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িাাংলা বিভাগ অ্যালামনাই 

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 

২য় সবিলন-২০১৮ 

 

বিতীয় সবিলন ও িাবষ যক সাধারণ সভার কার্ যবিিরণী ও বসদ্ধান্তসমূহ: 

 

 গত ০৮ ও ৯ মার্ য,২০১৮ িাাংলা বিভাগ অ্যালামনাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়য় ২য় সবিলন অ্নুবিত হয়। এ 

উপলয়ক্ষ ব্যাপক অ্নুিানমালা ও কম যসূবর্ গ্রহণ করা হয়। এ কম যসূবর্র অ্াংশ বহয়সয়ি আয়গর বিন ৭ মার্ য বিলা ১২টা 

বেয়ক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়য়র 150 নাং কয়ক্ষ মধ্যরাত পর্ যন্ত সবিলন সামগ্রী প্রিান ও বিয়কল বিলা রাজশাহী 

বিশ্ববিদ্যালয়য়র সািাস িাাংলায়িশ মায়ে অ্যালামনাস িনাম িতযমান বশক্ষােীয়ির ময়ধ্য টি-বটন প্রীবত বিয়কট 

ম্যার্ অ্নুবিত হয়। সন্ধ্যার পর পর আয়লাকসজ্জ্বা উয়িাধন, ফানুস উড়ায়না ও আতসিাবজর আয়য়াজন করা হয়। 

বিয়কট ম্যার্, ফানুস উড়ায়না ও আতসিাবজ সকয়ল আনন্দসহকায়র উপয়ভাগ কয়র।  

 ৮ মার্ য বৃহষ্পবতিার সকাল ৯.০০ টায় জাতীয় সাংগীত পবরয়িশয়নর সায়ে সায়ে জাতীয় পতাকা 

উয়তালয়নর পর অ্যালামনাই সাংগীত পবরয়িশন ও পায়রা উবড়য়য় সবিলয়নর আনুিাবনক উয়িাধন হয়। এর পর 

শুরু হয় আনন্দ বশাভার্াত্রা। এ বশাভার্াত্রা শহীদুল্লাহ কলাভিন বেয়ক শুরু কয়র মমতাজউদ্দীন কলাভিন হয়য় 

মন্নুজান-বরায়কয়া হয়লর পাশ বিয়য় প্রেম, বিতীয় বিজ্ঞান ভিন পাবড় বিয়য় বকন্দ্রীয় শবহি বমনার ও শবহি 

বজাহার সমাবধয়ত শ্রদ্ধা বনয়িিন বশয়ষ শহীদুল্লাহ কলাভিয়ন এয়স বশষ হয়। এরপর শহীদুল্লাহ কলাভিয়নর  

150 নম্বর কক্ষ সিুখস্থ র্ত্বয়র ব্যায়র্ ব্যায়র্, িন্ধু-িান্ধ্িীয়ত, অ্গ্রয়জ-অ্নুয়জ বিড় ঘণ্টার আনন্দ আড্ডা অ্নুবিত 

হয়।  
 

 মমতাজউবদ্দন কলাভিন র্ত্বয়র সবিলয়নর উয়িাধক বিবশষ্ট বলাকবিজ্ঞানী রাবির সায়িক মাননীয় 

উপার্ার্ য প্রয়ফসর ড. আিদুল খায়লক সবিলন উয়িাধন কয়রন। উয়িাধন অ্নুিায়ন প্রধান অ্বতবে বিয়লন 

মাননীয় উপার্ার্ য প্রয়ফসর ড. এম আব্দুস বসািহান ও বিয়শষ অ্বতবে বিয়লন মাননীয় উপ-উপর্ার্ য প্রয়ফসর ড. 

আনন্দ কুমার সাহা। 
 

 সবিলয়ন িাাংলা বিভাগ অ্যালামনাই পুরষ্কার পিক ও বমধাবৃবত প্রিান করা হয়, র্া রাজশাহী 

বিশ্ববিদ্যালয়য় আয়লাড়ন সৃবষ্ট কয়রয়ি। এিার বনি যার্ক কবমটির সি যসিত বসদ্ধান্ত অ্নুয়ায়ী এ িিয়রর প্রয়ফসর 

মর্হারুল ইসলাম কলাবিি পুরষ্কায়র ভূবষত হয়য়য়িন ড. আসাদুজ্জামান মরয়ণাতর। প্রয়ফসর ড. আিদুল 

খায়লক বমাল্লাহ এিািত বহায়সন গয়িষণা সাবহতয স্মৃবত পিক সিাননায় ভূবষত হয়য়য়িন। এ উভয় স্মৃবত 

পুরস্কায়রর আবে যক মূল্য ২৫,০০০ টাকা, সায়ে বিষ্ট, সাটি যবফয়কট ও উতরীয়। এিাড়া কবি বমাশতাক িাউিী বলটল 

ম্যাগাবজন পুরস্কার বপয়য়য়িন বমা: আবুল িাশার, নাট্য বিষয়য় কৃবতয়ত্বর জন্য নাট্যবশল্পী আবজজুর রহমান স্মৃবত 

পুরস্কার বপয়য়য়িন বমা: খাবলি হাসান বমলু। কবিতা গল্পসহ সৃজনশীল বলখায়লবখর জন্য শাবহিা পারভীন স্মৃবত 

পিক বপয়য়য়িন শাহবরয়ার শামীম, গ্রন্থয়প্রমী হাজী বমাহািি আবু িাকার স্মৃবত পুরষ্কার বপয়য়য়িন বমািা: বসতু 

খাতুন। এিাড়া িাাংলা বিভাগ অ্যালামনাইয়য়র বমধাবৃবত প্রিায়নর নীবতমালা অ্নুয়ায়ী এ িিয়রর স্মাতক (সিান) 

পরীক্ষায় ১ম,২য় ও ৩য় স্থান অ্বধকার করার জন্য পুরষ্কার বপয়য়য়িন মঞ্জু রাণী িাস, শারবমন সুলতানা, পবপ 

বিশ্বাস, চর্বত রাণী সাহা ও তানবজনা আফবরন। 
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 মধ্যাহ্নয়ভায়জর বিরবতর পর সাধারণ সম্পািয়কর প্রবতয়িিন বপশ কয়রন প্রয়ফসর বপ এম সবফকুল 

ইসলাম। সাধারণ সভায় উপবস্থত অ্য়নক সিস্য এ প্রবতয়িিয়ন আয়লার্না কয়রন। আয়লার্না পর্ যায়লার্না বশয়ষ 

বকছু সাংয়র্াজন বিয়য়াজয়নর মাধ্যয়ম প্রবতয়িিনটি গৃহীত হয়। এ ব্যপায়র বকান সাংয়শাধনী প্রস্তাি উত্থাবপত 

হয়বন। এরপর বকাষাধ্যয়ক্ষর আবে যক প্রবতয়িিন বপশ কয়রন প্রয়ফসর খন্দকার ফরহাি বহায়সন। বকান প্রকার 

আপবত ও সাংয়শাধণী িাড়া প্রবতয়িিনটি সািয়র গৃহীত হয়। 

  

 এরপর অ্যালামনাইয়য়র িতযমান কার্ যিম ও ভবিষ্যৎ পবরকল্পনা বনয়য় সিস্যরা মুক্ত আয়লার্নায় অ্াংশ 

বনন। প্রাণিন্ত আয়লার্না অ্নুবিত হয়। সকয়ল অ্যালামনাইয়য়র এ পর্ যন্ত সাবি যক কার্ যিম এিাং অ্গ্রগবতর জন্য 

বনতৃয়ত্বর উচ্ছবসত প্রসাংশা কয়রন। ভবিষ্যৎ পবরকল্পনার ব্যাপায়র অ্য়নয়ক বিবভন্ন মতামত তুয়ল ধয়রন। 

উত্থাবপত বিষয়য় পয়র বনি যাহী কবমটিয়ত আলার্নার বসদ্ধান্ত হয়। 

 

বশাক প্রস্তাি গ্রহণ: মার্ য মায়স অ্নুবিত এ সবিলয়ন মহান মুবক্তযুয়দ্ধর শহীিয়ির স্মরয়ণ বশাক প্রস্তাি গ্রহণ করা 

হয়। এ িাড়া গেনতন্ত্র অ্নুর্ায়ী মৃতুয িরণকারী গত িির বময়সস শাবহিা পারভীন এিাং িীপক রঞ্জন বর্ৌধুরীসহ 

অ্ন্যয়ির স্মৃবতর প্রবত শ্রদ্ধা প্রিশ যনসহ ও বশাক প্রস্তাি গ্রহণ করা হয়।  

 

গেনতন্ত্র সাংয়শাধনী  

 

কার্ যবনি যাহী পবরষয়ির িািশ সভার বসদ্ধান্ত অ্নুর্ায়ী কার্ যবনি যাহী পবরষয়ির সহ-সভাপবত জনাি মাহমুি হাসান 

আনীত সাংয়শাধনী প্রস্তািসমূহ সাধারণ সভায় উপস্থাপন করা হয়। সাংয়শাধনীসমূহ বনম্নরুপঃ 

 

 ২-এর ময়নাগ্রায়মর পর (ক)িাকযটি বনম্নরূপভায়ি বলবখত হয়ি ময়ম য একটি সাংয়শাধনী প্রস্তাি আনা হয়। 

২.ক) উত্থাবপত সাংয়শাধনীয়ত জনাি সাঈি আনাম আজীিন সিস্য (১১২) কয়য়কটি বিষয় সাংয়র্াজয়নর জন্য 

প্রস্তাি কয়রন। জনাি সাইি আনায়মর প্রস্তাি অ্নুর্ায়ী সাংয়শাধনীটি সভায় সি যসিবতিয়ম বনম্নরুপভায়ি গৃহীত 

হয়। ২ ময়নাগ্রাম: (ক) ময়নাগ্রাম : সাংগেয়নর ময়নাগ্রাম হয়ি বৃতাকার। দুটি বৃয়তর ময়ধ্য বিাট বৃয়তর মাঝখায়ন 

জলিায়প িাাংলা িণ য  ‘ি’ অ্বিত োকয়ি। ি-িণ যটিয়ত ব্যিহৃত কাোয়মাটির অ্ভযন্তরভাগ িাাংলা আধুবনক 

প্রার্ীন িণ যমালা িারা পূরণ করা হয়ি। বিাট বৃয়তর িাইয়র অ্য়পক্ষাকৃত িড় বৃয়তর বভতর সাংগেয়নর নাম 

োকয়ি। বৃয়তর ওপয়রর অ্াংয়শ ‘িাাংলা বিভাগ অ্যালামনাই’ এিাং বৃয়তর বনয়র্র অ্াংয়শ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 

বলখা োকয়ি। বৃয়তর িাম ও ডান বিয়ক প্রার্ীন িাাংলা হস্তবলবপর র্বত বর্হ্ন োকয়ি। এিাড়া রয়ের ব্যিহার হয়ি 

বভতয়রর  বৃয়তর লাইন ও বভতয়রর বৃয়তর জবময়ন সবুজ রে, িাাংলা বিভাগ অ্যালামনাই ও রাজশাহী 

বিশ্ববিদ্যালয় লাল রে এিাং র্বত বর্হ্ন হয়ি কায়লা রয়ে।  

২.খ) বহয়সয়ি একটি নতুন উপধারা বনম্নরূপভায়ি সাংয়র্াজয়নর প্রস্তািও সভায় অ্নুয়মাবিত হয় - 

২.খ) গেনতন্ত্রঃ সাংগেয়নর কার্ যিম পবরর্ালন এিাং শৃঙ্খলা রক্ষায় একটি পূণ যাঙ্গ গেনতন্ত্র োকয়ি, র্া িাাংলা 

ভাষায় বলবখত হয়ি। 

৪.ঘ এর অ্লাভজনক শব্দটির পূয়ি য অ্রাজননবতক শব্দটি সাংয়র্াবজত হয়ি। 

৫.ে-এর (২)-এর অ্য়ফরতয়র্ায়ের পয়র এিাং (৪)-এর ময়নানয়ন পয়ত্রর মূয়ল্যর স্থয়ল ‘জামানত’ প্রবতস্থাবপত হয়ি। 

৫-ে-এর ২ সভাপবত ও সাধারণ সম্পািক পয়ির জন্য-এর পয়র ২৫,০০০ টাকার স্থয়ল ১৫,০০০ বিভাগীয় 

সম্পািক ও বিভাগীয় সহকারী সম্পািক পয়ির জন্য-এর পয়র ১০,০০০ এর স্থয়ল ৫,০০০ সিস্য পয়ির জন্য-

এর পয়র ৫,০০০ এর স্থয়ল ৩,০০০ প্রবতস্থাবপত হয়ি র্া ২০২০ সাল বেয়ক কার্ যকর হয়ি। 

ে)২) ১৫,০০০.০০ (পয়নর), ৫০০০.০০ (পাচঁ), ৩০০০.০০ (বতন হাজার) 

৬(র্)১৮)৬ অ্বনি যাবর্ত শব্দটির স্থয়ল ‘আসীন’ হয়ি এিাং তা শূন্য োকয়ি’ এর স্থয়ল বনম্নরূপ িাকয সাংয়র্াবজত হয়ি। 

‘বসয়ক্ষয়ত্র িাাংলা বিভায়গর বর্য়ারম্যান বিভায়গর অ্ধ্যাপকমন্ডলী বেয়ক একজনয়ক শূন্য পয়ি ময়নানীত করয়িন 

এিাং ময়নানীত সহ-সভাপবতর নাম কার্ যবনি যাহী পবরষয়ি অ্নুয়মািন করায়ত হয়ি। 
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৬. ি. ২) কার্ যবনি যাহী পবরষয়ির সভাপবত, সাধারণ সম্পািকসহ বর্ বকান বিভাগীয় সম্পািক ও সহ 

সম্পািয়কর একই পয়ি পরপর দুইিার বনি যাবর্ত হয়ল পরিতী বনি যার্য়ন ওইপয়ি বতবন প্রােী হয়ত পারয়িন না। 

তয়ি অ্ন্য িির বনি যার্য়ন িাধা বনই। এক বময়াি বিরবত বিয়য় বতবন সাংবিষ্ট পিসহ িা বর্য়কান পয়ি বনি যার্ন 

করয়ত পারয়িন। কার্ যবনি যাহী পবরষয়ির সিস্যপয়ি পরপর বনি যাবর্ত ব্যবক্ত পরিতী বনি যার্য়ন একই পয়ি 

প্রবতিবিতা করয়ত পারয়িন। 

৯. খ) ১-এ-ফাম যয়ক-এর পয়র রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়য়র িাবণজয অ্নুষয়ির বহসাি বিজ্ঞান বিভায়গর বর্ বকান 

বশক্ষক টিময়ক র্াঁয়ির বনরীক্ষার এখবতয়ার রয়য়য়ি’ যুক্ত হয়ি এিাং একই প্রবতিানয়ক পর ‘‘টিময়ক’’ যুক্ত 

হয়ি। 

৯.খ.২) প্রয়য়াজয়ন অ্ভযন্তরীন বনরীক্ষক টিয়মর বকান সিস্যয়ক বনরীক্ষা টিয়ম সাংযুক্ত করা র্ায়ি। 

১০-(১) এর কয়মও-এর পয়র সি যবনম্ন ৭ সিস্য যুক্ত হয়ি।    

১০.৪) ১০ এর ৪-এর ১০,০০০ টাকার স্থয়ল ৫,০০০ এিাং ৫,০০০ এর স্থয়ল ৩,০০০ টাকা প্রবতস্থাবপত হয়ি। 

উপবরউবল্লবখত িাকযবিন্যাস অ্নুর্ায়ী সাংয়শাধনীসমূহ (২(খ) বেয়ক ১০.৪ পর্ যন্ত) সি যসিতভায়ি গৃহীত হয়। 

বনম্নরূপভায়ি ১১.৭ যুক্ত হয়ি। 

১১.৭) অ্যালামনাই সিস্যরা বনয়জর নায়ম িাড়া বপতা, মাতা িা প্রয়াত সন্তায়নর নায়ম এিাং পরয়লাকগমনকারী  

সিয়স্যর পবরিায়রর সিস্যরা পরয়লাক গমনকারী সিয়স্যর নায়ম কমপয়ক্ষ ১০,০০০.০০ (িশ হাজার) টাকা 

মূল্যমায়নর িাবষ যক পুরস্কার/অ্নুিান/বমধাবৃবত প্রিতযন করয়ত পারয়িন। িাাংলা বিভাগ অ্যালামনাই বনজস্ব 

ব্যিস্থাপনা ও আয়য়াজয়ন বসসি পুরস্কার বনি যার্ন ও বিতরণ করয়ি। অ্যালামনাই প্রয়য়াজয়ন এ বিষয়য় িাাংলা 

বিভায়গর সহায়তা বনয়ত পারয়ি। 

নতুন একটি ধারা wb¤œiƒcভায়ি সাংয়র্াবজত হয়িঃ-  

১৫. বনশ্চয়তা বনয়ি যশক ধারা (োরাবি ক্লজ): 

গেনতয়ন্ত্রর অ্ন্য বকাোও র্াই উয়ল্লখ োকুক না বকন এই বনশ্চয়তা বনয়ি যশক ধারা সিার ওপর প্রয়র্াজয হয়ি:-  

(ক) সাংগেয়নর নাম ও ময়নাগ্রাম, লক্ষয ও উয়দ্দশ্য, সিস্যপি বনধ যারণ ও অ্নুয়মািন প্রবিয়া, স্থায়ী 

আমানত তহবিয়ল জমাকৃত সকল প্রকার সিস্যভূবক্তর র্াঁিার অ্ে য সাংগেন পবরর্ালনা কায়জ ব্যয় না করার 

বসদ্ধান্ত, সিস্যপি িাবতল ও স্থবগতকরণ পদ্ধবত, সভাপবত ও সাধারণ সম্পািক বনি যার্ন পদ্ধবত এিাং আবে যক 

প্রশাসন ব্যিস্থাপনা সম্পবকযত বকান বিষয় পবরিতযন/পবরিধ যন/পবরিজযন ও পবরমাজযন করয়ত হয়ল বস বক্ষয়ত্র 

সভার বকারায়মর জন্য গেনতয়ন্ত্রর ৮-গ ধারা প্রয়র্াজয িয়ল গণ্য হয়ি না। তখন সভার বকারায়মর জন্য 

অ্যালামনাইয়য়র বমাট সিয়স্যর সি যয়মাট দুই-তৃতীয়াাংয়শর সিয়স্যর উপবস্থবত িাধ্যতামূলক। এই সভায় বকান 

বিষয়য় বসদ্ধান্ত গ্রহয়ণর বক্ষয়ত্র উপবস্থত সিস্যয়ির বতন র্তুে যাাংয়শর সমে যন লাগয়ি, তা না হয়ল গেনতয়ন্ত্রর 

সাংয়র্াবজত উপবরউবল্লবখত সকলয়ক্ষয়ত্র বকানরূপ গেনতন্ত্র সাংয়শাধনী, পবরমাজযন, বিয়য়াজন িা সাংয়র্াজন করা 

র্ায়ি না।  

(খ)         র            র               র      এ                   এ       

                       র                র                প র   র                    

    র  প                   প র   র    র    র       এ            র       র          র 

        প                    প র   র     র    খ     র            র  র           র  

                            র            র          

 

 এরপর       স্মৃবতর্ারণ ও উন্মুক্ত সাাংস্কৃবতক অ্নুিান, কবিতা পাে, আবৃবত, নার্, নাটক ইতযাবি । 

প্রেম বিয়নর বনধ যাবরত সাাংস্কৃবতক অ্নুিান। পয়র চনশয়ভাজ। 

 

 ৯          র       র           শহীদুল্লাহ কলাভিন র্ত্বর ও সিুখস্থ আমতলায় আনন্দ আড্ডা, 

অ্িস্থান ও আনন্দ বির্রণ, মুক্ত আয়লার্না, আনন্দ-বিিনার, বপ্রম ও বপ্রমহীনতার কয়োপকেন ও স্মৃবতর্ারণ 



                       
                                       রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়     
                                        প্রধান কার্ যালয়: কক্ষ ১৪৬, শহীদুল্লাহ কলাভিন, িাাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 

   

 

 

 

 

 য োগোয োগ : ০১৭১৮-০০১৮১৭, ০১৯১৪-২৫৪১৭৯, ০১৭১৮-০৫৬৭৬৭, 
         ই-যেইল : aapelabdullah@gmail.com, anikmahmud146@gmail.com 

সকল হোলনোগোদ তযের জন্য ভিভজট করুন ওযেব সোইটঃ www.bangladeptalumniru.org 

অ্নুিান বিবভন্ন ব্যার্ বভবতক অ্নুবিত হয়। এসময় সকয়ল পুয়রায়না স্মৃবত বরামন্থন কয়রন। তারপর শুরু হয় 

কার্ যকরী অ্বধয়িশন। নতুন কবমটির জন্য প্রােী ময়নানয়ন এিাং বনি যার্ন কবমশয়নর কায়ি গেনতন্ত্র অ্নুর্ায়ী 

ময়নানয়ন পয়ত্রর জামানয়তর অ্ে যসহ ফরম জমা প্রিান কার্ যিম । সভাপবত, সাধারণ সম্পািকসহ বমাট ৪১টি পয়ি 

১টি কয়র ময়নানয়ন পত্র জমা পড়ায় বনি যার্ন কবমশন তাঁয়ির বনি যাবর্ত বঘাষনা কয়র। অ্ন্য শূন্য পিগুয়লা নতুন 

কবমটি গেনতন্ত্র অ্নুর্ায়ী পূরণ করয়িন িয়ল তাঁরা মত বিন। 

 

 বনি যার্ন পি য বশষ হওয়ার পয়র মুক্ত আয়লার্না ও মুক্ত পারফরয়মন্স অ্নুবিত হয়। এরপর বিতীয় বিয়নর 

সাাংস্কৃবতক অ্নুিান, র যায়ফল  ,চনশয়ভাজ ও সবিলয়নর সমাবি বঘাষণা করা হয়। 
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