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িাাংলা বিভাগ অ্যালামনাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়য়র স্থায়ী আমানত সাংরক্ষণ ও পবরচালয়নর জন্য বনম্নিবণ যত 

বিষয়সমূহ অ্িশ্যই আপনার ব্াাংয়ক প্রবতপালন করয়ত হয়ি:- 

 

 ১. সদস্য চাঁদা থেয়ক সাংগৃহীত এই স্থায়ী আমানয়তর িতমান পবরমাণ ২১,০০,০০০/- টাকা। ভবিষ্যয়ত 

 সদস্য চাঁদা থেয়ক থর্ টাকা অ্বজযত হয়ি থসটাও এ আমানয়ত প্রয়য়াজয়ন যুক্ত করা র্ায়ি। এই স্থায়ী 

 আমনত সভাপবত, সাধারণ সম্পাদক ও থকাষাধ্যয়ক্ষর স্বাক্ষয়র পবরচাবলত হয়ি। তয়ি স্থায়ী আমনয়তর 

 মুনাফা সাংরক্ষয়ণর থক্ষয়ে থকাষাধ্যয়ক্ষর অ্িশ্যই স্বাক্ষর োকয়ত হয়ি এিাং সভাপবত ও সাধারণ 

 সম্পাদয়কর ময়ধ্য একজন  স্বাক্ষর করয়লই চলয়ি। অ্ে যাৎ থকাষাধ্যক্ষ এিাং সভাপবত িা সাধারণ 

 সম্পাদয়কর ময়ধ্য থর্য়কায়না দুইজয়নর স্বাক্ষয়র সুদ উয়তালয়নর কার্ যক্রম পবরচালনা করা র্ায়ি। 

 

 ২. স্থায়ী আমানত গঠনতন্ত্র অ্নুর্ায়ী পবরচাবলত হয়ি (গঠনতয়ন্ত্রর কবপ সাংয়শাধনীসহ সাংযুক্ত)। 

 গঠনতন্ত্র অ্নুর্ায়ী এই স্থায়ী আমানত কখয়নাই ব্াাংক থেয়ক নগদায়য়নর মাধ্যয়ম উয়তালন করা র্ায়ি 

 না। তয়ি অ্ন্য থকান ব্াাংয়ক মুনাফা থিবশ থপয়ল ব্াাংবকাং চযায়নয়ল সমস্ত টাকা ট্রান্সফার কয়র নতুন 

 স্থায়ী আমানত করা র্ায়ি। 

 

 ৩. (ক) র্বদ কখয়না থকান কার্ যবনি যাহী পবরষদ এ তহবিল নগদায়ন িা ভাঙায়নার প্রয়য়াজন ময়ন 

 কয়রন  তাহয়ল গঠনতন্ত্র অ্নুর্ায়ী সাধারণ সভা আয়য়াজন এিাং প্রতযাবশত সদস্যয়দর উপবস্থবতয়ত 

 অ্যালামনাই-এর থমাট সদস্য সাংখ্যার পঞ্চাশ শতাাংয়শর থিবশ সদয়স্যর সমে যয়ন থস বসদ্ধান্ত গ্রহণ 

 করয়ত পারয়িন। তয়ি এ ধরয়নর বসদ্ধান্ত গ্রহয়ণর থক্ষয়ে পর্ যয়িক্ষক বহয়সয়ি ব্াাংয়কর প্রবতবনবধয়ক 

 থসখায়ন অ্িশ্যই উপবস্থত োকয়ত হয়ি এিাং গঠনতন্ত্র অ্নুর্ায়ী এই সাধারণ সভায় বসদ্ধান্ত গৃহীত 

 হয়য়য়ে িয়ল তাঁয়ক প্রতযয়ন করয়ত হয়ি। 

 

 (খ) থর্ কার্ যবনি যাহী পবরষয়দর সভাপবত, সাধারণ সম্পাদক ও থকাষাধ্যয়ক্ষর স্বাক্ষয়র এ অ্ে য জমা করা 

 হয়য়য়ে ৩(ক) অ্নুর্ায়ী তা ভাঙায়নার বসদ্ধান্ত কখনও গৃহীত হয়ল অ্িশ্যই তায়দর বতনজনয়ক (জীবিত 

 োকয়ল) বদয়য় তা প্রবতপাদন কবরয়য় বনয়ত হয়ি। 
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