বাাংলা ববভাগ অ্যালামনাই
রাজশাহী ববশ্বববদ্যালয়
২য় সবিলন-২০১৮
বিতীয় সবিলন ও বাবষ িক সাধারণ সভার কার্ িবববরণী ও বসদ্ধান্ত সমূহ:
গত ০৮ ও ৯ মার্ ি,২০১৮ বাাংলা ববভাগ অ্যালামনাই রাজশাহী ববশ্বববদ্যাল য় ২য় সবিলন অ্নুবিত হয়। এ
উপল ে ব্যাপক অ্নুিানমালা ও কমিসূবর্ গ্রহণ করা হয়। এ কমিসূবর্র অ্াংশ বহ স ব আ গর বিন ৭ মার্ ি ববলা ১২টা
বে ক রাজশাহী ববশ্বববদ্যাল য়র 150 নাং ক ে মধ্যরাত পর্ িন্ত সবিলন সামগ্রী প্রিান ও বব কল ববলা রাজশাহী
ববশ্বববদ্যাল য়র সাবাস বাাংলা িশ মা ে অ্যালামনাস বনাম বতিমান বশোেী ির ম ধ্য টি-বটন প্রীবত বি কট
ম্যার্ অ্নুবিত হয়। সন্ধ্যার পর পর আ লাকসজ্জ্বা উ িাধন, ফানুস উড়া না ও আতসবাবজর আ য়াজন করা হয়।
বি কট ম্যার্, ফানুস উড়া না ও আতসবাবজ সক ল আনন্দসহকা র উপ ভাগ ক র।
৮ মার্ ি বৃহষ্পবতবার সকাল ৯.০০ টায় জাতীয় সাংগীত পবর বশ নর সা ে সা ে জাতীয় পতাকা
উ তাল নর পর অ্যালামনাই সাংগীত পবর বশন ও পায়রা উবড় য় সবিল নর আনুিাবনক উ িাধন হয়। এর পর
শুরু হয় আনন্দ বশাভার্াত্রা। এ বশাভার্াত্রা শহীদুল্লাহ কলাভবন বে ক শুরু ক র মমতাজউদ্দীন কলাভবন হ য়
মন্নুজান-বরা কয়া হ লর পাশ বি য় প্রেম, বিতীয় ববজ্ঞান ভবন পাবড় বি য় বকন্দ্রীয় শবহি বমনার ও শবহি
বজাহার সমাবধ ত শ্রদ্ধা বন বিন বশ ষ শহীদুল্লাহ কলাভব ন এ স বশষ হয়। এরপর শহীদুল্লাহ কলাভব নর
150 নম্বর কে সিুখস্থ র্ত্ব র ব্যা র্ ব্যা র্, বন্ধু-বান্ধ্বী ত, অ্গ্র জ-অ্নু জ বিড় ঘণ্টার আনন্দ আড্ডা অ্নুবিত
হয়।
মমতাজউবদ্দন কলাভবন র্ত্ব র সবিল নর উ িাধক বববশষ্ট বলাকববজ্ঞানী রাববর সা বক মাননীয়
উপার্ার্ ি প্র ফসর ড. আবদুল খা লক সবিলন উ িাধন ক রন। উ িাধন অ্নুিা ন প্রধান অ্বতবে বি লন
মাননীয় উপার্ার্ ি প্র ফসর ড. এম আব্দুস বসাবহান ও বব শষ অ্বতবে বি লন মাননীয় উপ-উপর্ার্ ি প্র ফসর ড.
আনন্দ কুমার সাহা।
সবিল ন বাাংলা ববভাগ অ্যালামনাই পুরষ্কার পিক ও বমধাবৃবত প্রিান করা হয়, র্া রাজশাহী
ববশ্বববদ্যাল য় আ লাড়ন সৃবষ্ট ক র ি। এবার বনব িার্ক কবমটির সব িসিত বিদ্ধান্ত অ্নুয়ায়ী এ বি রর প্র ফসর
মর্হারুল ইসলাম কলাববি পুরষ্কা র ভূবষত হ য় িন ড. আসাদুজ্জামান মর ণাতর। প্র ফসর ড. আবদুল
খা লক বমাল্লাহ এবািত বহা সন গ বষণা সাবহতয স্মৃবত পিক সিাননায় ভূবষত হ য় িন। এ উভয় স্মৃবত
ি কট ও উতরীয়। এিাড়া কবব বমাশতাক িাউিী বলটল
পুরস্কা রর আবে িক মূল্য ২৫,০০০ টাকা, সা ে বিষ্ট, সাটিবফ
ম্যাগাবজন পুরস্কার বপ য় িন বমা: আবুল বাশার, নাট্য ববষ য় কৃবত ত্বর জন্য নাট্যবশল্পী আবজজুর রহমান স্মৃবত
পুরস্কার বপ য় িন বমা: খাবলি হাসান বমলু। কববতা গল্পসহ সৃজনশীল বলখা লবখর জন্য শাবহিা পারভীন স্মৃবত
পিক বপ য় িন শাহবরয়ার শামীম, গ্রন্থ প্রমী হাজী বমাহািি আবু বাকার স্মৃবত পুরষ্কার বপ য় িন বমািা: বসতু
খাতুন। এিাড়া বাাংলা ববভাগ অ্যালামনাই য়র বমধাবৃবত প্রিা নর নীবতমালা অ্নুয়ায়ী এ বি রর স্মাতক (সিান)

পরীোয় ১ম,২য় ও ৩য় স্থান অ্বধকার করার জন্য পুরষ্কার বপ য় িন মঞ্জু রাণী িাস, শারবমন সুলতানা, পবপ
ববশ্বাস, চর্বত রাণী সাহা ও তানবজনা আফবরন।
মধ্যাহ্ন ভা জর ববরবতর পর সাধারণ সম্পাি কর প্রবত বিন বপশ ক রন প্র ফসর বপ এম সবফকুল
ইসলাম। সাধারণ সভায় উপবস্থত অ্ নক সিস্য এ প্রবত বি ন আ লার্না ক রন। আ লার্না পর্ িা লার্না বশ ষ
বকছু সাং র্াজন বব য়াজ নর মাধ্য ম প্রবত বিনটি গৃহীত হয়। এ ব্যপা র বকান সাং শাধনী প্রস্তাব উত্থাবপত
হয়বন। এরপর বকাষাধ্য ের আবে িক প্রবত বিন বপশ ক রন প্র ফসর খন্দকার ফরহাি বহা সন। বকান প্রকার
আপবত ও সাং শাধণী িাড়া প্রবত বিনটি সাি র গৃহীত হয়।
এরপর অ্যালামনাই য়র বতিমান কার্ িিম ও ভববষ্যৎ পবরকল্পনা বন য় সিস্যরা মুক্ত আ লার্নায় অ্াংশ
বনন। প্রাণবন্ত আ লার্না অ্নুবিত হয়। সক ল অ্যালামনাই য়র এ পর্ িন্ত সাবব িক কার্ িিম এবাং অ্গ্রগবতর জন্য
বনতৃ ত্বর উচ্ছবসত প্রসাংশা ক রন। ভববষ্যৎ পবরকল্পনার ব্যাপা র অ্ ন ক বববভন্ন মতামত তু ল ধ রন।
উত্থাবপত ববষ য় প র বনব িাহী কবমটি ত আলার্নার বসদ্ধান্ত হয়।
বশাক প্রস্তাব গ্রহণ: মার্ ি মা স অ্নুবিত এ সবিল ন মহান মুবক্তযু দ্ধর শহীি ির স্মর ণ বশাক প্রস্তাব গ্রহণ করা
হয়। এ িাড়া গেনতন্ত্র অ্নুর্ায়ী মৃতুয বরণকারী গত বির বম সস শাবহিা পারভীন এবাং িীপক রঞ্জন বর্ৌধুরীসহ
অ্ন্য ির স্মৃবতর প্রবত শ্রদ্ধা প্রিশিনসহ ও বশাক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।
গেনতন্ত্র সাং শাধনী
কার্ িবনব িাহী পবরষ ির িািশ সভার বসদ্ধান্ত অ্নুর্ায়ী কার্ িবনব িাহী পবরষ ির সহ-সভাপবত জনাব মাহমুি হাসান
আনীত সাং শাধনী প্রস্তাবসমূহ সাধারণ সভায় উপস্থাপন করা হয়। সাং শাধনীসমূহ বনম্নরুপঃ
২-ক-এর ম নাগ্রা মর পর বাকযটি বনম্নরূপভা ব বলবখত হ ব ম মি একটি সাং শাধনী প্রস্তাব আনা হয়।
২.ক) উত্থাবপত সাং শাধী ত জনাব সাঈি আনাম আজীবন সিস্য (১১২) ক য়কটি ববষয় সাং র্াজ নর জন্য
প্রস্তাব ক রন। জনাব সাইি আনা মর প্রস্তাব অ্নুর্ায়ী সাং শাধনীটি সভায় সব িসিবতি ম বনম্নরুপ ভা ব গৃহীত
হয়। এ ত সাংগে নর ম নাগ্রাম হ ব বৃতাকার। দুটি বৃ তর ম ধ্য বিাট বৃ তর মাঝখা ন জলিা প বাাংলা বণ ি
‘ব’ অ্বিত োক ব। ব-বণ িটি ত ব্যবহৃত কাো মাটির অ্ভযন্তর ভাগ বাাংলা আধুবনক প্রার্ীন বণ িমালা িারা পূরণ
করা হ ব। বিাট বৃ তর বাই র অ্ পোকৃত বড় বৃ তর বভতর সাংগে নর নাম োক ব। বৃ তর ওপ রর অ্াং শ
‘বাাংলা ববভাগ অ্যালামনাই’ এবাং বৃ তর বন র্র অ্াং শ রাজশাহী ববশ্বববদ্যালয় বলখা োক ব। বৃ তর বাম ও
ডান বি ক দুটি হস্তবলবপর র্বতবর্হ্ন োক ব। এিাড়া রাং য়র ব্যবহার হ ব বতনটি লাল, সবুজ ও কা লা।
২.খ) বহ স ব একটি নতুন উপধারা বনম্নরূপভা ব সাং র্াজ নর প্রস্তাব করা হয়
২.খ) গেনতন্ত্রঃ সাংগে নর কার্ িিম পবরর্ালন এবাং শৃঙখলা রোয় একটি পূণ িাঙ্গ গেনতন্ত্র োক ব, র্া বাাংলা
ভাষায় বলবখত হ ব।
৪.ঘ এর অ্লাভজনক শব্দটির পূ ব ি অ্রাজননবতক শব্দটি সাং র্াবজত হ ব।
৪.ঙ-এর অ্ ফরত র্াগ্য ‘মূ ল্যর’ স্থ ল ‘জামানত’ প্রবতস্থাবপত হ ব।

৪-ঙ-এর ২ সভাপবত ও সাধারণ সম্পািক প ির জন্য-এর প র ২৫,০০০ টাকার স্থ ল ১৫,০০০ ববভাগীয়
সম্পািক ও ববভাগীয় সহকারী সম্পািক প ির জন্য-এর প র ১০,০০০ এর স্থ ল ৫,০০০ সিস্য প ির জন্যএর প র ৫,০০০ এর স্থ ল ৩,০০০ প্রবতস্থাবপত হ ব র্া ২০২০ সাল বে ক কার্ িকর হ ব।
ঙ)২) ১৫,০০০.০০ (প নর), ৫০০০.০০ (পাচঁ), ৩০০০.০০ (বতন হাজার)
৬(র্)১৮)৬ অ্বনব িাবর্ত শব্দটির স্থ ল ‘আসীন’ হ ব এবাং তা শূন্য োক ব’ স্থ ল বনম্নরূপ বাকয সাং র্াবজত হ ব।
‘বস ে ত্র বাাংলা ববভা গর বর্য়ারম্যান ববভা গর অ্ধ্যাপকমন্ডলী বে ক একজন ক শূন্য প ি ম নানীত কর বন
এবাং ম নানীত সহ-সভাপবতর নাম কার্ িবনব িাহী পবরষ ি অ্নু মািন করা ত হ ব।
৬. ি. ২) কার্ িবনব িাহী পবরষ ির সভাপবত, সাধারণ সম্পািকসহ বর্ কান ববভাগীয় সম্পািক ও সহ
সম্পাি কর একই প ি পরপর দুইবার বনব িাবর্ত হ ল পরবতী বনব িার্ ন ওইপ ি বতবন প্রােী হ ত পার বন না।
ত ব অ্ন্যবির বনব িার্ ন বাধা বনই। এক বময়াি ববরবত বি য় বতবন সাংবিষ্ট পিসহ বা বর্ কান প ি বনব িার্ন
কর ত পার বন। কার্ িবনব িাহী পবরষ ির সিস্যপ ি পরপর বনব িাবর্ত ব্যবক্ত পরবতী বনব িার্ ন একই প ি
প্রবতিবন্ধ্তা কর ত পার বন।
৯. খ) ফামি ক-এর প র রাজশাহী ববশ্বববদ্যাল য়র বাবণজয অ্নুষ ির বহসাব ববজ্ঞান ববভা গর বর্ বকান বশেক
টিম ক র্াঁ ির বনরীোর এখবতয়ার র য় ি’ যুক্ত হ ব এবাং একই প্রবতিান ক পর/ টিম ক যুক্ত হ ব।
৯.খ.২) প্র য়াজ ন অ্ভযন্তরীন বনরীেক টি মর বকান সিস্য ক বনরীো টি মর সাংযুক্ত করা র্া ব।
১০-(১) এর ক মও-এর প র সব িবনম্ন ৭ সিস্য যুক্ত হ ব।
১০.৪) ১০ এর ৪-এর িশহাজার টাকার স্থ ল ৫,০০০, ৫,০০০ এর স্থ ল ৩,০০০ টাকা প্রবতস্থাবপত হ ব।
উপবরউবল্লবখত বাকযববণ্যাস অ্নুর্ায়ী সাং শাধনীসমূহ (২(খ) বে ক ১০.৪ পর্ িন্ত) সব িসিত ভা ব গৃহীত হয়।
বনম্নরূপভা ব ১১.৭ যুক্ত হ ব।
১১.৭) অ্যালামনাই সিস্যরা বন জর না ম, বপতা ও মাতা বা প্রয়াত সন্তান ির না ম এবাং পর লাকগমনকারী
সি স্যর পবরবা রর সিস্যরা কমপ ে ১০,০০০.০০ (িশ হাজার) টাকা মূল্যমা নর বাবষ িক
পুরস্কার/অ্নুিান/বমধাবৃবত প্রবতিন কর ত পার বন। বাাংলা ববভাগ অ্যালামনাই বনজস্ব ব্যবস্থাপনা ও আ য়াজ ন
বস সব পুরস্কার বব বর্নার জন্য বনব িার্ন ও ববতরণ কর ব। অ্যালামনাই প্র য়াজ ন এ ববষ য় বাাংলা ববভা গর
সহায়তা বন ত পার ব।
নতুন একটি ধারা বনম্নরূপভা ব সাং র্াবজত হ বঃ১৫. বনশ্চয়তা বন ি িশক ধারা (গ্যারাবি ক্লজ):
গেনত ন্ত্রর অ্ন্য বকাোও র্াই উ ল্লখ োকুক না বকন এই বনশ্চয়তা বন ি িশক ধারা সবার ওপর প্র র্াজয হ ব।
(ক) সাংগে নর নাম ও ম নাগ্রাম, লেয ও উ দ্দশ্য, সিস্যপি বনধ িারণ ও অ্নু মািন প্রবিয়া, স্থায়ী
আমানত তহবব ল জমাকৃত সকল প্রকার সিস্যভূবক্তর র্াঁিার অ্ে ি সাংগেন পবরর্ালনা কা জ ব্যয় না করার

বসদ্ধান্ত, সিস্যপি বাবতল ও স্থবগতকরণ পদ্ধবত, সভাপবত ও সাধারণ সম্পািক বনব িার্ন পদ্ধবত এবাং আবে িক
প্রশাসন ব্যবস্থাপনা সম্পবকিত বকান ববষয় পবরবতিন পবরবধ িন পবরবজিন ও পবরমাজিন কর ত হ ল বস বে ত্র
সভার বকারা মর জন্য গেনত ন্ত্রর ৮-গ ধারা প্র র্াজয ব ল গণ্য হ ব না। তখন সভার বকারা মর জন্য
অ্যালামনাই য়র বমাট সি স্যর সব ি মাট দুই-তৃতীয়াাং শর সি স্যর উপবস্থবত বাধ্যতামূলক। এই সভায় বকান
ববষয় বসদ্ধান্ত গ্রহ ণর বে ত্র উপবস্থত সিস্য ির বতন র্তুে িাাং শর সমে িন লাগ ব তা না হ ল গেনত ন্ত্রর
সাং র্াবজত উপবরউবল্লবখত সকল বে ত্র বকানরূপ গেনতন্ত্র সাং শাধনী, পবরমাজিন, বব য়াজন বা সাং র্াজন
করা র্া ব না।
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এরপর
স্মৃবতর্ারণ ও উন্মুক্ত সাাংস্কৃবতক অ্নুিান, কববতা পাে, আবৃবত, নার্, নাটক ইতযাবি ।
প্রেম বি নর বনধ িাবরত সাাংস্কৃবতক অ্নুিান। প র চনশ ভাজ।
৯
র
র
শহীদুল্লাহ কলাভবন র্ত্বর ও সিুখস্থ আমতলায় আনন্দ আড্ডা,
অ্বস্থান ও আনন্দ ববর্রণ, মুক্ত আ লার্না, আনন্দ-ববিনার, বপ্রম ও বপ্রমহীনতার ক োপকেন ও স্মৃবতর্ারণ
অ্নুিান বববভন্ন ব্যার্ বভবতক অ্নুবিত হয়। এসময় সক ল পু রা না স্মৃবত বরামন্থন ক রন। তারপর শুরু হয়
কার্ িকরী অ্বধ বশন। নতুন কবমটির জন্য প্রােী ম নানয়ন এবাং বনব িার্ন কবমশ নর কা ি গেনতন্ত্র অ্নুর্ায়ী
ম নানয়ন প ত্রর জামান তর অ্ে িসহ ফরম জমা প্রিান কার্ িিম । সভাপবত, সাধারণ সম্পািকসহ বমাট ৪১টি প ি
১টি ক র ম নানয়ন পত্র জমা পড়ায় বনব িার্ন কবমশন তাঁ ির বনব িাবর্ত বঘাষনা ক র। অ্ন্য শূন্য পিগু লা নতুন
কবমটি গেনতন্ত্র অ্নুর্ায়ী পূরণ কর বন ব ল তাঁরা মত বিন।
বনব িার্ন পব ি বশষ হওয়ার প র মুক্ত আ লার্না ও মুক্ত পারফর মন্স অ্নুবিত হয়। এরপর বিতীয় বি নর
সাাংস্কৃবতক অ্নুিান, রযা ফল ,চনশ ভাজ ও সবিল নর সমাবি বঘাষণা করা হয়।
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