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িশক্ষক o কমর্কতর্াগেণর ডরেমটরী কক্ষ বরােদ্দর নীিতমালা
(1৯/23/28iং তািরেখ aনুিষ্ঠত aথ র্ কিমিটর 47তম সভার সুপািরশ eবং 35/23/28iং তািরেখ aনুিষ্ঠত িসিন্ডেকেটর 69তম সভায় aনুেমািদত।)

[12/12/3129iং তািরখ েথেক কায র্করী]

2।

েকবলমা a িবশব্িবদয্ালেয়র িশক্ষক eবং থম ে ণীর কমর্কতর্াগণi ডরেমটরী কক্ষ বরাদ্দ পাoয়ার েযাগয্ বেল
িবেবিচত হেবন।

3।

সকল বরাদ্দi েজষ্ঠয্তার িভিত্তেত হেব।

4।

ডরেমটরী কেক্ষ থাকাকালীন সমেয় িতমােস িশক্ষক/কমর্কতর্ার মূল েবতেনর 5% বাসা ভাড়া কতর্ন করা হেব।

5।

eকজন িশক্ষক/ কমর্কতর্া সমগর্ চাকুির জীবেন সেব র্াচ্চ 6 (প চ) বৎসর পয র্ন্ত ডরেমটরীেত থাকার সুেযাগ পােবন। 6
(প চ) বছেরর েবশী সময় েকান িশক্ষক/কমর্কতর্া ডরেমটরীেত aবস্থান করেল িবশব্িবদয্ালয় হেত াপ্ত বাসা ভাড়ার
পুেরাটাi (211%) কতর্ন করা হেব।

6।

েকহ কক্ষ পিরবতর্ন করেল ত র কক্ষ খািল হoয়া সােপেক্ষ বাসা বরাদ্দ কিমিটর eকi সভায় আেবদনকারীেদর মেধয্
েথেক aেনয্র নােম বরাদ্দ েদয়া েযেত পাের। বরাদ্দকৃত কক্ষ আেপােষ িনেজেদর মেধয্ পিরবতর্ন করা যােব না।

7।

ডরেমটরীেত বসবাসকারী েকহ 7 (ছয়) মােসর aিধককােলর জনয্ িচিকৎসা ছুিট বয্িতত aনয্ েকান ছুিটেত েগেল,
বরাদ্দকৃত কক্ষ ছুিটেত যাoয়ার িদন হেত বািতল বেল গনয্ হেব।

8।

uচ্চিশক্ষােথ র্ বা েকান কারেণ কক্ষ ছাড়ার কমপেক্ষ 8 (সাত) কায র্িদবেসর পূেব র্ েরিজ ার বরাবর কক্ষ বািতেলর
আেবদন করেত হেব eবং কক্ষ ছাড়ার িদন েকৗশল শাখােক িনজ কক্ষ বুিঝেয় িদেয় চািব হস্তান্তর করেত হেব।

9।

েয িশক্ষক বা কমর্কতর্া খুলনা শহর বা িবশব্িবদয্ালেয়র আেশ পােশ পািরবািরক বাসা িনেয় থােকন eমন েকu
ডরেমটরীর বাসা বরােদ্দর জনয্ আেবদন করেত পারেবন না।

৯।

িনজ কক্ষেক েকান ভােবi পািরবািরক বাসা িহেসেব বয্বহার করা যােব না।

21।

ডরেমটরীর রান্নাঘর ছাড়া aনয্ েকাথাo রান্না করা যােব না।

22।

ডরেমটরীেত কক্ষ পাoয়ার জনয্ েয েকান সময় িনিদ র্ষ্ট ফরেম আেবদন করা যােব। আেবদেনর ে িক্ষেত েজয্ষ্ঠতার
িভিত্তেত aেপক্ষমান তািলকা ণয়ন করা যােব।

23।

িত iংেরজী মােসর 31 তািরখ aিফস সময় পয র্ন্ত াপ্ত আেবদনপ সমূহ eবং aেপক্ষমান তািলকাসহ পরবত 8
(সাত) কায র্িদবেসর মেধয্ বাসা বরাদ্দ িনব র্াহী কিমিটর সভায় েজয্ষ্ঠতার িভিত্তেত কক্ষ বরাদ্দ েদয়া হেব।

24।

কক্ষ পিরবতর্েনর েক্ষে নতুনভােব আেবদন করেত হেব। সেব র্াচ্চ eকবার কক্ষ পিরবতর্ন করা যােব।

25।

ei আiন কায র্করী হoয়ার িদন aথ র্াৎ 12/12/3129iং তািরেখ েয সকল িশক্ষক/কমর্কতর্ার ডরেমটরীেত
aবস্থানকালীন সময় 5 বছর ৯ মাস eর েবশী, তােদরেক বাসা পিরবতর্নের জনয্ সেব র্াচ্চ 7 (ছয়) মাস সময় েদয়া েযেত
পাের।

26।

িবশব্িবদয্ালয় কতৃপর্ ক্ষ সময় সময় e িবষেয় েকান িনয়ম বতর্ন বা সংেযাজন করেল তাৎক্ষিনকভােব কায র্করী হেব।

27।

িবশব্িবদয্ালেয়র সব্ােথ র্ ভাiস-চয্ােন্সলর মেহাদয় াপয্তা ে ণীভুক্ত েকান িশক্ষক বা কমর্কতর্ােক খািল থাকা সােপেক্ষ
কক্ষ বরাদ্দ িদেত পারেবন।

28।

কতৃপর্ ক্ষ iচ্ছা করেল েয েকান বরাদ্দকৃত কক্ষ কারণ দশর্ােনা ছাড়াi বািতল করার ক্ষমতা সংরক্ষন কেরন।

29।

ei নীিতমালায় বিণ র্ত েনi, eমন েকান িবষেয় ভাiস-চয্ােন্সলর মেহাদয় িসদ্ধান্ত দান করেব।

