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আেছন। আজ িবকাশ ভবেন সিমিতর সভাপিত, সহ-সভাপিত, সাধারণ স াদক, যু

ও কমসিমিতর সদস সহ নতৃবৃ

মাননীয়া DPI অধ াপক জয়

রায়েচৗধু রীর সােথ সা াৎ কের একিট

স াদক য়
ারকিলিপ পশ

কেরন। িবিভ িবষেয় মাননীয়া DPI –এর সােথ িব ািরত আেলাচনা কেরন নতৃবৃ । অধ াপকেদর HRA িবষেয় বসরকারী
িত ােন চাকুরীরত Spouse দর ceiling চালু করা এবং তা ২০২০ সােলর হায়ার এডুেকশন িডপাটেমে র অডার
মাতােবক রে াসেপকিটভ এেফ িদেয় চালু করার তী

িতবাদ জানায় ওেয়বকুটা।

SACT 1 এবং 2 ক ােটগিরর িশ কেদর স ােহ কতিদন, কটা

াস এবং

হেব স িবষেয় সু িনিদ িনেদিশকার দািব জানােনা হয়। সই সে
সমেয়র বতন এককালীন বেকয়া িহসােব না িদেয় ধারাবািহকভােব

িতিদন কত ঘ া কের কেলেজ উপি ত থাকেত

SACT ব ু রা Study Leave – এ গেল তাঁেদর ঐ
দােনর দািব সহ বতমান Leave Rule এ Child

করার দািব জানােনা হয়। দীঘিদন CWTT এবং PTT িহসােব কমরত SACT 1 এবং 2 ক ােটগিরেত

Care Leave যু

উ ীত সহকমী ব ু েদর আনু পািতক বতন বৃ ি র িবষেয়ও DPI- ক যথাযথ পদে প হেণ অনু েরাধ জানায়।
আেলাচনার অন তম িবষয় িছল Pay-Scale এ সম ের িবরাজ করা অধ াপকেদর (Ph.D. িনেয় Stage-4 এ উ ীত হওয়া
এবং Stage-4 এ উ ীত হেয় Ph.D িড ী অজনকারীেদর) বতেনর ফারাক।
পাশাপািশ নতৃ

ষ

প কিমশেনর সু পািরেশ ঘািষত G.O. (No. 1306-(22) –Edn-(U)/EH/1U-77/17 (Dated

30.12.2019) এ UGC নািটিফেকশেনর মান তা না িদেয় ২.০১.২০১৬ থেক
৩১.১২.২০১৯ পয
আসার পুনরায়

ল নাশনািল চালু কের ০১.০১.২০১৬ থেক

বেকয়ার ব না এবং অডাের UGC এর পিরবেত “ROPA” এর আওতায় নতুন বতন মেক িনেয়

িতবাদ জানায়।

২০০৬ সােলর বতন কিমশেনর সু পািরশ অনু যায়ী অনাদায়ী বেকয়া বতন (৫.৪ শতাংশ)
কাযকরী উেদ াগ

হেণ অনু েরাধ জানায়।

স ত উে খ , এই িবষেয় অধ াপক সিমিত দীঘিদন যাবৎ ন ায

জািনেয় আসেছ। এ ছাড়া অধ াপক সিমিত মাননীয়া D.P.I. ক ২০১৮ ত
কােশর দািব জানায়।

CAS Promotion Rules অিবলে
িশ াম ীেক িচিঠ িদেয়

। এ িবষেয় নতৃ

( কশব ভ াচায)
সাধারণ স াদক

াি র দািব

কািশত UGC Guideline–এর িভি েত নতুন

স ত উে খ এই িবষেয় সিমিত ৫ িডেস র, ২০২০ মাননীয়

াভ ব

া-অবসর নওয়া িশ কেদর পনশন চালু করার
কের

সকল ব ু েদর শারদীয়ার আগাম েভ
ধন বাদাে ,

DPI ক

থম এ িবষেয় দািব জািনেয়িছল।

চাকরী জীবন স ূ ণ করা এবং
হে

দােনর িবষেয় নতৃ

ে িবকাশ ভবেন অনাবশ ক িবল

ততার সােথ এ িবষেয় যথাযথ উেদ াগ হেণর অনু েরাধ জানায়।

া জানাই।

