নলবাৰী কললজ, নলবাৰী
শিকাৰাীৰ আচৰণ শবশি
নলবাৰী মহাশবদালয় কৰকাপকই মহাশবদালয় লচযালয় চৌহদৰ শৌহদৰ ভিৰৰৰ এক স তস্হ শহ শৈক্ষিিশকক আৰু সামাশজক বাৰাবৰণ বৰবাতাবৰণ বৰ্তাই ৰখাৰ ওপৰত গুাৰ ওপৰৰ গুৰুত্ব শদ
আশহলছ। ছাত-ছাতীসকলল ি্ৰীসকলে শৃংক খাৰ ওপৰত গুলা আৰু শনয়মানতবৰ্তিতা বজাৰৰা বজাই ৰাশখাৰ ওপৰত গু যাতে আনৰ স্বালৰ আনৰ স্বাৰ্থত হস্াৰাৰ হস্তলকপ নকৰাশৈক্ষিক শনজৰ শনজৰ সামাশজক

দায়বদ্ধৰা প্ৰদিান কলৰ ৰাৰ প্ৰশৰ মহাশবদালয় কৰকাপকই সজাগ দ কশ্ষই সজাগ দৃষ্টি ৰালখাৰ ওপৰত গু। নলবাৰী মহাশবদালয়ৰ শৈক্ষিিশকক লক লক্ষ্য আৰু স্বাৰ্থত হস্প্নক প্ৰশৰফশলৰ
কৰাৰ লগলৰ ছাত-ছাতীসকলক স ত-নাগশৰক শহচালপ গশিচাপে গঢ়ি লৰালাৰ উলোলাৰ উদ্দেলাৰ উদ্দেশ্যে মহাশবদালয় কৰকাপকই এক শনৰ্তিতা বজাোলাৰ উদ্দে্ষই সজাগ দৃষ্টি আচৰণ শবশি প্ৰস্ত ত ৰ
কশৰলছ। নলবাৰী মহাশবদালয়ৰ ছাত-ছাতীসকলল মাশন চশলব লগীয়া শনৰ্তিতা বজাোলাৰ উদ্দে্ষই সজাগ দৃষ্টি আচৰণ শবশি সমহষ শৈক্ষিহলছণ

১।ব লক্ষ্যশযক্তিগৰ বা সমশহকৌহদৰ ভি
ালব লকালনা ছাত-ছাতীলয় অমাৰ্তিতা বজাজৰ বা অিালীন আচৰণ প্ৰদিান কশৰব লনাৱাৰিব। অন্যথাাশৰব। অন্যৰা লৰলন ছাত বা ছাতীৰ
ষ
শবৰুলদ্ধ কলধাৰ অনতিাসনমলক
ষ ব লক্ষ্যবস্হ শহা গ্ৰহণ কৰা হ ʼ ব।

২।লশ্ৰেণীলকাধাৰ ৭৫% ৰশৈক্ষিক কম উপশস্হ শহশৰৰ ছাত- ছাতীক non-collegiate লWাষণা কৰা হ ʼ ব আৰু লৰলন ছাত-ছাতীলয় জশৰমণা ৌহদৰ ভিশৰলহ
পৰীকাৰ অৱাৰিব। অন্যথাৰীণা হ ʼ ব পাশৰব। Non-collegiate ছাত –ছাতীলয় মহাশবদালয়ৰ শনববাতাবৰণ বৰ্তাচনৰ অ্ৰীসকলে শৃংি গ্ৰহণ কশৰব লনাৱাৰিব। অন্যথাাশৰব।

৩।লশ্ৰেণীলকাধাৰ ৬০%ৰশৈক্ষিক কম উপশস্হ শহশৰৰ ছাত- ছাতীক dis-collegiate লWাষণা কৰা হ ʼ ব আৰু লৰওব আৰু তেওঁললালক লকালনা পৰীকাৰ
অৱাৰিব। অন্যথাৰীণা হ ʼ ব লনাৱাৰিব। অন্যথাাশৰব ।

৪।শিকাবষাৰ আৰম্ভশণলৰ লকালনা ছাত-ছাতীলয় এলকৰালহ ১৫ শদন লশ্ৰেণীৰ অনতপশস্হ শহৰ ৰাশকলল লৰওব আৰু তেওঁৰ আসন স্বাৰ্থত হস্য়্ৰীসকলে শৃংশেওঁৰ আসন স্বয়ংক্ৰিয়ৌহদৰ ভিালব নাকচ
হ ʼ ব।

৫।নলবাৰী মহাশবদালয়ৰ সকললা পাধ লক্ষ্যেওঁৰ আসন স্বয়ংক্ৰিম পষণাকালীন। ইয়াৰ নামৌহদৰ ভিৰ্তিতা বজাৰ কৰা ছাত-ছাতীলয় এলক সময়লৰ অইন লকালনা পষণাকালীন পাধ লক্ষ্যেওঁৰ আসন স্বয়ংক্ৰিম
গ্ৰহণ কশৰব লনাৱাৰিব। অন্যথাাশৰব।

৬।অনতজসকলক হাৰািাশস্ত কৰা, সমনীয়া ছাত-ছাতীৰ প্ৰশৰ অিালীন আচৰণ প্ৰদিান কৰা বা লৰশগ্ৰীসকলে শৃংজাৰীয় সকললা িৰণৰ কাযাতে আনৰ স্বা -কলাপ
সন্ানীয় উচ্চৰম ন্যায়ালয়ৰ শনলদািনা অনতযাতে আনৰ স্বায়ী সম্পূৰ্ণৰূষণাৰূলপ শনশষদ্ধ।

৭। সকললা ছাত-ছাতীলয় মহাশবদালয়ৰ শযাতে আনৰ স্বলকালনা অনতষ্ঠানত গণানৰ গণলবি (uniform) পশৰিান কৰালধা বাি লক্ষ্যৰামলক।
অন্যৰা ৩০০.০০(শৰশনি)
ষ
ধকা জশৰমণা ৌহদৰ ভিশৰব লাশগব।

৮।ছাত-ছাতীসকলল সকললালৱাৰিব। অন্যথা লদখাৰ ওপৰত গুাশৈক্ষিক মহাশবদালয়ৰ পশৰচয় পত পশৰিান কৰালধা বাি লক্ষ্যৰাম লক।
শযাতে আনৰ স্বলকালনা শিকক/শিকশয়তী বা অনা
ষ
শিকক কমাচাৰীলয় শযাতে আনৰ স্বলকালনা সময়ৰ ইয়াক পৰীকা কশৰ লচাৱাৰিব। অন্যথাাৰ অশিকাৰ আলছ।

৯। ছাত-ছাতীসকলল মহাশবদালয় আৰু পৰীকাগাৰৰ সকললা আচবাব, সা-সব আৰু তেওঁজতশল যাতে আনৰ স্বত্নসহকালৰ ব লক্ষ্যৱাৰিব। অন্যথাহাৰ কৰালধা বাঞ্চনীয়। মহাশবদালয়ৰ

স্হ শহাৱাৰিব। অন্যথাৰ বা অস্হ শহাৱাৰিব। অন্যথাৰ সম্পূৰ্ণৰূশ সম্পত্তিৰ অপব লক্ষ্যবহাৰ বা কশৰসািন কশৰলল অশৌহদৰ ভিযাতে আনৰ স্বতযক্তি ছাত-ছাতীলয় লমৰামশৰ (repair) অৰবা প্ৰশৰস্হ শহাপনৰ
(replacement) ৰ সম্পূৰ্ণৰূষণা খাৰ ওপৰত গুৰচ জশৰমণাসহ আদায় শদব লাশগব।
১০।মহাশবদালয়ৰ লচযালয় চৌহদৰ শৌহদৰ ভিৰৰৰ ছাত-ছাতী বা ছাত স্ৰীসকলে শৃংগধনৰ দ্বাৰা সকলোাৰা সকললা িৰণৰ ৰাজশৈক্ষিনশৰক কাযাতে আনৰ স্বা -কলাপ সম্পূৰ্ণৰূষণাৰূলপ শনশষদ্ধ।
অনতমশৰশবহীন সৌহদৰ ভিা- সশমশৰ, উলোলাৰ উদ্দোৰ উদ্দেশ্যেিমাী প্ৰচাৰকাযাতে আনৰ স্বা, লিাৌহদৰ ভিাযাতে আনৰ স্বাতা, অল্ৰীসকলে শৃংকৰণ, িণবাতাবৰণ বৰ্তা, িন স্ৰীসকলে শৃংগ্ৰহ আশদ মহাশবদালয়ৰ লচযালয় চৌহদৰ শৌহদৰ ভিৰৰৰ শনশষদ্ধ।
১১। ছাতীৰ প্ৰশৰ অশি্ষই সজাগ দৃষ্টি ব লক্ষ্যৱাৰিব। অন্যথাহাৰ বা অিালীন মন্তব লক্ষ্য , ৌহদৰ ভিাবতশক প্ৰদিান বা মহাশবদালয়ৰ শযাতে আনৰ স্বলকালনা শিকক-কমাচাৰী অৰবা ছাত-ছাতীৰ প্ৰশৰ
শহ্ৰীসকলে শৃংসাত্মক কাযাতে আনৰ স্বা-কলাপ দণ্ডনীয় অপৰাি শহচালপ গণ লক্ষ্য কৰা হ ʼ ব।শযাতে আনৰ স্বলকালনা িৰণৰ শল্ৰীসকলে শৃংগশৌহদৰ ভিশ সম্পত্তিক শৈক্ষিবষম লক্ষ্য (gender based
discrimination) মহাশবদালয় লচযালয় চৌহদৰ শৌহদৰ ভিৰৰৰ শনশষদ্ধ।

১২।লশ্ৰেণীৰ পাধদান চশল ৰকা সময়ৰ লকালনা ছাত-ছাতীলয় বাৰান্দাত ঘূৰাৰ Wষশৰ ফতশৰব লনাৱাৰিব। অন্যথাাশৰব আৰু সম্পূৰ্ণৰূষণা শনৰৱাৰিব। অন্যথাৰা বৰবাতাবৰণ বৰ্তাই ৰাশখাৰ ওপৰত গুব লাশগব।
১৩।মহাশবদালয়ৰ লশ্ৰেণীলকাধাৰ শৌহদৰ ভিৰৰৰ ম ʼ বাইল লফানৰ ব লক্ষ্যবহাৰ দণ্ডনীয়। পৰীকাগকহৰ ম ʼ বাইল লফান শনশষদ্ধ।
১৪। ি ষমপাণ শনশষদ্ধ আৰু অন্যৰা ১০০০.০০(এলহজাৰ) ধকা জশৰমণা হ ʼ ব আৰু অশৌহদৰ ভিযাতে আনৰ স্বতযক্তি ছাত-ছাতী বশহষকৰও হ ʼ ব পালৰ।
১৫। ছাত- ছাতীসকলল ৌহদৰ ভিাৰৰীয় স্ৰীসকলে শৃংশবিানৰ প্ৰশৰ আনতগৰ লক্ষ্য স্বাৰ্থত হস্ীকাৰ আৰু সকললা িমাৰ প্ৰশৰ সহনিীল মলনাৌহদৰ ভিাৱাৰিব। অন্যথা প্ৰদিান কশৰব লাশগব।
[শবদায়ৰশনক উত্কষাৰ বালব নলবাৰী কললজৰ আৌহদৰ ভি লক্ষ্যন্তৰীণ মান শনশ মান নিশ্চিৰকৰণ লকাষ (IQAC) ৰ দ্বাৰা সকলোাৰা প্ৰকাশিৰ আৰু প্ৰচাশৰৰ]

