িস.এস.ই সাসাই
কি

িনবাচনী তফিসল ২০১৭

উটার িব ান ও েকৗশল িবভাগ
শািব িব, িসেলট

এত ারা িস.এস.ই সাসাই -র সকল সদস েদর অবগিতর জন জানােনা যাে য আগামী ১৩ এি ল, ২০১৭ তািরেখ িস.এস.ই
সাসাই র িনবাচন অনুি ত হেত যাে । এ জন িনে উে িখত পেদর িবপরীেত আ হী, সৎ ও যাগ াথ েদর কাছ থেক
মেনানয়নপ দািখেলর আহবান জানােনা যাে ।

িনবাহী কিম র ায়ী পদসমূহঃ
িনবাহী কিম র ায়ী পদসমূহ িনে দািয় সহ তািলকাব করা হেলা:
ম

পেদর নাম

সংখ া

পেদর যাগ তা

দািয়

১.

সভাপিত

১

িবভাগীয় ধান

িবিভ কায েম পরামশ ও িস া
দান।

২.

কাষাধ

১

িবভাগীয় ধান কতৃ ক মেনানীত একজন িশ ক

িবিভ কায েম পরামশ ও িস া
দান।যাবতীয় আিথক লনেদেনর
িহসাব সংর ণ করা

১

িবভােগর িশ াথ েদর ারা িনবািচত ৪থ বষ ২য়
সিম ােরর (২০১২ ব াচ) একজন িশ াথ

িস.এস.ই সাসাই েক নতৃ
করা।

াদক

১

িবভােগর িশ াথ েদর ারা িনবািচত ৩য় বষ ২য়
সিম ােরর (২০১৩ ব াচ) একজন িশ াথ

সহ-সভাপিতেক সহায়তার মাধ েম
িস.এস.ই সাসাই র কায েম মূল
ভূ িমকা পালন করা

ও সং ৃ িত
াদক

১

িবভােগর িশ াথ েদর ারা িনবািচত ৩য় বষ ২য়
সিম ােরর (২০১৩ ব াচ) একজন িশ াথ

সকল ইেভ ও সাং ৃ িতক অনু ান
আেয়াজন করা

৩.

সহ-সভাপিত

৪.

সাধারণ স

৫.

ইেভ

স

দান

৬.

চার স

াদক

১

িবভােগর িশ াথ েদর ারা িনবািচত ৩য় বষ ২য়
সিম ােরর (২০১৩ ব াচ) একজন িশ াথ

িস.এস.ই সাসাই র িবিভ
কায েমর িলিখত এবং িডিজটাল
চারণা চালােনা

৭.

ীড়া স

াদক

১

িবভােগর িশ াথ েদর ারা িনবািচত ৩য় বষ ১ম
সিম ােরর (২০১৪ ব াচ) একজন িশ াথ

সকল ধরেণর টু নােম
করা

৮.

সহ সাধারণ
স াদক

১

িবভােগর িশ াথ েদর ারা িনবািচত ৩য় বষ ১ম
সিম ােরর (২০১৪ ব াচ) একজন িশ াথ

সহ-সভাপিত ও সাধারণ
স াদকেক সহায়তার মাধ েম
িস.এস.ই সাসাই র কায েম মূল
ভূ িমকা পালন করা

৯.

িনবাহী সদস

৬

িবভােগর িশ াথ েদর ারা িনবািচত িত বষ
(২০১২,২০১৩,২০১৪,২০১৫,২০১৬-এ,২০১৬-িব)
থেক একজন িশ াথ

িশ াথ েদর সােথ সাসাই র
সতু ব ন িহেসেব কাজ করা

আেয়াজন

মেনানয়নপে র িনধািরত িফঃ

সভাপিত

২০০০/= টাকা

কাষাধ

২০০০/= টাকা

সহ সভাপিত
সাধারণ স

১৫০০/= টাকা
াদক

সহ সাধারণ স
ইেভ

১২০০/= টাকা

াদক

ও সং ৃ িত স

১০০০/= টাকা
াদক, চার স

াদক,

ীড়া স

াদক

১২০০/= টাকা

িনবাহী সদস

৮০০/= টাকা

িনবাচেনর িব ািরত সময়সূচীঃ
মেনানয়নপ সং হ ও দািখেলর শষ তািরখ ও সময়

৮ এি ল ২০১৭

িবকাল ৫ ঘ কা

মেনানয়নপ

৯ এি ল ২০১৭

িবকাল ৫ ঘ কা

ফস টু ফস

১২ এি ল ২০১৭

িবকাল ৩ ঘ কা

ভাট হন

১৩ এি ল ২০১৭

সকাল ৯টা হেত িবকাল ৪ ঘ কা

১৩ এি ল ২০১৭

িবকাল ৫ ঘ কা

ত াহােরর শষ তািরখ ও সময়

ফলাফল ঘাষনা

সংযুি ঃ
১। িস.এস.ই সাসাই নীিতমালা ২০১৬
২। িস.এস.ই সাসাই িনবাচনী নীিতমালা ২০১৬

...........................
মেহদী হাসান নািহদ
তািরখঃ ৫ এি ল ২০১৭

িনবাচন কিমশন
িসএসই সাসাই িনবাচন ২০১৭

…………………….
আবু শাহিরয়ার রাতু ল

………………….
ইনামুল হাসান

িসএসই সাসাই

নীিতমালা ২০১৬

পিরিচিতঃ
িসএসই সাসাই , শাহজালাল িব ান ও যুি িব িবদ ালেয়র কি উটার িব ান ও েকৗশল িবভােগর (িসএসই) িশ াথ েদর
এক সংগঠন। িবভাগীয় িবিভ সহ-িশ া কায ম পিরচালনা করা, িবিভ সিমনার কমশালার আেয়াজন, বািষক টু র, িসএসই
কািনভালসহ িবিভ ইেভ সম য় করা এই সংগঠেনর মূল কাজ।

সদস তাঃ
ধুমা িসএসই িবভােগর িশ াথ রা এই সংগঠেন সাধারণ সদস িহেসেব যাগদান করেত পারেব।সদস তা িফ ১০০০/= টাকা।
সদস েদর িত সিম াের িফ দান করেত হেব, যা সিম ার ফাইনাল পরী ার পূেব শািব িব সানািল ব াংেক িসএসই সাসাই র
অ াকাউে জমা িদেত হেব।
বতমােন সিম ার িত িফ ২০০/= টাকা, তেব িনবাহী কিম
েয়াজেন এই িফ পিরবতন/পিরবধন/পিরমাজন করার মতা
সংর ণ কের। িনধািরত সমেয়র মেধ িফ জমা না িদেল ১০০০/= টাকা জিরমানা সহ সমুদয় বেকয়া দান করেত বাধ থাকেব।

িনবাহী কিম ঃ
িসএসই সাসাই র কাজ স কভােব পিরচালনার জন িশ াথ েদর সম েয় িত বছর এক িনবাহী কিম গঠন করেত হেব।
কিম েত িসএসই িবভােগর িবভাগীয় ধান পদািধকারবেল সভাপিত পেদ এবং একজন িশ ক কাষাধ পেদ পরামশক িহেসেব
কাজ করেবন। এক উ ু িনবাচেন িশ াথ েদর ভাট েয়ােগর মাধ েম পদসমূেহ াথ িনবািচত হেব। িত কিম র ময়াদ থাকেব
২ সিম ার, তেব সভাপিত েয়াজেন এই ময়াদ পিরবতন/পিরবধন/পিরমাজন করার মতা সংর ণ কেরন।
িনবাহী কিম র ায়ী পদসমূেহর বাইেরও সভাপিত েয়াজেন তার পদািধকারবেল য কান অ ায়ী পদ সৃি কের সই পেদ য কান
িশ াথ েক মেনািনত করেত পােরন

িসএসই সাসাই র মূল দািয় সমূহঃ
১. িসএসই িবভােগর িশ াথ েদর সহ-িশ া কায েম উৎসািহত করা।
২. িতবছর িসএসই কািনভাল আেয়াজন করা।
৩. িতবছর বািষক ন াশনাল টু র আেয়াজন করা।
৪. িতবছর বািষক ি েকট টু নােম , বািষক ফু টবল টু নােম , বািষক ব াডিম ন টু নােম সহ িবিভ খলাধুলার টু নােম
আেয়াজন করা।
৫. ২১ ফ য়াির মহান আ জািতক মাতৃ ভাষা িদবস, ২৬ মাচ াধীনতা িদবস, ১৪ এি ল বাংলা নববষ, ১৬ িডেস র মহান িবজয়
িদবস সহ িবিভ জাতীয় িদবেস িসএসই সাসাই র প থেক অনু ােনর আেয়াজন করা।
৬. িসএসই িবভােগর িশ াথ েদর দ তা বৃি র লে িবিভ ধরেণর সিমনার, কমশালার আেয়াজন করা।
৭. সাধারণ সদস েদর িনেয় িত সিম াের নূন তম ২ সাধারণ সভার আেয়াজন করা।
৮. সেবাপির িসএসই িবভােগর িশ াথ েদর দািব, েয়াজন ও ম েলর জন কাজ করা।
িনবাহী কিম

িসএসই সাসাই র সাধারণ সদস েদর িনেয় দািয় সমূহ স কভােব পালেন সেচ থাকেব।

নীিতমালা পিরবতেনর িনয়মাবলীঃ
এই নীিতমালা ২০১৬ সােল িসএসই সাসাই র চিলত গৗেরাব ল ইিতহাস, ঐিতহ ও নীিতর উপর িভি কের ণীত এবং
িসএসই সাসাই িনবাহী কিম ২০১৪ এর চার স াদক কতৃ ক ািবত ।
িনবাহী কিম
েয়াজেন এই নীিতমালার য কান অংশ পিরবতন/পিরবধন/পিরমাজেনর মতা সংর ণ কের। এে ে সভাপিত সহ
দুই-তৃ তীয়াংেশর স িতর েয়াজন হেব।

িসএসই সাসাই

িনবাচনী নীিতমালা ২০১৬

পিরিচিতঃ
িসএসই সাসাই র িনবাহী কিম
িনে িলিপব করা হেলা।

এক

উ ু ,অবাধ ও সু িনবাচেনর মাধ েম িনবািচত হেব। িনবাচেনর িব ািরত িনয়মাবলী

িনবাচনী ি য়াঃ
িনবাচনী ি য়া িনে র কেয়ক

ধােপ স

করা হেব।

১. িনবাচেনর ঘাষণাঃ
সভাপিত/সভাপিত কতৃ ক মেনািনত একজন িশ ক িতিনিধ মেনানয়ন
েয়াজনীয় তথ কােশর মাধ েম িনবাচনী ি য়ার সূচনা করেবন।

দািখেলর তািরখ, িনবাচেনর তািরখ সহ যাবতীয়

২. িনবাচন কিমশন গঠনঃ
সভাপিত/সভাপিত কতৃ ক মেনািনত িতিনিধ িবদায়ী কিম র সহ-সভাপিতর ব াচ থেক িনরেপ িনবাচন কিমশন মেনানয়ন
করেবন। িনবাচন কিমশেন ১ জন ধান িনবাচন কিমশনার এবং ২ জন সহকারী িনবাচন কিমশনার িহেসেব দািয় পালন করেব।
িত ব াচ থেক িনবাচন কিমশন কতৃ ক মেনািনত ১ জন ছেল ও ১ জন মেয় ি জাইিডং অিফসার িহেসেব দািয় পালন করেব। য
কান পিরি িতেত িনবাচন কিমশন সং া যাবতীয় িস া সভাপিত হণ করেবন।
৩. মেনানয়নপ দািখলঃ
িনবাচন কিমশনার কতৃ ত ণীত মেনানয়প
াথ েদরেক নগদ অেথর িবিনমেয় সং হ করেত হেব। যথাযথভােব পূরেণর পর তা
দািখেলর শষ সমেয়র পূেব িনবাচন কিমশেনর কােছ জমা িদেত হেব।উে খ মেনানয়নপে র অথ অেফরতেযাগ । মেনানয়নপে র
মূল িনবাচন কিমশন িনধারণ করেব।
সভাপিত এবং কাষাধ পদ বােদ অন ান িত পেদর িবপরীেত কমপে ২ জন াথ না পাওয়া গেল, সে ে উ
ব াচ এর সবাইেক াথ িহেসেব গণ করা হেব এবং েত েকর মেনানয়নপে র িফ হেব ১০০/= টাকা।

পেদর জন ওই

৪. িনবাচনী সফটওয় ার ও ভাটার তািলকা
তঃ
িসএসই সাসাই িনবাচেন িডিজটাল প িত ব বহার করা হেব। এে ে িবগত কেয়ক বছর ধের ব ব ত সফটওয় ার ব ব ত হেব।
তেব িনবাচন কিমশন চাইেল বতমােন ব ব ত সফটওয় ার র চেয় উ ত কান সফটওয় ার ব বহার করেত পাের। সফটওয় ার েত
িত ভাটােরর জন গাপন লিগন পাসওয়াড থাকেব, যা িনবাচন কিমশন কতৃ ক আেগ থেকই ি
কের অিত গাপনীয়তার সােথ
সুরি ত থাকেব।
৫. ফইস-টু - ফইস ও িবদায় অনু ানঃ
মেনানয়প দািখেলর পর যাগ াথ েদরেক িনধািরত সমেয়র মেধ িসএসই সাসা র সকল সদেস র সামেন তােদর িনবাচনী
ইশেতহার বণনা করেত হেব । পাশাপািশ তােদরেক একটু উ ু
ে া র পেবরও মাকােবলা করেত হেব। একই সােথ িবদায়ী িনবাহী
কিম র সদস েদরেক
এবং সা িফেকট দােনর মাধ েম আনু ািনকভােব কিম র িবলুি ঘাষণা করা হেব।
৬. িনবাচন অনু ানঃ
িনবাচেনর িদন ভাট কে িনধািরত সমেয়র মেধ ভাটারেদরেক িডিজটাল প িতেত ভাট দান করেত হেব। গাপন লিগন
পাসওয়াড িনজ িনজ ব ােচর মেনািনত ি জাইিডং অিফসােরর কাছ থেক সং হ করেত হেব। িনবাচন কিমশন বিল ও দািয় পূণ
ভূ িমকা পালেনর মাধ েম এক অবাধ, সু ও িনরেপ িনবাচেনর পিরেবশ বজায় রাখেব।

৭. ফলাফল দানঃ
সভাপিতর উপি িতেত ফলাফল উ ু

করা হেব এবং সকেলর সামেন ফলাফল সভাপিত ঘাষণা করেবন।

িনবাচনী আচরণিবিধঃ
১. াথ ভােটর জন চারণা চালােত পা ার ছাপােত পারেব, িবিল করেত পারেব, িক কান অব ােতই দয়ােল টা ােত/সাটােত
পারেব না।
২. িনবাচনী চারণার জন এমন িকছু করা যােব না, যােত িবভােগর িবি ং/ক া ােস অসহনীয় পিরেবেশর সৃি হয়।
৩. ভােটর জন কান ভাটারেক কান াথ / াথ র পে র কউ/ প কান ধরেণর েলাভন/ভয়-ভীিত/ মিক দান অথবা
দােনর চ া করেত পারেব না।
৪. কান ধরেণর অ ীিতকর পিরি িত সৃি করা যােব না।
৫. কান াথ র িবপে িনবাচনী আচরণিবিধ লংঘেনর অিভেযাগ পাওয়া গেল, িনবাচন কিমশন তৎ ণাত অিভেযাগ তদ কের
দখেব। অিভেযােগর সত তা পাওয়া গেল আিথক জিরমানা/ াথ তা বািতেলর িস া হেণর মতা িনবাচন কিমশন সংর ণ কের।
৬. য কান উ ূ ত পিরি িতেত িনবাচন কিমশন িবভাগীয় ধােনর অনুমিত সােপে িনবাচন িগতসহ য কান ধরেণর িস া
হেণর মতা সংর ণ কের।

নীিতমালা পিরবতেনর িনয়মাবলীঃ
এই নীিতমালা ২০১৬ সােল িসএসই সাসাই র চিলত গৗেরাব ল ইিতহাস, ঐিতহ ও নীিতর উপর িভি কের ণীত এবং
িসএসই সাসাই িনবাচন কিমশন ২০১৬ কতৃ ক ািবত ।
িনবাহী কিম
েয়াজেন এই নীিতমালার য কান অংশ পিরবতন/পিরবধন/পিরমাজেনর মতা সংর ণ কের। এে ে সভাপিত সহ
দুই-তৃ তীয়াংেশর স িতর েয়াজন হেব।

