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বা
নী

গঠনতT &য &কােনা সাংগঠনিক কাঠােমার পূব3শত3 । JUCSEAlumni Associationএর গঠনতT 7তিরর সাহসী উেদ<াগ এবং সফল বা?বায়নের জন< কBতCতা Dকাশ
করিছ। আিম িবGাস কির, এই গঠনতT Dণয়েন র মেধ< িদেয় JUCSEAlumni
Association- এর সাংগঠিনক কাঠােমা পূণ3তা &পল।
গঠনতT Dণয়ন কিমKর সদস<বBL, সংMN ব<িOবগ3 এবং JUCSEAlumni
Association-এর সব সদস<েক জানাই PেভRা।
অধ<াপক ড. &মা. এমদাদুল ইসলাম
সভাপিত, কিVউটার সােয়X এY ইিZিনয়ািরং িবভাগ
জাহা[ীরনগর বিGবিদ<ালয়

JUCSEAlumni Association Dিত\ার মধ< িদেয় বা?বািয়ত হেয়িছল কিVউটার
সােয়X এY ইিZিনয়া িরং িবভােগর DিতK স]ার ব^িদেনর লািলত _ে`র। আজ
&স _` aায়ী রbপ &পেত যােR। গঠনতেTর মেতা একK দুরcহ িকd মহৎ উেদ<াগেক
সফল করেত যঁারা &_Rায় সহেযােগাতা র হাত বািড়েয় িদেয়েছন তঁ ােদর জন<
Pভকামনা। গঠনতT 7তির KwgwUi Dেত<ক সদেস<র পাশাপািশ কBতCতাপূণ3
ধন<বাদ জানািR JUCSEAlumni- Gi কায3িনব3াহী সব সদস<েক।
&মা. আিরফ খান
আiায়ক
Jahangirnagar University Computer Science and Engineering Alumni
Association (JUCSEAlumni)
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_াধীনতা অজ3েনর &চেয় _াধীনতা রkা করা কlন। সংগঠন Dিত\ার &চেয় aায়ীm
Dদান করা কঠিন। &য &কান সংগঠেনর রkাকবচ তথা ‘গঠনতT’ Dণয়ন দুঃসাধ<
একK কাজ হেলও তা একদল &মধাবী, &যাগ<তাসVন<, পিরqিম মানুষের হােত তsেল
&দয়া হেয়িছল এই tরcmপূ3ণ দািয়mK। তঁ ারা যথ3াথই সাথ3ক।
গঠনতT Dণয়ন কিমKর সদস<েদর ধন<বাদ জানােনার ভাষা আমার জানা নইে◌।
আvরিকতা এবং িন\ার অপূ3ব সমwয়েক Pধs ধন<বাদ বা কBতCতা জািনেয় পুরxBত
করা সyব নয়।
অধ<াপক ড. আবs সাঈদ &মা. &মা?ািফজুর রহমান
সদস< সিচব-১
Jahangirnagar University Computer Science and Engineering Alumni
Association (JUCSEAlumni)

১ম আiায়ক কিমK

2

Designation

Name

Batch Contact

Email

Convener

Arifur Rahman Khan (Arif)

2nd

01713041240

bd.arifkhan@gmail.com

Member Secretary-1

Abu Sayed Md. Mostafizur Rahaman (Chyon)

6th

01927129603

asmmr@juniv.edu

Member Secretary-2

Nazmul Momin (Juen)

7th

01710862768

juenbd@gmail.com

Press and Communication
Secretary

S. M. Golam Rabbi (Golam Rabbi)

10th

01718067924

rabbi1982@yahoo.com

Members

Khan Mohammad Akkas Ali

1st

Nasim Noushad

1st

Md. Abul Kalam Azad (Kalam)

2nd

makazad@juniv.edu

Muhammad Shams Ulubbee (Shams)

2nd

sulubbee@gmail.com

Md. Golam Moazzam (Khokan)

3rd

khokan@juniv.edu

Chandon

4th

chandan251@yahoo.com

Abdur Rahman

4th

marahmanju@juniv.edu

Md. Saiful Islam

5th

msislam2351@gmail.com

akkas@juniv.edu
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Mostafa Sarwar

6th

sarwardhk8@gmail.com

P. K. Moniruzzaman

6th

get2monir@gmail.com

MD. SAYEEDUTH SADATH (Sadat)

7th

01755629252

sadathju@gmail.com

Samiul Muktadir (Shumon)

7th

01819272921

samiul.muktadir@gmail.com

Mohammad Mahamudur Rabbi (Shuman)

8th

01611520306

selocus007@yahoo.com

Kanija Muntarina (Ripa)

9th

01730440134

muntarina123@gmail.com

Md. Shiblee

9th

Md. Ezharul Islam (Ezhar)

10th

01816203074

mdezharul@juniv.edu

MD MANZURUL KARIM (ROHAN)

10th

01818128049

rohandhk@gmail.com

Mashqur Habib Himel (Himel)

11th

01722109601

mashqur.himel@gmail.com

Shoeb

11th

Syed Hasan Shahrier (Rishan)

12th

01611641294

rishan.shahrier@gmail.com

Sanjit Kumar Saha

13th

A K M Kamrul Hasan (Rubel)

13th

01924400992

kamrul.120@gmail.com

Md. Riazul Haque (Riaz)

13th

01716238327

rozen_riaz@yahoo.com

Pavel

14th

01711922768

pavelcseju@gmail.com

Md. Tamal Tahasin Khan (Tamal)

14th

01717167494

t.tahasin@gmail.com

SALEH ENAM SHOHAG (SHOHAG)

15th

01911476899

shohag402@gmail.com

Billal

15th

01729210380

belalju@gmail.com

Bulbul Ahmed (Bulbul)

16th

01911991371

bulbul.cse@outlook.com

Md. Syeful Islam (Syeful)

16th

01916574623

syefulislam@gmail.com

Eefat Alam (Rokon)

16th

01720211262

rokon.cse@gmail.com

Tahsina Hashem

17th

01715150247

tahsina.hashem@juniv.edu

Md. Maheraj Uddin (Maheraj)

17th

01744461391

maheraj.cse@gmail.com

Rafsani Jani Tito

18th

01712596024

rafsan@juniv.edu

Miral Sarwar

18th

01944443334

miral.trainer@gmail.com

Md. Mezbahul Islam (Salman)

19th

01920446868

mailformezbah@gmail.com

Tamal

19th

01914553408

tamal.cse19@gmail.com

Md. Rakib Hasan (Rakib)

20th

01722966346

riyadrakib@gmail.com

Anup Majumder (Anup)

20th

01725228874

anupju.cse20@gmail.com

Sayedur Rahman

20th

01820275399

sayedurcse@gmail.com

shibli.kaysar@gmail.com

sanjit@juniv.edu

গঠনতT

!জইউ িসএসই এ(ালামনাই এেসািসেয়শন
কি1উটার সােয়4 এ5 ইি6িনয়ািরং িবভাগ
জাহা<ীরনগর িব>িবদ(ালয়
Phone: +8801718067924, +8801710862768, +8801927129603 Email: jucsealumni@juniv.edu

&জইউ িসএসই এলুমনাই এেসািসেয়শন
কিVউটার সােয়X এY ইিZিনয়ািরং িবভাগ
জাহা[ীরনগর িবGিবদ<ালয়

গঠনতT
১. লk< ও উে|শ<ঃ
ক)

িবভােগর @াAন িশBাথীDেদর পুনGমHলন।

খ)

@াAন ও বতM মান ছাOছাOী, িশBক, কমMকতM া-কমMচারীর মেধ( !সৗহাদM(পূণM মেনাভাব
ও সহমGমHতা গেড় !তালা।

গ)

!সিমনার, িসে1ািজয়াম, ইত(ািদর আেয়াজন।

ঘ)

@াAন ও বতM মান িশBাথীD ও িবভােগর সাGবHক কল(ােণ তহিবল গঠন।

ঙ)

!মধাবী িশBাথীDেদর জন( Zাইেপ5, [লারিশপ ও পদক @দান।

চ)

!দেশর সাGবHক কল(ােণ আই\ত !স]ের সি^য় ভ_িমকা `হণ।

ছ)

এেসািসেয়শেনর বaহbর cােথM িবিধসdত কাযM^ম `হণ।

জ)

উপযf A লB( ও উেgশ( অজMেন সহায়ক অন(ান( পদেBপ `হণ।

২. কায3কালঃ
কি1উটার সােয়4 এ5 ইি6িনয়ািরং িবভাগ, জাহা<ীরনগর িব>িবদ(ালয়
৩. এেসািসেয়শেনর সদস<পদঃ
ক)

সাধারণ সদস(ঃ জাহা<ীরনগর িব>িবদ(ালেয়র এই িবভাগ !থেক jাতক িড`ী@াl
িশBাথীDবam।
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খ)

সহেযাগী সদস(ঃ এই িবভােগর বতM মান ও @াAন িশBকবam, যঁারা এ িব>িবদ(ালেয়র
@াAন িশBাথীD নন। এছাড়াও এই িবভাগ !থেক jাতেকাbর বা উoতর িড`ী@াl
িশBাথীDবam। অনুরাগী বা আ`হী ব(িAবগMও সহেযাগী সদস( হেত পারেবন।

গ)

জীবন সদস(ঃ সাধারণ ও সহেযাগী সদস(বam- এেসািসেয়শন কতaMক িনধMািরত চঁ াদা
@দান সােপেB।

ঘ)

দাতা সদস(ঃ (সাধারণ সদস(/সহেযাগী সদস( হওয়ার !যাগ( !য !কউ নূ(নতম
৫০,০০০/- (পrাশ হাজার) টাকা @দান সােপেB দাতা সদস( হেত পারেবন।

৪. সাধারণ পিরষদঃ
ক)

সাধারণ সদস(েদর িনেয় সাধারণ পিরষদ গtত হেব।

খ)

@িত বছর িডেসuর মােস v^বার/ শিনবার বাGষHক সাধারণ সভা অনুwত হেব।

গ)

!কােনা কারেণ িডেসuর মােস সাধারণ সভা অনুwত না হেল পরবতীD v^বার/
শিনবার অনুwত হেব।

ঘ)

সাধারন সভার মাধ(েম পরবতীD িনবMাহী পিরষদ গtত হেব। অথবা সাধারন সভায়
উপিxত সদস(েদর উপিxত ব(াচ @িত কমপেB একজন কের ব(াচ @িতিনিধ
মেনানয়ন বা িনবMাচেন র মাধ(েম িনবMািচত হেব। ব(াচ @িতিনিধরা মেনানয়ন বা
িনবMাচেনর মাধ(েম পরবতীD িনবMাহী পিরষদ গঠন করেবন। তেব পরবতীD িনবMাহী
পিরষদ গঠেনর লেB বতM মান িনবMাহী পিরষদ সাধারণ সভার পূেবM ইেলyিনক !পাল
এর মাধ(েমও ব(াচ @িতিনিধ িনবMাচন করেত পারেবন।

ঙ)

সাধারণ সভা এেসািসেয়শেন র সেবMাo Bমতা স1z পষMদ। এেসািসেয়শেনর নীিত
িনধMারণ, িনবMাহী পিরষদেক িনেদMশনা @দান এবং তার কাযMাবলীর পযMােলাচনা এর
এখিতয়ারভfA।
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চ)

এেসািসেয়শেনর cােথM @েয়াজন হেল ২৪ ঘ}ার !না\েস (িলিখত/ইেমইল) জর~ির
সাধারণ সভা আান করা যােব।

ছ)

সুিনGদH আেলাচ(সূিচ উেখপূবMক িলিখত/ইেমইল এর মাধ(েম সভা আােনর
অনুেরাধ করা হেল ৭ িদেনর মেধ( সভা আান করা যােব।

৫. সাধারণ পিরষেদর দািয়mঃ
ক)

িনবMাহী পিরষদ কতaMক !পশকaত িরেপাটM, অিডট অনুেমাদন, বােজট িবেবচনা ইত(ািদ

খ)

িনবMাহী পিরষদ কতaMক উািপত @াবািদ স1েকM সংখ(াগির

!ভােট িসা `হণ,

অনুেমাদন।
গ)

িনবMাহী পিরষদ গঠন।

৬. িনব3াহী পিরষদঃ
ক)

কাঠােমাঃ
স1াদকীয় পদঃ
সভাপিত

-

১

সহ-সভাপিত-

২

!কাষাধ(B

১

-

সাধারণ স1াদক -

১

যf  স1াদক

-

২

তথ( ও !যাগােযাগ িবষয়ক স1াদক - ২
আজMািতক িবষয়ক স1াদক

-১

ছাO কল(াণ িবষয়ক স1াদক -১
সাধারণ পদঃ
6
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সদস(- @িত ব(াচ হেত কমপেB একজন এবং িবভাগীয় িশBকবa m। বতM মান
িনবMাহী পিরষদ পরবতীD িনবMাহী পিরষেদর সংখ(া িনধMারণ করেবন ।
খ)

কায3কালঃ
১লা জানুয়াির !থেক পরবতীD বছেরর ৩১!শ িডেসuর- !মাট ২ বৎসর।

গ)

দািয়mঃ
১.

এেসািসেয়শেনর সকল কাযM^ম িনয়Tণ ও সংগঠেনর দািয় পালন।

২.

এেসািসেয়শেনর তহিবল সংরBণ, পিরচালনা ও িনয়Tণ।

৩.

বাGষHক সাধারণ সভায় আয় ব(েয়র অিডট িরেপাটM উপxাপন।

৪.

সাধারণ পিরষেদর সভার িনেদMশনার িভিbেত কাযM^ম পিরচালনা।

৫.

জর~ির সাধারণ সভা আােনর পযMাl সময় না থাকেল !কােনা উfত
পিরিxিতেত জর~ির ব(বxা `হেণর অিধকার িনবMাহী পিরষেদর থাকেব। তেব
পরবতীD সাধারণ সভায় অনুেমাদেনর জন( তা !পশ করা হেব।

৬.

সংগঠেনর সাংগঠিনক কাঠােমা বaির লেB এই সংগঠেনর সহেযাগী সংগঠন
সাধারন সভার অনুমিত সােপেB তির করেত পারেবন। উA

সহেযাগী

সংগঠেনর কাঠােমা, কমMপিরিধ , িনবMাহী পিরষদ তির, পিরবতM ন, পিরবধMন ও
@েয়াজনেবােধ আGথHক সাহায( করেত পারেবন।
ঘ)

িনব3াহী পিরষেদর সভাঃ
১.

সভাপিতর সে< আেলাচনা^েম সাধারণ স1াদক নূ(নতম ৭ িদেনর !না\েস
িনবMাহী পিরষেদর সভা আান করেবন।

২.

িনবMাহী পিরষেদর এক-চতfথMাংশ সদস( ারা !কারাম গtত হেব।

৩.

িনবMাহী পিরষেদর কাযMকাল হেব ২ বৎসরঃ

১লা জানুয়াির !থেক পরবতীD

বৎসেরর ৩০!শ িডেসuর পযM ।
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৪.

িনবMাহী পিরষেদর িসাসমূহ সংখ(াগির

!ভােটর মাধ(েম গৃহীত হেব।

৫.

সভাপিত @েয়াজনেবােধ কাং !ভাট @দান করেত পারেবন।

ঙ) িনব3াহী পিরষেদর দািয়m ও kমতাঃ
১.

সভাপিত

ক)

সাধারণ ও িনবMাহী পিরষেদর সভাপিত করেবন। সভা পিরচালনায় !কােনা
সমস(া !দখা িদেল র~িলং @দানসহ @েয়াজনীয় ব(বxা `হণ করেবন।

খ)

স1াদেকর সাধারণ ও িনবMাহী পিরষেদর সভা আােনর পরামশM !দেবন।

গ)

কি1উটার সােয়4 এ5 ইি6িনয়ািরং িবভােগর !চয়ারম(ান পদািধকার বেল এ
পদ লাভ করেবন।

২.

সহ-সভাপিত

ক)

সভাপিতর অবতM মােন সভাপিতর দািয় পালন করেবন।

খ)

সভাপিতর সহেযাগী িহসােব তঁ ােক িবিভz কমMকাে সহায়তা করেবন।

গ)

িনবMাহী পিরষেদর অনুেরােধ !কােনা িবেশষ দািয় পালন করেবন।

৩.

&কাষাধ<k

ক)

ব(াংক অ(াকাউ ও অথM সং^া অন(ান( যাবতীয় দািয় পালন করেবন।
িহসাব রBণােবBণ করেবন।

খ)

সাধারণ সভায় আয় ব(েয়র িরেপাটM !পশ করেবন।

গ)

সভাপিত ও সহ-সভাপিতর অনুপিxিতেত সভাপিতর দািয় পালন করেবন।

ঘ)

জাহা<ীরনগর িব>িবদ(ালেয় কমMরত এই িবভােগর @াAন িশBাথীDেদর মধ(
!থেক !কাষাধ(B মেনানীত/িনবMািচত হেবন। তেব vন( পেদর িবপরীেত িনবMাহী
পিরষেদর অন( !কউ সামিয়ক দািয় পালন করেত করেবন।
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৪.

সVাদক

ক)

িনবMাহী পিরষেদর সকল িনবMাহী কাযM^ম, !যমন পO িবিনময়, কাগজপO
সংরBণ, সভাপিতর সে< পরামশM বা আেলাচনা ^েম সভা আান ইত(ািদ
কাযM পিরচালনা করেবন।

খ)

িনবMাহী পিরষেদর মুখপাO িহসােব দািয় পালন করেবন।

গ)

সাধারণ ও িনবMাহী পিরষেদর সভা পিরচালনায় সভাপিতেক সহেযািগতা
করেবন। উািপত @ের উbর বা ব(াখ(া @দান করেবন।

৫.

যs  সVাদক

ক)

সভাপিত ও স1াদেকর সে< পরামশM ও আেলাচনা ^েম যf  স1াদকয়
সাংগঠিনক, িশBা, গেবষণা, @চার, @কাশ, সাং[aিতক কমMকাের দািয়
পালন করেবন।

খ)

স1াদেকর অনুপিxিতেত সভাপিতর িনেদMশ^েম স1াদেকর দািয় পালন
করেবন।

গ)

স1াদেকর পদ শূন( হেল িকংবা স1াদেকর অনুপিxিতেত সভাপিতর
অনুেমাদন^েম !কােনা একজন স1াদেকর দািয় পালন করেবন।

৬.

তথ< ও &যাগােযাগ িবষয়ক সVাদক

ক)

িনবMাহী পিরষদ কতaMক ন( দািয় পালন করেবন।

ক)

সভাপিত ও স1াদেকর সে< পরামশM ও আেলাচনা ^েম স1াদকয়
সাংগঠিনক, িশBা, গেবষণা, @চার, @কাশ, সাং[aিতক কমMকাের দািয়
পালন করেবন।

৭.
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ক)

িনবMাহী পিরষদ, সভাপিত ও স1াদক কতaMক ন( দািয় পালন করেবন।

খ)

িবিভz !দেশ অবxানরত এই িবভােগর @াAন ছাOছাOীেদর সােথ !যাগােযাগ
ও কমMপা িনধMারণ কের সভাপিত/ স1াদেকর িনকট উপxাপন করেবন এবং
সভাপিত /স1াদক কতaMক ন( কমMকাের দািয় পালন করেবন।

৮.

ছা কল<াণ িবষয়ক সVাদক

ক)

িনবMাহী পিরষদ, সভাপিত ও স1াদক কতaMক ন( দািয় পালন করেবন।

খ)

এই িবভােগর বতM মান/@াAন িশBাথীDেদর !দখভােলর দািয় পালন করেবন।

৬.

িনব3াহী সদস<

ক)

িনবMাহী পিরষদ কতaMক ন( দািয় পালন করেবন।

খ)

সাধারণ সভায় বা িনবMাহী পিরষেদ সভাপিত ও সহ-সভাপিত, !কাষাধ(েBর
অনুপিxিতেত সংখ(াগির

সদস(েদর মতামত^েম তােদর একজন উA

সভায় সভাপিত করেবন।
গ)

!কােনা কারেণ !কাষাধ(েBর পদ শূন( হেল িনবMাহী সদস(েদর মধ( !থেক
একজনেক উA শূন( পেদর দািয় অপMণ করা হেব।

৭. তহিবলঃ
ক)

সাধারণ সভা ও িনবMাহী পিরষদ অনুেমািদত িবিভz উৎস !থেক @াl অথM, সদস(েদর
চঁ াদা, অনুদােনর ারা এেসািসেয়শেনর তহিবল গঠন করা হেব। সমুদয় অথM ব(াংেক
জমা রাখা হেব।

খ)

এেসািসেয়শেনর ব(াংক অ(াকাউ স1াদক/সভাপিত ও !কাষাধ(B এর

!কােনা

দু’জেনর !যৗথ cাBের পিরচািলত হেব।
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গ)

টাকা উেbালেন র !BেO িনবMাহী পিরষেদর অনুেমাদন লাগেব। তেব !কােনা িবেশষ
অথM উেbািলত হেল তা পরবতীD সভায় অনুেমাদন করেত হেব।

গ)

মেনানীত অিডটেরর মাধ(েম আয় ব(য় সং^া অিডট হেব।

৮.

চঁ াদাঃ

ক)

সাধারণ ও সহেযাগী সদস(েদর বাGষHক চঁ াদার পিরমান হেব ৫০০/-টাকা।

খ)

সদস(পদ !রিজেশেনর জন( সাধারণ ও সহেযাগী সদস(েদর এ বা !রিজেশন
িফ ১০০০/- টাকা।

ক)

সাধারণ ও সহেযাগী সদস(েদর ৫- বছর !ময়ািদ চঁ াদার পিরমান হেব ২০০০/-টাকা।

গ)

জীবন সদস( চঁ াদা ৪,০০০/- টাকা।

ঘ)

িনবMাহী পিরষেদর @াব এবং সাধারণ সভার অনুেমাদন^েম সাধারণ ও জীবন
সদস(েদর চঁ াদার হার পুনঃিনধMািরত করা যােব।

৯.

উপেদা পিরষদঃ

ক)

িবভােগর অবসর@াl িশBকবamর িনেয় এক\ উপেদা পিরষদ গঠন করা হেব।

খ)

@েয়াজন !বােধ িনবMাহী পিরষেদর সভায় উপেদামলীেক আমTণ করা যােব।

গ)

উপেদা পিরষদ িনবMাহী পিরষদেক িনেদMশনা/পরামশM @দান করেবন।

ঘ)

িনবMাহী পিরষেদর কাযMাবিল পযMােলাচনা করেবন।

১০.

গঠনতT সংেশাধনঃ

গঠনতেT উেখ করা হয়িন তেব সদস(েদর বaহbর cােথM গঠনতT পিরবতM ন, পিরবধMন,
পিরমাজMন বা সংেযাজন করেত হেল িনবMাহী পিরষদ ও উপেদামলী র @াব^েম
সাধারণ পিরষেদর সভায় উপিxত সংখ(াগির

সদেস(র অনুেমাদেনর িভিbেত সংেশাধন

করা যােব।
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১১.

সদস<পদ বািতলঃ

বেকয়া চঁ াদা পিরেশাধ, পদত(াগ, মৃতf(, রািবেরাধী কাযMকলাপ, এেসািসেয়শেনর ভাবমূGতH
িবন বা cাথMহািন, র~তর অসদাচারণ ইত(ািদ কারেণ সদস(পদ বািতল হেব।
১২.

স1াদকীয় পেদর !ময়াদকালঃ

&কােনা সদস<, &যেকােনা &kে, একই সVাদকীয় পেদ, সভাপিত/ &কাষাধ<k ব<ািতত, পরপর দুই
&ময়ােদর &বিশ দািয়m পালন করেত পারেবন না।
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