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তাসরখঃ ১৬-০২-২০১৯

িাসষিক কার্িসিিরণী ২০১৮
সিে সুধী,
আিিালামুআলাইকুম।
আসম, োহাঙ্গীরনগর সিশ্বসিদ্যালসের সিএিই সিভাসগর অ্যালামনাই অ্যাসিাসিসেশসনর ২০১৮- ২০১৯ ইিং িাসলর কার্িকরী
সনিিাহী কসমসটর িাধারন িিাদ্ক সহসিসি, এ

অ্যাসিাসিসেশসনর উসেসখত জমোসদ্র িভাপসত ও িহ- িভাপসতগসনর

অ্নুমসত িাসপসে এ কসমসটর ২০১৮ ইিং িাসলর কার্িসিিরণী জপশ করসি। তার িাসে এ অ্যাসিাসিসেশসনর আনুষ্ঠাসনক
র্াত্রার পূসিির সকিু কার্িক্রম তুসল ধরাটাও অ্তীি েরুসর িসল আসম মসন করসি।
১। ২০১৭ ইিং িাসলর ৮ ই এসিল, ঢাকাস্থ স্টার কািাি জরস্টুসরসন্ট অ্ত্র সিভাসগর আন্ডারগ্রােুসেট জিাগ্রাসমর ১ম জেসক ২১ তম
িযাসের সিপুল িিংখযক িাত্র-িাত্রীসদ্র উপসস্থসতসত জেইউসিএিই অ্যালামনাই অ্যাসিাসিসেশসনর আনুষ্ঠাসনক র্াত্রা শুরু। উক্ত
অ্নুষ্ঠাসন ২ে িযাসের িাত্র জমাঃ আসরফুর রহমান খান জক আহ্বােক,

আমাসক এিিং ৭ম িযাসের নােমুল মসমন

( েুসেন) জক িদ্স্য িসেি কসর িসতসট িযাসের এক িা একাসধক িসতসনসধ সনসে আহিােক কসমসট গঠন করা হে। এ
কসমসট ২০১৮ িাসলর ২৪ মােি, অ্ত্র সিভাসগ আসোসেত সিভাসগর রেত েেন্তী এিিং িাত্রিাত্রীসদ্র পুনসমিলনী িসেলসনর
সদ্ন এক আড়ম্বরপূণি আসোেসনর মধয সদ্সে জেইউসিএিই অ্যালামনাই অ্যাসিাসিসেশসনর আনুষ্ঠাসনক র্াত্রার পূিি পর্িন্ত
কাে কসর। অ্যালামনাই অ্যাসিাসিসেশসনর আনুষ্ঠাসনক র্াত্রার পূসিি তৎকালীন আহিােক কসমসট

অ্যসিাসিসেশসনর েন্য

কন্সসটসটউশন গঠসনর লসেয একসট কসমসট গঠন কসর। উক্ত কসমসট এ কন্সসটসটউশসনর খিড়া িনেন কসর। জরসেস্টাডি
অ্যালামনাইসদ্র উপসস্থসতসত রেত েেন্তী উৎিসির সদ্সন অ্নুসষ্ঠত অ্যালামনাই কাউসন্সসল জিই কন্সসটসটউশন অ্নুসমাদ্ন
লাভ কসর।
২। কসমসটর উসদ্যাসগ সিভাসগর ১৭ তম িযাসের িাত্র জমাঃ মাসহরাে উসিন িহ কসেকেন িাসত্রর িযিিাসেক িিংগঠন
এফওসিািাইসট’র মাধযসম সনেস্ব ওসেি িাইট এিিং ইনফরসমশন সিসস্টম জডসভলপ করা হে। ঢাকার একসট জরস্টুসরসন্ট
সিভাসগর িতিমান িভাপসত িসফির জমাঃ ইমদ্াদুল ইিলাম এিিং িাক্তন িভাপসত িসফির র্ুগল কৃষ্ণ দ্াসির উপসস্থসতসত
এই ওসেি িাইট এিিং ইনফরসমশন সিসস্টম- এর উসবাধন করা হে। উসেখয জর্,

এফওসিািাইসটসক ওসেি িাইট

ততসর এিিং ইনফরসমশন সিসস্টম জডসভলসপর েন্য আমরা নামমাত্র িোসন সদ্সেসি। আমাসদ্র এযাসিাসিসেশন তাসদ্র
এই অ্িামান্য অ্িদ্ানসক িারােীিন মসন রাখসি।
৩। আহিােক কসমসট, অ্যালামনাই অ্যাসিাসিসেশসনর জরসেসেশন, জডাসনশন িহ িকল ধরসনর কাসের সডসেটাল জলনসদ্সনর
েন্য SSL Commerce এর িাসে এর কার্িালসে একসট েুসক্ত স্বাের কসর। SSL Commerce এর উক্ত জপসমন্ট সিসস্টম
আমাসদ্র ইনফরসমশন সিসস্টসমর িাসে পরিতিীসত ইসন্টসগ্রট করা হে।
৪। োহাঙ্গীরনগর সিশ্বসিদ্যালসের সিএিই সিভাসগর অ্যালামনাই অ্যাসিাসিসেশসনর ২০১৮- ২০১৯ ইিং িাসলর কার্িকরী
সনিিাহী কসমসট শুরুসতই এই িিংগঠনসটসক আসেিকভাসি িচ্ছল করার উপর গুরুত্ব আসরাপ কসর র্াসত ভসিষ্যসত এই
সিভাসগর িাক্তন ও িতিমান সশোেিীসক সিসভন্নভাসি িহােতা িদ্ান করসত পাসর। এই উসিসে এফওসিািাইসট’র
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মাধযসম জডসভলপ করা ইনফরসমশন সিসস্টম সিসভন্ন সিশ্বসিদ্যালসের অ্যালামনাই অ্যাসিাসিসেশসনর কাসি সিসক্রর েন্য
এফওসিািাইসট’র িাসে একসট িযিিােীক েুসক্তও িিাদ্ন কসর।
৫। এসিাসিসেশন- এর আনুষ্ঠাসনক র্াত্রার পর পরই সিভাসগর সশেক িসফির জমাোসেল জহাসিসনর সেসকৎিার িাহার্যাসেি
একসট সেসকৎিা তহসিল গঠন কসর। এ তহসিসল জমাট ৩,৬৫,৩৩৫.০০ (সতন লাখ পঁেষসি হাোর সতন শত পঁেসত্রশ) টাকা
িিংগৃহীত হে এিিং পরিতিীসত তাঁসক িমুদ্ে টাকা িদ্ান করা হে।
৬। ইসিসনোিি ইন্সসটসটউশন, িািংলাসদ্শ (I EB) – এর স্বীকৃসত না োকার কারসন অ্ত্র সিভাসগর িাত্র িাত্রীরা িরকাসর-সিিরকাসর
সিসভন্ন কমিস্থসল সিসভন্নভাসি হেরাসনর সশকার হসচ্ছ এিিং নানান সুসিধা জেসক িসিত হসচ্ছ। সিষেসট সিসিেনাে সনসে
অ্যাসিাসিসেশসনর িতিমান কার্িসনিিাহী কসমসট সিভাসগর সশেকসদ্র কাসি আইইসি’র আসক্রসডসটশন পাওোর তাসগদ্ জপশ
কসর।

অ্যাসিাসিসেশসনর িহসর্াসগতাে সিভাগ ইসতামসধয িসোেনীে পদ্সেপ গ্রহন শুরু কসরসি। ইনশাআোহ্, আমরা

কসেক মাসির মসধযই I EB’র এসক্রসডসটশন পাি িসল আশা করসি।
৭। সনসেসদ্র মসধয আসিক িন্ধন এিিং িামাসেক িম্প্রীসত িৃসির লসেয আমরা সিসভন্ন িমে জগট টুসগদ্ার, ইফতার পাসটি, ইতযাসদ্
অ্নুস্টাসনর আসোেন কসরসি। উসলযখয, আেসকর এ িাসষিক িাধারন িভার িাসে আসোসেত ফযাসমসল আউসটিং জিাগ্রামও এরকম
উসদ্যাসগর একসট অ্িংশ।
৮। অ্যালামনাই অ্যাসিাসিসেশসনর স্থােী িিদ্ গড়ার লসেয িম্প্রসত আমরা কাে শুরু কসরসি এিিং একেন অ্বিতসনক
অ্সভজ্ঞ পরামশিসকর িহসর্াসগতাও সনসচ্ছ। আেসকর এ িভাে এ সিষেসট সনসে আসলােনা করা হসি।
জেইউ সিএিই অ্যালামনাই অ্যাসিাসিসেশন একসট নতুন িিংগঠন। িিংগঠসনর কসমসটর িদ্স্য সহসিসি আমরাও অ্নসভজ্ঞ
এিিং নতুন। অ্যাসিাসিসেশসনর আনুষ্ঠাসনক র্াত্রার পর জেসক েলমান কসমসটর জকান উসদ্যাগ সকিংিা কার্িকলাসপ জকান
ভুল ভ্রাসন্ত জেসক োকসল তা িকলসক েমা সুন্দর দ্ৃসিসত জদ্খার অ্নুসরাধ োনাসচ্ছ। িাসে এ িিংগঠনসটসক িামসনর
সদ্সক এসগসে জনোর েন্য িকলসক উদ্াত্ত আহ্বান োনাসচ্ছ।
পসরসশসষ িকসলর সুস্বাস্থয ও দ্ীর্িােু কামনা কসর জশষ করসি। ধন্যিাদ্ িিাইসক।
________________________
ড. আিু িাঈদ্ জমা: জমাস্তাসফেুর রহমান
িাধারণ িিাদ্ক
CSEJU Alumni Association
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িাসষিক আে িযসের সহিাি ২০১৮
আসের খাত

িযসের খাত

Purpose

Credit

Member
Registration

291,100.25

Date
19.03.2018,
03.04.2018 &
03.06.2018

Purpose

Debit

Silver Jubilee &
Reunion

5,87,000.00

Donation for
Mozammel Sir
Alumni Iftar Party 2018

3,65,335.00

Registration

207,000.00

20.05.2018

Ad Collection

380,000.00

11.06.2018

Total

587,000.00

22.07.2018

Alumni Iftar Party
2018

31,788.75

29.09.2018

AGM 2019

75,500.00

02.10.2018

365,335.00

28.11.2018

10,500.00

21.01.2018

Domain Renewal Fee

20,400.00

126,000.00

12.02.2019 and
14.02.2019

AGM 2019 Advanced

1,50,000.00

Bank Charge

1,741.00
12,52,448.00

Silver Jubilee &
Reunion

Donation for
Mozammel Sir
Manual Member
Registration
Advanced
Registration
Total Credit:

1,487,224.00

Server Cost and
Development benefit
Committee meeting
refreshment
Payment of Domain
purchase
Committee meeting
refreshment

Total Debit:

38,500.00
70,000.00
7,600.00
5,300.00
6,572.00

Balance up to 14.02.2019: 234,776.00

_______________________
Professor Md. Abul Kalam Azad
Treasurer
JUCSE Alumni Association

1

________________________
Dr. ASM Mostafizur Rahaman
General Secretary
JUCSE Alumni Association

