জিব কর্মচারী সিমিতর েনতৃত্েব
এরশাদ-সাজ্জাদ
জিব প্রিতিনিধ।।

জগন্নাথ িবশ্বিবদ্যালয় কর্মচারী সিমিতর কার্যকরী পিরষদ (জিবকস)
এর িনর্বাচন ২০২২ সম্পন্ন হেয়েছ। জিবকস’র নতুন েনতৃত্েব এরশাদ
িময়া সভাপিত এবং েমা. সাজ্জাদ েহােসন সাধারণ সম্পাদক িনর্বািচত
হেয়েছন।

বৃহস্পিতবার (২৩ িডেসম্বর) সকাল ৯ টা েথেক দুপুর ১ টা পর্যন্ত
িবশ্বিবদ্যালেয়র েকন্দ্রীয় িমলনায়তেন এ িনর্বাচন অনুষ্িঠত হয়।
এসময় িবশ্বিবদ্যালেয়র উপাচার্য অধ্যাপক ড. েমা. ইমদাদুল হক
িনর্বাচন েকন্দ্র পিরদর্শন কেরন।

িনর্বাচেন েভাটগ্রহণ ও গণনা েশেষ জিব কর্মচারী সিমিতর িনর্বাচন
২০২২-এর প্রধান িনর্বাচন কিমশনার ড. কাজী েমা. নািসর উদ্দীন
ফলাফল েঘাষণা কেরন।

িনর্বাচেন ৫৫ েভাট েপেয় জগন্নাথ িবশ্বিবদ্যালেয়র েরিজস্ট্রার
দপ্তেরর এরশাদ িময়া সভাপিত পেদ িনর্বািচত হেয়েছন। তার িনকটতম
প্রিতদ্বন্দ্বী শিরফুল ইসলাম েপেয়েছন ৪৭ েভাট। ৫৮ েভাট েপেয়
মার্েকিটং িবভােগর অিফস সহকারী েমা. সাজ্জাদ েহােসন সাধারণ
সম্পাদক িনর্বািচত হেয়েছন, তার িনকটতম প্রিতদ্বন্দ্বী জামাল
েহাসাইন েপেয়েছন ৪২ েভাট।

িনর্বাচেন ৬৩ েভাট েপেয় েমা. নাজমুল হক সহ-সভাপিত, ৫৭ েভাট েপেয়
েমা. িমলন হাওলাদার যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক, ৬০ েভাট েপেয় েমাঃ

েহলালুদ্দীন েকাষাধ্যক্ষ, ৫০ েভাট েপেয় েমাঃ ময়নাল েহােসন
সাংগঠিনক
সম্পাদক,
৫৩
েভাট
েপেয়
েমা.
ইব্রািহম
ক্রীড়া,
সমাজকল্যাণ ও সাংস্কৃিতক সম্পাদক িনর্বািচত হেয়েছন।

৫১ েভাট েপেয় েমা. আিতকুর রহমান প্রচার সম্পাদক, ৫১ েভাট েপেয়
েমা. আবুল হাসান দপ্তর সম্পাদক এবং ৬০ েভাট েপেয় হ্যািপ আক্তার
মিহলা িবষয়ক সম্পাদক িনর্বািচত হেয়েছন।

এছাড়াও পঙ্কজ কুমার ব্যাপারী, েমা. শাহ আলম, েমা. িবল্লাল
েহােসন, েমা. সাখাওয়াত েহােসন ও েমাঃ িগয়াস উদ্দীন যথাক্রেম ৫৬,
৫৮, ৬০, ৫৭ ও ৫২ েভাট েপেয় কার্যকরী সদস্য পেদ িনর্বািচত হেয়েছন।

িনর্বাচেন

িনর্বাচন

কিমশনার

িহেসেব

ইসরািফল ও েমা. ইয়াসীন আরাফাত।
প্িরজাইিডং অিফসার িহেসেব কাজ কেরন।

দািয়ত্বপালন
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মিনর

েমা.
েহােসন

িনর্বাচেন ১০৯ িট েভাটার থাকেলও েসামবার িবশ্বিবদ্যালয় পিরবহন
পুেলর িসিনয়র ড্রাইভার েমা. নূরুল ইসলাম মৃত্যুবরণ করায় েভাটার
সংখ্যা হেয় দাঁড়ায় ১০৮ জন। এর মধ্েয ১০৩ জন তােদর েভাটািধকার
প্রেয়াগ কেরেছন তেব একিট েভাট বািতল হেয়েছ।

ফলাফল েঘাষণার পর জিবকস িনর্বাচন ২০২২-এর প্রধান িনর্বাচন
কিমশনার ড. কাজী েমা. নািসর উদ্দীন বেলন, িনর্বাচেন হয়েতা আপনারা
েকউ িবজয়ী হেয়েছন আবার েকউ পরািজত হেয়েছন, িকন্তু িদন েশেষ
আপনারা সবাই এক। িবজয়ী পরাজয়ী সবাইেক একত্িরত হেয় িনেজেদর অিধকার
ও দািব আদােয় সেচষ্ট হেত হেব। ভাতৃত্ব বজায় সকেল এেক অপেরর পােশ
থাকেবন বেল আিম প্রত্যাশা করিছ।

িতিন

আেরা

বেলন,

শুধুমাত্র

উৎসব

অনুষ্ঠােন

টাকা

খরচ

না

কের

আপনােদর তৃতীয় শ্েরিণর কর্মচারীেদর েছেলেমেয়েদর বৃত্িত বা িবেয়েত
সহেযািগতা করা এমনিক প্রেয়াজেন তােদর পােশ দাঁড়ােবন।

