ঢাকা িব িবদ ালয় ক ীয় ছা সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ িনবাচন-২০১৯ আচরণ িবিধমালা

১. িশেরানাম ও বতন:
(ক) এই িবিধমালা “ঢাকা িব িবদ ালয় ক ীয় ছা সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ িনবাচন আচরণ িবিধমালা,
২০১৯” নােম অিভিহত হেব।
(খ) এ ডাকসু ও হল সংসদ িনবাচেনর িশিডউল ঘাষণার িদন হেত িনবাচেনর ফলাফল ঘাষণার সময় পয
কাযকর থাকেব।
২. মেনানয়নপ দািখল ও ািথতা ত াহার:
(ক) মেনানয়নপ সং হ এবং দািখেলর সময় কােনা কার িমিছল বা শাভাযা া করা যােব না। াথ পাঁচ
জেনর বিশ সমথক িনেয় মেনানয়নপ সং হ ও জমা িদেত পারেবন না।
(খ) কােনা াথ কতৃ ক িরটািনং অিফসােরর িনকট মেনানয়নপ দািখল এবং ািথতা ত াহােরর সময় অন
কােনা াথ বা ব ি , গা ী বা কান ছা সংগঠেনর কউ কােনা কার িতব কতা সৃি করেত পারেবন
না।
৩. িনবাচেন যানবাহন ব বহার:
(ক) কােনা িত ী  াথ বা তাঁর পে মেনানয়নপ জমাদান, মেনানয়নপ ত াহার বা িনবাচনী চারণায়
কােনা ধরেনর যানবাহন, মাটরসাইেকল, িরকশা, ঘাড়ার গািড়, হািত, ব া পা ইত ািদ িনেয় কােনা প
শাভাযা া, শাডাউন বা িমিছল করা যােব না।
(খ) িনবাচেনর িদন ভাটেকে বা ভাটেক হেত ভাটারেদর আনা- নয়ার জন কােনা কার যানবাহন
[৩(ক) অনুে দ অনুযায়ী] ব বহার করা যােব না।
(গ) িনবাচেনর িদন শাি -শৃ লা র ার সুিবধােথ ধুমা িচফ িরটািনং অিফসার/িরটািনং অিফসার কতৃ ক
অনুেমািদত যানবাহন (ি কারযু গািড়/যানবাহন) িনবাচনী এলাকায় চলাচল করেত পারেব।
(ঘ) িনবাচেনর িদন াথ / ভাটার/িশ াথ রা ভাট কে
পারেবন।
৪. চার/ চারণা:
(ক) িনবাচনী চারণার

আসার

ে বাই-সাইেকল ও িরকশা ব বহার করেত

ে সকল াথ সমান অিধকার পােবন।

(খ) াথ তািলকা চূ ড়া হওয়ার িদন থেক িনবাচন অনু ােনর িদেনর ২৪ ঘ া পূব পয
চার- চারণা
করেত পারেবন। িতিদন চারণার সময় সকাল ১০টা থেক রাত ১২টা পয সীমাব থাকেব।
(গ) ডাকসু ও হল সংসদ িনবাচেনর ভাটার/ াথ ব তীত অন কউ কােনাভােবই কােনা াথ র পে
িবপে িব িবদ ালয় এলাকায় চারণা চালােত পারেবন না।
৫. িনবাচনী সভা, সমােবশ ও শাভাযা া:

বা

(ক) কােনা াথ বা তাঁর পে কােনা সভা/সমােবশ/ শাভাযা া করেত চাইেল িদন, সময় ও ান উে খপূবক
িচফ িরটািনং অিফসার/সংি
হেলর িরটািনং অিফসােরর িনকট হেত িলিখত অনুমিত িনেত হেব। এই প
অনুমিত িলিখত আেবদন াি র সমেয়র মানুসাের দান করা হেব।
(খ) সভা/সমােবশ/ শাভাযা া করার অনুমিত অ ত ২৪ ঘ া পূেব হণ করেত হেব।
(গ) একজন াথ বা এক
যােব।

প ােনেলর পে

িত

হেল ১

এবং িব িবদ ালয়েয় ৩

েজকশন িম ং করা

(ঘ) কােনা াথ বা তার পে
কােনা ছা সংগঠন হেলর অভ ের বা ক া ােস িচফ িরটািনং
অিফসার/িরটািনং অিফসার কতৃ ক অনুেমািদত ান ব তীত কােনা সভা, সমােবশ বা শাভাযা া করেত
পারেবন না।
(ঙ) িব িবদ ালয় ক া াস এলাকায় জনগণ ও িশ ক-িশ াথ েদর চলাচেল িব সৃি করেত পাের এমন সড়েক
জনসভা/পথসভা/সমােবশ এমনিক কােনা ম তির করা যােব না।
(চ) পাঠদান ও পরী া কায ম ব াহত হেত পাের এমন কােনা ােন ( যমন- িণক , পাঠক , পরী ার হল
ইত ািদ) সভা/সমােবশ বা িনবাচনী চারণা চালােনা যােব না। িণকে র িভতের ও কিরেডাের িমিছল করা
যােব না।
(ছ) কােনা ধম য় উপাসনালেয় ( যমন-মসিজদ, মি র, িগজা ইত ািদ) কােনা
চালােনা যােব না।

কার িনবাচনী

চারণা

(জ) ধু িব িবদ ালয় ক া াস এলাকায় সভা, সমােবেশ ও অিডেটািরয়ােম মাইক ব বহার করা যােব। তেব
কােনা েমই রাত ১১টার পের মাইক ব বহার করা যােব না।
(ঝ) িতপে র সভা/সমােবশ, শাভাযা া এবং অন ান চারািভযান ব াহত বা প
সৃি হেত পাের এমন কােনা পদে প হণ করা যােব না।

হেত পাের বা গালেযাগ

(ঞ) কােনা সভা, সমােবশ, শাভাযা া বা িনবাচনী চার কােজ বাধাদানকারী বা গালেযাগ সৃি কারীর
িব ে িরটািনং অিফসার শাি মূলক ব ব া হণ করেবন [১৫(খ) অনুে দ অনুযায়ী]।
৬. পা ার, িলফেলট, হ া িবল ও দয়াল িলখন:
(ক) িনবাচনী চারণায় কােনা াথ িনেজর সাদাকােলা ছিব ব তীত িলফেলট বা হ া িবল-এ অন কােরা ছিব
বা তীক ব বহার করেত পারেব না। িলফেলট বা হ া িবল ছাপােনা ও িবিল করা যােব।

(খ) িব িবদ ালয় ক া াস ও হল এলাকায় অবি ত কােনা কার াপনা, দয়াল, যানবাহন, বড়া,
গাছ-পালা, িবদু ৎ ও টিলেফােনর খুঁ বা অন কােনা দ ায়মান ব েত িলফেলট বা হ া িবল লাগােনা যােব
না।
(গ) কােনা িত

ী াথ র িলফেলট বা হ া িবল-এর

িতসাধন করা যােব না।

(ঘ) কােনা াথ বা তার পে কােনা ছা সংগঠন, কােনা ব ি বা গা ী কােনা কািল বা চু ন বা কিমক াল
ারা দয়াল বা যানবাহেন কােনা িলখন, মু ণ, ছাপিচ বা িচ া ন কের িনবাচনী চারণা চালােত পারেবন
না।
৭. আেলাকস া ও াপনা ( ায়ী/অ ায়ী):
কােনা াথ বা তার পে কােনা ছা সংগঠন, কােনা ব ি বা গা ী গইট, তারণ, ঘর িনমাণ, প াে ল,
ক া , শািময়ানা, ম
াপন ও আেলাকস া করেত পারেবন না।
৮. অনুদান, খাদ পিরেবশন ও উপেঢৗকন দান এবং পাশােক চারণামূলক ব ব :
কােনা াথ বা তার পে কােনা ছা সংগঠন, কােনা ব ি বা গা ী(ক) িনবাচনেক ক
পারেবন না।

কের কােনা িশ াথ /সংগঠন/ কােনা িত ােন চাঁদা, অনুদান ইত ািদ লনেদন করেত

(খ) িনবাচনী চার চলাকােল ও িনবাচেনর িদন ভাটারেদর কােনা প পানীয় বা খাদ পিরেবশন করা যােব
না।
(গ) ভাটারেদর কােনা প উপেঢৗকন বা বকিশ ইত ািদ দান করা যােব না।
(ঘ) িনবাচনী চারণার জন কােনা াথ র ছিব বা তার পে
চারণামূলক কােনা ব ব বা অন কােরা ছিব
বা তীেকর িচ স িলত শাট, -শাট, জ ােকট, ফতু য়া বা কােনা ধরেনর পাশাক ব বহার করা যােব না।
৯. উ ািনমূলক ব ব বা িববৃিত দান এবং উ ৃ ল আচরণ:
(ক) িনবাচনী চারণাকােল ব ি গত চির বা সংগঠনেক ল
কের আ মণা ক ব ব দান, জব
ছড়ােনা বা কােনা ধরেনর িত বা উ ািনমূলক বা মানহািনকর িকংবা িল , সা দািয়কতা, ধমানুভূিতেত
আঘাত লােগ এমন কােনা ব ব দান করা বা গণমাধ ম িকংবা সামািজক যাগােযাগ মাধ েম চার করা
যােব না।
(খ) উ ৃ ল, শৃ লা িবন কারী িকংবা িব িবদ ালেয়র স
িব িবদ ালেয়র আইন অনুসাের ব ব া হণ করা হেব।
(গ) কােনা াথ বা তার পে অন কােনা ব ি
কােনা িত
বল েয়াগ ও ভাটদােন বাধা করেত পারেবন না।

দ ও শাি

িবন কারী আচরেণর

ে

ী াথ বা ভাটারেক ভয়-ভীিত দশন,

১০. ছেল িশ াথ েদর ছা ী হেল েবশ এবং মেয় িশ াথ েদর ছা হেল েবশ:
িনবাচনী চারণার উে েশ ছেল াথ /িশ াথ রা মেয়েদর হেল ও মেয় াথ /িশ াথ রা ছেলেদর হেল সংি
িরটািনং অিফসােরর অনুমিত িনেয় ধুমা েজকশন সভায় যাগদােনর উে েশ েবশ করেত পারেব। তেব
ঢাকা িব িবদ ালয় ক ীয় ছা সংসদ িনবাচেন াথ েদর
ে সংি
হেলর িনয়মাবলী অনুসরেণ হল
িরটািনং অিফসােরর অনুমিত সােপে ব িত ম হেত পাের।
১১. ভাটেকে
েবশািধকার:
(ক) ভাটাররা িনজ িনজ হেলর বধ পিরচয়প

দশন কের ভাটেকে

েবশ করেবন।

(খ) িনবাচনী কমকতা-কমচাির, াথ , পািলং এেজ , িরটািনং অিফসার কতৃ ক অনুেমািদত ব ি ব তীত
অন কউ ভাটেকে
েবশ করেত পারেব না। ভাটেকে দািয় া ব ি রা তাঁেদর িনধািরত ােন অব ান
করেবন।
(গ) চীফ িরটািনং অিফসার কতৃ ক ইসু কৃ ত পিরচয় প দিখেয় সংি
হেলর িরটািনং অিফসােরর অনুমিত
সােপে গণমাধ মকম রা ভাটেকে
েবশ করেত পারেবন এবং ছিব তু লেত পারেবন। তেব ভাটেকে র
বুথসমুেহ েবশ করেত পারেবন না। ভাটেক
থেক কােনা ধরেনর লাইভ স চারসহ ভাটকায বাধা
হেত পাের এমন কােনা কাজ করেত পারেবন না।
(ঘ) ভাটেকে
েবেশর পর মাবাইল ফান ও ইেলক িনক যাগােযােগর সকল মাধ ম ব রাখেত হেব। বুেথর
অভ ের কােনাভােবই এ ধরেনর কােনা িডভাইস ব বহার করা যােব না বা কােনা কার ছিব তালা যােব
না।
১২. বিহরাগত েবশ:
িনবাচেনর িদেন ভাটার এবং ঢাকা িব িবদ ালেয়র িশ ক, কমকতা-কমচাির ও অনুমিত া ব ি
ক া ােস অন সকেলর েবশ িনিষ থাকেব।

ব তীত

১৩. ভাটার ি প দান:
কােনা াথ বা তার পে অন কােনা িশ াথ / ভাটার িনবাচেনর িদন ভাটার ি প দান করেত পারেবন।
তেব শত থােক য ভাট কে র ১০০ িমটােরর মেধ ভাটার ি প িবতরণ করা যােব না।
১৪. িবে ারক, দিশ অ ও আে য়া বহন:
িনবাচনী চারণা ও িনবাচন চলাকােল িবে ারক, দিশ অ (লা েসাটা, রড, হিকি ক, ছু ির-কাঁিচ) ও
আে য়া বহন স ূণ িনিষ । আইন-শৃ লা র াকারী বািহনীর সদস বা অনুেমািদত ব ি ব তীত অন কউ
দিশ অ বা আে য়া বহন করেত পারেবন না।
১৫. িনবাচনী িবিধমালা লংঘন:

(ক) িনবাচনী আচরণ িবিধ ভ করেল সংি
িরটািনং অিফসার িলিখত অিভেযাগ াি ও তদ সােপে
ব ব া হণ করেবন। এছাড়া সংি
িরটািনং অিফসার েয়াজনেবােধ
েণািদতভােব তাৎ িণক ব ব াও
হণ করেত পারেবন।
(খ) কান াথ বা তাঁর পে কউ িনবাচনী আচরণ িবিধ ভ করেল সেবা ১০ হাজার টাকা জিরমানা,
ািথতা বািতল অথবা িব িবদ ালয় থেক বিহ ার অথবা রা ীয়/িব িবদ ালেয়র আইন অনুযায়ী অন য
কােনা দে দি ত হেবন।

