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০৩ জুন ২০২২ শুক্রবার সকাল ১০:০০ টায় বববসএস সাধারণ বিক্ষা সবিবির ককন্দ্রীয় কার্ যবনব যাহী কবিটির সভা সবিবির ককন্দ্রীয় 

কার্ যালয় বিক্ষাববদ ইন্সটিটিউট, কিহহরবা প্লাজা, কিাপখানা করাড, ঢাকায় অনুবিি হয়। সভায় সভাপবিত্ব কহরন সবিবির সভাপবি 

প্রহেসর কিাোঃ িাহহদুল খববর ক ৌধুরী।  সভা পবর ালনা কহরন সবিবির িহাসব ব জনাব কিাোঃ িওকি কহাহসন কিাল্যা। 

আহলা যসূব : 

১. ববগি সভার কার্ যবববরণী পাঠ, পর্ যাহলা না ও অনুহিাদন 

২. সকল স্তহর পহদান্নবি 

৩. পদসৃবি 

৪. পদ/কেল আপহেহডিন 

৫. িাউবি ও বডআইএ- এর অখন্ডিা রক্ষা 

৬. বববভন্ন  িািলার অবস্থা ও িািলা পবর ালনার িহববল সংেহ 

৭. বিক্ষাববদ ইনবিটিউট পবর ালনা পবরষদ গঠন  

৮. সবিবির গঠনিন্ত্র সংহিাধন 

৯. কল্যাণ িহববল নীবিিালা সংহিাধন 

১০. জািীয় ববশ্বববদ্যালয় সংক্রান্ত 

১১. ৪০ িি বববসএস ব্যাহ র কর্াগদান ও সংবধ যনা 

১২. ববববধ  

 

কিাক প্রস্তাবোঃ শুরুহিই জনাব কিাহাম্মদ িবিউর রহিান, সহকারী অধ্যাপক, সরকাবর নবাব বসরাজ উদ কদৌলা কহলজ, নাহটার, জনাব 

মুহাম্মদ ওবহদুজ্জািান, সহকাবর অধ্যাপক, সরকাবর সারদা সুন্দরী িবহলা কহলজ, েবরদপুর ও জনাব আবুল িনসুর ক ৌধুরী, সহহর্াগী  

অধ্যাপক, পটিয়া সরকাবর কহলজ  ট্টোি এর অকাল মৃত্যযহি কিাকপ্রস্তাব েহণ করা হয় এবং িাঁহদর আত্মার িাগবেরাহির জন্য 

কদায়া করা হয়। কদায়া পবর ালনা কহরন প্রহেসর কাজী কগালাি কিাস্তো, যুগ্ম িহাসব ব, েবরদপুর সংগঠবনক ববভাগ। 

 

এরপর িহাসব ব িহহাদয় উপবস্থি সদস্যহদর উহেহে আজহকর অহলা যসূব  ত্যহল ধহরন এবং ববষয় বভবিক িিািি প্রদাহনর জন্য 

অনুহরাধ কহরন। 

 

আহলা যসূব  অনুয়ার্ী  উপবস্থি সদস্যহদর  িহধ্য বক্তব্য প্রদান কহরণ প্রহেসর কিাোঃ িামুন ঊল হক, প্রহেসর কিাহাোঃ দববউর রহিান, 

প্রহেসর কাজী োরুক আহহিদ, প্রহেসর আবুল বািার ভুঞা, প্রহেসর ড. আবু জাের খান, প্রহেসর আ জ ি রুহুল কাদীর, প্রহেসর 

কাজী িবেকুর রহিান, জনাব কিখ রবেকুল ইসলাি, প্রহেসর রসিয় কীিযনীয়া,  জনাব ববপুল  ন্দ্র সরকার, জনাব কিাোঃ আব্দুর 

রাজ্জাক খান, প্রহেসর  ড. কিাোঃ ইবলয়াছ উবেন, জনাব বজয়া আহরবেন আজাদ, জনাব িানভীর হাসান, জনাব কলাকিান ভু ুঁইয়া, 

জনাব কািাল কহাহসন, জনাব কিাহাম্মাদ ইবলয়াস, জনাব কিাোঃ আবদুল িান্নান, জনাব কিাস্তো নাবসরুল আজি, জনাব কিাহাোঃ 

এনামুল হক,  জনাব কিাোঃ িাবহনুল হক, জনাব িাবকল আহহিদ, জনাব কিাোঃ কিাোহজ্জল কহাহসন, জনাব মুহাম্মদ োবিহুল কাদীর, 

জনাব কিাোঃ িবনরুল আলি, জনাব কিাোঃ কদহলায়ার কহাহসন, জনাব মুিবেকুর রহিান, জনাব কিাহাম্মদ বসবেকুর রহিান, জনাব কিাোঃ 

িাঈন উবেন, জনাব সরকার কিাহাম্মদ িবেউল্লাহ বদদার, জনাব কিাোঃ িাবহনুল ইসলাি, জনাব আদনান কহাহসন, জনাব কিখ নুর 

কুত্যবুল আলি, জনাব িাহমুদ ববন আিীন, জনাব িাহবুব ই রাবি, জনাব ড. এনামুল হক, জনাব সাবিয়া  াঁদ, জনাব এস এি 

িাহাবুবুল ইসলাি, জনাব কিাছা: খুবজস্তা আক্তার বানু, জনাব কিখ জািাল, জনাব আব্দুস সালাি, জনাব কিাোঃ িহীদুল হক ক ৌধুরী, 

জনাব কিাোঃ হুিাযুন কবীর, জনাব কিাোঃ রবেকুল ইসলাি, জনাব কিাোঃ ইিরান আলী, জনাব কাজী রবেকুল ইসলাি, জনাব বদলীপ 

 ন্দ্র রায়। 

 

 ১। ববগি সভার কার্ যবববরণী পাঠ, পর্ যাহলা না ও অনুহিাদন: আহলা যসুব র প্রথহিই ববগি সভার কার্ যবববরণী পাঠ করা হয় এবং 

প্রহয়াজনীয় সংহিাধনীসহ সব যসম্মবিক্রহি অনুহিাবদি হয়। 

চলমান পাতা-১ 
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২। সকল স্তহর পহদান্নবি : বক্তাগণ সকল স্তহর পহদান্নবিহর্াগ্য সকল কি যকিযার নাি গ্রেডেশন িাবলকায় অন্তভু যক্ত করা এবং  প্রভাষক 

পর্ যাহয়র কি যকিযাহদর ৯ি কেড হহি ষি কেহড পহদান্নবির প্রস্তাব কপ্ররহণর জন্যয িাউবি িহাপবর ালক িহহাদয়হক অনুহরাধ জানাহি 

সবিবির সভাপবি ও িহাসব ব িহহাদয়হক অনুহরাধ  কহরন। এবছহরর িহধ্যই কর্ন বিন স্তহর পহদান্নবি হয় কস ববষহয় কার্ যকর 

পদহক্ষপ েহণ এবং সকল স্তহরর পহদান্নবি সংক্রান্ত কার্ যাবলী কদখভাল করার জন্য একটি কবিটি গঠহনর প্রস্তাব কহরন।  

 

৩। পদসৃবি: বিক্ষা কযাডাহরর প্রায় সাহে বাহরা হাজার পদ সৃবি ববলবিি হওয়ায় সবিবি কনতৃবৃন্দ উহেগ প্রকাি কহরন। বক্তাগণ 

অধ্যাপক ও সহহর্াগী অধ্যাপক পর্ যাহয় কর্ন কববি পদ সৃবি হয় কসবদহক গুরুত্ব কদবার অনুহরাধ জানান। এববষহয় বিক্ষা িন্ত্রণালয়সহ 

বববভন্ন িন্ত্রণালহয় কর্াগাহর্াগ করার জন্য একটি কবিটি গঠহনর প্রস্তাব কহরন। 

 

৪। পদ/কেল আপহেহডিন: এববষহয় আহলা নায় সদস্যগণ বহলন আন্তঃক্যাোর বৈষম্য ননরসডন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ননডদ েশনা 

ৈাস্তৈায়ডনর লডযয অধ্যাপক পদ দ্রুত তৃিীয় কগহড উন্নীিকরণ জরুনর। পাশাপানশ ক্যাোর স্ট্র্যান্থ অনুযায়ী বেিীয় ও প্রথি কেহডর জন্য 

পদসৃজন করহি হহব।  ত্যথ যহেড পাওয়া গ্রেডক্ ৈনিত সক্ল গ্রযাগ্য কি যকিযা যাডত তাঁডদর প্রাপ্য গ্রেে দ্রুত গ্রপডত পাডরন গ্রস নৈষডয়  

দ্রুি পদহক্ষপ েহগ্রণর অনুহরাধ জানাগ্রনা হয়। এববষহয় ক্াজ করার জন্য একটি কবিটি গঠহনর প্রস্তাব ক্রা হয়।  

  

৫। িাউবি ও বডআইএ- এর অখন্ডিা রক্ষা: বক্তাগণ বহলন িাধ্যবিক ও উচ্চবিক্ষা অবধদপ্তর এবং  বডআইএ দুটিই বিক্ষা কযাডার 

বনয়বন্ত্রি প্রবিিান। এই দুটি প্রবিিাহনর ববভবক্তকরণ ককানভাহবই িানহব না বববসএস সাধারণ বিক্ষা সনমনত। বরং এ 

প্রনতষ্ঠানগুডলাডত প্রহর্াজনীয় সংখ্যক পদসৃবি কহর ক্ষিিায়ন করহি হহব। এ ববষহয় িাননীয় বিক্ষািন্ত্রী ও উপিন্ত্রী িহহাদহয়র সাহথ 

কথা বলার জন্য সভাপবি-িহাসব বসহ কনতৃবৃন্দহক অহনুহরাধ জানাগ্রনা হয়।   

   

৬। বববভন্ন  িািলার অবস্থা ও িািলা পবর ালনার িহববল সংেহ: ববগিবদহন দাহয়রকৃি িািলার বিযিান অবস্থা সদস্যরা জানহি 

 ান। সভাপবি িহহাদয় দাহয়রকৃি িািলার িথ্য প্রদান কহরন এবং আগািী সভায় ককান িািলা ককান অবস্থায় আহছ কস িথ্য 

জানাহবন িহি য বহলন। জনাব কিখ রবেকুল ইসলাি জানান বপহরাজপুহর দাহয়রকৃি িনিাজ উবেন িািলার  াজযগঠহনর বদন ধার্ য 

হহয়হছ। িািলাটি  ালু রাখা এবং িািলা পবর ালনা বাবদ প্রহয়াজনীয় অথ য কজাগান দাহনর অনুহরাধ কহরন। িািলাগুহলা পবর ালনার 

জন্য আইন সব ব, সহ-আইন সব হবর কনতৃহত্ব একটি আইন কবিটি গঠহনর প্রস্তাব কহরন। সভাপবি িহহাদয় জানান িািলা তহনৈডল 

প্রহয়াজনীয় অথ য গ্রনই। িািলা পবর ালনার জন্য অথ য সংেহ জরুনর।  

 

৭। বিক্ষাববদ ইন্সটিটিউট পবর ালনা পবরষদ গঠন: বক্তারা বহলন বিক্ষাববদ ইন্সটিটিউট আধুবনকীকরণ এবং এটির অবয়ব ও 

কার্ যক্রহির ব্যবপ্ত বৃবিকরা প্রহয়াজন। গিানুগবিক ধারা কথহক কববরহয় এটিহক সিহয়াপহর্াগী করার প্রবি িারা গুরুত্ব আহরাপ কহরন।  

সভায় দ্রুিিি সিহয় বিক্ষাববদ ইন্সটিটিউট এর পবর ালনা পবরষদ গঠহনর প্রস্তাব করা হয়। 

 

৮। সবিবির গঠনিন্ত্র সংহিাধন: বক্তারা বহলন সবিবির গঠনিন্ত্র সংহিাধন প্রহয়াজন। এ গ্রযডে ইউবনট কবিটিসমূডহর িিািি বনগ্রত  

হহব। গঠনিন্ত্র সংহিাধহনর জন্য একটি কবিটি গঠহনর প্রস্তাব করা হয়। 

 

৯। কল্যাণ িহববল নীবিিালা সংহিাধন: বববসএস সাধারণ বিক্ষা সবিবির কল্যাণ িহববল নীবিিালা সংহিাধন ও কার্ যকর করা 

জরুনর। সদস্যগণ এবছহরর িহধ্যই কল্যাণ িহববল কার্ যকর করার জন্য অনুহরাধ জানান। কল্যাণ িহববল নীবিিালা সংহিাধন করার 

জন্য একটি কবিটি গঠহনর প্রস্তাব করা হয় এবং কল্যাণ িহববলহক কীভাহব কল্যাণ ট্রাি করা র্ায় কস ববষয়টি ববহব নায় রাখার 

অনুহরাধ কহরন। 

 

১০। জািীয় ববশ্বববদ্যালয় সংক্রান্ত: বক্তারা  সম্প্রবি সরকাবর কহলজসমূহহ গভাবন যং ববড গঠন ববষহয় জািীয় ববশ্বববদ্যালহয়র 

বসিাহন্তর প্রবিবাদ জানান। বিক্ষা কযাডার বিক্ষা িন্ত্রণালয় এৈং িাধ্যবিক ও উচ্চবিক্ষা অবধদপ্তর ক্র্তেক্ বনয়বন্ত্রি। জাতীয় 

নৈশ্বনৈদ্যালয় ক্র্তেক্ বিক্ষা কযাডারগ্রক্ ননয়ন্ত্রডণর গ্রচষ্টা নশযা ব্যৈস্থাপনাডক্ অনস্থনতশীল ক্রডৈ। এ ধরডনর ননয়ন্ত্রণ তাডদর এখনতয়ার 

ৈনহর্ভ েত। এববষহয় সবিবির পক্ষ হহি একটি বববৃবি প্রদানসহ িাননীয় বিক্ষািন্ত্রী ও নশযা উপিন্ত্রী িহহাদহয়র সাহথ কথা বলার জন্য 

সভাপবি-িহাসব বসহ কনতৃবৃন্দহক অহনুহরাধ জানান। 

  লিান পািা-২ 
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১১। ৪০ িি বববসএস ব্যাহ র কর্াগদান ও সংবধ যনা: বক্তারা  ৪০ িি বববসএস ব্যাহ র সহকিীহদর ককন্দ্রীয়ভাহব কর্াগদান এবং 

সংবধ যনা কদয়ার উপর গুরুত্ব আহরাপ কহরন। ক্ম েস্থডল কর্াগদাহনর পূডৈ ে একটি গ্রমৌনলক্ সংনযপ্ত প্রবিক্ষণ কদয়ার প্রস্তাব করা হয়। 

 

১২। ববববধ: ববববধ আহলা নায় িহাসব ব িহহাদয় টুবিপাো জাবির নপতার সিাবধহসৌহধ শ্রিা বনহবদহনর িাবরখ বনধ যারণ, িাউবি ও 

িন্ত্রণালহয়র কি যকিযাহদর সাহথ সবিবি কনতৃবৃহন্দর ববঠক, কি যস্থহল বিক্ষা কযাডার কি যকিযাহদর বনরাপিা, ওএসবড ও ইনবসটু 

কি যকিযাহদর বােী ভাো কেরি, বনব যা ন কবিিন কতৃযক বপ্রজাইবডং অবেসার বনহয়াগ, ৪০ িি ব্যাহ র কর্াগদাহনর পূডৈ ে এক্ক্ পডদ 

ও দীর্ যবদন প্রতযন্ত এলাকায় কি যরি সহকিীহদর সুনৈধাজনক্ ক্ম েস্থডল পদায়ন, আরবী ও  ইসলাি বিক্ষা ববষহয়র পহদান্নবি, 

জনপ্রিাসন িন্ত্রণালয় কতৃক জারীকৃি ২০২০ সাহল পহের আহলাহক কযাডার কহপাবজিন ও বরক্রুটহিন্ট রুলস সংহিাধন, িাউবি 

হহি সকল কি যকিযার ইউবনক আইবড কাড য প্রদান, সবিবির ইউবনট কবিটি গঠন ও সদস্য  াঁদা পবরহিাহধর সিয় বৃবি ববষহয় 

আহলা না ও বসিান্ত েহগ্রণরর জন্য উপস্থাপন কহরন অথবা পরবিী সভায় আডলাচযনৈষয় নহডসডৈ অন্তভু যবক্তর অনুহরাধ কহরন। 

প্রহেসর কাজী িবেকুর রহিান ২০১৪ সাহলর পবরপে(বন্টন নীবিিালা) সংহিাধহনর উহদ্যাগ গহণ করহি অনুহরাধ জানান  এবং 

সবিবির বহসাব সপহকয জানহি  ান। 

 

ববস্তাবরি আহলা না কিহষ বনম্নরূপ বসিান্ত  েহণ করা হয়- 

 

১। সকল স্তহর পহদান্নবি, পদসৃবি ও পদহসাপান, পদ/কেল আপহেহডিন, বববভন্ন িািলা পবর ালনা, সবিবির গঠনিন্ত্র সংহিাধন, 

কল্যাণ িহববল নীবিিালা সংহিাধন, বিক্ষাববদ ইন্সটিটিউট পবর ালনা পবরষদ গঠন, কযাডার সংবিি বববধ সংহিাধন, জািীয় 

ববশ্বববদ্যালয়সহ বববভন্ন ইসুযবভবিক কবিটি গঠন করা হহব। উবল্লবখি কবিটিসমূহ গঠহনর জন্য বনহম্নববণ যি কনতৃবৃহন্দর সিন্বহয় কবিটি 

গঠন করা হহলা- 

  

 প্রহেসর কিাোঃ িাহহদুল খববর ক ৌধুরী, সভাপবি, বববসএস সাধারণ বিক্ষা সবিবি; 

 জনাব কিাোঃ িওকি কহাহসন কিাল্যা, িহাসব ব, বববসএস সাধারণ বিক্ষা সবিবি; 

 প্রহেসর ড. আবু জাের খান, সহ সভাপবি, বববসএস সাধারণ বিক্ষা সবিবি; 

 প্রহেসর কিাোঃ  িামুন উল হক, সহ সভাপবি, বববসএস সাধারণ বিক্ষা সবিবি; 

 প্রহেসর কিাহাোঃ দববউর রহিান, সহ সভাপবি, বববসএস সাধারণ বিক্ষা সবিবি; 

 জনাব ববপুল  ন্দ্র সরকার, যুগ্ম িহাসব ব, বববসএস সাধারণ বিক্ষা সবিবি; 

 জনাব এি এি কািাল আহহিদ, ককাষাধ্যক্ষ, বববসএস সাধারণ বিক্ষা সবিবি; 

 জনাব কিাোঃ  িবনরুল আলি, দপ্তর সব ব, বববসএস সাধারণ বিক্ষা সবিবি; 

 জনাব িানভীর হাসান, সাংগঠবনক াাসব ব, বববসএস সাধারণ বিক্ষা সবিবি।  

 

২।  িাধ্যবিক ও উচ্চ বিক্ষা অবধদপ্তর এবং পবরদি যন ও বনরীক্ষা অবধদপ্তর এর ববভাজন (bifurcation) প্রহ িা  করাহধর বসিান্ত 

হয়। এ ববষহয় সবিবির অবস্থানসহ বলবখি বক্তব্য িাননীয় বিক্ষািন্ত্রী, িাননীয় বিক্ষা উপিন্ত্রী, িাধ্যবিক ও উচ্চ বিক্ষা ববভাহগর 

সব ব এবং িাধ্যবিক ও উচ্চ বিক্ষা অবধদপ্তহরর িহাপবর ালক িহহাদহয়র বনকট উপস্থপান করা হহব। 

 

৩।  কযাডার সংবিি বববভন্ন সিস্যা ববষহয় িাননীয় বিক্ষািন্ত্রী, িাননীয় বিক্ষা উপিন্ত্রী, িাধ্যবিক ও উচ্চ বিক্ষা ববভাহগর সব ব এবং 

িাধ্যবিক ও উচ্চ বিক্ষা অবধদপ্তহরর িহাপবর ালক িহহাদহয়র সাহথ অহলা না করা হহব । 

 

৪। সবিবির পহক্ষ দাহয়রকৃি িািলা পবর ালনার জন্য সদস্যহদর বনকট হহি িহববল সংেহ করা হহব। জরুবর প্রহয়াজহন িািলা 

িহববল োরা ব্যয় সংকুলান না হহল পরবিীহি সিন্বয় সাহপহক্ষ সাধারণ িহববল হহি অথ য উহিালন করা হহব। 

চলমান পাতা-৩ 
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৫। িাননীয় বিক্ষািন্ত্রী ও বিক্ষা উপিন্ত্রী িহহাদয়হক সংবধ যনা প্রদান করা হহব। 

 

৬। ৪০ িি বববসএস ব্যাহ র কর্াগদান ও ওবরহয়হন্টিন ববষহয় নশযা মন্ত্রণালডয়র িাধ্যবিক ও উচ্চবিক্ষা ববভাহগর সব ব এৈং 

িাধ্যনমক্ ও উচ্চ বিযা অনধদপ্তডরর িহাপবর ালহকর সাহথ আহলা না করা হহব। 

 

৭। বববসএস সাধারণ বিক্ষা সবিবির কার্ যবনব যাহী কবিটির পক্ষ হহি জাবির নপতার সিাবধহসৌহধ শ্রিা বনহবদহনর জন্য আগািী 

১৬/০৭/২০২২ িাবরহখ টুবিপাো র্াবার বসিান্ত েহণ করা হয়। 

 

৮। ২০১৪ সাহলর পবরপে (বন্টন নীবিিালা) সংহিাধহনর ববষহয় িন্ত্রণালহয়র সাহথ কর্াগাহর্াগ করা হহব। 

 

৯। সবিবির ইউবনট কবিটি গঠন ও সদস্য  াঁদা প্রদাহনর সিয়সীিা আগািী ১০/০৬/২০২২ িাবরখ পর্ যন্ত বৃবি করার বসিান্ত েহণ করা 

হয়। 

 

১০। সবিবির অবেহস কাজ করার জন্য ‘অন কল কববসহস’ গ্রক্াডনা ক্মী  ক্াডজ লাগাডনা যাকব। 

 

১১। সভায় উপস্থানপত  অন্যান্য ববষয়গুহলা পরৈতী সভাসমূডহ আহলা যসূব হি অন্তভু যক্ত করা হহব। 

 

আর ককান আহল য নৈষয় না থাকায় সভাপবি  সকলহক কযাডাহরর স্বাহথ য ঐকযবি থাকার আহবান জাবনহয় সভার সিাবপ্ত কর্াষণা 

কহরন।  

 

    

প্রহেসর কিাোঃ িাহহদুল খববর ক ৌধুরী 

সভাপবি 

নৈনসএস সাধারণ নশযা সনমনত 
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নৈনসএস সাধারণ নশযা সনমনত 
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