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কেন্দ্রীয় োর্ যনির্ যাহী েনিটির ভার্চযয়াল সভার োর্ যনর্র্রণী 

তানরখঃ ০৩ নিসসম্বর’ ২০২২, শনির্ার, সিয়ঃ রাত ৭:৩০ ঘটিো 

 

নর্নসএস সাধারণ নশক্ষা সনিনতর কেন্দ্রীয় োর্ যনির্ যাহী েনিটির ৫ি সভা ২৪ কসসেম্বর’২০২২, শুক্রর্ার, সোল ১০.০০ ঘটিোয় 

সনিনতর কেন্দ্রীয় োর্ যালসয় (নশক্ষানর্দ ইন্সটিটিউশি, কিসহরর্া প্লাজা, ঢাো) অনুনিত হয়। সনিনতর নসনিয়র সহ-সভাপনত 

প্রসেসর কিাঃ িামুি উল হে সভায় সভাপনতত্ব েসরি। সভা পনরচালিা েসরি সনিনতর িহাসনচর্ জিার্ কিাঃ শওেত কহাসসি 

কিাল্যা। সারা কদশ কেসে আগত কেন্দ্রীয় োর্ যনির্ যাহী েনিটির কিতৃবৃন্দ এ সভায় অংশগ্রহণ েসরি।   

 

সভার আসলাচযসূনচ:   

1| weMZ mfvi Kvh©weeiYx cvV I Aby‡gv`b 

2| 

3| 

c‡`vbœwZ 

40 Zg wewmGm e¨v‡Pi †hvM`vb I Iwi‡q‡›Ukb Av‡qvRb|  

4| c`m„wó, ‡¯‹j Avc‡MÖWmn wewfbœ mve KwgwUmg~‡ni Kv‡Ri AMÖMwZ ch©‡jvPbv 

5| mwgwZi wewfbœ wefvM KZ©…K AvMvgx 1 eQ‡ii Kv‡Ri cwiKíbv Dc¯’vcb, Av‡jvPbv I wm×všÍ| 

6| m`m¨Puv`v I gvgjv cwiPvjbvi Znwej msMÖn   

7| gv ª̀vmv wkÿv Awa`ßimn mKj Awa`ß‡ii c` D×v‡i KiYxq  

8| wewea  

 

সভার শুরুসত নশক্ষা সনিনতর িহাসনচর্ জিার্ কিাঃ শওেত কহাসসি কিাল্যা েযািাসরর িরহুি সহেিীসদর নর্সদহী আত্মার 

িাগসেরাত োিিা েসরি। অতপর আজসের সভা আহর্াসির নর্স্তানরত োরণ ব্যাখ্যা েসরি। নতনি আসলাচযসূনচর সেল নর্ষসয়র 

র্তযিাি অর্স্থার নর্সদ নর্র্রণ কদি । নতনি র্সলি, আিরা সনিনতর পক্ষ হসত সেল স্তসর কর্াগ্য সেল েি যেতযার পসদান্ননতর জন্য 

িািিীয় নশক্ষািন্ত্রী, িািিীয় নশক্ষা উপিন্ত্রী, নশক্ষা সনচর্ িসহাদসয়র োসে দার্ী জানিসয়নে। সর্াই ইনতর্াচে নেসলি এর্ং 

এতনদসি পসদান্ননত হসয় র্ার্ার েো নেসলা। নেন্তু ১০% এ নিসয়াগপ্রাপ্ত নশক্ষেসদর অসর্ৌনিে িািলার োরসণ পসদান্ননতর উপর 

আদালত স্থনগতাসদশ নদসয়সে। তসর্, িািলায় আপীল েরা হসয়সে। আগািী ১১.১২.২০২২ তানরসখ শুিািী হসর্। আিরা আশা 

েনরাে শীঘ্রই পসদান্ননত জট খুলসর্। ইসতাপূসর্ য গঠিত সার্েনিটিগুসলাসে তাসদর নিধ যানরত নর্ষসয়র শুরু কেসে লক্ষয অনজযত িা 

হওয়া পর্র্ন্য প্রসয়াজিীয় সেল পদসক্ষপসহ োজ চানলসয় র্ার্ার অনুসরাধ েসরি। ৪০ তি নর্নসএস কেসে নশক্ষা েযািাসর 

কর্াগদািোরী ৭৪৮ জি ির্ীি েি যেতযার সংর্ধ যিা কদর্ার নর্ষসয় িতািত আহর্াি েসরি। নতনি জািাি গত সভার নসদ্ধার্ন্ 

কিাতাসর্ে সনিনতর সেল সানচনর্েনর্ভাগ গসত আগািী এে র্েসরর েি যপারেল্পিা জিা কদর্ার েো োেসলও শুধু “তথ্য ও 

গসর্ষণা” এর্ং “কসনিিার” নর্ভাগ জিা নদসয়সে। সহেিীসদর অন্যতি চাওয়া চতুে য কগ্রসির োইল িন্ত্রলণালসয় কপ্ররণ েরা 

হসয়সে, ষিসগ্রসির োইলটিও শীঘ্রই িন্ত্রলণালসয় কপ্ররণ েরসর্ িাউনশ। ইিনসটু ও ওএসনি েি যেতযাসদর র্াড়ীভাড়া নর্ষসয় 

সনিনতর পক্ষসেসে ইসতাপূসর্ য গঠিত েনিটির সুপানরশসহ আসর্দি েরা হসয়সে এর্ং িাউনশ কসটি নহসার্ িহানিয়ন্ত্রসের দপ্তর ও 

িন্ত্রণালসয় কপ্ররণ েসরসে। ২০১৪ সাসলর পনরপত্র সংসশাধসির জন্য সনিনতর পক্ষ কেসে আসর্দি েরা হসয়সে , িাউনশ কসটির 

নর্ষসয়ও পদসক্ষপ গ্রহণ েসরসে। এই সেল োসজর জন্য িাউনশর সম্মানিত িহাপনরচালে, পনরচালে, সহোনর পনরচালে সহ 

সংনণণষ্ট সেল েি যেতযাসে ধন্যর্াদ জািাি। িাত্র ৫০% সদস্যচাঁদা জিা হসয়সে িসি য নতনি সর্াইসে অর্নহত েসরি। সনিনতর 

তত্ত্বার্ধারি ১১ টি গুরুত্বপূণ য  িািলা চলসে। িািলা পনরচালিা তহনর্সল কোি টাো কিই। সাধারণ তহনর্ল হসত এতনদি ধার েসর 

িািলা পনরচালিা চলনেসলা। সাধারণ তহনর্ল হসত আর টাো কদর্া প্রায় অসম্ভর্। তহনর্সল টাো জিা িা হসল িািলাগুসলা র্ন্ধ 

েরা োড়া উপায় োেসর্ িা। অে যাভাসর্ িািলাগুসলা পানরচালিা েরা িা কগসল েযািাসরর চরি ক্ষনত হসর্। সনিনতর গত সভার 

নসদ্ধার্ন্ অনুর্ায়ী সেল ইউনিসট সদস্যচাঁদা ও আইনি তহনর্সল সহায়তা কচসয় নচঠি কপ্ররণ েরা হসয়ে। নতনি সনিনতর সেল 

নির্ যানচত প্রাতনিনধসদর এনর্ষসয় দানয়ত্ব নিসত অনুসরাধ েসরি। িাদ্রাসা নশক্ষা অনধদপ্তর এর্ং ব্যািসর্ইসজ িিেযািার েি যেতযা 

নিসয়াসগর নর্রুসদ্ধ সনিনতর অর্স্থাি ব্যাখ্যা েসর র্সলি এসর্ কক্ষসত্র োড় কদর্ার সুসর্াগ কিই। অত:পর নতনি উনিনখত 

আসলাচযসূনচর উপর েরিীয় নর্ষসয় সেসলর িতািত আহর্াি েসরি। 

 উপনস্থত সদস্যগণ নিধ যানরত আসলাচযসূনচর উপর গুরুত্বপূণ য িতািত প্রদাি েসরি। সভায় র্িব্য রাসখি, সহসভাপনতবৃন্দ  প্রসেসর 

কিাঃ িামুি উল হে, প্রসেসর োজী শনেকুর রহিাি, প্রসেসর কিাঃ োিাল হাসাি, জিার্ কশখ কিাঃ রনেকুল ইসলাি, 

mailto:bcsgea1618@gmail.com
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যুগ্মিহাসনচর্বৃন্দ র্োক্রসি জিার্ নর্পুল চন্দ্র সরোর, জিার্ কলােিাি ভ ূঁইয়া, জিার্ নজয়া আসরনেি আজাদ, সাংগঠনিে সনচর্ 

জিার্ কিাহাঃ এিামুল হে, জিার্ কিাস্তো িানসরুল আর্ি, জিার্ কিাঃ কতাোজ্জল আলী। আরও র্িব্য রাসখি জিার্ মুহাম্মদ 

োনতহুল োদীর সম্রাট(প্রচার সনচর্), োজী আসাদুল ইসলাি চপল (তথ্য ও গসর্ষণা সনচর্), কিা: কদসলায়ার কহাসসি (আইি 

সনচর্), নসনিকুর রহিাি (সসনিিার সনচর্), োজী হাসানুজ্জিাি (প্রোশিা সনচর্), কিাঃ িাঈি উনিি (সিাজেল্যাণ সনচর্), 

আদিাি কহাসসি (সহ-তথ্য ও গসর্ষণা সনচর্), রুহুল আনিি (সহ আইি সনচর্)।   সভায় নর্নভন্ন গুরুত্বপূণ য নর্ষসয় দৃনষ্ট আেষ যণ 

েসর প্রসেসর কশখ কিাঃ করজাউল েনরি, জিার্ আব্দুল হান্নাি খন্দোর ,এসএি িাহবুবুল আলি, কিাস্তানেজুর রহিাি,সিাঃ 

ইিরাি আলী,সিাঃ আসলাি কহাসসি, কিাঃ শাখাওয়াত কহাসসি  প্রমূখ সদস্যবৃন্দ র্িব্য উপস্থাপি েসরি।  

  

আসলাচিায় নর্নভন্ন গুরুত্বপূণ য িতািত উপস্থাপি েসরি।  আসলাচিায় সেল স্তসর দ্রুত পসদান্ননতর ব্যর্স্থা গ্রহণ, প্রসয়াজসি 

পসদান্ননতর দানর্সত েি যসূনচ প্রদাি, ইউনিট ও কজলা েনিটি গঠসির োজ ত্বরানিতেরণ, েসরি। ৪০ তি নর্নসএস কেসে নশক্ষা 

েযািাসর কর্াগদািোরী ৭৪৮ জি ির্ীি েি যেতযার সংর্ধ যিা সদস্য চাঁদা আদাসয়র নর্ষসয় নির্ যানচত কিতৃবৃন্দসে ভনিো কির্ার 

দার্ী , ঢানর্ অনধভুি সাত েসলসজর নর্নভন্ন সিস্যা সিাধাসির নর্ষসয় প্রস্তার্ ততনরর জন্য উপ েনিটি গঠি, সনিনতর নর্গত 

সিসয়র আয়-ব্যয় নিরীক্ষসণর জন্য অনিট টিি গঠি, টিচাস য কেনিং েসলসজ এোসিনিে কোিস য র্সন্ধর কচিার নর্রুসদ্ধ স্মারেনলনপ 

প্রদাি, ভার্চযয়াল সভাগুসলা করেি য রাখা, বুনিয়াদী প্রনশক্ষসণ ওনভএস কপ্রাগ্রাসি কজলা প্রশাসসের পনরর্সতয কজলা সদসরর েসলসজর 

অধ্যক্ষ িসহাদসয়র নিেট নরসপাটি যং, র্দলী িীনতিালা োর্েযর েরা, অধ্যাপে সিতুল্য পসদ জুনিয়র পদায়ি র্ন্ধ েরা, নপ্রজাইনিং 

অনেসার নিসয়াগ নর্ষসর্ নির্ যাচি েনিশসি জািাসিা ইতযানদ নর্ষসয় গুরুত্বাসরাপ েরা হর্। 

িািলা নর্ষসয় অগ্রগনত প্রনতসর্দি উপস্থাপিোসল আইি সনচর্ জািাি,‘‘র্তযিাসি নশক্ষা েযািাসরর স্বাে য সংনিষ্ট ১১টি িািলায় 

নর্নসএস সাধারণ নশক্ষা সনিনত অর্ন্ভ যি হসয় িািলা পনরচালিা েরসে।  প্রােনিে নশক্ষা অনধদপ্তর সংক্রার্ন্ িািলাটি 

পুিরুজ্জীনর্ত েরা হসয়সে। নর্এিটিটিআই এর নিসয়াগ সংক্রার্ন্ িািলায় হাইসোট য ইিজাংশি জানর েসরসে। কগ্রসিশি তানলোর 

উপর ১০% এ নিসয়াগকৃত েি যেতযাসদর িািলায় শুিািী চলিাি রসয়সে। নর্নভন্ন িািলায় আইিজীর্ীসে প্রায় ২০ লক্ষ ৫০ হাজার 

টাো প্রদাি েরা হসয়সে। র্তযিাসি িািলার োন্ড শূন্য োোয় সনিনতর সাধারণ তহনর্ল কেসে ধার নিসয় িািলা পনরচালিা 

েরসত হসে। তাই অনর্লসম্ব িািলা োসন্ড চাঁদা ধার্ য েসর উসতালি েরা িা হসল অসে যর অভাসর্ শুিানি পনরচালিা েরা অসম্ভর্ 

হসয় পড়সর্’’।  

 

নর্স্তানরত আসলাচিা কশসষ সভায় নিম্ননলনখত নসদ্ধার্ন্সমূহ গৃহীত হয়: 

১)  সনিনতর নর্গত সিসয়র নহসার্ নিরীক্ষার জন্য এেটি অনিট টীি গঠি েরা হসলা।  

২) ৪০ তি নর্নসএস কেসে নশক্ষা েযািাসর কর্াগদািোরী ৭৪৮ জি ির্ীি েি যেতযসে িািিীয় নশক্ষািন্ত্রী, িািিীয় নশক্ষা উপিন্ত্রীর 

উপনস্থনতসত শীঘ্রই সংর্ধ যিা কদয়া হসর্।  

৩) ইসতাপূসর্ য গঠিত সার্েনিটিগুসলা তাসদর নিধ যানরত নর্ষসয়র শুরু কেসে লক্ষয অনজযত িা হওয়া পর্র্ন্য প্রসয়াজিীয় সেল োজ 

চানলসয় র্াসর্।  

৪) আইি েনিটি চলিাি িািলাগুসলার অর্স্থা এর্ ভনর্ষ্যৎ নর্স্তানরত নর্র্রণ নলসখ সদস্যসদর অর্নহত েরসর্ি। 

৫) িািিীয় নশক্ষািন্ত্রী, িািিীয় নশক্ষাউপিন্ত্রী, কদশর্সরণ্য নশক্ষানর্দ, সাংর্ানদেসদর উপনস্থনতসত কসনিিার আসয়াজি েরা 

হসর্। 

 

Avi †Kvb Av‡jvPbv bv _vKvq mfvcwZ g‡nv`q তার সমাপনী বক্তব্যে ববস্তাবরত বিক বনব্যি েশনাসহ wm×všÍ ev Í̄evq‡b mwgwZi 

†h‡Kvb c`‡ÿ‡ci mv‡_ HK¨e× _vKvi Avnevb Rvwb‡q mKj‡K ab¨ev` w`‡q mfvi mgvwß †NvlYv K‡ib| 

 

 

    

প্রসেসর কিাঃ শাসহদুল খনর্র কচৌধুরী 

সভাপনত 

 

 

 ম  োঃ শওকত ম  সেন ম  ল্য  
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