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কেন্দ্রীয় োর্ যনির্ যাহী েনিটির সভার োর্ যনর্র্রণী 

তানরখঃ ০৩ রা িার্ য, ২০২৩, করাজঃ শুক্রর্ার     

স্থাি: নিক্ষানর্দ ইন্সটিটিউট, ঢাো। 

 গত ৩রা িার্ য, ২০২৩ শুক্রর্ার, সোল ৯.৩০ ঘটিোয় নর্নসএস সাধারণ নিক্ষা সনিনতর কেন্দ্রীয় োর্ যনির্ যাহী েনিটির সভা নিক্ষানর্দ 

ইন্সটিটিউট, কিহহরর্া প্লাজা, ঢাোয় অনুনিত হয়। সনিনতর সভাপনত প্রহেসর কিাঃ িাহহদুল খনর্র কর্ৌধুরী সভায় সভাপনতত্ব 

েহরি। সভা পনরর্ালিা েহরি সনিনতর িহাসনর্র্ জিার্ কিাঃ িওেত কহাহসি কিাল্যা। সারা কদি কেহে আগত কেন্দ্রীয় োর্ যনির্ যাহী 

েনিটির কিতৃবৃন্দ এ সভায় অংিগ্রহণ েহরি।  

সভার আহলার্যসূনর্: ১। weMZ mfvi Kvh©weeiYx cvV I Aby‡gv`b, ২। gnvmwPe KZ…©K mvsMVwbK cÖwZ‡e`b †ck, ৩। wewfbœ 

mve KwgwUmg~‡ni Kv‡Ri AMÖMwZ cÖwZ‡e`b ch©‡jvPbv, ৪। m`m¨Puv`v I gvgjv cwiPvjbvi Znwej, ৫। wbe©vPb Kwgkb KZ©…K 

wkÿv K¨vWvi Kg©KZ©v‡`i wcÖRvBwWs Awdmvi wb‡qvM, ৬। wcGmwm KZ©…K wewmGm mvaviY wkÿv K¨vWv‡i wb‡qvM weÁwß 

ms‡kvab, ৭। BdZvi Av‡qvRb, ৮। evwl©K mvaviY mfv, ৯।Kj¨vY Znwej bxwZgvjv Aby‡gv`b এর্ং ১০।  নর্নর্ধ 

সভার শুরুহতই সম্প্রনত কর্ সেল নিক্ষা েযাডার েি যেতযা ইহেোল েহরহেি তাঁহদর মৃত্যযহত কিােপ্রস্তার্ গ্রহণ েরা হয় এর্ং তাঁহদর 

নর্হদহী আত্মার িানে োিিা েরা হয়। অতপর নর্গত সভার োর্ যনর্র্রণী পাঠ ও অনুহিাদি েরা হয়। 

িহাসনর্হর্র র্ক্তব্য: সনিনতর িহাসনর্র্ কিাঃ িওেত কহাহসি কিাল্যা সনিনতর োর্ যক্রি এর্ং ভনর্ষ্যত েি যপন্থা নিহয় র্ক্তব্য 

উপস্থাপি েহরি। নতনি জািাি পহদান্ননত দীঘ যনদি পহর হহলও আিরা আিা েরনে দ্রুততি সিহয়র িহেই অোপে পর্ যাহয় এর্ং 

এরপহরই র্ােী দুই স্তহর পহদান্ননত সম্পন্ন হহর্। তহর্ প্রনতর্ের প্রহদান্ননতর জন্য ধণ যা কদর্ার প্রনক্রয়া কেহে নর্নসএস সাধারণ নিক্ষা 

েযাডারহে কর্র হহয় আসহত হহর্। পদসৃনি নর্ষহয় জিপ্রিাসহি কর্াগাহর্াগ অব্যহত আহে।  আদালহতর আহদি োো অর্স্থায় 

িাদ্রাসা নিক্ষা অনধদপ্তর হহত নিক্ষা েযাডার েি যেতযাহদর প্রতযাহার আহদি র্ানতহল পদহক্ষপ কিয়া হহয়হে, প্রহয়াজহি আইিী 

পদহক্ষপ গ্রহণ েরা হহর্। জাতীয় নর্শ্বনর্দ্যালহয় িীনতনিধ যারণী পর্ যাহয় নিক্ষা েযাডাহরর প্রনতনিনধত্ব নিনিত েরহণ োজ র্লহে। 

জাতীয় নর্শ্বনর্দ্যালহয়র সাহে আহলার্িা অব্যহত োেহর্।  সনিনতর আহর্দহির কপ্রনক্ষহত সরোনর নিক্ষা প্রনতিাহির আয়-ব্যয় 

সংক্রাে ২০১৪ সাহলর িীনতিালা সংহিাধহির জন্য িাউনি িােহি উহদ্যাগ গ্রহণ েরা হহয়হে। জিপ্রিাসি ি্ত্রণণালহয়র র্ানহদা 

িহতা েযাডার সংনিি রুলস সংহিাধহির জন্য সনিনতর পক্ষ কেহে পদহক্ষপ কিয়া হহয়হে। েয় স্তহরর পদহসাপাহির প্রস্তার্িা 

ততরীর োর্ যক্রি দ্রুত কিষ েরার জন্য িাউনি অনধদপ্তহর অনুহরাধ েরা হহয়হে। িািিীয় নিক্ষাি্ত্রণী, িািিীয় নিক্ষা উপি্ত্রণী এর্ং 

৪০ তি ব্যাহর্র সংর্ধ যিা কদর্ার জন্য েনিটি েরা হহয়হে। নিক্ষানর্দ ইন্সটিটিউহটর পনরর্ালিা েনিটি গঠি েরা হহয়হে।  ইিনসটু 

ও ওএসনড েি যেতযাহদর  র্ানিভািা সংক্রাে নর্ষহয় অে য ি্ত্রণণালহয়র িতািহতর জন্য িহানিয়্ত্রণহের দপ্তর কেহে অে য ি্ত্রণণালহয় 

কপ্ররণ েরা হহয়হে।  ২% কোটায় সোি ভনতয নর্ষহয় িীনতিালা স্পনিেরহণর জন্য সনিনতর পক্ষ হহত িাউনির িােহি নিক্ষা 

ি্ত্রণণালহয় আহর্দি েরা হহয়হে। পহদান্ননত র্নিত েি যেতযাহদর ৪ে য ও ৬ি কগ্রহডর প্রস্তার্ িাউনি অনধদপ্তর হহত অহিে আহগই 

ি্ত্রণণালহয় কপ্ররণ েরা হহয়হে। 

কিয়াহদর প্রায় অহধ যে সিয় অনতর্ানহত হহলও িতভাগ ইউনিট েনিটি গঠিত হয়নি, এখি পর্ যে ৩৪ টি কজলা েনিটির তথ্য পাওয়া 

কগহে।  গঠিতহ্ত্রণর ৮ ধারা কিাতাহর্ে যুগ্ম িহাসনর্র্গহির েয়িাস অের সাংগঠনিে প্রনতহর্দি কদর্ার র্াের্াদেতা োেহলও ১১ 

টি সাংগঠনিে নর্ভাহগর িহে নসহলট, রংপুর ও িয়িিনসংহ সাংগঠনিে নর্ভাহগর প্রনতহর্দি পাওয়া কগহে। সনিনতর নসদ্ধাে 

কিাতাহর্ে সদস্যর্াঁদা পনরহিাহধর জন্য সেল ইউনিটহে নর্ঠি কদয়া হহলও ৫০-৬০% সদস্য র্াঁদা পাওয়া কগহে।  র্ারা এখিও 

সদস্য র্াঁদা পনরহিাধ েহরনি তাহদর নর্ষহয় নসদ্ধাে গ্রহণ েরা জরুরী।  এপর্ যে সনিনত তহনর্ল হহত ৩৫ লাখ টাো উহতালি েরা 

হহলও খরহর্র পনরিাি ৪১ লক্ষ টাোর কর্নি। অপনরহিানধত টাো পনরহিাধ েরা দরোর। সনিনতর অনেহসর জন্য আপাতত ৫০ 

টি কর্য়ার ক্রয় েরা জরুনর। র্েহর এের্ার সাধারণ সভা েরার গঠিতান্ত্রণে র্াের্াদেতা আহে । কস নর্ষহয় নসদ্ধাে প্রহয়াজি। 

এর্ের ইেতার িাহনেল েরা হহর্ নেিা কস নর্ষহয় নসদ্ধাে কির্ার প্রহয়াজি। 

 

নির্ যার্ি েনিিহির অধীহি নির্ যার্হি নিক্ষা েযাডার েি যেতযাহদরহে জুনিয়র ও িি েযাডার েি যেতযাহদর অধীহি নপ্রজাইনডং 

অনেসার এিিনে সহোরী নপ্রজাইনডং অনেসার নিহয়াগ র্হে ব্যর্স্থা কিয়া আর্শ্যে। এোিা নপএসনস নর্নসএস পরীক্ষার নিহয়াগ 

নর্জ্ঞনপ্তহত নিক্ষা েযাডাহর নিহয়াহগর কক্ষহে “সরোনর সাধারণ েহলহজর জন্য” িব্দ সমূহ সংহর্াজি েরা হয়। র্া স্পিতই নিক্ষা 
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েযাডারহে শুধু েহলহজ আর্দ্ধ েরার ষির্্ত্রণ র্হল িহি েনর।  এোরহণ নর্জ্ঞনপ্ত সংহিাধহির জন্য নপএসনস ও জিপ্রিাসি 

ি্ত্রণণালহয়র সাহে েো র্লা আর্শ্যে। প্রদি যে হহত পহদান্ননত কপহয় েযাডারভুনক্ত র্হে পদহক্ষপ গ্রহণ েরা জরুরী।  

 

এরপর নতনি সভার আহলার্যসূনর্ কিাতাহর্ে নর্নভন্ন সার্ েনিটির োহজর অগ্রগনত উপস্থাপি েরার অনুহরাধ েহরি এর্ং উপনস্থত 

কিতৃবৃন্দহে িতািত প্রদাহির অনুহরাধ েহরি। আইি সনর্র্ জিার্ কিা: কদহলায়ার কহাহসি  সনিনতর িােি পনরর্ানলত সেল 

িািলার তথ্য এর্ং এ সংক্রাে ২৪৮০০০০(র্নিি লাখ আনি হাজার) টাো ব্যাহয়র তথ্য নলনখতভাহর্ উপস্থাপি েহরি। িািলা 

পনরর্ালিা েনিটিহত আহরা সদস্য বৃনদ্ধর প্রস্তার্ েহরি।  সনিনত পনরর্ানলত িািলাগুহলার  িহে প্রভাষে হহত সহোরী অোপে 

পর্ যাহয়  পহদান্ননতর জন্য প্রস্তূতকৃত কগ্রহডিি তানলোর উপর আতীকৃতহদর িািলা পনরর্ালিার নর্ষহয় সেহল ঐেযিত  েহরি। 

তহর্, নসহলট সাংগঠনিে নর্ভাহগর যুগ্ম িহাসনর্র্ জিার্ নজয়া আহরনেি আজাদ  এই িািলা পনরর্ালিার উপর আপনত জানিহয় 

“কিাট অর্ নডহসন্ট” প্রদাি েহরি।  েযাডার রুলস সংহিাধি েনিটির পহক্ষ েনিটির আহর্ায়ে িহহাদয় ইহতাপূহর্ য উপস্থানপত 

প্রস্তার্িা িাউনিহত কপ্ররহণর অনুহরাধ েহরি। কেল আপহগ্রহডিি েনিটির প্রনতহর্দি র্োর্ে িা হওয়ায় তা গ্রহণ েরা হয়নি। কেল 

আপহগ্রহডিি েনিটির পহক্ষ েনিটির সদস্য সনর্র্  িহহাদয় এসংক্রাে োর্ যক্রহির দানয়ত্ব িহাসনর্র্হে অপ যহির অনুহরাধ েহরি। 

নতনি তৃতীয় কপ্রড িািলায় আপীহলর নর্ষহয় পদহক্ষপ কির্ার জন্য সনিনতহে অনুহরাধ েহরি। গঠিত্ত্রণ সংহিাধি েনিটির পহক্ষ 

আহর্ায়ে িহহাদয় প্রস্তানর্ত গঠিত্ত্রণ (খসিা েনপ) অনুহিাদহির জন্য সভাপনত ও িহাসনর্হর্র নিেট হস্তাের েহরি। কসনিিার 

সনর্র্ কসনিিার আহয়াজহির জন্য ২০৩০০০/- টাোর র্রাদ্দ প্রস্তার্ েহরি। 

 

সেল েনিটির উপস্থানপত প্রনতহর্দি এর্ং আহলার্যসূনর্ অনুর্ায়ী উপনস্থত কিতৃবৃন্দ তাঁহদর র্ক্তব্য উপস্থাপি েহরি। র্ক্তব্য প্রদাি 

েহরি সহ-সভাপনতবৃন্দ র্োক্রহি  প্রহেসর কিাঃ িামুি উল হে,  প্রহেসর োজী োরুে আহাম্মদ, প্রহেসর কিাঃ আবুল র্াসার 

ভুঞা, প্রহেসর ড. আ জ ি রুহুল োদীর, প্রহেসর কখান্দোর োিাল হাসাি , জিার্ কিখ রনেকুল ইসলাি, যুগ্ম-িহাসনর্র্ জিার্ 

নজয়া আহরনেি আজাদ, জিার্ কিাহাম্মাদ িানসর কহাহসি, জিার্ কিাঃ আব্দুর রাজ্জাে খাি, জিার্ িাহনেজুল আিাি, জিার্ 

জান্নাত্যল িাওয়া, সাংগঠনিে সনর্র্ জিার্ তািভীর হাসাি, কিা: আব্দুল িান্নাি, কিা: োিাল কহাহসি, কোষােক্ষ জিার্ এস এি 

োিাল আহহম্মদ, প্রচার সচচব জিার্ মুহাম্মদ োনতহুল োদীর, দপ্তর সচচব জিার্ িনিরুল আলি িাসুি, আইি সনর্র্ জিার্ কিাঃ 

কদহলায়ার কহাহসি, সাাংস্কৃচিক সচচব জিার্ মুিনেকুর রহিাি, সসচিনার সচচব  জিার্ কিাহাম্মদ নেনদ্দকুর রহিাি, সিাজকল্যাণ 

সচচব জিার্ কিাঃ িাঈি উনদ্দি, সহসিাজকল্যাণ সচচব জিার্ িাহবুর্ ই রানি, সহ িথ্য ও গববষণা সচচব জিার্ আদিাি কহাহসি,  

সহ আন্তজজাচিক সচচব জিার্ িাহমুদ নর্ি আনিি,  নির্ যাহী সদস্য জিার্ আবু নূর কিাহাম্মাদ আনিসুজ্জািাি,  জিার্ এস এি 

িাহাবুবুল ইসলাি,   জিার্ কিখ জািাল, জিার্ আর্দুস সালাি, জিার্ আসিা আক্তার িম্পা প্রমুখ। 

 

নর্স্তানরত আহলার্িা কিহষ নিম্ননলনখত নসদ্ধাে গৃনহত হয়। 

১। উত্থানপত কিােপ্রস্তার্ সর্ যসম্মনতহত গৃহীত হহলা।  

২। নিক্ষা েযাডাহরর স্বাে য সংনিি িািলাসমূহ সুিুভাহর্ পনরর্ালিার লহক্ষয আইি েনিটিহত প্রহয়াজি িহতা সদস্য কো-অপ্ট েরা 

হহর্। 

৩। িািলাসমূহ তদারনের জন্য প্রহয়াজহি আইিজীর্ী নিহয়াগ প্রদাি েরা হহর্।  

৪। িিতাজ উনদ্দি িািলার আহদি র্াস্তর্ায়হি  আইি েনিটি দ্রুত পদহক্ষপ গ্রহণ েরহর্।  

৫। কর্সেল ইউনিট এখিও র্াঁদা প্রদাি েহরনি কোষােক্ষ ও সহ কোষােক্ষ তার তানলো প্রণয়ি েরহর্ি। কস সেল ইউনিট 

েতৃযে নিধ যানরত র্াঁদা প্রদাি নিনিত েরার লহক্ষয  সনিনতর কিতৃর্বৃন্দ তাহদর সাহে জরুনর কর্াগাহর্াগ েরহর্ি। 

৬। কেল আপহগ্রহডিি নর্ষহয় অন্য েযাডারহগুহলার কেল স্টানড েহর িাউনি’র সাহে সিম্বয় েহর পদহক্ষপ কিয়া হহর্। 

৭। তৃতীয় কগ্রহডর িািলার আহদহির কপ্রনক্ষহত দ্রুত আপীল েরহত িাউনিহে অনুহরাধ েরা হহর্ । 

৮। সুনর্ধািহতা সিহয় কিতৃবৃন্দ সাংগঠনিে সের েরহর্ি।   

৯। সংহিাধহির লহক্ষয গঠিত গঠিত্ত্রণ সংহিাধি েনিটি ও েল্যাণ তহনর্ল িীনতিালা সংহিাধি েনিটি েতৃযে প্রণীত ২(দুই)টি 

খসিা প্রস্তার্ গ্রহণ েরা। প্রস্তার্সমূহ নিহয় ওয়ােযিপ আহয়াজি েরা হহর্। 

১০। নির্ যার্িোলীি নিক্ষা েযাডার েি যেতযাহদর নির্ যার্িী দানয়ত্ব পালহি সৃি নর্নভন্ন জটিলতা নর্ষহয় সনিনতর নসনিয়র কিতৃবৃন্দ 

নির্ যার্ি েনিিহির সাহে আহলার্িা েরহর্ি। সিৌলভীবাজার চনব জাচনী কি জকিজা কর্তজক চিক্ষা কযাডার কি জকিজাবদর সাবে 

অবসৌজন্যমূলক আচরবণর জন্য চনন্দা জ্ঞাপন করা হয়। এ চবষয়টি চনব জাচন কচিিবনর সাবে আবলাচনায় উপস্থাপন করা হবব। 

১১। সরোনর েি যেনিিি েতৃযে কঘানষত নিহয়াগ নর্জ্ঞনপ্তহত প্রহয়াজিীয় সংহিাধহির নর্ষহয় সরোনর েি যেনিিহির সাহে 

আহলার্িা েরা হহর্। 
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১২। আগািী কি’২০২৩ িাহস সনিনতর সাধারণ সভা অনুনিত হহর্। 

১৩। ইেতার িাহনেল এর্ং িািিীয় নিক্ষাি্ত্রণী, িািিীয় নিক্ষা উপি্ত্রণী এর্ং ৪০ তি ব্যাহর্র সংর্ধ যিা এেই সাহে রিজাহির 

শুরুহত আহয়াজি েরা হহর্। 

১৪। কসনিিার আহয়াজহির জন্য ২,০৩,০০০/- (দুইলক্ষ নতিহাজার) টাোর র্রাদ্দ অনুহিাদি েরা হহলা। 

১৫। সনিনতর অনেহসর জন্য ৫০ টি কর্য়ার ক্রয় েরা হহর্। 

১৬। িাউনি কেহে ি্ত্রণণালহয় কপ্রনরত ৪ে য কগ্রড সংক্রাে োজ িনিটনরংহয়র জন্য দপ্তর সনর্র্ জিার্  মুহাম্মাদ িনিরুল আলি 

িাসুহির কিতৃহত্ব এেটি উপকচিটি এর্ং ৬ি কগ্রহডর োজ িনিটনরংহয়র জন্য সহ-দপ্তর সচচব জনাব সিা: িাচহনুর ইসলাবির 

কিতৃহত্ব এেটি উপকচিটি োজ েরহর্। 

১৭। সাংগঠনিে নর্ভাহগর কিতৃবৃন্দ আগািী ৩১ িার্ য’ ২০২৩ নরঃ এর িহে অর্নিি কজলা েনিটিগুহলা গঠি সম্পন্ন েরহর্ি।  

 

সভাপনত িহহাদয় তাঁর র্ক্তহব্য নদে নিহদ যিিা প্রদাি েহরি। নতনি জািাি, িীঘ্রই অোপে পর্ যাহয় পহদান্ননত সম্পন্ন হহর্। এর্ং 

কর্হোি সিহয়র কর্হয় এর্ার অনধে সংখ্যে পহদান্ননত হহর্। সািানজে কর্াগাহর্াগ িােহি  নির্ যানর্ত কিতৃবৃহন্দর পাষ্পনরে নর্হরাহধ 

নতনি ঊষ্মা প্রোি েহরি এর্ং ভনর্ষ্যহত সািানজে কর্াগাহর্াগ িােহি কলখাহলনখর কক্ষহে নির্ যানর্ত কিতৃবৃন্দহে আহরা সতেয হর্ার 

পরািি য কদি। আর কোি আহলার্িা িা োোয় সর্াইহে ধন্যর্াদ নদহয়  নতনি সভার সিানপ্ত কঘাষণা েহরি। 

 

    

প্রহেসর কিাঃ িাহহদুল খনর্র কর্ৌধুরী 

সভাপনত 

 

 

 সিাোঃ িওকি সহাবসন সিাল্যা 

িহাসচচব 
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