
 

 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার। 

উপেজলা মাধ�িমক িশ�া অিফসােরর কায�ালয়। 

নােচাল, চঁাপাইনবাবগ�। 

িবষয়: সং�িৃত সং�ান� উপেজলা কিমিটর সভার কায�িববরণী। 

সভাপিত  ◌ঃ �মাঃ মিশউর রহমান, ভাইস �চয়ারম�ান,  

                    উপেজলা পিরষদ, নােচাল, চঁাপাইনবাবগ�।  

�ান  ◌ঃ উপেজলা মাধ�িমক িশ�া অিফসােরর অিফস ক�, নােচাল, চঁাপাইনবাবগ�। 

তািরখ  ◌ঃ ০১-১২-২০২১ ি�ঃ। 

সময়  ◌ঃ সকাল ১১.০০ ঘিটকা। 

 

সভায় উপি�ত সদ�বৃ� ◌ঃ (�া�েরর �মা�সাের) 

�িমক নাম পদবী �া�র মন�ব� 

০১. জনাব �মাঃ মিশউর রহমান �চয়ারপারসন �া�িরত  

০২. জনাব �মাঃ জাকািরয়া আল �মহরাব সদ�  �া�িরত  

০৩. জনাব �মা: আিম�ল হক সদ�  �া�িরত  

০৪. জনাব মৃণাল কাি� সরকার সদ�  �া�িরত  

০৫. জনাব আফম হাসান সদ� সিচব �া�িরত  

 

সং�ৃিত সং�ান� উপেজলা কিমিটর সভা জনাব �মাঃ মিশউর রহমানর সভাপিতে� �র� হয়। সভাপিত মেহাদয় 

উপি�ত সকল সদ�েদর �াগত জািনেয় সভা আর� কেরন। 

সভার আেলাচ� সচূী: 

ক) ১৬ িডেস�র, ২০২১ (িবজয় িদবস উদযাপন) �স� এবং 

খ)  িবিবধ  

 

িস�ান�সমহু: 

ক) সভায় সদ� সিচব জানান �য, ১৬িডেস�র, ২০২১ (িবজয় িদবস উদযাপন) যথাযথভােব পালন করার ল�� 

একিট কালচারাল িটম গঠন করেত হেব। যারা িবিভ� কালচারাল  ইেভ�ট পারফরম করেব। এছাড়া িদেনর �র�� 

তুেল ধের আেলাচনামুলক অ��ান থাকেব। যারা বত�মােন ছা�/ছা�ী তারা �যন িদবসিটর ��� সহেজই বুঝেত 



 

 

পাের। ত�ন ত�েনরা যােত �দশে�েম উ�ু�ধ হয় এমন কালচারাল  ইেভ�ট ভাল হয়। 

িবষয়িট িনেয় সভায় িবস�ািরত আেলাচনােন� উপি�ত স�ািনত সদ�বৃ� ১৬ িডেস�র ২০২১ (িবজয় িদবস 

উদযাপন)  িস�ান� গৃিহত হয়। এ ��ে�  উপেজলা মাধ�িমক িশ�া অিফসারেক �েয়াজনীয় ব�ব�া �হেণর জ� 

সভায় অ�েরাধ করা হয়।  

খ. সভায় আর �কান িবেশষ আেলাচনা না থাকায় সভাপিত মেহাদয় সকল সদ�েক ধ�বাদ জািনেয় সভার 

সমাি� �ঘাষণা কেরন।   

         

                                                             �মাঃ মিশউর রহমান) 

   ভাইস �চয়ারম�ান,  

                                                    উপেজলা পিরষদ, নােচাল, চঁাপাইনবাবগ�। 

 

সভায় উপি�ত সভ�গেণর তািলকা: 

�ম: নাম পদবী িঠকানা মস�ব� 

১. জনাব �মাঃ মিশউর রহমান �চয়ারপারসন ভাইস �চয়ারম�ান, উপেজলা পিরষদ, নােচাল  

২. জনাব �মাঃ জাকািরয়া আল 
�মহরাব 

সদ�  �চয়ারম�ান, কসবা ইউ. িপ, নােচাল  

৩. জনাব �মা: আিম�ল হক সদ�  �চয়ারম�ান, �নজামপুর ইউ. িপ, নােচাল  

৪. জনাব মৃণাল কাি� সরকার সদ�   উপেজলা িশ�া অিফসার, নােচাল  

৫. জনাব আফম হাসান সদ� সিচব উপেজলা মাধ�িমক িশ�া অিফসার, নােচাল  

 

 

 

 

 

 



 

 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার। 

উপেজলা মাধ�িমক িশ�া অিফসােরর কায�ালয়। 

নােচাল, চঁাপাইনবাবগ�। 

 

িবষয়: সং�িৃত সং�ান� উপেজলা কিমিটর সভার কায�িববরণী। 

সভাপিত  ◌ঃ �মাঃ মিশউর রহমান, ভাইস �চয়ারম�ান,  

                    উপেজলা পিরষদ, নােচাল, চঁাপাইনবাবগ�।  

�ান  ◌ঃ উপেজলা মাধ�িমক িশ�া অিফসােরর অিফস ক�, নােচাল, চঁাপাইনবাবগ�। 

তািরখ  ◌ঃ ০১-০৩-২০২২ ি�ঃ। 

সময়  ◌ঃ সকাল ১১.০০ ঘিটকা। 

 

সভায় উপি�ত সদ�বৃ� ◌ঃ (�া�েরর �মা�সাের) 

�িমক নাম পদবী �া�র 

০১. জনাব �মাঃ মিশউর রহমান �চয়ারপারসন �া�িরত 

০২. জনাব �মাঃ জাকািরয়া আল �মহরাব সদ�  �া�িরত 

০৩. জনাব �মা: আিম�ল হক সদ�  �া�িরত 

০৪. জনাব মৃণাল কাি� সরকার সদ�  �া�িরত 

০৫. জনাব আফম হাসান সদ� সিচব �া�িরত 

 

সং�ৃিত সং�ান� উপেজলা কিমিটর সভা জনাব �মাঃ মিশউর রহমানর সভাপিতে� �র� হয়। সভাপিত মেহাদয় 

উপি�ত সকল সদ�েদর �াগত জািনেয় সভা আর� কেরন। 

সভার আেলাচ� সচূী: 

ক) ২৬ মাচ�, ২০২২ (মহান �াধীনতা িদবস উদযাপন) �স� এবং 

খ)  িবিবধ  

 



 

 

িস�ান�সমহু: 

ক) সভায় সদ� সিচব জানান �য, ২৬ মাচ�, ২০২২ (মহান �াধীনতা িদবস উদযাপন) যথাযথভােব পালন করার 

লে�� একিট কালচারাল িটম গঠন করেত হেব। যারা িবিভ� কালচারাল  ইেভ�ট পারফরম করেব। এছাড়া িদেনর 

�র�� তুেল ধের আেলাচনামুলক অ��ান থাকেব। যারা বত�মােন ছা�/ছা�ী অথ�াৎ নতুন �জ�, তারা �যন 

িদবসিটর �র�� সহেজই বুঝেত পাের। তর�ন তর�েনরা যােত �দশে�েম উ�ু� হয় এমন কালচারাল  ইেভ�ট 

ভাল হয়।  

িবষয়িট িনেয় সভায় িবস�ািরত আেলাচনােন� উপি�ত স�ািনত সদ�বৃ� ২৬ মাচ�, ২০২২ (মহান �াধীনতা 

িদবস উদযাপন) িস�া� গৃিহত হয়। এ ��ে�  উপেজলা মাধ�িমক িশ�া অিফসারেক �েয়াজনীয় ব�ব�া �হেণর 

জ� সভায় অ�েরাধ করা হয়।  

খ. সভায় আর �কান িবেশষ আেলাচনা না থাকায় সভাপিত মেহাদয় সকল সদ�েক ধ�বাদ জািনেয় সভার 

সমাি� �ঘাষণা কেরন।   

         

                                                           (�মাঃ মিশউর রহমান) 

 ভাইস �চয়ারম�ান,  

                                                    উপেজলা পিরষদ, নােচাল, চঁাপাইনবাবগ�। 

 

 

সভায় উপি�ত সভ�গেণর তািলকা: 

�: নাম পদবী িঠকানা মস�ব� 

১. জনাব �মাঃ মিশউর রহমান �চয়ারপারসন ভাইস �চয়ারম�ান, উপেজলা পিরষদ, নােচাল  

২. জনাব �মাঃ জাকািরয়া আল 
�মহরাব 

সদ�  �চয়ারম�ান, কসবা ইউ. িপ, নােচাল  

৩. জনাব �মা: আিম�ল হক সদ�  �চয়ারম�ান, �নজামপুর ইউ. িপ, নােচাল  

৪. জনাব মৃণাল কাি� সরকার সদ�  উপেজলা িশ�া অিফসার, নােচাল  

৫. জনাব আফম হাসান সদ� সিচব উপেজলা মাধ�িমক িশ�া অিফসার, নােচাল  

 


