
 

 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

উপেজলা িশ�া অিফসােরর কায�ালয়। 

নােচাল, চঁাপাইনবাবগ�। 

 

িবষয়: �াথিমক ও গণিশ�া সং�া� উপেজলা কিমিটর সভার কায�িববরণী। 
 

সভাপিত  ◌ঃ �মাসাঃ জা�াতুন নাইম মিু�, ভাইস �চয়ারম�ান,  

                    উপেজলা পিরষদ, নােচাল, চঁাপাইনবাবগ�।  

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

তািরখ  ◌ঃ ১৪-০৯-২০২১ ি�ঃ 

সময়  ◌ঃ সকাল ১১.৩০ ঘিটকা। 

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

�িমক নাম পদবী �া�র ম�ব� 

০১. জনাব �মাসাঃ জা�াতুন নাইম মুি� �চয়ারপারসন �া�িরত  

০২. জনাব �মাঃ শিফ�ল ইসলাম সদ�  �া�িরত  

০৩. জনাব �মাঃ আিম�ল হক সদ�  �া�িরত  

০৪. জনাব আফম হাসান সদ�  �া�িরত  

০৫. জনাব মৃণাল কাি� সরকার সদ� সিচব �া�িরত  

 

�াথিমক ও গণিশ�া সং�ান� উপেজলা কিমিটর সভা জনাব �মাসাঃ জা�াতুন নাইম মুি� এর সভাপিতে� �� 

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

সভার আেলাচ� সচূী: 

ক) উপেজলা পিরচালন ও উ�য়ন �ক� হেত �াি�েকর �ব� (উঁচু নীচ ুিমেল �জাড়া) সরবরাহ �সে�। 

খ) COVI D-19 আ�ান� হেত র�ার জ� ব�াপক জনসেচতনতা বৃি�। 

গ) িবিবধ। 

 

 

 



 

 

িস�ান�সমহু: 

ক) সভায় সদ� সিচব জানান �য, উপেজলা পিরচালন ও উ�য়ন �কে�র আওতায় অবকাঠােমা উ�য়ন উপ-
�ক� �স�াবনা উপেজলা যাচাই বাছাই কিমিটেত ��রণ করেত হেব। িতিন এ িবষেয় িবস�ািরত আেলাচনা 
কেরন। সদ� সিচব বেলন, উপেজলার অন�গ�ত িবিভ� �াথিমক িবদ�ালেয় প�াি�েকর �ব� (উঁচু নীচ ু িমেল 
�জাড়া) সরবরাহ করা �েয়াজন। কারণ অেনক িশ�া �িত�ােন �েয়াজনীি◌য় সংখ�ক �ব� না থাকার কারেন, 
পাঠদান কায��ম মারা�কভােব িবি�ত হে�। এজ� কিমিটর সদ�ব�ৃ িবিভ� িশ�া �িত�ােন প�াি�েকর �ব� 
সরবরােহর উপর �র��ােরাপ কেরন। এজ� ক. “উপেজলার অন�গ�ত িবিভ� �াথিমক িবদ�ালেয় প�াি�েকর 

�ব� (উঁচ ুনীচ ু িমেল �জাড়া) সরবরাহ” করার জ� িস�ান� গৃহীত হয়। যার জ� উ� �ক�িটেক উপেজলা 

পিরষেদর �ক� যাচাই-বাছাই কিমিটর িনকট অ�ািধকার তািলকায় চুড়ান� করেণর �পািরশ সহ ��রেণর 
িস�ান� স��স�িত�েম গৃহীত হয়। এ ��ে� উপেজলা িশ�া অিফসারেক �েয়াজনীয় ব�ব�া �হেণর জ� 
সভায় অ�েরাধ করা হয়। উেল�খ� উ� প�াি�েকর �ব� পাওয়া �গেল, তা যথাযথভােব র�ণােব�ণ করা 
হেব। এ জ� �েয়াজনীয় তহিবল সংিশ�� �ুল ব�ব�াপনা◌ ্কিমিট, �ধান িশ�ক এবং �াথিমক ও গণিশ�া 
িবভােগর মাধ�েম িনি�ত করা হেব।  
 
খ) সদ� সিচব আেরা জানান �য, বত�মােন সম� িবে�র �ায় বাংলােদেশও COVI D-19 এর সং�মণ ��ত 

িবস�ার লাভ করেছ। ভাইরাসজিনত এ �রােগর এখন পয�ন�  �কান �িতেষধক আিব�ৃত না হওয়ায়, 

জনসাধারেণর মেধ� ব�াপক সেচতনতা বাড়ােনা �েয়াজন। এজ� িশ�া �িত�ানসমূহ িনয়িমত পির�ার রাখা এবং 

িশ�াথ�ীেদর মেধ� এ ব�াপাের ব�াপক সেচতনতা বাড়ােনা �েয়াজন। এ লে�� সকল িশ�া �িত�ান �ধানেক 

��ত �েয়াজনীয় ব�ব�া �হেণর জ� সভায় অ�েরাধ করা হয়। উপেজলা মাধ�িমক িশ�া অিফসার এজ� 

�েয়াজনীয় সহেযািগতা �দান করেবন। 

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

সমাি� �ঘাষণা কেরন।    

 
                                                                (�মাসাঃ জা�াতুন নাইম মুি�) 

      মিহলা ভাইস �চয়ারম�ান,  

                                                           উপেজলা পিরষদ, নােচাল, চঁাপাইনবাবগ�। 

 

 

 

 

 



 

 

 

সভায় উপি�ত সভ�গেণর তািলকা: 

�ম: নাম পদবী িঠকানা 

১. জনাব �মাসাঃ জা�াতুন নাইম 

মুি� 

�চয়ারপারসন মিহলা ভাইস �চয়ারম�ান, উপেজলা 

পিরষদ, নােচাল 

২. জনাব �মাঃ শিফ�ল ইসলাম সদ�  �চয়ারম�ান, নােচাল ইউ. িপ, নােচাল 

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

৪. জনাব আফম হাসান সদ�  মাধ�িমক িশ�া অিফসার, নােচাল 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

উপেজলা িশ�া অিফসােরর কায�ালয়। 

নােচাল, চঁাপাইনবাবগ�। 

 

িবষয়: �াথিমক ও গণিশ�া সং�ান� উপেজলা কিমিটর সভার কায�িববরণী। 
 

সভাপিত  ◌ঃ �মাসাঃ জা�াতুন নাইম মিু�, ভাইস �চয়ারম�ান,  

                    উপেজলা পিরষদ, নােচাল, চঁাপাইনবাবগ�।  

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

তািরখ  ◌ঃ ১০-১২-২০২১ ি�ঃ 

সময়  ◌ঃ সকাল ১১.৩০ ঘিটকা। 

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

�ক নাম পদবী �া�র ম�ব� 

০১. জনাব �মাসাঃ জা�াতুন নাইম মুি� �চয়ারপারসন �া�িরত  

০২. জনাব �মাঃ শিফ�ল ইসলাম সদ�  �া�িরত  

০৩. জনাব �মাঃ আিম�ল হক সদ�  �া�িরত  

০৪. জনাব আফম হাসান সদ�  �া�িরত  

০৫. জনাব মৃণাল কাি� সরকার সদ� সিচব �া�িরত  

 

�াথিমক ও গণিশ�া সং�ান� উপেজলা কিমিটর সভা জনাব জনাব �মাসাঃ জা�াতুন নাইম মুি� এর সভাপিতে� 

�র� হয়। সভাপিত মেহাদয় উপি�ত সকল সদ�েদর �াগত জািনেয় সভা আর� কেরন। 

সভার আেলাচ� সচূী: 

ক) পঁাচ বৎসর হেত সকল িশ�েক �ুলগামীকরণ। 

খ) COVI D-19 আ�ান� হেত র�ার জ� ব�াপক জনসেচতনতা বৃি�। 

গ) িবিবধ। 

 

 



 

 

 

িস�ান�সমহু: 

ক) সভায় সদ� সিচব জানান �য, পঁাচ বৎসর হেত সকল িশ�েক �ুলগামীকরণ করা �েয়াজন। কারণ এ বয়স 
�থেক তােদর িবদ�ালয়মূখী করা না �গেল, সািব�ক িশ�া কায��ম ব�াহত কেব। এজ� কিমিটর সদ�ব�ৃ 
অিভভাবকেদর সেচতন করার উপর �র��ােলাপ কেরন। 
 
খ) সদ� সিচব আেরা জানান �য, বত�মােন সম� we ‡k^i  �ায় বাংলােদেশও COVI D-19 এর সং�মণ ��ত 

িবস�ার লাভ করেছ। ভাইরাসজিনত এ �রােগর এখন পয�ন�  �কান �িতেষধক আিব�ৃত না হওয়ায়, 

জনসাধারেণর মেধ� ব�াপক সেচতনতা বাড়ােনা �েয়াজন। এজ� িশ�া �িত�ানসমূহ িনয়িমত পির�ার রাখা এবং 

িশ�াথ�ীেদর মেধ� এ ব�াপাের ব�াপক সেচতনতা বাড়ােনা �েয়াজন। এ লে�� সকল িশ�া �িত�ান �ধানেক 

��ত �েয়াজনীয় ব�ব�া �হেণর জ� সভায় অ�েরাধ করা হয়। উপেজলা মাধ�িমক িশ�া অিফসার এজ� 

�েয়াজনীয় সহেযািগতা �দান করেবন। 

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

সমাি� �ঘাষণা কেরন।    

          

                                                                (�মাসাঃ জা�াতুন নাইম মুি�) 

      মিহলা ভাইস �চয়ারম�ান,  

                                                        উপেজলা পিরষদ, নােচাল, চঁাপাইনবাবগ�। 

সভায় উপি�ত সভ�গেণর তািলকা: 

�ম: নাম পদবী িঠকানা 

১. জনাব �মাসাঃ জা�াতুন নাইম 

মুি� 

�চয়ারপারসন মিহলা ভাইস �চয়ারম�ান, উপেজলা 

পিরষদ, নােচাল 

২. জনাব �মাঃ শিফ�ল ইসলাম সদ�  �চয়ারম�ান, নােচাল ইউ. িপ, নােচাল 

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

৪. জনাব আফম হাসান সদ�  মাধ�িমক িশ�া অিফসার, নােচাল 

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

 



 

 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

উপেজলা িশ�া অিফসােরর কায�ালয়। 

নােচাল, চঁাপাইনবাবগ�। 

 

িবষয়: �াথিমক ও গণিশ�া সং�ান� উপেজলা কিমিটর সভার কায�িববরণী। 
 

সভাপিত  ◌ঃ �মাসাঃ জা�াতুন নাইম মিু�, ভাইস �চয়ারম�ান,  

                    উপেজলা পিরষদ, নােচাল, চঁাপাইনবাবগ�।  

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

তািরখ  ◌ঃ ১৬-০২-২০২২ ি�ঃ 

সময়  ◌ঃ সকাল ১১.৩০ ঘিটকা। 

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

�িমক নাম পদবী �া�র ম�ব� 

০১. জনাব �মাসাঃ জা�াতুন নাইম মুি� �চয়ারপারসন �া�িরত  

০২. জনাব �মাঃ শিফ�ল ইসলাম সদ�  �া�িরত  

০৩. জনাব �মাঃ আিম�ল হক সদ�  �া�িরত  

০৪. জনাব আফম হাসান সদ�  �া�িরত  

০৫. জনাব মৃণাল কাি� সরকার সদ� সিচব �া�িরত  

 

মৎ� ও �ািণস�দ সং�ান� উপেজলা কিমিটর সভা জনাব জনাব �মাসাঃ জা�াতুন নাইম মুি� এর সভাপিতে� 

�র� হয়। সভাপিত মেহাদয় উপি�ত সকল সদ�েদর �াগত জািনেয় সভা আর� কেরন। 

সভার আেলাচ� সচূী: 

ক) িকছ ু�াথিমক িবদ�ালেয়র �াসর�ম সং�রণ করা। 

খ) COVI D-19 আ�ান� হেত র�ার জ� ব�াপক জনসেচতনতা বৃি�। 

গ) িবিবধ। 

 

 

 



 

 

িস�ান�সমহু: 

ক) সভায় সদ� সিচব জানান �য, িকছ ু �াথিমক িবদ�ালেয়র �াসর�ম সং�রণ করা �েয়াজন। যার জ� 
িশ�েদর মেনারম পিরেবেশ িশ�া �হেন িব� সৃি� হে� �ক�িটেক উপেজলা পিরষেদর �ক� যাচাই-বাছাই 
কিমিটর িনকট অ�ািধকার তািলকায় চুড়ান� করেণর �পািরশ সহ ��রেণর িস�ান� স��স�িত�েম গৃহীত হয়। 
এ ��ে� উপেজলা িশ�া অিফসারেক �েয়াজনীয় ব�ব�া �হেণর জ� সভায় অ�েরাধ করা হয়।  
 
খ) সদ� সিচব আেরা জানান �য, বত�মােন সম� িবে�র �ায় বাংলােদেশও COVI D-19 এর সং�মণ ��ত 

িবস�ার লাভ করেছ। ভাইরাসজিনত এ �রােগর এখন পয�ন�  �কান �িতেষধক আিব�ৃত না হওয়ায়, 

জনসাধারেণর মেধ� ব�াপক সেচতনতা বাড়ােনা �েয়াজন। এজ�য িশ�া �িত�ানসমূহ িনয়িমত পির�ার রাখা 

এবং িশ�াথ�ীেদর মেধ� এ ব�াপাের ব�াপক সেচতনতা বাড়ােনা �েয়াজন। এ ল�� সকল িশ�া �িত�ান �ধানেক 

��ত �েয়াজনীয় ব�ব�া �হেণর জ� সভায় অ�েরাধ করা হয়। উপেজলা মাধ�িমক িশ�া অিফসার এজ� 

�েয়াজনীয় সহেযািগতা �দান করেবন। 

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

সমাি� �ঘাষণা কেরন।    

          

                                                                (�মাসাঃ জা�াতুন নাইম মুি�) 

     মিহলা ভাইস �চয়ারম�ান,  

                                                         উপেজলা পিরষদ, নােচাল, চঁাপাইনবাবগ�। 

সভায় উপি�ত সভ�গেণর তািলকা: 

�ম: নাম পদবী িঠকানা 

১. জনাব �মাসাঃ জা�াতুন নাইম 
মুি� 

�চয়ারপারসন মিহলা ভাইস �চয়ারম�ান, উপেজলা 
পিরষদ, নােচাল 

২. জনাব �মাঃ শিফ�ল ইসলাম সদ�  �চয়ারম�ান, নােচাল ইউ. িপ, নােচাল 

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

৪. জনাব আফম হাসান সদ�  মাধ�িমক িশ�া অিফসার, নােচাল 

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