
 

 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

যুব উ�য়ন কম�কত�ার কায�ালয়। 

নােচাল, চঁাপাইনবাবগ�। 
 

িবষয়: যুব ও �ীড়া উ�য়ন সং�ান� উপেজলা কিমিটর সভার কায�িববরণী। 
 

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

                    উপেজলা পিরষদ, নােচাল, চঁাপাইনবাবগ�জ।  

�ান  ◌ঃ যুব উ�য়ন কম�কত�ার অিফস ক�, নােচাল, চঁাপাইনবাবগ�। 

তািরখ  ◌ঃ ০৫-১২-২০২১ ি�ঃ 

সময়  ◌ঃ সকাল ১১.০০ ঘিটকা। 

সভায় উপি�ত সদ�বৃ� ◌ঃ (�াগত �মা�সাের) 

�িমক নাম পদবী �া�র 

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

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

০৩. জনাব �মাঃ সািদর আহেমদ সদ�  �া�িরত 

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

০৫. জনাব �মাঃ আলমগীর সদ� সিচব �া�িরত 

 

যুব ও �ীড়া উ�য়ন সং�ান� উপেজলা কিমিটর সভা জনাব জনাব �মাঃ মিশউর রহমান এর সভাপিতে� �র� 

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

সভার আেলাচ� সচূী: 

ক) িবিভ� ��েডর �িশ�ণ আেয়াজন �সে� এবং 

খ)   িবিবধ। 

িস�ান�সমহু: 

ক) সভায় সদ� সিচব বেলন, যুব উ�য়ন অিধদ�েরর আওতাধীণ িবিভ� ��ড  �যমন: �মাবাইল সািভ�িসং, 

ইেলকি�ক ও ইেলক�িন��সহ �িশ�ণ আেয়াজন করেত যাে�। সদ� সিচব বেলন, �দেশর ¯^í িশি�ত 

িবেশষ কের �বকার যুবক ও যুবিতেদর এ সকল ��েডর পিশ�ণ �দান করা হেব। এ লে�� আ�হীেদরেক 

আগামী ১৫ িদেনর মেধ� চুয়াডা�া যুব উ�য়ন অিফেস অথবা উপেজলা পয�ােয় িনধ�ািরত ফরম�ােট আেবদন করেত 

হেব। উপেজলার যুব উ�য়ন অিফেসর �নািটশ �বােড� সািব�ক িবষেয় জানা যােব।  



 

 

িবষয়িট িনেয় সভায় িবস�ািরত আেলাচনােন� উপি�ত স�ািনত সদ�বৃ� িবিভ� ��েডর �িশ�ণ  �হণ 

কায��েমর উপর �র��ােরাপ কেরন। এ ��ে� উপেজলা যুব উ�য়ন কম�কত�ােক �ে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 মন�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 �মাঃ সািদর আহেমদ সদ�  �চয়ারম�ান, ফেতপুর  ইউ. িপ, নােচাল  

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

৫. জনাব �মাঃ আলমগীর সদ� সিচব উপেজলা যুব উ�য়ন কম�কত�া, নােচাল  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

যুব উ�য়ন কম�কত�ার কায�ালয়। 

নােচাল, চঁাপাইনবাবগ�। 
 

িবষয়: যুব ও �ীড়া উ�য়ন সং�ান� উপেজলা কিমিটর সভার কায�িববরণী। 
 

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

                    উপেজলা পিরষদ, নােচাল, চঁাপাইনবাবগ�।  

�ান  ◌ঃ যুব উ�য়ন কম�কত�ার অিফস ক�, নােচাল, চঁাপাইনবাবগ�। 

তািরখ  ◌ঃ ১০-০৩-২০২২ ি�ঃ 

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 �মাঃ সািদর আহেমদ সদ�  �া�িরত 

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

০৫. জনাব �মাঃ আলমগীর সদ� সিচব �া�িরত 

 

যুব ও �ীড়া উ�য়ন সং�ান� উপেজলা কিমিটর সভা জনাব জনাব �মাঃ মিশউর রহমান এর সভাপিতে� �র� 

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

সভার আেলাচ� সচূী: 

ক) �বকার মিহলােদর �সলাই �িশ�ণ আেয়াজন �সে� এবং 

খ)   িবিবধ। 

িস�ান�সমহু: 

ক) সভায় সদ� সিচব বেলন, যবু উ�য়ন অিধদ�েরর আওতাধীণ �বকার মিহলােদর �সলাই �িশ�ণ আেয়াজন 

করেত যাে�। সদ� সিচব বেলন, �দেশর ¯^í িশি�ত িবেশষ কের �বকার যুবিত ও মিহলােদর �সলাই 

�িশ�ণ �দান করা হেব। এ লে�� আ�হীেদরেক আগামী ১৫ িদেনর মেধ� উপেজলা পয�ােয় িনধ�ািরত ফরম�ােট 

আ�বদন করেত হেব। উপেজলার যুব উ�য়ন অিফেসর �নািটশ �বােড� সািব�ক িবষেয় জানা যােব।  



 

 

িবষয়িট িনেয় সভায় িবস�ািরত আেলাচনােন� উপি�ত স�ািনত সদ�বৃ� �সলাই �িশ�ণ �হণ কায��েমর 

উপর �র��ােরাপ কেরন। এ ��ে� উপেজলা যুব উ�য়ন কম�কত�ােক �ে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 মন�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 �মাঃ সািদর আহেমদ সদ�  �চয়ারম�ান, ফেতপুর  ইউ. িপ, নােচাল  

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

৫. জনাব �মাঃ আলমগীর সদ� সিচব উপেজলা যুব উ�য়ন কম�কত�া, নােচাল  
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