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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার

কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ
িশ�া ম�ণালয়

এিপএ, এনআইএস, এসিডিজ ও ইেনােভশন �সল

িবষয়ঃ �সবা �দান �িত�িত িবষেয় অংশীজেনর অংশ�হেণ অবিহতকরণ সভার কায �িববরণী।

সভাপিত
�মাঃ রিফ�ল ইসলাম
অিতির� সিচব

সভার তািরখ ০৬/০২/২০২৩ ি��া�
সভার সময় �বলা ০২ .০০ ঘ�কা
�ান সভাক�, গাজী�র সরকাির �টকিনক�াল �ল ও কেলজ গাজী�র।
উপি�িত পিরিশ� ‘ক’

      সভাপিত উপি�ত সকলেক �েভ�া জািনেয় সভার কায ��ম �� কেরন। সভাপিতর অ�মিত�েম উপসিচব জনাব �িজনা �লতানা ২০২২-২৩ অথ �বছের

কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভােগর িস�েজন চাট �ােরর �চক ২.২.১ অ�যায়ী কায ��ম �সবা �দান �িত�িত িবষেয় অংশীজেনর অংশ�হেণ অবিহতকরণ সভা

আেয়াজেনর বা�বাধকতা সভায় �েল ধেরন। 

       অ��, গাজী�র সরকাির �টকিনক�াল �ল ও কেলজ তার �িত�ােনর সািব �ক কায ��ম সভায় �েল ধেরন। পয �ায়�েম �িত�ােনর িশ�ক, িশ�াথ� ও

অিভভাবকগণ তােদর মতামত �� কেরন। নবম ��িণর িশ�াথ� নাই�ল ইসলাম বেল �য �স ইেলক�িন� ��েডর িশ�াথ�। িক� মাস পার হেয় �গেলও �স

এখেনা সংি�� িবষেয় �কােনা �াস পায়িন। আেরা জানায় �য �কান �কান িশ�ক �দির কের �ােস উপি�ত হন। স�ম ��িণর ছা�ী কাম�ন নাহার তার ব�ে�

জানায় �িত�ােনর িস�েজন চাট �ার িনিদ �� �ােন �াপন করা হেয়েছ। তেব এ� ইিত�েব � তার �ি�েগাচর হয়িন। এ িবষেয় �স অবগত িছল না। অিভভাবকগেণর

প� �থেক জনাব নাজনীন আ�ার বেলন �য অিভভাবকেদর বসার জ� �তমন �কান জায়গা �নই এবং �িত�ােনর পির�ার-পির��তাও সে�াষজনক নয় মেম �

িতিন জানান। গিণত িবভােগর িশি�কা জনাব আিবদা �লতানা �সবা �দান �িত�িত িবষেয় �িত�ােনর কায ��ম সে�াষজনক মেম � অিভমত �কাশ কেরন।

     এছাড়াও, সভায় উপি�ত অ�া� িশ�কগণ গাজী�র সরকাির �টকিনক�াল �ল ও কেলেজ িব�মান সম�া এবং এর �ত সমাধান �াি�র িবষেয় আশাবাদ

�� কেরন।

০২। সভায় িন��প আেলাচনা ও িস�া� �হী ত হয়:  

�. 
নং

িবষয় আেলাচনা �হীত িস�া�
িস�া�
বা�বায়নকারী



১ িস�েজন চাট �া
র ও 
ওেয়বসাইেট
িনধ �ািরত  �স
বাব�
  হালনাগাদক
রণ

��মািসক িভি�েত�িত�ােনর িস�
�জন
  চাট �ার ও
ওেয়বসাইেটর �সবাব� হালনাগাদ 
করার  িবষেয়  িব�ািরত আেলাচনা
হয়;

��মািসক িভি�েত�িত�ােনর
 িস�েজন চাট �ার ও ওেয়বসাইেটর
�সবাব� হালনাগাদ কের উ��তন 
ক��প�েক অবিহত করেত হেব;

অ��, গাজী
�র সরকাির
�টকিনক�াল

�ল ও
কেলজ

২ িনধ �ািরত
সমেয়র মে�
�িত�ােন
উপি�িত

�কান �কান িশ�ক �দির কের 
�ােস উপি�ত হন 
মেম � জৈনক িশ�াথ�
 জানায়। সময়মেতা �ােস 
উপি�িতর িবষয়� 
িনি�ত করার লে�� আেলাচনা হ
য়;

সকল িশ�ক ও িশ�াথ� িনধ �ািরত 
সমেয় �েল উপি�ত হেবন এবং 
উপি�িতর িবষয়� অ�� সমেয়
 সমেয় মিনটিরং করেবন;

৩ অিভভাভকেদ
র জ� বসার
�ান/ওেয়�ং
�েমর
�ব�াকরণ

অিভভাবকেদর বসার জ� উপ��
 
জায়গা  �নই।
 িবষয়� সমাধােনর লে�� 
অংশীজেনরা আেলাচনা কেরন;

অিভভাবকেদর জ� ওেয়�ং
 �ম অথবা বসার জ� উপ��
 �ান ��ত করেত হেব।

আর �কােনা আেলাচনা না থাকায় সভাপিত সকলেক ধ�বাদ জািনেয় সভার সমাি� �ঘাষণা কেরন।

�মাঃ রিফ�ল ইসলাম

অিতির� সিচব

�ারক ন�র: ৫৭.০০.০০০০.১৪৩.৪২.০০১.২২.৩৪ তািরখ: 

০৮ �ফ�য়াির ২০২৩

২৫ মাঘ ১৪২৯

িবতরণঃ সদয় অবগিত/কায �ােথ � (�জ��তার �মা�সাের নয়) :
১) মহাপিরচালক, কািরগির িশ�া অিধদ�র, আগারগ�ও, ঢাকা।

২) ��সিচব (�শাসন-২ অিধশাখা), কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ, িশ�া ম�ণালয়, ঢাকা।

৩) উপসিচব (�শাসন অিধশাখা), মি�পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

৪) �চয়ার�ান, বাংলােদশ কািরগির িশ�া �বাড �, আগারগ�ও, ঢাকা।
৫) অ��, গাজী�র সরকাির �টকিনক�াল �ল ও কেলজ, গাজী�র।

৬) িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র একা� সিচব, কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ, িশ�া ম�ণালয়, ঢাকা।

৭) ��া�ামার, আইিস� �সল, কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ, িশ�া ম�ণালয়, ঢাকা।

৮) �ি�গত কম �কত�া, অিতির� সিচব (�শাসন ও অথ �)-এর দ�র, কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ, িশ�া ম�ণালয়, ঢাকা।
৯) অিফস কিপ।

�বগম �িজনা �লতানা



উপসিচব


