
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িশ া ম ণালয় 

মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ 
বািষক কমস াদন, সবা উ য়ন ও উ াবন শাখা

সভার কাযিববরণী

সভাপিত মাঃ মাহ ব হােসন 
 সিচব

সভার তািরখ ২৭ লাই ২০২০
সভার সময় বলা ১১.৩০ িমিনট

ান িশ া ম ণালেয়র সভা ক
উপি িত ভা য়াল সভা

সভাপিত সভায় উপি ত সকল সদ েক াগত জািনেয় সভার কাজ  কেরন। সভাপিত বেলন য, সানার বাংলা গড়ার
ত েয় জাতীয় াচার কৗশল কমপিরক না মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ বা বায়ন করেছ। অতঃপর সভাপিতর

িনেদশ েম অিতির  সিচব ( শাসন ও অথ) সভা  স ালনা কেরন। িতিন জানান য, মি পিরষদ িবভােগর িনেদশনায়
মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ ২০২০-২০২১ অথবছেরর জাতীয় াচার কৗশল কমপিরক নার খসড়া  ণয়ন কেরেছ।
অতঃপর িতিন ২০২০-২০২১ অথবছেরর াচার কৗশল কমপিরক না সভায় উপ াপন কেরন। জাতীয় াচার কৗশল
কমপিরক নার ৩.১ িমেকর িশ া আইন ণয়ন কায ম  হণ করার িবষেয় সভাপিত িনেদশনা দান কেরন।

াচার সংি  এবং ন িত িতেরােধ সহায়ক ০৫  কায েমর িবষেয় সভায় িব ািরত আেলাচনা হয়। আেলাচনা ও
যৗি কতার িভি েত িন বিণত ০৫  কায ম হণ করা হয়:

১. জাতীয় িশ ানীিতর বা বায়ন অ গিতর ায়ন;
২. NCTB এর APA বা বায়ন পিরবী ণ;
৩. T.T.C. এর িশ ণ কায ম এর কাযকািরতা ায়ন;
৪. িবভােগর উ াবনী কায েমর ায়ী বতেনর ব াকরণ;
৫. কেলজ পযােয় অনলাইন ভিতর কায ম পিরবী ণ।

২. পরবত েত ২০২০-২০২১ অথবছেরর জাতীয় াচার কৗশল কমপিরক না-এর খসড়া  িতেবদেনর িনেয় িব ািরত
আেলাচনা হয় এবং আেলাচনাে  িন বিণত িস া  হণ করা হয়:

িমক নং আেলাচ  িবষয় িস া বা বায়েন
১. ২০২০-২০২১ অথবছেরর াচার কৗশল 

কমপিরক না অ েমাদন।
২০২০-২০২১ অথবছেরর াচার কৗশল কমপিরক না 
অ েমাদন করা হয়, যা মি পিরষদ িবভােগ রণ করা হেব।

শাসন 
অ িবভাগ

২. ২০২০-২০২১ অথবছেরর াচার কৗশল 
কমপিরক নার সকল কায ম 
যথাযথভােব বা বায়ন।

২০২০-২০২১ অথবছেরর াচার কৗশল কমপিরক নার 
সকল কায ম যথাযথভােব এবং িনিদ  সমেয়র মে  
বা বায়ন করেত হেব।

সকল 
অ িবভাগ

৩. সভায় আর কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

১



মাঃ মাহ ব হােসন 
সিচব

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭৫.০১.০০১.১৯.৬২ তািরখ: 
২৮ লাই ২০২০

১৩ াবণ ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) অিতির  সিচব (সকল)
২) মা িমক ও উ  িশ া িবভােগর আওতাধিন সং াস হ
৩) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৪) িসিনয়র সহকারী সিচব, াচার শাখা, মি পিরষদ িবভাগ
৫) ি গত কমকতা, শাসন ও অথ অ িবভাগ, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ

 

জািকয়া পারভীন 
উপসিচব
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