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ডবষয়: ১৬ নদেম্বর, ২০২১ তাডরদখ অনুডিত ২০২১-২২ অর্ থ বছদর বাাংলাদেশ অযাদেডিদেশন কাউডিদলর ডনব থাহী কডমটির ১৪তম 

সোর কার্ থডববরণী। 

সোপডত    :  প্রদেসর ি. ডমসবাহউডিন আ্হদমে 

ডেয়ারম্যান, বাাংলাদেশ অযাদেডিদেশন কাউডিল 

সোর তাডরখ   :  ১৬.১১.২০২১                             

সোর সময়   :  সকাল ১০.৩০ ঘটিকা 

উপডিডত    :  জনাব ইসডতয়াক আ্হমে, সেস্য, ডবএডস, ঢাকা 

প্রদেসর ি. ডমা. ড ালাম শাডহ আ্লম, সেস্য, ডবএডস, ঢাকা 

প্রদেসর ি. সঞ্জয় কুমার অডিকারী, সেস্য, ডবএডস, ঢাকা 

প্রদেসর ি. এস এম কবীর, সেস্য, ডবএডস, ঢাকা 

 

কাউডিদলর সডেব প্রদেসর এ.ডক.এম. মুডনরুল ইসলাম সোয় উপডিত ডর্দক কাউডিল সোর সাডেডবক োডয়ত্ব পালন কদরন। 

বাাংলাদেশ অযাদেডিদেশন কাউডিদলর ডেয়ারম্যান মদহােদয়র সোপডতদত্ব কাউডিদলর ডনব থাহী কডমটির ২০২১-২২ অর্ থ বছদরর ১৪তম 

সো ১৬ নদেম্বর, ২০২১ ডি. তাডরদখ কাউডিদলর সো কদে অনুডিত হয়। সোর প্রারদে সোপডত উপডিত সকলদক স্বা ত জাডনদয় 

সো শুরু কদরন। সোপডত আ্দলােযসূডে উপিাপদনর জন্য অনুদরাি করদল কাউডিদলর সডেব সোর আ্দলােযসূডে িারাবাডহকোদব 

উপিাপন কদরন।  

আ্দলােযসূডে-১। ০৭.১১.২০২১ তাডরদখর ডনব থাহী কডমটির সোর কার্ থডববরণী ডনডিতকরণ; 

উপিাপনা: কাউডিদলর ০৭.১১.২০২১ তাডরদখ অনুডিত ডনব থাহী কডমটির সোর কার্ থডববরণী ডনডিতকরণ জন্য সোয় উপিাপন করা 

হয়।  

আ্দলােনা: বাাংলাদেশ অযাদেডিদেশন কাউডিদলর ০৭.১১.২০২১ তাডরদখ অনুডিত ডনব থাহী কডমটির সোর উপিাডপত কার্ থডববরণী 

পর্ থাদলােনা করা হয়। পর্ থাদলােনাদে উপিাডপত কার্ থডববরণী ডনডিতকরদণ সকদল একমত প্রকাশ কদরন।   

ডসদ্ধাে: কাউডিদলর ০৭.১১.২০২১ তাডরদখ অনুডিত ডনব থাহী কডমটির সোর কার্ থডববরণী ডনডিতকরণ করা হদলা। 

আ্দলােযসূডে-২। ০৭.১১.২০২১ তাডরদখর ডনব থাহী কডমটির সোয় গৃহীত ডসদ্ধাে বাস্তবায়ন অগ্র ডত পর্ থাদলােনা; 

উপিাপনা: বাাংলাদেশ অযাদেডিদেশন কাউডিদলর ০৭.১১.২০২১ তাডরদখ অনুডিত ডনব থাহী কডমটির সোয় গৃহীত ডসদ্ধাে বাস্তবায়ন 

অগ্র ডত প্রডতদবেন পর্ থাদলােনার জন্য সোয় উপিাপন করা হয়। 

আ্দলােনা: বাাংলাদেশ অযাদেডিদেশন কাউডিদলর ০৭.১১.২০২১ তাডরদখ অনুডিত ডনব থাহী কডমটির সোয় গৃহীত ডসদ্ধাে বাস্তবায়ন 

অগ্র ডত পর্ থাদলােনা করা হয়।  বাস্তবায়ন অগ্র ডতদত সোর সকদল সদোষ প্রকাশ কদরন। 

ডসদ্ধাে: বাাংলাদেশ অযাদেডিদেশন কাউডিদলর ০৭.১১.২০২১ তাডরদখ অনুডিত ডনব থাহী কডমটির সোয় গৃহীত ডসদ্ধাে অনুর্ায়ী কার্ থেম 

বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখার ডসদ্ধাে গ্রহণ করা হদয়দছ।   

আ্দলােযসূডে-৩। বাাংলাদেশ অযাদেডিদেশন কাউডিদলর  দবষণা নীডতমালার খসড়া পর্ থাদলােনাপূব থক চূড়ােকরণ; 

উপিাপনা: কাউন্সিলের গলেষণা নীন্সিমাোর খসড়া পূে বেিী সভার ন্সসদ্ধান্ত অনুযায়ী সংল াধন করা হলয়লে। সংল ান্সধি খসড়া 

পর্ থাদলােনাপূব থক চূড়ােকরদণর জন্য উপিাপন করা হয়; 

  



আ্দলােনা:  বাাংলাদেশ অযাদেডিদেশন কাউন্সিে গলেষণা নীন্সিমাো, ২০২১ এর খসড়া পর্ থাদলােনা করা হয়। পর্ থাদলােনাপূব থক  দবষণা 

নীডতমালা কাউডিল সোয় অনুদমােদনর জন্য ডপশ করার ডবষদয় সোর সকদল অডেমত ব্যক্ত কদরন।  

ডসদ্ধাে: বাাংলাদেশ অযাদেডিদেশন কাউন্সিে গলেষণা নীন্সিমাো, ২০২১ এর খসড়া অনুলমাদলনর জন্য কাউন্সিে সভায় উপস্থাপলনর 

করা হলে। 

আ্দলােযসূডে-৪। কাউডিদলর ডকায়াডলটি অযাসুদরি (ডকউএ) প্রদেসনালদের তাডলকা প্রণয়ন; 

উপিাপনা: A¨v‡µwW‡Uk‡bi Rb¨ D”P wkÿv cÖwZôvb/A¨vKv‡WwgK †cÖvMÖv‡gi ewn:¯’ ¸YMZgvb wbiƒcY I A¨v‡µwW‡UW D”P wkÿv 

cÖwZôvb I A¨vKv‡WwgK †cÖvMÖv‡gi A¨vKv‡WwgK wbixÿvi Rb¨ †hvM¨Zvm¤úbœ we‡klÁ‡`i GKwU ZvwjKv KvDwÝj KZ…©K Aby‡gv`b  

Kiv cÖ‡qvRb| KvDwÝ‡ji wbe©vnx KwgwU †`‡ki wewfbœ wek^we`¨vj‡qi AwfÁ I ‡hvM¨Zvm¤úbœ 180 (GKkZ Avwk) Rb wkÿ‡Ki 

wbKU †_‡K wba©vwiZ Q‡K mswkøó wel‡q Zuv‡`i AwfÁZv I †hvM¨Zv m¤úwK©Z Z_¨ msMÖn Kiv nq| msM„nxZ Z_¨ Abyhvqx Zuv‡`i 

†hvM¨Zv, AwfÁZv we‡ePbv K‡i KvDwÝ‡ji wbe©vnx KwgwUi mfvq 64  (†PŠlwÆ) wkÿ‡Ki GKwU cÖv_wgK Lmov ZvwjKv cÖ¯‘Z 

Kiv nq| cÖv_wgKfv‡e wbe©vwPZ 64  (†PŠlwÆ) wkÿK‡K PviwU MÖæ‡c wef³ K‡i A¨v‡µwW‡Ukb msµvšÍ wel‡q cÖwkÿY Kg©kvjv 

Av‡qvRb Kiv nq| wbe©vnx KwgwUi mfvq cÖv_wgK Lmov ZvwjKv wb‡q we¯ÍvwiZ Av‡jvPbv I ZvwjKv cÖYq‡bi Rb¨ Dc¯’vcb Kiv 

n‡jv|  

আ্দলােনা: mfvq Zuv‡`i †hvM¨Zv, AwfÁZv Ges Kg©kvjvq cÖ`wk©Z Kg©`ÿZv we‡ePbv K‡i KvDwÝj mfvq †ck Kivi Rb¨ 30 

(wÎk) wkÿ‡Ki GKwU Lmov ZvwjKv cÖ¯‘Z Kiv nq (mshy³)| KvDwÝ‡ji wbe©vnx KwgwU KZ…©K cÖ¯‘ZK…Z Lmov ZvwjKv Aby‡gv`‡bi 

wbwgË KvDwÝj mfvq †ck Kivi wel‡q mfvq mK‡j GKgZ cÖKvk K‡ib|  

ডসদ্ধাে: A¨v‡µwW‡Uk‡bi Rb¨ wKDG cÖ‡dmbvj‡`i P~ovšÍ Kiv n‡jv hv KvDwÝj mfvq Aby‡gv`‡bi Rb¨ †ck Kiv n‡e। 

 

আ্দলােযসূডে-৫। কাউডিদলর ডরদসাস থ পাস থন দণর ভ্রমণ ব্যদয়র হার ডনরূপদণর সোব্যতা র্াোই; 

উপিাপনা:  কাউডিদলর ডরদসাস থ পাস থন দণর ভ্রমণ ব্যদয়র হার ডনরূপদণর সোব্যতা র্াোইকরণ ডবষদয় ডসদ্ধাদে জন্য সোয় উপিাপন 

করা হয়।  

আ্দলােনা: কাউডিদলর ডরদসাস থ পাস থন দণর ভ্রমণ ব্যদয়র হার Av‡iv cixÿv wbixÿv K‡i cieZ©x‡Z Dc¯’vcb Kivi ডবষদয় সোয় 

সকদল একমত প্রকাশ কদরন। 

ডসদ্ধাে: কাউডিদলর ডরদসাস থ পাস থন দণর ভ্রমণ ব্যদয়র হার Av‡iv cixÿv wbixÿv K‡i cieZ©x‡Z Dc¯’vcb Kiv n‡e। 

 

আ্দলােযসূডে-৬। তথ্য অডিকার আ্ইন, ২০০৯ এর ৫ িারা অনুসাদর কাউডিদলর র্াবতীয় তদথ্যর ততডরকৃত কযাো ডর ও কযাোল  

অনুদমােন; 

উপিাপনা:  তথ্য অডিকার আ্ইন, ২০০৯ এর ৫ িারা অনুসাদর কাউডিদলর র্াবতীয় তদথ্যর একটি কযাো ডর ও কযাোল  ততডর করা 

হদয়দছ। ততডরকৃত কযাো ডর ও কযাোল  কাউিদলর ডনব থাহী কডমটির সোয় অনুদমােদনর জন্য উপিাপন করা হয়; 

আ্দলােনা: তথ্য অডিকার আ্ইন, ২০০৯ এর ৫ িারা অনুসাদর কাউডিদলর র্াবতীয় তদথ্যর কযাো ডর ও কযাোল  র্র্ার্র্ আ্দছ মদম থ 

সোয় অডেমত প্রকাশ কদর সকদল কযাো ডর ও কযাোল  অনুদমােদনর ডবষদয় একমত প্রকাশ কদরন । 

ডসদ্ধাে: তথ্য অডিকার আ্ইন, ২০০৯ এর ৫ িারা অনুসাদর কাউডিদলর র্াবতীয় তদথ্যর কযাো ডর ও কযাোল  অনুদমােন করা হদলা।  

সভায় আর ককান আলোচ্য সূন্সচ্ না থাকায় সভাপন্সি সভার সমান্সি ক াষণা কলরন 

 

(প্রদেসর ি. ডমসবাহউডিন আ্হদমে) 

     ডেয়ারম্যান 

বাাংলাদেশ অযাদেডিদেশন কাউডিল                    

 

 

 



 

¯§viK bs- weGwm/Kv: I cÖkv: /wb:K: mfv/2021/5156 

 

ZvwiL: 

 

  01 AMÖnvqb, 1428 e½vã 

   16 b‡f¤̂i, 2021 wLª. 

সেয় অব ডত ও কার্ থাদর্ থ ডপ্ররণ করা হদলা:  

১। জনাব ইসডতয়াক আ্হমে, সেস্য, ডবএডস, ঢাকা।                                                                      

২। প্রদেসর ি. ডমা. ড ালাম শাডহ আ্লম, সেস্য, ডবএডস, ঢাকা। 

৩। প্রদেসর ি. সঞ্জয় কুমার অডিকারী, সেস্য, ডবএডস, ঢাকা । 

৪। প্রদেসর ি. এস এম কবীর, সেস্য, ডবএডস, ঢাকা।                                                                                                                               

৫। ডেয়ারম্যান মদহােদয়র একাে সডেব, বাাংলাদেশ অযাদেডিদেশন কাউডিল, ঢাকা। 

৬। অডেস কডপ। 

(প্রদেসর এ ডক এম মুডনরুল ইসলাম) 

         সডেব 

বাাংলাদেশ অযাদেডিদেশন কাউডিল                                                                      
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¯§viK bs- weGwm/Kv: I cÖkv: /wb:K: mfv/2021/5138 

 

ZvwiL: 

 

30 KvwZ©K, 1428 e½vã 

15 b‡f¤̂i, 2021 wLª. 

সভার ন াটিশ 

২০২১-২২ অর্ থ বছরর বাাংলারেশ অযারেডিরেশ  কাউডিরলর ড ব থাহী কডিটির ১৪তি সভা আগািী ১৬.১১.২০২১ তাডরখ 

সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় কাউডিরলর নেয়ারম্যা  এবাং ড ব থাহী কডিটির সভাপডত প্ররেসর ি. নিসবাহউডি  আহরিে-

এর সভাপডতরে অনুডিত হরব। কাউডিরলর সভা করে অনুডিতব্য সভায় উপডিত র্াকার জন্য ড রে থশেরি অনুররাধ 

করা হরলা। 

-t mfvi Av‡jvP¨m~wP t- 

১.  ০৭.১১.২০২১ তাডররখ অনুডিত ২০২১-২১ অর্ থ বছররর ১৩তি ড ব থাহী কডিটির সভার কার্ থডববরণী ড ডিতকরণ; 

২.  ০৭.১১.২০২১ তাডররখ অনুডিত ২০২১-২১ অর্ থ বছররর ১৩তি ড ব থাহী কডিটির সভায় গৃহীত ডসদ্ধান্ত বাস্তবায়  অগ্রগডত 

পর্ থারলাে া; 

৩. বাাংলারেশ অযারেডিরেশ  কাউডিরলর গরবষণা  ীডতিালার খসড়া পর্ থারলাে াপূব থক চূড়ান্তকরণ; 

৪.  কাউডিরলর নকায়াডলটি অযাসুররি (ডকউএ) প্ররেস ালরের প্রার্ডিক তাডলকা প্রণয় ; 

৫. তথ্য অডধকার আই , ২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসারর কাউডিরলর র্াবতীয় তরথ্যর ততডরকৃত কযাোগডর ও কযাোলগ 

অনুরিাে ; 

৬. ডবডবধ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

AeMwZ I cÖ‡qvRbxq Kvh©v‡_© Abywjwc: (‡R¨ôZviµg Abyhvqx bq) 

1-4.  mKj c~Y©Kvjxb m`m¨, weGwm, XvKv-1212 

5-6. mKj cwiPvjK, weGwm, XvKv-1212 

 07. †Pqvig¨v‡bi GKvšÍ mwPe (†Pqvig¨vb g‡nv`‡qi AeMwZi Rb¨), weGwm, XvKv-1212 

 08. †gv: Avey mvC`, cÖkvmwbK Kg©KZ©v (Avc¨vq‡bi e¨e¯’v MÖn‡Yi Rb¨), weGwm, XvKv-1212 

 09. Awdm Kwc| 

 

 

(cÖ‡dmi G. ‡K. Gg. gywbiæj Bmjvg) 

mwPe 

evsjv‡`k A¨v‡µwW‡Ukb KvDwÝj 
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