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কার্ যবনি যাহী পবরষদের েশম সভার কার্ যবিিরণী 

 

িাাংলা বিভাগ অ্যালামনাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এর কার্ যবনি যাহী পবরষদের েশম সভা িবধ যত সভা বহদসদি ১২ 

নদভম্বর,২০১৭ রবিিার দুপুর ১২টায় শহীদুল্লাহ কলাভিদনর ১৫০ নম্বর কদক্ষ অ্নুবিত হয়। সভায় সভাপবতত্ব কদরন 

িাাংলা বিভাগ অ্যালামনাই এর সভাপবত কবি আদপল আিদুল্লাহ। সভা পবরচালনা কদরন িাাংলা বিভাগ অ্যালামনাই এর 

সাধারণ সম্পােক প্রদেসর ড. বপ এম সবেকুল ইসলাম। সভায় সাংগঠদনর প্রধান উপদেষ্টা ড. আিদুল খাদলকসহ 

উপদেষ্টাগণ কার্ যবনি যাহী পবরষে ও সাধারণ পবরষদের সেস্যগণ উপবস্থত বিদলন। 

 

আদলাচযসূবচ অ্নুর্ায়ী বি-িাবষ যক সাধারণ সভার তাবরখ বনধ যারণ ও বনি যাচন সাংক্রান্ত, গঠনতন্ত্র অ্নুর্ায়ী বনি যাচন 

পবরচালনা কবমটি/বনি যাচন কবমটি গঠন সাংক্রান্ত ,েশ যনীর বিবনমদয় কবিতাপাঠ, আবৃবি, লালদনর গান ও কবিগান 

অ্নুিাদনর আয়-ব্যয় সাংক্রান্ত এিাং বিবিধ বিষদয় সভায় বিস্থাবরত আদলাচনা শশদষ সি যসম্মবতক্রদম বনম্নরূপ বসদ্ধান্ত গ্রহণ 

করা হয়। 
 

বসদ্ধান্তসমূহ : 

1। জাঁকজমকভাদি প্রথম সবম্মলদনর মদতা বিতীয় সবম্মলন অ্নুিাদনর জন্য বনিন্ধণকৃত সেস্যদের মদে 

 মবহলাদের জন্য শাবি এিাং পূরুষদের জন্য পাঞ্জাবিসহ সবম্মলন ব্যাগ ও স্যযদভবনর প্রোদনর বসদ্ধান্ত হয়। এ 

 ব্যাপাদর কার্ যবনি যাহী পবরষদের পরিতী সভায় ঢাকায় বিস্তাবরত কম যসূবচ প্রণয়ন করা হদি। 

 

2। িাাংলা বিভাগ অ্যালামনাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বিিাবষ যক সদম্মলন আগামী ৮ ও ৯ মাচ য ২০১৮ অ্নুিাদনর 

 বসদ্ধান্ত শনয়া হয়। সভায় সেস্যদের বনিন্ধন বে একক শেি হাজার টাকা, স্বামী-স্ত্রীসহ দু’হাজার টাকা বনধ যারণ 

 করা হয়। তদি স্বামী-স্ত্রী দুজদন সাংগঠদনর সেস্য হদল তাঁরা দুজদনই শেি হাজার টাকা বেদয় পৃথক পৃথক 

 ভাদি বনিন্ধন করদিন।  র্বে শকান সেদস্যর স্বামী িা স্ত্রী সাংগঠদনর সেস্য না হদয়ও অ্যালামনাই শপাশাক ও 

 সবম্মলন ব্যাগ ও স্যযদভবনর সাংগ্রহ করদত চান তাহদল তাঁদের আিাই হাজার টাকা বেদয় বনিন্ধন করদত হদি। 

 িতযমান িাত্রিাত্রীদের বনিন্ধন বে ৯০০ টাকায় বনধ যারণ করা হয়। 

 

৩। গঠনতন্ত্র অ্নুর্ায়ী আসন্ন সবম্মলদন কার্ যবনি যাহী পবরষে গঠদনর জন্য বনি যাচন পবরচালনা কবমটি গঠন করা 

 হয়। এ কবমটি গঠনতন্ত্র অ্নুর্ায়ী প্রদয়াজদন বনি যাচন কবমশন বহদসদি কাজ করদি। কবমটি হদি বনম্নরূপ: 
 

ক.  প্রদেসর ড. স্বদরাবচষ সরকার আহিায়ক 

খ.  প্রদেসর ড. আবুল হাসান শচৌধুরী সেস্য 

গ.  ড. মাস্যমা খানম সেস্য 
 

4। িাবষ যক সবম্মলন ব্যয়িহুল হদি বিধায় সভায় সেস্যদের কাি শথদক অ্নুোন প্রোদনর আহ্বান জানাদনা হদল 

 সেস্যগণ বনম্নরূপ অ্নুোন প্রোদনর অ্ঙ্গীকার কদরন। 

ক্র:নাং নাম টাকার পবরমান 

01 আদপল আিদুল্লাহ 25000/- 

02 ড. বপ এম সবেকুল ইসলাম 25000/- 

03 ড. অ্নীক মাহমুে 15000/- 

04 ড. আবমনুর রহমান স্যলতান 10000/- 

05 জাবমল রায়হান 10000/- 

06 মাহমুে হাসান 10000/- 

07 কামরুল ইসলাম শান্ত 10000/- 
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08 শরজাউল হক শাবন্ত 5000/- 

09 শিলাদয়ত শহাদসন িািলূ 5000/- 

10 ড. স্বদরাবচষ সরকার 3000/- 

11 মবনরুল ইসলাম 5000/- 

12 বশলু রহমান 5000/- 

13 ড. শহীে ইকিাল 5000/- 

14 কামরুজ্জামান শগাপন 5000/- 

15 তাবরক-উল ইসলাম 5000/- 

16 ব্রাইবনর ইসলাম 5000/- 

17 ডাবলয়া নাসবরন 5000/- 

18 মাহবুি আলম 3000/- 

19 নূদর এবলস আখতার জাহান 2000/- 

20 স্যমাইয়া খানম 2000/- 

21 ড. নাবসমা খাতুন 2000/- 

22 রবকবুজ্জামান স্যজন 2000/- 

23 রাবজি হায়োর সবুজ 2000/- 

24 োহবমো পবল 2000/- 

25 োরজানা আক্তার মাধুরী 2000/- 

 শমাট 1,70,000/= 

   

      কথায়-(এক লক্ষ সির হাজার টাকা মাত্র) 

 এ িািা, সাংগঠদনর প্রধান উপদেষ্টা বনদজর ইচ্ছামদতা অ্নুোন প্রোন করদিন। 

5। িাাংলা বিভাগ অ্যালামনাইদয়র প্রবত বিিাবষ যক সবম্মলদন কবি আবমনুর রহমান স্যলতান তাঁর িািার নাদম 

 ‘নাট্যবশল্পী আবজজুর রহমান স্মৃবত পুরস্কার’  প্রোদনর শ াষণা শেন। গঠনতদন্ত্রর বিধান অ্নুর্ায়ী িাাংলা বিভাগ 

 অ্যালামনাই বি-িাবষ যক সবম্মলদন এ পুরস্কাদরর জন্য প্রাথী মদনানয়ন ও প্রোদনর ব্যিস্থা গ্রহণ করদি। এ 

 পুরস্কাদরর মূল্যমান হদি নগে েশ হাজার টাকা। এিািা শক্রষ্ট ও সম্মাননা পত্র প্রোন করা হদি। রাজশাহী 

 বিশ্ববিদ্যালদয়র িাাংলা বিভাগ প্রথম িষ য শথদক চতুথ য িষ য সম্মান পর্ যন্ত অ্োয়নরত িাত্র-িাত্রীদের নাটক শলখা, 

 পবরচালনা, অ্বভনয়, মঞ্চায়নসহ নাট্য সাংবিষ্ট বিষদয় পারেবশ যতার জন্য এ পুরষ্কার শেয়া হদি। 

6। িাাংলা বিভাগ অ্যালামনাইদয়র প্রবত বিিাবষ যক সবম্মলদন কবি জাবমল রায়হান তাঁর প্রয়াত সহধবম যনী িাাংলা 

 বিভাদগর প্রাক্তন শমধািী িাত্রীর নাদম ‘শাবহো পারভীন স্মৃবত পেক’ প্রোদনর শ াষণা শেন।গঠনতদন্ত্রর বিধান 

 অ্নুর্ায়ী িাাংলা বিভাগ অ্যালামনাই বি-িাবষ যক সবম্মলদন এ পুরস্কাদরর জন্য প্রাথী মদনানয়ন ও প্রোদনর 

 ব্যিস্থা গ্রহণ করদি। এ পুরস্কাদরর মূল্যমান হদি নগে েশ হাজার টাকা। কবিতা, গল্প, বলটল ম্যাগাবজন 

 সম্পােনা, আবৃবি, সঙ্গীতসহ সৃজনশীল কাদজ বিদশষ পারেবশ যতার জন্য এ পুরস্কার শেয়া হদি। 

7। উদল্লখ্য শর্, ‘নাট্যবশল্পী আবজজুর রহমান স্মৃবত পুরস্কার’ ‘শাবহো পারভীন স্মৃবত পেক’ এিাং শমাশতাক োউেী 

 বলটল ম্যাগ পুরস্কাদরর অ্দথ যর পবরমান গঠনতদন্ত্রর উবল্লবখত সীমার শচদয় কম। িাত্র-িাত্রীদের মদে সৃজনশীল 

 কাদজ উৎসাহ ও প্রবতদর্াবগতামূলক মদনাভি সৃবষ্টর জন্য এসি পেক ও পুরস্কাদরর স্পনসরদের পুরস্কাদরর 

 পবরমান  ভবিষ্যদত ২৫,০০০/- (পবিঁশ হাজার মাত্র) টাকা পর্ যন্ত বৃবদ্ধর শতয সাদপদক্ষ এ পুরস্কার বতনটি 2018 

 সাল শথদকই প্রোদনর বসদ্ধান্ত শনয়া হয়। 

8। 11 নদভম্বর 2017 অ্নুবিত ‘েশ যনীর বিবনমদয় কবিতাপাঠ, আবৃবি, লালদনর গান ও কবিগান’ অ্নুিাদনর 

 প্রাথবমক  আয় ব্যদয়র বচত্র তুদল ধরা হয়। আয় ব্যদয়র  াটবত পূরদণর জন্য সভাপবত ২০,০০০ টাকা এিাং 

 সাধারণ সম্পােক ২০,০০০ টাকা অ্নুোন প্রোন করদিন মদম য সভায় বসদ্ধান্ত হয়। এিািা এ অ্নুিাদনর জন্য 

 কবি জাবমল রায়হান ১০,০০০ টাকা বিজ্ঞাপন অ্নুোন, ড. আবমনুর রহমান স্যলতান ৫০০০ টাকা এিাং জনাি 
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 আবমরুল ইসলাম ২০০০ টাকা অ্নুোন প্রোন করায় তাঁদের ধন্যিাে জানাদনা হয়। আয়-ব্যদয়র সামবগ্রক বচত্র 

 পািার পর কার্ যবনি যাহী পবরষদের পরিতী সভায় তা অ্নুদমােদনর বসদ্ধান্ত হয়। 

 

9। িাাংলা বিভাগ অ্যালামনাইদয়র সেস্য চাঁোর বেক্সড বডদপাবজদটর অ্থ য অ্ন্যরূপ বসদ্ধান্ত না হওয়া পর্ যন্ত পূদি যর 

 ধারািাবহকতায় প্রবতিিদরর শময়াদের শশদষ পদরর এক িিদরর জন্য শময়াে বৃবদ্ধ করদত হদি। র্া স্বয়াংবক্রয় 

 ভাদি পরিতী প্রবতিিদরর জন্য িলিৎ থাকদি। এিািা, সেস্য চাঁোর অ্িবশষ্ট অ্থ য র্া ব্যাাংক বহসাদি জমা 

 আদি শস অ্থ যও িির শশদষ বেক্সড বডদপাবজট করদত হদি। 

 

10। সভায় সাধারণ সম্পােদকর প্রস্তাি অ্নুর্ায়ী প্রদেসর ড. আিদুল খাদলক এর আবশ িির পূবতয উৎসি বভন্নভাদি 

 25 জানুয়াবর রাজশাহীদত উের্াপদনর বসদ্ধান্ত শনয়া হয়। একই সমদয় অ্থ যাৎ 26 জানুয়াবর সকাল 10:00 

 টায় শহীদুল্লাহ কলাভিদনর 150 নাং কদক্ষ ২য় সবম্মলদনর প্রস্তুবতর জন্য রাজশাহীদত সকল উপ-কবমটিদক 

 বনদয় রাজশাহীদত একটি বিদশষ সাধারণ সভা  অ্নুিাদনরও বসদ্ধান্ত শনয়া হয়। 

 

11। বিবিদধ আর শকান আদলাচযসূবচ না থাকায় সভাপবত সিাইদক ধন্যিাে জাবনদয় সভার সমাবি শ াষণা কদরন। 

              

             

আদপল আিদুল্লাহ্ 

সভাপবত 

িাাংলা বিভাগ অ্যালামনাই 

প্রদেসর ড. বপ, এম, সবেকুল ইসলাম 

সাধারণ সম্পােক 

িাাংলা বিভাগ অ্যালামনাই 

 


