
টা াইেলর সিখপুের পার িরক িশখন ািত ািনকীকরণ কমশালা অ ি ত 
 

জাতীয় ানীয় সরকার ইনি িটউট (এনআইএলিজ) ও সিখপুর উপেজলা শাসেনর যৗথ আেয়াজেন ৩০ 
নেভ র ২০২০ ইং তািরখ সামবার সিখপুর উপেজলা পিরষদ হল েম পার িরক িশখন কমসূচী 

ািত ািনকীকরণ শীষক কে র উপেজলা পযােয় ইউিনয়ন পিরষদ কতৃক ভােলা িশখনসমুহ িচি তকরণ 
কমশালা স  হেয়েছ। 
 
উপেজলা িনবাহী অিফসার জনাব িচ া িশকারীর সভাপিতে  অ ি ত কমশালায় সিখপুর উপেজলার অ গত ৬ িট 
ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ারম ান, সিচব, সাধারণ ইউিপ সদস , ৭ জন সংরি ত ইউিপ সদস সহ মাট ৩২ জন 
ইউিনয়ন পিরষেদর িনবািচত জন িতিনিধ ও কমকতাগণ অংশ হণ কেরন।  
 
কমশালায় ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন সিখপুর উপেজলা পিরষদ চয়ারম ান জনাব জুলিফকার হায়দার 
কামাল এবং িবেশষ অিতিথ িহসােব উপি ত িছেলন সিখপুর উপেজলার মিহলা ভাইস চয়ারম ান জাহানারা 
লুতফা আেনায়ার। কমশালার ের াগত ব ব  রােখন বাংলােদশ এেসািসেয়শন ফর সাশ াল এডভা েম ট 
(বাসা) এর িসিনয়র া াম ম ােনজার দীপক চ বতী এবং বাংলােদেশ পার িরক িশখন কমসূিচর াপট 
তুেল ধেরন ওয়াটারএইড বাংলােদশ এর েজ  ম ােনজার মাহফুজ উর রহমান। পার িরক িশখন কমসূিচর 
উপর মূল উপ াপনা পশ কেরন বাসার িশ ণ সম য়কাির মাঃ সাই ল ইসলাম।  
 
ওয়াটারএইড বাংলােদশ ও বাংলােদশ এেসািসেয়শন ফর সাশ াল এডভা েম ট (বাসা) এর স ালনায় অ ি ত 
কমশালায় ০৮ িট ইউিনয়ন থেক া  মাট ৪৩ িট ভাল িশখেনর মধ  থেক ৬িট ভাল িশখনেক ভােটর মাধ েম 
িনবািচত করা হয়। 
এ েলা হলঃ 
১। ইউিপর িনজ  উেদ ােগ চা িরজীিবেদর আিথক সহায়তায় একিট ফা ড গেড় তালা হেয়েছ যার সাহােয  
দির  িশ েদর িশ া সাের ও তােঁদর িতভা িবকােশ নানা কম িচ আেয়াজন করা হয়। 
২। ১২০ জেনর একিট াসবক দল গঠন কেরেছ যারা আইন শ ৃ লা র ায় ভুিমকা রাখেছ( গ  চুির 

িতেরাধ)  
৩। ইউিপর প  থেক একিট িকেশারী াবেক সহায়তা দয়া হয় যারা িশ া িত ান েলােত নানা ধরেনর 
সামািজক সেচতনতামূলক কম িচ ( যৗতুক/বাল িববাহ িতেরাধ, স ািনেটশন) ইত ািদ পালন কের।  
৪। াকৃিতক পিরেবেশর ভারসাম  র ায় ও িবরল জািতর প পািখেদর খাদ  িনি ত করেত কলা গাছ রাপন 
করা হেয়েছ 
৫। কািলয়ান পাড়ােক পির ার পিরছ  াম িহসােব গেড় তালা হেয়েছ 
৬। সকেলর পুি র জাগান িনি ত করেত িভ ধমী পুি কর ফসল িহসােব যমূিখ ও মা া  ফেলর চাষ করা 
হেয়েছ।        
সভাপিত িচ া িশকারী তার সমাপিন ব েব  সরকােরর এ উেদ াগেক অত  ভােলা ও সমেয়াপেযাগী উেদ াগ 
বেল অিভিহত কের বেলন, “এধরেনর অ শীলন আমােদর সকলেকই সনাতন দ ৃ ি ভি  থেক বর হেয় এেস 
দেশর জ , দেশর মা েষর জীবনমান উ য়েনর জ  নতুন িকছু কের দখােনার অ ে রণা দেব” । িতিন এ 

কমশালার সািবক সাফল  কামনা কেরন। 
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