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নারী ও িশ েদর িত সিহংসতা এবং িনযাতন রােধ মিহলা ও িশ িবষয়ক ম ণালয়েক আইন ম ণালয়
এবং রা  ম ণালেয়র সে  সম য় কের সমি গতভােব কাজ করার পািরশ কেরেছ সংসদীয় কিমিট।

সংসদ ভবেন গতকাল মিহলা ও িশ িবষয়ক ম ণালয় স িকত সংসদীয় ায়ী কিমিটর বঠেক এ পািরশ
করা হয়। বঠেক সভাপিত  কেরন কিমিটর সভাপিত বগম মেহর আফেরাজ চমুিক। কিমিটর সদ  মা.
শাহজাহান িময়া, এ এম নাইমুর রহমান, ফিজলাতনু নছা, শবনম জাহান, লৎুফনু নসা খান এবং রািশদা
বগম বঠেক অংশ নন।

সংসেদর গণসংেযাগ িবভাগ জানায়, নারী ও িশ  িনযাতন রােধ সংি  ম ণালয়সহ আইন ম ণালয় এবং
রা  ম ণালেয়র কায ম স েক িব ািরত আেলাচনা  হয়। নারী ও িশ েদর সািবক িনরাপ া  আনয়েন

সবাইেক ঐক ব ভােব কাজ করার এবং সামািজকভােব জনসেচতনতা বৃি র িবষেয় কিমিট পািরশ কের।

বঠেক  মিহলা  ও  িশ িবষয়ক  ম ণালেয়র  সিচব,  মিহলািবষয়ক  অিধদফতেরর  মহাপিরচালক,  আইন
ম ণালয়, রা  ম ণালয়সহ সংি  কমকতারা উপি ত িছেলন।

যাগ েদর মেনানীত করার পািরশ :  এিদেক, দেশর সব িশ া িত ােনর ম ােনিজং  কিমিটর সভাপিত
িনবাচেন সৎ, যাগ  ও িবেদ াৎসাহীেদর মেনানীত করার পািরশ কেরেছ সংসদীয় কিমিট। একই সে  সব
িশ া িত ােন  ঝঁুিকমু  ও  িনরাপদ পিরেবশ িনি ত  করেত েয়াজনীয়  ব ব া  নওয়ার  পািরশ কের
কিমিট।  পাশাপািশ  সড়ক ঘটনা  রােধ  েত ক িশ া িত ােনর ছা -ছা ীেদর  মেধ  সেচতনতা  বৃি র
লে  াউিটং কায ম জারদার করার পািরশ করা হয়।

সংসদ ভবেন গতকাল িশ া ম ণালয় স িকত সংসদীয় ায়ী কিমিটর বঠেক এসব পািরশ করা হয়।
কিমিটর সভাপিত ল ইসলাম নািহেদর অ পি িতেত বঠেক সভাপিত  কেরন কিমিটর িসিনয়র সদ
ফজেল হােসন বাদশা। িশ াম ী ডা. দীপু মিন, িশ া উপম ী মিহবুল হাসান চৗধরুী, মা. আব ল সু,
এ  ক এম শাহজাহান  কামাল,  এম  এ  মিতন  এবং  গালাম িকবিরয়া  িটপু  বঠেক অংশ  নন।  িশ া
ম ণালেয়র িসিনয়র সিচব, িশ া অিধদফতরসহ সংি  কমকতারা বঠেক উপি ত িছেলন।
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