ম াোংলা বন্দর কর্তপৃ ক্ষ
ম াোংলা, বাগেরহাট।
বিষয়ঃ ১১-১২-২০১৯ তাবিখ সকাল 1২.00 ঘটিকায় অনুবিত িঙ্গিন্ধুি জন্মশতিাবষ িকী
উদযাপন সংক্রান্ত সভাি কায িবিিিণী।
সভাপবত
তাবিখ
সিয়
স্থান

:
:
:
:

বিয়াি এডবিিাল এি মিাজ্জাম্মেল হক, ববএন, মেয়ািম্যান।
11-12-২০১৯ বরঃ।
1২.00 ঘটিকা।
িিক’ি সভা কক্ষ।

উপবস্থত সকলম্মক স্বাগত জাবনম্ময় সভাি কাজ শুরু কিা হয়। সভাপবতি অনুিবতক্রম্মি পবিোলক (প্রশাসন) সভায় কায িপত্র উপস্থাপন কম্মিন।
বিগত সভাি কায িবিিিণী বনবিতকিণ:১। গত 09-09-2019 তাবিখ অনুবিত জাবতি বপতা িঙ্গিন্ধু মশখ মুবজবুি িহিাম্মনি জন্মশতিাবষ িকী উদযাপন সংক্রান্ত সভাি কায িবিিিণী
সি িসেবতক্রম্মি বনবিত কিা হয়।
২। বিগত সভায় গৃহীত বসদ্ধাম্মন্তি িাস্তিায়ন অগ্রগবত পয িাম্মলােনা ও বসদ্ধান্ত গ্রহণ।
ক্রবিক আগলাচ্য ববষয়
1. জাবির বপিা
বঙ্গবন্ধু মেখ
মুবজবুর
রহ াগনর
জন্মেিবাবষ ৃকী
সুষ্ঠুভাগব
উদযাপন
প্রিগঙ্গ।

আগলাচ্না
ক) মুবজব বষ ৃ পালগনর জন্য আো ী ১৭ াচ্ ৃ ২০২০
িাবরখ সকাল 10.00 ঘটিকায় িযাবলি িাধ্যম্মি অনুিান
শুরু কিম্মত হম্মি। িযাবল মশম্মষ িিক’ি সকল স্তম্মিি
কিিকতিা-কিিোিী, বপআিএল ভুক্ত মুবক্তম্মযাদ্ধাসহ
স্কুম্মলি সকল বশক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ মশম্মডি বভতম্মি
উপবস্থত হম্ময় আম্মলােনা সভায় অংশগ্রহণ কিম্মিন। উক্ত
অনুিাম্মন আম্মলােনাি পি িঙ্গিন্ধু সম্পম্মকি বভবডও
প্রদশিনসহ মদশাত্মম্মিাধক গাম্মনি আম্ময়াজন কিম্মত হম্মি।
আম্মলােনা মশম্মষ মজাহি িাদ বিম্মশষ মিানাজাত/ম্মদায়া
িাহবিম্মল অংশগ্রহণ কিম্মত হম্মি।
খ) মনৌপবরবহন ন্ত্রণালয় এবোং অধীনস্থ দপ্তর/িোংস্থা
হগি িরকাবর মপ্রগি প্রকাবেি ডায়বর, কযাগলন্ডারিহ
িোংগ্রহকৃি িকল ধরগণর মেেনাবর িা বগ্রগি বঙ্গবন্ধুর
জন্মেিবাবষ ৃকীর মলাগো ব্যবহার বনবিি করগি হগব।

খ)
বক হগি প্রণীি ডায়বর,
কযাগলন্ডারিহ িোংগ্রহকৃি িকল ধরগণর
মেেনাবর
িা বগ্রগি
বঙ্গবন্ধুর
জন্মেিবাবষ ৃকীর মলাগো ব্যবহার করা
হগব।
বক’র মজটির ম ইন মেইট এর াঝখাগন ম াজাইক ম াজাইক পাের দ্বারা বঙ্গবন্ধুর মুরযাল িদস্য (প্রাঃ ও উাঃ) এবোং
পাের দ্বারা বঙ্গবন্ধুর মুরযাল তিবরর ববষগয় আগলাচ্না তিবরর ব্যবস্থা গ্রহণ করগি হগব।
প্রধান প্রগকৌেলী (বিাঃ ও
ও বিদ্ধান্ত গৃহীি হয়।
হাাঃ)
১৮-০৩-২০২০ বা ১৯-০৩-২০২০ িাবরখ ০১ বদন ব্যাবপ ০১ বদন ব্যাবপ দুটি মিব নাগরর পবরচ্ালক (প্রোিন),
দুটি মিব নার আগয়াজন করার ববষগয় আগলাচ্না হয় আগয়াজন এবোং
বক’র দুটি হারবার াষ্টার ও প্রধান
এবোং বক’র দুটি ববদ্যালগয়র ওয়াগল বঙ্গবন্ধু ও ববদ্যালগয়র (ম াোংলা-খুলনা) মদয়াগল বেক্ষক, ম াোংলা/খুলনা।
মুবিগযাদ্ধা ববষয়ক আগলাকবচ্ত্র অোংকগনর ব্যবস্থা বঙ্গবন্ধু ও মুবিগযাদ্ধাগদর আগলাকবচ্ত্র
করগি হগব।
অোংকন করগি হগব।

2.

বঙ্গবন্ধুর মুরযাল
তিবর।

3.

িঙ্গিন্ধু
ও
নদী ার্তক
বাোংলাগদে এবোং
বঙ্গবন্ধু ও সুনীল
অে ৃনীবির
ববষগয়
দুটি
মিব নার।
মুবক্তম্মযাদ্ধাম্মদি িঙ্গিন্ধু মশখ মুবজবুি িহিাম্মনি জন্মশতিাবষ িকী ১৭ িাে ি
বেবকৎসা সুবিধা 2020 হম্মত মুবক্তম্মযাদ্ধাম্মদি জন্য িন্দি হাসপাতাল
প্রদান।
মিাংলা/খুলনাম্মত বিনামূ্ম্মে বেবকৎসা প্রদান বিষম্ময়
আম্মলােনা ও বসদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
মোক বদবগি বকগি ১৫ আেে, ২০২০ িাবরখ জািীয় মোক
বববভন্ন ক সূৃ বচ্ বদবগি বববভন্ন ক ৃসূবচ্ গ্রহণ, অন্যান্য বছগরর ন্যায়
গ্রহণ।
বক’র িকল ধ ীয় প্রবিষ্ঠাগন মদায়া াহবিগলর
আগয়াজনিহ উি বদগন মোক রযাবল আগয়াজন করার
ববষগয় আগলাচ্না হয়।

4.

5.

বিদ্ধান্ত
বাস্তবায়গন
ক) আো ী ১৭ াচ্ ৃ ২০২০ িাবরখ িদস্য (হাাঃওগ াঃ),
মেগক বছর ব্যাপী িরকাবর বিদ্ধান্ত পবরচ্ালক (প্রোিন) ও
অনুযায়ী
বকগি
বঙ্গবন্ধুর িবচ্ব (গবাওজি)
জন্মেিবাবষ ৃকী পালন করগি হগব।
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মুবক্তম্মযাদ্ধাম্মদি জন্য িন্দি হাসপাতাল প্রধান বচ্বকৎিা ক ৃকিৃা,
মিাংলা/খুলনাম্মত বিনামূ্ম্মে বেবকৎসা ম াোংলা/খুলনা।
প্রদান কিম্মত হম্মি।
১৫ আেে, ২০২০ িাবরখ জািীয় মোক
বদবি উপলগক্ষ আগলাচ্না িভা, বক’র
ধ ীয় প্রবিষ্ঠাগন মদায়া াহবিল /
প্রাে ৃনা ও মোক রযাবলর আগয়াজন
করগি হগব।

পবরচ্ালক (প্রোিন),
িবচ্ব (মবাওজি), প্রধান
বেক্ষক (গ াোংলা/খুলনা),
অবিিাি ৃ এযাগিাবিগয়েন
ও
িভাপবি/িাধারণ
িম্পাদক, বিববএ, বক।

ক্রবিক আগলাচ্য ববষয়
6. বঙ্গবন্ধুর স্বগদে
প্রিযাবিৃন
বদবি
১০
জানুয়াবর
২০২১।
7. 7 িাে ি 2020
উদযাপম্মন
বিবভন্ন কিিসূেী
গ্রহণ।
8.

আগলাচ্না
বিদ্ধান্ত
বঙ্গবন্ধুর স্বগদে প্রিযাবিৃন বদবি পালগনর জন্য ১০ জানুয়াবর বঙ্গবন্ধুর স্বগদে প্রিযাবিৃন বদবি
২০২১ এ অনুষ্ঠাগনর আগয়াজন করার ববষগয় আগলাচ্না ও পালগনর জন্য ১০ জানুয়াবর ২০২১ এ
বিদ্ধান্ত গৃহীি হয়।
িরকাবর বনগদ ৃেনা অনুযায়ী বকগি
অনুষ্ঠাগনর আগয়াজন করগি হগব।

বাস্তবায়গন
িদস্য (হাাঃ ও
ম াঃ) ,
পবরচ্ালক
(প্রোিন)
ও
িবচ্ব (গবাওজি)
পবরচ্ালক
(প্রোিন), িবচ্ব
(মবাওজি) এবোং
প্রধান বেক্ষক
(গ াোংলা/খুলনা)

জাতীয় কিিসূেীি পাশাপাবশ মপার্ ি িাধ্যবিক বিদ্যালয়, খুলনায় ৭ই িাে ি উদযাপন উপলম্মক্ষ মপার্ ি
ক্ষুম্মদ িঙ্গিন্ধুি ভাষণ উপস্থাপম্মনি বিষম্ময় আম্মলােনা কিা হয়। িাধ্যবিক বিদ্যালয়, খুলনায় ক্ষুম্মদ
িঙ্গিন্ধুি ভাষণ উপস্থাপম্মনি বিষম্ময়
বসদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া জাতীয়
কিিসূেীি আম্মলাম্মক িিক এ বিবভন্ন
কিিসূেী গ্রহণ কিম্মত হম্মি।
১৭ই িাে ি
১৭ই িাে ি ২০২১ জাতীয় কিিসূেীি আম্মলাম্মক িিকম্মত বিবভন্ন জাতীয় কিিসূেীি আম্মলাম্মক িিকম্মত পবরচ্ালক
২০২১ জাতীয় কিিসূেী গ্রহম্মণি বিষম্ময় আম্মলােনা হয়।
বিবভন্ন কিিসূেী গ্রহণ কিম্মত হম্মি।
(প্রোিন), িবচ্ব
কিিসূেীি
(মবাওজি) ও
আম্মলাম্মক
প্রধান অে ৃ ও
কিিসূেী গ্রহণ।
বহরক।
সভায় আি মকান আম্মলােনা না থাকায় সভাপবত উপবস্থত সকলম্মক ধন্যিাদ জাবনম্ময় সভাি সিাবি মঘাষণা কম্মিন।
স্বাক্ষবিত/ ৩০-১২-১৯
বিয়াি এডবিিাল এি মিাজ্জাম্মেল হক, ববএন
মেয়ািম্যান

নং- ১৮.১৪.০১৫৮.১২৪.24.001.19-

বডম্মসম্বি ২০১৯ বরঃ।

বিতিণ : বিভাগ/ম্মকাষ প্রধান:
............................................................... িিক, মিাংলা।
অনুবলবপ:
১।
সদস্য (
), িিক, মিাংলা।
২।
পবিোলক (প্রশাসন), িিক, মিাংলা।
৩।
মেয়ািম্যান িম্মহাদম্ময়ি একান্ত সবেি, িিক, মিাংলা।
স্বাক্ষবিত/ ৩০-১২-১৯
মিাঃ বগয়াস উবিন (উপসবেি)
পবিোলক (প্রশাসন)
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