
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় 

বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 
শাসন-২ শাখা

" শখ হািসনার বারতা

   নারী ষ সমতা"

জাতীয় শাক িদবস ২০১৯ পালন উপলে  কম চী বা বায়ন সং া  িত লক সভার কাযিববরণী

সভাপিত কাম ন নাহার 
 সিচব

সভার তািরখ ০৯ লাই ২০১৯ ি ঃ।
সভার সময় র ১২.৩০ ঘ কা।

ান ম ণালেয়র সে লন ক  (ক  নং-৩২৩, ভবন-৬),  বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
উপি িত পিরিশ -ক

        সভার েত সভাপিত াধীনতার মহান পিত জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমােনর িতর িত গভীর া
াপন কেরন এবং উপি হত সকলেক াগত জািনেয় আগামী ১৫ আগ  ২০১৯ তািরখ হ িতবার যথাযথ ও ভাবগ ীর

পিরেবেশ জাতীয় শাক িদবস ২০১৯ পালেনর জ  সকলেক আহবান জানান। অতঃপর জাতীয় শাক িদবস ২০১৯ পালন
উপলে  কম িচ ড়া করণ িবষেয় গত ০২ লাই, ২০১৯ তািরেখ মি পিরষদ সিচেবর সভাপিতে  মি পিরষদ িবভােগ অ ি ত
সভার কাযপ  িনেয় আেলাচনা করা হয়। 

০২।     সভায় উপি হত দ র/সং হার ধানগণ আেলাচনায় অংশ হণ কেরন। মিহলা িবষয়ক অিধদ েরর মহাপিরচালক এবং
জাতীয় মিহলা সং হার িনবাহী পিরচালক জানান, জাতীয় শাক িদবস ২০১৯ যথােযা  মযাদায় পালেনর জ  িত স
করেছন। ঐিদন জািতর িপতার িত িতেত বক ও া িল অপণ করা হেব। এছাড়া, জলা ও উপেজলা পযােয় যথােযা
মযাদার সে  জাতীয় শাক িদবস পালেনর জ  আেলাচনা সভা ও দায়া মাহিফল আেয়াজন করেব। বাংলােদশ িশ  একােডিমর
পিরচালক জানান, জাতীয় শাক িদবস ২০১৯ যথােযা  মযাদায় পালেনর জ  িত হণ করেছন। ঐিদন জািতর িপতার

িত িতেত বক ও া িল অপণ করা হেব। এছাড়া, কারআন খািন, ব ব র জীবনীিভি ক ব ৃতা, ছিব কা এবং
ব ব  ও শখ রােসলেক িনেয় লখা ক দশনীর আেয়াজন করা হেব। বাংলােদশ িশ  একােডিম থেক িবেশষ ‘িশ ’ সং া

কাশ করা হেব।

০৩।     সভাপিত,  জাতীয় কম িচর সে  সংগিত রেখ কম িচ ণয়ন ও বা বায়ন এবং জলা ও উপেজলায় আেয়ািজত
অ ানস েহ সরকাির কমকতাগেণর উপি হিত িনি তকরেণ দ র/সং হার িতিনিধেদর িনেদশনা দান কেরন।  এছাড়া,
অিতির  সিচব ( শাসন) ম ণালেয়র ানাের বক অপেনর িবষেয় ানার, ব ব র ছিব স িলত ক াপ ও বক
তরীসহ সািবক সম য় ও তদারিকর দািয়  পালন করেবন।

 
 ০৪।     িব ািরত আেলাচনার পর সবস িত েম িনে া  িস া  হীত হয়ঃ

িমকিমক   নংনং হীতহীত   কম িচস হকম িচস হ বা বায়নকারীবা বায়নকারী   
ক পক প ।।

(ক) ১৫ আগ  ২০১৯ তািরখ হ িতবার মিহলা িবষয়ক অিধদ র, জাতীয় মিহলা সং হা, বাংলােদশ 
িশ  একােডিম, জিয়তা ফাউে শন এবং অিধন হ জলা ও উপেজলা পযােয়র সকল অিফেস 
জাতীয় পতাকা অধিনিমত রাখা হেব।

মিশিবম এর 
অিধন হ সকল 
দ র/সং হা।

১



(খ) ধানমি র ৩২ ন র রােডর ব ব  িত জা ঘের জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমােনর 
িত িতেত সিচব, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালেয়র ন ে  সকল কমকতােদর সম েয় 

বক অপণ করা হেব। ব ব র ছিব এবং ম ণালেয়র নাম স িলত ১০০  ক াপ তরী করেত 
হেব।  অিতির  সিচব ( শাসন) সািবক িবষয় তদারিক করেবন।

শাসন (অ  
িবভাগ)

(গ) ম ণালেয়র অিধন হ দ র/সং হা/একােডমী/ফাউে শন ধানগণ   িত ােনর ানাের 
বক ও া িল অপণ করেবন। 

সকল 
দ র/সং হা।

(ঘ) যথােযা  মযাদায় জাতীয় শাক িদবস পালেনর জ  দ র/সং হার  আেলাচনা সভা ও দায়া 
মাহিফল আেয়াজন এবং জাতীয় কম িচর সে  সংগিত রেখ   িত ান কম িচ ণয়ন ও 
বা বায়ন করেব। 

মিশিবম এর 
অিধন হ সকল 
দ র/সং হা।

(ঙ) জলা ও উপেজলা পযােয় যথােযা  মযাদায় জাতীয় শাক িদবস পালেনর জ  আেলাচনা সভা ও 
দায়া মাহিফল আেয়াজন এবং জাতীয় কম িচর সে  সংগিত রেখ   িত ান কম িচ ণয়ন 

ও বা বায়ন করেব। জলা ও উপেজলায় আেয়ািজত অ ানস েহ সরকাির কমকতাগেণর 
উপি হিত িনি ত করেত হেব।

মিশিবম এর 
অিধন হ সকল 
দ র/সং হা।

(চ) বাংলােদশ িশ  একােডমী কারআন খািন, ব ব র জীবনীিভি ক ব তা, ছিব কা এবং ব ব  
ও শখ রােসলেক িনেয় লখা ক দশনীর আেয়াজন করেব। এে ে  ১৫ আগে র উপর 
বাংলােদশ িশ  একােডিম থেক িবেশষ ‘িশ ’ সং া কাশ করেব।

বাংলােদশ িশ  
একােডমী।

(ছ) বাংলােদশ িশ  একােডিম ক ক িশ েদর জ  কািশত ব ব র জীবনীিভি ক ২৭   সকল 
িশ া িত ান ক ক য় ও পােঠর ব হা এবং রা ীয় অ ান ও তী িশ াথ েদর উপহার 
িহসােব দােন িনেদশনা দােনর জ  অ েরাধ কের িশ া ম ণালেয়র ২  িবভােগর সিচবেক এবং 

াথিমক ও গণিশ া ম ণালেয়র সিচবেক িড.ও প  দয়া হেব। বাংলােদশ  িশ  একােডিম ত 
বইেয়র তািলকা ম ণালেয় রণ করেব।

িশ  শাখা এবং
বাংলােদশ িশ  
একােডমী।

(জ) জাতীয় কম িচর আেলােক দ র/সং হা   কম িচ ণয়ন ও বা বায়ন করেব। এ লে  আগ  
২০১৯ মােসর থম স ােহ ফেলা-আপ সভা আহবান করা হেব।

ম ণালয় এবং 
দ র/ সং হা।

০৫।     সভায় আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় সভাপিত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

কাম ন নাহার 
সিচব

ারক ন র: ৩২.০০.০০০০.০১৯.২৩.০০২.১৮.৬১৯ তািরখ: 
০৯ লাই ২০১৯

২৫ আষাঢ ়১৪২৬

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) অিতির  সিচব (সকল),মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়,ঢাকা।
২) িনবাহী পিরচালক, জাতীয় মিহলা সং া, ঢাকা।
৩) মহাপিরচালক, মিহলা িবষয়ক অিধদ র, ঢাকা।
৪) সিচব (সকল), মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়,ঢাকা।
৫) উপসিচব(সকল),মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়।
৬) পিরচালক, বাংলােদশ িশ  একােডমী, ঢাকা◌্
৭) িসিনয়র সহকারী সিচব (সকল)/ িসিনয়র সহকারী ধান(সকল), মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়, ঢাকা।
৮) া ামার, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়, ঢাকা ( ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ) ।
৯) িহসাব র ণ কমকতা, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়, ঢাকা।

২



 

মাঃ মা র রহমান 
িসিনয়র সহকারী সিচব

৩


