
পড়ব বই, গড়ব দশ
ব ব রু বাংলােদশ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
সং িৃত িবষয়ক ম ণালয় 

গণ াগার অিধদ র

াধীনতার মহান পিত জািতর িপতা ব ব  ু শখ মিুজবরু রহমােনর ৪৫তম শাহাদাত বািষকীেত জাতীয়
শাক িদবস-২০২০ পালেনর লে  গণ াগার অিধদ েরর িতমলূক সভার কাযিববরণী

সভাপিত মাঃ আববুকর িসি ক 
 মহাপিরচালক

সভার তািরখ ২৬ জুলাই, ২০২০ ি া ।
সভার সময় িবকাল ০৩:০০ টা

ান গণ াগার অিধদ র।
উপি িত পিরিশ -ক
াধীনতার মহান পিত জািতর িপতা ব ব  ু শখ মিুজবরু রহমােনর ৪৫তম শাহাদত বািষকীেত জাতীয় শাক

িদবস ২০২০ পালেনর লে  সং িৃত িবষয়ক ম ণালেয়র মাননীয় িতম ীর সভাপিতে  গত ২২/৭/২০২০
তািরেখ এক িতমলূক সভা অ ি ত হয়। উ  সভার িস াে র আেলােক যথাযথ মযাদায় িদবসিট পালেনর
লে  গণ াগার অিধদ ের অদ  ২২-৭-২০২০ ি . এক সভা অ ি ত হয়। সভায় িন েপ আেলাচনা ও
িস া  গহৃীত হয়:

িমকিমক আেলাচনাআেলাচনা িস ািস া বা বায়নকারীবা বায়নকারী  িত ানিত ান  

১



০১. ১৫ আগ  সূেযাদেয়র 
সােথ সােথ গণ াগার 
অিধদ রসহ সকল 
সরকাির গণ াগার 
ভবেন জাতীয় পতাকা 
অধনিমত রাখার িবষেয় 
সভায় আেলাচনা হয়। 
জাতীয় পতাকা িবিধ 
অ সরণ কের ১৫ 
আগ  ২০২০ তািরেখ 
জাতীয় পতাকা 
অধনিমত রাখা, পতাকা 
যন কান েমই ছঁড়া, 

মিলন ও মােপর সােথ 
অসাম পণূ না হয় 
স িবষেয় সকলেক 

সতক থাকার জ  
বেলন। 

১৫ আগ  
সূেযাদেয়র সােথ 
সােথ সকল 
সরকাির 
গণ াগার 
ভবেন জাতীয় 
পতাকা অধনিমত 
রাখেত হেব;
জাতীয় পতাকা 
যন কান েমই 
ছঁড়া, মিলন ও 
মােপর সােথ 

অসামা পণূ 
 না হয় স 
িবষেয় সতক 
থাকেত হেব;
পতাকা িবিধ 
অ সরণ কের 
১৫ আগ  
২০২০ তািরেখ 
পতাকা অধনিমত 
রাখেত হেব।

গণ াগার অিধদ র ও 
এর আওতাধীন সকল 

সরকাির গণ াগারসমহূ
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০২. প িভি ক রচনা 
িতেযািগতার 

আেয়াজেনর িবষেয় 
সভায় িব ািরত 
আেলাচনা হয়। 
গণ াগার অিধদ র ও 
এর আওতাধীন সকল 
সরকাির 
গণ াগার েলােত 

প িভি ক রচনা ও 
িচ া ন িতেযািগতার 
আেয়াজন করা এবং 
২৯ আগ , ২০২০ এর 
মেধ ই িবজয়ীেদর 
মােঝ পরু ার িবতরণ 
করার িবষেয় সভায় 
একমত পাষণ করা 
হয়। িবিভ  েপর 
অংশ হণকািরগণ 
কতৃক ডাকেযােগ রচনা 
এবং অি ত িচ  
সরাসির/ডাকেযােগ 

রণ করার িবষেয় 
আেলাচনা হয়।

প িভি ক 
রচনা 

িতেযািগতা 
আেয়াজন করেত 
হেব এবং 
ডাকেযােগ রচনা 
এবং অি ত িচ  
সরাসির/ডাকেযা
গ সং হ করেত 

হেব;
িতেযািগতা 

স েক 
অনলাইেন 
ব াপক চারণা 
চালােত হেব;
২৯ আগ , 
২০২০ এর 
মেধ ই 
িবজয়ীেদর মােঝ 
পরু ার িবতরণ 
করেত হেব।

গণ াগার অিধদ র ও 
এর আওতাধীন সকল 

সরকাির 
গণ াগারসমহূ
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০৩. ১৫ আগ  জাতীয় 
শাক িদবেস াধীনতার 

মহানায়ক সবকােলর 
সবে  বা ালী জািতর 
িপতা ব ব  ু শখ 
মিুজবরু রহমান-এর 
৪৫তম শাহাদাৎ 
বািষকীেত গভীর া 
জািনেয় ব ানার দশন 
করার িবষেয় সভায় 
আেলাচনা হয়।

াধীনতার মহান 
পিত জািতর 

িপতা ব ব  ু
শখ মিুজবরু 

রহমান-এর 
৪৫তম শাহাদাৎ 
বািষকীেত গভীর 

া জািনেয় 
ব ানার দশন 
করেত হেব;
গণ াগার 
অিধদ র ও এর 
আওতাধীন সকল 
সরকাির 
গণ াগাের 

েয়াজনীয় 
সংখ ক বড় 
আকােরর দৃ  

প ব ানার 
দশন করেত 

হেব।

গণ াগার অিধদ র ও 
এর আওতাধীন সকল 

সরকাির 
গণ াগারসমহূ
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০৪. জািতর িপতা ব ব  ু
শখ মিুজবরু রহমান ও 

তঁার পিরবােরর 
সদ সহ সকল 
শাহাদাৎবরণকারীেদর 
িবেদহী আ ার 
মাগিফরাত কামনা কের 
দায়া মাহিফল/ াথনা 

আেয়াজেনর িবষেয় 
সভায় আেলাচনা হয় 
এবং সভায় উপি ত 
কমকতাবৃ  একমত 

কাশ কেরন।

গণ াগার 
অিধদ র ও এর 
আওতাধীন সকল 
গণ াগাের ১৫ 
আগ  ১৯৭৫-
এর কােলা রােত 
জািতর িপতা 
ব ব  ু শখ 
মিুজবরু রহমান 
ও তঁার 
পিরবােরর 
সদ সহ সকল 
শাহাদাৎবরণকা
রীেদর িবেদহী 
আ ার 
মাগিফরাত 
কামনা কের 
িবেশষ দায়া 
মাহিফল/ াথনা 
আেয়াজন করেত 
হেব।

গণ াগার অিধদ র ও 
এর আওতাধীন সকল 

সরকাির 
গণ াগারসমহূ

০৫. অনলাইেন zoom 
াটফম ব বহার কের 

িভিডও কনফােরি ং 
এর মাধ েম জািতর 
িপতা ব ব  ু শখ 
মিুজবরু রহমান এর 
জীবন ও কেমর উপর 
আেলাচনা সভার 
আেয়াজেনর িবষেয় 
আেলাচনা করা হয়। 
Covid-19 পিরি িতর 
কথা িবেবচনা কের 
িবভাগ, জলা ও 
উপেজলা পযােয়র 
কমকতােদর 
অংশ হেণ িভিডও 
কনফােরি ং 
আেয়াজেনর িবষেয় 
সকেল একমত কাশ 
কেরন।

িভিডও 
ক ফােরি ং এর 
মাধ েম িবভাগ, 
জলা ও 

উপেজলা 
পযােয়র 
কমকতােদর 
িনেয় জািতর 
িপতা ব ব  ু
শখ মিুজবরু 

রহমান এর 
জীবন ও কেমর 
উপর আেলাচনা 
সভার আেয়াজন 
করেত হেব।

গণ াগার অিধদ র

৫



            
     সভায়  আর কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি
ঘাষণা কেরন।

 

মাঃ আববুকর িসি ক 
মহাপিরচালক

ারক ন র: ৪৩.২৬.০০০০.০০১.২৩.০০১.১৮.১০৭ তািরখ: 
২৭ জলুাই ২০২০

১২ াবণ ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) : 
১) যু -সিচব , অ ান শাখা , সং িৃত িবষয়ক ম ণালয়
২) পিরচালক, গণ াগার অিধদ র/ িফয়া কামাল জাতীয় গণ াগার, ঢাকা / িবভাগীয় সরকাির
গণ াগার, রাজশাহী/খলুনা/চ াম (সকল)
৩) সিচেবর একা  সিচব, সং িৃত িবষয়ক ম ণালয় (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
৪) ি ি পাল লাইে িরয়ান-কাম-উপপিরচালক/ি ি পাল লাইে িরয়ান (উপপিরচালক), (সকল)
৫) িসিনয়র লাইে িরয়ান/ লাইে িরয়ান/ সহকারী পিরচালক, (সকল)
৬) াগািরক, ব ব  ুসমািধ সৗধ কমে  সরকাির গণ াগার, টুি পাড়া, গাপালগ ।
৭) সহকারী লাইে িরয়ান, উপেজলা সরকাির গণ াগার, বকশীগ / দওয়ানগ , জামালপরু

 

খ কার আিসফ মাহতাব 
সহকারী পিরচালক

৬


