
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালয় 

শাসন-১ অিধশাখা

াধীনতার মহান পিত জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমােনর ৪৬তম শাহাদত বািষকীেত জাতীয় শাক িদবস
পালেনর কম িচ ড়া করণ উপলে  িত লক সভার কাযিববরণী।

সভাপিত মাঃ মাকাে ল হােসন 
 সিচব

সভার তািরখ ১৯.০৭.২০২১ ি .
সভার সময় সকাল ১০.৩০ টা

ান িভিডও কনফােরি ং (zoom) এ অ ি ত,  বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালয়।
উপি িত িভিডও কনফােরি ং (zoom) এ অ ি ত
০২।       সভার েত সভাপিত উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কায ম  কেরন। চনা ব  িতিন
সবকােলর সবে  বা ালী জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমােনর িত গভীর া াপন কেরন এবং ১৯৭৫
সােলর ১৫ আগ  শাহাদত বরণকারী সকল শহীদেদর আ ার মাগেফরাত কামনা কেরন। াধীনতা অজেন জািতর িপতার
অ েতাভয় সং াম ও সানার বাংলা িবিনমােণ ার িনরলস কম য়াস অন  দশে ম, নে ে র নাবলী, মা েষর িত
অ ি ম ভালবাসা স েক ন ন জ েক অবিহত করার জ  িতিন সংি  সকলেক আহবান জানান। িদবস  যথাযথ
মযাদায় পালেনর িনিম  িতিন সকল কমকতােক েয়াজনীয় কায ম হেণর জ  অ েরাধ জানান। অতঃপর সিচব
( শাসন) জাতীয় শাক িদবস যথােযা  মযাদায় ও আ িরকতার সােথ পালেনর লে  মি পিরষদ িবভাগ ক ক
িনধািরত জাতীয় কম িচর আেলােক এ ম ণালয় ও অধীন দ র/সং া ক ক স া  কম িচ উপ াপন কেরন।
ম ণালেয়র অ া  কমকতাগণ ও অধীন দ র/সং ার ধানগণ আেলাচনায় অংশ হণ কেরন। িব ািরত আেলাচনাে
জাতীয় কম িচর আেলােক সভায় িন বিণত কম িচ ড়া করণ করা হয়:

.. ত ািরখত ািরখ ,  ,  সময়সময়   ওও  
ানান

ম ণালয়ম ণালয় //সং াস েহরসং াস েহর  কম িচকম িচ িস ািস া বা বায়নকারীবা বায়নকারী   
ক পক প

১ ১৫ আগ  ২০২১ 
রিববার

জাতীয় কম িচর আেলােক সকল 
কাযালেয় ও াপনায় ( দেশ ও িবেদেশ) 
জাতীয় পতাকা অধনিমত রাখা।

এ িবষেয় ম ণালয় ও সং াস হ 
যথাযথ েয়াজনীয় ব া হণ 
করেব;

ম ণালয়/সকল 
সং া

২ পিরি িত িবেবচনায় 
১৫ আগ  
২০২১ সকাল ৬.৩০ টা 
ধানমি  ৩২ নং 
রােডর ব ব  িত 

জা ঘের বক 
অপণ

পিরি িত িবেবচনায় ম ণালয় ও এর 
অধীন সং াস েহর সকল 
কমকতা/কমচারী ক ক জািতর িপতা 
ব ব  শখ িজ র রহমােনর 

িত িতেত বক অপণ;

জাতীয় কিম র িনেদশনার 
আেলােক ব া হণ

ম ণালয়/সকল 
সং া

১



৩ ১৫ আগ  ২০২১; ম ণালয়ম ণালয়   ক কক ক   হীতহীত   কম িচকম িচ ;;
(ক) ম ণালয় ও সকল সং ার কমকতা-
কমচারীেদর কােলা াজ ধারন;
(খ) ম ণালেয় শাক ানার াপন;
(গ) িবধামেতা সমেয় সকল কমকতা-
কমচারীেদর সম েয় আেলাচনা সভা 
আেয়াজন;
(ঘ) ম ণালেয়র উে ােগ সকল সং া ও 
ম ণালেয়র কমকতাগেণর সম েয় 
হােটল ই ার াশনাল িহল- এ বাদ 

মাগিরব ভা য়ািল িমলাদ মাহিফল 
আেয়াজন;
(ঙ) দ র/সং া ক ক আেয়ািজত 
কম িচেত ম ণালেয়র কমকতাগণ 
সমিবভািজত হেয় অংশ হণ।

(ক) অিবলে  কােলা াজ 
ধারেনর ব া করেত হেব;
(খ) ০৭ (সাত) িদন েব শাক 

ানার াপন করেত হেব;

(ক) সিচব 
( শাসন)
( শাসন-২ 
ানােরর ব া 

করেব)
ও

(খ) এমিড, িহল

৪ ১৫ আগ  ২০২১; সং ািভি কসং ািভি ক   আেল াচন াঃআেল াচন াঃ
(১১) )  বাংল ােদশবাংল ােদশ   বসামিরকবসামিরক   িবমানিবমান   
চল াচলচল াচল   ক পক প  ( ( বিবচকবিবচক ):) :   
(ক) পতাকা অধনিমত রাখা, সকল 
কমকতা-কমচারীেদর কােলা াজ ধারন 
ও ধান কাযালয়, হযরত শাহজালাল 
আ জািতক িবমানব ের এবং মান 

ােন শাক ানার াপন;
(খ) হযরত শাহজালাল আ জািতক 
িবমানব ের ািপত জািতর িপতা 
ব ব র রােল বক অপণ; 
(গ) ব ব র জীবনী িনভর িভিডও 

ামা িচ  দশন;
(ঘ) বিবচক এর আওতাধীন লস েহ 
অনলাইেন রচনা িতেযািগতার 
আেয়াজন ও িতেযািগতায় র ার 
িহসােব ব ব র লখা বই র ার 

দান;
(ঙ) বিবচক এর আওতাধীন সকল 
মসিজেদ দায়া ও িমলাদ মাহিফল 
আেয়াজন;
(চ)সকল কমকতা-কমচারীেদর সম েয় 
আেলাচনা সভা আেয়াজন;

(ক) ১৫ আগ  এর ৭ িদন েব 
থেকই শাক ানার াপন 

করেত হেব।
(খ) হযরত শাহজালাল 
আ জািতক িবমানব ের ািপত 
জািতর িপতা ব ব র রােল 

বক অপণ করেত হেব।
(গ) সংি  সং ার 
কমকতা/কমচারীেদর কােলা 

াজ ধারন করেত হেব;
(ঘ) সংি  সং া আেলাচনা 
মাতােবক   কম িচ 

বা বায়ন করেব;
(ঙ) বিবচেকর আওতাধীন 

লস েহ অনলাইেন রচনা 
িতেযািগতায় র ার 

িহসােব ব ব র লখা বই 
র ার দান;

(চ) আওতাধীন সকল মসিজেদ 
দায়া ও িমলাদ মাহিফল 

আেয়াজন করেত হেব;

চয়ার ান, 
বিবচক

২



(২২) )  বাংল ােদশবাংল ােদশ   পযটনপযটন   করেপ ােরশনকরেপ ােরশন   
((বাপকবাপক ):) :
(ক) পতাকা অধনিমত রাখা, সকল 
কমকতা-কমচারীেদর কােলা াজ ধারন 
ও ধান কাযালয় এবং মান ােন 
শাক ানার াপন;

(খ) জািতর িপতা ব ব র িত িতেত 
মা  দান;
(গ) ি পাড়া  হােটল ম মিত 
সািবকভােব ত রাখা;
(ঘ) সকল ইউিনট ব াপকগণ িদবস  
উদযাপেনর জ  জলা ও উপেজলা 

শাসেনর সােথ সম য় কের ানীয়ভােব 
কম িচ হণ ও বা বায়ন;
(ঙ) ম এর মা েম ব ব র 
জীবনীিভি ক ভা য়াল আেলাচনা সভা 
আেয়াজন ও ব ব র লখা বই েলা 
িনেয় পাঠচ  আেয়াজন করা; 
(চ) ম এর মা েম যাহেরর নামােজর 
পর দায়া ও িমলাদ মাহিফল আেয়াজন।

(ক) ১৫ আগ  এর ৭ িদন েব 
থেকই শাক ানার াপন 

করেত হেব।
(খ) ি পাড়া  হােটল ম মিত 
সািবকভােব ত রাখেত হেব;
(গ) সংি  সং ার 
কমকতা/কমচারীেদর কােলা 

াজ ধারন করেত হেব;
(ঘ) সংি  সং া আেলাচনা 
মাতােবক   কম িচ 

বা বায়ন করেব;
(ঙ) আওতাধীন সকল মসিজেদ 
দায়া ও িমলাদ মাহিফল 

আেয়াজন করেত হেব;

চয়ার ান, 
বাপক

((৩৩ ) )  বাংল ােদশবাংল ােদশ   িরজমিরজম  বাডবাড   
(( িব িবিব িব) :) :
(ক) পতাকা অধনিমত রাখা, সকল 
কমকতা-কমচারীেদর কােলা াজ ধারন 
ও ধান কাযালয় এবং মান ােন 
শাক ানার াপন;

(খ) অংশীজেনর সম েয় ব ব র 
জীবনীিভি ক ভা য়াল আেলাচনা 
অ ান;
(গ) ব ব র জীবনীিভি ক িভিডও িচ  
এবং িভিস দশন; 
(ঘ) কেহা ার ও 
কমকতা/কমচারীেদর িনেয় িমলাদ 
মাহিফল আেয়াজন;
(ঙ) অনলাইেন িবষয়িভি ক রচনা 

িতেযািগতার আেয়াজন;

(ক) ১৫ আগ  এর ৭ িদন েব 
থেকই শাক ানার াপন 

করেত হেব।
(খ) সংি  সং ার 
কমকতা/কমচারীেদর কােলা 

াজ ধারন করেত হেব;
(গ) সংি  সং া আেলাচনা 
মাতােবক   কম িচ 

বা বায়ন করেব;
(ঘ) দায়া ও িমলাদ মাহিফল 
আেয়াজন করেত হেব;
(ঙ) অনলাইেন রচনা 

িতেযািগতার আেয়াজন করেত 
হেব;

ধান িনবাহী 
কমকতা, 
িব িব

((৪৪ ) )  িবমানিবমান   বাংল ােদশবাংল ােদশ   এয় ারল াইএয় ারল াই   
িল িমেটডিল িমেটড  ( ( িবমানিবমান ):) :
(ক) পতাকা অধনিমত রাখা, সকল 
কমকতা-কমচারীেদর কােলা াজ ধারন 
ও ধান কাযালয় এবং মান ােন 
শাক ানার াপন;

(খ) আেলাচনা সভা ও দায়া মাহিফল 
আেয়াজন;
(গ) িত  াইেট জাতীয় শাক 
িদবেসর ঘাষণা চার;
(ঘ) া িবিধ মেন িশ েদর িনেয় 
িচ া ন িতেযািগতার আেয়াজন।

(ক) ১৫ আগ  এর ৭ িদন েব 
থেকই শাক ানার াপন 

করেত হেব এবং সংি  সং ার 
কমকতা/কমচারীেদর কােলা 

াজ ধারন করেত হেব;
(খ) আেলাচনা সভা ও দায়া 
মাহিফল আেয়াজন করেত হেব;
(গ) িত  াইেট জাতীয় শাক 
িদবেসর ঘাষণা চার করেত 
হেব;
(ঘ) া িবিধ মেন িশ েদর 
িনেয় িচ া ন িতেযািগতার 
আেয়াজন করেত হেব।

এমিড, িবমান

৩



((৫৫ ) )  হােটলহােটল   ই ার াশন ালই ার াশন াল   
িল িমেটডিল িমেটড  ( ( িহলিহল ):) :
(ক) পতাকা অধনিমত রাখা, সকল 
কমকতা-কমচারীেদর কােলা াজ ধারন 
ও ধান কাযালয় এবং মান ােন 
শাক ানার াপন;

(খ) হােটল 
সানা াওি ত LED মিনটের ব ব র 

জীবনীদশনিভি ক িভিডও ামা িচ  
দশন;

(গ) আেলাচনা সভা ও ভা য়াল দায়া 
মাহিফল আেয়াজন;
(ঘ) কমরত কমকতা/কমচারীেদর 
িশ েদর িনেয় রচনা িতেযািগতার 
আেয়াজন।
(ঙ) পিরি িত িবেবচনা সােপে  
এিতমখানায় উ তমােনর খাবার িবতরন;

(ক) ১৫ আগ  এর ৭ িদন েব 
থেকই শাক ানার াপন 

করেত হেব;
(খ) সংি  সং ার 
কমকতা/কমচারীেদর কােলা 

াজ ধারন করেত হেব;
(গ) হােটল 
সানা াওি ত LED মিনটের 

ব ব র জীবনীদশনিভি ক 
িভিডও ামা িচ  দশন 
করেত হেব;
(ঘ) দায়া ও িমলাদ মাহিফল 
আেয়াজন করেত হেব;
(ঙ) পিরি িত িবেবচনা সােপে  
এিতমখানায় উ তমােনর খাবার 
িবতরন করেত হেব।

এমিড, িহল

((৬৬ ) )  বাংল ােদশবাংল ােদশ   সািভেসসসািভেসস  িল িমেটডিল িমেটড   
(( িবএসএলিবএসএল ):) :
(ক) পতাকা অধনিমত রাখা, সকল 
কমকতা-কমচারীেদর কােলা াজ ধারন 
ও ধান কাযালয় এবং মান ােন 
শাক ানার াপন;

(খ) দায়া ও িমলাদ মাহিফল আেয়াজন;
(গ) পিরি িত িবেবচনা সােপে  
এিতমখানায় উ তমােনর খাবার িবতরন;
(ঘ) হােটল 
ই ারকি ািল ত LED মিনটের 
ব ব র জীবনাদশনিভি ক িভিডও 

ামা িচ  দশন;

(ক) ১৫ আগ  এর ৭ িদন েব 
থেকই শাক ানার াপন 

করেত হেব।
(খ) সংি  সং ার 
কমকতা/কমচারীেদর কােলা 

াজ ধারন করেত হেব;
(গ) হােটল ই ারকি েন াল 
এর LED মিনটের ব ব র 
জীবনীদশনিভি ক িভিডও 

ামা িচ  দশন করেত হেব;
(ঘ) দায়া ও িমলাদ মাহিফল 
আেয়াজন করেত হেব;

এমিড, 
িবএসএল

০৩।       সভাপিত ভা য়াল সভায়  ম ণালেয়র কমকতাগণসহ সকল দ র/সং া ধানেক জাতীয় শাক িদবস
যথাযথ মযাদায় ও আ িরকতার সােথ দশ াপী এ ম ণালেয়র দ র ও ানীয় অিফেস উদযাপেনর েয়াজনীয় ব া
হেণর জ  অ েরাধ জানান।

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

 

মাঃ মাকাে ল হােসন 
সিচব

ারক ন র: ৩০.০০.০০০০.০১০.৯৯.০০২.২০.৩৬১ তািরখ: 
১৯ লাই ২০২১

৪ াবণ ১৪২৮

িবতরণ ( জ তার

৪



মা সাের নয)় : 
১) সং া ধান (সকল), বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালয়
২) অিতির  সিচব (সকল), বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালয়
৩) সিচব (সকল), বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালয়
৪) উপ-সিচব (সকল), বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালয়
৫) িসিনয়র সহকারী সিচব (সকল), বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালয়
৬) া ামার, বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালয়

 

মাঃ মাহ র রহমান 
উপ-সিচব

৫


