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ম াোংলা বন্দর কর্তপৃক্ষ 

ম াোংলা, বাগেরহাট। 

 

বিষয়ঃ 09-09-২০১৯ তাবিখ সকাল ১0.3০ ঘটিকায়  অনুবিত জাবতি বিতা িঙ্গিন্ধু শেখ মুবজবুি িহমানেি 

 জন্মেতিাবষ িকী উদযািে সভাি কায িবিিিণী। 
 

সভািবত     :  ররয়ার এডর রাল এ  ম াজাগেল হক, রবএন, শেয়ািম্যাে।                                                                                                                             

তাবিখ     :   09-09-২০১৯ বরঃ। 

সময়    :   ১0.3০ ঘটিকা। 

স্থাে     :   মিক এি সভা কক্ষ। 
 

 উিবস্থত সকলনক স্বাগত জাবেনয় সভাি কাজ শুরু কিা হয়। সভািবতি অনুমবতক্রনম িবিোলক (প্রোসে) সভায় কায িিত্র উিস্থািে কনিে।  
 

 

সভাি আনলােযসূেীঃ 

জাবতি বিতা িঙ্গিন্ধু শেখ মুবজবুি িহমানেি জন্মেতিাবষ িকী উদযািে উপলগক্ষে আগলাচনা ও রিদ্ধান্ত গ্রহণ।  
 

ক্রবমক তাররখ আগলাচে রবষয় আগলাচনা  রিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

১। 17 মাে ি, 

২০২০ 

 

ক) 17 মাে ি, ২০২০ তাবিখ 

জাতীয় অনুিানে মন্ত্রণালয় ও 

দপ্তি/সংস্থাি সকল কম িকতিা 

অংেগ্রহণ।  

খ) দপ্তি/সংস্থাসমূহ অন্যান্য 

িছনিি ন্যয় এ বদিনস কম িসূেী 

গ্রহণ কিনিে।  

ক) 17 মাে ি, ২০২০ তাবিখ 

জাতীয় অনুিানে মন্ত্রণালয় ও 

দপ্তি/সংস্থাি সকল কম িকতিা 

অংেগ্রহণ। 

খ) দপ্তি/সংস্থাসমূহ অন্যান্য 

িছনিি ন্যয় এ বদিনস কম িসূেী 

গ্রহণ বিষনয় আনলােো।  

এ বদিস উদযািনেি লনক্ষয 

সকাল 10.00 ঘটিকায় ি যাবলি 

মাধ্যনম অনুিাে শুরু কিনত হনি। 

ি যাবল শেনষ মিক’ি সকল স্তনিি 

কম িকতিা-কম িোিী, বিআিএল 

ভুক্ত মুবক্তনযাদ্ধাসহ স্কুনলি সকল 

বেক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ শেনেি 

বভতনি উিবস্থত হনয় আনলােো 

সভায় অংেগ্রহণ কিনিে। উক্ত 

অনুিানে আনলােোি িি িঙ্গিন্ধু 

সম্পনকি বভবেও প্রদে িেসহ 

শদোত্মনিাধক গানেি আনয়াজে 

কিনত হনি।  আনলােো শেনষ 

শজাহি িাদ বিনেষ 

শমাোজাত/নদায়া মাহবিনল 

অংেগ্রহণ কিনত হনি।   

িদস্য (হাাঃ ও ম াঃ), 

পররচালক (প্রশািন), 

হারবার  াস্টার, িরচব 

(গবাওজি), উপিরচব 

ও উপ-ব্যবস্থাপক 

(িম্পরি)। 

2। 17 মাে ি, 

২০২০ 

 

িঙ্গিন্ধু শেখ মুবজবুি িহমানেি 

জন্মেতিাবষ িকী ১৭ মাে ি 2020 

হনত সকল মুবক্তনযাদ্ধানদি শ াল 

বি সুবিধা প্রদানেি শঘাষো। 

িঙ্গিন্ধু শেখ মুবজবুি 

িহমানেি জন্মেতিাবষ িকী ১৭ 

মাে ি 2020 হনত 

মুবক্তনযাদ্ধানদি বিবভন্ন সুনযাগ 

সুবিধা প্রদাে।  

 বক’র  হািপাতাগল ১৭ মাে ি 

2020 হগত মুরিগ াদ্ধাগদর জন্য 

আজীবন একটি আলাদা 

মকরবগনর ব্যবস্থািহ রবনামূগে 

রচরকৎিা মিবা মদয়া হগব।   

পররচালক (প্রশািন) 

ও প্রধান রচরকৎিা 

ক কৃতাৃ,  বক  

৩।   মাে ি, 

২০২০ 

 

(ক) ১৮-০৩-২০২০ বা ১৯-০৩-

২০২০ তাররখ ০১ রদন ব্যারপ ১  

মির নার আগয়াজন। আগলাচে 

রবষয়াঃ িঙ্গিন্ধু ও নদী ার্তক 

বাোংলাগদশ।  

(ক) ১৮-০৩-২০২০ বা ১৯-

০৩-২০২০ তাররখ ০১ রদন 

ব্যারপ ১  মির নার আগয়াজন। 

আগলাচে রবষয়াঃ িঙ্গিন্ধু ও 

নদী ার্তক বাোংলাগদশ। 

 বক এ বঙ্গবন্ধু ও নদী  ার্তক 

বাোংলাগদশ রবষগয় মির নার 

আগয়াজন এবোং  বক’র দুটি 

রবদ্যালগয়র ওয়াগল বঙ্গবন্ধু ও 

মুরিগ াদ্ধা রবষয়ক আগলাকরচত্র 

অোংকগনর ব্যবস্থা করগত হগব।  

পররচালক (প্রশািন),  

হারবার  াস্টার,  ও 

প্রধান রশক্ষক 

(গ াোংলা/খুলনা) 

4। এরপ্রল, 

২০২০ 

জাবতি বিতা িঙ্গিন্ধু শেখ 

মুবজবুি িহমানেি স্মৃবতিলক 

স্থািে। 

বন্দর এলাকায় জাবতি বিতা 

িঙ্গিন্ধু শেখ মুবজবুি 

িহমানেি স্মৃবতিলক স্থািে। 

ম ইন মেইগটর পাগবৃ/উপযুি 

স্থাগন বঙ্গবন্ধুর মুর োল স্থাপগনর 

রিদ্ধাগন্ত গৃহীত হয়। 

িদস্য (প্রগকৌশল ও 

উন্নয়ন), পররচালক 

(প্রশািন) প্রধান 

প্রগকৌশল (রি ও হা), 

পররচালক (ট্রারিক) ও 

প্রধান রনরাপিা 

ক কৃতাৃ 
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ক্রবমক তাররখ আগলাচে রবষয় আগলাচনা  রিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

5।  আেস্ট, 

২০২০ 

মশাক রদবগি রবরিন্ন ক সৃূরচ 

গ্রহণ। 

মশাক রদবগি রবরিন্ন 

ক সৃূরচ গ্রহণ। 

১৫ আেস্ট, ২০২০ তাররখ জাতীয় 

মশাক রদবি উপলগক্ষ আগলাচনা 

িিা,  বক’র  ধ ীয় প্ররতষ্ঠাগন 

মদায়া  াহরিল / প্রার্নৃা ও মশাক 

র োরলর আগয়াজন করগত হগব।  

পররচালক (প্রশািন), 

িরচব (মবাওজি), 

প্রধান রশক্ষক 

(গ াোংলা/খুলনা), 

অরিিাি ৃ

এোগিারিগয়শন ও 

িিাপরত/িাধারণ 

িম্পাদক, রিরবএ, 

 বক।  

6। শসনেম্বি

, ২০২০ 

০৪টি  নতুন ম ররন একাগড ীর 

রশক্ষা কা কৃ্র  চালু। 

 বক এ প্ররশক্ষণ মকন্দ্র ও 

মনৌ ান ওয়াকশৃপ চালু 

করার রবষগয় আগলাচনা। 

LoC-3 অনু ায়ী পররকল্পনা 

প্রধান প্ররশক্ষণ মকন্দ্র ততররর 

কা কৃ্র  গ্রহণ করগবন।  

িদস্য (প্রগকৌশল ও 

উন্নয়ন), পররচালক 

(প্রশািন), পররকল্পনা 

প্রধান ও প্রধান 

প্রগকৌশল (রি ও হা)। 

7। েনভম্বি, 

২০২০ 

বঙ্গবন্ধু নদী পদক প্রদান 

অনুষ্ঠাগনর আগয়াজন। 

বঙ্গবন্ধু নদী পদক প্রদান 

অনুষ্ঠাগনর আগয়াজন। 

রবআইডরিউটিএ’ মত ক রৃত 

র্াকাকাগল নদী উদ্ধার ও নদীর 

নাব্যতা রক্ষায় মচয়ারম্যান  গহাদয় 

ম  অবদান মরগখগেন তা 

িোংগ্রহপূবকৃ বঙ্গবন্ধু নদী পদগকর 

জন্য  গনানয়গনর রনর গি 

 ন্ত্রণালগয় পত্র মপ্ররণ রবষগয় 

আগলাচনা ও রিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  

িদস্য (হাাঃ ও ম াঃ) ,  

পররচালক (প্রশািন) 

ও িরচব (গবাওজি) 

8।  7 মাে ি 

2021 

7 মাে ি উদযািনে বিবভন্ন 

কম িসূেী গ্রহণ। 

জাতীয় কম িসূেীি িাোিাবে 

শিা ি মাধ্যবমক বিদ্যালয়, 

খুলোয় ক্ষুনদ িঙ্গিন্ধুি 

ভাষণ উিস্থািনেি বিষনয় 

আনলােো কিা হয়।  

৭ই মাে ি উদযািে উিলনক্ষ শিা ি 

মাধ্যবমক বিদ্যালয়, খুলোয় ক্ষুনদ 

িঙ্গিন্ধুি ভাষণ উিস্থািনেি বিষনয় 

বসদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া জাতীয় 

কম িসূেীি আনলানক মিক এ বিবভন্ন 

কম িসূেী গ্রহণ কিনত হনি।  

পররচালক (প্রশািন), 

িরচব (মবাওজি) এবোং  

প্রধান রশক্ষক 

(গ াোংলা/খুলনা) 

৯।  ১৭ই মাে ি 

২০২১ 

জাতীয় কম িসূেীি আনলানক 

কম িসূেী গ্রহণ।  

জাতীয় কম িসূেীি আনলানক 

মিকনত বিবভন্ন কম িসূেী 

বিষনয় আনলােো হয়।   

জাতীয় কম িসূেীি আনলানক 

মিকনত বিবভন্ন কম িসূেী গ্রহণ 

কিনত হনি।   

পররচালক (প্রশািন), 

িরচব (মবাওজি) ও 

প্রধান অর্ ৃও রহরক।  

 

িছি ব্যািী কম িসূেী িাস্তিায়নে প্রনয়াজেীয় িানজ  িিাদ্দ িাখাি জন্য প্রধাে অর্ ি ও বহসাি িক্ষণ কম িকতিানক অনুনিাধ কিা হয়। সভায় আি 

শকাে আনলােো ো র্াকায় সভািবত উিবস্থত সকলনক শুনভচ্ছা ও ধন্যিাদ জাবেনয় সভাি সমাবপ্ত শঘাষণা কনিে।   

 

 

স্বাক্ষবিত/ ১৮-০৯-১৯ 

    শেয়ািম্যাে 

 

  েং- ১৮.১৪.০১৫৮.১২৪.৩৮.০৫৪(অংে-১).১৮-                                                       শসনেম্বি ২০১৯ বরঃ।    

    
 

  বিতিণ : বিভাগ/নকাষ/োখা প্রধাে: 
 

             ............................................................... মিক, শমাংলা।  
 

অনুবলবি: 

১। সদস্য (                                         ),  মিক, শমাংলা।                                           

২।  িবিোলক (প্রোসে), মিক, শমাংলা।   

৩। শেয়ািম্যাে মনহাদনয়ি একান্ত সবেি, মিক, শমাংলা।  

৪। সভািবত/সাধািণ সম্পাদক, অবিসাস ি এযানসাবসনয়েে, মিক, শমাংলা।  

৫। সভািবত/সাধািণ সম্পাদক, বসবিএ, মিক, শমাংলা।  

                   স্বাক্ষবিত/ ১৮-০৯-১৯ 

              িবিোলক (প্রোসে) 


