
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
পািন স দ ম ণালয় 

শাসন-২ শাখা

িবষয়: াধীনতার মহান পিত জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমােনর ৪৪ তম শাহাদত বািষকীেত জাতীয় শাক
িদবস পালেন এ ম ণালেয়র কম িচ ড়া করেণর িনিম  অ ি তসভার কাযিববরণী।

সভাপিত কিবর িবন আেনায়ার 
 সিচব

সভার তািরখ ৩০ লাই ২০১৯ ি া
সভার সময় বলা ০৩.০০ ঘ কা।

ান পািন স দ ম ণালেয়র সে লন ক
উপি িত পিরিশ -ক
      সভাপিত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার কাজ  কেরন। সভায় পািন স দ ম ণালেয়র মাননীয় িতম ী জনাব জািহদ
ফা ক, এমিপ ও মাননীয় উপম ী জনাব এ ক এম এনা ল হক শামীম, এমিপ উপি ত িছেলন এবং েয়াজনীয় িনেদশনা দান
কেরন। সভার েত সভাপিত াধীনতার মহান পিত জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমােনর িতর িত গভীর া

াপন কেরন। সভায় গত বছের জাতীয় শাক িদবস পালেন এ ম ণালেয়র হীত কম িচ স েক অবিহত করা হয়। জাতীয়
শাকিদবস পালেন মি পিরষদ িবভােগ অ ি ত সভায় হীত িস া স হ েল ধেরন। মি পিরষদ িবভােগর হীত িস াে র

আেলােক এ বছেরর কম িচ িনেয় সভায় আগত ম ণালেয়র আওতাধীন সং ার িতিনিধগণ িব ািরত আেলাচনা কেরন। 

০২।       িব ািরত আেলাচনা শেষ সবস তভােব িনে া  িস া স হ হীত হয় :-
: নং জাতীয় শাক িদবেসর কম িচ বা বায়নকারী
০১. ১৫ই আগ  জাতীয় শাক িদবস ১লা আগ  হেত মাস াপী ম ণালয় এবং এর আওতাধীন 

সকল অিধদ র/সং ায় কমরত সকল কমকতা/কমচারী কােলা াজ ধারণ করেব। 
:-৩, পাসম ও সকল

সং া ধান
০২. ১৫ই আগ  জাতীয় শাক িদবেস ম ণালেয়র আওতাধীন সকল অিধদ র/সং ায় এবং 

মাঠ পযােয়র সকল অিফেস জাতীয় পতাকা অধনিমতভােব উে ালন করা হেব। 
সকল সং া 

০৩. ১৫ই আগ  পািন স দ ম ণালেয়র ন ে  সকাল ০৮.০০ টায় িনউ মেডল িডি  কেলজ 
া ন থেক সকল সং ার কমকতা/কমচারীেদর সম েয় শাক র◌্যািল হেব। শাক 

র◌্যািলেত ম ণালেয়র আওতাধীন িত  সং া িনজ িনজ ানার িনেয় অংশ হণ 
করেব। 

পাসম ও সকল
সং া ধান

০৪. ১৫ই আগ  বাদ আছর জাতীয় শাক িদবেস ম ণালেয়র আওতাধীন (বাংলােদশ পািন 
উ য়ন বাড ধান কাযালয় িতত) সকল অিধদ র/সং ায় এবং বাংলােদশ পািন উ য়ন 
বােডর মাঠ পযােয়র সকল অিফস/মসিজেদ কারআন তলওয়াত, িমলাদ ও দায়া 

মাহিফল এর আেয়াজন করেত হেব।

সকল সং া ধান 

০৫. ১৪ই আগ  বাদ আছর জাতীয় শাক িদবস উপলে  বাংলােদশ পািন উ য়ন বােডর 
ধান কাযালেয় কারআন তলওয়াত, িমলাদ ও দায়া মাহিফল এর আেয়াজন করেত 

হেব।

মহাপিরচালক, 
বাপাউেবা।

০৬. বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড ও অ া  সং ার আওতাধীন মাঠ পযােয়র সকল 
অিফসস হ জলা/উপেজলায় শাসন ক ক আেয়ািজত অ ােন এবং শাক র◌্যািলেত 
িনজ িনজ ানার িনেয় অংশ হণ করেব। এছাড়া, জলা/উপেজলার েত ক অিফস িনজ 
িনজ কাযালেয় শাক সভা ও আেলাচনা অ ােনর আেয়াজন করেব। 

মহাপিরচালক,
বাপাউেবা, বাহাজউঅ।

০৭. পািন স দ ম ণালেয়র ানার এবং বক বাপাউেবা তির বক ম ণালেয় হ া র 
করেব। 

মহাপিরচালক, 
বাপাউেবা।

১



০৮. জাতীয় শাক িদবস উপলে  বাংলােদশ পািন উ য়ন বােডর ধান কাযালেয় আগে র 
শষ স ােহ আেলাচনা সভার আেয়াজন করেত হেব। 

মহাপিরচালক, 
বাপাউেবা।

০৯. শাক িদবস উপলে  পািন স দ ম ণালেয়র আওতাধীন সং াস েহর সকল াপনায় 
আগামী ০৫ আগ  ২০১৯ তািরেখর েব ানার টানােনা হেব। ানাের “যতিদন রেব প া-
য না- গৗরী- মঘনা বহমান ততিদন রেব কীিত তামার শখ িজ র রহমান” উে খ বক 

ানােরর িডজাইন ম ণালয় ক ক তির বক সকল সং ায় রণ করা হেব। িবষয়  
পে র মা েম বাপাউেবা সকল জলা/উপেজলায় িনবাহী েকৗশলীগণেক অবিহত করেব।

া ামার, পাসম ও
সকল সং া ধান। 

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

 

কিবর িবন আেনায়ার 
সিচব

ারক ন র: ৪২.০০.০০০০.০৩২.২৩.০৭৪.১৭.২৮২ তািরখ: 
৩০ লাই ২০১৯

১৫ াবণ ১৪২৬

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালক-এর দ র, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
২) মহাপিরচালক , বাংলােদশ হাওর ও জলা িম উ য়ন অিধদ র
৩) মহাপিরচালক, নদী গেবষণা ইনি উট
৪) মহাপিরচালক , পািন স দ পিরক না সং া
৫) িনবাহী পিরচালক, আইডি উএম, মহাখালী, ঢাকা।
৬) িনবাহী পিরচালক, িসইিজআইএস, লশান, ঢাকা।
৭) সদ , যৗথ নদী কিমশন, বাংলােদশ
৮) মাননীয় িতম ীর একা  সিচব, িতম ীর দ র, পািন স দ ম ণালয়
৯) মাননীয় উপম ীর একা  সিচব, উপম ীর দ র, পািন স দ ম ণালয়
১০) একা  সিচব, সিচেবর দ র, পািন স দ ম ণালয়
১১) ি গত কমকতা, উ য়ন উইং, পািন স দ ম ণালয়
১২) ি গত কমকতা, শাসন, পািন স দ ম ণালয়
১৩) .......................................... (সকল অিধশাখা/শাখা), পািন স দ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

 

নাজ ল ইসলাম ইয়া 
িসিনয়র সহকারী সিচব

২


