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গণপ্রজাতন্ত্রীবাাংলাদেশ সরকার                           

কাররগরর রশক্ষা অরিেপ্তর 

এফ-৪/রব, আগারগাঁও প্রশাসরিক এলাকা 

শশদর বাাংলা িগর, ঢাকা-১২০৭। 

www.techedu.gov.bd 

 

বিষয়ঃ “জাতীয় শ াক বিিস” ২০২০ যথাযযাগ্য ময যািার সযে পালন উপলযে জাতীয় পয যাযয় গৃহীত কম যসূবির িাস্তিায়ন সংক্রান্ত 

সভার কায যবিিরণী। 

 

   

 

  সভার শুরুযত সভাপবত মযহািয় স্বাধীনতার মহান স্থপবত জাবতর বপতা িেিন্ধু শ খ মুবজবুর রহমাযনর স্মৃবতর প্রবত গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন কযরন। 

বতবন উপবস্থত সকলযক স্বাগত জাবনযয় সভা আরম্ভ কযরন। অত:পর বতবন আগামী ১৫ আগস্ট ২০২০ তাবরখ  বনিার জাতীয় শ াক বিিস 

পালন উপলযেে মন্ত্রীপবরষি বিভাযগ অনুবিত আন্ত:মন্ত্রণালয় ভার্চ যয়াল সভায় গৃহীত কম যসূবিসমূযহর মযে ব ো মন্ত্রণালযয়র কাবরগবর ও মাদ্রাসা 

ব ো বিভাগ সংবিষ্ট কম যসূবির ওপর আযলাকপাত কযরন। বতবন িযলন সরকার এ িছর স্বাধীনতার মহান স্থপবত জাবতর বপতা িেিন্ধু শ খ 

মুবজবুর রহমাযনর ৪৫ তম  াহািাৎ িাবষ যকীযত জাতীয় শ াক বিিস পালযনর কম যসূবি যথাযযাগ্য ময যািার সযে পালযনর বসদ্ধান্ত গ্রহন 

কযরযছ। সভাপবত মযহািয় অত্র অবধিপ্তযরর পবরিালক (পবরকল্পনা ও উন্নয়ন)-রুটিন িাবয়ত্ব পবরিালক (বপআইডব্লউ) জনাি শমাঃ 

জাহােীর আলম-যক আজযকর সভার বিষয়িস্তুর উপর আযলািনা করার জন্য অনুযরাধ জানান। বতবন জানান শয, বিগত িছযরর 

ন্যায় এ িছরও বিিসটি সুিুভাযি পালন করার লযেে আজযকর এ সভার আযয়াজন করা হযয়যছ। 

 

২। জনাি মনজুরুল কাযির, পবরিালক (প্র াসন) মন্ত্রীপবরষি বিভাযগ অনুবিত আন্ত:মন্ত্রণালয় ভার্চ যয়াল সভায় গৃহীত কম যসূবির মযে কাবরগবর 

ও মাদ্রাসা ব ো বিভাগ সংবিষ্ট কম যসূবিসমূহ ব্যাপকভাযি আযলািনা কযরন। অতঃপর পবরিালক (পবরকল্পনা ও উন্নয়ন)-রুটিন িাবয়ত্ব 

পবরিালক (বপআইডব্লউ) সংবিষ্ট সকলযক পয যায়ক্রযম উপস্থাবপত বিবভন্ন বিষযয়র উপর মতামত প্রিাযনর জন্য আহিান জানান। সভায় বিস্তাবরত 

আযলািনা-পয যাযলািনাযন্ত বনম্নরূপ বসদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:  

 

ক্র. 

নং 

মন্ত্রীপবরষি বিভাগ কর্তযক গৃহীত কম যসূবি অবধিপ্তর কর্তযক গৃহীত বসদ্ধান্ত িাস্তিায়নকারী মন্তব্য 

১ ক্রবমক-১(ক) ১৫ আগষ্ট ২০২০ তাবরখ 

 বনিার সরকাবর, আধা-সরকাবর, 

স্বায়ত্ব াবসত প্রবতিান, ব ো 

প্রবতিান ও শিসরকাবর ভিনসমূযহ 

জাতীয় পতাকা অধ যনবমত থাকযি। 

 

১) জাতীয় পতাকা অধ যনবমত রাখা। 

২) জাতীয় পতাকা বনবি যষ্ট মাপ অনুযায়ী 

মানসম্মত কাপযে যথাবনয়যম প্রস্তুত 

করযত হযি (যেঁো িা বিিণ য পতাকা 

ব্যিহার করা যাযিনা)। 

৩) যথাসমযয় জাতীয় পতাকা উযতালন 

ও অিনমযনর ব্যিস্থা করযত হযি। 

* কাবরগবর ব ো 

অবধিপ্তর  

* অবধিপ্তরাধীন সকল 

সরকাবর - শিসরকাবর 

ব ো প্রবতিান ও 

আঞ্চবলক 

পবরিালযকরকায যালয়। 

 

২ ক্রবমক-২ সকাল ৬:৩০ ঘটিকায় 

ধানমবি ৩২ নম্বর শরাযডরিেিন্ধু 

স্মৃবত জাদুঘযর জাবতর বপতা িেিন্ধু 

শ খ মুবজবুর রহমাযনর প্রবতকৃবতযত 

পুষ্পস্তিক অপ যণ এিং শমানাজাত। 

১) এ বিষযয় প্রবত িছযরর ন্যায় এ 

িছযরও মন্ত্রণালযয়র সাযথ সমন্বয় কযর 

বনযি য না অনুযায়ী কায যক্রযম অং গ্রহণ 

করযত হযি। 

* কাবরগবর ব ো 

অবধিপ্তর ও 

অবধিপ্তরাধীন ঢাকাস্থ 

প্রবতিানসমূহ। 

 

সভাপবত 
শমাঃ সাযনায়ার শহাযসন 

অবতবরক্ত সবিি ও মহাপবরিালক, কাবরগবর ব ো অবধিপ্তর। 

সভার তাবরখ ০৪/০৮/২০২০ বরঃ 

সভার সময় দুপুর ১২:০০ ঘটিকা 

স্থান অনলাইন Zoom Meeting 

উপবস্থবত 

সভায় কাবরগবর ব ো অবধিপ্তযরর সকল পবরিালক, সহকারী পবরিালক, ঢাকাস্থ কবরগবর ব ো 

প্রবতিানসমূযহর অেে ও কাবরগবর ব ো অবধিপ্তযরর সংবিষ্ট কম যকতযাগণ Zoom Video 

Conferencing এর মােযম অনলাইযন শযাগিান কযরন। 

কাবরগবর ব ো,  

সমৃদ্ধ িাংলাযি  
“ ব ো বনযয় গেি শি   

শ খ হাবসনার িাংলাযি  ” 

http://www.techedu.gov.bd/
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৩ ক্রবমক-৮ জাতীয় দিবনক ও 

সামবয়কীযত শক্রােপত্র প্রকা  

করযি। শপাষ্টার মুদ্রণ ও বিতরণ এিং 

িেিন্ধুর ওপর প্রামাণ্য িলবিত্র প্রি যন 

করযি। ব ো প্রবতিান/যগ্রাথ 

শসন্টারসহ গুরুত্বপূণ য স্থাযন জাতীয় 

শ াক বিিযসর শপাস্টার স্থাপন ও 

এলইবড শিাযড যর মােযম প্রিাযরর 

প্রযয়াজনীয় ব্যিস্থা করযত হযি। 

১) তথ্য মন্ত্রণালয়াধীন িলবিত্র ও 

প্রকা না অবিিপ্তরাধীনযজলা/উপযজলা 

পয যাযয়র প্রবতিান কর্তযক বিতরণকৃত 

শপাস্টার এিং সংবিষ্ট প্রবতিান কর্তযক 

দতরীকৃত ড্রপ ব্যানারসমূহ স্থাপন করযত 

হযি।  

 

 

২) এলইবড শিাড য/বডসযে শিাযড যর 

মােযম িেিন্ধুর ওপর প্রামাণ্য বিত্র/ 

িলবিত্র প্রিাযরর প্রযয়াজনীয় ব্যিস্থা 

গ্রহণকরযত হযি (এ শেযত্র তথ্য 

অবধিপ্তর/িলবিত্র ও প্রকা না অবিিপ্তর 

কর্তযক বনি যাবিত প্রামাণ্য বিত্র/ িলবিত্র 

প্রিার করযত হযি)।  

* কাবরগবর ব ো 

অবধিপ্তর  

* অবধিপ্তরাধীন সকল 

সরকাবর - শিসরকাবর 

ব ো প্রবতিান ও 

আঞ্চবলক 

পবরিালযকরকায যালয়। 

* কাবরগবর ব ো 

অবধিপ্তর 

শকন্দ্রীয়ভাযি 

সরিরাহকৃত 

শপাস্টার, শেস্টুন 

ইতোবি কাবরগবর ও 

মাদ্রাসা ব ো 

বিভাগ হযত 

সংগ্রহপূি যক তা 

ঢাকাস্থ বিবভন্ন 

ব ো প্রবতিাযন 

সরিরাহ ও 

প্রি যযনর ব্যিস্থা 

করযি।  

* অবধিপ্তরাধীন 

সকল সরকাবর - 

শিসরকাবর ব ো 

প্রবতিান স্ব-স্ব 

শজলা প্র াসযকর 

কায যালয়/ শজলা 

তথ্য অবেসাযরর 

কায যালয়/ উপযজলা 

বনি যাহী কম যকতযার 

কায যালয় হযত 

সংগ্রহপূি যক তা 

প্রি যযনর ব্যিস্থা 

করযি। যত্রতত্র 

ব্যিহার না কযর 

বনধ যাবরত শিাড য িা 

দৃশ্যমান জায়গায় 

প্রি যযনর ব্যিস্থা 

বনযত হযি। 

 

* অবধিপ্তরাধীন 

সকল প্রবতিান এ 

বিষযয় বনজস্ব 

কম যসূবি গ্রহণ ও 

িাস্তিায়ন করযি। 

৪ ক্রবমক-১১ সহায়ক কায যক্রম: 

(ক) ভার্চ যয়াল ফ্লাটেম য ব্যিহার কযর 

সরকাবর-যিসরকাবর সকল প্রাথবমক 

বিদ্যালয়, উি মােবমক বিদ্যালয়, 

মাদ্রাসা, কযলজ, শমবডকোল কযলজ ও 

বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য ব ো 

প্রবতিাযন জাতীয় শ াক বিিযসর সযে 

সেবতপূণ য আযলািনা সভা, কবিতা 

পাঠ, রিনা ও বিত্রাঙ্কন প্রবতযযাবগতা, 

বিত্র প্রি যনী, হামি-নাত প্রবতযযাবগতা 

এিং শিায়া মাহবেযলর আযয়াজন 

করযি। প্রাথবমক ও গণব ো 

মন্ত্রণালয় এিং ব ো মন্ত্রণালয় সংসি 

১) ভার্চ যয়াল ফ্লাটেম য ব্যিহার কযর 

জাতীয় শ াক বিিযস ক্রবমক নং ৪ এর 

কলাম ২ এ উবিবখত কায যক্রমসমূহ 

সম্পািন করযত হযি।  

২) জাতীয় শ াক বিিযসর সযে 

সেবতপূণ য রিনা ও বিত্রাংকন 

প্রবতযযাবগতা অনলাইযন সম্পািন এিং 

এর মূল্যায়ন প্রকা  ও সাটি যবেযকট 

প্রিান কায যক্রমও অনলাইযন সম্পন্ন 

করযত হযি। 

৩) ভার্চ যয়াল ফ্লাটেম য ব্যিহার কযর 

আযলািনা সভা ও শিায়া মাহবেযলর 

আযয়াজন করযত হযি।  

* কাবরগবর ব ো 

অবধিপ্তর  

* অবধিপ্তরাধীন সকল 

সরকাবর - শিসরকাবর 

ব ো প্রবতিান ও 

আঞ্চবলক 

পবরিালযকরকায যালয়। 

* অবধিপ্তরাধীন 

সকল প্রবতিান এ 

বিষযয় বনজস্ব 

কম যসূবি গ্রহণ ও 

িাস্তিায়ন করযি। 
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িাংলাযি  শটবলবভ যনর মােযম 

ছাত্র/ছাত্রীযির জন্য িেিন্ধুর 

জীিনীবভবতক আযলািনা অনুিাযনর 

আযয়াজন করযি। 

 

৪) সংসি িাংলাযি  শটবলবভ যনর 

মােযম ছাত্র/ ছাত্রীযির জন্য আযয়াবজত 

িেিন্ধুর জীিনীবভবতক আযলািনা 

অনুিান শিখার বনবমযত ব্যিস্থা গ্রহণ 

করযত হযি। 

৫ ক্রবমক-১৫ জাতীয় শ াক বিিযসর 

সযে সেবত শরযখ 

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ স্ব স্ব কম যসূবি 

প্রণয়ন ও সামাবজক দূরত্ব 

বনবিতপূি যক স্বাস্বেবিবধ অনুসরণ কযর 

িাস্তিায়ন 

করযি। জাতীয় শ াক বিিযসর অনুিা

ন আযয়াজযনর শেযত্র ভার্চযয়াল 

ফ্লাটেম য ব্যিহারযক অগ্রাবধকার বিযত 

হযি। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ জুলাই 

২০২০ এ একটি প্রস্তবতমূলক সভা এিং 

আগস্ট ২০২০ এর প্রথম সপ্তাযহ েযলা-

আপ সভা করযি। 

১) কাবরগবর ব ো অবধিপ্তর ও 

অবধিপ্তরাধীন সকল সরকাবর -

শিসরকাবর ব ো প্রবতিান স্ব স্ব 

কম যসূবি প্রণয়ন ও সামাবজক দূরত্ব 

বনবিতপূি যক স্বাস্বেবিবধ অনুসরণ কযর 

িাস্তিায়ন করযি।  

 

২) জাতীয় শ াক বিিযসর অনুিান আ

শয়াজযনর শেযত্র ভার্চযয়াল ফ্লাটেম য 

ব্যিহার অগ্রাবধকার বহসাযি গ্রহণ 

করযি। 

* কাবরগবর ব ো 

অবধিপ্তর  

* অবধিপ্তরাধীন সকল 

সরকাবর - শিসরকাবর 

ব ো প্রবতিান ও 

আঞ্চবলক 

পবরিালযকরকায যালয়। 

* অবধিপ্তরাধীন 

সকল প্রবতিান এ 

বিষযয় প্রযয়াজনীয় 

পিযেপ গ্রহণ 

করযি। 

৬ ক্রবমক-১৬ িেিন্ধুর অসমাপ্ত 

আত্মজীিনী, কারাগাযরর শরাজনামিা, 

বসযক্রট ডকুযমন্ট অি ইযন্টবলযজন্স 

ব্রাঞ্চ অন োিার অি বি শন ন িেিন্ধু 

শ খ মুবজবুর রহমান, আমার শিখা 

নয়া িীন ও িাংলাযি  ব শু একাযডবম 

কর্তযক ব শুযির জন্য প্রকাব ত 

িেিন্ধুর জীিনীবভবতক ২৬টি গ্রন্থ 

সকল ব ো প্রবতিান কর্তযক ক্রয় ও 

পাযঠর ব্যিস্থা এিং রাষ্ট্রীয় অনুিান, 

উপানুিাবনক ব ো কায যক্রম, ইমাম 

প্রব েণ কায যক্রযম পুরুষ্কার ও কৃতী 

ব োথীযির উপহার বহসাযি প্রিাযনর 

জন্য প্রযয়াজনীয় বনযি য না প্রিান 

করযত হযি। 

১) ক্রবমক নং ৬ এর কলাম ২ এ 

উযিবখত গ্রন্থসমূহ সকল ব ো প্রবতিান 

কর্তযক ক্রয় ও পাযঠর ব্যিস্থা গ্রহণ 

করযি। 

 

২) প্রবতিাযন অনুবিত 

প্রবতযযাবগতামূলক অনুিাযন 

ছাত্র/ছাত্রীযিরযক পুরুষ্কার বহসাযি ও 

কৃতী ব োথীযির উপহার বহসাযি িবণ যত 

গ্রন্থসমূহ শথযক প্রিান করযত হযি। 

* অবধিপ্তরাধীন সকল 

সরকাবর - শিসরকাবর 

ব ো প্রবতিান 

ও আঞ্চবলক 

পবরিালযকরকায যালয়। 

অবধিপ্তরাধীন 

সকল প্রবতিান এ 

বিষযয় বনজস্ব 

কম যসূবি গ্রহণ ও 

িাস্তিায়ন করযি। 

 

৩। আর শকান আযলািে বিষয় না থাকায় সভাপবত মযহািয় উপবস্থত সকলযক ধন্যিাি জাবনযয় সভার সমাবপ্ত শঘাষণা কযরন। 

 

 

শমাঃ সাযনায়ার শহাযসন 

অবতবরক্ত সবিি ও মহাপবরিালক, কাবরগবর ব ো অবধিপ্তর। 

 

স্মারক নম্বর: ৫৭.০৩.০০০০.০১৯.২৩.০৩৬.২০.২৪ 

তাবরখ: ২২ শ্রািণ ১৪২৭ 

০৬ আগস্ট ২০২০ 

বিতরণ (যজেিতার ক্রমানুসাযর নয়) : 

১) পবরিালক (প্র াসন/বপআইডবব্লউ/পবরঃ ও উন্নঃ/যভাযক নাল/বপআইইউ), কাবরগবর ব ো অবধিপ্তর, ঢাকা। 

২) আঞ্চবলক পবরিালক, ঢাকা/িট্টগ্রাম/রাজ াহী/ খুলনা/িবর াল/বসযলট/ময়মনবসংহ/রংপুর বিভাগ। 
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৩) অেে, শটকবনকোল টিিাস য শেবনং কযলজ/বসযলট ইবিবনয়াবরং কযলজ/ময়মনবসংহ ইবিবনয়াবরং কযলজ/েবরিপুর 

ইবিবনয়াবরং কযলজ/িবর াল ইবিবনয়াবরং কযলজ। 

৪) অেে, .................................... পবলযটকবনক ইনবস্টটিউট/িাংলাযি  ইনবস্টটিউট অি গ্লাস এি বসরাবমক/িাংলাযি  

ইনবস্টটিউট অি গ্রাবেক আট যস/িাংলাযি  সাযভ য ইনবস্টটিউট/যেনী কবম্পউটার ইনবস্টটিউট, শেনী/যভাযক নাল টিিাস য শেবনং 

ইনবস্টটিউট, িগুো। 

৫) অেে, ...........................যটকবনকোল স্কুল এি কযলজ(সকল)। 

৬) সহকারী পবরিালক( াখা-১/২/৩/৪/৫৬/৭/৮/৯/১০/বপআইডবব্লউ), কাবরগবর ব ো অবধিপ্তর, ঢাকা। 

৭) প্র াসবনক কম যকতযা, কাবরগবর ব ো অবধিপ্তর, আগারগাঁও, শ যর িাংলা নগর, ঢাকা। 

৮) প্রবতিান প্রধান, শিসরকাবর কাবরগবর ব ো প্রবতিান(সকল)। 

 

স্মারক নম্বর: ৫৭.০৩.০০০০.০১৯.২৩.০৩৬.২০.২৪ 

তাবরখ: ২২ শ্রািণ ১৪২৭ 

০৬ আগস্ট ২০২০ 

অনুরলরি (সেয় অবগরতর জন্য): 

১) অবতবরক্ত সবিি, প্র াসন ও উন্নয়ন অনুবিভাগ , কাবরগবর ও মাদ্রাসা ব ো বিভাগ। 

২) যুগ্মসবিি, প্র াসন ও অথ য, কাবরগবর ও মাদ্রাসা ব ো বিভাগ। 

৩) )  সরিব মদ ােদয়র একান্ত সরিব,  কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ, রশক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।   

৪) ভারপ্রাপ্ত কম যকতযা, আইবসটি শসল , কাবরগবর ব ো অবধিপ্তর(সভার কায যবিিরণী জরুরী বভবতযত ওযয়ি সাইযট প্রকায র 

অনুযরাধসহ)। 

৫) মহাপবরিালক মযহািযয়র ব্যবক্তগত সহকারী, কাবরগবর ব ো অবধিপ্তর, ঢাকা (মহাপবরিালক মযহািযয়র সিয় অিগবতর 

জন্য)। 

৬) নবথ। 

 

 

শমা: খুরব ি আলম 

সহকারী পবরিালক 

 

 

 

 

 


