
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, মেহরপরু 

সাধারণ শাখা

শহীদ িদবস ও আ জািতক মাতৃভাষা িদবস ২০১৯ পালন উপলে  িতমলূক সভার কাযিববরণী

সভাপিত মা: আতাউল গিন 
 জলা শাসক

সভার তািরখ ০৬.০২.২০১৯ ি .,
সভার সময় বলা ১০.৩০ ঘিটকা

ান জলা শাসেকর সে লনক
উপি িত পিরিশ  ‘ক’ ( া েরর মা সাের)।
সভার ারে  ভাষা আে ালেন আ ত াগকারী শহীদেদর আ ার মাগেফরাত কামনা কের সভাপিত উপি ত
সকল সদ েক াগত জািনেয় সভার কায ম  কেরন। সভাপিতর অ মিত েম অিতির  জলা

শাসক (সািবক) শহীদ িদবস ও আ জািতক মাতভৃাষা িদবস ২০১৯ পালন উপলে  গত ১৫.০১.২০১৯
তািরেখ অ ি ত সং িৃত িবষয়ক ম ণালয় কতকৃ গৃহীত িস াে র আেলােক এ বছেরর জাতীয় কমসিূচ পাঠ
কের শানান। িতবােরর ায় এবারও িদবসিট যথােযাগ  মযাদায় পালেনর জ  সভাপিত সকেলর সহেযািগতা
কামনা কের কমসিূচ ণয়েনর িনিম  উপি ত সদ গেণর মতামত আহবান কেরন।
০২। িব ািরত আেলাচনাপূবক জাতীয় কমসিূচর সােথ স িত রেখ এ জলায় যথােযাগ  মযাদায়
িদবসিট পালেনর লে  িন বিণত িস া সমহূ গৃহীত হয়: 

তািরখ সময় কমসিূচ/িস া বা বায়ন কতপৃ  
১৬/০২/২০১৯ িবধাজনক 

সমেয়
সকল িশ া িত ােন এ েশর 
চতনা ও তাৎপয শীষক রচনা 
িতেযািগতা ও িশ ক-

ছা /ছা ীেদর িনেয় আেলাচনা 
সভা

১. জলা িশ া অিফসার, মেহরপুর
২. জলা াথিমক িশ া অিফসার, মেহরপুর
৩. -  িশ া িত ান, মেহরপুর

১



১৬/০২/২০১৯ সকাল 
১০.০০ টা 

রচনা িতেযািগতা: 
িবষয়ঃ বায়া র ভাষা আে ালন

প ৪িট:
(ক) ৪থ িণ হেত ৫ম িণ
(খ) ৬  িণ হেত ৮ম িণ
(গ) ৯ম িণ হেত াদশ িণ

  (ঘ) াতক ও াতেকা র িণর 
ছা /ছা ী 

ান: িমশন লু, মেহরপুর
পিভি ক সময় িকংবা শ  

সংখ া কিমিট িনধারণ করেব

১. অিতির  জলা শাসক (রাজ ), 
মেহরপুর-আহবায়ক।

২. জলা িশ া অিফসার, মেহরপুর। 
৩. জলা াথিমক িশ া অিফসার, 
মেহরপুর। 

৪. ড. গাজী রহমান, অধ াপক (অবঃ), 
মেহরপুর সরকাির মিহলা কেলজ

৫. জনাব নূ ল আহেমদ, ভাষক (অবঃ), 
মেহরপুর, সরকাির মিহলা কেলজ।

৬. উপেজলা মাধ িমক িশ া অিফসার, 
মেহরপুর সদর 

৭.  ধান িশ ক, মেহরপুর সরকারী উ   
 িবদ ালয় 
৮. ধান িশ ক
মেহরপুর সরকারী বািলকা উ  িবদ ালয়

৯.  ধান িশ ক, িবএম মেডল 
সরকারী াথিমক িবদ ালয়

২১/০২/২০১৯ ১২.০১ টা ড. শহীদ শাম ে াহা পােক 
অবি ত ক ীয় শহীদ িমনাের 
পু বক অপণ 

ময়র, মেহরপুর পৗরসভােক ক ীয় শহীদ 
িমনার যথাযথভােব ত রাখার িনিম  

েয়াজনীয় ব ব া হণ করার জ  অ েরাধ 
করা হেলা। 

 ২১/০২/২০১৯ সেূযাদেয়র 
সােথ সােথ 

জলার সকল িশ া িত ােন 
এবং সরকাির আধাসরকাির ও 

ায় শািসত িত ােনর ভবন ও 
বসরকাির ভবনসমেূহ সিঠক 

মােপর জাতীয় পতাকা অধনিমত 
রেখ উে ালন

১. িশ া িত ান ধান (সকল), মেহরপুর
২. সরকাির আধাসরকাির ও ায় শািসত 
দ র ধান (সকল), মেহরপুর

২১/০২/২০১৯ ভার ৭.০০ 
টা 

িশ া িত ানসমহূ কতকৃ িনজ 
িনজ ব ব াপনায় ভাত ফির

িশ া িত ান ধান (সকল), মেহরপুর
( জলা িশ া অিফসার/ জলা াথিমক িশ া 

অিফসার, মেহরপুর িবষয়িট িনি ত করেবন)

সকাল 
৯.০০ টা 

থেক
 কের 

িদনব াপী 

খালা াক এর উপের 
এ েশর চতনার উপর 

াম মাণ সাং িৃতক 
অ ান পিরচালনা 

১. জলা তথ  অিফসার, মেহরপুর-আহবায়ক
২. সাধারণ স াদক, জলা িশ কলা 
একােডিম, মেহরপুর
৩. মাছাঃ ফৗিজয়া আফেরাজ তিুল 
সভাপিত, উদীচী িশ ীেগা ী, মেহরপুর
৪. জনাব আশরাফ মাহমদু
িশ ী, িবিটিভ ও বতার 
৫. জনাব এখলাচরু রহমান টাবলু
জলা িশ কলা একােডিম, মেহরপুর।

২



২১/০২/২০১৯ সকাল 
১০.০০ টা 

(ক) িশ  একােডিমেত িশ েদর 
এ শ সং া  কিবতা, হােতর 
লখা, িচ াংকন ও 
দশা েবাধক সংগীত 
িতেযািগতা 

(খ) অ ান শেষ পুর ার 
িবতরণী

১. সহকারী কিমশনার (ভূিম), মেহরপুর 
সদর- আহবায়ক
২. জনাব হাসা ামান মােলক 
উপাধ  (অবঃ), মেহরপুর সরকাির কেলজ
৩. জলা িশ  িবষয়ক কমকতা, মেহরপুর। 
৪. সাধারণ স াদক, জলা িশ কলা 
একােডিম, মেহরপুর।
িবচারকম লী: 
১. সহকারী কিমশনার (ভূিম), মেহরপুর 
সদর 
২. অধ াপক মাঃ সাই র রহমান, ভাষক 
(অবঃ) গাংনী সরকাির িড ী কেলজ, গাংনী
৩. জনাব মাঃ আ ু াহ আল আিমন 
(ধমুেকত)ু
সহেযাগী অধ াপক, মেহরপুর সরকারী 
কেলজ  

২১/০২/২০১৯ বাদ জাহর সকল মসিজেদ ভাষা 
শহীদেদর েহর  মাগেফরােতর 
জ  িনজ িনজ ব ব াপনায় 
িবেশষ মানাজাত 

০১. উপ-পিরচালক 
ইসলািমক ফাউে ডশন, মেহরপুর।
০২. -  মসিজদ কতপৃ  ।

২১/০২/২০১৯ িবধামত 
সমেয়

মি র, িগজা, প ােগাডা ও 
অ া  ধমীয় উপাসনালেয় 
ভাষা শহীদেদর আ ার শাি  
কামনা কের িবেশষ াথনা । 

সংি  কতপৃ ।

২১/০২/২০১৯ স া ৬.৩০ 
টা

ভাষা সিনকেদর সংবধনা, 
সিমনার, আেলাচনা সভা ও 

পুর ার িবতরণী ।
ান: ড. শহীদ সাম ে াহা 

পাক, মেহরপুর 

সংি  উপ-কিমিট

স া ৭.৩০ 
টা 

 সাং িৃতক অ ান ও নাটক 
ান: ড. শহীদ সাম ে াহা 

পাক, মেহরপুর 

সংি  উপ-কিমিট

০৩. সিমনার, আেলাচনা সভা, পুর ার িবতরণী ও সাং িৃতক অ ান ভুােব বা বায়েনর জ  িন বিণত উপ-
কিমিট গঠন করা হেলাঃ               
            ০১.        অিতির  জলা শাসক (সািবক), মেহরপুর                                                          
  আহবায়ক 
           ০২.        জনাব নূ ল আহেমদ, ভাষক (অবঃ), মেহরপুর সরকাির মিহলা কেলজ                               
  সদ
           ০৩.       ড. গাজী রহমান, অধ াপক (অবঃ), মেহরপুর সরকাির মিহলা কেলজ                                    
 সদ  
            ০৪.        জলা তথ  অিফসার, মেহরপুর                                                                                 
 সদ

              ০৫.       জনাব মাঃ আশকার আলী, উপেদ া, জলা আওয়ামীলীগ, মেহরপুর                                    
৩



 সদ  
              ০৬.       জনাব মাঃ আ লু হািলম, িসিনয়র সহ-সভাপিত, জলা আওয়ামীলীগ, মেহরপুর                    
   সদ
              ০৭.        জনাব আ সু সামাদ বাবল ুিব াস, সহ-সভাপিত, জলা আওয়ামীলীগ, মেহরপুর                  
     সদ
০৮.       জনাব মাঃ সাইফুল ইসলাম সিলম, সাধারণ স াদক, জলা জাতীয় পািট, মেহরপুর                          
    সদ
            ০৯.        জনাব ক এম আতাউল হািকম লাল িময়া, সাধারণ স াদক, জলা ীড়া সং া, মেহরপুর      
   সদ
            ১০.        জনাব মাঃ মিফজুর রহমান, সাধারণ স াদক, জলা িশ কলা একােডিম, মেহরপুর              
    সদ
            ১১.        জনাব মাঃ সাই র রহমান, সাধারণ স াদক, মেহরপুর িথেয়টার                                     
  সদ  
            ১২.        মাছাঃ ফৗিজয়া আফেরাজ তিুল, সভাপিত, উদীচী িশি গা ী, মেহরপুর                             
   সদ

              ১৩.       জনাব আশরাফ মাহমদু, িশ ী, িবিটিভ ও বতার                                                            
  সদ  
              ১৪.        জনাব ল আহেমদ, সহ-সভাপিত জলা িশ কলা একােডিম, মেহরপুর                           
     সদ  
              ১৫.        জনাব এখলাচরু রহমান টাবল,ু জলা িশ কলা একােডিম, মেহরপুর                                   
 সদ  
০৪.     ভাষা সিনকেদর সংবধনা উপ-কিমিটঃ 
            ০১.        ড. গাজী রহমান, অধ াপক (অবঃ), মেহরপুর সরকাির মিহলা কেলজ                              
 আহবায়ক 
            ০২.        মাহাঃ মারাদ হােসন, ভাষক, মিুজবনগর সরকাির িড ী কেলজ                                      
  সদ
            ০৩.       তাজাে ল আযম, সভাপিত, মেহরপুর জলা স াব                                                    
সদ  
            ০৪.        িজএফ মামনু লাকী, সাংবািদক, মেহরপুর                                                                    
 সদ
আগামী ১৫.০২.২০১৯ ি . তািরেখর মেধ  মেহরপুর জলায় আেরা জীিবত ভাষা সিনক আেছন িকনা স িবষেয়
তথ  ও ত সহ িব ািরত িতেবদন দািখল করার জ  উপ-কিমিটর আহবায়কেক অ েরাধ করা হয়। 
০৫.    শহীদ িমনাের পু বক দােনর ে  আইন-শংৃখলা র া ও সািবক ব ব াপনায় িন বিণত উপ-কিমিট
গঠন করা হেলাঃ 
            ০১.        উপ-পিরচালক, ানীয় সরকার, মেহরপুর                                                              
  আহবায়ক 
            ০২.        অিতির  পুিলশ পার, মেহরপুর                                                                              
সদ
            ০৩.       উপেজলা িনবাহী অিফসার, মেহরপুর সদর                                                                    
সদ  
            ০৪.        কমা ড া ট, আনসার ও িভিডিপ, মেহরপুর                                                                    
 সদ
            ০৫.       অিফসার ইনচাজ, মেহরপুর সদর থানা                                                                        
 সদ

৪



            ০৬.       জলা তথ  অিফসার, মেহরপুর                                                                                
 সদ                ০৭.        জলা িশ  িবষয়ক কমকতা, মেহরপুর                                                                
        সদ
            ০৮.      চয়ারম ান, জলা পিরষদ, মেহরপুর এর িতিনিধ                                                          
 সদ              ০৯.        ময়র, মেহরপুর পৗরসভা এর িতিনিধ                                                                
      সদ  
            ০৯.        সাধারণ স াদক, জলা িশ কলা একােডিম, মেহরপুর                                                    
 সদ
            ১০.        সভাপিত, স াব, মেহরপুর                                                                                   
সদ
            ১১.        জনাব মাঃ মাশারফ হােসন, িনবাহী পিরচালক, পলাশীপাড়া সমাজ কল াণ সিমিত                
  সদ  
০৬.       পতাকা উে ালন পযেব ণ উপ-কিমিটঃ
            ০১.        জনাব মাহা দ মামনু, রিভিনউ ডপুিট কােল র, মেহরপুর                                       
  আহবায়ক
            ০২.        অিফসার ইন চাজ, মেহরপুর সদর থানা                                                                       
 সদ
            ০৩.       উপেজলা মাধ িমক িশ া অিফসার, মেহরপুর সদর                                                        
  সদ
            ০৪.        উপেজলা াথিমক িশ া অিফসার, মেহরপুর সদর                                                          
 সদ
            ০৫.       ময়র, মেহরপুর পৗরসভা এর িতিনিধ                                                                      
 সদ  
            ০৬.       সাধারণ স াদক, স াব, মেহরপুর                                                                        
 সদ
            

িদবসিট যথােযাগ  মযাদায় পালেনর জ  জাতীয় পতাকা অধনিমত রেখ উে ালেনর িবষয়িট
উপিরি িখত উপ-কিমিট সেরজিমেন পযেব ণ কের িনি ত করেবন। গিঠত উপ-কিমিট ত সভা
আহবান কের এ িবষেয় পরবতী েয়াজনীয় ব ব া হণ করেবন।

০৭.        অ া  িস া সমহূঃ
(১) গৃহীত সকল কমসিূচ বা বায়েনর সািবক সম য় ও ত াবধােনর দািয়ে  থাকেবন জলা

শাসক, মেহরপুর।
(২) সকল কমসিূচেত আইন-শংৃখলা র ােথ েয়াজনীয় সংখ ক পুিলশ ফাস িনেয়ােগর ব ব া

হেণর জ  পুিলশ পার, মেহরপুরেক অ েরাধ করা হয়।
(৩) ক ীয় শহীদ িমনার ও এর আেশপােশর এলাকা অ ান উপেযাগী কের সি তকরণ,
শহের ধান ধান সড়ক ও সড়ক ীপসমহূ আ না অি ত বণমালা ও বাণী স িলত
ব ানার এবং ফ নু ারা সি তকরেণর েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  ময়র,
মেহরপুর পৗরসভােক অ েরাধ করা হয়।

(৪) ক ীয় শহীদ িমনাের পু বক অপণ অ ােনর ধারা িববরণী চােরর ব ব া হণ
এবং কমপে  ২ ঘ টা পূেব ক ীয় শহীদ িমনাের শ য  িদেয় এ েশর গান চােরর

েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  জলা তথ  অিফসার, মেহরপুরেক অ েরাধ করা হয়। এছাড়াও
গৃহীত সকল কমসিূচেত েয়াজন মািফক শ য  সরবরাহ করার জ  জলা তথ  অিফসার,
মেহরপুরেক অ েরাধ করা হয়। িব ািরত তদারিক ও সম য় করেবন এ কাযালেয়র নজারত

৫



ডপুিট কােল র।
(৫) জলার িবিভ  কমসিূচর সংবাদ জাতীয় দিনক পি কা েলােত তেুল ধরার জ  মেহরপুর

স াব এবং মেহরপুর জলা স াব সভাপিত
ও সাংবািদকগণসহ ানীয় পি কার স াদকগণেক অ েরাধ করা হয়।
(৬) অ ােন সাব িণক িব ৎ সরবরাহ িনি ত করার েয়াজনীয় ব ব া হেণর
জ  িনবাহী েকৗশলী, ওেজাপািডেকািল:, মেহরপুরেক অ েরাধ করা হয়।
(৭) উপেজলা িনবাহী অিফসার, গাংনী ও মিুজবনগর িনজ উপেজলায় জলা
কমসিূচ/সরকাির কমসিূচর সােথ স িত রেখ িদবসিট পালেনর েয়াজনীয় ব ব া হণ
করেবন। এছাড়া উপেজলা িনবাহী অিফসার, গাংনী ু  ন-ৃ গা ীর জ  শহীদ িদবস ও
আ জািতক মাতভৃাষা িদবস ২০১৯ পালন উপলে  অ ান আেয়াজেনর ব ব া হণ করেবন।
(৮) বায়া র ভাষা আে ালন শীষক রচনা িতেযািগতা ( াথিমক, মাধ িমক ও কেলজ পযােয়র
ছা /ছা ী) আগামী ১৬/২/২০১৯ তািরেখর মেধ  স  কের ১ম ান অিধকারীেদর নােমর
তািলকা রচনাসহ জলা শাসেকর িনকট রেণর ব ব া (সংি  উপকিমিট) হণ করেবন।
(৯) িজ.এফ মামনু লাকী, ানীয় সাংবািদক, মেহরপুর জলায় যােদর ভাষা সিনক িহেসেব
সংবধনা দয়া হয় তােদর মেধ  ০২ ( ই) জন ভাষা সিনক নন মেম দাবী কেরন এবং তার
দাবীর পে  িকছ ুতথ  উপ াপন কেরন। সভাপিত এ িবষেয় সভায় উপি ত সকলেক মতামত

দােনর জ  অ েরাধ কেরন। ড. গাজী রহমান, অধ াপক (অবঃ), মেহরপুর সরকাির মিহলা
কেলজ, মাহাঃ মারাদ হােসন, ভাষক, মিুজবনগর সরকাির িড ী কেলজ, তাজাে ল আযম,
সভাপিত, মেহরপুর জলা স াব ও সভায় উপি ত আেরা অেনেক িজ.এফ মামনু লাকীর
উ ািপত দাবীিট সিঠক নয় মেম জানান। সভায় সবস িত েম িস া  গৃিহত হয় য, উি িখত
০২ ( ই) জন ভাষা সিনকেক সংবধনা দয়া যায়। এছাড়া সভায় উ  িবষেয় ০৪ (চার)
সদ িবিশ  উপ-কিমিট গঠনপূবক আগামী ১৫.০২.২০১৯ ি . তািরেখর মেধ  মেহরপুর জলায়
আেরা জীিবত ভাষা সিনক আেছন িকনা স িবষেয় তথ  ও ত সহ  িব ািরত িতেবদন দািখল
করার জ  উপ-কিমিটর আহবায়কেক অ েরাধ করা হয়।   
(১০) গিঠত উপকিমিটসমহূ সদ  কাঅ  করেত পারেব।

            
            সভায় আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় সভাপিত উপি ত সকল সদ েক ধ বাদ জািনেয় সভার
সমাি  ঘাষণা কেরন। 

 

মা: আতাউল গিন 
জলা শাসক

ারক ন র: ০৫.৪৪.৫৭০০.০০৬.২৩.০০১.১৭.৮৯ তািরখ: 
১১ ফ য়াির ২০১৯

২৯ মাঘ ১৪২৫

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) : 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ 
২) সিচব (ভার া ), সং িৃত িবষয়ক ম ণালয়
৩) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, খলুনা
৪) পিুলশ পার, মেহরপরু।
৫) িসিভল সাজন, মেহরপরু।

৬



৬) িনবাহী েকৗশলী, গণপতূ িবভাগ, মেহরপরু।
৭) অধ , মেহরপরু সরকাির কেলজ/ মেহরপরু সরকাির মিহলা কেলজ/মিুজবনগর সরকাির িড ী
কেলজ।
৮) উপ পিরচালক, ানীয় সরকার, জলা শাসেকর কাযালয়, মেহরপরু
৯) অিতির  জলা শাসক, সািবক, জলা শাসেকর কাযালয়, মেহরপরু
১০) অিতির  জলা শাসক, রাজ , জলা শাসেকর কাযালয়, মেহরপরু
১১) অিতির  জলা ম ািজে ট, এিডএম, জলা শাসেকর কাযালয়, মেহরপরু
১২) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, সদর, মেহরপরু
১৩) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, মিুজবনগর, মেহরপরু
১৪) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, গাংনী, মেহরপরু
১৫) .......................................................................,
..............................................................
১৬) সহকারী া ামার, আইিসিট শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, মেহরপরু। (ওেয়ব পাটােল

কােশর অ েরাধসহ)

 

মা: আতাউল গিন 
জলা শাসক
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