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২৫ মাচ গণহত া িদবস-২০১৯ পালন এবং ২৬ মাচ মহান াধীনতা ও জাতীয় িদবস ২০১৯ উদযাপন
উপলে জাতীয় কমসূিচ ণয়ন ও বা বায়েনর লে অ ি ত এ জলার িতমূল ক সভার কাযিববরণী
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সভার ারে সভাপিত উপি ত সকলেক াগত জানান। ব েব র
েত িতিন গভীর
ার সােথ রণ
কেরন হাজার বছেরর
বাঙািল জািতর িপতা ও াধীনতার মহান পিত ব ব ু শখ মুিজবুর
রহমান, মহান মুি যুে নতৃ দানকারী জাতীয় চার নতা সয়দ নজ ল ইসলাম, তাজউি ন আহেমদ, ক াে ন
এম মন র আলী ও এ এইচ এম কাম
ামান এবং সকল বীর মুি েযা া যােদর
আ ত ােগ বাংলােদশ একিট াধীন ও সাবেভৗম রা পেয়েছ। অতঃপর অিতির
জলা শাসক (সািবক),
মেহরপুর কতৃক ‘২৫ মাচ গণহত া িদবস পালন এবং ২৬ মাচ মহান াধীনতা ও জাতীয় িদবস ২০১৯’ উদযাপন
উপলে মুি যু িবষয়ক ম ণালয় হেত িরত ২০.০১.২০১৯ তািরেখ অ ি ত সভার কাযিববরণীেত বিণত
জাতীয় কমসূিচ সভায় পাঠ কের শানােনা হয়। জাতীয় জীবেনর অত তাৎপযপূণ ২৫ মাচ এবং ২৬ মাচ এই
িদবস িট যথােযাগ মযাদা ও ভাবগা ীেযর সােথ পালেনর জ িতিন সকেলর সহেযািগতা কামনা কেরন।
০২। আেলাচনায় উ ািপত মতামেতর িভি েত সবস িত েম ২০১৯ সােলর ২৫ মাচ গণহত া িদবস পালন
উপলে িন প িস া গৃহীত হয়:
(ক) আগামী ০৪-০৩-২০১৯ থেক ২৫-০৩-২০১৯ ি . পয
ুল/কেলজ/মা াসাসহ সকল িশ া িত ােন
িবিশ ব ি /বীর মুি েযা ােদর কে ঠ ২৫ মাচ গণহত ার ৃিতচারণ ও আেলাচনা করা।
বা বায়েন: জলা িশ া অিফসার, জলা াথিমক িশ া অিফসার, জলা তথ অিফসার, উপেজলা িনবাহী
অিফসার (সকল), বীর মুি েযা াগণ এবং সংি উপ-কিমিট।
(খ) গণহত ার উপর লভ আেলাকিচ / ামাণ িচ
দশেনর ব ব া হণ করা।
বা বায়েন: জলা তথ অিফস, ময়র, মেহরপুর পৗরসভা এবং সংি উপ-কিমিট।
(গ) গণহত া িদবস উপলে আেলাচনা সভা করা।
বা বায়েন: উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), জলা তথ অিফস এবং সংি উপ-কিমিট।
(ঘ) ২৫ মাচ ১৯৭১ ি . রােত িনহতেদর আ ার মাগিফরাত কামনা কের বাদ জাহর সকল মসিজেদ িবেশষ
মানাজাত এবং অ া উপাসনালয় েলায় িবধাজনক সমেয় াথনার আেয়াজন করা।
বা বায়েন: উপপিরচালক, ইসলািমক ফাউে ডশন, মেহরপুর, উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), সকল ধমীয়
উপাসনালয়।
(ঙ) গণহত া ও মুি যু িবষয়ক সাং ৃিতক অ ান।
বা বায়েন: জলা িশ কলা একােডিম, জলা তথ অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), সংি উপকিমিট।
(চ) জাতীয় গণহত া িদবস পালন উপলে আগামী ২৫.০৩.২০১৯ তািরখ রাত ৯.০০ থেক ৯.০১ িমিনট পয
১

১িমিনেটর জ
তীিক াক-আউট (জ ির ান ব তীত) এর কমসূিচ বা বায়ন করা।
বা বায়েন: িনবাহী েকৗশলী, ওেজাপািডেকা িলঃ, িজএম, প ী িব ৎ, মেহরপুর।
০৩। আেলাচনায় উ ািপত মতামেতর িভি েত সবস িত েম ২০১৯ সােলর ২৬ মাচ মহান াধীনতা ও জাতীয়
িদবস উদযাপন উপলে িন প িস া গৃহীত হয়:
(ক) মহান াধীনতা ও জাতীয় িদবেস সকল সরকাির/ বরসকাির িশ া িত ােন মহান াধীনতা ও
জাতীয় িদবেসর তাৎপয তুেল ধের িবতক িতেযািগতা ও রচনা লখা িতেযািগতাসহ সং িতপূণ অ ান করা।
বা বায়েন: জলা িশ া অিফসার, জলা াথিমক িশ া অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল)।
(খ) মহান াধীনতা ও জাতীয় িদবেসর পূেব মাবাইল কাট পিরচালনা করার মাধ েম জনগণেক িবিধ
মাতােবক জাতীয় পতাকা ব বহােরর িবষেয় উ ু করা।
বা বায়েন: সংি উপকিমিট, উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), জলা তথ অিফসার, মেহরপুর।
(গ) সকল সরকাির/আধাসরকাির/ ায় শািসত ও বসরকাির ভবেন িবিধ মাতােবক সিঠক মাপ ও রেঙর
জাতীয় পতাকা উে ালন যথাযথভােব িনি ত করা। বা বায়েন: উপেজলা িনবাহী অিফসার/সংি
িত ান/ভবনসমূেহর মািলকগণ।
(ঘ) ২৬.০৩.২০১৯ স া হেত
পূণ সরকাির/আধাসরকাির/ ায় শািসত এবং বসরকাির ভবন/ াপনাসমূেহ
আেলাকস া করা।
বা বায়েন: সকল দ র/িবভাগ/সং া/ িত ান।
(ঙ) তু েষ একি শ বার তাপ িন ব ব া হণ।
বা বায়েন: পুিলশ পার, মেহরপুর ও উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল)।
(চ) সূেযাদেয়র সােথ সােথ শহীদ ৃিতেসৗেধ পু বক অপণ করা। (মহামা রা পিত এবং মাননীয় ধানম ীর
পু বক অপেণর পূেব পু বক অপণ/ তাপ িন না করা।
(ছ) মুি যুে র চতনােক উ ীিবত করার লে সকােল চকাওয়াজ অ ােনর আেয়াজন করা।
বা বায়েন: জলা িশ া অিফসার, জলা াথিমক িশ া অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), সংি
উপ-কিমিট।
(জ) জািতর শাি , সমৃি ও অ গিত কামনা কের মসিজদ, মি র, গীজা, প ােগাডা ও অ া উপসনালেয়
অ ান পিরচালনার অেয়াজন করা। জি বাদ থেক দশেক মু রাখার লে বাদ জাহর আেলাচনা ও িবেশষ
মানাজােতর ব ব া করা এবং অ া উপাসনালেয় িবধাজনক সমেয় াথনা করা।
বা বায়েন: উপপিরচালক, ইসলািমক ফাউে ডশন, মেহরপুর ও উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল)।
(ঝ) মিহলােদর অংশ হেণ মুি যু িভি ক আেলাচনা সভার আেয়াজন করা এবং িশ একােডিম কতৃক
মুি যু িভি ক িশ েদর িচ া ন িতেযািগতার আেয়াজন করা।
বা বায়েন: মিহলা িবষয়ক কমকতা, জলা িশ িবষয়ক কমকতা ও চয়ারম ান, জাতীয় মিহলা সং া, মেহরপুর
শাখা।
(ঞ) ৃিতেসৗধ ান অ ান উপেযাগীকরণসহ শহেরর ধান ধান সড়ক ও সড়ক ীপসমূহ জাতীয় পতাকাসহ
িবিভ পতাকা ারা সি তকরণ। বা বায়েন: ময়র, মেহরপুর পৗরসভা, উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল)
(ট) মুি েযা ােদর সংবধনা অ ােনর আেয়াজন করা। বা বায়েন: সংি
উপ-কিমিট ও উপেজলা িনবাহী
অিফসার (সকল)।
(ঠ) দশনী ফুটবল ম াচ খলার আেয়াজন করা।
বা বায়েন: জলা ীড়া সং া, উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল)।
(ড) জলা/উপেজলা িমলনায়তেন, উ ু
ােন মুি যু িভি ক মাণ িচ
দশনীর আেয়াজন করা।
বা বায়েন: জলা তথ অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল)।
(ঢ) জািতর িপতা ব ব ু শখ মুিজবুর রহমান এর ঐিতহািসক ৭ মােচর ভাষেণর তাৎপয এবং দেশর উ য়ন
অ গিত িবষেয় আেলাচনা সভার আেয়াজন করা।
বা বায়েন: উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), সংি উপ-কিমিট।
(ণ) সকল িশ া িত ানসমূেহ িবিশ ব ি বগ এবং ানীয় বীর মুি েযা ােদর আম ণ জািনেয় তােদর
বীর গাথামূলক ও অিভ তা/ব ব িশ া িত ােনর ছা -ছা ীেদর শানােনার ব ব া করা।
২

বা বায়েন: জলা িশ া অিফসার, জলা াথিমক িশ া অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল)।
০৪। ২৫ মাচ গণহত া িদবস পালন উপলে ২০১৯ ি
াে র কমসূিচ:
তািরখ ও সময়
কমসূিচ/ ান
বা বায়ন কতৃপ
০৪-৩-২০১৯
ুল/কেলজ/মা াসাসহ সকল িশ া
জলা িশ া অিফসার
থেক
িত ােন িবিশ ব ি /বীর
জলা াথিমক িশ া অিফসার, কািরগির ও
২৫-৩-২০১৯ মুি েযা ােদর কে ঠ ২৫ মাচ গণহত ার
মা াসা িত ান ধান, জলা তথ অিফসার,
পয
ৃিতচারণ ও আেলাচনা সভা।
উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল) এবং ানীয়
বীর মুি েযা াগণ
২৫-৩-২০১৯ গণহত ার উপর দূলভ
জলা তথ অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসার
(সকাল থেক) আেলাকিচ / ামা িচ /িভিডও ি প
(সকল), মেহরপুর
দশনী
মেহরপুর পৗরসভা
ান: শহীদ ড. সাম ে াহা পাক
২৫-৩-২০১৯ ২৫ মাচ রােত িনহতেদর রেণ িবেশষ
উপপিরচালক, ইসলািমক ফাউে ডশন ও উপেজলা
িবধাজনক
মানাজাত/ াথনা
িনবাহী অিফসার (সকল),
সমেয়
২৫-৩-২০১৯ ২৫ মাচ গণহত া িদবস উপলে
উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল)
সকাল
আেলাচনা সভা
সংি উপ-কিমিট
১০-০০টা
ান: জলা শাসক কাযালেয়র
সে লনক
২৫-৩-২০১৯ গণহত া ও মুি যু িবষয়ক
জলা িশ কলা একােডিম
স া ৬-৩০টা গীিতনাট /সাং ৃিতক অ ান
ান: শহীদ ড. সাম ে াহা পাক
২৫-৩-২০১৯ সারা দেশ তীিক াক-আউট ০১
িনবাহী েকৗশলী ওেজাপািডেকা িলঃ িজএম, প ী
(রাত ০৯-০০ িমিনেটর জ (জ ির াপনা ব তীত)
িব ৎ, মেহরপুর
থেক ০৯-০১
পয িমিনট)
০৫। ২৬ মাচ াধীনতা ও জাতীয় িদবস উদযাপন উপলে কমসূিচ:
তািরখ ও সময়
কমসূিচ/ ান
বা বায়ন কতৃপ
২০-৩-২০১৯
িশ েদর রচনা িতেযািগতাঃ
(ক) সংি উপ-কিমিট
(সকাল ১০.০০ টা) িবষয়ঃ ব ব ুর ৭ মােচর ভাষণ ও তাৎপয
(খ) জলা তথ অিফসার,
৪থ থেক ৫ম িণ (ক প)
মেহরপুর (ব াপক চার
৬ থেক ৮ম িণ (খ প)
করেবন)
৯ম থেক াদশ িণ (গ প)
াতক থেক াতেকা র িণ (ঘ প)
ান: সরকাির বািলকা উ িবদ ালয়, মেহরপুর।

২৫-৩-২০১৯
িশ েদর মুি যু িভি ক িচ াংকন, রচনা, কিবতা আবৃি সহ সংি উপ-কিমিট
(সকাল ৯.০০ টা) সাং ৃিতক অ ান ও িবিবধ িতেযািগতা
ান: জলা িশ একােডিম, মেহরপুর
২৬-৩-২০১৯
ক) একি শবার তাপ িনর মাধ েম িদবেসর ভ সূচনা
১. অিফসার ইন চাজ
( তু েষ)
ান: শহীদ ড. সাম ে াহা পাক
মেহরপুর সদর থানা।
২. আর আই অব পুিলশ,
মেহরপুর

৩

২৬-৩-২০১৯
(সূেযাদেয়র
সােথ সােথ)

২৬-৩-২০১৯

খ) সকল সরকাির, আধা-সরকাির, ায় শািসত এবং
বসরকাির ভবেন জাতীয় পতাকা উে ালন
গ) শহেরর সহেজ দৃ মান উঁচু ান ( পৗরসভার পািনর
ট াংেকর উপর)/ভবনসমূেহ বৃহদাকােরর জাতীয় পতাকা
টাঙােনা/উে ালন

ঘ) শহেরর ধান ধান সড়ক ও সড়ক ীপসমূহ জাতীয়
২৬-৩-২০১৯
পতাকা ও রিঙন পতাকা িদেয় সি তকরণ
(স া থেক রাত
পয )
ঙ) র পূণ সরকাির, আধা-সরকাির, ায় শািসত এবং
বসরকাির ভবন/ াপনাসমূেহ আেলাকস া।

১. সংি কতৃপ /ভবন
মািলকগণ
(পতাকা উে ালন
করেবন)
২. জলা তথ অিফসার
(ব াপক চার করেবন)
৩. ময়র,
মেহরপুর পৗরসভা
(শহ র স ার ব ব া হণ
করেবন)

৪.উপ-কিমিটর সদ বৃ
(িবষয়িট তদারকী করেবন)

২৬-৩-২০১৯
(সূেযাদেয়র
সােথ সােথ)

শহীদ ৃিতেসৗেধ পু বক অপণ
ান: কেলজ মাড় া ণ।
শহীদ ৃিতেসৗেধ পু মাল অপণ
ান: জলা পিরষদ া ণ।
গণকবের পু মাল অপণ।
ান: জলা শাসেকর কাযালয় চ ের

২৬-৩-২০১৯

জলা শাসক কতৃক আ ািনকভােব জাতীয় পতাকা
(সকাল ৮:০০ টা)
উে ালন এবং বীর মুি েযা া, পুিলশ, িবএনিসিস, ফায়ার
সািভস, আনসার ও িভিডিপ, রাভার, বয় াউট, গালস
গাইড, কাব এবং িবিভ িশ া িত ােনর ছা -ছা ী, িশ
িকেশারেদর সমােবশ, চকাওয়াজ ও শরীরচচা দশনী।
ান: মেহরপুর িডয়াম মাঠ।
২৬-৩-২০১৯
িশ িকেশারেদর ীড়া িতেযািগতা।
( বলা ১১:১৫ টা) ান: মেহরপুর িডয়াম মাঠ।
২৬-৩-২০১৮
( পুর ১১:৩০ টা)

২৬-৩-২০১৯
( িবধাজনক
সমেয়)

"জািতর িপতা ব ব ু শখ মুিজবুর রহমান এর ঐিতহািসক
৭ মােচর ভাষেণর তাৎপয এবং দেশর উ য়ন অ গিত"
শীষক আেলাচনা সভা এবং বীর মুি েযা া ও শহীদ
মুি েযা া পিরবােরর সদ েদর সংবধনা অ ান।
ানঃ জলা িশ কলা একােডিম, মেহরপুর।
জািতর শাি , সমৃি ও অ গিত কামনা কের মসিজদ,
মি র, গীজা, প ােগাডা এবং অ া ধমীয় উপাসনালেয়
মানাজাত/ াথনা।
ান: সংি ধমীয় িত ান

৪

১. ময়র, মেহরপুর
পৗরসভা (কেলজ মাড়
সংল শহীদ ৃিতেসৗধ
যথাযথভােব ত রাখার
েয়াজনীয় ব ব া হণ
করেবন)
২. ধান িনবাহী কমকতা,
জলা পিরষদ ( ৃিতেসৗধ
যথাযথভােব ত রাখার
েয়াজনীয় ব ব া
হণ করেবন)।
২. সংি উপ-কিমিট।
সংি

উপ-কিমিট

সাধারণ স াদক
জলা ীড়া সং া,
মেহরপুর।
সংি উপ-কিমিট।

ইসলািমক ফাউে ডশন,
মেহ পুর, - ধমীয়
িত ান

২৬ মাচ, ২০১৯
(মধ া ভাজ)

হাসপাতাল, জলখানা, এিতমখানা, িশ পিরবাের
উ তমােনর খাবার পিরেবশন।
ান: সংি
িত ান।
২৬-০৩-২০১৯ মিহলােদর অংশ হেণ মুি যু িভি ক আেলাচনা সভা ও
(িবকাল ৩:৩০ টা)
ীড়া ান
ান: মেহরপুর সরকারী বািলকা উ িবদ ালয়।
২৬-০৩-২০১৯
িবকাল ৪:০০ টা

- কতৃপ

সংি

উপ-কিমিট।

দশনী ফুটবল িতেযািগতা
সংি উপ-কিমিট।
জলা শাসন বনাম পৗর একাদশ
ান: মেহরপুর িডয়াম।
২৬-০৩-২০১৯ সাং ৃিতক অ ান।
সংি উপ-কিমিট
স া ৭:০০ টা
ান: শহীদ ড. সাম ে াহা পাক, মেহরপুর।
িবধামত সমেয় িসেনমা হেল িবনা িটিকেট ছা /ছা ীেদর জ মুি যু
মেহরপুর িসেনমা হল
িবষয়ক চলি
দশন।
কতৃপ ।
ান: মেহরপুর িসেনমা হল।
০৬.
িবিভ কিমিট ও উপ-কিমিট গঠন:
২৫ মাচ গণহত া িদবস-২০১৯ পালন এবং মহান াধীনতা ও জাতীয় িদবস-২০১৯ যথাযথভােব
উদযাপন উপলে গৃহীত সকল কমসূিচ
ুভােব বা বায়েনর জ সভায় িন িলিখত কিমিট ও উপকিমিটসমূহ গঠন করা হয়:
(ক)
জলা কিমিট ( জ তার মা সাের নয়):
০১.
জলা শাসক, মেহরপুর
আহবায়ক
০২.
পুিলশ পার, মেহরপুর
সদ
০৩.
চয়ারম ান, জলা পিরষদ, মেহরপুর
সদ
০৪.
ধান িনবাহী কমকতা, জলা পিরষদ, মেহরপুর
সদ
০৫.
িসিভল সাজন, মেহরপুর
সদ
০৬.
ময়র, মেহরপুর পৗরসভা
সদ
০৭.
িনবাহী েকৗশলী, গণপূত িবভাগ, মেহরপুর
সদ
০৮.
উপ-পিরচালক, কৃিষ স সারণ অিধদ র, মেহরপুর
সদ
০৯.
উপেজলা িনবাহী অিফসার, মেহরপুর সদর
সদ
১০.
িনবাহী েকৗশলী, এলিজইিড, মেহরপুর
সদ
১১
িনবাহী েকৗশলী, জন া
েকৗশলীর অিধদ র, মেহরপুর
সদ
১২.
িনবাহী েকৗশলী, সড়ক ও জনপথ িবভাগ, মেহরপুর
সদ
১৩.
জলা ািণস দ কমকতা, মেহরপুর
সদ
১৪.
উপ-পিরচালক, পিরবার পিরক না অিধদ র, মেহরপুর
সদ
১৫.
জলা মৎ অিফসার, মেহরপুর
সদ
১৬.
জলা কমা ড া ট, আনসার ও িভিডিপ, মেহরপুর
সদ
১৭.
জলা খাদ িনয় ক, মেহরপুর
সদ
১৮.
জলা তথ অিফসার, মেহরপুর
সদ
১৯.
জলা িনবাচন অিফসার, মেহরপুর
সদ
২০.
জলা িশ া অিফসার, মেহরপুর
সদ
২১.
জলা াথিমক িশ া অিফসার, মেহরপুর
সদ
২২.
জলা রিজ ার, মেহরপুর
সদ
২৩.
উপ-পিরচালক, যুব উ য়ন অিধদ র, মেহরপুর
সদ
২৪.
সহকারী পিরচালক, উপা ািনক িশ া বু েরা, মেহরপুর
সদ
২৫.
উপ-পিরচালক, ইসলািমক ফাউে ডশন, মেহরপুর
সদ
৫

২৬.
২৭.
২৮.
২৯.
৩০.
৩১.
৩২.
৩৩.
৩৪.
৩৫.
৩৬.
৩৭.
৩৮.
৩৯.
৪০.
৪১.
৪২.
৪৩.
৪৪.
৪৫
৪৬.
৪৭.
৪৮.
৪৯.
৫০.

িনবাহী েকৗশলী, ওেজাপািডকািলঃ, মেহরপুর
জলা সমবায় অিফসার, মেহরপুর
জলা িশ িবষয়ক কমকতা, মেহরপুর
জলা মিহলা িবষয়ক কমকতা, মেহরপুর
উপ-পিরচালক, সমাজেসবা অিধদ র, মেহরপুর
সহকারী িবভাগীয় েকৗশলী, িবিটিসএল, মেহরপুর
উপ-সহকারী পিরচালক, ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ , মেহরপুর
জনােরল ম ােনজার, মেহরপুর প ী িব ৎ সিমিত
জল পার, জলা কারাগার, মেহরপুর
জলা িহসাবর ণ অিফসার, মেহরপুর
িব িজ,িপ, মেহরপুর
িব িপ,িপ, মেহরপুর
জলা বাজার অ স ানকারী কমকতা, মেহরপুর
কমা ডার, জলা ইউিনট কমা ড, বাংলােদশ মুি েযা া সংসদ, মেহরপুর
জুিনয়র লাইে িরয়ান, সরকারী গণ াগার, মেহরপুর
সভােন ী/স ািদকা, জলা মিহলা ীড়া সং া, মেহরপুর
স াদক, জলা াউটস, মেহরপুর
আর আই অব পুিলশ, মেহরপুর
জনাব এম এ খােলক, সাধারণ স াদক, জলা আওয়ামীলীগ, মেহরপুর
জনাব মাঃ আ ুল হািলম, িসিনয়র সহ-সভাপিত, জলা আওয়ামীলীগ, মেহরপুর
হাজী মাঃ আশকার আলী, উপেদ া, জলা আওয়ামীলীগ, মেহরপুর
জনাব আ ুস সামাদ বাবলু িব াস, সহ-সভাপিত, জলা আওয়ামীলীগ, মেহরপুর
সভাপিত/স াদক, জলা ছা লীগ, মেহরপুর
সভাপিত/স াদক, জাতীয় পািট, মেহরপুর
জনাব বারহান উি ন (চু ু), সাধারণ স াদক, উপেজলা আওয়ামী লীগ, মেহরপুর সদর

সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ

৫১.
৫২.
৫৩.
৫৪.
৫৫.
৫৬.
৫৭.
৫৮.
৫৯.
৬০.
৬১.
৬২.

সভাপিত/স াদক, বাংলােদশ মিডেকল এ ােসািসেয়শন, মেহরপুর
সাধারণ স াদক, জলা ীড়া সং া, মেহরপুর
সাধারণ স াদক, জলা িশ কলা একােডিম, মেহরপুর
সভাপিত/স াদক, জলা আইনজীবী সিমিত, মেহরপুর
সভাপিত/স াদক, মেহরপুর স াব
চয়ারম ান, জাতীয় মিহলা সং া, মেহরপুর
সভাপিত, জলা মৎ জীবী সিমিত, মেহরপুর
সভাপিত, জলা মাধ িমক িশ ক সিমিত, মেহরপুর সদর
সভাপিত, জলা াথিমক িশ ক সিমিত, মেহরপুর সদর
কিমশনার, জলা রাভার, মেহরপুর
স াদক, জলা রাভার, মেহরপুর
সভাপিত/স াদক, জলা এনিজও সিমিত, মেহরপুর

সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ

(খ)অভ থনা ও আসন ব ব াপনা উপ-কিমিট ( জ তার মা সাের নয়):
০১.
অিতির জলা শাসক (সািবক), মেহরপুর
০২.
জনাব মাঃ সািমউল হক, সহকারী কিমশনার (ভূিম) মেহরপুর সদর
০৩.
রিভিনউ ডপুিট কােল র, মেহরপুর
৬

আহবায়ক
সদ
সদ

০৪.
০৫.
০৬.
০৭.
০৮.
০৯.
১০.
১১.
১২.
১৩.
১৪.
১৫.
১৬

নজারত ডপুিট কােল র, মেহরপুর

সদ

জনাব মাঃ মিহ ল হক, সহকারী কিমশনার, মেহরপুর
জনাব জন দাশ , সহকারী কিমশনার, মেহরপুর
অিফসার ইনচাজ, মেহরপুর সদর থানা
ত াবধায়ক, সরকাির িশ পিরবার, মেহরপুর
জনাব মাঃ আঃ সামাদ বাবলু িব াস, সাধাঃ স াদক, িডএফএ, মেহরপুর
স াদক, জলা াউটস, মেহরপুর
স াদক, জলা রাভার, মেহরপুর
হাজী ক,এম আতাউল হািকম লাল িময়া, সাধারণ স াদক, িডএসএ, মেহরপুর
জনাব মাঃ আেনায়া ল হক শাহী, সদ , জলা ীড়া সং া, মেহরপুর
জনাব মাঃ আ ুল মােলক, ক াে ন (অবঃ), মেহরপুর
িপ ইউ ও, িবএনিসিস, মেহরপুর
সভাপিত, ইমাম সিমিত, মেহরপুর

সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ

(গ) গণহত া, লভিচ
দশনী, চকাওয়াজ ও মাঠস া উপকিমিট ( জ তার মা সাের নয়):
০১.
অিতির জলা শাসক (রাজ ), মেহরপুর
আহবায়ক
০২.
নজারত ডপুিট কােল র, মেহরপুর
সদ
০৩.
সহকারী পুিলশ পার (সােকল), মেহরপুর
সদ
০৪.
জনাব মিহ ল হক, সহকারী কিমশনার, জলা শাসেকর কাযালয়, মেহরপুর
সদ
০৫.
জনাব রািকবুল ইসলাম, সহকারী কিমশনার, জলা শাসেকর কাযালয়, মেহরপুর সদ
০৬.
জলা তথ অিফসার, মেহরপুর
সদ
০৭.
জলা িশ িবষয়ক কমকতা, মেহরপুর
০৮.
০৯.
১০.
১১.
১২.
১৩.
১৪.
১৫.
১৬.
১৭.
১৮.
১৯.
২০.
২১.
২২.

জলা িশ া অিফসার, মেহরপুর
জলা াথিমক িশ া অিফসার, মেহরপুর
জনাব মাঃ আ ুল মােলক, ক াে ন (অবঃ), মেহরপুর
অিফসার ইনচাজ, মেহরপুর সদর থানা
আর আই অব পুিলশ, মেহরপুর
ীড়া িশ ক, মেহরপুর সরকাির কেলজ
ীড়া িশ ক, মেহরপুর সরকাির মিহলা কেলজ
সাধারণ স াদক, জলা ীড়া সং া, মেহরপুর
স াদক, জলা াউটস, মেহরপুর
জনাব মাঃ িমজা র রহমান, সাংবািদক, মেহরপুর
ধান িশ ক, সরকারী বালক উ িবদ ালয়, মেহরপুর
ধান িশ ক, সরকারী বািলকা উ িবদ ালয়, মেহরপুর
জনাব মাঃ আেনায়া ল হক শাহী, সদ , জলা ীড়া সং া, মেহরপুর
জনাব মাঃ শিহ ল ইসলাম পেরশান, সাধারণ স াদক, যুব লীগ, মেহরপুর
জনাব মাঃ আফতাব আলী খঁান, সহকারী নািজর, মেহরপুর কােল েরট

(ঘ) বীর মুি েযা ােদর সংবধনা উপকিমিট ও আেলাচনা সভা ( জ তার
০১.
অিতির জলা শাসক (রাজ ), মেহরপুর
০২.
উপেজলা িনবাহী অিফসার, মেহরপুর সদর
০৩.
রিভিনউ ডপুিট কােল র, মেহরপুর
৭

আহবায়ক
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ

মা সাের নয়):
আহবায়ক
সদ
সদ

০৪.

সহকারী পুিলশ পার, সদর, মেহরপুর

সদ

০৫.
০৬.
০৭.
০৮.
০৯.
১০.
১১.
১২.
১৩.
১৪.
১৫.
১৬.
১৭.

জনাব সািমউল হক, সহকারী কিমশনার, (ভূিম) মেহরপুর সদর
জনাব মাঃ মিহ ল হক, সহকারী কিমশনার, মেহরপুর
জনাব মাঃ জন দাশ , সহকারী কিমশনার, মেহরপুর
জনাব মাহাঃ হাসা
ামান মােলক, উপাধ (অবঃ), মেহরপুর সরকাির কেলজ
জনাব মাঃ নূ ল আহেমদ, ভাষক (অবঃ), মেহরপুর
জনাব বিশর আহেমদ, সােবক জলা কমা ডার, মেহরপুর
জলা তথ অিফসার, মেহরপুর
উপেজলা িশ া অিফসার, মেহরপুর সদর
অধ , সরকাির টকিনক াল ুল এ ড কেলজ, মেহরপুর
জনাব মাঃ ইসমাইল হােসন, ভাষা সিনক, মেহরপুর
হাজী ক এম আতাউল হািকম লালিময়া, সাধারণ স াদক, জলা ীড়া সং া, মেহরপুর
সাধারণ স াদক, জলা িশ কলা একােডিম, মেহরপুর
সভাপিত, স াব, মেহরপুর।

সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ

১৮

জনাব মাঃ আফতাব আলী খঁান, সহকারী নািজর, মেহরপুর কােল েরট

(ঙ) অথ উপ-কিমিট ( জ তার মা সাের নয়):
০১.
অিতির জলা শাসক(সািবক), মেহরপুর
আহবায়ক
০২.
ময়র, মেহরপুর পৗরসভা, মেহরপুর
সদ
০৩.
িনবাহী েকৗশলী, গণপূত িবভাগ, মেহরপুর
সদ
০৪.
িনবাহী েকৗশলী, এলিজইিড, মেহরপুর
সদ
০৫.
িনবাহী েকৗশলী, সওজ িবভাগ, মেহরপুর
সদ
০৬.
উপেজলা িনবাহী অিফসার, মেহরপুর সদর
সদ
০৭.
সাধারণ স াদক, বাংলােদশ আওয়ামীলীগ, মেহরপুর জলা
সদ
০৮.
নজারত ডপুিট কােল র, মেহরপুর
সদ
০৯.
ময়র, গাংনী পৗরসভা
সদ
১০.
অিতির পুিলশ পার (সােকল), মেহরপুর
সদ
১১.
জলা খাদ িনয় ক, মেহরপুর
সদ
১২.
সভাপিত, ফুটবল এেসািসেয়শন, মেহরপুর
সদ
১৩.
সিচব, মেহরপুর পৗরসভা
সদ
১৪.
জনাব মাঃ নূ ল আহেমদ, ভাষক, মেহরপুর সরকারী মিহলা কেলজ
সদ
১৫.
সভাপিত, উপেজলা আওয়ামী লীগ, মেহরপুর।
সদ
১৬.
জনাব মাঃ আমাম হােসন িমলু, সাধাঃ স াদক, উপেজলা আওয়ামীলীগ, মুিজবনগর সদ
১৭.
হাজী মাঃ আঃ সামাদ বাবলু িব াস, সাধাঃ স াদক, িডএফএ, মেহরপুর
সদ
১৮.
সদ সিচব, জলা ীড়া সং া, মেহরপুর
সদ
১৯.
সভাপিত, জলা ফুটবল এেসািসেয়শন, মেহরপুর জলা
সদ
২০.
আলহা মাঃ জ ল ইসলাম, সভাপিত, বাস মািলক সিমিত, মেহরপুর
সদ
২১.
সভাপিত/স াদক, াক মািলক প, মেহরপুর
সদ
২২.
সভাপিত/স াদক, বাংলােদশ মিডেকল এ ােসািসেয়শন, মেহরপুর
সদ
২৩.
স াদক, কিম অ া ড ািগ সিমিত, মেহরপুর
সদ
২৪.
সভাপিত, ইটভাটা মািলক সিমিত, মেহরপুর
সদ
২৫.
সভাপিত/স াদক, বড়বাজার ব বসায়ী সিমিত, মেহরপুর
সদ
৮

২৬.

সভাপিত/স াদক, হােটলবাজার ব বসায়ী সিমিত, মেহরপুর

সদ

২৭.
২৮.
২৯.
৩০.
৩১.
৩২.
৩৩.
৩৪.
৩৫.
৩৬.
৩৭.

সভাপিত/স াদক, বড়বাজার ফিড়য়া সিমিত, মেহরপুর
সভাপিত/স াদক, তহ বাজার ব বসায়ী সিমিত, মেহরপুর
সভাপিত/স াদক, ালানী পিরেবশক সিমিত, মেহরপুর
সভাপিত/স াদক, সার ব বসায়ী সিমিত, মেহরপুর
সভাপিত/স াদক, জুেয়লারী/ ণল ার মািলক সিমিত, মেহরপুর
সভাপিত/স াদক, জলা এনিজও সিমিত, মেহরপুর
সভাপিত/স াদক, ি িনক এেসািসেয়শন, মেহরপুর
সভাপিত/স াদক, জলা মৎ জীবী সিমিত, মেহরপুর
সভাপিত/স াদক, করাতকল মািলক সিমিত, মেহরপুর
সভাপিত, িক ডারগােটন এেসািসেয়শন, মেহরপুর
জনাব মাঃ আ ুল মা ান, জলা নািজর, জলা শাসেকর কাযালয়, মেহরপুর

সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ

(চ) সাং িৃ তক অ ান উপ-কিমিট ( জ তার মা সাের নয়):
০১.
অিতির জলা শাসক (সািবক), মেহরপুর
আহবায়ক
০২.
জনাব মাঃ সািমউল হক সহকারী কিমশনার (ভূিম), মেহরপুর সদর
সদ
০৩.
রিভিনউ ডপুিট কােল র, মেহরপুর
সদ
০৪.
নজারত ডপুিট কােল র, মেহরপুর
সদ
০৫.
জনাব মাঃ িমনহাজুল ইসলাম, সহকারী কিমশনার, মেহরপুর কােল রট
সদ
০৬.
জলা তথ অিফসার, মেহরপুর
সদ
০৭.
জনাব মুহাঃ আ ু াহ আল আিমন ধূমেকতু, সহেযাগী অধ াপক, মেহরপুর সরঃ কেলজ সদ
০৮.
জনাব
ল আহেমদ, ভাষক (অবঃ), মেহরপুর
সদ
০৯.
জলা িশ িবষয়ক কমকতা, মেহরপুর
সদ
১০.
জনাব মাঃ সাই র রহমান, সাধারণ স াদক, জলা িশ কলা একােডিম, মেহরপুর
সদ
১১.
জনাব মাঃ মিফজুর রহমান, সহ-সভাপিত, জলা িশ কলা একােডিম, মেহরপুর
সদ
১২.
জলা কালচারাল অিফসার, জলা িশ কলা একােডমী, মেহরপুর
সদ
১৩.
জনাব মাঃ মা ল হাসান (অবঃ), শরীর চচা িশ ক, মেহরপুর
সদ
১৪.
জনাব আশরাফ মাহমুদ, সংগীত পিরচালক ও িশ ী, িবিটিভ ও বতার, মেহরপুর
সদ
১৫.
জনাব মাঃ এখলাছুর রহমান টাবলু, িশ ক, জলা িশ কলা একােডিম, মেহরপুর
সদ
১৬.
জনাব শািফনাজ আরা ইরানী, িশ ক জলা িশ কলা একােডিম, মেহরপুর
সদ
১৭.
জনাব াশত িন ণ, িশ ক, জলা িশ কলা একােডিম, মেহরপুর
সদ
১৮.
জনাব মাঃ িনসান সােবর, সভাপিত, অরিণ িথেয়টার, মেহরপুর
সদ
১৯.
জনাব মাঃ মিম ল ইসলাম, সহ-সভাপিত, জলা িশ কলা একােডিম, মেহরপুর
সদ
২০.
সভাপিত/সাধারণ স াদক, মৃি কা প িথেয়টার, মেহরপুর
সদ
২১.
জনাব মাঃ আ ুল হাসনাত িদপু, সদ , জলা িশ কলা একােডিম, মেহরপুর
সদ
(ছ)
০১.
০২.

ীড়া উপ-কিমিট ( জ তার মা সাের নয়):
উপেজলা িনবাহী
অিফসার, মেহরপুর সদর
মাঃ মিহ ল হক, সহকারী
কিমশনার, মেহরপুর
কােল েরট
৯

আহবায়ক
সদ

০৩.

জলা কমা ড া ট, আনসার
ও িভিডিপ, মেহরপুর

সদ

০৪.

উপেজলা িশ া অিফসার,
মেহরপুর সদর
সাধারণ স াদক, জলা
ীড়া সং া, মেহরপুর

সদ

০৫.

০৬.
০৭.
০৮.

০৯.

১০.

১১.

১২.

১৩.

(জ)
০১.
০২.
০৩.

০৪.

(ঝ )

সদ

শরীরচচা িশ ক, মেহরপুর
সরকাির কেলজ
শরীরচচা িশ ক, মেহরপুর
সরকাির উ িবদ ালয়
শরীরচচা িশ ক, মেহরপুর
সরকারী বািলকা উ
িবদ ালয়
ধান িশ ক, িবএম মেডল
সরকারী াথিমক িবদ ালয়,
মেহরপুর
শরীরচচা িশ ক, কিব
নজ ল িশ া মি ল,
মেহরপুর
জনাব মাঃ আেনায়া ল হক
শাহী, সদ , জলা ীড়া
সং া, মেহরপুর
হাজী রমজান আলী,
অবসর া
ীড়া িশ ক,
মেহরপুর সরকাির কেলজ,
মেহরপুর
জনাব মাঃ আফতাব আলী
খঁান, সহঃ নািজর, জলা
শাসেকর কাযালয়,
মেহরপুর
আইন-শৃ লা উপ-কিমিট ( জ তার মা সাের নয়):
অিতির পুিলশ পার,
মেহরপুর
জলা কমা ড া ট, আনসার
ও িভিডিপ, মেহরপুর
জনাব রািকবুল ইসলাম,
সহকারী কিমশনার,
মেহরপুর কােল েরট
অিফসার ইনচাজ, মেহরপুর
সদর থানা
পতাকা উে ালন পযেব ণ উপ-কিমিট ( জ তার
১০

মা সাের নয়):

সদ
সদ
সদ

সদ

সদ

সদ

সদ

সদ

আহবায়ক
সদ
সদ

সদ

০১.
০২.
০৩.

০৪.

০৫.
০৬.

(ঞ)
০১.

০২.

০৩.

০৪.

(ট)
০১.

০২.
০৩.
০৪.

নজারত ডপুিট কােল র,
মেহরপুর
অিফসার ইনচাজ, মেহরপুর
সদর থানা
জনাব বিশর আহেমদ,
সােবক জলা কমা ডার,
বাংলােদশ মুি েযা া
সংসদ, মেহরপুর
জনাব মাঃ িমজা র
রহমান, সাংবািদক, মেহরপু
র
ময়র, মেহরপুর পৗরসভা এ
র িতিনিধ
জনাব মাঃ আতাউর রহমান,
সাংবািদক, মেহরপুর

আহবায়ক
সদ
সদ

সদ

সদ
সদ

মিহলােদর অংশ হেণ মুি যু িভি ক আেলাচনা সভা ও ীড়া উপ-কিমিট ( জ তার মা সাের নয়):
জনাব আিরফা লতানা,
আহবায়ক
সহকারী কিমশনার, জলা
শাসেকর কাযালয়,
মেহরপুর
জনাব িমিথলা দাস, সহকারী
সদ
কিমশনার, জলা শাসেকর
কাযালয়, মেহরপুর
বগম শামীম আরা হীরা,
সদ
চয়ারম ান, জাতীয় মিহলা
সং া, মেহরপুর
জনাব মাঃ আফতাব আলী
সদ
খঁান, সহকারী নািজর, জলা
শাসেকর কাযালয়,
মেহরপুর
িশ েদর িচ াংকন ও িবিবিধ িতেযািগতা পিরচালনা উপ-কিমিট ( জ তার মা সাের নয়):
জনাব মাঃ িমনহাজুল
আহবায়ক
ইসলাম, সহকারী কিমশনার,
জলা শাসেকর কাযালয়,
মেহরপুর
জলা িশ িবষয়ক কমকতা,
সদ
মেহরপুর
উপেজলা িশ া অিফসার,
সদ
মেহরপুর সদর
জনাব মাঃ আবুল হাসনাত
সদ
িদপু, সদ , জলা িশ কলা
একােডিম, মেহরপুর
১১

০৫.

জনাব মাঃ আশরাফ মাহমুদ,
সংগীত পিরচালক, িবিটিভ ও
বতার

(ঠ)
০১.

িশ াথীেদর রচনা িতেযািগতা পিরচালনা উপ-কিমিট ( জ তার মা সাের নয়):
অিতির জলা জলা
আহবায়ক
ম ািজে ট, মেহরপুর
০২.
জলা িশ া অিফসার,
সদ
মেহরপুর
০৩.
জলা াথিমক িশ া
সদ
অিফসার, মেহরপুর
০৪.
ড.গাজী রহমান, অধ াপক
সদ
(অবঃ), মেহরপুর সরকাির
মিহলা কেলজ
০৫.
জনাব নূ ল আহেমদ,
সদ
ভাষক (অবঃ), মেহরপুর
০৬.
উপেজলা মাধ িমক িশ া
সদ
অিফসার, মেহরপুর সদর
০৭.
ধান িশ ক, মেহরপুর
সদ
সরকারী উ িবদ ালয়
০৮.
ধান িশ ক মেহরপুর
সদ
সরকারী বািলকা উ
িবদ ালয়
০৯
ধান িশ ক, িবএম মেডল
সদ
সরকারী াথিমক িবদ ালয়
(ড)
িডয়াম মােঠ ধারা বণনা/উপ াপনা উপ-কিমিট ( জ তার মা সাের নয়):
০১.
জনাব মাঃ সািমউল হক, সহকারী কিমশনার (ভূিম), মেহরপুর সদর
আহবায়ক
০২.
জনাব কাজী মাহা দ অিনক ইসলাম, সহকারী কিমশনার, জলা শাসেকর কাযালয়,
সদ
মেহরপুর
০৩.
জনাব আবুল হাসনাত িদপু, িনবাহী সদ , জলা িশ কলা একােডিম, মেহরপুর
সদ
০৪.
জনাব াশত িন ন, িশ ক, িশ কলা একােডমী, মেহরপুর
সদ
০৫.
জনাব িনশান সােবর, িনবাহী সদ , জলা িশ কলা একােডিম, মেহরপুর
সদ
অ া িস া সমূহঃ
(ক)
গৃহীত সকল কমসূিচেত আইন-শৃ লা র ােথ েয়াজনীয় িনরাপ ার ব ব া
হণ করেবন পুিলশ পার, মেহরপুর।
(খ)
িডয়ােম সমােবশ, চকাওয়াজ ও ীড়া অ ান চলাকােল াথিমক িচিকৎসা
িনি ত করেবন িসিভল সাজন, মেহরপুর।
(গ)
সকল সংবাদপে িদবসিটর তাৎপয তুেল ধের িবেশষ িনব , সািহত সামিয়কী ও
াড়প কােশর জ
ানীয় সকল পি কার স াদকেক অ েরাধ করা হয়।
(ঘ) উপেজলা িনবাহী অিফসার, গাংনী ও মুিজবনগর িনজ িনজ উপেজলায় সরকারী িনেদশনা
ও জাতীয় কমসূিচর সােথ স িত রেখ অ প কমসূিচ হণ করেবন।
(ঙ)
জলা তথ অিফসার, মেহরপুর গৃহীত কমসূিচর ব াপক চার করেবন এবং
অ ানসমূেহ মাইক সরবরাহ করেবন। সই সােথ সাউ ড িসে েমর যন িব না ঘেট স
িবষেয় সজাগ দৃি রাখেবন। িতিন মুি যু স িকত ামাণ িচ
দশেনর ব ব া করেবন।
১২

(চ) স াদক, রড ি েস ট সাসাইিট, মেহরপুর
িডয়ােম সমােবশ, চকাওয়াজ ও ীড়া
অ ান চলাকােল মােঠ াথিমক িচিকৎসার সর ামািদসহ স ােসবক দল রণ করেবন।
(ছ)
গৃহীত সকল কমসূিচর সফল বা বায়েনর জ গিঠত িবিভ উপকিমিটসহ সকল
সরকাির/ বসরকাির
দ েরর
কমকতা/কমচারী,
িবিভ
ধীজন/সাং ৃিতক সংগঠেনর নতাকমী/সদ এবং সবসাধারণেক অংশ হেণর জ অ েরাধ
জানােনা হয়।
(জ) পতাকার রং, মাপ ও সিঠকভােব পতাকা উে ালেনর িবষয়িট পিরদশনপূব ক তা িনি ত
করার জ পযেব ণ কিমিটেক অ েরাধ করা হয়। জলা তথ অিফসার এ িবষেয় ব াপক
চা রর ব ব া করেবন।
(ঝ)
আসন ব ব াপনায় শৃংখলা র ার জ আনসার বািহনী িনেয়াগ করেবন জলা
কমা ড া ট, আনসার ও িভিডিপ, মেহরপুর।
(ঞ)
গৃহীত
সকল কমসূিচেত
সাব িণক
িব ৎ
সরবরােহর
িবষয়িট
িনি ত করেবন িনবাহী েকৗশলী, ওেজাপািডেকা িল:, মেহরপুর।
(ট)
সকল উপ-কিমিটর আহবায়ক েয়াজেন সংি
কাঅ করেত পারেবন।
(ঠ)
সকল উপ-কিমিট
ক অবিহত করেবন।

উপ-কিমিটেত এক বা একািধক সদ

ত সভা কের অ গিত স েক জলা

শাসক, মেহরপুর-

মা: আতাউল গিন
জলা শাসক
ারক ন র: ০৫.৪৪.৫৭০০.০০৬.২৩.০২২.১৮.১৫৫

তািরখ: ২২ ফা ুন ১৪২৫
০৬ মাচ ২০১৯

িবতরণ ( জ তার
মা সাের নয়) :
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) সিচব, মুি যু িবষয়ক ম ণালয়, সরকাির পিরবহন পুল ভবন, সিচবালয় সংেযাগ সড়ক, ঢাকা।
৩) িবভাগীয় কিমশনার, খুল না িবভাগ, খুল না।
৪) ....................................................................,
...........................................................................
৫) সহকারী া ামার, আইিসিট শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, মেহরপুর

মা: আতাউল গিন
জলা শাসক

১৩

