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মেহরপরু জলায় ১৭ এি ল ২০১৯ ঐিতহািসক মিুজবনগর িদবস উদযাপন উপলে  অ ি ত
িতমলূক সভার কাযিববরণী

সভাপিত মা: আতাউল গিন 
 জলা শাসক

সভার তািরখ ১৩.০৪.২০১৯ ি .,
সভার সময় স া ০৭:০০ ঘিটকা

ান জলা িশ কলা একােডিম িমলয়াতন, মেহরপুর
উপি িত পিরিশ  -‘ক’
সভাপিত উপি ত ধী ও আমি ত অিতিথবৃ েক াগত ও েভ া জািনেয় ১৭ এি ল ২০১9
তািরখ ঐিতহািসক মিুজবনগর িদবেসর িতমলূক সভার কায ম আর  কেরন। সভাপিত মেহাদেয়র
অ মিত েম অিতির  জলা শাসক (সািবক), মেহরপুর গত ২৭.০২.২০১৯ তািরেখ অ ি ত ১৭ এি ল,
২০১৯ ঐিতহািসক মিুজবনগর িদবস উদযাপন উপলে  আ :ম ণালেয়র সভার কাযিববরণী পাঠ কের শানান।
১৯৭১ সােলর ১৭ এি ল বাংলােদেশর থম রাজধানী মিুজবনগের গিঠত হয়। িত বছর ঐিতহািসক মিুজবনগর
িদবেস গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় ম ী, িতম ী, উপম ী, সংসদ সদ , রাজৈনিতক ব ি ,
সরকােরর িবিভ  পযােয়র ঊ তন কমকতা ও গণ মা  ব ি বগ এ জলায় আগমন কেরন। িতিন যথােযাগ
মযাদায় আড় েরর সােথ িদবসিট উদযাপেন সকেলর সবা ক সহেযািগতা কামনা কের আেলাচনা ও
িস া  হেণর জ  উপি ত সদ েদর মতামত আহবান কেরন। সকেলর পূণ সহেযািগতায় অ ানিট অ া
বছেরর তলুনায় আরও আড় রপূণ, আকষণীয় ও জঁাকজমকপূণ হেব মেম িতিন আশাবাদ ব  কেরন। 
০২।       িব ািরত আেলাচনাে  মেহরপুর জলায় যথােযাগ  মযাদায় ঐিতহািসক মিুজবনগর িদবস উদযাপেনর
লে  িন বিণত িস া সমহূ গৃহীত হয়ঃ
                                                

তািরখ 
ও বার

সময় কমসিূচ বা বায়ন কতপৃ

১৭ এি ল 
২০১৯ 
বধুবার

সেূযাদেয়র 
সােথ সােথ

মিুজবনগর িৃতেসৗেধ জাতীয় পতাকা উে ালন ১. মিু যু  িবষয়ক 
ম ণালয়।
২. জলা শাসক, 
মেহরপুর। 

৩. পুিলশ িবভাগ, 
মেহরপুর।

১



সকাল 
৯:০০টা

মাননীয় ধান অিতিথ কতকৃ আ ািনকভােব জাতীয় পতাকা 
উে ালন, পু বক অপণ এবং মিুজবনগর িৃতেসৗধ া েণ 
বীর মিু েযা া, িবিজিব, পুিলশ বািহনী, আনসার ও িভিডিপ, 
িবএনিসিস, াউট, গালস গাইড এবং েুলর িশ াথীগণ 
কতকৃ গাড অব অনার দান ও চকাওয়াজ দশন 

১. মিু যু  িবষয়ক 
ম ণালয়।
২. জলা 

শাসক, মেহরপুর।
৩. পুিলশ পার, 
মেহরপুর।

৪. অিধনায়ক, ৪৭ 
িবিজিব, ি য়া।
৫. িনবাহী 

েকৗশলী, গণপূত 
িবভাগ, মেহরপুর। 
৬. জলা িশ া 
অিফসার, 
মেহরপুর।

৭. জলা কমা া ট, 
আনসার ও িভিডিপ, 
মেহরপুর।

৮. কমা ার, 
মিু েযা া ইউিনট 
কমা , মেহরপুর। 

সকাল 
১০:০০ টা

মিুজবনগর িৃতেসৗধ া েণ “বদেল যাও, বদেল দাও” 
িশেরানােম গীিতনাট  

১. জলা শাসক, 
মেহরপুর।

২. জলা কমা ড া ট, 
আনসার ও িভিডিপ, 
মেহরপুর। 

সকাল 
১০:৪৫ টা

মিুজবনগর শখ হািসনা মে  ঐিতহািসক মিুজবনগর িদবস 
স েক আেলাচনা সভা

১. মিু যু  িবষয়ক 
ম ণালয়।
২. জলা শাসক, 
মেহরপুর। 

১৭ এি ল 
২০১৯ 
বধুবার

কতপৃ  
কতকৃ 

িনধািরত 
সমেয়

সংবাদপে  িবেশষ াড়প  কাশ ১. জলা তথ  
অিফসার, 
মেহরপুর।

২. 
সভাপিত/স াদক, 

স াব, 
মেহরপুর।

সংি  
িত ান 
কতকৃ 

িনধািরত 
সমেয়

িশ া িত ানসমেূহ ঐিতহািসক মিুজবনগর িদবেসর তাৎপয 
তেুল ধের আেলাচনা সভা ও সাং িৃতক অ ােনর আেয়াজন।

১. জলা িশ া 
অিফসার, 
মেহরপুর।

২. জলা াথিমক 
িশ া অিফসার, 
মেহরপুর।
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১৭ এি ল 
২০১৯ 
বধুবার

িবেকল 
৫:০০ টায়

মিুজবনগর িৃত কমে ে র িনধািরত মে  মেনা  সাং িৃতক 
অ ান

সংি  উপ-কিমিট

সংি  
িত ান 
কতকৃ 

িনধািরত 
সমেয়

উ ু  ােন ও াগৃেহ িবনামেূল  মিু যু  িবষয়ক চলি  
দশনী

জলা তথ  
অিফসার, 
মেহরপুর।

০৩.০৩.          িবিভিবিভ   কিমিটকিমিট  ওও  উপউপ--কিমিটকিমিট  গঠনগঠন::
১৭ এি ল, ২০১৯ মিুজবনগর িদবস যথাযথভােব উদযাপন উপলে  গৃহীত সকল কমসিূচ

ভুােব বা বায়েনর জ  সভায় িন িলিখত কিমিট ও উপ-কিমিটসমহূ গঠন করা হয়:
((কক) ) জলাজলা  কিমিটকিমিট  (( জ তারজ তার  মা সােরমা সাের  নয়নয়))::

০১. জনাব ফরহাদ হােসন (এমিপ), মাননীয় িতম ী, জন শাসন ম ণালয়, ঢাকা উপেদ া
০২. জনাব মাহা দ সািহ ামান, মাননীয় জাতীয় সংসদ সদ , ৭৪ মেহরপুর-২ উপেদ া
০৩. চয়ারম ান, জলা পিরষদ, মেহরপুর উপেদ া
০৪. জলা শাসক, মেহরপুর আহবায়ক
০৫. পুিলশ পার, মেহরপুর সদ
০৬. ধান িনবাহী কমকতা, জলা পিরষদ, মেহরপুর সদ
০৭. পিরচালক, ৪৭ িবিজিব, ি য়া সদ
০৮. পিরচালক, ৬ িবিজিব, চয়ুাডা া সদ
০৯. িসিভল সাজন, মেহরপুর সদ
১০. িনবাহী েকৗশলী, গণপূত িবভাগ, মেহরপুর সদ
১১. ময়র, মেহরপুর/গাংনী পৗরসভা সদ
১২. উপ-পিরচালক, কিৃষ স সারণ অিধদ র, মেহরপুর সদ
১৩. উপেজলা চয়ারম ান, মেহরপুর সদর/গাংনী/মিুজবনগর সদ
১৪. উপেজলা িনবাহী অিফসার, মেহরপুর সদর ও মিুজবনগর সদ
১৫. িনবাহী েকৗশলী, এলিজইিড, মেহরপুর সদ
১৬. িনবাহী েকৗশলী, জন া  েকৗশল অিধদ র, মেহরপুর   সদ
১৭. িনবাহী েকৗশলী, সড়ক ও জনপথ িবভাগ, মেহরপুর সদ
১৮. জলা ািণস দ কমকতা, মেহরপুর সদ
১৯. উপ-পিরচালক, পিরবার পিরক না অিধদ র, মেহরপুর সদ
২০. উপ-পিরচালক, সমাজেসবা অিধদ র, মেহরপুর সদ
২১. কমা ডার, র◌্যাব-৬, গাংনী, মেহরপুর সদ
২২. জলা কমা ড া ট, আনসার ও িভিডিপ, মেহরপুর সদ
২৩. জলা খাদ  িনয় ক, মেহরপুর সদ
২৪. জলা তথ  অিফসার, মেহরপুর সদ
২৫. জলা িনবাচন অিফসার, মেহরপুর সদ
২৬. জলা িশ া অিফসার, মেহরপুর সদ
২৭. জলা াথিমক িশ া অিফসার, মেহরপুর সদ
২৮. জলা রিজ ার, মেহরপুর    সদ
২৯. উপ-পিরচালক, যবু উ য়ন অিধদ র, মেহরপুর সদ
৩০. উপ- পিরচালক, ইসলািমক ফাউে ডশন, মেহরপুর  সদ
৩১. িনবাহী েকৗশলী, ওেজাপািডেকািলঃ, মেহরপুর সদ
৩২. জলা সমবায় অিফসার, মেহরপুর সদ
৩৩. জলা মিহলা িবষয়ক কমকতা, মেহরপুর সদ
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৩৪. জলা মৎ  অিফসার, মেহরপুর সদ
৩৫. সহকারী িবভাগীয় েকৗশলী, িবিটিসএল, মেহরপুর সদ
৩৬. উপ-পিরচালক, ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ , মেহরপুর। সদ
৩৭. জনােরল ম ােনজার, মেহরপুর প ী িব ৎ সিমিত সদ
৩৮. আরআইঅব পুিলশ, মেহরপুর সদ
৩৯. জলা বাজার অ স ানকারী কমকতা, মেহরপুর    সদ
৪০. কমা ডার, বাংলােদশ মিু েযা া সংসদ, জলা কমা ড ইউিনট, মেহরপুর সদ
৪১. জনাব মাঃ জয়নাল আেবদীন, সােবক এমিপ, মেহরপুর সদ
৪২. জনাব মাঃ মকবলু হােসন, সােবক এমিপ, গাংনী, মেহরপুর সদ
৪৩. িব  িজ,িপ, মেহরপুর সদ
৪৪. িব  িপ,িপ, মেহরপুর সদ
৪৫. সাধারণ স াদক, জলা আওয়ামীলীগ, মেহরপুর সদ
৪৬. চয়ারম ান, মানাখালী/দািরয়াপুর/বােগায়ান/মহাজনপুর, আমঝিুপ ইউিনয়ন পিরষদ, 

মেহরপুর
সদ

৪৭. সভাপিত/স াদক, জলা মিহলা আওয়ামীলীগ, মেহরপুর সদ
৪৮. সভাপিত/স াদক, জলা যবুলীগ, মেহরপুর সদ
৪৯. সভাপিত/স াদক, জলা ছা লীগ, মেহরপুর সদ
৫০. সভাপিত/স াদক, জলা কষৃকলীগ, মেহরপুর সদ
৫১. সভাপিত/স াদক, জাতীয় পািট, মেহরপুর সদ
৫২. সভাপিত/স াদক, জাতীয় পািট ( জিপ), মেহরপুর সদ
৫৩. সভাপিত/স াদক, উপেজলা আওয়ামীলীগ, মেহরপুর সদর/মিুজবনগর/গাংনী সদ
৫৪. হাজী মাঃ আশকার আলী, উপেদ া, জলা আওয়ামীলীগ, মেহরপুর সদ
৫৫. জনাব আ সু সামাদ বাবল ুিব াস, সহ-সভাপিত, জলা আওয়ামীলীগ, মেহরপুর সদ
৫৬. জনাব মাঃ আ লু হািলম, সহ সভাপিত, জলা আওয়ামীলীগ, মেহরপুর সদ
৫৭. জনাব শামীম আরা হীরা, চয়ারম ান, জাতীয় মিহলা সং া, মেহরপুর   সদ
৫৮. সভােন ী/স ািদকা, জলা মিহলা ীড়া সং া, মেহরপুর   সদ
৫৯. সভাপিত/স াদক, িহ  বৗ  ি ান ঐক  পিরষদ, মেহরপুর সদ
৬০. সভাপিত/স াদক, বাংলােদশ মিডেকল এ ােসািসেয়শন, মেহরপুর সদ
৬১. সাধারণ স াদক, জলা ীড়া সং া, মেহরপুর   সদ
৬২. সভাপিত/স াদক, জলা আইনজীবী সিমিত, মেহরপুর       সদ
৬৩. সভাপিত/স াদক, স াব, মেহরপুর সদ
৬৪. স াদক, দিনক িতিদন, মেহরপুর    সদ
৬৫. সভাপিত, জলা মৎ জীবী সিমিত, মেহরপুর      সদ
৬৬. সভাপিত, মাধ িমক িশ ক সিমিত, মেহরপুর সদ
৬৭. সভাপিত, জলা াথিমক িশ ক সিমিত, মেহরপুর সদ
৬৮. স াদক, জলা রাভার, মেহরপুর সদ
৬৯. সভাপিত/স াদক, জলা এনিজও সিমিত, মেহরপুর         সদ
৭০. জনাব আশরাফ মাহমদু, স ীত পিরচালক ও ক ঠিশ ী, িবিটিভ ও বতার সদ

((খখ)      )      সাজস াসাজস া  উপউপ--কিমিটকিমিট (( জ তারজ তার  মা সােরমা সাের  নয়নয়):):
০১. অিতির  জলা শাসক (সািবক), মেহরপুর আহবায়ক
০২. িনবাহী েকৗশলী, গণপূত িবভাগ, মেহরপুর সদ
০৩. িনবাহী েকৗশলী, এলিজইিড, মেহরপুর সদ
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০৪. িনবাহী েকৗশলী, জন া  েকৗশল অিধদ র, মেহরপুর সদ

০৫. িনবাহী েকৗশলী, সড়ক ও জনপথ িবভাগ, মেহরপুর সদ
০৬. উপেজলা িনবাহী অিফসার, মিুজবনগর, মেহরপুর সদ
০৭. জনাব মাঃ মিহ ল হক, সহকারী কিমশনার, জলা শাসেকর কাযালয়, মেহরপুর সদ
০৮. জনাব মাঃ িমনহাজুল ইসলাম, সহকারী কিমশনার, জলা শাসেকর কাযালয়, 

মেহরপুর
সদ

০৯ জনাব মাঃ শািহ র রহমান, প ােনল ময়র, মেহরপুর পৗরসভা সদ
১০. সভাপিত/স াদক, উপেজলা আওয়ামীলীগ, মিুজবনগর, মেহরপুর সদ
১১. চয়ারম ান, মানাখালী/দািরয়াপুর/বােগায়ান/মহাজনপুর ইউিনয়ন পিরষদ, মিুজবনগর সদ
১২. িনবাহী পিরচালক, পলাশীপাড়া সমাজকল াণ সিমিত, মেহরপুর সদ
১৩. িনবাহী পিরচালক, দাির  ্িবেমাচন সং া, মেহরপুর সদ
১৪. িনবাহী পিরচালক, সাডাপ (িসিবএসিডিপ), মেহরপুর সদ
১৫. জলা াক িতিনিধ, মেহরপুর সদ
১৬. জনাব মাঃ আ লু মা ান, নািজর, জলা শাসেকর কাযালয়, মেহরপুর সদ
১৭. জনাব এস, ক তৗিহ ল ইসলাম, সহকারী নািজর, জলা শাসেকর কাযালয়, 

মেহরপুর
সদ

((গগ) ) আপ ায়নআপ ায়ন  ওও  ব ব াপনাব ব াপনা  উপউপ--কিমিটকিমিট  (( জ তারজ তার  মা সােরমা সাের  নয়নয়):):
০১. অিতির  জলা শাসক (সািবক), মেহরপুর আহবায়ক
০২. িনবাহী েকৗশলী, গণপূত িবভাগ, মেহরপুর সদ
০৩. উপ-পিরচালক, কিৃষ স সারণ অিধদ র, মেহরপুর সদ
০৪. িনবাহী েকৗশলী, এলিজইিড, মেহরপুর সদ
০৫. িনবাহী েকৗশলী, সড়ক ও জনপথ িবভাগ, মেহরপুর সদ
০৬. উপেজলা িনবাহী অিফসার, মেহরপুর সদর/গাংনী/মিুজবনগর সদ
০৭. রিভিনউ ডপুিট কােল র, মেহরপুর সদ
০৮. নজারত ডপুিট কােল র, মেহরপুর সদ
০৯ সহকারী পুিলশ পার (সােকল), মেহরপুর সদ
১০. জলা িশ া অিফসার, মেহরপুর সদ
১১. জলা াথিমক িশ া অিফসার, মেহরপুর সদ
১২. কমা ডার, জলা মিু েযা া কমা ড ইউিনট, মেহরপুর সদ
১৩. হাজী মা: আশকার আলী, স ািনত উপেদ া, জলা আওয়ামীলীগ, মেহরপুর সদ
১৪. জনাব আ সু সামাদ বাবল ুিব াস, সহ সভাপিত, জলা আওয়ামীলীগ, মেহরপুর সদ
১৫. অ াড. মাঃ িময়াজান আলী, মেহরপুর সদ
১৬. সভাপিত, উপেজলা আওয়ামীলীগ, মেহরপুর সদর/মিুজবনগর/গাংনী সদ
১৭. সাধারণ স াদক, উপেজলা আওয়ামীলীগ, মিুজবনগর, মেহরপুর সদ
১৮. চয়ারম ান, মানাখালী/দািরয়াপুর/বােগায়ান/মহাজনপুর ইউিনয়ন পিরষদ, মিুজবনগর সদ
১৯. সাধারণ স াদক, জলা ীড়া সং া, মেহরপুর সদ
২০. জনাব মাঃ আফতাব আলী খঁান, সহকারী নািজর, জলা শাসেকর কাযালয়, মেহরপুর সদ
২১. জনাব মাঃ আলতাফ হােসন, সহকারী কমা ডার, মিু েযা  সংসদ কমা ড, মেহরপুর সদ
২২. অিফসার ইন চাজ, মিুজবনগর থানা, মিুজবনগর, মেহরপুর সদ
২৩. জনাব মাঃ আ লু হািলম, সভাপিত, জিপ, মেহরপুর সদ
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(ঘ) সাং িৃতকসাং িৃতক  অ ানঅ ান  পিরচালনাপিরচালনা  উপউপ--কিমিটকিমিট (( জ তারজ তার  মা সােরমা সাের  নয়নয়):):
০১. অিতির  জলা শাসক (রাজ ), মেহরপুর আহবায়ক
০২. উপেজলা িনবাহী অিফসার, মেহরপুর সদর/মিুজবনগর সদ
০৩. জনাব মাঃ মিহ ল হক, সহকারী কিমশনার, জলা শাসেকর কাযালয়, মেহরপুর সদ
০৪. জনাব কাজী মাহা দ অিনক ইসলাম, সহকারী কিমশনার, জলা শাসেকর কাযালয়, 

মেহরপুর
সদ

০৫. জনাব মাহাঃ হাসা ামান মােলক, উপাধ  (অবঃ), মেহরপুর সরকাির কেলজ সদ
০৬. জনাব মহুাঃ আ ু াহ আল আিমন, সহেযাগী অধ াপক, মেহরপুর সরকাির কেলজ সদ
০৭. জলা িশ া অিফসার, মেহরপুর সদ
০৮. জলা কালচারাল অিফসার, জলা িশ কলা একােডিম, মেহরপুর সদ
০৯ সাধারণ স াদক, জলা িশ কলা একােডমী, মেহরপুর সদ
১০. জনাব ফৗিজয়া আফেরাজ তিুল, সভাপিত, উদীচী িশ ী গা ী, মেহরপুর সদ
১১. সাধারণ স াদক, মেহরপুর িথেয়টার সদ
১২. জনাব আশরাফ মাহমদু, স ীত পিরচালক ও ক ঠ িশ ী, িবিটিভ ও বতার সদ
১৩. জনাব আলী রজা িবচ,ু যু -স াদক, জলা িশ কলা একােডিম, মেহরপর সদ
১৪. জনাব মাঃ মিম ল ইসলাম, সহসভাপিত, জলা িশ কলা একােডিম, মেহরপর সদ
১৫. জনাব তািনম আহা দ, স ীত িশ ী, মেহরপুর সদ
১৬. জনাব মন, সভাপিত, ব া ড অ ােসািসেয়শন, মেহরপুর সদ

(ঙ) রিণকারিণকা  কােশরকােশর  জজ   উপউপ--কিমিটকিমিট (( জ তারজ তার  মা সােরমা সাের  নয়নয়):):
০১. অিতির  জলা শাসক (সািবক), মেহরপুর আহবায়ক
০২. উপেজলা িনবাহী অিফসার, মেহরপুর সদর  সদ
০৩. উপেজলা িনবাহী অিফসার, মিুজবনগর, মেহরপুর সদ
০৪. উপেজলা িনবাহী অিফসার, গাংনী, মেহরপুর সদ
০৫. জনাব মাঃ রিকবলু হাসান, নজারত ডপুিট কােল র, মেহরপুর সদ
০৬. জনাব মাঃ মিহ ল হক, সহকারী কিমশনার, জলা শাসেকর কাযালয়, মেহরপুর সদ
০৭. জনাব আিরফা লতানা, সহকারী কিমশনার, জলা শাসেকর কাযালয়, মেহরপুর সদ
০৮. জনাব মাঃ িমনহাজুল 

ইসলাম, সহকারী কিমশনার, জলা শাসেকর কাযালয়, মেহরপুর
সদ

০৯ কাজী মাহা দ অিনক 
ইসলাম, সহকারী কিমশনার, জলা শাসেকর কাযালয়, মেহরপুর

সদ

(চ) মিডেকলমিডেকল  িটমিটম  উপউপ--কিমিটকিমিট  (( জ তারজ তার  মা সােরমা সাের  নয়নয়))::
০১. িসিভল সাজন, মেহরপুর আহবায়ক
০২. ত াবধায়ক, জনােরল হাসপাতাল, মেহরপুর  সদ
০৩. উপ-পিরচালক, পিরবার পিরক না অিধদ র, মেহরপুর সদ
০৪. সভাপিত, বাংলােদশ মিডেকল এেসািসেয়শন, মেহরপুর শাখা সদ
০৫. সভাপিত, ািচপ, মেহরপুর সদ
০৬. স াদক, রড ি েস ট, মেহরপুর সদ
০৭. উপেজলা া  ও পিরবার কল াণ ক , মিুজবনগর, মেহরপুর সদ

(ছ) আইনআইন--শৃ লাশৃ লা  উপউপ--কিমিটকিমিট  (( জ তারজ তার  মা সােরমা সাের  নয়নয়))::
০১. অিতির  পুিলশ পার, মেহরপুর আহবায়ক
০২. নজারত ডপুিট কােল র, মেহরপুর  সদ
০৩. অিফসার ইনচাজ, মিুজবনগর থানা, মেহরপুর সদ
০৪. িতিনিধ, কমা া ট, আনসার ও িভিডিপ, মেহরপুর সদ

৬



০৪।       গৃহীতগৃহীত  অ াঅ া   িস া সমহূিস া সমহূ:                        

(১) ঐিতহািসক মিুজবনগর িদবস-২০১৯ উদযাপন উপলে  গৃহীত সকল কমসিূচেত আইন-
শংৃখলা র ােথ েয়াজনীয় িনরাপ ার ব ব া হণ করেবন পুিলশ পার, মেহরপুর। এ ছাড়া
আইন-শংৃখলা াভািবক রাখার েয়াজেন অিতিথেদর গাড়ী, নিছমন, কিরমন ও আলগামনসহ
িবিভ  ধরেণর যানবাহন িপকিনক কণােরর মােঠ রাখার িবষেয় িস া  গৃহীত হয়। য সকল
িভআইিপ গাড়ী জনসভায় আসার জ  ব বহার করা হেব তার তািলকা পূব থেক াি র িনিম
পুিলশ পার মেহাদয় সংি েদর িত অ েরাধ জানান। মেহরপুর হেত মিুজবনগর পয  রা ার
সকল ীড কার েলা মািকং করার জ  িনবাহী েকৗশলী, সড়ক ও জনপথ িবভাগ,
মেহরপুর, িভআইিপ অিতিথেদর তািলকা, দশকেদর িবধােথ সাং িৃতক অ ান েল

০৩(িতন) িট ােন জায়া ট ীন এর মাধ েম সাং িৃতক অ ান সরাসির স চােরর জ  িডস
ক াবল মািলকেদর অ েরাধ করা ও পােকর মেধ  িনিদ  এিরয়ার মেধ  ফুডেজান তরী করা
এবং দশক াতারা কান কােরর ব ানার/ ফ েুনর সােথ লািঠ িনেয় অ ােন েবশ না করা
ইত ািদ িবষয় েলা বা বায়েন সংি েদর প  থেক যথাযথ ব ব া নয়ার জ  পুিলশ পার,
মেহরপুর সকলেক অ েরাধ জানান। 

(২) আইন-শংৃখলা র ায় জলা কার কিমিটর সভা আেয়াজেনর ব ব া হণ করা।
( ৩) ১৭ এি ল, ২০১৯ ঐিতহািসক মিুজবনগর িদবেস িবিভ  পযােয়র মাননীয়
ম ী/ িতম ী/উপ-ম ী/উ তন কমকতাগণ এ জলােত অব ান করেবন। তরাং অিতিথেদর
আবাসেনর জ  মেহরপুর জলার সরকাির, ব-সরকাির র  হাউজ ও ব ি  মািলকানাধীন
আবািসক হােটল আগামী ১৪/০৪/২০১৯ ি . তািরখ হেত ১৮/০৪/২০১৯ পয  বিুকংেয়র
ব ব া হেণর জ  নজারত ডপুিট কােল র, মেহরপুরেক অ েরাধ করা হয়। সই সােথ িতিন
আবাসেনর সংকট দখা িদেল েয়াজেন পা বতী জলা চয়ুাডা া- ি য়া জলার সািকট হাউজ
এবং অ া  র  হাউজ বিুকং দয়ার ব ব া হণ করেবন। 
( ৪) মেহরপুর শহর পির ার পির করণসহ শহেরর ধান সড়ক ও সড়ক ীপসমহূ রিঙন
পতাকা ারা সি তকরেণর েয়াজনীয় ব ব া হণ করেবন ময়র, মেহরপুর পৗরসভা। 
(৫) মেহরপুর থেক মিুজবনগর পয  সড়কসহ মিুজবনগর উপেজলার ধান ধান াপনা,
সড়ক ও সড়ক ীপসমহূ জাতীয় পতাকাসহ িবিভ  রেঙর পতাকা িদেয় সি তকরেণর

েয়াজনীয় ব ব া হণ করেবন ময়র, মেহরপুর পৗরসভা, িনবাহী েকৗশলী, গণপূত
িবভাগ/এলিজইিড/সড়ক ও জনপথ িবভাগ, মেহরপুর।

(৬) মিুজবনগর উপেজলার সকল পূণ সরকাির, আধা-সরকাির, ায় শািসত এবং ব-
সরকাির ভবন/ াপনাসমেূহ আেলাকস াকরেণর েয়াজনীয় ব ব া হণ করেবন সংি
কতপৃ ।
(৭) ১৭ এি ল, ২০১৯ ঐিতহািসক মিুজবনগর িদবেস পািন ও টয়েলট াপন/সং ােরর

েয়াজনীয় ব ব া হণ করেবন িনবাহী েকৗশলী, জন া  েকৗশল অিধদ র, মেহরপুর। এ
ছাড়া ময়র, মেহরপুর পৗরসভার প  থেক পযা  খাবার পািন সরবরােহর ব ব া করার
িবষেয় মত কাশ কেরন।  
(৮) র  হাউজ েলা পির ার পির ে র েয়াজনীয় ব ব া হণ করেবন সংি  সকল
কতপৃ । 
(০৯) মিুজবনগেরর হিলপ াড ও আ কানন পির ার এবং আম গাছ িল রং করার েয়াজনীয়
ব ব া হণ করেবন িনবাহী েকৗশলী, গণপূত িবভাগ/এলিজইিড, মেহরপুর। 
(১০) মিুজবনগেরর আ কানেন ১৭ এি ল ২০১৯ তািরেখ অ ান লসহ সকল জায়গায় যােত
ধেুলা বািল না উেড় সজ  পূব হেতই পািন িছটােনার েয়াজনীয় ব ব া হণ করেবন উপ-
সহকারী পিরচালক, ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ , মেহরপুর। 
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 (১১)      সাং িৃতক অ ােন সাউ ড িসে ম াপন, ব াপক চার ও জনসভার মাইক
সরবরােহর িবষেয় েয়াজনীয় ব ব া হণ করেবন জলা তথ  অিফসার, মেহরপুর। পুিলশ

পার মেহাদেয়র ােবর পিরে ি েত সাং িৃতক অ ান দশনাথীেদর িবধােথ রা  ১০:0০
িমিনট পয  চলার িবষেয় সভার প  থেক িস া  গৃহীত হয়। এ ছাড়া চয়ারম ান, বােগায়ান
ইউিনয়ন পিরষদ এর প  থেক উ  অ ােন মাইক সরবরাহ করা হেব মেম মত কাশ
কেরন। উ  অ ােন ানীয় িশ ী ছাড়াও জনি য় ক ঠিশ ী িহেসেব সােরগামাপা, িজ বাংলা,
সংগীত অ ান, ভারেত অংশ হণকারীেদর উপি িতর িবষেয় সভার প  থেক মত কাশ করা
হয়। এছাড়া া বাই জনােরটর ও হেলােজন লাইটসহ মােটল ও সাং িৃতক অ ােনর
আেশপােশর সব জায়গায় লাইিটং এর িবষয়িট
িনি ত করেবন িনবাহী েকৗশলী, ওেজাপািডেকা িল:, মেহরপুর এবং জনােরল ম ােনজার,
মেহরপুর প ী িব ৎ সিমিত, মেহরপুর। 

 (১২) মেহরপুর থেক মিুজবনগর পয  রা া ঘাট ও তৎসংল  ঝাপঝাড় পির ার পির
রাখার েয়াজনীয় ব ব া হণ করেবন িনবাহী েকৗশলী, এলিজইিড/গণপূত িবভাগ/সড়ক ও
জনপথ িবভাগ, মেহরপুর। এছাড়া চয়ারম ান, বােগায়ান ইউিনয়ন পিরষদ জানান তার প
থেক মলূপাক এর ঝাপঝাড়সহ অ া  এলাকা েলা পির ার-পির তার িনিম  ২০০ জন
িমক সরবরাহ করা হেব।

(১৩) গািড় পািকং এর িবষেয় েয়াজনীয় ব ব া হণ করেবন পুিলশ পার, মেহরপুর। 
(১৪) ি ট লাইট, পযটন মােটল, মিুজবনগেরর এিস চাল ুরাখার িনিম  িব ৎ সরবরাহ িনি ত
করেবন জনােরল ম ােনজার, মেহরপুর প ী িব ৎ সিমিত, মেহরপুর। 
(১৫) জলা পযােয়র সকল সরকাির কমকতা ও কমচারী ১৭ এি ল, ২০১৯ মিুজবনগর িদবস
শষ না হওয়া পয  কম েল অব ান করেবন এবং সািবক সহেযািগতা করেবন। 

(১৬) সকল সংবাদপে  িদবসিটর তাৎপয তেুল ধের িবেশষ িনব , সািহত  সামিয়কী ও
াড়প  কােশর েয়াজনীয় ব ব া হণ করেবন ানীয় সকল পি কার সাংবািদক, স াদক

ও ইেল িনক িমিডয়া।
(১৭) ঐিতহািসক মিুজবনগর িদবস-২০১৯ উদযাপন উপলে  িদবেসর পূব হেতই িনরবি
িব ৎ সরবরাহ িনি ত করেবন িনবাহী েকৗশলী, ওেজাপািডেকা িল: ও জনােরল ম ােনজার,
মেহরপুর প ী িব ৎ সিমিত, মেহরপুর।

(১৮) ১৭ এি ল-২০১৯ ঐিতহািসক মিুজবনগর িদবেস গাড অব অনার দান করেবন
মিুজবনগর সরকারেক থম যাঁরা ালটু কেরিছেলন তাঁরা এবং এ জলার মিু েযা াগণ। এ
িবষেয় েয়াজনীয় ব ব া হণ করেবন কমা ডার, জলা মিু েযা া কমা ড ইউিনট,
মেহরপুর। 

(১৯) ১৭ এি ল ২০১৯ ঐিতহািসক মিুজবনগর িদবেস ৩,০০০ িলটার পািন িনেয় একিট গািড়
সরবরােহর েয়াজনীয় ব ব া হণ করেবন ময়র, মেহরপুর পৗরসভা। 
(২০)      অ ােন পািন সম া দূরীকরেণ েয়াজনীয় সংখ ক িটউবওেয়ল ও ট াপ বসােনার

েয়াজনীয় ব ব া হণ করেবন িনবাহী েকৗশলী, জন া  েকৗশল অিধদ র, মেহরপুর। 
(২১) আটকবর থেক কদারগ , আটকবর থেক মেহরপুর-মিুজবনগর, মিুজবনগর িৃত
কমে ে র হিলপ াড থেক বােগায়ান পয  রা ার ’পাশ পির ার-পির  এবং দ ডায়মান
গােছর গাড়া রং করার েয়াজনীয় ব ব া হণ করেবন িনবাহী েকৗশলী, গণপূত
িবভাগ/এলিজইিড/সড়ক ও জনপথ িবভাগ, মেহরপুর।
(২২) ি য়া- মেহরপুর, চয়ুাডা া- মেহরপুর ও মেহরপুর-মিুজবনগর রা ায় তারণ িনমাণ করার
িস া  গৃহীত হয়। বা বায়ন করেবন সংি  উপেজলা পিরষদ চয়ারম ান ও সংি  ইউিনয়ন
পিরষদ চয়ারম ান। 
(২৩) ঐিতহািসক মিুজবনগর িদবস ২০১৯ উপলে  মিুজবনগর উপেজলার উে ে  মেহরপুর
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জলার সকল েট অিতির  বাস-িমিনবাস চালােনার েয়াজনীয় ব ব া হণ করেবন
সভাপিত, বাস ও িমিনবাস মািলক সিমিত, মেহরপুর।
(২৪) মােটল এবং পযটন মােটল মেহরপুেরর সকল ম পির ার পির  ও েয়াজনীয়
সংখ ক বড শীটসহ অ া  েয়াজনীয় মালামাল সরবরাহসহ স ািনত অিতিথেদর থাকার
জ  বডশীটসমহূ পির ার পির ন রাখার েয়াজনীয় ব ব া হণ করেবন উপেজলা িনবাহী
অিফসার, মিুজবনগর, মেহরপুর।
(২৫) চকাওয়াজ অ ান শেষ স ানীত মিু েযা ােদর যােত জায়গা পিরবতন না করা লােগ
স ব ব া হণ করা। 

(২৬) সাং িৃতক অ ান দশকেদর শাি ি য়ভােব দখার িবষেয় পুিলশ িবভােগর প  থেক
তদারিকর ব ব া হণ করা।
(২৭) ানীয় িশ ীেদর আলাদা জ এবং সাংবািদকেদর বসার জ  পৃথক েজর ব ব া
করা।
(২৮) সভায় উপি ত সকেলর দৃি  আকষণপূবক জানান য, গাড়ী পািকং, গােছর গাড়া রং,
মিু েযা ােদর বসার আলাদা জায়গার ব ব াসহ এলাকার আবািসক হােটল েলা পূব থেক
খািল রাখা এবং জনগেণর ব াপক উপি িত িনি ত করা ইত ািদ কাজ বা বায়ন িনি ত করাসহ
আইন-শৃ লা াভািবক রাখার িবষেয় সাধারণ স াদক, জলা আওয়ামীলীগ, মেহরপুর
সকেলর িত অ েরাধ জানান। 
(২৯)      বিণত উপকিমিটসমহূ েয়াজেন একািধক সদ  কা-অ  করেত পারেব।

আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় সভাপিত উপি ত সকেলর সািবক সহেযািগতা কামনা কের এবং ধ বাদ
জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

মা: আতাউল গিন 
জলা শাসক

ারক ন র: ০৫.৪৪.৫৭০০.০০৬.২৩.০১১.১৮.২৩৯ তািরখ: 
১৬ এি ল ২০১৯

৩ বশাখ ১৪২৬

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) : 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) সিচব, মিু যু  িবষয়ক ম ণালয়, সরকাির পিরবহণ পলু ভবন, ঢাকা।
৩) িবভাগীয় কিমশনার, খলুনা ।
৪) .................................................................,
.....................................................................
৫) সহকারী া ামার, আইিসিট শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, মেহরপরু। (ওেয়ব পাটােল

কােশর অ েরাধসহ)

 

মা: আতাউল গিন 
জলা শাসক

৯


