
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, মেহর র 

সাধারণ শাখা 
www.meherpur.gov.bd

মেহর র জলায় পিব  ঈদ-উল-িফতর ২০১৯ উদযাপন উপলে  অ ি ত সভার কাযিববরণী

সভাপিত মা: আতাউল গিন 
 জলা শাসক

সভার তািরখ ২৯.০৫.২০১৯ ি ., 
সভার সময় সকাল: ১০:০০ ঘ কা 

ান সে লনক , জলা শাসেকর কাযালয়, মেহর র
উপি িত পিরিশ  ‘ক’
উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কায ম  করা হয়। আস  পিব  ঈদ-উল-িফতর উদযাপেন সংি  সকেলর
সহেযািগতা কামনা কের িতিন বেলন, পিব  ঈদ-উল-িফতর সলমানেদর সবেচেয় বড় ধম য় উৎসব। ধনী-গরীব িনিবেশেষ
শাি ণ পিরেবেশ সকেলর অংশ হেণর মা েম পিব  ঈদ-উল-িফতর উদযািপত হেলই ঈেদর ত উে  সফল হেব। িতিন
পিব  ঈেদর জামাত যােত ু ও রভােব স  হয় স িবষেয় সংি  সকেলর সি য় উে াগ কামনা কেরন। গত বছেরর
ঈদ-উল-িফতর উদযাপন উপলে  অ ি ত সভার কাযিববরণীর হীত কম িচ অিতির  জলা শাসক (সািবক) পাঠ কের
শানান।

২। যথােযা  ধম য় উৎসাহ উ ীপনা ও ভাব গা ীেযর সােথ যােত আস  পিব  ঈদ-উল-িফতর উদযািপত হয় স লে  সভায়
উপি ত িধম লী আেলাচনায় অংশ হণ কেরন। িব ািরত আেলাচনাে  সবস িত েম িন বিণত িস া স হ হীত হয়।

ম আেলাচনা িস া বা বায়ন
১. িহজরী ১৪৪০ পিব  

ঈদ-উল-িফতেরর িদন 
সরকাির, ব-সরকাির 

িত ােন জাতীয় 
পতাকা উে ালন।
(স া  ৫/৬ ন 
২০১৯)

সকল সরকাির ও ব-সরকাির িত ােন যথাসমেয় 
জাতীয় পতাকা উে ালেনর িস া  হীত হয়। জলা 
ত  অিফসার, মেহর রেক মাইক ারা চােরর 

ব া িনেবন।

সকল সরকাির ও ব-সরকাির 
িত ােনর ক প  ও জলা 
ত  অিফসার, মেহর র।

২. মেহর র জলার সদর 
উপেজলার িবিভ  
ঈদগাহ ময়দােন 
জামায়ােতর সময় িচ 
িনধারণ।
(স া  ৫/৬ ন 
২০১৯)

আেলাচনাে  পৗর এলাকার িবিভ  ঈদগাহ/ঈেদর 
নামােজর ময়দােন িন -িলিখতভােব সময় িচ 
িনধািরত হয়।
ক) পৗর ঈদগাহ ( ধান জামায়াত)- সকাল- ৮.১৫ 
টায়
খ) রাতন ঈদগাহ ময়দান- সকাল- ৮.৩০ টায়
গ) কাট মসিজদ া েন- সকাল- ৮.৪৫ টায়
ঘ) থানা মসিজদ া েন- সকাল- ৭.৩০ টায়
ঙ) মিহলােদর জামায়াত ( পৗর ঈদগাহ-) 
সকাল- ৮.৪৫ টায়
(অ া  ঈদগাহ ময়দােন সংি  ক প  ধান 
জামায়ােতর সােথ সম য় কের কম িচ িনধারণ 
করেবন। উে  বির আবহাওয়া জিনত পৗর 
ঈদগােহ জামায়াত করা স ব না হেল িবক  িহেসেব 
গড় মসিজেদ ধান জামায়াত অ ি ত হেব।)

ময়র, মেহর র পৗরসভা ও 
সংি  ঈদগাহ ক প ।

১



৩. (ক) জলা শহের 
জাতীয় পতাকা এবং 
বাংলা ও আরবীেত ঈদ 
মাবারক খিচত ানার 
ারা শহর 

সি তকরণ।

মেহর র পৗরসভার িবিভ  রা ার পাে  জাতীয় 
পতাকা এবং বাংলা ও আরবীেত ঈদ মাবারক খিচত 

ানার ারা শহর সি তকরণ করেত হেব।

ময়র, মেহর র
পৗরসভা।

৪. খ) -  িত ােন 
যথাসমেয় জাতীয় 
পতাকা উে ালন ও 
নামােনা।

জাতীয় পতাকা যােত স ক আকার ও রং এর হয় 
এবং তা যথািনয়েম উে ালন ও নামােনা হয় তার 
তদারিকর জ  িন িলিখত উপ-কিম  গঠন করা 
হেলা।

১. নজারত ড  কােল র, 
মেহর র-

আহবায়ক

২. অিফসার ইনচাজ, 
মেহর র সদর থানা-

সদ

৩. ময়র, মেহর র পৗরসভা 
এর িতিনিধ-

সদ

৪. সভাপিত, স াব, 
মেহর র

সদ

৫. জনাব মাঃ িমজা র 
রহমান, সাংবািদক, 
মেহর র।

সদ

সংি  ক প  জাতীয় 
পতাকা স কভােব উে ালন 
ও নামােনার েয়াজনীয় 

ব া হণ করেবন এবং 
সংি  উপ-কিম  তদারিক 
করেবন।

৫. হাসপাতাল, জলখানা, 
থানা হাজত, িশ  
পিরবার ও 
এিতমখানাস েহ ঈেদর 
িদন উ তমােনর 
খাবার পিরেবশন।

হাসপাতাল, জলখানা, িশ  পিরবার ও 
এিতমখানাস েহ সংি  ক প  ঈেদর িদন 
উ তমােনর খাবার পিরেবশন করেবন।

সংি  ক প

৩। অ া  িস া স হঃ
(১)  ঈদ উপলে  আইন- লা র ােথ েয়াজনীয় ব া হণ করেবন িলশ পার, মেহর র।
(২) ঈেদর ধান জামায়ােত ও র পািন সরবরাহসহ সকল ঈেদর জামায়ােত অ া  কম িচ বা বায়ন করেবন ময়র, মেহর র
পৗরসভা।

(৩)  ঈদ উপলে  য কান কার পটকা/বাজী টােনা থেক িবরত থাকার জ  সকলেক অ েরাধ জানােনা হয়। ময়র, মেহর র
পৗরসভা ও জলা ত  অিফসার, মেহর র এ িবষেয় মাইিকং ও ানীয় ক াবল নটওয়াক এর সভাপিত িভ     চ ােনেলর

মা েম াপক চােরর ব া করেবন।
 (৪) (ক) পিব  শাওয়াল মােসর াদ দখার িবষেয় েয়াজনীয় উে াগ ও ব া হণ এবং ততম সমেয় সংি  ক প েক
অবিহত করার েয়াজনীয় ব া হেণর জ  জলা াদ দখা কিম র সকল সদ  ও উপ-পিরচালক, ইসলািমক   ফাউে শন,
মেহর রেক অ েরাধ করা হয়। িবষয়  অিতির  জলা শাসক (সািবক) তদারিক করেবন।

(খ) াদ দখার সংবাদ পাওয়া গেল জলা ত  অিফসার, মেহর র সােথ সােথ শহের মাইিকং ও ক াবল নটওয়ােকর মা েম
চােরর ব া করেবন। পিব  ঈেদর আেগর িদন ( াদ দখার পর) জলা শাসেনর পে  জলা ত  অিফসার জনসাধারণেক

‘ঈদ মাবারক’ জািনেয় াদ দখার সংবাদ চারসহ এ জলার ঈেদর ধান ধান জামায়ােতর সময় িচ চার করেবন। এছাড়া
পিব  ঈদ-উল-িফতর উপলে  হীত অ া  কম িচ চার করেবন। জলা ত  অিফসার, মেহর র ঈেদর ধান 
জামায়াত ( পৗর ঈদগাহ ও রাতন ঈদগাহ) ও অ া  কম িচেত শ য  সরবরাহ িনি ত করেবন।
(৫) ঈেদর িদন সাব িণক িব ৎ সরবরাহ িনি ত করেবন িনবাহী েকৗশলী, ওেজাপািডেকা িলঃ ও জনােরল ােনজার, প ী
িব ৎ সিমিত, মেহর র।
(৬) উপেজলা িনবাহী অিফসার, গাংনী ও িজবনগর িনজ িনজ উপেজলায় অ প কম িচ হণ করেবন।
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(৭) পৗর এলাকাসহ মেহর র জলা সদেরর ঈেদর কম িচস হ বা বায়েন উপেজলা িনবাহী অিফসার, মেহর র সদর      
 েয়াজনীয় সম য় সাধন করেবন।
(৮) ঈেদর ধান জামায়াত অ ােনর সময় িচ বাংলােদশ বতার, লনা বতার, বাংলােদশ টিলিভশনসহ ব-সরকাির        
 চ ােনলস েহ চােরর জ  ইেল িনক িমিডয়ার সকল িতিনিধেক অ েরাধ জানােনা হয়। নজারত ড  কােল র,        
মেহর র িবষয়  িনি ত করেবন এবং ানীয় িভ চ ােনেল চােরর ব া হণ করেবন।

(৯) মেহর র জলার সকল ঈদগােহ সি গণ যােত িনিবে  নামাজ আদায় করেত পােরন সজ  িলশ পার ও সংি  কিম
েয়াজনীয় িনরাপ ার ব া হণ করেবন। উপেজলা িনবাহী অিফসারগণ -  উপেজলায় েয়াজনীয় সহেযািগতা দান

করেবন।
(১০) ঈেদর িদেন জাতীয় পতাকা স কমােপ যথাসমেয় উে ালন ও যথাসমেয় নামােনার িবষেয় জলা ত  অিফসার, মেহর র

াপক চার ও েয়াজনীয় ব া হণ করেবন। (উে  রাতন বা রং ন  হেয়েছ এমন ধরেনর জাতীয় পতাকা কান িত ােন
থাকেল তা পিরবতন কের ন ন জাতীয় পতাকা াপন করার জ  অ েরাধ করা হেলা)।
(১১) পিব  ঈদ-উল-িফতেরর দীঘ েত মেহর র জনােরল হাসপাতাল ও উপেজলা া  কমে ে র জ রী িবভােগ
জনসাধারণ া  সবা থেক বি ত না হয় স িবষেয় েয়াজনীয় ব া হণ করেবন ত াবধায়ক, জনােরল হাসপাতাল ও
িসিভল সাজন, মেহর র।
(১২) আইন- লা র ায় আম পী নীল  এলাকা, ভাটপাড়া িডিস ইেকাপাক ও িজবনগর ি  িত কমে ে  িলিশ
টহল ি র ব া হণ করেবন িলশ পার, মেহর র।
(১৩) ঈদ-উল-িফতর এর নামাজ  হওয়ার েব সকল ঈদগােহ জ ীবাদ দমন, বা িববাহ রাধ, মাদক িতেরাধ, দশ-িবেরাধী
সং া  বয়ান করার ব া হণ করেবন সভাপিত, ইমাম সিমিত, মেহর র। 
(১৪) ঈদ-উল-িফতর এর আেগর রাত থেক িবিজিব, র◌্যাব, গােয় া সং া ও িনবাহী ািজে ট এর সম েয় মাদেকর িব ে
 টা েফাস অিভযান করার ব া হণ করেবন অিতির  জলা ািজে ট, মেহর র। 
আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় সভাপিত উপি ত সকল সদ েক আস  পিব  ঈদ-উল-িফতেরর েভ া জািনেয় সভার
সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

মা: আতাউল গিন 
জলা শাসক

ারক ন র: ০৫.৪৪.৫৭০০.০০৬.২৩.০৩৭.১৭.৩৩৪ তািরখ: 
২৯ ম ২০১৯

১৫ জ  ১৪২৬

িবতরণ ( জ তার
মা সাের নয)় : 

১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ 
২) সিচব, ধম িবষয়ক ম ণালয়
৩) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, লনা
৪) ..................................................................., ............................................................(সংি  সকল)।
৫) নজারত ড  কােল র, নজারত শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, মেহর র
৬) সহকারী া ামার, আইিস  শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, মেহর র। (ওেয়ব পাটােল কােশর অ েরাধসহ)

 

মা: আতাউল গিন 
জলা শাসক
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