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মু�জববেষ �র অ�ীকার, �শাভন কম �পিরেবশ �হাক সবার

 
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশ �ন অিধদ�র 
�শাসন ও উ�য়ন শাখা

...

সভাপিত িশবনাথ রায় 
মহাপিরদশ �ক (অিতির� সিচব)

সভার তািরখ ৩০ জলুাই ২০২০
সভার সময় দুপুর ১২:০০ টা
�ান িমিন কনফাের� �ম, �ধান কায �ালয়
উপি�িত পিরিশ�-ক

সভাপিত উপি�ত সকলেক ধন�বাদ জািনেয় সভার সূচনা কেরন। আগামী ১৫ আগ� ২০২০ তািরখ
শিনবার যথােযাগ� ময �াদায় জািতর িপতা ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান-এর ৪৫ তম শাহাদাত বািষ �কীেত
“জাতীয় �শাক িদবস ২০২০” পালেনর লে�� িদকিনেদ�শনামূলক আেলাচনা কেরন। সভাপিত আরও
বেলন �য, িদবস�ট ভাবগা�ীয �পূণ � পিরেবেশ উদযাপেনর লে�� জাতীয় কম �সূচীর অংশ িহেসেব �ম ও
কম �সং�ান ম�ণালেয়র গহৃীত কম �সূচীর সােথ সাম�স� �রেখ অ� দ�েরর কম �পিরক�না �হণ করেত
হেব। উপি�ত সকেলর িব�ািরত আেলাচনা �শেষ িনে�া� কম �সূিচ গহৃীত হয়ঃ
 
�িম
ক নং

গহৃীত কম �সূিচ বা�বায়নকারী

০১ জাতীয় �শাক িদবেসর সে� সাম�স�পূণ � স�ায় �ধান কায �ালয় এবং ঢাকা
কায �ালেয়র কম �কত�া/কম �চািরগণ সামা�জক দুর� িন��তপূব �ক �া��িবিধ
অনুসরণ কের ১৫ আগ� ২০২০ তািরখ সকাল ১০ টায় ধানম�� �মে�া
শিপং মেলর উ�র-প��ম কণ �াের সমেবত হেবন। 

�সাসন ও উ�য়ন
শাখা, �ধান
কায �ালয় ও ঢাকা
কায �ালেয়র
কম �কত�া/
কম �চারীব�ৃ   

০২ ১৫ আগ� ২০২০ তািরখ সকাল ১০ টায় ধানম��র ৩২নং �রােড ব�বন্ধু
�িৃত জাদুঘের জািতর িপতা ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান-এর �িতকৃিতেত
�ম ও কম �সং�ান ম�ণবালেয়র সিচব মেহাদেয়র �নতৃে� পু��বক

�শাসন ও উ�য়ন
শাখা, �ধান
কায �ালয় ও ঢাকা
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অপ �ণ করা হেব। এেত অ� অিধদ�েরর �ধান কায �ালয় ও
উপমহাপিরদশ �েকর কায �ালয়-ঢাকার কম �কত�া/কম �চারীগণ সামা�জক দরূ�
িন��তপূব �ক �া��িবিধ �মেন অংশ�হণ করেবন। পু��বক অপ �ণ
অনু�ােন অংশ�হেণর লে�� ব�ানার/কােলা ব�াচ �স্ত�ত করেত হেব।  

কায �ালেয়র
কম �কত�া/
কম �চারীব�ৃ   

০৩ জািতর িপতার শাহাদাত বািষ �কীেত �শাক �কােশর জন� স�ূণ � আগ�
মােস অিধদ�েরর সকলেক কােলা ব�াচ ধারণ করেত হেব। এলে�� পয �া�
সংখ�ক কােলা ব�াচ �স্ত�ত ও সরবরাহ করেত হেব। 

�শাসন ও উ�য়ন
শাখা ও অিধদ�েরর
সকল কম �কত�া/
কম �চারীব�ৃ

০৪ �জলা পয �ােয়র অিফস�েলা �ানীয় �শাসেনর সােথ সাম�স� �রেখ জািতর
িপতা ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান-এর ৪৫ তম শাহাদাত বািষ �কীেত
“জাতীয় �শাক িদবস ২০২০” পালন উপলে�� �েয়াজনীয় কম �সূিচ
বা�বায়ন করেব।

উপমহাপিরদশ �ক
(সকল �জলা
কায �ালয়)

০৫ জািতর িপতা ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান-এর ৪৫ তম শাহাদাত বািষ �কী
যথােযাগ� ময �াদায় পালেনর লে�� ১৫ আগ� ২০২০ তািরখ িবকাল ৪.০০
টায় অ� অিধদ�েরর �ধান কায �ালেয়র সভাকে� সামা�জক দরূ�
িন��তপূব �ক �া��িবিধ অনুসরণ কের আেলাচনা ও �দায়া-মাহিফল এর
আেয়াজন করা হেব। এেত �ধান কায �ালেয়র সকল কম �কত�া/কম �চাির
উপি�ত থাকেবন।

�সাসন ও উ�য়ন
শাখা, �ধান
কায �ালেয়র
কম �কত�া/
কম �চারীব�ৃ   

০৬ �ধান কায �ালয় ও সকল �জলা কায �ালেয়র দৃশ�মান �ােন “জাতীয় �শাক
িদবস ২০২০” উপলে�� ব�ানার �াপন করেত হেব। িদবস�টেত �ধান
কায �ালয়সহ সকল �জলা কায �ালেয়র সামেন উে�ািলত জাতীয় পতাকা
অধ �নিমত থাকেব।

�সাসন ও উ�য়ন
শাখা,
উপমহাপিরদশ �ক
(সকল �জলা
কায �ালয়)

০৭ জািতর িপতা ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমােনর জ�শতবাষ �কী ও মু�জব বষ �
পালেনর িনিম� গহৃীত ঢাক, চ��াম,গাজীপুর ও নারায়ণগে�র �ম ঘন
অ�েল ও ���পুণ � �ােন �শখ মু�জবুর রহমােনর জীবেনর উপর
ডকুেম�াির স�চােরর কম �সূচী�ট ১৫ আগ� ২০২০, জাতীয় �শাক িদবেস
পালন করেত হেব। 

উপমহাপিরদশ �ক
(ঢাকা/চ��াম/
গাজীপুর/
নারায়নগ�) 

০৮ জািতর িপতা ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান-এর ৪৫ তম শাহাদাত
বািষ �কীেত “জাতীয় �শাক িদবস ২০২০” পালেনর িনিম� গহৃীত সকল
কম �সূচী অিধদ�েরর ওেয়বসাইেট আপেলাড করেত হেব।

আইিস�ট �সল,
�ধান কায �ালয়

০৯ জািতর িপতা ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান-এর ৪৫ তম শাহাদাত
বািষ �কীেত “জাতীয় �শাক িদবস ২০২০” পালেনর িনিম� পরবিত�
�স্ত� িতমূলক সভা আগামী ০৬ আগ� ২০২০ তািরখ অনু��ত হেব। �জলা
কায �ালয়েক িদকিনেদ�শনা �দােনর লে�� িভিডও কেলর মাধ�েম সকল
উপমহাপিরদশ �েকর সােথ ভাচ� �য়াল সভার আেয়াজন করেত হেব। ভাচ� �য়াল
সভা আেয়াজেন অ� অিধদ�েরর আইিস�ট �সল �েয়াজনীয় সহেযািগতা
�দান করেব। 

�সাসন ও উ�য়ন
শাখা, আইিস�ট
�সল, �ধান কায �ালয়

১০ “জাতীয় �শাক িদবস ২০২০” পালেনর লে�� সািব �ক কায ��ম মিনটিরং-এর
লে�� িনে�া� কিম�ট গঠন করা হেলাঃ

�সাসন ও উ�য়ন
শাখা, , �ধান
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০১। অিতির� মহাপিরদশ �ক (আ�ায়ক)
০২। যু�মহাপিরদশ �ক (�শাসন ও উ�য়ন/�সইফ�ট/সাধারণ/�া��)
০৩। উপমহাপিরদশ �ক (�সাসন ও উ�য়ন/�সইফ�ট/সাধারণ/�া��)
০৪। �মাঃ মাছ� ম িব�াহ, আইন কম �কত�া
০৫। �মাঃ আবুল হা�াত �সাহাগ, সহকারী মহাপিরদশ �ক (সাধারণ)
০৬। �মাঃ �ফারকান আহসান, তথ� ও গণসংেযাগ কম �কত�া
০৭। অিন�� মহালদার, সহকারী মহাপিরদশ �ক (সাধারণ)
�সাসন ও উ�য়ন শাখা �তু এিবষয়ক অিফস আেদশ জারী করেবন।

কায �ালয়

আর �কান আেলাচ� িবষয় না থাকায় সভাপিত উপি�ত সকলেক ধন�বাদ জািনেয় সভার সমাি� �ঘাষণা
কেরন।

 
িশবনাথ রায় 
মহাপিরদশ �ক (অিতির� সিচব)

�ারক ন�র: ৪০.০১.০০০০.১০১.০৬.০১৭.১৭.৫৮০
তািরখ: 
৩০ জলুাই ২০২০
িবতরণ (�জ��তার �মানুসাের নয়) : 
১) অিতির� মহাপিরদশ �ক, কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশ �ন অিধদ�র
২) যু�মহাপিরদশ �ক (সকল), কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশ �ন অিধদ�র
৩) উপমহাপিরদশ �ক (�সাসন ও উ�য়ন/�সইফ�ট/সাধারণ/�া��), কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশ �ন
অিধদ�র
৪) উপমহাপিরদশ �ক (সকল �জলা কায �ালয়), কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশ �ন অিধদ�র
৫) সহকারী মহাপিরদশ �ক/১ম ��িণর কম �কত�া (সকল), কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশ �ন অিধদ�র,
�ধান কায �ালয়, ঢাকা
৬) �ম পিরদশ �ক (সকল), কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশ �ন অিধদ�র, �ধান কায �ালয়, ঢাকা।
৭) সহকারী মহাপিরদশ �ক (�সইফ�ট), আইিস�ট �সল, কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশ �ন অিধদ�র
(অিধদ�েরর ওেয়বসাইেট আপেলাড করেবন)
৮) �শাসিনক কম �কত�া, �শাসন ও উ�য়ন শাখা, কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশ �ন অিধদ�র

 
িশবনাথ রায় 
মহাপিরদশ �ক (অিতির� সিচব)

১৫ �াবণ ১৪২৭


