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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট 

সাধারণ শাখা

জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমােনর কিন   শখ রােসেলর ৫৭ তম জ বািষকী ২০২১ উদযাপেনর লে
িত লক সভার কাযিববরণী

সভাপিত এম কাজী এমদা ল ইসলাম 
 জলা শাসক

সভার তািরখ ০৩ অে াবর ২০২১
সভার সময় সকাল ১১.০০ ঘ কা

ান Zoom Application এর মা েম
উপি িত পিরিশ  ‘ক’
       উপি ত সকলেক েভ া জািনেয় সভার কায ম  করা হয়। সভার েতই াধীনতার মহান পিত, সবকােলর
সবে  বা ািল জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমান ও ১৫ আগ  ১৯৭৫ তািরেখ শাহাদত বরণকারী সকল
শিহদেদর িত িবন  া িনেবদন করা হয়। ব ব র কিন   শখ রােসল এর িতর িতও গভীর া াপন করা
হয়। সভায় জানােনা হয়, মি পিরষদ িবভােগর ২৬ আগ  ২০২১ তািরেখর ০৪.০০.০০০০.৪১৬.২৩.০০১.২০.৪৪৩ ন র
পিরপ  অ যায়ী িত বছর ১৮ অে াবর ব ব র কিন   শখ রােসেলর জ বািষকী ‘ক’ িণ  িদবস িহেসেব
যথােযা  মযাদায় উদযাপেনর িস া  হণ করা হেয়েছ।সভায় সািবক আেলাচনা শেষ চলমান কািভড-১৯ পিরি হিতেত
শখ রােসেলর জ বািষকী উদযাপন উপলে  িন বিণত কম িচ পালন করার িস া  হীত হয়:

িমক তািরখ, বার ও সময় কম িচ ান বা বায়নকারী
১. ১৮ অে াবর ২০২১

সকাল ১১.০০ ঘ কা
(ক) শখ রােসেলর জীবনী িনেয় 
সিমনার আেয়াজন

(খ) সিমনাের শখ রােসেলর জীবেনর 
িবিভ  িদক আেলাকপাত কের পপার 

েজে শন ও ামা িচ  দশন

জলা শাসেকর 
সে লনক

১.অিতির  জলা শাসক
(সািবক),িসেলট
২. জলা িশ  িবষয়ক কমকতা, 
িসেলট
৩. জলা ত  অিফসার,িসেলট

২. ১৮ অে াবর ২০২১
সকাল ১২.০০ ঘ কা

 শখ রােসলেক িনেয় রচনা ও িচ া ন 
িতেযািগতার  জলা ও িবভাগীয় 

পযােয় িবজয়ী িশ েদর মােঝ সনদ ও 
র ার িবতরণ

জলা শাসেকর 
সে লনক

১.অিতির  জলা শাসক 
(সািবক), িসেলট
২. জলা িশ  িবষয়ক কমকতা, 
িসেলট

৩. ১৮ অে াবর ২০২১
িবধাজনক সমেয়

শখ রােসলেক িনেয় ল ও কেলজ 
পযােয় অনলাইন ইজ িতেযািগতা 

ভা য়ািল ১. উপেজলা িনবাহী 
অিফসার (সকল), িসেলট
২. জলা িশ া অিফসার, িসেলট
৩. জলা 

াথিমক িশ া অিফসার, িসেলট
৪. সহকারী কিমশনার (আইিস ), 
িসেলট

১



৪ ১৮ অে াবর ২০২১
িবধাজনক সমেয়

(ক) িশ করা েত ক ােস ছা -
ছা ীেদর শখ রােসেলর জীবনী পাঠ 
কের নােনা
(খ) শখ রােসেলর উপর ামা িচ  

দশনী 

-  িত ান ১. উপেজলা িনবাহী 
অিফসার (সকল), িসেলট
২. জলা িশ া অিফসার, িসেলট
৩. জলা াথিমক িশ া 
অিফসার, িসেলট
৪. জলা ত  অিফসার, িসেলট

 ৫. ১৮ অে াবর ২০২১ 
শহেরর ণ মােড় ও সরকাির 
দ েরর সামেন শখ রােসেলর ছিব 
স িলত ানার ও ফ ন টানােনা 

শহেরর ণ 
ান ও সরকাির 

দ েরর স ুেখ

১. ধান িনবাহী কমকতা, িসেলট 
িস  কেপােরশন, িসেলট
২.দ র ধান (সকল), িসেলট

৬. ১৮ অে াবর ২০২১ িসেলট জলার সকল সরকাির 
দ র/অিফেস একই িডজাইেনর ‘ শখ 
রােসল আমার ভােলাবাসা’ িশেরানােম 

পডাউন ানার টানােনা

-  িত ান ১. দ র ধান (সকল), িসেলট
২. উপেজলা িনবাহী 
অিফসার (সকল), িসেলট

৭. ১৮ অে াবর ২০২১ শখ রােসেলর েহর মাগেফরাত কামনা 
কের েত ক মসিজদ (বাদ জাহর) 
এবং মি ের ( িবধাজনক সমেয়) দায়া 
ও িবেশষ াথনা আেয়াজন 

         ---
১. উপেজলা িনবাহী অিফসার 
(সকল), িসেলট
২. পিরচালক, ইসলািমক 
ফাউে শন, িসেলট

৮. ১৮ অে াবর ২০২১ জলার কম িচর সােথ সংগিত রেখ 
উপেজলা পযােয়   কম িচ পালন

সরাসির/ভা য়ািল উপেজলা িনবাহী অিফসার 
(সকল), িসেলট

৯. ১৮ অে াবর ২০২১  শখ রােসল িশ  িশ ণ ও নবাসন 
কে  িদবেসর সােথ সংগিত ণ িবিভ  

কম িচ হন

শখ রােসল িশ  
িশ ণ ও 
নবাসন ক

উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা 
কাযালয়, িসেলট

      সভাপিত আগািম ১৮ অে াবর ২০২১ তািরেখ শখ রােসেলর জ  বািষকী ‘ক’ িণ  িদবস িহেসেব যথােযা
মযাদায় থমবােরর মত উদযাপন িনি ত করেত সািবক িনরাপ া িবধানসহ সংি  সকেলর সহেযািগতা কামনা
কেরন। পিরেশেষ সভাপিত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।
 

 

এম কাজী এমদা ল ইসলাম 
জলা শাসক

ারক ন র: ০৫.৪৬.৯১০০.০১০.২৩.০০৫.২১.৭৫১ তািরখ: 
০৫ অে াবর ২০২১

২০ আি ন ১৪২৮

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) সিচব, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়
২) িবভাগীয় কিমশনার, িসেলট
৩) ধান িনবাহী কমকতা, িসেলট িস  কেপােরশন
৪) িলশ পার, িসেলট
৫) ধান িনবাহী কমকতা, জলা পিরষদ, িসেলট
৬) িসিভল সাজন, িসেলট
৭) উপপিরচালক, ানীয় সরকার, িসেলট
৮) উপ িলশ কিমশনার (সদর ও শাসন), এসএমিপ
৯) িনবাহী েকৗশলী .............................................. (সকল), িসেলট

২



১০) সভাপিত/সাধারণ স াদক, িসেলট জলা আওয়ামীলীগ
১১) সভাপিত/সাধারণ স াদক, িসেলট মহানগর আওয়ামীলীগ
১২) চয়ার ান ....................................................... উপেজলা পিরষদ (সকল), িসেলট
১৩) উপেজলা িনবাহী অিফসার..................................(সকল), িসেলট
১৪) পিরচালক/উপপিরচালক, ....................................... (সকল), িসেলট
১৫) জলা .................................................................... কমকতা/ অিফসার, িসেলট
১৬) জলা িশ া কমকতা, জলা িশ া অিফস, জলা িশ া অিফস, িসেলট
১৭) জলা াথিমক িশ া অিফসার, জলা াথিমক িশ া অিফস, িসেলট
১৮) া ামার, ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ র, িসেলট ( জলা শাসেনর ওেয়বসাইেট িব ি  আকাের কােশর
জ )
১৯) জনাব, ....................................

 

এম কাজী এমদা ল ইসলাম 
জলা শাসক

৩


