জািতর িপতা ব½বন্ধু েশখ মুিজবুর রহমােনর জন্মশতবািষ র্কীেত মুিজববষ র্ uদ্যাপন uপলেক্ষয্ বাংলােদশ
বয্াংেকর শাখা aিফস কতৃক
র্ িনেন্মাক্ত কাh©কর্ম সমূহ গৃহীত হয়:
কর্:
নং
11.

গৃহীত কাh©কর্ম
ক.

28 মাচ র্ 3131 তািরেখ বাংলােদশ বয্াংক, ঢাকার aনুরুপ সকল কমর্সূচী
(জাতীয় পতাকা uেত্তালন,েবলূন o পায়রা uিড়েয় আনুষ্ঠািনক uেদব্াধন, ব½বন্ধুর
িতকৃিতেত ফুেলল দ্ধা, বয্াংক চতব্র বয্ানার/েফস্টুন/েবলুন িদেয় সিজ্জতকরণ,
িশশু-িকেশারেদর বণ র্াঢয্ রয্ালী, িশশু-িকেশারেদর িচ াংকন িতেযািগতা,
ব½বন্ধুেক িনেয় েলখা কিবতা আবৃিত্ত িতেযািগতা,মসিজেদ েকারআন খািন o
েদায়া মাহিফল, িশশু িকেশার o uপিস্থত সকেলর কেন্ঠ সমেবত জাতীয় সংগীত
পিরেবশন, আেলাচনা সভা o সাংস্কৃিতক aনুষ্ঠান, লাiে রীেত ব½বন্ধু o
মুিক্তেযাদ্ধা কণ র্ার স্থাপন) যথাযথ ময র্াদায় পালন।

খ.

জািতর িপতা ব½বন্ধু েশখ মুিজবুর রহমােনর জন্মশতবািষ র্কীেত মুিজববষ র্
uদ্যাপন aনুষ্ঠানসমূহ সুষ্ঠু o সুচারুভােব পালেনর জনয্ eকিট মুিজববষ র্ uদ্যাপন
কিমিট গঠন করা হয়।

গ.

কমর্সূচীর িবিভন্ন aংশ যথাযথভােব সম্পাদেনর জনয্ কমর্সূচী িভিত্তক 21িট uপকিমিট গঠন করা হেয়েছ।
ক্ষণ গণনার ঘিড় বয্াংেকর বািহর িদেক সব র্জন দশর্নেযাগয্ স্থাপন করা হেয়েছ।

ঘ.

বাস্তবায়নকারী িবভাগ/শাখা

চট্টগর্াম aিফস,
চট্টগর্াম।

ব½বন্ধু o মুিক্তেযাদ্ধা কণ র্ার স্হাপন িকর্য়াধীন রেয়েছ।
ঙ.
চ.

জ.

ব½বন্ধুর বড় আকৃিতর িতকৃিত সংগর্েহর কাজ িকর্য়াধীন eবং uক্ত
িতকৃিতেত ফুেলল দ্ধা জানােনার িবষয়িট িনিশ্চত করা হেয়েছ।
মহাবয্বস্থাপক শাসন eর েনতৃেতব্ গিঠত কিমিট কতৃর্ক িনয়িমত িমিটংেয়র
মাধয্েম কােজর aগর্গিত পয র্ােলাচনা করা হেচ্ছ।

ঝ.

িনয়িমত সকল uপকিমিটর কায র্কর্ম তদারিক চলেছ o তার aগর্গিত িনব র্াহী
পিরচালক মেহাদয়েক aবিহত করা হেচ্ছ।

ছ.

12.

ক.

খ.
13.

বয্ানার, েফস্টুন, েবলুন, ফুল, পায়রা o আেলাক সিজ্জতকরেণর কাজ িনশ্চায়ন
করা হেয়েছ।

জাতীয় পতাকা uেত্তালন, েবলুন o পায়রা uিড়েয় আনুষ্ঠািনক uেদব্াধন, ব½বন্ধুর
িতকৃিতেত ফুেলল দ্ধা, বয্াংক চতব্র বয্ানার/েফস্টুন/েবলুন িদেয় সিজ্জতকরণ,
িশশু-িকেশারেদর বণ র্াঢয্ রয্ালী, িশশু-িকেশারেদর িচ াংকন িতেযািগতা,
ব½বন্ধুেক িনেয় েলখা কিবতা আবৃিত্ত িতেযািগতা, মসিজেদ েকারআন খািন o
েদায়া মাহিফল,িশশু-িকেশার o uপিস্থত সকেলর কেন্ঠ সমেবত জাতীয় সংগীত
পিরেবশন, আেলাচনা সভা o সাংস্কৃিতক aনুষ্ঠান, লাiে রীেত ব½বন্ধু o
মুিক্তেযাদ্ধা কণ র্ার স্থাপন
মহান সব্াধীনতা o জাতীয় িদবস-3131 uদ্যাপন, জাতীয় েশাক িদবস-3131
পালন, শহীদ বুিদ্ধজীবী িদবস o মহান িবজয় িদবস-3131 uদ্যাপন, 28 মাচ র্3132 e িশশু িদবস uদ্যাপন।
জাতীয় পতাকা uেত্তালন o সমেবত সংগীত পিরেবশনা। েবলুন o পায়রা uিড়েয়
আনুষ্ঠািনক uেদব্াধন, ব½বন্ধুর িতকৃিতেত ফুেলল দ্ধা aপর্ণ, বয্াংক চতব্র
বয্ানার/েফস্টুন/েবলুন িদেয় সুসিজ্জতকরণ, িশশু-িকেশারেদর বণ র্াঢয্ রয্ালী, িশশুিকেশারেদর িচ াংকন িতেযািগতা, ব½বন্ধুেক িনেয় েলখা কিবতা আবৃিত্ত
িতেযািগতা, মসিজেদ েকারআন খািন o েদায়া মাহিফল, আেলাচনা সভা o
সাংস্কৃিতক aনুষ্ঠান, লাiে িরেত স্থািপত ব½বন্ধু o মুিক্তেযাদ্ধা কণ র্ার সিজ্জতকরণ

খুলনা aিফস,
খুলনা।

রাজশাহী aিফস,
রাজশাহী।

o aিফস ভবেন আেলাকসজ্জা।

জািতর িপতা ব½বন্ধু েশখ মুিজবুর রহমােনর জন্মশতবািষ র্কী o মুিজববষ র্ uদ্
যাপেনর িবষেয় ধান কায র্ালেয়র 34/13/3131 তািরেখর eiচআরিড3(িবe)726/3131-2779 নং পে েয়াজনীয় িনেদ র্শনা aনুযায়ী বগুড়া aিফস
জািতর িপতা ব½বন্ধু েশখ মুিজবুর রহমােনর জন্মশতবািষ র্কী o মুিজববষ র্
uদ্যাপন করেব।

14.

15.

16.

ক.
খ.
গ.
ঘ.
ঙ.
চ.
ছ.
জ.
ঝ.
ঞ.

জাতীয় পতাকা uেত্তালন।
েবলুন o পায়রা uিড়েয় আনুষ্ঠািনক uেদব্াধন।
েজলা শাসেকর কায র্ালেয় স্থািপত ব½বন্ধুর িতকৃিতেত ফুেলল দ্ধা।
বয্াংক চতব্র বয্ানার/েফস্টুন/েবলুন িদেয় সিজ্জতকরণ।
িশশু-িকেশারেদর বণ র্াঢয্ রয্ালী।
িশশু-িকেশারেদর িচ াংকন িতেযািগতা।
বঙ্গবন্ধুেক িনেয় েলখা কিবতা আবৃিত্ত িতেযািগতা।
িশশু-িকেশার o uপিস্থত সকেলর সমেবত কেন্ঠ জাতীয় সংগীত পিরেবশন।
মসিজেদ েকারআন খািন o েদায়া মাহিফল।
আেলাচনা সভা o সাংস্কৃিতক aনুষ্ঠান।

ক.

মুিজবাদেশর্র সংগঠনসমূেহর েনতৃবৃেন্দর সমনব্েয় eকিট মুিজববষ র্ uদ্যাপন
কিমিট গঠন করা হেয়েছ।

খ.

মুিজববষ র্ uদ্যাপন uপলেক্ষয্ কমর্সূচীসমূহ বাস্তবায়েনর/পালেনর uেদ্দেশয্ aথ র্
বরাদ্দ েচেয় ধান কায র্ালেয়র িহuময্ান িরেসােস র্স িডপাট র্েমন্ট-2 বরাবর প
ে রণ করা হেয়েছ।

বগুড়া aিফস,
বগুড়া।

িসেলট aিফস,
িসেলট।

রংপুর aিফস,
রংপুর।

