জািতর িপতা ব½বন্ধু েশখ মুিজবুর রহমােনর জন্মশতবািষ র্কীেত মুিজববষ র্ uদ্যাপন uপলেক্ষয্ বাংলােদশ
বয্াংেকর িবিভন্ন িবভাগ/শাখা কতৃক
র্ িনেন্মাক্ত কায র্কর্ম সমূহ গৃহীত হয়:
গৃহীত কায র্কর্ম

কর্: নং
11.

12.

ক.
খ.
গ.
ঘ.
ঙ.
চ.
ছ.
জ.
ঝ.
ঞ.
ট.
ঠ.
ড.
ঢ.
ণ.
ত.
থ.
দ.
ধ.
ন.
প.
ফ.
ব.
ভ.

জাতীয় পতাকা uেত্তালন
বয্াংক ভবন আেলাকসজ্জা।
বয্াংক চতব্র বয্ানার/েফষ্টুন/েবলুন িদেয় সিজ্জতকরণ।
ব½বন্ধুর িতকৃিতেত ফুেলল দ্ধা জ্ঞাপন।
41 তলা ভবেন েলজার েশা।
মসিজেদ িমলাদ মাহিফল।
েবলুন o পায়রা uিড়েয় আনুষ্ঠািনক uেদব্াধন।
িশশু িকেশার o সব র্স্তেরর কমর্কতর্া/কমর্চারীেদর সমনব্েয় িবিভন্ন aনুষ্ঠােনর
আেয়াজন।
বয্াংিকং হেল িডিজটাল মঞ্ছ স্থাপন।
aনুষ্ঠান স্থল সিজ্জতকরণ (েচয়ার,সাuন্ড িসেষ্টম,aনয্ানয্)।
িশশু িকেশারেদর রয্ালী (িট শাট র্, কয্াপ, েফষ্টুন ,পতাকা)।
িশশু িকেশারেদর িচ ান্কন িতেযাগীতা ( েয়াজনীয় সরঞ্জাম)।
কুiজ, কিবতা আবৃিত্ত িতেযাগীতা।
সব্ল্প ৈদঘ র্য্ নাটক শশর্ন।
জন্মশতবািষ র্কী uদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কিমিট কতৃর্ক ৈতরীকৃত িথম সং
দশর্ন।
িশশু িকেশার o uপিস্থত সকেলর কেন্ঠ সমেবত জাতীয় সংগীত।
আনন্দেভাজ, হালকা নাস্তা o কিফ আপয্ায়ন।
স্মরিনকা কাশ (37 েশ মােচ র্র আেগ/পের)।
আেলাচনা সভা (ক্ষণজন্মা ব½বন্ধু o বাঙ্গালীর সব্াধীনতা)।
কমর্সূচীেত aংশগর্হন িনিশ্চতকেল্প aিফস aড র্ার করা সহ িবিভন্ন পদেক্ষপ
গর্হন।
ব½বন্ধু শীষ র্ক জেন্মর ভাবনা স্মারক গর্ন্থ রচনা।
িপতা ব½বন্ধু o েশখ রােসল শীর্ষক গর্ন্হ।
ক. বাংলােদশ বয্াংেকর েনাট বiেয়র কভার েপiেজর সব র্বােম বাংলােদশ
বয্াংেকর েলােগা eবং সব র্ডােন জািতর িপতা ব½বন্ধু েশখ মুিজবুর রহমােনর
জন্মশতবািষ র্কীর মুিজব শতবেষ র্র েলােগা সংেযাজন করা হেয়েছ।
খ.

eকiভােব বাংলােদশ বয্াংক পিরকর্মার কভার পৃষ্ঠার uপেরর ডােন মুিজব
শতবেষ র্র করা হেয়েছ।

গ.

বাংলােদশ বয্াংেকর সকল িবজ্ঞাপেনর সব র্বােম বাংলােদশ বয্াংেকর
েলােগার পাশাপািশ সব র্ডােন মুিজব শতবষ র্ েলােগা সংেযাজনপূব র্ক যথারীিত
িবজ্ঞাপন চােরর বয্বস্থা গর্হণ করা হেয়েছ।

ঘ.
ঙ.

মুিজব বষ র্ uদ্যাপন uপলেক্ষয্ aথ র্ম ণালয় কতৃর্ক েয সকল কাশনা o
িভিডo িক্লিপং চাoয়া হেয়েছ তা যথারীিত ে রণ করা হেয়েছ।
’মুিজব বষ র্’ (3131) েক সামেন েরেখ পিরচ্ছন্ন বাংলােদশ গেড় েতালার
তয্েয় স্থানীয় সরকার পিল্ল uপন্নয়ন o সমবায় ম ণালয় কতৃর্ক ’পিরচ্ছন্ন
গর্াম-পিরচ্ছন্ন শহর’ কায র্কর্েমর aংশ িহেসেব িডিসিপেত পিরস্কার পিরচ্ছন্ন
কিমিট গঠনপূব র্ক যথারীিত বয্বস্থা েনয়া হেয়েছ eবং তা চলমান রেয়েছ।

বাস্তবায়নকারী িবভাগ/শাখা

জািতর িপতা ব½বন্ধু েশখ মুিজবুর
রহমান eর জন্মশতবািষ র্কী o
মুিজববষ র্ uদ্যাপন কিমিট
বাংলােদশ বয্াংক,
ঢাকা।

িডপাট র্েমন্ট aব কিমuিনেকশন eন্ড
পাবিলেকশন্স (িডিসিপ)

14.

ক. ’মুিজব বষ র্’ (3131) েক সামেন েরেখ ’পিরচ্ছন্ন গর্াম-পিরচ্ছন্ন শহর’
কায র্কর্েমর aংশ িহেসেব বাংলােদশ বয্াংেকর কমর্পিরকল্পনা ণয়ন করা
হেয়েছ। eছাড়া্, বয্াংেকর সব র্স্তেরর কমর্কতর্া/কমর্চারীবৃেন্দর সব্তঃস্ফুতর্
aংশগর্হণ o সহেযািগতার িভিত্তেত বাংলােদশ বয্াংেকর সািব র্ক পিরচ্ছন্ন
কায র্কর্ম aথ র্বহ o সাফলয্মিন্ডত করার লেক্ষয্ কমন সািভর্েসস িডপাট র্েমন্ট-2
eর তত্তব্াবধােন সংিশ্লষ্ট িবভাগসমূেহর সমনব্েয় eকিট েক ীয় মিনটিরং
কিমিট গঠন করা হেয়েছ।
খ.

14.

কৃিষ ঋণ িবভাগ

মুিজব বষ র্’ (3131) েক সামেন েরেখ বাংলােদশ বয্াংেকর কমর্পিরকল্পনা
aনুযায়ী বয্াংেকর টয়েলট, েবিসন iতয্ািদ বয্বহাের যত্নবান o দািয়তব্শীল
হoয়ার লেক্ষয্ িবভাগীয় মািসক সভায় িবষয়িট আেলাচনার িনেদ র্শনা রেয়েছ।

ক. তথয্িচ িনমর্ান : িশেরানাম- আকােশ বাতােস uেঠ রিণ ei িশেরানােম
eকিট তথয্িচ িনমর্ান করা হেব। িবষয়ঃ বঙ্গবন্ধুর জীবেন ঘেট যাoয়া
সব্রণেযাগয্ িকছু িবষয় িনেয় eকিট তথয্ িচ ।
দশর্ন।

খ

চলিচ্চ /তথয্িচ

গ.

মুিজব শতবষ র্ uপলেক্ষয্ মাচ র্ মােস ব½বন্ধুর aসমাপ্ত আত্নজীবনীর uপর
িবেশষ বুক িরিভu ে াগর্াম।

ঘ.

সামিয়ক/ময্াগািজন e বারেকাড যুিক্ত বয্বহার।

ঙ.

i-লাiে ির িসেস্টম-e আiআর মিডuল uেদব্াধন।

15.

ক.
খ.
গ.
ঘ.

211 টাকা মূলয্মান সব্ণ র্ স্মরক মু া মু ণ;
211 টাকা মূলয্মান ৈরাপয্ স্মারক মু া মু ণ;
211 টাকা মূলয্মান স্মারক েনাট মু ণ; o
311 টাকা মূলয্মান চলনেযাগয্ স্মারক বয্াংক েনাট মু ণ।

16.

ক. িবিবিটe’র eকােডিম ভবেনর সামেনর aংশ ব½বন্ধু েশখ মুিজবুর রহমােনর
িতকৃিত o মুিজববেষ র্র লেগা সমব্িলত 2িট 44΄×9΄ সাiেজর প ডাuন
বয্ানার স্থাপন করা হেয়েছ।
খ.

িবিবিটe’র গর্াuন্ড েফ্লাের মুিজববেষ র্র 28 মাচ র্েক সামেন েরেখ 2িট ক্ষণ গণনা
িডসেপ্ল দশর্ন করা হেয়েছ।

গ.

িবিবিটe’র গর্াuন্ড েফ্লাের েশখ মুিজবুর রহমােনর িবিভন্ন বাণী সমব্িলত eকিট
িভিডo দশর্নীর বয্বস্থা করা হেয়েছ।
মুিজববষ র্ uদ্যাপন uপলেক্ষয্ ৯ সদেসয্র eকিট “মুিজববষ র্ uদ্যাপন
কিমিট” গঠন করা হেয়েছ eবং uক্ত কিমিটর সদসয্গণ িহuময্ান িরেসােস র্স
িডপাট র্েমন্ট-3 eর 34/14/3131 তািরেখর সূ নং-eiচআরিড-3(িবe)
726/3131-2779 eর িনেদ র্শনা েমাতােবক কায র্কর্ম গর্হণ করাসহ aনয্ানয্
কায র্কর্ম গর্হণ করা।

ঘ.

গেবষণা িবভাগ
ব½বন্ধুo মুিক্তযুদ্ধ কন র্ার

িডপাট র্েমন্ট aব কােরন্সী
ময্ােনজেমন্ট

বাংলােদশ বয্াংক ে িনং eকােডিম
িমরপুর-3, ঢাকা।

17.

08.

09.

20.

ক. জািতর জনেকর জন্মশতবািষকীর ei মােহ ক্ষেণ বাংলােদশ বয্াংেকর
oেয়বসাiটিস্থত আiন িবভােগর oেয়বেপiেজ জািতর িপতা ব½বন্ধু েশখ
মুিজবুর রহমােনর আেলখয্সহ িনেন্মাক্ত বাণীিট কাশ করার জনয্
আieসিডeসিড-েক aনুেরাধ জানােনা হেয়েছ।
” ei সব্াধীন েদেশর মানুষ যখন েপট ভের েখেত পােব, পােব ময র্াদাপূণ র্
জীবন; তখনi শুধু লােখা শহীেদর আত্না তৃিপ্ত পােব।”
-জািতর জনক ব½বন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান।
ক. জািতর িপতা ব½বন্ধু েশখ মুিজবুর রহমােনর জন্মশতবািষ র্কীেত মুিজববষ র্
uদ্যাপন uপলেক্ষয্ িবভােগর দািয়তব্ াপ্ত িনব র্াহী পিরচালক মেহাদেয়র
সভাপিতব্েত তফিসিল বয্াংকসমূেহর েক ীয় গর্াহক o aিভেযাগ বয্বস্থাপনা
েসল ধানেদর সােথ 1৯/14/3131 তািরখ জাহাঙ্গীর আলম কনফােরন্স
রুেম eকিট সভা aনুিষ্ঠত হেয়েছ।
খ. সভায় মুিজববষ র্েক সামেন েরেখ বয্াংক o আিথ র্ক িতষ্ঠােনর গর্াহক সব্াথ র্
সংরক্ষণ, aিভেযাগ িনরসন, সেচতনতা o বয্াংিকং েসবার মান বৃিদ্ধকেল্প
নতুন রুপেরখা ৈতরীর িবষেয় িসদ্ধান্ত গৃহীত হেয়েছ।
ক. মুিজববষ র্(3131)-েক সামেন েরেখ “ পিরচ্ছন্ন গর্াম-পিরচ্ছন্ন শহর”
কায র্কর্েমর aংশ িহেসেব িবভােগ বছরবয্াপী পিরচ্ছন্নতা সেচতনতা কায র্কর্ম
গর্হণ।
খ. িবভাগীয় আেলাচনা সভায় মুিজববষ র্ uপলেক্ষয্ বষ র্বয্াপী েসবা বৃিদ্ধ িবেশষত
েপনশনারেদর েপনশন েসবা সহজীকরেণর বয্াপাের কায র্কর্ম গর্হণ।
ক. বাংলােদশ ফাiনয্ািন্সয়াল iেন্টিলেজন্স iuিনট-eর দাপ্তিরক কােজ মুিজববষ র্
লেগা বয্বহার িনেদ র্িশকা aনুযায়ী িনধ র্ািরত রঙ, বণ র্িবনয্াস eবং আকৃিত
েমাতােবক লেগার বয্বহার িনিশ্চত করা হেয়েছ;
খ. iেতামেধয্ িবeফআiiu eর লেগার পাশাপািশ মুিজববষ র্ লেগা (uভয় লেগা
মূল রংেঙর সােথ সামঞ্জসয্ েরেখ) বয্বহার কের েলটার েহড পয্াড eবং খাম
(uiন্ড,বড়,মাঝারী o েছাট) জরুরী িভিত্তেত সরবরাহ করার জনয্ বাংলােদশ
বয্াংক মিতিঝল aিফস eবং eক্সেপিন্ডচার ময্ােনজেমন্ট িডপাট র্েমন্ট-3েক
aনুেরাধ জানােনা হেয়েছ;
গ.

iuিনেটর েপাস্টার, বয্ানার, েফস্টুন, aিফিসয়াল পয্াড, পাoয়ার পেয়ন্ট
ে েজেন্টশন iতয্ািদেত লেগা বয্বহার শুরু করা হেয়েছ;

ঘ.

আieসিডeসিড o আiিসিটআieমeমিড-eর সহেযািগতায় স্তুতকৃত
িবeফআiiu eর সব্ত oেয়বসাiটিট মুিজববেষ র্র সূচনালেগ্ন চালু করা
হেব;

ঙ.

আসন্ন সকল কমর্সূচীেত মুিজববেষ র্র লেগা বয্বহার িনিশ্চত করার জনয্
iuিনেটর সকল কমর্কতর্ােদর uপযুক্ত কতৃর্পক্ষ কতৃর্ক িনেদ র্শ দান করা
হেয়েছ;

চ.

iuিনেটর মািসক সভায় িবষয়গুেলা যথাযথ পিরপালেনর জনয্ গুরুতব্ােরাপ
করা হয়।

আiন িবভাগ

ফাi াি িয়াল iি ি িট e
র্
কা মার সািভ র্েসস িডপাটেম

e েপি চার ােনজেম
র্ -2
িডপাটেম

বাংলােদশ ফাiনয্ািন্সয়াল
iেন্টিলেজন্স iuিনট

21.

23.

ক. মুিজববষ র্েক সামেন েরেখ “পিরচ্ছন্ন গর্াম-পিরচ্ছন্ন শহর” কায র্কর্েমর aংশ
িহেসেব বাংলােদশ বয্াংেকর কমর্পিরকল্পনা aনুযায়ী e িডপাট র্েমন্ট কতৃর্ক
িডপাট র্েমেন্টর সািব র্ক পিরস্কার পিরচ্ছন্নতা কায র্কর্ম িনিশ্চতকরণ o
িনয়িমতভােব মিনটিরং করার লেক্ষয্ 4 সদেসয্র িতিনিধর সমনব্েয় eকিট
কিমিট গঠন করা হেয়েছ। ei কিমিট িডপাট র্েমেন্টর মহাবয্বস্থাপক eবং
uপমহাবয্বস্থাপক মেহাদয়গেনর সােথ আেলাচনা কের িডপাট র্েমেন্টর
পিরস্কার পিরচ্ছন্নতা িনিশ্চতকরণ eবং েসৗন্দয র্ বধ র্েনর লেক্ষয্ কাজ কের
যােচ্ছ। মুিজববষ র্ uপলেক্ষয্ িডপাট র্েমেন্টর পিরস্কার পিরচ্ছন্নতা eবং েসৗন্দয র্
বধ র্ন কায র্কর্ম সচল রাখার লেক্ষয্ মহাবয্বস্থাপক মেহাদেয়র সভাপিতেতব্
aনুিষ্ঠত মািসক সভায় সকল কমর্কতর্া/কমর্চারীেদর করণীয় সম্পেকর্
আেলাচনা করা হয়।
ক. ফাiনয্ািন্সয়াল স্টয্ািবিলিট িডপাট র্েমন্ট eর বািষ র্ক কাশনা ফাiনয্ািন্সয়াল
স্টয্ািবিলিট িরেপাট র্-eর 312৯ সংখয্ার চ্ছেদ মুিজববেষ র্র েলােগা
aন্তভূর্ক্তকরণ; eবং
খ.

24.

25.

ক. জািতর িপতা ব½বন্ধু েশখ মুিজবুর রহমােনর জন্মশতবািষকীেত মুিজববষ র্ uদ্
যাপন uপলেক্ষয্ e িবভাগ কতৃর্ক স্তুতকৃত ব½বন্ধুর বণ র্াঢয্ ছা জীবন,
রাজৈনিতক eবং পািরবািরক জীবেনর uপর eকিট সংিক্ষপ্ত িভিডo িক্লপ
দশর্ন eবং আেলাচনা সভার আেয়াজন করা হয়। eছাড়াo , মুিজবশতবষ র্
uপলেক্ষয্ িবভােগর কমর্কতর্ােদর িনেয় Knowledge Sharing
Session eর আেয়াজন করা হেয়েছ। আগামী eক বছর ধের িবভােগ e
ধরেণর আেলাচনা সভার আরo আেয়াজন করা হেব মেমর্ মহাবয্বস্থাপক
মেহাদয় আশাবাদ বয্ক্ত কেরন।
ক. iন্টারনাল aিডট িডপাট র্েমন্ট কতৃর্ক গত 15 মাচ র্, 3131 তািরেখ
িডপাট র্েমেন্টর কনফােরন্স রুেম eক আেলাচনা সভা o েদায়া aনুষ্ঠােনর
আেয়াজন করা হয়। আেলাচনায় িডপাট র্েমেন্টর িবিভন্ন স্তেরর কমর্কতর্াগণ
ব½বন্ধুর আদশর্, েদশে ম, আত্ন uৎসগ,র্ েদশ o জািতর িত ত র aবদান
iতয্ািদ িবষেয় স্মৃিতচারণ করা হয়। আেলাচনা েশেষ ব½বন্ধু, ত র পিরবার o
সহেযাদ্ধােদর মাগিফরাত কামনা কের েদায়ার aনুষ্ঠান aনুিষ্ঠত হয়।
খ.

16.

“Bangabandhu’s Macrofinancial Thoughts and Their
Implications for Financial Stability of Bangladesh” শীষ র্ক
eকিট Special Box Item মুিজববেষ র্ কািশতবয্ eকিট Quarterly
Financial Stability Assessment Report e aন্তভূর্ক্তকরণ।

িডপাট র্েমন্ট aব aফ-সাiট
সুপারিভশন

ফাiনয্ািন্সয়াল স্টয্ািবিলিট
িডপাট র্েমন্ট

ৈবেদিশক মু া পিরদশর্ন িবভাগ

iন্টারনাল aিডট িডপাট র্েমন্ট
(সাধারণ শাখা)

uপেরাক্ত aনুষ্ঠােনর সংবাদ o িস্থরিচ সমূহ (সফট কিপ েমiেল ে িরত)
বাংলােদশ বয্াংেকর oেয়বসাiেট আপেলাড করা।

ক. মুিজব বষ র্ uপলেক্ষয্ পিরচ্ছন্ন গর্াম- পিরচ্ছন্ন শহর কায র্কর্েমর aংশ িহেসেব
বাংলােদশ বয্াংেকর কমর্পিরকল্পনা aনুযায়ী িবভােগ পিরচ্ছন্নতা কায র্কর্ম
েজারদার করা হেয়েছ।
খ. িবভাগীয় মািসক সভায় দাপ্তিরক কােজর আেলাচনার পাশাপািশ েদশ o
জািত গঠেন বঙ্গবন্ধুর িবিভন্ন াসিঙ্গক aবদােনর কথাo আেলাচনা হেচ্ছ।

ফেরক্স িরজাভর্ eন্ড ে জারী
ময্ােনজেমন্ট িডপাট র্েমন্ট

