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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মৎস্য ও প্রাণণসম্পে মন্ত্রণালয় 

প্রশাসন-২ অণিশাখা 

 

 
ণবষয়ঃ মহান ণবজয় ণেবস-২০১৮ যথাদযাগ্য ময যাোয় উেযাপদনর লদযে গৃণহত কম যসূণির বাস্তবায়ন অগ্রগণত 

সম্পণকযত আদলািনা সভার কায যণববরণী। 

 
সভাপণত : নারায়ন িন্দ্র িন্দ, এম.ণপ. মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণণসম্পে মন্ত্রণালয়। 

তাণরখ : ১০/১২/২০১৮ ণরঃ 

সময় : ববলা ১২.০০ ঘটিকা 

স্থান : মন্ত্রণালদয়র সদেলন কয (কয নাং ৫১০-৫১২, ভবন নাং-৬), বাাংলাদেশ সণিবালয়, 

ঢাকা। 

 
      সভায় উপণস্থত কম যকতযাদের তাণলকা পণরণশষ্ট-‘ক’ বত উদেখ আদে।  

 
০২। সভাপণত সকলদক স্বাগত জাণনদয় সভার কাজ শুiæ কদরন। ণতণন জাণতর ণপতা বঙ্গবন্ধু বশখ মুণজবুর 

রহমাদনর প্রণত গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন কদরন এবাং স্বািীনতা যুদদ্ধ শাহােত বরণকারী মুণিদযাদ্ধাদের iæবহর মাগদেরাত 

কামনা কদরন। মাননীয় মন্ত্রী জাণতর ণপতা ও সকল শহীেদের প্রণত গভীর শ্রদ্ধা ণনদবেন এবাং তদেদের আত্মার 

মাগদেরাত কামনা কদর বদলন বয, ণবজয় ণেবস একটি ণবরল ঘটনা। ণতণন স্বািীনতাযুদদ্ধ গণমানুদষর অবোনও গভীর 

শ্রদ্ধার সদঙ্গ স্বরণ কদরন। সশস্ত্র যুদদ্ধর মাধ্যদম ১৬ ণিদসম্বর আমাদের স্বািীনতা সাংগ্রাদমর চূড়ান্ত ণবজয় অণজযত হয়। 

ধ্বাংসস্তুদপর মদধ্য একটি সুখী সমৃদ্ধশালী বেশ ও জাণত গঠদনর লযে ণনদয় বঙ্গবন্ধু কাজ শুরু কদরণেদলন। ণকন্তু ১৯৭৫ 

সাদলর ১৫ আগস্ট জাণতর ণপতা বঙ্গবন্ধুদক তদের পণরবার পণরজনসহ ণনম যমভাদব হতো করা হয়। বসণেন এ ণবদয়াগান্তক 

ঘটনা না ঘটদল বাাংলাদেশ অদনক আদগই উন্নত সমৃদ্ধ বেদশ পণরণত হত। বঙ্গবন্ধুর সুদযাগ্য কন্যা জনদনত্রী বশখ 

হাণসনা সরকাদরর োণয়ত্ব গ্রহণ কদর বেশদক সমৃণদ্ধর পদথ দ্রুত এণগদয় ণনদয় যাদেন। মুণিযুদদ্ধর বিতনায় একটি সুখী 

সমৃদ্ধশালী বাাংলাদেশ গঠদন সরকাদরর উন্নয়ন কম যকান্ড মহান ণবজয় ণেবদস যথাযথভাদব তুদল িরার জন্য মাননীয় 

মন্ত্রী সকলদক অনুদরাি জানান। এ পয যাদয় এ মন্ত্রণালদয়র সণিব মদহােয় আদলািনায় অাংশ ণনদয়, অতীব কম যব্যস্ততার 

মদধ্যও সভায় উপণস্থণতর জন্য মাননীয় মন্ত্রীর প্রণত ণতণন কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কদরন। ণতণন বদলন বয, হাজার বেদরর বশ্রষ্ঠ 

বাঙ্গালী জাণতর ণপতা বঙ্গবন্ধু বশখ মুণজবুর রহমান এর িাদক বাঙ্গালী জাণত মহান স্বািীনতা যুদদ্ধ অাংশ ণনদয় ১৬ 

ণিদসম্বর ১৯৭১ সাদল চূড়ান্ত ণবজয় অজযন কদরন। অতঃপর সভাপণতর অনুমণতক্রদম অণতণরি সণিব (প্রশাসন) 

মুণিযুদ্ধ ণবষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তযক প্রণীত মহান ণবজয় ণেবস ২০১৮ এর জাতীয় কম যসূণির আদলাদক এ মন্ত্রণালদয়র 

উদযাদগ গৃণহত কম যসূণির অগ্রগণত সভায় উপস্থাপন কদরন। সভায় উপণস্থত সকদলর মতামত ও মাননীয় মন্ত্রীর ণেক-

ণনদে যশনার আদলাদক ণনম্নবণণ যত ণসদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 
 

ণসদ্ধান্তঃ  
 

(ক) জাতীয় কম যসূণির অাংশ ণহদসদব এ মন্ত্রণালদয়র আওতািীন সকল সরকাণর, আিা-সরকাণর, স্বায়ত্বশাণসত 

এবাং ববসরকাণর ভবদন সূয যােদয়র সাদথ সাদথ সঠিক পণরমাপ ও বদণ যর মানসেত জাতীয় পতাকা উদতালন 

করদত হদব। 

(খ)  এ মন্ত্রণালদয়র আওতািীন ঢাকা শহদর সহদজ দৃশ্যমান উঁচু ভবনসমূদহ বৃহোকাদরর জাতীয় পতাকা 

টানাদত হদব। 

(গ) এ মন্ত্রণালদয়র আওতািীন গুরুত্বপূণ য সরকাণর, আিা-সরকাণর, স্বায়ত্বশাণসত এবাং ববসরকাণর 

ভবন/স্থাপনাসমূদহ আদলাকসজ্জা করদত হদব। 

(ঘ) বাাংলাদেশ মৎস্য গদবষণা ইনণস্টটিউট, বাাংলাদেশ প্রাণণসম্পে গদবষণা ইনণস্টটিউট ও বমণরন ণেশাণরজ 

একাদিণম জাতীয় কম যসূণির আদলাদক স্ব স্ব কম যসূণি পালন করদবন। 

 

অঃ পঃ দ্রঃ 
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(ঙ) এ মন্ত্রণালদয়র আওতািীন মাঠ পয যাদয়র েপ্তরসমূহ স্থানীয় প্রশাসদনর সাদথ সমন্বয় কদর ণেবসটি 

যথাদযাগ্য ময যাোয় পালন করদব এবাং মন্ত্রণালদয়র অণজযত সােল্য গণমানুদষর ণনকট তুদল িরার ব্যবস্থা 

করদব। েপ্তর/সাংস্থা প্রিানগণ তদেদের অিীনস্থ মাঠ পয যাদয়র েপ্তরসমূদক ণেবসটি পালদনর ণনদে যশনাটি অবণহত 

করা সহ তোরণক করদব। 

(ি) এ মন্ত্রণালদয়র উদযাদগ মৎস্য অণিেপ্তদরর সদেলন কদয ১৬ ণিদসম্বর ২০১৮ তাণরখ সকাল ১১:৩০ 

ঘটিকায় মৎস্য অণিেপ্তর, প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর, বাাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কদপ যাদরশন, মৎস্য ও প্রাণণসম্পে 

তথ্য েপ্তর এবাং বাাংলাদেশ বভদটণরনারী কাউণিদলর সমন্বদয় মহান ণবজয় ণেবস ২০১৮ উপলদয আদলািনা 

ও বোয়া মাহণেদলর আদয়াজন করদত হদব। আদলািনার প্রণতপায ণবষয় ‘‘সুখী সমৃদ্ধ বাাংলাদেশ গঠদনর 

লদযে ণিণজটাল প্রযুণির সাব যজনীন ব্যবহার এবাং মুণিযুদ্ধ।’’ 

(ে)  ‘১২ ণিদসম্বর’ জাতীয় আইণসটি ণেবস পালদনর ণবষদয় এ মন্ত্রণালদয়র করণীয় সম্পদকয যুগ্মসণিব জনাব 

বমাঃ বতৌণেকুল আণরে সরকাণর ণসদ্ধান্ত ও সভায় প্রাপ্ত ণনদে যশনামদত প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করদবন। 

(জ)  এ মন্ত্রণালদয়র আওতািীন ণিণড়য়াখানাসমূদহ ১৮ বের বয়সী ণশশু, ণশযাথী, এণতম ও প্রণতবন্ধীদের 

ণবনা টিণকদট প্রদবদশর ব্যবস্থা করদত হদব। 

(ঝ) এ মন্ত্রণালদয়র উদযাদগ আদলািনা ও বোয়া মাহণেল সেল করার জন্য গঠিত উপ-কণমটি ণনদম্নািরূদপ 

পুনঃগঠন করা হদলা। কণমটি প্রদয়াজদন উপযুি ব্যণিদক এ উপ-কণমটিদত সাংযুি করদত পারদব। 

 
ক্রঃ 

নং 

নাম/পদবী ও অফিসের নাম উপ-কফমটি-তে 

পদ নাম 

১. জনাব শ্যামল চন্দ্র কম মকার, যুগ্মেফচব (প্রাফিেম্পদ-৪), মৎস্য ও প্রাফিেম্পদ মন্ত্রিালয়। আহবায়ক 

২. জনাব তমাঃ আব্দুর রহমান, উপেফচব (প্রশােন-১ অফিশাখা), মৎস্য ও প্রাফিেম্পদ 

মন্ত্রিালয়। 

েদস্য 

৩. জনাব তমাঃ োসলহ্ আহমদ, উপ-পফরচালক(মৎস্য পফরদশ মন ও মানফনয়ন্ত্রি), মৎস্য 

অফিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা। 

েদস্য 

৪. জনাব তমাঃ রমজান আলী, উপ-পফরচালক (প্রশােন), মৎস্য অফিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, 

ঢাকা। 

েদস্য 

৫. জনাব তমাঃ শহীদুল্লাহ্, উপ-পফরচালক (প্রশােন), প্রাফিেম্পদ অফিদপ্তর, িাম মসেট, ঢাকা। েদস্য 

৬. ডাঃ তমাঃ মাহবুবুল আলম িারুক, েহকারী পফরচালক (ফলঃ ফরঃ), প্রাফিেম্পদ অফিদপ্তর, 

িাম মসেট, ঢাকা। 

েদস্য 

৭. জনাব নূর তমাহাম্মদ, েফচব, বাংলাসদশ মৎস্য উন্নয়ন কসপ মাসরশন, কাওরান বাজার, ঢাকা। েদস্য 

 

ঞ. এ মন্ত্রিালসয়র ফেফনয়র েথ্য অফিোর মৎস্য অফিদপ্তসর অনুসেয় আসলাচনা ও তদায়া মাহফিসল ফপ্রন্ট ও 

ইসলক্ট্রফনক ফমফডয়ার উপফিফে ফনফিে করসবন। 

ট.  এ মন্ত্রনালসয়র মহান ফবজয় ফদবে ২০১৮ েম্পসকম গৃফহে কম মসূফচ ওসয়বোইসট প্রকাশ করসে হসব। 

 

০৩। সভায় আর বকান আদলািে সূণি না থাকায় সভাপণত উপণস্থত সকল সেস্যদক িন্যবাে জাণনদয় সভার সমাণপ্ত 

বঘাষণা কদরন। 

 

 

স্বাক্ষফরে/- 

১০/১২/২০১৮ 

(নারায়ন িন্দ্র িন্দ, এম.ণপ.) 

মাননীয় মন্ত্রী 

মৎস্য ও প্রাণণসম্পে মন্ত্রণালয়। 

 
 


