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‘আ�িলক পিরচালেকর কায রালয়, খলনার ২০১৯-২০২০ অথ রববেরর বািষ রক �িতেবদন’  
 

জুলাই-২০১৯ 
�িশ�ণ আেয়াজন:  
��ত� অিধদ�েরর আ�িলক পিরচালেকর কায রালয়, খলনা  র  সাকে� ২-০৭-২০১৯, ৯-৭-২০১৯  বং ১৫-২০১৯ তািরখ SDG, ই নিথ 
িবষেয় �বহািরক �িশ�ণ  বং �� �দ  র রা ায়িনক পিরচয রা িবষেয় �িশ�ণ �দান কেরন আ�িলক পিরচালক কায রালয় খলনা  র 
আ�িলক পিরচালক, আফেরাজা খান িমতা, �ধান কায রালেয়র ��তাি�ক র ায়নিবদ, েমা: িলয়াতক আলী ও আ�িলক পিরচালক কায রালয় 
খলনা  র  হকারী পিরচালক   েক  ম  াইফর রহমান। 

 
 

৯-৭-২০১৯ তািরখ ই-নিথর �বহািরক �িশ�ণ ১৫-৭-২০১৯ তািরখ �� �েদর �াথিমক রা ায়িনক পিরচয রা িবষেয় �িশ�ণ 

অনুান আেয়াজন:  
খলনা েজলা �শা েনর আেয়াজেন জাতীয় পাবিলক  ািস র  িদব -২০১৯ উপলে� ২৩-৭-২০১৯ তািরখ  ক বণ রাাঢ র ঢািলেত অংশ�হণ করা 
হয়। র ঢািল েশেষ আ�িলক পিরচালক আেলাচনা  সা অনুােন অংশ�হণ কেরন। 

 
২৩-৭-২০১৯ িখ�া� তািরেখ জাতীয় পাবিলক  ািস র  িদবে র র ঢািলেত অংশ�হণ   

আগ�-২০১৯  
গণ�জাত�ী বাংলােদেশর জাতীয়  ং েদর মাননীয় েড ু িপকার ফজেল রাি� িময়া  মিপ ২৪ আগ� শিনবার ২০১৯ তািরখ ১ িদেনর 
জ� যেশার েজলা  ফের আে ন।  িদন দ েরর িদেক িতিন েকশব র উপেজলার  াগরদািচ �ােম উপিপত হন  বং মহাকিব মাইেকল 
মধ্দন দে�র বািচ দ�বাচী,  াগরদািচ পিরদশ রন কেরন। 

  
মাননীয় েড ু িপকার ফজেল রাি� িময়া  মিপ ২৪-৮-২০১৯ তািরখ মাইেকল মধ্দন 

দ�বািডি,  াগরদাডিী, যেশার পিরদশ রন কেরন। 
মাননীয় েড ু িপকার ফজেল রাি� িময়া  মিপ ২৪-৮-২০১৯ তািরখ মাইেকল মধ্দন 

দ�বািডি,  াগরদাডিী, যেশার পিরদশ রন কেরন। 
মহাপিরচালক মেহাদয় কতরক  �ািদত তমণ ও কায রযম: 
১-৩ আগ� ২০১৯ তািরখ ��ত� অিধদ�েরর  �ািনত মহাপিরচালক মেহাদয় (অিতির�  িচব) জনাব েমা. হা�ান িময়া আ�িলক 
পিরচালক  র কায রালয়, খলনা িবসাগীয় জাদুর ও  ংরি�ত  রািকতক পিরদশ রন কেরন।    ময় িতিন চাচচা িশব মিির, ইমামবাচা, 
িমজরানগর হা�াম খানা, েশখ রা জােম ম িজদ,  ম. ম.দ�বািচ,  াগরদািচ, যেশার, সরত সায়না,  গারিশব মিির, দি�ণিডিহ �িত 
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জাদুর, ফলতলা, খলনা, আ�িলক পিরচালেকর কায রালয়, খলনা, খলনা িবসাগীয় জাদুর, খলনা  বং বােগরহাা জাদুর, বােগরহাা 
পিরদশ রন কেরন  বং ২০১৮-২০১৯ অথ রববের  �ািদত  ংংার  ংর�ণ, েমরামত ও িনম রাণকাজ  েচ েদেখন।    ময়   কায রালেয়র িবিস� 
ে�েডর কম রচারীীি উপিপত িবেলন। 

  
মহাপিরচালক মেহাদেয়র েশখ রা জােম ম িজদ পিরদশ রন ২-৮-২০১৯ মহাপিরচালক মেহাদেয়র সরত সায়না পিরদশ রন ২-৮-২০১৯ 

  
মহাপিরচালক মেহাদেয়র পিরদশ রন ২-৮-২০১৯ মহাপিরচালক মেহাদেয়র  ম. ম.দ�বািচ  াগরদাচী পিরদশ রন ২-৮-২০১৯ 

  
মহাপিরচালক মেহাদেয়র আ�িলক পিরচালেকর কায রালয়, খলনা পিরদশ রন ৩-৮-২০১৯ মহাপিরচালক মেহাদেয়র খলনা িবসাগীয় জাদুর পিরদশ রন ৩-৮-২০১৯ 

  
মহাপিরচালক মেহাদেয়র বােগরহাা জাদুর পিরদশ রন ৩-৮-২০১৯ মহাপিরচালক মেহাদেয়র বােগরহাা জাদুর পিরদশ রন ৩-৮-২০১৯ 
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�িশ�ণ আেয়াজন:  
��ত� অিধদ�েরর আ�িলক পিরচালেকর কায রালয়, খলনা  র  সাকে� ৩০-০৭-২০১৯, ২০-৮-২০১৯  তািরখ ই-নিথ িবষেয় �বহািরক 
�িশ�ণ �দান কেরন আ�িলক পিরচালক কায রালয় খলনা  র  হকারী পিরচালক   েক  ম  াইফর রহমান। 

  
২০-৮-২০১৯ তািরখ ই-নিথর �বহািরক �িশ�ণ ২০-৮-২০১৯ তািরখ ই-নিথর �বহািরক �িশ�ণ 

  
২০-৮-২০১৯ তািরখ ই-নিথর �বহািরক �িশ�ণ ২০-৮-২০১৯ তািরখ ই-নিথর �বহািরক �িশ�ণ 

েশাক িদব  পালন:  
 ং�িত িবষয়ক ম�ণালয়  বং ��ত� অিধদ�র, াাকা  র িনেদ রশনা অনযায়ী গত ১৫ আগ� ২০১৯ জািতর িপতা ব�ব� েশখ মিজজর 
রহমান  র ৪৪তম শাহাদত বািষ রকী উপলে�ঢ আ�িলক পিরচালেকর কায রালয়, ��ত� অিধদ�র, খলনা ও  র িনয়�ণাধীন জাদুর সেহ 
িবিস� কম র্ িচ  �হণ করা হয়। খলনা িবসাগীয় জাদুেরর নীচতলায় মা �াপী আেলাকিচি �দশ রনী, খলনা িবসাগীয় জাদুেরর নীচতলায় 
িদন�াপী জািতর িপতা ব�ব� েশখ মিজজর রহমান  র জীবন ও কম রিসি�ক �ামাা চলিিি �দশ রনী, জাতীয় পতাকা অধ রনিমত রাখা, েশাক 
র ঢালীেত অংশ�হণ, জািতর িপতা ব�ব� েশখ মিজজর রহমান  র �িতকিতেত  পুবক অপ রন, আেলাচনা  সার আেয়াজন, িমলাদ মহিফল 
 বং বােগরহাা জাদুর, বােগরহাো িচিা�ন �িতেযাগীতার আেয়াজন করা হয়। 

  
েশাক িদব  ২০১৯   েশাক র ঢালীেত অংশ�হণ েশাক িদব  ২০১৯   েশাক র ঢালীেত  পুবক অপ রন 
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েশাক িদব  ২০১৯   আেলাচনা অনুান েশাক িদব  ২০১৯   আেয়ািজত েদায়া মাহািফল 

িস আই িপ কতরক  �ািদত তমণ ও কায রযম: 
২৮-৮-২০১৯ তািরখ বাংলােদেশ অবিপত সারতীয় হাইকিমশেনর মা�বর হাইকিমশনার �মিত রীসা গা�িল দা  খলনা েজলার ফলতলা 
উপেজলার দি�ণিডহীেত অবিপত রবী�নাথ ঠাকেরর  �রবাচী পিরদশ রন কেরন।    ময় তার  ােথ খলনায় আবিপত  ি ে�ে 
হাইকিমশনােরর কায রালেয়র  ি ে�ে হাইকিমশনার িম. রােজশ রায়না উপিপত িবেলন। মা�বর হাই কিমশনার কতরক রবী�নাথ ঠাকেরর 
 �রবাচীর �দশ রনী পিরদশ রনকােল উপেজলা �শা ন,  িলশ �শা ন ও আ�িলক পিরচালেকর কায রালয়, খলনার  ংিি� কম রকতরাীি 
উপিপত িবেলন। 
২৮-৮-২০১৯ তািরখ সারতীয় হাইকিমশনার �মিত রীসা গা�িল দা  মাইেকল মধ্দন দ�বািডি,  াগরদাডিী, যেশার পিরদশ রন কেরন। 
েকশব র উপেজলার  �ানীত িনব রাহী কম রকতরা, েমা: িমজানর রহমান পানীয় গামা� �ি�বগ র, উপেজলা �শা ন,  িলশ �শা ন ও 
মাইেকল মধ্দন দ� বািচর কাে�ািডয়ান হ অেনেক উপিপত িবেলন।  
২২ ে ে��র ২০১৯ তািরখ মাননীয় জনাব িব দীপ েদ, বাংলােদেশ সারেতর েড ু হাইকিমশনার, খলনার িবসাগীয় যাদুর  বং আ�িলক 
পিরচালক অিফ , ��ত� িবসাগ, খলনা  বং বিরশাল িবসাগ পিরদশ রন কেরেবন। তার  ােথ িবেলন সারেতর  হকারী হাইকিমশনার িম: 
রােজশ কমার রায়না।  

  
সারতীয় হাইকিমশনার �মিত রীসা গা�িল দা  ২৮-০৮-২০১৯ তািরখ মাইেকল মধ্দন 

দ�বািডি,  াগরদাডিী, যেশার পিরদশ রন কেরন 
সারতীয় হাইকিমশনার �মিত রীসা গা�িল দা  ২৮-০৮-২০১৯ তািরখ মাইেকল মধ্দন 

দ�বািডি,  াগরদাডিী, যেশার পিরদশ রন কেরন 

 

 
বাংলােদেশ অবিপত সারতীয় হাইকিমশেনর মা�বর হাইকিমশনার �মিত রীসা গা�িল দা  

২৮-০৮-২০১৯ তািরখ রবী�নাথ ঠাকেরর  �রবাচী পিরদশ রন কেরন। 
সারতীয় হাইকিমশেনর মা�বর হাইকিমশনার �মিত রীসা গা�িল দা  ২৮-০৮-২০১৯ তািরখ 

রবী�নাথ ঠাকেরর  �রবাচী পিরদশ রন কােল তােক �েসো উপহার �দান করা হয়। 
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বাংলােদেশ অবিপত সারতীয় হাইকিমশেনর মা�বর হাইকিমশনার �মিত রীসা গা�িল দা  

২৮-০৮-২০১৯ তািরখ রবী�নাথ ঠাকেরর  �রবাচী পিরদশ রন কেরন। 
বাংলােদেশ অবিপত সারতীয় হাইকিমশেনর মা�বর হাইকিমশনার �মিত রীসা গা�িল দা  
২৮-০৮-২০১৯ তািরখ দি�ণিডহীেত অবিপত রবী�নাথ ঠাকেরর  �রবাচী পিরদশ রন কেরন। 

  
বাংলােদেশ অবিপত সারতীয় হাইকিমশেনর মা�বর েড ু হাইকিমশনার িব দীপ ২২-০৯-

২০১৯ তািরখ আ�িলক পিরচালক কায রালয়, খলনা  বং খলনা িবসাগীয় জাদুর পিরদশ রন কেরন। 
বাংলােদেশ অবিপত সারতীয় হাইকিমশেনর মা�বর েড ু হাইকিমশনার িব দীপ েদ২২-০৯-
২০১৯ তািরখ আ�িলক পিরচালক কায রালয়, খলনা  বং খলনা িবসাগীয় জাদুর পিরদশ রন কেরন। 

  
বাংলােদেশ অবিপত সারতীয় হাইকিমশেনর মা�বর েড ু হাইকিমশনার িব দীপ ২২-০৯-

২০১৯ তািরখ আ�িলক পিরচালক কায রালয়, খলনা পিরদশ রন কেরন। 
বাংলােদেশ অবিপত সারতীয় হাইকিমশেনর মা�বর েড ু হাইকিমশনার িব দীপ েদ২২-০৯-

২০১৯ তািরখ আ�িলক পিরচালক কায রালয়, খলনা পিরদশ রন কেরন। 

�িশ�ণ আেয়াজন: 
আ�িলক পিরচালেকর কায রালয় খলনা ও বিরশাল িবসােগর রিমাি ক �িশ�ণ অনিুত হেয়েব ১-২ ে ে��র, ২০১৯ তািরখ পয�র। �িশ�ক 
িহে েব িবেলন জনাব আহেমদ িজয়াউর রহমান, উপেজলা িনব রাহী অিফ ার বুয়াুাাা, খলনা, জনাব েদওয়ান  লালন আহেমদ,  িলশ  পার, 
টির� িলশ, খলনা, জনাব েমা. মামন আখতার,  হকারী পিরচালক, বাংলােদশ েবতার, খলনা, মা ন-উন-নবী, িচিিশ�ী, কারক,  আফেরাজা 
খান িমতা, আ�িলক পিরচালক, আ�িলক পিরচালেকর কায রালয় খলনা,   েক  ম  াইফর রহমান,  হকারী পিরচালক, আ�িলক 
পিরচালেকর কায রালয় খলনা  বং ফারহানা ইয়া িমন, অিফ   হকারী কাম কি�উাার অপােরার, আ�িলক পিরচালেকর কায রালয় খলনা। 
আ�িলক পিরচালেকর কায রালয় খলনা ও বিরশাল িবসােগর ৩০ জন কম রচারী’েক �িশ�ণ �দান করা হেয়েব। �িশ�েণর িবষয় িবল 
ইেনােসশন,  াং�িতক ঐিতহঢ  র�ায় টির�  িলেশর েিমকা, অিসত� (েপাচা মাুর ফলক রতিরর �াথিমক ধারনা), ত� অিধকার আইন 
২০০৯, Etiquette& Manners, ই-নিথ  বং ওেয়ব েপাা রাল। 
��ত� অিধদ�েরর আ�িলক পিরচালেকর কায রালয়, খলনা  র  সাকে� ৩০-০৭-২০১৯, ২০-৮-২০১৯  তািরখ ই-নিথ িবষেয় �বহািরক 
�িশ�ণ �দান কেরন আ�িলক পিরচালক কায রালয় খলনা  র  হকারী পিরচালক   েক  ম  াইফর রহমান। 
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ইেনােসশন িবষেয় �িশ�ণ �দান করেবন আহেমদ িজয়াউর রহমান, উপেজলা িনব রাহী অিফ ার 

বুয়াুাাা, খলনা 
ইেনােসশন িবষেয় �িশ�ণ �দান করেবন আহেমদ িজয়াউর রহমান, উপেজলা িনব রাহী অিফ ার 

বুয়াুাাা, খলনা 

  
 াং�িতক ঐিতহঢ  র�ায় টির�  িলেশর েিমকা িবষেয় �িশ�ণ �দান করেবন েদওয়ান লালন 

আহেমদ,  িলশ পার, টির� িলশ, খলনা 
 াং�িতক ঐিতহঢ  র�ায় টির�  িলেশর েিমকা িবষেয় �িশ�ণ �দান করেবন েদওয়ান লালন 

আহেমদ,  িলশ পার, টির� িলশ, খলনা 

  
ত� অিধকার আইন ২০০৯ িবষেয়  �িশ�ণ �দান করেবন েমা. মামন আখতার,  হকারী 

পিরচালক, বাংলােদশ েবতার 
ত� অিধকার আইন ২০০৯ িবষেয়  �িশ�ণ �দান করেবন েমা. মামন আখতার,  হকারী 

পিরচালক, বাংলােদশ েবতার 

  
অিসত� (েপাচামাুর ফলক রতিরর �াথিমক ধারনা) িবষেয় �িশ�ন �দান করেবন মা ন-উন-

নবী, িচিিশ�ী, কারক 
অিসত� (েপাচামাুর ফলক রতিরর �াথিমক ধারনা) িবষেয় �িশ�ন �দান করেবন মা ন-উন-

নবী, িচিিশ�ী, কারক 
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২-৯-২০১৯ তািরখ Etiquette& Mannersিবষেয় �িশ�ণ �দান করেবন আেফেরাজা খান 

িমতা 
২-৯-২০১৯ তািরখ ই-নিথর �িশ�ণ �দান করেবন   েক  ম  াইফর রহমান 

�দশ রনীর আেয়াজন:  
আ�িলক পিরচালেকর কায রালয়, ��ত� অিধদ�র, খলনা ও বিরশাল িবসাগ ০১ েথেক ০৭ ে ে��র ২০১৯ পয র�  াত (০৭) িদন �ািপ ��ব� 
ও আেলাকিচি �দশ রনীর আেয়াজন কেরেব।  াািতক ��তাি�ক  অন ুান ও খনেন  �া� ��তাি�ক িনদশ রেনর �দশ রনী �িতিদন  কাল 
১০াা েথেক িবকাল ৬াা পয র� খলনা িবসাগীয় জাদুেরর িনচতলার াালারীেত �দিশ রত হয়। �দশ রনীেত আ�িলক পিরচালেকর কায রালয়, 
��ত� অিধদ�র, খলনা ও বিরশাল িবসাগ পিরচািলত  াািতক ��তাি�ক অন ুান ও খনেন �া� ��ব� �দিশ রত হয়। 

  
 াািতক ��তাি�ক অন ুান ও খনেন �া� ��তাি�ক িনদশ রেনর �দশ রনী উেোধন করেবন 

আ�িলক পিরচালক আফেরাজা খান িমতা 
 াািতক ��তাি�ক অন ুান ও খনেন �া� ��তাি�ক িনদশ রেনর �দশ রনী 

  
 াািতক ��তাি�ক অন ুান ও খনেন �া� ��তাি�ক িনদশ রেনর �দশ রনী  াািতক ��তাি�ক অন ুান ও খনেন �া� ��তাি�ক িনদশ রেনর �দশ রনী 

  
 াািতক ��তাি�ক অন ুান ও খনেন �া� ��তাি�ক িনদশ রেনর �দশ রনী  াািতক ��তাি�ক অন ুান ও খনেন �া� ��তাি�ক িনদশ রেনর �দশ রনী 
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 াািতক ��তাি�ক অন ুান ও খনেন �া� ��তাি�ক িনদশ রেনর �দশ রনী  াািতক ��তাি�ক অন ুান ও খনেন �া� ��তাি�ক িনদশ রেনর �দশ রনী 

অে�াবর-২০১৯ 
িস আই িপ কতরক  �ািদত তমণ ও কায রযম: 
১১ অে�াবর ২০১৯ ি��া� তািরখ ��ত� অিধদ�েরর মহাপিরচালক মেহাদয় েমা: হা�ান িময়া কতরক কি�য়া েজলার িশলাইদহ ও  দের 
অবিপত  ংরি�ত পরািকতক  সহ পিরদশ রন। সারত  রকােরর  হায়তায় িনিম রত� “কি�য়া েজলার িশলাইদহ রবী� ককবাচীর  া ািরত 
উ�য়ন কায রযম” শীষ রক �কে�র অবকাঠােমা  সহও পিরদশ রন। 
১২ অে�াবর ২০১৯ ি��া� তািরখ  ং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র মাননীয় �িতম�ী জনাব েক  ম খািলদ  মিপ কতরক যেশার েজলার 
েকশব র উপেজলায় অবিপত  ংরি�ত পরািকতক  সহ পিরদশ রন। 
১২ অে�াবর, ২০১৯ ি��া� তািরখ বাংলােদেশ অবিপত সারতীয় হাই কিমশেনর মা�বর হাইকিমশনার �মিত রীসা গা�লী দাশ কতরক 
বিরশাল েজলার  ংরি�ত  রািকতক উ�র কচা র িময়াবাচী ম িজদ পিরদশ রন। 
১৮ অে�াবর ২০১৯ ি��া� তািরখ ��ত� অিধদ�েরর মহাপিরচালক জনাব েমা: হা�ান িময়া মেহাদয় কতরক েমেহর র েজলার আম িপ 
নীলকক জাদুর পিরদশ রন। 
১৯ অে�াবর ২০১৯ ি��া� তািরখ বাংলােদেশ অবিপত সারতীয় হাই কিমশেনর মা�বর উপ হাই কিমশনার িম: িব েীপ েদ কতরক সারত 
 রকােরর  হায়তায় িনিম রত� “কি�য়া েজলার িশলাইদহ রবী� ককবাচীর  া ািরত উ�য়ন কায রযম” শীষ রক �কে�র অবকাঠােমা সহ 
পিরদশ রন। 

  
১১ অে�াবর ২০১৯ তািরখ ��ত� অিধদ�েরর মহাপিরচালক জনাব েমা: হা�ান িময়া মেহাদয় 

কতরক কি�য়া েজলার িশলাইদহ রবী�  ককবাচী পিরদশ রন 
১১ অে�াবর ২০১৯ তািরখ ��ত� অিধদ�েরর মহাপিরচালক জনাব েমা: হা�ান িময়া মেহাদয় 

কতরক েজলার িশলাইদহ রবী� ককবাচী পিরদশ রন 

  
১১ অে�াবর ২০১৯ তািরখ ��ত� অিধদ�েরর মহাপিরচালক জনাব েমা: হা�ান িময়া মেহাদয় 
কতরক কি�য়া েজলার িশলাইদহ রবী� ককবাচীর  া ািরত উ�য়ন কায রযম শীষ রক �কে�র 
অ�গিত পিরদশ রন 

১১ অে�াবর ২০১৯ তািরখ ��ত� অিধদ�েরর মহাপিরচালক জনাব েমা: হা�ান িময়া মেহাদয় 
কতরক কি�য়া েজলার িশলাইদহ ও  দের অবিপত  ংরি�ত পরািকতক সহ পিরদশ রন 
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১২ অে�াবর ২০১৯ তািরখ  ং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র মাননীয় �িতম�ী জনাব েক  ম খািলদ 
 মিপ কতরক যেশার েজলার েকশব র উপেজলায় অবিপত  ম  ম দ�বািচ,  াগরদাচী পিরদশ রন 

১২ অে�াবর ২০১৯ তািরখ  ং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র মাননীয় �িতম�ী জনাব েক  ম খািলদ 
 মিপ কতরক যেশার েজলার েকশব র উপেজলায় অবিপত  ম  ম দ�বািচ,  াগরদাচী পিরদশ রন 

  
১২ অে�াবর ২০১৯ তািরখ  ং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র মাননীয় �িতম�ী জনাব েক  ম খািলদ 
 মিপ কতরক যেশার েজলার েকশব র উপেজলায় অবিপত  ম  ম দ�বািচ,  াগরদাচী পিরদশ রন 

১২ অে�াবর ২০১৯ তািরখ  ং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র মাননীয় �িতম�ী জনাব েক  ম খািলদ 
 মিপ কতরক যেশার েজলার েকশব র উপেজলায় অবিপত  ম  ম দ�বািচ,  াগরদাচী পিরদশ রন 

  
১২ অে�াবর ২০১৯ তািরখ  ং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র মাননীয় �িতম�ী জনাব েক  ম খািলদ 
 মিপ কতরক যেশার েজলার েকশব র উপেজলায় অবিপত  ংরি�ত পরািকতক িমজরানগর 
হা�ামখানা পিরদশ রন 

১২ অে�াবর ২০১৯ তািরখ  ং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র মাননীয় �িতম�ী জনাব েক  ম খািলদ 
 মিপ কতরক যেশার েজলার েকশব র উপেজলায় অবিপত  ংরি�ত পরািকতক িমজরানগর 
হা�ামখানা পিরদশ রন 

  
১২ অে�াবর ২০১৯ তািরখ  ং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র মাননীয় �িতম�ী জনাব েক  ম খািলদ 
 ম িপ কতরক যেশার েজলার েকশব র উপেজলায় অবিপত  ংরি�ত পরািকতক েশখ রা জােম 
ম িজদ পিরদশ রন 

১২ অে�াবর ২০১৯ তািরখ  ং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র মাননীয় �িতম�ী জনাব েক  ম খািলদ 
 ম িপ কতরক যেশার েজলার েকশব র উপেজলায় অবিপত  ংরি�ত পরািকতক েশখ রা জােম 
ম িজদ পিরদশ রন 
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১২ অে�াবর ২০১৯ ি��া� তািরখবাংলােদেশ অবিপত সারতীয় হাই কিমশেনর মা�বর 
হাইকিমশনার  �মিত রীসা গা�িল দা  কতরক বিরশাল েজলার উ�র করা র িময়া বািচ জােম 
ম িজদ পিরদশ রন  

১২ অে�াবর ২০১৯ ি��া� তািরখবাংলােদেশ অবিপত সারতীয় হাই কিমশেনর মা�বর 
হাইকিমশনার  �মিত রীসা গা�িল দা  কতরক বিরশাল েজলার উ�র করা র িময়া বািচ জােম 
ম িজদ পিরদশ রন 

  
১৮ অে�াবর ২০১৯ তািরখ ��ত� অিধদ�েরর মহাপিরচালক জনাব েমা: হা�ান িময়া মেহাদয় 

কতরক েমেহর র েজলার আম িপ নীলকক জাদুর পিরদশ রন  
১৮ অে�াবর ২০১৯ তািরখ ��ত� অিধদ�েরর মহাপিরচালক জনাব েমা: হা�ান িময়া মেহাদয় 

কতরক েমেহর র েজলার আম িপ নীলকক জাদুর পিরদশ রন  

  
১৯ অে�াবর ২০১৯ ি��া� তািরখ বাংলােদেশ অবিপত সারতীয় হাই কিমশেনর মা�বর উপ 
হাইকিমশনার িম: িব েীপ েদ কতরক কি�য়া েজলার িশলাইদহ রবী� ককবাচীর  া ািরত 
উ�য়ন কায রযম শীষ রক �কে�র অ�গিত পিরদশ রন 

১৯ অে�াবর ২০১৯ ি��া� তািরখ বাংলােদেশ অবিপত সারতীয় হাই কিমশেনর মা�বর উপ 
হাইকিমশনার িম: িব েীপ েদ কতরক কি�য়া েজলার িশলাইদহ রবী� ককবাচীর  া ািরত 
উ�য়ন কায রযম শীষ রক �কে�র অ�গিত পিরদশ রন 

  
১৯ অে�াবর ২০১৯ ি��া� তািরখবাংলােদেশ অবিপত সারতীয় হাই কিমশেনর মা�বর উপ 
হাইকিমশনার িম: িব েীপ েদকতরক কি�য়ােজলারিশলাইদহ রবী� ককবাচীর  া ািরত উ�য়ন 
কায রযম শীষ রক �কে�র অ�গিত পিরদশ রন 

১৯ অে�াবর ২০১৯ ি��া� তািরখবাংলােদেশ অবিপত সারতীয় হাই কিমশেনর মা�বর উপ 
হাইকিমশনার িম: িব েীপ েদ কতরক কি�য়া েজলার িশলাইদহ রবী� ককবাচীর  া ািরত 
উ�য়ন কায রযম শীষ রক �কে�র অ�গিত পিরদশ রন 
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১৯ অে�াবর ২০১৯ ি��া� তািরখ বাংলােদেশ অবিপত সারতীয় হাই কিমশেনর মা�বর উপ 

হাইকিমশনার িম: িব েীপ েদ কতরক কি�য়া েজলার  ংরি�ত  রাকীিতর পিরদশ রন 
১৯ অে�াবর ২০১৯ ি��া� তািরখবাংলােদেশ অবিপত সারতীয় হাই কিমশেনর মা�বর উপ 

হাইকিমশনার িম: িব েীপ েদ কতরক কি�য়া েজলার  ংরি�ত  রাকীিতর পিরদশ রন 

  
১৯ অে�াবর ২০১৯ ি��া� তািরখ বাংলােদেশ অবিপত সারতীয় হাই কিমশেনর মা�বর উপ 

হাইকিমশনার িম: িব েীপ েদ কতরক কি�য়া েজলার  ংরি�ত  রাকীিতর পিরদশ রন 
১৯ অে�াবর ২০১৯ ি��া� তািরখ বাংলােদেশ অবিপত সারতীয় হাই কিমশেনর মা�বর উপ হাই 

কিমশনার িম: িব েীপ েদ কতরক কি�য়া েজলার  ংরি�ত  রাকীিতর পিরদশ রন 

আ�িলক পিরচালক কতরক  �ািদত তমণ ও কায রযম:  
২৭ ও ২৮ ে ে��র ২০১৯ তািরখ আ�িলক পিরচালক কতরক লালবাগ দেগ র অনিুত ��ত� অিধদ�েরর কায রাবলী “ ািব রক িবষয়ািদ ে�ি�ত 
পিরক �না” শীষ রক ওয়াকরশপ   অংশ�হণ  র জ� াাকা গমন । 
৩ অে�াবর ২০১৯ তািরখ আ�িলক পিরচালক ও কায রালেয়র ুম কতরক বিরশাল চাখার জাদুর পিরদশ রন  র জ� বিরশাল গমন । 
৪ অে�াবর ২০১৯ তািরখ আ�িলক পিরচালক কায রালেয়র ুম কতরক ১১তম মৎিশ�ী  ে�লেন অংশ�হণ ও �বু উপপাপন  র জ� 
বিরশাল গমন । 
৫ অে�াবর ২০১৯ তািরখ আ�িলক পিরচালক কায রালেয়র ুম কতরক  ্য়াকাায় অবিপত �চীন �নার ও পটয়াখালী েজলার কািবিবচা 
ম িজদ পিরদশ রন  র জ� পটয়াখালী গমন। 

  
৪ অে�াবর ২০১৯  ি��া� তািরখ আ�িলক পিরচালক কায রালেয়র ুম কতরক বিরশােল অনিুত  

১১তম মৎিশ�ী  ে�লেন অংশ�হণ ও �বু উপপাপন 
৪ অে�াবর ২০১৯  ি��া� তািরখ আ�িলক পিরচালক কায রালেয়র ুম কতরক বিরশােল অনিুত  

১১তম মৎিশ�ী  ে�লেন অংশ�হণ ও �বু উপপাপন 
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৪ অে�াবর ২০১৯  ি��া� তািরখ আ�িলক পিরচালক কায রালেয়র ুম কতরক বিরশােল অনিুত  

১১তম মৎিশ�ী  ে�লেন অংশ�হণ ও �বু উপপাপন 
৪ অে�াবর ২০১৯  ি��া� তািরখ আ�িলক পিরচালক কায রালেয়র ুম কতরক বিরশােল অনিুত  

১১তম মৎিশ�ী  ে�লেন অংশ�হণ ও �বু উপপাপন 

  
৩ অে�াবর ২০১৯  ি��া� তািরখ আ�িলক পিরচালেকর কায রালয়, ��ত� অিধদ�েরর খলনা ও 

বিরশাল িবসােগর ুম কতরক েশর-ই-বাংলা �িত জাদুর পিরদশ রন  
৩ অে�াবর ২০১৯  ি��া� তািরখ আ�িলক পিরচালেকর কায রালয়, ��ত� অিধদ�েরর খলনা ও 

বিরশাল িবসােগর ুম কতরক েশর-ই-বাংলা �িত জাদুর পিরদশ রন 

  
৫ অে�াবর ২০১৯  ি��া� তািরখ আ�িলক পিরচালেকর কায রালয়, ��ত� অিধদ�েরর খলনা ও 
বিরশাল িবসােগর ুম কতরক পটয়াখালী েজলার কয়াকাাায়  ংরি�ত �াচীন �নার পিরদশ রন 

৫ অে�াবর ২০১৯  ি��া� তািরখ আ�িলক পিরচালেকর কায রালয়, ��ত� অিধদ�েরর খলনা ও 
বিরশাল িবসােগর ুম কতরক পটয়াখালী েজলার কয়াকাাায়  ংরি�ত �াচীন �নার পিরদশ রন 

  
৫ অে�াবর ২০১৯  ি��া� তািরখ আ�িলক পিরচালেকর কায রালয়, ��ত� অিধদ�েরর খলনা ও 

বিরশাল িবসােগর ুম কতরক পটয়াখালী েজলার কািবিবরা ম িজদ পিরদশ রন 
৬ অে�াবর ২০১৯  ি��া� তািরখ আ�িলক পিরচালেকর কায রালয়, ��ত� অিধদ�েরর খলনা ও 

বিরশাল িবসােগর ুম কতরক বিরশাল েজলার ক বা ম িজদ পিরদশ রন 
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৪ অে�াবর ২০১৯  ি��া� তািরখ আ�িলক পিরচালেকর কায রালয়, ��ত� অিধদ�েরর খলনা ও 

বিরশাল িবসােগর ুম কতরক বিরশাল িবসাগীয় জাদুর পিরদশ রন 
৪ অে�াবর ২০১৯  ি��া� তািরখ আ�িলক পিরচালেকর কায রালয়, ��ত� অিধদ�েরর খলনা ও 

বিরশাল িবসােগর ুম কতরক বিরশাল িবসাগীয় জাদুর পিরদশ রন 

 
িচ�ক র �হর 

2017 সােল খললা ি্�ি্�ালেলর চারকলা ি্ ােগর �ইর  � েপইি�র েকােস রর  অ�গ রত ''Composition'' �ােসর ি্ষল িবল ি �িণলা  
�ািড, যা খললা ি্ াগীল ণাাদের �াল ১৫িদল ধের চল াল িবলন   কায র�ে  অরম�হরকারী িমযাথজ িম�ী সণল ি �  ক  িচ�ক র 
অরকল কেরলন িম�ী সণল ি � গত ০১ অে�া্র ২০১৯ ি�কা� তািরেখ ��ত� অিধদ�েরর আ�িলক পিরচালেকর কায রালেল  েস আ�িলক 
পিরচালেকর কােব খললা ি্ াগীল ণাাদেরর ণ  �পহার িহেসে্ �ে�ালল িমেরালাে র িচ�ক র  �পহার িহেসে্ �দাল কেরলন  স ল 
চারকলার কেলকণল িমযাথজ  ্র আ�িলক কায রালল া ি্ াগীল ণাাদর খললার সকল ক রকতরা-ক রচারী �পি�ত িবেললন িচ�ক র েত 
ভূি  েথেক ��্� �ে�ালল করার  া্লা  ি্ষল িহেসে্ �প�ািপত হেলেবন   �পহার িম�ী া ণাাদর  র িলি্ড় স�কর �কাম করেবন 

�কৃিত সররযেরর ি্ষেল ি্েমষ কের স�র্লেক সররযেরর আহ্াল ি্ষেল "Conserve The Destruction -01" িমেরালা ভূু 
বি্  গত ১২ লে �র ২০১৯ িখ�া� তািরেখ ��ত� অিধদ�েরর আ�িলক পিরচালেকর কায রালেলর  া�ে  ি্ াগীল ণাাদর, খললােক 
�পহার �দাল কেরল িচ�িম�ী া খললা ি্�ি্�ালেলর চারকলা িডিসি�ল  র সহকারী অ�াপক ণলা্ আব কালা  মা সিরলন  

  
‘�ে�ালল’ িমেরালাে  িচ�ক র �পহার িহেসে্ �দাল কেরল িম�ী সণল ি � ‘Conserve The Destruction -01’ িমেরালাে  িচ�ক র �পহার 

িহেসে্ �দাল কেরল িম�ী আব কালা  মা সিরল 
�ল-কেলণ া িমযা �িতুােলর কায র�  : 
মরীলতরর সরকাির কেলেণর ি্�াল ি্ ােগর ৪১ ত   ােচর ৫০ ণল িমযাথজ িমযা সফেরর অরম িহেসে্ ৩১ অে�া্র ২০১৯ সকাল ১১ 
টাল ি্� ঐিতেহয্র তািলকাভুু ররাকীিতর ঐিতহািসক ষাটগ�ুণ  সিণদ া ্ােগরহাট ণাাদর পিরদম রল কেরলন 
গত ২২ লে �র ২০১৯ তািরেখ খললা মহেরর ি্ি ি িমযা �িতুাল েথেক িমযক া অি  া্কসহ �াল ১২০ ণল িমযাথজ খললা ি্ াগীল 
ণাাদর পিরদম রল কেরলন ণাাদর পিরদম রল েমেষ   ণাাদর ি ললালতেল তােদরেক ��ত� অিধদ�র কারক িলি রত  "খ  ণেল পাি্ িমকড় 
মাখা" মীষ রক ত�িচ�  েদখােলা হলন 
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্ােগরহাট ণাাদর পিরদম রল কেরল মরীলতরর সরকাির কেলেণর িমযাথজ�� ২২ নেস�র ২০১৯ তািরেখ খলনা শহেরর িবিস� িশ�া �িতুান েথেক িশ�ক ও 

অিসসাবক হ িশ�াথকীি খলনা িবসাগীয় জাদুর পিরদশ রন কেরন 

নেস�র-২০১৯ 
িবেশষ পিরদশ রন: 
০৯ লে �র ২০১৯ তািরেখ �ধাল �ীর কায রালেলর পিরচালক (�মাসল) ণলা্ ে াঃ হাসাল িক্িরলা িসিরিক  েহাদল র্ী� কু্ািড় 
পিরদম রল কেরলন  

 
৯-১১-২০১৯ তািরখ �ধাল �ীর কায রালেয়র পিরচালক (�মাসল)  
ণলা্ ে াঃ হাসাল িক্িরলা িসিরিক  েহাদল সপির্াের র্ী� কু্ািড় পিরদম রল কেরল 
 
০৯ নেস�র ২০১৯ ি��া� তািরখ বাংলােদেশ অবিপত সারতীয় হাই কিমশেনর মা�বর উপহাই কিমশনার িম : িব েীপ েদ, তার  হধিম রনী 
িম  ময়রা েদ  বং পিরবােরর  দদীি হ অ�া� অিফ ারগণ িবসাগীয় জাদুর, খলনা পিরদশ রন কেরন। 
 

  
৯ নেস�র ২০১৯ তািরখ সারতীয় হাই কিমশেনর মা�বর উপহাই কিমশনার িম:িব েীপ েদ 

পিরবােরর  দদ ীি হ িবসাগীয় জাদুর ,খলনা পিরদশ রন 

৯ নেস�র ২০১৯ তািরখ সারতীয় হাই কিমশেনর মা�বর উপহাই কিমশনার িম:িব েীপ েদ 
পিরবােরর  দদ ীি হ িবসাগীয় জাদুর ,          খলনা পিরদশ রন 
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৯ নেস�র ২০১৯ তািরখ সারতীয় হাই কিমশেনর মা�বর উপহাই কিমশনার িম:িব েীপ েদ 

পিরবােরর  দদীি হিবসাগীয়জাদুর, খলনা পিরদশ রন  
৯ নেস�র ২০১৯ তািরখ সারতীয় হাই কিমশেনর মা�বর উপহাই কিমশনার িম:িব েীপ েদ 

পিরবােরর  দদীি হিবসাগীয়জাদুর, খলনা পিরদশ রন 

 
২৫ নেস�র ২০১৯ ি��া� তািরখ  ং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র যু  িচব  ায়মা ইউন  মেহাদয় িবসাগীয় জাদুর, খলনা  বং আ�িলক 
পিরচালক কায রালয়, খলনা পিরদশ রন কেরন। 
 

  
২৫ নেস�র ২০১৯ তািরখ  ং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র যু  িচব  ায়মা ইউন  মেহাদয় িবসাগীয় 

জাদুর, খলনা  বং আ�িলক পিরচালক কায রালয়, খলনা পিরদশ রন কেরন 

২৫ নেস�র ২০১৯ তািরখ  ং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র যু  িচব  ায়মা ইউন  মেহাদয় িবসাগীয় 
জাদুর, খলনার পিরদশ রন বইেয়  া�র কেরন 

  

২৫ নেস�র ২০১৯ তািরখ  ং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র যু  িচব  ায়মা ইউন  মেহাদয় 
আ�িলক পিরচালক কায রালয়, খলনার পািপত মি�যয ও ব�ব� কণ রার পিরদশ রন কেরন 

২৫ নেস�র ২০১৯ তািরখ  ং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র যু  িচব  ায়মা ইউন  মেহাদয় িবসাগীয় 
জাদুর, খলনা  বং আ�িলক পিরচালক কায রালয়, খলনা পিরদশ রন কেরন 

 
�িশ�ণ �দান: 
১৯ নেস�র, ২০১৯ ি��া� তািরখ আ�িলক পিরচালেকর কায রালয়, ��ত� অিধদ�র, খলনার �িশ�ণ অনিুত হয়। “��াগার �বপাপনার 
�াথিমক ধারণা িবষেয় �িশ�ণ �দান কেরন জনাব  ম   হািমদ খান, লাইে�িরয়ান, �ধান কায রালয় (খলনায়  ংয� িবেলন)। 
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১৯ নেস�র, ২০১৯ ি��া� তািরখ ��াগার �বপাপনার �াথিমক ধারণা িবষেয় �িশ�ণ �দান 

কেরন  ম   হািমদ খান ,  লাইে�িরয়ান,           �ধান কায রালয় 
১৯ নেস�র, ২০১৯ ি��া� তািরখ ��াগার �বপাপনার �াথিমক ধারণা িবষেয় �িশ�ণ �দান 

কেরন  ম   হািমদ খান,   লাইে�িরয়ান,           �ধান কায রালয় 
 

��তাি�ক জিরপ ও অন ুান:  
২৩-৯-২০১৯ তািরখ েথেক ��ত� অিধদ�র আ�িলক পিরচালেকর কায রালয়, খলনার জিরপ ুম  াত�ীরা েজলার রামনগর উপেজলায় 
িগেয় জিরপ ও অন ুান কায রযম �র কেরেব।  
িডে �র-২০১৯ 
িস আই িপ কতরক  �ািদত তমণ ও কায রযম: 
১৩ িডে �র, ২০১৯ ি��া� তািরখ ��ত� অিধদ�েরর মহাপিরচালক মেহাদয় েমা: হা�ান িময়া  াত�ীরা েজলার রামনগর উপেজলার 
চলমান অন ুান ও জিরপ কায রযম পিরদশ রন কেরন। 
২৬ িডে �র, ২০১৯ ি��া� তািরখ  ং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র মাননীয় �িতম�ী জনাব েক  ম খািলদ  মিপ বিরশাল িবসাগীয় জাদুর 
পিরদশ রন কেরন। 
২৬ িডে �র, ২০১৯ ি��া� তািরখ বাংলােদেশ অবিপত সারতীয় হাই কিমশেনর মা�বর হাইকিমশনার �মিত রীসা গা�লী দাশ কতরক 
খলনা িবসাগীয় জাদুর পিরদশ রন কেরন। 
২৩ িডে �র, ২০১৯ ি��া� তািরখ মাননীয়  ং দ  দদ,  ােবক ম�ী ও বেরা রাজৈনিতক �ি�� বাংলােদশ ওয়াকা র পাু রর  সাপিত 
রােশদ খান েমনন মেহাদয় িব  ঐিতহঢ ঐিতহাি ক ষাাগ��জ ম িজদ পিরদশ রন কেরন। 
২৭ িডে �র, ২০১৯ ি��া� তািরখ গণ�জাত�ী বাংলােদশ  রকােরর মহামা� রা�পিত জনাব আ�ল হািমদ মেহাদেয়র  ি িকেশারগ� ৪ 
আ েনর মাননীয়  ং দ  দদ জনাব েরজওয়ান আহে�দ েতৗিফক মেহাদয় ঐিতহাি ক ষাাগ��জ ম িজদ ও বােগরহাা জাদুর পিরদশ রন 
কেরন 
২৪ িডে �র, ২০১৯ ি��া� তািরখ  ংয� আরব আিমরােতর মা�বর  �াে ডর জনাব র য়দ েমাহাে�দ আলেমেহিরন  পিরবাের 
ঐিতহাি ক ষাাগ��জ ম িজদ পিরদশ রন কেরন। মা�বর  �াে ডর মেহাদয় ম িজদ পিরদশ রনকােল ঐিতহাি ক ম িজেদর  �ােন 
দ’রাকাআত তািহয়াতল ম িজদ  র নামাজও আদায় কেরন। 
২৬ িডে �র, ২০১৯ ি��া� তািরখ বাংলােদেশ িনয� জািত ংেুর আবাি ক  ম�য়কারী জনাব িম  িময়া ে পেপা, বাংলােদেশ িনয� 
মালেীেপর মা�বর  �াে ডর জনাব আই াথ  াহান  ািকর  বং াাকাপ কানািডয়ান হাই কিমশন  র েহডঅফ েডেসলপেমে জনাব েফডরা 
মন মির   কেযােগ ঐিতহাি ক ষাাগ��জ ম িজদ ও বােগরহাা জাদুর পিরদশ রন কেরন। 
২৮ িডে �র, ২০১৯ ি��া� তািরখ েথেক ৩০ িডে �র, ২০১৯ ি��া� তািরখ পয র� ��ত� অিধদ�েরর উপপিরচালক (�শা ন) মেহাদয় 
েমা: গাজী ওয়ািল-উল-হক (যু িচব) কয়াকাাায় অবিপত �াচীন পাল েতালা েনৗকার েশড  র বাুব অবপা পয রেব�ণ ও েশড উ�য়েনর 
 �া� প�া িনধ রারণ, বিরশাল িবসাগীয় জাদুর পিরদশ রন, েশর-ই-বাংলা �িত জাদুর, চাখার বিরশাল  বং বােগরহাোর েুাচাদীিুর 
চারপােশ আরি ি  বাউ�ারী ওয়াল েমরামত কাজ পিরদশ রন কেরন। 
 

  
২৬ িডে �র, ২০১৯ ি��া� তািরখ  ং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র মাননীয় �িতম�ী জনাব েক  ম 
খািলদ  মিপ বিরশাল িবসাগীয় জাদুর পিরদশ রন কেরন। 

 

২৬ িডে �র, ২০১৯ ি��া� তািরখ  ং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র মাননীয় �িতম�ী জনাব েক  ম 
খািলদ  মিপ বিরশাল িবসাগীয় জাদুর পিরদশ রন কেরন। 
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১৩ িডে �র ২০১৯ তািরখ ��ত� অিধদ�েরর মহাপিরচালক মেহাদয় েমা: হা�ান িময়া  াত�ীরা 

েজলার রামনগর উপেজলার চলমান অন ুান ও জিরপ কায রযম পিরদশ রন কেরন 
১৩ িডে �র ২০১৯ তািরখ ��ত� অিধদ�েরর মহাপিরচালক মেহাদয় েমা: হা�ান িময়া  াত�ীরা 

েজলার রামনগর উপেজলার চলমান অন ুান ও জিরপ কায রযম পিরদশ রন কেরন 

  
২৭ িডে �র,২০১৯ তািরখ িকেশারগ� -৪ আ েনর মাননীয়  ং দ  দদ জনাব েরজওয়ান 

আহে�দ েতৗিফক মেহাদয় ঐিতহাি ক ষাাগ��জ ম িজদ ও বােগরহাা জাদুর পিরদশ রন কেরন 
২৪ িডে �র, ২০১৯ ি��া� তািরখ  ংয� আরব আিমরােতর মা�বর  �াে ডর জনাব র য়দ 

েমাহাে�দ আলেমেহিরন  পিরবাের ঐিতহাি ক ষাাগ��জ ম িজদ পিরদশ রন কেরন। 

  
২৬ িডে �র, ২০১৯ তািরখ বাংলােদেশ অবিপত সারতীয় হাই কিমশেনর মা�বর হাইকিমশনার 

�মিত রীসাগা�লী দাশ কতরক খলনা িবসাগীয় জাদুর পিরদশ রন কেরন 
২৬ িডে �র, ২০১৯ তািরখ বাংলােদেশ অবিপত সারতীয় হাই কিমশেনর মা�বর হাইকিমশনার 

�মিত রীসাগা�লী দাশ কতরক খলনা িবসাগীয় জাদুর পিরদশ রন কেরন 

  
২৬ িডে �র,২০১৯ তািরখ বাংলােদেশ িনয� জািত ংেুরআবাি ক  ম�য়কারী জনাব িম  িময়া 
ে পেপা, বাংলােদেশ িনয�মালেীেপর মা�বর  �াে ডর জনাব আই াথ  াহান  ািকর বং 
াাকাপ কানািডয়ান হাই কিমশন  র েহডঅফ েডেসলপেমে জনাব েফডরা মন মির   কেযােগ 

২৩ িডে �র,২০১৯তািরখমাননীয়  ং দ  দদ,  ােবক ম�ী ও বেরা রাজৈনিতক �ি�� 
বাংলােদশওয়াকা র পাু রর  সাপিতরােশদ খান েমনন মেহাদয় িব  ঐিতহঢ ঐিতহাি ক ষাাগ��জ 
ম িজদ পিরদশ রন কেরন 



 D:\farhana\বািষর্ক িরেপাটর্  ২০১৯-২০.doc18 

ঐিতহাি ক ষাাগ��জ ম িজদ ও বােগরহাা জাদুর পিরদশ রন কেরন 

  
২৮ িডে �র ২০১৯ তািরখ ��ত� অিধদ�েরর উপ পিরচালক �শা ন, যু িচব গাজী েমা. 

উয়ািল-উল-হক মেহাদয় বিরশাল িবসাগীয় জাদুর পিরদশ রন কেরন 

২৯ িডে �র ২০১৯ তািরখ ��ত� অিধদ�েরর উপ পিরচালক �শা ন, যু িচব গাজী েমা. 
উয়ািল-উল-হক মেহাদয় েশর ই বাংলা �িত জাদুর, চাখার বিরশাল পিরদশ রন কেরন 

  
৩০ িডে �র ২০১৯ তািরখ ��ত� অিধদ�েরর উপ পিরচালক �শা ন, যু িচব গাজী েমা. 

উয়ািল-উল-হক মেহাদয় বােগরহাা জাদুের মিজব কণ রার  পিরদশ রন কেরন 
৩০ িডে �র ২০১৯ তািরখ ��ত� অিধদ�েরর উপ পিরচালক �শা ন, যু িচব গাজী েমা. 

উয়ািল-উল-হক মেহাদয় বােগরহাা জাদুর পিরদশ রন কেরন 

 ম�য়  সা: 
২৪ িডে �র, ২০১৯ ি��া� তািরখ  কাল ৯.০০ েথেক ১১.০০ াা পয র�আ�িলক পিরচালেকর কায রালয়, ��ত� অিধদ�র, খলনার  সাকে� 
রিমাি ক  ম�য়  সা অনিুত হয়।  সায়  সাপিত� কেরন আ�িলক পিরচালক আফেরাজা খান িমতা। 
�িশ�ণ �দান: 
২৪ িডে �র, ২০১৯ ি��া� তািরখ কাল ১১.১৫ েথেক ৫.৩০ পয র� আ�িলক পিরচালেকর কায রালয়, ��ত� অিধদ�র, খলনার  সাকে� 
নারী ও িশ� অিধকার, পিরে�তা ওঅিফ  পিরেবশ উ�য়ন,  সা, ে িমনার আেয়াজন ও �বপাপনা ও  রকারীকম রচারীগেণর ককানসলক 
ংীম িবষেয় �িশ�ণ অনিুত হয়। �িশ�েণ �িশ�ণ �দান কেরন আ�িলক পিরচালক আফেরাজা খান িমতা,  হকারী পিরচালক   েক  ম 
 াইফর রহমান  বং  াামমা�িরক িবজয় কমার েুাষ। �িশ�েণ খলনা ও বিরশাল িবসােগর ৩১ জন �িশ�নাথকেক �িশ�ণ �দান করা 
হয়। 
২৫ িডে �র ২০১৯ তািরখ ��ত� অিধদ�র, আ�িলক পিরচালেকর কায রালয়, খলনা  র ২০১৯ -২০২০অথ রববের যেশার েজলার  "সরত 
সায়না  "��িািবেত চ লমান ��তাি�ক খননমােঠ ��তাি�ক খনন ও খনন �িতেবদন রতরীিবষেয় On Site Trainingঅনিুত হয়। 
�িশ�েণ খলনা ও বিরশাল িবসােগর ৩১ জন �িশ�নাথকেক �িশ�ণ �দান করা হয়। 

  
২৪ িডে �র ২০১৯ তািরখ আ�িলক কায রালেয় �িশ�ণ ২৪ িডে �র ২০১৯ তািরখ আ�িলক কায রালেয় �িশ�ণ 
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২৫ িডে �র ২০১৯ তািরখসরত সায়না ��িািবেত On Site Training ২৫ িডে �র ২০১৯ তািরখসরত সায়না ��িািবেত On Site Training 

  

২৫ িডে �র ২০১৯ তািরখসরত সায়না ��িািবেত On Site Training ২৫ িডে �র ২০১৯ তািরখসরত সায়না ��িািবেত On Site Training 

 

শহীদ জিযিজবী িদব  পালন: 
আ�িলক পিরচালেকর কায রালয় খলনা ও  র িনয়�ণাধীন জাদুর সেহ ১৪ িডে �র শহীদ জিযজীবী িদব  উপলে�ঢ আেলাচনা সা ও 
েদায়ার আেয়াজন করা হয়। ��ত� অিধদ�েরর আ�িলক পিরচালেকর কায রালয় খলনা ও িবসাগীয় জাদুেরর আেয়াজেন আেলাকিচি �দশ রনী 
ওমি�যযিসি�ক �ামাা চলিচি �দশ রন করা হয়। 
শহীদ জিযজীবী িদব  উপলে� ��ত� অিধদ�েরর আ�িলক পিরচালেকর কায রালয় খলনা ও িবসাগীয় জাদুেরর আেয়াজেন আেলাচনা  সা, 
কিবতা আীি� ওেদায়া অনুােনর আেয়াজন করা হয়। �ধান অিতিথ িবেলন মি�েযাযা জনাব েমা. েতাফা�ল েহাে ন। আীি� ও 
জিযজীবীেদর জীবনী পাঠ কেরন কিব েজাবােয়দ েহাে ন, জনাব   েক  ম  াইফর রহমান ও উিম রলা হা নাত। অনুানু পিরচালনা কেরন 
আফেরাজা খান িমতা। 
১৪ িডে �র শহীদ জিযজীবী িদব  ২০১৯ উপলে�ঢ বােগরহাাজাদুেরর ব�ব� ও মি�যয কন রােরনতন �জেনর মে�  াধীনতাও 
মি�যেযর েচতনা  �ােরর লে�ঢ িশ� িশ�াথকেদর অংশ�হেণ ‘ কা�েরর জিযজীবী িনধন ও গণহতঢা’ িবষেয়  ক আেলাচনা অনিুত হয়। 
আেলাচনা েশেষ ১৯৭১  ােলর গণহতঢা ও জিযজীবী িনধন িবষেয়র উপর  কু �মাা চলিচি �দশ রন করা হয়।জািতর েেু  �ান  কা�েরর 
নশং  গণহতঢার িশকার শহীদ জিযজীবীেদর আআার মাগিফরাত কামনায় ঐিতহাি ক ষাাগ��জ ম িজেদ েদায়া ও েমানাজাত অনিুত হয়। 
েদায়া ও েমানাজাত পিরচালনা কেরন ষাাগ��জ ম িজেদর ইমাম জনাব েহলাল উি�ন মাতা�র। 

  
শহীদ জিযজীিব িদব  ও িবজয় িদব  ২০১৯ উপলে�ঢ খলনা িবসাগীয় জাদুেরর 

নীচতলায় আেলাকিচি �দশ রনী 
শহীদ জিযজীিব িদব  ও িবজয় িদব  ২০১৯ উপলে�ঢ খলনা িবসাগীয় জাদুেরর 

নীচতলায় �ামাা চলিচি �দশ রনী 
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শহীদ জিযজীিব িদব  উপলে�ঢ আ�িলক কায রালয় আেলাচনা  সা শহীদ জিযজীিব িদব  উপলে�ঢ আ�িলক কায রালয় আেলাচনা  সা 

  
বােগরহাা জাদুের িচিা�ন�িতেযািগতা বােগরহাা জাদুের িচিা�ন�িতেযািগতায় িশ�াথক 

িবজয় িদব  পালন:  
১৬ িডে �র ২০১৯ তািরেখ মহান িবজয় িদবে  ্য রদেয়র  ােথ  ােথ জাতীয় পতাকা উে�ালন করা হয়।   ময়  মেবত কেক জাতীয়  �ীত 
পিরেবশন করা হয়।    ময় আন ার  দদগণ গাড র অব অন রার �দান কের।  কই কায রযম বােগরহাা জাদুর, বােগরহাা,  ম. ম.দ�বাচী 
 াগরদািচ যেশার, রিব� ককবাচী িশলাইদহ কি�য়া ও বিরশাল িবসাগীয় জাদুের জাতীয় পতাকা উে�ালন করা হয়  বং  মেবত কেক 
জাতীয়  �ীত পিরেবশন করা হয়। 
১৬ িডে �র ২০১৯ তািরেখ মহান িবজয় িদব  যথাযথ ময রাদায় উদযাপেনর লে�ঢ আ�িলক পিরচালেকর কায রালয় খলনা ও িবসাগীয় 
জাদুেরর  কল ে�েডর কম রচারী গ ামারী �িত ে ৗেধ  ুুবক অপ রণ কেরন।   দ�েরর িনয়�ণাধীন জাদুর সেহর জ� িনধ রািরত পেন 
 ুুবক অপ রণ কেরন। 
১৬ িডে �র ৪৮ তম মহান িবজয় িদব উপলে� বােগরহাা জাদুের “িবজয় উ া  ১৯৭১" শীষ রক  ক উন�� িচিা�ন �িতেযািগতার 
আেয়াজন করা হয়। উ� �িতেযািগতায় িবিস� �েলর উে খেযাা  ং�ক িশ� িশ�াথকরা অংশ�হণ কের। িচিা�ন �িতেযািগতার  রংার 
িবতরন করা হয়। 
�ধান কায রালেয়র িনেদ রশনা অনযায়ী আ�িলক পিরচালেকর কায রালয়, খলনার িনয়�ণাধীন  কল জাদর সেহ জাদুর  কাল ৯.০০ াায় 
 াধারণ দশ রনাথকেদর পিরদশ রেনর জ� েখালা হয়। জাদুের আগত িশ�-িকেশার, িশ�াথক, �বীণ ও িবেশষ চািহদা  ��েদর িবনা ুিকো 
জাদুর ও ��পল পিরদশ রেনর  েযাগ কের েদয়া হয়।  
১৬ িডে �র ২০১৯ তািরেখ মহান িবজয় িদব  উপলে�ঢ আ�িলক পিরচালেকর কায রালয়, খলনা  বং  ম. ম.দ�বািচ,  াগরদাচী, যেশাের 
 কল ে�েডর কম রচাির ও আন ার  দদেদর অংশ�হেণ িবিস� �কার েখলার আেয়াজন করা হয়। েখলাধলা েশেষ িবজয়ীেদর মে�  রংার 
িবতরণ করা হয়। 
১৬ িডে �র ২০১৯ তািরেখ মহান িবজয় িদব  উপলে�ঢ আ�িলক পিরচালেকর কায রালয়, খলনা ও খলনা িবসাগীয় জাদুেরর  কল ে�েডর 
কম রচারীর অংশ�হেণ  াং�িতক অনুান ও কিবতা পাঠ  র আেয়াজন করা হয়। ম. ম.দ�বািচ,  াগরদাচী, যেশাের  কল ে�েডর কম রচাির 
১৬ িডে �র ২০১৯ তািরেখ মহান িবজয় িদব  উদযাপেনর লে�ঢ  ম. ম.দ�বািচ,  াগরদাচী, যেশাের িবকাল ৩.০০ াা েথেক  ুা ৬.০০ 
াা পয র� মধ দন  কােডিমর পানীয় িশ�ীেদর োরা  াং�িতক অনুােনর আেয়াজন কের। 

  
আ�িলক কায রালয় জাতীয় পতাকা উে�ালন আ�িলক পিচালেকর কায রালয় ও খলনা িবসাগীয় জাদুেরর  পুাবক অপ রন 
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েখলার আেয়াজন েখলার আেয়াজন 

 
 

 াং�িতক অনুান আেয়াজন িবজয়ীেদর মে�  রংার িবতরণ 

 
��তাি�ক জিরপ ও অন ুান:  
২৩-৯-২০১৯ তািরখ েথেক ��ত� অিধদ�র আ�িলক পিরচালেকর কায রালয়, খলনার জিরপ ুম  াত�ীরা েজলার রামনগর উপেজলায় 
িগেয় জিরপ ও অন ুান কায রযম �র কেরেব।  
 
মি�যয ও ব�ব� কণ রার পাপন: 
ব�ব�র জনশতবািষ রকী উদযাপন উপলে�ঢ আ�িলক পিরচালেকর কায রালয়, ��ত� অিধদ�র, খলনা, িবসাগীয় জাদুর, খলনা  বং 
বােগরহাা জাদুের পাপন করা হেয়েব মি�যয ও ব�ব� কণ রার। 

 

 
আ�িলক পিরচালেকর কায রালয় ও িবসাগীয় জাদুর, খলনা  র �দিশ রত মি�যয ও ব�ব�  

কন রােরর আেলাকিচি 
আ�িলক পিরচালক  র কায রালয় খলনা  র মি�যয ও ব�ব� কণ রােরর আেলাকিচি 
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�দিশ রত মিজব কন রােরর আেলাকিচি, আ�িলক পিরচালেকর কায রালয় ও িবসাগীয় জাদুর, 
খলনা। 

আ�িলক পিরচালেকর কায রালয়, খলনায় পািপত মি�যয ও ব�ব� কণ রার 

 
 

বােগরহাা জাদুের পািপত মি�যয ও ব�ব� কণ রার বােগরহাা জাদুর, বােগরহাা �দিশ রত মিজব কন রােরর আেলাকিচি 

 

 

�দিশ রত মিজব কন রােরর আেলাকিচি, ম. ম.দ�বািচ,  াগরদাচী, যেশার। �দিশ রত মিজব কন রােরর আেলাকিচি, ম. ম.দ�বািচ,  াগরদাচী, যেশার 

  
�দিশ রত মিজব কন রােরর আেলাকিচি,দি�ণিডিহ, ফলতলা, খলনা �দিশ রত মিজব কন রােরর আেলাকিচি,দি�ণিডিহ, ফলতলা, খলনা 
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�দিশ রত মিজব কন রােরর আেলাকিচি,রবীণ্ম ককবািচ, িশলাইদহ, কি�য়া �দিশ রত মিজব কন রােরর আেলাকিচি,রবীণ্ম ককবািচ, িশলাইদহ, কি�য়া 

  
�দিশ রত মিজব কন রােরর আেলাকিচি,আম িপ নীলকক, েমেহর র �দিশ রত মিজব কন রােরর আেলাকিচি,আম িপ নীলকক, েমেহর র 

  
�দিশ রত মিজব কন রােরর আেলাকিচি, েশর-ই-বাংলা �িত জাদুর, চাখার, বিরশাল �দিশ রত মিজব কন রােরর আেলাকিচি, েশর-ই-বাংলা �িত জাদুর, চাখার, বিরশাল 

  
�দিশ রত মিজব কন রােরর আেলাকিচি, বিরশাল িবসাগীয় জাদুর, বিরশাল। �দিশ রত মিজব কন রােরর আেলাকিচি, বিরশাল িবসাগীয় জাদুর, বিরশাল। 

 
জানয়ারী-২০২০ 
 
িস আই িপ কতরক  �ািদত তমণ ও কায রযম: 
০৬-০১-২০২০ ি��া� তািরখ ��ত� অিধদ�েরর মহাপিরচালক মেহাদয় েমা: হা�ান িময়া কি�য়া েজলার িশলাইদহ রবী�ককবাচীর 
 া ািরত উ�য়ন কায রযম শীষ রক �কে�র অ�গিত িবষেয় পিরদশ রন কেরন।  
১৪-০১-২০২০ ি��া� তািরখ খলনার িবসাগীয় কিমশনার ড. ম. আেনায়ার েহাে ন হাওলাদার মেহাদয় খলনার পাইকগাবায় অবিপত িববানী 
আচায র �ফ  চ� রায় (িপ ি  রায়)  র ব তবািচ পিরদশ রেন আে ন।  
২৩-০১-২০২০ ি��া� তািরখ ��ত� অিধদ�েরর মহাপিরচালক মেহাদয় েমা: হা�ান িময়া বােগরহাা েজলার ষাাগ��জ ম িজদ পিরদশ রন 
কেরন। 
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১৪-০১-২০২০ ি��া� তািরখ খলনার িবসাগীয় কিমশনার ড. ম. আেনায়ার েহাে ন হাওলাদার 
মেহাদয় খলনার পাইকগাবায় অবিপত িববানী আচায র �ফ  চ� রায় (িপ ি  রায়)  র ব তবািচ 

পিরদশ রনকেরন 

১৪-০১-২০২০ ি��া� তািরখ খলনার িবসাগীয় কিমশনার ড. ম. আেনায়ার েহাে ন হাওলাদার 
মেহাদয় খলনার পাইকগাবায় অবিপত িববানী আচায র �ফ  চ� রায় (িপ ি  রায়)  র ব তবািচ 

পিরদশ রনকেরন 

  
০৬-০১-২০২০ ি��া� তািরখ ��ত� অিধদ�েরর মহাপিরচালক মেহাদয় েমা: হা�ান িময়া রবী� 

ককবাচী িশলাইদহ কি�য়ার উ�য়ন কায রযম পিরদশ রন কেরন 
০৬-০১-২০২০ ি��া� তািরখ ��ত� অিধদ�েরর মহাপিরচালক মেহাদয় েমা: হা�ান িময়া রবী� 

ককবাচী িশলাইদহ কি�য়ার উ�য়ন কায রযম পিরদশ রন কেরন 

��তাি�ক খনন:  
১ জানয়াির, ২০২০ ি��া� তািরখ েথেক ��ত� অিধদ�র আ�িলক পিরচালেকর কায রালয়, খলনার খনন ুম েকশব র েজলার সরতসায়না 
েবৗযমিির  বং ২৩ জানয়াির, ২০২০ ি��া� তািরখ েথেক ডািললাচা িািবেত িগেয় ��তাি�ক খনন কায রযম �র কেরেব। ��তাি�ক 
খনেনর ফেল সরতসায়নার সল মিিেরর পব রিদেক  কু ইা িনিম রত আিঙনা উেনািচত হেয়েব। ডািললাচা িািব খনেনর ফেল আন: ৯ম েথেক 
১১শ শতেকর ম�বতক  মেয়র  কু পণ রা� ‘েবৗযিবহার-মিির কমে��’ আিব�ার হেয়েব। বাংলােদেশর দি�ণ-পি�মা�ল হ সারেতর 
পি�মবাংলা  ংলু দি�ণা�েল  মন পাপনা �থম আিব�ত হেলা। েদেশর ও িবেদেশর িবিস� িবেশষবেদর মতামত অন াের  ই 
পাপনাগুেলার  মন িকছ অন� রবিশ�ঢ রেয়েব যা সারতীয় উপমহােদেশর পব রিদেক ইেতাপেব র আিব�ত অ�া� েবৗযিবহারগুেলা েথেক 
 কবােরই িস� ও আলাদা। খনেনর ফেল  খােন ১৫ু িস� ক� হ দু মিির পাপনা উেনািচত হেয়েব।  খেনা উ�রবাহু হ আেরকু 
মিির উেনািচত হয়িন। বতরমােন কেরানা সাইরাে র  ংযমণ �িতেরােধ খনন ুম ১৯-০৩-২০২০ তািরেখ হেত খনন কায রযম আপাতত 
পিগত কেরেব। 

  
েকশব র সরত সায়নায় ��তাি�ক খনন কায রযম েকশব র সরত সায়নায় ��তাি�ক খনন কায রযম  র উেেধন 
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েকশব র সরত সায়নায় ��তাি�ক খনন কায রযম চলমান েকশব র সরত সায়নায় ��তাি�ক খনন কায রযম চলমান 

  
সরতসায়না িািবেত পিরচািলত ��তাি�ক খনন সরতসায়না ��তাি�ক খনেন �া� ��ব� 

  
ডািললাচা িািব ��তাি�ক খনেন উেনািচত েবৗয মিির ডািললাচা িািব ��তাি�ক খনেন উেনািচত দি�ণ বাহুর িস� ক� 

��তাি�ক জিরপ 
ে ে��র ২০১৯ মাে র েশষােধ র  াত�ীরা েজলার রামনগর ও কািলগ� উপেজলায় আ�িলক পিরচালেকর কায রালয়, ��ত� অিধদ�র, 
খলনা ও বিরশাল িবসােগর জিরপ দল ��তাি�ক জিরপ পিরচালনা কের। �াথিমক অন ুােন ৬০ু ��পান  না� করা  �ব হেয়েব। 
��পানগুেলার মে� ��তাি�ক িািব, গচ,  কর, জিমদার বািচ, মিির, ম িজদ ইতঢািদ উে খেযাা।   ময় রামনগেরর  িরবেনর মে� 
৬ু পাপিতঢক িািবর  ুান পাওয়া যায়।  রই ধারাবািহকতায় রামনগর ও কালীগ� দোা উপেজলার জিরপ কায রযম  �� করা হেয়েব।   

  
কলাগািব েখালেপটয়া  িরবনপ পাপনা.  িরবন, রামনগর আ�ােকানা ও ি �খালী নদীর ম�বতক পােনর িনকাপ ��িািব.  িরবন, রামনগর 
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আ�ােকানা খাল  ংলু ��পান িািব,  িরবন, রামনগর নবর� মিির িািব,কািলগ� 

েফ�য়ারী-২০২০ 
িবেশষ তমণ ও কায রযম: 
২৬-০২-২০২০ ি��া� তািরখ বাংলােদেশ অবিপত সারতীয় হাইকিমশেনর  ি ে�ে হাইকিমশনােরর কায রালেয়র  ি ে�ে হাইকিমশনার 
িম. রােজশ রায়না েকশব র উপেজলার সরতসায়না ��পল ও ডািললারা িািবেত চলমান ��তাি�ক খনন পিরদশ রন কেরন।    ময় 
আ�িলক পিরচালেকর কায রালয়, খলনার আ�িলক পিরচালক মেহাদয় পিরদশ রন কােজ  হায়তা �দান কেরন। 
��ত� অিধদ�র, াাকা ও আ�িলক পিরচালেকর কায রালয়, খলনা ে�িরত পি অনযায়ী ��ত� অিধদ�র, আ�িলক পিরচালেকর কায রালল, 
খললা  র ২০১৯-২০২০ অথ র্ বের অঅিুত ক রমালাল াল �্ল �প�াপল া পিরচাললার  ্র ি্ি ি ���ল পয রে্যর  র ণ  ��ত� 
ি্ াগ, ণাহা�ীরলগর ি্�ি্�ালল  র অ�াপক ড. �াধীল েসল ১৭-০২-২০২০ ি��া� তািরখ ও ২৬-০২-২০২০ ি��া� তািরখ  ডািলঝারা 
া  রত  াললা ��তাি�ক খলল পয রে্যর কেরলন 
��ত� অিধদ�র, াাকা ও আ�িলক পিরচালেকর কায রালয়, খলনা ে�িরত পি অনযায়ী ��ত� অিধদ�র, আ�িলক পিরচালেকর কায রালল, 
খললা  র ২০১৯-২০২০ অথ র্ বের অঅিুত ক রমালাল াল �্ল �প�াপল া পিরচাললার  ্র ি্ি ি ���ল পয রে্যর  র ণ  ��ত� 
ি্ াগ, ণাহা�ীরলগর ি্�ি্�ালল  র অ�াপক ড. �াধীল েসল ২২-০২-২০২০ ি��া� তািরখ, ২৪-০২-২০২০ ি��া� তািরখ ও ২৬-০২-
২০২০ ি��া� তািরখ কািম লগর েদালেখালা িঢি্, কািম লগর, কিপলমিল, পাইকগাবা, খললা, রা লগর, কিপলমিল, পাইকগাবা, খললা, 
কািম লগর লাথপাড়া, কিপলমিল, পাইকগাবা, খললা  ্র দ দ া িঢি্, ে াড়লপাড়া,কিপলমিল, পাইকগাবা, খললা পয রে্যর কেরল   স ল 
আ�িলক পিরচালক, আফেরাণা খাল ি তা, সহকারী পিরচালক   েক    সাইফর রহ াল, গে্ষরা সহকারী �ি রলা হাসলাত  ্র 
 াকরসসাল ে া. িরপল ি লান 

  
 ি ে�ে হাইকিমশনার িম. রােজশ রায়না  র সরতসায়না পিরদশ রন  ি ে�ে হাইকিমশনার িম. রােজশ রায়না  র ডািললারা খননপল পিরদশ রন 

  
 অ�াপক ড. �াধীল েসল  র খলল�ল পয রে্যর অ�াপক ড. �াধীল েসল  র পয রে্যর 
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 অ�াপক ড. �াধীল েসল  র ি্ি ি ���ল পয রে্যর অ�াপক ড. �াধীল েসল  র ি্ি ি ���ল পয রে্যর 

 
মিজব কণ রার পাপন:  
আ�িলক পিরচালেকর কায রালয় খলনা ও বিরশাল িবসােগর িনয়�ণাধীন ৮ু জাদুের িডে �র/২০১৯ মাে  মিজব কণ রার পাপন করা হেয়েব। 
ে াহা�দ েহলাল েহােসল, েণলা �মাসক া েণলা সািণে�ট, েণলা �মাসল, খললা  েহাদল ২০-০২-২০২০ তািরখ আ�িলক পিরচালক 
কায রালল, খললা া ি্ াগীল ণাাদর, খললার মিণ্ কর রার পিরদম রল কেরলন ১৫ েফ�লারী ২০২০ ি��া� তািরখ সর�িত ি্ষলক  �রালেলর 
িসিলিলর সহকারী সিচ্ (��ত� অিধদ�ের সরযু) খ�কার ে া:  াহাববর রহ াল  েহাদল র্ী� কু্ািড় িমলাইদহ কিকলার মিণ্ কর রার 
পিরদম রল কেরলন 
ে িমনার আেয়াজন: 
৭ ফা�ল ১৪২৬ ্�া�:: ২০ েফ�লাির ২০২০ ি�কা� তািরেখ খললা ি্ াগীল ণাাদর, িম্্াড়ী, খললা ি ললালতেল "পির্তরলমীল া 
ণল্ায় পির্তরেলর র িকর মেখামিখ �িতে্েম ��তাি�ক  া�কে রর �ের্ া প�িত: পিরে�িযত ্ারলােদেমর দিযরপি� া�ল" মীষ রক 
ক রমালার আেলাণল করা হলন ক রমালার �েোধলী অঅুােল �ধাল অিতিথ িহেসে্ �পি�ত িবেলল ণলা্ ে াহা�দ েহলাল েহােসল, েণলা 
�মাসক া েণলা সািণে�ট, েণলা �মাসল, খললা  েহাদল, �্ল �প�াপক িহেসে্ �পি�ত িবেলল অ�াপক ড. �াধীল েসল, ��ত� 
ি্ াগ, ণাহা�ীরলগর ি্�ি্�ালল, সা ার, ঢাকান ি্েমষ অিতিথ িহেসে্ �পি�ত িবেলল ণলা্ আহে দ িণলা�র রহ াল, �প-পিরচালক, 
পিরে্ম অিধদ�র, ি্ াগীল কায রালল, খললা; � পলাম ক ার  ালাণজ, িল্ রাহী �েককমলী পািল �িলল ে্াড র, খললা া ণলা্ ে া. ্িমরল-
আল- ামল, ি্ াগীল ্ল ক রকতরা, স�র্ল পি�  ্ল ি্ াগ, খললান স ামম িবেলল আফেরাণা খাল ি তা, আ�িলক পিরচালক 
আ�িলক পিরচালেকর কায রালল, ��ত� অিধদ�র, খললা  ্র   েক    সাইফর রহ াল, সহকারী পিরচালক, আ�িলক পিরচালেকর 
কায রালল, ��ত� অিধদ�র, খললা �্ল �প�াপল কেরলন  িদল াপী   ক রমালাল খললা ি্�ি্�ালল, ি্ ল কেলণ, খললা, স�র্ল 
কেলণ, খললা, িপিস কেলণ, ্ােগরহাট া সরকারী  িহলা কেলণ, খললার িমযক া িমযাথজ��; ি্ি ি সরকারী �িতুােলর ক রকতরা�� 
 ্র সর্াদপে�র �িতিলিধ�� �পি�ত িবলন  বাড়া wild team  র  ইসে  আণ  িরজ া তার    ক রমালাল অরম�হর কেরলন 

  
ক রমালাল েরিণে�মলপ্ র ক রমালাল েরিণে�মলপ্ র 
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ক রমালাল আগত �ধাল অিতথী  ্র ি্েমষ অিতথী�� ক রমালাল �েোধল কেরল েণলা �মাসক  েহাদল, খললা 

  

ক রমালাল আগত �ধাল অিতথী  ্র ি্েমষ অিতথী�� ক রমালাল আগত ি্েমষ অিতথী�� 

  
ক রমালাল আগত অিতথী�� ক রমালাল আগত অিতথী�� 

  
ক রমালাল �্ল �প�াপল ড. �াধীল েসল ক রমালাল �্ল �প�াপল   েক    সাইফর রহ াল 

  
ক রমালাল �প�াপলাল আ�িলক পিরচালক েণলা �মাসক  েহাদেলর মিণ্ কর রার পিরদম রল 

অনুান আেয়াজন: 
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 মহান শহীদ িদব  ও আ�জরািতক মাতসাষা িদব  ২১ েফ�য়ারী, ২০২০ তািরখ আ�িলক পিরচালেকর কায রালয়  র িবিস� ে�েডর কম রচারী 
রাত ১২.১ িমিনো �িত ে ৗেধ  পুবক অপ রণ কের। মহান শহীদ িদব  ও আ�জরািতক মাতসাষা িদব  ২১ েফ�য়ারী, ২০২০ তািরখ 
খলনা িবসাগীয় জাদুর েখালা রাখা হয়  বং িশ� -িকেশার ,িশ�াথক ,ীয ও অ ুি�ক িশ�রা িবনা ুিকো জাদুর পিরদশ রন কের। 
 ১ লা েফ�য়ারী েথেক ২৯ েফ�য়ারী পয র� গণ��াগার  র চ�ের অনিুত  কেশ বই েমলা ২০২০   অংশ�হণ করা হেয়েব। 

  
মহীদ িদ্স া আ�ণরািতক  াা াষা িদ্স  র র প্ক মহীদ িদ্স া আ�ণরািতক  াা াষা িদ্স  র র প্ক অপ রেরর �ে�ে্ গ র 

 
 

মহীদ িদ্স া আ�ণরািতক  াা াষা িদ্স  র র প্ক অপ রেরর �ে�ে্ গ র মহীদ িদ্স া আ�ণরািতক  াা াষা িদ্স  র র প্ক অপ রেরর �ে�ে্ গ র 

  
 হাল মহীদ িদ্স া আ�ণরািতক  াা াষা িদ্স  র র প্ক অপ রর  হাল মহীদ িদ্স া আ�ণরািতক  াা াষা িদ্স  র র প্ক অপ রর 

মাচ র-২০২০ 
িবেশষ তমণ ও কায রযম: 
১৭ মাচ র ২০২০ ি��া� তািরখ িবেকেল ��ত� অিধদ�র খলনা ও বিরশাল আ�িলক পিরচালেকর কায রালেয়র ��তাি�ক খনেন উেনািচত 
ডািললাচা েবৗযিবহার- েবৗয মিির পাপনা পিরদশ রেন আে ন ��ত� অিধদ�েরর মহাপিরচালক, অিতির�  িচব জনাব েমা. হা�ান িময়া 
মেহাদয়।    ময় আ�িলক পিরচালক আফেরাজা খান িমতা,  হকারী পিরচালক   েক  ম  াইফর রহমান  হ খনন ুেমর  দদীি 
উপিপত িবেলন।  
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১৭ মাচ র ২০২০ ি��া� তািরখ ��তাি�ক খনেন উেনািচত ডািললাচা েবৗযিবহার- েবৗয মিির 
পাপনা পিরদশ রেন আে ন ��ত� অিধদ�েরর মহাপিরচালক, অিতির�  িচব জনাব েমা. হা�ান 
িময়া মেহাদয় 

১৭ মাচ র ২০২০ ি��া� তািরখ ��তাি�ক খনেন উেনািচত ডািললাচা েবৗযিবহার- েবৗয মিির 
পাপনা পিরদশ রেন আে ন ��ত� অিধদ�েরর মহাপিরচালক, অিতির�  িচব জনাব েমা. হা�ান 
িময়া মেহাদয় 

  
১৭ মাচ র ২০২০ ি��া� তািরখ ��তাি�ক খনেন উেনািচত ডািললাচা েবৗযিবহার- েবৗয মিির 
পাপনা পিরদশ রেন আে ন ��ত� অিধদ�েরর মহাপিরচালক, অিতির�  িচব জনাব েমা. হা�ান 
িময়া মেহাদয় 

১৭ মাচ র ২০২০ ি��া� তািরখ সরত সায়না ��তাি�ক খননপল পিরদশ রেন আে ন ��ত� 
অিধদ�েরর মহাপিরচালক, অিতির�  িচব জনাব েমা. হা�ান িময়া মেহাদয় 

��তাি�ক খনন: 
০১-০২-২০২০ িখ�া� তািরখ েথেক ��ত� অিধদ�র আ�িলক পিরচালেকর কায রালয়, খলনার খনন ুম েকশব র েজলার ডািললারা 
িািবেত িগেয় ��তাি�ক খনন কায রযম �র কেরেব। বতরমােন কেরানা সাইরা  �িতেরােধ খনন ুম ১৯-০৩-২০২০ তািরেখ খনন ুম খনন 
কায রযম আপাতত পিগত কেরেব। 
মিজবষ র পালন:  
হাজার ববেরর েেু বাঙািল  াধীনতার মহান পপিত জািতর জনক ব�ব� েশখ মিজজর রহমােনর জনশতবািষ রকী উপলে� আ�িলক 
পিরচালেকর কায রালয়, খলনা হ  র িনয়�ণাধীন জাদুর সহ ও �দশ রনীেক� সেহ িনেিলিখত কায রযম পালন করা হয়।  
আেলাক �া:  ��ত� অিধদ�েরর আ�িলক পিরচালেকর কায রালেয় মিজব শতবষ র ২০২০ উপলে� গত ১৩ মাচ র ২০২০ ি��া� েথেক 
মা �াপী আেলাক �া করা হেয়েব। মিজব শতবষ র ২০২০ উপলে� বাংলােদশ পয রান েবােড রর  হেযািগতায়  �াহ�াপী আেলাক  �ার 
অংশ িহে েব ১৬ মাচ র েথেক মা �াপী বােগরহাা জাদুর হ িবিস� পাপনা  সহ আেলাক ি�ত করা হয়। মিজব শতবষ র ২০২০ উপলে� 
 ম. ম.দ�বািচ  াগরদািচ যেশার ও বিরশাল িবসাগীয় জাদুর    ১৫ মাচ র েথেক মা �াপী আেলাক �া করা হয়। রবী� ককবািচ, 
িশলাইদহ কি�য়া  বং েশর-ই-বাংলা �িত জাদুর চাখার বিরশােল ১৬ মাচ র েথেক ৭ িদন �াপী আেলাক �া করা হয়। 

  
আ�িলক পিরচালেকর কায রালেয় মিজব শতবষ র ২০২০ উপলে� মা �াপী আেলাক �া বাংলােদশ পয রান েবােড রর  হেযািগতায় বােগরহাা জাদুের আেলাক �া  
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মিজব শতবষ র ২০২০ উপলে� বাংলােদশ পয রান েবােড রর  হেযািগতায় মা �াপী বােগরহাা 

জাদুের আেলাক �া করা হয় 
মিজব শতবষ র ২০২০ উপলে� বাংলােদশ পয রান েবােড রর  হেযািগতায় মা �াপী বােগরহাা ষাাগ��জ 
ম িজেদর �েবশ পেথ আেলাক �া করা হয় 

  
মিজব শতবষ র ২০২০ উপলে� বাংলােদশ পয রান েবােড রর  হেযািগতায় মা �াপী বােগরহাা 

জাদুের আেলাক �া করা হয় 
মিজব শতবষ র ২০২০ উপলে� বাংলােদশ পয রান েবােড রর  হেযািগতায় মা �াপী বােগরহাা ষাাগ��জ 

ম িজেদর �েবশ পেথ আেলাক �া করা হয় 

  
মিজব শতবষ র ২০২০ উপলে� েশর-ই-বাংলা �িত জাদুের আেলাক �া করা হয় মিজব শতবষ র ২০২০ উপলে� েশর-ই-বাংলা �িত জাদুের আেলাক �া করা হয় 

  
মিজব শতবষ র ২০২০ উপলে� রবী� ককবািচ িশলাইদহ কি�য়ায় আেলাক �া মিজব শতবষ র ২০২০ উপলে� রবী� ককবািচ িশলাইদহ কি�য়ায় আেলাক �া 
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মিজব শতবষ র ২০২০ উপলে�  ম. ম.দ�বািচ,  াগরদািচ আেলাক �া মিজব শতবষ র ২০২০ উপলে�  ম. ম.দ�বািচ,  াগরদািচ আেলাক �া 

  
মিজব শতবষ র ২০২০ উপলে�  ম. ম.দ�বািচ,  াগরদািচ আেলাক �া মিজব শতবষ র ২০২০ উপলে�  ম. ম.দ�বািচ,  াগরদািচ আেলাক �া 

জাতীয় পতাকা উে�ালন:  
মিজব শতবেষ রর �সলেু ্েযাদ রেয়র  ােথ  ােথ ��ত� অিধদ�েরর আ�িলক পিরচালেকর কায রালেয়র আ�িলক পিরচালক জাতীয় পতাকা 
উে�ালন কেরন। বােগরহাা জাদুর, বােগরহাো ে ানার বাংলা িবিনম রােণর  �ম�া  াধীনতার মহান পপিত েশখ মিজজর রহমােনর জন শত 
বািষ রকীেত পতাকা উে�ালন করা হয়। মিজববষ র উদযাপন উপেল� রবী� ককবািচেত জাতীয় পতাকা উে�ালন করা হয়।ব�ব�র 
জনশতবািষ রকী ও মিজববষ র উপলে� ্েয রাদেয়র পর মাইেকল মধ্দন দ�বািডি,  াগরদািডি, যেশােরর প� েথেক জাতীয় পতাকা উে�ালন। 
ব�ব�র জনশতবািষ রকী ও মিজববষ র উপলে� ্েয রাদেয়র  ােথ  ােথ েশর-ই-বাংলা �িত জাদুর, চাখার বিরশাল ও বিরশাল িবসাগীয় 
জাদুের জাতীয় পতাকা উে�ালন করা হয়। 

  
আ�িলক পিরচালেকর কায রালেয় জাতীয় পতাকা উে�ালন বিরশাল িবসাগীয় জাদুের জাতীয় পতাকা উে�ালন 
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 ম.  ম. দ�বািচ,  াগরদািচ, যেশাের জাতীয় পতাকা উে�ালন রবী� ককবািচ িশলাইদহ কি�য়ায় জাতীয় পতাকা উে�ালন 

 পুবক অপ রণ:  
জািতর িপতা ব�ব� েশখ মিজজর রহমােনর জনশতবািষ রকী উপলে� ��ত� অিধদ�েরর আ�িলক পিরচালেকর কায রালেয়র প� েথেক 
েযা�িল। আজ  কােল বাংলােদশ েবতার, খলনা �া�েণ বব�ব�র সাংেয রর  ামেন।  ুুবক অপ রণেশেষ েবতার খলনায় মিজব শতবেষ রর 
অনেিত �কাশ কেরন আ�িলক পিরচালক। আ�িলক পিরচালেকর কায রালয়, খলনা কতরক িনজ  উেউােগ  পুবক রতরী করা হয়। 
আ�িলক পিরচালেকর কায রালয়, খলনা  র প� েথেক আ�িলক পিরচালক আফেরাজা খান িমতা  বাংলােদশ েবতার, খলনায় অবিপত 
 াধীনতার মহান পপিত জািতর িপতা ব�ব� েশখ মিজজর রহমান নর �িতকিতেত  পুবক অপ রণ কেরন। আ�িলক কায রালেয়র 
িনয়�ণাধীন জাদুর সহ েথেক  পুবক অপ রণ করা হয়। ১৭ মাচ র জািতর িপতা ব�ব� েশখ মিজজর রহমান  র জনশতবষ র উপলে� েজলা 
�শা ন বােগরহাা  র উেউােগ আেয়ািজত কম র্ িচর অংশ িহে েব  কাল ৮.৩০ িমিনোর  ময় ��ত� অিধদ�েরর বােগরহাা জাদুেরর 
প� েথেক জািতর িপতার �িতকিতেত  ুাু রঢ অপ রণ কের িবন� েযা জানােনা হয়।মাইেকল মধ্দন দ�বািডি,  াগরদািডি, যেশার ও বিরশাল 
িবসাগীয় জাদুেরর প� েথেকও  ুুবক অপ রণ করা হয়। 

  
 াধীনতার মহান পপিত জািতর জনক ব�ব� েশখ মিজজর রহমােনর জনশতবািষ রকী উপলে� 

আ�িলক পিরচালেকর কায রালয়, খলনার রতরী  ুুবক  
 াধীনতার মহান পপিত জািতর জনক ব�ব� েশখ মিজজর রহমােনর জনশতবািষ রকী উপলে� 

বােগরহাা জাদুেরর প� েথেক  ুুবক অপ রেণর িপরিচি। 

  
 াধীনতার মহান পপিত জািতর জনক ব�ব� েশখ মিজজর রহমােনর জনশতবািষ রকী উপলে� 

আ�িলক পিরচালেকর কায রালয়, খলনার প� েথেক  ুুবক অপ রেণর িপরিচি। 
 াধীনতার মহান পপিত জািতর জনক ব�ব� েশখ মিজজর রহমােনর জনশতবািষ রকী উপলে� 

আ�িলক পিরচালেকর কায রালয়, খলনার প� েথেক  ুুবক অপ রেণর িপরিচি। 



 D:\farhana\বািষর্ক িরেপাটর্  ২০১৯-২০.doc34 

 
 

 াধীনতার মহান পপিত জািতর জনক ব�ব� েশখ মিজজর রহমােনর জনশতবািষ রকী উপলে� 
বিরশাল িবসাগীয় জাদুর  র প� েথেক  ুুবক অপ রেণর িপরিচি। 

 াধীনতার মহান পপিত জািতর জনক ব�ব� েশখ মিজজর রহমােনর জনশতবািষ রকী উপলে� 
 ম. ম.দ�বািচ,  াগরদািচ, যেশার   র প� েথেক  ুুবক অপ রেণর িপরিচি। 

�প ডাউন �ানার �দশ রন:  
"মিজব বেষ রর অংগীকার �� �দ  র�ার"-  ই েিাগান েক উপজী� কের ��ত� অিধদ�েরর খলনা িবসাগীয় আ�িলক দ�েরর িনেদ রশনায় 
�প ডাউন �ানার �দশ রন করা হেয়েব আ�িলক কায রালয় ও িনয়�ণাধীন জাদুর সেহ। 

  

"মিজব বেষ রর অংগীকার �� �দ  র�ার"-  ই েিাগান �প ডাউন �ানার �দশ রন আ�িলক 
পিরচালেকর কায রালয়, খলনা 

"মিজব বেষ রর অংগীকার �� �দ  র�ার"-  ই েিাগান �প ডাউন �ানার �দশ রন বােগরহাা 
জাদুর বােগরহাা 

  

"মিজব বেষ রর অংগীকার �� �দ  র�ার"-  ই েিাগান �প ডাউন �ানার �দশ রন আ�িলক 
পিরচালেকর কায রালয়, খলনা 

"মিজব বেষ রর অংগীকার �� �দ  র�ার"-  ই েিাগান �প ডাউন �ানার �দশ রন  ম. ম.দ�বািচ 
 াগরদািচ যেশার। 

 ম�য়  সা আেয়াজন: 
২৪ মাচ র ২০২০ ি��া� তািরখ িবেকল ৩াা েথেক ��ত� অিধদ�েরর আ�িলক পিরচালেকর কায রালয়, খলনা ও বিরশাল িবসােগর রিমাি ক 
 ম�য়  সা, �যাচার �িতুায় অংশীজেনর অংশ�হেণ  সা ও  াধারণ ছুর  মেয় িনরাপ�া �বপা �হণ িবষেয় িসিডও কনফাের� অনিুত 
হয়।  �িনেরােধর �েয়াজেন  ামািজক দর� বজায় েরেখ িনজ িনজ কায রালেয় অবপান কের   কায রালেয়র অধীনপ ৮ু কায রালেয়র 
কাে�ািডয়ান,  হকারী কাে�ািডয়ান ও �িতিনিধীি অনলাইেন অনিুত  সা সেহ অংশ েনন। দা�িরক �েয়াজেন   ধরেণর  সা চলমান 
রাখা হেব।  সায় �ধান কায রালয় েথেক িসিডও কনফােরে�র মা�েম য� হেয় সকবান িনেদ রশনা �দান কেরন ��ত� অিধদ�েরর 
মহাপিরচালক ও  রকােরর অিতির�  িচব জনাব েমা. হা�ান িময়া মেহাদয়। 
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২৪ মাচ র ২০২০ তািরেখ িসিডও কনফাের�  র মা�েম  সা করা হয় ২৪ মাচ র ২০২০ তািরেখ িসিডও কনফাের�  র মা�েম  সা করা হয় 

  
২৪ মাচ র ২০২০ তািরেখ  সায় �ধান কায রালয় েথেক িসিডও কনফােরে�র মা�েম য� হেয় সকবান 
িনেদ রশনা �দান কেরন ��ত� অিধদ�েরর মহাপিরচালক ও  রকােরর অিতির�  িচব জনাব েমা. 
হা�ান িময়া মেহাদয়। 

২৪ মাচ র ২০২০ তািরেখ িসিডও কনফাের�  র মা�েম  সা করা হয় 

  
২৪ মাচ র ২০২০ তািরেখ  সায় �ধান কায রালয় েথেক িসিডও কনফােরে�র মা�েম য� হেয় সকবান 
িনেদ রশনা �দান কেরন ��ত� অিধদ�েরর মহাপিরচালক ও  রকােরর অিতির�  িচব জনাব েমা. 

হা�ান িময়া মেহাদয়। 

২৪ মাচ র ২০২০ তািরেখ  সায় �ধান কায রালয় েথেক িসিডও কনফােরে�র মা�েম য� হেয় সকবান 
িনেদ রশনা �দান কেরন ��ত� অিধদ�েরর মহাপিরচালক ও  রকােরর অিতির�  িচব জনাব েমা. 
হা�ান িময়া মেহাদয়। 

মহান  াধীনতা িদব  পালন : 
২৬ মাচ র ২০২০ ি��া� তািরখ মহান �াধীনতা িদব  উপলে� ��ত� অিধদ�েরর আ�িলক পিরচালেকর কায রালয় খলনা ও িবসাগীয় 
জাদুর, খলনা পতাকা োরা   ি�ত করা হয়। ২৬ মাচ র ২০২০ �ী�া� তািরখ েসাের মহান  াধীনতা িদব  উপলে� ��ত� অিধদ�েরর 
আ�িলক পিরচালেকর কায রালয় ও িবসাগীয় জাদুর, খলনায় পতাকা উে�ালন করা হয়। কেরানা  ংযমেণর কারেণ  াধারণ ছুর  মেয় 
িনরাপ�ার দািয়ে� িনেয়ািজত আন ার বািহনীর �াটন কমা�ার পতাকা উে�ালন কেরন।  
মহান  াধীনতা ও জাতীয় িদব  উপলে� ��ত� অিধদ�র, কাে�ািডয়ােনর কায রালয়, বােগরহাা জাদুর, বােগরহাা, রবী� ককবাচী 
িশলাইদহ, কি�য়া  বং  ম. ম.দ�বািচ  াগরদািচেত �াাািলয়ন আন ার কঢাে�র  দদেদর িনেয় ্েয রাদেয়র  ােথ  ােথ জাতীয় পতাকা 
উে�ালন ও  শ�  ালাম �দান করা হয়। 
২৬ মাচ র ২০২০ ি��া� তািরখ মহান �াধীনতা িদব ।   উপলে� ��ত� অিধদ�েরর আ�িলক পিরচালেকর কায রালয় খলনা ও  র 
িনয়�ণাধীন জাদুর সেহর  ােথ িসিডও কনফােরে�র মা�েম �েসো িবিনময় ও িদকিনেদ রশনা �দান কেরন ��ত� অিধদ�েরর 
মহাপিরচালক ও  রকােরর অিতির�  িচব জনাব েমা. হা�ান িময়া মেহাদয়। 
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২৬ মাচ র ২০২০ ি��া� তািরখ মহান �াধীনতা িদব  উপলে� ��ত� অিধদ�েরর আ�িলক 
পিরচালেকর কায রালয় খলনা ও িবসাগীয় জাদুর, খলনা পতাকা োরা   ি�ত করা হয়। 

২৬ মাচ র ২০২০ ি��া� তািরখ মহান �াধীনতা িদব  উপলে� ��ত� অিধদ�েরর আ�িলক 
পিরচালেকর কায রালয় খলনা ও িবসাগীয় জাদুর, খলনা পতাকা োরা   ি�ত করা হয়। 

  
২৬ মাচ র ২০২০ �ী�া� তািরখ েসাের মহান  াধীনতা িদব  উপলে� ��ত� অিধদ�েরর আ�িলক 
পিরচালেকর কায রালয় ও িবসাগীয় জাদুর, খলনায় পতাকা উে�ালন করা হয়। 

২৬ মাচ র ২০২০ �ী�া� তািরখ েসাের মহান  াধীনতা িদব  উপলে� রবী� ককবািচ িশলাইদহ 
কি�য়া পতাকা উে�ালন করা হয়। 

 ি�ল-২০২০ 
পেহলা রবশাখ পালন: 
উ�ূত কেরানা পিরিপিতেত মাননীয় �ধানম�ীর িনেদ রশনা অনযায়ী �থমবােরর মত িডিজাাল উপপাপনায় বষ রবরণ কের আ�িলক 
পিরচালেকর কায রালয়, ��ত� অিধদ�র, খলনা। 

 
 
েকািসড-১৯ েমাকািবলায় গৃহীত কম র্ চী: 
��ত� অিধদ�েরর মহাপিরচালক ও  রকােরর অিতির�  িচব জনাব েমা. হা�ান িময়া মেহাদয়  র িনেদ রশনা অনযায়ী েদেশ কেরানা 
সাইরা   র �েকােপর কারেণ জন াপঢ  র�ায়   দ�েরর িনয়�ণাধীন  কল জাদুেরর �দশ রনী কায রযম বু রাখা হেয়েব। তেব দা�িরক 
কায রযম অ�হত িবল। তেব  রকােরর িনেদ রশনা অনযায়ী গত ২৬-০৩-২০২০ তািরখ েথেক  রকার  াধারণ ছু েুাষণা করার ফেল  াইা 
অিফে  িনরাপ�া েজারদার করা হয়। 
গণ�জাত�ী বাংলােদশ  রকােরর িনেদ রশনা  বং ��ত� অিধদ�েরর মহাপিরচালক ও  রকােরর অিতির�  িচব জনাব েমা. হা�ান িময়া 
মেহাদয়  র িনেদ রশনা অনযায়ী ৩১-০৫-২০২০ তািরখ েথেক দা�িরক কায রযম  ণরায় �র হয়।  
গণ�জাত�ী বাংলােদশ  রকােরর িনেদ রশনা  বং ��ত� অিধদ�েরর মহাপিরচালক ও  রকােরর অিতির�  িচব জনাব েমা. হা�ান িময়া 
মেহাদয়  র িনেদ রশনা অনযায়ী দা�িরক কায রযম পিরচালনা করা হয়। গণ�জাত�ী বাংলােদশ  রকােরর িনেদ রশনা অনযায়ী  াপঢ িবিধ েমেন 
দা�িরক কাজ  �াদন করার ি যা�  �হণ করা হেয়েব। কেরানার �াদসরােব জন াপঢ  র�ার উে�ের আ�িলক অিফে র �েবশ মেখ হাত 
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েধায়ার �বপা, হঢা� দািনাাইজার  র �াবপা, জুতা পিরবতরন কের অিফ  কে� �েবেশর �বপা, ইন�ােরড থােম রািমাার োরা শরীেরর 
তাপমািা পয রেব�ণ, গরম পািন খাবার �বপা  বং জীবাননাশক ে�  র �বপা করা হেয়েব। 
ঐিতহাি ক ষাাগ��জ ম িজেদর �ধান �েবশপথ  ংলু পােন কেরানা পিরিপিতেত  াপঢিবিধ অন রণ কের জন াধারেণর হাত েধায়ার 
 িবধােথ র  কািধক পািনর �াপ  �িলত  কু দািনাাইিজং �াংক ব ােনা হেয়েব।  ��েয় অ�বহৃত ও পিরতঢ�  কু পািনর �াংক 
 নঃ�বহার করার উে�ের উ� দািনাাইিজং �াংক পাপন করা হেয়েব। 
 ম. ম.দ�বািচ,  াগরদািচ ও রবী� ককবািচ, কি�য়া কেরানার �াদসরাব েমাকােবলায় �িতর�াসলক কায রযেমর অংশ িহে েব অিফে র 
�েবশ পেথ  াব র�িণক পািন  ংেযাগ হ হাত েধায়ার েবি েনর �বপা করা হেয়েব  বং জীবাননাশক ে�  র �বপা করা হেয়েব। 
িনরাপ�ার দািয়ে� িনেয়ািজত কম রচারীেদর মাং ও হাত েধায়ার  াবান িকেন েদয়া হেয়েব।  
ধম রিবষয়ক ম�ণালেয়র িনেদ রশনা েমাতােবক মহামারী কেরানার �াদসরাব েমাকােবলায় জন াপঢ  র�ার লে�ঢ েদেশর ম িজদ গুেলােত 
জামােত নামাজ আদায়  ীিমত করা হয়। ০৭-০৫-২০২০ তািরখ েথেক শতর  ােপে�  াপঢিবিধ ও  ামািজক দর� বজায় েরেখ েদেশর 
ম িজদ  সেহ জামােত নামাজ আদােয়র ে�েি িনেদ রশনা িশিথল কের  রকার। ঐিতহাি ক ম িজেদর শহর বােগরহাোর ি �াইর ম িজেদ 
 াপঢিবিধ ও  ামািজক দর� বজায় েরেখ নামাজ আদােয়র �বপা করা হেয়েব। 
বােগরহাা জাদুর, বােগরহাা ও ঐিতহাি ক ষাাগ��জ ম িজদ কঢা�াে র িবিস�পান কেরানার �াদসরাব েমাকােবলায় �িতর�াসলক 
কায রযেমর অংশ িহে েব গুর�পণ রপােন জীবাণুনাশক ে� করা হয়। �াণুাতী কেরানার �াদসরােব জন াপঢ  র�ার উে�ের ঐিতহাি ক 
ষাাগ��জ ম িজেদ নামাজ আদায়  ংযা� িবষেয় ধম রম�ণালেয়র গুর�পণ র িনেদ রশনাবলী  ব র াধারেণর অবগিতর  ােথ র ঐিতহাি ক ষাাগ��জ 
ম িজেদর িবিস�পােন �দশ রন করা হেয়েব। নামােজর পেব র  ইন�ােরড থােম রািমাার োরা শরীেরর তাপমািা পয রেব�ণ  কের ম  ীেদর 
ম িজেদ �েবশ িনি�ত করা হয়। ম িজেদ আগত ম  ীগণ যথারীিত  াপঢিবিধ ও  ামািজক দর� বজায় েরেখ ঐিতহাি ক ষাাগ��জ 
ম িজেদ নামাজ আদায় কেরন। 
মাইেকল মধ্দন দ�বাচী,  াগরদািচ ��পল ও জাদুেরর কাে�ািডয়ান িনজ উেউােগ কেয়কজন অ হায়, দিরম, িদনমজুর ও িবধবা 
 লাকাব ীেক িাণ িবতরণ কেরন।  রপর ��ত� অিধদ�র, খলনার আ�িলক পিরচালক ও কাে�ািডয়ান  র েযৗথ উেউেগ আরও কেয়কজন 
অ হায়, দিরম, িদনমজুর ও িবধবা  লাকাব ীেক িাণ িবতরণ করা হয়।  � আেয়র েমজীবী চি শু পিরবােরর মােল খাউ  হায়তা েদওয়া 
হয়।বােগরহাা জাদুর, বােগরহাা, কেরনা পিরিপিতেত খাউ ংকো থাকা অ েল  � আেয়র েপশাজীিবেদর মে� জরির খাউ  হায়তা 
কায রযেমর অংশ িহে েব বােগরহাা-২ আ েনর মাননীয়  ং দ  দদ জনাব েশখ  ারহান নাে র তনয়  ম. িপ  র প� েথেক বােগরহাা 
জাদুেরর বােরা জন রদিনক েিমকেদর মােল িাণ িবতরণ করা হয়।  রপর ��ত� অিধদ�র, খলনার আ�িলক পিরচালক ও কাে�ািডয়ান 
 র েযৗথ উেউেগ িব ঐিতহঢ ষাাগ��জ ম িজদ পয রান েকে�র উপর িনসররশীল কম রহীন �ম �ব ায়ী ও  � আেয়র েমজীবী পঁিচশু 
পিরবােরর মােল খাউ  হায়তা েদওয়া হয়। 

  
আ�িলক পিরচালক কায রালেয় �েবশমেখ হাত েধায়ার �বপা করা হেয়েব আ�িলক পিরচালক কায রালেয় �েবশমেখ জুতা পিরবতরন কের অিফ  কে� �েবেশর 

�বপা করা হেয়েব 

  
আ�িলক পিরচালক কায রালেয় �েবশমেখ ইন�ােরড থােম রািমাার োরা শরীেরর তাপমািা 

পয রেব�ণ  র �বপা করা হেয়েব 
আ�িলক পিরচালক কায রালেয় �েবশমেখ গরম পািন খাবার জ� �া�  র �বপা করা 

হেয়েব 
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আ�িলক পিরচালক কায রালেয় �েবশমেখ জীবাননাশক ে�  র �বপা করা হেয়েব আ�িলক পিরচালক কায রালেয়  ামািজক দর� বজায় েরেখ অিফ  কায রযম পিরচালনা 

করা হেে 

  
বােগরহাা জাদুর, বােগরহাা  র কঢা�াে  জীবাননাশক ে�  র �বপা করা হেয়েব ষাাগ��জ ম িজদ  র িসতর জীবাননাশক ে�  র �বপা করা হেয়েব 

  
ষাাগ��জ ম িজদ  র �েবশমেখ হঢা� দােনাাইজার  র �বপা করা হেয়েব ষাাগ��জ ম িজদ  র �েবশমেখ ইন�ােরড থােম রািমাার োরা শরীেরর তাপমািা পয রেব�ণ 

 র �বপা করা হেয়েব 

  
 াপঢিবিধ ও  ামািজক দর� বজায় েরেখ বােগরহাা ষাাগ��জ ম িজেদ নামাজ 

আদােয়র দৃর 
 াপঢিবিধ ও  ামািজক দর� বজায় েরেখ বােগরহাা ষাাগ��জ ম িজেদ নামাজ আদােয়র 

দৃর 
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ষাাগ��জ ম িজেদ হাত েধায়ার দািনাাইিজং �াংক পাপন ষাাগ��জ ম িজেদ  হাত েধায়ার দািনাাইিজং �াংক পাপন 

  
 ম. ম.দ�বািচ  াগরদািচ ঁহাত েধায়ার �বপা  ম. ম.দ�বািচ  াগরদািচ ঁেকািসড -১৯  র িনেদ রশনা েবার্ড 

 

 

রবী� ককবািচ, িশলাইদহ কি�য়ায় কম রচারীেদরর মে� মাং িবতরণ রবী� ককবািচ, িশলাইদহ কি�য়ায় কম রচারীেদরর মে� হঢা� দািনাাইজার িবতরণ 

  
 ম. ম.দ�বািচ,  াগগরদািচ দািরমেদর মােল িাণ িবতরণ  ম. ম.দ�বািচ,  াগগরদািচ দািরমেদর মােল িাণ িবতরণ 
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বােগরহাা জাদুর, বােগরহাা দািরমেদর মােল িাণ িবতরণ বােগরহাা জাদুর, বােগরহাা দািরমেদর মােল িাণ িবতরণ 

 
েম-২০২০ 
আ�িলক পিরচালক কতরক অংশ�হণকত  সা : 
��ত� অিধদ�েরর মহাপিরচালক মেহাদয়  র  ােথ িসিডও কনফাের�  র মা�েম  ংয� কের গত ০৪-০৫-২০২০ তািরখ  ংি��  সা 
করা হেয়েব। 
১৭-৫-২০২০ তািরখ খলনা  ািকরা হাউজ  র  ে�লন ক� হেত Zoom Conference  র মা�েম েজলা �শা ক মেহাদয়  র  ােথ িসিডও 
কনফােরে� িনজ দ�র হেত  ংয� হেয় েজলা উ�য়ন  মন্য়  সায় অংশ�হণ কেরন। 
েকািসড -১৯  ংযমণেরােধ ৬৬ িদন  াধারণ ছু েশেষ কম রিদবে র �রেত ��ত� অিধদ�েরর মহপিরচালক মেহাদেয়র  ােথ অনলাইন  সা 
�েয়াজনীয় ত� আদান �দান ও িনেদ রশনা �হণ করা হয় ৩১-০৫-২০২০ তািরখ।  

  
০৪-০৫-২০২০ তািরখ মহাপিরচালক মেহাদয়  র  ােথ িসিডও কনফােরে�র মা�েম অনিুত  সার 
আেলাকিচি 

০৪-০৫-২০২০ তািরখ মহাপিরচালক মেহাদয়  র  ােথ িসিডও কনফােরে�র মা�েম অনিুত  সার 
আেলাকিচি 

  
১৭-৫-২০২০ তািরখ িসিডও কনফােরে�র মা�েম অনিুত েজলা  ম�য়  সার আেলাকিচি ১৭-৫-২০২০ তািরখ িসিডও কনফােরে�র মা�েম অনিুত েজলা  ম�য়  সার আেলাকিচি 
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৩১-০৫-২০২০ তািরখ মহাপিরচালক মেহাদয়  র  ােথ িসিডও কনফােরে�র মা�েম অনিুত  সা 
�েয়াজনীয় ত� আদান �দান ও িনেদ রশনা �হণ  র আেলাকিচি 

৩১-০৫-২০২০ তািরখ মহাপিরচালক মেহাদয়  র  ােথ িসিডও কনফােরে�র মা�েম অনিুত  সা 
�েয়াজনীয় ত� আদান �দান ও িনেদ রশনা �হণ  র আেলাকিচি 

 
মিজব কণ রার পাপন :  
আ�িলক পিরচালেকর কায রালয় খলনা ও বিরশাল িবসােগর িনয়�ণাধীন ৮ু জাদুের িডে �র/২০১৯ মাে  মিজব কণ রার পাপন করা হেয়েব। 
চলিত মাে  মিজব কণ রােরর জ� নতন আেরা িকছ বই অনলােন যয় করা হেয়েব। 
 

 
মিজব কণ রােরর জ� নতন বই   ং�হ 

 
অনুান : 
িব কিব রবী�নাথ ঠাকেরর ১৫৯ তম জন জয়�ীেত  বং জাতীয় কিব কাজী নজরল ই লােমর ১২১তম জন জয়�ী উপলে�ঢ  ামািজক 
েযাগােযাগ মা�েম িডিজাাল পিরেবশনা উপপাপন করা হয়। 

  
িব কিব রবী�নাথ ঠাকেরর ১৫৯ তম জন জয়�ীেত উপলে�ঢ  ামািজক েযাগােযাগ মা�েম িডিজাাল 
পিরেবশনা উপপাপন করা হয়। 

জাতীয় কিব কাজী নজরল ই লােমর ১২১তম জন জয়�ী উপলে�ঢ  ামািজক েযাগােযাগ মা�েম 
িডিজাাল পিরেবশনা উপপাপন করা হয়। 

জুন-২০২০ 

আ�িলক পিরচালক কতরক অংশ�হণকত  সা : 
২১-০৬-২০২০ তািরখ েজলা �শা েকর  ে�লন ক� হেত Zoom Conference  র মা�েম েজলা �শা ক মেহাদয়  র  ােথ িসিডও 
কনফােরে� িনজ দ�র হেত  ংয� হেয় েজলা উ�য়ন  ম�য়  সায় অংশ�হণ কেরন। 
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২১-০৬-২০২০ তািরখ েজলা �শা েকর  ে�লন ক� হেত Zoom Conference  র মা�েম েজলা �শা ক মেহাদয়  র  ােথ িসিডও 
কনফােরে� িনজ দ�র হেত  ংয� হেয় েজলা উ�য়ন  ম�য়  সায় অংশ�হণ কেরন। 
২৮ জুন ২০২০, েবলা-১১.৩০ ুুকায় কেরানা (েকািসড-১৯)  ংযমণ পিরিপিত িবেবচনায় ৬৪ েজলার িডিজাাল কায রযমেক জাতীয় ত� 
বাতায়েনর মা�েম নাগিরকেদর কােব উপপাপেনর লে�ঢ “অনলাইন �াাফেম র িডিজাাল েমলা-২০২০” আেয়াজন  র উেোধন Zoom 
App  র মা�েম অনিুত হয়। অনুােন �ধান অিতিথ িহ ােব িবেলন জনাব ড. মঃ আেনায়ার েহাে ন হাওলাদার, িবসাগীয় কিমশনার, 
খলনা। অনুােন যথা মেয় Zoom App  র মা�েম  ংয� েথেক “অনলাইন �াাফেম র িডিজাাল েমলা-২০২০” উে�াধনী অনুােন 
অংশ�হণ কেরন। 
৩০ জুন ২০২০ ��ত� অিধদ�েরর মহাপিরচালক মেহাদয়  র  ােথ িসিডও কনফাের�  র মা�েম  ংয� কের �যাচার  র অংশীজেন 
অংশ�হণ িবষয়ক  সা কেরন।  
 সা আেয়াজন : 
০৪ জুন ২০২০ তািরেখ শািররীক ও  ামািজক দর� র�া কের   কায রালেয়র ও �ধান কায রালয় াাকার �যাচার  রংার মেনানয়ন �দান 
কিমুর  সা অনলাইেন অনিুত হয়। 
০৪ জুন ২০২০ তািরেখ শািররীক ও  ামািজক দর� র�া কের   কায রালেয়র  িপ  কিমু, �যাচার কিমু  বং ইেনােসশন কিমুর  সা 
অনিুত হয়। 
০৭ জুন ২০২০ তািরেখ আ�িলক পিরচালেকর কায রালয়, ��ত� অিধদ�র, খলনা ও বিরশাল িবসােগর রিমাি ক  ম�য়  সা অনিুত হয়। 
 ামািজক ও শািররীক দর� েমেন অনলাইেন অনিুত  সায়   কায রালেয়র অধীনু কাে�ািডয়ান দ�র সহ অংশগ্রহণ কের। 
০৭ জুন ২০২০ তািরেখ জাতীয় �যাচার েকৗশল কম র-পিরক�না ২০১৯-২০২০  র ৩. �যাচার �িতুায়  হায়ক আইন/িবিধ/ নীিতমালা/ 
�ানেয়ল ও �বাপন/পিরপি  র �েয়াগ/বাুবায়ন  র ৩.১   বিণ রত ৩.১ Antiquities act 1968 (amendment-1976) অনযায়ী ০৭-০৬-
২০২০ তািরখ িবকাল ৪.৩০ াায় ��ত� অিধদ�েরর আ�িলক পিরচালেকর কায রালয়, খলনার আ�িলক পিরচালক, আফেরাজা খান িমতা নর 
 সাপিতে� আ�িলক পিরচালেকর কায রালয়, খলনা  বং  র িনয়�ণাধীন  কল জাদুর সেহর দািয়��া� কাে�ািডয়ান/ হকারী 
কাে�ািডয়ান/গেবষণা  হকারী/দািয়��া� কম রচারীেদর  ম�েয়   কায রালেয়র ে িমনারকে� Antiquities act 1968 (amendment-

1976) অনযায়ী  সা অনিুত হয়। কেরানাসাইরাে র  ংযমণ বিচেয় পচা েরােধ িসিডও কনফাের�  বং োিলেফােনর মা�েম  সাু 
 �� করা হয়। 

 

 

�যাচার  রংার মেনানয়ন �দান কিমুর  সা �যাচার  রংার মেনানয়ন �দান কিমুর  সা 

  

 ৭-৬-২০২০ িসিডও কনফাের�  র মা�েম রিমাি ক  ম�য়  সা ৭-৬-২০২০ িসিডও কনফাের�  র মা�েম রিমাি ক  ম�য়  সা 

 

 

Antiquities act 1968 (amendment-1976) অনযায়ী  সা Antiquities act 1968 (amendment-1976) অনযায়ী  সা 
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৪-৬-২০২০ তািরখ বািষ রক কম র �াদন চুি� কিমুর  সা  ৪-৬-২০২০ তািরখ বািষ রক কম র �াদন চুি� কিমুর  সা  

 

 

৪-৬-২০২০ তািরখ �যাচার কিমুর  সা  ৪-৬-২০২০ তািরখ �যাচার কিমুর  সা 

 

 

৪-৬-২০২০ তািরখ ইেনােসশন কিমুর  সা ৪-৬-২০২০ তািরখ ইেনােসশন কিমুর  সা 

�িশ�ণ : 
��ত� অিধদ�র, আ�িলক পিরচালেকর কায রালয়, খলনা  র  সাক� হেত অনলাইেন (িসিডও কনফাের�  র মা�েম) গত ০২-০৬-২০২০ 
তািরখ েথেক ০৪-০৬-২০২০ তািরখ  কাল ০৯ াা েথেক দ র ০২ াা পয র� গণকম রচারী শৃ�লা (িনয়িমত হািজরা) অ�ােদশ ১৯৮২ ও 
 রকারী কম রচারী (শৃ�লা ও আপীল) িবিধমালা ১৯৮৫, োিলেফান নীিতমালা, আবা ন নীিতমালা, ডকেমে েশয়ািরং, অনলাইন জিরপ ফরম, 
ই-েমইল অ� র �বপাপনা, দা�িরক কােজ উ�াবন, ই-ফাইিলং ও ওেয়ব েপাা রােল ত�  �বপাপনা িবষয় সেহর উপর �িশ�েণর আেয়াজন 
করা হয়। উ� �িশ�েণ  কল ে�েডর কম রচারীেদর িসিডও কনফাের�  র মা�েম/ ামািজক দর� বজায় েরেখ �িশ�েণ অংশ�হণ করার 
জ� অনেরাধ করা হয়। উ� �িশ�েণ আ�িলক পিরচালক কায রালেয়র কম রচারী �তীত অ�া�  কল কম রচারী অনলাইেন  ংয� হেয় 
�িশ�ণ  �� কেরন। 

  
০২ জুন ২০২০ েথেক ০৪ জুন ২০২০ তািরখ পয র�  ামািজক ও শািররীক দর� েমেন  বং 
অনলাইেনর মা�েম �িশ�ণ �দান 

০২ জুন ২০২০ েথেক ০৪ জুন ২০২০ তািরখ পয র�  ামািজক ও শািররীক দর� েমেন 
 বং অনলাইেনর মা�েম �িশ�ণ �দান 
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০২ জুন ২০২০ েথেক ০৪ জুন ২০২০ তািরখ পয র�  ামািজক ও শািররীক দর� েমেন  বং 
অনলাইেনর মা�েম �িশ�ণ �দান 

০২ জুন ২০২০ েথেক ০৪ জুন ২০২০ তািরখ পয র�  ামািজক ও শািররীক দর� েমেন 
 বং অনলাইেনর মা�েম �িশ�ণ �দান 

 ংংার- ংর�ণ কাজ:  
��ত� অিধদ�র, আ�িলক পিরচালেকর কায রালয়, খলনা ও বিরশাল িবসােগর িনয়�নাধীণ ২০১৯-২০২০ অথ র ববেরর অনেমািদত কম র্ চী 
অনযায়ী  ংংার- ংর�ণ কােজর আওতায় “খলনা েজলার িদুিলয়া উপেজলায় অবিপত কিব ক�চ� মজুমদার ই�ুুউা  র  ংংার-
 ংরক্ষণ কাজ”  �াদন করা হেয়েব। ই�ুুউাুর  ংংার- ংর�ণ কােজর আওতায় েদয়ােলর েলানা ধের ন� আুর অপ ারণ কের 
 নরায় আুর করা, �েয়াজনীয় ডঢােডা অংেশ েনা ি েমে িফিনিশং করা,  ামেনর িপলার ও বােদর কািন রেশ ন�া আুর করা,  েন ধরা 
কােঠর ওয়াল েশােক   র ত�া পিরবতরন করা, কােঠর দরজা-জানালার পা া ও েচৗকাঠ ে�� পিলশ করা, বােদর মিরচা পচা েলাহার বীম 
বগ রা ুেষ পিরংার কের ি নেথুক  নােমইল েপইে করা, ই�ুুউাুর বািহর েদয়াল  াদা ওেয়দার েকাা রং করা, িসতর েদয়ােল অফ-
েহায়াইা িডে��ার করা, সবেনর বােদ �াোনে�ান াালাই করা, সবেনর রবদঢিতক লাইন  েলােমেলা থাকায় তা চঢােনল-ব� োরা লাইন 
োেন দৃি� নিন করা, সবেনর  ামেনর রাুা  �ন র নতন কের গাইড ওয়াল হ ৬’-০” � প কের ি .ি  াালাই করা  বং  র উপের াাইল  
করণ কাজ করা হেয়েব। 
রাজ  খােতর আওতায় িশলাইদহ রবী� ককবািচেত  ংংার  ংর�ণ কাজ পিরচািলত হয়। ককবািচর সল সবন েমরামত ও রং করা হয়, 
কােঠর দরজা জানলা পিরবতরন করা হয়, বারািার লালা পিরবতরন করা হয়। ুিকা কাউোর রতরী,  ীমানা �াচীেরর �া�ার ও রংকরণ, 
রা�াুেরর েমরামত ও গাড ররেমর েমরামত কাজ  �াদন করা হয়। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ংংার পেব র ই�ুুউাুর  ��েখর িচি  ংংার পরবতক  ই�ুুউাুর  ��েখর িচি 

  

 ংংার পেব র ই�ুুউাুর  ��েখর পাথওেয়  ংংার পরবতক  ই�ুুউাুর  ��েখর পাথওেয় 
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 ংংার পরবতক রবী� ককবািচ  ংংার পরবতক ুিকা কাউোর ও  ীমানা �াচীর 

  
 ংংার পরবতক সল �েবশ োর  ংংার পরবতক  ীমানা �াচীর 

�ধান কায রালয়  �ািদত ওেয়িবনাের �বু উপপাপন: 
��ত� অিধদ�েরর উেউােগ গত ২৮-০৬-২০২০ ি��া� তািরখ দ র ২.৩০ িমিনোর  ময় Updating UNESCO World Heritage 

Tentative List of Bangladesh শীষ রক webinar series ওেয়িবনার অনিুত হয়। ��ত� অিধদ�েরর মহাপিরচালক জনাব েমাঃ হা�ান িময়া 
অিতির�  িচব মেহাদয় উ� ে িমনােরর  াগত ব�� রােখন। �েসো ব�� রােখন াাকাপ ইউেনেংার �িতিনিধ িম  িবয়াি�  কালদন। 
 �ালেকর েিমকা পালন কেরন ICOMOS বাংলােদশ  র ে�ি েডে জনাব শরীফ শাম  ইমন। ে িমনাের Archaeological Settlements 

on Littoral Landscape of southwestern part of Bangladesh শীষ রক �থম �বু উপপাপন কেরন ��ত� অিধদ�েরর খলনা িবসাগীয় 
আ�িলক পিরচালক জনাব আফেরাজা খান িমতা ও  হকারী পিরচালক   েক  ম  াইফর রহমান। �বুু �নয়েন  হায়তা �দান কেরন 
গেবষণা  হকারী উিম রলা হা নাত। েযৗথসােব িেতীয় �বু উপপাপন কেরন ে ানারগাও িব িবউালেয়র েলকচারার জনাব ইমামর েহাে ন ও 
��ত� অিধদ�েরর  হকারী পপিত জনাব খিকার মাহফজ আলম। িবেশষব �ােনল আেলাচক িহে েব ে িমনাের  ংয� হন জাহা�ীর 
নগর িব িবউালেয়র ��ত� িবসােগর অ�াপক েমাজাে�ল হক, অ�াপক  াধীন ে ন, আজ  াঈদ  ম আহে�দ। পি�ম বাংলা েথেক 
 ংয� েহান অ�াপক িবষন ি�য়া ব াক ও অ�াপক  তপা ি নহা।  বাচাও িবেলন অ�াপক িমজানর রশীদ, খােদমল ই লাম ও গািলব 
মিহজল।  
েদায়া অনুান: 
গতকাল �যবার বাদ জু�া ঐিতহাি ক ষাাগ��জ ম িজেদ ��ত� অিধদ�েরর রাজশাহী িবসাগীয় আ�িলক কায রালেয়র  হকারী পিরচালক 
মরহুম মিজজর রহমান  র িবেদহী আআার মাগিফরাত কামনায় িমলাদ ও েদায়া অনুােনর আেয়াজন করা হয়।  ািত ��ত� পিরবােরর 
আরও দই  দদ ��ত� অিধদ�েরর �া�ন িডজাইনার জনাব েমা. মাহামদর রহমান (কেরানা আযা� হেয়) ও িশলাইদহ রবী� কঠীবািচর 
 াইা  োে�ে েমা. রওশন আলী মতঢবরণ করায় তােদর আআার মাগিফরাত কামনায় েদায়া ও েমানাজাত করা হয়। 

  
কেরানা  ময়কালীন  মেয় মতঢবরনকারী কম রকতরা/ কম রচারীেদর েদায়া অনুান  র 

আেয়াজন ষাা গ��জ ম িজেদ 
কেরানা  ময়কালীন  মেয় মতঢবরনকারী কম রকতরা/ কম রচারীেদর েদায়া অনুান  র 

আেয়াজন ষাা গ��জ ম িজেদ 

চাষাবাদ:  
গণ�জাত�ী বাংলােদশ  রকােরর মাননীয় �ধানম�ীর িনেদ রশনা েমাতােবক আ�িলক পিরচালেকর কায রালয়, খলনার আওতাধীন ��পল ও 
জাদুর সেহর পিতত জিমেত �ধ শাক- বিজ চাষাবােদর উেউাগ �হেণর জ� পাচ  দদ িবিশ� কায রকির কিমু গঠন করা হেয়েব। 
পয রায়যেম   দ�েরর িনয়�ণাধীন  কল জাদুর ও  াইা অিফ  সেহর পিরতঢ� জায়গায়  বিজ চাষাবাদ  বং  কের মাব চােষর �বপা 
করা হেয়েব।  রই অংশ িহে েব বােগরহাা জাদুর, বােগরহাা, মাইেকল মধ্দন দ�বািচ,  াগরদািচ,  রবী� ককবািচ িশলাইদহ কি�য়া, 
রবী� �িত সবন, ফলতলা, খলনা, সারত সায়না ��িািব  বং েমেহর র  র আম িপর পিরতঢ� জায়গায়  বিজ চাষাবাদ  র �াবপা করা 
হেয়েব। 
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বােগরহাা জাদুর, বােগরহাা পিরতঢ� জায়গায়  বিজ চাষাবাদ বােগরহাা জাদুর, বােগরহাা পিরতঢ� জায়গায়  বিজ চাষাবাদ 

  

  ম. ম.দ�বািচ,  াগরদািচ পিরতঢ� জায়গায়  বিজ চাষাবাদ  ম. ম.দ�বািচ,  াগরদািচর  কের মাব চােষর �াবপা করা হেয়েব 

  
রবী� ককবািচ িশলাইদহ কি�য়ায় পিরতঢ� জায়গায়  বিজ চাষাবাদ  র �াবপা রবী� ককবািচ িশলাইদহ কি�য়ায় পিরতঢ� জায়গায়  বিজ চাষাবাদ  র �াবপা 

িবেশষ কায রযম:  
কেরানা পিরিপিতেত েডংগু মশার  ংযমেণর কথা মাথায় েরেখ বােগরহাা জাদুেরর কঢা�াে র ে�ন গুেলােক  চল ও  িযয় কের তলেত 
পিরংার-পিরে�া কায রযম পিরচালনা করা হয়। 
 ম. ম.দ�বািচ,  াগরদািচ যেশাের ঘূিণ রলচ আমফােন কিবতার  বগুেলা েবাড র েসেঙ ও উেচ যায়। েসে� যাওয়া কিবতার েবাড রগুেলা 
েমরামত কের যথাপােন াালাই কের বি েয় েদয়ার যায় কাজ করা হেয়েব।  ম. ম.দ�বািচ,  াগরদািচ �ধান ফােকর  ামেন নতন  াইন 
েবাড র পাপন করা হেয়েব।  

 

 

বােগরহাা জাদুেরর  ামেন ে�ন পিরংার পিরে�তা কায রযম বােগরহাা জাদুেরর  ামেন ে�ন পিরংার পিরে�তা কায রযম 



 D:\farhana\বািষর্ক িরেপাটর্  ২০১৯-২০.doc47 

 

 

 ম. ম.দ�বািচ জাদুের আ�ান লেচ �িত�প েবাড র  নরায় পাপন কায রযম  ম. ম.দ�বািচ জাদুের আ�ান লেচ �িত�প েবাড র  নরায় পাপন কায রযম 

 


