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�ারক ন�র: ৫৭.০০.০০০০..০৪৩.২৩.০০৩.১৭.২১৮ তািরখ: 
১১ অে�াবর ২০২১

২৬ আি�ন ১৪২৮

িবষয়: মহান িবজয় িদবস, ২০২১ উ�াপন উপলে� জাতীয় কম ��িচ �ণয়ন ও বা�বায়েনর লে�� ১৭.০৮.২০২১ তািরেখ অ�ি�ত
আ�:ম�ণালয় সভার কায �িববরণীর িস�া� বা�বায়ন সং�া�।

��: �ি��� িবষয়ক ম�ণালেয়র এত� িবষয়ক সভার কায �িবরণী।

        উপ� �� িবষেয় ��� �ারেক �ি��� িবষয়ক ম�ণালয় হেত �া� কায �িববরণী এত� সে� ��রণ করা হেলা।  ��িরত

কায �িববরণীেত িব�ত এ িবভাগ সংি�� িনে�া� িস�া�স�হ ও কম ��িচর আেলােক িনধ �ািরত তািরেখ যথাযথ �ব�া �হণসহ

এত� িবষেয় কািরগির ও মা�াসা �েরর সকল িশ�া �িত�ানসহ সংি��েদর �েয়াজনীয় িনেদ �শনা িদেত িনেদ �শ�েম অ�েরাধ

জানােনা হেলা: 

িস�া�স�হ:
�
িম
ক

িস�া� বা�বায়েন

৩
.
৩
৪

মহান িবজয় িদবেস সকল িশ�া �িত�ােন (সরকাির/�বসরকাির) মহান িবজয় িদবেসর তৎপয �
�েল ধের িবিভ� অ��ােনর আেয়াজন করেত হেব। সকল সরকাির কম �চািরেক িবিভ� রা�ীয়
কম ��িচেত অংশ�হণ িনি�ত করেত হেব; 

 

১। কািরগির িশ�া
অিধদ�র
২। মা�াসা িশ�া
অিধদ�র
৩। বাংলােদশ কািরগির
িশ�া �বাড �
৪। বাংলােদশ মা�াসা
িশ�া �বাড �
৫। �নকটার
৬। িবএম��আই

৩
.
৪
০

�চকাওয়াজ অ��ােন ম�ণালয় িভি�ক উ�য়ন�লক কায ��েমর যাি�ক বহর �দশ �নীেত �েত�ক
ম�ণালয়/িবভােগর ০১ (এক)� কের যানবাহন অ�� �� হেব। তেব যানবাহেনর মাপ ৯ পদািতক
িডিভশন িনধ �ারণ কের িদেব। আগামী ৩০ নেভ�র ২০২১ তািরেখর মে� যাি�ক বহের
অংশ�হেণর জ� ম�ণালয়/িবভােগর যানবাহন, সকল জনবল এবং ধারাভাে�র ি�� ৯
পদািতক িডিভশেনর িনকট �পৗঁছােনা িনি�ত করেত হেব। �িত�ান বা দেলর নাম যথাসমেয়
ধারাবািহকভােব ধারাভাে� অ���ি� িনি�ত করেত হেব; এছাড়া, যাি�ক বহের অংশ�হেণর
জ� যানবাহন িফটেনস সং�া� সনদ যত�ত স�ব �দান করেত হেব।

কািরগির িশ�া
অিধদ�র 
 
(মা�াসা িশ�া
অিধদ�র, বাংলােদশ
মা�াসা িশ�া �বাড � ও
বাংলােদশ কািরগির
িশ�া এত� িবষেয়
কািরগির িশ�া
অিধদ�রেক �েয়াজনীয়
সহেযািগতা �দান
করেব)



৩
.
৪
৪

‘জািতর িপতার �ে�র �সানার বাংলা িবিনম �ােণ �ি��ে�র �চতনা ধারণ ও িডিজটাল ��ি�র
সেব �া�ম �বহােরর মা�েম জাতীয় স�ি� অজ�ন’ শীষ �ক আেলাচনা ও িসে�ািজয়ােমর
আেয়াজন করেত হেব। 

১। কািরগির িশ�া
অিধদ�র
২। মা�াসা িশ�া
অিধদ�র
৩। বাংলােদশ কািরগির
িশ�া �বাড �
৪। বাংলােদশ মা�াসা
িশ�া �বাড �
৫। �নকটার
৬। িবএম��আই

৩
.
৪
৫

সকল িশ�া �িত�ােন �ি��� িভি�ক িবিভ� অ��ােনর আেয়াজনসহ জাতীয় পয �ােয়/সকল
িশ�া �িত�ােন �ি��� িভি�ক আ�ি� এবং রচনা �িতেযািগতার আেয়াজন করেত হেব। িশ�া
�িত�ােন কম ��িচ� উ� যাপেনর ��ে� বীর �ি�েযা�াগেণর উপি�িতেত ত�েদর কে� �ি��ে�র
উে�খেযা� �িত িশ�াথ�েদর স�ুেখ উপ�াপেনর �ব�া �হণ করেত হেব; 

১। কািরগির িশ�া
অিধদ�র
২। মা�াসা িশ�া
অিধদ�র

 

কম ��িচ:
�
িম
ক

তািরখ/সময় কম ��িচ

১ ১৬.১২.২০২১
(�েয �াদেয়র সােথ
সােথ)

ক) সকল সরকাির , আধা-সরকাির, �ায়�শািসত এবং �বসরকাির ভবেন জাতীয় পতাকা উে�ালন।
গ) ����ণ � সরকাির, আধা-সরকাির, �ায়�শািসত এবং �বসরকাির ভবন/�াপনাস�হ
আেলাকস�া।

২ ১৬.১২.২০২১  িবিভ� ম�ণালেয়র কায ��ম িভি�ক যাি�ক বহর �দশ �নী।
৩ ১৬.১২.২০২১ �জলা ও উপেজলা সদের �ল-কেলেজর ছা�-ছা�ীেদর সমােবশ �ীড়া অ��ান, T-20 ি�েকট

�ন �ােম�, �নৗকা বাইচ (�যখােন স�ব) �টবল, কাবািড ও হা-�-� �খলার আেয়াজন।
৪ ১৬.১২.২০২১ �থেক

৩১.১২.২০২১
জাতীয় পয �ােয় �ি��� িভি�ক রচনা ও আ�ি� �িতেযািগতার আেয়াজনসহ সকল িশ�া �িত�ােন
�ি��� িভি�ক িবিভ� অ��ােনর আেয়াজন।

১১-১০-২০২১

িবতরণ :
১) মহাপিরচালক, কািরগির িশ�া অিধদ�র
২) মহাপিরচালক (অিতির� সিচব)  , মাদরাসা িশ�া অিধদ�র
৩) সিচব, সিচেবর দ�র, বাংলােদশ কািরগির িশ�া �বাড �

৪) �চয়ার�ান, বাংলােদশ মা�াসা িশ�া �বাড �

৫) �চয়ার�ান (ভার�া�), বাংলােদশ কািরগির িশ�া �বাড �

৬) পিরচালক, জাতীয় কি�উটার �িশ�ণ ও গেবষণা একােডমী 
(�নকটার), ব�ড়া
৭) অ��, বাংলােদশ মাদরাসা িশ�ক �িশ�ণ ইনি��উট

�মাছাঃ �য়ারা খা�ন
িসিনয়র সহকারী সিচব

ইেমইল: sascordinet@tmed.gov.bd



�ারক ন�র: ৫৭.০০.০০০০..০৪৩.২৩.০০৩.১৭.২১৮/১(৫) তািরখ: ২৬ আি�ন ১৪২৮

১১ অে�াবর ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) অিতির� সিচব, �শাসন ও উ�য়ন অ�িবভাগ , কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ
২) অিতির� সিচব , মা�াসা অ�িবভাগ , কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ
৩) অিতির� সিচব , কািরগির অ�িবভাগ , কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ
৪) সিচেবর একা� সিচব (উপসিচব), সিচব-এর দ�র, কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ
৫) �ি�গত কম �কত�া, �শাসন অিধশাখা -২, কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ

১১-১০-২০২১
�মাছাঃ �য়ারা খা�ন 
িসিনয়র সহকারী সিচব


