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 GKB ¯§viK I Zvwi‡L cÖwZ¯’vwcZ 

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmv‡ii Kvh©vjq 

Dwjcyi, KzwoMÖvg| 

ulipur.kurigram.gov.bd  
 

 

 
‘ াধীনতার বণ জয় ী: ে া ত দশ থেক উ য়নশীল বাংলােদশ’ উ  যাপন সং া  িত লক সভার কায িববরণী: 

 
mfvcwZ : র-এ-জা াত iæিম 
            Dc‡Rjv wbev©nx Awdmvi 

            Dwjcyi, KzwoMÖvg | 

ZvwiL   : 23 gvP© 2021 | 

mgq    :  mKvj 10.00 NwUKv | 

¯’vb     :  Dc‡Rjv cwil` mfvKÿ | 

 

Dcw¯’wZ: cwiwkó ÒKÓ| 

 
 

 উপি ত সদ েক েভ া জািনেয় সভার কাজ  করা হয়। অত:পর উপেজলা িনব াহী অিফসার, উিল র, িড় াম ধানম ীর 
কায ালয়, রাতন সংসদ ভবন, ঢাকা’র ১০ মাচ ২০২১ ি ঃ তািরেখর ০৩.৪৫১.২৬৯০০২৯.০০.০১.২০২১-৩৬ নং ারক পে  বিণ ত 
‘ াধীনতার বণ জয় ী: ে া ত দশ থেক উ য়নশীল বাংলােদশ’ উ  যাপন সং া  প খানা সভায় পাঠ কের শানান।  
     

‘ াধীনতার বণ জয় ী: ে া ত দশ থেক উ য়নশীল বাংলােদশ’ উ  যাপেনর িনিম  ান িনধ ারণ এবং অ ান আেয়াজন 
স েক উপি ত সকলেক মতামত দােনর জ  অ েরাধ জানােনা হয়। িব ািরত আেলাচনাে  বিণ ত অ ান উ যাপেনর জ  ান িহেসেব 
উপেজলা পিরষদ চ রেক িনব ািচত করা হয়। ‘ াধীনতার বণ জয় ী: ে া ত দশ থেক উ য়নশীল বাংলােদশ’ উ  যাপন কম িচ 
একেযােগ আগামী ২৭ ও ২৮ মাচ  ২০২১, ০২ ( ই) িদন ‘ কািভড ১৯ এর কারেণ অ সরণেযা  া িবিধ মেন’ উিল র উপেজলায়  
উদযাপেনর লে  িনে া  কম িচ ও িস া স হ সব স তভােব হীত হয়।  
 

কম িচ 
ঃ নং তািরখ ও সময় কম িচ ান ব াপনায় 

১ ২৭ মাচ ২০২১ 
সকাল- ০৯.৩০  

সকল দ র/সং া ক ক 
েল েয়াজনীয় সাজ/স া 

করণ 

উপেজলা পিরষদ 
চ র 

ল বরা  

উপ-কিম  

২ ২৭ মাচ ২০২১ 
সকাল-১০.০০  

 

i¨vwj ও উে াধন উপেজলা শাসন, উিল র, িড় াম 

৩ 
২৭ মাচ ২০২১ 
সকাল-১০.৩০  

আেলাচনা সভা 
িবষয়: 
‘ াধীনতার বণ জয় ী: 

ে া ত দশ থেক 
উ য়নশীল বাংলােদশ’ 

Rbve m,g Avj gvgyb (meyR), 

cÖfvlK, Dwjcyi Gg Gm ¯‹zj GÛ 

K‡jR, Dwjcyi, KzwoMÖvg  
ও 

সংি  উপ-কিম  

৪ 
২৭ মাচ ২০২১ 
বলা-১২.৩০  

উ য়ন িবষয়ক িভিডও 
দশ নী এবং িবিভ  সরকাির 

িবভােগর সাফ  পাওয়ার 
পেয়  েজে শন এবং 
অিডও িভিডও স িলত 
ামা  িচে র মা েম েল 

ধরেত হেব 

সকল দ র ধানগণ, উিল র, িড় াম 
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ঃ নং তািরখ ও সময় কম িচ ান ব াপনায় 

৫ 
২৭ মাচ ২০২১ 
৪:০০-৬:০০  

১। জািতর িপতার জীবনীর 
উপর িনিম ত ত িচ  ও 
িভিডও দশ নী  
২। ানীয় িবিভ  উ য়ন ত  
স  িচ /িভিডও দশ নী  
৩। সাং িতক অ ান 

 

উপেজলা িশ া অিফসার 

৬ 
২৮ মাচ ২০২১ 
সকাল-১০.০০  

িশ াথ  ও ত ণেদর 
অংশ হেণ ‘উ য়ন িবষয়ক 

ইজ ও উপি ত ব ৃতা 
িতেযািগতা আেয়াজন  

১। উপেজলা িশ া অিফসার, উিল র 
২। উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার, 

উিল র 
৩। িশ া িত ােনর ধান(সকল), 

উিল র। 

৭ 
২৮ মাচ ২০২১ 

র-২.০০  

সিমনার 
িবষয়: 
‘ পক  ২০৪১: উ ত ও স  
বাংলােদশ’ 
 

জনাব দব ত রায়, অ , উিল র 
মিহলা িড ী কেলজ 

ও 
সংি  উপ-কিম  

    

৮ 
২৮ মাচ ২০২১ 
িবকাল-০৩.০০ 

সাং িতক অ ান 
 

উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার 

৯ 
২৮ মাচ ২০২১ 
িবকাল-০৫.০০ 

সমাপনী অ ান 
 

সংি  উপ-কিম  

 
২।     ‘ াধীনতার বণ জয় ী: ে া ত দশ থেক উ য়নশীল বাংলােদশ’ উ  যাপন কিম  ( জ তার িভি েত নয়) 
1| gvbbxq RvZxq msm` m`m¨, 27 KzwoMÖvg-3       cÖavb Dc‡`óv  
2| †Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, Dwjcyi, KzwoMÖvg|       Dc‡`óv 

3| Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, Dwjcyi, KzwoMÖvg       mfvcwZ 

4| fvBm †Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, Dwjcyi, KzwoMÖvg|      m`m¨ 

5| gwnjv fvBm †Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, Dwjcyi, KzwoMÖvg|     m`m¨ 

6| Dc‡Rjv K…wl Awdmvi, Dwjcyi, KzwoMÖvg       m`m¨  

7| Dc‡Rjv ¯^v¯’̈  I ct ct Awdmvi, Dwjcyi, KzwoMÖvg      m`m¨  

8| Dc‡Rjv cÖvwYm¤ú` Awdmvi, Dwjcyi, KzwoMÖvg      m`m¨ 

9| wmwbqi Dc‡Rjv grm¨ Awdmvi, Dwjcyi, KzwoMÖvg      m`m¨ 

10| Dc‡Rjv cÖ‡KŠkjx, Dwjcyi, KzwoMÖvg       m`m¨ 

11| Awdmvi-BbPvR©, Dwjcyi _vbv, KzwoMÖvg       m`m¨  

12| Dc‡Rjv mgvR‡mev Awdmvi, Dwjcyi, KzwoMÖvg      m`m¨  

13| Dc‡Rjv wkÿv Awdmvi, Dwjcyi, KzwoMÖvg       m`m¨ 

14| Dc‡Rjv cÖKí ev Í̄evqb Kg©KZ©v, Dwjcyi, KzwoMÖvg      m`m¨ 

15| Dc‡Rjv cjøx Dbœqb Kg©KZ©v, Dwjcyi, KzwoMÖvg      m`m¨  

16| Dc‡Rjv GKv‡WwgK mycvifvBRvi, Dwjcyi, KzwoMÖvg     m`m¨ 

17| Dc‡Rjv hye Dbœqb Awdmvi, Dwjcyi, KzwoMÖvg      m`m¨ 

18| Dc‡Rjv mgevq Awdmvi, Dwjcyi, KzwoMÖvg      m`m¨ 

19| Dc‡Rjv gwnjv welqK Kg©KZ©v, Dwjcyi, KzwoMÖvg      m`m¨ 

20| Dc‡Rjv Avbmvi I wfwWwc Kg©KZv©, Dwjcyi, KzwoMÖvg     m`m¨ 

21| Dc‡Rjv cwievi cwiKíbv Awdmvi, Dwjcyi, KzwoMÖvg     m`m¨ 

22| Dc‡Rjv cwimsL¨vb Awdmvi, Dwjcyi, KzwoMÖvg      m`m¨ 

23| Aa¨ÿ, Dwjcyi Gg Gm ¯‹zj GÛ K‡jR, Dwjcyi, KzwoMÖvg     m`m¨ 

24| cÖavb wkÿK, Dwjcyi miKvwi evwjKv gva¨wgK we`¨vjq, Dwjcyi, KzwoMÖvg   m`m¨ 

25| Rbve †gvQv: dwi`v Bqvmgxb, bvix, Dwjcyi, KzwoMÖvg     m`m¨ 

26|  Rbve ˆmq`v D‡¤§ nvexev (cwj), cÖavb wkÿK, Dwjcyi g‡Wj mit cÖvt we`¨vjq, Dwjcyi, KzwoMÖvg| m`m¨ 
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27| AvnevqK/hyM¥  AvnevqK, Dwjcyi †cÖm K¬ve, Dwjcyi, KzwoMÖvg     m`m¨ 

28| AvnevqK/m`m¨ mwPe, †cÖm K¬ve, Dwjcyi, KzwoMÖvg      m`m¨ 

29| Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdmvi, Dwjcyi, KzwoMÖvg      m`m¨ mwPe 

 

 

৩। ‘ াধীনতার বণ জয় ী: ে া ত দশ থেক উ য়নশীল বাংলােদশ’ উ  যাপন  পিরচালনা ও ল বরা  উপ-কিম  ( জ তার িভি েত নয়): 
  

1| wmwbqi Dc‡Rjv grm¨ Awdmvi, Dwjcyi, KzwoMÖvg        AvnevqK  

2| Dc‡Rjv wkÿv Awdmvi, Dwjcyi, KzwoMÖvg       m`m¨ 

3| Dc‡Rjv cÖKí ev Í̄evqb Kg©KZ©v, Dwjcyi, KzwoMÖvg      m`m¨ 

4| Dc‡Rjv cjøx Dbœqb Kg©KZ©v, Dwjcyi, KzwoMÖvg      m`m¨  

5| Dc‡Rjv mgevq Awdmvi, Dwjcyi, KzwoMÖvg       m`m¨ 

 
উপ-কিম র কায পিরিধ- 

(ক) বিণ ত অ ােন ল িনম াণ ও ল বরাে র যাবতীয় দািয়  পালন করা। 
(খ)  আ হী অংশ হণকারীেদর সােথ িনিবড় যাগা যাগ কের মলার সৗ য  বধ েন সকল েলর িনধ ািরত িডজাইেন  ানার/ ফ ন 

তির করা/করােনার ব া হণ করা।                                                                                                                                
(গ)  আগত যানবাহন পািকং এর জ  ান িনধ ারণ ব ক েয়াজনীয় পদে প হণ করা। 
(ঘ) ু ও রভােব পিরচালনার জ  উপ-কিম েক িনধ ািরত দািয়  পালন করা। 
(ঙ)  ‘ াধীনতার বণ জয় ী: ে া ত দশ থেক উ য়নশীল বাংলােদশ’ উ  যাপন অ ােন Wi-fi সবার ব া হণ করা।   
উপ-কিম র দািয়  ভুােব স  করার লে  আহবায়ক েয়াজেন য কান ি েক উপ-কিম র সদ  িহেসেব কা-  
অ  করেত পারেবন। 
 

৪।         অথ  ব াপনা ও র ার য় উপ-কিম : ( জ তার িভি েত নয়) 
 

1| Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, Dwjcyi, KzwoMÖvg       AvnevqK 

2| Dc‡Rjv ¯̂v¯’̈  I ct ct Awdmvi, Dwjcyi, KzwoMÖvg       m`m¨ 

3| Awdmvi BbPvR©, Dwjcyi _vbv, Dwjcyi, KzwoMÖvg      m`m¨ 

4| Dc‡Rjv K…wl Awdmvi, Dwjcyi, KzwoMÖvg                                  m`m¨ 

5| Dc‡Rjv Lv`¨ wbqš¿K, Dwjcyi, KzwoMÖvg       m`m¨ 

6| wWwRGg, cjøx we`¨yr mwgwZ, Dwjcyi Dc‡Rjv       m`m¨ 

7| mve †iwR&÷ªvi, Dwjcyi, KzwoMÖvg                                    m`m¨ 

                                                                                                                                                 
 

৫।         আইন- লা উপ-কিম : ( জ তার িভি েত নয়) 
 

1| Awdmvi-BbPvR©, Dwjcyi _vbv, KzwoMÖvg       AvnevqK  

2| Dc‡Rjv Avbmvi wfwWwc Awdmvi, Dwjcyi, KzwoMÖvg      m`m¨  

3| Dc‡Rjv wkÿv Awdmvi, Dwjcyi, KzwoMÖvg       m`m¨ 

4| Dc‡Rjv cÖKí ev Í̄evqb Kg©KZ©v, Dwjcyi, KzwoMÖvg      m`m¨ 

5| Dc‡Rjv cjøx Dbœqb Kg©KZ©v, Dwjcyi, KzwoMÖvg      m`m¨  

6| Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdmvi, Dwjcyi, KzwoMÖvg      m`m¨ 

7| Dc‡Rjv mgevq Awdmvi, Dwjcyi, KzwoMÖvg       m`m¨ 

 
 

উপ-কিম র কায পিরিধ: 
(ক)  অ ান চলাকালীন আইন লা র ার যাবতীয় ব া হণ করা। 
 (খ)  অ ােন আগত যানবাহ নর যাতায়াত ব া িনয় ণ/পিরচালনা করা। 
 উপ-কিম র দািয়  ুভােব স  করার লে  আহবায়ক েয়াজেন য কান ি েক উপ-কিম র সদ  িহেসেব কা-অ  করেত 
পারেবন।  
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৬।         আেলাচনা সভা, সিমনার ও ইজ িতেযািগতা আেয়াজন উপ-কিম  ( জ তার িভি েত নয়):  
 

01| Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdmvi,  Dwjcyi, KzwoMÖvg|      AvnevqK 

02| Dc‡Rjv wkÿv Awdmvi,  Dwjcyi, KzwoMÖvg|       m`m¨ 

03| Rbve †gvt wgRvbyi ingvb (wecøe), cÖfvlK, Dwjcyi gwnjv wWMªx K‡jR,  Dwjcyi, KzwoMÖvg|   m`m¨ 

04| Rbve ‡gv: by‡i-B-Avjg wmwÏKx, Dc‡Rjv GKv‡WwgK mycvifvBRvi, Dwjcyi, KzwoMÖvg|   m`m¨ 

05| Rbve †gv: Avãyj gwR` (nvwo), cÖv³b mfvcwZ,  evsjv‡`k AvIqvgx jxM, Dc‡Rjv kvLv,Dwjcyi. KzwoMÖvg  m`m¨ 

06| Rbve ‡gv: mvB ỳj nK ev”Pz, Dwjcyi, KzwoMÖvg|          m`m¨ 

07| Rbve cv_© mvi_x miKvi, evsjv‡`k AvIqvgx jxM, Dwjcyi Dc‡Rjv kvLv, Dwjcyi,KzwoMÖvg |   m`m¨ 

08| Rbve m, g, Avj gvgyb (meyR), mvaviY m¤úv`K, Dc‡Rjv wkíKjv GKv‡Wgx, Dwjcyi, KzwoMÖvg|  m`m¨ 

09| Rbve ‡bvgvb †di‡`Šm, mnKvix Aa¨vcK, eRiv wWMÖx K‡jR, Dwjcyi, KzwoMÖvg|    m`m¨ 

10|  Rbve ˆmq`v D‡¤§ nvexev (cwj), cÖavb wkÿK, Dwjcyi g‡Wj mit cÖvt we`¨vjq, Dwjcyi, KzwoMÖvg|  m`m¨ 

11| Rbve ‡Lvi‡k` Avjg, Aa¨ÿ(fvicÖvß), Gg Gg gwZb KvwiMwi I K…wl K‡jR,  Dwjcyi, KzwoMÖvg  m`m¨ 

12| Rbve †gvt wd‡ivR Avjg gÛj, mnKvix wkÿK, Dwjcyi g‡Wj mit cÖvt we`¨vt, Dwjcyi, KzwoMÖvg|  m`m¨ 

13| Rbve M‡bk P› ª̀ mvnv, gwbUwis Awdmvi, Gb Gm Avwgb †iwmt ¯‹zj, Dwjcyi, KzwoMÖvg   m`m¨ 

14| Rbve wcÖZg miKvi,  Dwjcyi, KzwoMÖvg        m`m¨ 

15| Rbve ‡KŠwbK cv‡Û,  Dwjcyi, KzwoMÖvg        m`m¨ 

16| Rbve gvBbyi iwk` †bvgvb,gyw³hy× gÂ,  Dwjcyi, KzwoMÖvg      m`m¨ 

17| Rbve ‡gv: iwng †gvjøv, gyw³hy× gÂ,  Dwjcyi, KzwoMÖvg      m`m¨ 

 
উপ-কিম র দািয়  ভুােব স  করার লে  আহবায়ক েয়াজেন য কান ি েক এই উপ-কিম র সদ  িহেসেব কা-অ  করেত 
পারেবন। 

সভায় িব ািরত আেলাচনাে  িনে া  িস া স হ িহত হয়: 
 

(১) উিল র উপেজলায় আগামী ২৭ ও ২৮ মাচ ২০২১, ০২ ( ই) িদন ‘ কািভড ১৯ এর অ সরণেযা  া িবিধ মেন’ ‘ াধীনতার বণ জয় ী: 
ে া ত দশ থেক উ য়নশীল বাংলােদশ’ উ  যাপন করার জ  সকল িবভাগীয় ধানগেণক অ েরাধ জানােনা হয়। 

 

(২) জািতর িপতার জীবনীর উপর িনিম ত ত িচ  ও িভিডও দশ নী করেত উপেজলা িশ া অিফসার, উিল র, িড় ামেক  অ েরাধ জানােনা 
হয়। 

 

(৩)  িত  েলর সাজ স া করার জ  সকল দ র ধানগণেক অ েরাধ জানােনা হয়। িবষয়  ল বরা  উপকিম  দদারিক করেবন। 
 

(৪) সকল সরকাির দ র/সং া িনজ িনজ উ য়ন ত িচ  উপ াপন এবং লস েহর মা েম তােদর কায ম  দশ ন করেত হেব। 
 
(৫) উপেজলায় সরকােরর িবিভ  উ য়ন লক কায েমর পা ার/ ফ ন/ ানার দশ ন করার জ  সকলেক অ েরাধ জানােনা হয়। 
 

(৬) ‘ াধীনতার বণ জয় ী: ে া ত দশ থেক উ য়নশীল বাংলােদশ’ উ  যাপন উপলে  িশ াথ  ও ত ণেদর অংশ হেণ ‘উ য়ন িবষয়ক ইজ 
ও উপি ত ব ৃতা েতেযািগতা আেয়াজন করার জ  উপেজলা িশ া অিফসার, উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার ও িশ া িত ােনর 

ধান(সকল) উিল র, িড় ামেক অ েরাধ জানােনা হয়। 
 

(৭) বিণ ত অ ােন ১ম িদেন ধান আেলাচক িহেসেব উপ াপেনর জ  Rbve m,g Avj gvgyb (meyR), cÖfvlK, Dwjcyi Gg Gm ¯‹zj GÛ 

K‡jR Ges 2q w`‡b জনাব দব ত রায়, অ , উিল র মিহলা িড ী কেলজ, Dwjcyi, KzwoMÖvg, Dwjcyi, KzwoMÖvg ক অ েরাধ 
জানােনা হয়। 

 

(৮) ‘ াধীনতার বণ জয় ী: ে া ত দশ থেক উ য়নশীল বাংলােদশ’ উ  যাপন উপলে  ০২ ( ই) িদন াপী সাং িতক অ ান আেয়াজন 
করার জ  ১ম িদেন উপেজলা িশ া অিফসার এবং ২য় িদেন উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার, উিল র, িড় ামেক অ েরাধ জানােনা হয়। 

 

(১০) অ ান  live দখােত এবং পরবত েত স চার করার জ  জনাব মা: এ. ক.এম শিফ ল ইসলাম (দারা), া াইটর, সািমন ক াবল 
নটওয়াক, উিল র, িড় ামেক অ েরাধ করা হয়। 

 
১১) ‘ াধীনতার বণ জয় ী: ে া ত দশ থেক উ য়নশীল বাংলােদশ’ উ  যাপন সং া  সকল অ ানস হ ানীয় ইেলক িনক িমিডয়ায় চার 

ও কাশ করার জ  আহবায়ক/সভাপিত, উিল র স াব, স াব ও উপেজলা স াব, উিল র, িড় ামেক অ েরাধ করা হয়। 
 

(১২) সকল অ ােন সরকাির- বসরকাির অিফেসর কম কতা-কম চারী, জন িতিনিধ, বীর ি েযা া, সাং িতক ও ীড়া ি , গ মা  
ি বগ ও সব েরর  জনগণেক অংশ হণ করার জ  অ েরাধ করা হয়। 
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(১৩)  সকল অ ােন িনরবি  িব ৎ সরবরাহ িনি ত করার জ  িডিজএম, িড় াম-লালমিনরহাট প ী িব ৎ সিমিত, উিল র, িড় ামেক 
অ েরাধ  জানােনা হয়। 

 

 (১৪) বিণত অ ান চলাকালীন মিডেকল ম গঠন ব ক অ ােন আগত দশ নাথেদর জ রী েয়াজেন িচিকৎসােসবা দােনর জ  উপেজলা া  
ও পিরবার পিরক না কম কতা, উিল র, িড় ামেক অ েরাধ করা হয়। 

 
 

(১৫)  বিণ ত অ ান চলাকািলন এবং রাি কািলন সািব ক িনরাপ া িনি ত করার জ  েয়াজনীয় সং ক িলশ ফাস  মাতােয়েনর জ  অিফসার 
ইনচাজ, উিল র থানা, উিল র, িড় ামেক অ েরাধ জানােনা হয়। 

 

(১৬) ‘ াধীনতার বণ জয় ী: ে া ত দশ থেক উ য়নশীল বাংলােদশ’ উ  যাপন উপলে   উপেজলা পিরষদ চ র পির ার পির সহ সি ত 
রাখার জ  ময়র, উিল র পৗরসভােক অ েরাধ করা হয়। 

 

(১৭) ‘ াধীনতার বণ জয় ী: ে া ত দশ থেক উ য়নশীল বাংলােদশ’ উ  যাপন উপলে  িব াপী কেরানা ভাইরাস কািভড ১৯ 
এর জ  মা  পিরধানসহ অ া  া  িবিধ মেন আেয়াজেনর িস া  হীত হয়। 

                                                                                           
উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার, উিল র, িড় াম ‘ াধীনতার বণ জয় ী: ে া ত দশ থেক উ য়নশীল বাংলােদশ’ উ  যাপন কিম র 

সদ  সিচব িহেসেব সকল উপ-কিম র কায ম সম য় করেবন এবং সভাপিতেক িনয়িমতভােব অবিহত করেবন। অতঃপর অ কার সভায় হীত 
িস া স হ বা বায়েন সংি  সকেলর আ িরক সহেযািগতা কামনা কের  সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা করা হয়।  

 

 
 

 
 
 
 
 
 


