
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জাতীয় কিৃষ িশ ণ একােডিম (নাটা) 

গাজীপরু-১৭০১ ।

কিৃষই সমিৃ

মাচ ২০১৯ মােস িবিভ  িদবসসমহূ যথােযাগ  মযাদায় উদযাপন সভার কাযিববরণী

সভাপিত ড. মাঃ আঃ ছালাম 
 মহাপিরচালক (ভার া )

সভার তািরখ ১১ মাচ ২০১৯
সভার সময় িবকাল ৩.০০ ঘিটকা

ান িভআইিপ কনফাের  ক
উপি িত পিরিশ  ‘ক’ ব ।

সভাপিত সকল কমকতা, কমচারীেক াগত জািনেয় সভার কাজ  কেরন। কিৃষ ম ণালেয়র ারক নং
১২.০০.০০০০.০২০.২৩.০০৪.১৭.২৮৫; তািরখ: ০৫/০৩/২০১৯ ি . এবং জলা শাসক, গাজীপুর এর ারক নং-
০৫.১২.৩৩০০.১০৪.১৪.০১১.১৩.৩১; তািরখ: ২৬/২/২০১৯ ি . এর ি েত মাচ মােসর িবিভ  িদবস উদযাপেনর
িবষয় িল পযায় েম আেলাচনার জ  সকল সদ েদর দৃি  আকষণ কেরন । িন বিণত িবষেয়র উপর আেলাচনাে
সকেলর িচি ত মতামেতর িভি  বিণত িস া সমহূ নয়া হয়। 

ম. আেলাচ া িবষয় আেলাচনা িস া /দািয় দািয় া  
কমকতা/কমচারী

০১ ১৭ মাচ ২০১৯ 
“জািতর িপতা 
ব ব  ু শখ 
মিুজবরু রহমান 
এর ৯৯ তম 
জ বািষকী ও 
জাতীয় িশ  
িদবস ২০১৯” 
উ যাপন

জলা শাসন, গাজীপুর 
কতকৃ আেয়ািজত অ ােন 
নাটার অংশ হণ িবষেয় সকল 
সদ  একমত পাষণ কেরন।

জলা শাসন, গাজীপুর কতকৃ 
আেয়ািজত অ ােন নাটার 
কমকতা, কমচারীর অংশ হেণর 
িবষেয় িস া  গৃহীত হয়।

উপ-পিরচালক
 ( শাসন ও 
সােপাট 
সািভস)

০২ “২৫ মাচ 
গণহত া িদবস 
২০১৯” 
উ যাপন

“২৫ মাচ গণহত া িদবস 
২০১৯” উ যাপন উপলে  
িবিভ  িবষেয়র উপর 
আেলাচনা করা হয়। 

২. “২৫ মাচ গণহত া িদবস 
২০১৯” উ যাপন উপলে  িবকাল 
৩.৩০ ঘিটকায় আেলাচনা সভা 
আেয়াজন করার িস া  গৃহীত হয়। 
আেলাচনা অ ােন সকল 
কমকতা, কমচারী ও বিুনয়ািদ 

িশ ণাথীগণ অংশ হণ করেবন।

উপ-পিরচালক 
( শাসন ও 
সােপাট 
সািভস) 
এবং 
উপ-পিরচালক 
(ফুড 
টকেনালিজ) 
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২. নাটার জােম মসিজেদ বাদ এশা 
দায়া মাহিফেলর আেয়াজন করার 

িস া  গৃহীত হয়।

শাসিনক 
কমকতা ও 
নািজর কাম-
ক ািশয়ার

 ৩. নাটায় রাত ৯.০০ থেক ৯.০১ 
পয  ০১ (এক) িমিনেটর জ  

তীিক াক আউট ।

শাসিনক 
কমকতা ও

মন িময়া, 
ইেলি িশয়ান

০৩ “২৬ মাচ মহান 
াধীনতা ও 

জাতীয় িদবস 
২০১৯” 
উ যাপন

যথােযাগ  মযাদায় “২৬ মাচ 
মহান াধীনতা ও জাতীয় 
িদবস ২০১৯” উ যাপন 
িবষেয় নাটায় খলাধলুা 
আেয়াজন, আেলাচনা সভা ও 
সাং িৃতক অ ান, দায়া 
মাহিফল ইত ািদ িবষেয় 
আেলাচনা হয়। 

“২৬ মাচ মহান াধীনতা ও 
জাতীয় িদবস ২০১৯” উ যাপন 
িবষেয় িনে া  িস া সমহূ গৃহীত 
হয়:
১. সেূযাদেয়র সােথ সােথ জাতীয় 
পতাকা উে ালণ ও জাতীয় সংগীত 
বাজােনা এবং সযূাে র সােথ সােথ 
জাতীয় পতাকা নামােনা।

উপপিরচালক 
(কীটত ) ও 

শাসিনক 
কমকতা

২. সকাল ৬.৩০ ঘিটকায় গাজীপুর 
শহীদ িৃত সৗধ, রাজবািড় মােঠ 
পু বক অপণ।

উপ-পিরচালক 
( শাসন ও 
সােপাট 
সািভস) এবং 
নাটার সকল 
কমকতা ও 
কমচারী

৩. ২৬ মাচ ২০১৯ “ াধীনতা 
িদবস” উ যাপন উপলে  সকাল 
৯.৩০ ঘিটকায় আেলাচনা সভা 
আেয়াজন করার িস া  গৃহীত হয়। 
আেলাচনা অ ােন সকল 
কমকতা, কমচারী ও বিুনয়ািদ 

িশ ণাথীগণ অংশ হণ করেবন।

উপ-পিরচালক 
( শাসন ও 
সােপাট 
সািভস)
ও উপ-
পিরচালক (ফুড 
টকেনালিজ) 

এবং কাশনা 
কমকতা

৪. সকাল ১১.০০ ঘিটকায় 
বিুনয়ািদ িশ ণাথীেদর ভিলবল, 

া ডবল এবং নাটার মিহলা 
কমকতা ও কমচািরেদর বািলশ 
পািসং িতেযাগীতা।

উপপিরচালক 
(হিটকালচার) 
ও
িফিজক াল 
ইন া র 

৫. বাদ জাহর মসিজেদ িমলাদ ও 
দায়া মাহিফল

শাসিনক 
কমকতা ও 
নািজর কাম-
ক ািশয়ার
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৬. িবকাল ৩.০০ ঘিটকায় নাটা 
বনাম বিুনয়াদী িশ ণাথীেদর 

ীিত ফুটবল িতেযািগতা
৭. ২৬ মাচ িদবাগত রােত আেলাক 
স া

মন িময়া
ইেলি িশয়ান

অতঃপর আর কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

ড. মাঃ আঃ ছালাম 
মহাপিরচালক (ভার া )

ারক ন র: ১২.১৫.০০০০.০০১.২৩.০০১.১৭.১৮৬ তািরখ: 
১৪ মাচ ২০১৯

৩০ ফা নু ১৪২৫

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) : 
১) পিরচালক ( শাসন/ িশ ণ), নাটা, গাজীপরু।
২) উপপিরচালক (সকল), নাটা, গাজীপরু
৩) িসিনয়র সহকারী পিরচালক (সকল), নাটা, গাজীপরু
৪) অ া  সকল কমকতা ও কমচারী, নাটা, গাজীপরু
৫) জনাব.....................................................
৬) অিফস কিপ

 

ড. মাঃ আঃ ছালাম 
মহাপিরচালক (ভার া )
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