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নজারত শাখা

‘ঐিতহািসক ৭ই মাচ’ ২০২৩ যথােযা  মযাদায় উ যাপন উপলে  িত লক সভার কাযিববরণী

সভাপিত দওয়ান মাহ র রহমান 
জলা শাসক, নায়াখালী

সভার তািরখ ০২ মাচ ২০২৩
সভার সময় সকাল ১০:০০ টা

ান জলা শাসেকর সে লন
উপি িত পিরিশ  ‘ক’
    সভাপিত উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  কেরন। সভাপিতর অ মিত েম অিতির  জলা শাসক
(সািবক), নায়াখালী সং িত িবষয়ক ম ণালেয়র ২৩ ফ য়াির ২০২৩ তািরেখর ৪৩.০০.০০০০.১২৪.২৩. ১৮৭.২২.১৪৯
নং ারেক িরত ‘ঐিতহািসক ৭ই মাচ’ ২০২৩ যথােযা  মযাদায় উ যাপেনর সািবক িবষয় পযােলাচনার িনিম
ি য়ািরং কিম র সভার কাযিববরণী পাঠ কের উপি ত সকলেক অবিহত কেরন এবং উপি ত সকেলর মতামত আহবান
কেরন। অত:পর িব ািরত আেলাচনাে  ‘ঐিতহািসক ৭ই মাচ’ ২০২৩ জলা পযােয় যথাযথ মযাদা ও সহকাের
উ যাপেনর লে  িন বিণত িবিভ  কিম  গঠন ও িস া  হণ করা হয়।

ত ািরখত ািরখ   কম িচকম িচ ানান ব াপন ায়ব াপন ায় ম
০৬ মাচ
২০২৩
সকাল

৯:০০ টা

রচনা, আ ি  ও
‘ঐিতহািসক ৭ই মাচ’ এর

ভাষণ িতেযািগতা ও
‘ব ব র অসমা

আ জীবনী’ বইেয়র উপর
ইজ িতেযািগতা

জলা
িশ  একােডিম

নায়াখালী

রচন ারচন া,  ,  আ িআ ি   ওও ‘ ‘ঐিত হািসকঐিত হািসক   ৭ই৭ই   মাচমাচ ’ ’ এরএর
ভাষণভাষণ   িত েয ািগত ািত েয ািগত া  ওও ‘ ‘ব ব রব ব র  অসমাঅসমা

আ জীবন ীআ জীবন ী’ ’ বই েয়রবই েয়র  উ পরউ পর  ইজইজ
িত েয ািগত ািত েয ািগত া  আেয় াজনআেয়াজন   সং াসং া   কিমকিম

( জ তার মা সাের নয়)
১। অিতির  জলা শাসক (সািবক), নায়াখালী
২। উপেজলা িনবাহী অিফসার, নায়াখালী সদর,
নায়াখালী

৩। নজারত ড  কােল র, নায়াখালী
৪। জনাব মাঃ ফাহিম হাসান খান, সহকারী কিমশনার
ও এি িকউ ভ ািজে ট, নায়াখালী
৫। জলা িশ া অিফসার, নায়াখালী 
৬। জলা াথিমক িশ া অিফসার, নায়াখালী
৭। পািরনেটনেড , িপ আই, নায়াখালী
৮। জলা মিহলা িবষয়ক কমকতা, নায়াখালী 
৯। জলা িশ  িবষয়ক কমকতা, নায়াখালী     
১০। জলা কালচারাল অিফসার, নায়াখালী     
১১। ধান িশ ক, ভাতী িশ  িশ া িত ান,
নায়াখালী

১২। জনাব িমজা র রহমান, সভাপিত, ব ব  িশ
িকেশার মলা, নায়াখালী 

আ ায়ক
সদ

সদ
সদ

সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ

সদ

১



০৭ মাচ 
২০২৩

( েযাদেয়র
সােথ সােথ)

সকল  সরকাির, আধা-
সরকাির, ায় শািসত

এবং বসরকাির
ভবনস েহ জাতীয় পতাকা

উে ালন

-  অিফস/
ভবন

জাত ীয়জাত ীয়   পত াকাপত াকা  উ ে ালনউ ে ালন   ত দ ারিকত দ ারিক   কিমকিম
(( জ ত ারজ ত ার  মা সােরমা সাের  নয়নয় ))

১। উপেজলা িনবাহী অিফসার, সদর, নায়াখালী
২। িসিনয়র জলা ত  অিফসার, নায়াখালী
৩। জনাব আহসান হািফজ, সহকারী কিমশনার ও িব
এি িকউ ভ ািজে ট, নায়াখালী
৪। জলা িশ া অিফসার, নায়াখালী
৫। জলা াথিমক িশ া অিফসার, নায়াখালী
৬। অিফসার ইনচাজ, ধারাম মেডল থানা, নায়াখালী
৭। িব  পাবিলক িসিকউটর, নায়াখালী
৮। জনাব মাজাে ল হক িমলন, সােবক কমা ার,
জলা ি েযা া সংসদ, নায়াখালী

৯। জনাব িময়া মা: শাহজাহান, বীর ি েযা া,
নায়াখালী

১০। জনাব আ ল কােশম িজএস, বীর ি েযা া,
নায়াখালী

১১। সভাপিত, পৗর বসায়ী সিমিত, নায়াখালী
১২। জনাব মিন ামান চৗ রী, জলা িতিনিধ,
দিনক গা র, নায়াখালী

এ কিম  িবিভ  সরকাির, বসরকাির, ায় শািসত
অিফস, ি  মািলকানাধীন িত ােন, ভবেন জাতীয়
পতাকার পিরমাপ ও রং স ক রেখ উে ালন কেরন
িকনা তার তদারিক করেবন। 

আহবায়ক
সদ
সদ

সদ

সদ
সদ
সদ
সদ

সদ

সদ

সদ
সদ

০৭ মাচ
২০২৩
সকাল

১০:০০ টা

জািতর িপতা ব ব  শখ
িজ র রহমান র

িত িতেত বক
অপণ

িজব চ র
নায়াখালী

বকবক   অপণঅপণ  কিমকিম
(( জ ত ারজ ত ার  মা সােরমা সাের  নয়নয় ))

১। িব  অিতির  জলা ািজে ট, নায়াখালী
২। চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, নায়াখালী সদর,
নায়াখালী

৩। জনাব ক এইচ তাসিফ র রহমান, সহকারী
কিমশনার ও িব  এি িকউ ভ ািজে ট, নায়াখালী
৪। জনাব মাজাে ল হক িমলন, সােবক কমা ার,
জলা ি েযা া সংসদ, নায়াখালী

৫। জনাব আ ল কােশম িজএস, বীর ি েযা া,
নায়াখালী

৬। জনাব িময়া মাহা দ শাহজাহান, বীর ি েযা া,
নায়াখালী

৭। জনাব আ  নােছর ম , িতিনিধ, ইনিডেপনেড
িভ, নায়াখালী

৮। জনাব মন ভৗিমক, জলা িতিনিধ, চ ােনল ২৪,
নায়াখালী

৯। জলা নািজর, নায়াখালী
((খখ ) )  ধারাধারা  িববরণীিববরণী  স ালনস ালন   উ পকিমউ পকিম

১। উপেজলা িনবাহী অিফসার, নায়াখালী সদর,
নায়াখালী

২। সহকারী কিমশনার ( িম), সদর, নায়াখালী
৩। জনাব ক এইচ তাসিফ র রহমান, সহকারী
কিমশনার ও িব  এি িকউ ভ ািজে ট, নায়াখালী
 ৪। িসিনয়র জলা ত  অিফসার, নায়াখালী;

বক অপণকােল মাইকেযােগ ধারা িববরণী চােরর
ব া হণ করেবন।

আহবায়ক
সদ

সদ

সদ

সদ

সদ
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০৭ মাচ
২০২৩
সকাল

১০:৩০ টা

আেলাচনা সভা,
সাং িতক অ ান ও

র ার িবতরণ 

জলা িশ কলা
একােডিম

অিডেটািরয়াম
নায়াখালী

আেল াচন াআেল াচন া  সভাসভা,  ,  সাং িত কসাং িত ক   অ ানঅ ান   ওও  র ারর ার
িবত রণিবত রণ  আেয় াজনআেয়াজন   কিমকিম  ( ( জ ত ারজ ত ার  মা সােরমা সাের

নয়নয় ))
১। অিতিরি  জলা শাসক (সািবক), নায়াখালী
২। অিতির  িলশ পার, নায়াখালী
৩। চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, নায়াখালী সদর,
নায়াখালী

৪। উপেজলা িনবাহী অিফসার, নায়াখালী সদর,
নায়াখালী

৫। জনাব এড. িশহাব উি ন শাহীন, সহ-সভাপিত,
জলা আওয়ামীলীগ, নায়াখালী

৬। নজারত ড  কােল র, নায়াখালী
৭। জনাব িনয়িত রাণী করী, িসিনয়র সহকারী
কিমশনার ও এি িকউ ভ ািজে ট, নায়াখালী
৮। জনাব আিবদা খানম বশাখী, সহকারী কিমশনার ও
এি িকউ ভ ািজে ট, নায়াখালী
৯। জনাব িন ফা মািমন, উপেজলা ভাইস চয়ার ান,
সদর, নায়াখালী
১০। জনাব মাজাে ল হক িমলন, সােবক কমা ার,
জলা ি েযা া সংসদ, নায়াখালী

১১। জনাব িময়া মাহা দ শাহাজাহান, বীর ি েযা া,
নায়াখালী

১২। জনাব আ ল কােশম িজএস, বীর
ি েযা া, নায়াখালী

১৩। জলা িশ  িবষয়ক কমকতা, নায়াখালী
১৪। জলা কালচারাল অিফসার, নায়াখালী
১৫। িব  িজিপ, নায়াখালী
১৬। িব  িপিপ, নায়াখালী
১৭। ময়র, নায়াখালী পৗরসভা এর িতিনিধ
১৮। সভাপিত, ব ব  আ ি  পিরষদ, নায়াখালী
১৯। জনাব এিবএম কামাল উি ন, সভাপিত, িশ
না ম, নায়াখালী
২০। বা  কাজল ভ াচায, সাং িতক কম , উ রীয়
িশ ী গা ী, নায়াখালী
২১। নায়াখালী সরকাির কেলজ এর িতিনিধ
২২। সভাপিত, ব ব  িশ  িকেশার মলা, নায়াখালী
জলা শাখা

২৩। জনাব আসা ামান কাজল, িতিনিধ, িব িভ,
নায়াখালী

২৪। জনাব নতাসীর িব াহ স জ, জলা িতিনিধ,
য না িভ, নায়াখালী

আ ায়ক
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০৭ মাচ
২০২৩

বাদ যাহর/
িবধাজনক

সময়

জািতর শাি , স ি  ও
অ গিত কামনা কের

মসিজদ, মি র, গীজা,
ােগাডা ও অ া

উপাসনালেয় িবেশষ
মানাজাত/ াথনা

মসিজদ, মি র,
গীজা ও অ া
উপাসনালয়স হ

সকল মসিজদ, মি র, গীজা, ােগাডা ও অ া
উপাসনালয় ক প

মান াজাতমান াজাত // াথন াাথন া  কিমকিম   
(( জ ত ারজ ত ার  মা সােরমা সাের  নয়নয় ))

১। উপপিরচালক, ইসলািমক ফাউে শন, নায়াখালী
২। সহকারী পিরচালক, মি র িভি ক িশ  িশ া
কায ম, নায়াখালী
৩। অ , নায়াখালী কারামািতয়া কািমল মা াসা
৪। অ , নায়াখালী ইসলািময়া কািমল মা াসা
৫। সভাপিত, জলা জাতীয় িশ ণ া  ইমাম সিমিত,
নায়াখালী

৬। মাইজদী রাম ঠা র আ েমর িতিনিধ
৭। এডেভােকট দব ত চ বত
৮। এডেভােকট িনমল চ  ম মদার
৯। ফাদার, নায়াখালী ক াথিলক চাচ এর িতিনিধ
* নজারত ড  কােল র, নায়াখালী এ িবষেয়
সািবক সহেযািগতা দান করেবন ।

আ ায়ক

সদ

সদ

সদ
সদ

সদ
সদ
সদ
সদ

০৭ মাচ
২০২৩

বলা
০১:৩০টা

            
হাসপাতাল, জলখানা ও
সরকাির িশ  পিরবাের

উ তমােনর খাবার
পিরেবশন

-  িত ান
হাসপ াত ালহাসপ াত াল ,  ,  জলখান াজলখান া  ওও  সরকািরসরকাির  িশিশ   প িরবােরপ িরবাের
উ ত মােনরউ ত মােনর  খাবারখাবার  প িরেবশনপ িরেবশন   প িরদশনপ িরদশন   সং াসং া

কিমকিম   
(( জ ত ারজ ত ার  মা সােরমা সাের  নয়নয় ))

১। িব  অিতির  জলা ািজে ট, নায়াখালী
২। ত াবধায়ক, ২৫০ শ া িবিশ  জনােরল
হাসপাতাল, নায়াখালী
৩। িসিভল সাজন, নায়াখালী এর িতিনিধ
৪। জনাব িনয়িত রাণী করী, িসিনয়র সহকারী
কিমশনার ও এি িকউ ভ ািজে ট, নায়াখালী
৫। জনাব ভ দবনাথ, িসিনয়র সহকারী কিমশনার ও
এি িকউ ভ ািজে ট, নায়াখালী
৬। এএসিপ, সদর সােকল, নায়াখালী
৭। জল পার, জলা কারাগার, নায়াখালী
৮। ত াবধায়ক, সরকাির িশ  পিরবার, নায়াখালী
৯। জনাব মাজাে ল হক িমলন, সােবক কমা ার, জলা

ি েযা া কমা , নায়াখালী
১০। েফসর কাজী রিফক উ াহ, অ  (অব.),
নায়াখালী সরকাির কেলজ      

আ ায়ক
সদ

সদ
সদ

সদ

সদ
সদ
সদ

সদ
সদ

অ াঅ া   িস ািস া : : 
ক) গ ত কিম স হ েয়াজন অ যায়ী এক বা একািধক সভা আহবােনর মা েম কায ম ুভােব স  করেবন।
কিম  েয়াজনীয় সং ক সদ  কা-অ  করেত পারেবন।
খ) ‘ঐিতহািসক ৭ই মাচ’ ২০২৩ উ যাপেনর অংশ িহেসেব মসিজদ, মি র, ােগাডা, িগজায় িবেশষ মানাজাত/ াথনার

ব া হেণর জ  উপপিরচালক, ইসলািমক ফাউে শন এবং সহকারী পিরচালক, মি র িভি ক িশ  ও গণিশ া
কায ম, নায়াখালীেক অ েরাধ করা হয়।
গ) ‘ঐিতহািসক ৭ই মাচ’ এর ভাষণ ও িদবস র যথাযথ  এবং তাৎপয উে খ বক স াহ াপী জলা ও উপেজলা
পযােয় ব ল চােরর ব া হণ এবং সকল ভ েত মাইক, শ য  সরবরাহ করার জ  জলা ত  অিফসার,
নায়াখালীেক অ েরাধ করা হয়।
ঘ) সকল ভ  ও আেলাচনা েল েয়াজনীয় িনরাপ া ব া হেণর জ  িলশ পার, নায়াখালীেক অ েরাধ করা হয়।

৪



ঙ) েত ক িশ া িত ান িনজ িনজ উে ােগ ব ব র ভাষণ, আ ি , িচ াংকন িতেযািগতা এবং আেলাচনা সভা,
সাং িতক অ ান আেয়াজন করেবন। এ িবষেয় সকল িশ া িত ানেক িনেদশনা লক প  দয়ার জ  জলা িশ া
অিফসার, নায়াখালী ও জলা াথিমক িশ া অিফসার, নায়াখালীেক অ েরাধ জানােনা হয়। 
চ) িদবস  উপলে  ানীয় পি কাস েহ িবেশষ াড়প  কােশর জ  ানীয় পি কার স াদকগণেক অ েরাধ করা
হয়। জনাব ক এইচ তাসিফ র রহমান, সহকারী কিমশনার ও এি িকউ ভ ািজে ট িবষয়  সম য় করেবন।
ছ) ‘ঐিতহািসক ৭ই মাচ’ ২০২৩ যথাযথ মযাদায় উ যাপেনর িনিম  জলা িশ কলা একােডিম, নায়াখালীর স ুেখ ০১
(এক)  গইট এবং জলা িশ কলা একােডিমর অিডেটািরয়ােম ২০০( ইশত) চয়ার ও আেলাচনা সভা এবং সাং িতক
অ ােন অংশ হণকারীেদর জ  ৪০০ (চারশত) ােকট না া সরবরাহ করার জ  ময়র, নায়াখালী পৗরসভােক
অ েরাধ করা হয়। 
জ) ‘ঐিতহািসক ৭ই মাচ’ ২০২৩ যথাযথ মযাদায় উ যাপেনর িনিম  ‘ঐিতহািসক ৭ই মাচ’ লখা স িলত ানারসহ
নায়াখালী পার মােকট সংল  মােড় ০১  এবং সানা র িজেরা পেয়ে  ০১  তারণ িনমাণ করার জ  ধান িনবাহী
কমকতা, জলা পিরষদ, নায়াখালীেক অ েরাধ করা হয়।
ঝ) ‘ঐিতহািসক ৭ই মাচ’ ২০২৩ যথাযথ মযাদায় উ যাপেনর িনিম  ০৬ মাচ ২০২৩ থেক ০৭ মাচ ২০২৩ তািরখ পয
জলার ণ াপনা ও ানস েহ আেলাকস াকরেণর জ  িনবাহী েকৗশলী, গণ ত িবভাগ, নায়াখালীেক িবিধ
মাতােবক ব া হেণর অ েরাধ করা হয়। 

অতঃপর আর কােনা আেলাচ  িবষয় না থাকায় ‘ঐিতহািসক ৭ই মাচ’ ২০২৩ উ যাপেন সংি  সকেলর সহেযািগতা
কামনা কের উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা করা হয়।

 

দওয়ান মাহ র রহমান 
জলা শাসক, নায়াখালী

ারক ন র: ০৫.৪২.৭৫০০.০০৮.৯৯.০০৬.২০.৩৬ তািরখ: 
০৪ মাচ ২০২৩

১৯ ফা ন ১৪২৯

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ
২) সিচব , সং িত িবষয়ক ম ণালয়
৩) .........................................................................................,
....................................................................................., নায়াখালী
৪) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, চ াম
৫) অিফস কিপ

 

মাঃ নািজ ল হায়দার 
অিতির  জলা শাসক (সািবক)
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