
জাতির তিিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতজবুর রহমানের জন্মেিবাতষ িকী এবং জািীয় তেশু তিবস-

২০২০ উিযািে সংক্রান্ত গঠিি কতমটির বাস্তবায়ে প্রতিনবিে।

শ্রম ও কম িসংস্থাে মন্ত্রণালয়



জািীয় তেশু তিবস সংক্রান্ত কতমটি

সাতকউে োহার শবগম এেতিতস

োতকলা শজতরে আহনমি শবগম তিল আফনরাজা শবগম

োনকরা আহনমি

এস এম তমকাইল ইসলাম

িাাঃ সসয়ি আবুল এহসাে

অতিতরক্ত সতিব

যুগ্মসতিব
উিসতিব

তসতেয়র সহকারী প্রধাণ

সহকারী প্রধাণ

যুগ্ম মহািতরিে িক

আহবায়ক

সিস্য

সিস্য

সিস্য

শমাাঃ মতিউর রহমাে

উি মহািতরিে িক

সিস্য
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সহকারী শমইনেন্যান্স ইতিতেয়ার

সিস্য

শমাাঃ েতহদুল ইসলাম
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সিস্য

মতহদুর রহমাে

উিসতিব
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সিস্য

সিস্য



হাজার বছনরর সব িনশ্রষ্ঠ বাঙালী জাতির তিিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতজবুর রহমাে-এর জন্মেিবাতষ িকী উিলনক্ষে

গণপ্রজািন্ত্রী বাংলানিে সরকার ২০২০ সানলর ১৭ মাি ি শেনক ২০২১ সানলর ১৭ মাি ি িয িন্ত সময়নক

‘মুতজববষ ি’ শ াষণা কনরনছ। মুতজববষ ি যোনযাগ্য ময িািায় উিযািনের লনক্ষে শ্রম ও কম িসংস্থাে মন্ত্রণালয়

হনি একটি কম িিতরকল্পো গ্রহণ করা হয়। কম িিতরকল্পোর আনলানক শ্রম ও কম িসংস্থাে মন্ত্রণালয় এবং এর

আওিাধীে িপ্তর/ সংস্থা সতিতলি ভানব ১৭ মাি ি২০২০ িাতরনখ জাতির তিিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতজবুর রহমানের

জন্মবাতষ িকী ও জািীয় তেশু তিবস যোনযাগ্য ময িািা এবং আড়ম্বনর িালনের জন্য অতিতরক্ত সতিব প্রোসে-

এর শেতৃনে একটি কতমটি গঠে করা হয়। কতমটি ১৭ মাি ি ২০২০ তিবসটি জাতির তিিার একেি িম

জন্মবাতষ িকী এবং জািীয় তেশু তিবস যোনযাগ্য ময িািা ও আড়ম্বনর উিযািনের জন্য তবতভন্ন অনুষ্ঠানের

আনয়াজে কনর। অনুষ্ঠােসমূহ তেম্নরূি:

ভূতমকা

জাতির তিিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতজবুর রহমাে-এর জন্মেিবাতষ িকী উিলনক্ষে ১৭/০৩/২০২০ িাতরখ তবনকল ৫.০০

টায় শ্রম ও কম িসংস্থাে মন্ত্রণালনয়র মােেীয় প্রতিমন্ত্রীর শেতৃনে মন্ত্রণালনয়র কম িকিিাবৃন্দ এবং আওিাধীে

িপ্তর/ সংস্থার প্রধােগণ ধােমতিস্থ বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদু নর পুস্পস্তবক অি িণ কনরে।

০১। বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদু নর পুস্পস্তবক অি িণ

ধােমতিস্থ বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদু নর পুস্পস্তবক অি িণ



বঙ্গবন্ধুর জন্মবাতষ িকী-২০২০ উিলনক্ষে মন্ত্রণালয়, অতধিপ্তর ও সংস্থার ভবেসমূনহ বঙ্গবন্ধু শেখ মুতজবুর রহমানের ছতব,

শ্রতমকনির তেনয় বঙ্গবন্ধুর তবখ্যাি উতক্ত, জন্মেিবাতষ িকীর শলানগা সম্বতলি োন্দতেক ড্রিিাউে ব্যাোর স্থািে করা হয়।

০২। োন্দতেক ড্রিিাউে ব্যাোর স্থািে

ধােমতিস্থ বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদু নর পুস্পস্তবক অি িণ

ড্রিিাউে ব্যাোর স্থািে



বঙ্গবন্ধু শেখ মুতজবুর রহমানের জন্মেিবাতষ িকী উিলনক্ষে ১৭/০৩/২০২০ িাতরনখ মন্ত্রণালয় এবং অতধিপ্তর সমূহ সতিতলি

ভানব শ্রম ভবে, ১৯৬, সসয়ি েজরুল ইসলাম সরেীনি আনলাকসজ্জা, আিেবাতজ, একটি মনোরম িতরনবনে শকক কাটা এবং

শিায়া মাহতফল- এর আনয়াজে করা হয়।

১৭/০৩/২০২০ িাতরখ রাি ০৮.০০  টিকায় শ্রমভবনের টি শলানর মােেীয় প্রতিমন্ত্রী, সতিব মনহািয়সহ সকল কম িকিিার

উিতস্থতিনি আিেবাতজর আনয়াজে করা হয়।

০৩। আনলাকসজ্জা ও আিেবাতজ

১৭/০৩/২০২০ িাতরনখ জন্মেিবাতষ িকী উিলনক্ষে আিেবাতজ

১৭/০৩/২০২০ িাতরনখ জন্মেিবাতষ িকী উিলনক্ষে আিেবাতজ উিনভাগ কনরে শ্রম ও কম িসংস্থাে মন্ত্রণালনয়র প্রতিমন্ত্রী

শবগম মন্নুজাে সুতফয়াে এবং সতিব জোব শক এম আলী আজম



জািীয় তেশু তিবস উিলনক্ষে শকক কাটা

শ্রম ও কম িসংস্থাে মন্ত্রণালনয়র সতিব মনহািনয়র সভািতিনে গি ১৭/০৩/২০২০ িাতরখ রাি ০৮.৩০  টিকায় শ্রম ভবনে

বঙ্গবন্ধুর জন্মবাতষ িকী ও জািীয় তেশু তিবস উিলনক্ষে সংতক্ষপ্ত আনলািো অনুষ্ঠাে এবং মনোরম িতরনবনে েিিম

জন্মবাতষ িকীনি একটি সুন্দর শকক কাটা হয়। এরির শিায়া ও শমাোজাি এর আনয়াজে করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধাে অতিতে

তহনসনব উিতস্থি তছনলে শ্রম ও কম িসংস্থাে মন্ত্রণালনয়র মােেীয় প্রতিমন্ত্রী শবগম মন্নুজাে সুতফয়াে, এমতি। শ্রম ও কম িসংস্থাে

মন্ত্রণালনয়র সকল কম িকিিা, কলকারখাো ও প্রতিষ্ঠাে িতরিে িে অতধিপ্তর, শ্রম অতধিপ্তর, তেম্নিম মজুরী শবাি ি এর প্রধােসহ

অতধিপ্তর ও সংস্থার কম িকিিা কম িিারীগণ উিতস্থি তছনলে। শিায়া ও শমাোজাি অনুষ্ঠানে হাজার বছনরর শশ্রষ্ঠ বাঙালী জাতির

তিিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতজবুর রহমাে- এর জীবে ও আিে ি তেনয় সংতক্ষপ্ত আনলািো করা হয়।

০৪। জাতির তিিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতজবুর রহমানের জন্মেিবাতষ িকী ও জািীয় তেশু তিবস

উিলনক্ষে শকক কাটা, শিায়া ও শমাোজািাঃ

জািীয় তেশু তিবস উিলনক্ষে শকক কাটা



এতিম ও দুস্থ তেশুনির মানে উন্নিমানের খাবার িতরনবেে

এতিম ও দুস্থ তেশুনির মানে উন্নিমানের খাবার িতরনবেে

জাতির তিিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতজবুর রহমাে- এর জন্মেিবাতষ িকী উিলনক্ষে শ্রম ও কম িসংস্থাে মন্ত্রণালয় কতৃিক ১৭/০৩/২০২০

িাতরনখ তমরপুর, সরকাতর তেশু িতরবার এবং শিজগাঁও, সরকাতর তেশু িতরবানর এতিম ও দুস্থ তেশুনির মানে উন্নিমানের

খাবার িতরনবেে করা হয়।

০৫। উন্নি মানের খাবার িতরনবেে

মােেীয় প্রতিমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর রাজনেতিক জীবে এবং স্বাধীেিা যুনের উির বক্তব্য প্রিাে কনরে। সরকারী কম িিারীনির

বঙ্গবন্ধুর জীবে শেনক অতভজ্ঞিা তেনয় স্বনের শসাোর বাংলা গড়ার প্রিেনয় মনোতেনবে করনি হনব মনম ি শ্রম ও কম িসংস্থাে

মন্ত্রণালনয়র সতিব শক এম আলী আজম বক্তব্য প্রিাে কনরে।



‘মুতজব বনষ ি’ জাতির তিিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতজবুর রহমানের একেিিম জন্মবাতষ িকী যোনযাগ্য ময িািায় শ্রম ও কম িসংস্থাে

মন্ত্রণালয় এবং আওিাধীে অতধিপ্তর ও িপ্তরসমূহ সতিতলিভানব উিযািে করায় অনুষ্ঠাে সমূনহর মাে অিেন্ত উন্নি হনয়নছ

এবং কম িকিিা-কম িিারীগনণর স্বি:ফূিি অংেগ্রহণ তছল। িনব শকাতভি-১৯ এর কারনণ তেশু-তকনোরনির তিত্াংকে

প্রতিনযাতগিার আনয়াজেটি স্থতগি রাখা হয়। মুতজব বনষ ির শেষ িনব ি জাতির তিিার জন্মবাতষ িকীনি শকাতভি-১৯ িতরতস্থতি

তবনবিোয় তেশু তকনোরনির তিত্াঙ্কে প্রতিনযাতগিাটি আগামী ১৭/০৩/২০২১ সানল আনয়াজেসহ অন্যান্য কম িসূিী িালে করা

হনব।

০৬। তেশু তকনোরনির তিত্াঙ্কে প্রতিনযাতগিা

( সাতকউে োহার শবগম এেতিতস )

অতিতরক্ত সতিব (প্রোসে) 

ও

আহবায়ক

জািীয় তেশু তিবস উিযািে সংক্রান্ত কতমটি

শ্রম ও কম িসংস্থাে মন্ত্রণালয়


