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১৯৭২ সােলর মি সভা বঠেকর কাযিববরণী
ধানম ীেক দান
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কাযিববরণী  ধানম ী  শখ  হািসনােক দওয়া  হেয়েছ।  মি পিরষদ  সিচব  মাহা দ  শিফউল  আলম
গতকাল সামবার মি সভা বঠেকর েত ১৯৭২ সােলর বঠকসমেূহর মলূ ইংেরিজ থেক ান করা ১
কিপ, এর নতুন ইংেরিজ কিপ এবং বাংলা অ বাদ ধানম ীর হােত তেুল দন। ধানম ী শখ হািসনার
সভাপিতে  তার তজগাঁও কাযালেয় এই বঠক অ ি ত হয়।

এছাড়া  মি পিরষদ  সিচব  মি পিরষদ  িবভােগর  পূণ  সব  কমকাে র  চক-িলে র  একিট  কিপ
ধানম ীেক দন। আইিসিট িবভাগ ণীত কৗশলপে র একিট কিপও ধানম ীেক দওয়া হয়। আইিসিট

িবভােগর িতম ী জুনােয়দ আহেমদ পলক ও এ িবভােগর িসিনয়র সিচব ণীত কিপিট ধানম ীর হােত
তুেল দন। সকল পযােয় তথ  যিু র ব বহার িনি ত করেত গৃহীত কমপিরক নার আেলােক এই
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

কৗশলপ  ণয়ন করা হয়। িডিজটাল বাংলােদশ গড়েত আওয়ামী লীেগর িনবাচনী ইশেতহার অ সরেণ
এই কমপিরক না ও পরবতী কৗশল ণীত হয়। িতম ী ও সিচব ধানম ী শখ হািসনার নতৃে
‘িডিজটাল  বাংলােদশ-  অ গিতর  ১০ বছর’  শীষক একিট  কাশনাও  ধানম ীর হােত  তুেল  দন।
ম ীবগ, িতম ীবৃ  ও সংি  সিচবগণ বঠেক উপি ত িছেলন।

এিদেক ২০২০ সােলর ছুিটর তািলকা অ েমাদন িদেয়েছ মি সভা। চলিত বছেরর মেতা আগামী বছরও
সাধারণ ও িনবাহী আেদেশ ছুিট িমিলেয় মাট ২২ িদন ছিুট থাকেব। এর মেধ  ৮ িদন পেড়েছ সা ািহক
ছুিটর িদন  ও শিনবার। বঠক শেষ সিচবালেয় স ি িফংেয় মি পিরষদ সিচব মাহা দ শিফউল
আলম জানান, ‘জাতীয় িদবস              ও িবিভ  স দােয়র পূণ ধমীয় িদবেস ১৪ িদন সাধারণ
ছুিট থাকেব। সাধারণ ছুিটর মেধ  ৩ িদন সা ািহক ছুিটর িদন (  ও শিনবার) পেড়েছ। এছাড়া বাংলা
নববষ ও িবিভ  পূণ ধমীয় িদবেস ৮ িদন িনবাহী আেদেশ ছুিট থাকেব।’
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