
 

 
 

 

 
 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

 
�জলা �শাসক সে�লন-২০১৫ 

 

২৮-৩০ �লাই ২০১৫ 
 
 
 

কম ��িচ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
মি�পিরষদ িবভাগ  

 



 
 

 
 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

 
�জলা �শাসক সে�লন-২০১৫ 

 

(২৮-৩০ �লাই ২০১৫) 
 
 
 

 

কম ��িচ 
(১৬ �লাই ২০১৫ তািরখ পয �� সংেশািধত) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
মি�পিরষদ িবভাগ 
www.cabinet.gov.bd 

 
 
 
 
 



গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
মি�পিরষদ িবভাগ 

�জলা �শাসক সে�লন-২০১৫ 

(২৮–৩০ �লাই ২০১৫) 

�থম িদবস: অিধেবশন 

 উে�াধন-অ��ান 

 মাননীয় �ধানম�ীর সে� �� আেলাচনা  

কায �-অিধেবশন 

১� 

১� 

৫� * 

�মাট ৭� 

ি�তীয় িদবস:  

 মহামা� রা�পিতর সে� সা�াৎ 

 কায �-অিধেবশন 

১� 

৮� * 

�মাট ৯� 

�তীয় িদবস:  

কায �-অিধেবশন ৫� * 

সমাি� অিধেবশন  ১� 

�মাট ৬� 

* �মাট কায �-অিধেবশন ১৮� 

সব �েমাট অিধেবশন ২২� 

�থম িদবস 
তািরখ: ১৩ �াবণ ১৪২২/২৮ �লাই ২০১৫/ম�লবার 

উে�াধন-অিধেবশন 

অিধেবশন   সময়  �ান 

উে�াধন-অিধেবশন 

 

৯.৩০ - ১১.১৫ ঘ�কা ‘শাপলা’ হল, �ধানম�ীর কায �ালয়। 

চা-িবরিত ১১.১৫ - ১১.৩০ ঘ�কা  

মাননীয় �ধানম�ীর সে� �জলা �শাসন 
সং�া� িবিভ� িবষেয় �� আেলাচনা  

১১.৩৫ - ১২.৩৫ ঘ�কা সভাক�, �ধানম�ীর কায �ালয়। 

মাননীয় �ধানম�ীর সে� ফেটা-�সশন ১২.৪০ - ১২.৪৫ ঘ�কা টাইগা�স �গট, আইিসিস ভবন, 

�ধানম�ীর কায �ালয়। 

 



কায �-অিধেবশন�� ম�ণালয়/কায �ালেয়র তািলকা 

�থম িদবস ২৮ �লাই ২০১৫/ম�লবার 
 

অিধেবশন   সময়            ম�ণালয়/কায �ালেয়র নাম 
�থম ১২.৫০ - ১৩.৫০ ঘ�কা ১. �ধানম�ীর কায �ালয়   

�যাহেরর নামাজ ও ম�া� িবরিত ১৩.৫০ - ১৪.৫৫ ঘ�কা  
ি�তীয় ১৬.০০ - ১৭.০০ ঘ�কা ২. িশ�া ম�ণালয় 

৩. �াথিমক ও গণিশ�া ম�ণালয় 
�তীয় ১৭.০০ - ১৮.০০ ঘ�কা ৪. অথ � ম�ণালয় 

৫. পিরক�না ম�ণালয়   
চ�থ � ১৮.০০ - ১৯.০০ ঘ�কা ৬. �ি��� িবষয়ক ম�ণালয়  

৭. �রা� ম�ণালয় 
নামােজর িবরিত ১৯.০০ - ১৯.১০ ঘ�কা  

প�ম ১৯.১০ - ২০.১০ ঘ�কা ৮. �হায়ন ও গণ�ত� ম�ণালয়    
৯. ডাক, �টিলেযাগােযাগ ও ত���ি� 

ম�ণালয়  
১০. িব�ান ও ��ি� ম�ণালয়  

ি�তীয় িদবস ২৯ �লাই ২০১৫/�ধবার 
অিধেবশন   সময়       ম�ণালেয়র নাম 

�থম ৮.৪৫ - ৯.৪৫ ঘ�কা ১. পিরেবশ ও বন ম�ণালয়  
২. �িম ম�ণালয় 

ি�তীয় ৯.৪৫ - ১০.৪৫ ঘ�কা ৩. �বাসী ক�াণ ও �বেদিশক কম �সং�ান
ম�ণালয়  

৪. পররা� ম�ণালয় 
৫. �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয়  

চা-িবরিত ১০.৪৫ - ১১.০০ ঘ�কা  
�তীয় ১১.০০ - ১২.০০ ঘ�কা ৬. িশ� ম�ণালয়   

৭. বািণজ� ম�ণালয়  
চ�থ � ১২.০০ - ১৩.০০ ঘ�কা ৮. �েয �াগ �ব�াপনা ও �াণ ম�ণালয়  

৯. খা� ম�ণালয় 
১০. িব��ৎ, �ালািন ও খিনজ স�দ ম�ণালয় 

�যাহেরর নামাজ ও ম�া� িবরিত  ১৩.০০ - ১৪.০০ ঘ�কা  
প�ম ১৪.০০ - ১৫.০০ ঘ�কা ১১. �িষ ম�ণালয় 

১২. পািন স�দ ম�ণালয়  
ষ� ১৫.০০ - ১৬.০০ ঘ�কা ১৩. �ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় 

ম�ণালয় 
১৪. পাব �ত� চ��াম িবষয়ক ম�ণালয়   

স�ম ১৬.০০ - ১৭.০০ ঘ�কা ১৫. সড়ক পিরবহন ও �স� ম�ণালয়  
১৬. �রলপথ ম�ণালয় 

অ�ম ১৭.০০ - ১৮.০০ ঘ�কা ১৭. �া�� ও পিরবার ক�াণ ম�ণালয় 
১৮. মিহলা ও িশ� িবষয়ক ম�ণালয় 

- ১৯.০০ - ২০.৪০ ঘ�কা মহামা� রা�পিতর সে� সা�াৎ, ব�ভবন 

কায �-অিধেবশন�� ম�ণালেয়র তািলকা 

�তীয় িদবস ৩০ �লাই ২০১৫/�হ�িতবার 



অিধেবশন   সময়     ম�ণালেয়র নাম 

�থম ০৮.৪৫ - ০৯.৪৫ ঘ�কা ১. ত� ম�ণালয় 

২. সং�িত িবষয়ক ম�ণালয় 

৩. �ব ও �ীড়া ম�ণালয় 

ি�তীয় ০৯.৪৫ - ১০.৪৫ ঘ�কা ৪. �বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয �টন 
ম�ণালয়  

৫. ব� ও পাট ম�ণালয় 

চা-িবরিত ১০.৪৫ - ১১.০০ ঘ�কা  

�তীয় ১১.০০ - ১২.০০ ঘ�কা ৬. �নৗ-পিরবহন ম�ণালয়  

৭. মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালয় 

চ�থ � ১২.০০ - ১৩.০০ ঘ�কা ৮. ধম � িবষয়ক ম�ণালয় 

৯. আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক  

    ম�ণালয় 

১০. সমাজক�াণ ম�ণালয়   

�যাহেরর নামাজ ও ম�া� িবরিত ১৩.০০ - ১৪.০০ ঘ�কা  

প�ম ১৪.০০ - ১৫.০০ ঘ�কা ১১. জন�শাসন ম�ণালয় 

ষ� ১৫.০০ - ১৬.০০ ঘ�কা সমাপন-অ��ান 

  ম�ণালয়                       = ৩৮� 

�ধানম�ীর কায �ালয়         =  ০১� 

                            �মাট = ৩৯ �  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
মি�পিরষদ িবভাগ 

�জলা �শাসক সে�লন-২০১৫ 

(১৩ �াবণ �থেক ১৫ �াবণ ১৪২২/২৮ �লাই �থেক ৩০ �লাই ২০১৫)   
ম�লবার �থেক �হ�িতবার  

�থম িদবস 
উে�াধন-অ��ান 

তািরখ: ১৩ �াবণ ১৪২২/২৮ �লাই ২০১৫ 
�ান: ‘শাপলা’ হল, �ধানম�ীর কায �ালয় 

সময় অিধেবশন/কম ��িচ �ধান অিতিথ/অংশ�হণকারী�� 
০৯:৩০ ঘ�কা   আমি�ত অিতিথ�ে�র আসন �হণ 

 
 ১। আমি�ত অিতিথ�� 
 ২। িবভাগীয় কিমশনার (সকল) 
 ৩। �জলা �শাসক (সকল) 
 ৪। মি�পিরষদ িবভােগর সংি�� কম�কত�া�� 

১০:০০ ঘ�কা ১। মাননীয় �ধানম�ীর আগমন  
২। পিব� �কারআন �থেক �তলাওয়াত 
৩। মি�পিরষদ সিচব ক��ক �াগত ভাষণ 
৪। �জলা �শাসকেদর প� হেত ব�� 
৫। িবভাগীয় কিমশনারেদর প� হেত 

ব�� 
৬। মাননীয়  �িতম�ী 
     জন�শাসন ম�ণালয়-�র �েভ�া 

ব�� 
৭। মাননীয় ম�ী 
    জন�শাসন ম�ণালয়-�র ভাষণ 
৮। মাননীয় �ধানম�ীর ভাষণ ও  
    সে�লন উে�াধন 
৯। অ��ােনর সমাি� �ঘাষণা 

�ধান অিতিথ:  
�শখ হািসনা  
মাননীয় �ধানম�ী  
 

  

 ১১:১৫ �থেক 
১১:৩০ ঘ�কা 

চা-িবরিত 

�ান: সভাক�, �ধানম�ীর কায �ালয় 

সময় অিধেবশন/কম ��িচ অংশ�হণকারী�� 
 ১১:৩৫ �থেক 
১২:৩৫ ঘ�কা 

মাননীয় �ধানম�ীর সে� �জলা 
�শাসন সং�া� িবিভ� িবষয় িনেয় 
�� আেলাচনা 

১। মি�পিরষদ সিচব 
 ২। িবভাগীয় কিমশনার (সকল) 
 ৩। �জলা �শাসক (সকল) 
 ৪। মি�পিরষদ িবভােগর সংি�� কম�কত�া�� 

১২:৪০ �থেক 
১২:৪৫ ঘ�কা 

মাননীয় �ধানম�ীর সে� ফেটা-�সশন  টাইগা�স �গট, আইিসিস ভবন, �ধানম�ীর 
কায �ালয় 

 



�থম িদবস 
কায �-অিধেবশন 

তািরখ: ১৩ �াবণ ১৪২২/২৮ �লাই ২০১৫ 
�ান: সভাক�, �ধানম�ীর কায �ালয় 

সময় অিধেবশন/কম ��িচ সভাপিত/অংশ�হণকারী�� 
১২:৫০ �থেক 
১৩:৫০ ঘ�কা 

�থম অিধেবশন 

কম ��িচ-সংি�� কায �ালয়:  

�ধানম�ীর কায �ালয়  
 

সভাপিত: 
�� সিচব, �ধানম�ীর কায �ালয় 
অংশ�হণকারী:  
১। সিচব, �ধানম�ীর কায �ালয় 
২। িবভাগীয় কিমশনার (সকল) 
৩। �জলা �শাসক (সকল) 
৪। �ধানম�ীর কায �ালেয়র সংি�� কম �কত�া�� 
৫। মি�পিরষদ িবভােগর সংি�� কম �কত�া�� 
৬। �ধানম�ীর কায �ালেয়র আওতাধীন অিধদ�র/ 

সং�াস�েহর �ধানগণ 
১৩:৫০ �থেক 
১৪:৫৫ ঘ�কা 

�যাহেরর নামাজ ও ম�া� িবরিত 

�থম িদবস 
কায �-অিধেবশন 

তািরখ: ১৩ �াবণ ১৪২২/২৮ �লাই ২০১৫ 
�ান: মি�পিরষদ ক� (ক� ন�র-৩০৪, চ�থ � তলা, ভবন-১), মি�পিরষদ িবভাগ 

সময় অিধেবশন/কম ��িচ �ধান অিতিথ/িবেশষ 
অিতিথ/অংশ�হণকারী�� 

১৬:০০ �থেক 
১৭:০০ ঘ�কা 

ি�তীয় অিধেবশন 

কম ��িচ-সংি�� ম�ণালয়:  

১। িশ�া ম�ণালয়  
২। �াথিমক ও গণিশ�া  ম�ণালয়  
 
 
 

�ধান অিতিথ: 
জনাব ��ল ইসলাম নািহদ 
মাননীয় ম�ী, িশ�া ম�ণালয় 

িবেশষ অিতিথ:  
জনাব �মা�ািফ�র রহমান 
মাননীয় ম�ী,  �াথিমক ও গণিশ�া ম�ণালয় 

সভাপিত: 
মি�পিরষদ সিচব 

অংশ�হণকারী: 
১। সিচব, �াথিমক ও গণিশ�া ম�ণালয়  
২। সিচব, িশ�া ম�ণালয় 
৩। িবভাগীয় কিমশনার (সকল) 
৪। �জলা �শাসক (সকল) 
৫। মি�পিরষদ িবভােগর সংি�� কম �কত�া�� 
৬। সংি�� �� ম�ণালেয়র আওতাধীন 

অিধদ�র/সং�াস�েহর �ধানগণ 
 



�থম িদবস 
কায �-অিধেবশন 

তািরখ: ১৩ �াবণ ১৪২২/২৮ �লাই ২০১৫ 
�ান: মি�পিরষদ ক�, মি�পিরষদ িবভাগ 

১৭:০০ �থেক 
১৮:০০ ঘ�কা 

�তীয় অিধেবশন 

কম ��িচ-সংি�� ম�ণালয়: 

১। অথ � ম�ণালয় 

২। পিরক�না ম�ণালয় 

�ধান অিতিথ: 
জনাব আ�ল মাল আব�ল �িহত 
মাননীয় ম�ী, অথ � ম�ণালয়  

িবেশষ অিতিথ:  
১। জনাব আ হ ম ��ফা কামাল 
    মাননীয় ম�ী, পিরক�না ম�ণালয়  
২। ড. মিসউর রহমান 
    মাননীয় �ধানম�ীর অথ �ৈনিতক উপেদ�া 
৩। জনাব এম, এ, মা�ান 

    মাননীয় �িতম�ী 
      (ক) অথ � ম�ণালয়; এবং 
      (খ) পিরক�না ম�ণালয় 

সভাপিত: 
মি�পিরষদ সিচব 

অংশ�হণকারী: 
১। িসিনয়র সিচব, অথ � িবভাগ  
২। িসিনয়র সিচব, অথ �ৈনিতক স�ক� িবভাগ 
৩। সদ�, সাধারণ অথ �নীিত িবভাগ 
৪। সিচব, অভ��রীণ স�দ িবভাগ  
৫। সিচব, �াংক ও আিথ �ক �িত�ান িবভাগ 
৬। সিচব, পিরক�না িবভাগ I সদ�, কায ��ম িবভাগ 
৭। সদ�, িশ� ও শি� িবভাগ 
৮। সদ�, �ভৗত অবকাঠােমা িবভাগ  
৯। সদ�, আথ �-সামািজক অবকাঠােমা িবভাগ  
১০। সিচব, বা�বায়ন পিরবী�ণ ও ��ায়ন িবভাগ 
১১। সদ�, �িষ, পািন স�দ ও প�ী �িত�ান িবভাগ 
১২। সিচব, পিরসং�ান ও ত� �ব�াপনা িবভাগ 
১৩। িবভাগীয় কিমশনার (সকল) 
১৪। �জলা �শাসক (সকল) 
১৫। মি�পিরষদ িবভােগর সংি�� কম �কত�া�� 
১৬। সংি�� �� ম�ণালেয়র আওতাধীন অিধদ�র/ 

সং�া/িবভাগস�েহর �ধানগণ 



�থম িদবস 
কায �-অিধেবশন 

তািরখ: ১৩ �াবণ ১৪২২/২৮ �লাই ২০১৫ 
�ান: মি�পিরষদ ক�, মি�পিরষদ িবভাগ 

১৮:০০ �থেক 
১৯:০০ ঘ�কা 

চ�থ � অিধেবশন 

কম ��িচ-সংি�� ম�ণালয়:  

১। �ি��� িবষয়ক ম�ণালয় 

২। �রা� ম�ণালয় 

�ধান অিতিথ: 
জনাব আ. ক. ম �মাজাে�ল হক 
মাননীয় ম�ী, �ি��� িবষয়ক ম�ণালয়  

িবেশষ অিতিথ:  
জনাব আসা��ামান খ�ন 
মাননীয় ম�ী, �রা� ম�ণালয় 

সভাপিত: 
মি�পিরষদ সিচব 

অংশ�হণকারী: 
১। িসিনয়র সিচব, �রা� ম�ণালয় 

২। সিচব, �ি��� িবষয়ক ম�ণালয় 

৩। িবভাগীয় কিমশনার (সকল) 

৪। �জলা �শাসক (সকল) 

৫। মি�পিরষদ িবভােগর সংি�� কম �কত�া�� 

৬। সংি�� �� ম�ণালেয়র আওতাধীন অিধদ�র/ 
সং�াস�েহর �ধানগণ 

১৯:০০ �থেক 
১৯:১০ ঘ�কা 

নামােজর িবরিত 



�থম িদবস 

কায �-অিধেবশন 
তািরখ: ১৩ �াবণ ১৪২২/২৮ �লাই ২০১৫ 
�ান: মি�পিরষদ ক�, মি�পিরষদ িবভাগ 

১৯:১০ �থেক 

২০:১০ ঘ�কা 

প�ম অিধেবশন 

কম ��িচ-সংি�� ম�ণালয়: 

১। �হায়ন ও গণ�ত� ম�ণালয়  

২। ডাক, �টিলেযাগােযাগ ও   

    ত���ি� ম�ণালয় 

৩। িব�ান ও ��ি� ম�ণালয় 

�ধান অিতিথ: 

ইি�িনয়ার �মাশাররফ �হােসন 

মাননীয় ম�ী, �হায়ন ও গণ�ত� ম�ণালয় 

িবেশষ অিতিথ: 
১। �পিত ইয়ােফস ওসমান 

মাননীয় ম�ী, িব�ান ও ��ি� ম�ণালয় 

২। �বগম তারানা হািলম 
 মাননীয় �িতম�ী, ডাক ও �টিলেযাগােযাগ 

িবভাগ 

৩। জনাব �নাইদ আ� েমদ পলক     
    মাননীয় �িতম�ী, ত� ও �যাগােযাগ ��ি�  

    িবভাগ 

সভাপিত: 

মি�পিরষদ সিচব  

অংশ�হণকারী:   

১। সিচব, �হায়ন ও গণ�ত� ম�ণালয় 

২। সিচব, ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভাগ      

৩। সিচব, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� িবভাগ 

৪। সিচব, িব�ান ও ��ি� ম�ণালয়  
৫। িবভাগীয় কিমশনার (সকল) 

৬। �জলা �শাসক (সকল) 

৭। মি�পিরষদ িবভােগর সংি�� কম �কত�া�� 

৮। সংি�� িতন� ম�ণালেয়র আওতাধীন 

অিধদ�র/সং�া/িবভাগস�েহর �ধানগণ  



ি�তীয় িদবস 
কায �-অিধেবশন 

তািরখ: ১৪ �াবণ ১৪২২/২৯ �লাই ২০১৫ 
�ান: মি�পিরষদ ক�, মি�পিরষদ িবভাগ  

সময় অিধেবশন/কম ��িচ �ধান অিতিথ/িবেশষ অিতিথ/অংশ�হণকারী�� 
০৮:৪৫ �থেক 
০৯:৪৫ ঘ�কা 

�থম অিধেবশন 

কম ��িচ-সংি�� ম�ণালয়: 

১। পিরেবশ ও বন ম�ণালয়  

২। �িম ম�ণালয় 

�ধান অিতিথ:  
জনাব আেনায়ার �হােসন 
মাননীয় ম�ী, পিরেবশ ও বন ম�ণালয় 

িবেশষ অিতিথ: 
১। জনাব শাম�র রহমান শরীফ 
    মাননীয় ম�ী, �িম ম�ণালয় 
২। জনাব সাই��ামান �চৗ�রী 

 মাননীয় �িতম�ী, �িম ম�ণালয় 
৩। জনাব আব��াহ আল ইসলাম জ�াকব 
    মাননীয় উপ-ম�ী, পিরেবশ ও বন ম�ণালয় 

সভাপিত: 
মি�পিরষদ সিচব 

অংশ�হণকারী: 
১। িসিনয়র সিচব, �িম ম�ণালয়   
২। সিচব, পিরেবশ ও বন ম�ণালয় 
৩। িবভাগীয় কিমশনার (সকল) 
৪। �জলা �শাসক (সকল)  
৫। মি�পিরষদ িবভােগর সংি�� কম �কত�াগণ 
৬। সংি�� �� ম�ণালেয়র আওতাধীন   
    অিধদ�র/সং�াস�েহর �ধানগণ 



ি�তীয় িদবস 
কায �-অিধেবশন 

তািরখ: ১৪ �াবণ ১৪২২/২৯ �লাই ২০১৫ 
�ান: মি�পিরষদ ক�, মি�পিরষদ িবভাগ  

০৯:৪৫  �থেক  
১০:৪৫ ঘ�কা 

ি�তীয় অিধেবশন 

কম ��িচ-সংি�� ম�ণালয়:  

১। �বাসী ক�াণ ও �বেদিশক 
কম �সং�ান ম�ণালয় 

২। পররা� ম�ণালয় 

৩। �ম ও কম �সং�ান 

    ম�ণালয়   
     

 

�ধান অিতিথ:   
জনাব আ�ল হাসান মাহ�দ আলী 
মাননীয় ম�ী, পররা� ম�ণালয় 
 

িবেশষ অিতিথ: 
১। জনাব ��ল ইসলাম িব. এসিস 
 মাননীয় ম�ী, �বাসী ক�াণ ও �বেদিশক 

কম �সং�ান ম�ণালয় 
২। ড. গওহর িরজভী 
 মাননীয় �ধানম�ীর আ�জ�ািতক স�ক�  
    িবষয়ক উপেদ�া 
৩। জনাব �মাঃ �িজ�ল হক (��)  
 মাননীয় �িতম�ী, �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয় 
৪। জনাব �মাঃ শা� িরয়ার আলম 
   মাননীয় �িতম�ী, পররা� ম�ণালয় 

সভাপিত: 
মি�পিরষদ সিচব 

অংশ�হণকারী: 
১। সিচব, �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয়      
২। সিচব, পররা� ম�ণালয়   
৩। সিচব, �বাসী ক�াণ ও �বেদিশক কম �সং�ান 
     ম�ণালয় 
৪। িবভাগীয় কিমশনার (সকল) 
৫। �জলা �শাসক (সকল) 
৬। মি�পিরষদ িবভােগর সংি�� কম �কত�া�� 
৭। সংি�� িতন� ম�ণালেয়র আওতাধীন 

অিধদ�র/সং�াস�েহর �ধানগণ 
১০:৪৫ �থেক 
১১:০০ ঘ�কা 

চা-িবরিত 

 

 



ি�তীয় িদবস 
কায �-অিধেবশন 

তািরখ: ১৪ �াবণ ১৪২২/২৯ �লাই ২০১৫ 
�ান: মি�পিরষদ ক�, মি�পিরষদ িবভাগ  

সময় অিধেবশন/কম ��িচ �ধান অিতিথ/িবেশষ অিতিথ/অংশ�হণকারী�� 
১১:০০ �থেক 
১২:০০ ঘ�কা 

�তীয় অিধেবশন 

কম ��িচ-সংি�� ম�ণালয়:  

১। িশ� ম�ণালয়  

২। বািণজ� ম�ণালয়  

�ধান অিতিথ: 
জনাব আিমর �হােসন আ�  
মাননীয় ম�ী, িশ� ম�ণালয় 

িবেশষ অিতিথ: 
জনাব �তাফােয়ল আহেমদ 
মাননীয় ম�ী, বািণজ� ম�ণালয় 

সভাপিত: 
মি�পিরষদ সিচব 
অংশ�হণকারী: 
১। িসিনয়র সিচব, বািণজ� ম�ণালয় 
২। সিচব, িশ� ম�ণালয়   

  ৩। িবভাগীয় কিমশনার (সকল) 
  ৪। �জলা �শাসক (সকল) 
  ৫। মি�পিরষদ িবভােগর সংি�� কম�কত�াগণ 
  ৬। সংি�� �� ম�ণালেয়র আওতাধীন  
      অিধদ�র/সং�াস�েহর �ধানগণ 

 
১২:০০ �থেক 
১৩:০০ ঘ�কা 

চ�থ � অিধেবশন 
কম ��িচ-সংি�� ম�ণালয়: 
১। �েয �াগ �ব�াপনা ও �াণ 
    ম�ণালয় 
২। খা� ম�ণালয়  
৩। িব��ৎ, �ালািন ও খিনজ  
     স�দ ম�ণালয় 

�ধান অিতিথ:  
জনাব �মাফা�ল �হােসন �চৗ�রী মায়া, বীর িব�ম                                
মাননীয় ম�ী, �েয �াগ �ব�াপনা ও �াণ ম�ণালয় 
িবেশষ অিতিথ: 
১। জনাব �মাঃ কাম�ল ইসলাম 
 মাননীয় ম�ী, খা� ম�ণালয় 
২। ডঃ �তৗিফক-ই-এলাহী �চৗ�রী, বীর িব�ম     
    মাননীয় �ধানম�ীর িব��ৎ, �ালািন ও খিনজ 

স�দ িবষয়ক উপেদ�া 
৩। জনাব নস�ল হািমদ 

মাননীয় �িতম�ী, িব��ৎ, �ালািন ও খিনজ 
স�দ ম�ণালয় 

৪। জনাব ���ামান আহেমদ 
 মাননীয় �িতম�ী, খা� ম�ণালয় 
সভাপিত: 
মি�পিরষদ সিচব  

অংশ�হণকারী:    
১। সিচব, খা� ম�ণালয়   
২। সিচব, িব��ৎ িবভাগ  
৩। সিচব, �ালািন ও খিনজ স�দ িবভাগ  
৪। সিচব, �েয �াগ �ব�াপনা ও �াণ ম�ণালয় 
৫। িবভাগীয় কিমশনার (সকল) 
৬। �জলা �শাসক (সকল) 
৭। মি�পিরষদ িবভােগর সংি�� কম �কত�া�� 

  ৮। সংি�� িতন� ম�ণালেয়র আওতাধীন অিধদ�র/ 
সং�া/িবভাগস�েহর �ধানগণ   

১৩:০০ �থেক 
১৪:০০ ঘ�কা �যাহেরর নামাজ ও ম�া� িবরিত 

ি�তীয় িদবস 
কায �-অিধেবশন 

তািরখ: ১৪ �াবণ ১৪২২/২৯ �লাই ২০১৫ 
�ান: মি�পিরষদ ক�, মি�পিরষদ িবভাগ  



সময় অিধেবশন/কম ��িচ �ধান অিতিথ/িবেশষ অিতিথ/অংশ�হণকারী�� 

১৪:০০ �থেক 
১৫:০০ ঘ�কা 

প�ম অিধেবশন 

কম ��িচ-সংি�� ম�ণালয়:  

১। �িষ ম�ণালয়  

২। পািন স�দ ম�ণালয়  
 

�ধান অিতিথ: 
�বগম মিতয়া �চৗ�রী 
মাননীয় ম�ী, �িষ ম�ণালয় 

িবেশষ অিতিথ: 
১। জনাব আিন�ল ইসলাম মাহ�দ   
    মাননীয় ম�ী, পািন স�দ ম�ণালয় 
২। জনাব �মাহা�দ নজ�ল ইসলাম 
    মাননীয় �িতম�ী, পািন স�দ ম�ণালয় 

সভাপিত: 
মি�পিরষদ সিচব 

অংশ�হণকারী: 
১। সিচব, পািন স�দ ম�ণালয়  
২। সিচব, �িষ ম�ণালয় 
৩। িবভাগীয় কিমশনার (সকল) 

 ৪। �জলা �শাসক (সকল) 
 ৫। মি�পিরষদ িবভােগর সংি�� কম�কত�া�� 
  ৬। সংি�� �� ম�ণালেয়র আওতাধীন অিধদ�র/ 
       সং�াস�েহর �ধানগণ 

১৫:০০ �থেক 
১৬:০০ ঘ�কা 

ষ� অিধেবশন 
কম ��িচ-সংি�� ম�ণালয়: 
১। �ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন  
    ও সমবায় ম�ণালয় 
২। পাব �ত� চ��াম িবষয়ক  
    ম�ণালয়    

�ধান অিতিথ: 
খ�কার �মাশাররফ �হােসন 
মাননীয় ম�ী, �ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় 
ম�ণালয় 

িবেশষ অিতিথ: 
১। জনাব বীর বাহা�র উ �শ িসং  
    মাননীয় �িতম�ী, পাব �ত� চ��াম িবষয়ক  
    ম�ণালয় 
২। জনাব �মাঃ মিসঊর রহমান রা�া 
    মাননীয় �িতম�ী, প�ী উ�য়ন ও সমবায়  িবভাগ 

সভাপিত: 
মি�পিরষদ সিচব 

অংশ�হণকারী: 
১। সিচব, পাব �ত� চ��াম িবষয়ক ম�ণালয়  
২। সিচব, প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ  
৩। সিচব, �ানীয় সরকার িবভাগ 
৪। িবভাগীয় কিমশনার (সকল) 
৫। �জলা �শাসক (সকল) 
৬। মি�পিরষদ িবভােগর সংি�� কম�কত�া��  

  ৭। সংি�� �� ম�ণালেয়র আওতাধীন অিধদ�র/ 
    সং�া/িবভাগস�েহর �ধানগণ 



ি�তীয় িদবস 
কায �-অিধেবশন 

তািরখ: ১৪ �াবণ ১৪২২/২৯ �লাই ২০১৫ 
�ান: মি�পিরষদ ক�, মি�পিরষদ িবভাগ  

সময় অিধেবশন/কম ��িচ �ধান অিতিথ/িবেশষ অিতিথ/অংশ�হণকারী�� 

১৬:০০ �থেক  

১৭:০০ ঘ�কা 

স�ম অিধেবশন 

কম ��িচ-সংি�� ম�ণালয়: 

১। সড়ক পিরবহন ও �স�  

    ম�ণালয় 

২। �রলপথ ম�ণালয়  
 

�ধান অিতিথ: 

জনাব ওবায়�ল কােদর  

 মাননীয় ম�ী, সড়ক পিরবহন ও �স� ম�ণালয় 
     

িবেশষ অিতিথ: 

জনাব �মাঃ �িজ�ল হক 
মাননীয় ম�ী, �রলপথ ম�ণালয় 

 

সভাপিত: 

মি�পিরষদ সিচব  
 

অংশ�হণকারী: 

১। সিচব, সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ  
২। সিচব, �স� িবভাগ               

৩। সিচব, �রলপথ ম�ণালয় 

৪। িবভাগীয় কিমশনার (সকল) 

৫। �জলা �শাসক (সকল) 
৬। মি�পিরষদ িবভােগর সংি�� কম �কত�াগণ 

৭। সংি�� �� ম�ণালেয়র আওতাধীন অিধদ�র/ 

সং�া/িবভাগস�েহর �ধানগণ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ি�তীয় িদবস  

কায �-অিধেবশন 
তািরখ: ১৪ �াবণ ১৪২২/২৯ �লাই ২০১৫ 
�ান: মি�পিরষদ ক�, মি�পিরষদ িবভাগ  

সময় অিধেবশন/কম ��িচ �ধান অিতিথ/িবেশষ অিতিথ/অংশ�হণকারী�� 

১৭:০০ �থেক 
১৮:০০ ঘ�কা 

অ�ম অিধেবশন 
কম ��িচ-সংি�� ম�ণালয়:  

১। �া�� ও পিরবার ক�াণ 
ম�ণালয়  

২। মিহলা ও িশ� িবষয়ক 
    ম�ণালয় 

�ধান অিতিথ: 
জনাব �মাহা�দ নািসম 
মাননীয় ম�ী, �া�� ও পিরবার ক�াণ ম�ণালয় 

িবেশষ অিতিথ:  
১। �বগম �মেহর আফেরাজ 
    মাননীয় �িতম�ী, মিহলা ও িশ� িবষয়ক  
    ম�ণালয় 
২। জনাব জািহদ মােলক 
    মাননীয় �িতম�ী, �া�� ও পিরবার ক�াণ 
    ম�ণালয় 

 সভাপিত: 
 মি�পিরষদ সিচব 

অংশ�হণকারী:  
১। সিচব, �া�� ও পিরবার ক�াণ ম�ণালয়  
২। সিচব, মিহলা ও িশ� িবষয়ক ম�ণালয়     
৩। িবভাগীয় কিমশনার (সকল) 
৪। �জলা  �শাসক (সকল) 
৫। মি�পিরষদ িবভােগর সংি�� কম �কত�া��  
৬। সংি�� �� ম�ণালেয়র আওতাধীন অিধদ�র/ 
     সং�াস�েহর �ধানগণ 

ি�তীয় িদবস 
তািরখ: ১৪ �াবণ ১৪২২/২৯ �লাই ২০১৫ 

�ান:  দরবার হল, ব�ভবন 

সময় অিধেবশন/কম ��িচ অংশ�হণকারী�� 
১৯:০০  �থেক 
২০:৪০ ঘ�কা 

ব�ভবেন মহামা� রা�পিতর 
সে� সা�াৎ এবং সদয় 
িনেদ �শনা �হণ 

১। মি�পিরষদ সিচব 
২। িবভাগীয় কিমশনার (সকল) 
৩। �জলা  �শাসক (সকল) 
৪। মি�পিরষদ িবভােগর সংি�� কম �কত�া�� 



�তীয় িদবস 
কায �-অিধেবশন 

তািরখ: ১৫ �াবণ ১৪২২/৩০ �লাই ২০১৫ 
�ান: মি�পিরষদ ক�, মি�পিরষদ িবভাগ 

সময় অিধেবশন/কম ��িচ �ধান অিতিথ/িবেশষ অিতিথ/অংশ�হণকারী�� 
০৮:৪৫ �থেক 
০৯:৪৫ ঘ�কা 

�থম অিধেবশন 

কম ��িচ-সংি�� ম�ণালয়:  

১। ত� ম�ণালয় 

২। সং�িত িবষয়ক ম�ণালয় 

৩। �ব ও �ীড়া ম�ণালয়  

�ধান অিতিথ:  
জনাব হাসা�ল হক ই�  
মাননীয় ম�ী, ত� ম�ণালয় 

িবেশষ অিতিথ:  
১। জনাব আসা��ামান �র  
    মাননীয় ম�ী, সং�িত িবষয়ক  ম�ণালয় 
২। � বীেরন িশকদার  
    মাননীয় �িতম�ী, �ব ও �ীড়া ম�ণালয় 
৩। জনাব আিরফ খান জয় 
    মাননীয় উপ-ম�ী, �ব ও �ীড়া ম�ণালয় 

সভাপিত: 
মি�পিরষদ সিচব 

অংশ�হণকারী: 
১। সিচব, �ব ও �ীড়া ম�ণালয়  
২। সিচব, ত� ম�ণালয়   
৩। সিচব, সং�িত িবষয়ক ম�ণালয় 
৪। িবভাগীয় কিমশনার (সকল) 
৫। �জলা �শাসক (সকল)  
৬। মি�পিরষদ িবভােগর সংি�� কম �কত�া��    
৭। সংি�� িতন� ম�ণালেয়র আওতাধীন অিধদ�র/ 
    সং�াস�েহর �ধানগণ 
 
 
 

 
 
 
 
 



�তীয় িদবস 
কায �-অিধেবশন 

তািরখ: ১৫ �াবণ ১৪২২/৩০ �লাই ২০১৫ 
�ান: মি�পিরষদ ক�, মি�পিরষদ িবভাগ 

সময় অিধেবশন/কম ��িচ �ধান অিতিথ/িবেশষ অিতিথ/অংশ�হণকারী�� 
 

০৯:৪৫ �থেক 
১০:৪৫ ঘ�কা 

ি�তীয় অিধেবশন 
কম��িচ-সংি�� ম�ণালয়: 
১। �বসামিরক িবমান 
    পিরবহন ও পয �টন 
    ম�ণালয়   

২। ব� ও পাট ম�ণালয় 
 

�ধান অিতিথ:  
জনাব রােশদ খান �মনন   
মাননীয় ম�ী, �বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয �টন 
ম�ণালয় 
িবেশষ অিতিথ: 
১। জনাব �হাঃ ইমাজ উি�ন �ামািণক  
    মাননীয় ম�ী, ব� ও পাট ম�ণালয়  
২। িমজ�া আজম 
    মাননীয় �িতম�ী, ব� ও পাট ম�ণালয় 

সভাপিত: 
মি�পিরষদ সিচব 

অংশ�হণকারী: 
১। সিচব, �বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয �টন ম�ণালয় 
২। সিচব, ব� ও পাট ম�ণালয়  
৩। িবভাগীয় কিমশনার (সকল) 
৪। �জলা �শাসক (সকল) 
৫। মি�পিরষদ িবভােগর সংি�� কম �কত�া��  
৬। সংি�� �� ম�ণালেয়র আওতাধীন অিধদ�র/ 
     সং�াস�েহর �ধানগণ 

১০:৪৫ �থেক 
১১:০০ ঘ�কা চা-িবরিত 

 
১১:০০ �থেক 
১২:০০ ঘ�কা 

�তীয় অিধেবশন 
কম��িচ-সংি�� ম�ণালয়:  
১। �নৗ-পিরবহন ম�ণালয়  
২। মৎ� ও �ািণস�দ  
    ম�ণালয় 

�ধান অিতিথ: 
জনাব �মাহা�দ ছােয়�ল হক 
মাননীয় ম�ী, মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালয় 

িবেশষ অিতিথ:  
১। জনাব শাজাহান খান  
    মাননীয় ম�ী, �নৗ-পিরবহন ম�ণালয় 
২। � নারায়ণ চ� চ� 
    মাননীয় �িতম�ী, মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালয় 
সভাপিত: 
মি�পিরষদ সিচব 

অংশ�হণকারী: 
১। সিচব, �নৗ-পিরবহন ম�ণালয়  
২। সিচব, মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালয়  
৩। িবভাগীয় কিমশনার (সকল) 
৪। �জলা �শাসক (সকল) 
৫। মি�পিরষদ িবভােগর সংি�� কম �কত�া��   
৬। সংি�� �� ম�ণালেয়র আওতাধীন অিধদ�র/ 
    সং�াস�েহর �ধানগণ 

 



�তীয় িদবস 
কায �-অিধেবশন 

তািরখ: ১৫ �াবণ ১৪২২/৩০ �লাই ২০১৫ 
�ান: মি�পিরষদ ক�, মি�পিরষদ িবভাগ 

সময় অিধেবশন/কম ��িচ �ধান অিতিথ/িবেশষ অিতিথ/অংশ�হণকারী�� 
১২:০০ �থেক 
১৩:০০ ঘ�কা 

চ�থ �  অিধেবশন  
কম ��িচ-সংি�� ম�ণালয়:  
১। ধম � িবষয়ক ম�ণালয়  

২। আইন, িবচার ও সংসদ 
িবষয়ক ম�ণালয়  

৩। সমাজক�াণ ম�ণালয়  

�ধান অিতিথ: 
অ�� মিতউর রহমান 
মাননীয় ম�ী, ধম � িবষয়ক ম�ণালয় 

িবেশষ অিতিথ: 
১। জনাব আিন�ল হক 
    মাননীয় ম�ী, আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক 
    ম�ণালয় 
২। �সয়দ মহিসন আলী 
    মাননীয় ম�ী, সমাজক�াণ ম�ণালয় 
৩। জনাব �েমাদ মানিকন 
    মাননীয় �িতম�ী, সমাজক�াণ ম�ণালয় 

সভাপিত: 
মি�পিরষদ সিচব 

অংশ�হণকারী:       
১। সিচব, সমাজক�াণ ম�ণালয়  
২। সিচব, �লিজসেল�ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভাগ 
৩। সিচব, ধম � িবষয়ক ম�ণালয় 
৪। সিচব, আইন ও িবচার িবভাগ  
৫। িবভাগীয় কিমশনার (সকল) 
৬। �জলা �শাসক (সকল) 
৭। মি�পিরষদ িবভােগর সংি�� কম �কত�া��  
৮। সংি�� িতন� ম�ণালেয়র আওতাধীন অিধদ�র/  
    সং�া/িবভাগস�েহর �ধানগণ 

১৩:০০ �থেক 
১৪:০০ ঘ�কা �যাহেরর নামাজ ও ম�া� িবরিত 

১৪:০০ �থেক 
১৫:০০ ঘ�কা 

প�ম অিধেবশন 
কম ��িচ-সংি�� ম�ণালয়:  

জন�শাসন ম�ণালয়  

�ধান অিতিথ: 
�সয়দ আশরা�ল ইসলাম 
মাননীয় ম�ী, জন�শাসন ম�ণালয় 

িবেশষ অিতিথ: 
�বগম ইসমাত আরা সােদক  
মাননীয় �িতম�ী, জন�শাসন ম�ণালয় 

সভাপিত: 
মি�পিরষদ সিচব 

অংশ�হণকারী: 
১। িসিনয়র সিচব, জন�শাসন ম�ণালয় 
২। িবভাগীয় কিমশনার (সকল) 
৩। �জলা �শাসক (সকল) 
৪। মি�পিরষদ িবভােগর সংি�� কম �কত�া�� 
৫। সংি�� ম�ণালেয়র আওতাধীন  
    অিধদ�র/সং�াস�েহর �ধানগণ 

 



সমাি� অিধেবশন 

তািরখ: ১৫ �াবণ ১৪২২/৩০ �লাই ২০১৫ 
�ান: মি�পিরষদ ক�, মি�পিরষদ িবভাগ 

সময় অিধেবশন/কম ��িচ সভাপিত/অংশ�হণকারী�� 

১৫:০০ �থেক 
১৬:০০ ঘ�কা 

সমাি� অিধেবশন 

কম ��িচ-সংি�� িবভাগ 

মি�পিরষদ িবভাগ 
 

সভাপিত:  
জনাব �মাহা�দ �মাশাররাফ �হাসাইন �ইঞা 
মি�পিরষদ সিচব  

অংশ�হণকারী: 
১। িবভাগীয় কিমশনার (সকল) 
২। �জলা  �শাসক (সকল) 
৩। মি�পিরষদ িবভােগর সংি�� কম �কত�া�� 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
বা:স:�:-২০১৫/১৬-২২99কম(িস-১৫)—৩০০ বই, ২০১৫। 
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