
 

 

  

যবু ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সায়ে জমু মমটিং এ জাতীে শ াক মিবয়সর 
আয়লাচনা ও শেমনিং শকায়সে মিমজটাল মসমকউমরট এযাক্ট-২০১৮ এর 

উপর মহাপমরচালয়কর পাওোর পয়েন্ট শেয়জয়ন্ট ন  

 

 

 

  
 
আজ (১৮ আগস্ট) িপুয়ুর যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষ শেয়ক জমু মমটিং এর মাধ্যয়ম জাতীে শ াক মিবস উপলয়ক্ষয এক আয়লাচনা ও 
শিাো মাহমিলের আয োজন করো হয়। সভাে সভাপমতত্ব কয়রন যুব ও ক্রীড়া  েমতমন্ত্রী জনাব শমাোঃ জামহি আহসান রায়সল, এমমপ। হাজার 
বছয়রর শেষ্ঠ বাঙ্গামল জামতর মপতা বঙ্গবনু্ধ শ খ মুমজবুর রহমান এর ৪৫ তম  াহািাত বামষেকীর আয়লাচনা সভাে মবয়কএসমপ’র 
মহাপমরচালক  মিয়গমিোর শজনায়রল শমা. রা ীিলু হাসান, এনমিমস, এএিিমিউমস, মপএসমস বয়লন, জামতর মপতা বঙ্গবনু্ধ শ খ মুমজবুর 
রহমানয়ক  বািংলায়িয় র স্বাধ্ীনতার স্থপমত বয়ল আখ্যোয়ীত কযর বয়লন  নয় বছয়রর রক্তক্ষেী যুয়ের পর যুে বিধিস্ত বািংলায়ি  মবমনমোয়ণ 
শ খ মুমজব দ্রুততার সায়ে মবমভন্ন নীমত অনুসরণ কয়রমছয়লন। মতমন মবমভন্ন শসক্টরয়ক উন্নমতর ম খয়র মনয়ে যাওোর জনয অক্লান্ত পমরেম 
কয়র শগয়ছন। কৃষয়কর নযাযয পাওনা, আেে সামামজক  উন্নমত, অেেননমতক সমৃবি ও বমহোঃমবয়ের সায়ে সম্প্রীমতর বন্ধন গয়ড়  মগয়েলেন। তোাঁর 
কোে মছল সরলতা, মছল শি  শেম, মছল জনগয়ণর েমত অকৃমিম ভায়লাবাসা। মহাপমরচালক আরও বয়লন বঙ্গবনু্ধ নামট তরুণ েজয়ের 
কায়ছ আজ অিুরন্ত অনূয়েরণা। জাতীে পতাকাধ্ারী সকল ক্রীড়ামবিয়ির মনকট বঙ্গবনু্ধ এক পরম আপনজন।  মহাপমরচালক বয়লন মুমজব 
পমরবার মছল এক ক্রীড়ানুরাগী পমরবার।বতবন ১৯৭৪ সায়ল শিয় র ক্রীড়া উন্নেয়নর েয়োজনীেতা উপলমি কয়র BIS করার কো িযেন।তারই 
িলসরূপ আজয়কর মবয়কএসমপ। তার সুয়যাগয উত্তরসুরী বঙ্গবনু্ধ কনযা মাননীে েধ্ানমন্ত্রী শ খ হামসনা ক্রীড়াঙ্গনয়ক শেয়ল সামজয়েয়ছন। 
মবয়কএসমপর নতুন নতুন স্থাপনা তাাঁরই অবিান। মহাপমরচালক ময়নকয়রন বঙ্গবনু্ধ  ারীবরক ভায়ব মৃতুযবরণ করয়লও আমিক ভায়ব মতমন 
শবাঁয়চ আয়ছন আমায়ির মায়ে, শবাঁয়চ োকয়বন শতোবির পর  বাবি পযেন্ত। পমরয় য়ষ মতমন ১৯৭৫ সায়লর ১৫ আগস্ট  াহািাত বরণকারী  
জামতর মপতা ও  তাাঁর পমরবায়রর  সকল  হীিয়ির আিার মাগয়িরাৎ ও   ামন্ত কামনা কয়রন।  
এর আয়গ সকায়ল  মবয়কএসমপয়ত চলমান টচাসে ও শকায়চস শেমনিং শকায়সে মহাপমরচালক মিমজটাল মসমকউমরট এযাক্ট-২০১৮ এর উপর 
পাওোর পয়েন্ট শেয়জয়ন্ট ন উপস্থাপন কয়রন। মতমন মিমজটাল প্ল্যাটিমেয়ক মনেন্ত্রন করার জনয সরকায়রর এ  আইনয়ক অতযন্ত সময়োপয়যাগী 
ও যুগপয়যাগী বয়ল উয়েখ কয়রন। মতমন তার উপস্থাপনাে এ আইয়নর মবমভন্ন ধ্ারা বণেনার পা াপাম  আইন ভয়ঙ্গ িন্ডনীে মবষেগুয়লাও 
উয়েখ কয়রন। মতমন শসা যাল মমমিো বযবহায়র উপমস্থত সকলয়ক সয়বোচ্চ সতকে তা অবলম্বয়নর উপর গুরুত্বায়রাপ কয়রন।       

 

  

 

 


