
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয় 

পাইকগাছা, খলুনা।

জািতর িপতা ব ব  ু শখ মিুজবরু রহমান জাতীয় গা কাপ ফটুবল টুনােম ট বালক (অ  -১৭)-২০১৯
িতেযািগতার িতমলূক সভার কাযিববরনী

সভাপিত
জুিলয়া কায়না 
 উপেজলা িনবাহী অিফসার ও সভাপিত জািতর িপতা ব ব  ু শখ মিুজবরু রহমান জাতীয় 
গা কাপ ফুটবল টনুােম ট বালক (অ  -১৭)-২০১৯ পাইকগাছা,খুলনা।

সভার তািরখ ০২ সে র , ২০১৯ রাজ সামবার
সভার সময় সকাল ১০.০০ ঘিটকা।

ান উপেজলা পিরষদ িমলনায়তন,পাইকগাছা,খুলনা।
উপি িত পৃথক রিজ াের িলিপব
               উপেজলা িনবাহী অিফসার, পাইকগাছা, খুলনা, উপেদ া ম ডলীসহ উপি ত সদ বৃ েক াগত
জািনেয় সভার কায ম  কেরন। অত:পর সভায় িন বিণত আেলাচনা ও িস া  গৃহীত হেলা:
 

:নং িবভাগ/ 
িবষয়

আেলাচনা িস া

০১ উপেজলা 
িনবাহী 
অিফসার 
পাইকগাছা, 
খুলনা

(ক) উপেজলা িনবাহী অিফসার, পাইকগাছা, খুলনা,  সভায় 
জানান য, জািতর িপতা ব ব  ু শখ মিুজবরু রহমান 
জাতীয় গা কাপ ফুটবল টনুােম ট বালক (অ  
-১৭)-২০১৯ নীিতমালা অ যািয় সদ সিচেবর দািয়  
পালন করেবন উপেজলা ীড়া সং ার সদ  সিচব। িক  
অ  উপেজলায় ীড়া সং া কিমিট না থাকায়  জািতর 
িপতা ব ব  ু শখ মিুজবরু রহমান জাতীয় গা কাপ 
ফুটবল টনুােম ট বালক (অ  -১৭)-এর কিমিট মধ  
থেক উপেজলা যবু উ য়ন কমকতােক সদ  সিচেবর 

দািয়  পালেনর াব উপ াপন কেরন।
 (খ)  িত িদেনর খলার সময় দািয়  া  কমকতা / 
কমচারীগনেক সিঠকভােব দািয়  পালন করার জ  প  

রেনর িবষয় িব ািরত আেলাচনা  করা হয়। 

(ক) যবু উ য়ন কমকতােক 
সদ  সিচেবর দািয়  
পালেনর িস া  গৃহীত হেলা।
 (খ) দািয়  া  কমকতা/ 
কমচারীগনেক তািরখ ও 
সময় অ সাের খলা  
হওয়ার ০১ (এক) ঘ টা পূেব 
মােঠ উপি ত থেক(অ  
১৭) বয়স িনি ৎ করাসহ 
সিঠকভােব
  দািয়  পালন করার িস া  
গৃহীত হেলা। 

০৩ উপেজলা 
যবু উ য়ন 
কমকতা, 
পাইকগাছা, 
খুলনা।

(ক) উপেজলা যবু উ য়ন কমকতা, পাইকগাছা, খুলনা 
সভায় জািতর িপতা ব ব  ু শখ মিুজবরু রহমান জাতীয় 
গা কাপ ফুটবল টনুােম ট বালক (অ  -১৭)-২০১৯ 

আগামী ০৬/০৯/২০১৯ ি : তািরখ হেত ১৪/০৯/২০১৯ ি : 
তািরখ পয  িতেযািগতা হওয়ার াব রােখন।  
 (খ) পৗরসভা সহ সকল ইউিনয়েনর খেলায়ারেদর 
তািলকা আগামী ০৪/০৯/২০১৯ ি : তােখর মেধ  সভাপিত 
/ সদ  সিচেবর িনকট রণ করার জ  াব উপ াপন 
কেরন। 

(ক) আগামী 
০৬/০৯/২০১৯ ি : তািরখ 
হেত ১৪/০৯/২০১৯ ি : 
তািরখ পয  িতেযািগতা 
হওয়ার িস া  গৃহীত হেলা।
 (খ) ০৪/০৯/২০১৯ ি : 
তােখর মেধ  সভাপিত / 
সদ  সিচেবর িনকট রণ 
করার িস া  গৃহীত হেলা।
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০৩ উপেজলা 
সমাজেসবা 
কমকতা, 
পাইকগাছা, 
খুলনা। 

(গ) উপেজলা সমাজেসবা কমকতা, পাইকগাছা, খুলনা 
সভায় বেলন কেরন য, পাইকগাছােক জািতর িপতা 
ব ব  ু শখ মিুজবরু রহমান জাতীয় গা কাপ ফুটবল 
টনুােম ট  বালক (অ  -১৭)-২০১৯ চলাকালীন সময় 
মিডেকল িটমসহ িচিকৎসা সবার সািবক ব ব া হেনর 

িবষয় আেলাচনা কেরন।

(গ) উপেজলা া  ও 
পিরবার পিরক না কমকতা, 
পাইকগাছােক জািতর িপতা 
ব ব  ু শখ মিুজবরু রহমান 
জাতীয় গা কাপ ফুটবল 
টনুােম ট  বালক (অ  
-১৭)-২০১৯ চলাকালীন 
সময় মিডেকল িটমসহ 
িচিকৎসা সবার সািবক 
ব ব া হেনর িস া  গৃহীত 
হেলা। 

(ঘ) উপেজলা সমাজেসবা কমকতা, পাইকগাছা খুলনা 
সভায় আইনশংৃখলা পিরি িত াভািবক রাখার াব 
উপ াপন কেরন।
 (ঙ) উপেজলা সমাজেসবা কমকতা,পাইকগাছা, খুলনা 
 সভায় জানান য, াউট দলেক জািতর িপতা ব ব  ু শখ 
মিুজবরু রহমান জাতীয় গা কাপ ফুটবল টনুােম ট বালক 
(অ  -১৭)-২০১৯ িতেযািগতা চলার সময় সািবক 
সহেযািগতা করার াব কেরন।
 (চ) উপেজলা সমাজেসবা কমকতা, পাইকগাছা, খুলনা 
সভায় জািতর িপতা ব ব  ু শখ মিুজবরু রহমান জাতীয় 
গা কাপ ফুটবল টনুােম ট  বালক (অ  -১৭)-২০১৯ 

চলাকালীন সময় মােঠ পািন ও আপ ায়েনর িবষয় িনেয় 
িব ািরত আেলাচনা কেরন। 

(ঘ) অিফসার ইন চাজ (ওিস), 
পাইকগাছা থানােক 
 আইনশংৃখলা র াসহ 
শাি পূনভােব জািতর িপতা 
ব ব  ু শখ মিুজবরু রহমান 
জাতীয় গা কাপ ফুটবল 
টনুােম ট বালক (অ  
-১৭)-২০১৯ িতেযািগতা 
বা বায়েন সািবক ব ব া 

হেনর িস া  গৃহীত হেলা। 
 
 (ঙ) ধান িশ ক, 
পাইকগাছা সরকারী উ  
িবদ ালয় পাইকগাছা, 
খুলনােক াউট দলেক 
জািতর িপতা ব ব  ু শখ 
মিুজবরু রহমান জাতীয় 
গা কাপ ফুটবল টনুােম ট 

বালক (অ  -১৭)-২০১৯ 
িতেযািগতা চলার সময় 

সািবক সহেযািগতা করার 
িস া  গৃহীত হেলা।
 (চ) পািন ও আপ ায়েনর 
িবষয় উপেজলা িনবাহী 
অিফেসর সািটিফেকট 
সহকারী জনাব আ লু হািকম 
ব ব া হণ করেবন মেম 
িস া  গৃহীত হেলা। 

 অত:পর সভায় আর কান আেলাচনা না থাকায় সভার সমাি  ঘাষনা করা হেলা।

 

জিুলয়া কায়না 
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উপেজলা িনবাহী অিফসার ও সভাপিত
জািতর িপতা ব ব  ু শখ মিুজবরু
রহমান জাতীয় গা কাপ ফটুবল

টুনােম ট বালক (অ  -১৭)-২০১৯
পাইকগাছা,খলুনা।

ারক ন র: ০৫.৪৪.৪৭৬৪.০০০.৬২.০০৯.১৯.১১৪৬ তািরখ: 
০৪ সে র ২০১৯

২০ ভা  ১৪২৬

িবতরণ ( জ তার
মা সাের নয়) : 

১) উপেজলা কমকতা (সকল), পাইকগাছা, খলুনা।
২) চয়ারম ান, ইউিনয়ন পিরষদ (সকল), পাইকগাছা, খলুনা।

 

জিুলয়া কায়না 
উপেজলা িনবাহী অিফসার

৩


