
 

 

 

স্বাধীনতার সুবর্ ণজয়ন্তী ও মুজজববর্ ণ উদযাপন উপলক্ষ্যে জজএসজবর দশ জদনব্যাপী অনুষ্ঠানমালা 
 

তাজরখ সময় অনুষ্ঠান 

১৭ মার্ ণ ২০২১ সূক্ষ্য ণাদক্ষ্য়র সাক্ষ্ে সাক্ষ্ে  জাতীয় পতাকা উক্ষ্তালন 

সকাল ১০:০০-১০:৫০ স্বাধীনতার সুবর্ ণজয়ন্তী ও মুজজববর্ ণ উদযাপন অনুষ্ঠান উক্ষ্বাধন 

সকাল ১০:৫০-১১:০০   বাাংলাক্ষ্দক্ষ্শ প্রেম ললৌহ আকজরক আজবষ্কাক্ষ্রর ভূতাজিক প্রজতক্ষ্বদন জসজনয়র 

সজর্ব মক্ষ্হাদক্ষ্য়র জনকট হাস্তান্তর  

সকাল ১১:০০-দুপুর ০১:০০ সকাল ১১:০০- দুপুর ০১:০০ রক্তদান কম ণসূজর্ 

দুপুর ১:৩০-২:০০ নবজনজম ণত নামাজ ঘক্ষ্র লদায়া আক্ষ্য়াজন 

সকাল ০৯:০০-জবকাল ০৫:০০ মুজজববর্ ণ উপলক্ষ্য লপাস্টার ও আক্ষ্লাকজর্ত্র প্রদশ ণনী 

১৮ মার্ ণ ২০২১ সকাল ১০:০০-দুপুর ১২:৪৫ “বাাংলাক্ষ্দক্ষ্শর লটকসই উন্নয়ন অজিলক্ষ্যে জজএসজব” শীর্ ণক ভূববজ্ঞাজনক 

আক্ষ্লার্না  

অাংশগ্রহক্ষ্র্: সাক্ষ্বক মহাপজরর্ালকবৃন্দ, জজএসজব এবাং জবশ্বজবদ্যালক্ষ্য়র 

জশযকবৃন্দ। 

২১ মার্ ণ ২০২১ সকাল ১০:০০-দুপুর ১২:৪৫ ভূববজ্ঞাজনক লসজমনার 

২২ মার্ ণ ২০২১ সকাল ১০:০০-দুপুর ০৪:০০ মুজজববর্ ণ উপলক্ষ্য দযতা উন্নয়ন প্রজশযর্ 

২৩ মার্ ণ ২০২১ সকাল ১০:০০-দুপুর ০৪:০০ স্বাধীনতার সুবর্ ণজয়ন্তী উপলক্ষ্য দযতা উন্নয়ন প্রজশযর্ 

২৪ মার্ ণ ২০২১ সকাল ১০:০০-দুপুর ০৪:০০ অজি জনব ণাপনী ও ভূজমকম্প সক্ষ্র্তনতা জবর্য়ক প্রজশযর্  

২৫ ম ণার্ ২০২১ সকাল ১০:০০-১০:৩০ মুজজব কন ণার উক্ষ্বাধন 

সকাল ১১:০০-দুপুর ১২:৩০ জজএসজব’র বীর মুজক্তক্ষ্যাদ্ধাগর্ ও মুজক্তক্ষ্যাদ্ধা পজরবারক্ষ্ক সম্মাননা প্রদান ও 

স্মৃজতর্ারর্ 

সকাল ০৯:০০-জবকাল ০৫:০০ জজএসজব’র গুরুত্বপূর্ ণ আজবষ্কার/ অজণন/কায ণক্রক্ষ্মর উপর আক্ষ্লাকজর্ত্র ও  

লপাস্টার প্রদশ ণনী 

লবলা ০৩:০০-জবকাল ০৪:০০ মুজক্তযুদ্ধজিজতক ডকুক্ষ্মন্টাজর প্রদশ ণন 

২৬ মার্ ণ ২০২১ লরজজক্ষ্েশন: ০৮-১৬ মার্ ণ ২০২১ (সরকাজর ছুটির জদন ব্যতীত)  

সূক্ষ্য ণাদক্ষ্য়র সাক্ষ্ে সাক্ষ্ে জাতীয় পতাকা উক্ষ্তালন 

সকাল ০৮:৩০-০৯:০০ সকাক্ষ্লর নাস্তা 

সকাল ০৯:০০-০৯:৪৫ স্বাধীনতা জদবস আক্ষ্লার্না 

সকাল ১০:০০-১১:০০ ক্রীড়া প্রজতক্ষ্যাজগতা (জশশুক্ষ্দর অাংশগ্রহক্ষ্র্) 

সকাল ১১:০০-দুপুর ১২:০০ ক্রীড়া প্রজতক্ষ্যাজগতা (পুরুর্ ও নারীক্ষ্দর অাংশগ্রহক্ষ্র্) 

সকাল ১১:০০-দুপুর ১২:০০ জশশুক্ষ্দর অাংশগ্রহক্ষ্র্ জর্ত্রাঙ্কর্ প্রজতক্ষ্যাজগতা 

দুপুর ১২:০০-০১:০০ জশশুক্ষ্দর কজবতা আবৃজত প্রজতক্ষ্যাজগতা 

দুপুর ০১:০০-০২:০০ নামাজ ও দুপুক্ষ্রর খাবার  

দুপুর ০২:০০-০৩:০০ কম ণকতণা/কম ণর্ারীগক্ষ্র্র জশশু সন্তানক্ষ্দর অাংশগ্রহক্ষ্র্ ‘বাাংলাক্ষ্দক্ষ্শর 

স্বাধীনতায় বঙ্গবন্ধুর অবদান’ শীর্ ণক রর্না প্রজতক্ষ্যাজগতা মূল্যায়ন  

রর্না জমা লদয়ার লশর্ তাজরখ: ২০ মার্ ণ ২০২১  

সকাল ০৯:০০-জবকাল ০৫:০০ স্বাধীনতার সুবর্ ণজয়ন্তী উপলক্ষ্য লপাস্টার ও আক্ষ্লাকজর্ত্র প্রদশ ণনী 

জবকাল ০৪:০০-সন্ধ্ো ০৭:০০ সাাংস্কৃজতক অনুষ্ঠান আক্ষ্য়াজন 

সন্ধ্ো ০৭:০০-৮:০০ র োক্ষ্েল ড্র ও পুরস্কার জবতরর্ 

লরজজক্ষ্েশক্ষ্নর জন্য লযাগাক্ষ্যাগ: 

ভূতিজবদ: লমাহাম্মদ হাসান শাহাজরয়ার, উপপজরর্ালক (ভূতি), লমাোঃ রুক্ষ্বল লশখ, সহকারী পজরর্ালক (ভূতি), 

শাজহদা আক্তার, সহকারী পজরর্ালক (ভূতি);  

ভূপদাে ণজবদ: নাজমুন নাহার, সহকারী পজরর্ালক (ভূপদাে ণ);  

রসায়নজবদ: লমাোঃ তাহজমদ তাক্ষ্য়ে, সহকারী পজরর্ালক (রসায়ন);  

অন্যান্য: লমাোঃ আজরফুর রহমান, লেক্ষ্রাজপ্রন্টার ও লমাোঃ আহসান উল কাজদর খান, জেল্ডম্যান/অজেস সহায়ক।     

 

   


