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যাজাী 
 

রে বফজ্ঞবি  

 জাতীয় রাক বদফদ রযভ উন্নয়ন রফাদর্ ড আদরাচনা বা ও রদায়া অনুষ্ঠান 

 

যাজাী/ ১৫-০৮-১৭ 

         স্বাধীনতায ভান স্থবত জাবতয জনক ফঙ্গফন্ধু রখ মুবজবুয যভান এয ৪২তভ াাদত ফাবল ডকীদত জাতীয় রাক 

বদফ উরদে মথামথ ভম ডাদায় ও বাফগম্ভীয বযদফদ ফাাংরাদদ রযভ গদফলণা ও েবেণ ইন্সটিটিউট, আঞ্চবরক রযভ 

ম্প্রাযণ কাম ডারয় ও ব৩ রকন্দ্র , যাজাী , উদজরা রযভ ম্প্রাযণ কাম ডারয়,ফা, যাজাী এয ভন্বদয় ফাাংরাদদ 

রযভ উন্নয়ন রফাদর্ ড একটি আদরাচনা বা ও রদায়া অনুষ্ঠাদনয আদয়াজন কযা য়।  

বদদনয শুরুরত জাতীয় তাকা অধ ডনবভত যাখায ভাধ্যদভ রাক বদফদ গৃবত কভ ডসূবচয সূচনা কযা য়। জাতীয় রাক 

বদফদয এই বদদন রফাদর্ ডয ভাবযচারক আবন-উর-ক ভূইয়া এয রনতৃদে কার ১০.৩০ ঘটিকায় জাবতয জনদকয 

েবতকৃবতদত পুষ্প স্তফক অ ডণ কযা য়। এযয কার ১০.৪৫ ঘটিকায় বফত্র রকাযআন রথদক রতরওয়াত ও গীতা রথদক 

াদেয ভধ্য বদদয় আদরাচনা অনুষ্ঠাদনয সূচনা কযা য়।  

বায় ১৯৭৫ াদরয ১৫ আগস্ট বনভ ডভ তযাকাদেয বনন্দা জাবনদয় জাবতয জনদকয রদদয েবত অফদান ও 

যাজননবতক জীফদনয উয আদরাকাত কযা য়। বায় ভাবযচারক জাবতয জনক বনতদদয আ ত্মায েবত শ্রদ্ধা 

বনদফদন কদয ফ ডকাদরয রশ্রষ্ঠ ফাঙ্গারী স্বাধীনতায েধান রুকায জাবতয জনদকয ভান আ ত্মতযাদগয ফণ ডনা রদন। বতবন ফদরন, 

জাবতয বতায কাযদণই আভযা স্বাধীনতায সুপর রবাগ কযবি। জাবতয বতায রানায ফাাংরা গড়ায রদেয রদ এবগদয় মাদে। 

এ রদেয ফাাংরাদদ রযভ উন্নয়ন রফাদর্ ডয কর স্তদযয কভ ডকতা-কভ ডচাযীদক ঠিকবাদফ ও ভান ম্মত  কাজ কযায অনুদযাধ 

জানান। আদরাচনা রদল ১৫ আগদে ীদদদয আত্মায ভাগদপযাত কাভনা কদয বফদল রভানাজাত কযা য়। 

আদরাচনা অনুষ্ঠাদন আযও ফক্তব্য রদন  রযভ উন্নয়ন রফাদর্ ডয দস্য(অথ ড: ও বয:) রভা: কাভার উদ্দীন,ফাাংরাদদ 

রযভ গদফলণা ও েবেণ ইন্সটিটিউট এয বযচারক রভা: জাভারউদ্দীন াহ্, দস্য(উৎাদন ও ফাজায:) রভা: রযাজুর 

ইরাভ, দস্য(ম্প্রাণ ও রেলনা) এভ. এ ভান্নান,  বচফ রভা: জাদয়দুর ইরাভ, রফাদর্ ডয েধান ম্প্রাযণ কভ ডকতডা রভা: 

ভাবুবুয যভান, েধান বফজ্ঞাবনক কভ ডকতডা রভা: ভনসুয আরী, বফক্রয় কভ ডকতডা সুকদদফ াজযা, ববফএ বাবত রভা: আবু 

রবরভ ও াধাযন ম্পাদক রভা: াভসুর ক এফাং ফীজ যীেক রভা: পযাদ রাদন । আদরাচনা বা ও রদায়া অনুষ্ঠাদন 

অন্যান্যদদয ভদধ্য ফাাংরাদদ রযভ উন্নয়ন রফাদর্ ডয উদ্ধডতন কভ ডকতডা ,কভ ডচাযী এফাং শ্রবভকবৃন্দ উবস্থত বিদরন । সুভন োকুয, 

জনাংদমাগ কভ ডকতডা অনুষ্ঠাদনয ঞ্চারদকয দাবয়ে ারন কদযন।  
স্বােবযত/১৫-০৮-১৭ 

সুভন োকুয 

জনাংদমাগ কভ ডকতডা 

রপান: ৭৭৫০১৩ 

রভাফা: ০১৭৩১৫০৮৪৭৭ 

ইদভইর: suar30.4@gmail.com 

 
বফ:দ্র: িবফ ইদভইর কযা দয়দি। 



 


