
      

ইসলামভক পাউন্ডেশন 

[প্রমতষ্ঠাতা: জামতর মতা ফঙ্গফন্ধু শশখ মুমজবুর রহভান] 

আগারগাঁও, শশন্ডর ফাাংলানগর, ঢাকা ১২০৭  

 

স্বাধীনতায সুফর্ ণজয়ন্তী উদমান উরক্ষে ইরামভক পাউক্ষেন কর্তণক ফাস্তফাময়ত কার্মক্রভ 

 

২৬ ভার্ ণ ফাদ জুভআ দদক্ষয কর ভমজক্ষদ মফক্ষল দদায়া ও দভানাজাত 

স্বাধীনতায সুফ র্ ণজয়ন্তী উরক্ষে ২৬ ভার্ ণ শুক্রফায ফাদ জুভ আ ফায়তুর দভা কাযযভ জাতীয় ভমজদ দদক্ষয 

কর ভমজক্ষদ স্বাস্থমফমধ অনুযর্ কক্ষয মফক্ষল দদায়া ও দভানাজাদতয ব্যফস্থা কযা য়। দভানাজাক্ষত জামতয মতা 

ফঙ্গফন্ধু দখ মুমজবুয যভান ১৯৭১ াক্ষরয মুমি মৄদে দদক্ষয জন্য  জীফনদানকাযী কর ম দদয রূক্ষয 

ভাগমপযাত কাভনা কযা য়। মৄোত মুমি দমাোক্ষদয সুস্থতা ও দীঘ ণায়ু কাভনা কযা য়। জামতয ামন্ত , মৃমে ও 

দদক্ষয উন্নয়ন ও অগ্রগমত কাভনা কক্ষয ভান আল্লায মনকট প্রার্থনা কযা য়। 

 

 

ফায়তুর মুকাযযভ জাতীয় ভমজক্ষদ আক্ষরার্না বা, দকাযআন খতভ ও মফক্ষল দদায়া  

স্বাধীনতায সুফর্ ণজয়ন্তী ও ভান স্বা ধীনতা মদফ ২০২১ উদমান উরক্ষে  গত ২৬ ভার্ ণ ২০২১ শুক্রফায কার    

১০ টায় ফায়তুর মুকাযযভ জাতীয় ভমজক্ষদ  আক্ষরার্না বা, কুযআন খতভ, মফক্ষল দদায়া ও দভানাজাত অনুমিত 

য়। অনুিাক্ষন প্রধান অমতমথ মক্ষক্ষফ  উমস্থত মিক্ষরন ধর্ভ প্যমতভন্ত্রী দভাোঃ পমযদুর ক খান এভম। ইসলামভক 

পাউন্ডেশন্ডনর ভহামরচালক  (অমতমরক্ত সমচফ ) ড. শভাোঃ মুশমপকুর রহভা শনর সবামতন্ডে অনুমষ্ঠত সবায় 

অন্যান্ডন্যর ভন্ডে ৫৬০ ভন্ডডল ভসমজন্ডদর প্রকল্প মরচালক শভাোঃ নমজবুর রহভান, ইসলামভক পাউন্ডেশন্ডনর 

মরচালকবৃন্দ, কভ মকতমা-কভ মচারী ও ধভ মপ্রাণ মুসমিগণ উমিত মিন্ডলন। দদায়া ও দভানাজাত মযর্ারনা কক্ষযন 

ফায়তুর মুকাযযভ জাতীয় ভমজক্ষদয মমনয়য দ ইভাভ মুপমত ভাওরানা মভজানুয যভান 

এ ভয় ১৯৭১ াক্ষর ভান মুমিমৄক্ষে আত্মদানকাযী কর ীদক্ষদয রূক্ষয ভাগমপযাত কাভনা কক্ষয মফক্ষল দদায়া 

ও দভানাজাত কযা য়। এিাড়া দদদয ামন্ত, মৃমে ও কল্যার্ কাভনা কক্ষযও দদায়া কযা য়। 

 



 

মফবাগীয়, দজরা ও উক্ষজরা ম ণাদয় আক্ষরার্না বা ও মফক্ষল দদায়া 

স্বাধীনতায সুফর্ ণজয়ন্তী উরক্ষে ইরামভক পা উক্ষেক্ষনয মফবাগীয় , দজরা ও উক্ষজরা কা ম ণারক্ষয়য উদযাদগ 

স্বাস্থযমফমধ অনুযর্ ও াভা মজক দূযত্ব ফজায় দযক্ষখ  ২৬ ভার্র্ শুক্রফায ‘স্বাধীনতায গুরুত্ব ও তাৎ র্ম’ ীর্লক 

আক্ষরার্না বা ও মফক্ষল দদায়ায আক্ষয়াজন কযা য়। অনুিাক্ষন স্থানীয় প্রান , যাজনীমতমফদ, আক্ষরভ-ওরাভা, 

খমতফ-ইভাভ র্ফস্তক্ষযয জনাধাযর্ অংগ্রর্ কক্ষযন। 

 

মক্ষরট মফবাগীয় কাম ণারক্ষয় আক্ষরার্না বা ও দদায়া ভামপর 

স্বাধীনতায সুফর্ ণজয়ন্তী ও ভান স্বাধীনতা মদফ ২০২১ উদমান উরক্ষে  গত ২৬ ভার্ ণ ২০২১ শুক্রফায কাদর ইরামভক 

পাউক্ষেন মদরট মফবাগীয় কাম ণারক্ষয়য উক্ষযাদগ ইরামভক পাউক্ষেন অমিক্ষটামযয়াক্ষভ আক্ষরার্না বা  ও দদায়া ভামপর 

অনুমিত য় । মক্ষরট ভানগয আওয়াভীরীক্ষগয বামত  ফীয মু মিদমাো ভাসু ক উমিন আভদ বায় প্র ধান অমত মথ 

মক্ষক্ষফ উমস্থত মিক্ষরন। বামতত্ব কক্ষযন ইরামভক পাউক্ষেন মক্ষরট মফবাগীয় কা ম ণারক্ষয়য মযর্ারক পমযদ উমিন 

আক্ষভদ। 

 

 

 

 

 

 

 



 

খুরনা মফবাগীয় কাম ণারক্ষয় আক্ষরার্না বা ও দদায়া ভামপর 

ভান স্বাধীনতায সুফর্ ণজয়ন্তী উরক্ষেয মদফ উরক্ষেয ইরামভক পাউক্ষেন খুরনা মফবাগীয় কাম ণারয় কর্তণক মথাযীমত 

জাতীয় তাকা উক্ষতারন , দজরায কর ভমজক্ষদ মফক্ষল দদায়া , ীদ মভনাক্ষয পূষ্পস্তফক অ ণর্ ও মদফটিয তাৎম ণ তুক্ষর 

ধক্ষয আক্ষরার্না বা ফাস্তফায়ন কযা ক্ষয়ক্ষি। খুরনা দজরায় ২৫দ ভার্ ণ গর্তয মদফ ও ২৬দ ভার্ ণ ভান স্বাধীনতা মদফ 

উরক্ষেয ইভাভ প্রমের্ একাক্ষিভী মভরনায়তক্ষন আক্ষরার্না বা ও দদায়া -মভরাদ ভামপর অনুমিত য়। অনুিাক্ষন প্রধান 

অমতমথ মিক্ষরন জনাফ দভাাম্মা দ দরার দাক্ষন , দজরা প্রাক , খুরনা। মফক্ষল অমতমথ মিক্ষরন মথাক্রক্ষভ জনাফ 

দদক্ষরায়াযা  দফগভ ,মফবাগীয় কাযী মফযারয় মযদ ণক, খুরনা অঞ্চর, খুরনা, জনাফ এ এভ যাক্ষর ইরাভ নূয ,দনজাযত 

দিপুটি কাক্ষরক্ক্টয, খুরনা, ভাওরানা দভাাযযপ দাক্ষন ,মুামি, খুরনা দারুর উলুভ ভাদ্রাা  ও কৃমলমফদ আানুর ামকভ , 

উ মযর্ারক , কৃমল ম্প্রাযর্ অমধদপ্তয , খুরনা। বমতত্ব কক্ষযন -জনাফ াীন মফন জাভান , মযর্ারক ইরামভক 

পাউক্ষেন, খুরনা মফবাগীয় কাম ণারয়। 

 

 

 

 

 

 



‘স্বাধীনতায সুফর্ ণজয়ন্তী: স্বক্ষপান্নত দদ দথক্ষক উন্নয়নীর ফাংরাক্ষদ’ উদমান কভ ণসূমর্ ফাস্তফায়ন 
 

স্বাধীনতার সুফণ মজয়ন্তী এফাং মুমজফ জন্মশতফন্ডষ ম ফাাংলান্ডদশ স্বন্ডল্পান্নত শদন্ডশর তামলকা শথন্ডক উন্নয়নশীল শদন্ডশ উন্নীত হওয়া 

এক মফরাট শগৌরন্ডফর এফাং আনন্ডন্দর। গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংলান্ডদশ সরকান্ডরর ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী শশখ হামসনা শদন্ডশর এ অজমন 

নতুন প্রজন্মন্ডক উৎসগ ম কন্ডরন্ডিন। সভগ্র শদশফাসীন্ডক সমৃ্পক্ত কন্ডর ফাাংলান্ডদন্ডশর প্রমতটি শজলা ও উন্ডজলায় ‘স্বাধীনতায 

সুফর্ ণজয়ন্তী: স্বক্ষপান্নত দদ দথ দক উন্ন য়নীর ফাংরাক্ষদ ’ উদমান কভ ণসূমর্ দুইমদনব্যাম গত ২৭ ও ২৮ ভার্ ণ ২০২১ 

দকামবি-১৯ এয জন্য অনুযর্ক্ষমাগ্য স্বাস্থযমফমধ দভক্ষন জনগক্ষর্য জন্য অনুক্ষপ্রযর্ামূরক অনুিান আক্ষয়াজ ন কযা য়।  

ইরামভক পা উক্ষেক্ষনয দজরা /উক্ষজরা কা ম ণারয় কর্তণক স্থানীয় দজরা /উক্ষজরা প্রাক্ষনয াক্ষথ ভন্বয়পূফ ণক কর 

দজরা/উক্ষজরায় ‘স্বাধীনতায সুফর্ ণজয়ন্তী: স্বক্ষপান্নত দদ দথক্ষক উন্নয়নীর ফাংরাক্ষদ’ উদমান কভ ণসূমর্ ফাস্তফায়ন কযা 

য়। 

 

 
 

¯̂vaxbZvi myeY©RqšÍx; ¯̂‡ívbœZ †`k †_‡K Dbœqbkxj evsjv‡`kÕ 

D`hvcb Dcj‡ÿ wm‡jU †Rjv cÖkvmb KZ©„K Av‡qvwRZ †gjvq  

BmjvwgK dvD‡Ûk‡bi ÷j cwi`k©b Ki‡Qb wm‡j‡Ui †Rjv cÖkvmK 

I Ab¨vb¨ DaŸ©Zb miKvix Kg©KZ©vMY 



 

¯̂vaxbZvi myeY©RqwšÍ; ¯̂‡ívbœZ †`k †_‡K Dbœqbkxj evsjv‡`kÕ 

D`hvcb Dcj‡ÿ i¨vjx wb‡q knx` wgbvi n‡Z wm‡jU †÷wWqv‡g 

†gjv cÖv½b †gjvq AskMÖnY 

 

 

স্বাধীনতায সুফর্ ণ জয়ন্তী উরক্ষে দজরা প্রান কর্তণক আক্ষয়ামজত দভরায় ইরামভক পাউক্ষেন খুরনায স্টর 

 

 

 

 


