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নোং- ১৮.১৪.০১৫৮.১২৩.৪১.১৪৯.২১-                                                                        ার্ ৃ২০২১ 

 

লবষে :-  হান স্বাধীনতার সুবর্জৃেন্তী উেযাপন উপলগক্ষ  বক কর্তকৃ গৃহীতব্য বছরব্যাপী ক সৃূলর্ প্রসগে।  

 

উপর্যকৃ্ত লবষগে জানাগনা যাগে ময,  হান স্বাধীনতার সুবর্জৃেন্তী উেযাপন উপলগক্ষ সলর্ব  গহােগের সভাপলতগে 

২৩/০২/২০২১ তালরগে এক সভা অনুলিত হে। উক্ত সভার আগলাগক  বক কর্তকৃ গৃহীতব্য সম্ভাব্য বছরব্যাপী ক সৃূলর্ লনম্নরূপ :- 
 

 

ক্রঃ 

নোং 

সম্ভাব্য ক সৃূলর্ সম্ভাব্য তালরে  

১। ক) ম াোংলা বন্দগর প্রগবশ এলাকাে “সুবর্জৃেন্তী মতারর্” এর লভলি  

প্রস্তর স্থাপন। 

 

 

 

 

 

 

 ার্ ৃ২০২১ 

 

ে) মুলক্তর্যদ্ধ কনাৃর ততলর। 

 

২। 
বাোংলাগেগশর স্বাধীনতার সুবর্জৃেন্তী ও অর্নৃনলতক সা ল্য লবষেক 

রর্না প্রলতগযালেতা (গ াোংলা বন্দগরর লশক্ষা প্রলতিানসমূগহ)। 

 

৩। ক) ম াোংলা বন্দর এর উন্নেন সম্পলকৃত লভলিও িকুগ ন্টরী প্রস্তুত ও 

লবলভন্ন ইগলকট্রলনক্স ল লিো/টিলভ র্যাগনগল সম্প্রর্ার। 

ে) “বীগরর কগে বীর োঁর্া” লবষেক লভলিও িকুগ ন্টরী প্রস্তুত ও 

প্রর্ার (গ াোংলা বন্দগরর প্রাক্তন/বত ৃান ক রৃত মুলক্তগযাদ্ধাগের 

স্মৃলতর্ারর্)। 

৪। সুবর্জৃেন্তী উপলগক্ষয প্রীলতগভাজ (২৬  ার্ ৃ হান স্বাধীনতা লেবস)। 

 
৫। ম াোংলা বন্দর কর্তপৃক্ষ এর পক্ষ হতে জাতের তপো বঙ্গবন্ধু মেখ 

মুতজবুর রহ ান এর স াধী মসৌতধ (টুঙ্গীপাড়া) শ্রদ্ধাঞ্জতল জ্ঞাপন। 

6|  বক এর শহীে মুলক্তগযাদ্ধাগের পলরবাগরর সেস্যবৃন্দগক সম্মাননা ও  

ম াোংলা বন্দগর ক রৃত অবসরপ্রাপ্ত বীর মুতিত াদ্ধাগণতক সোংবধনৃা। 
 

এপ্রিল ২০২১ 
৭।  হান মুতিযুতদ্ধর মপ্রক্ষাপট ও অথননতেক মুতি তবষয়ক 

আতলাচনা সভা। 

৮। তি ম তিতকল কযাম্প ও রিদান তেতবতরর আতয়াজন। 
মে ২০২১ 

৯। সুবণজৃয়ন্তী বৃক্ষতরাপণ সপ্তাহ উদ াপন।  

 

জুন ২০২১ 
১০। “৬ দফা-বাোংলাতদতের স্বাধীনোর মুতি সনদ” তবষয়ক রচনা 

প্রতেত াতগো এবোং আতলাচনা অনুষ্ঠান। 

১১। বন্দতরর উন্নয়ন তবষয়ক তিতজটাল তিসতে মবাি ৃস্থাপন ও উন্নয়ন 

কা কৃ্র  প্রদেনৃ। 

 
১২। “তচরঞ্জীব মেখ মুতজব তবষয়ক” তচত্রাঙ্কন প্রতেত াতগো 

( বক অধীনস্থ তেক্ষা প্রতেষ্ঠাতনর ছাত্র-ছাত্রী)। 

আগস্ট ২০২১ 

        র্ল ান পাতা-০২ 
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১৩। ক) সপ্তাহব্যাপী বন্দর পতরষ্কার ও পতরচ্ছন্নো অতভ ান । 

ে) সপ্তাহব্যাপী পশুর ও রূপসা নদীতে োতস্টক বজযৃ ও 

অন্যান্য বজৃয তনতক্ষপ মরাতধ কযাতম্পইন কা কৃ্র  পতরচালনা। 

ম /অতটাবর ২০২১ 

১৪। বন্দতরর মরতেকা তন াৃণ ও স্থাপন। মসতেম্বর ২০২১ 

১৫। স্বাধীনো পরবেী বন্দতরর উন্নয়ন ক কৃান্ড তবষয়ক 

সপ্তাহব্যাপী বন্দর ম লার আতয়াজন। 

তিতসম্বর ২০২১ 

১৬। তরভার ক্রুজ, ওয়ারৃ্ল্ মহতরতটজ সাইট সুন্দরবন ভ্র ন 

(হারবাতরয়া, খুলনা এলাকা)। 

জানুয়াতর ২০২২ 

১৭। স্বাধীনোর সুবণ ৃজয়ন্তী উপলতক্ষয সাোংস্কৃতেক অনুষ্ঠান। জানুয়াতর ২০২২ 

১৮। ছাত্রছাত্রীতদর   তে বঙ্গবন্ধু রতচে বই তবেরণ ও পঠিে 

বইতয়র উপর কুইজ প্রতেত াতগো।  

জানুোলর ২০২২ 

১৯। েীে বস্ত্র তবেরণ । জানুোলর ২০২২ 

২০। স্বাধীনোর সুবণজৃয়ন্তী পালতন আন্তজৃাতেক  ার্তভাষা তদবস 

উপলতক্ষয  রচনা, কুইজ ও তচত্রাোংকন প্রতেত াতগো। 

মফব্রুয়াতর ২০২২ 

২১। UNESCO কর্তকৃ ঐতেহাতসক দতলল তহতসতব স্বীকৃতে 

প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর ০৭ ই  াতচরৃ ভাষতণর আতলাতক ক্ষুতদ 

বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রতেত াতগো। 

•  াচ ৃ২০২১ 

• তিতসম্বর ২০২১ 

•  াচ ৃ২০২২ 

২২। বন্দতরর উন্নয়তন জাতের তপোর অবদান  সম্পতকৃে 

িকুত ন্টারী প্রস্তুে ও ত তিয়ায় প্রচার।  

২৩। এসতিতজ ২০৩০,রুপকল্প ২০৪১ এবোং মিল্টা োন -২১০০ 

বাস্তবায়তন  বক এর ভূত কা তবষয়ক মসত নার / আতলাচনা 

সভার আতয়াজন। 

২৪। সুবণ ৃজয়ন্তীর সকল কা কৃ্র  তনতয় প্রকােনা তেতর। 

২৫।  বক’র ওগেবসাইগট সুবর্জৃেন্তী ললোংক ততলর কগর উক্ত 

ললোংগক সুবর্জৃেন্তী সোংক্রান্ত সকল তথ্য আপগলাি। 

বছরব্যাপী 

 

গৃহীতব্য ক সৃূলর্ সেে অবেলত ও পরবতী প্রগোজনীে ব্যবস্থা গ্রহগর্র জন্য মপ্ররর্ করা হগলা। 

 

 

লরোর এিল রাল ম াহাম্মে মুসা 

ওএসলপ, এনলপলপ, আরলসলিএস, এএ িলিউলস, লপএসলস, লবএন 

মর্োরম্যান 

 

সলর্ব 

মনৌপলরবহন  ন্ত্রর্ালে 

বাোংলাগেশ সলর্বালে 

ঢাকা। 


