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জাতীয় প্র াক রিবস উপিক্ষে আক্ষিাচনা সভা ও প্রিায়া মাহরিি আক্ষয়াজন
কক্ষি সমাজক্ষসবা অরিিপ্তি
আজ ১৫ আগস্ট ২০২১ জাতীয় শ াক দিবস ও জাদতর দিতা বঙ্গবন্ধু শ খ মুজজবুর
রহমান এর ৪৬তম াহািত বাদষকী
ি যথাযথ মযািা
ি ও ভাবগাম্ভীর্যরি সার্থ িালন কর্রর্ে
সমাজর্সবা অদিিপ্তর। দিবস উিলর্ে আগারগাাঁওস্থ সমাজর্সবা অদিিপ্তর দমলনায়তর্ন
এক শিায়া মাহদিল ও আর্লাচনা সভার আর্য়াজন করা হয়।
০২. জাতীয় শ াক দিবস উিলর্ে আর্য়াজজত এ শিায়া মাহদিল ও আর্লাচনা সভায়
প্রিান অদতদথ দহর্সর্ব উিদস্থত দের্লন গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলার্ি

সরকার্রর সমাজকলযাণ

মন্ত্রণালর্য়র মাননীয় মন্ত্রী বীর মুজির্যাদ্ধা নুরুজ্জামান আহর্মি এমদি। দবর্ ষ অদতদথ
দহর্সর্ব উিদস্থত দের্লন সমাজকলযাণ মন্ত্রণালর্য়র মাননীয় প্রদতমন্ত্রী বীর মুির্যাদ্ধা
শমাোঃ আ ারাি আলী খান খসরু এমদি, সমাজকলযাণ মন্ত্রণালয় সম্পদকিত সাংসিীয় স্থায়ী
কদমটির সম্মাদনত সিসয জনাব আরমা িত্ত এমদি ও

সমাজকলযাণ মন্ত্রণালর্য়র

সম্মাদনত সদচব জনাব মাহিুজা আখতার। অনুষ্ঠার্ন সভািদতত্ব কর্রন সমাজর্সবা
অদিিপ্তর্রর মহািদরচালক শ খ রদিকুল ইসলাম।
০৩. সকাল ১১:০৫ িায় সমাজর্সবা অদিিপ্তর্র স্থাদিত জাদতর দিতা বঙ্গবন্ধু শ খ
মুজজবুর রহমান এর প্রদতকৃদতর্ত িুষ্পস্তবক অির্ণর
ি
মিযদির্য় জাতীয় শ াক দিবর্সর
কাযক্রম
ি
শুরু হয়। আর্লাচনা সভায় স্বাগত বিবয রার্খন সমাজর্সবা অদিিপ্তর্রর
িদরচালক ( প্র াসন ও অথ ি) সসয়ি শমাোঃ নুরুল বাদসর। সমাজর্সবা অদিিপ্তর্রর
কমকতি
ি ার্ির ির্ে বিবয রার্খন শমাোঃ সািার্য়ত শহার্সন তালুকিার, অিযে, জাতীয়
সমাজর্সবা একার্েদম ও মহাসদচব, বাাংলার্ি

সমাজর্সবা অদিসাস ি এর্সাদসর্য় ন,

কমচারীর্ির
ি
ির্ে বিবয রাখর্বন জনাব শগালাম িারুক, শচয়ারমযান, বাাংলার্ি
সমাজর্সবা কমচারী
ি
কলযাণ সদমদত।
০৪ . দবর্ ষ অদতদথর বির্বয সমাজকলযাণ মন্ত্রণালর্য়র মাননীয় প্রদতমন্ত্রী বীর মুির্যাদ্ধা
শমাোঃ আ ারাি আলী খান খসরু এমদি বাাংলার্ি

নামক স্বািীন একটি রাষ্ট্র গড়ার

শিের্ন জাদতর দিতা বঙ্গবন্ধু শ খ মুজজবুর রহমান এর আত্মতযার্গর কথা স্মরণ কর্রন।
সমাজকলযাণ মন্ত্রণালয় সম্পদকিত সাংসিীয় স্থায়ী কদমটির সম্মাদনত সিসয জনাব আরমা
িত্ত এমদি জাদতর দিতার সার্থ তাাঁর িদরবার্রর সম্পকি ও আর্বর্গর স্মৃদত তু র্ল ির্রন।

জনগর্ণর প্রদত সরকাদর কমচারীর্ির
ি
করণীয় ও িালনীয় দবষর্য় জাদতর দিতার বিবয
তু র্ল ির্র বিবয রার্খন সমাজকলযাণ মন্ত্রঅণালর্য়র সম্মাদনত সদচব মাহিুজা আখতার।
সভািদতর বির্বয সমাজর্সবা অদিিপ্তর্রর সম্মাদনত মহািদরচালক শ খ রদিকুল
ইসলাম লড়াই-সাংগ্রার্মর দবদভন্ন দিক তু র্ল ির্রন এবাং উিদস্থত সকলর্ক িনযবাি
জানান।
০৫. প্রিান অদতদথর বির্বয সমাজকলযাণ মন্ত্রণালর্য়র মাননীয় মন্ত্রী বীর মুজির্যাদ্ধা
নুরুজ্জামান আহর্মি এমদি বর্লন, জাদতর দিতা বঙ্গবন্ধু শ খ মুজজবুর রহমান ত
সাংগ্রার্মর মিয দির্য়, ষড়যন্ত্র উর্িো কর্র বাাংলার্ির্ র স্বািীনতা এর্ন শিন। তররুর
মুর্খ চুনকাদল শমর্খ তলাদবহীন ঝু দড়র বাাংলার্ি আজ বঙ্গবন্ধুর কনযার হাত ির্র
উির্চিড়া ঝু দড়র্ত িদরণত হর্য়র্ে। এ যাত্রা অবযাহত থাকর্ব, ষড়যন্ত্র শমাকার্বলা কর্র
আমার্ির এদগর্য় শযর্ত হর্ব। দতদন জাদতর দিতা ও তাাঁর িদরবার্রর

হীি সিসযর্ির

মাগর্িরাত ও মাননীয় প্রিানমন্ত্রীসহ িদরবার্রর অনযানয সিসযর্ির িীর্ায়ু
ি কামনায়
শিায়ায় অাং

গ্রহণ কর্রন এবাং সমাজর্সবা অদিিপ্তর অিীন প্রদতষ্ঠার্নর দ শুরা জাদতর

দিতার আত্মার মাগর্িরাত কামনায় ৫০ হাজার বার শকারআন খতম করায় িনযবাি
জ্ঞািন কর্রন।

বাতিা সম্পািক/এসযাইনর্মন্ট
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শমাহাম্মি শরজাউর রহমান
উিিদরচালক
গর্বষণা, মূলযায়ন, প্রকা না ও
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