
 

জাততয ততা ফঙ্গফন্ধু শখ মুতজবুয যভাননয জন্মতফাতল িকী উদ মান জাতীয় কতভটিয 

কভ িতযকল্পনা ও কভ িসূতি ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত সূতি 

 

 ভফায় তধদপ্তয ঢাকা কর্তিক অনয়াতজত কভ িসূতি

ক্রঃ নং 

 

তফলয় 

 

তদ্ধান্ত 

 

ফাস্তফায়নকার 

 

১. ফঙ্গফন্ধুয ভাতধনত পুষ্প ভাল্য  িন 

 

২০২০ ানরয ১৭ ভাি ি টুতঙ্গাড়ায় 

ফতিত ফঙ্গফন্ধুয ভাতধনত 

পুষ্পভাল্য  িন কযা নফ। 

১৭ ভাি ি, ২০২০ 

 

২. ১৭ ভাি ি উরনে তফতবন্ন  প্রততনমাতগতা 

অনয়াজন 

 

জাতীয় ম িানয় ফঙ্গফন্ধুয ভফায় 

তিন্তায উয ম িানরািনামূরক 

যিনা প্রততনমাতগতা ও তশু 

তকনাযনদয তিত্াংকন 

প্রততনমাতগতায অনয়াজন কযা 

নফ। 

১৭ ভাি ি ২০২০- ১৪ 

এতপ্রর, ২০২০ ও ১৭ 

ভাি ি ২০২১ 

 

৩. শতভনায অনয়াজন 

 

International 

Cooperative Alliance 

(ICA) ও African-Asian 

Rural Development 

Organization (AARDO) 

এয ভন্বনয় দুআটি অন্তজিাততক 

শতভনায অনয়াজন কযা নফ। 

শতভনানযয মূর তফলয়: “ফঙ্গফন্ধুয 

ভফায় বফনা এফং বফতিক ভফায় 

নীতত”।  

জুরাআ, ২০২০ ও 

শপব্রুয়াতয, ২০২১ 

 

৪. ১৫ অগষ্ট জাতীয় শাক তদফ ারন 

 

১৫ অগষ্ট, ২০২০ তাতযনখ জাতীয় 

শাক তদফন ধানভতি ৩২ নম্বনয 

জাততয ততায প্রততকৃতত ও 

ভফায় তধদপ্তনয িাতত জাততয 

ততায প্রততকৃততনত পুস্পস্তফক 

 িণ কযা নফ।  

তফত্ শকাযঅনখাতন এফং তভরাদ 

ও শদায়ায অনয়াজন কযা নফ।  

১৫ অগষ্ট, ২০২০ 

 

৫. জাতীয় ভফায় তদফ ২০২০ উদমান 

 

ফঙ্গফন্ধুয ভফায় বাফনায উয 

তবতি কনয জাতীয় ভফায় তদফ 

২০২০ ারন।  

ননবম্বয, ২০২০ 

 

৬. ডকুনভন্টযী প্রিায, ভফায় তত্কায তফনল 

ংখ্যা ও শক্রাড়ত্ প্রকা 

 

তফতবন্ন ভনয় ভফায় তফলনয় 

ফঙ্গফন্ধু প্রদি বালণ ও ফঙ্গফন্ধুয 

ভফায় তিন্তায উয তবতি কনয 

ডকুনভন্টযী তনভ িাণ ও ফছযব্যাী 

১৭ ভাি ি, ২০২০- ১৬ 

ভাি ি, ২০২১ 

 



যকাতয ও শফযকাতয তফতবন্ন 

টিতব িযানননর প্রিানযয ব্যফিা 

গ্রণ। 

ফঙ্গফন্ধুয ভফায় তিন্তায উয 

ম িানরািনামূরক তফনল ংখ্যা 

প্রকা। 

৭. াআরট প্রকল্প গ্রণ 

 

ফঙ্গফন্ধুয গ্রাভতবতিক গণমুখী 

ভফায় বাফনায অনরানক ১৬ টি 

গ্রাভনক অভায গ্রাভ অভায য 

ধাযনায় নযয সুতফধা সৃতষ্টয 

রনেয াআরট প্রকল্প গ্রণ কযা 

নফ। 

 

২০২০- ২০২২ 

 

৮. ভফায় শভরা অনয়াজন 

 

৮ তফবানগ ভফায় শভরায 

অনয়াজন কযা নফ।  

 

১৭ ভাি ি,২০২০-১৬ 

ভাি ি, ২০২১ 

 

৯. ভফায় প্রতেণ প্রততষ্ঠানন শতভনায অনয়াজন 

 

ফঙ্গফন্ধু ও ভফায় এ তফলনয় 

ফাংরানদ ভফায় একানডতভ 

১০ টি অঞ্চতরক ভফায় প্রতেণ 

প্রততষ্ঠানন ১১ টি শতভনায এয 

অনয়াজন কযা নফ। 

 

১৭ ভাি ি, ২০২০- ১৬ 

ভাি ি, ২০২১ 

 

১০. তফনল পুযস্কায প্রদান 

 

ভফায় শক্টনয তফনল ফদাননয 

জন্য ভফায়ী/ভফায় তভততনক 

ফঙ্গফন্ধু পুযস্কায প্রদান কযা নফ।   

ননবম্বয, ২০২০ 

 

১১. গণভানফ অনয়াজন 

 

জাততয ততা ফঙ্গফন্ধু শখ মুতজবুয 

যভাননয জন্ম তফাতল িকী 

উরনে ভফায়ীনদয ংগ্রনণ 

ঢাকায় একটি গণভানফনয 

অনয়াজন কযা নফ।  

ননবম্বয, ২০২০ 

 

১২. জাততয ততা ফঙ্গফন্ধু শখ মুতজবুয যভাননয 

জন্মতফাতল িকী উদমাননয ফাতিা ভফায়ীনদয 

তনকট শৌনছ শদয়া 

 

জাততয ততা ফঙ্গফন্ধু শখ মুতজবুয 

যভাননয তফাতল িকী উদমাননয 

ফাতিা কর শজরা, উনজরা 

ভফায় দপ্তয এফং ভফায় 

ংগঠননয ভাধ্যনভ কর 

ভফায়ীনদয তনকট শৌনছ শদয়া 

নফ।  

 

১৭ ভাি ি, ২০২০- ১৬ 

ভাি ি, ২০২১ 

 



১৩. গনফলণা ম্পাদন 

 

শদনয থ িননততক ও াভাতজক 

উন্নয়নন ফঙ্গফন্ধুয ভফায় দ িন এয 

উয গনফলণা কভ ি ম্পাদন কযা 

নফ। 

 

১৭ ভাি ি, ২০২০- ৩০ 

তডনম্বয, ২০২০ 

 

 

 

 


