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     হাজী ম াহাম্মদ দানেশ  বিজ্ঞাে ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদযালয়, বদোজপুর 

ছাত্র পরা শ শ ও বেনদশশো বিভাগ 

 

স্মারক েং: হাবিপ্রবি/ছাপবেবি/631                                            তাবরখ:৩০-০৭-২০২১ খ্রী: 

 

বিজ্ঞবি  

এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল  বিক্ষার্থী, বিক্ষক, কর্ মকর্মা এিং কর্ মচারীসহ সকয়লর অিগবর্র জন্য 

জান্ায়ন্া যায়ে যয আগাবর্ ১৫ আগস্ট ২০২১ জার্ীে যিাক বদ্িস। জাবতর বপতা িঙ্গিনু্ধ মশখ 

 ুক্তজিুর রহ াে এর ৪৬ত  শাহাদাত িাবষ শকী এিং জাতীয় মশাক বদিস ২০২১ খ্রী: 

যর্থায়যাগয র্য মাদ্াে পালয়ন্র লয়ক্ষয এ বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্ীে বদ্িস উপদ্যাপন্/পালন্ কবর্টি 

করৃ্©ক র্াসিযাপী বন্ম্নবলবির্ কর্ মসূচী য াষণা করা হয়েয়ে। সকলয়ক কর্ মসূচীসর্ূহ যর্থায়যাগয 

র্য মাদ্াে ¯^v¯ ’̈ wewa কয় ারভায়ি অন্ুসরণ কয়র পালন্ করার জন্য অন্ুয়রাধ করা হয়লা।  

 

ক্রব ক 

েং 

ক শসূচী ক শসূচী 

শুরুর তাবরখ 

ক শসূচী সম্পনের 

তাবরখ 

১। যিায়কর র্ায়সর প্রর্থর্বদ্য়ন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের 

বিক্ষার্থী, বিক্ষক, কর্ মকর্মা, কর্ মচারীসহ 

বিশ্ববিদ্যালে পবরিায়রর সকয়ল যার যার 

অিস্থান্ যর্থয়কই র্াসিযাপী কায়লা িযাজ ধারন্ 

করয়িন্।  

০১/০৮/২০২১, 

সকাল ৯.৩০িা 

৩১/০৮/২০২১ 

২ বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েিসাইয়ি বিজজিাবল কায়লা 

িযাজ প্রদ্ি মন্ 

০১/০৮/২০২১, 

সকাল ৯.৩০িা 

৩১/০৮/২০২১ 

৩ বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূণ ম স্থান্সর্ূয়হ সরকারী 

বন্য়দ্মিন্া যর্ার্ায়িক িযান্ার স্থাপন্ 

০১/০৮/২০২১ ৩১/০৮/২০২১ 

৪ বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েিসাইয়ি র্ান্ন্ীে ভাইস-

চযায়েলর করৃ্মক যিাক িার্মা প্রকাি 

০১/০৮/২০২১ ৩১/০৮/২০২১ 

৫  বিশ্ববিদ্যালয়ের বিক্ষার্থীয়দ্র বন্কি হয়র্ 

অন্লাইয়ন্ িাংলানদনশর স্বাধীেতায় িঙ্গিনু্ধ 

ম াবষত ৬ দফা শীষ শক যলিা আহ্বান্।  

০২/০৮/২০২১  জর্া যদ্োর 

যিষবদ্ন্ 

০৯/০৮/২০২১ 

৬ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিক্ষক, কর্ মকর্মা, কর্ মচারীয়দ্র 

সন্তান্য়দ্র অংিগ্রহয়ণ অন্লাইয়ন্ বচত্রাঙ্কন্ 

প্রবর্য়যাবগর্া 

০৭/০৮/২০২১ 

 

০৭/০৮/২০২১ 

 

৭ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিক্ষার্থীয়দ্র বন্কি হয়র্ 

অন্লাইয়ন্ িাংলানদনশর স্বাধীেতায় 

িঙ্গিনু্ধর ৭  ানচশর ঐবতহাবসক ভাষনের 

গুরুত্ব িীষ মক যলিা আহ্বান্ 

 

 

০৯/০৮/২০২১ জর্া যদ্ওোর যিষ 

বদ্ন্ 

১৬/০৮/২০২১ 

বিক্ষা বন্য়ে গড়ি যদ্ি 

যিি হাবসন্ার িাংলায়দ্ি 

 

যিি হাসন্ার 

িাংলায়দ্ি 
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৮ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিক্ষার্থীয়দ্র অংিগ্রহয়ণ 

িাংলায়দ্য়ির স্বাধীন্র্া পুি মির্ী সর্য়ে 

স্বাধীেতা ও  ুক্তিযুনের পটভূব  ততরীনত 

িঙ্গিনু্ধর রাজনেবতক ভুব কা িীষ মক 

অন্লাইন্ কুইজ 

১০/০৮/২০২১ ১০/০৮/২০২১ 

৯ স্বাস্থযবিবধ অন্ুসরণ কয়র যর্থায়যাগয র্য মাদ্াে 

বদ্ন্িযাপী জার্ীে যিাকবদ্িস পালন্ 

১৫/০৮/২০২১  কর্ মসূচীসহ বিজ্ঞবি  

প্রকাবির্ হয়ি 

১০ জার্ীে যিাক বদ্িস উপলয়ক্ষ ওয়েবিন্ার অন্লাইয়ন্ সংযুক্ত হওোর বলংকসহ 

পরির্ীয়র্ যন্াটিি করা হয়ি। 

১১ বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েিসাইয়ি ’জাবতর বপতা 

িঙ্গিনু্ধ িীষ মক বিজজিাল আয়লাকবচত্র প্রদ্ি মন্ী  

১৫/০৮/২০২১ চলর্ান্ র্থাকয়ি 

১২ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিক্ষার্থীয়দ্র বন্কি হয়র্ 

অন্লাইয়ন্ িাঙ্গালীর  বহয়সী োরী িঙ্গ াতা 

মশখ ফক্তজলাতুেনেসা  ুক্তজি িীষ মক যলিা 

আহ্বান্ 

১৬/০৮/২০২১ জর্া যদ্োর যিষ 

বদ্ন্ ২৩/০৮/২০২১ 

১৩ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিক্ষার্থীয়দ্র অংিগ্রহয়ণ 

িাংলানদনশর স্বাধীেতা পরিতী স নয় 

জাবত গঠনে জাবতর বপতার শাসেকাল 

িীষ মক অন্লাইন্ কুইজ 

১৯/০৮/২০২১ ১৯/০৮/২০২১ 

১৪ স্বাস্থযবিবধ অন্সুরণ কয়র আগ্রহী বিক্ষক, 

কর্ মকর্মা, কর্ মচারী করৃ্মক যস্বোে রক্তদ্ান্ 

কর্ মসূচী  

২১/০৮/২০২১ ২১/০৮/২০২১ 

১৫ রচন্া প্রবর্য়যাবগর্া, বচত্রাঙ্কন্ প্রবর্য়যাবগর্া, 

অন্লাইন্ কুইজ এর পুরুষ্কার প্রদ্ান্ ও 

সর্াপন্ী 

৩০/০৮/২০২১  

 

বি:দ্র: র্ন্ত্রী পবরষদ্ বিভাগ করৃ্মক জাবরকৃর্ ¯^v¯ ’̈ wewa কয় ারভায়ি অন্ুসরণ কয়র সীবর্র্ পবরসয়র 

কর্ মসূচীসর্ূহ পালন্ করা হয়ি।  

 

 
 

ধন্যিাদ্ায়ন্ত 

 

৩০-০৭-২০২১ 

(প্রয়েসর. ি. ইর্রান্ পারয়ভজ) 

সদ্সয সবচি 

জার্ীে বদ্িস উদ্যাপন্/পালন্ কবর্টি ও 

পবরচালক, োত্র-পরার্ি ম ও বন্য়দ্মিন্া বিভাগ।  

 


