
জাতির তিিা বঙ্গবন্ধু শলখ মুতজবুর রমানের জন্মলিবাত িকী শি শমাোংা উিনজার কায িক্রম 

 

 

 

উিনজা তেব িাী অতিানরর কায িায়, শমাোংা, বানগরাট। 

 

১। প্রতিটি তলক্ষা প্রতিষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু ও মুতিযুদ্ধ এবোং এতিতজ কর্ িার স্থািে। 

 

২। তকনলারীনের জন্য তেরািে এবোং সুরতক্ষি শেঞ্জ রুম। 

 

৩। েেী িতরচ্ছন্নিা কম িসূেী। 

 



৪। তেরািে আবাে বার জন্য। 

 

৫। ম াোংলা উপজেলার প্রতিটি পতরবাজরর েন্য সুজপয় পাতির ব্যবস্থা করা 

 

৬। শমাোংা উিনজায় লিভাগ কুকুনর কামড়ানো শরাগীনক তবো মূনে RABIES VACCINE প্রোর্ করা। 

 



* উিনজা মাধ্যতমক তলক্ষা অতি, শমাোংা, বানগরাট। 

 

১। তলক্ষক কম িোরী ও তলক্ষার্থীনের মযশ মনিা উিতস্থতি তেতিি করনর্র জন্য প্রনিেক প্রতিষ্ঠানে “তিতজটা াতজরা” এর ব্যবস্থা 

করা। 

২। মুতিযুদ্ধ ও জাতির জেক বঙ্গবন্ধু শলখ মুতজবুর রমাে এর উির প্রতিষ্ঠাে িয িানযশ ধারাবাতক কুেইজ প্রতিনযাতগিার ব্যবস্থা করা।  

৩। উিশজা িয িানযশ তিনবটিোং ক্লাব তিতর করা এবোং এর মাধ্যনম প্রতিষ্ঠাে , ইউতেযশে এবোং উিনজা িয িানযশ তবিকি প্রতিনযাতগিার 

আনযশাজে করা। ( ০৬ মা অন্তর) 

৪। বঙ্গবন্ধু শলখ মুতজবুর রমাে ও মুতিযুদ্ধ কে িার মুতিযুনদ্ধর বঙ্গবন্ধুর জীবেী তভতিক বই োংরক্ষনর্র ব্যবস্থা করা । 

৫। উিনরাি কাজগুনা যর্থাযর্থভানব প্রতিিাে করার জন্য প্রতিষ্ঠােগুত তেযশতমি িতরেল িে করা  

 

* উিনজা কৃত অতি শমাোংা 

১। মুতজববন ি শমাোংা উিনজার ০৬টি ইউতেযশনে ০৬ টি  

২। শিৌরভায় ০১টি  

৩। উিনজাযশ বৃৎ িতরনর ০১টি 

ব িনমাট ০৮টি কৃত শমা আনযশাজনের িতরকল্পো রনযশনে। 

 

*  উিনজা মৎস্য েপ্তর 

১। উিনজা কর্তিক তেধ িাতরি স্থাে মুন বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধাঘ ি তেনবেে এবোং তেজস্ব শলাগাে প্রেল িে।  

২। মৎস্য োংরক্ষর্ আইে বাস্তবায়ে। 

৩। জািীয় মৎস্য প্তা আনরা উৎা উতিিোর মাধ্যনম উেযািে।  

৪। শিাোমাে অবমুিকরর্। 

৫। sea weed প্রেল িেী খামার স্থািে ও ব্যবস্থািো। 

৬। প্রতি মানর তেধ িাতরি তেনে মৎস্য শবা।  

৭। মৎস্য োত ও মৎস্যজীতব প্রতলক্ষর্(প্যানকজ তভতিক)। 

৮। মৎস্যজীতব/শজননের িাতকা াোগােকরর্। 

৯। মানের াট/বাজার ও ইউতেয়ে িতরনে মৎস্য আইে োংক্রান্ত তবনবাি ি স্থািে। 

১০। গ্রাম/ওয়াি ি ও তেোংড়ী শঘনরর মাটি িাতে তবতভন্ন শভৌি গুর্াবী িতরক্ষার কোম্প িতরোো। 

১১। মা ইতনলর প্রধাে প্রজেে ও জাটকা শমৌসুনম মৎস্য োংকক্ষে আইে বাস্তবায়ে। 

১২। তেোংতড় োতনের উৎাতি করার জন্য মৎস্য োতনের মানে ঋর্ তবিরর্। 

 

 

 


