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স্বাধীনতা সুফণ যজয়ন্তী উরদযে শখ ারানা জাতীয় যুফ উন্নয়ন ইনরিটিউট কর্তক
য গৃরত কভযসূরচিঃ
ক্ররভক
নাং
(১)
০১

০২

০৩

গৃীত কভযসূরচ
(২)
ফঙ্গফন্ধুয স্বদদ
প্রতোফতযন রদফ

জারতয জনক ফঙ্গফন্ধু
শখ মুরজবুয যভান
এয জন্মতফারল যকী
এফাং জাতীয় রশু
রদফ

স্বারধনতা রদফ
উদমান

কভযসূরচ ফাস্তফায়দনয
ভয়কার
(৩)
১০ জানুয়াযী ২০২০
ররিঃ

১৭ ভাচ য ২০২১ ররিঃ

ফাস্তফায়ন অগ্রগরতয ফতযভান অফস্থা
(৪)
১) শখ ারনা জাতীয় যুফ উন্নয়ন ইনরিটিউদটয শকাদ যয
প্ররযণাথীদদয অাংগ্রদণ “ফঙ্গফন্ধু ও ফাাংরাদদ” রদযানাদভ
যচনা প্ররতদমাগীতায আদয়াজন কযা শয়দছ।
২) ইনরিটিউদটয অফকাঠাদভা ও আরঙ্গনা রফরবন্ন স্থানায়
আদরাকজ্জ্বায ব্যফস্থা কযা দয়দছ।
১) কার ১০:০০টায় শকদেয অবেন্তদয কভযকতযা-কভযচাযীদদয
রশু ন্তানদদয রনদয় জারতয জনক ফঙ্গফন্ধু শখ মুরজবুয
যভান এয জন্মতফারল যকী উরদযে রচত্াাংকন প্ররতদমারগতা
আদয়াজন কযা দয়দছ।
২) কার ১১:৩০টায় কভযকতযা ও কভযচাযীদদয অাংগ্রদণ
প্রীরত বররফর প্ররতদমারগতায আদয়াজন কযা দয়দছ।

২৬ ভাচ য ২০২১ররিঃ

৩) রফকার ৫:০০টায় জারতয রতায জন্মত ফারল যকী উরদযে
ইনরিটিউদটয শকেীয় ভরজদদ রভরাদ ও শদায়া ভারপর
আদয়াজন কযা দয়দছ।
১) ২৬ ভাচ য সূদম যাদদয়য াদথ াদথ ইনরিটিউদটয রযচারক
জনাফ শভািঃ রভজানুয যভান ভদাদদয়য শনর্তদে জাতীয়
তাকা উদতারন কযা দয়দছ।
২) কার ৭:০০টায় ইনরিটিউদটয রযচারক ভদাদদয়য
শনর্তদে কভযকতযা-কভযচাযী ও প্ররযণাথীদদয অাংগ্রদণ ভান
মুরিযুদেয ীদদদয স্মৃরতয উদেদে াবাযস্থ জাতীয়
স্মৃরতদৌদধ পুস্পস্তফক অযণ কযা দয়দছ।
৩) কার ৯:৩০টায় শকদেয ইনরিটিউদটয ফফাকাযী
কভযকতযা-কভযচাযীদদয রশু ন্তানদদয অাংগ্রদণ রচত্াাংকন
প্ররতদমারগতায আদয়াজন কযা দয়দছ।
৪) কার ১১:৩০ টায় শকদেয ইনরিটিউদটয প্ররযণাথীদদয
অাংগ্রদণ প্রীরত বররফর শখরায আদয়াজন কযা দয়দছ।
৫) ইনরিটিদটয ভরজদদ ফাদ শমায স্বাধীনতা যুদে ীদদদয
আত্মায ভাগদপযাত কাভনা কদয রভরাদ ও শদায়া ভারপদরয
আদয়াজন কযা দয়দছ।
৬) ইনরিটিউদটয অরডদটারযয়াদভ ন্ধ্ো ৬:৩০টায় প্ররযণাথী
এফাং শকদেয অবেন্তদযয রশুদদয অাংগ্রদণ াাংস্কৃরতক
অনুষ্ঠান ও পুযস্কায রফতযণীয আদয়াজন কযা দয়দছ।

ভন্তব্য
(মরদ থাদক)
(৫)

ক্ররভক
নাং
(১)
০৪.

০৫

গৃীত কভযসূরচ

কভযসূরচ ফাস্তফায়দনয
ভয়কার
(৩)
২৭ ভাচ য ২০২১ররিঃ

(২)
‘স্বাধীনতায সুফণ য
জয়ন্তী : স্বদপান্নত শদ
শথদক উন্নয়নীর
ফাাংরাদদ’ উদমান। ২৮ ভাচ য ২০২১ররিঃ
স্বাধীনতায ভান
স্থরত, জারতয জনক
ফঙ্গফন্ধু শখ মুরজবুয
যভান এয াাদাত
ফারল যকী ও জাতীয়
শাক রদফ ারন।

১৫ আগি ২০২১রর:

ফাস্তফায়ন অগ্রগরতয ফতযভান অফস্থা
(৪)
কার ১০:০০টায় ইনরিটিউদটয কভযকতযা -কভযচাযী এফাং
প্ররযণাথীদদয অাংগ্রদণ ম যাররর অনুরষ্ঠত দয়দছ।
রফকার ০৩:০০টায় ‘রূকপ ২০৪১ : উন্নত ও মৃে ফাাংরাদদ’
রফলয়ক আদরাচনা বা।
১) সূদম যাদদয়য াদথ াদথ ইনরিটিউদট জাতীয় তাকা
উদতারন ও অধ যরনরভত যাখা দয়দছ।
২) কার ৭:০০টায় ভারযচারক ভদাদদয়য শনর্তদে কভযকতযা
ও কভযচাযী ইনরিটিউদটয অবেন্তদয স্থারত ফ½ফন্ধুয
প্ররতকৃরতদত পুস্পস্তফক অযণ কযা দয়দছ।
৩) কার ৭:৩০টায় শকরেয় জাদভ ভরজদদ রফত্ খতদভ
শকাযআন অনুরষ্ঠত দয়দছ।
৪) জারতয জনক ফঙ্গফন্ধু শখ মুরজবুয যভান এয াাদাত
ফারল যকী উরদযে কার ১০.০০ টায় ইনরিটিউদটয
অরডদটারযয়াদভ কভযকতযা ও কভযচাযীদদয রশুন্তানদদয
অাংগ্রদণ রচত্াাংকন প্ররতদমারগতা আদয়াজন কযা দয়দছ।
৫) কার ১১.০০ টায় শখ ারনা জাতীয় যুফ উন্নয়ন
ইনরিটিউদটয প্রারনক বফদনয াভদন ভারযচারক
ভদাদয় কর্তযক “শাকাত আগষ্ট” নাদভ শদয়াররকা উদন্মাচন
কযা দয়দছ।
৬) দুপুয ১:৩০ টায় ইনরিটিউদটয শকেীয় জাদভ ভরজদদ
ফ½ফন্ধু শখ মুরজবুয যভান রযফাদযয ীদ দস্যদদয
রূদয ভাগদপযাত কাভনা কদয রভরাদ ও শদায়া ভারপর
আদয়াজন কযা দয়দছ।
৭) দুপুয ২.৩০ টায় জারতয জনক ফ½ফন্ধু শখ মুরজবুয যভান
এয ৪৬ তভ াাদত ফারল যকী উরদযে ডকুদভন্টাযী
প্রদযন,“ফ½ফন্ধু ও ফাাংরাদদ” ীল যক আদরাচনা বা
আদয়াজন কযা দয়দছ; ভারযচারক ভদাদশয়য বারতদে
অনুরষ্ঠত আদরাচনা বায় প্রধান আদরাচক রদদফ উরস্থত
রছদরন প্রদপয ড. খুযরদা শফগভ াঈদ, জাাঙ্গীযনগয
রফশ্বরফদ্যারয় এফাং রফদল অরতরথ রছদরন জনাফ শভািঃ জারকয
শাদন এভরডএ, রফরএটির াবায ঢাকা।
৮) আদরাচনা বায শদল ইনরিটিউদটয কভযকতযা-কভযচাযী
এফাং রশুদদয অাংগ্রদণ শাকগাঁথা উস্থান কযা য়।

ভন্তব্য
(মরদ থাদক)
(৫)

ক্ররভক
নাং
(১)
০৬

গৃীত কভযসূরচ

কভযসূরচ ফাস্তফায়দনয
ভয়কার
(২)
(৩)
প্রারতষ্ঠারনক কাম যক্রদভয অগ্রগরতিঃ
ক) গদফলণা
২০২১ ররিঃ

ফাস্তফায়ন অগ্রগরতয ফতযভান অফস্থা
(৪)
Role of Sheikh Hasina National Institute of
Youth Development : Utilization of
Demographic dividend and Its Economic
Implication রফলদয় ০১টি গদফলণা কযা দয়দছ।

খ) কভযারা

১০ ভাচ য, ২০২১ ররিঃ

“Academic Plan of Action of Sheikh Hasina
National Institute of Youth Development”
রফলয়ক কভযারা আদয়ারজত দয়দছ।

গ) প্ররযণ

২০২১ ররিঃ

অত্ প্ররতষ্ঠাদনয আওতায় ০৮টি রফলদয় ৩০টি প্ররযণ শকাদ যয
ভাধ্যদভ শভাট ১৩৯৫জন প্ররযণাথীদদয প্ররযণ প্রদান কযা
দয়দছ। মায ভদধ্য ১০৭২ জন যুফ ও ৩২৩ জন যুফ ভররা।

ঘ) প্রকানা

২০২১ ররিঃ

০২টি রনউজ শরটায প্রকা কযা দয়দছ।

ঙ) প্রারনক

২০২১ ররিঃ

অস্থায়ীবাদফ যাজস্বখাদত ৪৫টি দ সৃরজত দয়দছ।

চ) প্রজ্ঞান

ছ) আরথ যক শকাড

জ) ভদঝাতা স্মাযক
স্বাযয (MoU)

০৮ জুরাই ২০২১ ররিঃ

শখ ারনা জাতীয় যুফ উন্নয়ন ইনরিটিউট কভযচাযী চাকুযী
প্ররফধানভারা ২০২১ প্রণয়ন কযা দয়দছ।

-

শখ ারনা জাতীয় যুফ উন্নয়ন ইনরিটিউদটয অনুকূদর একটি
আরথ যক শকাড প্রদান কযা দয়দছ এফাং উি শকাদড অথ য ছাড়
দয়দছ। শ অনুমায়ী কাম যক্রভ চরভান যদয়দছ।

১১ শদেম্বয
২০২১ররিঃ

শখ ারনা জাতীয় যুফ উন্নয়ন ইনরিটিউদটয অনুকূদর
ফাাংরাদদ প্রারণম্পদ গদফলণা ইনরিটিউট কর্তযক ৩.৩৮ একয
জরভ স্তান্তরযত দয়দছ। উি অনুষ্ঠাদন ফাাংরাদদ প্রারণম্পদ
ভন্ত্রণারদয়য ভাননীয় ভন্ত্রী জনাফ শযজাউর করযভ এভর প্রধান
অরতরথ রদদফ উরস্থত রছদরন। ত্ান ও দুদম যাগ ভন্ত্রণারদয়য
দারয়দে রনদয়ারজত ভাননীয় প্ররতভন্ত্রী ডািঃ শভািঃ এনামুয যভান
এভর, যুফ ও ক্রীড়া ভন্ত্রণারয় ম্পরকযত াংদীয় স্থায়ী
করভটিয ভাননীয় শচয়াযম্যান জনাফ আব্দুল্লা আর ইরাভ
জোকফ এভর রফদল অরতরথ এফাং যুফ ও ক্রীড়া ভন্ত্রণারয় এয
ভাননীয় প্ররতভন্ত্রী জনাফ শভািঃ জারদ আান যাদর এভর
বারত রদদফ উরস্থত রছদরন। এছাড়াও ফাাংরাদদ জাতীয়
াংদদয যুফ ও ক্রীড়া ভন্ত্রণারয় ম্পরকযত াংদীয় স্থায়ী
করভটিয দস্যবৃন্দ উরস্থত রছদরন।

ভন্তব্য
(মরদ থাদক)
(৫)

