
“চাই� ইি�ি�� ও িশ� ব�ব� �ফারাম” 
আেলাকিচ� সংকলন 

 

'চাই� ইি�ি�� ও িশ� ব�ব� �ফারাম' এর পিরক�না �হণ কেরেছন  

�জলা �শাসক ও �জলা �ািজে�ট, �লনা জনাব �মাহা�দ �হলাল �হােসন  

এবং এর বা�বায়ন কম �কা� �চা�ভােব এিগেয় িনে�ন িতিন। 

 

 

�পসা উপেজলায় "Child Integrity and Shishu Bangabandhu Forum" এর �ভ উে�াধন কেরন 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় িশ�াম�ী ডা. দী� মিন এম িপ মেহাদয়। 

 

মাননীয় �ধানম�ীর আ�জ�ািতক স�ক� িবষয়ক উপেদ�া ড. গওহর িরজভী ও �ানীয় সাংসদ আ�স সালাম �েশ �দী ক��ক 
�তরখাদার ইখির কােটংগা সরকাির মেডল িব�ালেয় 
 'চাই� ইি�ি�� ও িশ� ব�ব� �ফারাম'-এর উে�াধন 

 



“চাই� ইি�ি�� ও িশ� ব�ব� �ফারাম” 
আেলাকিচ� সংকলন 

 

৩০ িডেস�র, ২০১৯ তািরেখ িভে�ািরয়া ইনফ�া�� সরকাির �াথিমক িব�ালেয়  

'চাই� ইি�ি�� ও িশ� ব�ব� �ফারাম' এর �ভ উে�াধন  

 

 

১৭ নেভ�র, ২০১৯ তািরেখ �লনা সদেরর �রনগর সারকাির �াথিমক িব�ালেয় �জলা �শাসক মেহাদেয়র বা�বায়েন 'Child 

Integrity and Shishu Bangabandhu Forum' এর �ভ উে�াধন কেরন �লনা-২ আসেনর মাননীয় সংসদ 

সদ� জনাব �সখ সালাহউি�ন �েয়ল মেহাদয়। 



“চাই� ইি�ি�� ও িশ� ব�ব� �ফারাম” 
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জন�শাসন ম�ণালেয়র স�ািনত সিচব জনাব �শখ ইউ�ফ হা�ন মেহাদয় ক��ক �লনা মহানগরীর িশপইয়াড � সরকাির �াথিমক 

িব�ালেয় "Child Integrity and Shishu Bangabandhu Forum" এর �ভ উে�াধন 

 

 

�লনার ব�বাসী মা�িমক িব�ালেয় 'চাই� ইি�ি�� ও িশ� ব�ব� �ফারাম' এর �ভ উে�াধন কেরন মা�িমক ও উ� িশ�া 

িবভােগর স�ািনত সিচব জনাব �মাঃ মাহ�ব �হােসন মেহাদয় 
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স�ািনত সিচব, �াথিমক ও গণিশ�া ম�ণালয় জনাব �মাঃ আকরাম-আল-�হােসন ক��ক Child Integrity and 

Shishu Bangabandhu Forum উে�াধন 

 

 

২১ িডেস�র, ২০১৯ তািরেখ মি�পিরষদ িবভােগর স�ািনত সিচব জনাব �শখ �িজ�র রহমান, এনিডিস �লনার হ�ােন �রলওেয় 

সরকাির �াথিমক িব�ালেয় 'চাই� ইি�ি�� ও িশ� ব�ব� �ফারাম'-এর �ভ উে�াধন কেরন। 
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৭ িডেস�র, ২০১৯ তািরেখ কয়লাঘাটা সরকাির �াথিমক িব�ালেয় 

 'চাই� ইি�ি�� ও িশ� ব�ব� �ফারাম' এর �ভ উে�াধন কেরন  

�লনার িবভাগীয় কিমশনার জনাব ড. �ঃ আেনায়ার �হােসন হাওলাদার মেহাদয়। 

 

 

৩০ িডেস�র, ২০১৯ তািরেখ িদঘিলয়ায় আর. িড. এন. সরকাির �াথিমক িব�ালেয় 'চাই� ইি�ি�� ও িশ� ব�ব� �ফারাম' এর 

�ভ উে�াধন কেরন মাননীয় �ধানম�ীর একা� সিচব-২ জনাব ওয়ািহদা আ�ার মেহাদয়। 

 



“চাই� ইি�ি�� ও িশ� ব�ব� �ফারাম” 
আেলাকিচ� সংকলন 

 

�পসা উপেজলা পিরদশ �নকােল �নহাটী সরকাির �াথিমক িব�ালেয় 

'Child Integrity and Shishu Bangabandhu Forum' এর �ভ উে�াধন 

 

 

২৮/১১/২০১৯ তািরেখ �লনা মহানগেরর সকল �াথিমক িব�ালেয়র �ধান িশ�ক�� এর সােথ  

�াথিমক িশ�ার মােনা�য়েন 'চাই� ইি�ি�� ও িশ� ব�ব� �ফারাম' এর �িমকা শীষ �ক এক মতিবিনময় সভা 

 

 

'চাই� ইি�ি�� ও িশ� ব�ব� �ফারাম' এর �িমকা শীষ �ক মতিবিনময় সভা 
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জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান-�র �েদশ �ত�াবত�ন িদবেস '�িজববষ �' এর �ণগণনার �ভ �চনা এবং 

 'Countdown: �থম �হের �িজববষ �' অ��ােন �জলা �শাসন, �লনার আেয়াজেন ও ‘চাই� ইি�ি�� ও িশ� বংগব� 

�ফারাম’ এর �ব�াপনায় ১৯২০ জন িশ� ব�ব�র কে� �খ� ৭ই মােচ �র ঐিতহািসক ভাষণ পাঠ 

 

 

 

 



“চাই� ইি�ি�� ও িশ� ব�ব� �ফারাম” 
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১৯২০০ জন িশ� ব�ব� কে� কালজয়ী ঐিতহািসক ৭ই মােচ �র ভাষণ উপলে� �ড়া� ��িত�লক সভা ও ��স কনফাের� 

 

 
 

 
ঐিতহািসক ৭ই মাচ �েক �রণ করেত �জলা �শাসন, �লনার আেয়াজেন এবং 'চাই� ইি�ি�� ও িশ� ব�ব� �ফারাম' এর 

�ব�াপনায় আেয়ািজত হয় '১৯২০০ িশ� ব�ব� কে� কালজয়ী ৭ই মােচ �র ঐিতহািসক ভাষণ'।  

ব�ব�র জ�শতবষ � '�িজববষ �' �ক সামেন �রেখ ব�ব�র জ�সাল ১৯২০ এর ১০ �ণ অথ �াৎ ১৯২০০ জন িশ� ব�ব�র কে� 

উ�ািরত হয় ৭ই মােচ �র ভাষণ। 


