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আ কানেনও জাতীয়ভােব
পািলত হয় নানা কমসিূচ।

িদবসিট উপলে  জাতীয় পতাকা উে ালন, আেলাচনা সভা, ব ব রু িতকৃিতেত া িনেবদন, গাড অব
অনার দান, চকাওয়াজ দশনসহ িবিভ  কমসিূচর আেয়াজন করা হয়। িদবসিট পালেন ধানমি ডর ৩২
ন ের জািতর িপতা ব ব  ু শখ মিুজবরু রহমােনর িতকৃিতেত া জানােত সব েরর জনতার ঢল নােম।

ধানম ী শখ হািসনা সকাল ৭টায় ব ব রু িতকৃিতেত ফুল িদেয় পু াঘ  অপণ কেরন। পু বক
অপেণর পর ধানম ী াধীনতার পিত ব ব রু িৃতর িত া  জানােত সখােন িকছু ণ  নীরেব
দািঁড়েয় থােকন। আওয়ামী লীেগর সভােন ী িহেসেবও শখ হািসনা দেলর ক ীয় নতােদর সে  িনেয়
দেলর প  থেক ব ব রু িতকৃিতেত আেরকবার পু বক অপণ কেরন।

এ সময় ক ীয় নতৃবৃ  উপি ত িছেলন। পের যবুলীগ, ছা লীগ,  মিহলা আওয়ামী  লীগ,  যবু মিহলা
লীগ, ােসবক লীগ, িমক লীগ ও কৃষক লীগসহ আওয়ামী লীেগর অ সংগঠেনর নতারা ব ব রু

িতকৃিতেত পু বক অপণ কেরন। এরপর িবিভ  রাজৈনিতক,  সামািজক,  সাং িৃতক ও পশাজীবী
সংগঠেনর নতা-কমীসহ সব েরর মা ষ সািরব ভােব  জািতর িপতার িতকৃিতেত পু বক অপেণর
মাধ েম তার িত গভীর া িনেবদন কেরন। এর আেগ মিুজবনগর িদবস উপলে  সকাল সােড় ৬টায়
দেলর ক ীয় কাযালয়, ধানমি ডর ৩২ ন ের ব ব ু ভবন ও সারা দেশ সংগঠেনর কাযালেয় জাতীয় ও

  ইে ফাক িরেপাট
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

দলীয়  পতাকা  উে ালন  করা  হয়।  এ  ছাড়া,  মেহরপুেরর  বদ নাথতলা  ােমর  আ কানেন  ক ীয়
আওয়ামী লীেগর উেদ ােগ পৃথক কমসিূচ পািলত হয়। মিুজবনগেরর কমসিূচর মেধ  িছল সকাল ৬টায়
জাতীয় ও দলীয় পতাকা উে ালন, সকাল ১০টায় মিুজবনগর িৃতেসৗেধ পু বক অপণ, সকাল সায়া
১০টায় গাড অব আনার দান এবং সকাল সােড় ১০টায় শখ হািসনা মে  মিুজবনগর িদবেসর জনসভা।

ডাকিটিকট অবমু  করেলন জয়

মিুজবনগর  িদবস  উপলে  ারক  ডাকিটিকট  অবমু  করেলন  সজীব  ওয়ােজদ  জয়।  ঐিতহািসক
মিুজবনগর  িদবস  ২০১৯  উপলে  বাংলােদশ  ডাক  অিধদ র  দশ  টাকা  মলূ মােনর  একিট  ারক
ডাকিটিকট কাশ কেরেছ। এছাড়া দশ টাকা মলূ মােনর একিট উে াধনী খাম, ৫ টাকা মলূ মােনর একিট
ডাটা কাশ ও একিট িবেশষ িসলেমাহর ব বহার করা হেয়েছ। ধানম ীর তথ  ও যাগােযাগ যিু
িবষয়ক উপেদ া সজীব ওয়ােজদ জয় গতকাল বাংলােদশ সিচবালেয় ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভােগর
সে লন কে  এই ারক ডাকিটিকট অবমু  কেরন।

ডাক,  টিলেযাগােযাগ  ও তথ যিু  ম ী  মা াফা  জ ার,  ডাক ও টিলেযাগােযাগ  িবভােগর সিচব
অেশাক মার িব াস এবং ডাক িবভােগর মহাপিরচালক এস এস ভ  এ সময় উপি ত িছেলন।
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