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মুসজববদ ের শলাগানিঃ "মুসজববদ ের অ্ঙ্গীিার
উন্নয়ন-অ্থ োয়দনর উৎ দব পসুঁ জবাজার"
১৭ই মাে ে, ২০২০ তাসরখ জাসতর সতা বঙ্গবন্ধু শলখ মুসজবুর রমাদনর জন্ম লতবাস েিীদত িসমলন ভবদন জাতীয় তািা উদতান
এবাং ধানমসন্ড ৩২ নম্বদর জাসতর সতার প্রসতকৃসতদত পষ্পস্তবি অ্েন।
সবসনদয়াগিারীদদর জন্য পসুঁ জবাজার াংক্রান্ত ি তথ্য মৃদ্ধ "Bangabandhu Investor Information Platform" োলুিরণ।
িসমলন ির্তেি "বঙ্গবন্ধু শলখ মুসজবুর রমাদনর জন্ম লতবাস েিী উদযান" এর উদবাধনী অ্নুষ্ঠান এবাং বঙ্গবন্ধুর বণ োঢয জীবদনর উর
শসমনার আদয়াজন।
িসমলন ভবন সুসিত িরণ ও ১৭ই মাে ে, ২০২০ইাং শথদি ৩১শল মাে ে, ২০২০ য েন্ত আদািিা ।
িসমলদনর ি িমেোরীর অ্াংলগ্রদণ টুঙ্গঙ্গাড়া সরদলেন, বঙ্গবন্ধুর মাসধদত শ্রদ্ধা সনদবদন, বৃক্ষদরাণ এবাং স্কু সলক্ষাথীদদর মদে
বই সবতরণ।
িসমলদন িমেরত ি শশ্রণীর িমেোরীর ন্তানদদর জন্য বঙ্গবন্ধু শমধাবৃসত প্রেন।
সসিউসরটিজ িসমলন ভবদন বঙ্গবন্ধু িণ োর স্থান ও িক্ষ াংগ্ন শদয়াদ বঙ্গবন্ধুর ছসব, সভসিও, শাস্টার/ব্যানার প্রদলেন ও
শমইনদগইট াংগ্ন উভয় াদলর শদয়াদ শটরাদিাটা স্থান।
সসিউসরটিজ িসমলন ভবদন বঙ্গবন্ধুর প্রসতকৃসত এবাং প্রসতকৃসত াংগ্ন স্থাদন "বঙ্গবন্ধু শ্যামীমা" স্থান।
াংসিষ্ট ির্তেদক্ষর অ্নুমসত প্রাসি াদদক্ষ রাজধানীর শিান এিটি ড়িবীদ বঙ্গবন্ধু স্মারি সনমোণ।
সবসনদয়াগিারীদদর জন্য "Customer Complaint Address Module (CCAM)" এ মুসজববদ ের শাদগা ও শলাগান এবাং
এতদাংক্রান্ত সরাংখ্যান অ্ন্তর্ভেসি।
িসমলদনর "সবসনদয়াগ সলক্ষা" িমেসূসেদত বঙ্গবন্ধুর অ্থ েননসতি ভাবনা অ্ন্তর্ভেসি।
পসুঁ জবাজাদরর ি অ্াংলীজদনর অ্াংলগ্রদণ ভা অ্নুষ্ঠান, মুসজবব ে উদযাদন তাঁদদর স্ব-স্ব প্রসতষ্ঠাদনর সরিল্পনা প্রণয়ন এবাং
বাস্তবায়ন অ্গ্রগতী য েদবক্ষণ।
সবশ্ব সবসনদয়াগিারী িা ান িরার ালাাসল এিই াদথ মুসজবব ে উদক্ষয পসুঁ জবাজাদরর ি অ্াংলীজদনর অ্াংলগ্রদণ
শবা িা ান ।
পসুঁ জবাজাদরর ি অ্াংলীজদনর অ্াংলগ্রদণ োিসর শমার (Job Fair) আদয়াজন ।
Bangladesh Academy for Securities Markets (BASM) ির্তেি সবশ্বসবদ্যাদয়র সলক্ষাথীদদর অ্াংলগ্রদণ বঙ্গবন্ধুর বণ োঢয
জীবন ও িদমের উর কুইজ, রেনা প্রসতদযাসগতা অ্সসিয়াি আদয়াজন।
বাজার অ্াংলীজনদদর সনদয় সদিাসজয়াম আদয়াজন।
বঙ্গবন্ধু শলখ মুসজবুর রমাদনর জন্মলত বাস েিী উদক্ষয সলক্ষাথীদদর মাদঝ বঙ্গবন্ধুর উর রসেত বই সবতরণ।
িসমলদনর ওদয়বাইট, ইদমই এবাং যাবতীয় ত্র শযাগাদযাদগ (মুসজব ব ে, ১৭ মাে ে ২০২০-১৭ মাে ে ২০২১) মুসজববদ ের শাদগা ও
শলাগান ব্যবার এবাং িসমলদনর ওদয়বাইদট জাসতর সতা বঙ্গবন্ধু শলখ মুসজবুর রমাদনর জন্মলত বাস েিীর ক্ষণ গণনা প্রদলেন এবাং
এতদাংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য প্রিাল।
দািসরি িাদজ ব্যবহৃত শনাট প্যাি, খাম ও িদম মুসজবব ে ও িসমলদনর সিসত শাদগা ও শলাগান ব্যবার এবাং মুসজবব ে ও
িসমলদনর সিসত শাদগা ও শলাগান ম্বসত সস্টিার সবসভন্ন িাদজ ও িসমলন ভবদন ব্যবার।
িসমলদনর িমেোরীদদর সরবার ও ন্তানদদর অ্াংলগ্রদণ বঙ্গবন্ধুর উর সনসমেত েসিত্র প্রদলেন, রেনা ও সেত্রাঙ্কন প্রসতদযাসগতা,
এবাং িমেোরীদদর ন্তানদদর মাদঝ বই সবতরণ।
বঙ্গবন্ধু শলখ মুসজবুর রমাদনর জন্মলত বাস েিী উদযান উদক্ষয রিদান িমেসূসে আদয়াজন।
সনয়সমত ক্রীড়া ও াাংস্কৃসতি িমেিান্ড আদয়াজদনর দক্ষয িসমলন ভবদন বঙ্গবন্ধু ক্রীড়া ও াাংস্কৃসতি শিন্দ্র সনমোণ।
বঙ্গবন্ধু শলখ মুসজবুর রমাদনর জন্মলত বাস েিী উদযান উদক্ষয িসমলন ভবদনর যাবতীয় সরষ্কার সরচ্ছন্নতা, বুজায়ন এবাং
িীটতঙ্গ সনয়ন্ত্রন।
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