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তাশরখ: ১১.১২.২০১৮

কর্মসূশি (সাংদশাশিত)
১৬ শিদসম্বর র্হান শবজয় শেবস ২০১৮ যথাযথ র্য মাোর সাদথ উদযাপন উপলদক্ষ বাাংলাদেশ ললাক-প্রশাসন
প্রশশক্ষণ লকদন্দ্র শনদনাক্ত কর্মসূশি গ্রহণ করা হদয়দে:
ক্রঃ নাং
সর্য় ও তাশরখ
১
১৫-১৭ শিদসম্বর ২০১৮

কর্মসূশি
শবশপএটিশস আদলাক-সজ্জা এবাং রশিন পতাকায় সশজ্জতকরণ

২

১৫-১৬ শিদসম্বর ২০১৮ শবশপএটিশস স্কুল এন্ড কদলদজর োত্র-োত্রীদের জন্য শবশপএটিশস’র মুশক্তযুদ্ধ
সকাল: ০৯:০০ টা হদত গ্যালারী উন্মুক্ত রাখা হদব
রাত: ০৯:০০ টা

৩

১৫-২১ শিদসম্বর ২০১৮ কর্মকতমা, কর্মিারী ও প্রশশক্ষণাথীদের জন্য শবশপএটিশস’র মুশক্তযুদ্ধ গ্যালারী
সকাল: ০৯: ০০টা হদত উন্মুক্ত থাকদব
রাত: ০৯:০০ টা

৪

১৫ শিদসম্বর ২০১৮

প্রীশত ফুটবল প্রশতদযাশিতা

শবকাল: ০৩:০০ টা

ক) শবদশষ বুশনয়াশে (DoR ও LGED) বনার্ শবদশষ বুশনয়াশে
(শবশসএসআইআর ও এশসশস)
খ) শবশপএটিশস অশিসাস ম ক্লাব বনার্ কর্মিারী ক্লাব

স্থান
শবশপএটিশস অশিস িত্বর
ও ভবনসমূহ

একাদিশর্ক ভবন

শবশপএটিশস স্কুল এন্ড
কদলজ র্াঠ

ি) শবশপএটিশস স্কুল বনার্ শবশপএটিশস কদলজ

১৬ শিদসম্বর ২০১৮
১

সূদয মােদয়র সাদথ সাদথ

২

সকাল: ০৬:৪০ টা

৩

সকাল: ০৯:০০ টা

অনানুষ্ঠাশনকভাদব জাতীয় পতাকা উদতালন

লকন্দ্রীয় অভযথ মনার সার্দন

লরক্টর র্দহােদয়র লনতৃদত্ব সাভার জাতীয় স্মৃশতদসৌদি পুস্পস্তবক অপমণ অভযথ মনার সার্দন হদত যাত্রা
শুরু

৪
৫
৬
৭

৮
৯

শবশপএটিশস’র কর্মিারী, িলর্ান সকল লকাদস মর প্রশশক্ষণাথী এবাং অভযথ মনা-স্কুল এন্ড কদলজশবশপএটিশস স্কুল এন্ড কদলজ এর শশক্ষক শশক্ষাথীদের অাংশগ্রহদণ রযালী র্াদকমট এলাকা-অভযথ মনা
সকাল: ০৯: ৩৫ টা
লরক্টর র্দহােয় কতৃমক গ্রন্থািাদর মুশক্তযুদ্ধ কণ মাদর নতুন স্থাশপত স্বািীনতা
গ্রন্থািার ভবন
যুদদ্ধর মুযরাল পশরেশমন
সকাল: ০৯:৩০ টা
শবশপএটিশস স্কুল এন্ড কদলজ-এর োত্র-োত্রীদের অাংশগ্রহদণ শবতমক, শবশপএটিশস স্কুল এন্ড
শিত্রাঙ্কন, আবৃশত এবাং লেশাত্নদবািক িাদনর প্রশতদযাশিতা (১৬ শিদসম্বর
কদলজ
এর পূদব ম কশতপয় প্রশতদযাশিতা সম্পন্ন করা হদব) এবাং পুরস্কার শবতরণ
সকাল: ১১:০০ টা
শবশপএটিশস স্কুল এন্ড কদলজ-এর োত্র-োত্রীদের অাংশগ্রহদণ প্রীশত শবশপএটিশস স্কুল এন্ড
শক্রদকট ম্যাট টি-২০ প্রশতদযাশিতা
কদলজ র্াঠ
সকাল: ১০:৩০ টা হদত আদলািনাসভা:
অশিটশরয়ার্
দুপুর ১১:৩০ টা
‘‘সুখী সমৃদ্ধ বাাংলাদেশ িঠদনর লদক্ষয শিশজটাল প্রযুশক্তর সাব মজনীন
ব্যবহার এবাং মুশক্তযুদ্ধ” শীষ মক আদলািনা
দুপুর: ১১:৩০ টা হদত সাাংস্কৃশতক অনুষ্ঠান
অশিটশরয়ার্
দুপুর: ১২:৩০ টা
বাে লজাহর

শবশপএটিশস জাদর্ র্সশজদে শবদশষ লর্ানাজাত

শবশপএটিশস জাদর্ র্সশজে

২|

কতৃমপদক্ষর অনুদর্ােনক্রদর্ এ কর্মসূশি জাশর করা হদলা।
স্বাক্ষশরত/(দর্াঃ শসশিকুর রহর্ান)
পশরিালক (প্রশাসন)

শবতরণ:
১। সকল এর্শিএস, শবশপএটিশস, সাভার, ঢাকা।
২। লকাস ম পশরিালক (সকল), শবশপএটিশস, সাভার, ঢাকা।
৩। সকল পশরিালক, শবশপএটিশস, সাভার, ঢাকা।
৪। শসদের্স এনাশলে (অ. ো.), শবশপএটিশস, সাভার, ঢাকা (দকদন্দ্রর ওদয়বসাইদট প্রকাদশর অনুদরািসহ)
৫। উপপশরিালক (অথ ম), শবশপএটিশস, সাভার, ঢাকা।
৬। অধ্যক্ষ, শবশপএটিশস স্কুল এন্ড কদলজ, সাভার, ঢাকা।
৭। শপএসটু লরক্টর (দরক্টর র্দহােদয়র সেয় অবিশতর জন্য), শবশপএটিশস, সাভার, ঢাকা।
৮। সািারণ সম্পােক, শবশপএটিশস, অশিসাস ম ক্লাব, সাভার, ঢাকা।
৯। সািারণ সম্পােক, শবশপএটিশস র্শহলা ক্লাব, সাভার, ঢাকা।
১০। সহসভাপশত/সািারণ সম্পােক, শবশপএটিশস জাদর্ র্সশজে।
১১। সভাপশত, শবশপএটিশস কর্মিারী ক্লাব, সাভার, ঢাকা।

