মুজিববর্ ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে জবজিএফজিএল এর কর্ষপজরকল্পনাাঃ
০১।

পজরচ্ছন্ন গ্রার্-পজরচ্ছন্ন শহর বাস্তবায়ন কায ষক্রর্
ক) পজরস্কার-পজরচ্ছন্নতা কায ষক্রর্;
খ) পজরস্কার-পজরচ্ছন্নতা িংক্রান্ত প্রচারণা এবং িনিম্পৃক্তকরণ কায ষক্রর্;
গ) র্াজিক জিজনং ডে পালন।

০২। আক্ষ্লাকিজ্জা ও অঙ্গিজ্জা কায ষক্রর্
ক) জেিক্ষ্ে র্জনটর/ক্ষ্বাে ষ ততজর;
খ) মুজিববক্ষ্র্ ষর ডলাক্ষ্গা িংবজলত ডকাট-জপন ততজর;
গ) গাড়ীক্ষ্ত িাঁটাক্ষ্নার িন্য মুজিববক্ষ্র্ ষর ডলাক্ষ্গা িংবজলত জিকার ততজর;
ঘ) আক্ষ্লাকিজ্জা (১৭ র্াচ ষ + পক্ষ্রর ২জদন এবং ২৬ র্াচ ষ + পক্ষ্রর ২জদন);
ঙ) বঙ্গবন্ধুর িীবনীর উপর ব্যানার, ডফস্টুক্ষ্ন সুিজজ্জতকরণ;
০৩। জেজিটাল র্াধ্যক্ষ্র্ প্রচার ও ডিশনাজর িংগ্রহ কায ষক্রর্
ক) ডকাম্পাজনর িকল জেজিটাল জেিক্ষ্ে প্যাক্ষ্নক্ষ্ল পজরস্কার-পজরচ্ছন্নতা িংজিষ্ট প্রচারণািহ অন্যান্য যাবতীয়
প্রচারণা;
খ) মুজিববর্ ষ উপলক্ষ্যে ব্যবহাক্ষ্রর জনজর্ত্ত মুজিববক্ষ্র্ ষর ডলাক্ষ্গাখজচত প্যাে ততজর;
গ) িাতীয় বাস্তবায়ন কজর্টি ডেক্ষ্ক িংগ্রহ কক্ষ্র জের্ িং প্রচার;
ঘ) মুজিববক্ষ্র্ ষর কায ষক্রর্ এলইজে র্জনটক্ষ্র/স্থানীয়ভাক্ষ্ব প্রচার এবং িাতীয় কজর্টিক্ষ্ত ডপ্ররণ;
ঙ) জ্বালাজন খাক্ষ্ত বঙ্গবন্ধুর অবদান িংক্রান্ত েকুক্ষ্র্ন্টজর ও তথ্যজচত্র, মুজিববক্ষ্র্ ষর জের্ িং এবং ৭ই র্াক্ষ্চ ষর ভার্ণ
জেিক্ষ্ে র্জনটক্ষ্রর র্াধ্যক্ষ্র্ প্রচার;
চ) ডকাম্পাজনর ডফিবুক ডপি-এ বা ওক্ষ্য়বিাইক্ষ্ট অেবা স্বতন্ত্রভাক্ষ্ব (পয ষাক্ষ্লাচনা-যাচাইকরতাঃ) জবজিএফজিএল
কর্তষক মুজিববর্ ষ নাক্ষ্র্ নতুন ডপি ডখালার র্াধ্যক্ষ্র্ মুজিববক্ষ্র্ ষর িাজব ষক কায ষক্রক্ষ্র্র িাক্ষ্ে ডকাম্পাজনর কর্ষকতষা ও
কর্ষচারীক্ষ্দর অংশগ্রহণ/অবগজত এবং তা িহি/অবাধ/দ্রুত করার ব্যবস্থা গ্রহণ।
০৪।

অন্যান্য কায ষক্রর্
ক)

িাতীয় পতাকা উক্ষ্ত্তালন (১৭ই র্াচ ষ, ২০২০);

খ)

জর্লাদ ও ডদায়া র্াহজফক্ষ্লর আক্ষ্য়ািন (১৭-৩১ র্াচ ষ, ২০২০ এর র্ক্ষ্ধ্য);

গ)

ডকাম্পাজন কর্তষক স্মরজণকা, গ্রন্থ, ডদয়াল পজত্রকা প্রকাশ;
মুজিববক্ষ্র্ ষর ডকন্দ্রীয় অনুষ্ঠাক্ষ্ন ডযাগদান;

ঘ)
ঙ)
চ)

আগার্ী ৩ বছক্ষ্রর র্ক্ষ্ধ্য ডপপারক্ষ্লি অজফি জহক্ষ্িক্ষ্ব গক্ষ্ড় ডতালা;
মুজিববক্ষ্র্ ষ িকল িাতীয় জদবি যোাঃ স্বাধীনতা জদবি, মুজিব নগর জদবি, িাতীয় ডশাক জদবি, জবিয় জদবি,
আন্তিষাজতক র্ার্তষভার্া জদবি ইতোজদ যোযে র্য ষাদা ও ভাবগাম্ভীক্ষ্য ষর িাক্ষ্ে উদযাপন;

ছ)

জ্বালাজন জনরাপত্তা জদবি, জবদ্যেৎ জ্বালাজন িপ্তাহ, উন্নয়ন ডর্লািহ অন্যান্য ডর্লায় অংশগ্রহণ;

ি)

জবজিএফ স্কুল এন্ড কক্ষ্লি-এ িাংস্কৃজতক অনুষ্ঠান, আক্ষ্লাচনা, কুইি, জবতকষ, কজবতা ও জচত্রাঙ্কন
প্রজতক্ষ্যাজগতা, বই ডর্লা, আনন্দ ডভাি ইতোজদর আক্ষ্য়ািন;

ঝ)

জবজিএফ স্কুল এন্ড কক্ষ্লি কর্তষক স্মরজণকা, গ্রন্থ, ডদয়াল পজত্রকা প্রকাশ;

ঞ)

কর্ষকতষা ও কর্ষচারীক্ষ্দর স্বপ্রক্ষ্ণাজদত হক্ষ্য় ১ ঘন্টা ডবজশ কাি করা;

ট)

র্ন্ত্রণালয়, ডপক্ষ্রাবাংলা, ডিলা প্রশািন ও অন্যান্য ডযক্ষ্ত্রর গৃহীত কায ষক্রর্ পালন।

