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[প্রমিষ্ঠািা: জামিয মিা ফঙ্গফন্ধু শখ মুমজবুয যভান] 

আগাযগাঁও, শন্ডয ফাাংরানগয, ঢাকা ১২০৭ 

 

 

 

 ৼশপ্র মফজ্ঞমিৼ 

মফত্র ঈন্ডে মভরাদুন্নফী (া) ১৪৪১ মজময উরন্ডে ইরামভক পাউন্ডেন্ডনয উন্ডযান্ডগ 

৯ নভেম্বর শেন্ডক শুরু ন্ডে ১৫ মেনব্যাম অনুষ্ঠান 

ঢাকা, বৃহস্পতিফায, ৭ নন্ডবম্বয ২০১৯ৼ 

মোমে ধভীয় ভম যাো ও বাফগাম্ভীম য মযন্ডফন্ড আগাভী ১০ নন্ডবম্বয যমফফায াযান্ডেন্ড ১৪৪১ তহজতর ন্ডনয 

মফত্র ঈন্ডে মভরাদুন্নফী (া) উেমামি ন্ডফ। এ উরন্ডে ইরামভক পাউন্ডেন্ডনয উন্ডযান্ডগ আগাভী (৯ নন্ডবম্বয) 

মনফায শেন্ডক শুরু ন্ডে ১৫ মেনব্যাম অনুষ্ঠানভারা।  

উন্ডবাধনী অনুষ্ঠান: ৯ নভেম্বর মনফায ফাে ভাগমযফ ফায়তুর মুকাযযভ জািীয় ভমজন্ডেয পূফ য াান্ডন 

উন্ডবাধনী অনুষ্ঠান্ডনয ভাধ্যন্ডভ েকারব্যাম ফর্ যাঢয অনুষ্ঠানভারার শুে সূচনা ন্ডফ। ধভ যমিফ শভাোঃ আমনছুয যভান 

প্রধান অমিমে মন্ডন্ডফ উপতিি শেন্ডক অনুষ্ঠানভারায শুে উন্ডবাধন কযন্ডফন। মফন্ডল অমিমে মন্ডন্ডফ উমিি 

োকন্ডফন ইরামভক পাউন্ডেন্ডনয শফার্ য অফ গবন যয-এয গবন যয মযাজ উদ্দীন আন্ডভে ও আল্লাভা খন্দকায 

শগারাভ ভাওরা নকন্ডফন্দী। বামিত্ব কযন্ডফন ইরামভক পাউন্ডেন্ডনয শফার্ য অফ গবন যয-এয গবন যয আরাজ্জ 

মভছফাহুয যভান শিৌধুযী। উন্ডবাধনী অনুষ্ঠান্ডনয য ফাে এা ওয়াজ কযন্ডফন ফায়তুর মুকাযযভ জািীয় ভমজন্ডেয 

মমনয়য শ ইভাভ মুপিী ভাওরানা মভজানুয যভান ও ঢাকায ভেীনাতুর উলুভ কামভর ভাদ্রাায মপ্রমিার 

ভাওরানা আফদুয যাজ্জাক আর আমাযী। অনুষ্ঠানভারায ভন্ডধ্য যন্ডয়ন্ডছ- 

১৫ মেনব্যাম ওয়াজ ও মভরাে ভামপর: ৯ নন্ডবম্বয শেন্ডক ২৩ নন্ডবম্বয ম যন্ত প্রমিমেন ফাে ভাগমযফ শেন্ডক 

ফায়তুর মুকাযযভ জািীয় ভমজন্ডেয পূফ য াান্ডন ওয়াজ ও মভরাে ভামপর অনুমষ্ঠি ন্ডফ। শেফন্ডযণ্য ওরাভান্ডয় 

শকযাভ ও ীয-ভাান্ডয়খ  ভামপন্ডর ফয়ান কযন্ডফন। 

ফাাংরান্ডে শফিান্ডযয ান্ডে শমৌে প্রন্ডমাজনায় শমভনায: ফাাংরান্ডে শফিান্ডযয ান্ডে শমৌে প্রন্ডমাজনায় ১০ 

শেন্ডক ১৬  নন্ডবম্বয ম যন্ত িাব্যাম ভানফী (া) জীফন ও কন্ডভ যয ওয শমভনায অনুমষ্ঠি ন্ডফ। ইরামভক 

পাউন্ডেন ফায়তুর মুকাযযভ মভরনায়িন্ডন ফাে আয অনুন্ডষ্ঠয় উক্ত শমভনায শযকমর্ যাং কন্ডয ফাাংরান্ডে শফিায 

‘ক’ শকন্দ্র শেন্ডক প্রিয যাি ১০ টা ১৫ মভমনন্ডট প্রিায কযা ন্ডফ। 

ইরাভী কযামরগ্রামপ ও ভানফী (া) জীফনীমবমিক গ্রন্থ প্রে যনী:  ৯ নন্ডবম্বয শেন্ডক ২৩  নন্ডবম্বয ম যন্ত 

ফায়তুর মুকাযযভ জািীয় ভমজন্ডেয উিয াান্ডন ইরাভী কযামরগ্রামপ, ভানফী (া) এয জীফনীমবমিক শাস্টায 

ও গ্রন্থ প্রে যনী ন্ডফ। প্রমিমেন দুপুয ১.৩০ টা শেন্ডক যাি ৭.৩০ টা ম যন্ত প্রে যনী ে যনােীন্ডেয জন্য শখারা োকন্ডফ। 

ভাব্যাম ইরাভী ফইন্ডভরা:  ফায়তুর মুকাযযভ জািীয় ভমজন্ডেয েমের্ িত্বন্ডয ৯ নন্ডবম্বয শেন্ডক 

ভাব্যাম ইরাভী ফইন্ডভরা শুরু ন্ডফ। শভরায় কুযআন-ামে মফমবন্ন ইরাভী ফই মফন্ডল কমভন্ডন াওয়া 

মান্ডফ। প্রমিমেন কার ১০.০০ টা শেন্ডক যাি ৮ টা ম যন্ত শভরা ে যনােীন্ডেয জন্য শখারা োকন্ডফ। 

ইরাভী াাংস্কৃমিক প্রমিন্ডমামগিা: স্কুর, কন্ডরজ, আমরয়া ও কওতি ভাদ্রাা, মফশ্বমফযারয় ছাত্র-ছাত্রী এফাং 

অটিমস্টক ও বুমি প্রমিফন্ধী  তিক্ষার্থীভের ভান্ডঝ ২৩ জানুয়াযী শেন্ডক ৩১ জানুয়াযী ২০২০ ম যন্ত ইরাভী াাংস্কৃমিক 

প্রমিন্ডমামগিা অনুমষ্ঠি ন্ডফ। ইরামভক পাউন্ডেন ফায়তুর মুকাযযভ মভরনায়িন ও ফায়তুর মুকাযযভ ভমজন্ডেয 

ভমরা নাভাজকন্ডে অনুন্ডষ্ঠয় উক্ত প্রমিন্ডমামগিায মফলয়গুন্ডরা ন্ডে মিযআি , াভে-না’ি, কমফিা আবৃমি ও যিনা 

প্রমিন্ডমামগিা।  

মফন্ডল স্মযমর্কা ও শরাড়ত্র প্রকা: মফত্র ঈন্ডে মভরাদুন্নফী (া) উরন্ডে ২২ পভ যায আকল যর্ীয় ‘মফত্র 

ঈন্ডে মভরাদুন্নফী (া) স্মযমর্কা ’ প্রকা কযা ন্ডফ। এছাড়া জািীয় দেমনক মত্রকায় মফন্ডল শরাড়ত্র প্র কাি কযা 

ন্ডফ। ইরামভক পাউন্ডেন্ডনয মনয়মভি প্রকানা ভামক ‘অগ্রমেক’ ও ‘বুজািা’ মত্রকায মফত্র মভরাদুন্নফী 

(া) াংখ্যা প্রকামি ন্ডফ। 

মিযআি ও াভে-না’ি ভামপর: ফায়তুর মুকাযযভ জািীয় ভমজন্ডেয পূফ য াান্ডন আগাভী ১৬ ও ১৭ 

নন্ডবম্বয ফাে ভাগমযফ শেন্ডক মোরন্ডভ াভে-না ’ি ও মিযআি ভামপর অনুমষ্ঠি ন্ডফ। শেফন্ডযণ্য িাযী ও 

মল্পীগর্ এন্ডি অাং শনন্ডফন। 

যাসূর (া.) এয ান্ডন স্বযমিি কমফিা ান্ডেয ভামপর:  আগাভী ২০  নন্ডবম্বয ফাে আয ফায়তুর 

মুকাযযভ জািীয় ভমজন্ডেয পূফ য াান্ডন যাসূর (া) এয ান্ডন স্বযমিি কমফিা ান্ডেয ভামপর অনুমষ্ঠি ন্ডফ। 

শেন্ডয খ্যামিভান কমফগর্ অাং শনন্ডফন। 

শেব্যাম অনুষ্ঠানভারা: ইরামভক পাউন্ডেন্ডনয ৬৪টি শজরা ও মফবাগীয় কাম যারয় , ৫০টি ইরামভক 

মভন শকন্দ্র , ৭টি ইভাভ প্রমের্ একান্ডর্ভী ও ৫৫০টি উন্ডজরা/শজান ভন্ডর্র মযন্ডা য শন্টান্ডয ম যান্ড মর , ফীনা 

খিভ, ওয়াজ ও মভরাে ভামপর, ভানফী (া) এয জীফনীয ওয শমভনায/আন্ডরািনা বা এফাং স্কুর ও ভাদ্রাায 

মোেীন্ডেয জন্য ইরামভক াাংস্কৃমিক প্রমিন্ডমামগিা অনুমষ্ঠি ন্ডফ। 

  

 

 

(মুাম্মে মনজাভ উমদ্দন) 

কাযী মযিারক, জনাংন্ডমাগ  

ইরামভক পাউন্ডেন   

শভাফাইর শপান ০১৭২০০৪০৪৩২ 

 


