


 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িদফন্স অর্িেপ্তর 

কাজী আলাউর্িন ররাি ,ঢাকা। 
 

স্বািীনতার সুবণ িজয়ন্তী বণ িাঢয ও যথাদযাগ্য ময িাোর সাদথ  উেযাপদনর র্নর্মত্ত গৃহীত কম িসূর্ি : 

 

১. জাতীয় কর্ মসূচি: 

তারিখ ক্যাটাগরি ক্র্ মসূরিি 

রিরিানার্ ও ধিন 

রিস্তারিত ক্ার্ মক্রর্ িাস্তিায়রনি 

ক্ষেত্র 

বাস্তবায়নকািী  

কর্ মকতমা 

র্ন্তব্য 

জাতীয় 

করর্টি 

রনর্ মািীত রিন 

ও ক্ষণ 

অরি রনিাপত্তা 

ইউরনট 

মর্াতায়য়ন 

সুবণ মজয়ন্তী িয্ালী 

 

 প্ররতটি মজলায় ৫০টি 

জাতীয় পতাকা সম্বরলত 

সুবণ মজয়ন্তী িয্ালী মেয়ে 

অনুরিতব্য   মুরিয় াদ্ধা 

সর্ায়বেস্থয়ল  অরি 

রনিাপত্তা ইউরনট 

মর্াতায়য়ন; 

 

প্ররতটি মজলা 

সিি ও ঢাকা 

  সংরিষ্ট সহকািী 

পরিচালক 

 

আইন শৃঙ্খলা 

িক্ষাকািী বারহনীি 

চারহিাি মপ্ররক্ষয়ত 

লাইটস এণ্ড মলজাি 

মো/ মরান মো  

 

 িায়তি মবলা আয়য়ারজত 

লাইটস এণ্ড মলজাি মো 

চলাকায়ল অরি রনিাপত্তা 

ইউরনট মর্াতায়য়ন; 

 

সংসি প্লাজা/ 

হারতি রিল/ 

অন্যান্য 

রনর্ মািীত 

স্থায়ন 

 সহকািী পরিচালক, 

ঢাকা 

আইন শৃঙ্খলা 

িক্ষাকািী বারহনীি 

চারহিাি মপ্ররক্ষয়ত 

আন্তজমারতক 

ফুটবল/ রিয়কট/ 

কাবারি টুন মায়র্ন্ট 

আয়য়াজন 

 

 আন্তজমারতক ফুটবল/ 

রিয়কট/ কাবারি টুন মায়র্ন্ট 

আয়য়াজন-কায়ল অরি 

রনিাপত্তা ইউরনট 

মর্াতায়য়ন; 

ঢাকাসহ অন্য 

ম  মকায়না 

রনর্ মািীত 

মেনুয 

 সংরিষ্ট সহকািী 

পরিচালক 

সহকািী পরিচালক, 

ঢাকা 

আইন শৃঙ্খলা 

িক্ষাকািী বারহনীি 

চারহিাি মপ্ররক্ষয়ত 

২৬ র্াি ম 

২০২১ 

অরি রনিাপত্তা 

ইউরনট 

মর্াতায়য়ন 

স্মৃচতস্তম্ভ চির্ মাণ  চর্ত্রবাচিিীর চিিত 

সদস্যদদর স্মরদণ স্মৃচতস্তম্ভ 

চির্ মাণ কাদজর উদভাধি 

অনুষ্ঠাদি অরি রনিাপত্তা 

ইউরনট মর্াতায়য়ন; 

আশুগঞ্জ, 

ব্রাহ্মণবাচিয়া 

  সিকারী পচরিালক, 

কুচর্ল্লা 

 উপসিকারী 
পচরিালক, 

ব্রাহ্মণবাচিয়া  

আইন শৃঙ্খলা 

িক্ষাকািী বারহনীি 

চারহিাি মপ্ররক্ষয়ত 

১৬ চিদসম্বর, 

২০২১ 

অরি রনিাপত্তা 

ইউরনট 

মর্াতায়য়ন 

সুবণ মজয়ন্তী িয্ালী 

 

 ৫০টি জাতীয় পতাকা 

সম্বরলত সুবণ মজয়ন্তী িয্ালী 

মেয়ে অনুরিতব্য   

মুরিয় াদ্ধা সর্ায়বেস্থয়ল  

অরি রনিাপত্তা ইউরনট 

মর্াতায়য়ন; 

 

ঢাকা মজলা   সহকািী পরিচালক, 

ঢাকা 

 

আইন শৃঙ্খলা 

িক্ষাকািী বারহনীি 

চারহিাি মপ্ররক্ষয়ত 

 

 

 

 
 

২. অচধদপ্তদরর কর্ মসূচি: 

তারিখ ক্যাটাগরি ক্র্ মসূরিি 

রিরিানার্ ও 

ধিন 

রিস্তারিত ক্ার্ মক্রর্ িাস্তিায়রনি 

ক্ষেত্র 

বাস্তবায়নকািী  

কর্ মকতমা 

র্ন্তব্য 

07 র্াচ ম 

২০২১ 

(৭ র্ায়চ মি 

োেন) 

রলরপবদ্ধকিণ: উনু্মি রনবন্ধ 

আহ্বান 

বুরনয়ারি মকায়স ম 

অংেগ্রহণকািী কর্ মকতমায়িি 

র্ধ্য হয়ত ৭ই র্ায়চ মি 

পটভূরর্ ও তাৎপ   রবেয়য় 

প্রবন্ধ আহ্বান 

মেরনং 

কর্য়প্লক্স 

অধ্যক্ষ, মেরনং কর্য়প্লক্স  

প্রিে মন: ৭ ই র্ায়চ মি 

োেয়নি ছরব 

প্রিে মন 

সার্ারজক ম াগায় াগ র্াধ্যর্ 

ও ওয়য়বসাইয়টি মসবাবয়ক্স 

৭ ই র্ায়চ মি োেয়নি ছরব 

প্রিে মন 

 িাপ্তরিক 

ওয়য়বসাইট 

ও সার্ারজক 

ম াগায় াগ 

র্াধ্যর্ 

আইরসটি সংরিষ্ট 

কর্ মকতমা 

 



 

তারিখ ক্যাটাগরি ক্র্ মসূরিি 

রিরিানার্ ও 

ধিন 

রিস্তারিত ক্ার্ মক্রর্ িাস্তিায়রনি 

ক্ষেত্র 

বাস্তবায়নকািী  

কর্ মকতমা 

র্ন্তব্য 

রবতিণ/ 

প্রচািণা  

“ক্ষর্রর্ারি অি দ্য 

ওয়ার্ল্ম”্এি 

সম্প্র্রিাি; 

ইউরনরকা ক্র্তমক্ স্বীকৃত 

প্রাপ্ত িঙ্গিন্ধুি ৭ই র্ারি মি 

ভাষণ “ক্ষর্রর্ারি অি দ্য 

ওয়ার্ল্ম”্এি সম্প্র্রিাি; 

 

অরধদপ্তি 

এিং সক্ল 

রিভাগীয় 

সদি দপ্তি, 

ক্ষেরনং 

ক্র্রেক্স, 

ক্ষেলা দপ্তি ও 

ফায়াি 

ক্ষেিন 

আইরসটি সংরিষ্ট 

কর্ মকতমা 

 

১৭ র্াচ ম, 

২০২১ 

(বঙ্গবন্ধুি 

জন্ম তারিখ 

জাতীয় রেশু 

রিবস) 

রলরপবদ্ধকিণ: প্রবন্ধ আহ্বান কর্ মকতমা-কর্ মচািী এবং 

তায়িি মপাষ্যগয়ণি র্ায়ি 

‘বঙ্গবন্ধুি উন্নয়ন িে মন ও 

বাংলায়িে’্েীে মক প্রবন্ধ 

আহ্বান 

অরধদপ্তি// 

সক্ল 

রিভাগীয় 

সদি দপ্তি// 

সোপরত, বাস্তবায়ন 

করর্টি,  

রিরি (সংরিষ্ট) 

 

প্রিে মন: ভিন ও আরঙ্গনা 

সরিতক্িণ; 

িঙ্গিন্ধুি ছরি সংিরলত 

ব্যানাি/ ক্ষফস্টুন এিং িরিন 

পতাক্া ও িরঙ্গন িারত দ্বািা 

সরিতক্িণ;    

অরধদপ্তি 

এিং সক্ল 

রিভাগীয় 

সদি দপ্তি, 

ক্ষেরনং 

ক্র্রেক্স, 

ক্ষেলা দপ্তি ও 

ফায়াি 

ক্ষেিন 

সংরটষ্ট সকল কর্ মকতমা  

অরি রনি মাপন ও 

উদ্ধাি সিঞ্জার্ারদ 

প্রদি মন; 

সক্ল ফায়াি ক্ষেিরন 

আগ্রহী ব্যরিরদি েন্য 

সার্ারেক্ দুিত্ব রনরিত 

ক্রি অরি রনি মাপন ও উদ্ধাি 

সিঞ্জার্ারদ প্রদি মন; 

সকল  ফায়াি 

মেেন 

মেেন কর্ মকতমা, সকল 

মেেন 

 

বঙ্গবন্ধুি ছরবি 

এযালবার্ ও 

বাণীসমূহ প্রচাি 

ওয়য়বসাইয়টি রনর্ মািীত 

মসবাবয়ক্স এবং িাপ্তরিক 

মফসবুক মপজ-এ বঙ্গবন্ধুি 

ছরবি অযালবার্ ও বানীসমূহ 

প্রচাি 

িাপ্তরিক 

ওয়য়বসাইট 

ও সার্ারজক 

ম াগায় াগ 

র্াধ্যর্ 

আইরসটি সংরিষ্ট 

কর্ মকতমা 

 

রচত্রান্কন 

প্ররতয় ারগতা এবং 

বাছাইকৃত ছরবি  

মসা-মকরসং 

(ক) বঙ্গবন্ধু (খ) বাংলায়িে 

ও মুরিযুদ্ধ (গ) বতমর্ান 

সিকায়িি উন্নয়ন কর্ মকাণ্ড 

–এ রতনটি কযাটাগরিয়ত 

রচত্রান্কন প্ররতয় ারগতা এবং 

বাছাইকৃত ছরবি  মসা-

মকরসং 

সিি িপ্তি সোপরত, বাস্তবায়ন 

করর্টি 

 

রবতিণ/ 

প্রচািণা 

িঙ্গিন্ধুি ছরি ও 

িাণী প্রিাি; 

সংিরেত ইরলক্েরনক্ 

রিলরিার্ ম, রপাস্টার, ব্যানার, 

র্বলদবাি ি, র্লফদলট, 

ড্রপিাউন ব্যানারসহ 

ইদলকর্িক ও ইদলকির্নক 

মাধ্যদম িঙ্গিন্ধুি ছরি ও 

িাণী প্রিাি; 

অরধদপ্তিসহ  

অধীন সক্ল 

দপ্তরিি 

মূলভিন ও 

সংিরেত 

সক্ল 

ইরলক্েরনক্ 

ক্ষিার্ ম 

সংরটষ্ট সকল কর্ মকতমা  

গল্প ও ক্রিতা পাঠ 

এিং সাংস্কৃরতক্ 

অনুষ্ঠান আরয়ােন; 

িঙ্গিন্ধু ও মুরিযুদ্ধরভরিক্ 

গল্প ও ক্রিতা পাঠ এিং 

সাংস্কৃরতক্ অনুষ্ঠারনি 

আরয়ােন; 

সিি িপ্তি// 

রবোগীয় 

সিি িপ্তি 

সোপরত, বাস্তবায়ন 

করর্টি,  

রিরি (সংরিষ্ট) 

 

প্রার্ান্যরচত্র প্রিে মনী বঙ্গবন্ধুি জীবনী রনে মি 

প্রার্ান্যরচত্র প্রিে মনী 

সকল ফায়াি 

মেেন 

মেেন কর্ মকতমা, সকল 

মেেন 

 

 

 



 

তারিখ ক্যাটাগরি ক্র্ মসূরিি 

রিরিানার্ ও 

ধিন 

রিস্তারিত ক্ার্ মক্রর্ িাস্তিায়রনি 

ক্ষেত্র 

বাস্তবায়নকািী  

কর্ মকতমা 

র্ন্তব্য 

26 র্াচ ম, 

২০২১ 

(স্বার্ীনতা 

রিবস) 

রলরপবদ্ধকিণ: প্রবন্ধ সাংগ্রহ অর্ফসাস ি বুর্নয়ার্ে রকাদস ি 

প্রর্শক্ষণাথীদের র্নকট হদত 

বঙ্গবন্ধুর স্বািীনতা র াষণা  

র্বষয়ক প্রবন্ধ সাংগ্রহ 

মেরনং 

কর্য়প্লক্স 

অধ্যক্ষ, মেরনং কর্য়প্লক্স  

প্রিে মন: রস্থিরচয়ত্রি 

ছায়াকরপ প্রিে মনী 

(ক) বঙ্গবন্ধু (খ) আর্ায়িি 

মুরিযুদ্ধ –এ দুটি 

কযাটাগরিয়ত সিি িপ্তয়িি 

সয়েলন কয়ক্ষ রস্থিরচয়ত্রি 

ছায়াকরপ প্রিে মনী 

সিি িপ্তি সোপরত, বাস্তবায়ন 

করর্টি 

 

রবতিণ/ 

প্রচািণা  

বািাইকৃত ও 

র্নব িার্িত ৩টি প্রবন্ধ 

ররাড়পদে 

সাংদযাজন 

অর্ফসাস ি বুর্নয়ার্ে রকাদস ি 

প্রর্শক্ষণাথীদের র্নকট হদত 

সাংগৃহীত প্রবন্ধ  যািাই 

বাছাই রশদষ সাংগ্রহ ৩টি 

প্রবন্ধ ররাড়পদে সাংদযাজন 

মেরনং 

কর্য়প্লক্স 

অধ্যক্ষ, মেরনং কর্য়প্লক্স  

07 জুন,  

২০২১ 

(ছয় িফা 

রিবস) 

রলরপবদ্র্কিণ: প্রবন্ধ আহ্বান সকল কর্ মকতমা-কর্ মচািী 

এবং তায়িি মপাষ্যগয়ণি 

র্ধ্য হয়ত ছয় িফা ও  

জারতি মুরিি রিকরনয়ি মেনা 

রেয়িানায়র্ প্রবন্ধ আহ্বান  

সিি িপ্তি সোপরত, বাস্তবায়ন 

করর্টি 

 

প্রিে মন: ছরব প্রিে মন িাপ্তরিক ওয়য়বসাইট ও 

সার্ারজক ম াগায় াগ 

র্াধ্যয়র্ ছয় িফা এবং তাি 

প্ররতরিয়া রবেয়ক ছরব 

প্রিে মন 

িাপ্তরিক 

ওয়য়বসাইট 

ও সার্ারজক 

ম াগায় াগ 

র্াধ্যর্ 

আইরসটি সংরিষ্ট 

কর্ মকতমা 

 

রবতিণ/ 

প্রচািণা  

আরলািনা অনুষ্ঠান িাঙ্গারলি মুরিি সনদ ৬ 

দফা রিরিানারর্ আরলািনা 

অনুষ্ঠান 

সিি িপ্তি সোপরত, বাস্তবায়ন 

করর্টি 

 

15 আগষ্ট,  

২০২১ 

(জাতীয় 

মোক রিবস) 

রলরপবদ্ধকিণ: িচনা আহ্বান সকল কর্ মকতমা-কর্ মচািী 

এবং তায়িি মপাষ্যগয়ণি 

র্ায়ি ‘১৫ আগে; 

ইরতহায়সি কলঙ্কর্য় রিন’্

রেয়িানায়র্ প্রবন্ধ আহ্বান 

সিি িপ্তি সোপরত, বাস্তবায়ন 

করর্টি 

 

প্রিে মন: ছরব প্রিে মন 

 

িাপ্তরিক ওয়য়বসাইট ও 

সার্ারজক ম াগায় াগ 

র্াধ্যয়র্ ১৫ আগয়েি ছরব 

প্রিে মন 

সিি িপ্তয়িি 

সয়েলন কক্ষ 

আইরসটি সংরিষ্ট 

কর্ মকতমা 

 

01 রিয়সম্বি, 

২০২১ 

(মুরিযুদ্ধ 

রিবস) 

রলরপবদ্ধকিণ: িচনা প্ররতয় ারগতা কর্ মকতমা-কর্ মচািীয়িি 

মপাষ্যগয়ণি অংেগ্রহয়ণ 

বঙ্গবন্ধু, মুরিযুদ্ধ ও একটি 

স্বার্ীন মিে  েীে মক িচনা 

প্ররতয় ারগতা 

সিি িপ্তি সোপরত, বাস্তবায়ন 

করর্টি 

 

প্রিে মন: ছরব প্রিে মন ওয়য়বসাইয়টি রনর্ মারিত 

মসবাবয়ক্স এবং িাপ্তরিক 

মফসবুক মপজ-এ মুরিযুয়দ্ধি 

ছরবি অযালবার্ প্রিে মন 

িাপ্তরিক 

ওয়য়বসাইট 

ও সার্ারজক 

ম াগায় াগ 

র্াধ্যর্ 

আইরসটি সংরিষ্ট 

কর্ মকতমা 

 

রবতিণ/ 

প্রচািণা  

গল্প ও ক্রিতা পাঠ িঙ্গিন্ধু ও মুরিযুদ্ধরভরিক্ 

গল্প ও ক্রিতা পাঠ এিং 

সাংস্কৃরতক্ অনুষ্ঠারনি 

আরয়ােন; 

সিি িপ্তি সোপরত, বাস্তবায়ন 

করর্টি 

 

16 রিয়সম্বি, 

২০২১ 

(রবজয় 

রিবস) 

রলরপবদ্ধকিণ: িচনা ও রচত্রাঙ্কন 

প্ররতয় ারগতা 

কর্ মকতমা-কর্ মচািী এবং 

তায়িি মপাষ্যগয়ণি র্ায়ি 

রবজয় রিবস ২০২১ উপলয়ক্ষ 

িচনা ও রচত্রাঙ্কন 

প্ররতয় ারগতা  

 

অরধদপ্তি// 

সক্ল 

রিভাগীয় 

দপ্তি 

সোপরত, বাস্তবায়ন 

করর্টি,  

রিরি (সংরিষ্ট) 

 



 

তারিখ ক্যাটাগরি ক্র্ মসূরিি 

রিরিানার্ ও 

ধিন 

রিস্তারিত ক্ার্ মক্রর্ িাস্তিায়রনি 

ক্ষেত্র 

বাস্তবায়নকািী  

কর্ মকতমা 

র্ন্তব্য 

প্রিে মন: সরিতক্িণ; িঙ্গিন্ধুি ছরি সংিরলত 

ব্যানাি/ ক্ষফস্টুন এিং িরিন 

পতাক্া ও িরঙ্গন িারত দ্বািা 

সরিতক্িণ;    

অরধদপ্তি 

এিং সক্ল 

রিভাগীয় 

সদি দপ্তি, 

ক্ষেরনং 

ক্র্রেক্স, 

ক্ষেলা দপ্তি ও 

ফায়াি 

ক্ষেিন 

সংরটষ্ট সকল কর্ মকতমা  

অরি রনি মাপন ও 

উদ্ধাি সিঞ্জার্ারদ 

প্রদি মন; 

সক্ল ফায়াি ক্ষেিরন 

আগ্রহী ব্যরিরদি েন্য 

সার্ারেক্ দূিত্ব রনরিত 

ক্রি অরি রনি মাপন ও উদ্ধাি 

সিঞ্জার্ারদ প্রদি মন; 

সকল ফায়াি 

মেেন 

মেেন কর্ মকতমা, সকল 

মেেন 

 

বঙ্গবন্ধুি ছরবি 

এযালবার্ ও 

বাণীসমূহ প্রচাি 

ওয়য়বসাইয়টি রনর্ মািীত 

মসবাবয়ক্স এবং িাপ্তরিক 

মফসবুক মপজ-এ বঙ্গবন্ধুি 

ছরবি এযালবার্ ও বাণীসমূহ 

প্রচাি 

িাপ্তরিক 

ওয়য়বসাইট 

ও সার্ারজক 

ম াগায় াগ 

র্াধ্যর্ 

আইরসটি সংরিষ্ট 

কর্ মকতমা 

 

মসা-মকরসং অরন্কত ছরবগুয়লাি র্ধ্য 

হয়ত বাছাইকৃত ছরবি  মসা-

মকরসং 

সিি িপ্তি সোপরত, বাস্তবায়ন 

করর্টি 

 

রবতিণ/ 

প্রচািণা  

ক্র্ মিালা 

আরয়ােন; 

‘িারি ও উন্নয়রন িঙ্গিন্ধুি 

দি মন’্্িীষ মক্ ক্র্ মিালা 

আরয়ােন; 

অরধদপ্তি// 

সক্ল 

রিভাগীয় 

দপ্তি 

সোপরত, বাস্তবায়ন 

করর্টি,  

রিরি (সংরিষ্ট) 

 

ক্ষক্রাড়পত্র প্রক্াি স্বাধীনতাি সুিণ মেয়িী 

উপলরে রিরিষ ক্ষক্রাড়পত্র 

প্রক্াি 

সিি িপ্তি রর্রিয়া মসল  

পুস্তক রবতিণ অরধদপ্তিসহ, সক্ল 

রিভাগীয় দপ্তি, ক্ষেরনং 

ক্র্রেক্স, ক্ষেলা দপ্তি ও 

ফায়াি ক্ষেিরন ক্র্ মক্তমা-

ক্র্ মিািীরদি ক্ষছরল ক্ষর্রয়রদি 

র্ারে িঙ্গিন্ধুি েীিনী 

রভরিক্ পুস্তক্ রিতিণ; 

অরধদপ্তি 

এিং সক্ল 

রিভাগীয় 

সদি দপ্তি, 

ক্ষেরনং 

ক্র্রেক্স, 

ক্ষেলা দপ্তি ও 

ফায়াি 

ক্ষেিন 

সংরটষ্ট সকল কর্ মকতমা  

 

 

 

রমাোঃ হার্ববুর রহমান 

পর্রিালক (প্রশাসন ও অথ ি) 

          রফানোঃ ৯৫৫৭৭৩৩ 

 


