
 

 

 

জাতির তিিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতজবুর রহমানের সম্মানে এফতবতসতসআই িতরচালো ির্ষদ (২০২১-২৩) কিতষক গতহীি 
কার্ষক্রম 

এফতবতসতসআই’র বিষমাে িতরচালো ির্ষদ দাতিত্ব শেিার িরিরই ধােমতডি ৩২ এ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকততি ও টতুঙ্গিাড়াি বঙ্গবন্ধুর 
সমাতধনি শ্রদ্ধা জাোে। এছাড়াও জািীি শোক তদবস ও বঙ্গবন্ধুর োহাদাৎ বাতর্ষকী উিলনযে শসতমোর, শদািা-মাহতফলসহ 
োোতবধ কার্ষক্রম িালে কনর আসনছ বিষমাে িতরচালো ির্ষদ। 

মুতজব কেষার স্থািে 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
এফতবতসতসআই মনে কনর তদবসতিতিক আনলাচো-সিা 
আনিাজেই েি, অর্ষেীতির প্রতিতট েীতি তেধষারনে, 
বেবসািীনদর প্রনিেকতট বেবসািীক উনদোনগ বঙ্গবন্ধুর 
আদেষ শচিোনক ধারে করনি হনব।  
শস লনযে জাতির তিিার শচিো, আদেষ ও িাাঁর 
জীবেনবানধর চচষানক উৎসাহীি করনি বিষমাে শবািষই 
এফতবতসতসআইনি মুতজব কেষার স্থািে কনরনছ।  

 
গি ৫ শফব্রুিাতর, ২০২২ িাতরনখ গেপ্রজািন্ত্রী বাাংলানদে 
সরকানরর ির্ে ও সম্প্রচার মন্ত্রোলনির মােেীি মন্ত্রী ি. হাছাে 
মাহমুদ এমতি এফতবতসতসআই মুতজব কেষার উনবাধে কনরে। 
শর্খানে জাতির তিিার জীবেী, িার রাজনেতিক আনদালে, 
আদেষ, দেষে সম্পতকষি গ্রন্থ রনিনছ। এছাড়াও মুতজব কেষানর 
তস্থরতচনের মাধেনম বঙ্গবন্ধুর রাজনেতিক জীবনের িতরক্রমা িনুল 
ধরার শচষ্টা করা হনিনছ।  



২০২১ সানল জািীি শোক তদবস উিলনযে শসতমোর 

২০২১ সানল জািীি শোক তদবস ও জাতির তিিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতজবরু রহমানের ৪৬িম োহাদাৎ বাতর্ষকী 
উিলনযে ১১ ও ১২ই আগস্ট টাো দুইতদে দুতট শসতমোনরর আনিাজে কনর এফতবতসতসআই।  

০১. আগস্ট ১১, ২০২১, বুধবার:   বঙ্গবন্ধুর অর্ষনেতিক দেষে: তেল্প ও বাতেজে উন্নিনে বাাংলানদে 

০২. আগস্ট ১২, ২০২১, বতহষ্পতিবার:  বঙ্গবন্ধুর কততর্ িাবো: আগামীর চোনলঞ্জ ও সম্ভাবো। 

 

বঙ্গবন্ধুর অর্ষনেতিক দেষে: তেল্প ও বাতেজে উন্নিনে বাাংলানদে েীর্ষক শসতমোর 

বঙ্গবন্ধুর অর্ষনেতিক দেষে তবর্িক িষাচুিাল শসতমোনর প্রধাে অতিতর্ তহনসনব উিতস্থি তছনলে সানবক তেল্প ও 
বাতেজেমন্ত্রী জোব শিাফানিল আহনমদ, এমতি। তবনের্ অতিতর্ তহনসনব উিতস্থি তছনলে মােেীি িতরকল্পোমন্ত্রী 
জোব এম এ মান্নাে এমতি, মােেীি প্রধােমন্ত্রীর শবসরকাতর তেল্প ও বাতেজে তবর্িক উিনদষ্টা জোব সালমাে এফ 
রহমাে এমতি। 

শসতমোনরর মূল প্রবন্ধ উিস্থািে 
কনরে বাাংলানদে বোাংনকর 
সানবক গিেষর ও বঙ্গবন্ধুর 
একান্ত সতচব ি. ফরাসউতিে 
আহনমদ।  

শসতমোনর স্বাগি বক্তনবে 
এফতবতসতসআই সিািতি জোব 
শমাোঃ জতসম উতিে বনলে, 
বাাংলানদনের উন্নিে অগ্রর্াোি 
বঙ্গবন্ধু শেখ মুতজবরু রহমানের 
অর্ষনেতিক দেষে এখনো 
প্রাসতঙ্গক। মূলি জাতির তিিার 
সানড় তিে বছনরর োসোমনলই 
সমতদ্ধ বাাংলানদনের বীজ বিে 

করা হনিতছনলা। বঙ্গবন্ধুর সুনর্াগে কন্যা মােেীি প্রধােমন্ত্রী শেখ হাতসোর দূরদেষী শেিতনত্ব বাাংলানদে এখে বঙ্গবন্ধুর 
কাতিি শসাোর বাাংলা হওিার িনর্ এতগনি র্ানে।  

শসতমোনর আনরা বক্তবে রানখে এফতবতসতসআই’র সানবক সিািতি জোব এনক আজাদ, জোব কাজী আকরাম 
উতিে আহনমদ ও শমাোঃ েতফউল ইসলাম মতহউতিে এমতি।  

 

 



বঙ্গবন্ধুর কততর্ িাবো: আগামীর চোনলঞ্জ ও সম্ভাবো েীর্ষক শসতমোর 

বঙ্গবন্ধুর কততর্ িাবো তবর্িক শসতমোনর প্রধাে অতিতর্ তহনসনব উিতস্থি তছনলে মােেীি কততর্মন্ত্রী ি. মুহাম্মদ আব্দুর 
রাজ্জাক এমতি। তবনের্ অতিতর্ তহনসনব উিতস্থি তছনলে মােেীি িতরকল্পো প্রতিমন্ত্রী ি. োমসুল আলম।  

শসতমোনর বাাংলানদে বোাংনকর সানবক গিেষর ি. আতিউর রহমাে মূল প্রবন্ধ উিস্থািে কনরে। শসতমোনর বক্তবে 
রানখে প্রখোি কততর্ ও গেমাধেম বেতক্তত্ব জোব োইখ তসরাজ। 

স্বাগি বক্তনবে এফতবতসতসআই সিািতি শমাোঃ জতসম উতিে বনলে, বঙ্গবন্ধু িার িুনরা রাজনেতিক জীবনেই 
কতর্কনদর অতধকার আদানি বদ্ধিতরকর তছনলে। িাাঁর োসোমনল কতর্কনদর িূতমর খাাঁজো মওকুফসহ তবতিন্ন কততর্ 
ও কতর্কবান্ধব িদনযনির কর্া উনেখ কনর সিািতি বনলে, জাতির তিিার কততর্বান্ধব েীতির ধারাবাতহকিা রযা 
কনর চনলনছ বিষমাে সরকার। মােেীি প্রধােমন্ত্রীর কততর্বান্ধব েীতি শকৌেনলর সুফল তহনসনব বাাংলানদে এখে 
খানদে স্বিাংসম্পেূষিা অজষে কনরনছ।  

 

 

 

 

 



২০২২ সানল জািীি শোক তদবস উিলনযে শসতমোর 

এফতবতসতসআই’র বিষমাে িতরচালো ির্ষদ এবছরও শদনের অর্ষেীতি, বেবসা বাতেনজের অগ্রগতিনি বঙ্গবন্ধুর অবদাে 
কতিজ্ঞতচনি স্মরে কনরনছ। জািীি শোক তদবস ও বঙ্গবনু্ধর ৪৭িম োহাদাৎ বাতর্ষকী উিলনযে শোকাবহ আগস্ট মাস জুনড় 
৫তট শসতমোনরর আনিাজে করা হনিনছ। 

০১. আগস্ট ০৪, ২০২২ বতহষ্পতিবার:  শটকসই উন্নিনের জন্য জ্বালাতে তেরািিা 

০২. আগস্ট ০৬, ২০২২ েতেবার:  বাাংলানদে শিল্টা প্ল্োে ২১০০:  তেরািদ, জলবািু সতহষ্ণু ও সমতদ্ধ শিল্টা 
অজষনে শবসরকাতর খানির িূতমকা 

০৩. আগস্ট ০৭, ২০২২ রতববার:   বঙ্গবনু্ধর অর্ষেীতি ও বাতেজে িাবো 

০৪. আগস্ট ১৩, ২০২২ েতেবার:   তিতজটাল, শসাস্যাল তমতিিা অোডি ওতটতট প্ল্োটফমষস  

০৫. আগস্ট ১৪, ২০২২ রতববার:   বঙ্গবনু্ধর এসএমই উন্নিে িাবো ও বিষমাে শপ্রযািট। 

 

০৪ আগস্ট বতহষ্পতিবার অনুতিি প্রর্ম শসতমোনরর তবর্িবস্তু 
তছনলা শটকসই উন্নিনের জন্য জ্বালাতে তেরািিা। এনি প্রধাে 
অতিতর্ তহনসনব উিতস্থি তছনলে মােেীি প্রধােমন্ত্রীর তবদুেৎ, 
জ্বালাতে ও খতেজ সম্পদ তবর্িক উিনদষ্টা ি. শিৌতফক-ই-ইলাহী 
শচৌধুরী বীর তবক্রম। তবনের্ অতিতর্ তহনসনব উিতস্থি তছনলে 
মােেীি প্রধােমন্ত্রীর মুখে সতচব ি. আহমদ কািকাউস।  

শসতমোনরর মূল প্রবন্ধ উিস্থািে কনরে বনুিনটর 
অবসরপ্রাপ্ত অধোিক ও এফতবতসতসআই’র িোনেল 
উিনদষ্টা ি. ইজাজ শহানসে।  

স্বাগি বক্তনবে শদনের জ্বালাতে তেরািিাি বঙ্গবন্ধুর শেিা দূরদেষী 
িতরকল্পোর কর্া িনুল ধনরে এফতবতসতসআই সিািতি জোব 
শমাোঃ জতসম উতিে। তিতে বনলে, ১৯৭৫ সানল জািীি স্বানর্ষ 
শদনের সবনচনি বড় িাাঁচতট গোসনযে— তিিাস, বাখরাবাদ, 

রেীদিুর, ককলাসতটলা ও হতবগঞ্জ গোসনযে তবশ্ববোিী বোিক প্রিাবোলী বহুজাতিক শিল শকাম্পাতে শেল ইডটারন্যােোনলর 
কাছ শর্নক োমমাে মনূলে তকনে তেনিতছনলে। এর মাধেনম বাাংলানদনের অর্ষনেতিক উন্নিে ও সমততদ্ধর জন্য প্রনিাজেীি 
জ্বালাতে তেরািিার বেবস্থা কনর তগনিতছনলে জাতির তিিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতজবুর রহমাে।  



বাাংলানদে শিল্টা প্ল্োে ২১০০:  তেরািদ, জলবািু সতহষ্ণ ুও সমতদ্ধ শিল্টা অজষনে শবসরকাতর খানির িূতমকা 

০৬ আগস্ট েতেবার অনুতিি এই শসতমোনর প্রধাে অতিতর্ তহনসনব িতরকল্পো মন্ত্রোলনির মােেীি প্রতিমন্ত্রী ি. োমসুল 
আলম উিতস্থি তছনলে। শসতমোনর বক্তারা ঘুতেষঝড়, বন্যাসহ োো প্রাকততিক দুনর্ষাগ শর্নক বাাংলানদেনক সুরতযি রাখার জন্য 
বঙ্গবন্ধুর শেিা োো উনদোনগর তবর্নি কর্া বনলে।  

শসতমোনর প্রধাে অতিতর্ তহনসনব উিতস্থি তছনলে মােেীি িতরকল্পো প্রতিমন্ত্রী ি. োমসুল আলম। মূল প্রবন্ধ উিস্থািে কনরে 
বাাংলানদে িাতে উন্নিে শবানিষর সানবক অতিতরক্ত মহািতরচালক ি. শমাোঃ তমজানুর রহমাে। 

তবনের্ অতিতর্ উিতস্থি তছনলে িাতেসম্পদ মন্ত্রোলনির তসতেির সতচব কতবর তবে আনোিার, কততর্ মন্ত্রোলনির সতচব শমাোঃ 
সানিদুল ইসলাম, িতরনবে, বে ও জলবািু িতরবিষে মন্ত্রোলনির সতচব ি. ফারতহো আহনমদ।  
 

 



বঙ্গবন্ধুর অর্ষেীতি ও বাতেজে িাবো 
 

০৭ আগস্ট রতববানর এফতবতসতসআই অতিনটাতরিানম বঙ্গবনু্ধর 
অর্ষেীতি ও বাতেজে িাবো তবর্নি শসতমোর অনুতিি হি। এনি 
প্রধাে অতিতর্ তহনসনব উিতস্থি তছনলে মােেীি বাতেজেমন্ত্রী 
জোব তটি ুমেুতে, এমতি ও তবনের্ অতিতর্ তহনসনব উিতস্থি 
তছনলে মােেীি প্রধােমন্ত্রীর শবসরকাতর তেল্প ও তবতেনিাগ 
তবর্িক উিনদষ্টা জোব সালমাে এফ রহমাে, এমতি।  

শসতমোনর স্বাগি বক্তনবে এফতবতসতসআই সিািতি জোব 
শমাোঃ জতসম উতিে বনলে, বাাংলানদনের রাজনেতিক 
শপ্রযািট, কততর্ উন্নিে, তেল্প ও বাতেজে সম্প্রসারে, সাংস্কততি, 
োরী জাগরে, গ্রামীে প্রাতন্তক মানুনর্র উন্নিেসহ প্রতিতট শযনে 
বঙ্গবন্ধুর দেষেনক ধারে কনর বাাংলানদে একতট উন্নিেেীল 
রানে িতরেি হনিনছ।  

সমতদ্ধ অর্ষেীতি গড়নি বাতেজে খানি বোিক উন্নিে কমষসূতচ 
গ্রহে কনরতছনলে বঙ্গবন্ধ।ু িারই অাংে তহনসনব তবনশ্বর 
গুরুত্বিূেষ শদেগুনলার সানর্ বাাংলানদনের রাজনেতিক, 
অর্ষনেতিক, কাতরগতর ও আন্তজষাতিক বাতেজে সম্পকষ গনড় 
শিানলে।  

শসতমোনর মূল প্রবন্ধ উিস্থািে কনরে বাাংলানদনে বোাংনকর 
সানবক গিেষর ি. আতিউর রহমাে। র্নুদ্ধাির বাস্তবিার তেতরনখ 
সীতমি সম্পনদর সনবষাচ্চ সবেবহার, প্রর্ম িঞ্চবাতর্ষকী 
িতরকল্পোি অন্তিুষতক্তমলূক উন্নিনে আিসহীে অতির্াো, রাে 
তেিষরিা শর্নক বেতক্তখানির তবকােসহ তবতিন্ন তদনক বঙ্গবন্ধুর 
অবদাে িনুল ধনরে ি. আতিউর রহমাে। 
 

 
 
 
 
 



শরগুনলেে অব তিতজটাল, শসাশ্যাল তমতিিা অোডি ওতটতট প্ল্োটফমষস : দে তেি ট ুস্ট্রাইক দে রাইট বোলান্স 
 
১৩ আগস্ট েতেবার অনুতিি শসতমোনর প্রধাে অতিতর্ তহনসনব উিতস্থি তছনলে িাক, শটতলনর্াগানর্াগ ও ির্েপ্রর্তুক্ত 
মন্ত্রোলনির মােেীি মন্ত্রী জোব মুস্তাফা জব্বার। তবনের্ অতিতর্ তহনসনব উিতস্থি তছনলে ির্ে ও সম্প্রচার মন্ত্রোলনির সম্মাতেি 
সতচব জোব শমাোঃ মকবুল শহানসে তিএএ । 
 

 
 

শসতমোনর মলূ প্রবন্ধ উিস্থািে কনরে বোতরস্টার রােো ইমাম। িোনেল আনলাচোি অাংে গ্রহে কনরে এফতবতসতসআই’র 
িতরচালক কসিদ আলমাস কতবর, তবতটআরতসর মহািতরচালক (তসনস্টম ও সাতিষনসস) তিনগতিিার শজোনরল শমাোঃ োতসম 
িারনিজ, এতেিা ইডটারনেট শকািাতলেে এর বেবস্থািো িতরচালক শজফ শিইে, শফসবনুকর মলু শকাম্পাতে শমটার িাবতলক 
িতলতস বাাংলানদনের প্রধাে োবোজ রতেদ তদিা, শবসরকাতর শটতলতিেে চোনেল আরতটতির তসইও কসিদ আতেক রহমাে, 
ওতটতট প্ল্োটফমষ বঙ্গতবতির সহ-প্রতিিািা ও িতরচালক োতিদুল হক ও  ইাংনরতজ কদতেক ঢাকা তিতবউনের তেবষাহী সম্পাদক 
তরিাজ আহনমদ।   
 

 
 



বঙ্গবন্ধুর এসএমই উন্নিে িাবো ও বিষমাে শপ্রযািট 
 

 
১৪ আগস্ট রতববার আনিাতজি বঙ্গবনু্ধর এসএমই উন্নিে 
িাবো ও বিষমাে শপ্রযািট েীর্ষক শসতমোনর প্রধাে অতিতর্ 
তহনসনব উিতস্থি তছনলে মােেীি তেল্পমন্ত্রী জোব েরূুল মতজদ 
মাহমুদ হুমািূে, এমতি। তবনের্ অতিতর্ তহনসনব উিতস্থি 
তছনলে এসএমই ফাউনডিেে এর শচিারমোে ি. শমাোঃ মাসুদুর 
রহমাে। 
 
শসতমোনর মূল প্রবন্ধ উিস্থািে কনরে এফতবতসতসআই’র 
িোনেল উিনদষ্টা ও তসতিতির গনবর্ো িতরচালক ি. খদকার 
শগালাম শমািানজ্জম।  
 
শসতমোনর এফতবতসতসআই সিািতি জোব শমাোঃ জতসম উতিে বনলে, যুদ্র ও মাঝাতর খানির উন্নিনের মধে তদনিই বাাংলানদনে 
উনদোক্তা কিতর ও অর্ষেীতির তবকাে ঘটানি শচনিতছনলে বঙ্গবন্ধ।ু জাতির তিিার িতরকল্পো মাতফক এসএমই খানির উন্নিে 
করনি িারনল, শদনের অগ্রগতি আনরা ত্বরাতিি হনব বনল মনে কনরে এফতবতসতসআই সিািতি। এজন্য তিতে এসএমই 
খািনক ঋে সুতবধার আওিাি আেনি বোাংকগুনলার প্রতি আহ্বাে জাোে।  
 



বঙ্গবন্ধুর প্রতি উৎসগষকতি গনবর্োধমষী প্রকােো 
 

শদনের েীর্ষ বেবসািীক সাংগঠে তহনসনব এফতবতসতসআই প্রতিতেিি শদনের 
অর্ষনেতিক তবকানের স্বানর্ষ গনবর্ো কার্ষক্রম ও িতলতস অোিনিানকতস কনর 
র্ানক। িারই ধারাবাতহকিাি ২০২১ সানল, তবজনির ৫০ বছর িূতিষনি ১৬ 
তিনসম্বর একতট হ্যাডিবুক প্রকাে করা হি। শর্খানে এলতিতস শর্নক উিরে 
িরবিষী সমনির বাাংলানদনের অর্ষনেতিক চোনলঞ্জ, সম্ভাবে সমাধাে ও 
সম্ভাবো তবর্নি আনলাকিাি করা হনিনছ। উক্ত গবর্োধমষী বইতট স্বাধীে 
বাাংলানদনের স্থিতি জাতির তিিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতজবরু রহমানের স্মততির প্রতি 
উৎসগষ করা হনিনছ। এছাড়াও বাাংলানদনের অর্ষেীতির তিতি গনড় শদিার 
শযনে বঙ্গবন্ধুর অবদাে, অর্ষেীতি িুেগষঠনে িাাঁর শেিা কার্ষক্রনমর 
সুদুরপ্রসারী প্রিাব সম্পনকষ তবস্তাতরি আনলাকিাি করা হনিনছ।  

 



জািীি শোক তদবনস শ্রদ্ধাঘষ তেনবদে ও শদািা মাহতফল 
 

জাতির তিিার ৪৭িম োহাদাৎ বাতর্ষকীনি 
১৯৭৫ এর ১৫ আগনস্টর কাল রানি 
বঙ্গবন্ধুসহ িাাঁর িতরবানরর তেহি সদস্যনদর 
আত্মার মাগনফরাি কামোি 
এফতবতসতসআইনি শদািা মাহতফনলর 
আনিাজে করা হি। তিেতট মাদ্রাসার 
তেযার্ষীনদর মনধে খাবার তবিরে কনর 
এফতবতসতসআই। ঐতদে সকানল ধােমতডি ৩২ 
এ জাতির তিিার প্রতিকততিনি শ্রদ্ধা জ্ঞািে 
কনরে এফতবতসতসআই সিািতি ও িাাঁর শবািষ।  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



১৬ তদেবোিী মুতজব েিবর্ষ উদর্ািে ও লাল সবুনজর মনহাৎসব 

২০২১ সানলর তিনসম্বনর মুতজব েিবর্ষ উদর্ািে ও বাাংলানদনের স্বাধীেিার ৫০ বছর িূতিষনি ১৬তদে বোিী 
তবজনির মনহাৎসব িালে কনরনছ এফতবতসতসআই। র্া বাাংলানদনের ইতিহানস শবসরকাতর খানির িয শর্নক 
সবষবতহৎ আনিাজে। এই আনিাজনের উনবাধে কনরনছে মােেীি প্রধােমন্ত্রী শেখ হাতসো।  

 

১৬ তদেবোিী অনুিানের প্রনিেক তদনের আনলাচোি মুতক্তরু্দ্ধ, স্বাধীেিা অজষে, ও স্বাধীে বাাংলানদে তবতেমষানে 
জাতির তিিার িোগ, িাাঁর দূরদেষী তচন্তা শচিো ও দেষেনক সামনে তেনি এনসনছ এফতবতসতসআই।  

 

 

 

 

 



বাাংলানদনের বেবসািীনদর েীর্ষ সাংগঠে এফতবতসতসআই’র বিষমাে িতরচালো ির্ষদ দতঢ়িানব তবশ্বাস কনর, জাতির 
তিিা শর্িানব দতঢ় শেিতত্বদানের মাধেনম স্বাধীে বাাংলানদে তদনি শগনছে, তঠক শসিানবই িাাঁর শদখানো ির্ অনুসরে 
কনরই বাাংলানদনের অর্ষনেতিক মুতক্ত এবাং সমতদ্ধ শসাোর বাাংলানদে প্রতিিা করা সম্ভব হনব। 
 
জি বাাংলা।   
 
 
 
 

 
 

 
 


