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বাাংলাতেশ তাঁত দবার্ ড কর্তডক ১৫ই আগস্ট জাতীয় দশাক শেবস পালন সাংক্রান্ত প্রশততবেন 

 

১৫ই আগস্ট জাতীয় দশাক শেবস যথাযথ ময ডাোয় ও ভাব গম্ভীর পশরতবতশ পালন উপলতযে বাাংলাতেশ তাঁত দবার্ ড কর্তডক 

কম ডসূশি গ্রহণ করা হয়। 

 

বাাংলাতেশ তাঁত দবাতর্ ডর উতযাতগ জাশতর শপতা বঙ্গবন্ধু দশখ মুশজবুর রহমান-এর ৪০তম শাহাোৎ বাশষ ডকী ও জাতীয় দশাক 

শেবস যথাযথ ময ডাোয় ও ভাব গম্ভীর পশরতবতশ পালন করা হয়। এ উপলতযে বাাংলাতেশ তাঁত দবাতর্ ডর পয হতত প্রত্যেতষ জাতীয় পতাকা 

উততালন পূব ডক অর্ ডনশমত করা হয় এবাং দবাতর্ ডর কম ডকতডা ও কম ডিারীগণ কর্তডক কাতলা ব্যাজ র্ারণ করা হয়। সকাল ৮.৩০টায় বাাংলাতেশ 

তাঁত দবাতর্ ডর দিয়ারম্যান-এর দনর্ততে সকল কম ডকতডা ও কম ডিারী সমন্বতয় দশাক র োশলসহ র্ানমশ  ৩২নাং দরাতর্ অবশিত বঙ্গবন্ধুর 

প্রশতকৃশততত পুষ্পস্তবক অপ ডণ করার জন্য অতপযমান থাকা হয়। অতপযমান দশতষ দবলা ১১.৩০টায় বঙ্গবন্ধুর প্রশতকৃশততত পুষ্পস্তবক 

অপ ডণ করা হয়।  

 

দবলা ১২.০০ টায় দবাতর্ ডর প্রর্ান কায ডালতয় ১৫ই আগস্ট জাতীয় দশাক শেবস উপলতযে আতলািনা সভা ও দোয়া মাহশিতলর 

আতয়াজন করা হয়। অনুষ্ঠাতনর শুরুতত পশবত্র দকারআন দথতক দতলাওয়াত ও গীতা পাঠ করা হয়। এরপর জাশতর শপতা বঙ্গবন্ধু দশখ 

মুশজবুর রহমান এবাং ১৫ই আগতস্ট শাহাোত বরণকারী সকল শহীতের প্রশত শ্রদ্ধা শনতবেন কতর ১(এক) শমশনট নীরবতা পালন করা হয়। 

অনুষ্ঠাতন জাশতর শপতা বঙ্গবন্ধু দশখ মুশজবুর রহমাতনর রাজননশতক জীবনােশ ড, স্বাশর্কার আতদালন, মুশিযুদ্ধ ও স্বার্ীনতা উতর দেশতক 

দসানার বাাংলা শহতসতব গতড় দতালা এবাং ১৫ই আগতস্টর মম ডাশন্তক হতোকা  শবষয় শনতয় আতলািনা হয়। আতলািনা সভায় দশাকতক 

শশিতত পশরণত কতর জাশতর শপতার সুতযাগ্য কন্যা বতডমান সরকাতরর মাননীয় প্রর্ানমন্ত্রী জনতনত্রী দশখ হাশসনার দনর্ততে দসানার বাাংলা 

গড়ার প্রতেয় ব্যি করা হয়। আতলািনা সভায় বিব্য রাতখন অনুষ্ঠাতনর সভাপশত ও দবাতর্ ডর দিয়ারম্যান, সাব ডযশণক সেস্যবৃদ, প্রকল্প 

পশরিালকবৃদ, দবাতর্ ডর সশিব, শবশভন্ন শবভাতগর প্রর্ানগণ, বাতাঁতবা অশিসাস ড এতসাশসতয়শন এর প্রশতশনশর্বৃদ এবাং বাতাঁতবা কম ডিারী 

ইউশনয়তনর প্রশতশনশর্বৃদ। আতলািনা দশতষ ১৫ই আগতস্ট শাহাোৎ বরণকারী সকল শহীতের আত্মার মাগতিরাত কামনা কতর একটি দোয়া 

মাহশিল অনুশষ্ঠত হয়।  
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বাাংলাতেশ তাঁত দবাতর্ ডর অর্ীনি প্রশতষ্ঠানসমূতহ জাতীয় দশাক শেবস পালনঃ 

 

প্রর্ান কায ডালতয়র পাশাপাশশ দবাতর্ ডর শনয়ন্ত্রণার্ীন প্রশতষ্ঠানসমূতহ যথাতযাগ্য ময ডাো ও ভাব গম্ভীর পশরতবতশ জাতীয় দশাক শেবস 

পালন করা হয়। প্রশতষ্ঠানসমূতহ দশাক র োশল, আতলািনা সভা ও দোয়া মাহশিতলর আতয়াজন করা হয়। প্রশতষ্ঠানসমূতহর অনুষ্ঠান পালতনর 

শির শিত্র শনতে দেয়া হতলাঃ 

 

বাাংলাতেশ তাঁত শশযা ও প্রশশযণ ইনশস্টটিউট, নরশসাংেীঃ 

 

                 

 

তাঁত প্রশশযণ উপতকন্দ্র, দবড়া, পাবনাঃ 

 

               

 

দটক্সটাইল িোশসশলটিজ দসন্টার (টিএিশস), শাহজােপুর, শসরাজগঞ্জঃ 

 

          

 

 

 

 

 



 

বস্ত্র প্রশক্রয়াকরণ দকন্দ্র (শসশপশস), মার্বেী, নরশসাংেীঃ 

 

            

 

 

সাশভ ডতসস এ  িোশসশলটিজ দসন্টার (এসএিশস), কুমারখালী, কুশিয়াঃ 

 

            


