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ব ব র দশন, সমবােয় উ য়ন 
 

সংবাদ িব ি  
 

বােডর উে ােগ শখ রােসল িদবস উদযাপন ও হ দান    
 

অ  ১৮/১০/২০২১ তািরখ বাংলােদশ প ী উ য়ন একােডিম (বাড)-এ যথাযথ মযাদা ও উৎসাহ উ ীপনার ম  িদেয় শখ 

রােসল িদবস-২০২১ উদযািপত হেয়েছ। বাংলােদশ প ী উ য়ন একােডিম মেডল ল-এ ািপত শখ রােসেলর িত িতেত 

বক অপণ, মানাজাত, শখ রােসেলর জীবেনর উপর আেলাচনা সভা, কক ও িমি  িবতরণ, ইজন হহীন পিরবারেক 

হ দােনর মা েম িদবস  উদযাপন করা  হয়। আেলাচনা সভায় ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন বােডর মহাপিরচালক 

জনাব মাঃ শাহজাহান এবং সভাপিত িহেসেব উপি ত িছেলন বােডর অিতির  মহাপিরচালক জনাব মাঃ সিফ ল ইসলাম। 

এছাড়াও আেলাচনা সভায় অংশ হণ কেরন বােডর পিরচালক ( শাসন) জনাব িমলন কাি  ভ াচা , পিরচালক ( ক )               

ড. মাঃ কাম ল হাসান। আেলাচনা সভায় উপি ত িছেলন বােডর সব েরর কমকতা-কমচারী ও বাড মেডল েলর িশ ক ও 

িশ াথ ।  

 
আেলাচনা সভার পরবত েত িদবস  উদযাপন উপলে  বােডর কমকতা-কমচারীেদর উে ােগ িনিমত িজববেষ মাননীয় 

ধানম ী শখ হািসনার উপহার িহেসেব লালমাই উপেজলার িতয়ার ােমর ইজন অসহায় নারীেক হ দান করা হয়। হ 

দান অ ােন উপি ত িছেলন বােডর মহাপিরচালক জনাব মাঃ শাহজাহান এবং অিতির  মহাপিরচালক জনাব মাঃ 

সিফ ল ইসলাম, বােডর পিরচালকবগ, সদর দি ণ উপেজলার ভাইস চয়ার ান জনাব আ ল হাই বাব  এবং  মিহলা ভাইস 

চয়ার ান জনাব নািছমা আ ার। হ দান অ ােন বােডর মহাপিরচালক বেলন িজববষ উদযাপন উপলে  মাননীয় 

ধানম ী শখ হািসনা হহীন অসহায় মা ষেদর বাস ান িনি েতর জ  আ য়ণ ক  হণ কেরেছন। হ দান অ ােন 

বােডর মহাপিরচালক খা  সহায়তা এবং গােছর চারা দান কেরন।   

    
ছিবর ক াপশনঃ শখ রােসল  িদবস ২০২১ উদযাপন উপলে  বাড ক ক হ দান অ ােন খা  সহায়তা দান 

করেছন বােডর মহাপিরচালক জনাব মাঃ শাহজাহান। 
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