
মুজিব বর্ ষ উপলক্ষ্যে জিজপজিজি কর্তষক গৃহীত পজিকল্পনাি- িাি িংক্ষ্যপ 

  

ক্র.নং পজিকল্পনা বাস্তবায়ক্ষ্ন িম্ভাব্য তাজিখ/িময় 
মন্তব্য  

০১ 
মুজিব বর্ ষ উপলক্ষ্যে ০১ ঘন্টা অজতজিক্ত 

দপ্তি িময়/কার্ ষিময় 
১৭.০৩.২০২০জি.-১৭.০৩.২০২১জি. 

 

০২ 

প্রধান কার্ ষালক্ষ্য় িাজতি জপতা বঙ্গবন্ধু শেখ 

মুজিবুি িহমাক্ষ্নি স্মিণাক্ষ্থ ষ একটি বঙ্গবন্ধু 

কণ ষাি স্থাপন। 

উক্ষ্বাধন ২৩.০২.২০২০জি. 

 

০৩ 

জিজপজিজি কর্তষক আইজিজিজিআিজবি 

িহক্ষ্র্াগীতায় আক্ষ্য়াজিত শহপাটাইটিি জব 

ভাইিাি জিজনং ও ভোজিক্ষ্নেন শপ্রাগ্রাম এি 

আক্ষ্য়ািন।  

জব ভাইিাি ব্লাি জিজনং 

০৩.০৪.২০২০জি. এবং       

০৪.০২.২০২০জি. 

 

ভোজিক্ষ্নেন-১ম শিাি- ১১.০২.২০২০ জি. 

ভোজিক্ষ্নেন-২য় শিাি- ১১.০৩.২০২০জি. 

ভোজিক্ষ্নেন-৩য় শিাি-১১.০৭.২০২০ জি. 

 

০৪ 

জিজপজিজি কর্তষক িন্ধানী ঢাকা শমজিকোল 

কক্ষ্লি োখাি িহক্ষ্র্াগীতায় ব্লাি শিাক্ষ্নেন 

শপাগ্রাক্ষ্মি আক্ষ্য়ািন 

০৮ এজপ্রল ২০২০জি.  

কক্ষ্িানা ভাইিাি (ক্ষ্কাজভি-

১৯) িজনত মহামািীি কািক্ষ্ণ 

স্থজগত কিা হক্ষ্য়ক্ষ্ে।  

০৫ 
মুজিব বর্ ষ উপলক্ষ্যে িচনা প্রজতক্ষ্র্াজগতািী 

পুিস্কাি প্রদান অনুষ্ঠান  
 ১৭.০৩.২০২১জি. 

কক্ষ্িানা ভাইিাি (ক্ষ্কাজভি-

১৯) িজনত মহামািীি কািক্ষ্ণ 

স্থজগত কিা হক্ষ্য়ক্ষ্ে। 

০৬ 

প্রজতটি এনওজিএি এ একটি কক্ষ্ি জিিাি 

জনিজবজিন্ন জবদ্যেৎ কার্ ষক্রক্ষ্মি আওতায় জনক্ষ্য় 

আিা 

৩১.০১.২০২১জি.  

 

০৭ 
গ্রীন শিাি িিজমটজি িাব-ক্ষ্েেনক্ষ্ক জনিজবিন্ন 

জবদ্যেৎ কার্ ষক্রক্ষ্মি আওতায় জনক্ষ্য় আিা 
৩১.০১.২০২১জি. 

 

০৮ 

জি এি আি এি আওতায় িিকািী প্রাইমািী 

স্কুল এবং অটিজেক বাচ্চাক্ষ্দি স্কুক্ষ্ল শিালাি 

প্যাক্ষ্নল প্রদান  

১৭.০৩.২০২০জি.- ৩১.০১.২০২১জি. 

 

০৯ 
মুজিব বর্ ষ উপলক্ষ্যে আক্ষ্লাচনা িভা- “বঙ্গবন্ধু 

ও নািীি যমতায়ন” 
০৮.০৩.২০২০জি.  

 

১০ 

জবদ্যেৎ িাশ্রয় ও ববদ্যেজতক দ্যঘ ষটনা শিাধ 

ইতোজদ িম্পক্ষ্কষ িক্ষ্চতনতা বৃজিি লক্ষ্যে  

জিজপজিজি ’ি আওতাধীন স্কুল/কক্ষ্লি গুক্ষ্লাক্ষ্ত 

িক্ষ্চতনতামুলক জবজভন্ন শপ্রাগ্রাম আক্ষ্য়ািন 

কিা 

বেি ব্যাপী জবজভন্ন িময় জবজভন্ন স্থাক্ষ্ন 

 

১১ 

জিজপজিজি ’ি আওতাধীন এলাকাক্ষ্ক দূঘ ষটনা 

মুক্ত এলাকা ) Accident Free 

Zone) জহক্ষ্িক্ষ্ব গক্ষ্ে তুলাি লক্ষ্যে 

বেি ব্যাপী জবজভন্ন িময় জবজভন্ন স্থাক্ষ্ন 

 



special awareness 

program আক্ষ্য়ািন 

১২ 

গ্রাহকক্ষ্দি জবদ্যেৎ জবক্ষ্লি জনক্ষ্চ িক্ষ্চতনতামুলক 

জবজভন্ন শলাগান /পিামে ষ এবং জবক্ষ্লি িাক্ষ্থ 

জবদ্যেৎ িাশ্রয়ী ও ববদ্যেজতক দ্যঘ ষটনা শিাধ 

জবর্য়ক জবজভন্ন পিামে ষ িম্বজলত 

জলিক্ষ্লট/ভাি প্রদান  

৩০ই মাচ ষ হক্ষ্ত -চলমান থাকক্ষ্ব  

 

১৩ 

জিজপজিজি ’ি আওতাধীন িকল দপ্তক্ষ্ি 

পজিষ্কাি-পজিিন্নতা জনজিত কিাি জবর্ক্ষ্য় 

র্াবতীয় কার্ ষক্রম গ্রহণ 

বেি ব্যাপী  

 

১৪ 

বািায় অবস্থানকািী মজহলা )Home 

Maker) শদি মক্ষ্ে জবদ্যেৎ িংক্ষ্র্াক্ষ্গি 

শযক্ষ্ে জনিাপত্তা  ,জবদ্যেৎ িাশ্রয় ইতোজদ 

িংক্রান্ত িক্ষ্চতনতা বাোক্ষ্নাি িন্য 

special awareness 

program এি আক্ষ্য়ািন কিাি  

বেি ব্যাপী জবজভন্ন িময় জবজভন্ন স্থাক্ষ্ন 

 

১৫ 

গ্রাহক কর্তষক শটজলক্ষ্িান  ,জলজখত ,ই-ইক্ষ্মল ,

শিইিবুক ইতোজদি মােক্ষ্ম প্রদত্ত 

অজভক্ষ্র্াগিমূহ র্থার্থ দ্রুত জনষ্পন্ন কিক্ষ্ত 

হক্ষ্ব। 

চলমান থাকক্ষ্ব 

 

১৬ কল শিন্টািক্ষ্ক আক্ষ্িা কার্ ষকিীরূক্ষ্প গক্ষ্ে তুলা। ৩১.১২.২০২০জি.    

১৭ 

জিজপজিজিক্ষ্ক একটি জনিাপদ ও পজিক্ষ্বে বান্ধব 

ইউটিজলটিক্ষ্ত রূপান্তি এবং একই িাক্ষ্থ 

ওভািক্ষ্হি লাইনিমূহক্ষ্ক আন্ডািগ্রাউন্ড  এ 

স্থাপক্ষ্নি পজিকল্পনাি অংে জহক্ষ্িক্ষ্ব মুজিব বর্ ষ 

উদর্াপন উপলক্ষ্যে ০১ )এক (টি Oil 

filled pole mounted 

distribution transformers 

শক Oil free dry (cast resign) 

type flame proof 

transformer বািা পজিবতষন কিা 

৩১.০১.২০২১ জি.  

 

১৮ 

 মুজিব বর্ ষ  শক িামক্ষ্ন শিক্ষ্খ (২০২০)শেইলাি 

মাউক্ষ্ন্টি/ শমাবাইল/ মূক্ষ্ভবল ৩৩/১১ শকজভ 

িাব-শেেন িংগ্রহ কিা 

৩১.০১.২০২১ জি.  

 

১৯ 
ওক্ষ্য়ব িাইক্ষ্ট মুজিব বর্ ষ উপলক্ষ্যে জবক্ষ্ের্ 

প্রচাি ব্যবস্থা 
বেি ব্যাপী  

 

২০ 

দ্যনীজত শিাধ এবং শুিাচাি চচ ষাক্ষ্ক উৎিাজহত 

কিাি লক্ষ্যে দ্যনীজত জবক্ষ্িাধী এবং শুিাচাি 

চচ ষাি উপি জবজভন্ন শপাোি  ,জলিক্ষ্লট ব্যানাি 

ইতোজদ বতজি কক্ষ্ি প্রচািণা 

বেি ব্যাপী  

 

২১ 
বাংলাক্ষ্দে জবদ্যেৎ শিক্টক্ষ্ি িাজতি জপতা 

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুি িহমাক্ষ্নি অবদান ,
৩১.১২.২০২০জি.  

 



পজিকল্পনা ,মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাজিনাি 

জবদ্যেৎ শিক্টক্ষ্ি অবদান এবং ভজবষ্যৎ 

পজিকল্পনা শিইিাক্ষ্থ জবদ্যেৎ শিক্টক্ষ্ি 

জিজপজিজি’ি অবদান ইতোজদ জনক্ষ্য় একটি 

িকুক্ষ্মন্টাজি  ও একটি শক্রােপে বতজি কিা 

২২ 
মুজিব বর্ ষ উপলক্ষ্যে গ্রাহক িমাক্ষ্বে এি 

আক্ষ্য়ািন  
বেি ব্যাপী 

 

২৩ 

বজস্ত এলাকায় অস্থায়ী শমজিকোল 

কোম্প/সুজবধা ও জপ্রক্ষ্পইি জমটাি এি মােক্ষ্ম 

জবদ্যেৎ িংক্ষ্র্াগ প্রদান  

৩১.১২.২০২০জি. 

 

২৪ 

গ্রাহক অজভক্ষ্র্াগ জনষ্পজত্তকক্ষ্ল্প জিজপজিজি’ি 

কল শিন্টাি এি কার্ ষকািীতা বৃজি এবং শিই 

িাক্ষ্থ শটজলক্ষ্িান, ই-ক্ষ্মইল, শিইিবুক 

ইতোজদি মােক্ষ্ম গ্রাহক অজভক্ষ্র্াগ জনষ্পজত্ত  

বেি ব্যাপী 

 

 


