
িবএিডিসেত যথােযা  ময াদায় ৫৩তম মহান াধীনতা ও জাতীয় িদবস উদযাপন 

 

২৬ মাচ ২০২৩ তািরখ বাংলােদশ িষ উ য়ন কেপ ােরশন (িবএিডিস) ত যথােযা  ময াদা ও ভাবগা ীেয ৫৩তম মহান াধীনতা ও 
জাতীয় িদবস উদযাপন করা হয়। জাতীয় িদবস উপলে  িবএিডিস'র িষ ভবন, সচ ভবন, বীজ ভবন এবং িবএিডিস'র আওতাধীন 
মাঠ পয ােয়র দ রস হ ও িশ া িত ােন স ক মাপ ও রেঙর জাতীয় পতাকা েয াদেয়র সােথ সােথ উে ালন করা হয়। িদবস  
উপলে  িবএিডিস'র চয়ার ান ( ড-১) জনাব আ াহ সা াদ এনিডিস এর ন ে  জাতীয় পতাকা উে ালেনর পর িষ ভবেন 
ািপত জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমান র রােল া াপন করা হয়। িবএিডিস'র চয়ার ান এ সময় মহান াধীনতা 
ও জাতীয় িদবেসর  ও তাৎপয েল ধের সংি  ব  দান কেরন। আেলাচনায় িতিন বেলন য, ব ব  এমন একজন 
অিবসংবািদত নতা যার সে  কােরা লনা চেলনা। ছা  জীবন থেক  কের জীবেনর সকল পয ােয় এবং াধীন বাংলােদশ 
অজন করেত যত েলা সং াম অিত ম করেত হেয়েছ িত  ে  তার িমকা িছল অপিরসীম ও অ লনীয়। তারই েযা  ক া 
ধানম ী শখ হািসনার ন ে  েত ক  ে  দেশর আনােচ কানােচ উ য়েনর জায়ার বইেছ। ত র ন  বা ািল জািতর জ  
পরম সৗভা  বেল মতামত  কেরন। 

পের বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল ক ক আেয়ািজত কম িচেত অংশ হণ কের ব ব র িত িতেত া িনেবদন করা হয়। 
িদবস  উপলে  িষ ম ণালেয়র ন ে  িবএিডিস'র িতিনিধবগ সাভাের অবি ত জাতীয় িতেসৗেধ বক অপ ণ কেরন। 

মহান াধীনতা ও জাতীয় িদবস উপলে  িবএিডিস'র চয়ার ান ( ড-১) আ াহ সা াদ এনিডিস এর িনেদ শনায় িবএিডিস'র 
িষ ভবন, সচ ভবন ও বীজ ভবেন আেলাকস া করা হয় এবং িষ ভবন িবিভ  রং এর পতাকা ারা শািভত করা হয়। এ িদবেস 
িবএিডিস'র আওতাধীন সকল িশ া িত ােন জাতীয় কম িচর সে  স িত রেখ ছা -ছা ীেদর সমােবশ, জাতীয় সংগীত 
পিরেবশন এবং িবিভ  ীডা় িতেযািগতার আেয়াজন করা হয়। জািতর শাি , স ি , দেশর উ য়ন ও অ গিত এবং 
াধীনতা ে র সকল শিহেদর আ ার মাগেফরাত কামনা কের ২৬ মাচ িবএিডিস'র আওতাধীন মাঠ পয ােয়র সকল মসিজেদ 
মানাজাত এবং অ া  উপাসনালেয় িবধাজনক সমেয় িবেশষ াথ না করা হয়। িবএিডিস'র চয়ার ােনর িনেদ েশ ানীয় জলা ও 
উপেজলা শাসন আেয়ািজত মহান াধীনতা ও জাতীয় িদবেসর অ ােন িবএিডিস'র মাঠ পয ােয়র কমকতা-কম চারীগণ 
সি য়ভােব অংশ হণ কেরন 


