
 
 
 

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 
Aa¨‡ÿi Kvh©vjq 

‡dbx miKvwi K‡jR,‡dbx 
                               

 

         

       ZvwiL : 11/08/2020 wLª.  

weÁwß 

‡dbx miKvwi K‡j‡Ri wkÿv_©x‡`i ÁvZv‡_© Rb¨ Rvbv‡bv hv‡”Q †h, ÔÔRvwZi wcZv e½eÜz †kL 

gywReyi ingv‡bi 46 Zg kvnv`Z evwl©Kx  I RvZxq †kvK w`em-2021ÕÕ h_vh_ gh©v`v I fveMv¤¢x‡h©i mv‡_ 

D`&hvcb Dcj‡ÿ¨ iPbv,Ave„wË I nvg`&-bvZ cÖwZ‡hvwMZvi Av‡qvRb Kiv n‡q‡Q|  

cÖwZ‡hvwMZv m¤úwK©Z Z_¨ wb¤œiƒc :  

1| iPbv cÖwZ‡hvwMZv :- 

†kÖwY welq kãmxgv Rgv †`qvi †kl ZvwiL Rgv †`qvi ¯’vb 

mKj wkÿv_©x ¯^vaxbZvi gnvb 
¯’cwZ e½eÜz †kL 

gywReyi ingvb 

1200 14/08/2021 
mgq : ỳcyi 1.00 Uv 

kwbevi 

106 bs  
Kw¤úDUvi Kÿ 
cÖkvmwbK feb 

‡dbx miKvwi K‡jR,‡dbx 
K)  iPbv A4 mvBR KvM‡Ri  ¯̂n‡ Í̄ wj‡L Rgv w`‡Z n‡e| D‡jøL¨ †h, KvM‡Ri Dfq c„ôvq †jLv hv‡e bv|  
L)  cÖ‡Z¨K cÖwZ‡hvMx‡K wcZv-gZvi bvg,‡kÖwY,‡ivj bs, wkÿvcÖwZôv‡bi bvg,‡gvevBj b¤^i I wVKvbv D‡jøL 

Ki‡Z n‡e| 
2| Ave„wË I nvg`&-bvZ  cÖwZ‡hvwMZv :- 

Ave„wË Ave„wË I nvg`&-bvZ  cÖwZ‡hvwMZvi bvg Rgv †`qvi 
†kl ZvwiL 

Rgv †`qvi ¯’vb 

KweZv- ÔcÖZ¨veZ©‡bi Avb›`Õ 
Kwe- wbg©‡j› ỳ ¸Y 

(KweZvwU K‡jR I‡qemvB‡U 
†`Iqv Av‡Q) 

14/08/2021 
mgq : ỳcyi 12.00 Uv 

kwbevi 

106 bs  
Kw¤úDUvi Kÿ 
cÖkvmwbK feb 

‡dbx miKvwi K‡jR,‡dbx 

K)  cÖ‡Z¨K cÖwZ‡hvMx‡K wcZv-gZvi bvg,‡kÖwY,‡ivj bs, wkÿvcÖwZôv‡bi bvg,‡gvevBj b¤^i I wVKvbv D‡jøL 
Ki‡Z n‡e| 

 

 

 

 

 

I‡qe mvBU : www.fgc.gov.bd/B‡gBj : fenigovcollege@yahoo.com 

Facebook page : Feni Govt. College, Feni. 
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MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

Aa¨‡ÿi Kvh©vjq 
‡dbx miKvwi K‡jR,‡dbx 

                               
 

         

       ZvwiL : 11/08/2021 wLª.  

weÁwß 

¯^vaxbZvi gnvb ’̄cwZ RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi 46Zg kvnv`Z evwl©Kx‡Z RvZxq 

†kvK w`em-2021 h_vh_ fveMv¤¢x‡h© D`hvcb Dcj‡ÿ¨ †dbx miKvwi K‡jR,‡dbx wb‡¤œv³ Kg©m~Px MÖnY 

K‡i‡Q :- 

1|  15 AvM÷ 2021 wLª. m~‡h©v`‡qi mv‡_ mv‡_ RvZxq cZvKv Aa©bwgZ K‡i D‡Ëvjb 
2| 15 AvM÷ 2021 wLª. mKvj 9.30 NwUKvq e½eÜzi-¯§„wZ¯Í¤ ¢, †dbx‡Z e½eÜzi cÖwZK…wZ‡Z cy¯ú¯ÍeK 

Ac©Y 
3| 15 AvM÷ 2021 wLª. mKvj 10.00 NwUKvq Ave„wË,iPbv,nvg`-bvZ cÖwZ‡hvwMZv I e½eÜzi Rxeb 

I KxwZ©i Dci Av‡jvPbv I †`vqv Abyôvb, ¯’vb : K‡jR AwW‡Uvwiqg| 
4|  15 AvM÷, 2021 ev` †hvni RvwZi wcZvmn 15 AvM÷ kvnv`Z eiYKvix‡`i AvZ¥vi gvM‡divZ 

Kvgbv K‡i †`vqv I wgjv` Ab yôvb, ¯’vb : K‡jR gmwR`| 
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প্রত্যাবত্ত নের আেন্দ 

__নের্তনেন্দ ুগুণ 

 

াক-কাযাগায থথকক ভুক্তি রাব ককয 

থমক্তিন আক্তভ আভায ক্তিয় ভাতৃবুক্তভয 

ভুি-ভাটিকত া থযকেক্তিরাভ; টাই 

ক্তির আভায ফকেকয় আনকেয ক্তিন। 

আভায কাকি, স্বগগিকফতুরয 
ভাকন্দ্র ভুহুতগ  ক্তির তা। 

 

রন্ডন  ক্তিক্তিয আকা াক্তি ক্তিকয় 

ফাাংরাকিকয নীক্তরভায় িকফ ককযই 

আক্তভ স্মযণ ককযক্তিরাভ আভায স্রষ্টাকক, 

আভায ভাতৃবুক্তভয ভুক্তিয াংগ্রাকভ 

থনতৃত্ব থিফায জনয ক্তমক্তন আভাকক 

ক্তফকলবাকফ ৃক্তষ্ট ককযক্তিকরন। 

 

আভাকক ফযণ কযায জনয অকক্ষভাণ 

জনতায থস্রাত িফভান নিীয ভতন 

আভাকক থক্তিন বাক্তকয় ক্তনকয়ক্তির 

থই ক্তেযফুজ স্বকেয উিযাকন−, 
থমোকন িাাঁক্তিকয় আভায থিফাীকক 

আক্তভ স্বে থিক্তেকয়ক্তিরাভ স্বাধীনতায। 

 

আভাকক একটুোক্তন থিোয আায় 

স্বাধীনতায ঐ ফুজ উিযাকন তেন 

অকক্ষা কযক্তির থগাটা ফাাংরাকি। 

 

মায কণ্ঠ থথকক ফগিা ফক্তলগত কতা ফজ্র, 

িসু্ফটিত কতা কেয অক্তিকুুভ, 

থই ক্তিিকয ফজ্র এফাং অক্তিয ফিকর 

তায থোে থথকক ঝ'থয কিক্তির অশ্রু; 

ফজ্রকন্ঠ থথকক স্বেূযকণয কান্না। 

 

ক্তফজকয়য আনকে আক্তভ ফকরক্তিরাভ− 

কক্তফগুরু, থিকে মান−আনায কক্তফতা 
আজ ক্তভথযা িভাক্তণত কয়কি। 

আভায ফাাংরাকি আজ স্বাধীন কয়কি− 

আভায ফাঙাক্তর আজ ভানুল কয়কি। 

 

আনকেয থ ায কাটকত না কাটকতই, 

একাত্তকযয যাক্তজত এক্তজিফাক্তনী 
যাক্তিয অন্ধকাকয াংগঠিত কয় 

াঁোত্তকযয কনযই আগস্ট 

ক্তযফাকয তযা কযর আভাকক। 



 

যা কাযাগাকযয ক্তবতকয িকফ ককয 

তযা কযর োয জাতীয় থনতাকক; 

আভায কাযাফাকাকর 

মাাঁযা ভুক্তিমুকে থনতৃত্ব ক্তিকয়ক্তিকরন। 

 

যা আভাকিয যিরব্ধ াংক্তফধানকক 

ক্তষ্ট কযর াভক্তযক ফুকটয তরায়। 

যা ইক্ততাকক কযর ক্তফকৃত। 

আফভান ফাঙাক্তরয হৃিযযিকস্রাকত 

যা ফন কযর ক্তফলফৃকক্ষয ফীজ। 

 

যা জানত না, ক্তভথযায থভ  ক্তিকয় 

ঢাকা মায় না কতযয ুমগ ক্তেযক্তিন। 

যা জানত না, এই থভৌন উিাীন 

িকৃক্তত ক্তফকৃক্ততকক ভথগন ককয না। 

 

ফগস্ব াক্তযকয় আক্তভ ক্তফশ্বা ককযক্তি− 

ফাঙাক্তরকক অক্তফশ্বা কযা া। 

ক্তফরকে কর, কিয েক্রান্ত তাই 

ফযথগ কয়কি, 

ফযথগ কয়কি, 

ফযথগ কয়কি। 

ফুকরকটয থেকয় ফি ফযারট-ক্তফপ্লকফ 

আজ ক্তফজয়ী কয়কি আভায ভানুল। 

 

আজ আক্তভ অনুবফ কযক্তি থই আনে, 

মা আক্তভ অনুবফ ককযক্তিরাভ 

আভায িথভ স্বকি-িতযাফতগ কনয ক্তিন। 

 

ভৃতুযকক শ্চাকত থপকর, ভৃতুযঞ্জয় কয় 

আজ আক্তভ ুনফগায ক্তপকয একক্তি 

আভায ক্তিয় স্বকিকয শুে নীক্তরভায়। 

ফৃক্ষ কয়, পুর কয়, িজাক্তত কয় 

আক্তভ িিক্তক্ষণ কযফ এই থিকক। 

ক্তককাযীয আিকযয যাজাাঁ কয় 

আক্তভ থবক থফিাফ জরাক্তিয জকর। 

যক্তফয ফ থভকন্তয  ন কুয়াায়। 

 

ফহুক্তিন য আজ তয জয়ী কয়কি−, 
াংগ্রাভ জয়ী কয়কি, ুেয জয়ী কয়কি। 

আজ আভায েুফ আনকেয ক্তিন। 

 

 

 

 

 

 


