
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
সরকাির িটচাস িনং কেলজ, ফনী 

ইআইআইএন: ১৩৩৪৬১       জাতীয় িব . কেলজ কাড: ৪১১২ 
ফান : ০৩৩১-৬২৬৪২                 মাবাইল: ০১৭৮৯০১২৬৩৫ 
ইেমইল : ttcccollegefeni@yahoo.com    ওেয়ব : ttc.feni.gov.bd 

ফসবকু : www.facebook.com/trainingcollegefeni/ 
 

ারক নং : িটিটক- ফনী/২০২২/০১২০ তািরখ : ২১.০৩.২০২২ ি . 

িব ি  
সরকাির িটচাস িনং কেলজ, ফনী’র স ািনত িশ কম ডলী, কমকতা, কমচারী এবং এমএড 
( েফশনাল), িবএড ( েফশনাল) ও িবএড (অনাস) িণর িশ াথীেদর জানােনা যাে  য িনে া  
সময়সূিচ অ যায়ী ‘২৫ মাচ গণহত া িদবস’ এবং ২৬ মাচ ‘মহান াধীনতা ও জাতীয় িদবস-২০২২’ 
উ  যাপন করা হেব। সংি  সকলেক যথাসমেয় কায েম উপি ত থাকার জ  অ েরাধ করা হল। 

িদবস পালেনর কমসূিচ 
তািরখ কায ম সময় 

২২ মাচ 
২০২২ 

২৫ মাচ গণহত ার ৃিতচারণ ও আেলাচনা সভা 
ান: উপাধ  আবলু বাশার অিডেটািরয়াম 

সকাল ১১:০০টা 

২৫ মাচ 
২০২২ 

ফনী সরকাির কেলজ বধ ভূিমেত পু বক অপণ সকাল ০৯:৩০টা 

গণহত া িদবস উপলে  আেলাচনা সভায় অংশ হণ 
ান: ফনী সরকাির কেলজ অিডেটািরয়াম 

বলা  ১০:০০টা 

কেলজ মসিজেদ িবেশষ মানাজাত- জাহেরর নামােজর পর বলা  ০১:৩০টা 

১ িমিনেটর তীকী াক আউট রাত   ০৯:০০টা 

২৬ মাচ 
২০২২ 

জাতীয় পতাকা উে ালন সূেযাদেয়র সােথ 

পু বক অপণ : মুি যু  ৃিত , ফনী সূেযাদেয়র সােথ 

পু বক অপণ : কেলেজর াধীনতা ভা য সকাল ১০:০০টা 

মুি যু িভি ক ামাণ  িচ  দশনী: শহীদ িমনার া ন সকাল ১০:৩০টা 
বীর মুি েযা া সংবধনা, আেলাচনা সভা ও সাং ৃিতক অ ান সকাল ১১:০০টা 

জাহেরর নামােজর পর কেলজ মসিজেদ িবেশষ মানাজাত বলা   ০১:৩০টা 

আেলাকস া সূযাে র পর পর 

হাে েল উ তমােনর খাবার পিরেবশন রাত   ০৯:০০টা 

 
িত া র: 

 
( মাহা. আখতার হাছাইন তুবী)  

উপাধ  ও অধ  (ভার া ) 
সরকাির িটচাস িনং কেলজ, ফনী 

  
( মাহা দ আহসা ল আলম) 

সহকারী অধ াপক, গিণত ও আ ায়ক 
‘২৫ মাচ গণহত া িদবস’ ও ২৬ মাচ ‘মহান াধীনতা ও 

জাতীয় িদবস-২০২২’ উ  যাপন কিমিট 
সরকাির িটচাস িনং কেলজ, ফনী 

 
  

২১.০৩.২০২২ ২১.০৩.২০২২ 


