
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

অধ্যদেয কাম যারয় 

চট্টগ্রাভ মভডডদকর কদরজ, চট্টগ্রাভ। 
নাং-চদভক/ ৫৯৬                       তাডযখ: ১৭/০২/২০২২ খ্রি. 

 

ডফলয় : অভয ২১ মপব্রুয়াডয, মহান ীদ ডদফ ও আন্তজযাডতক ভাতৃবালা ডদফ-২০২২ মথাদমাগ্য ভম যাদায় উদমান উরদেে গৃীত কভ যসূচী। 
 

উর্য যক্ত ডফলদয়য ডযদপ্রডেদত জানাদনা মাদে মম, ২১ ম মপব্রুয়াযী, ভান ীদ ডদফ ও আন্তজযাডতক ভাতৃবালা ডদফ-২০২২ উরদে চট্টগ্রাম মমখ্রিকেল 

েকলকের উকযাকে খ্রনকনাক্ত েম মসূচী গ্রহন েরা হকয়কে। 
 
 

ক্র: কভ যসূচী ভয়  স্থান ফাস্তফায়ন/তত্ত্বাফধাদন 

১. জাতীয় তাকা অধ যনডভত কযন। মবায ৬.০০টা অধ্যদেয কার্য্যারয়, চদভক। অধ্যদেয দপ্তয 

২. ীদ ডভনাদয ফুর ডদদয় বালা ীদদদয প্রডত শ্রদ্ধা ডনদফদন। কার ৮.৩০ টা ীদ ডভনায, চদভক। অধ্যদেয দপ্তয 

৩. ফঙ্গফন্ধুয প্রডতকৃডতদত  ফুর ডদদয় শ্রদ্ধা  ডনদফদন। কার ৮.৪৫ টা জাগ্রত মযদকা য, চদভক। অধ্যদেয দপ্তয 

৪. বালা ীদদদয ভাগদপযাদতয জন্য ডফদল মদায়া । দুপুয ১.১৫ টা মকন্দ্রীয় জাদভ ভডজদ, চদভক। ইভাভ/মভায়াডিন 

 

উক্ত কভ যসূডচদত চট্টগ্রাভ মভডডদকর কদরদজয কর খ্রিক্ষে, খ্রচখ্রেৎে, েম মের্মা-েম মচারী ও াংডিষ্ট করদক মথামথ স্বাস্থেডফডধ অনুযণ কদয মথাভদয় 

কদরজ রখ্রিকর্ (নতুন এোকিখ্রমে ভিন নীচ র্লা) উডস্থত থাকায জন্য অনুদযাধ কযা দরা। জাতীয় অনুষ্ঠাদনয সুষ্ঠ ব্যফস্থানায সুডফধাদথ য াংডিষ্ট 

কদরয উডস্থডত/অনুডস্থডতয ডফলয়টি ডনডিত কযায জন্য সুস্পষ্ট ডনদদ যনা যদয়দে। 
 

মকাডবড-১৯ ডযডস্থডত ডফদফচনায় মথামথ স্বাস্থেডফডধ অনুযণ কদয প্রডতটি াংগঠদনয মথদক দফ যাচ্চ াঁচজন প্রডতডনডধ ডদদফ ও ব্যডক্তম যাদয় একদঙ্গ 

দফ যাচ্চ দুজন ীদ ডভনাদয ও জাগ্রত মযদকাদ য পুষ্পস্তফক অ যণ কযদত াযদফন। 
 

ীদ ডদফদয বাফগাম্ভীম য যো , ীদ ডভনাদযয ভম যাদা মুন্নত যাখা , সুশৃঙ্খরবাদফ ীদ ডভনাদয/জাগ্রত মযদকাদ য শ্রদ্ধাঞ্জডর অ যণ কযায জন্য করদক 

অনুদযাধ কযা দরা। 
 
 

 

 

 

অধ্যাক াদনা আক্তায 

অধ্যে 

চট্টগ্রাভ মভডডদকর কদরজ। 
নাং-চদভক/ ৫৯৬/১(৫০)       তাডযখ: ১৭/০২/২০২২ খ্রি. 

অনুডরড অফগডত ও প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদনয জন্য মপ্রযন কযা দরা: 

1. ডচফ, স্বাস্থে ডো ও ডযফায কল্যাণ ডফবাগ, স্বাস্থে ও ডযফায কল্যাণ ভন্ত্রনারয়, ফাাংরাদদ ডচফারয়, ঢাকা।  
(দৃ: আ: ডচফ ভদাদদয়য একান্ত ডচফ)। 

2. ভাডযচারক, স্বাস্থে ডো অডধদপ্তয, ভাখারী, ঢাকা। (দৃ: আ: কাযী ডযচারক (ভন্বয়)। 
3. ডযচারক, (ডচডকৎা ডো ও স্বাস্থে জনডক্ত উন্নয়ন), স্বাস্থে অডধদপ্তয, ভাখারী, ঢাকা। 
4. ডযচারক, চট্টগ্রাভ মভডডদকর কদরজ াাতার, চট্টগ্রাভ। 
5. ডফবাগীয় প্রধান (কর)……………………………ডফবাগ, চট্টগ্রাভ মভডডদকর কদরজ, চট্টগ্রাভ। 
6. সভাখ্রর্/সাধারণ সম্পাদে, চট্টগ্রাম মমখ্রিকেল েকলে খ্রিক্ষে সখ্রমখ্রর্। 

7. অধ্যে, চট্টগ্রাভ নাড যাং কদরজ, চট্টগ্রাভ। 
8. বাডত/াধাযন ম্পাদক, নাদ য এদাডদয়ন/৩য় মশ্রণী যকাযী কভ যচাযী ডভডত/৪থ য মশ্রণী যকাযী কভ যচাযী ডভডত, চদভকা। 
9. ইভাভ/মভায়াডিন, মকন্দ্রীয় জাদভ ভডজদ, চট্টগ্রাভ মভডডদকর কদরজ, চট্টগ্রাভ। 
10. মনাটি মফাড য (কর), চট্টগ্রাভ মভডডদকর কদরজ ও াাতার। 
11. াংডিষ্ট নডথ। 

 
 

 

 

 

অধ্যাক াদনা আক্তায 

অধ্যে 

চট্টগ্রাভ মভডডদকর কদরজ। 
নাং-চদভক/ ৫৯৬/৫০(০৮)      তাডযখ: ১৭/০২/২০২২ খ্রি. 

অনুডরড অফগডত ও প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদনয জন্য মপ্রযন কযা দরা: 

1. পুডর কডভনায, চট্টগ্রাভ মভদরাডরটন পুডর, চট্টগ্রাভ। 
2. কাযী পুডর কডভনায, নগয ডফদল াখা, চট্টগ্রাভ মভদরাডরটন পুডর, চট্টগ্রাভ। 
3. বাযপ্রাপ্ত কভ যকতযা, াঁচরাই ভদডর থানা, চট্টগ্রাভ মভদরাডরটন পুডর, চট্টগ্রাভ। 
4. বাযপ্রাপ্ত কভ যকতযা, চকফাজায থানা, চট্টগ্রাভ মভদরাডরটন পুডর, চট্টগ্রাভ। 
5. ডনফ যাী প্রদকৌরী, গণপূতয ইভাযত ডফবাগ-১, যভতগঞ্জ, চট্টগ্রাভ। 
6. উডফবাগীয় প্রদকৌরী, গণপূতয ইভাযত ডফবাগ-১, যভতগঞ্জ, চট্টগ্রাভ। 
7. উ কাযী প্রদকৌরী, গণপূতয ইভাযত াখা, চদভক। 
8. ইনচাজয, পুডর কোম্প, চট্টগ্রাভ মভডডদকর কদরজ, চট্টগ্রাভ। 
 

 

 

 

অধ্যাক াদনা আক্তায 

অধ্যে 

চট্টগ্রাভ মভডডদকর কদরজ। 
 

 

 


