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প্রধান কাম যারয়, ঢাকা। 
 

স্মাযক নং-৫৩.১৯.৯০০১.০০২.৯৯.০০০.১৯.১৭৮০                                                           তারযখঃ ০৭/০৮/২০১৯ 

ননাটি 
 

             যাকরয রদ্ধান্ত নুমায়ী প্ররত ফৎরযয ন্যায় স্বাধীনতায ভান স্থরত জারতয রতা ফঙ্গফন্ধু নখ মুরজবুয যভান-এয ৪৪তভ 

াাদত ফারল যকী উররযে জীফন ফীভা কর যারযরন অগাভী ১৫ অগস্ট, ২০১৯ নযাজ বৃস্পরতফায জাতীয় নাক রদফ মথারমাগ্য 

ভম যাদায় ও বাফগাম্ভীরম যয ারথ ারন কযা রফ। এতদররযে রনম্নরূ রনরদ যনা প্রদান কযা ররাঃ- 
 

১.০ জারতয রতায াাদত ফারল যকী ারন উররযে রনরম্নাক্ত কভ যসূরিরত রিয় ংগ্ররণয জন্য কর যারযরনয প্রধান 

কাম যারয়, ঢাকা রযরজওনার রপ এফং ঢাকাস্থ কর রপমূরয কভ যকতযা ও কভ যিাযীরদয কার ৬:৩০ টায় প্রধান কাম যাররয় 

উরস্থত থাকায জন্য নুরযাধ কযা ররা। 
 

       কভ যসূরিঃ 
 

 জাতীয় তাকা প্রত্যেরল ও মথারনয়রভ ধ যনরভতকযণ।  

 জাতীয় নাক রদফ উররযে কাররা ব্যাি ধাযণ। 

 প্রধান কাম যাররয় নকাযঅনখারনয অরয়াজন। 

 কার ৭:০০ টায় প্রধান কাম যারয় রত যওনা রদরয় করাফাগান নখরায ভাঠ ংরগ্ন এরাকায় একরিত রয় নাক য

্ মারী কারয ধানভরিয ৩২ নম্বয নযারডয ফঙ্গফন্ধু স্মৃরত জাদুঘরয জারতয রতা ফঙ্গফন্ধু নখ মুরজবুয যভান-এয 

প্ররতকৃরতরত পুষ্পস্তফক  যণ। 

 

২.০ রফবাগীয় প্ররতেক রযরজওনার রপ জাতীয় কভ যসূরিয রঙ্গ ঙ্গরত নযরখ রফরবন্ন কভ যসূরিয ভাধ্যরভ মথারমাগ্য ভম যাদায়  

১৫ অগস্ট জাতীয় নাক রদফ ারন কযায নুরযাধ কযা ররা।  

 

৩.০ নজরা এফং উরজরা ম যারয়য রপগুররা রডর রপ কর্তযক অরয়ারজত নুষ্ঠারন ব্যানায ংগ্রণ কযায জন্য 

নুরযাধ কযা ররা। 

 

৪.০ ১৫ অগস্ট জাতীয় নাক রদফ মথারমাগ্য ভম যাদায় ও বাফগাম্ভীরম যয ারথ ারন কযায জন্য কর স্তরযয কভ যকতা ও 

কভ যিাযীরদযরক মথাভরয় উরস্থত থাকায জন্য নুরযাধ কযা ররা। 

 

৫.০ কভ যকতযা ও কভ যিাযীরদয জাতীয় নাক রদফর রিয় ংগ্রণ উরস্থরত রনরিতকযরণয ররযে কর রুরটয পুররয 

গারি, কর যারযন কর্তযক বািাকৃত স্টাপ ফা এফং ভাআরিাফা মাতায়ারতয রফলয়টি ম্যারনজায,মানফান-নক রনরিত কযায জন্য 

নুরযাধ কযা ররা।  

 

 

                                                                                                                                     স্বাযরযত 

(াযবীন ররিকা) 

নজনারযর ম্যারনজায-প্রান 
 

রফতযণ - দয় ফগরত ও কাম যারথ য 

২। নজনারযর ম্যারনজায (কর)-------------------------------- 

৪। নডপুটি নজনারযর ম্যারনজায (কর)------------------------- 

৬। রযরজওনার রপ (কর)---------------------------------- 

৭। কর যারযট নফা দপ্তয (কর)--------------------------------  

    (কর নর ও াখা রপ-নক ফরত কযায নুরযাধ) 

৮। ম্যারনজায, প্রধান কাম যারয় (কর)-------------------------- 

৯। র.এ টু ম্যারনরজং ডাআরযক্টয (ম্যারনরজং ডাআরযক্টয ভরাদরয়য দয় ফগরতয জন্য)। 

১০। র.এ টু নিয়াযম্যান (নিয়াযম্যান ভরাদরয়য দয় ফগরতয জন্য) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


