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  বাাংলাদেশ হাউজ বববডাং ফাইনান্স কদ্ পাদেশন 

মাদকপটাং এন্ড ডেদেল্দমন্ট ববোগ, সেে েফতে, ঢাকা 

ই-ডমইল : dgm.mnd@bhbfc.gov.bd 
 

 

অফিস আদেশ নম্বর-২২০.০৭.২০২২            তাফরখ: ১৪.০৩.২০২২ফি. 

 

আগামী ১৭ মার্ চ-২০২২ সারাদেদশ জাফতর ফিতা বঙ্গবন্ধু শশখ মুফজবুর রহমান-এর জন্মবাফষ চকী ও জাতীয় ফশশু ফেবস, ২৫ মার্ চ গণহতযা ফেবস 

এবং ২৬ মার্ চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় ফেবস-২০২২ উেযািন করা হদব। এতফিষদয় মফহলা ও ফশশু ফবষয়ক মন্ত্রণালয় এবং মুফিযুদ্ধ ফবষয়ক 

মন্ত্রণালদয়র ফিন্ন দুটি আন্ত:মন্ত্রণালয় সিা এবং অর্ চ মন্ত্রণালদয়র আফর্ চক প্রফতষ্ঠান ফবিাদগর একটি সিার ফসদ্ধান্ত ও ফেক-ফনদে চশনা রদয়দে। এসব 

সিার ফসদ্ধান্ত ও ফেক-ফনদে চশনা এবং এসব ফেবস উেযািদন কম চসূর্ী গ্রহণ সংক্রাদন্ত গত ৭ মার্ চ অনুফষ্ঠত প্রাফতষ্ঠাফনক সিার সব চসম্মত ফসদ্ধান্ত 

অনুযায়ী এ ফতন ফবদশষ ফেবদস িফরিালনীয় ফবএইর্ফবএিফসর কম চসূর্ী ফনম্নরূি: 
 

 

তাফরখ সময় অনুষ্ঠান/কম চসূফর্র ফববরণ 
ব্যবস্থা্নাকােী ববোগ/ 

কর্তপ্ ক্ষ 

১৭.০৩.২০২২ 

বৃহস্পফতবার 

সকাল 

৮.০০টা 

‘বঙ্গবন্ধুর জন্মফেদনর অঙ্গীকার 

সকল ফশশুর সমান অফধকার’ 

প্রফতিাদ্য সম্বফলত এ ফেবদসর সাদর্ সামঞ্জস্যপূণ চ ব্যানার প্রেশ চন। 

মাদকচটিং এন্ড শেি., 

প্রদকৌশল ফবিাগ  এবং 

সকল মাঠ-কায চালয় 

সকাল  

৮.১৫টা 

সের েিতর িবদনর ফেফজটাল ফেসদে-শবাে চ ও বঙ্গবন্ধু প্যাফিফলয়দনর 

শটফলফিশদন বঙ্গবন্ধু’র বাণী/বিৃতা/কম চজীবন-এর উির তথ্য/প্রামাণ্যফর্ত্র 

প্রেশ চন। 

প্রদকৌশল ফবিাগ 

ও 

আইফসটি (ফসদেম) ফবিাগ 

সকাল 

৮.৩০টা 

সের েিতর বঙ্গবন্ধু প্যাফিফলয়ন-এ জাফতর ফিতার প্রফতকৃফতদত পুষ্পস্তবক 

অি চণ। 

মাদকচটিং এন্ড শেদিলিদমন্ট, 

সাধারণ শসবা ও প্রদকৌশল 

ফবিাগ 

সকাল 

৯.০০টা 

১৭ মার্ চ জাফতর ফিতার জন্মবাফষ চকী ও জাতীয় ফশশু ফেবস-২০২২’ শীষ চক 

আদলার্না সিা। 

ফিএইর্আরফে ও 

শেফনং ইনফেটিউট এবং 

সকল মাঠ কায চালয় 

শবলা 

১০.০০টা. 

শকক শকদট জাফতর ফিতা বঙ্গবন্ধু শশখ মুফজবুর রহমান-এর জন্মফেন 

উেযািন। 

মাদকচটিং এন্ড শেি. ও 

শেফনং ইনফেটিউট 

শবলা 

১০.০০টা 

ফবএইর্ফবএিফস আেশ চ উচ্চ ফবদ্যালদয় ফশক্ষক ও োত্র উিফিফত এবং 

োত্রোত্রীদের অংশগ্রহদণ ফর্ত্রাঙ্কন প্রফতদযাফগতা ও সাংস্কৃফতক অনুষ্ঠান। 

শেফনং ইনফেটিউট ও 

ফবদ্যালয় ব্যবিািনা কফমটি 

শবলা 

১০.১৫টা 

সের েিতর মসফজদে জাফতর ফিতা বঙ্গবন্ধু শশখ মুফজবুর রহমান-এর 

আত্মার শাফন্ত কামনায় শোয়া/প্রার্ চনা। 

মাদকচটিং এন্ড 

শেদিলিদমন্ট  ফবিাগ ও 

সাধারণ শসবা ফবিাগ 

শবলা 

১১.০০টা 

ধানমফন্ড-৩২ নম্বদর বঙ্গবন্ধু স্মৃফত জাদুঘদর জাফতর ফিতার প্রফতকৃফতদত 

পুষ্পস্তবক অি চণ। 

মাদকচটিং এন্ড 

শেদিলিদমন্ট ও সাধারণ 

শসবা ফবিাগ 

িানীয় প্রশাসন 

প্রেত্ত সময় 

িানীয় প্রশাসন গৃহীত কম চসূফর্র সাদর্ সমন্বয় কদর ফেবদসর কম চসূর্ী িালন। সকল মাঠ কায চালয় 

শগািালগদঞ্জর টুফঙ্গিাড়ায় জাফতর ফিতার সমাফধদত কদি চাদরশন কর্তচিদক্ষর 

িদক্ষ পুষ্পস্তবক অি চণ। 

শজানাল অফিস, িফরেপুর 

ও ফরফজওনাল অফিস, 

শগািালগঞ্জ 

 

তাফরখ সময় অনুষ্ঠান/কম চসূফর্র ফববরণ 
ব্যবস্থা্নাকােী ববোগ/ 

কর্তপ্ ক্ষ 

২৫.০৩.২০২২ 

শুক্রবার 

সকাল 

৯.৩০টা 
২৫ মার্ চ গণহতযা ফেবস ২০২২ উিলদক্ষয আদলার্না সিা। 

ফিএইর্আরফে ও সকল 

মাঠ অফিস 

অিরাহ্ন 

৫.০০টা 

২৫ মার্ চ কালরাদত ফনহতদের জন্য উত্তরাি োি শকায়াট চার মসফজদে 

প্রার্ চনা। 

মাদকচটিং ও সাধারণ শসবা 

ফবিাগ 
 

তাফরখ সময় অনুষ্ঠান/কম চসূফর্র ফববরণ 
ব্যবস্থা্নাকােী ববোগ/ 

কর্তপ্ ক্ষ 

২৬.০৩.২০২২ 

শফনবার 

সূদয চােয়কালীন 
‘বাংলাদেশ ফ্লাগ রুলস’ অনুযায়ী যর্াদযাগ্য ময চাোয়  ফবএইর্ফবএিফস’র সের 

েিতর িবনসহ সকল মাঠ কায চালদয় জাতীয় িতাকা উদত্তালন ।  

প্রদকৌশল ফবিাগ, সকল 

শজানাল, ফরফজওনাল ও 

শাখা অফিস 

সকাল 

৭.০০টা 
ফেবদসর সাদর্ সামঞ্জস্যপূণ চ ব্যানার প্রেশ চন। 

মাদকচটিং এন্ড শেি., 

প্রদকৌশল ফবিাগ  এবং 

সকল মাঠ কায চালয় 

সকাল 

৭.৩০টা 

সের েিতর িবদনর ফেফজটাল ফেসদে-শবাে চ ও বঙ্গবন্ধু প্যাফিফলয়দনর 

শটফলফিশদন বঙ্গবন্ধু’র বাণী/বিৃতা/ কম চজীবন-এর উির তথ্য/প্রামান্যফর্ত্র 

প্রেশ চন। 

প্রদকৌশল ফবিাগ ও 

আইফসটি (ফসদেম) ফবিাগ 

সকাল 

৮.৩০টা 

সের েিতর ও ঢাকাি দুটি শজানাল অফিস ও এর অধীনি ফরফজওনাল ও 

শাখা অফিস-এর অংশগ্রহদণ জাতীয় স্মৃফতদসৌদধ পুষ্পস্তবক অি চণ। 

মাদকচটিং ও সাধারণ শসবা 

ফবিাগ এবং শাখা অফিস, 

সিার ও কফমটি 

শবলা 

১০.৩০টা 

ধানমফন্ড ৩২ নম্বদর মুফিযুদ্ধ জাদুঘদর বঙ্গবন্ধু প্রফতকৃফতদত পুষ্পস্তবক 

অি চণ। 

মাদকচটিং এবং  সা.দসবা 

ফবিাগ ও সংফিষ্ট কফমটি 

শবলা 

১১.৩০টা 

‘জাফতর ফিতা বঙ্গবন্ধু শশখ মুফজবুর রহমান-এর ঐফতহাফসক শনর্তত্ব এবং 

সুবণ চজয়ন্তীদত শেদশর উন্নয়ন’ শীষ চক আদলার্না সিা। 

ফিএইর্আরফে ও শেফনং 

ইনফেটিউট এবং সকল 

মাঠ-কায চালয়  
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িাতা-২ 
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তাফরখ সময় অনুষ্ঠান/কম চসূফর্র ফববরণ 
ব্যবস্থা্নাকােী ববোগ/ 

কর্তপ্ ক্ষ 

২৬.০৩.২০২২ 

শফনবার 

দুপুর 

১.০০টা 

ঢাকা/ঢাকার ফনকটবতী এলাকার শকানও একটি সরকাফর ফশশু 

সেন/এফতমখানা/েফরদ্র জনদগাষ্ঠীর মদে উন্নতমাদনর খাবার/ফমফষ্ট ফবতরণ। 

সাধারণ শসবা ও 

প্রশাসন  ফবিাগ এবং 

সংফিষ্ট মাঠ-কায চালয় 

দুপুর 

১.৩০টা 
সের েিতর মসফজদে প্রার্ চনা অনুষ্ঠান 

মাদকচটিং এন্ড শেি. ও 

সাধারণ শসবা ফবিাগ 

সন্ধ্যা 

৬.০০টা 

ফবএইর্ফবএিফসর সের েিতর িবন এবং র্ট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, শনায়াখালী 

ও শগািালগঞ্জ অফিদস আদলাকসফিতকরণ (২৫ মার্ চ করা যাদব না)। 

প্রদকৌশল ফবিাগ ও 

সংফিষ্ট মাঠ-কায চালয় 

িানীয় 

প্রশাসন প্রেত্ত 

সময় 

িানীয় প্রশাসন গৃহীত কম চসূফর্র সাদর্ সমন্বয় কদর ফেবদসর কম চসূর্ী িালন। সকল মাঠ কায চালয় 

শগািালগদঞ্জর টুফঙ্গিাড়ায় জাফতর ফিতার সমাফধদত কদি চাদরশন কর্তচিদক্ষর িদক্ষ 

পুষ্পস্তবক অি চণ। 

শজানাল অফিস, িফরেপুর 

ও ফরফজওনাল অফিস, 

শগািালগঞ্জ শযার্িাদব 

 

২.০ ঢাকা শজলার অন্তগ চত অফিসসমূহ (দজানাল ও শাখা) ফবদশষ ও সাধারণিাদব িালনীয় কম চসূর্ীর অফতফরি ফহদসদব সের েিতর কর্তচক 

িফরিালনীয় মুফিযুদ্ধ জাদুঘর ও জাতীয় স্মৃফতদসৌদধ পুষ্পস্তবক অি চণ অনুষ্ঠাদন অংশগ্রহণ করদব। 

 

 কর্তচিদক্ষর অনুদমােনক্রদম এ আদেশ জারী করা হদলা। 

 

 

 

 

  

 

¯̂vÿwiZ/- 

 (দমা. খাইরুল ইসলাম) 

মহাব্যবিািক 

আোয়, প্রদকৌশল ও মাদকচটিং 

সূত্র নম্বর- এইর্ফব/এইর্ও/মাদকচটিং এন্ড শেি./ফবফিন্ন ফেবস উেযািন-০১৩(৩)/                              তাফরখঃ ১৪.০৩.২০২২ফি. 

ফবতরণ, সেয় অবগফত ও কায চাদর্ চ (দজযষ্ঠতার ক্রমানুসাদর নয়) : 
 

১।  মহাব্যবিািক ও সেস্য ফনব চাহী কফমটি, ফবএইর্ফবএিফস (সকল) ..................................................; 

২।  উিমহাব্যবিািক, ফবএইর্ফবএিফস (সকল) ......................................................; 

৩।  শজানাল/ ফরফজওনাল/ শাখা ম্যাদনজার, ফবএইর্ফবএিফস, (সকল) ............................................; 

৪। সিািফত, ফবএইর্ফবএিফস আেশ চ উচ্চ ফবদ্যালয়, ব্যবিািনা কফমটি; 

৫।  ব্যবিািনা িফরর্ালক মদহােদয়র একান্ত সফর্ব, ফবএইর্ফবএিফস, সের েিতর, ঢাকা; 

৫।  উিব্যবিািনা িফরর্ালক মদহােদয়র একান্ত সফর্ব, ফবএইর্ফবএিফস, সের েিতর, ঢাকা; 

৭।  শর্য়ারম্যান মদহােদয়র একান্ত সফর্ব, ফবএইর্ফবএিফস, সের েিতর, ঢাকা; 

৮।  জনসংদযাগ কম চকতচা, ফবএইর্ফবএিফস, সের েিতর, ঢাকা; 

৯।  অফিস আদেশ কফি। 

 
 

  (দমা. বফেউিামান) 

উিমহাব্যবিািক 

 


