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 b¤^i: 13.02.0000.507.23.001.17-                                                                              ZvwiL: ২৯ সেপ্টেম্বর 2020 wLª. 

 (ক) Òwbivc` Lv`¨ AvBb, 2013 ev¯Íevq‡b Rbm‡PZbZv m„wóÓkxl©K Kg©kvjv, †mwgbvi I i¨vwj Av‡qvRb| 

শিক্ষা প্রশিষ্ঠান/সেলা/উপপ্টেলা/wefvMxq AbywôZ ZvwiL 

1. AvBwWqvj ¯‹zj GÛ K‡jR, XvKv 23-09-2019 

2. কাপ্টেম আলী স্কুল এন্ড কপ্টলে, চট্টগ্রাম 29-09-2019 

3. wefvMxq Kwgkbvi, PÆMÖvg 23-10-2019 

4. Kzwóqv †Rjv 22-10-2019 

5. wefvMxq Kwgkbvi, iscyi 29-10-2019 

6. MvRxcyi †Rjv 07-11-2019 

7. bvivqYMÄ †Rjv 19-11-2019 

8. আগ্রবাদ মশিলা কপ্টলে, চট্টগ্রাম 23-11-2019 

9. চট্টগ্রাম শেটি কপ্টপ পাপ্টরিন, চট্টগ্রাম 24-11-2019 

10. বাঘারপাড়া উপপ্টেলা, যপ্টিার ১৯-১২-২০১৯ 

11. রামপ্ট াপালপুর উচ্চ শবদ্যালয়, স ৌরীপুর, ময়মনশেিংি ২১-১২-২০১৯ 

12. যমুনা শিউচার পাকপ, ঢাকা ০৪-০১-২০২০ 

13. িািোনী িাই স্কুল মাঠ, ভাড়রা, না রপুর, টাঙ্গাইল ০৪-০১-২০২০ 

14. সদৌলিপুর উপপ্টেলা, মাশনক ঞ্জ ০৭-০১-২০২০ 

15. েরকাশর শেটি কপ্টলে, চট্টগ্রাম ০৯-০১-২০২০ 

16. সব ম সরাপ্টকয়া শবশ্বশবদ্যালয়, iscyi ১৯-০২-২০২০ 

17. রিংপুর শবভা ীয় কশমিনার, iscyi ২০-০২-২০২০ 

18. শিল াঁও, (সিাপ্টটল/সরপ্টতারা ব্যবোয়ী), ঢাকা ২৪-০২-২০২০ 

19. চট্টগ্রাম কপ্টলে, চট্টগ্রাম ২৬-০২-২০২০ 

20. চাঁপাইনবাব ঞ্জ সেলা ০৩-০৩-২০২০ 

21. উত্তরা, (উত্তর সিাপ্টটল সরপ্টতারা মাশলক েশমশি), ঢাকা ০৮-০৩-২০২০ 

22. বগুড়া †Rjv ১৩-0৯-20২০ 

23. শেরাে ঞ্জ সেলা ২৭-0৯-20২০ 

24. ময়মনশেিংি সেলা ০১-১০-২০২০ 
 

(ি) শিক্ষা প্রশিষ্ঠাপ্টন িাি স ায়া কম পসূচী বাতবায়প্টন েনেপ্টচিনিা সৃশি কম পিালা আপ্টয়ােন। 

শিক্ষা প্রশিষ্ঠানেমূপ্টির নাম AbywôZZvwiL 

1. AvBwWqvj ¯‹zj GÛ K‡jR, XvKv 23-09-2019 

2. কাপ্টেম আলী স্কুল এন্ড কপ্টলে, চট্টগ্রাম 29-09-2019 

3. আগ্রবাদ মশিলা কপ্টলে, চট্টগ্রাম 23-11-2019 

4. রামপ্ট াপালপুর  উচ্চ শবদ্যালয়, স ৌরীপুর, ময়মনশেিংি ২১-১২-২০১৯ 

5. িািোনী িাই স্কুল মাঠ, ভাড়রা, না রপুর, টাঙ্গাইল ০৪-০১-২০২০ 

6. েরকাশর শেটি কপ্টলে, চট্টগ্রাম ০৯-০১-২০২০ 

7. সব ম সরাপ্টকয়া শবশ্বশবদ্যালয়, iscyi ১৯-০২-২০২০ 

8. চট্টগ্রাম কপ্টলে, চট্টগ্রাম ২৬-০২-২০২০ 
 

( ) টিশভশে প্রস্তুি ও প্রচার 

টিশভশে েিংখ্যা শবষয় 

টিশভশে ১ (এক) টি িপ্টল িরমাশলন শবষয়ক (দুই শমশনট) ও স্ক্রল বাপ্টরর বািপা যািা ২০ সম সেপ্টক ২০ জুন 

পয পন্ত ৬টি সটশলশভিপ্টন েম্প্রচাশরি। 

টিশভশে ১ (এক) টি ঈদ-উল-আযিা শবষয়ক (১.১৭ সে.) ও স্ক্রল বাপ্টরর বািপা যািা ২০ জুলাই সেপ্টক ৩১ 

জুলাই পয পন্ত ৬টি সটশলশভিপ্টন েম্প্রচাশরি। 
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প্রপ্টয়ােনী ব্যবস্থা গ্রিপ্টের েন্য সপ্ররে করা িল। 

 

আবদুর রিমান 

পশরচালক (সভাক্তা ও ঝুঁশক) 

বািংলাপ্টদি শনরাপদ িাদ্য কর্তপপক্ষ 

                    সিান: ৫৫১৩৮৬০৬ 

অনুশলশপ েদয় অব শি: সেষ্ঠযিার শভশত্তপ্টি নয় 

১. সচয়ারম্যান, বািংলাপ্টদি শনরাপদ িাদ্য কর্তপপক্ষ। 

২. েদস্য (েকল),বািংলাপ্টদি শনরাপদ িাদ্য কর্তপপক্ষ। 

৩. েশচব, বািংলাপ্টদি শনরাপদ িাদ্য কর্তপপক্ষ। 

৪. পশরচালক (েকল),বািংলাপ্টদি শনরাপদ িাদ্য কর্তপপক্ষ। 

6. AwZwi³ cwiPvjK, বািংলাপ্টদি শনরাপদ িাদ্য কর্তপপক্ষ। 

7. Dc-cwiPvjK (mKj), বািংলাপ্টদি শনরাপদ িাদ্য কর্তপপক্ষ। 

8. শিোব রক্ষে কম পকিপা, বািংলাপ্টদি শনরাপদ িাদ্য কর্তপপক্ষ। 

৯. নশে 


