
 

 

 

 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

শক্ষা ভন্ত্রণারয়  

ভাধ্যশভক ও উচ্চ শক্ষা শফবাগ 

প্রধানভন্ত্রীয শক্ষা ায়তা ট্রাস্ট 

শযকল্পনা ও উন্নয়ন াখা  

ফাশি নাং-৪৪, িক নাং-১২/এ, ধানভশি, ঢাকা-১২০৯ 
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প্রশতদফদন 
শফলয়:   জাশতয শতা ফঙ্গফন্ধু শখ মুশজবুয যভাদনয ৪৬তভ াাদাত ফাশল িকীদত জাতীয় শাক শদফ ২০২১ ারন। 
 

 

ধানভশি-ঢাকা, ১৫ আগস্ট ২০২১ শি.   
 

 

ফ িকাদরয ফ িদেষ্ঠ ফাঙাশর স্বাধীনতায ভান স্থশত জাশতয শতা ফঙ্গফন্ধু শখ মুশজবুয যভাদনয ৪৬তভ াাদাত ফাশল িকী শত 

জাতীয় শাক শদফ ২০২১ ারন উরক্্ষ ১৫ আগস্ট ২০২১ তাশযখ যশফফায ম্পুণ ি স্বাস্থযশফশধ শভদন প্রথভ প্রদয ট্রাস্ট অশপদ জাতীয় 

তাকা অধ িনশভতকযণ ও কাদরা তাকা উদতারন কযা য়। শক্ষা ভন্ত্রণারয় ও এয অধীন অশধদপ্তয /দপ্তয/াংস্থামূদয ক্ষ শথদক 

ভাননীয় শক্ষাভন্ত্রী ডা . দীপু ভশন এভ.শ.-এঁয শনতৃদে ভাধ্যশভক ও উচ্চ শক্ষা শফবাদগয শচফ , কাশযগশয ও ভাদযাা শক্ষা শফবাদগয 

শচফ, ভন্ত্রণারদময ঊর্ধ্িতন কভ িকতিাগণ এফাং অধীনস্থ দপ্তয /াংস্থা প্রধানগণ আন্তজিাশতক ভাতৃবালা ইনশস্টটিউদে স্থা শত জাশতয শতা 

ফঙ্গফন্ধুয মুযযাদর  কার ১১.০০ োয় পুষ্পাঘ ি অ িণ কদযন।  অত:য প্রধানভন্ত্রীয শক্ষা ায়তা ট্রাদস্টয ব্যফস্থানা শযচারক 

(অশতশযক্ত শচফ) নাযীন আপদযাজ ভদাদদয়য শনতৃদে ট্রাস্ট ও এইচ .এ.শ’য কভ িকতিাগণ পুষ্পাঘ ি অ িণ কদযন।    
 

াাদাত ফাশল িকীদত জাতীয় শাক শদফদয অাং শদদফ শফরা ১২.০০ োয় প্রধানভন্ত্রীয শক্ষা ায়তা ট্রাদস্টয ব্যফস্থানা শযচারক 

(অশতশযক্ত শচফ) নাযীন আপদযাজ ভদাদদয়য বাশতদে ট্রাদস্টয দেরন কদক্ষ কর কভ িকতিা -কভ িচাযীদদয উশস্থশতদত ম্পুণ ি 

স্বাস্থযশফশধ শভদন আদরাচনা বা ও শদায়া ভাশপর মথাদমাগ্য ভম িাদায় াশরত য়। ট্রাস্ট ও এইচ .এ.শ’য কভ িকতিাগণ আদরাচক 

শদদফ অাংগ্রণ কদযন। অনুষ্ঠানটি ঞ্চারনা কদযন ট্রাদস্টয কাযী শযচারক জনাফ শভাােদ আদনায়ায শাদন শাাগ। 

অত:য শফরা ০১:১০ শভশনদে অশপ প্রাঙ্গদণ বৃক্ষ শযান কভ িসূশচ উদবাধন কদযন ট্রাদস্টয ব্যফস্থানা শযচারক (অশতশযক্ত শচফ ) 

নাযীন আপদযাজ। ৪৬তভ াাদাত ফাশল িকীদত জাতীয় শাক শদফ ২০২১ ারদনয ধাযণকৃত শকছু ছশফ-   
 

 

  

[ছশফ ১ ও ২: প্রধানভন্ত্রীয শক্ষা ায়তা ট্রাদস্টয ব্যফস্থানা শযচারক  (অশতশযক্ত শচফ ) নাযীন আপদযাজ ভদাদদয়য শনতৃদে ট্রাস্ট ও 

এইচ.এ.শ’য কভ িকতিাগণ আন্তজিাশতক ভাতৃবালা ইনশস্টটিউদে স্থাশত জাশতয শতা ফঙ্গফন্ধুয মুযযাদর পুষ্পাঘ ি অ িণ কদযন। ]  

 

 

 

 

 

 

  

  [ছশফ ৩: কর কভ িকতিা-কভ িচাযীদদয উশস্থশতদত স্বাস্থযশফশধ শভদন 

আদরাচনা বা ও শদায়া ভাশপর মথাদমাগ্য ভম িাদায় াশরত য়।] 

[ছশফ ৪: ফঙ্গফন্ধুয ৪৬তভ াাদাত ফাশল িকীদত অশপ প্রাঙ্গদণ বৃক্ষ 

শযান কভ িসূশচ উদবাধন কদযন ট্রাদস্টয ব্যফস্থানা শযচারক 

(অশতশযক্ত শচফ) নাযীন আপদযাজ।] 
 

 

 স্বাক্ষশযত/- 

১৫-০৮-২০২১ শি. 

(নাযীন আপদযাজ) 

ব্যফস্থানা শযচারক (অশতশযক্ত শচফ) 

শপান: ০২-৮১৯২২০০ 

e-mail: md@pmeat.gov.bd 
 

http://www.pmeat.gov.bd/

