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 গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িদফন্স অর্িেপ্তর 
কাজী আলাউর্িন ররাি, ঢাকা 

 

“অফিস আদেশ” 
  

জার্তর র্িতা বঙ্গবন্ধু রশখ মুর্জবুর রহমান এঁর জন্মবার্ষ িকী ও জাতীয় র্শশু র্েবস উদ্যািন উিলদযে ১৭ মার্ ি ২০২৩ তার্রদখ 

ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িদফন্স অর্িেপ্তর কর্তিক র্নদনাক্ত কম িসূর্র্সমূহ িালন করার র্সদ্ধান্ত গ্রহণ করা হদয়দে: 
 

১৭ মার্ ি ২০২৩ জার্তর র্িতা বঙ্গবন্ধু রশখ মুর্জবুর রহমান এঁর জন্মবার্ষ িকী ও জাতীয় র্শশু র্েবস ২০২৩ উিলদযে কম িসূর্র্: 
 

ক্র: 

নাং 

কম িসূর্র্র 

র্ববরণ 

তার্রখ ও স্থান র্বস্তার্রত কায িক্রম বাস্তবায়নকারী কম িকতিা 

1.  জাতীয় ও 

চিভাগীয় 

পতাকা 

উত্তালন 

১৭ মার্ চ ২০২৩ 

(সূত্্ চাদয় হত্ত 

সূ্ চাস্ত) 

 অচিদপ্তরসহ সকল চিভাগীয় দপ্তর, ট্রেচনিং কমত্েক্স, ট্রজলা 

দপ্তর ও ট্রেশনসমূত্হ ফ্ল্যাগ রুলস ১৯৭২-এ িচণ চত চিচি 

অনু্ায়ী জাতীয় পতাকা ও চিভাগীয় পতাকা উত্তালন; 

 এসএসও, রমনা  

 এসএসও(চিভাগীয় সদর)  

 সিংচিষ্ট ট্রজলা কম চকতচা 

 সিংচিষ্ট এসএসও/ এসও 

2.  অচি চনরাপতা 

ইউচনট 

ট্রমাতাত্য়ন 

১৭ মার্ চ ২০২৩ 

(আইন শৃঙ্খলা 

ও র্নরািত্তা 

বার্হনীর 

র্ার্হোমত 

সমদয়) 

 

 জার্তর র্িতার জন্মবার্ষ িকী ও জাতীয় র্শশু র্েবস ২০২৩ 

উদ্যািন উিলদযে টুর্ঙ্গিাড়ার্স্থত জার্তর র্িতার 

মাজাদর মহামান্য রাষ্ট্রির্ত ও মাননীয় প্রিানমন্ত্রী কর্তিক 

পুষ্পস্তিক অপ চন এিিং গার্ চ অি অনার প্রদান অনুষ্ঠাত্ন অচি 

চনরাপতা ইউচনট ট্রমাতাত্য়ন; 

 জার্তর র্িতার জন্মবার্ষ িকী ও জাতীয় র্শশু র্েবস ২০২৩   

উদ্যািন উিলদযে মাননীয় প্রিানমন্ত্রী কর্তিক বঙ্গবন্ধু 

স্মৃর্ত জাদুঘদর জার্তর র্িতা বঙ্গবন্ধু রশখ মুর্জবুর রহমান 

এঁর মাজাদর পুষ্পস্তিক অপ চন অনুষ্ঠাত্ন অচি চনরাপতা 

ইউচনট ট্রমাতাত্য়ন; 

 উিির্রর্ালক, ঢাকা 

র্বভাগ, ঢাকা  

 

3.  শ্রদ্ধার্ঘ চয চনত্িদন ১৭মার্ চ২০২৩ 

09.00 চম. 

 

 পুরাতন ট্রকন্দ্রীয় কারাগার, ঢাকা-য় স্থাচপত জাচতর জনক 

িঙ্গিন্ধু ট্রশখ মুচজবুর রহমাত্নর প্রচতকৃচতত্ত সচর্ি, সুরক্ষা 

ট্রসিা চিভাগ, সুরক্ষা ট্রসিা চিভাত্গর যুগ্মসচর্ি ও তদুর্ধ্চ 

প্ চাত্য়র কম চকতচা এিিং আওতািীন অচিদপ্তরসমূহ হত্ত 

পচরর্ালক ও তদুর্ধ্চ প্ চাত্য়র কম চকতচা কর্তচক পুষ্পস্তিক 

অপ চত্ণর মাধ্যত্ম শ্রদ্ধার্ঘ চয চনত্িদন; 

  মহাির্রর্ালক, 

ির্রর্ালক, প্রকল্প 

ির্রর্ালকবৃন্দ এবাং সঙ্গীয় 

কম িকতিাগণ 

4.  চশশু 

চকত্শারত্দর গল্প 

ও কবিতা পাঠ 

১৭ মার্ চ ২০২৩ 

চিকাল ০4:০০ 

 

জার্তর র্িতার জন্মবার্ষ িকী ও জাতীয় র্শশু র্েবস ২০২৩        

উদ্যািন উিলদযে স্বাস্থের্বর্ি অনুসরণপূব িক সকল র্বভাগীয় 

সের েপ্তদর কম িকতিা-কম ির্ারীদের রিাষ্য র্শশু-র্কদশারদের 

গল্প ও কবিতা পাঠ; 

 উিির্রর্ালক,(সকল) 

 উিসহকারী ির্রর্ালক, 

র্মর্িয়া রসল 

5.  সকল িমীয় 

উপাসনালত্য় 

চিত্শষ প্রার্ চনা 

অনুষ্ঠাত্নর 

আত্য়াজন 

১৭ মার্ চ ২০২৩ 

িাদ আসর 

 

জাচতর চপতার জন্মশতিাচষ চকী উদ্্াপন উপলত্ক্ষয 

স্বাস্থযচিচি অনুসরণপূি চক ১৭ মার্ চ ২০২৩ তাচরত্খ সকল 

িমীয় উপাসনালত্য় চিত্শষ প্রার্ চনা অনুষ্ঠাত্নর আত্য়াজন; 

 অধ্যয, রের্নাং কমদেক্স 

 উিির্রর্ালক,(সকল) 

 রয সকল রেশন/ েপ্তদর  

িমীয় উিাসনালয় আদে 

রস সকল েপ্তর/ রেশদনর 

োর্য়ত্বপ্রাপ্ত কম িকতিা  

6.  মুর্ক্তযুদ্ধর্ভর্ত্তক 

পুস্তক ও 

িকুদমন্টর্র 

প্রেশ িন এবাং ৭ই 

মাদর্ ির 

ঐর্তহার্সক 

ভাষণ প্রর্ার 

১৭ মার্ চ ২০২৩ 

সকাল ১০:০০ 

ও সন্ধ্যা ০৭:0০ 

 

 অর্িেপ্তরসহ সকল র্বভাগীয় েপ্তর ও রের্নাং কমদেক্স এ 

বঙ্গবন্ধুর জীবনী ও মহান মুর্ক্তযুদ্ধর্ভর্ত্তক িকুদমন্টর্র 

প্রেশ িন; 

 উিির্রর্ালক, ….. 

(সকল র্বভাগ) 

 অধ্যয, রের্নাং কমদেক্স 

 র্িএমর্ি, কল্যানোে 

 
১৭ মার্ চ ২০২৩ 

সূত্্ চাদয় হত্ত 

রাত ১২:০০ 

 

 দাপ্তচরক ওত্য়িসাইট, দাপ্তচরক ট্রেসবুক ট্রপজ, ইউটিউি 

র্যাত্নল ও সিংরচক্ষত এলইর্ি র্িসদেদত র্শশুদের সাদে 

বঙ্গবন্ধুর ের্ব প্রেশ িনী 

 

স্মারক নং-৫৮.০৩.০০০০.০২০.২৩.০০৭.২০- তাফরখ- 
/     /১৪২৯ বঃ 

/     /২০২৩ ফরঃ 
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কম চসূচর্ িাস্তিায়নকারী ও অিংশগ্রহণকারীত্দর প্রচত চনত্দ চশনা: 

1. The People Republic of Bangladesh Flag Rules, 1972-এ িচণ চত চিচি অনু্ায়ী সঠিকমাত্প ও 

্র্া্র্ভাত্ি জাতীয় পতাকা ও চিভাগীয় পতাকা উত্তালন করত্ত এিিং নামাত্ত হত্ি। 

2. ট্র্ সকল কম চসূচর্ িাস্তিায়নকাত্ল শাচররীক উপচস্থচত আিশ্যক ট্রসগুত্লা িাস্তিায়নকাত্ল সকলত্ক ট্রেস মাস্ক পচরিান ও 

সামাচজক দূরত্ব িজায় রাখা চনচিত করত্ত হত্ি। 

3. চনরাপতার দাচয়ত্ত্ব চনত্য়াচজত সকল সদত্ের চসটিএসচি/চর্এসচি পাশ চনচিত করত্ত হত্ি। সিংগৃহীত পাশ চর্উটিকালীন 

সমত্য় ইউচনেরত্মর িাম পাত্শর বুক পত্কত্ট দৃশ্যমানভাত্ি ঝুলাত্না র্াকত্ি।  

4. চনরাপতার দাচয়ত্ত্ব চনত্য়াচজত ইউচনট অচিদপ্তত্রর অপাত্রশান শাখা চনত্দ চচশত গাচি-পাম্প, জল্ান ও  সাজসরঞ্জামাচদ সিংগ্রহ 

করত চর্উটির ৬ র্ঘন্টা পূত্ি চ ট্রসগুত্লার কা্ চকাচরতা চনচিত করত্িন। 

5. একই সমত্য় জাতীয়/স্থানীয় প্রশাসত্নর কম চসূচর্ র্াকত্ল তা সমন্বয় কত্র চনত্ত হত্ি এিিং জাতীয়/ স্থানীয় কম চসূচর্ত্ক প্রািান্য 

চদত্ত হত্ি। 

 

০২। এমতাবস্থায়, জার্তর র্িতা বঙ্গবন্ধু রশখ মুর্জবুর রহমান এঁর জন্মবার্ষ িকী ও জাতীয় র্শশু র্েবস ২০২৩ উদ্ যািন উিলদযে ১৭ 

মার্ ি ২০২৩ তার্রদখ ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িদফন্স অর্িেপ্তর কর্তিক প্রণীত কম িসূর্র্ বাস্তবায়ন করার জন্য প্রদয়াজনীয় উদযাগ গ্রহদণর 

জন্য সাংর্িষ্টদের অনুদরাি জানাদনা হদলা। 

 

 

 

 

          স্বাযর্রত/- 

র্িদগর্িয়ার রজনাদরল 

রমাোঃ মাইন উর্িন, র্বএসর্ি (বার), এনর্ির্স, র্িএসর্স, র্জ, এমর্ফল 

মহাির্রর্ালক  

রফান: ০২-২২৩৩৮৩৬১৪ 

অনুর্লর্ি সেয় অবগর্ত ও কায িাদে ি রপ্ররণ করা হদলা (রজষ্ঠ্েতার ক্রমানুসাদর নদহ): 

1. অর্তর্রক্ত সর্র্ব, অর্ি অনুর্বভাগ, সুরযা রসবা র্বভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সফিবালয়, ঢাকা। 
2. ির্রর্ালক (প্রশাোঃ ও অে ি/অিাোঃ ও রমইনোঃ/িোঃ উোঃ প্রোঃ/ ১১মিাণ ি প্রকল্প/রসফার প্রকল্প), ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িদফন্স 

অর্িেপ্তর, ঢাকা। 

3. সর্র্দবর একান্ত সর্র্ব, সুরযা রসবা র্বভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সফিবালয়, ঢাকা [সফিব মদ ােদয়র সেয় অবগফতর জন্য] 

4. অধ্যয, ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িদফন্স রের্নাং কমদেক্স, র্মরপুর, ঢাকা।                              

উিির্রর্ালক, ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িদফন্স, ……..…………….(সকল)। 

5. সহকারী ির্রর্ালক, ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িদফন্স, ……………… (সকল)। 

6. উিসহকারী ির্রর্ালক, ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িদফন্স, ……………  (সকল)। 

 
 

কম িসূর্র্টি মাঠিয িাদয় রপ্ররণ 

ও বাস্তবায়ন র্নর্িত করার 

জন্য অনুদরাি জানাদনা হদলা। 

7. ভারপ্রাপ্ত কম িকতিা, আইর্সটি রসল/রকন্দ্রীয় র্নয়ন্ত্রণ কয/র্মর্িয়া রসল,  ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িদফন্স অর্িেপ্তর, ঢাকা। 

কর্িটি োপ্তর্রক ওদয়বসাইদে ও রফসবুক রিদজ আিদলািকরণ এবাং কম িসূর্র্র সাংর্িষ্ট র্নদে িশনা বাস্তবায়দনর জন্য অনুদরাি 

করা হদলা। 

8. অত্র অর্িেপ্তদরর প্রশাসন/ ররশন/ ববদের্শক ক্রয়/ ির্রকল্পনা/ প্রর্শযণ/ উন্নয়ন/ র্হসাব/ ররকি ি/ অোমু্বদলন্স/ অিাদরশন/ তেন্ত/ 

রকন্দ্রীয় ক্রয় ও রোর/ ওয়োরহাউজ ও ফায়ার র্প্রদভনশন/ ছুটি/ বাসা বরাি/ িত্র গ্রহণ ও র্বতরণ/ রবতার শাখা/ রকন্দ্রীয় র্নয়ন্ত্রণ 

কয/ কল্যাণ োে/ প্রর্শযণ রসল/ ফায়ার রসফটি রসল/ এইর্ আর এম িাো/ আইর্সটি রসল/ র্মর্িয়া রসল/ র্লগ্যাল এন্ড এদেে 

রসল/গাি ি ফাইল/মাোর গাি ি ফাইল। 
 

 

 

 

রমাোঃ ওয়ার্হদুল ইসলাম 

ির্রর্ালক (প্রশাসন ও অে ি) 
 

স্মারক নং-৫৮.০৩.০০০০.০২০.১৫.০৭.২০-৩২৯৮ তাফরখ- 
০২/১২/১৪২৯ বঃ 

১৬/০৩/২০২৩ ফরঃ 


