.
1. দয দপ্তয জাতীয় ম যায়য়য ৩টি
প্রততষ্ঠান, তফবাগীয়, জজরা ও উয়জরা
কাম যারয়মূ ব্যানায ও জপস্টুন ব্যফায
কয়য আয়রাকজ্জ্বায ভাধ্যয়ভ দৃতিনন্দন কয়য
তিত কযা

২

, ২০২১

2. ২৫
৯.০০
(এ )
(
আ /

২

, ২০২১

দয দপ্তয জাতীয় ম যায়য়য
৩টি প্রততষ্ঠান, তফবাগীয়, জজরা
ও উয়জরা কাম যারয়মূ
ব্যানায ও জপস্টুন ব্যফায কয়য
আয়রাকজ্জ্বায
ভাধ্যয়ভ
দৃতিনন্দন কয়য তিত কযা
য়য়য়ে
২৫

২

, ২০২১

৯.০০
০১ (এ )
প্রতীতক
-আ
।
২

২

, ২০২১

৯.০১
০১
প্রতীতক
-আ
)

3. জাতীয় তাকা উয়তারন এফং
এঁ
যণ ও জভানাজাত

4.

ও
মথায়মাগ্য
ভম যাদায় দ্মা ‡bi j‡ÿ¨
জাতীয় তাকা উয়তারন এফং
জাততয ততায প্রততকৃততয়ত
পুষ্পস্তফক অযণ কযা য়।
২
ও
আ

,

i Ges
রারকুwV‡Z
5. ভাতৃ ও তশুস্বাস্থ্য প্রতক্ষণ প্রততষ্ঠান
১৬ তডয়ম্বয ২০২১
(এভতএইচটিআই), আতজভপুয,
ম যন্ত
য
জভাম্মদপুয পাটিতরটি াতবযয় এন্ড জেতনং
জন্টায (এভএপএটিত), জভাাম্মদপুয
এফং ভাতৃ ও তশুস্বাস্থ্য প্রতক্ষণ প্রততষ্ঠান
(এভতএইচটিআই), রারকুঠি, তভযপুয এফং
জদয়য কর ভা ও তশু কল্যাণ জকয়ে
জেস্টতপতডং কণ যায চালু কযা
6. তযফায তযকল্পনা, ভা ও তশু স্বাস্থ্যয়ফা
এফং তকয়ায-তকয়াযী স্বাস্থ্যয়ফা তফলয়য়
জাততয ততা ফঙ্গফন্ধুয দযন প্রততপতরত য়
এভন একটি প্রাভাণ্য তচত্র তততয কয়য
ফাংরায়দ জফতায এফং তফটিতবয়ত

৯.০১

এ
MCHTI,

১৪০টি কণ যায স্থ্ান কযা
য়য়য়ে

তযফায তযকল্পনা, ভা ও তশু
স্বাস্থ্যয়ফা এফং তকয়াযতকয়াযী স্বাস্থ্যয়ফা তফলয়য়
জাততয ততা ফঙ্গফন্ধুয
দযনতবততক 'ঠিকানা' নায়ভ

ফেযব্যাী ম্প্রচায কযা

একটি প্রাভাণ্য তচত্র তনভযাণ
কযা য়য়য়ে এফং এতব বযায়নয
ভাধ্যয়ভ জদব্যাী প্রচায কযা
য়ে
৬টি জজরায়ক ইয়তাভয়ধ্য
Paperless District
জঘালণা কযা য়য়য়ে।
আযও ১৪টি জজরা
জঘালণা কযায কাম যক্রভ চরভান
যয়য়য়ে।
জাততয ততা ফঙ্গফন্ধুয জীফন
ও কয়ভযয ওয আয়রাকাত
কয়য
নান্দতনক ও তথ্য মৃদ্ধ
স্মযতণকা ‘তচযঞ্জীফ জখ মুতজফ’
১৫ আ , ২০২১
প্রকা কযা য়য়য়ে।
ঢাকায় অফতস্থ্ত তযফায
কল্যাণ তযদতযকা প্রতক্ষণ
প্রততষ্ঠায়ন আয়য়াতজত প্রততটি
প্রতক্ষণ জকায় য স্বাধীনতা,
মুতিমৄদ্ধ ও ফঙ্গফন্ধুয আদয ও
জীফনীয ওয জন আয়য়াজন
কযা য়ে।
জাতীয় জাক তদফ ২০২১
ারন উরয়ক্ষয তযফায
তযকল্পনা অতধদপ্তয কতৃযক
আয়য়াতজত আয়রাচনা অনুষ্ঠায়ন
ফঙ্গফন্ধু জখ মুতজফ জভতডয়কর
তফশ্বতফদ্যারয়য়য অধ্যাক ডাাঃ
জভাাঃ াযফুতিন আয়ভদ মুখ্য
আয়রাচক তয়য়ফ স্বাধীনতা,
মুতিমৄদ্ধ ও ফঙ্গফন্ধু তফলয়ক
আয়রাচনায় অংগ্রণ কয়যন।

7. Paperless District জঘালণা

8. স্যযয়বতনয প্রকা

9. স্বাধীনতা, মুতিমৄদ্ধ ও ফঙ্গফন্ধু তফলয়ক াঠ
এয আয়য়াজন কযা

10. ভাতৃ ও তশুস্বাস্থ্য প্রতক্ষণ প্রততষ্ঠান
(এভতএইচটিআই), আতজভপুয,
য াতবযয় এন্ড জেতনং
জভাম্মদপুয পাটিতরটি
জন্টায (এভএপএটিত), জভাাম্মদপুয
এফং ভাতৃ ও তশুস্বাস্থ্য প্রতক্ষণ প্রততষ্ঠান
(এভতএইচটিআই), রারকুঠি, তভযপুয-এ
প্রতত ০৩ (ততন) ভা অন্তয ব্লাড গ্রুতং ও
জস্বোয় যিদান কভযসূতচয আয়য়াজন কযা
11. জদয়য কর স্বাস্থ্য ও তযফায কল্যাণ
প্রততষ্ঠান/ জকেমূয়য আতঙ্গনা, অতপ
কক্ষ, টয়য়রট প্রভৃততয তযস্কায-তযেন্নতা

১

২০২১

প্রতত ০৩ (ততন) ভা অন্তয ব্লাড
গ্রুতং ও জস্বোয় যিদান
কভযসূতচয কাম যক্রভ চরভান
যয়য়য়ে

কর জফা জকয়ে তযস্কাযতযেন্নতা ফজায় জযয়খ
জফাধভী তযয়ফ সৃজন কযা

আফতিকবায়ফ ফজায় জযয়খ জফাধভী
তযয়ফ সৃজন
12. দয দপ্তয আওতাধীন কর কাম যারয় ও
জফা জকয়ে জকেীয়বায়ফ অনুয়ভাতদত নমুনা
অনুমায়ী াইনয়ফাড য/ব্যানায স্থ্ায়নয
ভাধ্যয়ভ জফা কাম যক্রভ অফততকযণ

য়য়য়ে। তযস্কায-তযেন্নতায
কাম যক্রভ চরভান যয়য়য়ে।
জকেীয়বায়ফ অনুয়ভাতদত নমুনা
অনুমায়ী একই তডজাইয়নয
াইনয়ফাড য/ব্যানায স্থ্ান কযা
য়য়য়ে।

