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          িাসরখঃ 
২৫ ভাদ্র ১৪২৯  

০৯ সসপ্টেম্বর ২০২২ 
 

   

সবষয়ঃ  বাংলাপ্টেপ্টের অকৃত্রত্রম বন্ধু ত্রিপ্টেপ্টের রাত্রে ত্রিতীয় এত্রলজাপ্টবপ্টের মৃত্যুপ্টত ০৯ সসপ্টেম্বর ২০২২ শুক্রবার হপ্টত               

১১ সসপ্টেম্বর ২০২২ রত্রববার পর্ যন্ত বাংলাপ্টেপ্টে রাষ্ট্রীয়ভাপ্টব ০৩(ত্রতে) ত্রেপ্টের সোক পালে।   

 সূত্রঃ মত্রিপত্ররষে ত্রবভাপ্টের ০৯ সসপ্টেম্বর ২০২২ তাত্ররপ্টের ০৪.০০.০০০০.৪২৩.২২.০০২.২২.৬০ সংখ্যক প্রজ্ঞাপে।    
 

  
   

 

 উপর্যকূ্ত সবষয় ও সূত্রস্হ প্রজ্ঞাপপ্টে সরকার এ মপ্টম য ত্রসদ্ধান্ত গ্রহণ কপ্টরপ্টে সর্, বাংলাপ্টেপ্টের অকৃত্রত্রম বন্ধু ত্রিপ্টেপ্টের 

রাত্রে ত্রিতীয় এত্রলজাপ্টবপ্টের মৃত্যুপ্টত ০৯ সসপ্টেম্বর ২০২২ শুক্রবার হপ্টত ১১ সসপ্টেম্বর ২০২২ রত্রববার পর্ যন্ত বাংলাপ্টেপ্টে 

রাষ্ট্রীয়ভাপ্টব ০৩(ত্রতে) ত্রেপ্টের সোক পালে করা হপ্টব। 

 

২। বত্রণ যতাবস্হায়, মত্রিপত্ররষে ত্রবভাপ্টের প্রজ্ঞাপপ্টের মম যানুর্ায়ী স্হােীয় সরকার ত্রবভাে এবং আওতাধীে েপ্তর/সংস্হা/ 

স্হােীয় সরকার প্রত্রতষ্ঠােসমূহশক প্রপ্টয়াজেীয় ব্যবস্হা গ্রহপ্টণর জন্য ত্রেপ্টে যেক্রপ্টম অনুপ্টরাধ করা হল। 

িাংযুক্তঃ মসন্ত্রপসরষে সবভারগর প্রজ্ঞাপন। 

 

স্বাক্ষত্ররত/- 

         ০৯/০৯/২০২২ 
 
 

এ শক এম সমজানুর রহমান 

উপিসিব 

শ ান- ৫৫১০১১৮১ 

E-mail: lgadmin1@lgd.gov.bd 

সবিরণ: 

১।       অসিসরক্ত িসিব(িকল)/মহাপসরিালক(পমূপ), স্থানীয় িরকার সবভাগ।  

২।       ত্রবভােীয় কত্রমেোর (সকল)। 

৩।       যুগ্মিসিব (িকল), স্হানীয় িরকার সবভাগ/ পত্ররচালক, স্হােীয় সরকার, ত্রবভােীয় কত্রমেোপ্টরর কার্ যালয় (সকল)। 
৪।       সজলা প্রোসক (সকল)। 

৫।       উপিসিব (িকল), স্হানীয় িরকার সবভাগ। 

৬।       উপপসরিালক, স্হানীয় িরকার, সজলা প্রোসপ্টকর কার্ যালয় (িকল)। 
৭।       সিসনয়র িহকারী িসিব (িকল), স্থানীয় িরকার সবভাগ।       
৮।       িহকারী িসিব(িকল)/সহিাবরক্ষণ কমকূিাূ/িহকারী শপ্রাগ্রামার/িহকারী শমইনরেন্যান্স ইসিসনয়ার, স্হানীয়  িরকার সবভাগ। 
 

 

েপ্তর/িাংস্হা/স্হানীয় িরকার প্রসিষ্ঠান:  

১। প্রধান প্ররকৌেলী, স্থানীয় িরকার প্ররকৌেল অসধেপ্তর/ জনস্বাস্থয প্ররকৌেল অসধেপ্তর, ঢাকা।  
২। মহাপসরিালক, জািীয় স্থানীয় িরকার ইনসিটিউে, ঢাকা/শরসজস্ট্রার শজনাররল, শরসজষ্ট্রার শজনারররলর কার্াূলয়, জন্ম ও মৃত্যয সনবন্ধন, 

স্হানীয় িরকার সবভাগ। 

৩। প্রধান সনবাূহী কমকূিাূ, ঢাকা েসক্ষণ/ঢাকা উত্তর/ত্রসপ্টলে/খুলো সিটি করপাূররেন। 
৪। ব্যবস্থাপনা পসরিালক, ঢাকা ওয়ািা/িট্রগ্রাম ওয়ািা/খুলনা ওয়ািা/রাজোহী ওয়ািা। 
৫। প্রধান সনবাূহী কমকূিাূ, গাজীপুর/িট্রগ্রাম/রাজোহী/বসরোল/নারায়নগি/কুসমল্লা/রাংপুর/ময়মনসিাংহ সিটি করপাূররেন। 
৬। প্রধান সনবাূহী কমকূিাূ, ........................ শজলা পসরষে। 
৭। ভারপ্রাপ্ত কমকূিাূ (উপসত্রচব), ঢাকা মেক সনবারণী েপ্তর, ঢাকা। 
৮। শময়র, ............................. শপৌরিভা। 

৯। উপরজলা সনবাূহী অস িার, .................... উপরজলা, ................... শজলা। 

১০। শিয়ারম্যান, ...................... ইউসনয়ন পসরষে, উপরজলা.............................,  শজলা........................। 
 

 

 

অনুসলসপঃ 

১। মসন্ত্রপসরষে িসিব, মসন্ত্রপসরষে সবভাগ/প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য িসিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্াূলয়, ঢাকা। 

২। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত িসিব, স্হানীয় িরকার, পল্লী উন্নয়ন ও িমবায় মন্ত্রণালয়। 

৩। িসিরবর একান্ত িসিব, স্হানীয় িরকার সবভাগ। 



 

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
মি পিরষদ িবভাগ 

াপন 

ঢাকা, ২৫ ভা  ১৪২৯/০৯ সে র ২০২২ 

ন র: ০৪.০০.০০০০.৪২৩.২২.০০২.২২.৬০–সরকার এ মেম িস া  হণ কেরেছ য, 
বাংলােদেশর অ ি ম ব  ি েটেনর রািন ি তীয় এিলজােবেথর েত আজ ৯ সে র ২০২২ 

বার হেত ১১ সে র ২০২২ রিববার পয  বাংলােদেশ রা ীয়ভােব ০৩ (িতন)  িদেনর শাক 
পালন করা হেব। 

২।  এ উপলে  আজ ৯ সে র ২০২২ বার হেত ১১ সে র ২০২২ রিববার পয   
বাংলােদেশর সকল সরকাির, আধাসরকাির ও ায় শািসত িত ান এবং িশ া িত ানসহ সকল 
সরকাির ও বসরকাির ভবন এবং িবেদশ  বাংলােদশ িমশনস েহ জাতীয় পতাকা অধনিমত থাকেব 
এবং ত র িবেদহী আ ার শাি র জ  িবেশষ াথনার আেয়াজন করা হেব।  

 

 রা পিতর আেদশ েম, 

 খ কার আেনায়া ল ইসলাম 
 মি পিরষদ সিচব। 
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