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 সুপ্রি�য় সহকর্মী
বৃন্দ,
সকলকেক মুপ্রি�ববকে� �র শুকে�চ্ছা�।

০৯ প্রি�কেসম্বর ২০২০ তা�প্রিরখ সন্ধ্যা#�য় অপ্রি%স�স � ক্লা�ব ঢা�ক�য় ব�(ল�কে)শ প্রিসপ্রি�ল স�প্রি� �কেসর সকল ক#���কেরর সপ্রি+প্রিলতা প্ল্যা#�ট%র্মী � প্রিবপ্রিসএস
অল ক#���র ফো%�র�র্মী এর উকে1�কে2 কুপ্রি4য়� ফো56রস��র 57চ র�স্তা�র ফোর্মী�কে: সব �ক�কেলর সব �কে;ষ্ঠ ব�ঙা�ল> আর্মী�কে)র ��প্রিতার প্রি5তা� বঙ্গবন্ধু ফোশখ
মুপ্রি�বুর রহর্মী�ন এঁর প্রিনর্মী ��ণা�ধী>ন ��ষ্কর্য � ��(চুকেরর ঘৃণ্য ঘটন�র স�কেM �প্রি:তা স্বা�ধী>নতা�  প্রিবকের�ধী>  স�ম্প্র)�প্রিয়ক �প্রিতাপ্রিPয়�শ>ল অ5শপ্রিQকেক
�প্রিতাকের�কেধীর �Mর্মী কর্মী �সূপ্রিচ প্রিহকেসকেব আ2�র্মী> ১২ প্রি�কেসম্বর ফো)শব্যা�5> সর্মী�কেবকেশর প্রিসদ্ধা�ন্ত গৃহ>তা হকেয়কেX।  স��য় গৃহ>তা অন্যা�ন্যা প্রিসদ্ধা�ন্ত হকেল� -  

● সকল উ5কে�ল�, ফো�ল� ও প্রিব��কে2 এককের্য�কে2 এ সর্মী�কেবশ অনুপ্রিষ্ঠতা হকেব;
● ঢা�ক� র্মীহ�ন2কেরর স��টি অনুপ্রিষ্ঠতা হকেব বঙ্গবন্ধু আন্ত���প্রিতাক সকে+লন ফোককে_ ১২ প্রি�কেসম্বর  সক�ল ১০.৩০ট�য়;
● এ কর্মী �সূপ্রিচর �ন্যা প্রিনব ��প্রিচতা ফোb�2�ন হকেচ্ছা - “��প্রিতার প্রি5তা�র স+�ন র�খকেব� ফোর্মী�র� অম্লা�ন” 

প্রিবপ্রিসএস স�ধী�রণা প্রিশক্ষা� সপ্রির্মীপ্রিতা এ কর্মী �সূপ্রিচর স�কেM এক�ত্মতা� �ক�শ ককেরকেX। এ অ5শপ্রিQকেক �প্রিতাকের�কেধী সকল ক#���কেরর সপ্রি+প্রিলতা
�য়�কেস প্রিশক্ষা� ক#���র কর্মী �কতা��2ণা সপ্রিPয় অ(শ গ্রহণা করকেব। স্বা�ধী>নতা� প্রিবকের�ধী> স�ম্প্র)�প্রিয়ক অ5শপ্রিQর এ হ>ন কর্মী �ক�কেi  আর্মীর� �>�ণা ক্ষুব্ধ।
আর্মীর� র্মীকেন কপ্রির এট� আর্মী�কে)র অপ্রিস্তাকেlর উ5র আঘ�তা। আর্মী�কে)র অব্যা�হতা অগ্রর্য�ত্রা�কেক ব�ধী�গ্রস্তা কর�র �:র্যন্ত্র। র্মী�নন>য় �ধী�নর্মীন্ত্র> ফোশখ
হ�প্রিসন�র ফোনতৃকেl ��প্রিতা র্যখন ফোক�প্রি�� ১৯ এর  %কেল সৃ4 সঙ্কট স%ল��কেব ফোর্মী�ক�কেবল� করকেX তাখন �প্রিতাপ্রিPয়�শ>ল চকেPর এ ধীরকেনর চরর্মী
ঔদ্ধাতা#পূণা � আচরণা ফোক�কেন���কেবই আর্মীর� ফোর্মীকেন প্রিনকেতা 5�প্রিরন�।  মুপ্রি�ববকে� � প্রিব�কেয়র র্মী�কেস ��প্রিতার প্রি5তা�র ��স্কর্য � ��(চুকেরর র্মীকেতা� �ঘন্যাতার্মী
অ5র�কেধীর স�কেM �প্রি:তা স�ম্প্র)�প্রিয়ক ও স্বা�ধী>নতা�প্রিবকের�ধী> শপ্রিQকেক �প্রিতাকের�কেধী আর্মীর� যুMবদ্ধা।  

● ব্যা�ন�কেরর নমুন�

আসুন আর্মীর� সর্মী�কেবশ স%ল কপ্রির। ফো)শকেw�হ>কে)র �প্রিতাকের�ধী কপ্রির। �য় ব�(ল�।
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„̀wó AvKl©Yt ফো�ল� সম্পা�)ক, wewmGm mvaviY wkÿv mwgwZ, স(প্রিb4 ফো�ল�।
                   BDwbU m¤úv`K, wewmGm mvaviY wkÿv mwgwZ, mswkøó K‡jR/)প্তর

                বি�বি�এ� অল ক্যাডার ফারাম

                জা�তি�র তি���র সম্মা�ন র�খবো� মো��র� অম্লা�ন

                   বি�বি�এ� �াধারণ বি�ক্ষা �বিমবি�

�দ�্য mwPe
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