
“ ছেল হাক, মেয় হাক

’  স ানই যেথ ”

(একই তািরখ ও ারেক িত ািপত) 
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

া  িশ া ও পিরবার ক াণ িবভাগ 
জলা পিরবার পিরক না কাযালয়, ঝালকা  

fpo.jhalakathi.gov.bd

ারক ন র: ৫৯.১১.৪২০০.০০০.২৫.০০৪.২২.৬ তািরখ: 
০৯ জা য়াির ২০২৩

২৫ পৗষ ১৪২৯

িবষয:় Prevention ,Control & Primary care of Covid-19 PandemicPrevention ,Control & Primary care of Covid-19 Pandemic
Training Training এএ  মেনানয়নমেনানয়ন   দানদান ।।

: ৫৯.১২.০৪৪৭.০৩৮.২০২৩-০২ তািরখঃ ০৪.০১.২০২৩ ি .
 উপ  িবষয় ও  প া যায়ী িন  ছক মাতােবক বতাগী আ িলক িশ ণ কে  সং  শতাবলী অ সরণ
সােপে   আগামী ১৫-১৯ জা য়াির, ২০২৩ ি . তািরেখ অ ি ত  িশ েণ িশ ণাথ  মেনানয়ন দান করা হেয়েছ
িবধায় সংি গেণর অ েল ছাড়প  দান করার যথাযথ ব া হেণর জ  অ েরাধ করা হেলা। 

ছক

িমক নং নাম পদবী কম ল মাবাইল ন র

১ িম আ ার পিরবার ক াণ
সহকারী

ইউিনট-২ক, আ য়া, কাঠািলয়া ০১৭৩৩৮৫৯৯৫৭

২ সািবনা
ইয়াসিমন

পিরবার ক াণ
সহকারী

৩/ক  ইউিনট, পা খালঘাটা,
কাঠািলয়া

০১৩১৫৬৪৯৬১০

৩ মাধবী রায় পিরবার ক াণ
সহকারী

১/ক , কীিতপাশা, ঝালকা  সদর ০১৭৩৪৯৮২২৯৭

শতাবলীঃ
১)  িশ ণ  আরে র েবর িদন িবেকল ৫:০০ ঘ কার মে  কে  িরেপাট করেত  হেব। 
২) পিরচয়পে র ফেটাকিপ সংেগ িনেত  হেব।
৩) হাে েল অব ান করেত  হেব।
৪) মা  পিরধান এবং া িবিধ মেন চলেত  হেব।
৫)ই ারেনট সংেযাগসহ াব/ াটেফান সংেগ িনেত  হেব। িডভাইেস zoom app ডাউনেলাড কের িনেত  হেব।
৬) Covid 19 Vaccine হণকারীেদর অ ািধকার দান করা হেব।
৭) এে ান সংেগ িনেত  হেব।
সরকারী নীিতমালা অ যায়ী িশ ণ ভাত া ও যাত ায়াত  ভাত া দান করা হেব।

৯-১-২০২৩

উপেজলা পিরবার পিরক না কমকতা, ঝালকা  সদর / 
কাঠািলয়া, ঝালকা  জলা।

মাঃ শহী ল ইসলাম
উপ পিরচালক

ফান: 0498-63444
ইেমইল:

ddfpjhalakathi@gmail.com

ারক ন র: ৫৯.১১.৪২০০.০০০.২৫.০০৪.২২.৬/১(২) তািরখ: ২৫ পৗষ ১৪২৯

০৯ জা য়াির ২০২৩. ১



০৯ জা য়াির ২০২৩সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, িবভাগীয় পিরবার পিরক না কাযালয়, বিরশাল।
২) িশ ণ কমকতা, আ িলক িশ ণ ক , বতাগী, বর না।

৯-১-২০২৩
মাঃ শহী ল ইসলাম 

উপ পিরচালক

. ২


