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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় 

( িতম ী’র দ র) 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

 
নং-৩২.০০.০০০০.০০১.০০৪.০১.১৭-৯৭            তািরখঃ ০৭.০৩.২০১৭ 
 

আ জািতক  নারী িদবেসর কম িচ 
িতপা - ‘‘নারী- রষ সমতায় উ য়েনর যা া, বদেল যােব িব  কেম ন ন মা া’’ 

 
মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালেয়র মাননীয় িতম ী মেহর আফেরাজ মিক এম.িপ িনে  বিণত কম চীেত ধান অিতিথ িহসােব 
অংশ হণ করেবন। অ ােনর সিচ  সংবাদ কভােরজ দােনর জ  একজন িরেপাটার ও ক ােমরা ান রেণর জ  অ েরাধ 
করিছ। 

তািরখ সময় িবষয় ান 

০৮/০৩/২০১৭ 
ধবার 

রাত  
১২.০১ 

 

নারী িদবেসর থম হের ক ীয়  শহীদ 
িমনাের মামবািত লন ক ীয় শহীদ িমনার,ঢাকা। 

সকাল 
১০.০০ 

আ জািতক  নারী িদবস ২০১৭  এর উে াধন 
অ ান এবং জাতীয় পযােয় িবজয়ী  ৫ 

জিয়তােক র ার দান 
 

ব ব  আম জািতক সে লন 
ক , ঢাকা। 

 

িবকাল 
০৩.০০ 

নারী িদবস উপলে   Women 
Empowerment in Bangladesh 

শীষক সিমনার 

কআইিব কমে  িমলনায়তন, 
িষ খামার সড়ক,ফামেগট, ঢাকা 

 
 
 

( মাহা দ আ ল খােয়র) 
জনসংেযাগ কমকতা 

ফানঃ ৯৫৪৫২২৫, মাবাইলঃ ০১৭১৬-০৬৬৮৮৮ 
 
সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় কাযােথঃ 

01. িসিনয়র উপ- ধান ত  অিফসার ( স), িপআইিড, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
02. িডিডিজ (িনউজ) িব িভ, ঢাকা। 
03. বাতা স াদক (এ াসাইনেম / ধান িচ  াহক) িব িভ, ঢাকা। 
04. িচফ িরেপাটার, িবএসএস/ইউএনিব/িবিড িনউজ ২৪.কম/শীষ িনউজ/বাংলা িনউজ/র ািপড িপআর, ঢাকা। 
05. পিরচালক বাতা, বাংলােদশ বতার, ঢাকা ( ঃ আঃ- িডউ  অিফসার/ওিব শাখা)। 
06. এ াসাইনেম  এিডটরঃ 

এ এন বাংলা/চ ােনল আই/এন িভ/ই িভ/বাংলা িভশন/ মাই িভ/ আর িভ/ বশাখী িভ/  
দশ িভ/ মাহনা/ইনিডেপে /মাছরা া/সময়/চ ােনল ২৪/চ ানেল ৯/১৬/িবজয়/৭১ িভ। 

07. এ াসাইনেম  এিডটর: রিডও েড/ রিডও িত/এিবিস রিডও। 
08. বাতা স াদক/িচফ িরেপাটারঃ 

দিনক ইে ফাক/ইনিকলাব/ থম আেলা/জনক /কােলর ক / গাম র/সমকাল/যায়যায় িদন/সংবাদ/সকােলর খবর/ 
মানব জিমন/ নয়া িদগম  / ভােরর কাগজ/আমােদর সময়/ ডইিল ার/িনউএইজ/ ডইিল সান/ ইি েপনেড / বাংলার 
আভা/ আজকােলর খবর/বাংলােদশ িতিদন/সং াম। 

 


