
আগামী ১৫ ই আগষ্ট ২০২২ বাাংলাদেদের মহান স্থপতি সব বকাদলর সব বদেষ্ঠ বাঙাতল জাতির তপিা বঙ্গবন্ধু শেখ 

মুতজবুর রহমাদনর ৪৭ িম োহাোি বাতষ বকী। 

 

জািীয় শোক তেবস, বাঙাতল জাতির সবদেদয ়শবেনাময় তেবসটি পালন করা উপলদে জািীয় অদ্ বাদপতিক 

হাসপািল ও পুনব বাসন প্রতিষ্ঠান (তনদ ার) এ (৭) সাি তেনব্যাপী ৮ আগষ্ট হদি ১৪ আগষ্ট ২০২২ পযন্ত গৃহীি 

তবদেষ কায বক্রম গ্রহন করা হয়।  

 

এ উপলদে অত্র প্রতিষ্ঠাদনর প্রাণ পুরুষ বিবমান পতরোলক ও অধ্যাপক িাাঃ শমাাঃ আব্দুল গতন শমাল্লাহ স্যার এর 

শনতৃদে ৮টি গ্রুপ তিতর করা হয় ।  

 

গনসদেিনিা মূলক পয বদবেক েল হাসপািাদল আগি শরাগী ও শরাগীর সহায়িা কারীদেরদক তবতিন্ন তবষদয় 

অবগি কদরন। 

 

এর মদধ্য তিলাঃ 

 

*স্বাস্থয তেো তবষয়ক তবদেষ শপ্ররণামূলক বািবা । 

 

* পতরষ্কার পতরচ্ছন্নিা অতিযান পতরোলনা । 

 

 

১৫ আগষ্ট ২০২২ িাতরদখ শস্বচ্ছায় রক্তোন কমসূেী পালন করা হদব। জািীয় অদ্ বাদপতিক হাসপািল ও পুনব বাসন 

প্রতিষ্ঠান (তনদ ার) এর সাতি বস তবতডাং এর েেদর, এদি উপতস্থি ্াকদবন অত্র প্রতিষ্ঠাদনর মাননীয় পতরোলক 

ও অধ্যাপক িাাঃ শমাাঃ আব্দুল গতন শমাল্লাহ, ব্লািট্রান্সতিউে তিপা বদমন্ট এর তবিাগীয় প্রধান অধ্যাপক িাাঃ শমাাঃ 

তমজানুর রহমান, সহ অত্র প্রতিষ্ঠাদনর অধ্যাপক, সহদযাগী অধ্যাপক, তেতকৎসকবৃন্দ সহ অন্যান্ন কম বকিবা ও 

কম বোরীবৃন্দ।   

 

 

মহিী এ কাদজ (দস্বচ্ছায় রক্তোন কমসূেী) শি যারা রক্ততেদয় মানুদষর জীবন বাঁোদি এতগদয় আসদবন িাদের 

নাম ও শসল শিান নাং তনদে প্রকাে করা হলাঃ  

তসতনয়র স্টাি নাস তনদ ার এর িাতলকাাঃ 

১। শমাাঃ রাদসল উজ্জামান -01645890116 

২। রাতজব শহাদসন- 01689597474 

৩। আল-রহমান- 01833449249 

৪। শমাাঃ ইমরান শহাদসন তবজয়-01300273280 

৫। শমাাঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন-01737715888 

৬। শমািাাঃ নাসতরন খাতুন-01740433529 

৭। রুপসি সিশ্বাি-01623329326 



৮। ম াোঃ স রাজ ম াসিন-01300048927 

৯। মজািায়দা আক্তার-01623486825 

 

বিশেষ অবিবিিনৃ্দ যারা মহিী এ কাশে (শেচ্ছায় রক্তদান কমসচূী) করশিন- 

১। তসপ্রা সাতেয়া-01750242489 

২। োতমমা আনওয়ার-01673541692 

৩। ওতলউল্লাহ-01760751787 

৪। শমাজাদেল-+880 17 7488 4452 

৫। মাহমুদুল হাসান-01712516909 

৬। ওমর িারুক-01976988222 

৭। সাজ্জাে-01711222504 

৮। মাইনুল-01954863437 

৯। রাতকব-01816115936 

১০। আতসি-01911209770 

 

বিএসবস বিজেওিযারাপী এর ২১িম িযাচ (বনশ ার)  

 

১।  ািু া  ্ধা-01622738250 

২। ম াোঃ িালাউদ্দিন  ুন-01989062048 

৩। মিৌরভ িা -্ 

৪। িাজ্জাদ ম াসিন-01517806825 

৫। ম স দী  ািান অন্ত-01721408172 

 

বিএসবস বিজেওিযারাপী এর ২২িম িযাচ 

১। আস র ফার ান খান-01720213742 

২। মেএ  মরদওয়ানুল  ে-01835025988 

৩। তুস ন আ স দ-01521322470 

৪। ম াোঃ মিা াগ ম াসিন-01842096165 



৫। স ন াজলু  ে-01630609064 

৬। ম াোঃ  ািান আলী-01760592300 

৭। ম াোঃ স ন াজলু ইিলা -01618881555 

৮। টুটুল   ন্ত-01613171726 

9। ম াোঃ নাজ ুল  ািান-01521425383 

 

বিএসবস বিজেওিযারাপী এর ২৫িম িযাচ 

১। তজতু আক্তার-01754755760 

২। রাতকবুল হাসান-01601055599 

৩। আসমা আক্তার-01764184391 

৪। শিৌতজয়া আহদমে-01533341059 

৫। রাদসদুল ইসলাম-01763992887 

৬। অনাতমকা শমােী-01704057429 

৭। আিদরাজা ইসলাম-01849734690 

 

বিএসবস বিজেওিযারাপী এর ২৬িম িযাচ 

১। খাতেজা আক্তার টুতন-01883763781 

২। োওন তময়া-01764987604 

৩। রতহমা আক্তার-01938734688 

 

 

 


