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িজব বেষর বিধত সমেয় বাপক এর সময়াব  ন ন কমপিরক না 
 

সময়াব  কম চী 

 কম চী-১ (21 †deªæqvwi Õ21) : kwn` w`em I AvšÍR©vwZK gvZ…fvlv w`em Dcj‡ÿ Ôe½eÜz I 1952Õi fvlv Av‡›`vjbÕ 
kxl©K K¬vDW Ry‡g †mwgbvi Av‡qvRb| 
 

 কম চী-২ (17 gvP© Õ21) : RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi 101 Zg Rb¥w`em I RvZxq wkï w`em-2021 
Dcj‡ÿ Uz½xcvovq †Rjv cÖkvm‡bi D‡`¨v‡M Av‡qvwRZ eB‡gjvq AskÖMnY| 

 

 কম চী-৩ (26 gvP© Õ21) : mvfvi RvZxq ¯§„wZ‡mŠ‡a RvwZi †kÖô mšÍvb‡`i cÖwZ evcK Gi cÿ n‡Z kÖ×v wb‡e`b Ges 
mvfvi ’̄ evcK Gi Rq †i‡¯Íviuvq `ycy‡i Ôe½eÜz †kL gywReyi ingvb I evsjv‡`‡ki ¯v̂axbZv msMÖvgÕ kxl©K Av‡jvPbv 
mfvi Av‡qvRb| 

 

 কম চী-৪ (15 AvM÷ Õ21) : RvwZi wcZvi 46Zg kvnv`vr evwl©Kx I RvZxq †kvK w`em Dcj‡ÿ Av‡jvPbv, wgjv` I 
†`vqv gvnwd‡ji Av‡qvRb| 
 

 কম চী-৫ (27 †m‡Þ¤^i Õ21) : wek¦ ch©Ub w`em Dcj‡ÿ Ôe½eÜzi ¯ĉ‡bi †mvbvi evsjv Ges evsjv‡`‡ki ch©UbÕ 
kxl©K †mwgbvi Av‡qvRb I Gb.GBP.wU.wU.AvB Gi D‡`¨v‡M ÔKzwKs †kvÕ| 

 

 কম চী-৬ (১২-১৩ এি ল ‘২১) : ব ব র সা দািয়ক স ীিত চতনা লালেন ‘পাবত  চ ােমর িতন জলায় বসািব 
উৎসব’ আেয়াজন/ বসািব ােকজ অফার।  

 

 কম চী-৭ (নেভ র ‘২১) : ব ব র পছে র খাবােরর ম  ত ও তা সকল ইউিনেট চা  করা।  
 

 কম চী-৮ ( লাই ’২১): জলা- ফলা সানার বাংলায় আম উৎসব। 
 

 কম চী-০৯ (আগ  ’২১) :সং ার অবসর হণকারী বা বতমােন কমরত কমকতােদর মে  যারা ব ব র সহচায বা ঘিন তা 
লাভ করেত পেরিছেলন ত েদরেক িনেয় ব ব র উপর িতচারণ অ ান  ম-এ অেয়াজন হেব। 

 

 কম চী-১০ (চলমান): িজববষ উদযাপন উপলে  ১৭ (সেতর) সং ার সােথ িমল রেখ ১৭ মাচ, ২৬ মাচ, ১৪ এি ল, ১৭ 
এি ল, ১৬ িডেস র ইত ািদ তািরেখ যথা েম ১৭%, ৩৪% এবং ৫১% ইত ািদ হাের বািণিজ ক ইউিনেট ক  ভাড়ার উপর 
রয়াদ দান। 

 

 কম চী-১১ (16 wW‡m¤^i Õ21) : e½eÜzi Rb¥kZevwl©Kx Dcj‡ÿ RvZxq KwgwUi mgvcbx †cÖvMÖv‡g eY©vX¨ i¨vjxmn evcK 
Gi AskMÖnY t RvZxq KwgwUi wm×všÍ Abyhvqx evsjv‡`k ch©Ub Ki‡cv‡ikb ¯̂Zù~Z©fv‡e G Kg©m~wP‡Z AskMÖnY|  


