
মুজিিবরষ্ অঙ্গীষ
ঘবষ ঘবষ গ্ীনীষ

নণপজীজা্ িীংলীবেশ সষগীষ
নণগ্ীনীষ অুিেপষ

জজলী সষগীুষ নণগ্ীনীষ
শীবেসী খাঁ জষী�, ঁীষীেণনঞ

Publiclibrary.narayanganj.gov.bd

সশীসঁ পুজতীষ ুঁুিত অংশ্জবঁষ অংশগ্বণ অনুতজ ২ে সভীষ গীর ্ুিিষণ্

সভীপুজ : জঁীি জেিীশ্র ভদ, লীইব্ুষেীঁা
জীুষখ ও সিে : ০৮/১১/২০২১ ু্:, সগীল ১২:০০ ুিঃ
সীঁ : জজলী সষগীুষ নণগ্ীনীষ, ঁীষীেণনঞা
সভীে উপুসুজষ জীুলগী : পুষুশষ ‘গ’ দষরা

সভীষ শুবজই সভীপুজ উপুসজ সগল সেস্যবগ সীনজ জীুঁবে সভীষ গীজ শু গবষঁা জীজ্ে শুী্ীষ জগশশল
িীসিীেবঁ (গিপ্ুষগকঁী ২০২১-২২ এষ গীরকি ১.৩ ঁং কুিগ অনরীে্) ুিরবে জৎপষ এিং সগল জ্বে শুী্ীষ
পবেীন গষীষ জন সগলবগ অনবষীি গবষঁা অজ:পষ সভীে ুঁমিুণজ্ ুিরবে আবলী্ঁী ও সিস্সুজকবি ুসুীধ গ্্জ
্ো
আবলী্ঁী-১: লীইব্ুষ গিগ্জী্, ভীরিীণ লীইব্ুষ পগক, ঁীষীেণনঞ িজি্ীঁ জগীুভ�-১৯ ি্ীিীুষ জিীগীবিলীে
গ্ীনীবষষ ুিবশর পেব্বপষ রপবষখী পণেঁ এিং গ্ীনীষ পুষষীষ পুষচ্ ষীখীষ পিি্জব ুসুীধ ্লিীঁ ষীখীষ জন
গ্ীনীষ গরপ্্বগ অনবষীি গবষঁা

ুসুীধ : জগীুভ�-১৯ ি্ীিীুষ/ আপেগীল জিীগীবিলীে অে গ্ীনীবষষ জভজষ-িীু্ষস্ ওেীশুি পুষষীষ ও দন ্্ মন
ষীখবজ শুিগ িজুষ খীবজ ুঁবেীুজজ গিববগ আবষী জিুশ জৎপষ ্ওেীষ ুঁবেশ্ পেীঁ গষী ্ো �েবল� দন ্্ মন
ষীখবজ পবেীজঁ্ে সীবঁ জঁপথীুলঁ, ু্ু্ং পীউ�ীষ এিং জ্ গষবজ ্বি এিং পুজত জিুসবঁ সীিীঁ সষিষী্ এিং
গ্ীনীষ গিববেষ অুিস ্লীগীল্ঁ সিবে সষ্ীষ ুঁুিবত ্্ীা সীুঁ�ীইজীষ এিং সীিীঁ সষিষীব্ষ জন ুসুীধ গ্্জ
্ো
আবলী্ঁী-২ : পীঠগবেষ সুিিীবথ ্ পীঠগবেষ প্ জথবগ পবেীজঁ্ে ্ীু্েীষ ুিরবে আবলী্ঁীে এগত জিুসবঁষ পীুঁষ
গল জিষীিজ, বিদ্ুজগ পীুঁ ুিশুগষণ ুিলীষ,িীথুি পুষসীষ পুষচ্জীষ জন িেলী জিলীষ ঝুড়, তস ও জসবাল,
ঁীিীবজষ জীেনী ্ুু গবষ জীেঁীিীবজষ পীত ও দুবষষ খীিীবষষ জন ুঁুেষ্ জীেনীে এগত জ�ুিল সীপবঁষ জন
রিসীগ্বঁষ জন অনবষীি জীঁীবঁী ্ো

ুসুীধ: পীঠবগষ ্ীু্েী ও গ্ীনীবষষ পুষসীষ পুষচ্জীষ ুিরেত ুিবি্ঁীে এবঁ উব্ুখজ সগল ্ীু্েী দজ
রিসীগ্বণষ ুসুীধ গু্জ ্ো

সভীে আষ জগীঁ আবলী্ঁী ঁী থীগীে সভীপুজ উপুসজ সগলবগ িনিীে জীুঁবে সভীষ সিীুপ জঘীরণী গবষঁা

০৮/১১/২০২১
(জেিীশ্র ভদ)
লীইব্ুষেীঁ

জজলী সষগীুষ নণগ্ীনীষ, ঁীষীেণনঞ
জিীঁ-৭৬৪৮৬০৬

E-mail: govt.librarynarayanganj@gmail.com

সীষগ ঁং- ৪৩.২৬.৬৭০০.০০০.০৫.০০২.২১.২৭৬/১(৭) জীুষখ : ০৮/১১/২০২১
সেে অিনুজ ও গীরী্বথ ্ জপষণ গষী ্বলী:
১) পুষ্ীলগ, সুিেী গীিীল জীজ্ে নণগ্ীনীষ, নণগ্ীনীষ অুিেপষ, শী্িীন, ঢীগীা
২) জঁীি ……………………………………………………………… ঁীষীেণনঞা
৩) সংু্ষ ঁুথা

(জেিীশ্র ভদ)
লীইব্ুষেীঁ


