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২৯/০৭/২০২০ 
 

জাতীয় শ াক দিবস ২০২০ উপলক্ষে রচনা ও দচত্াাংকন প্রদতক্ষ াদিতা। 
 

জাতীয় দশাকতেবস ২০২০ উেযাপন উপলদে সাংসৃ্কতত তবষয়ক মন্ত্রণালদয়র অিীন গণগ্রন্থাগার অতিেপ্তদরর তনয়ন্ত্রণািীন 

দজলা সরকাতর গণগ্রন্থাগার, নারায়ণগদঞ্জ তনদনাক্ততবষদয় রচনা ও তচত্াাংকন প্রততদযাতগতা অনুষ্ঠিত হদব। এ উপলদে আগ্রহী 

প্রার্থীদের দযাগযতা অনুযায়ী প্রততদযাতগতায় অাংশগ্রহদণর জনয আহবান জানাদনা যাদে।  
 

ক) রচনা প্রদতক্ষ াদিতা 

ক্র.নাং. গ্রুপ শেদি রচনা প্রদতক্ষ াদিতার দবষয়  ব্দসীমা রচনা জমা শিওয়ার শ ষ 

তাদরখ ও স্থান 

১ ক পঞ্চম – অষ্টম আমার দচাদখ বঙ্গবনু্ধ ১০০০ তাতরখ – ২০ আগস্ট ২০২০ তি: 

স্থান- দজলা সরকাতর 

গণগ্রন্থাগার, 

শাদয়স্তা খা াঁন দরাড, 

নারায়ণগঞ্জ। 

(ডাকদযাদগ/সরাসতর দপ্ররণ 

করদত হদব) 

২ খ নবম – দ্বােশ বাঙাতলর মুক্তক্তোতা বঙ্গবনু্ধ ১২০০ 

৩ গ স্নাতক – 

স্নাতদকাত্তর 

১৫ আগস্ট-ইততহাদসর কাদলা 

অিযায় 

১৫০০ 

৪ ঘ সব বসািারণ ৬ েফা হদত বাাংলাদেদশর 

স্বািীনতা 

১৮০০ 

 

খ) দচত্াাংকন প্রদতক্ষ াদিতা 

ক্র.

নাং. 

গ্রু

প 

বয়সসীমা দচত্াাংকন প্রদতক্ষ াদিতার 

দবষয় 

দচত্াাংকন জমা শিওয়ার শ ষ তাদরখ ও স্থান 

১ ক অনূি ব-৭ 

বছর 

উন্মুক্ত আর্ব দপপাদর স্বহদস্ত অাংতকত তচত্ ২০ আগস্ট 

২০২০ তাতরদখর মদিয দজলা সরকাতর গণগ্রন্থাগার, 

শাদয়স্তা খা াঁন দরাড,  নারায়ণগদঞ্জ 

ডাকদযাদগ/সরাসতর দপ ৌঁছাদত হদব। 

২ খ অনূি ব-১২ 

বছর 

      বঙ্গবনু্ধ ও বাাংলাদেশ 

  
 

 ততাবলী  

১। রচনা A4 সাইদজর সাো কাগদজ স্বহদস্ত প্রতত পাতার একতেদক তলখদত হদব অর্থ বাৎ কাগদজর উভয় পিৃায় দলখা যাদব না। 

২। ছাত্ছাত্ীদের রচনার দেদত্ স্ব স্ব তশো প্রততিাদনর আইতড কাদডবর ফদর্াকতপ এবাং অনযানয প্রততদযাগীর দেদত্ জাতীয় 

পতরচয়পদত্র ফদর্াকতপ অর্থবা প্রর্থম দেতণর কম বকতবা কতৃবক প্রতযয়নসহ জমাতেদত হদব।  

৩। রচনায় অবশযই জমাোনকারীর নাম, তপতা ও মাতার নাম, ষ্ঠিকানা এবাং দমাবাইল নম্বর উদেখ করদত হদব। 

৪। রচনার শব্দসাংখযা তনি বাতরত সীমার অতিক হদল তা মূলযায়দনর জনয তবদবতচত হদব না। 

৫। তচত্াাংকন প্রততদযাতগতার দেদত্ অাংশগ্রহদণেু প্রদতযক প্রততদযাগীদক তলগযাল সাইদজর আর্ব দপপাদর অাংতকত তচদত্র 

সাদর্থ নাম, তপতা ও মাতার নাম, দমাবাইল নম্বর এবাং তশো প্রততিাদনর আইতড কাদডবর ফদর্াকতপ ও জন্ম সনদের সতযাতয়ত 

কতপ োতখল করদত হদব। 

তবস্তাতরত তদর্থযর জনয দজলা সরকাতর গণগ্রন্থাগার, শাদয়স্তা খা াঁন দরাড, নারায়ণগদঞ্জ এই ষ্ঠিকানায় অর্থবা ০২ 

৭৬৪৮৬০৬/০১৭১৫৫৬৩৫৫৬ / ০১৭২৬৩৪৯৯৯৭/ ০১৬৭৩৬৩৯৮৫৩ নম্বদর দযাগাদযাগ করা দযদত পাদর। 

 

 

  
     ২৯/০৭/২০২০ 

এস. এম. জদিরুল ইসলাম 

সহকারী লাইদেতরয়ান 

দজলা সরকাতর গণগ্রন্থাগার, 

নারায়ণগঞ্জ 

দফান-৭৬৪৮৬০৬ 
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সেয় অবগতত ও প্রদয়াজনীয় বযবস্থা গ্রহদণর জনয দপ্ররণ করা হদলা- 

১। মহাপতরচালক (অতততরক্ত সতচব), গণগ্রন্থাগার অতিেপ্তর, শাহবাগ, ঢাকা। 

২। দজলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ। 

৩। অতততরক্ত দজলা প্রশাসক (তশো ও আইতসষ্ঠর্), নারায়ণগঞ্জ ও আহবায়ক, মূলযায়ন কতমষ্ঠর্। 

৪। অিযে …………………………………………………………………………………….নারায়ণগঞ্জ। 

৫। উপদজলা তনব বাহী অতফসার ,নারায়ণগঞ্জ সের / বন্দর /  দসানারগা াঁ / আড়াইহাজার / রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। 

৬। দজলা তশো অতফসার / দজলা প্রার্থতমক তশো অতফসার, নারায়ণগঞ্জ। 

৭। উপদজলা তশো অতফসার / উপদজলা মািযতমক তশো অতফসার নারায়ণগঞ্জ সের / বন্দর /  দসানারগা াঁ / আড়াইহাজার / 

রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। 
 

৮। অিযে/প্রিান তশেক …………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………নারায়ণগঞ্জ। 

 

 

 

 
          ২৯/০৭/২০২০ 

সহকারী লাইদেতরয়ান 

দজলা সরকাতর গণগ্রন্থাগার, 

নারায়ণগঞ্জ 

 

 


