
মুজিিবরষ্ অঙ্গীষ গণপজীজা্ িীংলীবেশ সষগীষ
ঘবষ ঘবষ গ্ীগীষ সংসুজ ুিরয়গ মাণীলয়

গণগ্ীগীষ অুিেপষ
জজলী সষগীুষ গণগ্ীগীষ, নীষীয়ণগঞ

www.publiclibrary.narayanganj.gov.bd জীুষখ:১১/১১/২০২১
সীষগ নং-৪৩.২৬.৬৭০০.০০০.২৩.০০১.১৮

মহীন ুিজয় ুেিস ২০২১ উপলব্ ষচনী পুজবিীুগজীা
মহীন ুিজয় ুেিস ২০২১ উেিীপন উপলব্ সংসুজ ুিরয়গ মাণীলবয়ষ অি্ন গণগ্ীগীষ অুিেপবষষ ুনয়াণীি্ন জজলী সষগীুষ গণগ্ীগীষ, নীষীয়ণগবঞ
ুনব্ীো ুিরবয় ষচনী পুজবিীুগজী অনুষজ হবিা এ উপলব্ আগহ্ সগলবগ জিী্জী অনিীয়্ পুজবিীুগজীয় অংশগহবণষ জন আহিীন জীনীবনী িীব্া
গ) ষচনী পুজবিীুগজী
ক.নং. গপ জ্ুণ ষচনী পুজবিীুগজীষ ুিরয় শবস্মী ষচনী জমী জেওয়ীষ জশর জীুষখ ও সীন
১ গ পঞম – অষম ি্ষব্ষবেষ গথী ১০০০ জীুষখ-১৪/১২/২০২১ুিবসমষ ২০২১

সীন- জজলী সষগীুষ গণগ্ীগীষ,
শীবয়সী খান জষীি, নীষীয়ণগঞা

২ খ নিম – দীেশ ুিজবয়ষ মহীনীয়গ িঙিগ ১২০০
৩ গ সীজগ –

সীজবগীোষ
গুিজী ও গীবন ুিজয় ও জীুজষ

ুপজী
১৫০০

৪ ঘ সিস্ীিীষণ মুজি জনশজিীুর © গ্
আমীবেষ ুিজয় জচজনী

১৮০০

৫ ঙ ুিবশর
(পুজিি্)

িীংলীবেবশষ মুো্ত ১০০০ Email:govt.librarynarayanganj@gmail.com

শজী্িল্
১া ষচনী A4 সীইবজষ সীেী গীগবজ সহবস পুজ পীজীষ এগ পষীয় ুলখবজ হবি অথী্া গীগবজষ উভয় পষীয় ুলখী িীবি নীা
২া পবজতগ পুজবিীুগষ ষচনী স স ুশ্ী পুজষীন পিীন গরগ্ পজতয়নসহ েীুখল গষবজ হবি (আলীেী গীগবজ পুজবিীুগষ নীম, জ্ুণ ও জষীল নমষসহ
সল/গবলজ/মীেষীসী/ুিশুিবীলবয়ষ নীম ও ঠগীনী এিং ুপজী ও মীজীষ নীমসহ জমীিীইল নমষ উব্খ থীগবজ হবিা
৩া গপ-ঘ এষ জ্বে জীজ্য় পুষচয়পবেষ ফবোীগুপ অথিী পথম জ্ুণষ গমগ্জী্ গরগ্ পজতয়নসহ জমী ুেবজ হবিা
৪া ষচনীষ শবসংসী ুনিী্ুষজ স্মীষ অুিগ হবল জী মূীয়বনষ জন ুিবিুচজ হবি নীা
ুিসীুষজ জব্ষ জন জজলী সষগীুষ গণগ্ীগীষ, শীবয়সী খান জষীি, নীষীয়ণগবঞ এই ঠগীনীয় অথিী ০২৭৬৪৮৬০৬/০১৬৭৫৪০৬৪০৪ /
০১৭২৬৩৪৯৯৯৭/০১৬৭৩৬৩৯৮৫৩ নমবষ জিীগীবিীগ গষী জিবজ পীবষ া
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সেয় অিগুজ ও পবয়ীজন্য় বিসী গহবণষ জন জপষণ গষী হবলী-
১া মহীপুষচীলগ (অুজুষো সুচি), গণগ্ীগীষ অুিেপষ, শীহিীগ, ঢীগীা
২া জজলী পশীসগ, নীষীয়ণগঞা
৩া অুজুষো জজলী পশীসগ (ুশ্ী ও আইুসট), নীষীয়ণগঞ ও আহিীয়গ, মূীয়ন গুমটা
৪া উপবজলী ুনিী্হ্ অুফসীষ ,নীষীয়ণগঞ সেষ / িনষ / জসীনীষগা / আড়ীইহীজীষ / রপগঞ, নীষীয়ণগঞা
৫া জজলী ুশ্ী অুফসীষ / জজলী পীথুমগ ুশ্ী অুফসীষ, নীষীয়ণগঞা
৬া উপবজলী ুশ্ী অুফসীষ / উপবজলী মীধুমগ ুশ্ী অুফসীষ নীষীয়ণগঞ সেষ / িনষ / জসীনীষগা / আড়ীইহীজীষ / রপগঞ, নীষীয়ণগঞা
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