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স্মারক নাং-৪৩.২৬.৬৭০০.০০০.২৩.০০১.১৮. ২১৫                                                                                     তাতরখ – 

১১/০৫/২০২১ 
 

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২২তে জন্মিাবষ িকী উপলমে রচনা প্রবতম াবিতা - ২০২১ 
 

‘িাতীয় কতব কািী নিরুল ইসলার্মর ১২২তম িন্মবাতষ েকী’ উেযাপন উপলর্ে সাংসৃ্কতত তবষয়ক মন্ত্রণালর্য়র 

অিীন গণগ্রন্থাগার অতিেপ্তর্রর তনয়ন্ত্রণািীন জিলা সরকাতর গণগ্রন্থাগার, নারায়ণগর্ঞ্জ তনর্নাক্ত তবষর্য় রচনা  

প্রততর্যাতগতা অনুষ্ঠিত হর্ব। এ উপলর্ে আগ্রহী প্রার্থীর্ের জযাগযতা অনুযায়ী প্রততর্যাতগতায় অাংশগ্রহর্ণর িনয 

আহবান িানার্না যার্ে।  
 

ক) রচনা প্রবতম াবিতা 
 

রচনা প্রবতম াবিতার বিষয় শব্দসীো রচনা জো দেওয়ার দশষ তাবরখ ও 

স্থান 

সার্মযর কতব নিরুল 

(সবার িনয উন্মুক্ত) 

১৫০০ 
তাতরখ – ৩০ জম ২০২১ তি: 

স্থান- জিলা সরকাতর গণগ্রন্থাগার, 

শার্য়স্তা খা াঁন জরাড,কাতলর বািার  

(পুরাতন জকার্ে), নারায়ণগঞ্জ। 

(ডাকর্যার্গ/সরাসতর জপ্ররণ করর্ত 

হর্ব) 

 

  
 

শতিািলী  

১। রচনা A4 সাইর্ির সাো কাগর্ি স্বহর্স্ত প্রতত পাতার একতের্ক তলখর্ত হর্ব অর্থ োৎ কাগর্ির উভয় পিৃায় জলখা যার্ব না। 

২। ছাত্রছাত্রীর্ের রচনার জের্ত্র স্ব স্ব তশো প্রততিার্নর আইতড কার্ডের ফর্র্াকতপ/ প্রতযয়ন পত্র এবাং অনযানয প্রততর্যাগীর 

জের্ত্র িাতীয় পতরচয়পর্ত্রর ফর্র্াকতপ  

অর্থবা প্রর্থম জেতণর কম েকতো কতৃেক প্রতযয়নসহ িমা তের্ত হর্ব।  

৩। রচনায় অবশযই িমাোনকারীর নাম, তপতা ও মাতার নাম, ষ্ঠিকানা এবাং জমাবাইল নম্বর উর্েখ করর্ত হর্ব। 

৪। রচনার শব্দসাংখযা তনি োতরত সীমার অতিক হর্ল তা মূলযায়র্নর িনয তবর্বতচত হর্ব না। 

তবস্তাতরত তর্র্থযর িনয জিলা সরকাতর গণগ্রন্থাগার, শার্য়স্তা খা াঁন জরাড,কাতলর বািার (পুরাতন জকার্ে) নারায়ণগর্ঞ্জ এই 

ষ্ঠিকানায় অর্থবা ০২ ৭৬৪৮৬০৬/০১৬১৫৪০৬৪০৪/ ০১৭২৬৩৪৯৯৯৭/ ০১৬৭৩৬৩৯৮৫৩ নম্বর্র জযাগার্যাগ করা জযর্ত 

পার্র। 
 

  
      

দেিাশীষ ভদ্র 

লাইর্েতরয়ান 

জিলা সরকাতর গণগ্রন্থাগার, 

নারায়ণগঞ্জ 

জফান-৭৬৪৮৬০৬ 

 

স্মারক নাং-৪৩.২৬.৬৭০০.০০০.২৩.০০১.১৮.২১৫/১(১০০)                                                                                           তাতরখ – 

১১/০৫/২০২১ 

সেয় অবগতত ও প্রর্য়ািনীয় বযবস্থা গ্রহর্ণর িনয জপ্ররণ করা হর্লা- 

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

২। জিলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ। 

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

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

৫। উপর্িলা তনব োহী অতফসার ,নারায়ণগঞ্জ সের / বন্দর /  জসানারগা াঁ / আড়াইহািার / রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। 

http://www.publiclibrary.narayanganj.gov.bd/


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

৭। উপর্িলা তশো অতফসার / উপর্িলা মািযতমক তশো অতফসার নারায়ণগঞ্জ সের / বন্দর /  জসানারগা াঁ / আড়াইহািার / 

রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। 
 

৮। অিযে/প্রিান তশেক ………………………………………………নারায়ণগঞ্জ। 
 

 

 

  

লাইর্েতরয়ান 

জিলা সরকাতর গণগ্রন্থাগার, 

নারায়ণগঞ্জ 

 

 


