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স্মারক নাং-৪৩.২৬.৬৭০০.০০০.২৩.০০১.১৮.১৭৯                                                                                                         তাজরখ – 

২২/০২/২০২১ 
 

জাতির তিিা বঙ্গবনু্ধ শেখ মুতজবুর রহমান এর জন্মতিবস ও জািীয় তেশু তিবস এবং স্বাধীনিা ও জািীয় তিবস উিলক্ষে রচনা 
ও তচত্াংকন প্রতিক্ষ াতিিা-২০২১ 

 

‘১৭ মার্ে  িাজতর জিতা বঙ্গবনু্ধ জশখ মুজিবুর রহমান এর িন্মজেবস ও িাতীয় জশশু জেবস’ এবাং ‘২৬ মার্ে  মহান স্বািীনতা ও িাতীয় জেবস 

২০২১’ উেযািন উিলর্ে সাংসৃ্কজত জবষয়ক মন্ত্রণালর্য়র অিীন গণগ্রন্থাগার অজিেপ্তর্রর জনয়ন্ত্রণািীন জিলা সরকাজর গণগ্রন্থাগার, নারায়ণগর্ঞ্জ 

জনর্নাক্ত জবষর্য় রর্না ও জর্ত্াাংকন প্রজতর্যাজগতা অনুজিত হর্ব। এ উিলর্ে আগ্রহী প্রার্থীর্ের জযাগযতা অনুযায়ী প্রজতর্যাজগতায় অাংশগ্রহর্ণর িনয 
আহবান িানার্না যার্ে।  
 

১। ১৭ মাচচ   জাতির তিিা বঙ্গবনু্ধ শেখ মুতজবুর রহমান এর জন্মতিবস ও জািীয় তেশু তিবস 

ক) রচনা প্রতিক্ষ াতিিা 
ক্র.নং. গ্রুি শেতি রচনা প্রতিক্ষ াতিিার তবষয় েব্দসীমা রচনা জমা শিওয়ার শেষ িাতরখ ও স্থান 

১ ক িঞ্চম – অষ্টম বঙ্গবনু্ধর িন্মজেবস ও িাতীয় 

জশশু জেবস 

১০০০ তাজরখ – ২১ মার্ে  ২০২১ জি:,স্থান- জিলা সরকাজর 

গণগ্রন্থাগার,শার্য়স্তা খাাঁন জরাড,কাজলর বািার 

(িুরাতন জকার্ে ), নারায়ণগঞ্জ।(ডাকর্যার্গ/সরাসজর 

জপ্ররণ করর্ত হর্ব) 

২ খ নবম – দ্বােশ বঙ্গবনু্ধর জশো িীবন ১২০০ 

৩ গ জবর্শষ 

(প্রজতবন্ধী) 
বঙ্গবনু্ধ ১০০০ 

 

খ) তচত্াংকন প্রতিক্ষ াতিিা 
ক্র.

নং. 
গ্রুি বয়সসীমা তচত্াংকন 

প্রতিক্ষ াতিিার 

তবষয় 

তচত্াংকন জমা শিওয়ার শেষ িাতরখ ও স্থান 

১ ক অনূিে-৭ বছর উনু্মক্ত আর্ে  জিিার্র স্বহর্স্ত অাংজকত জর্ত্ ২১ মার্ে  ২০২১ তাজরর্খর মর্িয জিলা সরকাজর 

গণগ্রন্থাগার, শার্য়স্তা খাাঁন জরাড,কাজলর বািার (িুরাতন জকার্ে ), নারায়ণগঞ্জ। 
(ডাকর্যার্গ/সরাসজর জপ্ররণ করর্ত হর্ব) 

২ খ ৮-১২ বছর বঙ্গবনু্ধর ৭ মার্র্ে র 

ভাষণ 

৩ গ জবর্শষ 

(প্রজতবন্ধী)  
উনু্মক্ত 

 

 ২।    ২৬ মাচচ  মহান স্বাধীনিা ও জািীয় তিবস উিলক্ষে রচনা প্রতিক্ষ াতিিা 
ক্র.নং. গ্রুি শেতি রচনা প্রতিক্ষ াতিিার তবষয় েব্দসীমা রচনা জমা শিওয়ার শেষ 

িাতরখ ও স্থান 

১ ক িঞ্চম – অষ্টম মহান স্বািীনতা ও িাতীয় জেবস ১০০০ তাজরখ – ২১ মার্ে  ২০২১ জি:,স্থান- 

জিলা সরকাজর গণগ্রন্থাগার, 

শার্য়স্তা খাাঁন জরাড,কাজলর বািার  

(িুরাতন জকার্ে ), নারায়ণগঞ্জ।  
(ডাকর্যার্গ/সরাসজর জপ্ররণ করর্ত 

হর্ব) 

২ খ নবম – দ্বােশ বঙ্গবনু্ধ ও বাঙাজলর স্বািীনতা ১২০০ 

৩ গ স্নাতক-

স্নাতর্কাত্তর 

জবশ্ব ঐজতর্হযর প্রামাণয েজলল-বঙ্গবনু্ধর ৭ মার্র্ে র ভাষণ ১৫০০ 

৪ ঘ সবেসািারণ মুজিববষে ও বাঙাজলর স্বািীনতার সুবণেিয়ন্তীর্ত িাজতর 

অঙ্গীকার 

১৮০০ 

৫ ঙ জবর্শষ 

(প্রজতবন্ধী) 
স্বািীনতা জেবস ১০০০ 

 
 

েিচ াবলী  
১। রর্না A4 সাইর্ির সাো কাগর্ি স্বহর্স্ত প্রজত িাতার একজের্ক জলখর্ত হর্ব,  রর্নার শব্দসাংখযা জনিোজরত সীমার মর্িয র্থাকা আবশযক। 
২। ছাত্ছাত্ীর্ের রর্নার জের্ত্ স্ব স্ব জশো প্রজতিার্নর আইজড কার্ডে র ফর্র্াকজি/ প্রতযয়ন িত্ এবাং অনযানয প্রজতর্যাগীর জের্ত্ িাতীয় 

িজরর্য়ির্ত্র ফর্র্াকজি অর্থবা প্রর্থম জেজণর কমেকতে া কতৃে ক প্রতযয়নসহ িমাজের্ত হর্ব।  
৩। রর্নায় অবশযই িমাোনকারীর নাম, জিতা ও মাতার নাম, ঠিকানা, সু্টর্ডন্ট আইজড কাডে  এবাং জমাবাইল নম্বর উর্েখ করর্ত হর্ব। 

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


৫। জর্ত্াাংকন প্রজতর্যাজগতার জের্ত্ অাংশগ্রহর্ণে ুপ্রর্তযক প্রজতর্যাগীর্ক লআর্ে  জিিার্র অাংজকত জর্র্ত্র সার্র্থ নাম, জিতা ও মাতার নাম, জমাবাইল 

নম্বর এবাং জশো প্রজতিার্নর আইজড কার্ডে র ফর্র্াকজি ও িন্ম সনর্ের  কজি োজখল করর্ত হর্ব। 
 জবস্তাজরত তর্র্থযর িনয জিলা সরকাজর গণগ্রন্থাগার, শার্য়স্তা খাাঁন জরাড,কাজলর বািার (িুরাতন জকার্ে ) নারায়ণগর্ঞ্জ এই ঠিকানায় অর্থবা ০২ 

িার্র। ৭৬৪৮৬০৬/০১৬১৫৪০৬৪০৪ / ০১৭২৬৩৪৯৯৯৭/ ০১৬৭৩৬৩৯৮৫৩ নম্বর্র জযাগার্যাগ করা জযর্ত 

  
     

শিবােীষ ভদ্র 

লাইর্েজরয়ান 

জিলা সরকাজর গণগ্রন্থাগার, 

নারায়ণগঞ্জ 

জফান-৭৬৪৮৬০৬ 
 

স্মারক নাং-৪৩.২৬.৬৭০০.০০০.২৩.০০১.১৮. ১৭৯/১(১০০)                                                                                           তাজরখ – 

২২/০২/২০২১ 

সেয় অবগজত ও প্রর্য়ািনীয় বযবস্থা গ্রহর্ণর িনয জপ্ররণ করা হর্লা- 
১। মহািজরর্ালক (অজতজরক্ত সজর্ব), গণগ্রন্থাগার অজিেপ্তর, শাহবাগ, ঢাকা। 
২। জিলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ। 
৩। অজতজরক্ত জিলা প্রশাসক (জশো ও আইজসটি), নারায়ণগঞ্জ ও আহবায়ক, মূলযায়ন কজমটি। 
৪। অিযে ……………………………………………………   নারায়ণগঞ্জ। 
৫। উির্িলা জনবোহী অজফসার ,নারায়ণগঞ্জ সের / বন্দর /  জসানারগাাঁ / আড়াইহািার / রূিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। 
৬। জিলা জশো অজফসার / জিলা প্রার্থজমক জশো অজফসার, নারায়ণগঞ্জ। 
৭। উির্িলা জশো অজফসার  নারায়ণগঞ্জ সের / বন্দর /  জসানারগাাঁ / আড়াইহািার / রূিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। 
 

৮। অিযে/প্রিান জশেক ………………………………………          নারায়ণগঞ্জ। 
  

                                                                                                                                                                      লাইর্েজরয়ান 

জিলা সরকাজর গণগ্রন্থাগার, 

নারায়ণগঞ্জ 

 

 


