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১৫ আগস্ট জাতীয়  শাক তদফ ২০২১ উরদে যচনা  তচত্াাংকন প্রততদমাতগতা  

 

          াংস্কৃতত তফলয়ক ভন্ত্রণারদয়য অধীন গণগ্রন্থাগায অতধদপ্তদযয তনয়ন্ত্রণাধীন তফবাগীয় যকাতয গণগ্রন্থাগায, যাজাী এয উদযাদগ ১৫ 

আগস্ট জাতীয় শাক তদফ উরদে যচনা  তচত্াাংকন প্রততদমাতগতায আদয়াজন কযা দয়দছ। তনদেফতণ িত শমাগ্যতা  চাতদা অনুমায়ী 

আগ্রীদদয অাংগ্রদণয আফান জানাদনা দে।  

ক) যচনা প্রততদমাতগতা : 

ক্র. গ্রু শেতণ যচনায প্রততদমাতগতায তফলয় ব্দীভা যচনা জভায তাতযখ 

১. ক ঞ্চভ-অষ্টভ শছাটদদয তপ্রয় ফঙ্গফন্ধু 1000 যচনা যাতয/ডাকদমাদগ/ ইদভইদর 

(rajshahidpl@gmail.com) 

অফশ্যই আগাভী ২০-০৮-২০২১ 

তাতযখ তফদকর ৫টায ভদে  

শপ্রযণ কযদত দফ 

2. খ নফভ-দ্বাদ স্বাধীনতায স্থতত ফঙ্গফন্ধু 1200 

3. গ স্নাতক-স্নাতদকাত্তয ফঙ্গফন্ধু  ফাঙ্গারী াংস্কৃতত, ঐততয 1500 

4. ঘ ফ িাধাযণ ১৫ আগস্ট ইততাদয তফলাদভয় অোয় 1800 

5. ঙ তফদল (প্রততফন্ধী) ফঙ্গফন্ধু শথদক জাততয ততা 1000 

  

খ) তচত্াাংকন প্রততদমাতগতা: 

ক্র. গ্রু ফয়ীভা তচত্াাংকন প্রততদমাতগতায তফলয় তচত্াাংকন জভায শল তাতযখ 

১. ক অনুর্ধ্ি ৭ ফছয উন্মুক্ত তচত্াাংকন যাতয/ডাকদমাদগ অফশ্যই 

আগাভী ২০-০৮-২০২১ তাতযখ তফদকর 

৫টায ভদে শপ্রযণ কযদত দফ 

2. খ ৮-১২ ফছয স্বাধীনতায স্থতত ফঙ্গফন্ধু 

3. গ তফদল (প্রততফন্ধী) উন্মুক্ত 
 

তিাফরীঃ 

1. যচনা অফশ্যই A4 াইদজয াদা কাগদজয প্রতত াতায এক াইদড স্বদে তরখদত দফ। 
 

2. যচনায াদথ একটি াদা কাগদজ আরাদাবাদফ প্রততদমাগীয নাভ, ততা  ভাতায নাভ, শেতণ, তো প্রততষ্ঠান/ঠিকানা, শভাফাইর নম্বয 

তদদত দফ। যচনাদত তোথীদদয শেদত্ স্ব স্ব তো প্রততষ্ঠান এয তযচয়ত্ অথফা তো প্রততষ্ঠান প্রধাদনয প্রতযয়ন এফাং অন্যান্যদদয 

শেদত্ জাতীয় তযচয়দত্য পদটাকত অথফা  প্রথভ শেতণয শগদজদটড কভ িকতিায প্রতযয়ন যচনা জভা তদদত দফ। 
 

3. যচনা ডাকদমাদগ ‘তযচারক, তফবাগীয় যকাতয গণগ্রন্থাগায, রেীপুয, যাজাী’ ঠিকানায় াঠিদয় অথফা যাতয  এদ জভা শদয়া 

মাদফ। তাছাড়া ইদভইদর (rajshahidpl@gmail.com) ততডএপ কদয াঠাদনা মাদফ। 
 

4. এাংক্রান্ত শম শকান প্রদয়াজদন ০১৭১৮৭০৯৪৯২ নম্বদয শমাগাদমাগ কযা মাদফ। এছাড়া  ০১৭২৩৪৩৮৩৩৭/০১৭২৯৫৪১৯৫৮/ 

০১৭১৯২৫৮৫০৯/01926764962 নম্বদয কর কদয কথা ফদর তনতদ িষ্ট তাতযদখয ভদে সুতফধা ভদতা ভদয় যচনা জভা শদয়া মাদফ। 
 

অনুতরতঃ দয় অফগতত  যফতী প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য (শজষ্ঠযতাক্রদভ নয়) 

1. ভাতযচারক, গণগ্রন্থাগায অতধদপ্তয, াফাগ, ঢাকা। 

2. তফবাগীয় কতভনায, যাজাী। 

3. অতততযক্ত শজরা প্রাক (তো  আইতটি), যাজাী। 

4. প্রাকঃ শযতজস্ট্রায/অেে/প্রধান তেক/সুায/অতপ প্রধান/ম্পাদক/তযচারক 

 

………………………………………………………....………………....…....…....যাজাী  

5. অতপ কত। 

 

২6-০7-২০২১ 

(শভাঃ ভাসুদ যানা) 

কাযী তযচারক 

তফবাগীয় যকাতয গণগ্রন্থাগায, যাজাী 

টেলিফ োনঃ ০৭২১-৭৭২৬৩৪ 

rajshahidpl@gmail.com 

১১ োফণ 142৮ ফঙ্গাব্দ 

26 জুরাই ২০২১ তি. 
 

mailto:chapai.dgpl@gmail.com

