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 আন্তজজাততক ভাতৃবালা তদফ 20২১ উরদে যচনা ও তচত্াাংকন প্রততদমাতগতা 
 

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

ভাতৃবালা তদফ 20২১ উরদে যচনা ও তচত্াাংকন প্রততদমাতগতায আদয়াজন কযা দয়দে। তনদে ফতণ জত যমাগ্যতা ও চাতদা অনুমায়ী আগ্রীদদয 

অাংগ্রদণয আফান জানাদনা দে।  

১.যচনা প্রততদমাতগতাঃ 

ক্র. নাং. গ্রু যেতণ যচনাপ্রততদমাতগতাযতফলয় ব্দীভা 

1.  ক ঞ্চভ-অষ্টভ ২১ যপব্রুয়াতয আন্তজজাততক ভাতৃজবালা তদফ 1000 

2.  খ নফভ-দ্বাদ একুদয যচতনা ও ফ জস্তদয ভাতজবালায প্রচরন 1200 

3.  গ স্দাতক-স্দাতদকাত্তয অভয একু ফাঙ্গাতরয দফ জাচ্চ অাংকায 1500 

4.  ঘ ফ জাধাযণ বালা আদদারদনয তাৎম জ এফাং মুতজফফল জ 1800 

যচনা জভা যদয়ায যল তাতযখ আগাভী ১৭-০2-20২১ যযাজ বুধফায, তফদকর ৫ টা 

 

৩. তচত্াাংকণপ্রততদমাতগতাঃ 

ক্র. নাং. গ্রু ফয়ীভা তচত্াাংকণ প্রততদমাতগতায তফলয় প্রততদমাতগতায স্থান ও ভয় 

1.  ক অনূধ জ-7 ফেয উন্মুক্ত স্বদস্ত অাংতকত তচত্াাংকন 

ডাকদমাদগ কাযী তযচারক, 

তফবাগীয় যকাতয গণগ্রন্থাগায, 

যাজাী ঠিকানায় অথফা স্বযীদয 

এদ ১৭-০২-২০২১ তাতযখ ম জন্ত 

জভা যদয়া মাদফ 

2.  খ অনূধ জ-১২ ফেয বালা আদদারন 

3.  গ প্রততফন্ধী (তফদল) উন্মুক্ত 

 

তজাফরীঃ 

1. যচনা অফশ্যই A4 াইদজয াদা কাগদজয এক পৃষ্ঠায় তরখদত দফ। যচনা প্রততদমাতগতায় অফশ্যই প্রততদমাগীয তনজ নাভ, ততা ও ভাতায 

নাভ, যেতণ, তো প্রততষ্ঠান/ঠিকানা, যভাফাইর নম্বয থাকদত দফ। 

2. ফ জাধাযণ গ্রু োড়া অন্য কর গ্রুদয কর প্রততদমাগীদক অফশ্যই যচনায াদথ প্রততষ্ঠান প্রধাদনয তনকট যথদক প্রতযয়ন ত্ তদদত দফ। 

ফ জাধাযণ গ্রুদয প্রততদমাগীযা জাতীয় তযচয়ত্ প্রথভ যেতণয যগদজদটড কভ জকতজা কতৃজক তযাতয়ত কদয জভা তদদফ। 

3. যচনাজভাদদয়াযযলভয় ১৭-০২-20২১। তচত্াাংকন প্রততদমাতগতায তচত্াাংকদনয াদথ জন্ম তনফন্ধন নদদয পদটাকত াংযুক্ত কযদত 

দফ অন্যথায় প্রততদমাতগতায তচত্াাংকন ফাততর দয় মাদফ। 
 

অনুতরতঃ দয় অফগতত ও যফতী প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য (যজষ্ঠযতাক্রদভ নয়) 

1. ভাতযচারক (অতততযক্ততচফ), গণগ্রন্থাগায অতধদপ্তয, াফাগ, ঢাকা। 

2. অতততযক্ত যজরা প্রাক (তো ও আইতটি), যাজাী।  

3. প্রাকঃ যযতজস্ট্রায/অধ্যে/প্রধানতেক/সুায/অতপপ্রধান/ম্পাদক/তযচারক 

 

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

4. অতপ কত। 

স্বােতযত/20-01-2021 

(যভাঃ ভাসুদ যানা) 

কাযী তযচারক 

তফবাগীয় যকাতয গণগ্রন্থাগায, যাজাী 

যটতরদপানঃ 0721-772634 
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