
       

সুফর্ ণজয়ন্তীয অঙ্গীকায 

ডিডজটার গ্রন্থাগায 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

সাংস্কৃতত তবষয়ক মন্ত্রণালয় 

তবভাগীয় সরকাতর গণগ্রন্থাগার, রাজশাহী 

       publiclibrary.rajshahidiv.gov.bd 

 

স্মাযকঃ 43.26.৫000.001.23.0৩৩.১৯-971/১(১০০)                      তাডযখঃ  

  

ফাাংরা নফফল ণ ১৪২৯ উরক্ষে যচনা ও ডচত্াাংকন প্রডতক্ষমাডগতা ২০২২ 

          

         াংস্কৃডত ডফলয়ক ভন্ত্রর্ারক্ষয়য অধীন গর্গ্রন্থাগায অডধদপ্তক্ষযয ডনয়ন্ত্রর্াধীন ডফবাগীয় যকাডয গর্গ্রন্থাগায, যাজাী এয উক্ষযাক্ষগ ফাাংরা 

নফফল ণ ১৪২৯ উরক্ষে যচনা ও ডচত্াাংকন প্রডতক্ষমাডগতায আক্ষয়াজন কযা ক্ষয়ক্ষছ। ডনক্ষেফডর্ ণত যমাগ্যতা ও চাডদা অনুমায়ী আগ্রীক্ষদয অাংগ্রক্ষর্য 

আফান জানাক্ষনা ক্ষে।  

 

ক) যচনা প্রডতক্ষমাডগতা : 

 

ক্র. গ্রু যেডর্ যচনা প্রডতক্ষমাডগতায ডফলয় ব্দীভা যচনা জভা যদয়ায যল তাডযখ ও স্থান 

1.  ক ঞ্চভ-অষ্টভ ফাঙাডরয প্রাক্ষর্য উৎফ ফাাংরা নফফল ণ 1000 আগাভী 24.০৪.20২2 যযাজ 

যডফফায, ডফক্ষকর ৩ টা 

ডফবাগীয় যকাডয গর্গ্রন্থাগায, 

যাজাী 

2.  খ নফভ-দ্বাদ ফাঙাডর াংস্কৃডতয ডফকাক্ষ ফাাংরা নফফক্ষল ণয প্রবাফ 1200 

3.  গ স্নাতক-স্নাতক্ষকাত্তয ফাঙাডরয অাম্প্রদাডয়ক যচতনা ও নফফল ণ 1500 

4.  ঘ ফ ণাধাযর্ জাতীয় জীফক্ষন ফাাংরা নফফক্ষল ণয প্রবাফ 1800 

  

খ) ডচত্াাংকন প্রডতক্ষমাডগতা: 

 

ক্র. গ্রু ফয়ীভা ডচত্াাংকন প্রডতক্ষমাডগতায ডফলয় জভা যদয়ায যল তাডযখ ও স্থান ডচত্াাংকন াংক্রান্ত জরুযী জ্ঞাতব্য ডফলয় 

1.  ক অনূধ ণ-7 ফছয বফাখী যভরা আগাভী 24.০৪.20২২ যযাজ 

যডফফায, ডফক্ষকর ৩ টা 

ডফবাগীয় যকাডয গর্গ্রন্থাগায, 

যাজাী 

ফাায় ফক্ষ ডচত্াাংকন কযা মাক্ষফ। 

ডচত্াাংকক্ষনয াক্ষে অফশ্যই জন্ম 

ডনফন্ধন নক্ষদয পক্ষটাকড জভা 

ডদক্ষত ক্ষফ 

2.  খ ৮ -১২ ফছয যাবামাত্া 

3.  গ ডফক্ষল (প্রডতফন্ধী)   বফাখী যভরা 

  

তণাফরীঃ 

1) যচনা অফশ্যই A4 াইক্ষজয াদা কাগক্ষজ প্রডত াতায এক াইক্ষি স্বক্ষে ডরখক্ষত ক্ষফ। ‘ক’, ‘খ’, ‘গ’ গ্রুক্ষয প্রডতক্ষমাগীক্ষদয ডো  

প্রডতষ্ঠান    কর্তণক প্রতযয়ন যচনা জভা ডদক্ষত ক্ষফ এফাং যচনায াক্ষে আরাদাবাক্ষফ প্রডতক্ষমাগীয ডনজ নাভ, ডতা ও ভাতায নাভ, 

যেডর্, ডো প্রডতষ্ঠান/ঠিকানা, যভাফাইর নম্বয োকক্ষত ক্ষফ। 

2) ‘ঘ’ গ্রুক্ষয প্রডতক্ষমাগীক্ষক জাতীয় ডযচয় ক্ষত্য পক্ষটাকড যগক্ষজক্ষটি কভ ণকতণা কর্তণক তযায়ন কক্ষয জভা ডদক্ষত ক্ষফ াক্ষে ডতা ও 

ভাতায নাভ, যপান নম্বয পূর্ ণ ঠিকানা াংযুক্ত কযক্ষত ক্ষফ।  

3) কর ডচত্াাংকন আট ণ যাক্ষয (পূর্ ণ কার্ট ণজ যাক্ষযয ৪ বাক্ষগয ১ বাগ)  আঁকক্ষত ক্ষফ। ডচত্াাংকক্ষনয াক্ষে জন্ম ডনফন্ধন নক্ষদয 

পক্ষটাকড অফশ্যই াংযুক্ত কযক্ষত ক্ষফ অন্যোয় প্রডতক্ষমাডগতায ডচত্াাংকন ফাডতর ক্ষয় মাক্ষফ। 

4) যচনা ও ডচত্াাংকন িাকক্ষমাক্ষগ ফা যাডয ডফবাগীয় যকাডয গর্গ্রন্থাগায, যাজাীক্ষত জভা যদওয়া মাক্ষফ। 
 

 

অনুডরডঃ দয় অফগডত ও যফতী প্রক্ষয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রক্ষর্য জন্য (যজষ্ঠযতাক্রক্ষভ নয়) 

1) ভাডযচারক, গর্গ্রন্থাগায অডধদপ্তয, াফাগ, ঢাকা। 

2) অডতডযক্ত যজরা প্রাক (ডো ও আইডর্ট), যাজাী। 

3) প্রাকঃ অধ্যে/প্রধানডেক/সুায/অডপপ্রধান/ম্পাদক/ডযচারক 

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

 

4) অডপ কড।  

 

স্বােডযত/06-04-2022 

(যভাঃ ভাসুদ যানা) 

কাযী ডযচারক 

ডফবাগীয় যকাডয গর্গ্রন্থাগায, যাজাী 

টেতলদ ানঃ ০৭২১-৭৭২৬৩৪ 

rajshahidpl@gmail.com 
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