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ন র ৪৩.২৬.৫০০০.০০০.২৩.০০১.২১.২৬ তািরখ: 
৩০ লাই ২০২২

১৫ াবণ ১৪২৯

িব ি

িবষয:় ১৫১৫  আগআগ   জ াতীয়জ াতীয়   শাকশাক  িদবসিদবস   ২০২২২০২২   উপলেউপলে   রচনারচনা   ওও  িচ াংকনিচ াংকন   িতেযা িগতািতেযা িগতা ।।

            এত ারা সকেলর অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, সং িত িবষয়ক ম ণালেয়র আওতাধাীন ও গণ াগার অিধদ েরর
িনয় ণাধীন িবভাগীয় সরকাির গণ াগার, রাজশাহীর উে ােগ ১৫ আগ  জাতীয় শাক িদবস ২০২২ উপলে  িনে া ভােব রচনা ও
িচ াংকন িতেযািগতার আেয়াজন করা হেয়েছ। আ হী সকলেক িনে  উে িখত শতাবলী মেন অংশ হেণর জ  আহবান জানােনা হেলা। 
১১ ) ) রচনারচনা   িতেযা িগতািতেযা িগতা ::

..   পপ িণিণ রচন াররচন ার  িবষয়িবষয় শ সীমাশ সীমা   রচন ারচন া  জমারজমার  ত ািরখত ািরখ
১. ক প ম-অ ম ব ব র ে র বাংলােদশ ১০০০

হে  িলিখত রচনা আগামী 
২২২২  আগআগ   ২০২২২০২২ তািরেখর 
মে  এ দ ের জমা িদেত হেব

২. খ নবম- াদশ বগম ফিজলা ে ছা িজব ১২০০
৩. গ াতক- াতেকা র ১৫ আগ  : শাক থেক শি ১৫০০
৪. ঘ সবসাধারণ ব ব র অথৈনিতক উ য়ন ভাবনা ১৮০০

২২ ) ) িচ াংকনিচ াংকন   িতেযা িগতািতেযা িগতা ::
.. পপ িণিণ িচ াংকেনরিচ াংকেনর  িবষয়িবষয় িত েয ািগত ারিত েয ািগত ার  ানান ,  ,  সময়সময়   ওও  ত ািরখত ািরখ

১. ক. অ  ৭ বছর উ ু  আগামী ১৩ আগ  রাজ শিনবার িবেকল ৪ টায় 
অ  গণ াগাের শরীের উপি ত হেয় 

িতেযািগতায় অংশ হণ করেত হেব।
২. খ. ৮-১২ বছর শাকাবহ আগ
৩. গ. িবেশষ ( িতব ী) উ ু

শতাবলী:
১) রচনা হে  A4 সাইেজর সাদা কাগেজর এক সাইেড িলখেত হেব। উভয় ায় িলখা যােব না।
২) রচনায় অংশ হণকারীর নাম, িপতা ও মাতার নাম, িশ া িত ান, কানা ও মাবাইল ন র িলখেত হেব। 
৩) িচ াংকন িতেযািগতায় মা  আটেপপার সরবরাহ করা হেব। অ া  সর াম সে  কের িনেয় আসেত হেব।
৪) বয়স মােনর জ  জ সনেদর ফেটাকিপ ছাড়া িচ াংকন িতেযািগতায় অংশ হণ করা যােব না।
৫) রচনা ডাকেযােগ/ িরয়ােরও পিরচালকপিরচালক, ,  িবভাগীয়িবভাগীয়   সরকািরসরকাির   গণ াগারগণ াগার ,  ,  র াজশাহ ীর াজশাহ ী কানায় রণ করা যােব। 

৩০-৭-২০২২
মাঃ মা দ রানা

সহকারী পিরচালক
ফান: 02588857634

ইেমইল: rajshahidpl@gmail.com

১



সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, পিরচালক ( শাসন ও িহসাব), গণ াগার অিধদ র
২) অিতির  জলা শাসক (িশ া ও আইিস ), িশ া ও আইিস , জলা শাসেকর কাযালয়, রাজশাহী
৩) রিজ ার/অ / ধান িশ ক/ পার/অিফস ধান/স াদক
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