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ারক ন র: ৪৩.২৬.৫০০০.০০০.২৩.০০৯.২১.৫২ তািরখ: 
১৫ অে াবর ২০২২

৩০ আি ন ১৪২৯

িবষয:় ১৮১৮   অে াবরঅে াবর  ‘ ‘ শখশখ   র ােসলরােসল  িদবসিদবস --২০২২২০২২   উপলেউপলে   িচ াংকনিচ াংকন   ওও  উপি তউপি ত   ছড়াছড়া   লখ ালখ া
িতেযা িগতারিতেযা িগতার   িব িিব ি

:
৪৩.২৬.০০০০.০০১.২৩.০২১.০১.২২১ ১২ অে াবর ২০২২ ...

       ১৮১৮   অে াবরঅে াবর   শখশখ   র ােসলরােসল  িদবসিদবস --২০২২২০২২   উপলেউপলে   িচ াংকনিচ াংকন   ওও  উপি তউপি ত   ছড়াছড়া   লখ ালখ া   িতেযা িগতািতেযা িগতা

        উপেরা  িবষয় ও ে া  পে র ি েত জানােনা যাে  য, িবভাগীয় সরকাির গণ াগার, রাজশাহী এর
উে ােগ ১৮ অে াবর শখ রােসল িদবস-২০২২ উপলে  িনে া ভােব িচ াংকন ও উপি ত ছড়া লখা িতেযািগতার
আেয়াজন করা হেয়েছ। শতাবলী অ যায়ী িতেযািগতায় অংশ হেণর জ  আহবান জানােনা হে ।

১১ ) ) িচ াংকনিচ াংকন   িতেযা িগতািতেযা িগতা
িমক প িচ াংকেনর িবষয়  িতেযািগতার সময় ও ান
০১. অ  ৭ বছর উ ু ২২ অে াবর িবেকল ৩টা থেক ৪ টা;

িবভাগীয় সরকাির গণ াগার, রাজশাহী০২ অ  ১২ বছর উ ু / শখ রােসল

২২ ) ) উপি তউপি ত   ছড়াছড়া   লখ ালখ া   িতেযা িগতািতেযা িগতা   
িমক প ছড়ার িবষয় িতেযািগতার সময় ও ান
০১.  ( থম-চ থ) িণ  িতেযািগতা র সময় ছড়া লখার 

িবষয় জািনেয় দয়া হেব।
২২ অে াবর িবেকল ২.৩০ থেক ৩টা;  িবভাগীয় 

সরকাির গণ াগার, রাজশাহী০২.  (প ম-অ ম) িণ

শতাবলী:
১) অ  গণ াগাের শরীের উপি ত হেয় িতেযািগতায় অংশ হণ করেত হেব।
২) িচ াংকন িতেযািগতায় আটেপপার সরবরাহ করা হেব। অ া  সকল সাম ী সে  কের িনেয় আসেত হেব।
৩) িবজয়ীেদরেক একইিদন ২২ অে াবর িবেকল ৪.৩০ টায় িতেযািগতা েলই র ার দান করা হেব।

১৫-১০-২০২২

সহকারী পিরচালক
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শাসন ও িহসাব এবং র ণােব ণ শাখা
গণ াগার অিধদ র

ারক ন র: ৪৩.২৬.৫০০০.০০০.২৩.০০৯.২১.৫২/১(১০) তািরখ: ৩০ আি ন ১৪২৯
১৫ অে াবর ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  জলা শাসক (িশ া ও আইিস ), িশ া ও আইিস , জলা শাসেকর কাযালয়, রাজশাহী
২) িবভাগাধীন িসিনয়র লাইে িরয়ান/লাইে িরয়ান/অিফস ধান (সকল)
৩) রিজ ার/অ / ধান িশ ক/পিরচালক/স াদক/অিফস ধান
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