
স্মারক নং- জেসগগ্র/নড়া/প-৯১(অংশ-১)/০৯/৫২(৬০)                                                          

তাররখঃ ০৫/০৩/২০১৮ররঃ 
 

জাতির তিিা বঙ্গবনু্ধ শেখ মুজজবুর রহমান এর জন্মতিবস ও জািীয় তেশু তিবস এবং 

স্বাধীনিা তিবস ও জািীয় তিবস উিযািন উিলক্ষে  

তিত্রাঙ্কন, আবৃতি ও রিনা প্রতিক্ষযাতিিা – ২০১৮ 
 

 

পরড়লে বই আলোরকত হই 

 না পরড়লে বই অন্ধকালর রই 

 
    

       োরতর েনক বঙ্গবনু্ধ জশখ মুজেবুর রহমান-এর েন্মরিবস ও োতীয় রশশু রিবস এবং স্বাধীনতা 

ও োতীয় রিবস উিযাপন উপেলে সংসৃ্করত রবষয়ক মন্ত্রণােলয়র অধীন গণগ্রন্থাগার অরধিপ্তলরর 

রনয়ন্ত্রণাধীন নড়াইে জেো সরকারর গণগ্রন্থগালর রিত্রাঙ্কন, রিনা ও  আবরৃি প্ররতলযারগতার আলয়ােন 

করা হলয়লে । 
 

ক) ১৭ মািচ বঙ্গবনু্ধর জন্ম তিবস উিলক্ষে তিত্রাঙ্কন প্রতিক্ষযাতিিাাঃ    

ক্র. নং গরু প জেরণ রিত্রাংকন প্ররতলযারগতার রবষয় সময় 

১. ‘ক’ অনূধ ধ-৭ উনু্মক্ত  ২০.০৩.২০১৮ 

তাররখ রবকাে 

০৩.০০ টায় 

২. ‘খ’ অনূধ ধ-১২ বঙ্গবনু্ধ ও বাংোলিশ 

    

খ) আবৃতি প্রতিক্ষযাতিিাাঃ 

১। গরু প-‘ক’ - ১ম জেলক ৪ে ধ জেরণ 

পয ধন্ত  

  

২। 
 

গরু প-‘খ’ - ৫ম জেলক ৮ম জেরণ 

পয ধন্ত 

 

গ) ২৬ মািচ স্বাধীনিা ও জািীয় তিবস উিলক্ষে প্রতিক্ষযাতিিাাঃ (রিনা)   

ক্র. 

নং 

িরুি শেতি রিনা প্রতিক্ষযাতিিার তবষয় েব্দসীমা 

১. ‘ক’ পঞ্চম-অষ্টম স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বঙ্গবনু্ধ  ১০০০ 

২. ‘খ’ নবম-দ্বািশ স্বাধীন সংগ্রালম োত্র ও যুব সমালের 

ভূরমকা  

১২০০০ 

৩. ‘গ’ স্নাতক-

স্নাতলকাির 

স্বাধীন অেধলন গণমাধযলমর ভূরমকা  ১৫০০০ 

৪. ‘ঘ’ সব ধসাধারণ স্বাধীন বংোলিলশর উন্নয়লন 

নাগররকলির ভূরমকা  

১৮০০০ 

                                               

    আবৃতিাঃ আবরৃি প্ররতলযারগতা ২১.০৩.২০১৮ তাররখ রবকাে ০৩.০০ ঘটটকায় নড়াইে জেো 

সরকারর গণগ্রন্থগার রমেনায়তলন অনুটিত হলব । 



    তিত্রাংকনাঃ রিত্রাংকন প্ররতলযারগতা ২০.০৩.২০১৮ তাররখ রবকাে ০৩.০০ টায় নড়াইে জেো 

সরকারর গণগ্রন্থগার রমেনায়তলন অনুটিত হলব । 

    রিনাাঃ নড়াইে জেোর সকে সু্কে/কলেে/মাদ্রাসা/রবশ্বরবিযােলয়র োত্র-োত্রী ও সব ধসাধারলণর 

রিনা নড়াইে জেো সরকারর ।                                                            

    গণগ্রন্থাগালর েমা রিলত হলব । রিনা েমা জিয়ার জশষ তাররখ ৩1.০৩.২০১৮ ররষ্টাব্দ। 
 

     তনয়মাবলীাঃ 

  ১. রিনা A4 সাইে সািা কাগলে স্বহলে রেখলত হলব  (প্ররতটট কাগলের এক পিৃায় রেখলত 

হলব, উভয় পিৃায় জেখা যালব না)।  

  ২. োত্র-োত্রীলির রিনা স্ব-স্ব রশো প্ররতিান প্রধালনর প্রতযয়নসহ েমা রিলত হলব ।                                                                                                                     

  ৩.‘ঘ’ গরুলপর জেলত্র োতীয় পররিয় পলত্রর ফলটাকরপ/প্রেম জেরণর কম ধকতধা কতৃ ধক 

প্রতযয়নসহ রিনা েমা রিলত হলব । 

  ৪. রিনায় অবশযই প্ররতলযাগীর নাম, রপতা ও মাতার নাম, টিকানা ও জমাবাইে নম্বর উলেখ 

করলত হলব  । 

  ৫. আবরৃির রবষয় বঙ্গবনু্ধলক রনলবরিত হলত হলব এবং েড়া ও করবতা উভয়ই আবরৃি করা যালব 

। 

  6. রিত্রাংকন প্ররতলযারগতায় অংশগ্রহণকারীলির কাগে/আটধ জপপার বযতীত রিত্রাংকলনর েনয 

প্রলয়ােনীয় অনযানয উপকরণ সলঙ্গ আনলত হলব।  

 

 

 

 

 (লমাঃ তােমুে ইসোম) 

                                                                                        োইলেররয়ান  

                                                                                      জফানঃ ০৪৮১-৬৩১০৮. 

                                                                                                                  জমাবাঃ ০১৭২১ 

৪৭৫৪৭৯. 
  

      সিয় অবগরত, োত্র-োত্রী ও সব ধসাধারলণর প্ররতলযারগতায় অংশ গ্রহলণর েনয অনুলরাধসহ (লেযষ্টতা 

অনুযায়ী নয়):- 
 

    ১। জেো প্রশাসক, নড়াইে । 

    ২। উপপররিােক, রবভাগীয় সরকারর গণগ্রন্থাগার, খুেনা । 

    ৩। অধযে,  ..... ..... ..... ..... ...... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....  ..... ..... …. …. …  , নড়াইে । 

    ৪। জেো/উপলেো রশো অরফসার, ..... ..... ….  …. …. …. নড়াইে । 

    ৫। প্রধানরশেক,  ..... ..... ..... ..... ..... ...... ..... ..... ..... ..... .....  ..... ..... …. …. …   , নড়াইে ।   

    ৬। মহাপররিােক মলহািলয়র বযজক্তগত সহকারী, গণগ্রন্থাগার অরধিপ্তর, শাহবাগ, ঢাকা । 

 


