
 
গ্রন্থাগারে বই পড়ি 

আর াড়িত মানুষ গড়ি 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাং ারেশ সেিাে 

গণগ্রন্থাগাে অড়িেপ্তে 

ড়বভাগীয় সেিাড়ে গণগ্রন্থাগাে 

োংপুে।  

৪৩.২৬.৫৫০০.০০১.২৩.০২৩.১৩.২৬.১(৩৮)     তাড়েখ : ২১/০১/২০২০ ড়ি: 

 

েচনা, সুন্দে হারতে-ল খা ও ড়চত্াাংিন প্রড়তর াড়গতা 

 

 শহীে ড়েবস ও আন্তজজাড়তি মাতৃভাষা ড়েবস/২০২০ উপ রে গণগ্রন্থাগাে অড়িেপ্তরেে ড়নরে জশনা লমাতারবি ড়বভাগীয় সেিাড়ে 

গণগ্রন্থাগাে োংপুে িতৃজি োংপুে লজ াে ড়বড়ভন্ন স্কু /ির জ/ড়বশ্বড়বদ্যা রয়ে ছাত্-ছাত্ী এবাং সব জসািােরণে জন্য েচনা, সুন্দে হারতে-ল খা 

ও ড়চত্াাংিন প্রড়তর াড়গতাে আরয়াজন িো হরয়রছ।  

(ি)  েচনা প্রড়তর াড়গতা :  

ক্রঃ  গ্রুপ লেড়ণ েচনা প্রড়তর াড়গতাে ড়বষয় শব্দসীমা েচনা জমা লেওয়াে 

লশষ তাড়েখ 

১ ি পঞ্চম-অষ্টম েক্তঝো একুশ ও বঙ্গবন্ধু 1000 

19.০2.২০২০ ড়ি. 
২ খ নবম-দ্বােশ ভাষা আরন্দা ন ও বঙ্গবন্ধু 1200 

৩ গ স্নাতি-স্নাতরিাত্তে একুরশে লচতনায় বাাং ারেশ ও বঙ্গবন্ধু 1500 

৪ ঘ সব জসািােণ ভাষা আরন্দা রন বঙ্গবন্ধুে অবোন 1800 

(খ) সুন্দে হারতে-ল খা : 

ক্রঃ  গ্রুপ লেড়ণ সুন্দে হারতে-ল খা প্রড়তর াড়গতাে ড়বষয় সুন্দে হারতে-ল খা প্রড়তর াড়গতাে স্থান ও তাড়েখ  

১ ি তৃতীয়-পঞ্চম 

প্রড়তষ্ঠান লেরি  িাগজ ও প্রশ্ন সেবোহ 

িো হরব। 

ড়বভাগীয় সেিাড়ে গণগ্রন্থাগাে, োংপুে এে পাঠিরে  

তাড়েখ: ১৮/০২/২০২০ ইাং ড়বিা  ৩.০০ টা। ২ খ ষষ্ঠ-অষ্টম 

৩ গ নবম-েশম 

(গ) ড়চত্াাংিন প্রড়তর াড়গতা : 

ক্রঃ  গ্রুপ বয়সসীমা  ড়চত্াাংিন প্রড়তর াড়গতাে ড়বষয় ড়চত্াাংিন প্রড়তর াড়গতাে স্থান ও তাড়েখ 

১ ি অনূি জ-৭ বছে(১ম-৩য় লেড়ণ) 
উম্মুক্ত 

ড়বভাগীয় সেিাড়ে গণগ্রন্থাগাে, োংপুে এে পাঠিরে 

এবাং ১৯/০২/২০২০ ইাং ড়বিা  ৩.০০ টা। 
২ খ অনূি জ-১২ বছর(৪র্ থ-৭ম শ্রেণি) েক্তঝো একুশ ও বঙ্গবন্ধু 

 

 

শতজাব ীঃ  

১. েচনা  A4 আিারেে সাো িাগরজ স্বহরে প্রড়ত পাতাে এিড়েরি ড় খরত হরব, উভয় পৃষ্ঠায় ল খা  ারব না।  

২. ছাত্ছাত্ীরেে েচনা স্ব স্ব ড়শো প্রড়তষ্ঠান প্রিান িতৃজি এবাং অন্যান্য প্রড়তর াগীে েচনা জাতীয় পড়েচয়পরত্ে ফরটািড়প অেবা 

প্রেম লেড়ণে িম জিত জা িতৃজি প্রতযয়নসহ  োংপুে  ড়বভাগীয় সেিাড়ে গণগ্রন্থাগারে জমা ড়েরত হরব।   

৩. েচনায় অবশ্যই জমাোনিােীে নাম, ড়পতা ও মাতাে নাম, ঠিিানা এবাং লমাবাই  নম্বে উরেখ িেরত হরব।  

৪. েচনায় শব্দসাংখ্যা ড়নি জাড়েত সীমাে অড়িি হর  তা মূল্যায়রনে জন্য ড়বরবড়চত হরব না।   

৫. প্রড়তর াড়গতায় অাংশগ্রহণিােীরেে িাগজ/আট লপপাে ব্যতীত ড়চত্াাংিরনে জন্য প্ররয়াজনীয় অন্যান্য উপিেণ ড়নজ োড়য়রে সরঙ্গ আনরত 

হরব। 

ড়ব.দ্র. ড়বোড়েত জানরত ল াগার াগ িরুন ০১৯২৪৫২৫৮০৭/০১৭১৯৪৭১৬৬৯ 

 

                                                                                    
 

  সহিােী পড়েচা ি  

  ড়বভাগীয় সেিাড়ে গণগ্রন্থাগাে 

  োংপুে।   

                                                                                                                শ্র োনঃ ০৫২১-৬৪২০৩ 

 

 

 

 



 

মরহােয় আপনাে প্রড়তষ্ঠারনে ছাত্-ছাত্ীরেেরি প্রড়তর াড়গতায় অাংশ গ্রহণ িোরনাে সেয় প্ররয়াজনীয় ব্যবস্থা লনয়াে জন্য অনুরোি িো 

হর া। 

 

০১। ভাইস চযারে ে, লবগম লোরিয়া ড়বশ্বড়বদ্যা য়, োংপুে। 

০২। অধ্যে, িােমাইরি  ির জ, োংপুে। 

০৩। অধ্যে, লবগম লোরিয়া সেিােী ির জ, োংপুে। 

০৪। অধ্যে, োংপুে সেিাড়ে ির জ, োংপুে। 

০৫। অধ্যে, িযান্ট পাবড় ি স্কু  এন্ড ির জ, োংপুে। 

০৬। অধ্যে, লটিড়নিযা  ির জ, োংপুে। 

০৭। অধ্যে, পুড় শ  াইন স্কু  এন্ড ির জ, োংপুে। 

০৮। অধ্যে, বর্ জাে গার্ জ পাবড় ি স্কু  এন্ড ির জ, োংপুে। 

০৯। অধ্যে, িার ক্টটরেট স্কু  এন্ড ির জ, োংপুে। 

১০। ড়প্রড়েপ্যা , ড়বয়াম ল্যাবরেটড়ে স্কু  (ইাংড় শ ভাস জন), িাপ  া কুঠি, োংপুে । 

১১। অধ্যে,  ায়ে স্কু  এন্ড ির জ, োংপুে। 

১২। অধ্যে, আে,ড়সড়স স্কু  এন্ড ির জ, োংপুে। 

১৩। অধ্যে, িােমাইরি  ির ড়জরয়ট স্কু  এন্ড ির জ, োংপুে। 

১৪। অধ্যে, ড়সড়িি লমরমাড়েয়া  স্কু  এন্ড ির জ, োংপুে। 

১৫। অধ্যে, মাহীগঞ্জ ির জ, োংপুে। 

১৬। অধ্যে,  avc,mvZMvov Kvwgj gv`ªvmv, iscyi| 

17|       Aa¨ÿ, dvBqvR ¯‹zj GÛ K‡jR, শ্রেওড োবো, বোণনয়ো পোড়ো, iscyi| 

18| wkíKjv GKv‡Wgx, iscyi| 

19| wkï GKv‡Wgx, iscyi| 

20|       Aa¨ÿ,  †nbv †g‡gvwiqvj K‡jR, wgVvcyKzi, iscyi| 

21। প্রিান ড়শেি, োংপুে ড়জ া স্কু , োংপুে। 

22। প্রিান ড়শড়েিা, োংপুে সেিাড়ে উচ্চ বাড় িা ড়বদ্যা য়, োংপুে। 

23। প্রিান ড়শেি, োংপুে উচ্চ ড়বদ্যা য়, োংপুে। 

২4। প্রিান ড়শেি, বীে উত্তম শহীে সামাে উচ্চ ড়বদ্যা য়, োংপুে। 

২5। প্রিান ড়শড়েিা, মড়েয়ম লনছা উচ্চ বাড় িা ড়বদ্যা য়, োংপুে। 

২6। প্রিান ড়শেি, লিোমড়তয়া উচ্চ ড়বদ্যা য়, োংপুে। 

২7। প্রিান ড়শেি, আফান উোহ উচ্চ ড়বদ্যা য়, োংপুে। 

২8। প্রিান ড়শেি, লবগম লোরিয়া উচ্চ ড়বদ্যা য়, োংপুে। 

২9। প্রিান ড়শেি, কি াশ েঞ্জন উচ্চ ড়বদ্যা য়, োংপুে। 

30। প্রিান ড়শেি, ড়শশু ড়নরিতন উচ্চ ড়বদ্যা য়, োংপুে। 
31|  cÖavb wkÿK, gywÝcvov evwjKv miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq, iscyi| 

32| cÖavb wkÿK, mgvR Kj¨vY cÖv_wgK we`¨vjq, iscyi| 

33|  mfvcwZ, Ávbv‡jvK MÖš’vMvi, eveycvov, AvjgbMi iscyi| 

34|       cwiPvjK, ïKZviv  AvU© GÛ KvYPvivj GKv‡Wwg, Lwjdv cvov, iscyi| 

35|      cwiPvjK,Ávbv‡jvK cvVvMvi, eveycvov, Av jgbMi, iscyi| 

36|      cÖavb wkÿK, Avj‡niv Bbw÷wUDU, Ry¤§vcvov, iscyi| 

 ৩৭।      -------------------------------------------------------------  iscyi । 

 

 

                                                                                                     

            (†gv: Av‡e` †nv‡mb) 

                                                                                                                   সহিােী পড়েচা ি 

                                                                               ড়বভাগীয় সেিাড়ে গণগ্রন্থাগাে 

                                                                        োংপুে। 
                                                                                   ‡dvb bs-0521-64203 

 


