
 

 
গ্রন্থাগারে বই পড়ি 

আর াড়িত মানুষ গড়ি 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাং ারেশ সেিাে 

গণগ্রন্থাগাে অড়িেপ্তে 

ড়বভাগীয় সেিাড়ে গণগ্রন্থাগাে 

োংপুে।  

৪৩.২৬.৫৫০০.০০১.২৩.০২৩.১৩.৩৪২.১(৩০)            তাড়েখ : ২৬/১১/২০১৯ খ্রি: 

 

েচনা, বইপাঠ ও ড়চত্াাংিন প্রড়তর াড়গতা 

 মহান ড়বজয় ড়েবস ২০১৯  উে াপন উপ রে গণগ্রন্থাগাে অড়িেপ্তরেে ড়নরে েশনা মমাতারবি ড়বভাগীয় সেিাড়ে গণগ্রন্থাগাে োংপুে 

ির্তেি োংপুে মজ াে ড়বড়ভন্ন স্কু /ির জ/ড়বশ্বড়বদ্যা রয়ে ছাত্-ছাত্ী এবাং সব েসািােরণে জন্য েচনা, বইপাঠ ও ড়চত্াাংিন প্রড়তর াড়গতাে 

আরয়াজন িো হরয়রছ।  

(ি)  েচনা প্রড়তর াড়গতা :  

ক্রঃ নাং গ্রুপ মেণী েচনা প্রড়তর াড়গতাে ড়বষয় শব্দসীমা েচনা জমা মেওয়াে মশষ 

তাড়েখ 

১ ি পঞ্চম-অষ্টম আমারেে ড়বজয় ড়েবস 1000 

১৭.১২.২০১৯ ড়ি. 
২ খ নবম-দ্বােশ ড়বজয় ড়েবরসে উৎসব 1200 

৩ গ স্নাতি-স্নাতরিাত্তে মুড়িযুরে ড়বরেশীরেে ভূড়মিা 1500 

৪ ঘ সবসািােণ সাড়হতয ও সাংস্কৃড়তরত মুড়িযুে 1800 
 

(খ) ড়চত্াাংিন প্রড়তর াড়গতা : 

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

১ ি অনূa-৭ বছে 
উম্মুি 

ড়বভাগীয় সেিাড়ে গণগ্রন্থাগাে, োংপুে 

এে পাঠিরে এবাং ১৭/১২/২০১৯ ইাং 

ড়বিা  ৩.০০ টা। ২ খ অনূি-১২ বছে ড়বজয় ড়েবরসে আনন্দ 

৩ গ প্রখ্রিবন্ধী বাাং ারেরশে প্রাকৃড়তি দৃশ্য  
 

গ) বইপাঠ প্রড়তর াড়গতা: 

ক্রখ্রিক 

নং  

গ্রুপ বইপাঠ প্রখ্রিয াখ্রিিার খ্রবষয়  বইপাযঠর ফরি  

০১ সি  মেণী  সংখ্রিষ্ট িণগ্রন্থািাযরর সকল বই  বইপারঠে ফেম ড়বভাগীয় সেিাড়ে গণগ্রন্থাগাে, োংপুে হযি সংগ্রহ করযি হযব 

এবং পূরণকৃি ফরি ১৭/১২/২০১৯ ইং িাখ্ররযের িযে জিা খ্রিযি হযব। 
 

শতোব ীঃ  

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

২. ছাত্ছাত্ীরেে েচনা স্ব স্ব ড়শো প্রড়তষ্ঠান প্রিান ির্তেি এবাং অন্যান্য প্রড়তর াগীে েচনা জাতীয় পড়েচয়পরত্ে ফরটািড়প অথবা প্রথম মেড়ণে 

িম েিত ো ির্তেি প্রতযয়নসহ  োংপুে  ড়বভাগীয় সেিাড়ে গণগ্রন্থাগারে জমা ড়েরত হরব।   

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

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

৫. প্রড়তর াড়গতায় অাংশগ্রহণিােীরেে িাগজ/আট মপপাে ব্যতীত ড়চত্াাংিরনে জন্য প্ররয়াজনীয় অন্যান্য উপিেণ ড়নজ োড়য়রে সরে আনরত হরব। 

 

                                                                                           সা:                                          
 

  সহিােী পড়েচা ি  

  ড়বভাগীয় সেিাড়ে গণগ্রন্থাগাে 

  োংপুে।   

                                                                                                                মফানঃ ০৫২১-৬৪২০৩ 


