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িবষয়: টয়টয়--ি কি ক  চারণারচারণার  জজ   আকষণীয়আকষণীয়  িশেরানামিশেরানাম/ Tag-Line / Tag-Line আ ানআ ান।।

উপযু  িবষেয় জানােনা যাে  য, গণ াগার অিধদ র ও বিৃটশ কাউি ল, বাংলােদশ এর যৗথ উেদ ােগ
পিরচািলত লাইে িরজ আনিলিমেটড কে র আওতায় গণ াগার অিধদ েরর িনয় ণাধীন িবিভ  সরকাির
গণ াগাের িশ েদর জ  'টয়-ি ক' নােমর িশ ামলূক খলনা উপকরণ সরবরাহ করা হেব। উপকরণিট াগার
সবায় একিট নতনু মা া সংেযাজন করেব। তেব এই সবা যথাযথভােব কাযকর করার জ  ব াপক চারণা করা
েয়াজন। এ পিরে ি েত গণ াগার অিধদ েরর আওতাধীন াগারসমেূহর কমকতা-কমচারীেদর িনকট থেক

টয়-ি ক সবার চারণার জ  আকষণীয় িশেরানাম বা Tag Line (উদাহরণ: ' খলার ছেল পড়া িশিখ ) আগামী
২৮২৮  ফ য়ািরফ য়াির, , ২০১৯২০১৯ তািরেখর মেধ  librariandpl.dev@gmail.com অথবা
librarian.dev@publiclibrary.gov.bd িঠকানায় ইউিনেকাড ফরম ােট রণ করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ
করা হেলা। 

উে খ , া  িশেরানাম/Tag-line থেক িনবািচত একিট িশেরানাম সকল লাইে িরেত চারণার জ  ব ব ত
হেব।

১৮-২-২০১৯

িবতরণ ( জ তা েম নয়) :
১) ি ি পাল লাইে িরয়ান-কাম-
উপপিরচালক/ি ি পাল লাইে িরয়ান 
(উপপিরচালক), গণ াগার অিধদ র/ িফয়া কামাল 
জাতীয় গণ াগার/ িবভাগীয় সরকাির গণ াগার 
(সকল)।
২) িসিনয়র লাইে িরয়ান/ লাইে িরয়ান/ সহকারী 
পরিচালক, িবভাগীয়/ জলা সরকাির গণ াগার, 
(সকল িবভাগ ও জলা)।
৩) লাইে িরজ আনিলিমেট কে র কমকতাবৃ
৪) সকল কমকতা-কমচারী, গণ াগার অিধদ র 
(অিধদ র ও িফয়া কামাল জাতীয় গণ াগার)
৫) মহাপিরচালেকর ব ি গত সহকারী (মহাপিরচালক 
মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ), গণ াগার 

খ কার আিসফ মাহতাব
লাইে িরয়ান (উ য়ন ও আইিসিট)

ফান: +৮৮-০২-৫৮৬১৬২২৩
ফ া : +৮৮- ০২- ৫৮৬১১৭৭৫

ইেমইল: librariandpl.dev@gmail.com
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