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িবষয়: জাতীয়জাতীয়  শাকিদবসশাকিদবস  ২০১৯২০১৯  উপলেউপলে   রচনারচনা  ওও  িচ াংকনিচ াংকন  িতেযািগতািতেযািগতা।।
জাতীয় শাকিদবস ২০১৯ উদযাপন উপলে  সং িৃত িবষয়ক ম ণালেয়র অধীন গণ াগার অিধদ েরর
িনয় ণাধীন িফয়া কামাল জাতীয় গণ াগার, ঢাকা এবং িবভাগীয়, জলা ও উপেজলা সরকাির
গণ াগারসমেূহ িনে া  িবষেয় রচনা ও িচ াংকন িতেযািগতা অ ি ত হেব। এ উপলে  আ হী
সকলেক যাগ তা অ যায়ী িতেযািগতায় অংশ হেণর জ  আহবান জানােনা যাে । 

ক) রচনা িতেযািগতা
.নং. প িণ রচনা 

িতেযািগতার 
িবষয়

শ সীমা

১.    ক        প ম-অ ম খাকা থেক 
ব ব ু

১০০০

২. খ নবম- াদশ ব ব  ুও 
বাংলােদশ

১২০০

৩. গ াতক-
াতেকা র

ব ব রু 
কারাগার জীবন

১৫০০

৪. ঘ সবসাধারণ ১৫ আগে র 
শাকাবহ রাত

১৮০০

খ) িচ াংকন িতেযািগতা :
.নং. প বয়সসীমা িচ াংকন িতেযািগতার িবষয়
১. ক অনূধ-৭ বছর উ ু
২. খ অনূধ-১২ বছর িশ েদর ি য় ব ব  ু 

রচনারচনা  িতেযািগতারিতেযািগতার  িবষেয়িবষেয়  াতবাতব  : : রচনা িতেযািগতায় ঢাকা মহানগর ও ঢাকা জলার িতেযাগীেক
হে  িলিখত রচনা িফয়া কামাল জাতীয় গণ াগার, ১০ কাজী নজ ল ইসলাম এিভিনউ, শাহবাগ,

ঢাকায়  এবং অ া  িবভাগ, জলা ও উপেজলার িতেযাগীেক সংি  িবভাগীয়, জলা ও উপেজলা
( কবলমা  দওয়ানগ  ও বকশীগ  উপেজলা, জলা-জামালপরু এবং টুি পাড়া উপেজলা, জলা-
গাপালগ ) সরকাির গণ াগাের জমা িদেত হেব। রচনা জমা দয়ার শষ তািরখ ২০.০৮.২০১৯।

িচ াংকনিচ াংকন  িতেযািগতারিতেযািগতার  িবষেয়িবষেয়  াতবাতব  : : িচ াংকন িতেযািগতা িফয়া কামাল জাতীয় গণ াগার,

১



শাহবাগ, ঢাকায় এবং অ া  িবভাগ, জলা ও উপেজলা সরকাির গণ াগাের ২০.০৮.২০১৯ তািরখ
িবেকল ৩.০০ টায় অ ি ত হেব।

শতাবলী :
১. রচনা A4আকােরর সাদা কাগেজ হে  িত পাতার একিদেক িলখেত হেব, উভয় পৃ ায় লখা যােব না।
২. ছা ছা ীেদর রচনা   িশ া িত ান ধান কতকৃ এবং অ া  িতেযাগীর রচনা জাতীয় পিরচয়পে র ফেটাকিপ অথবা থম

িণর কমকতা কতকৃ ত য়নসহ জমা িদেত হেব।
৩. রচনায় অব ই জমাদানকারীর নাম, িপতা ও মাতার নাম, িঠকানা এবং মাবাইল ন র উে খ করেত হেব।
৪. রচনার শ সংখ া িনধািরত সীমার অিধক হেল তা মূল ায়েনর জ  িবেবিচত হেবনা।
৫. িচ াংকন িতেযািগতায় অংশ হেণ  ু েত ক িতেযাগীেক ১৯.০৮.২০১৯ তািরেখর মেধ  সংি  গণ াগাের রিজে শন করেত
হেব। রিজে শেনর সময় বয়স মােণর জ  জ  সনেদর সত ািয়ত কিপ দািখল করেত হেব। িতেযািগতায় অংশ হণকারীেদর
কাগজ/আট পপার ব তীত িচ াংকেনর জ  েয়াজনীয় অ া  উপকরণ িনজ দািয়ে  সে  আনেত হেব।

৭-৭-২০১৯

ি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) সহকারী লাইে িরয়ান, উপেজলা সরকাির 
গণ াগার, দওয়ানগ /বকশীগ , জামালপুর।
৪) জনাব যােগ  নাথ বাৈড়, াগািরক, ব ব  ু
সমািধ সৗধ কমে  সরকাির গণ াগার, টিু পাড়া, 
গাপালগ ।
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সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) লাইে িরয়ান / সহকারী পিরচালক, পিরসংখ ান ও ওেয়ব পাটাল শাখা, গণ াগার
অিধদ র (ওেয়ব পাটােল কােশর জ )
২) সহকারী পিরচালক, উ য়ন ও আইিসিট শাখা, গণ াগার অিধদ র
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এ এইচ এম কাম ামান 
লাইে িরয়ান
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