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িবষয়: জাতীয়জাতীয়  াগারাগার  িদবসিদবস  ২০২০২০২০  উপলেউপলে   কািশতবকািশতব   রিণকাররিণকার  জজ   লখালখা  আহবানআহবান।।

উপযু  িবষেয় জানােনা যাে  য, িতবছেরর ায় এ বছর ৫ ফ য়াির জাতীয় াগার িদবস উপলে
গণ াগার অিধদ র থেক রিণকা কােশর উেদ াগ হণ করা হেয়েছ। কািশতব  রিণকায় জাতীয় াগার
িদবস-২০২০ এবং মিুজব বেষর সােথ স কযু  িবষেয় অনিধক ৫০০ শে র মেধ  এমএস ওয়ােড ইউিনেকাড
(Nikosh) ফে ট লখা ব /িনব , িৃত-কথা, িতেবদন ইত ািদ এবং ইতঃপূেব উ যািপত জাতীয় াগার
িদবস-২০১৯ এর র◌্যািল ও আেয়ািজত অ ানসমেূহর ছিব librariandpl.dev@gmail.com এবং
arifsensecorp@gmail.com ই- মইেল আগামী ১১/০১/২০২০ ি . তািরখ বলা ১২:০০টার মেধ  রেণর জ
অ েরাধ করা হেলা।
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জনাব ..................................., 
..............................................।

মাঃ আ লু মা ান ইিলয়াস
মহাপিরচালক (অিতির  সিচব)

ফান: ৯৬৭১২৩৪
ফ া : ৫৮৬১১৭৭৫

ইেমইল: dg.dpl.2012@gmail.com

ারক ন র: ৪৩.২৬.০০০০.০০৬.২৩.০০১.১৮.১০/১(৫) তািরখ: ২৪ পৗষ ১৪২৬
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সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল ( জ তা েম নয়): 
১) সিচেবর একা  সিচব (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ), সং িৃত িবষয়ক ম ণালয়।
২) া ামার , আইিসিট সল, সং িৃত িবষয়ক ম ণালয় (সং িৃত িবষয়ক ম ণালেয়র
ওেয়বসাইেট প িট কােশর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা)।
৩) লাইে িরয়ান / সহকারী পিরচালক, পিরসংখ ান ও ওেয়ব পাটাল শাখা, গণ াগার
অিধদ র (গণ াগার অিধদ েরর ওেয়বসাইেট প িট কােশর অ েরাধসহ)।
৪) মহাপিরচালেকর ব ি গত সহকারী (মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ),
মহাপিরচালেকর দ র, গণ াগার অিধদ র।
৫) লাইে ির সহকারী, উ য়ন ও আইিসিট শাখা, গণ াগার অিধদ র।
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