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ঘের ঘের াগার

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
সং িত িবষযক় ম ণালয ়

গণ াগার অিধদ র 
িবভাগীয় সরকাির গণ াগার, ময়মনিসংহ 

publiclibrary.mymensinghdiv.gov.bd

ন র: ৪৩.২৬.৬১০০.০০০.২৩.০০২.১৯.৯৫ তািরখ: 
২৭ লাই ২০২১

১২ াবণ ১৪২৮

জাতীয়জ াতীয়   শাকশাক  িদবসিদবস   ২০২১২০২১   উপলেউপলে   রচনারচনা   ওও  িচ াংকনিচ াংকন   িতেযা িগতািতেযা িগতা
জ াতীয়জ াতীয়   শাকশাক  িদবসিদবস   ২০২১২০২১  উপলে  িবভাগীয় সরকাির গণ াগার, ময়মনিসংহ ক ক রচনারচনা   ওও  িচ াংকনিচ াংকন   িতেযািগতার আেয়াজন করা হেয়েছ। আপনার
দ র/িশ া িত ােনর আ হী সকলেক প িভি ক িতেযািগতায় অংশ হেণ উৎসাহ দান ও সরকাির িস া  বা বায়েন সহেযািগতাসহ পরবত  েয়াজনীয়

ব া হেণর জ  িবেশষভােব অ েরাধ করা হেলা।

ক) রচনা িতেযািগতা:
. নং প িণ রচনা িতেযািগতার িবষয় শ সীমা রচনা িতেযািগতার িবষেয় াত

১ ‘ক’ প ম-অ ম ছাটেদর ি য় ব ব ১০০০ রচনা আগামী ২০.০৮.২০২১ তািরেখর মে  
িবভাগীয় সরকাির গণ াগার টাউন হল মাড় 
(সািকট হাউজ রাড), ময়মনিসংহ-এর কানায় 
ডাকেযােগ/সরাসির/ই- মইেল
 (gplmymensingh@gmail
.com) ৗছােত হেব

২ ‘খ’ নবম- াদশ াধীনতার পিত ব ব ১২০০
৩ ‘গ’ াতক- াতেকা র ব ব  ও বা ালী সং িত, ঐিতহ  ১৫০০
৪ ‘ঘ’ সবসাধারণ ১৫ আগ  ইিতহােসর িবষাদময় অ ায় ১৮০০
৫ ‘ঙ’ িবেশষ ( িব ী) ব ব  থেক জািতর িপতা ১০০০

খ) িচ াংকন িতেযািগতা:
. নং প বয়সসীমা িচ াংকন িতেযািগতার িবষয় িচ াংকন িতেযািগতার িবষেয় াত

১ ‘ক’ অ ধ - ৭ বছর উ ু িচ াংকন িতেযািগতায় ১৬X১২ ইি  সাইেজর কা জ/আট পপাের হে  অংিকত 
িচ  আগামী ২০.০৮.২০২১ তািরেখর মে  িবভাগীয় সরকাির গণ াগার, টাউন হল 
মাড় (সািকট হাউজ রাড), ময়মনিসংহ-এর কানায় ডাকেযােগ/সরাসির ৗছ ােত 

হেব

২ ‘খ’ অ ধ - ১২ বছর াধীনতার পিত ব ব
৩ ‘গ’ িবেশষ ( িব ী) উ ু

শতাবলীঃশতাবলীঃ
 ১. রচনা A4 আকােরর সাদা কাগেজ হে  িত পাতার এক িদেক িলখেত হেব, উভয় িদেক লখা যােব না।
 ২. ছা  ছা ীেদর রচনার ে    িশ া িত ােনর আইিড কােডর ফেটাকিপ এবং অ া  িতেযাগীেদর জাতীয় পিরচয়পে র ফেটাকিপ অথবা থম িণর
কমকতা ক ক ত য়নসহ জমা িদেত হেব।
 ৩. রচনায় অব ই অংশ হণকারীর নাম, িপতা ও মাতার নাম, কানা এবং ফান/ মাবাইল ন র উে খ করেত হেব।
 ৪. রচনার শ সং া িনধািরত সীমার অিধক হেল তা ায়েনর জ  িবেবচনােযা  হেব না।
 ৫. িচ াংকন িতেযািগতার ে  অংশ হেণ  েত ক িতেযাগীেক ১৬X১২ ইি  সাইেজ কা জ/আট পপাের হে  অংিকত িচে র সােথ নাম, িপতা ও
মাতার নাম, মাবাইল ন র উে খ করেত হেব এবং িশ া িত ােনর আইিড কােডর ফেটাকিপ ও জ  সনেদর সত ািয়ত কিপ দািখল করেত হেব।

২৭-৭-২০২১
িফেরাজা পারভীন

ি ি পাল লাইে িরয়ান (উপপিরচালক)
ফান: ০৯১-৬৬৮২৬ (অিফস)

ন র: ৪৩.২৬.৬১০০.০০০.২৩.০০২.১৯.৯৫/১(৪৪) তািরখ: ১২ াবণ ১৪২৮
২৭ লাই ২০২১

সদয় অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হল ( জ তার মা সাের নয়): 
১) মহাপিরচালক, গণ াগার অিধদ র, ঢাকা
২) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, ময়মনিসংহ

১



৩) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয় (সকল উেপজলা), ময়মনিসংহ
৪) অ ,............................................................................................. ময়মনিসংহ
৫) সহকারী পিরচালক, ত  অিফসােরর দ র, ময়মনিসংহ
৬) জলা িশ া অিফসার, জলা িশ া অিফস, ময়মনিসংহ
৭) জলা াথিমক িশ া অিফসার, জলা াথিমক িশ া অিফস, ময়মনিসংহ
৮) জলা িশ  িবষয়ক কমকতা, জলা িশ  একােডমী, জলা িশ  একােডমী, ময়মনিসংহ
৯) কালচারাল অিফসার, বাংলােদশ িশ কলা একােডমী, ময়মিনসংহ
১০) উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার (সকল উেপজলা), ময়মনিসংহ
১১) উপেজলা াথিমক িশ া অিফসার (সকল উেপজলা), ময়মনিসংহ
১২) ধান িশ ক,................................................................................ ময়মনিসংহ
১৩) ............................................................................................................ ময়মনিসংহ
১৪) অিফস কিপ, িবভাগীয় সরকাির গণ াগার, ময়মিনসংহ

২৭-৭-২০২১
িফেরাজা পারভীন

ি ি পাল লাইে িরয়ান (উপপিরচালক)

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা িশ া অিফসােরর কাযালয়, ময়মনিসংহ। 

www.deo.mymensingh.gov.bd

ারক ন র: ৩৭.০২.৬১০০.০০০.৯৯.১৭৭.২১.৬০১ তািরখ: 
০৩ আগ  ২০২১

১৯ াবণ ১৪২৮

সং  পে র মমা যায়ী েয়াজনীয় ব া হেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

৩-৮-২০২১

উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার (সকল),ময়মনিসংহ জলা।

মা: রিফ ল ইসলাম
জলা িশ া কমকতা

২


