
পড়ব বই, গড়ব দেশ 

বঙ্গবন্ধুর বাাংলাদেশ 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

জজরা যকারয গণগ্রন্থাগায 

ীদ ীদুল্লা কায়ায ড়ক, ওয়াদা ভাঠ, জপনী। 
publiclibrary.feni.gov.bd 

 

জারতয রতা ফঙ্গফন্ধু জখ মুরজবুয যভান এয জন্মরদফ ও জাতীয় রশু রদফ এফাং স্বাধীনতা ও জাতীয় রদফ উদমান 

উরদে রিত্াাংকন, আবৃত্তি, গল্প ফরা, যিনা ও াঠ প্ররতদমারগতা ২০২০। 
 

জারতয রতা ফঙ্গফন্ধু জখ মুরজবুয যভান এয জন্মরদফ ও জাতীয় রশু রদফ এফাং স্বাধীনতা ও জাতীয় রদফ ২০২০ উদমান উরদে   

জপনী জজরা যকারয গণগ্রন্থাগাদয রনদন্মাক্ত রফলদয় রিত্াাংকন, আবৃত্তি, গল্প ফরা, যিনা ও াঠ  প্ররতদমারগতা অনুরিত দফ। এ উরদে আগ্রী 

করদক জমাগ্যতা অনুমায়ী প্ররতদমারগতায় অাংগ্রদণয জন্য আহ্বান জানাদনা মাদে। 
 

১। ক. ১৭ ভাি চ ফঙ্গফন্ধুয জন্ম রদফ উরদে গল্প ফরা প্ররতদমারগতা: 

ক্র. নাং গ্রু ফয়ীভা প্ররতদমারগতায তারযখ 

১. ক ১ভ-৪থ চ জেরণ  

১৬ ভাি চ ২০২০ রি: রফদকর ৩.০০ টায় 

 

২. খ ৫ভ-৮ভ জেরণ 

 

 

 

 

খ. ১৭ ভাি চ ফঙ্গফন্ধুয জন্ম রদফ উরদে আবৃরি প্ররতদমারগতা: 

ক্র. নাং গ্রু ফয়ীভা প্ররতদমারগতায তারযখ 

১. ক ১ভ-৪থ চ জেরণ  

১৮ ভাি চ ২০২০ রি: রফদকর ৩.০০ টায় 

 

২. খ ৫ভ-৮ভ জেরণ 

 

 

গ. ১৭ ভাি চ ফঙ্গফন্ধুয জন্ম রদফ উরদে রিত্াাংকন প্ররতদমারগতা: 

ক্র. নাং গ্রু ফয়ীভা রিত্াাংকন প্ররতদমারগতায রফলয় প্ররতদমারগতায তারযখ 

১. ক অনূধ চ-৭ ফছয উন্মুক্ত  

২০ ভাি চ ২০২০ রি: রফদকর ৩.০০ টায়। 

২. খ অনূধ চ-১২ ফছয রশুদদয ফন্ধু ফঙ্গফন্ধু 

 

২। ক. ২৬ ভাি চ স্বাধীনতা ও জাতীয় রদফ উরদে যিনা প্ররতদমারগতা: 

ক্র. নাং গ্রু জেরণ যিনা প্ররতদমারগতায রফলয় ব্দীভা জভা জদয়ায 

তারযখ 

জভা জদয়ায স্থান 

১. ক ঞ্চভ-অষ্টভ আভাদদয ফঙ্গফন্ধু ১০০০ ২৪ ভাি চ  

২০২০ রি: 

 

জজরা যকারয 

গণগ্রন্থাগায, ীদ 

ীদুল্লা কায়ায 

ড়ক, ওয়াদা ভাঠ, 

জপনী। 

২. খ নফভ-দ্বাদ স্বাধীনতা অজচদন ফঙ্গফন্ধুয অফদান ১২০০ 

৩. গ স্নাতক-স্নাতদকািয ফঙ্গফন্ধু : বালা আদদারন জথদক 

স্বাধীনতা 

১৫০০ 

৪. ঘ ফ চাধাযণ ফঙ্গফন্ধু স্বাধীন ফাাংরাদদদয স্থরত ১৮০০ 

 

 

খ. পাঠ প্রত্তিদ াত্তগিা 

ক্র. নাং গ্রু ফয়ীভা পাদঠর ত্তবষয়বস্তু প্ররতদমারগতায তারযখ 

১. ক ঞ্চভ-অষ্টভ ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ পুস্তক দেদক 

অাংশত্তবদশষ পাঠ করদি হদব। 

 

২৪ ভাি চ ২০২০ রি: রফদকর ৩.০০ টায় 

 ২. খ নফভ-দ্বাদ ‘কারাগাদরর দরাজনামচা’ পুস্তক দেদক 

অাংশত্তবদশষ পাঠ করদি হদব। 
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পড়ব বই, গড়ব দেশ 

বঙ্গবন্ধুর বাাংলাদেশ 

তচাফরী: 

  

১. যিনা A4 আকাদযয াদা কাগদজ স্বদে প্ররত াতায এক রদদক ররখদত দফ, উবয় পৃিায় জরখা মাদফ না। 

২. ছাত্-ছাত্ীদদয যিনা স্ব স্ব রো প্ররতিান প্রধান কর্তচক এফাং অন্যান্য প্ররতদমারগয যিনা জাতীয় রযিয় দত্য পদটাকর অথফা প্রথভ জেরণয কভ চকতচায কর্তচক 

প্রতযয়ন জভা রদদত দফ। 

৩. যিনায় অফশ্যই জভাদানকাযীয নাভ, রতা ও ভাতায নাভ, ঠিকানা এফাং জভাফাইর নম্বয অফশ্যই উদল্লখ কযদত দফ। 

৪. যিনায ব্দাংখ্যা রনধ চারযত ীভায অরধক দর তা মূল্যায়দনয জন্য রফদফরিত দফ না।  
৫. গল্প বলা, আবৃত্তি ও রিত্াাংকন প্ররতদমারগতায় অাংগ্রদনচ্ছু প্রদতযক প্ররতদমারগদক ১৫.০৩.২০২০ রি: তারযদখয ভদে জজরা যকারয গণগ্রন্থাগায জপনীদত 

জযরজদেন কযদত দফ। এফাং াঠ প্ররতদমারগতায় ২৩.০৩.২০২০ তারযদখয ভদে গণগ্রন্থাগায জপনীদত জযরজদেন কযদত দফ। প্ররতদমারগতায় 

অাংগ্রণকাযীদদয কাগজ/আট চ জায ব্যতীত অন্য জকাদনা উকযণ যফযা কযা দফ না। জযরজদেদনয ভয় ফয় প্রভাদণয জন্য জন্ম নদদয তযারয়ত কর 

দারখর কযদত দফ।  
 

স্মাযক নাং- ৪৩.২৬.৩০০০.২৩.০০১.১৯-০৪ (১০০)                             তারযখ:- ০৩ ভাি চ ২০২০ রি: 

 

রফতযণ- 

………………………… 

………………………… 

…………………………      ০৩-০৩-২০২০ 

         (জভা: কাভরুর াছান) 

              রাইদেরযয়ান 

 :০৩৩১-৭৪৬৬০ 

                                                                                                                    : ০১৫২১-৪৯৯৯২৯ 
      : dgplfeni@gmail.com 

দয় অফগরতয জন্য দপ্ররণ করা হদলা: 

১. ভারযিারক(অরতরযক্ত রিফ), গণগ্রন্থাগায অরধদপ্তয, াফাগ, ঢাকা। 
২. জজরা প্রাক, জপনী। 
৩. কাযী করভনায (রো াখা), জজরা প্রাদকয কাম চারয়, জপনী। 
৪. জজরা রো অরপায, জপনী। 

৫. জজরা প্রাথরভক রো অরপায, জপনী। 

৬. জজরা রশু রফলয়ক কভ চকতচা, ফাাংরাদদ রশু একাদডভী, জপনী। 

৭. অরপ কর। 
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