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ীদ ড়দফ ও আন্তজজাড়তি ভাতৃবালা ড়দফ ২০২০ উররে যচনা, ারতয সুন্দয-জরখা ও ড়চত্াাংিন প্রড়তরমাড়গতা। 
 

ীদ ড়দফ ও আন্তজজাড়তি ভাতৃবালা ড়দফ ২০২০ উররে জপনী জজরা যিাড়য গণগ্রন্থাগারয ড়নরমাক্ত ড়ফলরয় যচনা, ারতয সুন্দয-জরখা ও 

চিত্রাংকন প্রড়তরমাড়গতা অনুড়িত রফ। এ উররে আগ্রী িররি জমাগ্যতা অনুমায়ী প্রড়তরমাড়গতায় অাংগ্ররণয জন্য আহ্বান জানারনা মারে। 
 

ি. যচনা প্রড়তরমাড়গতা: 

ক্র. নাং গ্রু জেড়ণ যচনা প্রড়তরমাড়গতায ড়ফলয় ব্দীভা জভা জদয়ায তাড়যখ জভা জদয়ায স্থান 

১. ি ঞ্চভ-অষ্টভ যক্তঝযা একু ও ফঙ্গফন্ধু ১০০০ ১৯ জপব্রুয়াড়য 

২০২০ ড়ি: 

 

জজরা যিাড়য 

গণগ্রন্থাগায, ীদ 

ীদুল্লা িায়ায িি, 

ওয়াদা ভাঠ, জপনী। 

২. খ নফভ-দ্বাদ বালা আরন্দারন ও ফঙ্গফন্ধু ১২০০ 

৩. গ স্নাতি-স্নাতরিাত্তয একুরয জচতনায় ফাাংরারদ ও 

ফঙ্গফন্ধু 

১৫০০ 

৪. ঘ ফ জাধাযণ বালা আরন্দাররন ফঙ্গফন্ধুয অফদান ১৮০০ 

 

খ. ারতয সুন্দয জরখা প্রড়তরমাড়গতা: 

ক্র. নাং গ্রু জেড়ণ প্রড়তরমাড়গতায স্থান প্রড়তরমাড়গতায তাড়যখ 

১. ি তৃতীয়-ঞ্চভ জজরা যিাড়য গণগ্রন্থাগায, ীদ 

ীদুল্লা িায়ায  

িি, ওয়াদা ভাঠ, জপনী। 

১৮ জপব্রুয়াড়য ২০২০ ড়ি: 

ভয়: ড়ফিার ৩.০০ টায়। 
২. খ লি-অষ্টভ 

৩. গ নফভ-দভ 

 

গ. ড়চত্াাংিন প্রড়তরমাড়গতা: 

ক্র. নাং গ্রু ফয়ীভা ড়চত্াাংিন প্রড়তরমাড়গতায ড়ফলয় প্রড়তরমাড়গতায তাড়যখ 

১. ি অনূধ জ-৭ ফছয উমুক্ত 
 

১৯ জপব্রুয়াড়য ২০২০ ড়ি: ড়ফরির ৩.০০ টায়। 

২. খ অনূধ জ-১২ ফছয যক্তঝযা একু ও ফঙ্গফন্ধু 

 

তজাফরী:  

১. যচনা A4 আিারযয াদা িাগরজ স্বরে প্রড়ত াতায এি ড়দরি ড়রখরত রফ, উবয় পৃিায় জরখা মারফ না। 
২. ছাত্-ছাত্ীরদয যচনা স্ব স্ব ড়ো প্রড়তিান প্রধান িতৃজি এফাং অন্যান্য প্রড়তরমাড়গতায যচনা জাতীয় ড়যচয় রত্য পরটািড় অথফা প্রথভ জেড়ণয িভ জিতজায 

িতৃজি প্রতযয়ন জভা ড়দরত রফ। 

৩. যচনায় অফশ্যই জভাদানিাযীয নাভ, ড়তা ও ভাতায নাভ, ঠিিানা এফাং জভাফাইর নম্বয অফশ্যই উরল্লখ িযরত রফ। 

৪. যচনায ব্দাংখ্যা ড়নধ জাড়যত ীভায অড়ধি রর তা মূল্যায়রনয জন্য ড়ফরফড়চত রফ না।  
৫. ারতয সুন্দয জরখা ও ড়চত্াাংিন প্রড়তরমাড়গতায় অাংগ্ররনচ্ছু প্ররতযি প্রড়তরমাড়গরি ১৭.০২.২০২০ ড়ি: তাড়যরখয ভরে জজরা যিাড়য গণগ্রন্থাগায জপনীরত 

জযড়জরেন িযরত রফ। জযড়জরেরনয ভয় ফয় প্রভারণয জন্য জম নরদয তযাড়য়ত িড় দাড়খর িযরত রফ। প্রচিয রচিিরয় অাংশগ্রহণকররীযের 

করিজ/আর্ট পেেরর ব্যিীি অন্য পকরন উেকরণ সরবররহ করর হযব নর। 

 

স্বাযি নাং- ৪৩.২৬.৩০০০.০০০.২৩.০০১.১৯-০২ (১০০)                        তাড়যখ : ২২ জরনুয়রচর ২০২০ 

ড়ফতযণ :  

………………………… 

………………………… 

…………………………                      ২২ জরনুয়রচর ২০২০ 

        জভা: িাভরুর াছান 

             রাইরেড়যয়ান 

:০৩৩১-৭৪৬৬০ 

         : dgplfeni@gmail.com 

অনুড়রড় দয় অফগড়তয জন্য: 

১. ভাড়যচারি(অড়তড়যক্ত ড়চফ), গণগ্রন্থাগায অড়ধদপ্তয, াফাগ, ঢািা। 
২. জজরা প্রাি, জপনী। 
৩. িাযী িড়ভনায (ড়ো াখা), জজরা প্রারিয িাম জারয়, জপনী। 
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