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ারক নং : ৩২.০৩.০০০০.৪০১.২৩.০০৬.২০িবষয়

:- জািতর িপতা ব ব শখ িজ র রহমােনর কিন
উদযাপন উপলে কম িচ বা বায়ন সে ।

,

তািরখ: ১৯/০৮/২০২১ ি ঃ
শখ রােসেলর ৫৭ তম জ বািষকী ২০২১

বাংলােদশ িশ একােড র উে ােগ জািতর িপতা ব ব শখ িজ র রহমােনর কিন
শখ রােসেলর ৫৭ তম
জ বািষকী ২০২১ উদযাপন উপলে আগামী ১৮ অে াবর ২০২১ সামবার িবিভ কম িচর আেয়াজন করা হেয়েছ।
িন িলিখত িনেদশনা অ যায়ী কম িচ বা বায়েনর জ অ েরাধ করা হেলা:
কম িচ :
১। রচনা িতেযািগতা
‘ক’ িবভাগ : ৬ থেক ৮ম িণ, িবষয় : শখ রােসল আমােদর ব ।
‘খ’ িবভাগ : ৯ম থেক ১০ম িণ, িবষয় : শখ রােসল আমােদর ভােলাবাসা।
২। িচ াংকন িতেযািগতা:
‘ক’ িবভাগ : ১ম থেক ৩য় িণ, িবষয় : উ ু ।
‘খ’ িবভাগ : ৪থ থেক ৬
িণ, িবষয় : খলা লায় শখ রােসল।
‘গ’ িবভাগ : ৭ম থেক ১০ম িণ, িবষয় : রােসল ে র বন।
‘ঘ’ িবভাগ : িবেশষ চািহদা স
িশ , িবষয় : উ ু ।
সময় িচ :
ক. থানা/উপেজলা পযায় -১০ সে র থেক ১১ সে র ২০২১
খ. জলা পযায়
-১৩ সে র থেক ১৪ সে র ২০২১
গ. িবভাগীয় পযায়
-১৬ সে র থেক ১৮ সে র ২০২১
* িতেযািগতা পিরচালনার জ অথ বরা পরবত েত জানােনা হেব।
* িতেযািগতা পিরচালনার িনয়মাবিল এতদসে সং করা হেলা।
সং
িনয়মাবিল অ যায়ী জািতর িপতা ব ব শখ িজ র রহমােনর কিন
শখ রােসেলর ৫৭ তম
জ বািষকী ২০২১ উদযাপেনর জ উি িখত কম িচস হ বা বায়ন করার জ অ েরাধ করা হেলা।
জলা িশ িবষয়ক কমকতা
বাংলােদশ িশ একােডিম
............................... জলা।

জ ািত লাল রী
মহাপিরচালক (অিতির সিচব)
বাংলােদশ িশ একােডিম
ই- মইল : dgbsa64@gmail.com

অ িলিপ: াতােথ ও কাযােথ ( জ তার মা সাের নয়)
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.
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িবভাগীয় কিমশনার,.............................................িবভাগ
জলা শাসক ও সভাপিত জলা শাখা পিরচালনা কিম , বাংলােদশ িশ একােডিম ........................ জলা।
মাননীয় িতম ী মেহাদেয়র একা সিচব, মিহলা ও িশ িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
(মাননীয় িতম ী মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
সিচব মেহাদেয়র একা সিচব, মিহলা ও িশ িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
(সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
উপেজলঅ িনবাহী অিফসার ও সভাপিত উপেজলঅ শাখা পিরচালনা কিম , বাংলােদশ িশ একােডিম
.................................. উপেজলা।
সহকারী পিরচালক (সকল), বাংলােদশ িশ একােডিম, ঢাকা।
িহসাব র ণ অিফসার, বাংলােদশ িশ একােডিম, ঢাকা।
িপ. এ. চয়ার ান, বাংলােদশ িশ একােডিম, ঢাকা। ( চয়ার ান মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
অিফস কিপ।
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মিহলা ও িশ িবষয়ক ম ণালয়

বাংলােদশ িশ একােড

৯৩৯,ও.আর. িনজাম রাড, চ াম
ফান: ০৩১-৬৫৬১৬০
e-mail: bsa.ctg07@gmail.com

িতেযািগতা পিরচালনা িনয়মাবিল
শখ রােসল এর জ িদন ১৮ অে াবর উদযাপন উপলে িশ েদর মােঝ রচনা ও িচ াংকন িতেযািগতা
অ ি ত হেব। িদন যথােযা মযাদায় উদযাপেনর লে এবছরই এ িতেযািগতা থমবােরর মত অ ি ত
হে । শখ রােসল এর চতনায় িশ েদর উ ু করার লে ই এ িতেযািগতার আেয়াজন। িণ অ যায়ী
িশ রা এ িতেযািগতায় অংশ হণ করেত পারেব। ণ ল পযােয়র িশ েদর অংশ হেণর লে এ
িতেযািগতা উপেজলা থেক হেয় পযায় েম জাতীয় পযােয় সমা হেব।
িন বিণত িনয়মাবিল অ সরণ বক িতেযািগতা পিরচািলত হেব:
িতেযািগতা পিরচালনার িনয়মাবিল:
উপেজলাধীন সকল িশ া িত ােনর িশ রা িতেযািগতায় অংশ হণ করেত পারেব। উপেজলা/থানা পযােয়
থম ান অিধকারী িশ রা জলা পযােয়, জলা পযােয় থম ান অিধকারী িশ রা িবভাগীয় পযােয় এবং
িবভাগীয় পযােয় থম ান অিধকারী িশ রা ড়া (জাতীয়) পযােয় িতেযািগতায় অংশ হেণর েযাগ পােব।
িতেযািগতার িবভাগ ও িবষয়স হ:
রচনা িতেযািগতা
‘ক’ িবভাগ : ৬ থেক ৮ম িণ, িবষয় : শখ রােসল আমােদর ব ।
‘খ’ িবভাগ : ৯ম থেক ১০ম িণ, িবষয় : শখ রােসল আমােদর ভােলাবাসা।
‘ক’ িবভােগর িতেযািগতায় রচনা ৫০০ শে র মে , ‘খ’ িবভােগর িতেযািগতায় রচনা ৮০০ শে র মে হেত
হেব।
িচ াংকন িতেযািগতা:
‘ক’ িবভাগ : ১ম থেক ৩য় িণ, িবষয় : উ ু ।
‘খ’ িবভাগ : ৪থ থেক ৬
িণ, িবষয় : খলা লায় শখ রােসল।
‘গ’ িবভাগ : ৭ম থেক ১০ম িণ, িবষয় : রােসল ে র বন।
‘ঘ’ িবভাগ : িবেশষ চািহদা স
িশ , িবষয় : উ ু ।
িচ াংকেনর সকল িবভােগর কা জ পপার এর দঘ ১৬" ( ষাল ইি /৪০ স:িম:) এবং
স:িম:) হেব।
িচ াংকেনর মা ম :- জল রং/ াে লকালার
সময় িচ :
ক. থানা/উপেজলা পযায় -১০ সে র থেক ১১ সে র ২০২১
খ. জলা পযায়
-১৩ সে র থেক ১৪ সে র ২০২১
গ. িবভাগীয় পযায়
-১৬ সে র থেক ১৮ সে র ২০২১
* িতেযািগতা পিরচালনার জ অথ বরা পরবত েত জানােনা হেব।
* িতেযািগতা পিরচালনার িনয়মাবিল এতদসে সং করা হেলা।
িবচারক

১১" (এগার ইি /২৮

ােনল :

িত িবভােগ কমপে িতন সদে র িবচারক
িবচারক ােনল গঠন করা যেত পাের।

ােনল গঠন করেত হেব। এে ে সংি

িবষেয় অিভ েদর িনেয়

উপেজলা পযােয়র িত িবষেয় িত িবভােগ ১ম ান অিধকািরর রচনা/িচ াংকন টপশীেট
ােনেলর া র এবং উপেজলা িনবাহী অিফসােরর িত া রসহ ১১ সে র ২০২১ তািরেখর মে
িবষয়ক কমকতার িনকট পৗঁছেত হেব।
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ায়নকারী
জলা িশ

একইভােব ১৪ সে র ২০২১ তািরেখর মে জলা পযােয়র িতেযািগতা শষ কের িত িবষয় ও িত িবভােগ
১ম ান অিধকািরর রচনা/িচ াংকন টপশীেট
ায়নকারী ােনেলর া র এবং অিতির জলা শাসক অথবা
ত র মেনানীত কান দািয় া কমকতা ক ক িত া রসহ িবভাগীয় জলা িশ িবষয়ক কমকতার িনকট
পৗঁছােনা িনি ত করেত হেব।
িবভাগীয় পযােয়র িতেযািগতা শেষ ২৩ সে র ২০২১ তািরেখর মে রচনা/িচ াংকন টপশীেট
ায়নকারী
ােনেলর া র এবং অিতির িবভাগীয় কিমশনার অথবা ত র মেনানীত কান দািয় া কমকতা ক ক
িত া রসহ মহাপিরচালক, বাংলােদশ িশ একােডিম, দােয়ল চ র সড়ক, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০ বরাবর পৗঁছােত
হেব।
িনিদ সময়সীমার পের া কান রচনা/িচ াংকন িতেযািগতার কা জ পপার িবেবচনা করা হেব না।
িব: : উপেজলা পযােয় জাতীয় িশ র ার িতেযািগতা আেয়াজন িবষয়ক কিম এবং জলা ও িবভাগীয় পযােয়
বাংলােদশ িশ একােডিমর জলা শাখা পিরচালনা কিম িতেযািগতার আেয়াজন করেব।
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