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িব ি

িবষয:় ‘‘আমারআমার   িজবিজব ’ ’ িশেরানােমিশেরানােম   িশ াথ েদরিশ াথ েদর   িনকটিনকট   থেকথেক  লখ ালখ া   ওও  ছিবছিব   আহবানআহবান ।।

জাতীয় শাক িদবস ২০২০ ও িজববষ উপলে  ‘আমার িজব’ িশেরানােম ল, কেলজ, মা াসা ও কািরগির িশ াথ েদর িনকট
থেক িনে া  িবভাগওয়ারী লখা এবং ছিব আহবান করা হে । িজব শতবেষ শত (১০০) শে র লখা ও ছিব কার মা েম

িশ াথ রা জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমােনর িত তােদর া ও ভালবাসা জানােব।
িমকিমক   নংনং িণিণ িবভাগিবভাগ

১ ষ  হেত অ ম ক
২ নবম হেত দশম খ
৩ একাদশ, াদশ, আিলম থম ও ি তীয় বষ গ
৪ অনাস, মা াস, িডি  (পাস), ফািজল ও কািমল ঘ

িশ াথ রা  লখা,  ছিব, অথবা লখা ও ছিব একসে  জমা িদেত পারেব। লখার জ  িত উপেজলায় িত  িবভাগ থেক
ইজন কের  লখকেক র ার দান করা হেব। ছিবর ে  র ােরর জ  িশ ীেদরেক জাতীয়ভােব িনবাচন করা হেব।

এে ে  িত িবভাগ থেক ২৫ জন কের ৪  িবভােগ মাট ১০০ জন র ার পােব। পরবত েত বাছাই করা লখা ও ছিব েলা িনেয়
‘আমার িজব’ নােম এক   কাশ করা হেব। 

২২। । অ সরণীয়অ সরণীয়   িনয়মাবল ীিনয়মাবল ী::
লখার ে  িশ াথ রা A4 সাইেজর সাদা কাগেজ জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমােনর িত া ও ভালবাসা জািনেয়

‘আমার িজব’ িশেরানােম অনিধক ১০০ শে র এক  লখা িনজ হােত অথবা কি উটাের (Nikosh Font-এ ১৩ সাইেজ)
িলখেব; ছিব কার ে  A4 সাইেজর সাদা কাগেজ/আট পপাের ‘আমার িজব’ িবষেয় এক  ছিব কেব ( য কান
মা েম)। 

িশ াথ রা লখার ে  লখার িনেচ এবং ছিবর ে  ছিবর িপছেন িবভােগর নাম (ক/খ/গ/ঘ), িনেজর নাম (বাংলায়), িণ,
শাখা, িশফট, রাল ন র, যাগােযােগর জ  িনেজর অথবা অিভভাবেকর মাবাইল ও ই- মইল ন র (যিদ থােক) উে খসহ
পাসেপাট সাইেজর এক  ছিব সং  করেব। অতঃপর লখা/ছিব আগামী ০৮/০৮/২০২০ তািরখ র ১২টার মে  সংি  িশ া

িত ােন দািখল করেব। সংি  িশ া িত ান ধান লখার ে  িনেচ এবং ছিবর ে  িপছেন িসলসহ িত া র
দান বক ০৮/০৮/২০২০ তািরখ অপরাে র মে ই সংি  থানা/উপেজলা মা িমক িশ া অিফেসর ই- মইেল রণ করেবন।

থানা/উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার ার আওতাধীন িশ া িত ান হেত ই- মইেল া  সকল লখা ও ছিব আগামী
০৯/০৮/২০২০ তািরেখর মে  জলা িশ া অিফসােরর িনকট ই- মইেল রণ করেবন।

৩৩ । । জল াজল া  পয ােয়পয ােয়   য াচাইয াচাই --বাছ াইবাছ াই   কিমকিম ::
১) সংি  জলার সব াচীন সরকাির কেলেজর অ আহবায়ক
২) সংি  জলার জলা শাসেকর একজন িতিনিধ সদ
৩) সংি  জলা শহের অবি ত পাবিলক পরী ায় সরা সরকাির মিহলা কেলেজর অ  ক ক 

মেনানীত একজন িতিনিধ িযিন বাংলা ভাল জােনন সদ
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৪) সংি  জলা শহের অবি ত পাবিলক পরী ায় সরা সরকাির বালক উ  িব ালেয়র ধান িশ ক 
ক ক মেনানীত একজন িতিনিধ িযিন বাংলা ভাল জােনন সদ

৫) সংি  জলা শহের অবি ত পাবিলক পরী ায় সরা সরকাির বািলকা উ  িব ালেয়র ধান িশ ক 
ক ক মেনানীত একজন িতিনিধ িযিন বাংলা ভাল জােনন সদ

৬) আহবায়ক ক ক মেনানীত সংি  জলার চা কলায় অিভ  একজন ি সদ
৭) সংি  জলার জলা িশ া অিফসার সদ  সিচব

৪৪ । । জল াজল া  পয ােয়পয ােয়   য াচাইয াচাই --বাছ াইবাছ াই   কিম রকিম র  কায িপ িরিধকায িপ িরিধ : : 
ক) সংি  জলার িশ াথ েদর িনকট হেত া  লখা আগামী ১২/০৮/২০২০ তািরেখর মে  যাচাই-বাছাই বক উপেজলািভি ক

িত িবভােগর জ  ২  কের লখা িনবাচন করেত হেব। য সকল মহানগের থানা মা িমক িশ া অিফস রেয়েছ মা  স সকল
মহানগেরর থানা মা িমক িশ া অিফেসর অিধে েক এক  থানা (উপেজলা) িহসােব গ  করেত হেব;
খ) জলা পযায় হেত িনবািচত লখা Nikosh Font-এ ১৩ সাইেজ টাইপ কের সংি  িশ াথ র পাসেপাট সাইেজর ছিব ও
িব ািরত ত  আগামী ১৩/০৮/২০২০ তািরেখর মে  মা িমক ও উ  িশ া অিধদ ের ই- মইেল রণ করেত হেব। একইসে
জলার উপেজলািভি ক িবভাগওয়ারী িনবািচত িশ াথ েদর তািলকােত জলা কিম র সকল সদ  া র করেবন এবং তা ান

কের মাউিশ অিধদ ের রণ করেবন। মাউিশ অিধদ েরর ই- মইল ন র পরবত েত রণ করা হেব;
গ) ই- মইেল া  িশ াথ েদর কা সকল ছিবই       ফরেমেট A4 সাইেজ হাই র েলশেন (সংি  িশ াথ েদর িনেজেদর
পাসেপাট সাইেজর ছিবসহ) িশ াথ েদর িব ািরত ত সহ আগামী ১৩/০৮/২০২০ তািরেখর মে  মা িমক ও উ  িশ া
অিধদ েরর িনধািরত ই- মইেল রণ করেত হেব; এবং
ঘ) লখা, ছিব ও অ া  ত ািদ সংি  জলা িশ া অিফেস সংর ণ করেত হেব।

৩০-৭-২০২০
েফসর ড. সয়দ মা. গালাম ফা ক

মহাপিরচালক

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল ( জ তার মা সাের নয়): 
১) সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) সিচব, কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ
৩) মহাপিরচালক (অিতির  সিচব), মাদরাসা িশ া অিধদ র
৪) মহাপিরচালক, কািরগির িশ া অিধদ র
৫) পিরচালক (সকল), মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র, বাংলােদশ, ঢাকা
৬) পিরচালক, মা িমক ও উ  িশ া, ---------------- (সকল অ ল)
৭) জলা শাসক, ---------------------- (সকল)
৮) অ , সকল কেলজ/মা াসা
৯) উপপিরচালক (সকল), মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র, বাংলােদশ, ঢাকা
১০) উপপিরচালক, মা িমক ও উ  িশ া, ------------------ (সকল অ ল)
১১) িসিনয়র িসে ম এনািল , ই. এম. আই. এস সল , মা িমক ও উ িশ া অিধদ র
১২) সহকারী পিরচালক (সকল), মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র
১৩) জলা িশ া কমকতা, --------------------(সকল)
১৪) ধান িশ ক/ পার, সকল িব ালয়/মা াসা
১৫) উপেজলা/থানা মা িমক িশ া কমকতা, ---------------------- (সকল)
১৬) িপএ  মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র , মা িমক ও উ িশ া অিধদ র
১৭) সংর ণ নিথ।
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