
 

 

স্মারক: ১৪.৩৯.০০০০.০০২.২৩.০০১.২০- ৯৬৬           তাররখ:০১/০৯/২০২১ রি:   

রিষয়: জারতর রিতা িঙ্গিন্ধু শেখ মুরজবুর রহমানের জন্মেতিারষ িকী ‘মুরজিিষ ি’ এিং ‘স্বাধীেতার সুির্ িজয়ন্তী’ উিলনে িাংলানেে 

স্যানেলাইে শকাম্পারে রলরমনেনের উনযানে প্রকারেতব্য িইনয়র জন্য প্রিন্ধ/ িাণ্ডুরলরি আহ্বাে।  

জারতর রিতা িঙ্গিন্ধু শেখ মুরজবুর রহমানের জন্মেতিারষ িকী ‘মুরজিিষ ি’ ও ‘স্বাধীেতার সুির্ িজয়ন্তী’ উিলনে িাংলানেে স্যানেলাইে 

শকাম্পারে রলরমনেে (রিএসরসএল) রতেটি িই প্রকানের উনযাে রেনয়নে। উক্ত প্রকােোর জন্য রেম্নিরর্ িত রিষয়িস্তুনত শলখক, 

েনিষক, রিশ্বরিযালয়/ ইেরিটিউনের রেেক অথিা উন্নয়ে রিনেষজ্ঞের্ কর্তিক একক িা শ ৌথভানি রলরখত িাংলা ও ইংনররজ দুই 

ভাষানত প্রিন্ধ/ িাণ্ডুরলরি আহ্বাে করা হনে:  

প্রিন্ধ/ িাণ্ডুরলরির রিষয়িস্তু 

িঙ্গিন্ধুর েে িে এিং িাংলানেনের স্যানেলাইে প্রযুরক্ত ও মহাকাে রিজ্ঞাে  

 

মাধ্যরমক শথনক উচ্চমাধ্যরমক স্তনরর রেোথীনের জন্য িাংলা ও ইংনররজ দুই ভাষায় দুইটি িই প্রকাে হনি। শলখকের্নক একই 

প্রিন্ধ/ িান্ডুরলরি িাংলা ও ইংনররজ দুই ভাষায় িাঠানত হনি,  া একটি প্রিন্ধ/ িান্ডুরলরি িনল েণ্য হনি।  

প্রাক-প্রাথরমক শথনক প্রাথরমক স্তনরর রেোথীনের জন্য িাংলা ও ইংনররজ দুই ভাষায় একটি িই প্রকাে হনি। শলখকের্নক একই 

প্রিন্ধ/ িান্ডুরলরি িাংলা ও ইংনররজ দুই ভাষায় িাঠানত হনি,  া একটি প্রিন্ধ/ িান্ডুরলরি িনল েণ্য হনি। এই স্তনরর জন্য রলরখত 

প্রিন্ধ/ িান্ডুরলরিনত তথ্যরিত্রনক শ াকাস কনর সামঞ্জস্যপূর্ ি সংরেপ্ত ির্ িো থাকনত হনি। রিত্র/ েরি/ গ্রার ক্স স্পষ্ট ও হাই-শরজ্যুনলেে 

হনত হনি। এোড়া শলখক/ শলখকনের রেশুনতাষ িই শলখার পূি ি অরভজ্ঞতানক প্রাধান্য শেওয়া হনি।  

প্রিন্ধ/ িাণ্ডুরলরি গৃহীত হনল প্রোেতব্য সম্মােীর িররমার্ হনি:  

ক্ররমক স্তর শলখার ভাষা শলখার ধরে সম্মােী 

১ 
মাধ্যরমক শথনক উচ্চমাধ্যরমক স্তনরর 

রেোথীনের জন্য রলরখত 
িাংলা ও ইংনররজ 

প্রিন্ধ ১০,০০০ োকা 

িাণ্ডুরলরি ১,০০,০০০ োকা 

২ 
প্রাক-প্রাথরমক শথনক প্রাথরমক স্তনরর 

রেোথীনের জন্য রলরখত 

িাংলা ও ইংনররজ এিং 

তথ্যরিত্র রেভির 

প্রিন্ধ ১০,০০০ োকা 

িাণ্ডুরলরি ৭৫,০০০ োকা 

 

রিজ্ঞরপ্ত প্রকানের রেে শথনক িরিতী ৪৫ রেনের মনধ্য প্রিন্ধ/ িাণ্ডুরলরি ব্যিস্থািো িররিালক, রিএসরসএল িরাির হাে িকরি 

োকন ানে অথিা সরাসরর শকাম্পারের প্রধাে কা িালনয়র ঠিকাোয় (িাংলানেে স্যানেলাইে শকাম্পারে রলরমনেে, প্রধাে কা িালয়, 

১১৬ কাজী েজরুল ইসলাম অুারভরেউ, ঢাকা-১২০৫) এিং স েকরি এই ইনমইল ঠিকাোয় (info@bcscl.com.bd) িাঠানত 

হনি। স েকরি রসরে/ শিেড্রাইনভ সরাসরর প্রধাে কা িালনয় জমা শেওয়া  ানি। প্রিন্ধ/ িাণ্ডুরলরির িাংলা স ে করি Word 97-

2003  রনমনে, রিজয়  ন্ট SutonnyMJ,  ন্ট সাইজ 12 হনত হনি। আর প্রিন্ধ/ িাণ্ডুরলরির ইংনররজ স ে করি Word 97-

2003  রনমনে,  ন্ট Times New Roman,  ন্ট সাইজ 12 হনত হনি। 

   

 

(স্বােররত) 

ব্যিস্থািো িররিালক 

িাংলানেে স্যানেলাইে শকাম্পারে রলরমনেে 

শ ােঃ ০২-৪১০৩০০৯১-৯৩ 

 


