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২৬েশ েসেপ্টমব্র ২০২০ : 26th Sept. 2020
মহাশয়গণ,
আগামী ২৬েশ েসেপ্টমব্র ২০২০েত িবদয্াসাগর িদব্শতজন্মবািষর্কী পূ ণর্ হেচ্ছ।
িকন্তু মেন হয় েকািভড—১৯ এর জনয্ অনু ষ্ঠান সব জায়গােতই েছাটভােব করেত
হেব।
আপনােদর আেবদন জানাই আপনারাও স্থানীয় ভােব অনু ষ্ঠান করুন ও তার
ফেটা সহ িভিডও বািনেয় পাঠােত অনু েরাধ জানাই। িবহার বাঙািল সিমিতর
ইউিটউব চয্ােনেল পৰ্সািরত করা হেব।
িবদয্াসাগর িবষেয় িবিভন্ন বক্তােদর বক্তেবয্র িভিডও বািনেয় িবহার বাঙািল
সিমিতর ইউিটউব চয্ােনেল পৰ্সািরত করার পিরকল্পনা েনওয়া হেয়েছ।
িবদয্াসাগর িদব্শতজন্মবািষর্কী – নন্দন কানন উদ্যাপন কিমিট (নন্দন
কানন, কমর্াটাঁড়, িবদয্াসাগর), অল ইিন্ডয়া েবঙ্গিল এেসািসেয়শন (আইবা), িনউ
িদল্লী, ঝাড়খন্ড বাঙািল সিমিত ও িবহার বাঙািল সিমিত েযৗথভােব এই অনু ষ্ঠানিট
আেয়ািজত করেব।
এই উপলেক্ষ সবর্ভারতীয় স্তের অনলাইন পৰ্িতেযািগতা - বাংলা আবৃ িত্ত,
কুয্ইজ, িডেবট, পৰ্বন্ধ ও আঁকা (Bangla Recitation, Quiz, Debate, Essay
writing, Drawing) আেয়ািজত করা হেচ্ছ।
আপনার পিরিচত স্কুেলর ছাতৰ্ছাতৰ্ীেদর এই সবর্ভারতীয় অনলাইন
পৰ্িতেযািগতায় অংশ গৰ্হণ করেত উত্সািহত করুন।
পৰ্িতেযািগতাগুেলা িতনেট গৰ্ুেপ A - (8-11), B - (12-15) & C - (1620) Yrs হেব।
পুরস্কার রািশ পৰ্থম — ১০০০, িদব্তীয় — ৭৫০ ও তৃতীয় — ৫০০ টাকা
ও সান্তব্না পুরস্কার (Consolation Prize) —৩০০ টাকা রাখা হেয়েছ।
পুরস্কার পৰ্াপকেদর উত্সািহত করেত ও আমােদর সহেযািগতা করার জনয্
পুরস্কার সপ্নসর (Sponser Prize) বা অনু দান (Donation) িনম্নিলিখত বয্াঙ্ক
একাউেন্ট জমা কের সহেযািগতা করেত অনু েরাধ জানাই।
VIDYASAGAR SMIRITIRAKSHA SAMITY
A/C No 37155083919, IFSC Code – SBIN0002959,
State Bank of India, Karmatanr Branch, Jamtara

অনু দান রািশ জমা কের সম্পাদেকর েহায়াটসঅয্াপ নমব্ের জমা রিসেদর ফেটা পািঠেয় িদেত অনু েরাধ জানাই।
এ িবষেয় আপনােদর মতামত ও পরামশর্ জািনেয় বািধত করেত অনু েরাধ জানাই।
িবনীত
(সু িনমর্ল দাশ)
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