
‘ ি , াধীনতা ও মানিবক েবাধ’ িশেরানােম আেয়ািজত রচনা িতেযািগতার ধারণাপ  
 

িমকাঃ 
ব ব  আজীবন াধীনতা, জনগেনর ি , ায়পরায়ণতা ও মানবািধকার িত ায়  িনেবিদত াণ িছেলন। 
ব ব র আদশ েচ া ও ঐিতহ েক সামেন রেখ াধীনতার বনজয় ী ও জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র 
রহমােনর জ শত বািষকী উদযাপেনর অংশ িহেসেব জাতীয় মানবািধকার কিমশন ‘ ি , াধীনতা ও 
মানিবক েবাধ’ িশেরানােম এক  রচনা িতেযািগতার আেয়াজন কেরেছ। 
 

াধীনতা সং ােমর ত তাৎপয অ ধাবন ও মানিবক েবাধ স েক সেচতনতা ি র লে  ল-কেলজ ও 
মা াসা পযােয় এ রচনা িতেযািগতার আেয়াজন করা হেয়েছ। দেশর সকল উপেজলার িশ া িত ােনর 
(মা িমক ল, কেলজ ও মা াসা) নবম ও দশম (সমমান) এবং একাদশ ও াদশ (সমমান) িণর ছা -ছা ীরা 
এই রচনা িতেযািগতায় সরাসির অংশ হণ করেত পারেব। 
 

িতেযািগতায় িনবািচত/িবজয়ী ‘ক’ েপ ৫০ জন এবং ‘খ’ েপ ৫০ জন; সবেমাট ১০০ জন মািসক ২০০০/- 
( ই হাজার) টাকা কের মাট 02 বছর (২৪ মাস) ‘মানবািধকার ি ’-এর জ  িনবািচত হেব। ি র অথ 
িনবািচত িবজয়ীেদর মাবাইল াংিকং সবার মা েম িত মােস ইএফ  প িতেত পৗঁেছ দওয়া হেব। 
 
িন বিণত উপেজলা ও জলা বাছাই কিম  িতেযাগী বাছাইেয়র িনেদিশকা অ সরণ কের িত জলা হেত 
মধা ম অ সাের ১০  কের রচনা কিমশেন রেণর ব া িনেবন। 

 
উপেজলা বাছাই কিম  

িমক নং নাম পদিব 

01 উপেজলা িনবাহী কমকতা (ইউএনও) আ ায়ক 

02 উপেজলা সদর সরকাির কেলেজর অ   সদ  

03 উপেজলা সদর সরকাির মা িমক িব ালেয়র ধান িশ ক  সদ  

04 উপেজলা সদর সরকাির মা িমক বািলকা িব ালেয়র ধান িশ ক সদ  

05 উপেজলা িশ া কমকতা  সদ  সিচব 
 

জলা বাছাই কিম  
িমক নং নাম পদিব 

01 জলা শাসক  আ ায়ক 

02 জলা সদর সরকাির কেলেজর অ   সদ  

03 জলা সদর সরকাির মা িমক িব ালেয়র ধান িশ ক  সদ  

04 জলা সদর সরকাির মা িমক বািলকা িব ালেয়র ধান িশ ক সদ  

05 জলা িশ া কমকতা  সদ  সিচব 

 
উে  য, সািহত -সং িতেত বা া এমন ইজন াি েক সদ  িহেসেব েয়াজেন আ ায়ক কা-

অ  করেত পারেব। 



‘ ি , াধীনতা ও মানিবক েবাধ’ িশেরানােম আেয়ািজত রচনা িতেযািগতার িতেযাগী 
বাছাইেয়র িনেদিশকাঃ 

 
মাঠ পযায়ঃ 

 

01. নবম ও দশম (সমমান) ণীর িতেযাগী সম েয় ‘ক’ প 10০০ হেত ১2০০ শে  রচনা িলখেব; 

02. একাদশ ও াদশ ণী (সমমান) িতেযাগী সম েয় ‘খ’ প ১২০০ হেত ১৫০০ শে  রচনা িলখেব; 

03. ানীয় শাসন হেত ল, কেলজ ও মা াসার ধান িশ ক ও অ ে র ন ে  এতদসং া  এক  

কিম  গঠন করেব; 

04. রচনা িল যথাযথভােব ায়ন বক িত েপর সরা ১০  রচনাসহ উ রপে র উপেরর অংেশ 

িতেযাগীর নাম, িণ, রাল নং, িত ােনর নাম, ফান/ মাবাইল নং ইত ািদ উে খ কের ‘উপেজলা 

বাছাই কিম ’-এর সদ  সিচব বরাবর রণ করেব; 

05. িত  উ রপে  পিরদশেকর া র থাকেত হেব; 

06. িত উপেজলায় উভয় প হেত সেবা  ১০ জন কের িতেযাগী বাছাই হেয় জলা পযােয় সরাসির 

িতেযািগতায় অংশ হণ করেব; 

07. িত জলা হেত উভয় েপর সরা ২০  (১০+১০) রচনা িনবাচন বক সীল গালা কের ‘ জলা বাছাই 

কিম ’-এর প  হেত জাতীয় মানবািধকার কিমশেন রণ করেব; 

 

কি য় পযায়ঃ 

01. কিমশন ক ক িবেশষ  ােনেলর মা েম  েপ মাট (৬৪ × ১০)= ৬৪0  এবং (৬৪ × 

১০)=৬৪০  সবেমাট ১২৮০  রচনার মে  থম ধােপ (150+150)= 300  রচনা বাছাই করা হেব; 

জলাওয়াির রচনা বাছাইেয় 03 (িতন) জন সম েয়  িবেশষ  ােনেলর কােছ রচনা রেণর অ পাত 

হেব (21+21+22) জলা িহেসেব; 

02.  থম ধােপ া  300  রচনা হেত 150  রচনা (75+75) ি তীয় ধােপ যাচাই-বাছাই করা হেব; 

03.  তীয় ধােপ া  150  রচনা হেত অনলাইন মা েম িতেযািগেদর মৗিখক পরী া হণ করা হেব 

এবং ড়া ভােব 100  রচনা বাছাই করা হেব। এেত সরাসির/ ম াটফেম িতেযািগেদর কােছ 

ব ব , ি , াধীনতা, েবাধ স িকত িক   করা হেব। ে র উ র স কভােব দােনর 



িভি েত সরা ১০০ জন বাছাই করা হেব (এই ১০০ জনেক ই বছেরর জ  মািসক জন িত ২০০০/- 

( ই হাজার) টাকা কের ি  দান করা হেব; 

04.  বাছাই ত ১০০  (৫০+৫০) রচনা িনেয় কিমশন থেক এক   কাশ করা হেব; 

05. জাতীয় মানবািধকার কিমশন ক ক আগামী ১০ িডেস র ২০২1 তািরখ ‘মানবািধকার িদবস’ উপলে  

আেয়ািজত অ ােন 100 জন সরা িতেযাগীেক র ার, সা িফেকট ও ই বছর ময়ােদ মািসক 

জন িত ২০০০/- ( ই হাজার) টাকা কের ি  দান কায েমর উে াধন করা হেব। 

 
রচনা িতেযািগতার সময়সীমাঃ 

 

পযায় 
 

মাস/ 
কায ম 

আগ  
2021 

সে র 
২০২১ 

অে াবর 
২০২১ 

নেভ র 
২০২১ 

িডেস র 
২০২১ 

মা
ঠ 

পয
ায়

 
 

সকল জলা শাসেকর বরাবর 
ধারণাপ  ও সময় িচ রণ 

 
২6.০৮.২০২১ 

    

িবভাগীয় কিমশনার পযােয় িত 
সভা অ ান 

 

 
0১.০9.২০২১ 

    

গণমা েম রচনা িতেযািগতা 
সংি  িব াপন/এসএমএস চার 

৩১.০৮.২০২১ 
হেত 

07.09.2021 

    

রচনা িতেযািগতায় সংি  
উপেজলা/ জলা পযােয়র রচনা 

যাচাই বাছাই ও সংি  
জলা/উপেজলা কিম র কায ম  

  
০১.০৯.২০২১ 

হেত 
০৭.০৯.২০২১ 

   

রচনা িতেযািগতায় সংি  
উপেজলা/ জলা পযােয়র 

িশ াথ েদর কাছ থেক রচনা 
সং েহর সময়সীমা 

  
১0.০৯.২০২১ 

হেত 
25.০৯.২০২১ 

   

জলা কিম  হেত কিমশন বরাবর 
রচনা দািখেলর শষ সময় 

  
২8.০৯.২০২১  

   

ক
ি

য় 
পয

ায়
 

 

ড়া  িবজয়ী িনবাচন স করণ ও 
িবজয়ী ১০০ জেনর নাম ঘাষণা 

    
15.11.2021 

 

িবজয়ীেদর ি  দান কায েমর 
উে াধন 

     
10.12.2021 

 


