
  

বাংলাদেশ দূতাবাস 
ওয়াশিংটন ডিসি 

₹ ১৯.৮১.০০১১.২০০.২২.০০২.২২/৩২ ০৩ মার্চ ২০২৩ 

বিজ্ঞপ্তি 

এতদ্বারা সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী 

এবং জাতীয় শিশু দিবস-২০২৩ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ দূতাবাস ওয়াশিংটন ডিসি শিশু-কিশোরদের জন্য দূতাবাসের বঙ্গবন্ধু 

মিলনায়তনে ১১ মার্চ ২০২৩, শনিবার নিয়লিখিত বিষয়ভিত্তিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে যাচ্ছে: 

  

  

  

  

প্রতিযোগিতার নাম সময় sre  প্রতিযোগিদের ধরণ বিষয় 

চিত্রাঙ্কন বিকাল ৩:০০-৪:০০ ১ ঘন্টা পঞ্চম গ্রেড “বাংলাদেশ? 

বক্তৃতা বিকাল ৩:৩০-৫:০০ | ৫ মিনিট ষষ্ঠ-অষ্টম গ্রেড এঁতিহাসিক ৭ই মার্চের 

ভাষণ: (অংশ বিশেষ) 

রচনা লিখন বিকাল ৩:০০-৪:০০ [ ১ ঘন্টা নবম-দ্বাদশ গ্রেড “বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ? 
(বাংলা/ইংরেজি, | 

৮০০-১০০০ শব্দ)             
  

০২। প্রয়োজনীয় আর্ট পেপার দূতাবাস সরবরাহ করবে। শিশুদের নিজস্ব অঞ্রন সামগ্রী সঙ্গে আনতে হবে। 

oo! প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য সকল অভিভাবককে তাদের সন্তানদের দূতাবাসে নিয়ে আসার জন্য উৎসাহিত 
করা যাচ্ছে। 

০৪| ংশগ্রহণের সুবিধার্থে ৯ মার্চ ২০২৩, বৃহস্পতিবার- এর AA mission.washington@mofa.gov.bd - 

এই ই-মেইলে প্রতিযোগিদের নাম, গ্রেড এবং অংশগ্রহণে ইচ্ছুক বিষয় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো! প্রতিযোগিতার 

জন্য প্রতিযোগিদের ১১ মার্চ ২০২৩ তারিখে ২:৩০ ঘটিকায় দূতাবাস মিলনায়তনে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা 

যাচ্ছে। 

০৫1 উল্লেখ্য, আগামী ১৭ মার্চ ২০২৩ তারিখ সন্ধ্যা ৬:৩০ ঘটিকায় দূতাবাস মিলনায়তনে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার 
বিতরণ করা হবে। 

  

= 

“Ses: 

১ সকল কমকর্তভ/কর্মচ'রী, বাংলদেশ দূতাবাস, ওয়াশিংটন, ডিসি 

২ রষ্্রনূতের ব্ক্তিশত কর্মকর্তা (মান্যবর রাষ্ট্রদূতের সদয় অবগতির জন্য) 

 



Embassy of Bangladesh 

Washington, DC 

No. 19.81.0011.200.22.002.22/32 03 March 2023 

On the occasion of the Birth Anniversary of the Father of the Nation 

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and National Children’s Day, 2023, the following 

competitions for children will take place on Saturday, 11 March 2023 at the Bangabandhu 

Auditorium of the Embassy as per the following schedule:. 

  

  

  

  

      

Name of the Time Duration Category of Subject 

Competition Participants 

Art/Drawing | 3:00pmto| 1 hour Up to Grade 5 “Bangladesh” 

4:00 pm 

Speech Delivery | 3:30 pm to | 5 minutes Grade 6 to 8 Historic 7 March 

5:00 pm Speech (partial) 

Essay Writing | 3:00pmto| 1hour Grade 9 to 12 “Bangabandhu and 

(Bangla/English, | 4:00 pm Bangladesh” 

800-1000 words)       
  

02. Art papers will be provided by the Embassy. Children are required to bring their own 

drawing materials. 

03. All guardians are encouraged to bring their children at the Embassy to participate in 

the competition. 

04. The participants are requested to send their name, grade and the competition they are 

interested to take part in by email to mission.washington@mofa.gov.bd by 09 March 2023. 

They are expected to arrive at the Embassy to participate in the competition by 02:30 pm 

on 11 March 2023. 

05. The winners of the competition will be awarded prizes at the awditgrium of the 

Embassy at 06:30 pm on 17 March 2023. 
AAY    

Minister & Head of Chancery’ 

Distribution: 

1. All Officers/ Officials, Embassy of Bangladesh, Washington, DC 

2. Personal Officer to H. E. the Ambassador, Embassy of Bangladesh, Washington, DC.


