ঘনাদা ক্লাফ : ফর্তভান  ববফলযৎ কভতূচী
র্ৃর্ীয় ন্মেরন - ফপব্রুয়াযী ২৯, ২০২০
ঘনাদা ক্লাফ করকার্ায় নর্ুন কন্ময চারু ন্ময়ন্মে দীঘতবদন ফন্ধ ন্ময় ন্মড় থাকা ুন্মযান্মনা
ক্লান্মফয ধাযাফাবকর্ান্মক ফজায় ফযন্মখ। প্রায় ৩৫ ফেয য গর্ ১৫আ ফন্মেম্বয, ২০১৯
ঘনাদা ক্লান্মফয প্রথভ ন্মেরন অফায নর্ুন রূন্ম বপন্ময এন্মরা। নর্ুন
উৎা,
উদ্দীনা  দৃ বিববিয াান্মময ফপ্রন্মভন্দ্র বভন্মেয ভয ৃ বি ঘনাদা চবযেবটন্মক নানা
বান্মফ মু ন্মগান্মমাগী কন্ময াযা ৃ বথফীয াঠন্মকয কান্মে ফৌঁন্মে ফদয়াআ এআ ক্লান্মফয
ভূ র রিয। এআ রিয বনন্ময় ঘনাদা ক্লাফ আবর্ভন্মধযআ ন্মনকগুন্মরা কভতূচী বনন্ময়ফে।


ন্ময়ফাআট  ফপফুক : আবর্ভন্মধয একবট ন্ময়ফাআট  ফপফুক এয ফজ তর্যী

ন্ময়ন্মে। ফপফুফকয ভাধযন্মভ ক্লান্মফয ৃ বিীর কাজগুন্মরা কন্মরয কান্মে ফৌঁন্মে মান্মে।
ন্ময়ন্মে
 ফায়াটযা গ্রু : এয ভাধযন্মভ আবর্ভন্মধযআ ১৫০ দয বফবি একবট গ্রু তর্যী ন্ময়ন্মে। ফমখান্মন
প্রবর্বনয়র্
ংক্রান্ত কাজ
এফং
ভন্মর্য অদান প্রদান ন্ময় চন্মরন্মে।
রূাবয়র্
কন্মযন্মেঘনাদা
এফং ববফলযন্মর্
কযন্মর্
চন্মরন্মে।


আউবটউফ চযান্মনর : অার্র্ ঞ্চান্নয  ফফী গল্প াঠ ন্ময় গযান্মে। ু খফয এটাআ ফম ৫৫,০০০ এয ফফী
ভানু লজন এটা ফদন্মখন্মেন ফতন্মভাট ১৬,০০০ ঘন্টা ভয় ধন্ময এফং ৫৭৫ ভর্ন াফক্রাআফায ন্ময়ন্মে।
আংবযবজন্মর্ কন্ময়কবট গল্প াঠ কযা ন্ময়ন্মে স্পীচ-টু-ফটক্সট ফটকন্মনারবজ ফযাফায কন্ময।



ঘনাদায ট্রান্মবরগ : ঘনাদা ফকাথায় ফকাথায় ববমান্মন বগন্ময়বেন্মরন ফআফ জায়গায বফফযন বদন্ময় ভযা তর্যী
এয উন্মদযাগ ফনয়া ন্ময়ন্মে।



উআবকববডয়া ফজ : ফনক র্থয জগাড় ন্ময়ন্মে । বকন্তু এখন্মনা প্রকাবর্ য়বন। প্রকানায জনয
উআবকববডয়াফর্ অনান্মদয াাময দযকায।



গল্পগুবরয টীকাকযণ : ঘনাদায গন্মল্পয ভন্মধয বফববন্ন ঐবর্াবক ঘটনা, ফবৌন্মগাবরক স্থান এফং তফজ্ঞাবনক
অবফষ্কান্মযয ংবিপ্ত বফফযণ ফা টীক ফযাখযা কযা ন্মে। আবর্ভন্মধয ৩০বট গল্প টীকামু ক্ত কযা ন্ময়ন্মে।



আংন্মযজী নু ফাদ : প্রায় ২০ বট গন্মল্পয আংন্মযজী নু ফাদ ফআ বন্মন্মফ প্রকাবর্ অন্মে। ফাবক ৪০ বট গন্মল্পয
ভন্মধয অার্র্ঃ ১০বট গন্মল্পয নু ফাদ কযা ন্ময়ন্মে। ন্ময নয বালান্মর্ এআ ফচিা কযা ন্মফ।



কবভক : এখন মতন্ত ৬বট গল্প প্রকাবর্। অভযা এন্মদয নর্ুন অবিন্মক বড ববু য়ার রূ বদবে।



নর্ুন ঘনাদায গল্প : ঘনাদান্মক বনন্ময় ভূ র গন্মল্পয স্বাদ িুণ্ণ ফযন্মখ নর্ুন গল্প ফরখায জনয ৃ জনীর ফরখক
খুুঁন্মজ ফফয কযা একবট রিয। অার্র্ঃ াুঁচজন ফআ ধযন্মনয ফরখা বনন্ময় ন্ময়ফাআন্মট াবজয ন্ময়ন্মেন।



ফযবজস্টাডত ফাাআবট : ঘনাদা ক্লাফ ফক একবট ফযবজস্ট্রাডত ফাাআবট বন্মন্মফ গঠন কযা এফং বয কযায
বনয়ভাফরী  অনু লবিক অআন তর্যী কযা। জানু য়াবযয প্রথন্মভ জভা ফদয়া আন্ময়ন্মে।



ঘনাদা ভগ্র : ঘনাদা-য স্রিা ফপ্রন্মভন্দ্র বভন্মেয ািাৎকায এফং এ ংক্রান্ত বফববন্ন বফজ্ঞান, নযন্মদয ফরখা
ফআ, ািাৎকায - ংকবরর্ কন্ময দু আ ভরান্মট প্রকান্ময ফচিা কযা ন্মফ।



ঘনাদা রাআন্মেযী  বভউবজয়াভ : ারতক ফাভন্ময অদন্মর একবট রাআন্মেযী  বভউবজয়াভ বনভতাণ কযা।
Web: www.ghanada.com • e-mail: ghanada.club@gmail.com • WhatsApp: +91-905-105-6178
YouTube: www.youtube.com/GhanadaStories • Facebook: www.facebook.com/GhanadaClub

ঘনাদা ক্লান্মফয কভতকান্মে ন্মমাবগর্ায জনয অন্মফদন
র্ৃর্ীয় ন্মেরন - ফপব্রুয়াযী ২৯, ২০২০
াঠক োড়া ফমভন ফরখক য় না ফর্ভবন ভভনস্ক দয োড়া ফকান ক্লাফ চন্মর না। র্াআ ঘনাদায টান্মন একবের্
অনান্মদয ফাআন্মকআ ঘনঘন চাআ এআ ঘনাদা অড্ডায়। অয ঘন ফাক অভান্মদয বনন্মজন্মদয ভন্মধয ফাুঁধন, অয
ঘবনন্ময় অু ক এআ ঘনাদা ফকবন্দ্রক ঘনঘটা, ঘনাদাভনস্ক অন্মরাচনা  চচতা
ন্ধান অনাযা আবর্ভন্মধয ফন্ময়ন্মেন

। একআন্মি চরা ন্মনকগুবর কভতকান্মেয

ক্লান্মফয ন্ময়ফাআন্মট https://www.ghanada.com। র্ফু অন্মযকফায ফদন্মখ

ফনয়া মাক।
১। ঘনাদা ক্লাফ অড্ডা : ন্তর্ দু ’ভান্ম একফায করকার্ায ফকান্মনা ভধযফর্তী ঞ্চন্মর বনয়বভর্ বভবরর্ য়া। এ
ফযাান্ময অন্ময়াজক বান্মফ এ ধযন্মনয বায প্রন্ময়াজনীয় বদকগুবরয কান্মজ অবন াাময কযন্মর্ ান্মযন।
২। ফাার বভবডয়া : ন্ময়ফাআট, ফপফুক, উআবকববডয়া ফজ, বড/বববড এবডবটং, পন্মটা আর্যাবদন্মর্
ববজ্ঞর্া থাকন্মর অভান্মদয ফহু কান্মজ অবন াাময কযন্মর্ ান্মযন।
৩। আংন্মযজী নু ফাদ : ঘনাদায গন্মল্পয আংন্মযজী নু ফাদ, কব ম্পাদনা, প্রুপ ফদখা  প্রকানায কান্মজ অবন
াাময কযন্মর্ ান্মযন।
ঘনাদান্মক বনন্ময় এ প্রকন্মল্পয উন্মদ্দয, রিয এফং থচরায় মবদ অবন অভান্মদয ান্ম ফকান্মনাবান্মফ থাকন্মর্ চান
র্ান্মর নু গ্র কন্ময অনায ফযাান্ময নীন্মচয জ্ঞার্ফয র্থযগুবর অভান্মদয জাবনন্ময় াাময করুন ।
১। ন্মযয কাজগুবরয ফকানবটন্মর্ অবন অগ্রী ?
ভন্তফয২। এ োড়া নয ফকান্মনা বযকল্পনা অনায ভন্মন অন্মে ?
ভন্তফয৩। মবদ র্া থান্মক র্ান্মর কীবান্মফ ফবট কযা ম্ভফ ফা কান্মযা াাময ফন্মর্ ান্মযন বক অবন?
ভন্তফয৪। ভুদ্রণ  প্রচায বফবান্মগ ফকান্মনা ফমাগান্মমাগ?
ভন্তফয৫। র্থয ংযিণ এফং ফপফুক যিণান্মফিণ ংক্রান্ত কান্মজ অগ্রী?
ভন্তফয-

অনায ফযাান্ময প্রন্ময়াজনীয় বকেু র্থয
:নাভ..............................................................................................................

ফয় ..........

বঠকানা ......................................................................................................................................
ফপান/ফায়াটযা ....................................... আন্মভর.................................................................
ফকান ভয়বট অনায ন্মি কথা ফরায জনয উমু ক্ত............................
Web: www.ghanada.com • e-mail: ghanada.club@gmail.com • WhatsApp: +91-905-105-6178
YouTube: www.youtube.com/GhanadaStories • Facebook: www.facebook.com/GhanadaClub

