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 য়েফাইট  ফপফুক : ইবর্ভয়ধয একবট য়েফাইট  ফপফুক ফজ তর্যী  

য়েয়ে। ফপফুক ফয়জয ভাধযয়ভ ক্লায়ফয ৃবিীর কাজগুয়রা কয়রয কায়ে ফৌঁয়ে মায়ে।  

 ফাোটঅ্যা গ্রু : এয ভাধযয়ভ ইবর্ভয়ধযই ফদড়য়া দয বফবি একবট গ্রু তর্যী য়েয়ে। ফমখায়ন   

প্রবর্বনের্ ঘনাদা ংক্রান্ত কাজ এফং ভয়র্য আদান প্রদান য়ে চয়রয়ে।  

 ইউবটউফ চযায়নর : এই চযায়নয়রয ভাধযয়ভ ঘনাদা ংক্রান্ত গল্পগুবর ায়েয ফযকব্তং কয়য ফানায়নায ফযফস্থা 

থাকয়ে। ইবর্ভয়ধযই ৪০বট গয়ল্পয াে মূ্পর্ত য়েয়ে। 

 উইবকবব্ো ফজ : ঘনাদা ক্লায়ফয উইবকবব্ো ফজ প্রস্তুবর্ ফয়লয য়থ। ীঘ্রই প্রকাবর্ য়ফ।  

 গল্পগুবরয টীকাকযর্ : ঘনাদায গয়ল্পয ভয়ধয বফববন্ন ঐবর্াবক ঘটনা, ফবৌয়গাবরক স্থান এফং তফজ্ঞাবনক 

আবফষ্কায়যয ংবিপ্ত বফফযর্ ফা টীক ফযাখযা কযা য়ে। ইবর্ভয়ধয ২৫বট গল্প টীকামুক্ত কযা য়েয়ে। 

 ইংয়যজী অ্নুফাদ : প্রায় ২০ বট গয়ল্পয ইংয়যজী অ্নুফাদ ফই বয়য়ফ প্রকাবর্ আয়ে।  ফাবক ৪০ বট গয়ল্পয 

ভয়ধয অাততঃ ৭বট গয়ল্পয অ্নুফাদ কযা য়েয়ে। য়য অ্নয বালায়র্ এই ফচিা কযা য়ফ। 

 কবভক : এখন মতন্ত ৬বট গল্প প্রকাবর্। আভযা এয়দয নরু্ন আবিয়ক অ্ব্ ববুোর রূ দ্বদদ্বি। 

 নরু্ন ঘনাদায গল্প : ঘনাদায়ক বনয়ে ভূর গয়ল্পয স্বাদ অ্িুণ্ণ ফযয়খ নরু্ন গল্প ফরখায জনয ৃজনীর ফরখক 

খুুঁয়জ ফফয কযা একবট রিয। অাততঃ াুঁচজন ফই ধযয়নয ফরখা বনয়ে য়েফাইয়ট াবজয য়েয়েন। 

 ফযবজস্টা্ত ফাাইবট : ঘনাদা ক্লাফ ফক একবট ফযবজস্ট্রা্ত ফাাইবট বয়য়ফ গেন কযা এফং বয কযায 

বনেভাফরী  অনুলদ্বিক আইন তর্যী কযা। আগাভী প্তায় জভা ফদো য়ফ। 

 ঘনাদা ভগ্র : ঘনাদা-য স্রষ্টা প্রপ্রন্মভন্দ্র দ্বভন্মেয াক্ষাৎকায এফং এ ংক্রান্ত দ্বফদ্ববন্ন দ্বফজ্ঞান, নযন্মদয প্ররখা 

ফআ, াক্ষাৎকায - ংকদ্বরত কন্ময দুআ ভরান্মে প্রকান্ময প্রেষ্টা কযা ন্মফ।  

 ঘনাদা রাইয়েযী  বভউবজোভ : ারলক প্রাভন্ময অদন্মর একদ্বে রাআন্মেযী ও দ্বভউদ্বজয়াভ দ্বনভলাণ কযা। 

 

ফক ফরয়র্ ায়য ঘনাদা র্াুঁয ুযয়না ফভফাবড়য়র্ নরু্ন ফাবন্দায়দয বনয়ে চয়র ফর্া আয়র্ ায়যন ফকায়নাবদন! 

 

 

ঘনাদা ক্লাফ করকার্াে নরু্ন কয়য চারু য়েয়ে দীঘতবদন ফন্ধ য়ে য়ড় থাকা ুয়যায়না 

ক্লায়ফয ধাযাফাবকর্ায়ক ফজাে ফযয়খ। প্রাে ৩৫ ফেয য গর্ ১৫ই ফয়েম্বয,  

২০১৯ ঘনাদা ক্লান্মফয প্রথভ ন্মেরন আফায নরু্ন রূয় বপয়য এয়রা। নরু্ন  উৎা, 

উদ্দীনা  দৃবিববিয াায়ময ফপ্রয়ভন্দ্র বভয়েয অ্ভয ৃবি ঘনাদা চবযেবটয়ক নানা 

বায়ফ মুয়গায়মাগী কয়য াযা ৃবথফীয ােয়কয কায়ে ফৌঁয়ে ফদোই এই ক্লায়ফয 

ভূর রিয। এই রিযয়ক াভয়ন ফযয়খ ঘনাদা ক্লাফ ইবর্ভয়ধযই অ্য়নকগুয়রা কভতূচী 

ফনো য়েয়ে। 

 

য়েয়ে 

 রূাবের্ কয়যয়ে এফং ববফলযয়র্ কযয়র্ চয়রয়ে। 
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ঘনাদা ক্লায়ফয কভতকায়ে য়মাবগর্ায জনয আয়ফদন 
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ােক োড়া ফমভন ফরখক ে না ফর্ভবন ভভনস্ক দয োড়া ফকান ক্লাফ চয়র না। র্াই ঘনাদায টায়ন একবের্ 
আনায়দয ফাইয়কই ঘনঘন চাই এই ঘনাদা আড্ডাে। আয ঘন ফাক আভায়দয বনয়জয়দয ভয়ধয ফাুঁধন, আয 
ঘবনয়ে আুক এই ঘনাদা ফকবন্দ্রক ঘনঘটা, ঘনাদাভনস্ক আয়রাচনা  চচতা।  একইয়ি চরা অ্য়নকগুবর কভতকায়েয 
ন্ধান আনাযা ইবর্ভয়ধয ফয়েয়েন ক্লান্মফয য়েফাইয়ট https://www.ghanada.com। তফু অন্মযকফায প্রদন্মখ 
প্রনওয়া মাক।  
 
১।  ঘনাদা ক্লাফ অড্ডা : ন্তত দু’ভান্ম একফায করকাতায প্রকান্মনা ভধযফতলী ঞ্চন্মর দ্বনয়দ্বভত দ্বভদ্বরত ওয়া। এ 
ফযাান্ময অন্ময়াজক দ্বান্মফ এ ধযন্মনয বায প্রন্ময়াজনীয় দ্বদকগুদ্বরয কান্মজ অদ্বন াাময কযন্মত ান্মযন। 
২। প্রাার দ্বভদ্বিয়া : ওন্ময়ফাআে, প্রপফুক, উআদ্বকদ্বদ্বিয়া প্রজ, দ্বিও/দ্ববদ্বিও এদ্বিদ্বেং, পন্মো আতযাদ্বদন্মত 
দ্ববজ্ঞতা থাকন্মর অভান্মদয ফহু কান্মজ অদ্বন াাময কযন্মত ান্মযন। 
৩। আংন্মযজী নুফাদ : ঘনাদায গন্মেয আংন্মযজী নুফাদ, কদ্ব ম্পাদনা, প্রুপ প্রদখা ও প্রকানায কান্মজ অদ্বন 
াাময কযন্মত ান্মযন। 
ঘনাদায়ক বনয়ে এ প্রকয়ল্পয উয়দ্দয, রিয এফং থচরাে মবদ আবন আভায়দয ায় ফকায়নাবায়ফ থাকয়র্ চান 
র্ায়র অ্নুগ্র কয়য আনায ফযাায়য নীয়চয জ্ঞার্ফয র্থযগুবর আভায়দয জাবনয়ে াাময করুন। 

১। য়যয কাজগুবরয ফকানবটয়র্ আবন আগ্রী ? 
ভন্তফয- 
২। এ োড়া অ্নয ফকায়না বযকল্পনা আনায ভয়ন আয়ে ? 
ভন্তফয- 
৩। মবদ র্া থায়ক র্ায়র কীবায়ফ ফবট কযা ম্ভফ ফা কায়যা াাময ফয়র্ ায়যন বক আবন? 
ভন্তফয- 
৪। ভুদ্রর্  প্রচায বফবায়গ ফকায়না ফমাগায়মাগ? 
ভন্তফয- 
৫। র্থয ংযির্ এফং ফপফুক যির্ায়ফির্ ংক্রান্ত কায়জ আগ্রী?   
ভন্তফয- 
 

 
 

আনায ফযাায়য প্রয়োজনীে বকেু র্থয:- 
নাভ..............................................................................................................       ফে .......... 

বেকানা ...................................................................................................................................... 

ফপান/ফাোটঅ্যা ....................................... ইয়ভর................................................................. 

ফকান ভেবট আনায য়ি কথা ফরায জনয উমুক্ত............................ 
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