
Dear Friends, 
 

It is a pleasure to announce the initiative to publish the
upcoming magazine ‘Sharod Sankalan’ to commemorate the 6th

Durga Puja celebrations of Durga Puja Franken e.V (DPF). 
 

The essence of the magazine is in the hope that everyone will
find something they can express, relate to, and experience
feelings of nostalgia when they look through the pages. We

want to bring forward a variety of features through articles,
artwork, photographs, and poems interwoven with different

aspects of the Bengali culture and Durgapuja. 
 

On behalf of all the members of DPF, we invite you to extend
your wholehearted contributions.

● Contributions can be made in Bengali, English, Hindi, and
German
● Contributors can send up to 2xA4 pages of singular content
in either MS Word or PDF format
● The submission deadline is 20.06.2022 
● You can upload your contributions on the given link:
https://forms.gle/KsMeWKL4XutbyZJL6

 
We look forward to your active participation in making this

endeavour a grand success.
 

Festive greetings,
DurgaPuja Franken e.V.

https://forms.gle/KsMeWKL4XutbyZJL6


সধুী ব�ুগন,
 

দগু�া পজূা �াে�ন ই িভ’র ৬� দগু�াপজূা উপলে��, আস� পি�কা 
‘শারদ সংকলন’ �লখার কম�সিূচ �কােশর �ঘাষণায় আমরা খবুই আনি�ত।

এই পি�কা �কাশ তখনই সাথ�কতা পােব, যখন �েত�ক পাঠক এই
পি�কার �িত� প�ৃায় িনেজেদর অিভ�তা, অনভু� িত এবং �িৃত �বদনার

স�ান পােবন।
 

আমরা এই পি�কায় �কািশত �ব�, িচ�িশ�, আেলাকিচ� এবং কিবতার
মাধ�েম বাঙািল সং�� িত ও দগু�াপেুজার িবিভ� িদক আপনােদর সামেন ত� েল

ধরেত চাই।
 

দগু�া পজূা �াে�ন’র সকল সদস�েদর প� �থেক, আমরা, আপনােক
আ�িরকভােব আমােদর পি�কা �ত িকছ�  �লখার জন� আম�ণ জানাি�।

 
● িবষয়ব� বাংলা, ইংেরিজ, িহি� অথবা জাম�ান ভাষােত হেত হেব ।
● আপনার �লখা� (MS Word বা PDF ফরম�ােট) দ-ুপাতার (২� A4)
মেধ� সীিমত থাকেল ভােলা হয় ।  
● জমা �দবার �শষ তািরখ - ২০ / ০৬ / ২০২২ ।
● আপনার রচনা আপেলাড করবার জন� িনেচ �লখা িলংক এ ি�ক ক�ন
https://forms.gle/KsMeWKL4XutbyZJL6

 
শারদ সংকলন �ক সাফল�মি�ত করেত আপনােদর অংশ�হণ এবং

সহেযািগতা একা�ভােব  কাম� ।
 

দেুগ�াৎসেবর �েভ�াসহ,
দগু�া পজূা �াে�ন ই িভ

https://forms.gle/KsMeWKL4XutbyZJL6

