িবদ াসাগর কেলজ ফর উইেমন
৩৯, শ র ঘাষ লন
িবদ াসাগর
আগামী ২৬ শ সে

I

কলকাতা ৭০০০০৬

ৃ িত পু র ার

র ২০২০ পি ত ঈ রচ

িতেযািগতা ২০২০
িবদ াসাগেরর ২০০ তম জ বািষকী উপলে

আমােদর কেলেজর উেদ ােগ একিট online আ ঃকেলজ সাং ৃ িতক
করা হে । াতক েরর ছা -ছা ীরা এই
এই উপলে

িবিভ

কেলেজর আ হী ছা

জন আ ান করা হে

িতেযাগীতার আেয়াজন

িতেযাগীতায় অংশ হণ করেত পারেব।
ছা ীেদর িনে া

িতেযািগতা িলেত অংশ হেণর

I

িতেযািগতার িবষয়সমূ হ
১) ছাট গ

লখা : [বাংলা, ইংেরিজ , িহি

ও সং ৃ ত - য কােনা ভাষায় লখা যােব ২০০

শে ]
গে র িবষয় ব :
বাংলা : মানিবক মূ ল : সততা, সাহস
ইংেরিজ: Human Values: Honesty, Courage
িহি

: मानवीय मू य : ईमानदार और साहस

সং ৃ ত : “মানবচির স মূ ল : স া সাহস চ”
গ পাঠােত হেব email এর মাধ েম : vcfw.bicentenary@gmail.com
PDF Format এ গ পাঠােনার শষ তািরখ: ৩০ শ আগ

২০২০
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২) গান :

য কান একিট

১।

তামার অসীেম

াণ মন লেয়

২। তু িম িনমল কেরা ম ল কেরা
৩।

াণ ভিরেয় তৃ া হিরেয়
( সময় ৩ িমিনট)

গান video কের পাঠােত হেব

email

এর মাধ েম: vcfw.bicentenary@gmail.com

গান পাঠােনার শষ তািরখ: ৩০ শ আগ

২০২০

৩) নৃ ত : য কান একিট
১) ভেঙ মার ঘেরর চািব
২) লাল পাহাড়ীর দেশ যা
৩) কারার ওই লৗহ কপাট
নৃ ত video কের পাঠােত হেব

email

এর মাধ েম:vcfw.bicentenary@gmail.com

Videoপাঠােনার শষ তািরখ: ৩০ শ আগ
৪) পা ার অ ন

২০২০

িতেযাগীতা : িবষয় : িবদ াসাগেরর চােখ নারী মু ি

Emancipation of women as conceived by Vidyasagar
িতিট পা ার এর সে Caption থাকা বাধ তামূ লক।
SIZE: A4
পা ার পাঠােত হেব

email

এর মাধ েম: vcfw.bicentenary@gmail.com

পা ার পাঠােনার শষ তািরখ: ৩০ শ আগ
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৫ ) িবতক : (বাংলা, ইংেরিজ বা িহি

ত বলা যােব সময় ৩ িমিনট )
িবষয়

সভার মত: জ িদন পালেন কবল নয়, আমােদর জীবেন

িতিদনই বঁেচ আেছন িবদ াসাগর।

The House opines: Values ensconed by Vidyasagar , are celebrated not only
on his Birthday but each Day of our lives.
িনয়মাবলী
১)একজন

িতেযাগী সবািধক িতনিট

িতেযািগতায় যাগদান করেত পারেব

২)অংশ হেণর জন আেবদন প জমা দবার শষ তািরখ ২৮ শ অগা
৩) েত ক অংশ গণকারীেকই ই-শংসাপ
৪)সফল

িতেযাগীেদর িবদ াসাগর

ৃিত পু র ার

ি তীয় এবং তৃ তীয় পু র ার দওয়া হেব
৫) িতিট

দান করা হেব

িতেযাগীতার

ে

২০২০

I

দান করা হেব

I

িতিট

িতেযািগতায়

থম,

I

িতেযািগতা ONLINE অনু ি ত হেব

৬) গান এর

,

i

Track ব বহার করা যােব না। হারেমািনয়াম, তানপু রা, তবলা

ব বহার করা যেত পাের।
৭)নাম নিথভু ি র জন
:

ই- মইল মাধ েম বা টিলেফান কের যাগােযাগ করেত হেব I(ই- মইল

vcfw.bicentenary@gmail.com )
(

ফান ন র :

9123097705/ 9073585882 )

৮) কােনা রিজে শন িফ লাগেব না
৯) সম
১০)

I

িতেযািগতায় িবচারেকর িস া
িতেযািগতািটেত কবলমা

চু ড়া

বেল ধায হেব।

াতক েরর ছা -ছা ীরা অংশ হণ করেত পারেব।
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১১) Telegram Post Link
কােল। Link িট যথাসময়
১২) আেবদন পে র সে

করেল সকল

িতেযাগীর performance দখা যােব পরবতী

িতেযাগীেদর জািনেয় দওয়া হেব।
কেলেজর IDENTITY CARD এর SCANNED কিপ

দওয়া

বাধ তামূ লক।
আেবদন প
নাম:
সেম ার:
কেলজ:
Mobile no.:
email id:
কান িবষেয় অংশ হণ করেত ই ু ক: ( িতনিটর বশী িবষেয় আেবদন করা যােব না)
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