ববদ্যাসাগর কলেজ ফর উইলেন
৩৯, ঙ্কয ঘঘোল ঘরন I করকোতো ৭০০০০৬
ববদ্যাসাগর স্মৃবি পুরস্কার প্রবিল াবগিা ২০২১

আগামী ২৬ শে শেপ্টেম্বর ২০২১ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগররর ২০১ তম
জন্মবার্ষকী
ি
উপলরে আমারদ্র করলরজর উরদ্যারগ একটি

online

আন্তঃকরলজ সাাংস্কৃবতক প্রবতর াবগতার আর াজন করা হরে। স্নাতক স্তররর
ছাত্র-ছাত্রীরা এই প্রবতর াবগতা অাংশগ্রহণ কররত পাররি।
এই

উপলরেয

বিবিন্ন

করলরজর

আগ্রহী

ছাত্র

ছাত্রীরদ্র

বনরনাক্ত

প্রবতর াবগতাগুবলরত অাংশগ্রহরণর জনয আহ্বান করা হরে।

প্রততযমোতগতোয তফলয়ভূ :
১) ঘ োট গল্প ঘরখো : [ফোাংরো, ইাংযযজি , তজি ও াংস্কৃত - ঘম ঘকোযনো বোলোয় ঘরখো
মোযফ ২০০ যে]
গযল্পয তফলয় ফস্তু :
ফোাংরো : নোযী ভুজিয তবত নোযী তক্ষো
ইাংযযজি : Women’s Education leads to Women’s liberation
তজি : नारीमक्ु तिकाआधारनारीशिक्षा
াংস্কৃত : নোযীতক্ষোবফ নোযীভুজিযজস্ত
গল্প PDF Format এ োঠোযত যফ Google Form এয ভোধযযভ :
https://forms.gle/ShixppTPPyEjeZBK8

গল্প োঠোযনোয ঘল তোতযখ: ১৮ই ঘপ্টম্বয ২০২১

২) নৃতয: ঘম ঘকোন একটট
১) আভযো নূতন ঘমৌফযনয দূত...... (যফীন্দ্রঙ্গীত)
২) আয় আয় ঘক মোতফ...... (ঘরোোভুদ্রো তভত্র)
৩) চযর চোযরো....... (‘রগোন’ োয়ো তফ)
নৃতয Video কযয You Tube এ Upload কযয Link োঠোযত যফ Google Form এয
ভোধযযভ: https://forms.gle/R8QehfEQu7aKnL9SA

Video োঠোযনোয ঘল তোতযখ: ১৮ই ঘপ্টম্বয ২০২১

৩) ঘোস্টোয অঙ্কন প্রততযমোতগতো :
তফলয় : উতন তযকয করকোতো ও তফদযোোগয

19th Century Calcutta and Vidyasagar
প্রততটট ঘোস্টোয এয যঙ্গ Caption থোকো ফোধযতোভূরক। SIZE: A4
ঘোস্টোয োঠোযত যফ Google Form এয ভোধযযভ:
https://forms.gle/kSzJGCPNUbcADZcC7

ঘোস্টোয োঠোযনোয ঘল তোতযখ: ১৮ই ঘপ্টম্বয ২০২১

৪) পযটোগ্রোপী : তফলয় : আত্মতনবভয নোযী
Self-Dependent Woman
তফ োঠোযত যফ Google Form এয ভোধযযভ:
https://forms.gle/HdNeWzyGrPzYtuda7

তফ োঠোযনোয ঘল তোতযখ: ১৮ই ঘপ্টম্বয ২০২১

বনয়োবেী
১) প্রততটট প্রততযমোতগতো ONLINE এ অনুটিত যফ I
২) আপ্টবদনপপ্টের েপ্টে কপ্টেপ্টজর IDENTITY CARD এর SCANNED কর্প শদওয়া বাধ্যতামূেক।
৩) একিন প্রততযমোগী ফোতধক
ভ
দুটট প্রততযমোতগতোয় ঘমোগদোন কযযত োযযফ
৪) প্রযতযক অাংগ্রগণকোযীযকই ই-াংোত্র প্রদোন কযো যফ I
৫) পর প্রততযমোগীযদয তফদযোোগয স্মৃতত ুযস্কোয প্রদোন কযো যফI প্রততটট প্রততযমোতগতোয় প্রথভ, তিতীয়
এফাং তৃতীয় ুযস্কোয ঘদওয়ো যফ I
৬) গতবছপ্টরর পুরস্কার প্রাপকপ্টদর এইবছর পুরস্কার প্রদান করা হপ্টব।

7) ককান সমসযা হরল বননবলবিত ই-ঘভইর এ ফো ঘটতরযপোন কযয ঘমোগোযমোগ কযযত যফ I
(ই-ঘভইর: vcfwcompetition2021@gmail.com ) ( ঘপোন নম্বয : 9831398334/ 9830304258)
৮) ঘকোযনো ঘযজিযেন তপ রোগযফ নো I
৯) ভস্ত প্রততযমোতগতোয়তফচোযযকয তদ্ধোন্ত চুোন্তফযর ধোম যফ।
ভ
১০) প্রততযমোতগতোটটযত ঘকফরভোত্র স্নোতক স্তযযয োত্র- োত্রীযো অাংগ্রণ কযযত োযযফ।

