বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেন
৩৯, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলকাতা – ৭০০০০৬

বিদ্যাসাগর স্মৃতি পুরস্কার প্রতিযোগিতা
২০২২
আগামী ২৬শে সেপ্টেম্বর, ২০২২ পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র
বিদ্যাসাগরের ২০২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমাদের
কলেজের উদ্যোগে ভগবতী দেবী সভাগৃহে (৩৯, শঙ্কর
ঘোষ লেন, কলকাতা – ৭০০০০৬) একটি মনোজ্ঞ
অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিদ্যাসাগর স্মৃতি পুরষ্কার প্রদান করা
হবে। এই উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কলেজের আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের নিম্মোক্ত প্রতিযোগিতাগুলিতে অংশগ্রহণের
জন্য আহ্বান করা হচ্ছে।

প্রতিযোগিতার বিষয়সমূহ

পোস্টার অঙ্কন
বিষয় : ঔপনিবেশিক শাসক ও তৎকালীন সমাজ সংস্কারকদের
সম্পর্ক
তারিখ : ২৪-০৮-২০২২
সময় : সকাল ১১টা থেকে ১টা

ছোট গল্প লিখন

(বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি ও সংস্কৃ ত – যে কোন ভাষায় লেখা যাবে ২৫০ শব্দে)

ছোট গল্পের শিরোনাম :
বাংলা : বর্ত মান শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে ছাত্র ও বিদ্যাসাগরের মধ্যে কথোপকথন
নির্ভ র একটি ছোট গল্প
ইংরেজি : A Short Story based on face to face interaction of a student
with Vidyasagar regarding contemporary education system
হিন্দি : आज की शिक्षा व्यवस्था को लेकर छात्र व विद्यासागर के बीच कथोपकथन
সংস্কৃ ত : "अधुना शिक्षाव्यवस्थायां भुमिका- इति विषये विद्यासागर- छात्रयोर्मध्य
युक्तिपूर्णः संलापः"।
তারিখ : ২৪-০৮-২০২২
সময় : সকাল ৯.৩০ থেকে ১০.৩০

সংক্ষিপ্ত নাটক
বিষয় : মহিলাদের অধিকার ও বিদ্যাসাগর
তারিখ : ০৬-০৯-২০২২
সময় : সকাল ৯টা
*প্রতি নাটকের জন্য বরাদ্দ ১০ থেকে ১২ মিনিট
*প্রত্যেক কলেজ থেকে একটি গ্রুপই নাটকে অংশ নিতে পারে
এবং প্রতি গ্রুপে সর্বোচ্চ চার জন প্রতিযোগী অংশ নিত পারবে।

ক্যুইজ :
বিষয় : ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন
India’s Independence Movement
তারিখ : ৩০-০৮-২০২২
সময় : সকাল ৯টা

গান
আমার মুক্তি আলোয় আলোয়
ওঠো গো ভারত লক্ষ্মী
ओ मेरे देश की माटी
·ओ री चिरैया
তারিখ : ২৬-০৮-২০২২
সময় : সকাল ৯টা

নিয়মাবলী
১. একজন প্রতিযোগী সর্বাধিক দুটি প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে
পারবে। প্রত্যেক বিভাগে প্রতিযোগিতার জন্য আলাদা আলাদা
রেজিস্ট্রেশন করতে হবে।
২. অংশগ্রহণের জন্য আবেদন পত্র জমা দেবার শেষ তারিখ ২২শে
আগস্ট, ২০২২
৩. প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকেই শংসাপত্র প্রদান করা হবে।
৪. প্রতিটি প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার দেওয়া হবে।
৫. প্রতিটি প্রতিযোগিতা কলেজের নবনির্মিত ভবনে অনুষ্ঠিত হবে।
৬. প্রতিযোগিতার দিন প্রতিযোগীকে বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেন-এ
সকাল ৯টার মধ্যে নিজেদের কলেজ আইকার্ড সহ আসতে হবে।
৭. নাম নথিভুক্তির জন্য ২২শে আগস্ট, ২০২২-এর মধ্যে গুগল ফর্ম
লিঙ্কের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে।
৮. কোন রেজিস্ট্রেশন ফি লাগবে না।

যোগাযোগ
ফোন : 9477628867 / 8910299293
ই-মেল : vcfwcompetition2022@gmail.com
ওয়েব সাইট : www.vcfw.org

রেজিস্ট্রেশন
Click here
https://forms.gle/96BMVDhGRDyBQBZz5

QR Code Scan For Registration

For Google
location of Our
College please
double click on
direction

Vidyasagar College For Women
39, Sankar Ghosh Lane, Kol-6
Celebrates
202 Birth Anniversary of
Pandit Iswar Chandra Vidyasagar

Inter-College Competition 2022

Vidyasagar Memorial Prize
Song
26.08.22

Story Writing

Poster
24.08.2022

24.08.22

Quiz

Drama

30.08,22

06.09.22

Last date of Registration : 22-08-2022
Venue : Vidyasagar College For Women (New Building)

Every event will be held Offline

For Registration: Click here
https://forms.gle/96BMVDhGRDyBQBZz5
Email : vcfwcompetition2022@gmail.com

Contact Number :9477628867 / 8910299293

For Details visit : www.vcfw.org

No Registration Fee

