
িবদ�াসাগর �িৃত পরু�ার �িতেযািগতা 
২০২২

আগামী ২৬�শ �সে��র, ২০২২ পি�ত ঈ�রচ�
িবদ�াসাগেরর ২০২তম জ�বািষ�কী উপলে�� আমােদর
কেলেজর উেদ�ােগ  ভগবতী �দবী সভাগেৃহ (৩৯, শ�র
�ঘাষ �লন, কলকাতা – ৭০০০০৬) এক� মেনা�
অনু�ােনর মাধ�েম িবদ�াসাগর �িৃত পরু�ার �দান করা
হেব। এই উপলে�� িবিভ� কেলেজর আ�হী ছা�-
ছা�ীেদর িনে�া� �িতেযািগতা�িলেত অংশ�হেণর
জন� আ�ান করা হে�।

িবদ�াসাগর কেলজ ফর উইেমন
৩৯, শ�র �ঘাষ �লন, কলকাতা – ৭০০০০৬



�ছাট গ� িলখন
 (বাংলা, ইংেরিজ, িহি� ও সং�� ত – �য �কান ভাষায় �লখা যােব ২৫০ শে�)

�ছাট গে�র িশেরানাম :
বাংলা : বত�মান িশ�া ব�ব�া িনেয় ছা� ও িবদ�াসাগেরর মেধ� কেথাপকথন

 িনভ� র এক� �ছাট গ�

ইংেরিজ : A Short Story based on face to face interaction  of  a  student 

with Vidyasagar regarding contemporary education system

িহি� : आज क� �श�ा �व�ा को लेकर छा� व �व�ासागर के बीच कथोपकथन 

সং�� ত : "अधुना �श�ा�व�ायां भु�मका- इ�त �वषये �व�ासागर- छा�योम��य

 यु��पूण�ः संलापः"।

তািরখ : ২৪-০৮-২০২২
সময় : সকাল  ৯.৩০ �থেক  ১০.৩০

�িতেযািগতার িবষয়সমহূ 
 

�পা�ার  অ�ন
 
 িবষয় : ঔপিনেবিশক শাসক ও তৎকালীন সমাজ সং�ারকেদর

 স�ক�
তািরখ : ২৪-০৮-২০২২
সময় : সকাল ১১টা �থেক ১টা



 
 

িবষয় :  মিহলােদর অিধকার ও িবদ�াসাগর

তািরখ : ০৬-০৯-২০২২

সময় : সকাল ৯টা

*�িত নাটেকর জন� বরা� ১০ �থেক ১২ িমিনট 

*�েত�ক কেলজ �থেক এক� �পই নাটেক অংশ িনেত পাের 

এবং �িত �েপ সেব�া� চার জন �িতেযাগী অংশ িনত পারেব। 

সংি�� নাটক 

 
িবষয় : ভারেতর �াধীনতা আে�ালন 

 India’s Independence Movement

তািরখ : ৩০-০৮-২০২২

সময় : সকাল ৯টা

কু�ইজ :



গান   
আমার মুি� আেলায় আেলায়

ওেঠা �গা ভারত ল�ী

ओ मेरे देश क� माट�

·ओ री �चरैया

তািরখ : ২৬-০৮-২০২২

সময় : সকাল ৯টা

িনয়মাবলী
১. একজন �িতেযাগী সব�ািধক  দ�ু �িতেযািগতায় �যাগদান করেত
পারেব। �েত�ক িবভােগ �িতেযািগতার জন� আলাদা আলাদা
�রিজে�শন করেত হেব।
২. অংশ�হেণর জন� আেবদন প� জমা �দবার �শষ তািরখ ২২�শ
আগ�, ২০২২
৩. �েত�ক অংশ�হণকারীেকই শংসাপ� �দান করা হেব।
৪. �িত� �িতেযািগতায় �থম, ি�তীয় ও তৃতীয় পরু�ার �দওয়া হেব।
৫. �িত� �িতেযািগতা কেলেজর নবিনিম�ত ভবেন অনিু�ত হেব।
৬. �িতেযািগতার িদন �িতেযাগীেক িবদ�াসাগর কেলজ ফর উইেমন-এ
সকাল ৯টার মেধ� িনেজেদর কেলজ আইকাড�   সহ আসেত হেব।
৭. নাম নিথভ�ি�র জন� ২২�শ আগ�, ২০২২-এর মেধ� �গল ফম�
িলে�র মাধ�েম �রিজে�শন করেত হেব। 
৮. �কান �রিজে�শন  িফ লাগেব না।
 



�যাগােযাগ 
�ফান : 9477628867 / 8910299293
ই-�মল : vcfwcompetition2022@gmail.com
ওেয়ব সাইট : www.vcfw.org

�রিজে�শন 

https://forms.gle/96BMVDhGRDyBQBZz5

Click  here

QR Code Scan For Registration

For Google
location of Our
College please
double click on

direction 

https://forms.gle/96BMVDhGRDyBQBZz5


Vidyasagar College For WomenVidyasagar College For WomenVidyasagar College For Women
39, Sankar Ghosh Lane, Kol-639, Sankar Ghosh Lane, Kol-639, Sankar Ghosh Lane, Kol-6

Celebrates
 202 Birth Anniversary of 

Pandit Iswar Chandra Vidyasagar 

Inter-College Competition 2022

Vidyasagar Memorial PrizeVidyasagar Memorial Prize
Story WritingSong

Quiz

Poster
 

Every event will be held Offline

For Details visit : www.vcfw.org

For Registration: Click here
https://forms.gle/96BMVDhGRDyBQBZz5
 
 
Email : vcfwcompetition2022@gmail.com 
Contact Number :9477628867 / 8910299293

No Registration Fee

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

Drama
24.08.202224.08.22

06.09.2230.08,22

26.08.22

https://forms.gle/96BMVDhGRDyBQBZz5

