ময়না িড় কেলজ

িব
িশ

াথ স ােহর

ি
িতেযািগতার িনয়মাবলী

(Regulation Pertaining to Students’ Week Celebration)
তািরখঃ ৩০-১২-২০২১

িনেদিশকা ও িনয়মাবলী

তািরখ

িতেযািগতার
নাম

িনেদিশকা ও িনয়মাবলী

িবষয়ঃ “ছা -ছা ীেদর সহায়তায় রাজ সরকােরর ভূ িমকা”

০১/০১ এবং
০২/০১
(শিন ও
রিববার )

ব
িতেযািগতা





ব ট PDF আকাের গল ফেমর মাধ েম িনেচর িলংেক
জমা করেত হেব।
গল ফম িলংকঃ https://forms.gle/CkSw7iRgudxeFAZS7
বে র ওপের মাবাইল ন র লখা আবশ ক।
০১/০১/২০২২ তািরেখ িলংেক
েবশ করা যােব;
০২/০১/২০২২ তািরেখর মাঝরােত িলংক ব হেয় যােব।
বে র ভাষাঃ বাংলা, ইংরা জ অথবা িহ ।
ও পির ার হােতর লখায় ব ট ৫০০ শে র মেধ
শষ করেত হেব।

িবষয়ঃ ‘ তামার চােখ লক ডাউনʼ
বেস আঁেকা
িতেযািগতা
(১১-৩০ থেক
১২-৩০)





অংশ হেণ ই ক সম
িতেযাগীেক কেলেজ উপি ত
হেয় ১১-১৫ʼর মেধ অধ াপক রামান কাপািসয়ার কােছ
নাম নিথভ করেত হেব।
অ ন সাম ী ও আট পপার িতেযাগীেকই আনেত হেব

০৩/০১
(েসামবার)

পা ার
িতেযািগতা
(০১-০০ থেক
০৩-০০)

িবষয়ঃ ১)
ও সু পিরেবশ
২) সরকাির সামা জক কে র সুিবেধ
৩) কেলজ ক া ােস কািভেডর মান তা িবিধ
(েযেকােনা এক ট )






০৪/০১
(ম লবার)

ব াডিম ন
িতেযািগতা
(১২-৩০ থেক )





অংশ হেণ ই ক সম
িতেযাগীেক কেলেজ উপি ত
হেয় ১২-৪৫ʼর মেধ অধ ািপকা সুেদ া বসুর কােছ নাম
নিথভ করেত হেব।
একজন িতেযাগী এক ট পা ার িনমাণ করেব। যেকােনা
এক ট িবষয় বেছ িনেত হেব।
অ ন সাম ী ও আট পপার িতেযাগীেকই আনেত হেব।

উৎসাহী িতেযাগী কেলেজর শারীর িশ া িবভােগর সােথ
যাগােযাগ কের নাম নিথভ কের নেব।
শারীর িশ া িবভােগর িশ কেদর কােছ খলার িবিধ ও িনয়ম
সং া সব তথ জেন িনেত হেব।
িতেযািগতা ট কেলজ ময়দােন অনু ত হেব।
িতেযাগীরা িনজ র ােকট িনেয় আসেব।

সাধারণ িবষয়ঃ সরকাির

ক

(িনিদ িচরকূেটর িবিভ িবষয় িল উি িখত সাধারণ িবষেয়র
ভতেরই সীমাব থাকেব )

০৫/০১
(বুধবার)

তাৎ িণক
বক্তৃ তা
িতেযািগতা



(০১-০০ থেক )







উৎসাহী িতেযাগীেক অধ াপক মধুসূদন কমকােরর সে
যাগােযাগ কের আগাম নাম নিথভ করেত হেব।
িনিদ িবষয় বলার জন
েত ক িতেযাগী মাট ৬ িমিনট
(৫+১, এই িহেসেব ) সময় পােব।
পাে
রাখা িচরকূট থেক
িতেযাগীেক একট িচরকূট
বাছেত হেব। িবষয় মেনামত না হেল িতেযাগী আেরক ট
িচরকূট বাছেত পাের। ি তীয় বাছাই চূ ড়া বেল গণ হেব
এবং কােনা পিরি িতেতই স তৃ তীয়বার বাছার সুেযাগ পােব
না।
ি তীয় িচরকূট বাছার পর থম িচরকূেটর িবষয় বািতল বেল
গণ হেব।



স ীত
িতেযািগতা
(১২-০০ থেক )








উৎসাহী িতেযাগীরা অধ ািপকা শবরী মুেখাপাধ ােয়র কােছ
নাম নিথভ করােব।
একজন িতেযাগী িতন ট িবভােগই নাম নিথভ
করােত
পারেব।
িতেযাগী িনেজর গান িনেজই িনবাচন কের িনেত পারেব।
কেলেজ হারেমািনয়াম এবং তবলার ব ব া থাকেব।
িতেযাগীেকই স তকারী আনেত হেব।
সে ে ,
স তকারী কেলেজর ছা -ছা ী না হেল তাঁর সকল দািয়
িতেযাগীেকই িনেত হেব।
রবী এবং নজ ল গীিতর
ে হারেমািনয়াম এবং তবলা
ছাড়া অন য ব বহার না করাই
য়।
লাকগােনর
ে
দাতারা এবং বাঁিশ ব বহার করা যেত
পাের।

০৬/০১
(বৃহ িতবার)

নৃত
িতেযািগতা
(১২-০০ থেক )







কুইজ
িতেযািগতা
(০১-০০ থেক )




উৎসাহী িতেযাগীরা অধ ািপকা পািপয়া দেবর কােছ নাম
নিথভ করােব।
একজন িতেযাগী দু ট িবভােগই অংশ হণ করেত পারেব।
কােনা িবভােগই িনিদ কােনা গান নই। িতেযাগী িনজ
পছ অনুযায়ী গান িনবাচন করেব।
িতেযাগীর িনজ
মাবাইল ফােন আনা গান কেলেজর
িমউ জক িসে েম বাজােনা হেব।
য িতেযাগী দু ট িবভােগ অংশ হণ করেব, স কি উম
পিরবতেনর জন সাং ৃ িতক শাখার দািয়
া
িশ কিশি কার সে
যাগােযাগ করেব। কেলজ ব ব া করেব।

উৎসাহী ছা -ছা ীরা িবভাগীয় ধােনর সে
যাগােযাগ
কের নাম নিথভ করােব।
িবভাগীয় ধােনর িস াে
দুʼজন কের িতেযাগী িনেয়
এক ট কের দল হেব।
কু ইজ
র আেগ িবচারক ম লী সিব াের কু ইজ
সং া
সম
িনয়মাবলী ও পিরচালন প িত
িত ট
িতেযাগী দলেক জািনেয় দেবন।

িবঃ ঃিত ট




উপযু

িতেযািগতার

ে

িবচারেকর িস া ই চূ ড়া

িতেযাগীর অভােব কােনা

বেল িবেবিচত হেব।

িতেযািগতােক বািতল করার

মতা িবচারক ম লীর

থাকেব।


সফল
(



িতেযাগীেদর নাম

ঘাষণা ও তােদরেক পুর ৃ ত করার িদনঃ ০৭/০১/২০২২

বার )।

এই িব

ি র পেরও কা র কােনা িবষেয় িকছ জ

যাগােযাগ করেত হেব।

াস থাকেল সাং ৃ িতক শাখার সে

ভার া

অধ

ময়না িড় কেলজ
জলপাই িড়

