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                                          *ন োটিশ*  

 

 
কোলিযোচক কনিনের কোিচোরোি কলিটির উন্যোনে ভোরতবনষের ৭৫ তি স্বোধী তো বষে স্মোরক  প্রোগ্রোিনক সোিন  প্রনে ও ২০২২ সোনির প্ তোলে সুভোষচন্দ্র  বসুর 

েন্ম েযন্তী এবং রেোতন্ত্র ল্বস পোি  উপিনে ২৬ প্শ েো ুযোলর সন্ধ্যো ছযটোর সিয একটি সোংসৃ্কলতক সন্ধ্যোর আনযোে  করো হনযনছ।  ল ম্নলিলেত কিেসূলচ গুলি 

আন্তেে োলতক পদ্ধলতনত (অ িোই  প্িোনে) অ ুলিত হনব। 

 
 ১) *_লবতকে  রলতন োলেতো:_* লবষয-  

সভোর িনত " *সোিোলেক িোধ্যনির (Social Media) ব্যবহোর ছোত্র ছোত্রীন্র ভলবষযৎ েড়োর পনে অন্তরোয  য" ।*  

পনে ও লবপনে ২ ে  কনর প্িোট চোর প্েোড়ো ছোত্র ছোত্রী এই লবতনকে  অংশ প্ নব। ক)  ে: সুব্রত কুিোর ্োস, ইনকো লিক্স লেপোটে নিন্ট, ে) ে: িুেতবো েোিোি, 

এরোলবক লেপোটে নিন্ট, ে)  ে: প্সোনিলরতো পণ্ডো, েুিলে লেপোটে নিন্ট,  ও ঘ) প্িৌসুিী সরকোর , এেুনকশ  লেপোটে নিন্ট এক প্েোড়ো কনর ছোত্র ছোত্রী রস্তুত করনব । 

 
 ২) *_বক্তবয রলতন োলেতো_* (ছোত্র-ছোত্রীন্র ে য) লবষয- * ো ো ভোষো  ো ো িত  ো ো পলরধো , লবলভন্র িোনে প্্ে লিি  িহো * "। 

 
 এই লবষনয এক ে  কনর ছোত্র ছোত্রীনক রস্তুত করনব , ক) এ প্ক ফেিুি হক, ইংলিশ লেপোটে নিন্ট,  সোনযি আহনি্,  ইংলিশ লেপোটে নিন্ট ও  আলসফ ইকবোি 

এেুনকশ  লেপোটে নিন্ট।  

 
৩)  *_বক্তবয রলতন োলেতো_* (ছোত্র-ছোত্রীন্র ে য) লবষয-  

" *সোম্প্র্োলযক সম্প্রীলত ও প্ তোেী সুভোষ চন্দ্র বসু" ।* এলবষনয একে  কনর ছোত্র ছোত্রীনক রস্তুত করনব  ,  লবেযো লিশ্র, পলিটিকযোি সোইন্স লেপোটে নিন্ট,  ে: 

প্সৌরভ িেুি্োর, প্কলিলি লেপোটে নিন্ট এবং  লেযোউি হক, প্বঙ্গলি লেপোটে নিন্ট। 

  
 _লবতকে  ও বক্তনবয  োরো অংশগ্রহণ করনব তোন্র পুরষৃ্কত করো হনব।_  

 
 অংশগ্রহণ করনত ইচু্ছক ছোত্রছোত্রীন্রনক রোষ্ট্রলবজ্ঞো  লবভোনের লশেক ও কোিচোরোি কলিটির ক নভ োর, েনে  কুিোর বোরুই িহোশয এর সোনে প্ োেোন োে করনত 

বিো হনচ্ছ। 

 
 ৪) *কু যইে রলতন োলেতো*  

(গুনেোি ফরনির িোধযনি অ িোই ) ছোত্র-ছোত্রীন্র ে য ।লবষয - *ভোরনতর স্বোধী তো সংগ্রোি আনদোি *    

তোলরে-  ২৮ প্শ েো ুযোলর  

পলরচোি োয ে: প্সোি োে হোি্োর, লেওগ্রোলফ লেপোটে নিন্ট । 

 

 
েক্টর  লেবর রহিো  অধযে কোলিযোচক কনিে 


