
সাধারণ নিয়মাবলী 

১. প্রতিয োতিিোয় অংশগ্রহণকোরী ছোত্র-ছোত্রীরো অবশযই কযেযের পতরচয় পত্র তিযয় আসযব। 

২.  োরো একোতিক প্রতিয োতিিোয় অংশগ্রহণ কযরছ-  িোযের েোিোযিো হযে  থোক্রযে ফয োগ্রোতফ ও পপোস্টোর কতিটিশি, প্রবন্ধ প্রতিয োতিিো ও বকৃ্তিো 

অিুতিি হযব। 

৩.  োরো ফয োগ্রোতফ ও পপোস্টোর প্রতিয োতিিোয় অংশগ্রহণ কযরছ িোযের ১২ িোতরযে পবেো এক োর েযিয কযেযে আসযি হযব। 

৪. প্রবন্ধ প্রতিয োতিিোর সেয় তবকোে – ৩.০০। 

৫. বকৃ্তিো প্রতিয োতিিোর সেয়- তবকোে - ৪.০০। 

 

তবভোি অিুসোরী তিয়েোবেী- 

প াস্টার  

১. পপোস্টোর প্রেশশিী হযব ১৭ িম্বর কযে। 

২.  পপোস্টোর হযব প্রেত্ত তবষয় অিুসোরী। 

৩.আঁকো পপোস্টোর কযেযে এযস েেো পেযব কযেযে বযস পপোস্টোর আঁকতে হযব িো। 

৪. পপোস্টোযরর েোপ হযব A0  

৫. পপোস্টোর প যকোযিো েোিযযেই আঁকো প যি পোযর। 

৬. পপোস্টোযরর একটি গুণ উযেশযেূেকিো পসটি প্রতিয োিীযের পেয়োে রোেযি অিুযরোি করো হযে। তবষয়টির গুরুত্ব পতরসু্ফ  করযি প্রযয়োেযি অতি 

সংতেপ্ত উদৃ্ধতি বো বক্তবয  ুক্ত করো প যি পোযর। 

৭. পপোস্টোর  োরো েেো পেযব িোরো পপোস্টোযর তিযেযের িোে কযেযের িোে অবশযই উযেে করযব । 

ফট াগ্রানফ 

১. ফয োগ্রোফ প্রেশশিী হযব ১৭ িম্বর কযে। 

২. প্রেত্ত তবষয় অিুসরণ  করযি হযব। 



৩. ছতব ফয ো পপপোযর তপ্রন্ট কযর েেো পেযব । 

৪.ছতবর েোপ হযব- ৫×৭ । 

৫. ছতবটি অবশযই তিেস্ব হযি হযব। 

৬. ফয োগ্রোতফ প্রতিয োতিিোয়  োরো ছতব েেো পেযব, ফয োগ্রোযফর উযটোতেযক  তিযেযের িোে কযেযের িোে অবশযই উযেে করযব । 

প্রবন্ধ প্রনিট ানিিার নিয়মাবলী 

১.প্রবন্ধ অিুতিি হযব ২৪ িম্বর কযে। 

২. প্রবযন্ধর েিয প্রযয়োেিীয় কোিেপত্র কযেে পথযক পেওয়ো হযব। 

৩. প্রবন্ধ  শব্দ সংেযো  ৫০০। 

৪. প্রবন্ধ কযেযে এযস তেেযি হযব । 

৫. সেয়সীেো ৪৫ তেতি । 

৬. পেেোর েিয পপি ইিযোতে প্রতিয োিীযক আিযি হযব। 

 বকৃ্তিা  

১.অিুতিি হযব ২৪ িম্বর কযে। 

২. প্রেত্ত তবষয় অবেম্বি করযি হযব। 

৩. তিি তেতিয র েযিয বক্তবয প্রস্তুি করযি হযব। 

৪. দু তেতি  পর একটি ঘন্টো ধ্বতির সোহোয য  বোতক এক তেতি  সেয় সিযকশ  সিকশ  কযর পেয়ো হযব। 


