INTER-SCHOOL CULTURAL COMPETITION

Organised by

Near BisharparaKodaliya Rly Stn

For Registration:
(Click here)
DATE & TIME:
28,29 & 30th JUNE , 2021
(12 NOON onwards)
PLATFORM : Google meet

আন্ত : তিিযোিয় সোংস্কৃতিক প্রতিয োতিিো
আযয়োজক

নি িযোরোকপুর প্রফুল্ল চন্দ্র মহোতিিযোিয়
Events

সঙ্গীি

আিৃতি
িোৎক্ষতণক
িক্তৃিো
অংকন
নৃিয

SINGING
প্রতিয োতিিোর তিিরণ

Registration link:
https://forms.gle/Wq4D4
MvNsx6zY7g87
প্রিন্ধ
তিখন

ONLY FOR 11th &
12tH STANDARD
STUDENTS

ESSAY
WRITING

RECITATION

EXTEMPORE

DRAWING

DANCING

Last date of Registration:
24.06.2021

নোম নতিভু ক্তকরযণর শেষ তিন:
২৪.০৬.২০২১

Helpline Numbers:
For General query call & registration: 6291215861, 8017050438
Drawing competition : 9830140396
Essay Competition : 9163621368
Dance Competition : 9831318294
Music Competition : 9051837372
Recitation Competition: 8100580561

Rules and Regulations of the Inter-School Cultural Competition 2021
1. The entire competition will be held online.
2. The contestants will have to register themselves by filing up the Google form
(click here) No videos will be accepted for the competition in case of nonregistration.
3. This competition is open only to the students of class XI and XII of the 2020-21
academic session.
4. Each contestant can participate in a maximum of three events. In such a case
they will have fill up separate Google form for each of the category and will have to
mail their presentation separately to the respective email Ids as mentioned below.
5. Every contestant (except those participating in extempore competition) will have
to mail their content (scan/photo for drawing and essay, video for dance, song and
recitation) of their presentation to the specified e-mail ID within 24.06.21. The
contestants will have to mention their name, class and the name of their school in
the subject of the e-mail and in the video file name while sending their mail.
6. In case the size of the video exceeds 25 MB, please call the specified helpline
number for that event for assistance.
7. Besides that, they will also have to be virtually present during the online event
during which their presentations will be broadcasted.
8. Send e-mails to:
Dance competition- nbpcm.icc.dance@gmail.com ;
Singing competition- nbpcm.icc.music@gmail.com;
Drawing competition- nbpcm.icc.drawing@gmail.com;
Essay competition- nbpcm.icc.essay@gmail.com;
Recitation competition- nbpcm.icc.recitation@gmail.com
9. The contestants will have to mention their name, their class and the name of the
school in their drawing sheet and essay paper.
10. The time limit for dance/song/recitation is three minutes. For the dance, song,
recitation and drawing competition, the contestants can choose any song, dance,
recitation and drawing as per their own choice.
11. The word limit for the essay competition is 2000 and it can be written in either
Bengali or English. For essay competition, any one of these two topics may be
chosen – a) Pandemic and social distancing, b) Ecosystem restoration
12. The extempore speech will have to be presented live and the time limit is two
minutes.
13. The decision of the judges will be considered as final and absolute.
14. The last date for registration and for the sending of the video is 24.06.21.

নিয়মাবলী ও নির্দে নিকা
১। সম্পূর্ে প্রনির্ ানিিাটি অিলাইি মাধ্যর্ম হর্ব।
২। গুগুল ফর্মের মাধ্যর্ম িাম িনিভু ক্ত করর্ি হর্ব (click here) িাম িনিভু ক্ত িা
কর্র নভনিও পাঠার্ল আর্বদি মঞ্জুর করা হর্ব িা।
৩। এই প্রনির্ ানিিা ককবলমাত্র ২০২০-২১ নিক্ষাবর্ষের একাদি ও দ্বাদি কের্ীর
ছাত্রছাত্রীর্দর জিয।
৪। প্রর্িযক প্রনির্ ািী সবোনধ্ক নিিটি প্রনির্ ানিিায় অংি নির্ি পারর্ব। একানধ্ক
ইর্ভর্ে অংি নির্ি পৃিক পৃিক গুিল ফমে ভনিে করর্ি হর্ব ও পৃিক কমইল কর্র
নভনিওগুনল পাঠার্ি হর্ব।
৫। প্রর্িযক প্রনির্ ািী ( িাৎক্ষনর্ক বক্তৃিা ছাড়া) িার্দর উপস্থাপিা আিামী ২৪
জুি ২০২১ িানরর্ের মর্ধ্য (প্রবন্ধ ও অঙ্কর্ির কক্ষর্ত্র স্ক্যাি/ফর্ া এবং িৃিয, সঙ্গীি
ও আবৃনির কক্ষর্ত্র নভনিও কর্র) নিধ্োনরি e-mail ID কি পাঠির্য় কদর্ব। কমইর্লর
সাবর্জর্ে ও নভনিও ফাইর্ল প্রনির্ ািীর িাম, ক্লাস, স্ক্ুর্লর িাম উর্েে করর্ি হর্ব।
৬। নভনিও কমইর্ল পাঠার্িার সময় িার আয়িি ২৫ mb এর কবিী হর্ল িা
নকভার্ব পাঠার্িা ার্ব জাির্ি কহল্পলাইর্ি কফাি করর্ি হর্ব।
৭। মূল অিুষ্ঠার্ি প্রনির্ ািীর্দর কপ্রনরি নভনিওগুনল চালার্িা হর্ব। ির্ব মূল
অিুষ্ঠার্ি প্রনির্ ািীর্দর অিলাইি মাধ্যর্ম উপনস্থি িাকর্ি হর্ব।
৮। নিধ্োনরি e-mail ID:
িৃিয প্রনির্ ানিিা - nbpcm.icc.dance@gmail.com;
সঙ্গীি প্রনির্ ানিিা- nbpcm.icc.music@gmail.com;
অঙ্কর্ প্রনির্ ানিিা - nbpcn.icc.drawing@gmail.com;
প্রবন্ধ প্রনির্ ানিিা - nbpcm.icc.essay@gmail.com ।
আবৃনি প্রনির্ ানিিা - nbpcm.icc.recitation@gmail.com ।
৯। অঙ্কর্ প্রনির্ ানিিার কক্ষর্ত্র আঁকার কাির্জ ও প্রবন্ধ প্রনির্ ানিিার োিায়
প্রনির্ ািীর িাম, ক্লাস ও স্ক্ুর্লর িাম উর্েে অবিযই করর্ি হর্ব।
১০। িাচ িাি আবৃনির সময়সীমা ৩ নমনি । িৃিয, সঙ্গীি, আবৃনি ও অঙ্কর্ এই সব
ইর্ভর্েগুনলর্ি প্রনির্ ািীরা ক মি েুনি িাচ, িাি, কনবিা এবং ছনবর নবষয় নিবোচি
করর্ি পারর্ব।
১১। প্রবন্ধ ইংর্রনজ অিবা বাংলা ক ককাি ভাষায় দু হাজার ির্ের মর্ধ্য নলের্ি
হর্ব। প্রবর্ন্ধর নবষয় এই দুইটির মর্ধ্য একটি কবর্ছ নির্ি হর্ব – ক) অনিমারী ও
সামানজক দূরত্ব, ে) বাস্তুিন্ত্র পুিরুদ্ধার
১২। িাৎক্ষনর্ক বক্তৃিা সরাসনর উপস্থাপি করর্ি হর্ব। এই প্রনির্ ানিিার সময়সীমা
দু নমনি ।
১৩। প্রনির্ ানিিার কক্ষর্ত্র নবচারকর্দর নসদ্ধান্তই চূ ড়ান্ত বর্ল নবর্বনচি হর্ব।
১৪। আিামী ২৪ কি জুি ২০২১ িানরর্ের মর্ধ্য িাম িনিভু ক্তকরর্ করর্ি হর্ব
এবং উপস্থাপর্া কমইল কর্র পাঠার্ি পাঠার্ি হর্ব।

