
 

 

নববারাকপুর  প্রফুল্লচন্দ্র মহাববদ্যালয়  

 

সাাংসৃ্কবিক প্রবিয াবিিা, ২০২১  

িাবরখঃ ১০/০৬/২০২১, সময় : দুপুর ১২ টা  

প্রবিয াবিিার ববষয় : সাংিীি, নৃিয, প্রবন্ধ , িাৎক্ষবিক বকৃ্তিা, অঙ্কন।  

     বনবদ্ি ষ্ট রবীন্দ্র সঙ্গীি :  – 

               ১) তিতির-অবগুণ্ঠনে বদে িব ঢাতি  ২) িহন ঘন ছাইযলা িিন ঘনাইয়া 

               ৩) মমার ভাবনাযর বক হাওয়ায় মািাযলা , ৪) আবি ঝযরা ঝযরা মুখরও বাদ্ল বদ্যন  

 বনবদ্ি ষ্ট মলাক সাংিীি  : – 

                            ১) মসাহাি চাাঁ দ্বদ্বন ধবন নাযচা মিা মদ্বখ  

                            ২) ববল ও ননদ্ী  আর দুমুয া  চাল মফযলযদ্ হাাঁ বিযি  

                           ৩) আমায় ডুবাইবল মর,  ৪) শাল িযল মবলা ডুববল  

বনবদ্ি ষ্ট নৃিয :– 

                রবীন্দ্র নৃিয- ১) এযসা শ্যািলও সুন্দরও,   ২) অন্ধকাযরর উৎস হযি  

                                 ৩) হৃদয় আিার োতিনর আতিনি , ৪) শ্াওেও গগনে ঘ ার  ে টা   

               মলাক নৃিয -১) সুন্দরী কমলা, ২) বমলন হযব কি বদ্যন  

৩) ববহুযর লিি, মধুযর লিি, ৪) নাও ছািাইয়া মদ্  

প্রবযন্ধর ববষয় / Topics of Essay writing :- 

১) অবিমারী, সামাবিক দূরত্ব  ও মানববক সম্পকি  /  Pandemic, social distancing and human 

relationship 

২) অনলাইন বশক্ষি :  সমসযা ও সম্ভাবনা / Online teaching: problems and possibilities 



 

 

অঙ্কযনর ববষয় / Topics of Drawing:– 

১) ববশ্ব উষ্ণায়ন / Global warming,  

২) িল সঙ্কট- িল সাংরক্ষি  / Water crisis and water preservation 

িাৎক্ষবিক বকৃ্তিার:– বকৃ্তিার  ববষয় প্রবিয াবিিার সময় িানাযনা হযব ।  

 

অনুষ্ঠাযনর বনয়মাবলী 

প্রবিয াবিিার িাবরখ – ১০/০৬/২০২১ 

প্রবিয াবিিার সূচনা  – দুপুর ১২টা  

১)  সমূ্পিি প্রবিয াবিিাটি অনলাইযন হযব। 

২) প্রবিয াবিিায় নাম িমা মদ্ওয়ার মশষ িাবরখ- ০৭/০৬/২০২১  

৩) গুগুল ফযমির মাধযযম নাম নবিভুক্ত করযি হযব। ফযমির বলঙ্ক মদ্ওয়া হলঃ 

https://forms.gle/uaH6kKXbGHm1eG99A  

৪) প্রযিযক প্রবিয ািী সবিাবধক বিনটি প্রবিয াবিিায় অাংশ বনযি পারযব। 

৫) সঙ্গীযির মক্ষযে, িাবলকাভুক্ত রবীন্দ্রসাংিীি  অিবা মলাকসাংিীি  এর মযধয মিযক ম যকাযনা একটি 

পবরযবশন করযি পারযব। 

৬) নৃযিযর মক্ষযেও, রবীন্দ্রনৃিয ও মলাকনৃযিযর মযধয মিযক ম যকাযনা একটি পবরযবশন করযি হযব। 

৭)  ০৭/০৬/২০২১ িাবরযখর মযধযই  ারা নৃিয, সাংিীি ববভাযি নাম বদ্যি ইচু্ছক িারা িাযদ্র উপস্থাপনার 

বভবডও মমল কযর পা াযব। মমল আইবড বনযচ প্রদ্ত্ত হযয়যছ।  

৮) েৃিয ও সংগীি উপস্থাপে তিতিওর সববাতিি আয়িে ২৫ mb হনল ঘিল িরনব। যতদ ২৫ mb র ঘবতশ্ হয় 

িনব গুগল ড্রাইনি আপনলাি িনর তলঙ্ক ঘশ্য়ার িনর access to all িরনি হনব, িনবই আিরা 

ঘদখনি পারব।   

৯) প্রবন্ধ দুহািার শযের মযধয বলখযি হযব।  

১০) প্রবন্ধ ও অঙ্কন মমল কযর বদ্যি হযব। মমল আইবড বনযচ প্রদ্ত্ত হযয়যছ।  

https://forms.gle/uaH6kKXbGHm1eG99A


 

 

১১) culturalcommitteenbpcm@gmail.com এই মমল আইবড মি পা াযি হযব। 

১২) িাৎক্ষবিক বকৃ্তিা সরাসবর উপস্থাপনা করযি হযব। এই প্রবিয াবিিার সময়সীমা দু-বমবনট।  

  ১৩) প্রবন্ধ ও অঙ্কি এর মুবিি সাংস্করি (hardcopy) কযরানা পবরবস্থবি স্বাভাববক হযল মহাববদ্যালযয় এযস 

িমা বদ্যি হযব। 

১৪) প্রবিয ািীযদ্র মিযক সিযিা ও স্বকীয়িা কাময।   

১৫) অনুষ্ঠাযনর  বলাংক পযর িানাযনা হযব। 

১৬) প্রবিয াবিিার মক্ষযে ববচারকযদ্র বসদ্ধান্তই চূিান্ত বহসাযব ববযববচি হযব।  

 
 

 

 
 

 

 
 

---- 

ঘযাগানযাগ - ৭০৪৪০৭৫৪৯০, ৯০৩৮১১৬০১৬, 

                   ৭৫৯৫৯৫৪৯৮৪, ৯৪৭৪৭২২৩৫১ 

 

 

   


