জািতর জনক ব ব ু শখ মু জবুর রহমােনর ৪৫ তম শাহাদাত বািষকী-১৫ আগ "জাতীয় শাক িদবস"
উদযাপন উপলে ফয়জুর রহমান আইিডয়াল ই ট টউট, ঢাকা কতৃক িণিভি ক ভাচয়াল
িতেযািগতা অনু ত হেব।

১ম, ২য় ও ৩য়

িণ ( Mªyc -ক)

িতেযািগতার িবষয় হেলা (১) হামদ বা নাত
(২) িদবেসর সােথ স িতপূণ কিবতা পাঠ
(৩) িচ াংকন (উ ু )
িশ াথীরা িনজ িনজ বাসায় থেক ণীিভি ক উপেরা ইেভ
েলােত অংশ হণ কের এ েলার
িভিডও ণীিভি ক ফইসবুক পইেজ আপেলাড করেব। আপেলাড কররার সময় িশ াথ েদর িনেজর
নাম, িণ, শাখা, রাল ও াে র নাম অবশ ই উে খ করেত হেব।
িচ াংকন েয়াজেন যার যার াে

জমা িদেত পারেব।

জমা বা আপেলাড দয়ার শষ সময় ১৫ই আগসট।

আগামী ১৫ আগ ,২০২০ , জািতর জনক ব ব ু শখ মু জবুর রহমােনর ৪৫তম শাহাদাত বািষকী ও
জাতীয় শাক িদবস -২০২০ উপলে ফয়জুর রহমান আইিডয়াল ই ট টউট, ঢাকা ভাচয়াল মাধ েম
িণ িভি ক িতেযািগতার আেয়াজন করেত যাে ।
িতেযািগতার িবষয়ঃ
৪থ ও ৫ম

িণঃ

১। হামদ/ নােত রাসুল সাঃ
২। িদবেসর সােথ স িতপূণ কিবতা আবৃি
৩। িচ া ন (উ ু )
৬ ও ৭ম

িণঃ

১। হামদ/ নােত রাসুল সাঃ
২। িদবেসর সােথ স িতপূণ কিবতা আবৃি
৩। রচনা িতেযািগতাঃ খাকা থেক ব ব ু (৬০০ শ )
আ হী িশ াথ রা বাসা থেক িনজ িনজ িণর ইেভ
েলােত অংশ হণ করেত পারেব। এ েলার
িভিডও বা িলিখত কে
িণিভি ক ফসবুক পইেজ আপেলাড িদেব। আপেলাড দয়ার সময়
ইেভে র নাম, িনেজর নাম , িণ , শাখা , রাল, া অবশ ই উে খ করেব।
উে খ , িশ াথ রা েয়াজেন রচনা বা িচ া ন িনজ িনজ াে
জমা বা আপেলাড দয়ার শষ সময় ১৫ আগ ,২০২০ ।

জমা িদেত পারেব ।

জািতর জনক ব ব ু শখ মু জবুর রহমােনর ৪৫ তম শাহাদাত বািষকী-১৫ আগ
িদবস উদযাপন উপলে ফয়জুর রহমান আইিডয়াল ই ট টউট, ঢাকা কতৃক
ভাচয়াল িতেযািগতা অনু ত হেব।

৮ম, ৯ম ও ১০ম

জাতীয় শাক
িণিভি ক

িণ ( Mªyc-M )

িতেযািগতার িবষয়:
(১) হামদ অথবা না' ত রাসূল (সা)
(২) িদবেসর সােথ সংগিতপূণ কিবতাপাঠ
(৩) রচনা

িতেযািগতা:

রচনার িবষয়: ব ব ু ও বাংলােদশ (৮০০ শ )।

িশ াথ রা িনজ িনজ বাসায় থেক িণিভি ক উপেরা ইেভ
েলােত অংশ হণ কের এ েলার
িভিডও িণিভি ক পইেজ আপেলাড দেব। আপেলাড দওয়ার সময় িশ াথ র িনেজর নাম, িণ ,
শাখা, রাল ও যার যার াে র নাম অবশ ই উে খ করেত হেব। রচনা িলেখ েয়াজেন যার যার াে
জমা িদেত পারেব।

জমা বা আপেলাড দয়ার শষ সময় ১৫ আগ

, ২০২০।

