
 

বিষয় - আিৃবি প্রবিয োবিিো 

প্রবিয োবিিোর িোবরখ – ১ লো জোনুয়োবর, ২০২২, বিলো ১২.৩০ বেযে বিলো ২.৩০ 

বনম্নবলবখি েবিিোগুবলর মযযে ব  বেোযনো এেটি আিৃবি েরযি হযি – 

ওরো েোজ েযর – রিীন্দ্রনোে ঠোকুর  

েোণ্ডোরী হুঁবিয়োর – েোজী নজরুল ইসলোম  

আঠোযরো িছর িয়স – সুেোন্ত ভট্টোচো য  

জন্মভূবম আজ – িীযরন্দ্র চযট্টোপোযেোয়  

 

✓ প্রযয়োজযন প্রবিয োিীরো বিপ্ট বেযখ আিৃবি েরযি পোরযি। 

✓ আিৃবির এেটি বভবিও েযর ১লো জোনুয়োবর, ২০২২ এর বিলো ১২.৩০ বেযে বিলো ২।৩০ টোর মযযে বনযম্ন উযেবখি বলঙ্কটিযি বিে 

েযর আপযলোি েরযি হযি –  

https://forms.gle/NGGFVakXipdPZjfX8 

✓ বভবিঊটি MP4 ফরমেোযট েরযি হযি এিং বভবিওটির সোইজ বেোযনোভোযিই 300 Mb এর অবযে হযি নো।  

 

 

বিষয় – বেিোত্মযিোযে সঙ্গীি প্রবিয োবিিো 

প্রবিয োবিিোর িোবরখ – ২রো জোনুয়োবর, ২০২২, বিলো ১২.৩০ বেযে বিলো ২.৩০ 

বনম্নবলবখি িোনগুবলর মযযে ব  বেোযনো এেটি িোইযি হযি – 

ও আমোর বেযির মোটি – রিীন্দ্রনোে ঠোকুর  

েোরোর ওই বলৌহেপোট – েোজী নজরুল ইসলোম  

উযঠো বিো ভোরিলক্ষ্মী – অিুলপ্রসোে বসন  

মুবির মবির বসোপোনিযল – বমোবহনী বচৌযুরী  

https://forms.gle/NGGFVakXipdPZjfX8


 

✓ প্রবিয োিীরো খোবল িলোয় অেিো রুবচসম্মি  ন্ত্রোনুষঙ্গ িেিহোর েরযি পোরযি।   

✓ িোযনর এেটি বভবিও বরেিয  েযর ২রো জোনুয়োবর, ২০২২ এর বিলো ১২.৩০ বেযে বিলো ২।৩০ টোর মযযে বনযম্ন উযেবখি বলঙ্কটিযি 

বিে েযর আপযলোি েরযি হযি –  

https://forms.gle/u38cWXrk61nwyBm16 

✓ বভবিঊটি MP4 ফরমেোযট েরযি হযি এিং বভবিওটির সোইজ বেোযনোভোযিই 300 Mb এর অবযে হযি নো।  

 

 বপোস্টোর প্রবিয োবিিো 

প্রবিয োবিিোর িোবরখ – ৫ই জোনুয়োবর, ২০২২, বিলো ১২.৩০ বেযে বিলো ২.৩০ 

বিষয় – বেোবভি সযচিনিো  

✓ প্রবিয োিীরো সিযোবযে ১৮ ইবি িোই ১৮ ইবি মোযপর আটয  বপপোর িেিহোর েরযি পোরযি।  

✓ উপ ুি ছবি ও বলোিোন সহয োযি বপোস্টোরটি িোনোযি হযি। 

✓ ইন্টোরযনট বেযে সংিৃবহি বেোযনো বপ্রন্ট আউট েবপ পোঠোযনো  োযি নো। বপোস্টোযরর নীযচ বনযজর স্বোক্ষর ও বরোল 

নম্বর উযেখ েরযি হযি।  

✓ বনযজর িোনোযনো বপোস্টোরটির এেটি স্পষ্ট ছবি িুযল  ৫ই জোনুয়োবর, ২০২২ এর বিলো ১২.৩০ বেযে বিলো ২।৩০ টোর মযযে 

বনযম্ন উযেবখি বলঙ্কটিযি বিে েযর আপযলোি েরযি হযি – 

https://forms.gle/UKVUTtc3KVgct8N39 
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