
১৫ আগস্ট, জাতীয় শ াক দিবস উপলক্ষে শজলা প্র াসন, চুয়াডাঙ্গা একটি অনলাইন কুইজ প্রদতক্ষ াদগতার আক্ষয়াজন 

কক্ষরক্ষে। 

 

কুইজের বিষয়িস্তুঃ বঙ্গবনু্ধ শ খ মদুজবরু রহমান রদচত "অসমাপ্ত আত্মজীবনী" গ্রন্থ। 

 

পরুস্কাজরর তাবিকাুঃ 

১. প্রথম পুরস্কার – ৪,০০০ টাকা। 

২. দিতীয় পুরস্কার – ৩,০০০ টাকা। 

৩. তৃতীয় পুরস্কার – ২,০০০ টাকা। 

৪. ০৫ টি দবক্ষ ষ পুরস্কার – প্রদতটি ১,০০০ টাকা কক্ষর। 

* একাদিক বযদি একই নম্বর প্রাপ্ত হক্ষল লটাদরর মািযক্ষম দবজয়ী দনববাচন করা হক্ষব। 

 

অংশগ্রহজের বিয়মািি ুঃ 

* শুিু চুয়াডাঙ্গা শজলার স্হায়ী বাদসন্দাগণ এই প্রদতক্ষ াদগতায় অং গ্রহণ করক্ষত পারক্ষবন। চুয়াডাঙ্গা শজলার অদিবাসী দকনা 
এটির প্রমাণস্বরূপ  াক্ষির জাতীয় পদরচয়পত্র আক্ষে তারা পদরচয়পত্র এবং  াক্ষির শনই তারা জন্মদনবন্ধন সনক্ষির মািযক্ষম 

অং গ্রহণ করক্ষত পারক্ষবন। 

* শুিু Gmail ইক্ষমইল এযাক্ষেস দিক্ষয় লগইন কক্ষর অং গ্রহণ করক্ষত হক্ষব। একটি Gmail দিক্ষয় শুি ুএকবার অং গ্রহণ করা 
 াক্ষব। 

* প্রদতক্ষ াদগতায় অং গ্রহক্ষণর দলংক  থাসমক্ষয় জাদনক্ষয় শিয়া হক্ষব।  

*প্রদতক্ষ াদগতায় অং গ্রহক্ষণর সময় ১২ আগস্ট, ২০২০ রাত ০৮.৩০ টা শথক্ষক রাত ০৯.৩০ টা প বন্ত। দনিবাদরত সমক্ষয়র 

আক্ষগ বা পক্ষর দলংকটি কাজ করক্ষব না। 

* প্রদতক্ষ াদগতায় অং গ্রহণকারীর সকল তথয আবদ যকভাক্ষব পরূণ করক্ষত হক্ষব। এরপর মলূ কুইক্ষজ অং  শনয়া  াক্ষব। 

* কুইক্ষজর উত্তর একবার সাবদমট করক্ষল পরবতীক্ষত আর  পদরবতব ন করার সুক্ষ াগ থাকক্ষব না। 

* শমাট ৫০ টি প্রশ্ন থাকক্ষব। প্রদতটি প্রক্ষশ্নর মান সমান। প্রদতটি ভুল উত্তক্ষরর জনয ০.২৫ ( ণূয ি দমক িইু পাাঁচ) নম্বর কাটা 
 াক্ষব। 

* শরজাল্ট পরবতীক্ষত চুয়াডাঙ্গা শজলার ওক্ষয়বসাইক্ষট এবং শজলা প্র াসক্ষকর দনজ শেসবকু শপইক্ষজ জাদনক্ষয় শিয়া হক্ষব। 

* শজলা প্র াসক্ষকর কা বালয়, চুয়াডাঙ্গায় কমবরত শকান কমবকতব া বা কমবচারী এবং এই প্রদতক্ষ াদগতার সাক্ষথ সংদিষ্ট শকান 

বযদি অং  দনক্ষত পারক্ষবন না।  

* এই প্রদতক্ষ াদগতা সংদিষ্ট শ  শকান দবষয় পদরবতব ন,সংক্ষ ািন বা বাদতল করার েমতা শজলা প্র াসন, চুয়াডাঙ্গা সংরেণ 

কক্ষর। শ  শকান দবষক্ষয় শজলা প্র াসন, চুয়াডাঙ্গার দসদ্ধান্তই চূডান্ত বক্ষল গণয হক্ষব। 

 

আক্ষয়াজক্ষনেঃ শজলা প্র াসন, চুয়াডাঙ্গা। 
 

 

 

 

 

 

 

 


