
 

 

 

অইলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যয্ায়ৰ ৰচনা প্ৰতিযৰ্যাতিিা,২০১৮ৰ     

            তনয়ম  আৰু   তনযদশ্াৱলী 

 

অইল ইণ্ডিয়া লললিটেটে গ ৌৰট াজ্জ্বল ছয় দশক সম্পূৰ্ ণ গ া া উপলটে  লিলিন্ন 

অনুষ্ঠানৰ  আটয়াজন কলৰটছ । ল টে সু্কল, কটলজ, স্নােক গেৰ্ী আৰু  স্নােটকাত্তৰ 

গেৰ্ীে পল়ি থকা ছাত্ৰ –ছাত্ৰীৰ িাজে “অইলৰ ষাঠী িছৰ উপলটেে ৰাৰ্ষ্ট্ৰীয় পৰ্য ণোয়ৰ ৰচনা প্ৰলেটৰ্যাল ো 

,২০১৮  “ শীষ ণক প্ৰলেটৰ্যাল ো এখলনটৰা আটয়াজন কৰা হ টছ । অসিীয়া , ল ীী আৰু  ইৰৰাজী িাষাে 

আটয়াজন কৰা  ৰাৰ্ষ্ট্ৰীয় স্তৰৰ প্ৰলেটৰ্যাল োখলন  দুো শাখাে লিিক্ত  ’ি । 

১নং শাখা – ন ি গেৰ্ীৰ পৰা  দ্বাদশ  গেৰ্ীৰ লশোথীৰ িাটি  ।  লিষয় –  সেউজীয়া শক্তি  :  জলবায় ু

পতৰবৰ্ত্ন্ৰ েমাধান েূত্ৰ  । 

২য় শাখা – স্নােক আৰু স্নােটকাত্তৰ গেৰ্ীৰ লশোথীৰ িাটি  ।  লিষয় -  ভাৰিবৰ্ৰ্ শক্তি েুৰক্ষা – 

প্ৰিযাহ্বান আৰু েুযৰ্যাি । 

মাধযম – প্ৰলেটৰ্যা ীসকটল অসিীয়া, ল ীী  আৰু ইৰৰাজী িাষাৰ লৰ্যটকাটনা এো িাষাে ৰচনাখন 

লললখি পালৰি । 

ৰচনা জমা তিয়াৰ েময় – ১৫ আ ষ্ট, ২০১৮ ৰ পৰা ১৪ গচটেম্বৰ, ২০১৮  

নিি ধনৰ পৰুস্কাৰ – পুৰস্কাৰ আৰু অনলাইন প্ৰকাশৰ িাটি দুটয়াো শাখাৰ লেলনো িাষাৰ পৰা িুঠ 

১৮খন ৰচনা িাছলন কৰা  ’ি । পুৰস্কাৰ লিজয়ীসকলৰ নাি অইলৰ গ িচাইেে প্ৰকাশ কৰা  ’ি । 

প্ৰলেজন লিজয়ীটয় পুৰস্কাৰৰ িািদ ন দ ধন, িানপত্ৰ আৰু স্মাৰক লাি কলৰি ।  

     ন দ ধন    ১নৰ শাখা ২নৰ শাখা 

ন ি গেৰ্ী – দ্বাদশ গেৰ্ী স্নােক – স্নােটকাত্তৰ গেৰ্ী 

প্ৰথি পুৰস্কাৰ – ১ো ২০,০০০.০০ েকা ৩০,০০০.০০ েকা 

লদ্বেীয় পুৰস্কাৰ – ১ো ১৫,০০০.০০ েকা ২৫,০০০.০০ েকা 

েৃেীয় পুৰস্কাৰ – ১ো ১০,০০০.০০ েকা ২০,০০০.০০ েকা 

 

প্ৰলেটৰ্যাল োৰ ফলাফল ২০১৯ চনৰ জানু াৰী িা ে গ াষৰ্া কৰা  ’ি । প্ৰথি পুৰস্কাৰ লাি কৰা 

প্ৰলেটৰ্যা ীসকলক ১৮ গফব্ৰ ুাৰী,২০১৯ োলৰটখ অইলৰ িুখে কাৰ্য ণোলয় দুলীয়াজানে অনুষ্ঠষ্ঠে  ’ি ল া 

অইলৰ ষাঠী িছৰীয়া  সিাটৰা ৰ সািৰলৰ্ কাৰ্য ণেসচূীে  িা  হল পুৰস্কাৰ গ্ৰ ৰ্ কলৰিলল আিন্ত্ৰৰ্ জটনা া 

 ’ি । 

১নং শাখা – িাধেলিক আৰু উচ্চেি িাধেলিক গেৰ্ীৰ (  ৯ি গেৰ্ীৰ পৰা ১২শ গেৰ্ী ) লশোথীটয় গৰ্যা  

লদি পালৰি । িঠু ২০০০ শব্দ । 

২য়ং শাখা – কটলজ / লিশ্বলিদোলয়  / স্নােক  / স্নােটকাত্তৰ পাঠেক্ৰমিে অধেয়ন কলৰ থকা লশোথীটয় 

গৰ্যা  লদি পালৰি । িুঠ ৩০০০ শব্দ । 

অইলৰ লিষয়া কি ণচাৰীটয় এই প্ৰলেটৰ্যাল োে িা  লি গনা ালৰি । 

সৰ্যািিানৰ মাচুল - অইলৰ ষাঠী িছৰ উপলটেে ৰাৰ্ষ্ট্ৰীয় পৰ্য ণোয়ৰ ৰচনা প্ৰলেটৰ্যাল ো ,২০১৮ ে গকাটনা 

পঞ্জীয়ন প্ৰট শ িাচুল নাই । 



 

 

ৰচনাৰ আকাৰ  

০ ৰচনাখন A4 গজাখৰ কা জে োইপ কলৰ Pdf  ফাইল আকাৰে জিা লদি লাল ি ।  াটেললখা 

ৰচনা scan কলৰ Pdf  আকাৰে  লদটল গ্ৰ ৰ্ কৰা  ’ি  ৰ্যলদও  োইপ কৰা ৰচনাক অগ্ৰালধকাৰ 

লদয়া  ’ি  ।  

০ ৰচনাসি ূ 12 point Font ে লললখি লাল ি । ৰচনা লললখিৰ িাটি ইৰৰাজী িাধেিে Ariel font,  

অসিীয়া িাধেিে Vrinda font  আৰু ল ীী িাধেিে Mangal font  ধাৰ্য ণে কৰা হ টছ । 

০ লাইনৰ িাজে ১.৫ ইনাৰলাইন গেচ থালকি লাল ি । 

০ চালৰওো কাষটে এক ইণ্ডি গজাখৰ িাণ্ডজণন থালকি লাল ি । 

০ ৰচনাখনে অথিা  আপটলাে কৰা Pdf ফটি ণেে প্ৰলেটৰ্যা ীৰ নাি িা অনে েথে লললখি 

গনা ালৰি ।  

০ সটি ণাচ্চ 20MB গজাখৰ ফাইল গ  আপটলাে কলৰি পালৰি । 

ৰচনা জমা তিয়াৰ প্ৰণালী 

 ৰচনাসি ূ ১৫ আিষ্ট – ১৪ সচযেম্বৰ,২০১৮ োলৰখৰ লিেৰে অইল ইণ্ডিয়াৰ গ িচাইেে অনলাইন 

গৰ্যাট  জিা লদি লাল ি । সটি ণাচ্চ 20MB গজাখৰ ফাইল গ  আপটলাে কলৰি পালৰি 

ৰচনাৰ মূলযায়ণ – লনধ ণালৰে োলৰখৰ লিেৰে জিা কৰা ৰচনাসিূ  িাছলন কৰা  ’ি আৰু অইটল পালে 

লদয়া এখন কলিষ্ঠেটয় িূলোয়ৰ্ কলৰি । পৰিত্তী সিয়ে অইলৰ দ্বাৰা স্থালপে জৰুী কলিষ্ঠেটয় পৰীো কলৰি 

। িা নাৰ লনজস্বো, লিষয়িসু্তৰ স্বচ্ছো, উপস্থাপনৰ ক্ৰমি আৰু ললখলনে সৃজনশীলো আলদৰ ওপৰে 

লিলত্ত কলৰ ৰচনাসিূ  পৰীো কৰা  ’ি । 

মূলযায়ণ প্ৰণালী 

লনটনাক্ত িাপদিটৰ ৰচনাসিূ  লিচাৰ কৰা  ’ি – 

১. িূল লিষয় আৰু িা নাৰ স্বকীয়ো ( ৩০% ) 

২. ৰচনাৰ  া াঁঠলনে সািঞ্জসেো (  ২০% ) 

৩. সৃজনশীলো আৰু উপস্থাপন (  ৩০% ) 

৪. িাষাৰ স্বচ্ছো, প্ৰকাশিঙ্গী আৰু ললখাৰ ধৰৰ্ (  ২০% ) 

জিা লদয়া ৰচনাসি ূৰ কলপৰাইে অইলৰ ওচৰে থালকি আৰু অইটল ইচ্ছানুসাটৰ ৰচনাসি ূ প্ৰকাশ িা 

সম্পাদনা কলৰি পালৰি । 

পুৰস্কাৰৰ িাটি  প্ৰলেটৰ্যা ী িাছলনৰ গেত্ৰে অইলৰ  লসদ্ধান্ত চূডান্ত আৰু পালনীয়  ’ি আৰু এই সীিণে  

অইল ইণ্ডিয়াই গকাটনা প্ৰশ্ন িা গৰ্যা াটৰ্যা ৰ প্ৰেুুত্তৰ লনলদটয় । 

 

 

 



 

 

িুৰুত্বপণূ ্ িথ্য  

ক) প্ৰলেটৰ্যা ীজন সু্কল অথিা কটলজ / লিশ্বলিদোলয়ৰ স্নােক িা স্নােটকাত্তৰ গেৰ্ীৰ পঞ্জীয়নিুক্ত 

লশোথী  ’ি লাল ি । 

খ) ৰচনাসিূ  অইলৰ গ িচাইেে অনলাইন গৰ্যাট  জিা লদি লাল ি ।  (  সটি ণাচ্চ 20MB গজাখৰ ফাইল 

গ  আপটলাে কলৰি পালৰি )। 

 ) এজন প্ৰলেটৰ্যা ীটয় অসিীয়া, ল ীী িা ইৰৰাজী লৰ্য গকাটনা এো  িাষাে এখন ৰচনা গ  জিা লদি 

পালৰি । গকাটনা প্ৰলেটৰ্যা ীটয় এখনেলক অলধক ৰচনা জিা লদটল গেওাঁৰ সকটলাটিাৰ ৰচনা অটৰ্যা ে 

লিটিচনা কৰা  ’ি । 

 ) সকটলা ৰচনা স্বকীয়  ’ি লাল ি । আনৰ পৰা নকল কৰা ৰচনা লিটিচনা কৰা ন ’ি আৰু গকাটনা 

ধৰৰ্ৰ নকল কাৰ্য ণেৰ িাটি ৰচনা অটৰ্যা ে লিটিলচে  ’ি । 

ঙ) প্ৰলেটৰ্যা ীটয় ৰচনাৰ হসটে লনজৰ পঞ্জীয়নিুক্ত  লশোনুষ্ঠানৰ িূৰব্বীৰ  পৰা প্ৰিাৰ্ পত্ৰ scan কলৰ 

আপটলাে কলৰ পঠাি লাল ি । এটনদটৰ আপটলাে কৰা ফাইলৰ সটি ণাচ্চ গজাখ  ’ি 1MB । 

চ) উপটৰাক্ত লনয়ি আৰু স্বত্তণৰ পলৰপ্ী ৰচনা লিটিচনা কৰা ন ’ি । 

ছ) ৰচনা প্ৰলেটৰ্যাল োৰ গেত্ৰে অইলৰ লসদ্ধান্ত চূডান্ত  আৰু পালনীয়  ’ি । 

জ) ৰচনা জিা লদয়া প্ৰলেটৰ্যা ীটয় উপটৰাক্ত লনয়ি আৰু স্বত্তণা লী িালন হলটছ িুলল গ্ৰ ৰ্ কৰা  ’ি । 

ঝ) এই প্ৰলেটৰ্যাল ো, ৰচনা অথিা লিজয়ী িাছলনৰ গেত্ৰে গকাটনাধৰৰ্ৰ আইনী িে স্থাৰ স ায় লি ল া 

 টল অসি ৰাজেৰ  লেব্ৰু ড ণ্ডজলা নোয়ালয় আৰু  ু া ােী উচ্চ নোয়ালয় ( Principal Bench)ৰ আইনী 

এণ্ডক্তয়াৰৰ লিেৰে কৰা  ’ি ।  

******* 

 

 

 

 


