
 
Ref. No.  202204121426/SC/1/Notice_Wall Painting                                 Date: ১২/০৪/২২ 

িব ি  

অিতমাির-উ র পিরি িতেত পিরেবশ সেচতন মনন আমােদর এক নতুন চতনােলােকর উে ষ 

ঘিটেয়েছ। পিরেবেশর যথাযথ সংর ণ জীব- বিচ  র ারও অনুপ ী। 

সজন  সানামুখী কেলেজর া নী সম য় সিমিত, দওয়ােল অ ন (WALL PAINTING) 

িতেযািগতার আেয়াজন করেছ আগামী ২৬/০৪/২০২২ তািরেখ। িতেযািগতায় 

অংশ হণকারীেদর এবং ানািধকারীেদর যথােযাগ  স াননা ও শংসাপে র ারা সংবিধত করা 

হেব। 

উ  িতেযািগতায় অংশ হণ করেত পারেব, কেলেজর বতমান ও া ন ছা -ছা ী এবং ানীয় 

িবদ ালয় সমূেহর ছা -ছা ীরা। িতেযািগতা  হেব সকাল ১১টা থেক।    
   

িতেযািগতার িবষয়ঃ পিরেবশ সংর ণ। 

িনয়মাবলী- 

১। েত কেক তােদর বতমান বা া ন ছা -ছা ীর মাণপ  সে  আনেত হেব। (বতমান ছা -

ছা ীেদর ে  িবদ লয়/কেলেজর পিরচয়প , া নেদর ে , শষ পরী ার অ াডিমট কাড)   

২। আঁকার রং কেলজ থেক দওয়া হেব। অবশ ই রেঙর তািলকা ২৩/০৪/২০২২ তািরেখর মেধ  

কেলজেক জানােত হেব। তুিল িনেজেক সে  িনেয় আসেত হেব।  

৩। িতেযািগতার সময়ঃ সকাল ১১: ০০ থেক অপরা  ৩:০০ পয ।  

৪। ২৮/০৪/২২ তািরেখ িতেযািগতার ফলাফল ঘাষণা করা হেব। 

৫। িতেযািগতায় অংশ হেণর জন  https://forms.gle/Fd8JMt18wwpWyDRG7  এই গল 

িল িট পূরণ করেত হেব।   

৬। িতেযািগতার িবষেয় সম  িস া  হেণর অিধকার সানামুখী কেলজ কতৃপে র । 
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Ref. No.  202204121426/SC/1/Notice_Wall Painting                                         Date: 12/04/22 

Notice 

Post-covid period situation has changed our environment-conscious convictions. Sustainable 

preservation of environment protects the biodiversity. So that, on 26/04/2022 Sonamukhi College 

Alumni Coordination committee has organized a wall painting competition. All the participants of 

the competition and the position-holders will be honoured with certificates and reverence or 

veneration. All the Current students of local schools, running and ex-students (alumni) of 

Sonamukhi college are eligible to participate. Competition will be started from 10:30 a.m. 

Theme of the competition is:  Environment - protection. 
Rules and regulations:  

1. Present and ex students will have to bring their identity cards. (For running students 

identity cards of their concerned schools / colleges, for x-students admit card of last 

examination appeared.)   

2. Painting - colour will be provided by the college. Everyone will have to inform the college 

the list of needed colours within 23/04/22. Everybody needs to bring their own paint - 

brush. 

3. Time of competition - 11:00 a.m.to 3:00 p.m.  

4. Result of the competition will be announced on 28/04/22. 

5. To participate in the competition the candidates will have to fill-up the Google form link 

(https://forms.gle/Fd8JMt18wwpWyDRG7 ) attached with this notice.  

6. Sonamukhi College authority preserves all the rights to take final decision regarding the 

competition. 
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