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ইসলামি কযামলগ্রামি প্রমতক ামগতা 

মিভাগ ও মিষয়িস্তু: 
 

ক-মিভাগ 

আল-কুরআন ও আল হামদকসর ক  ককান নস (نص( -এর ইসলামি কযামলগ্রমি ও কযামলগ্রামি কপইমটং 
 

এই মিভাকগ আমলয়া িাদরাসায় িামিল ও কামিল স্তকর অধ্যয়নরত (মনয়মিত/অমনয়মিত/প্রাইকভট) মিক্ষার্থীরা অংিগ্রহণ করকত 

পারকি। কযামলগ্রামি িা কযামলগ্রামি কপইমটং অিশ্যই আরমি ভাষায় হকত হকি। 
 

খ-মিভাগ: 

িাংলাকদি ও মুমিযুদ্ধ সম্পমকিত আরমি/িাংলা/ইংকরমিকত ইসলামি কযামলগ্রামি ও কযামলগ্রামি কপইমটং। কযামলগ্রামির মিষয়িস্তু 

ইসলামি মিক্ষা ও মূল্যকিাধ সম্পমকিত হকত হকি। 
 

এই মিভাকগ আমলয়া িাদরাসায় িামিল ও কামিল স্তকর অধ্যয়নরত (মনয়মিত/অমনয়মিত/প্রাইকভট) মিক্ষার্থীসহ আমলয়া িাদরাসার 

ক ককান পািমলক পরীক্ষায় উত্তীণ ি মিক্ষার্থীবৃন্দ,  ারা িতিিাকন মিশ্বমিদ্যালয় প িাকয় অধ্যয়নরত তারাও অংিগ্রহণ করকত পারকি। 

 

কযামলগ্রামি প্রমতক ামগতায় অংিগ্রহকণর মনয়িািলী : 

1. কযামলগ্রামির িাধ্যি: কামল, িলরং, কতলরং, একেমলককালার। 

2. কযানভাস সাইি 24’’/30’’ হকি। কাগকি করা হকল অিশ্যই 24’’/30’’ সাইি িাঁধাই ককর মদকত হকি। 

3. অনলাইন করমিকেিন মলংক: iau.edu.bd/calreg 

4. করমিকেিকনর সিয়কাল: 05-06-2022মি. কর্থকক 04-07-2022 মি. প িন্ত । 

5. করমিকেিনকৃত প্রমতক াগীগণ (18-07-2022মি.) তামরকখর িকধ্য কযামলগ্রামি িা কযামলগ্রামি কপইমটং-এর িকটাগ্রাি, 

িাতীয় পমরচয়পকের িকটাকমপ, মিশ্বমিদালকয় অধ্যয়নরত হকল স্ব স্ব মিভাগ কর্থকক কনয়া প্রতযয়নপকের মূলকমপ ও দুইকমপ 

পাসকপাট ি সাইকির ছমি প্রক ামগতার আহ্বায়ক প্রকিসর ড. আবুল কালাি আিাদ, কপ্রা-ভাইস চযাকেলর, ইসলামি আরমি 

মিশ্বমিদ্যালয়-এর ঠিকানায় কপ্ররণ করকত হকি। 

6. িকটাগ্রাকি মিল্পককি ির ছমি স্পষ্ট ও পমরচ্ছন্ন র্থাককত হকি। অন্যর্থায় িকটাগ্রাি িামতল িকল মিকিমচত হকি। 

7. একিন প্রমতক াগী প্রমত মিভাকগ সকি িাচ্চ ৩টি কযামলগ্রামি িা কযামলগ্রামি কপইমটং মদকয় প্রমতক ামগতায় অংিগ্রহণ করকত 

পারকি। 

8. প্রাপ্ত িকটাগ্রাি কর্থকক সম্মামনত মিচারকগণ ৪২ িন প্রমতক াগীকক চূড়ান্ত প্রমতক ামগতার িন্য মনি িাচন করকিন। মনি িামচত 

প্রমতক াগীকদর তামলকা মিশ্বমিদ্যালকয়র ওকয়ি সাইকট প্রকাি করা হকি। 

9. চূড়ান্ত প্রমতক াগীকদর মিল্পকি ি ইসলামি আরমি মিশ্বমিদ্যালকয়র ঠিকানায় কপ্ররণ করকত হকি। কাগকি করকল অিশ্যই ২৪"/৩০" 

সাইি িাঁধাই ককর মদকত হকি এিং কযানভাকস করকল চারমদকক ডািল মিকটর কেি ককর মদকত হকি। অন্যর্থায় কাি িামতল 

িকল গণ্য হকি। 

10. চূড়ান্ত প্রমতক ামগতার িন্য িাছাইকৃত মিল্পকি ি মনকয় প্রদি িনীর আকয়ািন করা হকি 

11. মিিয়ী ও চূড়ান্ত প্রমতক ামগতায় অংিগ্রহণকারী প্রকতযকক নগদ অর্থ ি, সম্মাননা কেস্ট, সাটি িমিককট ও প্রদি িনীর কযটালগ 

উপহারস্বরূপ পাকিন। 

12. চূড়ান্ত প্রমতক ামগতায় অংিগ্রহণকারী প্রমতক াগীকদর িকধ্য প্রকতযক মিভাগ কর্থকক একিন ককর প্রমতক াগী সম্মামনত দি িককদর 

মিচাকর “মপপলস চকয়স এওয়াড ি” পাকিন। 

13. প্রদি িনী কিষ হিার ৪ মদকনর িকধ্য চূড়ান্ত প্রমতক ামগতায় অংিগ্রহণকারী প্রমতক াগীকক প্রদি িনীস্থল কর্থকক তার মিল্পকি ি গ্রহণ 

করকত হকি। অন্যর্থায় মিল্পককি ির ককাকনা দায় কর্তিপক্ষ গ্রহণ করকি না। 

প্রকয়ািকন তকের িন্য : 01537-004016 

পুরস্কার:  

প্রমতক ামগতায় ০২(দুই) মিভাকগ (০৩) মতন িন ককর কিাট ০৬(ছয়) িন মিিয়ীকক মনকনাি হাকর নগদ অর্থ ি পুরস্কার মহকসকি প্রদান করা 

হকি: 

০১- চযামম্পয়ন পুরস্কার-৫০,০০০/- টাকা 

০২- ১ি রানার আপ পুরস্কার-৩০,০০০/- টাকা 

০৩- ২য় রানার আপ পরস্কার-২০,০০০/- টাকা। 

মপপলস চকয়স এওয়াড ি:  ০২ (দুই) িন এর প্রকতযকক ২০,০০০/-টাকা  

মিকিষভাকি মনি িামচত ২০ িন মিিয়ীকদর প্রকতযকক পাকি ১০,০০০/- টাকা 

সাধারণভাকি মনি িামচত ২০ িন মিিয়ীকদর প্রকতযকক পাকি ৫,০০০/- টাকা 

ইসলামি আরমি মিশ্বমিদ্যালয় কর্তিপক্ষ ক  ককাকনা মনয়ি পমরিতিন, পমরিধ িন, সংক ািন ও িামতল করার ক্ষিতা সংরক্ষণ ককর।                                                                                               

                                                                                                                         স্বাক্ষমরত/- 

                                                                                                    (প্রকিসর ড. মুহাম্মদ আবুল কালাি আিাদ) 

                                                                                                                   কপ্রা-ভাইস চযাকেলর 

                                                                                                                              ও 

                                                                                               আহ্বায়ক, ইসলামি কযামলগ্রামি প্রমতক ামগতা কমিটি। 

http://www.iau.edu.bd/

