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No. - 2018/01                                                                                                                 Mountains and Their Origins 
 

Geography Puzzle 
ভূেগাল িশ া @bhugolsiksha 

E-mail: bhugolsiksha@gmail.com 

 

֍֎  Send the Answer of Puzzle to bhugolsiksha@gmail.com on and before 20/05/2018. Name of person/s who gives 
         Correct Answer, will be informed in Vol. 1, Issue 2 and same time Puzzle Answer Key will be given.  

֍֎  Puzzle -এর উ র ২০/০৫/২০১৮ -র মেধ  bhugolsiksha@gmail.com ত পা েয় িদন। স ক উ রদাতার/ দর নাম Vol. 1, 

         Issue 2 ত জািনেয় দওয়া হেব এবং Puzzle -এর উ র ও িদেয় দওয়া হেব। 



ভূেগাল িশ া 
@bhugolsiksha 

Vol. 1       ۞       Issue 2       ۞       May 2018 

 
Sub-Theme: 

1. Development Issues in Geography. 
2. Social Problem. 
3. Fluvial Geomorphology. 

Rules: 

1. Send your text to bhugolsiksha@gmail.com with your Name, Title of Topics and your E-mail ID. 
2. For English, Font Size: 11, Font: Times New Roman, Align Text: Justify and type it in MS Word having with 

extension .doc / .docx. Do not accept any other format. 
3. There have no limits of page/s for your text. 
4. You also send separately figures/ pictures (if any) with this article. 
5. You will receive a confirmation E-mail for acceptance. 

☻ Last date of submission is 20/05/2018. 

☻ Vol.1, Issue 2 will be published on 01/06/2018 (only e-Book). That day e-Book will be uploaded to Facebook Page 
    (www.facebook.com/bhugolsiksha/) and Group (www.facebook.com/groups/bhugolsiksha/). 

 

িবষয়: 

    ১.   ভূেগােলর যেকােনা উ য়ন সে । 
    ২.   সামািজক সমস া। 

    ৩.   নদী সং া  ভূিম পিবদ া। 

িনয়মাবলী: 

  ১.   আপনার লখা িনেজর নাম, িশেরানাম এবং িনেজর E-mail ID সহ bhugolsiksha@gmail.com ত পা েয় িদন। 

  ২.   বাংলা লখার জন , ফে র মাপ: ১১, ফ : যেকােনা, পংি িবন াস: ( াি ককরণ /Justify)-এর সােথ MS Word –এ 

           টাইপ ক ন .doc / .docx -এ । অন  কােনা Format হণ করা হেব না। 

  ৩.   আপনার লখার জন  কােনা পৃ ার সীমা নই। 

     ৪. আপিন এই লখার সােথ আলাদা কের ছিব পাঠান (যিদ থােক)। 

     ৫. আপনার লখা ীকৃিতর জন  এক  িনি তকরণ E-mail হণ করেবন। 

☻ লখা পাঠােনার শষ তািরখ ২০/০৫/২০১৮। 

☻ Vol.1, Issue 2 কািশত হেব ০১/০৬/২০১৮ ( কবলমা  e-Book)। ঐ িদন ফসবকু পজ 

(www.facebook.com/bhugolsiksha/) এবং প (www.facebook.com/groups/bhugolsiksha/) এ িদেয় দওয়া হেব। 


