Bakeman’s 2nd International Language League
Round: Final
Language: English
Segment: Debate
Marks Distribution:
Delivery: 10%, Counter: 40%, Logic: 30%, Content: 20%
(The participants who are selected in the semi-final round will participate in the final round.
Go through all the topics given below and get prepared. The adjudicators will give you the topic on
the spot from the topics given below)

RULES OF THE DEBATE

British Parliamentary System
•

The Government/ house leader or the speaker (you) will Place the motion

•

POI allowed

•

1st min & Last 1 min are protected time.

Speakers
A- Leader of house - 3 mins
B- Leader of opposition -3 mins
C- Member of house / minister-3 mins
D-Opposition house / minister-3 mins
E- Member of house / minister-3 mins
F- Opposition house / minister-3 mins

G- the house would now like to invite the opposition for a 2 minutes rebuttal.
H-The house would now like to invite the leaders of the proposition / government for a 2 minutes
rebuttal.

Topics
Junior level
1. Human cloning should be legalized.
2. Climate change is the greatest threat facing humanity today.
3. Democracy is the best form of government.
Secondary level
1. Social media contents are too harmful.
2. Online education is better in various aspects
3. TV reality show needs to be more real
4. Social media makes us more toxic
5. Nothing can beat honesty
Higher secondary level
1. The decision of taking no board exams till 10th is a great decision
2. Being sporty is significant
3. Helping family needs to be
practiced
Tertiary level (Undergraduate and graduate level)
1. Evaluation of science can be a curse
2. The public owns power in every democratic country

বেকম্যানস্ বেককন্ড ইন্টারনযাশনাল লযাঙ্গুকেজ লীগ

ফাইনাল
ভাষা োাংলা

সেগমেন্ট: বেতকক
মানবন্টন: (১০০%)
েক্তৃতা উপস্থাপন: ১০℅, প্রতিপক্ষকে এনোউন্টার: ৪০%, যুক্তি: ৩০℅, তিষয়িস্তু : ২০℅
(সেমিফাইনাল রাউন্ডে মনর্বামিত অংশগ্রহণকারীরা ফাইনাল রাউন্ডে অংশগ্রহণ করন্ডর্।
উন্ডেমিত েকল টমিন্ডকর জনয প্রস্তুমত গ্রহন করুন। অংশগ্রহণ করার জনয সেকন্ডনা একটি টমিক প্রমি্ন্ডোমিতার মিন মর্িারক দ্বারা মনর্বামিত
হন্ডর্।)
জুবনের ( ৬ষ্ঠ- ৮ম্ বেণী)
১. োক া টাোর সয় ািই েযাতসকনা সংস্কৃতির জন্ম তিকয়কে
২. আমাকির পকে া বিশাখ ত ভার আয়ুশ-কোোকো ার োকে তিক্তি েকয় কেকে

ম্াধ্যবম্ক ( ৯ম্-১০ম্ বেণী)
১. মকনানয়ন প্রিযাতশর অতিোংশই প্রমান েকর রাজনীতি এখন সিকেকয় াভজনে িযিসা
২. স্ট্রােোরা তেত ং কে সড়ে িূর্টনা
ঘ
ি কি থােক সড়কে মরণ থামকি না
৩. িন্দুে যুদ্ধ এে প্রোর কনশা

উচ্চ ম্াধ্যবম্ক
১. প্রজািকের তনিােী
ঘ েমোতরকির
ঘ
কয কোন তিোতরে ক্ষমিা কিয়াই তিপিজনে
২. তশল্প েেঘার অস্বীেৃতিই িাং া ে ক্তিকে সফ আত্মজীিনীমূ ে ে তেে তনমাণকে
ঘ
িািাগ্রস্ত েরকে
৩. জাতির মনকনর প্রিীে িক আসক তেেু কনই

(স্নাতক এবং স্নাতককাত্তর পর্ায়)
য
১. গ্রেনকযােয তনিােন
ঘ
অনুষ্ঠাকন তনিােন
ঘ
েতমশকনর সতিচ্ছাই যকথষ্ট
২. েণমািযমই সমাজ রুপান্তকরর মূ তনয়ামে
৩. সামাক্তজে কযাোকযাে মািযকম সরোতর েমেিঘ
ঘ াকির মিপ্রোশ তনয়তেি েওয়া িরোর

