
Bakeman’s 2nd International Language League 

Round: Semi-final 

Language: English 

Segment: Debate 

Marks Distribution 

Total: 100%, Delivery: 10%, Counter: 40%, Logic: 30%, Content: 20% 

1. The participants who are selected in the divisional selection round will participate in the 

semi-final round.  

2. 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. Zoos should be banned. 

            2. Every student should adopt a family pet. 

 

Secondary level  

1. Religion has no place in schools. 

2. Children should not be allowed to play violent video games. 

3. Pros and cons of using social media. 

Higher secondary level  

1. Mobile phones should not be allowed in schools. 

2. Students should not be allowed to use Facebook. 

3. Importance of saving money. 

4. Girls face more peer pressure than boys. 

Tertiary level (Undergraduate and graduate level) 

 

1. Giving is better than receiving. 

2. Global warming and its impacts on humanity. 

3. Causes of increasing racism in the United States. 

4. Marijuana should be legal for its use in medicines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

বেকম্যানস্ বেককন্ড ইন্টারনযাশাল লযাঙু্গকেজ লীগ 

সেমি ফাইনাল 

ভাষা: োাংলা,  
সেগমিন্ট: বেতকক  

মানবন্টন: (১০০%) 

বকৃ্ততা উপস্থাপন: ১০℅ 

প্রততপক্ষকে এনোউন্টার: ৪০% 

যুতক্ত: ৩০℅ 

তবষয়বস্তু : ২০℅ 

(তবভাগীয় তনববাচন পকবব তনববাতচত অংশগ্রহণোরীরা সেতমফাইনাল রাউকে অংশগ্রহণ েরকব। 

 উকেতিত েেল টতপকের জনয প্রস্তুতত গ্রহন েরুন। অংশগ্রহণ েরার জনয সযেকনা এেটি টতপে প্রতি্কযাতগতার তিন তবচারে দ্বারা 

তনববাতচত হকব) 

 
জুবনের  

১. গনতন্ত্রে গণ আন্ত্রে তে ননই । 

২. ৩য় বিন্ত্রে গনতে মনু্ত্রখ ের শাসন । 

৩. আমান্ত্রের সমান্ত্রের িাস্তিতায় বশক্ষা মূলত িযিসা ।  

 
ম্াধ্যবম্ক  

১. গণপবরিহন্ত্রন বশক্ষার্থীন্ত্রের হাফ পাস তান্ত্রের অবিকার । 

২. ফযান বনর্েরতার ফুটিল উন্মােনা নেশীয় ফুটিল বিকান্ত্রশর প্রিান অন্তরায় । 

৩. প্রস্তাবিত রূ্বম আইন 'স্বািীন বিচার বির্াগ । 

উচ্চ ম্াধ্যবম্ক  

১. কন্ত্ররানার পর িাাংলান্ত্রেশ আর সস্তা শ্রন্ত্রমর নেশ র্থাকন্ত্রিনা । 

২. কন্ত্র ার শাস্তস্ত প্রন্ত্রয়াগ নয় িরাং বনরাপে নগর বনস্তিত করার মািযন্ত্রমই ির্ েণ হ্রাস সম্ভি । 

৩. নেলা বর্বিক কু্ষদ্র ও মাঝাবর বশল্প প্রবতষ্ঠান স্থাপন্ত্রনর মািযন্ত্রমই  চামড়া িাোন্ত্ররর ননরােয প্রবতন্ত্ররাি 

সম্ভি । 

(স্নাতক এবং স্নাতমকাত্তর পর্যায়)  

 
১. রােননবতক বিন্ত্রিচনায় বর্বস বনন্ত্রয়াগই বিেবিেযালয় সমূন্ত্রহ  চলমান সাংকন্ত্রটর প্রিান কারন । 



২. সাম্প্রবতক িান্ত্রেটসমহূ  অনুন্নয়ন খান্ত্রতর প্রবতই োয়িদ্ধতা নেখান্ত্রে । 

৩. একািন্ত্রর িাাংলান্ত্রেন্ত্রশ গণহতযার  আন্তেোবতক স্বীকৃবত লান্ত্রর্ প্রিান অন্তরায় নস সমন্ত্রয় মাবকেন 

যুক্তরান্ত্রের ঐবতহাবসক অিস্থান।  

  


