রচনা প্রতিয াতিিার তনযদেতিকা
কিশ োর-কিশ োরী এবং তরুণশের েক্ষতো ও সক্ষমতো বৃ কির মোধ্যশম পু কি সমৃ ি সমোজ গঠশে সকিকিত উশেযোশগর বোকষিি জোতীয় অেুষ্ঠোে হশিো
কেউট্রি ে অকিকিয়োড। BIID Foundation কবকিন্ন সরিোরী ও ববসরিোরী প্রকতষ্ঠোশের সহশ োকগতোয় ব ৌথ িোশব ২০১৭ সোি বথশি এই
অেুষ্ঠোশের আশয়োজে িশর আসশে। পু কি কবষশয় জোতীয় এবং আন্তজিোকতি িক্ষয সমূহ অজিশে তরুণশের বেতৃশে কেউট্রি ে অকিকিয়োড
িো িির িূকমিো পোিে িরশে।
আগোমী ২৬শ কডশসম্বর, ২০২০ ( কেবোর) "কেউট্রি ে অকিকিয়োড ২০২০" আশয়োজে িরো হশব। বিোকিড ১৯ মহোমোরীর িোরশণ এবোর
অেিোইশে কেউট্রি ে অকিকিয়োড অেুকষ্ঠত হশব। প্রকতবোশরর মশতো এবোশরো কেউট্রি ে অকিকিয়োশড কবকিন্ন প্রকতশ োকগতো ও িো িক্রম এর
আশয়োজে িরো হশয়শে।
কেউট্রি ে অকিকিয়োড ২০২০ এর কবকিন্ন প্রকতশ োকগতোর মশধ্য আমরো “রচেো প্রকতশ োকগতো” এিটি। এ বের কেউট্রি ে অকিকিয়োশড এই
প্রকতশ োকগতোয় অং গ্রহশণর জেয ১০-২৪ বের বয়সীশের আহবোে িরো হশে। রচেো প্রকতশ োকগতোর কেয়মোবিী েীশচ বেয়ো হশিোোঃ
তিষয়িস্তু:
এ বের রচেো প্রকতশ োকগতোর প্রকতপোেয হি “ প্রথম ১০০০ কেশের জেয পু কি”।
প্রথম ১০০০কেে হশিো মোশয়র গিি ধ্োরণ এবং সন্তোশের ২য় বশষি পেোপিশের মশধ্যর সময়িোি। এ সময়টুকু ক শুর োরীকরি ও মোেকসি কবিো
এবং েীর্িশময়োেী সু স্বোস্থ্য কেকিত িরোর এিটি অতযন্ত জরুরী এিটি সময়। এই সংিটময় সময়টি অেোগত ক শু এবং বোচ্চোশের সুস্বোশস্থ্যর
পো োপোক গিি বতী এবং স্তেযেোেিোরী মকহিোশের উপর এি কবরোট স্বল্প ও েীর্িশময়োেী প্রিোব বেশি থোশি। উপশরর কবষশয় রচেো কিখশত
অং গ্রহণিোরীশের প্রথম ১০০০ কেশের মশধ্য পু কির গুরুেটি তুশি ধ্রশত হশব। মো ও ক শু উিশয়র পু কির উপিোকরতো সিশিি (প্রসশবোত্তর
এবং প্রসব পরবতী) উশেখ িরশত হশব। মূি ধ্োরণোগুকি আপেোর কেশজর িোষোয় থো থ বরেোশরন্স সহ কিখশত হশব।

িয়স গ্রুপ:
ক
১০-১৪

খ
১৫-১৯

ি
২০-২৪

স্কার:
ক্রতিক নং
1.
2.
3.
4.

তিষয়িস্তু
মূি কবষয় উপস্থ্োপেো
সূ চেো ও উপসংহোর
সঠিি বোেোে ও বযোিরণ
কেয়মোবিী অেুসরণ

নম্বর
৩৫
২৫
২৫
১৫

রচনা জিা স্দওয়ার জনয তনযদে িনা:
স্ ািযািাাঃ কেউট্রি ে ক্লোব সেসয, এেকসকব সেসয, এবং ক ক্ষোথী োরো কেউট্রি ে অকিকিয়োড ২০২০ এর ওশয়বসোইট এর মোধ্যশম বরকজশে ে
িরশব তোরো সবোই অং গ্রহণ িরশত পোরশবে।
স্রতজযেিন: অকিকিয়োড ২০২০ ওশয়বসোইট এর মোধ্যশম প্রকতটি অং গ্রহণিোরীশি বরকজশে ে িরশত হশব।
িব্দ সীিা: ৫০০ ব্দ, িিোর পৃ ষ্ঠো,সোমগ্রীর সোরণী,বরেোশরন্স,সোরণী,চোটি এবং গ্রোে বোশে।
ভাষা: বোংিো(গ্রুপ 'এ' এর জেয)এবং ইংশরকজ( গ্রুপ 'কব' ও 'কস' এর জেয)
ফন্ট: টোইমস কেউ বরোমোে(ইংশরকজর জেয) এবং ১২ আিোর এবং কবজয় েন্ট (বোংিোর জেয) ১৪ েন্ট ও ১৫ বেস সহ।
কািযজর আকার: A4
ফরিযাট: কপকডএে
স্িষ িাতরখ: ১০ কডশসম্বর ২০২০ (আশবেে অব যই এই তোকরখ এর মশধ্য হয় ই-বমইি বো আপশিোড এর মোধ্যশম গৃ হীত হশত হশব)
রচনা জিাদাযনর ঠিকানা: আপশিোড িরুে www.nutritionolympiad.net/2020 এই ওশয়বসোইশটশত, অথবো
ই-বমইি no2020@biid.org.bd.
ই-বমইশি প্রবন্ধ পোঠোশেোর সময় ‘subject’ এ “Essay Competition(বরকজশে ে েম্বর)” কিশখ কেশত হশব।
রচেো প্রকতশ োকগতো কেশয় ব শিোে প্রশ্ন থোিশি ব োগোশ োগ িরুণ আক কুর রহমোে ইমে,বেোেোঃ ০১৭২১১৩০২২৯ ।
● পোেটীিো (footnote) (বযবহোর বোধ্যতোমূিি
● ব শিোশেো প্রিোশরর অসদুপোয় অবিম্বশের বচিো িরশি অশ োগয বর্োষেো িরো হশব।
● কবচোরিগশণর কসিোন্ত চূডোন্ত কহশসশব কবশবকচত হশব।

এক িযতি িা একটি দল সযিে াচ্চ তিনটি প্রতিয াতিিার জনয আযিদন করযি পাযর

