চিত্রাঙ্কন প্রচিয াচিিার চনযদেচিকা
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।
এবের কেউট্রি ে অকিকিয়োড এ কিত্রোঙ্কে প্রকতশ োকগতোয় অং গ্রহণ জেয ১০-২৪ বের বয়সীশের আহ্বোে িরো হশে। কিত্রোঙ্কে প্রকতশ োকগতোর
কেয়মবিী কেশি বেওয়ো হশিোোঃ
চিষয়িস্তুঃ কিত্রোঙ্কে প্রকতশ োকগতোয় অং গ্রহণিোরীশি "কেউট্রি ে অকিকিয়োড ২০২০" এর কথশমর সোশথ সোমঞ্জসয বরশে েকব আঁিোশত হশব।
ছচি আঁকা ও ফরযেট তিচরর চনযদে িনাুঃ
● মূি কবষয় ঠিি বরশে অং গ্রহণিোরীশি কেশজ হোশত েকব আঁিোশত হশব।
● অব যই রঙ বযবহোর িশর েকব আঁিোশত হশব, বপকিি বেি গ্রহণশ োগয েয়।
● কেধ্িোকরত সমশয় আঁিোশেো কিশত্রর এর েকব তুশি পোঠোশত হশব এবং ১৫ বসশিন্ড এর কিকডও ততকর িশর পোঠোশত। কিকডও শুধ্ু মোত্র
আপেোর আঁিোশেো পু শরো েকবটি সিূণিিোশব বেেোশেোর জেয আবক যি।
● ৩টি বয়স কবিোশগ প্রকতশ োকগতো অেুকষ্ঠত হশব।
● ১টি প্রকতষ্ঠোে বথশি সশবিোচ্চ ৩ জে কিত্রোঙ্কে প্রকতশ োকগতোয় অং গ্রহণ িরশত পোরশব।

● অং গ্রহণিোরী প্রকতষ্ঠোে (Nutrition Club) প্রকতশ োগীশের েোম কেবিোিে িরশব।
● বয়স অেু োয়ী কেধ্িোকরত কথম এর উপর েকব আঁিোশত হশব।
আঁকাযনা ছচির চিচিও তিচরর জনয কাঠাযোুঃ
সেয়

চিষয়িস্ত

৫ বসশিন্ড

আপেোর (েোম,বয়স,গ্রুপ ও এিোিো) পকরিয় কেে।

১০ বসশিন্ড

কিত্রোঙ্কে এর কথশমর েোম বিশত হশব এবং আঁিোশেো েকবর কিকডও ধ্োরণ িরশত হশব।

িয়স অনু াচয় গ্রুযের চিে সেূ হ হয াুঃ
গ্রুযের নাে

ক

খ

ি

িয়স

১০-১৪

১৫-১৯

২০-২৪

১. স্বোস্থ্যই সিে;

১. ক শুর জেয পু কিির
েোবোর;

১. গিি বতী মো ও ক শুর পু কি;

চিে

২. দুধ্ োরীকরি ও মোেকসি কির িোকবিোঠি।

২. বিোকিড-১৯ পু কি।
২.স্বোস্থ্যির রীর, স্বোস্থ্যির
মশের অকধ্িোরী।

স্কারুঃ
ক্রচেক নং
1
2
3
4

স্েইচটং জো স্দওয়ার চনযদে িনাুঃ

চিিরণ
মূি কবষয় উপস্থ্োপে
রঙ এর সোমঞ্জসযতো
কিকডও
কেয়মোবিী অেুসরণ

নম্বর
৪০
৪০
১০
১০

স্ ািযিাুঃ কেউট্রি ে ক্লোব সেসয,এেকবকস সেসয,ক ক্ষোথী োরো কেউট্রি ে অকিকিয়োড ২০২০ এর ওশয়বসোইট এর মোধ্যশম বরকজশে ে িরশব
তোরো সবোই অং গ্রহণ িরশত পোরশবে।
কািযজর োেুঃ ১৮"×২৪"
কািযজর ধরনুঃ আটি িোগজ
ফরযেটুঃ কিত্রোঙ্কে প্রকতশ োগীতোয় অং গ্রহণেিোরীশি ১৫ বসশিন্ড এর এিটি কিকডও ব টো Mp4(বমোবোইি ফরমযোট) আিোশর থোিশব এবং
আঁিোশেো েকবর ১টি েকব তুশি jpg/jpeg ফরশমট এ রোেশত হশব। পরবতীশত উিয় ফোইি এিসোশথ ই-বমইি এর মোধ্যশম বমইি িরশত হশব
অথবো আপশিোড িরশত হশব।
স্িষ সেয়সীোুঃ ১০কডশসম্বর,২০২০(এই কেশের মশধ্য আপেোর আঁিোশেো েকব এবং আঁিোশেো েকবর কিকডওটি ই-বমইি এর মোধ্যশম জমো কেশত
হশব বো আপশিোড িরশত হশব)।
জোদাযনর ঠিকানাুঃ ই-বমইিোঃ no2020@biid.org.bd অথবো ,
আপশিোড িরুে www.nutritionolympiad.net/2020 এই সোইশট কগশয়।
ই-বমইি জমো বেওয়োর সময় সোবশজশে কিেশত হশব "Painting competition(বরকজশে ে েম্বর)”। কেউট্রি ে অকিকিয়োড ২০২০
ওশয়বসোইট এ বরকজশে ে িরোর সময় বরকজশে ে েোম্বোরটি ততকর হশয় োশব।
কিত্রোঙ্কে প্রকতশ োকগতো কেশয় ব শিোশেো ধ্রশের প্রশ্ন থোিশি ব োগোশ োগ িরুে জোন্নোতু ি তোজরীে, বফোেোঃ 01874998317 ,ই-বমইি
jannatultajrin30@gmail.com ।

ব শিোশেো ধ্রশণর অসদুপোয় অবিম্বেিোরী বি অশ োগয ব োষণো িরো হশব।
কবিোরশের কসিোন্ত িূড়োন্ত কহশসশব কবশবকিত হশব।
এক িযচি সযিে াচ্চ চিনটি প্রচিয াচিিার জনয আযিদন করযি োযর।

