নাটক প্রতিয াতিিার তনযদে তিকা
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।
এ বের কেউট্রি ে অকিকিয়োড এ েোটি প্রকতশ োকগতোয় অং গ্রহশণর জেয ১০-২৪ বের বয়সীশের আহবোে িরো হশে ব খোশে তোরো এিটি েোটি
উপস্থোপে িশর বসটি কিকডও আিোশর জমো কেশব। েোটি প্রকতশ োকগতোর কেয়মোবিী েীশে বেয়ো হশিোোঃ
বিষয়িস্তুঃ েোটশির কিকডওটি েীশের কবষয় গুকির মোশে ব শিোশেো এিটি কবষয় অথবো কেউট্রি ে অকিকিয়োড ২০২০ এর কথশমর সোশথ
সোমঞ্জসযপূ ণি ব শিোে কবষয় কেশয় িরশত হশবোঃ
-

অকতকরক্ত ওজে বো ওকবকসটি
স্বল্প ওজে
ডোয়করয়ো
কিডকে বরোগ
ডোয়োশবটিস বমিোইটোস
িযোন্সোর
িৃশতর বরোগ
হৃেশরোগ

-

রক্তস্বল্পতো
হোশের অবক্ষয়
ক্ষো

নাটক তৈবিি বনর্দে শনাুঃ
- অব যই উপকরউক্ত কবষয় বথশি ব শিোে এিটি কবষয় সিকিি ত এিটি অথবো কেউট্রি ে অকিকিয়োড ২০২০ এর কথশমর সোশথ সোমঞ্জসযপূ ণি
ব শিোে কবষশয় েোটশির কিকডও ধ্োরে িশর তো পকরশব ে িরশত হশব।
- মূি কবষয় ঠিি বরশখ অং গ্রহণিোরী তোর স্বরকেত অথবো প্রকতকিকপ্রিৃত পোশরোকড েোটি টি েকিত কিংবো আঞ্চকিি িোষোয় িরশত পোরশবে।
নাটর্কি কাঠার্ াুঃ
স য়

বিষয়িস্ত

১০ বসশিন্ড

আপেোর ( েোম,বয়স এবং এিোিো ) পকরেয় কেে

২০ বসশিন্ড

কবষয় এর েোম এবং কবষয়টি বিে কেবিোেে িরশিে বস সিশিি বেোট্ট বযোখযো

২.৩০ কমকেট

কবষয়টির উপর েোটি টির ধ্োরে িৃত কিকডও

িয়স গ্রুপুঃ

ি

খ

গ

১০-১৪

১৫-১৯

২০-২৪

স্কািুঃ
ক্রব ক নং

বিিিণ

নম্বি

1

মূি কবষয় উপস্থোপে

৩০

2

বপো োি

১৫

3

িোষোর স্পিতো

২০

4

অকিেয়

২৫

5

কেয়মোবিী অেুসরণ

১০

নাটক জ া স্দওয়াি বনর্দশে না:

স্ াগ্যাৈাুঃ কেউট্রি ে ক্লোব সেসয, এেকসকব সেসয, এবং ক ক্ষোথী োরো কেউট্রি ে অকিকিয়োড ২০২০ এর ওশয়বসোইট এর মোধ্যশম বরকজশে ে
িরশব তোরো সবোই অং গ্রহণ িরশত পোরশবে।

তদর্ঘে যুঃ সশবিোচ্চ ৩ কমকেট।
ভাষাুঃ বোংিো (ইংশরজী ও গ্রহণশ োগয)
ফি যাটুঃ MP4 (বমোবোইি ব োে রমযোট), ( ো ইশমইি বো গুগি ড্রোইশির মোধ্যশম স্থোেোন্তর িরশত হশব বো আপশিোড িরশত হশব)

বিষয়িস্তুঃ কিকডও এর িথোগুশিো কিকখত আিোশরও(বোংিো অথবো ইংশরকজ) জমো কেশত হশব।
স্শষ স য়সী াুঃ ১০ কডশসম্বর, ২০২০( এই কেশের মশধ্য আপেোর িশেে টি ই- বমইি এর মোধ্যশম জমো কেশত হশব অথবো আপশিোড িরশত)

বভবিও জ া স্দয়াি ঠিকানা: ই-বমইি : no2020@biid.org.bd অথবো আপশিোড িরুে www.nutritionolympiad.net/2020 এই
ওশয়বসোইশট।
ই বমইশি আশবেে িোিীে 'subject' কহশসশব কিখশত হশব, "Drama(বরকজশে ে েোম্বোর)” ।
কেউট্রি ে অকিকিয়োড ২০২০ ওশয়ব সোইশট বরকজশে ে িরোর সময় বরকজশে ে েম্বর ততকর হশয় োশব। েোটি প্রকতশ োকগতো কেশয় ব শিোে
প্রশ্ন থোিশি ব োগোশ োগ িরুে বমোোঃ রোকিবু ি ইসিোম, ব োেোঃ ০১৯৩১১৯১৮৫৪ অথবো ইশমইি rakibulanftiu@gmail.com
পু িকািুঃ
● ৩ টি গ্রুশপ সশবিোচ্চ বকোরধ্োরী বি সমোপেী অেুষ্ঠোশে কবজয়ী ব োষেো িরো হশব, সোটিিক শিট বেয়ো হশব।

● কেবিোকেত েোটি সমূহ কেউট্রি ে অকিকিয়োড এর ওশয়ব সোইশট আপশিোড িরো হশব।
ব শিোশেো প্রিোশরর অসদুপোয় অবিম্বশের বেিো িরশি অশ োগয ব োষেো িরো হশব।
কবেোরিশের কসিোন্ত েূেোন্ত কহশসশব কবশবকেত হশব।
অং গ্রহণিোরীশের জেয সশিিশের পযোশেশি সিকতর জেয এিটি অপ ে থোিশব োর মোধ্যশম কিকডওটির িোইি সম্প্রেোশরর সোশথ
অং গ্রহণিোরীর সিকত কেকিতিরণ হশব।

এক িযবি িা একটি দল সর্িে াচ্চ বৈনটি প্রবৈর্ াবগ্ৈাি জনয আর্িদন কির্ৈ পার্ি

Guideline for drama competition

The Nutrition Olympiad is the annual national event of a joint initiative to build a nutritious
society by enhancing the skills and abilities of adolescents and young people. BIID
Foundation has been jointly organizing this program since 2016 in collaboration with various
government and non-government organizations. Nutrition Olympiad Car led by youth in
achieving national and international goals on nutrition.

The “Nutrition Olympiad 2020” will be held on December 26, 2020 (Saturday). The Online
Nutrition Olympiad will be held this time due to the Covid-19 (Corona Virus) pandemic. As
always, various competitions and activities have been organized in the Nutrition Olympiad.

This year, 10-24 year olds are invited to participate in a drama competition at the Nutrition
Olympiad where they will represent a play and submit it in video format. The rules of drama
competition are given below:
Content: The video of the play should be done on any one of the following topics or any topic
that is compatible with the theme of Nutrition Olympiad 2020:
-

Excess weight or Obesity
Low weight
Diarrhea
Kidney disease
Diabetes mellitus
Cancer Liver disease
Heart disease
Anemia
Bone loss
Tuberculosis

Instructions for making a play: - Must have a video of the play on any of the above topics
or any topic related to the theme of Nutrition Olympiad 2020.

The structure of the play

Time

Content

10 seconds

Introduce yourself (name, age and area)

20 seconds

A short explanation of the subject's name and why you choose the
subject

2.30 minutes

Video of the drama on the subject

Group age:

A

B

C

10-14

15-19

20-24

Score:

Serial No.

Description

No.

1

Present the main topic

30

2

Clothing

15

3

Clarity of language

20

4

Acting

25

5

Follow the rules

10

Drama Submission Instructions:

Eligibility: Nutrition Club members, NCB members, and students who will register
through the Nutrition Olympiad 2020 website will all be able to participate.
Length: Maximum 3 minutes.
Language: Bengali (English also acceptable)

Format: MP4 (mobile phone format), (which must be transferred or uploaded via email or
Google Drive)

Content: The words of the video must also be submitted in written form (Bengali or
English).
Deadline: December 10, 2020 (within this day your content must be submitted via e-mail or
uploaded)

Video Submission Address: E-mail : no2020@biid.org.bd or upload
www.nutritionolympiad.net/2020 on this website.
In the email, you have to write as 'subject' during the application, "Drama (Registration
Number)". Registration numbers will be created while registering on the Nutrition
Olympiad 2020 website. For any query about drama competition, please contact Md.
Rakibul Islam, Mobile No. 01931191854 or e-mail: rakibulanftiu@gmail.com.

Prize:
● The winner with the highest score in 3 groups will be declared the winner in the
closing ceremony and a certificate will be given.
● Selected plays will be uploaded on Nutrition Olympiad's website.

Attempts to resort to any form of misconduct will be disqualified. The decision of the
judges will be considered final.
Participants will have an option for consent on the conference panel to confirm the
participant's consent to the live broadcast of the video.

One person or one team can apply for a maximum of three competitions.

