
 

 

 
 
  ১০ �ম, ২০২০ 
  

িবষয়: বাংলােদশ িশ�কলা একােডিম ক��ক আেয়ািজত ‘Art Against Corona’ শীষ �ক কম ��িচ এবং 
        “১৯তম ি�বািষ �ক এশীয় চা�কলা �দশ �নী বাংলােদশ ২০২০” এ অংশ�হণ।    
  
  
�ি�য় িশ�ব�, 
  
  
বাংলােদেশর চা�িশ� িবকােশ আপনার পথচলােক অিভন�ন জানাই। বাংলােদেশর িশ�ীরা সকল জাতীয় 
আে�ালেন, গণজাগরেণ এবং সকল �েয �াগকালীন অন� �িমকা পালন কের আসেছ। কেরানা ভাইরাস জিনত 
সংকেট আমােদর �াণি�য় বাংলােদশ সহ সারা িব� আজ িবপয ��। বাংলােদশ িশ�কলা একােডিম 
বাংলােদেশর সকল িশে�র িশ�ীেদর �র�া, কম �হীন িশ�ীেদর পােশ দাড়ঁােনা, জািতর মেনাবল ��ঢ় করা, 
�দেশর সকল মা�ষেক সেচতন ও দািয়�শীল করার অিভ�ায় সংি�� সকল ক��প�েক সংেবদনশীল করার 

িনিম� �দেশর সকল িশে�র িশ�ীেদর িনেয় ‘Art Against Corona’ শীষ �ক সামািজক ও সাং�িতক 
আে�ালন গেড় �তালার �ত�য় িনেয় কাজ করেছ। ইেতামে� �দশ�াপী কিবতা, চলি��, অিভনয়, সংগীত, 
য�সংগীত, �ত� ইত�ািদ মা�েমর িশ�ী�� এই আেয়াজেনর সােথ স�ৃ� হেয় কাজ �� কেরেছ। আমােদর 
অ�ে�রণা মানবতার জননী �দশর� মাননীয় �ধানম�ী �শখ হািসনা। 
  
এই আে�ালেনর সহেযা�া িহেসেব আমরা আপনার কাছ �থেক এক� িশ�কম � কামনা কির। িশ�কম �� 
�েয �াগকালীন অনলাইেন িবি� কের �াথিমকভােব কম �হীন হেয় পড়া চা�িশ�ীেদর পােশ দাঁড়ােনার �ব�া 
করা হেব। িশ�কেম �র িডিজটাল ছিব িদেয় পরবত�কােল এক� ক�াটালগ �কাশ এবং িশ�কম � িনেয় এক� 
�দশ �নী আেয়াজন করা হেব। আপনার িশ�কম �� যথাশী� স�ব িনম �াণ�ব �ক িশ�কেম �র সফটকিপ ইেমজ 

mostak303@gmail.com (whatsapp) এ ��রণ করার জ� অ�েরাধ জানােনা হেলা। আপনার এই 
অবদান কেরানা �ে�র মহান িশ�ৈসিনক িহেসেব জািত িন�য়ই অিভনি�ত করেব। 
  
১-৩১ িডেস�র ২০২০ পয �� অ�ি�ত� “১৯তম ি�বািষ �ক এশীয় চা�কলা �দশ �নী বাংলােদশ ২০২০” এ  
অংশ�হেণর ��িত �নয়ার জ� আপনােক অ�েরাধ জানােনা যাে�। ১৯তম ি�বািষ �ক এশীয় চা�কলা �দশ �নী 

বাংলােদশ ২০২০ এর নীিতমালা ও িনব�ণ ফরেমর সফটকিপ www.asianartbiennale.org.bd 
�থেক এবং হাড �কিপ এিশয়ান আট � িবেয়নাল �সল, জাতীয় িচ�শালা ভবন, বাংলােদশ িশ�কলা একােডিম, 
�স�নবািগচা, রমনা, ঢাকা �থেক অিফস চলাকালীন সমেয় সং�হ করা যােব। �েয়াজেন ০১৮১৯৮০৬৪৬৭; 
০১৭১১১৭৪৯১৮; ০১৭৭৩৭৩৯২৩১। 
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