‘ফন্টের জন্য বর্ণ ডিজাইন’ প্রডিন্ াডিিা
বাাংলা ডিজাইন ফটে তিডরর জন্য গ্রাডফক্যাল বর্ণমালা আহবান
িথ্য প্র ুডিন্ি বাাংলা ভাষান্ক্ সমৃদ্ধ ক্রার লন্যয বাাংলান্েশ ক্ডিউোর ক্াউডিল, আইডসডে ডিডভশন ডবডভন্ন
ক্া ণক্রম পডরচালনা ক্রন্ে। প্রাডিষ্ঠাডনক্ প্রন্ াজন্ন বযবহৃি ফন্টের িুলনা বাাংলা ডিজাইন ফন্টের অপ্রিুলিা
রন্ ন্ে, এোড়াও সিযডজৎ রা , ক্াই ুম চচৌধুরীর, সাংডবধান্ন বযবহৃি অযর-ডশন্ের মন্িা ডশেীর োইন্পাগ্রাডফ
বা বাাংলা পুডথ্র চলখান্ক্ চথ্ন্ক্ বাাংলা ফন্টে রূপান্তর ক্রার সুন্ াি রন্ ন্ে, এোড়াও ক্ডমক্ন্সর ফটে,
ক্যাডরন্ক্চান্রর ফটে, ডিডজে-বান্ধব ডক্াংবা অন্য ডবন্শষাড ি ফটে তিডরর সুন্ াি রন্ ন্ে। এজন্য বাাংলা বন্র্ণর
চসৌন্দ ণমডিি অব বন্ক্ ডিডজোইজি ক্রার লন্যয এবাং প্রচডলি ফন্টের বাইন্র আরও ডিজাইন ফটে তিডরর
লন্যয োইন্পাগ্রাফার, ডশেী, গ্রাডফক্স ডিজাইনার, ক্যাডলগ্রাফার, ফন্টোগ্রাফারসহ সবণসাধারন্র্র ডনক্ে সুন্দর
হান্ির চলখা বা বাাংলা বর্ণমালার ডিজাইন আহবান ক্রা হন্ে। া এক্ডে উন্মুি প্রডিন্ াডিিার মাধযন্ম পুরস্কৃি
ক্রা হন্ব এবাং ডনবণাডচি বর্ণমালার ডিজাইনগুন্লান্ক্ ফন্টে রূপান্তর ক্রা হন্ব।
ডন মাবডল ও প্রন্ াজনী িথ্য:
১। প্রডিন্ াডিিা দুডে পন্বণ অনুডষ্ঠি হন্ব। প্রথ্ম পন্বণর জন্য আহবানক্ৃি ‘বর্ণমালা’, চভক্টর গ্রাডফন্ে এঁন্ক্
ডপডিএফ ফাইন্ল ডনন্চ প্রেত্ত চেমন্েে/োঁচ অনুসরর্ ক্ন্র জমা ডেন্ি হন্ব। চেমন্েন্ে চ োনা/ ক্নডেডনউ াস
বর্ণগুন্লা ডলখন্ি হন্ব চসগুন্লা হন্লা:
"ঐ ডমঞা অঘেন চেখ; ঊষান্বলা ঔপন্যাডসক্ ও িার দুুঃডখ ঋর্ী ভাই ঢাক্া শহন্রর উচুন্ঁ ি ি িাির
ফডড়াং, ঈিল এবাং বযাঙ আন্ে িান্ের মাড়ি ডেন্ চেন্স ধন্র ঝাক্ান্ি থ্াক্ল।"
২। প্রথ্ম পন্বণ মন্নানীিন্ের ডনন্ এক্ডে ক্মণশালা অনুডষ্ঠি হন্ব এবাং ক্মণশালা চশন্ষ পুনরা জমাোনক্ৃি
বর্ণমালার ওপর চূড়ান্ত ডবজ ী ডনধণাডরি হন্ব।
৩। প্রথ্ম পন্বণর প্রস্তাবনা এক্ডে গুিল ফন্মণর মাধযন্ম (https://forms.gle/7R22bgDdBQA6vApA9) জমা
ডেন্ি হন্ব।
৪। প্রডিন্ াডিিা প্রথ্ম পুরস্কার (০১ডে) ১ লয োক্া, ডিিী পুরস্কার (০১ডে) ৫০ হাজার োক্া, িৃিী পুরস্কার
(০২ডে) ২৫ হাজার োক্া এবাং অনান্রবল চমনশন (০৫ডে) ১০ হাজার োক্া পুরস্কার ডহন্সন্ব রন্ ন্ে। এোড়াও
প্রথ্ম চথ্ন্ক্ িৃিী স্থান্নর জন্য চক্রস্ট ও সক্ন্লর জন্য সাডেণডফন্ক্ে রন্ ন্ে রন্ ন্ে। পুরস্কান্রর জন্য প্রস্তাব
জমাোন, প্রাথ্ডমক্ মূলযা ন ভাচুণ াডল অনলাইন্ন অনুডষ্ঠি হন্ব এবাং ক্মণশালা ও পুরস্কার ডবিরর্ী আক্ষণর্ী
অনুষ্ঠান্নর মাধযন্ম প্রোন ক্রা হন্ব।
৫। প্র ুডিডবে অধযাপক্ মুহম্মে জাফর ইক্বান্লর সভাপডিন্ে এক্ডে ডবন্শষজ্ঞ ডবচারক্ পযান্নল সাংডযপ্ত িাডলক্া
তিডর ক্রন্বন। সাংডযপ্ত িাডলক্াভুি হও ার পর প্রডিন্ ািী বযডি/েলন্ক্ িান্ের ক্াজ ভাচুণ াডল উপস্থাপন ক্রন্ি
হন্ব। া চথ্ন্ক্ চূড়ান্ত িাডলক্া প্রস্তুি ক্রা হন্ব।
৬। প্রডিন্ াডিিা এক্ক্ বযডি বা েল ডহন্সন্বও অাংশ চনও া ান্ব। চসন্যন্ে এক্ডে েন্লর এক্জন মুখয
প্রডিডনডধ থ্াক্ন্ব। চমটেরসহ এক্ েন্ল সন্বণাচ্চ পাঁচজন থ্াক্ন্ি পারন্ব। েন্লর চযন্ে পুরস্কান্রর অথ্ণ ও চক্রস্ট
এক্ডে হন্ব, িন্ব সাডেণডফন্ক্ে স্বিন্ত্র হন্ব।

৭। পুরস্কান্রর জন্য হান্ির চলখা/ফটে জমাোন্নর চশষ িাডরখ ২১ চফব্রু াডর ২০২২। চরডজন্েশন ও পুরস্কান্রর
জন্য জমাোন্নর ডলাংক্সহ ডবস্তাডরি www.bcc.gov.bd এবাং www.bangla.gov.bd/bangladesignfont/
ওন্ বসাইন্ের চনাডেশ চবান্িণ প্রক্াডশি হন্ব। চ ন্ক্ান্না চ ািান্ ান্ির জন্য ইন্মইল
bangladesignfont@gmail.com, pdeblict@bcc.gov.bd অথ্বা চফান 02-55006869।
৮। ডনবণাডচি ও পুরস্কৃি ডিজাইন চথ্ন্ক্ ফটে তিডর ক্রন্ব ডবডসডস, এবাং ইন্িামন্ধয তিডরক্ৃি অপ্রক্াডশি ফটেন্ক্
পডরবডধণি রূপ চেও া হন্ব। চসন্যন্ে বর্ণমালা, ডিজাইন, ফটে প্রভৃডি ডরন্সান্সণর আইডপআর ও ওনারডশপ
ডবডসডসর অনুকূন্ল প্রোন ক্রা হন্ব া সাধারর্ জনিন্র্র বযবহান্রর জন্য ওন্ ন্ব উন্মুি ক্রা হন্ব।
৯। পুরস্কার ও প্রডিন্ াডিিার সক্ল চযন্ে ডবচারক্ পযান্নন্লর ডসদ্ধান্ত চূড়ান্ত বন্ল ডবন্বডচি হন্ব।

