CORONA DIARY
Schools are closed. Exams are postponed. Getting bored with Social
media? Feeling depressed? Anxious? Worried? Has this lockdown brought out
some new or latent interests in you? Made you a bookworm or an artist or
perhaps a film maker? You are perhaps developing a musical talent or becoming
a choreographer? Whatever it may be do let us know, we are interested at
WBCPCR.
Let’s be hopeful and do some creative work.
Please write to us or send us your drawings or paintings or make a

small video on your daily activities & send us online.
WBCPCR is organizing online Creative Writing, Drawing &
Video film making competition.
Subject: CORONA DIARY









Age limit: 3 years- 18 years.
Word limit for Creative Writing: 250
Drawing: On A4 size
Video clip duration: 2 minutes
Write your name, class & address & send it to us.
Last date of submission: 15th April, 2020
Mail Id: wbscpcr@gmail.com
WhatsApp: 9836300300

All of your creative activities will be uploaded on the Commission’s
website. Best 10 writings & drawings will be published in WBCPCR’s children’s
magazine Hullor.

Stay safe. Stay creative.

করিোনো ডোরেরি
আরেোজরন পরিমবঙ্গ রিশু অরিকোি সু িক্ষো আরেোগ
অনলোইন ললখো, আঁকো ও রিরডও রিল্ম তৈরিি প্ররৈর োরগৈো
মন খোিোপ? লিোরন লিোরন আি কৈ গল্প কিো োে? কোর্ুুনও একরেরে লোগরে? নৈুন ক্লোস করব
শুরু হরব লক জোরন? পিীক্ষোর্ো লিষ হরেও হল নো? ো মরন হরে রলরখ লিরলো। এঁরক লিরলো। রি ইরে
করি প্ররৈরিরনি লৈোমোি কোজকমু রনরে রিরডও ৈুরল লিরলো। ৈোিপি লমইল করি িোও আমোরিি। পরিমবঙ্গ
রিশু অরিকোি সু িক্ষো আরেোগ লৈোমোরিি কথো শুনরৈ চোে।
এইরবলো রবকরিৈ লহোক লৈোমোি প্ররৈিো। লৈোমোি ললখক, রিল্পী বো রচত্র পরিচোলক বো লকোরিওগ্রোিোি
হবোি সু প্ত ইরের্ো।
এই করিোনোি রিনগুরল েিবরি অবস্থোে সু স্থ ও সু িিিোরব কোর্োরৈ পরিমবঙ্গ রিশু অরিকোি সু িক্ষো
আরেোগ একরর্ প্ররৈর োরগৈোি আরেোজন করিরে রিশুরিি জনয।

অনলোইন ললখো, আঁকো ও রিরডও রিল্ম তৈরিি প্ররৈর োরগৈো
রবষেঃ লৈোমোি করিোনো ডোরেরি
 বেসসীমোঃ ৩ বেি- ১৮ বেি
 ললখোি লক্ষরত্র িব্দসীমোঃ ২৫০ িরব্দি মরিয
 আঁকোঃ এ লিোি সোইজ
 রিরডও রিল্মঃ ২ রমরনরর্ি মরিয
 পোঠোরনোি লিষ ৈোরিখঃ ১৫ এরপ্রল, ২০২০
 পোঠোরনোি রঠকোনোঃ Mail id: wbscpcr@gmail.com / WhatsApp: 9836300300
লৈোমোরিি আঁকো ললখো ও তৈরি কিো রিরডও রিল্ম আরেোরগি ওরেবসোইরর্ আপরলোড কিো হরব।
লেষ্ঠ ১০রর্ েরব ও ললখো স্থোন পোরব আরেোরগি পরত্রকো হুরলোরে।

সু স্থ লথরকো। সৃ জরন লথরকো।

