অ্যাকশন ট্রি কার্ক্রমের
য
ননমদযনশকা
কিশ োর-কিশ োরী এবং তরুণশের েক্ষতো ও সক্ষমতো বৃদ্ধির মোধ্যশম পুষ্টি সমৃি সমোজ গঠশে
সদ্ধিকিত উশেযোশগর বোকষি
ি জোতীয় অেুষ্ঠোে হশিো কেউষ্টি ে অকিম্পিয়োড। BIID Foundation
কবকিন্ন সরিোরী ও ববসরিোরী প্রকতষ্ঠোশের সহশ োকগতোয় ব ৌথ িোশব ২০১৭ সোি বথশি এই
অেুষ্ঠোশের আশয়োজে িশর আসশে। পুষ্টি কবষশয় জোতীয় এবং আন্তজিোকতি িক্ষয সমূহ অজিশে
তরুণশের বেতৃশে কেউষ্টি ে অকিম্পিয়োড িো ির
ি িূ কমিো পোিে িরশে।
কিশ োর-কিশ োরী এবং তরুণশের েক্ষতো ও সক্ষমতো বৃদ্ধির মোধ্যশম পুষ্টি সমৃি সমোজ গঠশে
আগোমী ২৬শ কডশসম্বর, ২০২০ ( কেবোর) "কেউষ্টি ে অকিম্পিয়োড ২০২০" আশয়োজে িরো হশব।
বিোকিড ১৯ মহোমোরীর িোরশণ এবোর অেিোইশে কেউষ্টি ে অকিম্পিয়োড অেুষ্টষ্ঠত হশব।
প্রকতবোশরর মশতো এবোশরো কেউষ্টি ে অকিম্পিয়োশড কবকিন্ন প্রকতশ োকগতো ও িো ক্রম
ি
এর আশয়োজে
িরো হশয়শে।
এ বের কেউষ্টি ে অকিম্পিয়োড এ অযোি ে ষ্টি িো ক্রশম
ি
অং গ্রহশণর জেয ১০-২৪ বের
বয়সীশের আহবোে িরো হশে। অযোি ে ষ্টি িো ক্রশম
ি
অং গ্রহশণর কেয়মোবিী েীশে বেয়ো হশিোোঃ
অ্ংশগ্রহণকারীমক ননম্ননিনিত নিষয়গুমিার উপর নিনি কমর একট্রি পদমেপ িা
অ্যাকশন নিিমত হমিেঃ
●
●
●
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পদমেপ জোদামনর ননয়োিিীেঃ
● আপেোশি উপশরোক্ত কবষয় সিকিিত পেশক্ষপ কিখশত হশব
● কেউষ্টি ে অকিম্পিয়োড ২০২০ বস ে েিোিোিীে সময় অযোি ে ষ্টি এর ব োষণো বেওয়ো
হশব এবং আপেোশি অেিোইশে অকিম্পিয়োশডর ওশয়বসোইশে কগশয় আপেোর পেশক্ষপ ষ্টে
আপেোর েোম, বয়স গররুপ, বরদ্ধজশে ে আই কড উশেখ িশর কিশখ জমো কেশত হশব
● স্র্াগ্যতােঃ কেউষ্টি ে অকিম্পিয়োড ২০২০ কেবকিত সিশিই
● দদর্ঘযেঃ
য ৩-১০ ষ্টে শের মশধ্য
● সেয়েঃ েুপুর ১ েো – েুপুর ২ েো
● িাষােঃ বোংিো অথবো ইংশরদ্ধজ
পুরকারেঃ
● ৩ ষ্টে গররুপ বথশি সশবোচ্চ
ি বকোরধ্োরী বি কেউষ্টি ে অকিম্পিয়োড ২০২০ এর সমোপেী
অেুষ্ঠোশে কবজয়ী ব োষেো িরো হশব, সোষ্টেিকিশিে বেওয়ো হশব।
● কেবোকেত
ি
পেশক্ষপ সমূহ কেউষ্টি ে অকিম্পিয়োড এর ওশয়ব সোইশে আপশিোড িরো হশব

স্র্াগ্ামর্ামগ্র ট্রিকানােঃ অযোি ে ষ্টি িো ক্রশম
ি
আপেোর পেশক্ষপ বো উশেযোগ ষ্টে জমোেোে
সিকিিত তশথযর জেয ব োগোশ োগ িরুণ no2020@biid.org.bd অথবো কিদ্ধজে িরুণ
www.nutritionolympiad.net/2020 এই ওশয়বসোইশে।
অযোি ে ষ্টি িো ক্রম
ি
কেশয় ব শিোে প্রশ্ন থোিশি ব োগোশ োগ িরুে, ইিিোত জোহোে ইিো, বিোেোঃ
+৮৮০১৭১০৯৭৪ ৮৯০ , অথবো ইশমইিোঃ iffzi29@gmail.com

ব বিোেও ধ্রশণর অসেুপোয় অবিম্বে িরশি অশ োগয বশি ব োষণো িরো হশব
কবেোরিশের কসিোন্ত েূ ডোন্ত বশি কবশবকেত হশব ।
একজন অ্ংশগ্রহণকারী সমিাচ্চ
য নতনট্রি পদমেপ জো নদমত পারমি।

