বিতর্ক প্রবতয োবিতোর বিযদকবির্ো

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 কবতিি প্রকতশ োকগতোয় অং গ্রহশণর জেয ১০-২৪ বের বয়সীশের আহবোে িরো হশে। কবতিি প্রকতশ োকগতোর
কেয়মোবিী েীশে বেয়ো হশিোোঃ

বিষয়িস্তুঃ কবতিি প্রকতশ োকগতোর এবোশরর প্রকতপোেয কবষয় “সর্যের জিয পু বির্র ও বিরোপদ খোিোযরর বিবিতর্রযের ক্ষেযে
সরর্োযরর ক্ষেযয় ক্ষিসরর্োরী খোযতর ভূবির্োই ক্ষিিী”।
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বিতর্ক প্রবতয োবিতোর বিিরেুঃ
•

দুটি পশবি কবতিি প্রকতশ োকগতোটি অেু কষ্ঠত হশব। প্রথম পশবি, উশেকখত কবষশয়র পশক্ষ কিংবো কবপশক্ষ কবতোকিি ি বের বক্তবয ZOOM প্ল্যোটফমি এ
কবেোরিগণ শুেশবে।

•

প্রথম পবি বথশি বোেোইিৃত দুটি েি কিতীয় পশবি অকিকিয়োশডর কেে সরোসকর অেিোইশে কবতিি িরশব।

•

কবতিি প্রকতশ োকগতোয় অং গ্রহণ িরশত অব যই কতে সেসয কবক ি েি গঠে িরশত হশব। েশির সেসযগণশি এিই বয়স গ্রুশপর
হশত হশব।

•

প্রকতজে কবতোকিি ি ১ কমকেট িশর সময় পোশবে। বমোট কতে কমকেশটর মোশে, পশক্ষ কিংবো কবপশক্ষ তোশেরশি বক্তবয প্রেোশের সু শ োগ
বেয়ো হশব।

•

এিটি প্রকতষ্ঠোে বথশি শুধ্ু মোত্র এিটি েিই প্রকতশ োকগতোয় অং গ্রহণ িরশত পোরশব।

অংিগ্রহযের বিয়িোিেীুঃ
ক্ষ োিযোতোুঃ কেউট্রি ে ক্লোব সেসয, এেকসকব সেসয, এবং ক ক্ষোথী োরো কেউট্রি ে অকিকিয়োড ২০২০ এর ওশয়বসোইট এর মোধ্যশম বরকজশে ে িরশব তোরো
সবোই অং গ্রহণ িরশত পোরশবে।
ভোষোুঃ বোংিো (ইংশরকজও গ্রহণশ োগয)
ক্ষরবজযেিযির ক্ষিষ সিয়সীিোুঃ ১০ কডশসম্বর, ২০২০
ক্ষরবজযেিযির ঠির্োিো: www.nutritionolympiad.net/2020

কবতিি প্রকতশ োকগতো কেশয় ব শিোে প্রশ্ন থোিশি ব োগোশ োগ িরুে, রোকফয়ো সু িতোেো, বফোেোঃ ০১৮৭৭০৪৯৭০৪, ইশমইি rafia.s.ritu1@gmail.com ।
ব শিোশেো প্রিোশরর অসদুপোয় অবিম্বশের বেিো িরশি অশ োগয ব োষেো িরো হশব।
কবেোরশির কসিোন্ত েূডোন্ত কহশসশব কবশবকেত হশব।

এর্ িযবি িো এর্টি দে সযিক োচ্চ বতিটি প্রবতয োবিতোর জিয আযিদি র্রযত পোযর

