ফুড ডডজাইন প্রডিয াডিিার ডনযদেডিকা
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 ফু ড কডজোইে প্রকতশ োকগতোয় অং গ্রহশণর জেয 10-24 বের বয়সীশের আহবোে িরো হশে। ফু ড কডজোইে
প্রকতশ োকগতোর কেয়মোবিী েীশে বেয়ো হশিোোঃ
ডিষয়িস্তুঃ ফু ড কডজোইশের এবোশরর কবষয় “ডকযিারীযদর জনয স্বাস্থ্যকর ডাযয়ট এিং জীিনধারা”
ফুড ডডজাইন তিডরর ডনযদে িনাুঃ
ফু ড কডজোইেটি অব যই উশেকিত কবষয় সিকিি ত হশত হশব এবং কেশনোক্ত কবষয়গুশিো বিয়োি রোিশত হশবোঃ
●
●
●
●

বোেোইিৃত উপোেোে বযবহোর িরোর িোরণ;
বযবহৃত উপোেোেগুশিোর অেুপোত;
কডজোইেটির ৩ টি পু কি বোতি ো ;
সমস্ত ফু ড কডজোইে অব যই এমে হশত হশব ব পু শরো পযোটোেিটি এিটি অিণ্ড বরিো দ্বোরো ততকর হয়, এর মশধ্য বিোেও ফোাঁি রোিো

োশবেো।
● কডজোইেটি বেোট পকরসশর ১৫ ইকি ×১৫ ইকি জোয়গোশত িরশত হশব
● বমৌকিি কডজোইে বো কবকিন্ন কডজোইে বই,মযোগোকজে এবং ওশয়বসোইট বথশি প্রকতকিকপ কেশয় িরো োশব
● কডজোইে টি িোশঠর ববোডি, িোডিশবোডি, বে, িোশঠর ীট, েোটি বপপোর ইতযোকেশত িরো োশব।
● িোেয উপিরণ, পোতো, মসিো েি োর কবিোশ র জেয বযবহোর িরো ব শত পোশর।
● ফশটো এবং এিটি সশবিোচ্চ ১ কমকেশটর কিকডও কিপ উিয়ই জমো কেশত হশব। কিকডও কিপটির উশে য শুধ্ু মোত্র ফু ড কডজোইেটি
সিূ ণিিোশব প্রে িে িরো।
1 | Page

িয়স গ্রুপুঃ

ি
১০-১৪

ি
১৫-১৯

স্কারুঃ
ক্রডিক নং
1
2
3
4
5

গ
২০-২৪

ডিিরণ
কবষয়বস্তু উপস্থোপে
বযবহৃত উপোেোে
পু কি বোতি ো
বসৌন্দ ি
কেয়মোবিী অেুসরণ

নম্বর
৩০
৩০
২০
১০
১০

ফুড ডডজাইন জিা স্দওয়ার ডনযদিে না:
স্ ািযািাুঃ কেউট্রি ে িোব সেসয, এেকসকব সেসয, এবং ক ক্ষোথী োরো কেউট্রি ে অকিকিয়োড ২০২০ এর ওশয়বসোইট এর মোধ্যশম বরকজশে ে
িরশব তোরো সবোই অং গ্রহণ িরশত পোরশবে।
ডডজাইযনর ছডি ও ডিডডওুঃ ফু ড কডজোইশের েকব এবং কডজোইশের বণিেোসহ ১ কমকেশটর কিকডও পোঠোশত হশব
িাষাুঃ বোংিো (ইংশরকজও গ্রহণশ োগয)
ফরিযাটুঃ MP4 (বমোবোইি বফোে ফরমযোট) ো ইশমইি বো গুগি ড্রোইশির মোধ্যশম স্থোেোন্তর িরশত হশব বো আপশিোড িরশত হশব।
স্িষ সিয়সীিাুঃ ১০ কডশসম্বর, ২০২০( এই কেশের মশধ্য আপেোর িশেে টি ই- বমইি এর মোধ্যশম জমো কেশত হশব অথবো আপশিোড িরশত)
ফুড ডডজাইন জিা স্দয়ার ঠিকানা: আপশিোড িরুে www.nutritionolympiad.net/2020 এই ওশয়বসোইশটশত, অথবো ই-বমইি :
no2020@biid.org.bd
ই-বমইশি জমো বেয়োর সময় 'Subject' এ কিিশত হশব, "Food Design(বরকজশে ে েোম্বোর)” ।
কেউট্রি ে অকিকিয়োড ২০২০ ওশয়বসোইশট বরকজশে ে িরোর সময় বরকজশে ে েম্বরটি ততকর িরো হশব।ফু ড কডজোইে কেশয় ব শিোে প্রশ্ন
থোিশি ব োগোশ োগ িরুে আকেবো িকবর সৃ কি, বফোেোঃ ০১৫৩৩৩১২২৫০ অথবো ইশমইি িরুে adibakabir97@gmail.com এই ঠিিোেোয়।
ব শিোশেো প্রিোশরর অসদুপোয় অবিম্বশের বেিো িরশি অশ োগয ব োষেো িরো হশব।
কবেোরিশের কসিোন্তই েূডোন্ত কহশসশব কবশবকেত হশব।

এক িযডি িা একটি দল সযিে াচ্চ ডিনটি প্রডিয াডিিার জনয আযিদন করযি পাযর।
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