সঙ্গীত প্রততয োতিতোর তিযদেতিকো

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 সঙ্গীত (গোে) প্রকতশ োকগতোয় অং গ্রহশণর জেয 10-24 বের বয়সীশের আহবোে িরো হশে। সঙ্গীত
প্রকতশ োকগতোর কেয়মোবিী েীশে বেয়ো হশিোোঃ

তিষয়িস্তুঃ সঙ্গীত কিকডওশত েীশের কবষয় গুকির মোশে ব শিোশেো এিটি কবষয় অথবো কেউট্রি ে অকিকিয়োড ২০২০ এর কথশমর সোশথ
সোমঞ্জসযপূ ণি ব শিোে কবষয় কেশয় িরশত হশবোঃ

● খোেয কেরোপত্তো
● খোশেয হোইকজে এবং সযোকেশে ে

● পু কিির খোেয গ্রহশের মোধ্যশম খোশেয স্বয়ংসিূ ণিতো
● েোকরদ্রতো ও ক্ষুধ্োমন্দো
● েোরী ও ক শুর জেয পু কি
সঙ্গীত তিতিও তততরর তিযদে িিোুঃ
- কিকডওশত অব যই উশেকখত উপকরক্ত পোাঁেটি কবষয় বথশি ব শিোে এিটি কবষয় সিকিি ত এিটি অথবো কেউট্রি ে অকিকিয়োড ২০২০ এর
কথশমর সোশথ সোমঞ্জসযপূ ণি ব শিোে কবষশয় সংগীত পকরশব ে িরশত হশব।
- মূি কবষয় ঠিি বরশখ অং গ্রহণিোরী তোর স্বরকেত অথবো পযোশরোকডিৃত, েকিত অথবো আঞ্চকিি িোষোয় গোে পকরশব ে িরশত পোশর।
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সঙ্গীত তিতিও জ ো স্দওয়োর তিযদিে িো:

স্ োিযোতোুঃ কেউট্রি ে ক্লোব সেসয, এেকসকব সেসয, এবং ক ক্ষোথী োরো কেউট্রি ে অকিকিয়োড ২০২০ এর ওশয়বসোইে এর মোধ্যশম বরকজশে ে িরশব তোরো
সবোই অং গ্রহণ িরশত পোরশবে।
তদর্ঘে যুঃ ১.৩০ কমকেে (90 বসশিন্ড) সশবিোচ্চ।

িোষোুঃ বোংিো (ইংশরকজও গ্রহণশ োগয)
ফর যোটুঃ MP4 (বমোবোইি ব োে রমযোে), (ইশমইি বো গুগি ড্রোইশির মোধ্যশম স্থোেোন্তর িরশত হশব বো আপশিোড িরশত হশব)
তিিরণুঃ সঙ্গীত এর িথোগুশিো কিকখত আিোশর A4 সোইজ (বোংিো অথবো ইংশরকজ) জমো কেশত হশব।
স্িষ স য়সী োুঃ ১০ কডশসম্বর, ২০২০( এই কেশের মশধ্য আপেোর িশেে টি ই- বমইি এর মোধ্যশম জমো কেশত হশব অথবো আপশিোড িরশত)
িোযির তিতিও জ ো স্দয়োর ঠিকোিো: www.nutritionolympiad.net/2020/music,
ইশমইি : no2020@biid.org.bd
ই বমইশি জমো বেয়োর সময় 'Subject' এ কিখশত হশব," Music Competition (বরকজশে ে েোম্বোর)” ।
কেউট্রি ে অকিকিয়োড ২০২০ ওশয়বসোইশে বরকজশে ে িরোর সময় বরকজশে ে েম্বরটি ততকর হশব।
সঙ্গীত প্রকতশ োকগতো কেশয় ব শিোে প্রশ্ন থোিশি ব োগোশ োগ িরুে রোক য়ো সু িতোেো, ব োেোঃ ০১৮৭৭০৪৯৭০৪ অথবো ইশমইিোঃ
rafia.s.ritu1@gmail.com
ব শিোশেো প্রিোশরর অসদুপোয় অবিম্বশের বেিো িরশি অশ োগয ব োষেো িরো হশব।
কবেোরশির কসিোন্ত েূডোন্ত কহশসশব কবশবকেত হশব।
অং গ্রহণিোরীশের জেয সশিিশের পযোশেশি সিকতর জেয এিটি অপ ে থোিশব োর মোধ্যশম কিকডওটির িোইি সম্প্রেোশরর সোশথ অং গ্রহণিোরীর সিকত
কেকিতিরণ হশব।

এক িযতি িো একটি দল সযিে োচ্চ ততিটি প্রততয োতিতোর জিয আযিদি করযত পোযর।

