উপস্থিত বক্তৃতা প্রস্থতয াস্থিতার িাইডলাইন

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 উপকিত বক্তৃতো প্রকতশ োকগতোয় অং গ্রহশণর জেয ১০-২৪ বের বয়সীশের আহবোে িরো হশে ব খোশে কিকডও
আিোশর তোশের বক্তৃতোটি জমো কেশত হশব। উপকিত বক্তৃতো প্রকতশ োকগতোর কেয়মোবিী েীশে বেয়ো হশিোোঃ
স্থবষয়বস্তুঃ এ বের উপকিত বক্তৃতোর প্রকতপেয কবষয় হি “কিশ োশর স্বোিযির সিোশির েোস্তোর জেয ১০ টি খোেয গ্রুশপর সমন্বয়”

উপস্থিত বক্তৃতার স্থিস্থডও ততস্থরর স্থনযদে শনা :
অং গ্রহণিোরীশেরশি কিশ োর-কিশ োরীশের জেয এিটি স্বোিযির সিোশির েোস্তোর সিশিি ধ্োরণো বযক্ত িরশত হশব এবং বক্তবযটি কিকডও
িরশত হশব,,
● কিকডওটি ধ্োরণ িরশত অং গ্রহণিোরী তোর মো, বোবো, বয়স্ক, খোিো, েোেো বো পকরবোশরর অেয বিোে সেশসযর সোশথ িথো বিশত হশব
োরো বয়োঃসকিিোশির জেয স্বোিযির সিোশির েোস্তো কতকর িশরে।

কিকডও ধ্োরশণর জেয এিটি স্বোিযির সিোশির েোস্তো কেবিোেে িরশত হশব। ব েোস্তোটি ববশে বেয়ো হশব তো পু কিসমৃ ি এবং এশত

●

প্রশয়োজেীয় খোেয গ্রুপ অন্তিুিক্ত থোিশত হশব এবং এটি প্রস্তুতপিকত সহজ হশত হশব ।
● অং গ্রহণিোরীশি শুধ্ু মোত্র েূডোন্ত কিকডও প্রে িে িরশত হশব এবং িীিোশব েোস্তোটি কতকর িরো হশয়শে বস সিশিি কিেু বিশত
হশব।
● সিোশির েোস্তো কতকরর সময় সমস্ত পেশক্ষপ বরিডি িরশত হশবেো।
● সিোশির েোস্তো প্রস্তুকতর জেয বযবহৃত বিোেও কবশ ষ পিকত বো েক্ষতো ো পু কি ক ক্ষো এবং স্বোিযির ডোশয়ট কহশসশব কবশবকেত হশত
পোশর তো িোশিো িশর উশেখ িরশত হশব।
● ধ্োরণো প্রেোেিোরী বো েোস্তোটি কতকরশত সহোয়তোিোরীশি কিকডওশত রোখো োশবেো।

উপস্থিত বক্তৃতার স্থিস্থডও কাঠায াুঃ
স য়
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উপস্থিত বক্তৃতার স্থিস্থডও জ া স্দয়ার স্থনযদে শনাুঃ
স্ ািযাতাুঃ কেউট্রি ে ক্লোব সেসয, এেকসকব সেসয, এবং ক ক্ষোথী োরো কেউট্রি ে অকিকিয়োড ২০২০ এর ওশয়বসোইট এর মোধ্যশম বরকজশে ে
িরশব তোরো সবোই অং গ্রহণ িরশত পোরশবে।
তদর্ঘে য : ১.৩০ কমকেট(৯০ বসশিন্ড) সশবিোচ্চ।
িাষা : বোংিো (শুধ্ু ইংশরকজও গ্রহণশ োগয)
ফর যাট :MP4(বমোবোইি ব োে রমযোট), ো ইশমইি বো গুগি ড্রোইশির মোধ্যশম বো আপশিোড িশর জমো কেশত হশব।
স য়সী া : ১০ কডশসম্বর ২০২০ (অব যই এই তোকরশখর মশধ্য ইশমি বো আপশিোড িরোর মোধ্যশম কিকডওটি পোঠোশত হশব)
উপস্থিত বক্তৃতার স্থিস্থডও জ া স্দয়ার ঠিকানা:
আপশিোড িরুে www.nutritionolympiad.net/2020 এই ওশয়বসোইশটশত, অথবো ই-বমইি িরুে : no2020@biid.org.bd
ই-বমইশি জমো বেয়োর সময় 'Subject' এ কিখশত হশব,"Public Speaking(বরকজশে ে েম্বর)” ।
কেউট্রি ে অকিকিয়োড ২০২০ ওশয়বসোইশট বরকজশে ে িরোর সময় বরকজশে ে েম্বরটি কতকর হশয় োশব।
উপকিত বক্তৃতো প্রকতশ োকগতো কেশয় ব শিোে প্রশ্ন থোিশি ব োগোশ োগ িরুে মোহেোজ রহমোে, ব োেোঃ ০১৭৫৯৫৮৭৮৮৪, ইশমইি:
rahmanmahnaz26@gmail.com ।
ব শিোশেো প্রিোশরর অসদুপোয় অবিম্বশের বেিো িরশি অশ োগয ব োষেো িরো হশব।
কবেোরিশের 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 বযস্থক্ত বা একটি দল সযবে াচ্চ স্থতনটি প্রস্থতয াস্থিতার জনয আযবদন করযত পাযর।

