ভিভিও বার্ত া প্রভর্য াভির্ার ভিযদতভিকা
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 কিকডও বোতি ো প্রকতশ োকগতোয় অং গ্রহশণর জেয ১০-২৪ বের বয়সীশের আহবোে িরো হশে। কিকডও
বোতি ো প্রকতশ োকগতোর কেয়মোবিী েীশে বেয়ো হশিোোঃ
ভিযে ভকছু সাধারণ/ম ৌভিক ািদন্ড, ভিযদত িিা এবং প্রশ্ন উযেখ করা হিঃ
✔ প্রবীণ বযকতোঃ ষোশ োর্ধ্ি (পু রুষ/মকহিো )
✔ বিৌগকিি অবস্থোেোঃ হরোঞ্চি, গ্রোম, দুগিম অঞ্চি-ের, হোওর এিোিো
✔ কিকডওর সময়সীমোোঃ মূি বতবয সহ কিকডওটির দের্ঘিয সশবিোচ্চ ১ কমকে
✔ সিকতপত্রোঃ োর কিকডও িরো হশব পূ শবিই তোর সিকত কেশয় কেশত হশব।
সাক্ষাৎকাযরর জিয ভকছু ম ৌভিক প্রশ্নঃ
১. আপেোর েোম কি? আপেোর বয়স িত? আপকে বিোথোয় থোশিে/বোস িশরে? আপেোর গ্রোশমর েোম কি?
২. আপেোর বপ ো কি?
৩. আপকে কি আপেোর সু স্বোশস্থযর িোরণ/রহসয আমোশের জোেোশবে?
● ব খোেযটি আপকে গ্রহণ িশরে এবং রোন্নোর ধ্রে (প্রধ্োে খোবোর এবং পোেীয়, িবণ, কেকে এবং বেহ), কেশে িতবোর গ্রহণ িশরে,
বিোে স্থোেীয় , ঔষকধ্ িতোপোতো/গোে,মসিো এবং কবশ ষ খোেয গ্রহশণর অিযোস)
● োরীকরি পকরশ্রম (হোাঁ ো, বযোয়োম, মোঠ প িোশয় িোজ, জেশগোষ্ঠী প িোশয় িোজ)
● আপেোর বোসস্থোশের পোকরপোকবিি অবস্থো (সবু জ, কেমিি, কবশুি বোতোস, েেী, প্রোিৃকতি দৃ য)

● পকরষ্কোর পকরেন্নতো (বসতবোক়ি এবং এর েোরপোশ র স্বোস্থযির এবং পয়োঃকেষ্কো ে বযবস্থো)
● বযকতগত অিযোস (র্ঘু ম, পোে/তোমোশির অেিযোস, ধ্ূ মপোে েো িরো -----)
● স্বোস্থয সশেতেতো (হোসপোতোি এবং কিকেি পকরে িে, স্থোেীয় কেকিৎসি)
ভিভিও বার্ত া তর্ভরর ভিযদত িিাঃ
● উপশরর সব প্রশের জবোশবর ব শষ সোক্ষোৎিোর প্রেোেিোরী বযকতশি ১ কমকেশ র মশধ্য তোর েীর্ঘি ও সুস্থ জীবশের িোরণ ও পরোম ি
(সশবিোচ্চ ৪ টি) সংশক্ষশপ বিোর জেয অেুশরোধ্ জোেোশবে। ব শষর এই ১ কমকে বতশবযর উপর কিকডওটি িরশবে।
● বিোশেো ধ্রশের একডটিং এর প্রশয়োজে বেই।
● কিকডওটি শুরু হশব সোক্ষোৎিোর প্রেোেিোরী বযকতর েোম, গ্রোশমর েোম, বয়স, বপ ো কেশয়। (সোক্ষোৎিোশরর পূ শবিই এগুশিো উশেখ
িরশত অেুশরোধ্ জোেোে। সিূ ণি কিকডওটি পোঠোশেোর প্রশয়োজে বেই।)
ভিভিওর কাঠায াঃ
স য়

ভবষয়বস্তু
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আপেোর ( েোম,বয়শসর গ্রুপ এবং এিোিো ) পকরেয় কেে

১০ বসশিন্ড
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ভিভিও জ াদাযির ভিযদত ভিকাঃ
ম ািযার্াঃ কেউট্রি ে িোব সেসয, এেকসকব সেসয, এবং ক ক্ষোথী োরো কেউট্রি ে অকিকিয়োড ২০২০ এর ওশয়বসোই এর মোধ্যশম
বরকজশে ে িরশব তোরো সবোই অং গ্রহণ িরশত পোরশবে।
ভিভিওর তদর্ঘত যঃ সশবিোচ্চ ১ কমকে ।
িাষাঃ বোংিো (শুধ্ু ইংশরকজও গ্রহণশ োগয)
ফরয টঃ MP4 (বমোবোইি ব োে উপশ োগী), ই-বমইি অথবো গুগি ড্রোইশির এর মোধ্যশম পোঠোশত হশব অথবো আপশিোড িরশত হশব।
পাঠাযিার মিষ র্াভরখঃ ১০ কডশসম্বর, ২০২০
ভিভিও পাঠাযিার ঠিকািাঃ

ইয ইিঃ no2020@biid.org.bd অথবো আপশিোড িরুণ www.nutritionolympiad.net/2020 এই ওয়েবসাইয়ে গিয়ে।
ই বমইশি জমো বেয়োর সময় 'Subject' এ কিখশত হশব," video message Competition (বরকজশে ে েোম্বোর)” ।
কেউট্রি ে অকিকিয়োড ২০২০ ওশয়ব সোইশ বরকজশে ে িরোর সময় বরকজশে ে েম্বরটি দতকর হশব।
কিকডও বমশসজ প্রকতশ োকগতো কেশয় ব শিোে প্রে থোিশি ব োগোশ োগ িরুে রোইসো বমহজোবীে, ব োেোঃ 01521572344 অথবো
ইশমইি raisameh20@gmail.com
কেবিোকেত কিকডও গুশিো কেউট্রি ে অকিকিয়োশডর কেে প্রে িে িরো হশব এবং অকিকিয়োড পরবতী সমশয় BIID Foundation সোমোকজি
ব োগোশ োগ মোধ্যশম বেখোশেো হশব। সমোপেী অেুষ্ঠোশে বসরো কিকডওটি পু রস্কৃত হশব ।
অং গ্রহণিোরীশের জেয সশিিশের পযোশেশি সিকতর জেয এিটি অপ ে থোিশব োর মোধ্যশম কিকডওটির িোইি সম্প্রেোশরর সোশথ
অং গ্রহণিোরীর সিকত কেকিতিরণ হশব।
কেবিোকেত কিকডও সমূহ BIID foundation এর ওশয়বসোইশ আপশিোড িরো হশব।
ব শিোশেো ধ্রশের অসদুপোয় অবিম্বেিোরীর আশবেে বোকতি হশয় োশব।
কবেোরিগশের কসিোন্তই েু়িোন্ত বশি গৃ হীত হশব।
এিজে বযকত বো েি সশবিোচ্চ ৩ টি প্রকতশ োকগতোয় অং গ্রহণ িরশত পোরশব।

