ক্লাব প্রেজেজেশন েতিজ াতিিার তনজদেতশকা
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 ক্লোব বপ্রশজশে ে প্রকতশ োকগতোয় অং গ্রহশণর জেয ১০-২৪ বের বয়সীশের আহবোে িরো হশে ব খোশে
কিকডও আিোশর বপ্রশজশে েটি জমো কেশত হশব। ক্লোব বপ্রশজশে ে প্রকতশ োকগতোর কেয়মোবিী েীশে বেয়ো হশিোোঃ
বিষয়িস্তুঃ অং গ্রহণিোরীশি কেশজশের প্রকতষ্ঠোশের কেউট্রি ে ক্লোশবর িমিিোন্ড সিকিি ত বপ্রশজশে ে ততকর িরশত হশব।
ক্লাি প্রেজেজেশন তৈবিি বিক বনজিে শনাুঃ
•
•
•

বপ্রশজশে েটি সশবিোচ্চ ২ কমকেশের হশত হশব।
বপ্রশজশে শের কিকডওটি ইংশরকজ অথবো বোংিো ব শিোশেো এিটি িোষোয় হশত হশব।
বপ্রশজশে েটি পোওয়োর পশয়শে ততকর িশর কিকডওশত িেিোেি িশর পোঠোশত হশব।

•

শুরুশত কেশজর েোম,বয়স গ্রুপ,এিোিো ও ক্লোশবর েোম উশেখ িরশত হশব।

•

ক্লোশবর িক্ষয এবং উশে য উশেখ িরশত হশব।

•

ক্লোশবর িমিিোন্ড গুশিো উশেখ িরশত হশব।

•

িমিিোশের কিেু কববরণী কেশত হশব (েকব সহ)।

•

ক্লোশবর কবশ ষে উশেখ িরশত হশব।

•

ক্লোব বমম্বোরশের েোম সহ েকব কেশত হশব।

•

ক্লোশবর িমিিোন্ড সিকিি ত বিোশেো কিকডও সং ুক্ত িরশত পোশরে। (প্রশয়োজে হশি)

•

িকবষযশত ব সব িমিিোে িরশত ইেু ি তো সিশিি জোেোশত হশব।

•

ক্লোশবর কমটিং সংক্রোন্ত আপশডে জোেোশত হশব।
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প্রেজেজেশন েমা প্রিয়াি বনজিে শনাুঃ
প্র াগ্যৈাুঃ প্রকতশ োগীশি অব যই তোর প্রকতষ্ঠোে এর কেউট্রি ে ক্লোশবর বমম্বোর হশত হশব।
ভাষাুঃ বোংিো অথবো ইংশরকজ
ফিমযাটুঃ পোওয়োরপশয়ে(ppt) বত ততরী িশর কিকডও(MP4) ফরমযোশে িেিোশেি আিোশর জমো কেশত হশব
সময়সীমাুঃ ১০ কডশসম্বর, ২০২০ (এই কেশের মশধ্য আপেোর িশেে টি ই- বমইি এর মোধ্যশম জমো কেশত হশব অথবো আপশিোড িরশত হশব)
প্রেজেজেশন পাঠাজনাি ঠিকানাুঃ ই-বমইি িরুে no2020@biid.org.bd অথবা,
আপশিোড িরুে www.nutritionolympiad.net/2020 এই ওশয়বসোইশে কগশয়।

ই-বমইশি জমো বেয়োর সময় 'Subject' এ কিখশত হশব,"Club Presentation(বরকজশে ে েোম্বোর)” ।
কেউট্রি ে অকিকিয়োড ২০২০ ওশয়ব সোইশে বরকজশে ে িরোর সময় বরকজশে ে েম্বরটি ততকর হশব।
ক্লোব বপ্রশজশে ে প্রকতশ োকগতো কেশয় ব শিোে প্রশ্ন থোিশি ব োগোশ োগ িরুে ফোরকহে ইসিোম, বফোেোঃ ০১৯৩৭০০১৮৫১ অথবো
ইশমইি farhinislam174@gmail.com
ব বিোশেো ধ্রশণর অসদুপোয় অবিম্বেিোরী বি বোকতি ব োষণো িরো হশব।
কবেোরিগণ এর কসিোন্ত েূডোন্ত বশি ধ্ো ি িরো হশব।

একই েবৈষ্ঠান প্রেজক একেন অংশগ্রহনকািী প্র প্রকাজনা ৩ টি বিষজয় অংশগ্রহন কিজৈ পািজি

