ওপেন ইন্টারপনট চ্যাপেঞ্জ প্রতিপ াতিিার তনপদেতিকা
কিশ োর-কিশ োরী এবং তরুণশের েক্ষতো ও সক্ষমতো বৃদ্ধির মোধ্যশম পুষ্টি সমৃি সমোজ গঠশে
সদ্ধিকিত উশেযোশগর বোকষি
ি জোতীয় অেুষ্ঠোে হশিো কেউষ্টি ে অকিম্পিয়োড। BIID Foundation
কবকিন্ন সরিোরী ও ববসরিোরী প্রকতষ্ঠোশের সহশ োকগতোয় ব ৌথিোশব ২০১৭ সোি বথশি এই
অেুষ্ঠোশের আশয়োজে িশর আসশে। পুষ্টি কবষশয় জোতীয় এবং আন্তজিোকতি িক্ষয সমূহ অজিশে
তরুণশের বেতৃশে কেউষ্টি ে অকিম্পিয়োড িো ির
ি িূ কমিো পোিে িরশে।
আগোমী ২৬ ব কডশসম্বর, ২০২০ ( কেবোর) "কেউষ্টি ে অকিম্পিয়োড ২০২০" আশয়োজে িরো হশব।
বিোকিড ১৯ মহোমোরীর িোরশণ এবোর অেিোইশে কেউষ্টি ে অকিম্পিয়োড অেুষ্টষ্ঠত হশব।
প্রকতবোশরর মশতো এবোশরো কেউষ্টি ে অকিম্পিয়োশড কবকিন্ন প্রকতশ োকগতো ও িো ক্রম
ি
এর আশয়োজে
িরো হশয়শে।
এ বের কেউষ্টি ে অকিম্পিয়োড এ ওশপে ইন্টোরশেট চ্যোশিঞ্জ প্রকতশ োকগতোয় অং গ্রহশণর জেয
১০-২৪ বের বয়সীশের আহবোে িরো হশে। ওশপে ইন্টোরশেট চ্যোশিঞ্জ প্রকতশ োকগতোর কেয়মোবিী
েীশচ্ বেয়ো হশিোোঃ
তিষয়িস্তুঃ এবোশরর ওশপে ইন্টোরশেট চ্যোশিঞ্জ এর কবষয় “স্বাস্থ্যসম্মি খাদয িযিস্থ্া”।
িয়স িরুেুঃ

কেশনোক্ত গররুপ অেু োয়ী প্রকতশ োগীশের দেভুক্ত করা হশবোঃ
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প্রতিপ াতিিার তনয়মািে ুঃ
● কেউষ্টি ে অকিম্পিয়োড ২০২০-এ অং গ্রহশণর জেয বরদ্ধজস্ট্রোরড বের ২৬ কডশসম্বর,
২০২০ তোকরশখর পূশব BIID
ি
এর পক্ষ বথশি কেশ্চয়তো (িেফোশম ি ে) প্রেোে িরো হশব
ইশমইশির মোধ্যশম।
● অেুষ্ঠোে উশবোধ্শের সময় বথশি প্রকতশ োগীশের অেুষ্ঠোশের (কেউষ্টি ে অকিম্পিয়োড
২০২০) কেধ্োকরত
ি
জুম কমষ্টটং কিংি এ উপকিত থোিোর জেয অেুশরোধ্ জোেোশেো হশব।
● প্রকতশ োগীরো তোশের কেশজশের িযোপটপ / বফোে / টযোব বযবহোর িরশব।
● প্রশতযি প্রকতশ োগী ১৫ কমকেট িশর সময় পোশব ১ম প্রশের উত্তর বেয়োর জেয। ১ম প্রশের
উত্তর জমো বেয়োর পর প্রকতশ োগীরো ২য় প্রেষ্টট পোশব ব ষ্টট পূশবরি মশতো ১৫ কমকেশট সমোধ্োে
িরশত হশব।
● কবচ্োরিগণ উত্তরগুশিো মূিযোয়ে িশর েম্বর কেশবে।
● সশবোচ্চ
ি েম্বর প্রোপ্ত প্রকতশ োগীর েোম অকিম্পিয়োশডর সমোপেী অেুষ্ঠোশে ব োষণো িরো হশব।
● কবজয়ীশি সোষ্টটিকফশিট প্রেোে িরো হশব।
অংিগ্রহপের তনপদেিনাুঃ
য ািযিাুঃ কেউষ্টি ে ক্লোশবর সেসয, NCB সেসয এবং ক ক্ষোথী োরো কেউষ্টি ে অকিম্পিয়োড
২০২০ এর ওশয়বসোইশটর মোধ্যশম বরদ্ধজশস্ট্র ে িরশব তোরো সবোই অং গ্রহণ িরশত পোরশবে।
২৬শ কডশসম্বর,কেধ্োকরত
ি
সমশয় অেিোইশে উপকিত থোিশত হশব।
যরজিপেিপনর যিষ সময়ুঃ ২০ কডশসম্বর ২০২০
যরজিপেিপনর ঠিকানাুঃ http://www.nutritionolympiad.net/2020
ওশপে ইন্টোরশেট চ্যোশিঞ্জ প্রকতশ োকগতো কেশয় ব শিোে প্রে থোিশি ব োগোশ োগ িরুে আি োহকরয়ো
বরোিে, বফোেোঃ ০১৭৬৬১৭৫৬৯২ অথবো ইশমইিোঃ rokonftns@gmail.com

ব শিোশেো ধ্রশের অসেুপোয় অবিম্বেিোরীর অং গ্রহণ বোকতি িরো হশব।
কবচ্োরিগশণর কসিোন্ত চ্ূ ড়োন্ত বশি গণয হশব।

একিন িযজক্ত সপিাচ্চ
ে ৩ ঠট প্রতিপ াতিিায় অংিগ্রহপের িনয আপিদন করপি
োরপি।

