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হেব বাংলােদশ িফিজ অিলি য়াড
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াফ কেরসপে
বাংলািনউজেটােয়ি েফার.কম
ঢাকা: িশ াথীেদর মেধ পদাথ িব ান িবষেয় মধার িতেযািগতা সৃি র লে
অিলি য়াড ২০১২’ অনুি ত হেত যাে ।

জাতীয় পযােয় আগামী জানুয়াির মাস থেক ‘বাংলােদশ িফিজ

বাংলােদশ পদাথ িব ান অিলি য়াড কিমিট এ ধরেনর আেয়াজন করেত যাে ।
এেত িবজয়ী ৫ জন িশ াথী ২০১২ সােলর জুলাই মােস আ জািতক পযােয় এে ািনয়ায় অনুি তব ‘ই ারন াশনাল িফিজ অিলি য়াড ২০১২’ এ
অংশ হেণর সুেযাগ পােব।
বার পুের জাতীয়

স ােবর হল েম আেয়ািজত এক সংবাদ সে লেন বাংলােদশ িফিজ অিলি য়াড কিমিট এ িবষয় েলা তুেল ধেরন।

সংবাদ সে লেন জানােনা হয়, ‘ দেশর ৭িট িবভােগ এই অিলি য়ােডর আেয়াজন করা হে । অিলি য়ােড অংশ িনেত ই ুকরা এসএমএেসর মাধ েম
রিজে শন করেত পারেব। আ হী িতেযাগীরা িনেজর নাম, জ তািরখ, ুেলর নাম, ণী ও যাগােযােগর ন র এসএমএস করেল আেয়াজক কিমিট
তােদর মধ থেক িবভাগীয় পযােয় অংশ হেণর জন থম ৭৫০ জনেক আম ণ জানােব।’
এসএমএস করার িনয়ম হেলা, name<space>DOB (dd/mm/yyyy)class<space>contact no িলেখ চ ােমর জন
০১৭৫৪২৯০১০০, রংপুেরর জন ০১৮৩৩০৭২২৭২, িসেলেটর জন ০১৫৫২৪৯৭৭৮৪ এবং ঢাকার জন ০১৭২২৯৯৪৬৭৭ ন ের এসএমএস পাঠােত
হেব।
এেত আরও জানােনা হেয়েছ, ‘িবভাগীয় পযায় থেক ‘এ’, ‘িব’, ‘িস’ এই িতনিট ক াটাগিরেত ২০ জন কের িতিট িবভাগ থেক ৬০ জন িশ াথী নওয়া
হেব। এরপর িবভাগীয় পযােয়র িবজয়ীেদর িনেয় আগামী ফ য়ািরেত নথ সাউথ িব িবদ ালেয় অনুি ত হেব জাতীয় পযােয়র অিলি য়াড।’
এেত তুেল ধরা হয়, ‘সারা দেশর ুল, কেলজ ও াক িব িবদ ালয় পযােয়র িশ াথীেদর িনেয় জাতীয় পযােয় ি তীয় বােরর মেতা এ আেয়াজন। এেত
থাকেব পদাথ িবদ া িবষেয় িবিভ রাউে পরী া, কুইজ িতেযািগতা, িতেবদন ও েজ উপ াপন, সিমনার ও িভিডও শা।’
সংবাদ সে লেন উপি ত িছেলন, কিমিটর সভাপিত ও ঢাকা িব িবদ ালেয়র পদাথ িবদ া িবভােগর অধ াপক ড. খারেশদ আহেমদ কিবর, শাহজালাল
িব ান ও যুি িব িবদ ালেয়র কি উটার িব ান িবভােগর অধ াপক ও কিমিটর সহ-সভাপিত ড. মুহা দ জাফর ইকবাল।
এছাড়াও আরও উপি ত িছেলন, কিমিটর সাধারণ স াদক ফেয়জ আহা দ জাহা ীর মাসুদ, ঢাকা িব িবদ ালেয়র পদাথ িবদ া িবভােগর অধ াপক ও
অিলি য়ােডর কাচ ড. আরশাদ মােমন, অধ াপক জািহদ হাসান মাহমুদ ও বুেয়েটর িশ ক ফারিসম মা ান মাহা দী মুখ।
ব ারা বেলন, ‘বাংলােদেশর িশ াথীরা িব মােনর। তােদর এই মধােক শািনত করার সুেযাগ িদেল দেশ আমূল পিরবতন অসেত পাের। এজন
েয়াজন মধার িতেযািগতা। এ িতেযািগতা িনঃসে েহ সই মধােক শািনত করেব।’
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