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আপনিও হয়ে যান সাংবাদিক। বিশ্বের যেখানেই থাকুন আপনি কুম িল্লার বাসিন্দ া
হলে কুম িল্ল ার মানুষের যে কোন খবর পাঠিয়ে দিন আমাদের কাছে। সাথে নাম
ঠিকানা ফোন নম্বর দিতে ভুলবেন না। এমএস ওয়ার্ড ফাইলে সুতন্নি ফন্ট অথবা
হাতে লিখে স্ক েন করে জেপিজি ফাইল করে পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায় :
comillarkagojnews@gmail.com

হোম
খেলাধূলা

প্রখম পাতা
সংস্ক ৃত ি

জানুয়ারিতে শুরু হবে
বাংলাদেশ ফিজিক্স
অলিম্পিয়াড

হতে

খবর

প্রবাসী কুম িল্লাবাসীর খবর

উপজেলা

অনলাইন জরিপ

শিরোনাম

শিক্ষার্থীদের মধ্যে পদার্থ
বিজ্ঞান
বিষয়ে
মেধার
প্রতিযোগিতা
সৃষ্টির
লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে
আগামী জানুয়ারি মাস থেকে
�বাংলাদেশ
ফিজিক্স
অলিম্পিয়াড
২০১২�
অনুষ্ঠিত

শেষের পাতা

যাচ্ছে।

বাংলাদেশ পদার্থ বিজ্ঞান
অলিম্পিয়াড
কমিটি
এ
ধরনের আয়োজন করতে
যাচ্ছে। এতে বিজয়ী ৫ জন
শিক্ষার্থী ২০১২ সালের
জুলাই মাসে আন্তর্জাতিক
পর্যায়ে
এস্তোনিয়ায়
অনুষ্ঠিতব্য
�ইন্টারন্যাশনাল ফিজিক্স
অলিম্পিয়াড ২০১২� এ

ব্র িটেন থেকে বহিষ্ক ার হচ্ছ েন
১৬ বাংলাদেশি
একুশ ে বইমেলা নিয়ে
প্রকাশকদের মতবিনিময়
কুম িল্লার বিনিয়োগকারীরা
স্বাভাবিক বাজার চান
বাংলাদেশ ফান্ড ে বিনিয়োগে
প্রবাসীদের প্রতি আহ্বান
দুই কোম্প ানির লভ্য াংশ ঘোষণা

আজকের প্রশ্ন?
শক্তিধর লোকগুলো সৎ
হলে কুমিল্লা মাদকমুক্ত
হবে,কুমিল্লা টাউন হলে
আয়োজিত মাদক
বিরোধী আলোচনাসভায়
একথা বলেছেন কুমিল্লা
জেলা বিএনপির সাধারণ
সম্পাদক হাজী আমিন উর
রশিদ ইয়াছিন। আপনিও

সর্বশেষ সংবাদ
আপনিও হয়ে যান সাংবাদিক।
বিশ্বের যেখানেই থাকুন আপনি
কুম িল্ল ার বাসিন্দ া হলে
কুম িল্ল ার মানুষের যে কোন
খবর পাঠিয়ে দিন আমাদের

কি তার বক্তব্যের সাথে
এক মত ?
হ্যাঁ
না

কাছে। সাথে নাম ঠিকানা ফোন
নম্বর দিতে ভুলবেন না। এমএস

প ুর োনো ফল াফল

ওয়ার্ড ফাইলে সুত ন্নি ফন্ট
অথবা হাতে লিখে স্ক েন করে
আর্কাইভ
জেপিজি ফাইল করে পাঠিয়ে দিন
<
Dec 2011
>
এই ঠিকানায়�
comillarkagojnews@gmail.com রবিসোমমঙ্গলবুধ বৃহ শুক্র শনি

অংশ গ্রহণের সুযোগ পাবে।
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শুক্রবার
দুপুরে
জাতীয়
প্রেসক্লাবের
হলরুমে
আয়োজিত
এক
সংবাদ
সম্মেলনে
বাংলাদেশ
ফিজিক্স অলিম্পিয়াড কমিটি
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এ বিষয়গুলো তুলে ধরেন।
সংবাদ সম্মেলনে জানানো
হয়, �দেশের ৭টি বিভাগে এই
অলিম্পিয়াডের
আয়োজন
করা

হচ্ছে।

অংশ
নিতে
এসএমএসের

অলিম্পিয়াডে
ইচ্ছুকরা
মাধ্যমে

রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে।
আগ্রহী
প্রতিযোগীরা
নিজের নাম, জন্ম তারিখ,
স্কুলের নাম, শ্রেণী ও
যোগাযোগের
নম্বর
এসএমএস করলে আয়োজক
কমিটি তাদের মধ্য থেকে
বিভাগীয়
পর্যায়ে
অংশ
গ্রহণের জন্য প্রথম ৭৫০
জনকে আমন্ত্রণ জানাবে।�
এসএমএস
করার
নিয়ম
হলো, হধসব<ংঢ়ধপব>উঙই
(ফফ/সস
/ুু)পষধংং<ংঢ়ধপব>পড়হঃধপঃ
হড় লিখে চট্টগ্রামের জন্য
০১৭৫৪২৯০১০০, রংপুরের
জন্য
০১৮৩৩০৭২২৭২,
সিলেটের
জন্য
০১৫৫২৪৯৭৭৮৪
এবং
ঢাকার
জন্য
০১৭২২৯৯৪৬৭৭
নম্বরে
এসএমএস পাঠাতে হবে। এতে
আরও জানানো হয়েছে,
�বিভাগীয় পর্যায় থেকে
�এ�, �বি�, �সি� এই
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তিনটি ক্যাটাগরিতে ২০ জন
করে প্রতিটি বিভাগ থেকে
৬০ জন শিক্ষার্থী নেওয়া
হবে।

এরপর

বিভাগীয়

পর্যায়ের বিজয়ীদের নিয়ে
আগামী ফেব্র�য়ারিতে নর্থ
সাউথ
বিশ্ববিদ্যালয়ে
অনুষ্ঠিত
হবে
জাতীয়
পর্যায়ের

অলিম্পিয়াড।�

এতে তুলে ধরা হয়, �সারা
দেশের স্কুল, কলেজ ও প্রাক
বিশ্ববিদ্যালয়
পর্যায়ের
শিক্ষার্থীদের নিয়ে জাতীয়
পর্যায়ে দ্বিতীয় বারের মতো
এ আয়োজন। এতে থাকবে
পদার্থ বিদ্যা বিষয়ে বিভিন্ন
রাউন্ডে পরীক্ষা, কুইজ
প্রতিযোগিতা, প্রতিবেদন ও
প্রজেক্ট
উপস্থাপন,
সেমিনার ও ভিডিও শো।�
সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত
ছিলেন, কমিটির সভাপতি ও
ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়ের
পদার্থ বিদ্যা
বিভাগের
অধ্যাপক
ড.
খোরশেদ
আহমেদ কবির, শাহজালাল
বিজ্ঞান
ও
প্রযুক্তি
বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার
বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক
ও কমিটির সহ-সভাপতি ড.
মুহাম্মদ

জাফর

ইকবাল।

এছাড়াও আরও উপস্থিত
ছিলেন, কমিটির সাধারণ
সম্পাদক ফয়েজ আহাম্মদ
জাহাঙ্গীর
মাসুদ,
ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়ের
পদার্থ
বিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ও
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অলিম্পিয়াডের কোচ ড.
আরশাদ মোমেন, অধ্যাপক
জাহিদ হাসান মাহমুদ ও
বুয়েটের শিক্ষক ফারসিম
মান্নান মোহাম্মদী প্রমুখ।
সম্পাদক : আবুল কাশেম হৃদয়। সম্পাদক কর্তৃক হৃদয় কাসারিপট্টি কুমিল্লা থেকে
প্রকাশিত। কুমিল্লার কাগজ প্রিন্টিং প্রেস, চৌধুরী মার্কেট বাদুরতলা থেকে মুদ্রিত।
অফিস : কাজী ওহিদুজ্জামান ম্যানশান, কান্দিরপাড়, কুমিল্লা। ফোন: ০৮১ ৬৭১১৯
মোবাইল : ০১৭১১ ১৫২ ৪৪৩। ই-মেইল: hridoycomilla@yahoo.com
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