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সামবার, ১২ িডেস র ২০১১, ২৮ অ হায়ণ ১৪১৮, ১৬ মহররম ১৪৩৩

হে

ি তীয় পদাথিবদ া অিলি য়াড

রশমা জাহান
পদা উঠেছ বাংলােদশ পদাথিব ান অিলি য়ােডর ি তীয়
আসেরর। আ জািতক অ েন এটা ৪৩তম আসর।
২০১১- ত পদাথিব ান অিলি য়ােডর আ জািতক
আসর বেসিছল থাইল াে । আর এবার আসর বসেব
এে ািনয়ায়।
সারা দেশ তাই
হেত যাে উপযু আ হী িশ াথী
সং হ। ৯ িডেস র স ােব এক সংবাদ সে লেন
ব ারা বেলন, ‘আমােদর দেশ এখন িব ােনর িত ভােলাবাসা অেনক কেম গেছ। অেনেকই এখন আ হ দখাে
কমােসর িত। িব ােনর িত এই আ হ যন িশ েদর মেধ আবার িফের আেস, তাই আমরা পদাথিবদ া
অিলি য়ােডর আেয়াজন করিছ।’ পদাথিবদ া অিলি য়ােড অংশ িনেত হেল আেগ সখােন রিজে শন করেত হেব।
সারা দশেক এই উে েশ ভাগ করা হেয়েছ সাতিট িবভােগ। আর সাতিট িবভােগ িতিট ক াটাগির থেক ৬০ জন
কের িতনিট ক াটাগিরেত মাট ৪২০ িশ াথী িনবাচন করা হেব, যারা অংশ নেব জাতীয় পদাথিবদ া অিলি য়ােড।
আর এই ৪২০ জেনর মধ থেক জাতীয় পযােয় ২০ িশ াথীেক িনবাচন করা হেব। এখােন য িতনিট ক াটাগির আেছ
তার একিট হল ক াটাগির ‘এ’। এই ক াটাগিরেত অংশ নেব স ম এবং অ ম ণীর িশ াথীরা। আেরকিট
ক াটাগির হল ক াটাগির ‘িব’। এেত অংশ নেব নবম এবং দশম ণীর িশ াথীরা। আর যারা ক াটাগির ‘িস’- ত
তারা একাদশ এবং াদশ ণীর িশ াথী। িতিট িবভাগ থেক মাট ৭৫০ িশ াথীেক িনবাচন করা হেব এবং
িশ াথীেক িনেজেদর মাবাইেলর মাধ েম রিজে শন করেত হেব। আগামী জানুয়ািরেত
হেব িবভাগীয় পযােয়র
িনবাচন। সজন রিজে শন করেত হেব আেগই। রিজে শেনর িনয়ম হল : নাম < স> জ তািরখ < স>
ণী < স> যাগােযােগর জন মাবাইল ন র িলেখ ০১৭৫৪২৯০১০০ (চ াম), ০১৫৫২৪৯৭৭৮৪ (িসেলট),
০১৭২২৯৯৪৬৭৭ (ঢাকা) ন ের এসএমএস করেত হেব। অন ান িবভােগর ন র পের জানােনা হেব। এবার সারা
দেশর অংশ হণকারী িশ াথীেদর লখা িদেয় সাজােনা হেব সু েভিনর।
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