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জানুয় ািরেত িবভাগীয় পযােয় িফিজকস অিলি য়াড
িনজ

িতেবদক | তািরখ: ১০-১২-২০১১

আগামী জানুয়াির মােস িবভাগীয় ও ফ য়ািরেত জাতীয় পযােয় বাংলােদশ িফিজকস অিলি য়াড অনুি ত হেব। জাতীয়
পযােয় িবজয়ী পাঁচ িশ াথী জুলাই মােস ৪৩তম আ জািতক িফিজকস অিলি য়ােড অংশ নওয়ার সুেযাগ পােব।
বাংলােদশ িফিজকস অিলি য়াড-২০১২ উপলে জাতীয় স ােব গতকাল
বার আেয়ািজত সংবাদ সে লেন এ
তথ জানােনা হয়। দেশ ি তীয়বােরর মেতা এই অিলি য়ােডর আেয়াজন করেছ বাংলােদশ িফিজকস অিলি য়াড
কিমিট।
সংবাদ সে লেন শাহজালাল িব ান ও যুি িব িবদ ালেয়র কি উটার িব ান িবভােগর অধ াপক ও িফিজকস
অিলি য়াড কিমিটর সহসভাপিত মুহ দ জাফর ইকবাল বেলন, এই অিলি য়ােডর মূল উে শ , সিত কােরর িব ানী
গেড় তালা। কেলজ পযােয়র িশ াথীেদর িনেয় খুব সহেজই এ আেয়াজন করা যত। তেব অিলি য়ােডর উে শ ,
একদম ছাট থেকই যােত িশ াথীেদর মেধ িব ােনর িত ভােলাবাসা জ নয়। বলা যায়, অিলি য়ােডর মাধ েম
একিট আে ালন গেড় তালার চ া চালােনা হে ।
সংবাদ সে লেন কিমিটর সভাপিত খারেশদ আহেমদ কিবর বেলন, িশ াথীেদর মেধ িব ােনর ব াপক চচা িবেশষত,
পদাথিব ান িবষেয় মধার িতেযািগতা সৃি র লে এই অিলি য়ােডর আেয়াজন করা হেয়েছ।
সংবাদ সে লেন জানােনা হয়, ুল, কেলজ ও ািকব িবদ ালয় পযােয়র িশ াথীরা এই অিলি য়ােড অংশ িনেত
পারেব। এবারই থম দেশর সাতিট িবভােগ অিলি য়াড অনুি ত হেব। িবভাগীয় পযােয়র িবজয়ীেদর িনেয় ফ য়ািরেত
রাজধানীর নথ সাউথ ইউিনভািসিটেত জাতীয় পযােয়র অিলি য়াড হেব। এেত পদাথিবদ া িবষেয় িবিভ পেব পরী া,
কুইজ িতেযািগতা, িতেবদন ও েজ উপ াপন, সিমনার, িভিডও শা ভৃিত আেয়াজেন িশ াথীরা অংশ নেব।
জাতীয় পযােয় িবজয়ী পাঁচজন জুলাইেয় এে ািনয়ায় আ জািতক িফিজকস অিলি য়ােড অংশ নেব।
কিমিটর সদস আফেরাজ আল মামুন বেলন, িফিজকস অিলি য়ােড অংশ িনেত ই ুক িশ াথীরা মুেঠােফােন খুেদ বাতা
(এসএমএস) পািঠেয় িনব ন করেত পারেব। কিমিট খুেদ বাতা পাঠােনা থম ৭৫০ জনেক িবভাগীয় পযােয় অংশ
নওয়ার আম ণ জানােব।
সংবাদ সে লেন কিমিটর সহসভাপিত ইয়াসমীন হক ও জািহদ হাসান মাহমুদ, কাষাধ ফারিসম মা ান মাহা দী,
সাধারণ স াদক জাহা ীর মাসুদ, কাচ আরশাদ মােমন মুখ ব ব দন।
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