
 

 

IMCC6 এর জন্য অ্যাবস্ট্রাক্ট (Abstract) জমা দিন্! শেষ সময় ২৪ শেব্রুয়াদর ২০২০। 
অ্যাবস্ট্রাক্ট জমা শিওয়ার দবস্তাদরত তথ্য ন্ীচে শিখু ন্; 
 

অ্যাবস্ট্রাক্ট-এর ফরম্যাট  (Abstract format)  

 
শমৌদখক উপস্থাপন্া, দিড টক, শপাস্টার এবং ওচেন্ অ্ন্লাইন্ (Ocean Online) শসেচন্র প্রস্তাব অ্বেযই অ্যাবস্ট্রাক্ট আকাচর 
জমা দিচত হচব। অ্নু্চমাদিত দবচেষ দসচপাদজয়াচত (উনু্মক্ত বা সীদমত)এবং দন্চের তাদলকা অ্নু্যায়ী শকাচন্া দবষচয় শমৌদখক 
উপস্থাপন্া এবং শপাস্টাচরর অ্যাবস্ট্রাক্ট জমা শিয়া যাচব। অ্যাবস্ট্রাক্ট অ্বেযই ইচলক্ট্রদন্কযাদল* জমা দিচত হচব। সব শসেচন্র জন্য 
অ্যাবস্ট্রাচক্টর েব্দসীমা ৩০০। 
 
*িয়া কচর Accessibility Page শিখুন্, যদি দিন্ন শকাচন্া েরমযাট আপন্ার জন্য প্রচযাজয হয়।  
 

সাধারণ ববষয়ের তাবিকা: 
(যারা অ্যাবস্ট্রাক্ট জমা দিচেন্,তাচির জন্য এই তাদলকাটি দন্চিে দেকা মাত্র; আগ্রচহর অ্ন্য দবষয়গুলা দন্য়াও অ্যাবস্ট্রাক্ট সািচর 
আমদিত) 
 
- মাছ ও মাছোষ   
- খািয দন্রাপত্তা ও পুদি 
- কলযাণ ও স্বাস্থয 
- ন্াগদরক দবজ্ঞান্ 
- ঐদতহযগত প্রদতচবে-জ্ঞান্  
- সামুদিক ও উপকূলীয় শলাকসমাজ ও সংসৃ্কদত 
- প্রাণ-প্রকৃদতর শহোজচতর প্রযুদক্ত 
- সুন্ীল প্রবৃদি ও একটি শটকসই সাগর-অ্থ্েন্ীদত 
- জলবায়ু এবং বিচল শযচত থ্াকা মহাসাগর 
- সামুদিক ও উপকূলীয় োসন্  
- প্রাণ-প্রকৃদতর শহোজতকাচজর মাচকে টিং এবং/অ্থ্বা মচন্াদবিযা 
- সাগচর অ্পরাধ 
- সাগর দূষণ ও প্লাদস্টক 
- সামুদিক ও উপকূলীয় পুন্রুজ্জীবন্      
- সামুদিক ও উপকূলীয় প্রাণববদেত্রয 
- জ্ঞাচন্র দবদন্ময় 



 

 

 

বিক্ষার্থী বৃবি (Student awards) 

শমৌদখক উপস্থাপন্া, দিড টক ও শপাস্টার ইতযাদি উপস্থাপন্ার মচধয বাছাই করা শসরা দেক্ষাথ্ীচির পুরস্কার শিয়া হচব। এই 
পুরস্কাচরর জন্য দবচবদেত হচত োইচল অ্বেযই অ্যাবস্ট্রাক্ট জমা শিয়ার সময় শসটি উচেখ করুন্। 
 

বরবিউ প্রবিো (Review process)    

দরদিউয়াররা অ্যাবস্ট্রাক্ট-এ অ্ন্তিুে ক্ত সব তথ্য (বযদক্তচক েন্াক্তকারী তথ্য বাচি) জান্চত পারচবন্; একটি অ্যাবস্ট্রাক্ট শবন্াদমিাচব 
অ্ন্তত দতন্জন্ দরদিউয়ার দরদিউ করচবন্। আপন্ার অ্যাবস্ট্রাক্ট দন্বোদেত হবার সম্ভাবযতা বাড়াচন্ার জন্য িয়া কচর দন্চের 
মাপকাঠিগুচলা দবচবেন্া করুন্: 
  
- IMCC6 এর সামদগ্রক প্রদতপািয দবষচয়র সাচথ্ প্রাসদিকতা (সমুিদবজ্ঞান্ শকন্ জরুদর)  
- সামুদিক শহোজতকাচজ প্রচয়াগ/ বা শহোজতকাচজর দবজ্ঞান্, ন্ীদত, বযবস্থাপন্া, ও েেে ার সাচথ্ সরাসদর সপকে । 
- প্রচযাজয শক্ষচত্র শসেচন্র প্রদতপািয দবষচয়র সাচথ্ প্রাসদিকতা।  
- দবষচয়র ন্তুন্ত্ব— দবষয়টি দকিাচব ন্তুন্ শকান্ প্রশ্ন বা সমসযাচক শমাকাদবলা কচর,বা সাচবদক শকাচন্া প্রশ্নচক ন্তুন্ শকাচন্া 
অ্ঞ্চচল বা ন্তুন্ একটি দৃদিচকাণ শথ্চক শিচখ। মাপকাঠিচত এটা শকাচন্া কড়াকদড় োদহিা ন্া, তচব অ্ন্য মাপকাঠিচত উতচর 
যাবার পচর এটি আপন্ার অ্যাবস্ট্রাক্টচক এদগচয় রাখচত পাচর। 
 
জম্া দেওোর সীম্াবদ্ধতা এবং বিবন্ধকরণ (Submission limitations & registration) 

েূড়ান্তিাচব গৃহীত অ্যাবস্ট্রাক্ট-এর প্রধান্ শলখকচির অ্বেযই এদপ্রল ২০২০-এ দন্বন্ধচন্র প্রথ্ম শডডলাইচন্র মচধয পুচরা টাকা দিচয় 
দন্বন্ধন্ করচত হচব। এই দবদধ শমচন্ েলচত বযথ্ে শলখকরা IMCC6-এর শপ্রাগ্রাচম অ্ংে দন্চত পারচবন্ ন্া। 
 
আয়বেয়ির সীম্াবদ্ধতা: 
- দবচেষ দসচপাদজয়াম উপস্থাপন্া, শমৌদখক উপস্থাপন্া, দিড টক বা শপাস্টার-এর শকাচন্া একটি দবিাচগ শকউ একাদধকবার প্রথ্ম 
শলখক হচত পাচরচবন্ ন্া। উিাহরণস্বরূপ, শকান্ বযদক্ত শপাস্টার এবং শমৌদখক উপস্থাপন্ায় প্রথ্ম শলখক হচত পারচবন্, তচব দুটি 
শমৌদখক উপস্থাপন্ায় উপস্থাপন্ করচত পাচরচবন্ ন্া। 
- দসচপাদজয়াম আচয়াজকরা তাচির দন্জস্ব দসচপাদজয়ামগুদলচত উপস্থাপন্ করচত পারচবন্। 
- কমেোলা এবং শোকাস গ্রুচপর আচয়াজকরাও অ্যাবস্ট্রাক্ট জমা দিচত পারচবন্। 
- IMCC6-এর শয শকান্ দবিাচগর পাোপাদে শয শকউ Ocean Online-এ অ্যাবস্ট্রাক্ট জমা দিচত পারচবন্।  
 
আবর্থিক সহােতা (Financial support) 
স্বল্প আচয়র শিচের প্রদতদন্দধচির জন্য সীদমত ভ্রমণ অ্নু্িান্ থ্াকচব। ভ্রমণ অ্নু্িাচন্ ইেুক প্রাথ্ীরা িয়া কচর অ্নু্িাচন্ দবচবদেত 
হওয়ার আগ্রহ আপন্ার অ্যাবস্ট্রাক্ট জমা দন্দিতকরচণর ইচমইল-সহ এখাচন্ (travelgrants@imcc6.com) পাঠান্। 
 



 

 

 

উপস্থাপিার ফরম্যাট (Presentation format) 
  
দম্ৌবিক উপস্থাপিা - ১২ বম্বিট (Oral presentation) 
 
এই আচলােন্া বা টকগুচলা IMCC6-এ অ্নু্চমাদিত দবচেষ দসচপাদজয়া এবং অ্ন্যান্য সাধারণ দবষয়গুদলর অ্ধীচন্ পড়চব। শমৌদখক 
উপস্থাপন্া ১৫ দমদন্চটর মচধয সীমাবি থ্াকচব: উপস্থাপন্ার জন্য ১২ দমদন্ট এবং প্রচশ্নর জন্য ৩ দমদন্ট। শমৌদখক উপস্থাপচন্র 
জন্য অ্যাবস্ট্রাক্ট অ্নু্চমাদিত দবচেষ দসচপাদজয়া (উনু্মক্ত বা বন্ধ *), বা সাধারণ আহ্ববাচন্ জমা শিওয়া শযচত পাচর যা সচেলন্ 
েলাকালীন্ সমচয় দবষয় অ্নু্সাচর গ্রুপ বা িাগ হচব। প্রদিয়া পদরোলন্ার সুদবধাচথ্ে আপন্ার অ্যাবস্ট্রাক্ট জমা শিওয়ার সময় িয়া 
কচর সাধারণ দবষয়গুদলর তাদলকা শথ্চক দন্বোেন্ করুন্। যদি আপন্ার অ্যাবস্ট্রাক্ট অ্নু্চমাদিত হয় দকন্তু শমৌদখক উপস্থাপন্া দহসাচব 
স্থান্ পায় ন্া, তচব আমরা আপন্াচক একটি দিড টক বা শপাস্টার উপস্থাপচন্র সুচযাগ দিচত পাদর। 
 
* দবচেষ দসচপাদসয়ায় জমা শিওয়া অ্যাবস্ট্রাক্ট (বন্ধ) অ্বেযই আচয়াজক দ্বারা প্রিত্ত শসেন্ শকাচডর সাচথ্ থ্াকচত হচব। 
 
 
বিড টক (Speed talk) 
 
আপদন্ দিড টক উপস্থাপচন্র জন্য অ্যাবস্ট্রাক্ট জমা দিচত পাচরন্। দিড টক-এর শসেন্টি উচত্তজন্াপূণে ও দ্রুতগদতর হয় এবং 
সময়সীমা (৪ দমদন্ট) কচঠারিাচব প্রচয়াগ করা হয়। 
 
 
দপাস্টার দপ্রয়জিয়টিি (Poster presentation) 
 
শপাস্টার শপ্রচজন্চটেন্ হচে আপন্ার আচলােন্ার দবষয় সৃজন্েীলিাচব উপস্থাপন্ করার েমকতার উপায়; এছাড়া অ্ন্যান্য 
প্রদতদন্দধচির সাচথ্ কচথ্াপকথ্চন্র দুিে ান্ত সুচযাগ। গৃহীত /অ্নু্চমািন্কৃত দবচেষ দসচপাদজয়া (উনু্মক্ত বা বন্ধ *), বা সাধারণ 
আহ্ববাচন্ শপাস্টার শপ্রচজচেেচন্র জন্য অ্যাবস্ট্রাক্ট জমা শিওয়া শযচত পাচর। শপাস্টারগুদল  IMCC6 েলাকালীন্ সমচয় একটি 
দবচেষ সন্ধযাকালীন্ ইচিচে উপস্থাপন্ করা হচব এবং সচেলচন্র সময় সবার জন্য উনু্মক্ত থ্াকচব। 

দসিি ফরম্যাট (Session format) 
 

- কম্িিািা (Workshop) 
 
কমেোলার দবষচয়র সংদক্ষপ্ত দববরণ, প্রতযাদেত েলােল এবং কীিাচব এটি পদরোদলত হচব এর সংদক্ষপ্ত প্রস্তাবন্া অ্যাবস্ট্রাক্ট-এ 
জমা দিচত হচব। সেল প্রস্তাবগুচলা শথ্চক আরও দবস্তাদরত পরবতীচত জান্া হচব। 



 

 

 
কমেোলা ২২-২৩ আগস্ট, অ্থ্োৎ IMCC6 কংচগ্রচসর পূচবে অ্নু্দিত হচব এবং একটি কমেোলা সচবোচ্চ দু’দিন্ পযেন্ত হচত পাচর। 
কমেোলায় অ্ংে শন্ওয়া প্রদতদন্দধচির ওিারচহড বযয়, সরঞ্জামাদি এবং শকটাদরংচয়র জন্য একটি দে থ্াকচব। SCB Marine 
কমেোলা আচয়াজকচির জন্য আদথ্েক সহায়তা দিচত অ্ক্ষম। কমেোলায় অ্ংেগ্রহণকারীচির অ্বেযই IMCC6-এ দন্বন্ধন্ করচত 
হচব।] 
 
 

- বসয়পাবজো (Symposia) 
 
দসচপাদসয়াম সাধারণত সাগর সংরক্ষচণর দবদিন্ন দিটিকযাল ও কাটিং-এজ দবষয়গুদল সচবাধন্ কচর। দসচপাদসয়াম-এর দবষয় বযাখযা 
কচর অ্যাবস্ট্রাক্ট জমা দিচত হচব। শমাট সময়কাল দুই ঘো এবং প্রায় ছয় শথ্চক সাত জন্ আচলােন্া করচত পারচবন্, এবং 
প্রচতযচকর দন্ধোদরত সময়কাল ১০-১২ দমদন্ট। IMCC6-এ দুই ধরচণর দসচপাদজয়া রচয়চছ: 
 

- ববয়িষ বসয়পাবজোম্ (বন্ধ) 
 
প্রতযাদেত অ্বিান্কারীচির তাদলকাসহ একটি অ্যাবস্ট্রাক্ট জমা দিচবন্। দসচপাদজয়াম আচয়াজক একটি দন্দিে ি ইসুযচত শোকাস কচর 
দবদিন্ন ধরচণর আচলােন্া পদরোলন্া করচবন্। 
 

- ববয়িষ বসয়পাবজোম্ (উনু্মক্ত) 
প্রতযাদেত অ্বিান্কারীচির তাদলকা ছাড়াই একটি অ্যাবস্ট্রাক্ট জমা দিচবন্। এই দবষচয় প্রস্তাদবত আচলােন্া জমা শিওয়ার জন্য 
সাগর সংরক্ষণ দন্চয় যারা কাজ কচরন্ তাাঁ চির কাচছ উনু্মক্ত করা হচব। উিীয়মান্ শকান্ সমসযা দন্চয় অ্নু্সন্ধান্ বা গচবষণা 
করার জন্য দবশ্ববযাপী দবদিন্ন প্রাদক্টেন্ারচির একদত্রত করার এটি দুিে ান্ত উপায় হচে উনু্মক্ত দবচেষ দসচপাদজয়াম। 
 
উচেখয, যদি শকান্ শসেন্ কাযেকর করার জন্য পযোপ্ত আগ্রহ বা আচলােন্া-এর সুচযাগ ন্া থ্াচক তচব শসটি বাদতল হচত পাচর। 
 
 

- দফাকাস গ্রুপ (Focus group) 
 
শোকাস গ্রুচপ সাধারণত সাগর সংরক্ষচণ িক্ষ ন্ান্ান্ শলাকচির একদত্রত কচর শকান্ দন্দিে ি ইসুযচত সুপাদরচের তাদলকা, প্রকােন্া, 
সংদক্ষপ্ত ন্ীদতমালা বা শশ্বতপত্র প্রস্তুত কচর। শোকাস গ্রুচপর জন্য সংদক্ষপ্ত প্রস্তাবন্ায় থ্াকচত হচত হচব: (১) শোকাস গ্রুচপর 
লক্ষয বা উচেেয, ন্যাযযতা ও েলােল দন্চয় গঠিত একটি সংদক্ষপ্তসার বা দসচন্াপদসস; এবং (২) সময়কাল, েরমযাট, 
অ্ংেগ্রহণকারীচির প্রতযাদেত সংখযা, এবং প্রযুদক্তগত প্রচয়াজন্ীয়তা সহ সাংগঠদন্ক কাঠাচমা।  
 
শোকাস গ্রুপ এক ঘো শথ্চক দুই দিন্ পযেন্ত সময় দন্চয় হচত পাচর। এগুদল মূল কমেসূদের বাইচর অ্নু্দিত হচব, প্রাক-সচেলন্ 
(২২-২৩ আগস্ট), মধযাহ্নচিাজচন্, বা কন্োচরচের মূল শপ্রাগ্রাম এর আচগ বা পচর, বা কন্োচরে শেষ হবার পর (২৮ 



 

 

আগস্ট)। মূল সচেলচন্র আচগ বা পচর অ্নু্দিত শোকাস গ্রুপগুদলর জন্য শসখাচন্ উপদস্থত প্রদতদন্দধচির ওিারচহড বযয়, 
সরঞ্জাম এবং শকটাদরংচয়র জন্য দে জমা দিচত হচব। শোকাস গ্রুচপ অ্ংেগ্রহণকারীচির অ্বেযই IMCC6-এ দন্বন্ধন্ করচত 
হচব। 
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