
�িত বছর ২২ �শ মাচ�  িব� পািন িদবস উদযাপন করা হেয় থােক পািন সং�া� সমস�া�েলার িদেক মানুেষর দ�ৃ আকষ�ণ করার জন�। িব�
পািন িদবস ২০২১ এর �ধান �িতপাদ� হল ‘পািনর মূল�ায়ন’। িনরাপদ পািন িনি�তকরণ ও পািন িবষয়ক সেচতনতা �তিরেত তর�ণ �জ�
�র��পূণ� ভূিমকা পালন কের থােক। পািন িবষয়ক  সমস�া স�েক�  বাংলােদশী তর�ণেদর িচ�া ভাবনােক �শ� করেত এ বছর হাউজ অফ
ভলা�য়াস� ফাউে�শন বাংলােদশ (HOV), এস এন িভ বাংলােদশ (SNV Bangladesh) এর সহেযািগতায় মাসব�াপী (২০ �ফ��য়াির - ২০
মাচ� ) কম�সূিচর আেয়াজন করেত যাে�। 

 হাউজ অফ ভলা�য়াস� ফাউে�শন বাংলােদশ (HOV) এক� �ব� �লখা �িতেযািগতার মধ� িদেয় সম� �দেশর িশ�াথী� েদর মেধ�
পির�ার পািন ও স�ািনেটশন   িবষেয় সেচতনতা বৃি�র উেদ�াগ িনেয়েছ যার মাধ�েম তর�ণ �জ� পির�ার পািন ও স�ািনেটশন এর ল��
অজ� েনর উপায় িনেয় তােদর আইিডয়া �শয়ার করার সুেযাগ পােব।

�ব� �লখা �িতেযািগতা
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এসিডিজ -৬ ল�� অজ� েন তর�ণেদর ভূিমকা

�ব� �লখার িবষয়

১ম পুর�ার: ৫০০০ টাকা, ২য় পুর�ার: ৪০০০ টাকা , ৩য় পুর�ার: ৩০০০ টাকা
পুর�ার�া� সকলেক সনদপ� �দান করা হেব।

পুর�ার 

কারা অংশ�হণ করেত পারেব: কেলেজর িশ�াথী� রা ( একাদশ ও �াদশ ��িন)
জমা �দয়ার ব�ধ�ত সময়:  ২০ মাচ� ,২০২১; বাংলােদশ সময় রাত ১০ টা
ফরম�াট: �ধুমা� িপিডএফ ফাইল জমা �দয়া যােব
�ব� �যভােব িলখেত হেব:
টাইেটল �পজ
অংশ�হণকারীর পিরচয় ( নাম, �ািত�ািনক পিরচয়প� , �যাগােযােগর তথ�) - সেব�া� ১ পৃ�া
�বে�র �দঘ�� : সেব�া� ৭০০-১০০০ শ� 

1.
2.
3.

অংশ�হেণর িনয়মাবিল

অংশ�হণকারীেক অবশ�ই �যাগ� হেত হেব এবং �রিজে�শন করেত হেব
�রিজে�শন স�ূণ� ি�
�লখা অবশ�ই আসল হেত হেব অথ�াৎ �ব�� অন� �কাথায় �কািশত হেয়  থাকেল তা �হণেযাগ� হেব না
একজন �িতেযািগ �কবলমা� এক� �ব� জমা িদেত পারেবন
�ব�� অবশ�ই বাংলায় িলখেত হেব
শ� সংখ�া �রফাের� বাদ িদেয় গণনা করা হেব ( �েয়াজেন �রফাের� উে�খ করেত হেব)
�ব�� হােত িলেখ িকংবা কি�উটাের টাইপ কের , স�কভােব ��ান কের, �মানুসাের পাঠােত হেব। �লখা হেল পির�ারভােব �দখা
এবং পড়া যায় �সিদেক ল� রাখেত হেব
�লখা ��ান কের িপিডএফ আকাের জমা িদেত হেব
HOVBDর িবেবচনায় �কান অংশ�হণকারী �িতেযািগতায় অসদপুায় অবল�ন করেল তােক বািতল �ঘাষণা করা, পিরবত� ন করা
িকংবা িনিষ� করার সকল অিধকার  HOVBD র রেয়েছ
জিুর প�ােনেলর িস�া�ই চূড়া� বেল গণ� হেব এবং �সই িস�া� িনেয় �কউ �� তুলেত পারেব না

�র��পূণ� িনয়ম
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অংশ�হণকারীর নাম, বয়স, িশ�া�িত�ােনর নাম ও ছিবর টাইেটল সহকাের �দ� িলে�র মাধ�েম আঁকা ছিব জমা িদেত হেব।
সাবিমশন িল�: m-vault.co/hov/waterday-competitions (m-vault.co)

জমাদান �ি�য়া

�লখার সাবলীলতা (Fluency of writing) - ১০
শ� চয়ন ও অিভব�ি� (Choice of words and expression) - ১০  
ব�করণ ও বানান ��তা (Grammar and spelling) - ১০
সাম�স�তা (Consistency of content) - ১০
সৃজনশীলতা  Creativity) - ১০

�মাট ৫০ না�ােরর মেধ� মূল�ায়ন করা হেব । িনে�া� পাঁচ� ��ে� �লখা� মূল�ায়ন করা হেব। �িত� �লখার জন� �েত�ক অংশ �থেক
১০ এ অ�ত ৫ �পেত হেব অন�থায় তা বািতল বেল িবেবিচত হেব।

িবচােরর মানদ�
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হাউজ অফ ভলা�য়াস� ফাউে�শন বাংলােদশ (HOV) এর �ফসবুক �পজ (www.facebook.com/hovbd)
ও ওেয়বসাইেট (www.houseofvolunteers.org) ফলাফল �কাশ করা হেব।
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