
অংশ�হণকারীেক অবশ�ই ষ� �থেক দশম ��িনর িশ�াথী�  হেত হেব এবং �রিজে�শন করেত হেব।
�রিজে�শন স�ূণ� ি�।
কাজ� অবশ�ই আসল হেত হেব অথ�াৎ িশ�াথী� র িনজ মি�� �সূত হেত হেব। িশ�ক বা অন� কােরা িনেদ� শনা �থেক আঁকা হেল
চলেব না। অবশ�ই �িতেযািগতার িবষেয়র উপর িভি� কের ছিব আঁকেত হেব। 
�কান ফেটা�ােফর �রফাের� িনেয় আঁকা হেল অবশ�ই তা অংশ�হণকারীর িনেজর �তালা হেত হেব বা ফেটা�াফােরর িলিখত
অনুমিত িনেত হেব।
আঁকা ছিবর ফেটা�াফ JPG বা PNG  ফরম�ােট জমা িদেত হেব এবং ফেটা�ােফর সাইজ ৫ �মগাবাইট বা তার �চেয় কম হেত হেব।
ছিব A2 বা A3 কাগেজ আঁকেত হেব।  িডিজটাল �পই�ং �হণেযাগ� না।
ছিব অবশ�ই রিঙন হেত হেব। মাধ�ম এে�িলক (acrylic), জলরং (watercolor), রঙ �পি�ল (color pencil), প�াে�ল কালার
(pastel color) অথবা এসেবর সম�য় হেত পাের।
একজন অংশ�হণকারী সেব�া� দ�ু ছিব জমা িদেত পারেব।
�সরা দশ� ছিব ভাচু� য়াল ��াটফেম� �দশ�ন করা হেব।
�দশ�েনর জন� িনব�ািচত ছিবর আসল কিপ HOVBD র কােছ  জমা িদেত হেব,�কান অংশ�হণকারী তা করেত ব�থ� হেল তােক
�িতেযািগতা �থেক বািতল �ঘাষণা করার সকল অিধকার HOVBD র রেয়েছ।
�িতেযািগতার �য �কান ছিব HOVBD �চারমূলক কােজ ব�বহার করেত পারেব তেব HOVBD �কান ছিব বািণিজ�ক উে�েশ� ব�বহার
করেব না।
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

�ি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� িচ�া�ন �িতেযািগতার মধ� িদেয় িশ�াথী� েদর মেধ� পািনর �র��,ব�বহার
ও পািন অপচয় �রােধ সেচতনতা বৃি�র উেদ�াগ িনেয়েছ। �িতেযািগতায় িশ�াথী� রা ‘ পািনর সােথ �ৃিত’ িনেয় �য �কান ছিব আঁকার মাধ�েম
অংশ�হণ করেত পারেব।

িচ�া�ন �িতেযািগতা
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#Water2me

পািনর সােথ �ৃিত

�িতেযািগতার িবষয়

১ম পুর�ার: ৫০০০ টাকা, ২য় পুর�ার: ৪০০০ টাকা , ৩য় পুর�ার: ৩০০০ টাকা
পুর�ার�া� ও �দশ�নীর জন� িনব�ািচত সকলেক সনদপ� �দান করা হেব।

পুর�ার 

কারা অংশ�হণ করেত পারেব: ষ� �থেক দশম ��িনর �য �কান িশ�াথী�
জমা �দয়ার ব�ধ�ত সময়:  ২০ মাচ� , ২০২১ ; বাংলােদশ সময় রাত ১০ টা

অংশ�হেণর িনয়মাবিল
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অিভনব� ও �মৗিলকতা - ১০
�পশাদাির� - ১০
না�িনকতা ( িডজাইন, রং, কে�ািজশন) - ১০
ধারণা (concept), মাধ�ম ব�বহার ও িনব�াচন - ১০

িবচােরর মানদ�

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

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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