
ফেটা�ািফ �িতেযািগতা

�িত বছর, িব� পািন িদবস (২২ মাচ� ) মলূ �বি�ক পািন সমস�া�িলর �িত িবে�র দিৃ� আকষ�ণ কের। িব� পািন
িদবস ২০২২ "ভূগভ� � পািন: অদশৃ�েক দশৃ�মান করা" িথেমর উপর �ফাকাস করেব। িনরাপদ পািনর �িত কাজ করেত
এবং পািনর িবষেয় সেচতনতা বিৃ�েত ত�ণেদর ���পূণ� ভূিমকা রেয়েছ। পািন িবষয়সমেূহ বাংলােদশী যুবকেদর
ক��র �সািরত করেত, হাউস অব ভলাি�য়াস� (এইচওিভ) ফাউে�শন, বাংলােদশ এ বছর বাংলােদেশ এসএনিভ
�নদারল�া�স �ডেভলপেম� অগ�ানাইেজশন এবং ইএস�এ�-বেুয়েটর সহেযািগতায় মাসব�াপী অন�ুােনর আেয়াজন
করেছ। ফেটা�ািফ �িতেযািগতা হল এ ��া�ােমর যুবকেদর আকষ�ক ইেভ��িলর মেধ� অন�তম। 

ফেটা�ািফর িবষয়: "ভূগভ� � পািন: অদশৃ�েক দশৃ�মান করা"।

পুর�ার: 
● �থম পুর�ার: ২০,০০০ টাকা, ি�তীয় পুর�ার: ১৫,০০০ টাকা, তৃতীয় পুর�ার: ১০,০০০ টাকা, চতুথ�

পুর�ার: ৭,০০০ টাকা, প�ম পুর�ার: ৫,০০০ টাকা।
● �দশ�নীর জন� িনব�ািচত সকল িবজয়ী এবং অংশ�হণকারীরা সা�� িফেকট পােবন।

�দশ�নী এবং �কাশনা: 
● ভাচু� য়াল �দশ�নীর জন� �সরা 20� ছিব িনব�াচন করা হেব।
● সম� িনব�ািচত এবং �দশ�নী কাজ এক� িডিজটাল ক�াটালেগর মাধ�েম �কাশ করা হেব।

অংশ�হেণর িনয়মাবিল:
● �যাগ�তা: ১৫-৩০ বছর বয়সী (৩১ মাচ� , ২০২২ তািরেখ) �িতেযািগতার জন� �যাগ�।
● জমা �দওয়ার �শষ তািরখ: ২৮�ফ�য়াির ২০২২।

�রিজে�শন �ি�য়া:
● �রিজে�শেনর জন� অন�ুহ কের এই িলে� যান: https://goolnk.com/O9przb
● �রিজে�শন স�� হওয়ার পের, আমরা আপনােক 15 �ফ�য়াির 2022-এর আেগ জমা �দওয়ার িল��

পাঠাব।

জমা �দওয়ার িনেদ�শাবলী:
● অংশ�হণকারীেদর অবশ�ই বয়স �মাণ িহসােব NID/জ� শংসাপ�/পাসেপােট� র এক� অনিুলিপ �দান

করেত হেব।
● �েত�ক অংশ�হণকারী সেব�া� িতন� ছিব জমা িদেত পারেবন।
● রঙ এবং B&W (একরঙা) ফেটা�াফ উভয়ই অনেুমািদত।
● ফেটা িরেনিমং: ফেটা�াফ ফাইেলর নামকরেণর জন� �দ� নামকরণ কাঠােমা অনসুরণ ক�ন:

ফেটা�াফােরর স�ূণ� নাম_ফেটা ন�র_�ফান ন�র।
● �ধুমা� িডিজটাল জমা �দওয়া অনেুমািদত.
● সম� িডিজটাল এি� অবশ�ই .jpg ফরম�ােট হেত হেব এবং ল�া িদেক ন�ূনতম 3000 িপে�ল চওড়া হেত

হেব। ন�ূনতম �রেজািলউশন 300 dpi হওয়া উিচত। রঙ অবশ�ই RGB-�ত হেত হেব। এবং �িত� ফাইল
10 �মগাবাইেটর �বিশ হওয়া উিচত নয়।

● �ধুমা� �ছাটখােটা বািন�ং, ডিজং এবং/অথবা রঙ সংেশাধন �হণেযাগ�, �যমন �প করা হয়। হাই
ডাইনািমক �র� ইেমজ (HDR) �ধুমা� িডিজটালভােব ম�ািনপুেলেটড জমা �দওয়ার জন� �হণ করা হেব।
�যৗিগক িবষয়ব� (উদাহরণ��প দেৃশ� পের �যাগ করা এক� পািখ বা �মঘ) ধারণ করা সম� �হরেফর
করা ছিব ফেটা�াফার/িশ�ী �ারা �ট করা আবশ�ক। িবচারকরা সত�তার �মাণ চাইেত পােরন।

● ওয়াটারমাক� /�া�র/�লােগা অনেুমািদত নয়, �কােনা সীমানা অনেুমািদত নয়।

https://goolnk.com/O9przb


���পূণ� শত� াবলী:
● �িতেযািগতায় অংশ�হণ িবনামেূল� - �কােনা �েবশ/জমা িফ লাগেব না।
● জমা �দওয়া সম� কাজ অবশ�ই অংশ�হণকারীর আসল কাজ হেত হেব, যা 2021 সােলর আেগ ক�াপচার

করা হয়িন।
● পূেব� �দিশ�ত ছিব জমা অেযাগ� ধরা হেব।
● ভা�য�, মিূত� , �পইি�ং এবং িশে�র অন�ান� কাজ অ�ভু� � ফেটা�াফ �হণ করা হেব যিদ �স�িল কিপরাইট

ল�ন বা জািলয়ািত গঠন না কের।
● ফেটা�াফ অবশ�ই অংশ�হণকারীর িনজ� কাজ হেত হেব। �িতেযািগতায় �েবশ কের, অংশ�হণকারী

�িতিনিধ� কের, �ীকার কের এবং ওয়ােরি� �দয় �য জমা �দওয়া ফেটা�াফ� �ধুমা� অংশ�হণকারীর
�ারা �তির এক� আসল কাজ, �য ফেটা�াফ� কিপরাইট, ��ডমাক� , �নিতক অিধকার,
�গাপনীয়তা/�চােরর অিধকার ল�ন কের না বা �কােনা ব�ি� বা স�ার �মধা, স�ি�র অিধকার, এবং
অন� �কােনা পে�র ফেটা�ােফ �কােনা অিধকার, িশেরানাম, দািব বা আ�হ �নই।

● ফেটা�ােফ অবশ�ই অ�ীল, উে�জক, মানহািনকর, �যৗনতাপূণ�, বা অন�থায় আপি�কর বা অনপুযু�
িবষয়ব� থাকেব না।

● HOV এই িনয়ম�িলর সােথ স�িত িনি�ত করার জন� ফেটা�াফ/উৎস উপাদােনর সত�তা পরী�া করার
অিধকার রােখ।

● �িত� ফেটা�াফার তােদর জমা �দওয়া কােজর উপর �নিতক এবং �বৗি�ক স�ি�র অিধকার বজায়
রােখ।

● HOV, SNV, ESTex-এর অ-বািণিজ�ক এবং �চারমলূক কায�কলােপর জন� জমা �দওয়া সম� ফেটা�াফ
ব�বহার করার অিধকার থাকেব।

● পুর�ৃত ফেটা এবং ভাচু� য়াল �দশ�নীর িনব�ািচত ফেটা�িলর অংশ�হণকারীরা HOV এর সােথ মলূ
অনিুলিপ/কাজ �শয়ার করেত বাধ� হেব (যিদ �েয়াজন হয়)। শীষ� 20� ছিব এক� ভাচু� য়াল ��াটফেম�
�দিশ�ত হেব এবং এক� িডিজটাল ক�াটালেগ �কািশত হেব৷ যিদ �কউ জমা িদেত ব�থ� হয় তেব
অংশ�হণকারীেদর �পইি�ং�িলেক অেযাগ� �ঘাষণা করার অিধকার HOV সংর�ণ কের৷

● HOV অিধকার সংর�ণ কের, তার িনজ� িবেবচনার িভি�েত, �েবেশর �ি�য়ার সােথ কারসািজ কের
এমন �কােনা ব�ি�েক অেযাগ� �ঘাষণা করার।

● যিদ, �কােনা অ�ত�ািশত কারেণ �দশ�নী� পিরক�না অনযুায়ী চলেত স�ম না হয় বা HOV-এর িনয়�েণর
বাইের অন� �কােনা কারেণ যা �দশ�নীর মসৃণ কায��মেক বাধা�� কের, HOV তার িনজ� িবেবচনার
িভি�েত �দশ�নী পিরবত� ন, বািতল বা �িগত করার অিধকার সংর�ণ কের। .

● জিুর প�ােনেলর রায়ই হেব চূড়া� এবং রােয়র িব�ে� আিপল করা যােব না।

ফলাফল: 
ফলাফল আমােদর ওেয়বসাইেট (www.houseofvolunteers.org) এবং HOV Facebook �পেজ
(www.facebook.com/hovbd/) �কাশ করা হেব।

http://www.facebook.com/hovbd/

