
িভিডও �িগং �িতেযািগতা

�িত বছর িব� পািন িদবস (২২ মাচ� ) পািন স�িক� ত �বি�ক মলূ সমস�া�েলার �িত িবে�র দিৃ� আকষ�ণ কের। িব�
পািন িদবস ২০২২ এর মলূ িবষয় হে� “ভূগভ� � জলঃ অদশৃ�েক দশৃ�মান করা।” িনরাপদ পািন িনেয় কাজ করেত এবং
পািনর িবষেয় সেচতনতা বিৃ� করেত ত�ণরা এক� ���পূণ� ভূিমকা পালন করেত পাের। পািন িবষয়ক সমস�ায়
বাংলােদশী ত�ণেদর ক� আেরা �জারােলা করার জন� হাউজ অফ ভলাি�য়াস� (এইচওিভ) ফাউে�শন বাংলােদশ
এসএনিভ �নদারল�া�স �ডেপলপেম� অগ�ানাইেজশন এবং ESTex-Buet এর সহেযািগতায় মাসব�াপী কম�সূচীর
আেয়াজন কেরেছ। িভিডও �িগং �িতেযািগতা এই আেয়াজেন ত�ণেদর আকষ�ক কায��ম�িলর মেধ� এক�। 

িভিডও �িগং এর িবষয়ঃ “ভূগভ� � পািনঃ িশ�ে�ে� ওয়াটার ফুটপৃে�র ব�বহার”

পুর�ারঃ 
● ১ম পুর�ারঃ ৭,০০০ টাকা, ২য় পুর�ারঃ ৫,০০০ টাকা, ৩য় পুর�ারঃ ৩,০০০ টাকা 
● শীষ� ১০� িভিডও িপপলস চেয়জ এওয়�ােড� র জন� বাছাই করা হেব।
● সকল িবজয়ী এবং িপপলস চেয়জ এওয়�ােড� র জন� িনব�ািচত সকল �িতেযাগীর জন� থাকেব সা�� িফেকট। 

অংশ�হেণর িনয়মাবিল:
● �যাগ�তা: ১৫-২০ বছর বয়সীরা �িতেযাগীতায় অংশ িনেত পারেব। 
● জমা �দওয়ার �শষ তািরখঃ ২৮ �ফ�য়ারী, ২০২২। 

�রিজে�শন �ি�য়াঃ 
● িনব�েণর জন� �থেম নীেচর িলংেক �েবশ করেত হেবঃ https://goolnk.com/O9przb 
● িনব�ণ করা স�ূণ� হেল, ১৫ �ফ�য়ারী, ২০২২ এর মেধ� িভিডও জমাদােনর িলংক� আমরা পা�েয়

িদেবা। 

�িতপােদ�র ইিতকথা:
বাংলােদশ কৃিষিনভ� র �থেক �মা�েয়  িশ� অথ�নীিতিনভ� র �দেশ �পা�িরত হে�।  পিরবত� েনর সময়কােল  �মাগত
বিৃ� পাে�  িশ�কারখানার পিরমাণ , �সই সােথ পািনর চািহদাও ।  বাংলােদেশর �ট�টাইল, গােম��স, �বভােরজ,
�পই� এবং চামড়া িশ� এই চািহদা �মটােত ভূগভ� � পািনর উপর িনভ� রশীল।  ফল��প  সা�িতক বছর�েলােত 
�াস পাে� ভূগভ� � পািনর �র ।  উপর�, ২০৩০ সােলর মেধ� িশ�কারখানা �েলােত পািনর  ব�বহার ি��েণরও
�বিশ হেব বেল পূব�াভাস �দওয়া হেয়েছ৷ ই�াি� �েলার কায��ম  চালােনার জন� উ�-মােনর পািনর অিবরাম
সরবরােহর �েয়াজন হেব; ভূগভ� � পািনর  �সই চািহদা সরবরাহ করার স�াবনা খুবই কম।  তাই চািহদা �মটােত ,
িশ��িল আরও গভীের খনন  করেছ, যা ভূগভ� � পািন উে�ালনেক আরও জ�ল এবং ব�য়ব�ল কের তুলেছ। 
তাছাড়াও, এই �ি�য়া� পিরেবশ এবং জলবায়ুর উপরও  �ফলেছ �নিতবাচক �ভাব ।  HOV যুবকেদর সেচতনতা
বাড়ােত এবং বত� মান ও ভিবষ�েতর চ�ােল� এবং সংকট�িলর �মাকােবলা করার সুেযাগ িদেত আ�হী, কারণ তারা
ভূগভ� � পািনর িনঃেশিষত হওয়ার পিরণিতর �বাঝা বহন করেব।  িভিডও �িগং �িতেযািগতায় অংশ�হণকারীরা এই
চ�ােল� ও সংকেটর পাশাপািশ �নিতবাচক �ভাব কমােনার  উপযু� �িতকার িনেয় এক� িভিডও �তির করেব।

িভিডও �িগং এর উে�শ�ঃ 
● এক� িচ�াকষ�ক গ� �তরী করা। 
● িশ�কােজ ভূগভ� � পািনর ব�বহার িনেয় সেচতনতা �তরী করা।
● িশ�কােজ ভূগভ� � পািনর ব�বহােরর ভিবষ�ৎ পিরক�না করা। 

িভিডওেত িক িক িবষেয়র ব�াখ�া আশা করা হে�ঃ 
● িশ�কােজ ভূগভ� � পািনর বত� মান ব�বহার এবং বত� মান �িতব�কতা। 
● জলবায়ু এবং মানব জীবেন এই ব�বহােরর ফলাফল।

https://goolnk.com/O9przb


● �মবধ�মান িশ� চািহদা পূরেণ ভিবষ�েতর �িতব�কতা।
● অন�ান� �দেশর �সরা অনশুীলন এবং উে�খেযাগ� উদাহরণ।
● িবক� উৎস এবং সামি�ক �ভাব কমােনার উপায়।

জমা �দওয়ার িনেদ�শাবলীঃ  
● বয়েসর �মাণ িহেসেব অংশ�হণকারীেক অবশ�ই তার জাতীয় পিরচয়প�/ জ� িনব�ন সা�� িফেকট/

পাসেপােট� র কিপ জমা িদেত হেব। 
● �িত অংশ�হণকারী �কবল এক� িভিডও জমা িদেত পারেব। 
● িভিডও এর সমসসীমা ৫ িমিনেটর �বিশ হওয়া যােবনা। 
● অংশ�হণকারী িভিডওর ভাষ�, সাবটাইেটল এবং ক�াপশেনর জন� বাংলা ও ইংেরজী ভাষা ব�বহার করেত

পারেব। 
● িভিডও �গ� “ভূগভ� � পািনঃ িশ�ে�ে� ওয়াটার ফুটপৃে�র ব�বহার“ িবষয় �কি�ক হেত হেব। 
● িভিডও� ল�া�ে�প ওিরেয়ে�শেন ধারণ করেত হেব এবং িভিডওর �কায়ািল� যথাস�ব উ� মাণস��

অথ�াৎ হয় 1080p (1920*1080) অথবা 720p (1280*720) হেত হেব। 
● িভিডও�র এক� িববরণ (২০০ শ�) অবশ�ই �রফাের�সহ সরবরাহ করেত হেব। 
● বড� ার/ ওয়াটারমাক� / �া�র/ �লােগা ব�বহার অনেুমািদত নয়। 

���পূণ� শত� াবলীঃ 
● �িতেযাগীতায় অংশ�হণ স�ূণ� িবনামেূল� - �কােনা সাবিমশন িফ �েয়াজন �নই। 
● িভিডওেত �কান আপি�কর, �যৗন বা ইি�তপূণ� ভাষা ব�বহার করা যােবনা। 
● িভিডও� অবশ�ই আসল হেত হেব এবং অংশ�হণকারীেক অবশ�ই িভিডও�র কিপরাইেটর একক মািলক

হেত হেব। অংশ�হণকারী যিদ ই�ারেনট �থেক �কােনা স�ীত বা ব�াক�াউ� সাউ� িকংবা অন� �কােনা
�ীপ ব�বহার কের, তেব িনি�ত করেত হেব �য �স�েলা িবনামেূল� এবং তার �কােনা কিপরাইট সমস�া
�নই। িভিডও� �কােনা িডিজটাল িমিডয়া ��াটফেম� �কাশ করা যােব না। 

● �িতেযাগীতায় �েবশ করার মাধ�েম অংশ�হণকারী �িতিনিধ� কের, �ীকার কের এবং িন�য়তা �দয় �য
জমা �দওয়া িভিডও� স�ূণ�ভােব অংশ�হণকারীর �তরী এক� আসল িভিডও, িভিডও� �কােনা ব�ি� বা
স�ার কিপরাইট, ��ডমাক� , �নিতক অিধকার, �গাপনীয়তা/�চােরর অিধকার বা বিু�বিৃ�ক স�ি�র
অিধকার ল�ন কেরনা এবং অন� �কােনা পে�র এই িভিডওেত �কােনা অিধকার, িশেরানাম বা দাবী �নই। 

● পুর�ৃত এবং ভাচু� য়াল �দশ�নীর জন� িনব�ািচত িভিডওর অংশ�হণকারীরা HOV এর সােথ িভিডওর মলূ
অনিুলিপ/কাজ �শয়ার করেত বাধ� থাকেব (যিদ �েয়াজন হয়)। 

● HOV, SNV, ESTex এর কােছ অবািণিজ�ক এবং �চারমলূক কায�কলােপর জন� জমা �দওয়া সকল
িভিডও ব�বহার করার অিধকার থাকেব। 

● HOV তার িনজ� িবেবচনার িভি�েত �িতেযাগীতায় অংশ�হেণর �ি�য়ার সােথ অৈবধ কারসািজ করা
�কােনা ব�ি�েক �িতেযাগীতায় অেযাগ� �ঘাষণা করার অিধকার রােখ। 

● যিদ �কােনা অ�ত�ািশত কারেণ �দশ�নী� পিরক�না অনযুায়ী চালােনা স�ব না হয়, অথবা HOV এর
িনয়�েণর বাইের অন� �কােনা কারেণ যিদ �দশ�নীর সু�ু পিরচালনা বাধা�� হয়, তাহেল HOV তার িনজ�
িবেবচনায় �দশ�নী� পিরবত� ন, বািতল বা �িগত করার অিধকার রােখ। 

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

ফলাফলঃ 
ফলাফল আমােদর ওেয়বসাইট (www.houseofvolunteers.org) এবং �ফসবকু �পইেজ
(www.facebook.com/hovbd/) �কাশ করা হেব। 

http://www.houseofvolunteers.org

