
িচ�া�ন �িতেযািগতা
িব� পািন িদবস (২২ মাচ� ) �িত বছর পািলত হয় িব�� পািনর ��� তুেল ধরার জন� এবং িব�ব�াপী পািন
সংকেটর িবষেয় সেচতনতা বিৃ�েত ���পূণ� ভূিমকা পালন কের। এ বছের িব� পািন িদবস ২০২৩ এর মলূ
�িতপাদ� িনধ�ারণ করা হেয়েছ “�রাি�ত পিরবত� ন”। িনরাপদ পািনর �িত কাজ করেত এবং পািনর িবষেয়
সেচতনতা বিৃ�েত ত�ণেদর ���পূণ� ভূিমকা রেয়েছ। পািন িবষয়সমেূহ বাংলােদিশ যুবকেদর ক��র �সািরত
করেত, হাউস অব ভলাি�ইয়াস� (এইচওিভ) ফাউে�শন, বাংলােদশ মাসব�াপী অন�ুােনর আেয়াজন করেছ। িচ�া�ন
�িতেযািগতা তারমেধ� অন�তম আক� ষণ।

িচ�া�ন �িতেযািগতার িবষয়:
● পািন সংর�ণ

পুর�ার :
●   �সরা িতনজেনর জন� থাকেব �াইজমািন।
●   �দশ�নীর জন� িনব�ািচত �সরা ১০ িবজয়ী সা�� িফেকট পােবন।

�দশ�নী এবং �কাশনা:
● �দশ�নীর জন� �সরা ১০� �পইি�ং িনব�াচন করা হেব।
● িনব�ািচত সকল �দশ�নী এক� িডিজটাল ক�াটালেগর মাধ�েম �কাশ করা হেব।

অংশ�হেণর িনয়মাবিল:
● �যাগ�তা: ৮-১৬ বছর বয়সী �যেকােনা বাংলােদশী িশ�াথ� �িতেযািগতায় অংশ�হণ করেত পারেবন।
● জমা �দওয়ার �শষ তািরখ: ০৫ �ফ�য়াির, ২০২৩।

�রিজে�শন �ি�য়া:
● সাবিমশেনর জন� িনেমা� িলংেক �েবশ করেত হেবঃ https://forms.gle/CMYomqP6nzdQM5cb8

জমা �দওয়ার িনেদ�শাবলী:
● �িতেযািগেক অবশ�ই বয়েসর �মাণ ��প এনআইিড /জ�সনদ /পাসেপাট�  এর কিপ �দান করেত হেব।
● �েত�ক �িতেযািগ সেব�া� ২ � িচ�া�ন জমা িদেত পারেবন।
● ছিবর ফরম�াট JPG, PNG হেত হব। ফাইেলর আকার অবশ�ই "5 MB" বা "5 MB" এর কম হেত হেব৷

কাগেজর আকার A2 এবং A3। িডিজটাল ছিব �হণেযাগ� নয়।
● �পইি�ং িরেনিমং: �পইি�ং ফাইেলর নামকরেণর জন� �দ� নামকরণ কাঠােমা অনসুরণ করেত হেব :

অংশ�হণকারীর  পুেরা নাম,�পই� টাইেটল, �ফান ন�র ।
● �পইি�ং রিঙন হেত হেব। ছিব আঁকার মাধ�ম হেত পাের এ�াইিলক, জল রং, রঙ �পি�ল, প�াে�ল রঙ,

অথবা উে�িখত মাধ�েমর সংিম�ণ। ��চ অনমুিত�া� নয়।

���পূণ� শত� াবলী:
● �িতেযািগতায় অংশ�হণ িবনামেূল� - �কােনা �েবশ/জমা িফ লাগেব না।
● সব কাজ �মৗিলক হেত হেব। "�মৗিলক " অথ��াৎ �পইি�ং � �িতেযািগর �ারাই অি�ত হেত হেব; িশ�ক

িনেদ� িশত �কােনা কম�শালা বা �াস �থেক উ�ূত �পইি�ং �হণেযাগ� নয়। আমােদর �দ� িথম অনসুরণ কের
না এমন �পইি�ং �হণ করা হেব না।

● �রফাের� ফেটা�ােফর উপর িভি� কের �পইি�ং করা হেল,�য িশ�ী ছিব তুেলেছন বা কাজ� �তির করেছন,
�িতেযািগতায় �েবশ করার জন� �সই িশ�ী বা ফেটা�াফােরর কাছ �থেক অবশ�ই িলিখত অনমুিত িনেত
হেব।

● পুর�ৃত �পইি�ং এবং �দশ�নীর জন� িনব�ািচত ছিব�েলা অংশ�হণকারীরা HOV এর সােথ মলূ
অনিুলিপ/কাজ �শয়ার করেব। (যিদ �েয়াজন হয়)।

https://forms.gle/CMYomqP6nzdQM5cb8


● এক� ভাচু� য়াল ��াটফেম� �সরা ১০ � �পইি�ং �দশ�ন করা হেব। HOV-এর �কাশনার জন� িনব�ািচত
�পইি�ং�িলর আসল কিপ �েয়াজন এবং �কউ যিদ জমা িদেত ব�থ� হয় তেব HOV অংশ�হণকারীেদর
�পইি�ং�িলেক অেযাগ� �ঘাষণা করেব।

● HOV এর কােছ অ-বািণিজ�ক এবং �চারমলূক কায�কলােপর জন� জমা �দওয়া সম� িচ�া�ন ব�বহার
করার অিধকার থাকেব।

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

● 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 রােখ।

● জিুর প�ােনেলর রায়ই হেব চূড়া� এবং রােয়র িব�ে� আিপল করা যােব না।
 
ফলাফল:
ফলাফল আমােদর ওেয়বসাইট (www.houseofvolunteers.org) এবং HOV �ফসবকু �পেজ
(www.facebook.com/hovbd/) �কাশ করা হেব।

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

