
প্রিয় প্রিশুরা, ডেম ামেপ্রি ইন্টারন্যািন্াল  বাাংলামেমি ইউএিএআইপ্রে এবাং ইউমেএইে এর ড ৌথ অথথায়মন্  

Strengthening Political Landscape  িেমের আওতায়  ১ প্রেমিম্বর ২০২০ তাপ্ররখ ডথমে িম্প্রীপ্রত, পর তিপ্রিষু্ণতা 
িিাবস্থান্ এবাং ঐমেযর ডেতন্া িোমরর লমযয ডেিবযাপী প্রিশুমের জন্য অন্লাইন্ প্রেত্রাঙ্কন্ িপ্রতম াপ্রিতা আময়াজন্ 
েরমত  ামে। প্রিশুরা েমলা শুরু েপ্রর,  িম্প্রীপ্রতর প্রথম  ে ৎোর িব ছপ্রব আঁপ্রে আর আপমলাে  েপ্রর োরণ 
বাাংলামেি আ ার ডেিবুে গ্রæপ প্রলাংমে।    

  
প্রতিয োতিিোর তিষয়ঃ  
 

িম্প্রীপ্রতর বাাংলামেি।  

 

িপ্রতম াপ্রিতার প্রন্য়  ও িতথ াবলী:   

 

• অাংিগ্রিণোরীমের অবিযই বাাংলামেমির ন্ািপ্ররে িমত িমব।  

• বয়ি: গ্রæপ-এ (১০ ডথমে ১৪ বছর), গ্রæপ-প্রব (১৫ ডথমে ১৮ বছর)। 

• এেজন্ িপ্রতম ািী িমবথাচ্চ ৩ টি ছপ্রব পাঠামত পারমব।  

• ছপ্রবগুমলা েযান্ভািঃ আর্থ  ডপপার বা ড  ডোন্ িাো োিমজ ড মোন্  াধ্যম  (জল রাং, ডেয়ন্, পযামেল 
োলার বা রাং ডপপ্রিল) আঁো  ামব।  

• প্রেত্রাঙ্কমন্র পূণথাঙ্গ ছপ্রব তুমল আপমলাে েরমত িমব োরণ বাাংলামেি আ ার ডেিবুে গ্রæপ প্রলাংে এ। 
প্রলাংেটি িলঃ https://www.facebook.com/groups/718296318974660 (অাংিগ্রিণোরীমের 
অপ্রভভাবেিণমে অনু্মরাধ্ েরা িমলা িথম  গ্রুপটির িেিয িন্। এরপর প্রিশু প্রেমিারমের আঁো ড্রপ্রয়াং 
স্পষ্টভামব ছপ্রব তুমল  োরণ বাাংলামেি আ ার ডেিবেু গ্রæপ প্রলাংমে আপন্ামের ডেইিবেু এোউন্ট 
ডথমে আপমলাে েরুন্।)   

• প্রেত্রাঙ্কমন্র িামথ অবিযই িপ্রতম ািীর িম্মুখ স্পষ্ট ছপ্রব (মিলপ্রে ন্য়), পুমরা ন্া , ঠিোন্া, 
অপ্রভভাবে/প্রপতা াতা/প্রিযমের ন্া , ডোন্ ন্ম্বর, িপ্রতম ািীর বয়ি এবাং প্রিযা িপ্রতষ্ঠামন্র প্রবিে 
প্রববরণ উমেখ থােমত িমব।    

• িপ্রতটি ছপ্রব ডপামের িামথ িম্প্রীপ্রতর বাাংলােি িযাির্যাি প্রেমত িমব।   

#িম্প্রীপ্রতরবাাংলামেি   

# প্রেত্রাঙ্কন্  

#োরণবাাংলামেিআ ার  

• ডেম ামেপ্রি ইন্টারন্যিন্াল, ইউএিএআইপ্রে, ইউমেএইে বা তামের পপ্ররবার িাংপ্রিষ্ট ডেউ এ িপ্রতম াপ্রিতায় 
অাংিগ্রিণ েরমত পারমবন্ ন্া।    

• ছপ্রব জ া ডেয়ার (মেিবুে গ্রæপ প্রলাংে - এ আপমলামের) ডিষ তাপ্ররখ ৩১ প্রেমিম্বর ২০২০। 

• প্রবজয়ী ড াষণা ডেয়া িমব ১৫ জান্ুয়ারী ২০২১।   

 

কতিরোইট ইস্যু:  
 

প্রেআই জ ােৃত প্রেত্রাঙ্কন্গুমলার এেে স্বত্ব োবী েরমব ন্া তমব প্রেআই তামের প্রবপ্রভন্ন প্ল্যার্েম থ এগুমলা বযবিার 
েরমত পারমব। িপ্রতম াপ্রিতার ি য়িী া ডিষ িওয়ার পরই প্রেআই ছপ্রবগুমলা বযবিার েরমত পারমব।  

 

 

https://www.facebook.com/groups/718296318974660
https://www.facebook.com/groups/718296318974660

