হাউিজং এ িবি ং িরসাচ ইনি

উট

১২০/৩, দা স-সালাম, িমর র, ঢাকা-১২১৬
হাউিজং এ

িবি ং িরসাচ ইনি

উট িমিডয়া অ াওয়াড ২০১৮

িষ বা ব, পিরেবশ বা ব, েযাগ সহনীয়, টকসই ও য়সা য়ী িনমাণ সাম ী িনেয় িতেবদন তিরেত উৎসাহ
যাগােত হাউিজং এ িবি ং িরসাচ ইনি উট ক ক থম বােরর মেতা িমিডয়া অ াওয়াড ২০১৮ দান।
অংশ হেনর যা তাঃ এইচিবআরআই উ ািবত িষ বা ব, পিরেবশ বা ব, েযাগ সহনীয়, টকসই ও য়সা য়ী
িনমাণ সাম ীর িবষেয় ইেল িনক ও ি
িমিডয়ােত িতেবদন চার ও কাশ কেরেছ এমন ি / িত ান
িতেযািগতায় অংশ হণ করেত পারেব।
িতেবদন কােশর/ চােরর সময়সীমা: ১ জা য়ারী ২০১৭ থেক ৩১ জা য়ারী ২০১৮।
আেবদেনর িবভাগঃ
o ি মা ম- িতেবদন (সংবাদ িতেবদন, অ স ানী িতেবদন, উপস াদকীয়)।
o অনলাইন মা ম- িতেবদন (সংবাদ িতেবদন, অ স ানী িতেবদন, উপস াদকীয়)।
o টিলিভশন বা িভ য়াল মা ম- িভিডও ািফসহ িতেবদন (সংবাদ িতেবদন, অ স ানী
িতেবদন)।
িনয়মাবলীঃ

িতেবদেনর মাট ৩ কিপ জমা িদেত হেব। িতেবদেনর সে আেবদেনর িবভাগ, অংশ হণকারীর নাম (বাংলা ও
ইংেরিজ), বয়স, িবভাগ, জ তািরখ (জ সনদ, এসএসিস পােশর সনদ অথবা জাতীয় পিরচয়পে র অ িলিপ অ যায়ী) ।
এছাড়া সরাসির যাগােযােগর জ টিলেফান ন র িদেত হেব। কাশনা মা েমর একজেনর নাম, পদবী, ফান ন র ও ইমইেলর কানা িদেত হেব (যার সােথ জমাদান ত িবষেয়র যথাথতা যাচাইেয়র জে যাগােযাগ করা যােব)।
 স াননা িহেসেব েত ক িবভােগ থম র ার
ও সনদপ সহ ৫০ হাজার টাকা, ি তীয় র ার
ও সনদপ সহ
২৫ হাজার টাকা এবং তীয় র ার
ও সনদপ সহ ১৫ হাজার টাকা দয়া হেব। কািশত বা চািরত িবষেয়র ল
এক কিপ কের জমা িদেত হেব। জমা দওয়ার সময়সীমা ১০ ফ য়াির , ২০১৮।
 কবলমা ড়া ভােব মেনানীতেদর সােথই যাগােযাগ করা হেব। অযািচত যাগােযাগ হণেযা হেব না বরং এেত
অংশ হেণ অেযা িবেবিচত/বািতল হেয় যেত পাের।
 অংশ হণকারী তার কািশত/ চািরত একািধক খবর/িফচার জমা িদেত পারেব। তেব র ােরর জ এক িবষয়ই
িবেবিচত হেব।
 এই র ার দয়ার সব ধরেনর িস া হেনর অিধকার এইচিবআরআইেয়র।
 িচ দােনর কানা: “এইচিবআরআই িমিডয়া অ াওয়াড”, হাউিজং অ া িবি ং িরসাচ ইনি উট , ১২০/৩ দা স
সালাম, িমর র, ঢাকা–১২১৬।
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