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হেছ ৷ 
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এচএএআৰিচেয় “এচএএআৰিচ যুৱ বটঁা-২০১৪”ৰ বােব আেবদনৰ গাহাৰী 
জনাইেছ ৷এই আঁচিনৰ মলু ল  হেছ অি তীয় পাৰদিশতা স  যুৱকক 

যাগ  ি কৃতী িদয়া আৰ ুসম  অ লেটাৰ যুৱ সমাজক উৎসাহীত কৰােটা 

৷ 

িবষয়ব : 

! িবৰল কায  কৰা যুৱ ব ি ক জনক ি কৃতী িদয়া ; 

!!.িবিভ  ত পাৰদিশতা অজন কিৰবৈল যুৱ-যুৱিতক সুিবধা  

   আগবেঢ়াৱা, 

!!!.যুৱক-যুৱতী সকলৰ িশ াগত অহতা আৰ ু যুি  িবষয়ত িনপুনতা  

    বিৃ  কৰা আৰু তওঁেলাকক সৃি মলুক কায শলীৰ বােব উৎসািহত  

    কৰা আৰ ু

!v.  যুৱ সমাজৰ মাজত সামািজক িদশত এক ইিতবাচক ভাৱধাৰােৰ 

আগবঢ়াৰ বােব উৎসািহত কৰা ৷ 

 

বঁটাৰ শীষক : 



“ ি  আৰ ুইেল িনক  চাৰ মাধ মত যুৱ নতৃ ” িবষয়েটাক বটঁা-

২০১৪ ৰ বােব শীষক িহচােপ চূড়া  কৰা হেছ ৷ 

অহতা: 

!. এই বটঁা নামা ন ভেৰাৱা সময়ত ১৮ ৰ পৰা ৩০ বছৰ বয়সৰ   

  মা  ভাৰতীয় মিহলা সাংবািদকৰ বােব আগবেঢ়াৱা হেছ ৷  

!!. সামািজক অৰাজকতা দৰূীকৰনৰ সমাজ কল ান আৰ ুসা জিনক 

কল ানৰ চাৰৰ অেথ আগবেঢ়াৱা সাংবািদকৰ িবৰল িলখিন ৷ 

বঁটাৰ বণনা: 

!.  ইংৰাজী ভাষাত িলিখত এখিন শংসা প  

!!.  এটা এচএএআৰিচ সানৰ পদক 

!!!. ৩০০০ আেমিৰকান ডলাৰৰ নগদ মানিন  (িতিন হাজাৰ 

    আেমিৰকান ডলাৰ)   

!V.  বটঁা িবতৰন থলীৈল অহা যাৱাৰ িবমানৰ মন ব য় বহন ৷  

অংশ হনৰ অি ম তািৰখ: 

াৱ কৰা আেবদন প  দািখল কৰা অি ম তািৰখ ৫ জলুাই ২০১৪ 

৷পিৰ াৰ আৰ ুটাইপ কৰা আেবদন প  খনৰ সেত েয়াজনীয় তথ  পািত 
সি িৱ  আেবদন প  দািখল কিৰব লািগব ৷আেবদন প  উে িখত শষ 

তািৰখৰ পূেব অথবা শষ তািৰখৰ িদনা পাৱাৈক িন িলিখত কনাত 

পাব লািগব ৷ 

এটা (এচএএআৰিচ), ক ীয় বেদিশক পিৰ মা ম নালয়, 
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