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বাাংলাদেশ স্টকদ াম জুনিয়র ওয়াটার প্রাইজ িযাশিাল কনিটিশি ২০১৮ 

গত ৪ঠা মে বুয়েয়ের  ARI-ITN বববডিং এ বািংলায়েশ স্টকয় াে জুবিের ওোোর প্রাইজ ২০১৮ এর জাতীে পর্যায়ের প্রবতয়র্াবগতা 

অিুবিত  ে। এ বছর চূড়ান্ত পয়বযর প্রবতয়র্াবগতাে মেয়শর স্বিােধিয ৯টি সু্কল এবিং কয়লজ মেয়ক ১২ টি  েল অিংশগ্র ণ কয়র। 

ওোোরএইড বািংলায়েশ এর স য়র্াবগতাে  াউজ অফ ভলাবিোসয ফাউয়েশি বািংলায়েশ এই  প্রবতয়র্াবগতার আয়োজি কয়রয়ছ।  

 

ববজ্ঞ ববচারকয়ের সােয়ি প্রবতয়র্াগীরা তায়ের মপ্রায়জক্ট এবিং সিংবিষ্ট মপাস্টার উপ্াপি কয়রি। প্রবতয়র্াবগতাে ববচারক ব য়সয়ব 

বছয়লি বুয়েে, এবশো পযাবসবফক ববশ্বববেযালে, ওোোরএইড বািংলায়েশ, বিবিোিএইড এবিং বািংলায়েশ সরকায়রর গণস্বা্য 

প্রয়কৌশল ববভায়গর ১০ জি সম্মাবিত প্রবতবিবধ এবিং ববয়শষজ্ঞবৃন্দ।  

 

পাবি সেসযা সোধাি ববষেক প্রবতয়র্াগীতাটিয়ক পবরবচত করার লয়ে জাতীে পর্যায়ের আয়োজক ব য়সয়ব এবছর জািুোরী-

মফব্রুোরী োয়স  াউজ অফ ভলাবিোসয মেয়শর বববভন্ন সু্কয়ল কযায়েইি শুরু কয়র।  াউজ অফ ভলাবিোয়সযর প্রাে ৪০ জি 

ভলাবিোর ঢাকা, চট্টগ্রাে এবিং খুলিার ৭০টি সু্কল এবিং কয়লয়জ প্রবতয়র্াবগতার প্রচারণা চালাে। প্রােবেক পর্যায়ের প্রবতয়র্াবগতাে 

৩৭টি সু্কল এবিং কয়লজ মরবজয়েশাি কয়র। প্রবতয়র্াগীয়ের চূড়ান্ত পয়বযর জয়িয প্রস্তুত করার জয়িয পর্যােিয়ে ৩টি মেিবরিং মসশি 

অিুবিত  ে ১৯ জািুোরী, ২৬ োচয  এবিং ২৭ এবপ্রল এবিং এর োধযয়ে চূড়ান্ত পয়বযর জিয ১২টি েলয়ক বিবযাবচত করা  ে। 

 

চূড়ান্ত প্রবতয়র্াগীতার ফলাফল আিুিাবিকভায়ব আগােী ১২ মে, ২০১৮ পুরষ্কার ববতরণীর োধযয়ে ম াষণা করা  য়ব। ববজেী েল 

ববশ্ব পাবি সপ্তায়  (২৬-৩১ অগাস্ট) আন্তজয াবতক পর্যায়ের প্রবতয়র্াগীতাে স্টকয় াে, সুইয়ডি এ বািংলায়েয়শর প্রবতবিবধত্ব করয়ব।  

 

স্টকয় াে জুবিের ওোোর প্রাইজ  য়লা পৃবেবীর বববভন্ন ্ ায়ির বকয়শার বেসী ববজ্ঞািীয়ের বেলিয়েলা মর্খায়ি পাবি ববষেক সেসযা 

সোধায়ির জিয তায়ের উৎসাব ত করা  ে। এটি একটি আন্তজয াবতক প্রবতয়র্াগীতা মর্টি সু্কল ও কয়লয়জর ১৫-২০ বেসী 

বশোেীয়ের জিয আয়োজি করা  য়ে োয়ক। প্রবতবছর ৩০ টি মেশ মেয়ক ১০,০০০ এরও মবশী প্রবতয়র্াগী অিংশগ্র ি কয়র োয়ক। 

সুইয়ডি এর োিিীে রাজকুোরী বভয়ক্টাবরো এই প্রবতয়র্াগীতাটি পৃিয়পাষকতা কয়রি োয়কি।  াউজ অফ ভলাবিোসয ২০১৫ 

মেয়ক এই প্রবতয়র্াবগতাটি আয়োজি কয়র আসয়ছ। গাজী টিবভ এবিং মরবডও েুয়ড গণোধযে স য়র্াগী ব য়সয়ব স ােতা কয়র 

আসয়ছ।  

 

ববস্তাবরত তয়েযর জিযঃ 

 

জাফরুল  াসাি মশাভি 

মোবাইলঃ ০১৯১১১৭০৩১৬ 

ই-মেইলঃ sjwpbd@gmail.com 

 

 

  



 

 

FACT SHEET 
 

National Organizer : House of Volunteers Foundation Bangladesh (HOV Bangladesh) 

Co-organizer : WaterAid Bangladesh 

Media Partner: Gazi TV and Radio Today 

 

School Campaign 

Jan-Feb, 2018 

Covered 70 schools and college in Dhaka, Chittagong, 

Khulna with engaging 40 HOV volunteers 

Total Team Registered 37 Team 

Mentoring session 3 Monitoring session on 19 January, 26 March, 27 April 

Finalist Selection for 

National Competition  

12 April, 2018 

 

 

4 May, 2018 during 9-12pm 

Venue : ARI-ITN Building 

(5th Floor), BUET, Dhaka. 

 

National Competition 

12 Teams from 9 Institution 

 

Jury panel : consists of 10 distinguished academicians 

and professionals from BUET, University of Asia Pacific, 

WaterAid, Christian Aid, Department of Public Health 

Engineering (DPHE) 
  

12 May, 2018 

Venue: ARI-ITN Building 

(5th Floor), BUET, Dhaka. 

 

 

Project Demonstration by 

the Finalist : 10: 30 am-

11am 

 

Award Ceremony : 11am-

1pm 

 

Award Ceremony Guest 

 

Chief Guest :  

Professor Dr. Saiful Islam, Vice Chancellor, Bangladesh 

University of Engineering and Technology. 

 

Special guest :  

Niklas Skogsjö, First Secretary, Division of Environment 

and Climate Change, Embassy of Sweden Dhaka 

 

Dr. Md Khairul Islam, Country Representative, WaterAid 

Bangladesh 

 

Guest of Honor:  

Abdul Quayum, Associate Editor, Daily Prothom Alo 

 

 

 

International Competition in 

Stockholm, Sweden during 

World Water Week 

26 – 31 August, 2018 

 

Stockholm Junior Water Prize (SJWP)– 2018 

 

The winner of the Stockholm Junior Water Prize 

receives a USD 15,000 award, a blue crystal prize 

sculpture, a diploma as well as the stay in Stockholm. 

The prize is awarded by H.R.H. Crown Princess Victoria 

of Sweden, the Patron of the Stockholm Junior Water 

Prize. The winning school is awarded a diploma and 

USD 5000. Further a Diploma of Excellence is awarded 

together with USD 3000. 

 

Bangladesh Team (Aniruddah Chowdhury, Rituraj Das 

Gupta, Arnab Chakrabort) was the Winners of the 

Diploma of Excellence in 2017 SJWP. 

 

Key Contact: Jafrul Hassan Shovon (01911170316 and sjwpbd@gmail.com) 


