
1  

আ"জ$ ািতক িশ*ামূলক কায$/ম 
‘01াবাল এটিমক ক5 ইজ’ এর শত$ াবলী  

 
১. সাধারণ িবধান 

এই সকল শত( াবলীর -ারা আ/জ( ািতক িশ2ামূলক 5ক6 ‘78াবাল এটিমক ক: ইজ’ (পরবতী< েত 
কায(?ম িহেসেব উেBিখত) এর িবিভE শত( িনধ(ািরত হেয়েছ, যার মেধJ অ/ভL (M রেয়েছ কায(?েম 
অংশOহেণর িনয়মাবলী এবং িবজয়ী িনব(াচন 5ি?য়া।  
এই কায(?েমর ল2J হেলা িনউিRয়ার িফিজেT জনগেনর Vান বW িX; িবেYর পারমাণিবক িশে6 
সব(েশষ অজ( ন এবং পারমাণিবক 5য: িMর শাি/পূণ( বJাবহার স[েক(  আ/জ( ািতক অ\েন 
সব(সাধারাণেক অবিহত করা।   
এই কায(?েমর টােগ(ট O]প (পরবতী< েত ‘পা (̂িসেপ_স’ িহেসেব উেBিখত)◌ঃ আ/জ( ািতক অ\েন 
জনগেনর িবিভE O]প, যার মেধJ অ/ভL (M রেয়েছঃ  

- জুিনয়র ও উd িবদJালয় এবং একই সে\ ১১ 7থেক ১৬ বছর বয়েসর 7য 7কউ (পরবতী< েত 
‘ইয়:থ’ িহেসেব উেBিখত);   
- ১৭ বা তদুধ( বয়েসর সাধারণ জনগন (পরবতী< েত ‘এডাkস’ িহেসেব উেBিখত)।  

 
এই কায(?েম অংশOহেণর মাধJেম অংশOহণকারী এ সকল শত( াবলীর (পরবতী< েত ‘টাম(স এl 
কিlশm’ িহেসেব উেBিখত) সে\ পিরপূণ(ভােব একমত 7পাষণ করেছ।  

এই কায(?ম^ টাম(স এl কিlশm -ারা িনয়িTত। এ^ এক^ অলাভজনক 5েজo; 7কানও 
5েমাশনাল ইেভ_ বা লটারী নয়।  
 
সাধারণ তথ?াবলী  
১.১. িশেরানামঃ আ/জ( ািতক িশ2ামূলক 5েজo ‘78াবাল এটিমক ক: ইজ’।  
১.২. িবেYর 7যেকান 7দশ 7থেকই অংশOহেণর জনJ উপয:M বেল িবেবিচত হেবন।  

১.৩. 5েজেoর আেয়াজকঃ পারমাণিবক শিM তথJেকDসমূেহর উEয়েন িনেয়ািজত sায়tশািসত 
অলাভজনক 5িতuান ‘এনাvজw অফ দা িফউচার’ (এএনও এনাvজw অফ দা িফউচার), xকানাঃ 
১১৭১০৫, র]শ 7ফডােরশন, মে{া, ভারসাভ{ােয় sােছ (পরবতী< েত ‘দJা অগ(ানাইজার’ িহেসেব 
উেBিখত)।   

১.৪. 5েজেoর ি}িতকালঃ    
১.৪.১.নেভ~র ১০, ২০২১ 7থেক িবজয়ীেদর পুর{W ত করা পয(/ পূণ( সময়কাল, িক� িডেস~র ৩১, 
২০২২ এর পের নয়। 5েজেoর ি}িতকােলর মেধJ অ/ভL (M রেয়েছ অংশOহণ করার জনJ 
পাট( িসেপ_সেদর 5েয়াজনীয় কম(স[াদেনর সময়কাল; 5েজo ফলাফেলর ওপর িভিt কের 
অগ(ানাইজার কতW (ক িবজয়ীেদর পুর{W ত করার জনJ 5েয়াজনীয় সময়কাল।    

1.1.1. ১.৪.২. 5কে6র মূল অংেশর জনJ 5েয়াজনীয় সময়কালঃ    
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১.৪.৩. অগ(ানাইজার ক: ইজ 7শষ হওয়ার সাত (৭) কJােলlার িদেনর মেধJ 
অংশOহণকারীেদর এক^ 5াথিমক তািলকা �তির করেবন, যােদর সব(ািধক সংখJক উtর 
সxক রেয়েছ।   

১.৪.৪. 5কে6র িবজয়ীেদর নাম ২৬ নেভ~র, ২০২১ এর পরবতী<  7কান সময় 7ঘাষণা 
করা হেব। 
১.৪.৫. 5কে6র িবজয়ীেদর ১ এি5ল, ২০২২ 7থেক ৩১ িডেস~র, ২০২২ সমেয়র মেধJ, 
টাম(স এl কিlশm অনুযায়ী পুর{W ত করা হেব। 
১.৪.৬. পুর�ার 5দােনর সxক তািরখ পরবতী< েত সংগঠক -ারা িনধ(ািরত হেব এবং 
5েজেoর িবজয়ীেদর কমপে2 ি�শ (৩০) িদন আেগ অবিহত করা হেব৷ 
অগ(ানাইজার ১.৪.৩.- ১.৪.৫. ধারাসমূেহ িনেদ( িশত সময়সীমা পিরবত(ন করার অিধকার 
সংর2ণ কের। -  
১.৪.৮. অগ(ানাইজােরর িনয়Tেণর বাইের 7কান কারেণ যিদ িবজয়ীেদর পুর{ার 5দান 
করা স�ব না হয় (7ফাস( মJািজওর, 5াকW িতক দুেয(াগ, }ানীয় এবং/অথবা 7ফডােরল 
কতW (প2 কতW (ক 7কায়াের�ন বJব}া আেরাপ করার িসXা/, িশ2ামূলক ইেভে_ 
অংশOহেণ িবজয়ীর অ2মতাসহ িক� �ধ:মা� এর মেধJই সীমাবX নয়) তেব 
পা (̂িসেপ_সেদর অবিহত করা হেব।  
১.৪.৯. অগ(ানাইজার িশ2ামূলক অনুuান বািতল বা এর তািরখ পিরবত(ন করার 
অিধকার সংর2ণ কের। 

১.৫. পা (̂িসেপ_সেদর অবিহত করার উপায়:  

টাম(স এl কিlশm, 5েজেoর সময়সীমা এবং ফলাফল 5েজেoর িনজs ওেয়বসাইেট সকল ভাষা 
সং{রণসহ 5কািশত হেব: quiz.atomforyou.com (পরবতী< েত "ওেয়বসাইট" িহসােব উেBখ করা 
হেয়েছ)। 

১.৬. পা (̂িসেপ_েদর সােথ এবং/অথবা তােদর িপতামাতা/আইনগত অিভভাবকেদর সােথ 5াথিমক 
7যাগােযাগ, যার মেধJ 7ডটা এবং পিরচয়পে�র যাচাইকরণ অ/ভ: (M, �ধ:মা� 5েজেoর ইেমইল 7থেক 
করা হেব: info@atomforyou.com   

২. 0যাগ?তা 
২.১. 5েজেoর 5িতেযািগতায় অংশOহণকারী তারাই হেত পারেবন যােদর বয়স টাম(স এl কিlশেন 
উেBিখত টােগ(ট অিডেয়m কJাটাগির অনুযায়ী 5েজo তািরেখ কমপে2 ১১। অনJানJরাও অংশOহণ 
করেত পারেবন, তেব তােদর 5িতেযািগতার জনJ িবেবচনা করা হেব না। 
২.২. এই টাম(স এl কিlশm অনুযায়ী ১৮ বছেরর কম বয়সীরা, যারা বত(মান আইেনর কারেণ 
sাধীনভােব কাজ করেত অ2ম, তারা তােদর িপতামাতা (বা আইনী অিভভাবকেদর) মাধJেম 
এবং/অথবা তােদর সহায়তায় এই কাজ^ করেত পারেব। 
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২.২.১. অ5া�বয়{ অংশOহণকারীেদর দািয়� হেলা তােদর িপতামাতােক (আইিন অিভভাবকেদর) 
এই টাম(স এl কিlশন স[েক(  অবিহত করা, তােদর িপতামাতার (আইিন অিভভাবকেদর) কাছ 
7থেক 5েজেo অংশOহেণর স�িতসহ 5েয়াজনীয় স�িত Oহণ করা। 
২.৩. িনে� বvনwত বJিMরা 5কে6 অ/ভL (M 5িতেযািগতা 7থেক বাদ পড়েবন: 

- অগ(ানাইজার; অগ(ানাইজারেক 5িতিনিধ�কারী বJিM; তােদর পিরবােরর সদসJবW�; 
- অগ(ানাইজােরর সােথ চ: িMিভিtক স[ক(  রেয়েছ এমন থাড(  পা (̂র 5িতিনিধবW� 

এবং এম�য়ী, এবং 5েজেoর সে\ য:M বJািMবগ( এবং তােদর পিরবােরর 
সদসJবW�। 

২.৪. টাম(স এl কিlশm অনুযায়ী 5েজেoর পা (̂িসেপ_রা 5েজo স[েক( তথJ পাওয়ার অিধকার 
রােখন; 
২.৫. 5েজেoর পা (̂িসেপ_েদর দািয়� িন�র�প: 

- 5েজেo অংশOহণকােল টাম(স এl কিlশm 7মেন চলা; 
- টাম(স এl কি�শm অনুযায়ী অগ(ানাইজারেক সxক এবং সতJ তথJ 5দান করা; 
- টাম(স এl কিlশm -ারা িনধ(ািরত অনJানJ দািয়�। 

 
৩.সাধারণ িববরণ এবং DেজেF অংশHহেণর পKিত। DকেL িবজয়ীেদর িনব$াচন। 

৩.১. 5েজেoর িবজয়ী হে�ন 7সই সকল পা (̂িসেপ_স, যারা টাম(স এl কিlশm অনুযায়ী 
পুর{ার পাওয়ার 7যাগJ বেল িবেবিচত হেবন। 
৩.১.১. টাম(স এl কিlশেmর ধারা ৪ অনুযায়ী অগ(ানাইজার িবজয়ীেদর জনJ িশ2ামূলক সফের 
অংশOহেণর বJব}া করেব। িশ2ামূলক সফের অংশOহেণর উে�শJ পা (̂িসেপ_েদর জনJ উপাজ( ন 
নয়, 7যেহত:  এ^ এক^ িশ2ামূলক উেদJাগ এর উে�শJ হেলা পা (̂িসেপ_েদর র]শ পারমাণিবক 
িশ6 এবং 5য: িM স[েক(  অবিহত করা।  

৩.২. 5েজেo অংশOহেণর জনJ, একজন আেবদনকারী, িযিন এক^ 5েজেo অংশOহণকারী হেত 
চান এবং টাম(স এl কিlশেmর ধারা ২.১ এবং ২.২ এ বvনwত সকল 5েয়াজনীয়তা পূরণ কেরন 
িতিন ওেয়বসাইেট িনব�ন করেবন। 
৩.২.১. ওেয়বসাইেট িনব�েনর জনJ আেবদনকারীেদর িন�িলিখত তথJ 5দান করেত হেব:  

- 5দt নাম এবং বংশগত নাম; 
- জ� তািরখ; 
- 7যাগােযােগর জনJ তথJ (�বধ 7মাবাইল 7ফান ন~র এবং ই-7মইল); 
- ১৮ 7থেক ৩৪ বছর বয়েসর মেধJ তর]ণ 7পশাদার যারা পারমাণিবক িশে6 কম(রত 

তােদরেক অিতিরMভােব চাকরীর পদবী এবং কম(}ল উেBখ করেত হেব; 
- 5েজেo অংশOহণ এবং বJিMগত তথJ 5ি?য়াকরেণর জনJ স�িত; 
- 5েজেo অংশOহেণর জনJ িপতামাতা/আইিন অিভভাবেকর স�িত এবং অ5া�বয়{ 

পা (̂িসেপ_েদর বJিMগত 7ডটা 5ি?য়াকরেণ িপতামাতা/আইনী অিভভাবেকর স�িত। 
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৩.২.২. আেবদনকারী, যারা িনব�েনর সময় ভ: ল এবং/অথবা অস[ূণ( তথJ 5দান কেরেছন, 
তারা 5েজেoর পা (̂িসেপ_ হেত পারেবন না বা পরবতী< েত 5কে6র 7যেকােনা পয(ােয় তােদর 
বাদ 7দওয়া হেব, যখনই অগ(ানাইজার এ জাতীয় ল�ন স[েক(  জানেত পারেব। িনব�ন 
ফেম( অংশOহণকারীেদর -ারা 5দt তথJ যাচাই করার জনJ, অগ(ানাইজার অংশOহণকারীর 
পাসেপাট(  বা অনJানJ পিরচয়পে�র এক^ অনুিলিপ (ই-7মইেলর মাধJেম) পাবার জনJ 
অনুেরাধ করার অিধকার রােখন। যিদ অনুেরাধকW ত নিথ�িল অনুেরােধর তািরখ 7থেক দুই 
(২) িদেনর 7বিশ সমেয়র মেধJ জমা না 7দওয়া হয়, তাহেল অগ(ানাইজার পা (̂িসেপ_সেদর 
তািলকা 7থেক এই আেবদনকারীেক বাদ িদেত পারেব। 
৩.২.৩. অগ(ানাইজার 7সই সম� আেবদনকারীেদর 5েজেo অংশOহণ 7থেক বাদ 7দবার 
অিধকার সংর2ণ কের, যােদর 7রিজে�শন ফম( সxকভােব পূরণ করা হয়িন (যিদ অস[ূণ( 
বা ভ: ল তথJ 5দান করা হয়)। িনবি�ত হবার পর, পা (̂িসেপ_স ওেয়বসাইেট িনব�ন 
করার সময় 5দt 7মাবাইল 7ফান ন~র এবং ই-7মইল xকানা পিরবত(ন করেত পারেবন না। 

৩.২.৪. 5িতেযািগতায় 5িত পা (̂িসেপে_র �ধ:মা� এক^ এ� Oহণ করা হেব। 
৩.৩. পুর{ােরর জনJ 7যাগJ (িশ2ামূলক �মেণ অংশOহণ) পা (̂িসেপ_সেদর িন�িলিখত শেত( 
িনধ(ারণ করা হেব: 

৩.৩.১. 5থম শত( : পা (̂িসেপ_স পারমাণিবক পদাথ(িবদJা এবং পারমাণিবক িশে6র 
সব(েশষ 5য: িMর ওপর দJা ক: ইজ স[ূণ( করেত হেব। 
৩.৩.১.১. দJা ক: ইজ^ অনলাইেন quiz.atomforyou.com সাইেট অনুেuয়। 
৩.৩.১.২. দJা ক: ইেজ পারমাণিবক 5য: িM স[েক( িবিভE মা�ার জ^ল ১৫^ 5� 
আেছ, যার সxক উtর পা (̂িসেপ_সেদর কি[উটার -ারা 5দt উtর�িল 7থেক 7বেছ 
িনেত হেব। 
৩.৩.১.৩. পা (̂িসেপ_স-এর বয়স অনুসাের 5��েলা দু’^ িবভােগ িবভM: 
- ইেয়াথ কJাটাগরী, ১১-১৬ বছর বয়েসর পা (̂িসেপ_সেদর জনJ। 
- এডাkস কJাটাগরী, ১৭ বছর এবং তদুধ( বয়েসর পা (̂িসেপ_সেদর জনJ। 
৩.৩.১.৪. একজন পা (̂িসেপ_ �ধ:মা� একবার দJা ক: ইেজর 5ে�র উtর িদেত 
পারেবন। 

৩.৩.১.৫. 5ে�র উtর 7দওয়ার জনJ 7কােনা সময়সীমা 7নই। 
৩.৩.১.৬. পূব(বতী<  5ে�র উtর 7দবার পর পা (̂িসেপ_ পরবতী<  5ে� 7যেত পারেবন। 
৩.৩.১.৭. দJা ক: ইজ 7শষ হেল, সxক উtেরর সংখJার উপর িভিt কের এক^ 
sয়ংি?য় পা (̂িসেপ_ 7রংি�ং �তির হেব; একজন পা < িসেপ_ যত 7বিশ সxক উtর 
7দেবন, পা (̂িসেপ_েদর 7রংিকং-এ তার অব}ান তত উপের হেব। 
৩.৩.১.৮. যিদ দুই বা তেতািধক পা (̂িসেপ_ একই সংখJক সxক উtর 5দান কেরন, 
তাহেল sয়ংি?য় 7রংিকং 5ি?য়ায় তারা একই 7রংিকং পােবন।  
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৩.৩.২.ি-তীয় শত( : 5েজেoর িবজয়ীেদর িনব(াচন। 
৩.৩.২.১. টাম(স এl কিlশেmর ১.৪.২ ধারায় উিBিখত সময়সীমার অনুধ( দুই (২) 
িদেনর মেধJ অগ(ানাইজার সেব(াd সংখJক সxক উtর 5দানকারীেদর িনেয় 
পা (̂িসেপ_েদর এক^ 5াথিমক তািলকা �তির করেব। 
৩.৩.২.২. পা (̂িসেপ_ কতW (ক িনব�ন ফেম( 5দt িনজs 7যাগJতা এবং বJিMগত তথJ 
যাচাই করার জনJ অগ(ানাইজার 5াথিমক তািলকার পা (̂িসেপ_েদর সে\ ই-7মইেল 
7যাগােযাগ করেব। অগ(ানাইজার পা (̂িসেপ_েদর পাসেপাট(  বা অনJানJ পিরচয়পে�র {Jান 
কিপ, পা (̂িসেপ_েদর স�িত ফেম(র অনুিলিপ বা 5েজেo অংশOহেণর জনJ, বJিMগত 
তথJ 5ি?য়াকরণ এবং িশ2ামূলক �মেণ অংশOহেণর জনJ পা (̂িসেপ_েদর িপতা-
মাতা/আইনী অিভভাবকেদর স�িতপে�র জনJ অনুেরাধ করেব।  

৩.৩.২.৩. যিদ, অনুেরােধর তািরেখর দুই (২) কJােলlার িদবেসর মেধJ, অগ(ানাইজার 
নিথ�িল না 7পেয় থােক এবং/অথবা অগ(ানাইজােরর কােছ িবYাস করার মেতা পয(া� 
কারণ থােক 7য পা (̂িসেপ_ 5তারণামূলক তথJ 5দান কেরেছ (যিদ 7ফান ন~র বা 
ইেমইল িনব�েনর সময় 5দt ন~েরর সােথ না 7মেল; পা (̂িসেপ_ তার বয়স ভ: লভােব 
উপ}াপন কেরেছন; িমথJা নােম িনবি�ত এবং �ধ:মা� এর মেধJই সীমাবX নয়)– এই 
ধরেনর আেবদনকারীেক 5াথিমক তািলকা 7থেক বাদ 7দওয়া হেব এবং িতিন পুর{ার 
লােভর অিধকার হারােবন। 
৩.৩.২.৪. 5াথিমক তািলকায় অ/ভL (M হওয়ার অথ( এই নয় 7য পা (̂িসেপ_ িবজয়ী 
হেয়েছন। 
৩.৩.২.৫. ২৬ নেভ~র ২০২১-এর মেধJ 5িত^ পুর{ার িবভােগ 5াথিমক তািলকা 7থেক 
িবজয়ীেদর থাড( -পা (̂ অJাি�েকশেনর মাধJেম 7রlম পXিতেত িনব(াচন করা হেব। 
৩.৩.২.৬. িবজয়ীেদর িনব(াচন করার পর, অগ(ানাইজার সকল িবজয়ীেদর নাম িনেদ( শ 
কের ওেয়বসাইেট ফলাফল 5কাশ করেব। িবজয়ীেদর ইেমইেলর মাধJেমও জানােনা হেব। 
িবজয়ী যিদ 7না^িফেকশন ই-7মইেলর 7চৗ� (১৪) িদেনর মেধJ অগ(ানাইজারেক উtর না 
পাঠায়, তাহেল িবজয়ীর পুর{ার বািতল করা হেব এবং অগ(ানাইজার উপের বvণwত 
পXিত অবল~ন কের অনJ কাউেক িবজয়ী িহেসেব িনব(াচন করার অিধকার রােখেবন।  

 
 

৪. DেজেFর িবজয়ীেদর জন? পুরRার 

৪.১. সকল িনবি�ত পা (̂িসেপ_ অংশOহেণর জনJ িডিজটাল সা (̂িফেকট পােবন।  
৪.২.5েজo িবজয়ীেদর জনJ শীষ( পুর�ার: 
ইেয়াথ কJাটাগির (১১ 7থেক ১৬ বছর বয়সী পা < িসেপ_স): িবজয়ীেদর রািশয়ার আ/জ( ািতক 
িশিবর "¢াট(  হিলেডজ উইথ 7রাসাটম {: ল" এর এক^ িশফেট অংশOহেণর সুেযাগ।  
৪.২.১.১. এই কJাটাগিরেত িতন (৩) এর অিধক পা (̂িসেপ_স পুর{ার পােবন না।   
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৪.২.১.২. িবজয়ী এবং তােদর 5েতJেকর জনJ একজন স\ীর আবাসন, খাবার, sা}J বীমা, তােদর 
িনজ 7দশ 7থেক 7য 7দেশ কJা[ অবি}ত 7সখােন িবমােন �মণ, একইসে\ কJা[সাইেট এবং 
কJা[সাইট 7থেক £াmফার 5েদয়। 
৪.২.২. 5া�বয়{েদর কJাটাগির (১৭ বছর বা তদুধ( বয়সী পা (̂িসেপ_স): িবজয়ীেদর রসাটেমর এক 
বা একািধক পারমাণিবক }াপনায় িশ2া সফর।  
৪.২.২.১. এই কJাটাগিরেত সেব(াd দশজন (১০) পা (̂িসেপ_ পুর{ার িজতেত পারেবন। িশ2া 
সফরকােল পা (̂িসেপ_েদর বয়স কমপে2 ১৮ বছর হেত হেব।  
৪.২.২.২. পা (̂িসেপ_সেদর আবাসন, খাবার, sা}J বীমা, তােদর িনজ 7দশ 7থেক 7য 7দেশ ইেভ_ 
হেব 7সখােন িবমােন যাওয়া-আসা, িশ2া ইেভে_র }ােন £াmফার 5েদয়।  
৪.২.৩. িবেশষ কJাটাগির "ইয়ং 5েফশনালস ইন িনউিRয়ার ইlা¤": িবজয়ীরা ২২ 7থেক ২৭ 7ম, 
২০২২ পয(/ রািশয়ার 7সািচেত অনু¥তবJ ই_ারনJাশনাল ইেয়াথ িনউিRয়ার কংেOেস 
(আইওয়াইএনিস-২০২২) অংশOহণ করার সুেযাগ পােবন। 
৪.২.৩.১. এই িবভােগ সেব(াd দশজন (১০) পা (̂িসেপ_স পুর{ার িজতেত পারেবনা। 
পা (̂িসেপ_েদর বয়স ২০২২ সােলর 7ম মােস ১৮ 7থেক ৩৫ বছেরর মেধJ হেত হেব। �ধ:মা� 
পারমাণিবক িশে6 কম(রত তর]ণ 7পশাদাররা অংশ 7নয়ার জনJ 7যাগJ বেল িবেবিচত হেবন।   
৪.২.৩.২. অংশOহণকারীেদর বাস}ান, খাবার, sা}J বীমা, তােদর িনজ 7দশ 7থেক ইেভে_র 7দেশ 
এবং িফের িবমান �মণ, পাশাপািশ কংেOস^ অনুuােনর }ােন আসা-যাওয়ার বJব}া। 
৪.৩. অগ(ানাইজার িভসা খরেচর 7কান দািয়� 7নেব না এবং িবজয়ীেদর িভসা 5দােন র]শ 
7ফডােরশেনর দূতাবাস/কনসুJেলট কতW (ক অsীকW িতর জনJও দায়ী নয়। িভস 5তJাখJােনর 72ে�, 
পা (̂িসেপ_েদর 5েজেo অংশOহণ স[vকwত 7কান 2িতপূরণ দািব করার 7কান অিধকার OহণেযাগJ 
হেব না। 
৪.৪. র]শ 7ফডােরশেনর 7কান নাগিরক পুর{ােরর জনJ িনব(ািচত হেল র]শ 7ফডােরশেনর টJাT 
7কােডর ২২৬ ধারার ৫নং Rজ অনুসাের অগ(ানাইজার িবজয়ীেক (িবজয়ী, পুর{ার Oহীতা, করদাতা) 
এবং িনব�ন }ােনর কর কতW (প2েক কর 7ময়াদ 7শষ হওয়ার এক মােসর মেধJ বJিMগত আয়কর 
(িপআই^) আটেক রাখার অ2মতা স[েক( , 7যখােন সংি¦§ বাধJবাধকতা 7দখা 7দেব, অবিহত 
করেব। র]শ 7ফডােরশেনর টJাT 7কােডর ২২৮ ধারার Rজ ১-এর সাব-Rজ ৪-এর পিরে5ি2েত, 
িবজয়ী (িবজয়ী, পুর{ার 5াপক, করদাতা) আেয়র উপর বJিMগত আয়কর (িপআই^) গণনা 
করেবন এবং পিরেশাধ করেবন। পুর{ােরর পিরমাণ ৪,০০০ র]েবেলর 7বিশ হেল র]শ 7ফডােরশেনর 
টJাT 7কােডর ২২৮ ধারা -ারা িনধ(ািরত পXিতেত টJাT পিরেশাধেযাগJ।  

৪.৫. পুর{ার 5াি�র 72ে� অনJ 7দেশর আইন অনুযায়ী 5েযাজJ স�াবJ কর ও িফ-এর জনJ 
অগ(ানাইজার দায়ী থাকেব না। কর ও িফ 5দােনর সম� দািয়� পুর{ার 5াপক বহন করেব।  
 

৫. চT ড়া" িবধান 
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৫.১. 5েজo আেয়াজন এবং এর কায(?ম স[vকwত 7কান িবেরাধ এবং মতাৈনকJ 7দখা িদেল তা 
আেলাচনার মাধJেম িন©িt করা হেব। আেলাচনার মাধJেম সমাধান স�ব না হেল িবেরাধ�িল 
অগ(ানাইজােরর 7দেশ অবি}ত আদালেত র]শ 7ফডােরশেনর 5চিলত এবং পXিতগত আইন 
অনুসাের িন©িt করা হেব।  
৫.২. টাম(স এl কিlশেm উেBিখত 5েয়াজনীয় সম� নিথ সংOহ এবং 5েজেo অংশOহেণর জনJ 
সকল কায(?ম স[াদেনর বJয় পা (̂িসেপ_ িনেজ, িপতামাতা এবং/অথবা আইনী অিভভাবকরা 
বহন করেবন।  

৫.৩. সকল নিথ পাঠেযাগJ হ�া2ের অথবা ª§ {Jান কিপ/ফেটাকিপেত সরবরাহ করেত হেব; 
অনJথায়, অগ(ানাইজার 7স�েলােক অনুপয:M বেল মেন করার অিধকার রাখেব।  

৫.৪. যিদ এমন অব}ার উ«ব ঘেট, 7যখােন িশ2া সফেরর আেয়াজন অগ(ানাইজােরর িনয়Tেণর 
বাইের থাকার কারেণ অস�ব হেয় পেড় (7ফাস( 7মিজউর, 5াকW িতক দুেয(াগ, }ানীয় এবং/অথবা 
7ফডােরল কতW (প2 কতW (ক আেরািপত 7কায়াের�ন, আ¬িলক লকডাউন, িক� �ধ:মা� এর মেধJই 
সীমাবX নয়), তেব, অগ(ানাইজার িনজs িবেবচনায় ইেভ_�িল বািতল করার বা তািরখ পিরবত(ন 
করার অিধকার রােখ। পা < িসেপ_ এর জনJ 7কান 2িতপূরণ দািব করার অিধকার রাখেবন না। 
৫.৫. অগ(ানাইজার 5েজেoর কাঠােমার মেধJ 7য 7কানও কায(?ম পিরচালনার জনJ তW তীয় প2েক 
িনয:M করার অিধকার রােখ।  


