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2021 কমনওয়েিথয় াট গল্প পুরস্কার  

 

লনব বাচনয় াগযতা ও অংশগ্রহয়ের লনেমাবিী   

 

অনিাইন অংশগ্রহে করার আয়গ লনেমাবিী ময়নায় াগ লিয়ে পয়ে লনন। 

অনিাইন ফম ব ১ সেয়েম্বর সথয়ক পাওো  ায়ব।  

 

গল্প জমা সিওোর অথ ব লনেমাবিী সময়ন সনওো।  

 

 লি লনব বাচনয় াগযতা ও অংশগ্রহে লনয়ে এমন সকায়না প্রশ্ন থায়ক  ার লনেমাবিীয়ত 

উয়েখ সনই, writers@commonwealth.int সক ইয়মইি কয়র লবশি সজয়ন লনন।  

 

প্রলতয় ালগতা শুরু:  

১ সেয়েম্বর, ২০২০ 

 

প্রলতয় ালগতা সশষ:  

১ নয়েম্বর, ২০২০ 

 

অনিাইন ফয়ম বর মাধ্যয়ম গল্প জমা সিওোর সশষ তালরখ ১ নয়েম্বর, ২০১৯ 

(রাত ১১:৫৯, স  সকায়না টাইম সজায়ন)  

এই তালরয়খর পয়র জমা সিওো গল্প লবয়বলচত হয়ব না।  

 

১. পুরস্কার েংক্রান্ত তথয  

 

ক. কমনওয়েিথ ফাউয়েশয়নর তরফ সথয়ক আলথ বক ও োমলগ্রক রূয়প পলরচালিত 

কমনওয়েিথ স াট গল্প পুরস্কার অপ্রকালশত স াট গয়ল্পর জনয একটট বালষ বক 

পুরস্কার।  

 



খ. কমনওয়েিথ স াট গল্প পুরস্কায়রর কা বলনব বাহী িালেত্ব কমনওয়েিথ 

ফাউয়েশয়নর োংসৃ্কলতক উয়িযাগ কমনওয়েিথ রাইটায়ে বর ওপর।  

 

গ. এই পুরস্কার চারটট কমনওয়েিথ অঞ্চয়ির জনয। ১. আলিকা ২. এলশো ৩. 

কযানাডা ও ইউয়রাপ ৪. কযালরলবোন এবং ৫. পযালেলফক।  

 

ঘ. আন্তজবালতক লবচারক মণ্ডিীর পাাঁচজন েিয়েয এয়ককজন এয়ককটট অঞ্চয়ির 

প্রলতলনলধ্। ময়ন রাখয়বন, লবজেী গল্প অঞ্চি অনু ােী বা া হয়ব, লকন্তু েমস্ত 

লবচারকরাই প্রয়তযকটট গল্প পেয়বন এবং লবয়বচনা করয়বন।  

  

ঙ. পাাঁচজন লবজেী সঘালষত হয়বন, প্রয়তযকটট অঞ্চি সথয়ক একজন কয়র। 

আঞ্চলিক লবজেীয়ির ময়ধ্য একজন োমলগ্রক োয়ব লবজেী লনেীত হয়বন। 

কমনওয়েিথ স াট গল্প পুরস্কায়রর লবজেী £৫,০০০ পায়বন, এবং বালক চারজন 

আঞ্চলিক লবজেী £২,৫০০ কয়র পায়বন। লবজেী গল্প  লি অনুবাি হে, অনুবািকও 

আলথ বক পুরস্কার পায়বন।  

 

চ. আন্তজবালতক লবচারক মণ্ডিী লবজেীয়ির লনব বাচন করয়বন। গয়ল্পর িংলিস্ট প্রস্তুত 

করয়ত অলেজ্ঞ পাঠকরা লবচারকয়ির েহােতা করয়বন। 

 

২.  লনব বাচনয় াগযতা 

 

ক. অংশগ্রহেকারীয়ির কমনওয়েিথ সিয়শর নাগলরক হয়ত হয়ব। ৪ নং অংয়শ 

কমনওয়েিথ সিয়শর েম্পূে ব তালিকা সিওো আয় । লবজেীয়ির লনব বাচন করার 

পূয়ব ব কমনওয়েিথ ফাউয়েশয়নর তরফ সথয়ক নাগলরকয়ত্বর প্রমাে চাওো হয়ব। 

কমনওয়েিথ সিশ বযতীত অনয সিয়শর নাগলরকয়ির গল্প পুরস্কায়রর জনয লবয়বচনা 

করা হয়ব না।   

 

খ. সিখক স  সিয়শর নাগলরক সে লেলিয়ত আঞ্চলিক লবয়বচনা করা হয়ব।   লি 

সিখক একালধ্ক সিয়শর নাগলরক হন, সে সেয়ে লতলন স  সিয়শ স্থােীোয়ব বেবাে 

কয়রন সেই সিয়শর লেলিয়ত লবয়বচনা করা হয়ব।  



 

গ. কমনওয়েিথ সিয়শর নাগলরক হয়ি সিখকয়ির বতবমায়ন সকান কমনওয়েিথ 

সিয়শই বেবাে করয়ত হয়ব লনেমাবিীয়ত এমন সকায়না শতব সনই।  

 

ঘ. অংশগ্রহেকারীয়ির ১ নয়েম্বর ২০২০ তালরয়খ আয়ঠয়রা ব র বা তার সচয়ে সবলশ 

বয়েয়ের হয়ত হয়ব।  

 

ঙ. কমনওয়েিথ ফাউয়েশয়নর লবয়বচনা অনু ােী অংশগ্রহেকারীয়ির গল্প গ্রহে 

বা প্রতযাখযান করা হয়ব। লনব বাচনয় াগযতার লবচার পুরস্কায়রর সচোরপাে বয়নর েয়ে 

আয়িাচনার লেলিয়ত করা হয়ব। সচোরপাে বয়নর লেদ্ধান্ত চূোন্ত ধ্া ব করা হয়ব এবং 

এ লনয়ে সকায়না লচটঠপে গৃহীত হয়ব না।   

 

চ. কমনওয়েিথ স াট গল্প পুরস্কায়রর প্রাক্তন োমলগ্রক লবজেীয়ির গল্প 

লনব বাচনয় াগয লবয়বলচত হয়ব না। লকন্তু প্রাক্তন আঞ্চলিক লবজেীয়ির গল্প 

লনব বাচনয় াগয লবয়বলচত হয়ব।   

 

 . কমনওয়েিথ ফাউয়েশয়নর বতবমান কম বচারীয়ির গল্প লনব বাচনয় াগয লবয়বলচত 

হয়ব না।  

 

জ. েমস্ত গল্প জমা সিওোর েমে অপ্রকালশত হয়ত হয়ব, এবং ১ সম 2021 তালরয়খর 

পূয়ব ব সকাথাও প্রকাশ করা  ায়ব না।  

 

৩. অংশগ্রহয়ের লনেমাবিী  

 

ক. অনুবাি েহ েমস্ত গল্প মূি সিখকয়ক জমা লিয়ত হয়ব।   

 

খ. শুধ্ুমাে অনিাইন ফয়ম বর মাধ্যয়মই গল্প জমা সিওো  ায়ব।    

 

গ. গল্প জমা সিওোর সশষ তালরখ ১ নয়েম্বর 2020 (স  সকায়না টাইম সজায়নর রাত 

১১.৫৯)। 



 

ঘ. কমনওয়েিথ স াট গল্প পুরস্কায়রর জনয একজন সিখক শুধ্ুমাে একটট গল্প 

জমা লিয়ত পারয়বন।   

 

ঙ. গল্পটট সিখয়কর লনজস্ব সিখা হয়ত হয়ব।    

 

চ. গল্পটট সমৌলিক হয়ত হয়ব এবং সম ১ 2021 প বন্ত আংলশক বা েম্পূে ব োয়ব 

অপ্রকালশত হয়ত হয়ব। প্রকালশত অয়থ ব জনোধ্ারয়ের দ্বারা পো েম্ভব স  সকায়না 

বই, গল্পেংগ্রহ, পত্রেকা, েংবািপে, ইতযালি, েমস্ত ধ্রয়ের মুলিত প্রকাশনার কথা 

উয়েখ করা হয়ে। বযত্রক্তগত ব্লগ বা ওয়েবোইট বযতীত েমস্ত অনিাইন প্রকাশনাও 

এর ময়ধ্য অন্তেভ বক্ত। 

 

 . কমনওয়েিথ স াট গল্প পুরস্কায়রর জনয ইলতপূয়ব ব জমা সিওো গল্প 

লনব বাচনয় াগয লবয়বলচত হয়ব না।  

 

জ. গল্প ইংলরত্রজ োষাে হয়ত হয়ব, কয়েকটট বযলতক্রম বাি লিয়ে: স  েব 

কমনওয়েিথ সিয়শর নাগলরকয়ির বাংিা, চাইলনজ, গ্রীক, লকয়োোলহলি, মািে, 

পতভ বলগজ, োয়মাোন, তালমি অথবা টালকবশ োষাে সিখা গয়ল্পর অনুবাি সনই, তাাঁরা 

মূি োষাে গল্প জমা লিয়ত পায়রন। অনযানয োষাে সিখা গয়ল্পর ইংলরত্রজ অনুবাি 

লনব বাচনয় াগয লবয়বলচত হয়ব,  লি মূি সিখক (অনুবািক নন) গল্পটট জমা সিন এবং 

অনুবািক সকায়না কমনওয়েিথ সিয়শর নাগলরক হন।   

 

ঝ. একালধ্ক স্থায়ন গল্প জমা সিওো স য়ত পায়র। লকন্তু সকায়না গল্প অনয সকাথাও 

প্রকায়শর জনয ময়নানীত হয়ি অথবা অনয সকান পুরস্কার সপয়ি সিখকয়ক 

তৎেোৎ কমনওয়েিথ স াট গল্প পুরস্কায়রর কতৃপেয়ক তা জানায়ত হয়ব।    

 

ঞ. গয়ল্পর দিঘ ব অন্তত ২,০০০ শব্দ এবং েব বালধ্ক ৫,০০০ শব্দ হয়ত হয়ব।   

 

ট. গল্প লপলডএফ ডকুযয়মন্ট লহয়েয়ব জমা লিয়ত হয়ব। আপনার ফাইি লপলডএফ 

লহয়েয়ব সেে কয়র গয়ল্পর লশয়রানামটটয়ক ফাইয়ির নাম লহয়েয়ব বযবহার করয়বন। 



আপনার ফাইয়ির জনয 'কমনওয়েিথ গল্প' বা 'স াট গল্প' জাতীে সকায়না 

েব বজনীন নাম বযবহার করয়বন না।  লি লপলডএফ লহয়েয়ব সেে করয়ত অেম হন, 

ফাইিটট ওেডব ডকুযয়মন্ট লহয়েয়ব জমা লিয়ত পায়রন, ফাইি নামকরয়ের উপয়রাক্ত 

প্রথা বজাে সরয়খ। প্রথম পাতাে গয়ল্পর নাম এবং শব্দ েংখযা থাকা িরকার।   

 

ঠ. সিখয়কর  াবতীে তথয এলি ফয়ম ব উয়েখ করয়ত হয়ব।  এই তথয জমা সিওো 

ফাইয়ির সকাথাও থাকা চিয়ব না। েমস্ত গয়ল্পর মূিযােন অজ্ঞাতনামা োয়ব করা 

হে।   

 

ড. স খায়ন প্রয় াজয, অনুবািয়কর তথয এলি ফয়ম ব উয়েখ করয়ত হয়ব। 

 

ঢ. জমা সিওোর ফাইি ১২ পয়েন্ট ফয়ন্ট এবং ডাবি িাইন সেলেং লিয়ে প্রস্তুত 

করয়ত হয়ব।  প্রয়তযকটট পৃষ্ঠার নম্বর থাকা প্রয়োজন, এবং গয়ল্পর লশয়রানাম 

ফাইয়ির সহডার লহয়েয়ব বযবহার করা প্রয়োজন।   

 

ে. গয়ল্পর পটেূলমকা, লবষে এবং ধ্ারা বা রীলত (জনর) েংক্রান্ত সকায়না লনয়ষধ্াজ্ঞা 

সনই।     

 

ত. গল্পটট প্রাপ্তবেস্কয়ির জনয হয়ত হয়ব—শুধ্ুমাে লশশুয়ির জনয স ন সিখা না 

হয়ে থায়ক।   

 

থ. গল্প জমা সিওোর অথ ব সিখক েম্মলত লিয়েন স  েংগঠকরা প্রয়োজন ময়তা 

এই তথযটট প্রচার করয়ত পায়রন।   

 

ি. গয়ল্পর আন্তজবালতক সিখস্বত্ব সিখয়করই েম্পলি থাকয়ব। কমনওয়েিথ 

রাইটায়ে বর অবাধ্ অলধ্কার থাকয়ব লবজেী গল্পগুলি (োমলগ্রকোয়ব লবজেী গল্পটট 

এবং অনয চারটট আঞ্চলিক োয়ব লবজেী গল্পগুলি) সকায়না গল্পেংগ্রয়হ এবং 

প্রচায়রর প্রয়োজয়ন প্রকাশ করার।   

 



ধ্. প্রতযাশা করা হয়ব োমলগ্রক এবং আঞ্চলিক লবজেীরা প্রচার কা বক্রয়ম  থােম্ভব 

অংশ সনয়বন, লবয়শষ কয়র সোশযাি লমলডোে।   

 

ন. প্রতযাশা করা হয়ব কমনওয়েিথ রাইটায়ে বর েম্প্রোর ও প্রচায়রর জনয োমলগ্রক 

এবং আঞ্চলিক লবজেীরা পারেলরক েম্মলত অনু ােী আঞ্চলিক েংয় াগ কা বক্রম 

অংশ সনয়বন।   


