
BRAND SYMBOL / LOGO -এর জ� িডজাইন �িতেযািগতায় অংশ�হেণর জ� আেবদন প� 

১।  িডজাইন �িতেযািগতায় অংশ�হণ িক �ি� অথবা �িত�ান িবেবচনায় (�েযাজয্ বে�  িদন) : 

 

�ি�  
 

�িত�ান 

১.১। �ি� িবেবচনায় অংশ�হেণর ে�ে� িক একক �ি� অংশ�হণ না দু’জেনর (সেব র্া�) টীম িবেবচনায় অংশ�হণ 
(�েযাজয্ বে�  িদন) : 

 

একক �ি� 
 

দু’জেনর টীম 

অংশ ‘ক’ 

২।  �ি� িবেবচনায় (একক বা দু’জেনর টীম -এর জ� শুধুমা� ‘ক’ অংশ �েযাজয্) 
 

২.১। নাম :   

 

* নাম

২.২। ইংেরজীেত নাম (CAPITAL LETTERS ONLY): 

 

* ইংেরজীেত নাম

২.৩। িপতা ও মাতার নাম : 

 

* িপতা ও মাতার নাম

২.৪। জাতীয়তা : 

 

* জাতীয়তা

২.৪.১। জাতীয় পিরচয় প� ন�র : 

 

* জাতীয় পিরচয় প� ন�র

(* = শুধুমা� দু’জেনর টীম-এর ে�ে� ২য় �ি�র জ� পূরণেযা�) 



-২- 

২.৫। িঠকানা (বতর্মান/েযাগােযাগ) : 

 

* িঠকানা (বতর্মান/েযাগােযাগ)

২.৫.১। েমাবাইল েফান ন�র : 

 

* েমাবাইল েফান ন�র

২.৫.২। ই-েমইল : 

 

* ই-েমইল

(* = শুধুমা� দু’জেনর টীম-এর ে�ে� ২য় �ি�র জ� পূরণেযা�) 

২.৬। �ি� / দু’জেনর টীম িবেবচনায় অংশ�হেণর ে�ে� আপিন বা আপনারা েকউ িডিপিডিস’র এম�য়ী িক না        
(�েযাজয্ বে�  িদন) : 

 

হয্াঁ 
 

না 

২.৭। ২.৬ -এর জবাব হয্াঁ হেল িনে�র তয্থসমূহ িলিপব� করুন- 

২.৭.১। এম�য়ী’র আইিড ন�র (একক �ি�) : 

 

* এম�য়ী’র আইিড ন�র (২য় �ি� - টীেমর ে�ে�) :

 

২.৭.২। এম�য়ী’র পদবী (একক �ি�) :  

 

* এম�য়ী’র পদবী (২য় �ি� - টীেমর ে�ে�) :

অংশ ‘খ’ 

৩।  �িত�ােনর ে�ে� অংশ ‘খ’ �েযাজয্ 

৩.১।  �িত�ােনর নাম : 



-৩- 

৩.২।  �িত�ান �ধােনর নাম : 

৩.৩।  �িত�ােনর েরিজ�াড র্ িঠকানা : 

৩.৪।  �িত�ােনর েযাগােযাগ িঠকানা : 

৩.৫।  �িত�ােনর েমাবাইল / িফ�ড লাইন েফান : 

৩.৬।  �িত�ােনর ই-েমইল : 

৩.৭।  �িত�ােনর ৈবধ ে�ড লাইেস� ন�র এবং েময়াদ : 

অংশ ‘গ’ 
৪।  একক �ি� / দু’জেনর টীম অথবা �িত�ান - সকেলর জ� ‘গ’ অংশ �েযাজয্ 
 

৪.১। দািখলকৃত িডজাইন সং�া  (�েযাজয্ বে�  িদন) : 

 

দু’জেনর টীম একক
 

 �ি� 
 

৪.২।  একািধক হেল সং�া উে�খ করুন : 
 

৪.৩। দািখলকৃত BRAND SYMBOL / LOGO -এর theme; সেব র্া� ১০০ শে�র মে� বণ র্না করেত হেব। একািধক 
িডজাইেনর ে�ে� �িতিটর জ� পৃথকভােব theme -এর বণ র্না করেত হেব। 



-৪- 

৪.৪। আেবদন পে�র সােথ ৫(পাঁচ) েসট হাড র্ কিপ জমা েদওয়া হেয়েছ িক না? (�েযাজয্ বে�  িদন) : 

 

হয্াঁ  
 

না 
 

৪.৫। BRAND SYMBOL / LOGO িডজাইন (.ai অথবা .eps format) –এ) জমা েদওয়া হেয়েছ িক না? 
(�েযাজয্ বে�  িদন) :       

 

হয্াঁ  
 

না 

৪.৬। আেবদন পে�র সােথ BRAND SYMBOL / LOGO িডজাইেনর সফটকিপ (িসিড/িডিভিড) জমা েদওয়া হেয়েছ িক 

না? (�েযাজয্ বে�  িদন) : 

৪.৭। BRAND SYMBOL / LOGO িডজাইেনর সফটকিপ ই-েমইেল (branding@dpdc.org.bd) ে�রণ করা হেয়েছ িক 
না? (�েযাজয্ বে�  িদন) : 

    

৪.৮। �ি� / দু’জেনর টীম-এর ে�ে� জাতীয় পিরচয় পে�র কিপ অথবা �িত�ােনর ে�ে� ৈবধ ে�ড লাইেস�-এর 

কিপ সংযু� করা হেয়েছ িক না? (�েযাজয্ বে�  িদন) : 

 

হয্াঁ 
 

না 

অ�ীকার (একক �ি� / দু’জেনর টীম এবং �িত�ান - সকেলর জ� �েযাজয্) 
  

িডিপিডিস কতৃর্ক আেয়ািজত ‘উ�ু� BRAND SYMBOL / LOGO িডজাইন �িতেযািগতা’ -এর  সকল শতর্াবলী এবং 
িনয়মাবলী স�েকর্ অবগত হেয় এবং তা যথাযথভােব েমেনই আিম/আমরা এই �িতেযািগতায় অংশ�হণ করিছ। 
�িতেযািগতায় আমার/ আমােদর/ �িত�ােনর দািখলকৃত িডজাইন িডিপিডিস ভিব�েত �বহার করেল অথবা আংিশক 
পিরবতর্ন কের �বহার করেল আমার/ আমােদর/ �িত�ােনর েকান আপি� থাকেবনা এবং আিম/ আমরা -এর িবিনমেয় 
িডিপিডিস হেত েকান রকম সুিবধািদ দাবী করেবা না; দািখলকৃত িডজাইন -এর স�ণ র্ �� িডিপিডিস’র মেম র্ অ�ীকার 
করিছ। দািখলকৃত িডজাইন -এর জ� েকান ধরেণর কিপ রাইট -এর �তয্য় (VIOLATION) কির িন। যিদ দািখলকৃত 
িডজাইন -এর জ� েকান ধরেণর আইনী জিটলতার উে�ক হয় তেব তার দায়ভার �হেণ বাধ্য থাকেবা, অ�ীকার করিছ। 

আেবদনকারী  
(একক �ি� / দু’জেনর টীম / �িত�ােনর নাম ও �া�র) 
 

তািরখ :  
 

�িত�ােনর ে�ে� সীল (যিদ থােক)   

mailto:branding@dpdc.org.bd
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