অশ োকো ইয়ুথ ভেঞ্চোর,
ঢোকো,বোাংলোশে :
অতি আনন্দের সান্দে ঘ াষণা করা হন্দে ঘে, অন্দ াকা বাাংলান্দে চিুেথ বান্দরর মন্দিা ইয়ুে ঘেঞ্চার ঘরাগ্রামটি আন্দয়াজন করন্দি োন্দে।
আমরা এমন তকছু তকন্দ ার-িরুণ খুুঁ জতছ, োরা সমান্দজ বা ঘেন্দকান্দনা ঘেন্দে ইতিবাচক পতরবিথ ন আনার েেিা রান্দখ, সু তনতেথ ষ্ট ধারণা তনন্দয়
উন্দেযাগ গ্রহণ করন্দছ এবাং ইতিবাচক পতরবিথ ন আনন্দি বদ্ধপতরকর।
বাাংলান্দেন্দ র সকল অঞ্চল এবাং ঘসক্টন্দর অন্দ াকা বাাংলান্দে তকন্দ ারন্দের ঘনটওয়াকথ বৃ তদ্ধন্দি, ইতিবাচকিা িান্দের মান্দে লালন
করন্দি এবাং পারস্পাতরক সহন্দোগীিা ও সমন্দোিা বৃ তদ্ধ কন্দর সমান্দজ ইতিবাচক পতরবিথ ন আনন্দি সাহােয কন্দর োন্দক। সন্দবথাপতর,
এটি বাাংলান্দেন্দ র সকল তকন্দ ারন্দক অনু ন্দররণামূ লক একটি ঘগাষ্ঠীন্দি েুক্ত করন্দব।

আমরো কোশের খু ুঁ জছি:
ইয়ুে ঘেঞ্চার ঘচঞ্জন্দমকার হন্দলা, ঘে তকন্দ ার সমান্দজ বা ঘেন্দকান্দনা ঘেন্দে ইতিবাচক পতরবিথ ন আনন্দছ, িার সু তনতেথ ষ্ট ধারণান্দক
পারস্পতরক সমন্দোিা,আন্দলাচনার উন্দেযান্দগ রুপান্ততরি করন্দছ।
আমরা তবশ্বাস কতর, আমান্দের ইয়ুে ঘেঞ্চাররা 'রন্দিযন্দক এন্দককজন ঘচঞ্জন্দমকার' এমন একটি পেচলায় তবশ্বন্দক ঘনিৃত্ব তেন্দব।
আমান্দের ইয়ুে ঘেঞ্চাররা রন্দিযন্দক জটিলিামূ লক তচন্তাধারী এবাং সমসযা সমাধানকারী। িান্দের রন্দয়ন্দছ সাহস, ইতিবাচকিা এবাং
তনন্দজন্দের বযাপান্দর উচ্চ রিযা া ও অনযন্দের অনু ন্দররণা ঘেয়ার রসে।
আমরা আমান্দের েন্দল ববতচেযিা এবাং ঘেন্দ র সকল অঞ্চল ঘেন্দক এবাং তবতেন্ন পেথান্দয়র অতেজ্ঞিাসম্পন্ন ইয়ুে ঘেঞ্চার ঘখুঁাজার
আ া রাখতছ। েতে িুতম এই েন্দল েুক্ত হন্দি আগ্রহী হন্দয় োন্দকা, িন্দব এখতন আন্দবেন কন্দরা!

আমোশের ছিবব োচি-প্রছিয়ো:
রতিবছর অন্দ াকা বাাংলান্দেন্দ িাতধক আন্দবেনপে জমা পন্দে, ো আমান্দের অেযন্তরীণ তনবথাচক েল পেথান্দলাচনা কন্দর ১ম ধান্দপ।
এরপর তনবথাতচি আন্দবেনকারীন্দের ২য় ধান্দপ উত্তীণথ করা হয়, ঘেখান্দন িান্দের আমন্ত্রণ জানান্দনা হয় আমান্দের তনবথাচক কতমটির
একজন রতিতনতধর সান্দে আধ- ন্টাখান্দনন্দকর ঘ ানালাপ সাোন্দির জন্দনয। সবন্দ ন্দষ, উত্তীণথ আন্দবেনকারীন্দের ঘনয়া হয় ৩য় ধান্দপ,
ঘেখান্দন দুইজন ইয়ুে ঘেঞ্চার, তিনজন স্টা সেসয এবাং আমান্দের ঘলাবাল ঘনটওয়ান্দকথ র একজন তবন্দ ষন্দজ্ঞর সমন্বন্দয় একটি
কতমটি গঠন করা হয়- একসান্দে বন্দস কােথকলাপ সম্পন্দকথ আন্দলাচনা করা হয় এবাং সকল রশ্ন বা তজজ্ঞাসা তনন্দয় আলাপচাতরিা হয়।
পেথান্দলাচনার পর েতে ঘকান্দনা রশ্ন উত্তরহীন ঘেন্দক োয়, িন্দব আন্দরকটি ঘ ান-সাোৎ বা রিযে সাোৎ হন্দয় োন্দক। তিিীয়
পেথান্দলাচনার পর তনবথাচক কতমটি মূ ল তনবথাতচি আন্দবেনকারীন্দের নাম ঘ াষণা কন্দর োন্দক।

চূোন্ত পেথান্দয় তনবথাতচি ইয়ুে ঘেঞ্চারন্দের ঢাকাস্থ তনবথাচক পযান্দনন্দল আমন্ত্রণ জানান্দনা হয়। পযান্দনলটি সামাতজক উন্দেযাক্তা, তবত ষ্ট
িরুণ পতরবিথ ন-সৃষ্টকারী, গণমাধযম-রোব ালী এবাং অনযানয ইতিবাচক পতরবিথ নকারী ঘনিান্দের তনন্দয় গঠিি। পযান্দনন্দল
আন্দবেনকারীরা িান্দের ধারণা উপস্থাপন কন্দর একটি রন্দশ্নাত্তর পন্দবথর মাধযন্দম।
এটি একটি অিযন্ত তনবথাচনন্দকতিক এবাং সম্পূ ণথরুন্দপ অেথসাংস্থানমূ লক। উপন্দর বতণথি ধাপগুন্দলার মাধযন্দম তনবথাচক েল সন্দবথাচ্চ ঘোগয
রােীন্দের তনবথাতচি কন্দর োন্দক। ইয়ুে ঘেঞ্চার ঘরাগ্রান্দমর সকল আন্দবেনকারীন্দের তনন্দনাক্ত ঘোগযিাবলীর উপর মূ লযায়ন ও
পেথান্দলাচনা করা হয় :
•

বয়সসীমা: ১২-২০ বছর( নন্দেম্বর,২০১৯ এর মন্দধয)

•

তনন্দজর রন্দজক্ট বা সাংগঠন্দনর উন্দেযাক্তা/রতিষ্ঠািা - অব যই সাংগঠনটি ঘনিৃত্ব,সহ-ঘনিৃত্ব তেন্দে, রতিষ্ঠািা বা সহরতিষ্ঠািা, ো িারা তনন্দজরা রতিতষ্ঠি কন্দরন্দছ এবাং সামাতজক সমসযা তনরসন্দন কাজ করন্দছ বা উন্দেযাগ তনন্দয়ন্দছ। োন্দের
শুধু মাে ধারণা রন্দয়ন্দছ বা োরা অনযানয সাংগঠন্দন েলাতন্টয়ার তহন্দসন্দব কাজ করন্দছ, িান্দের এই ঘরাগ্রান্দম েুক্ত করা হয়
না।

•

একটি তক্ত ালী,োন্দলা ঘনটওয়াকথ পূণথ েন্দলর সান্দে োরা েুক্ত আন্দছ

•

োরা পোন্দ ানা বা অনযানয ঘেন্দে ইতিমন্দধয খু বই োন্দলা লা ল কন্দরন্দছ

•

োন্দের অনযন্দের রোতবি করার েমিা আন্দছ-আকার বা অবস্থান োই ঘহাক না ঘকন, উন্দেযান্দগ অনয েুবক ও
বযতক্তন্দেরন্দক অনু রাতণি করার েমিা োকন্দি হন্দব। আন্দবেনকারীন্দের অনযন্দের উপর রোব রেত ি
থ হন্দি হন্দব বা
িারা অনযানয অল্পবয়সী ঘছন্দলন্দমন্দয়ন্দের অনু রাতণি করার জনয েে হন্দি হন্দব।

•

বনতিক মানেন্ড- আন্দবেনকারীন্দের তবশ্বস্তিা এবাং সিিা রে থন করার েমিা োকন্দি হন্দব ো অনযন্দেরন্দক তনতিি
এবাং আশ্বস্ত কন্দর।

আমান্দের ইয়ুে ঘেঞ্চাররা অনযানয তকন্দ ার-িরুণন্দের কান্দছ আে থ উোহরণ তনন্দচর চারটি পতরবিথ ন সৃ তষ্টকারী েেিার কারন্দণ।
সু ছবধোছে :
এই ঘরাগ্রাম িান্দের সাহােয করন্দব িান্দের উন্দেযাগন্দক সঠিক পন্দে সামন্দন এতগন্দয় তনন্দি এবাং সমান্দজ ইতিবাচক পতরবিথ ন এন্দন
তনন্দজন্দের ঘনিা তহন্দসন্দব তনমথাণ করন্দি।
১. একজন ইয়ুে ঘেঞ্চার, তনবথাতচি হওয়ার মাধযন্দম অন্দ াকার ববতশ্বক ঘনিান্দের ঘগাষ্ঠীন্দি েুক্ত হওয়ার পান্দব।
২. একবছন্দরর সাহােয,ধারণেমিা বৃ তদ্ধর জনয ওয়াকথ প,োর মাধযন্দম ঘেঞ্চাররা তনন্দজন্দের উন্দেযাগন্দক আন্দরা সামন্দন এতগন্দয় তনন্দি
পারন্দব।
৩. অন্দ াকা এবাং এর সহন্দোগী সাংগঠনগুন্দলা ঘেন্দক িারা পরাম থ এবাং গাইডলাইন পান্দব।

৪. বাাংলান্দেন্দ র তকন্দ ার িরুণন্দের এই পতরবিথ ন সৃ তষ্টকারী েন্দল োকার োবনাগুন্দলা জানন্দি পারন্দব।
৫. িারা িান্দের কান্দজর ঘেেগুন্দলা আন্দরা সম্প্রসাতরি করন্দি পারন্দব এবাং আমান্দের ববতশ্বক ঘগাষ্ঠীন্দি কাজ করন্দি পারন্দব।
৬. োিায়াি এবাং োকাকালীন বযয় বহন করন্দব আন্দয়াজকপে।
সোমগ্রী ও খরচ :
তনবথাচন পযান্দনন্দলর কােথাবতলর সময় আন্দবেনকারীন্দের এক রাি- দুই তেন্দনর খরচ বহন করা হন্দব (ঘহান্দটন্দল োকা-খাওয়া,রন্দব
খরচ সহ)
ঘকান্দনা রশ্ন রন্দয়ন্দছ তক?
িন্দব ঘোগান্দোগ করুন আমান্দের েন্দলর সান্দে: bangladesh@ashoka.org
তৎক্ষণোৎ ছকিু প্রশ্ন :
সাংতেপ্তোন্দব বলন্দি, আমরা তক খুুঁ জতছ?
-আমরা এমন তকন্দ ারন্দের আমন্ত্রণ জানাতে, োরা ১২ ঘেন্দক ২০ বছর বয়সী; োরা বাাংলান্দেন্দ র সামাতজক উন্দেযাক্তা চালান্দে এবাং
োরা ইতিমন্দধযই বাস্ততবক ঘেন্দে রোব অজথন করন্দছ।
কারা আন্দবেন্দনর জনয ঘোগয?
-তনন্দজর রন্দজক্ট বা সাংগঠন্দনর উন্দেযাক্তা/রতিষ্ঠািা - অব যই সাংগঠনটি ঘনিৃত্ব,সহ-ঘনিৃত্ব তেন্দে, রতিষ্ঠািা বা সহ-রতিষ্ঠািা, ো
িারা তনন্দজরা রতিতষ্ঠি কন্দরন্দছ এবাং সামাতজক সমসযা তনরসন্দন কাজ করন্দছ বা উন্দেযাগ তনন্দয়ন্দছ। োন্দের শুধু মাে ধারণা রন্দয়ন্দছ বা
োরা অনযানয সাংগঠন্দন েলাতন্টয়ার তহন্দসন্দব কাজ করন্দছ, িান্দের এই ঘরাগ্রান্দম েুক্ত করা হয় না।
আমান্দক তক ইাংন্দরতজন্দি েে হন্দি হন্দব?
-না,ইাংন্দরতজন্দিন্দি েে না হন্দলও হন্দব।
এখান্দন তক ঘকান্দনা বয়সসীমা রন্দয়ন্দছ?
-হযা! বয়সসীমা ১২-২০ বছন্দরর মন্দধয।
সময়সীমা কখন?
১. আন্দবেন্দনর সময়সীমা, ৫ ঘসন্দেম্বর ঘেন্দক ৩১ অন্দক্টাবর পেথন্ত।

২. ৩১ অন্দক্টাবর ঘেন্দক আন্দবেন পেথান্দলাচনা।
৩. ৭ নন্দেম্বর: অন্দ াকা তসদ্ধান্ত গ্রহণ করন্দব, তনবথাতচিন্দের জানান্দনা হন্দব এবাং িান্দের তনতিিকরণ বািথ া গ্রহণ করা হন্দব।
৪. নন্দেম্বন্দরর ২য় সপ্তান্দহ তনবথাচন পযান্দনল অনু তষ্ঠি হন্দব।
মন্দনায়ন রতিয়া সম্পন্দকথ ঘেন্দকান্দনা রশ্ন োকন্দল বা সহন্দোগী হওয়ার আগ্রহ োকন্দল আমান্দের ইন্দমইল করুন :
bangladesh@ashoka.org

Ashoka Youth Venture
Dhaka, Bangladesh
We are thrilled to announce that Ashoka Bangladesh is looking for fourth cohort of Youth
Venturers.
We are searching for a teenager who demonstrates the core changemakers skills while
incubating an idea, taking initiative, and cultivating positive change through collaboration.
Ashoka Bangladesh supports teen changemaker from all regions and sectors in Bangladesh
to expand their networks, cultivate their wellbeing, learn from one another, and collaborate
together to amplify the positive impact of their individual ventures. Finally, it will allow
participants to join an inspiring community of Youth Venturers in Bangladesh.
WHO WE ARE LOOKING FOR
A Youth Venture changemaker is any teenager who demonstrates the core skills of
changemaking while incubating an idea, taking initiative, and cultivating positive change
through collaboration.
We believe that our Youth Venturers are going to be co-leaders of the movement towards
Everyone a changemaker world. Our YV’s are critical thinkers and problem solvers. They
have grit, courage and set high expectations for themselves and for others actively
Influencing others to be Changemakers
We look for diversity in our cohort, and our Youth Venturers come from across the country,
with varied levels of experience. If you are interested in joining the community, apply now.

OUR SELECTION PROCESS
Each year Ashoka Bangladesh receives hundreds of applications which our internal
selection team reviews during Stage 1. Qualifying applicants are then sent onto Stage 2
where they will be invited to attend a 30-minute phone interview with one of our team
members on the internal selection panel committee. Qualifying applicants then enter Stage 3
where the committee - consisting of a two Youth Venturers, 3 staff members and 1 expert
within our global network - sits together to discuss the work and raise further questions. After
review, if questions are unanswered then another phone call or in-person interview are done.
After the second interview, the selection committee makes the final selections of the
applicatns to enter the final stage.
The final stage applicants are invited to pitch their ideas at the selection panel in Dhaka. The
panel comprises of social entrepreneurs, prominent young changemakers, media influencers
and other leaders in their respective fields of work. The applicants present their idea/venture
followed by a question and answer session.
This is a highly selective and fully funded program. Through the 3 staged process detailed
above, we select the highest potential candidates into the selection panel. All applicants to
the Youth Venture program are screened and evaluated by a based on the criteria described
below:
•
•

•
•
•

•

Age 12-20 (at time of the Panel, November, 2019)
Founder of their own project or organization - should lead, co-lead, have founded or
co-founded their own social venture which is up and running and addresses a
relevant social problem. We are unable to accept applicants with an idea only or who
are volunteering for an organization.
Involves a strong team
Already achieving tangible results
Has the capability to influence others
Irrespective of the size or location, the venture should have a capacity to inspire
other young people and individuals. The applicants should have demonstrated
influence on others or they should aspire to inspire other young people
Ethical Standards- The applicants should demonstrate trustworthiness and honesty
that comforts and reassures others.

Our selected applicants are exemplary
examples of the teenagers practicing the four
critical changemaker skills – see image
Benefits
This programme will help them scale their
ventures and develop themselves as leaders
for driving social change.

1. Being selected as a Youth Venturer gives them access to Ashoka’s global network of
leaders in the social sector.
2. One year of support through capacity building workshops to scale their ventures
3. They receive custom-tailored mentorship Ashoka and partner organizations
4. Sense of belonging to be a part of the community of teen changemakers in
Bangaldesh
5. They get to amplify their work and story through our global platform
6. Travel and accommodation costs fully covered in any engagements.

Logistics and Costs
Ashoka covers all the costs for all one nights and two days (including hotel accommodation,
food, entrance fees, etc.) during our selection panel.
Any questions? Please contact our team at bangladesh@ashoka.org

Frequently Asked Questions
In a nutshell, what are we looking for?
We invite teenager, aged between 12 and 20, who run social ventures in Bangladesh who
are already achieving tangible impact.
Who is eligible to apply?
We welcome teen social innovators who should lead, co-lead, have founded or co-founded
their own social venture which is up and running and addresses a relevant social problem.
We are UNABLEe to accept applicants with an idea only or who are volunteering for an
organization.
Do I need to be fluent in English?
No. You don’t have to fluent in English.
Is there an age restriction?
Yes. You need to be between 12-20 at the date of your application submission.
What is the timeline?
1. September 5th to October 31st: Applications open.
2. By October 31st: Applications review.
3. November 7th: Ashoka Bangladesh team send decisions, notify selected candidates,
and get confirmation of participation.
4. November second week - Selection Panel in Dhaka.
For questions regarding the nomination process or interest in partnering, email us at
bangaldesh@ashoka.org

