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শখ যাদর দক নীততভারা ২০২২ 

১. টভূতভিঃ 

স্বাধীনতায ভান স্থতত, ফ যকাদরয ফ যদেষ্ঠ ফাঙাতর জাততয ততা বঙ্গবন্ধু শখ মুতজবুয যভান  বঙ্গমাতা শখ পতজরাতুদেছা 

মুতজদফয কতনষ্ঠ নৄত্র শখ যাদর ১৮ অদটাফয ১৯৬৪ াদর জন্মগ্রণ কদযন। ভাত্র াত ফছয ফয়দ ১৯৭১ াদর ভান মুতিযুদ্ধ 

চরাকাদর শখ যাদর তাঁয ভা, দুই শফান শখ াতনা  শখ শযানা তযফাদযয অন্য দস্যদদয দে ধানভতি ১৮ নম্বয ড়দকয 

একটি ফাতড়দত ফতি জীফন কাটিদয়দছন। ইউতনবাত যটি ল্যাফদযটতয স্কুর    কদরদজয চতুথ য শেতণয ছাত্র শখ যাদর ১৯৭৫ াদরয 

১৫ আগস্ট ফফ যয ঘাতক চদক্রয তনভ যভ বুদরদট বঙ্গবন্ধু  বঙ্গমাতাসহ তযফাদযয অন্য দস্যদদয দে প্রাণ াযান। ভাত্র ১০ ফছদযয 

তশু শখ যাদদরয এই তনভ যভ হৃদয়তফদাযক তযাকাণ্ড ১৫ আগদস্টয করাংকভয় কাদরা যাতদক অতধকতয করাংতকত কদযদছ।  

বঙ্গবন্ধু শখ মুতজবুয যভাদনয স্বদেয শানায ফাাংরা গড়ায রদেয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী শখ াতনায ফতরষ্ঠ শনতৃদত্ব ২০৪১ াদরয 

ভদে ফাাংরাদদদক উেত তফদেয াতযদত অন্তর্ভ যিকযদণ এফাং ফাাংরাদদ শডল্টা প্ল্যান ২১০০ (BDP 2100) ফাস্তফায়দন যকায 

তনযরবাদফ কাজ কযদছ। এযই ধাযাফাতকতায় শদব্যাী আইতটি তোয প্রাদয তথ্য  শমাগাদমাগ প্রযুতি অতধদপ্তয কতৃযক 

তফতবে তো প্রততষ্ঠাদন স্থাতত কতিউটায ল্যাফগুদরাদক শখ যাদদরয স্মযদণ ‘শখ যাদর তডতজটার ল্যাফ’ নাদভ নাভকযণ কযা 

দয়দছ; মা একটি যুগান্তকাযী দদে। শদদয তৃণমূর ম যাদয় তোথীদদয আইতটি জ্ঞান ম্প্রাযণ  দে ভানফ িদ তদদফ 

গদড় শতারায াাাত শখ যাদদরয অভয স্মৃতত তশু-তকদাযদদয ভাদঝ জাগ্রত কযদছ শখ যাদর তডতজটার ল্যাফ।  

প্রততফছয ১৮ অদটাফয শখ যাদর তদফ ারদনয ভােদভ বতফষ্যৎ ফাাংরাদদদয কণ যধায তথা ফতযভান প্রজদন্ময তোথী/তশু-

তকদাযদদযদক উেত ফাাংরাদদদয নাগতযক তদদফ প্রতততষ্ঠত কযায প্রতযদয় তাদদয ভাদঝ শখ যাদদরয স্মৃতত অম্যান থাকদফ। শখ 

যাদর তছদরন তশুদদয ফন্ধু  গযীফ দুিঃখী ভানুদলয াায্যকাযী। আতযভানফতায শফাই তছর তাঁয জীফদনয ব্রত  উদেশ্য।   

আগাভীয ফাাংরাদদদক শনতৃত্ব দাদন শখ যাদদরয দীপ্ত প্রতযয়দক হৃদদয় ধাযণ কদয তশুযা ফেফন্ধুয স্বদেয শানায ফাাংরা গড়ায 

তিদত ফরীয়ান দফ। জাতীয়  আন্তজযাততক তদফ ারন াংক্রান্ত ভতন্ত্রতযলদ তফবাদগয 'শখ যাদর তদফ'-শক 'ক' শেণীর্ভি 

তদফ তদদফ অন্তর্ভ যিকযদণয তদ্ধান্ত শভাতাদফক প্রততফছয শখ যাদর দক প্রদান কযায তনতভদে 'শখ যাদর দক নীততভারা 

২০২২’ প্রণয়ন কযা দরা। 
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২.   য ন ভ ও      

           ২.১.   য ন ভ   এ নীততভারা শখ যাদর দক নীততভারা ২০২২ নাদভ অতবতত দফ। 

           ২.২. াংজ্ঞািঃ 

(১) 'ব্যতি':      ফরদত অনূর্ধ্য ১৮ ফছয ফয়ী ফাাংরাদদী তশু-তকদায; 

(২) ‘তোথী’:       ফরদত দফ যাচ্চ উচ্চ ভােতভক ফা ভম যাদয়য ফাাংরাদদী তোথী; 

(৩) 'প্রততষ্ঠান':      ন ফরদত তশু-তকদাযদদয তো/উেয়ন এয াদথ িৃি যকাযী/শফযকাযী 

ফাাংরাদদী প্রততষ্ঠান;  

(৪) ‘কতৃযে’:      ফরদত তথ্য  শমাগাদমাগ প্রযুতি তফবাগ; এফাং 

(৫) ‘  ফ’:   ফ ফর     ফ ও   ন য   ফ        ফ। 

৩.       

তশু-তকদায এফাং তাদদয উেয়দনয াদথ িৃি প্রততষ্ঠানদক অনুদপ্রযণা, উৎা  উেীনা শমাগাদনা এফাং স্বীকৃতত প্রদাদনয রদেয 

      ম      তফতবে শেদত্র শযা ব্যতি  প্রততষ্ঠানদক শখ যাদর দক প্রদান কযা। 

৪. নৄযস্কায প্রদাদনয শেত্রমূিঃ 

       ৪.১. তো (ব্যতি) 

       ৪.২. তফজ্ঞান  প্রযুতি (ব্যতি)  

       ৪.৩. ক্রীড়া (ব্যতি) 

       ৪.৪.    ব ফ ন তফদল চাতদািে তশু-তকদায (ব্যতি) 

       ৪.৫. তল্পকরা  াংস্কৃতত (ব্যতি)  

       ৪.৬. ক্ষুদদ শপ্রাগ্রাভায (ব্যতি) 

       ৪.৭.   দ উদ্ভাফক (ব্যতি) 

       ৪.৮. ক্ষুদদ শরখক (ব্যতি) 

       ৪.৯. তডতজটার স্কুর (প্রততষ্ঠান)  

       ৪.১০. তডতজটার এতিদরন্স (প্রততষ্ঠান) 

৫. নৄযস্কাদযয তফফযণিঃ 

   ৫.১. জাতীয় ম যাদয় অনুদেদ-৪ এ ফতণ যত ১০টি শেদত্র নৄযস্কায প্রদান কযা দফ।   

   ৫.২. নৄযস্কায তদদফ অনন্য দক, ম্মাননা নদ  উেতভাদনয ল্যাট প্রদান কযা দফ।  

ক) ব্যতিগত অফদাদনয শেদত্র দক (২২ কযাদযদটয ১ বতয স্বণ য/ ১১.৬৬ গ্রাভ জন),  ম্মাননাত্র  উেতভাদনয  

ল্যাট প্রদান কযা দফ। 

খ) প্রাততষ্ঠাতনক অফদাদনয শেদত্র দক (২২ কযাদযদটয ১ বতয স্বণ য/ ১১.৬৬ গ্রাভ জন), ম্মাননাত্র  উেতভাদনয 

ল্যাট প্রদান কযা দফ। 

   ৫.৩. যকায/কতৃযে তনফ যাী আদদদয ভােদভ নৄযস্কাদযয তযভাণ হ্রা/বৃতদ্ধ  ফ  ধয   যফ  ন কযদত াযদফ। 

   ৫.৪ নৄযস্কায প্রদাদনয শেদত্র যকাদযয আতথ যক তফতধ-তফধান অনুযণনফ যক নৄযস্কায প্রদান কযা দফ। 
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৬.  য  য  দ ন   ম    ভয     

নৄযস্কায াংক্রান্ত কাম যক্রদভয ব্যয় তনফ যাদয  জন্য তথ্য  শমাগাদমাগ প্রযুতি তফবাগ এয ফাদজদট ফযাে তনধ যাতযত থাকদফ। 

 

৭. ফ  ফ  ন  

৭.১. ফ  ফ  ন  য       তথ্য  শমাগাদমাগ প্রযুতি তফবাদগয আতাধীন তথ্য  শমাগাদমাগ প্রযুতি অতধদপ্তয 'শখ যাদর দক 

নীততভারা ২০২২' এয ফাস্তফায়নকাযী প্রততষ্ঠান তদদফ দাতয়ত্ব ারন কযদফ। 

৭.২ ফ  ফ  ন  ভ       নৄযস্কায প্রদান াংক্রান্ত কাম যক্রভ ফাস্তফায়দনয ভয়সূতচ তনম্নরূ দফ: 

  ম   ভ ভ  

  ফদন আহ্বান/তফজ্ঞতপ্ত প্রকা ২৫ ভাচ য-৩১ ভাচ য 

আদফদন দাতখর ০১ এতপ্রর- ৩০ এতপ্রর 

মাচাই-ফাছাই কতভটি কতৃযক ফাছাইকযণ ১ শভ - ৩০ জুন 

মূল্যায়ন কতভটি কতৃযক মূল্যায়ন কাম যক্রভ িেকযণ ০১ জুরাই- ৩১ আগস্ট 

শকন্দ্রীয় কতভটি কতৃযক চূড়ান্তকযণ ০১ শদেম্বয - ৩০ শদেম্বয 

শঘালণা ১৮ অদটাফয 

 

৮. ভদনানয়ন প্রতক্রয়ািঃ 

৮.১.   ফদন   য   ব্যতি এফাং প্রততষ্ঠানদক মথামথবাদফ  নধ    য  অনরাইন পযভ নযদণয ভােদভ   ফদন দ   র কযদত দফ।   

 

৮.২.   ভ   

ততনটি কতভটিয ভােদভ নৄযস্কায ভদনানয়ন প্রতক্রয়া িে কযা দফ। কতভটিমূ মথাক্রদভিঃ  

১. মাচাই-ফাছাই কতভটি 

২. মূল্যায়ন কতভটি ও   

৩. শকন্দ্রীয় কতভটি।   

৮.২.১. মাচাই-ফাছাই কতভটি (শজযষ্ঠতায তবতেদত নয়): 

১. অতততযি ভাতযচারক, তথ্য  শমাগাদমাগ প্রযুতি অতধদপ্তয                           -বাতত 

২. তযচারক, অথ য  প্রান, তথ্য  শমাগাদমাগ প্রযুতি অতধদপ্তয                       -দস্য   

৩. তযচারক, তযকল্পনা  উেয়ন, তথ্য  শমাগাদমাগ প্রযুতি অতধদপ্তয                 -দস্য 

৪. উতচফ, আইতটি প্রদভান াখা, তথ্য  শমাগাদমাগ প্রযুতি তফবাগ                 -দস্য 
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৫. তদস্টভ ম্যাদনজায, তথ্য  শমাগাদমাগ প্রযুতি অতধদপ্তয                              -দস্য 

৬. প্রতততনতধ, ফাাংরাদদ কতিউটায কাউতন্সর, তথ্য  শমাগাদমাগ প্রযুতি তফবাগ (শগ্রড-৬ ফা তদূর্ধ্য কভ যকতযা)    -দস্য 

৭. প্রতততনতধ, ফাাংরাদদ াই-শটক াকয কতৃযে, তথ্য  শমাগাদমাগ প্রযুতি তফবাগ (শগ্রড-৬ ফা তদূর্ধ্য কভ যকতযা) -দস্য 

৮. প্রতততনতধ, তডতজটার ততকউতযটি এদজন্সী, তথ্য  শমাগাদমাগ প্রযুতি তফবাগ (শগ্রড-৬ ফা তদূর্ধ্য কভ যকতযা)      -দস্য 

৯. প্রতততনতধ, ইদরক্ট্রতনক স্বােয াটি যতপদকট প্রদানকাযী কতৃযদেয তনয়ন্ত্রদকয কাম যারয়, তথ্য  শমাগাদমাগ 

প্রযুতি তফবাগ (শগ্রড-৬ ফা তদূর্ধ্য কভ যকতযা) 

-দস্য 

১০.     ন ধ,      এদজন্সী (শগ্রড-৬ ফা তদূর্ধ্য কভ যকতযা)    -দস্য 

১১. উ-তযচারক, তযকল্পনা  উেয়ন, তথ্য  শমাগাদমাগ প্রযুতি অতধদপ্তয                     -দস্য 

১২. উ-তযচারক, প্রান, তথ্য  শমাগাদমাগ প্রযুতি অতধদপ্তয                            -দস্য তচফ 

কভ যতযতধিঃ 

(ক)     ভ  ম    -ফ ছ     ম   ভ  য  রন   য ফ; 

( ) মাচাই-ফাছাই কাম যক্রভ তযচারনায় ায়তা কযায জন্য এক ফা একাতধক উ-কতভটি গঠন কযদত াযদফ; 

(গ) ম    -ফাছাইদয়য শেদত্র তনধ যাতযত তনয়ভ-কানুন  আদফদদনয তযমূ অনুযণ কযদফ;  ফ  

(ঘ) কতভটি প্রদয়াজদন এক ফা একাতধক দস্য শকা-অে কযদত াযদফ। 

৮.২.২. মূল্যায়ন কতভটি (শজযষ্ঠতায তবতেদত নয়): 

১. তচফ, তথ্য  শমাগাদমাগ প্রযুতি তফবাগ  -বাতত 

২. প্রতততনতধ, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয় (যুগ্মতচফ দভম যাদায ফা তদুর্ধ্য)                   -দস্য   

৩. প্রতততনতধ, ভতন্ত্রতযলদ তফবাগ (যুগ্মতচফ দভম যাদায ফা তদুর্ধ্য)                     -দস্য 

৪. প্রতততনতধ, যুফ  ক্রীড়া ভন্ত্রণারয় (যুগ্মতচফ দভম যাদায ফা তদুর্ধ্য)       -দস্য 

৫. প্রতততনতধ, ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারয় (যুগ্মতচফ দভম যাদায ফা তদুর্ধ্য)                -দস্য 

৬. প্রতততনতধ, প্রাথতভক  গণতো ভন্ত্রণারয় (যুগ্মতচফ দভম যাদায ফা তদুর্ধ্য)       -দস্য 

৭. প্রতততনতধ, তফজ্ঞান  প্রযুতি ভন্ত্রণারয় (যুগ্মতচফ দভম যাদায ফা তদুর্ধ্য)            -দস্য 

৮.     ন ধ, ভ র  ও     ফল   ভ   র  (যুগ্মতচফ দভম যাদায ফা তদুর্ধ্য)     -দস্য 

৯.     ন ধ,       ফল   ভ   র  (যুগ্মতচফ দভম যাদায ফা তদুর্ধ্য)     -দস্য 

১০. প্রতততনতধ, ভােতভক  উচ্চ তো তফবাগ (যুগ্মতচফ দভম যাদায ফা তদুর্ধ্য)       -দস্য 

১১. প্রতততনতধ, কাতযগতয  ভাদ্রাা তো তফবাগ (যুগ্মতচফ দভম যাদায ফা তদুর্ধ্য)                                           -দস্য 

১২. ভাতযচারক, ভােতভক  উচ্চ তো অতধদপ্তয                                   -দস্য 

১৩. ভাতযচারক, প্রাথতভক তো অতধদপ্তয                                             -দস্য 

১৪. শচয়াযম্যান, তো  গদফলণা ইনতস্টটিউট (বাতত কতৃযক ভদনানীত তফেতফদ্যারয় দত)   -দস্য 

১৫. তনফ যাী তযচারক,  য  য  প্রততফন্ধী সুযো ট্রাস্ট, মভত্রী তল্প               -দস্য 

১৬. ভাতযচারক, তশু একাদডতভ                                   -দস্য 

১৭. ভ  য  র , ফ  র  দ    র        ভ -দস্য 

১৮. ভাতযচারক, ফাাংরাদদ ক্রীড়া তো প্রততষ্ঠান (তফদকএত)    -দস্য 

১৯. ভাতযচারক, ফাাংরা একাদডতভ                   -দস্য 

২০. বাতত কতৃযক ভদনানীত তফেতফদ্যারয় দত     ন ধ  -দস্য 

২১.     য  ন/ভ   ফ, শখ যাদর জাতীয় তশু-তকদায তযলদ           -দস্য 

২২. ভাতযচারক, তথ্য  শমাগাদমাগ প্রযুতি অতধদপ্তয                               -দস্য তচফ 
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কভ যতযতধিঃ 

(ক) মাচাই-ফাছাই কতভটি দত প্রাপ্ত আদফদনমূ মূল্যায়ন কযদফ; 

(খ) মূল্যায়দনয শেদত্র তনধ যাতযত মূল্যায়ন ছক ব্যফায কযদফ; 

(গ) কতভটি এক ফা একাতধক উ-কতভটি গঠন কযদত াযদফ; 

(ঘ) কতভটি ফা কতভটিয দে উ-কতভটি প্রদয়াজদন অনুন্ধান  াোৎকায গ্রণ কযদত াযদফ; 

(ঙ) কতভটি আদফদন মূল্যায়ননফ যক চূড়ান্ত মূল্যায়দনয জন্য শকন্দ্রীয় কতভটিয তনকট শপ্রযণ কযদফ; এফাং 

(চ) কতভটি প্রদয়াজনীয় াংখ্যক তফদলজ্ঞ দস্য শকা-অে কযদত াযদফ। 

৮.২.৩. শকন্দ্রীয় কতভটি (শজযষ্ঠতায তবতেদত নয়): 

১. ভন্ত্রী/প্রততভন্ত্রী, তথ্য  শমাগাদমাগ  প্রযুতি তফবাগ                                                -বাতত 

২. তচফ, তথ্য  শমাগাদমাগ প্রযুতি তফবাগ                                   -দস্য   

৩. তচফ, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়                                                 -দস্য   

৪. তচফ (ভন্বয়  াংস্কায), ভতন্ত্রতযলদ তফবাগ                            -দস্য 

৫. তচফ, জনপ্রান ভন্ত্রণারয়                                                 -দস্য 

৬. তচফ, যযাষ্ট্র  ভন্ত্রণারয়                                                    -দস্য 

৭. তচফ, অথ য ভন্ত্রণারয়                                                          -দস্য 

৮. তচফ, তফজ্ঞান  প্রযুতি ভন্ত্রণারয়                                           -দস্য 

৯. তচফ, ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারয়                                               -দস্য 

১০. তচফ, াংস্কৃতত তফলয়ক ভন্ত্রণারয়    -দস্য 

১১. তচফ, ভতরা  তশু তফলয়ক ভন্ত্রণারয়                                   -দস্য 

১২. তচফ, যুফ  ক্রীড়া ভন্ত্রণারয় -দস্য 

১৩. তচফ, প্রাথতভক  গণতো ভন্ত্রণারয়                                      -দস্য 

১৪. তচফ, তথ্য  ম্প্রচায ভন্ত্রণারয়                                          -দস্য 

১৫. তচফ, মুতিযুদ্ধ তফলয়ক ভন্ত্রণারয়                                           -দস্য 

১৬. তচফ, জনতনযাো তফবাগ                                      -দস্য 

১৭. তচফ, ডাক  শটতরদমাগাদমাগ তফবাগ                                      -দস্য 

১৮. তচফ, ভােতভক  উচ্চ তো তফবাগ                                      -দস্য 

১৯. তচফ, কাতযগতয  ভাদ্রাা তো তফবাগ                                      -দস্য 

২০. ভাতযচারক, তথ্য  শমাগাদমাগ প্রযুতি অতধদপ্তয                                   - দস্য তচফ 

কভ যতযতধিঃ 

(ক) কতভটি জাতীয় মদতনক তত্রকা (নূযনতভ ১টি ফাাংরা  ১টি ইাংদযতজ)  শা  র তভতডয়া/ নর  ন  ন        র/দয়ফ াইদট 

আদফদনত্র আহ্বান কদয তফজ্ঞতপ্ত প্রকাদয তনতভে ফাস্তফায়নকাযী প্রততষ্ঠানদক তনদদ যনা প্রদান কযদফ;  

(খ) কতভটি প্রদয়াজদন এক ফা একাতধক উ-কতভটি গঠন কদয অনুন্ধান  াোৎকায গ্রণ কযদত াযদফ; 

(গ) কতভটি আদফদনমূ মূল্যায়ননফ যক চূড়ান্ত ভদনানয়দনয জন্য প্রতত শেদত্র দফ যাচ্চ ৩টি ভদনানয়ন সুাতয জাতীয় নৄযস্কায 

াংক্রান্ত ভতন্ত্রবা কতভটিয তনকট শপ্রযণ কযদফ; 

(ঘ) শকন্দ্রীয় কতভটি নফ যফতী মূল্যায়নমূ তনযীেণনফ যক নৄনিঃমূল্যায়ন কযদত াযদফ; এফাং 

(ঙ) কতভটি প্রদয়াজদন এক ফা একাতধক তফদলজ্ঞ দস্য শকা-অে কযদত াযদফ। 
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৮.২.৪.         ভ দন  

১.        য  য      ভ  ব    ভ ,       ফ ছ     ভ       ফ ছ        র    ফ ফ ন    য       র   

     ফ  ভ  ব    ভ য  ফ ফ ন         ম               ফ        নয ন ভ     ব  ফ ফ ছ    য য য    

   ভ দ নয  ন ভ  ভ নন    ধ নভ  য  ন     য   য ফ। 

২.         ভ দ নয য    য  র দ          ফ        নয ন ভ           য     য  ন ভ     ও 

 ম    ম          ধদ য      ন    ফ       য ফ। 

৯. নৄযস্কায তযকল্পনায় তফদফচয গুরুত্বনণ য তফলয়াফরীিঃ  

৯.১. আদফদনদত্রয তথ্য অম্পূণ য ফা অতয ফা অস্পষ্ট এফাং তনধ যাতযত ভদয়য ভদে দাতখর কযদত ব্যথ য দর আদফদনত্র ফাততর 

ফদর গণ্য দফ; 

৯.২. আদফদনত্র ফাততদরয শেদত্র সুতনতদ যষ্ট কাযণ উদেখনফ যক ফাততর কযদত দফ;  

৯.৩. শকাদনা নৄযস্কাদযয শেদত্র কাতিত ভানিে শকাদনা আদফদন ায়া না শগদর, শদেদত্র ঐ        নৄযস্কায প্রদান ঐ ফছদযয 

জন্য স্থতগত থাকদফ; 

৯.৪. নৄযস্কায প্রদাদনয শেদত্র   ফদ নয ফছয    নফ যফতী ফ যাতধক ০৩ কযাদরিায ফছদযয (জানুয়াতয-তডদম্বয) কভ যকাি তফদফচনায় 

তনদত দফ;  

৯.৫. এ নীততভারায় উদেতখত মূল্যায়ন ছক অনুযণনফ যক মূল্যায়ন কাম যক্রভ িে কযদত দফ; 

৯.৬.      নয  র       ভ     ফ ফ ন    ন    ফ;  

৯.৭.    য  র দ   য শকাদনা শেদত্র একফায নৄযস্কায প্রাপ্ত দর, যফতীদত নৄযস্কাযপ্রাপ্ত ঐ ব্যতি ফা প্রততষ্ঠান ঐ একই উদ্ভাফন 

ফা অফদাদনয জন্য আয তফদফতচত দফন না; 

৯.৮. প্রাততষ্ঠাতনক আদফদদনয শেদত্র প্রততষ্ঠান প্রধানদক আদফদন কযদত দফ; 

৯.৯. এই নৄযস্কায কাম যক্রদভয কর তফলদয় কতৃযদেয তদ্ধান্তই চূড়ান্ত ফদর গণ্য দফ; এফাং 

৯.১০. ভদয় ভদয় মথামথ কতৃযে মূল্যায়ন ছক এফাং আদফদন পযভ াংদমাজন, তফদয়াজন এফাং তযফতযন কযদত াযদফ। 

 

১০.        য  য   

এই নীততভারায শকাদনা অনুদেদদয তফলদয় অস্পষ্টতা তযরতেত দর তথ্য  শমাগাদমাগ প্রযুতি তফবাগ এয ভতাভত চূড়ান্ত ফদর গণ্য 

দফ। 

 

১১.   ম     য    

   ন   ভ র  অতফরদম্ব কাম যকয দফ। 
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    ন  ন     /    ন ছ   

(     নয  র       ভ     ফ ফ ন    ন    ফ) 

নৄযস্কায ১: তো 

ক্রতভক নম্বয মূল্যায়দনয ভাকাঠি নম্বয 

১ আঞ্চতরক/জাতীয়/আন্তজযাততক ম যাদয় তো াংতিষ্ট 

প্রততদমাতগতায নৄযস্কায/পরাপর 

i. আঞ্চতরক ৭ 

ii. জাতীয় ৮ 

iii. আন্তজযাততক ১০ 

২ গত ০৩ ফছদয তনজ তো প্রততষ্ঠাদনয মূল্যায়দনয পরাপর ২০ 

৩ তনজ তো প্রততষ্ঠাদন ফা শম শকান ম যাদয় শেণীকদেয ফাতদয তো তফলয়ক (শমভনিঃ ততছদয় 

ড়া তোথীদদয ায়তা, তফতকয, কুইজ, তো পদয শনতৃত্ব শদয়া ইতযাতদ) কভ যকাদি 

উদেখদমাগ্য ায়তা/অফদান 

৫ 

৪ তনজ তো প্রততষ্ঠাদন ফা শম শকান ম যাদয় শেণীকদেয ফা শয গঠনমূরক কভ যকাদি উদেখদমাগ্য 

ায়তা/অফদান/পরতা (শমভনিঃ শখরাধূরা, স্কাউটিাং, তযদফ যো ইতযাতদ) 

৫ 

৫ তো প্রততষ্ঠান প্রধাদনয কাছ শথদক প্রাথীয ভদে াতফ যক দেতা, আচায-ব্যফায ভানতফক 

গুণাফরী তফলয়ক সুাতযত্র 

৫ 

৬ গত ০৩ ফছদয শেণীকদে উতস্থততয ায ৫ 

৭ শফাড য বৃতে ফা ভভান (৫ভ, ৮ভ, এএত, এইচএত)  ২৫ 

৮ াাংস্কৃততক কভ যকাি (নাচ, গান  অন্যান্য) ১০ 

 শভাট ১০০ 

 

নৄযস্কায ২: তফজ্ঞান  প্রযুতি 

ক্রতভক নম্বয মূল্যায়দনয ভাকাঠি নম্বয 

১ আঞ্চতরক/ জাতীয়/ আন্তজযাততক ম যাদয় তফজ্ঞান 

 প্রযুতি াংতিষ্ট প্রততদমাতগতায নৄযস্কায/ 

পরাপর 

i. আঞ্চতরক ১০ 

ii. জাতীয় ১৫ 

iii. আন্তজযাততক ২০ 
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২ তফজ্ঞান  প্রযুতি াংতিষ্ট ব্যতিগত দেতায প্রভাণ, শযকড য, তযদাট য ইতযাতদ  ২০ 

৩ প্রাথী শকন তনদজদক এই নৄযস্কাদযয জন্য তফদফচয ফদর ভদন কদযন (অনতধক ৫০০ ব্দ)  ৫ 

৪ তো প্রততষ্ঠান প্রধাদনয সুাতযত্র। সুাতয প্রদাদনয শেদত্র তনম্নতরতখত তফলয়গুদরা তফদফচনায় 

শনয়া শমদত াদযিঃ 

   -প্রাথী ইন্সট্রাটয ফা অতববাফদকয তত্ত্বাফধান (সুাযতবন) ছাড়া তনজ শথদক কতটুকু 

তফজ্ঞান/প্রযুতি তফলদয় দে    

   -প্রাথীয তফজ্ঞান/প্রযুতি তনদয় আগ্র, প্রদচষ্টা, অেফায় 

   -ইতযাতদ প্রাতেক তফলয়মূ 

১০ 

৫ তনজ তো প্রততষ্ঠান, শফাড য যীো ফা অন্য শকাদনা গুরুত্বনণ য মূল্যায়দনয পরাপর ১০ 

৬ গত ০৩ ফছদয শেণীকদে উতস্থততয ায ৫ 

৭ উদ্ভাফনটিয সৃজনীরতায তদক (অনন্য মফতষ্টযমূ) (ফণ যনা অনতধক ৫০০ ব্দ) ৫ 

 শভাট ১০০ 

 

নৄযস্কায ৩: ক্রীড়া 

ক্রতভক নম্বয মূল্যায়দনয ভাকাঠি নম্বয 

১ আঞ্চতরক/জাতীয়/আন্তজযাততক ম যাদয় প্রাপ্ত নৄযস্কাদযয 

(ব্যতিগত/দরীয়) াংখ্যা 

i. আঞ্চতরক ১৫ 

ii. জাতীয় ২০ 

iii. আন্তজযাততক ৩০ 

২ ক্রীড়ায উেয়দন আঞ্চতরক/জাতীয়/আন্তজযাততক শেদত্র দদে/কাম যক্রভ/অফদান (শমভনিঃ 

প্রতেদণ ায়তা, ক্রীড়া াংতিষ্ট উদদ্যাগ গ্রণ ফা আদয়াজন ইতযাতদ) 

১০ 

৩ ফাাংরাদদদয শকাদনা ঐততযফাী  শখরায় াংতিষ্ট তকনা? শমভনিঃ শনৌকা ফাইচ, কাফাতড, ফেভ 

তনদে ইতযাতদ (প্রভাণক) 

৫ 

৪ াংতিষ্ট কতৃযে (শমভনিঃ শজরা/উদজরা ম যাদয় যকাযী ফা স্বীকৃত ক্রীড়া াংস্থা) দত 

সুাতযত্র। সুাতয প্রদাদনয শেদত্র তনম্নতরতখত তফলয়গুদরা তফদফচনায় শনয়া শমদত াদযিঃ 

    -প্রাথী ইন্সট্রাটয ফা শকাদচয তত্ত্বাফধান (সুাযতবন) ছাড়া তনজ শথদক ক্রীড়া তফলদয় কতটুকু 

দে  

    -প্রাথীয ক্রীড়া তনদয় আগ্র, প্রদচষ্টা, অেফায় 

    -ইতযাতদ প্রাতেক তফলয়মূ 

৫ 

৫ াঠ্যক্রভ ফতভূ যত কাম যক্রভ (প্রভাণক) ৫ 
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৬ তনজ তো প্রততষ্ঠান, শফাড য যীো ফা অন্য শকাদনা গুরুত্বনণ য মূল্যায়দনয পরাপর ১০ 

 শভাট ১০০ 

 

নৄযস্কায ৪: প্রততবাফান তফদল চাতদািে তশু-তকদায  

ক্রতভক নম্বয মূল্যায়দনয ভাকাঠি নম্বয 

১ আনুষ্ঠাতনক/অনানুষ্ঠাতনক তো কাম যক্রদভয পরাপর ২০ 

২ াঠ্যক্রভ ফতভূ যত কাম যক্রদভ াযদীতা শমভনিঃ াাংস্কৃততক কভ যকাি, ক্রীড়া ইতযাতদ (প্রভাণক)  ২০ 

৩ তো কাম যক্রদভ তনয়তভত উতস্থততয ায ২০ 

৪ তো প্রততষ্ঠান অথফা ভাদজয শকাদনা ইততফাচক কাদজ ভূতভকা ২০ 

৫ সৃজনীর কভ যকাি (প্রভাণক) ২০ 

 শভাট ১০০ 

 

নৄযস্কায ৫: তল্পকরা  াংস্কৃতত 

ক্রতভক নম্বয মূল্যায়দনয ভাকাঠি নম্বয 

১ আঞ্চতরক/ জাতীয়/ আন্তজযাততক ম যাদয় তল্পকরা  

াংস্কৃতত াংতিষ্ট নৄযস্কায/প্রততদমাতগতায পরাপর 

 

i. আঞ্চতরক ১০ 

ii. জাতীয় ১৫ 

iii. আন্তজযাততক ২০ 

২ সৃজনীর প্রফন্ধ যচনা/কতফতা যচনা/ভদঞ্চ উস্থান/াাংস্কৃততক কভ যকাি/নৃতযকরা/তল্পকরা  

অন্যান্য এয অতবজ্ঞতা (প্রভাণক) 

২০ 

৩ াংতিষ্ট কতৃযে (শমভনিঃ শজরা ফা উদজরা ম যাদয়য তল্পকরা  াংস্কৃতত তফলয়ক স্বীকৃত 

একাদডতভ/প্রততষ্ঠান/াংগঠন) দত সুাতযত্র। সুাতয প্রদাদনয শেদত্র তনম্নতরতখত তফলয়গুদরা 

তফদফচনায় শনয়া শমদত াদযিঃ 

    -প্রাথী ইন্সট্রাটয ফা প্রতেদকয তত্ত্বাফধান (সুাযতবন) ছাড়া তনজ শথদক াংতিষ্ট তফলদয় 

(তল্পকরা  াংস্কৃতত) কতটুকু দে  

২০ 
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    -াংতিষ্ট তফলয় তনদয় প্রাথীয আগ্র, প্রদচষ্টা, অেফায় 

    -ইতযাতদ প্রাতেক তফলয়মূ 

৪ তনজ তো প্রততষ্ঠান, শফাড য যীো ফা অন্য শকাদনা গুরুত্বনণ য মূল্যায়দনয পরাপর ১০ 

৫ গত ০৩ ফছদয শেণীকদে উতস্থততয ায ৫ 

  শভাট ১০০ 

 

নৄযস্কায ৬: ক্ষুদদ শপ্রাগ্রাভায  

ক্রতভক নম্বয মূল্যায়দনয ভাকাঠি নম্বয 

১ আঞ্চতরক/জাতীয়/আন্তজযাততক ম যাদয় শপ্রাগ্রাতভাং 

াংতিষ্ট নৄযস্কায/প্রততদমাতগতায পরাপর 

 

i. আঞ্চতরক ১০ 

ii. জাতীয় ১৫ 

iii. আন্তজযাততক ২৫ 

২ শপ্রাগ্রাতভাং াংতিষ্ট ব্যতিগত দেতা, শমভনিঃ তফতবে শপ্রাগ্রাতভাং প্ল্যাটপদভ য ভাধানকৃত ভস্যায 

াংখ্যা, অনরাইদন থাকা শকাড/প্রদজট তযদাতজটতয (শমভনিঃ Git), ম্যাথ/অযানারাইটিকযার 

তস্কদরয প্রভাণ ইতযাতদ।  

২৫ 

৩ প্রাথী শকন ভদন কদযন শম তততন এই নৄযস্কাদযয জন্য উযুি (অনতধক ৫০০ ব্দ) ৫ 

৪ তটি কদ যাদযদনয শেদত্র শপ্রাগ্রাভায (দজরা আইতটি অতপায) কতৃযক প্রদদয়  শজরা প্রাক 

কতৃযক পযয়াড যকৃত এফাং  উদজরায শেদত্র কাযী শপ্রাগ্রাভায (উদজরা আইতটি অতপায) 

কতৃযক প্রদদয়  উদজরা তনফ যাী অতপায কতৃযক পযয়াড যকৃত সুাতযত্র। সুাতয প্রদাদনয 

শেদত্র তনম্নতরতখত তফলয়গুদরা তফদফচনায় শনয়া শমদত াদযিঃ 

    -প্রাথী ইন্সট্রাটয ফা শকাদচয তত্ত্বাফধান (সুাযতবন) ছাড়া তনজ শথদক শপ্রাগ্রাতভাং তফলদয় কতটুকু 

দে 

    -শপ্রাগ্রাতভাং তনদয় প্রাথীয আগ্র, প্রদচষ্টা, অেফায় 

    -ইতযাতদ প্রাতেক তফলয়মূ 

৫ 

৫ তনজ তো প্রততষ্ঠান, শফাড য যীো ফা অন্য শকাদনা গুরুত্বনণ য মূল্যায়দনয পরাপর ১০ 

৬ গত ০৩ ফছদয শেণীকদে উতস্থততয ায ৫ 

  শভাট ১০০ 
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নৄযস্কায ৭: ক্ষুদদ উদ্ভাফক 

ক্রতভক নম্বয মূল্যায়দনয ভাকাঠি নম্বয 

১ উদ্ভাফনটিয সৃজনীরতায তদক (অনন্য মফতষ্টযমূ) (ফণ যনা অনতধক ৫০০ ব্দ) ১৫ 

২ উদ্ভাফনটিয ম্ভাব্য আতথ যক মূল্যভান  (ফণ যনা অনতধক ৫০০ ব্দ) ১৫ 

৩ উদ্ভাফনটিয ভােদভ শকান তফদ্যভান ভস্যা ভাধাদন ভূতভকা (ফণ যনা অনতধক ৫০০ ব্দ) ১৫ 

৪ উদ্ভাফনটি শটকই এফাং শযতপ্ল্দকফর তকনা? (ফণ যনা অনতধক ৫০০ ব্দ) ১৫ 

৫ ফাাংরাদদদয ভাজ ব্যফস্থায াদথ াভঞ্জস্যনণ যতা  (ফণ যনা অনতধক ৫০০ ব্দ) ১০ 

৬ উদ্ভাফনটিয উস্থানা ১৫ 

৭ প্রাথী শকন ভদন কদযন শম তততন এই নৄযস্কাদযয জন্য উযুি (অনতধক ৫০০ ব্দ) ৫ 

৮ তটি কদ যাদযদনয শেদত্র শপ্রাগ্রাভায (দজরা আইতটি অতপায) কতৃযক প্রদদয়  শজরা 

প্রাক কতৃযক পযয়াড যকৃত এফাং  উদজরায শেদত্র কাযী শপ্রাগ্রাভায (উদজরা আইতটি 

অতপায) কতৃযক প্রদদয়  উদজরা তনফ যাী অতপায কতৃযক পযয়াড যকৃত সুাতযত্র। 

সুাতয প্রদাদনয শেদত্র তনম্নতরতখত তফলয়গুদরা তফদফচনায় শনয়া শমদত াদযিঃ 

   -প্রাথী ইন্সট্রাটয ফা অতববাফদকয তত্ত্বাফধান (সুাযতবন) ছাড়া তনজ শথদক উদ্ভাফদন 

কতটুকু দে    

   -প্রাথীয উদ্ভাফন তনদয় আগ্র, প্রদচষ্টা, অেফায় 

   -ইতযাতদ প্রাতেক তফলয়মূ 

৫ 

৯ গত ০৩ ফছদয শেণীকদে উতস্থততয ায ৫ 

 শভাট ১০০ 

 

নৄযস্কায ৮: ক্ষুদদ শরখক 

ক্রতভক নম্বয মূল্যায়দনয ভাকাঠি নম্বয 

১ তরতখত প্রকানায াংখ্যা  ফণ যনা (জাতীয়/ আন্তজযাততক তত্রকা, ফই/ম্যাগাতজন) ৩০ 

২ জাতীয়  আন্তজযাততক ম যাদয় প্রাপ্ত নৄযস্কাদযয 

াংখ্যা এফাং ফণ যনা 

জাতীয় ১০ 

আন্তজযাততক ২০ 

৩ জাতীয় ও আন্তজযাততক ম যাদয় তডতজটার তভতডয়ায় 

প্রকানায াংখ্যা 

জাতীয় ১০ 

আন্তজযাততক ১৫ 
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৪ তনজ তো প্রততষ্ঠান, শফাড য যীো ফা অন্য শকাদনা গুরুত্বনণ য মূল্যায়দনয পরাপর ১০ 

৫ গত ০৩ ফছদয শেণীকদে উতস্থততয ায ৫ 

 শভাট  ১০০ 

 

নৄযস্কায  ৯: তডতজটার স্কুর 

ক্রতভক নম্বয মূল্যায়দনয ভাকাঠি নম্বয 

১ স্কুদর তফদ্যভান তোথী  

তডতজটার তযদা য, শমভনিঃ 

তোথী/কতিউটায, ইন্টাযদনট 

ব্যািউইথ, ভাতল্টতভতডয়া 

প্রদজটয/ক্লা, তপ্রন্টায, 

দয়ফকযাভ ইতযাতদ।  

 

( র       ভ    

 ফ  ) 

স্কুদরয ফ যদভাট তোথীয াংখ্যা ৫ 

প্রততজন তোথী প্তাদ গদড় কত ঘণ্টা তডতজটার তযদা য 

(শমভন কতিউটায, ইন্টাযদনট) ব্যফায কদয 

৫ 

কতটি শেণীকদেয জন্য গদড় একটি কদয ভাতল্টতভতডয়া 

প্রদজটয ফা ভজাতীয় তডতজটার প্রযুতি ব্যফায দয় থাদক 

৫ 

তডতজটার তযদা য মূ যেণাদফেদণয জন্য গৃীত কাম যক্রভ  

তনদয়াতজত শরাদকয াংখ্যা (শমভনিঃ ল্যাফ অযাদটদিন্ট ) 

৫ 

ফছদয গদড় কতফায াইফায তনযাোমূরক প্রতেণ, কভ যসূতচ 

ও দচতনতামূরক কাম যক্রভ গ্রণ কযা দয়দছ 

৫ 

ফছদয শপ্রাগ্রাতভাং/আইটি/তডতজটার প্রযুতি তফলয়ক গদড় 

কতগুদরা প্রততদমাতগতায আদয়াজন কযা দয়দছ 

৫ 

২ প্রততষ্ঠানটিয ারনাগাদকৃত তনজস্ব দয়ফাইট যদয়দছ তকনা? (প্রভাণক) ১০ 

৩ স্কুর তযচারনায় তডতজটার প্রযুতিয ব্যফায ১০ 

৪ আইতটি জ্ঞান িে তেদকয াংখ্যা (প্রভাণক) ১০ 

৫ াঠদাদনয শেদত্র ব্যফহৃত তডতজটার কনদটদন্টয াংখ্যা ১০ 

৬ স্কুর কতৃযে শকন ভদন কদযন শম তাদদয স্কুরটি একটি তডতজটার স্কুর (অনতধক ৫০০ ব্দ) ১০ 

৭ স্কুদরয তোথী ফা তেক কতৃযক তডতজটার কাম যক্রদভয জন্য স্বীকৃতত ফা অজযন  ১০ 

৮ তটি কদ যাদযদনয শেদত্র শপ্রাগ্রাভায (দজরা আইতটি অতপায) কতৃযক প্রদদয়  শজরা প্রাক 

কতৃযক পযয়াড যকৃত এফাং  উদজরায শেদত্র কাযী শপ্রাগ্রাভায (উদজরা আইতটি অতপায) 

কতৃযক প্রদদয়  উদজরা তনফ যাী অতপায কতৃযক পযয়াড যকৃত সুাতযত্র। সুাতয প্রদাদনয 

শেদত্র তনম্নতরতখত তফলয়গুদরা তফদফচনায় শনয়া শমদত াদযিঃ 

       -প্রততজন তোথী প্তাদ গদড় কত ঘণ্টা তডতজটার তযদা য (শমভনিঃ কতিউটায, ইন্টাযদনট) 

১০ 
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ব্যফায কদয 

       -কতটি শেণীকদেয জন্য গদড় অন্তত একটি কদয ভাতল্টতভতডয়া প্রদজটয ফা ভজাতীয় 

তডতজটার প্রযুতি ব্যফায দয় থাদক 

      - কতটি াইফায তনযাোমূরক প্রতেণ, কভ যসূতচ, দচতনতামূরক কাম যক্রভ গ্রণ কযা 

দয়দছ 

      -ফছদয শপ্রাগ্রাতভাং/আইটি/তডতজটার প্রযুতি তফলয়ক গদড় কতগুদরা প্রততদমাতগতায আদয়াজন 

কযা দয়দছ 

      -আইটি ক্লাফ, শপ্রাগ্রাতভাং ক্লাফ, তডতজটার ক্লাফ আদছ তকনা 

  শভাট ১০০ 

 

নৄযস্কায ১০: তডতজটার এতিদরন্স 

ক্রতভক নম্বয মূল্যায়দনয ভাকাঠি নম্বয 

১ তডতজটার প্রযুতি ব্যফায কদয মততয কযা ণ্য ফা শফায উকাতযতা  কাম যকাতযতা (শডদভা)        ৩০ 

২ ণ্য/শফায ইদনাদবন ফা উদ্ভাফনী তদক (ফণ যনা অনতধক ৫০০ ব্দ) ১০ 

৩ ণ্য ফা শফা গ্রীতায ডাটা ব্যফস্থানা। শমভনিঃ শগানীয়তা (প্রাইদবত) যো কযা, ডাটাদট 

অতধকতয তফ  লণ ফা গদফলণায জন্য উন্মুি  উযুি (শমভনিঃ ঠিক পযম্যাট, এতআই 

ইতযাতদ) যাখা   

১৫ 

৪ আদফদনকাযী প্রততষ্ঠান শকন ভদন কদয শম      ন   নৄযস্কাদযয জন্য উযুি (অনতধক ৫০০ ব্দ) ৫ 

৫ ণ্য/শফায প্রবাফ ফা ব্যতপ্ত (শমভনিঃ একটি তনতদ যষ্ট এতযয়া ফা শগাত্র, নাতক াযাদদ ) ১০ 

৬ উকাযদবাগীয াংখ্যা (প্রভাণক) ১০ 

৭ উদ্ভাফনটি শটকই এফাং শযতপ্ল্দকফর তকনা? (ফণ যনা অনতধক ৫০০ ব্দ) ১০ 

৮ জাতীয় এফাং আন্তজযাততক ম যাদয় স্বীকৃতত যদয়দছ তকনা? (প্রভাণক ফণ যনা) (অনতধক ৫০০ ব্দ) ১০ 

  শভাট ১০০ 
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শখ যাদর দক ....... আদফদন পযভ (তো) 

(ব্যতিগত আদফদন) 

 

১। উদদ্যাগ/প্রকল্প/ধাযণা/অফদান/অন্যান্য এয তদযানাভ: 

  

২। আদফদদনয শমৌতিকতািঃ (অনতধক ৫০০ ব্দ) 

 

 

৩।     ভ      য  র দ      ছন   ন ? (    দন)        ( )    ≥       ( ) ন  ≥ 

৩.১. ম দ              . দ      য  র  …………   . দ  য     …………………. 

…………… 

৪। ব্যতি িতকযত তথ্য: 

      ৪.১.নাভিঃ ………………………………………………………………………….. 

      ৪.২. শািঃ …………………..৪.৩.       য  (    নফ ন ন য):………………………...... 

      ৪.৪. শেণী (অেয়নযত দর):…………… …………৪.৫ শযার নম্বযিঃ…………………………. 

      ৪.৬. তো প্রততষ্ঠাদনয নাভ  ঠিকানা (EIIN নম্বয):…..……………………………………… 

      ৪.৭. তোগত শমাগ্যতা (দফ যাচ্চ): ………………………………………………………….. 

      ৪.৮. শপান (মতদ থাদক): ………………………………………………………………… 

             শভাফাইর নম্বযিঃ …………………………………………………………………... 

             ইদভইরিঃ ………………………………………………………………………. 

     ৪.৯. স্থায়ী ঠিকানািঃ…………………………………………………………………….. 

            ………………………………….…...……………………………………… 

 

 

ছতফ 
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৪.১০. ফতযভান ঠিকানািঃ …………………………………………………………………….. 

          .………………………………………………………………………………. 

৫। প্রভাণকমূদয তাতরকািঃ (প্রদয়াজদন াংযুতি প্রদান করুন অথফা তরাংক যফযা করুন) 

  

  ভ  

ন য 

     নয ভ       / 

ভ   

 ভ    

    

  ন ?   /ন  

৫.১ আঞ্চতরক/ জাতীয়/আন্তজযাততক ম যাদয় তো াংতিষ্ট 

প্রততদমাতগতায নৄযস্কায/পরাপর 

I. আঞ্চতরক   

II. জাতীয়   

III. আন্তজযাততক   

৫.২ গত ০৩ ফছদয তনজ তো প্রততষ্ঠাদনয মূল্যায়দনয পরাপর   

৫.৩ তনজ তো প্রততষ্ঠাদন ফা শম শকান ম যাদয় শেণীকদেয ফাতদয তো তফলয়ক (শমভনিঃ ততছদয় 

ড়া তোথীদদয ায়তা, তফতকয, কুইজ, তো পদয শনতৃত্ব শদয়া ইতযাতদ) কভ যকাদি 

উদেখদমাগ্য ায়তা/অফদান 

  

৫.৪ তনজ তো প্রততষ্ঠাদন ফা শম শকান ম যাদয় শেণীকদেয ফাতদয গঠনমূরক কভ যকাদি 

উদেখদমাগ্য ায়তা/অফদান/পরতা (শমভনিঃ শখরাধূরা, স্কাউটিাং, তযদফ যো ইতযাতদ) 

  

৫.৫ তো প্রততষ্ঠান প্রধাদনয কাছ শথদক প্রাথীয ভদে াতফ যক দেতা, আচায-ব্যফায ভানতফক 

গুণাফরী তফলয়ক সুাতযত্র 

  

৫.৬ গত ০৩ ফছদয শেণীকদে উতস্থততয ায   

৫.৭ শফাড য বৃতে ফা ভভান (৫ভ, ৮ভ, এএত, এইচএত)    

৫.৮ াাংস্কৃততক কভ যকাি (নাচ, গান  অন্যান্য)   

  

উদয প্রদে তথ্য-উাে এফাং াংযুি কাগজত্র আভায জানাভদত ঠিক। যফতীদত শকাদনা ব্যতযয় তযরতেত দর আদফদনত্র 

ফাততর ফদর গণ্য দফ। 

 

আদফদনকাযীয স্বােয 

আদফদনকাযীয নাভ  

তাতযখ 

 

 ফ.     ফদ নয   ফ   www.doict.gov.bd  য    য  র দ  ন   ভ র  ২০২২  য         ফল  ফর    য  য য ভ    দ ন  য   র । 

http://www.doict.gov.bd/
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শখ যাদর দক ....... আদফদন পযভ (তফজ্ঞান  প্রযুতি) 

(ব্যতিগত আদফদন) 

 

১। উদদ্যাগ/প্রকল্প/ধাযণা/অফদান/অন্যান্য এয তদযানাভ: 

  

২। আদফদদনয শমৌতিকতািঃ (অনতধক ৫০০ ব্দ) 

 

 

৩।     ভ      য  র দ      ছন   ন ? (    দন)        ( )    ≥       ( ) ন  ≥ 

৩.১. ম দ              . দ      য  র  ...………   . দ  য     …………………. …………... 

৪। ব্যতি িতকযত তথ্য: 

      ৪.১.নাভিঃ ………………………………………………………………………….. 

      ৪.২. শািঃ …………………..৪.৩. জন্ম তাতযখ (জন্ম তনফন্ধন নম্বয):………………………...... 

      ৪.৪. শেণী (অেয়নযত দর):…………… …………৪.৫ শযার নম্বযিঃ…………………………. 

      ৪.৬. তো প্রততষ্ঠাদনয নাভ  ঠিকানা (EIIN নম্বয):…..……………………………………… 

      ৪.৭. তোগত শমাগ্যতা (দফ যাচ্চ): ………………………………………………………….. 

      ৪.৮. শপান (মতদ থাদক): ………………………………………………………………… 

             শভাফাইর নম্বযিঃ …………………………………………………………………... 

             ইদভইরিঃ ………………………………………………………………………. 

     ৪.৯. স্থায়ী ঠিকানািঃ…………………………………………………………………….. 

            ………………………………….…...……………………………………… 

 

 

ছতফ 
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৪.১০. ফতযভান ঠিকানািঃ …………………………………………………………………….. 

          .………………………………………………………………………………. 

৫। প্রভাণকমূদয তাতরকািঃ (প্রদয়াজদন াংযুতি প্রদান করুন অথফা তরাংক যফযা করুন) 

  ভ  

ন য 

     নয ভ       / 

ভ   

 ভ    

    

  ন ?   /ন  

৫.১ আঞ্চতরক/ জাতীয়/ আন্তজযাততক ম যাদয় তফজ্ঞান  প্রযুতি 

াংতিষ্ট প্রততদমাতগতায নৄযস্কায/পরাপর 

i. আঞ্চতরক   

ii. জাতীয়   

iii. আন্তজযাততক   

৫.২ তফজ্ঞান  প্রযুতি াংতিষ্ট ব্যতিগত দেতায প্রভাণ, শযকড য, তযদাট য ইতযাতদ    

৫.৩ প্রাথী শকন তনদজদক এই নৄযস্কাদযয জন্য তফদফচয ফদর ভদন কদযন (অনতধক ৫০০ ব্দ)    

৫.৪ তো প্রততষ্ঠান প্রধাদনয সুাতযত্র। সুাতয প্রদাদনয শেদত্র তনম্নতরতখত তফলয়গুদরা 

তফদফচনায় শনয়া শমদত াদযিঃ 

       -প্রাথী ইন্সট্রাটয ফা অতববাফদকয তত্ত্বাফধান (সুাযতবন) ছাড়া তনজ শথদক কতটুকু 

তফজ্ঞান/প্রযুতি তফলদয় দে       

       -প্রাথীয তফজ্ঞান/প্রযুতি তনদয় আগ্র, প্রদচষ্টা, অেফায় 

       -ইতযাতদ প্রাতেক তফলয়মূ 

  

৫.৫ তনজ তো প্রততষ্ঠান, শফাড য যীো ফা অন্য শকাদনা গুরুত্বনণ য মূল্যায়দনয পরাপর   

৫.৬ গত ০৩ ফছদয শেণীকদে উতস্থততয ায   

৫.৭ উদ্ভাফনটিয সৃজনীরতায তদক (অনন্য মফতষ্টযমূ) (ফণ যনা অনতধক ৫০০ ব্দ)   

উদয প্রদে তথ্য-উাে এফাং াংযুি কাগজত্র আভায জানাভদত ঠিক। যফতীদত শকাদনা ব্যতযয় তযরতেত দর আদফদনত্র 

ফাততর ফদর গণ্য দফ। 

 

আদফদনকাযীয স্বােয 

আদফদনকাযীয নাভ  

তাতযখ 

 

 

 ফ.     ফদ নয   ফ   www.doict.gov.bd  য    য  র দ  ন   ভ র  ২০২২  য         ফল  ফর    য  য য ভ    দ ন  য   র । 
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শখ যাদর দক ....... আদফদন পযভ (ক্রীড়া) 

(ব্যতিগত আদফদন) 

 

১। উদদ্যাগ/প্রকল্প/ধাযণা/অফদান/অন্যান্য এয তদযানাভ: 

  

২। আদফদদনয শমৌতিকতািঃ (অনতধক ৫০০ ব্দ) 

 

 

৩।     ভ      য  র দ      ছন   ন ? (    দন)        ( )    ≥       ( ) ন  ≥ 

৩.১. ম দ              . দ      য  র  ...………   . দ  য     …………………. …………... 

৪। ব্যতি িতকযত তথ্য: 

      ৪.১.নাভিঃ ………………………………………………………………………….. 

      ৪.২. শািঃ …………………..৪.৩. জন্ম তাতযখ (জন্ম তনফন্ধন নম্বয):………………………...... 

      ৪.৪. শেণী (অেয়নযত দর):…………… …………৪.৫ শযার নম্বযিঃ…………………………. 

      ৪.৬. তো প্রততষ্ঠাদনয নাভ  ঠিকানা (EIIN নম্বয):…..……………………………………… 

      ৪.৭. তোগত শমাগ্যতা (দফ যাচ্চ): ………………………………………………………….. 

      ৪.৮. শপান (মতদ থাদক): ………………………………………………………………… 

             শভাফাইর নম্বযিঃ …………………………………………………………………... 

             ইদভইরিঃ ………………………………………………………………………. 

     ৪.৯. স্থায়ী ঠিকানািঃ…………………………………………………………………….. 

            ………………………………….…...……………………………………… 

 

 

ছতফ 
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৪.১০. ফতযভান ঠিকানািঃ …………………………………………………………………….. 

          .………………………………………………………………………………. 

৫। প্রভাণকমূদয তাতরকািঃ (প্রদয়াজদন াংযুতি প্রদান করুন অথফা তরাংক যফযা করুন) 

  

  ভ  

ন য 

     নয ভ       / 

ভ   

 ভ    

    

  ন ?   /ন  

৫.১ আঞ্চতরক/জাতীয়/আন্তজযাততক ম যাদয় প্রাপ্ত নৄযস্কাদযয 

(ব্যতিগত/দরীয়) াংখ্যা 

i. আঞ্চতরক   

ii. জাতীয়   

iii. আন্তজযাততক   

৫.২ ক্রীড়ায উেয়দন আঞ্চতরক/জাতীয়/আন্তজযাততক শেদত্র দদে/কাম যক্রভ/অফদান (শমভনিঃ 

প্রতেদণ ায়তা, ক্রীড়া াংতিষ্ট উদদ্যাগ গ্রণ ফা আদয়াজন ইতযাতদ) 

  

৫.৩ ফাাংরাদদদয শকাদনা ঐততযফাী  শখরায় াংতিষ্ট তকনা? শমভনিঃ শনৌকা ফাইচ, কাফাতড, ফেভ 

তনদে ইতযাতদ (প্রভাণক) 

  

৫.৪ াংতিষ্ট কতৃযে (শমভনিঃ শজরা/উদজরা ম যাদয় যকাযী ফা স্বীকৃত ক্রীড়া াংস্থা) দত 

সুাতযত্র। সুাতয প্রদাদনয শেদত্র তনম্নতরতখত তফলয়গুদরা তফদফচনায় শনয়া শমদত াদযিঃ 

     -প্রাথী ইন্সট্রাটয ফা শকাদচয তত্ত্বাফধান (সুাযতবন) ছাড়া তনজ শথদক ক্রীড়া তফলদয় 

কতটুকু দে  

     -প্রাথীয ক্রীড়া তনদয় আগ্র, প্রদচষ্টা, অেফায়  

     -ইতযাতদ প্রাতেক তফলয়মূ 

  

৫.৫ াঠ্যক্রভ ফতভূ যত কাম যক্রভ (প্রভাণক)   

৫.৬ তনজ তো প্রততষ্ঠান, শফাড য যীো ফা অন্য শকাদনা গুরুত্বনণ য মূল্যায়দনয পরাপর   

 

উদয প্রদে তথ্য-উাে এফাং াংযুি কাগজত্র আভায জানাভদত ঠিক। যফতীদত শকাদনা ব্যতযয় তযরতেত দর আদফদনত্র 

ফাততর ফদর গণ্য দফ। 

 

আদফদনকাযীয স্বােয 

আদফদনকাযীয নাভ  

তাতযখ 

 

 ফ.     ফদ নয   ফ   www.doict.gov.bd  য    য  র দ  ন   ভ র  ২০২২  য         ফল  ফর    য  য য ভ    দ ন  য   র । 

http://www.doict.gov.bd/
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শখ যাদর দক ....... আদফদন পযভ (   ব ফ ন তফদল চাতদা িে তশু-তকদায) 

(ব্যতিগত আদফদন) 

 

১। উদদ্যাগ/প্রকল্প/ধাযণা/অফদান/অন্যান্য এয তদযানাভ: 

  

২। আদফদদনয শমৌতিকতািঃ (অনতধক ৫০০ ব্দ) 

 

 

৩।     ভ      য  র দ      ছন   ন ? (    দন)        ( )    ≥       ( ) ন  ≥ 

৩.১. ম দ              . দ      য  র  ...………   . দ  য     …………………. …………... 

৪। ব্যতি িতকযত তথ্য: 

      ৪.১.নাভিঃ ………………………………………………………………………….. 

      ৪.২. শািঃ …………………..৪.৩. জন্ম তাতযখ (জন্ম তনফন্ধন নম্বয):………………………...... 

      ৪.৪. শেণী (অেয়নযত দর):…………… …………৪.৫ শযার নম্বযিঃ…………………………. 

      ৪.৬. তো প্রততষ্ঠাদনয নাভ  ঠিকানা (EIIN নম্বয):…..……………………………………… 

      ৪.৭. তোগত শমাগ্যতা (দফ যাচ্চ): ………………………………………………………….. 

      ৪.৮. শপান (মতদ থাদক): ………………………………………………………………… 

             শভাফাইর নম্বযিঃ …………………………………………………………………... 

             ইদভইর  ………………………………………………………………………. 

     ৪.৯. স্থায়ী ঠিকানািঃ…………………………………………………………………….. 

            ………………………………….…...……………………………………… 

 

 

ছতফ 
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৪.১০. ফতযভান ঠিকানািঃ …………………………………………………………………….. 

          .………………………………………………………………………………. 

৫। প্রভাণকমূদয তাতরকািঃ (প্রদয়াজদন াংযুতি প্রদান করুন অথফা তরাংক যফযা করুন) 

  

  ভ  

ন য 

     নয ভ       / 

ভ   

 ভ    

    

  ন ?   /ন  

৫.১ আনুষ্ঠাতনক/অনানুষ্ঠাতনক তো কাম যক্রদভয পরাপর   

৫.২ াঠ্যক্রভ ফতভূ যত কাম যক্রদভ াযদীতা শমভনিঃ াাংস্কৃততক কভ যকাি, ক্রীড়া ইতযাতদ 

(প্রভাণক)  

  

৫.৩ তো কাম যক্রদভ তনয়তভত উতস্থততয ায   

৫.৪ তো প্রততষ্ঠান অথফা ভাদজয শকাদনা ইততফাচক কাদজ ভূতভকা   

৫.৫ সৃজনীর কভ যকাি (প্রভাণক)   

 

 

উদয প্রদে তথ্য-উাে এফাং াংযুি কাগজত্র আভায জানাভদত ঠিক। যফতীদত শকাদনা ব্যতযয় তযরতেত দর আদফদনত্র 

ফাততর ফদর গণ্য দফ। 

 

আদফদনকাযীয স্বােয 

আদফদনকাযীয নাভ  

তাতযখ 

 

 

 

 

 

 

 ফ.     ফদ নয   ফ   www.doict.gov.bd  য    য  র দ  ন   ভ র  ২০২২  য         ফল  ফর    য  য য ভ    দ ন  য   র । 
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শখ যাদর দক ....... আদফদন পযভ (তল্পকরা  াংস্কৃতত) 

(ব্যতিগত আদফদন) 

 

১। উদদ্যাগ/প্রকল্প/ধাযণা/অফদান/অন্যান্য এয তদযানাভ: 

  

২। আদফদদনয শমৌতিকতািঃ (অনতধক ৫০০ ব্দ) 

 

 

৩।     ভ      য  র দ      ছন   ন ? (    দন)        ( )    ≥       ( ) ন  ≥ 

৩.১. ম দ              . দ      য  র  ...………   . দ  য     …………………. …………... 

৪। ব্যতি িতকযত তথ্য: 

      ৪.১.নাভিঃ ………………………………………………………………………….. 

      ৪.২. শািঃ …………………..৪.৩. জন্ম তাতযখ (জন্ম তনফন্ধন নম্বয):………………………….. 

      ৪.৪. শেণী (অেয়নযত দর):…………… …………৪.৫ শযার নম্বযিঃ…………………………. 

      ৪.৬. তো প্রততষ্ঠাদনয নাভ  ঠিকানা (EIIN নম্বয):…..……………………………………… 

      ৪.৭. তোগত শমাগ্যতা (দফ যাচ্চ): ………………………………………………………….. 

      ৪.৮. শপান (মতদ থাদক): ………………………………………………………………… 

             শভাফাইর নম্বযিঃ …………………………………………………………………... 

             ইদভইরিঃ ………………………………………………………………………. 

     ৪.৯. স্থায়ী ঠিকানািঃ…………………………………………………………………….. 

            ………………………………….…...……………………………………… 

 

 

ছতফ 
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৪.১০. ফতযভান ঠিকানািঃ …………………………………………………………………….. 

          .………………………………………………………………………………. 

৫। প্রভাণকমূদয তাতরকািঃ (প্রদয়াজদন াংযুতি প্রদান করুন অথফা তরাংক যফযা করুন) 

  

  ভ  

ন য 

     নয ভ       / 

ভ   

 ভ    

    

  ন ?   /ন  

৫.১ আঞ্চতরক/ জাতীয়/ আন্তজযাততক ম যাদয় তল্পকরা  াংস্কৃতত 

াংতিষ্ট নৄযস্কায/প্রততদমাতগতায পরাপর 

 

i. আঞ্চতরক   

ii. জাতীয়   

iii. আন্তজযাততক   

৫.২ সৃজনীর প্রফন্ধ যচনা/কতফতা যচনা/ভদঞ্চ উস্থান/াাংস্কৃততক কভ যকাি/নৃতযকরা/তল্পকরা 

 অন্যান্য এয অতবজ্ঞতা (প্রভাণক) 

  

৫.৩ াংতিষ্ট কতৃযে (শমভনিঃ শজরা ফা উদজরা ম যাদয়য তল্পকরা  াংস্কৃতত তফলয়ক স্বীকৃত 

একাদডতভ/প্রততষ্ঠান/াংগঠন) দত সুাতযত্র। সুাতয প্রদাদনয শেদত্র তনম্নতরতখত 

তফলয়গুদরা তফদফচনায় শনয়া শমদত াদযিঃ 

      -প্রাথী ইন্সট্রাটয ফা প্রতেদকয তত্ত্বাফধান (সুাযতবন) ছাড়া তনজ শথদক াংতিষ্ট তফলদয় 

(তল্পকরা  াংস্কৃতত) কতটুকু দে 

     -াংতিষ্ট তফলয় তনদয় প্রাথীয আগ্র, প্রদচষ্টা, অেফায় 

     -ইতযাতদ প্রাতেক তফলয়মূ 

  

৫.৪ তনজ তো প্রততষ্ঠান, শফাড য যীো ফা অন্য শকাদনা গুরুত্বনণ য মূল্যায়দনয পরাপর   

৫.৫ গত ০৩ ফছদয শেণীকদে উতস্থততয ায   

উদয প্রদে তথ্য-উাে এফাং াংযুি কাগজত্র আভায জানাভদত ঠিক। যফতীদত শকাদনা ব্যতযয় তযরতেত দর আদফদনত্র 

ফাততর ফদর গণ্য দফ। 

 

আদফদনকাযীয স্বােয 

আদফদনকাযীয নাভ  

তাতযখ 

 

 

 ফ.     ফদ নয   ফ   www.doict.gov.bd  য    য  র দ  ন   ভ র  ২০২২  য         ফল  ফর    য  য য ভ    দ ন  য   র । 

http://www.doict.gov.bd/
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শখ যাদর দক ....... আদফদন পযভ (ক্ষুদদ শপ্রাগ্রাভায) 

(ব্যতিগত আদফদন) 

 

১। উদদ্যাগ/প্রকল্প/ধাযণা/অফদান/অন্যান্য এয তদযানাভ: 

  

২। আদফদদনয শমৌতিকতািঃ (অনতধক ৫০০ ব্দ) 

 

 

৩।     ভ      য  র দ      ছন   ন ? (    দন)        ( )    ≥       ( ) ন  ≥ 

৩.১. ম দ              . দ      য  র  ...………   . দ  য     …………………. …………... 

৪। ব্যতি িতকযত তথ্য: 

      ৪.১.নাভিঃ ………………………………………………………………………….. 

      ৪.২. শািঃ …………………..৪.৩. জন্ম তাতযখ (জন্ম তনফন্ধন নম্বয):………………………….. 

      ৪.৪. শেণী (অেয়নযত দর):…………… …………৪.৫ শযার নম্বযিঃ…………………………. 

      ৪.৬. তো প্রততষ্ঠাদনয নাভ  ঠিকানা (EIIN নম্বয):…..……………………………………… 

      ৪.৭. তোগত শমাগ্যতা (দফ যাচ্চ): ………………………………………………………….. 

      ৪.৮. শপান (মতদ থাদক): ………………………………………………………………… 

             শভাফাইর নম্বযিঃ …………………………………………………………………... 

             ইদভইরিঃ ………………………………………………………………………. 

     ৪.৯. স্থায়ী ঠিকানািঃ…………………………………………………………………….. 

            ………………………………….…...……………………………………… 

 

 

ছতফ 
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৪.১০. ফতযভান ঠিকানািঃ …………………………………………………………………….. 

          .………………………………………………………………………………. 

৫। প্রভাণকমূদয তাতরকািঃ (প্রদয়াজদন াংযুতি প্রদান করুন অথফা তরাংক যফযা করুন) 

  

  ভ  

ন য 

     নয ভ       / 

ভ   

 ভ    

    

  ন ?   /ন  

৫.১ আঞ্চতরক/জাতীয়/আন্তজযাততক ম যাদয় শপ্রাগ্রাতভাং াংতিষ্ট 

নৄযস্কায/প্রততদমাতগতায পরাপর 

i. আঞ্চতরক   

ii. জাতীয়  

iii. আন্তজযাততক  

৫.২ শপ্রাগ্রাতভাং াংতিষ্ট ব্যতিগত দেতা, শমভনিঃ তফতবে শপ্রাগ্রাতভাং প্ল্যাটপদভ য ভাধান কযা 

ভস্যায াংখ্যা, অনরাইদন থাকা শকাড/প্রদজট তযদাতজটতয (শমভনিঃ Git), ম্যাথ 

/অযানারাইটিকযার তস্কদরয প্রভাণ ইতযাতদ।  

  

৫.৩ প্রাথী শকন ভদন কদযন শম তততন এই নৄযস্কাদযয জন্য উযুি (অনতধক ৫০০ ব্দ)   

৫.৪ তটি কদ যাদযদনয শেদত্র শপ্রাগ্রাভায (দজরা আইতটি অতপায) কতৃযক প্রদদয়  শজরা 

প্রাক কতৃযক পযয়াড যকৃত এফাং  উদজরায শেদত্র কাযী শপ্রাগ্রাভায (উদজরা 

আইতটি অতপায) কতৃযক প্রদদয়  উদজরা তনফ যাী অতপায কতৃযক পযয়াড যকৃত 

সুাতযত্র। সুাতয প্রদাদনয শেদত্র তনম্নতরতখত তফলয়গুদরা তফদফচনায় শনয়া শমদত াদযিঃ 

     -প্রাথী ইন্সট্রাটয ফা শকাদচয তত্ত্বাফধান (সুাযতবন) ছাড়া তনজ শথদক শপ্রাগ্রাতভাং তফলদয় 

কতটুকু দে 

    -শপ্রাগ্রাতভাং তনদয় প্রাথীয আগ্র, প্রদচষ্টা, অেফায় 

    -ইতযাতদ প্রাতেক তফলয়মূ 

  

৫.৫ তনজ তো প্রততষ্ঠান, শফাড য যীো ফা অন্য শকাদনা গুরুত্বনণ য মূল্যায়দনয পরাপর   

৫.৬ গত ০৩ ফছদয শেণীকদে উতস্থততয ায   

 

উদয প্রদে তথ্য-উাে এফাং াংযুি কাগজত্র আভায জানাভদত ঠিক। যফতীদত শকাদনা ব্যতযয় তযরতেত দর আদফদনত্র 

ফাততর ফদর গণ্য দফ। 

 

আদফদনকাযীয স্বােয 

আদফদনকাযীয নাভ 

তাতযখ 

 ফ.     ফদ নয   ফ   www.doict.gov.bd  য    য  র দ  ন   ভ র  ২০২২  য         ফল  ফর    য  য য ভ    দ ন  য   র । 

http://www.doict.gov.bd/
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শখ যাদর দক ....... আদফদন পযভ (ক্ষুদদ উদ্ভাফক) 

(ব্যতিগত আদফদন) 

 

১। উদদ্যাগ/প্রকল্প/ধাযণা/অফদান/অন্যান্য এয তদযানাভ: 

  

২। আদফদদনয শমৌতিকতািঃ (অনতধক ৫০০ ব্দ) 

 

 

৩।     ভ      য  র দ      ছন   ন ? (    দন)        ( )    ≥       ( ) ন  ≥ 

৩.১. ম দ              . দ      য  র  ...………   . দ  য     …………………. …………... 

৪। ব্যতি িতকযত তথ্য: 

      ৪.১.নাভিঃ ………………………………………………………………………….. 

      ৪.২. শািঃ …………………..৪.৩. জন্ম তাতযখ (জন্ম তনফন্ধন নম্বয):………………………….. 

      ৪.৪. শেণী (অেয়নযত দর):…………… …………৪.৫ শযার নম্বযিঃ…………………………. 

      ৪.৬. তো প্রততষ্ঠাদনয নাভ  ঠিকানা (EIIN নম্বয):…..……………………………………… 

      ৪.৭. তোগত শমাগ্যতা (দফ যাচ্চ): ………………………………………………………….. 

      ৪.৮. শপান (মতদ থাদক): ………………………………………………………………… 

             শভাফাইর নম্বযিঃ …………………………………………………………………... 

             ইদভইরিঃ ………………………………………………………………………. 

     ৪.৯. স্থায়ী ঠিকানািঃ…………………………………………………………………….. 

            ………………………………….…...……………………………………… 

 

 

ছতফ 
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৪.১০. ফতযভান ঠিকানািঃ …………………………………………………………………….. 

          .………………………………………………………………………………. 

৫। প্রভাণকমূদয তাতরকািঃ (প্রদয়াজদন াংযুতি প্রদান করুন অথফা তরাংক যফযা করুন) 

  

  ভ  

ন য 

     নয ভ       / 

ভ   

 ভ    

    

  ন ?   /ন  

৫.১ উদ্ভাফনটিয সৃজনীরতায তদক (অনন্য মফতষ্টযমূ) (ফণ যনা অনতধক ৫০০ ব্দ)   

৫.২ উদ্ভাফনটিয ম্ভাব্য আতথ যক মূল্যভান  (ফণ যনা অনতধক ৫০০ ব্দ)   

৫.৩ উদ্ভাফনটিয ভােদভ শকান তফদ্যভান ভস্যা ভাধাদন ভূতভকা (ফণ যনা অনতধক ৫০০ ব্দ)   

৫.৪ উদ্ভাফনটি শটকই এফাং শযতপ্ল্দকফর তকনা? (ফণ যনা অনতধক ৫০০ ব্দ)   

৫.৫ ফাাংরাদদদয ভাজ ব্যফস্থায াদথ াভঞ্জস্যনণ যতা  (ফণ যনা অনতধক ৫০০ ব্দ)   

৫.৬ উদ্ভাফনটিয উস্থানা   

৫.৭ প্রাথী শকন ভদন কদযন শম তততন এই নৄযস্কাদযয জন্য উযুি (অনতধক ৫০০ ব্দ)   

৫.৮ তটি কদ যাদযদনয শেদত্র শপ্রাগ্রাভায (দজরা আইতটি অতপায) কতৃযক প্রদদয়  শজরা 

প্রাক কতৃযক পযয়াড যকৃত এফাং  উদজরায শেদত্র কাযী শপ্রাগ্রাভায (উদজরা আইতটি 

অতপায) কতৃযক প্রদদয়  উদজরা তনফ যাী অতপায কতৃযক পযয়াড যকৃত সুাতযত্র। 

সুাতয প্রদাদনয শেদত্র তনম্নতরতখত তফলয়গুদরা তফদফচনায় শনয়া শমদত াদযিঃ 

   -প্রাথী ইন্সট্রাটয ফা অতববাফদকয তত্ত্বাফধান (সুাযতবন) ছাড়া তনজ শথদক উদ্ভাফদন 

কতটুকু দে    

   -প্রাথীয উদ্ভাফন তনদয় আগ্র, প্রদচষ্টা, অেফায় 

   -ইতযাতদ প্রাতেক তফলয়মূ 

  

৫.৯ গত ০৩ ফছদয শেণীকদে উতস্থততয ায   

উদয প্রদে তথ্য-উাে এফাং াংযুি কাগজত্র আভায জানাভদত ঠিক। যফতীদত শকাদনা ব্যতযয় তযরতেত দর আদফদনত্র 

ফাততর ফদর গণ্য দফ। 

 

আদফদনকাযীয স্বােয 

আদফদনকাযীয নাভ  

তাতযখ 

 ফ.     ফদ নয   ফ   www.doict.gov.bd  য    য  র দ  ন   ভ র  ২০২২  য         ফল  ফর    য  য য ভ    দ ন  য   র । 

http://www.doict.gov.bd/
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শখ যাদর দক ....... আদফদন পযভ (ক্ষুদদ শরখক) 

(ব্যতিগত আদফদন) 

 

১। উদদ্যাগ/প্রকল্প/ধাযণা/অফদান/অন্যান্য এয তদযানাভ: 

  

২। আদফদদনয শমৌতিকতািঃ (অনতধক ৫০০ ব্দ) 

 

 

৩।     ভ      য  র দ      ছন   ন ? (    দন)        ( )    ≥       ( ) ন  ≥ 

৩.১. ম দ              . দ      য  র  ...………   . দ  য     …………………. …………... 

৪। ব্যতি িতকযত তথ্য: 

      ৪.১.নাভিঃ ………………………………………………………………………….. 

      ৪.২. শািঃ …………………..৪.৩. জন্ম তাতযখ (জন্ম তনফন্ধন নম্বয):………………………….. 

      ৪.৪. শেণী (অেয়নযত দর):…………… …………৪.৫ শযার নম্বযিঃ…………………………. 

      ৪.৬. তো প্রততষ্ঠাদনয নাভ  ঠিকানা (EIIN নম্বয):…..……………………………………… 

      ৪.৭. তোগত শমাগ্যতা (দফ যাচ্চ): ………………………………………………………….. 

      ৪.৮. শপান (মতদ থাদক): ………………………………………………………………… 

             শভাফাইর নম্বযিঃ …………………………………………………………………... 

             ইদভইরিঃ ………………………………………………………………………. 

     ৪.৯. স্থায়ী ঠিকানািঃ…………………………………………………………………….. 

            ………………………………….…...……………………………………… 

 

 

ছতফ 
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৪.১০. ফতযভান ঠিকানািঃ …………………………………………………………………….. 

          .………………………………………………………………………………. 

৫। প্রভাণকমূদয তাতরকািঃ (প্রদয়াজদন াংযুতি প্রদান করুন অথফা তরাংক যফযা করুন) 

  

  ভ  

ন য 

     নয ভ       / 

ভ   

 ভ    

    

  ন ?   /ন  

৫.১ তরতখত প্রকানায াংখ্যা  ফণ যনা (জাতীয়/ আন্তজযাততক তত্রকা, ফই/ম্যাগাতজন)   

৫.২ জাতীয়  আন্তজযাততক ম যাদয় প্রাপ্ত নৄযস্কাদযয 

াংখ্যা এফাং ফণ যনা 

জাতীয়   

আন্তজযাততক  

৫.৩ জাতীয় ও আন্তজযাততক ম যাদয় তডতজটার তভতডয়ায় 

প্রকানায াংখ্যা 

জাতীয়   

আন্তজযাততক   

৫.৪ তনজ তো প্রততষ্ঠান, শফাড য যীো ফা অন্য শকাদনা গুরুত্বনণ য মূল্যায়দনয পরাপর   

৫.৫ গত ০৩ ফছদয শেণীকদে উতস্থততয ায   

 

উদয প্রদে তথ্য-উাে এফাং াংযুি কাগজত্র আভায জানাভদত ঠিক। যফতীদত শকাদনা ব্যতযয় তযরতেত দর আদফদনত্র 

ফাততর ফদর গণ্য দফ। 

 

আদফদনকাযীয স্বােয 

আদফদনকাযীয নাভ  

তাতযখ 
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শখ যাদর দক ....... আদফদন পযভ (তডতজটার স্কুর) 

(প্রাততষ্ঠাতনক আদফদন) 

 

১। উদদ্যাগ/প্রকল্প/ধাযণা/অফদান এয তদযানাভিঃ 

 

২। আদফদদনয শমৌতিকতািঃ (অনতধক ৫০০ ব্দ) 

 

 

৩।     ভ      য  র দ      ছ   ন ? (    দন)        ( )    ≥       ( ) ন  ≥ 

৩.১. ম দ              . দ      য  র  ...………   . দ  য     …………………. …………...      

৪। প্রততষ্ঠান িতকযত তথ্যিঃ 

৪.১    প্রতিষ্ঠানের োম (EIIN েম্বরসহ):............................................................................................. 

৪.২    ঠিকাোাঃ............................................................................................................................... 

৪.৩    প্রতিষ্ঠানের ওনেবসাইটাঃ............................................................................................. .............. 

৫। প্রততষ্ঠাদনয দে আদফদনকাযীয (প্রততষ্ঠান প্রধান) তথ্য: 

      ৫.১. নাভিঃ …………………………………………………………………………. 

      ৫.২. শািঃ ………………………………………………………………………… 

      ৫.৩. দতফিঃ ………………………………………………………………………... 

      ৫.৪. তোগত শমাগ্যতা (দফ যাচ্চ): ………………………………………………………….. 

      ৫.৫. শপান (দাপ্ততযক): …………………………………………………………………. 

               আফাতকিঃ …………………………………………………………………….. 

               পযাি নম্বযিঃ …………………………………………………………………… 

 

 

ছতফ 
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               শভাফাইর নম্বযিঃ …………………………………………………………………. 

                ইদভইরিঃ …………………………………………………………………….. 

        ৫.৬. স্থায়ী ঠিকানািঃ ..…………………………………………………………………. 

              ..……………………………………………………………………………. 

        ৫.৭. ফতযভান ঠিকানািঃ………...……………………………………………………….. 

              ..……………………………………………………………………………. 

৬। প্রভাণকমূিঃ (প্রদয়াজদন াংযুতি প্রদান করুন অথফা তরাংক যফযা করুন) 

  ভ  

ন য 

     নয ভ       / 

ভ   

 ভ    

      ন ? 

  /ন  

৬.১ স্কুদর তফদ্যভান তোথী  তডতজটার 

তযদা য, শমভনিঃ তোথী/ 

কতিউটায, ইন্টাযদনট ব্যািউইথ, 

ভাতল্টতভতডয়া প্রদজটয/ক্লা, 

তপ্রন্টায, দয়ফকযাভ ইতযাতদ।  

 

( র       ভ     ফ  ) 

 

স্কুদরয ফ যদভাট তোথীয াংখ্যা   

প্রততজন তোথী প্তাদ গদড় কত ঘণ্টা তডতজটার 

তযদা য (শমভনিঃ কতিউটায, ইন্টাযদনট) ব্যফায 

কদয 

 

কতটি শেণীকদেয জন্য গদড় একটি কদয 

ভাতল্টতভতডয়া প্রদজটয ফা ভজাতীয় তডতজটার 

প্রযুতি ব্যফায দয় থাদক 

 

তডতজটার তযদা য মূ যেণাদফেদণয জন্য গৃীত 

কাম যক্রভ  তনদয়াতজত শরাদকয াংখ্যা (শমভনিঃ ল্যাফ 

অযাদটদিন্ট ) 

 

ফছদয গদড় কতফায াইফায তনযাোমূরক প্রতেণ, 

কভ যসূতচ ও দচতনতামূরক কাম যক্রভ গ্রণ কযা 

দয়দছ 

 

ফছদয শপ্রাগ্রাতভাং/আইটি/তডতজটার প্রযুতি তফলয়ক 

গদড় কতগুদরা প্রততদমাতগতায আদয়াজন কযা দয়দছ 

 

৬.২ প্রততষ্ঠানটিয ারনাগাদকৃত তনজস্ব দয়ফাইট যদয়দছ তকনা? (প্রভাণক)   

৬.৩ স্কুর তযচারনায় তডতজটার প্রযুতিয ব্যফায   

৬.৪ আইতটি জ্ঞান িে তেদকয াংখ্যা (প্রভাণক)   

৬.৫ াঠদাদনয শেদত্র ব্যফহৃত তডতজটার কনদটদন্টয াংখ্যা   
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৬.৬ স্কুর কতৃযে শকন ভদন কদযন শম তাদদয স্কুরটি একটি তডতজটার স্কুর (অনতধক ৫০০ ব্দ)   

৬.৭ স্কুদরয তোথী ফা তেক কতৃযক তডতজটার কাম যক্রদভয জন্য স্বীকৃতত ফা অজযন    

৬.৮ তটি কদ যাদযদনয শেদত্র শপ্রাগ্রাভায (দজরা আইতটি অতপায) কতৃযক প্রদদয়  শজরা 

প্রাক কতৃযক পযয়াড যকৃত এফাং  উদজরায শেদত্র কাযী শপ্রাগ্রাভায (উদজরা 

আইতটি অতপায) কতৃযক প্রদদয়  উদজরা তনফ যাী অতপায কতৃযক পযয়াড যকৃত 

সুাতযত্র। সুাতয প্রদাদনয শেদত্র তনম্নতরতখত তফলয়গুদরা তফদফচনায় শনয়া শমদত াদযিঃ 

       -প্রততজন তোথী প্তাদ গদড় কত ঘণ্টা তডতজটার তযদা য (শমভনিঃ কতিউটায, 

ইন্টাযদনট) ব্যফায কদয 

       -কতটি শেণীকদেয জন্য গদড় অন্তত একটি কদয ভাতল্টতভতডয়া প্রদজটয ফা ভজাতীয় 

তডতজটার প্রযুতি ব্যফায দয় থাদক 

       - কতটি াইফায তনযাোমূরক প্রতেণ, কভ যসূতচ, দচতনতামূরক কাম যক্রভ গ্রণ কযা 

দয়দছ 

       -ফছদয শপ্রাগ্রাতভাং/আইটি/তডতজটার প্রযুতি তফলয়ক গদড় কতগুদরা প্রততদমাতগতায 

আদয়াজন কযা দয়দছ 

       -আইটি ক্লাফ, শপ্রাগ্রাতভাং ক্লাফ, তডতজটার ক্লাফ আদছ তকনা 

  

উদয প্রদে তথ্য-উাে এফাং াংযুি কাগজত্র আভায জানাভদত ঠিক। যফতীদত শকাদনা ব্যতযয় তযরতেত দর আদফদনত্র 

ফাততর ফদর গণ্য দফ। 

 

আদফদনকাযীয স্বােয 

আদফদনকাযীয নাভ (প্রততষ্ঠাদনয দে) 

তাতযখ 
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শখ যাদর দক ....... আদফদন পযভ (তডতজটার এতিদরন্স) 

(প্রাততষ্ঠাতনক আদফদন) 

  

১। উদদ্যাগ/প্রকল্প/ধাযণা/অফদান এয তদযানাভিঃ 

২। আদফদদনয শমৌতিকতািঃ (অনতধক ৫০০ ব্দ) 

 

৩।     ভ      য  র দ      ছ   ন ? (    দন)        ( )    ≥       ( ) ন  ≥ 

৩.১. ম দ              . দ      য  র  ...………   . দ  য     …………………. …………...      

৪। প্রততষ্ঠান িতকযত তথ্যিঃ 

৪.১    প্রতিষ্ঠানের োম (EIIN েম্বরসহ):.............................................................................................. 

৪.২    ঠিকাোাঃ............................................................................................................................... 

৪.৩    প্রতিষ্ঠানের ওনেবসাইটাঃ...........................................................................................................  

৫। প্রততষ্ঠাদনয দে আদফদনকাযীয (প্রততষ্ঠান প্রধান) তথ্য: 

      ৫.১. নাভিঃ …………………………………………………………………………. 

      ৫.২. শািঃ ………………………………………………………………………… 

      ৫.৩. দতফিঃ ………………………………………………………………………... 

      ৫.৪. তোগত শমাগ্যতা (দফ যাচ্চ): ………………………………………………………….. 

      ৫.৫. শপান (দাপ্ততযক): …………………………………………………………………. 

               আফাতকিঃ …………………………………………………………………….. 

               পযাি নম্বযিঃ …………………………………………………………………… 

               শভাফাইর নম্বযিঃ …………………………………………………………………. 

                ইদভইরিঃ …………………………………………………………………….. 

 

 

ছতফ 
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        ৫.৬. স্থায়ী ঠিকানািঃ ..…………………………………………………………………. 

              ..……………………………………………………………………………. 

        ৫.৭. ফতযভান ঠিকানািঃ………...……………………………………………………….. 

              ..……………………………………………………………………………. 

৬। প্রভাণকমূিঃ (প্রদয়াজদন াংযুতি প্রদান করুন অথফা তরাংক যফযা করুন) 

  ভ  

ন য 

     নয ভ       / 

ভ   

 ভ    

    

  ন ?   /ন  

৬.১ তডতজটার প্রযুতি ব্যফায কদয মততয কযা ণ্য ফা শফায উকাতযতা  কাম যকাতযতা 

(শডদভা)        

  

৬.২ ণ্য/শফায ইদনাদবন ফা উদ্ভাফনী তদক (ফণ যনা অনতধক ৫০০ ব্দ)   

৬.৩ ণ্য ফা শফা গ্রীতায ডাটা ব্যফস্থানা। শমভনিঃ শগানীয়তা (প্রাইদবত) যো কযা, 

ডাটাদট অতধকতয তফ  লণ ফা গদফলণায জন্য উন্মুি  উযুি (শমভনিঃ ঠিক পযম্যাট, 

এতআই ইতযাতদ) যাখা   

  

৬.৪ আদফদনকাযী প্রততষ্ঠান শকন ভদন কদয শম      ন   নৄযস্কাদযয জন্য উযুি (অনতধক 

৫০০ ব্দ) 

  

৬.৫ ণ্য/শফায প্রবাফ ফা ব্যতপ্ত (শমভনিঃ একটি তনতদ যষ্ট এতযয়া ফা শগাত্র, নাতক াযাদদ )   

৬.৬ উকাযদবাগীয াংখ্যা (প্রভাণক)   

৬.৭ উদ্ভাফনটি শটকই এফাং শযতপ্ল্দকফর তকনা? (ফণ যনা অনতধক ৫০০ ব্দ)   

৬.৮ জাতীয় এফাং আন্তজযাততক ম যাদয় স্বীকৃতত যদয়দছ তকনা? (প্রভাণক ফণ যনা) (অনতধক ৫০০ 

ব্দ) 

  

উদয প্রদে তথ্য-উাে এফাং াংযুি কাগজত্র আভায জানাভদত ঠিক। যফতীদত শকাদনা ব্যতযয় তযরতেত দর আদফদনত্র 

ফাততর ফদর গণ্য দফ। 

 

আদফদনকাযীয স্বােয 

আদফদনকাযীয নাভ (প্রততষ্ঠাদনয দে) 

তাতযখ   
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