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শশখ রাদসল পেক নীততমালা ২০২২ 

১. পটভূতমিঃ 

স্বাধীনতার মহান স্থপতত, সব যকাদলর সব যদেষ্ঠ বাঙাতল জাততর তপতা বঙ্গবন্ধু শশখ মুতজবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শশখ ফতজলাতুদেছা 

মুতজদবর কতনষ্ঠ পুত্র শশখ রাদসল ১৮ অদটাবর ১৯৬৪ সাদল জন্মগ্রহণ কদরন। মাত্র সাত বছর বয়দস ১৯৭১ সাদল মহান মুতিযুদ্ধ 

িলাকাদল শশখ রাদসল তাঁর মা, দুই শবান শশখ হাতসনা ও শশখ শরহানাসহ পতরবাদরর অন্য সেস্যদের সদে ধানমতি ১৮ নম্বর সড়দকর 

একটি বাতড়দত বতি জীবন কাটিদয়দছন। ইউতনভাতস যটি ল্যাবদরটতর স্কুল    কদলদজর িতুর্ য শেতণর ছাত্র শশখ রাদসল ১৯৭৫ সাদলর 

১৫ আগস্ট বব যর ঘাতক িদক্রর তনম যম বুদলদট বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতাসহ পতরবাদরর অন্য সেস্যদের সদে প্রাণ হারান। মাত্র ১০ বছদরর 

তশশু শশখ রাদসদলর এই তনম যম হৃেয়তবোরক হতযাকাণ্ড ১৫ আগদস্টর কলঙ্কময় কাদলা রাতদক অতধকতর কলতঙ্কত কদরদছ।  

বঙ্গবন্ধু শশখ মুতজবুর রহমাদনর স্বদের শসানার বাাংলা গড়ার লদেয মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শশখ হাতসনার বতলষ্ঠ শনতৃদত্ব ২০৪১ সাদলর 

মদে বাাংলাদেশদক উেত তবদের সাতরদত অন্তর্ভ যিকরদণ এবাং বাাংলাদেশ শেল্টা প্ল্যান ২১০০ (BDP 2100) বাস্তবায়দন সরকার 

তনরলসভাদব কাজ করদছ। এরই ধারাবাতহকতায় শেশব্যাপী আইতসটি তশোর প্রসাদর তথ্য ও শ াগাদ াগ প্রযুতি অতধেপ্তর কতৃযক 

তবতভে তশো প্রততষ্ঠাদন স্থাতপত কতিউটার ল্যাবগুদলাদক শশখ রাদসদলর স্মরদণ ‘শশখ রাদসল তেতজটাল ল্যাব’ নাদম নামকরণ করা 

হদয়দছ;  া একটি যুগান্তকারী পেদেপ। শেদশর তৃণমূল প যাদয় তশোর্ীদের আইতসটি জ্ঞান সম্প্রসারণ ও েে মানব সিে তহদসদব 

গদড় শতালার পাশাপাতশ শশখ রাদসদলর অমর স্মৃতত তশশু-তকদশারদের মাদে জাগ্রত করদছ শশখ রাদসল তেতজটাল ল্যাব।  

প্রততবছর ১৮ অদটাবর শশখ রাদসল তেবস পালদনর মােদম ভতবষ্যৎ বাাংলাদেদশর কণ যধার তর্া বতযমান প্রজদন্মর তশোর্ী/তশশু-

তকদশারদেরদক উেত বাাংলাদেদশর নাগতরক তহদসদব প্রতততষ্ঠত করার প্রতযদয় তাদের মাদে শশখ রাদসদলর স্মৃতত অম্লান র্াকদব। শশখ 

রাদসল তছদলন তশশুদের বন্ধু ও গরীব দুিঃখী মানুদষর সাহায্যকারী। আতযমানবতার শসবাই তছল তাঁর জীবদনর ব্রত ও উদেশ্য।   

আগামীর বাাংলাদেশদক শনতৃত্ব োদন শশখ রাদসদলর েীপ্ত প্রতযয়দক হৃেদয় ধারণ কদর তশশুরা বঙ্গবন্ধুর স্বদের শসানার বাাংলা গড়ার 

শতিদত বলীয়ান হদব। জাতীয় ও আন্তজযাততক তেবস পালন সাংক্রান্ত মতন্ত্রপতরষে তবভাদগর 'শশখ রাদসল তেবস'-শক 'ক' শেতণর্ভি 

তেবস তহদসদব অন্তর্ভ যিকরদণর তসদ্ধান্ত শমাতাদবক প্রততবছর শশখ রাদসল পেক প্রোন করার তনতমত্ত 'শশখ রাদসল পেক নীততমালা 

২০২২’ প্রণয়ন করা হদলা। 
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২.          ও       

           ২.১.            এ নীততমালা শশখ রাদসল পেক নীততমালা ২০২২ নাদম অতভতহত হদব। 

           ২.২. সাংজ্ঞািঃ 

(১) 'ব্যতি':      বলদত অনূর্ধ্য ১৮ বছর বয়সী বাাংলাদেশী তশশু-তকদশার; 

(২) ‘তশোর্ী’:        বলদত সদব যাচ্চ উচ্চ মােতমক বা সমপ যাদয়র বাাংলাদেশী তশোর্ী; 

(৩) 'প্রততষ্ঠান':        বলদত তশশু-তকদশারদের তশো/উেয়ন এর সাদর্ সিৃি সরকাতর/শবসরকাতর 

বাাংলাদেশী প্রততষ্ঠান;  

(৪) ‘কতৃযপে’:    প  বলদত তথ্য ও শ াগাদ াগ প্রযুতি তবভাগ; এবাং 

(৫) ‘    ’:                ও                     ; 

(৬) ‘              ’:                        -       দ       /                    

                                       প              /                             

        ।  

৩.       

তশশু-তকদশার এবাং তাদের উেয়দনর সাদর্ সিৃি প্রততষ্ঠানদক অনুদপ্ররণা, উৎসাহ ও উেীপনা শ াগাদনা এবাং স্বীকৃতত প্রোদনর লদেয 

      প      তবতভে শেদত্র শসরা ব্যতি ও প্রততষ্ঠানদক শশখ রাদসল পেক প্রোন করা। 

৪. পুরস্কার প্রোদনর শেত্রসমূহিঃ 

       ৪.১. তশো (ব্যতি) 

       ৪.২. তবজ্ঞান ও প্রযুতি (ব্যতি)  

       ৪.৩. ক্রীড়া (ব্যতি) 

       ৪.৪.          তবদশষ িাতহোসিে তশশু-তকদশার (ব্যতি) 

       ৪.৫. তশল্পকলা ও সাংস্কৃতত (ব্যতি)  

       ৪.৬. ক্ষুদে শপ্রাগ্রামার (ব্যতি) 

       ৪.৭.   দ উদ্ভাবক (ব্যতি) 

       ৪.৮. ক্ষুদে শলখক (ব্যতি) 

       ৪.৯. তেতজটাল স্কুল (প্রততষ্ঠান)  

       ৪.১০. তেতজটাল এতিদলন্স (প্রততষ্ঠান) 

৫. পুরস্কাদরর তববরণিঃ 

   ৫.১. জাতীয় প যাদয় অনুদেে-৪ এ বতণ যত ১০টি শেদত্র পুরস্কার প্রোন করা হদব।   

   ৫.২. পুরস্কার তহদসদব অনন্য পেক, সম্মাননা সনে ও উেতমাদনর ল্যাপটপ প্রোন করা হদব।  

ক) ব্যতিগত অবোদনর শেদত্র পেক (১৮ কযাদরদটর ১ ভতর স্বণ য/ ১১.৬৬ গ্রাম ওজন),  সম্মাননাপত্র ও উেতমাদনর  

ল্যাপটপ প্রোন করা হদব। 
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খ) প্রাততষ্ঠাতনক অবোদনর শেদত্র পেক (১৮ কযাদরদটর ১ ভতর স্বণ য/ ১১.৬৬ গ্রাম ওজন), সম্মাননাপত্র ও উেতমাদনর 

ল্যাপটপ প্রোন করা হদব। 

   ৫.৩. সরকার/কতৃযপে তনব যাহী আদেদশর মােদম পুরস্কাদরর পতরমাণ হ্রাস/বৃতদ্ধ     ধ   প       করদত পারদব। 

   ৫.৪ পুরস্কার প্রোদনর শেদত্র সরকাদরর আতর্ যক তবতধ-তবধান অনুসরণপূব যক পুরস্কার প্রোন করা হদব। 

 

৬.        দ                

পুরস্কার সাংক্রান্ত কা যক্রদমর ব্যয় তনব যাদহর  জন্য তথ্য ও শ াগাদ াগ প্রযুতি তবভাগ এর বাদজদট বরাে তনধ যাতরত র্াকদব। 

 

৭.          

৭.১.                   তথ্য ও শ াগাদ াগ প্রযুতি তবভাদগর আওতাধীন তথ্য ও শ াগাদ াগ প্রযুতি অতধেপ্তর 'শশখ রাদসল পেক 

নীততমালা ২০২২' এর বাস্তবায়নকারী প্রততষ্ঠান তহদসদব োতয়ত্ব পালন করদব। 

৭.২                 পুরস্কার প্রোন সাংক্রান্ত কা যক্রম বাস্তবায়দনর সময়সূতি তনম্নরূপ হদব: 

           

   দ  আহ্বান/তবজ্ঞতপ্ত প্রকাশ ২৫ মাি য-৩১ মাি য 

আদবেন োতখল ০১ এতপ্রল- ৩০ এতপ্রল 

 ািাই-বাছাই কতমটি কতৃযক বাছাইকরণ ১ শম - ৩০ জুন 

মূল্যায়ন কতমটি কতৃযক মূল্যায়ন কা যক্রম সিেকরণ ০১ জুলাই- ৩১ আগস্ট 

শকন্দ্রীয় কতমটি কতৃযক চূড়ান্তকরণ ০১ শসদেম্বর - ৩০ শসদেম্বর 

শঘাষণা ১৮ অদটাবর 

 

৮. মদনানয়ন প্রতক্রয়ািঃ 

৮.১.    দ        ব্যতি এবাং প্রততষ্ঠানদক  র্া র্ভাদব   ধ       অনলাইন ফরম পূরদণর মােদম    দ  দ     করদত হদব।   

 

৮.২.       

ততনটি কতমটির মােদম পুরস্কার মদনানয়ন প্রতক্রয়া সিে করা হদব। কতমটিসমূহ  র্াক্রদমিঃ  

১.  ািাই-বাছাই কতমটি 

২. মূল্যায়ন কতমটি ও   

৩. শকন্দ্রীয় কতমটি।   
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৮.২.১.  ািাই-বাছাই কতমটি (শজযষ্ঠতার তভতত্তদত নয়): 

১. অতততরি মহাপতরিালক, তথ্য ও শ াগাদ াগ প্রযুতি অতধেপ্তর                           -সভাপতত 

২. পতরিালক, অর্ য ও প্রশাসন, তথ্য ও শ াগাদ াগ প্রযুতি অতধেপ্তর                       -সেস্য   

৩. পতরিালক, পতরকল্পনা ও উেয়ন, তথ্য ও শ াগাদ াগ প্রযুতি অতধেপ্তর                 -সেস্য 

৪. উপসতিব, আইতসটি প্রদমাশন শাখা, তথ্য ও শ াগাদ াগ প্রযুতি তবভাগ                 -সেস্য 

৫. তসদস্টমস ম্যাদনজার, তথ্য ও শ াগাদ াগ প্রযুতি অতধেপ্তর                              -সেস্য 

৬. প্রতততনতধ, বাাংলাদেশ কতিউটার কাউতন্সল, তথ্য ও শ াগাদ াগ প্রযুতি তবভাগ (শগ্রে-৬ বা তদুর্ধ্য কম যকতযা)    -সেস্য 

৭. প্রতততনতধ, বাাংলাদেশ হাই-শটক পাকয কতৃযপে, তথ্য ও শ াগাদ াগ প্রযুতি তবভাগ (শগ্রে-৬ বা তদুর্ধ্য কম যকতযা) -সেস্য 

৮. প্রতততনতধ, তেতজটাল তসতকউতরটি এদজতন্স, তথ্য ও শ াগাদ াগ প্রযুতি তবভাগ (শগ্রে-৬ বা তদুর্ধ্য কম যকতযা)      -সেস্য 

৯. প্রতততনতধ, ইদলক্ট্রতনক স্বাের সাটি যতফদকট প্রোনকারী কতৃযপদের তনয়ন্ত্রদকর কা যালয়, তথ্য ও শ াগাদ াগ 

প্রযুতি তবভাগ (শগ্রে-৬ বা তদুর্ধ্য কম যকতযা) 

-সেস্য 

১০.       ধ,      শপ্রাগ্রাম (শগ্রে-৬ বা তদুর্ধ্য কম যকতযা)    -সেস্য 

১১. উপ-পতরিালক, পতরকল্পনা ও উেয়ন, তথ্য ও শ াগাদ াগ প্রযুতি অতধেপ্তর                     -সেস্য 

১২. উপ-পতরিালক, প্রশাসন, তথ্য ও শ াগাদ াগ প্রযুতি অতধেপ্তর                            -সেস্য সতিব 

কম যপতরতধিঃ 

(ক)             -  ছ          প            ; 

( )  ািাই-বাছাই কা যক্রম পতরিালনায় সহায়তা করার জন্য এক বা একাতধক উপ-কতমটি গঠন করদত পারদব; 

(গ)      -বাছাইদয়র শেদত্র তনধ যাতরত তনয়ম-কানুন ও আদবেদনর শতযসমূহ অনুসরণ করদব;     

(ঘ) কতমটি প্রদয়াজদন এক বা একাতধক সেস্য শকা-অে করদত পারদব। 

৮.২.২. মূল্যায়ন কতমটি (শজযষ্ঠতার তভতত্তদত নয়): 

১. সতিব, তথ্য ও শ াগাদ াগ প্রযুতি তবভাগ  -সভাপতত 

২. প্রতততনতধ, প্রধানমন্ত্রীর কা যালয় (যুগ্মসতিব পেম যাোর বা তদুর্ধ্য)                   -সেস্য   

৩. প্রতততনতধ, মতন্ত্রপতরষে তবভাগ (যুগ্মসতিব পেম যাোর বা তদুর্ধ্য)                     -সেস্য 

৪. প্রতততনতধ, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় (যুগ্মসতিব পেম যাোর বা তদুর্ধ্য)       -সেস্য 

৫. প্রতততনতধ, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় (যুগ্মসতিব পেম যাোর বা তদুর্ধ্য)                -সেস্য 

৬. প্রতততনতধ, প্রার্তমক ও গণতশো মন্ত্রণালয় (যুগ্মসতিব পেম যাোর বা তদুর্ধ্য)       -সেস্য 

৭. প্রতততনতধ, তবজ্ঞান ও প্রযুতি মন্ত্রণালয় (যুগ্মসতিব পেম যাোর বা তদুর্ধ্য)            -সেস্য 

৮.       ধ,       ও                  (যুগ্মসতিব পেম যাোর বা তদুর্ধ্য)     -সেস্য 

৯.       ধ,                    (যুগ্মসতিব পেম যাোর বা তদুর্ধ্য)     -সেস্য 

১০. প্রতততনতধ, মােতমক ও উচ্চ তশো তবভাগ (যুগ্মসতিব পেম যাোর বা তদুর্ধ্য)       -সেস্য 

১১. প্রতততনতধ, কাতরগতর ও মাদ্রাসা তশো তবভাগ (যুগ্মসতিব পেম যাোর বা তদুর্ধ্য)                                           -সেস্য 

১২. মহাপতরিালক, মােতমক ও উচ্চ তশো অতধেপ্তর                                   -সেস্য 

১৩. মহাপতরিালক, প্রার্তমক তশো অতধেপ্তর                                             -সেস্য 

১৪. পতরিালক, তশো ও গদবষণা ইনতস্টটিউট (সভাপতত কতৃযক মদনানীত তবেতবদ্যালয় হদত)   -সেস্য 

১৫. তনব যাহী পতরিালক,         প্রততবন্ধী সুরো ট্রাস্ট, মমত্রী তশল্প               -সেস্য 

১৬. মহাপতরিালক,       দ  তশশু একাদেতম                                   -সেস্য 

১৭.    প      ,       দ                 -সেস্য 
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১৮. মহাপতরিালক, বাাংলাদেশ ক্রীড়া তশো প্রততষ্ঠান (তবদকএসতপ)    -সেস্য 

১৯. মহাপতরিালক, বাাংলা একাদেতম                   -সেস্য 

২০. সভাপতত কতৃযক মদনানীত তবেতবদ্যালয় হদত       ধ  -সেস্য 

২১.         /       , শশখ রাদসল জাতীয় তশশু-তকদশার পতরষে           -সেস্য 

২২. মহাপতরিালক, তথ্য ও শ াগাদ াগ প্রযুতি অতধেপ্তর                               -সেস্য সতিব 

কম যপতরতধিঃ 

(ক)  ািাই-বাছাই কতমটি হদত প্রাপ্ত আদবেনসমূহ মূল্যায়ন করদব; 

(খ) মূল্যায়দনর শেদত্র তনধ যাতরত মূল্যায়ন ছক ব্যবহার করদব; 

(গ) কতমটি এক বা একাতধক উপ-কতমটি গঠন করদত পারদব; 

(ঘ) কতমটি বা কতমটির পদে উপ-কতমটি প্রদয়াজদন অনুসন্ধান ও সাোৎকার গ্রহণ করদত পারদব; 

(ঙ) কতমটি আদবেন মূল্যায়নপূব যক চূড়ান্ত মূল্যায়দনর জন্য শকন্দ্রীয় কতমটির তনকট শপ্ররণ করদব; এবাং 

(ি) কতমটি প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক তবদশষজ্ঞ সেস্য শকা-অে করদত পারদব। 

৮.২.৩. শকন্দ্রীয় কতমটি (শজযষ্ঠতার তভতত্তদত নয়): 

১. মন্ত্রী/প্রততমন্ত্রী, তথ্য ও শ াগাদ াগ  প্রযুতি তবভাগ                                                -সভাপতত 

২. সতিব, তথ্য ও শ াগাদ াগ প্রযুতি তবভাগ                                   -সেস্য   

৩. সতিব, প্রধানমন্ত্রীর কা যালয়                                                 -সেস্য   

৪. সতিব (সমন্বয় ও সাংস্কার), মতন্ত্রপতরষে তবভাগ                            -সেস্য 

৫. সতিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়                                                 -সেস্য 

৬. সতিব, পররাষ্ট্র  মন্ত্রণালয়                                                    -সেস্য 

৭. সতিব, অর্ য তবভাগ                                                         -সেস্য 

৮. সতিব, তবজ্ঞান ও প্রযুতি মন্ত্রণালয়                                           -সেস্য 

৯. সতিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়                                               -সেস্য 

১০. সতিব, সাংস্কৃতত তবষয়ক মন্ত্রণালয়    -সেস্য 

১১. সতিব, মতহলা ও তশশু তবষয়ক মন্ত্রণালয়                                   -সেস্য 

১২. সতিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় -সেস্য 

১৩. সতিব, প্রার্তমক ও গণতশো মন্ত্রণালয়                                      -সেস্য 

১৪. সতিব, তথ্য ও সম্প্রিার মন্ত্রণালয়                                          -সেস্য 

১৫. সতিব, মুতিযুদ্ধ তবষয়ক মন্ত্রণালয়                                           -সেস্য 

১৬. সতিব, জনতনরাপত্তা তবভাগ                                      -সেস্য 

১৭. সতিব, োক ও শটতলদ াগাদ াগ তবভাগ                                      -সেস্য 

১৮. সতিব, মােতমক ও উচ্চ তশো তবভাগ                                      -সেস্য 

১৯. সতিব, কাতরগতর ও মাদ্রাসা তশো তবভাগ                                      -সেস্য 

২০. মহাপতরিালক, তথ্য ও শ াগাদ াগ প্রযুতি অতধেপ্তর                                   - সেস্য সতিব 

কম যপতরতধিঃ 

(ক) কতমটি জাতীয় মেতনক পতত্রকা (নূযনতম ১টি বাাংলা ও ১টি ইাংদরতজ) ও শসা    তমতেয়া/             প     /ওদয়ব সাইদট 

আদবেনপত্র আহ্বান কদর তবজ্ঞতপ্ত প্রকাদশর তনতমত্ত বাস্তবায়নকারী প্রততষ্ঠানদক তনদে যশনা প্রোন করদব;  

(খ) কতমটি প্রদয়াজদন এক বা একাতধক উপ-কতমটি গঠন কদর অনুসন্ধান ও সাোৎকার গ্রহণ করদত পারদব; 
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(গ) কতমটি আদবেনসমূহ মূল্যায়নপূব যক চূড়ান্ত মদনানয়দনর জন্য প্রতত শেদত্র সদব যাচ্চ ৩টি মদনানয়ন সুপাতরশসহ জাতীয় পুরস্কার 

সাংক্রান্ত মতন্ত্রসভা কতমটির তনকট শপ্ররণ করদব; 

(ঘ) শকন্দ্রীয় কতমটি পূব যবতী মূল্যায়নসমূহ তনরীেণপূব যক পুনিঃমূল্যায়ন করদত পারদব; এবাং 

(ঙ) কতমটি প্রদয়াজদন এক বা একাতধক তবদশষজ্ঞ সেস্য শকা-অে করদত পারদব। 

 

৮.২.৪.           দ   

        ১.                              ,                                                          

                                 প       প                                            প     

     দ                  ধ                     । 

        ২.           দ    প            পদ                                                      ও 

                 ধদ                         । 

৯. পুরস্কার পতরকল্পনায় তবদবিয গুরুত্বপূণ য তবষয়াবলীিঃ  

৯.১. আদবেনপদত্রর তথ্য অসম্পূণ য বা অসতয বা অস্পষ্ট এবাং তনধ যাতরত সমদয়র মদে োতখল করদত ব্যর্ য হদল আদবেনপত্র বাততল 

বদল গণ্য হদব; 

৯.২. আদবেনপত্র বাততদলর শেদত্র সুতনতে যষ্ট কারণ উদেখপূব যক বাততল করদত হদব;  

৯.৩. শকাদনা পুরস্কাদরর শেদত্র কাতিত মানসিে শকাদনা আদবেন পাওয়া না শগদল, শসদেদত্র ঐ        পুরস্কার প্রোন ঐ বছদরর 

জন্য স্থতগত র্াকদব; 

৯.৪. মূল্যায়ন কতমটি আদবেদনর শেদত্রর  র্ার্ যতা তবদবিনায় তনদয় প্রদয়াজদন শেত্র পতরবতযন করদত পারদব;  

৯.৫. এ নীততমালায় উতেতখত মূল্যায়ন ছক অনুসরণপূব যক মূল্যায়ন কা যক্রম সিে করদত হদব; 

৯.৬.                                         ;  

৯.৭.           পদ     শকাদনা শেদত্র একবার পুরস্কার প্রাপ্ত হদল, পরবতীদত পুরস্কারপ্রাপ্ত ঐ ব্যতি বা প্রততষ্ঠান ঐ একই 

     /   /ধ    /  দ  /        জন্য আর তবদবতিত হদবন না; 

৯.৮.                              /   /ধ    /  দ  /                       পদ /              ঐ 

                       /   /ধ    /  দ  /                        পদ                       ; 

৯.৯. প্রাততষ্ঠাতনক আদবেদনর শেদত্র প্রততষ্ঠান প্রধানদক আদবেন করদত হদব; 

৯.১০. এ পুরস্কার কা যক্রদমর সকল তবষদয় কতৃযপদের তসদ্ধান্তই চূড়ান্ত বদল গণ্য হদব;  

৯.১১. সমদয় সমদয়  র্া র্ কতৃযপে মূল্যায়ন ছক এবাং আদবেন ফরম সাংদ াজন, তবদয়াজন এবাং পতরবতযন করদত পারদব; এবাং 

৯.১২.     উদ্ভাবন/প্রকল্প/উদদ্যাগ/অবোন/ধারণা           ধ          দ                ।   

 

১০.               

এই নীততমালার শকাদনা অনুদেদের তবষদয় অস্পষ্টতা পতরলতেত হদল তথ্য ও শ াগাদ াগ প্রযুতি তবভাগ এর মতামত চূড়ান্ত বদল গণ্য 

হদব। 

 

১১.             

            অতবলদম্ব কা যকর হদব। 

 

 



 

 
9 

 

             /      ছ   

(                                        ) 

পুরস্কার ১: তশো 

ক্রতমক নম্বর মূল্যায়দনর মাপকাঠি নম্বর 

১ আঞ্চতলক/জাতীয়/আন্তজযাততক প যাদয় তশো সাংতিষ্ট 

প্রততদ াতগতার পুরস্কার/ফলাফল 

i. আঞ্চতলক ৭ 

ii. জাতীয় ৮ 

iii. আন্তজযাততক ১০ 

২ গত ০৩ বছদর তনজ তশো প্রততষ্ঠাদনর মূল্যায়দনর ফলাফল ২০ 

৩ তনজ তশো প্রততষ্ঠাদন বা শ  শকান প যাদয় শেতণকদের বাতহদর তশো তবষয়ক (শ মনিঃ তপতছদয় 

পড়া তশোর্ীদের সহায়তা, তবতকয, কুইজ, তশো সফদর শনতৃত্ব শেয়া ইতযাতে) কম যকাদণ্ড 

উদেখদ াগ্য সহায়তা/অবোন 

৫ 

৪ তনজ তশো প্রততষ্ঠাদন বা শ  শকান প যাদয় শেতণকদের বা  শর গঠনমূলক কম যকাদণ্ড উদেখদ াগ্য 

সহায়তা/অবোন/সফলতা (শ মনিঃ শখলাধুলা, স্কাউটিাং, পতরদবশ রো ইতযাতে) 

৫ 

৫ তশো প্রততষ্ঠান প্রধাদনর কাছ শর্দক প্রার্ীর মদে সাতব যক েেতা, আিার-ব্যবহারসহ মানতবক 

গুণাবলী তবষয়ক সুপাতরশপত্র 

৫ 

৬ তেতজটাল কা যক্রদম েেতা বা অজযন (প্রমাণকসহ) ৫ 

৭ শবাে য বৃতত্ত বা সমমান (৫ম, ৮ম, এসএসতস, এইিএসতস)  ২৫ 

৮ সাাংস্কৃততক কম যকাণ্ড (নাি, গান ও অন্যান্য) ১০ 

 শমাট ১০০ 

 

পুরস্কার ২: তবজ্ঞান ও প্রযুতি 

ক্রতমক নম্বর মূল্যায়দনর মাপকাঠি নম্বর 

১ আঞ্চতলক/ জাতীয়/ আন্তজযাততক প যাদয় তবজ্ঞান 

ও প্রযুতি সাংতিষ্ট প্রততদ াতগতার পুরস্কার/ 

ফলাফল 

i. আঞ্চতলক ১০ 

ii. জাতীয় ১৫ 

iii. আন্তজযাততক ২০ 
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২ তবজ্ঞান ও প্রযুতি সাংতিষ্ট ব্যতিগত েেতার প্রমাণ, শরকে য, তরদপাট য ইতযাতে  ২০ 

৩ প্রার্ী শকন তনদজদক এই পুরস্কাদরর জন্য তবদবিয বদল মদন কদরন (অনতধক ৫০০ শব্দ)  ৫ 

৪ তশো প্রততষ্ঠান প্রধাদনর সুপাতরশপত্র। সুপাতরশ প্রোদনর শেদত্র তনম্নতলতখত তবষয়গুদলা তবদবিনায় 

শনয়া শ দত পাদরিঃ 

   -প্রার্ী ইন্সট্রাটর বা অতভভাবদকর তত্ত্বাবধান (সুপারতভশন) ছাড়া তনজ শর্দক কতটুকু 

তবজ্ঞান/প্রযুতি তবষদয় েে    

   -প্রার্ীর তবজ্ঞান/প্রযুতি তনদয় আগ্রহ, প্রদিষ্টা, অেবসায় 

    ইতযাতে প্রাসতেক তবষয়সমূহ 

১০ 

৫ তনজ তশো প্রততষ্ঠান, শবাে য পরীো বা অন্য শকাদনা গুরুত্বপূণ য মূল্যায়দনর ফলাফল ১০ 

৬                         দ   /     (       ) ৫ 

৭ সহতশো কা যক্রদম অজযন ৫ 

 শমাট ১০০ 

 

পুরস্কার ৩: ক্রীড়া 

ক্রতমক নম্বর মূল্যায়দনর মাপকাঠি নম্বর 

১ আঞ্চতলক/জাতীয়/আন্তজযাততক প যাদয় প্রাপ্ত পুরস্কাদরর 

তববরণ (ব্যতিগত/েলীয়)  

i. আঞ্চতলক ১৫ 

ii. জাতীয় ২০ 

iii. আন্তজযাততক ৩০ 

২ ক্রীড়ার উেয়দন আঞ্চতলক/জাতীয়/আন্তজযাততক শেদত্র পেদেপ/কা যক্রম/অবোন (শ মনিঃ 

প্রতশেদণ সহায়তা, ক্রীড়া সাংতিষ্ট উদদ্যাগ গ্রহণ বা আদয়াজন ইতযাতে) 

১০ 

৩ বাাংলাদেদশর শকাদনা ঐততহযবাহী  শখলায় সাংতিষ্ট তকনা? শ মনিঃ শনৌকা বাইি, কাবাতে, বেম 

তনদেপ ইতযাতে (প্রমাণকসহ) 

৫ 

৪ সাংতিষ্ট কতৃযপে (শ মনিঃ শজলা/উপদজলা প যাদয় সরকারী বা স্বীকৃত ক্রীড়া সাংস্থা) হদত 

সুপাতরশপত্র। সুপাতরশ প্রোদনর শেদত্র তনম্নতলতখত তবষয়গুদলা তবদবিনায় শনয়া শ দত পাদরিঃ 

    -প্রার্ী ইন্সট্রাটর বা শকাদির তত্ত্বাবধান (সুপারতভশন) ছাড়া তনজ শর্দক ক্রীড়া তবষদয় কতটুকু 

েে  

    -প্রার্ীর ক্রীড়া তনদয় আগ্রহ, প্রদিষ্টা, অেবসায় 

     ইতযাতে প্রাসতেক তবষয়সমূহ 

৫ 

৫ পাঠ্যক্রম বতহভূ যত কা যক্রম (প্রমাণকসহ) ৫ 
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৬ তনজ তশো প্রততষ্ঠান, শবাে য পরীো বা অন্য শকাদনা গুরুত্বপূণ য মূল্যায়দনর ফলাফল ১০ 

 শমাট ১০০ 

 

পুরস্কার ৪: প্রততভাবান তবদশষ িাতহোসিে তশশু-তকদশার  

ক্রতমক নম্বর মূল্যায়দনর মাপকাঠি নম্বর 

১ আনুষ্ঠাতনক/অনানুষ্ঠাতনক তশো কা যক্রদমর ফলাফল ২০ 

২ পাঠ্যক্রম বতহভূ যত কা যক্রদম পারেশীতা শ মনিঃ সাাংস্কৃততক কম যকাণ্ড, ক্রীড়া ইতযাতে (প্রমাণকসহ)  ২০ 

৩ তশো কা যক্রদম তনয়তমত উপতস্থততর হার ২০ 

৪ তশো প্রততষ্ঠান অর্বা সমাদজর শকাদনা ইততবািক কাদজ ভূতমকা ২০ 

৫ সৃজনশীল কম যকাণ্ড (প্রমাণকসহ) ২০ 

 শমাট ১০০ 

 

পুরস্কার ৫: তশল্পকলা ও সাংস্কৃতত 

ক্রতমক নম্বর মূল্যায়দনর মাপকাঠি নম্বর 

১ আঞ্চতলক/ জাতীয়/ আন্তজযাততক প যাদয় তশল্পকলা ও 

সাংস্কৃতত সাংতিষ্ট পুরস্কার/প্রততদ াতগতার ফলাফল 

 

i. আঞ্চতলক ১০ 

ii. জাতীয় ১৫ 

iii. আন্তজযাততক ২০ 

২ সৃজনশীল প্রবন্ধ রিনা/কতবতা রিনা/মদঞ্চ উপস্থাপন/সাাংস্কৃততক কম যকাণ্ড/নৃতযকলা/তশল্পকলা ও 

অন্যান্য এর অতভজ্ঞতা (প্রমাণকসহ) 

২০ 

৩ সাংতিষ্ট কতৃযপে (শ মনিঃ শজলা বা উপদজলা প যাদয়র তশল্পকলা ও সাংস্কৃতত তবষয়ক 

একাদেতম/প্রততষ্ঠান/সাংগঠন) হদত সুপাতরশপত্র। সুপাতরশ প্রোদনর শেদত্র তনম্নতলতখত তবষয়গুদলা 

তবদবিনায় শনয়া শ দত পাদরিঃ 

    -প্রার্ী ইন্সট্রাটর বা প্রতশেদকর তত্ত্বাবধান (সুপারতভশন) ছাড়া তনজ শর্দক সাংতিষ্ট তবষদয় 

(তশল্পকলা ও সাংস্কৃতত) কতটুকু েে  

২০ 
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    -সাংতিষ্ট তবষয় তনদয় প্রার্ীর আগ্রহ, প্রদিষ্টা, অেবসায় 

     ইতযাতে প্রাসতেক তবষয়সমূহ 

৪ তনজ তশো প্রততষ্ঠান, শবাে য পরীো বা অন্য শকাদনা গুরুত্বপূণ য মূল্যায়দনর ফলাফল ১০ 

৫        ও                                      (       ) ৫ 

  শমাট ১০০ 

 

পুরস্কার ৬: ক্ষুদে শপ্রাগ্রামার  

ক্রতমক নম্বর মূল্যায়দনর মাপকাঠি নম্বর 

১ আঞ্চতলক/জাতীয়/আন্তজযাততক প যাদয় শপ্রাগ্রাতমাং 

সাংতিষ্ট পুরস্কার/প্রততদ াতগতার ফলাফল 

 

i. আঞ্চতলক ১০ 

ii. জাতীয় ১৫ 

iii. আন্তজযাততক ২৫ 

২ শপ্রাগ্রাতমাং সাংতিষ্ট ব্যতিগত েেতা, শ মনিঃ তবতভে শপ্রাগ্রাতমাং প্ল্যাটফদম য সমাধানকৃত সমস্যার 

সাংখ্যা, অনলাইদন র্াকা শকাে/প্রদজট তরদপাতজটতর (শ মনিঃ Git), ম্যার্/অযানালাইটিকযাল 

তস্কদলর প্রমাণ ইতযাতে।  

২৫ 

৩ প্রার্ী শকন মদন কদরন শ  তততন এই পুরস্কাদরর জন্য উপযুি (অনতধক ৫০০ শব্দ) ৫ 

৪ তসটি কদপ যাদরশন, সের উপদজলা এবাং সের শপৌরসভার শেদত্র শপ্রাগ্রামার (শজলা আইতসটি 

অতফসার) কতৃযক প্রদেয় ও শজলা প্রশাসক কতৃযক প্রততস্বােরকৃত এবাং অন্যান্য উপদজলার শেদত্র 

সহকারী শপ্রাগ্রামার (উপদজলা আইতসটি অতফসার) কতৃযক প্রদেয় ও উপদজলা তনব যাহী অতফসার 

কতৃযক প্রততস্বােরকৃত সুপাতরশপত্র। সুপাতরশ প্রোদনর শেদত্র তনম্নতলতখত তবষয়গুদলা তবদবিনায় 

শনয়া শ দত পাদরিঃ 

    -প্রার্ী ইন্সট্রাটর বা শকাদির তত্ত্বাবধান (সুপারতভশন) ছাড়া তনজ শর্দক শপ্রাগ্রাতমাং তবষদয় কতটুকু 

েে 

    -শপ্রাগ্রাতমাং তনদয় প্রার্ীর আগ্রহ, প্রদিষ্টা, অেবসায় 

     ইতযাতে প্রাসতেক তবষয়সমূহ 

৫ 

৫ তনজ তশো প্রততষ্ঠান, শবাে য পরীো বা অন্য শকাদনা গুরুত্বপূণ য মূল্যায়দনর ফলাফল ১০ 

৬ সহতশো কা যক্রদম অজযন ৫ 

  শমাট ১০০ 
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পুরস্কার ৭: ক্ষুদে উদ্ভাবক 

ক্রতমক নম্বর মূল্যায়দনর মাপকাঠি নম্বর 

১ উদ্ভাবনটির সৃজনশীলতার তেক (অনন্য মবতশষ্টযসমূহ) (বণ যনাসহ অনতধক ৫০০ শব্দ) ১৫ 

২ উদ্ভাবনটির সম্ভাব্য আতর্ যক মূল্যমান  (বণ যনাসহ অনতধক ৫০০ শব্দ) ১৫ 

৩ উদ্ভাবনটির মােদম শকান তবদ্যমান সমস্যা সমাধাদন ভূতমকা (বণ যনাসহ অনতধক ৫০০ শব্দ) ১৫ 

৪ উদ্ভাবনটি শটকসই এবাং শরতপ্ল্দকবল তকনা? (বণ যনাসহ অনতধক ৫০০ শব্দ) ১৫ 

৫ বাাংলাদেদশর সমাজ ব্যবস্থার সাদর্ সামঞ্জস্যপূণ যতা  (বণ যনাসহ অনতধক ৫০০ শব্দ) ১০ 

৬ উদ্ভাবনটির উপস্থাপনা ১৫ 

৭ প্রার্ী শকন মদন কদরন শ  তততন এই পুরস্কাদরর জন্য উপযুি (অনতধক ৫০০ শব্দ) ৫ 

৮ তসটি কদপ যাদরশন, সের উপদজলা এবাং সের শপৌরসভার শেদত্র শপ্রাগ্রামার (শজলা আইতসটি 

অতফসার) কতৃযক প্রদেয় ও শজলা প্রশাসক কতৃযক প্রততস্বােরকৃত এবাং অন্যান্য উপদজলার 

শেদত্র সহকারী শপ্রাগ্রামার (উপদজলা আইতসটি অতফসার) কতৃযক প্রদেয় ও উপদজলা তনব যাহী 

অতফসার কতৃযক প্রততস্বােরকৃত সুপাতরশপত্র।সুপাতরশ প্রোদনর শেদত্র তনম্নতলতখত তবষয়গুদলা 

তবদবিনায় শনয়া শ দত পাদরিঃ 

   -প্রার্ী ইন্সট্রাটর বা অতভভাবদকর তত্ত্বাবধান (সুপারতভশন) ছাড়া তনজ শর্দক উদ্ভাবদন 

কতটুকু েে    

   -প্রার্ীর উদ্ভাবন তনদয় আগ্রহ, প্রদিষ্টা, অেবসায় 

    ইতযাতে প্রাসতেক তবষয়সমূহ 

৫ 

৯ সহতশো কা যক্রদম অজযন ৫ 

 শমাট ১০০ 

 

পুরস্কার ৮: ক্ষুদে শলখক 

ক্রতমক নম্বর মূল্যায়দনর মাপকাঠি নম্বর 

১ তলতখত প্রকাশনার সাংখ্যা ও বণ যনা (জাতীয়/ আন্তজযাততক পতত্রকা, বই/ম্যাগাতজন) ২৫ 

২ আঞ্চতলক, জাতীয় ও আন্তজযাততক প যাদয় প্রাপ্ত 

পুরস্কাদরর সাংখ্যা এবাং বণ যনা 

      ১০ 

জাতীয় ১০ 

আন্তজযাততক ১৫ 
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৩ আঞ্চতলক, জাতীয় ও আন্তজযাততক প যাদয় 

তেতজটাল তমতেয়ায় প্রকাশনার সাংখ্যা 

      ৫ 

জাতীয় ৮ 

আন্তজযাততক ১২ 

৪ তনজ তশো প্রততষ্ঠান, শবাে য পরীো বা অন্য শকাদনা গুরুত্বপূণ য মূল্যায়দনর ফলাফল ১০ 

৫ শলখার সৃজনশীলতা ৫ 

 শমাট  ১০০ 

 

পুরস্কার  ৯: তেতজটাল স্কুল (সদব যাচ্চ উচ্চ মােতমক বা সমমাদনর তশো প্রততষ্ঠান) 

ক্রতমক নম্বর মূল্যায়দনর মাপকাঠি নম্বর 

১ স্কুদল তবদ্যমান তশোর্ী ও 

তেতজটাল তরদসাস য, শ মনিঃ 

তশোর্ী/কতিউটার, ইন্টারদনট 

ব্যািউইর্, মাতল্টতমতেয়া 

প্রদজটর/ক্লাস, তপ্রন্টার, 

ওদয়বকযাম ইতযাতে।  

 

(               

    ) 

স্কুদলর সব যদমাট তশোর্ীর সাংখ্যা ৫ 

প্রততজন তশোর্ী সপ্তাদহ গদড় কত ঘণ্টা তেতজটাল তরদসাস য 

(শ মন কতিউটার, ইন্টারদনট) ব্যবহার কদর 

৫ 

কতটি শেতণকদের জন্য গদড় একটি কদর মাতল্টতমতেয়া 

প্রদজটর বা সমজাতীয় তেতজটাল প্রযুতি ব্যবহার হদয় র্াদক 

৫ 

তেতজটাল তরদসাস য সমূহ রেণাদবেদণর জন্য গৃহীত কা যক্রম ও 

তনদয়াতজত শলাদকর সাংখ্যা (শ মনিঃ ল্যাব অযাদটদিন্ট ) 

৫ 

বছদর গদড় কতবার সাইবার তনরাপত্তামূলক প্রতশেণ, কম যসূতি 

ও সদিতনতামূলক কা যক্রম গ্রহণ করা হদয়দছ 

৫ 

বছদর শপ্রাগ্রাতমাং/আইটি/তেতজটাল প্রযুতি তবষয়ক গদড় 

কতগুদলা প্রততদ াতগতার আদয়াজন করা হদয়দছ 

৫ 

২ প্রততষ্ঠানটির হালনাগােকৃত তনজস্ব ওদয়বসাইট রদয়দছ তকনা? (প্রমাণকসহ) ১০ 

৩ স্কুল পতরিালনায় তেতজটাল প্রযুতির ব্যবহার ১০ 

৪ আইতসটি জ্ঞান সিে তশেদকর সাংখ্যা (প্রমাণকসহ) ১০ 

৫ পাঠোদনর শেদত্র ব্যবহৃত তেতজটাল কনদটদন্টর সাংখ্যা ১০ 

৬ স্কুল কতৃযপে শকন মদন কদরন শ  তাদের স্কুলটি একটি তেতজটাল স্কুল (অনতধক ৫০০ শব্দ) ১০ 

৭ স্কুদলর তশোর্ী বা তশেক কতৃযক তেতজটাল কা যক্রদমর জন্য স্বীকৃতত বা অজযন  ১০ 
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৮ তসটি কদপ যাদরশন, সের উপদজলা এবাং সের শপৌরসভার শেদত্র শপ্রাগ্রামার (শজলা আইতসটি 

অতফসার) কতৃযক প্রদেয় ও শজলা প্রশাসক কতৃযক প্রততস্বােরকৃত এবাং  অন্যান্য উপদজলার শেদত্র 

সহকারী শপ্রাগ্রামার (উপদজলা আইতসটি অতফসার) কতৃযক প্রদেয় ও উপদজলা তনব যাহী অতফসার 

কতৃযক প্রততস্বােরকৃত সুপাতরশপত্র। সুপাতরশ প্রোদনর শেদত্র তনম্নতলতখত তবষয়গুদলা তবদবিনায় 

শনয়া শ দত পাদরিঃ 

       -প্রততজন তশোর্ী সপ্তাদহ গদড় কত ঘণ্টা তেতজটাল তরদসাস য (শ মনিঃ কতিউটার, ইন্টারদনট) 

ব্যবহার কদর 

       -কতটি শেতণকদের জন্য গদড় অন্তত একটি কদর মাতল্টতমতেয়া প্রদজটর বা সমজাতীয় 

তেতজটাল প্রযুতি ব্যবহার হদয় র্াদক 

      - কতটি সাইবার তনরাপত্তামূলক প্রতশেণ, কম যসূতি, সদিতনতামূলক কা যক্রম গ্রহণ করা 

হদয়দছ 

      -বছদর শপ্রাগ্রাতমাং/আইটি/তেতজটাল প্রযুতি তবষয়ক গদড় কতগুদলা প্রততদ াতগতার আদয়াজন 

করা হদয়দছ 

      -আইটি ক্লাব, শপ্রাগ্রাতমাং ক্লাব, তেতজটাল ক্লাব, শরাবটিি ক্লাব      দ আদছ তকনা 

১০ 

  শমাট ১০০ 

 

পুরস্কার ১০: তেতজটাল এতিদলন্স (তশশু-তকদশারদের      /       তনতমত্ত শ  সকল প্রততষ্ঠান তেতজটাল প্রযুতি ব্যবহাদরর মােদম 

শকান পণ্য বা শসবা মততর/উদ্ভাবন কদর র্াদক) 

ক্রতমক নম্বর মূল্যায়দনর মাপকাঠি নম্বর 

১ তেতজটাল প্রযুতি ব্যবহার কদর মততর করা পণ্য বা শসবার উপকাতরতা ও কা যকাতরতা (শেদমাসহ)        ৩০ 

২ পণ্য/শসবার ইদনাদভশন বা উদ্ভাবনী তেক (বণ যনাসহ অনতধক ৫০০ শব্দ) ১০ 

৩ পণ্য বা শসবা গ্রহীতার োটা ব্যবস্থাপনা। শ মনিঃ শগাপনীয়তা (প্রাইদভতস) রো করা, োটাদসট 

অতধকতর তবদিষণ বা গদবষণার জন্য উন্মুি ও উপযুি (শ মনিঃ সঠিক ফরম্যাট, এতপআই 

ইতযাতে) রাখা   

১৫ 

৪ আদবেনকারী প্রততষ্ঠান শকন মদন কদর শ           পুরস্কাদরর জন্য উপযুি (অনতধক ৫০০ শব্দ) ৫ 

৫ পণ্য/শসবার প্রভাব বা ব্যাতপ্ত (শ মনিঃ একটি তনতে যষ্ট এতরয়া বা শগাত্র, নাতক সারাদেশ ) ১০ 

৬ উপকারদভাগীর সাংখ্যা (প্রমাণকসহ) ১০ 

৭ উদ্ভাবনটি শটকসই এবাং শরতপ্ল্দকবল তকনা? (বণ যনাসহ অনতধক ৫০০ শব্দ) ১০ 

৮ জাতীয় এবাং আন্তজযাততক প যাদয় স্বীকৃতত রদয়দছ তকনা? (প্রমাণকসহ বণ যনা) (অনতধক ৫০০ শব্দ) ১০ 

  শমাট ১০০ 
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শশখ রাদসল পেক ....... আদবেন ফরম (তশো) 

(ব্যতিগত আদবেন) 

 

১। উদদ্যাগ/প্রকল্প/ধারণা/অবোন/অন্যান্য এর তশদরানাম: 

  

২। আদবেদনর শ ৌতিকতািঃ (অনতধক ৫০০ শব্দ) 

 

৩।                   পদ   প   ছ      ? (    দ )        ( )     ≥       ( )    ≥ 

৩.১.   দ                . পদ             …………   . পদ        ………………. …………… 

৪। ব্যতি সিতকযত তথ্য: 

      ৪.১.নামিঃ ………………………………………………………………………….. 

      ৪.২.  প        ……………………………… ৪.৩.           ………………………... 

      ৪.৪. শপশািঃ …………………..৪.৫.          (              ):………………………...... 

      ৪.৬. শেতণ (অেয়নরত হদল):…………… …………৪.৭. শরাল নম্বরিঃ…………………………. 

      ৪.৮. তশো প্রততষ্ঠাদনর নাম ও ঠিকানা (EIIN নম্বরসহ):…..……………………………………… 

      ৪.৯. তশোগত শ াগ্যতা (সদব যাচ্চ): ………………………………………………………….. 

      ৪.১০. শফান ( তে র্াদক): ……………………………………………………………… 

             শমাবাইল নম্বরিঃ …………………………………………………………………... 

             ইদমইলিঃ ………………………………………………………………………. 

     ৪.১১. স্থায়ী ঠিকানািঃ……………………………………………………………………. 

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

       

 

 

ছতব 
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      ৪.১২. বতযমান ঠিকানািঃ …………………………………………………………………. 

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

৫। প্রমাণকসমূদহর তাতলকািঃ (প্রদয়াজদন সাংযুতি প্রোন করুন অর্বা তলাংক সরবরাহ করুন) 

  

     

    

          প      / 

    

      

     

    ?    /   

৫.১ আঞ্চতলক/ জাতীয়/আন্তজযাততক প যাদয় তশো সাংতিষ্ট 

প্রততদ াতগতার পুরস্কার/ফলাফল 

I. আঞ্চতলক   

II. জাতীয়   

III. আন্তজযাততক   

৫.২ গত ০৩ বছদর তনজ তশো প্রততষ্ঠাদনর মূল্যায়দনর ফলাফল   

৫.৩ তনজ তশো প্রততষ্ঠাদন বা শ  শকান প যাদয় শেতণকদের বাতহদর তশো তবষয়ক (শ মনিঃ তপতছদয় 

পড়া তশোর্ীদের সহায়তা, তবতকয, কুইজ, তশো সফদর শনতৃত্ব শেয়া ইতযাতে) কম যকাদণ্ড 

উদেখদ াগ্য সহায়তা/অবোন 

  

৫.৪ তনজ তশো প্রততষ্ঠাদন বা শ  শকান প যাদয় শেতণকদের বাতহদর গঠনমূলক কম যকাদণ্ড 

উদেখদ াগ্য সহায়তা/অবোন/সফলতা (শ মনিঃ শখলাধুলা, স্কাউটিাং, পতরদবশ রো ইতযাতে) 

  

৫.৫ তশো প্রততষ্ঠান প্রধাদনর কাছ শর্দক প্রার্ীর মদে সাতব যক েেতা, আিার-ব্যবহারসহ মানতবক 

গুণাবলী তবষয়ক সুপাতরশপত্র 

  

৫.৬ তেতজটাল কা যক্রদম েেতা বা অজযন (প্রমাণকসহ)   

৫.৭ শবাে য বৃতত্ত বা সমমান (৫ম, ৮ম, এসএসতস, এইিএসতস)    

৫.৮ সাাংস্কৃততক কম যকাণ্ড (নাি, গান ও অন্যান্য)   

  

উপদর প্রেত্ত তথ্য-উপাত্ত এবাং সাংযুি কাগজপত্র আমার জানামদত সঠিক। পরবতীদত শকাদনা ব্যতযয় পতরলতেত হদল আদবেনপত্র 

বাততল বদল গণ্য হদব। 

 

আদবেনকারীর স্বাের 

আদবেনকারীর নাম  

তাতরখ 

 

  .      দ         www.doict.gov.bd              পদ           ২০২২                            প       দ           । 

http://www.doict.gov.bd/
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শশখ রাদসল পেক ....... আদবেন ফরম (তবজ্ঞান ও প্রযুতি) 

(ব্যতিগত আদবেন) 

 

১। উদদ্যাগ/প্রকল্প/ধারণা/অবোন/অন্যান্য এর তশদরানাম: 

  

২। আদবেদনর শ ৌতিকতািঃ (অনতধক ৫০০ শব্দ) 

 

৩।                   পদ   প   ছ      ? (    দ )        ( )     ≥       ( )    ≥ 

৩.১.   দ                . পদ             ...………   . পদ        …………………. …………... 

৪। ব্যতি সিতকযত তথ্য: 

      ৪.১.নামিঃ ………………………………………………………………………….. 

      ৪.২.  প        ……………………………… ৪.৩.           ………………………... 

      ৪.৪. শপশািঃ …………………..৪.৫.          (              ):………………………...... 

      ৪.৬. শেতণ (অেয়নরত হদল):…………… …………৪.৭. শরাল নম্বরিঃ…………………………. 

      ৪.৮. তশো প্রততষ্ঠাদনর নাম ও ঠিকানা (EIIN নম্বরসহ):…..……………………………………… 

      ৪.৯. তশোগত শ াগ্যতা (সদব যাচ্চ): ………………………………………………………….. 

      ৪.১০. শফান ( তে র্াদক): ……………………………………………………………… 

             শমাবাইল নম্বরিঃ …………………………………………………………………... 

             ইদমইলিঃ ………………………………………………………………………. 

     ৪.১১. স্থায়ী ঠিকানািঃ……………………………………………………………………. 

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

       

 

 

ছতব 
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     ৪.১২. বতযমান ঠিকানািঃ …………………………………………………………………. 

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

৫। প্রমাণকসমূদহর তাতলকািঃ (প্রদয়াজদন সাংযুতি প্রোন করুন অর্বা তলাংক সরবরাহ করুন) 

     

    

          প      / 

    

      

     

    ?    /   

৫.১ আঞ্চতলক/ জাতীয়/ আন্তজযাততক প যাদয় তবজ্ঞান ও প্রযুতি 

সাংতিষ্ট প্রততদ াতগতার পুরস্কার/ফলাফল 

i. আঞ্চতলক   

ii. জাতীয়   

iii. আন্তজযাততক   

৫.২ তবজ্ঞান ও প্রযুতি সাংতিষ্ট ব্যতিগত েেতার প্রমাণ, শরকে য, তরদপাট য ইতযাতে    

৫.৩ প্রার্ী শকন তনদজদক এই পুরস্কাদরর জন্য তবদবিয বদল মদন কদরন (অনতধক ৫০০ শব্দ)    

৫.৪ তশো প্রততষ্ঠান প্রধাদনর সুপাতরশপত্র। সুপাতরশ প্রোদনর শেদত্র তনম্নতলতখত তবষয়গুদলা 

তবদবিনায় শনয়া শ দত পাদরিঃ 

       -প্রার্ী ইন্সট্রাটর বা অতভভাবদকর তত্ত্বাবধান (সুপারতভশন) ছাড়া তনজ শর্দক কতটুকু 

তবজ্ঞান/প্রযুতি তবষদয় েে       

       -প্রার্ীর তবজ্ঞান/প্রযুতি তনদয় আগ্রহ, প্রদিষ্টা, অেবসায় 

        ইতযাতে প্রাসতেক তবষয়সমূহ 

  

৫.৫ তনজ তশো প্রততষ্ঠান, শবাে য পরীো বা অন্য শকাদনা গুরুত্বপূণ য মূল্যায়দনর ফলাফল   

৫.৬ ইমাতজযাং শটকদনালতজ তবষদয় েেতা/অজযন (প্রমাণকসহ)   

৫.৭ সহতশো কা যক্রদম অজযন   

উপদর প্রেত্ত তথ্য-উপাত্ত এবাং সাংযুি কাগজপত্র আমার জানামদত সঠিক। পরবতীদত শকাদনা ব্যতযয় পতরলতেত হদল আদবেনপত্র 

বাততল বদল গণ্য হদব। 

 

আদবেনকারীর স্বাের 

আদবেনকারীর নাম  

তাতরখ 

 

 

 

  .      দ         www.doict.gov.bd              পদ           ২০২২                            প       দ           । 

http://www.doict.gov.bd/
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শশখ রাদসল পেক ....... আদবেন ফরম (ক্রীড়া) 

(ব্যতিগত আদবেন) 

 

১। উদদ্যাগ/প্রকল্প/ধারণা/অবোন/অন্যান্য এর তশদরানাম: 

  

২। আদবেদনর শ ৌতিকতািঃ (অনতধক ৫০০ শব্দ) 

 

৩।                   পদ   প   ছ      ? (    দ )        ( )     ≥       ( )    ≥ 

৩.১.   দ                . পদ             ...………   . পদ        …………………. …………... 

৪। ব্যতি সিতকযত তথ্য: 

      ৪.১.নামিঃ …………………………………………………………………………. 

      ৪.২.  প        ……………………………… ৪.৩.           ………………………... 

      ৪.৪. শপশািঃ …………………..৪.৫.          (              ):………………………...... 

      ৪.৬. শেতণ (অেয়নরত হদল):…………… …………৪.৭. শরাল নম্বরিঃ…………………………. 

      ৪.৮. তশো প্রততষ্ঠাদনর নাম ও ঠিকানা (EIIN নম্বরসহ):…..……………………………………… 

      ৪.৯. তশোগত শ াগ্যতা (সদব যাচ্চ): ………………………………………………………….. 

      ৪.১০. শফান ( তে র্াদক): ……………………………………………………………… 

             শমাবাইল নম্বরিঃ …………………………………………………………………... 

             ইদমইলিঃ ………………………………………………………………………. 

     ৪.১১. স্থায়ী ঠিকানািঃ……………………………………………………………………. 

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

      

 

 

ছতব 
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      ৪.১২. বতযমান ঠিকানািঃ …………………………………………………………………. 

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

৫। প্রমাণকসমূদহর তাতলকািঃ (প্রদয়াজদন সাংযুতি প্রোন করুন অর্বা তলাংক সরবরাহ করুন) 

  

     

    

          প      / 

    

      

     

    ?    /   

৫.১ আঞ্চতলক/জাতীয়/আন্তজযাততক প যাদয় প্রাপ্ত পুরস্কাদরর       

(ব্যতিগত/েলীয়)  

i. আঞ্চতলক   

ii. জাতীয়   

iii. আন্তজযাততক   

৫.২ ক্রীড়ার উেয়দন আঞ্চতলক/জাতীয়/আন্তজযাততক শেদত্র পেদেপ/কা যক্রম/অবোন (শ মনিঃ 

প্রতশেদণ সহায়তা, ক্রীড়া সাংতিষ্ট উদদ্যাগ গ্রহণ বা আদয়াজন ইতযাতে) 

  

৫.৩ বাাংলাদেদশর শকাদনা ঐততহযবাহী  শখলায় সাংতিষ্ট তকনা? শ মনিঃ শনৌকা বাইি, কাবাতে, বেম 

তনদেপ ইতযাতে (প্রমাণকসহ) 

  

৫.৪ সাংতিষ্ট কতৃযপে (শ মনিঃ শজলা/উপদজলা প যাদয় সরকারী বা স্বীকৃত ক্রীড়া সাংস্থা) হদত 

সুপাতরশপত্র। সুপাতরশ প্রোদনর শেদত্র তনম্নতলতখত তবষয়গুদলা তবদবিনায় শনয়া শ দত পাদরিঃ 

     -প্রার্ী ইন্সট্রাটর বা শকাদির তত্ত্বাবধান (সুপারতভশন) ছাড়া তনজ শর্দক ক্রীড়া তবষদয় 

কতটুকু েে  

     -প্রার্ীর ক্রীড়া তনদয় আগ্রহ, প্রদিষ্টা, অেবসায়  

      ইতযাতে প্রাসতেক তবষয়সমূহ 

  

৫.৫ পাঠ্যক্রম বতহভূ যত কা যক্রম (প্রমাণকসহ)   

৫.৬ তনজ তশো প্রততষ্ঠান, শবাে য পরীো বা অন্য শকাদনা গুরুত্বপূণ য মূল্যায়দনর ফলাফল   

উপদর প্রেত্ত তথ্য-উপাত্ত এবাং সাংযুি কাগজপত্র আমার জানামদত সঠিক। পরবতীদত শকাদনা ব্যতযয় পতরলতেত হদল আদবেনপত্র 

বাততল বদল গণ্য হদব। 

 

আদবেনকারীর স্বাের 

আদবেনকারীর নাম  

তাতরখ 

 

  .      দ         www.doict.gov.bd              পদ           ২০২২                            প       দ           । 

http://www.doict.gov.bd/
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শশখ রাদসল পেক ....... আদবেন ফরম (         তবদশষ িাতহো সিে তশশু-তকদশার) 

(ব্যতিগত আদবেন) 

 

১। উদদ্যাগ/প্রকল্প/ধারণা/অবোন/অন্যান্য এর তশদরানাম: 

  

২। আদবেদনর শ ৌতিকতািঃ (অনতধক ৫০০ শব্দ) 

 

৩।                   পদ   প   ছ      ? (    দ )        ( )     ≥       ( )    ≥ 

৩.১.   দ                . পদ             ...………   . পদ        …………………. …………... 

৪। ব্যতি সিতকযত তথ্য: 

      ৪.১.নামিঃ ………………………………………………………………………….. 

      ৪.২.  প        ……………………………… ৪.৩.           ………………………... 

      ৪.৪. শপশািঃ …………………..৪.৫.          (              ):………………………...... 

      ৪.৬. শেতণ (অেয়নরত হদল):…………… …………৪.৭. শরাল নম্বরিঃ…………………………. 

      ৪.৮. তশো প্রততষ্ঠাদনর নাম ও ঠিকানা (EIIN নম্বরসহ):…..……………………………………… 

      ৪.৯. তশোগত শ াগ্যতা (সদব যাচ্চ): ………………………………………………………….. 

      ৪.১০. শফান ( তে র্াদক): ……………………………………………………………… 

             শমাবাইল নম্বরিঃ …………………………………………………………………... 

             ইদমইলিঃ ………………………………………………………………………. 

     ৪.১১. স্থায়ী ঠিকানািঃ……………………………………………………………………. 

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

       

 

 

ছতব 
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      ৪.১২. বতযমান ঠিকানািঃ …………………………………………………………………. 

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

৫। প্রমাণকসমূদহর তাতলকািঃ (প্রদয়াজদন সাংযুতি প্রোন করুন অর্বা তলাংক সরবরাহ করুন) 

  

     

    

          প      / 

    

      

     

    ?    /   

৫.১ আনুষ্ঠাতনক/অনানুষ্ঠাতনক তশো কা যক্রদমর ফলাফল   

৫.২ পাঠ্যক্রম বতহভূ যত কা যক্রদম পারেশীতা শ মনিঃ সাাংস্কৃততক কম যকাণ্ড, ক্রীড়া ইতযাতে 

(প্রমাণকসহ)  

  

৫.৩ তশো কা যক্রদম তনয়তমত উপতস্থততর হার   

৫.৪ তশো প্রততষ্ঠান অর্বা সমাদজর শকাদনা ইততবািক কাদজ ভূতমকা   

৫.৫ সৃজনশীল কম যকাণ্ড (প্রমাণকসহ)   

 

৬।           দ         -                    ধ   (       ):…….………………………... 

 

উপদর প্রেত্ত তথ্য-উপাত্ত এবাং সাংযুি কাগজপত্র আমার জানামদত সঠিক। পরবতীদত শকাদনা ব্যতযয় পতরলতেত হদল আদবেনপত্র 

বাততল বদল গণ্য হদব। 

 

আদবেনকারীর স্বাের 

আদবেনকারীর নাম  

তাতরখ 

 

 

 

 

 

  .      দ         www.doict.gov.bd              পদ           ২০২২                            প       দ           । 

http://www.doict.gov.bd/


 

 
24 

 

শশখ রাদসল পেক ....... আদবেন ফরম (তশল্পকলা ও সাংস্কৃতত) 

(ব্যতিগত আদবেন) 

 

১। উদদ্যাগ/প্রকল্প/ধারণা/অবোন/অন্যান্য এর তশদরানাম: 

  

২। আদবেদনর শ ৌতিকতািঃ (অনতধক ৫০০ শব্দ) 

 

৩।                   পদ   প   ছ      ? (    দ )        ( )     ≥       ( )    ≥ 

৩.১.   দ                . পদ             ...………   . পদ        …………………. …………... 

৪। ব্যতি সিতকযত তথ্য: 

      ৪.১.নামিঃ ………………………………………………………………………….. 

      ৪.২.  প        ……………………………… ৪.৩.           ………………………... 

      ৪.৪. শপশািঃ …………………..৪.৫.          (              ):………………………...... 

      ৪.৬. শেতণ (অেয়নরত হদল):…………… …………৪.৭. শরাল নম্বরিঃ…………………………. 

      ৪.৮. তশো প্রততষ্ঠাদনর নাম ও ঠিকানা (EIIN নম্বরসহ):…..……………………………………… 

      ৪.৯. তশোগত শ াগ্যতা (সদব যাচ্চ): ………………………………………………………….. 

      ৪.১০. শফান ( তে র্াদক): ……………………………………………………………… 

             শমাবাইল নম্বরিঃ …………………………………………………………………... 

             ইদমইলিঃ ………………………………………………………………………. 

     ৪.১১. স্থায়ী ঠিকানািঃ……………………………………………………………………. 

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

       

 

 

ছতব 
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     ৪.১২. বতযমান ঠিকানািঃ …………………………………………………………………. 

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

৫। প্রমাণকসমূদহর তাতলকািঃ (প্রদয়াজদন সাংযুতি প্রোন করুন অর্বা তলাংক সরবরাহ করুন) 

  

     

    

          প      / 

    

      

     

    ?    /   

৫.১ আঞ্চতলক/ জাতীয়/ আন্তজযাততক প যাদয় তশল্পকলা ও সাংস্কৃতত 

সাংতিষ্ট পুরস্কার/প্রততদ াতগতার ফলাফল 

 

i. আঞ্চতলক   

ii. জাতীয়   

iii. আন্তজযাততক   

৫.২ সৃজনশীল প্রবন্ধ রিনা/কতবতা রিনা/মদঞ্চ উপস্থাপন/সাাংস্কৃততক কম যকাণ্ড/নৃতযকলা/তশল্পকলা 

ও অন্যান্য এর অতভজ্ঞতা (প্রমাণকসহ) 

  

৫.৩ সাংতিষ্ট কতৃযপে (শ মনিঃ শজলা বা উপদজলা প যাদয়র তশল্পকলা ও সাংস্কৃতত তবষয়ক 

একাদেতম/প্রততষ্ঠান/সাংগঠন) হদত সুপাতরশপত্র। সুপাতরশ প্রোদনর শেদত্র তনম্নতলতখত 

তবষয়গুদলা তবদবিনায় শনয়া শ দত পাদরিঃ 

      -প্রার্ী ইন্সট্রাটর বা প্রতশেদকর তত্ত্বাবধান (সুপারতভশন) ছাড়া তনজ শর্দক সাংতিষ্ট তবষদয় 

(তশল্পকলা ও সাংস্কৃতত) কতটুকু েে 

     -সাংতিষ্ট তবষয় তনদয় প্রার্ীর আগ্রহ, প্রদিষ্টা, অেবসায় 

     -ইতযাতে প্রাসতেক তবষয়সমূহ 

  

৫.৪ তনজ তশো প্রততষ্ঠান, শবাে য পরীো বা অন্য শকাদনা গুরুত্বপূণ য মূল্যায়দনর ফলাফল   

৫.৫        ও                                      (       )   

উপদর প্রেত্ত তথ্য-উপাত্ত এবাং সাংযুি কাগজপত্র আমার জানামদত সঠিক। পরবতীদত শকাদনা ব্যতযয় পতরলতেত হদল আদবেনপত্র 

বাততল বদল গণ্য হদব। 

 

আদবেনকারীর স্বাের 

আদবেনকারীর নাম  

তাতরখ 
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শশখ রাদসল পেক ....... আদবেন ফরম (ক্ষুদে শপ্রাগ্রামার) 

(ব্যতিগত আদবেন) 

 

১। উদদ্যাগ/প্রকল্প/ধারণা/অবোন/অন্যান্য এর তশদরানাম: 

  

২। আদবেদনর শ ৌতিকতািঃ (অনতধক ৫০০ শব্দ) 

 

৩।                   পদ   প   ছ      ? (    দ )        ( )     ≥       ( )    ≥ 

৩.১.   দ                . পদ             ...………   . পদ        …………………. …………... 

৪। ব্যতি সিতকযত তথ্য: 

      ৪.১.নামিঃ ………………………………………………………………………….. 

      ৪.২.  প        ……………………………… ৪.৩.           ………………………... 

      ৪.৪. শপশািঃ …………………..৪.৫.          (              ):………………………...... 

      ৪.৬. শেতণ (অেয়নরত হদল):…………… …………৪.৭. শরাল নম্বরিঃ…………………………. 

      ৪.৮. তশো প্রততষ্ঠাদনর নাম ও ঠিকানা (EIIN নম্বরসহ):…..……………………………………… 

      ৪.৯. তশোগত শ াগ্যতা (সদব যাচ্চ): ………………………………………………………….. 

      ৪.১০. শফান ( তে র্াদক): ……………………………………………………………… 

             শমাবাইল নম্বরিঃ …………………………………………………………………... 

             ইদমইলিঃ ………………………………………………………………………. 

     ৪.১১. স্থায়ী ঠিকানািঃ……………………………………………………………………. 

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

       

 

 

ছতব 
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      ৪.১২. বতযমান ঠিকানািঃ …………………………………………………………………. 

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

৫। প্রমাণকসমূদহর তাতলকািঃ (প্রদয়াজদন সাংযুতি প্রোন করুন অর্বা তলাংক সরবরাহ করুন) 

  

     

    

          প      / 

    

      

     

    ?    /   

৫.১ আঞ্চতলক/জাতীয়/আন্তজযাততক প যাদয় শপ্রাগ্রাতমাং সাংতিষ্ট 

পুরস্কার/প্রততদ াতগতার ফলাফল 

i. আঞ্চতলক   

ii. জাতীয়  

iii. আন্তজযাততক  

৫.২ শপ্রাগ্রাতমাং সাংতিষ্ট ব্যতিগত েেতা, শ মনিঃ তবতভে শপ্রাগ্রাতমাং প্ল্যাটফদম য সমাধান করা 

সমস্যার সাংখ্যা, অনলাইদন র্াকা শকাে/প্রদজট তরদপাতজটতর (শ মনিঃ Git), ম্যার্ 

/অযানালাইটিকযাল তস্কদলর প্রমাণ ইতযাতে।  

  

৫.৩ প্রার্ী শকন মদন কদরন শ  তততন এই পুরস্কাদরর জন্য উপযুি (অনতধক ৫০০ শব্দ)   

৫.৪ তসটি কদপ যাদরশন, সের উপদজলা এবাং সের শপৌরসভার শেদত্র শপ্রাগ্রামার (শজলা আইতসটি 

অতফসার) কতৃযক প্রদেয় ও শজলা প্রশাসক কতৃযক প্রততস্বােরকৃত এবাং অন্যান্য  উপদজলার 

শেদত্র সহকারী শপ্রাগ্রামার (উপদজলা আইতসটি অতফসার) কতৃযক প্রদেয় ও উপদজলা তনব যাহী 

অতফসার কতৃযক প্রততস্বােরকৃত সুপাতরশপত্র। সুপাতরশ প্রোদনর শেদত্র তনম্নতলতখত তবষয়গুদলা 

তবদবিনায় শনয়া শ দত পাদরিঃ 

     -প্রার্ী ইন্সট্রাটর বা শকাদির তত্ত্বাবধান (সুপারতভশন) ছাড়া তনজ শর্দক শপ্রাগ্রাতমাং তবষদয় 

কতটুকু েে 

    -শপ্রাগ্রাতমাং তনদয় প্রার্ীর আগ্রহ, প্রদিষ্টা, অেবসায় 

     ইতযাতে প্রাসতেক তবষয়সমূহ 

  

৫.৫ তনজ তশো প্রততষ্ঠান, শবাে য পরীো বা অন্য শকাদনা গুরুত্বপূণ য মূল্যায়দনর ফলাফল   

৫.৬ সহতশো কা যক্রদম অজযন   

উপদর প্রেত্ত তথ্য-উপাত্ত এবাং সাংযুি কাগজপত্র আমার জানামদত সঠিক। পরবতীদত শকাদনা ব্যতযয় পতরলতেত হদল আদবেনপত্র 

বাততল বদল গণ্য হদব। 

 

আদবেনকারীর স্বাের 

আদবেনকারীর নাম 

তাতরখ 

  .      দ         www.doict.gov.bd              পদ           ২০২২                            প       দ           । 

http://www.doict.gov.bd/
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শশখ রাদসল পেক ....... আদবেন ফরম (ক্ষুদে উদ্ভাবক) 

(ব্যতিগত আদবেন) 

 

১। উদদ্যাগ/প্রকল্প/ধারণা/অবোন/অন্যান্য এর তশদরানাম: 

  

২। আদবেদনর শ ৌতিকতািঃ (অনতধক ৫০০ শব্দ) 

 

৩।                   পদ   প   ছ      ? (    দ )        ( )     ≥       ( )    ≥ 

৩.১.   দ                . পদ             ...………   . পদ        …………………. …………... 

৪। ব্যতি সিতকযত তথ্য: 

      ৪.১.নামিঃ ………………………………………………………………………….. 

      ৪.২.  প        ……………………………… ৪.৩.           ………………………... 

      ৪.৪. শপশািঃ …………………..৪.৫.          (              ):………………………...... 

      ৪.৬. শেতণ (অেয়নরত হদল):…………… …………৪.৭. শরাল নম্বরিঃ…………………………. 

      ৪.৮. তশো প্রততষ্ঠাদনর নাম ও ঠিকানা (EIIN নম্বরসহ):…..……………………………………… 

      ৪.৯. তশোগত শ াগ্যতা (সদব যাচ্চ): ………………………………………………………….. 

      ৪.১০. শফান ( তে র্াদক): ……………………………………………………………… 

             শমাবাইল নম্বরিঃ …………………………………………………………………... 

             ইদমইলিঃ ………………………………………………………………………. 

     ৪.১১. স্থায়ী ঠিকানািঃ……………………………………………………………………. 

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

       

 

 

ছতব 
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      ৪.১২. বতযমান ঠিকানািঃ …………………………………………………………………. 

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

৫। প্রমাণকসমূদহর তাতলকািঃ (প্রদয়াজদন সাংযুতি প্রোন করুন অর্বা তলাংক সরবরাহ করুন) 

  

     

    

          প      / 

    

      

     

    ?    /   

৫.১ উদ্ভাবনটির সৃজনশীলতার তেক (অনন্য মবতশষ্টযসমূহ) (বণ যনাসহ অনতধক ৫০০ শব্দ)   

৫.২ উদ্ভাবনটির সম্ভাব্য আতর্ যক মূল্যমান  (বণ যনাসহ অনতধক ৫০০ শব্দ)   

৫.৩ উদ্ভাবনটির মােদম শকান তবদ্যমান সমস্যা সমাধাদন ভূতমকা (বণ যনাসহ অনতধক ৫০০ শব্দ)   

৫.৪ উদ্ভাবনটি শটকসই এবাং শরতপ্ল্দকবল তকনা? (বণ যনাসহ অনতধক ৫০০ শব্দ)   

৫.৫ বাাংলাদেদশর সমাজ ব্যবস্থার সাদর্ সামঞ্জস্যপূণ যতা  (বণ যনাসহ অনতধক ৫০০ শব্দ)   

৫.৬ উদ্ভাবনটির উপস্থাপনা   

৫.৭ প্রার্ী শকন মদন কদরন শ  তততন এই পুরস্কাদরর জন্য উপযুি (অনতধক ৫০০ শব্দ)   

৫.৮ তসটি কদপ যাদরশন, সের উপদজলা এবাং সের শপৌরসভার শেদত্র শপ্রাগ্রামার (শজলা আইতসটি 

অতফসার) কতৃযক প্রদেয় ও শজলা প্রশাসক কতৃযক প্রততস্বােরকৃত এবাং অন্যান্য উপদজলার 

শেদত্র সহকারী শপ্রাগ্রামার (উপদজলা আইতসটি অতফসার) কতৃযক প্রদেয় ও উপদজলা তনব যাহী 

অতফসার কতৃযক প্রততস্বােরকৃত সুপাতরশপত্র। সুপাতরশ প্রোদনর শেদত্র তনম্নতলতখত তবষয়গুদলা 

তবদবিনায় শনয়া শ দত পাদরিঃ 

   -প্রার্ী ইন্সট্রাটর বা অতভভাবদকর তত্ত্বাবধান (সুপারতভশন) ছাড়া তনজ শর্দক উদ্ভাবদন 

কতটুকু েে    

   -প্রার্ীর উদ্ভাবন তনদয় আগ্রহ, প্রদিষ্টা, অেবসায় 

    ইতযাতে প্রাসতেক তবষয়সমূহ 

  

৫.৯ সহতশো কা যক্রদম অজযন   

উপদর প্রেত্ত তথ্য-উপাত্ত এবাং সাংযুি কাগজপত্র আমার জানামদত সঠিক। পরবতীদত শকাদনা ব্যতযয় পতরলতেত হদল আদবেনপত্র 

বাততল বদল গণ্য হদব। 

 

আদবেনকারীর স্বাের 

আদবেনকারীর নাম  

তাতরখ 

  .      দ         www.doict.gov.bd              পদ           ২০২২                            প       দ           । 

http://www.doict.gov.bd/
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শশখ রাদসল পেক ....... আদবেন ফরম (ক্ষুদে শলখক) 

(ব্যতিগত আদবেন) 

 

১। উদদ্যাগ/প্রকল্প/ধারণা/অবোন/অন্যান্য এর তশদরানাম: 

  

২। আদবেদনর শ ৌতিকতািঃ (অনতধক ৫০০ শব্দ) 

 

৩।                   পদ   প   ছ      ? (    দ )        ( )     ≥       ( )    ≥ 

৩.১.   দ                . পদ             ...………   . পদ        …………………. …………... 

৪। ব্যতি সিতকযত তথ্য: 

      ৪.১.নামিঃ ………………………………………………………………………….. 

      ৪.২.  প        ……………………………… ৪.৩.           ………………………... 

      ৪.৪. শপশািঃ …………………..৪.৫.          (              ):………………………...... 

      ৪.৬. শেতণ (অেয়নরত হদল):…………… …………৪.৭. শরাল নম্বরিঃ…………………………. 

      ৪.৮. তশো প্রততষ্ঠাদনর নাম ও ঠিকানা (EIIN নম্বরসহ):…..……………………………………… 

      ৪.৯. তশোগত শ াগ্যতা (সদব যাচ্চ): ………………………………………………………….. 

      ৪.১০. শফান ( তে র্াদক): ……………………………………………………………… 

             শমাবাইল নম্বরিঃ …………………………………………………………………... 

             ইদমইলিঃ ………………………………………………………………………. 

     ৪.১১. স্থায়ী ঠিকানািঃ……………………………………………………………………. 

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

       

 

 

ছতব 
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     ৪.১২. বতযমান ঠিকানািঃ …………………………………………………………………. 

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

৫। প্রমাণকসমূদহর তাতলকািঃ (প্রদয়াজদন সাংযুতি প্রোন করুন অর্বা তলাংক সরবরাহ করুন) 

  

     

    

          প      / 

    

      

     

    ?    /   

৫.১ তলতখত প্রকাশনার সাংখ্যা ও বণ যনা (জাতীয়/ আন্তজযাততক পতত্রকা, বই/ম্যাগাতজন)   

৫.২ আঞ্চতলক, জাতীয় ও আন্তজযাততক প যাদয় প্রাপ্ত 

পুরস্কাদরর সাংখ্যা এবাং বণ যনা 

        

জাতীয়  

আন্তজযাততক  

৫.৩ আঞ্চতলক, জাতীয় ও আন্তজযাততক প যাদয় 

তেতজটাল তমতেয়ায় প্রকাশনার সাংখ্যা 

        

জাতীয়   

আন্তজযাততক   

৫.৪ তনজ তশো প্রততষ্ঠান, শবাে য পরীো বা অন্য শকাদনা গুরুত্বপূণ য মূল্যায়দনর ফলাফল   

৫.৫ শলখার সৃজনশীলতা   

 

উপদর প্রেত্ত তথ্য-উপাত্ত এবাং সাংযুি কাগজপত্র আমার জানামদত সঠিক। পরবতীদত শকাদনা ব্যতযয় পতরলতেত হদল আদবেনপত্র 

বাততল বদল গণ্য হদব। 

 

আদবেনকারীর স্বাের 

আদবেনকারীর নাম  

তাতরখ 

 

 

 

  .      দ         www.doict.gov.bd              পদ           ২০২২                            প       দ           । 

http://www.doict.gov.bd/
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শশখ রাদসল পেক ....... আদবেন ফরম (তেতজটাল স্কুল) 

(প্রাততষ্ঠাতনক আদবেন) 

 

১। উদদ্যাগ/প্রকল্প/ধারণা/অবোন এর তশদরানামিঃ 

 

২। আদবেদনর শ ৌতিকতািঃ (অনতধক ৫০০ শব্দ) 

 

 

৩।                   পদ   প   ছ     ? (    দ )        ( )     ≥       ( )    ≥ 

৩.১.   দ                . পদ             ...………   . পদ        …………………. …………...      

৪। প্রততষ্ঠান সিতকযত তথ্যিঃ 

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

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

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

৫। প্রততষ্ঠাদনর পদে আদবেনকারীর (প্রততষ্ঠান প্রধান) তথ্য: 

      ৫.১. নামিঃ …………………………………………………………………………. 

      ৫.২. শপশািঃ ………………………………………………………………………… 

      ৫.৩. পেতবিঃ ………………………………………………………………………... 

      ৫.৪. তশোগত শ াগ্যতা (সদব যাচ্চ): ………………………………………………………….. 

      ৫.৫. শফান (োপ্ততরক): …………………………………………………………………. 

               আবাতসকিঃ …………………………………………………………………….. 

               ফযাি নম্বরিঃ …………………………………………………………………… 

 

 

ছতব 
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               শমাবাইল নম্বরিঃ …………………………………………………………………. 

                ইদমইলিঃ …………………………………………………………………….. 

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

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

        ৫.৭. বতযমান ঠিকানািঃ………...……………………………………………………….. 

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

৬। প্রমাণকসমূহিঃ (প্রদয়াজদন সাংযুতি প্রোন করুন অর্বা তলাংক সরবরাহ করুন) 

     

    

          প      / 

    

      

         ? 

   /   

৬.১ স্কুদল তবদ্যমান তশোর্ী ও তেতজটাল 

তরদসাস য, শ মনিঃ তশোর্ী/ 

কতিউটার, ইন্টারদনট ব্যািউইর্, 

মাতল্টতমতেয়া প্রদজটর/ক্লাস, 

তপ্রন্টার, ওদয়বকযাম ইতযাতে।  

 

(                   ) 

 

স্কুদলর সব যদমাট তশোর্ীর সাংখ্যা   

প্রততজন তশোর্ী সপ্তাদহ গদড় কত ঘণ্টা তেতজটাল 

তরদসাস য (শ মনিঃ কতিউটার, ইন্টারদনট) ব্যবহার 

কদর 

 

কতটি শেতণকদের জন্য গদড় একটি কদর 

মাতল্টতমতেয়া প্রদজটর বা সমজাতীয় তেতজটাল 

প্রযুতি ব্যবহার হদয় র্াদক 

 

তেতজটাল তরদসাস য সমূহ রেণাদবেদণর জন্য গৃহীত 

কা যক্রম ও তনদয়াতজত শলাদকর সাংখ্যা (শ মনিঃ ল্যাব 

অযাদটদিন্ট ) 

 

বছদর গদড় কতবার সাইবার তনরাপত্তামূলক প্রতশেণ, 

কম যসূতি ও সদিতনতামূলক কা যক্রম গ্রহণ করা 

হদয়দছ 

 

বছদর শপ্রাগ্রাতমাং/আইটি/তেতজটাল প্রযুতি তবষয়ক 

গদড় কতগুদলা প্রততদ াতগতার আদয়াজন করা হদয়দছ 

 

৬.২ প্রততষ্ঠানটির হালনাগােকৃত তনজস্ব ওদয়বসাইট রদয়দছ তকনা? (প্রমাণকসহ)   

৬.৩ স্কুল পতরিালনায় তেতজটাল প্রযুতির ব্যবহার   

৬.৪ আইতসটি জ্ঞান সিে তশেদকর সাংখ্যা (প্রমাণকসহ)   

৬.৫ পাঠোদনর শেদত্র ব্যবহৃত তেতজটাল কনদটদন্টর সাংখ্যা   
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৬.৬ স্কুল কতৃযপে শকন মদন কদরন শ  তাদের স্কুলটি একটি তেতজটাল স্কুল (অনতধক ৫০০ শব্দ)   

৬.৭ স্কুদলর তশোর্ী বা তশেক কতৃযক তেতজটাল কা যক্রদমর জন্য স্বীকৃতত বা অজযন    

৬.৮ তসটি কদপ যাদরশন, সের উপদজলা এবাং সের শপৌরসভার শেদত্র শপ্রাগ্রামার (শজলা আইতসটি 

অতফসার) কতৃযক প্রদেয় ও শজলা প্রশাসক কতৃযক প্রততস্বােরকৃত এবাং অন্যান্য উপদজলার 

শেদত্র সহকারী শপ্রাগ্রামার (উপদজলা আইতসটি অতফসার) কতৃযক প্রদেয় ও উপদজলা তনব যাহী 

অতফসার কতৃযক প্রততস্বােরকৃত সুপাতরশপত্র। সুপাতরশ প্রোদনর শেদত্র তনম্নতলতখত 

তবষয়গুদলা তবদবিনায় শনয়া শ দত পাদরিঃ 

       -প্রততজন তশোর্ী সপ্তাদহ গদড় কত ঘণ্টা তেতজটাল তরদসাস য (শ মনিঃ কতিউটার, 

ইন্টারদনট) ব্যবহার কদর 

       -কতটি শেতণকদের জন্য গদড় অন্তত একটি কদর মাতল্টতমতেয়া প্রদজটর বা সমজাতীয় 

তেতজটাল প্রযুতি ব্যবহার হদয় র্াদক 

       - কতটি সাইবার তনরাপত্তামূলক প্রতশেণ, কম যসূতি, সদিতনতামূলক কা যক্রম গ্রহণ করা 

হদয়দছ 

       -বছদর শপ্রাগ্রাতমাং/আইটি/তেতজটাল প্রযুতি তবষয়ক গদড় কতগুদলা প্রততদ াতগতার 

আদয়াজন করা হদয়দছ 

       -আইটি ক্লাব, শপ্রাগ্রাতমাং ক্লাব, তেতজটাল ক্লাব, শরাবটিি ক্লাব ইতযাতে আদছ তকনা 

  

উপদর প্রেত্ত তথ্য-উপাত্ত এবাং সাংযুি কাগজপত্র আমার জানামদত সঠিক। পরবতীদত শকাদনা ব্যতযয় পতরলতেত হদল আদবেনপত্র 

বাততল বদল গণ্য হদব। 

 

আদবেনকারীর স্বাের 

আদবেনকারীর নাম (প্রততষ্ঠাদনর পদে) 

তাতরখ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .      দ         www.doict.gov.bd              পদ           ২০২২                            প       দ           । 
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শশখ রাদসল পেক ....... আদবেন ফরম (তেতজটাল এতিদলন্স) 

(প্রাততষ্ঠাতনক আদবেন) 

  

১। উদদ্যাগ/প্রকল্প/ধারণা/অবোন এর তশদরানামিঃ 

২। আদবেদনর শ ৌতিকতািঃ (অনতধক ৫০০ শব্দ) 

 

৩।                   পদ   প   ছ     ? (    দ )        ( )     ≥       ( )    ≥ 

৩.১.   দ                . পদ             ...………   . পদ        …………………. …………...      

৪। প্রততষ্ঠান সিতকযত তথ্যিঃ 

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

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

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

৫। প্রততষ্ঠাদনর পদে আদবেনকারীর (প্রততষ্ঠান প্রধান) তথ্য: 

      ৫.১. নামিঃ …………………………………………………………………………. 

      ৫.২. শপশািঃ ………………………………………………………………………… 

      ৫.৩. পেতবিঃ ………………………………………………………………………... 

      ৫.৪. তশোগত শ াগ্যতা (সদব যাচ্চ): ………………………………………………………….. 

      ৫.৫. শফান (োপ্ততরক): …………………………………………………………………. 

               আবাতসকিঃ …………………………………………………………………….. 

               ফযাি নম্বরিঃ …………………………………………………………………… 

               শমাবাইল নম্বরিঃ …………………………………………………………………. 

                ইদমইলিঃ …………………………………………………………………….. 

 

 

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

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

        ৫.৭. বতযমান ঠিকানািঃ………...……………………………………………………….. 

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

৬। প্রমাণকসমূহিঃ (প্রদয়াজদন সাংযুতি প্রোন করুন অর্বা তলাংক সরবরাহ করুন) 

     

    

          প      / 

    

      

     

    ?    /   

৬.১ তেতজটাল প্রযুতি ব্যবহার কদর মততর করা পণ্য বা শসবার উপকাতরতা ও কা যকাতরতা 

(শেদমাসহ)        

  

৬.২ পণ্য/শসবার ইদনাদভশন বা উদ্ভাবনী তেক (বণ যনাসহ অনতধক ৫০০ শব্দ)   

৬.৩ পণ্য বা শসবা গ্রহীতার োটা ব্যবস্থাপনা। শ মনিঃ শগাপনীয়তা (প্রাইদভতস) রো করা, 

োটাদসট অতধকতর        বা গদবষণার জন্য উন্মুি ও উপযুি (শ মনিঃ সঠিক ফরম্যাট, 

এতপআই ইতযাতে) রাখা   

  

৬.৪ আদবেনকারী প্রততষ্ঠান শকন মদন কদর শ           পুরস্কাদরর জন্য উপযুি (অনতধক 

৫০০ শব্দ) 

  

৬.৫ পণ্য/শসবার প্রভাব বা ব্যাতপ্ত (শ মনিঃ একটি তনতে যষ্ট এতরয়া বা শগাত্র, নাতক সারাদেশ )   

৬.৬ উপকারদভাগীর সাংখ্যা (প্রমাণকসহ)   

৬.৭ উদ্ভাবনটি শটকসই এবাং শরতপ্ল্দকবল তকনা? (বণ যনাসহ অনতধক ৫০০ শব্দ)   

৬.৮ জাতীয় এবাং আন্তজযাততক প যাদয় স্বীকৃতত রদয়দছ তকনা? (প্রমাণকসহ বণ যনা) (অনতধক ৫০০ 

শব্দ) 

  

উপদর প্রেত্ত তথ্য-উপাত্ত এবাং সাংযুি কাগজপত্র আমার জানামদত সঠিক। পরবতীদত শকাদনা ব্যতযয় পতরলতেত হদল আদবেনপত্র 

বাততল বদল গণ্য হদব। 

 

আদবেনকারীর স্বাের 

আদবেনকারীর নাম (প্রততষ্ঠাদনর পদে) 

তাতরখ   

 

  .      দ         www.doict.gov.bd              পদ           ২০২২                            প       দ           ।                                                  

http://www.doict.gov.bd/

