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ডিডিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০১8 

মিলা ও ডবভাগীয় পর্ যায়য় ডিডিটাল উদ্ভাবনী মেলা-২০১8 আয়য়ািয়নর িন্য ডনয়দ যডিকা 

 

এটুআই ম াকাল পয়য়ন্ট সেন্বয়কারী 

ক্রে নাে মোবাইল নম্বর ও ইয়েইল দাডয়ত্ব 

১ 
মোোঃ মোস্তাড জুর রহোন 

পডরচালক (ইয়নায়ভিন), এটুআই 
01715 448311, mustafiztito@gmail.com  সেন্বয়কারী 

৩ 

আসাদ-উি-িাোন 

পডলডস মেিাডলস্ট, এটুআই 

01712092922, asad@a2i.pmo.gov.bd 
   

সেন্বয়কারী 

 

মিলাডভডিক এটুআই ম াকাল পয়য়ন্ট (মেলা সংক্রান্ত মর্য়কায়না তথ্য ও সহয়র্াগীতার িন্য) 

ক্রে মিলার নাে মেলার তাডরখ (কে যিালায় 

চূড়ান্ত হয়ব) 

নাে  মোবাইল নম্বর ও ইয়েইল 

1 ঢাকা  প্রয় সর  ারুক আহয়েদ 01716915520 ও faruque1954@gmail.com  

২  ডরদপুর  প্রয় সর  ারুক আহয়েদ 01716915520 ও faruque1954@gmail.com  

3 গািীপুর  প্রয় সর  ারুক আহয়েদ 01716915520 ও faruque1954@gmail.com  

4 নরডসংদী  প্রয় সর  ারুক আহয়েদ 01716915520 ও faruque1954@gmail.com  

৫ িাোলপুর  মোহাম্মদ মখারয়িদ আলে খান 01711123157 ও khurshed54@gmail.com 

৬ ডকয়িারগঞ্জ  মোহাম্মদ মখারয়িদ আলে খান 01711123157 ও khurshed54@gmail.com 

৭ োদারীপুর  মোহাম্মদ মখারয়িদ আলে খান 01711123157 ও khurshed54@gmail.com 

৮ োডনকগঞ্জ  মোহাম্মদ মখারয়িদ আলে খান 01711123157 ও khurshed54@gmail.com 

৯ মুডিগঞ্জ 
 

িাডকলা রহোন 
01961564458 ও 

shakilarahman.a2i@gmail.com 

১০ েয়েনডসংহ 
 

িাডকলা রহোন 
01961564458 ও 

shakilarahman.a2i@gmail.com 

১১ নারায়ণগঞ্জ 
 

িাডকলা রহোন 
01961564458 ও 

shakilarahman.a2i@gmail.com 

১২ মগাপালগঞ্জ 
 

িাডকলা রহোন 
01961564458 ও 

shakilarahman.a2i@gmail.com 
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১৩ মনত্রয়কানা 
 

মোোঃ মদৌলত-উি-িাোন খান 
01714083500 ও 

doulutuzzamankhan@gmail.com 

১৪ রািবাড়ী 
 

মোোঃ মদৌলত-উি-িাোন খান 
01714083500 ও 

doulutuzzamankhan@gmail.com 

১৫ িরীয়তপুর 
 

মোোঃ মদৌলত-উি-িাোন খান 
01714083500 ও 

doulutuzzamankhan@gmail.com 

১৬ মিরপুর 

 

মোোঃ মদৌলত-উি-িাোন খান 
01714083500 ও 

doulutuzzamankhan@gmail.com 

১৭ টাঙ্গাইল  িাডহদা সুলতানা 01711864019 ও shahida_sultana@yahoo.com 
১৮ বায়গরহাট  িাডহদা সুলতানা 01711864019 ও shahida_sultana@yahoo.com 
১৯ চুয়ািাঙ্গা  িাডহদা সুলতানা 01711864019 ও shahida_sultana@yahoo.com 

২০ ডিনাইদাহ  িাডহদা সুলতানা 01711864019 ও shahida_sultana@yahoo.com 
২১ খুলনা  মোোঃ পারয়ভি হাসান 1712151200 ও 22parvez@gmail.com 

২২ কুডিয়া  মোোঃ পারয়ভি হাসান 1712151200 ও 22parvez@gmail.com 
২৩ োগুরা  মোোঃ পারয়ভি হাসান 1712151200 ও 22parvez@gmail.com 

২৪ নড়াইল  মোোঃ পারয়ভি হাসান 1712151200 ও 22parvez@gmail.com 
২৫ সাতক্ষীরা  মোোঃ পারয়ভি হাসান 1712151200 ও 22parvez@gmail.com 

২৬ র্য়িার  তহুরুল হাসান টুটুল 01707554768 ও mdhasan79@gmail.com 

২৭ মেয়হরপুর  তহুরুল হাসান টুটুল 01707554768 ও mdhasan79@gmail.com 

২৮ বরগুনা  তহুরুল হাসান টুটুল 01707554768 ও mdhasan79@gmail.com 

২৯ বডরিাল  তহুরুল হাসান টুটুল 01707554768 ও mdhasan79@gmail.com 

৩০ মভালা  তহুরুল হাসান টুটুল 01707554768 ও mdhasan79@gmail.com 

৩১ িালকাঠি  ি. মো: আব্দুল োন্নান 01711968452 ও mannan993@gmail.com  
৩২ পটুয়াখালী  ি. মো: আব্দুল োন্নান 01711968452 ও mannan993@gmail.com  
৩৩ ডপয়রািপুর  ি. মো: আব্দুল োন্নান 01711968452 ও mannan993@gmail.com  

৩৪ বান্দরবান  ি. মো: আব্দুল োন্নান 01711968452 ও mannan993@gmail.com  

৩৫ ব্রাহ্মানবাডরয়া  িালালউদ্দীন আহয়েদ 1711332610 ও jalalfp@gmail.com 

৩৬ চাঁদপুর  িালালউদ্দীন আহয়েদ 1711332610 ও jalalfp@gmail.com 

৩৭ চট্টগ্রাে  মোোঃ আ িাল মহায়সন সায়রায়ার 1715153793 ও mahsarwar@gmail.com 

৩৮ কুডেল্লা  িালালউদ্দীন আহয়েদ 1711332610 ও jalalfp@gmail.com 

৩৯ কক্সবািার  মোোঃ আ িাল মহায়সন সায়রায়ার 1715153793 ও mahsarwar@gmail.com 

৪০ ম নী  িালালউদ্দীন আহয়েদ 1711332610 ও jalalfp@gmail.com 

৪১ খাগড়াছডড়  মোোঃ আ িাল মহায়সন সায়রায়ার 1715153793 ও mahsarwar@gmail.com 
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৪২ লডক্ষপুর  মোোঃ আ িাল মহায়সন সায়রায়ার 1715153793 ও mahsarwar@gmail.com 

৪৩ মনায়াখালী  ডিয়াউল ইসলাে 01819448979 ও likhon_26@yahoo.com 

৪৪ রাঙ্গাোটি  ডিয়াউল ইসলাে 01819448979 ও likhon_26@yahoo.com 

৪৫ হডবগঞ্জ  ডিয়াউল ইসলাে 01819448979 ও likhon_26@yahoo.com 

৪৬ মেৌলডভবািার  ডিয়াউল ইসলাে 01819448979 ও likhon_26@yahoo.com 

৪৭ সুনােগঞ্জ  ডিয়াউল ইসলাে 01819448979 ও likhon_26@yahoo.com 
৪৮ ডসয়লট  োডনক োহমুদ 01731928297 ও manik.undp@gmail.com  
৪৯ বগুড়া  োডনক োহমুদ 01731928297 ও manik.undp@gmail.com  

৫০ িয়পুরহাট  োডনক োহমুদ 01731928297 ও manik.undp@gmail.com  
৫১ নওগাঁ  োডনক োহমুদ 01731928297 ও manik.undp@gmail.com  

৫২ নায়টার  োডনক োহমুদ 01731928297 ও manik.undp@gmail.com  
৫৩ চাঁপাই নবাবগঞ্জ   ারুক আহয়েদ জুয়য়ল 01911311636 ও fajewel@gmail.com 

৫৪ পাবনা   ারুক আহয়েদ জুয়য়ল 01911311636 ও fajewel@gmail.com 
৫৫ রািিাহী   ারুক আহয়েদ জুয়য়ল 01911311636 ও fajewel@gmail.com 
৫৬ ডসরািগঞ্জ   ারুক আহয়েদ জুয়য়ল 01911311636 ও fajewel@gmail.com 
৫৭ ডদনািপুর  মোহাম্মদ এনামুল হক 01712769875 ও enam15025@gmail.com 
৫৮ গাইবান্ধা  মোহাম্মদ এনামুল হক 01712769875 ও enam15025@gmail.com 
৫৯ কুডড়গ্রাে  মোহাম্মদ এনামুল হক 01712769875 ও enam15025@gmail.com 
৬০ লালেডনরহাট  মোহাম্মদ এনামুল হক 01712769875 ও enam15025@gmail.com 

৬১ নীল াোরী  মোোঃ োমুনুর রিীদ ভ ূঁইয়া 1711572030 ও mamun329@gmail.com 
৬২ পঞ্চগড়  মোোঃ োমুনুর রিীদ ভ ূঁইয়া 1711572030 ও mamun329@gmail.com 

৬৩ রংপুর  মোোঃ োমুনুর রিীদ ভ ূঁইয়া 1711572030 ও mamun329@gmail.com 

৬৪ ঠাকুরগাঁও  মোোঃ োমুনুর রিীদ ভ ূঁইয়া 1711572030 ও mamun329@gmail.com 
 

মেলা আয়য়ািয়নর সেয়সীো, স্থান ও প্রয়য়াজনীয় ননয়দ েশনা 

ক্রে ডববরণ দাডয়ত্ব/ম াকাল পয়য়ন্ট 

১ 
০১ ম ব্রুয়ারী মেয়ক ২৮ ম ব্রুয়ারী ২০১৮ এর েয়ে সুডবধািনক সেয়য় মেলা আয়য়ািন সম্পন্ন করা। মেলা ৩ ডদনব্যাপী অনুডিত হয়ব। ছুটির ডদয়ন মেলায় 

িনসোগে মবিী হয় ডবধায় শুক্র ও িডনবারসহ মেলার তাডরখ ডনধ যারণ করা সম্ভব হয়ল অডধক োনুষ এ মেলায় আসার সুয়র্াগ পায়ব। 

মিলা প্রসািক 

 
২ 

মকান উনু্মক্ত স্থায়ন মেলা আয়য়ািন করা। ডিেয়নডিয়াে বা এ িাতীয় মকান স্থাপনা ব্যবহার করা মর্য়ত পায়র। এ িাতীয় মকান স্থাপনা না োকয়ল মখালা 

োয়ঠ প্যায়েল কয়র মেলা করা মর্য়ত পায়র।  স্কুয়লর মেণীকক্ষয়ক মেলা আয়য়ািয়নর িন্য ব্যবহার করা র্ায়ব না।  

৩ 
২৫ িানুয়ারী ২০১৮ তাডরয়খর েয়ে মেলা আয়য়ািয়নর তাডরখ ও গৃহীত সকল কার্ যক্রয়ের তাডলকা এটুআই-এর প্রকল্প পডরচালক বরাবর মপ্ররণ করা, 

র্ায়ত মেলার উয়বাধনী অনুিান ও অন্যান্য কে যসূচীয়ত ঢাকা মেয়ক উর্ধ্যতন কে যকতযাগণ মর্াগ মদয়ার িন্য পডরকল্পনা ও প্রস্তুডত গ্রহণ করয়ত পায়রন। 
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মেলায় প্রধানেন্ত্রীর কার্ োলয়য়র েহাপনরচালক ও পনরচালকবৃন্দ অংশগ্রহণ করয়েন। তয়ে মেলায় প্রধানেন্ত্রীর কার্ োলয়য়র েহাপনরচালক (প্রশাসন) জনাে 

কনের নেন আয়নায়ার-এর অংশগ্রহয়ণর জন্য তার নপএস (এস.এে সানদক তানভীর – ০১৭১৬ ৭৬৬ ৩৪৯)-এর সায়ে কো েলা মর্য়ত পায়র।  

৪ মেলা প্রাঙ্গয়ণ পর্ যাপ্ত পডরোয়ণ পর্ যাপ্ত পডরোয়ণ বসার িায়গা, খাোয়রর স্টল, খাবার পাডন ও ওয়াসরুয়ের সুব্যবস্থা করা। 

5 মেলা প্রাঙ্গয়ণ ডনরডবডিন্ন ওয়াই- াই সংয়র্াগ ডনডিত করা।  

৬ ডবভাগীয় পর্ যায়য়র মেলা ১৫ োচ য ২০১৮ তাডরয়খর েয়ে সম্পন্ন করা। ডবভাগীয় মেলাও ৩ ডদনব্যাপী অনুডিত হয়ব।   ডবভাগীয় কডেিনার 

 

মেলার স্টলসমূহ 

এবায়রর মেলায় ডবষয়ডভডিক প্যাডভডলয়য়নর োেয়ে ডবডভন্ন কার্ যক্রেয়ক প্রদি যয়নর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।  

প্যাডভডলয়ন ১ - ই-মসবাসমূহ 

ই-মসবা প্রদানকারী সরকাডর সংস্থাসমুয়হর স্টল বােতামূলকভায়ব রাখা এবং মেলা প্রাঙ্গন হয়ত মসবা প্রদান করার ব্যবস্থা মনয়া। উদাহরণ ডহয়সয়ব কয়য়কটি মসবার ডববরণ ডনয়ে মদয়া 

হয়লা। এর বাডহয়র মকান মসবা োকয়ল মসগুয়লায়কও আনা।  

ডববরণ দাডয়ত্ব/ম াকাল পয়য়ন্ট 

• জাতীয় তথ্য বাতায়নের (www.bangladesh.gov.bd) বিবিন্ন ফিচারগুন া এবং এর “ অনলাইনন সেিার আনিদন” ও ই-সেিার 

বলিংকেমূনের  মাধ্যনম বিবিন্ন নাগবরক সেিার জন্য আনে্দননর পদ্ধবি প্রদর্ শন ও আনিদন গ্রহনের ব্যবস্থা গ্রহে করা; 

• েরকাবর কম শকিশানদর োনে স াগান ানগর জন্য ম াবাই  অ্যাপ “বাং ানেশ ফিনরক্টফর” ( Bangladesh Directory) এর ব্যিোর 

ম  ায় আগত েশ শোর্থীনের োনি-কলনম প্রদর্ শন এিিং িানদর ম াবাইন  িাউেন ানির ব্যবস্থা গ্রহে;  

• সদনর্র েকল দর্ শনীয় স্থাননর িনের জন্য ম াবাই  অ্যাপ “বাং ানেশ দর্ শনীয় স্থান” ( Bangladesh Tourist App) এর ব্যিোর 

ম  ায় আগত েশ শোর্থীনের প্রদর্ শন এিিং িানদর ম াবাইন  িাউেন ানির ব্যবস্থা গ্রহে;  

• মৃি ব্যবির েম্পবি িার উিরাবিকারনদর মনধ্য িন্টননর বেোি সহনজ প্রাফির জন্য ম াবাই  অ্যাপ ’উত্তরাফিকার” (Inheritance 

Calculator) এিিং ওনয়িোইট (উত্তরাফিকার.বাং া)-এর ব্যবহার ম  ায় আগত েশ শোর্থীনের হানত-ক ন  প্রেশ শে এবং তানের ম াবাইন  

িাউেন ানির ব্যবস্থা গ্রহে;  

• সরকাফর ক শকতশানের ম াবাইন  “েফর্থ” (Nothi) ম াবাই  অ্যাসপর ব্যিোর প্রদর্ শন এিিং িানদর ম াবাইন  িাউেন ানির ব্যবস্থা গ্রহে; 

• মজ া ব্র্যাফডং সংক্রান্ত ব্র্যান্ড বুক, সলানগা, সজলা ব্র্যাবন্ডিং এর কম শ-পবরকল্পনা, সলাগান ইিযাবদ সংক্রান্ত প্রকাশোসমূহ এিিং বলফনলট ম  ায় 

প্রেশ শনের ব্যবস্থা গ্রহে করা। স্টন  োগফরকনের মজ া ব্র্যাফডং সফেবুক গ্রুনপ ম াগোনের ব্যবস্থা গ্রহে করা; 

মিলা প্রিাসক কর্তযক 

ডনধ যাডরত 

 

প্যাডভডলয়ন-১ সম্পডকযত 

এটুআই ম াকাল পয়য়ন্টোঃ 

ি. মো: আব্দুল োন্নান 

01711968452 

http://www.bangladesh.gov.bd/
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(www.facebook.com/groups/districtbrandingbangladesh)  

•  ৩৩৩ ক  মসন্টানরর জন্য একটি বুর্থ স্থাপে কনর ম  ায় আগত েশ শোর্থীনের এর কা শক্রম েম্পনকশ অিবেিকরণ এিিং মসখানে একটি ম াবাই  

রাখা ম নত পানর,  ানত োগফরকগে মস ম াবাই  হনত ৩৩৩ নাম্বানর ক  কনর জািীয় িে িািায়ননর েকল িে, েরকাবর সেিা প্রাবির 

পদ্ধবির িে, েরকাবর কম শকিশানদর োনে স াগান ানগর িে জাননি পানরন এিিং োমবজক েমস্যার প্রবিকানর সজলা প্রর্ােক ও উপনজলা 

বনি শােী অবফোনরর বনকট োোনের জন্য আনিদন করনি পানরন; 

• ই-ফ উনেশে ফসনস্ট  (http://land.gov.bd/application) -এর  াধ্যন  অ্ে াইনে ো জাফরর জন্য আনবেে পদ্ধফত প্রেশ শে  

এবং অ্ে াইনে ো জাফরর আনবেে গ্রহনের ব্যবস্থা গ্রহে করা;  

• ই-িন শর (http://online.forms.gov.bd) “অ্ে াইনে আনবেে করুে” এর  াধ্যন  অ্ে াইনে োগফরক মসবার জন্য আনবেে 

করার পদ্ধফত প্রেশ শে এবং আনবেে গ্রহনের ব্যবস্থা গ্রহে করা;  

• মজ া ম্যাফজনেনের ফেকে বিবিন্ন োমাবজক েমস্যার প্রবিকানরর জন্য বনরাপনদ ই-ম াবাই  মকাে শ ফসনস্টন র 

(http://ecourt.gov.bd) “অ্পরানির তথ্য ফেে” এর  াধ্যন  প্রফতকানরর জন্য অ্পরানির তথ্য প্রোে করার পদ্ধফতটি প্রেশ শে ও 

অ্পরানির িে প্রদাননর ব্যবস্থা গ্রহে করা; 

• োগফরক মসবার মপ্রািাই  সংক্রান্ত প্রকাশোসমূহ এবং মজ া ও উপনজ া প শানয়র সরকাফর অ্ফিস কর্তশক মসবা পদ্ধফত সহফজকরনের দৃষ্টান্ত 

সংক্রান্ত প্রকাশো  প্রেশ শনের ব্যবস্থা গ্রহে করা; 

• জাতীয় তথ্য বাতায়ে, মজ া ব্র্যাফডং, ই-ফ উনেশে, েফর্থ, ই-ি শ, ই-ম াবাই  মকাে শ, মসবা পদ্ধফত সহফজকরে, ৩৩৩ ইতযাফের প্রবিটি উনযানগর 

ফবষনয় One Pager স্টনল প্রদর্ শননর ব্যিস্থা গ্রেণ করা; 

 

প্যাডভডলয়ন ২ - ডিডিটাল মসন্টার, মপাস্ট ই-মসন্টার, ড নাডিয়াল ইনক্লুিন, ব্যাংক ও অন্যান্য প্রডতিানসমূহ 

ডিডিটাল মসন্টার এবং মপাস্ট ই-মসন্টায়রর োেয়ে িনগয়ণর মদারয়গাড়ায় মসবা মপৌূঁয়ছ মদয়ার পুয়রা প্রডক্রয়ায়ক এই প্যাডভডলয়য়নর োেয়ে উপস্থাপন করা। ডিডিটাল মসন্টার এবং মপাস্ট 

ই-মসন্টার মেয়ক মর্সকল মসবা মদয়া হয় তার তাডলকা এবং মসবামূয়ের তাডলকা এই প্যাডভডলয়য়নর োেয়ে উপস্থাপন করা। নতুন উয়যাগ ডহয়সয়ব ই-কোস য মসবায়ক িনগয়ণর ডনকট 

সহিভায়ব উপস্থাপয়নর োেয়ে এ মসবা গ্রহয়ণ উবুদ্ধ করা। এছাড়াও ব্যাংক, বীো ও অন্যান্য মবসরকাডর মসবা প্রদানকারী প্রডতিানসমূহ এই প্যাডভডলয়য়ন তায়দর মসবা ও মসবা প্রদান 

প্রডক্রয়া সম্পয়কয তথ্য উপস্থাপন করা।  

ডববরণ দাডয়ত্ব/ম াকাল পয়য়ন্ট 

• মিলার অধীন এক বা একাডধক ইউডনয়ন ও মপৌর ডিডিটাল মসন্টায়রর মসবা উপস্থাপন করা। সরকাডর-মবসরকাডর র্ত ধরয়ণর মসবার আয়বদন অনলাইয়ন 

করার সুয়র্াগ রয়য়য়ছ, তার সব কয়টি এই প্যাডভডলয়ন মেয়ক করার সুয়র্াগ রাখা।  

• মর্সকল মিলায় ডিডিটাল মসন্টায়র এয়িন্ট ব্যাংডকং মসবা চালু হয়য়য়ছ, মসসকল মিলার এক বা একাডধক এয়িন্ট ব্যাংডকং সুডবধা সম্বডলত ডিডিটাল মসন্টার 

মিলা প্রিাসক কর্তযক 

ডনধ যাডরত 

 

http://land.gov.bd/application
http://online.forms.gov.bd/
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উপস্থাপন করা। এয়িন্ট ব্যাংডকং এর োেয়ে সকল ব্যাংডকং মসবা (একাউন্ট মখালা, টাকা িো মদয়া ও উয়িালন, বীো, সরকাডর ড  িো মদয়া ইতযাডদ) 

মেলা প্রাঙ্গন হয়ত প্রদায়নর ব্যবস্থা রাখা।   

• এক বা একাডধক ব্যাংক ও অন্যান্য মবসরকাডর মসবা প্রদানকারী প্রডতিানসমূহয়ক এই প্যাডভডলয়য়ন তায়দর মসবা ও মসবা প্রদান প্রডক্রয়া সম্পয়কয তথ্য 

উপস্থাপয়নর ব্যবস্থা করা।  

• এক বা একাডধক মপাস্ট ই-মসন্টারয়ক এই প্যাডভডলয়য়ন তায়দর মসবা উপস্থাপন করার ব্যবস্থা করা।   

• মেলায় ডিডিটাল মসন্টায়রর নারী উয়যাক্তায়দর অংিগ্রহয়ণর ব্যবস্থা করা। 

• মেলার শুরুর নদয়ন ননধ োনরত মসোর (পচ ো, পাসয়পার্ ে , সনয়দর েত েহুল প্রচনলত মসো) আয়েদন প্যানভনলয়ন মেয়ক গ্রহণ করা। মেলার মশষ নদয়ন 

প্যানভনলয়ন মেয়কই উক্ত মসোর মেনলভানর প্রদান করা। 

• নেনজর্াল মসন্টায়রর েতেোন অগ্রগনত সম্পনকেত ট্যাগলাইন প্যানভনলয়য়নর দৃশ্যোন জায়গায় ব্যানার ফরম্যায়র্ প্রদশ েন করা। 

• ট্যাগলাইনগুয়লা ননয়নাক্তভায়ে হয়ত পায়র:  

 

১। সরকারী মহাক আর মেসরকানর  

নেনজর্াল মসন্টায়র মসো; র্া নকছু দরকারী 

২। মপয়েন্ট ননয়য় হয়ে না হয়রানন 

মলনয়দন হয়ে ইউনেনসয়ত জানন 

৩। মদারয়গাড়ায়ত নেনজর্াল ভাই 

মসো ননয়ত ইউনেনস র্াই 

৪। োনড়র পায়শ আরনশনগর 

নেলয়ে মসো, নকংো খের 

প্যাডভডলয়ন-২ সম্পডকযত 

এটুআই ম াকাল পয়য়ন্টোঃ 

 

মোোঃ পারয়ভি হাসান 

1712151200 

প্যাডভডলয়ন ৩ - অে যনননতক প্রবৃডদ্ধ  (মজলা ব্রানডং, দক্ষতা উন্নয়ন ও কে যসংস্থান এেং রুরাল ই-কোস য) 

ডববরণ দাডয়ত্ব/ম াকাল পয়য়ন্ট 

মিলা ব্রাডেংোঃ 

• মজলা-ব্র্যানডংয়য়র উপর নেনভন্ন নলফয়লর্, ওয়ান মপইজার ইতযানদ রাখা 

• মজলা ব্র্যানডংয়য়র উপর নেনভন্ন েকুয়েন্টানর/অনেও নভজুয়াল স্টয়ল প্রদশ েন 

• স্টয়ল মজলা-ব্র্যানডং মলায়গা স্থাপন 

• ব্র্যাড-বুক প্রদশ েয়নর ব্যেস্থা করা 

• ব্র্যানডং ননয়য় নতনর নেনভন্ন স্মারক/সুভযাননর স্টয়ল রাখা 

• মজলা-ব্র্যানডং ননয়য় নেনভন্ন মপাস্টার কয়র তা স্টয়ল রাখা মর্য়ত পায়র 

মিলা প্রিাসক কর্তযক 

ডনধ যাডরত 

 

প্যাডভডলয়ন-৩ সম্পডকযত 

এটুআই ম াকাল পয়য়ন্টোঃ 

মোোঃ োমুনুর রিীদ ভ ূঁইয়া 

(মজলা-ব্র্যানডং) 
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• ব্র্যাড সং োকয়ল তা স্টয়ল অনেওয়ত পনরয়েশয়নর ব্যেস্থা করা মর্য়ত পায়র। 

• মজলা-ব্র্যানডং মফস বুক গ্রুপ সংক্রান্ত তথ্য জানায়নার ব্যেস্থা করা এেং জনসাধারণয়ক ‘মজলা-ব্র্যানডং’ এই গ্রুয়প সংযুক্ত করার ব্যেস্থা করা 

 

দক্ষতা উন্নয়নোঃ 

• স্থানীয় পর্ যায়য় দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রডতিানসমূয়হর (য়র্েনোঃ যুব উন্নয়ন অডধদপ্তর, সোিয়সবা অডধদপ্তর, কাডরগডর ডিক্ষা অডধদপ্তর, কে যসংস্থান, িনিডক্ত ও 

প্রডিক্ষণ ব্যযয়রা-ডবএেইটি, বাংলায়দি ক্ষুদ্র ও কুটির ডিল্প করয়পায়রিন-ডবডসকসহ ডবডভন্ন মবসরকাডর প্রডতিান) গুরুত্বপূণ য উয়যাগসমূহ প্রদি যন করা র্ায়। 

• দক্ষতা উন্নয়ন ডবষয়ক ডবয়িষ উয়যাগসহ (য়র্েনোঃ এযায়প্রনটিচিীপ মপ্রাগ্রাে, কওেী োদ্রাসা ডিক্ষােী দক্ষতা উন্নয়ন, নারীয়দর িন্য দক্ষতা উন্নয়ন, মবকারত্ব 

ডবহীন গ্রাে ততডরর লয়ক্ষয দক্ষতা উন্নয়ন) প্রদি যন করা। 

• মিলা ব্রাডেং-এর আওতায় গৃহীত দক্ষতা উন্নয়নমূলক উয়যাগসমূহ (য়র্েন-টুযর গাইি,  য়টাগ্রা ার ইতযাডদ) প্রদি যন করা এবং তরুন সোিয়ক মিলা ব্রাডেং-

এর োেয়ে কে যসংস্থায়নর ডবষয়য় উবৃদ্ধ করা।  

• স্থানীয় ডিল্প-প্রডতিানসমূহয়ক সম্পৃক্ত কয়র এ প্যাডভডলয়য়ন ‘চাকুডর মেলা’ আয়য়ািন করা, র্ায়ত স্থানীয় মবকার যুবক-যুব েডহলাগণ সরাসডর এ প্যাডভলয়য়ন 

চাকুডরর আয়বদন িো ডদয়ত পায়রন ও কে যসংস্থায়ন সম্পকৃ্ত হয়ত পায়রন।  

• ইোে মুয়াডিনগয়ণর িন্য ইোে বাতায়ন মদখায়না (imam.gov.bd, ইোে.োংলা)। মর্ সকল ইোে-মুয়াডিন এখয়না এ বাতায়য়নর সদস্য হনডন, তায়দর 

সদস্যভডক্ত করা। পািাপাডি ইোে-মুয়াডিনগণ তায়দর কাডরগরী ও বৃডিমূলক চাডহদা র্ায়ত এ বাতায়য়ন ডদয়ত পায়রন, মস ব্যবস্থা রাখা।  

রুরাল ই-কোস যোঃ 

• রুরাল ই-কোস য কার্ যক্রয়ের োেয়ে অনলাইয়ন পণ্য ক্রয়-ডবক্রয়য়র সুয়র্াগ রাখা। এক বা একাডধক ই-কোস য প্রডতিান তায়দর উয়যাগসমূহ এই প্যাডভডলয়য়ন 

উপস্থাপন করয়ত পারয়ব।  

• প্যাডভডলয়ান এ প্রয়িক্টর এবং সাউে ডসয়স্টে এর ব্যবস্থা করা। ডবডভন্ন ব্যাংক, ই-কোস য মকাম্পাডন এবং অন্যান্য মকাম্পাডন তায়দর মসবা সরাসডর মদখায়না 

এবং মসবা প্রদায়নর ব্যবস্থা রাখা। 

• গ্রাহকয়দর আকৃি করয়ত কুইি বা লটাডরর েয়তা ডবডভন্ন আয়য়ািন করয়ত মকাম্পাডন গুয়লায়ক সহায়তা প্রদান করা।    

০1711572030 

 

ড য়রাি আলে মোল্লা 

(দক্ষতা উন্নয়ন) 

01712176866 

আনশকুর রহোন 

(রুরাল ই- কোস ে) 

01744203040 

 

প্যাডভডলয়ন ৪ –ডিক্ষা  

স্থানীয় ডিক্ষা প্রডতিায়নর ডিক্ষা ডবষয়ক নতুন উদ্ভাবন এবং এটুআই-এর ডিক্ষা সংডিি উদ্ভাবনী উয়যাগসমূহ এ প্যাডভডলয়য়ন উপস্থাপন করা।  

ডববরণ দাডয়ত্ব/ম াকাল পয়য়ন্ট 

ডিক্ষাোঃ মিলা প্রিাসক কর্তযক 
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ডিক্ষক বাতায়ন এবং ডকয়িার বাতায়ন 

ডিক্ষক বাতায়ন- www. teachers.gov.bd (ডিক্ষকয়দর িন্য অনালাইন মনটওয়াডকযং প্লাট ে য) 

ডকয়িার বাতায়ন – www.konnect.edu.bd (১২- ১৮ বছর বয়সী ডিক্ষােীয়দর িন্য একটি অনলাইনডভডিক ডিক্ষা ডবয়নাদন প্লযাট ে য) 

• মিলা ডিক্ষা কে যকতযার তিাবধায়য়ন ICT4E অযাম্বায়সিরবৃন্দ “ডিক্ষক বাতায়ন এবং ডকয়িার বাতায়ন” স্টল পডরচালনার মক্ষয়ত্র অগ্রাডধকার মদয়া।  

• প্রয়য়ািনীয় তথ্য, অযাম্বায়সিরয়দর তাডলকা, ব্যানার ডিিাইন, মলায়গা সমূহ এই ডলংক হয়ত সংগ্রহ করা র্ায়ব। 

• ডকয়িার বাতায়য়ন “ আন্তিযাডতক োর্তভাষা ডদবস” প্রডতয়র্াডগতা – ২০১৮” ডনয়য় পডরচাডলত প্রডতয়র্াডগতায় ডিক্ষােীয়দর অংিগ্রহণ।     

 

মুক্তপাঠ ও োডিডেডিয়া ক্লাসরুে েডনটডরং এবং মেন্টডরং ডসয়স্টে 

• বতযোয়ন মুক্তপায়ঠ ডিক্ষক প্রডিক্ষণ, নশক্ষােীয়দর মনতৃয়ের নেকাশ, ডবয়দিগােী কডে যয়দর দক্ষতা উন্নয়ন, চাকুনরজীনেয়দর মপশাগত উন্নয়ন, মেকার যুেক/ 

যুেেনহলায়দর আত্মকে েসংস্থান ইতযাডদ ডবষয়য় নেনভন্ন মকাস য সম্পয়কয অবডহত করা।  

• অনলাইন ও অ লাইন মকায়স যর কনয়টন্টগুয়লা মোবাইল/ োপটপ/ ট্যাব-এ সংগ্রহ করার সম্পয়কয অবডহত করা।  

 

োডিডেডিয়া ক্লাসরুে েডনটডরং এবং মেন্টডরং ডসয়স্টে 

• প্রধানেন্ত্রীর কার্ যালয়য়র একয়সস টু ইন রয়েিন (এটুআই) মপ্রাগ্রাে, ডিক্ষা েন্ত্রণালয় এবং প্রােডেক ও গণডিক্ষা েন্ত্রণালয়য়র মর্ৌে উয়যায়গ ‘োডিডেডিয়া 

ক্লাসরুে েডনটডরং-মেন্টডরং অযাপ’ প্রদি যন করা। 

• োঠ পর্ যায়য়র ডিক্ষা কে যকতযা কর্তযক ডবযালয় পডরদি যনকায়ল োডিডেডিয়া ক্লাস পডরদি যয়নর গুণগত পর্ যয়বক্ষয়ণর তথ্যও প্রদান করা।   

ডনধ যাডরত 

 

প্যাডভডলয়ন-৩ সম্পডকযত 

এটুআই ম াকাল পয়য়ন্টোঃ 

মোোঃ আ িাল মহায়সন 

সায়রায়ার  

1715153793 

 

 

প্যাডভডলয়ন ৫ - তরুণ উদ্ভাবক: প্রদি যনী ও প্রডতয়র্াগীতা 

িাতীয় গরুত্বপূণ য ডবডভন্ন সেস্যার সোধায়নর লয়ক্ষয ডিডিটাল ইয়নায়ভিন ম য়ার এর একটি গুরুত্বপূণ য অংি ডহয়সয়ব ‘InnovatHon’ প্রডতয়র্াডগতার আয়য়ািন করা হয়ি। এই সোধান সংক্রান্ত 

প্রডতয়র্াডগতায় তরুণ উদ্ভাবয়করা তায়দর প্রস্তাডবত সোধায়নর প্রয়টাটাইপ ডনয়য় মেলায় অংিগ্রহণ করয়ব। মেলায় প্রয়টাটাইপ প্রদি যণীর পািাপাডি ডবচার কার্ যক্রেও পডরচাডলত হয়ব।   

ক্রে ডবষয়বস্তু ডববরণ 
দাডয়ত্ব/ম াকাল পয়য়ন্ট 

০১ 
প্রচার-

প্রচারণা  

• মপাস্টার-ব্যানার-ডল য়লট সকল মিলায়ত সংডিি ডিক্ষা প্রডতিায়ন ডবতরণ এবং প্রচায়রর উয়দ্দয়ে এটুআই মপ্রাগ্রাে মেয়ক পাঠায়না 

হয়ব।  

• মিলা প্রিাসয়নর তদারডকয়ত এই প্রচার প্রচারণা কার্ যক্রে ডনডিত করা।  

• সংডিি ডিক্ষা প্রডতিায়নর ডিক্ষােীয়দর অংিগ্রহণ ডনডিতকরয়ণর লয়ক্ষয প্রয়য়ািনীয় সকল পদয়ক্ষপ গ্রহণ করয়ত হয়ব।  

• ‘InnovatHon’ এ অংি মনয়ার িয়ন্য সংডিি মিলার তরুণয়দর োয়ি উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃডি করার লয়ক্ষয প্রয়য়ািনীয় ব্যবস্থা 

মনয়া অতযন্ত িরুডর । সংডিি ডিক্ষাপ্রডতিানসমূয়হ ডবয়িষ কয়র প্রয়কৌিল ও কাডরগডর ডিক্ষা প্রডতিায়ন ব্যাপক প্রচারনার আয়য়ািন 

মিলা প্রিাসক কর্তযক 

ডনধ যাডরত 

 

প্যাডভডলয়ন-৪ সম্পডকযত 

এটুআই ম াকাল পয়য়ন্টোঃ 

 ারুক আহয়েদ জুয়য়ল 

http://www.konnect.edu.bd/
https://drive.google.com/drive/folders/1RrnjSBNow586vRKauiSw8lo0ltmx5_4F?usp=sharing
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করা।  01911311636 

 

 

০২ 

অংিগ্রহণ  

 

• ডবযোন িাতীয় মর্য়কান সেস্যার সোধান এর Prototype ডনয়য় উপডস্থত হওয়া। 

• এক বা একাডধক ডবশ্বডবযালয়য়র ডিক্ষােীরা ডেয়ল অনডধক 3 সদয়স্যর টিে ততডর করয়ত পারয়ব। (নুযনতে ১িন ছাত্রী সহ) 

• একিন ডিক্ষক অংিগ্রহণকারী দয়লর ‘মেন্টর’ ডহয়সয়ব অংি ডনয়ত পারয়বন।  

• এটুআই মপ্রাগ্রায়ের ওয়য়বসাইয়ট অংিগ্রহয়ণর ডবস্তাডরত ডনয়োবডল ও ডনবন্ধন এর অনলাইন  ে য এই ঠিকানায় 

www.ilab.gov.bd/innovathon, www. a2i.pmo.gov.bd পাওয়া র্ায়ব।  

• প্রস্তাডবত ১০ টি নাগডরক সেস্যা মেয়ক মর্য়কান একটি নাগডরক সেস্যার সোধান ডনয়য় একটি দল কাি করয়ত পারয়ব এবং মিলা 

উদ্ভাবনী মেলায়ত প্রােডেক মপ্রায়টাটাইপ প্রদি যণ করা।  

• ‘InnovatHon’ বুে উদ্ভােয়কর মখোঁয়জ মপ্রাগ্রায়ের বুে নহয়সয়ে ব্যেহার করাএেং ব্যাকগ্রাউয়ড োকা ‘InnovatHon’ 

মপাষ্টার এর সায়ে উদ্ভােয়কর মখোঁয়জ মপ্রাগ্রায়ে মরনজয়েশয়নর জন্য উনু্মক্ত রাখা। 

০৩ 

ডবচারক 

ডনব যাচন ও 

মূোয়ন 

কার্ যক্রে 

 

• মিলা প্রিাসয়কর মনর্তয়ত্ব উদ্ভাবন মূোয়ন কার্ যক্রে পডরচাডলত হয়ব মর্খায়ন ইয়নায়ভিন সায়কযল এবং প্রয়য়ািয়ন সংডিি মিায়েইয়নর 

ডবয়িষজ্ঞয়ক অন্তর্ভ যক্ত করা।  

• মূোয়ন কার্ যক্রয়ে এটুআই প্রডতডনডধ উপডস্থত োকয়ত পায়র।  

• মূোয়ন সংক্রান্ত ডবস্তাডরত োনদয়ের  ে য মেলার পূয়ব যই মূোয়ন কডেটির কায়ছ পাঠায়না।  

• ডবচারকয়দর মূোয়য়নর মপ্রডক্ষয়ত অনডধক ৩ টি দলয়ক ডবভাগীয় মেলা অেবা ডবতীয় রাউয়ের িন্য েয়নানীত করা হয়ব।  

 

এযাওয়াি য 

 

মিলা পর্ যায়য় পুরষ্কার:  

ক্রে কযাটগরী সংখ্যা ইডেয়কটর দাডয়ত্ব/ম াকাল পয়য়ন্ট 

১ মেি ডিডিটাল মসন্টার  ২টি ???  

মিলা প্রিাসক কর্তযক ২ মেি ডিক্ষা প্রডতিান  ২টি ??? 

http://www.ilab.gov.bd/innovathon,%20www.%20a2i.pmo.gov.bd
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৩ 
দক্ষতা উন্নয়ন ও কে যসংস্থান (১টি দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রডতিান/উয়যাগ ও 

১টি দক্ষ িনয়গািীর কে যসংস্থান সৃডিকারী প্রডতিান) 
২টি 

??? ডনধ যাডরত 

 

 
 
 

৪ মিলা ও উপয়িলা পর্ যায়য় 'মেি নাগডরক মসবায় উদ্ভাবন বাস্তবায়ন'  ১টি ??? 

৫ মেি উপয়িলা ডনব যাহী কে যকতযা (সকল উপয়িলা মেয়ক)  ১টি ??? 

৬ মেি তরুণ উদ্ভাবক ৩টি ??? 

৭ মেি স্টল ১টি ??? 

৮ মেি ই-মসবা প্রদানকারী দপ্তর (ডিডস অড স বায়দ) ১টি ??? 

৯ মেি মপাট যায়লর দপ্তর- উপয়িলা (১টি) ও মিলা (১টি)  ২টি ??? 

 

ডবভাগ পর্ যায়য় পুরষ্কার 

ক্রে কযাটগরী সংখ্যা ইডেয়কটর  দাডয়ত্ব/ম াকাল পয়য়ন্ট 

১ মেি মিলা  ১টি ??? 

 

মিলা প্রিাসক কর্তযক 

ডনধ যাডরত 

 

 

২ ডবভাগীয় পর্ যায়য় 'মেি নাগডরক মসবায় উদ্ভাবন বাস্তবায়ন' ১টি ??? 

৩ মেি মিলা ডিক্ষা প্রডতিান ১টি ??? 

৪ দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রডতিান/ উয়যাগ ১টি ??? 

৫ মেি তরুণ উদ্ভাবক  ৩টি ??? 

৬ মেি ই-মসবা প্রদানকারী দপ্তর (ডিডস অড স বায়দ) ১টি ??? 

৭ মেি মপাট যায়লর দপ্তর  ১টি ??? 

8 
“আোর মচায়খ নেনজর্াল োংলায়দশ” পুরষ্কার 

১২টি 
??? 

 

প্রডতয়র্াগীতা 

• মেলার ডবতীয় ডদন স্কুল, কয়লি ও ডবশ্বডবযালয়য়র ডিক্ষােীয়দর অংিগ্রহয়ণ “মুডক্তযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুর গল্প” ডবষয়য় মপ্রাগ্রাে করা। মুডক্তযুয়দ্ধর গল্প মিানায়নার িন্য এেন ২ িন মুডক্তয়র্াদ্ধায়ক এ 

মপ্রাগ্রায়ে অডতডে ডহয়সয়ব আেন্ত্রণ িানায়না মর্য়ত পায়র, র্ায়দর সম্পয়কয মকান ডবতকয মনই । এর মপ্রডক্ষয়ত তাৎক্ষডণক কুইয়ির ব্যবস্থা করা র্ায় মর্খায়ন- প্রােডেক, োেডেক, উচ্চ-োেডেক ও 

স্নাতক পর্ যায়য়র ডিক্ষােীয়দর পুরষ্কার প্রদান করা মর্য়ত পায়র।  

 

ডিক্ষােীয়দর গ্রুয়প ডবভািন এভায়ব করা মর্য়ত পায়রোঃ গ্রুপ ১: ক্লাস ১-৫, গ্রুপ ২: ক্লাস ৬-১০, গ্রুপ ৩: উচ্চ োেডেক হয়ত স্নাতক, গ্রুপ ৪: স্নাতয়কাির ও তার উপয়র। প্রডত গ্রুয়প ৩ িন কয়র ডবিয়ী 

ম াষণা করা মর্য়ত পায়র। ডবশ্বডবযালয় ও কয়লি পর্ যায়য় পুরষ্কার ডহয়সয়ব “বঙ্গবন্ধুর অসোপ্ত আত্মিীবনী”/ “কারাগায়রর মরািনােচা” বইসমূহ প্রদান করা মর্য়ত পায়র। বইসমূহ এটুআই মেয়ক 

মিলা প্রসািক বরাবর মপ্ররণ করা হয়ব। প্রােডেক ও োেডেক পর্ যায়য় ডিশু একায়িেী মেয়ক প্রকাডিত মুডক্তযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু ডবষয়ক বই উপহার মদয়া মর্য়ত পায়র।   

 

• মেলার র্ততীয় ডদন “আোর মচায়খ নেনজর্াল োংলায়দশ” ডবষয়ক পাওয়ারপয়য়ন্ট মপ্রয়িয়ন্টিন (সব যয়োট ৫ টি স্লাইি) করা। মপ্রয়িয়ন্টিয়নর িন্য ডিক্ষােীয়দর গ্রুয়প ডবভািন এভায়ব করা মর্য়ত 

পায়রোঃ গ্রুপ ১: ক্লাস ১-৫, গ্রুপ ২: ক্লাস ৬-১০, গ্রুপ ৩: উচ্চ োেডেক হয়ত স্নাতক, গ্রুপ ৪: স্নাতয়কাির ও তার উপয়র। ডবশ্বডবযালয় ও কয়লি পর্ যায়য় পুরষ্কার ডহয়সয়ব “বঙ্গবন্ধুর অসোপ্ত 

আত্মিীবনী”/ “কারাগায়রর মরািনােচা” বইসমূহ প্রদান করা মর্য়ত পায়র। বইসমূহ এটুআই মেয়ক মিলা প্রসািক বরাবর মপ্ররণ করা হয়ব। 
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• প্রডত গ্রুপ মেয়ক মসরা দিটি মপ্রয়িয়ন্টিন চূড়ান্ত পয়ব যর িন্য ডনধ যারণ করা র্ম য়ত পায়র। প্রডত গ্রুয়পর প্রেে, ডবতীয় ও র্ততীয় মপ্রয়িয়ন্টিনয়ক পুরষ্কৃত করা। সকল মপ্রয়িয়ন্টিন 

www.ilab.gov.bd/innovathon, www. a2i.pmo.gov.bd ডলংক এ িো মদয়া। প্রয়তযক মিলাডভডিক আইডি, পাসওয়াি য মিলা প্রসািক বরাবর মপ্ররণ করা হয়ব। 

 

স্থানীয় পর্ যায়য় প্রচার-প্রচারণা 

ক্রে ডববরণ দাডয়ত্ব/ম াকাল পয়য়ন্ট 

১ মেলা আয়য়ািয়নর সেয় ও তাডরখ উয়ল্লখ্য কয়র স্থানীয় Cable  TV মত Scroll এর োেয়ে প্রচায়রর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। 

এ সম্পডকযত এটুআই 

ম াকাল পয়য়ন্টোঃ 

পূরেী েনতন 

01819226281 

২ স্থানীয় পর্ যায়য় ডবয়িষজ্ঞয়দর সাক্ষাৎকার প্রচার Cable TV মত।  

৩ 
মেলা শুরুর পূয়ব য স্থানীয় পর্ যায়য় একটি মপ্রস কন ায়রয়ির ব্যবস্থা গ্রহণ করয়ত হয়ব এবং মকন্দ্রীয়ভায়ব ডিডিটাল ইয়নায়ভিন ম য়ার এর কযায়ম্পইন এর ব্যবস্থা 

করা। 

৪ 

স্থানীয় পর্ যায়য় ডিডিটাল বাংলায়দি গঠয়ন গৃহীত ডবডভন্ন উয়যাগসমূহ, ইয়নায়ভিন, সা য়ের গল্প, ছডব, মেলার সকল কার্ যক্রে এবং এটুআইর প্রকল্প পডরচালয়কর 

ছডব ও বাতযা সম্বডলত ডনউিয়লটার প্রকায়ির উয়যাগ ডনয়ত হয়ব। ডনউিয়লটার প্রকায়ির পর ১০টি কডপ এটুআই, প্রধানেন্ত্রীর কার্ যালয়য় এবং ডনউিয়লটায়রর 

স ট কডপ (Word file) পূরেী েনতন ( purabimatin.a2i@gmail.com) েরাের মপ্ররণ করা।      

৫ 

দুইডদনব্যাপী এ মেলা সম্পডকযত মলাকাল সংবাদপয়ত্র প্রকাডিত সংবাদসমূহ, মবতার ও কডেউডনটি মরডিওয়ত প্রচাডরত সংবাদ/ মপ্রাগ্রায়ের (সেয়সূচী), মেলার 

ডবডভন্ন ছডবর স ট কডপ (purabimatin.a2i@gmail.com), প্রচারণায় অংিগ্রহণকারী নারী ও পুরুয়ষর সংখ্যা, সুপাডরিোলাসহ প্রচার ও প্রচারণার 

একটি পূণ যাঙ্গ ডরয়পাট য এটুআই বরাবর মপ্ররণ করা।      

 

 

মেলা আয়য়ািয়নর িন্য এটুআই মপ্রাগ্রাে মেয়ক অে য মপ্ররণ 

ক্রে ডববরণ দাডয়ত্ব/ম াকাল পয়য়ন্ট 

১ 
মিলা ও ডবভাগীয় পর্ যায়য়র মেলা আয়য়ািন ও পুরষ্কার প্রদান বাবদ এটুআই কর্তযক বরাদ্দকৃত অে য র্োক্রয়ে মজলা প্রশাসক ও নেভাগীয় কনেশনারগণ েরাের 

পর্ যায়ক্রয়ে মপ্ররণ করা হয়ব। মেলা মিষ হওয়ার পর বরাদ্দকৃত অয়ে যর ডবল ও ভাউচার স্বল্পতে সেয়য়র েয়ে এটুআই বরাবর মপ্ররণ করা।  
 

 

http://www.ilab.gov.bd/innovathon,%20www.%20a2i.pmo.gov.bd
mailto:purabimatin.a2i@gmail.com

