
 

 

ডিডিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২ ডনর্দ েডিকা 

প্রস্তাবিত সময়সীমা: ০১-২০ নভেম্বর ২০২২ 

১-১০ নভেম্বর (উপভেলা) ।। ১১-২০ নভেম্বর (জেলা) 

স্থান: জেলা (মহানগরসহ) এিং উপভেলার আওতাধীন উনু্মক্ত স্থান 

 

োননীয় প্রধানেন্ত্রী মিখ হাডিনার মনতৃর্ে, োননীয় প্রধানেন্ত্রীর তথ্য ও ম াগার্ াগ প্রযুডি ডবষয়ক উপর্দষ্টা িনাব িিীব ওয়ার্িদ-এর িাডব েক 

ডদকডনর্দ েিনায় প্রযুডিবান্ধব নানা উদ্ভাবন ও মিবা ততডরর োধ্যর্ে ইর্তাের্ধ্য ডিডিটাল বাাংলার্দি কা েক্রে বাস্তবায়ন িম্ভব হর্য়র্ে। উন্নয়র্নর অগ্র াত্রায় 

২০৩০ িার্লর ের্ধ্য ডিডিটাল বাাংলার্দির্ক মটকিই লক্ষ্যোত্রা অিের্ন ের্িল এিডিডি রাষ্ট্র এবাং ২০৪১ িার্লর ের্ধ্য স্মাট ে বাাংলার্দি গর্ে মতালার 

লর্ক্ষ্য বাাংলার্দি িরকার উর্যাগ গ্রহণ কর্রর্ে। প্রডতডনয়ত প্রযুডির উন্নয়র্নর িার্ে ডনর্ির্দর দক্ষ্তা ও িক্ষ্েতা বৃডির পািাপাডি ডবশ্ব দরবার্র প্রযুডির 

মক্ষ্র্ত্র মনতৃে প্রদার্ন কা েক্রে গ্রহণ করা হর্য়র্ে। প্রযুডিবান্ধব নানা উদ্ভাবর্নর োধ্যর্ে নাগডরক িীবনর্ক আর্রা িহি, িমৃি এবাং স্মাট ে কর্র গর্ে তুলর্ত 

িারার্দর্ির উদ্ভাবকর্দর উদ্ভাবনী িক্ষ্েতা মদর্ির প্রর্য়াির্ন কার্ি লাগার্ত মদিব্যাপী আর্য়ািন করা হর্ে ডিডিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২। এর োধ্যর্ে 

অাংিগ্রহণমূলক ও অন্তর্ভ েডিমূলক উদ্ভাবর্নর োধ্যর্ে আগােীর লক্ষ্যোত্রা অিেন করা িহি হর্ব। 

 

েডন্ত্রপডরষদ ডবভাগ এবাং তথ্য ও ম াগার্ াগ প্রযুডি ডবভার্গর তত্ত্বাবধার্ন তথ্য ও ম াগার্ াগ প্রযুডি অডধদপ্তর এবাং এটুআই-এর উর্যার্গ স্থানীয় 

প্রিাির্নর (র্িলা ও উপর্িলা প্রিািন) আর্য়াির্ন মদিব্যাপী িকল মিলা (েহানগরিহ) এবাং উপর্িলায় ডিডিটাল উদ্ভাবনী মেলা আর্য়ািন করা হর্ব। 

িাংডিষ্ট মিলা এবাং উপর্িলা প্রিািন মেলা উদ াপন কডেটির িার্ে িেন্বয় কর্র উপর্িলা প োর্য় ০১ ডদনব্যাপী এবাং মিলা প োর্য় ০২ ডদনব্যাপী মেলা 

আর্য়ািন করর্ত পার্রন। মেলা আর্য়াির্নর মক্ষ্র্ত্র উনু্মি স্থান ডনধ োরণ করা ম র্ত পার্র, তর্ব প্রাকৃডতক আবহাওয়া/অন্য মকান পডরডস্থডতর কারর্ণ 

উনু্মি স্থার্ন মেলা আর্য়াির্ন প্রডতবন্ধকতা ততডর হর্ল উপযুি মকান ইনর্িার স্থার্ন মেলা আর্য়ািন করা ম র্ত পার্র। জমলা আভয়ােভন জেশব্যাপী 

চলমান উচ্চ মাধ্যবমক পরীক্ষায় যাভত জকান বিঘ্ন না ঘভে জসেন্য স্থানীয় প্রশাসনভক উচ্চ মাধ্যবমক পরীক্ষার সময়সূবচ বিভিচনায়  রাখভত হভি। 

 

মিলা ও উপর্িলা প্রিািন কতৃেক আর্য়াডিত মেলায় িরকাডর দপ্তরিমূর্হর অাংিগ্রহর্ণ মেলার স্থার্ন নাগডরকবান্ধব ডিডিটাল মিবা প্রদার্নর ব্যবস্থা 

োকর্ব, পািাপাডি মিবা প্রদান প্রডক্রয়া অবডহতকরণ, উন্নয়ন এবাং মিবা িম্পর্কে নাগডরকর্দর েতােত গ্রহর্ণর ব্যবস্থা রাখা হর্ব। উদ্ভাবনী মেলার্ত স্থানীয় 

উদ্ভাবনিমূহ প্রদি ের্নর ব্যবস্থা গ্রহণ করর্ত হর্ব। এর্ক্ষ্র্ত্র মেলা আর্য়াির্নর পূর্ব েই মিলা ও উপর্িলা প োর্য়র িকল োধ্যডেক/উচ্চ োধ্যডেক 

স্কুল/কর্লি/োদ্রািার্ক িাংযুি কর্র উদ্ভাবনী অডলডম্পয়াি আর্য়ািন করর্ত হর্ব। অনলাইন কুইি প্রডতর্ াডগতা এবাং ডিক্ষ্া প্রডতষ্ঠানর্কডিক উদ্ভাবনী 

অডলডম্পয়াি িম্পন্নপূব েক মেলায় প্রদি ের্নর ব্যবস্থা করর্ত হর্ব।  

 

উপর্িলা প োয় হর্ত প্রাপ্ত উদ্ভাবনিমূহ  াচাই-বাোই কর্র মিলা প োর্য়র উদ্ভাবনী মেলায় প্রদি ের্নর ব্যবস্থা গ্রহণ করর্ত হর্ব। মিলা প োর্য়র উদ্ভাবনিমূহ 

 াচাই-বাোই কর্র ির্ব োচ্চ ৩টি উদ্ভাবন িাতীয় প োর্য় প্রদি ের্নর িন্য ের্নানীত করর্ত হর্ব। মিলা প োর্য়র মেষ্ঠ উদ্ভাবনিমূহ আিন্ন ডিডিটাল 

বাাংলার্দি ডদবি ২০২২ উদ াপন অনুষ্ঠার্ন প্রদি েন করা হর্ব।  

 

❖ ডিডিটাল উদ্ভাবনী মেলা আর্য়াির্নর িেয়িীো: 

 

 

❖ ডিডিটাল উদ্ভাবনী মেলা আর্য়াির্নর মক্ষ্র্ত্র করণীয়: 

• জেলা ও উপভেলা পয যাভয় বিবেোল উদ্ভািনী জমলা আভয়ােন সম্পবকযত জপ্রস বিব ং এর আভয়ােন করভত হভি। 

• জমলায় বিষয়বেবিক ৪টি প্যাবেবলয়ন (উদ্ভাবনী উর্যাগ এবাং স্টাট েআপ, বিবেোল জসিা, হাভতর মুভ ায় জসিা এিং ডিক্ষ্া, দক্ষ্তা উন্নয়ন ও 

কে েিাংস্থান) স্থাপন করভত হভি। 

• জমলায় স্থাবপত প্যাবেবলয়ন/স্টল জেভক সরকাবর/জিসরকাবর বিবেোল জসিা প্রোভনর ব্যিস্থা গ্রহণ করভত হভি। 

• বিবেোল জসিার মান উন্নয়ভন নাগবরকভের মূল্যায়ন সম্পভকয অনলাইভন মতামত গ্রহভণর ব্যিস্থা করভত হভি। অনলাইন মূল্যায়ন বলংক: 

a2i.gov.bd/survey 

• স্থানীয় উদ্ভািকভের উদ্ভািন ও স্টাে যআপ প্রেশ যন এিং োতীয়োভি িাস্তিায়নভযাগ্য উদ্ভািন বনি যাচভনর ব্যিস্থা গ্রহণ করভত হভি। 

• সরকাবর-জিসরকাবর েপ্তভরর কম যকতযা-কম যচাবর, স্থানীয় েনপ্রবতবনবধ/ নাগবরক প্রবতবনবধভের (সাংিাবেক, েনপ্রবতবনবধ, মবহলা সবমবতসহ অন্যান্য), 

স্কুল/কভলে/মাদ্রাসা/বিশ্ববিদ্যালভয়র সংবিষ্ট বশক্ষক, বশক্ষােী এিং কম যকতযা-কম যচাবরভের জমলায় অংশগ্রহণ বনবিত করভত হভি। 

ডববরণ দাডয়ে/ম াকাল পর্য়ন্ট 

৩০ অর্টাবর ২০২২ তাডরর্খর ের্ধ্য স্থানীয় প োর্য় মেলা আর্য়াির্নর তাডরখ চূোন্ত কর্র মেলা 

উদ াপন কডেটির বরাবর মপ্ররণ করর্ত হর্ব। উি তাডরর্খর ডভডির্ত মেলার উর্বাধনী অনুষ্ঠান ও 

অন্যান্য কে েসূচীর্ত ঢাকা মের্ক উর্ধ্েতন কে েকতোগণ ম াগ মদয়ার িন্য পডরকল্পনা ও প্রস্তুডত গ্রহণ করর্ত 

পার্রন।  উদ্ভাবনী মেলা িকাল ৯টা-ডবকাল ৫টা প েন্ত িকর্লর িন্য উনু্মি রাখর্ত হর্ব। 

মিলা প্রিািক এবাং 

উপর্িলা ডনব োহী 

অড িার 

০১ নভেম্বর জেভক ১০ নভেম্বর ২০২২ তাডরর্খর ের্ধ্য সুডবধািনক িের্য় উপর্িলা প োর্য় ০১ ডদনব্যাপী 

মেলা আর্য়ািন িম্পন্ন করর্ত হর্ব।  

উপর্িলা ডনব োহী 

অড িার 

১১ নভেম্বর জেভক ২০ নভেম্বর ২০২২ তাডরর্খর ের্ধ্য সুডবধািনক িের্য় মিলা প োর্য় ০২ ডদনব্যাপী 

মেলা আর্য়ািন িম্পন্ন করর্ত হর্ব।  
মিলা প্রিািক 



 

 

• জেলা/উপভেলা সংবিষ্ট এলাকার সকল নাগবরকভের জমলা পবরেশ যন এিং জসিা গ্রহণ সম্পভকয িহুল প্রচার করভত হভি। 

 

❖ প্যাডভডলয়ন ১: উদ্ভাবনী উর্যাগ ও স্টাট েআপ 

মিলা ও উপর্িলা প োর্য় ডবডভন্ন উদ্ভাবনী উর্যাগ এবাং স্থানীয় প োর্য়র ডবডভন্ন স্টাট েআপ প্রদি ের্নর ব্যবস্থা গ্রহণ করর্ত হর্ব। মিলা প্রিািক এবাং 

উপর্িলা ডনব োহী অড িার উি কা েক্রর্ে িকল োধ্যডেক/উচ্চ োধ্যডেক স্কুল/কর্লি/োদ্রািা অংশগ্রহভণর ব্যিস্থা বনভত পাভরন। 

 

 

প্যাডভডলয়ন ২: ডিডিটাল মিবা 

ডিডিটাল মিবা প্রদানকারী িরকাডর িাংস্থািমূহর্ক উি প্যাডভডলয়র্ন রাখর্ত হর্ব এবাং মেলা প্রাঙ্গন হর্ত মিবা প্রদান করার ব্যবস্থা ডনর্ত হর্ব।  

 

ডববরণ 

• বিবেোল উদ্ভািনী জমলায় উদ্ভািনী অবলবম্পয়াভির অংশ বহভসভি উদ্ভািনী আইবিয়া/প্রভেক্ট প্রেশ যনীর মাধ্যভম প্রবতভযাবগতা আভয়াবেত হভি। 

• জযসকল জক্ষভে উদ্ভািনী আইবিয়া/প্রভেক্ট প্রেশ যন করা যাভি জসগুভলা হভলা: 

ক. কৃবষ. স্বাস্থয, বশক্ষা, জযাগাভযাগ, ইতযাবেসহ বিবেন্ন জক্ষভে বিরােমান সমস্যার প্রযুবক্তগত সমাধান-সম্পবকযত আইবিয়া/প্রভেক্ট; 

খ. স্মাে য িাংলাভেশ (স্মাে য বসটি/বেভলে, স্মাে য এবগ্রকালচার, স্মাে য স্বাস্থযভসিা, স্মাে য পািবলক সাবে যস, ইতযাবে) সম্পবকযত আইবিয়া/প্রভেক্ট; 

গ. সামাবেক সমস্যা সমাধাভন উদ্ভািনী আইবিয়া; 

ঘ. অগ্রসরমান বিবেন্ন প্রযুবক্ত (জযমন জরাভিাটিক্স, কৃবেম বুবিমিা, ইন্টারভনে অ  বেংস, জরান, ইতযাবে) ব্যিহাভরর মাধ্যভম জকাভনা 

আইবিয়া/প্রভেক্ট। 

• প্রবতভযাবগতা বনম্নিবণ যতোভি ৩টি গ্রুভপ অনুবিত হভি: 

গ্রুপ (ক): মাধ্যবমক পয যায় 

গ্রুপ (খ): উচ্চমাধ্যবমক পয যায় 

গ্রুপ (গ): উনু্মক্ত 

• উপভেলা পয যাভয় উদ্ভািনী ধারণা/আইবিয়া/প্রকল্প প্রাবপ্ত সাভপভক্ষ প্রবতটি গ্রুভপ ১ম, ২য় এিং ৩য় বহভসভি ৩েনভক বনি যাচভনর মাধ্যভম পুরস্কৃত 

করভত হভি। সংবিষ্ট উপভেলা বনি যাহী অব সার কর্তযক গঠিত মূল্যায়ন কবমটির মাধ্যভম উদ্ভািনী ধারণা/প্রকল্পসমূভহর উপভযাবগতা/গুরুত্ব 

বিভিচনায় মূল্যায়ন সম্পােন করভত হভি। ৩টি গ্রুভপ বিেয়ীভের মধ্য জেভক সভি যাচ্চ ৩েনভক বনি যাচন কভর জেলা পয যাভয় প্রবতভযাবগতার েন্য 

জপ্ররণ করভত হভি। 

• জেলা পয যাভয় অংশগ্রহণকারী প্রবতভযাগীভের মধ্য জেভক প্রবতটি গ্রুভপ ১ম, ২য় এিং ৩য় বহভসভি ৩েনভক বনি যাচভনর মাধ্যভম পুরস্কৃত করভত 

হভি। সংবিষ্ট জেলা প্রশাসক কর্তযক গঠিত মূল্যায়ন কবমটির মাধ্যভম উদ্ভািনী ধারণা/প্রকল্পসমূভহর উপভযাবগতা/গুরুত্ব বিভিচনায় মূল্যায়ন 

সম্পােন করভত হভি। 

• উদ্ভািনী আইবিয়া/প্রভেক্টটি জকাভনা বিোইস-সংক্রান্ত হভল, তার একটি জপ্রাভোোইপ/নমুনা প্রেবশ যত হভত হভি। আইবিয়া/প্রভেক্টটি জকাভনা 

ব বেকযাল বসভস্টম-সংক্রান্ত হভল বসভস্টমটির একটি জিভমা প্রেবশ যত হভত হভি। অন্যান্য জক্ষভে (জযমন, জসাশ্যাল ইভনাভেশন, সাবে যস 

ইভনাভেশন, ইতযাবে) ইভনাভেশন আইবিয়া বিস্তাবরতোভি জপাস্টার-জপ্রভেভন্টশভনর মাধ্যভম উপস্থাপন করা জযভত পাভর। 

• জেলা পয যাভয় বনি যাবচত জেি উদ্ভািনী আইবিয়া/প্রভেক্টসমূহ বনভয় পরিতীভত োতীয়োভি ‘উদ্ভািভকর জখোঁভে- বসেন ৩’ শীষ যক বরভয়বলটি জশা 

আভয়াবেত হভি। একই সাভে উপভেলা ও জেলা পয যাভয় উদ্ভািকভের প্রােবমক কায যক্রভমর বেবিও ধারণ করা জযভত পাভর। এভক্ষভে ঢাকা 

জেভক উদ্ভািভকর জখোঁভে বসেন-৩ এর কাবরগবর টিম সুবনবে যষ্ট উপভেলা ও জেলাসমূভহ পূি যবনধ যাবরত জযাগাভযাভগর জপ্রবক্ষভত বেবিও ধারভণ যুক্ত 

হভত পাভর বিভিচনায় জমলা প্রাঙ্গভন উদ্ভািভকর জখোঁভের ব্যানার ও এক্স ব্যানারসহ ব্র্যাবডং ম্যাভেবরয়াল যোযেোভি স্থাপভন সহভযাবগতা 

করভত হভি। 

• এোো মিলা ও উপর্িলা প োর্য় তথ্য ও ম াগার্ াগ প্রযুডি ডবভার্গর আওতাধীন ডবডভন্ন উদ্ভাবনী উর্যাগ প্রদি ের্নর ব্যবস্থা করর্ত পার্র। 

• স্থানীয় প োর্য়র ডবডভন্ন স্টাট েআপ প্রদি ের্নর ব্যবস্থা োকর্ত পার্র।  

• স্থানীয় তরুণ উদ্ভাবক এবাং ডিক্ষ্ােীর্দর অাংিগ্রহণ ডনডিতকরর্ণর লর্ক্ষ্য প্রর্য়ািনীয় িকল পদর্ক্ষ্প গ্রহণ করর্ত হর্ব।  

ডববরণ 

• ডবডভন্ন খার্ত (কৃডষ, স্বাস্থয, ম াগার্ াগ, র্ভডে এবাং অন্যান্য মিবা খাত) িরকাডর মিবার ডিডিটাল পিডতর বা ডিডিটাল মিবার স্টল মেলা 

োকর্ত হর্ব এবাং এিব স্টল মের্ক মিবািমূহ প্রদার্নর ব্যবস্থা গ্রহণ করর্ত হর্ব। ডবর্িষ কর্র র্ভডে িাংক্রান্ত ডকাংবা িনবান্ধব গুরুেপূণ ে িকল 

ডিডিটাল মিবা প্রদান করার ব্যবস্থা গ্রহণ করর্ত হর্ব।  

• উদ্ভাবনী উর্যার্গর আওতায় মকান ডিডিটাল মিবা ততডর হর্য় োকর্ল তার উপস্থাপনা করা ম র্ত পার্র। একটি আলাদা স্টল োকর্ব ম খার্ন 

মিলা প্রিাির্নর নাগডরক মিবা িম্পর্কে িানর্ত পারর্ব। 

• িাতীয় তথ্য বাতায়ন (bangladesh.gov.bd/), ই-নবে/ই- াইডলাং, িাতীয় মহল্পলাইন ৩৩৩ এর কা েক্রে প্রদি েন করা।  

• মাইগে প্ল্যাে ভম যর (mygov.bd) মাধ্যভম (এক ঠিকানায় সরকাবর জসিা) প্রোন প্রবক্রয়া উপস্থাপন, মাইগভে নাগবরক বনিন্ধন, জসিার 

আভিেন োবখল, মাইগভের প্রভমাশনাল বেবিও বিপসমূহ প্রেশ যন করভত হভি। 

• মিলা, উপর্িলা ও অন্যান্য অড ি মের্ক প্রদানকৃত ডিডিটাল মিবা প্রদার্নর ব্যবস্থা রাখা (স্থানীয়ভার্ব ম িব ডিডিটাল মিবািমূহ রর্য়র্ে)।  

• ডিডিটাল িাডভ েিিমূহ িম্পডকেত ডবডভন্ন অডিও ডভজ্যযয়াল প্রদি ের্নর ব্যবস্থা রাখা। 



 

 

 

❖ প্যাডভডলয়ন ৩: হাভতর মুভ ায় জসিা (ডিডিটাল মিন্টার, মপাস্ট ই-মিন্টার, ই-কোি ে ও অন্যান্য আডে েক মিবাপ্রদান প্রডতষ্ঠানিমূহ) 

ডিডিটাল মিন্টার এবাং মপাস্ট ই-মিন্টার্রর োধ্যর্ে িনগর্ণর হার্তর মুর্ ায় মিবা মপ ৌঁর্ে মদয়ার পুর্রা প্রডক্রয়ার্ক এই প্যাডভডলয়র্নর োধ্যর্ে উপস্থাপন 

করর্ত হর্ব। এোো ডবডভন্ন ই-কোি ে প্ল্যাট ে ে এবাং আডে েক মিবাপ্রদান প্রডতষ্ঠান িনগর্ণর হার্তর মুর্ ায় মিবা মপ ৌঁর্ে ডদর্ে, তার্দর মিবািমূহ উপস্থাপন 

করা এবাং মিবা প্রদার্নর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।  

 

 

❖ প্যাডভডলয়ন ৪ – ডিক্ষ্া, দক্ষ্তা উন্নয়ন ও কে েিাংস্থান 

 

স্থানীয় ডিক্ষ্া প্রডতষ্ঠার্নর ডিক্ষ্া ডবষয়ক নতুন উদ্ভাবন এবাং ডিক্ষ্া ডবষয়ক নানা ডিডিটাল কা েক্রে ও ডিক্ষ্া িাংডিষ্ট উদ্ভাবনী উর্যাগিমূহ ডিক্ষ্া ও 

কে েিাংস্থান প্যাডভডলয়র্ন উপস্থাপন করর্ত হর্ব। িরকার্রর দক্ষ্ িনবল এবাং কে েিাংস্থান সৃডষ্টর লর্ক্ষ্য গৃডহত পদর্ক্ষ্পিমূহও এই প্যাডভডলয়র্ন উপস্থাপন 

করর্ত হর্ব। 

 

❖ মেলা ব্যবস্থাপনা: 

 

ডববরণ 

• এক বা একাডধক ইউডনয়ন ও মপ র ডিডিটাল মিন্টার্রর মিবা উপস্থাপন করর্ত হর্ব। িরকাডর-মবিরকাডর  ত ধরর্নর মিবার আর্বদন 

অনলাইর্ন করার সুর্ াগ রর্য়র্ে, তার িবগুর্লা এই প্যাডভডলয়ন মের্ক করার সুর্ াগ রাখর্ত হর্ব। মেলায় ডিডিটাল মিন্টার্রর নারী 

উর্যািার্দর অাংিগ্রহর্ণর ব্যবস্থা করর্ত হর্ব। 

• ম িকল ডিডিটাল মিন্টার্র এর্িন্ট ব্যাাংডকাং মিবা চালু রর্য়র্ে, মিিকল এক বা একাডধক এর্িন্ট ব্যাাংডকাং সুডবধা িম্বডলত ডিডিটাল মিন্টার 

উপস্থাপন করর্ত হর্ব। এর্িন্ট ব্যাাংডকাং এর োধ্যর্ে িকল ব্যাাংডকাং মিবা (একাউন্ট মখালা, টাকা িো মদয়া ও উর্িালন, বীো, িরকাডর ড  

িো মদয়া ইতযাডদ) মেলা প্রাঙ্গন হর্ত প্রদার্নর ব্যবস্থা রাখর্ত হর্ব। 

• এর্িন্ট ব্যাাংডকাং, মোবাইল ব্যাাংডকাং এবাং ই-কোি ে মিবার্ক িনগর্ণর ডনকট িহিভার্ব উপস্থাপর্নর োধ্যর্ে এর্িবা গ্রহর্ণ উবুি করর্ত 

হর্ব। 

• ‘একর্প’-এর (ekpay.gov.bd) োধ্যর্ে ডবডভন্ন পডরর্ষবা ডবল প্রদার্নর ব্যবস্থা রাখর্ত হর্ব।   

• একিপ’িহ (ekshop.gov.bd) অন্যান্য ই-কোি ে কা েক্রর্ের োধ্যর্ে অনলাইর্ন পণ্য ক্রয়-ডবক্রর্য়র সুর্ াগ রাখর্ত হর্ব। ই-কোি ে 

প্রডতষ্ঠান তার্দর উর্যাগিমূহ এই প্যাডভডলয়র্ন উপস্থাপন করর্ত পারর্ব। 

• মপাস্ট ই-মিন্টারর্ক এই প্যাডভডলয়র্ন তার্দর মিবা উপস্থাপন করর্ত হর্ব।   

• এোো িরকাডর-মবিরকাডর অন্যান্য আডে েক মিবা প্রদান প্রডতষ্ঠানিমূহর্ক যুি কর্র তার্দর মিবা প্রদি েন করা ম র্ত পার্র। 

ডববরণ 

• স্থানীয় ডিক্ষ্া প্রডতষ্ঠার্নর উদ্ভাবনী উর্যাগিমূহ (ডবযালয় কা েক্রে অর্টার্েিন, অডভভাবকর্দর ডনকট এিএেএি প্রদান, অনলাইর্ন 

ডিক্ষ্ােীর্দর মবতন িাংগ্রহ, ডিখন-মিখার্না কা েক্রর্ে অনলাইন পিডতর ব্যবহার ইতযাডদ) প্রদি ের্নর ব্যবস্থা মনওয়া।  

• ডিক্ষ্া িাংডিষ্ট উদ্ভাবনী উর্যাগিমূহ: 

- মুিপা , (muktopaath.gov.bd) একটি ই-লাডন োং প্ল্যাট ে ে,  ার োধ্যর্ে অনলাইর্ন ডিখন-মিখার্না কা েক্রে পডরচালনা 

করা  ায়। বতেোর্ন মুিপার্  ডিক্ষ্া িাংডিষ্ট, ডবর্দিগােী কেীর্দর দক্ষ্তা উন্নয়ন, যুব িোর্ির দক্ষ্তার উন্নয়ন, ইতযাডদ ডবষর্য় 

কর্য়কটি মকাি ে মদওয়া আর্ে। মুিপার্ র ডিখন-মিখার্না কা েক্রে প্রদি েন করা  ায়। মিলার প্রডিডক্ষ্ত ডিক্ষ্কর্দর তাডলকা 

এটুআই প্রকল্প মের্ক প্রদান করা হর্ব,  ারা মুিপা  স্টর্ল োকর্বন। 

- োডিডেডিয়া ক্লািরুে ও ের্িল কনর্টন্ট এক বা একাডধক স্টর্ল প্রদি েন করা ম র্ত পার্র। ডিক্ষ্ক বাতায়ন 

(teachers.gov.bd) মের্ক ের্িল কনর্টন্ট িাউনর্লাি কর্র স্থর্ল প্রদি েন করা ম র্ত পার্র। আগ্রহী ডিক্ষ্কর্দর ের্িল কনর্টন্ট 

িরবরাহ করা ম র্ত পার্র।  

• যুব উন্নয়ন অডধদপ্তর, ডবডিক, ডবএেইটি, কাডরগরী ডিক্ষ্া অডধদপ্তর (পডলর্টকডনক ইনডস্টটিউট, মটকডনকযাল স্কুল এযান্ড কর্লি) িহ িরকার্রর 

ডবডভন্ন দক্ষ্তা উন্নয়নমূলক প্রডতষ্ঠার্নর ‘দক্ষ্তা ও কে েিাংস্থান’ ডবষয়ক ইর্নার্ভটিভ উর্যাগিমূহ যুব িোিিহ িনিাধারণর্ক িানার্না।  

• উডিডখত প্রডতষ্ঠান/দপ্তরিমূহ তার্দর মেি িম্পর্কে োত্র-যুব িোির্ক অবডহত করর্বন। মেলার্তই ম ন তারা ডবডভন্ন মের্ি প্রডিক্ষ্র্ণর িন্য 

আর্বদন/ মরডির্েিন করর্ত পার্র মি ব্যবস্থা করা। 

• দক্ষ্তা উন্নয়র্ন নাইি (nise.gov.bd) প্ল্যাট ে ে প্রদি ের্নর ব্যবস্থা করা ম র্ত পার্র। 

• জিসরকাবর েক্ষতা উন্নয়ন প্রবতিানভকও যুক্ত করা জযভত পাভর। 

ক্রে ডববরণ 

1 
মিলা এবাং উপর্িলা প্রিািন তার্দর বরাদ্দ হর্ত স্থানীয়ভার্ব মভন্ডর ডনর্য়াগ কর্র মেলা বাস্তবায়ন করর্ত পার্র। তর্ব িাংডিষ্ট 

উপর্িলা ও মিলা প্রিািন মেলা আর্য়াির্নর মক্ষ্র্ত্র স্পন্সর/পাট েনার ডনর্য়াগ করর্ত পার্রন। 



 

 

 

❖ মেলার িোপনী ও পুরস্কার ডবতরণ: 

 

 

❖ ডেডিয়া এযান্ড কডেউডনর্কিন: স্থানীয় প োর্য় প্রচার 

 

2 
মিলায় ও উপর্িলা প োর্য়র িকল িরকাডর-মবিরকাডর অড ির্ক মেলায় অাংিগ্রহণ ডনডিত করর্ত হর্ব।  পািাপাডি মেলার 

িাডব েক ডনরাপিা ব্যবস্থা মিারদার করর্ত হর্ব। 

3 মিলা ও উপর্িলা প োর্য়র আইডিটি কডেটি এবাং প্রযুডির িার্ে যুি প্রডতষ্ঠান এবাং ব্যডির অাংিগ্রহণ ডনডিত করর্ত হর্ব।  

4 
১০ নর্ভম্বর এর ের্ধ্য উপর্িলা প োর্য়র িকল মেলা এবাং ২০ নর্ভম্বর ২০২২ এর ের্ধ্য মিলা প োর্য়র িকল মেলা িম্পন্ন 

করর্ত হর্ব। 

৫ 

মেলা উপলর্ক্ষ্য মেলা উদ াপন কডেটি কতৃেক প্রস্তুতকৃত িকল ব্র্যাডন্ডাং ও ডিিাইন িােগ্রীিমূর্হর মটম্পর্লট (মলার্গা, ব্যানার, 

ম স্টুন, এডি মগইট, আেন্ত্রণপত্রিহ িকল ডিিাইন) িরবরাহ করা হর্ব। উি ডিিাইন মটম্পর্লটিমূহ ডনধ োডরত গাইিলাইন 

মোতার্বক ব্যবহার করর্ত হর্ব। 

৬ 
মেলা প্রাঙ্গর্নর িকল প্যাডভডলয়ন, স্টল, এডি মগইট ইতযাডদ ডনে োর্ণর কা েক্রে স্থানীয়ভার্ব ডনি ব্যবস্থাপনায় িম্পন্ন করর্ত 

হর্ব। 

৭ 

মেলা আর্য়ািন ও পুরষ্কার প্রদান বাবদ বরাদ্দকৃত অে ে প োয়ক্রর্ে িকল মিলা প্রিািক এবাং উপর্িলা ডনব োহী 

কে েকতোগণর্দর বরাবর মপ্ররণ করা হর্ব। মেলা মিষ হওয়ার পর বরাদ্দকৃত অর্ে ের ডবল ও ভাউচার স্বল্পতে িের্য়র ের্ধ্য 

িাংডিষ্ট দপ্তর বরাবর মপ্ররণ করর্ত হর্ব।   

৮ 

উপভেলা পয যাভয় জমলা সম্পন্ন হওয়ার পর সংবিষ্ট জেলা প্রশাসক এিং জমলা উেযাপন কবমটির বনকে সকল বরভপাে য জপ্ররণ 

করভত হভি। একই সাভে জেলা পয যাভয় জমলা সম্পন্ন হওয়ার পর জমলা উেযাপন কবমটির বনকে সকল বরভপাে য জপ্ররণ করভত 

হভি।   

ক্রে ডববরণ 

1 মেলার িোপনী ও পুরস্কার ডবতরণ অনুষ্ঠার্ন চতুে ে ডিল্প ডবপ্ল্ব এবাং ২০৪১ িার্লর স্মাট ে বাাংলার্দি িম্পর্কে একটি 

প্রবন্ধ/উপস্থাপনা োকর্ত পার্র। বিবেোল িাংলাভেশ জেভক ২০৪১ সাভলর স্মাে য িাংলাভেশ বনভয় বিভশষ উপস্থাপনা হভত 

পাভর।  উম্মিু আর্লাচনার সুর্ াগ োকর্ত পার্র। 

2 জমলার সমাপনী অনুিাভন ডনর্নাির্দর আেন্ত্রণ িানার্ত হর্ব: 

(ক) ডিল্যান্সার, প্রযুডিডবদ, ডিডিটাল মিন্টার্রর উর্যািা, স্থানীয় িরকার িনপ্রডতডনডধ, ইউডপ/ মপ র িডচব, ডিডিটাল 

মিন্টার পাট েনার, ডেডিয়া ও স্থানীয় গণ্যোন্য ব্যডিবগ ে। 

(খ) ডিক্ষ্াডবদ, প্রডতষ্ঠান প্রধানগণ, বাোইকৃত ডিক্ষ্ক ও োত্র, ম্যার্নডিাং কডেটির িভাপডতগণ, ডেডিয়া ও স্থানীয় গণ্যোন্য 

ব্যডিবগ ে। 

(গ) িকল িরকাডর কে েকতো-কে েচারী, এনডিও প্রডতডনডধ, কাডরগডর প্রডতষ্ঠানিমূর্হর ডিক্ষ্ক-ডিক্ষ্ােীগণ। 

3 উর্বাধন বা িোপনী অনুষ্ঠার্ন েন্ত্রী ও িডচব প োর্য়র কে েকতোর্দর প্রধান অডতডে/ ডবর্িষ অডতডে ডহর্ির্ব উপডস্থত োকার 

উর্যাগ ডনর্ত হর্ব। এর্ক্ষ্র্ত্র স্থানীয় িাংিদ িদস্য/িনপ্রডতডনডধর্দর িাংযুি করর্ত হর্ব এবাং তার্দর উপডস্থডতর্ত পুরস্কার 

প্রদান করা প্রর্য়ািন। 

4 মেলার িোপনী অনুষ্ঠার্ন মেলা উদ াপন কডেটি কতৃেক প্রডতডনডধ অাংি ডনর্ত পার্রন। 

5 একিন মরর্পাটিয়ার োকর্বন,  ার দাডয়ে হর্ব গুরুেপূণ ে আর্লাচনার মনাট ডনর্বন, ডেডনটি ততডর করর্বন ও মেলা উদ াপন 

কডেটির দাডয়েপ্রাপ্ত কে েকতোর কার্ে মপ্ররণ করর্বন। 

৬ মেলায় প্রদডি েত মেষ্ঠ ডতনটি স্টলর্ক পুরস্কার প্রদান করা ম র্ত পার্র। 

৭ উপভেলা পয যাভয় উদ্ভািনী ধারণা/আইবিয়া/প্রকল্প প্রাবপ্ত স্বাভপভক্ষ প্রবতটি গ্রুভপ ১ম, ২য় এিং ৩য় বহভসভি ৩েনভক বনি যাচভনর 

মাধ্যভম পুরস্কৃত করভত হভি। ৩টি গ্রুভপ বিেয়ীভের মধ্য জেভক সভি যাচ্চ ৩েনভক বনি যাচন কভর জেলা পয যাভয় প্রবতভযাবগতার 

েন্য জপ্ররণ করভত হভি। 

৮ জেলা পয যাভয় অংশগ্রহণকারী প্রবতভযাগীভের মধ্য জেভক প্রবতটি গ্রুভপ ১ম, ২য় এিং ৩য় বহভসভি ৩েনভক বনি যাচভনর মাধ্যভম 

পুরস্কৃত করভত হভি। অন্যবেভক বিেয়ীভের ‘বিবেোল িাংলাভেশ বেিস ২০২২’ আভয়ােভনর সাভে যুক্ত করা হভি। 

ক্রে ডববরণ দাডয়ে/ম াকাল 

পর্য়ন্ট 

১ 
মেলা শুরুর পূর্ব ে স্থানীয় প োর্য় একটি মপ্রি কন ার্রর্ন্সর ব্যবস্থা গ্রহণ করর্ত হর্ব এবাং  

মকিীয়ভার্ব ডিডিটাল উদ্ভাবনী মেলা এর কযার্ম্পইন এর ব্যবস্থা করা হর্ব। 

মিলা তথ্য কে েকতো/ 

মিলা প্রিািক 

কতৃেক ডনধ োডরত 

 

 

২ 
মেলা িম্পডকেত তথ্য স্থানীয় প োর্য় িনপ্রডতডনডধ, সুিীল িোর্ির ব্যডিবগ ে এবাং ডেডিয়ায় 

প্রচার্রর ব্যবস্থা করর্ত হর্ব। 

৩ 
মেলা অভযন্তর্র ডিডিটাল বাাংলার্দি-ডভডিক তথ্য ও ম াগার্ াগ প্রযুডি ডবভাগ কতৃেক 

প্রস্তুতকৃত ডবডভন্ন ডভডিও এবাং িকুর্েন্টডর প্রচার্রর ব্যবস্থা গ্রহণ করর্ত হর্ব। 



 

 

 

❖ ডিডিটাল উদ্ভাবনী মেলা অনলাইন কুইি প্রডতর্ াডগতা: 

 

বিবেোল উদ্ভািনী জমলা অনলাইন কুইে প্রবতভযাবগতা আগামী ৩০ নভেম্বর ২০২২ তাবরভখ অনলাইভন রাত ৮-৯োর মভধ্য জয জকান ২০ বমবনে 

innovationquiz.a2i.gov.bd এই ওভয়িসাইভে অনুবিত হভি। কুইভের বনিন্ধন শুরু হভি ১ নভেম্বর ২০২২ এিং চলভি ২০ নভেম্বর ২০২২ রাত 

১২ো পয যন্ত। 

 

িয়স বিভিচনায় প্রবতভযাগীরা গ্রুপ ক: ৮-১২ িছর (১১ িছর ৩৬৫ বেন), গ্রুপ খ: ১৩-১৮ (১৭ িছর ৩৬৫ বেন) িছর এিং গ্রুপ গ: ১৯-তদুধ য, এই বতনটি 

গ্রুভপ কুইভে অংশ গ্রহণ করভত পারভি। োতীয়োভি কুইভে অংশগ্রহণকারী বতনটি গ্রুভপর প্রেম ৩ েন বিেয়ীর েন্য োকভছ ল্যাপেপ/জমািাইল, ট্যািসহ 

আকষ যণীয় পুরস্কার। এছড়াও স্থানীয়োভি উপভেলা ও জেলা পয যাভয়র প্রবত গ্রুভপর প্রেম ৩েন বিেয়ীভেরভক সাটি যব ভকে প্রোন করা হভি। 

 

বিবেোল উদ্ভািনী জমলা অনলাইন কুইে প্রবতভযাবগতায় জেলা/ উপভেলা প্রশাসন ও অন্যান্য েপ্তর সংস্থার করণীয়- 

১। জেলা ও উপভেলা পয যাভয় আভয়াবেত বিবেোল উদ্ভািনী জমলা ২০২২ জপ্রস কন াভরভে ‘বিবেোল উদ্ভািনী জমলা অনলাইন কুইে’ কায যক্রমটি 

অগ্রাবধকার বেবিভত উপস্থাপন বনবিত করভত হভি। 

২। জেলা প্রশাসভনর জনর্তভত্ব জেলা ও উপভেলা বশক্ষা অব সারভের প্রধান কভর বিবেোল উদ্ভািনী জমলা অনলাইন কুইে কবমটি গ ন কভর কুইে বনিন্ধন 

ও প্রচার বনবিত করভত হভি। কুইে সম্পভকয প্রচার এিং সরাসবর বনিন্ধভনর ব্যিস্থা করভত হভি।  

৩। জমলা উেযাপন কবমটি কর্তযক প্রোনকৃত কভন্টন্ট জেলা ও উপভেলা প্রশাসন স্ব-উভদ্যাভগ প্রচার কনভেন্ট প্রস্তুত করভি। 

৮। রাইে বলংক: 

https://drive.google.com/drive/folders/1KDfUbMhQKAC3xFXw34cfywmA4FLXs8C5?usp=sharing 

 

সাধারণ বনয়মািবল: 

১। প্রবতভযাবগতাটি সিার েন্য উনু্মক্ত। 

২। একেন প্রবতভযাগী একিার অংশগ্রহণ করভত পারভিন। 

৩। ভুল তথ্য বেভয় অংশগ্রহণ করভল পরিতীভত অভযাগ্য মভম য বিভিচনা করা হভি। 

৪। অনলাইন ও জেলা উপভেলা পয যাভয় জমলায় অনলাইভন (innovationfairquiz.a2i.gov.bd) ওভয়িসাইভে বনিন্ধন করা যাভি।  

৫। ক-খ-গ বতনটি গ্রুভপ প্রবতভযাবগতাটি অনুবিত হভি। 

 

অংশগ্রহণকারীভের েন্য বিভশষ বনয়মািবল: 

১। প্রভতযভকর েন্য সময় ২০বমবনে।  

২। সকল প্রভের মান সমান (১ পভয়ন্ট)। ভুল উিভরর েন্য ০.২৫ নাম্বার কাো যাভি।  

৩। সকল প্রে এমবসবকউ পিবতভত হভি।    

৪। বনধ যাবরত ২০বমবনভের মভধ্য সঠিক উিরোতাভের মধ্য জেভক কম সমভয় সভি যাচ্চ সংখ্যক উিরোতার ক্রমানুসাভর প্রেম, বিতীয় ও র্ততীয় বিেয়ী 

বনি যাচন করা হভি।  

৫। প্রবতভযাবগতা িাস্তিায়ভনর সাভে েবড়ত প্রতযক্ষ িা পভরাক্ষ ব্যবক্ত িা পবরিারিগ য প্রবতভযাবগতায় অংশগ্রহণ করভত পারভি না।   

 

কুইভের সম্ভাব্য বিষয় 

রুপকল্প ২০৪১, উদ্ভািন ও স্মাে য িাংলাভেশ, সরকাভরর বিবেন্ন জমগা প্রকল্প, োবতর বপতা িঙ্গিন্ধু জশখ মুবেবুর রহমাভনর েীিনােশ য, প্রধানমন্ত্রী জশখ 

হাবসনার বিভশষ উভদ্যাগসমূহ, কভরানাকালীন পবরবস্থবতভত সরকার গৃহীত উভদ্যাগ, বিবেোল িাংলাভেশ রুপকল্প, বিবেোল িাংলাভেভশর চার স্তম্ভ, 

বনি যাচনী ইশভতহার, সকল ই-জসিা, বেশন ২০৪১ ও জিল্টা প্ল্যান ২০৭১, মহান মুবক্তযুিসহ িাংলাভেভশর সকল অেযন ও অন্যান্য। 

 

৪ 
মেলা আর্য়াির্নর িেয় ও তাডরখ উর্িখ্য কর্র স্থানীয় কযাবল টিডভর্ত স্ক্রল এর োধ্যর্ে 

প্রচার্রর ব্যবস্থা গ্রহণ করর্ত হর্ব। 

৫ 
মেলা চলাকালীন িের্য় িারাডবর্শ্ব ফুটবল আর্েি োকায়, প্রীডত ফুটবল প্রডতর্ াডগতার 

আর্য়ািন করা ম র্ত পার্র। 

৬ 

স্থানীয় প োর্য় ডিডিটাল বাাংলার্দি গ র্ন গৃহীত ডবডভন্ন উর্যাগিমূহ, ইর্নার্ভিন, 

িা র্ল্যর গল্প, েডব, মেলার িকল কা েক্রর্ের েডব ও তথ্য মেলা উদ াপন কডেটির্ক 

পা ার্ত হর্ব।      

৭ 

মেলা িম্পডকেত মলাকাল িাংবাদপর্ত্র প্রকাডিত িাংবাদিমূহ, মবতার ও কডেউডনটি 

মরডিওর্ত প্রচাডরত িাংবাদ/ মপ্রাগ্রার্ের (িেয়সূচী), মেলার ডবডভন্ন েডবর ি ট কডপ, 

প্রচারণায় অাংিগ্রহণকারী নারী ও পুরুর্ষর িাংখ্যা, সুপাডরিোলািহ প্রচার ও প্রচারণার 

একটি পূণ োঙ্গ ডরর্পাট ে মেলা উদ াপন কডেটির ডনকট মপ্ররণ করর্ত হর্ব।      

৮ 
মিলা ও উপর্িলা প োর্য় িকল মেলার তথ্যাডদ িাংগ্রহ কর্র ডরর্পাট ে ততডর করর্ত হর্ব 

এবাং মেলা উদ াপন কডেটির ডনকট মপ্ররণ করর্ত হর্ব।      



 

 

 

❖ উদ্ভাবর্কর মখোঁর্ি ডিিন-৩ 

 

জেশভসরা উদ্ভািভকর উদ্ভািনী আইবিয়া বনভয় ২০১৮ সাভল সি যপ্রেম বরভয়বলটি জশা উদ্ভািভকর জখোঁভে অনুবিত হয়। এরই ধারািাবহকতায় ২০১৯ সাভল 

বসেন-২ সম্পন্ন হয়। পরিতীভত এর ব্যাপক সা ল্য ও েনবপ্রয়তার কারভণ ‘উদ্ভািভকর জখোঁভে’ বসেন-৩ এর আভয়ােন করভত যাভে এটুআই-এর 

বহউম্যান জিভেলপভমন্ট বমবিয়া। ‘আপনার উদ্ভািনা, জেভশর সম্ভািনা’ জলাগানভক সামভন জরভখ উক্ত বরভয়বলটি জশা জেশব্যাপী নাগবরকভের মাভে উদ্ভািভনর 

প্রবত উৎসাহ ততবর এিং উদ্ভািভনর সংস্কৃবত ততবর করভত িাস্তিাবয়ত হভে। 

 

• জযভকাভনা িয়ভসর জযভকাভনা জপশার জযভকউ তার আইবিয়া/ধারণা সািবমে করভত পারভিন। 

• জমইল/ ওভয়িসাইভের এর মাধ্যভম আইবিয়া পাওয়ার পভয়ন্ট েমা বেভত হভি। 

• িাছাইকৃত আইবিয়া ও উদ্ভািক প্রেম রাউভড আসার সুভযাগ পাভিন। 

• উদ্ভািকগণ বনে বনে জেলায় প্রেম রাউভড অংশগ্রহণ করভিন। 

• গ্রুবমং, প্রভোোইপ রাউড জশভষ জসরা ১০ েন উদ্ভািক বনি যাবচত হভি। 

• জসরা ১০ েন উদ্ভািকভের বনভয়  াইনাল রাউড অনুবিত হভি। 

• বিেয়ী উদ্ভািকরা পাভিন প্রাইেমাবন। 

 

উদ্ভািভকর জখোঁভে বসেন ৩ আভয়ােভন জেলা/ উপভেলা প্রশাসন ও অন্যান্য েপ্তর সংস্থার করণীয়- 

১। বিবেোল উদ্ভািনী জমলায় উদ্ভািভকর জখোঁভে বসেন-৩ আভয়ােভন োবয়ত্বপ্রাপ্ত টিমভক উদ্ভািনী আইবিয়া, উদ্ভািক এিং উপভেলা ও জেলা প্রশাসভনর 

সম্মাবনত কম যকতযাভের সাক্ষাৎকার (বেবিও ধারণ) গ্রহভণ জেলা/উপভেলা প্রশাসনভক সাবি যক সহভযাবগতা করভত হভি। 

 

২। প্রবতটি উপভেলা ও জেলা প্রশাসভনর পক্ষ জেভক জমলায় অংশগ্রহণকারী উদ্ভািকভের তাবলকা (উদ্ভািভকর নাম, জ ান, ইভমল, ঠিকানা এিং 

অবেোিভকর নাম ও জ ান নাম্বার) ও উদ্ভািনী আইবিয়ার খসড়া পবরকল্পনা/পাওয়ার পভয়ন্ট জপ্রভেভন্টশন hdmedia@a2i.gov.bd ইভমইভল পা াভত 

হভি। 

 

৩। জমলা প্রাঙ্গভণ উদ্ভািক এিং বশক্ষােীভের উদ্ভািভকর জখোঁভে বসেন-৩ জত অংশগ্রহণ করার েন্য সাবি যক প্রচার বনবিত করা। 

 

 

 

বি.দ্র.: ডিডিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২ ডনর্দ েডিকার বাইর্রও স্থানীয় বাস্তবতার মপ্রডক্ষ্র্ত মিলা প্রিািক এবাং 

উপর্িলা ডনব োহী কে েকতোগর্ণর ম র্কান ডিিান্ত চূোন্ত বর্ল গণ্য হর্ব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


