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পটভূমি: 

রূপকল্পঃ২০২১ র্থো মিমজটোি বোংিোরদি মবমনি তোরণ  িরিয বর্তিোন স কো  মন িসভোরব কোজ কর  র্োরে এবং ইরর্োিরে অরনক 

উরেখরর্োগ্য অগ্রগমর্ অমজতর্ হরয়রে। স কোম  দপ্ত সমূরহ  কোরজ  দ্রুর্র্ো, সের্ো ও জবোবমদমহর্ো আনয়ন এবং জনগরণ  ক্ষদো রগোড়োয় 

স কোম  ক্ষসবোসমূহ সহরজ ও দ্রুর্র্ো  সোরথ ক্ষপ ৌঁরেরনো মনমির্ ক রর্ ই-গভরন তন্স র্থো মিমজটোি গভরি তন্ট ব্যবস্থো প্রবর্তন আবশ্যক হরয় 

পরড়রে। মিমজটোি বোংিোরদরি  ধো ণো স্ম ণীয় কর   োখরর্ িমিপম ষদ মবভোরগ  ০৪ মিরসম্ব  ২০১৭ র্োম রখ  

০৪.০০.০০০০.৪১৬.২৩.০০১.১৭-৫৬৩ নং পম পরত্র  িোেরি স কো  ১২ মিরসম্ব রক জোর্ীয় র্থ্য ও ক্ষর্োগোরর্োগ প্রযুমি মদবস মহরসরব 

উদর্োপন ক ো  মসদ্ধোন্ত গ্রহণ কর । প বর্ীরর্ মচিপচিষদ বিভাগের ২৭ নরভম্ব  ২০১৮ র্োম রখ  ০৪.০০.০০০০.৩১১.০৬.৩১৪.১৮-৯৬৮(৩) 

নং পরত্র  িোেরি স কো  ১২ মিরসম্ব রক জোর্ীয় র্থ্য ও ক্ষর্োগোরর্োগ প্রযুমি মদবস  এ  পম বরর্ত মিমজটোি বোংিোরদি মদবস মহরসরব 

উদর্োপন ক ো  মসদ্ধোন্ত গ্রহণ কর রে। ক্ষস িরিয ‘মিমজটোি বোংিোরদি পু স্কো  নীমর্িোিো ২০১৯’ প্রণয়ন ক ো হরিো। 

২. সংমিপ্ত মির োনোি, প্রবর্তন ও সংজ্ঞোঃ 

2.1: সংচিপ্ত চিরিোনোম : এ নীমর্িোিো ‘মিমজটোি বোংিোরদি পু স্কো  নীমর্িোিো ২০১৯’ নোরি অমভমহর্ হরব। 

2.2: প্রবর্তন  : এটি অমবিরম্ব কোর্ তক  হরব। 

2.3: সংজ্ঞোঃ 

(1) ব্যমি ও দি বিরর্ স কোম , ক্ষবস কোম  প্রমর্ষ্ঠোরন কি ত র্ ক্ষর্ ক্ষকোন পর্ তোরয়  কি তিো ী/ কি তকর্তোগণ/ব্যমি বুঝোরব। 

(২) প্রমর্ষ্ঠোন বিরর্ স কোম , আধো-স কোম , স্বোয়ত্তিোমসর্ ও ক্ষবস কোম  প্রমর্ষ্ঠোনরক বুঝোরব। 

(৩) সমিব বিরর্ মসমনয়  সমিব, সমিব ও ভো প্রোপ্ত সমিব বুঝোরব। 

৩. উরেশ্যঃ  

স কোম  ক্ষবস কোম  পর্ তোরয় র্থ্য ও ক্ষর্োগোরর্োগ প্রযুমি খোরর্ মবরিষ অবদোন  োখো  জন্য ব্যমি/দি/প্রমর্ষ্ঠোনরক অনুরপ্র ণো, উৎসোহ ও 

উেীপনো ক্ষর্োগোরনো এবং স্বীকৃমর্ প্রদোরন  জন্য মবমভন্ন কযোটোগম রর্ ক্ষেষ্ঠ ব্যমি, দি ও প্রমর্ষ্ঠোনরক পু স্কো  প্রদোন ক ো। 

৪. পু স্কো  প্রদোরন  ক্ষিত্রসমূহ: 

র্থ্য ও ক্ষর্োগোরর্োগ প্রযুমি খোরর্ পু স্কো  প্রদোরন  জন্য মনরনোি ক্ষর্ ক্ষকোন ক্ষিত্র মবরবিনো ক ো হরব: 

৪.১.  সোধো ণ 

৪.১.১ র্থ্য ও ক্ষর্োগোরর্োগ প্রযুমি খোরর্ িোনব সম্পদ উন্নয়ন; 

৪.১.২ র্থ্য ও ক্ষর্োগোরর্োগ প্রযুমি মিরল্প  মবকোরি অবদোন; 

৪.১.৩ র্থ্য ও ক্ষর্োগোরর্োগ প্রযুমি অবকোঠোরিো উন্নয়রন অবদোন; 

৪.১.৪ ক্ষকন্দ্রীয় বো িোঠ পর্ তোরয় ই-সোমভ তস বোস্তবোয়ন; এবং 

৪.১.৫ র্থ্য ও ক্ষর্োগোরর্োগ প্রযুমি ব্যবহো  কর  নোগম ক ক্ষসবো  িোরনোন্নয়ন। 

৪.২  কোম গম  

৪.২.১ র্থ্য ও ক্ষর্োগোরর্োগ প্রযুমি খোরর্ সফটওয়ো /হোি তওয়ো  উন্নয়ন; 

৪.২.২ র্থ্য ও ক্ষর্োগোরর্োগ প্রযুমি খোরর্  মন োপত্তো (সোইবো  মন োপত্তো); 

৪.২.৩ র্থ্য ও ক্ষর্োগোরর্োগ প্রযুমি গরবষণো ও উদ্ভোবন; এবং 

৪.২.৪ বোংিোরদরি সমৃমদ্ধ আনয়রন ইিোমজতং ক্ষটকরনোিমজ  ব্যবহো । 
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৫. পু স্কোর   ক্ষেণী মবভোগ 

 

5.1.  জোর্ীয় পর্ তোরয় (স কোম  ও ক্ষবস কোম  প্রমর্ষ্ঠোরন  জন্য ৬টি কর  ক্ষিোট-১২টি পু স্কো ):  

 

 5.1.1. সোধো ণ ও কোম গম  ২টি ক্ষিরত্র ক্ষেষ্ঠ ব্যমি, ক্ষেষ্ঠ দি ও ক্ষেষ্ঠ প্রমর্ষ্ঠোন-এ মর্নটি ক্ষেমণরর্ ১টি কর  ক্ষিোট ৬টি পু স্কো  

প্রদোন ক ো হরব। 

5.1.2. পু স্কো  মহরসরব ক্ষক্রস্ট, সম্মোননো সনদ, নগদ অথ ত প্রদোন ক ো হরব। ব্যমিগর্ অবদোরন  ক্ষিরত্র ক্ষক্রস্ট, সম্মোননোপত্র, নগদ 

জনপমর্ ১,০০,০০০/- (এক িি) টোকো প্রদোন ক ো হরব। দিগর্ অবদোরন  ক্ষিরত্র দরি  সকি সদস্যরক সম্মোননোপত্র, 

নগদ জনপ্রমর্ ৫০,০০০/- (পঞ্চোি হোজো ) টোকো কর  সরব তোচ্চ ২,৫০,০০০/-(দুই িি পঞ্চোি হোজো ) টোকো প্রদোন ক ো 

হরব। দরি  সদস্য ০৫ জরন  ক্ষবমি হরি ২,৫০,০০০/-(দুই িি পঞ্চোি হোজো ) টোকো সিভোরব বন্টন ক ো হরব। প্রমর্ষ্ঠোরন  

ক্ষিরত্র ক্ষক্রস্ট ও সম্মোননো ও ১টি ল্যোপটপ প্রদোন ক ো হরব। 

 

    5.2. ক্ষজিো পর্ তোরয় (স কোম , ক্ষবস কোম  ও ব্যমিিোমিকোনোধীন প্রমর্ষ্ঠোরন  জন্য ৬টি কর  ক্ষিোট-১২টি পু স্কো ): 

5.2.1. সোধো ন ও কোম গম  ২টি ক্ষিরত্র ক্ষেষ্ঠ ব্যমি, ক্ষেষ্ঠ দি ও ক্ষেষ্ঠ প্রমর্ষ্ঠোন-এ মর্নটি ক্ষেমণরর্ ১টি কর  ক্ষিোট ৬টি পু স্কো  

 প্রদোন ক ো হরব (জোর্ীয় পর্ তোরয় পু ষ্কো প্রোপ্ত ো ব্যর্ীর্)। 

5.2.2. পু স্কো  মহরসরব ক্ষক্রস্ট, সম্মোননোপত্র, নগদ অথ ত প্রদোন ক ো হরব। ব্যমিগর্ অবদোরন  ক্ষিরত্র ক্ষক্রস্ট, সম্মোননোপত্র, নগদ 

 জনপমর্ ৫০,০০০/- (পঞ্চোি হোজো ) টোকো প্রদোন ক ো হরব। দিগর্ অবদোরন  ক্ষিরত্র দরি  সকি সদস্যরক সম্মোননোপত্র, 

 নগদ জনপ্রমর্ ২৫,০০০/- (পমিি হোজো ) টোকো কর  ক্ষিোট ১,২৫,০০০/-(এক িি পমিি হোজো ) টোকো প্রদোন ক ো হরব। 

 দরি  সদস্য ০৫ জরন  ক্ষবমি হরি ১,২৫,০০০/-(এক িি পমিি হোজো ) টোকো সিভোরব বন্টন ক ো হরব। প্রমর্ষ্ঠোরন  

 ক্ষিরত্র ক্ষক্রস্ট ও ১টি ল্যোপটপ প্রদোন ক ো হরব। 

৬. পু স্কো  প্রদোন কোর্ তক্ররি  ব্যোয়ঃ 

পু স্কো  প্রদোন কোর্ তক্ররি  জন্য র্থ্য ও ক্ষর্োগোরর্োগ প্রযুমি মবভোরগ  বোরজরট ব োে মনধ তোম র্ থোকরব।  

৭. বোস্তবোয়ন সিয়সূমি: 

পু স্কো  প্রদোরন  ক্ষিরত্র পূব তবর্ী কযোরিন্ডো  বের   (জোনুয়োম -মিরসম্ব ) কি তকোন্ড মবরবিনোয় ক্ষনওয়ো হরব এবং এ 

সম্পোদরন  সিয়সূমি মননরুপ হরব: 

িরনোনয়ন আহবোন - ০5 জুিোই িরে 

ক্ষজিো কমিটি/অমধদপ্ত  পর্ তোরয়  কমিটিরর্ িরনোনয়ন ক্ষপ্র ণ - ০৫ আগস্ট এ  িরে 

ক্ষজিো কমিটি/অমধদপ্ত  পর্ তোরয় িরনোনয়ন চূড়োন্তক ণ - ০৭ ক্ষসরেম্ব  এ  িরে 

ক্ষজিো কমিটি/অমধদপ্ত  কর্ততক িিণোিরয় িরনোনয়ন ক্ষপ্র ণ - ১০ ক্ষসরেম্ব  এ  িরে 

িিণোিয়/মবভোগ পর্ তোরয় িরনোনয়ন চূড়োন্তক ণ - ১৭ অরটোব  এ   িরে 

জোর্ীয় কমিটি  মনকট উপস্থোপরন  জন্য র্থ্য ও ক্ষর্োগোরর্োগ প্রযুমি মবভোরগ ক্ষপ্র ণ - ৩০ অরটোব  এ   িরে 

র্থ্য ও ক্ষর্োগোরর্োগ প্রযুমি মবভোগ কর্ততক জোর্ীয় কমিটিরর্ উপস্থোপন - ১০ নরভম্ব  এ  িরে 

জোর্ীয় কমিটি কর্ততক িরনোনয়ন চূড়োন্তক ণ - ৩০ নরভম্ব  এ  িরে 

পু স্কো  ক্ষ োষণো - ০৮ মিরসম্ব  এ  িরে 

 

৮. িরনোনয়ন প্রমক্রয়ো: 

   8.1. প্রোথমিক িরনোনয়ন ক্ষপ্র ণ: 

8.1.1. িরনোনয়রন  প্রোথমিক প্রস্তোবনো ব্যমি, দি এবং প্রমর্ষ্ঠোরন  মনয়িণকো ী িিণোিয়/মবভোগ-এ  স্থোনীয় দপ্ত  প্রধোরন  

িোেরি ক্ষপ্র ণ ক রর্ হরব; 

8.1.2. ক্ষর্ সকি স কোম  প্রমর্ষ্ঠোরন  ক্ষজিো/উপরজিো পর্ তোরয় স্থোয়ী অমফস  রয়রে, ক্ষস সকি দপ্তর   ক্ষজিো কি তকর্তো র্ো  দপ্তর   

প্রোথমিক িরনোনয়ন ক্ষজিো বোেোই কমিটিরর্ ক্ষপ্র ণ ক রবন (প্রমর্টি ক্ষিত্র ও ক্ষেমণ  মবপ ীরর্ সরব তোচ্চ 1টি কর  িরনোনয়ন 

ক্ষপ্র ণ ক ো র্োরব); 
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8.1.3. ক্ষর্ সকি স কোম  প্রমর্ষ্ঠোরন  িোঠ পর্ তোর   অমফস একোমধক ক্ষজিোয় মবস্তৃর্ ক্ষস সকি দপ্তর   মবভোগীয় পর্ তোরয়  কি তকর্তো 

র্ো  দপ্তর   প্রোথমিক িরনোনয়ন অমধদপ্ত /সংস্থো পর্ তোরয়  বোেোই কমিটিরর্ ক্ষপ্র ণ ক রবন (প্রমর্টি ক্ষিরত্র ক্ষেমণমভমত্তক 

সরব তোচ্চ 1টি কর  িরনোনয়ন ক্ষপ্র ণ ক ো র্োরব); 

8.1.4. ক্ষর্ সকি স কোম  প্রমর্ষ্ঠোরন  ক্ষজিো/উপরজিো ও মবভোগীয় পর্ তোরয় স্থোয়ী অমফস ক্ষনই ক্ষস সব প্রমর্ষ্ঠোন প্রোথমিক িরনোনয়রন  

সংমিপ্ত র্োমিকো স োসম  বোেোই কমিটি  মনকট ক্ষপ্র ণ ক রবন (প্রমর্টি ক্ষিরত্র ক্ষেমণমভমত্তক সরব তোচ্চ 1টি কর  িরনোনয়ন 

ক্ষপ্র ণ ক ো র্োরব); 

8.1.5. িিণোিয় পর্ তোরয়  িরনোনয়ন ক্ষপ্র রণ  ক্ষিরত্র স োসম  বোেোই কমিটিরর্ ক্ষপ্র ণ ক রর্ হরব; 

8.1.6. িরনোনয়রন  স্বপরি কোর্ তক্রি/প্রকল্প/কি তসূমি  পটভূমি, উরেশ্য ও অগ্রোমধকো , বোস্তবোয়রন  জন্য গৃহীর্ ক্ষক িি, ব্যবহৃর্ 

উদ্ভোবনীমূিক পদ্ধমর্, বোস্তবোয়নকোি, অসোধো ণ অজতন ও ফিোফি, ইমর্বোিক পম বর্তন ও প্রভোব, ক্ষটকসই এবং সরব তোপম  

এ প্রমক্রয়োয় িরনোনীর্ ব্যমি/ব্যমিবরগ ত /প্রমর্ষ্ঠোরন  ভূমিকো এবং সংমিষ্টর্ো সম্পমকতর্ প্রিোণোমদ থোকরর্ হরব; এবং 

8.1.7. সকি িরনোনয়ন ক্ষপ্র রণ  ক্ষিরত্র অবশ্যই মনধ তোম র্ েক (সংরর্োজনী-‘ক’) ব্যবহো  ক রর্ হরব। 

      8.2. বোেোই: 

 িোঠ পর্ তোয় হরর্ িরনোনয়ন ক্ষপ্র রণ  জন্য মননমিমখর্ বোেোই কমিটি থোকরব: 

      8.2.1. ক্ষজিো বোেোই কমিটি:  

1. ক্ষজিো প্রিোসক          -সভোপমর্ 

2. মসমভি সোজতন         -সদস্য 

3. প্রধোন মনব তোহী কি তকর্তো, ক্ষজিো পম ষদ       -সদস্য 

4. পুমিি সুপো          -সদস্য 

5. সংমিষ্ঠ ক্ষজিোয় অবমস্থর্ মবশ্বমবদ্যিরয়  (র্মদ থোরক) আইমসটি  মবষয়ক মবভোরগ  মিিক   -সদস্য 

6. উপ-পম িোিক, কৃমষ সম্প্রসো ণ অমধদপ্ত        -সদস্য 

7. উপরজিো মনব তোহী অমফসো  [(সকি) (সংমিষ্ট ক্ষজিো )]      -সদস্য 

8. ক্ষজিো মিিো কি তকর্তো         -সদস্য 

9. আইমসটি মবরিষজ্ঞ (রজিো প্রিোসক কর্ততক িরনোনীর্)     -সদস্য 

10. সহকো ী ক্ষপ্রোগ্রোিো /রপ্রোগ্রোিো         -সদস্য  

11. অমর্ম ি ক্ষজিো প্রিোসক (মিিো ও আইমসটি)       -সদস্য সমিব 

 

কি তপম মধ:  

ক) ক্ষজিো বোেোই কমিটি প্রমর্ বে  প্রমর্টি ক্ষেমণ ও ক্ষিরত্র  মবপ ীরর্ 1টি কর  ক্ষিোট 6টি িরনোনয়ন    

     বোেোই কর  িিণোিয়/মবভোগ/অমধদপ্ত  পর্ তোরয়  প্রোথমিক বোেোই কমিটিরর্ ক্ষপ্র ণ ক রব; 

খ) বোেোই এ  ক্ষিরত্র মনধ তোম র্ মূল্যোয়ন েক ব্যবহো  ক রর্ হরব; 

গ) প্ররয়োজরন কমিটি অনুসন্ধোন ও সোিোৎকো  গ্রহণ ক রর্ পো রব; 

 ) জোর্ীয় কমিটি কর্ততক অনুরিোদরন  প  ক্ষজিো কমিটি ক্ষজিো পর্ তোরয় পু ষ্কো  প্রদোন ক রব; এবং 

ঙ) ক্ষজিো কমিটি প্ররয়োজরন সংমিষ্ট মবরিষজ্ঞ সদস্য ক্ষকো-অে ক রর্ পো রব। 

 

8.2.২. অমধদপ্ত /সংস্থো পর্ তোরয় বোেোই কমিটি: (রজযষ্ঠর্ো  মভমত্তরর্ নয়) 

 

1. অমধদপ্ত /সংস্থো  প্রধোন                                                                       -সভোপমর্ 

2. সংমিষ্ট িিণোিরয়  একজন প্রমর্মনমধ                                                      -সদস্য 

3. সদস্য/পম িোিক/অমর্ম ি পম িোিক পর্ তোরয়  কি তকর্তো                                -সদস্য 

4. অমধদপ্ত / সংস্থো  অন্যোন্য গুরুত্বপূণ ত কি তকর্তো                                              -সদস্য 

5. অমধভুি মবশ্বমবদ্যিরয়  আইমসটি মবষয়ক মবভোরগ  মিিক                            -সদস্য 

6. অমধদপ্ত /সংস্থো  পম িোিক/উপ-পম িোিক পর্ তোরয়  কি তকর্তো                         -সদস্য সমিব 
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কি তপম মধ: 

 

(ক)  অমধদপ্ত /সংস্থো মনজ দপ্তর   িরনোনয়ন পর্ তোরিোিনো কর  সংমিপ্ত র্োমিকো প্রণয়ন ক রব, প্রমর্টি ক্ষেমণ ও  

       ক্ষিরত্র  মবপ ীরর্ 1টি কর  সরব তোচ্চ 6টি িরনোনয়ন স্ব স্ব িিণোিয়/মবভোগ পর্ তোরয়  বোেোই কমিটি  মনকট 

       ক্ষপ্র ণ ক রব; 

(খ)  বোেোই এ  ক্ষিরত্র মনধ তোম র্ মূল্যোয়ন েক ব্যবহো  ক রর্ হরব; 

(গ)  প্ররয়োজরন কমিটি অনুসন্ধোন ও সোিোৎকো  গ্রহণ ক রর্ পো রব; এবং 

( )  কমিটি প্ররয়োজরন সংমিষ্ট মবরিষজ্ঞ সদস্য ক্ষকো-অে ক রর্ পো রব। 

 

 

8.2.৩. িিণোিয়/মবভোগ পর্ তোরয়  বোেোই কমিটি: 

 

1. মসমনয়  সমিব/সমিব/ভো প্রোপ্ত সমিব                                                   -সভোপমর্ 

2. অমর্ম ি সমিব (প্রিোসন)                                                               -সদস্য 

3. িিণোিয়/মবভোগ এ  আওর্োধীন দপ্ত  প্রধোনবৃন্দ                                     -সদস্য 

4. মবরিষজ্ঞ প্রমর্মনমধ                                                                        -সদস্য 

5. যুগ্মসমিব (প্রিোসন)/উপসমিব (প্রিোসন)                                                -সদস্য সমিব                                                                                         

 

কি তপম মধ: 

 

(ক)  িিণোিয়/মবভোরগ  অধীনস্থ সকি দপ্তর   এবং িোঠ পর্ তোয় হরর্ প্রোপ্ত িরনোনয়ন বোেোই কর  প্রমর্ বে  প্রমর্টি  

      ক্ষেমণ ও ক্ষিরত্র  মবপ ীরর্ 1টি কর  সরব তোচ্চ 6টি িরনোনয়ন জোর্ীয় কমিটি  মনকট উপস্থোপরন  জন্য র্থ্য ও  

      ক্ষর্োগোরর্োগ প্রযুমি মবভোরগ ক্ষপ্র ণ ক রব; 

(খ)  কমিটি প্ররয়োজরন অনুসন্ধোন ও সোিোৎকো  গ্রহণ ক রর্ পো রব; 

(গ)  কমিটি বোেোই এ  স্বপরি কো ণ মিমপবদ্ধ কর  সকরি  স্বোি  সম্বমির্ মিমখর্ প্রমর্রবদন সুপোম িসহ  

      ক্ষপ্র ণ ক রব; এবং 

(গ)  কমিটি প্ররয়োজরন সংমিষ্ট মবরিষজ্ঞ সদস্য ক্ষকো-অে ক রর্ পো রব। 

 

     8.2.৪. প্রোথমিক বোেোই কমিটি: (রজযষ্ঠর্ো  মভমত্তরর্ নয়) 

1. অমর্ম ি সমিব (পম কল্পনো ও উন্নয়ন), আইমসটি মবভোগ     -সভোপমর্ 

2. িহোপম িোিক, আইমসটি  অমধদপ্ত  এ  উপযুি প্রমর্মনমধ    --সদস্য 

3. মনব তোহী পম িোিক, মবমসমস এ  উপযুি প্রমর্মনমধ     -সদস্য 

4. প্রকল্প পম িোিক, একরসস টু ইনফ রিিন (এটুআই) প্রকল্প এ  উপযুি প্রমর্মনমধ  -সদস্য 

5. ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাযগর উপযুি প্রলিলিলি     -সদস্য 

6. অেোপক, মসএসই মবভোগ, ঢোকো মবশ্বমবদ্যোিয়     -সদস্য 

7. আেোপক, মসএসই মবভোগ, বুরয়ট      -সদস্য 

8. ক্ষবস কো ী মবশ্বমবদ্যোিরয়  আইমসটি মবষয়ক মবভোরগ  মিিক    -সদস্য 

9. কররোিো  ,কররোিো  অব সোটি তফোইং অথম টিজ এ  উপযুি প্রমর্মনমধ   -সদস্য 

10. বোংিোরদি হোই-রটক পোকত কর্ততপি এ  উপযুি প্রমর্মনমধ    -সদস্য 

11. মিমজটোি মন োপত্তো এরজমন্স এ  উপযুি প্রমর্মনমধ      -সদস্য 

12. সংমিষ্ট িিণোিয়/মবভোগ এ  উপযুি প্রমর্মনমধ     -সদস্য 

13. ক্ষবমসরস  উপযুি প্রমর্মনমধ       -সদস্য 

14. BCS এ  উপযুি প্রমর্মনমধ        -সদস্য 

15. ISPAB এ  উপযুি প্রমর্মনমধ       -সদস্য 

16. BACCO এ  উপযুি প্রমর্মনমধ       -সদস্য 

17. বোংিোরদি ক্ষটমিকমিউমনরকিনস ক্ষ গুরিটোম  কমিিন এ  উপযুি প্রমর্মনমধ  -সদস্য 

18. উপ-সমিব (অগ তোনোইরজিনোি সোরপোট ত এন্ড ইরনোরভিন অমধিোখো), আইমসটি মবভোগ  -সদস্য সমিব 

 

 

http://www.a2i.gov.bd/
http://www.cca.gov.bd/
http://www.bhtpa.gov.bd/
http://www.btrc.gov.bd/
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 কোর্ তপম মধ: 

(ক) জোর্ীয় দদমনক/অমধদপ্তর   ওরয়বসোইরট িরনোনয়ন/আরবদনপত্র আহবোন কর  মবজ্ঞমপ্ত প্রকোি ক রব; 

(খ) মনধ তোম র্ মূল্যোয়ণপত্র (সংরর্োজনী খ এবং গ) অনুস ণ কর  আরবদনসমূহ মূল্যোয়রণ  উরদ্যোগ গহণ ক রব; 

(গ) আরবদন পত্রসমূহ র্োিোই/বোেোই এবং প্ররয়োজরন সর জমিন পম দি তনপূব তক প্রমর্ কযোটোগম রর্ সরব তোচ্চ ৩টি আরবদন জোর্ীয় 

     কমিটিরর্ সুপোম ি ক্ষপ্র ণ ক রব; এবং 

( ) কমিটি প্ররয়োজরন সংমিষ্ট মবরিষজ্ঞ সদস্য ক্ষকো-অে ক রর্ পো রব। 

 

8.2.5. জোর্ীয় কমিটি (রজযষ্ঠর্ো  মভমত্তরর্ নয়) 

1. র্থ্য ও ক্ষর্োগোরর্োগ প্রযুমি মবভোরগ  দোময়ত্ব প্রোপ্ত িোননীয় িিী/প্রমর্িিী                         -সভোপমর্   

2. সমিব, প্রধোনিিী  কোর্ তোিয়             -সদস্য 

3. সমিব, কৃমষ িিণোিয়        -সদস্য 

4. সমিব, িোেমিক ও উচ্চ মিিো মবভোগ      -সদস্য 

5. সমিব, স্বোস্থয ক্ষসবো মবভোগ        -সদস্য 

6. সমিব, আইমসটি মবভোগ         -সদস্য 

7. সমিব, জনপ্রিোসন িিণোিয়        -সদস্য 

8. সমিব (সিন্বয় ও সংস্কো ), িমিপম ষদ মবভোগ      -সদস্য 

9. সমিব,  িোক ও ক্ষটমিরর্োগোরর্োগ মবভোগ       -সদস্য 

10. সমিব, মবজ্ঞোন ও প্রযুমি িিণোির়্         -সদস্য 

11. উপোিোর্ ত, ঢোকো মবশ্বমবদ্যোিয়        -সদস্য 

12. উপোিোর্ ত, বুরয়ট         -সদস্য 

13. অমর্ম ি সমিব (সোধো ণ ক্ষসবো অনুমবভোগ) আইমসটি মবভোগ     -সদস্য সমিব 

জোর্ীয় কমিটি  কোর্ তপম মধ:  

     (ক) প্রোথমিক বোেোই কমিটি  সুপোম ি মূল্যোয়নপূব তক চূড়োন্ত িরনোনয়ন মনধ তো ণ ক রব। 

৯. অনুরিোদন: 

র্থ্য ও ক্ষর্োগোরর্োগ প্রযুমি মবভোগ প্রমর্টি িিণোিয়/মবভোগ ক্ষথরক প্রোপ্ত প্রস্তোবসমূহ প্রোথমিক বোেোই কমিটি  িোেরি বোেোইরয়  

মবরবিনো  জন্য জোর্ীয় কমিটিরর্ উপস্থোপন ক রব। জোর্ীয় কমিটি জোর্ীয় ও ক্ষজিো উভয় পর্ তোরয় পদরক  জন্য প্রোপ্ত িরনোনয়ন 

চূড়োন্ত ক রব এবং ক্ষজিো পর্ তোরয়  িরনোনয়ন অনুরিোদন ক রব।  

 

১০. পু স্কো  পম কল্পনোয় মবরবিয গুরুত্বপূণ ত মবষয়োবমি: 

 

10.1. মনধ তোম র্ েরক িরনোনয়রন  3 কমপ পূ ণকৃর্ ফ ি প্রোথমিক বোেোই কমিটি  মনকট ক্ষপ্র ণ ক রর্ হরব এবং এ  সফট 

কমপ স োসম  এবং িোমহদোিরর্ মনধ তোম র্ ই-ক্ষিইরি ক্ষপ্র ণ ক রর্ হরব; 

10.2.  িরনোনয়ন পরত্র অসম্পূণ ত র্থ্য অথবো অস্পষ্ট বণ তনো এবং নমুনো অনুর্োয়ী র্থোর্থ প্রিোণপত্র নো থোকরি িরনোনয়ন পত্র  

          বোমর্ি বরি গণ্য হরব; 

10.3. এ পু স্কো  কোর্ তক্ররি  সকি মবষরয় কর্ততপরি  মসদ্ধোন্তই চুড়োন্ত বরি গণ্য হরব; এবং 

10.4. ক্ষকোন ক্ষেমণরর্ কোমির্ িোনসম্পন্ন ক্ষকোন প্রস্তোব পোওয়ো নো ক্ষগরি, ক্ষসরিরত্র ঐ ক্ষেমণরর্ পু স্কো  প্রদোন জোর্ীয় কমিটি   

        মসদ্ধোরন্ত  উপ  মনভত  ক রব। 

 

 

 

 

 

http://www.moa.gov.bd/
http://shed.gov.bd/
http://www.hsd.gov.bd/
http://www.ptd.gov.bd/
http://www.most.gov.bd/
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সংরর্োজনী-ক 

 

(িরনোনয়ন েক) 

 

1. ক্ষর্ ক্ষেমণরর্ পু স্কোর   জন্য িরনোনয়ন সুপোম ি ক ো হরে: 

[প্ররর্োজয ক্ষেনীরর্ টিক (∙) মিহ্ন মদন] 

1. স কোম  /রবস কোম  কি তকর্তো/কি তিোম - ব্যমিগর্ অবদোন; 

2. স কোম  /রবস কোম  কি তকর্তো/কি তিোম গণ-দিগর্ অবদোন; 

3. প্রোমর্ষ্ঠোমনক অবদোন 

 

2. মননমিমখর্ ক্ষর্ ক্ষিরত্র অবদোরন  জন্য িরনোনয়ন প্রদোন ক ো হরে: 

 [প্ররর্োজয ক্ষেনীরর্ টিক (∙) মিহ্ন মদন] 

 

ক. সোধো ণ 

 ১. র্থ্য ও ক্ষর্োগোরর্োগ প্রযুমি খোরর্ িোনব সম্পদ উন্নয়ন; 

২. র্থ্য ও ক্ষর্োগোরর্োগ প্রযুমি মিরল্প  মবকোরি অবদোন; 

৩ র্থ্য ও ক্ষর্োগোরর্োগ প্রযুমি অবকোঠোরিো উন্নয়রন অবদোন; 

৪. ক্ষকন্দ্রীয় বো িোঠ পর্ তোরয় ই-সোমভ তস বোস্তবোয়ন; এবং 

৫. র্থ্য ও ক্ষর্োগোরর্োগ প্রযুমি ব্যবহো  কর  নোগম ক ক্ষসবো  িোরনোন্নয়ন। 

 

খ. কোম গম  

১.র্থ্য ও ক্ষর্োগোরর্োগ প্রযুমি খোরর্ সফটওয়ো /হোি তওয়ো  উন্নয়ন; 

২.র্থ্য ও ক্ষর্োগোরর্োগ প্রযুমি খোরর্  মন োপত্তো (সোইবো  মন োপত্তো);  

৩.র্থ্য ও ক্ষর্োগোরর্োগ প্রযুমি গরবষণো ও উদ্ভোবন; এবং 

৪.বোংিোরদরি সমৃমদ্ধ আনয়রন ইিোমজতং ক্ষটকরনোিমজ  ব্যবহো । 

 

3. িরনোনীর্ ব্যমি/দি/প্রমর্ষ্ঠোন সম্পমকতর্ র্থ্য: 

  1.     ব্যমি/দি/প্রমর্ষ্ঠোরন  নোি…………………………………………………. 

  2.     ক্ষর্োগোরর্োগ: 

  3.     ক্ষফোন: (দোপ্তম ক)…………………… (আবোমসক) ………………………….. 

          ফযোক্স নম্ব :………………………ক্ষিোবোইি:…………………………….. 

          ই-ক্ষিইি:…………………………………………………………….. 

          প্রমর্ষ্ঠোরন  ওরয়বসোইট:…………………………………………………… 

 

 4. িরনোনয়ন প্রদোনকো ী প্রমর্ষ্ঠোন সম্পমকতর্ র্থ্য: 

   1.    প্রমর্ষ্ঠোন প্রধোরন  নোি……………………পদবী …………………………. 

   2.    প্রমর্ষ্ঠোরন  নোি:…………………………………………………............ 

   3.    ক্ষর্োগোরর্োরগ  (পূণ তোঙ্গ) ঠিকোনো: ……………………. ……………………… 

   4.     ক্ষফোন: (দোপ্তম ক)……………………………... (আবোমসক) …………….…. 

           ফযোক্স নম্ব :………………………ক্ষিোবোইি:…………………………….. 

           ই-ক্ষিইি:…………………………………………………………….. 
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5. ক্ষর্ উরদ্যোগ/প্রকল্প/ধো ণো  জন্য িরনোনয়ন ক্ষদয়ো হরে র্ো  নোি: 

6. সুপোম িকৃর্ িরনোনয়রন  প্রকৃমর্ নীমর্িোিোয় বমণ তর্ ক্ষর্ মবষরয়  (নীমর্িোিো  ৩ অনুরেদ) অন্তগ তর্ র্ো  উরেখক ণ: 

7. সুপোম িকৃর্ িরনোনয়ন নীমর্িোিোয় (নীমর্িোিো  ৩ অনুরেদ অনুর্োয়ী) বমণ তর্ ক্ষকোন ক্ষকোন ইমর্বোিক অবদোন  োখরে  

র্ো উরেখপূব তক র্াঁ  স্বপরি দোমখিকৃর্ কোগজপত্র ক্ষপ্র ণ ক রর্ হরব। 

 ৮. অনমধক ১০০০ িরে  িরে িরনোনয়রন  স্বপরি মননমিমখর্ মবষয় সম্বমির্ প্রিোনক সংযুি ক ণ: 

1. ক্ষপ্রিোপট; 

2. অগ্রোমধকো  ও উরেশ্যসমূহ; 

3. ব্যবহৃর্ সৃজনিীি পদ্ধমর্সমূহ; 

4. প্রকল্প শুরু/বোস্তবোয়রন  সিয়কোি; 

5. প্রকল্প/উরদ্যোরগ  ফরি সৃষ্ট প্রভোব/পম বর্তন; 

6. অসোধো ন অজতন (প্রমর্টি মিমহৃর্ প্রভোবরক ব্যোখ্যো  জন্য 150 িরে  িরে মবব ণ মদন); 

7. প্রকল্প/উরদ্যোগ িরনোনীর্ ব্যমি/দি/প্রমর্ষ্ঠোরন  ভূমিকো/সম্পৃির্ো  ধ ণ;  

8. ক্ষটকসই অবস্থো; এবং 

9. প্রকল্প/উরদ্যোগ সংক্রোন্ত ওরয়বসোইট থোকরি র্াঁ  মিংক উরেখ করুন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

িরনোনয়ন ক্ষপ্র ণকো ী ব্যমি/প্রমর্ষ্ঠোন 
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সংরর্োজনী-খ 

 

             মূল্যোয়ন েক (প্রোমর্ষ্ঠোমনক পু স্কোর   জন্য) 

মূল্যোয়ন মনণ তোয়ক সরব তোচ্চ 

ক্ষস্কো  

র্থ্য ও ক্ষর্োগোরর্োগ প্রযুমি  খোরর্ ক্ষসবো উন্নয়ন ক্ষক িি এবং িিয 

▪  িরনোনীর্ প্রমর্ষ্ঠোরন  র্থ্য ও ক্ষর্োগোরর্োগ প্রযুমি  খোরর্ িিয ও ক্ষসবো উন্নয়রন  ক্ষক িি। 

▪ র্থ্য ও ক্ষর্োগোরর্োগ প্রযুমি খোরর্ প্রমর্ষ্ঠোরন  িিয এবং ক্ষসবো উন্নয়রন  ক্ষক িি প্রণয়রন  ক্ষিরত্র ব্যবহো কো ী  ির্োির্ 

মবরিষণ ও গ্রহণ। 

10 

র্থ্য ও ক্ষর্োগোরর্োগ প্রযুমি  ক্ষসবো উন্নয়রন গৃহীর্ উরদ্যগ এবং র্ো  ফিোফি 

▪  সংমিষ্ট প্রমর্ষ্ঠোরন  র্থ্য ও ক্ষর্োগোরর্োগ প্রযুমি  ক্ষসবো উন্নয়রন গৃহীর্ উরদ্যোগগুরিো  পম কল্পনো ও বোস্তবোয়ন। 

▪  র্থ্য ও ক্ষর্োগোরর্োগ প্রযুমি  ক্ষসবো উন্নয়রন অমজতর্ িিয। 

50 

র্থ্য ও ক্ষর্োগোরর্োগ প্রযুমি ক্ষসবো প্রদোরন  িোনমসকর্ো  উন্নয়ন 

▪  র্থ্য ও ক্ষর্োগোরর্োগ প্রযুমি  িোেরি ক্ষসবো প্রদোরন  িোনমসকর্ো  উন্নয়রন  িরিয কি তকর্তো/কি তিোম /ক্ষসবো প্রদোনকো ীরদ  

প োিি ত প্রদোরন  উরেরশ্য প্রমর্ষ্ঠোন কর্ততক গৃহীর্ প্ররিষ্টো। 

▪  মবমভন্ন র্থ্য ও ক্ষর্োগোরর্োগ প্রযুমি ক্ষসবো উরদ্যোগ বোস্তবোয়রন কি তিোম রদ  সম্পৃির্ো এবং দিগর্ উেীপনো বৃমদ্ধ  িরিয 

গৃহীর্  পদরিপ এবং আইমসটি খোরর্ এ  ইমর্বোিক প্রভোব। 

20 

আইমসটি ক্ষসটর  স কোর   ভোবমূমর্ত উন্নয়ন 

▪  প্রমর্ষ্ঠোরন  আইমসটি ক্ষসবো সম্পরকত জনগণ ও প্রিো  িোেরি  কোরে ইমর্বোিক ধো ণো সৃমষ্টরর্ গৃহীর্ মিিোমূিক বো 

প্রিো ণোমূিক পদরিপ। 

▪  আইমসটি ক্ষসবো  কোর্ তক্ররি স কোর   ভোবমূমর্ত উন্নয়রন িরনোনীর্ প্রমর্ষ্ঠোরন  ভূমিকো। 

20 

ক্ষিোট ১০০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

সংরর্োজনী-গ 

মূল্যোয়ন েক (ব্যমিগর্ ও দিগর্ পু স্কোর   জন্য) 

মূল্যোয়ন মনণ তোয়ক সরব তোচ্চ 

ক্ষস্কো  

ক্ষক িি এবং উরেশ্য 15 

▪  িরনোনীর্ ব্যমি  প্রমর্ষ্ঠোন র্থ্য ও ক্ষর্োগোরর্োগ প্রযুমি  খোরর্ সোিমগ্রকভোরব স কোর   মিিন এবং মভিরন  সোরথ  

     উদ্ভোমবর্ মবষয়/ক্ষসবো  সোিঞ্জস্যপূণ তর্ো। 

 

ক্ষসবো  কোঠোরিো 30 

▪  জনরসবো সহজীক রণ উদ্ভোমবর্ র্থ্য ও ক্ষর্োগোরর্োগ প্রযুমি  মবষয়ক ক্ষসবো। 

▪  র্থ্য ও ক্ষর্োগোরর্োগ প্রযুমি  মবষয়ক সোমভ তস গ্রহণকো ী এবং ক্ষসবো প্রদোরন সংযুিরদ  ির্োির্ মবরিষণ। 

▪  প্রস্তোমবর্ উদ্ভোমবর্ র্থ্য ও ক্ষর্োগোরর্োগ প্রযুমি  মবষয়ক ক্ষসবোটি  আন্তজতোমর্ক গ্রহণরর্োগ্যর্ো ও িোনসম্পন্নর্ো।  

 

ক্ষসবো  বোস্তবোয়ন 30 

প্রমর্বন্ধকর্ো 

▪  র্থ্য ও ক্ষর্োগোরর্োগ প্রযুমি  মবষয়ক এ সংক্রোন্ত ক্ষসবো প্রদোরন প্রমর্বন্ধকর্ো ক্ষিোকোরবিো ও প্রমর্কোর   সোিথ্যতর্ো 

 

গৃহীর্ পদরিপ  

▪  র্থ্য ও ক্ষর্োগোরর্োগ প্রযুমি  মবষয়ক উদ্ভোমবর্ ক্ষসবো  কোর্ তক  ব্যবহো  মনমির্ক ণ এবং উপকো রভোগী  েোনধো ণো   

     বৃমদ্ধ  জন্য গৃহীর্ পদরিপ 

 

দিগর্ কোর্ তক্রি 

▪  র্থ্য ও ক্ষর্োগোরর্োগ প্রযুমি মবষয়ক উদ্ভোমবর্ ক্ষসবো প্রদোরন ব্যমি/দিগর্ কোর্ তক্ররি  ভূমিকো। 

 

ফিোফি 25 

▪   র্থ্য ও ক্ষর্োগোরর্োগ প্রযুমি মবষয়ক উদ্ভোমবর্ ক্ষসবো র্ো  িিয অজতন ক রর্ ক্ষপর রে মকনো? 

     [ িরনোনয়ন প্রোপ্ত ব্যমি   কি তস্থি, ক্ষভোিো এবং জনগরণ  মনকট নতুন ক্ষসবো  গ্রহণরর্োগ্যর্ো ] 

▪  র্থ্য ও ক্ষর্োগোরর্োগ প্রযুমি  মবষয়ক উদ্ভোমবর্ ক্ষসবো প্রদোরন  িরিয মবমনরয়োরগ  মবপ ীরর্ প্রোমপ্ত (গুণগর্ এবং  

     পম িোণগর্ অজতরন  প্রিোণোমদসহ/দমিিোমদসহ) 
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