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“সডসজটার উদ্ভাফনী জভরা ২০১৮” আদয়াজদনয সনসভদে প্রস্তুসতমূরক বায কাম যসফফযণী 

 

বাসত  : জভাোঃ আব্দুর আওয়ার 

  জজরা প্রাক, ঠাকুযগাঁও। 
তাসযখ   : ০৭ জপব্রুয়াসয, ২০১৭ সরোঃ। 
স্থান  : জজরা প্রাদকয দেরন কক্ষ। 
ভয়   : দুপুয ১২:০০ টা। 
 

 উসস্থত দস্যগদণয তাসরকা- সযসষ্ট ‘খ’ 
 

বায শুরুদত উসস্থত করদক স্বাগত জাসনদয় বায কাম যক্রভ শুরু কযা য়। বাসতয অনুভসতক্রদভ অসতসযক্ত জজরা 

প্রাক (আইসটি), ঠাকুযগাঁও বায আদরাচযসূসচ উস্থান কদযন। এযয সতসন প্রধানভন্ত্রীয কাম যারদয়য এটুআই জপ্রাগ্রাদভয ৩১ 

জানুয়াসয, ২০১৮ সরস্টাব্দ  তাসযদখয জপ্রসযত ‘সডসজটার উদ্ভাফনী জভরা ২০১৮’ আদয়াজদনয গাইড রাইন াঠ  কদয জানান। গাইড 

রাইদন যকাসয-জফযকাসয জফাপ্রদানকাযী প্রসতষ্ঠাদনয সফসবন্ন ই-জফা ম্পদকয জনাধাযণদক অফসত কযায রদক্ষয প্রসতফাদযয ন্যায় 

এফাযও ঠাকুযগাঁও জজরায় “সডসজটার উদ্ভাফনী জভরা ২০১৮” আদয়াজন কযায সনদদ যনা াওয়া জগদছ। এফাদযয “সডসজটার উদ্ভাফনী 

জভরা ২০১৮” এ যকাসয ই-জফামূ, ডডডিটার সন্টায , সাষ্ট ই -সন্টায, ডপনাডিয়ার ইনক্লুন , ব্াাংক ও অন্যান্য প্রডতষ্ঠানমূ , 

অর্থননডতক প্রবৃডি (সিরা ব্র্যাডডাং , দক্ষতা উন্নয়ন ও কভ মাংস্থান এফাং রুযার ই -কভা ম), সক্ষা ও তরুণ উদ্ভাফক : প্রদ যনী  ও 

প্রসতদমাসগতা ইতযাসদ’য ভাধ্যদভ তথ্য প্রযুসক্তয াদথ জনগণদক সযসচত এফাং তথ্য প্রযুসক্তয নতুন নতুন উদ্ভাফন ম্পদকয জনগণদক 

অফগত কযাদনায জন্য আহ্বান জানাদনা দয়দছ। বায় সফসবন্ন যকাসয/জফযকাসয অসপ/প্রসতষ্ঠান স্বতোঃস্ফুতযবাদফ জভরায় 

অাংগ্রদণয আগ্র প্রকা কদয। “সডসজটার উদ্ভাফনী জভরা ২০১৮” জাকজভকপূণ য, প্রাণফন্ত ও উৎফমুখয সযদফদ আদয়াজদনয জন্য 

বাসত াংসিষ্ট কদরয দমাসগতা কাভনা কদযন।  
 

১। জভরা আদয়াজদনয স্থান ও তাসযখ সনধ যাযণ : 

আগাভী ১১-১৩ সপব্রুয়াডয, ২০১৮ সরস্টাব্দ তাসযদখ ঠাকুযগাঁও যকাসয ফারক উচ্চ সফদ্যারয় ভাঠ (ফড়ভাঠ) এ  জভরা আদয়াজদনয সদ্ধান্ত 

গৃীত য়। 
 

২। ‘সডসজটার উদ্ভাফনী জভরা ২০১৮’ পরবাদফ উদমাদনয জন্য কভ যসূচী: 

 

১১ জপব্রুয়াসয, ২০১৮ সরস্টাব্দ যসফফায 

সফকার ০৪:৩০ টা  : জভরায শুব উদবাধন (প্রধান অসতসথ : জনাফ কসফয সফন আদনায়ায, ভাসযচারক (প্রান) ও প্রকল্প সযচারক, 

একদ টু ইনপযদভন (এটুআই) জপ্রাগ্রাভ, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, ঢাকা। 

সফকার ০৫:০০ টা : সফতকয প্রসতদমাসগতা (প্রথভ ফ য) 

সফকার ০৬:৩০ টা  : াাংস্কৃসতক অনুষ্ঠান  

১২ জপব্রুয়াসয, ২০১৮ সরস্টাব্দ জাভফায 

ডফকার ০৩:০০ টা  : তরুণ উদ্ভাফক : প্রদ মনী ও প্রডতযমাডগতা “(Innov-A-Thon 2018)” 

সফকার ০৪:০০ টা  : ‘আভায জচাদখ সডসজটার ফাাংরাদদ’ সফলয়ক াওয়ায দয়ন্ট জপ্রদজদন্টন প্রসতদমাসগতা 

ডফকার ০৫:০০ টা : ‘মুডিযুি ও ফঙ্গফন্ধুয গল্প’ ডফলয়ক কুইি প্রডতযমাডগতা 

সফকার ০৬:৩০ টা  : াাংস্কৃসতক অনুষ্ঠান  

১৩ জপব্রুয়াসয, ২০১৮ সরস্টাব্দ ভঙ্গরফায 

ডফকার ০৩:০০ টা : ডফতকম প্রডতযমাডগতা (সল ফ ম) 

ডফকার ০৪ :০০ টা : ইউডনয়ন ডডডিটার সন্টাযযয উযযািাযদয অাংগ্রযণ সডভনায : ডডডিটার ফাাংরাযদ ডফডনভ মাযণ ডডডিটার 

সন্টায : নতুন সাান (একযফা) ও আভাযদয কযণীয়। 

সফকার ০৫.০০ টা  : আদরাচনা বা ও পুযস্কায সফতযণী অনুষ্ঠান  ( প্রধান অডতডথ : প্রযপয ড. গওয ডযিবী, ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

আন্তিমাডতক ডফলয়ক উযদষ্টা, প্রধানভন্ত্রীয কাম মারয়, ঢাকা। 

(সভরা প্রডতডদন ডফকার ০৩:০০ টা যত যাত ০৯:০০ টা ম মন্ত চরযফ) 

 

 

http://www.thakurgaon.gov.bd/


৩। ‘সডসজটার উদ্ভাফনী জভরা ২০১৮’ পরবাদফ আদয়াজদনয জন্য সনম্নফসণ যতবাদফ সফসবন্ন কসভটি/উ-কসভটি গঠন কযা র : 

ক) জভরা উদমান কসভটি : 

এটুআই জপ্রাগ্রাদভয সনদদ যনা জভাতাদফক ঠাকুযগাঁও জজরায় ‘সডসজটার উদ্ভাফনী জভরা ২০১৮’ আদয়াজদনয াসফ যক কাম যক্রভ সুষ্ঠুবাদফ 

ম্পাদদনয রদক্ষয জজরা প্রাক, ঠাকুযগাঁও জক আহ্বায়ক কদয জজরায কর দপ্তয প্রধানদক দস্য কদয  জভরা উদমান কসভটি গঠন 

কযা য়।  
 

খ) জভরায প্যাদের, জস্টজ, স্টর সনভ যাণ ও ফযাদ্দ প্রদান এফাং সনযাো উ-কসভটি : 

 এটুআই জপ্রাগ্রাদভয সনদদ যনায আদরাদক জগট, জস্টজ ও স্টর সনভ যাণ কযদত দফ। যকাডয ই-জফামূ, সডসজটার জন্টায, 

জাস্ট ই-জন্টায, সপনাসিয়ার, ইনক্লুন, ব্াাংক ও অন্যান্য প্রসতষ্ঠানমূ, অথ যননসতক প্রবৃসদ্ধ (জজরা ব্র্যাসোং, দক্ষতা উন্নয়ন ও 

কভ যাংস্থান এফাং রুযার ই-কভা য), সক্ষা ও তরুণ উদ্ভাফক : প্রদ যনী ও প্রসতদমাসগতা সফলদয়য  উয প্যাসবসরয়ন সবসেক স্টর সনভ যাণ ও 

ফযাদ্দ প্রদান কযদত দফ। প্রদয়াজদন প্যাসবসরয়দনয াংসিষ্ট এটুআই জপাকার দয়দন্টয াদথ জমাগাদমাগ কদয স্টর ফযাদ্দ সদদত দফ। 
এছাড়া জভরা এরাকায় সনযাো প্রদাদনয সফলয়টি সনসিত কযদত দফ। এ সফলদয় প্রদয়াজনীয় কাম যক্রভ গ্রদণয জন্য সনম্নরু উ-

কসভটি গঠন কযা দরা (জজষ্ঠযতায ক্রভানুাদয নয়) : 

১) অসতসযক্ত জজরা ম্যাসজদেট, ঠাকুযগাঁও আহ্বায়ক 

২) কাযী কসভনায (ভূসভ), ঠাকুযগাঁও দয দস্য 

৩) জনজাযত জডপুটি কাদরক্টয, ঠাকুযগাঁও দস্য 

৪) কাসয পুসর সুায (াদকযর), ঠাকুযগাঁও  দস্য 

৫) কাযী প্রদকৌরী, জজরা সযলদ, ঠাকুযগাঁও দস্য 

৬) কাযী প্রদকৌরী, সফদ্যযৎ উন্নয়ন জফাড য, ঠাকুযগাঁও দস্য 

৭) াধাযণ ম্পাদক, সিরা ক্রীড়া াংস্থা, ঠাকুযগাঁও দস্য 

৭) সভয়য, ঠাকুযগাঁও সৌযবা, ঠাকুযগাঁও এয প্রডতডনডধ দস্য 

৮) জনাফ জসজযসুয যভান, নাসজয, জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ঠাকুযগাঁও দস্য 

গ) জসভনায ও আদরাচনা বা সফলদয় উ-কসভটি : 

জভরায় জসভনায ও আদরাচনা বা আদয়াজদনয জন্য উ-কসভটি গঠন কযা দরা (জজষ্ঠযতায ক্রভানুাদয নয়) : 

 

১) অসতসযক্ত জজরা প্রাক (াসফ যক), ঠাকুযগাঁও আহ্বায়ক 

২) জজরা প্রাথসভক সক্ষা অসপায, ঠাকুযগাঁও দস্য 

৩) অধ্যক্ষ, ঠাকুযগাঁও যকাসয ভসরা কদরজ, ঠাকুযগাঁও দস্য 

৪) প্রধান সক্ষক, ঠাকুযগাঁও যকাসয ফারক উচ্চ সফদ্যারয়, ঠাকুযগাঁও দস্য 

৫) জজরা সশু সফলয়ক কভ যকতযা, ঠাকুযগাঁও দস্য 

৬) জজরা সক্ষা অসপায, ঠাকুযগাঁও দস্য 

৭) প্রদপয ভনদতাল কুভায জদ, আশ্রভাড়া, ঠাকুযগাঁও দস্য 

৮) কাযী কসভনায (আইসটি), ঠাকুযগাঁও কাদরক্টদযট দস্য 

ঘ) সফতকয ও অন্যান্য প্রসতদমাসগতা আদয়াজন উ-কসভটি : 

‘সডসজটার উদ্ভাফনী জভরা ২০১৮’ এ সফতকয ও অন্যান্য প্রসতদমাসগতা  আদয়াজদনয জন্য সনম্নফসণ যতবাদফ উ-কসভটি গঠন কযা দরা 

(জজষ্ঠযতায ক্রভানুাদয নয়) : 

১) অসতসযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব), ঠাকুযগাঁও আহ্বায়ক 

২) জজরা সক্ষা অসপায, ঠাকুযগাঁও দস্য  

৩) কাযী কসভনায (ভূসভ), ঠাকুযগাঁও দয দস্য 

৪) কারচাযার অসপায, জজরা সল্পকরা একাদডভী, ঠাকুযগাঁও দস্য 

৫) জজরা সশু সফলয়ক কভ যকতযা, ঠাকুযগাঁও দস্য 

৬) জনাফ আবু ভসউসদ্দন, প্রাক্তন জজরা ক্রীড়া অসপায, জঘালাড়া, ঠাকুযগাঁও দস্য 

৭) অধ্যক্ষ, ঠাকুযগাঁও সরদটকসনক ইনসস্টটিউট, ঠাকুযগাঁও এয প্রসতসনসধ দস্য  

ঙ) াাংস্কৃসতক অনুষ্ঠান আদয়াজন উ-কসভটি : 

‘সডসজটার উদ্ভাফনী জভরা ২০১৮’ এ াাংস্কৃসতক অনুষ্ঠান আদয়াজদনয জন্য সনম্নফসণ যতবাদফ উ-কসভটি গঠন কযা দরা (জজষ্ঠযতায 

ক্রভানুাদয নয়) : 

১) উদজরা সনফ যাী অসপায, ঠাকুযগাঁও দয, ঠাকুযগাঁও আহ্বায়ক 

২) কাযী কসভনায (ভূসভ), ঠাকুযগাঁও দয দস্য 

৩) কারচাযার অসপায, জজরা সল্পকরা একাদডভী, ঠাকুযগাঁও দস্য 

৪) জজরা সশু সফলয়ক কভ যকতযা, ঠাকুযগাঁও দস্য 

৫) াধাযণ ম্পাদক, জজরা সল্পকরা একাদডসভ, ঠাকুযগাঁও দস্য 

 



ঙ) পুযষ্কায উ-কসভটি : 

 

“সডসজটার উদ্ভাফনী জভরা ২০১৮” এ জজরা ম যাদয় জভাট ৯ টি কযাটাগসযদত স্বীকৃসত প্রদান কযায সদ্ধান্ত গ্রণ কযা দয়দছ। এ  সফলদয় 

সনম্নসরসখতবাদফ উ-কসভটি গঠন কযা দরা। 
১) অসতসযক্ত জজরা প্রাক (সক্ষা ও আইসটি), ঠাকুযগাঁও আহ্বায়ক 

২) অধ্যক্ষ, ঠাকুযগাঁও যকাসয কদরজ- এয প্রসতসনসধ দস্য 

৩) অধ্যক্ষ, ঠাকুযগাঁও যকাসয ভসরা কদরজ- এয প্রসতসনসধ দস্য 

৪) জনজাযত জডপুটি কাদরক্টয, ঠাকুযগাঁও দস্য 

৫) জজরা সনফ যাচন অসপায, ঠাকুযগাঁও দস্য 

৬) জজরা সক্ষা অসপায, ঠাকুযগাঁও দস্য 

৭) কাসয কসভনায (আইসটি), ঠাকুযগাঁও দস্য 
 

চ) তরুণ উদ্ভাফক : প্রদ মনী ও প্রডতযমাডগতা ‘(Innov-A-Thone 2018)’ এ সফচাসযক প্যাদনর : 

‘সডসজটার উদ্ভাফনী জভরা  ২০১৮’ এ জজরা ম যাদয় তরুণ উদ্ভাফক : প্রদ মনী ও প্রডতযমাডগতা ‘(Innov-A-Thone 2018)’ এ 

সফচাযকাম য সযচারনায জন্য সনদম্নাক্ত দস্যদদয সনদয় একটি সফচাসযক প্যাদনর গঠন কযা দরা। 
 

১) অসতসযক্ত জজরা প্রাক (সক্ষা ও আইসটি), ঠাকুযগাঁও আহ্বায়ক 

২) জজরা সক্ষা অসপায, ঠাকুযগাঁও দস্য 

৩) প্রধান সক্ষক, ঠাকুযগাঁও যকাসয ফারক উচ্চ সফদ্যারয়  দস্য 

৪) উদজরা সনফ যাী অসপায, ঠাকুযগাঁও দয দস্য 

৫) জনাফ ভাবুবুয যভান জখাকন, জঘালাড়া, ঠাকুযগাঁও  দস্য 

৬) জনাফ দীক কুভায যায়, আশ্রভাড়া, ঠাকুযগাঁও দস্য 

৭) অধ্যক্ষ, ঠাকুযগাঁও সরদটকসনক ইনসস্টটিউট, ঠাকুযগাঁও-এয প্রসতসনসধ দস্য  

 

৪। সফসবন্ন দপ্তয/প্রসতষ্ঠান কর্তযক জভরায় অাংগ্রণ ম্পসকযত আদরাচনা : 

আদরাচনা-১ : জভরায় কর স্টর প্যাসবসরয়ন অনুমায়ী াজাদনা থাকদফ। 
 

প্যাসবসরয়ন-১ : ই-জফামূ 

স্টর নম্বয সফফযণ দাসয়ত্বপ্রাপ্ত সফবাগ/প্রসতষ্ঠান 

১ ই-চ যা, জজরা তথ্য ফাতায়ন, ই-পাইসরাং ও জভরায় আগত 

দ যনাথীদদয ই-জভইর একাউন্ট জখারা, ই-জভাফাইর জকাট য, 

উেযাসধকায কযারকুদরটয প্রদ যন, ই-পযভ প্রদ যন 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ঠাকুযগাঁও 

২ অনরাইন সজসড, সডসজটার পুসর জফা, ৯৯৯ জফা ও অনরাইন 

পুসর সিয়াদযি 

পুসর সুায, ঠাকুযগাঁও 

৩ ৯৯৯ সফা অন্যান্য অনরাইন সফা পায়ায াডব ম ও ডডবর ডডযপি, ঠাকুযগাঁও 

৪ ই-ডভউযটন ভূডভ াংক্রান্ত অন্যান্য কর অনরাইর সফা কাযী কডভনায (ভূডভ), ঠাকুযগাঁও দয 

৫ অনরাইন রাইদি কাম যক্রভ সফআযটিএ, ঠাকুযগাঁও 

৬ ইদরক্ট্রসনক ভাসনঅড যায কযা ও জাস্টার কযাকাড য সফক্রয় প্রধান ডাকঘয, ঠাকুযগাঁও 

৭ অনরাইন াদাদট যয আদফদন গ্রণ আঞ্চসরক অসপ, াদাট য অসধদপ্তয, 

ঠাকুযগাঁও 

৮ স্বাস্থয সফলয়ক রাইব কর জন্টায জফা অন্যান্য ই-জফা সসবর াজযন অসপ, ঠাকুযগাঁও 

৯ কৃসল, ভৎস্য ও প্রাসণম্পদ সফবাদগয অনরাইন জফা কৃসল ম্প্রাযণ অসধদপ্তয, জজরা ভৎস্য অসপ 

ও জজরা প্রাসণম্পদ অসপ, ঠাকুযগাঁও 

জমৌথবাদফ 

১০ ইসবএভ অনরাইন এনআইসড জযসজদেন আদডট (রাইব) জজরা সনফ যাচন অসপ, ঠাকুযগাঁও 

১১ জালক কর্তযদক্ষয ই-জফা  

(www.e-application.dot.gov.bd) 

ফস্ত্র সযদপ্তয (াট অসধদপ্তয, জটক্সটাইর 

জবাদকনার ইনসস্টটিউট, ঠাকুযগাঁও ভন্বয় 

কযদফন) 

১২ ই-সজস এয ভাধ্যদভ জটোয গ্রণ স্থানীয় যকায প্রদকৌর সফবাগ, ঠাকুযগাঁও 

 

http://www.e-application.dot.gov.bd/


প্যাসবসরয়ন-২ : ডডডিটার সন্টায, সাস্ট ই-সন্টায, ডপনাডিয়ার ইনক্লুন, ব্াাংক ও অন্যান্য প্রডতষ্ঠানমূ 

 

স্টর নম্বয সফলয় দাসয়ত্বপ্রাপ্ত সফবাগ/প্রসতষ্ঠান 

১ অনরাইন ব্াাংসকাং জফা জজরায কর ব্াাংক দক্ষ অগ্রণী ব্াাংক সর., ঠাকুযগাঁও 

২ জাষ্ট ই-জন্টায দত প্রদে 

জফামূ প্রদ যন 

জজরায কর জাষ্ট ই-জন্টায 

(জজরা জাষ্ট ভাস্টায, প্রধান ডাকঘয, ঠাকুযগাঁও ভন্বয় কযদফন) 

৩ ইউসনয়ন সডসজটার জন্টায দত 

প্রদে জফামূ 

উদজরা প্রান ও ঠাকুযগাঁও দয উদজরায ইউসনয়ন সডসজটার 

জন্টাযমূ 

৪ ইউসনয়ন সডসজটার জন্টায দত 

প্রদে জফামূ 

উদজরা প্রান ও ফাসরয়াডাঙ্গী উদজরায ইউসনয়ন সডসজটার 

জন্টাযমূ 

৫ ইউসনয়ন সডসজটার জন্টায দত 

প্রদে জফামূ 

উদজরা প্রান ও ীযগঞ্জ উদজরায ইউসনয়ন সডসজটার জন্টাযমূ 

৬ ইউসনয়ন সডসজটার জন্টায দত 

প্রদে জফামূ 

উদজরা প্রান ও যাণীাংনকর উদজরায ইউসনয়ন সডসজটার 

জন্টাযমূ 

৭ ইউসনয়ন সডসজটার জন্টায দত 

প্রদে জফামূ 

উদজরা প্রান ও সযপুয উদজরায ইউসনয়ন সডসজটার জন্টাযমূ 

৮ জৌয সডসজটার জন্টায দত 

প্রদে জফামূ 

ঠাকুযগাঁও সিরায কর সৌয ডডডিটার সন্টায (উযযািা, সৌয ডডডিটার 

সন্টায, ঠাকুযগাঁও সৌযবা ভন্বয় কযযফন) 

৯ জভরায় Wi-Fi জফা 

ইন্টাযদনট জফা প্রদান 

াসভদ জনট, ঠাকুযগাঁও 

 

প্যাসবসরয়ন-৩ : অথ যননসতক প্রবৃসদ্ধ (জজরা ব্র্যাসোং, দক্ষতা উন্নয়ন ও কভ যাংস্থান এফাং রুযার ই-কভা য) 

 

স্টর নম্বয সফলয় দাসয়ত্বপ্রাপ্ত সফবাগ/প্রসতষ্ঠান 

১ রুযার ই-কভা ম  সচম্বায অফ কভা ম, ঠাকুযগাঁও 

২ সফসবন্ন াভাসজক সনযাো জফষ্টনীয অনরাইন ব্ফায  ভাজদফা অসধদপ্তয, ঠাকুযগাঁও 

৩ সফসবন্ন অনরাইদনয ভাধ্যদভ নাযীদদয প্রসক্ষণ াংক্রান্ত জজরা ভসরা সফলয়ক কভ যকতযায কাম যারয় ও 

জাতীয় ভসরা াংস্থা, ঠাকুযগাঁও  

৪ “দক্ষতা ও কভ মাংস্থান ” ডফলয়ক ইযনাযবটিব উ সযাগমূ যুফ 

ভাি িনাধাযণযক িানাযনা 

কাসযগসয প্রসক্ষণ জকন্দ্র, ঠাকুযগাঁও 

৫ “দক্ষতা ও কভ মাংস্থান ” ডফলয়ক ইযনাযবটিব উযযাগমূ যুফ 

ভাি িনাধাযণযক িানাযনা 

যুফ উন্নয়ন অডধদপ্তয,  ঠাকুযগাঁও 

৬ “দক্ষতা ও কভ মাংস্থান ” ডফলয়ক ইযনাযবটিব উযযাগমূ যুফ 

ভাি িনাধাযণযক িানাযনা 

ফাাংরাযদ ক্ষুদ্র ও কুটিয ডল্প কয মাযযন , 

ঠাকুযগাঁও 

৭ 

জফযকাসয াংস্থায ভাধ্যদভ জনগদণয অথ যননসতক প্রবৃসদ্ধ 
ইএসডও, ব্র্যাক, আা ও আযসডআযএ, 

ঠাকুযগাঁও 

৮ 

৯ 

১০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



প্যাসবসরয়ন-৪ : সক্ষা  

স্টর নম্বয সফলয় দাসয়ত্বপ্রাপ্ত সফবাগ/প্রসতষ্ঠান 

১ ভাডিডভডডয়া ক্লারুভ ভডনটডযাং এফাং সভন্টডযাং ডযস্টভ : 

ক) প্রধানভন্ত্রীয কাম মারযয়য একয টু ইনপযযভন (এটুআই) 

সপ্রাগ্রাভ, ডক্ষা ভন্ত্রণারয় এফাং প্রাথডভক ও গণডক্ষা 

ভন্ত্রণারযয়য সমৌথ উযযাযগ ‘ভাডিডভডডয়া ক্লারুভ ভডনটডযাং - 

সভন্টডযাং অযা’ প্রদ মন কযা। 

খ) ভাঠ ম মাযয়য ডক্ষা কভ মকতমা কর্তমক ডফযারয় 

ডযদ মনকাযর ভাডিডভডডয়া ক্লা ডযদ মযনয গুণগত 

ম মযফক্ষযণয তথ্যও প্রদান কযা। 

সিরা ডক্ষা অডপায, ঠাকুযগাঁও  

২ সিরা প্রাথডভক ডক্ষা অডপায, ঠাকুযগাঁও 

৩ মুক্তাঠ, ই-রাসন যাং প্লাটপভ য, সক্ষক ফাতায়ন এফাং সকদায 

ফাতায়ন প্রদ যন। উদেখ্য জম, সকদায ফাতায়দন “আন্তজযাসতক 

ভার্তবালা সদফ” প্রসতদমাসগতা- ২০১৮ এ সক্ষাথীদদয 

অাংগ্রণ কযদফন। 

জজরা সক্ষা অসপায, ঠাকুযগাঁও এয 

তত্ত্বাফধাদন ICT4E অযাম্বাদডযবৃন্দদদয 

ভন্বদয়য ভাধ্যদভ দাসয়ত্ব প্রদান কযদফন। 

৪ ডক্ষা সক্ষযে  ডফডবন্ন ধযযণয পটওয়যায সডযবর এফাং 

ডযচারনা 

সনটিযিন আইটি ডরডভযটড, ঠাকুযগাঁও। 

 

 

প্যাসবসরয়ন-৫ : তরুণ উদ্ভাফক : প্রদ যনী ও প্রসতদমাগীতা ‘(Innov-A-Thon 2018)’ 

স্টর সফলয় দাসয়ত্বপ্রাপ্ত সফবাগ/প্রসতষ্ঠান 

১ * Innov-A-Thon 2018 এ অাং জনয়ায জন্য াংসিষ্ট সক্ষা 

প্রসতষ্ঠাদনয সক্ষাথীদদয ভাদঝ উৎা উদ্দীনা সৃসষ্ট কযায রদক্ষয ব্াক 

প্রচায প্রচাযণা কযদত দফ। (জাষ্টায ও সরপদরট এটুআই কর্তযক যফযা কযা 

দয়দছ) 

* জমদকান সক্ষাথী ও সমযকাযনা সায সমযকান ফয়যয উদ্ভাফনী ডচন্তা ফা 

উদ্ভাফনী প্রকযল্পয উদ্ভাফকগণ প্রসতদমাসগতায় অাংগ্রণ কযদত াযদফ। 

*সফদ্যভান জাতীয় জমদকান ভস্যায ভাধান এয Prototype সনদয় 

উসস্থত ওয়া। 

* দফ যাচ্চ ৩ দদস্যয দর ততসয কযদত াযদফ। (দযর কভযক্ষ ১িন নাযী 

দস্য’য অন্তর্ মু্ডি কযযত যফ )। একটি সক্ষা প্রসতষ্ঠান জথদক এদকয অসধক 

টিভ অাংগ্রণ কযদত াযদফ। 

* একজন সক্ষক অাংগ্রণকাযী দদরয “জভন্টয” সদদফ অাং সনদত 

াযদফন। 

* এটুআই জপ্রাগ্রাদভয ওদয়ফাইদট অাংগ্রদণয সফস্তাসযত সনয়ভাফসর ও 

সনফন্ধন এয অনরাইন পভ য এই ঠিকানায় : www.a2i.pmo.gov.bd 

অথফা www.ilab.gov.bd/innovathon াওয়া মাদফ। 

* প্রস্তাসফত ১০ টি নাগসযক ভস্যা জথদক জমদকান একটি নাগসযক ভস্যায 

ভাধান সনদয় একটি দর কাজ কযদত াযদফ এফাং জজরা উদ্ভাফনী জভরাদত 

প্রাথসভক জপ্রাদটাটাই প্রদ যন কযদত দফ। 

* সফচাযকদদয মূল্যায়দনয জপ্রসক্ষদত অনসধক ৩টি দরদক সফবাগীয় জভরা 

অথফা সবতীয় যাউদেয জন্য ভদনানীত কযা দফ। 

ঠাকুযগাঁও যকাসয কদরজ 

২ ঠাকুযগাঁও যকাসয ভসরা কদরজ 

৩ ীযগঞ্জ যকাসয কদরজ 

৪ ঠাকুযগাঁও যকাসয জটকসনকযার স্কুর 

এে কদরজ 

৫ কাসযগসয প্রসক্ষণ জকন্দ্র, ঠাকুযগাঁও 

৬ সরদটকসনক ইিটিটিউট, ঠাকুযগাঁও 

৭ ঠাকুযগাঁও জটক্সটাইর জবাদকনার 

সরদটকসনক ইিটিটিউট 

৮ যাড ইিটিটিউট অফ এসগ্র-

জটকদনারসজ, সনসিন্তপুয 

৯ রাইপ রাইন সরদটকসনক ইিটিটিউট 

১০ সভনার কসম্পউটায প্রসক্ষণ একাদডসভ 

১১ এযাটাচ কসম্পউটায প্রসক্ষণ 

একাদডসভ 

১২ ইযকা ইনডস্টটি উট অফ সটকযনারডি , 

ঠাকুযগাঁও 

১৩ Innov-A-Thon 2018 এ 

প্রসতদমাসগতায় অাংগ্রণকৃত 

প্রসতদমাসগবৃন্দ (প্রসতষ্ঠান ব্সতত) 

উদেখ জম স্টর ফযাদ্দ ফা ফাসতর কযায জক্ষদে কর্তযদক্ষয সদ্ধান্তই চুড়ান্ত ফদর সফদফসচত দফ। 
 

 

 

 

http://www.a2i.pmo.gov.bd/
http://www.ilab.gov.bd/innovathon


সফসফধ আদরাচনা : 

এছাড়াও বায় সনম্নসরসখত সফলদয় আদরাচনা ও সদ্ধান্ত গৃীত য় : 

ক) সভরায ডিতীয় ডদযন ‘মুডিযুি ও ফঙ্গফন্ধুয গল্প সাযনা ’ ডফলযয় কুইি প্রডতযমাডগতা অনুডষ্ঠত যফ। এ ডফলযয় দু ’িন ফীয 

মুডিযমািাযক আভন্ত্রণ িানাযনা যফ। 

খ) জভরা চরাকারীন আইন শৃঙ্খরা যক্ষাদথ য জভরা প্রাঙ্গদন প্রদয়াজনীয় পুসর জপা য জভাতাদয়দনয ব্ফস্থা গ্রদণয জন্য পুসর সুায, 

ঠাকুযগাঁও- জক অনুদযাধ কযা দরা। 
গ) প্রধান সক্ষক, ঠাকুযগাঁও যকাসয ফারক উচ্চ সফদ্যারয়, ঠাকুযগাঁও জক ফড়ভাঠ ব্ফাদযয  অনুভসত এফাং প্রদয়াজনীয় ায়তা 

প্রদাদনয অনুদযাধ জানাদনা র। 
ঘ) সনফ যাী প্রদকৌরী, সফদ্যযৎ সফতযণ সফবাগ, জনদকা সরসভদটড,  ঠাকুযগাঁও জক জভরা চরাকারীন জভরা এরাকায় সনযসফসিন্ন সফদ্যযৎ 

যফযা সনসিত কযায জন্য অনুদযাধ কযা দরা। 
ঙ) প্রদতযক উ-কসভটি তাদদয কাম য সযচারনায জন্য প্রদয়াজনীয় াংখ্যক দস্য জকা-অপ্ট কযদত াযদফন। 
চ) ঠাকুযগাঁও সডসজটার  জকফর জনটওয়াকয (টিসডসএন) জভরায উদবাধনী ও ভানী অনুষ্ঠান অন্যান্য অনুষ্ঠানমূ জকফর 

জটসরসবদন যাসয ম্প্রচাদযয ব্ফস্থা গ্রণ কযদফন। 
ছ) উদজরা সনফ যাী অসপায (কর) জভরায় প্রসতসদন সফসবন্ন সক্ষা প্রসতষ্ঠান দত ছাে/ছােীদদয সনদয় জভরায় অাংগ্রণ সনসিত 

কযায প্রদয়াজনীয় ব্ফস্থা গ্রণ কযায অনুদযাধ কযা দরা। 
জ) এটুআই প্রকল্প, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, ঢাকা এয সনদদ যনা জভাতাদফক কর কাম যক্রভ সনসিত কযায জন্য কসভটি ও কর উ-

কসভটিয দস্যদদয অনুদযাধ কযা দরা। 
ঝ) জভরায় ফ যস্তদযয ভানুদলয অাংগ্রণ সনসিতকদল্প ব্াক প্রচাদযয ব্ফস্থা সনদত জজরা তথ্য অসপায, ঠাকুযগাঁও জক অনুদযাধ 

জানাদনা দরা। 
বায় আয জকান আদরাচনা না থাকায় বাসত জজরা প্রান কর্তযক আদয়াসজত “সডসজটার উদ্ভাফনী জভরা - ২০১৮” পরবাদফ 

ফাস্তফায়দনয আহ্বান জানান এফাং উসস্থত করদক ধন্যফাদ জাসনদয় বায ভাসপ্ত জঘালণা কদযন। 
 

 

 

 স্বাক্ষডযত/- 

(জভাোঃ আব্দুর আওয়ার) 

জজরা প্রাক 

ঠাকুযগাঁও 

জপান- ০৫৬১-৫২০১১ 

dcthakurgaon@mopa.gov.bd 

নম্বয : ০৫.৫৫.৯৪০০.০১৪.০৬.০০১.২০১৮.       তাসযখ : 
২৫ ভাঘ, ১৪২৪ ফঙ্গাব্দ 

০৭ জপব্রুয়াসয, ২০১৮ সরস্টাব্দ 

 

দয় অফগসতয জন্য জপ্রযণ কযা দরা : (জজষ্ঠযতায ক্রভানুাদয নয়) 

১। ভসন্ত্রসযলদ সচফ, ভসন্ত্রসযলদ সফবাগ, ফাাংরাদদ সচফারয়, ঢাকা। 
২। সচফ, তথ্য ও জমাগাদমাগ প্রযুসক্ত সফবাগ, ডাক, জটসরদমাগাদমাগ ও তথ্য প্রযুসক্ত ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ সচফারয়, ঢাকা। 
৩। সফবাগীয় কসভনায, যাংপুয সফবাগ, যাংপুয। 
৪। ভাডযচারক (প্রান) ও প্রকল্প সযচারক, একদ টু ইনপযদভন (এটুআই) জপ্রাগ্রাভ, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, ঢাকা। 
 

সফতযণ : দয় অফগসত ও প্রদয়াজনীয় ব্ফস্থা গ্রদণয জন্য জপ্রযণ কযা দরা  (জজষ্ঠযতায ক্রভানুাদয নয়) 

১। পুসর সুায, ঠাকুযগাঁও। 
২। প্রধান সনফ যাী কভ যকতযা, জজরা সযলদ, ঠাকুযগাঁও। 

৩। সসবর াজযন, ঠাকুযগাঁও। 
৪। অধ্যক্ষ, …………………………………… কদরজ। 
৫। জভয়য, ……………………………… জৌযবা (কর)। 
৬। সনফ যাী প্রদকৌরী, ……………………………………., ঠাকুযগাঁও। 
৭। অসতসযক্ত জজরা প্রাক (াসফ যক/যাজস্ব), ঠাকুযগাঁও। 
৮। অসতসযক্ত জজরা ম্যাসজদেট, ঠাকুযগাঁও। 
৯। সজএভ, েী সফদ্যযৎ সভসত, ঠাকুযগাঁও। 
১০। ব্ফস্থানা সযচারক, ঠাকুযগাঁও সুগায সভরস্। 
১১। প্রধান সক্ষক, ………………………………………. সফদ্যারয়, ঠাকুযগাঁও। 
১২। উ-সযচারক, …………………………, ঠাকুযগাঁও। 
১৩। জজরা ………….. অসপায, ঠাকুযগাঁও। 

mailto:dcthakurgaon@mopa.gov.bd


১৪। উদজরা সনফ যাী অসপায, …………………. (কর), ঠাকুযগাঁও। 
১৫। …………………….., ইএসডও/ভানফ কল্যাণ সযলদ/আযসডআযএ/ব্র্যাক। 
১৬। এসজএভ/ব্ফস্থাক, …………………… ব্াাংক সর. ঠাকুযগাঁও াখা। 
১৭। জনাফ ……………………………………………. 

১৮। ব্ফস্থানা সযচারক, ঠাকুযগাঁও সডসজটার জকফর জনটওয়াকয/টাইভ জকফর জনটওয়াকয, ঠাকুযগাঁও 

 

১৯। .................................................................................. 

     .................................................................................. 

 

 

স্বাক্ষডযত/- 

অসতসযক্ত জজরা প্রাক (সক্ষা ও আইসটি) 

ঠাকুযগাঁও 


