
 

  

ডিডিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২ এবং উদ্ভাবনী অডলডিয়াি 

প্রস্তাবিত সময়সীমা: ০১-২০ নভেম্বর ২০২২ 

স্থান: জেলা এিং উপভেলার আওতাধীন উনু্মক্ত স্থান 

 

োননীয় প্রধানেন্ত্রী মেখ হাডিনার মনতৃত্বে, োননীয় প্রধানেন্ত্রীর তথ্য ও ম াগাত্ব াগ প্রযুডি ডবষয়ক উপত্বেষ্টা িনাব িিীব ওয়াত্বিে-এর িাডব িক 

ডেকডনত্বে িেনায় প্রযুডিবান্ধব নানা উদ্ভাবন ও মিবা ততডরর োধ্যত্বে ইত্বতােত্বধ্য ডিডিটাল বাংলাত্বেে কা িক্রে বাস্তবায়ন িম্ভব হত্বয়ত্বে। উন্নয়ত্বনর অগ্র াত্রায় 

২০৩০ িাত্বলর েত্বধ্য ডিডিটাল বাংলাত্বেেত্বক মটকিই লক্ষ্যোত্রা অিিত্বন েত্বিল এিডিডি রাষ্ট্র এবং ২০৪১ িাত্বলর েত্বধ্য স্মাট ি বাংলাত্বেে গত্বে মতালার 

লত্বক্ষ্য বাংলাত্বেে িরকার উত্বযাগ গ্রহণ কত্বরত্বে। প্রডতডনয়ত প্রযুডির উন্নয়ত্বনর িাত্বে ডনত্বিত্বের েক্ষ্তা ও িক্ষ্েতা বৃডির পাোপাডে ডবশ্ব েরবাত্বর প্রযুডির 

মক্ষ্ত্বত্র মনতৃে প্রোত্বন কা িক্রে গ্রহণ করা হত্বয়ত্বে। প্রযুডিবান্ধব নানা উদ্ভাবত্বনর োধ্যত্বে নাগডরক িীবনত্বক আত্বরা িহি, িমৃি এবং স্মাট ি কত্বর গত্বে তুলত্বত 

িারাত্বেত্বের উদ্ভাবকত্বের উদ্ভাবনী িক্ষ্েতা মেত্বের প্রত্বয়ািত্বন কাত্বি লাগাত্বত মেেব্যাপী আত্বয়ািন করা হত্বে ডিডিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২ এবং উদ্ভাবনী 

অডলডিয়াি। এর োধ্যত্বে অংেগ্রহণমূলক ও অন্তর্ভ িডিমূলক উদ্ভাবত্বনর োধ্যত্বে আগােীর লক্ষ্যোত্রা অিিন করা িহি হত্বব। 

 

েডন্ত্রপডরষে ডবভাগ এবং তথ্য ও ম াগাত্ব াগ প্রযুডি ডবভাত্বগর তত্ত্বাবধাত্বন তথ্য ও ম াগাত্ব াগ প্রযুডি অডধেপ্তর এবং এটুআই-এর উত্বযাত্বগ স্থানীয় 

প্রোিত্বনর (ত্বিলা ও উপত্বিলা প্রোিন) আত্বয়ািত্বন মেেব্যাপী ৬৪ টি মিলা এবং ৪৯৫ টি উপত্বিলায় ডিডিটাল উদ্ভাবনী মেলা আত্বয়ািন করা হত্বব। 

িংডিষ্ট মিলা এবং উপত্বিলা প্রোিন মেলা উে াপন কডেটির িাত্বে িেন্বয় কত্বর উপত্বিলা প িাত্বয় ০১ ডেনব্যাপী এবং মিলা প িাত্বয় ০২ ডেনব্যাপী মেলা 

আত্বয়ািন করত্বত পাত্বরন। মেলা আত্বয়ািত্বনর মক্ষ্ত্বত্র উনু্মি স্থান ডনধ িারণ করা ম ত্বত পাত্বর, তত্বব প্রাকৃডতক আবহাওয়া/অন্য মকান পডরডস্থডতর কারত্বণ 

উনু্মি স্থাত্বন মেলা আত্বয়ািত্বন প্রডতবন্ধকতা ততডর হত্বল উপযুি মকান ইনত্বিার স্থাত্বন মেলা আত্বয়ািন করা ম ত্বত পাত্বর।  

 

মিলা ও উপত্বিলা প্রোিন কতৃিক আত্বয়াডিত মেলায় িরকাডর েপ্তরিমূত্বহর অংেগ্রহত্বণ মেলার স্থাত্বন নাগডরকবান্ধব ডিডিটাল মিবা প্রোত্বনর ব্যবস্থা 

োকত্বব, পাোপাডে মিবা প্রোন প্রডক্রয়া অবডহতকরণ, উন্নয়ন এবং মিবা িিত্বকি নাগডরকত্বের েতােত গ্রহত্বণর ব্যবস্থা রাখা হত্বব। উদ্ভাবনী মেলাত্বত স্থানীয় 

উদ্ভাবনিমূহ প্রেে িত্বনর ব্যবস্থা গ্রহণ করত্বত হত্বব। এত্বক্ষ্ত্বত্র মেলা আত্বয়ািত্বনর পূত্বব িই মিলা ও উপত্বিলা প িাত্বয়র িকল োধ্যডেক/উচ্চ োধ্যডেক 

স্কুল/কত্বলি/োদ্রািাত্বক িংযুি কত্বর উদ্ভাবনী অডলডিয়াি আত্বয়ািন করত্বত হত্বব। চতুে ি ডেল্প-ডবপ্লব ডবষত্বয় অনলাইন কুইি প্রডতত্ব াডগতা (ত্বকন্দ্রীয়ভাত্বব 

ওত্বয়বিাইট ডলংক প্রোন করা হত্বব) এবং ডেক্ষ্া প্রডতষ্ঠানত্বকডন্দ্রক উদ্ভাবনী অডলডিয়াি িিন্নপূব িক মেলায় প্রেে িত্বনর ব্যবস্থা করত্বত হত্বব।  

 

উপত্বিলা প িায় হত্বত প্রাপ্ত উদ্ভাবনিমূহ  াচাই-বাোই কত্বর মিলা প িাত্বয়র উদ্ভাবনী মেলায় প্রেে িত্বনর ব্যবস্থা গ্রহণ করত্বত হত্বব। মিলা প িাত্বয়র উদ্ভাবনিমূহ 

 াচাই-বাোই কত্বর িত্বব িাচ্চ ৩টি উদ্ভাবন িাতীয় প িাত্বয় প্রেে িত্বনর িন্য েত্বনানীত করত্বত হত্বব। মিলা প িাত্বয়র মেষ্ঠ উদ্ভাবনিমূহ আিন্ন ডিডিটাল 

বাংলাত্বেে ডেবি ২০২২ উে াপন অনুষ্ঠাত্বন প্রেে িন করা হত্বব।  

 

❖ ডিডিটাল উদ্ভাবনী মেলা আত্বয়ািত্বনর িেয়িীো: 

 

 

❖ ডিডিটাল উদ্ভাবনী মেলা আত্বয়ািত্বনর মক্ষ্ত্বত্র করণীয়: 

- জেলা ও উপভেলা পর্ যাভয় বিবেটাল উদ্ভািনী জমলা আভয়ােন সম্পবকযত জপ্রস বিব ং এর আভয়ােন করভত হভি। 

- জমলায় বিষয়বেবিক ৪ টি প্যাবেবলয়ন (উদ্ভািন, বিবেটাল জসিা, হাভতর মুভ ায় জসিা এিং বিক্ষা ও কম যসংস্থান) স্থাপন করভত হভি। 

- জমলায় স্থাবপত প্যাবেবলয়ন/স্টল জেভক সরকাবর/জিসরকাবর বিবেটাল জসিা প্রদাভনর ব্যিস্থা গ্রহণ করভত হভি। 

- বিবেটাল পদ্ধবত ব্যিহাভরর মাধ্যভম জসিার মান উন্নয়ভন নাগবরকভদর কাছ জেভক মতামত গ্রহণ করভত হভি।  

- স্থানীয় উদ্ভািকভদর উদ্ভািন প্রদি যন এিং োতীয়োভি িাস্তিায়নভর্াগ্য উদ্ভািন বনি যাচভনর ব্যিস্থা গ্রহণ করভত হভি।  

- সরকাবর-জিসরকাবর দপ্তভরর কম যকতযা-কম যচাবরভদর জমলায় অংিগ্রহণ বনবিত করভত হভি।  

- স্থানীয় েনপ্রবতবনবধ/ নাগবরক প্রবতবনবধভদর (সাংিাবদক, েনপ্রবতবনবধ, মবহলা সবমবতসহ অন্যান্য) জমলায় অংিগ্রহণ বনবিত করভত হভি। -

 স্কুল/কভলে/মাদ্রাসা/বিশ্ববিদ্যালভয়র সংবিষ্ট বিক্ষক, বিক্ষােী এিং কম যকতযা-কম যচাবরভদর জমলায় অংিগ্রহণ বনবিত করভত হভি। 

- জেলা/উপভেলা সংবিষ্ট এলাকার সকল নাগবরকভদর জমলা পবরদি যন এিং জসিা গ্রহণ সম্পভকয িহুল প্রচার করভত হভি। 

ডববরণ োডয়ে/ম াকাল 

পত্বয়ন্ট 

৩০ অত্বটাবর ২০২২ তাডরত্বখর েত্বধ্য স্থানীয় প িাত্বয় মেলা আত্বয়ািত্বনর তাডরখ চূোন্ত করত্বত হত্বব এবং মেলা 

উে াপন কডেটির বরাবর মপ্ররণ করত্বত হত্বব। উি তাডরত্বখর ডভডিত্বত মেলার উত্ববাধনী অনুষ্ঠান ও অন্যান্য 

কে িসূচীত্বত ঢাকা মেত্বক উর্ধ্িতন কে িকতিাগণ ম াগ মেয়ার িন্য পডরকল্পনা ও প্রস্তুডত গ্রহণ করত্বত পাত্বরন।  

মিলা প্রোিক 

এবং উপত্বিলা 

ডনব িাহী অড িার 

০১ নভেম্বর জেভক ১০ নভেম্বর ২০২২ তাডরত্বখর েত্বধ্য সুডবধািনক িেত্বয় উপত্বিলা প িাত্বয় ০১ ডেনব্যাপী 

মেলা আত্বয়ািন িিন্ন করত্বত হত্বব। মেলা উপ াপন কডেটির িাত্বে পরােে ি কত্বর মেলা আত্বয়ািত্বনর সুডনডে িষ্ট 

তাডরখ ডনধ িারণ করত্বত হত্বব। উদ্ভাবনী মেলা িকাল ৯টা-ডবকাল ৫টা প িন্ত িকত্বলর িন্য উনু্মি রাখত্বত হত্বব।  

উপত্বিলা ডনব িাহী 

অড িার 

১১ নভেম্বর জেভক ২০ নভেম্বর ২০২২ তাডরত্বখর েত্বধ্য সুডবধািনক িেত্বয় মিলা প িাত্বয় ০২ ডেনব্যাপী মেলা 

আত্বয়ািন িিন্ন করত্বত হত্বব। মেলা উপ াপন কডেটির িাত্বে পরােে ি কত্বর মেলা আত্বয়ািত্বনর সুডনডে িষ্ট 

তাডরখ ডনধ িারণ করত্বত হত্বব। মেলা িকাল ৯টা মেত্বক ডবকাল ৫টা প িন্ত িকত্বলর িন্য উনু্মি রাখত্বত হত্বব।  

মিলা প্রোিক 



 

  

 

❖ প্যাডভডলয়ন ১: উদ্ভাবনী উত্বযাগ এবং স্টাট িআপ 

মিলা ও উপত্বিলা প িাত্বয় ডবডভন্ন উদ্ভাবনী উত্বযাগ এবং স্থানীয় প িাত্বয়র ডবডভন্ন স্টাট িআপ প্রেে িত্বনর ব্যবস্থা গ্রহণ করত্বত হত্বব। মিলা প্রোিক এবং 

উপত্বিলা ডনব িাহী অড িার উি কা িক্রত্বে িকল োধ্যডেক/উচ্চ োধ্যডেক স্কুল/কত্বলি/োদ্রািা অংিগ্রহভণর ব্যিস্থা বনভত পাভরন। 

 

 

প্যাডভডলয়ন ২: ডিডিটাল মিবা 

ডিডিটাল মিবা প্রোনকারী িরকাডর িংস্থািমূহত্বক উি প্যাডভডলয়ত্বন রাখত্বত হত্বব এবং মেলা প্রাঙ্গন হত্বত মিবা প্রোন করার ব্যবস্থা ডনত্বত হত্বব।  

 

 

 

ডববরণ 

• বিবেটাল উদ্ভািনী জমলায় উদ্ভািনী অবলবম্পয়াভির অংি বহভসভি উদ্ভািনী আইবিয়া/প্রভেক্ট প্রদি যনীর মাধ্যভম প্রবতভর্াবগতা আভয়াবেত হভি। 

• জর্সকল জক্ষভে উদ্ভািনী আইবিয়া/প্রভেক্ট প্রদি যন করা র্াভি জসগুভলা হভলা: 

ক. কৃবষ. স্বাস্থয, বিক্ষা, জর্াগাভর্াগ, ইতযাবদসহ বিবেন্ন জক্ষভে বিরােমান সমস্যার প্রযুবক্তগত সমাধান-সম্পবকযত আইবিয়া/প্রভেক্ট; 

খ. স্মাট য িাংলাভদি (স্মাট য বসটি/বেভলে, স্মাট য এবগ্রকালচার, স্মাট য স্বাস্থযভসিা, স্মাট য পািবলক সাবে যস, ইতযাবদ) সম্পবকযত আইবিয়া/প্রভেক্ট; 

গ. সামাবেক সমস্যা সমাধাভন উদ্ভািনী আইবিয়া; 

ঘ. অগ্রসরমান বিবেন্ন প্রযুবক্ত (জর্মন জরাভিাটিক্স, কৃবেম বুবদ্ধমিা, ইন্টারভনট অ  বেংস, জরান, ইতযাবদ) ব্যিহাভরর মাধ্যভম জকাভনা আইবিয়া/প্রভেক্ট। 

• প্রবতভর্াবগতা বনম্নিবণ যতোভি ৩টি গ্রুভপ অনুবিত হভি: 

গ্রুপ (ক): মাধ্যবমক পর্ যায় 

গ্রুপ (খ): উচ্চমাধ্যবমক পর্ যায় 

গ্রুপ (গ): উনু্মক্ত 

• উপভেলা পর্ 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 উপভর্াবগতা/গুরুত্ব 

বিভিচনায় মূল্যায়ন সম্পাদন করভত হভি। ৩টি গ্রুভপ বিেয়ীভদর মধ্য জেভক সভি যাচ্চ ৩েনভক বনি যাচন কভর জেলা পর্ যাভয় প্রবতভর্াবগতার েন্য 

জপ্ররণ করভত হভি। 

• জেলা পর্ যাভয় অংিগ্রহণকারী প্রবতভর্াগীভদর মধ্য জেভক প্রবতটি গ্রুভপ ১ম, ২য় এিং ৩য় বহভসভি ৩েনভক বনি যাচভনর মাধ্যভম পুরস্কৃত করভত 

হভি। সংবিষ্ট জেলা প্রিাসক কর্তযক গঠিত মূল্যায়ন কবমটির মাধ্যভম উদ্ভািনী ধারণা/প্রকল্পসমূভহর উপভর্াবগতা/গুরুত্ব বিভিচনায় মূল্যায়ন 

সম্পাদন করভত হভি। 

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

ব বেকযাল বসভস্টম-সংক্রান্ত হভল বসভস্টমটির একটি জিভমা প্রদবি যত হভত হভি। অন্যান্য জক্ষভে (জর্মন, জসাশ্যাল ইভনাভেিন, সাবে যস 

ইভনাভেিন, ইতযাবদ) ইভনাভেিন আইবিয়া বিস্তাবরতোভি জপাস্টার-জপ্রভেভন্টিভনর মাধ্যভম উপস্থাপন করা জর্ভত পাভর। 

• জেলা পর্ যাভয় বনি যাবচত জেি উদ্ভািনী আইবিয়া/প্রভেক্টসমূহ বনভয় পরিতীভত োতীয়োভি ‘উদ্ভািভকর জখোঁভে- বসেন ৩’ িীষ যক বরভয়বলটি জিা 

আভয়াবেত হভি। একই সাভে উপভেলা ও জেলা পর্ যাভয় উদ্ভািকভদর প্রােবমক কার্ যক্রভমর বেবিও ধারণ করা জর্ভত পাভর। এভক্ষভে ঢাকা জেভক 

উদ্ভািভকর জখোঁভে বসেন-৩ এর কাবরগবর টিম সুবনবদ যষ্ট উপভেলা ও জেলাসমূভহ পূি যবনধ যাবরত জর্াগাভর্াভগর জপ্রবক্ষভত বেবিও ধারভণ যুক্ত হভত 

পাভর বিভিচনায় জমলা প্রাঙ্গভন উদ্ভািভকর জখোঁভের ব্যানার ও এক্স ব্যানারসহ ব্র্যাবডং ম্যাভটবরয়াল র্োর্েোভি স্থাপভন সহভর্াবগতা করভত হভি। 

• এোো মিলা ও উপত্বিলা প িাত্বয় তথ্য ও ম াগাত্ব াগ প্রযুডি ডবভাত্বগর আওতাধীন ডবডভন্ন উদ্ভাবনী উত্বযাগ প্রেে িত্বনর ব্যবস্থা করত্বত পাত্বর। 

• স্থানীয় প িাত্বয়র ডবডভন্ন স্টাট িআপ প্রেে িত্বনর ব্যবস্থা োকত্বত পাত্বর।  

• স্থানীয় তরুণ উদ্ভাবক এবং ডেক্ষ্ােীত্বের অংেগ্রহণ ডনডিতকরত্বণর লত্বক্ষ্য প্রত্বয়ািনীয় িকল পেত্বক্ষ্প গ্রহণ করত্বত হত্বব।  

ডববরণ 

• ডবডভন্ন খাত্বত (কৃডষ, স্বাস্থয, ম াগাত্ব াগ, র্ভডে এবং অন্যান্য মিবা খাত) িরকাডর মিবার ডিডিটাল পিডতর বা ডিডিটাল মিবার স্টল মেলা 

োকত্বত হত্বব এবং এিব স্টল মেত্বক মিবািমূহ প্রোত্বনর ব্যবস্থা গ্রহণ করত্বত হত্বব। ডবত্বেষ কত্বর র্ভডে িংক্রান্ত ডকংবা িনবান্ধব গুরুেপূণ ি িকল 

ডিডিটাল মিবা প্রোন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করত্বত হত্বব।  

• উদ্ভাবনী উত্বযাত্বগর আওতায় মকান ডিডিটাল মিবা ততডর হত্বয় োকত্বল তার উপস্থাপনা করা ম ত্বত পাত্বর। একটি আলাো স্টল োকত্বব ম খাত্বন 

মিলা প্রোিত্বনর নাগডরক মিবা িিত্বকি িানত্বত পারত্বব। 

• িাতীয় তথ্য বাতায়ন (https://bangladesh.gov.bd/), ই-নবে/ই- াইডলং, িাতীয় মহল্পলাইন ৩৩৩ এর কা িক্রে প্রেে িন করা।  

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

আভিদন দাবখল, মাইগভের প্রভমািনাল বেবিও বিপসমূহ প্রদি যন করভত হভি। 

• মিলা, উপত্বিলা ও অন্যান্য অড ি মেত্বক প্রোনকৃত ডিডিটাল মিবা প্রোত্বনর ব্যবস্থা রাখা (স্থানীয়ভাত্বব ম িব ডিডিটাল মিবািমূহ রত্বয়ত্বে)।  

• ডিডিটাল িাডভ িিিমূহ িিডকিত ডবডভন্ন অডিও ডভজ্যযয়াল প্রেে িত্বনর ব্যবস্থা রাখা। 



 

  

 

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

ডিডিটাল মিন্টার এবং মপাস্ট ই-মিন্টাত্বরর োধ্যত্বে িনগত্বণর হাত্বতর মুত্ব ায় মিবা মপ ৌঁত্বে মেয়ার পুত্বরা প্রডক্রয়াত্বক এই প্যাডভডলয়ত্বনর োধ্যত্বে উপস্থাপন 

করত্বত হত্বব। এোো ডবডভন্ন ই-কোি ি প্লযাট ে ি এবং আডে িক মিবাপ্রোন প্রডতষ্ঠান িনগত্বণর হাত্বতর মুত্ব ায় মিবা মপ ৌঁত্বে ডেত্বে, তাত্বের মিবািমূহ উপস্থাপন 

করা এবং মিবা প্রোত্বনর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।  

 

 

❖ প্যাডভডলয়ন ৪ – ডেক্ষ্া, েক্ষ্তা উন্নয়ন ও কে িিংস্থান 

 

স্থানীয় ডেক্ষ্া প্রডতষ্ঠাত্বনর ডেক্ষ্া ডবষয়ক নতুন উদ্ভাবন এবং ডেক্ষ্া ডবষয়ক নানা ডিডিটাল কা িক্রে ও ডেক্ষ্া িংডিষ্ট উদ্ভাবনী উত্বযাগিমূহ ডেক্ষ্া ও 

কে িিংস্থান প্যাডভডলয়ত্বন উপস্থাপন করত্বত হত্বব। িরকাত্বরর েক্ষ্ িনবল এবং কে িিংস্থান সৃডষ্টর লত্বক্ষ্য গৃডহত পেত্বক্ষ্পিমূহও এই প্যাডভডলয়ত্বন উপস্থাপন 

করত্বত হত্বব। 

 

 

 

 

 

 

ডববরণ 

• এক বা একাডধক ইউডনয়ন ও মপ র ডিডিটাল মিন্টাত্বরর মিবা উপস্থাপন করত্বত হত্বব। িরকাডর-মবিরকাডর  ত ধরত্বনর মিবার আত্ববেন 

অনলাইত্বন করার সুত্ব াগ রত্বয়ত্বে, তার িবগুত্বলা এই প্যাডভডলয়ন মেত্বক করার সুত্ব াগ রাখত্বত হত্বব। মেলায় ডিডিটাল মিন্টাত্বরর নারী 

উত্বযািাত্বের অংেগ্রহত্বণর ব্যবস্থা করত্বত হত্বব। 

• ম িকল ডিডিটাল মিন্টাত্বর এত্বিন্ট ব্যাংডকং মিবা চালু রত্বয়ত্বে, মিিকল এক বা একাডধক এত্বিন্ট ব্যাংডকং সুডবধা িম্বডলত ডিডিটাল মিন্টার 

উপস্থাপন করত্বত হত্বব। এত্বিন্ট ব্যাংডকং এর োধ্যত্বে িকল ব্যাংডকং মিবা (একাউন্ট মখালা, টাকা িো মেয়া ও উত্বিালন, বীো, িরকাডর ড  

িো মেয়া ইতযাডে) মেলা প্রাঙ্গন হত্বত প্রোত্বনর ব্যবস্থা রাখত্বত হত্বব। 

• এত্বিন্ট ব্যাংডকং, মোবাইল ব্যাংডকং এবং ই-কোি ি মিবাত্বক িনগত্বণর ডনকট িহিভাত্বব উপস্থাপত্বনর োধ্যত্বে এত্বিবা গ্রহত্বণ উবুি করত্বত 

হত্বব। 

• ‘একত্বপ’-এর োধ্যত্বে ডবডভন্ন পডরত্বষবা ডবল প্রোত্বনর ব্যবস্থা রাখত্বত হত্বব।   

• একেপ’িহ অন্যান্য ই-কোি ি কা িক্রত্বের োধ্যত্বে অনলাইত্বন পণ্য ক্রয়-ডবক্রত্বয়র সুত্ব াগ রাখত্বত হত্বব। ই-কোি ি প্রডতষ্ঠান তাত্বের উত্বযাগিমূহ 

এই প্যাডভডলয়ত্বন উপস্থাপন করত্বত পারত্বব। 

• মপাস্ট ই-মিন্টারত্বক এই প্যাডভডলয়ত্বন তাত্বের মিবা উপস্থাপন করত্বত হত্বব।   

• এোো িরকাডর-মবিরকাডর অন্যান্য আডে িক মিবা প্রোন প্রডতষ্ঠানিমূহত্বক যুি কত্বর তাত্বের মিবা প্রেে িন করা ম ত্বত পাত্বর। 

ডববরণ 

• স্থানীয় ডেক্ষ্া প্রডতষ্ঠাত্বনর উদ্ভাবনী উত্বযাগিমূহ (ডবযালয় কা িক্রে অত্বটাত্বেেন, অডভভাবকত্বের ডনকট এিএেএি প্রোন, অনলাইত্বন 

ডেক্ষ্ােীত্বের মবতন িংগ্রহ, ডেখন-মেখাত্বনা কা িক্রত্বে অনলাইন পিডতর ব্যবহার ইতযাডে) প্রেে িত্বনর ব্যবস্থা মনওয়া।  

• ডেক্ষ্া িংডিষ্ট উদ্ভাবনী উত্বযাগিমূহ: 

- মুিপা , (https://www.muktopaath.gov.bd/) একটি ই-লাডন িং প্লযাট ে ি,  ার োধ্যত্বে অনলাইত্বন ডেখন-মেখাত্বনা 

কা িক্রে পডরচালনা করা  ায়। বতিোত্বন মুিপাত্ব  ডেক্ষ্া িংডিষ্ট, ডবত্বেেগােী কেীত্বের েক্ষ্তা উন্নয়ন, যুব িোত্বির েক্ষ্তার উন্নয়ন, 

ইতযাডে ডবষত্বয় কত্বয়কটি মকাি ি মেওয়া আত্বে। মুিপাত্ব র ডেখন-মেখাত্বনা কা িক্রে প্রেে িন করা  ায়। মিলার প্রডেডক্ষ্ত ডেক্ষ্কত্বের 

তাডলকা এটুআই প্রকল্প মেত্বক প্রোন করা হত্বব,  ারা মুিপা  স্টত্বল োকত্ববন। 

- োডিডেডিয়া ক্লািরুে ও েত্বিল কনত্বটন্ট এক বা একাডধক স্টত্বল প্রেে িন করা ম ত্বত পাত্বর। ডেক্ষ্ক বাতায়ন 

(https://www.teachers.gov.bd/) মেত্বক েত্বিল কনত্বটন্ট িাউনত্বলাি কত্বর স্থত্বল প্রেে িন করা ম ত্বত পাত্বর। আগ্রহী 

ডেক্ষ্কত্বের েত্বিল কনত্বটন্ট িরবরাহ করা ম ত্বত পাত্বর।  

• যুব উন্নয়ন অডধেপ্তর, ডবডিক, ডবএেইটি, কাডরগরী ডেক্ষ্া অডধেপ্তর (পডলত্বটকডনক ইনডস্টটিউট, মটকডনকযাল স্কুল এযান্ড কত্বলি) িহ 

িরকাত্বরর ডবডভন্ন েক্ষ্তা উন্নয়নমূলক প্রডতষ্ঠাত্বনর ‘েক্ষ্তা ও কে িিংস্থান’ ডবষয়ক ইত্বনাত্বভটিভ উত্বযাগিমূহ যুব িোিিহ িনিাধারণত্বক 

িানাত্বনা।  

• উডিডখত প্রডতষ্ঠান/েপ্তরিমূহ তাত্বের মেি িিত্বকি োত্র-যুব িোিত্বক অবডহত করত্ববন। মেলাত্বতই ম ন তারা ডবডভন্ন মেত্বি প্রডেক্ষ্ত্বণর িন্য 

আত্ববেন/ মরডিত্বেেন করত্বত পাত্বর মি ব্যবস্থা করা। 

• েক্ষ্তা উন্নয়ত্বন নাইি ( https://nise.gov.bd/) প্লযাট ে ি প্রেে িত্বনর ব্যবস্থা করা ম ত্বত পাত্বর। 

• জিসরকাবর দক্ষতা উন্নয়ন প্রবতিানভকও যুক্ত করা জর্ভত পাভর। 



 

  

❖ মেলা ব্যবস্থাপনা: 

 

 

❖ মেলার িোপনী ও পুরস্কার ডবতরণ: 

 

 

❖ ডেডিয়া এযান্ড কডেউডনত্বকেন: স্থানীয় প িাত্বয় প্রচার 

 

ক্রে ডববরণ 

1 মেলার ব্যত্বয়র মক্ষ্ত্বত্র োনিম্মত ের ডনধ িারণ করা হত্বব। মিলা এবং উপত্বিলা প্রোিন তাত্বের বরাদ্দ হত্বত স্থানীয়ভাত্বব মভন্ডর 

ডনত্বয়াগ কত্বর মেলা বাস্তবায়ন করত্বত পাত্বর। তত্বব িংডিষ্ট উপত্বিলা ও মিলা প্রোিন মেলা আত্বয়ািত্বনর মক্ষ্ত্বত্র 

স্পন্সর/পাট িনার ডনত্বয়াগ করত্বত পাত্বরন। 

2 মিলায় ও উপত্বিলা প িাত্বয়র িকল িরকাডর-মবিরকাডর অড িত্বক মেলায় অংেগ্রহণ ডনডিত করত্বত হত্বব।  পাোপাডে মেলার 

িাডব িক ডনরাপিা ব্যবস্থা মিারোর করত্বত হত্বব। 

3 মিলা ও উপত্বিলা প িাত্বয়র আইডিটি কডেটি এবং প্রযুডির িাত্বে যুি প্রডতষ্ঠান এবং ব্যডির অংেগ্রহণ ডনডিত করত্বত হত্বব।  

4 ১০ নত্বভম্বর এর েত্বধ্য উপত্বিলা প িাত্বয়র িকল মেলা এবং ২০ নত্বভম্বর ২০২২ এর েত্বধ্য মিলা প িাত্বয়র িকল মেলা িিন্ন 

করত্বত হত্বব। 

৫ মেলা উপলত্বক্ষ্য মেলা উে াপন কডেটি কতৃিক প্রস্তুতকৃত িকল ব্র্যাডন্ডং ও ডিিাইন িােগ্রীিমূত্বহর মটিত্বলট (মলাত্বগা, ব্যানার, 

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

মোতাত্ববক ব্যবহার করত্বত হত্বব। 

৬ মেলা প্রাঙ্গত্বনর িকল প্যাডভডলয়ন, স্টল, এডি মগইট ইতযাডে ডনে িাত্বণর কা িক্রে স্থানীয়ভাত্বব ডনি ব্যবস্থাপনায় িিন্ন করত্বত 

হত্বব। 

৭ মেলা আত্বয়ািন ও পুরষ্কার প্রোন বাবে বরাদ্দকৃত অে ি প িায়ক্রত্বে িকল মিলা প্রোিক এবং উপত্বিলা ডনব িাডহ 

কে িকতিাগণত্বের বরাবর মপ্ররণ করা হত্বব। মেলা মেষ হওয়ার পর বরাদ্দকৃত অত্বে ির ডবল ও ভাউচার স্বল্পতে িেত্বয়র েত্বধ্য 

িংডিষ্ট েপ্তর বরাবর মপ্ররণ করত্বত হত্বব।   

৮ উপভেলা পর্ যাভয় জমলা সম্পন্ন হওয়ার পর সংবিষ্ট জেলা প্রিাসক এিং জমলা উদর্াপন কবমটির বনকট সকল বরভপাট য জপ্ররণ 

করভত হভি। একই সাভে জেলা পর্ যাভয় জমলা সম্পন্ন হওয়ার পর জমলা উদর্াপন কবমটির বনকট সকল বরভপাট য জপ্ররণ করভত 

হভি।   

ক্রে ডববরণ 

1 মেলার িোপনী ও পুরস্কার ডবতরণ অনুষ্ঠাত্বন চতুে ি ডেল্প ডবপ্লব এবং ২০৪১ িাত্বলর স্মাট ি বাংলাত্বেে িিত্বকি একটি 

প্রবন্ধ/উপস্থাপনা োকত্বত পাত্বর। বিবেটাল িাংলাভদি জেভক ২০৪১ সাভলর স্মাট য িাংলাভদি বনভয় বিভিষ উপস্থাপনা হভত 

পাভর।  উম্মিু আত্বলাচনার সুত্ব াগ োকত্বত পাত্বর। 

2 জমলার সমাপনী অনুিাভন ডনত্বনািত্বের আেন্ত্রণ িানাত্বত হত্বব: 

(ক) ডিল্যান্সার, প্রযুডিডবে, ডিডিটাল মিন্টাত্বরর উত্বযািা, স্থানীয় িরকার িনপ্রডতডনডধ, ইউডপ/ মপ র িডচব, ডিডিটাল 

মিন্টার পাট িনার, ডেডিয়া ও স্থানীয় গণ্যোন্য ব্যডিবগ ি। 

(খ) ডেক্ষ্াডবে, প্রডতষ্ঠান প্রধানগণ, বাোইকৃত ডেক্ষ্ক ও োত্র, ম্যাত্বনডিং কডেটির িভাপডতগণ, ডেডিয়া ও স্থানীয় গণ্যোন্য 

ব্যডিবগ ি। 

(গ) িকল িরকাডর কে িকতিা-কে িচারী, এনডিও প্রডতডনডধ, কাডরগডর প্রডতষ্ঠানিমূত্বহর ডেক্ষ্ক-ডেক্ষ্ােীগণ। 

3 উত্ববাধন বা িোপনী অনুষ্ঠাত্বন েন্ত্রী ও িডচব প িাত্বয়র কে িকতিাত্বের প্রধান অডতডে/ ডবত্বেষ অডতডে ডহত্বিত্বব উপডস্থত োকার 

উত্বযাগ ডনত্বত হত্বব। এত্বক্ষ্ত্বত্র স্থানীয়  স্থানীয় িংিে িেস্য/িনপ্রডতডনডধত্বের িংযুি করত্বত হত্বব এবং তাত্বের উপডস্থডতত্বত 

পুরস্কার প্রোন করা প্রত্বয়ািন। 

4 মেলার িোপনী অনুষ্ঠাত্বন মেলা উে াপন কডেটি কতৃিক প্রডতডনডধ অংে ডনত্বত পাত্বরন। 

5 একিন মরত্বপাটিয়ার োকত্ববন,  ার োডয়ে হত্বব গুরুেপূণ ি আত্বলাচনার মনাট ডনত্ববন, ডেডনটি ততডর করত্ববন ও মেলা উে াপন 

কডেটির োডয়েপ্রাপ্ত কে িকতিার কাত্বে মপ্ররণ করত্ববন। 

৬ মেলায় প্রেডে িত মেষ্ঠ ডতনটি স্টলত্বক পুরস্কার প্রোন করা ম ত্বত পাত্বর। 

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

মাধ্যভম পুরস্কৃত করভত হভি। ৩টি গ্রুভপ বিেয়ীভদর মধ্য জেভক সভি যাচ্চ ৩েনভক বনি যাচন কভর জেলা পর্ যাভয় প্রবতভর্াবগতার 

েন্য জপ্ররণ করভত হভি। 

৮ জেলা পর্ যাভয় অংিগ্রহণকারী প্রবতভর্াগীভদর মধ্য জেভক প্রবতটি গ্রুভপ ১ম, ২য় এিং ৩য় বহভসভি ৩েনভক বনি যাচভনর মাধ্যভম 

পুরস্কৃত করভত হভি।  

ক্রে ডববরণ োডয়ে/ম াকাল 

পত্বয়ন্ট 



 

  

 

*** এ গাইিলাইত্বনর বাইত্বরও স্থানীয় বাস্তবতার মপ্রডক্ষ্ত্বত মিলা প্রোিক এবং উপত্বিলা ডনব িাডহ কে িকতিাগত্বণর ম ত্বকান ডিিান্ত চূোন্ত বত্বল গণ্য হত্বব। 

 

ডবভাগডভডিক ম াকাল পত্বয়ন্ট 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১ 
মেলা আত্বয়ািত্বনর িেয় ও তাডরখ উত্বিখ্য কত্বর স্থানীয় কযাবল টিডভত্বত স্ক্রল এর োধ্যত্বে 

প্রচাত্বরর ব্যবস্থা গ্রহণ করত্বত হত্বব 

মিলা তথ্য কে িকতিা/ 

মিলা প্রোিক 

কতৃিক ডনধ িাডরত 

 

 

২ 
মেলা িিডকিত তথ্য স্থানীয় প িাত্বয় িনপ্রডতডনডধ, সুেীল িোত্বির ব্যডিবগ ি এবং ডেডিয়ায় 

প্রচাত্বরর ব্যবস্থা করত্বত হত্বব। 

৩ 
মেলায় অংেগ্রহত্বণর লত্বক্ষ্য মেলা উে াপন কডেটি কতৃিক প্রস্তুতকৃত একটি ডভডিও িরবরাহ 

করা হত্বব। উি ডভডিওটিত্বক স্থানীয় কযাবল টিডভত্বত প্রচাত্বরর ব্যবস্থা গ্রহণ করত্বত হত্বব। 

৪ 

মেলায় অংেগ্রহত্বণর লত্বক্ষ্য মেলা উে াপন কডেটি কতৃিক প্রস্তুতকৃত একটি অডিও বাতিা 

িরবরাহ করা হত্বব। উি বাতিাটিত্বক মেলা চলাকাত্বল মেলা প্রাঙ্গত্বন ও িংডিষ্ট ডবডভন্ন স্থাত্বন 

প্রচার করত্বত হত্বব। একই িাত্বে মেলা অভযন্তত্বর ডিডিটাল বাংলাত্বেে ডভডিক তথ্য ও 

ম াগাত্ব াগ প্রযুডি ডবভাগ কতৃিক প্রস্তুতকৃত ডবডভন্ন ডভডিও এবং িকুত্বেন্টডর প্রচাত্বরর ব্যবস্থা 

গ্রহণ করত্বত হত্বব । 

৫ 
মেলা শুরুর পূত্বব ি স্থানীয় প িাত্বয় একটি মপ্রি কন াত্বরত্বন্সর ব্যবস্থা গ্রহণ করত্বত হত্বব এবং  

মকন্দ্রীয়ভাত্বব ডিডিটাল উদ্ভাবনী মেলা এর কযাত্বিইন এর ব্যবস্থা করা হত্বব। 

৬ 
মেলা চলাকালীন িেত্বয় িারাডবত্বশ্ব ফুটবল আত্বেি োকায়, প্রীডত ফুটবল প্রডতত্ব াডগতার 

আত্বয়ািন করা ম ত্বত পাত্বর। 

৭ 

স্থানীয় প িাত্বয় ডিডিটাল বাংলাত্বেে গ ত্বন গৃহীত ডবডভন্ন উত্বযাগিমূহ, ইত্বনাত্বভেন, 

িা ত্বল্যর গল্প, েডব, মেলার িকল কা িক্রত্বের েডব ও তথ্য মেলা উে াপন কডেটিত্বক 

পা াত্বত হত্বব।      

৮ 

মেলা িিডকিত মলাকাল িংবােপত্বত্র প্রকাডেত িংবােিমূহ, মবতার ও কডেউডনটি 

মরডিওত্বত প্রচাডরত িংবাে/ মপ্রাগ্রাত্বের (িেয়সূচী), মেলার ডবডভন্ন েডবর ি ট কডপ, 

প্রচারণায় অংেগ্রহণকারী নারী ও পুরুত্বষর িংখ্যা, সুপাডরেোলািহ প্রচার ও প্রচারণার 

একটি পূণ িাঙ্গ ডরত্বপাট ি মেলা উে াপন কডেটির ডনকট মপ্ররণ করত্বত হত্বব।      

৯ 

মিলা ও উপত্বিলা প িাত্বয় িকল মেলার তথ্যাডে িংগ্রহ কত্বর ডরত্বপাট ি ততডর করত্বত হত্বব 

এবং মেলা উে াপন কডেটির ডনকট মপ্ররণ করত্বত হত্বব।      

ক্রে ডবভাগ নাে  মোবাইল নম্বর ও ইত্বেইল ঠিকানা 

1 ঢাকা ডবভাগ   

২ রংপুর ডবভাগ   

৩ চট্বগ্রাে ডবভাগ   

৪ ডিত্বলট ডবভাগ   

৫ বডরোল ডবভাগ   

৬ রািোহী ডবভাগ   

৭ খুলনা ডবভাগ   

৮ েয়েনডিংহ ডবভাগ   


