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ডিডিটাল বাাংলাদেশ পুরস্কার নীডিমালা ২০২1
1. পটভূডম:
স্বাধীনতার মহান স্থপক্তত, সব বকাদলর সব বদেষ্ঠ বাঙাক্তল জাক্ততর ক্তপতা বঙ্গবন্ধু যশখ মুক্তজবুর রহমাদনর সুদৃঢ় যনতৃদে
বাাংলাদেশ ১৯৭২ সাদল স্বাধীন ও সাব বদভৌম যেশ ক্তহসাদব ক্তবদের মানক্তিদে স্বীকৃক্তত পায় এবাং ১৯৭৩ সাদল
আন্তজবাক্ততক যেক্তলদ াগাদ াগ ইউক্তনয়ন (ITU)-এর সেস্যপে লাভ কদর। জাক্ততর ক্তপতার ক্তেক ক্তনদে বশনায়
যেক্তলদ াগাদ াগ ব্যবস্থার উন্নয়দনর লদযে ১৯৭৫ সাদলর ১৪ জুন যবতবুক্তনয়ায় প্রথম উপগ্রহ-ভূ যকন্দ্র স্থাপন করা হয়।
জাক্ততর ক্তপতা বঙ্গবন্ধু যশখ মুক্তজবুর রহমাদনর সুদ াগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যশখ হাক্তসনার বক্তলষ্ঠ যনতৃদে তথ্য ও
য াগাদ াগ প্রযুক্তিদত সাক্তব বক উন্নয়দনর পাশাপাক্তশ সমাদজর সকল স্তদর ক্তবদশষ কদর অনগ্রসর এলাকায় সরকাক্তর
যসবা ও সুক্তবধা যপৌৌঁদে যেয়ার যযদে ক্তিক্তজোল-সাক্তভদব সর ব্যাপক উন্নয়ন সাক্তধত হদয়দে। তথ্য ও য াগাদ াগ
প্রযুক্তিদত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদূরপ্রসারী পক্তরকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়দনর ফদল যেদশর আথ ব-সামাক্তজক অবস্থায়
ইক্ততবািক পক্তরবতবন সাক্তধত হদয়দে; া জাক্ততর ক্তপতা বঙ্গবন্ধু যশখ মুক্তজবুর রহমাদনর ‘দসানার বাাংলা’ এবাং মাননীয়
প্রধানমন্ত্রী যশখ হাক্তসনার ‘ক্তিক্তজোল বাাংলাদেশ’ গড়ায় গুরুেপূণ ব ভূক্তমকা রাখদে। জাতির তিিার স্বপ্নের স োনোর বোাংলো
মূলত: আজপ্নের ডিডজটোল বোাংলোপ্নেশ।
ক্তিক্তজোল বাাংলাদেশ বাস্তবায়ন মহা দের যনতৃে প্রোনকারী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইক্তসটি ক্তবষয়ক মাননীয়
উপদেষ্টা ‘আক্তকবদেক্ট অব ক্তিক্তজোল বাাংলাদেশ’ জনাব সজীব ওয়াদজে এঁর পরামদশব ৪টি মূল স্তদের ক্তভক্তিদত
ক্তিক্তজোল বাাংলাদেদশর ক্তভশন বাস্তবায়দনর কমবপক্তরকল্পনা প্রণয়ন করা হদয়দে। ক্তিক্তজোল সরকার, নাগক্তরকদের
ক্তিক্তজোল যসবা প্রোন, আইক্তসটি ক্তভক্তিক মানব সম্পে উন্নয়ন এবাং আইক্তসটি ক্তভক্তিক ক্তশদল্পর ক্তবকাশ- এসকল যযদে
ক্তনধ বাক্তরত লযেমাো অজবদনর জন্য আইক্তসটি ক্তবভাগ ক্তনরলস প্রদিষ্টা অব্যাহত যরদখদে। অক্তধকন্তু, বাাংলাদেশদক
আন্তজবাক্ততক মাদন উন্নীতকরণ, আউেদসাক্তস বাং খাদত যেদশর সযমতা বক্তহক্তব বদের কাদে তুদল ধরা, যেদশর অথ বননক্ততক
সোবনাদক কাদজ লাক্তগদয় ক্তিক্তজোল বাাংলাদেশ বাস্তবায়দনর মাধ্যদম ২০২১ সাদল মধ্যম আদয়র যেশ এবাং
োনক্তভক্তিক অথ বনীক্তত (Knowledge Based Economy)-সে রূপান্তদরর মাধ্যদম ২০৪১ সাদলর মদধ্য উন্নত
যেশ ক্তহদসদব বাাংলাদেশদক প্রক্ততষ্ঠার লদযে আইক্তসটি ক্তবভাগ ও আওতাধীন সাংস্থাসমূহ দৃঢ় প্রতেদয় এডিপ্নে াদে
এবাং ইদতামদধ্য উদেখদ াগ্য োফল্য অজবন করদতও সযম হদয়দে।
ডিডিটাল বাাংলাদেদশর রূপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ক্ষশখ হাডসনা ২০০৮ সাদলর ১২ ডিদসম্বর ডিডিটাল বাাংলাদেশ
রূপকল্প-২০২১ ক্ষঘাষর্া কদরন। বাাংলাদেশদক উন্নি ডবদের সাডরদি প্রডিডিি করার প্রিযদয় রূপকল্প-২০২১ ক্ষঘাষর্ার
ক্ষসই সমদয়র গুরুত্ব ও িাৎপর্ ত অনুধাবন কদর এবাং ডিডিটাল বাাংলাদেদশর ধারর্া স্মরর্ীয় কদর রাখদি সরকার ১২
ডিদসম্বরদক ‘িািীয় িথ্য ও ক্ষর্াগাদর্াগ প্রযুডি ডেবস’ ডহদসদব উের্াপন করার ডসদ্ধান্ত গ্রহর্ কদর। পরবিীদি
সরকার ১২ ডিদসম্বরদক ‘িািীয় িথ্য ও ক্ষর্াগাদর্াগ প্রযুডি ডেবস’ এর পডরবদিত ‘ডিডিটাল বাাংলাদেশ ডেবস’
ডহদসদব উের্াপন করার ডসদ্ধান্ত গ্রহর্ কদর। প্রডি বছর ১২ ডিদসম্বর িাডরদখ গুরুত্বপূর্ ত কমতসূিী পালদনর পাশাপাডশ
িথ্য ও ক্ষর্াগাদর্াগ প্রযুডি খাদি ডবদশষ অবোন রাখার িন্য ব্যডি, েল ও প্রডিিানদক অনুদপ্ররর্া, উৎসাহ ও
উেীপনা ক্ষর্াগাদনা এবাং স্বীকৃডি প্রোদনর িন্য ‘ডিডিটাল বাাংলাদেশ পুরস্কার নীডিমালা ২০২1’ প্রর্য়ন করা হদলা।
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২. সাংডিপ্ত ডশদরানাম, প্রবিতন ও সাংজ্ঞা:
2.1: সংচিপ্ত চির ানাম

: এ নীডিমালা ডিডিটাল বাাংলাদেশ পুরস্কার নীডিমালা ২০২1 নাদম অডভডহি
হদব।

2.2: প্রবিতন

: এটি অডবলদম্ব কার্ তকর হদব।

2.3: সাংজ্ঞা:
(1) ‘ব্যডি বলদি সরকাডর, ক্ষবসরকাডর, আধা-সরকাডর ও স্বায়ত্বশাডসি প্রডিিাদন কমতরি ক্ষর্ ক্ষকাদনা
পর্ তাদয়র কমতিারী/ব্যডি বুঝাদব;
(২) ‘েল’ বলদি সরকাডর, ক্ষবসরকাডর, আধা-সরকাডর ও স্বায়ত্বশাডসি প্রডিিাদন কমতরি ক্ষর্ ক্ষকাদনা
পর্ তাদয়র একাডধক কমতিারী/ব্যডির সমডিদক বুঝাদব;
(৩) ‘প্রডিিান’ বলদি সরকাডর, আধা-সরকাডর, স্বায়ত্তশাডসি ও ক্ষবসরকাডর প্রডিিানদক বুঝাদব;
এবং
(৪) ‘সডিব’ বলদি ডসডনয়র সডিব ও সডিব বুঝাদব।
৩. উদেশ্য:
িথ্য ও ক্ষর্াগাদর্াগ প্রযুডি খাদি ডবদশষ অবোন রাখার িন্য ব্যডি, েল ও প্রডিিানদক অনুদপ্ররর্া, উৎসাহ ও উেীপনা
ক্ষর্াগাদনা এবাং স্বীকৃডি প্রোদনর লদিয ডবডভন্ন কযাটাগডরদি ক্ষেি ব্যডি, েল ও প্রডিিানদক পুরস্কার প্রোন করা।
৪. পুরস্কার প্রোদনর ক্ষিত্রসমূহ:
িথ্য ও ক্ষর্াগাদর্াগ প্রযুডি খাদি পুরস্কার প্রোদনর িন্য ডনদনাি ক্ষিত্রসমূহ ডবদবিনা করা হদব:
৪.১.

সাধারর্:
৪.১.১ িথ্য ও ক্ষর্াগাদর্াগ প্রযুডি খাদি মানব সম্পে উন্নয়ন;
৪.১.২ িথ্য ও ক্ষর্াগাদর্াগ প্রযুডি ডশদল্পর ডবকাদশ অবোন;
৪.১.৩ িথ্য ও ক্ষর্াগাদর্াগ প্রযুডি অবকাঠাদমা উন্নয়দন অবোন;
৪.১.৪ ক্ষকন্দ্রীয়/মাঠ পর্ তাদয়/বাাংলাদেশ ডমশদন ই-সাডভতস বাস্তবায়ন; এবাং
৪.১.৫ িথ্য ও ক্ষর্াগাদর্াগ প্রযুডি ব্যবহার কদর নাগডরক ক্ষসবার মান উন্নয়ন।

৪.২

কাডরগডর:
৪.২.১ িথ্য ও ক্ষর্াগাদর্াগ প্রযুডি খাদি সফটওয়যার/হািওত য়যার/দনটওয়াকত উন্নয়ন;
৪.২.২ িথ্য ও ক্ষর্াগাদর্াগ প্রযুডি খাদির ডনরাপত্তা (সাইবার ডনরাপত্তা) ডনডিিকরর্;
৪.২.৩ িথ্য ও ক্ষর্াগাদর্াগ প্রযুডি গদবষর্া ও উদ্ভাবন; এবাং
৪.২.৪ বাাংলাদেদশ সমৃডদ্ধ আনয়দন ফ্রডিয়ার/ইমাডিতাং ক্ষটকদনালডির ব্যবহার।

৫. পুরস্কাদরর ক্ষেডর্ ডবভাগ:
5.1.

িািীয় পর্ তাদয় (সরকাডর ও ক্ষবসরকাডর প্রডিিাদনর িন্য ৬টি কদর ক্ষমাট- ১২টি পুরস্কার):
5.1.1. সাধারর্ ও কাডরগডর পৃথক ২টি ক্ষিদত্র সরকাডর ও ক্ষবসরকাডর পর্ তাদয় আলাোভাদব ক্ষেি ব্যডি, ক্ষেি
েল ও ক্ষেি প্রডিিান— এ ডিনটি ক্ষেডর্দি ১টি কদর ক্ষমাট ১২টি পুরস্কার প্রোন করা হদব।
5.1.2. পুরস্কার ডহদসদব ক্ষক্রস্ট, সম্মাননা সনে, নগে অথ ত প্রোন করা হদব।
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ক) ব্যডিগি অবোদনর ক্ষিদত্র ক্ষক্রস্ট, সম্মাননাপত্র ও নগে ২,০০,০০০/- (দুই লি) টাকা প্রোন করা
হদব।
খ) েলগি অবোদনর ক্ষিদত্র েদলর সকল সেস্যদক ক্ষক্রস্ট, সম্মাননাপত্র ও িনপ্রডি নগে ১,০০,০০০/(এক লি) টাকা কদর সদব তাচ্চ ৫,০০,০০০/-(পাঁি লি) টাকা প্রোন করা হদব। েদলর সেস্য ০৫ িদনর
ক্ষবডশ হদল ৫,০০,০০০/- (পাঁি লি) টাকা সমভাদব বিন করা হদব।
গ) প্রডিিাদনর ক্ষিদত্র ক্ষক্রস্ট, সম্মাননা সনে ও ১টি ল্যাপটপ প্রোন করা হদব।
5.2. ক্ষিলা পর্ তাদয় (সরকাডর ও ক্ষবসরকাডর প্রডিিাদনর িন্য ৬টি কদর ক্ষমাট- ১২টি পুরস্কার):
5.2.1. সাধারর্ ও কাডরগডর পৃথক ২টি ক্ষিদত্র সরকাডর ও ক্ষবসরকাডর পর্ তাদয় আলাোভাদব ক্ষেি ব্যডি, ক্ষেি
েল ও ক্ষেি প্রডিিান— এ ডিনটি ক্ষেডর্দি ১টি কদর ক্ষমাট ১২টি পুরস্কার প্রোন করা হদব (িািীয়
পর্ তাদয় পুরস্কার প্রাপ্তরা ব্যিীি)।
5.2.2. পুরস্কার ডহদসদব ক্ষক্রস্ট, সম্মাননাপত্র, নগে অথ ত প্রোন করা হদব।
ক) ব্যডিগি অবোদনর ক্ষিদত্র ক্ষক্রস্ট, সম্মাননাপত্র ও িনপ্রডি নগে ১,০০,০০০/- (এক লি) টাকা
প্রোন করা হদব।
খ) েলগি অবোদনর ক্ষিদত্র েদলর সকল সেস্যদক ক্ষক্রস্ট, সম্মাননাপত্র ও িনপ্রডি নগে ৫০,০০০/(পঞ্চাশ হািার) টাকা কদর সদব তাচ্চ ২,৫০,০০০/-(দুই লি পঞ্চাশ হািার) টাকা প্রোন করা হদব।
েদলর সেস্য ০৫ িদনর ক্ষবডশ হদল ২,৫০,০০০/-(দুই লি পঞ্চাশ হািার) টাকা সমভাদব বিন করা
হদব।
গ) প্রডিিাদনর ক্ষিদত্র ক্ষক্রস্ট, সম্মাননা সনে ও ১টি ল্যাপটপ প্রোন করা হদব।
৬. পুরস্কার প্রোন কার্ তক্রদমর ব্যয়:
পুরস্কার প্রোন কার্ তক্রদমর িন্য িথ্য ও ক্ষর্াগাদর্াগ প্রযুডি অডধেপ্তর এর বাদিদট বরাে ডনধ তাডরি থাকদব।
৭. বাস্তবায়ন সময়সূডি:
পুরস্কার প্রোদনর ক্ষিদত্র পূব তবিী কযাদলন্ডার বছদরর (িানুয়াডর-ডিদসম্বর) কমতকাণ্ড ডবদবিনায় ক্ষনওয়া হদব। এ
সাংক্রান্ত কার্ তক্রম বাস্তবায়দনর সময়সূডি ডননরূপ হদব:
মদনানয়ন আহবান
ক্ষিলা পর্ তাদয়র বাছাই কডমটি ও ক্ষকন্দ্রীয় বাছাই কডমটির ডনকট আদবেন
োডখল
ক্ষিলা পর্ তাদয়র বাছাই কডমটি ও ক্ষকন্দ্রীয় বাছাই কডমটি কর্ততক আদবেন
র্ািাই-বাছাই
ক্ষকন্দ্রীয় বাছাই কচমটি কর্তৃক জেলা পর্ ৃারে ও ক্ষকন্দ্রীয় পর্ ৃারে প্রাপ্ত
বাছাইকৃত আরবদনসমূহ হরত পু স্কার েন্য সুপাডরশ প্রর্য়ন
সুপাডরশকৃি আদবেনসমূহ ‘িািীয় পুরস্কার সাংক্রান্ত মডন্ত্রসভা কডমটি’র
ডনকট ক্ষপ্ররর্
পুরস্কার প্রোন
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- ০5 জুলাই-এর মদে
- ০৫ আগস্ট-এর মদে
-

৩১ আগস্ট-এর মদে

- ২০ ক্ষসদেম্বর-এর মদে
- ১০ অদটাবর-এর মদে
- ১২ ডিদসম্বর

৮. মদনানয়ন প্রডক্রয়া:
8.1. প্রাথডমক মদনানয়ন ক্ষপ্ররর্:
8.1.1. মদনানয়দনর প্রাথডমক প্রস্তাবনা সরকাডর পর্ তাদয় ব্যডি, েল এবাং প্রডিিানদক র্থার্থ কর্ততপদির
মােদম ক্ষিলা বাছাই কডমটির ডনকট ক্ষপ্ররর্ করদি হদব এবাং ক্ষবসরকাডর পর্ তাদয় ব্যডি, েল এবাং
প্রডিিানদক সরাসডর ক্ষিলা বাছাই কডমটির ডনকট ক্ষপ্ররর্ করদি হদব। [শুধুমাত্র ঢাকা মহানগরীদি
অবডিি ক্ষবসরকাডর ব্যডি, েল ও প্রডিিান মদনানয়দনর প্রাথডমক প্রস্তাবনা ক্ষিলা বাছাই কডমটি, ঢাকা
বা ক্ষকন্দ্রীয় বাছাই কডমটি-এর ডনকট ক্ষপ্ররর্ করদি পারদব।]
8.1.2. মন্ত্রর্ালয়/ডবভাগ/সরকাডর অডধেপ্তর/েপ্তর/সাংিা/স্বায়ত্তশাডসি প্রডিিান এবাং প্রডিিাদনর ক্ষিদত্র ব্যডি,
েল ও প্রডিিান ক্ষেডর্র মদনানয়দনর প্রাথডমক প্রস্তাবনা ক্ষকন্দ্রীয় বাছাই কডমটির ডনকট ক্ষপ্ররর্ করদি
হদব।
8.1.৩. সকল মদনানয়ন ক্ষপ্ররদর্র ক্ষিদত্র অবশ্যই ডনধ তাডরি ছক (সাংদর্ািনী) ব্যবহার করদি হদব।
8.2 বাছাই কচমটি
8.2.1 ক্ষিলা পর্ তাদয় বাছাই কডমটি:
1.
2.
3.
4.
5.

ক্ষিলা প্রশাসক
ডসডভল সািতন
প্রধান ডনব তাহী কমতকিতা, ক্ষিলা পডরষে
পুডলশ সুপার
সাংডিি ক্ষিলায় অবডিি ডবেডবদ্যলদয়র (র্ডে থাদক)/সরকাডর কদলদির
আইডসটি ডবষয়ক ডবভাদগর ডশিক
6. উপ-পডরিালক, কৃডষ সম্প্রসারর্ অডধেপ্তর
7. উপ-পডরিালক, ক্ষিলা সমােরসবা কার্ ৃালে
8. উপদিলা ডনব তাহী অডফসার (সকল)
9. ক্ষিলা ডশিা কমতকিতা
10. আইডসটি ডবদশষজ্ঞ (দিলা প্রশাসক কর্ততক মদনানীি)
11. ক্ষপ্রাগ্রামার
12. এফচবচসচসআই/জিম্বা অব কমৃাস-এ প্রচতচনচি
13. অডিডরি ক্ষিলা প্রশাসক (ডশিা ও আইডসটি)

-সভাপডি
-সেস্য
-সেস্য
-সেস্য
-সেস্য
-সেস্য
-সেস্য
-সেস্য
-সেস্য
-সেস্য
-সেস্য
-সেস্য
-সেস্য সডিব

কমতপডরডধ:
ক) ক্ষিলা বাছাই কডমটি সাধারর্ ও কাডরগডর পৃথক ২টি ক্ষিদত্র সরকাডর ও ক্ষবসরকাডর পর্ তাদয় আলাোভাদব
ক্ষেি ব্যডি, ক্ষেি েল ও ক্ষেি প্রডিিান— এ ডিনটি ক্ষেডর্দি ১টি কদর ক্ষমাট ১২টি প্রস্তাব বাছাইজে স্বপদি
কারর্ ডলডপবদ্ধ কদর সুপাডরশসহ ক্ষকন্দ্রীয় বাছাই কডমটির ডনকট ক্ষপ্ররর্ করদব।
খ) বাছাইদয় ক্ষিদত্র ডনধ তাডরি মূল্যায়ন ছক ব্যবহার করদব;
গ) প্রদয়ািদন কডমটি অনুসন্ধান ও সািাৎকার গ্রহর্ করদি পারদব;
ঘ) ক্ষিলা কডমটি প্রদয়ািদন ডবদশষজ্ঞ সেস্য ক্ষকা-অে করদি পারদব।
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8.2.2. ক্ষকন্দ্রীয় বাছাই কডমটি (দিযিিার ডভডত্তদি নয়)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

মন্ত্রী/প্রডিমন্ত্রী, িথ্য ও ক্ষর্াগাদর্াগ প্রযুডি ডবভাগ
সডিব, িথ্য ও ক্ষর্াগাদর্াগ প্রযুডি ডবভাগ ডবভাগ
সডিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্ তালয়
সডিব, মােডমক ও উচ্চ ডশিা ডবভাগ
সডিব, িথ্য ও সম্প্রিার মন্ত্রর্ালয়
সডিব (সমন্বয় ও সাংস্কার), মডন্ত্রপডরষে ডবভাগ
সডিব, িাক ও ক্ষটডলদর্াগাদর্াগ ডবভাগ
সডিব, ডবজ্ঞান ও প্রযুডি মন্ত্রর্ালয়
ৃ
অচতচ ক্ত সচিব (অর্ানাইরেিনাল
সারপার্ ৃ অনুচবভার্),
িথ্য ও ক্ষর্াগাদর্াগ প্রযুডি ডবভাগ

-সভাপডি
-সেস্য
-সেস্য
-সেস্য
-সেস্য
-সেস্য
-সেস্য
-সেস্য
সেস্য-সডিব

কমতপডরডধ:
(ক) িািীয় দেডনক পডত্রকা (১টি বাাংলা ও ১টি ইাংদরডি) ও ওদয়ব ক্ষপাট তাদল মদনানয়ন/আদবেনপত্র আহবান
কদর ডবজ্ঞডপ্ত প্রকাশ করদব;
(খ) র্ািাই-বাছাই কার্ তক্রম পডরিালনায় সহায়িা করার িন্য এক বা একাডধক কাডরগডর সাব-কডমটি গঠন
করদি পারদব;
(গ) প্রাপ্ত মদনানয়ন বাছাই কদর সাধারর্ ও কাডরগডর পৃথক ২টি ক্ষিদত্র সরকাডর ও ক্ষবসরকাডর পর্ তাদয়
আলাোভাদব ক্ষেি ব্যডি, ক্ষেি েল ও ক্ষেি প্রডিিান— এ ডিনটি ক্ষেডর্দি ১টি কদর োতীে পর্ ৃারে ক্ষমাট ১২টি
প্রস্তাব এবাং ক্ষিলা পর্ তাদয়র ক্ষমাট ১২টি প্রস্তাব বাছাইজে স্বপদি কারর্ ডলডপবদ্ধ কদর মূল্যায়ন করদব;
(ঘ) বাছাইদয় ক্ষিদত্র ডনধ তাডরি মূল্যায়ন ছক ব্যবহার করদব;
(ঙ) কডমটি প্রদয়ািদন অনুসন্ধান ও সািাৎকার গ্রহর্ করদি পারদব;
(ি) কডমটি আদবেন মূল্যায়নপূব তক চূড়ান্ত মদনানয়দনর িন্য সুপাডরশ প্রোন করদব; এবাং
(ছ) কডমটি প্রদয়ািদন ডবদশষজ্ঞ সেস্য ক্ষকা-অে করদি পারদব।
8.2.৩. পুরস্কার প্রোদনর ক্ষিদত্র পদ্ধডি অনুসরর্:
িািীয় পুরস্কার সাংক্রান্ত মডন্ত্রসভা কডমটি, ক্ষকন্দ্রীয় বাছাই কডমটি কর্ততক বাছাইকৃি িাডলকা ডবদবিনা কদর উি
িাডলকা হদি অথবা মডন্ত্রসভা কডমটির ডবদবিনায় িািীয় পর্ তাদয় উপযুি ব্যডি/েল/প্রডিিাদনর নাম
চূড়ান্তভাদব বাছাই করার পর িা অনুদমােদনর ডনডমত্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডনকট ক্ষপ্ররর্ করদব।
৯. বাস্তবােন:
তথ্য ও জর্ার্ারর্ার্ প্রযুচক্ত চবভারর্ আওতািীন তথ্য ও জর্ার্ারর্ার্ প্রযুচক্ত অচিদপ্ত ‘ডিডিটাল বাাংলাদেশ
পুরস্কার নীডিমালা ২০২১’ এর বাস্তবায়নকারী প্রচতষ্ঠান ডহদসদব োডয়ত্ব পালন করদব।
১০. পুরস্কার পডরকল্পনায় ডবদবিয গুরুত্বপূর্ ত ডবষয়াবডল:
10.১. মদনানয়ন পদত্রর িথ্য অসম্পূর্ ত বা অসিয বা অস্পি এবাং নমুনা অনুর্ায়ী র্থার্থ প্রমার্পত্র না থাকদল
মদনানয়ন পত্র বাডিল বদল গণ্য হদব;
10.২. এ পুরস্কার কার্ তক্রদমর সকল ডবষদয় কর্ততপদির ডসদ্ধান্তই চুড়ান্ত বদল গণ্য হদব; এবাং
10.৩. ক্ষকাদনা ক্ষেডর্দি কাডিি মানসম্পন্ন ক্ষকাদনা প্রস্তাব পাওয়া না ক্ষগদল, ক্ষসদিদত্র ঐ ক্ষেডর্দি পুরস্কার
প্রোন ডবদবিনা করা হদব না।
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ব্যডির পাসদপাট ত
আকাদরর ২টি ও
স্টযাম্প আকাদরর ২টি
রডঙন ছডব সাংযুি
করদি হদব।

সাংদর্ািনী-ক
ডিডিটাল বাাংলাদেশ পুরস্কাদরর আদবেন ফ ম (ব্যডির িন্য)

1। উদদ্যাগ/প্রকল্প/ধারর্ার ডশদরানাম:
২। ক্ষর্ ক্ষেডর্দি পুরস্কাদরর িন্য আদবেন করদি ইচ্ছুক
[প্রদর্ািয ক্ষেডর্দি টিক (∙) ডিহ্ন ডেন]
সরকাডর/দবসরকাডর/আিা-স কাচ /স্বােত্তিাচসত প্রডিিাদনর কমতিারী
অন্যান্য৩। ডননডলডখি ক্ষর্ ক্ষিদত্র অবোদনর িন্য আদবেন করদি ইচ্ছুক
[প্রদর্ািয ক্ষেডর্দি টিক (∙) ডিহ্ন ডেন]
ক. সাধারর্
১. িথ্য ও ক্ষর্াগাদর্াগ প্রযুডি খাদি মানব সম্পে উন্নয়ন;
২. িথ্য ও ক্ষর্াগাদর্াগ প্রযুডি ডশদল্পর ডবকাদশ অবোন;
৩ িথ্য ও ক্ষর্াগাদর্াগ প্রযুডি অবকাঠাদমা উন্নয়দন অবোন;
৪. ক্ষকন্দ্রীয় বা মাঠ পর্ তাদয় ই-সাডভতস বাস্তবায়ন; এবাং
৫. িথ্য ও ক্ষর্াগাদর্াগ প্রযুডি ব্যবহার কদর নাগডরক ক্ষসবার মান উন্নয়ন।
খ. কাডরগডর
১.িথ্য ও ক্ষর্াগাদর্াগ প্রযুডি খাদি সফটওয়যার/হাি তওয়যার উন্নয়ন;
২.িথ্য ও ক্ষর্াগাদর্াগ প্রযুডি খাদির ডনরাপত্তা (সাইবার ডনরাপত্তা);
৩.িথ্য ও ক্ষর্াগাদর্াগ প্রযুডি গদবষর্া ও উদ্ভাবন; এবাং
৪.বাাংলাদেদশ সমৃডদ্ধ আনয়দন ইমাডিতাং ক্ষটকদনালডির ব্যবহার।
৪। ব্যডি সম্পডকতি িথ্য:
৪.১

নাম…………………………………………………………

৪.২

ক্ষপশা : …………………………পদচব…………………………

৪.৩ ডশিাগি ক্ষর্াগ্যিা (সদব তাচ্চ) …………………………………………
৪.৪ ক্ষফান: (োপ্তডরক)…………………… (আবাডসক) ……………………
ফযাক্স নম্বর:………………………ক্ষমাবাইল:………………………
ই-ক্ষমইল:………………………………………………………
প্রডিিাদনর ওদয়বসাইট:……………………………………………

8

৫। ক্ষর্ উদদ্যাগ/প্রকল্প/ধারর্ার িন্য নীডিমালায় (নীডিমালার ৪ অনুদেে অনুর্ায়ী) বডর্ তি ক্ষকান ক্ষকান ইডিবািক
অবোন রাখদছ িা উদেখপূব তক িাঁর স্বপদি বিব্য (সরব ৃাচ্চ ১৫০ িব্দ):
৬। উদদ্যাগ/প্রকল্প/ধারর্ার স্বপদি ডননডলডখি ডবষয় সম্বডলি সাংডিপ্ত ডববরর্ (সদব তাচ্চ ২৫০০ শব্দ) :
ক) ক্ষপ্রিাপট;
খ) উদেশ্যসমূহ;
গ) বাস্তবায়দনর সময়কাল;
ঘ) কার্ ৃক্রম;
ঙ) ভচবষ্যত পচ কল্পনা ও ক্ষটকসইকরদর্ গৃহীি পেদিপ;
ি) বাস্তবােরন িযারলঞ্জসমূহ ও িযারলঞ্জ জমাকারবলাে পদরিপ
ছ) অংিীেন ও উরযারর্ সরে তারদ সম্পৃক্ততা;
ি) উপকারদভাগী ও কমতসাংিাদনর সৃডি
ঝ) সম্পৃিিা (দটকসই উন্নয়ন লিয, োতীে আইচসটি নীচতমালা ইতযাচদ);
ঞ) সৃি প্রভাব/পডরবিতন;
র্) আর্ ৃ-সামাচেক উন্নেরন অবদান/প্রভাব;
ঠ) পডরদবশ-বান্ধব ও ব্যবহার-বান্ধব;
ি) উদদ্যাগটি সম্প্রসারর্দর্াগ্য;
ঢ) প্রকল্প/উদদ্যাগ সাংক্রান্ত ওদয়বসাইট থাকদল িার ডলাংক উদেখ করুন।
৭। প্রকল্প/উরযারর্ মরনানীত ব্যচক্ত ভূচমকা/সম্পৃক্ততা (সরব ৃাচ্চ ১৫০ িব্দ)
৮। প্রমার্কসমূহ (সাংযুি করদি হদব):
ক) ওরেব চলংক
খ) েচ প বা র্রবষিা প্রচতরবদন
র্) প্রতযেন পত্র/সনদপত্র
ঘ) প্রচতরবদন
ঙ) টিচভ/সংবাদপরত্র চনউে
ি) চভচিও/ এচভ ইতযাচদ
ছ) অন্যান্য
৯। উপপ্নর প্রেত্ত েথ্য এবাং াংযুক্ত েোিজপত্র আমোর জোনোমপ্নে ঠিে। পরবেীপ্নে সেোপ্ননো ব্যেযে পডরলডিে হপ্নল এ
ডবষপ্নে প্রচডলে ডবডিডবিোন সমপ্নন চলপ্নবো।
আদবেনকারীর স্বাযর:
আদবেনকারীর নাম ও ঠিকানা:
তাক্তরখ:
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েদলর পদি
আদবেনকারীর
পাসদপাট ত আকাদরর ২টি
ও স্টযাম্প আকাদরর
২টি রডঙন ছডব সাংযুি
করদি হদব।

সাংদর্ািনী-খ
ডিডিটাল বাাংলাদেশ পুরস্কাদরর আদবেন ফ ম (েদলর িন্য)

1। উদদ্যাগ/প্রকল্প/ধারর্ার ডশদরানাম:
২। ক্ষর্ ক্ষেডর্দি পুরস্কাদরর িন্য আদবেন করদি ইচ্ছুক
[প্রদর্ািয ক্ষেডর্দি টিক (∙) ডিহ্ন ডেন]
ক) সরকাডর/দবসরকাডর/আিা-স কাচ / স্বােত্তিাচসত প্রডিিাদনর কমতিারী
খ) অন্যান্য৩। ডননডলডখি ক্ষর্ ক্ষিদত্র অবোদনর িন্য আদবেন করদি ইচ্ছুক
[প্রদর্ািয ক্ষেডর্দি টিক (∙) ডিহ্ন ডেন]
ক. সাধারর্
১. িথ্য ও ক্ষর্াগাদর্াগ প্রযুডি খাদি মানব সম্পে উন্নয়ন;
২. িথ্য ও ক্ষর্াগাদর্াগ প্রযুডি ডশদল্পর ডবকাদশ অবোন;
৩ িথ্য ও ক্ষর্াগাদর্াগ প্রযুডি অবকাঠাদমা উন্নয়দন অবোন;
৪. ক্ষকন্দ্রীয় বা মাঠ পর্ তাদয় ই-সাডভতস বাস্তবায়ন; এবাং
৫. িথ্য ও ক্ষর্াগাদর্াগ প্রযুডি ব্যবহার কদর নাগডরক ক্ষসবার মান উন্নয়ন।
খ. কাডরগডর
১.িথ্য ও ক্ষর্াগাদর্াগ প্রযুডি খাদি সফটওয়যার/হাি তওয়যার উন্নয়ন;
২.িথ্য ও ক্ষর্াগাদর্াগ প্রযুডি খাদির ডনরাপত্তা (সাইবার ডনরাপত্তা);
৩.িথ্য ও ক্ষর্াগাদর্াগ প্রযুডি গদবষর্া ও উদ্ভাবন; এবাং
৪.বাাংলাদেদশ সমৃডদ্ধ আনয়দন ইমাডিতাং ক্ষটকদনালডির ব্যবহার।
৪। েল সম্পডকতি িথ্য (সকল সেদস্যর িথ্য ডলখুন):
ক) সদস্য-১: নাম……………………………………………………..........
ক্ষপশা : …………………………পদচব…………………………
ডশিাগি ক্ষর্াগ্যিা (সদব তাচ্চ) …………………………………………
ক্ষফান: (োপ্তডরক)…………………… (আবাডসক) ……………………
ফযাক্স নম্বর:………………………ক্ষমাবাইল:………………………
ই-ক্ষমইল:………………………………………………………
প্রডিিাদনর ওদয়বসাইট:…………………………………………….
খ) সদস্য-2: নাম……………………………………………………..........
ক্ষপশা : …………………………পদচব…………………………
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ডশিাগি ক্ষর্াগ্যিা (সদব তাচ্চ) …………………………………………
ক্ষফান: (োপ্তডরক)…………………… (আবাডসক) ……………………
ফযাক্স নম্বর:………………………ক্ষমাবাইল:………………………
ই-ক্ষমইল:………………………………………………………
প্রডিিাদনর ওদয়বসাইট:…………………………………………….
র্) সদস্য-৩: নাম……………………………………………………..........
ক্ষপশা: …………………………পদচব…………………………
ডশিাগি ক্ষর্াগ্যিা (সদব তাচ্চ) …………………………………………
ক্ষফান: (োপ্তডরক)…………………… (আবাডসক) ……………………
ফযাক্স নম্বর:………………………ক্ষমাবাইল:………………………
ই-ক্ষমইল:………………………………………………………
প্রডিিাদনর ওদয়বসাইট:…………………………………………….
ঘ) সদস্য-৪: নাম……………………………………………………..........
ক্ষপশা: …………………………পদচব…………………………
ডশিাগি ক্ষর্াগ্যিা (সদব তাচ্চ) …………………………………………
ক্ষফান: (োপ্তডরক)…………………… (আবাডসক) ……………………
ফযাক্স নম্বর:………………………ক্ষমাবাইল:………………………
ই-ক্ষমইল:………………………………………………………
প্রডিিাদনর ওদয়বসাইট:…………………………………………….
ঙ) সদস্য-৫: নাম……………………………………………………..........
ক্ষপশা : …………………………পদচব…………………………
ডশিাগি ক্ষর্াগ্যিা (সদব তাচ্চ) …………………………………………
ক্ষফান: (োপ্তডরক)…………………… (আবাডসক) ……………………
ফযাক্স নম্বর:………………………ক্ষমাবাইল:………………………
ই-ক্ষমইল:………………………………………………………
প্রডিিাদনর ওদয়বসাইট:…………………………………………….

৫। ক্ষর্ উদদ্যাগ/প্রকল্প/ধারর্ার িন্য নীডিমালায় (নীডিমালার ৪ অনুদেে অনুর্ায়ী) বডর্ তি ক্ষকান ক্ষকান ইডিবািক
অবোন রাখদছ িা উদেখপূব তক িাঁর স্বপদি বিব্য (সরব ৃাচ্চ ১৫০ িব্দ):
৬। উদদ্যাগ/প্রকল্প/ধারর্ার স্বপদি ডননডলডখি ডবষয় সম্বডলি সাংডিপ্ত ডববরর্ (সদব তাচ্চ ২৫০০ শব্দ) :
ক) ক্ষপ্রিাপট;
খ) উদেশ্যসমূহ;
গ) বাস্তবায়দনর সময়কাল;
ঘ) কার্ ৃক্রম;
ঙ) ভচবষ্যত পচ কল্পনা ও ক্ষটকসইকরদর্ গৃহীি পেদিপ;
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ি) বাস্তবােরন িযারলঞ্জসমূহ ও িযারলঞ্জ জমাকারবলাে পদরিপ
ছ) অংিীেন ও উরযারর্ সরে তারদ সম্পৃক্ততা;
ি) উপকারদভাগী/ কমতসাংিাদনর সৃডি
ঝ) সম্পৃিিা (দটকসই উন্নয়ন লিয, োতীে আইচসটি নীচতমালা ইতযাচদ);
ঞ) সৃি প্রভাব/পডরবিতন;
র্) আর্ ৃ-সামাচেক উন্নেরন অবদান/প্রভাব;
ঠ) পডরদবশ-বান্ধব ও ব্যবহার-বান্ধব;
ি) উদদ্যাগটি সম্প্রসারর্দর্াগ্য;
ঢ) প্রকল্প/উদদ্যাগ সাংক্রান্ত ওদয়বসাইট থাকদল িার ডলাংক উদেখ করুন।
৭। প্রকল্প/উদদ্যাদগ মদনানীি েদলর সেস্যদের প্রদিযদকর আলাো আলাো ভূডমকা/সম্পৃিিার ধরর্ (সদব তাচ্চ ৫০০ শব্দ)
৮। প্রমার্কসমূহ (সাংযুি করদি হদব):
ক) ওরেব চলংক
খ) েচ প বা র্রবষিা প্রচতরবদন
র্) প্রতযেন পত্র/সনদপত্র
ঘ) প্রচতরবদন
ঙ) টিচভ/সংবাদপরত্র চনউে
ি) চভচিও/এচভ ইতযাচদ
ছ) অন্যান্য
৯। উপপ্নর প্রেত্ত েথ্য এবাং াংযুক্ত েোিজপত্র আমোর জোনোমপ্নে ঠিে। পরবেীপ্নে সেোপ্ননো ব্যেযে পডরলডিে হপ্নল এ
ডবষপ্নে প্রচডলে ডবডিডবিোন সমপ্নন চলপ্নবো।

আদবেনকারীর স্বাির (েল ক্ষনিা)
আদবেনকারীর নাম
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প্রডিিাদনর পদি
আদবেনকারীর
পাসদপাট ত আকাদরর ২টি
ও স্টযাম্প আকাদরর
২টি রডঙন ছডব সাংযুি
করদি হদব।

সাংদর্ািনী-গ
ডিডিটাল বাাংলাদেশ পুরস্কাদরর আদবেন ফ ম (প্রডিিাদনর িন্য)

1। উদদ্যাগ/প্রকল্প/ধারর্ার ডশদরানাম:
২। ক্ষর্ ক্ষেডর্দি পুরস্কাদরর িন্য আদবেন করদি ইচ্ছুক
[প্রদর্ািয ক্ষেডর্দি টিক (∙) ডিহ্ন ডেন]
ক. সরকাডর/দবসরকাডর/আিা-স কাচ /স্বােত্তিাচসত প্রডিিান
খ. অন্যান্য৩। ডননডলডখি ক্ষর্ ক্ষিদত্র অবোদনর িন্য আদবেন করদি ইচ্ছুক
[প্রদর্ািয ক্ষেডর্দি টিক (∙) ডিহ্ন ডেন]
ক. সাধারর্
১. িথ্য ও ক্ষর্াগাদর্াগ প্রযুডি খাদি মানব সম্পে উন্নয়ন;
২. িথ্য ও ক্ষর্াগাদর্াগ প্রযুডি ডশদল্পর ডবকাদশ অবোন;
৩ িথ্য ও ক্ষর্াগাদর্াগ প্রযুডি অবকাঠাদমা উন্নয়দন অবোন;
৪. ক্ষকন্দ্রীয় বা মাঠ পর্ তাদয় ই-সাডভতস বাস্তবায়ন; এবাং
৫. িথ্য ও ক্ষর্াগাদর্াগ প্রযুডি ব্যবহার কদর নাগডরক ক্ষসবার মান উন্নয়ন।
খ. কাডরগডর
১.িথ্য ও ক্ষর্াগাদর্াগ প্রযুডি খাদি সফটওয়যার/হাি তওয়যার উন্নয়ন;
২.িথ্য ও ক্ষর্াগাদর্াগ প্রযুডি খাদির ডনরাপত্তা (সাইবার ডনরাপত্তা);
৩.িথ্য ও ক্ষর্াগাদর্াগ প্রযুডি গদবষর্া ও উদ্ভাবন; এবাং
৪.বাাংলাদেদশ সমৃডদ্ধ আনয়দন ইমাডিতাং ক্ষটকদনালডির ব্যবহার।
৪। প্রডিিান সম্পডকতি িথ্য:
৪.১ প্রচতষ্ঠারন নাম…………………………………………………
৪.২ ঠিকানা.....................................................................................................
প্রডিিাদনর ওদয়বসাইট:…………………………………………….
৪.৩ প্রচতষ্ঠারন পরি আরবদনকা ী তথ্য:
নাম…………………………………………………………
জপিা……………………… পদচব ……………………………
ঠিকানা ………………………………………………………
ক্ষফান: (োপ্তডরক)………………… ক্ষমাবাইল:………………………
ই-ক্ষমইল:………………………………………………………
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৫। ক্ষর্ উদদ্যাগ/প্রকল্প/ধারর্ার িন্য নীডিমালায় (নীডিমালার ৪ অনুদেে অনুর্ায়ী) বডর্ তি ক্ষকান ক্ষকান ইডিবািক
অবোন রাখদছ িা উদেখপূব তক িাঁর স্বপদি বিব্য (সরব ৃাচ্চ ১৫০ িব্দ):
৬। উদদ্যাগ/প্রকল্প/ধারর্ার স্বপদি ডননডলডখি ডবষয় সম্বডলি সাংডিপ্ত ডববরর্ (সদব তাচ্চ ২৫০০ শব্দ) :
ক) ক্ষপ্রিাপট;
খ) উদেশ্যসমূহ;
গ) বাস্তবায়দনর সময়কাল;
ঘ) কার্ ৃক্রম;
ঙ) ভচবষ্যত পচ কল্পনা ও ক্ষটকসইকরদর্ গৃহীি পেদিপ;
ি) বাস্তবােরন িযারলঞ্জসমূহ ও িযারলঞ্জ জমাকারবলাে পদরিপ
ছ) অংিীেন ও উরযারর্ সরে তারদ সম্পৃক্ততা;
ি) উপকারদভাগী/কমতসাংিাদনর সৃডি/মানব সম্পদ উন্নেরন প্রচতষ্ঠারন ভূচমকা
ঝ) সম্পৃিিা (দটকসই উন্নয়ন লিয, োতীে আইচসটি নীচতমালা ইতযাচদ);
ঞ) সৃি প্রভাব/পডরবিতন;
র্) আর্ ৃ-সামাচেক উন্নেরন ও আইটি চিল্প চবকারি অবদান/প্রভাব;
ঠ) পডরদবশ-বান্ধব ও ব্যবহার-বান্ধব;
ি) উদদ্যাগটি সম্প্রসারর্দর্াগ্য;
ঢ) প্রচতষ্ঠারন নতুন নতুন প্রযুচক্ত উদ্ভাবন ও র্রবষিা কার্ ৃক্ররম উরযার্
ি) প্রচতষ্ঠারন র্রবষিা ও উন্নেন ইউচনর্ আরছ চকনা?
ি) ডবদশষভাদব সিম িনদগাডির অাংশগ্রহর্
থ) প্রকল্প/উদদ্যাগ সাংক্রান্ত ওদয়বসাইট থাকদল িার ডলাংক উদেখ করুন।
৭। প্রকল্প/উদদ্যাগ মদনানীি প্রডিিাদনর ভূডমকা/সম্পৃিিা (সদব তাচ্চ ১৫০ শব্দ)
৮। প্রমার্কসমূহ (সাংযুি করদি হদব):
ক) ওরেব চলংক
খ) েচ প বা র্রবষিা প্রচতরবদন
র্) প্রতযেন পত্র/ সনদপত্র
ঘ) প্রচতরবদন
ঙ) টিচভ/সংবাদপরত্র চনউে
ি) চভচিও/ এচভ ইতযাচদ
ছ) অন্যান্য
৯। উপপ্নর প্রেত্ত েথ্য এবাং াংযুক্ত েোিজপত্র আমোর জোনোমপ্নে ঠিে। পরবেীপ্নে সেোপ্ননো ব্যেযে পডরলডিে হপ্নল এ
ডবষপ্নে প্রচডলে ডবডিডবিোন সমপ্নন চলপ্নবো।
আদবেনকারীর স্বাযর (প্রক্ততষ্ঠান প্রধান)
আদবেনকারীর নাম ও ঠিকানা
তাক্তরখ:
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সাংদর্ািনী-ঘ
মূল্যায়ন ছক (ব্যডিগি পুরস্কাদরর িন্য)

ডনদে তশক/পডরমাপক

ক্রম

সদব তাচ্চ নম্বর

১

উদদ্যাগটির সাংডিপ্ত ডববরর্

5

২

উদদ্যাগটির লিয ও উরেশ্য

৫

৩

য কোোগক্তরদত আদবেন করা হদয়দে তার সদে উদযাগটির সাংক্তিষ্টতা (Relevancy)

5

4

উদদ্যাগটির ভডবষ্যি পডরকল্পনা

5

৫

উদদ্যাগটি বাস্তবায়দন িযাদলঞ্জসমূহ

5

৬

িযাদলঞ্জ ক্ষমাকাদবলায় গৃহীি পেদিপ

৫

৭

উদদ্যাগটি ক্ষটকসইকরদর্ গৃহীি পেদিপ

৫

8

কমতসাংিাদনর সুদর্াগ সৃডি বা ক্ষবকারত্ব ডনরসদন ভূডমকা

৫

9

উদদ্যাগটির উপকারদভাগী

৪

১০

োতীে আইচসটি নীচতমালা সরে উরযার্টি সম্পৃক্ততা

৪

১১

ডিডিটাল বাাংলাদেদশ বাস্তবােরন জিরত্র উদদ্যাগটির ভূডমকা

5

১২

ক্ষটকসই উন্নয়ন লিয (SDG) অেৃরন/পূ রি সরে সম্পৃক্ততা

5

১৩

উদদ্যাগটির অাংশীিন ও উদদ্যাদগর সদে িাদের সম্পৃিিা

5

১৪

আথ ত-সামাডিক উন্নয়দন উদদ্যাগটির অবোন/প্রভাব

৫

১৫

উদদ্যাগটি বাস্তবায়দনর ফদল সৃি প্রভাব/পডরবিতন/ ফলাফল

৫

১৬

পডরদবশ-বান্ধব ডকনা? (Environment friendly)

৪

17

উরযার্টি ব্যবহা -বান্ধব (User friendly) চকনা?

5

১৮

উরযার্টি সম্প্রসা িরর্াগ্য (Scalability/Extended) চকনা? হযাঁ হরল সম্প্রসা রি পচ কল্পনা

5

১৯

ক্ষেশীয়/আন্তিতাডিক স্বীকৃচত/পুরস্কার/সনে/গদবষর্াপত্র/সম্মাননা ইিযাডে

৪

20

েথ্য ও স োিোপ্ন োি প্রযুডক্তর মূল্যপ্নবোি িোরণ/প্রচোর

৪

২১

উপ্নযোিটির প্রমোণে

5
ক্ষমাট ১০০
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প্রাপ্ত নম্বর

সাংদর্ািনী-ঙ
মূল্যায়ন ছক (েলগি পুরস্কাদরর িন্য)

ডনদে তশক/পডরমাপক

ক্রম

সদব তাচ্চ নম্বর

১

উদদ্যাগটির সাংডিপ্ত ডববরর্

5

২

উদদ্যাগটির লিয ও উরেশ্য

৫

৩

য কোোগক্তরদত আদবেন করা হদয়দে তার সদে উদযাগটির সাংক্তিষ্টতা (Relevancy)

5

4

উদদ্যাগটির ভডবষ্যি পডরকল্পনা

5

৫

উদদ্যাগটি বাস্তবায়দন িযাদলঞ্জসমূহ

৪

৬

িযাদলঞ্জ ক্ষমাকাদবলায় গৃহীি পেদিপ

৪

৭

উদদ্যাগটি ক্ষটকসইকরদর্ গৃহীি পেদিপ

5

8

কমতসাংিাদনর সুদর্াগ সৃডি বা ক্ষবকারত্ব ডনরসদন ভূডমকা

৪

9

উদদ্যাগটির উপকারদভাগী

৪

১০

উরযারর্ দরল সদরস্য প্ররতযরক আলাদা আলাদা ভূচমকা/সম্পৃক্ততা

৫

১১

োতীে আইচসটি নীচতমালা সরে উরযার্টি সম্পৃক্ততা

৪

১২

ডিডিটাল বাাংলাদেদশ বাস্তবােরন জিরত্র উদদ্যাগটির ভূডমকা

5

১৩

ক্ষটকসই উন্নয়ন লিয (SDG) অেৃরন/পূ রি সরে সম্পৃক্ততা

5

১৪

উদদ্যাগটির অাংশীিন ও উদদ্যাদগর সদে িাদের সম্পৃিিা

৪

১৫

আথ ত-সামাডিক উন্নয়দন উদদ্যাগটির অবোন/প্রভাব

৫

১৬

উদদ্যাগটি বাস্তবায়দনর ফদল সৃি প্রভাব/পডরবিতন/ ফলাফল

৫

17

পডরদবশ-বান্ধব ডকনা? (Environment friendly)

৪

১৮

উরযার্টি ব্যবহা -বান্ধব (User friendly) চকনা?

৪

১৯

উরযার্টি সম্প্রসা িরর্াগ্য (Scalability/Extended) চকনা? হযাঁ হরল সম্প্রসা রি পচ কল্পনা

5

20

ক্ষেশীয়/আন্তিতাডিক স্বীকৃচত/পুরস্কার/সনে/গদবষর্াপত্র/সম্মাননা ইিযাডে

৪

২১

েথ্য ও স োিোপ্ন োি প্রযুডক্তর মূল্যপ্নবোি িোরণ/প্রচোর

৪

২২

উপ্নযোিটির প্রমোণে

5
ক্ষমাট ১০০

16

প্রাপ্ত নম্বর

সাংদর্ািনী-ি
মূল্যায়ন ছক (প্রচতষ্ঠারন পুরস্কাদরর িন্য)

ডনদে তশক/পডরমাপক

ক্রম

সদব তাচ্চ নম্বর

১

উদদ্যাগটির সাংডিপ্ত ডববরর্

৪

২

উদদ্যাগটির লিয ও উরেশ্য

৪

৩

য কোোগক্তরদত আদবেন করা হদয়দে তার সদে উদযাগটির সাংক্তিষ্টতা (Relevancy)

৪

4

উদদ্যাগটির ভডবষ্যি পডরকল্পনা

৪

৫

উদদ্যাগটি বাস্তবায়দন িযাদলঞ্জসমূহ

৪

৬

িযাদলঞ্জ ক্ষমাকাদবলায় গৃহীি পেদিপ

৪

৭

উদদ্যাগটি ক্ষটকসইকরদর্ গৃহীি পেদিপ

৪

8

কমতসাংিাদনর সুদর্াগ সৃডি বা ক্ষবকারত্ব ডনরসদন ভূডমকা

৪

9

উদদ্যাগটির উপকারদভাগী

4

১০

ডবদশষভাদব সিম িনদগাডির অাংশগ্রহর্

৩

১১

মানব সম্পদ উন্নেরন প্রচতষ্ঠারন ভূচমকা

4

১২

প্রচতষ্ঠারন নতুন নতুন প্রযুচক্ত উদ্ভাবন ও র্রবষিা কার্ ৃক্ররম উরযার্

4

১৩

প্রচতষ্ঠারন র্রবষিা ও উন্নেন ইউচনর্ আরছ চকনা?

4

১৪

আইটি চিল্প চবকারি অবদান

4

১৫

োতীে আইচসটি নীচতমালা সরে উরযার্টি সম্পৃক্ততা

৪

১৬

ডিডিটাল বাাংলাদেদশ বাস্তবােরন জিরত্র উদদ্যাগটির ভূডমকা

৪

17

ক্ষটকসই উন্নয়ন লিয (SDG) অেৃরন/পূ রি সরে সম্পৃক্ততা

৪

১৮

উদদ্যাগটির অাংশীিন ও উদদ্যাদগর সদে িাদের সম্পৃিিা

৪

১৯

আথ ত-সামাডিক উন্নয়দন উদদ্যাগটির অবোন/প্রভাব

৪

20

উদদ্যাগটি বাস্তবায়দনর ফদল সৃি প্রভাব/পডরবিতন/ ফলাফল

৪

২১

পডরদবশ-বান্ধব ডকনা? (Environment friendly)

৪

২২

উরযার্টি সম্প্রসা িরর্াগ্য (Scalability/Extended) চকনা? হযাঁ হরল সম্প্রসা রি পচ কল্পনা

৪

২৩

ক্ষেশীয়/আন্তিতাডিক স্বীকৃচত/পুরস্কার/সনে/গদবষর্াপত্র/সম্মাননা ইিযাডে

৪

২৪

েথ্য ও স োিোপ্ন োি প্রযুডক্তর মূল্যপ্নবোি িোরণ/প্রচোর

৪

২৫

উপ্নযোিটির প্রমোণে
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