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৫. অনলাইন কুইি প্রডিয় াড িা

৬. উদ্ভাবয়কর দখোঁয়ি ডসিন ৩

৪. দেলার কা ডক্রে ৮. দেলা উে াপন কডেট চূড়ান্তকরণ



ডিডিটাল উদ্ভাবনী দেলার ইডিহাস ও ফলাফল

❑ ২০১০ - প্রথম জাতীয় উদ্ভাবনী মমলা, ঢাকা।

❑ ২০১১ – সারাদেদে সকল মজলা।

❑ সরকারর অরিদসর মাধ্যদম নাগররকদের সামদন

মসবা উপস্থাপনার সংস্কৃরত।

❑ উদ্ভাবনী মমলা মথদক নাগররকদের সরাসরর মসবা

গ্রহদের সুদ াগ সৃরি।

❑ সরকারর মসবার মাদনান্নয়দন নাগররদকর মতামত

গ্রহদের সংস্কৃরত।

❑ প্ররতবছর মমলায় প্রায় ২-4 মকাটি মানুদের

সরাসরর অংেগ্রহে।

❑ তৃেমূল নাগররদকর ‘নাগররক মসবায় উদ্ভাবন’

করার সুদ াগ ও উপস্থাপনার সুদ াগ।

❑ মেেব্যাপী উদ্ভাবনী স্বীকৃরত / পুরস্কার প্রোদনর

সংস্কৃরত।



দেলার নাে: ডিডিটাল উদ্ভাবনী দেলা ২০২২

দলা ান: সবার িন্য উদ্ভাবন

দেলার নাে ও দলা ান



দেলা আয় ািয়নর বায়িট

দিলা এবিং উপয়িলা প্রশাসন বরাদ্দকৃি অর্ ড ডেয় দেলা বাস্তবা ন করয়বন।

এয়েয়ে স্থানী প্রশাসন দেলা আয় ািয়নর দেয়ে স্পন্সর/পাট ডনার যুক্ত করয়ি পায়রন।

ক্রে ব্যয় র খাি সিংখ্যা বরাদ্দকৃি

(একক)

বরায়দ্দর পডরোণ 

(টাকা)

১ দিলা প ডায় দেলা আয় ািন ও প্রচ্ারণা (৪ট

প্যাডভডল ন ডনে ডাণ ও স্টল সজ্জ্বা, দ ট, ব্যানার, দফডস া,

দফস্টুন, দপাস্টার, ডলফয়লট, আেন্ত্রণপে, দপ্রস কনফায়রন্স,

খাবার, সম্মানী, পুরস্কার এবিং অন্যান্য)

৬৪ দিলা ২,৪০,০০০ ১,৫৩,৬০,০০০

২ উপয়িলা প ডায় দেলা আয় ািন ও প্রচ্ারণা (স্টল সজ্জ্বা,

দ ট, ব্যানার, দফস্টুন, দপাস্টার, আেন্ত্রণপে, দপ্রস

কনফায়রন্স, খাবার, সম্মানী, পুরস্কার এবিং অন্যান্য)

৪৯৫

উপয়িলা

৬৫,০০০ ৩,২১,৭৫,০০০

বরাদ্দকৃি অর্ ড দপ্ররণ: ৩১ অয়টাবর ২০২২



দেলা আয় ািয়নর

িাডরখ চূড়ান্তকরণ

৩০ অয়টাবর ২০২২

উপয়িলা প ডায় 

০১ ডেনব্যাপী

দেলা আয় ািন

দিলা প ডায় 

০২ ডেনব্যাপী

দেলা আয় ািন

১-১০ নয়ভম্বর (উপয়িলা) ।। ১১-২০ নয়ভম্বর (দিলা)

দেলা আয় ািয়নর সে সীো



দেলার কা ডক্রে

কা ডক্রে ডবস্তাডরি োড ত্ব/দফাকাল পয় ন্ট

দপ্রস ডিডফিং/

সিংবাে সয়ম্মলন

দেলা আয় ািয়নর ১ ডেন পূয়ব ড স্থানী সকল  ণোধ্যেয়ক যুক্ত কয়র দপ্রস

ডিডফিং/সিংবাে সয়ম্মলন আয় ািন। সরকাডর-দবসরকাডর কে ডকিডা-কে ডচ্াডর,

স্থানী িনপ্রডিডনডি, না ডরক প্রডিডনডি, স্কুল/কয়লি/োদ্রাসা/ডবশ্বডবদ্যালয় র

সিংডিষ্ট ডশেক, ডশোর্ীয়ের দেলা অিংশগ্রহণ ডনডিি।

দিলা প্রশাসক ও

উপয়িলা ডনব ডাডহ

কে ডকিডা ণ

প্যাডভডল ন ও

স্টল স্থাপন

দেলা ডবষ ডভডিক ৪ট প্যাডভডল ন (উদ্ভাবনী উয়দ্যা ও স্টাট ডআপ, ডিডিটাল

দসবা, হায়ির মুয় া দসবা এবিং ডশো, েেিা উন্ন ন ও কে ডসিংস্থান) স্থাপন।

স্থানী  উদ্ভাবন ও

স্টাট ডআপ প্রেশ ডন

স্থানী উদ্ভাবকয়ের উদ্ভাবন প্রেশ ডন, স্টাট ডআপ প্রেশ ডন এবিং িািী ভায়ব

বাস্তবা নয় াগ্য উদ্ভাবন ডনব ডাচ্য়নর ব্যবস্থা গ্রহণ।

িনবান্ধব ডিডিটাল 

দসবা প্রোন

ডিডিটাল দসবা প্রোনকারী সকল সিংস্থাসমূহয়ক দেলা যুক্তকরণ এবিং দেলা

প্রাঙ্গন হয়ি দসবা প্রোন করার ব্যবস্থা গ্রহণ।

দসবা সম্পডকডি

না ডরক মূল্যা ন

ডিডিটাল পদ্ধডি ব্যবহায়রর োধ্যয়ে দসবার োন উন্ন য়ন না ডরকয়ের কাছ দর্য়ক

েিােি গ্রহণ। দেলা উে াপন কডেট কর্তডক অনলাইন মূল্যা ন ডলিংক প্রোন করা

হয়ব।



দেলার কা ডক্রে

কা ডক্রে ডবস্তাডরি োড ত্ব/দফাকাল পয় ন্ট

স্থানী  প ডায়  প্রচ্ার স্থানী  ণোধ্যে ও কযাবল টডভসহ স্থানী ভায়ব দেলা অিংশগ্রহয়ণর

ডবষয় প্রচ্ার কা ডক্রে পডরচ্ালনা

দিলা প্রশাসক ও

উপয়িলা ডনব ডাডহ

কে ডকিডা ণ

সোপনী অনুষ্ঠান ও 

পুরস্কার প্রোন

সরকাডর-দবসরকাডর কে ডকিডা-কে ডচ্াডর, স্থানী  িনপ্রডিডনডি, না ডরক 

প্রডিডনডি, স্কুল/কয়লি/োদ্রাসা/ডবশ্বডবদ্যালয় র সিংডিষ্ট ডশেক, 

ডশোর্ীয়ের দেলা  অিংশগ্রহণ ডনডিি।

উদ্ভাবনী িারণা/আইডি া/প্রকল্প প্রাডি স্বায়পয়ে প্রডিট গ্রুয়প ১ে, ২  এবিং 

৩  ডহয়সয়ব ৩িনয়ক ডনব ডাচ্য়নর োধ্যয়ে পুরস্কৃি করা।

স্থানী  সিংসে সেস্য/িনপ্রডিডনডিয়ের সিংযুক্ত করয়ি হয়ব এবিং িায়ের 

উপডস্থডিয়ি পুরস্কার প্রোন।

িকুয়েয়ন্টশন ও ডরয়পাট ডপ্রোন স্থানী প ডায় র উদ্ভাবনী উয়দ্যা সমূহ, সাফয়ল্যর  ল্প-ছডব, দেলা

কা ডক্রয়ের ছডব ও িথ্য, স্থানী  ণোধ্যয়ে প্রকাডশি সিংবােসমূহ, দসবা

প্রোন ও অিংশগ্রহণকারীয়ের সিংখ্যা/িথ্য সম্বডলি ডরয়পাট ড তিডর এবিং

দেলা উে াপন কডেটর ডনকট দপ্ররণ।



প্যাডভডল ন ১ 

❑ কৃডষ. স্বাস্থয, ডশো, দ া ায় া , ইিযাডেসহ ডবডভন্ন দেয়ে

ডবরািোন সেস্যার প্রযুডক্ত ি সোিান-সম্পডকডি

আইডি া/প্রয়িট

❑ স্মাট ডবািংলায়েশ (স্মাট ড ডসট/ডভয়লি, স্মাট ডএডগ্রকালচ্ার, স্মাট ড

স্বাস্থযয়সবা, স্মাট ডপাবডলক সাডভ ডস, ইিযাডে) সম্পডকডি

আইডি া/প্রয়িট

❑ সাোডিক সেস্যা সোিায়ন উদ্ভাবনী আইডি া

❑ অগ্রসরোন ডবডভন্ন প্রযুডক্ত (দ েন দরায়বাটক্স, কৃডেে

বুডদ্ধেিা, ইন্টারয়নট অফ ডর্িংস, দরান, ইিযাডে) ব্যবহায়রর

োধ্যয়ে দকায়না আইডি া/প্রয়িট

❑ কৃডষ, স্বাস্থয, দ া ায় া , ভূডে এবিং অন্যান্য িনবান্ধব 

গুরুত্বপূণ ড সকল ডিডিটাল দসবা প্রোন করার ব্যবস্থা

❑ িািী  িথ্য বািা ন 

(https://bangladesh.gov.bd/), ই-নডর্/ই-

ফাইডলিং, িািী  দহল্পলাইন ৩৩৩ এর কা ডক্রে প্রেশ ডন

❑ োই ভ প্ল্যাটফয়ে ডর (mygov.bd) োধ্যয়ে গৃহীি 

কা ডক্রে প্রেশ ডন

❑ দিলা, উপয়িলা ও অন্যান্য অডফস দর্য়ক প্রোনকৃি 

না ডরক দসবার উপস্থাপনা

❑ ডিডিটাল সাডভ ডসসমূহ সম্পডকডি ডবডভন্ন অডিও ডভজ্যয াল 

প্রেশ ডন

উদ্ভাবনী উয়দ্যা  এবিং স্টাট ডআপ ডিডিটাল দসবা

প্যাডভডল ন ২

ডবষ ডভডিক প্যাডভডল ন স্থাপন



প্যাডভডল ন ৩

❑ ইউডন ন ও দপৌর ডিডিটাল দসন্টায়রর দসবা উপস্থাপন, 

সরকাডর-দবসরকাডর সকল দসবার আয়বেয়নর সুয় া  

ডনডিিকরণ

❑ এয়িন্ট ব্যািংডকিং সুডবিা সম্বডলি ডিডিটাল দসন্টার 

উপস্থাপন ও সকল ব্যািংডকিং দসবা দেলা প্রাঙ্গন হয়ি 

প্রোয়নর ব্যবস্থা 

❑ ‘একয়প’-এর োধ্যয়ে ডবডভন্ন পডরয়ষবা ডবল প্রোয়নর ব্যবস্থা 

❑ ‘একশপ’সহ ডবডভন্ন ই-কোস ড প্রডিষ্ঠানসমূয়হর উয়দ্যা সমূহ 

উপস্থাপন

❑ দপাস্ট ই-দসন্টার এর দসবা উপস্থাপন 

❑ সরকাডর-দবসরকাডর আডর্ ডক দসবা প্রডিষ্ঠানসমূয়হর দসবা 

প্রেশ ডন

❑ স্থানী  ডশো প্রডিষ্ঠায়নর উদ্ভাবনী উয়দ্যা সমূহ প্রেশ ডন

❑ ই-লাডন ডিং প্ল্যাটফে ড মুক্তপা 

(https://www.muktopaath.gov.bd/) এর 

ডশখন-দশখায়না কা ডক্রে প্রেশ ডন 

❑ ডশেক বািা ন (https://www.teachers.gov.bd/) 

দর্য়ক িাউনয়লািকৃি েয়িল কনয়টন্ট প্রেশ ডন 

❑ সরকায়রর ডবডভন্ন েেিা উন্ন নমূলক প্রডিষ্ঠায়নর ‘েেিা ও 

কে ডসিংস্থান’ ডবষ ক ইয়নায়ভটভ উয়দ্যা সমূহ উপস্থাপন

❑ েেিা উন্ন য়ন নাইস ( https://nise.gov.bd/) 

প্ল্যাটফে ড প্রেশ ডয়নর ব্যবস্থা 

❑ দবসরকাডর েেিা উন্ন ন প্রডিষ্ঠানসমূহ যুক্তকরণ

হায়ির মুয় া দসবা ডশো, েেিা উন্ন ন ও কে ডসিংস্থান

প্যাডভডল ন ৪

ডবষ ডভডিক প্যাডভডল ন স্থাপন



ডবষ ডভডিক প্যাডভডল ন স্থাপন
অনলাইন কুইি প্রডিয় াড িা-২০২২

কুইজ রনবন্ধন:

০১-২০ নদেম্বর, ২০২২ প যন্ত

প্ররতদ ারগতার তাররখ:

৩০ নদেম্বর, ২০২২

(রাত ৮টা-৯টা প যন্ত)

 ারা অংেগ্রহে করদত

পারদব:

• গ্রুপ ক: ৮-১২ বছর

• গ্রুপ খ: ১৩-১৮ বছর

• গ্রুপ গ: ১৯- তদুর্ য বছর

অনলাইন প্ররতদ ারগতা:

রতনটি গ্রুদপর প্ররতদ ারগতা ৩০ নদেম্বর

২০২২, রাত ৮টা মথদক ৯টার মদধ্য

ম দকাদনা ২০ রমরনট অনুরিত হদব।



অনলাইন কুইি প্রডিয় াড িা-২০২২

• প্ররতদ ারগতা সবার জন্য উন্মুক্ত

• একজন প্ররতদ ারগ একবার অংেগ্রহে করদত 

পারদবন।

• ভুল তথ্য রেদয় অংেগ্রহে করদল পরবতীদত 

অদ াগ্য মদম য রবদবচনা করা হদব।

• অনলাইন ও মজলা উপদজলা প যাদয় 

ইদনাদেেন মিয়াদর রনবন্ধন করা  াদব। 

• ক-খ-গ রতনটি গ্রুদপ প্ররতদ ারগতাটি অনুরিত 

হদব।

অংেগ্রহেকারীদের জন্য সার্ারে রনয়মাবরল:

• প্রদতেদকর জন্য সময় ২০ রমরনট।

• সকল প্রদের মান সমান ১ পদয়ন্ট। ভুল

উত্তদরর জন্য ০.২৫ নাম্বার কাটা  াদব।

• সকল প্রে এম.রস.রকউ পদ্ধরতদত হদব।

• রনর্ যাররত ২০ রমরনদটর রেতর সঠিক

উত্তরোতাদের মধ্য মথদক কম সমদয় সদব যাচ্চ

সংখ্যক সঠিকতার ক্রমঅনুসাদর প্রথম, 

রিতীয় ও ইতোরে রবজয়ী রনব যারচত হদব।

• প্ররতদ ারগতা বাস্তবায়দনর সদে প্রতেক্ষ বা

পদরাক্ষ ব্যরক্ত ও পররবারবগ যপ্ররতদ ারগতায়

অংেগ্রহে করদত পারদব না।

অংেগ্রহেকারীদের জন্য রবদেে রনয়মাবরল:

• রূপকল্প ২০৪১

• উদ্ভাবন ও স্মাট য বাংলাদেে

• সরকাদরর রবরেন্ন মমগা প্রকল্প

• জারতর রপতা বেবন্ধু মেখ মুরজবুর রহমাদনর 

জীবনােে য

• রিরজটাল বাংলাদেে রূপকল্প

• রিরজটাল বাংলাদেদের চার স্তম্ভ

• রনব যাচনী ইেদতহার

• সকল ই-মসবা, রেেন ২০২১

• ২০৪১ এবং মিল্টা প্ল্োন ২০৭১

• স্বার্ীনতার সূবে যজয়ন্তী

• মুরক্তযুদ্ধসহ বাংলাদেদের অজযন

কুইদজর রবেয় (প্রস্তারবত):



অনলাইন কুইি প্রডিয় াড িা-২০২২

িািী : বায়িয়টর সিংস্থান র্াকার

ডভডিয়ি ডিনট গ্রুয়প ৩িন কয়র দোট

৯িনয়ক পুরস্কার প্রোন করা দ য়ি

পায়র। পুরস্কার ডহয়সয়ব উন্নিোয়নর

ল্যাপটপ, দোবাইল র্াকয়ি পায়র।

স্থানী : দসইসায়র্ উপয়িলা ও দিলা

প ডায় র প্রর্ে ডিনিন কয়র

ডবি ীয়ের সাট ডডফয়কট প্রোন করা

দ য়ি পায়র।

পুরস্কার (িািী ) পুরস্কার (স্থানী )



‘উদ্ভাবয়কর দখোঁয়ি’ ডসিন ৩

Breakdown Episode Contents 

Division/ Idea  Round –> 1 Episode
Episode 1 Intro, recap, process, 

In Each Episode  4 division

upazila/ Idea  Round –> 1 Episode Episode 2 Intro, recap, process, 

In this Episode all Upazila will be covered. The shoting team will execute 8 Upazila.  

Upazila/ Idea  Round –> 1 Episode Episode 3 Intro, recap, process, 

In this Episode all Zilla will be covered. The shoting team will execute 8 Zilla. 

Selection/  Round –> 2 Episode
Episode 4 Selection Round- Total 50 participants PPT present to judge -Venue: Dhaka

20 participant  selection from 50– by judgment 

Design Round –> 3 Episode

Episode 5 Starting with 20 participant. Design Round Task Assignment and Grooming- 20 mentoring  

- indoor shooting

Episode 6 Design Round Task Performance- 20 present to judge- indoor  shooting

Episode 7 Design Round  Select 15 & Elimination-5, - (indoor)

Prototype Round –> 2 Episode

Episode 8 Prototype Round Task Assignment and Grooming- (15- Mentor- participants make it 

prototype. 

Episode 9 Prototype Round Task judgment- 8 participant from rest 15. 

( Among 15- Selecting 12 participant)  

User Testing/

Pitching Round –> 3 Episode

Episode 10 User Testing Round Task Assignment, Grooming, Performance—12  mentor+ 12 Company; 

6 participant 

Episode 11 User Testing Round  Task Assignment, Grooming, Performance 12 company rest 6 

participant

Episode 12 User Testing Round Elimination-2; Finalize top 10 participant.

Grand final Round –> 1 Episode Episode 13 Grand Finale 

Grand Total 13 Including Grand Finale 



দেশব্যাপী ডিডিটাল দেলা ২০২২ এর দলায় া



ডিডিটাল উদ্ভাবনী দেলা ২০২২ উে াপন কডেট

সেস্য:

১. ডসডন র সডচ্ব, িনপ্রশাসন েন্ত্রণাল ;

২. ডসডন র সডচ্ব, িনডনরাপিা ডবভা ;

৩. ডসডন র সডচ্ব, ডবজ্ঞান ও প্রযুডক্ত েন্ত্রণাল ;

৪. ডসডন র সডচ্ব, প্রার্ডেক ও  ণডশো েন্ত্রণাল ;

৫. ডসডন র সডচ্ব, অর্ ড ডবভা ;

৬. সডচ্ব, স্থানী সরকার ডবভা ;

৭. সডচ্ব, কাডর রী ও োদ্রাসা ডশো ডবভা ;

৮. সডচ্ব, োধ্যডেক ও উচ্চ ডশো ডবভা ;

৯. ডপএএ, সডচ্ব, ভূডে েন্ত্রণাল ;

১০. সডচ্ব, কৃডষ েন্ত্রণাল ;

১১. সডচ্ব, িথ্য ও সম্প্রচ্ার েন্ত্রণাল ;

১২. সডচ্ব, িাক ও দটডলয় া ায় া ডবভা ;

১৩. সডচ্ব, স্বাস্থয ডশো ও পডরবার কল্যাণ ডবভা ;

১৪. সডচ্ব, যুব ও ক্রীড়া েন্ত্রণাল ;

১৫. সডচ্ব (সেন্ব ও সিংস্কার) েডন্ত্রপডরষে ডবভা ;

১৬. সডচ্ব, সোিকল্যাণ েন্ত্রণাল ;

১৭. েহাপডরচ্ালক, িথ্য ও দ া ায় া প্রযুডক্ত অডিেির;

১৮. ডবভা ী কডেশনার (সকল)।

সেস্য সডচ্ব:

প্রকল্প পডরচ্ালক, এটুআই, িথ্য ও দ া ায় া প্রযুডক্ত ডবভা ।

উপয়েষ্টা:

োননী প্রডিেন্ত্রী, িথ্য ও দ া ায় া প্রযুডক্ত ডবভা ।

সভাপডি: 

ডসডন র সডচ্ব, িথ্য ও দ া ায় া প্রযুডক্ত ডবভা ।



ডিডিটাল উদ্ভাবনী দেলা ২০২২ ডনব ডাডহ কডেট

১. দেলা সেন্ব উপকডেট

আহবা ক- েহাপডরচ্ালক, িথ্য ও দ া ায় া প্রযুডক্ত অডিেির

সেস্য সডচ্ব: দোহাম্মে সালাহউডদ্দন, উপসডচ্ব, এটুআই।

২. দেলা ব্যবস্থাপনা উপকডেট

আহবা ক- প্রকল্প পডরচ্ালক, এটুআই।

সেস্য সডচ্ব: োডনক োহমুে, এটুআই।

৩. অর্ ড উপকডেট

আহবা ক- িনাব নায়সর দোহাম্মে ডে া, এটুআই।

সেস্য সডচ্ব- ডিওআইডসট প্রডিডনডি।

৪. িডরপ পডরচ্ালনা

আহবা ক- েহাপডরচ্ালক, ডবডবএস

সেস্য সডচ্ব- িনাব দো: আয়না ারুল আডরফ খান, এটুআই।

৫. ডেডি া উপকডেট

আহবা ক- েহাপডরচ্ালক,  ণয় া ায় া অডিেির।

যুগ্ম-আহবা ক- প্রডিেন্ত্রী েয়হােয় র িনসিংয় া কে ডকিডা, আইডসট

ডবভা ।

সেস্য সডচ্ব: আেনান ফ সল, এটুআই।

৬. উদ্ভাবন অডলডম্প াি উপকডেট

আহবা ক- সাডে আহয়েে, স্টাট ডআপ বািংলায়েশ ডলডেয়টি।

যুগ্ম-আহবা ক- িনাব আফিাল দহায়সন সারও ার, এটুআই;

দ াবায় র শাওন, এটুআই। (অনলাইন কুইি প্রডিয় াড িা)

সেস্য সডচ্ব: িনাব দিৌডফকুর রহোন, এটুআই

৭. উদ্ভাবয়কর দখোঁয়ি আয় ািক কডেট

আহবা ক- িনাব পূরবী েডিন, এটুআই।

সেস্য সডচ্ব- দ াবায় র শাওন, এটুআই।



িন্যবাে

 াইিলাইয়নর বাইয়র স্থানী  বাস্তবিার দপ্রডেয়ি দিলা প্রশাসক 

এবিং উপয়িলা ডনব ডাডহ কে ডকিডা য়ণর ডসদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ব।


