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তাররখ:

১২ শ্রাবণ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
২৭ জুলাই ২০২১ রিস্টাব্দ

জবজ্ঞজপ্ত
জবষে: জডজিোল বাাংলার্েশ পুরস্কার ২০২১ এর িন্য মর্নানেন/আর্বেনপত্র আহ্বান।
িথ্য ও টযািার্যাি প্রযুজি খার্ি জবর্শষ অবোন রাখার িন্য ব্যজি, েল ও প্রজিষ্ঠানর্ক অনুর্প্ররণা, উৎসাহ ও উদ্দীপনা টযািার্না এবাং
স্বীকৃজি প্রোর্নর লর্যে জবজভন্ন কোোিজরর্ি টেষ্ঠ ব্যজি, েল ও প্রজিষ্ঠানর্ক ‘জডজিোল বাাংলার্েশ পুরস্কার ২০২১’ প্রোর্নর জনজমত্ত
মর্নানেন/আর্বেনপত্র আহ্বান করা যার্ে। মর্নানেন/আর্বেনপত্র োজখল ও বাছাইর্ের িফজসল জনম্নরুপপয োে
মর্নানেন/আর্বেনপত্র আহবান
টিলা পয োর্ের বাছাই কজমটি ও টকন্দ্রীে বাছাই কজমটির জনকে আর্বেন োজখল
টিলা পয োর্ের বাছাই কজমটি ও টকন্দ্রীে বাছাই কজমটি কর্তক
ে আর্বেন যাচাই-বাছাই
টকন্দ্রীে বাছাই কজমটি কর্তক
ে টিলা পয োর্ে ও টকন্দ্রীে পয োর্ে প্রাপ্ত বাছাইকৃি আর্বেনসমূহ হর্ি
পুরস্কার্রর িন্য সুপাজরশ
সুপাজরশকৃি আর্বেনসমূহ ‘িািীে পুরস্কার সাংক্রান্ত মজন্ত্রসভা কজমটি’র জনকে টপ্ররণ
পুরস্কার প্রোন

সমেসীমা
২৭/০৭/২০২১
২৭/০৮/২০২১
২০/০৯/২০২১
৩০/০৯/২০২১
১০/১০/২০২১
১২/১২/২০২১

উজিজখি পয োে ও সমেসূজচ অনুযােী ২০২০ (িানুোজর-জডর্সম্বর) সার্লর কমেকান্ড জবর্বচনাপূব েক ‘ডিডিটাল বাাংলাদেশ পুরস্কার ২০২১’
প্রোদের লদযে ‘ডিডিটাল বাাংলাদেশ পুরস্কার েীডিমালা ২০২১’ অনুসাদর ডেদনাক্ত শিতাবলী প্রডিপালে সাদপদয প্রদয়ািেীয় কার্ তক্রম গ্রহণ করার
িন্য ডেদে তশক্রদম অনুদরাধ করা হদলা।
শিতাবলী:
(ক) ‘ডিডিটাল বাাংলাদেশ পুরস্কার েীডিমালা ২০২১’ অনুসাদর মদোেয়ে প্রপ্ররণ করদি হদব। ডবদশষিঃ এ েীডিমালার ৮ ধারায় বডণ তি মদোেয়ে প্রপ্ররণ
ও বাছাই প্রডক্রয়া সম্পডকতি ডবধাে র্থার্থভাদব অনুসরণ করদি হদব।
(খ) প্রিলা বাছাই কডমটি সাধারণ ও কাডরগডর পৃথক ২টি প্রযদে সরকাডর ও প্রবসরকাডর পর্ তাদয় আলাোভাদব প্রেষ্ঠ ব্যডক্ত, প্রেষ্ঠ েল ও প্রেষ্ঠ প্রডিষ্ঠাে-এ
ডিেটি প্রেডণদি ১টি কদর প্রমাট ১২টি প্রস্তাব বাছাইদয়র স্বপদয কারণ ডলডপবদ্ধ কদর সুপাডরশসহ প্রকন্দ্রীয় বাছাই কডমটির ডেকট ডেধ তাডরি সমদয়র
মদে প্রপ্ররণ করদব।
(গ)

েীডিমালায় বডণ তি মদোেয়ে ছক (সাংদর্ািেী ক, খ ও গ) র্থার্থভাদব পূরণ করদি হদব। েীডিমালায় বডণ তি মদোেয়ে ছক (সাংদর্ািেী ক, খ ও
গ) এবাং ওদয়বসাইদট প্রকাডশি মদোেয়ে ছক ব্যিীি অন্য প্রকাদো ছক-এ মদোেয়ে/আদবেে গ্রহণ করা হপ্রব ো।

(ঘ)

ত ডপর পাশাপাডশ সফটকডপ word ও pdf ফাইদল ই-প্রমইল
পূরণকৃি মদোেয়ে ছক ও বাছাই কডমটি সভার কার্ তডববরণীর হািক
(dbd2021@doict.gov.bd)-এ প্রপ্ররণ করদি হদব।

(ঙ) ডিডিটাল বাাংলাদেশ পুরস্কার েীডিমালা ২০২১, মদোেয়ে ছক ও অেলাইদে আদবেে োডখদলর িন্য ডবস্তাডরি িথ্য িােদি www.ictd.gov.bd,
www.doict.gov.bd এবাং www.digitalbangladesh.gov.bd ওদয়বসাইট ডভডিট করার িন্য অনুদরাধ করা হদলা।

ড. খন্দকার আজিজুল ইসলাম
ে
অজিজরি সজচব (অিানাইর্িশনাল
সার্পাে ে অনুজবভাি)
িথ্য ও টযািার্যাি প্রযুজি জবভাি
ও
সেস্য-সজচব
টকন্দ্রীে বাছাই কজমটি, জডজিোল বাাংলার্েশ পুরস্কার
টফান: +৮৮০ ২ ৫৫০০৬৯১২

