শখ যাসর দক ....... আসফদন পযভ (শক্ষা)
(ব্যশিগত আসফদন)

ছশফ
১। উসযাগ/প্রকল্প/ধাযণা/অফদান/অন্যান্য এয শসযানাভ:

২। আসফদসনয শমৌশিকতাাঃ (অনশধক ৫০০ ব্দ)

৩।

পদক প

৩.১.

দ

ক ?( ক দ )

ক. পদক

(ক)

≥

…………

( )
. পদ ক

≥
………………….

……………
৪। ব্যশি ম্পশকিত তথ্য:
৪.১.নাভাঃ …………………………………………………………………………..
৪.২. শাাঃ …………………..৪.৩.

(

):………………………......

৪.৪. শেণী (অধ্যয়নযত সর):…………… …………৪.৫ শযার নম্বযাঃ………………………….
৪.৬. শক্ষা প্রশতষ্ঠাসনয নাভ  ঠিকানা (EIIN নম্বয):…..………………………………………
৪.৭. শক্ষাগত শমাগ্যতা (সফ িাচ্চ): …………………………………………………………..
৪.৮. শপান (মশদ থাসক): …………………………………………………………………
শভাফাইর নম্বযাঃ …………………………………………………………………...
ইসভইরাঃ ……………………………………………………………………….
৪.৯. স্থায়ী ঠিকানাাঃ……………………………………………………………………..
………………………………….…...………………………………………

৪.১০. ফতিভান ঠিকানাাঃ ……………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………….
৫। প্রভাণকমূসয তাশরকাাঃ (প্রসয়াজসন ংযুশি প্রদান করুন অথফা শরংক যফযা করুন)
ক

পক

/

ক
ক ?

৫.১

আঞ্চশরক/ জাতীয়/আন্তজিাশতক ম িাসয় শক্ষা ংশিষ্ট
প্রশতসমাশগতায পুযস্কায/পরাপর

I.
II.
III.

/

আঞ্চশরক
জাতীয়
আন্তজিাশতক

৫.২

গত ০৩ ফছসয শনজ শক্ষা প্রশতষ্ঠাসনয মূল্যায়সনয পরাপর

৫.৩

শনজ শক্ষা প্রশতষ্ঠাসন ফা শম শকান ম িাসয় শেণীকসক্ষয ফাশসয শক্ষা শফলয়ক (শমভনাঃ শশছসয়
ড়া শক্ষাথীসদয ায়তা, শফতকি, কুইজ, শক্ষা পসয শনতৃত্ব শদয়া ইতযাশদ) কভিকাসে
উসেখসমাগ্য ায়তা/অফদান

৫.৪

শনজ শক্ষা প্রশতষ্ঠাসন ফা শম শকান ম িাসয় শেণীকসক্ষয ফাশসয গঠনমূরক কভিকাসে
উসেখসমাগ্য ায়তা/অফদান/পরতা (শমভনাঃ শখরাধূরা, স্কাউটং, শযসফ যক্ষা ইতযাশদ)

৫.৫

শক্ষা প্রশতষ্ঠান প্রধাসনয কাছ শথসক প্রাথীয ভসধ্য াশফ িক দক্ষতা, আচায-ব্যফায ভানশফক
গুণাফরী শফলয়ক সুাশযত্র

৫.৬

গত ০৩ ফছসয শেণীকসক্ষ উশস্থশতয ায

৫.৭

শফার্ ি বৃশি ফা ভভান (৫ভ, ৮ভ, এএশ, এইচএশ)

৫.৮

াংস্কৃশতক কভিকাে (নাচ, গান  অন্যান্য)

উসয প্রদি তথ্য-উাি এফং ংযুি কাগজত্র আভায জানাভসত ঠিক। যফতীসত শকাসনা ব্যতযয় শযরশক্ষত সর আসফদনত্র
ফাশতর ফসর গণ্য সফ।
আসফদনকাযীয স্বাক্ষয
আসফদনকাযীয নাভ
তাশযখ
.

দ

www.doict.gov.bd এ

পদক

২০২২ এ

2

প

দ ক

।

শখ যাসর দক ....... আসফদন পযভ (শফজ্ঞান  প্রযুশি)
(ব্যশিগত আসফদন)

ছশফ
১। উসযাগ/প্রকল্প/ধাযণা/অফদান/অন্যান্য এয শসযানাভ:

২। আসফদসনয শমৌশিকতাাঃ (অনশধক ৫০০ ব্দ)

৩।

পদক প

৩.১. দ

ক. পদক

ক ?( ক দ )

(ক)

...……… . পদ ক

≥

( )

≥

…………………. …………...

৪। ব্যশি ম্পশকিত তথ্য:
৪.১.নাভাঃ …………………………………………………………………………..
৪.২. শাাঃ …………………..৪.৩. জন্ তাশযখ (জন্ শনফন্ধন নম্বয):………………………......
৪.৪. শেণী (অধ্যয়নযত সর):…………… …………৪.৫ শযার নম্বযাঃ………………………….
৪.৬. শক্ষা প্রশতষ্ঠাসনয নাভ  ঠিকানা (EIIN নম্বয):…..………………………………………
৪.৭. শক্ষাগত শমাগ্যতা (সফ িাচ্চ): …………………………………………………………..
৪.৮. শপান (মশদ থাসক): …………………………………………………………………
শভাফাইর নম্বযাঃ …………………………………………………………………...
ইসভইরাঃ ……………………………………………………………………….
৪.৯. স্থায়ী ঠিকানাাঃ……………………………………………………………………..
………………………………….…...………………………………………
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৪.১০. ফতিভান ঠিকানাাঃ ……………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………….
৫। প্রভাণকমূসয তাশরকাাঃ (প্রসয়াজসন ংযুশি প্রদান করুন অথফা শরংক যফযা করুন)
ক

পক

/

ক
ক ?

৫.১

আঞ্চশরক/ জাতীয়/ আন্তজিাশতক ম িাসয় শফজ্ঞান  প্রযুশি
ংশিষ্ট প্রশতসমাশগতায পুযস্কায/পরাপর

i.
ii.
iii.

/

আঞ্চশরক
জাতীয়
আন্তজিাশতক

৫.২

শফজ্ঞান  প্রযুশি ংশিষ্ট ব্যশিগত দক্ষতায প্রভাণ, শযকর্ ি, শযসার্ ি ইতযাশদ

৫.৩

প্রাথী শকন শনসজসক এই পুযস্কাসযয জন্য শফসফচয ফসর ভসন কসযন (অনশধক ৫০০ ব্দ)

৫.৪

শক্ষা প্রশতষ্ঠান প্রধাসনয সুাশযত্র। সুাশয প্রদাসনয শক্ষসত্র শনম্নশরশখত শফলয়গুসরা
শফসফচনায় শনয়া শমসত াসযাঃ
-প্রাথী ইন্পট্রাক্টয ফা অশববাফসকয তত্ত্বাফধান (সুাযশবন) ছাড়া শনজ শথসক কতটুকু
শফজ্ঞান/প্রযুশি শফলসয় দক্ষ
-প্রাথীয শফজ্ঞান/প্রযুশি শনসয় আগ্র, প্রসচষ্টা, অধ্যফায়
-ইতযাশদ প্রাশিক শফলয়মূ

৫.৫

শনজ শক্ষা প্রশতষ্ঠান, শফার্ ি যীক্ষা ফা অন্য শকাসনা গুরুত্বপূণ ি মূল্যায়সনয পরাপর

৫.৬

গত ০৩ ফছসয শেণীকসক্ষ উশস্থশতয ায

৫.৭

উদ্ভাফনটয সৃজনীরতায শদক (অনন্য বফশষ্টযমূ) (ফণ িনা অনশধক ৫০০ ব্দ)

উসয প্রদি তথ্য-উাি এফং ংযুি কাগজত্র আভায জানাভসত ঠিক। যফতীসত শকাসনা ব্যতযয় শযরশক্ষত সর আসফদনত্র
ফাশতর ফসর গণ্য সফ।
আসফদনকাযীয স্বাক্ষয
আসফদনকাযীয নাভ
তাশযখ

.
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দ ক

।

শখ যাসর দক ....... আসফদন পযভ (ক্রীড়া)
(ব্যশিগত আসফদন)

ছশফ
১। উসযাগ/প্রকল্প/ধাযণা/অফদান/অন্যান্য এয শসযানাভ:

২। আসফদসনয শমৌশিকতাাঃ (অনশধক ৫০০ ব্দ)

৩।

পদক প

৩.১. দ

ক. পদক

ক ?( ক দ )

(ক)

...……… . পদ ক

≥

( )

≥

…………………. …………...

৪। ব্যশি ম্পশকিত তথ্য:
৪.১.নাভাঃ …………………………………………………………………………..
৪.২. শাাঃ …………………..৪.৩. জন্ তাশযখ (জন্ শনফন্ধন নম্বয):………………………......
৪.৪. শেণী (অধ্যয়নযত সর):…………… …………৪.৫ শযার নম্বযাঃ………………………….
৪.৬. শক্ষা প্রশতষ্ঠাসনয নাভ  ঠিকানা (EIIN নম্বয):…..………………………………………
৪.৭. শক্ষাগত শমাগ্যতা (সফ িাচ্চ): …………………………………………………………..
৪.৮. শপান (মশদ থাসক): …………………………………………………………………
শভাফাইর নম্বযাঃ …………………………………………………………………...
ইসভইরাঃ ……………………………………………………………………….
৪.৯. স্থায়ী ঠিকানাাঃ……………………………………………………………………..
………………………………….…...………………………………………
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৪.১০. ফতিভান ঠিকানাাঃ ……………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………….
৫। প্রভাণকমূসয তাশরকাাঃ (প্রসয়াজসন ংযুশি প্রদান করুন অথফা শরংক যফযা করুন)
ক

পক

/

ক
ক ?

৫.১

আঞ্চশরক/জাতীয়/আন্তজিাশতক ম িাসয় প্রাপ্ত পুযস্কাসযয
(ব্যশিগত/দরীয়) ংখ্যা

i.
ii.
iii.

/

আঞ্চশরক
জাতীয়
আন্তজিাশতক

৫.২

ক্রীড়ায উন্নয়সন আঞ্চশরক/জাতীয়/আন্তজিাশতক শক্ষসত্র দসক্ষ/কাম িক্রভ/অফদান (শমভনাঃ
প্রশক্ষসণ ায়তা, ক্রীড়া ংশিষ্ট উসযাগ গ্রণ ফা আসয়াজন ইতযাশদ)

৫.৩

ফাংরাসদসয শকাসনা ঐশতযফাী শখরায় ংশিষ্ট শকনা? শমভনাঃ শনৌকা ফাইচ, কাফাশর্, ফেভ
শনসক্ষ ইতযাশদ (প্রভাণক)

৫.৪

ংশিষ্ট কতৃিক্ষ (শমভনাঃ শজরা/উসজরা ম িাসয় যকাযী ফা স্বীকৃত ক্রীড়া ংস্থা) সত
সুাশযত্র। সুাশয প্রদাসনয শক্ষসত্র শনম্নশরশখত শফলয়গুসরা শফসফচনায় শনয়া শমসত াসযাঃ
-প্রাথী ইন্পট্রাক্টয ফা শকাসচয তত্ত্বাফধান (সুাযশবন) ছাড়া শনজ শথসক ক্রীড়া শফলসয়
কতটুকু দক্ষ
-প্রাথীয ক্রীড়া শনসয় আগ্র, প্রসচষ্টা, অধ্যফায়
-ইতযাশদ প্রাশিক শফলয়মূ

৫.৫

াঠ্যক্রভ ফশর্ভিত কাম িক্রভ (প্রভাণক)

৫.৬

শনজ শক্ষা প্রশতষ্ঠান, শফার্ ি যীক্ষা ফা অন্য শকাসনা গুরুত্বপূণ ি মূল্যায়সনয পরাপর

উসয প্রদি তথ্য-উাি এফং ংযুি কাগজত্র আভায জানাভসত ঠিক। যফতীসত শকাসনা ব্যতযয় শযরশক্ষত সর আসফদনত্র
ফাশতর ফসর গণ্য সফ।
আসফদনকাযীয স্বাক্ষয
আসফদনকাযীয নাভ
তাশযখ
.
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প
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।

শখ যাসর দক ....... আসফদন পযভ (

শফসল চাশদা ম্পন্ন শশু-শকসায)

(ব্যশিগত আসফদন)

ছশফ
১। উসযাগ/প্রকল্প/ধাযণা/অফদান/অন্যান্য এয শসযানাভ:

২। আসফদসনয শমৌশিকতাাঃ (অনশধক ৫০০ ব্দ)

৩।

পদক প

৩.১. দ

ক. পদক

ক ?( ক দ )

(ক)

...……… . পদ ক

≥

( )

≥

…………………. …………...

৪। ব্যশি ম্পশকিত তথ্য:
৪.১.নাভাঃ …………………………………………………………………………..
৪.২. শাাঃ …………………..৪.৩. জন্ তাশযখ (জন্ শনফন্ধন নম্বয):………………………......
৪.৪. শেণী (অধ্যয়নযত সর):…………… …………৪.৫ শযার নম্বযাঃ………………………….
৪.৬. শক্ষা প্রশতষ্ঠাসনয নাভ  ঠিকানা (EIIN নম্বয):…..………………………………………
৪.৭. শক্ষাগত শমাগ্যতা (সফ িাচ্চ): …………………………………………………………..
৪.৮. শপান (মশদ থাসক): …………………………………………………………………
শভাফাইর নম্বযাঃ …………………………………………………………………...
ইসভই

……………………………………………………………………….

৪.৯. স্থায়ী ঠিকানাাঃ……………………………………………………………………..
………………………………….…...………………………………………
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৪.১০. ফতিভান ঠিকানাাঃ ……………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………….
৫। প্রভাণকমূসয তাশরকাাঃ (প্রসয়াজসন ংযুশি প্রদান করুন অথফা শরংক যফযা করুন)
ক

পক

/

ক
ক ?

৫.১

আনুষ্ঠাশনক/অনানুষ্ঠাশনক শক্ষা কাম িক্রসভয পরাপর

৫.২

াঠ্যক্রভ ফশর্ভিত কাম িক্রসভ াযদীতা শমভনাঃ াংস্কৃশতক কভিকাে, ক্রীড়া ইতযাশদ
(প্রভাণক)

৫.৩

শক্ষা কাম িক্রসভ শনয়শভত উশস্থশতয ায

৫.৪

শক্ষা প্রশতষ্ঠান অথফা ভাসজয শকাসনা ইশতফাচক কাসজ র্ভশভকা

৫.৫

সৃজনীর কভিকাে (প্রভাণক)

/

উসয প্রদি তথ্য-উাি এফং ংযুি কাগজত্র আভায জানাভসত ঠিক। যফতীসত শকাসনা ব্যতযয় শযরশক্ষত সর আসফদনত্র
ফাশতর ফসর গণ্য সফ।

আসফদনকাযীয স্বাক্ষয
আসফদনকাযীয নাভ
তাশযখ

.

দ

www.doict.gov.bd এ

পদক

২০২২ এ
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প

দ ক

।

শখ যাসর দক ....... আসফদন পযভ (শল্পকরা  ংস্কৃশত)
(ব্যশিগত আসফদন)

ছশফ
১। উসযাগ/প্রকল্প/ধাযণা/অফদান/অন্যান্য এয শসযানাভ:

২। আসফদসনয শমৌশিকতাাঃ (অনশধক ৫০০ ব্দ)

৩।

পদক প

৩.১. দ

ক. পদক

ক ?( ক দ )

(ক)

...……… . পদ ক

≥

( )

≥

…………………. …………...

৪। ব্যশি ম্পশকিত তথ্য:
৪.১.নাভাঃ …………………………………………………………………………..
৪.২. শাাঃ …………………..৪.৩. জন্ তাশযখ (জন্ শনফন্ধন নম্বয):…………………………..
৪.৪. শেণী (অধ্যয়নযত সর):…………… …………৪.৫ শযার নম্বযাঃ………………………….
৪.৬. শক্ষা প্রশতষ্ঠাসনয নাভ  ঠিকানা (EIIN নম্বয):…..………………………………………
৪.৭. শক্ষাগত শমাগ্যতা (সফ িাচ্চ): …………………………………………………………..
৪.৮. শপান (মশদ থাসক): …………………………………………………………………
শভাফাইর নম্বযাঃ …………………………………………………………………...
ইসভইরাঃ ……………………………………………………………………….
৪.৯. স্থায়ী ঠিকানাাঃ……………………………………………………………………..
………………………………….…...………………………………………
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৪.১০. ফতিভান ঠিকানাাঃ ……………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………….
৫। প্রভাণকমূসয তাশরকাাঃ (প্রসয়াজসন ংযুশি প্রদান করুন অথফা শরংক যফযা করুন)
ক

পক

/

ক
ক ?

৫.১

আঞ্চশরক/ জাতীয়/ আন্তজিাশতক ম িাসয় শল্পকরা  ংস্কৃশত
ংশিষ্ট পুযস্কায/প্রশতসমাশগতায পরাপর

i.
ii.
iii.

/

আঞ্চশরক
জাতীয়
আন্তজিাশতক

৫.২

সৃজনীর প্রফন্ধ যচনা/কশফতা যচনা/ভসঞ্চ উস্থান/াংস্কৃশতক কভিকাে/নৃতযকরা/শল্পকরা
 অন্যান্য এয অশবজ্ঞতা (প্রভাণক)

৫.৩

ংশিষ্ট কতৃিক্ষ (শমভনাঃ শজরা ফা উসজরা ম িাসয়য শল্পকরা  ংস্কৃশত শফলয়ক স্বীকৃত
একাসর্শভ/প্রশতষ্ঠান/ংগঠন) সত সুাশযত্র। সুাশয প্রদাসনয শক্ষসত্র শনম্নশরশখত
শফলয়গুসরা শফসফচনায় শনয়া শমসত াসযাঃ
-প্রাথী ইন্পট্রাক্টয ফা প্রশক্ষসকয তত্ত্বাফধান (সুাযশবন) ছাড়া শনজ শথসক ংশিষ্ট শফলসয়
(শল্পকরা  ংস্কৃশত) কতটুকু দক্ষ
-ংশিষ্ট শফলয় শনসয় প্রাথীয আগ্র, প্রসচষ্টা, অধ্যফায়
-ইতযাশদ প্রাশিক শফলয়মূ

৫.৪

শনজ শক্ষা প্রশতষ্ঠান, শফার্ ি যীক্ষা ফা অন্য শকাসনা গুরুত্বপূণ ি মূল্যায়সনয পরাপর

৫.৫

গত ০৩ ফছসয শেণীকসক্ষ উশস্থশতয ায

উসয প্রদি তথ্য-উাি এফং ংযুি কাগজত্র আভায জানাভসত ঠিক। যফতীসত শকাসনা ব্যতযয় শযরশক্ষত সর আসফদনত্র
ফাশতর ফসর গণ্য সফ।
আসফদনকাযীয স্বাক্ষয
আসফদনকাযীয নাভ
তাশযখ

.

দ

www.doict.gov.bd এ

পদক

২০২২ এ
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প

দ ক

।

শখ যাসর দক ....... আসফদন পযভ (ক্ষুসদ শপ্রাগ্রাভায)
(ব্যশিগত আসফদন)

ছশফ
১। উসযাগ/প্রকল্প/ধাযণা/অফদান/অন্যান্য এয শসযানাভ:

২। আসফদসনয শমৌশিকতাাঃ (অনশধক ৫০০ ব্দ)

৩।

পদক প

৩.১. দ

ক. পদক

ক ?( ক দ )

(ক)

...……… . পদ ক

≥

( )

≥

…………………. …………...

৪। ব্যশি ম্পশকিত তথ্য:
৪.১.নাভাঃ …………………………………………………………………………..
৪.২. শাাঃ …………………..৪.৩. জন্ তাশযখ (জন্ শনফন্ধন নম্বয):…………………………..
৪.৪. শেণী (অধ্যয়নযত সর):…………… …………৪.৫ শযার নম্বযাঃ………………………….
৪.৬. শক্ষা প্রশতষ্ঠাসনয নাভ  ঠিকানা (EIIN নম্বয):…..………………………………………
৪.৭. শক্ষাগত শমাগ্যতা (সফ িাচ্চ): …………………………………………………………..
৪.৮. শপান (মশদ থাসক): …………………………………………………………………
শভাফাইর নম্বযাঃ …………………………………………………………………...
ইসভইরাঃ ……………………………………………………………………….
৪.৯. স্থায়ী ঠিকানাাঃ……………………………………………………………………..
………………………………….…...………………………………………
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৪.১০. ফতিভান ঠিকানাাঃ ……………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………….
৫। প্রভাণকমূসয তাশরকাাঃ (প্রসয়াজসন ংযুশি প্রদান করুন অথফা শরংক যফযা করুন)
ক

পক

/

ক
ক ?

৫.১

আঞ্চশরক/জাতীয়/আন্তজিাশতক ম িাসয় শপ্রাগ্রাশভং ংশিষ্ট
পুযস্কায/প্রশতসমাশগতায পরাপর

i.
ii.
iii.

/

আঞ্চশরক
জাতীয়
আন্তজিাশতক

৫.২

শপ্রাগ্রাশভং ংশিষ্ট ব্যশিগত দক্ষতা, শমভনাঃ শফশবন্ন শপ্রাগ্রাশভং প্ল্যার্পসভি ভাধান কযা
ভস্যায ংখ্যা, অনরাইসন থাকা শকার্/প্রসজক্ট শযসাশজর্শয (শমভনাঃ Git), ম্যাথ
/অযানারাইটকযার শস্কসরয প্রভাণ ইতযাশদ।

৫.৩

প্রাথী শকন ভসন কসযন শম শতশন এই পুযস্কাসযয জন্য উযুি (অনশধক ৫০০ ব্দ)

৫.৪

শট কসিাসযসনয শক্ষসত্র শপ্রাগ্রাভায (সজরা আইশট অশপায) কতৃিক প্রসদয়  শজরা
প্রাক কতৃিক পযয়ার্ িকৃত এফং উসজরায শক্ষসত্র কাযী শপ্রাগ্রাভায (উসজরা
আইশট অশপায) কতৃিক প্রসদয়  উসজরা শনফ িাী অশপায কতৃিক পযয়ার্ িকৃত
সুাশযত্র। সুাশয প্রদাসনয শক্ষসত্র শনম্নশরশখত শফলয়গুসরা শফসফচনায় শনয়া শমসত াসযাঃ
-প্রাথী ইন্পট্রাক্টয ফা শকাসচয তত্ত্বাফধান (সুাযশবন) ছাড়া শনজ শথসক শপ্রাগ্রাশভং শফলসয়
কতটুকু দক্ষ
-শপ্রাগ্রাশভং শনসয় প্রাথীয আগ্র, প্রসচষ্টা, অধ্যফায়
-ইতযাশদ প্রাশিক শফলয়মূ

৫.৫

শনজ শক্ষা প্রশতষ্ঠান, শফার্ ি যীক্ষা ফা অন্য শকাসনা গুরুত্বপূণ ি মূল্যায়সনয পরাপর

৫.৬

গত ০৩ ফছসয শেণীকসক্ষ উশস্থশতয ায

উসয প্রদি তথ্য-উাি এফং ংযুি কাগজত্র আভায জানাভসত ঠিক। যফতীসত শকাসনা ব্যতযয় শযরশক্ষত সর আসফদনত্র
ফাশতর ফসর গণ্য সফ।
আসফদনকাযীয স্বাক্ষয
আসফদনকাযীয নাভ
তাশযখ
.

দ

www.doict.gov.bd এ

পদক

২০২২ এ
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প

দ ক

।

শখ যাসর দক ....... আসফদন পযভ (ক্ষুসদ উদ্ভাফক)
(ব্যশিগত আসফদন)

ছশফ
১। উসযাগ/প্রকল্প/ধাযণা/অফদান/অন্যান্য এয শসযানাভ:

২। আসফদসনয শমৌশিকতাাঃ (অনশধক ৫০০ ব্দ)

৩।

পদক প

৩.১. দ

ক. পদক

ক ?( ক দ )

(ক)

...……… . পদ ক

≥

( )

≥

…………………. …………...

৪। ব্যশি ম্পশকিত তথ্য:
৪.১.নাভাঃ …………………………………………………………………………..
৪.২. শাাঃ …………………..৪.৩. জন্ তাশযখ (জন্ শনফন্ধন নম্বয):…………………………..
৪.৪. শেণী (অধ্যয়নযত সর):…………… …………৪.৫ শযার নম্বযাঃ………………………….
৪.৬. শক্ষা প্রশতষ্ঠাসনয নাভ  ঠিকানা (EIIN নম্বয):…..………………………………………
৪.৭. শক্ষাগত শমাগ্যতা (সফ িাচ্চ): …………………………………………………………..
৪.৮. শপান (মশদ থাসক): …………………………………………………………………
শভাফাইর নম্বযাঃ …………………………………………………………………...
ইসভইরাঃ ……………………………………………………………………….
৪.৯. স্থায়ী ঠিকানাাঃ……………………………………………………………………..
………………………………….…...………………………………………
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৪.১০. ফতিভান ঠিকানাাঃ ……………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………….
৫। প্রভাণকমূসয তাশরকাাঃ (প্রসয়াজসন ংযুশি প্রদান করুন অথফা শরংক যফযা করুন)
ক

পক

/

ক
ক ?

৫.১

উদ্ভাফনটয সৃজনীরতায শদক (অনন্য বফশষ্টযমূ) (ফণ িনা অনশধক ৫০০ ব্দ)

৫.২

উদ্ভাফনটয ম্ভাব্য আশথ িক মূল্যভান (ফণ িনা অনশধক ৫০০ ব্দ)

৫.৩

উদ্ভাফনটয ভাধ্যসভ শকান শফযভান ভস্যা ভাধাসন র্ভশভকা (ফণ িনা অনশধক ৫০০ ব্দ)

৫.৪

উদ্ভাফনট শর্কই এফং শযশপ্ল্সকফর শকনা? (ফণ িনা অনশধক ৫০০ ব্দ)

৫.৫

ফাংরাসদসয ভাজ ব্যফস্থায াসথ াভঞ্জস্যপূণ িতা (ফণ িনা অনশধক ৫০০ ব্দ)

৫.৬

উদ্ভাফনটয উস্থানা

৫.৭

প্রাথী শকন ভসন কসযন শম শতশন এই পুযস্কাসযয জন্য উযুি (অনশধক ৫০০ ব্দ)

৫.৮

শট কসিাসযসনয শক্ষসত্র শপ্রাগ্রাভায (সজরা আইশট অশপায) কতৃিক প্রসদয়  শজরা
প্রাক কতৃিক পযয়ার্ িকৃত এফং উসজরায শক্ষসত্র কাযী শপ্রাগ্রাভায (উসজরা আইশট
অশপায) কতৃিক প্রসদয়  উসজরা শনফ িাী অশপায কতৃিক পযয়ার্ িকৃত সুাশযত্র।
সুাশয প্রদাসনয শক্ষসত্র শনম্নশরশখত শফলয়গুসরা শফসফচনায় শনয়া শমসত াসযাঃ
-প্রাথী ইন্পট্রাক্টয ফা অশববাফসকয তত্ত্বাফধান (সুাযশবন) ছাড়া শনজ শথসক উদ্ভাফসন
কতটুকু দক্ষ
-প্রাথীয উদ্ভাফন শনসয় আগ্র, প্রসচষ্টা, অধ্যফায়
-ইতযাশদ প্রাশিক শফলয়মূ

৫.৯

গত ০৩ ফছসয শেণীকসক্ষ উশস্থশতয ায

/

উসয প্রদি তথ্য-উাি এফং ংযুি কাগজত্র আভায জানাভসত ঠিক। যফতীসত শকাসনা ব্যতযয় শযরশক্ষত সর আসফদনত্র
ফাশতর ফসর গণ্য সফ।
আসফদনকাযীয স্বাক্ষয
আসফদনকাযীয নাভ
তাশযখ
.

দ

www.doict.gov.bd এ

পদক

২০২২ এ
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প

দ ক

।

শখ যাসর দক ....... আসফদন পযভ (ক্ষুসদ শরখক)
(ব্যশিগত আসফদন)

ছশফ
১। উসযাগ/প্রকল্প/ধাযণা/অফদান/অন্যান্য এয শসযানাভ:

২। আসফদসনয শমৌশিকতাাঃ (অনশধক ৫০০ ব্দ)

৩।

পদক প

৩.১. দ

ক. পদক

ক ?( ক দ )

(ক)

...……… . পদ ক

≥

( )

≥

…………………. …………...

৪। ব্যশি ম্পশকিত তথ্য:
৪.১.নাভাঃ …………………………………………………………………………..
৪.২. শাাঃ …………………..৪.৩. জন্ তাশযখ (জন্ শনফন্ধন নম্বয):…………………………..
৪.৪. শেণী (অধ্যয়নযত সর):…………… …………৪.৫ শযার নম্বযাঃ………………………….
৪.৬. শক্ষা প্রশতষ্ঠাসনয নাভ  ঠিকানা (EIIN নম্বয):…..………………………………………
৪.৭. শক্ষাগত শমাগ্যতা (সফ িাচ্চ): …………………………………………………………..
৪.৮. শপান (মশদ থাসক): …………………………………………………………………
শভাফাইর নম্বযাঃ …………………………………………………………………...
ইসভইরাঃ ……………………………………………………………………….
৪.৯. স্থায়ী ঠিকানাাঃ……………………………………………………………………..
………………………………….…...………………………………………
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৪.১০. ফতিভান ঠিকানাাঃ ……………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………….
৫। প্রভাণকমূসয তাশরকাাঃ (প্রসয়াজসন ংযুশি প্রদান করুন অথফা শরংক যফযা করুন)
ক

পক

/

ক
ক ?

৫.১

শরশখত প্রকানায ংখ্যা  ফণ িনা (জাতীয়/ আন্তজিাশতক শত্রকা, ফই/ম্যাগাশজন)

৫.২

জাতীয়  আন্তজিাশতক ম িাসয় প্রাপ্ত পুযস্কাসযয
ংখ্যা এফং ফণ িনা

/

জাতীয়
আন্তজিাশতক

৫.৩

জাতীয় ও আন্তজিাশতক ম িাসয় শর্শজর্ার শভশর্য়ায় জাতীয়
প্রকানায ংখ্যা
আন্তজিাশতক

৫.৪

শনজ শক্ষা প্রশতষ্ঠান, শফার্ ি যীক্ষা ফা অন্য শকাসনা গুরুত্বপূণ ি মূল্যায়সনয পরাপর

৫.৫

গত ০৩ ফছসয শেণীকসক্ষ উশস্থশতয ায

উসয প্রদি তথ্য-উাি এফং ংযুি কাগজত্র আভায জানাভসত ঠিক। যফতীসত শকাসনা ব্যতযয় শযরশক্ষত সর আসফদনত্র
ফাশতর ফসর গণ্য সফ।

আসফদনকাযীয স্বাক্ষয
আসফদনকাযীয নাভ
তাশযখ

.

দ

www.doict.gov.bd এ

পদক

২০২২ এ
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প

দ ক

।

শখ যাসর দক ....... আসফদন পযভ (শর্শজর্ার স্কুর)
(প্রাশতষ্ঠাশনক আসফদন)

ছশফ
১। উসযাগ/প্রকল্প/ধাযণা/অফদান এয শসযানাভাঃ

২। আসফদসনয শমৌশিকতাাঃ (অনশধক ৫০০ ব্দ)

৩।

পদক প

৩.১. দ

ক. পদক

ক ?( ক দ )

(ক)

...……… . পদ ক

≥

( )

≥

…………………. …………...

৪। প্রশতষ্ঠান ম্পশকিত তথ্যাঃ

৪.১ প্রতিষ্ঠানের োম (EIIN েম্বরসহ):.............................................................................................
৪.২ ঠিকাোাঃ...............................................................................................................................
৪.৩ প্রতিষ্ঠানের ওনেবসাইটাঃ...........................................................................................................
৫। প্রশতষ্ঠাসনয সক্ষ আসফদনকাযীয (প্রশতষ্ঠান প্রধান) তথ্য:
৫.১. নাভাঃ ………………………………………………………………………….
৫.২. শাাঃ …………………………………………………………………………
৫.৩. দশফাঃ ………………………………………………………………………...
৫.৪. শক্ষাগত শমাগ্যতা (সফ িাচ্চ): …………………………………………………………..
৫.৫. শপান (দাপ্তশযক): ………………………………………………………………….
আফাশকাঃ ……………………………………………………………………..
পযাক্স নম্বযাঃ ……………………………………………………………………
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শভাফাইর নম্বযাঃ ………………………………………………………………….
ইসভইরাঃ ……………………………………………………………………..
৫.৬. স্থায়ী ঠিকানাাঃ ..………………………………………………………………….
..…………………………………………………………………………….
৫.৭. ফতিভান ঠিকানাাঃ………...………………………………………………………..
..…………………………………………………………………………….
৬। প্রভাণকমূাঃ (প্রসয়াজসন ংযুশি প্রদান করুন অথফা শরংক যফযা করুন)
ক

পক

/

ক
ক ?
/

৬.১

স্কুসর শফযভান শক্ষাথী  শর্শজর্ার
শযসা ি, শমভনাঃ শক্ষাথী/
কশম্পউর্ায, ইন্টাযসনর্ ব্যােউইথ,
ভাশিশভশর্য়া প্রসজক্টয/ক্লা,
শপ্রন্টায, সয়ফকযাভ ইতযাশদ।

স্কুসরয ফ িসভার্ শক্ষাথীয ংখ্যা

( ক

কতট শেণীকসক্ষয জন্য গসড় একট কসয
ভাশিশভশর্য়া প্রসজক্টয ফা ভজাতীয় শর্শজর্ার
প্রযুশি ব্যফায সয় থাসক

ক

ক)

প্রশতজন শক্ষাথী প্তাস গসড় কত ঘণ্টা শর্শজর্ার
শযসা ি (শমভনাঃ কশম্পউর্ায, ইন্টাযসনর্) ব্যফায
কসয

শর্শজর্ার শযসা ি মূ যক্ষণাসফক্ষসণয জন্য গৃীত
কাম িক্রভ  শনসয়াশজত শরাসকয ংখ্যা (শমভনাঃ ল্যাফ
অযাসর্সেন্ট )
ফছসয গসড় কতফায াইফায শনযািামূরক প্রশক্ষণ,
কভিসূশচ ও সচতনতামূরক কাম িক্রভ গ্রণ কযা
সয়সছ
ফছসয শপ্রাগ্রাশভং/আইট/শর্শজর্ার প্রযুশি শফলয়ক
গসড় কতগুসরা প্রশতসমাশগতায আসয়াজন কযা সয়সছ
৬.২

প্রশতষ্ঠানটয ারনাগাদকৃত শনজস্ব সয়ফাইর্ যসয়সছ শকনা? (প্রভাণক)

৬.৩

স্কুর শযচারনায় শর্শজর্ার প্রযুশিয ব্যফায

৬.৪

আইশট জ্ঞান ম্পন্ন শক্ষসকয ংখ্যা (প্রভাণক)

৬.৫

াঠদাসনয শক্ষসত্র ব্যফহৃত শর্শজর্ার কনসর্সন্টয ংখ্যা
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৬.৬

স্কুর কতৃিক্ষ শকন ভসন কসযন শম তাসদয স্কুরট একট শর্শজর্ার স্কুর (অনশধক ৫০০ ব্দ)

৬.৭

স্কুসরয শক্ষাথী ফা শক্ষক কতৃিক শর্শজর্ার কাম িক্রসভয জন্য স্বীকৃশত ফা অজিন

৬.৮

শট কসিাসযসনয শক্ষসত্র শপ্রাগ্রাভায (সজরা আইশট অশপায) কতৃিক প্রসদয়  শজরা
প্রাক কতৃিক পযয়ার্ িকৃত এফং উসজরায শক্ষসত্র কাযী শপ্রাগ্রাভায (উসজরা
আইশট অশপায) কতৃিক প্রসদয়  উসজরা শনফ িাী অশপায কতৃিক পযয়ার্ িকৃত
সুাশযত্র। সুাশয প্রদাসনয শক্ষসত্র শনম্নশরশখত শফলয়গুসরা শফসফচনায় শনয়া শমসত াসযাঃ
-প্রশতজন শক্ষাথী প্তাস গসড় কত ঘণ্টা শর্শজর্ার শযসা ি (শমভনাঃ কশম্পউর্ায,
ইন্টাযসনর্) ব্যফায কসয
-কতট শেণীকসক্ষয জন্য গসড় অন্তত একট কসয ভাশিশভশর্য়া প্রসজক্টয ফা ভজাতীয়
শর্শজর্ার প্রযুশি ব্যফায সয় থাসক
- কতট াইফায শনযািামূরক প্রশক্ষণ, কভিসূশচ, সচতনতামূরক কাম িক্রভ গ্রণ কযা
সয়সছ
-ফছসয শপ্রাগ্রাশভং/আইট/শর্শজর্ার প্রযুশি শফলয়ক গসড় কতগুসরা প্রশতসমাশগতায
আসয়াজন কযা সয়সছ
-আইট ক্লাফ, শপ্রাগ্রাশভং ক্লাফ, শর্শজর্ার ক্লাফ আসছ শকনা

উসয প্রদি তথ্য-উাি এফং ংযুি কাগজত্র আভায জানাভসত ঠিক। যফতীসত শকাসনা ব্যতযয় শযরশক্ষত সর আসফদনত্র
ফাশতর ফসর গণ্য সফ।
আসফদনকাযীয স্বাক্ষয
আসফদনকাযীয নাভ (প্রশতষ্ঠাসনয সক্ষ)
তাশযখ

.

দ

www.doict.gov.bd এ

পদক

২০২২ এ
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প

দ ক

।

শখ যাসর দক ....... আসফদন পযভ (শর্শজর্ার এশক্সসরন্প)
(প্রাশতষ্ঠাশনক আসফদন)

ছশফ
১। উসযাগ/প্রকল্প/ধাযণা/অফদান এয শসযানাভাঃ
২। আসফদসনয শমৌশিকতাাঃ (অনশধক ৫০০ ব্দ)

৩।

পদক প

৩.১. দ

ক. পদক

ক ?( ক দ )

(ক)

...……… . পদ ক

≥

( )

≥

…………………. …………...

৪। প্রশতষ্ঠান ম্পশকিত তথ্যাঃ

৪.১ প্রতিষ্ঠানের োম (EIIN েম্বরসহ):..............................................................................................
৪.২ ঠিকাোাঃ...............................................................................................................................
৪.৩ প্রতিষ্ঠানের ওনেবসাইটাঃ...........................................................................................................
৫। প্রশতষ্ঠাসনয সক্ষ আসফদনকাযীয (প্রশতষ্ঠান প্রধান) তথ্য:
৫.১. নাভাঃ ………………………………………………………………………….
৫.২. শাাঃ …………………………………………………………………………
৫.৩. দশফাঃ ………………………………………………………………………...
৫.৪. শক্ষাগত শমাগ্যতা (সফ িাচ্চ): …………………………………………………………..
৫.৫. শপান (দাপ্তশযক): ………………………………………………………………….
আফাশকাঃ ……………………………………………………………………..
পযাক্স নম্বযাঃ ……………………………………………………………………
শভাফাইর নম্বযাঃ ………………………………………………………………….
ইসভইরাঃ ……………………………………………………………………..
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৫.৬. স্থায়ী ঠিকানাাঃ ..………………………………………………………………….
..…………………………………………………………………………….
৫.৭. ফতিভান ঠিকানাাঃ………...………………………………………………………..
..…………………………………………………………………………….
৬। প্রভাণকমূাঃ (প্রসয়াজসন ংযুশি প্রদান করুন অথফা শরংক যফযা করুন)
ক

পক

/

ক
ক ?

৬.১

শর্শজর্ার প্রযুশি ব্যফায কসয বতশয কযা ণ্য ফা শফায উকাশযতা  কাম িকাশযতা
(শর্সভা)

৬.২

ণ্য/শফায ইসনাসবন ফা উদ্ভাফনী শদক (ফণ িনা অনশধক ৫০০ ব্দ)

৬.৩

ণ্য ফা শফা গ্রীতায র্ার্া ব্যফস্থানা। শমভনাঃ শগানীয়তা (প্রাইসবশ) যক্ষা কযা,
র্ার্াসর্ অশধকতয শফ লণ ফা গসফলণায জন্য উন্ুি  উযুি (শমভনাঃ ঠিক পযম্যার্,
এশআই ইতযাশদ) যাখা

৬.৪

আসফদনকাযী প্রশতষ্ঠান শকন ভসন কসয শম
৫০০ ব্দ)

৬.৫

ণ্য/শফায প্রবাফ ফা ব্যশপ্ত (শমভনাঃ একট শনশদ িষ্ট এশযয়া ফা শগাত্র, নাশক াযাসদ )

৬.৬

উকাযসবাগীয ংখ্যা (প্রভাণক)

৬.৭

উদ্ভাফনট শর্কই এফং শযশপ্ল্সকফর শকনা? (ফণ িনা অনশধক ৫০০ ব্দ)

৬.৮

জাতীয় এফং আন্তজিাশতক ম িাসয় স্বীকৃশত যসয়সছ শকনা? (প্রভাণক ফণ িনা) (অনশধক ৫০০
ব্দ)

/

পুযস্কাসযয জন্য উযুি (অনশধক

উসয প্রদি তথ্য-উাি এফং ংযুি কাগজত্র আভায জানাভসত ঠিক। যফতীসত শকাসনা ব্যতযয় শযরশক্ষত সর আসফদনত্র
ফাশতর ফসর গণ্য সফ।
আসফদনকাযীয স্বাক্ষয
আসফদনকাযীয নাভ (প্রশতষ্ঠাসনয সক্ষ)
তাশযখ
.
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