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ক্তবষয়ঃ ‘যশখ রাদসল পেক ২০২২’ এর জন্য আবেদন আহ্বান। 

        স্বাধীনতার মহান স্থপরত, যারতর রপতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুরযবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফরযলাতুবেছা মুরযবের করনষ্ঠ পুত্র যশখ 

রাদসদলর অমর স্মৃক্তত ক্তশক্ষার্থী এবাং ক্তশশু-ক্তকদশারদের মদে জাগ্রত রাখার লদক্ষে মক্তন্ত্রপক্তরষে ক্তবভাগ ১৮ অদটাবর যশখ রাদসদলর 

জন্মক্তেনদক ‘যশখ রাদসল ক্তেবস’ ক্তিদসদব য াষণা কদরদে। এরই যপ্রক্তক্ষদত আগামী ১৮ অদটাবর ২০২২ যেশব্যাপী ‘যশখ রাদসল ক্তেবস’ 

পাক্তলত িদব। উি ক্তেবস উপলদক্ষে অনূর্ধ্ব ১৮ বের বয়সী োংলাবদেী রেশু-রকবোর এেং সংরিষ্ট প্ররতষ্ঠানসমূহবক উৎসাহ ও উদ্দীপনা 

শ াগাবনা এেং স্বীকৃরত প্রদাবনর লবযৈ জাতীয় প বাদয় রেরিে কৈাটাগররবত ‘শেখ রাবসল পদক ২০২২’ প্রদান করার যন্য অনলাইবন 

আবেদনপত্র আহ্বান করা  াবে। আবেদন দারখল,  াচাই-োছাই, মূল্যায়ন ও শ াষণার তফরসল রনম্নরূপঃ 

 

প বায় সময়সীমা 

আবেদন আহ্বান ০৯ জুন 

আবেদন দারখল ১০ জুন - ০৯ জুলাই 

 াচাই-োছাই করমটি কর্তকৃ োছাইকরণ ১২ জুলাই - ২০ জুলাই 

মূল্যায়ন করমটি কর্তকৃ মূল্যায়ন কা কৃ্রম সম্পেকরণ ২১ জুলাই - ২০ শসবেম্বর 

শকন্দ্রীয় করমটি কর্তকৃ চূড়ান্তকরণ ২১ শসবেম্বর - ০৫ অবটাের 

শ াষণা ১৮ অবটাের 

 

উক্তিক্তখত আদবেদনর সময়সূক্তি অনু ায়ী ক্তনদনাি শতবাবলী অনুসরণপূব বক আদবেনপত্র আহ্বান করা  াদে। 

শতবাবলীঃ 

১. ‘www.sheikhrussel.gov.bd’ ওদয়বসাইদট প্রদবশ কদর ক্তনি বাক্তরত আদবেনপত্র পূরণ করদত িদব। আদবেনপদত্রর তথ্য    

অসম্পূণ ব বা অসতে বা অস্পষ্ট এবাং ক্তনি বাক্তরত সমদয়র মদে োক্তখল করদত ব্যর্থ ব িদল আদবেনপত্র বাক্ততল বদল গণ্য িদব; 

২. আদবেনপদত্রর সাদর্থ প্রদয়াজনীয় প্রমাণক আবক্তিকভাদব োক্তখল করদত িদব; 

৩. পুরস্কার প্রোদনর যক্ষদত্র পূেেৃতী সব বাক্তিক ০৩ কোদলন্ডার বের অর্থ বাৎ ২০১৯, ২০২০ ও ২০২১ (জানুয়াক্তর-ক্তিদসম্বর) এর  

কম বকান্ড ক্তবদবিনাপূব বক ‘শেখ রাবসল পদক ২০২২’ প্রোন করা িদব; 

৪. যশখ রাদসল পেক এর যকান যক্ষদত্র একবার পুরস্কার প্রাপ্ত িদল, পুরস্কারপ্রাপ্ত ঐ ব্যক্তি বা প্রক্ততষ্ঠান ঐ একই উদ্ভাবন বা অবোদনর 

জন্য পরবতীদত আর ক্তবদবক্তিত িদবন না; 

৫. প্রাক্ততষ্ঠাক্তনক আদবেদনর যক্ষদত্র প্রক্ততষ্ঠান প্রিানদক আদবেন করদত িদব; 

৬. আদবেন োক্তখদলর যক্ষদত্র ‘যশখ রাদসল পেক নীক্ততমালা ২০২২’ (খসড়া) অনুসরণ করদত িদব। উি নীক্ততমালাটি 

www.doict.gov.bd, www.ictd.gov.bd এবাং www.sheikhrussel.gov.bd ওদয়বসাইদট পাওয়া  াদব; 

৭. ক্তবস্তাক্তরত তদথ্যর জন্য www.doict.gov.bd, www.ictd.gov.bd এবাং www.sheikhrussel.gov.bd 

ওদয়বসাইট ক্তভক্তজট করার অনুদরাি করা িদলা। 

 

 

  

 

ক্তবজ্ঞক্তপ্ত 
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