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রিষয়: ‘ডিডিটাল বাাংলাদেশ ডেবস – ২০১৮’ উপলভযে আভয়ারিত “২০৪১ এর িাংলাভেশ – আমার স্বপ্ন” শীষ ষক 

প্ররতভ ারিতা সম্পভকষ অিরহতকরণ ও অংশগ্রহণ প্রসংভি। 

 

২০০৮ সাভলর ১২ রিভসম্বর িতষমান সরকার কর্তষক রিরিটাল িাংলাভেশ রিরনম ষাভণর ঘ াষনা প্রোন করা হয়। ঘ াষনা 

অনু ায়ী িতষমান সরকার িাংলাভেশভক একটি মধ্যম আভয়র ঘেভশ উন্নীত কভরভে  এিং আিামী ২০৪১ সাভল িাংলাভেশভক 

একটি উন্নত শরিশালী সমৃদ্ধ রাষ্ট্র রহসাভি রিভের েরিাভর প্ররতরিত করার লভযে রনরলসোভি কাি কভর  াভে। এরই 

ধারািারহকতায় আিামী ১২ রিভসম্বর ২০১৮ তাররভখ ঘেশব্যাপী ‘ডিডিটাল বাাংলাদেশ ডেবস – ২০১৮’ উৎ াপভনর রসদ্ধান্ত গৃহীত 

হভয়ভে। এরই অংশ রহসাভি এটুআই ইভনাভেশন (iLab) ল্যাি এর সহভ ারিতায় রিেরিদ্যালয় মঞ্জুরী করমশন এিং তথ্য ও 

ঘ ািাভ াি প্রযুরি রিোভির পয ঘেভক ঘেভশর সকল রিেরিদ্যালয়সমূভহর রশযােীভের অংশগ্রহভণ আিামী ১২ রিভসম্বর ঘেভক 

মাসব্যাপী “২০৪১ এর িাংলাভেশ – আমার স্বপ্ন” শীষ ষক প্ররতভ ারিতা আভয়ািভনর পররকল্পনা করা হভয়ভে। উি 

প্ররতভ ারিতায় অংশগ্রহভণর িন্য আপনার রিেরিদ্যালয় হভত ৫-১০ টি স্লাইভির ঘেি ০২ (দুই) টি Presentation আগামী 

০৭ ডিদসম্বর ২০১৮ তাডরদের মদে এটুআই ইদ াদেশ  ল্যাদবর প াট টাদল উ স্থা   করা প্রদ াি ।  

রিেরিদ্যালয়সমূহ এটুআই ইভনাভেশন ল্যাি (iLab) এর অনলাইন ঘপাট ষাল (www.ilab.gov.bd) এর মাধ্যভম Login 

কভর প্ররতভ ারিতায় অংশগ্রহণ করভত পারভি।  

 

৩। এমতািস্থায় রিেরিদ্যালয়সমূভহর সকল রশযােীর কাে ঘেভক প্রাপ্ত “২০৪১ এর িাংলাভেশ – আমার স্বপ্ন” শীষ ষক 

প্ররতভ ারিতার ৫-১০ টি স্লাইভির ঘেি ০২ (দুই) টি Presentation আগামী ০৭ ডিদসম্বর ২০১৮ তাডরদের মদে iLab 

ঘপাট ষাভলর মাধ্যভম Login কভর রনি রনি প্ররতিাভনর অংশগ্রহণ রনরিতকরভণর রিষভয় প্রভয়ািনীয় পেভযপ গ্রহভণর িন্য 

অনুভরাধ করা হভলা। 

 

                                                                                                                

ঘমা: ঘমাস্তারিজুর রহমান রপএএ 

         অরতররি সরিি ও প্রকল্প পররিালক 

         এটুআই ঘপ্রাগ্রাম। 

        mdmustafiz@a2i.gov.bd   

 

            

 

 

এ সংক্রান্ত ঘ  ঘকান িরুরী প্রভয়ািভন – ঈরিতা হুমায়রা ঘমািাইল# ০১৭৪১-৩১৭১২৪ Email- ipsita.urp@gmail.com  এিং 

িনাি িারুক আহভমে জুভয়ল ঘমািাইল# ০১911311636 Email- fajewel@gmail.com এর সরহত ঘ ািাভ াি করা ঘ ভত 

পাভর। 
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