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এটুআই ইননোনেশন ফোন্ড (এআইএফ), এসপোয়োর টু ইননোনেট প্রোগ্রোম, তথ্য ও প্ োগোন োগ র কু্তি ক্তিেোগ, প্লট: ই-১৪/এক্স, আগোরগ োও, ঢোকো-১২০৭ 

প্েলো রশোসকনের েনয 
 

স্মার্ট ডিস ্ট্রিক্ট ইননানেশন চ্যানেঞ্জ ২০২৩ 
েোক্ততর ক্তপতো িঙ্গিনু্ধ প্শখ মুক্তেিুর রহমোন-এর স্বনের প্সোনোর িোাংলো গড়োর রতযনয় ত োরই সনু োগয 
কনযো মোননীয় রধোনমন্ত্রী প্শখ হোক্তসনো ২০০৮ সোনল প্ োষণো কনরক্তিনলন রূপকল্প ২০২১: ক্তিক্তেটোল 
িোাংলোনেশ। এ লক্ষ্য অক্তেিত হিোর পর আমোনের পরিতী গন্তিয রূপকল্প ২০৪১: স্মোটি িোাংলোনেশ,  ো 
অেিননর মোধযনম আমরো জ্ঞোনক্তেক্তিক, উদ্ভোিনী ও অন্তেুি ক্তিমূলক উচ্চ আনয়র প্েনশ পক্তরণত হি। 

স্মোটি িোাংলোনেশ-এর ৪টি স্তম্ভ হনে:
১। স্মোটি ক্তসটিনেন ২। স্মোটি প্সোসোইটি ৩। স্মোটি গেনিনমন্ট ৪। স্মোটি ইনকোনক্তম

এই ৪টি লক্ষ্য অেিনন ক্তননের র ুক্তিসমূহ িযিহোর কনর মোঠ রশোসননর প্সিোর আওতো ও কো িকোক্তরতো 
িৃক্তি করো সম্ভি:

o আটিিক্তফক্তসয়োল ইনন্টক্তলনেন্স 
o ক্তিগ িোটো এনোক্তলটিকস   
o ক্লোউি কক্তিউটিাং 
o আইওটি 
o প্রোিটিক্স 

o এআর/ক্তেআর 
o ব্লকনেইন 
o প্রোন 
o িোনয়ো/নযোননো প্টকননোলক্তে  
o সোইিোর ক্তসক্তকউক্তরটি

স্মোটি িোাংলোনেশ-এর অেীষ্ট লক্ষ্য অেিনন ক্তননের প্ক্ষ্ত্রসমূহ ক্তননয় কোে করো প্ নত পোনর: 
• স্মোটি ক্তসটি 
• স্মোটি ক্তেনলে 
• স্মোটি ক্তশক্ষ্ো 
• স্মোটি সোস্থ্যনসিো 
• স্মোটি সোমোক্তেক সুরক্ষ্ো 

• স্মোটি কৃক্তষ 
• স্মোটি মযোনুনফকেোক্তরাং 
• স্মোটি প্সিো খোত 
• স্মোটি রশোসন 
• স্মোটি ইউটিক্তলটি 

স্মোটি িোাংলোনেশ গড়োর কোেনক ত্বরোক্তিত করোর লনক্ষ্য এটুআই ইননোনেশন ফোন্ড প্েলো রশোসকগনণর 
েনয আনয়োেন কনরনি স্মোটি ক্তিসট্রিক্ট ইননোনেশন েযোনলঞ্জ ২০২৩। রক্ততন োক্তগতোয় ক্তননের ধোপসমূহ 
অনুসরণ কনর ক্তিেয়ী ক্তনিিোেন করো হনি: 
১। প্েলো-সাংক্তিষ্ট অাংশীেননর সনঙ্গ কমপনক্ষ্ ৪টি সেো কনর ক্তিেযমোন সমসযো ও কমিনক্ষ্ত্র ক্তনধিোরণ 
২। ১টি প্টকননোলক্তে পোটিনোর রক্ততষ্ঠোন িো েল ক্তনিিোেন এিাং প্ ৌথ্েোনি িোস্তিোয়ন রস্তোি ততক্তর 
৩। challenge.gov.bd-প্ত রস্তোি েমোেোন (২৬ েোনুয়োক্তর – ২৫ এক্তরল, ২০২৩) 
৪। রোথ্ক্তমক িোিোই ও সাংক্তক্ষ্প্ত তোক্তলকো রকোশ 
৫। িুটকযোি িো গ্রুক্তমাং প্সশন 
৬। রস্তোনির কোক্তরগক্তর মূলযোয়ন 
৭। ক্তিেয়ী ক্তনিিোেন ও পুরস্কোর ক্তিতরণ 

ক্তিেয়ী এক িো একোক্তধক প্েলো রশোসক পোনিন ১ প্কোটি টোকো প িন্ত ক্তসি ফোন্ড এিাং পক্তরকল্পনো 
িোস্তিোয়নন এটুআই, তথ্য ও প্ োগোন োগ র ুক্তি ক্তিেোগ এিাং মক্তন্ত্রপক্তরষে ক্তিেোগ-এর পূণি সহন োক্তগতো।  

প্েলোর েনমখুী ও উচ্চ-রেোি ুি প্সিোসমূহ আধুক্তনকীকরনণর মোধযনম িোাংলোনেনশর ১ম স্মোটি 
প্েলো ততক্তরনত প্েলো রশোসকগণ ক্তননেনের রস্তোিনো েমো ক্তেন: challenge.gov.bd-এই ঠিকোনোয়। 


