
স্মার্ ট চট্টগ্রাম ববস্ট অআডিয়া এওয়াি ট 

উপজজার নামঃ …………………… 

১। অআডিয়া/ প্রকজের নামঃ 

 

২। প্রকজের ংডিপ্ত ডববরণঃ 

 

 

 

৩। িয ও উজেশ্যঃ 

 

 

 

৪। বাস্তবায়ন পদ্ধড ঃ 

 

 

 

৫। বাস্তবায়জনর স্থান/ ডিজিত্রঃ 

 

৬। ংডিষ্ট ব্যাডিবর্ ট/ ংলীজনঃ 

 

৭।  বাস্তবায়জনর াজে ম্পডকট  রকাডর দপ্তরমূঃ 

 

৮। প্র যি উপকারজভার্ীঃ 

 

 

৯।  পজরাি উপকারজভার্ীঃ 

 

 

১০। প্রকে বাস্তবায়জনর অনুমাডনক ব্যয় ও ময়কাঃ 

 

১১। স্মার্ ট বাংাজদল ডবডনম টাজণ ামডগ্রক প্রভাবঃ 

 

 

 

 

 

 

ব্যডি/প্রড ষ্ঠাজনর নাম,পদবী, বমাবাআ নং ও স্বাির 



                             

                                                                                      

                   ২০০৮                           ২০২১:                  ।             

                              ২০৪১:              ,                              , 

                                        । 

       বজা প্রলান, চট্রগ্রাম এর উজযাজর্                                                  জন্য 

“স্মার্ ট চট্টগ্রাম ববস্ট অআডিয়া এওয়াি ট” প্রড জযার্ী ার অজয়াজন করা জে। এ প্রড জযার্ী ার মাধ্যজম 

উপজজা/মানর্র এাকা জ  স্মার্ ট চট্টগ্রাম ডবডনম টাজণর উজেজশ্য প্রস্তাব/ অআডিয়া ংগ্র করা জব। প্রজ যক 

উপজজা এবং মানর্র এাকা জ  ৩ টি কজর প্রস্তাব ডনব টাচন কজর বজা পয টাজয় চূড়ান্ত প্রড জযার্ী ার অজয়াজন 

করা জব।  

প্রড জযাডর্ ার ডনজদ টলাব    

১। ংডিষ্ট উপজজার বযজকান ব্যডি বা প্রড ষ্ঠান উি প্রড জযাডর্ ায় ংলগ্রণ করজ  পারজব। 

২। অআডিয়া/প্রকে প্রস্তাব ডপডিএফ ফরম্যাজর্ ংডিষ্ট উপজজার ওজয়বাআজর্ বা নাআন পদ্ধড জ  অর্ামী ১৫ 

মাচ ট বেজক ১৫ এডপ্র, ২০২৩ এর মজধ্য বপ্ররণ করজ  জব। এ উজেজশ্য ংডিষ্ট উপজজার ওজয়বাআজর্ 

নাআজন প্রস্তাব দাডি করার জন্য একটি গুর্ িক ডংক বদওয়া োকজব। 

৩। প্রস্তাবটি বশ্যআ যুর্জপাজযার্ী এবং বাস্তবায়নজযাগ্য জ  জব। 

৪। প্রকজের ডিজিত্র এবং ব্যয়ীমা বাস্তবম্ম  জ  জব। 

৫। প্রকে প্রস্তাবটি বশ্যআ স্মার্ ট বাংাজদল এর মূনীড র াজে ম্পডকট  জ  জব। 

৬। প্রস্তাজবর াজে প্রকেটির িয ও উজেশ্য এবং বাস্তবায়ন পদ্ধড  সুষ্পষ্টভাজব উজেি করজ  জব।  

৭। প্রকেটি দীর্ টজময়াদী জ বজিজত্র স্বেজময়াদী এবং মধ্যজময়াদী পডরকেনা অাদাভাজব উজেি করজ  জব। 

৮। “স্মার্ ট উপজজা ববস্ট অআডিয়া এওয়াি ট” প্রড জযাডর্ ার প্রকজের জন্য ডনজনাি বিত্রমূ ডনজয় কাজ করজ  

জব: 

স্মার্ ট ডটি স্মার্ ট কৃড 

স্মার্ ট ডভজজ স্মার্ ট ম্যানুজফকচাডরং 

স্মার্ ট ডলিা স্মার্ ট ববা িা  

স্মার্ ট স্বাস্থযজবা স্মার্ ট প্রলান 

স্মার্ ট ামাডজক সুরিা স্মার্ ট আউটিডটি 

 

৯। প্রকে বাস্তবায়জনর জন্য ডনজনর প্রযুডিমূ ব্যবার করজ  জব: 

অটি টডফডয়া আনজর্ডজজন্স এঅর / ডভঅর 

ডবর্ িার্া এনাডটিক ব্লকজচআন 

ক্লাউি কডম্পউটিং বরান 

অআওটি বাজয়া/ ন্যাজনা বর্কজনাডজ 

বরাবটিক্স াআবার ডডকউডরটি 

 

 

১০। ংযুি ফরজমর  থ্য নুযায়ী প্রকে প্রস্তাব ত রী করজ  জব। প্রস্তাজবর াজে ম্পডকট  পাওয়ার পজয়ন্ট 

বপ্রজজজন্টলন ংযুি করা যাজব। 

১১। প্রড জযার্ী ার পূণ টমান জব ১০০ নম্বর। প্রড টি উপজজায় বরা ০৩ (ড ন) জন ব্যডি/প্রড ষ্ঠান  এবং 

মানর্জর বরা ০৫ (পাঁচ) জন ব্যডি/প্রড ষ্ঠান ডবজয়ী ডনব টাচন করা জব। প্রেম পুরস্কার ৫০ াজার র্াকা, 



ডি ীয় পুরস্কার ৩০ াজার র্াকা এবং তৃ ীয় পুরস্কার ডজজব োকজব ২০ াজার র্াকা।               

৪     ৫                   ১৫ (    )        ১০ (  )           ।  

১২। বজার ক উপজজা এবং মানর্র এাকার ডবজয়ীজদর ডনজয় ডম্মড  ভাজব ৩ জন ব্যডি/প্রড ষ্ঠানজক 

ডবজয়ী ডনব টাচন করা জব। প্রেম স্থান ডিকারী পুরস্কার ডজজব পাজবন ৫ ি র্াকা , ডি ীয় স্থান ডিকারী 

পাজবন ৩ ি র্াকা এবং তৃ ীয় স্থান ডিকারী পাজবন ২ ি র্াকা। 

১৩। ংডিষ্ট উপজজাজ  প্রড জযার্ী া ডনজয় ব্যাপক প্রচারণা চাাজ  জব। ভা/জডমনাজরর মাধ্যজম উপজজা 

পয টাজয় জনমৃ্পি া বাড়াজ  জব। প্রজয়াজজন আউডনয়ন পয টাজয় প্রড জযার্ী ার অজয়াজন করা বযজ  পাজর। 

১৪। উপজজা পয টাজয় যাচাআ বাছাআ ও ডবজয়ী ডনব টাচজনর ময়ঃ ১৫-২০ এডপ্র, ২০২৩ 

১৫। উপজজা পয টাজয়র ডবজয়ীজদর প্রস্তাব বজা পয টাজয়র প্রড জযার্ী ার জন্য দাডি করার ময়ঃ ২০-২৪ এডপ্র, 

২০২৩ 

১৬। উপজজা যাচাআ বাছাআ কডমটি প্রাপ্ত প্রস্তাব/ অআডিয়ামূ যাচাআ বাছাআ কজর ১ম, ২য়, ৩য় স্থান 

ডিকারীজদর নাম ও প্রস্তাবমূ বজা কডমটিজ  বপ্ররণ করজব এবং উপজজা পয টাজয় পুরস্কাজরর ব্যবস্থা 

করজব। 

১৭। বজা যাচাআ বাছাআ কডমটি ২৫ এডপ্র, ২০২৩ জ  ০৫ বম, ২০২৩ এর মজধ্য উপজজা বেজক প্রাপ্ত প্রস্তাবমূ 

যাচাআ বাছাআ কজর বজা পয টাজয় ১ম, ২য়, ৩য় স্থান ডনব টাচন কজর পুরস্কাজরর জন্য মজনানী  করজব। ১০ বম, 

২০২৩  াডরি চূড়ান্ত ডবজয়ীজদর নাম বর্াণা করা জব। 

১৮। স্মার্ ট চট্টগ্রাম ংক্রান্ত বযজকান  জথ্যর জন্য ডভডজর্ করুন http://www.chittagong.gov.bd/ 

            ।  

 

http://www.chittagong.gov.bd/

