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িাতরখঃ ২৮ যম ২০২০ 

লকোউন িমদ্য় আইতেয়া প্রকল্প কর্তষক গৃহীি প্রধান প্রধান কম ষকান্ড 

  

১। স্টাট ষআপ বাাংলাদ্েশ তলতমদ্টে যকািাতনর যবাে ষ িভা আদ্য়াজন 

 গি ৩১/০৩/২০২০ িাতরখ তবকাল ৩:০০ টায় আইতিটি তবভাদ্গর মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মদ্হােদ্য়র উপতিতিদ্ি এবাং 

আইতিটি তবভাদ্গর তিতনয়র িতিব মদ্হােদ্য়র িভাপতিদ্ে স্টাট ষআপ বাাংলাদ্েশ তলতমদ্টে যকািাতনর ১ম যবাে ষ িভার 

আদ্য়াজন করা হয়। 

 িভায় তবতিতির তনব ষাহী পতরিালকিহ যকািাতনর অন্যান্য পতরিালকবৃদ্ের উপতিতিদ্ি যকািাতনর এমতে তনদ্য়াদ্গর 

যেদ্ে য াগ্যিা তনধ ষারণ এবাং তনদ্য়াগ প্রতিয়ািহ নবগঠিি যকািাতনটির অন্যান্য প্রদ্য়াজনীয় তবর্দ্য় তিদ্ধান্ত গৃহীি হয়। 

 

২। Interoperable Digital Transaction Platform (IDTP) বাস্তবায়ন তবর্দ্য় চূড়ান্তকরদ্ণর লদ্েে বাাংলাদ্েশ 

ব্াাংদ্কর িাদ্ে আইতিটি তবভাদ্গর িভা আদ্য়াজন 

 গি ০৮/০৫/২০২০ িাতরখ রাি ৯:০০ টায় আইতিটি তবভাগ, বাাংলাদ্েশ ব্াাংক এবাং IDTP প্রদ্জদ্ের পরামশ ষক 

প্রতিষ্ঠাদ্নর মদ্ে িভার আদ্য়াজন করা হয়। 

 িভায় আইতিটি তবভাদ্গর মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মদ্হােয়, আইতিটি তবভাদ্গর তিতনয়র িতিব মদ্হােয়, তবতিতির তনব ষাহী 

পতরিালক, আইতেয়া প্রকদ্ল্পর এেভাজতর যবাদ্ে ষর িেস্য জনাব জাতমল আজহার, বাাংলাদ্েশ ব্াাংদ্কর তনব ষাতহ 

পতরিালক জনাব যেবদুলাল রায়, IDTP প্রদ্জদ্ের পরামশ ষক প্রতিষ্ঠান ওতরয়ন ইনফরদ্মটিদ্ক্সর ব্বিাপনা পতরিালক 

জনাব ইকবাল হাতববিহ িাংতিষ্ট অন্যান্য উধ ষিন কম ষকিষাগদ্ণর উপতিতিদ্ি আইতিটি তবভাগ কর্তষক IDTP বাস্তবায়ন 

করার এবাং বাাংলাদ্েশ ব্াাংক এনইতপতজ বাস্তবায়ন বাতিল কদ্র IDTP বাস্তবায়দ্ন প্রদ্য়াজনীয় িহদ্ াতগিা প্রোন 

করদ্ব মদ্ম ষ তিদ্ধান্ত গৃহীি হয়। 

 ইদ্িাপূদ্ব ষ আইতিটি তবভাগ কর্তষক IDTP বাস্তবায়দ্নর লদ্েে প্রদ্য়াজনীয় কাতরগতর পতরকল্পনা গ্রহণ িহ এ তবর্দ্য় 

আরও একাতধক িভা করা হদ্য়দ্ে। 

 

৩। “এডুদ্কশন ফর ন্যাশন” প্লোটফম ষ 

 যেদ্শর িকল তশশুদ্ের মাদ্ে তশো যপ ৌঁদ্ে তেদ্ি তবদ্শর্ কদ্র বিষমান পতরতিতিদ্ি অনলাইদ্নর মােদ্ম তশোর সুতবধা 

অব্াহি রাখদ্ি আইতেয়া প্রকল্প কর্তষক “এডুদ্কশন ফর ন্যাশন” প্লোটফম ষ তিতরর উদ্যাগ গ্রহণ করা হদ্য়দ্ে। 

 গি ২১/০৪/২০২০ িাতরখ তবকাল ৪:০০টায় মাননীয় তশোমন্ত্রী োঃ তেপু মতন, আইতিটি তবভাদ্গর মাননীয় প্রতিমন্ত্রী 

জনাব জুনাইে আহদ্মে পলক, আইতিটি তবভাদ্গর তিতনয়র িতিব জনাব এন এম তজয়াউল আলম এবাং তবতিতির 

তনব ষাহী পতরিালক জনাব পাে ষপ্রতিম যেব এর উপতিতিদ্ি এ িাংিান্ত একটি িভার আদ্য়াজন করা হয়। িভায় 

সুতবধাবতিি তশশুদ্ের তশো প্রোদ্নর লদ্েে “আমার তশো” নাদ্ম একটি ভার্চষয়াল লাতন ষাং যিন্টার তিতর করার তিদ্ধান্ত 

গৃহীি হয়। 

 অনলাইন প্লোটফদ্ম ষর িহায়িায় তশো কা ষিম অব্াহি রাখদ্ি পাইলটিাং যফইদ্জ গি ২২/০৫/২০২০ এবাং 

২৩/০৫/২০২০ িাতরদ্খ ২টি ক্লাি িফল্ভাদ্ব আদ্য়াজন করা হদ্য়দ্ে। আগামী জুন মাি যেদ্ক অনলাইন প্লোটফদ্ম ষর 

িহায়িায় তনয়তমিভাদ্ব ক্লাদ্ির আদ্য়াজন করা হদ্ব। 

 

৪। “যহলে ফর ন্যাশন” প্লোটফম ষ 

 যেদ্শর িকল প ষাদ্য় স্বািেদ্িবা যপ ৌঁদ্ে তেদ্ি তবদ্শর্ কদ্র বিষমান পতরতিতিদ্ি অনলাইদ্নর মােদ্ম িকদ্লর তনকট 

স্বািেদ্িবা িহদ্জ তনতিি করার লদ্েে আইতেয়া প্রকল্প কর্তষক “যহলে ফর ন্যাশন” প্লোটফম ষ তিতরর উদ্যাগ গ্রহণ 

করা হদ্য়দ্ে। 



 

 

 িাংতিষ্ট যস্টকদ্হাল্ডারগণদ্ক তনদ্য় পতরকল্পনা িভা করা হদ্য়দ্ে এবাং ইদ্িামদ্ে “যহলে ফর ন্যাশন” প্লোটফম ষ 

বাস্তবায়দ্নর লদ্েে একাতধক িমন্বয় িভার আদ্য়াজন করা হদ্য়দ্ে। 

 আইতেয়া প্রকল্প কর্তষক অে ষায়নকৃি স্বািেদ্িবা িাংতিষ্ট স্টাট ষআপিমূদ্হর িাদ্ে একিাদ্ে কাজ করার লদ্েে এবাং 

“যহলে ফর ন্যাশন” প্লোটফদ্ম ষর িফল বাস্তবায়দ্নর উদ্েদ্ে উক্ত স্টাট ষআপিমূদ্হর িাদ্ে যবশ কদ্য়কটি িভার 

আদ্য়াজন করা হদ্য়দ্ে। আগামী ২৯/০৫/২০২০ িাতরদ্খ এ তবর্দ্য় পরবিী িভা অনুতষ্ঠি হদ্ব। 

 

৫। “ফুে ফর ন্যাশন” প্লোটফম ষ 

 যেদ্শর কৃর্দ্কর কাে যেদ্ক ন্যায্যমূদ্ে এক প্রান্ত যেদ্ক অন্য প্রাদ্ন্ত খায ও কৃতর্পণ্য িাংগ্রহ ও িরবরাহ করার মােদ্ম 

িহদ্জ যভাক্তার তনকট যপ ৌঁদ্ে যেবার লদ্েে “ফুে ফর ন্যাশন” নাদ্ম একটি প্লোটফম ষ তিতরর উদ্যাগ গ্রহণ কদ্র 

য  েভাদ্ব আইতেয়া প্রকল্প এবাং  এটুআই। এোড়া এই প্লোটফদ্ম ষর বাস্তবায়দ্ন িহদ্ াগী প্রতিষ্ঠান তহদ্িদ্ব রদ্য়দ্ে কৃতর্ 

মন্ত্রণালয়, কৃতর্ তবপণন অতধে র, কৃতর্ ি িারণ অতধে র, োকা তবভাগ, িড়ক পতরবহণ তবভাগ, ই-কোব এবাং 

স্টাট ষআপ বাাংলাদ্েশ বা iDEA প্রকল্প কর্তষক অে ষায়  ি এবাং প্রকদ্ল্পর িরািতর িোবধাদ্ন পতরিাতলি িাংতিষ্ট প্রায় 

১২টি স্টাট ষআপ প্রতিষ্ঠান।  

 গি ২৩/০৫/২০২০ িাতরখ তবকাল ৩:০০ টায় আইতিটি তবভাদ্গর মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মদ্হােদ্য়র িভাপতিদ্ে আদ্য়াতজি 

“ফুে ফর ন্যাশন” প্লোটফদ্ম ষর উদ্বাধনী অনুষ্ঠাদ্নর শুভ উদ্বাধন কদ্রন মাননীয় কৃতর্মন্ত্রী েঃ যমাঃ আব্দুর রাজ্জাক 

এমতপ। িভায় আতিটি তবভাদ্গর তিতনয়র িতিব, কৃতর্ মন্ত্রণালদ্য়র িতিব, তবতিতির তনব ষাহী পতরিালক, আইতেয়া 

প্রকদ্ল্পর প্রকল্প পতরিালক,  এটুআই এর প্রকল্প পতরিালকিহ অন্যান্য ঊধ ষিন কম ষকিষাগণ উপতিি তেদ্লন।   

 এোড়া “ফুে ফর ন্যাশন” প্লোটফম ষটি বাস্তবায়দ্নর প্রতিয়ায় ইদ্িাপূদ্ব ষ গি ২০/০৪/২০২০ িাতরদ্খ মাননীয় কৃতর্মন্ত্রী 

এবাং মাননীয় খাযমন্ত্রীর িাদ্ে িভার আদ্য়াজন করা হয় এবাং গি ১৬/০৫/২০২০ িাতরদ্খ মাননীয় কৃতর্মন্ত্রী এবাং 

আইতিটি তবভাদ্গর মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর িাদ্ে িভার আদ্য়াজন করা হয়। 

 

৬। তিদ্লকশন কতমটির ১২িম িভা আদ্য়াজন 

 গি ১১/০৫/২০২০ এবাং ১৩/০৫/২০২০ িাতরখ িকাল ১০:৩০টা যেদ্ক ১:৩০টা প ষন্ত প্রকদ্ল্পর তিদ্লকশন কতমটির 

১২িম িভা আদ্য়াজন করা হয়। 

 িভায় ১৫টি স্টাট ষআপ িাদ্ের যপ্রাদ্জে উপিাপন কদ্রন এবাং এর মদ্ে ৯টি স্টাট ষআপদ্ক ১০ লে টাকা কদ্র অনুোন 

প্রোন করার ব্াপাদ্র তিদ্লকশন কতমটির িভায় তিদ্ধান্ত গৃহীি হয়। উক্ত অনুোন ২টি পৃেক ট্রাদ্ি প্রোন করা হদ্ব। 

গৃহীি তিদ্ধাদ্ন্তর আদ্লাদ্ক অনুোন প্রোদ্নর লদ্েে অতফতিয়াল কা ষিম প্রতিয়াধীন রদ্য়দ্ে এবাং শীঘ্রই ৯টি 

স্টাট ষআপদ্ক িাদ্ের অনুোদ্নর টাকা প্রোন করা হদ্ব।  

 

৭। পারফরম্যাি মতনটতরাং কতমটির ৮ম িভার আদ্য়াজন 

 গি ২৪/০৪/২০২০ এবাং ২৫/০৪/২০২০ িাতরখ িকাল ১০:০০টা যেদ্ক ২:০০টা প ষন্ত প্রকদ্ল্পর পারফরম্যাি মতনটতরাং 

কতমটির ৮িম িভা আদ্য়াজন করা হয়। 

 ইদ্িাপূদ্ব ষ ১ম ট্রাদ্ির অে ষ প্রোন করা হদ্য়দ্ে এরকম ১৮টি স্টাট ষআদ্পর ব্বিার অগ্রগতি িভায় উপিাপন করা হয় 

এবাং এর মদ্ে তকছু শিষিাদ্পদ্ে এবাং সুতনতে ষষ্ট তকছু মাইলদ্স্টান অজষদ্নর লেেমাো তনধ ষারণ কদ্র ১৩টি স্টাট ষআপদ্ক 

িাদ্ের অনুোদ্নর পরবিী ট্রাদ্ির টাকা প্রোন করার তিদ্ধান্ত গৃহীি হয়।  

 

৮। রতব “আর-যভিার” এর তনব ষাতিি ১০টি স্টাট ষআপদ্ক িাদ্ের অনুোদ্নর টাকার যিক প্রোন 

 গি ১৭/০৫/২০২০ িাতরদ্খ রতব “আর-যভিার” এর তনব ষাতিি ১০টি স্টাট ষআপদ্ক িাদ্ের অনুোদ্নর টাকার যিক প্রোন 

করা হদ্য়দ্ে। 

 

 

তিয়ে মতজবুল হক 

 প্রকল্প পতরিালক 


