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মখন আমভ তরুণ প্রজন্মকে উদ্দীমত কে উদ্ভাফকন ফযস্ত দদমখ, তখন 'নতুন 
বাযত' এয প্রমত আভায ংেল্প আয দৃঢ় ে। ২১ তকে আভযা 
বাযতকে মফকেয দযা স্থান মদকত ক্ষভ ফ।   

 

শ্রী নকযন্দ্র দভামদ 

বাযকতয ভাননীে প্রধানভন্ত্রী  
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     মনমত আকোগ 
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আমভ এভন এেমি ভৃদ্ধ, মিারী এফং মত্নীর  বাযকতয 
স্বপ্ন দদমখ।বাযত অনযানয ভৃদ্ধ জামতয ভকধয মনকজয স্থান 
মপকয দকেকছ।    
 

স্বগগীে অির মফাযী ফাজকেী  

বাযকতয প্রািন প্রধানভন্ত্রী 
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শ্রী অমভতাব োন্ত 

মই 

মনমত আকোগ 
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মুফেকদয প্রজ্জ্বমরত ভন, ৃমথফীয ফকচকে মিারী 
ম্পদ। 
 

 

প্রোত ডাাঃ এ ম দজ আবু্দর োরাভ 

বাযকতয প্রািন যাষ্ট্রমত 
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শ্রী যাভানাথান যভনান 

মভন মযচারে  

অির উদ্ভাফন মভন, 

মনমত আকোগ 
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অকরাে যী 

বামত  ফযফস্থানা  
মযচারে 

দডর ই এভ ম বাযত 

ফাতগা 

দডর এ আভাকদয উকদ্দয প্রমুমি ততময েযা মা ভানুলকে অগ্রগমতয মদকে এমগকে মনকে মাকফ। 

আভযা প্রমুমিয ভাধযকভ াভামজে অন্তবুগমি, উদ্ভাফন এফং উকদযািা ততময েযকত উৎাী।  

এ প্রকে, আভাকদয প্রমতষ্ঠাকনয উকদ্দকযয জনয মনমত আকোগ দেন্দ্রীে খুফই গুরুত্বূণগ। অির 

উদ্ভাফন মভকনয াকথ মুি কে আভযা খুফই গমফগত এফং ম্মামনত, নাগমযে দফা প্রদাকনয 

জনয ‚মডমজিার‛ দডমরবাময মযকলফা মযেল্পনা যফযা েকযমছ মাকত গ্রণকমাগযতা ফাকে 

এফং ‚দক্ষ বাযত‛ ততমযকত মনমত আকোকগয াকথ দমৌথবাকফ মুি কে যোকযয উকদযাগকে 

ভথগন েকযমছ।  

অির উদ্ভাফন মভকনয এেমি অং, অির মিঙ্কামযং রযাফগুমর এেমি অননয উকদযাগ, দমখাকন 

সু্কর ছাত্রকদয ভকধয উদ্ভাফন এফং উকদযািাকদয ংসৃ্কমত মযচে েযাকনায জনয মনমত 

আকোকগয ােতাে যোযী মফদযারেগুমরকত েভগকক্ষত্র স্থান েযা ে।     ই এম    

  ণ                                               । 

আভাকদয োমগকক্ষকত্র দক্ষ দরাকেযা ছাত্রকদয এই উদ্ভাফনী োকজয জনয মথামত াাময েকয 

চকরকছ। এমি বমফলযকত ছাত্রকদয এেমি ইমতফাচে এফং প্রবাফারী পরাপর দদকফ। এই 

প্রেল্প প্রমতবা মচমিত েযকত, দেৌতূর জামগকে তুরকত এফং ৃজনীর মচন্তামফদকদয ততময 

েযকত াকয মা মফকেয চযাকরঞ্জগুমরয ভাধান েযকফ।  

আভযা মনমত আকোকগয াকথ অংীদায োয জনয উৎামত এফং আাফাদী দম এই 

উকদযাগ তরুণকদয ‘উকদযািা’ ভকনাবাফকে জামগকে তুরকফ। আভযা "নতুন বাযত" ততমযয 

আকযা উদ্ভাফে এফং উকদযািা ততমযয োয জনয অকক্ষাযত। 

অকরাে যী 
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ফাতগা 

আরফািগ আইনস্টাইন এেফায ফকরমছকরন, ‚আভায দোন মফকল প্রমতবা দনই। আমভ শুধুভাত্র 

খুফই উৎাম।‛ 

মা েযা কে এফং েীবাকফ এমি েযা কে তা মনকে নতুনকত্বয দ্বাযা মযচামরত এেমি মুকগ, 

'দেৌতূর' এফং 'ৃজনীরতা' দেন্দ্রীে স্থান গ্রণ েকয।তাযা মফেফযাী ফকচকে জমির ভযা 

ভাধাকনয দেন্দ্রমফনু্দ। আভযা মমদ যফতগী প্রজন্মকে ভযা ভাধানোময মাকফ দদখকত চাই, 

তাকর তাকদয মযফতগন আনায জনয ততময েযকত কফ, আভাকদযকে এিা মনমিত েযা 

দযোয দম তাযা দমন মিে যীক্ষা মনযীক্ষা েযা  গকফলণা েযাযা ুকমাগ াে। ুতযাং 

এিা ফরা মাে দম অির উদ্ভাফন মভন দদকয ভস্ত প্রাকন্ত নতুন উকদযািাকদয ততমযকত 

াাময েকয চকরকছ। এমি অফযই এভন দকক্ষ মা মশুকদয ভকধয দেৌতূর  ৃজনীরতা 

ফৃমদ্ধয জনয অকনে প্রকোজনীে মছর,                 ম                      

     । 

অির উদ্ভাফন মভকনয াকথ োজ েযকত দকয আমভ মনকজকে খুফই ধনয ভকন েযমছ। এই 

প্রেকল্পয এেজন           ম       মাকফ আমভ দদখকত ামে, মক্ষাথগীযা শুধুভাত্র দম 

মযফতগন গুকরা মগকফক্ষণ েযায ুকমাগ াকে তাই নে দ,তা মেবাকফ োকজ রামগকে 

মনকজকদয ম্প্রদাকেয ভযায ভাধান েযকফ তা তাযা েযকত মকখকছ। মক্ষাথগীযা মেছু 

নতুন েযায দচষ্টা েযকছ  মনকজকদয অমবজ্ঞতা গুকরাকে বাগ েকয মনকত আগ্রী কেকছ। 

তাযা নতুন মক্ষণ দেৌর গুকরা যপ্ত েযকত ক্ষভ কেকছ দমভন ভযা ভাধান, 

ৃজনীরতা, ভাকরাচনাভূরে মচন্তা বাফনায ভকতা মফলেগুকরাকত দক্ষতা অজগন েকযকছ। 

                   এ  এ                                                  

এ                 ম              ।   

দদকয ভস্ত মফদযারে জুকে এই মক্ষাকে ছমেকে দদোয েথা চরকছ মা ুন্দয বমফলযৎ 

গোয প্রমতশ্রুমত দদে।                     ভৎ োকজয অংীদায কত দকয খুফই 

খুম। আমভ এই প্রেকল্পয বমফলযৎ াপরয োভনা েময। 

 

ডাাঃ অঞ্জমর প্রো 

ডাাঃ অঞ্জমর প্রো 

দচোযাযন 

রামনগং মরংে পাউকেন 
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ভুখফন্ধ  

আভাকদয প্রািন প্রধানভন্ত্রী অির মফাযী ফাজকেী মফো েকযমছকরন দম এই দদকয বমফলযৎ মুফেকদয াকত যকেকছ, তায নাভানুেযকণ ততময এই 
প্রেল্প, তায স্বপ্নকে ফাস্তফ রুােকনয এেমি প্রকচষ্টা।  

অির উদ্ভাফন প্রেল্প বাযকতয দফযোময অংীদামযকত্বয ভাধযকভ গকে িা এে উদ্ভাফনী এফং উকদযািা মফলেে প্রকচষ্টা মা মনমত 

আকোকগয এেমি প্রধান উকদযাগ।       মিঙ্কামযং       বাফনা বাযতীে মক্ষা ফযফস্থাকে ফযত যাখায জনয গকে কি। এমি এেমি 

দৃষ্টান্তভূরে মযফতগন ততময েকয মা এেমি মশুকে ১২ ফছয ফেক প্রমুমিয াকথ মযচে ঘিাে, মফদযারে এেমি স্বতন্ত্র ংসৃ্কমতয াকথ 

তাকদয মযচে ঘিাে, মা তাকদয আগ্র অনুাকয োজ েযায স্বাধীনতা দদে।       মিঙ্কামযং        ভযা ভাধান এ   তাকদয 

আচযকণয এে অমফকেদয অং কে কিকছ। মিঙ্কামযং রযাফ মভন, দদফযাী গণ আকন্দারনকে জামগকে দতাকর এফং তৃণভূর মগাকে রক্ষ 

রক্ষ তরুণ উদ্ভাফে ততময েকয। এমি ২১ তাব্দীয মুফভাজকে ৃজনীরতা, উদ্ভাফন, ভাকরাচনা ভূরে মচন্তাবাফনা ততমযকত াাময 

েকয। 

অযাির মিঙ্কামযং রযাকফয উয মবমি েকয দম সু্করগুকরা ততময েযা কেকছ তা মশুকদয ভকধয উদ্ভাফন এফং উকদযািা এেমি ূচেীে তযে 

ততমযয এেমি দুদগান্ত শুরু। তরুণযা তাকদয নতুনত্বগুমর যফতগী মগাকে মনকত এফং ম্ভাফয ফযফাযোযীকদয াকথ তাকদয যীক্ষা েযায 

জনয যাভগ ােতা গ্রণ েযকত আগ্রী।       -  ই                 ম    ম   ম ণ-            এ         -         

              ম       এ               ম                               এ     ম    ম      ম   ণ          

         । 

অির মিঙ্কামযং রযাকফয মনকদগ ুস্তেমি ২০১৬ াকর গকে িা  মিঙ্কামযং আন্দরকনয মতনমি ভুর উাদান মদকে ততময। প্রথভত, বাযকতয 

দমকোকনা সু্ককর     মিঙ্কামযং রযাকফয প্রমতষ্ঠায জনয আকফদন  মনফগাচন প্রমিো ফণগনা েযা কেকছ। মদ্বতীেত, ছাত্র, মক্ষে, 

যাভগদাতা, অমববাফে, স্থানীে েমভউমনমি দয, এোকডমভে প্রমতষ্ঠান এফং ফযমিগত মল্পকে আেমলগত েকয এেমি স্পন্দনীর 

ম্প্রদাে ততময েযায দ্ধমত মনকে আকরাচনা েযা কেকছ। বাযকতয মফমবন্ন যাকজযয প্রমতমনমধত্বোযী পর োজগুমরয মেছু এখাকন তুকর 

ধযা কেকছ। তৃতীেত, গত দুই ফছকয নতুনত্ব উদমান এফং ুযসৃ্কত েযায মেছু উদাযণ , অির মিঙ্কামযং রযাফ দ্বাযা ততময েযা 

পরাপর এফং প্রবাফ প্রদগন েযা কেকছ। 

অির মিঙ্কামযং রযাকফয মনকদগ ুস্তেমি প্রস্তুমতকত আভযা গবীযবাকফ অংগ্রণ ভূরে দ্ধমত অনুযণ েকযমছ। এমি বাযকত-ফগকেষ্ঠ 

অির মিঙ্কামযং রযাফগুমরয মগকফক্ষণ, অন্তদৃগমষ্ট, অমবজ্ঞতা এফং স্ফর োজ গুমরকে তুকর ধকয। সু্কর  যাভগদাতাকদয জনয মিঙ্কামযং এফং 

নতুনকত্বয াভমগ্রে অমবজ্ঞতা উন্নত েযকত এোমধে শুবাোমিকদয োছ দথকে দৃঢ় ভতাভত গ্রণ েযা কেকছ এফং অির মিঙ্কামযং 

রযাকফয মনকদগ ুস্তেমিকত মক্ষায মেছু ভুর াি দদো কেকছ।   

এই উকদযাগমি      মিঙ্কামযং        এ       এেমি েভগ মযেল্পনা উস্থান েকয মা প্রামতষ্ঠামনে-দফযোময অংীদামযত্ব দেন্দ্রীে 

যাষ্ট্র কমামগতায ভাধযকভ এেমি মিে ভাকয দ্ধমতয মবমি যফযা েযকত াকয। যােফুকেয উকদ্দকয দগেকদয সু্কর মযচারনা, 

এমিএর ইন-চাজগ, মক্ষাথগী উদ্ভাফে, যাভগদাতা, েকগাকযি ংস্থা, যাজয যোয েতৃগকক্ষয ভকধয অকনকেই যকেকছন, তাকদয প্রকতযকেই 

মতযোকযয ম্ভাফযতা মনমিত েযায জনয এেমি মনমদগষ্ট বূমভো ারন েকয। আভযা আা েময দম নথীত্র ছাো উচ্চ মফদযারেগুমরকে 
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উদ্ভাফকনয এেমি মস্থমতীর দ্ধমতয মদকে মনকে মাো মাকফ আমভ নীমত আকোকগয বাই দচোযভযান ডাাঃ যামজফ েুভায, প্রধান মনফগাী 

েভগেতগা অমভতাব োন্ত  মভন মযচারে মভাঃ যাভনাথন যভনান, অির উদ্ভাফন মভনকে তাকদয দনতৃকত্বয জনয ধনযফাদ জানামে এফং 

এমিএরকে বাযত জুকে এেমি জাতীে রূ দনোয প্রমত িভাগত ভথগন েযায জনয ধনযফাদ জানামে। আমভ প্রকপয দে মফজে 

যাঘাববন এফং এন আই আই এয মযফাকযয দয, ডাঃ দযনু্ন স্বরূ, মভক আনা যাে, ডাঃ ভুযামরেৃষ্ণ েুভায এফং মভ ইউ দে ভগা 

 এ আই এভ এয মভন উচ্চ মগাকেয েমভমিয ের দকযয প্রমত আন্তমযে েৃতজ্ঞতা প্রো েযমছ মাযা এইভ এয দৃমষ্টবমে 

ততমযয মদকে আভাকদয অফযাতবাকফ ােতা এফং ভথগন েযকছন এফং আভাকদয মাত্রায প্রমতমি ধাক উৎামত েকযন। 

ভানফ ম্পদ উন্নেন ভন্ত্রণারে, ফাকোকিেকনারমজ মফবাগ, মফজ্ঞান  প্রমুমি মফবাগ, ফুমদ্ধফৃমিে ম্পমি অমধোয প্রচায  ফযফস্থানা, 

স্টািগআ বাযত, মফমনকোগ বাযত এফং মল্প নীমত  প্রচায মফবাকগয জনয আভায আন্তমযে েৃতজ্ঞতা, এয উন্নমতয জনয তাকদয 

অফদাকনয জনয মফমবন্ন উদ্ভাফনী প্রফৃমি উকদযাকগয ভাধযকভ, এমিএর াভমগ্রে প্রবাফ। 

এএরমি এেমি দদফযাী প্রেল্প তাই এই প্রেকল্পয াপকরযয জনয দেন্দ্র  যাষ্ট্র উবেকেই শুরুয দথকেই এেকে োজ েযায 

প্রকোজন কফ। আমভ মফকল েকয ছমিগে, ভাযাষ্ট্র, দতরোনা, অন্ধ্রপ্রকদ  গুজযাকিয যাজয যোযগুমরয তাকদয মনজ মনজ 

যাজযগুমরকত এমিএর েভগূমচ ফাস্তফােকন মিে অংগ্রকণয প্রকচষ্টাকে উকেখ েযকত চাই। 

আইআইমি মদমে, আইআইমি দফাকে এফং ইকের, আইমফএভ, দডরএর, রামনগং মরংে পাউকেন, পাই, দেমআইমি, ভাইকিাপি, 

দনিোেগ েযামিার, এএম, স্ট্রািকম, মি মজ এরএপ, অর ইমেো োউমির  আভাকদয ের কমাগীকে কমামগতা   

ভথগন েযায জনয আভযা ধনযফাদ জানামে। বাযকত মিঙ্কামযং এফং উদ্ভাফকনয এেমি স্পন্দনীর ম্প্রদাে গকে তুরকত োমযগময মক্ষা, 

োেগ দফঞ্চ প্রেল্প, দভোয’ এয এাইরাভ, মি-োেগ, এনেুযফ রযাফ এফং দয দফিায ইমেো, তাকদয অফদান এফং প্রমতশ্রুমত 

ফদ্ধতায জনয তাকদয ধনযফাদ। আমভ এ আই এভ ইনেুকফিয, ম-মএএভম, অভৃতা মিমফআই, আেকিে এফং মিআযম-দস্টকে 

ধনযফাদ জানাই মাযা এির সু্টকডে ইনকবাকবািায দপ্রাগ্রাভকে ভথগন েকযমছর, তাকদয নতুন মচন্তাবাফনা মক্ষাথগীকদয ােতা 

েকয।আমভ আভাকদয ের ুায দভোযকে ধনযফাদ জানাই মাযা আভাকদয তরুণ উদ্ভাফেকদয তাকদয গকল্পয াকথ অনুপ্রামণত েকযকছ।  

এ আই এভ মিভকে অনুকপ্রযণা দদোয জনয মূ্পণগ এমিএর ম্প্রদাে, যাভগদাতা, মক্ষে, মক্ষাথগী উদ্ভাফে এফং অমববাফেকদয 

প্রংা  েৃতজ্ঞতা জানাই। এমি এেমি চভৎোয দকরয প্রকচষ্টাে মযণত কেকছ মায পকর এমিএর-এয প্রাথমভেবাকফ মেছু পরতা 

দকেকছ। আমভ এআইএকভ আভায েভগীকদয ধনযফাদ জানাকত চাই, অনাৎ মেত, মভ। ভুমদত নাযােণ, মভক ইমতা আগযোর, 

জনাফ   ণ    েুভায, জনাফ   ম  াকেনা, মভ। দণ্ডামন     , মভক আমদমত         , শ্রী দফদান্ত ভগা , জনাফ অক্ষত ফাগরা, 

জনাফ তাযং গুপ্ত, জনাফ দদ দগৌযব দখময, দদযী ুপ্রনা তজন, মভক োমত্রা এ। যাঙান, শ্রী ভানান োুয, মভক অমফমন্তো ফার, 

মভক াইভা নামপ  উভয আভদ, অিরবাকফ এএরমি জনয ভস্ত উকদযাগ আভাকদয ভথগন েযায জনয। আইআইএভ দথকে ডা: 

আমল নেন, জনাফ যনে জকগেয এফং দডর-রামনগং মরংে পাউকেন মিকভয েকিায মযেভ েকয এফং এই ফইকেয প্রণেন  দরখায 

ভে আভাকে অভূরয ভথগন প্রদান েকয।  

এই ফইমি দদকয মফমবন্ন অংক তৃণভূর মগাকে -অির মিঙ্কামযং রযাফ উকদযাগমি েীবাকফ োজ েযকছ তা তুকর ধযায এফং প্রদগকনয জনয 

এেমি প্রকচষ্টা, মা মক্ষাথগীকদয এফং মক্ষেকদয উদ্ভাফে রূক রূান্তমযত েযকত এফং এেমি উকদযািাকদয ভনস্তামিে মফোক ােতা 
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েযকফ, মা ২০২২ াকরয এেমি উন্নেনীর 'নতুন বাযত' কথ মদাযী। ুতযাং, অির মিঙ্কামযং রযাকফয মফকে এেমত্রত  এফং 

আভাকদয তরুণ ভনকে নতুন েকয গকে তুরকত ক্ষভ !  

 

শুব োভনা  

আকো দচৌধুযী 

    উদ্ভাফন মভন 
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১.৩.১ বাযকত অির মিঙ্কামযং রযাকফয গুরুত্ব  ৬ 

১.৩.২ অির মিঙ্কামযং রযাকফয উকদ্দয  ৬ 

১.৩.৩ অির মিঙ্কামযং রযাকফয েভগ মযেল্পনা  ৬ 

২. অির মিঙ্কামযং রযাকফয উদ্ভাফন মাত্রা শুরু  ৯ 

২.১ মনফগাচন প্রমিো এফং ভেীভা ১১ 
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 ম       তামরো 

তামরো ংজ্ঞা  

এ মি এর অির মিঙ্কামযং রযাফ 

এ আই ম  অির ইনেুযকফন দোয 

এ আ যআই এ ই  অির মযাচগ  ইনকবন ইন স্ভর এোযপ্রাইক 

এ এন আই ম অির মনউ ইমেো চযাকরকঞ্জ  

এভ  ম দভেয অপ দচঞ্জ 

ম এপ এভ এ াফমরে মপনযাি ভযাকনজকভে মকস্টভ  

এভ  এ   দভকভা দযেভ অপ এগমযকভে 

এ এ মফ   এমিএর অযাডবাইাযী দফাডগ 

মজ ই এভ গবনগকভেই-ভাকেগিকি 

ম এ আয েকগাকযি দাযার দযনমমফমরমি 

এ আই ম সু্টকডে ইকনাকবিয দপ্রাগ্রাভ 

এভ এ এভ ই ভাইকিা, স্ভর, এে মভমডোভ এনিাযপ্রাইক 

আই ম  ইোকরেচুোর প্রামিগ 
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াযণী তামরো 

ফণগনা ংখযা 

১  এ মি এর মিঙ্কামযং মযেল্পনা 

২  এ মি এর নভুনা ভেূচী
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াভামজে দমাগাকমাকগয াকথ মফজ্ঞান, প্রমুমি এফং নতুনত্ব মুি েযা, বাযকতয জনয মিারী অথগননমতে  াভামজে অগ্রগমত চারাকফ। 

নতুনকত্বয মফেফযাী ভানমচকত্র বাযতকে স্থান েযায জনয োিাকভাগত ংস্কাকযয এেমি মূ্পণগ মযীভা গ্রণ েযা কে। এেমি মিে 

মযকফ ততমযয জনয এোকডভী, যোয এফং মকল্পয ভকধয দৃঢ় ংকমাগ ততময েযা কে, মা দেফর নতুনকত্বয মদকে অগ্রয ো 

মফজ্ঞাকনয দক্ষতা ফজাে যাকখ না ফযং অল্প ফেক এেমি ৃজনীর  উদ্ভাফনী মচন্তাবাফনাকে উদু্বদ্ধ েকয, এমি এেমি নতুন বাযকতয 

ফৃমদ্ধয গমত ফৃমদ্ধ েকয।ঐমতযফাী বাযতীে মক্ষাফযফস্থা, মকল্পয দ্রুত মযফতগকনয প্রকোজনীেতা গুমর-দভাোকফরা েযকত ক্ষভ েমন 

এফং এমি বাযকত সু্কর মক্ষাকে নতুনকত্বয াকথ ুনযাে দভরাকত াকয। এই ফইমি বাযকতয ইমতাক প্রথভ ফগোকরয ফগকেষ্ঠ 

যোযী দনতৃত্বাধীন উকদযাকগয গল্প এফং বাযতীে মক্ষা ফযফস্থাকে ফযাত েযায এফংৃজনীরতা, উদ্ভাফন, ভাকরাচনাভূরে মচন্তাবাফনা, 

াভামজে  াংসৃ্কমতেকমামগতা, তনমতে দনতৃত্ব ইতযামদয এে মযূণগ রূ। 

১.১ মনমত আকোগ  

           ই                  ম  ই    , মা মনমত আকোগ নাকভ মযমচত, ১রা জানুোময, ২০১৫ তামযকখ দেন্দ্রীে ভন্ত্রী 

মযলকদয প্রস্তাফনায ভাধযকভ গমিত কেমছর। মনমত আকোগ বাযত যোকযয প্রধান মচন্তায ভাধযভ, মা উবে মদে মনকদগনাভূরেএফং 

নীমতগত তথয যফযা েকয।বাযত যোকযয জনয দেৌরগত এফং দীঘগকভোমদ নীমতভারা  দপ্রাগ্রাভগুমর মডজাইন েযায ভে, মনমত 

আকোগ দেন্দ্র  যাজযগুমরকে প্রামেে প্রমুমিগত যাভগ যফযা েকয। 

বাযত যোয তায ংস্কায েভগূমচ ারকনয জনয ১৯৫০ াকর মযেল্পনা েমভকনয প্রমতস্থাকনয জনয মনমত আকোগ গিন েকয।এমি 

বাযকতয জনগকণয চামদা  আোঙ্ক্ষায মযূযণ েযায জনয েযা ে। অতীকতয এেমি গুরুত্বূণগ মফফতগনভূরে মযফতগন, মনমত 

আকোগ গুমর জাতীে স্বাকথগ এেকত্র োজ েযায জনয বাযত যোযকে ভমিত েকয দতাকর এফং এয পকর কমাগী দপডাকযমরজভকে 

উৎামত েকয। 

মনমত আকোগ প্রকোজনীে ম্পদ, জ্ঞান এফং দক্ষতা  যাষ্ট্রীে দয আিগ মযকাগ দোয মাকফ মনকজকে গকে তুরকছ, এমি গমতয 

াকথ োজ েযকত, গকফলণা এফং নতুনত্বকে উন্নীত েযকত, যোকযয জনয দেৌর গত নীমতয দৃমষ্টবমে যফযা েযকত এফং 

াভমেে মফলে দভাোকফরা েযকত ক্ষভ কফ। মনমত আকোকগয প্রধান দামেত্ব করা: 

 অগ্রামধোয খাকত জাতীে উন্নেকনয এেমি দৃমষ্টবমে গকে দতারা এফং দদকয উকদ্দযগুমর আকরাচনায ভাধযকভ যাষ্ট্রগুমরয মিে 

অংগ্রকণয দেৌরগুমর মফো েযা। 

 তৃণভূর মগাকে মফোকমাগয মযেল্পনা প্রণেন েযায জনয দ্ধমত গুমর মফো এফং উচ্চতয স্তকযয যোয গুমরকত এই 

মযেল্পনা গুমরকে  িভফধগভান বাকফ ংত েযা। 

 আভাকদয ভাকজয মফবাগ গুমরকত মফকল ভকনাকমাগ দদো প্রকোজন মা  জাতীে অথগননমতে অগ্রগমতকত দমাগ মদকত ক্ষভ 

কফ।  

 দপ্রাগ্রাভগুমরয োিাকভা  দেৌরগত এফং দীঘগকভোদী নীমত ততময েযা।  
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জাতীে          মফকলজ্ঞকদয, অনুীরনোযীকদয এফং অনযানয অংীদাযকদয কমাগী ম্প্রদাকেয ভাধযকভ এেমি জ্ঞান, উদ্ভাফন 

এফং উকদযািা  আন্তােতা ফযফস্থা ততময েযা। 

জামতংকঘয দ্বাযা ংকমাগস্থর ংিান্ত ংস্থা মাকফ ভকনানীত েযা কেকছ মা ১৭মি স্থােী উন্নেন রক্ষয ভাত্রা মনযীক্ষণ, ভিে  

োমগেয বাকফ ফাস্তফােকনয জনয দামেত্ব প্রাপ্ত।  

১.১.১ মনমত আকোকগয গিন  

প্রধানভন্ত্রীয দচোযভযান, গবমনগং োউমিকরয -বামত, দেন্দ্রীে অঞ্চর গুমরয দরপকিনযাে গবনগয এফং দেন্দ্রামত অঞ্চকরয গবনগয 
 মফমবন্ন স্তকযয মফকলজ্ঞগণ এফং আঞ্চমরে োউমির মনমত আকোকগয রক্ষয অজগকনয জনয এোকথ োজ েকয।  

১.২অির উদ্ভাফন মভন  

অির উদ্ভাফন মভন (এআইএভ) বাযত যোকযয এেমি প্রধান উকদযাগ মা মনমত আকোকগয ভাধযকভ দদকয মফমবন্ন প্রাকন্তয উকদযািা 

উন্নেকনয জনয ততময।  

মনমত আকোকগয অধীকন আইআইএভ এেমি উদ্ভাফন ংস্থা মাকফ মফকফমচত কেকছ মা মফমবন্ন স্তকয নতুনত্ব  উকদযািাকদয প্রচাযকে 

উৎামত েকয দেন্দ্রীে, যাজয এফং দক্টযীে ভন্ত্রণারকেয ভকধয উদ্ভাফন নীমত গুমরয ভিকে এেমি গুরুত্বূণগ বূমভো ারন েযকফ, 

মফমবন্ন স্তকয দমভন – উচ্চভাধযমভে মফদযারে, উচ্চতযমক্ষা  গকফলণা প্রমতষ্ঠান, এফংএএভই / এভএএভইমল্প, েকগাকযি, এফং 

যোযী ভন্ত্রী মগাকেয, াফমরে-প্রাইকবি ািগনাযম। 

প্রাথমভে রক্ষয উদ্ভাফন এফং উকদযািা ভানমেতা ারকনয জনয এেমি প্রামতষ্ঠামনে োিাকভা ততযী োয মদকে চকরকছ। অির মিঙ্কামযং 

রযাফ (এমিএর) এয ভাধযকভ, আইআইএভ সু্কর মগাকে উদ্ভাফনকে উৎামত েযকছ, দমখাকন মক্ষাথগীকদয তদনমন্দন মচন্তাবাফনা ভাধান 

েযায জনয এফং তাকদয উদ্ভাফনগুমর প্রদগকনয জনয ুমফধা াকে এফং তাকদয মচন্তাবাফনা মদগন্ত গুমর মফসৃ্তত েযায ুকমাগ াকে। 

দভনিয অফ দচঞ্জ (এভম) দপ্রাগ্রাভমি 'র এআইএভ দনতৃত্বাধীন জাতীে আকন্দারন, মায ভকধয দক্ষ দাদাযযা জাতীে উন্নমত ততমযয 

প্রমত দৃঢ় অনুবূমত তরুণ এমিএর উদ্ভাফেকদয কক্ষ যাভগ প্রদান েকয। এআইএভ এয অির ইনেুযকফন দোযগুমর প্রাযমম্ভেতা 

ফৃমদ্ধয জনয মফেভাকনয ইকো মকস্টভ ততময েযকছ, মাকত প্রকোজনীে দাল্ডকামরং  যাভগদান এফং মফমনকোগোযী দনিোেগ 

অযাকে  এআইএভ উদ্ভাফনকে জাতীে আকন্দারন েযায গুরুত্ব উরমি েকয, মায পকর নাগমযেকদয প্রবাফ ৃমষ্ট এফং তাকদয প্রমত 

অফদান যাখায দামেত্ব অনুবূত ে। বাযত যোকযয াাঁচমি ভন্ত্রণারে, অির মনউ ইমেো চযাকরকঞ্জ (এএনআইম) এয কমামগতাে 

এআইএভ দ্বাযা চারু েযা নতুন উদ্ভাফেকদয জাতীে গুরুকত্বয ২৪মি মফমবন্ন অঞ্চকর প্রমুমিগত ভাধান প্রস্তাফ েযায ুকমাগ মদকেকছ। 

মনফগামচত উদ্ভাফনগুমর, তাৎক্ষমনে উৎাদন  ফামণমজযেীেযকণয ােতাে অনুদান-ােতা াকফ।এফং অফককল, ধাযণামিয চূোন্ত 

মগাকে আকযেমি দপ্রাগ্রাভ, এআইএভ-অিরমযাচগ অযাে ইকনাকবন ইন স্ভর এোযপ্রাইকজ (এআযএইএ) ভন্ত্রণারেকে গকফলণা  

নতুনকত্ব মফমনকোকগয জনয উৎামত েকয, এফং এবাকফ োিাকভা িকেয ভাধযকভ জনাধাযকণয ভকধয নতুন উকদযাগ দথকে উদ্ভাফন গ্রণ 

েকয। 

১.৩ অির মিঙ্কামযং রযাকফয মযমচমতাঃ 
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মনমত আকোকগয অধীকন আইআইএকভয াকথ, নতুনত্ব  উকদযািা আভাকদয জাতীে মভকনয এেমি অমফকেদয অং কে উকিকছ এফং 

১২ফছয ফেী মশুযা প্রমুমিয উদ্ভাফন, সু্করগুমরকত এমিএর-এয াকথ মুি কে। এমিএর বাযত যোকযয তদঘগয  প্রস্থজুকে 

উচ্চমফদযারে মক্ষাথগীকদয ভকধয এেমি উদ্ভাফনী ভানমেতা গকে দতারায জনয, বাযত যোকযয এআইএভ এয প্রধান উকদযাগ। 

অির মিঙ্কামযং রযাফ দপ্রাগ্রাভমি প্রাচীন বাযতীে গুরুেুর মক্ষাফযফস্থা এফং মফকেয ফকচকে পর মক্ষা ফযফস্থা দথকে াযাং অজগন 

েকয, স্ব-মক্ষাদ্ধমতয উয ভকনাকমাগ মনফদ্ধ েকয, ফাস্তফ প্রমক্ষণ এফং ফাস্তফ-মযমস্থমতগুমরয াকথ দমাগাকমাগ েকয এমিএর নতুন 

মুফেকদয ভকধয দেৌতূর ততময েকয। মক্ষাথগীযা মচন্তােযকত এফং অকিলণ েযকত াকয, দচষ্টা এফং ফযথগ কত াকয, এভনমে মেছু নতুন 

বাফনা ফাইকয মনকে আকত াকয।এই মযেল্পনামি ২১তভ তাব্দীয দক্ষতা দমভন মডজাইন মচন্তাবাফনা, ভাকরাচনাভূরে মচন্তাবাফনা, 

েমম্পউকিনার মচন্তাবাফনা, মডমজিার পযামিকেন, স্টযানকপাডগ ইমেো ফাকো মডজাইন দপ্রাগ্রাভ দথকে অনুকপ্রযণা গ্রকণয াকথ 

কমামগতা েযায জনয মডজাইন েযা কেকছ, মা বাযত যোয, তজফপ্রমুমি মফবাগ, অর ইমেো মফবাকগয উকদযাগ দভমডকের 

ইিমিমিউি মদমে, ইমেোন ইনমস্টমিউি অপ দিেকনারমজ মদমে এফং স্টযানকপাডগ মফেমফদযারেগুকরা মুি। এমি দলাফার দভোকযয 

আকন্দারকন4 (ডকঘমিগ, ২০১২) এেমি দভন ততময েযকত এফং মফেভাকনয নতুনকত্বয জনয এেমি মফেফযাী িযািপভগ ততময েযকত ক্ষভ 

কফ।এমি এর মক্ষাথগীকদয এফং মক্ষেকদয এেমি স্ব-মক্ষায থ যীক্ষা, মফো এফং অনুযণ েযায জনয উৎামত েযকছ, মায 

পকর তাযা ভযায মফলকে আরাদাবাকফ মচন্তা েযকত এফং উদ্ভাফনী ভাধাকনয মফো াধন েকয, ৩মড প্রমুমি, মথং ইোযকনি, 

দযাকফামিে, কু্ষদ্র ইকরক্ট্রমনেমুি ইকরেট্রমনে, দরানপ্রমুমি, প্রমুমি অনুপ্রামণত দিেিাইর স্থান ফগকল প্রমুমি যঞ্জাভগুমর উকবাগ 

েকয এফং তাই এমিএর ম্প্রদাকেয অনযানয ভানুলগুমর দমভন মতাভাতা, যাভগদাতা এফং উদ্ভাফকনয আগ্রী অনযানয ফযমিযা মনকজকদয 

ধাযণা গুমরকে জীফকনয াকথ দভরাকত চাে। যয েমভউমনকোকনয ভাধযকভ, এমিএর এেমি ফাস্তুতন্ত্র গিন েযকছ দমখাকন প্রকতযকেযই 

ভাজ  দদকয তদনমন্দন ভযায ভাধান খুাঁকজ দকত জাতীে অফদান5 যাখকত াকয। 

এমিএর মস্ককভয অধীকন, এমিএর স্থাকনয জনয মনফগামচত সু্করগুমরকত ২০ রাখ িাো মগন্ত অনুদান প্রদান েযা ে। অনুদানমি মনমদগষ্ট 

উকদ্দকয মনমদগষ্ট ভকেয জনয মনমদগষ্ট ভকেয জনয ফযে েযা কফ ফগামধে ৫ ফছকযয মনমদগষ্ট ভকেয ভকধয, ভূরধন ফযকেয জনয ১০রাখ 

িাোএফং অাকযমিং  যক্ষণাকফক্ষণ ফযকেয জনয ১০ রাখ িাো। 

২০১৮াকরয মডকেকয, ৫০০০মিয  দফম এমিএর দঘালণা েযা কেকছ, মায ভকধয ৮৭% দজরাে এফং বাযকতয ১১0 মি আন্ন ভূরে 

দজরাগুমর অন্তবুগি। এই রযাফ গুকরা, উবে যোয প্রমতমষ্ঠত।এফং দফযোময মফদযারে এফং ভফাে এফং ফামরো মফদযারে গুমরকত 

ংখযাগমযষ্ঠ, নতুনকত্বয েমভউমনমি াফ মাকফ দফা েযকছ, বাযত েীবাকফ মখকছ, মচন্তা েকয, বাফনা েকয এফং উদ্ভাফন েকয তা 

রূান্তমযত েকয।            েতৃগে প্রোমত দেৌর অনুাকয, নতুন বাযকত  আইআইএভ ২০২০ াকরয ভকধয ১০০০০ এয  

দফম এমি এর স্থান েযকফ। 

 
2Teachers Day 2018: Young Teachers Transforming Into Modern Age 'Gurus', Business World, 2018 

3Teachers Day 2018: Young Teachers Transforming Into Modern Age 'Gurus', Business World, 2018 

4Dougherty, D. (2012). The Maker Movement. Innovations5 Finding Life's Purpose In Empowering Young Students To Innovate, Business World, 2018 

6 Strategy for New India@75, NITI Aayog, 2018 
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১.৩.১বাযকত অযাির মিঙ্কামযং রযাকফয গুরুত্ব 

আজকেয যীক্ষাভূরে মক্ষায াকথ ঐমতযগত মক্ষণ দ্ধমতগুমর এেমত্রত েযা বাযকত এেমি অননয মভমেত মক্ষা ফযফস্থা ততমযয ভূর 

চামফোমি।িভফধগভান অথগনীমতয চামদা ফৃমদ্ধ এফং উদ্ভাফকনয মফোক মফেফযাী ফৃমদ্ধয রকক্ষয, বাযত যোয এেমি ফাস্তুতন্ত্র গকে 

দতারায এেমি উৎেৃষ্ট মভন শুরু েকযকছ মা জমির ভযা ভাধান, ভাকরাচনা ভূরে মচন্তাবাফনা, অমবকমাজন ভূরেমক্ষা, ফাচ্চাকদয 

তুরনাভূরে দক্ষতা, এমিএর উকদযাকগয াকথ 1 মভমরেন মনউমট্রে উদ্ভাফে ততমযয রকক্ষয। আজ াযা বাযকত এমিএর উকদযাগ মশুকদয 

অন্তমনগমত েল্পনাপ্রূত এফং ভযা ভাধাকনয ভাধান এফং তাকদয বমফলযকতয প্রকোজনীে দক্ষতায াকথ মিত েযকছ। এোমধে 

এমিএর ংস্থান গুমরকত অযাকে তাকদয ম্প্রদােকে মফভ্রামন্তেয ভযায জনয ম্ভাফয ভাধান গুমর ততময এফং ম্ভাফয ভাধান ততময 

েযকত ােতা 

েযকছ।

 

অমধেন্তু, মক্ষাথগীকদয, মক্ষে, মপ্রমির এফং মতাভাতায ভথগনমি পরবাকফ এমিএর-এয রক্ষয অজগকন গুরুত্ব ূণগ ফকর ভকন 
েযা ে। াভমগ্রে রক্ষয কে বাযতীে মক্ষাফযফস্থাকে ফযাত েযা, এফং নতুন উদ্ভাফন গকে দতারায িভাগত প্রকচষ্টা চারাকনায 
জনয আয  নতুন চযাকরঞ্জগুমর গ্রকণয জনয প্রস্তুত তরুণ উকদযািাকদয এেমি দনাফামনী ততময েযা। 

১.৩.২অির মিঙ্কামযং রযাফ এয উকদ্দয 

এমিএর প্রমতষ্ঠায প্রধান রক্ষযগুমর মনম্নরূ: 

ে। েভগকক্ষত্র গুমর ততময েযায জনয দমখাকন তরুণ ভন নতুনত্ব দক্ষতা মখকত াকয, মিোেরাগুমর াকত মদকে ধাযণাগুমর 

ততময েযকত, োজ েযকত এফং এেমি নভনীে মযকফক মখকত াকয। 

খ। ২১ তকেয ৃজনীরতা, উদ্ভাফন, ভাকরাচনাভূরে মচন্তাবাফনা, নো মচন্তাবাফনা, াভামজে  ি াংসৃ্কমতে 

কমামগতা, তনমতে দনতৃত্ব ইতযামদ দক্ষতায াকথ আভাকদয মুফভাজকে ক্ষভতােন েযা। 

গ। বাযকতয অননয ভযাগুমরয জনয উদ্ভাফনী ভাধান গকে দতারায জনয এফং এবাকফ জ্ঞান অথগনীমত মাকফ ফৃমদ্ধ েযায 

জনয বাযকতয প্রকচষ্টাকে ভথগন েকয। 

১.৩.৩ অির মিঙ্কামযং রযাকফয দপ্রাগ্রাভ মডজাইন 

এমিএর দপ্রাগ্রাভ মডজাইনমি অল্পফেী উদ্ভাফেকদয ভকধয নতুনকত্বয উদ্ভাফকনয জনয এমিএর-ইন-চাজগ দে মনেমভত বাকফ ােতা 

েকয। নতুনকত্বয ফাইকয, এমিএর মিোেরাক জমেত থাোয ভে, ছাত্রযা তাকদয াভমগ্রে ফযমিকত্বয মফো, নযভ দক্ষতা, প্রমুমি 

দক্ষতা এফং ২১ তভ দক্ষতা উোকয উেৃত ে। 
7Unleashing the Power of an Innovative Mind, Entrepreneur India, 2018 

 বাযকত এমিএর এয আফমযেতা ফযাখযা েযা এেমি মবমড এখান দথকে ডাউনকরাড েযা দমকত াকযাঃ 

https://www.youtube.com/watch?v=f4Sqd6RDloE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A video explaining the relevance of ATL for India can be downloaded here: 

https://www.youtube.com/watch?v=f4Sqd6RDloE 

https://www.youtube.com/watch?v=f4Sqd6RDloE
https://www.youtube.com/watch?v=f4Sqd6RDloE


 

 

7 

 

এমিএর ছাত্রকদয এেমি অনয মযকফকয াকথ মযচে েমযকে দদে মা তাকদয নতুন ধাযনা গুকরায গকফলণা, অকিলণ,  োজ 

দখায দ্ধমত দখাে। দমখাকন তাযা ৪মি স্তকয মিঙ্কামযংকেয াকথ মযমচত ে মা মনকচ আকরামচত কেকছ। মক্ষাথগীকদয অগ্রগমতয 

জনয প্রমুমি নতুন মচন্তাবাফনায ধাযণা দদো ে।অফককল তাযা ূযফতগীস্তয দথকে মক্ষা অজগন েকয, ফাস্তফ ভযা ভাধাকনয। 

এমিএর তরুণকদয ভানমেতা ফৃমদ্ধকত উৎামত েকয। অধযাে ৪ এ মিঙ্কামযংকেয ৪ স্তকযয ভাধযকভ মেবাকফ স্নাতে যা াাময াে 

তা ফরা আকছ।   

 

এেমি এমিএর-এ বাযকতয ভাননীে উযাষ্ট্রমত শ্রী এভ দবঙ্কাইো নাইডু 

 

মিঙ্কামযংকেয ফযাখা মনকচয মবমড ডাউনকরাড েযকর দদখা মাকফাঃ 

https://www.youtube.com/watch?v=78CcarCgt8Y 

https://www.youtube.com/watch?v=78CcarCgt8Y
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াযাং

 

 

এই অধযাকে                     মিয বূমভো, উকদ্দয এফং াভমগ্রে দপ্রাগ্রাভ মডজাইকনয 

াকথ এমিএর -এয উৎমি প্রো েকয এফং বাযকতয জনয মিঙ্কামযং এয গুরুত্ব তুকর ধকয। 

যফতগী অধযােগুমরকত েীবাকফ সু্করগুমর তাকদয এমিএর উদ্ভাফকনয মাত্রা শুরু েকয, মনফগাচন, 

ম্মমত এফং যফতগী অনুদান-ােতা প্রদাকনয ফণগনা দদে। 
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এমিএর নতুন মাত্রা মি বাযত যোকযয দ্বাযা এমিএর মনফগাচন প্রমিোয াকথ শুরু ে।এআইএভ এেমি খুফ দ্ধমতগত এফং েকিায 
চযাকরঞ্জ মবমিে আকফদন, স্ক্রীমনং এফং মনফগাচন প্রমিো ততময েকযকছ দমখাকন সু্করগুমরকে মনফগাচন েযকত কফ দমখাকন                
     স্থান েযা কফ।সু্কর-এ এেমি কেফাইিমবমিে দািগার ভাধযকভ এআইএভ এ এেমি অনরাইন আকফদন জভা মদকত 
কফ।মনফগাচকনয কয, সু্করগুমরকে ডেুকভকেন এফং াফমরে পাইনযাি ভযাকনজকভে মকস্টভ (মএপএভএ) ম্মমত প্রমিো ম্পন্ন 
েযকত কফ, দমখাকন তাযা এআইএভ দ্বাযা প্রকোজনীে নমথ জভা দদোয জনয ফাধযতাভূরে নমথ জভা দদকফ।ম্মমতয কন্তালজনে 
মযূণগতা ম্পন্ন কর, অনুদান ােতা সু্ককর মফতযণ েযা ে এফং এআইএভ মনকদগমো অনুাকয তাযা এমিএর স্থান েযকত এফং 
তাকদয উদ্ভাফনী মাত্রা শুরু েকয। 

২.১মনফগাচন প্রমিো এফং ভেীভা 

এমিএর এয জনয সু্করগুমরয মতনমি স্বতন্ত্র মগাকে যকেকছ এফং মূ্পণগ প্রমিোমি ম্পন্ন েযকত প্রাে ৬-৮ ভা ভে রাকগ। 

মগাে ১: অনরাইন অযামিকেন দািগাকরয ভাধযকভ অযামিকেন আভন্ত্রণ : ৩-৪ ভা 

সু্ককর এমিএর এয জনয অনরাইন অযামিকেন জভা েযা ে। এমিএর অনরাইন অযামিকেন দািগারমি এমিএর অযামিকেন 

জভা দদোয জনয সু্কর গুমরয জনয এেমি মভকর িযািপভগ ততময েকয। অনরাইকন আকফদনকত্রয ভকধয চাযমি মফবাগ যকেকছ মায 

ভকধয আকফদনোযী সু্কর এফং প্রধাকনয দমাগাকমাকগয তথয, সু্ককরয মযচে ম্পমেগত দভৌমরে তথয, দস্কাকযয তগাফরী এফং 

প্রমতকমামগতাে অংগ্রন এফং অনযানয এমিএর ংিান্ত তথয দমভন দভৌমরে অফোিাকভা এফং অমস্তত্ব ম্পমেগত তথয অন্তবুগি 

যকেকছ। 

আকফদনোযীযা এোমধে অযামিকেন জভা মদকতাযকফ না। তাকদয অফযই ফা মূ্পণগরূক মভথযা / বুর তথয প্রদান দথকে মফযত 

থােকত কফ। তাছাো, অযামিকেন জভা করই দম মনফগাচন কফ, তায দোকনা গযাযামে দনই। 

 

 

 

এ  এ                    এ           ম           অযামিকেকনয দ্ধমত মনকচ 

দদো মরঙ্ক ডাউন দরাড েযকর দদখা মাকফাঃ 

http://aim.gov.in/pdf/ATL_Application_Guidelines.pdf 

মনকদগাফরী  অনরাইন পকভগয এেমি স্নযাি এখাকন ডাউনকরাড েযা দমকত াকয: 

http://aim.gov.in/pdf/ATL_Online_ Application.pdf 

http://aim.gov.in/pdf/ATL_Application_Guidelines.pdf
http://aim.gov.in/pdf/ATL_Online_%20Application.pdf
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মগাে ২: অযামিকেন ফাছাইাঃ ১-২ ভা  

এমিএর এয জনয মনফগাচন প্রমিো ২ মগাকে কফ – স্ক্রীমনং এফং চূোন্ত ভূরযােন। প্রাপ্ত আকফদন দমাগযতাভান দণ্ড মবমিকত প্রমিো 
েযা কফ। দমাগযতায ভানদকণ্ডয ভকধয যকেকছ ১০০০ – ১৫০০ ফগগপুকিয স্থান,ছাত্রকদয নূযনতভ নমথবুিেযণ,  গমণত এফং মফজ্ঞান 
মক্ষে, েমম্পউিাকযয উরিতা এফং ইোযকনি ংকমাগ  দভৌমরে অফোিাকভা, স্থােী মফদুযৎ ংকমাগ, মফজ্ঞান রযাফ, রাইকিময 
এফং দখরায ভাি, এফং েভগীকদয এফং ছাত্রকদয মনেমভত উমস্থমত। 

মগাে ৩: চূোন্ত ভূরযােনাঃ ১-২ ভা  

স্ক্রীমনংকেয কয, মনফগামচত অযামিকেনগুমরকে চূোন্ত মনফগাচকনয জনয ভূরযােন েযা কফ, তকফ মরম েবাকযকজয জনয ীভাফদ্ধ 
নে, সু্কর অংগ্রণ মফজ্ঞান, প্রমুমি, মল্প  ৃজনীর উৎফ এফং ুযষ্কাকয মফজেী, মফদযভান যাভগদাতা এফং প্রািন মক্ষাথগী 
ভস্ত ূফগমনধগামযত যামভমত গুমরয তথয আকফদন পকভগয ভকধয ধযা েকফ মা আভাকদয সু্করকে এেমি স্থানীে উদ্ভাফন দেন্দ্র মাকফ 
রূান্তমযত েযায জনয এেমি িযািপভগ মাকফ এমিএর ফযফায েযকত েতিা প্রমতশ্রুমত ফদ্ধতা মনধগাযণ েযকত ােতা েকয। 

চূোন্ত ভূরযােন দকল, মনফগামচত সু্করগুমরয তামরোমি এআইএভ কেফাইকিয ভাধযকভ এফং মনফগামচত সু্করগুমরকত ই দভকরয ভাধযকভ 
দমাগাকমাগ েযা কফ। মফদযারেগুমর ডেুকভে ম্পমেগত ম্মমত এফং মএভএপএ ংিান্ত ম্মমত প্রমিো ম্পন্ন েযকত কফ।এই 
দকক্ষকয আকরাচনা যফতগী মফবাকগ মফস্তামযত। 

২.২অির মিঙ্কামযং রযাফ গ্রাে-ইন-এড মফতযকণয জনয ম্মমত প্রমিো 

মথামথ ডেুকভকেকনয কতগ মনমত আকোকগয প্রকোজনীেতা অনুমােী তামরোবুি এমিএর সু্ককর অনুদান-ােতা প্রদান েযা দমকত 
াকয। এআইএভ এেমি েকিায ম্মমত প্রমিো মডজাইন েকযকছ এফং শুধুভাত্র দইসু্কর গুমর মা মনধগামযত ভে ীভায ভকধয 
প্রকোজনীে দস্তাকফজগুমর জভা দদে দগুমর এআইএভ অনুদান-ােতায জনয মনফগামচত ে।দমভন ম্মমত এয দুমি উাদান আকছ। 

ডেুকভোময ম্মমত এফং মএপএভএ ম্মমত।ডেুকভোময ম্মমত সু্কর মনকদগমো অনুমােী নমথ জভা দদো। তায কয, 
সু্করগুমরকে মএইচএভএকয ম্মমত ম্পন্ন েযকত কফ দমখাকন তাকদয এমিএর মনমদগষ্ট ফযাঙ্ক অযাোউে খুরকত কফ মা কযয 
মফবাকগ ফমণগত অনরাইন দািগাকরয কয মাচাই এফং অনুকভামদত ে। 

২.২.১ডেুকভোময মাচাই 

মনফগামচত তামরোবুি সু্ককর ডেুকভোময মাচাইকেয জনয অনরাইন নমথ জভা দািগার ম্পমেগত প্রামেে নমথ আকরাড েযকত কফ। 

নমথকত সু্কর মপ্রমিার দ্বাযা এেমি দঘালণা পভগ অন্তবুগি কফ, চুমিস্বাক্ষয (এভএ), ফে, মা শুধুভাত্র দফযোযী সু্করগুমরয জনয, 

ফযাংে াফুকেয মফস্তামযত এফং এমিএর রযাফ       
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২.২.২ মএভএপএ ম্মমত 

ডেুকভকেন ছাো, সু্করগুমরকে এেকমাকগ মএভএপএ ম্মমত মূ্পণগ েযায জনয প্রকোজন। মএপএভএ এেমি যোয 

দ্বাযা মযচামরত অথগ ফযফস্থানা এফং মদ্ধান্ত ােতা ফযফস্থা, মা যোকযয মযেল্পনায জনয তমফর মফতযণ এফং ফযফায দে 

নজযদাময এফং নজযদামযকত ােতা েকয।এমি স্বেতা ফজাে যাখায এফং জনাধাযকণয তমফকরয অফযফায প্রমতকযাকধয রকক্ষয 

এফং ের মস্ককভয জনয বাযত যোকযয দ্বাযা ফাধযতাভূরে। 

মএভএপএ ম্মমতয অং মাকফ, সু্করগুমর তাকদয প্রমতষ্ঠান দে মএভএপএ দািগাকর মনফন্ধন েযকত কফ।মনফন্ধন জতয 

েযায জনয, মফকল েকয এমিএর গ্রাে াোয জনয সু্ককরয এেমি মনধগামযত ফযাংকে এেমি নতুন ফযাংে অযাোউে খুরকত 

কফ।মস্কভ নেকযয াকথ মএপএভএ দািগার (https: /pfms.nic.in) এ মনফন্ধন েযায আকগ সু্করগুমর ফযাংকেয াবগায / 

দািগাকরয অযাোউকে অন্তত এেমি মদকনয জনয অকক্ষা েযকত কফ। 

ম্মমতয কন্তালজনে মযূণগতা ম্পন্ন কর, অনুদান-ােতা সু্ককর মফতযণ েযা ে এফং এগুমর এমিএর প্রমতষ্ঠা েযকত এফং 

িে-ােতা তমফর ফযফাকযয মনকদগমো অনুাকয রযাফ স্থান েযকত 

ে।

 

২.৩ িে এফং অনুদান ােতা তমফর ফযফায েযায মনেভাঃ  

প্রমতমি এমিএরকে আভাকদয দদক নতুনকত্বয ইকোমকস্টভ ততমযয রকক্ষয এফং আভাকদয মুফেকদয নতুনত্ব  ভাধান যফযাোযীয 

ক্ষভতােন গকে তুরকত ফৃিয রকক্ষযয জনয োমগেযী েযায জনয যঞ্জাভ ংগ্র েযকত কফ ।অথগ প্রামপ্তয ৩ ভাকয ভাকধয ভস্ত অনুদান 

মদকে এমিএর ততময, উকদ্বাধন েযকত কফ।  

 

ম্মমত ংিান্ত তথয ডাউনকরাড েযায মরঙ্কাঃ  

http://aim.gov.in/pdf/ATL_Compliance 

এমিএর যঞ্জাভ িে মনকদগমো এখাকন ডাউনকরাড েযায  মরঙ্কাঃ 
http://aim.gov.in/pdf/ATL_Equipment_Procurement_Guideline.pdf 

http://aim.gov.in/pdf/ATL_Compliance
http://aim.gov.in/pdf/ATL_Equipment_Procurement_Guideline.pdf
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এমিএর এয জনয যঞ্জাভ এফং উেযণ ংগ্রকয ভে মনম্নমরমখত মফলেগুমর ভকন যাখা গুরুত্বূণগ: 

ে। াধাযণযঞ্জাভ এফং যঞ্জাভিাস্ক-মনমদগষ্ট যঞ্জাভ উয অগ্রামধোয দদো ে। 

খ। েভকক্ষ এেজন ফযমি তাকদয দেনায আকগ ফযেফহুর যঞ্জাভগুমর েীবাকফ মযচারনা েযকফন তা মনমিত েযকফ। 

গ। দফম মযভাণ িে াযা ফছয দেনায জনয ুমফধাজনে ে।  

ঘ। যঞ্জাকভয গুণভানমনমিত েযায জনয সু্ককরয দ্বাযা মথামথ মযেভ েযা উমচত। 

ঙ। অপ্রতযামত মেছু খযচ যাখায প্রকোজন। 

২.৪ দেনায জনয যোমযই-ভাকেগিকিকয ম্পকেগ জানা 

বাযত যোকযয ফগকল আকদ অনুমােী, ভস্ত দেনাোিা যোমযই-ভাকেগিকি (মজইএভ) এয ভাধযকভ ঘিকত কফ। মজএইচ এেমি 

িযািপভগ মা যোযী মফবাগগুমরকে াধাযনবাকফ ফযফহৃত ণয এফং মযকলফামদ অনরাইকন দেনাোিা েযায ুকমাগ দদে, মাকত াফমরে 

িকেয স্বেতা, দক্ষতা এফং গমত ফৃমদ্ধ েকয।অথগভন্ত্রণারে, মজএভএভ (https://gem.gov.in) এয ভাধযকভ মজএপআয, ২০১৭-এ মনেভ 

১৪৯ দমাগ েকয অনুকভামদত এফং ততময েকযকছ। ভস্ত এএরমি সু্করগুমর মজএভএকভয ভাধযকভ যঞ্জাভ গুমর ংগ্র েযকত কফ, মফো 

দমাগয কে দরনকদন মনমিত েযকত স্বেতা ফজাে যাখায জনয মফকিতা। এ  এ                             ২0          

           ম             ,     ম    এ   ম                    10          এ        10                    

                      ণ    ণ                                2          ।          ম      এ  এ           

      `12             ,     ম    ম               10          এ               ণ    ণ          ` 2      

অথগভন্ত্রণারে, মজএভএভ (https://gem.gov.in) এয ভাধযকভ মজএপআয, ২০১৭-এমনেভ ১৪৯ দমাগ েকয অনুকভামদত এফং ততময 

েকযকছ। ভস্ত এমিএর সু্করগুমরকে মজএভএকভয ভাধযকভ যঞ্জাভগুমর ংগ্র েযকত কফ, মফোকমাগয কে দরনকদন মনমিত েযকত 

স্বেতা ফজাে যাখকত 

কফ

 

 

অনুদান তমফর ফযফায মনকদগমো ডাউনকরাড েযায  মরঙ্কাঃ 
http://aim.gov.in/pdf/ATL_Grant_In_Aid_Fund_Utilization_Guideline.pdf 

http://aim.gov.in/pdf/ATL_Grant_In_Aid_Fund_Utilization_Guideline.pdf
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ভাননীে ভানফম্পদ  উন্নেনভন্ত্রী, বাযত যোয শ্রী প্রো জাকবকদেয এেমি এমিএর প্রফতগকন 

এমিএর তামরো অনুাকয, ভস্তসু্ককর যঞ্জাভগুমর দেনায প্রকোজন ডাউনকরাড েযা দমকত 

াকয: 

http://aim.gov.in/pdf/ATL_Equipment_List 

http://aim.gov.in/pdf/ATL_Equipment_List
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াযাং 

 

 

 

এই অধযােমিকত ফরা কে দম মেবাকফ মফদযারেগুমর তাকদয এমিএর উদ্ভাফকনয মাত্রা শুরুেকয, মনফগাচন, 

ম্মমত এফং যফতগী অনুদান-ােতা মফতযণ প্রমিো ফণগনা েকয। 

যফতগী অধযাকে ছাত্রকদয াকথ প্রমতষ্ঠা এফং প্রফৃমদ্ধ  এমিএর চারু এফং চারাকনায দেৌর ম্পমেগত 

মফফযণ যকেকছ। 
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পরবাকফ মযচামরত অির মিঙ্কামযং রযাফ 
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এেফায সু্কর মি তাকদয এমিএর উদ্ভাফকনয মাত্রা শুরু েযকর, তাযা অফযই এমিএর দস্প মডজাইন, মিে ভানফ ম্পদ নািেযণ 
এফং সু্ককর এমি এরমি পরবাকফ চারু েযকফ মেবাকফ ,তায মদকে ভকনাকমাগ মদকত কফ।এই উাদানগুমরতায প্রতযামত পরাপরগুমর 
ূযণ েযকত ক্ষভ কফ মেনা এমি মনমিত েযায কক্ষ অতযন্ত গুরুত্বূণগ কফ। 

৩.১ অির মিঙ্কামযং রযাকফয জােগা মডজাইন েযা 

এমিএর অযামিকেন মনকদগমো অনুাকয আঞ্চমরে অফস্থাকনয উয মনবগয েকয এমিএরমি ১০০০ দথকে ১৫০০ ফগগপুি এরাোকত 

স্থান েযা কফ।এমিএর দস্প ফগামধে উনু্মি স্থান  এেে রুভ ো উমচত, দমভন দরেচামযং এফং যাভকগয জনয এেমি 

মফবাগকে ভকনানীত েযা দমকত াকয এফং অনয মফবাগমি এে দমাকগ কমাগী প্রেল্প োকজয জনয ফযফায েযা দমকত াকয। ফযমতিভী 

দক্ষকত্র, অবযন্তযীণবাকফ একে অকযয াকথ ংমুি দুমি ংরগ্ন েক্ষ ফযফায েযা দমকত াকয। মনযাদ রমেং এফং ুযক্ষা মকস্টভ 

এমিএর জনয ইনস্টরেযা আফযে। এমিএর সু্ককরয প্রধান বফকনয োছাোমছ েযা উমচত। ছাত্রকদয নোচোয জনয মকথষ্ট জােগা আকছ 

দখাকন রযাফ ফযফস্থা েযা আফযে।ভস্ত প্রামেে গাইড রাইন নমথ এফং ভযানুোর মিঙ্কামযং রযাকফয এেমি মনমদগষ্ট স্থাকন স্থান েযা 

আফযে। 

দমকতু এমি এর এেমি উনু্মি যীক্ষা এফং নতুনত্ব, তাই মিে নো এফং মফনযা মনকদগমো অনুযণ েযা অতযন্ত 

অমযামগ।

 

 

দমকতু এমিএর এেমি উনু্মি োেগ দস্প, নতুনকত্বয জনয ােে, তাই রযাফগুমরকত াভঞ্জয এফং অমবন্নতা ফজাে যাখায জনয, 

প্রমতমি রযাকফয অননয দচাযা এফং অনুবূমত ফজাে যাখায জনয এেমি মস্কভ অনুযণ েযা উমচত।

মফনযা মনকদগমো এখাকন ডাউনকরাড েযা দমকত াকযাঃ 

http://aim.gov.in/pdf/ATL_Design_and_Layout_Guideline.pdf 

মনযািা ছাত্র এফং মক্ষে উবকেয জনয অতযন্ত গুরুত্বূণগ। 

গুরুত্বূণগ মনযািা মনকদগমো এফং মনেভ ডাউনকরাড 

মরঙ্কাঃhttp://aim.gov.in/pdf/ATL_Safety_Guideline.pdf 

http://aim.gov.in/pdf/ATL_Design_and_Layout_Guideline.pdf
http://aim.gov.in/pdf/ATL_Safety_Guideline.pdf
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এমিএর মিকেমিব িযামেং: এএমিএর ৃজনীর িযামেং গাইডরাইন পাইরগুমর এখাকন 

ডাউনকরাড েযা দমকত াকয: 

http://aim.gov.in/pdf/ATL_Creative_Branding.zip 

    ,             এ                          ণ                    এ   

    এ                       

    :http://aim.gov.in/pdf/ATL_Safety_Guideline.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATL Design and Layout branding: The ATL design and layout branding 

guidelines can be downloaded here: 

http://aim.gov.in/pdf/ATL_Design_and_Layout_Branding.pdf 

এ  এ                : এ  এ                   ই   ই    ই     এ     

                      : 

http://aim.gov.in/pdf/ATL_Creative_Branding.zip 

 

translation missing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

এমিএর রযাফ মডজাইনএফং দরআউকিয জনয এেমি মবমড এখাকন ডাউনকরাড েযা দমকত 

াকয: 

https://www.youtube.com/watch?v=TYKCIPFxGzI&t 

http://aim.gov.in/pdf/ATL_Creative_Branding.zip
http://aim.gov.in/pdf/ATL_Safety_Guideline.pdf
http://aim.gov.in/pdf/ATL_Design_and_Layout_Branding.pdf
http://aim.gov.in/pdf/ATL_Creative_Branding.zip
https://www.youtube.com/watch?v=TYKCIPFxGzI&t
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এমিএর রযাফ ফযফস্থা, ভডুরায আফাফত্র, এফং মিে প্রদগন এফং যঞ্জাভ দস্টাকযজ, এফং আকরা 

৩.২মিে ভানফম্পদ মচমিত েযা  

এমিএর-এ োজ েযায ভে, মক্ষাথগীযা তাকদয ধাযণাগুমর- োমগক্ষভ ভকডরগুমরকত রূান্তয েযায ুকমাগ াে।মাই দাে, ছন্দই 

পরাপর অজগন েযকত, মিেজ্ঞান, দক্ষতা এফং অমবজ্ঞতায াকথ দোন  এমিএর বূমভো গ্রকণয জনয মক্ষেকদয ভকনানেন / 

মনফগাচন েযা অতযন্ত চযভ কে মাে। এমিএর এয উদ্ভাফনী উৎাদন ীরতা মনমিত েযায জনয এমিএর বাযপ্রাপ্ত অতযন্ত গুরুত্বূণগ এফং 

অফযই াফধাকন মনফগাচন েযা আফযে। 

 

ধাযণা ততমযকে জতয েযকত এফং মক্ষাথগীকদয মিঙ্কামযংকেয মদকে দপ্রমযত যাখকত এএরমি উদ্ভাফনী ফযফস্থাকে প্রবামফত েকয।সু্কর 

মযচারনা দথকে এমিএর দি আ েযা দামেকত্ব থাো এমিএর ইনচাজগ এয দামেত্ব। এমিএর ইনচাজগ, কচতনতা ছমেকে মদকত এফং 

মক্ষাথগীকদয ফৃিয ংখযে এমিএরএকত দমাগ দদোয জনয সু্করগুমরকে প্রচায চারাকত কফ। মতমন ছাত্রকদয দফাঝাকফন এমিএর 

ামযামগে ভযা ভাধান েযায জনয। মতমন প্রামেে দস্টেকাল্ডাযকদয াকথ অংীদামযত্বগুমর নাি েকয যাভগদাতা, 

মল্পমফকলজ্ঞ এফং প্রস্তুতোযে এফং ভস্ত মিোেরাকয নমথ ততময েযকফন। 

এমিএর োকজয জনয ম্ভাফয দমাগযতা এখাকন ডাউনকরাড েযা দমকত াকযাঃ 

http://aim.gov.in/pdf/Potential_Qualifications_for_ATL_Incharge.pdf 

http://aim.gov.in/pdf/Potential_Qualifications_for_ATL_Incharge.pdf
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দেস্টামড: এমিএর দনতৃত্ব পরতা 

সু্কর:      ম           ম                                   মফরাুয, ছমিগে 

এমিএর ইনচাজগাঃ  ডাাঃ ধনঞ্জে াকে 

"আভযা জীফকন মত আকযা দফম চযাকরঞ্জ এয দভাোকফরা েময, তা আভাকদয দৃঢ়বাকফ মফো ততময েকয দম আভযা জীফকন পর ফ।" 

ডাাঃ ধনঞ্জকেয প্রথভ উদ্ভাফকনয প্রমক্ষণ দজআয দামন যোময সু্কর এয এমিএর-দত যাইুকয কেমছর। মতমন আন্তমযে বাকফ অনযানয 

মক্ষেকদযাাাম প্রমক্ষণগুমর উকবাগেকযনএফং মনকজকে ইোযকনি মিমড, ৩মড ভুদ্রণ, দযাকফামিকেয দক্ষকত্র নফীন ফকর ভকনেকযন।মতমন নো 

মচন্তা, ভযা ভাধাকনয মফলকে েখকনাই দাকননমন এফং মফো েকযনমন দম মতমন তায জীফকনয এই মগাকে মখকত এফং নতুনত্ব উকবাগ েযকত 

াকযন। 

প্রথকভ, ছাত্রকদয মিঙ্কামযং রযাফ দদখায অনুকপ্রযণায জনয-এমি দফ চযাকরমঞ্জং মছর। যোময সু্ককর দফময বাগ ছাত্র দমযদ্র াভামজে-অথগননমতে 

িবূমভকত থাকে এফং মনেমভতসু্ককর উমস্থত থাকেনা। তাযা তাকদয মনজ মনজ মযফাকযয জনয জীমফো অজগকনয জনয অং ভে চুমিফদ্ধ োজগুমরকত 

মনকোমজত মছর, এফং দই োযকণ ভাকঝ ভাকঝ সু্ককর উমস্থত কতা। সু্ককরয, েকরজ এফং ম্প্রদাকেয েভগী মক্ষেযা তাকে অনয সু্ককর মিঙ্কামযং 

রযাফ উকদযাকগয অনুভমত দদোয যাভগ দদন এফং তাকে ফরা কেমছর এমিএর একদয দ্বাযা ম্ভফ নে।মাই দাে, তাযা জানকতন দম এই দনমতফাচে 

ভন্তফযগুমর দেফরভাত্র ধনঞ্জেকে দফম মি মদকেকছ। মতমন মফরাুয, ছমিগে এফং ভগ্রকদক, দম যোযী সু্ককর ছাত্রকদয দমযদ্র াভামজে-

অথগননমতে িবূমভ দথকে, মখন ুকমাগ দদো ে এফং মিে কথ মযচামরত এফং প্রমমক্ষত কত াকয, তায জনয তায েভগীযা প্রভাণ েযায 

জনয দৃঢ় ংেল্প ফদ্ধ মছর। 

"আমভ আভায মিঙ্কামযং রযাকফয াকথ ফা েময এফং এিা আভায োপ্রস্বা, আমভ ভকন েময আমভ এই রযাকফয অন্তগগত, এফং আমভ ছাত্রকদয 
যাভগদাতা মককফ জন্মগ্রণ েকযমছ মাকত তাযা জীফকনয উন্নমত েযকত াকয।" 

আজ ১২ ভাকয দভোকদ মতমন দদকয ফকচকে প্রমতশ্রুমতীর  উচ্চভাকনয এমিএরগুমরয ভকধয এেমি প্রমতষ্ঠা েকযকছন, দমখাকন ছাত্রযা চভৎোয 

াভামজে উদ্ভাফনী ততময েকয এফং জাতীে  আন্তজগামতে মগাকে ম্মান অজগন েকয। 
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উযন্তু, এেমি এমিএর উকদষ্টা ংস্থা (এএমফ) গিন েযা কফ, মা এমিএর-এয োমগমনফগাী মগকফক্ষণ েযকফ এফং এমিএভ-এমিএর 

মনকদগমোগুমরয াকথ াভঞ্জয মনমিত েযকফ। মফদযারকেয প্রধান অধযকক্ষয দ্বাযা বামতত্ব েযা কফ এফং একত অমতমযি দযকদয 

অন্তবুগি থােকত াকয: এমিএর ইনচাজগ আহ্বােে, স্থানীেমল্প / ম্প্রদাে / তরুণউদ্ভাফে / ম্মামনত এোকডভী / প্রািন মক্ষাথগী 

এফং ২ দকযয ২ দয সু্ককরয ছাত্রকদয ফাফা। সু্করমিকত এমিএর-এয অগ্রগমত মগাকরাচনা েযায জনয, এফং মখন প্রকোজন ে তখন 

ফাস্তফােন মযেল্পনাে দোগ ংকাধন েযাএফং প্রামেে দস্টে দাল্ডাযকদয াকথ অংীদামযত্বগুমর নাি এফং মফো েযকত এফং 

তাকদয েভগক্ষভতা বাগেকয দনোয জনয উকদষ্টা ংস্থামি অন্তত২-৩ফায মতনফায দদখা েযকফ এফং এআইএভ এয োকছ প্রকোজনভত 

মযকািগ মাকফ। 

 

৩.৩ মিঙ্কামযং এয চতুথগ স্তকযয ভাধযকভ মফদযারকেয ািিভকে অির মিঙ্কামযং রযাকফয াকথ মুি েযা   

এমিএর দি আ এফং ভানফ ম্পদ নািেযায জনয এেমি ফযাে েভগমযেল্পনা আাঁো আফযে। একত ছাত্রকদয তামরোবুমিয জনয 

এেমি এমিএর িাই ভযাকি ফর এফং দ্ধমতয মফনযা অন্তবুগি েযা কেকছ, মা মক্ষাথগীকদয জনয মিঙ্কামযংকেয চাযমি স্তয ফাস্তফােন েকয। 

সু্কর মপ্রমিার এফং এমিএর ইনচাজগ মিএমিএর-এ মিঙ্কায েযায মকথষ্ট ুকমাগ দকত মনমিত েযায জনয মিে দকক্ষ মনকত কফ। 

এমি মনেমভত ািযিকভয এমিএর অন্তবুগমিয মযেমল্পত মযেল্পনায ভাধযকভ অনযানয মফলেগুমরকত ফযাদ্দ েযা মক্ষায ভেগুমরয াকথ 

আকা না েকযই েযা দমকত াকয।এেমি এমিএর ভেূচী প্রস্তুতেযা গুরুত্বূণগ, মা লষ্ঠ-ফাকযাতভ দথকে ছাত্রকদয মনমদগষ্ট ভেকযখায 

ভকধয চাযাক মিঙ্কামযংকেয ভাধযকভ অগ্রগমতকত ােতা েকয।এআইএভ এই চাযমি স্তযকে মিঙ্কামযংকেয মযেল্পনা েকযকছ, মা এমিএর-

এ তাকদয উদ্ভাফকনয মাত্রা চরাোরীন মফমবন্ন মগােগুমরকে ংজ্ঞামেত েকয।এমি দেফর এেমি দিেই এমিএর ছাত্র ংকমাগ প্রমিো 

ততময েযকফ না, এমি মনমিত েযকফ দম এমিএরগুমর তাকদয প্রমুমিগত  উদ্ভাফকনয দক্ষতায মফলকে অগ্রয কফ। 

নীকচয দিমফকরয মিঙ্কামযং চায স্তকযয, মক্ষাথগীকদয ধযকনয তাকদয মনজ মনজ উকদ্দয এফং ভেকযখা কে নমথবুি েযা কফ।এই 

মযেল্পনা সু্কর ািযিকভয াকথ যাভকগ এমিএর এয ভেূচীরূক সু্কর ািযিকভয াকথ এেমত্রত েযা কফ মাকত ছাত্রযা মফমবন্ন 

স্তকযয ভাধযকভ পরবাকফ স্থানান্তমযত েযকত, মক্ষাথগীকদয দথকে স্নাতে, মনভগাতা, এফং অফককল উদ্ভাফে কে উিায মকথষ্ট ুকমাগ াে।

এএরমি ইনচাজগ েী েযকফন এফং েীেযকফন না তাএখাকন ডাউনকরাড েযায মরঙ্কাঃ 
http://aim.gov.in/pdf/Dos_and_Donts_for_ATL_incharges.pdf 

http://aim.gov.in/pdf/Dos_and_Donts_for_ATL_incharges.pdf
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মিঙ্কামযং স্তয ছাত্রতামরোবুি রক্ষয দনমডজাইন ভেকযখা 

মগাে ১: প্রাে মিঙ্কায 
৬ দথকে ১২তভ িাকয 

ের মক্ষাথগী 

মিঙ্কামযং,প্রাে-ধাযণা 
এফং এমিএর 

মযদগন মযমচমত 

এে ঘো প্রমতমি ছে 

দন, প্রমত প্তাক 

১-২ মমযেড ফযাদ্দ 
এে ভা  

মগাে ২: মিঙ্কায িাফ 

আগ্রী মক্ষাথগীকদয জনয 

দখারা, মক্ষে ভকনানীত 

েযকত াকযন, দভেয 

দ্বাযা ভমথগত ছাত্র, 
কমাগী দকরয োজ 

ছাত্রকদয মচন্তাধাযায 

নো, মডমজিার 

াক্ষযতা, েমম্পউিায-

এয-মনকজয 

মিোেরাকয াকথ 

েমম্পউকিনার 

মচন্তাবাফনাকে মুি 

েযা  

প্রমত প্তাক এেঘো 

ফা দুই প্তাকয এে 

ঘো 
দুই ভা 

মগাে ৩: মিঙ্কায রযাফ 

মিঙ্কাকযয প্রমত ছাত্রকদয 

আগ্র ততময েযা, 
মক্ষেকদয মনফগাচন 

েযা,ছাত্রকদয দভেয দ্বাযা 

াাময েযা এেমি 

মভমরত দর ততময েযা     

 

প্রেৃত েমম্পউমিং 

মযমচমত এফং ফাস্তফ 

ভে প্রেল্প মনভগাণ, 

ছাত্রকদয 

প্রস্তুত েযা 

এমিএর        

         দ্বাযা 
মনধগামযত েযা মাকফ 

মতন ভা 

মগাে ৪:যফতগী মিঙ্কায 

রযাফ 

স্ব-চামরত ছাত্রকদয ফাস্তফ 

জীফকনয প্রেকল্প আগ্রী 

েযা যাভগদাতা দর 

োজ দথকে মনকদগমো 

কে 

দপ্রমযত মক্ষাথগীকদয 

ফাস্তফ মফে ভযা, 

এমিএর-ইন-চাজগ 

এফং যাভগদাতা 

মনকদগমোগুমর ভাধান 

েযকত উৎামত 

েরুন, তাকদয নতুন 

েকয        ততময 
েরুন 

এমিএর        

         দ্বাযা 
মনধগামযত েযা মাকফ 

এমিএর চাজগ দ্বাযা 

মনধগামযত েযা মাকফ 

দিমফর ১. এমিএর মিঙ্কামযংমযেল্পনা 
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দেস্টামড: সু্কর ািযিকভয াকথ এমিএর এেীেযণ 

সু্কর: দফস্টসু্কর, আকভদাফাদ 

এমিএর ইনচাজগাঃ মভাঃ ভমধ াযখ 

২০১৭ াকরয দগাোয মদকে এমিএর  সু্করমিকত চারু োয ভে আকভদাফাকদ এেমি মফার        দদখা দদে।  ইমন প্রািন মক্ষাথগী এফং 

ফতগভাকন মফএমি সু্ককরয এেজন মক্ষে, আকভদাফাকদয তকফ, চযাকরঞ্জমি মছর সু্ককরয ািযিভ  অাকযনগুমরয াকথ এমি এর ংত েযা।সু্কর 

মক্ষায াকথ এমিএরমি বারবাকফ ংত মছর তা মনমিত েযায জনয ভমধ েকেেমি উদ্ভাফনী দেৌর সু্কর মযচারনাকে ভথগন েকযমছকরন এফং 

ের মক্ষকেয দ্বাযা বারবাকফ উরমি েযা কেমছর। 

প্রথভত, মক্ষেকদয নতুন যঞ্জাভ গুমরয াকথ মযচে েযায জনয, এমিকত সু্করগুমরকত মক্ষেকদয এমিএর ংস্থায দভৌমরে প্রমক্ষণ প্রদান েযা 

কেমছরএফং তাকদয ুমফধা প্রদাকনয উাে মছর।প্রমতমি িা মক্ষেকে ূনয ভকেয াকথ শুরু েযায যাভগ দদো কেমছর, দমখাকন মক্ষাথগীকদয 

এমিএর-এ মনকে মাো কেমছর এফং ভতাদকগয োমগিভ মযচামরত কেমছর। ধীকয ধীকয আগ্রী মক্ষাথগীযা এমিএর-এয জনয মনকজকদয ভকনানেন 

শুরু েকয। 

মদ্বতীেত, এমিএর ভেীভায সু্কর ভে দিমফকরয ভকধয মনধগামযত মছর এফং এমিএর মি ূকফগ এফং সু্কর ঘোয কয দখারা কেমছর।সু্করমিয তদ্বত 

মমং োিাকভায দ্বযফায দকনয ভেূমচ মনধগাযকণয ভে, সু্কর োকরয ছাত্রকদয দাস্ট সু্ককর এফং এয মফযীত মদে দথকে এমিএরইনচাজগমি 

গ্রণ েকয। এমি এেমি আীফগাদ মাকফ এককছ, এই ভে ূচীমি মনমিত েকযকছ দম এমিএরমি মূ্পণগ সু্কর ভে োকরয জনয উনু্মি এফং োমগক্ষভ 

মছর। 

তৃতীেত, এমিএর ইনচাজগ মযচারনায াকথ মফমবন্ন এমিএর ম্পমেগত মফমবন্ন দােফদ্ধতা, এমিএর ভেূচী, ইকবে এফং েভগারায মযচারনা, 

ৃিরা ফজাে যাখায জনয মফমবন্ন এমিএর ম্পমেগত দামেত্ব ফযাদ্দ েযায জনয োজ েকয। 

ধীকয ধীকয, এমিএেমি মিারী েথা "এমি আনায রযাফ, এমি আনায দামেত্ব" ভকনাবাফ মিএমিএর ছাত্রকদয ভকধয উদু্বদ্ধ েযা কেকছ এফং এই 

ভস্ত মম্মমরত প্রকচষ্টা প্রেৃতকক্ষ ভমভামিত পরাপর দদমখকেকছ। 

২০১৬ াকরয অির মিঙ্কামযং ভযাযাথন ২০১০ এয ীলগস্থানীে ৩০ মি উদ্ভাফকনয জনয মনফগামচত োয য, দুমি এমিএর ছাত্র মবভর এফং আমদতয 

আয স্ভািগ গমতীরতায উয তাকদয ধাযনা মনকে োজ েকযকছন এফং 'দিাো ইকনাকবন' নাকভ তাকদয মনজস্ব স্টািগআ প্রমতষ্ঠা েকযকছন।উদ্ভাফন 

মফেফযাী স্বীেৃমত আেলগণ েকযকছ, মক্ষাথগীকদয ইকন্দা-মোুয উদ্ভাফনউৎফ – ইনকস্পনমনোয ২০১৮-এ আভমন্ত্রত কেমছর, দমখাকন তাযা মোুকযয 

ভাননীে প্রধানভন্ত্রীয োকছ তাকদয নতুনত্ব উস্থান েকযমছর – জনাফ মরম মোন রুং এফং ভাননীে প্রধানভন্ত্রী ,শ্রী নকযন্দ্র দভামদ। 
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ছাত্র ছাত্রীযা মিঙ্কামযং এয উকযাি স্তয ভাধযকভ অগ্রগমত মাকফ, তাযা ফুমদ্ধজীফী, উস্থানা দক্ষতা এফং াধাযণ ভাধযকভ প্রবাফ ততময 

েযায জনয গুরুত্বূণগ মফকফমচত অনযানয নযভ দক্ষতা ধাযণা উস্থান েযা ে। 

 

এেমি নভুনা এমিএর ভেূচী নীকচ যফযা েযা ে, এমিএকরয চাযস্তকযয ভাধযকভ মফমবন্ন িাকয মক্ষাথগীকদয গাইড েযায জনয এমি 

এর ইন োভ দ্বাযা ফযফায েযা দমকত াকয। ভে ূচী মক্ষে দকনয অন্তবুগি যকেকছ মা সু্কর এমিএকরয োমগেয মযচারনায জনয 

মমক্ষত েযকত ফযফায েযকত াকয। েমভউমনমি দন এমিএর উকদ্দয এফং মিোেরা ম্পকেগ কচতনতা ৃমষ্টয জনয ফমযাগত 

দস্টে দাল্ডাযকদয, েমভউমনমি ছাত্রকদয, অনযানয সু্ককরয মক্ষেকদয জনয দকনয উকেখ েকয। 

মদন / 
ভেোর ১ ২ মফযমত ৩ ৪ ৫ 

দাভ দেণী ৬   দেণী ১২ 

     ভের মক্ষেকন   দেণী ৯ 

ফুধ দেণী ৮             েমভউমনমি দন 

ফৃস্পমত     দেণী ১০ 

শুি দেণী ৭   দেণী ১১ 

দিমফর ২.  এমিএর ভে ূচীয নভুনা 

এেমি াধাযণ সু্কর ািযিকভয ভে ূচী মফকফচনা েকয, এমিএর-এয দন অন্তবুগি েযায জনয মনম্নমরমখত মফেল্পগুমর অনুন্ধান েযা দমকত 

াকয। 

ে। মজকযা মমযেড: ছাত্রকদয তাকদয সু্ককরয এমিএর- এ অনযানয উদ্ভাফেকদয কে মিঙ্কামযং এফং আেলগে েযায জনয তাকদয ূনয ভে ফযফায েযায 

জনয উৎামত েযা দমকত াকয। 

খ। োমগেরাকয ভেীভায ফা দুমি ংরগ্ন ভে োর: দফময বাগ সু্ককর মক্ষাথগীকদয জনয মিোেরাকয ভে থাকে, মায ভে 

মক্ষাথগীযা মনমদগষ্ট াভামজে ফা দগাষ্ঠী-মবমিে মিো েরাক অং দনকফ ফকর আা েযা ে। মক্ষাথগীযা মনকজকদযকে ংগমিত েযকত 

এফং ভযা নাি েযকত এই ভেমি ফযফায েযকত াকয, মা তাযা অফককল উদ্ভাফনী দপ্রাকিািাইগুমরয ভাধযকভ এমিএর-এ ভাধান 

েযায দচষ্টা েযকত াকয। সু্কর অধযক্ষ মিএমিএর-এয জনয দুমি ংরগ্ন ভে ীভায ফযাদ্দ েযায জনয উৎামত েযা ে, োযণ 

 

এমিএর এয জনয উরি ভস্ত ভমডউরগুমরয এেমি মফস্তামযত তামরো ডাউনকরাড মরঙ্কাঃ 

http://aim.gov.in/ATL_Modules.php 

http://aim.gov.in/ATL_Modules.php
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এমিএর মিোেরাগুমর ভে োিাকত াকয। এমি ছাত্রকদয তাকদয মিঙ্কামযং োমগেরা মযেল্পনা েযকত াাময েযকত াকয, মাকত 

এমি এে দকন ম্পন্ন ে। 

 ।                এ             দাস্ট েরুন:                এ             ছাত্রকদয এমিএর-এ তাকদয উদ্ভাফকনয উয 

োজ েযায জনয প্রকফ দমাগয ো উমচত। তাছাো, এমিকে এমিএর এ উনু্মি োয জনয ম্প্রদাকেয অনযানয ছাত্রকদয  ুকমাগ 

দদকফ।

 

 

 

সু্করািযিকভয াকথ এমিএর ংত েযায এেমি মবমড এখাকন ডাউনকরাড েযায মরঙ্ক: 

https://www.youtube.com/watch?v=S4LPWrH1dHA&t 

দেস্টামড: নাভমনফন্ধন এফং এমিএর ছাত্রকদয মুি েযা 

সু্কর: মডমএ শ্রীনগয, শ্রীনগয, জমু্ম  োমিয 

এমিএর ইনচাজগাঃ মভাঃ এান েুদুী 

মদমে াফমরে সু্কর শ্রীনগকয এমিএরএরমি তায প্রমতেূর অফস্থাকনয োযকণ তায ভযাগুমরয অং দদকখকছ।এমিএভমাত্রা সু্কর প্রােকন ুনমনগভগাণ এফং 

এমিএর দস্প মনভগাকণয াকথ শুরুে।ফাস্তমফেই, এমিএর মনকদগমো অনুাকয সু্করমি এমিএর যঞ্জাভ ংগ্রকয জনয এেমি উমুি মফকিতায / 

মযকলফা যফযাোযী খুাঁকজ দকত অক্ষভ। 

প্রকোজন আমফষ্কাকযয জননী। দমভন সু্কর এই মতনমি ছাত্র মথাাঃ ভুোিাভ, ােদায  আিায মনজ মনজ মফলকে মদ্ধান্ত মনকত যামজ ন। তাযা এমিএর 

ংস্থায াকথ মভাঃ এান মনকে গকফলণা েকযন এফং এমিএর-এয জনয প্রকোজনীে ভস্ত উাদান ংগ্র েকযন।তাযা জমু্ম  োিীকযয 'এমিএর 

মফকলজ্ঞকদয' ধীকয ধীকয রূান্তমযত েযকত ক্ষভ কেমছর, োযণ এমি তাকদয সু্কর এমিএর-দত দুই মদকনয যাষ্ট্রীে মগাকেয উদ্ভাফনী েভগারায 

ধাযণা েকযমছর, এমিএর-এয ােতাে। ২০১৮ াকর জমু্ম  োমিকয সু্করগুকরায জনয ংগমিত ফৃিভ প্রমুমি আমফষ্কায ছাত্রকদয তাকদয সু্ককরয 

জনয দফ েকেেমি কেফাইি ততময েকযকছ, মায ভকধয এেমি '       ' –য জনয। (মরঙ্ক: http://techknow.dpssrinagar.com/)। এমিএর 

মক্ষাথগীকদয দ্বাযা প্রদমগত এই আত্মা আভাকদয েকরয জনয এেমি অনুকপ্রযণা, এফং তাযা দম আকফগ এফং প্রমতশ্রুমত ফ ফাধা ফাধা মদকত াকয 

প্রভামণত। 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S4LPWrH1dHA&t
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৩.৪ মনেিফতগী ম্প্রদাে এফং অ-অির মিঙ্কামযং রযাকফয াকথ জমেত সু্কর 

নতুনকত্বয স্থানীে দেন্দ্র মককফ এমিএর পরবাকফ ফাস্তফােকনয দক্ষকত্র ম্প্রদাে গুরুত্বূণগ বূমভো ারন েকয।ভাতা মতা, 

ম্প্রদাকেয ছাত্র, দফযোময ংস্থা (এনমজ), দস্বোকফে, যোময ংস্থাগুমর ােতা প্রদান এফং এমিএর উদ্ভাফন োমগিভ 

ম্পকেগ কচতনতা ততমযয দক্ষকত্র উকেখকমাগয অফদান যাখকত াকয।ংমুি প্রকচষ্টামি েীবাকফ এমিয তয ম্ভাফযতা অজগন েযকত 

াযকফ তা মনধগাযণ েযকফ এফং মেছু ুামযগুমর মনম্নমরমখতগুমর অন্তবুগি েযকফ: 

ে। এমি এর সু্ককরয ফাইকয ফাফা-ভা এফং মক্ষাথগীকদয জনয অমবকমাজন দন: অমবকমাজন দন গুমর মতা ভাতায োকছ ফাোকনা 

দমকত াকয, োযণ মক্ষাথগীকদয উদ্ভাফকনয ভানমেতা তাকদয প্রকোজনীে ােতা প্রদান েকয তাযা গুরুত্ব ূণগ অংীদায।এছাো, 

ম্প্রদাকেয ছাত্রযা এমি এর-এ জমেত কত াকয, মাকত তাকদয ছদ্মকফক প্রো েযকত াকয, ছাত্র ম্প্রদাকেয এমিএর দৌঁকছকছ। 
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দে স্টামড: এমিএর েমভউমনমি প্রফৃমি 

সু্কর: ংমেযানা সু্কর অপ এমেকরি, মকভাগা, মফকভাগা, েণগািে 

এমিএর ইনচাজগ: দযামত মব: 

দযামথ মবঃ, এমিএর ইনচাজগ ফকরকছন,  

"প্রমতমি সু্ককর তায চযাকরঞ্জ যকেকছ এফং আভাকদয কফগাচ্চ প্রবাফ ততময েযকত তাকদয চাযাক োজ েযকত কফ"। 

এমিএর প্রমতষ্ঠায জনয মনফগামচত প্রথভ মফদযারেগুমরয ভকধয এেমি, ংমেযানা সু্কর অপ এমেকরকিয মায দ্বাযা মফকভাগা এফং 

েণগািকেয মনেিফতগী দজরাে ফযাে প্রবাফ ৃমষ্ট কেকছ। 

সু্কর দ্বাযা শুরু েযা 'মিঙ্কাযিুযয' অননয ধাযণা, ছাত্রকদয দ্বাযা প্রমতমি সু্ককরয মিঙ্কামযং মনকত ভূরত এেমি প্রকচষ্টা। 'প্রমতমি মক্ষাথগী দে 

মিঙ্কায এফং উদ্ভাফন েযকত ক্ষভ' েযায রকক্ষয, ১১তভ এফং ১২তভ দেণীয এমিএর মক্ষে এফং ছাত্র-মফকলজ্ঞ  দুই মদকনয 

পয মযচারনা েযা কেমছর। 'মিঙ্কাযিুযয' ফা মক্ষাথগীকদয জনয তাকদয দপ্রাকিািাইগুমরকত োজেযায জনয ভতাদগ এফং মিঙ্কামযং 

োেগ উাদান মদকে মিত েযা ে। পযমি এই অঞ্চকরয াাঁচমি গ্রাভীণ যোময মফদযারে দুই ঘণ্টায দকন অনুমষ্ঠত ে, 

মায ভকধয সু্কর ছাত্রকদয াত-ামখ োমগিকভয াকথ মিঙ্কামযং এফং উদ্ভাফকনয ধাযণাগুমর চারু েযা কেমছর। 

সু্কর এমিএর এছাো 'মফকজাকোৎফ ২০১৮' – দভগা মিঙ্কায দপস্ট ংগমিত েকয, মায ভকধয ১রা মডকেকয২০১৮াকরয মডকেকয 

এমিএর-দত এেকে দমি ৃথে েভগারা এফং ঘিনা ঘকি। েমভউমনমি জুকে২৫মি মফমবন্ন সু্কর দথকে ঞ্চা মক্ষেএেমত্রত 

কেমছর। ইকবেমিএেমি মফার াপরয।প্রমতমি েভগারায জনয, ৩মড ভুদ্রণ, দযাকফামিে, দরান ইতযামদ মফলেগুমরকত দকনয 

আকোজকনয জনয মফকলজ্ঞকদয আভমন্ত্রত েযা কেমছর।অনুকপ্রযণা ভূরে গল্পগুমর বাগ েকয দনোয জনয, প্রমতকমাগী গকফলণা  

উন্নেন ংস্থা দথকে শুরু ো উকদযািা এফং মফজ্ঞানীযা  আভমন্ত্রত ন, এই ইকবেমি ১৩০০এয  দফম অংগ্রণোযীকদয 

াক্ষাৎোকয মূ্পণগ ে। 

মনধগামযত চযাকরঞ্জগুমর কি, ংমেযানা সু্কর অপ এমেকরকিয এমিএরমিকত স্পষ্টবাকফ ম্প্রদাকেয উদ্ভাফনী ফাস্তুতন্ত্র ততমযয প্রকচষ্টাে 

দাাঁমেকেকছ। 
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   । স্থানীে এনমজ, েমভউমনমি দোয, দস্বোকফেকদয াকথ ম্প্রামযত ম্প্রদাকেয োকছ দৌঁছাকনায জনয: এমিএর ইনচাজগমি 

স্থানীে এনমজ এফং অনযানয ােতা দগাষ্ঠীগুমরয াকথ কমামগতা েযকত াকয, মাকত এমি এর ফাতগামি ম্প্রদাকেয ভকধয আয  

ফােকত াকয। এমি দেফর ভাত্র কচতনতা ফৃমদ্ধ েযকত ােতা েযকফ না, এমি ATL মিোেরা গুমরকত ম্প্রদাকেয আকযা 

ছাত্রকদয  অন্তবুগি েযকফ। 

 

দেস্টামড: নাভ নমথবুিএফং এমিএর ছাত্রকদয মুি েযা 

সু্কর: অন্ধ্রপ্রকদ গ্রাভীণ েরযাণ দাাইমি গারগ সু্কর, মফজেোদা দজরা, অন্ধ্রপ্রকদ 

এ এমিএরইন চাজগ: ইউ: মফনে ফাফু উমর 

অন্ধ্রপ্রকদকয োকছয মনেিতভ য দথকে ৬০ মেকরামভিায দূকয গ্রাভীণ সু্করমি ২০১৭ াকর এমিএর প্রমতষ্ঠায জনয মনফগামচত কেমছর। 

অন্ধ্রপ্রকদকয গ্রাভীণ েরযাণ দাাইমি গারগ সু্কর মক্ষাথগীযা এমিএর স্থাকনয আকগ েমম্পউিায দদকখন মন।ফাইকযয মফকেয কে তাকদয বাফনা 

দমাগাকমাগ েযায ভে ছাত্রযা মদ্বধামিত মছর।ছাত্রকদয েথা ফরকত এফং ধাযণা বাগ েযকত ক্ষভ েযায জনয, সু্করমি 'আইমডোফে' ততময েকযকছ। 

আইমডো ফে – দমখাকন মক্ষাথগীযা দোন বে ফা মদ্বধা ছাোই তাকদয ধাযণাগুমর অফদান যাখকত াকয, ছাত্রকদয 'দগানতা' প্রদান েকয এফং 

ধাযণাগুমর দরখায এফং বাগ েযায স্বাধীনতা প্রদান েকয।প্রজামতয প্রবাকফয ভকতাই, আইমডো ফকেয ফযফায দ্রুত ফৃমদ্ধ দকেকছ। আইমডো ফেমি 

এেভাকয য দখারা মছরএফং োর ১০ িাে ীলগ ১০ ধাযনা দঘালণা েযা কেমছর। ছাত্রকদয ভতাভত প্রো েযায জনয এফং ফাই এমগকে 

একমছকরা, দই দজন মক্ষাথগীয আস্থা শুধুভাত্র মিারী কে উকিমছর।তাযকয, তাকদয নাভ ফরা ে মা প্রেৃতকক্ষ তাকদয আত্মমফোকয জনয 

এেমি ফে উৎা দদে। 

ীলগ দমি মনফগামচত ধাযণাগুমরয ভকধয স্থানীে ম্প্রদাকেয ভযাগুমর মনফগাচন েযা কেকছ এফং দপ্রাকিািাই এফং অন-গ্রাউে দিমস্টং ততময েকয 

একেয য এে ভাধান েযা কেকছ।২০১৮ াকরয শুরুকত ােদ্রাফাকদ দভোয দপোকয মক্ষাথগীকদয ধাযণাগুমর উস্থান েযায ুকমাগ দকেমছর, মা 

২০১৮াকর ফাোয এমযো, েযামরপমনগো, ভামেগন মুিযাকষ্ট্রয মফেমনভগাতা দপোকযয মফকল আভন্ত্রকণ রূান্তমযত কেমছর – এেমি মনভগাতায জনয 'ভক্কা' 

মককফ মফকফমচত! 

"বাযকতয গ্রাভীণ মফদযারকেয ১০জন মক্ষাথগী ততমযয এফং মিঙ্কামযং ংসৃ্কমত উদমান েযায জনয ফকচকে ফে আন্তজগামতে অনুষ্ঠাকন আভমন্ত্রত 

কেকছন", এমি মে এেমি অনুকপ্রযণাভূরে গল্প নে? 
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  । দভধাফী মক্ষাথগীকদয মচমিত েযায জনয স্থানীে যোযী ংস্থায োছ দথকে ােতা চাো: স্থানীে যোয ংস্থা এমিএর সু্করকে 

প্রভামণত নতুনকত্বয ম্ভাফয তা ম্প্রদাকেয দভধাফী মক্ষাথগীকদয মচমিত েযকত ােতা েযকত াকয, এমি এমিএর 

মিোেরাগুমরকত জমেত কত াকয। ম্প্রদাকেয দমভন ছাত্র এফং অনযানয ছাত্রকদয জনয এেমি মফকল ভে ূচী মডজাইন েযা 

দমকত াকয। 

৩.৫ িানাভা েযা মফলেগুমর  ংস্থানগুমরকে এআইএভ  মনমত আকোকগয দথকে জানা  

এমিএরসু্করগুমর দথকে মখকত এফং াপকরযয াকথ পরবাকফ ফাস্তফােন েযায জনয এমিএর আকোকগয অধীকন এআইএভতায 
কেফাইকি াভগ্রী এফং ংস্থায ভৃদ্ধ বাণ্ডায যফযা েকয। এআইএর মনকদগমো অনুাকয এমিএর মিোেরাগুমর মযচারনা েযায 
জনয এমিএর-এয দামেকত্ব মবমড, দস্তাকফজ এফং অনযানয দাল্ডকামল্ডং উেযণগুমর গুরুত্বূণগ।তথযকে আয োমগেযবাকফ এফং 
এমিএর ম্পমেগত তথয ংমক্ষপ্তবাকফ যফযা েযায ভে, অনরাইন ংস্থানগুমর দফাঝা জ এফং এমিএর দে রযাফ দি আ েযায 
মফলকে দফময বাগ প্রকেয উিযগুমর দকত ােতা েযায উকদ্দকয অমবপ্রােমুি ে। এমিএর সু্করগুমর বাযকতয তদঘগয এফং প্রস্থ জুকে 
ছমেকে কেকছ, এমিএভ ম্পমেগত ভস্ত াভগ্রী উচ্চতয নাগার এফং আয কচতনতায জনয ইংকযমজ এফং অনযানয যোযী / স্থানীে 
বালাগুমরকত প্রোমত কফ। 

৩.৬ অির মিঙ্কামযং রযাকফয মযচারনা 

এমিয ভৃণ োমগোমযতা মনমিত েযায জনয এমিএর-এয মথামথ প্রান  ফযফস্থানা প্রকোজন। এআইএভ ইনকবেময এফং তথয 
ফযফস্থানা ম্পমেগত সু্ককরয জনয মনকদগমো প্রমতষ্ঠা েকযকছ, মা আয মফস্তামযত বাকফ নীকচ দদো কেকছ। 

৩.৬.১ ইনকবেময ভযাকনজকভোঃ  

এমিএরএয শুরুয অাকযন মনমিত েকয এভন এেমি গুরুত্বূণগ উাদান যঞ্জাভ এফং উেযণ, াভগ্রী, আফাফত্র ইতযামদ 
আইকিভগুমরকত এেমি িযাফ যাখা ে। াধাযণ তামরো এফং দবািাকদয মনযািায জনয দােী এমিএর ইনচাজগ, ক্ষমতয ম্ভাফনা 
েমভকে আনকত যঞ্জাভ গুমর াফধাকন মযচারনা েযায জনয মক্ষাথগীকদয তিাফধাকন োজ েযায দামেত্ব প্রদান েকয। 

মনম্নমরমখত োমগিভগুমর এমি এর-এযএেমি মনেমভত ফযফস্থানা মনমিত েযায প্রস্তাফ দদো কেকছ: 

ে। উদ্ভাফন তথযগুমরয মনেন্ত্রণ –োগজ এফং অনরাইন দভাকড রযাকফয ের যঞ্জাকভয তামরো যক্ষণা দফক্ষণ েযা কফ। 

খ।ভস্ত যফযা এফং যঞ্জাভ ফযফাকযয খযচ ফজাে যাখা- ভস্ত ক্ষে প্রাপ্ত উেযণ, যফযা এফং অপ্রচমরত স্টকেয 

মফস্তামযত দযেডগগুমর যক্ষণাকফক্ষণ এফং মথামথ বাকফ মপ্রমিার / বাই মপ্রমিার দ্বাযা এমিএর ইনোভ  যক্ষা েযা কফ। 

মনযািা, ুনাঃপ্রমতষ্ঠান, এফং অমতমযি ুযাকনা স্টে জনয উৎগগীেৃত পভগ / দিভকিিগুমর  যক্ষণাকফক্ষণ েযা কফ। 

গ। িভানুায স্টেগুমরয মিকোকেমি মনধগাযণ েযা- এমি ফগমনম্ন স্টে স্তকযয দি েযায প্রস্তাফ দদো ে, মাকত 

যফযাগুমর আগাভ বাকফ দদো ে। 

ঘ। িে ংিান্ত আনুষ্ঠামনেতা- এমিএর ইনোমভংমি ংগ্রকয প্রমিো শুরু েযকত কফ এফং স্টে মূ্পণগ হ্রাকয আকগ 

এএমফকে অনুকভাদন অনুকযাধ জভা মদকত কফ।
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ঙ। মফর / ফযকেয দযেডগ ফজাে যাখা – এমিএর ফাকজি উবে স্থােী এফং মযফতগন ীর খযচ মফকফচনা েযা উমচত, এমি মখন 

এফং মযচামরত ে তখন এমিএর অমডিকে জতয েযায জনয মফরগুমরয মূ্পণগ দযেডগ যাখা অতযন্ত গুরুত্বূণগ। 

চ। রযাকফয মনযািা ফজাে যাখা- এমিএর-এোজ েযায ভে মনযািা অতযন্ত গুরুত্বূণগ এফং মনযাদ োকজয মযকফ মনমিত 

েযায জনয সু্কর মযচারনকে ভস্ত প্রামেে মনকদগমো ফাস্তফােন েযকত কফ। 

৩.৬.২তথয ফযফস্থানা 

রযাকফয ভস্ত মিোেরা মিেবাকফ দযেডগ েযা দযোয, নমথবুি েযা এফং প্রামেেতথয অফযই প্রামেে দস্টে দাল্ডাযকদয 
াকথ বাগ েকয দনোয উকদযাগ মনমিত েযকত কফ। 

ে।  অবযন্তযীণ উকদ্দয / দোতা কে তথয বাগ 

এমিএর অবযন্তযীণ দোতা ছাত্র, ফাফা / অমববাফে, মক্ষে, ট্রামস্ট দফাডগ এফং সু্কর ফযফস্থানা দ্বাযা গমিত। ভস্ত প্রকোজনীে তথয 

ম্পকেগ তাকদয অফগত যাখা গুরুত্বূণগ, োযণ তাযা মদ্ধান্ত গ্রকণয অফস্থান এফং রযাকফয অাকযন েযায জনয প্রকোজনীে 

ােতা প্রদান েযকত ক্ষভ কত াকয। 

 । ফমযাগত উকদ্দয / দোতা কে তথয বাগ 

এমিএর ফমযাগত দগেযা এআইএভমিভ, এমিএর ভযাকনজকভে, েমভউমনমি সু্করগুমর এমিএর ুমফধাগুমর ফযফায েকয, অনযানয 

এমিএর সু্কর, মনভগাতা ম্প্রদাে এফং ম্ভাফয অংীদায / দস্টে দাল্ডায ইতযামদ ফযফায েকয তাকদয ভথগকনয জনযএফং মখন 

প্রকোজন ে তখন এই দোতাকদয োকছ তথয প্রচায েযা উমচত। 

 

াযাং 

 

এমিএর মযচারনায এেমি মবমড এখাকন ডাউনকরাড েযা মাকফ: 

https://www.youtube.com/watch?v=K4qkCe6TAjo 

এই অধযােমি াইরাইি েকয দম, সু্কর মযচারনায াাাম এমিএর-ইন-চাজগ এমিএর-এ মিঙ্কামযং 

উকদযাগগুমর মযচারনা েযকফ এফং এমিএর এয মনেমভত মযচারনায মফমবন্ন মদেগুমরকত  ভকনাকমাগ 

দদকফ। 

অধযাে ৪ এ ছাত্রকদয ভকধয উদ্ভাফকন উৎামত েযকফ  এমিএর ংগমিত মফমবন্ন োমগিকভয জনয তাকদয 

উৎামত েযকফ 

https://www.youtube.com/watch?v=K4qkCe6TAjo
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মক্ষাথগীকদয ুমফধায জনয এমিএর আকোমজত মিঙ্কামযং োমগিভ গুমরকত অংগ্রণ েযা গুরুত্বূণগ। এই োমগিভগুমর দেফর এমিইএর 

মক্ষাথগীকদযকে তাকদয উদ্ভাফনগুমরকে োিা দছো েযায এফং প্রদগন েযায ুকমাগ দদেনা, ফযং এমি অনাোমঙ্ক্ষত ম্প্রদাকেয 

কচতনতা ততময েযকত াাময েকয, মখন এমি মতাভাতা এফং অ-এমিএর সু্ককর অনযানয ছাত্রকদয াকথ আেমলগত ে, এেমি 

নতুনকত্বয এেমি েমভউমনমি াফ8 ততময েকয। সু্কর মিঙ্কামযং এফং উদ্ভাফন োমগিভকে ছাত্রকদয ফমযাগত িযািপভগ এ তাকদয উদ্ভাফন 

ভথগন েকয, মা তাকদয োকজয জনয প্রায স্বীেৃমত প্রদান েকয। এই অধযাকে, েকেেমি দদফযাী ঘিনা এফং এমিএরসু্কর গুমরয দ্বাযা 

ংগমিত, এমিএর সু্ককরয াকথ িভাগত দমাগাকমাগ েযায দেৌর মনকে আকরাচনা েযা কেকছ। মাইকাে, এই ধাযণাগুমর শুধুভাত্র 

প্রেৃমতয মদে মনকদগে এফং দপ্রাগ্রাভ পরবাকফ ফাস্তফােকনয জনয সু্করগুমর এই ধযকনয উকদযাগগুমর মনকে থাকে।তাছাো, ম্প্রদাকেয 

অংগ্রণকে ফগামধে ফামেকে তুরকত, মফমবন্ন ধাযণাগুমর ততময েযায এফং মিোেরাগুমর ংগমিত েযায জনয সু্ককর স্বাধীনতায জনয 

মগাপ্ত প্রকচষ্টা েযায দযোয। 

৪.১অির মিঙ্কামযং রযাফ েমভউমনমি মদফ 

এমিএর েমভউমনমি দড এেমি মফকল অনুষ্ঠান দমখাকন েমভউমনমি দথকে তরুণ ভন এেমত্রত ে এফং মিঙ্কামযং দখাএফং উদ্ভাফন 

উদমান েযা ে।এমিএেমি নতুনকত্বয ভাধযকভ ম্প্রদাকেয ভকধয অন্তবুগমি উদমান েযায মদন, ফাই এোকথ আা এফং 

এমিএরঅফ োিাকভা ফযফায েকয ভযায ভাধান েযায ুকমাগ। 

১৪ই এমপ্রর াযা দদক আকেদেয জেন্তী উরকক্ষ উদমান েযা ে, এমিএরসু্কর মক্ষাথগী এফং মক্ষেযা অ-এমিএর এফং 

ম্প্রদাকেয মশুকদয, মাযা মফকল েকয এমিএর ম্পকেগ ংকফদনীরতা দফাধ েকয না এফং / অথফা এখকনা েমন, তাকদয মিঙ্কামযং 

োমগিকভয ুকযা মদনমুি থােকত কফ।  

 

 

 
8
 Atal Tinkering Lab (ATL): An opportunity to experience innovation in school, NITI Aayog, 2018 

 

েমভউমনমি দড ২০১৮ এেমি মফার াপরয মছর মখন ৩৮০মি এমিএর সু্কর, ৪৫,০০০এমিএর ছাত্র এফং ৩৬০০এয  
দফম ম্প্রদাকেয মশু এফং তাকদয মক্ষে, যাভগদাতাকদয াকথ এফং ৃজনীর / উদ্ভাফনী ধাযনাগুমর বাগ েকয দনোয 
ভাধযকভ মনমত আকোকগয অধীকন এআইএভ ফাফাাককফয এয উিযামধোযীকে উাঁচু েকয তুকরমছর। নন-এমিএর ছাত্র / 
ম্প্রদাকেয মশুকদয ংগমিত েযায জনয এনমজগুমর মনকোগ েযা কেমছর।এই মশুকে মিঙ্কামযং এফং উদ্ভাফন মদনগুমরকত 
দকনয এেমি মমযজ মা এমিএর ইনচাজগ / প্রমমক্ষত মক্ষে / এমিএর দভেয এফং মক্ষাথগীকদয দ্বাযা মযচামরত ে। 
অংগ্রণোযী ছাত্রকদয উৎামত েকয এভন মেছু োমগিভ োগজ ামেগি, আমিোইমেং োমগেরা, ংফাদকত্রয দতু 

োমগেরা ইতযামদ। সু্কর ংগমিত েযায জনয এমিএর অনুদান দথকে `৫০০০িাো ফযফায েযায অনুভমত দদো কেমছর। 
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৪.২অির মিঙ্কামযং রযাফ ভাকয দযা সু্ককরয রোই 

এআইএভ দ্বাযা াম্প্রমতে ভাকয দযা সু্কর  (এএভ) চযাকরঞ্জমি ৩মড ভুদ্রণ এফং  এমিএর দ্বাযা প্রস্তামফত দপাো এরাোয 

উদ্ভাফকনয জনয, তাকদয সু্কর এমিএর-এ ৩মড ভুদ্রণ ুমফধামি উকবাগ েযায জনয প্রকোজনীে ছাত্র ছাত্রীকে মযেমল্পত েকয তুকরমছর। 

মফজেী সু্করগুমর তাকদয অাভানয উদ্ভাফকনয জনয স্বীেৃত কেকছ এফং মক্ষাথগীযা এআইএভ অংীদাযকদয দ্বাযা প্রদি ুযষ্কাকযয াকথ 

ুযসৃ্কত কেমছর – স্ট্রািম এফং দেমআইমি। এমিএর এএভ চযাকরঞ্জ এমিএভ সু্করগুমরকে মথভমবমিে ভযা মফফৃমতগুমরয উদ্ভাফনী 

ভাধানগুমর প্রস্তাফ েযায জনয মফমবন্ন ংস্থান এফং ভমডউরগুমর যফযা েযায এেমি ুকমাগ। চযাকরঞ্জ মখকত দগনাস্ত্র অনুযণ 

েকয, এফং প্রমতকমামগতায ভকধয তাকদয প্রমতমি দথকে দযা খুাঁকজ দফয েযকত াাময েকয। দম সু্করগুমর পরবাকফ চযাকরঞ্জমি ূণগ 

েযকত াকয, তাকদয আনুষ্ঠামনেবাকফ এআইএভ কেফাইি দাযার মভমডো ম্মান জানাকনা ে। এএভ মফজেীযা  এআইএভ 

এয অংীদায প্রমতষ্ঠাকনয োছ দথকে মচিােলগে ুযস্কাকযয জনয দমাগয। 

 

৪.৩অির মিঙ্কামযং রযাকফয মিঙ্কামযং উৎফ   

সু্ককর মিঙ্কামযং এখন দদফযাী আকন্দারন কে উিকছ এফং অির মিঙ্কামযং দপমস্টবার তাকদয গ্রীষ্মোরীন ছুমিয ভে উকদযািাকদয নতুন 

মেছু েযকত দদে। ছাত্রকদয উৎা দদো ে মাকত এই ছুমিকত তাযা মনকজয ফামেকত মনকজকদযকে এেজন পর উদ্ভাফে মাকফ 

ততময েযকত াকয।        ,           এ                            এ              ম            ম  এ  এ  

                                   

 

এ আইএভ দ্বাযা াম্প্রমতে চযাকরঞ্জমি ৩মড ভুদ্রণএফং এমিএর দ্বাযা প্রস্তামফত দপাো এরাোয উদ্ভাফকনয জনয  ৩মড 
ুমফধা উকবাগ েযায জনয ছাত্রকদয প্রকোজনীে মনকদগ েকয। মফজেী সু্করগুমর তাকদয অাভানয উদ্ভাফকনয জনয স্বীেৃত 
কেকছ এফং মক্ষাথগীযা এআইএভ এয অংীদায স্ট্রািম এফং দেমআইমি দ্বাযা প্রদি ুযষ্কাকযয াকথ ুযসৃ্কত কেমছর। 

এমিএর মিঙ্কামযং উৎফ ংগমিত েযায জনয ডাউনকরাড মরঙ্ক: 

http://aim.gov.in/pdf/ATL_Tinkering_Festival.pdf 

http://aim.gov.in/pdf/ATL_Tinkering_Festival.pdf
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৪.৪অির মিঙ্কামযং রযাকফয মিঙ্কামযংএফং উদ্ভাফন ভযাযাথন 

এমিএর ভযাযাথন এেমি জাতীে চযাকরঞ্জ মা জাতীে গুরুকত্বয দক্ষত্রকে দেন্দ্র েকয ঘুযকছ দমভন মযেন্নমি, প্রাণীম্পদ, ফজগয 

ফযফস্থানা, স্বাস্থযকফা, স্ভািগ গমতীরতা এফং েৃমলপ্রমুমি। ভযাযাথন অল্পফেস্ক উদ্ভাফেকদয জনয এেমি উৎাজনে ুকমাগ, দেফর 

প্রদগনী নে, ফযং ভযাযাথন মফজেীকদয দদো ুকমাগ গুমরয ভাধযকভ নতুন মেছু গ্রণ েযায ুকমাগ।সু্করগুমরকে তাকদয চূোন্ত জভা 

দদোয অং মাকফ, উদ্ভাফনগুমরয ধাযণা ফা প্রমতরূগুমরয এেমি প্রভাণ মফফৃমত ভাধান েযায প্রভাণ দ েযা ে। মনফগামচত 

উদ্ভাফন এএরমি রযাফসু্কর দ্বাযা প্রমতরূ ভথগকনয াকথ আয মযভামজগত ে। 

 

মনমত আকোকগয অধীকন এমিএভ দ্বাযা আকোমজত এমিএর মিঙ্কামযং দপমস্টবার ৪৮ ঘো-মিঙ্কায দপকস্ট চূোন্ত প্রদগনীয ভে তাকদয 

ৃজনীরতা প্রদগকনয জনয াযা দদক মক্ষাথগীকদয োমগিকভয এেমি মমযজ। ধা ১ – ফামেয মবতকয ফা এমিএর এয ফাইকয এফং ধা ২- 

৪৮ ঘো মিঙ্কায দপস্ট।বাযত জুকে মনফগামচত ভস্ত এমিএর সু্করগুমরকে মিঙ্কায উৎফ মযচারনা েযকত কফ। 

২০১৭ এয ভকধয ভযাযাথকন ৬৫০মিয  দফম উদ্ভাফন এমি দকেমছর। ীলগ৩০ মফজেী উদ্ভাফনগুমর বাযকতয২০ মি মফমবন্ন যাজয 

এফং দেন্দ্রামত অঞ্চকরয প্রমতমনমধত্ব েকয।মনমত আকোকগয বাই দচোযভযান প্রকপয ডাঃ যামজফ েুভাকযয এেমি দমৌথ 

উকদযাকগ এই ৩০ মি উদ্ভাফন াো মাে। ফুেকরি মরংে http://aim.gov.in/pdf/top30final-low.pdf । 
মফজেীকদয ভকনাফর আকযাকজাযদায েযকত এফং তাকদয াভকন মনকে আা তাকদয েকেে জনকে মবমড েনপাকযমিংকেয 

উয ৪ জুন ২০১৮ তামযকখ ভাননীে প্রধানভন্ত্রীয াকথ দমাগাকমাগ েযায জনয ততময েযা কেমছর। ীলগ ৩০মি দর ুযষ্কাযএফং 

ম্মান না মদকে ুযসৃ্কত ে। রক্ষযমি পরবাকফ তাকদয উদ্ভাফনগুমরকে রূান্তয েযা মায জনয মফজেী মক্ষাথগীকদয উদ্ভাফে 

দপ্রাগ্রাকভ অন্তবুগি েযা কেমছর এেমি অনুষ্ঠান দমখাকন উদ্ভাফেযা এআইএভ এয ইনেুকফিাযকদয যাভকগয অধীকন োজ 

েকযমছর অফককল ফাজায প্রস্তুত ণয ততময েকযমছর। অযামিকেন মগাে ভূরযােন ীলগ উদ্ভাফকনয দঘালণা এফং মক্ষাথগী 

উদ্ভাফে দপ্রাগ্রাভ  এমিএর মিঙ্কামযং ভযাযাথন দভাি ১১ ভা ভে োর। 

http://aim.gov.in/pdf/top30final-low.pdf
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এমিএর ইন চাজগাঃ মভাঃ ইোন দরচা 

দদকয দূযফতগী দেকন্দ্র দথকে আা, মএনমজ মমেভ এএমিএর তায প্রথভ উদ্ভাফকনয দনতৃত্বাধীন উকদযাকগয প্রথভ এফং এমিয শুরু 

দথকেই পরবাকফ দযাভাঞ্চেয ুকমাগগুমরয এেমি রূক রূান্তমযত কেকছ। 

সু্কর ভযাকনজকভেমি এআইএর ছাত্রকদয মফমবন্ন এআইএভ এফং অনযানয ফমযাগত ইকবেগুমরকত অংগ্রকণয জনয উৎা দদে, মায 

পকর এেমি স্পন্দনীর ইকোমকস্টভ ততময ে দমখাকন মক্ষে  ছাত্রযা তাকদয অেীোয এফং দৃঢ় ইোয ভাধযকভ প্রবাফ ততময 

েযকত দৃঢ় ংেল্পফদ্ধ দর মাকফ এেকত্র োজ েকয। 

সু্কর মপ্রমিার  ফযফস্থানা েতৃগে প্রাপ্ত ােতাে ছাত্রযা দনাকফর ুযস্কায মমযজ ২০১৮, দগাো, দফেরুয দিে ামভি ২০১৮, 

দফেরুরু, মভমন দভোয দপোয ২০১৮,, দফেরুরু  অনযানয ফমযাগত ইকবেগুমরকত অংগ্রণ েকযকছ।২০১৮, াকরয বাযত 

আন্তজগামতে মফজ্ঞানকভরা (আইআইএএপ) ২০১৮, এয রখকনৌকত তাকদয দপ্রাকিািাইগুমর বাযত যোকযয মফজ্ঞান প্রমুমি 

অমধদপতকযয আকোজন েকয এফং ২০১৮-০৮ াকর বাইিাে গুজযাি স্টািগ-আ অযাে দিেকনারমজ ামভকিয আকোজন েকয। এয 

ভাধযকভ ভান ততমযয প্রমত তাকদয দৃঢ় প্রফণতা নতুনত্ব, সু্করমিয এমিএর উদ্ভাফে এমিএর মিঙ্কামযং ভযাযাথন ২০১৭ এয ীলগ ১০০মি 

দরএফং আইআইএএপ ২০১৮ এয ীলগ ৫ এমিএর-মি দরগুকরায ভকধয আমফবূগত। 
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দে স্টামড: আন্তজগামতে উদ্ভাফন চযাকরকঞ্জ বাযকতয প্রমতমনমধত্ব 

সু্কর: চকে সু্কর, দোমচ, দেযারা 

এমিএরইন চাজগ: মভাঃ ুমনর র 

চকে সু্কর ধাযাফামেবাকফ দেযারায দযা সু্কর।সু্করমি জাতীে মগাকে িীো াংসৃ্কমত অজগকনয জনয মফখযাত। এমিএর ইনচাজগ দৃঢ় 

বাকফ মফো েকয দম সু্করমিকত প্রমতমষ্ঠত এমিএর মফজ্ঞানপ্রমুমিয াভমগ্রে েভগক্ষভতাকত সু্করমিকে ফযােবাকফ ােতা েকযকছ। 

আগ্রী মক্ষাথগী শুধুভাত্র লষ্ঠ দথকে ১২তভ দেমণকত নে, তৃতীে দেণী দথকে ঞ্চভ দেমণকত  প্রমত প্তাক এমিএর োমগেরাকয 

এেমি ভেোর থাকে। মাাঁযা রযাফগুমরকত অমতমযি ভে ফযে েযকত চান তাকদয স্বাগত জানাকনা েএফং প্রমতকমামগতাে 

অংগ্রণোযী মক্ষাথগীযা াধাযণতসু্ককর ভে কয থাকে। 

এমিএর ছাত্রযা দোমচ েকরকজ ংগমিত প্রমতকমামগতাে অংগ্রণ েকয এফং তাযয ধীকয ধীকয জাতীে  আন্তজগামতে 

প্রমতকমামগতাে স্থানান্তমযত ে। সু্ককর         ই                এ             ণ                   এ                 

           ।             ই      এ               , 6     ণ   এ  এ                            "       

     "                                এ          এ                                              । 

মখন আভাকদয প্রমতদ্বমিতা েযায জনয আরফুোকেগ দযাকফাকযব ইোযনযানার ২০১৮-দত মনউ দভমেকো আভন্ত্রণ জানাকনা ে তখন 
আভযা খুফই মচন্তাে মছরাভ। এেমি আন্তজগামতে দযাকফামিে প্রমতকমামগতাে মাোয এমি এেমি ভূরযফান ুকমাগ মছর এফং আভযা 
আা েকযমছরাভ দম আভযা মমদ মজততাভ না তকফ  আভযা উদ্দীনা দকত াযফ মা দত আভাকদয আফায দচষ্টা েযায ইো ততময 
ে। আভযা এএরমি সু্ককর ুকযা োমিকেমছ প্রেল্পমি মডজাইন এফং মনভগাকণয জনয। "নেজন দকযয দকরয দয দননা ফকরন। 
দযাকফাকযব ইোযনযানার উকদ্বাধনী অনুষ্ঠাকন আভাকদয জাতীে তাো মনকে বাযতকে প্রমতমনমধত্ব েযায ুকমাগ দকে আমভ খুফ 
খুম”। 

"আমভ ৫ভ দেমণকত মছরাভ মখন আভায সু্ককর প্রথভ দযাকফাকযব ইমেো প্রমতকমামগতায অং মছরাভ এফং আভায দর আগাভ 
প্রমতকমামগতাে প্রথভ ুযস্কায মজকতমছর। তাযকয দথকে, আমভ এমিকেছন্দ েময এফং আভাকদয এমিএর মক্ষেযা আভাকে অতযন্ত 
উৎামত দদে। আমভ বাগযফান মছরাভ দম দযাফকযকব আন্তজগামতে প্রমতকমামগতায জনয মনফগামচত কেমছরাভ মা মনউ দভমেকোকত 
অনুমষ্ঠত কেমছর। এমি এেমি দুদগান্ত অমবজ্ঞতা, এেকাজায, এফং ভজায মা শুধু ভাত্র খুফ অল্প ভানুম াে। আভায সু্করমিয 
এমিএর-এয োযকণ আমভ এই ুকমাগমি দকেমছ এফং রযাফকযিমযকত আভায দফময বাগ ভে মফযমতয জনয ফযে েময। 
"দারাযাোযড দরাইজ মিনাকযয দপ্রাগ্রামভং অং মযচারনাোযী াতনেয মক্ষাথগী াইপ ফকরন। 

সু্কর দথকে ২২ জন মক্ষাথগী আইআইমিভাদ্রাকজয ফামলগে োমযগময উৎফস্ত্র ২০১৮ এ অংগ্রণ েকযন এফং দযাফ-মোনা প্রথভ 

 মদ্বতীে ুযস্কায রাব েকযন। 
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৪.৫ মক্ষে প্রমক্ষণ দপ্রাগ্রাভ 

এমিএর-এয াকথ মৃ্পি ম্পকদয ক্ষভতা ততমযয রকক্ষয, মনমত আকোকগয অধীকন এমিএভ এয অংীদাযকদয াাাম াযাকদক 
মক্ষে প্রমক্ষণ েভগূমচ মযচারনা েকয। মক্ষেযা এেমি এমিএর মগকফক্ষণ, পরবাকফ মযচারনায এফং পরতায মফমবন্ন 
মদেগুমরকত প্রমক্ষণ দকেকছন। 

আজ মগন্ত, ১৫০০মিয  দফম মক্ষেকে ইকের, আইমফএভ, দেমআইমি, রামনগং মরংে পাউকেন এফং অনযানযকদয  মফমবন্ন 
অংীদাযকদয মদকে প্রমক্ষণ দদো কেকছ। 

৪.৬ অির মিঙ্কামযং রযাকফয াকথ িভাগত দমাগাকমাগ 

এেমি দপ্রাগ্রাভ পর এফং োমগেযী েযকত গুরুত্বূণগ বূমভো ারনোযী অকনে গুরুত্বূণগ মযমভমতগুমরয ভকধয এেমি র অবযন্তযীণ  

ফমযাগত দস্টেকাল্ডাযকদয ভকধয দমাগাকমাগ।এই তথযপ্রফা দস্টেকাল্ডাযকদয শুধুভাত্র অস্পষ্টতা মনভূগর নে ভস্ত প্রেকল্পয 

উন্নেনীরগুমর ম্পকেগ অফগত যাকখ। এমিএর এয াকথ দমাগাকমাগ েযকত দফ েকেেমি চযাকনর স্থান েযা উমচত দমভন: 

ে। াামযোযী ই দভর 

এেমি যোযী ইকভইর আইমড তথয বাগ েযায জনয দি আ েযা উমচত, এফং দপ্রাগ্রাভগুমরয মফমবন্ন ফযাখযাপ্রদান েযা 

আফযে। 

ে। দাযার মভমডো 

াভামজে প্রচায ভাধযভ মফদযভান এফং ম্ভাফয দস্টেকাল্ডাযকদয োকছ দৌঁছাকনায জনয এেমি বার িযািপভগ, দেফর াপরয গুমর 

প্রদগকনয জনয নে ফযং মফসৃ্তত দগাষ্ঠীকত উদ্ভাফকনয ভকনাবাফকে জামগকে দতাকর।নতুন প্রচায োমগিভ ম্পকেগ কচতনতা ৃমষ্ট এফং 

ম্প্রদাকেয অংগ্রণকে আভন্ত্রণ জানাকনায জনয সু্করগুমরকে াভামজে মভমডো চযাকনকর গল্প বাগ েযায যাভগ দদো ে। 

 

এ আই এভ উকদ্দয াধকনয মি  ফৃিয ভাকধযকভ দৌঁছাকনায জনয াভামজে মভমডো দমভন দপফুে িুইিায এই িযািপভগগুমরয কমামগতাভূরে মি 

ফযফাকযয েথা ফকরকছ। 

এআইএভ এয দপফুে দজ:www.facebook.com/AIMtoInnovate 

এআইএভ ভস্ত এমিএর সু্ককরয তাকদয এমিএর এযজনয এেমি দপফুে ৃষ্ঠা ততময েযকত এফং দপাযাকভ মফমবন্নএমিএর মিোেরাগুমর বাগ েযায জনয 

উৎা দদে।সু্করগুমরকে তাকদয ের দাকস্ট অির উদ্ভাফন মভন এফং মনমত আকোগ িযাগ েযায যাভগ দদো কেকছ এফং যািযাগ 

- #AIMtoInnovateফযফায েযকত ফরা কেকছ। 

এআইএভ এয িুইিায যাকের  @AIMtoInnovate 

http://www.facebook.com/AIMtoInnovate
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ে। দভকঞ্জায গ্রু 

দাোিঅযা, দপফুে এফং অনযানয দাযার মভমডো িযািপভগগুমরয ভকতা দভকঞ্জায গ্রু গুমর মফলেগুমরয দ্রুততয ভাধান, তথয 

বাগাবামগ, মস্থমত আকডি, অজগকনয ুকমাগ / ুমফধাগুমর এফং অনযানয দাল্ড দামরং ভথগনকে জতয েকয দতাকর।  

 

 

বাযত যোকযয মপ্রমিার তফজ্ঞামনে উকদষ্টা প্রকপয দে মফজেযাঘফন উদ্ভাফন  মফজ্ঞান  প্রমুমিয দ্বাযা অনুপ্রামণত মক্ষাথগীযা

এেমি দপফুে ততমযয জনয এেমি মিউকিামযোর মবমড ডাউনকরাড েযায মরঙ্কাঃ 

https://www.youtube.com/watch?v=LDnSbsCpkNE 

আঞ্চমরে  যাজযমবমিে দাোিঅযা, দগাষ্ঠীগুমর এআইএভ দ্বাযা ততময েযা কেকছ এফং এই গুমর খুফ উোযী ফকর ভকন 

েযা কেকছ। 

https://www.youtube.com/watch?v=LDnSbsCpkNE
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াযাং 

 

 

 

এই অধযাকে মফমবন্ন মিঙ্কামযং এফং উদ্ভাফনী ম্পমেগত ঘিনা এফং মিোেরা গুমর মনকে আকরাচনা েযা 

কেকছ মা এমিআইএর দ্বাযা মযচামরত ইকবেগুমরয াাাম মযচামরত কতাকয। 

কযয অধযাকে এমিএর উকদযাকগয পরতা ফৃমদ্ধয দক্ষকত্র যাভকগয তাৎমগ আকরাচনা েকয এফং 

দাদায, প্রািন মক্ষাথগী এফং েকগাকযি  মফমবন্ন দস্টেকাল্ডাযযা েীবাকফ অফদান যাখকত াকয। 
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অির মিঙ্কামযং রযাকফয াপকরযয জনয উকদষ্টা 



 

 

The Atal Tinkering Lab Handbook 

Journey Towards an Innovative New India 

44 

 

 

 



 

 

45 

এএরমি পরবাকফ োমগেয েযায এেমি গুরুত্বূণগমদে কে মফমবন্ন উদ্ভাফনী ম্পমেগত দক্ষতা ম্পকেগ মক্ষাথগীকদয মনকদগনা দদোয 

জনয তাকদয দক্ষতা অজগকনয জনয উকদষ্টা, মল্প দাদায এফং প্রািন মক্ষাথগীকদয  মফমবন্ন দস্টেকাল্ডাযকদয াকথ দজাযদায েযা 

অং। মফমবন্ন অংীদাযকদয ক্ষভতা, ম্পদ, োমযগমযজ্ঞাকনয উয মনবগযীর স্থােী প্রামতষ্ঠামনে োিাকভাগুমর দপ্রাগ্রাভমিয পরতা মনমিত 

েযায চামফোমি। তাছাো, আভাকদয ধাযণা অনুমােী, আভাকদয দদক নতুনধাযণামি এখন  নতুন কর এই ধাযণামি অগ্রগমতয জনয 

েকগাকযি মফকেয, এোকডভী, উচ্চমক্ষা ইনমস্টমিউি, যোয ইতযামদ দথকে যাভগদাতাকদয োছ দথকে স্থােী স্তান্তয ভথগন 

প্রকোজন।এমিএর প্রেৃমতয দ্বাযা অ-মনকদগে নে; যাভগদাতা প্রমক্ষকেয9 দচকে ছাত্রকদয মূ্পণগ দমাগয ততময েযায মদকে নজয দদো 

উমচত। প্রমুমিগতজ্ঞান, উদ্ভাফন এফং নো, ফযফা এফং উকদযািা উকদষ্টা দথকে অংীদাযযা ইোনগম ুকমাগপ্রদান এফং অনযানয 

দপ্রাগ্রাভ ংগমি তেকয মফকল েকয এমিএর ছাত্রকদয জনয উকমাগী েকয মক্ষাথগীকদয প্রমুমিগতমদগন্ত প্রামযত েযকত ােতা েযকত 

াকয। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9Redefining School Education With Tinkering And Innovation, BusinessWorld, 2018 
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এমিএর এয প্রবাফ ফগামধে েযকত, এআইএভ, মনি আইেগ এভম দপ্রাগ্রাভ চারু েকযকছ। বাযকত ফৃিভ আনুষ্ঠামনে দস্বোকফী 
যাভগদাতা দনি োেগ মাকফ মফকফমচত, এভম এই ফ রযাফগুমরকত ছাত্রকদয গাইড এফং যাভগ মদকত াকয। এই ধাযণামি বাযকতয 
দস্বো দফে জামত মাকফ প্রভামণত ট্রযাে দযেডগ দথকে অনুকপ্রযণা দনে দমখাকন জাতীে স্তকযয ংস্থামি চ পয ইমেো আাভানয াপরযরাব 
েকযকছ। ূচনায ফগ দথকেই এই দেৌরগত জামত ততমযয উকদযাগমি দৃঢ়ভথগন অজগন েকযকছ, মায পকর ইমতভকধয এএরমি সু্করগুমর 
মফেফযাী ংস্থাগুমর দ্বাযা ইমতভকধযই ােতায জনয গৃীত কেকছ। েকগাকযি ংস্থাগুমর দছাি  ফে কযয ভকধয মিঙ্কামযং প্রকচষ্টা ভথগন 
েকয। উদাযণস্বরূ, বুফকনেয, বাগারুয, গো, জগকন্দযনগয, দগারঘাি এফং আয েকেেমি ৩ এফং ৪ মিোয মিযগুমরকত এমিএকরয 
ভস্ত সু্করগুমরকে ভথগন েযায জনয ম্মত কেকছ। 

তাছাো, অর ইমেো োউমির পয দিেমনেযার এডুকেন এমিএর সু্ককরয মনজস্ব দনিোকেগয ভাধযকভ দভেযকদয অযাকে জতয 
েযকফ। যাভগদাতাকদয োছ দথকে প্রমত প্তাক ১-২ ঘো এেমি ারীন মেন্তু গুরুত্বূণগ চরভান প্রমতশ্রুমত আা েযা কে । বাযকতয 
ীলগস্থানীে যাভগদাতাযা  ৪০ মিয  দফম এই উকদযাকগয জনয ুাযকভেয মাকফ াইন আ েকযকছন – োমগেযবাকফ যাভগদাতাকদয 
যাভগদান এফং িযাে অযাোকডয মাকফ োজ েযা – এফং তামরোমি প্রমতমদন ফােকছ। 

 

ুাযকভেয বাে শ্রীভতী দদফজামন দঘাল, প্রধান, এনএএএমএভ 

এেমি েকিায আকফদন এফং মনফগাচন প্রমিোয ভধয মদকে মাোয কয, এেমি সু্কর ফযাদ্দ েযা ে এফং াপ্তামে / ভামে েকেে ঘো 
ফযে েযকত প্রতযাা েকযন, তরুণ মক্ষাথগীকদয উদ্ভাফকনয মদকে উনু্মি েযায জকনয এফং উকদযািাকদয আয এমগকে মনকে মাোয জনয 
উৎামত েকযন।মাই দাে, এমি দদখা দগকছ দম দফমযবাগ যাভগদাতা,ভানগয াফগুমরকত ভকনামনকফ েকযমছকরন এফং দদকয ফগত্র 
অফমস্থত এমিএর সু্করগুমরকত ভ্রভণ ফাধা মছর, এভম দপ্রাগ্রাভ ম্প্রমত অনরাইকন যাভকগয ুকমাগ খুকরমছর। আজকেয মদকন, ২৫০০মিয 
 দফম যাভগদাতা অমযকভে আকফগ এফং অেীোকযয াকথ তরুণ উদ্ভাফেকদয যাভগকদোয জনয তাকদয মযকলফামদ প্রদান েযকছ। 

এছাো, াম্প্রমতে দযেডগ অনুমােী, গত েকেে ভা ধকযএভমযা ৬০০০ঘো ধকয যাভকগয াকথ ১৮০০মিয  দফম দন 
মযচারনা েকযকছ। 

এভম দনিোেগকে উৎামত েযায এফং প্রকোজনীেতাকে স্বীেৃমত প্রদানেযায, উদ্ভাফনী গল্পগুমর বাগ েকয দনোয জনয উদ্ভাফনী 
গল্পগুমর বাগ েকয দনোয জনয এেমি দাযার মভমডো মবমিে ম্প্রদাে গকে দতারা কেকছ, মা উদ্ভাফন মবমিে কমামগতা এফং প্রকেয 
ভাধানকে উৎামত েকয। কচতনতা ফৃমদ্ধয জনয এফং যাভগদাতাকদয আয দফম েযায জনয উৎামত েযায জনয আভাকদয 
এভমগুমরয গল্পগুমর মনেমভতবাকফ এআইএভ  মনমত আকোকগয দাযার মভমডোে দদখাকনা কে। মিউকিামযোরগুমর, দযেমডগং দনগুমর 
গ্রকণয জনয এেমি িভথগ দভেমযং দািগার, এমিএর, েভ িানগায আউে দেযাোয দযকজামরউন মকস্টকভয াকথ প্রমুমিগত আকরাচনায 
অংগ্রন েকয দভেয অন-দফামডগং এফং অযামক্টকবনকেয ােতা েযকছ।এমিএর ছাত্রকদয াকথ োজ েযায জনয যাভগদাতাকদয জনয 
এেমি ভামে দভেমযং মথভ চারু েকযকছ মখন এমিএরএয উদ্ভাফকনয উদ্ভাফনকে হ্রা েযায জনয ম্প্রদাকেয াকথ জমেত। াম্প্রমতে োকর 
দদকয মফমবন্ন কয আকোমজত এভ  মমভরগুমর আিমি যাজযকে তাকদয ভযাগুমর ম্পকেগ জানকত, প্রমতমিো জানাকনায জনয,স্পষ্টতা 
প্রদান এফং দপ্রাগ্রাকভয জনয এেমি মিারী অনুবূমত ততময েযকত েকযকছ। ধাযাফামেবাকফ ারন েযা, এই এেমি ভযা-দোমযং 
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যাভগদাতাকদয মাকফ, প্রািন মক্ষাথগীযা, মক্ষাথগীকদয মচন্তায প্রমিো ফামেকে সু্কর এমিএরকে নতুনকত্বয দেন্দ্র মাকফ গকে তুরকত 

প্রেৃত কমাগী কত াকয।  

িযািপভগ এফং এেমি মনমদগষ্ট ভকেয মাকফ শুরু ে ধাযাফামেবাকফ মগকফক্ষণ েযা কেকছ, এইগুমর এেমি মফলে আকরাচনায িযািপভগ 
মাকফ শুরু ে এফং দুই ঘোয  দফম ভে ধকয, ধীকয ধীকয এেমি ভমষ্টগত ভাধান খুাঁকজ দফয েযায ুকমাকগয ভকধয রূান্তমযত 
ে, যাভগদাতাকদয উত্থামত ভযায ভাধান েযায জনয েকিায দচষ্টা েযকত ে।এই ধযকনয দকক্ষগুমর দমৌথবাকফ এই েভগূমচয 
াপরযকে ফামেকে তুরকছ, মা ধীকযধীকয জাতীে আকন্দারকনয আোয গ্রণ েযকছ। 

এমিএর ছাত্রকদয উদ্ভাফকনয অনুবূমতয মদকে ভকনাকমাগ দদোয দক্ষকত্র প্রেৃতকক্ষ এেমি প্রধান রূান্তয ঘমিকেকছ, এফং একত 

যাভগদাতাকদয বূমভো খুফই গুরুত্বূণগ।দদমিয উকদযািাযা এেমি মচি ততময েকযকছন এভন দদকয মেছু মফখযাত এফং জনমপ্রে দাদায 

মভমতয ভিকে গমিত এভম, মাযা আইআইএভ, মনমত আকোকগয ুাযকভেয নাকভ মযমচত, তাযা সু্কর মযদগন েযকছ এফং তাকদয 

প্রেকল্প ছাত্রকদয াকথ জামত ততমযয ইোমি আকছ।তাযা শুধুভাত্র ছাত্রকদয াাময েযকছনা, নতুন উদ্ভাফকনয উৎাদনীরতা উন্নত েযায 

জনয বার অনুীরনগুমরকত এমিএর-ইন-চাকজগয াকথ যাভগ েকয, এই উদ্ভাফনী ফাস্তুতকন্ত্রয ভকধয ধীকয ধীকয অংীদায কে কি।এই 

েভগূমচয পর ফাস্তফােকনয ভাধযকভ এফং প্রমতমিো প্রামপ্তয ভাধযকভ এমি উরমি েযা কেকছ দম অফদান  যাখায জনয ফগদা এেমি 

উকদযাগ মছর, মেন্তু এেমি ুংগমিত ুকমাগ মা বূমভ প্রবামফত েযায জনয ম্মান, দামেত্বএফং ক্ষভতােন যফযা েকয, মা প্রকোজন মছর, 

তা এই েভগূমচয ভাধযকভ ম্ভফ কেকছ।   
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াযাং 

 

দেস্টামড: স্থােী অংীদায দনিোেগ – প্রািন মক্ষাথগীকদয াকথ োজ েযা 

সু্কর: এমিএর যোময সু্কর িাস্টায, চণ্ডীগে 

এমিএর এয পরতা মনমিত েযকত প্রািন মক্ষাথগীযা অতযন্ত গুরুত্বূণগ অংীদায। এমি চায প্রািন-এমিএর উদ্ভাফে দ্বাযা প্রভামণত, 

মাযা চেীগকেয মফমবন্ন যোযী সু্ককর োকানা েকযকছন এফং তাযকয তাকদয যমিকত এমিএর ম্প্রদাে ততময েযায জনয 

এেমত্রত ন। 

এমিএর প্রািন মক্ষাথগী, ফতগভাকন মফমবন্ন প্রকেৌর েকরকজ োকানা েকযকছ, এমিমএইচম ইমঞ্জমনোমযং েকরজ (মইম) এফং 

েকরজ অপ ইমঞ্জমনোমযং অযাে দিেকনারমজ (মমমিমি) এয মদ্বতীে ফছকযয প্রকেৌর মক্ষাথগীকদয াকথ এমিএর দভেযগুমরয ুর 

ততমযয জনয কমামগতা েকযকছ। মমিইমি ইকরেট্রমনে মফবাকগয মফবাকগয প্রধান ড: ুমনর েুভায মং, মাযা এমিএর-এয জনয 

মফকলজ্ঞ যাভগদাতা কত ১২জন মক্ষাথগীকে প্রমক্ষণ মদকেন।   

এই ভস্ত এমিএর যাভগদাতা মনকজকদযকে মতনমি বাকগ মফবি েকযকছ দমভন: ভাো মান, ৩মড ভুদ্রণ  দযাকফামিে এফং এখন 

যোময সু্কর দক্টয ১৭, যোযী সু্কর দক্টয ১৯, যোযী সু্কর দক্টয ৩৭, যোযী সু্কর দাদুভাজযা এফং চণ্ডীগকেয যাোন 

ইোযনযানার সু্কর  াাঁচমি এমিএর সু্ককরয াকথ োজ েযকছ। 

এই মক্ষেযা এেমি েযাকরোয ততময েকযকছ, দমখাকন উকয উকেমখত এরাোগুমর প্রমত মনফায, তাযা মফমবন্ন প্রমুমিয উয মতন 

ঘো দকনয জনয এমিএর সু্কর মযদগন, এফং প্রমতমি সু্কর প্রমত ভাকয মতনমি মনফায দন াে।  

এই অধযাকে আকরাচনা েযা কেকছ মেবাকফ যাভগদাতা এমিএর াপকরযয জনয উকেখকমাগয। যফতগী 
অধযাকে এমিএর উকদযাকগয পরাপর ফাোকনায জনয বূমভো ারন েযকত াকয এভন বূমভোগুমরকে 
দদখাকনা কেকছ।  
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অির মিঙ্কামযং রযাকফয াকথ এেমি প্রবাফারী 
কমামগতা 
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এমিএর উকদযাগ পর বাকফ ফাস্তফােন েযায জনয ফহু প্রমতষ্ঠানীে অংীদাযকে নতুনত্ব এফং মক্ষায এেমি মযকফ গকে দতারায জনয 

এেকত্র থােকত কফ, দমভন অংীদায প্রমতষ্ঠানগুমরকে এোকথ ােতা েকয প্রেল্পমিয মযোিাকভা ততমযয উেযণ যফযা েযকত 

কফ।এইউকদযাকগয মদকে ম্প্রদাকেয ইমতফাচে অনুবূমত ততময েযা এমিয প্রবাফ ততমযকত এেমি গুরুত্বূণগ উাদান। 

ংস্থাগুমর এমিএরকে নতুনকত্বয ম্প্রদাকেয দেন্দ্র মাকফ প্রমতমষ্ঠত েযকত ােতা েযায দক্ষকত্র ফে অফদানোযী মাকফ োজ েযকত 

াকয। প্রমতষ্ঠানগুমর এমিএর এগৃীত উদ্ভাফন উকদযাগ ম্পকেগ যাভগদান এফং কচতনতা ততমযয ভাধযকভ এমিএরকে ভথগন েযকত 

াকয। েকগাকযি প্রমতষ্ঠানগুমরয ভকধয স্টািগ-আ, ভাইকিা, কু্ষদ্র  ভাঝাময উকদযাগগুমর (এভএএভই) এফং ফে ংস্থাগুমর অন্তবুগি 

থােকত াকয, মা  উন্নত প্রমুমিয উয আকরাোত এমিএর ছাত্রযফযা েযকত াকয। এছাো, এআইএভ েতৃগে গৃীত প্রকচষ্টায 

োযকণ মফুর মযভাকণ পর স্টািগ-আ প্রমতষ্ঠাতা তরুণকদয অকনে পর গল্প আকছ মা আগাভী মদকনয এমিএর মক্ষাথগীকদয মমক্ষত 

েযকত াাময েযকফ। এয াকথ স্থানীে এফং আঞ্চমরে প্রস্তুতোযে েভগারাগুমর প্রমক্ষণ দকনয ভাধযকভ এমিএর ছাত্রকদয ফযাে 

ভথগন প্রদান েযকত াকয। 

ইমঞ্জমনোমযং েকরজ, মরকিেমনে, আইমিআই এফং অনযানয মক্ষা প্রমতষ্ঠাকনয ভকতা মক্ষা প্রমতষ্ঠানগুমর মক্ষাথগীকদয দ্রুত মখকত াাময 

েকয তাকদয দখায গমত ফামেকে তুরকত ােতা েকয। ইমেোন ইনমস্টমিউি অপ াকেি (আইআইএম), ইমেোন ইনমস্টমিউি অপ 

দিেকনারমজ (আইআইমিএ), ইমেোন ইনমস্টমিউি অপ ভযাকনজকভে (আইআইএভ) ইতযামদ উচ্চমক্ষায প্রমতষ্ঠানগুমর অনযানয মফমষ্ট 

প্রমতষ্ঠানগুমরয মত তাকদয দক্ষ অনুলদ দয এফং গকফলণাদকরয ভাধযকভ যাভগদান েকয অফদান যাখকত াকয। এমি এেমি 

দজাযাকরা উদ্ভাফনীৃিরা  ততময েযকফ, দমখাকন মযকফকয কে াভঞ্জয দস্টেকাল্ডাযযা আয স্থান েযকত াকয মায ভাধযকভ 

মক্ষাথগীযা তাকদয মিমেকে যাখকত াকয, এেমি মযকফকয কে াভঞ্জয বাযতীে উদ্ভাফন ততময েযকত াকয। 

ছাত্রকদয জনয এেমি উৎাদনীর এমিএর মাত্রা ততমযয মদকে এই প্রমতষ্ঠানগুমরকে দফমযবাগ বূমভো ারন েযকত কফ। 

উকয ফমণগত ফাইকযয দস্টেকাল্ডাযকদয দ্বাযা যফযামত ােতায ফাইকয, েকেেমি সু্ককর অমতমযি স্তান্তয প্রকোজন কত াকয। 

এমির গ্রকণয ভাধযকভ মফকল েকয যোযী সু্কর ফা মদ্বতীে / তৃতীে স্তয য এফং গ্রাভীণ এরাোে অফমস্থত সু্করগুমরয দক্ষকত্র 

প্রমতষ্ঠানীে অংীদাযযা এেমি ফে অফদান যাখকত াকয, উন্নততয অফোিাকভায মনম্নতয ফযফাকয যাকথ এএরমি োমগেয েযায 

গুণভানকে প্রবামফত েযকত াকয।এআই এভএমিএর গ্রকণয জনয মযষ্কায মনকদগমো প্রমতষ্ঠা েকযকছ, মা এই অথগূণগ অফদান যাখায 

উকদ্দকয দমকোন ংস্থায দ্বাযা প্রকোগ েযা দমকত াকয। 

এমিএর সু্কর গ্রণ োযী অংীদাযকদয প্রাথমভে দামেকত্বয ভকধয যকেকছ: 

• সু্করমিকত এমিএর ম্পমেগত োমগিভ মযচারনায জনয এেমি মযকাগ ফযমি (আযম) মনকোগেযা, এমিএর-এয দামেকত্ব ােতা 

এফং সু্করমিকত এমিএর উকদযাগ পরবাকফ ফাস্তফােন মনমিতেযা।এমএর এয াকথ অংীদামযকত্ব যভকধয, আযম-যা মক্ষে 

প্রমক্ষণ দপ্রাগ্রাভ, ছাত্র োেগ এফং ফুি-মমফযগুমর জতয েযকফ। তাকদয এমিএর ম্পকেগ কচতনতা ফাোকনায জনয 

েমভউমনমি আউিমযচ দন মযচারনা েযকত কফ। 



 

 

The Atal Tinkering Lab Handbook 

Journey Towards an Innovative New India 

52 

• দস্বোকফীকদয এেমি অমফমেন্ন তথয যফযাোযী মাযা এমিএর ছাত্র এফং মক্ষেকদয জনয যাভগদাতা দকন অং দনকফ, মা 

অফককল প্রমুমিয উদ্ভাফকনয ৃমষ্ট েযকফ। 

• অংীদায দদয মদ্বতীে দামেত্ব অন্তবুগি েযাকফ –মফমবন্ন নতুনত্ব ইকবে / প্রমতকমামগতা, চযাকরঞ্জগুমরকত অংগ্রকণয জনয এমিএর 

ছাত্রকদয উৎামত েযায ভে তাকদয গৃীত এমিএর-এয জনয ইকবে / প্রমতকমামগতা / প্রদগনী মযচারনা েযা। 

• এমিএর সু্কর গুমরকে াভামজে ভাধযকভ মনকে আা।  

• েভগারায আকোজন েযা: মক্ষাথগীকদয নতুনত্ব দে আয  বারবাকফ দফাঝায জনয, এমিএর ছাত্রকদয মফমবন্ন মথভগুমরকত েভগারা 

ংগমিত েযা দমকত াকয। 

• দভেমযং: অংীদাযযা দপ্রাগ্রাভ মযচারনা েযকত াকয, মায ভকধয অমবজ্ঞ দাদায তরুণ উদ্ভাফেকদয াকথ ভে ফযে েযকত 

াকয, তাকদয উদ্ভাফনী ধাযনাগুমরকে আয এমগকে মনকে দমকত ােতা  যাভগ মদকত াকয। 

• প্রমক্ষণ অমধকফন: অংীদায এমিএরমভকন এমিএর-ইন-চাজগ মমক্ষত েযায জনয এফং মফমবন্ন রযাফকযিমযকত থাো মফমবন্ন 

যঞ্জাভগুমরকত স্তান্তয েযকত মফমবন্ন এমিএর সু্ককর মক্ষে প্রমক্ষণ অনুষ্ঠান ংগমিত েযকত াকয। 

মমদ ,অংীদাযযা দম ােতা প্রদান েযকত াকয তা দেফর অ-আমথগেমদেগুমরকত ীভাফদ্ধনে, োযণতাযা এমিএর ম্পমেগতকস্কর-

আ, ভূরধন এফং অনযানয মযচামরত খযচগুমরয আমথগে ােতা  মদকত াকয। 

েকগাকযি দাযার দযিমফমরমি (মএআয)10এেমি বার উাে যফযা েকয মায ভাধযকভ ংস্থাগুমর এমিএরকে ােতা প্রদান 

েযকতাকয, তাৎমগূণগ যাষ্ট্রগিকনয দক্ষকত্র উকেখকমাগয অফদান যাকখ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 What is CSR? United Nations Industrial Development Organization
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দফ মেছু েকগাকযি অংীদায এমিএর চারাকনায জনয এনআইমিআই আকোকগয অধীকন এআইএভ ভথগন েকয। ইকের, আইমফএভ, 

দডর, রামনগং মরংে পাউকেন, মপই, দেমআইমি, ভাইকিাপি, দনিোেগ েযামিার, এএম, স্ট্রািকম, মিমজএরএপ, 

এআইমমিই, োেগকফনে প্রেল্প, দভোকযয এাইরাভ, মি-োেগ, এনেুযফরযাফ, দয দফিায ইমেো এফং অনযানয অকনেগুমর 

োযী অংীদাযযা এমিএরকে মিারীেযণ এফং দদফযাী পর েযায জনয তাকদয ভথগন এফং অেীোয প্রদগন েকযমছর। 

তাযা এেকে তত এমিএর গ্রণ েকযকছ, মা বাযতফকলগয তদঘগযএফংপ্রাকন্ত এফং মিেবাকফ এমিএর মভনকে ভথগন েযকছ। তাযা 

কমামগতাভূরেবাকফ মনকম্নাি এরাোে ােতা প্রামযত েকযএমি এরই দো মকস্টভকে মিারী েকয: 

১।োেগকয আকোজন েযা: এমিএর ছাত্রকদয মফমবন্ন মথভগুমরকত োেগ প্রােই এআইএভ এয েকগাকযি অংীদাযকদয দ্বাযা 

ংগমিতে, মা মক্ষাথগীকদয নতুনত্বকে আয  বারবাকফ ফুঝকত ােতা েকয। 

২। দপ্রাগ্রাকভ যাভগদান: অংীদাযযা দপ্রাগ্রাভ মযচারনা েকয, তাযা অমবজ্ঞ দাদায তরুণউদ্ভাফেকদয াকথ ভে োিাে, তাকদয 

উদ্ভাফনী ধাযনাগুমরকে আয এমগকে মনকে দমকত ােতােকযন  উকদকদে। 

৩। প্রমক্ষকণয দন: এমিএভ মভকনয এমিএর-ইন-চাজগ মমক্ষত েকয এফং রযাফঘযগুমরয মফমবন্ন যঞ্জাভগুমরকত দখাযজনয এআইএভ 

এয অংীদায মফমবন্নএমিএর সু্ককর মক্ষে প্রমক্ষণ েভগূমচ ংগমিত েকয। 

৪।মেছু সু্ককর এমিএর ততময েযা কেকছাঃ দফ মেছু অংীদায ম্প্রমত সু্করগুমরকত এমিএর দি আ েযকত ােতা েযায জনয 

এআইএভ এযাকথ অংীদামযত্ব েকযকছ। এমি েভগূমচ, ছাত্র তামরোবুমি, আমথগে ফযফস্থানা এফং এমিএর উদ্ভাফকনয মাত্রা দ্রুততয 

েযায জনয সু্কর মপ্রমিার এফং এমিএর-ইন-চাকজগয াকথ োজ েকয। 

৫।ভানফ ম্পদ যফযা েযা: েকেেমি এআইএভ অংীদায এমিএরকে প্রমমক্ষত, মনকফমদত ভানফ ম্পদ যফযা েকয, এমিএর 

সু্করকে এেমি বার উদ্ভাফন মযকফ ততমযকত ােতা েকয। 

এআইএভ তায ভস্ত অংীদাযকদয াকথ ঘমনষ্ঠবাকফ োজ েকয মাকত এমি এমিএকরয াযাং াো মাে, পরতা অজগকনয জনয তাযা 

এেতা ফজাে দযকখ োজ েকয। 
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ের এএরমি কমাগী  যাভগদাতাকদয প্রোকয জনয ধনযফাদ জানাকেন মনমত আকোকগয মই মভাঃ অমভতাব োন্ত 

 

াযাং 

 

 

 

এই অধযাকে মফমবন্ন ােতা দ্ধমতয ভাধযকভ এমিএকরয াকথ মুি ছাত্রকদয তাকদয তয ম্ভাফযতা অজগকন 

প্রামতষ্ঠামনে কমামগতায তাৎমগ আকরাচনা েযা কেকছ। 

কযয অধযাকে এমিএর-এয প্রবাফ মযভাকয জনয মগকফক্ষকণয োিাকভাকে মচমত্রত েযা ে এফং মিে 

মদে দথকে প্রকচষ্টায দচষ্টা েযা দখাকনা ে।  
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   অির মিঙ্কামযং রযাকফয াপকরযয মযভা 
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ুান এফং মনেমভত মগকফক্ষণ প্রেল্প মযচারনায প্রকোজনীে উাদান এফং দোন নতুন উকদযাগ পরবাকফ ফাস্তফােন েযায জনয 

কফগাময গুরুত্বূনগ। অতএফ, মনেমভত মগকফক্ষণ এফং ভূরযােন দুবাকফ কফ: প্রথভত, এমিএর ুমফধা মক্ষাথগীকদয এফং ম্প্রদাকেয 

জনযএেমি নতুনত্ব িযািপভগ মাকফ েীবাকফ োজ েযকছ এফং মদ্বতীেত, দক্ষতায মযকপ্রমক্ষকত ছাত্রকদয দখায মগাকে েতিা উন্নত। 

৭.১ ভমনিমযং ডযা দফাডগ 

এমি এরএয েভগক্ষভতা মনমদগষ্ট মযমভমতগুমরয উয মবমি েকয ভূরযােন েযা কফ মা ভামে / তত্রভামে প্রমতকফদন দ্বাযা জভা কত 

াকয।এমিএর-এয াপকরযয মযভা েযা ে, দমভন মিএমিএর-এ জমেত ছাত্রকদয ংখযা, মযচামরত এমিএর েভগারায ংখযা, 

মযচামরত যাভগদান দকনয ংখযা, প্রমক্ষণ প্রাপ্ত মক্ষে ংখযা, উদ্ভামফত নতুনকত্বয ংখযা, উদ্ভাফকনয ংখযা, ম্প্রদাে ংখযা, গৃীত 

দকিে এফং েমযাইি ংখযা (মমদ থাকে) এফং আকযা। মগকফক্ষণ মযকািগ আমথগে ফযে ম্পকেগ মফস্তামযত অন্তবুগি েযা কফ।এমি 

যাভগ দদো ে দম এমি এর ইন চাজগমি তাকদয দযেকডগয জনয, এফং যফতগীকত এআইএভ-এ জভা দদোয জনয ভস্ত ফযে মুি 

খযচগুমরয এেমি চারান / মফর যাখকত কফ। 

৭.২ প্রবাফ ততময 

দোকনা মফলকেয উয এেমি উকেখকমাগয প্রবাফ ততময েযায জনয দোকনা দপ্রাগ্রাভযামি স্তকক্ষকয জনয এেমি পরাপর মবমিে দ্ধমতয 
11 গ্রণ গুরুত্বূণগ। দমকতু এমিএর এেমি জাতীে উকদযাগ, তাই এমিয প্রকোজন াভমগ্রে পরাপর গুমরয উয িভাগত নজযদাময েযা 

এফং প্রকোজন মাকফ ংকাধনভূরে ফযফস্থা গ্রণ েযা। াপকরযয মযভা মাকফ ইনুি, আউিুি, পরাপর এফং াভমগ্রে প্রবাফকে 

ধযা কফ।এমিএর মভকনয উকদ্দযগুমর অজগকন যফযাোযী এমিএর স্তকক্ষকয ইনুিগুমরকত ছাত্র, মক্ষে এফং যাভগদাতাকদয 

ংখযা, উদ্ভাফকনয মফমবন্ন উাদান এফং ফুমদ্ধ ফৃমিে ম্পমি (আইম) ৃমষ্ট এফং উদ্ভাফন অনুষ্ঠানগুমরয ংখযা মনকে মযচামরত প্রমক্ষণ 

েভগূচীয ংখযা অন্তবুগি থােকত াকয। 

আউিুি গুমরকত এমিএর ততময উদ্ভাফকনয ংখযা মযভাকয মযভাণগত দকক্ষ অন্তবুগি। এমিএর পরাপরগুমর াভমগ্রে ভযা 

ভাধান, আভাকদয দদকয তরুণকদয উদ্ভাফনী ভানমেতা, দদকয দ্রুততয অথগননমতে াভামজে অগ্রগমত ক্ষভ েযকত ফৃিয স্নাতে 

উকদযািাকদয উকদযাকগয মদকে মযচামরত প্রবাকফয ভাধযকভ ভূরযােন েযা কফ। ৃজনীরতা এফং উদ্ভাফন, আইম ৃমষ্টেতগা, উকদযািা 

ভানমেতা, জমির মচন্তাবাফনা এফং ভযা-ভাধান দক্ষতা, দমাগাকমাগ ক্ষভতা, কমামগতায দক্ষতা, নভনীেতা এফং অমবকমাজনকমাগযতা, 

উকদযাগ এফং স্বকপ্রযণা, াভামজে  ি-াংসৃ্কমতে দক্ষতা, উৎাদনীরতা এফং দােফদ্ধতা, তনমতে দনতৃত্ব, ততা এফং দামেত্ব, 

যািভারী এফং াভামজে মচন্তাবাফনা, আত্মমফো এফং শুদ্ধ মচন্তাবাফনা ইতযামদ  মফমবন্ন ২১তভ তাব্দীয দক্ষতাগুমর মক্ষাথগীকদয 

েীবাকফ াাময  েকয তায উয মবমি েকয পরাপরমি ভূরযােন েযা দমকত াকয।  

 

 

11 Moving from Outputs to Outcomes: Practical Advice from Governments Around the World, Managing for Performance and Results Series, Online Resources, 

World Bank 
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এমিএর মরঙ্ক মুি উদ্ভাফন উকদযাগগুমরয এেমি দেণী দকক্ষ মা এআইএভতায এআইময ভাধযকভ ােতা েযকছ, এএনআইম গুমর 

দদমিয তদঘগয  প্রস্থ জুকে উদ্ভাফন এফং উকদযািাকদয স্বতাঃফৃমদ্ধ এফং িভাগত উন্নত মযকফ ফযফস্থা ততময েযকছ। 

  

 

াযাং 

 

 

 

 

এই অধযাকে মনযীক্ষণ োিাকভা এফং মফমবন্ন ভূরযােকন দম এমিএরএয অফযই োজ েযকত কফ তা মনমিত 

েকয এফং মিে মদে মদকে প্রকচষ্টা েযা কে তা মনমিত েযা মাে। 

যফতগী অধযােমি উদ্ভাফকনয মাত্রা উদমান এফং মেবাকফ মক্ষাথগীকদয স্বীেৃমতয ভাধযকভ উৎামত েযা 

দমকত াকয, তাকদয মফমবন্ন ুকমাকগয এেমি ঝরে মদকে, মাযা ফযমতিভী উদ্ভাফকনয েকযকছ তাকদয 

োকজয প্রদগন েকয ফামেকদয দৃমষ্ট আেলগণ েযা কেকছ।  
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এমিএর পর েযায মছকন ছাত্র, মক্ষে এফং যাভগদাতাকদয প্রকচষ্টাকে উৎামত এফং উদমান েযকত কফ।স্বীেৃমত  উরমি 
শুধুভাত্র প্রকচষ্টাকে উৎামত েযকত ােতা েকয না, ফযং মভকনয 12 ভাধযকভ ৃষ্ট প্রবাফ ম্পকেগ কচতনতা ছমেকে দদে।এই অধযাকে 
এআইএভ দ্বাযা প্রদি মফমবন্ন ুকমাগ গুমর মনকে উদ্ভাফন েকযকছ, মা মক্ষাথগীকদয ফযমতিভী উদ্ভাফন েযকত াাময েকযকছ।  

৮.১অির মিঙ্কামযং রযাফ খযামতয দদোর  

মনমত আকোকগয অধীকন এআইএভএমিএরোর অপ দপকভয উকদযাগ মনকেকছ, এেমি িযািপভগ দমখাকন মক্ষাথগীকদয, প্রকপয এফং 

যাভগদাতাকদয উদ্ভাফনী গল্প মনেমভত বাগ েযা ে।এই গল্পগুমর দমখাকন তাযা অংগ্রণ েকযকছ ফা এমিএর-এয াকথ তাকদয 

উদ্ভাফকনয মাত্রা ম্পমেগত ঘিনাগুমরয াকথ ম্পমেগত। 

12 Cash prize awards aren't enough to incentivize young students to Innovate, NITI Aayog, 2018 

 

৮.২ াভামজে মভমডোয গল্প 

মনমত আকোকগয অধীকন এআইএভফ মক্ষাথগী, মক্ষে এফং যাভগদাতা দদয াভামজে মভমডো িযািপভগগুমরকত তাকদয উদ্ভাফনী গল্প 

দাস্ট েযায জনয উৎামত েকয, মা এআই এভ দ্বাযা বাগ েযা ে।এই গল্পগুমর দদকয নতুনকত্বয ভানমেতা মযফতগকনয কক্ষ 

এমিএর-এয অফদানকে বাগ েকয দনোয দক্ষকত্র াাময েকযনা, ফযং এই জাতীে মভকনয প্রমততাকদয অেীোকযয জনয আভাকদয 

দস্টেকাল্ডাযকদয জনয উৎা মাকফ  োজ েকয। 

৮.৩মিঙ্কাকযয ুকমাগ 

এমিএর ছাত্রকদয তাকদয স্বপ্নকে ফাস্তফতাে রূান্তমযত েযায ুকমাগ প্রদান েযকছ। এগুমর কজই তাকদয জনয ভথগন েযা 

দমকত াকয, মাযা সু্ককর মগকে একতা ুকমাগ ােমন। এমি এর শুধুভাত্র মক্ষাথগীকদয ফৃমদ্ধয এফং উদ্ভাফকনয ভানমেতা 

ম্পকেগ এেমি ভাত্রা যফযা েকযনা, ফযং তাকদয স্বপ্নকে উৎামত েযকত উৎামত েকয – এেমি উদ্ভাফে দথকে 

উকদযািাে স্নাতে ততমযয জনয তাকদয াাময েকয। 

েকগাকযি অংীদাযকদয কমামগতাে, এমি এর ছাত্রযা মাযা উচ্চ মগাকেয উদ্ভাফকনয কু্ষধা প্রদগন েকযকছ তাকদয এখন 

মফমবন্ন এআইএভ দপ্রাগ্রাভগুমরয ভাধযকভ উন্নত প্রমুমিয উনু্মি েযা কে, মা তাকদয ম্প্রদাকেয ভযাগুমর ভাধান েযায 

িভাগত প্রকচষ্টাে তাকদয উদ্ভাফকনয জমিরতা গুমর ফুঝকত ােতা েকয। 

 

 

অির মিঙ্কামযং রযাফ খযামতয গল্প নিচের নচে ডাউিচাড করা যাচ েঃ  

http://aim.gov.in/newsletter-march.php 

http://aim.gov.in/newsletter-march.php
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ক। এমিএর ছাত্র উদ্ভাফনী অনুষ্ঠান 

এেমি ফাজায প্রস্তুত ণয / মযকলফা ততমযয রকক্ষয এমিএর সু্টকডে ইন দবািায দপ্রাগ্রাভ (এআইম) এেমি ৩ ভাকয দীঘগ 
েভগংস্থান দপ্রাগ্রাভ, মা অির ছাত্রকদয আয উন্নত েযকত এফং তাকদয উদ্ভাফকনয প্রমতরূ েযায জনয মডজাইন েযা 
কেকছ।এআইম এমিএর মিঙ্কামযং ভযাযাথন২০১৭এযীলগ ৩০মি মফজেী দরকে দদো কেমছর।এছাো, মনমত আকোকগয 
আকোজে, বাই দচোযভযান ড: যামজফেুভায দ্বাযা চারু এমিএর ীলগ 30 ংেরকনএই 30 মি উদ্ভাফন াো দগকছ। 

 

ডাঃ যামজফ েুভায ীলগ 30 ংেরকনয প্রোক 

 

 

 

 

 

 

 

এমিএকরয ীলগ 30 ংেরন ডাউনকরাড েযায মরঙ্কাঃ 

http://aim.gov.in/pdf/top30final-low.pdf 

http://aim.gov.in/pdf/top30final-low.pdf
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খ। এমিএর ছাত্র ইোযম  

 

আইমফএভ, দফেরুরু এমিএর এয ছাত্র ইোনগী ংফধগনা 

দযা াযপযভযামিং এ মিএর দরগুমরকে তাকদয দফেরুয েযাম্পাক ফহুজামতে অংীদায, আইমফএভ- এ ইোনগ েযায অননয এফং প্রথভ 
ুকমাগ দদো কেমছর। 
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গ।জাতীে এফং আন্তজগামতে চযাকরঞ্জ অংগ্রণ এফং স্বীেৃমত : 

এমিএর সু্করগুমর অাধাযণবাকফ ম্পাদন েযকছ এফং এআইএভ ংগমিত চযাকরঞ্জগুমরয মেছু মজকতকছ ফমযাগত উদ্ভাফন ম্পমেগত 

অনুষ্ঠানগুমরকত এফং প্রদগনীগুমরকত অংগ্রকণয জনয মফমবন্ন ুকমাগ যফযা েকযকছ। উকেখকমাগয উদাযণগুমরয ভকধয যকেকছ 

মফে দযাকফাি অমরমম্পো আন্তজগামতে স্তকযয দযাকফামিে চযাকরঞ্জ দনাকফর ুযস্কায মমযজ বাযত ইোযনযানার াকেি দপমস্টবার

বাইকভ্রে গুজযাি ীলগ কম্মরন ভযােেপাোয ভােকভরা এফং আয অকনে মেছু। 

ঘ।উদ্ভাফন আদান প্রদাকনয অনুষ্ঠান 

এআইএভ মমযো ইকনাকবন দপমস্টবার ইকন্দা যামোন এমিএর ইকনাকবন ফুি েযাম্প তায প্রথভ উকদযাগ দমখাকন দুমি মবন্ন 

দদক উচ্চমফদযারকেয মক্ষাথগীযা এেমত্রত কে মফকেয াধাযণ ভযাগুমরয উদ্ভাফন  ভাধান েযায দচষ্টা েকযমছর। বাযত  

যামোয মদ্বামক্ষে ম্পকেগয জনয এমি এেমি নতুন মুকগয ূচনা এফং আভাকদয মুফেকদয জনয এেমি নতুনত্ব মফমনভে দতু 

ততমযয ুকমাগ মা তাকদয মফেফযাী প্রামেে দক্ষতায াকথ মিত েকয।যামোয ছাত্র প্রমতমনমধকদয জনয চাযমদকনয ইকন্দা

যামোন ইকনাকবন ফুি মমফয এমিএর মক্ষাথগীকদয াকথ াাঁচমি মথভ জুকে গমতীরতা এমগ্রকিে স্বাস্থয স্থান এফং মযেন্ন মি 

ততমযকত কমামগতা েকয। চাযমদকনয ইকন্দা যামোন এমিএর উদ্ভাফন ফুি মমফযমি মডজাইন মফবাগ আইআইমি মদমেয ােতাে 

ংগমিত কেমছর দমখাকন তরুণ মক্ষাথগী উদ্ভাফকেযা অির মিঙ্কামযং রযাফগুমরকত উরি প্রমুমিগুমরয ফাস্তফ ভযা ভাধাকনয জনয 

উদ্ভাফন েকযন মা যফতগীকত ফামণমজযেেযকণয মদকে অগ্রয কত াকয।  এই উদ্ভাফনী বাযকতয ভাননীে প্রধানভন্ত্রী এফং যামোয 

ভাননীে যাষ্ট্রমতয োকছ উস্থামত কেমছর।

বাযকতয ভাননীে প্রধানভন্ত্রী, শ্রী নকযন্দ্র দভামদ এফং যামোয ভাননীে যাষ্ট্রমত, ভ্লামদমভযুমতকনয াকথ আইআইএভ-মমযো 

উদ্ভাফে মক্ষাথগীযা  
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চাযমদকনয ফুিেযাকম্পয াাাম, এআইএভ এফং যামোয মযীে মক্ষা দেন্দ্র স্বাক্ষযমুি মফফৃমত েকযকছ, এমিএর সু্ককরয যামোন  

বাযতীে ছাত্রকদয ফামলগে মফমনভে দপ্রাগ্রাকভয জনয মনফগামচত েযা কফ। 

এআইএভ-মমযো ইকনাকবন দপমস্টবাকর মনমত আকোকগয দর 

 

 

াযাং  

এ ইএম-        ই                                   এ          

এ                      :https://www.youtube.com/watch?v=GDEl5f-g5qo 

 
https://www.youtube.com/watch?v=GDEl5f-g5qo 

এই অধযােমি েীবাকফ অনুকপ্রযণীে উদ্ভাফনী গল্পকে স্বীেৃত েযা উমচত এফং েীবাকফ এআইএভ তাকদয 

স্বপ্নকে ফাস্তফতাে রূান্তমযত েযকত ােতা েযায জনয বাযকতয তরুণ প্রফতগেকদয প্রমত ম্মানজনে 

ুকমাগ যফযা েযকছ তা মনকে আকরাচনা েযা কেকছ।  

https://www.youtube.com/watch?v=GDEl5f-g5qo
https://www.youtube.com/watch?v=GDEl5f-g5qo
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অংীদাযদয তামরো  


