
ার্ব ি আননানবন পান্ড 

অনফদন ার্িকা 

যকার্য-বফযকার্য কভ িকর্িা ফা প্রর্র্ষ্ঠান গনফলক, র্ক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী বম বকউ নতুন অআর্িিা র্ননি অনফদন কযনর্ াযনফন। 

অনায আননানবন ফা উনযাগটি মর্দ জনগননয বফা প্রার্িনর্ ভি, খযচ ও মার্ািনর্য ংখ্যা কভাি র্ানর অনফদন করুন। 

নরাআন র্নর্দ িষ্ট পযনভ অনফদন ছাড়া ন্যনকান অনফদন গ্রণনমাগ্য নফ না।  

অর্ন ফা অনায প্রর্র্ষ্ঠান নর্ আনর্াভনে পূফ িফর্ী ফ িগুনরানর্ অনফদন কনয থাকনরও নতুন অআর্িিা র্ননি প্রর্র্টি নফ ি অর্ন 

অনফদন কযনর্ াযনফন। একজন ব্যর্ি একার্ধক অআর্িিা র্ননিও ার্ব ি আননানবন পানন্ডয জন্য অনফদন কযনর্ াযনফন।  

 

অনফদন কযনর্ র্নননাি ধাগুনরা নুযণ করুন:  

 এআ বআজটিনর্ মান: http://www.e-service.gov.bd/SIF/login থফা www.a2i.pmo.gov.bd 

 বযর্জনেননয জন্য াআন অ করুন (াআন অনয য অনায বভাফাআর এফং আনভআর একাউন্ট বচক করুন, বকান 

বভআর না বনর অনায আ-বভআনরয Trash, Junk, Spam-এ বখোঁজ করুন) 

 াআন অ বল আনভআর অআর্ি এফং াওিাি ি র্দনি রগ আন করুন  

 রগ আন কযায য অনফদননয জন্য যার্িকযান বভনুয বথনক New Application ফাটনন র্িক করুন। 

 অনায উদ্ভাফনী অআর্িিায প্রনিাজনীি র্থ্যার্দ নরাআন র্নর্দ িষ্ট পযনভ অনফদন করুন। অনায অনফদনটি র্নর্দ িষ্ট 

ভনিয ভনে চূড়ান্তবানফ জভানদিায পূনফ ি বম বকান ভি র্যফর্িন ফা ংনমাজন ফা র্ফনিাজন কযনর্ াযনফন। একফায 

চূড়ান্তবানফ জভা বদওিা নর বটায বকান র্যফর্িন ফা ংনমাজন ফা র্ফনিাজন কযা মানফ না। অনফদনটি ফা অনফদনগুনরা 

বঘার্লর্ ভনিয ভনে ফশ্যআ চূড়ান্তবানফ জভা র্দনর্ নফ। 

 একজন ব্যর্ি ফা প্রর্র্ষ্ঠান একার্ধক উদ্ভাফনী অআর্িিা র্ননি অনফদন কযনর্ াযনফন। বনক্ষনত্র My Application – 

ফাটনন র্িক কনয পূফ িফর্ী ফ ি চরর্র্ নফ িয নরাআনন জভা ওিা অনফদনমূ বদখনর্ াযনফন।   

 নরাআন র্নেনভ ফাংরা ফা আংনযর্জ উবিবানফ র্রনখ অনফদন কযা মানফ। নরাআনন ফাংরা র্রখনর্ ফশ্যআ আউর্ননকাি 

ব্যফায করুন, ন্যথাি অনায অনফদনটি র্নেনভ ড়া ম্ভফ ি না এফং পনর র্া ফাছাআ কযা মাি না। 

 প্রকল্প ধাযণা র্ননি পানন্ডয জন্য শুধুভাত্র নরাআনন অনফদন কযা মানফ। ন্যনকানবানফ (াি ি কর্ ফা বভৌর্খক) বকান  

অনফদন গ্রণনমাগ্য নফ না।   

 

 ার্ব ি আননানবন পানন্ডয নরাআন অনফদন পযনভয নিন্টগুনরায র্ফস্তার্যর্ র্ফফযণঃ 

১। Name of the initiative (আর্নর্নিটিব এয নাভ): অনফদনকাযীনক ৩০০ ক্ষনয (অনুভার্নক ৫০ ব্দ) র্ায 

আর্নর্নিটিনবয ফা উনযানগয নাভটি উনেখ কযনর্ নফ  

2। Category (র্ফবাগ): অনফদনকাযীনক র্নধ িাযণ কযনর্ নফ বম র্ায আর্নর্নিটিবটি বকান র্ফবানগ ফা র্ফলনি নয। 

3। Problem statement (ভস্যা র্ফবৃর্র্): ১৫০০ ক্ষনযয (নুভার্নক ২৫০ ব্দ) ভনে অনফদনকাযীনক বম ভস্যায ভাধান 

র্দনর্ চাআনছন র্া উনেখ কযনর্ নফ। ফর্িভান বম ভস্যাটি ভাধান কযায উনযাগ র্ননিনছন ফা কযনর্ চান র্া উনেখ কযনর্ নফ।  

৪। Problem Statement attachment: ভস্যা র্ফবৃর্র্নর্ মা বরখা নিনছ র্া বুঝানর্ ফা াির্ায জন্য বম বকান ংযুর্ি 

র্দনর্ ানযন। ংযুর্িটি ফশ্যআ ২ বভগাফাআনটয বফর্ নফ না।  

৫। Solution statement (ভাধান র্ফবৃর্র্): অনফদনকাযী র্কবানফ/ র্ক প্রর্িিায ভােনভ ভস্যাটিয ভাধান র্দনর্ চাআনছন র্া 

উনেখ কযনফন। ভাধান র্ফবৃর্র্ ১৮০০ ক্ষনযয (অনুভার্নক ৩০০ ব্দ) ভনে উনেখ কযনর্ নফ। ভাধাননয ধাযাফার্ক বেগুনরা 

ংর্ক্ষি র্ফফযননয ভােনভ উনেখ করুন। ভাধানটি র্কবানফ বফা গ্রনণ ভি, খযচ এফং ফায ফায অা মাওিা কভাি র্া উনেখ 

কযনর্ াযনফন মানর্ বটা বম একটি উদ্ভাফনী ভাধান র্া র্যভা কযা ম্ভফ ি।    

http://www.e-service.gov.bd/SIF/login%20অথবা%20www.a2i.pmo.gov.bd


৬। Solution statement attachment: বম ভাধানটি বদিা নিনছ বটা বফাঝাফায জন্য বম বকান ংযুর্ি বদিা মানফ।  

ংযুর্িটি ফশ্যআ ২ বভগাফাআনটয বফর্ নফ না।  

৭। Dependencies (র্নব িযর্া): অনফদনকাযীনক উনেখ কযনর্ নফ বম ভাধানটি পরবানফ ফাস্তফািন কযনর্ নর বকান বকান  

ভন্ত্রণারনিয, র্ধদিনযয থফা ন্যান্য ব্যর্ি/প্রর্র্ষ্ঠাননয াায্য প্রনিাজন। অনফদনকার্যনক ১২০০ ক্ষনযয ভনে 

Dependencies ফা র্নব িযর্া উনেখ কযনর্ নফ।  

৮। Beneficiaries (সুর্ফধানবাগী):সুর্নর্দ িষ্ট বকান জননগাষ্ঠীয ম্ভাব্য কর্জন ব্যর্ি উনের্খর্ ভাধাননয ভােনভ উকায ফা 

সুর্ফধা ানফন র্া উনেখ কযনর্ নফ।  

৯। Duration (ভিকার): বম ভাধানটি অনফদনকার্য প্রস্তাফ কনযনছন র্া ফাস্তফািন কযনর্ কর্ ভা (নফ িাচ্চ ১২ ভা) প্রনিাজন 

নফ র্া উনেখ কযনফন।  


