


তথ্যপ্রযুক্তি খাতত অন্যতম সম্মানজনক আন্তজজাক্ততক

পুরস্কার ‘ডক্তিউএসআইএস পুরস্কার’-এর চূড়ান্ত পতব জ

মতনানয়ন পপতয়তে এটুআই-এর ৪টি ক্তডক্তজটাল পসবা।

পসবাগুতলা হতলা:

ক্তডক্তজটাল সাক্তভ জস ক্তডজাইন ল্যাব, একশপ, ন্যাশনাল

ক্তস্কলস পপাট জাল, এবং ক্তকতশার কাতনক্ট।



ক্তডক্তজটাল সাক্তভ জস ক্তডজাইন ল্যাব একশপ

ন্যাশনাল ক্তস্কলস পপাট জাল ক্তকতশার কাতনক্ট



চলতে চূড়ান্ত পতব জর পভাটগ্রহণ। আপনার মূল্যবান পভাটই পাতর

ডক্তিউএসআইএস পুরস্কার ২০২০-এ বাংলাতেতশর এই ৪টি

ক্তডক্তজটাল পসবাতক ক্তবজয়ী করতত।



১. নতুন ইউজার হলে https://bit.ly/2FpYP88 লেিংলে লিলে ররজজস্টার েরুন (মলন রাখলেন

পাসওোর্ড রসট েরলত েমপলে এেটট েযালপটাে রেটার এেিং এেটট লিহ্ন লিলত হলে।)

২. আপনার ইলমইে ইনেক্স রেলে ররজজলেশন েনফাম ডেরুন এেিং েিইন েরুন।

৩. https://bit.ly/2QMbwzs লেিংে রেলে লেলিন্ন েযাটািলরলত রিাট প্রিান েরুন।

৪. রিাটটিং ফম ডরেলে AL C1. The role of governments and all stakeholders in the 
promotion of ICTs for development রেলে Digital Service Design Lab: An Innovative Model 
for Rapid Digital Service Design–রে রিাট প্রিান েরুন।

৫. উপলরর ড্রপ র্াউন লেস্ট রেলে AL C7. E-business লসলেক্ট েলর ekShop–রে রিাট

প্রিান েরুন।

৬. ড্রপ র্াউন লেস্ট রেলে AL C7. E-employment লসলেক্ট েলর National Skills Portal–রে
রিাট প্রিান েরুন।

৭. পুনরাে ড্রপ র্াউন লেস্ট রেলে AL C7. E-science লসলেক্ট েলর Konnect: An adolescents' 
education, soft skills and counseling platform –রে রিাট প্রিান েরুন।

ভ োট ভেয়োর ৭টট সহজ ধোপ:

https://bit.ly/2FpYP88?fbclid=IwAR02nCYeyDdjFAU8fQzy4MCOPAbqIM0SNllJdwDV47VNzfAXnlyAEWzRsgA
https://bit.ly/2QMbwzs?fbclid=IwAR2DCd-SxnxNNloZsqjsbG2aQdHt0OPMRBvLMtd2r-yi0GppMcxs29HlbT0


১. নতুন ইউজার হলে https://bit.ly/2FpYP88 লেিংলে লিলে ররজজস্টার েরুন

(মলন রাখলেন পাসওোর্ড রসট েরলত েমপলে এেটট েযালপটাে রেটার
এেিং এেটট লিহ্ন লিলত হলে।)

https://bit.ly/2FpYP88?fbclid=IwAR02nCYeyDdjFAU8fQzy4MCOPAbqIM0SNllJdwDV47VNzfAXnlyAEWzRsgA


২. আপনার ইলমইে ইনেক্স রেলে ররজজলেশন েনফাম ড
েরুন এেিং েিইন েরুন।



৩. https://bit.ly/2QMbwzs লেিংে রেলে লেলিন্ন েযাটািলরলত রিাট প্রিান েরুন।

https://bit.ly/2QMbwzs


৪. ভ োটিং ফম জ পেতক AL C1. The role of governments and all stakeholders in
the promotion of ICTs for development পেতক Digital Service Design Lab: An
Innovative Model for Rapid Digital Service Design–পক পভাট প্রোন করুন।



৫. উপতরর ড্রপ ডাউন ক্তলস্ট পেতক AL C7. E-business ক্তসতলক্ট কতর ekShop–পক পভাট 

প্রোন করুন।



৬. ড্রপ ডাউন ক্তলস্ট পেতক AL C7. E-employment ক্তসতলক্ট কতর

National Skills Portal–পক পভাট প্রোন করুন।



৭. পুনরায় ড্রপ ডাউন ক্তলস্ট পেতক AL C7. E-science ক্তসতলক্ট কতর Konnect: An
adolescents' education, soft skills and counseling platform –পক পভাট প্রোন

করুন।
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