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 জাতীয় তথ্য ও য াগায াগ প্রযুক্তি ক্তিবস-২০১৮ উপলযে যরাড়পত্র প্রকাযের ক্তিক্তিত্ত  ক্তবক্তসক্তস’র ক্তবগত ১০ (িে) বছযরর 

উযেখয াগ্য অজজি ও উন্নয়ি কা জরি 

 

রূপকল্প ২০২১ এর অন্যতি প্রধাি অনুষঙ্গ ক্তিক্তজটাল বাাংলাযিে।  ার মূল লেয ২০২১ সাযলর িযে বাাংলাযিেযক আধুক্তিক, 

জ্ঞািক্তিক্তত্তক ও িেি আযয়র যিযে পক্তরণত করা। ক্তিক্তজটাল বাাংলাযিযের বাস্তবায়ি হযে চারটি স্তম্ভযক ক্তিযর। অবকাঠাযিা উন্নয়ি ও 

কাযিক্তিক্তিটি, িে িািবসম্পি উন্নয়ি, ই-গিযি জন্ট এবাং আইক্তসটি ক্তেযল্পর উন্নয়ি। ক্তবগত প্রায় এক িেযক বাাংলাযিে কক্তম্পউটার 

কাউক্তিল (ক্তবক্তসক্তস) এ চার স্তযম্ভর আযলাযক ক্তবক্তিন্ন উযযাগ ও কা জরি গ্রহণ কযর। এরিযে অক্তধকাাংযেরই বাস্তবায়যি অভূতপূব জ অগ্রগক্তত 

সাক্তধত হযয়যছ। এসব অগ্রগক্তত ও সাফযের কথাই এখাযি তুযল ধরা হযলা:  

 

 ১. অবকাঠাম া উন্নয়ন ও কামনক্টিক্টিটি:  

১.১ বতজিাি সরকার প্রক্ততশ্রুত ক্তিক্তজটাল বাাংলাযিে ক্তবক্তিি জাযণ ক্তবক্তসক্তস’র কা জরিযক আযরা সম্প্রসারণ এবাং তথ্য ও য াগায াগ 

প্রযুক্তি ক্তবষয়ক গুরুত্বপূণ জ অন্যান্য স্থাপিা য িি- তথ্য ও য াগায াগ প্রযুক্তি ক্তবিাগ, বাাংলাযিে হাই-যটক পাকজ কর্তজপে, 

ইযলক্ট্রক্তিক স্বাের সাটি জক্তফযকট প্রিািকারী কর্তজপযের ক্তিয়ন্ত্রযকর কা জালয়, উদ্ভাবন ও উমযাক্তা উন্নয়ন একামে ী, সফটওয়যার 

ক্তফক্তিক্তসাং স্কুল ইতযাক্তি কা জরিসূযহর স্থাি সাংকুলাযির ক্তিক্তিত্ত “অবকাঠাযিা উন্নয়যির িােযি ক্তবক্তসক্তস েক্তিোলীকরণ (১ি 

সাংযোক্তধত)” েীষ জক প্রকযল্পর আওতায় ক্তবক্তসক্তস িবযির ৫ি তলা যথযক ১৫তলা প জন্ত উর্ধ্জমুখী সম্প্রসারযণর কাজ সম্পন্ন করা 

হযয়যছ;  
 

১.২  বাাংলাযিে কক্তম্পউটার কাউক্তিযল সরকাক্তর িাযব জাতীয় যিটা যসন্টার (Tier-3) স্থাপি করা হযয়যছ। ইযতািযে ৪৯২(চারে 

ক্তবরািব্বই)টি যিাযিইি এ সব জযিাট ৫৮,০৯৫(পঞ্চাে হাজার পঁচািব্বই)টি ওযয়ব যিইল ইযিইল একাউন্ট যখালা হযয়যছ এবাং 

২৫,০০০ (পঁক্তচে হাজার) এরও যবেী সরকারী ওযয়ব সাইট ও ২৬০ (দুে ষাট)টি Application যহাক্তটাং করা হযয়যছ। এছাড়াও 

যিটা যসন্টার হযত ৪১৭ (চারে সযতর)টি Virtual Private Server, ৫টি File Server, ১০৯টি Managed Service, 

১৬(যষাল)টি Collocation Service এবাং ১৮,০৫৯টি যিটওয়াকজ সাক্তি জসযক যসবা প্রিাি এবাং যিটা সাংরেণ েিতা ৩ (ক্ততি) 

যপটাবাইযট বৃক্তি করা হযয়যছ;  
 

১.৩   জাতীয় ডেটা ডসন্টামেে সক্ষ তা বৃক্টি এবং যম ামে ক্টেজাস্টাে ক্টেকিােী ডসন্টাে স্থাপন; 
 

১.৪   গাজীপুমেে কাক্টিয়াককে-এ বঙ্গবন্ধু হাই-যটক ক্তসটিযত ড াে টিয়াে জাতীয় ডেটা ডসন্টাে ক্টন মাণ কাজ চি ান েময়মে। যিটা 

যসন্টারটি ক্লাউি কক্তম্পউটিাং সিথ জি এবাং ক্তজ-ক্লাউি প্রযুক্তি এিযবি করযব। প্রকল্পটির বাস্তবায়ি অগ্রগক্টত ৯৫%; 
 

 

১.৫  ক্তিক্তজটাল পিক্ততযত যসবা কা জরি পক্তরচালিায় সহায়তা কযল্প যিযের সকল যজলা প্রোসি কা জালযয় ৩১টি টাক্তি জিাল সহকাযর 

যিটওয়াকজ স্থাপি; ৭টি ক্তবিাগীয় কা জালযয় অনুরূপ যিটওয়াকজ স্থাপি; 
 

১.৬   ই-গিমন মন্স বাস্তবায়মন ১৮৪৩৪টি সেকাক্টে অক্ট সমক একীভূত পাবক্টিক ডনটওয়ামকমে আওতায় আনায়ন; 
 

১.৭  সেকাক্টে পয মাময় ২৫,০০০টি ট্যাব ক্টবতেণ, ৪৮৭টি ইউএনও কায মািময় ডসৌে ক্টবদ্যুৎ সুক্টবধা প্রদান, বাংিামদ  সক্টচবািময় ও 

আইক্টসটি টাওয়ামে WiFi ডজান স্থাপন; 
 

১.৮ বতম ান সেকামেে “ক্টেক্টজটাি বাংিামদ ” গড়াে স্বপ্নমক বাস্তমব রূপ ক্টদমত কৃক্টি তথ্য সাক্টি মস এে  াধ্যম  কৃক্টিমক্ষত্র  

আইক্টসটিক্টিক্টিক তথ্যমসবা কাযক্র  পক্টেচািনাে জন্য ২৫৪ টি এক্টগ্রকািচাোি ইন েম  ন ডসন্টাে স্থাপন কো হময়মে; 
  

১.৯  ডোগীমদে যাতায়ামতে কষ্ট িাঘবসহ আক্টথ মক সাশ্রয় হয় এবং উন্নত  ামনে ক্টচক্টকৎসা ডসবা গ্রহমণে জন্য ২৫ টি ডটক্টিম ক্টেক্টসন 

ডসন্টাে স্থাপন কো হময়মে;  
 

১.১০  ইনম া-সেকাে প্রকল্প ডথমক স্থাক্টপত ইন্ট্রামনট কামনক্টিক্টিটিে উপে ক্টিক্টি কমে ৮৮৩টি ক্তিক্তিও কিফাযরক্তিাং ক্তসযটি স্থাপি করা 

হযয়যছ;  
 

১.১১ যিটওয়াকজ ব্যবস্থাপিার জন্য ক্তবক্তসক্তস’যত Network Operation Centre স্থাপি করা হযয়যছ । জাতীয় ই-গিি জযিন্ট 

যিটওয়াকজ যকক্তিয় িক্তিটক্তরাং ক্তসযটযির আওতায় ১৮১৩০টি িপ্তযরর িযে ১৬,৯০৪টি সরকাক্তর অক্তফস এবাং ৮৯৩টি ক্তিক্তিও 

কিফাযরক্তিাং ক্তসযটি ক্তবক্তসক্তস’র Network Operation Centre িক্তিটক্তরাং এর আওতায় আিা হযয়যছ; 
 

১.১২ ২৬০০ ইউক্টনয়মন  াইবাে অপটিকুাি কামনক্টিক্টিটি এবং ১০০০ পুক্টি  অক্ট মস  াইবাে অপটিকুাি কামনক্টিক্টিটি বাস্তবায়মনে 

ক্টনক্ট ি জাতীয় তথ্য ও ডযাগামযাগ প্রযুক্টক্ত অবকাঠাম া উন্নয়ন ৩য় পয মায় (ইনম া-সেকাে, ৩য় পয মায়)  ীি মক প্রকল্প বাস্তবায়ন 

কো হমে। আওতায় ২৬০০ ইউক্টনয়মন  অপটিকুাি  াইবাে কুামবমিে  াধ্যম  কামনক্টিক্টিটি ডদয়া হমব। এ পয মন্ত ১,৭০০ (এক 

হাজাে সাত ) টি ইউক্টনয়নমক অপটিকুাি  াইবাে কুামবি ডনটওয়াকম এে সামথ যুক্ত কো হময়মে। বাকী ৯০০ (িয়’ে)টি 

ইউক্তিয়িযক  আগািী ৩০ যে জুি ২০১৯ ক্তরিঃ তাক্তরযখর িযে সাংয াগ যিয়া সম্ভব হযব;  
 

১.১৩ ডনটওয়ামকমে বাক্টহমে থাকা ~̀M©g I cÖZ¨šÍ GjvKvmg~‡ni অবক্ট ষ্ট ৭৭২ (সাতে বাহাত্তর)টি ইউক্তিয়ি কাযিক্তিক্তিটি প্রদামনে 

িমক্ষু “কাযিিডটে বাাংলাযিে” েীষ জক প্রকল্পটি বাস্তবায়যির কাজ চলিাি রযয়যছ।  া বাস্তবাক্তয়ত হযল সারাযিযে কাযিক্তিক্তিটি 

ক্তিক্তিত করা সম্ভব হযব।  মি সারাযিযে তৃণমূি পয মাময় ই-ডসবা ও কি জসাংস্থাযির যেত্র প্রসাক্তরত হযব; 
 

১.১৪  সারা যিযে ৩৫৪৪টি ক্তেো প্রক্ততষ্ঠাযি পূণ জাঙ্গ কক্তম্পউটার োব স্থাপি; 
 

http://www.english-bangla.com/bntobn/index/%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A7%82%E0%A6%A4%E0%A6%AA%E0%A7%82%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC
http://www.english-bangla.com/bntobn/index/%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A7%82%E0%A6%A4%E0%A6%AA%E0%A7%82%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC
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১.১৫  ১০১৩টি ক্তবদুযত ক্তবহীি ইউক্তিয়যি যসৌর-ক্তবদুযত সহকাযর Union Information Service Centre (পরবতী কাযল UDC) 

স্থাপি; 
 

১.১৬  ১৪৭টি UNO কা জালযয় UISC সদৃশ্য ক্তিক্তজটাল যসন্টার স্থাপি; 
 

১.১৭ ক্তবক্তসক্তসযত ১টি Specialized Network Lab, ১টি Special Effect Lab এবাং ১টি Titanium Lab স্থাপি করা 

হযয়যছ। স্থাক্তপত এ সকল োযবর িােযি যিটওয়াক্তকজাং, যিাবাইল এযাপস, যিাবাইল যগইি এবাং সাইবার ক্তসক্তকউক্তরটি, ক্তবগযিটা 

ইতযাক্তি ক্তবষযয় প্রক্তেেণ প্রিাি করা হযে;  
 

১.১৮  ই-ডসবা সহজীকেমণ Bangladesh National Enterprise Architeture (BNEA) এর উন্নয়ি; 
 

১.১৯  ক্টবক্টসক্টসমত সফটওয়যার যকায়াক্তলটি যটক্তটাং োব স্থাপি করা হযয়যছ। এসাযথ হাি জওয়যার যটক্তটাং এর কাজও অন্তভূ জি করা 

হযয়যছ; 
 

১.২০  ক্টবক্টসক্টসমত আইক্টেয়া প্রকমল্পে অক্ট সসহ উদ্ভাবন ও উমযাক্তা উন্নয়ন একামে ী ক্তিি জাণ করা রযয়যছ; 
 

১.২১   ক্তিক্তজটাল আইল্যান্ড িযহেখালী েীষ জক প্রকযল্পর িােযি যিযের উপকূলীয় দ্বীপ িযহেখালীযত দ্রুক্ততগক্ততর ইন্টারযিট অবকাঠাযিা 

প্রবতজি এবাং ক্তিক্তজটাল যসবা চালু করা হযয়যছ। 

১.২১  South Asia Sub Regional Economic Cooperation Information Highway (SASEC IH) এর 

প্রকযল্পর Regional Network (RN) এর আওতায় িারত, যিপাল, ভুটাি ও বাাংলাযিযের িযে অপটিকুাি  াইবাে 

কুামবি দ্বাো সংমযাগ প্রদান এবং ডেটা আদান-প্রদামনে সক্ষ তা বৃক্টিে জন্য ক্টবটিক্টসএি কতৃমক ক্ট ক্টিগুক্টড়মত স্থাক্টপত NOC 

এে সামথ সংমযামগে জন্য পঞ্চগড় ডজিা হমত বাংিাবান্দাে ডনাযানানস ল্যান্ড পয মন্ত ৫৬ ক্টকিঃক্ট িঃ অপটিকুাি  াইবাে কুামবি 

স্থাপন এবং ডকািকাতা হময় ক্ট ক্টিগুক্টড়ে NOC এে সামথ সংমযামগে জন্য ক্টবটিক্টসএি চুয়াোঙ্গা, ড মহেপুে,  গবাজাে, 

পঞ্চগড় ও ঠাকুেগাঁময় Transmission Equimentes স্থাপন কো হময়মে। Village Network (VN) আওতায় যিযের 

৩০টি উপযজলায় ৩০টি কক্তিউক্তিটি ই-যসন্টার বা উপযজলা তথ্য যসবা যকি স্থাপি এবাং Research and Training 

Network (RTN) এর আওতায় কাক্তরগরী িেতা বৃক্তির জন্য িারত, যিপাল ভুটাি ও বাাংলাযিযে ৪টি ওযয়ি যপাট জাল ততরী 

এবাং www.sasecrtn.bcc.net.bd িাযি একটি ওযয়ি যপাট জাল ক্তবক্তসক্তস’যত যহাষ্ট করা হযয়যছ।  
 

২.  িে িািবসম্পি উন্নয়ি ও প্রক্ট ক্ষণ:  

 

২.১  যিযের তথ্যপ্রযুক্তি সেিতা উন্নয়যি ২০০৯-১০ হযত ২০১৭-১৮ অথ জবছে প জন্ত ক্টবক্টসক্টস’ে ক্টনজস্ব প্রক্ট ক্ষণ ডকন্দ্র 

ক্টবমকআইআইক্টসটিমত ৬,৬৯৭ জিযক এবং ক্টবক্টসক্টস’ে ৬টি আঞ্চক্টিক কায মািময় ২২,৫৫৬ জিসহ সব মম াট ২৯,২৫৩ জনমক 

আইক্তসটি প্রক্তেেণ প্রিাি করা হযয়যছ;  

 ২.২   উন্নয়যি িারী েীষ জক যপ্রাগ্রাি: জাতীয় উন্নয়যি এবাং িারীর েিতায়যির জন্য তথ্য ও য াগায াগ প্রযুক্তির সযঙ্গ পক্তরক্তচক্ততর 

ক্তিক্তিত্ত ক্তবক্তসক্তস Office Applications & Unicode Bangla under WID Ges Women and ICT Frontier 

Initiative েীষ জক ক্তবযেষ প্রক্তেেণ যকাস জ পক্তরচালিা করযছ। ক্তবক্তসক্তস  জাক্ততসাংযির এক্তেয়াি অযান্ড প্যাক্তসক্তফক যেক্তিাং যসন্টার 

ফর ইিফরযিেি অযান্ড কক্তিউক্তিযকেি যটকযিালক্তজ ফর যিিলপযিন্ট (ইউএি-এক্তপক্তসআইক্তসটি) এর সহয াক্তগতায় িারী 

আইক্তসটি ফ্রক্তন্টয়ার ইক্তিক্তেযয়টিি (ওয়াইফাআই) িাযি একটি কি জসূক্তচ ২০১৭ সাল হযত চালু কযরযছ । এ কি জসূক্তচর িােযি 

এপ জন্ত ৫৩৬ জি িারীযক প্রক্তেেণ যিয়া হযয়যছ;  

২.৩ প্রক্ততবন্ধী ব্যক্তিযির জন্য প্রক্তেেণ: ক্তবক্তসক্তস’র বাাংলাযিে যকাক্তরয়া ইিক্তটটিউট অব কক্তিউক্তিযকেি যটকযিালক্তজ 

(ক্তবযকআইআইক্তসটি) ও ৬টি ক্তবিাগীয় আঞ্চক্তলক যকযির িােযি প্রক্ততবন্ধী ব্যক্তিযির সেিতা উন্নয়যি এ প ন্তজ ৬৭১ জিযক 

প্রক্তেেণ প্রিাি করা হযয়যছ। প্রক্ততবছর ১লা জানুয়াক্তর আইক্তসটি প্রক্তেক্তেত প্রক্ততবন্ধী ব্যক্তিযির জন্য চাকক্তর যিলার আযয়াজি করা 

হয় । অাংেগ্রহণকারীর প্রক্ততবন্ধী ব্যক্তিযির িযে এ প জন্ত ৩৮৩ জযির চাকক্তর ব্যবস্থা করা হযয়যছ;  

২.৪   যিযের দৃক্তষ্ট প্রক্ততবন্ধীসহ সকল ধরযির প্রক্ততবন্ধী ব্যক্তিযির তথ্য ও য াগায াগ প্রযুক্তিযত প্রযবোধীকাযরর সুয াগ সৃক্তষ্ট কযর 

ক্তেো ও কি জসাংস্থাি ক্তিক্তিত করার লযেয বাাংলাযিে কক্তম্পউটার কাউক্তিযলর িােযি “তথ্য প্রযুক্তির িােযি ক্তিউযরা 

যিযিালপযিন্টাল ক্তিজঅি জারসহ সব ধরযির প্রক্ততবন্ধী ব্যক্তির েিতায়ি” েীষ জক প্রকযল্পর কা জরি চলিাি;  

২.৫ Leveraging ICT: এলআইক্তসটি প্রকযল্পর আওতায় ক্তবশ্বিাযির প্রক্তেেযণ ৩১,৯৩০ (একক্তত্রে হাজার িয়ে ক্তত্রে) জি আইটি 

প্রক্তেক্তেত িে িািব সম্পি ততক্তর করা হয়। প্রক্তেেণ প্রিাযির জন্য যুিরাজযক্তিক্তত্তক প্রক্ততষ্ঠাি আি জট অযান্ড ইয়াংযক ক্তিযয়াগ 

যিয়া হয়। প্রক্তেেণপ্রাপ্তযির িযে টপ-আপ আইটিযত প্রক্তেেণ গ্রহণ কযরযছ ১০,৫৮৫ (িে হাজার পাঁচে পঁচাক্তে) জি,  ফাউযন্ডেি 

ক্তিলযস ২০,৩৬৯ (ক্তবে হাজার ক্ততিে উিেত্তর) জি এবাং Fast Track Future Leader-এ ৯৭৬ (িয়ে ক্তছয়াত্তর) জিযক 

প্রক্তেেণ যিয়া হযয়যছ। অথ মাৎ সব মম াট ৩১,৯৩০ (একক্তত্রে হাজার িয়ে ক্তত্রে) জি তরুণ-তরুণীর প্রক্তেেণ সম্পন্ন হযয়যছ,  ার 

িযে ৮,১৫১ (আটহাজাে এক  একান্ন) জমনে কি জসাংস্থাি হযয়যছ। এছাড়াও যিযের আইটি প্রক্ততষ্ঠাযির ৫ে’ িেি স্তযরর 

কি জকতজাযির এলআইক্তসটি প্রকযল্পর সহয াক্তগতায় ঢাকা ক্তবশ্বক্তবযালযয়র ইিক্তটটিউট অব ক্তবজযিস অযািক্তিক্তিযেেি (আইক্তবএ) 

এক্তসএিক্তপ (Advanced Certification for Management Professionals) প্রক্তেেণ যেষ হযয়যছ; 

২.৬   ই-গিামন মন্স ও সাইবার ক্তিরাপত্তা ক্টবিময় ২৯৩৬ জন সরকাক্তর কি জকতজাযক যিযে ও ক্তবযিযে প্রক্ট ক্ষণ প্রদান কো হময়মে;  
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২.৭   িািব সম্পি উন্নয়যির যেযত্র বাাংলাযিে সরকাযরর গৃহীত কি জসূচীর অন্যতি জাতীয় আইক্তসটি ইন্টাণ জক্তেপ। এ যপ্রাগ্রাযির উযেশ্য 

তথ্য ও য াগায াগ প্রযুক্তিযত কক্তম্পউটার জিবযলর যপোগত িেতা উন্নয়ি। ইন্টাণ জক্তেপ যপ্রাগ্রাযির িােযি এ প জন্ত ১৩ টি 

ব্যাযচর িােযি যিাট ৩১৭২ জযির ইন্টাক্তণ জর সুয াগ সৃক্তট করা হয়; 
 

২.৮   যিযে আন্তজজাক্ততক িাযির তথ্য প্রযুক্তি পরীো ITEE চালুকরণ এবাং এ পরীো প্রবতজযি ITPEC-এর সিস্য পি অজজি; 

২.৯  BD-ITEC: বাাংলাযিযে ITEE পরীো ক্তিয়ক্তিতিাযব পক্তরচালিার জন্য প্রাক্ততষ্ঠাক্তিকিাযব Bangladesh IT-engineers 

Examination Center (BD-ITEC) স্থাপি করা হয়যছ। জাপাযির সহায়তায় IT Engineers Examination (ITEE) 

পক্তরচালিা কযর| IT Engineers Examination (ITEE) পরীোর জন্য এ প জন্ত ৮৪৭৪ জি যরক্তজযেেি কযর  ার িযে 

৩৬১৭ জি পরীোয় অাংেগ্রহি কযর । এ প জন্ত ৪১৯ জি সাটি জক্তফযকেি অজজি কযর;  
 

২.১০  ন্যােিাল আইক্তসটি ইিফ্রা যিটওয়াকজ ফর বাাংলাযিে গিি জযিন্ট যফজ-৩ (ইিযফাসরকার) প্রকযল্পর আওতায় ৭২০ জিযক 

স্থািীয় প্রক্তেেণ এবাং ৩৪ জিযক তবযিক্তেক প্রক্তেেণ প্রিাি করা হযয়যছ; 

২.১১ UN-APCICT: ক্তবক্তসক্তস United Nations Asia Pacific Centre for ICT (UN-APCICT) এর একাযিক্তি 

কা জরযির অাংে ক্তহযসযব সরকাক্তর কি জকতজাযির সেিতা উন্নয়যি ঢাকাসহ ক্তবক্তসক্তস’র ৬টি ক্তবিাগীয় যকযি e-Government 

Applications ক্তবষয়ক ওয়াকজেপ-এ ১৬০ জি সরকাক্তর কি জকতজা অাংেগ্রহণ কযর; 
 

২.১২ Establishment of a Software Quality Testing and Certification যসন্টার প্রকযল্পর িােযি ক্তবক্তসক্তস’র ১৮ জি 

কি জকতজা ISTQB Core Foundation ও ISTQB Agile Foundation প্রক্তেেণ সম্পন্ন করা হযয়যছ। ১৫ জি কি জকতজা 

ISTQB Core Foundation এর সাটি জক্তফযকট অজজি কযরযছি। 

 

৩. ই-গিমন মন্স:    

 

৩.১  বাাংলাযিে ন্যােিাল ক্তিক্তজটাল আক্তকজযটকচার (BNDA): আযলাচয  কা জরযির আওতায় ই-গিযি জি কা জরি বাস্তবায়যি 

ইন্টারঅপাযরক্তবক্তলটি সিস্যা দূরীকরণ ও প্রক্তরয়া সহজসাে করার জন্য Bangladesh National Digital Architecture 

(BNDA) প্রস্তুত করা হযয়যছ। BNEA Framework, e-GIF with MSDP, National E-Service Bus প্রস্তুত এবং 

GeoDASH প্লাট  মটি NEA সাক্টিমস বামস সংযুক্ত কো হময়মে । এোড়াও E-recruitment ক্টসমস্ট  ততক্টে, সাক্টিমস 

বুক অমটাম  ন, ই-ডপন ন সাক্টি মস ওমপন, BOSEL এে জন্য android অুাপ, অনিাইমন খায স্য সংগ্রমহে জন্য 

স টওয়ুাে, Project Tracking System ইতযাক্তি সফটওয়যার প্রস্তুত করা হযয়যছ । 
 

 

৩.২  BGD e-GOV CIRT: ক্তবক্তজক্তি ই-গি সাট জ এর লেয হযলা বাাংলাযিযের অিযন্তযর আইক্তসটি কি জসূচী ক্তবকাে ও 

সম্প্রসারযণর লযেয কক্তম্পউটার ইক্তিযিন্ট ব্যবস্থাপিায় িেতা প্রক্ততষ্ঠার িােযি সরকাযরর প্রযচষ্টাযক তরাক্তিত করা। 

ইক্ততিযেই ক্তবক্তজক্তি ই-গি সাট জ আন্তজজাক্ততক সাইবার ক্তসক্তকউক্তরটি সাংস্থা FIRST.Org, OIC-CERT এবাং APCERT 

এর সিস্যপি অজজি কযরযছ। ক্তবক্তজক্তি ই-গি সাট জ কর্তজক এ প জন্ত সব জযিাট ১৭৮০ টি সাইবাে ক্টনোপিা ক্টবিয়ক ইক্টন্সমেন্ট 

ডেক্টজষ্টাে  করা হযয়যছ। ক্তবক্তজক্তি ই-গি সাট জ এর ওযয়ব সাইযট এ প জন্ত সব জযিাট ৭১০ টি সাইবার ক্তিরাপত্তা ক্তবষয়ক পরািে জ, 

সতকজ-বাতজা এবাং সাংবাি প্রকাে করা সহ এ প জন্ত সব জযিাট ১৮৫ টি সরকারী প্রক্ততষ্ঠািযক সাইবার 

ইক্তিযিন্ট যরসপযি সহায়তা প্রিাি এবাং ওযয়বসাইট ও অযাক্তিযকেি সমূযহর VAPT কযর প্রাপ্ত ফলাফল ঐ সকল প্রক্ততষ্ঠাযি 

যপ্ররণ করা হযয়যছ। Cyber Sensors হযত ১৭টি Cyber Security প্রক্ততযবিি ৫টি সরকাক্তর প্রক্ততষ্ঠিযক যিয়া হযয়যছ। 

সাইবার ক্তজি স্থাপযির কাজ চলিাি আযছ। 
 

৩.৩  ক্তিক্তজটাল বাাংলাযিে: ক্তিেি ২০২১ বাস্তবায়ি করার লযেয যকাক্তরয়া সরকাযরর কাক্তরগক্তর িেতা ক্তবক্তিিযয়র িােযি যিযের 

সরকাক্তর কি জকতজাযির িেতা উন্নয়যি এবাং যিযের ৫২টি িন্ত্রণালয়/ক্তবিাগ এবাং ৬৮টি প্রক্ততষ্ঠািযক Bangladesh National 

Architecture (BNEAF) এর আওতায় আিায়যির লযেয “Formation of the e-Government Master Plan for 

Digital Bangladesh”েীষ জক প্রকল্প বাস্তবায়ি করা হযে। প্রকমল্পে আওতায় বাংিামদম ে ১০ টি ডপৌেসিায় “ক্টেক্টজটাি 

ক্ট উক্টনক্টসপাক্টিটি সাক্টি মমসস ক্টসমস্ট  ডেমিিপম ন্ট” নাম  পাইিট প্রকল্প বাস্তবায়মনে কায মক্র  চি ান েময়মে। 
 

৩.৪  সরকাযরর সকল যেযত্র একটি স্বে ও জবাবক্তিক্তহমূলক ই-গিি জযিন্ট ব্যবস্থা প্রক্ততষ্ঠার জন্য একটি পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ি সহ, 

ই-গিি জযিযন্টর জন্য সঠিক ও সহজলিয িযাটফরি এবাং স্থািীয় সম্পি ব্যবহার কযর তথ্য ও য াগায াগ প্রযুক্তি ক্তবিাগ এবাং 

পক্তরকল্পিা ক্তবিাযগর জন্য একটি ERP সক্তলউেি ততরী; এবাং ই-গিি জযিন্ট ব্যবস্থা বাস্তবায়যির িােযি স্থািীয় আইক্তসটি 

ইন্ডাক্তের িেতা বৃক্তি করার লযেয “বাংিামদ  ই-গিন মম ন্ট ইআেক্টপ” প্রকল্প বাস্তবায়ন কো হমে । 
 

৩.৫ যটকসই উদ্ভাবিী ইযকাক্তসযটি ততক্তর, প্রযুক্তি উদ্ভাবি ও উযযাগ উন্নয়ি, যিধাসত্ত সাংরেণ ও সাংয াগকরণ, তরুণ উদ্ভাবকযির 

সেিতা বৃক্তি, উত্তি ধারণাসমূহ ক্তচক্তিতকরণ, লালি ও উন্নয়যির জন্য প্রাক্ততষ্ঠাক্তিক কাঠাযিা ততক্তর এবাং উদ্ভাবিী সািগ্রীর 

বাক্তণক্তজযকীকরণ ও ব্রাক্তন্ডাং-এর যেযত্র সহায়তা প্রিাযির লযেয উদ্ভাবি ও উযযািা উন্নয়ি একাযিক্তি প্রক্ততষ্ঠকরণ (iDEA) 

েীষ জক প্রকল্প বাস্তবায়ি করা হযে। Selection Committee কতৃমক এ পয মন্ত ৬৪ টি স্টাট মআপ ডক বাোই কেতিঃ 

৫,৮২,০০,০০০ (পাঁচ ডকাটি ক্টবোক্ট  িক্ষ) টাকা অনুদান প্রদান কো হময়মে।  
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৩.৬ বাাংলাযিযে আন্তজজাক্ততক িাযির Software Quality Testing and Certification যসন্টার যিই। যিযে য  সকল 

সফটওয়যার উন্নয়ি অথবা রয় করা হযয় থাযক তার যকাি গুণগত িাি আন্তজজাক্ততক পিক্তত অনুরসরণ করা হয়িা। যিযে 

উন্নয়িকৃত অক্তধকতর সফটওয়যার-এ Bug, defect, error, failure, fault, mistake, quality, risk  ইতযাক্তি থাকার 

ফযল গুণগত িাি ক্তিক্তিত করা  াযে িা। সফটওয়যার এর গুণগত ও আন্তজজাক্ততক িাি ক্তিধ জারি করার ক্তিক্তিত্ত ক্তবক্তসক্তস’যত 

Software quality Testing and Certification যসন্টার ততরী করা হযয়যছ । উি যসন্টাযর এ প জন্ত ৪টি Software এবাং 

০১ টি যিাবইল এযাপস এর পরীোকরণ সম্পন্ন করা হযয়যছ।    
 

৩.৭  বাংিা িািাে জন্য ক্টবক্টিন্ন প্রযুক্টক্ত াধ্যম  (ওময়ব, ড াবাইি, কক্টম্পউটাে) ব্যবহােমযাগ্য ক্টবক্টিন্ন স টয়ুাে/টুিস/ক্টেমসাস ম উন্নয়ন 

কো, যামত বাংিা িািা কক্টম্পউটামে ব্যবহাে কেমত ডকামনা প্রক্টতবন্ধকতা না থামক। একই সমঙ্গ িুালুময়বি ক্তরযসাস জ ততক্টেে 

 াধ্যম  ক্টবমে ক্টবক্টিন্ন পয মাময় ও প্রক্টতষ্ঠামন (ময ন জাক্টতসংঘ) বাংিা িািাে স্থান/ ে ুাংকমক আমো উন্নত ও  য মাদাণ ণ ম কোে 

িমক্ষু ‘গমবিণা ও উন্নয়মনে  াধ্যম  তথ্য প্রযুক্টক্তমত বাংিা িািা সমৃিকেণ’ প্রকল্প বাস্তবায়ন কো হমে । 
 

৪. তথ্য প্রযুক্তি ক্তিক্তত্তক ক্তেযল্পর উন্নয়যি গৃহীত কা জরি:  
 

৪.১   তথ্য ও প্রযুক্তি ক্তিক্তত্তক ক্তেযল্প তরুণ-তরুণীযিরযক কি জসাংস্থাযি উদ্বুিকরণ কা জরি (ICT Career Camp): তথ্য ও প্রযুক্তি 

ক্তিক্তত্তক ক্তেযল্প তরুণ-তরুণীযিরযক কি জসাংস্থাযি উদু্বিকরণ কা জরযির আওতায় এ প জন্ত  যিাট ৬৪টি যজলায় ‘আইক্তসটি 

কযাক্তরয়ার কযাম্প’ েীষ জক কা জরি আযয়াজি করা হযয়যছ। যিযের ক্তবক্তিন্ন কযলজ ও ক্তবশ্বক্তবযালযয় আযয়াক্তজত ৭১ টি ইযিযন্ট 

৮৩,২৭২ জি ছাত্র-ছাত্রী (ছাত্র-৮১%, ছাত্রী-১৯%) অিলাইযি ক্তিবন্ধি কযর। 

৪.২   চাকুক্তর যিলার আযয়াজি:  তথ্য ও য াগায াগ প্রযুক্তি ক্তবিাযগর বাাংলাযিে কক্তম্পউটার কাউক্তিল-এর আওতায়  ক্তলিাযরক্তজাং 

আইক্তসটি ফর যগ্রাথ, এযািিয়যিন্ট এযান্ড গিান্যজাি প্রযজি (এলআইক্তসটি)- ঢাকা, চেগ্রাি ও রাজোহীযত ৩টি চাকক্তর যিলা 

আযয়াজি কযরযছ। এ সকল যিলায় ৪৯,০০০-এর অক্তধক চাকক্তরপ্রাথী অাংেগ্রহণ কযর। যিলায় অাংেগ্রহণকারী যকাম্পািীসমূহ 

কর্তজক ২,৪০২ জযির সাোৎকার গ্রহণ কযর ৪৪৭ জিযক ক্তিযয়াগ যিয়া হয়। 

৫. ক্টেক্টজটাি বাংিামদ  ব্রাক্টন্ডং: 

৫.১  ই-এক্তেয়া-২০১১, ক্তিক্তজটাল ওয়ার্ল্জ ২০১২, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭ সফলিাযব সিাপ্ত হয়যছ। তথ্য ও য াগায াগ প্রযুক্তি 

িন্ত্রণালয় এর উযযাযগ অনুক্তষ্ঠত এ যপ্রাগ্রািটি তথ্য ও য াগায াগ প্রযুক্তি ক্তবষয়ক যিযের সব জবৃহৎ আন্তজজাক্ততক কিফাযরি। 

ক্তিক্তজটাল ওয়ার্ল্জ-২০১৭ এ যপ্রাগ্রাযি যসক্তিিার, আইটি কযাক্তরয়ার যিলা, সফটওয়যার যোযকক্তসাং, ই-গিযি জি এক্সযপা, যিাবাইল 

ইযিাযিেি এক্সযপা, ই-কিাস জ, যগক্তিাং, ইযিাযিেি এন্ড যরাবটিক, ইন্টারন্যােিাল  এবাং যিি ইি বাাংলাযিে যজাি অন্তভু জি 

ক্তছল । এ কিফাযরযি অন্তভু জি ৪৭টি যসক্তিিার/কি জোলায় ৭৫ জি ক্তবযিেী ও ২১৪ জি যিেী বিা অাংেগ্রহণ কযরি । ৩৪১ টি 

টল ও প্যাক্তিক্তলয়যির িােযি তথ্য প্রযুক্তি ক্তবষয়ক ক্তবক্তিন্ন পন্য ও যসবা প্রিে জি করা হয়।  ক্তিক্তিটাক্তরযয়ল কিফাযরন্স এ 

যিাট ৬ টি যিে (Bhutan, Cambodia, Congo, Maldives, Saudi Arabia, Philippines) অাংেগ্রহি কযরি। 

এবাযরর যিলায় ৫,০০০০০ (পাচঁ লে) এর অক্তধক িেিাথী যিলা পক্তরিেি জ কযরি। 

৫.২  িাক, যটক্তলয াগায াগ ও তথ্যপ্রযুক্তি িন্ত্রণালযয়র আইক্তসটি ক্তিক্তিেি ও বাাংলাযিে কক্তম্পউটার কাউক্তিযলর সহয াক্তগতায় 

এক্তেয়া অঞ্চযলর (ঢাকা সাইট) আন্তজজাক্ততক ি জািাপূি জ যপ্রাগ্রাক্তিাং কিযটষ্ট আইক্তসক্তপক্তস (ইন্টারন্যােিাল কযলক্তজযয়ট যপ্রাগ্রাক্তিাং 

কিযটষ্ট) ২০১৮ গত ১০ িযিম্বর েক্তিবার আশুক্তলয়ায় িযাযফাক্তিল ইন্টারন্যােিাল ইউক্তিিাক্তস জটির স্থায়ী কযাম্পাযসর স্বাধীিতা 

ক্তিলিায়তযি অনুক্তষ্ঠত হয়। বাাংলাযিযের ইক্ততহাযস এটাই এ াবৎ কাযলর সব জবৃহৎ কক্তম্পউটার যপ্রাগ্রাক্তিাং প্রক্ততয াক্তগতা। এযত 

বাাংলাযিযের ১০১টি সরকাক্তর ও যবসরকাক্তর ক্তবশ্বক্তবযালয় ও ক্তবক্তিন্ন আইটি ইিটিটিউযটর ২৯৮ টি িল (প্রক্ততটি িযল ৩ জি 

কযর প্রক্ততয াগী) অাংেগ্রহণ কযর।  

৫.৩  জাপাি আইটি উইক ২০১৮: িাক, যটক্তলয াগায াগ ও তথ্য প্রযুক্তি ক্তবষয়ক িন্ত্রী জিাব যিাস্তফা জব্বাযরর যির্তযত্ব বাাংলাযিযের 

প্রক্ততক্তিক্তধিল জাপাযির যটাক্তকওর ক্তবগ সাইযট সব জবৃহৎ আইটি যিলা জাপাি আইটি উইযক ২০১৮ অাংে ক্তিযয়যছি। যিলায় ক্তবক্তিন্ন 

যিযের তথ্য প্রযুক্তি প্রক্ততষ্ঠাযির টল ও বুযথর পাোপাক্তে ক্তবক্তসক্তস সহ বাাংলাযিযের ১৬ টি আইটি প্রক্ততষ্ঠাি তাঁযির তথ্য-প্রযুক্তি 

ও যসবা প্রিে জি করযছি। যিলাটি জাপাি-বাাংলাযিে আইটি সম্পকজ গিীর করযত সহয াক্তগতা করার পাোপাক্তে বাাংলাযিযে 

জাপাক্তি যকাম্পাক্তির ব্যবসা সম্প্রসারণ, িতুি বাজার সৃক্তষ্ট, ক্তবক্তিযয়াগ বৃক্তি এিিক্তক প্রবাসী বাাংলাযিক্তেযির যিযে ক্তবক্তিযয়াযগ 

উৎসাহ য াগাযত তাৎপ জপূণ জ ভুক্তিকা রাখযব বযল আো করা  াযে। 

৫.৪ তথ্য ও য াগায াগ প্রযুক্তি ক্তবিাযগর উযযাযগ বাাংলাযিে কক্তম্পউটার কাউক্তিযল গত ৩০যে অযিাবর ২০১৮ তাক্তরযখ জাতীয় 

ক্তেশু-ক্তকযোর যপ্রাগ্রাক্তিাং প্রক্ততয াক্তগতা ২০১৮ এর ফলাফল যিাষণা ও  পুরিার ক্তবতরণী অনুক্তষ্ঠত হয়।  

৫.৫   যুব প্রক্ততবন্ধী ব্যক্তিযির জন্য জাতীয় আইটি প্রক্ততয াক্তগতা ২০১৮ : অক্তিত সম্ভাবিার অক্তধকারী যিযের যুব প্রক্ততবন্ধীযির িযে 

আইক্তসটি চচ জা উৎসাক্তহত করযত ও অন্তভু জক্তিমূলক উন্নয়ি ক্তিক্তিত করার জন্য তথ্য ও য াগায াগ প্রযুক্তি ক্তবিাযগর উযযাযগ 

বাাংলাযিে কক্তম্পউটার কাউক্তিল গত ২১ এক্তপ্রল ২০১৮ ক্তরিঃ তাক্তরযখ যুব প্রক্ততবন্ধী ব্যক্তিযির জন্য জাতীয় আইক্তসটি 

প্রক্ততয াক্তগতা আযয়াজি কযর। 

৫.৬ ক্তবক্তিন্ন সযেলি, যিলা ও যেিযো য িি IPU-২০১৭ সযেলি, আইক্তসটি এক্সযপা, বাাংলাযিে যিিযলপযিন্ট যফারাি প্রিে জণী, 

ইতযাক্তিযত ক্তিক্তজটাল বাাংলাযিে বাস্তবায়যি ক্তবক্তসক্তস’র আইক্তসটি উযাগসমূহ ও কা জরি উপস্থাপি করা হযয়যছ; 
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৬. পুরিার/সোিিা:  
 

জিপ্রোসি পুরিার কাক্তরগক্তর কযটাগক্তরযত প্রক্ততষ্ঠাি ক্তহযসযব বাাংলািযে কম্পক্তউটার কাউক্তিল জিপ্রোসি পিক ২০১৭ পুরিার 

লাি কযর । ইহা ছাড়াও Asian-Oceanian Computer Industry Organization (ASOCIO) এর পে যথযক ক্তবক্তসক্তস 

যক ‘ICT Education Award’ 2017  এবাং ইিক্লুক্তসি ক্তিক্তজটাল অপরচুক্তিটি কযাটাগক্তরযত ইিযফা-সরকার প্রকল্পযক ই-এক্তেয়া 

২০১৭ পুরিার যিয়া হয়। এক জায়গা যথযক সরকাক্তর সব তথ্য ও যসবা যপযত বাাংলাযিে ন্যােিাল এন্টারপ্রাইজ আক্তকজযটকচার 

(ক্তবএিইএ) েীষ জক িযাটফি জ উদ্ভাবি কযরযছ বাাংলাযিে কক্তম্পউটার কাউক্তিল (ক্তবক্তসক্তস), এ িতুি প্রযুক্তি উদ্ভাবযি 'ওযপি গ্রুপ 

যপ্রক্তসযিন্ট অযাওয়াি জ' ২০১৮ অজজি কযরযছ ক্তবক্তসক্তস। আইক্তসটি এডুযকেি এবাং প্রক্তেেযণ গুরুত্বপূণ জ অবিাি রাখায় ক্তবক্তসক্তস’যক 

‘WITSA Award 2017’ প্রিাি করা হয়। এছাড়াও বাাংলাযিে কক্তম্পউটার কাউক্তিল যিেব্যাপী ক্তেো প্রক্ততষ্ঠাযি 

কক্তম্পউটার োব প্রক্ততষ্ঠার জন্য e-Education কযাটাগক্তরযত ১টি এবাং National Data Centre for e-Service প্রক্ততষ্ঠার 

জন্য e-Infrastructure কযাটাগক্তরযত ১টি সহ যিাট ২টি িারযতর Manthan Award 2011 অজজি কযর। 

 

 

 


