
ক্রমিক 

নং 
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১ প্রকল্পের নাি গবেষণা ও উন্নয়বের মাধ্যবম তথ্য প্রযুক্তিবত োাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ প্রকে  

২ মিয়াদ জুন ২০১৬ - জুন ২০২১ 

৩ প্রাক্কমিত ব্যয় 

 

অল্পথ ের উৎস পমরিান  

মিওমি ১৫৮৯৬.৬৯ (িক্ষ টাকায়) 

মিাট ১৫৮৯৬.৬৯ (িক্ষ টাকায়) 

৪ িনিি 
কিকতো: ১১ িন 

কি েচারী: ৭ িন 

৫ পটভূমি 

োাংলা ব্যেহাবরর ক্তিক থেবক পৃক্তেেীবত প্রভােশালী ভাষাগুবলার একটি। োাংলা ভাষাভাষীর রবয়বে রিস্নাত ভাষা-আবদালবের 

ইক্ততহাস। থিশ ও ভাষার মর্ যািা রক্ষায় এই জাক্ততর রবয়বে থগৌরেময় ঐক্ততহয, রবয়বে ভাষার প্রক্তত িরি, ভাষাবক সমুন্নত রাখার 

থেতো। ক্তকন্তু দুঃখজেক হবলও সতয, োাংলা ভাষাবক প্রযুক্তি োন্ধে করার থক্ষবে প্রবয়াজেীয় ক্তভক্তি ততক্তর হয়ক্তে, ক্তেবশষ কবর 

কক্তিউটিাংবয় োাংলা ভাষাবক অক্তভবর্াক্তজত করার থক্ষে-- খুে থেক্তশ অগ্রসর হয়ক্তে । আেবদর ক্তেষয় থর্, গণপ্রজাতন্ত্রী 

োাংলাবিশ সরকার আন্তজযাক্ততক পর্ যাবয় োাংলা ভাষাবক তুবল ধরার জন্য ‘গবেষণা ও উন্নয়বের মাধ্যবম তথ্য প্রযুক্তিবত োাংলা 

ভাষা সমৃদ্ধকরণ’ প্রকল্প অনুবমািে করায় েতযমাবে একটি কম যর্জ্ঞ শুরু হবয়বে।  

কম যর্ঞ্জ সুসিন্ন হবল আশা করা র্ায়, মুবখ উচ্চাক্তরত োাংলা ভাষা স্বয়াংক্তিয়ভাবে কবিাজ হবয় র্াবে, ক্তলক্তখত থেক্সে 

কক্তিউোর পবে থশাোবে, মুক্তিত েই-িক্তলল দ্রুত সফেকক্তপবত রূপান্তক্তরত হবে, োাংলা ভাষা সঠিক র্াক্তন্ত্রক অনুোি পাওয়া 

র্াবে, োাংলা ভাষার ক্তেশাল থমৌক্তখক ও ক্তলক্তখত েমুো (করপাস) গবে উঠবে। এমে ১৬ টি সুক্তেধা ১৬ টি উপাাংবশর মাধ্যবম 

সিন্ন করা হবে এই প্রকবল্প। 

থিশবক ‘ক্তিক্তজোল োাংলাবিশ’ ক্তহবসবে গবে থতালার একটি প্রধাে শতয োাংলা ভাষাবক প্রযুক্তিোন্ধে করা। তথ্য ও থর্াগাবর্াগ 

প্রযুক্তিবত োাংলা ভাষার ব্যেহার ও প্রবয়াগ হবল থিবশর প্রশাসক্তেক ব্যেস্থা, ক্তশক্ষা ব্যেস্থা ও থর্াগাবর্াগ কাঠাবমাবত েতুে 

পক্তরেতযে সূক্তেত হবে। আন্তজযাক্ততক পর্ যাবয় োাংলা ভাষাবক র্োর্ে মর্ যািািাে ও উৎকবষ য থপৌৌঁোবো সম্ভে হবে। 

৬ িক্ষয ও উল্পেশ্য 

প্রকবল্পর লক্ষয ও উবেশ্য হবে আন্তজযাক্ততক পক্তরসবর (Global Platform-এ) থেতৃস্থােীয় ভাষা ক্তহবসবে োাংলাবক 

প্রক্ততষ্ঠা করা। ক্তেবশষ কবর, কক্তিউটিাং ও আইক্তসটিবত োাংলা ভাষাবক অক্তভবর্াক্তজত করা ো খাপ খাইবয় থেয়া- এ প্রকবল্পর 

প্রধাে উবেশ্য। গবেষণা ও উন্নয়বের মাধ্যবম তথ্য প্রযুক্তিবত োাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরবণর লবক্ষয প্রকল্পটির উবেশ্য োাংলা ভাষার 

জন্য ক্তেক্তভন্ন প্রযুক্তিমাধ্যবম (ওবয়ে, থমাোইল, কক্তিউোর) ব্যেহারবর্াগ্য ক্তেক্তভন্ন সফেয়যার/টুলস/ক্তরবসাস য উন্নয়ে করা, র্াবত 

োাংলা ভাষা কক্তিউোবর ব্যেহার করবত থকাবো প্রক্ততেন্ধকতা ো োবক। 

৭ 

প্রকল্পের 

উল্পেখ্যল্প াগ্য 

কল্পপাল্পনন্ট 

োাংলা ভাষার জন্য ১৬টি সফেয়যার/টুলস/ক্তরবসাস য উন্নয়ে করা হবে। এরফবল আন্তজযাক্ততক পর্ যাবয় োাংলা ব্যেহাবরর সুবর্াগ 

ততক্তর হবে। সম্পূণ য োাংলা করপাস এোং োাংলা স্টাইল-ক্তশে সিন্ন হবল ক্তেশ্বমাবের োাংলা কক্তিউটিাং-এর ক্তভক্তি ততক্তর করা 

র্াবে। ১৬টি উপাাংবশর সাংক্তক্ষপ্ত পক্তরেয় োাংলা ও ইাংবরক্তজ ক্তশবরাোমসহ (ইাংবরক্তজ মূল, োাংলা সহবজ অনুধােবের জন্য ঈষৎ 

পক্তরমাক্তজযত) ক্তেবে উবেখ করা হবলা : 

 

ক) আন্তজযাক্ততক মাে েজায় থরবখ পূণ যাঙ্গ োাংলা করপাস উন্নয়ে (Development of Complete Bangla Corpus 

following international Standard) 
এই উপাাংবশর মাধ্যবম োাংলা ভাষার ক্তেশাল সাংগ্রহশালার েমুো প্রস্তুত করা হবে। এই করপাবসর মবধ্য োাংলা শব্দভাণ্ডার, 

োাংলা োকয সাংগ্রহ, মধ্যযুগ ও আধুক্তেক যুবগর সাক্তহবতযর পূণ যাঙ্গ ভাক্তষক তথ্য, োাংলাবিবশ প্রকাক্তশত সকল ও সামক্তয়কীর 

তথ্য, ক্তিটিশ পে য থেবক েতযমাে পর্ যন্ত িক্তলবলর ভাক্তষক তথ্য, োাংলাবিবশর প্রক্তমত ভাষা ও ক্তেক্তভন্ন অঞ্চবলর মানুবষর থমৌক্তখক 

ভাষার তথ্য অন্তর্ভ যি। আবরা েলা র্ায়, োাংলা করপাস ক্তেক্তিত করবে সঠিক োাংলা ভাষার শবব্দর উচ্চারণ, সে উচ্চারণ ক্তেেরণ 

ও ফরম্যাটিাং এর ক্তেিশ যে।  

ক্তেশাল এই ভাক্তষক তথ্য ভাণ্ডার সহবজ ক্তফল্টার, সটিাং ও সাক্তে যাং করার ব্যেস্থা এোং ক্তেক্তভন্ন ক্তিক্তজোল মাধ্যবম পঠেবর্াগ্য 

অেস্থায় োকবে। 

করপাবসর শব্দভাণ্ডাবরর POS ট্যাক্তগাংসহ কক্তিউটিশোল ভাষাক্তেজ্ঞাে সমক্তে যত অন্যান্য ধাপগুবলা সিন্ন করা োকবে। র্া 

পরেতী সময় ক্তেক্তভন্ন ভাষা প্রযুক্তি টুলবস ব্যেহার করা হবে।  

 

খ) তথ্য ও থর্াগাবর্াগ প্রযুক্তি ক্তেভাগ কতৃযক ততরীকৃত োাংলা OCR এর আরও উন্নক্ততসাধে এোং এর সাবে হাবতর থলখা 

শোিকরণ পদ্ধক্তত একীভূত করা (Further improvement of Bangla OCR developed by ICTD & 

integrating hand writing recognition system) 
ওক্তসআর হবলা অপটিকযাল কযাবরক্টার ক্তরিার র্া মুক্তিত েক্তে ো েইবয়র হরফবক কক্তিউোবর সাংবশাধে ও সিািোবর্াগ্য 

অেস্থায় রূপান্তক্তরত কবর। আইক্তসটি ক্তেভাগ কতৃযক ততরীকৃত োাংলা OCR শুধুমাে োইপ েক্তে ক্তেক্তিত করবত পাবর এোং এটির 

৮৭% সঠিক আউেপুে প্রিাে কবর। প্রস্তাক্তেত OCR টি হাবতর থলখা িকুবমন্ট শোি করবত সক্ষম হবে এোং োাংলা হরফ 

শোিকরণ ক্ষমতা ৯৯% এ উন্নীত করা হবে। ফবল এই অযাক্তিবকশেটির মাধ্যবম োইপ ো কবর দ্রুত কবিাজ ও ক্তিক্তজোইি 

করা র্াবে পুরাবো ও ক্তেরল োাংলা েই, হস্তক্তলক্তখত েক্তে, মধ্যযুবগর পুক্তে, ক্তিটিশ সমবয়র িক্তলল। এর ফবল প্রকাশো, ক্তশক্ষা-

গবেষণা ও িাপ্তক্তরক কাবজ মূল্যাোে সময় ও শ্রম োঁেবে। এই উপাাংবশর ফবল ক্তপক্তিএফ ো েক্তে থেবক হরফ শোি কবর 

সহবজ ওয়াি য প্রবসসবর রূপান্তর করা র্াবে। 

 

গ) কো থেবক থলখা এোং থলখা থেবক কোয় রূপান্তর সফেওয়যার উন্নয়ে (Development of Bangla speech to 

text & text to speech software) 



ক্রমিক 

নং 
মিষয়িস্তু মিিরণ 

ক্তিে টু থেক্সে (STT) সফেওয়যার হবলা উচ্চাক্তরত কোমালাবক থেক্সবে রূপান্তর করা। এই অযাক্তিবকশেটি সিন্ন হবল ভাষণ 

ও েিব্য দ্রুত ক্তলক্তখত তো কবিাজ অেস্থায় পাওয়া র্াবে। ক্তেক্তভন্ন সাক্ষাৎকার, ক্তেবৃক্তত দ্রুত র্বন্ত্রর মাধ্যবম অনুক্তলখে করা 

র্াবে, র্ার ফবল অবেক অে য-সময় ও শ্রম োঁেবে। 

পক্ষান্তবর থেক্সে টু ক্তিে (TTS) অযাক্তিবকশে হবলা ক্তিক্তজোল থেক্সেবক উচ্চাক্তরত শবব্দ রূপান্তর করা। এই অযাক্তিবকশে 

র্াবির dyslexia ো পোর অসুক্তেধা,  reading challenges ো দৃক্তি-তেকল্য আবে তাবির উপকাবর আসবে । 

এর ফবল স্বয়াংক্তিয়ভাবে র্বন্ত্রর মাধ্যবম সরকাক্তর জরুক্তর ক্তেজ্ঞক্তপ্ত, ক্তেবি যশো, পক্তেকার ক্তশবরাোম/ তাজা খের থশাো র্াবে। 

ওবয়েসাইবে প্রকাক্তশত থলখা সহবজ থশাো র্াবে। 
 

ঘ) জাতীয় ক্তকবোি য (োাংলা) এর উন্নয়ে (Improvement of the National Keyboard (Bangla) 
 

২০০৪ সাবল োাংলাবিশ কক্তিউোর কাউক্তিল কতৃযক ‘জাতীয় োাংলা ক্তকবোি য’ (BDS-1538:2004) ততক্তর করা হবয়বে। 

অদ্যােক্তধ, এর ব্যেহার ও প্রবয়াগ খুে সীক্তমত পর্ যাবয় রবয়বে। এটি আবরা কার্ যকর করার জন্য, তার সীমােদ্ধতাগুবলা ক্তেক্তিত 

করা প্রবয়াজে এোং উন্নক্ততর জন্য প্রবয়াজেীয় পিবক্ষপ গ্রহণ করা প্রবয়াজে।পক্তরমাক্তজযত ও পক্তরেক্তধ যত ক্তকবোি যটি ক্তেক্তভন্ন 

ক্তিভাইস উপবর্াগী হবে এোং দ্রুত সহবজ ক্তের্ভ যল োাংলা কবিাবজর উপবর্াগী হবত হবে। 
 

ঙ) োাংলা ভাষাশশলীর েীক্তত প্রক্তমতকরণ (স্টাইল গাইি উন্নয়ে) (Development of Bangla style guide) 

প্রযুক্তির সবঙ্গ োাংলাভাষার সক্তিলবের প্রেম ও পূে যশতয হবলা ভাষার রীক্তত এোং ভাষা ব্যেহাবরর েীক্তত ঠিক করা। এর 

আওতায় রবয়বে ন্যাোরাল ল্যাাংগুবয়জ প্রবসক্তসাং-এ কার্ যকর হবে এমেভাবে োাংলা োকয ও শব্দ ক্তেবেষণ, োোে প্রক্তমতকরণ, 

োাংলা উচ্চারণ প্রক্তমতকরণ, োাংলা কযাবরকোর প্রক্তমতকরণ, োাংলা ক্তেরাম ক্তেি প্রবয়াগ-রীক্তত প্রক্তমতকরণ, অন্যভাষার সবঙ্গ 

োাংলা ভাষার ব্যেহাবরর রীক্তত (ইাংবরক্তজ, আরক্তে, সাংস্কৃত, োকমা প্রভৃক্তত) ক্তেধ যারণ, েীকা ব্যেহাবরর রীক্তত (ফুেবোে ও 

এন্ডবোে), গ্রন্থপক্তঞ্জ ও ক্তেঘ যণ্ট থলখার ক্তেয়ম ক্তেধ যারণ প্রভৃক্তত। 

 

ে) োাংলা ফন্ট আন্তুঃক্তিয়া/ রূপান্তর ইক্তঞ্জে) (Development of the Bangla font interoperability Engine) 

ক্তেক্তভন্ন ক্তিক্তজোল মাধ্যবম থর্মে, কক্তিউোর অপাবরটিাং ক্তসবস্টম, ওবয়ে ও থমাোইল িােফম য-এ োাংলা ফণ্ট স্থাোন্তবরর সময় 

থভবঙ র্ায়। কখবো কখবো এক অযাক্তিবকশে থেবক অন্য অযাক্তিবকশবে (বর্মে, ওয়াি য থেবক এবক্সল ো পাওয়ার পবয়ন্ট)বলখা 

স্থাোস্তবরর সময় ফন্ট থভবঙ র্ায়। এ ফন্টভাঙা সমস্যা থেবক মুক্তি পাওয়ার জন্য কক্তিউটিাং িযােফবম য ইন্টারাঅপাবরেল 

করার জন্য একটি/(একাক্তধক) আিশ য তথ্য এেবকাক্তিাং প্রক্ততষ্ঠা প্রবয়াজে। এই এেবকাক্তিাং এর ওপর ক্তভক্তি কবর ক্তকছু ফন্ট 

এেবকাক্তিাং কেভাে যার ততক্তর করবত হবে, র্া ফন্ট ইন্টারঅপাবরেল ইক্তঞ্জে ক্তহবসবে কাজ করবে। অে যাৎ ক্তেক্তভন্ন অপাবরটিাং 

ক্তসবস্টম, ক্তিভাইস, সফেওয়যার, মুক্তিত ও ক্তিক্তজোল মাধ্যবম ফন্ট ভাঙবে ো। ভাঙবল তা এই ইক্তঞ্জবের মাধ্যবম সঠিক অেস্থায় 

আো র্াবে। 

 

ে) োাংলা CLDR উন্নয়ে এোং ইউক্তেবকাি কেবসারটিয়বম জমা থিয়া (Development of Bangla CLDR 

resource and submit to Unicode) 

ইউক্তেবকাি কমে থলাকাল িাো ক্তরবপাক্তজেক্তর (Unicode Common Locale Data Repository বা CLDR) হবলা 

ক্তেবশ্বর প্রধাে ভাষাসমূবহর সহায়ক সফেওয়যার ক্তহবসবে মূল ক্তেক্তডাং ব্লক থর্াগােিাতা। এটি স্থােীয় ইউক্তেবকাি ক্তেষবয় বৃহিম 

ও প্রক্তমত তথ্য ভাণ্ডার। আন্তজযাক্ততক থকািাক্তেসমূহ তাবির সফেওয়যার আন্তজযাক্ততকায়ে ও স্থােীয়করবণ এই তথ্য ভাণ্ডার 

ব্যেহার কবর োবক এোং ক্তিএলক্তিআর প্রিি মাে অনুসরণ কবরে । োাংলা ভাষার থক্ষবেও এই উপাাংবশর মাধ্যবম 

ক্তসএলক্তিআর ভাণ্ডার উন্নয়ে ও প্রক্তমতকরণ কবর তা ইউক্তেবকাি কেবসারটিয়বম জমা ক্তিবত হবে এোং অনুবমািবের প্রবয়াজেীয় 

পিবক্ষপ ক্তেবত হবে। 

 

জ) োাংলা োোে ও ব্যাকরণ পরীক্ষক উন্নয়ে (Development of Bangla Spell & Grammar checker) 

স্বয়াংক্তিয় োোে পরীক্ষক ব্যেহার কবর শব্দ সঠিকভাবে সিািে করা সম্ভে। থমাোইল, কক্তিউোর, ওবয়েসহ অন্যান্য 

মাধ্যবম প্রক্তমত োোবের র্ভল ক্তেক্তিত করবে এোং প্রবর্াজযবক্ষবে সঠিক োোবের পরামশ য থিবে- এমে োোে পরীক্ষক উন্নয়ে 

করা হবে। োাংলা প্রায় সবমাচ্চাক্তরত, সমাে যক ও সমিশী (বহাবমাক্তেম, থহাবমাগ্রাফ, থহাবমাবফাে প্রভৃক্তত) ক্তেক্তিত করবত পারবে-

এমে োোে পরীক্ষক উন্নয়ে করা হবে। 

ব্যাকরণ পরীক্ষক  র্ভল োাংলা োকয জাোবত সাহায্য করবে। সরল ও জটিল োবকযর প্রেক্তলত সাধারণ র্ভলগুবলা ক্তেক্তিত কবর 

পরামশ য/ সাবজশে ক্তিবত সক্ষম ব্যাকরণ পরীক্ষক উন্নয়ে করবত হবে। োোে এোং ব্যাকরণ পরীক্ষক প্রুফক্তরিাবরর কাজ করবে, 

র্া দ্রুত ক্তের্ভ যল রেো ক্তেক্তিত করবে। 
 

ঝ) োাংলা র্াক্তন্ত্রক অনুোিক উন্নয়ে (Development of the Bangla Machine Translator (MT)) 

র্াক্তন্ত্রক অনুোবির মাধ্যবম দ্রুত োাংলা ভাষা ক্তেক্তভন্ন ভাষায় অনুোি করা সম্ভে হবে। েতযমাবে প্রেক্তলত র্ন্ত্র-অনুোি পদ্ধক্ততর 

থেবয় অক্তধকতর কার্ যকর ও সফল অনুোি পদ্ধক্ততর উন্নয়ে ঘোবো হবে। এর ফবল তথ্যমূলক োাংলা, প্রাক্ততষ্ঠাক্তেক 

রেো/িকুবমন্টস/ েক্তে, সাংোি ক্তেজ্ঞক্তপ্ত, আেহাওয়া সাংোি দ্রুত ক্তের্ভ যলভাবে অনুোি করা সম্ভে হবে। এই অনুোি-থকৌশবলর 

ফল প্রকবল্পর অন্যান্য উপাাংবশও ব্যেহৃত হবে। 
 

ঞ) ক্তিে ক্তরিার সফেওয়যার উন্নয়ে (Development of Screen Reader software) 

ক্তিে ক্তরিার সফেয়যার এর মাধ্যবম মক্তেেবরর পি যায় প্রিক্তশ যত হবে তথ্য (োাংলা থলখা ো ক্তেি)তা শোি ও  ব্যাখ্যা করা র্ায়। 

এই ব্যাখ্যা তারপর পুেরায় উপস্থাক্তপত হয় থেক্সে টু ক্তিে, শব্দ আইে ো থিইল আউেপুে ক্তিভাইস ব্যেহারকারীর জন্য। ক্তিে 

ক্তরিার একটি সহায়ক প্রযুক্তি র্া দৃক্তিশক্তিহীে, ক্ষীণদৃক্তি, ক্তেরক্ষর ো থশখার অক্ষম মানুষ ব্যেহার করবত পারবে।  



ক্রমিক 

নং 
মিষয়িস্তু মিিরণ 

  

ে) ক্তেবশষ োক্তহিাসিন্ন / ‘প্রক্ততেন্ধী’ ব্যক্তির ভাক্তষক থর্াগাবর্াবগর জন্য সফেয়যার উন্নয়ন (Development of software 

for disable people) 
সাধারণ মানুবষর কাবে সহজ ক্তকন্তু ক্তেবশষ ইক্তিয় ো অঙ্গ ব্যেহাবর অক্ষম মানুবষর কাবে ভাষা ব্যেহাবরর পদ্ধক্তত দুঃসাধ্য ো 

অসম্ভে হবত পাবর। এমে পক্তরক্তস্থক্ততবত োাংলা ভাষা উপবর্াগী সফেয়যার োাংলা ভাষাভাষী মানুবষর কল্যাণ েবয় আেবত পাবর, 

ক্তেবশষ কবর দৃক্তি ও শ্রেবণ স্বাভাক্তেকভাবে অক্ষম মানুবষর জন্য। এজন্য থিইল থোি যসহ কবয়কটি োাংলা সফেওয়যার ও টুলস 

ততক্তর করা হবে থর্ে মূক-েক্তধর-অঙ্গ োলবে অক্ষম মানুষ ভাষা/ োাংলা ভাষা ব্যেহাবরর প্রক্ততেন্ধকতা দূর করবত হবে। োাংলা 

ভাষা-অনুকূল সাইে ল্যাাংগুবয়জ বুঝবত সক্ষম ও প্রিশ যবে সক্ষম সফেয়যার ততক্তর করা হবে। 

 

ঠ) োাংলা অনুভূক্তত ক্তেবেষবণর সফেয়যার উন্নয়ে (Development of sentiment analysis software in Bangla) 

থসক্তন্টবমন্ট অযাোলাইক্তসস টুলস ভাক্তষক তথ্য ো থেক্সে ক্তেবেষবণর মাধ্যবম মানুবষর অনুভূক্তত ক্তেবেষণ কবর োবক র্া 

opinion mining োবমও পক্তরক্তেত। এর সাবে সিকযযুি হবলা প্রাকৃক্ততক ভাষা প্রক্তিয়াকরণ, থেক্সে ক্তেবেষণ ও গণেীয় 

ভাষাতবের ব্যেহার। এই সফেয়যার ততক্তর হবল থকাবো ক্তেবৃক্ততর কবন্টন্ট  ক্তেবেষণ কবর তার সারমম য, মূলভাে থের করা র্াবে। 

থকাবো েিব্য থেক্ততোেক, অক্তস্তোেক ো ক্তেরবপক্ষ ক্তকো তাও র্বন্ত্রর মাধ্যবম থের করা র্াবে। এর মাধ্যবম দ্রুত োজার-জক্তরপ, 

জেমত জক্তরপ করা, ক্তেে যােে উির জেমত র্াোই র্বন্ত্রর মাধ্যবম দ্রুত করা র্াবে। ক্তশক্ষা ও গবেষণায় ক্তেবশষ কবর 

থকায়ােবেটিভ ক্তরসাবে য এর প্রবয়াগ করা র্াবে।  

 

ি) একটি েহুভাক্তষক কবন্টন্ট রূপান্তর পদ্ধক্তত ও িযােফম য  উন্নয়ে করা (Developing a service platform 

combining language processing tools to build processing pipelines for value adding tasks in 

multilingual content processing) 
ভযালু অযাক্তিাং োস্ক ক্তহবসবে একটি থসো িযােফম য ক্তেম যাণ করা থর্খাবে ভাষা প্রক্তিয়াকরণ টুলস্ একক্তেত কবর একটি েহুভাক্তষক 

কবন্টন্ট রূপান্তর পদ্ধক্তত ও িযােফম য উন্নয়ে করা হবে এই উপাাংবশ। স্বয়াংক্তিয়ভাবে েহুভাষায় ক্তরবয়লোইম ট্রািক্তিপশে ও 

অনুোি করবত পাবর এই অযাক্তিবকশে ও িােফরম। এর ফবল েিৃতা, সভার এোং থেক্তলবফাে কবোপকেে থেবক অন্য ভাষার 

থলখা ও কোয় রূপান্তর করা সম্ভে হবে এোং এইসে রূপান্তক্তরত তথ্য জমা রাখার ব্যেস্থা োকবে। 

 

ঢ) সেবেবয় জেক্তপ্রয়/ব্যেহৃত সাইেগুক্তল আন্তজযাক্ততক ভাষায় অনুোি (Translation of most popular/used sites 

into international language) 
োাংলাবিবশ সাাংস্কৃক্ততক ও অে যশেক্ততকভাবে গুরুত্বপূণ য ক্তেষয়গুবলা আন্তজযাক্ততক পর্ যাবয় ও ওবয়বে তুবল ধরার জন্য প্রবয়াজে 

োাংলা-সাংক্তেি ক্তেষয়গুবলাবক ইাংবরক্তজসহ পৃক্তেেীর অন্যান্য ভাষায় তুবল ধরা। ক্তজআই ট্যাক্তগাংবয় গুরুত্বপূণ য ক্তেষয়সমূহ থর্মে 

জামিাক্তে শাক্তে, মসক্তলে, ফজক্তল আম, েকক্তশ কাঁো, গাজীর পেক্তেে, জাক্তরগাে, সাক্তহতয, ক্তেেকলা, নৃতয প্রভৃক্তত ক্তেষয়গুবলা 

এোং ক্তেষয়-ধারক ওবয়েসাইেগুবলা ইাংবরক্তজ,  িযাক্তেশ, আরক্তে, ফরাক্তস, মাদাক্তরে, জাপাক্তে, ক্তহক্তদ, উদ য, োক্তম যজ, থেপাক্তল, 

জাম যাে, ফারক্তস, পতুযক্তগজ, থকাক্তরয়, রাক্তশয়া প্রভৃক্তত ভাষায় ম্যানুয়াক্তল অনুোি করা হবে। এোং ক্তেক্তভন্ন জেক্তপ্রয় সাইে/বক্ষে 

অনুর্ায়ী আপবলাি করবত হবে। এই অনুোবির সাবে যুি রবয়বে োাংলাবিক্তশ পবের রপ্তাক্তের সম্ভােো। পে রপ্তাক্তের সবঙ্গ 

োাংলা ভাষা ও সাংস্কৃক্ততরও আন্তজযাক্ততকায়ে হবে। এই উপাাংবশ উক্তেক্তখত ক্তেষয়সাংক্তেি কবন্টন্টগুবলা অনুোি করা হবে। 

প্রধাে ও ব্যেহাবর জেক্তপ্রয় গুরুত্বপূণ য ওবয়েসাইেগুবলাবক দইভাবে অনুোি করবত হবে। প্রেমত, সাইেগুবলার কবন্টন্ট অনুোি। 

ক্তিতীয়ত, ল্যাাংগুবয়জ ফাইল (বর্মে, bn_bd) ততক্তর। জেক্তপ্রয় সাইেগুবলাসহ ক্তেক্তভন্ন িাউজার, ক্তসএমএস, ওস 

থলাকালাইবজশে এই কার্ যিবমর অন্তর্ভ যি। 

 

ে) োাংলা ক্তভন্ন থিবশর অন্য প্রেক্তলত ভাষা/ ক্ষুি-নৃবগাষ্ঠীর ভাষার জন্য প্রক্তমত কিববার্ড  (Standard Keyboard for 

Tribal Languages) 
োাংলা োোও োাংলাবিবশ আবরা অবেক ভাষা রবয়বে। এর মবধ্য কবয়কটি সেল ও শক্তিশালী, কবয়কটি ক্তেপন্ন। এমে সে 

ভাষার ক্তেবশষ কবর, োাংলাবিবশর ক্ষুি-নৃবগাষ্ঠী ভাষা ক্তেজস্ব েণ যমালা আবে। এই ভাষাগুবলাবক প্রযুক্তি োন্ধে করা প্রবয়াজে। 

এজন্য ক্তেক্তভন্ন িাউজার, ওয়াি য প্রবসক্তসাং অযাক্তিবকশে, ওবয়বে ব্যেহারবর্াগ্য ক্তকবোি য থল-আউে ও ক্তকবোি য সফেয়যার উন্নয়ে 

করা প্রবয়াজে। এর ফবল থিবশর ক্তেক্তভন্ন ভাষার মানুষ থফসবুক, টুইোরসহ অেলাইে সামাক্তজক মাধ্যবম ক্তলখবত পারবে। 

 

ত)  োাংলা ভাষা সহায়ক IPA ফন্ট ও সফেয়যার উন্নয়ে (Incorporating Bengali IPA fonts and software to 

world language linguistic List) 
স্বয়াংক্তিয় ট্রািক্তিপশে পদ্ধক্তত ততক্তর করবত হবল আইক্তপএ ক্তেবয় গবেষণা হবে মূল ক্তভক্তি । োাংলা ভাষার জন্য  সহায়ক IPA 

ফন্ট ও সফেয়যার উন্নয়ে হবল এই প্রকবল্পর অন্যান্য উপাাংশ ততক্তর সহজ হবে। আন্তজযাক্ততক ধ্বক্তেমূলক েণ যমালা/ 

International Phonetic Alphabet (IPA) মানুবষর িারা উচ্চাক্তরত প্রায় সে ধ্বক্তের ক্তলক্তখত রূপবক প্রকাশ র্া ক্তহসাবে 

আন্তজযাক্ততক থফাবেটিক এবসাক্তসবয়শে িারা স্বীকৃত ও ক্তেয়ক্তন্ত্রত হয়। োাংলা ভাষাবক আইক্তপএবত প্রকাশ করা প্রবয়াজে অন্যান্য 

টুলসবক প্রবয়াজেীয় সমে যে থজাগাবোর জন্য । সাধারণত IPA অক্তভধাে রেক্তয়তা, ক্তেবিক্তশ ভাষার োে-ক্তশক্ষক, ভাষাক্তেি, 

ক্তিে-ল্যাাংগুবয়জ প্যােলক্তজস্ট, গায়ক, অনুোিকবির িারা ব্যেহৃত হয়। োাংলা ইন্টারন্যাশোল থফাবেটিক েণ যমালা হবে োাংলা 

েণ যমালার উপর ক্তভক্তি কবর থফাবেটিক ট্রািক্তিপশে ক্তসবস্টম, র্া IPA উপবর্াগী োাংলা ক্তিপ্ট।  

 

েলা র্ায়, এই উপাাংশগুবলার কাজ সিন্ন হবল থিশ ও জাক্তত এর সুফল পাবে। প্রযুক্তিবত োাংলা ভাষা আর থকাবো প্রক্ততেন্ধক 



ক্রমিক 

নং 
মিষয়িস্তু মিিরণ 

হবে ো, েরাং সহায়ক হবে। আন্তজযাক্ততক পর্ যাবয় োাংলা ভাষার প্রবয়াগ ও ক্তেস্তৃক্ততর োস্তক্তেক ক্তভক্তি ততক্তর হবে। র্া হবে এক 

সক্ততযকাবরর ক্তেিে। 

৮ িাস্তিায়ন অগ্রগমত 

 ৪টি কল্পপাল্পনল্পন্টর সফটওয়যার মেল্পেিপল্পিন্ট কা েক্রি চিিান রল্পয়ল্পে। 

 িামক কল্পপাল্পনন্টসমূল্পের ক্রয় কা েক্রি চিিান রল্পয়ল্পে।  

  

৯ 

মসমিনার/কি েশািা/

আল্পয়ামিত  ইল্পেন্ট 

ও প্রমতল্প ামগতা 

 মােেীয় প্রধােমন্ত্রী কতৃযক ০৫ আগস্ট ২০১৮ ক্তি: এোং ০১ েবভম্বর ২০১৮ ক্তি: তাক্তরবখ ক্তভক্তিও কেফাবরক্তিাং এর মাধ্যবম ৪৫ 

থজলার ১৪০০টি ইউক্তেয়বের কাবেক্তক্টক্তভটি উবিাধে করা হবয়বে।  

 িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর তথ্য ও ম াগাল্প াগ প্রযুমি মিষয়ক িাননীয় উপল্পদষ্টা কর্তেক ১১ এমপ্রি ২০১৮ মি: তামরল্পে ০৬ মিিার 

১৬০টি ইউমনয়ল্পনর কাল্পনমিমেটি উল্পবাধন করা েল্পয়ল্পে। 

 িাননীয় প্রমতিন্ত্রী, তথ্য ও ম াগাল্প াগ প্রযুমি মিোগ ০৫ আগস্ট ২০১৭ মি: তামরল্পে মসল্পিল্পট HDPE Duct স্থাপন 

কা েক্রি পমরদশ েন, ০৮ মফব্রুয়ামর ২০১৯ মি: তামরল্পে কক্সিািাল্পর, ১৪ িাচ ে ২০১৯ মি: তামরল্পে রািশােীল্পত, ০৩ এমপ্রি 

২০১৯ মি: তামরল্পে খুিনায় এিং ২০ জুন ২০১৯ মি: তামরল্পে মসল্পিল্পট অনুমিত িতমিমনিয় সোয় সোপমতত্ব কল্পরন।  

 

 

প্রকল্পের চিিান মকছু কা েক্রল্পির মস্থরমচত্র  

১. গত ২০ জুন, ২০১৭ তামরল্পে িাংিাল্পদশ কমিউটার কাউমিল্পির মিিনায়তল্পন ‘তথ্য প্রযুমিল্পত িাংিা োষার ব্যিোরঃ চযাল্পিঞ্জ ও 

করণীয়’ মশল্পরানাল্পি প্রকল্পের উল্পযাল্পগ অনুমিত মসমিনার।  

 
 

২. গত ১৭ মসল্পেম্বর, ২০১৭ তামরল্পে রািশােী প্রল্পকৌশি ও প্রযুমি মিশ্বমিযািল্পয় প্রকল্পের পক্ষ মথল্পক একটি মসমিনার অনুমিত েয়।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



৩. ০১ নল্পেম্বর, ২০১৭ তামরল্পে প্রকল্পের পক্ষ মথল্পক খুিনা মিশ্বমিযািয় একটি মসমিনার অনুমিত েয়।  

 

 

৪. খুিনা প্রল্পকৌশি ও প্রযুমি মিশ্বমিযািল্পয় ০২ নল্পেম্বর, ২০১৭ তামরল্পে প্রকল্পের পক্ষ মথল্পক একটি মসমিনার অনুমিত েয়।  

 

 

 

 

৫. ২০ মসল্পেম্বর, ২০১৭ তামরল্পে প্রকল্পের পক্ষ মথল্পক অনুমিত েয় একটি মসমিনার। ম োল্পন উপমস্থত মেল্পিন মিশ্বমিযািল্পয় মশক্ষক ও 

মশক্ষাথীসে আরও অল্পনল্পক।  

 

 

 



৬. িাংিা মিমশন ট্রািল্পিটর মনল্পয় মেমিটাি ওয়ার্ল্ে, ২০১৭ মত অনুমিত েয় একটি মসমিনার, ম োল্পন মূি আল্পিাচক মেসাল্পি উপমস্থত 

মেল্পিন ে. নীিাদ্রী মশের,  াদিপুর মিশ্বমিযািয়, োরত।  

 

 

 

৭. ‘প্রমতিন্ধী ব্যমিল্পদর িন্য সফটওয়াল্পরর এর রুপল্পরো প্রণয়ল্পনর িন্য ০৮ নল্পেম্বর, ২০১৮ তামরল্পে িনতা টাওয়ার সফটওয়ার 

মটকল্পনািমি পাল্পকের সোকল্পক্ষ অনুমিত েয় মদনব্যাপী কি েশািা। ম োল্পন উপমস্থত মেল্পিন োক, মটমিল্প াগাল্প াগ ও  তথ্য প্রযুমি 

িন্ত্রণািল্পয়র িাননীয় িন্ত্রী িনাি মিাস্তাফা িব্বার, তথ্য ও ম াগাল্প া প্রযুমি মিোল্পগর সমচি িনাি জুল্পয়না আমিি।  

 

 

 

 

৮. এসমে ১৯: ইমন্টল্পগ্রল্পটে সামে েস প্লাটফি ে মনল্পয় ১৫ নল্পেম্বর, ২০১৮ তামরল্পে িনতা টাওয়ার সফটওয়ার মটকল্পনািমি পাল্পকের সোকল্পক্ষ 

অনুমিত েয় মদনব্যাপী কি েশািা।  

 

 


