
ক্রমিক নং মিষয়িস্তু  মিিরণ 

১ প্রকল্পের নাি জাপামনজ আইটি সেক্টল্পরর উপল্প াগী কল্পর আইটি ইমিমনয়ারল্পের েক্ষতা উন্নয়ন প্রকে 

২ সিয়াে অগাস্ট’২০১৭ হল্পত এমপ্রল’২০২১ প যন্ত 

৩ প্রাক্কমলত ব্যয় 

 

 

 

 

 

 

অল্পথ যর উৎে পমরিান  

বিল্পেমিক োহায্য ৩৮৫৭.৬৮                (লক্ষ টাকায়) 

মজওমি ৬১৭.৩৪                   (লক্ষ টাকায়) 

সিাট ৪৪৭৫.০২                 (লক্ষ টাকায়) 

৪ জনিল 
কি যকতযা:      ০১     জন 

কি যচারী:       ০৩    জন 

৫ পটভূমি 

 জুলাই ২০১৫ সত প্রকামিত আইএিএফ এর ওয়ামকযং সপপার (WP/15/181) অনু ায়ী, জাপাল্পনর 

মনজস্ব শ্রিিমি আগািী দুই েিল্পক েঙ্কুমচত হল্পি। জাপাল্পনর মনজস্ব জনিমি ২০১০ োল্পল ৬৩.০ 

মিমলয়ন সথল্পক সনমতিাচক ধারায় ২০৩০ োল্পল ৫৪.৫ মিমলয়ল্পন সনল্পি আেল্পি হল্পি িল্পল ধারণা 

করা হল্পে। জাপামন িাল্পকযল্পটর জন্য কাজ করল্পত পাল্পর এিন েক্ষ আইটি ইমিমনয়ারল্পের চামহো 

মেন মেন বৃমি পাল্পে। িাংলাল্পেল্পি প্রচুর আইমেটি সপিাজীিী রল্পয়ল্পে, প্রমত িের ৩০০০+ আইমেটি 

গ্রাজুল্পয়ট মিমিন্ন মিশ্বমিদ্যালয় সথল্পক পাে করল্পে,  ারা জাপাল্পনর িাজাল্পর েক্ষ আইমেটি জনিল্পলর 

অিাি পূরল্পণর সুল্প াগ গ্রহণ করল্পত পাল্পর। 

 আইমেটি’র সক্ষল্পে জাপান হল্পে যুিরাষ্ট্র এিং ইউল্পরাল্পপর িাজাল্পরর পল্পর মিল্পশ্বর তৃতীয় বৃহত্তি 

িাজার। তথামপ জাপামন িাল্পকযল্পট প্রল্পিল্পির প্রমতিন্ধকতা হল্পে জাপামনজ িাষা, জাপামনজ মিজল্পনে 

কালচার এিং আইমেটি সপিাজীিীল্পের প্রল্পফিনাল োটি যমফল্পকিন।  

 আইমেটি সপিাজীিীল্পের প্রল্পফিনাল োটি যমফল্পকিন (ITEE) ব্যিস্থা িাংলাল্পেল্পি  চালু করার লল্পক্ষে 

জাইকার েহায়তায় "কোপামেটি মিমডং অন আইটিইই ম্যাল্পনজল্পিন্ট প্রকে" (২০১২-২০১৫) 

সিয়াল্পে িাস্তিায়ন করা হয়। ফলস্বরূপ, আইটিইই েফলিাল্পি িাংলাল্পেল্পি চালু করা হল্পলও এটি 

এখল্পনা ব্যাপকিাল্পি পমরমচত নয় এিং পরীক্ষায় পাল্পির হার অতেন্ত কি। এই প্রকে গ্রহল্পণর 

িাধ্যল্পি আইটিইই পরীক্ষার ব্র্যামডং ও প্রল্পিািন কা যক্রি বৃমি করা হল্পি,  াল্পত িাংলাল্পেল্পির েকল 

আইমেটি গ্রাজুল্পয়ট ও সপিাজীিীল্পের আন্তজযামতক িানেল্পে পমরিাপ করােহ পরীক্ষায় পাল্পির হার 

বৃমি করা  ায়,  া প্রতেক্ষ ও পল্পরাক্ষিাল্পি কি যেংস্থান, বিল্পেমিক মুদ্রা ও িাংলাল্পেল্পি মিল্পেিী 

মিমনল্পয়াগ বৃমিল্পত েহায়তা করল্পি। 

 এই প্রকে িাস্তিায়ল্পনর ফল্পল জাপাল্পন িাংলাল্পেিী আইমেটি প্রল্পফিনালল্পের সপ্ররণ কল্পর তাঁল্পের 

কি যেংস্থান সৃমিেহ বিল্পেমিক মুদ্রা অজযল্পনর পথ প্রিস্ত হল্পি। অপরমেল্পক জাপামন আইমেটি 

সকাম্পামনেমূহ িাংলাল্পেল্পির আইমেটি িাল্পকযল্পট তাল্পের মিমনল্পয়াল্পগ আগ্রহী হল্পি। 

৬ লক্ষে ও উল্পেশ্য 

 িাংলাল্পেল্পির আইমেটি সপিাজীিীল্পের ব্র্যাড ইল্পিজ আন্তজযামতক পমরিেল্পল বৃমি করা; 

 জাপামনজ আইমেটি িাল্পকযল্পটর উপল্প াগী কল্পর েক্ষ আইমেটি জনিল বতরী করা; 

 আইমেটি সপিাজীিীল্পের জাপান ও িাংলাল্পেল্পি কি যেংস্থাল্পনর সুল্প াগ সৃমি করা;  

 জাপামন আইমেটি িাল্পকযল্পটর উপল্প াগী কল্পর আইটি ইমিমনয়ারল্পের েক্ষতা উন্নয়ল্পনর জন্য আইমেটি 

ইডামি এর েহল্প ামগতায় একটি সরাল িল্পেল প্রণয়ন করা; 

 মিশ্বমিদ্যালল্পয়র  োেল্পের ITEE পরীক্ষার কামরকুলাি অনু ায়ী প্রমিক্ষণ প্রোল্পনর ব্যিস্থা করা; 

 ITPEC (Information Technology Professionals Examination Council) েেস্য 

সেিগুল্পলার িল্পধ্য ITEE পরীক্ষায় পাল্পের হার েল্পি যাচ্চ করার লল্পক্ষে ITEE পরীক্ষাথীল্পের প্রমিক্ষণ 

প্রোল্পনর িাধ্যল্পি েহায়তা করা; 

 Information Technology Engineers Examination (ITEE) পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়ন 

কমিটির েেস্যল্পের উচ্চ িাল্পনর প্রশ্ন প্রণয়ল্পন েহায়তা প্রোন; 

 ITEE (IT Engineers Examination) েহ আইটি সপিাজীিী ও গ্রাজুল্পয়টল্পের েক্ষতা উন্নয়ল্পন 

েহায়তা প্রকে িাস্তিায়ল্পন মিমেমে’র েক্ষিতা বৃমি করা। 

৭ 
প্রকল্পের উল্পেখ্যল্প াগ্য 

কল্পম্পাল্পনন্ট 

 আইটি গ্রাজুল্পয়ট ও সপিাজীিীল্পের জাপামনজ িাষা, মিজল্পনে কালচার ও আইটি এর উপর ৩ িাে 

সিয়ােী প্রমিক্ষণ প্রোন; 

 মিশ্বমিদ্যালয়েমূল্পহর কমম্পউটার োল্পয়ন্স/আইটি মিষয়ক চতুথ য িল্পষ যর োেল্পের জন্য ১২০ ঘন্টা 

সিয়ােী ITEE পরীক্ষার কামরকুলাি অনু ায়ী প্রমিক্ষণ প্রোন; 

 আইটিইই পরীক্ষার ব্র্যামডং ও প্রল্পিািল্পন সেমিনার/ওয়াকযিপ আল্পয়াজন। 

৮ 
িাস্তিায়ন অগ্রগমত 

(২০১৮-২০১৯ অথ য বছর) 

আমথ যক অগ্রগমত:   ৯২.১৫%। 

িাস্তি অগ্রগমত:     ৯৫ %। 

৯ প্রমিক্ষণ   
স্থানীয়:       ৯০০  জন 

বিল্পেমিক:      ৬ জন 



১০ 

সেমিনার/কি যিালা/আল্পয়া

মজত  ইল্পিন্ট ও 

প্রমতল্প ামগতা 

 ১৬১ জনল্পক জাপামনজ িাষা, মিজল্পনে কালচার ও আইটি এর উপর ৩ িাে সিয়ােী প্রমিক্ষণ 

প্রোন; 

 ITEE পরীক্ষায় পাল্পির হার বৃমির লল্পক্ষে ১৯৪ জন ITEE পরীক্ষাথীল্পক ৫ মেল্পনর মিল্পিষাময়ত 

প্রমিক্ষণ এিং ৩১৩ জন ITEE পরীক্ষাথীল্পক ৮ মেল্পনর মিল্পিষাময়ত প্রমিক্ষণ প্রোন; 

 ITEE পরীক্ষায় পাল্পির হার বৃমির লল্পক্ষে জাপামনজ প্রল্পফের এর েহায়তায় ২৮৪ জন ITEE 

পরীক্ষাথীল্পক ২ মেল্পনর মিল্পিষাময়ত প্রমিক্ষণ প্রোন; 

 ২০০ জন ITEE পরীক্ষাথীল্পক ১ মেল্পনর মিমফং সেিন প্রোন; 

 ITEE পরীক্ষায় উত্তীণ যল্পের BASIS Soft Expo 2019 এ েম্বধ যনা (ITEE Passers’ 

Celebration) প্রোন; 

 ১০০০ জন ITEE পরীক্ষাথীর জন্য ITEE পরীক্ষার ৬টি িল্পেল সটস্ট বুল্পয়ল্পট মিমিন্ন েিয় 

আল্পয়াজন; 

 ITEE পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়নকারীল্পের মনল্পয় কক্সিাজাল্পর ৩ মেনব্যাপী Question Formulation 

Meeting আল্পয়াজন; 

 বুল্পয়ল্পটর মেএেই মিিাল্পগর ৩০ জন মিক্ষকল্পক মনল্পয় ITEE মিষয়ক সিাটিল্পিিনাল সেিন 

আল্পয়াজন; 

 মিমিন্ন মিশ্বমিদ্যালয়, আইটি ইডামি ও েরকারী প্রমতষ্ঠানল্পর ৫০ জনল্পক িাংলাল্পেল্পি ITEE 

মিষয়ক TOT প্রমিক্ষণ এিং ০৬ জনল্পক জাপাল্পন প্রমিক্ষণ প্রোন; 

 ITEE পরীক্ষা েংক্রান্ত ২টি সেমিনার সিমেল্পে, ৮টি সেমিনার সিমেল্পের েেস্য ৮টি সকাম্পানীল্পত ও  

১২টি সেমিনার ১২টি মিশ্বমিদ্যালল্পয় আল্পয়াজন; 

 ৮টি মিশ্বমিদ্যালল্পয় ITEE পরীক্ষার উপর অন-কোম্পাে প্রচারণা/কোল্পম্পইন। 

১১ কি য েংস্থান 

 জাপামনজ িাষা, মিজল্পনে কালচার ও আইটি এর উপর ৩ িাে সিয়ােী প্রমিক্ষণ ১৬১ জনল্পক প্রোন 

করা হয় এিং ১৫৫ জন উি প্রমিক্ষণ েফলিাল্পি েম্পন্ন কল্পরন। এল্পের িল্পধ্য ১১৮ জল্পনর কি য 

েংস্থান জাপাল্পন প্রোন করা হল্পয়ল্পে এিং ৩৭ জল্পনর কি য েংস্থান জাপান-সিইজে িাংলাল্পেিী 

সকাম্পানীল্পত করা হল্পয়ল্পে। েফলিাল্পি প্রমিক্ষণ েিাপ্তকারীল্পের িল্পধ্য কি য েংস্থাল্পনর হার ১০০%। 

 

চলািান ও েিাপ্ত উল্পেখ্যল্প াগ্য কা যক্রল্পির েমি ক্যাপশন সহ: 

 

ITEE Seminar at United International University 

 



 

ITEE Passers’ Celebration @Basis Soft Expo 2019 

 

 

ITEE Passers’ Celebration at BASIS SoftEXPO 2019  

 



 

Celebrating Highest Scorers in ITEE Exam among Asia 

 

 

ITEE Intensive Training Course @BCC 

 



 

ITEE Model Test @BUET 

 

 

Written Test for selection of B-JET Trainee 

 



 

B-JET Certificate Awarding Ceremony-1 

 

 

B-JET Certificate Awarding Ceremony-2 


