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বাাংলাদেশ কম্পিউটার কাউম্পিল 

www.bcc.gov.bd 
বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০১৮-১৯ 

১. পর্ির্ির্ি: 
 

বাাংলাদেশ কম্পিউটার কাউম্পিল (ম্পবম্পিম্পি) িরকার প্রম্পিশ্রুি রূপকল্প ২০২১: ম্পিম্পিটাল বাাংলাদেশ ম্পবম্পির্ মাদে অগ্রেী ভূম্পর্কা 

পালিকারী অন্যির্ প্রম্পিষ্ঠাি। বিিমান সিকাি দদবেি আর্ ি-সামার্িক উন্নয়বন িথ্য ও দ াগাব াগ প্রযুর্িবক িার্িকা ের্ি র্িবসবব গণ্য 

কবি রূপকল্পঃ২০২১ এি িক্ষ্য মাত্রা অিিবন ির্া দদেবক একটি মধ্যম আবয়ি দদদে উন্নীি কিাি িবক্ষ্য কাি কবি  াবে। এ িক্ষ্য 

বাস্তবায়বন সিায়িা কিবি আইর্সটি অবকাঠাবমা উন্নয়ন, ই-গভদি মি, আইর্সটি সক্ষ্মিা উন্নয়ন, আইর্সটি র্েল্প উন্নয়ন, আইর্সটিবি বাাংিা 

ভাষাি উন্নয়ন, ম্পিম্পিটাল বাাংলাদেশ ব্রাম্পডাং এবাং সবব িাপর্ি দদবে উদ্ভাবনী ও স্টার্ িআপ সাংস্কৃর্িি উন্নয়বন র্বর্সর্স কাি কিবে ।  
 

১.১  প্রর্িষ্ঠা: 
 

প্রর্বম র্ভন্ন নাবম প্রর্ির্ষ্ঠি এ প্রর্িষ্ঠানটি র্নম্নর্ির্িি ধাবপ র্ববিিবনি মাধ্যবম র্বর্সর্স র্িবসবব প্রর্ির্ষ্ঠি িয়:  
 

িািীয় কর্িউর্াি কর্মটি: ১৯৮৩ 

িািীয় কর্িউর্াি দবার্ ি: ১৯৮৮ 

বাাংিাবদে কর্িউর্াি কাউর্িি অধ্যাবদে: ১৯৮৯ 

বাাংিাবদে কর্িউর্াি কাউর্িি আইন: ১৯৯০ 
 

িািীয় সাংসবদি ১৯৯০ সাবিি ৯নাং আইন ববি িািীয় কর্িউর্াি দবার্ ি-দক রূপান্তর্িি কবি ‘‘বাাংিাবদে কর্িউর্াি কাউর্িি” নাবম 

একটি সাংর্বর্ধবদ্ধ সাংস্থা র্িবসবব প্রর্িষ্ঠা কিা িয়  া িাষ্ট্রপর্িি সর্িবািবয়ি অধীন পর্িিার্িি িবি র্াবক। ১৯৯১ সাবি বাাংিাবদে 

কর্িউর্াি কাউর্িিবক িৎকািীন র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি মন্ত্রণািয় (পিবিীকাবি র্বজ্ঞান এবাং িথ্য ও দ াগাব াগ প্রযুর্ি মন্ত্রণািয়)-এি 

অধীন ন্যস্ত কিা িয়। র্বগি র্র্বসম্বি ২০১১ িবি র্বর্সর্স নবসৃষ্ট িথ্য ও দ াগাব াগ প্রযুর্ি র্বভবগি প্রোসর্নক র্নয়ন্ত্রবণ পর্িিার্িি িবে। 

 

১.২ রূপকল্প (Vision): িথ্য ও দ াগাব াগ প্রযুর্িি বহুমুিী ব্যবিাি র্নর্িি কিাি মাধ্যবম জ্ঞানর্ভর্িক সমাি প্রর্িষ্ঠায় সিায়িা প্রদান। 

 

১.৩ অর্ভিক্ষ্য (Mission): স্বেিা. র্নিপিা এবাং দক্ষ্িাি সাবর্ সিকার্ি দসবা উন্নয়ন ও প্রদাবন িথ্য ও দ াগাব াগ প্রযুর্িি গববষণা 

ও উন্নয়বনি মাধ্যবম দদবেি র্র্র্ির্াইবিেন এবাং আইটি র্েবল্পি িপ্তার্ন ও কম িসাংস্থাবন িািীয় িক্ষ্য অিিবন কা িক্রম বাস্তবায়ন। 

 
 

১.৪ কা িাবর্ি 
 

▪ িথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুম্পি ম্পবষয়ক কাম্পরগম্পর জ্ঞাি ও েক্ষিার িািীয় আধার ম্পিদিদব োম্পয়ত্ব পালি এবাং িরকাম্পর, যবিরকাম্পর 

প মাদয় পরার্শ ম ও কাম্পরগম্পর যিবা প্রোি; 

▪ ন্যাশিাল এন্টারপ্রাইি আম্পকমদটকচার ও ইন্টার-অপাদরম্পবম্পলটি যের্ওয়াকম উন্নয়ি ও বাস্তবায়ি এবাং িথ্য প্রযুম্পি িাংক্রান্ত র্াি ও 

যেম্পিফদকশিি ম্পিধ মারে; 

▪ িফটওয়যার যটম্পটাং এবাং িাটি মম্পফদকশাি;  

▪ যিটা যিন্টার, পাবম্পলক ম্পিএ, যিটওয়াকম অপাদরশি যিন্টার, ম্পিম্পকউম্পরটি অপাদরশি যিন্টার পম্পরচালিা এবাং ই-যিবা প্রোদি 

িাইবার ম্পিম্পকউম্পরটি ম্পিম্পিিকরদে িিায়িা প্রোি এবাং ম্পিম্পিটাল ফদরিম্পিক কা মক্রর্ পম্পরচালিা;  

▪ িথ্য প্রযুম্পির ব্যবিাম্পরক কাঠাদর্া উন্নয়ি এবাং আইটি, আইটিইএি ম্পশল্প ম্পবকাদশ প্রদয়ািিীয় উদযাগ গ্রিে ; 

▪ িথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুম্পি ম্পশক্ষা, প্রম্পশক্ষে ও েক্ষিার র্াি উন্নয়ি ও ম্পিম্পিি করা, িব্য স্নািকদের ম্পিল গ্যাপ পূরদের 

প্রদয়ািিীয় ব্যবস্থা করা এবাং িথ্য প্রযুম্পির যক্ষদে প্রম্পিদ াম্পগিায় বাাংলাদেশী িাগম্পরকগেদক উপদ াগী কদর গদে যিালা; 

▪ িথ্য প্রযুম্পিদি আন্তিমাম্পিক র্াদির র্ািব-িিে উন্নয়ি ও েক্ষিা বৃম্পির িন্য িািীয় প মাদয় আইম্পিটি ম্পশক্ষা ও গদবষো 

ম্পবষয়ক একাদির্ী স্থাপি ও পম্পরচালিা; 

▪ িথ্য প্রযুম্পির যক্ষদে িািীয় যকৌশল ও িীম্পি ম্পিধ মারে ও িা বাস্তবায়দি িরকারদক িিায়িা করা; 

▪ িথ্য প্রযুম্পির যক্ষদে িািীয় লক্ষয অিমদির স্বাদথ ম িাংম্পিষ্ট িকল িরকাম্পর ও যবিরকাম্পর এবাং যেশীয় ও ম্পবদেশী প্রম্পিষ্ঠাদির 

িাদথ য াগাদ াগ স্থাপি, িিদ াম্পগিা ও প্রদয়ািদি িরকাদরর পূব মানুদর্ােিক্রদর্ চুম্পি িিােি। 

 

১.৫ র্বর্সর্স’ি প্রোসর্নক কাঠাবমা: 
       

র্বর্সর্স’ি পর্িিািনা পর্িষদ ‘কাউর্িি’ নাবম অর্ভর্িি। এি গঠণ র্নম্নরূপ: 

(ক) দিয়ািম্যান 

(ি) ভাইস-দিয়ািম্যান 

(গ) র্নব িািী পর্িিািক 

(ঘ) অন্যান্য িেস্য (অন্যযি আট এবাং অিম্পধক েশ িি)। 

 



2 

 

১.৬ িনবি (অনুবমার্দি ও কম িিি) 
 

 

র্বর্সর্স’ি বিিমাবন অনুবমার্দি পবদি সাংখ্যা ১০১ (একে এক)। সাম্প্রর্িক কাবি নতুন সৃিনকৃি ১৬৪ (একে দিৌষর্ি) টি পদ সি 

বিিমাবন দমার্ পদ সাংখ্যা ২৬৫ (দুইে পয়ষর্ি) টি । বিিমাবন র্বর্সর্স’দি কম িিি িনববিি সাংখ্যা ৮৪+১ [নতুন কাঠাবমা]=৮৫ (পাঁিার্ে) 

িন। 
 

অনুবমার্দি িনবি কম িিি িনবি শূন্যপদের ম্পববরে িব মদর্াট 

 

১ম 

দের্ণ 

২য় 

দের্ণ 

৩য় 

দের্ণ 

৪থ ম 

দের্ণ 

১ম 

দের্ণ 

২য় 

দের্ণ 

৩য় 

দের্ণ 

৪থ ম 

দের্ণ 

১ম 

দের্ণ 

২য় 

দের্ণ 

৩য় 

দের্ণ 

৪থ ম 

দের্ণ 

অনুবমার্দি কম িিি শূন্য 

৪৮ ০১ ২৯ ২৩ ৪১ ০০ ২৫ ১৯ ৮ ১ ৪ ৪ ১০১ ৮৫ ১৭ 

 

১.৭ ২০১৮-২০১৯ অর্ ি বেবি বাবির্ বিাদ্দ ও ব্যয় (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন) 
  

র্ববিণ  

 

২০১৮-২০১৯ অর্ ি বেবি 

বিাদ্দ  (দকাটি র্াকায়) 

২০১৮-২০১৯ অর্ ি বেবি ব্যয় 

(দকাটি র্াকায়) 

ব্যবয়ি িাি 

(দকাটি র্াকায়) 

অনুন্নয়ন ১৭৩.৬০ ১১০.৯৩৩ ৬৩.৯০% 

উন্নয়ন ১০৮৮.৩৭ ৭৬৭.৯৯৮৮ ৭০.৫৬% 

 

১.৮ বার্ষ িক কম িসিাদন চুর্ি ২০১৮-২০১৯ 
 

১১.০৬.২০১৮ িাম্পরদে বাাংলাদেশ কম্পিউটার কাউম্পিল ও িথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুম্পি ম্পবভাগ এর র্দে ২০১৮-১৯ অথ মবছদরর বাম্পষ মক 

কর্ মিিােি চুম্পি স্বাক্ষম্পরি িয়। ম্পবম্পিম্পি’র বাম্পষ মক কর্ মিিােি চুম্পির ০৫টি যকৌশলগি উদেশ্য ম্পিম্পিটাল বাাংলাদেশ ম্পবর্নম িাবণি প্রধাি 

৪ টি স্তম্ভ (কাদিম্পিম্পভটি,ম্পিম্পিটাল িরকার ব্যবস্থা, র্ািব িিে উন্নয়ি, আইটি ম্পশল্প উন্নয়ি)এর উপর ম্পভম্পি কদর ২৫টি কা মক্রর্  ও ২৮টি 

কর্ মিিােি সূচদকর ম্পবপরীদি লক্ষযর্াো ম্পিধ মারি ও বাস্তবায়ি করা িয়। র্ম্পিপম্পরষে ম্পবভাগ কর্তমক ম্পিধ মাম্পরি আবম্পশ্যক যকৌশলগি 

উদেশ্য বাস্তবায়দির িন্য ১৬টি কা মক্রর্ অম্পিমি িয়। যকৌশলগি উদেশ্যিমূি ম্পিম্নরূপ: 

 
 

 

ক্র: িাং: যকৌশলগি উদেশ্য গৃিীি কা মক্রর্ 

১ ম্পিম্পিটাল অবকাঠাদর্া স্থাপি/উন্নয়ি ৬টি 

২ ই-গভি মদর্ন্ট বাস্তবায়ি ১০টি 

৩ িথ্য প্রযুম্পি ম্পভম্পিক ম্পশদল্পর প্রিাদর েক্ষ র্ািব িিে উন্নয়ি ৫টি 

৪ গদবষো ও উন্নয়ি ২টি 

৫ িথ্য প্রযুম্পি যপশািীবীদের Skill Standard ম্পিধ মারে  ২টি 

 

২০১৮-২০১৯ অর্ িবেবি উদেখ্যদ াগ্য অিমি  
 

ক্রম্পর্ক 

িাং 

কা মক্রর্ লক্ষযর্াো প্রকৃি অিমি র্ন্তব্য 

১ িািীয় যিটওয়াকম অপাদরশি যিন্টার িদি  িরকাম্পর 

দপ্তবি  স্থাম্পপি যিটওয়াকম র্ম্পিটম্পরাং ও  রক্ষোদবক্ষে  

১৩০০০ টি  

দপ্তি 

১৩০৮১ টি 

দপ্তি 

ইিদফা িরকার-২ প্রকবল্পি র্ােদর্ 

িাংদ াগকৃি যিলা প মাদয় ৫৫টি ও 

উপদিলা প মাদয় ৩০টি িরকাম্পর 

অম্পফি ম্পবম্পিম্পিদি স্থাম্পপি  NOC এর 

আওিায় র্ম্পিটম্পরাং ও রক্ষোদবক্ষে 

করা িদে। 

২ Video Conference System এর র্ােদর্ ম্পবম্পিম্পি 

িদি যকম্পিয়ভাদব Multi Conference পম্পরচালিা  

২০০ টি ৩৪৪ টি র্ািিীয় প্রধাির্িীর িাদথ িরকাম্পর 

ম্পবম্পভন্ন কা মালদয়র ম্পভম্পিও 

কিফাদরম্পিাং এ কাম্পরগম্পর িিায়িা 

প্রোি  

৩ ইউম্পিয়ি প মাদয় কাদিম্পিম্পভটি প্রোদির লদক্ষয 

অপটিকযাল ফাইবার কযাবদলর র্ােদর্ িাংদ াগ স্থাপি 

১১০০ টি 

ইউর্নয়ন 

১৪৮৩ টি 

ইউর্নয়ন 

 

৪ আইম্পিটি টাওয়াদর Visitor এর িন্য অিলাইি পাশ 

ম্পিদটর্ চালুকরে  

৩০.০৪.২০১

৯ 

২৭.১২.১৮  

৫ National Enterprise Architecture (NEA) এর 

যিবা িম্প্রিারে 

৪টি িতুি 

যিবা 

চালুকরে 

৪টি িতুি 

যিবা 

চালুকরে 

ক) iOS এর িন্য ব্লকদচইি 

validation APP তিরী; 

ে) BOESLএর িন্য HRM 
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ক্রম্পর্ক 

িাং 

কা মক্রর্ লক্ষযর্াো প্রকৃি অিমি র্ন্তব্য 

িফটওয়যার তিরী; 

গ) িন্ম মৃতুয ম্পিবন্ধি ম্পিদটর্টি  NEA 

িাম্পভমি বাদির িাদথ িাংযুি; 

ঘ) e-Recruitment System ও 

BKIICT TMS ম্পিদটদর্র িাদথ ব্লক 

যচইি ইম্পন্টদগ্রশি; 

৬ িরকাম্পর ই-যর্ইল যিবা - নুিি ই-যর্ইল ID তিরীকরে ৩০০০ টি ১০৬৪৪ টি   

৭ যিটা যিন্টাদরর ক্লাউি এিভায়রিদর্দন্ট যিবা প্রোি ৬০ টি 

প্রর্িষ্ঠান 

৭৮ টি 

প্রর্িষ্ঠান 

 

৮ িফটওয়যার যকায়াম্পলটি পরীক্ষা এবাং িাটিম্পফদকশি 

যিন্টার শীষ মক প্রকদল্পর আওিায় িরকাম্পর প মাদয় 

উন্নয়িকৃি িফটওয়যার িমূদির র্াি পরীক্ষা 

৫ টি 

িফটওয়যার 

১৯ টি 

িফটওয়যার 

 

৯ িথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুম্পি ম্পবষদয় িরকাম্পর প মাদয় 

পরার্শ ম যিবা 

৯০ টি দপ্তি ১১০ টি 

দপ্তি 

 

১০ িথ্য প্রযুম্পির র্ােদর্ ম্পিউদরা যিদভলপদর্ন্ট ম্পিিঅি মার 

(NDD) িি িব ধরদের প্রম্পিবন্ধী ব্যম্পির ক্ষর্িায়ি 

শীষ মক প্রকদল্পর আওিায় প্রম্পিবন্ধী ব্যম্পিদের প্রম্পশক্ষে 

২০৩০ িন ৯০১  িন  

১১ প্রম্পিবন্ধী ব্যম্পির কর্ মিাংস্থাদি চাকুরী যর্লা আদয়ািি। ১ টি ১ টি  

১২ আইম্পিটি ম্পবষয়ক প্রম্পশক্ষে ৩২৭০ িন ৭০১১ িন  

১৩ iDEA: Innovation Design and 

Entrepreneurship Academy (উদ্ভাবি পম্পরকণ্পিা 

এবাং উদযািা উন্নয়ি একাদির্ী) শীষ মক প্রকদল্পর 

র্াের্ STARTUP/IDEA/PROJECT   যক 

অথ মায়ি ও কাম্পরগম্পর িিায়িা প্রোি এবাং Mentoring  

৮০ টি  

Startup 

৮০ টি  

Startup 

 

১৪ Skill Standard ম্পিধ মারদের িন্য ITEE পরীক্ষা গ্রিে ৯০০ িন ৯৩৮ িন  

 

১.৯ িািীয় শুদ্ধািাি দকৌেি বাস্তবায়বন ২০১৮-২০১৯ সাবিি কম িপর্িকল্পনা 
 

িািীয় শুিাচার যকৌশল কর্ মপম্পরকল্পিা ও অগ্রগম্পি পম্পরবীক্ষে কাঠার্া ২০১৮-২০১৯ প্রেয়ি করা িদয়দছ এবাং যিই অনু ায়ী বাস্তবায়ি 

করা িদয়দছ। শুিাচার যকৌশল বাস্তবায়দি তিম্পিকিা কম্পর্টির িভা  থা ির্দয় অনুম্পষ্ঠি িদয়দছ এবাং উির্ চচ মার িাম্পলকা প্রেয়ি কদর 

র্ম্পিপম্পরষে ম্পবভাদগ  থা ির্দয় যপ্ররে করা িদয়দছ। শুিাচার যকৌশল িাংক্রান্ত ম্পবষদয় িদচিিিা বৃম্পির লদক্ষয ম্পবম্পিম্পি ও আওিাধীি ৬টি 

আঞ্চম্পলক কা মালদয় কর্ মকিমা/কর্ মচারীদক প্রম্পশক্ষে প্রোি করা িদয়দছ। শুিাচার যকৌশল িাংক্রান্ত ম্পবষদয় ম্পবম্পিম্পি'র ওদয়বিাইট িব মো 

িালিাগাে রাো িদয়দছ। এছাো শুিাচার যকৌশল িাংক্রান্ত ম্পবষদয় িকদলর আগ্রি বৃম্পির লদক্ষয িািীয় শুিাচার পুরষ্কার িীম্পির্ালা-২০১৭ 

অনুিরে পূব মক ম্পবম্পিম্পি'র কর্ মকিমা/কর্ মচারীদের শুিাচার পুরষ্কার প্রোি করা িদয়দছ।  
  

     

 ২.  প্রকল্প সাংক্রান্ত িথ্যঃ  

 

 র্বর্সর্স’দি বিিমাবন র্নম্নর্ির্িি ১৪ (দিৌদ্দ) টি প্রকল্প িিমান িবয়বেঃ  
 

১. যফার টিয়ার িািীয় যিটা যিন্টার স্থাপি (Establishment of IV Tier National Data Center) প্রকল্প; 

২. যলভাদরম্পিাং আইম্পিটি ফর যগ্রাথ, এর্প্লয়দর্ন্ট এড গভদি মি (Leveraging Information and Communications 

Technologies (ICT) for Growth, Employment and Governance) প্রকল্প; 

৩. ন্যােনাি আইর্সটি ইনফ্রা দনর্ওয়াকি ফি বাাংিাবদে গভন িবমন্ট দফি ৩ (ইনবফাসিকাি) প্রকল্প; 

৪. ম্পিম্পিটাল বাাংলাদেদশর িন্য ই-গভি মদর্ন্ট র্াটার প্লাি প্রেয়ি (Formation of the e-Government Master Plan for 

Digital Bangladesh) প্রকল্প; 

৫. বাাংিাবদে ই-গভন িবমন্ট ইআির্প প্রকল্প;  

৬. উদ্ভাবি ও উদযািা উন্নয়ি একাদির্ী প্রম্পিষ্ঠাকরে প্রকল্প (Innovation Design and Entrepreneurship Academy-

iDEA) প্রকল্প; 

৭. গদবষো ও উন্নয়দির র্ােদর্ এ িথ্য প্রযুম্পিদি বাাংলা ভাষা িমৃিকরে প্রকল্প; 

৮. সফ্টওয়যাি দকায়ার্িটি পিীক্ষ্া ও সাটি ির্ফবকেন দসন্টাি প্রর্িষ্ঠাকিণ প্রকল্প; 

৯. “ম্পিম্পিটাল আইল্যাড র্দিশোলী” প্রকল্প; 

১০. “িথ্য প্রযুর্িি মাধ্যবম র্নউবিা দর্বভািপবমন্টাি র্র্িঅর্ িািসি সব ধিবণি প্রর্িবন্ধী ব্যর্িি ক্ষ্মিায়ন” প্রকল্প; 
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১১. র্র্র্ির্াি র্সবির্ র্সটি প্রকল্প; 

১২. িাপাম্পিি আইটি যিিদরর উপদ াগী কদর আইটি ইম্পিম্পিয়ারদের েক্ষিা উন্নয়ি প্রকল্প; 

১৩. বাাংলাদেশ িরকাদরর িন্য ম্পিরাপে ই-যর্ইল ও ম্পিম্পিটাল ম্পলটাদরিী যিন্টার স্থাপি প্রকল্প; 

১৪.  দূগ মর্ এলাকায় িথ্য প্রযুম্পি যিটওয়াকম স্থাপি (কাদিদিি বাাংলাদেশ) প্রকল্প। 

 
২.১ প্রকবল্পি সাংর্ক্ষ্প্ত র্ববিণঃ 
 

  ২.১.১ "দলভাদরম্পিাং আইম্পিটি ফর যগ্রাথ, এর্প্লয়দর্ন্ট এড গভদি মি (Leveraging Information and Communications 

Technologies (ICT) for Growth, Employment and Governance)” প্রকল্প 
 

প্রকদল্পর যর্য়াে: যফব্রুয়াম্পর ২০১৩ - জুি ২০১৯  

প্রকদল্পর প্রাক্কম্পলি ব্যয়: 

অদথ মর উৎি পম্পরর্াি 

ম্পিওম্পব     ২৩.৪৩ (দকাটি টাকা) 

তবদেম্পশক িািায্য (ম্পবশ্বব্যাাংক FY)    ৭৭৫.৩২  (দকাটি টাকা) 

যর্াট   ৭৯৮.৭৫ (দকাটি টাকা) 

  

 ক. লক্ষয ও উদেশ্য: 
 

▪ আইটি /আইটিইএস দসক্টবিি িন্য ৩০,০০০ দক্ষ্ িনবি তির্ি; 

▪ িািীয় দর্র্া দসন্টাবিি সক্ষ্মিা বৃর্দ্ধ কিা;  

▪ িাইবার ইিম্পিদিন্ট যরিপি টির্ (িাট ম) গঠি করা; 

▪ বাাংিাবদে ন্যােনাি র্র্র্ির্াি আর্কিবর্কিাি (BNDA) বাস্তবায়ন কিা; 

▪ সিকার্ি কম িকিিাবদি আইর্সটি ব্যবস্থাপনা সাংক্রান্ত প্রর্েক্ষ্ণ প্রদান কিা; 

▪ সাইবাি অপিাধ দমন টিম গঠন কিা; 

▪ আইর্সটি র্নভিি ব্যবসা সম্প্রসািবণ প্রবয়ািনীয় সুব াগ সৃর্ষ্ট;   

 

ি. বাস্তবায়ি অগ্রগম্পি 
 

▪ ১৫১২ িবনি প্রর্েক্ষ্ণ সিন্ন িবয়বে এবাং ৪৬৪৩ িনবক িাকর্ি প্রদান কিা িবয়বে। 

▪ ১৬৮ িন মধ্যমস্তবিি কম িকিিাবক প্রর্েক্ষ্ণ প্রদান কিা িবয়বে। 

▪ ৪৭ িন র্সএক্সও দিবভবিি কম িকিিাি প্রর্েক্ষ্ণ প্রদান কিা িবয়বে। 

▪ CEO Outreach -এি আওিায় র্ববদেী দকািার্ন সমূবিি অফবসাি দর্ভবিপবমন্ট দসন্টাি স্থাপন, দ ৌর্ উবযাবগ ব্যবসায় স্থাপন বা 

তববদর্েক র্বর্নবয়াগ  আনয়বনি িবক্ষ্য র্বর্ভন্ন প্রকাি Marketing & Communication কা িক্রম বাস্তবায়ন কিা িবয়বে।  

▪ বাাংিাবদবেি র্বর্ভন্ন র্বভাগী ় েিবি ৩টি িাকর্ি দমিা ও ৬টি কযার্ি া়ি কযাি আব ়ািন কিা িব ়বে। 

▪ র্ার্া দসন্টাবিি প্রবয়ািনীয় সম্প্রসািণ কাি কিা িবয়বে। 

▪ দর্বকাবিেন এবাং দিনাবির্বিি কাি কিা িবয়বে। 

▪ র্ার্া দসন্টাবিি র্নিবর্েন্ন িক্ষ্ণাববক্ষ্ণ দসবা প্রদান কিা িবয়বে। 

▪ Cloud Computing Platform এি স্থাপন কাি সিন্ন িবয়বে।  

▪ Hyper Converged Infrastructure ও Anti-DDoS এি স্থাপন কাি সিন্ন িবয়বে। 

▪ Mainstreaming of National Data Center এি কাি সিন্ন িবয়বে। 

▪ বাাংিাবদে ন্যােনাি র্র্র্ির্াি আর্কিবর্কিাি (BNDA) বাস্তবায়ন কিা িবয়বে। 

▪ সাইবাি অপিাধ দমন টিম গঠন কিা িবয়বে।  

▪ বাাংিাবদে ই-গভ সার্ ি এি ইর্িবর্ন্ট দিসপি সক্ষ্মিা বৃর্দ্ধকিণ কিা িবয়বে। 

▪ বাাংিাবদে সিকাবিি িন্য সাইবাি র্নিাপিা র্বষয়ক দকৌেি প্রণয়ন এবাং মূল্যায়ন কিা িবয়বে। 

▪ র্ক্রটিকযাি  অবকাঠাবমাগুবিাবি  সাইবাি দসিি স্থাপন কিা িবয়বে। 

▪ Establishment of Cyber Defense Training Center at BCC (সাইবাি দিঞ্জ) স্থাপন কিা িবয়বে; 

▪ আম্পথ মক অগ্রগম্পি: ৮৮.৬৩% এবাং  বাস্তব অগ্রগম্পি: ১০০%। 

 

  ২.১.২  যফার টিয়ার িািীয় যিটা যিন্টার স্থাপি (Establishment of IV Tier National Data Center) প্রকল্প:  
 

প্রকদল্পর যর্য়াে: জুলাই ২০১৫ - জুি ২০২০ 

প্রকদল্পর প্রাক্কম্পলি ব্যয়: 

অদথ মর উৎি পম্পরর্াি  

ম্পিওম্পব ৪০০১৯.৭০ (লক্ষ টাকায়) 

তবদেম্পশক িািায্য (চায়িা এম্পির্ ব্যাাংক) ১১৯৯৩৫.৯৭ (লক্ষ টাকায়) 

যর্াট 159955.67  (লক্ষ টাকায়) 
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ক. লক্ষয ও উদেশ্য: 
 

▪ যেদশ একটি ির্ম্পিি ও উন্নি িথ্য িমৃি ম্পবশ্বর্াদির যিটা যিন্টার গদে যিালা  ার িাউি টাইর্ িদব শূদের যকাঠায় ; 

▪ ম্পিম্পিটাল কদন্টন্ট িাংরক্ষদের িক্ষর্িা বৃম্পি এবাং িাইবার ম্পিরাপিা ম্পিম্পিি করা; 

▪ ম্পবম্পভন্ন িাংস্থার র্দে পারেম্পরক িথ্য আোি প্রোদির র্ােদর্ িিদিবা উন্নি করা ; 

▪ ই-যিবা প্রোি ও ম্পিম্পিটাল বাাংলাদেশ ম্পবম্পির্ মাদে িিায়িা প্রোি ইিযাম্পে; 

▪  িপাম্পি আর্োম্পি ও স্থাপি; 

▪ যিটা যিন্টার পম্পরচালিা িাংক্রান্ত প্রম্পশক্ষে; 

▪ িকল কিদিন্ট ইিটদলশি, ইর্ম্পপ্লদর্দন্টশি ও অপাদরশি। 

 

ি. বাস্তবায়ি অগ্রগম্পি     
 

▪  অবকাঠাদর্া ম্পির্ মাে : ১০০% (ির্াপ্ত);  

▪   িপাম্পি আর্োম্পি :  ১০০% (ির্াপ্ত);  

▪  প্রম্পশক্ষে ও ম্পশক্ষা : ১০০% (ির্াপ্ত) ; 

▪  ইিটদলশি, ইর্ম্পপ্লদর্দন্টশি ও অপাদরশি : ১০০% (ির্াপ্ত);   

▪ ক্রর্পুম্পিি আম্পথ মক অগ্রগম্পি: ৯৬.৫২%; 

▪ ক্রর্পুম্পিি বাস্তব অগ্রগম্পি: ৯৯.৫০%। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪  

 

 

 

 

▪ উদেখ্য য , যুিরাষ্ট্র ম্পভম্পিক আপটাইর্ ইিটিটিউট যথদক টিয়ার যফার যগাল্ড ফল্ট টলাদরন্ট িাটি মম্পফদকশি অিমদির র্ােদর্ এই 

প্রকদল্পর িফল ির্াম্পপ্ত িদব। আপটাইর্ ইিটিটিউট ম্পিিটি ধাদপ  থা- Design Documents, Constructed Facility 

এবাং Operational Sustainability এর উপর IV Tier িাটি মম্পফদকট প্রোি কদর।  

 

২.১.৩  “ন্যােনাি আইর্সটি ইনফ্রা দনর্ওয়াকি ফি বাাংিাবদে গভন িবমন্ট দফি-৩ (ইনবফাসিকাি)”  প্রকল্প 
 

প্রকদল্পর যর্য়াে: িানুয়াম্পর ২০১৭ - জুি ২০২০   
 

প্রকদল্পর প্রাক্কম্পলি ব্যয়: 
 

অদথ মর উৎি পম্পরর্াি  

ম্পিওম্পব ৮১২০৬.৭৬ (লক্ষ টাকায়) 

তবদেম্পশক িািায্য  ১২২৭৪১.৪৯  (লক্ষ টাকায়) 

যর্াট ২০৩৯৪৮.২৫ (লক্ষ টাকায়) 

 

ক. লক্ষয ও উদেশ্য: 
 

 

▪ ২৬০০ ইউম্পিয়দি অপটিকযাল ফাইবার কযাবদলর র্ােদর্ ব্রিব্যাড ইন্টারদিট িাংদ াগ স্থাপি; 

▪ ৬৩ টি যিলা ও ৪৮৮ টি উপদিলার র্দে Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) যিটওয়াকম স্থাপি;  

▪ ১০০০টি পুম্পলশ অম্পফদি Virtual Private Network (VPN) িাংদ াগ প্রোি; 

▪ ম্পবযর্াি ব্যাকদবাি যিটওয়াকম এর ক্ষর্িা বৃম্পি; 

▪ যিটওয়াকম িোরম্পক এবাং ব্যবস্থাপিার িন্য Network Monitoring System (NMS) প্রম্পিষ্ঠা; 

▪ আউটদিাম্পি মাং এর র্ােদর্ ম্পবপুল িাংখ্যক িরুে িিদগাষ্ঠীর িন্য কর্ মিাংস্থাদির সুদ াগ সৃম্পষ্ট। 

যফার টিয়ার িািীয় যিটা যিন্টার ম্পির্ মাে প্রকদল্পর বিমর্াি  র্বগি ০৫ র্াচ ম, ২০১৯ র্রঃ িার্িবি Uptime Institute কর্তিক যফার 

টিয়ার িািীয় যিটা যিন্টািবক ম্পিিীয় িাটি মম্পফদকট প্রদান 
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ি. বাস্তবায়ি অগ্রগম্পি: 

 

▪ ৭৭৭০ ম্পক.ম্পর্. অপটিকযাল ফাইবার কযাবল স্থাপি িিন্ন িদয়দছ; 

▪ ৬৩৬টি ইউম্পিয়দি যিটওয়াকম  িপাম্পি স্থাপি িিন্ন িদয়দছ;  

▪ ১৪৮৩ টি ইউম্পিয়ি যিটওয়াকম র্ম্পিটম্পরাং ম্পিদটদর্ িাংদ াগ করা িদয়দছ; 

▪ ইদিার্দে ২৬০০ ইউম্পিয়ি এি মবধ্য ২,০০৪ টি ইউম্পিয়দি WiFi Router স্থাপি করা িদয়দছ;   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ ৯৯৬টি পুম্পলশ অম্পফদি VPN কাদিম্পিম্পভটি িিন্ন িদয়দছ; 

▪ ক্রর্পুম্পিি আম্পথ মক অগ্রগম্পি প্রায় ৯৫.৪২% এবাং ক্রর্পুম্পিি বাস্তব অগ্রগম্পি ৯৬%। 

 
২.১.৪  “ম্পিম্পিটাল বাাংলাদেদশর িন্য ই-গভি মদর্ন্ট র্াটার প্লাি প্রেয়ি (Formation of the e-Government Master Plan for 

Digital Bangladesh)” cÖKí:  
 

প্রকদল্পর যর্য়াে: যফব্রুয়ারী ২০১৬ - র্র্বসম্বি ২০১৯  

প্রকদল্পর প্রাক্কম্পলি ব্যয়: 

 
 

 

 

 

 

 

ক. লক্ষয ও উদেশ্য: 

 

▪ ই-গভে মদর্ন্ট র্াটার প্লযাি প্রেয়দির র্ােদর্ ম্পিম্পিটাল বাাংলাদেদশর  ম্পভশি:২০২১ বাস্তবায়দি িরকারদক িিদ াম্পগিা করা;  

▪ েম্পক্ষে যকাম্পরয়া িরকাদরর ই-গভে মদর্ন্ট বাস্তবায়ি অম্পভজ্ঞিা যশয়াম্পরাং এর র্ােদর্ ম্পিম্পিটাল বাাংলাদেশ বাস্তবায়দি েক্ষিা বৃম্পি 

করা; 

▪ বাাংলাদেদশ ই-গভে মদর্ন্ট র্াটার প্লাি বাস্তবায়দির অাংশ ম্পিদিদব একটি পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ি; 

▪ ৫২ র্িোলয়/ম্পবভাগ, ৬৮টি অম্পধেপ্তর/িাংস্থা-যক বাাংলাদেশ ন্যাশিাল এন্টারপ্রাইি আম্পকমদটকচার যের্ওয়াকম এর আওিায় আিার 

িন্য আইম্পিটি যরাি ম্যাপ প্রেয়ি; 

▪ প্রম্পশক্ষে/িক্ষর্িা উন্নয়ি;  

▪ প্রকদল্পর আওিায় PIU (Porject Implementation Unit) এর িন্য িিবল ম্পিদয়াগ, র্াইদক্রাবাি এবাং   

▪ ইকুইপদর্ন্ট িাংগ্রি; 
  

ি. বাস্তবায়ি অগ্রগম্পি  

▪ ম্পিম্পিটাল বাাংলাদেদশর িন্য ই-গভে মদর্ন্ট র্াটার প্লযাি প্রম্পিদবেি প্রেয়ি করা িদয়দছ;  

▪ পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়যির অাংশ ম্পিদিদব ইদিার্দে িফটওয়যার যিদভলপদর্ন্ট এর কাি যশষ িদয়দছ  া গি ২০-২৪ িানুয়াম্পর 

২০১৯ ির্দয় যকাম্পরয়াি যভডর প্রম্পিষ্ঠাি কর্তমক যপৌরিভা প্রম্পিম্পিম্পধদের িমু্মদে উপস্থাপি করা িদয়দছ।  

▪ গি ২৭/০২/২০১৯ ম্পরিঃ িাম্পরদে ম্পবম্পিম্পি কিফাদরি রুদর্ যপৌরিভা প্রম্পিম্পিম্পধগেদক ম্পিদয় ‘ম্পিম্পিটাল ম্পর্উম্পিম্পিপাম্পলটি িাম্পভ মদিি 

ম্পিদটর্’ এর ইউিার প্রম্পশক্ষে কর্ মশালা অনুম্পষ্ঠি িয়। গি ৩-৫ র্াচ ম ২০১৯ ফম্পরেপুর যপৌরিভায় ফম্পরেপুর, যগাপালগি, 

ম্পিিাইেি ও টুম্পিপাো যপৌরিভার ব্যবিারকারীদের প্রম্পশক্ষে প্রোি করা িদয়দছ;  

▪ যর্াট ১৭ িি কর্ মকিমাদক েম্পক্ষে যকাম্পরয়ায় প্রম্পশক্ষে প্রোি করা িদয়দছ। ২০১৮-১৯ অথ মবছদর ০৫ (পাঁচ) টি কর্ মশালার আদয়ািি 

করা িদয়দছ য োদি প্রায় ৩০০ িি অাংশগ্রিেকারী ম্পছদলি; 

▪ ক্রর্পুম্পিি আম্পথ মক অগ্রগম্পি প্রায় ৭২.৫৭% এবাং ক্রর্পুম্পিি বাস্তব অগ্রগম্পি ৮৫%। 

 

অদথ মর উৎি পম্পরর্াি  

ম্পিওম্পব ৩৫৭.১৭ (লক্ষ টাকায়) 

প্রকল্প িািায্য ২৫০০.০০ (লক্ষ টাকায়) 

যর্াট  ২৮৫৭.১৭ (লক্ষ টাকায়) 
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২.১.৫ “বাাংিাবদে ই-গভন িবমন্ট ইআির্প” প্রকল্প:  
 

প্রকদল্পর যর্য়াে: জুলাই ২০১৬-জুি ২০২০  

প্রকদল্পর প্রাক্কম্পলি ব্যয়: 
 

 

 

 

 

 

ক. লক্ষয ও উদেশ্য: 

 

▪ িরকাদরর িকল স্তদর স্বেিা ও িবাবম্পেম্পিিামূলক ই-গভি মদর্ন্ট পিম্পি বাস্তবায়ি করা; 

▪ িিিলভয  দথাপযুি প্লযাটফর্ ম ব্যবিার কদর পম্পরকল্পিা ম্পবভাগ ও আইম্পিটি ম্পবভাদগর ম্পরদিাি মিমূদির িন্য একটি ইআরম্পপ 

িম্পল্যউশি তিরী করা  া পরবিীদি িরকাদরর অন্য িকল অম্পফদিও ব্যবিার করা  ায়; 

▪ ই-গভি মদর্ন্ট ব্যবস্থাপিা বাস্তবায়দি স্থািীয় আইম্পিটি ম্পশদল্পর েক্ষিাবৃম্পি/ উন্নয়ি করা। 

 

ি. বাস্তবায়ি অগ্রগম্পি  

 

▪ Event and Meeting Management  এবাং  Inventory  র্ম্পিউদলর যিভলপদর্ন্ট ও যিপলয়দর্ন্ট িিন্ন িদয়দছ;  

▪ Procurement এবাং  Asset Management র্ম্পিউদলর যিভলপদর্ন্ট িিন্ন িদয়দছ;  

▪ Budgeting, Human Resource Management, Accounts, Audit এবাং Project Management and 

Monitoring র্ম্পিউদলর SRS ও SDD িিন্ন িদয়দছ। এর উপর প মাদলাচিা কর্ মশালা অনুম্পষ্ঠি িদয়দছ; 

▪ ক্রর্পুম্পিি আম্পথ মক অগ্রগম্পি প্রায় ৪০.০৯% এবাং বাস্তব অগ্রগম্পি ৫০%। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২.১.৬ "উদ্ভাবি ও উদযািা উন্নয়ি একাদির্ী প্রম্পিষ্ঠাকরে (Innovation Design and Entrepreneurship  

          Academy- iDEA)” প্রকল্প: 

প্রকবল্পি দময়াদ:- জুলাই ২০১৬ - জুি ২০২১  

প্রকবল্পি প্রাক্কর্িি ব্যয়:- 

 

  
 

 

অদথ মর উৎি পম্পরর্াি  

ম্পিওম্পব ২৩৪৭.২২  (লক্ষ টাকায়) 

অদথ মর উৎস পর্িমাণ (িক্ষ্ র্াকা) 

ম্পিওম্পব   ২২৯৭৩.৮৬  (লক্ষ টাকায়) 

২৭ যফব্রুয়াম্পর ২০১৯ িাম্পরে বাাংলাদেশ কম্পিউটার কাউম্পিল এর িভা কদক্ষ আদয়াম্পিি 

ইউিার যেম্পিাং অি ‘ম্পিম্পিটাল ম্পর্উম্পিম্পিপাম্পলটি িাম্পভমি ম্পিদটর্ যিদভলপদর্ন্ট’ অনুষ্ঠাদি ১০ 

টি যপৌরিভার প্রম্পিম্পিম্পধদের িাঁদি কম্পিউটার িার্গ্রী তুদল যেি িথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুম্পি 

ম্পবভাদগর িম্পচব িিাব এি এর্ ম্পিয়াউল আলর্। 

২৫ অদিাবর ২০১৮ ম্পরিঃ িাম্পরে বাাংলাদেশ কম্পিউটার কাউম্পিল এর অম্পিদটাম্পরয়াদর্ 

আদয়াম্পিি অনুষ্ঠাদি প্রকদল্পর আওিায় চূোন্তকৃি েিো ই-গভে মদর্ন্ট র্াটার প্লযাি িস্তান্তর 

করা িয়। উি অনুষ্ঠাদি প্রধাি অম্পিম্পথ ম্পিদিদব উপম্পস্থি ম্পছদলি িথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুম্পি 

ম্পবভাদগর প্রম্পির্িী জুিাইে আিদর্ে পলক এর্ম্পপ, যিা যিি-জু, কাম্পি ম্পিদরির, যকাম্পরয়া 

ইন্টারন্যাশিাল যকা-অপাদরশি এদিম্পি (দকাইকা) বাাংলাদেশ অম্পফি। 

Event and Meeting management Module এি উপি প্রর্েক্ষ্ণ 

কম িসূর্িি উববাধন। 

মাননীয় প্রর্িমন্ত্রী িনাব জুনাইদ আহ বমদ পিক, িথ্য ও দ াগাব াগ প্রযুর্ি 

র্বভাগ এি সাবর্ প্রকবল্পি ব্যর্িপিামে িক, মবনার্নি পিামে িক বুবয়র্ এবাং 

সফর্ওয়যাি উন্নয়ন ফাম ি Synesis IT  এি প্রর্ির্নর্ধবদি মির্বর্নময় সভা। 



8 

 

ক. লক্ষয ও উদেশ্য: 
 

▪ বাাংলাদেদশ একটি উদ্ভাবি ইদকাম্পিদটর্ এবাং উদযািা বান্ধব িাংস্কৃম্পি তিম্পর; 

▪ উদ্ভাবি এবাং উদযািা একাদির্ী প্রম্পিষ্ঠাকরে এবাং ২০০ উদ্ভাবিী পে উৎপােি। 

▪ একটি যটকিই উদ্ভাবি ইদকাম্পিদটর্ তিম্পর; 

▪ প্রযুম্পিগি উদ্ভাবি এবাং উদযািা উন্নয়ি; 

▪ যর্ধা িিে িাংরক্ষে এবাং িাংদ াগ তিম্পর; 

▪ িরুে উদ্ভাবকদের িক্ষর্িা বৃম্পি; 

▪ আইম্পিয়া িিািকরে, রক্ষোদবক্ষে এবাং ম্পবকাশ এর লদক্ষ একটি প্রাম্পিষ্ঠাম্পিক রূপদরো তিম্পর; 

▪ বাাংলাদেদশর উদ্ভাবিী িাংস্কৃম্পিদক একটি প্রাম্পিষ্ঠাম্পিক রূপ প্রোি; 

▪ উদ্ভাবদির বাম্পিম্পিযম্পককরে এবাং ব্রাম্পডাং এ িিায়িা প্রোি। 
 

 

ি. বাস্তবায়ি অগ্রগম্পি  
  

▪ ২৬ জুিাই ২০১৯ র্রঃ িাম্পরদে মাননীয় প্রধাির্িীর আইম্পিটি ম্পবষয়ক উপদেষ্টা িনাব সিীব ওয়াবিদ আইর্সটি র্াওয়াি এর ১৫ 

িলায় প্রকদল্পর অম্পফিিি উদ্ভাবি ও উদযািা উন্নয়ি একাদির্ী উদিাধি কবিন; 

▪ Startup Bangladesh Ltd. যকািাম্পি গঠদির প্রস্তাব িম্পচব কম্পর্টির র্িার্দির ম্পভম্পিদি িাংদশাধি কদর র্িীপম্পরষদে 
যপ্ররে করা িদয়দছ; 

▪ প্রকদল্পর আওিায় ৩৮২৮ িি টাট মআপদক প্রম্পশক্ষে প্রোি করা িদয়দছ; 

▪ প্রকদল্পর র্াদকমটিাং প্রদর্াশদির আওিায় ৪০ টি পাবম্পলক/ প্রাইদভট ম্পবশ্বম্পবযালদয় ইউম্পিভাম্পি মটি এম্পিদভশি যপ্রাগ্রার্ করা িদয়দছ; 

▪ ম্পিদলকশি কম্পর্টি 

➢ যর্াট ৮টি িভা অনুম্পষ্ঠি িদয়দছ (স্টুদিন্ট টু টাট মআপ যপ্রাগ্রার্িি)। িব মদশষ িভা অনুম্পষ্ঠি িয় ১৬ যর্’ ২০১৯। যশষ িভায় 

১১টি টাট ম আপদক ম্পিদলি করা িদয়দছ।   

➢ কম্পর্টি কর্তমক ৯০ টি টাট মআপদক বাছাই কদর যর্াট ৮,৩০,০০,০০০ (আট যকাটি ম্পেশ লক্ষ) টাকা অনুোি প্রোদির িন্য 

সুপাম্পরশ করা িদয়দছ  

➢ প্রথর্ ম্পকম্পস্তদি ৭৮টি টাট মআপদক ৪৩২.৫০ লক্ষ (চার যকাটি বম্পেশ লক্ষ পঞ্চাশ িািার) টাকা অনুোি প্রোি করা িদয়দছ। 

➢ ম্পিদলকশি কম্পর্টিকর্তমক ২টি Growth Stage যকািাম্পিদক ৭,৩০,০০০,০০ (িাি যকাটি ম্পেশ লক্ষ) টাকা ইকুইটি 

ইিদভটদর্দন্টর িন্য সুপাম্পরশ করা িদয়দছ।  

 

▪  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ পারফদর্ মি র্ম্পিটম্পরাং কম্পর্টি 

➢ যর্াট ০৩ টি িভা অনুম্পষ্ঠি িদয়দছ। িব মদশষ িভা অনুম্পষ্ঠি িয় ১৮ র্াচ ম ২০১৯   

➢ ২য় িভার ম্পিিাদন্তর যপ্রম্পক্ষদি ১৫ টি টাট মআপদক ২য় ম্পকম্পস্তদি ৩৮,০০,০০০ (আটম্পেশ লক্ষ) টাকা অনুোি প্রোি করা 

িদয়দছ। 

▪ PSC এর ৫র্ িভা গি ১৬/০৬/২০১৯ ম্পরিঃ িাম্পরে অনুম্পষ্ঠি িদয়দছ এবাং PIC এর ১০ িভা গি ২৫/০৬/২০১৯ ম্পরিঃ িাম্পরে 

অনুম্পষ্ঠি িদয়দছ।  

▪ প্রকদল্পর যর্য়ােিঃ ব্যয় বৃম্পি ব্যম্পিদরদক প্রকদল্পর যর্য়াে জুলাই’ ২০১৬ যথদক জুি’ ২০১৯ এর পম্পরবদিম জুলাই’ ২০১৬ যথদক জুি’ 

২০২১ প মন্ত করার প্রস্তাব গি ২৯ যর্’ ২০১৯ িাম্পরে পম্পরকল্পিা কম্পর্শদির আথ ম িার্াম্পিক অবকাঠাদর্া ম্পবভাগ যথদক অনুদর্াম্পেি 

িদয়দছ। 

▪ প্রকদল্পর ম্পিম্পপম্পপ িাংদশাধি প্রস্তাব িথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুম্পি ম্পবভাদগ যপ্ররে করা িদয়দছ।  

 

উদ্ভাবি ও উদযািা উন্নয়ি একাদির্ী’ি যকা-ওয়াম্পকমাং যেি। 
২৬ জুিাই ২০১৮ র্রঃ িাম্পরদে মাননীয় প্রধাির্িীর আইম্পিটি ম্পবষয়ক উপদেষ্টা িনাব সিীব ওয়াবিদ 

আইর্সটি র্াওয়াি এর ১৫ িলায় প্রকদল্পর অম্পফিিি উদ্ভাবি ও উদযািা উন্নয়ি একাদির্ী উদিাধি 

কবিন। 
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২.১.৭. “গদবষো ও উন্নয়দির র্ােদর্ িথ্য প্রযুম্পিদি বাাংলা ভাষা িমৃিকরে” প্রকল্প 
 

প্রকদল্পর ির্য়কাল      : জুলাই ২০১৬ - জুি ২০২১ 

প্রকদল্পর প্রাক্কম্পলি ব্যয় :  

অদথ মর উৎস পম্পরর্াি 

ম্পিওম্পব ১৫৮৯৬.৬৯ (লক্ষ টাকায়) 

 

 

ক. লক্ষয ও উদেশ্য: 
 

▪ গববষণা ও উদ্ভাববনি মাধ্যবম দলাবাি প্ল্যার্ফবম ি দনর্তস্থানীয় ভাষা র্িবসবব বাাংিা কর্িউটিাং প্রর্িষ্ঠা কিা; 

▪ আইর্সটি সিায়ক বাাংিা ভাষাি র্বর্ভন্ন র্ফিাি প্রর্মিকিণ; 

▪ বাাংিা কর্িউটিাং এি িন্য টুিস, দর্কবনাির্িস ও র্বষয়বস্তু উন্নয়ন; 

▪ আইর্সটি দক্ষ্বত্র বাাংিা সমৃদ্ধকিণ ও আধুর্নকায়বনি র্নর্মি পিীক্ষ্া, ির্িপ এবাং গববষণা পর্িিািনা কিা; 

▪ বাাংলা ভাষার িন্য ম্পবম্পভন্ন প্রযুম্পির্ােদর্ (ওদয়ব, যর্াবাইল, কম্পিউটার) ব্যবিারদ াগ্য ম্পবম্পভন্ন িফটয়যার/টুলি/ম্পরদিাি ম উন্নয়ি 

করা,  াদি বাাংলা ভাষা কম্পিউটাদর ব্যবিার করদি যকাদিা প্রম্পিবন্ধকিা িা থাদক। একই িদি ভযালুদয়বল ম্পরদি মাি ম তিম্পরর 

র্ােদর্ ম্পবদশ্ব ম্পবম্পভন্ন প মাদয় ও প্রম্পিষ্ঠাদি (দ র্ি িাম্পিিাংঘ) বাাংলা ভাষার স্থাি/ র যাাংকদক আদরা উন্নি ও র্ মাোপূে ম করা।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ি. বাস্তবায়ি অগ্রগম্পি: 
   

▪ ২টি কদিাদিদন্টর িফটওয়যার যিদভলপদর্ন্ট কা মক্রর্ চলর্াি রদয়দছ; 

▪ ৪টি কবিাবনবন্টি চুড়ান্ত মূল্যায়ন দেবষ পুনিায় EoI আিবান কিা িবয়বে। িন্মবধ্য  ২টি কবিাবনবন্টি EoI মূল্যায়ন কা িক্রম 

িিমান িবয়বে, ১টি কবিাবনবন্টি পুনিায় EoI আিবান কিা িবয়বে এবাং অপি ১টি কবিাবনবন্টি EoI মূল্যায়ন দেষ িবয়বে 

এবাং RFP মূল্যায়ন কা িক্রম িিবে;  

▪ ২টি কবিাবনবন্টি RFP মূল্যায়ন কা িক্রম িিমান িবয়বে; 

▪ ৩টি কবিাবনবন্টি RFP ইসুয প্রর্ক্রয়াধীন িবয়বে; 

▪ ২টি কবিাবনবন্টি Terms of Reference (ToR) অনুবমাদবনি িন্য র্ববেষজ্ঞ কর্মটিি র্নকর্ উপস্থাপন কিা িবয়বে;  

▪ সাংবোর্ধি র্র্র্পর্প অনু ায়ী ২টি কবিাবনবন্টি প্রর্কউিবমন্ট কা িক্রম িিমান িবয়বে; 

▪ ক্রর্পুম্পিি আম্পথ মক অগ্রগম্পি প্রায় ৪.১৯% এবাং ক্রর্পুম্পিি বাস্তব অগ্রগম্পি ৪.৬৪%। 

 

২.১.৮ “সফর্ওয়যাি দকায়ার্িটি র্নর্িিকিণ, পিীক্ষ্া ও সাটি ির্ফবকেন দসন্টাি প্রর্িষ্ঠাকিণ” প্রকল্প:   

প্রকদল্পর যর্য়াে: জুলাই ২০১৬-জুি ২০২০ 
 

প্রকদল্পর প্রাক্কম্পলি ব্যয়: 

অদথ মর উৎস পম্পরর্াি 

ম্পিওম্পব ২৫২৫.৫৫ (লক্ষ টাকায়) 
 

 

ক. লক্ষয ও উদেশ্য: 

 

▪ সফর্ওয়যাবিি গুণগি মান পিীক্ষ্া এবাং সাটি ির্ফবকেন দকন্দ্র স্থাপন; 

▪ সিকার্ি দপ্তি সমূবিি উন্নয়নকৃি সফর্ওয়যাি র্সবস্টবমি মান  ািাই; 

▪ প্রবয়ািনীয় সফর্ওয়যাি, িার্ িওয়যাি স্থাপন এবাং মানব সিদ উন্নয়বনি মাধ্যবম সফর্ওয়যাি দর্র্স্টাং র্েল্পবক উন্নিকিণ ও 

এিদসাংক্রান্ত সবিিনিা তির্িবি বাাংিাবদে কর্িউর্াি কাউর্িি (র্বর্সর্স)-দক সিায়িা কিা; 

‘প্রম্পিবন্ধী ব্যম্পিদের িন্য িফটওয়াদরর  রুপদরো 

প্রেয়দির িন্য ০৮ িদভম্বর, ২০১৮ িাম্পরদে িিিা 

টাওয়ার িফটওয়ার যটকদিালম্পি পাদকমর িভাকদক্ষ 

অনুম্পষ্ঠি িয় ম্পেিব্যাপী কর্ মশালা। 
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▪ প্রর্েক্ষ্ণ কম িসূর্িি মাধ্যবম দর্স্ট অবর্ামবেন ইর্ঞ্জর্নয়াি, পািবফিবমি দর্স্ট ইর্ঞ্জর্নয়াি, র্সর্কউর্িটি দর্স্ট ইর্ঞ্জর্নয়াি, দমাবাইি 

দর্স্ট ইর্ঞ্জর্নয়াি, দর্স্ট ম্যাবনিাি ইিযার্দ দক্ষ্ িনবি উন্নয়ন; 

▪ সফর্ওয়যাি দর্র্স্টাং, সফর্ওয়যাি দর্বভিপবমন্ট িাইফ সাইবকি (এসর্র্এির্স) সফর্ওয়যাি প্রবিক্ট ম্যাবনিবমন্ট এবাং এিাইি 

প্রবিক্ট ম্যাবনিবমন্ট র্বষবয় প্রর্েক্ষ্ণ প্রদান। 

 

ি. বাস্তবায়ন অগ্রর্ি: 

 

▪ র্বগি ২৬ জুলাই, ২০১৮ র্রঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি িথ্য ও দ াগাব াগ প্রযুর্ি র্বষয়ক উপবদষ্টা িনাব সিীব আিবমদ ওয়াবিদ  

িফটওয়যার যকায়াম্পলটি পরীক্ষাকরে ও িাটি মম্পফদকশি যিন্টার উদিাধি কবিন; 

▪ আন্তিমাম্পিক TMMI Level-3 িাটি মম্পফদকশি অিমি করা িদয়দছ; 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
▪ ০৯ িি কর্ মকিমা Certified Mobile App Test Automation, Certified Mobile App Performance Testing, 

EC-Council Certified Ethical Hacker (CEH) এবাং EC-Council Certified Security Analyst (ECSA) উপি 

প্রম্পশক্ষে  ও িাটি মম্পফদকশি অিমি কবিবে; 

▪ ১৬ টি ওদয়ব এম্পপ্লদকশি সফর্ওয়যাি ও ৩ টি যর্াবাইল এযাপি এবাং ০৯ আইটি িার্ িওয়যাি যটম্পটাং িিন্ন করা িবয়বে। 

▪ ক্রর্পুম্পিি আম্পথ মক অগ্রগম্পি: ৯৮.৫৯ % এবাং ক্রর্পুম্পিি বাস্তব অগ্রগম্পি: ১০০%। 

 

২.১.৯ “ম্পিম্পিটাল আইল্যাড র্দিশোলী” প্রকল্প 
  

প্রকদল্পর যর্য়াে: িানুয়াম্পর ২০১৭- ম্পিদিম্বর ২০১৯  

প্রকদল্পর প্রাক্কম্পলি ব্যয়: 

অদথ মর উৎস পম্পরর্াি 

ম্পিওম্পব ৪৪৬.০০  (লক্ষ টাকা) 

প্রকল্প িািায্য: ১৬১১.৭০ (লক্ষ টাকা) 

যর্াট ২০৫৭.৭০  (লক্ষ টাকা) 

 

ক. লক্ষয ও উদেশ্য: 

 

▪ উচ্চগম্পির ইন্টারদিট যিটওয়াকম এবাং িথ্য প্রযুম্পি ব্যবিার কদর িীদপর অম্পধবািীদের িীবি  াোর র্াি উন্নয়ি; 

▪ ম্পশক্ষা, স্বাস্থয, িথ্য ও িলবায়ু পম্পরবিমদির যক্ষদে িথ্য প্রযুম্পির ব্যবিাদরর র্ােদর্ িিদিবার র্াি উন্নয়ি; 

▪ িথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুম্পি ব্যবিার কদর র্দিশোলীর িিগদের ম্পশক্ষা ও স্বাস্থয িাংক্রান্ত িদথ্য প্রদবশার্ধকাদরর সুব াগ সৃর্ষ্ট;  

▪ যিবা প্রোিকারী ও যিবা গ্রিেকারীগদের ম্পিি ম্পিি োম্পয়ত্ব পালদি আইম্পিটি িক্ষর্িা বৃম্পি করা;  

▪ শির ও িীপাঞ্চদলর অম্পধবািীদের িার্াম্পিক ও অথ মনিম্পিক ব্যবধাি কম্পর্দয় আিা;   

▪ িীদপর অম্পধবািীদের িীবি াোর র্াি উন্নয়দির র্ােদর্ প্রম্পিকূল অবস্থায় অম্পিয়ম্পর্ি অম্পভবািি হ্রাি করা। 

 

ি. বাস্তবায়ন অগ্রর্ি: 

 

▪ আইটি যেম্পিাং যিন্টারটি ির্ািকল্যাে র্িোলদয়র আওিাধীি ির্ািদিবা অম্পধেপ্তরদক িস্তান্তর করা িয়। ২০১৮-১৯ অর্ ি বেবি 

৩৫১ িনবক প্রর্েক্ষ্ণ প্রদান কিা িবয়বে। প্রম্পিম্পেি আনুর্াম্পিক ৩০ িি র্ানুষ কম্পর্উম্পিটি ক্লাব এর কম্পিউটার, ইন্টারদিট, এবাং 

যছাট আকাদরর িভা অনুষ্ঠাদির িন্য কম্পর্উম্পিটি যেি ব্যবিার কদর থাদক। 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি িথ্য ও দ াগাব াগ প্রযুর্ি র্বষয়ক মাননীয় উপবদষ্টা িনাব সিীব 

আিবমদ ওয়াবিদ কর্তমক িফটওয়যার যকায়াম্পলটি পরীক্ষাকরে ও িাটি মম্পফদকশি যিন্টার 

উদিাধি (বৃিেম্পিবার, ২৬ জুলাই, ২০১৮)। 

http://www.msw.gov.bd/
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▪ প্রকবল্পি আওিায় মবিেিািীবি একটি ৫০ম্পর্টার উচ্চিার Self-Supported িতুি মাইবক্রাওবয়ভ টাওয়ার ম্পির্ মাে কিা 

িবয়বে। 

▪ ২ যিট ব্যাকআপ ব্যাটারী ও ২টি যরম্পিফায়ার িাংগ্রি ও স্থাপি কাি সিন্ন িবয়বে। 

▪ ১০টি িরকাম্পর স্কুদল ৩টি কদর যিিটপ কম্পিউটার, ৩টি কম্পিউটার যটম্পবল ও ৬টি যচয়ার প্রোি করা িদয়দছ। ১০টি স্কুদল  আর 

একটি কদর র্াম্পল্টম্পর্ম্পিয়া ক্লািরুর্ প্রস্তুি কদর যেয়া িদয়দছ। 

▪ র্দিশোলীদি যিলথ্ কর্দপ্লি-এ ১৬টি কযাদর্রা িি CCTV ইিটল কদর যেয়া িদয়দছ; 

▪ কৃষদকর উৎপাম্পেি পন্য এবাং ক্ষুদ্র ম্পশদল্পর উৎপাম্পেি পদন্যর মূল্য প্রাম্পপ্ত ম্পিম্পিি করার িন্য ই-কর্াি ম যিবা প্রোি করা িদে; 

▪ গি ০২ যফব্রুয়াম্পর ২০১৯ িাম্পরদে স্থািীয় টুযম্পরটদের লক্ষয কদর বাম্পিম্পিযকভাদব ই-ম্পবিদিি যিন্টার চালু করা িয়; 

▪ ক্রর্পুম্পিি আম্পথ মক অগ্রগম্পি প্রায়  ৯৪.১৬% এবাং ক্রর্পুম্পিি বাস্তব অগ্রগম্পি ৯২%। 

 

২.১.১০ “িথ্য প্রযুর্িি মাধ্যবম র্নউবিা দর্বভািপবমন্টাি র্র্িঅর্ িািসি সব ধিবণি প্রর্িবন্ধী ব্যর্িি ক্ষ্মিায়ন” প্রকল্প:   

প্রকদল্পর যর্য়াে: জুলাই ২০১৭-জুি২০২০  
 

প্রকদল্পর প্রাক্কম্পলি ব্যয়: 

অদথ মর উৎস পম্পরর্াি 

ম্পিওম্পব ২৪৮৬.৮৮  (লক্ষ টাকায়) 

  

ক. লক্ষয ও উদেশ্য: 
 

▪ ম্পিউদরা যিদভলপদর্ন্টাল প্রম্পিবন্ধী িি িব ধরদির প্রম্পিবন্ধী ব্যম্পিদের িন্য কন্ঠ এবাং ইশারা ভাষার  ম্পিদে মশিা িি আইম্পিটি 

প্রম্পশক্ষে এর িন্য ম্পবদশষাম্পয়ি অম্পিও এবাং ম্পভম্পিও টিউদটাম্পরয়াল তিরী; 

▪ প্রম্পিবন্ধী ব্যম্পিদের িন্য ম্পবদশষাম্পয়ি এবাং অম্পভগম্য একটি িািীয় ই-লাম্পি মাং প্লাটফর্ ম তিরী করা, য োদি আইম্পিটি প্রম্পশক্ষে এর 

িন্য কন্ঠ এবাং ইশারা ভাষা িি অম্পিও-ম্পভম্পিও টিউদটাম্পরয়াল থাকদব; 

▪ ই-লাম্পিাং প্লাটফদর্ ম চাকুরীোি ও গ্রিীিাদের িন্য একটি িব যপাট মাল অন্তমভূি থাকদব। প্লাটফর্ মটির ম্পকছু ম্পলাংক ব্যবিার করার 

িন্য একটি যর্াবাইল এযাপি তিরী; 

▪ ম্পবম্পিম্পির ৭টি আঞ্চম্পলক কা মালদয় প্রম্পিবন্ধী ব্যম্পিদের প্রম্পশক্ষে ও কর্ মিাংস্থাদি িিায়িা করার িন্য ৭টি ম্পরদিাি ম যিন্টার প্রম্পিষ্ঠা 

করা; 

▪ ম্পরদিাি ম যিন্টাদরর র্ােদর্ ২৮০ িি এিম্পিম্পিিি যর্াট ২৮০০ িি প্রম্পিবন্ধী ব্যম্পিদক প্রম্পশক্ষে প্রোি করা িদব। এছাোও ১৪০ 

িি র্াষ্টার যেইিার ও যেদশর ৭০টি উপদিলা স্বাস্থয কর্দপ্লি এর অধীদি ম্পভম্পিও কিফাদরম্পিাং এর র্ােদর্ ২১০িি যিলথ 

এযাা্লাইি প্রদফশিাল, ৩৫০িি কম্পর্উম্পিটি যিদভালপদর্ন্ট এিপাট ম ও ৭০০িি ম্পশক্ষকদক ম্পিিযাম্পবম্পলটি ওম্পরদয়দন্টশি প্রম্পশক্ষে 

যেয়া; 

▪ প্রকদল্পর র্ােদর্ প্রম্পশক্ষে প্রাপ্ত প্রম্পিবন্ধী ব্যম্পিদক আইটি এবাং অন্যান্য যিিদর চাকুরী যেয়া এবাং ম্পেল্যািার ম্পিদিদব 

আউটদিাম্পি মাং কাদি প্রম্পশক্ষে িিায়িা যেয়া; 

▪ প্রম্পিবন্ধী ব্যম্পিদের র্দে আইম্পিটিদক িিম্পপ্রয় করার িন্য িারাদেদশ ব্যাপকম্পভম্পিক প্রচার-প্রচারোর ব্যবস্থা করা। 

 

ি. বাস্তবায়ন অগ্রর্ি: 
 

▪ ম্পবম্পিম্পি’র ৬টি আঞ্চম্পলক কা মালদয় আইম্পিটি ম্পরদিাি ম যিন্টার প্রম্পিষ্ঠা করা িদয়দছ;   

▪ যেদশর ৬টি ম্পবভাগীয় প মাদয় ম্পবম্পিম্পি’র আঞ্চম্পলক কা মালদয় প্রকদল্পর অাংশীিিদের িন্য জুি-২০১৯ র্াদি যিম্পর্িার অনুম্পষ্ঠি 

িদয়দছ। 

▪ যেদশর ৭টি ম্পবভাগীয় শিদর ম্পবম্পভন্ন ম্পশক্ষা প্রম্পিষ্ঠাদি প্রচার ও প্রচারোর িন্য কযাদিইি অনুম্পষ্ঠি িদয়দছ । 

▪ এম্পপ্রল ২০১৯ র্াদি অনুম্পষ্ঠি চাকুরী যর্লায় প্রাথম্পর্কভাদব ৩৮৩ িদির একটি িাংম্পক্ষপ্ত িাম্পলকা (Short list) চাকুরীোিা 

প্রম্পিষ্ঠাদিদের ম্পিকট যথদক পাওয়া  ায়। 

▪ আউটদিাম্পি মাং এর র্ােদর্ ৭ িি প্রম্পশক্ষক (আইটি) এবাং ৭ িি (এিম্পিম্পি প্রম্পশক্ষক কার্ যপ্লিদর্ন্ট অম্পফিার ম্পিদয়াগ করা িদয়দছ 

এবাং িাদেরদক ৭ ম্পেদির ফাউদডশি প্রম্পশক্ষে প্রোি করা িদয়দছ। 

▪ ম্পবম্পিম্পি’র ৬টি আঞ্চম্পলক কা মালদয় প্রম্পিম্পষ্ঠি আইিটি ম্পরদিাি ম যিন্টাদরর র্ােদর্ এবাং রাংপুদর ধাপ িািগাো ম্পব এর্ র্দিল 

কাম্পর্ল র্াদ্রািায় স্থাম্পপি যশে রাদিল  ম্পিম্পিটাল ল্যাদব ির্ািদিবা অম্পধেপ্তর, িথ্য  ও য াগাদ াগ প্রযুম্পি অম্পধেপ্তর এবাং 

ম্পবম্পিম্পি/প্রকল্প এর কমৃকিমিি যর্াট ১০১ িি র্াটার যেম্পিাং প্রম্পশক্ষে িিন্ন কদরদছি।  

▪ র্াটার যেইিার প্রম্পশক্ষে যকাি ম িিন্ন িওয়ার পদর ম্পবগি ২৭/০১/২০১৯ িাম্পরে যথদক ম্পবম্পিম্পি’র আঞ্চম্পলক কা মালয়গুদলাদি 

স্থাম্পপি আইম্পিটি ম্পরদিাি ম যিন্টাদরর র্ােদর্ প্রম্পিবন্ধী ব্যম্পিদের প্রম্পশক্ষে  কা মক্রর্ চলর্াি আদছ। ইদিার্দে ৭০০ িদির 

“Introduction to Computer and Application Packages”যকাদি ম প্রম্পশক্ষে িিন্ন িদয়দছ  ার র্দে পুরুষ 

প্রম্পশক্ষোথী ৪৮৫ িি ও র্ম্পিলা প্রম্পশক্ষোথী ২১৫ িি। 



12 

 

▪ ২০১৮-২০১৯ অথ ম বছদরর ক্রয় পম্পরকল্পিা অনু ায়ী ম্পবদশষাম্পয়ি িফটওয়যার উন্নয়দির লদক্ষয ইদিার্দে কা মাদেশ প্রোিকরা 

িদয়দছ এবাং বাস্তবায়দির কাি শুরু িদয়দছ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
▪ ক্রর্পুম্পিি আম্পথ মক অগ্রগম্পি: ২৭.৩২% এবাং ক্রর্পুম্পিি বাস্তব অগ্রগম্পি: ৩২%। 

 

২.১.১১ “র্র্র্ির্াি র্সবির্ র্সটি” প্রকল্প: 
 

প্রকদল্পর যর্য়াে: িদভম্বর ২০১৭-জুি২০২০  
 

প্রকদল্পর প্রাক্কম্পলি ব্যয়: 

অদথ মর উৎস পম্পরর্াি  

ম্পিওম্পব ৩০২০.০০  (লক্ষ টাকায়) 

 

ক. লক্ষয ও উদেশ্য: 

 

▪ িথ্য প্রযুম্পি ব্যবিাদরর র্ােদর্ ম্পিদলটবািীদের িীবি  াোর র্াি উন্নয়ি; 

▪ িিগদের যোর যগাোয় িরকাম্পর যিবািমূি যপৌৌঁদছ যেয়া; 

▪ ২০(ম্পবশ)টি িরকাম্পর স্কুল ও র্িাম্পবযালদয়র র্দে আন্তিঃিাংদ াগ স্থাপি; 

▪ ম্পিদলট ম্পিটি কদপ মাদরশদির ১০টি ই-যিবা চালুকরে। 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ি. বাস্তবায়ন অগ্রর্ি: 

 

▪ ম্পিদলট যিলায় IP Camera based surveillance Facility স্থাপি;  

▪ কিবািার ও ম্পিদলট যিলায় Public Wi-Fi zone স্থাপদির যটডার প্রম্পক্রয়া িিােি ও কা মাদেশ প্রোি; 

▪ প্রকদল্পর আওিায় িীপ গাম্পে ক্রয়; 

▪ ম্পপআইইউ এর িন্য কম্পিউটার ও আনুিাম্পিক  িপাম্পি এবাং আিবাবপে ক্রয়; 

▪ প্রকদল্পর আওিায় পরার্শ মক ম্পিদিদব একিি আইটি যেশাম্পলট ও একিি প্রদিি এদিাম্পিদয়ট ম্পিদয়াগ; 

▪ প্রকদল্পর আওিায় উন্নয়দির িন্য ম্পবম্পভন্ন িফটওয়যদরর ToR (Terms of Reference) উন্নয়ি। 

▪ ক্রর্পুম্পিি আম্পথ মক অগ্রগম্পি: ১৬.৮৮ % এবাং ক্রর্পুম্পিি বাস্তব অগ্রগম্পি: ১৫%। 

ম্পবগি ২০/০৬/২০১৯ িাম্পরদে যিলা প্রশািক, ম্পিদলট এর িদম্মলি কদক্ষ অনুম্পষ্ঠি িথ্য প্রযুম্পির র্ােদর্ 

ম্পিউদরা যিভলপদর্ন্টাল ম্পিিঅি মারিি িবধরদির প্রম্পিবন্ধী ব্যম্পির ক্ষর্িায়ি প্রকদল্পর অগ্রগম্পি 

অাংশীিিদের অবম্পিিকরি ম্পবষয়ক যিম্পর্িার প্রধাি অম্পিম্পথ ম্পিদিদব উপম্পস্থি ম্পছদলি র্ািিীয় প্রম্পির্িী 

িিাব জুিাা্দয়ে আিদর্ে পলক এর্ম্পপ, িথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুম্পি ম্পবভাগ। 

িথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুম্পি ম্পবভাদগর র্ািিীয় প্রম্পির্িী িিাব জুিাইে আহ দর্ে 

পলক ম্পভম্পিও কিফাদরম্পিাং এর র্ােদর্ ম্পবগি ২৭/০১/২০১৯ িাম্পরে ম্পবম্পিম্পি’র 

আঞ্চম্পলক কা মালয়গুদলাদি স্থাম্পপি আইম্পিটি ম্পরদিাি ম যিন্টাদরর র্ােদর্ 

প্রম্পিবন্ধী ব্যম্পিদের প্রম্পশক্ষে  উদিাধি কদরন।

 

“পাবম্পলক ওয়াইফাই যিাি” এর ব্যবস্থাপিা ও রক্ষিাদবক্ষে ম্পবষদয় ম্পিদলট ম্পিটি 

কদপ মাদরশদির িাদথ ির্দিািা স্মারক স্বাক্ষর। 

িথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুম্পি ম্পবভাদগর র্ািিীয় প্রম্পির্িী কর্তমক ম্পিদলদটর যকািওয়ালী 

থািায় স্থাম্পপি “আইম্পপ কযাদর্রা যবিি িাদভমল্যাি ম্পিদটর্” এর কদন্টাল রুর্ পম্পরেশ মি। 
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২.১.১২  িাপাম্পিি আইটি যিিদরর উপদ াগী কদর আইটি ইম্পিম্পিয়ারদের েক্ষিা উন্নয়ি প্রকল্প 
 

প্রকদল্পর যর্য়াে: অগাট’২০১৭ িদি এম্পপ্রল’২০২১ প মন্ত 
 

প্রকদল্পর প্রাক্কম্পলি ব্যয়: 

অদথ মর উৎস পম্পরর্াি 

ম্পিওম্পব   ৬১৭.৩৪  (লক্ষ টাকায়) 

তবদেম্পশক িািায্য ৩৮৫৭.৬৮ (লক্ষ টাকায়) 

যর্াট ৪৪৭৫.০২   (লক্ষ টাকায়) 

 

ক. লক্ষয ও উদেশ্য: 
 

▪ বাাংলাদেদশর আইম্পিটি যপশািীবীদের ব্র্যাড ইদর্ি আন্তিমাম্পিক পম্পরর্ণ্ডদল বৃম্পি করা; 

▪ িাপাম্পিি আইম্পিটি র্াদকমদটর উপদ াগী কদর েক্ষ আইম্পিটি িিবল তিরী করা; 

▪ আইম্পিটি যপশািীবীদের িাপাি ও বাাংলাদেদশ কর্ মিাংস্থাদির সুদ াগ সৃম্পষ্ট করা;  

▪ িাপাম্পি আইম্পিটি র্াদকমদটর উপদ াগী কদর আইটি ইম্পিম্পিয়ারদের েক্ষিা উন্নয়দির িন্য আইম্পিটি ইডাম্পি এর িিদ াম্পগিায় 

একটি যরাল র্দিল প্রেয়ি করা; 

▪ ম্পবশ্বম্পবযালদয়র  ছােদের ITEE পরীক্ষার কাম্পরকুলার্ অনু ায়ী প্রম্পশক্ষে প্রোদির ব্যবস্থা করা; 
▪ ITPEC (Information Technology Professionals Examination Council) িেস্য যেশগুদলার র্দে ITEE 

পরীক্ষায় পাদির িার িদব মাচ্চ করার লদক্ষয ITEE পরীক্ষাথীদের প্রম্পশক্ষে প্রোদির র্ােদর্ িিায়িা করা; 

▪ Information Technology Engineers Examination (ITEE) পরীক্ষার প্রশ্ন প্রেয়ি কম্পর্টির িেস্যদের উচ্চ র্াদির 

প্রশ্ন প্রেয়দি িিায়িা প্রোি; 

▪ ITEE (IT Engineers Examination) িি আইটি যপশািীবী ও গ্রাজুদয়টদের েক্ষিা উন্নয়দি িিায়িা প্রকল্প বাস্তবায়দি 

ম্পবম্পিম্পি’র িক্ষর্িা বৃম্পি করা।     

 

ি. বাস্তবায়ন অগ্রর্ি: 
 

▪ ১৬১ িিদক িাপাম্পিি ভাষা, ম্পবিদিি কালচার ও আইটি এর উপর ৩ র্াি যর্য়ােী প্রম্পশক্ষে প্রোি; 

▪ ITEE পরীক্ষায় পাদশর িার বৃম্পির লদক্ষয ১৯৪ িি ITEE পরীক্ষাথীদক ৫ ম্পেদির ম্পবদশষাম্পয়ি প্রম্পশক্ষে এবাং ৩১৩ িি ITEE 

পরীক্ষাথীদক ৮ ম্পেদির ম্পবদশষাম্পয়ি প্রম্পশক্ষে প্রোি; 

▪ ITEE পরীক্ষায় পাদশর িার বৃম্পির লদক্ষয িাপাম্পিি প্রদফির এর িিায়িায় ২৮৪ িি ITEE পরীক্ষাথীদক ২ ম্পেদির 

ম্পবদশষাম্পয়ি প্রম্পশক্ষে প্রোি; 

▪ ২০০ িি ITEE পরীক্ষাথীদক ১ ম্পেদির ম্পব্রম্পফাং যিশি প্রোি; 

▪ ITEE পরীক্ষায় উিীে মদের BASIS Soft Expo 2019 এ িম্বধ মিা (ITEE Passers’ Celebration) প্রোি; 
▪ ১০০০ িি ITEE পরীক্ষাথীর িন্য ITEE পরীক্ষার ৬টি র্দিল যটট বুদয়দট ম্পবম্পভন্ন ির্য় আদয়ািি; 

▪ ITEE পরীক্ষার প্রশ্ন প্রেয়িকারীদের ম্পিদয় কিবািাদর ৩ ম্পেিব্যাপী Question Formulation Meeting আদয়ািি; 

▪ বুদয়দটর ম্পিএিই ম্পবভাদগর ৩০ িি ম্পশক্ষকদক ম্পিদয় ITEE ম্পবষয়ক যর্াটিদভশিাল যিশি আদয়ািি; 

▪ ম্পবম্পভন্ন ম্পবশ্বম্পবযালয়, আইটি ইডাম্পি ও িরকারী প্রম্পিষ্ঠািদর ৫০ িিদক বাাংলাদেদশ ITEE ম্পবষয়ক TOT প্রম্পশক্ষে এবাং ০৬ 

িিদক িাপাদি প্রম্পশক্ষে প্রোি; 

▪ ITEE পরীক্ষা িাংক্রান্ত ২টি যিম্পর্িার যবম্পিদি, ৮টি যিম্পর্িার যবম্পিদির িেস্য ৮টি যকািািীদি ও  ১২টি যিম্পর্িার ১২টি 

ম্পবশ্বম্পবযালদয় আদয়ািি; 

▪ ৮টি ম্পবশ্বম্পবযালদয় ITEE পরীক্ষার উপর অি-কযািাি প্রচারো/কযাদিইি; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 িথ্য ও দ াগাব াগ প্রযুর্ি র্বভাবগি সর্িব িনাব এন এম র্িয়াউি আিম B-JET এি প্রম্পশক্ষে 

ির্াপ্তকারীদেিবক Certificate প্রদান কবিন।  
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▪ কর্ ম িাংস্থাি: িাপাম্পিি ভাষা, ম্পবিদিি কালচার ও আইটি এর উপর ৩ র্াি যর্য়ােী প্রম্পশক্ষে ১৬১ িিদক প্রোি করা িয় এবাং 

১৫৫ িি উি প্রম্পশক্ষে িফলভাদব িিন্ন কদরি। এদের র্দে ১১৮ িদির কর্ ম িাংস্থাি িাপাদি প্রোি করা িদয়দছ এবাং ৩৭ 

িদির কর্ ম িাংস্থাি িাপাি-যবইিি বাাংলাদেশী যকািািীদি করা িদয়দছ। িফলভাদব প্রম্পশক্ষে ির্াপ্তকারীদের র্দে কর্ ম 

িাংস্থাদির িার ১০০%; 

▪ ক্রর্পুম্পিি আম্পথ মক অগ্রগম্পি: ২২.৩২% এবাং ক্রর্পুম্পিি বাস্তব অগ্রগম্পি: ২৫%। 

 

২.১.১৩  “বাাংলাদেশ িরকাদরর িন্য ম্পিরাপে ই-যর্ইল ও ম্পিম্পিটাল ম্পলটাদরিী যিন্টার স্থাপি” প্রকল্প 

 

প্রকদল্পর যর্য়াে: র্াচ ম ২০১৮ িবি ম্পিদিম্বর ২০২০   

প্রকদল্পর প্রাক্কম্পলি ব্যয়: 

অদথ মর উৎস পম্পরর্াি  

ম্পিওম্পব ১১৬৩১.১০ (লক্ষ টাকায়) 

 

ক. লক্ষয ও উদেশ্য: 
 

▪ িরকাম্পর কাদি িথ্য প্রযুম্পির ম্পিরাপে ব্যবিার উৎিাম্পিি করা; 

▪ িাইবার ম্পিরাপিা ম্পবষদয় িদচিিিা বৃম্পির র্ােদর্ যেশ ম্পিম্পিটালকরদে িাইবার ম্পিরাপিা ম্পিম্পিিকরে; 

▪ িরকারদক িাইবার ঝুম্পকর ম্পবষদয় ম্পিয়ম্পর্ি অবগি রাো; 

▪ িরকাম্পর েপ্তর িমূদি  আইটি এবাং িাইবার ম্পিম্পকউম্পরটি শৃঙ্খলাদক উন্নীি করা। 

 

ি. বাস্তবায়ন অগ্রর্ি: 
 

▪ ম্পিরাপে ইদর্ইল িাম্পভ মদির িন্য প্রদয়ািিীয় িাি মওয়যার ইম্পির্দেই িাংগ্রি কদর িািীয় িাটা যিন্টাদর deploy করা িদয়দছ;  

▪ প্রদয়ািিীয় ই-যর্ইল িাম্পভ মি প্লাটফর্ ম ইির্দেই প্রস্তুি করা িদয়দছ এবাং িার যটম্পটাং কাি চলর্াি রদয়দছ। জুলাই ২০১৯ এর র্দেই ম্পিরাপে 

ইদর্ইল িাম্পভ মি উদিাধি করা িদব। 

 

২.১.১৪  “দূগ মর্ এলাকায় িথ্য প্রযুম্পি যিটওয়াকম স্থাপি (কাদিদিি বাাংলাদেশ)” প্রকল্প 

 

প্রকদল্পর যর্য়াে: জুিাই ২০১৮ - র্র্বসম্বি ২০১৯   

প্রকদল্পর প্রাক্কম্পলি ব্যয়: 

অদথ মর উৎস পম্পরর্াি 

ম্পিওম্পব ৪৭৬০৭.১০ (লক্ষ টাকায়) 

 

ক. লক্ষয ও উদেশ্য: 

 

▪ ৭৭২টি ইউম্পিয়দি যিটওয়াকম িাংদ াগ স্থাপি; 

▪ National ICT Policy 2015 বাস্তবায়দি প্রিযন্ত অঞ্চদল ম্পবম্পভন্ন ধরদির ই-যিবা প্রোদি যিটওয়াকম অবকাঠাদর্ উন্নয়ি ; 

▪ ৭৭২টি ইউম্পিয়দির িকল স্কুল/কদলি/র্াদ্রািা, যগ্রাথ যিন্টার, যটম্পলকর্ অপাদরটর সাইর্ ইিযাম্পে স্থাদি  যিটওয়াকম িাংদ াগ প্রোি; 

▪ ইউম্পিয়ি ম্পিম্পিটাল যিন্টার (ইউম্পিম্পি)-এর যিটওয়াকম  িক্ষর্িা বৃম্পি; 

▪ দূগ মর্ এলাকায় িিগদের যোরদগাোয় িরকাম্পর যিবািমূি যপৌৌঁছাদিার অবকাঠাদর্া সৃম্পষ্ট; 

▪ আইম্পিটি ব্যবিাদরর র্ােদর্ ই-কর্াি ম, ই-িাম্পভমি, যটম্পলদর্ম্পিম্পিি প্রিাদর িিদ াম্পগিা করা; 

▪ ৭৭২টি ইউম্পিয়দি ম্পিম্পিটাল তবষম্য দূরীকরে; 

▪ প্রিযন্ত অঞ্চদলি িিগদের কাদছ ইন্টারদিট িাংদ াগ যপৌৌঁদছ যেয়া; 

 

ি. বাস্তবায়ন অগ্রর্ি: 
 

▪ প্রকল্প ৩ (ম্পিি) িি কিিালদটন্ট ম্পিদয়াগক রািদয়দছ। অবম্পশষ্ট৮(আট) িি কিিালদটন্ট ম্পিদয়াদগর ম্পবষদয় ২৭/০৬/১৯ িাম্পরদে 

মূল্যায়ি িভা অনুম্পষ্ঠি িদয়দছ; 

▪ িাইট িাদভমর ( ঢাকা, র্য়র্িম্পিাংি ম্পিদলট ও চেগ্রার্ ম্পবভাগ ) ম্পরদপ মাট োম্পেদলর প মাদয় আদছ; 

▪ িাইট িাদভমর (বম্পরশাল, খুলিা,রািশািী ও রাংপুর ম্পবভাগ) এর যটডার পুিমূল্যায়দির িন্য ম্পিধ মাম্পরি আদছ; 

▪ ৩৫ (পয়ম্পেশ) িি িিকারী যিটিয়াকম ইম্পিম্পিয়ার ম্পিদয়াগ িিন্ন িদয়দছ; 

▪ যরন্ট এ কার এর যিায়া (NOA) যেওয়া িদয়দছ; 

▪ আউট যিাম্পি মাং ম্পিদয়াগ িিন্ন িদয়দছ। 
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৩. মানব সিদ উন্নয়ন ও প্রর্েক্ষ্ণ: 

 

৩.১ র্নয়র্মি প্রর্েক্ষ্ণ কা িক্রম  
 

ম্পবম্পিম্পি’র বাাংিাবদে-দকার্িয়া ইিম্পটটিউট অব আইম্পিটি ও ৬টি ম্পবভাগীয় যকদির র্ােদর্ ২০১৮-২০১৯ অর্ ি বেবি এ প িন্ত সিকার্ি 

প িাবয় র্বর্ভন্ন দকাবস ি ২৯১৯ িনবক প্রর্েক্ষে প্রদান কিা িবয়বে।  
 

৩.২ প্রর্িবন্ধী ব্যর্িবদি প্রর্েক্ষ্ণ 
 

যেদশর দৃম্পষ্ট প্রম্পিবন্ধীিি িকল ধরদের প্রম্পিবন্ধী ব্যম্পিদের িথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুম্পিদি প্রদবশাম্পধকাদরর সুদ াগ সৃম্পষ্ট কদর ম্পশক্ষা ও 

কর্ মিাংস্থাি ম্পিম্পিি করার লদক্ষয বাাংলাদেশ কম্পিউটার কাউম্পিদলর র্ােদর্ “িথ্য প্রযুম্পির র্ােদর্ ম্পিউদরা যিদভালপদর্ন্টাল 

ম্পিিঅি মারিি িব ধরদির প্রম্পিবন্ধী ব্যম্পির ক্ষর্িায়ি” শীষ মক প্রকদল্পর আওিায় এ প ন্তম ৭০০ িিদক প্রম্পশক্ষে প্রোি করা িদয়দছ।  
 

৩.৩ Leveraging ICT প্রকবল্পি মাধ্যবম প্রর্েক্ষ্ণ 
 

এ প্রকবল্পি আওিায় এ প িন্ত  িব মদর্াট ৩৩,৫৬৪ (দির্ত্রে িািাি পাঁি দিৌষর্ি) িদির প্রম্পশক্ষে িিন্ন িদয়দছ এবাং ১১,১৩১ (এগাি 

িািার একশ একর্ত্রে) িিদক চাকম্পরদি ম্পিযুি করা িদয়দছ। ২০১৮-২০১৯ অর্ ি বেবি  ১৫১২ (পবনি’ে বাি) িবনি Fast Track 

Future Leader প্রর্েক্ষ্ণ সিন্ন কিা িবয়বে  াি মবধ্য ১৪৭১ (দিৌদ্দ’ে একািি) িিদক চাকম্পরদি ম্পিযুি করা িদয়দছ। এ প িন্ত 

আইটি প্রম্পিষ্ঠািিমূদির র্ের্ স্তদরর ৬৪২ (েয়’শ র্বয়ার্িে) িি কর্ মকিমাদেিবক আইম্পবএ, ঢাকা ম্পবশ্বম্পবযালদয় প্রম্পশক্ষে দদয়া 

িবয়বে।  াি মবধ্য ২০১৮-২০১৯ অর্ ি বেবি  ১৬৮ (এক’ে আর্ষর্ি) িনবক প্রর্েক্ষ্ণ দদয়া িবয়বে। 
 

৩.৪. িািীয় উন্নয়দি এবাং িারীর ক্ষর্িায়দির িন্য িথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুম্পির েক্ষিা উন্নয়দি ম্পবম্পিম্পি Office Applications 

& Unicode Bangla under WID যকাি ম পম্পরচালিা করদছ। ম্পবম্পিম্পি  িাম্পিিাংদঘর এম্পশয়া প্যাম্পিম্পফক যেম্পিাং যিন্টার ফর 

ইিফরদর্শি অযাড কম্পর্উম্পিদকশি যটকদিালম্পি ফর যিদভলপদর্ন্ট (ইউএি-এম্পপম্পিআইম্পিটি) এর িিদ াম্পগিায় Women IT 

Frontier Initiative (WIFI) িাদর্ একটি প্রম্পশক্ষে কর্ মসূম্পচ ২০১৭ িাল িদি চালু কদরদছ । এ কর্ মসূম্পচর র্ােদর্ এ প মন্ত ৫৯১ 

িি িারীদক উদযািা ম্পিদিদব ম্পিম্পিটাল প্রযুম্পির ব্যবিার ম্পবষদয় প্রম্পশক্ষে যেয়া িদয়দছ।  
 

৩.৫. িাপাম্পিি ভাষা, ম্পবিদিি কালচার ও আইটি এর উপর ৩ র্াি যর্য়ােী প্রম্পশক্ষে ১৬১ িিদক প্রোি করা িয় এবাং ১৫৫ িি উি 

প্রম্পশক্ষে িফলভাদব িিন্ন কদরি। এদের র্দে ১১৮ িদির কর্ ম িাংস্থাি িাপাদি প্রোি করা িদয়দছ এবাং ৩৭ িদির কর্ ম িাংস্থাি 

িাপাি-যবইিি বাাংলাদেশী যকািািীদি করা িদয়দছ। িফলভাদব প্রম্পশক্ষে ির্াপ্তকারীদের র্দে কর্ ম িাংস্থাদির িার ১০০%। 
 

৩.৬  Bangladesh IT-engineers Examination Center (BD-ITEC) 

evsjv‡`‡k ITEE cixÿv wbqwgZfv‡e cwiPvjbvi Rb¨ cÖvwZôvwbKfv‡e Bangladesh IT-engineers Examination 

Center (BD-ITEC) স্থাপি করা িদয়দছ। িাপাদির িিায়িায় IT Engineers Examination (ITEE) পর্িিািনা 
কিা িয়| IT Engineers Examination (ITEE) পিীক্ষ্াি িন্য ২০১৮-১৯ অথ ম বছদর ১৭৪০ িি যরম্পিদিশি িিন্ন 

কদর, ৯৩৮ িি পরীক্ষায় অাংশগ্রিে কদর এবাং ১২৭ িি পরীক্ষায় উিীে ম িয়।  
 

৩.৭  অভযন্তিীণ প্রম্পশক্ষে আদয়ািি: ই-ম্পিম্পপ ম্পিদটদর্র প্রর্েক্ষ্বণ ২৩ িন কর্ মকিমা ও ১৩ িন কম িিািীবক প্রম্পশক্ষে প্রদান কিা 

িবয়বে। র্বর্সর্স’ি  ১০ িন কর্ মকিমা ও ৫ িন কম িিািীবক ই-নর্র্বি পত্র িার্ি র্বষয়ক প্রম্পশক্ষে প্রদান কিা িবয়বে। Office 

Management র্বষয় এি উপি ১৫ িন কম িিািীবক প্রম্পশক্ষে প্রদান কিা িবয়বে। Fundatmental Training on Public 

Procurement Rules শীষ মক প্রর্েক্ষ্বণ ২০ িন কর্ মকিিাবক প্রর্েক্ষ্ণ প্রদান কিা িবয়বে। 

  

৪. পিামে ি দসবা: 
 

দদবেি সিকার্ি ও স্বায়ত্বোর্সি সাংস্থাসমূবিি কা িপদ্ধর্ি আবিা উন্নি ও গর্িেীি কিবি িথ্য প্রযুর্িি ব্যবিাি অিযন্ত সিায়ক। 

সিকার্ি র্বভাগ ও সাংস্থাসমূবিি আইর্সটি কা িক্রম বাস্তবায়বন র্ববেষজ্ঞ এবাং িথ্য প্রযুর্িবি দক্ষ্ িনববিি ঘার্র্ি িবয়বে। 

বাাংিাবদে কর্িউর্াি কাউর্িি কর্িউর্ািায়ন র্বষবয় এ সকি র্বভাগ ও সাংস্থাবক র্ববেষজ্ঞ প িাবয়ি পিামে ি ও দসবা র্দবয় 

র্াবক। ২০১৮-১৯ অর্ ি বেবি িাষ্ট্রপর্িি কা িািয়, প্রধানমন্ত্রীি কা িািয়, সাংসদ সর্িবািয়, ও র্বর্ভন্ন মন্ত্রণািয় এবাং সিকার্ি 

অর্ফস/সাংস্থা সি ১১০টি প্রর্িষ্ঠানবক র্বর্সর্স এরূপ পিামে ি ও দসবা প্রদান কবি। 

 

৫. ২০১৮-২০১৯ অর্ িবেবি গুরুত্বপূণ ি অিিন ও উন্নয়ন কা িক্রম: 
 

৫.১ িািীয় যিটা যিন্টার (Tier-III): বাাংলাদেশ কম্পিউটার কাউম্পিদল স্থাম্পপি িািীয় যিটা যিন্টার (Tier-3) যথদক 

ম্পিরবম্পেন্নভাদব যর্ইল যিাদর্ইি, ওদয়ব ও অযাম্পপ্লদকশি যিাম্পটাং, যকা-যলাদকশি িাম্পভমি ইিযাম্পে যিবা প্রোি করা িদে। এ প মন্ত ৫৫২ 

(পাঁচ’শ বায়ান্ন)টি যিাদর্ইি এ িব মদর্াট ৭৬,৪০০ (ম্পছয়াির িািার চার’শ) টি ইদর্ইল একাউন্ট যোলা িদয়দছ এবাং ২৫,০০০ (পঁম্পচশ 

িািার) এর অম্পধক ওদয়ব িাইট ও ২৬৪ (দুশ যচৌষম্পি) টি Application যিাম্পটাং করা িদয়দছ। এছাোও যিটা যিন্টার িদি ৪৪৫ 

(চারশ পয়িাম্পেশ)টি Virtual Private Server, ৫টি File Server, ২২ (বাইশ) টি Co-location Service প্রোি করা 

িদে। যিটা িাংরক্ষে ক্ষর্িা ১২ (বাি) যপটাবাইদট বৃম্পি করা িদয়দছ। েীঘ ম যর্য়াদে এ যিন্টারদক sustainable করার িন্য 

business model প্রস্তুি করা িদে; 
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৫.২ Network Operation Centre: দনর্ওয়াকি ব্যবস্থাপনাি িন্য র্বর্সর্স’দি Network Operation Centre স্থাপন 

কিা িবয়বে । িািীয় ই-গভন িবমন্ট দনর্ওয়াকি দকর্ন্দ্রয় মর্নর্র্িাং র্সবস্টবমি আওিায় ১৮৪৩৪ টি দপ্তবিি মবধ্য ১৭৩৪৬ টি সিকার্ি 

অর্ফস এবাং ৮৯৩টি র্ভর্র্ও কনফাবির্িাং র্সবস্টম আনা িবয়বে । মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভিভিও কনফাররভসিং এর টেস্টসহ ৮১টি 

সার্ পাে প্রদান করা হয়। ১৩৯টি ভিভিআইভ্, ভিআইভ্-১১৭টি টপ্রাগ্রাম এবিং ৯৬১টি ভিভিও কনফাররভসিং কাভরগভর সহায়তা প্রদান 

করা সি যর্াট ১২৯৮টি ম্পভম্পিও কিফাদরম্পিাং কাদি িিদ াম্পগিা করা িয়। ১৭৩০৩ (িদির িািার দুই’শ ম্পিরািব্বই) টি িরকাম্পর 

েপ্তদর ম্পে ওয়াইফাই যিাি তিরী করা িদয়দছ। 
 

৫.৩ বাাংলাদেশ ন্যাশিাল ম্পিম্পিটাল আম্পকমদটকচার (BNDA): ই-গভদে মি কা মক্রর্ বাস্তবায়দি ইন্টারঅপাদরম্পবম্পলটি ির্স্যা দূরীকরে 

ও প্রম্পক্রয়া িিিিাে করার িন্য Bangladesh National Digital Architecture প্রস্তুি করা িদয়দছ। e-GIF with 

MSDP, National E-Service Bus প্রস্তুি এবাং GeoDASH প্লাটফর্ মটি BNDA িাম্পভমি বাদি িাংযুি করা িদয়দছ। 

এছাোও িাম্পভমি বুক অদটাদর্শি, ই-যপিশি িাম্পভ মি ওদপি, BOESL এর িন্য Android অযাপ, অিলাইদি োযশস্য িাংগ্রদির 

িফটওয়যার, Project Tracking System ইিযাম্পে িফটওয়যার প্রস্তুি করা িদয়দছ । ই-ম্পরক্রুটদর্ন্ট ম্পিদটদর্ Blockchain 

Integration এর কাি িিন্ন িদয়দছ এবাং ম্পবম্পিম্পি’র প্রম্পশক্ষোথীদের র্দে িিে ম্পবিরদে ব্লকদচইি প্রযুম্পির ব্যবিার পরীক্ষা 

মূলকভাদব শুরু িদয়দছ।  
 

৫.৪ BGD e-GOV CIRT: মাননীয় প্রধাির্িীর আইম্পিটি ম্পবষয়ক উপদেষ্টা িনাব সিীব ওয়াবিদ ম্পবম্পিম্পি ই-গভ িাট ম ম্পিম্পিটাল 

ফদরিম্পিক ল্যাব ২৬ জুিাই ২০১৮ র্রঃ িাম্পরদে উদিাধি কবিন। এেি প মন্ত ৬টি িরকাম্পর প্রম্পিষ্ঠািদক প্রদয়ািিীয় ম্পিম্পিটাল 

ফদরিম্পিক িিায়িা প্রোি করা িদয়দছ। ২০১৮-১৯ অর্ ি বেবি  িাট ম কর্তমক ৭৮৭ টি িাইবার ম্পিরাপিা ম্পবষয়ক ইম্পিদিন্ট যরম্পিষ্টার 

করা িদয়দছ। িাট ম ওদয়বিাইদট ২৩৮টি িাইবার ম্পিরাপিা ম্পবষয়ক পরার্শ ম, িিকম বািমা এবাং িাংবাে প্রকাশ করা িদয়দছ। িাট ম কর্তমক 

৫৩টি িরকারী প্রম্পিষ্ঠািদক িাইবার ইম্পিদিন্ট যরিপদি িিায়িা প্রোি এবাং ওদয়বিাইট ও অযাম্পপ্লদকশিিমূদির Vulnerability 

Assessment and Penetration Test (VAPT) িিন্ন করা িদয়দছ। ১১টি গুরুত্বপূে ম িরকারী িথ্য পম্পরকাঠাদর্া (Critical 

Information Infrastructure) যি ৬৩টি িাইবার যিির ম্পরদপাট ম পাঠাদিা িদয়দছ। সাবর্ ি সয স্থার্পি ‘িাইবার ম্পির্’ এ প মন্ত ৪৪ 

িি িরকার্ি কর্ মকিমাদক িাইবার ম্পিদফি র্বষয়ক প্রম্পশক্ষে প্রোি করা িদয়দছ।  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

৬. পর্িকল্পনাধীন উন্নয়ন প্রকল্প: 

 

▪ প্রযুম্পি ল্যাব ও িফটওয়ার ম্পফম্পিশাং স্কুল স্থাপদির র্ােদর্ ম্পবম্পিম্পি’র আঞ্চম্পলক কা মালয়িমূি শম্পিশালীকরে 

(Establishment of Technology Lab & Software finishing school through strengthening the  

     Regional Offices of BCC) প্রকল্প; 

▪ িথ্যপ্রযুম্পির র্ােদর্ বাাংলাদেদশর িগর এবাং গ্রাদর্র িীবি- াোর আধুম্পিকীকরে (Modernization of Rural and 

Urban lives Through ICT) প্রকল্প; 

▪ ইম্পন্টদগ্রদটি ই-গভে মদর্ন্ট ( Integrated e-Government ) প্রকল্প;  

▪ ম্পলভাদরম্পিাং আইম্পিটি ফর এর্প্লয়দর্ন্ট এড যগ্রাথ অফ য আইটি-আইটিইএি ইডাম্পি প্রকল্প;   

▪ ই-বিময ব্যবস্থাপিা এবাং ইদলকেম্পিি ও তবদুযম্পিক বিময ম্পিষ্পম্পি যকৌশল প্রকল্প; 

▪ ম্পবশ্বম্পবযালদয় র্াইদক্রা ইদলকেম্পিি ল্যাব স্থাপদি িিায়িা প্রদ্রাি প্রকল্প; 

▪ ির্ম্পিি ই-িরকার প্রকল্প। 

 

 

২৬ জুিাই ২০১৮ র্রঃ িাম্পরদে মাননীয় প্রধাির্িীর আইম্পিটি ম্পবষয়ক উপদেষ্টা িনাব সিীব ওয়াবিদ িাইবার 

ম্পিম্পকউম্পরটি প্রম্পশক্ষে ল্যাদবর উদিাধি কবিন। 
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৭. ই-ফাইর্িাং বাস্তবায়ন 

 

বাাংিাবদে কর্িউর্াি কাউর্িবি সদি দপ্তিসি ৬টি র্বভাবগি আঞ্চর্িক দকবন্দ্রি তদনর্িন দাপ্তর্িক সকি কা িক্রম ই-ফাইর্িাং 

র্সবস্টবমি মাধ্যবম সিাদন কিা িবে। 

 

৮. র্বর্ভন্ন ইবভন্ট ও প্রর্িব ার্গিা  

 

৮.১ িাকুর্ি দমিাি আবয়ািন: এিআইর্সটি প্রকবল্পি আওিায় ২০১৮-২০১৯ অথ ম বছদর চিগ্রার্ ও রািশািীদি ২টি চাকম্পর যর্লা 

আদয়ািি করা িদয়দছ। এ িকল যর্লায় ২৬,০০০ (ছাম্পব্বশ িািার)-এর অম্পধক চাকম্পরপ্রাথী অাংশ অাংশগ্রিে কদর। যর্লায় 

অাংশগ্রিেকারী যকািািীিমূি কর্তমক চলম্পি অথ মবছদর ২০০২ (দুই িািার দুই) িদির িাক্ষাৎকার গ্রিে কদর ৩২৪ (ম্পিিশ চম্পব্বশ) 

িিদক চূোন্তভাদব ম্পিদয়াগ প্রোি করা িদয়দছ।  

 

৮.২ িরুণ-িরুণীবদি িন্য মাবকিটিাং ও আউর্র্িি কম িসূর্ি: এিআইর্সটি প্রকবল্পি আওিায় ২ টি আইম্পিটি কযাম্পরয়ার কযাি (িাদটার 

এবাং ম্পিদলট) আদয়ািি করা িদয়দছ। অন্যান্য প্রচারোমূলক কা মক্রর্ িিন্ন িদয়দছ। 

 

৮.৩ িাপাি আইটি উইক ২০১৯: িাপাদি অবম্পস্থি বাাংলাদেশ দূিাবাি, বাাংলাদেশ িরকাদরর আইম্পিটি ম্পবভাগ, বাাংলাদেশ িাই-যটক 

পাকম অদথাম্পরটি এবাং বাাংলাদেশ কম্পিউটার কাউম্পিল এর উদযাদগ বাাংলাদেশ অযাদিাম্পিদয়শি অফ িফটওয়যার এড ইিফরদর্শি 

িাম্পভ মি এি িিদ াম্পগিা ‘িাপন আইটি উইক-২০১৯’ যর্লায় অাংশগ্রিে ।  যর্লাটি িাপাি-বাাংলাদেশ আইটি িিকম গভীর করদি 

িিদ াম্পগিা করার পাশাপাম্পশ বাাংলাদেদশ িাপাম্পি যকািাম্পির ব্যবিা িম্প্রিারে, িতুি বািার সৃম্পষ্ট, ম্পবম্পিদয়াগ বৃম্পি এর্িম্পক প্রবািী 

বাাংলাদেম্পশদের যেদশ ম্পবম্পিদয়াদগ উৎিাি য াগাদি িাৎপ মপূে ম ভুম্পর্কা রােদব বদল আশা করা  াদে।  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

৮.৪ Shared Services & Outsourcing Week (SSOW)2018: গি ১৩-১৪ িদভম্বর ২০১৮ িাম্পরদে ম্পিিাপুদর 

ম্পবম্পির্স’ি এলআইম্পিটি প্রকল্প, বাাংলাদেম্পশ ৪ (চার) টি আইটি যকািাম্পি Genex, Naztech, Devnet এবাং biTs িি ‘Shared 

Services & Outsourcing Week (SSOW) 2018’ এ অাংশগ্রিে কবি। বাাংলাদেদশ ব্যবিা িম্প্রিারদির িন্য ১২ (বার) টি 

আইটি যকািাম্পির িাদথ সভা করা িদয়দছ। 

 

৮.৫ র্বর্সর্স’ি কর্তিক দসর্মনাি/কম িোিা আবয়ািন:  র্বর্সর্স িিমান প্রকল্প সমূি, র্র্র্ির্াি ওয়ার্ল্ি এবাং র্বর্সর্স’ি র্বভাগীয় দকবন্দ্রি 

মাধ্যবম ২০১৮-২০১৯ অর্ ি বেবি ৫৬টি দসর্মনাি/কম িোিা আবয়ািন কবি দ িাবন ৬,৭৮৮ িন সিকার্ি/দবসিকার্ি প িাবয়ি ব্যর্িি 

অাংেগ্রিণ; 

 

৮.৬ প্রম্পিবন্ধী ব্যম্পিদের িন্য চাকুরী যর্লা ২০১৯: বাাংলাদেশ কম্পিউটার কাউম্পিল (ম্পবম্পিম্পি) কর্তমক যিন্টার ফর িাম্পভমদিি এড 

ইিফরদর্শি অি ম্পিিাম্পবম্পলটি (ম্পিএিআইম্পি) এর িিদ াম্পগিায় প্রম্পিবন্ধী ব্যম্পিদের “চাকুরী যর্লা ২০১৯” গি ২৪/০৪/২০১৯ ম্পরিঃ 

ঢাকায় অনুম্পষ্ঠি িয়। এবাদরর যর্লায় ৪৮০ িি প্রম্পিবন্ধী ব্যম্পি চাকুরীর িন্য ম্পিবন্ধি কদর। চাকুরী প্রোিকারী ২১ প্রম্পিষ্ঠাি অাংশগ্রিে 

এবাং ম্পিবন্ধকারী ব্যম্পিদের র্দে ৩৮৩ িিদক িট ম ম্পলদটি কদর।  

 

 

িাপান আইটি উইবক ২০১৯ বাাংিাবদবেি স্টবি র্বর্সর্স’ি র্নব িািী পর্িিািক পার্ িপ্রর্িম দদব সি অন্যান্য 

উধ িিন কমিকিিা। 
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৮.৭ ম্পশশু-ম্পকদশারদের িথ্যপ্রযুম্পি ম্পশক্ষায় আগ্রিী করদি র্াচ ম, ২০১৮ যথদক িারা যেদশ ১৮০টি স্কুদলর ম্পশক্ষাথীদের ির্িদয় যেশব্যাপী 

‘িািীয় ম্পশশু-ম্পকদশার যপ্রাগ্রাম্পর্াং প্রম্পিদ াম্পগিা ২০১৮’ আদয়ািি কদর বাাংলাদেশ কম্পিউটার কাউম্পিল এবাং ৩০ অদিাবর, ২০১৮ 

ম্পবম্পিম্পি ম্পর্লিায়িদি পুরিার ম্পবিরে করা িদয়দছ; 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

৮.৮ যুব প্রম্পিবন্ধী ব্যম্পিদের িন্য িািীয় আইটি প্রম্পিদ াম্পগিা-২০১৯: অর্মি সম্ভাবনাি অর্ধকািী দদবেি যুব প্রর্িবন্ধীবদি মবধ্য 

আইর্সটি িি িা উৎসার্িি কিবি ও অন্তর্ভ ির্িমূিক উন্নয়ন র্নর্িি কিাি িন্য গি ২২ জুন ২০১৯ র্রঃ িার্িবি যুব প্রর্িবন্ধী ব্যর্িবদি 

িন্য িািীয় আইর্সটি প্রর্িব ার্গিা আবয়ািন কিা িয়। সািাবদবে দর্বক আগি দমার্ ১০০ িন প্রর্িব াগী ৪টি কযার্াগর্িবি 

প্রর্িব ার্গিায় অাংেগ্রিণ কবিবে।  প্রর্িব ার্গিায় িািটি কযার্াগিীি প্রবিযকটি িবি দসিা ৩ িন কবি দসিা ১২ িনবক পুিস্কৃি কিা 

িয়। প্রবিযক কযার্াগর্িি দসিা র্িনিনবক পুিষ্কাি র্িবসবব দক্রস্ট, সাটি ির্ফবকর্, পাবর্ি তিিী সামগ্রী এবাং ট্যাব প্রদান কিা িয়। 

 

 
 

                 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 

 
িথ্য ও  দ াগাব াগ প্রযুর্ি র্বভাবগি মাননীয় প্রর্িমন্ত্রী িনাব জুনাবয়দ আিবমদ পিক প্রর্িবন্ধী ব্যর্িবদি িন্য িািীয় আইটি 

প্রর্িব ার্গিা ২০১৮ এি সমাপনী ও পুিস্কাি র্বিিণী অনুষ্ঠাবন প্রধান অর্ির্র্ র্িবসবব উপর্স্থি দর্বক র্বিয়ীবদি মাবে পুিস্কাি 

র্বিিণ কবিন। 
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৯. পুিস্কাি/সম্মাননা:  
 

৯.১ “ইিদফা-িরকার-৩” প্রকল্পদক World Summit on the Information Socity কর্তিক Information and 

Communication Infrastructure কযার্াগিীবি  WSIS 2019 Champion  প্রদান করা িবয়বে। গি ২৯ এর্প্রি, ২০১৯ 

িাম্পরদে পুরিারটি র্ািিীয় প্রধাির্িীর ম্পিকট িস্তান্তর করা িয়। 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৯.২ ASOCIO Digital Government Award 2018: ০৮ িদভম্বর, ২০১৮ িাম্পরদে িাপাদির যটাম্পকওদি Asian-

Oceanian Computing Industry Organization (ASOCIO) কর্তমক আয় োজিত ASOCIO Digital Summit 

2018 অনুষ্ঠোয়ন Digital Government Award কযাটাগরীদি “ইিদফা-িরকার” প্রকল্পদক পুরস্কৃি করা িয়। গি ১২ িদভম্বর, 

২০১৮ িাম্পরদে পুরিারটি র্ািিীয় প্রধাির্িীর ম্পিকট িস্তান্তর করা িয়। 
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৯.৩ ম্পবম্পির্স’ি এলআইম্পিটি প্রকদল্পর BNDA ও e-GIF framework-দক আন্তিমাম্পিক প্রম্পিষ্ঠাি ITU যথদক ‘WSIS 

Prizes 2019’ প্রদান কিা িয়। গি ২৯ এর্প্রি, ২০১৯ িাম্পরদে পুরিারটি র্ািিীয় প্রধাির্িীর ম্পিকট িস্তান্তর করা িয়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

৯.৪ I‡cb MÖæc †KvwP A¨vIqvW© 2019: miKvwi wb‡qv‡M ¯̂”QZv I `ªæZZv wbwðZ Kivi Rb¨ GjAvBwmwU cÖK‡íi B-Mf‡g©›U 

K‡¤úv‡b‡›Ui AvIZvq ÔB-wiµzU‡g›U wm‡÷gÕ kxl©K cøvUdig ˆZwi Kiv nq| G D™¢vebxi Rb¨ wewmwm‡K Open Group 

Kochi Awards 2019 প্রদান Kiv nq| 14 †deªæqvix ২০১৯ fvi‡Zi †Kivjv iv‡R¨i gyL¨gš¿x kÖx wcbvivB wfhvqb wewmwmÕi 

cÖwZwbwai Kv‡Q G cyi¯‹vi n¯ÍvšÍi করেন| গি ২৯ এর্প্রি, ২০১৯ িাম্পরদে পুরিারটি র্ািিীয় প্রধাির্িীর ম্পিকট িস্তান্তর করা িয়। 
 

৯.৫ ওবপন গ্রুপ দপ্রর্সবর্ন্ট অযাওয়ার্ ি': এক িায়গা দর্বক সিকার্ি সব িথ্য ও দসবা দপবি বাাংিাবদে ন্যােনাি এন্টািপ্রাইি 

আর্কিবর্কিাি (র্বএনইএ) েীষ িক প্ল্যার্ফম ি উদ্ভাবন কবিবে বাাংিাবদে কর্িউর্াি কাউর্িি (র্বর্সর্স)। নতুন প্রযুর্ি উদ্ভাববন 'ওবপন 

গ্রুপ দপ্রর্সবর্ন্ট অযাওয়ার্ ি' অিিন কবিবে র্বর্সর্স। ২২ দফব্রুয়ার্ি ২০১৮ ভািবিি িথ্য ও দ াগাব াগ প্রযুর্ি মন্ত্রী র্বর্সর্সি প্রর্ির্নর্ধি 

কাবে পুিস্কািটি িস্তান্তি কবিবেন। সিকাবিি এিআইর্সটি প্রকল্প ও যুিিািযর্ভর্িক আন িস্ট অযান্ড ইয়াংবয়ি সিব ার্গিায় এ 

প্ল্যার্ফম িটি উদ্ভাবন কিা িয়। গি ২৯ এর্প্রি, ২০১৯ িাম্পরদে পুরিারটি র্ািিীয় প্রধাির্িীর ম্পিকট িস্তান্তর করা িয়। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

গি ৯ এম্পপ্রল ২০১৯ র্রঃ িার্িবি সুইিারল্যাদডর যিদিভায় ইন্টারন্যাশিাল যটম্পলকম্পর্উম্পিদকশি ইউম্পিয়দির (আইটিইউ) িের েপ্তদর 

আইটিইউ র্িািম্পচব িাওম্পলি িাও িাক, যটম্পলদ াগাদ াগ ও িথ্যপ্রযুম্পি র্িী িনাব যর্াস্তাফা িব্বার ও িথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুম্পি 

প্রম্পির্িী িনাব জুিাইে আিদর্ে পলদকর িাদি উইিার অযাওয়াি ম  তুদল যেি। 
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৯.৬ ম্পবম্পির্স’ি এলআইম্পিটি প্রকদল্পর ই-গভদর্ মন্ট কদিাদিদন্টর আওিায় BNDA এি GeoDASH platform টি  

িানুয়ার্ি ২০১৯ িার্িবি The Open Group যথদক Award of Distinction অিমি কদর ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৯.৭ র্বর্সর্স কর্তিক প্রবর্িিি অিলাইি ম্পিদয়াগ ম্পিদটর্টি ‘Architecture Enabled Govt Transformation’ কযাদটগম্পরদি 

The Open Group Awards for Innovation and Excellence 2019 পুরিার অিমি কদর। 
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