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১ পম্পরম্পিম্পি 

িথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুম্পি ম্পবভাদগর আওতাধীন বাাংলাদেশ কম্পিউটার কাউম্পিল (ম্পবম্পিম্পি) বাাংলাদেশ িরকার প্রম্পিশ্রুি রূপকল্প ২০২১: 

ম্পিম্পিটাল বাাংলাদেশ ম্পবম্পনর্ িাদে অগ্রেী ভূম্পর্কা পালনকারী অন্যির্ প্রম্পিষ্ঠান। বততমান সরকার দেশের আর্ ত-সামাজিক উন্নয়শন তথ্য ও 

দ াগাশ াগ প্রযুজিশক চাজিকা েজি জিশসশব গণ্য কশর রূপকল্পঃ ২০২১ এর  িক্ষ্য মাত্রা অিতশন তর্া দেেশক একটি মধ্যম আশয়র দেে 

জিশসশব উন্নীত করার িশক্ষ্য কাি কশর  াশে। যুব সমাশির আইজসটি জবষয়ক সক্ষ্মতা বৃজি, আইজসটি’র অবকাঠাশমার উন্নয়ন ও 

সম্প্রসারণ, তথ্য আিরশণ দেশের তথ্য দক্ষ্শত্র  প্রশবোজধকার জনজিতকরণ, ই-সাজভ তস সিিীকরশণর মাধ্যশম  ই-সরকার প্রজতষ্ঠা, সুোসন 

ও ন্যায় জবচার প্রজতষ্ঠাকরণ এবং আইন সঙ্গত ও ন্যায় সঙ্গত রাষ্ট্র পজরচািনা ব্যবস্থায় সকশির সুষম অংেগ্রিণ জনজিত করা ইতযাজে 

বততমান সরকাশরর অন্যতম জনব তাচনী অঙ্গীকার । বাংিাশেশে কজিউটার কাউজিি (জবজসজস) তথ্য ও দ াগাশ াগ প্রযুজি দক্ষ্শত্র দেেশক 

অগ্রগামী কশর তুিশত ও জিজিটাি বাংিাশেে জবজনম তাশণ নানাজবধ উশযাগ গ্রিণ ও বাস্তবায়ন কশর আসশে। জবজসজস সরকাজর প তাশয় 

আইজসটি অবকাঠাশমা উন্নয়ন, ই-গভদন িি, আইজসটি সক্ষ্মতা উন্নয়ন, আইজসটি জেল্প উন্নয়ন, সরকাজর সমস্ত তশথ্যর িাংরক্ষোগার 

জিশসশব দিটা দসন্টার স্থাপন, প্রেত্ত সরকাজর সকি দসবা অনিাইশন চালুকরণ,আইজসটিশত বাংিা ভাষার উন্নয়ন, ম্পিম্পিটাল বাাংলাদেশ 

ব্রাম্পডাং এবং সশব তাপজর দেশে উদ্ভাবনী ও স্টাট তআপ সংস্কৃজতর উন্নয়শন কাি করশে । 

১.১ প্রজতষ্ঠা  
 

এ প্রজতষ্ঠানটি তথ্য ও দ াগাশ াগ প্রযুজির উন্নয়শনর ধারাবাজিকতায় ধাশপ ধাশপ বাংিাশেশে কজিউটার কাউজিি (জবজসজস) জিশসশব 

প্রজতজষ্ঠত িয়: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

িাতীয় সংসশের ১৯৯০ সাশির ৯নং আইন বশি িাতীয় কজিউটার দবাি ত-দক রূপান্তজরত কশর ‘‘বাংিাশেে কজিউটার কাউজিি” 

নাশম একটি সংজবজধবি সংস্থা জিশসশব প্রজতষ্ঠা করা িয়  া রাষ্ট্রপজতর সজচবািশয়র অধীন পজরচাজিত িশত র্াশক। ১৯৯১ সাশি 

বাংিাশেে কজিউটার কাউজিিশক তৎকািীন জবজ্ঞান ও প্রযুজি মন্ত্রণািয় (পরবতীকাশি জবজ্ঞান এবং তথ্  ও দ াগাশ াগ প্রযুজি 

মন্ত্রণািয়)-এর অধীন ন্যস্ত করা িয়। জবগত জিশসম্বর ২০১১ িশত জবজসজস নবসৃষ্ট তথ্য ও দ াগাশ াগ প্রযুজি জবভাশগর প্রোসজনক জনয়ন্ত্রশণ 

পজরচাজিত িশে। 
 

১.২ রূপকল্প (Vision):  

তথ্য ও দ াগাশ াগ প্রযুজির বহুমুখী ব্যবিার ও সফি প্রশয়াশগর মাধ্যশম জ্ঞান-ম্পভম্পিক ির্াি ও অর্ িনীম্পি প্রম্পিষ্ঠার িন্য সিায়তা প্রোন। 

১.৩ অম্পভলক্ষয (Mission):  

স্বে. িবাবজেজি ও দূনীজতমূি সরকার ব্যবস্থা প্রজতষ্ঠার িশক্ষ্য তথ্য ও দ াগাশ াগ প্রযুজির গশবষণা ও উন্নয়শনর মাধ্যশম সরকাজর 

দসবাসমূিশক িনগশণর দোর-দগাড়ায় দপ ৌঁোশনার িন্য দেশের জিজিটাইশিেশন প্রশয়ািনীয় অবকাঠাশমা, েক্ষ্ িনবি ও কাশনজিজভটি 

উন্নয়ন এবং কম তসংস্থান ও রপ্তাজনমূখী আইটি জেল্প জবকাশে কা তক্রম বাস্তবায়ন। 

১৯৮৩: 

িাতীয় কজিউটার কজমটি 

 

১৯৮৮: 

িাতীয় কজিউটার দবাি ত 

 

১৯৮৯: 

বাংিাশেে কজিউটার কাউজিি অধ্যাশেে 

 

১৯৯০: 

বাংিাশেে কজিউটার কাউজিি আইন 
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১.৪ প্রধান কা িাবম্পল 

 িথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুম্পি ম্পবষয়ক কাম্পরগম্পর জ্ঞান ও েক্ষিার িািীয় আধার ম্পিদিদব োম্পয়ত্ব পালন এবাং এ যক্ষদে িরকাম্পর, 

যবিরকাম্পর যিবা ও ম্পশল্প খািদক জ্ঞান জভজত্তক পরার্শ ি এবাং কাম্পরগম্পর যিবা প্রোন;    

  ন্যাশানাল এন্টারপ্রাইি আম্পকিদটকিার ও ইন্টার-অপাদরম্পবম্পলটি যের্ওয়াকি জনম তাণ ও িা কা িকর করা এবং  িথ্য প্রযুম্পি 

িাংক্রান্ত র্ান ও যেম্পিফদকশনি জনধ তারণ করা; 

 িফটওয়যার ও িাি তওয়যার যটম্পটাং এবাং িাজ্ট তম্পফদকশন; 

 িািীয় দিটাদিন্টার, পাবম্পলক ম্পি এ, যনটওয়াকি অপাদরশন যিন্টার, ম্পিম্পকউম্পরটি অপাদরশন যিন্টার পম্পরিালনা এবাং দিটাদিন্টার 
িদি যিবা প্রোদনর যক্ষদে িাইবার ম্পিম্পকউম্পরটি ম্পনম্পিি করা এবাং ইনফরদর্শন ও দিটা ম্পিম্পকউম্পরটি ইনট্রুশান ম্পিম্পিি করদি 

National Computer Incident Response Team (CIRT) এবাং ম্পিম্পিটাল  ফদরনম্পিক কা িক্রর্ পম্পরিালনা; 

 িািীয় অর্ িনীম্পির ম্পবম্পভন্ন খাদি িথ্য প্রযুম্পির ব্যবিাম্পরক কাঠাদর্ার উন্নয়ন করা এবং িথ্য প্রযুম্পি িাংক্রান্ত ম্পশক্ষা, প্রম্পশক্ষে ও 

যপশাগি র্ান উন্নয়ন করা, আইটি স্কীল টযাডাি ি তিম্পর  এবাং আইটি/আইটিইএি ম্পশল্প ম্পবকাদশ প্রদয়ািনীয় উদযাগ গ্রিে এবাং 

এতেসংক্রান্ত নীজত ও দক েি প্রণয়শন এযাশসাজসশয়েনসমূি ও সরকারশক িিায়িা প্রোন করা; 

 িথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুম্পি ম্পবষদয় ম্পশক্ষা ও েক্ষিার ম্পবশ্বর্ান ম্পনম্পিি করা, নব্য স্নািকদের ম্পনদয়াগ য াগ্যিা বৃম্পির লদক্ষয ম্পিল  

গ্যাপ পূরদের প্রদয়ািনীয় ব্যবস্থা করা এবাং িথ্য প্রযুম্পির যক্ষদে প্রম্পিদ াম্পগিার যর্াকাদবলা করার িন্য বাাংলাদেশী 

নাগম্পরকগেদক উপদ াগী কশর গশড় যিালা; 

 িথ্য প্রযুম্পিদি ম্পবশ্বর্াদনর র্ানব-িিে উন্নয়ন ও েক্ষিা বৃম্পির িন্য িািীয় আইম্পিটি একাদিম্পর্ স্থাপন ও পজরচািনা;   

 িথ্য প্রযুম্পির যক্ষদে িািীয় যকৌশল ও নীম্পি ম্পনধ িারে ও তা বাস্তবায়দন িরকারদক িিায়িা করা; 

 িরকার এবাং ম্পবম্পভন্ন িাংস্থায় িথ্য প্রযুম্পির ব্যবিার উৎিাম্পিি করা, িথ্য প্রযুম্পি ব্যবিাদরর যক্ষদে িরকার এবাং অন্যান্য িাংস্থার 

িম্পিি িিদ াম্পগিা করা এবাং পরার্শ ি প্রোন করা; 

  িথ্য প্রযুম্পির যক্ষদে িািীয় লক্ষয অিিদনর স্বাদর্ ি িাংম্পিষ্ট িকল িরকাজর ও যবিরকাম্পর এবাং যেশীয় ও ম্পবদেশী প্রম্পিষ্ঠাদনর 

সাশর্ য াগাদ াগ স্থাপন ও িিদ াম্পগিা করা;  

 কাউম্পিদলর কা িাবলী িিােদনর প্রশয়ািশন, সরকাশরর পূব তানুশমােনক্রশম যেশী ও ম্পবদেশী য  যকান প্রম্পিষ্ঠাদনর সাশর্ চুম্পি  

িিােন করা;  

 িথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুম্পি িাংক্রান্ত যকান ম্পবদশষ কিিব্য পালদনর িন্য িরকার কর্তিক আম্পেষ্ট িদল তা পালন করা; 

 িরকাদরর িকল দসিশরর ম্পিম্পিটাইদিশন এর ব্যবস্থা করা এবাং পাবম্পলক িাম্পভ িি যিম্পলভাম্পরর িন্য উচ্চগম্পি িিন্ন যনটওয়াকি 

ম্পনর্ িাে ও পজরচািনা, উি দনটওয়াশকত জনরাপে িথ্য প্রবাি ও িাইবার ম্পিম্পকউম্পরটি ম্পনম্পিি করা;  

 িরকাদরর িকল অম্পফদি আইজসটি অম্পিট ব্যবস্থা প্রবিিদন িিায়িা করা;  

 উপ তযুি কা িাবলী িিােদনর িন্য প্রদয়ািনীয় য  যকান পেদক্ষপ গ্রিে করা। 

১.৫ প্রশািম্পনক কাঠাদর্া 

১.৫.১   পম্পরিালনা পম্পরষে 
 

(ক) দচয়ারম্যান 

(খ) ভাইস-দচয়ারম্যান 

(গ) সেস্য-সজচব 

(ঘ) অন্যান্য িেস্য (অন্যযন আট এবাং অনম্পধক েশ িন)। 

িাক, দটজিশ াগাশ াগ ও তথ্যপ্রযুজি মন্ত্রণািশয়র মাননীয় মন্ত্রী কাউজিশির দচয়ারম্যান এবং তথ্য ও দ াগশ াগ প্রযুজি জবভাশগর 

সজচব পোজধকারবশি কাউজিশির ভাইস-দচয়ারম্যান। জবজসজস’র জনবািী পজরচািক পোজধকারবশি কাউজিশির সেস্য-সজচব 

এবং সরকার কর্ততক মশনাজনত ১০ িন কাউজিি সেস্য সমন্বশয় জবজসজস’র কাউজিি পজরচািনা িশে। 

 

 ১.৫.২ িনবল  
 

অনুদর্াম্পেি িনবল কর্ িরি িনবল শূন্যপদের ম্পববরে িব িদর্াট 

১র্ 

যেম্পে 

২য় 

যেম্পে 

৩য় 

যেম্পে 

৪র্ ি 

যেম্পে 

১র্ 

যেম্পে 

২য় 

যেম্পে 

৩য় 

যেম্পে 

৪র্ ি 

যেম্পে 

১র্ 

যেম্পে 

২য় 

যেম্পে 

৩য় 

যেম্পে 

৪র্ ি 

যেম্পে 

অনুদর্াম্পেি কর্ িরি শূন্য 

 ১৬৭  ০৮  ৪৮  ৪২  ৪২ ০   ৩২  ২২ ১২৫  ০৮   ১৬  ২০  ২৬৫  ৯৬ ১৭৯  
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১.৫.৩ ২০১৯-২০২০ অর্ ি বছদর বাদিট বরাদ্দ ও ব্যয় (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন) 
  

ম্পববরে  

 

২০১৯-২০২০ অর্ ি বছদর বরাদ্দ 

(যকাটি টাকায়) 

২০১৯-২০২০ অর্ ি বছদর ব্যয় 

 (যকাটি টাকায়) 

ব্যদয়র িার 

(যকাটি টাকায়) 

অনুন্নয়ন ১৩৬.৬২৫৬ ১১৭.৬৪৮৭ ৮৬.০০% 

উন্নয়ন ৪৩৭.৭৫২৩  ৪১১.৩০২৪  ৮৬.৬৪%  

 

২ বাম্পষ িক কর্ িিিােন চুম্পি ২০১৯-২০২০ 
 

ক্র: নাং: যকৌশলগি উদদ্দশ্য গৃিীি কা িক্রর্ কর্ িিিােন সূিক 

১ জিজিটাি অবকাঠাদর্া স্থাপন/উন্নয়ন ১০টি ১০টি 

২ ই-গভশন তি বাস্তবায়ন ১০টি ১০টি 

৩ িথ্য প্রযুম্পি ম্পভম্পিক ম্পশদল্পর প্রিাদর েক্ষ্ মানব সিে উন্নয়ন ৭টি ৭টি 

৪ গদবষো ও উন্নয়ন ৩টি ৩টি 

৫ িথ্য প্রযুম্পি যপশািীবীদের Skill Standard  ম্পনধ িারে; ১টি ১টি 

 আবজিক যকৌশলগি উদদ্দশ্য কা িক্রর্ কর্ িিিােন সূিক 

১ কর্ িিিােদন গম্পিশীলিা আনয়ন ও যিবার র্ান বৃম্পি ৮টি ১২টি 

২ োপ্তম্পরক কর্ িকাদে স্বচ্ছিা বৃম্পি ও িবাবম্পেম্পি ম্পনম্পিিকরে ৪টি ১১টি 

৩ আম্পর্ িক ও সিে ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ৫টি ১০টি 

 

২.১ বাম্পষ িক কর্ িিিােন চুম্পির উদেখয াগ্য অিিন (২০১৯-২০২০) 

ক্রম্পর্ক নাং কা িক্রর্ লক্ষযর্াো প্রকৃি অিিন র্ন্তব্য 

১ বঙ্গবন্ধু িাই-দটক জসটি, গািীপুদর 

স্থাম্পপি IV Tier National Data 

Centre এর কা িক্রর্ িালু 

৩০-০১-২০২০ ২৮-১১-২০১৯ ম্পবদশ্বর ৭র্ বৃিির্ িািীয় যিটা 

যিন্টার (Tier-IV Certified) 

র্াননীয় প্রধানর্ন্ত্রী যশখ িাম্পিনা 

কর্তিক উদবাধদনর র্াধ্যদর্ িালু 

করা িয়। 

২ Video Conference System এর 

মাধ্যশম জবজসজসর NOC িশত 

দকন্দ্রীয়ভাশব Multi Conference 

পজরচািনা 

২৫০টি ৫১০টি Covid-19 সংকটকািীন সমশয় 

র্াননীয় প্রধানর্ন্ত্রীিি সারাশেশের 

উিিিন কর্তিপদক্ষর িাদর্ র্াঠ 

প িাদয়র েপ্তরিমূদির ম্পভম্পিও 

কনফাদরম্পিাং-এ যনটওয়াকি 

িাংদ াগিি িকল প্রকার কাম্পরগম্পর 

িিদ াম্পগিা ম্পবম্পিম্পি িদি প্রোন 

করা িদয়দছ। 

৩ িাতীয় দনটওয়াকত অপাশরেন 

দসন্টার(NOC) িশত  সরকাজর অজফশস  

স্থাজপত দনটওয়াকত মজনটজরং  ও  

রক্ষ্ণাশবক্ষ্ণ এবং বাংিাশেে 

সজচবািয়সি সারাশেশে স্থাজপত  

WIFI Zone এর রক্ষ্ণাশবক্ষ্ণ 

৭৬% ৭৬%  
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ক্রম্পর্ক নাং কা িক্রর্ লক্ষযর্াো প্রকৃি অিিন র্ন্তব্য 

৪ জিজিটাি আইল্যান্ড মশিেখািী প্রকশল্পর 

আওতায়  ৫০ জমটার উচ্চতার Self -

Supported টাওয়ার জনম তাশণর কাি 

সিােন 

১০০% ১০০%  ার র্াধ্যদর্ দ্রুিগম্পির ইন্টারদনট 

যিবা িালু করা িদয়দছ 

৫ ম্পিদলট এবাং কক্সবািাদর ওয়াই-ফাই 

িটেট স্থাপন 

২০০টি ২০০টি  

৬ National Digital Architecture 

(BNDA) এর আওতায় যিটা 

এনাম্পলটিক্স প্ল্যাটফর্ ি প্রম্পিষ্ঠাকরে 

১২-০৫-২০২০ ০৬-০৫-২০২০  

৭ BGD-e-Gov CIRT এর র্াধ্যদর্ 

িরকাম্পর েপ্তর  িমূদি Cyber 

Security এর িন্য Incident 

Response এ সিায়তা প্রোন 

৮৫০টি 

Incident 

Response 

৮৫০টি 

Incident 

Responsed 

 

৮ যিটা যিন্টার িদি ক্লাউি 

এনভায়রনদর্দন্ট VPS িাম্পভ িি  প্রোন। 

১৬০ ২২০ িািীয় যিটা যিন্টার ও যফার 

টিয়ার িািীয় যিটা যিন্টার িদি 

৯ সফটওয়ার দকায়াজিটি দটজষ্টং ল্যাশব 

সফটওয়যার  ও িাি তওয়যার এর  গুনগত 

মান  পরীক্ষ্া 

২০টি ও ১০টি ২৫টি ও ১০টি  

১০ NDD প্রকশল্পর আওতায় জবজসজস ও 

৬টি আঞ্চজিক কা তািশয়র মাধ্যশম 

প্রম্পিবন্ধী ব্যম্পিদের প্রম্পশক্ষে প্রোন 

১২০০ িন ১২০০ িন  

১১ iDEA: Innovation Design 

and Entrepreneurship 

Academy এর মাধ্যশম 

STARTUP যক অর্ িায়ন ও যর্ন্টম্পরাং 

প্রোন 

৪০টি 

STARTUP 

৪০টি 

STARTUP 

 

১২ iDEA প্রকশল্পর আওতায় 

ইউজনভাজস তটিশত অযাজিশভেন দপ্রাগ্রাম 

৪০টি 

অযাজিশভেন 

দপ্রাগ্রাম 

১০০টি 

অযাজিশভেন 

দপ্রাগ্রাম 

 

 

৩ িািীয় শুিািার যকৌশল বাস্তবায়দন ২০১৯-২০২০ িাদলর কর্ িপম্পরকল্পনা 

িািীয় শুিািার যকৌশল কর্ িপম্পরকল্পনা ও অগ্রগম্পি পম্পরবীক্ষে কাঠাদমা ২০১৯-২০২০ প্রেয়ন করা িদয়দছ এবাং যিই অনু ায়ী বাস্তবায়ন 

করা িদয়দছ। শুিািার যকৌশল বাস্তবায়দন তনম্পিকিা কম্পর্টির িভা  র্াির্দয় অনুম্পষ্ঠি িদয়দছ এবাং উির্ িি িার িাম্পলকা প্রেয়ন কদর 

র্ম্পন্ত্রপম্পরষে ম্পবভাদগ  র্াির্দয় যপ্ররে করা িদয়দছ। শুিািার যকৌশল িাংক্রান্ত ম্পবষদয় িদিিনিা বৃম্পির লদক্ষয ম্পবম্পিম্পি ও আওিাধীন ৬টি 

আঞ্চম্পলক কা িালদয় কর্ িকিিা/কর্ িিারীদক প্রম্পশক্ষে প্রোন করা িদয়দছ। ২৪০ িন িরকাম্পর কর্ িকিিাদক সাইবার জনরাপত্তা জবষশয় 

প্রম্পশক্ষে প্রোন করা িদয়দছ। শুিািার যকৌশল িাংক্রান্ত ম্পবষদয় ম্পবম্পিম্পি'র ওদয়বিাইট িব িো িালনাগাে রাখা িদয়দছ। এছাড়া শুিািার 

যকৌশল িাংক্রান্ত ম্পবষদয় িকদলর আগ্রি বৃম্পির লদক্ষয িািীয় শুিািার পুরস্কার নীম্পির্ালা-২০১৭ অনুিরে পূব িক ম্পবম্পিম্পি ও  আঞ্চজিক 

কা তািশয়র ২ িন কর্ িকিিা ও ২ িন কর্ িিারীদক শুিািার পুরস্কার প্রোন করা িদয়দছ। 
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৪ প্রকল্প/কর্ িসূম্পির তথ্যাবিী 

৪.১  ২০১৯-২০২০ অর্ তবেশর সমাপ্ত প্রকল্প ৩(জতন)টি : 

 ম্পিম্পিটাল বাাংলাদেদশর িন্য ই-গভন িদর্ন্ট র্াটার প্ল্ান প্রেয়ন (Formation of the e-Government Master Plan  

for Digital Bangladesh) েীষ তক প্রকল্প; 

 সফ্টওয়যার দকায়াজিটি পরীক্ষ্া ও সাটি তজফশকেন দসন্টার প্রজতষ্ঠাকরণ েীষ তক প্রকল্প; 

 ম্পিম্পিটাল আইল্যাড র্দিশখালী” েীষ তক প্রকল্প; 

 

৪.২  বততমাশন চিমান  প্রকল্প ১২(বার)টি: 
 

 যফার টিয়ার িািীয় যিটা যিন্টার স্থাপন (Establishment of IV Tier National Data Center) েীষ তক প্রকল্প; 

 ন্যােনাি আইজসটি ইনফ্রা দনটওয়াকত ফর বাংিাশেে গভন তশমন্ট দফি ৩ (ইনশফা সরকার) প্রকল্প; 

 যলভাদরম্পিাং আইম্পিটি ফর এর্প্ল্য়দর্ন্ট এড যগ্রার্ অব আইটি-আইটিএি ইডাম্পি (Leveraging ICT for Employment 

and Growth of the IT-ITES Industry) েীষ তক প্রকল্প; 

 BGD e-GOV CIRT এর সক্ষ্মতা বৃজি (Strengthening of BGD e-GOV CIRT) েীষ তক প্রকল্প; 

 বাংিাশেে ই-গভন তশমন্ট ইআরজপ েীষ তক প্রকল্প;  

 উদ্ভাবন ও উদযািা উন্নয়ন একাদির্ী প্রম্পিষ্ঠাকরে প্রকল্প (Innovation Design and Entrepreneurship  

Academy-iDEA) েীষ তক প্রকল্প; 

 গদবষো ও উন্নয়দনর র্াধ্যদর্ িথ্য প্রযুম্পিদি বাাংলা ভাষা িমৃিকরে েীষ তক প্রকল্প; 

 তথ্য প্রযুজির মাধ্যশম জনউশরা দিশভিপশমন্টাি জিিঅি তারসি সব ধরশণর প্রজতবন্ধী ব্যজির ক্ষ্মতায়ন েীষ তক প্রকল্প; 

 জিজিটাি জসশিট জসটি েীষ তক প্রকল্প; 

 িাপাম্পনি আইটি যিক্টদরর উপদ াগী কদর আইটি ইম্পিম্পনয়ারদের েক্ষিা উন্নয়ন েীষ তক প্রকল্প; 

 বাাংলাদেশ িরকাদরর িন্য ম্পনরাপে ই-যর্ইল ও ম্পিম্পিটাল ম্পলটাদরিী যিন্টার স্থাপন েীষ তক প্রকল্প; 

 দুগ ির্ এলাকায় িথ্য প্রযুম্পি যনটওয়াকি স্থাপন (কাদনদক্টি বাাংলাদেশ) েীষ তক প্রকল্প। 

 

৪.৩ সমাপ্ত প্রকশল্পর সংজক্ষ্প্ত জববরণ 

৪.৩.১ ম্পিম্পিটাল বাাংলাদেদশর িন্য ই-গভন িদর্ন্ট র্াটার প্ল্ান প্রেয়ন প্রকল্প 

(ক) প্রকল্প পম্পরম্পিম্পি 

নার্ ম্পিম্পিটাল বাাংলাদেদশর িন্য ই-গভন িদর্ন্ট র্াটার প্ল্ান প্রেয়ন  প্রকল্প  

যর্য়াে যফব্রুয়ারী ২০১৬ - ম্পিদিম্বর ২০১৯ 

প্রাক্কম্পলি ব্যয় 

(লক্ষ টাকায়) 

 

 

 

 

 

অদর্ ির উৎি পম্পরর্ান  

ম্পিওম্পব ৩৫৭.১৭ 

তবদেম্পশক িািায্য  ২৫০০.০০ 

যর্াট ২৮৫৭.১৭ 

 

(খ) লক্ষয ও উদদ্দশ্য 

 ই-গভন তযর্ন্ট র্াটার প্ল্যান প্রেয়দনর র্াধ্যদর্ ম্পিম্পিটাল বাাংলাদেদশর  ম্পভশন:২০২১ বাস্তবায়দন িরকারদক িিদ াম্পগিা করা; 

  েম্পক্ষে যকাম্পরয়া িরকাদরর ই-গভন তযর্ন্ট বাস্তবায়ন অম্পভজ্ঞিা যশয়াম্পরাং এর র্াধ্যদর্ ম্পিম্পিটাল বাাংলাদেশ বাস্তবায়দন েক্ষিা বৃম্পি 

করা; 

 বাাংলাদেদশ ই-গভন তযর্ন্ট র্াটার প্ল্যান বাস্তবায়দনর অাংশ ম্পিদিদব একটি পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন; 

 ম্পবম্পভন্ন র্ন্ত্রোলয়/ম্পবভাগ এবাং অম্পধেপ্তর/িাংস্থা-যক বাাংলাদেশ ন্যাশনাল এন্টারপ্রাইি আম্পকিদটকিার যের্ওয়াকি এর আওিায় 

আনার িন্য যরািম্যাপ প্রেয়ন। 
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(গ) উদেখয াগ্য কা িক্রর্ ও বাস্তবায়ন অগ্রগম্পি 

 ‘ম্পিম্পিটাল বাাংলাদেদশর িন্য ই-গভে িদর্ন্ট র্াটার প্ল্যান’ প্রজতশবেন প্রেয়ন; 

 ০১ টি জসটি কশপ তাশরেন ও ০৯ টি দপ রসভায় ‘জিজিটাি জমউজনজসপাজিটি সাজভ তশসস জসশস্টম’ পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন করা 

িশয়শে। র্াননীয় প্রধানর্ন্ত্রীর আইম্পিটি ম্পবষয়ক উপদেষ্টা িনাব িিীব ওয়াদিে কর্তিক গি ২০/১০/২০১৯ ম্পি. িাম্পরদখ 

“ম্পিম্পিটাল ম্পর্উম্পনম্পিপাম্পলটি িাম্পভ িদিি ম্পিদটর্ যিদভলপদর্ন্ট” নাদর্ পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়দনর কা িক্রর্ উদবাধন করা িদয়দছ। 

উি পাইলট প্রকদল্পর র্াধ্যদর্ বিির্াদন ৫টি যিবা প্রোন করা িদচ্ছ ;  
 ০১ টি জসটি কশপ তাশরেন ও ০৯ টি দপ রসভার কম তকততা-কম তচারীশের প্রজেক্ষ্ণ প্রোন করা িশয়শে; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 আম্পর্ িক অগ্রগম্পি ৯১.১২%% এবাং বাস্তব অগ্রগম্পি ১০০%। 

 

৪.৩.২ িফটওয়যার যকায়াম্পলটি ম্পনম্পিিকরে, পরীক্ষা ও িাটি িম্পফদকশন যিন্টার প্রম্পিষ্ঠাকরে প্রকল্প 

)ক(  প্রকল্প পম্পরম্পিম্পি 

নার্ িফটওয়যার যকায়াম্পলটি ম্পনম্পিিকরে, পরীক্ষা ও িাটি িম্পফদকশন যিন্টার প্রম্পিষ্ঠাকরে প্রকল্প  

যর্য়াে জুলাই ২০১৬-জুন ২০২০ 

প্রাক্কম্পলি ব্যয় 

(লক্ষ টাকায়) 

 

অদর্ ির উৎি পম্পরর্ান  

ম্পিওম্পব ৩৮৬৯.৩৬ 

 

(খ) লক্ষয ও উদদ্দশ্য 

 িফটওয়যাদরর গুেগি র্ান পরীক্ষা এবাং িাটি িম্পফদকশন যকন্দ্র স্থাপন; 

  িরকাম্পর েপ্তর িমূদির উন্নয়নকৃি িফ্টওয়যার ম্পিদটদর্র র্ান  ািাই; 

 প্রদয়ািনী িফটওয়যার, িাি িওয়যার স্থাপন এবাং র্ানব িিে উন্নয়দনর র্াধ্যদর্ িফটওয়যার যটম্পটাং ম্পশল্পদক উন্নিকরন ও 

এিেিাংক্রান্ত িদিিনিা তিম্পরদি বাাংলাদেশ কম্পিউটার কাউম্পিল (ম্পবম্পিম্পি) যক িিায়িা প্রোন; 

 প্রকশল্পর র্াধ্যদর্ যটট অদটাদর্শন ইম্পিম্পনয়ার পারফরদর্ি যটট ইম্পিম্পনয়ার, ম্পিম্পকউম্পরটি যটট ইম্পিম্পনয়ার, যর্াবাইল যটট 

ইম্পিম্পনয়ার, যটট ম্যাদনিার ইিযাম্পে জবষশয় েক্ষ িনবল উন্নয়ন; 

 িফটওয়যার যটম্পটাং, িফটওয়যার যিদভলপদর্ন্ট লাইফ িাইদকল (এিম্পিএলম্পি), িফটওয়যার প্রদিক্ট ম্যাদনিদর্ন্ট এবাং এিাইল 

প্রদিক্ট ম্যাদনিদর্ন্ট দক্ষ্শত্র েক্ষ্তা অিতন; 

র্াননীয় প্রধানর্ন্ত্রীর আইম্পিটি ম্পবষয়ক র্াননীয় উপদেষ্টা িনাব িিীব ওয়াদিে গি ২০ অদক্টাবর ২০১৯ 

িাম্পরখ ‘ম্পিম্পিটাল বাাংলাদেদশর িন্য ই-গভে িদর্ন্ট র্াটার প্ল্যান’  প্রম্পিদবেদনর যর্াড়ক উদমািন কদরন। 
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সফটওয়যার ও িাি তওয়যার পরীক্ষ্াকরণ জবষয়ক কম তোিা 

ম্পিম্পিটাল আইল্যাড র্দিশখালী প্রকদল্পর উদবাধন। 

 িরকাম্পর েপ্তর িমূদির িাি তওয়যার ম্পিদটদর্র র্ান  ািাই; 

 িাি তওয়যার দটজস্টং জবষশয় েক্ষ িনবল উন্নয়ন; 

 

(গ) উদেখয াগ্য কা িক্রর্ ও বাস্তবায়ন অগ্রগম্পি 

 সরকাজর জবজভন্ন সংস্থার ৩৬টি সফটওয়যাশরর গুণগত মান 

পরীক্ষ্া সিন্ন করা িশয়শে;  

 সরকাজর জবজভন্ন সংস্থার ১০টি িার্ডতওয়যাশরর গুণগত মান 

পরীক্ষ্া সিন্ন করা িশয়শে; 

 িফটওয়যার যকায়াম্পলটি যটম্পটাং যিন্টাদরর িন্য আন্তিিাম্পিক 

Test Maurity Model Integration Level-5 

(TMMI Level-5) িাটি িম্পফদকশন অিিন; 

  স্থাম্পপি এ যিন্টাদরর িন্য ISO 17025 ও  ISO 15408 িাটি িম্পফদকশন অিিন; 

 প্রকল্প ও জবজসজস’র ১৫ িন দক সফট্ওয়যার দটজস্টং জবষয়ক প্রজেক্ষ্ণ প্রোন; 

 সরকাজর ৫৫ টি মন্ত্রণািয়/জবভাগ/সংস্থার তথ্যপ্রযুজি কম তকততাশের সমন্বশয় সফট্ওয়যার ও িাি তওয়যার দটজস্টং সিজকতত 

কম তোিা আশয়ািন করা িশয়শে; 

 আম্পর্ িক অগ্রগম্পি ৯৭.৭৮% এবাং বাস্তব অগ্রগম্পি ১০০%। 

 

৪.৩.৩ ম্পিম্পিটাল আইল্যাড র্দিশখালী প্রকল্প 

)ক(  প্রকল্প পম্পরম্পিম্পি 

নার্ ম্পিম্পিটাল আইল্যাড র্দিশখালী প্রকল্প 

যর্য়াে িানুয়াম্পর ২০১৭- ম্পিদিম্বর ২০১৯ 

প্রাক্কম্পলি ব্যয় 

(লক্ষ টাকায়) 

 

অদর্ ির উৎি পম্পরর্ান  

ম্পিওম্পব ৩৮৯.৪৬ 

তবদেম্পশক িািায্য  ১৬১১.৭০ 

যর্াট ২০০১.১৬ 

 

(খ) লক্ষয ও উদদ্দশ্য 

 উচ্চগম্পির ইন্টারদনট এবাং িথ্য প্রযুম্পি ব্যবিার কদর বীদপর অম্পধবািীদের িীবন  াোর র্ান উন্নয়ন; 

 ম্পশক্ষা, স্বাস্থয, িথ্য ও িলবায়ু পম্পরবিিদনর যক্ষদে িথ্য প্রযুম্পির ব্যবিাদরর র্াধ্যদর্ িনদিবার র্ান উন্নয়ন; 

 উচ্চ-গম্পির িথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুম্পি ব্যবিার কদর র্দিশখালীর সুম্পনম্পে িষ্ট িনগদনর ম্পশক্ষা ও স্বাস্থয িাংক্রান্ত িদথ্য 

প্রদবশাধীকাদরর র্াধ্যদর্ জ্ঞান উন্নয়ন; 

 সুম্পনম্পে িষ্টকৃি যিবা প্রোনকারী ও যিবা গ্রিেকারীগদের ম্পনি ম্পনি োম্পয়ত্ব পালদন আইম্পিটি ব্যবিাদর িাদের িক্ষর্িা বৃম্পি করা;  

 শির ও বীপাঞ্চদলর অম্পধবািীদের িার্াম্পিক ও অর্ িননম্পিক 

ব্যবধান কম্পর্দয় আনা; 

 বীদপর অম্পধবািীদের িীবন াোর র্ান উন্নয়দনর র্াধ্যদর্ 

প্রম্পিকূল অবস্থায় অম্পনয়ম্পর্ি অম্পভবািন হ্রাি করা। 

(গ) উদেখয াগ্য কা িক্রর্ ও বাস্তবায়ন অগ্রগম্পি 

 র্দিশখালী ম্পবটিম্পিএল কিাউদড একটি ৫০ম্পর্টার উচ্চিার 

Self-Supported নতুন টাওয়ার ম্পনর্ িাে কদর টাওয়াদর 

র্াইদক্রাওদয়ভ এদন্টনা এবাং প্রদয়িনীয়  ন্ত্রপাম্পি স্থাপন কদর 

GiGA র্াইদক্রাওদয়ভ কম্পর্উম্পনদকশন িালু করা িদয়দছ। 

 ম্পবটিম্পিএল এক্সদিি কিাউদড ১টি ৩০ যকম্পভএ যিনাদরটর 

ক্রয়, ইনটদলশন ও যটম্পটাং; যিনাদরটদরর িন্য একটি রুর্ 

তিরী; নতুন এক্সদিি ভবন তিরী; পুরািন এক্সদিি ভবদনর 
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মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জবশের ৭ম বৃিত্তম “যফার টায়ার িািীয় িাটা যিন্টার” গত ২৮ নশভম্বর ২০১৯ জরঃ তাজরশখ উশবাধন কশরন।  

যর্রার্ি ও স্যাদনটারী কাি; যিনাদরটদরর রুর্ ও নতুন ইকুইপদর্ন্ট রুদর্র ওয়যাম্পরাং এবাং আম্পর্ িাং এর কাি; এবাং এক্সদিদির 

বাউডারী ওয়াল ম্পনর্ িাে করা িদয়দছ।  

 “Creating and Usages of Digital Content” ম্পবষদয়র উপর ১টি ব্যাযি ২০ িনদক প্রম্পশক্ষে প্রোন করা িদয়দছ। 

 র্দিশখালীদি যিলথ্ কর্দপ্ল্ক্স-এ ১৬টি কযাদর্রা িি CCTV িরবরাি এবাং ইনটল করা িদয়দছ। 

 কৃষদকর উৎপাম্পেি পণ্য, ক্ষুদ্র ম্পশদল্পর র্াধ্যদর্ উৎপাম্পেি ও অন্যান্য পদণ্যর  র্া র্ মূল্য প্রাম্পপ্ত ম্পনম্পিি করার িন্য ই-কর্াি ি 

যিবা প্রোন করা িদচ্ছ। স্থানীয় উৎপােনকারীগে এ কা িক্রদর্ যুি িদয়দছন।  

 ১১ িন ম্পনব িাম্পিি উদযািাদের শুটম্পক র্াদছর তিব উৎপােন এবাং িাংরক্ষে যকৌশল ম্পবষদয় এক ম্পেন ব্যাপী প্রম্পশক্ষে প্রোন করা 

িদয়দছ।  

 স্থানীয় ট্যযম্পরটদের লক্ষয কদর বাজণম্পিযকভাদব ই-ম্পবিদনি যিন্টার িালু করা িয়। 

 র্দিশখালীদি বিির্াদন ৩টি কৃম্পষ-িথ্য যকন্দ্র তিরী কদর যেয়া িদয়দছ। প্রম্পিটি যকদন্দ্র র্াম্পিম্পর্ম্পিয়া যপ্রাদিক্টর, যিনাদরটর, 

িাউড ম্পিদটর্, আইম্পপএি, ল্যাপটপ, ইন্টারদনট িাংদ াগ, আিবাবপে ইিযাম্পে প্রোন করা িদয়দছ। 

 আম্পর্ িক অগ্রগম্পি ৯৮%% এবাং বাস্তব অগ্রগম্পি ১০০%। 

 

৪.৪ চিমান প্রকশল্পর জববরণ 

৪.৪.১ যফার টিয়ার িািীয় যিটা যিন্টার স্থাপন প্রকল্প 

(ক) প্রকল্প পম্পরম্পিম্পি 

 

(খ) লক্ষয ও উদদ্দশ্য     

 যেদশ একটি ির্ম্পিি ও উন্নি িথ্য িমৃি ম্পবশ্বর্াদনর িাটা যিন্টার গদড় যিালা  ার িাউন টাইর্ িদব শূদণ্যর যকাঠায় ; 

 িরকাদরর ম্পবম্পভন্ন িাংস্থার ম্পিম্পিটাল কদন্টন্ট িাংরক্ষদের িক্ষর্িা বৃম্পি  করা; 

 ম্পিম্পিটাল কদন্টন্টিমূদির িাইবার ম্পনরাপিা ম্পনম্পিি করা; 

 ম্পবম্পভন্ন িাংস্থার র্দধ্য পারেম্পরক িথ্য আোন প্রোদনর র্াধ্যদর্ িনদিবা উন্নি করা ; 

 ই-যিবা প্রোন ও ম্পিম্পিটাল বাাংলাদেশ ম্পবম্পনর্ িাদে িিায়িা প্রোন ইিযাম্পে।    

(গ) উদেখয াগ্য কা িক্রর্ ও বাস্তবায়ন অগ্রগম্পি 

 গািীপুদরর কাম্পলয়ানকর -এ বঙ্গবন্ধু িাই-যটক ম্পিটিদি ম্পবদশ্বর ৭র্ বৃিির্ িািীয় যিটা যিন্টার (Tier-IV)টি গি ২৮ 

নদভম্বর ২০১৯ িাদল র্াননীয় প্রধানর্ন্ত্রী যশখ িাম্পিনা কর্তিক উদবাধদনর র্াধ্যদর্ িালু করা িয়; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নার্ যফার টিয়ার িািীয় যিটা যিন্টার স্থাপন  প্রকল্প 

যর্য়াে জুলাই ২০১৫ - জুন ২০২১ 

প্রাক্কম্পলি ব্যয় 

(লক্ষ টাকায়) 

অদর্ ির উৎি পম্পরর্ান  

ম্পিওম্পব ৪০০১৯.৭০ 

তবদেম্পশক িািায্য   ১১৯৯৩৫.৯৭ 

যর্াট 159955.67 
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 ২০১৯-২০ অর্ ি বছদর আম্পর্ িক অগ্রগম্পি  ৯৯.২৪%% এবাং বাস্তব অগ্রগম্পি ৯৯.৯৫%।  

৪.৪.২ িাতীয় তথ্য ও দ াগাশ াগ প্রযুজি অবকাঠাশমা উন্নয়ন (ইনশফা-সরকার ৩য় প তায়) (২য় সংশোজধত) প্রকল্প 

(ক) প্রকল্প পম্পরম্পিম্পি 

নার্ িাতীয় তথ্য ও দ াগাশ াগ প্রযুজি অবকাঠাশমা উন্নয়ন (ইনশফা-সরকার ৩য় প তায়) (২য় সংশোজধত) প্রকল্প 

যর্য়াে িানুয়াম্পর ২০১৭ - জুন ২০২১  

প্রাক্কম্পলি ব্যয় 

(লক্ষ টাকায়) 

 

 

 

 

অদর্ ির উৎি পম্পরর্ান  

ম্পিওম্পব ৮১২০৬.৭৬ 

তবদেম্পশক িািায্য   ১২২৭৪১.৪৯ 

যর্াট ২০৩৯৪৮.২৫ 

 

(খ) লক্ষয ও উদদ্দশ্য 

  ২৬০০ ইউম্পনয়দন অপটিকযাল ফাইবার কযাবদলর র্াধ্যদর্ দ্রুিগম্পির ইন্টারদনট অবকাঠাদর্া স্থাপন;  

 বাাংলাদেশ পুম্পলদশর ১,০০০ টি অম্পফদির র্দধ্য VPN িাংদ াগ স্থাপন;  

 ইউম্পনয়ন প িাদয় ২৬,০০০ িরকাম্পর অম্পফদি উচ্চগম্পির ইন্টারদনট িাংদ াগ প্রোন;  

 িািীয় িথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুম্পি নীম্পির্ালা-২০১৫ এর লক্ষয অিিদন বাাংলাদেদশর গ্রার্ীে িম্প্রোদয়র িন্য ই-যিবাগুম্পলদি (e-

Service) অনুপ্রদবশ ম্পনম্পিিকরে;  

 আউটদিাম্পি িাং এর র্াধ্যদর্ কর্ িিাংস্থান সৃম্পষ্ট;  

 যেদশর ৬০ শিাাংশ িনগদের ইন্টারদনট ব্যবিাদরর সুদ াগ ম্পনম্পিিকরে;  

 কাম্পরগম্পর জ্ঞান ম্পবিরদনর র্াধ্যদর্ য াগ্যিা বৃম্পি;  

 ইউম্পনয়ন প িায় িাই-েীি ইন্টারদনট সুম্পবধা প্রোন;  

 ইউম্পনয়ন ম্পিম্পিটাল যিন্টাদর (ইউম্পিম্পি) িাই-েীি ইন্টারদনট িাংদ াগ;  

 শির এবাং গ্রাদর্র ম্পিম্পিটাল তবষম্য দূরীকরে; 

(গ) উদেখয াগ্য কা িক্রর্ ও বাস্তবায়ন অগ্রগম্পি 

 যনটওয়াকি র্ম্পনটম্পরাং ম্পিদটদর্ িাংযুি ইউম্পনয়ন িাংখ্যা: ৩৫৫টি, লক্ষযর্াো: ৫৮২টি, ২০১৯-২০ অর্ িবছদর অিিন ৬১%, িব িদর্াট অিিন 

২৩৭৩টি ইউম্পনয়ন (৯১%); 

 যনটওয়াকি র্ম্পনটম্পরাং ম্পিদটদর্ িাংযুি যিলা িাংখ্যা: ১টি, লক্ষযর্াো ১টি, ২০১৯-২০ অর্ িবছদর অিিন ১০০%, িব িদর্াট অিিন যিলা 

িাংখ্যা ৬৩টি (১০০%); 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

“যকাম্পভি-১৯ প্রম্পিদরাধ ও প্রম্পিকার ম্পনদে িম্পশকা” তিম্পরদি র্াননীয় প্রম্পির্ন্ত্রী, িথ্য 

ও য াগাদ াগ পযুম্পি ম্পবভাগ  গুরুিপূে ি ম্পেক ম্পনদে িশনা প্রোন কশরন। 

“আর্ার গ্রার্ আর্ার শির” শীষ িক অনলাইন যিম্পর্নার, রাংপুর যিলা 
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 যনটওয়াকি র্ম্পনটম্পরাং ম্পিদটদর্ িাংযুি উপদিলা িাংখ্যা: ৩৮টি, লক্ষযর্াো ১৩২টি, ২০১৯-২০ অর্ িবছদর অিিন ২৯%, িব িদর্াট 

অিিন ৩৯৪টি উপদিলা (৮১%); 

 ইউম্পনয়ন প িাদয় Provisional Acceptance Test (PAT) িিন্ন ১৫১৩ টি; 

 ২০১৯-২০ অর্ িবছদর অপটিকযাল ফাইবার স্থাপন ৫৩৫ ম্পক.ম্পর্. , লক্ষযর্াো ৫৩৫ ম্পক.ম্পর্, অিিন ১০০%, িব িদর্াট অিিন ১৯৫০০ 

ম্পক.ম্পর্ (১০০%); 

 পুম্পলশ অম্পফদি ম্পভম্পপএন িাংদ াগ স্থাপন: ৪টি, লক্ষযর্াো ৪টি, ২০১৯-২০ অর্ িবছদর অিিন ১০০%, িব িদর্াট অিিন ১০০০টি 

(১০০%); 

 “আর্ার গ্রার্, আর্ার শির” শীষ িক যিম্পর্নার যর্াট ১৩টি যিলায় (২টি অনলাইদনর র্াধ্যদর্) অনুম্পষ্ঠি িয় এবাং প্রম্পিটি যিম্পর্নাদর 

গদড় ৯০ িন অাংশগ্রিেকারী উপম্পস্থি জেশিন; 

 ২০১৯-২০ অর্ ি বছদর আম্পর্ িক অগ্রগম্পি ৯৩.১১%% এবাং বাস্তব অগ্রগম্পি ৭৩%। 

 

৪.৪.৩ দিভাশরজিং আইজসটি ফর এমপ্লয়শমন্ট এন্ড দগ্রার্ অব আইটি-আইটিএস ইন্ডাজি  েীষ তক প্রকল্প; 

(ক) প্রকল্প পম্পরম্পিম্পি 

নার্ দিভাশরজিং আইজসটি ফর এমপ্লয়শমন্ট এন্ড দগ্রার্ অব আইটি-আইটিএস ইন্ডাজি প্রকল্প  

যর্য়াে অদক্টাবর ২০১৯ - যিদেম্বর ২০২০ 

প্রাক্কম্পলি ব্যয় 

(িক্ষ্ টাকায়) 

 

 

অদর্ ির উৎি পম্পরর্ান  

ম্পিওম্পব ৩৫৪৩.২০ 

 

(খ) লক্ষয ও উদদ্দশ্য 

 উেীয়র্ান প্রযুম্পি (Emerging Technology)  র্া আটি িম্পফম্পিয়াল ইদন্টম্পলদিি (AI), ইন্টারদনট অব ম্পর্াংি (IoT), 

ব্লকদিইন, যরাদবাটিকি, ম্পবগ িাটা ইিযাম্পে ম্পবষদয় ১০০০ িদনর প্রম্পশক্ষে;  

 যেদশর িথ্যপ্রযুম্পি ম্পশল্প প্রম্পিষ্ঠাদনর র্ধ্যর্ স্তদরর ২০০ িন কর্ িকিিা এবাং উচ্চ স্তদরর ৫০ িন কর্ িকিিাদের প্রম্পশক্ষে; 

 িথ্যপ্রযুম্পি ম্পশদল্পর উপদ াগী প্রম্পশক্ষে এদিিদর্ন্ট ও িাটি িম্পফদকশন পিম্পি ও প্ল্যাটফর্ ি স্থাপন; 

 িতুর্ ি ম্পশল্প ম্পবপ্ল্দবর সুদ াগদক কাদি লাম্পগদয় ম্পিম্পিটাল অর্ িনীম্পির যকৌশল প্রে ন়; 

 যেদশর যুব ির্ািদক িথ্য প্রযুম্পি ম্পশদল্প আকৃষ্ট করার িন্য কযাম্পর ়ার কাউদিম্পলাং;   

 যেশীয় িথ্য প্রযুম্পি ম্পশদল্পর ম্পবশ্ববািাদর প্রদবশ ও প্রবৃম্পির িন্য B2B matchmaking ইদভন্ট আদয়ািন; 

 উেীয়র্ান প্রযুম্পির ওপর েক্ষিা উন্নয়ন ও গদবষোর িন্য একটি ‘যিন্টার অব এম্পক্সদলি’ প্রম্পিষ্ঠা। 

(গ) উদেখয াগ্য কা িক্রর্ ও বাস্তবায়ন অগ্রগম্পি 

 গি ৫ জুন ২০২০ িাম্পরদখ আইম্পিটি ম্পবভাদগর র্াননীয় প্রম্পির্ন্ত্রী িনাব জুনাইে আহ দর্ে পলক, এর্ম্পপ ভাচু িয়াল প্ল্যাটফর্ ি  প্রায় 

৭০০ প্রম্পশক্ষোর্ীর উপম্পস্থম্পিদি আনুষ্ঠাম্পনকভাদব Emerging Technology (Artificial Intelligence (AI), 
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Blockchain, Data Analytics, Medical Scribe, Cyber Security, Internet of Things (IOT) etc. 

ইিযাম্পে) এর প্রম্পশক্ষে উদবাধন কদরন। 

 গি ১৬ জুন ২০২০ িাম্পরখ আইম্পিটি ম্পবভাদগর র্াননীয় প্রম্পির্ন্ত্রী িনাব জুনাইে আহ দর্ে পলক, এর্ম্পপ যেদশর িথ্যপ্রযুম্পি ম্পশল্প 

প্রম্পিষ্ঠাদনর র্ধ্যর্ স্তদরর ২৪২ িন কর্ িকিিা ম্পর্ম্পিল ম্যাদনিদর্ন্ট প্রম্পশক্ষে উদবাধন কদরন।    

 িথ্য প্রযুম্পি ম্পশদল্পর ম্পবকাদশর িন্য লডদন একটি যনটওয়াম্পকিাং ইদভন্ট আদয়ািন করা িদয়দছ। 

 National Block chain Strategy প্রস্তুি করা িদয়দছ। Robotics Strategy, Mission 5 Billion এর 

কর্ িদকৌশল (Strategy) প্রেয়দনর কাি চূড়ান্ত করা িযয়দছ। Made in Bangladesh, Post COVID Strategy for 
IT-ITES sector  প্রস্তুদির কাি িলর্ান রদয়দছ। এছাড়াও ঢাকা ম্পবশ্বম্পবযালদয়র PMIS যর্দক Digital Economy 

Statistics প্রস্তুি করা িদচ্ছ।  

 National University of Singapore (NUS) র্াধ্যদর্ Artificial Intelligence (AI) উপর যেশীয় ১০টি 

যকািাম্পনর িক্ষর্িা উন্নয়ন কাি শুরু করা িদয়দছ। গি ০৮ জুন ২০২০ িাম্পরদখ অনলাইদন আইম্পিটি ম্পবভাদগর র্াননীয় প্রম্পির্ন্ত্রী 

িনাব জুনাইে আহ দর্ে পলক, এর্ম্পপ প্রম্পশক্ষদের উদবাধন কদরন। 

 ঢাকা ম্পবশ্বম্পবযালদয়র Institute of Information Technology (IIT) এর িাদর্ Establishing Training 

Certification Process & Curriculum Development and Training Assessment & Certification 

Platform প্রস্তুি করা িদচ্ছ; 

 LICT প্রকল্প, BACCO ও BIBM য ৌর্ উদযাদগ একটি ম্পেনব্যাপী কর্ িশালা অনুম্পষ্ঠি িদয়দছ। উি কর্ িশালা প্রায় ২০০ িন 

প্রম্পশক্ষোর্ী অাংশগ্রিে; 

 আম্পর্ িক অগ্রগম্পি ৯৯.৯৮% এবং বাস্তব অগ্রগম্পি ১০০ %। 

৪.৪.৪ BGD e-GOV CIRT এর িক্ষর্িা বৃম্পি েীষ তক প্রকল্প; 

(ক) প্রকল্প পম্পরম্পিম্পি 

নার্ BGD e-GOV CIRT এর সক্ষ্মতা বৃজি  প্রকল্প  

যর্য়াে জুিাই ২০১৯ - জুন ২০২৪ 

প্রাক্কম্পলি ব্যয় 

(িক্ষ্ টাকায়) 

 

 

 

অদর্ ির উৎি পম্পরর্ান  

ম্পিওম্পব ১৪৭০৪.০৫ 

 

 

(খ) লক্ষয ও উদদ্দশ্য 

 ম্পিম্পিটাল ম্পনরাপিা আইন-২০১৮ অনুদচ্ছে-৯ পূরেকদল্প বাাংলাদেশ কম্পিউটার কাউম্পিদল স্থাম্পপি BGD e-GOV CIRT 
এর িক্ষর্িা ও কা িক্রর্ অব্যািি রাখা; 

 িািীয় িাটা যিন্টাদর রম্পক্ষি িরকাদরর গুরুত্বপূে ি িথ্য ভাডারদক িাইবার আক্রর্ন িদি রক্ষা করা; 

 িরকাদরর গুরুত্বপূে ি িথ্য-প্রযুম্পি অবকাঠাদর্া Critical Information Infrastructure (CII) িমূিদক উদ্ভূি িাইবার 

ঝুঁম্পক ম্পবষদয় িিকীকরে ও রক্ষা করা; 

 িাইবার ম্পনরাপিা কা িক্রর্ িািীয় প িাদয় িম্প্রিারদের লদক্ষয কম্পিউটার Incident Management ব্যবস্থাপনায় েক্ষিা 
বৃম্পি; 

 িরকাম্পর েপ্তদর িাইবার ম্পনরাপিা ম্পবষয়ক িদিিনিা বৃম্পি। 

(গ) উদেখয াগ্য কা িক্রর্ ও বাস্তবায়ন অগ্রগম্পিিঃ  

 আইটি পম্পলম্পি এবাং ম্পরি অযাশসিদর্ন্ট ইউম্পনট ঝুঁম্পকপুে ি িথ্য পম্পরকাঠাদর্ার িন্য ম্পরি অযাশসিদর্ন্ট যের্ওয়াকি এবাং যিলফ 

অযাশসিদর্ন্ট িফটওয়ার তিম্পর কদরদছ এবাং এ অর্ িবছদর ম্পবম্পভন্ন গুরুত্বপূে ি িথ্য পম্পরকাঠাদর্ার ঝুঁম্পক মূল্যায়ন কদর ম্পরদপাট ি প্রোন 

করা িদয়দছ। Cyber Threat Landscape Report 2019-2020 প্রস্তুি করা িদয়দছ। ২০১৯-২০২০ এর িন্য Risk 

Assessment framework আপদিট করা িদয়দছ। প্রদয়ািনীয় National Cyber Security Index িকুদর্ন্ট তিম্পর 

এবাং আপদিট এর র্াধ্যদর্ দুই ধাদপ বাাংলাদেদশর ন্যাশনাল িাইবার ম্পিম্পকউম্পরটি ইনদিক্স (িাইবার র যাাংম্পকাং) ৯২ যর্দক ৭৪ এ 

উম্পন্নি করা িদয়দছ।  ১১ টি APCERT working group কা িক্রর্ এ অাংশগ্রিে করা িদয়দছ, IoT Security ও 
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পম্পরকল্পনা কজমেশন ইনদভন্টম্পর র্ম্পিউল এর উদবাধন। Event and Meeting management Module এর উপর 

অনিাইন প্রজেক্ষ্ণ । 

Digital এবাং Security of Internet of Things (IoT) িকুদর্ন্ট তিরীদি প্রদয়ািনীয় িিদ াম্পগিা করদছ । 

“COVID-19-Minimizing-it-data-center-risk-plan Report” প্রস্তুি করা িদয়দছ; 

 ম্পবম্পিম্পি ই-গভ িাট ি কর্তিক এ প িন্ত ৩৪ টি িরকাম্পর প্রম্পিষ্ঠান যক িব িদর্াট ১৪৬৭ টি িাইবার ইম্পিদিন্ট যরিপদি িিায়িা প্রোন 

এবাং ওদয়ব িাইট ও অযাম্পপ্ল্দকশন িমূদির Vulnerability Assessment and Penetration Test (VAPT) িিন্ন 

কদর ম্পরদপাট ি প্রোন করা িদয়দছ। 

 ম্পবম্পিম্পি ই-গভ িাট ি ওদয়ব িাইদট এ প িন্ত িব িদর্াট ২০৮টি িাইবার ম্পনরাপিা ম্পবষয়ক পরার্শ ি, িিকি বািিা এবাং িাংবাে প্রকাশ 

করা িদয়দছ। 

 ১১টি ম্পনম্পে িষ্ট িরকাম্পর গুরুত্বপূে ি িথ্য পম্পরকাঠাদর্া (Critical Information Infrastructure) যি ৮৯ টি িাইবার যিির 

ম্পরদপাট ি পাঠাদনা িদয়দছ। 

 র্াননীয় প্রধানর্ন্ত্রীর আইম্পিটি ম্পবষয়ক উপদেষ্টা কর্তিক ম্পবম্পিম্পি ই-গভ িাট ি ম্পিম্পিটাল ফদরনম্পিক ল্যাব উদবাধন করা িদয়দছ এবাং 

এ প িন্ত ৩টি িরকাম্পর প্রম্পিষ্ঠানদক ৭টি ম্পিম্পিটাল ফদরনম্পিক িিায়িা প্রোন করা িদয়দছ। 

 এ প িন্ত িব িদর্াট ৯৯টি যিাশাল ম্পর্ম্পিয়া র্ম্পনটম্পরাং প্রম্পিদবেন প্রোন কদর িদয়দছ। 

 “Cyber Range” িাইবার ম্পিদফি প্রম্পশক্ষে যিন্টার স্থাম্পপি িদয়দছ এবাং এ প িন্ত ২৪০ িন িরকাম্পর কর্ িকিিাদক এ িাংক্রান্ত 

প্রম্পশক্ষে প্রোন করা িদয়দছ। 

 এ প িন্ত িব িদর্াট ৫টি আইটি অম্পিট কা িক্রর্ িিােন এবাং পূে িাঙ্গ প্রম্পিদবেন প্রোন করা িদয়দছ। এছাড়াও একটি অম্পিট 

কা িক্রর্ িলর্ান রদয়দছ। ন্যাশনাল িাটা যিন্টার (এন ম্পি ম্পি) এর ISO 27001 ম্পরিাটি িম্পফদকশন ও অম্পিট  কা িক্রর্, 

iBAS++ (ফাইনাি ম্পিম্পভশন) অম্পিট  কা িক্রদর্ িিায়িা প্রোন, টিয়ার যফার ন্যাশনাল িাটা যিন্টার (TIER IV) অম্পিট  

কা িক্রর্ এবাং িািীয় পাল িাদর্ন্ট এ যনটওয়াকি ও িাইবার ম্পনরাপিায় ব্যবহৃি প্রযুম্পির অম্পিট কা িক্রর্ পম্পরিালনা করা িদয়দছ। 

এছাড়া বাাংলাদেশ ব্যাাংক এর র্তিীয় পক্ষ বারা  িিাম্পেি একটি অম্পিট প্রম্পিদবেন  প িদবক্ষে িাদপদক্ষ একটি ম্পবস্তাম্পরি  

উন্নয়নমুলক ম্পেক ম্পনদে িশনা ম্পরদপাট ি ির্া যেয়া িদয়দছ; 

 আম্পর্ িক অগ্রগম্পি ১০০% এবং বাস্তব অগ্রগম্পি ১০৮ %। 

৪.৪.৫ বাংিাশেে ই-গভন তশমন্ট ইআরজপ (২য় সংশোজধত) প্রকল্প 

(ক) প্রকদল্পর পম্পরম্পিম্পি: 

নার্ বাংিাশেে ই-গভন তশমন্ট ইআরজপ (২য় সংশোজধত) প্রকল্প 

যর্য়াে জুলাই ২০১৬- জিশসম্বর ২০২০ 

প্রাক্কম্পলি ব্যয় 

(িক্ষ্ টাকায়) 

 

অদর্ ির উৎি পম্পরর্ান  

ম্পিওম্পব ৩৪০৫.০৭ 

 

(খ) লক্ষয ও উদদ্দশ্য 

 িরকাদরর িকল যক্ষদে একটি স্বচ্ছ ও িবাবম্পেম্পিমূলক ই-গভন িদর্ন্ট ব্যবস্থা প্রম্পিষ্ঠার িন্য পাইলট প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা; 

 ই-গভন িদর্দন্টর িন্য িঠিক এবাং িিিলভয প্ল্যাটফরর্ এবাং স্থানীয় িিে ব্যবিার কদর িথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুম্পি ম্পবভাগ এবাং 

পম্পরকল্পনা ম্পবভাদগর িন্য একটি কাটর্াইিি ERP িম্পলউশন তিরী করা; 

 ই-গভন িদর্ন্ট ব্যবস্থা বাস্তবায়দনর র্াধ্যদর্ স্থানীয় আইম্পিটি ইডাম্পির িক্ষযর্িা ও েক্ষিা বৃম্পি করা। 
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প্রকদল্পর আওিায় ‘স্টুদিন্ট ট্য টাট িআপিঃ িযাোর-০২’যপ্রাগ্রার্ উদবাধনী অনুষ্ঠান। 

(গ) উদেখয াগ্য কা িক্রর্ ও বাস্তবায়ন অগ্রগম্পি 

 প্রকদল্পর আওিায় ৯ টি র্ম্পিউদলর র্দধ্য ইনদভন্টম্পর র্ম্পিউল, ম্পর্টিাং ম্যাদনিদর্ন্ট র্ম্পিউল এবং প্রজকউরশমন্ট মজিউি জতনটি 

প্রস্তুি করা িদয়দছ; 

 ম্পর্টিাং ম্যাদনিদর্ন্ট র্ম্পিউদলর উপর ১১৭ িনদক Users Training প্রোন করা িদয়দছ। র্ম্পিউলটি বিির্াদন 

পরীক্ষামূলকভাদব ১০টি িাংস্থা/েপ্তদর বাস্তবায়ন করা িদচ্ছ; 

 ইনদভন্টম্পর র্ম্পিউদলর বাস্তবায়ন শুরু িদয়দছ। ম্পবম্পিম্পি এবাং পম্পরকল্পনা ম্পবভাদগর ১০টি িাংস্থার যর্াট ৬০ িনদক Users 

Training প্রোন করা িদয়দছ। 

 প্রজকউরশমন্ট র্ম্পিউদলর বাস্তবায়ন শুরু িদয়দছ। ম্পবম্পিম্পি এবাং পম্পরকল্পনা ম্পবভাদগর ১০টি িাংস্থার যর্াট ৪০ িনদক Users 

Training প্রোন করা িদয়দছ। 

 আম্পর্ িক অগ্রগম্পি ৪৯% এবাং বাস্তব অগ্রগম্পি ৭০%। 
 

৪.৪.৬ উদ্ভাবন ও উশযািা উন্নয়ন একাশিমী প্রজতষ্ঠাকরণ (১ম সংশোজধত) প্রকল্প 

(ক) প্রকল্প পম্পরম্পিম্পি 

নার্ উদ্ভাবন ও উশযািা উন্নয়ন একাশিমী প্রজতষ্ঠাকরণ (১ম সংশোজধত) প্রকল্প 

যর্য়াে জুলাই ২০১৬ - জুন ২০২১ 

প্রাক্কম্পলি ব্যয় 

(লক্ষ টাকায়) 

 

অদর্ ির উৎি পম্পরর্ান  

ম্পিওম্পব ২৭১৬৫.০০ 

 

(খ) লক্ষয ও উদদ্দশ্য 

 উদ্ভাবন সিায়ক ইশকাজসশস্টম ও উশযািা সংস্কৃজত ততজর;  

 দমধা সিে সংরক্ষ্ণ করা; 

 তরুণ উদ্ভাবকশের সক্ষ্মতা বৃজি করা; 

 মিৎ আইজিয়াসমূিশক খ ৌঁশি দবর করা, পজরপািন করা ও উন্নীত করার িন্য একটি প্রাজতষ্ঠাজনক কাঠাশমা ততজর করা; 

 দেশে উদ্ভাবন সিায়ক ইশকাজসশস্টমশক প্রাজতষ্ঠাজনক রূপোন; 

 উদ্ভাবনসমূশির ব্রাজন্ডং ও বাজণজিযজককরশণ সিায়তা করা; 

 একটি উদ্ভাবন ও উশযািা  উন্নয়ন একাশিজম প্রজতষ্ঠা করা; 

 আইজসটি জভজত্তক ২০০ টি ইদনাশভটিভ পণ্য বা দসবাশক সিায়তা প্রোন; 

 স্টাট তআপশেরশক জবজনশয়াগ করার িশক্ষ্য একটি পাবজিক জিজমশটি দকািাজন প্রজতষ্ঠা করা; 

 ১০০ টি জেক্ষ্া প্রজতষ্ঠাশন ইদনাশভেন পাইপিাইন ততরী করা; 

 দেশের ৩,০০০ উদ্ভাবকশক প্রজেক্ষ্ণ প্রোন করা। 

(গ) উদেখয াগ্য কা িক্রর্ ও বাস্তবায়ন অগ্রগম্পি 

 ম্পিদলকশন কম্পর্টির যর্াট ১২ টি িভা অনুম্পষ্ঠি িদয়দছ 

 ার র্াধ্যদর্ এ প িন্ত ১৩৫ টি টাট িআপদক বাছাই কদর 

যর্াট  ১২,৪২,০০,০০০ (বার যকাটি জবয়াজিে লক্ষ) টাকা 

অনুোন প্রোদনর িন্য সুপাম্পরশ করা িদয়দছ । প্রর্র্ 

ম্পকম্পস্তদি ১০০টি টাট িআপদক ৫২৭.০০ লক্ষ (পটিি যকাটি 

িািাশ লক্ষ) টাকা অনুোন প্রোন করা িদয়দছ। 

পারফদর্ িি র্ম্পনটম্পরাং কম্পর্টির যর্াট ০৮ টি িভা 

অনুম্পষ্ঠি িদয়দছ এবাং কম্পর্টির সুপাম্পরদশর যপ্রম্পক্ষদি 

ম্পবিীয় ম্পকম্পস্তদি ৫৩ টি টাট িআপদক যর্াট ১৫৫.৫০ লক্ষ 

(এক দকাটি পঞ্চান্ন িক্ষ্ পঞ্চাে িািার) টাকা অনুোন 

প্রোন করা িদয়দছ।  

 যকাম্পভি-১৯ এর যপ্রম্পক্ষদি গি ২৩/০৫/২০২০ িাম্পরদখ 

আইম্পিটি ম্পবভাদগর র্াননীয় প্রম্পির্ন্ত্রী র্দিােদয়র িভাপম্পিদত্ব আদয়াম্পিি “ফুি ফর ন্যাশন” প্ল্যাটফদর্ ির উদবাধনী অনুষ্ঠাদনর 
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Development of Bangla CLDR resource and 

submit to Unicode’ জেশরানাশম জবগত ০৯ দসশেম্বর, ২০১৯ 

তাজরখ উন্নয়ন সিশ াগী, অধ্যাপক, গশবষক ও অংেীিনশের জনশয় 

দসজমনার অনুজষ্ঠত িয়।  

শুভ উদবাধন কদরন র্াননীয় কৃম্পষর্ন্ত্রী িিঃ যর্ািঃ আব্দুর রাজ্জাক এর্ম্পপ। প্ল্যাটফর্ িটির বাস্তবায়দন িিদ াগী প্রম্পিষ্ঠান ম্পিদিদব 

রদয়দছ কৃম্পষ র্ন্ত্রোলয়, কৃম্পষ ম্পবপেন অম্পধেপ্তর, কৃম্পষ িম্প্রিারে অম্পধেপ্তর, িাক ম্পবভাগ, িড়ক পম্পরবিে ম্পবভাগ, ই-কযাব এবাং 

iDEA প্রকল্প কর্তিক অর্ িায়নকৃি। প্রকদল্পর িরািম্পর িত্বাবধাদন পম্পরিাম্পলি িাংম্পিষ্ট প্রায় ১২টি টাট িআপ প্রম্পিষ্ঠান। টাট িআপ 

এবাং িাংম্পিষ্ট যটকদিাল্ডারদের িিায়িায় “ফুি ফর ন্যাশন” প্ল্যাটফর্ িটি ব্যবিার কদর বিির্াদন পুদরােদর্ খায ও কৃম্পষপণ্য 

িাংগ্রি ও িরবরাি িলদছ; 

 যেদশর বিির্ান পম্পরম্পস্থম্পিদি অনলাইদনর র্াধ্যদর্ িকদলর ম্পনকট স্বাস্থযদিবা িিদি ম্পনম্পিি করার লদক্ষয আইম্পিয়া প্রকল্প 

কর্তিক “যিলর্ ফর ন্যাশন” প্ল্যাটফর্ ি তিম্পরর উদযাগ গ্রিে করা িদয়দছ। “যিলর্ ফর ন্যাশন” প্ল্যাটফদর্ ির িন্য পৃর্ক একটি 

ওদয়বিাইট তিম্পরর কাি ইদিার্দধ্য িিন্ন করা িদয়দছ। িাংম্পিষ্ট টাট িআপিমূিদক এর িাদর্ ির্িদয়র কাি িলদছ; 

 গি ০১/০৬/২০২০ িাম্পরদখ “এডুদকশন ফর ন্যাশন” প্ল্যাটফদর্ ির উদবাধন কদরন আইম্পিটি ম্পবভাদগর র্াননীয় প্রম্পির্ন্ত্রী 

র্দিােয়। বিির্াদন এ অনলাইন প্ল্যাটফদর্ ির িিায়িায় ম্পনয়ম্পর্িভাদব ক্লাদির আদয়ািন করা িদচ্ছ। iDEA প্রকল্প যর্দক 

“এডুদকশন ফর ন্যাশন” প্ল্যাটফদর্ ির িন্য পৃর্ক একটি ওদয়বিাইট তিম্পরর কাি ইদিার্দধ্য িিন্ন করা িদয়দছ। 

 গি ১৬/০৩/২০২০ ম্পিিঃ িাম্পরদখ Startup Bangladesh Ltd. যকািাম্পনর ম্পনবন্ধন সিন্ন িশয়শে; 

 প্রকদল্পর আওিায় ১১৫৯ িন টাট িআপদক প্রম্পশক্ষে প্রোন করা িদয়দছ; 

 িরুে টাট িআপদের ম্পিম্পিটাল র্াদকিটিাং- এ েক্ষিা বৃম্পি করদি iDEA প্রকল্প যর্দক ম্পিম্পিটাল র্াদকিটিাং ম্পিল যিদভলপদর্ন্ট 

যট্রম্পনাং’এ টাট িআপ ঢাকা ও টাট িআপ িট্টগ্রার্ যর্দক প্রায় ৮০ িদনর যবম্পশ প্রম্পশক্ষোর্ী অংেগ্রিণ কশর; 

 আম্পর্ িক অগ্রগম্পি ৯৯.৪০% এবাং বাস্তব অগ্রগম্পি ১০০%। 

 

৪.৪.৭ গশবষণা ও উন্নয়শনর মাধ্যশম তথ্য প্রযুজিশত বাংিা ভাষা সমৃিকরণ (১ম সংশোজধত)’ প্রকল্প 

(ক) প্রকল্প পম্পরম্পিম্পি 

নার্ গশবষণা ও উন্নয়শনর মাধ্যশম তথ্য প্রযুজিশত বাংিা ভাষা সমৃিকরণ (১ম সংশোজধত)’ প্রকল্প 

যর্য়াে জুলাই ২০১৬ - জুন ২০২১ 

প্রাক্কম্পলি ব্যয় 

(লক্ষ টাকায়) 

 

অদর্ ির উৎি পম্পরর্ান  

ম্পিওম্পব ১৫৮৯৬.৬৯ 

  

 

(খ) লক্ষয ও উদদ্দশ্য 

আন্তিতাজতক পজরসশর (Global Platform-এ) দনর্তস্থানীয় ভাষা জিশসশব বাংিাশক প্রজতষ্ঠা করা। জবশেষ কশর, কজিউটিং ও 

আইজসটিশত বাংিা ভাষাশক অজভশ াজিত করা বা খাপ খাইশয় দনয়া- এ প্রকশল্পর প্রধান উশেি। গশবষণা ও উন্নয়শনর মাধ্যশম তথ্য 

প্রযুজিশত বাংিা ভাষা সমৃিকরশণর িশক্ষ্য প্রকল্পটির উশেি বাংিা ভাষার 

িন্য জবজভন্ন প্রযুজি মাধ্যশম (ওশয়ব, দমাবাইি, কজিউটার) ব্যবিারশ াগ্য 

জবজভন্ন সফটওয়যার/টুিস/জরশসাস ত উন্নয়ন করা,  াশত বাংিা ভাষা 

কজিউটাশর ব্যবিার করশত দকাশনা প্রজতবন্ধকতা না র্াশক। 

 )গ(  উদেখয াগ্য কা িক্রর্ ও বাস্তবায়ন অগ্রগম্পি 

 ২টি কদিাদনদন্টর িফটওয়যার দিশভিপশমন্ট কাি দেষ প তাশয় 

রশয়শে; 

 ৫টি কদিাদনদন্টর িফটওয়যার যিদভলপদর্ন্ট কা িক্রর্ িলর্ান 

রদয়দছ; 

 বাম্পক ৯টি কদিাদনন্টিমূদির ক্রয় কা িক্রর্ িলর্ান রদয়দছ; 

 আম্পর্ িক অগ্রগম্পি ৯৭.৯৪ % এবাং বাস্তব অগ্রগম্পি ১০০%। 
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১৫-০২-২০২০ িাম্পরদখ িথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুম্পি ম্পবভাদগর র্াননীয় প্রম্পির্ন্ত্রী িনাব 

জুনাইে আহ দর্ে পলক, এর্ম্পপ কর্তিক কক্সবািার যিলায় স্থাম্পপি “ম্পে ওয়াই-ফাই 

যিান”এর শুভ উদবাধন। 

Health Allied Professionals’দের জভজিও কনফশরজিং এর মাধ্যশম 

“জিিযাজবজিটি  ওজরশয়শন্টেন” প্রজেক্ষ্ণ                                                                    

 

৪.৪.৮ িথ্য প্রযুম্পির র্াধ্যদর্ ম্পনউদরা যিদভালপদর্ন্টাল ম্পিিঅি িারিি িব ধরদের প্রম্পিবন্ধী ব্যম্পির ক্ষর্িায়ন প্রকল্প 

(ক) প্রকল্প পম্পরম্পিম্পি 

নার্ িথ্য প্রযুম্পির র্াধ্যদর্ ম্পনউদরা যিদভালপদর্ন্টাল ম্পিিঅি িারিি িব ধরদের প্রম্পিবন্ধী ব্যম্পির ক্ষর্িায়ন 

প্রকল্প  

যর্য়াে জুলাই ২০১৭-জুন ২০২১ 

প্রাক্কম্পলি ব্যয় 

(লক্ষ টাকায়) 

 

অদর্ ির উৎি পম্পরর্ান  

ম্পিওম্পব ২৪৮৬.৮৮ 

  

 (খ) লক্ষয ও উদদ্দশ্য 

িথ্য প্রযুম্পির র্াধ্যদর্ প্রম্পিবন্ধী িনদগাম্পষ্ঠদক েক্ষ িনশম্পিদত পজরণত করা, িাদের কর্ িিাংস্থাদন িিায়িা করা এবাং ম্পভশন ২০২১ 

ও যটকিই উন্নয়দন িাদের অাংশগ্রিেকারী নাগম্পরক ম্পিদিদব গদড় যিালা এবাং যেদশর িার্ম্পগ্রক উন্নয়দন ম্পপম্পছদয় পড়া এ 

িনদগাম্পষ্ঠদক উন্নয়দনর মূলধারায় িিৃি করা। 

(গ) উদেখয াগ্য কা িক্রর্ ও বাস্তবায়ন অগ্রগম্পি 

 ২০১৯-২০২০ অর্ ি বছদর ১২০০ িন প্রম্পিবন্ধী ব্যম্পিদক প্রম্পশক্ষে 

প্রোন করা িদয়দছ।  

 সফটওয়যার উন্নয়ন কাশির অংে জিশসশব দিজিশভজরশবিস 

সমূি দিজিভারী জেজিউি অনু ায়ী গ্রিণ করা িশয়শে।  

 যেদশর ৭টি ম্পবভাগীয় শিদর ম্পবম্পভন্ন ম্পশক্ষা প্রম্পিষ্ঠাদন প্রিার ও 

প্রিারোর িন্য কযাদিইন অনুম্পষ্ঠি িদয়দছ।  

 ৩৫০ িন কম্পর্উম্পনটি ম্পিিযাম্পবম্পলটি এক্সপাট ি দক ম্পিিযাম্পবলটি 

ওম্পরদয়দন্টশন  প্রম্পশক্ষে প্রোন করা িদয়দছ। 

 ২১০িন যিলি এযালাইি প্রদফশনাল দক ম্পিিযাম্পবলটি 

ওম্পরদয়দন্টশন  প্রম্পশক্ষে প্রোন করা িদয়দছ। 

  আম্পর্ িক অগ্রগম্পি  ৯১.৬৬ % এবাং বাস্তব অগ্রগম্পি ৯২%। 

৪.৪.৯  ম্পিম্পিটাল ম্পিদলট ম্পিটি প্রকল্প 

(ক) প্রকল্প পম্পরম্পিম্পি 

নার্ ম্পিম্পিটাল ম্পিদলট ম্পিটি প্রকল্প  

যর্য়াে নদভম্বর ২০১৭-জুন ২০২১ 

প্রাক্কম্পলি ব্যয় 

(লক্ষ টাকায়) 

 

অদর্ ির উৎি পম্পরর্ান  

ম্পিওম্পব ৩০২০.০০ 

(খ) লক্ষয ও উদদ্দশ্য 

 িথ্য প্রযুম্পি ব্যবিাদরর র্াধ্যদর্ ম্পিদলটবািীদের িীবন 

 াোর র্ান উন্নয়ন; 

 িনগদের যোর যগাড়ায় িরকাম্পর যিবািমূি যপৌুঁদছ যেয়া; 

 জসশিট ও কক্সবািার দিিায় “জফ্র ওয়াই-ফাই দিান” 

স্থাপন; 

 জসশিট এম এ জি ওসমানী িাসপাতাশি যিল র্ 

ম্যাদনিদর্ন্ট অদটাদর্শন ম্পিদটর্ উন্নয়ন।   

(গ) উদেখয াগ্য কা িক্রর্ ও বাস্তবায়ন অগ্রগম্পি 

 ম্পিদলট যিলায় IP Camera based surveillance 

Facility স্থাপন;  
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 ম্পিদলট ও কক্সবািার যিলায় Public Wi-Fi zone স্থাপদনর কা িক্রর্ িলর্ান; 

 ম্পবম্পিম্পি’র কনফাদরি রুর্ আধুম্পনকায়দনর িন্য আিবাবপে ক্রয়; 

 প্রকদল্পর আওিায় উন্নয়দনর িন্য ম্পবম্পভন্ন িফটওয়যদরর ToR (Terms of Reference) উন্নয়ন। 

 কক্সবািার সাংস্কৃজতক দকশন্দ্র গত ১৫-০২-২০২০ তাজরশখ কক্সবািার যিলায় স্থাম্পপি “ম্পে ওয়াই-ফাই যিান” এর শুভ উদবাধন 

করা িয়; 

 আম্পর্ িক অগ্রগম্পি  ৯৯% এবাং বাস্তব অগ্রগম্পি ১০০%। 

 

৪.৪.১০ িাপাম্পনি আইটি যিক্টদরর উপদ াগী কদর আইটি ইম্পিম্পনয়ারদের েক্ষিা উন্নয়ন প্রকল্প 

(ক) প্রকল্প পম্পরম্পিম্পি 

নার্ িাপাম্পনি আইটি যিক্টদরর উপদ াগী কদর আইটি ইম্পিম্পনয়ারদের েক্ষিা উন্নয়ন প্রকল্প 

যর্য়াে আগট ২০১৭ –এম্পপ্রল ২০২১ 

প্রাক্কম্পলি ব্যয় 

(লক্ষ টাকায়) 

 
 

অদর্ ির উৎি পম্পরর্ান  

ম্পিওম্পব ৬১৭.৩৪ 

তবদেম্পশক িািায্য   ৩৮৫৭.৬৮ 

যর্াট ৪৪৭৫.০২ 

 

(খ) লক্ষয ও উদদ্দশ্য 

 বাাংলাদেদশর আইম্পিটি যপশািীবীদের ব্র্যাড ইদর্ি আন্তিিাম্পিক পম্পরর্েদল বৃম্পি করা; 

 িাপাম্পনি আইম্পিটি র্াদকিদটর উপদ াগী কদর েক্ষ আইম্পিটি িনবল তিরী করা; 

 আইম্পিটি যপশািীবীদের িাপান ও বাাংলাদেদশ কর্ িিাংস্থাদনর সুদ াগ সৃম্পষ্ট করা;  

 িাপাম্পন আইম্পিটি র্াদকিদটর উপদ াগী কদর আইটি ইম্পিম্পনয়ারদের েক্ষিা উন্নয়দনর িন্য আইম্পিটি ইডাম্পি এর িিদ াম্পগিায় 

একটি যরাল র্দিল প্রেয়ন করা; 

 ম্পবশ্বম্পবযালদয়র  ছােদের ITEE পরীক্ষার কাম্পরকুলার্ অনু ায়ী প্রম্পশক্ষে প্রোদনর ব্যবস্থা করা; 

 ITPEC (Information Technology Professionals Examination Council) িেস্য যেশগুদলার র্দধ্য ITEE 

পরীক্ষায় পাদির িার িদব িাচ্চ করার লদক্ষয ITEE পরীক্ষার্ীদের প্রম্পশক্ষে প্রোদনর র্াধ্যদর্ িিায়িা করা; 

 Information Technology Engineers Examination (ITEE) পরীক্ষার প্রশ্ন প্রেয়ন কম্পর্টির িেস্যদের উচ্চ 

র্াদনর প্রশ্ন প্রেয়দন িিায়িা প্রোন; 

 ITEE (IT Engineers Examination)িি আইটি যপশািীবী ও গ্রাজুদয়টদের েক্ষিা উন্নয়দন িিায়িা প্রকল্প বাস্তবায়দন 

ম্পবম্পিম্পি’র িক্ষর্িা বৃম্পি করা। 

 (গ) উদেখয াগ্য কা িক্রর্ ও বাস্তবায়ন অগ্রগম্পি 

 ১২০ িনশক িাপাজনি ভাষা, জবিশনস কািচার ও আইটি এর উপর ৩ মাস দময়ােী প্রজেক্ষ্ণ প্রোন; 

 ITEE পরীক্ষ্ায় পাশের িার বৃজির িশক্ষ্য ২০টি জবেবজযািশয়র ৪৮০ িন োত্রশক জবশেষাজয়ত প্রজেক্ষ্ণ প্রোন; 

 ITEE পরীক্ষ্ার কাজরকুিাম কজিউটার সাশয়ি এন্ড ইজিজনয়াজরং জবভাশগর কাজরকুিাশম অন্তর্ভ তি করার িশক্ষ্য সংজিষ্ট সকি 

জবেজবযািশয়র জভজস/দপ্রা-জভজস/িীন/জবভাগীয় প্রধানশের জনশয় জবেজবযািয় মঞ্জুরী কজমেশন দসজমনার আশয়ািন; 

 ITEE পরীক্ষ্ার প্রশ্ন প্রণয়নকারীশের জনশয় কক্সবািাশর ৩ জেনব্যাপী Question Formulation Meeting আশয়ািন; 

 ৩০ টি জবেজবযািশয় কজিউটার সাশয়ি এন্ড ইজিজনয়াজরং জবভাশগর জেক্ষ্ক ও োত্রশের জনশয় ITEE জবষয়ক দমাটিশভেনাি 

দসজমনার আশয়ািন; 

 আম্পর্ িক অগ্রগম্পি ৯৭.১৩% এবং বাস্তব অগ্রগম্পি ৯৮.০০%। 
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৪.৪.১১ বাাংলাদেশ িরকাদরর িন্য ম্পনরাপে ই -যর্ইল ও ম্পিম্পিটাল ম্পলটাদরিী যিন্টার স্থাপন  প্রকল্প 

(ক) প্রকল্প পম্পরম্পিম্পি 

নার্ বাাংলাদেশ িরকাদরর িন্য ম্পনরাপে ই-যর্ইল ও ম্পিম্পিটাল ম্পলটাদরিী যিন্টার স্থাপন প্রকল্প 

যর্য়াে র্াি ি ২০১৮ - ম্পিদিম্বর ২০২০   

প্রাক্কম্পলি ব্যয় 

(লক্ষ টাকায়) 

 

অদর্ ির উৎি পম্পরর্ান  

ম্পিওম্পব ১১৬৩১.১০ 

 

 

(খ) লক্ষয ও উদদ্দশ্য 

 িরকাম্পর কাদি িথ্য প্রযুম্পির ম্পনরাপে ব্যবিার উৎিাম্পিি করা; 

 িাইবার ম্পনরাপিা ম্পবষদয় িদিিনিা বৃম্পির র্াধ্যদর্ যেশ ম্পিম্পিটালকরদে িাইবার ম্পনরাপিা ম্পনম্পিিকরে; 

 িরকারদক িাইবার ঝৌঁম্পকর ম্পবষদয় ম্পনয়ম্পর্ি অবগি রাখা; 

 িরকাম্পর েপ্তর িমূদি  আইটি এবাং িাইবার ম্পিম্পকউম্পরটি শৃঙ্খলাদক উন্নীি করা। 

(গ) উদেখয াগ্য কা িক্রর্ ও বাস্তবায়ন অগ্রগম্পি 

 ম্পনরাপে ইদর্ইল িাম্পভ িদির িন্য প্রদয়ািনীয় িাি িওয়যার  িাংগ্রি কদর িািীয় িাটা যিন্টাদর deploy করা িদয়দছ; 

 সরকাজর দসবা, পজিজস ইতযাজে জবষশয় িনগশণর মতামত, উপকার, গ্রিণশ াগ্যতা, দক্ষ্াভ বুঝার িন্য Open Data 

Analytics Solution: Amar Sarker বাস্তবায়শনর উশযাগ গ্রিণ করা িশয়শে। এ সফটওয়যারটি Amar-Sarker 

platform ততরী কশর পাইিট জিশসশব স্থাপন করা িশয়শে। উি platform এ দ  application software টি ততজর 

িশয়শে তা সামাজিক গণমাধ্যম োড়াও স্থানীয় ও আন্তিতাজতক পজত্রকা, ইন্টারশনট ব্লশগ প্রকাজেত আটি তশকিস িশত তথ্য সংগ্রি 

কশর। এ তথ্য িশত Mood Analysis ও Sentimental Analysis এর মাধ্যশম সরকার কর্ততক গৃিীত জবজভন্ন উন্নয়ন 

মূিক পেশক্ষ্প সিশকত িনগশণর প্রজতজক্রয়ার জভজত্তশত সরকাজর কা তক্রম কা তকর ভাশব িনগশণর জনকট দপ ৌঁশে দেয়া সম্ভব 

িশব।  

 আম্পর্ িক অগ্রগম্পি  ৪৮.৩০% এবাং বাস্তব অগ্রগম্পি ৬০%। 

৪.৪.১২ দূগ ির্ এলাকায় িথ্য প্রযুম্পি যনটওয়াকি স্থাপন (কাদনদক্টি বাাংলাদেশ) প্রকল্প 

(ক) প্রকদল্পর পম্পরম্পিম্পি 

নার্ দূগ ির্ এলাকায় িথ্য প্রযুম্পি যনটওয়াকি স্থাপন (কাদনদক্টি বাাংলাদেশ) প্রকল্প 

যর্য়াে জুলাই ২০১৮ - ম্পিদিম্বর ২০২১   

প্রাক্কম্পলি ব্যয় 

(লক্ষ টাকায়) 

 

অদর্ ির উৎি পম্পরর্ান  

ম্পিওম্পব ৪৭৬০৭.১০ 

 

 (খ) লক্ষয ও উদদ্দশ্য 

 ৪৫৭৩টি ইউজনয়শনর মশধ্য জবটিজসএি ১০০০ ইউজনয়ন কাশনজিজভ প্রকশল্পর মাধ্যশম ১২১১টি (সাইটসি ১২১৯টি) ইউজনয়শন 

দনটওয়াকত সংশ াগ স্থাপন কশরশে। বাংিাশেে কজমউজনশকেন স্যাশটিাইট দকািাজন’র মাধ্যশম ১২টি ইউজনয়শন সংশ াগ স্থাপন 

করা িশয়শে এবং আরও ৩৪টি ইউজনয়শন সংশ াগ স্থাপশনর জসিান্ত িশয়শে। বাংিাশেে কজিউটার কাউজিি িশত ইনশফা-

সরকার ৩য় প তায় প্রকশল্পর মাধ্যশম ২৫৪৭টি (সাইটসি ২৬০০টি) ইউজনয়শন কাশনজিজভ স্থাপশনর কাি চিমান রশয়শে। ইনশফা-

সরকার ৩য় প তায় প্রকল্পটি আগামী জিশসম্বর, ২০২০ এ সমাপ্ত িশব। অবজেষ্ট ৭৭৭টি ইউজনয়শন (৮টি সাইটসি) দনটওয়াকত 

সংশ াগ স্থাপশনর কাি প্রস্তাজবত এ প্রকশল্পর মাধ্যশম সিন্ন করা িশব। 

 ইউম্পনয়দনর িকল স্কুল/কদলি/র্াদ্রািা, যগ্রার্ যিন্টার, যটম্পলকর্ অপাদরটর ইিযাম্পে স্থাদন যনটওয়াকি িাংদ াগ প্রোদনর লদক্ষয 
ইউম্পনয়ন ম্পিম্পিটাল যিন্টার (ইউম্পিম্পি)-এর যনটওয়াকি  িক্ষর্িা বৃম্পি; 

 যটম্পলদ াগাদ াগ সুম্পবধা বম্পঞ্চি এলাকায় িনগদের যোরদগাড়ায় িরকাম্পর ই-যিবািমূি যপৌুঁছাদনার অবকাঠাদর্া সৃম্পষ্ট; 

 আইম্পিটি ব্যবিাদরর র্াধ্যদর্ ই-কর্াি ি, ই-িাম্পভ িি, যটম্পলদর্ম্পিম্পিন প্রিাদর িিদ াম্পগিা করা; 

 ৭৭৭টি ইউম্পনয়দন ম্পিম্পিটাল ম্পবভািন তবষম্য দূরীকরে। 
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(গ) উদেখয াগ্য কা িক্রর্ ও বাস্তবায়ন অগ্রগম্পি 

 ৭৭৭টি ইউজনয়ন সাইট সাশভ ত করা িশয়শে; 

 ৮১০৬ জকঃজমঃ অপটিকযাি ফাইবার কযাবি ক্রশয়র িন্য বাংিাশেে কযাবি জেল্প জিঃ এর সাশর্ ক্রয়চুজি করা িশয়শে;  

 ৫০০০ জকঃজমঃ িাি পাইপ ক্রশয়র িন্য বাংিাশেে কযাবি জেল্প জিঃ এর সাশর্ ক্রয়চুজি করা িশয়শে; 

 প্রকশল্প ৬০ িন িনবি জনশয়াগ প্রোন করা িশয়শে; 

 আম্পর্ িক অগ্রগম্পি: ৯৯.৯৯%  এবাং বাস্তব অগ্রগম্পি: ১২%। 

৫ েক্ষ্ মানব সিে উন্নয়ন ও প্রম্পশক্ষে 
 

৫.১   ম্পবম্পিম্পি’র ম্পবদকআইআইম্পিটি ও ৬টি ম্পবভাগীয় যকদন্দ্রর র্াধ্যদর্ ২০১৯-২০২০ অর্ ত বেশর এ প তন্ত সরকাজর প তাশয় জবজভন্ন দকাশস ত 

৩৬৩২ িনশক প্রজেক্ষে প্রোন করা িশয়শে।  

৫.২   প্রজতবন্ধী ব্যজিশের িন্য প্রজেক্ষ্ণ:  যেদশর দৃম্পষ্ট প্রম্পিবন্ধীিি িকল ধরদের প্রম্পিবন্ধী ব্যম্পিদের িথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুম্পিদি 

প্রদবশাম্পধকাদরর সুদ াগ সৃম্পষ্ট কদর ম্পশক্ষা ও কর্ িিাংস্থান ম্পনম্পিি করার লদক্ষয বাাংলাদেশ কম্পিউটার কাউম্পিদলর র্াধ্যদর্ “িথ্য 

প্রযুম্পির র্াধ্যদর্ ম্পনউদরা যিদভালপদর্ন্টাল ম্পিিঅি িারিি িব ধরদনর প্রম্পিবন্ধী ব্যম্পির ক্ষর্িায়ন” শীষ িক প্রকদল্পর আওিায় এ 

প ন্তি ১২০০ িনদক প্রম্পশক্ষে প্রোন করা িদয়দছ; 

৫.৩  আইটি ও নন-আইটি গ্রাজুদয়টদের IT Skill Standard ম্পনধ িারদের িন্য IT Engineers Examination (ITEE) িালু 

করা িদয়দছ। IT Engineers Examination (ITEE) পরীক্ষ্ার িন্য ২০১৯-২০ অর্ ি বছদর ৯১০ িন যরম্পিদিশন িিন্ন 

কদর, ৪৭০ িন পরীক্ষায় অাংশগ্রিে কদর এবাং ৭৫ িন পরীক্ষায় উিীে ি িয়।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৫.৪ িাপাম্পনি আইটি যিক্টদরর উপদ াগী কদর আইটি ইম্পিম্পনয়ারদের েক্ষিা উন্নয়ন প্রকদল্পর আওতায় ২০১৯-২০২০ অর্ ত বেশর 

িাপাম্পনি ভাষা, ম্পবিদনি কালিার ও আইটি এর উপর ৮০ িনদক ৩ র্াি যর্য়ােী প্রম্পশক্ষে প্রোন করা িয়। এদের র্দধ্য ৬০ 

িদনর কর্ ি িাংস্থান িাপাদন প্রোন করা িদয়দছ এবাং ২০ িদনর কর্ ি িাংস্থান িাপান-যবইিি বাাংলাদেশী যকািানীদি করা 

িদয়দছ। িফলভাদব প্রম্পশক্ষে ির্াপ্তকারীদের কর্ ি িাংস্থাদনর িার ১০০%। 

৬ পরার্শ ি যিবা 
 

দেশের িরকাম্পর ও স্বায়ত্বোজসত সংস্থাসমূশির কা তপিজত আশরা উন্নত ও গজতেীি করশত তথ্য প্রযুজির ব্যবিার অতযন্ত 

সিায়ক। জবগত কশয়ক বেশর িরকাম্পর প তাশয় কজিউটারায়ন কা তক্রশম গজত সঞ্চাশরর িন্য এ পেশক্ষ্প অতযন্ত  

সমশয়াপশ াগী। িরকাম্পর জবভাগ ও সংস্থসমূশি এ কা তক্রমশক সফি কশর দতািার িন্য জবশেষজ্ঞ এবং তথ্য প্রযুজি দক্ষ্শত্র েক্ষ্ 

িনবশির ঘাটজত রশয়শে। বাংিাশেে কজিউটার কাউজিি কজিউটারায়শন এ সকি জবভাগ ও সংস্থাশক জবশেষজ্ঞ প তাশয়র 

পরামে ত ও দসবা জেশয় র্াশক। ২০১৯-২০২০ অর্ ত বেশর রাষ্ট্রপজতর কা তািয়, প্রধানমন্ত্রীর কা তািয়, সংসে সজচবািয়, ও জবজভন্ন 

মন্ত্রণািয় এবং সরকাজর অজফস/সংস্থা সি ৮০টি প্রজতষ্ঠানশক জবজসজস এরূপ পরামে ত ও দসবা প্রোন কশর। 

B-JET সনেপত্র জবতরণ অনুষ্ঠান। 
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৭  ২০১৯-২০২০ অর্ িবছদর গুরুত্বপূে ি অিিন ও উন্নয়ন কা িক্রর্ 
 

৭.১ ম্পিম্পিটাল িরকার (ই-গভদন িি): 
 

৭.১.১ বাাংলাদেশ কম্পিউটার কাউম্পিদল স্থাম্পপি িািীয় যিটা যিন্টার (Tier-III) যর্দক ম্পনরবম্পচ্ছন্নভাদব যর্ইল যিাদর্ইন, ওদয়ব 

িাইট ও অযাম্পপ্ল্দকশন যিাম্পটাং, যকা-যলাদকশন িাম্পভ িি, ক্লাউি িাম্পভ িি ইিযাম্পে যিবা প্রোন করা িদচ্ছ। ২০১৯-২০ অর্ ি বছদর 

১৮৭টি যিাদর্ইদন িব িদর্াট ১০,০২২ টি ই-যর্ইল একাউন্ট যখালা িদয়দছ। এ প িন্ত ৬০৭টি যিাদর্ইদন িব িদর্াট ৮৭,০২১ টি ই-

যর্ইল একাউন্ট যখালা িদয়দছ এবাং যিটা িাংরক্ষে ক্ষর্িা ১২ যপটাবাইদট বৃম্পি করা িদয়দছ। 

৭.১.২ ম্পবম্পিম্পি কর্তিক স্থাম্পপি িািীয় যনটওয়াকি অপাদরশন যিন্টার (এনওম্পি) এর যকম্পন্দ্রয় র্ম্পনটম্পরাং ম্পিদটদর্র আওিায়  এ প িন্ত 

১৭,৩৫৮ টি েপ্তর  এবাং তিম্পরকৃি ১৭,৩৫৮টি ম্পে ওয়াইফাই যিানদক আনা িদয়দছ। এ যনটওয়াদকি ৯০২টি ম্পভম্পিও কনফাদরম্পিাং 

ম্পিদটর্ িাংযুি করা িদয়দছ। র্ম্পনটম্পরাং ম্পিদটদর্র অন্তর্ভ িি িরকাম্পর েপ্তর ব্যম্পিি বাাংলাদেশ িম্পিবালদয় ৫০৬ টি এদক্সি 

পদয়দন্টর র্াধ্যদর্ ম্পে ওয়াইফাই যিবা প্রোন করা িদচ্ছ। প্রধানর্ন্ত্রীিি উিিিন কর্তিপদক্ষর িাদর্ র্াঠ প িাদয়র েপ্তরিমূদির যর্াট 

২০৭৩টি ম্পভম্পিও কনফাদরম্পিাং-এ যনটওয়াকি িাংদ াগিি িকল প্রকার কাম্পরগম্পর িিদ াম্পগিা ম্পবম্পিম্পি িদি িফলভাদব প্রোন 

করা িদয়দছ। ম্পবম্পিম্পি’যি ৫ম্পি যটকদনালম্পির ওয়াইফাই-৬ রাউটার স্থাপন করা িদয়দছ। 

৭.১.৩  বাাংলাদেশ ন্যাশনাল ম্পিম্পিটাল আম্পকিদটকিার (BNDA): ই-গভদে িি কা িক্রর্ বাস্তবায়দন ইন্টারঅপাদরম্পবম্পলটি ির্স্যা 

দূরীকরে ও প্রম্পক্রয়া িিিিাধ্য করার িন্য Bangladesh National Digital Architecture প্রস্তুি করা িদয়দছ। 

যকাম্পভি ১৯ ট্রযাকার: কদরানা ভাইরাদির িাংক্রর্ে িম্পনি িথ্য িাংগ্রিকারী ম্পিদটর্  া িাংগৃিীি িথ্য ম্যাপ/িারেী আকাদর 

যেখায়। গি ২০ এম্পপ্রল ২০২০ িাম্পরদখ এটি উদবাধন করা িয়। এ প িন্ত ট্রযাকারটি ৮,২০,০০০+ বার ম্পভম্পিট করা িদয়দছ এবাং 

িার্াম্পিক র্াধ্যদর্ ১৪,০০০+ বার যশয়ার করা িদয়দছ। ম্পিম্পিটাল খাযশস্য ব্যবস্থাপনা ম্পিদটর্: ২৪টি যিলার ২৪ টি 

উপদিলায় যবাদরা ২০২০ যর্ৌসুদর্র কা িক্রর্ িলর্ান আদছ, ২,৫০,০০০+ ম্পনবম্পন্ধি কৃষক, কৃষদকর অযাপ ৫০,০০০+ বার 

িাউনদলাি ও ব্যবহৃি িদয়দছ, ৮২.২১ যকাটি টাকা ির্মূদল্যর ৩৩,০০০ যর্ম্পট্রক টন ধান িাংগৃিীি িদয়দছ, যর্াট ৮৫,০০০ 

যর্ম্পট্রক টন (প্রায়) ধান িাংগ্রি করা িদব। 

৭.১.৪   ম্পবম্পিম্পি ম্পিএ’র কা িক্রর্: ম্পবম্পিম্পি-ম্পিএ িকুদর্ন্ট স্বাক্ষর করার িন্য ম্পবদশষাম্পয়ি একটি Jetty Signing Server প্রস্তুত করা 

িশয়শে। এর িািাদয্য pdf ফাইদলও ম্পিম্পিটাল স্বাক্ষর করা  াদব। CA Client এর  িািাদয্য য  যকাদনা  browser যর্দকই 

ব্যবিারকারী https://www.bcc-ca.gov.bd যর্দক issue িওয়া certificate ম্পনদিদের  hardware dongle/ 

windows keystore এ ইিটল করদি পারদব। জবজসজসর কম তকততাশের মাশঝ জিজিটাি স্বাক্ষ্র প্রোন করা িশয়শে। 

ম্পবদেশগার্ী বাাংলাদেশী নাগম্পরকদের অনলাইদন নাগম্পরক যিবা প্রোদনর িন্য অনলাইন পুম্পলশ ম্পক্লয়াদরি ম্পিদটদর্ ম্পিম্পিটাল 

স্বাক্ষর িাংযুি করা িদয়দছ। এর ফদল ঘদর বদি নাগম্পরকরা পুম্পলশ ম্পক্লয়াদরি িাটি িম্পফদকট ৩০ (ম্পেশ) ম্পেদনর পম্পরবদিি ০৩ 

(ম্পিন) ম্পেদন পাদব। এ ম্পবষদয় ৭৩০ িন পুম্পলশ কর্ িকিিাদক প্রম্পশক্ষে প্রোন করা িদয়দছ। এ প িন্ত ৯০০টি ম্পিম্পিটাল স্বাক্ষর 

িাটি িম্পফদকট, ৯০০টি Cryptography Token/Dongle প্রোন এবং ১ টি Signing Server (API) ও ১ টি Local 

Signing Service প্রস্তুি করা িদয়দছ। 

 

৭.২ িথ্য প্রযুম্পি ম্পভম্পিক ম্পশদল্পর উন্নয়দন গৃিীি কা িক্রর্:   
 

৭.২.১   ওয়াল্ডি কাংদগ্রি অন ইনফরদর্শন যটকদনালম্পি (িম্পব্লউম্পিআইটি): জবগত ৭ অশিাবর ২০১৯ জরঃ তাজরশখ আদর্ িম্পনয়ার রািধানী 

ইদয়দরভযাদন িথ্যপ্রযুম্পির ম্পবশ্ব িদেলন ওয়াল্ডি কাংদগ্রি অন ইনফরদর্শন যটকদনালম্পি (িম্পব্লউম্পিআইটি) উদবাধনী অনুষ্ঠাদনর 

পরই িথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুম্পি প্রম্পির্ন্ত্রী জুনাইে আহ দর্ে এবাং উইটিার র্িািম্পিব যির্ি পয়িযান্টি বাাংলাদেশ 

প্যাম্পভম্পলয়দনর উদবাধন কদরন। এ ির্য় উপম্পস্থি ম্পছদলন িাাংিে অপরাম্পিিা িক, িাইদটক পাকি কর্তিপদক্ষর ব্যবস্থাপনা 

পম্পরিালক যিািদন আরা যবগর্, বাাংলাদেশ কম্পিউটার কাউম্পিদলর ম্পনব িািী পম্পরিালক পার্ িপ্রম্পির্ যেব, উইটিার িেস্য 

িাংগঠন বাাংলাদেশ কম্পিউটার িম্পর্ম্পির (ম্পবম্পিএি) িভাপম্পি শািীে-উল মুম্পনরিি অদনদক। 

https://www.bcc-ca.gov.bd/
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৭.২.২  দিভাশরজিং আইজসটি ফর এমপ্লয়শমন্ট এন্ড দগ্রার্ অব আইটি-আইটিএস ইন্ডাজি প্রকশল্পর আওতায় িথ্য প্রযুম্পি ম্পশদল্পর 

ম্পবকাদশর িন্য লডদন একটি যনটওয়াম্পকিাং ইদভন্ট আদয়ািন করা িদয়দছ। এছাড়াও িারাদেশ যর্দক ৬৪টি টির্ এর ৪৫০ িন 

অাংশগ্রিেকারীদক ম্পনদয় অনলাইদন ২ ম্পেনব্যাপী ব্লকদিইন অম্পলম্পিয়াি আদয়ািন করা িদয়দছ। 

 

৭.২.৩    প্রম্পিবন্ধী ব্যম্পিদের িন্য িাকুরী যর্লা ২০২০: বাাংলাদেশ কম্পিউটার কাউম্পিল (ম্পবম্পিম্পি) কর্তিক যিন্টার ফর িাম্পভ িদিি এড 

ইনফরদর্শন অন ম্পিিাম্পবম্পলটি (ম্পিএিআইম্পি) এর িিদ াম্পগিায় প্রম্পিবন্ধী ব্যম্পিদের “িাকুরী যর্লা ২০২০” গি ১১/০১/২০২০ 

ম্পিিঃ ঢাকায় অনুম্পষ্ঠি িয়। এবাদরর যর্লায় ৫০০ িন প্রম্পিবন্ধী ব্যম্পি িাকুরীর িন্য ম্পনবন্ধন কদর। িাকুরী প্রোনকারী ২৫টি 

প্রম্পিষ্ঠান অাংশগ্রিে কদর এবাং ম্পনবন্ধকারী প্রম্পিবন্ধী ব্যম্পিদের র্দধ্য ৫০ িনদক িাকুরী প্রোন কদর।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৭.২.৪ বাাংলাদেশ কম্পিউটার কাউম্পিল গি ১৬ নদভম্বর ২০১৯ ম্পিিঃ িাম্পরদখ ম্পবদশ্বর িবদিদয় র্ িাোপূে ি আন্তিিাম্পিক কদলম্পিদয়ট 

যপ্রাগ্রাম্পর্াং প্রম্পিদ াম্পগিা ২০১৯ (আইম্পিম্পপম্পি) িাউর্ইট ম্পবশ্বম্পবযালদয় আদয়ািন কদর। িারা যেদশর ম্পবম্পভন্ন িরকাম্পর-

প্রম্পিবন্ধী ব্যম্পিদের “িাকুরী যর্লা ২০২০” উশবাধন কশরন আইম্পিটি ম্পবভাদগর র্াননীয় প্রম্পির্ন্ত্রী িনাব 

জুনাইে আিদর্ে পলক, এর্ম্পপ । 

আদর্ িম্পনয়ায় অনুজষ্ঠত িম্পব্লউম্পিআইটি ২০১৯ িদেলদন বাাংলাদেশ প্যাম্পভম্পলয়ন উদবাধন কদরন িথ্য ও য াগাদ াগ 

প্রযুম্পি (আইম্পিটি) প্রম্পির্ন্ত্রী জুনাইে আহ দর্ে পিক এমজপ এবাং উইটিার র্িািম্পিব যির্ি পয়িযান্টি। 
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যবিরকাম্পর ম্পবশ্বম্পবযালয় এবাং কদলি যর্দক ১৯০টি েল এ প্রম্পিদ াম্পগিায় অাংশ যনয়। এ প্রম্পিদ াম্পগিায় িযাম্পিয়ন, প্রর্র্ 

রানাি িআপ এবাং র্তিীয় স্থান অিিনকারী েলদক পুরস্কৃি করা িয়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৭.২.৫ িাতীয় কশিজিশয়ট দপ্রাগাজমং প্রজতশ াজগতা (এনজসজপজস) ২০২০: বাাংলাদেশ কম্পিউটার কাউম্পিল গি ২২ দফব্রুয়াজর ২০২০ ম্পিিঃ 

িাম্পরদখ িাতীয় কশিজিশয়ট দপ্রাগাজমং প্রজতশ াজগতা (এনজসজপজস) ঢাকার ম্পর্ম্পলটাম্পর ইনম্পটটিউট অব িাদয়ি অযাড 

যটকদনালম্পিদি (এর্আইএিটি) আদয়ািন কদর। এদি আন্তিিাম্পিক ইনফরদর্টিক্স অম্পলম্পিয়াদি (আইওআই) অাংশগ্রিেকারী 

ম্পিনটি েলিি যেদশর ৭৮টি িরকাম্পর-যবিরকাম্পর ম্পবশ্বম্পবযালদয়র ১৫০টি েল অাংশগ্রিে কদর। ১১টি ির্স্যার র্দধ্য নয়টির 

ির্াধান কদর িযাম্পিয়ন িদয়দছ ঢাকা ম্পবশ্বম্পবযালদয়র ‘ম্পিইউ_যিায়ািফায়ার’ েল। আর আটটি ির্স্যা ির্াধান কদর প্রর্র্ ও 

ম্পবিীয় রানাি িআপ িয়  র্াক্রদর্ বুদয়দটর ‘বুদয়ট_যিলদবন্ট’ ও ‘ির্াম্পিি’। 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

৭.২.৬ যলাবাল আইটি িযাদলি (ম্পিআইটিম্পি) ২০১৯: জবগত ২৫ নদভম্বর ২০১৯ জরঃ তাজরখ  েম্পক্ষে যকাম্পরয়ার বুিাদনর পুকইয়াং 

ইউম্পনভাম্পি িটিদি িরুে ও প্রম্পিবন্ধী ব্যম্পিদের িন্য ‘যলাবাল আইটি িযাদলি ২০১৯’ প্রজতশ াজগতায় একটি কযাটাগম্পরদি বাাংলাদেশ 

প্রর্র্ পুরিারিি দুটি অযাওয়াি ি যপদয়দছ। েবে, স্বাভাম্পবক ম্পবকাশ, দৃম্পষ্ট ও শারীম্পরক প্রম্পিবন্ধী এ িারটি কযাটাগম্পরদি ই-ট্যল 

আন্তিতাজতক কশিজিশয়ট দপ্রাগ্রাজমং প্রজতশ াজগতা (ICPC) ২০১৯ জবিয়ীশের সাশর্ অজতজর্রা। 

িাতীয় কশিজিশয়ট দপ্রাগাজমং প্রজতশ াজগতায় (NCPC) ২০২০ জবিয়ীশের সাশর্ অজতজর্রা। 
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িযাদলি অনুজষ্ঠত িয়। এ বছর যুিরািয, েম্পক্ষে যকাম্পরয়া, র্ালদয়ম্পশয়া, ম্পভদয়িনার্, ইদদাদনম্পশয়ািি ২০টি যেদশর ম্পিন শিাম্পধক 

প্রম্পিদ াগী প্রম্পিদ াম্পগিায় অাংশগ্রিন কশর। ২০১১ িাল যর্দক এ প্রম্পিদ াম্পগিা িদচ্ছ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৭.৩ ম্পিম্পিটাল বাাংলাদেশ িাফল্য উদ  াপন: 

৭.৩.১ মুম্পিব বষ ি ২০২০ উদ  াপন উপলদক্ষয ওদয়বিাইট ও কনদটন্ট www.mujib100.gov.bd এবাং ম্পিম্পিটাল প্ল্াটফদর্ ি মুম্পিব 

যিাস্যাল ম্পর্ম্পিয়া, এযাম্পনদর্শন, িদলাগ্রার্, অযাপ, এআর/ম্পভআর এবাং টিিার তিরী করা িদয়দছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৭.৩.২ জিজিটাি বাংিাশেে ম্পেবি-২০১৯: গি ০৮/০১/২০২০ জরঃ তাজরশখ রািধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তিিাম্পিক িদেলন যকদন্দ্র 

(ম্পবআইম্পিম্পি) িথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুম্পি জবভাগ কর্ততক আশয়াজিত ‘র্তিীয় ম্পিম্পিটাল বাাংলাদেশ ম্পেবি ২০১৯ িোননা প্রোন’ 

অনুষ্ঠাদন প্রধান অজতজর্ জিশসশব মাননীয় প্রধানর্ন্ত্রী যশখ িাম্পিনা িথ্যপ্রযুম্পি খাদি ম্পবদশষ অবোদনর িন্য ১৫ ব্যম্পি ও 

প্রম্পিষ্ঠাদনর র্দধ্য ‘ম্পিম্পিটাল বাাংলাদেশ-২০১৯’ িোননা প্রোন কদরন। উি অনুষ্ঠাদন ম্পিম্পন ‘আর্ার িরকার’ শীষ িক একটি 

অযাপ উদবাধন কদরন। 

  গত ১২ ম্পিদিম্বর ২০১৯ জরঃ তাজরশখ িথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুম্পি জবভাশগর উশযাশগ বাাংলাদেশ িািীয় িাংিদের েম্পক্ষে প্ল্ািা 

িাংলগ্ন র্াম্পনক ম্পর্য়া অযাম্পভম্পনউদি ‘র্তিীয় ম্পিম্পিটাল বাাংলাদেশ ম্পেবি ২০১৯’ উে াপন উপলদক্ষ আদয়াম্পিি আদলািনা িভা ও 

র যাজি উশবাধন কশরন িািীয় িাংিদের ম্পেকার ি. ম্পশরীন শারম্পর্ন যিৌধুরী।  

 

মুম্পিব বষ ি ২০২০ উদ  াপন উপলদক্ষয আইজসটি টাওয়ার আশিাকসজ্জা করা িয়। 

জবগত ২৫ নদভম্বর ২০১৯ জরঃ তাজরখ িরুে ও প্রম্পিবন্ধী ব্যম্পিদের িন্য ‘যলাবাল আইটি িযাদলি ২০১৯’ প্রজতশ াজগতায় প্রর্র্ পুরিার গ্রিন 

করশেন বাংিাশেশের প্রজতশ াজগ ফারিান ইকবাল । 

http://www.mujib100.gov.bd/
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৭.৩.৩   িািীয় যশাক ম্পেবি ২০১৯: িথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুম্পি জবভাগ গত ২৫ আগট ২০১৯ জরঃ তাজরশখ বাাংলাদেশ কম্পিউটার 

কাউম্পিল (ম্পবম্পিম্পি) ম্পর্লনায়িদন িাম্পির িনক বঙ্গবন্ধু যশখ মুম্পিবুর রির্াদনর ৪৪ির্ শািােিবাম্পষ িকী ও িািীয় যশাক 

ম্পেবি উপলদক্ষয এক আদলািনা িভা আদয়ািন কশর। উি অনুষ্ঠাদন প্রধান অজতজর্ জিশসশব িথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুম্পি 

জবভাশগর মাননীয় প্রম্পির্ন্ত্রী িনাব জুনাইে আিদর্ে পলক, এমজপ উপম্পস্থি ম্পছদলন। জসজনয়র িম্পিব এনএর্ ম্পিয়াউল আলদর্র 

িভাপম্পিদত্ব অন্যদের র্দধ্য িাক, যটম্পলদ াগাদ াগ ও িথ্য য াগাদ াগ প্রযুম্পি র্ন্ত্রোলয় ম্পবষয়ক িাংিেীয় স্থায়ী কম্পর্টির 

িভাপম্পি এদকএর্ রির্াতুোি, বঙ্গবন্ধু যর্দর্াম্পরয়াল ট্রাদটর ম্পকউদরটর নিরুল ইিলার্ খান, আফদরািা িাম্পর্ল কঙ্কা প্রমুখ 

উপম্পস্থি ম্পছদলন।  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

িাম্পির িনক বঙ্গবন্ধু যশখ মুম্পিবুর রির্াদনর ৪৪ির্ শািােিবাম্পষ িকী ও িািীয় যশাক ম্পেবি 

উপলদক্ষ এক আদলািনা িভায় প্রধান অজতজর্ জিশসশব িথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুম্পি প্রম্পির্ন্ত্রী 

িনাব জুনাইে আিদর্ে পলক, এমজপ, বিব্য প্রোন কদরন। 

িাম্পির িনক বঙ্গবন্ধু যশখ মুম্পিবুর রির্াদনর ৪৪ির্ 

শািােিবাম্পষ িকী ও িািীয় যশাক ম্পেবি ২০১৯ উপলদক্ষয 

বঙ্গবন্ধু’র প্রজতকৃজতশত  েিািম্পল  প্রোন করা িয়। 

১২ ম্পিদিম্বর ২০১৯ ম্পিিঃ িাম্পরদখ ‘র্তিীয় ম্পিম্পিটাল বাাংলাদেশ ম্পেবি ২০১৯’ 

উে াপন উপলদক্ষয আদয়াম্পিি আদলািনা িভা ও র যাম্পল উদবাধন কদরন 

িািীয় িাংিদের ম্পেকার   ি. ম্পশরীন শারম্পর্ন যিৌধুরী । 

র্তিীয় ম্পিম্পিটাল বাাংলাদেশ ম্পেবি ২০১৯ িোননা প্রোন’ অনুষ্ঠাদন প্রধানর্ন্ত্রী 

যশখ িাম্পিনা। 
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৭.৩.৪  র্িান ম্পবিয় ম্পেবি-২০১৯ :  গি ৩০/১২/২০১৯ জরঃ িাম্পরখ  িথ্য ও দ াগাশ াগ প্রযুজি জবভাগ এবং বাাংলাদেশ কম্পিউটার 

কাউম্পিল কর্তিক আদয়াম্পিি র্িান ম্পবিয় ম্পেবি-২০১৯ উপলদক্ষয “িাম্পির ম্পপিা স্বদের যিানার বাাংলা ম্পবজনর্ িাদে মুম্পিযুদির 

যিিনা ধারন ও ম্পিম্পিটাল প্রযুম্পির িদব িাির্ ব্যবিার” শীষ িক আদলািনা িভায় প্রধান অম্পিম্পধ ও মূখ্য আদলািক ম্পিদিদব উপম্পস্থি 

ম্পছদলন িনাব এইি টি ইর্ার্, র্াননীয় প্রধানর্ন্ত্রীর রািননম্পিক উপদেষ্টা, আইম্পিটি ম্পবভাদগর ম্পিম্পনয়র িম্পিব িনাব এন এর্ 

ম্পিয়াউল আলর্, ম্পবম্পিম্পি’র ম্পনব িািী পম্পরিালক িনাব পার্ িপ্রম্পির্ যেব এবাং আদলািনা িভায় িভাপম্পিত্ব কদরন আইম্পিটি 

ম্পবভাদগর র্াননীয় প্রম্পির্ন্ত্রী িনাব জুনাইে আিদর্ে পলক, এর্ম্পপ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৭.৩.৫   আন্তিতাজতক মার্তভাষা জেবস ২০২০: গত ২১দে দফব্রুয়াজর ২০২০ জরঃ তাজরশখ মিান েিীে জেবস এবং আন্তিতাজতক মার্তভাষা 

জেবস উপিশক্ষ্য বাংিাশেে কজিউটার কাউজিশির সব তস্তশরর কর্ িকততা-কম তচারী েিীে জমনাশর ভাষা েিীেশের প্রজত 

পুষ্পস্তবক অপ িে কদরন। 

 

 

 

 

 

 

র্িান ম্পবিয় ম্পেবি-২০১৯ উপলদক্ষয আদলািনা িভায় প্রধান অম্পিম্পধ ও মূখ্য আদলািক ম্পিদিদব উপম্পস্থি 

ম্পছদলন র্াননীয় প্রধানর্ন্ত্রীর রািননম্পিক উপদেষ্টা িনাব এইি টি ইর্ার্ এবং িভাপম্পিত্ব কদরন আইম্পিটি 

ম্পবভাদগর র্াননীয় প্রম্পির্ন্ত্রী িনাব জুনাইে আিদর্ে পলক, এর্ম্পপ । 

বাাংলাদেশ কম্পিউটার কাউম্পিদলর িব িস্তদরর কর্ িকিিা-কর্ িিারী কর্ততক শিীে ম্পর্নাদর ভাষা 

শিীেদের প্রম্পি পুষ্পস্তবক অপ িে। 



বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০১৯-২০২০ (র্বর্ির্ি) 25 

 

৭.৪ পুরস্কার/সম্মাননা:  

 

৭.৪.১ WSIS Prizes 2020 প্রম্পিদ াম্পগিায় ম্পবম্পিম্পির অনলাইন ম্পনদয়াগ ম্পিদটর্টি কযাদটগম্পর-১১ (ই-এর্প্ল্য়দর্ন্ট)’যি WINNER 

পুরিার অিিন কদর। 

 

৭.৪.২ বাাংলাদেশ কম্পিউটার কাউম্পিদলর “িািীয় যিটা যিন্টার (Tier-IV)” প্রকল্পটিদক যুিরািয ম্পভম্পিক িাংগঠন িাটা যিন্টার 

িায়নাম্পর্কি (ম্পিম্পিম্পি) কর্তিক যিটা যিন্টার কিট্রাকশন কযাটাগম্পরদি ‘ম্পিম্পিম্পি এম্পপএম্পি অযাওয়াি ি ২০১৯’ পুরিার যেয়া িয়।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 িািীয় যিটা যিন্টার (Tier-IV) প্রকল্প কর্ততক অজিতত ‘DCD APAC Award 2019’ পুরিারটি    

র্াননীয় প্রধানর্ন্ত্রীর ম্পনকট িস্তান্তর করা িয়।  


