
প্রকল্পেয তথ্য 

ক্রমভক 

নং 
মফলয়ফস্তু মফফযণ 

১ প্রকল্পেয নাভ জাতীয় তথ্য ও যমাগাল্পমাগ প্রযুমি অফকাঠাল্পভা উন্নয়ন (ইনল্পপা-যকায ৩য় ম যায়) (৩য়  ংল্পামধত) প্রকে  

২ যভয়াদ ০১ জানুয়াময ২০১৭ ল্পত ৩০ জুন ২০২৩ ম যন্ত 

৩ প্রাক্কমরত ব্যয় 

 

 

 

 

 

 

অল্পথ যয উৎ মযভান  

মজওমফ ৯১৪,০০.৭৬ রক্ষ টাকা 

বফল্পদমক াায্য ১২২৭,৪১.৪৯ রক্ষ টাকা 

যভাট ২১৪১,৪২.২৫ রক্ষ টাকা 

  

৪ জনফর 

কভ যকতযা:  ৩৯ জন 

কভ যচাযী:  ৭৪ জন 

যাভ যক:  ০৬ জন 

৫ টভূমভ 

ফাংরাল্পদ যকাল্পযয "মডমজটার ফাংরাল্পদ: মবন ২০২১" মনমিত কযায রল্পক্ষে এই যকাল্পযয একটি 

গুরুত্বপূণ য আইটি অফকাঠাল্পভা র “জাতীয় তথ্য ও যমাগাল্পমাগ প্রযুমি অফকাঠাল্পভা উন্নয়ন (ইনল্পপা-যকায ৩য় 

ম যায়)” প্রকে। মতনটি ধাল্প ম্পন্ন এই প্রকল্পেয ১ভ ধাল্প মছর ফাংরাগবল্পনট (১ভ ম যায়) এফং ২য় ধাল্প 

মছর ইনল্পপা-যকায (২য় ম যায়) প্রকে। ৩য় ম যাল্পয় পূল্পফ য প্রমতমিত যনটওয়াকযটি ম্প্রামযত কযায রল্পক্ষে 

াযা যদল্প ২৬০০ টি ইউমনয়নল্পক এই যনটওয়াল্পকযয আওতায় আনায দল্পক্ষ যনয়া ল্পয়ল্পছ। এছাড়া ১০০০ 

পুমর অমপল্প Virtual Private Network স্থান কযায দল্পক্ষ যনয়া ল্পয়ল্পছ। 

৬ রক্ষে ও উল্পেশ্য 

ক। ২৬০০ ইউমনয়ল্পন অটিকোর পাইফায কোফল্পরয ভাধ্যল্পভ দ্রুতগমতয ইন্টাযল্পনট অফকাঠাল্পভা স্থান;  

খ। ফাংরাল্পদ পুমরল্পয ১,০০০ টি অমপল্পয ভল্পধ্য VPN ংল্পমাগ স্থান;  

গ। ইউমনয়ন ম যাল্পয় ২৬,০০০ যকাযী অমপল্প উচ্চগমতয ইন্টাযল্পনট ংল্পমাগ প্রদান;  

ঘ। জাতীয় আইমটি নীমত ২০১৫ এয রক্ষে অজযল্পন ফাংরাল্পদল্পয গ্রাভীণ ম্প্রদাল্পয়য জন্য ই-যফাগুমরল্পত (e-

Service) অনুপ্রল্পফ মনমিতকযণ;  

ঙ। আউটল্পাম যং এয ভাধ্যল্পভ কভ যংস্থান সৃমি;  

চ। যদল্পয ৬০ তাং জনগল্পণয ইন্টাযল্পনট ব্যফাল্পযয সুল্পমাগ মনমিতকযণ;  

ছ। কামযগময জ্ঞান মফতযল্পনয ভাধ্যল্পভ যমাগ্যতা বৃমি;  

জ। ইউমনয়ন ম যাল্পয় াই-স্পীড ইন্টাযল্পনট সুমফধা প্রদান;  

ঝ। ইউমনয়ন মডমজটার যন্টাল্পয (ইউমডম) াই-স্পীড ইন্টাযল্পনট ংল্পমাগ;  

ঞ।  য এফং গ্রাল্পভয মডমজটার বফলম্য দূযীকযণ; 

৭ 
প্রকল্পেয উল্পেখ্যল্পমাগ্য 

কল্পম্পাল্পনন্ট 

১। ২৬০০ ইউমনয়ল্পন ব্রডব্যান্ড ইন্টাযল্পনট ংল্পমাগ স্থান। 

২। ১০০০ পুমর অমপল্প Virtual Private Network (VPN) স্থান। 

৩। মমম িমতল্পত প্রাইল্পবট াট যনায মনফ যাচল্পনয ভাধ্যল্পভ এই অফকাঠাল্পভায যক্ষনাল্পফক্ষণ ও যযমবমনউ 

যয়ামযং এয জন্য ২০ ফছল্পযয চুমি। 

৮ ফাস্তফ অগ্রগমত 

• ইনল্পপা-যকায ৩য় ম যায় প্রকল্পেয আওতাধীন ২৬০০ ইউমনয়ল্পনয কর ইউমনয়ল্পনয ংল্পমাগ ম্পন্ন 

এফং চর যল্পয়ল্পছ। 

• ইনল্পপা-যকায ৩য় ম যায় প্রকল্পেয আওতাধীন ১০০০ পুমর অমপল্পয মবমএন ংল্পমাগ চর যল্পয়ল্পছ। 

• PPP আইন-২০১৫ এয ১৫ ধাযা এফং জাতীয় অগ্রামধকায প্রকে মফমধভারা ২০১৮ এয মনল্পদ যনা 

যভাতাল্পফক ১২৯৩ এফং ১৩০৭টি ইউমনয়ল্পনয ২টি প্যাল্পকল্পজয জন্য উনু্মি িমতল্পত যফযকাময অংীদায 

মনফ যাচল্পনয কাম যক্রভ চরভান যল্পয়ল্পছ। 

৯ প্রমক্ষণ 

আবেন্তযীন প্রমক্ষণ: ৪৯টি প্রমক্ষণ 

যভাট প্রমক্ষনাথী: ৪২০ জন 

১০ 

যমভনায/ কভ যারা/ 

আল্পয়ামজত ইল্পবন্ট ও 

প্রমতল্পমামগতা  

 



১১ ফাস্তফ মচত্র (ছমফ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

প্রকে মযচারক 

 

মডমজটার ফাংরাল্পদ মদফ ২০২১-এ ইনল্পপা-যকায ৩য় ম যায় প্রকল্পেয ২৬০০ ইউমনয়ল্পন 

দ্রুতগমতয ইন্টাযল্পনট ংল্পমাল্পগয শুব উল্পবাধন কল্পযন ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী (১২/১২/২০২১) 

 


