
িবভাগঃ তথ  ও যাগােযাগ যুি  িবভাগ
সং াঃ বাংলােদশ কি উটার কাউি ল বােজটঃ ডেভলপেম
য়কারীর নাম ও কাডঃ ক  পিরচালক,৩০৩৯ 
কে র নাম ও কাডঃ গেবষণা ও উ য়েনর মাধ েম বাংলা ভাষা সমৃ করণ ক , ১২৮-১২৮০১-২২৪০২৩৩০০

ঃ নং কায ম এর িববরণ জুলাই/২২ অগা /২২ সে র/২২ অে াবর/২২ নেভ র/২২ িডেস র/২২ জানুয়াির/২৩ ফ য়াির/২৩ মাচ/২৩ এি ল/২৩ ম/২৩ জুন/২৩

১
SD7: Bangla Syntactic Treebank Corpus with 
Processing Pipeline and Distribution Platform

২
SD8: Further improvement of Bangla OCR developed 
by ICTD & integrating hand writing recognition 
system

৩
SD9: Development of Bangla speech to text & text to 
speech software ৪থ ডিলভােরবেলর ডেভলপেম  কায ম

৪
SD10: Improvement of the National Keyboard 
(Bangla)

৫ SD11:Development of Bangla Style Guide

৬
SD12: Development of the Bangla font 
interoperability Engine

৭
SD13: Development of the Bangla CLDR Resources 
and submit to Unicode 

৮
SD14: Development of Bangla Spell & Grammar 
checker

৯
SD15: Development of the Bangla Machine Translator 
(MT)

১০ SD16: Development of Screen Reader software

১১ SD17: Development of software for disable people

১২
SD18: Development of sentiment analysis software in 
Bangla

১৩
SD19: Integrated Platform for Bangla Text, Speech 
and Image related Service Distribution 

১৪
SD20: Development of Bangla Virtual Private 
Assistant 

১৫
SD21: Digital Resources and Keyboard for Ethnic 
Minority Group’s Languages

*SD22 এর কাজ সমা  হেয়েছ।

৩য় ডিলভােরবল হণ, মূল ায়ন, অনুেমাদন২য় ডিলভােরবল হণ, মূল ায়ন, অনুেমাদন

৫ম ডিলভােরবেলর ডেভলপেম  কায ম

২০২২-২০২৩ অথবছর-এর ািবত কমপিরক না
(জুলাই ২০২১ থেক জুন ২০২২)

১ম ডিলভােরবল হণ, মূল ায়ন, অনুেমাদন ২য় ডিলভােরবেলর ডেভলপেম  কায ম

৪থ ডিলভােরবল হণ, মূল ায়ন, অনুেমাদন ৫ম ডিলভােরবেলর ডেভলপেম  কায ম

২য় ডিলভােরবেলর ডেভলপেম  কায ম

২য় ডিলভােরবেলর ডেভলপেম  কায ম

৪থ ডিলভােরবল হণ, মূল ায়ন, অনুেমাদন     ৫ম ডিলভােরবল হণ, মূল ায়ন, অনুেমাদন     

২য় ডিলভােরবল হণ, মূল ায়ন, অনুেমাদন ৩য় ডিলভােরবল হণ, মূল ায়ন, অনুেমাদন

২য় ডিলভােরবল হণ, মূল ায়ন, অনুেমাদন ৩য় ডিলভােরবেলর ডেভলপেম  কায ম

৩য় ডিলভােরবেলর ডেভলপেম  কায ম

চুি  বািতলকরণ ও পুনঃদরপ  আহবান

িকউরেম  কায ম স করণ ও চুি  স াদন ১ম ডিলভােরবল হণ, মূল ায়ন, অনুেমাদন

িকউরেম  কায ম স করণ ও চুি  স াদন ১ম ডিলভােরবল হণ, মূল ায়ন, অনুেমাদন

৩য় ডিলভােরবল হণ, মূল ায়ন, অনুেমাদন     

২য় ইেভে  অংশ হণ

৩য় ডিলভােরবল হণ, মূল ায়ন, অনুেমাদন

১ম ইেভে  অংশ হণ

২য় ডিলভােরবল হণ, মূল ায়ন, অনুেমাদন

৬  ডিলভােরবল হণ, মূল ায়ন, অনুেমাদন সমা  

১ম ডিলভােরবল হণ, মূল ায়ন, অনুেমাদন ২য় ডিলভােরবেলর ডেভলপেম  কায ম

১ম পাবিলেকশন তকরণ ও কাশ ২য় পাবিলেকশন তকরণ ও কাশ                                

২য় ডিলভােরবল হণ, মূল ায়ন, অনুেমাদন ৪থ ডিলভােরবল হণ, মূল ায়ন, অনুেমাদন

িকউরেম  কায ম স করণ ও চুি  স াদন


