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িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি র্বভাগ 

১.১ ভূর্িকা 

িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ির (আইর্সটি) সবব িাচ্চ ব্যবহার র্নর্িি কবর সিাবের সকল যের্ি ও যেশার িানুবষর েীবনিাবন 

ইর্িবাচক ের্রবিিবনর িাধ্যবি জ্ঞানর্ভর্িক সিাে র্বর্নি িাি সম্ভব। এ বাস্তবিায় বিিিান সরকার আইর্সটি খািবক রূেকল্প-২০২১ 

বাস্তবায়বনর অন্যিি বাহন র্হবসবব র্বববচনা কবর র্ির্েটাল বাাংলাবদশ িথা আধুর্নক যসানার বাাংলা গড়ার প্রিযয় ব্যি কবরবে। 

আথ ি-সািার্েক উন্নয়বনর েন্য িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি (আইর্সটি) আন্তেিার্িকভাবব স্বীকৃি একটি শর্িশালী িাধ্যি। সঠিক 

নীর্ির সাবথ বাস্তবধিী যকৌশল সির্িি করা হবল আইর্সটি েনকল্যাবি ও যটকসই উন্নয়বন িাৎে িপূি ি ভূর্িকা রাখবি োবর।  

র্ির্েটাল বাাংলাবদশ বাস্তবায়বন যদবশর েনগিবক র্ববশষ কবর িরুি প্রেন্মবক িথ্যপ্রযুর্ি র্বষবয় দক্ষ র্হবসবব গবড় যিালা; 

যদবশর সকল প্রাবন্ত প্রর্িটি নাগর্রবকর েন্য কাবনর্ির্ভটি র্নর্িি করা; সরকাবরর স্বচ্ছিা ও দায়বদ্ধিা র্নর্িিকবল্প েনগবির 

যদারবগাড়ায় নাগর্রক যসবা যেৌৌঁোবনা; র্ির্েটাল বাাংলাবদশ র্বর্নি িাবির লক্ষয অেিবন িথ্যপ্রযুর্ি র্শবল্পর সবাইবক প্রবয়ােনীয় 

সু্র্বধা প্রদান কবর সির্িিভাবব কাে করা- এ ৪টি মূল উোদান বা স্তম্ভবক সািবন যরবখ শুরু হয়  র্ির্েটাল বাাংলাবদশ স্বপ্ন 

পূরবির র্বশাল কি িকান্ড। এ স্বপ্ন পূরবি িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি র্বভাগ নানামূখী উবযাগ, প্রকল্প/কি িসূর্চ গ্রহি ও বাস্তবায়বনর 

কাে কবর চবলবে।  

    র্ির্েটাল বাাংলাবদশ 

 

িথ্যপ্রযুর্ির প্রবয়াগ, উৎকষ ি সাধন, ব্যােক ব্যবহার র্নর্িিকরি ও প্রার্ন্তক িানুবষর যদারবগাড়ায় অনলাইন যসবা যেৌৌঁবে যদয়ার 

লবক্ষয র্ির্েটাল বাাংলাবদশ বাস্তবায়বনর িাধ্যবি সরকার্র যসবাসমূহ প্রার্ি সহেীকরি ও প্রশাসবনর সব িস্তবর েবাবর্দর্হিা 

প্রর্িষ্ঠায় িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি র্বভাগ বদ্ধের্রকর। বাাংলাবদশ সরকাবরর য ার্ষি রূেকল্প ২০২১ বাস্তবায়বনর িাধ্যবি 

বাাংলাবদশবক একটি িধ্যি আবয়র যদশ, যটকসই উন্নয়ন লক্ষযিাত্রা অেিবনর েন্য ২০৩০ এর িবধ্য সম্পূি িরূবে দার্রদ্র্যমুি সিাে 

এবাং ২০৪১ সাবলর িবধ্য একটি উন্নি যদবশ উন্নীিকরবির লবক্ষয এ র্বভাগ র্নরলসভাবব কাে কবর  াবচ্ছ। সকবলর র্ির্লি 

প্রবচষ্টায় এবাং িথ্যপ্রযুর্ির বহুমুখী ব্যবহাবরর িাধ্যবি বাাংলাবদশ ইবিািবধ্য র্নম্ন িধ্যি আবয়র যসাোন যথবক উন্নয়নশীল যদবশর 

য াগ্যিা অেিন কবরবে। এভাববই বাাংলাবদশ েির্নভ ির অথ িনীর্ি যথবক জ্ঞানর্নভ ির অথ িনীর্িবি উিরবি নতুন িাইল ফলক 

অর্িক্রি করবে। িথ্যপ্রযুর্ি র্ভর্িক রূোন্তবরর (Digital Transformation) িধ্য র্দবয় বাাংলাবদশ য ার্ষি সিবয়র পূবব িই 



3 

 

উচ্চ িধ্যি আবয়র যদবশ ের্রিি হবব িবি ি আশা করা  ায়।  

                                                                                                                                                  

১.২ র্বভাগ ের্রর্চর্ি 

 

আইর্সটি যসিবরর কা িক্রিবক ত্বরার্িি করবি ৩০ এর্প্রল ২০১১ িার্রবখ র্বজ্ঞান এবাং িথ্য ও য াগাব াগ  প্রযুর্ি িন্ত্রিালবয়র 

অধীন িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি র্বভাগ গঠন করা হয়।  ৪ র্িবসম্বর ২০১১ িার্রবখ উি  র্বভাগবক  িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি 

িন্ত্রিালবয় উন্নীি করা হয়। িথ্যপ্রযুর্ি উন্নয়বনর গর্ি আরও যবগবান  ও সির্িি  করার লবক্ষয সরকার ১০ যফব্রুয়ার্র ২০১৪ 

িার্রবখ িথ্য ও য াগাব াগ  প্রযুর্ি িন্ত্রিালয় এবাং িাক ও যটর্লব াগাব াগ িন্ত্রিালয়বক একীভূি কবর িাক, যটর্লব াগাব াগ ও 

িথ্যপ্রযুর্ি িন্ত্রিালয় সৃর্ষ্ট কবর এবাং এর অধীবন িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি র্বভাগ এবাং িাক ও যটর্লব াগাব াগ র্বভাগ গঠন করা 

হয়। 

 

১.২.১ রূেকল্প (Vision) 

যটকসই  উন্নয়বনর লবক্ষয র্নরােদ ও গ্রহিব াগ্য িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি। 

১.২.২ অর্ভলক্ষয (Mission) 

িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ির উন্নয়ন, গববষিা, সফল প্রবয়াগ এবাং র্ির্েটাল ব্যবস্থােনা প্রসাবরর িাধ্যবি িথ্যপ্রযুর্ির 

সব িেনীন প্রববশার্ধকার প্রর্িষ্ঠা। 

 

১.২.৩ িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি র্বভাবগর প্রধান কা িাবর্ল 

 িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি র্বষয়ক োিীয় নীর্িিালা ও র্বর্ধ প্রিয়ন এবাং যুবগােব াগীকরি এবাং র্বর্ভন্ন 

িন্ত্রিালয়/র্বভাগ ও সাংস্থার িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি সাংক্রান্ত প্রাবয়ার্গক কি িকাবন্ড সহায়িা প্রদান; 

 িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি র্বষয়ক োিীয় টাস্কবফাবস ির সোর্রশসমূহ বাস্তবায়ন; 

 িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ির র্বর্ভন্ন যসিবর গববষিা, উন্নয়ন ও প্রসাবরর েন্য সাংর্িষ্ট সাংস্থা/প্রর্িষ্ঠানসমূহ, যবসরকার্র 

িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি র্বষয়ক সাংস্থা/সর্ির্িসমূহ কর্তিক প্রবয়ােনীয় িথ্যপ্রযুর্ি র্বষয়ক ের্রে, গববষিা ও উন্নয়ন 

কা িক্রি গ্রহি এবাং যসবা প্রদাবনর লবক্ষয সার্ব িক সহায়িা ও অনুদান প্রদান এবাং অথ ি সাংস্থাবনর উবযাগ গ্রহি; 

 িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি সম্পর্কিি র্বর্ভন্ন যদশ এবাং আন্তেিার্িক ও র্বশ্ব সাংস্থাসমূবহর উবযাবগর সাবথ সম্পৃিিা 

(Co-operation) বৃর্দ্ধ ও সাংর্িষ্ট যক্ষবত্র চুর্ি ও সহব ার্গিা কা িক্রি বাস্তবায়ন; 

 র্বর্ভন্ন িন্ত্রিালয়/সাংস্থার ই-গভবন িন্স, ই-অবকাঠাবিা (Infrastructure), ই-স্বাস্থয, ই-বার্িেয ইিযার্দ যসবামূলক 

কা িক্রবির সির্িি কি িের্রকল্পনা গ্রহবি সহব ার্গিা প্রদান ও সিিয়করি; 

 িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি যসবাসমূবহর বার্ির্েযকীকরবির িাধ্যবি এর সহেলভযিা েনগবির র্নকট যেৌৌঁোবনার 

উবেবে প্রবয়ােনীয় নীর্িিালা ও র্নবদ িশাবর্ল প্রিয়ন, দক্ষ েনবল সৃর্ষ্ট, েনসবচনিা বৃর্দ্ধ এবাং বাস্তবায়ন ে িববক্ষি; 

 সফটওয়যার যটকবনালর্ে োকি, হাই-যটক  োকি ও আইর্সটি ইনর্কউববটর স্থােনসহ সকল অবকাঠাবিা উন্নয়বনর 

িাধ্যবি আইর্সটি খাবি যদর্শ-র্ববদর্শ র্বর্নবয়াগ আকৃষ্ট করা, স্থানীয় যকাম্পার্ন সমূহবক প্রর্িব ার্গিামূলক করা এবাং 

কি িসাংস্থান ও রিার্ন বৃর্দ্ধ করা; 

 িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি সাংক্রান্ত ইবলকট্রর্নক যরকবি ির আইনগি ববধিা ও র্নরােিা র্বধান, প্রােক ও যপ্ররবকর 

ের্রচয় এবাং সকল উোি ভান্ডার সাংরক্ষি র্নর্িিকরি ও বাস্তবায়ন। 

 

 

 

 

 

 



4 

 

১.২.৪ েনবল  

িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি র্বভাবগর অনুবিার্দি ও কি িরি েনবল 

ক্রি েবদর নাি অনুবিার্দি 

েবদর সাংখ্যা 

কি িরি েবদর 

সাংখ্যা 

শূন্য েবদর 

সাংখ্যা 

০১। সর্চব ০১ ০১ - 

০২। অর্ির্রি সর্চব ০১ ০৫ - 

০৩। যুগ্মসর্চব ০৩ ০৪ - 

০৪। উেসর্চব ০৬ ১৩ - 

০৫। উে-প্রধান ০১ ০২ - 

০৬। র্সর্নয়র সহকারী সর্চব/সহকারী সর্চব ১৪ ০০ ১৪ 

০৭। র্সর্নয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান ০৩ ০২ ০১ 

০৮। সর্চববর একান্ত সর্চব ০১ ০ ০১ 

০৯। র্হসাবরক্ষি কি িকিিা ০১ ০১ - 

১০। র্সর্নয়র র্সবেি এনার্লে ০১ ০১ - 

১১। যপ্রাগ্রািার ০১ ০১ - 

১২। সহকারী যপ্রাগ্রািার ০১ ০১ - 

১৩। যিইনবটন্যান্স ইর্ির্নয়ার ০১ ০১ - 

১৪। সহকারী যিইনবটন্যান্স ইর্ির্নয়ার ০১ ০১ - 

১৫। প্রশাসর্নক কিকিিা ১৭ ০৬ ১১ 

১৬। ব্যর্িগি কি িকিিা ১২ ০৫ ০৭ 

১৭। সহকারী র্হসাবরক্ষি কি িকিিা ০১ ০ ০১ 

১৮। কর্ম্পউটার অোবরটর ০১ ০১ - 

১৯। কযার্শয়ার ০১ ০১ - 

২০। িাটা এর্ি অোবরটর ০২ ০২ - 

২১। অর্ফস সহকারী-কাি-কর্ম্পউটার 

মুদ্র্াক্ষর্রক 

১৮ ১১ ০৭ 

২২। কযাশ সরকার ০১ ০১ - 

২৩। অর্ফস সহায়ক ২৫ ১৫ ১০ 

২৪। র্নরােিার প্রহরী (পূবব ির বনশ প্রহরী) ০২ ০০ ০২ 

২৫। ের্রচ্ছন্নিা কিী (পূবব ির র্িনার) ০৪ ০০ ০৪ 

সব িবিাট েদ সাংখ্যা ১২০ ৭৫  ৪৫ 

 

 

১.২.৫  িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি র্বভাবগর অগ িাবনাগ্রাি 

 

(ক) অনুর্বভাগ, অর্ধশাখা ও শাখাসমূহ 

 
অনুর্বভাবগর নাি অর্ধশাখা শাখা 

সাধারি যসবা বাবেট অর্ধশাখা 

 

 

রােস্ব বাবেট শাখা 

উন্নয়ন বাবেট শাখা 

র্হসাব ও র্নরীক্ষা শাখা 

অভযন্তরীি যসবা অর্ধশাখা 

 

োবস িাবনল যসবা শাখা(প্রশাসন) 

লর্ের্েক যসবা শাখা 

োিীয় সাংসদ ও  আন্তঃিন্ত্রিালয় শাখা 

সাংস্থা যসবা ও ইবনাবভশন অগ িানাইবেশন সাবোট ি সাংস্থা-১ শাখা 
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 অযান্ড আইর্সটি উদ্ভাবন  

 

সাংস্থা-২ শাখা 

আন্তেিার্িক র্বষয় ও  টনাবর্ল সম্পর্কিি শাখা 

আইর্সটি প্রবিাশন শাখা 

ের্রকল্পনা ও উন্নয়ন  ের্রকল্পনা অর্ধশাখা যপ্রাগ্রাি শাখা 

প্রকল্প শাখা 

উন্নয়ন অর্ধশাখা 

 

সিিয় শাখা 

মূল্যায়ন এবাং ে িববক্ষি শাখা 

 

 
আইর্সটি 

র্সবেি যিবভলেবিন্ট অযান্ড 

অোবরশন  

ই-সার্ভ িস অোবরশন শাখা 

ই-সার্ভ িস উন্নয়ন এবাং ব্যবস্থােনা শাখা 

ই-সার্ভ িস যির্লভার্র  গববষিা ও বৃর্ি শাখা 

েযান্ডাি ি অযান্ড র্সর্কউর্রটি শাখা 

ই-সার্ভ িস অযাি অযান্ড 

ের্লর্স  

আইন র্বর্ধ ও প্রর্বর্ধ শাখা 

ের্লর্স শাখা 

 

 

 

(খ) অগ িাবনাগ্রাি 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

সর্চব 

ের্রকল্পনা ও উন্নয়ন অনুর্বভাগ 

 

 

সাংস্থা যসবা ও ইবনাবভশন 

অনুর্বভাগ 

 

সাধারি যসবা 

অনুর্বভাগ 

 

 

আইর্সটি অনুর্বভাগ 

 

 

বাবেট অর্ধশাখা 

 

অভযন্তরীি যসবা 

অর্ধশাখা 

 

অগ িানাইবেশন সাবোট ি 

এবাং আইর্সটি উদ্ভাবন 

 

 

র্সবেি 

যিবভলেবিন্ট 

এন্ড অোবরশন 

 

 

ই -সার্ভ িস 

যির্লভার্র 

ই-সার্ভ িস  

অযাি এন্ড 

ের্লর্স 

 

 

রােস্ব শাখা 

 

ের্রকল্পনা 

অর্ধশাখা 

 

 

উন্নয়ন 

অর্ধশাখা 

 

 

উন্নয়ন শাখা 

 

র্হসাব ও 

র্নরীক্ষা শাখা 

 

োবস িাবনল 

যসবা শাখা 

 

লর্ের্েক 

যসবা শাখা 

 

োিীয় সাংসদ ও 

আন্তিন্ত্রিালয় 

শাখা 

 

সাংস্থা -১ 

শাখা 

 

সাংস্থা -২ 

শাখা 

 

আন্তেিার্িক 

র্বষয় ও 

 টনাবলী 

 

আইর্সটি 

প্রবিাশন 

 

যপ্রাগ্রাি 

শাখা 

 

প্রকল্প 

শাখা 

 

সিিয় 

শাখা 

 

মূল্যায়ন ও 

ে িববক্ষি 

শাখা 

 

ই -সার্ভ িস 

অোবরশন 

শাখা 

 

ই -সার্ভ িস 

উন্নয়ন ও 

ব্যবস্থােনা 

শাখা 

 

গববষিা ও 

বৃর্ি 

শাখা 

 

েযান্ডাি ি এন্ড 

র্সর্কউর্রটি 

শাখা 

 

আইন ,  

র্বর্ধ ও 

প্রর্বর্ধ 

শাখা 

 

ের্লর্স 

শাখা 

 

 

 

১.২.৬  িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি র্বভাবগর কি িবন্টন 

১.২.৬.১ সাধারি যসবা অনুর্বভাগ 

 কি িকিিা/কি িচারীবদর র্নবয়াগ/বদর্ল/েদায়ন/বপ্রষি; 

 কি িকিিা/কি িচারীবদর র্বভাগীয় িািলা  সাংক্রান্ত কা িক্রি; 

 কি িকিিা/ কি িচারীবদর ব্যর্িগি নর্থ, চাকুর্র বর্হ, বার্ষ িক/র্ববশষ যগােনীয় অনুববদন ফরি(এর্সআর) সাংরক্ষি; 

 কি িকিিা/কি িচারীবদর  প্রর্শক্ষি সাংক্রান্ত; 

 িন্ত্রিালবয়র সাাংগঠর্নক কাঠাবিা প্রিয়ন/সাংবশাধন; 

 িন্ত্রী/প্রর্িিন্ত্রী িবহাদবয়র দিবরর কা িাবর্ল সম্পর্কিি; 
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 অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন বাবেট প্রস্ত্িিকরি/সাংবশাধন; 

 োিীয় সাংসদ র্বষয়ক কা িাবর্ল সম্পাদন; 

 র্বভাবগর সম্পদ সাংগ্রহ ও ক্রয়, যসবা ও জ্বালানী ব্যবস্থােনা,  ানবাহন ব্যবস্থােনা, র্বর্ভন্ন সভায় আপ্যায়বনর ব্যবস্থা, 

প্রবটাকল, র্বর্ভন্ন র্বল ের্রবশাধ, যষ্টার, েক ও সরবরাহ, অর্ফস ের্রষ্কার-ের্রচ্ছন্নিা, লাইবের্র ব্যবস্থােনা; 

 েত্র প্রার্ি ও োর্র; 

 কর্তিেবক্ষর র্নবদ িবশ প্রদি অন্যান্য কা িসমূহ। 

১.২.৬.২  সাংস্থা যসবা ও উদ্ভাবন অনুর্বভাগ 

 র্বভাবগর আওিাধীন অর্ধদির এবাং সাংস্থা সমূবহর  াবিীয় প্রশাসর্নক কা িাবর্ল সম্পাদন; 

 আন্তেিার্িক ে িাবয় অনুবষ্ঠয় সভা/যসর্িনার/যিলা অনুষ্ঠাবনর র্বষবয় প্রবয়ােনীয় কা িক্রি গ্রহি এবাং িা বাস্তবায়ন; 

 যদশব্যার্ে আইর্সটি সম্পর্কিি অনুষ্ঠান/উৎসবার্দ আবয়ােন ও ির্নটর্রাং; 

 আইর্সটি খাবির উন্নয়বন র্বর্ভন্ন যদশীয় ও আন্তেিার্িক অনুষ্ঠান/উৎসবার্দ আবয়ােন ও োর্ন্ডাং কা িক্রি সম্পাদন; 

 যদবশ ও র্ববদবশ বাাংলাবদবশর আইর্সটি খাবির উন্নয়ন ও প্রসার সম্পর্কিি প্রচারিা এবাং আইর্সটি খাবি বববদর্শক 

র্বর্নবয়াগ আকষ িি; 

 কর্তিেবক্ষর র্নবদ িবশ প্রদি অন্যান্য কা িসমূহ। 

 

১.২.৬.৩  ের্রকল্পনা এবাং উন্নয়ন অনুর্বভাগ 

 এ র্বভাগ এবাং আওিাধীন সাংস্থা সমূবহর উন্নয়ন প্রকল্প/কি িসূর্চ প্রিয়ন; 

 এ র্বভাগ এবাং আওিাধীন সাংস্থা সমূবহর উন্নয়ন প্রকল্প/ কি িসূর্চ বাস্তবায়ন ে িাবলাচনা; 

 র্বর্ভন্ন িন্ত্রিালয়/র্বভাগ হবি প্রাি টির্ের্ে/ র্ির্ের্ে র্বষবয় িিািি প্রদান; 

 প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ের্রবীক্ষি সাংক্রান্ত র্বষবয় ের্রকল্পনা কর্িশন, বাস্তবায়ন ের্রবীক্ষি ও মূল্যায়ন র্বভাগ; অথ িৈনর্িক 

সম্পকি র্বভাগ এবাং অন্যান্য িন্ত্রিালয়/র্বভাবগর সাবথ সিিয় ও িথ্য প্রদান সাংক্রান্ত কা িাবর্ল; 

  র্ের্ের্ে সাংক্রান্ত কা িাবর্ল; 

 এর্ির্ে সিিয় সভা সাংক্রান্ত কা িাবর্ল; 

 প্রকল্প/কি িসূর্চ বাস্তবায়ন ের্রবীক্ষবি  িাঠ ে িাবয় ের্রদশ িন এবাং প্রর্িববদন প্রদান; 

 কর্তিেবক্ষর র্নবদ িবশ প্রদি অন্যান্য কাে। 

 

১.২.৬.৪ আইর্সটি অনুর্বভাগ 

 আইর্সটি সাংক্রান্ত নীর্িিালা প্রিয়ন, বাস্তবায়ন, সাংবশাধন সাংক্রান্ত কা িাবর্ল; 

 র্ির্েটাল টাষ্কবফাস ি সাংক্রান্ত কা িাবর্ল; 

 আইর্সটি গববষিা কা িক্রি; 

 আইর্সটি র্শক্ষা, বৃর্ি ও উন্নয়ন সাংক্রান্ত কা িাবর্ল ; 

 আইর্সটি যফাকাল েবয়ন্ট সাংক্রান্ত কা িাবর্ল; 

 যেলা ও উেবেলা আইর্সটি কর্িটির র্রবোট ি ে িাবলাচনা ও প্রবয়ােনীয় েদবক্ষে গ্রহি, সফটওয়যার সাটি ির্ফবকশন; 

 কর্ম্পউটার হাি িওয়যার, সফটওয়যার ও যনটওয়ার্কিাং সাংক্রান্ত সিস্যা র্নরসবন েরািশ ি প্রদান; 

 সরকার্র অর্ফবস ইন্টারবনট/ওবয়ব সার্ভ িস চালুকরি এবাং ই-কিাস ি ও ই-গভবন িন্স কা িক্রবি েরািশ ি প্রদান; 

 যেোরবলস অর্ফস চালুকরি ও রক্ষিাববক্ষি 

 সাইবার ক্রাইি র্িবটি ও প্রবটকশবন সহায়িা প্রদান; 

 কর্ম্পউটার র্সর্কউর্রটি ও কর্ম্পউটার ভাইরাস সম্পবকি সবচিনিা সৃর্ষ্ট; 

 ইন্টারবনবটর িাধ্যবি নাগর্রকবদর গুরুত্বপূি ি যসবা প্রদান; 

 সরকার্র ও যবসরকার্র সাংস্থার নাগর্রক যসবাসমূহ আইর্সটির িাধ্যবি েনগবির কাবে যেৌৌঁবে র্দবি সহায়িা প্রদান; 
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 সরকার্র ও যবসরকার্র প্রর্িষ্ঠাবন কর্ম্পউটার সািগ্রী অচল য াষিায় সহায়িা প্রদান; 

 িথ্যপ্রযুর্ির িাধ্যবি দার্রদ্র্য র্ববিাচন যকৌশলেত্র বির্রকরি; 

 কর্তিেবক্ষর র্নবদ িবশ প্রদি অন্যান্য কাে। 

 

১.২.৭ িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি র্বভাবগর অধীন সাংযুি ও সাংর্বর্ধবদ্ধ প্রর্িষ্ঠানসমূহ 

 বাাংলাবদশ কর্ম্পউটার কাউর্ন্সল 

 িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি অর্ধদির 

 বাাংলাবদশ হাই-যটক োকি কর্তিেক্ষ 

 কবিালার অব সাটি িফার্য়াং অথর্রটিে 

 

১.২.৮ িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি র্বভাবগর ২০১৭-১৮ অথ িবেবরর বাবেট  

                                                                                                                                 (হাোর টাকায়) 

ক্র: 

নাং: 

র্ববরি ২০১৭-১৮ অথ িবের ব্যয় ব্যবয়র হার 

বাবেট সাংবশার্ধি 

১. অনুন্নয়ন ১৮৯,২২,৯২ ২০৮,৯৩,৬৩ ১৩২,১৮,৯২ ৬৩.২৭% 

২. উন্নয়ন ৩৭৮৪,৪৫,০৮ ৩২৬০,৪৬,০০ 

 

২৯৩৫,৫১,৮৬ 

 

৯০.০৩% 

 যিাট: ৩৯,৭৩৬,৮০০ ৩৪,৬৯৩,৯৬৩ ৩০,৬৭৭,০৭৮ ৮৮.৪২% 

 

 

 

 

 

     ২০১৭-১৮ A_©eQ‡ii ev‡RU I e¨q 

 

 

 

২০৮,৯৩,৬৩

হাোর টাকা

৩২৬০,৪৬,০০

হাোর টাকা

0

বাবেট বরাে ২০১৭-১৮

১৩২,১৮,৯২

হাোর টাকা

২৯৩৫,৫১,৮৬

হাোর টাকা

00

ব্যবয়র ের্রিাি ২০১৭-১৮

ব্যয় (অনুন্নয়ন বাবেট) ব্যয় (উন্নয়ন বাবেট)

ব্যবয়র হার (অনুন্নয়ন 

বাবেট) ৬৩.২৭%

ব্যবয়র হার (উন্নয়ন 

বাবেট) ৯০.০৩%

Dbœqb ev‡RU Abybœqb ev‡RU 
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1.2.9  Z_¨ I ‡hvMv‡hvM cÖhyw³ wefv‡Mi 2011-12 (ïiæ) ‡_‡K 2017-18 A_©eQi ch©šÍ evwl©K Dbœqb Kg©m~wPi eivÏ 

ও বাস্তবায়ন AMÖMwZi nvi  

A_©eQi eivÏ (jÿ UvKvq) AMÖMwZi nvi 

2011-12 2882.00 68.42% 

2012-13 13730.00 95.44% 

2013-14 96258.29 75.92% 

2014-15 81141.27 102.16% 

2015-16 95409.00 120.55% 

2016-17 ১৫৯৪৫২.০০ ৭৯.০০% 

2017-18 ৩২৬০৪৬.০০ ৯০.০৩% 

 

 

                    বার্ষ িক উন্নয়ন কি িসূর্চর বরাে ও বাস্তবায়বনর হার 

 

১.৩ িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি র্বভাবগর ২০১৭-১৮ অথ িবেবর উবেখব াগ্য কা িক্রি 

১.৩.১ িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি র্বভাগ কর্তিক প্রিীি/প্রস্তার্বি আইন ও নীর্িিালা 

১.৩.১.১ র্ির্েটাল র্নরােিা আইন-২০১৮(খসড়া) 

র্ির্েটাল র্নরােিা র্নর্িিকরি এবাং র্ির্েটাল িাধ্যবি সাং টিি অেরাধ শনািকরি, প্রর্িবরাধ, দিন, ও র্বচার সাংক্রান্ত 

‘র্ির্েটাল র্নরােিা আইন, ২০১৬ এর খসড়া গি ১১.০৮.২০১৬ িার্রবখ ির্ন্ত্রের্রষদ র্বভাবগ যপ্ররবির ের ২২.০৮.২০১৬ িার্রবখ 

অনুর্ষ্ঠি ির্ন্ত্রসভা-ববঠবক নীর্িগিভাবব অনুবিার্দি হয়। যলর্েসবলটিভ ও সাংসদ র্বষয়ক র্বভাগ কর্তিক ১৬.০১.২০১৮ িার্রবখ 

যভটিাং এর ের ২৯.০১.২০১৮ িার্রবখ অনুর্ষ্ঠি ির্ন্ত্রসভা-ববঠবক খসড়া চূড়ান্তভাবব অনুবিার্দি হয়। খসড়াটিবি ২৮.০২.২০১৮ 

িার্রবখ িহািান্য রাষ্ট্রের্ির সোর্রশ গ্রহিক্রবি ০৯.০৪.২০১৮ িার্রবখ ‘র্ির্েটাল র্নরােিা র্বল ২০১৮’ সাংসবদ উত্থার্েি হবল 

অর্ধকির ে িাবলাচনার েন্য িাক, যটর্লব াগাব াগ ও িথ্যপ্রযুর্ি িন্ত্রিালয় সম্পর্কিি সাংসদীয় স্থায়ী কর্িটি-যি যপ্ররি করা হয়।  

 

 

০

৫০০০০

১০০০০০

১৫০০০০

২০০০০০

২৫০০০০

৩০০০০০

৩৫০০০০

২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮

বরাে (লক্ষ টাকায়)
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১.৩.১.২ সরকার্র ই-যিইল নীর্িিালা ২০১৮  

সষ্ঠুভাবব সরকার্র দার্য়ত্ব োলবনর েন্য ইবলক্ট্রর্নক য াগাব াবগর যগােনীয়িা, েবাবর্দর্হিা ও কা িকার্রিা র্নর্িি করার লবক্ষয 

‘সরকার্র ই-যিইল নীর্িিালা ২০১৮’ গি ০৮ এর্প্রল ২০১৮ িার্রখ ির্ন্ত্রসভা-ববঠবক অনুবিার্দি হয়। িৎবপ্রর্ক্ষবি, গি ০৮ যি 

২০১৮ িার্রবখ িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি র্বভাগ কর্তিক উি নীর্িিালার প্রজ্ঞােন োরী করা হয়। েরবিীবি গি ২২ যি ২০১৮ 

িার্রখ বাাংলাবদশ যগবেবট এটি প্রকার্শি হয়। 

 

১.৩.১.৩ োিীয় র্ির্েটাল কিাস ি নীর্িিালা ২০১৮ (খসড়া) 

আন্তেিার্িক বাোবর প্রবববশর সব াগ ও যক্ষত্র সৃর্ষ্ট, অভযন্তরীি বাোর ব্যবস্থার উন্নয়ন ও দক্ষিা বৃর্দ্ধ এবাং স্বল্প খরবচ যলনবদনসহ 

নানার্বধ সর্বধা র্ির্েটাল কিাস ি প্রর্ক্রয়ায় অন্তর্ভ িি থাকায় যদবশর র্শল্প র্বকাশ, রিার্ন উন্নয়ন এবাং আইর্সটিসহ সাংর্িষ্ট 

খািসমূবহ অর্ধকির কি িসাংস্থাবনর সব াগ সৃর্ষ্টর লবক্ষয িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি র্বভাগ কর্তিক োিীয় র্ির্েটাল কিাস ি 

নীর্িিালা ২০১৮ - এর খসড়া প্রিয়ন করা হয়। 

 

১.৩.১.৪ োিীয় িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি নীর্িিালা ২০১৮ (খসড়া) 

িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি র্বভাগ কর্তিক ‘োিীয় িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি নীর্িিালা ২০১৮’ -এর প্রাথর্িক খসড়া প্রস্তুি করা 

হয়। প্রস্তুিকৃি প্রাথর্িক খসড়ার ওের ০৯ জুন ২০১৮ িার্রবখ র্বর্ভন্ন িন্ত্রিালয়/র্বভাগ/দির/সাংস্থা, র্বশ্বর্বযালয় এবাং যবসরকার্র 

প্রর্িষ্ঠাবনর প্রর্ির্নর্ধবদরবক র্নবয় একটি কি িশালা অনুর্ষ্ঠি হয়। কি িশালার সোর্রশ অনু ায়ী একটি খসড়া প্রস্তুি করা হয়। 

 

১.৩.১.৫ আইর্সটি উন্নয়ন িহর্বল ব্যবস্থােনা নীর্িিালা 

 

বিিিান সরকাবরর ’র্ির্েটাল বাাংলাবদশ’ উবযাগ বাস্তবায়বনর লবক্ষয িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি খাবি র্বর্ভন্ন কা িক্রি গ্রহি, 

র্বর্ভন্ন িন্ত্রিালয়/সাংস্থার ই-যসবা প্রবিিবনর লবক্ষয কি িসূর্চ/প্রকল্প বাস্তবায়বন সহব ার্গিা প্রদান এবাং বাাংলাবদবশ িথ্য ও 

য াগাব াগ প্রযুর্ির উৎকষ ি সাধবন র্বর্ভন্ন সরকার্র প্রর্িষ্ঠান কর্তিক উবযাগ ও কা িক্রি যনয়া হবয়বে। র্বর্ভন্ন উবযাগ ও কা িক্রি 

বাস্তবায়বনর লবক্ষ প্রর্িব ার্গিামূলক ভাবব আইর্সটি উন্নয়বনর র্নর্িি িহর্বল য াগাবনর েন্য রােস্ব বাবেবটর অধীন সম্পূি ি 

অনুদান র্ভর্িক ’আইর্সটি উন্নয়ন িহর্বল’ গঠবনর উবযাগ গ্রহি করা হয়। এ সাংক্রান্ত একটি নীর্িিালার খসড়া প্রিয়ন করা 

হবয়বে।  থা থ কর্তিেবক্ষর অনুবিাদবনর ের নীর্িিালাটি চূড়ান্ত করা হবব। 

 

১.৩.২ ২০১৭-১৮ অথ িবেবর আইর্সটি খাবি গববষিার েন্য উচ্চর্শক্ষায় বৃর্ি/যফবলাশীে, উদ্ভাবনীমূলক কাে  এবাং র্ববশষ 

অনুদান প্রাি ব্যর্ি/প্রর্িষ্ঠান 

ক্রি উদ্ভাবনীমূলক কাবে 

অনুদান প্রাি 

ব্যর্ি/প্রর্িষ্ঠাবনর 

সাংখ্যা 

র্ববশষ অনুদান প্রাি 

ব্যর্ি/প্রর্িষ্ঠাবনর 

সাংখ্যা 

যফবলার সাংখ্যা প্রদি অবথ ির ের্রিাি 

(টাকায়) 

১. ৩৫ টি 

নবায়ন-৩৪টি 

- - ৩,৪৬,৫৯,০০০/- 

(র্িন যকাটি যেচর্েশ 

লক্ষ উনষাট হাোর) 

২. 

 

- ৫৫ টি 

নবায়ন-১৬টি 

- ৩,০০,০০,০০০/- 

(র্িন যকাটি) 

৩. - - যফবলার্শে প্রদান – ৫২ েন 

যফবলার্শে নবায়ন – ৩০ েন 

সোরভাইোবরর সম্মানী – ২৭ েন 

৩,০০,০০,০০০/- 

(র্িন যকাটি) 
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১.৩.৩ অভযন্তরীি প্রর্শক্ষি 

িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি র্বভাবগর কি িকিিা ও কি িচারীবদর সক্ষিিা ও দক্ষিা বৃর্দ্ধর লবক্ষয র্বর্ভন্ন র্বষবয় অভযন্তরীি প্রর্শক্ষবির 

আবয়ােন করা হয়। কি িকিিা/কি িচারীবদর অভযন্তরীি প্রশাসর্নক দক্ষিা ও য াগ্যিা বৃর্দ্ধর লবক্ষয প্রর্শক্ষি প্রদাবনর এ ধারা 

অব্যাহি রবয়বে। ২০১৭-১৮ অথ িবেবর অভযন্তরীি প্রর্শক্ষবির র্ববরি র্নিিরূেঃ  

 

 

 

 

ক্রি প্রর্শক্ষবির নাি প্রর্শক্ষবির িার্রখ যিাট প্রর্শক্ষিাথী (প্রর্শক্ষিাথীর ে িায়সহ) 

১. সরকার্র কি িচারী ( আচরি) 

র্বর্ধিালা, ১৯৭৯ 

০১ র্দন 

(২১.০৮.২০১৭) 

৩১ েন (১০ি-২০িি যগ্রি) 

২. োবর্লক প্রর্কউরবিন্ট রুল্স 

 

১০র্দন 

(১৪.০৯.২০১৭ - 

২৮.০৯.২০১৮) 

২২েন (৯ি এবাং িদুর্ধ্ি যগ্রি) 

৩. োিীয় শুদ্ধাচার যকৌশল ০১ র্দন 

(২৭.১২.২০১৭) 

২০ েন (৯ি এবাং িদুর্ধ্ি যগ্রি) 

৪. অর্ফস ব্যবস্থােনা ০১ র্দন 

(২২.০১.২০১৮) 

০৭ েন (১০যগ্রি) 

৫. বার্ষ িক কি িসম্পাদন চুর্ি 

 

০১ র্দন 

(২২.০২.২০১৮) 

১৯ েন (৯ি যগ্রি এবাং িদুর্ধ্ি যগ্রি) 

৬. োবর্লক প্রর্কউবিন্ট রুলস ০৩র্দন 

(০৫.০৩.২০১৮-

০৮.০৩.২০১৮) 

৩০ েন (প্রকল্প ের্রচালক/উে-ের্রচালক) 

৭. সরকার্র কি িচারী (আচরি) 

র্বর্ধিালা, ১৯৭৯ 

০১র্দন 

(১১.০৩.২০১৮) 

২২ েন (১০-২০িি যগ্রি) 

৮. Sampling Method & Data 

Driven Decision Making 

০২র্দন 

(১৪.০৫.২০১৮-

১৫.০৫.২০১৮) 

৩৭ েন (৯ি এবাং িদুর্ধ্ি যগ্রি) 

৯. অর্ফস েদ্ধর্ি র্বষয়ক ০৩র্দন 

(০৭.০৬.২০১৮-

০৯.০৬.২০১৮) 

৫৪ েন (১০ি-২০িি যগ্রি) 

১০. অর্ফস েদ্ধর্ি র্বষয়ক ০২র্দন 

(১০.০৬.২০১৮ ও 

১২.০৬.২০১৮) 

৫৪ েন (১০ি-২০িি যগ্রি) 

সব িবিাট ২৫ র্দন  ২৯৬ েন 
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১.৩.৪ বববদর্শক প্রর্শক্ষি/কনফাবরন্স/ইবভন্ট প্রভৃর্িবি অাংশগ্রহি 

িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি র্বভাবগর কি িকিিা/কি িচারীবদর সক্ষিিা ও দক্ষিাবৃর্দ্ধর লবক্ষয র্বর্ভন্ন র্বষবয় বববদর্শক প্রর্শক্ষবি 

অাংশগ্রহি কবরন। ২০১৭-১৮ অথ িবেবর এ র্বভাবগর কি িকিিা/কি িচারীগি র্বর্ভন্ন র্বষবয় ৪৭টি  বববদর্শক 

প্রর্শক্ষি/বসর্িনার/ওয়াকিশবে অাংশগ্রহি কবরন। প্রর্শক্ষিসমূহ ভারি, র্ফর্লোইনস, চীন, েি িান, থাইল্যান্ড, র্সাংগাপুর, দর্ক্ষি 

যকার্রয়া, র্ভবয়িনাি প্রভৃর্ি যদবশ অনুর্ষ্ঠি হয়।  

১.৩.৫ বার্ষ িক কি িসম্পাদন চুর্ি ২০১৭-১৮ 

র্বগি ০৬.০৭.২০১৭ িার্রবখ িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি র্বভাগ ির্ন্ত্রের্রষদ র্বভাবগর সাবথ ২০১৭-১৮ অথ িবেবরর বার্ষ িক 

কি িসম্পাদন চুর্ি সম্পাদন কবরবে। বার্ষ িক কি িসম্পাদন চুর্ির ০৫টি যকৌশলগি উবেে বাস্তবায়বনর েন্য ৩৭টি কা িক্রি এবাং 

আবর্েক যকৌশলগি উবেে বাস্তবায়বনর েন্য ২২টি কা িক্রি গ্রহি করা হয়। আইর্সটি র্বভাবগর যকৌশলগি উবেেসমূহ 

র্নিিরূেঃ 

ক্রি যকৌশলগি উবেে গৃহীি কা িক্রি 

১. আইর্সটি র্শবল্পর উন্নয়ন ০৯টি 

২. র্নভ িরব াগ্য আইর্সটি অবকাঠাবিা উন্নয়ন ০৭টি 

৩. িানব সম্পদ উন্নয়ন ০৭টি 

৪. ই -গভ িবনন্স প্রর্িষ্ঠা  ০৮টি 

৫. আইর্সটি র্ভর্িক আইর্ন কাঠাবিা শর্িশালীকরি ০৬টি 

 

১.৩.৫.১ বার্ষ িক কি িসম্পাদন চুর্ির উবেখব াগ্য অেিন (২০১৭-১৮) 

ক্রঃ নাং কা িক্রি লক্ষযিাত্রা প্রকৃি অেিন 

1.  র্ির্েটাল ওয়ার্ল্ি ইবভন্ট আবয়ােন ১৮০টি প্রর্িষ্ঠান ২০০টি প্রর্িষ্ঠান 

2.  আইর্সটি এক্সবো 

 

৮০ টি প্রর্িষ্ঠান ও 

১৮০০০০ েন দশ িনাথী 

৯০ টি প্রর্িষ্ঠান ও 

২০০০০০েন দশ িনাথী 

3.  োিীয় ে িাবয় আইর্সটি র্বষয়ক যসর্িনার/কি িশালা 

আবয়ােন 

৩০ টি ৪৭ টি 

4.  র্শক্ষা প্রর্িষ্ঠাবন কর্ম্পউটার/র্ির্েটাল/র্ববশষার্য়ি ল্যাব 

স্থােন 

৯০০ টি ১১৭০ টি 

5.  ইউর্নয়ন ে িাবয় েিব্যান্ড কাবনর্ির্ভটি প্রদান ১৫০০ টি ১৬০০ টি  

6.  নারীর ক্ষিিায়বন আইর্সটি প্রর্শক্ষি ১০০০০ েন প্রর্শক্ষিাথী ১৫৩০৭ েন প্রর্শক্ষিাথী 

7.  আইর্সটি যসিবর উচ্চর্শক্ষা যপ্রাগ্রাি উৎসাহী করবি 

গববষিা কাবে যফবলাশীে প্রদান 

৫০টি  ৫২টি  

8.  টে আে এবাং ফাউবন্ডশন স্কীল প্রর্শক্ষি ১০০০০ েন প্রর্শক্ষিাথী ২০৬১০  েন 

প্রর্শক্ষিাথী 

9.  ই-কিাস ি ের্লর্সর খসড়া চূড়ান্তকরি ৩১.১২.২০১৭ ৩১.১২.২০১৭ 

10.  র্ির্েটাল র্নরােিা আইন অনুবিাদবনর েন্য োিীয় 

সাংসবদ যপ্ররি 

৩১.০৩.২০১৮ ২৫.০৩.২০১৮ 

 

২০১৭-১৮ অথ িবেবরর বার্ষ িক কি িসম্পাদন চুর্ির খসড়া বির্র কবর র্ববশষজ্ঞ পুবলর ে িববক্ষি ও সোর্রবশর র্ভর্িবি 

কি িসম্পাদন চুর্ি চূড়ান্ত করা হয়। িাননীয় প্রর্িিন্ত্রীর অনুবিাদনক্রবি চূড়ান্ত অনুবিাদবনর েন্য ির্ন্ত্রের্রষদ র্বভাবগ যপ্ররি করা 

হয়। দির/সাংস্থাসমূবহর সাবথ ২০১৭-১৮ অথ িবেবরর বার্ষ িক কি িসম্পাদন চুর্ি ১৯ জুন, ২০১৭ িার্রবখ স্বাক্ষর করা হবয়বে। 

দির/সাংস্থাসমূবহর সাবথ ২০১৬-১৭ অথ িবেবর সম্পার্দি চুর্িসমূবহর মূল্যায়ন কা িক্রি সম্পন্ন করা হবয়বে।  
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১.৩.৬ োিীয় শুদ্ধাচার যকৌশল ২০১২ বাস্তবায়ন 
 

োিীয় শুদ্ধাচার যকৌশল ২০১২ বাস্তবায়বনর লবক্ষয ির্ন্ত্রের্রষদ র্বভাগ কর্তিক প্রিীি েবক এবাং এ র্বভাবগর বনর্িকিা কর্িটির 

সোর্রশক্রবি ২০১৭-১৮ অথ িবেবরর োিীয় শুদ্ধাচার  যকৌশল কি িের্রকল্পনা ও অগ্রগর্ি ের্রবীক্ষি কাঠাবিা প্রিয়ন করা হয়। 

কি িের্রকল্পনা বাস্তবায়বনর েন্য এ র্বভাবগর আওিাধীন দির/সাংস্থায় বনর্িকিা কর্িটি গঠন করা হয়। দির/সাংস্থাসমূহ ২০১৭-

১৮ অথ িবেবরর েন্য স্ব স্ব োিীয় শুদ্ধাচার যকৌশল কি িের্রকল্পনা ও অগ্রগর্ি ের্রবীক্ষি কাঠাবিা প্রিয়ন কবর।  

 

২০১৭-১৮ অথ িবেবরর কি িের্রকল্পনা অনু ায়ী বত্রিার্সক র্ভর্িবি বনর্িকিা কর্িটির সভা ও অাংশীেবনর সভা/যসর্িনার এবাং 

ষান্মার্সক র্ভর্িবি সবচিনিা  বৃর্দ্ধমূলক সভা/যসর্িনার আবয়ােন করা হয়। র্বগি শুদ্ধাচার যকৌশল বাস্তবায়বন সবচিনিা বৃর্দ্ধর 

লবক্ষয এ র্বভাবগর আওিাধীন দির/সাংস্থার িাঠ ে িাবয়র কি িকিিাবক প্রর্শক্ষি প্রদান করা হয়। এোড়াও এ র্বভাবগর ২য়-৪থ ি 

যেিীর ৪৬ েন কি িকিিা/কি িচারীবক শুদ্ধাচার র্বষবয় প্রর্শক্ষি প্রদান করা হবয়বে। শুদ্ধাচার যকৌশল বাস্তবায়বনর অাংশ র্হবসবব 

অনলাইন যরসেন্স ও র্ভর্িও কনফাবরর্ন্সাং র্সবেবির প্রবিিন করা হবয়বে।  এ র্বভাগ এবাং র্সর্সএ কা িালবয়র ০২টি উদ্ভাবনী 

ধারিা [অনলাইন যোর ম্যাবনেবিন্ট এবাং Digital Evidence Management & Reporting System (DEMRS)] 

বাস্তবায়বনর উবযাগ গ্রহি করা হবয়বে।  
 

ির্ন্ত্রের্রষদ র্বভাবগর ‘শুদ্ধাচার পুরষ্কার প্রদান নীর্িিালা ২০১৭’ অনু ায়ী িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি র্বভাবগর ২েন 

কি িকিিা/কি িচারীবক ‘শুদ্ধাচার পুরষ্কার ২০১৭’ প্রদান করা হয়। শুদ্ধাচার পুরষ্কার র্হবসবব কি িকিিা/কি িচারীবক ০১ (এক) িাবসর 

মূল যবিবনর সিের্রিাি  অথ ি সম্মানী র্হবসবব প্রদান করা হয়। কি িকিিা/কি িচারী ২েন হবলনঃ 

  

(১) েনাব যিাঃ খায়রুল আিীন, যুগ্ন-সর্চব   

(২) েনাব যভালানাথ র্ত্রপুরা, প্রশাসর্নক কি িকিিা 

 

১.৩.৭ অর্িট আের্ি র্নষ্পর্ি সাংক্রান্ত কা িক্রি 

 

২০১৭-১৮ অথ িবেবর  িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি র্বভাবগর অর্িট আের্ির সাংখ্যা র্েল ২৩টি   ার িবধ্য অর্নষ্পন্ন অর্িট আের্ির 

সাংখ্যা ১৫টি। অর্নষ্পন্ন অর্িট আের্িসমূহ র্নষ্পবন্নর লবক্ষ েিশীবট েবাব যপ্ররি করা হয়। এ র্বভাবগর অর্িট আের্ির র্ববরি 

র্নম্নরূেঃ  

ক্রি 
িন্ত্রিালয়/ 

র্বভাগ 

যিাট অর্িট আের্ি 
র্নষ্পন্ন অর্িট  

আের্ি  
অর্নষ্পন্ন অর্িট আের্ি  

র্নষ্পর্ির 

হার 

 

 

 

িন্তব্য 

আের্ির 

সাংখ্যা 

টাকার 

ের্রিাি 

(লক্ষ 

টাকায়) 

আের্ির 

সাংখ্যা 

টাকার 

ের্রিাি 

(লক্ষ 

টাকায়) 

আের্ির 

সাংখ্যা 

টাকার 

ের্রিাি 

(লক্ষ 

টাকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১ 

িথ্য ও 

য াগাব াগ 

প্রযুর্ি 

র্বভাগ 

(সর্চবালয়) 

২৩টি ৪০৪৭.৭৫ ৮টি ১৬৮.৮২ ১৫টি ৩৮৭৮.৯৩ ৩৭.৭৮% 

 

সাধারি 

ও 

অর্গ্রি 
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১.৪ উন্নয়ন প্রকল্প ও বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি 

 

২০১৭-১৮ অথ িবেবরর বার্ষ িক উন্নয়ন কি িসূর্চ (এর্ির্ে)’যি এ র্বভাবগর অনুবিার্দি প্রকবল্পর সাংখ্যা র্েল ২২টি এবাং যিাট বরাে 

র্েল ৩২২৩.০৩ যকাটি টাকা। ২০১৭-১৮ অথ িবেবরর সাংবশার্ধি বার্ষ িক উন্নয়ন কি িসূর্চবি এ র্বভাবগর যিাট চলিান প্রকল্প  

সাংখ্যা দাঁড়ায় ২৩টি এবাং বরাে ৩২৬০.৪৪ যকাটি টাকা। ২০১৭-১৮ অথ িবেবর এ র্বভাবগর সিার্ির েন্য  প্রকবল্পর সাংখ্যা ০৮টির 

িবধ্য ০৬টি প্রকবল্পর যিয়াদ জুন, ২০১৯ ে িন্ত বৃর্দ্ধ করা হবয়বে এবাং র্েবকআই (োবর্লক র্ক ইনফ্রাস্ট্রাকচার) র্সবেবির 

িাবনান্নয়ন এবাং র্সর্সএ কা িালবয়র সক্ষিিা বৃর্দ্ধ  ও ২য় সাংবশার্ধি যশখ হার্সনা সফটওয়যার যটকবনালর্ে োকি,  বশার প্রকল্প  

০২টি  সিাি হবয়বে।  

 

২০১৭-১৮ অথ িবেবরর এর্ির্ে’যি বরাে র্বহীন ভাবব অননুবিার্দি ০৬টি প্রকল্প অনুবিাদবনর েন্য ের্রকল্পনা কর্িশবন যপ্ররি করা 

হয়। েয়টি প্রকবল্পরই প্রকল্প মূল্যায়ন কর্িটি’র (র্েইর্স) সভা অনুর্ষ্ঠি হয়। সভায় (১) িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্িবি দক্ষিা উন্নয়ন 

ও কি িসাংস্থাবনর িাধ্যবি র্নউবরা যিবভলেবিন্টাল র্িেযার্বর্লটিসহ সব ধরবনর প্রর্িবর্ি ব্যর্ির ক্ষিিায়ন প্রকল্প, (২) র্ির্েটাল 

র্সবলট র্সটি প্রকল্প এবাং (৩) বাাংলাবদশ সরকাবরর েন্য র্নরােদ ই-যিইল ও র্ির্েটাল র্লটাবরর্স যসন্টার স্থােন প্রকল্প ০৩টি 

অনুবিার্দি হয়। ২০১৭-১৮ অথ িবেবর ০৭টি প্রকল্প সাংবশাধবনর েন্য ের্রকল্পনা কর্িশবন যপ্ররি করা হয়। এর িবধ্য ০৫টি প্রকবল্পর 

র্েইর্স সভা অনুর্ষ্ঠি হয় এবাং (১) যফার টায়ার োিীয় িাটা যসন্টার স্থােন (২য় সাংবশার্ধি) প্রকল্প, (২) বাাংলাবদশ ই-গভন িবিন্ট 

ইআরর্ে (১ি সাংবশার্ধি), (৩) সারাবদবশর র্শক্ষা প্রর্িষ্ঠাবন কর্ম্পউটার ভাষা প্রর্শক্ষি ল্যাব স্থােন (২য় সাংবশার্ধি) ও (৪) 

লার্ন িাং এন্ড আর্ন িাং যিবভলেবিন্ট (২য় সাংবশার্ধি) প্রকল্প ০৪টি’র সাংবশাধন প্রস্তাব সভায় অনুবিার্দি হয়। ২০১৭-১৮ অথ িবেবর 

০২টি কি িসূর্চ চলিান র্েল। কি িসূর্চ ০২টি জুন ২০১৮ এর িবধ্য সিাি হবয়বে।  

 

১.৪.১ িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ির্বভাবগর প্রকল্পসমূহ (অথ িবের ২০১৭-১৮)  

ক্রি. প্রকবল্পর নাি প্রকবল্পর যিয়াদ 

প্রাক্কর্লি 

ব্যয় 

(লক্ষ 

টাকায়) 

২০১৭-১৮ 

অথ িবেবরর 

বরাে 

(লক্ষ টাকায়) 

২০১৭-১৮ 

অথ িবেবরর 

ব্যয় ও আর্থ িক 

অগ্রগর্ি (লক্ষ 

টাকায়) (%) 

বাস্তবায়নকারী সাংস্থাঃ   বাাংলাবদশ কর্ম্পউটার কাউর্ন্সল  

১ 
যলভাবরর্োং আইর্সটি ফর যগ্রাথ, এিপ্লয়বিন্ট 

এন্ড গভবন িন্স (১ি সাংবশার্ধি) প্রকল্প 

যফব্রুয়ার্র২০১৩ 

হবি জুন ২০১৯ 

৭৫৪২১.০০ ১৫৮৩৯.০০ ১৫৭৫৯.৮০ 

(৯৯.৫০%) 

২ 
যফার টায়ার োিীয়িাটা যসন্টার স্থােন প্রকল্প 

(২য় সাংবশার্ধি) 

জুলাই, ২০১৫ 

হবি জুন, ২০২০ 

১৫৯৯৫৫.

৬৭ 

৭৪১২২.০০ ৫৭৫৩৬.৮৮ 

(৭৭.৬২%) 

৩ 
উদ্ভাবনও উবযািা উন্নয়ন একাবির্ি 

প্রর্িষ্ঠাকরি  

জুলাই ২০১৬ 

হবি জুন ২০১৯ 

২২৯৭৩.৮

৬ 

৩৮২২.১৪ ১৫৪৯.৮২ 

(৪০.৫৫%) 

৪ বাাংলাবদশ  ই-গভন িবিন্ট ইআরর্ে 
জুলাই ২০১৬ 

হবি জুন ২০১৮ 

২৩৪৭.২২ ৫১৫.০০ ২৪২.৬০ 

(৪৭.১১%) 

৫ 

সফটওয়যার যকায়ার্লটি েরীক্ষা ও 

সাটি ির্ফবকশন যসন্টার প্রর্িষ্ঠাকরি ( ১ি 

সাংবশার্ধি ) 

(জুলাই ২০১৬ 

জুন ২০১৯) 

২৫২৫.৫৫ ১৬৪২.০০ ১৬০৭.৪৫ 

(৯৭.৯০%) 

৬ 

োিীয় িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি 

অবকাঠাবিা উন্নয়ন, ইনবফা-সরকার-৩ ( ১ি 

সাংবশার্ধি) 

জুলাই ২০১৬ 

হবি জুন ২০১৯ 

২০৩৯৪৮.

২৫ 

১৮৭৫৩৯.০০ ১৮৬০৫৭.৩৭ 

(৯৯.২১%) 

৭ 
গববষিা ও উন্নয়বনর িাধ্যবি িথ্য প্রযুর্িবি 

বাাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরি 

জুলাই ২০১৬ 

হবি জুন ২০১৯ 

১৫৯০২.০০ ১৩০০.০০ ৩৩৯.২৯ 

(২৬.১০%) 

৮ 
র্ির্েটাল বাাংলাবদবশর েন্য ই-গভন িবিন্ট 

িাোর প্লযান প্রিয়ন 

যফব্রুয়ার্র ২০১৬ 

হবি জুন ২০১৯ 

২৮৫৭.০০ ১০৫৬.০০ ১০৪১.১১ 

(৯৮.৫৯%) 

৯ র্ির্েটাল আইল্যান্ড িবহশখালী  

োনুয়ার্র ২০১৭ 

হবি র্িবসম্বর 

২০১৮ 

২০৫৭.৭০ ১২৯৩.০০ ১১৯০.১৯ 

(৯২.০৫%) 
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ক্রি. প্রকবল্পর নাি প্রকবল্পর যিয়াদ 

প্রাক্কর্লি 

ব্যয় 

(লক্ষ 

টাকায়) 

২০১৭-১৮ 

অথ িবেবরর 

বরাে 

(লক্ষ টাকায়) 

২০১৭-১৮ 

অথ িবেবরর 

ব্যয় ও আর্থ িক 

অগ্রগর্ি (লক্ষ 

টাকায়) (%) 

১০ 

িথ্যপ্রযুর্ির িাধ্যবি র্নউবরা 

যিবভলেবিন্টাল র্িেঅি িারসহ সব ধরবির 

প্রর্িবিী ব্যর্ির ক্ষিিায়ন 

জুলাই ২০১৭ 

হবি জুন ২০২০ 

২৪৮৬.৮৮ ৮৯৬.০০ ২০৪.০৭ 

(২২.৭৮%) 

১১ র্ির্েটাল র্সবলট র্সটি  
নবভম্বর ২০১৭ 

হবি জুন ২০১৯ 

৩০২০.০০ ১০.০০ ৯.৩৯ 

(৯৩.৯০%) 

বাস্তবায়নকারী সাংস্থাঃ   বাাংলাবদশ হাই-যটক োকি কর্তিেক্ষ 

১২ 
যশখ হার্সনা সফটওয়যার যটকবনালর্ে োকি, 

 বশার প্রকল্প (২য় সাংবশার্ধি) 

যফব্রুয়ার্র ২০১৩ 

হবি র্িবসম্বর 

২০১৭ 

২৫৩০৯.৪

৮ 

২৬৪.০০ ২১৬.০০ 

(৮১.৮২%) 

১৩ 

কার্লয়াৈকর হাই-যটক োকি এবাং অন্যান্য 

হাই-যটক োকি এর উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় 

সাংবশার্ধি) 

োনুয়ার্র ২০১৩ 

হবি র্িবসম্বর 

২০১৯ 

৩৯৪১৪.০০ ৪৩৫০.০০ ৪১৩০.৩২ 

(৯৪.৯৫%) 

১৪ 

হাই-যটক োকি, র্সবলট (র্সবলট ইবলকট্রর্নক্স 

র্সটি) এর প্রাথর্িক অবকাঠাবিা র্নি িাি 

প্রকল্প  

োনুয়ার্র ২০১৬ 

হবি র্িবসম্বর 

২০১৮ 

১৮৭১২.৫৫ ৫০০০.০০ ৪৫০৫.০০ 

(৯০.১০%) 

১৫ 
যশখ কািাল আইটি যট্রর্নাং এন্ড ইনর্কউববশন 

যসন্টার স্থােন প্রকল্প ( ১ি সাংবশার্ধি )  

োনুয়ার্র ২০১৭ 

হবি র্িবসম্বর 

২০১৯ 

৩০৫১০.৩

৮ 

১৮৯৩.০০ ৯৬৫.৬০ 

(৫১.০১%) 

১৬ 
বঙ্গবন্ধু হাই-যটক োকি, রােশাহী (ববরন্দ্র 

র্সর্লকন র্সটি)স্থােন 

জুলাই ২০১৬ 

হবি জুন ২০১৯ 

২৩৮২৪.৭

০ 

৩৬৪৫.০০ ৩৫০০.০০ 

(৯৬.০২%) 

১৭ ১২ (বার) আইটি োকি স্থােন প্রকল্প  
জুলাই ২০১৭ 

হবি জুন ২০২০ 

১৭৯৬৪০.০

০ 

২৬৯৬.০০ ৫৩৭.২২ 

 (১৯.৯৩%) 

১৮ 
চট্টগ্রাি প্রবকৌশল ও প্রযুর্ি র্বশ্বর্বযালবয় 

আইটি র্বেবনস ইনর্কউববটর স্থােন 

জুলাই ২০১৭ 

হবি জুন ২০২০ 

৮২০২.১০ ৯৮.০০  

বাস্তবায়নকারী সাংস্থাঃ   িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি অর্ধদির 

১৯ 

সারা যদবশর র্শক্ষা প্রর্িষ্ঠাবন কর্ম্পউটার ও 

ভাষা প্রর্শক্ষি ল্যাবস্থােন (২য় সাংবশার্ধি) 

প্রকল্প 

োনুয়ার্র ২০১৫ 

হবি জুন ২০১৮ 

৩৯৭৭৭.৭৫ ৮৩৫২.০০ ৭০৮৭.৩৯ 

(৮৪.৮৬%) 

২০ প্রযুর্ি সহায়িায় নারীর ক্ষিিায়ন প্রকল্প 
জুলাই ২০১৭ 

হবি জুন ২০১৯ 

৮১৮৯.৫৪ ২০৮৩.০০ ১৫১.০০ 

(৭.২৫%) 

বাস্তবায়নকারী সাংস্থাঃ   কবিালার অব সাটি িফাইাং অথর্রটিে 

২১ 

র্েবকআই (োবর্লক র্ক ইনফ্রাস্ট্রাকচার) 

র্সবেবির িাবনান্নয়ন এবাং র্সর্সএ 

কা িালবয়র সক্ষিিা বৃর্দ্ধকরি 

জুলাই ২০১৬ 

হবি জুন ২০১৮ 

২১৪৯.১৩ ৭৬৯.০০ ৭৫৯.৪১ 

(৯৮.৭৫%) 

বাস্তবায়নকারী সাংস্থাঃ   িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি  র্বভাগ 

২২ 
লার্ন িাং এন্ড আর্ন িাং যিবভলেবিন্ট (২য় 

সাংবশার্ধি) প্রকল্প  

োনুয়ার্র ২০১৪ 

হবি র্িবসম্বর 

২০১৮ 

৩১৯৭৭.১৬ ৪৬৩৬.০০ ৪৬৩৫.০৯ 

(৯৯.৯৮%) 

২৩ 
যিাবাইল যগইি ও এযার্প্লবকশন এর দক্ষিা 

উন্নয়ন প্রকল্প  

জুলাই ২০১৬ 

হবি জুন ২০১৮ 

ে িন্ত 

২৮১৯৭.০২ ৪২২৬.০০ ১৬৫২.৭১ 

(৩৯.১১) 
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১.৪.২ িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি র্বভাগ কর্তিক বাস্তবার্য়ি প্রকল্পসমূহ 

 

১.৪.২.১  যিাবাইল যগইি ও এযার্প্লবকশবনর দক্ষিা উন্নয়ন (১ি সাংবশার্ধি) প্রকল্পঃ 

 

প্রকবল্পর যিাট বরাে ২৮১৮০.৮২লক্ষ টাকা 

যিয়াদ জুলাই ২০১৬ হবি জুন ২০১৯ 

 

(ক) cÖK‡íi D‡Ï‡k¨   

 আধুর্নক প্রযুর্ির্নভ ির প্রর্শর্ক্ষি িানবসম্পদ বির্রর িাধ্যবি যিাবাইল যগইি ও অযােস উন্নয়বন স্থানীয় বাোর সম্প্রসারি 

ও আন্তেিার্িক বাোবর প্রবববশর েন্য বাাংলাবদশবক প্রস্তুি করা; 

 যদশীয় ও আন্তেিার্িক বাোবর নতুন কি িসাংস্থান সৃর্ষ্ট করা; 

 আইর্সটি খাবি র্বশ্ব বাোবর প্রবববশর েন্য আউটবসার্স িাং য াগ্যিা/সািথ্যি বৃর্দ্ধবি সহায়িা করা; 

 যদবশর র্বর্ভন্ন র্বশ্বর্বযালবয় যগইি ও অযােস বির্রর েন্য ল্যাব স্থােন ও প্রর্শক্ষবির িাধ্যবি আইর্সটি যক্ষবত্র 

প্রার্িষ্ঠার্নক সক্ষিিা অেিন করা; 

 ৫২৫ েন যিাবাইল যগইি, অযােস, UX Design, Game Monetization and Marketing এর  িাোর 

প্রর্শক্ষক বির্র করা; 

 যিাবাইল যগইি অযার্নবিশন উন্নয়বন ২৮০০ েন, যিাবাইল অযােস  উন্নয়বন ৮৭৫০ েন, UX (User Experience) ও 

UI (User Interface) Design এ ২৮০০ েন এবাং Apps  Monetization & App Management 

Including Marketing এ ১৭৫০ েনসহ যিাট ১৬১০০ েনবক প্রর্শক্ষি প্রদান করা; 

 সবব িাের্র র্বর্ভন্ন অযােস যিবভলেবিবন্টর িাধ্যবি েনসাধারবির কার্িি যসবা হাবির মুবঠায় যেৌবে র্দবয় েীবন িাবনর 

উন্নর্ি সাধন করা।  

 

(খ)  প্রকবল্পর উবেখব াগ্য কা িক্রি সমূহ 

 যিাবাইল যগইি ও এযার্প্লবকশন এর দক্ষিা উন্নয়ন (১ি সাংবশার্ধি) শীষ িক প্রকবল্পর আওিায় যিাবাইল যগইি ও 

এযার্প্লবকশন বিরীর েন্য দক্ষ িানবসম্পদ গঠবন যদশব্যােী ৫টি যভন্ডবরর সাহাবে ১৬১০০ েনবক iOS ও Android, 

Game Animator, UX & UI Designer এবাং App Monetization & App Management ভাস িবন 

প্রর্শক্ষি প্রদান করা হবচ্ছ  া আগািী ৩০ নবভম্বর ২০১৮ িার্রবখ সম্পন্ন হবব এবাং প্রর্শক্ষবি ঢাকা র্বভাবগর ৫,৬৭০ েন, 

চট্টগ্রাি র্বভাবগর ২,১৩৫ েন, রােশাহী র্বভাবগর ২,৫২০ েন, খুলনা র্বভাবগর ২,৪৮৫ েন িয়িনর্সাংহ র্বভাবগর ১,২২৫ 

েন, বর্রশাল র্বভাবগর ৩৫০ েন, রাংপুর র্বভাবগর ১,১২০ েন ও র্সবলট র্বভাবগর ৫৯৫ েন অাংশগ্রহি কবরবেন। 

 যদবশর ৮টি র্বশ্বর্বযালবয় ৯৬টি ল্যােটে, iOS ও Android যফানসহ অন্যান্য উেকরবির সিিবয় ৮টি 

যগইর্িাং/বহার্োং যসন্টার স্ত্হােন করা হবয়বে।  

 যদবশর ৩০টি যেলায় সরকার্র র্বশ্বর্বযালয়, যবসরকার্র র্বশ্বর্বযালয়, ের্লবটকর্নক ইন্সটিটিউট এ ৩০০টি ল্যােটেসহ 

অন্যান্য উেকরবির সিিবয় ৩০টি যটর্োংল্যাব স্ত্হােন করা হবয়বে।  

 এটুআই এর েরািবশ ি ও সহব ার্গিায় ১০টি সরকার্র দিবরর েন্য যসবা সহেীকরবির আওিায় ১০টি দাির্রক এযােস ও 

এযার্প্লবকশন প্রস্তুি করার লবক্ষ ইবিািবধ্য EOI আহবান কবর মূল্যায়ন সম্পন্ন হবয়বে এবাং RFP ে িাবয় রবয়বে। এ 

োড়া আবরা ৫১টি  সরকার্র দিবরর এযােবসর EOI ে িায়ক্রবি আহবান করা হবব। 

 যদবশর  ৬৪টি যেলায় যেলা ে িাবয় সকল সরকার্র দিবরর প্রদি সম্ভাব্য সকল যসবার িথ্য র্ভর্িবি এযােস ‘Citizen 

Help Desk’ ির্ন্ত্রের্রষদ র্বভাবগর র্নর্দ িষ্ট ফরবিট এবাং Governance Invation Unit (GIU) এর গাইিলাইন 

যিািাববক বাস্তবায়ন চলবে। এটি বাস্তবার্য়ি হবল একটি যেলার সকল েনগি অফলাইবন যেলা ে িাবয় সকল দিবরর 

সকল যসবার নাি, যসবা প্রার্ির সিয়, যসবার েন্য প্রবয়ােনীয় কাগে েত্রার্দ, খরবচর ের্রিান, দার্য়ত্ব প্রাি উধ িিন 

কি িকিিার েদর্ব, যফান নম্বর ও ই-যিইল আইর্ি সহবে োববন  া র্ির্েটাল বাাংলাবদশ র্বর্নি িাবির েথবক সগি করবব। 
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১.৪.২.২ লার্ন িাং এন্ড আর্ন িাং যিবভলেবিন্ট প্রকল্প (Learning and Earning Development Project)   (২য় 

সাংবশার্ধি) 

  

প্রকবল্পর প্রাক্কর্লি ব্যয় ৪৬৩৬.০০ লক্ষ টাকা 

যিাট বরাে ৩১৯৭৭.১৬  লক্ষ টাকা  

প্রকবল্পর যিয়াদঃ োনুয়ারী, ২০১৪ হবি র্িবসম্বর, ২০১৮ ে িন্ত (র্িবসম্বর ২০১৯ ে িন্ত সিয় বধ িন প্রর্ক্রয়াধীন)  

 

(ক) প্রকবল্পর উবেে 

 স্ব-কি িসাংস্থান (Self Employment) ও অনলাইন আউটবসার্স িাং বৃর্দ্ধ কবল্প যিাট ৭৮,৬৬০ েনবক আইটি/আইটিইএস 

র্বষবয় প্রর্শক্ষি প্রদান; 

 আইটি/আইর্সটি যসিবর মুি যেশােীর্ব প্রর্শক্ষি (Professional Outsourcing Training) এর িাধ্যবি সব িবিাট  

৫৩ হাোর েনবক দক্ষ র্ফ্রল্যান্সার র্হবসবব গবড় যিালা; 

 আইটি/আইর্সটি যসিবর র্বশ্ববাোবর প্রবববশর েন্য আউটবসার্স িাং-এ আগ্রহী ও যিধাবীবদর য াগ্যিা/সািথ্যি বৃর্দ্ধবি 

সহায়িা করা আইটি/আইর্সটি খাবি র্বশ্ববাোবর নতুন চাকর্রর সব াগ সৃর্ষ্টসহ যদবশর সব িস্তবর সবচিনিা সৃর্ষ্ট করা; 

 আইটি/আইর্সটি খাবি র্বশ্ববাোবর নতুন চাকর্রর সব াগ সৃর্ষ্টসহ যদবশর সব িস্তবর সবচিনিা সৃর্ষ্ট করা 

 কযারাভযান র্ির্েটাল বাসব াবগ ১,৬৬,৩২০ েন র্শর্ক্ষি নারীবক আইটি/আইর্সটি র্বষবয় প্রিযন্ত অঞ্চবল প্রর্শক্ষি প্রদাবন 

সহায়িা। 

 

(খ) প্রর্শক্ষি কা িক্রি সমূবহর অগ্রগর্ি 

প্রর্শক্ষবির ধরন যিাট ব্যাবচর 

সাংখ্যা 

সিািকৃি 

ব্যাচ 

লক্ষযিাত্রা প্রর্শক্ষি গ্রহিকারীর 

সাংখ্যা 

িন্তব্য 

যবর্সক আইটি র্লটাবরর্স-১৫ র্দনব্যােী 

(নারীবদর েন্য সাংরর্ক্ষি) 

১০০০টি ১০০০টি ২০০০০ েন  ২০০০০ েন (সিাি) 

যবর্সক আইটি/আইর্সটি আউটবসার্স িাং০৩ 

র্দনব্যােী 

৫৮টি ৫৮টি ২৯০০ েন 

 

২৯০০ েন 

 

(সিাি) 

যেশালাইেি আউটবসার্স িাং ১০র্দনব্যােী ২১টি ২১টি ৮৪০ েন ৮৪০ েন (সিাি) 

Professional Outsourcing 

Training ৫০ র্দনব্যােী (২৫% নারীবদর 

েন্য সাংরর্ক্ষি) 

৬৫০টি ৬৫০টি ১৩০০০ েন ১৩০০০ েন (সিাি) 

োন িার্লে/র্ির্িয়া ওয়াকিার ০১র্দনব্যােী ৬৪টি  ৬৪টি ১৯২০ েন ১৯২০ েন (সিাি) 

Professional Outsourcing 

Training ৫০ র্দনব্যােী 

২০০০টি 
- 

৪০,০০০েন 
- - 

যিাট ৭৮৬৬০ েন ৩৮৬৬০ েন  

 

 

(গ) লার্ন িাং এন্ড আর্ন িাং যিবভলেবিন্ট প্রকবল্পর আওিায় র্ির্েটাল যট্রর্নাং বাবসর িাধ্যবি প্রিযন্ত অঞ্চবলর র্শর্ক্ষি যবকার  

      নারীবদর  আইটি র্বষয়ক যবর্সক জ্ঞান বৃর্দ্ধবি প্রর্শক্ষি সহায়িা 

 

প্রর্শক্ষবির ধরন যিাট ব্যাবচর সাংখ্যা সিািকৃিব্যাচ লক্ষযিাত্রা প্রর্শক্ষি গ্রহিকারীর 

সাংখ্যা 

িন্তব্য 

০২ র্দনব্যােী কর্ম্পউটার/আইটি 

যবর্সক র্বষবয় প্রর্শক্ষি সহায়িা 

৬৪টিবেলা _ ১,৬৬,৩২০েন ২৬,৮৯১েন চলিান 
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( ) নারীর ক্ষিিায়ন সাংক্রান্ত কা িক্রি  

নারীর ক্ষিিায়ন ও অথ িৈনর্িক ভাবব আত্ম-র্নভ িরশীল হওয়ার লবক্ষয এ প্রকল্প হবি এ  াবৎ প্রায় ৫১,৯৭৪ েন নারীবক র্বর্ভন্ন 

যিয়ার্দ আইটি/আইটিইএস প্রর্শক্ষি যদয়া হবয়বে এবাং আবরা কিেবক্ষ ১০ হাোর নারীবক  Professional Outsourcing 

Training ও প্রায় ১লক্ষ ৪০হাোর েনবক র্ির্েটাল কযারাভযান বাসব াবগ আইটি/আইটিইএস প্রর্শক্ষি যদয়ার ের্রকল্পনা রবয়বে। 

(ঙ) ২০১৭-১৮ অথ িবেবরর গুরুত্বপূি ি কা িসম্পাদন 

 ২০১৭-১৮ অথ িবেবর ১৩ হাোর Professional Outsourcing প্রর্শক্ষিাথীবদর মূল প্রর্শক্ষি যশবষ যিনটর্রাং প্রর্শক্ষি 

ও িাবদর কি িসাংস্থান/র্ফ্রল্যান্সার বিরীর েদবক্ষে গ্রহি; 

 অন-লাইবনর িাধ্যবি এ ে িন্ত প্রর্শক্ষি গ্রহিকারীবদর সির্িি উোেিন প্রায় ৩২,১৯,৭১৪ লক্ষ ইউএস িলার। এর িবধ্য 

পুরুষ প্রর্শক্ষিাথী কর্তিক আয় ২৭,২৩,৬০৬লক্ষ এবাং নারী প্রর্শক্ষিাথী কর্তিক আয় ৪,৯৬,১০৮লক্ষ ইউএস িলার (সূত্র: 

LEDP ির্নটর্রাং র্সবেি); 

 র্ির্েটাল যট্রর্নাং বাবসর িাধ্যবি প্রিযন্ত অঞ্চবলর র্শর্ক্ষি যবকার নারীবদর আইটি র্বষয়ক যবর্সক জ্ঞান বৃর্দ্ধবি এ ে িন্ত 

১৫,৩০৭ েনবক প্রর্শক্ষি; 

 ৬৪ যেলায় আইর্সটি ও লার্ন িাং এন্ড আর্ন িাং প্রর্শক্ষি সম্পৄি িথ্য অবগর্ির েন্য ১০০টি র্বলববাি ি স্থােন; 

 আইর্সটি ও লার্ন িাং এন্ড আর্ন িাং র্বষবয় িথ্য প্রচাবরর েন্য ২টি টির্ভর্স, ১টি নাটিকা, ৫২টি টক্-যশা র্নি িাি ও প্রচার; 

 ২টি যেলায় প্রকল্প সম্পৃি লার্ন িাং এন্ড আর্ন িাং যিলা অনুষ্ঠান; 

 ১৩৮১টি ল্যােটে ক্রয় কা িক্রি সম্পন্ন করি ও ১টি র্ির্েটাল কযারাভযান বাস ক্রয়; 

 ২য় সাংবশাধনী িবি ৪০ হাোর েবনর মুি যেশােীর্ব (Freelancer) প্রর্শক্ষি প্রদাবনর লবক্ষ প্রর্শক্ষি প্রদানকারী 

প্রর্িষ্ঠান র্নধ িারি, প্রর্শক্ষবির ির্িউল ও ম্যানুয়াল প্রস্তুবির েদবক্ষে গ্রহি; 

 শুদ্ধাচাবরর লবক্ষয যটন্ডাবরর যক্ষবত্র ই-যটন্ডার্রাং ব্যবস্থা অনুসরি, সকল যরর্েোর ও ফাইল আেবিট এবাং দ্রুি কাে 

সম্পাদনকরি; 

 ২০১৭-১৮অথ িবেবর যিাট বরাে ৪৬৩৬.০০ লক্ষ টাকা এবাং যিাট ব্যয় ৪৬৩৫.০৯ লক্ষ টাকা। বাৎসর্রক লক্ষয অেিন 

১০০% এবাং এ  াবৎ যিাট ব্যয় ১৬২৩৪.২১লক্ষ টাকা  া আর্থ িক অগ্রগর্িবি ৫০.৮৩%ও প্রকবল্পর বাস্তব অগ্রগর্ি ৭৫%; 

 বাাংলাবদশ অনলাইন আউটবসার্স িাং এর কাবের যক্ষবত্র র্ববশ্ব র্িিীয় স্থান অেিন; 

 িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি র্বষয়ক উেবদষ্টা েনাব সেীব ওয়াবেদ এর প্রধান অর্ির্থ র্হবসবব 

উের্স্থর্িবি গি ১৯ অবিাবর ২০১৭ সাবল বঙ্গবন্ধু আন্তেিার্িক সবম্মলন যকবন্দ্র অনুর্ষ্ঠি Freelancer Conference-

এ র্বভাগ র্ভর্িক এক েন পুরুষ ও এক েন নারীবক যসরা Freelancer Award প্রদান করা হয়। 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

১৯ অবিাবর ২০১৭ সাবল বঙ্গবন্ধু আন্তেিার্কি সবম্মলন যকবন্দ্র  র্ফ্রল্যান্সার কনফাবরন্স 
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(চ) Professional Outsourcing প্রর্শক্ষি র্বষয়ক িথ্য 

 প্রথি ে িাবয়র Professional Outsourcing প্রর্শক্ষি  

লার্ন িাং এন্ড আর্ন িাং যিবভলেবিন্ট প্রকবল্পর   আওিায় যদশব্যােী যেলা ে িাবয় ৬৫০টি ব্যাবচ ১৩০০০ েনবক ৫০ র্দনব্যােী 

(২০০  ন্টা) ৪টি লবট র্বভি কবর র্নব িার্চি প্রর্িষ্ঠাবনর িাধ্যবি গ্রার্ফক্স র্িোইন, ওবয়ব র্িোইন এন্ড যিবভলেবিন্ট ও 

র্ির্েটাল িাবকিটিাং র্বষয়ক Professional Outsourcing প্রর্শক্ষি প্রদাবনর কা িক্রি সফল ভাবব যশষ করা হবয়বে 

এবাং প্রর্শক্ষি যশবষ শিভাগ প্রর্শক্ষিাথীর কি িসাংস্থান র্নর্িবির লক্ষযিাত্রা যরবখ প্রর্শক্ষি কা িক্রি ের্রচালনা করা 

হবয়বে। 

 

 র্িিীয় ে িাবয় আরও ৪০ হাোর েনবক Professional Outsourcing প্রর্শক্ষি 

প্রকবল্পর প্রাথর্িক সাফবল্য যদবশর যুব এবাং যুব ির্হলাবদর আত্মকি ি সাংস্থাবনর িাধ্যবি স্বাবলম্বী কবর গবড় তুলবি আরও 

৪০ হাোর েনবক ২০০০ ব্যাবচ র্বভি কবর যদশব্যােী ৬৪টি যেলায় Professional Outsourcing প্রর্শক্ষি প্রদাবনর 

কা িক্রি গ্রহি করা হবয়বে। প্রর্শক্ষি সম্পৃি কা িাবলী ইবিািবধ্য শুরু হবয়বে। শিভাগ প্রর্শক্ষিাথীর কি িসাংস্থান 

র্নর্িবির লক্ষিাত্রা সািবন যরবখ ১৫টি র্ববশষার্য়ি Professional Outsourcing প্রর্শক্ষবির সাবথ পূব িিি মূল র্িনটি 

যকাবস ি প্রর্শক্ষি প্রদান করা হবব। প্রর্শক্ষি গ্রহবির েন্য এ ে িন্ত ১লক্ষ ৩৭হাোর ৯১৩েন অনলাইবন যরর্েবষ্ট্রশন 

কবরবেন। 

 

 

 
 

 

 

 

     Professional Outsourcing Training কা িক্রি 

(ে) যটকসই নারী উন্নয়বন আইর্সটি শীষ িক কা িক্রি 

যদবশর প্রিযন্ত অঞ্চবল আইটি/আইটিইএস প্রর্শক্ষি র্বষয়ক ে িাি অবকাঠাবিাগি সব াগ সর্বধা এখনও অপ্রতুল। প্রিযন্ত অঞ্চবলর 

নারীবদর শহবর এবস প্রর্শক্ষি গ্রহি করা অিযন্ত কষ্টসাধ্য ও দুরূহ র্বষয়। যস লবক্ষয আইটি/আইটিইএস র্বষবয় র্তনমূল ে িাবয়র 

নারীবদর প্রর্শক্ষি প্রদাবনর েন্য এ প্রকবল্পর আওিায় যটকসই নারী উন্নয়বন আইর্সটি শীষ িক একটি কা িক্রি বাস্তবায়ন করা হবচ্ছ। 

িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি র্বভাগ, রর্ব আর্েয়াটা র্ল: ও হুয়াওবয় যটকবনালর্ে বাাংলাবদশ র্ল: এর য ৌথ উবযাবগ ‘যটকসই নারী 

উন্নয়বন আইর্সটি’ শীষ িক কা িক্রিটি বাস্তবায়ন করা হবচ্ছ। আইর্সটি র্বভাবগর ২টি, রর্ব আর্েয়াটা র্ল: এর ২টি, হুয়াওবয় 

যটকবনালর্ে বাাংলাবদশ র্ল: এর ২টি সহ যিাট ৬টি র্ির্েটাল যট্রর্নাং বাস এর িাধ্যবি এ কা িক্রি বাস্তবায়ন করা হবচ্ছ। র্বগি ১৯ 

অবিাবর ২০১৬ িার্রবখ ‘র্ির্েটাল ওয়ার্ল্ি ২০১৬’ এর উবদ্ধাধনী অনুষ্ঠাবন িাননীয়  প্রধানিন্ত্রী যশখ হার্সনা র্ির্েটাল যট্রর্নাংবাবসর 

উবদ্ধাধন কবরন। 

               

 

 

 

 

 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রী যশখ হার্সনা র্ির্েটাল যট্রর্নাং বাস উবদ্ধাধন কবরন 
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১.৫  িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি র্বভাগ কর্তিক  বাস্তবার্য়ি কি িসূর্চ সমূহ (২০১৭-১৮) 

(ক) র্তিমূবলর েন্য িথ্যোনালা কি িসূর্চ; 

(খ) আইটি যট্রর্নাং এন্ড ইনর্কউববশন যসন্টার, নাবটার কি িসূর্চ। 

 

 

১.৬ র্ির্েটাল বাাংলাবদশ টাস্কবফাস ি 

সরকাবরর প্রর্িশ্রুি র্ির্েটাল বাাংলাবদশ বাস্তবায়বনর সবব িাচ্চ যফারাি র্হবসবব িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর যনর্তবত্ব ২৩সদস্য র্বর্শষ্ট 

'র্ির্েটাল বাাংলাবদশ টাস্কবফাস ি' গঠন করা হয়। িাননীয় প্রধানিন্ত্রী োড়াও অথ িিন্ত্রী, বার্িেযিন্ত্রী, িাক, যটর্লব াগাব াগ ও 

িথ্যপ্রযুর্ি িন্ত্রী, ের্রকল্পনা িন্ত্রী এবাং িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি প্রর্িিন্ত্রী, সরকার্র কি িকিিা, আইটি র্ববশষজ্ঞ, ব্যবসায়ী ও 

র্বশ্বর্বযালবয়র র্শক্ষকবৃ্দ  এ কর্িটিবি রবয়বেন। প্রযুর্ি র্ভর্িক উন্নয়বনর োশাোর্শ সফটওয়যার ও সফটওয়যার োিীয় েণ্য 

রিার্নসহ র্ির্েটাল বাাংলাবদবশর লবক্ষয যেৌৌঁোবনা এ কর্িটির মূল লক্ষয। ই-গভবন িন্স, ই-কিাস ি, ই-যট্রি, ই-র্ফন্যান্স, ই-যির্ির্সন, ই-

এডুবকশন এবাং ই-যট্রর্নাংসহ র্বর্ভন্ন ধরবনর আইর্সটি যসবা চালুর র্বষবয় এ কর্িটি স্বল্প ও িধ্যবিয়াদী ের্রকল্পনা প্রিয়বন সিয়সূর্চ 

র্ভর্িক লক্ষযিাত্রা ও বাস্তবায়ন কি িের্রকল্পনা র্নধ িারি কবর। ‘র্ির্েটাল বাাংলাবদশ টাস্কবফাস ি’ এর অন্যিি উবেে হবচ্ছ: 

 বাাংলাবদবশর অথ িৈনর্িক, সািার্েক, বার্ির্েযক ও ববজ্ঞার্নক ের্রিন্ডবল িথ্যপ্রযুর্ির অবদাবনর সম্ভাবনা র্চর্িিকরি ; 

 িথ্যপ্রযুর্ির সম্প্রসারি উন্নয়ন ও র্বকাবশর রূেবরখা প্রিয়ন এবাং  

 দ্রুি ের্রবিিনশীল এ প্রযুর্ির স্বল্প ও িধ্য যিয়াদী ের্রকল্পনা প্রিয়ন। 

 

‘র্ির্েটাল বাাংলাবদশ টাস্কবফাস ি’ এর নীর্ির্নধ িারিী র্সদ্ধান্ত গ্রহবি সহায়িা ও সোর্রশ প্রদান এবাং সিয়সূর্চ র্ভর্িক লক্ষযিাত্রা ও 

কি ি ের্রকল্পনা বাস্তবায়বন সার্ব িক সহব ার্গিা প্রদাবনর লবক্ষ িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর কা িালবয়র মুখ্যসর্চব'যক প্রধান কবর ১৯ সদবস্যর 

একটি ‘র্ির্েটাল বাাংলাবদশ টাস্কবফাস ি’ র্নব িাহী কর্িটি গঠন করা হবয়বে। উি র্নব িাহী কর্িটির ইবিািবধ্য ০৭টি সভা অনুর্ষ্ঠি 

হবয়বে। র্ির্েটাল বাাংলাবদশ র্বর্নি িাবি সরকার্র ব্যবস্থােনার আধুর্নকায়ন এবাং এর উন্নয়বন দক্ষ ও স্বচ্ছ ব্যবস্থােনা কাঠাবিা গবড় 

যিালার লবক্ষয "র্ির্েটাল বাাংলাবদশ টাস্কবফাস ি" র্নব িাহী কর্িটি সির্িি কা িক্রি গ্রহি কবর চলবে। 

‘র্ির্েটাল বাাংলাবদশ টাস্কবফাস ি’ র্নব িাহী কর্িটি র্নবম্নাি উবেখব াগ্য কা িক্রি বাস্তবায়বন র্দকর্নবদ িশনা ও েরািশ ি প্রদান কবরবে:  

 কাবনর্ির্ভটি ও েিব্যান্ড যসবাঃ ২য় সাব-যির্রন কযাববলর ল্যার্ন্ডাং যেশন স্থােন, েিব্যান্ড ইন্টারবনট যসবার িান উন্নয়ন, 

ইন্টারবনট যসবার Cost Model Analysis, ইন্টারবনট র্ববলর ভযাট কিাবনা, যেলা ও িন্ত্রিালবয়র র্ভর্িও 

কনফাবরর্ন্সাং র্সবেি আধুর্নকায়ন ইিযার্দ; 

র্ির্েটাল যট্রর্নাং বাবস প্রর্শক্ষি কা িক্রি ের্রচালনা করা হবচ্ছ 
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 কার্লয়াৈকর বঙ্গবন্ধু হাই-যটক োকি স্থােন প্রকল্প সম্পন্নকরি, যদবশর সকল র্বভাবগ হাই-যটক োকি স্থােন, র্ির্েটাল 

ফবরনর্সক ল্যাব স্থােন, র্ির্েটাল/িার্ির্ির্িয়া যের্িকক্ষ স্থােন; 

  

 সরকার্র ই-যিইল নীর্িিালা প্রিয়ন, ই-কিাস ি নীর্িিালা প্রিয়ন, ভযালু অযাবিি সার্ভ িস (VAS) নীর্িিাল প্রিয়ন, 

আইর্সটি যক্ষবত্র বাাংলা ভাষা প্রর্িিকরি এবাং আইর্সটি যক্ষবত্র যিধাস্বত্ত্ব সাংরক্ষি।  

 

 

 

১.৭  যটকসই উন্নয়ন লক্ষযিাত্রা (Sustainable Development Goals) বাস্তবায়ন 

 

োর্িসাংব র সাধারি ের্রষবদর ৭০িি অর্ধববশবন ২৫ যসবেম্বর ২০১৫ িার্রবখ যটকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) ‘২০৩০ এবেন্ডা’ 

গৃহীি হয়। উি এবেন্ডায় ১৭টি Goal, ১৬৯টি Target এবাং ২৩০টি Indicator র্নধ িারি করা হয়। ের্রকল্পনা কর্িশবনর সাধারি 

অথ িনীর্ি র্বভাগ হবি সিি  েঞ্চবার্ষ িক ের্রকল্পনায় (২০১৬-২০২০) যটকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) ও এর লক্ষিাত্রা সমূহ সির্িি 

করা হয়। অি:ের িা বাস্তবায়বন িন্ত্রিালয়/র্বভাগ র্ভর্িক দার্য়ত্ব বন্টবনর যরাি ম্যাে প্রিয়ন করা হয়। 

  

SDG বাস্তবায়বন আইর্সটি র্বভাবগ একটি কর্িটি গঠন করা হবয়বে। ইবিািবধ্য এ র্বভাগ যথবক একটি কি িের্রকল্পনা প্রিয়ন কবর 

ের্রকল্পনা কর্িশবনর সাধারি অথ িনীর্ি র্বভাবগ যপ্ররি করা হবয়বে। আইর্সটি র্বভাবগর SDG Action Plan প্রিয়বনর র্নর্িি এ 

র্বভাবগর সাংস্থাসমূহ ও সাংর্িষ্ট িন্ত্রিালয়/র্বভাগ হবি সাধারি অথ িনীর্ি র্বভাগ (GED) কর্তিক র্নধ িার্রি েবক িথ্য সাংগ্রহ করা 

হবচ্ছ। এোড়াও Action Plan বিরীর েন্য Lead/Associate Ministry এর কাে র্নধ িারি, প্রকল্প গ্রহি, Data Gap Analysis, 

Indicators র্নধ িারবির র্বষবয় কা িক্রি চলিান রবয়বে।  

 

 

১.৮ আন্তেিার্িক পুরষ্কার ও সম্মাননা 

 

 

 

Sl. 

No. 
Activities/Institution Title of the Award Category of 

Wining Award 

Year of 

Achievement 

1 Multimedia Talking Book 

 

Henry Viscardi Achievement  

Award 2017 

 December 2017 

2 Autism Barrta (Autism News) Asia Pacific ICT Alliance 

(APICTA) 2017 

 December 2017 

3 MuktaPaath WSIS Award 2018  March 2018 

4 Online Police Clearance 

Certificate  

WSIS Award 2018  March 2018 

5 EkSeba (One Stop Service) President Award 2018 of Open 

Group  

 April 2018 

6 a2i Programme International Invention, 

Innovation & Technology 

Exhibition” (ITEX) 2018 

3 Prizes in 

Innovation 

Categories  

May 2018 
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১.৯ সিব ািা স্মারক 

ক. ২০১৭-১৮ অথ িবেবর স্বাক্ষর্রি সিব ািা স্মারক 

ক্রি 
২০১৭-১৮ অথ িবেবর স্বাক্ষর্রি সিব ািা স্মারবকর 

র্শবরানাি 

সিব ািা স্মারক সম্পাদবনর 

িার্রখ ও যদবশর নাি 
িন্তব্য/অগ্রগর্ি 

০১ 

MoU between Information and 

Communication Technology Division, 

Ministry of Posts Telecommunications and 

IT, the People’s Republic of  Bangladesh 
 

And 
 

The Ministry of Telecommunications and 

Digital Infrastructure, the Government of the 

Democratic Socialist Republic of Sri Lanka 

on Cooperation in the field of Information 

and Communication Technology and 

Related Industry. 

১৪.০৭.২০১৭ 

বাাংলাবদশ-শ্রীলঙ্কা 

০৮.০৫.২০১৮ িার্রবখ 

Joint Working Group 

(JWG) গঠিি হবয়বে। 

০২ 

MoU on Cooperation in the Field of 

Information and  Communications 

Technology between the Government of the 

People’s Republic of  Bangladesh 
 

And 
 

the Government of  the Kingdom of 

Cambodia. 

০৪.১২.২০১৭ 

বাাংলাবদশ-কবম্বার্িয়া 

২২.০৪.২০১৮ িার্রবখ 

JWG গঠিি হবয়বে। 

০৩ 

MoU between National University of 

Singapore acting through its Institute of 

Systems Science, Singapore e-Government 

Leadership Centre 
 

And 
 

Information and Communication 

Technology Division, Ministry of  Posts 

Telecommunications and IT,  the Peoples 

Republic of  Bangladesh. 

১৩.০৩.২০১৮ 

বাাংলাবদশ-র্সঙ্গাপুর 

National University of 

Singapore এর 

Management 

Committee এর ১ি সভা 

২৯ জুলাই - ০১ আগষ্ট ২০১৮ 

িার্রবখ অনুর্ষ্ঠি হবয়বে। 
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খ. পূব ি-স্বাক্ষর্রি সিব ািা স্মারবকর ২০১৭-১৮ অথ িবেবর অগ্রগর্ি 

 

 

ক্রি পূব ি-স্বাক্ষর্রি সিব ািা স্মারবকর র্শবরানাি 

সিব ািা স্মারক 

সম্পাদবনর িার্রখ 

ও যদবশর নাি 

অগ্রগর্ি 

০১ 

MoU between Information and Communication Technology 

Division of the People’s Republic of Bangladesh 
 

And 
 

the Ministry of Electronics and Information technology of the 

Government of the Republic of India on Cooperation in the 

field of Information Technology and Electronics. 

০৮.০৪.২০১৭ 

বাাংলাবদশ-ভারি 

২৯-৩০ 

োনুয়ার্র 

২০১৮ িার্রবখ 

Joint 

Working 

Group 

(JWG) এর 

১ি সভা 

অনুর্ষ্ঠি 

হবয়বে। ০২ 

MoU between the Bangladesh Government Computer 

Incident Response Team (BGD e-Gov CIRT), Bangladesh 

Computer Council of Information and Communication 

Technology Division, Ministry of Posts, Telecommunications 

and IT,  the People’s Republic of Bangladesh 
 

And 
 

the Indian Compuetr Emergency Response Team (CERT-In), 

Ministry of Electronics and Information Technology, the 

Republic of India on Cooperation in the area of Cyber 

Security. 

০৮.০৪.২০১৭ 

বাাংলাবদশ-ভারি 

০৩ 

MoU between  Ministry of Industry & Information 

Technology, the People’s Republic of China  
 

And 
 

Information and Communication Technology (ICT) Division, 

Ministry of Posts, Telecommunications and IT, the People’s 

republic of Bangladesh on Cooperation in Information and 

Communication Technology. 

১৪.১০.২০১৬ 

চীন-বাাংলাবদশ 

০৬.০৬.২০১৮ 

িার্রবখ  

JWG গঠিি 

হবয়বে। 

০৪ 

MoU on Strenghthening the Development of Information Silk 

Road for Information Connectivity between National 

Development and Reform Commission (NDRC) of the 

People’s Republic of China  
 

And 
 

Information and Communication Technology (ICT) Division, 

Ministry of Posts, Telecommunications and IT, the People’s 

Republic of Bangladesh 

১৪.১০.২০১৬ 

চীন-বাাংলাবদশ 
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বাাংলাবদশ কর্ম্পউটার কাউর্ন্সল 

www.bcc.gov.bd 

 

২.১ ের্রর্চর্ি 
 

িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি র্বভাবগর িাধ্যবি বাাংলাবদশ কর্ম্পউটার কাউর্ন্সল (র্বর্সর্স) বাাংলাবদশ সরকার প্রর্িশ্রুি রূেকল্প ২০২১: 

র্ির্েটাল বাাংলাবদশ র্বর্নি িাবি অগ্রিী ভূর্িকা োলনকারী অন্যিি প্রর্িষ্ঠান। বিিিান সরকার যদবশর আথ ি-সািার্েক উন্নয়বন িথ্য 

ও য াগাব াগ প্রযুর্িবক চার্লকা শর্ি র্হবসবব গণ্য কবর রূেকল্পঃ ২০২১ এর  লক্ষয িাত্রা অেিবন িথা যদশবক একটি িধ্যি আবয়র 

যদশ র্হবসবব উন্নীি করার লবক্ষয কাে কবর  াবচ্ছ। যুব সিাবের আইর্সটি র্বষয়ক সক্ষিিা বৃর্দ্ধ, আইর্সটি’র অবকাঠাবিার উন্নয়ন 

ও সম্প্রসারি, িথ্য আহরবি যদবশর িথ্য যক্ষবত্র অবাবধ প্রবববশর অর্ধকার র্নর্িিকরি, ই-সার্ভ িস প্রদাবনর িাধ্যবি যদশব্যােী  ই-

সরকার প্রর্িষ্ঠা, সশাসন ও ন্যায় র্বচার প্রর্িষ্ঠাকরি এবাং আইন সঙ্গি ও ন্যায় সঙ্গি রাষ্ট্র ের্রচালনা ব্যবস্থায় সকবলর সষি 

অাংশগ্রহি র্নর্িি করা। বাাংলাবদবশ কর্ম্পউটার কাউর্ন্সল (র্বর্সর্স) িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি যক্ষবত্র যদশবক অগ্রগািী কবর তুলবি 

ও র্ির্েটাল বাাংলাবদশ র্বর্নি িাবি নানার্বধ উবযাগ গ্রহি ও বাস্তবায়ন কবর আসবে। র্বর্সর্স সরকার্র ে িাবয় আইর্সটি অবকাঠাবিা 

উন্নয়ন, ই-গভবন িন্স, আইর্সটি সক্ষিিা উন্নয়ন, আইর্সটি র্শল্প উন্নয়ন, আইর্সটিবি বাাংলা ভাষার উন্নয়ন, র্ির্েটাল বাাংলাবদশ োর্ন্ডাং 

এবাং সবব িাের্র যদবশ উদ্ভাবনী ও োট িআে সাংস্কৃর্ির উন্নয়বন কাে করবে । প্রথবি র্ভন্ন নাবি প্রর্ির্ষ্ঠি এ প্রর্িষ্ঠানটি র্নম্নর্লর্খি 

ধাবে র্বর্সর্স র্হবসবব প্রর্ির্ষ্ঠি হয়:  
 

োিীয় কর্ম্পউটার কর্িটি: ১৯৮৩ 

োিীয় কর্ম্পউটার যবাি ি: ১৯৮৮ 

বাাংলাবদশ কর্ম্পউটার কাউর্ন্সল অধ্যাবদশ: ১৯৮৯ 

বাাংলাবদশ কর্ম্পউটার কাউর্ন্সল আইন: ১৯৯০ 
 

োিীয় সাংসবদর ১৯৯০ সাবলর ৯নাং আইন ববল োিীয় কর্ম্পউটার যবাি ি-যক রূোন্তর্রি কবর ‘বাাংলাবদশ কর্ম্পউটার কাউর্ন্সল’ 

নাবি একটি সাংর্বর্ধবদ্ধ সাংস্থা র্হবসবব প্রর্িষ্ঠা করা হয়  া রাষ্ট্রের্ির সর্চবালবয়র অধীন ের্রচার্লি হবি থাবক। ১৯৯১ সাবল 

বাাংলাবদশ কর্ম্পউটার কাউর্ন্সলবক িৎকালীন র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি িন্ত্রিালয় (েরবিীকাবল র্বজ্ঞান এবাং িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি 

িন্ত্রিালয়)-এর অধীন ন্যস্ত করা হয়। র্বগি র্িবসম্বর ২০১১ হবি র্বর্সর্স নবসৃষ্ট িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি র্বভবগর প্রশাসর্নক 

র্নয়ন্ত্রবি ের্রচার্লি। 

 
 

২.১.১ রূেকল্প (Vision)  

রূেকল্প (Vision):  িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ির বহুমুখী ব্যবহার র্নর্িি করার িাধ্যবি জ্ঞানর্ভর্িক সিাে প্রর্িষ্ঠায় সহায়িা 

প্রদান। 

২.১.২ অর্ভলক্ষয (Mission) 
  

স্বচ্ছিা. র্নরেিা এবাং দক্ষিার সাবথ সরকার্র যসবা উন্নয়ন ও প্রদাবন িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ির গববষিা ও উন্নয়বনর িাধ্যবি 

যদবশর র্ির্েটাইবেশন এবাং আইটি র্শবল্পর রিার্ন ও কি িসাংস্থাবন োিীয় লক্ষয অেিবন কা িক্রি বাস্তবায়ন। 

 

২.১.৩ লক্ষয ও উবেযে 
 

 িথ্য প্রযুর্ি সাংক্রান্ত জ্ঞাবনর প্রসার  টাবনার িাধ্যবি িানব সম্পবদর উন্নয়ন সাধন; 

 দক্ষ িানব সম্পদ রিানী এবাং িথ্য প্রযুর্ির আন্তেিার্িক বাোবরর তুলনামূলক সর্বধা অেিবনর েন্য র্ববশ্বর দ্রুি বধ িনশীল 

িথ্য প্রযুর্ি বাোবর বাাংলাবদশবক প্রর্ির্ষ্ঠি করা; 

 িথ্য প্রযুর্ি সাংক্রান্ত োিীয় যকৌশল ও নীর্িিালা প্রিয়ন ও বাস্তবায়ন; 

 োিীয় যকৌশল ও নীর্িিালা বাস্তবায়বনর েন্য সরকার্র র্বভাগ ও সাংস্থাসমূহবক সহব ার্গিা করা; 

 সরকার্র র্বভাগ ও সাংস্থাসমূহবক কর্ম্পউটার ও িথ্য প্রযুর্ি ব্যবহাবরর েন্য প্রবয়ােনীয় উেবদশ ও উৎসাহ যদয়া; 

 োিীয় ে িাবয় কর্ম্পউটার ও িথ্য প্রযুর্ির িানদণ্ড র্নধ িারি করা; 

 িবথ্যর র্নরােিা র্নর্িি করা । 
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২.১.৪ কা িাবর্ল 
 

 িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি র্বষয়ক কার্রগর্র জ্ঞান ও দক্ষিার োিীয় আধার র্হবসবব দার্য়ত্ব োলন এবাং এ যক্ষবত্র সরকার্র, 

যবসরকার্র যসবা ও র্শল্প খািবক জ্ঞান র্ভর্িক েরািশ ি এবাং কার্রগর্র যসবা প্রদান;    

  ন্যাশানাল এন্টারপ্রাইে আর্কিবটকচার ও ইন্টার-অোবরর্বর্লটি যফ্রিওয়াকি র্নি িাি ও িা কা িকর করা এবাং  িথ্য প্রযুর্ি 

সাংক্রান্ত িান ও যের্সফবকশনস র্নধ িারি করা; 

 সফটওয়যার যটর্োং এবাং সার্্ট ির্ফবকশন; 

 োিীয় যিটাবসন্টার, োবর্লক র্স এ, যনটওয়াকি অোবরশান যসন্টার, র্সর্কউর্রটি অোবরশান যসন্টার ের্রচালনা এবাং 
যিটাবসন্টার হবি যসবা প্রদাবনর যক্ষবত্র সাইবার র্সর্কউর্রটি র্নর্িি করা এবাং ইনফরবিশন ও যিটা র্সর্কউর্রটি ইনট্রুশান 

র্চর্িি করবি National Computer Incident Response Team (CIRT) এবাং র্ির্েটাল  ফবরনর্সক কা িক্রি 

ের্রচালনা; 

 োিীয় অথ িনীর্ির র্বর্ভন্ন খাবি িথ্য প্রযুর্ির ব্যবহার্রক কাঠাবিার উন্নয়ন করা এবাং িথ্য প্রযুর্ি সাংক্রান্ত র্শক্ষা, প্রর্শক্ষি ও 

যেশাগি িান উন্নয়ন করা, আইটি স্কীল েযান্ডাি ি বির্র, আইটি/আইটিইএস র্শল্প র্বকাবশ প্রবয়ােনীয় উবযাগ গ্রহি এবাং 

এিদসাংক্রান্ত নীর্ি ও যকৌশল প্রিয়বন এযাবসার্সবয়শনসমূহ ও সরকারবক সহায়িা প্রদান করা; 

 িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি র্বষবয় র্শক্ষা ও দক্ষিার র্বশ্বিান র্নর্িি করা, নব্য স্নািকবদর র্নবয়াগ য াগ্যিা বৃর্দ্ধর লবক্ষয 

র্স্কল  গ্যাে পূরবির প্রবয়ােনীয় ব্যবস্থা করা এবাং িথ্য প্রযুর্ির যক্ষবত্র প্রর্িব ার্গিার যিাকাববলা করার েন্য বাাংলাবদশী 

নাগর্রকগিবক উেব াগী কবর গবড় যিালা; 

 িথ্য প্রযুর্িবি র্বশ্বিাবনর িানব-সম্পদ উন্নয়ন ও দক্ষিা বৃর্দ্ধর েন্য োিীয় আইর্সটি একাবির্ি স্থােন ও ের্রচালনা;   

 িথ্য প্রযুর্ির যক্ষবত্র োিীয় যকৌশল ও নীর্ি র্নধ িারি ও িা বাস্তবায়বন সরকারবক সহায়িা করা; 

 সরকার এবাং র্বর্ভন্ন সাংস্থায় িথ্য প্রযুর্ির ব্যবহার উৎসার্হি করা, িথ্য প্রযুর্ি ব্যবহাবরর যক্ষবত্র সরকার এবাং অন্যান্য 

সাংস্থার সর্হি সহব ার্গিা করা এবাং েরািশ ি প্রদান করা; 

  িথ্য প্রযুর্ির যক্ষবত্র োিীয় লক্ষয অেিবনর স্বাবথ ি সাংর্িষ্ট সকল সরকার্র ও যবসরকার্র এবাং যদশীয় ও র্ববদশী প্রর্িষ্ঠাবনর 

সর্হিব াগাব াগ স্থােন ও সহব ার্গিা করা;  

 কাউর্ন্সবলর কা িাবলী সম্পাদবনর প্রবয়ােবন সরকাবরর পূব িানুবিাদনক্রবি যদশী ও র্ববদশী য  যকান প্রর্িষ্ঠাবনর সাবথ চুর্ি   

সম্পাদন করা;  

 িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি সাংক্রান্ত যকান র্ববশষ কিিব্য োলবনর েন্য সরকার কর্তিক আর্দষ্ট হবল িা োলন করা; 

 সরকাবরর সকল যসিবরর র্ির্েটাইবেশান এর ব্যবস্থা করা এবাং োবর্লক সার্ভ িস যির্লভার্রর েন্য উচ্চগর্ি সম্পন্ন 

যনটওয়াকি র্নি িাি ও ের্রচালনা, উি যনটওয়াবকি র্নরােদ িথ্য প্রবাহ ও সাইবার র্সর্কউর্রটি র্নর্িি করা;  

 সরকাবরর সকল অর্ফবস আইর্সটি অর্িট ব্যবস্থা প্রবিিবন সহায়িা করা;  

 উে িযুি কা িাবলী সম্পাদবনর েন্য প্রবয়ােনীয় য  যকান েদবক্ষে গ্রহি করা। 

 

২.১.৫ র্বর্সর্স’র প্রশাসর্নক কাঠাবিা 

       

ের্রচালনা ের্রষদ 

 

(ক) যচয়ারম্যান 

(খ) ভাইস-যচয়ারম্যান 

(গ) সদস্য-সর্চব 

( )  ন্যযনিি আট এবাং অনর্ধক দশ েন অন্যান্য সদস্য। 

 

িাক, যটর্লব াগাব াগ ও িথ্যপ্রযুর্ি িন্ত্রিালবয়র িাননীয় িন্ত্রী কাউর্ন্সবলর যচয়ারম্যান এবাং িথ্য ও য াগব াগ প্রযুর্ি র্বভাবগর 

সর্চব েদার্ধকারববল কাউর্ন্সবলর ভাইস-যচয়ারম্যান। র্বর্সর্স’র র্নবাহী ের্রচালক েদার্ধকারববল কাউর্ন্সবলর সদস্য-সর্চব এবাং 

সরকার কর্তিক িবনার্নি ১০ েন কাউর্ন্সল সদস্য সিিবয় র্বর্সর্স’র কাউর্ন্সল ের্রচালনা হবচ্ছ। 
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২.১.৬ েনবল (অনুবিার্দি ও কি িরি) 

 

র্বর্সর্স’র বিিিাবন অনুবিার্দি েবদর সাংখ্যা ১০১টি এবাং নতুন সৃেনকৃি েবদর সাংখ্যাটি সহ যিাট েদ সাংখ্যা ২৬৫টি । বিিিাবন 

র্বর্সর্স’যি কি িরি েবদর সাংখ্যা ৮৪টি । প্রস্তার্বি নতুন েনবল কাঠাবিাবি রােস্বখাবি অস্থায়ী ভাবব ১৬৪টি েবদর অনুবিাদন 

োওয়া যগবে,  ার র্নবয়াগ র্বর্ধ অনুবিাদন প্রর্ক্রয়াধীন রবয়বে । 
 

অনুবিার্দি েনবল কি িরি েনবল শূন্যেবদর র্ববরি সব িবিাট 

 

১ি 

যের্ি 

২য় 

যের্ি 

৩য় 

যের্ি 

৪থ ি 

যের্ি 

১ি 

যের্ি 

২য় 

যের্ি 

৩য় 

যের্ি 

৪থ ি 

যের্ি 

১ি 

যের্ি 

২য় 

যের্ি 

৩য় 

যের্ি 

৪থ ি 

যের্ি 

অনুবিার্দি কি িরি শূন্য 

৪৮ ০১ ২৯ ২৩ ৪০ ০০ ২৫ ১৯ ৮ ১ ৪ ৪ ১০১ ৮৪ ১৭ 

 

 

 

২.১.৭ ২০১৭-২০১৮ অথ ি বেবর বাবেট বরাে ও ব্যয় (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন) 
 

র্ববরি  

 

২০১৭-২০১৮ অথ ি বেবর 

বরাে  (যকাটি টাকায়) 

২০১৭-২০১৮ অথ ি বেবর ব্যয় 

(যকাটি টাকায়) 

ব্যবয়র হার 

(যকাটি টাকায়) 

অনুন্নয়ন ১০৭.১৪২ ৪৮.৪৭৬৬ ৪৫.২৫% 

উন্নয়ন ২৮৮০.৩৪ ২৬৫৬.২২৮৯ ৯২.২২% 

 

 

 

২.১.৮ বার্ষ িক কি িসম্পাদন চুর্ি ২০১৭-২০১৮ 

১৯.০৬.২০১৭ িার্রবখ বাাংলাবদশ কর্ম্পউটার কাউর্ন্সবলর সাবথ িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি র্বভাবগর ২০১৭-১৮ অথ িবেবরর বার্ষ িক 

কি িসম্পাদন চুর্ি স্বাক্ষর্রি হয়। বার্ষ িক কি িসম্পাদন চুর্ির ৫টি যকৌশলগি উবেে বাস্তবায়বনর েন্য ২৮টি কা িক্রি এবাং 

আবর্েক যকৌশলগি উবেে বাস্তবায়বনর েন্য ২২ টি কা িক্রি গ্রহি করা হয়। এর িবধ্য “ইনবফা-সরকার ৩য় ে িায়” প্রকবল্পর 

আওিায়  পুর্লশ অর্ফবসর িার্লকা চুড়ান্ত করবি না োরায় পুর্লশ র্বভাবগর ১০০০টি অর্ফবসর িবধ্য Virtual Private 

Network (VPN)/ Multiprotocol Label Switching (MPLS) িাধ্যবি সাংব াগ স্থােন করা সম্ভব হয়র্ন। েনপ্রশাসন 

িন্ত্রিালয় কর্তিক র্নবয়াগ র্বর্ধ অনুবিাদন না হওয়ায় বাাংলাবদশ কর্ম্পউটার কাউর্ন্সল (র্বর্সর্স)পুনগ িঠবন সম্মর্িপ্রাি ১৬৪টি েবদ 

র্নবয়াগ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়র্ন। ‘গববষিা ও উন্নয়বনর িাধ্যবি িথ্য প্রযুর্িবি বাাংলাভাষা সমৃদ্ধকরি’ প্রকবল্পর িাধ্যবি িথ্য 

প্রযুর্িবি ব্যবহারব াগ্য বাাংলাভাষায় টুলস উন্নয়বনর েন্য প্রিয়নকৃি আরএফর্ে মূল্যায়বনর চূড়ান্ত ে িাবয় িাননীয় িাক, 

যটর্লব াগাব াগ ও িথ্য প্রযুর্ি িন্ত্রী  প্রকবল্পর কবম্পাবনন্টসমূবহর TOR এ র্কছু সাংবশাধনী আনার র্নবদ িশ প্রদান করায় কা িাবদশ 

প্রদান করা সম্ভব হয়র্ন। 

  

ক্রর্িক নাং যকৌশলগি উবেেসমূহ গৃহীি কা িক্রি 

১ ই-গভি িবিন্ট বাস্তবায়বনর েন্য অবকাঠাবিা স্থােন/উন্নয়ন ১৬ 

২ িথ্য প্রযুর্ি র্ভর্িক র্শবল্পর প্রসাবরর েন্য দক্ষ িানব সম্পদ উন্নয়ন ৫ 

৩ গববষিা ও উন্নয়ন ৪ 

৪ িথ্য প্রযুর্ি যেশােীবীবদর Skill Standard  র্নধ িারি ১ 

৫ িথ্য প্রযুর্ির যক্ষবত্র োিীয় যকৌশল ও নীর্ি র্নধ িারি এবাং িা বাস্তবায়বন সরকারবক সহায়িা 

করা 

২ 

  

 

 



26 

 

বার্ষ িক কি িসম্পাদন চুর্ির উবেখব াগ্য  অেিনসমূহ (২০১৭-১৮) 

 

ক্রর্িক নাং কা িক্রি লক্ষযিাত্রা প্রকৃি অেিন 

১ LICT প্রকবল্পর আওিায় National Enterprise 

Architecture (NEA) এর যসবা সম্প্রসারি 

৪টি যসবা কৃষকবদর কাে যথবক ধান 

সাংগ্রহ, BOESL এর েন্য 

Android Apps বিরী, 

Project Tracking 

System ও চালকল 

িার্লকবদর কাে যথবক 

খায অর্ধদিবরর চাল 

সাংগ্রহ করা  সার্ভ িস প্রস্তুি 

করা হবয়বে  

২ e-Gov CIRT এর িাধ্যবি National Data Centre 

(NDC) এর Cyber সরক্ষা সক্ষিিা বৃর্দ্ধ করা    

১০০ NDC এ যহার্োংকৃি ১০১ 

টি সরকার্র  প্রর্িষ্ঠাবনর 

Vulnerability 

Assessment র্রবোট ি 

যপ্ররি করা হবয়বে। 

৩ ন্যাশনাল যফার টায়ার িাটা যসন্টার প্রকবল্পর আওিায়  

Internet Data Center(IDC) ও  Information 

Technology Bill of Quantity (IT ও BOQ)  কাে 

সম্পন্ন করা 

IT ও BOQ  কাে 

সম্পন্ন করা। 

IT ও BOQ  কাে সম্পন্ন 

করা হবয়বে। 

৪ NDC-যি  IT Enable যসবা যহার্োং-এর ব্যবস্থাকরি ১০০ ৮২ 

৫ ন্যিন ই-যিইল ID বিরীকরি ৪০০০ ৫৫০০ 

৬ িাটা যসন্টাবরর িাউি এনভায়রনবিবন্ট যসবা প্রদান e-mail, hosting, 

database  ও
  

VPS  service  

৪টি প্রদান করা 
 

১৭১টি প্রর্িষ্ঠাবন ৩৪৩টি 

VPS এর িাধ্যবি ৪টি যসবা 

প্রদান করা হবচ্ছ।  

৭ ‘ইনবফা-সরকার ৩য় ে িায়’ প্রকবল্পর িাধ্যবি ইউর্নয়বন 

ে াবয় কাবনর্ির্ভটি প্রদান  

১৬০০ ইউর্নয়ন ১৬০০ ইউর্নয়ন 

৮ ‘বাাংলাবদশ ই-গভন িবিন্ট ইআরর্ে’ প্রকবল্পর আওিায় 

ইআরর্ে সফটওয়যার যিবভলেবিন্ট  

২টি ির্িউবলর 

র্বটা ভাস িন 

Development & 

Deployment. 

কােটি সম্পন্ন হবয়বে 

৯ ‘Establishment of the e-Government Master 

Plan for Digital Bangladesh’ শীষ িক  প্রকবল্পর 

আওিায়  e-Government Master Plan প্রিয়ন 

e-Government 

Master Plan এর 

খসড়া প্রিয়ন করা 

e-Government Master 

Plan এর খসড়া প্রিয়ন 

করা হবয়বে। 

১০ ‘e-Government Master Plan for Digital 

Bangladesh’ প্রকবল্পর আওিায়   যকার্রয়ায় সরকার্র 

কি িকিিা প্রর্শক্ষি 

২০ েন ২০ েন 

১১  ‘সফ্টওয়যাবরর যকায়ার্লটি েরীক্ষা ও সাটি ির্ফবকশন যসন্টার 

প্রর্িষ্ঠাকরি’ প্রকবল্পর িাধ্যবি সফটওয়যার যটর্োং টুলস ক্রয় 

ও সফটওয়যাবরর যকায়ার্লটি েরীক্ষাকরবির েন্য কি িকিিা 

প্রর্শক্ষি এবাং োইলট সফটওয়যাবরর যটর্োংকরি 

১৫ েবনর প্রর্শক্ষি 

ও ৫টি সফটওয়যার 

যটর্োং 

১৮ েবনর প্রর্শক্ষি ও ৭টি 

সফটওয়যার যটর্োং সম্পন্ন 

হবয়বে 

১২ এলআইর্সটি প্রকবল্পর িাধ্যবি র্বজ্ঞান/িথ্য প্রযুর্িবি স্নািক 

র্ির্গ্রধারী োত্র/োত্রী, ই-গভি িবিন্ট বাস্তবায়বনর েন্য সরকার্র 

কি িকিিা ও আইটি র্শল্প প্রর্িষ্ঠানসমূবহর িধ্যিস্তবরর 

কি িকিিাবদর র্বর্ভন্ন ে িাবয়র স্কীল প্রর্শক্ষি প্রদান 

১২৪৫০ েন ২১৫১৩ েনবক প্রর্শক্ষি 

প্রদান করা হবয়বে 
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ক্রর্িক নাং কা িক্রি লক্ষযিাত্রা প্রকৃি অেিন 

১৩ র্ববকআইআইর্সটিবি ও র্বর্সর্সর র্রর্েওনাল অর্ফবস  

আইর্সটি প্রর্শক্ষি 

৪০০০ েন ৩০৫২ েন 

১৪ Women and ICT Frontier Initiative (WIFI)  

যপ্রাগ্রাবির আওিায় নারী উবযািাবক আইর্সটি ব্যবহাবর 

প্রর্শক্ষি। 

১০০০ েন ৪৬২ েন 

১৫ iDEA: Innovation Design and Entrepreneurship 

Academy শীষ িক প্রকবল্পর আওিায় নতুন STARTUP 

/IDEA /PROJECT যক অথ িায়ন ও কার্রগর্র সহায়িা 

প্রদান 

১০০টি 

STARTUP 

/IDEA 

/PROJECT যক 

অথ িায়ন করা। 

৬৪টি নতুন STARTUP 

/IDEA /PROJECT যক 

অথ িায়ন করা হবয়বে। 

১৬ িথ্য প্রযুর্ি যেশােীবীবদর Skill Standard র্নধ িারবির 

েন্য ITEE েরীক্ষায় অাংশগ্রহিকারীর সাংখ্যা 

৬০০ ৭৯৫ 

১৭ িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি র্বষবয় সরকাবরর র্বর্ভন্ন 

িন্ত্রিালয়/র্বভাগ/সাংস্থায় েরািশ ি যসবা প্রদান; 

৮৫ ৯০ 

 

 

 

২.১.৯ োিীয় শুদ্ধাচার যকৌশল বাস্তবায়বন ২০১৭-২০১৮ সাবলর কি িের্রকল্পনা 

 
 

োিীয় শুদ্ধচার যকৌশল কি িের্রক্েনা ও অগ্রগর্ি ের্রবীক্ষি কাঠািা প্রিয়ন করা হবয়বে। শুদ্ধচার যকৌশল বাস্তবায়বন সবচিনিা 

বৃর্দ্ধর লবক্ষ র্বর্সর্স ও আওিাধীন ৬টি আঞ্চর্লক কা িালবয় ২২ েনবক প্রর্শক্ষি প্রদান করা হবয়বে। 

     

 

  ২.২   প্রকল্প/কি িসূর্চ সাংক্রান্ত িথ্য 

  

   র্বর্সর্সবি বিিিাবন র্নম্নর্লর্খি ১১(এগার) টি প্রকল্প চলিান রবয়বেঃ  
 

 যফার টিয়ার োিীয় যিটা যসন্টার স্থােন (Establishment of IV Tier National Data Center) শীষ িক প্রকল্প; 

 যলভাবরর্োং আইর্সটি ফর যগ্রাথ, এিপ্লয়বিন্ট এন্ড গভবন িন্স (Leveraging Information and Communications 

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

 ন্যাশনাল আইর্সটি ইনফ্রা যনটওয়াকি ফর বাাংলাবদশ গভন িবিন্ট যফে ৩ (ইনবফাসরকার) প্রকল্প; 

 র্ির্েটাল বাাংলাবদবশর েন্য ই-গভন িবিন্ট িাোর প্লান প্রিয়ন (Formation of the e-Government Master Plan  

for Digital Bangladesh) শীষ িক প্রকল্প; 

 বাাংলাবদশ ই-গভন িবিন্ট ইআরর্ে শীষ িক প্রকল্প;  

 উদ্ভাবন ও উবযািা উন্নয়ন একাবিিী প্রর্িষ্ঠাকরি (Innovation Design and Entrepreneurship  

Academy-iDEA) শীষ িক প্রকল্প; 

 গববষিা ও উন্নয়বনর িাধ্যবি িথ্য প্রযুর্িবি বাাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরি শীষ িক প্রকল্প; 

 সফ্টওয়যার যকায়ার্লটি েরীক্ষা ও সাটি ির্ফবকশন যসন্টার প্রর্িষ্ঠাকরি শীষ িক প্রকল্প; 

 “র্ির্েটাল আইল্যান্ড িবহশখালী” শীষ িক প্রকল্প; 

 “িথ্য প্রযুর্ির িাধ্যবি র্নউবরা যিবভলেবিন্টাল র্িেঅি িারসহ সব ধরবির প্রর্িবিী ব্যর্ির ক্ষিিায়ন” শীষ িক প্রকল্প; 

 র্ির্েটাল র্সবলট র্সটি শীষ িক প্রকল্প; 
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২.২.১ গুরুত্বপূি ি চলিান প্রকল্প/কি িসূর্চর সাংর্ক্ষি র্ববরি 

২.২.১.১ ‘যফার টিয়ার োিীয় যিটা যসন্টার স্থােন (Establishment of IV Tier National Data Center)’ প্রকল্প 

 

প্রকবল্পর যিয়াদ: জুলাই ২০১৫ - জুন ২০২০ 

 

প্রকবল্পর প্রাক্কর্লি ব্যয়: 

অবথ ির উৎস ের্রিান  

র্েওর্ব ৫১ র্ির্লয়ন িার্কিন িলার (৪০০১৯.৭০ লক্ষ টাকা) 

বববদর্শক সাহাে (চায়না এর্ক্সি ব্যাাংক) ১৫৪ র্ির্লয়ন িার্কিন িলার (১১৯৯৩৬ লক্ষ টাকা) 

যিাট ২০৫ র্ির্লয়ন িার্কিন িলার (১৫৯৯৫৫.৬৭ লক্ষ টাকা) 

 

i. র্ববরি 

র্ির্েটাল বাাংলাবদশ র্বর্নি িাবির কা িক্রি বৃর্দ্ধ োওয়ায় সরকার্র-যবসরকার্র খাবি িথ্য সাংরক্ষবির েন্য বড় ের্রসবর যিটা 

সাংরক্ষবির প্রবয়ােনীয়িা যদখা যদয়। এর োশাোর্শ যিটা সমূবহর র্নরােিা একটি বড় ধরবির চযাবলি  া ভর্বষ্যবি আরও 

প্রকট আকার ধারি করবি োবর। িাই িবথ্যর সরক্ষার েন্য বঙ্গবন্ধু হাই-যটক র্সটি, কার্লয়াৈকর, গােীপুবর একটি “যফার 

টিয়ার োিীয় যিটা যসন্টার স্থােন” করা হবচ্ছ। এর িাধ্যবি যদবশ একটি সির্িি ও উন্নি িথ্য সমৃদ্ধ র্বশ্বিাবনর যিটা যসন্টার 

গবড় যিালা হবব  ার িাউন টাইি হবব শূবন্যর যকাটায়। যফার টিয়ার োিীয় যিটা যসন্টার স্থােন এর প্রধান লক্ষয ও উবেে হবচ্ছ 

সরকাবরর র্বর্ভন্ন সাংস্থার র্ির্েটাল কবন্টন্ট সাংরক্ষবির ক্ষিিা বৃর্দ্ধ। র্ির্েটাল কবন্টন্ট সমূবহর সাইবার র্নরােিা র্নর্িিকরি; 

র্বর্ভন্ন যদশীয় ও আন্তেিার্িক সাংস্থার িবধ্য োরের্রক িথ্য আদান প্রদাবনর  িাধ্যবি েনবসবা প্রদাবনর কাঠাবিা বির্রকরি। 

র্বর্ভন্ন ই-যসবা প্রদান ও র্ির্েটাল বাাংলাবদশ র্বর্নি িাবি সহায়িা প্রদান -এ প্রকবল্পর অন্যিি লক্ষ।  

ii. কা িক্রি 

 িাটা যসন্টাবরর মূল অবকাঠাবিা র্নি িাি; 

  ন্ত্রোর্ি আিদার্ন ও স্থােন; 

 িাটা যসন্টার ের্রচালনা সাংক্রান্ত প্রর্শক্ষি; 

 সকল কম্পবনন্ট ইন্সটবলশন, ইির্প্লবিবন্টশন ও অোবরশন। 

 

iii.বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি 

 যফার টিয়ার োিীয় যিটা যসন্টার স্থােবনর লবক্ষ যভৌি অবকাঠাবিা উন্নয়ন িথা র্বর্র্ল্াং র্িোইন এবাং র্নি িাি,  ন্ত্রোর্ি 
আিদার্ন এবাং কি িকিিাবদর প্রর্শক্ষি সহ প্রভৃর্ি কাে সম্পন্ন করা হবয়বে ।  ন্ত্রোর্ি ইনসটবলশন এর কাে চলিান 

রবয়বে; 

 অবকাঠাবিা উন্নয়নঃ যিটা যসন্টাবরর েন্য আন্তেিার্িক িাবনর র্িিল ভবন বির্র হবচ্ছ। ভবন র্নি িাবির  াবিীয় র্িোইন 

বুবয়ট কর্তিক যভটিাং সম্পন্ন করা হবয়বে। মূল র্বর্র্ল্াং এর র্নি িাি কাে শিভাগ যশষ হবয়বে । ইনবটর্রওর ও এক্সবটর্রওর এর 

কাে চলিান রবয়বে; 
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  ন্ত্রোর্ি আিদার্নঃ র্িোইন অনু ায়ী যিটা যসন্টাবরর েন্য প্রবয়ােনীয় ইবলর্ক্ট্রকযাল ও আইটি ইকুইেবিবন্টর 

যের্সর্ফবকশন চূড়ান্ত করা হবয়বে। ইবিািবধ্য ১০০%  ন্ত্রোর্ি যদবশ আনা হবয়বে  ার ইির্প্লবিনবটশন ও ইনেবলশন এর 

কাে চলিান রবয়বে; 

 প্রর্শক্ষিঃ কি িকিিাবদর েন্য যদবশ এবাং র্ববদবশ প্রর্শক্ষি যদয়া হবয়বে। যদশীয় কি িকালীন প্রর্শক্ষি ইন্সটবলশন ও 

বাস্তবায়বনর সিয় হাবি-নাবি যদয়া হবচ্ছ; 

 ২০১৭-১৮ অথ ি বেবর আর্থ িক অগ্রগর্ি প্রায় ৭৮% এবাং বাস্তব অগ্রগর্ি ৯৫%। উবেখ্য য , যুিরাষ্ট্র র্ভর্িক আেটাইি 

ইন্সটিটিউট যথবক টিয়ার যফার যগার্ল্ ফি টলাবরন্ট সাটি ির্ফবকশন অেিবনর িাধ্যবি এই প্রকবল্পর সফল সিার্ি হবব। 

আেটাইি ইন্সটিটিউট র্িনটি ধাবে  থা- Design Documents, Constructed Facility এবাং Operational 

Sustainability এর উের IV Tier সাটি ির্ফবকট প্রদান কবর থাবক। 

  

 

২.২.১.২ ‘যলভাবরর্োং আইর্সটি ফর যগ্রাথ, এিপ্লয়বিন্ট এন্ড গভবন িন্স (Leveraging Information and 

Communications Technologies (ICT) for Growth, Employment and Governance)’ প্রকল্প 
 

প্রকবল্পর যিয়াদ: যফব্রুয়ার্র ২০১৩ - জুন ২০১৯  

  প্রকবল্পর প্রাক্কর্লি ব্যয়: 

অবথ ির উৎস ের্রিান 

র্েওর্ব 15,60.00   (লক্ষ টাকা) 

বববদর্শক সাহাে (র্বশ্বব্যাাংক FY)  738,61.00 (লক্ষ টাকা) 

যিাট 754,21.00 (লক্ষ টাকা) 

     

 

i. র্ববরি  

 

িথ্য প্রযুর্ি র্ভর্িক র্শবল্পর প্রসার ও উন্নয়বনর িাধ্যবি এ খাবি আরও কি িসাংস্থান সৃর্ষ্ট, রিানী বহুমুখীকরি, সরকাবরর যসবার 

িান উন্নয়ন ও েনগবির যদারবগাড়ায় যসবা যেৌৌঁবে যদয়া এ প্রকবল্পর অন্যিি উবেে। এ প্রকল্পটি সফলভাবব বাস্তবার্য়ি হবল 

িথ্য প্রযুর্ি খাবি র্ত্রশ হাোর (৩০,০০০) প্রিযক্ষ কি িসাংস্থাবনর সব াগ সৃর্ষ্ট হবব,  া আরও এক লক্ষ র্বশ হাোর (১,২০,০০০) 

েবরাক্ষ কি িসাংস্থাবনর সব াগ বিরীর িার উবন্মাচন করবব। প্রিযক্ষ কি িসাংস্থাবনর িবধ্য নয় হাোর (৯,০০০) অথ িাৎ শিকরা ৩০ 

ভাগই হবব ির্হলা। িাোড়া প্রকবল্পর e-Government অাংবশর আওিায় সরকার্র কা িেদ্ধর্িবি িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি 

সর্ন্নববশ করার লবক্ষ প্রবয়ােনীয় র্বর্ধর্বধান এবাং নীর্িিালা বিরী করা হবব। 

ii. কা িক্রি 

 

 িথ্য প্রযুর্ি র্ভর্িক র্শবল্পর উন্নয়ন, দক্ষ িানবসম্পদ উন্নয়ন য িন- োত্র/োত্রীবদর টে-আে,  ফাউবন্ডশন র্স্কলস, 

এফটিএফএল প্রর্শক্ষি ও িধ্যি ে িাবয়র ব্যবস্থােকবদর প্রর্শক্ষি এবাং আইটি প্রর্িষ্ঠাবনর প্রধান র্নব িাহী কি িকিিাবদর 

আউটর্রচ কি িসূর্চ;  

 ই-গভি িবিন্ট বাস্তবায়বনর েন্য অবকাঠাবিা স্থােন, িথ্য প্রযুর্ি র্ভর্িক র্শবল্পর উন্নয়বন গ্রহীি কা িক্রি;   

 আইটি খাবির েন্য Industry Strategy Roadmap প্রিয়ন; 

 IT/ITES Industry Promotion, িথ্য ও প্রযুর্ি র্ভর্িক র্শবল্প িরুি-িরুিীবদরবক কি িসাংস্থাবন উিুদ্ধকরি কা িক্রি; 

 িরুি-িরুিীবদর েন্য িাবকিটিাং ও আউটর্রচ কি িসূচী, চাকর্র যিলার আবয়ােন ও ই-গভি িবিন্ট বাস্তবায়বনর েন্য 

অবকাঠাবিা স্থােন; 

 সরকার্র িথ্য সম্ভার সাংরক্ষবির েন্য িাটা যসন্টার সম্প্রসারি; 

 বাাংলাবদশ ন্যাশনাল র্ির্েটাল আর্কিবটকচার (BNDA) প্রিয়ন; 

 সরকাবরর র্নরােদ িথ্য প্রযুর্ি যসবা র্নর্িি করার লবক্ষয BGD e-GOV CIRT প্রর্িষ্ঠাকরি ও ের্রচালনা; 

 Certifying Authority(CA) প্রর্িষ্ঠাকরি, CIRT েরীক্ষাগার প্রর্িষ্ঠাকরি ও র্ক্রটিকযাল  অবকাঠাবিাগুবলাবি  সাইবার 

যসন্সর স্থােন; 
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 সরকারী কি িকিিাবদর আইর্সটি ব্যবস্থােনা সাংক্রান্ত প্রর্শক্ষি। 

 

 

iii.বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি 

   ক. ই-গভি িবিন্ট বাস্তবায়বনর েন্য অবকাঠাবিা স্থােন 

ক.১ যিটা যসন্টার সম্প্রসারি  

 

োিীয় িথ্য সম্ভারবক িথ্য প্রযুর্ি র্ভর্িক করার েন্য বাাংলাবদশ কর্ম্পউটার কাউর্ন্সবল সরকার্র ভাবব স্থার্েি োিীয় যিটা 

যসন্টার (Tier-3) যক সম্প্রসারি করা হবয়বে। চলর্ি অথ ি বেবর যিটা যসন্টাবরর আরও প্রবয়ােনীয় সম্প্রসারবির (১০,০০০ 

বগ িফুট আয়িন,  ১৫০টি র যাক স্থােন, ৩ যি া ওয়াট র্বদুযৎ শর্ি সাংযুি করি) লবক্ষ যিবকাবরশন কাে সম্পন্ন হবয়বে এবাং 

যেনাবরটর স্থােন কাে চলবে। দুটি AMC (Servers, Storage, Software, E-mail Gateway & 

Infrastructures) শীষ িক যসবার িাধ্যবি র্নরর্বর্চ্ছন্ন যিটা যসন্টার যসবা প্রদান অব্যাহি রবয়বে।  
 

 

ক.২ বাাংলাবদশ ন্যাশনাল র্ির্েটাল আর্কিবটকচার (BNDA)  

 

ই-র্রক্রুটবিন্ট র্সবেবির িাধ্যবি  আববদন প্রর্ক্রয়াকরি সহ অনলাইন েরীক্ষা ব্যবস্থােনার সব াগ করা হবয়বে। ‘TotthoApa’ 

প্রকবল্পর প্রায় ১৫০০ যলাক র্নবয়াগ সাংক্রান্ত র্বষবয় অনলাইন আববদন প্রর্ক্রয়াকরি, সাংর্ক্ষি িার্লকা প্রস্তুিকরি এবাং র্নবয়াগ 

েরীক্ষার প্রববশেত্র োঠাবনাসহ র্নবয়াগ সাংক্রান্ত সকল কাে সম্পন্ন হবচ্ছ। BOESL (Bangladesh Overseas 

Employment Services Ltd) এর েন্য Android অযাে প্রস্তুিকরবির কাে সম্পন্ন হবয়বে। অযােটি ১২টি যদশ যথবক 

৪৫০০+ বার িাউনবলাি করা হবয়বে। BCC CA এর যোট িাল প্রস্তুিকরবির কাে চলবে। খাযশস্য সাংগ্রহ ব্যবস্থােনা র্সবেি 

এবাং কৃষবকর সফটওয়যার প্রস্তুিকরি সম্পন্ন হবয়বে। োইলট র্হবসবব কা িক্রিটি শুরুর লবক্ষ সাংর্িষ্ট কি িকিিাবদর ও সরাসর্র 

কৃষকবদর প্রর্শক্ষি যদয়া হবয়বে। ই-যেনশন সার্ভ িস সফটওয়যার প্রস্তুিকরি সম্পন্ন হবয়বে। এ েন্য সার্ভ িস বই র্ির্েটাইবেশবনর 

কাে চলবে। র্ির্েটাল সার্ভ িস বই একটি স্বিন্ত্র যসবা র্হবসবব প্রস্তুিকরবির কাে সম্পন্ন হবয়বে। NEA খসড়া আইন ও ের্লর্স 

প্রস্তুি করা হবয়বে।  আইনটি মূল্যায়ন ও চূড়ান্তকরবির লবক্ষয গি র্িবসম্বর ১৮, ২০১৭ িার্রবখ একটি কি িশালা অনুর্ষ্ঠি হয়। 

কি িশালার িিািি ও র্সদ্ধান্ত অনু ায়ী আইনটি ের্রিােিবনর কাে চলিান রবয়বে। আইর্সটি র্বভাগ ও এর আওিাধীন সাংস্থার 

েন্য Project Tracking System সফটওয়যার প্রস্তুবির কাে সম্পন্ন হবয়বে। BOESL এর েন্য HR application 

প্রস্তুিকরবির কাে শুরু হবয়বে। র্িলারবদর (চালকল িার্লক) কাে যথবক চাল সাংগ্রবহর প্রর্ক্রয়া সাংক্রান্ত সফটওয়যার প্রস্তুিকরি 

সম্পন্ন হবয়বে। GeoDASH প্লাটফি িটি NDA সার্ভ িস বাবস সাংযুি করার প্রর্ক্রয়া চলবে।  

 
 

 

ক.৩ যিবভলেবিন্ট অব ইনফরবিশন র্সর্কউর্রটি ের্লর্সস, োন্ডাি িস এবাং ন্যাশনাল কর্ম্পউটার ইনর্সবিন্ট যরসেন্স টীি 

(BGD e-GOV CIRT)  

সরকার্র ওবয়বসাইট সমূহ ও োিীয় যিটা যসন্টাবরর সাইবার র্নরােিা প্রদান এবাং সাইবার র্নরােিা র্বষয়ক প্রর্শক্ষিসহ 

সবচিনিামূলক র্বর্ভন্ন কা িক্রি চলিান রবয়বে। অরগানাইবেশন অব ইসলার্িক যকা-অোবরশন (ওআইর্স)- কর্ম্পউটার 

ইনর্সবিন্ট যরসেন্স টিবির cyber drill- এ সাফল্য অেিন। CIRT কর্তিক ২০১৭-১৮ অথ ি বেবর সব িবিাট ৬৪৮ টি সাইবার 

র্নরােিা র্বষয়ক ইর্ন্সবিন্ট যরর্েষ্টার, ৫২৫ টি সাইবার র্নরােিা র্বষয়ক েরািশ ি, সিকি বািিা এবাং সাংবাদ প্রকাশ, ৮০টি 

সরকার্র প্রর্িষ্ঠাবনর ওবয়বসাইট এবাং অযার্প্লবকশন সমূবহর VA & PT যটে করা হবয়বে এবাং এ ে িন্ত সব িবিাট ১৬৪ টি 

সরকার্র প্রর্িষ্ঠাবনর ওবয়বসাইট এবাং অযার্প্লবকশন সমূবহর VA & PT যটে কবর প্রাি ফলাফল ঐ সকল প্রর্িষ্ঠাবন যপ্ররি 

করা হবয়বে। CIRT েরীক্ষাগার প্রর্িষ্ঠা করা হবয়বে এবাং এর ব্যবহার্রক কা িক্রি চলিান রবয়বে। Cyber Sensors এর 

র্িোইন িকুবিন্ট অনুবিার্দি হবয়বে। CSMM and CSNM integrity যটে করা হবয়বে, প্রবয়ােনীয় হাি িওয়যার ও 

সফটওয়যার বাাংলাবদশ এ যপ্ররি করা হবয়বে। সাইবার র্েি স্থােবনর কাে চলিান আবে।  
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খ. িথ্য প্রযুর্ি র্ভর্িক র্শবল্পর প্রসার  

 

আইটি প্রর্িষ্ঠাবনর প্রধান র্নব িাহী কি িকিিাবদর আউটর্রচ কি িসূর্চ (যদশী ও র্ববদশী যকাম্পার্নসমূবহর িবধ্য (B2B 

Matchmaking Program) :  প্রারর্ম্ভক প্রর্িববদন ও Sector Invest Attraction Strategy প্রর্িববদন চূড়ান্ত করা 

হবয়বে। প্রথি সার্রর আইটি যকাম্পার্ন এবাং সাংর্িষ্ট সরকার্র অর্ফসগুবলার সাবথ ৮৩টি সভা সফলভাবব সম্পন্ন হবয়বে। 

র্নউইয়কি, ব্যাঙ্গাবলার, কলকািা, হায়দ্র্াবাদ,  িালবয়র্শয়া ও র্সঙ্গাপুবর  ৩৫ টি উচ্চে িাবয়র র্িটিাং হবয়বে। একটি এনার্লে 

র্রবোট ি (যশ্বিেত্র) বির্র ও প্রকাশ করা হবয়বে। Matchmaking অগ্রগর্ি ে িববক্ষি করার  Lead Tracking Tool প্রস্তি 

করা হবয়বে। যদশীয় যকাম্পার্নগুবলার ব্যবসা বৃর্দ্ধর  লবক্ষয ৩টি যদশীয় যকাম্পার্নবক র্নবয় কলকািায় ভারিীয় যকাম্পার্নর সাবথ 

সভার আবয়ােন করা হবয়বে।  বাাংলাবদবশ আইটি খাবি র্বর্নবয়াগ আহ্বান কবর কলকািায় একটি কি িশালার আবয়ােন করা 

হবয়বে। উি কি িশালায় ২৫টির অর্ধক ভারিীয় যকাম্পার্ন অাংশগ্রহি কবরবে। প্রথি সার্রর ১০টি যকাম্পার্নবক র্নবয় র্বর্সর্স 

একটি সভার আবয়ােন কবরবে  াবি দক্ষ েনশর্ি বির্রর েন্য করিীয় র্বষয় র্নবয় আবলাচনা করা হয়। এ সভায় উি র্বষবয় 

একেন আন্তেিার্িক র্ববশষজ্ঞ িির্বর্নিয় এবাং অর্ভজ্ঞিা র্বর্নিয় কবরন।  

২.২.১.৩ ‘োিীয় িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি অবকাঠাবিা উন্নয়ন (ইনবফা-সরকার ৩য় ে িায়)’ প্রকল্প 

           প্রকবল্পর যিয়াদ: োনুয়ার্র ২০১৭ - জুন ২০১৯   

 

 

 

 

        প্রকবল্পর প্রাক্কর্লি ব্যয় 

 

অবথ ির উৎস ের্রিান  

বববদর্শক সাহাে ১২২৭৪১.৪৯ (লক্ষ টাকায়) 

র্েওর্ব ৮১২০৬.৭৬ (লক্ষ টাকায়) 

যিাট ২০৩৯৪৮.২৫ (লক্ষ টাকায়) 

 

 

 

অক্সবফাি ি র্বশ্বর্বযালবয়র র্ববশষজ্ঞ কর্তিক সাইবার র্সর্কউর্রটি র্বষয়ক ের্রেক্কিা অনুষ্ঠান 

অনুষ্ঠানঅনুষ্ঠানঅঅঅনুষ্ঠানমূল্যায়ন। 
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i. র্ববরি  

রূেকল্প ২০২১  

র্ির্েটাল বাাংলাবদশ র্বর্নি িাবন েনগবনর যসবার িান উন্নয়বনর লবক্ষ িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি র্বভাবগর অধীবন বাাংলাবদশ 

কর্ম্পউটার কাউর্ন্সল (র্বর্সর্স) কর্তিক োিীয় িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি অবকাঠাবিা উন্নয়ন (ইনবফা-সরকার ৩য় ে িায় প্রকল্প) 

প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবচ্ছ। যদবশর প্রার্ন্তক গ্রািীি েনেবদ দ্রুিগর্ির ইন্টারবনট যসবা সরবরাবহর লক্ষ র্নবয় এ প্রকবল্প ২৬০০ 

ইউর্নয়নবক কাবনর্ির্ভটি প্রদান করা হবব। ফবল র্তিমূল ে িাবয় ই-যসবার ের্রর্ধ বৃর্দ্ধ োবব।  

ii. কা িক্রি 

 ইনবফা-সরকার ৩য় ে িায় প্রকবল্পর আওিায় যেলা, উেবেলা ও   ইউর্নয়ন ে িাবয় যনটওয়াকি স্থােবনর েন্য যনটওয়াকি 

সরিািার্দ (য িন: Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM), Router, Switch, 

Rack, Duct, Optical Distribution Frame (ODF), Optical Fiber Cable (OFC) and Power 

System etc) স্থােন;   

 ১৯,৫০০ র্ক.র্ি. অেটিকযাল ফাইবার কযাবল স্থােবনর িাধ্যবি সিগ্র যদবশর ২,৬০০ ইউর্নয়নবক যনটওয়াকি 

কাবনর্ির্ভটির আওিায় আনায়ন; 

 DWDM ও Router প্রযুর্ি স্থােবনর িাধ্যবি যনটওয়াকি/ট্রান্সর্িশন শর্িশালী করন; 

 ৪৮৮টি উেবেলা এবাং ২,৬০০ ইউর্নয়বন েবয়ন্ট অফ যপ্রবেন্স (র্েওর্ে) স্থােন; 

 পুর্লশ র্বভাবগর ১০০০টি অর্ফবসর িবধ্য VPN/ MPLS িাধ্যবি সাংব াগ স্থােন। 

 

iii. বাস্তবায়ন অগ্রগতি 

ক্রর্িক  র্ববরি প্রকবল্পর যিাট 

সম্পার্দিব্য কাবের 

ের্রিান 

প্রকবল্পর সম্পার্দি কাবের ের্রিান শিকরা হার 

১ িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি 

র্বষয়ক িাননীয় উেবদষ্টা িবহাদয় কর্তিক 

র্ভর্িও কনফাবরর্ন্সাং এর িাধ্যবি উবিাধনকৃি 

যেলাসমূহ 

 ৬ যেলা (বগাোলগি, মুন্সীগি, 

চুয়ািাঙ্গা, কুর্ষ্টয়া,  ালকাঠি, র্ নাইদহ 

যেলার ১৬০টি ইউর্নয়ন) 

 

২ িাননীয় প্রধানিন্ত্রী কর্তিক র্ভর্িও কনফাবরর্ন্সাং 

এর িাধ্যবি উবিাধবনর র্নর্িি প্রধানিন্ত্রীর 

কা িালবয় সার-সাংবক্ষে যপ্ররি করা হবয়বে।  

 ১০ যেলা (নারায়িগি, গােীপুর, 

নীলফািারী, কুর্ড়গ্রাি, যনত্রবকানা, 

হর্বগি, চাঁদপুর, রােশাহী, বগুড়া, 

েটুয়াখালী  যেলার ২৭৫টি ইউর্নয়ন) 

 

৩ প্রকবল্পর আওিায়  ন্ত্রোর্ি আিদানী   চীন যথবক সকল  ন্ত্রোর্ি আিদানী 

সম্পন্ন হবয়বে।  

১০০% 

৪ অেটিকযাল ফাইবার কযাবল স্থােন ১৯৫০০ র্ক.র্ি.  ১৩৫০০ র্ক.র্ি.  ৬৮.৮৭% 

৫ ইউর্নয়বন Point of Presence (PoP) স্থােন ২৬০০ ইউর্নয়ন ২১৩৩ ইউর্নয়ন ৮২.০৩% 

৬  ইউর্নয়ন ে িাবয় ইকুইেবিন্ট ইন্সটবলশন   ২৬০০ ইউর্নয়ন ১৬৩৮ ইউর্নয়ন ৬৩%  

৭ যনটওয়াকি ির্নটর্রাং র্সবেি ইন্সটবলশন ২৬০০ ইউর্নয়ন ৫৯০ ইউর্নয়ন  ১৯.২৩% 

৮ ৬৩ টি যেলায় অেটিকযাল ফাইবার কযাবল এবাং  ন্ত্রোর্ি স্থােন কাে চলিান রবয়বে। 

৯ আগািী জুন ২০১৯ এর িবধ্য প্রকবল্পর কাে সিাি হবব। 
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 ২.২.১.৪ ‘র্ির্েটাল বাাংলাবদবশর েন্য ই-গভন িবিন্ট িাোর প্লান প্রিয়ন (Formation of the e-Government  

Master Plan for Digital Bangladesh)’ প্রকল্প 

 

প্রকবল্পর যিয়াদ: যফব্রুয়ারী ২০১৬ - জুন ২০১৯  
 

প্রকবল্পর প্রাক্কর্লি ব্যয়: 

 
 

 

 

 

i. র্ববরি ও কা িক্রি 

 ই-গভি িবিন্ট িাোর প্লযান প্রিয়বনর িাধ্যবি র্ির্েটাল বাাংলাবদবশর  র্ভশন:২০২১ বাস্তবায়বন সরকারবক 

সহব ার্গিা করা;  

 দর্ক্ষি যকার্রয়া সরকাবরর ই-গভি িবিন্ট বাস্তবায়ন অর্ভজ্ঞিা যশয়ার্রাং এর িাধ্যবি র্ির্েটাল বাাংলাবদশ বাস্তবায়বন 

দক্ষিা বৃর্দ্ধ করা; 

 বাাংলাবদবশ ই-গভি িবিন্ট িাোর প্লান বাস্তবায়বনর অাংশ র্হবসবব একটি োইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন; 

 ৫২ িন্ত্রিালয়/র্বভাগ, ৬৮টি অর্ধদির/সাংস্থা-যক বাাংলাবদশ ন্যাশনাল এন্টারপ্রাইে আর্কিবটকচার যফ্রিওয়াকি এর 

আওিায় আনার েন্য আইর্সটি যরাি ম্যাে প্রিয়ন; 

 প্রর্শক্ষি/সক্ষিিা উন্নয়ন;  

 প্রকবল্পর আওিায় PIU (Porject Implementation Unit) এর েন্য েনবল র্নবয়াগ, িাইবক্রাবাস এবাং   

 ইকুইেবিন্ট সাংগ্রহ; 
 

  

ii. বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি  

 

 (ক) KOICA এর েরািশ িক দল কর্তিক র্বর্সর্স’র সহব ার্গিায় র্ির্েটাল বাাংলাবদবশর েন্য ৪৭ টি উবযাগ র্চর্িিকরা 

হবয়বে। 

 

(খ) র্বর্সর্স’র সহব ার্গিায় সাংর্িষ্ট যষ্টকবহার্ল্ারবদর সাবথ সরাসর্র আবলাচনা এবাং একার্ধক যসর্িনার/ কি িশালার িাধ্যবি 

র্চর্িি উবযাগ গুবলার িধ্য যথবক র্নম্নবর্ি িি ৫টি অগ্রগণ্য উবযাগ (High Priority Initiatives) র্চর্িি করা 

হবয়বেঃ 

 

 র্ির্েটাল র্িউর্নর্সপ্যার্লটি সার্ভ িবসস র্সবেি যিবভলেবিন্ট স্থানীয় সরকার র্বভাগ; 

 ইনবভেবিন্ট র্সাংবগল উইবন্ডাঃ বাাংলাবদশ র্বর্নবয়াগ উন্নয়ন কর্তিেক্ষ 

 কােিস র্সাংবগল উইবন্ডাঃ ই-োিীয় রােস্ব যবাি ি; 

 ই-ইর্িবগ্রশন ইনফরবিশন র্সবেিঃ ইর্িবগ্রশন ও োসবোট ি র্িোট িবিন্ট; 

 ন্যাশনাল েযাটির্েকস যিটা ওয়যারহাউে ও র্বগ যিটা এযানালাইর্সসঃ বাাংলাবদশ ের্রসাংখ্যান বুবরা। 

 

অগ্রগণ্য উবযাগ সমূবহর িবধ্য যথবক “র্ির্েটাল র্িউর্নর্সোর্লটি সার্ভ িবসস র্সবেি যিবভলেবিন্ট” যক োইলট প্রকল্প র্বববচনা 

কবর বাস্তবায়বনর েন্য KOICA কর্তিক ইবিািবধ্য যভন্ডর প্রর্িষ্ঠান র্নব িাচন সম্পন্ন হবয়বে। োইলট প্রকবল্পর আয়িায় 

র্নম্নবর্ি িি  অনলাইন যসবাসমূহ বাস্তবায়ন করা হববঃ 
 

 অনলাইন যহার্র্ল্াং ট্যাক্স ও ওয়াটার র্বর্লাং সার্ভ িবসস; 

 অনলাইন কাউর্ন্সলর সাটি ির্ফবকট সার্ভ িবসস;  

 অবটাবিবটি যপ্রাোটি ি ম্যাবনেবিন্ট সার্ভ িবসস; 

 ই যট্রি লাইবন্সস সার্ভ িবসস।  

অবথ ির উৎস ের্রিান  

র্েওর্ব ৩৫৭.১৭ (লক্ষ টাকায়) 

প্রকল্প সাহাে ২৫০০.০০ (লক্ষ টাকায়) 

যিাট  ২৮৫৭.১৭ (লক্ষ টাকায়) 
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(গ) স্থানীয় ে িাবয় এ াবৎ ৪২টি প্রর্িষ্ঠাবনর ১১৬ েন কি িকিিাবক র্ববশষার্য়ি যক্ষত্রর্ভর্িক সাংর্ক্ষি প্রর্শক্ষি প্রদান করা 

হবয়বে। ম্যাবনোর্রয়াল যলবভবল ১৫ েন এবাং ইর্ির্নয়ার্রাং যলবভবল ১৫ েনসহ যিাট ৩০ েন কি িকিিাবক দর্ক্ষি যকার্রয়ায় 

প্রর্শক্ষি প্রদান করা হবয়বে। স্থানীয় ে িাবয় এই অথ ি বেবর এখন ে িন্ত একটি যসর্িনার ও একটি কি িশালা এর আবয়ােন করা 

হবয়বে য খাবন প্রায় ৩৫০ েন অাংশগ্রহিকারী র্েল। 

  
 

( ) র্ির্েটাল বাাংলাবদবশর েন্য ই-গভি িবিন্ট িাোর প্লযান খসড়া প্রর্িববদন প্রিয়ন করা হবয়বে। ই-গভি িবিন্ট িাোর প্লযান 

প্রর্িববদন ে িাবলাচনার েন্য আইর্সটি র্বভাগ কর্তিক একটি ওয়ার্কিাং গ্রুে গঠন করা হবয়বে এবাং কর্িটির সদস্যবদর র্নকট 

প্রর্িববদন যপ্ররি করা হবয়বে। 

   
 

(ঙ) প্রকবল্পর আওিায় বাাংলাবদবশর ১০ টি যেৌরসভায় “র্ির্েটাল র্িউর্নর্সোর্লটি সার্ভ িবসস র্সবেি যিবভলেবিন্ট” নাবি 

োইলট প্রকল্প বাস্তবায়বনর কা িক্রি চলিান।  

     

২.২.১.৫ ‘বাাংলাবদশ ই-গভন িবিন্ট ইআরর্ে’ প্রকল্প  

 

প্রকবল্পর যিয়াদ: জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৯  

প্রকবল্পর প্রাক্কর্লি ব্যয় 

 

অবথ ির উৎস ের্রিান  

র্েওর্ব ২৩৪৭.২২  (লক্ষ টাকায়) 

 

i. র্ববরি  

সরকাবরর সকল যক্ষবত্র একটি স্বচ্ছ ও েবাবর্দর্হমূলক ই-গভন িবিন্ট ব্যবস্থা প্রর্িষ্ঠার েন্য একটি োইলট প্রকল্প বাস্তবায়নসহ ই-

গভন িবিবন্টর েন্য সঠিক ও সহেলভয প্লযাটফরি এবাং স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার কবর িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি র্বভাগ এবাং 

ের্রকল্পনা র্বভাবগর েন্য একটি ERP সর্লউশন বিরী; এবাং ই-গভন িবিন্ট ব্যবস্থা বাস্তবায়বনর িাধ্যবি স্থানীয় আইর্সটি 

ইন্ডার্স্ট্রর দক্ষিা বৃর্দ্ধ করার লবক্ষ “বাাংলাবদশ ই-গভন িবিন্ট ইআরর্ে” শীষ িক প্রকল্প বাস্তবায়বনর উবেে। 

ii. কা িক্রি 

 িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি র্বভাগ এবাং ের্রকল্পনা র্বভাগ এবাং এর আওিাধীন দির/ের্রদির সমূবহ প্রবয়ােনীয়িা 

র্ববিষি (Requirement Analysis); 

 ইআরর্ে সফট ওয়যার র্িোইন ও যের্সর্ফবকশন প্রিয়ন; 

 সাংর্িষ্ট প্রর্িষ্ঠানসমূহ কর্তিক উি র্িোইন ও যের্সর্ফবকশন  াচাইকরি: িা র্নর্িি করা; 

 সফট ওয়যার বির্র করা; 

 প্রর্শক্ষি প্রদান ও নবলে টান্সফার; 

 ইআরর্ে বাস্তবায়বনর যক্ষবত্র ববর্শ্বক এবাং বাাংলাবদবশর িান বোয় রাখার র্বষয়টি র্নর্িি করা। 
 

 
iii. বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি  

'বাাংলাদবশ ই-গভন িিবন্ট ইআরর্ে’ প্রকল্পবর  েন্য ০৯টি িির্উল  থা - Human Resource Management, 

Budgeting, Accounts, Audit, Procurement, Inventory, Asset Management, Project 

Monitoring and Management ও Event and Meeting Management  র্নধ িারি করা হয়ঃ 

 

 উেবরাি ৯টি ির্িউবলর র্বর্ভন্ন সাব-ির্িউবলর Design, Development and Deployment এর েন্য 

Functional Specifications এবাং Technical Guidelines প্রস্তুি করা হবয়বে; 

 আইর্সটি র্বভাগ ও ের্রকল্পনা র্বভাবগর আওিাধীন অর্ফসসমূবহর েন্য যফাকাল েবয়ন্ট /যেক- যহার্ল্ার টিি গঠন করা 

হবয়বে ও প্রকবল্পর েন্য ০৫ েন  েরািশ িক র্নবয়াগ করা  হবয়বে;  
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 র্নব িার্চি ফাি ি ইআরর্ে সফটওয়যার বির্রর লবক্ষ কাে শুরু কবরবে;  

 ৯টি ির্িউবলর উের Workflow এবাং Detail Features সকল যেকবহার্ল্ারবদরবক ে িাবলাচনার েন্য যপ্ররি করা 

হবয়বে। 

 

  

২.২.১.৬ ‘উদ্ভাবন ও উবযািা উন্নয়ন একাবিিী প্রর্িষ্ঠাকরি (Innovation Design and Entrepreneurship  

          Academy- iDEA)’ প্রকল্প 

 
 

প্রকবল্পর যিয়াদ:- জুলাই ২০১৬ - জুন ২০১৯ 
 

প্রকবল্পর প্রাক্কর্লি ব্যয় 

 

  

 

    

i. র্ববরি  

যটকসই উদ্ভাবনী ইবকার্সবেি বির্র, প্রযুর্ি উদ্ভাবন ও উবযাগ উন্নয়ন, যিধাসি সাংরক্ষি ও সাংব াগকরি, িরুি উদ্ভাবকবদর 

সক্ষিিা বৃর্দ্ধ, উিি ধারিাসমূহ র্চর্িিকরি, লালন ও উন্নয়বনর েন্য প্রার্িষ্ঠার্নক কাঠাবিা বির্র এবাং উদ্ভাবনী সািগ্রীর 

বার্ির্েযকীকরি ও োর্ন্ডাং এর যক্ষবত্র সহায়িা প্রদাবনর লবক্ষয ‘উদ্ভাবন ও উবযািা উন্নয়ন একাবির্ি প্রর্িষ্ঠাকরি (iDEA)’  

শীষ িক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবচ্ছ। 

 

ii. কা িক্রি      

 

 গববষিা ও উন্নয়ন যকন্দ্র স্থােন (যটে/যকায়ার্লটি এযাসবরন্স ল্যাব, যিাবাইল ল্যাব, িাটা ল্যাব, ইন্টারবনট অব র্থাংস 

(IoT) ল্যাব, ইবনাবভশন ল্যাব, অর্িও ল্যাব; 

 যকা-ওয়ার্কিাং যেস বির্র; 

 েণ্য উদ্ভাববন সহায়িা প্রদান; 

 োিীয় ও আন্তেিার্িক প্রদশ িনী; 

 উিি ধারিাসমূহ র্চর্িি কবর নীর্িিালা অনু ায়ী অথ িায়ন ও অন্যান্য সহায়িা প্রদান। 

 

iii. বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি  
  

 প্রকবল্পর ৮ েন েরািশ িক র্নবয়াগ কা িক্রি সম্পন্ন হবয়বে এবাং প্রকবল্পর Project Implementation Unit এর েনবল 

র্নবয়াগ সম্পন্ন হবয়বে;   

 Selection Committee কর্তিক ৪৪ টি োট িআে যক বাোই করিঃ প্রথি র্কর্স্তবি ২,৭৭,০০,০০০ (দুই যকাটি সািাির 

লক্ষ) টাকা অনুদান প্রদান করা হবয়বে;  

 আইর্সটি টাওয়ার এর ১৫ িলায় প্রকবল্পর অর্ফসসহ উদ্ভাবন ও উবযািা উন্নয়ন একাবিিী র্নি িাবির কা িক্রি চলিান 

রবয়বে;   

 প্রকবল্পর  ানবাহন ক্রয় কা িক্রি সম্পন্ন হবয়বে;   

 প্রকবল্পর আওিায় অথ িায়ন র্বষয়ক গাইি লাইন িাননীয় প্রধানিন্ত্রী কর্তিক ১৩.০৮.২০১৭ িার্রখ অনুবিার্দি হবয়বে;  

 প্রকবল্পর আওিায় র্নি িানাধীন একাবিিীর সাভ িার রুি বির্র এবাং যনটওয়ার্কিাং এর কা িক্রি চলিান রবয়বে।  

 

 

 

অবথ ির উৎস ের্রিাি (লক্ষ টাকা) 

র্েওর্ব ২২৯৭৩.৮৬ 

বববদর্শক সাহাে ০০.০০ 
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২.২.১.৭. ‘গববষিা ও উন্নয়বনর িাধ্যবি িথ্য প্রযুর্িবি বাাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরি’ প্রকল্প 

প্রকবল্পর সিয়কাল      : জুলাই ২০১৬ - জুন ২০১৯ 

প্রকবল্পর প্রাক্কর্লি ব্যয় : ১৫৯০২.০০ লক্ষ টাকা 

অবথ ির উৎস ের্রিান 

র্েওর্ব ১৫৯০২.০০ (লক্ষ টাকা)  

 

 

i. র্ববরি  
 

বাাংলা ভাষার েন্য র্বর্ভন্ন প্রযুর্িিাধ্যবি (ওবয়ব, যিাবাইল, কর্ম্পউটার) ব্যবহারব াগ্য র্বর্ভন্ন সফটয়যার/টুলস/র্রবসাস ি উন্নয়ন 

করা,  াবি বাাংলা ভাষা কর্ম্পউটাবর ব্যবহার করবি যকাবনা প্রর্িবিকিা না থাবক। একই সবঙ্গ ভযালুবয়বল র্রবসাস ি বির্রর 

িাধ্যবি র্ববশ্ব র্বর্ভন্ন ে িাবয় ও প্রর্িষ্ঠাবন (য িন োর্িসাং ) বাাংলা ভাষার স্থান/ র যাাংকবক আবরা উন্নি ও ি িাদাপূি ি করার 

লবক্ষ ‘গববষিা ও উন্নয়বনর িাধ্যবি িথ্য প্রযুর্িবি বাাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরি’ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবচ্ছ । 

ii. কা িক্রি 

 

 আন্তেিার্িক িান বোয় যরবখ পূি িাঙ্গ বাাংলা করোস উন্নয়ন; 

 আইর্সটি র্বভাগ কর্তিক বির্রকৃি বাাংলা OCR এর আরও উন্নর্িসাধন এবাং এর সাবথ হাবির যলখা শনািকরি েদ্ধর্ি 

একীভূি করা;  

 কথা যথবক যলখা এবাং যলখা যথবক কথায় রূোন্তর সফটওয়যার উন্নয়ন; 

 োিীয় র্কববাি ি (বাাংলা) এর উন্নয়ন; 

 বাাংলা ভাষাৈশলীর নীর্ি প্রর্িিকরি (োইল গাইি উন্নয়ন); 

 বাাংলা ফন্ট আন্তঃর্ক্রয়া/ রূোন্তর ইর্িন;  

 বাাংলা CLDR উন্নয়ন এবাং ইউর্নবকাি কনবসারটিয়াবি েিা যদয়া; 

 বাাংলা বানান ও ব্যাকরি েরীক্ষক উন্নয়ন; 

 বাাংলা  ার্ন্ত্রক অনুবাদক উন্নয়ন; 

 র্িন র্রিার সফটওয়যার উন্নয়ন; 

 র্ববশষ চার্হদাসম্পন্ন / ‘প্রর্িবিী’ ব্যর্ির ভার্ষক য াগাব াবগর েন্য সফটয়যার উন্নয়ন; 

 বাাংলা অনুভূর্ি র্ববিষবির সফটয়যার উন্নয়ন; 

 একটি বহুভার্ষক কবন্টন্ট রূোন্তর েদ্ধর্ি ও প্লযাটফি ি উন্নয়ন; 

 সববচবয় েনর্প্রয়/ব্যবহৃি সাইটগুর্ল আন্তেিার্িক ভাষায় অনুবাদ; 

 বাাংলা র্ভন্ন যদবশর অন্য প্রচর্লি ভাষা/ ক্ষুদ্র্-নৃবগাষ্ঠীর ভাষার েন্য প্রর্িি র্কববাি ি; 

 বাাংলা ভাষা সহায়ক IPA ফন্ট ও সফটয়যার উন্নয়ন। 
 

 

iii. বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি 

 ১৬টি কবম্পাবনবন্টর EoI প্রস্তাব মূল্যায়ন সম্পন্ন হবয়বে; 

 ১টি কবম্পাবনবন্টর কা িাবদশ যদয়ার অবেক্ষায় রবয়বে; 

 ০৫টি কবম্পাবনবন্টর RFP মূল্যায়ন কা িক্রি চলিান রবয়বে; 

 ০৩ টি কবম্পাবনবন্টর RFP প্রস্তুবির কাে চলিান রবয়বে; 

 BUET কর্তিক প্রদি ০৭ টি কবম্পাবনবন্টর ToR র্ববশষজ্ঞ কর্িটির েরািশ ি যিািাববক সাংবশাধন করা হবয়বে  া 

র্ববশষজ্ঞ কর্িটির েরবিী সভায় চূড়ান্ত করা হবব;  

 প্রকবল্পর অর্ফস সজ্জার কা িক্রি সম্পন্ন হবয়বে; 

 কনসালবটন্ট র্নবয়াগ কা িক্রি সম্পন্ন হবয়বে। 
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২.২.১.৮ ‘সফটওয়যার যকায়ার্লটি র্নর্িিকরি, েরীক্ষা ও সাটি ির্ফবকশন যসন্টার প্রর্িষ্ঠাকরি’ প্রকল্প   

প্রকবল্পর যিয়াদ: জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৯  
 

প্রকবল্পর প্রাক্কর্লি ব্যয়: 

অবথ ির উৎস ের্রিান  

র্েওর্ব ২৫২৫.৫৫  (লক্ষ টাকায়) 

 

 

i. র্ববরি  

বাাংলাবদবশ আন্তেিার্িক িাবনর Software Quality Testing and Certification যসন্টার যনই। যদবশ য  সকল 

সফটওয়যার উন্নয়ন অথবা ক্রয় করা হবয় থাবক িার যকান গুিগি িান েরীক্ষার যক্ষবত্র যকান প্রকার আন্তেিার্িক েদ্ধর্ি 

অনুরসরি করা হয়না। যদবশ উন্নয়নকৃি অর্ধকির সফটওয়যার-এ bug, defect, error, failure, fault, mistake, 

quality, risk ইিযার্দ থাকার ফবল গুিগি িান র্নর্িি করা হবচ্ছ না। সফটওয়যার এর গুিগি ও আন্তেিার্িক িান র্নধ িারি 

করার র্নর্িি র্বর্সর্সবি Software quality Testing and Certification যসন্টার বিরীর উবযাগ গ্রহি করা হবয়বে। 

 

ii কা িক্রি 

 সফটওয়যাবরর গুিগি িান েরীক্ষা এবাং সাটি ির্ফবকশন যকন্দ্র স্থােন; 

 সরকার্র দির সমূবহর উন্নয়নকৃি সফটওয়যার র্সবেবির িান  াচাই; 

 প্রবয়ােনীয় সফটওয়যার, হাি িওয়যার স্থােন এবাং িানব সম্পদ উন্নয়বনর িাধ্যবি সফটওয়যার যটর্োং র্শল্পবক উন্নিকরি ও 

এিদসাংক্রান্ত সবচিনিা বির্রবি বাাংলাবদশ কর্ম্পউটার কাউর্ন্সল (র্বর্সর্স)-যক সহায়িা করা; 

 প্রর্শক্ষি কি িসূর্চর িাধ্যবি যটে অবটািবশন ইর্ির্নয়ার, োরবফরবিন্স যটে ইর্ির্নয়ার, র্সর্কউর্রটি যটে ইর্ির্নয়ার, 

যিাবাইল যটে ইর্ির্নয়ার, যটে ম্যাবনোর ইিযার্দ দক্ষ েনবল উন্নয়ন; 

 সফটওয়যার যটর্োং, সফটওয়যার যিবভলেবিন্ট লাইফ সাইবকল (এসর্িএলর্স), সফটওয়যার প্রবেি ম্যাবনেবিন্ট এবাং 

এোইল প্রবেি ম্যাবনেবিন্ট র্বষবয় প্রর্শক্ষি প্রদান। 

 
 

iii. বাস্তবায়ন অগ্রর্ি 

 

 র্বর্সর্সবি সফটওয়যার যকায়ার্লটি র্নর্িিকরি, েরীক্ষা ও সাটি ির্ফবকশন যসন্টার স্থােন করা হবয়বে; 

 এ প্রকবল্পর আওিায় র্বর্সর্স’র (প্রকল্প সহ) ১৮ েন কি িকিিাবক Core Foundation Certified Tester(CFCT),  

Foundation Agile Tester(FAT) প্রর্শক্ষি প্রদান করা হবয়বে এবাং ১১ েন কি িকিিাবক Core Advanced 

Test Analyst(CATA) প্রর্শক্ষি প্রদান করা হবয়বে;  

  ইবিািবধ্য ১৫ েন কি িকিিা ISTQB(International Software Testing Qualifications Board) এ 

CFCT সাটি ির্ফবকট অেিন কবরবে;  

 র্বর্সর্স’র Recruitment Examination Management System Software এর  Functional 

(Manual) Testing, Automation Testing and Security Testing  সম্পন্ন করা হবয়বে;  

 e-Pension System Software এর Functional (Manual) Testing, Automation Testing, 

Performance Testing and   Security Testing কাে সম্পন্ন করা হবয়বে; 

 Microcredit Regularity Authority (MRA) এর Microfinance Information System 

সফটওয়যাবরর Testing কা িক্রি চলিান রবয়বে। 
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২.২.১.৯ ‘র্ির্েটাল আইল্যান্ড িবহশখালী’ প্রকল্প 

  

প্রকবল্পর যিয়াদ: োনুয়ার্র ২০১৭ - র্িবসম্বর ২০১৮ 

  

প্রকবল্পর প্রাক্কর্লি ব্যয় 

 

অবথ ির উৎস ের্রিান 

র্েওর্ব ৪৪৬.০০  (লক্ষ টাকা) 

প্রকল্প সাহাে ১৬১১.৭০ (লক্ষ টাকা) [Korea Telecom-KT] 

যিাট ২০৫৭.৭০  (লক্ষ টাকা) 

 

 

i. র্ববরি ও কা িক্রি 

 উচ্চগর্ির ইন্টারবনট যনটওয়াকি এবাং িথ্য প্রযুর্ির ব্যবহার কবর িীবের অর্ধবাসীবদর েীবন  াত্রার িান উন্নয়ন; 

 র্শক্ষা, স্বাস্থয, িথ্য ও েলবায়ু ের্রবিিবনর যক্ষবত্র িথ্য প্রযুর্ির ব্যবহাবরর িাধ্যবি েনবসবার িান উন্নয়ন; 

 িথ্যপ্রযুর্ির সিাধাবনর সাহাবে িবহশখালীর সর্নর্দ িষ্টকৃি েনগবির র্শক্ষা ও স্বাস্থয িবথ্য প্রববশার্ধকাবরর িাধ্যবি জ্ঞান 

উন্নয়ন;  

 সর্নর্দ িষ্টকৃি যসবা প্রদানকারী ও যসবা গ্রহিকারীগবির র্নে র্নে দার্য়ত্ব োলবন ICT ব্যবহাবর িাবদর সক্ষিিা বৃর্দ্ধ 

করা;  

 শহর ও িীোঞ্চবলর অর্ধবাসীবদর সািার্েক ও অথ িৈনর্িক ব্যবধান কর্িবয় আনা;   

 িীবের অর্ধবাসীবদর েীবন াত্রার িান উন্নয়বনর িাধ্যবি প্রর্িকূল অবস্থায় অর্নয়র্িি অর্ভবাসন হ্রাস করা। 

 

 

ii. বাস্তবায়ন অগ্রর্ি 
 

 িবহশখালী আইল্যাবন্ডর বিিিান িাইবক্রাওবয়ভ টাওয়াবর নতুন  ন্ত্রোর্ি ইনেল কবর অিযাধুর্নক যটর্লকি প্রযুর্ি 

GiGA wire, Giga Microwave ও Fiber Optics ব্যবহার কবর েিব্যান্ড কর্িউর্নবকশন চালু করা হবয়বে। এ 

িীবের ২৫টি সরকার্র প্রর্িষ্ঠানবক হাই র্েি ইন্টারবনবটর িাধ্যবি সাংযুি করা হবয়বে। একটি ৫০র্িটার উচ্চিার Self-

Supported নতুন টাওয়ার র্নি িাি ও আনুষার্ঙ্গক  ন্ত্রোর্ি স্থােবনর কাে চলিান;  

 সাংস্কার কবর একটি আইটি যেস র্হবসবব কর্ম্পউটার প্রর্শক্ষি যকন্দ্র ও কর্িউর্নটি িাব প্রস্তুি করা হবয়বে। সিােবসবা 

অর্ধদিবর ব্যবহৃি োিীয় কার্রকুলাি অনু ায়ী আইল্যাবন্ডর যুবকবদর আইটি প্রর্শক্ষি প্রদান করা হবচ্ছ। কর্িউর্নটি িাব 

এর কর্ম্পউটার, ইন্টারবনট ব্যবহার এবাং যোট আকাবরর সভা অনুষ্ঠাবনর েন্য কর্িউর্নটি যেস ব্যবহার হবচ্ছ; 

 ১২টি প্রাথর্িক র্বযালয় ও িাদ্র্াসায় Multimedia Projector ও Desktop Computer প্রদান কবর োিীয় 

র্শক্ষাক্রি ও োঠ্যপুস্তক যবাি ি এর কার্রকুলাি অনুসরবি দূর প্রর্শক্ষি যপ্রাগ্রাি চালু করা হবয়বে এবাং প্রর্শক্ষবির িাধ্যবি 

৩টি প্রাথর্িক র্বযালবয়র র্শক্ষকগবির সক্ষিিা উন্নয়ন করা হবয়বে; 

 দূর যথবক িার্তত্ব এবাং র্শশু স্বাস্থয যসবা প্রদাবনর েন্য িবহশখালী আইল্যাবন্ডর কর্িউর্নটি যহলথ র্ির্নক এবাং উেবেলা 

যহলথ কিবপ্লবক্স Mobile Ultrasound, Urine Analyzer, Mobile Ultra-sonograph, Blood Tester 

 ন্ত্রোর্ি এবাং প্রর্শক্ষি প্রদান করা হবয়বে। উেবেলা স্বাস্থয কিবপ্লবক্সর সাবথ য াগাব াবগর েন্য কর্িউর্নটি র্ির্নকসমূবহ 

যটর্লবির্ির্সন  ন্ত্রোর্ি যসটআে কবর স্বাস্থয যসবা প্রদান করা হবচ্ছ; 

 আইল্যাবন্ডর র্বদুযৎ র্বভ্রাট সিস্যা সিাধাবন ১০টি প্রাথর্িক র্বযালয়, আইটি যেস, যহলথ কিবপ্লক্স, কর্িউর্নটি িাব ও 

যসাসাল ওবয়লবফয়ার কা িালবয় র্বকল্প র্বদুযৎ র্হবসবব যসালার প্যাবনল স্থােন করা হবয়বে; 

 কৃষবকর উৎোর্দি েণ্য, ক্ষুদ্র্ র্শবল্পর িাধ্যবি উৎোর্দি ও অন্যান্য েবণ্যর  থা থ মূল্য প্রার্ি র্নর্িি করার েন্য ই-

কিাস ি যসবা প্রদান করা হবচ্ছ; 

 িবহশখালী কর্িউর্নটিবি িবথ্য প্রববশার্ধকাবরর েন্য সবচিনিা বৃর্দ্ধ এবাং প্রযুর্ির সাবথ সাংযুি থাকার সফল এর 

র্বষবয় সবচিনিা বৃর্দ্ধ সাংক্রান্ত কর্িউর্নটিবি যুবক, কৃষক এবাং কৃর্ষ কি িকিিাবদর র্নবয় যিাট ২৪ টি কি িশালার আবয়ােন 

করা হবয়বে।  
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২.২.১.১০ ‘িথ্য প্রযুর্ির িাধ্যবি র্নউবরা যিবভালেবিন্টাল র্িেঅি িারসহ সব ধরবির প্রর্িবিী ব্যর্ির ক্ষিিায়ন’ প্রকল্প   

 

প্রকবল্পর যিয়াদঃ জুলাই ২০১৭- জুন ২০২০  
 

প্রকবল্পর প্রাক্কর্লি ব্যয় 

 

অবথ ির উৎস ের্রিান  

র্েওর্ব ২৪৮৬.৮৮  (লক্ষ টাকায়) 

  

 

 

i. র্ববরি  

যদবশর দৃর্ষ্ট প্রর্িবিীসহ সকল ধরবনর প্রর্িবিী ব্যর্িবদর িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্িবি প্রববশাধীকাবরর সব াগ সৃর্ষ্ট কবর 

র্শক্ষা ও কি িসাংস্থান র্নর্িি করার লবক্ষ বাাংলাবদশ কর্ম্পউটার কাউর্ন্সবলর িাধ্যবি “িথ্য প্রযুর্ির িাধ্যবি র্নউবরা 

যিবভালেবিন্টাল র্িেঅি িারসহ সব ধরবনর প্রর্িবিী ব্যর্ির ক্ষিিায়ন” শীষ িক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবচ্ছ। 

ii. কা িক্রি 

 র্নউবরা যিবভলেবিন্টাল প্রর্িবিীসহ সব ধরবির প্রর্িবিী ব্যর্িবদর েন্য কন্ঠ এবাং ইশারা ভাষার (Sign 

Language)  র্নবদ িশনা সহ আইর্সটি প্রর্শক্ষি এর েন্য র্ববশষার্য়ি অর্িও এবাং র্ভর্িও টিউবটার্রয়াল বিরী করা;  

 প্রর্িবিী ব্যর্িবদর েন্য র্ববশষার্য়ি এবাং অর্ভগম্য একটি োিীয় ই-লার্ন িাং প্লাটফি ি বিরী করা, য খাবন আইর্সটি 

প্রর্শক্ষি এর েন্য কন্ঠ এবাং ইশারা ভাষা সহ অর্িও-র্ভর্িও টিউবটার্রয়াল সহ চাকুরীদািা ও গ্রহীিাবদর েন্য একটি 

েব যোট িাল অন্তভূ িি থাকবব। প্লাটফি িটির র্কছু র্লাংক ব্যবহার করার েন্য একটি যিাবাইল এযােস বিরী করা; 

 র্বর্সর্সর ৭টি আঞ্চর্লক কা িালবয় প্রর্িবিী ব্যর্িবদর প্রর্শক্ষি ও কি িসাংস্থাবন সহায়িা করার েন্য ৭টি র্রবসাস ি যসন্টার 

প্রর্িষ্ঠা করা হবব। র্রবসাস ি যসন্টাবরর িাধ্যবি ২৮০০ েন প্রর্িবিী ব্যর্িবক প্রর্শক্ষি প্রদান করা হবব।  ার িবধ্য 

১৪০েন িাষ্টার যট্রইনার ও ২৮০েন এনর্ির্ি ব্যর্িবক প্রর্শক্ষি যদয়া হবব; 

 যদবশর ৭০টি উেবেলা স্বাস্থয কিবপ্লক্স এর অধীবন র্ভর্িও কনফাবরর্ন্সাং এর িাধ্যবি ২১০েন যহলথ এযাু্লাইি 

প্রবফশনাল, ৩৫০েন কর্িউর্নটি যিবভলেবিন্ট এক্সোট ি ও ৭০০েন র্শক্ষকবক র্িেযার্বর্লটি ওর্রবয়বন্টশন প্রর্শক্ষি 

যদয়া; 

 প্রকবল্পর িাধ্যবি প্রর্শক্ষি প্রাি ৮০ ভাগ প্রর্িবিী ব্যর্িবক আইটি এবাং অন্যান্য যসিবর চাকুরী যদয়া এবাং র্ফ্রল্যান্সার 

র্হবসবব আউটবসার্স িাং কাবে প্রর্শক্ষি সহায়িা যদয়া; 

 প্রর্িবিী ব্যর্িবদর িবধ্য আইর্সটিবক েনর্প্রয় করার েন্য সারাবদবশ ব্যােকর্ভর্িক প্রচার-প্রচারিার ব্যবস্থা করা। 

 
 

iii. বাস্তবায়ন অগ্রর্ি  

 

 প্রকবল্পর প্রথি যেিীর ১েন কি িকিিা এবাং ২েন কি িচারী ইবিািবধ্য য াগদান কবরবেন; 

 প্রকল্প দির এবাং ৭টি র্রবসাস ি যসন্টাবরর েন্য ইবিািবধ্য কর্ম্পউটার ও আনুষাংর্ঙ্গক  ন্ত্রাাংশ সাংগ্রহ করা হবয়বে;   

 ক্রয় ের্রকল্পনা অনু ায়ী র্ববশষার্য়ি সফটওয়যার উন্নয়বনর লবক্ষ আহবানকৃি EOI মূল্যায়বনর র্ভর্িবি RFP 

প্রদাবনর কা িক্রি প্রর্ক্রয়াধীন রবয়বে; 

 র্বর্সর্স’র ৭টি আঞ্চর্লক কা িালবয়র অধীবন জুন-২০১৮ এর িবধ্য র্বভাগীয় ে িাবয় যসর্িনার আবয়ােবনর ব্যবস্থা গ্রহি 

করা হবয়বে; 

 যদবশর ৭টি র্বভাগীয় শহবর র্বর্ভন্ন র্শক্ষা প্রর্িষ্ঠাবন প্রচার ও প্রচারিার েন্য কযাবম্পইন আবয়ােবনর ব্যবস্থা করা 

হবয়বে। 
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২.২.১.১১ ‘র্ির্েটাল র্সবলট র্সটি’ প্রকল্প 

 

প্রকবল্পর যিয়াদঃ নবভম্বর ২০১৭-জুন ২০১৯  
 

প্রকবল্পর প্রাক্কর্লি ব্যয় 

 

অবথ ির উৎস ের্রিান  

র্েওর্ব ৩০২০.০০  (লক্ষ টাকায়) 

 

 

i. র্ববরি ও কা িক্রি 

 

 িথ্য প্রযুর্ি ব্যবহাবরর িাধ্যবি র্সবলটবাসীবদর েীবন  াত্রার িান উন্নয়ন; 

 েনগবির যদারবগাড়ায় সরকার্র যসবাসমূহ যেৌৌঁবে যদয়া; 

 ২০টি সরকার্র স্কুল ও িহার্বযালবয়র িবধ্য আন্তঃসাংব াগ স্থােন; 

 র্সবলট র্সটি কবে িাবরশবনর ১০টি ই-যসবা চালুকরি। 

     

ii. বাস্তবায়ন অগ্রর্ি 

 

 প্রকবল্পর আওিায় চলর্ি অথ িবেবরর বরাে যিািাববক একটি ফবটাকর্েয়ার, দুটি র্প্রন্টার, একটি আলর্িরা ও যেশনারী  

ক্রয় করা হবয়বে; 

 প্রকবল্পর আওিায় আউটবসার্স িাং এর িাধ্যবি অর্ফস সহায়ক র্নবয়াগ ও গার্ড় ভাড়া করা হবয়বে। 

 

২.৩ দক্ষ িানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রর্শক্ষি 

২.৩.১ র্নয়র্িি প্রর্শক্ষি কা িক্রি 

  

র্বর্সর্স’র র্ববক আইআইর্সটি ইনর্েটিউট ও ৬টি র্বভাগীয় যকবন্দ্রর িাধ্যবি ২০১৭-২০১৮ অথ ি বেবর এ ে িন্ত সরকার্র ে িাবয় 

র্বর্ভন্ন যকাবস ি ৩২৭৪ েনবক প্রর্শক্ষি প্রদান করা হবয়বে।  
 

 

২.৩.২ প্রর্িবিী ব্যর্িবদর েন্য প্রর্শক্ষি 

 

প্রর্িবিী ব্যর্িবদর সক্ষিিা উন্নয়বন ৬৭১ েনবক প্রর্শক্ষি প্রদান করা হবয়বে। অাংশগ্রহিকারীর িবধ্য এ ে িন্ত ৩৮৩ েবনর 

চাকুরীর ব্যবস্থা করা হবয়বে । প্রর্িবের ১লা োনুয়ারী আইর্সটি প্রর্শর্ক্ষি প্রর্িবিী ব্যর্িবদর েন্য র্বর্সর্স’যি চাকুরী যিলার 

আবয়ােন করা হয়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্বর্সর্স ও যসন্টার ফর সার্ভ িবসস অযান্ড ইনফরবিশন অন র্িেঅযার্বর্লটির উবযাবগ আবয়ার্েি প্রর্িবিী ব্যর্িবদর চাকর্র যিলা ২০১৮ 

আবয়ােন করা হয়   
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২.৩.৩ Leveraging ICT প্রকবল্পর আওিায় প্রর্শক্ষি 

 

এ প্রকবল্পর আওিায় এ ে িন্ত ১০,৫৮৫েবনর Top-Up-IT Training সম্পন্ন করা হবয়বে  ার িবধ্য ৩,৮৩১েন চাকুর্র 

যেবয়বেন, ২০,৩৬৯েবনর Foudation Training সম্পন্ন করা হবয়বে  ার িবধ্য ২,৪০৫েন চাকুর্র যেবয়বেন এবাং 

৯৭৬েবনর Fast Track Future Leader প্রর্শক্ষি সম্পন্ন করা হবয়বে এবাং ৮৮৬েনবক চাকর্রবি র্নযুি করা হবয়বে।  

যিাট ৩১,৯৩০েবনর প্রর্শক্ষি সম্পন্ন হবয়বে এবাং ৭,১২২েনবক চাকর্রবি র্নযুি করা হবয়বে। আইটি প্রর্িষ্ঠানসমূবহর িধ্যি 

স্তবরর কি িকিিাবদর প্রর্শক্ষবির র্নর্িি আইর্বএ, ঢাকা র্বশ্বর্বযালবয় ৩৫৮েন কি িকিিার প্রর্শক্ষি যশষ হবয়বে এবাং র্তিীয় 

ে িাবয়র প্রর্শক্ষি কা িক্রি চলিান রবয়বে।  

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

 

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

Examination Center (BD-ITEC) স্থােন করা হবয়বে। োোবনর সহায়িায় IT Engineers Examination 

(ITEE) ের্রচালনা করা হয়| IT Engineers Examination (ITEE) েরীক্ষার েন্য ২০১৭-১৮ অথ ি বেবর ১৪২৫ 

েন যরর্েবস্ট্রশন সম্পন্ন কবর, ৭৯৫ েন েরীক্ষায় অাংশগ্রহি কবর এবাং ৯৯ েন েরীক্ষায় উিীি ি হয়।  

 

২.৩.৫ ইন-হাউে প্রর্শক্ষি আবয়ােন 

 র্বর্সর্সবি আইর্সটি র্বভাগ, র্বর্সর্স, আইর্সটি অর্ধদির, বাাংলাবদশ হাইবটক োকি কর্তিেক্ষ ও র্সর্সএ হবি যিাট ৪৩েন 

কি িকিিাবদরবক র্নবয় বার্ষ িক কি িসম্পাদন চুর্ির উের প্রর্শক্ষি আবয়ােন করা হবয়বে। র্বর্সর্স’র ২২েন কি িকিিাবক র্নবয় 

োিীয় শুদ্ধাচার যকৌশল প্রর্শক্ষি আবয়ােন করা হবয়বে| র্বর্সর্স’র ২০েন কি িকিিাবক Fundamental Training on 

public Procurement Rules এর উের প্রর্শক্ষি যদয়া হবয়বে। 

 ২.৪ েরািশ ি যসবা 

যদবশর সরকার্র ও স্বায়ত্বশার্সি সাংস্থাসমূবহর কা িেদ্ধর্ি আবরা উন্নি ও গর্িশীল করবি িথ্য প্রযুর্ির ব্যবহার অিযন্ত 

সহায়ক। র্বগি কবয়ক বেবর সরকার্র ে িাবয় কর্ম্পউটারায়ন কা িক্রবি গর্ি সঞ্চাবরর েন্য এ েদবক্ষে অিযন্ত  

সিবয়ােব াগী। সরকার্র র্বভাগ ও সাংস্থসমূবহ এ কা িক্রিবক সফল কবর যিালার েন্য র্ববশষজ্ঞ এবাং িথ্য প্রযুর্ি যক্ষবত্র দক্ষ 

েনববলর  াটর্ি রবয়বে। বাাংলাবদশ কর্ম্পউটার কাউর্ন্সল কর্ম্পউটারায়ন র্বষবয় এ সকল র্বভাগ ও সাংস্থাবক র্ববশষজ্ঞ 

ে িাবয়র েরািশ ি ও যসবা র্দবয় থাবক। ২০১৭-১৮ অথ ি বেবর রাষ্ট্রের্ির কা িালয়, প্রধানিন্ত্রীর কা িালয়, সাংসদ সর্চবালয় ও 

র্বর্ভন্ন িন্ত্রিালয় এবাং সরকার্র অর্ফস/সাংস্থা সহ ৯০টি প্রর্িষ্ঠানবক র্বর্সর্স এরূে েরািশ ি ও যসবা প্রদান কবর। 

২.৫ ২০১৭-২০১৮ অথ িবেবর গুরুত্বপূি ি অেিন ও উন্নয়ন কা িক্রি 
 

 োিীয় িথ্য সম্ভারবক িথ্য প্রযুর্ি র্ভর্িক করার েন্য বাাংলাবদশ কর্ম্পউটার কাউর্ন্সবল সরকার্র ভাবব স্থার্েি োিীয় িাটা 

যসন্টার (Tier-3) যক সম্প্রসারি করা হবয়বে। ইবিািবধ্য ৪৮১টি যিাবিইন এ সব িবিাট ৫৬২৭৯টি ওবয়ব যিইল একাউন্ট যখালা 

হবয়বে  এবাং ২৫,০০০ এরও যবশী সরকার্র ওবয়ব সাইট ও ২৬০টি Application যহার্োং করা হবয়বে। এোড়াও যিটা 

যসন্টার হবি Virtual Private Server ৩৯৬টি, File Server ৫টি, Managed Service ১০৭টি, Collocation 

Service ১৬টি  এবাং যনটওয়াকি সার্ভ িস ১৮,০৫৯টি যসবা প্রদান করা হবয়বে। র্বর্সর্স’র যিটা যসন্টার  হবি ২০১৭-২০১৮ অথ ি 

বেবর ১৬৯টি র্ভর্িও কনফাবরর্ন্সাং সম্পন্ন করা হবয়বে। এবি োিীয় রােস্ব যবাবি ির ই-ভযাট, ই-ট্যাক্স ইিযার্দ র্সবেি, 

National Portal Framework (NPF), েন্ম ও মৃতুয র্নবিন িথ্য, অথ ি র্বভাবগর অনলাইন যবিন ও যেনশন র্নধ িারিী 

র্সবেি প্রভৃর্ি যহার্োং করা হবয়বে।  বাাংলাবদশ র্নব িাচন কর্িশবনর োিীয় ের্রচয়েত্র ও যভাটার িার্লকার িথ্য ভান্ডার ই-

যসবা সাংক্রান্ত কা িক্রি এই যিটা যসন্টার হবি ের্রচার্লি হবচ্ছ। ন্যাশনাল ই-সার্ভ িস যহার্োং সার্ভ িস সহ নানার্বধ যসবা যিটা 

যসন্টার হবি প্রদান করা হবচ্ছ। 
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 যনটওয়াকি ব্যবস্থােনার েন্য র্বর্সর্স’যি Network Operation Centre স্থােন করা হবয়বে । োিীয় ই-গভন িবিন্ট 

যনটওয়াকি যকর্ন্দ্রয় ির্নটর্রাং র্সবেবির আওিায় ১৮১৩০টি দিবরর িবধ্য ১৬৩৮৮টি সরকার্র অর্ফস এবাং ৮৮৮টি র্ভর্িও 

কনফাবরর্ন্সাং র্সবেি র্বর্সর্স’র Network Operation Centre ির্নটর্রাং এর আওিায় আনা হবয়বে । 

 

২.৬ ের্রকল্পনাধীন উন্নয়ন প্রকল্প 

 দুগ িি এলাকায় িথ্য প্রযুর্ি যনটওয়াকি স্থােন (কাবনবিি বাাংলাবদশ) প্রকল্প; 

 প্রযুর্ি ল্যাব ও সফটওয়ার র্ফর্নশাং স্কুল স্থােবনর িাধ্যবি র্বর্সর্স’র আঞ্চর্লক কা িালয়সমূহ শর্িশালীকরি  

প্রকল্প; 

 িথ্যপ্রযুর্ির িাধ্যবি বাাংলাবদবশর নগর এবাং গ্রাবির েীবন- াত্রার আধুর্নকীকরি প্রকল্প; 

 ইর্ন্টবগ্রবটি ই-গভি িবিন্ট  প্রকল্প; 

 োিীয় িথ্য র্নরােিা যকন্দ্র ও র্ির্েটাল ফবরনর্সক ল্যাব স্থােন প্রকল্প; 

 োিীয় সাইবার র্সর্কউর্রটি এবেন্সী স্থােন প্রকল্প; 

 আইর্সটি যসির যিবভলেবিন্ট ইউটিলাইর্োং আইটি ইর্ির্নয়াস ি এক্সার্িবনশন প্রকল্প। 

 

২.৭  ই-ফাইর্লাং বাস্তবায়ন 

 

বাাংলাবদশ কর্ম্পউটার কাউর্ন্সবল সদর দিরসহ ৬টি র্বভাবগর আঞ্চর্লক যকবন্দ্রর বদনর্্দ ন দাির্রক সকল কা িক্রি ই-ফাইর্লাং 

র্সবেবির িাধ্যবি সম্পাদন করা হবচ্ছ। 

 

২.৮ পুরস্কার/সম্মননা   

 কার্রগর্র কযাটাগর্রবি প্রর্িষ্ঠান র্হবসবব বাাংলাদবশ কম্পর্উটার কাউর্ন্সল েনপ্রশাসন েদক ২০১৭ পুরস্কার লাভ কবর। রূেকল্প-

২০২১ এর অন্যিি স্তম্ভ র্হবসবব ই-গভিবিন্স বাস্তবায়বন অগ্রিী ভূর্িকা রাখার কারবি র্বর্সর্সবক এ পুরস্কার প্রদান করা হয়। এটি 

একটি অসািাণ্য অেিন। এোড়াও Asian-Oceanian Computer Industry Organization (ASOCIO) এর েক্ষ 

যথবক র্বর্সর্স যক ‘ICT Education Award’ 2017  এবাং ইনক্লুর্সভ র্ির্েটাল অেরচুর্নটি কযাটাগর্রবি ইনবফা-সরকার 

প্রকল্পবক ই-এর্শয়া ২০১৭ পুরস্কার যদয়া হয়।  

 

 

 

 

 

 

 

  
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

 

 

 

 
িাননীয় প্রধানিন্ত্রী যশখ হার্সনার র্নকট হবি েনপ্রশাসন েদক ২০১৭ পুরস্কার গ্রহি কবরন র্বর্সর্স'র সাববক র্নব িাহী েরর্চালক েনাব স্বেন কুিার সরকার। 
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 এক োয়গা যথবক সরকার্র সব িথ্য ও যসবা যেবি বাাংলাবদশ ন্যাশনাল এন্টারপ্রাইে আর্কিবটকচার (র্বএনইএ) শীষ িক 

প্লযাটফি ি উদ্ভাবন কবরবে বাাংলাবদশ কর্ম্পউটার কাউর্ন্সল (র্বর্সর্স)। নতুন প্রযুর্ি উদ্ভাববন 'ওবেন গ্রুে যপ্রর্সবিন্ট অযাওয়াি ি' 

অেিন কবরবে র্বর্সর্স। ২২ যফব্রুয়ার্র ভারবির িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি িন্ত্রী র্বর্সর্সর প্রর্ির্নর্ধর কাবে পুরস্কারটি হস্তান্তর 

কবরবেন। সরকাবরর এলআইর্সটি প্রকল্প ও যুিরােযর্ভর্িক আন িে অযান্ড ইয়াংবয়র সহব ার্গিায় এ প্লযাটফি িটি উদ্ভাবন করা 

হয়। 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রী যশখ হার্সনার র্নকট Asian-Oceanian Computer Industry Organization (ASOCIO) এর েক্ষ যথবক র্বর্সর্স যক ‘ICT 

Education Award’ 2017 এবাং ইনক্লুর্সভ র্ির্েটাল অেরচুর্নটি কযাটাগর্রবি ইনবফা-সরকার প্রকল্পবক ই-এর্শয়া ২০১৭ পুরস্কার তুবল যদন িাননীয় আইর্সটি 

প্রর্িিন্ত্রী জুনাইদ আহ বিদ েলক এির্ে । 

 বাাংলাবদশ ন্যাশনাল র্ির্েটাল আর্কিবটকচার (র্বএনর্িএ) শীষ িক প্লাটফি ি উদ্ভাববনর েন্য ওবেন গ্রুে এর 

ব্যাঙ্গাবলাবরর র্ললা প্যাবলবস ভারবির িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি িন্ত্রী রর্ব শঙ্কর প্রসাদ র্বর্সর্সর এলআইর্সটি 

প্রকল্প ের্রচালক যিা. যরোউল কর্রবির হাবি উদ্ভাবন ও উত্কষ ি কযাটাগর্রবি ‘ওবেন গ্রুে যপ্রর্সবিন্ট অযাওয়াি ি 

২০১৮’ পুরস্কার তুবল যদন। 
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বাাংলাবদশ হাই-যটক োকি কর্তিেক্ষ 

www.bhtpa.gov.bd 

 

৩.১ ের্রর্চর্ি 

আইটি/আইটিইএস যসিবর ব্যােক কি িসাংস্থাবনর িাধ্যবি আথ ি-সািার্েক সমৃর্দ্ধ অেিবনর লবক্ষয গিপ্রোিন্ত্রী বাাংলাবদশ সরকার 

২০১০ সাবল বাাংলাবদশ হাই-যটক োকি কর্তিেক্ষ প্রর্িষ্ঠা কবর। প্রশাসর্নক কাঠাবিা অনু ায়ী বাাংলাবদশ হাই-যটক োকি কর্তিেবক্ষর 

ব্যবস্থােনা ের্রচালক প্রধান র্নব িাহী কি িকিিা। প্রর্িষ্ঠানটির কা িক্রি িদারর্ক ও র্দক র্নবদ িশনা প্রদাবনর েন্য িাক, যটর্লব াগাব াগ 

ও িথ্যপ্রযুর্ি িন্ত্রিালবয়র িাননীয় িন্ত্রীর সভাের্িবত্ব র্নব িাহী কর্িটি এবাং িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর সভাের্িবত্ব যবাি ি অব গভন িরস 

(র্বওর্ে) রবয়বে। ঢাকার আগারগাঁওস্থ আইর্সটি টাওয়াবরর ১০ি িলায় বাাংলাবদশ হাই-যটক োকি কর্তিেবক্ষর প্রধান কা িালয় 

অবর্স্থি। বাাংলাবদশ হাই-যটক োকি কর্তিেক্ষ র্বভাগ ও যেলা ে িাবয় হাই-যটক োকি (এইচটির্ে)/ সফটওয়যার যটকবনালর্ে 

োকি(এসটির্ে)/ আইটি র্ভবলে স্থােবনর উবেযাগ গ্রহি কবরবে। 

৩.২ রূেকল্প (Vision): বাাংলাবদবশ আইটি / হাই-যটক র্শবল্পর র্বকাশ।  

৩.৩ অর্ভলক্ষয (Mission): সফটওয়যার যটকবনালর্ে োকি, আইটি োকি, আইটি র্ভবলে, আইটি হাব ও আইটি খাবি র্রসাচ ি 

এন্ড যিবভলেবিন্ট যসন্টার স্থােন ইিযার্দ আন্তেিার্িক িাবনর স্থােনা/ সব াগ-সর্বধার্দ সৃর্ষ্ট।  

৩.৪ বাাংলাবদশ হাই-যটক োকি কর্তিেবক্ষর প্রধান কা িাবর্ল 

 বাাংলাবদবশ হাই-যটক োকি র্নি িাবি ের্রকল্পনা গ্রহি এবাং বাস্তবায়ন। 

 সরকারী যবসরকারী অাংশীদার্রবত্বর র্ভর্িবি োকি স্থােন। 

 োবকির সষ্ঠু ব্যবস্থােনা ও ের্রচালনা, উন্নয়ন এবাং অন্যান্য আনুষর্ঙ্গক র্বষয়ার্দ সম্পবকি  কা িকর েদবক্ষে গ্রহি। 

 হাই-যটক োবকি র্বশ্ব িাবনর র্বর্নবয়াগ বািব ের্রববশ র্নর্িিকরি। 

 র্ববদশী র্বর্নবয়াগকারীবদর হাই-যটক োবকি র্বর্নবয়াবগ আকৃষ্টকরি। 

 হাই-যটক োকি বাস্তবায়বন যবাি ি অব গভন িরস এবাং র্নব িাহী কর্িটির র্নবদ িশনা োলন। 

 

৩.৫ প্রশাসর্নক কাঠাবিা 

প্রশাসর্নক কাঠাবিাবি ব্যবস্থােনা ের্রচালক (প্রধান র্নব িাহী কি িকিিা), ের্রচালক (২ েন), উে-ের্রচালক (৪ েন) সহ যিাট 

অনুবিার্দি েনবল ৭৬ েন। বিিিাবন কি িরি আবেন ৬৯ েন,  াবদর িবধ্য ১-১০ যগ্রির্ভি ২০ েন ও ১১-২০ যগ্রির্ভি ৪৯ েন। 

শূন্য েবদর সাংখ্যা ০৮ টি,  ার িবধ্য ১-১০ যগ্রবির ০৪ েন ও ১১-২০ যগ্রবির ০৪ েন। 

৩.৬ বাাংলাবদশ হাই-যটক োকি কর্তিেবক্ষর বাবেট বরাে ও ব্যয় (২০১৭-১৮ অথ িবের) সাংক্রান্ত িথ্য 

র্ববরি বরাে ব্যয় অব্যর্য়ি 

বাাংলাবদশ হাই-যটক োকি কর্তিেক্ষ ১৫,৮৬,০০,০০০/- ১১,৭৪,৩২,৬৮০/- ৪,১১,৬৭,৩২০/- 

 

৩.৭ বার্ষ িক কি িসম্পাদন চুর্ির (২০১৭-১৮) অেিন  

বার্ষ িক কি িসম্পাদন চুর্ির আওিায় বঙ্গবন্ধু হাই-যটক র্সটি, কার্লয়াৈকবর ৩ নাং ব্লবক ১,৫০,০০০ বগ িফুট এবাং ৫ নাং ব্লবক ৬০,০০০ 

বগ িফুট যলার র্নি িাি করা হবয়বে। যশখ হার্সনা সফটওয়যার যটকবনালর্ে োকি,  বশাবর ২ লক্ষ ৩২ হাোর বগ িফুবটর িার্িবটন্যান্ট 

ভবন (এিটির্ব) ও ৯৮ হাোর বগ িফুবটর িরর্িটর্র ভবন র্নি িাি করা হবয়বে। ইবিািবধ্য ৪৮টি আইটি যকাম্পানী িাবদর কা িক্রি শুরু 

কবরবে। র্সবলবটর যকাম্পানীগবি ১৬২ একর ের্িবি োবর্লক-প্রাইবভট োট িনারর্শে (র্ের্ের্ে) িবিবল  হাই-যটক োকি (র্সবলট 
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ইবলক্ট্রর্নক্স র্সটি) স্থােবনর লবক্ষয যিৌর্লক অবকাঠাবিা র্নি িাি কাে চলিান রবয়বে। যদবশর প্রর্িটি যেলায় আইটি োকি স্থােবনর  

অাংশ  র্হবসবব প্রথি ে িাবয় যদবশর ১২ টি যেলায় (িয়িনর্সাংহ, োিালপুর, রাংপুর, নাবটার, খুলনা, বর্রশাল, যগাোলগি, কুর্িো, 

চট্টগ্রাি, কক্সবাোর, র্সবলট, ঢাকার  যকরানীগি) আইটি োকি  স্থােবনর কা িক্রি শুরু হবয়বে। আইটি/আইটিইএস খাবি দক্ষ িানব 

সম্পদ বির্রর লবক্ষয বাাংলাবদশ হাইবটক োকি কর্তিেক্ষ দী ি যিয়াদী ের্রকল্পনা গ্রহি কবরবে। এ ের্রকল্পনা বাস্তবায়বনর েন্য  যদবশ 

৮ টি স্থাবন (যনত্রবকানা, র্সবলট, চট্টগ্রাি, কুর্িো, বর্রশাল, নাবটাবরর র্সাংড়া, নাবটার সদর, িাগুরা) ‘যশখ কািাল আইটি যট্রর্নাং এন্ড 

ইনর্কউববশন যসন্টার’  স্থােবনর কা িক্রি শুরু কবরবে। এর িবধ্য নাবটার সদবর ‘যশখ কািাল আইটি যট্রর্নাং এন্ড ইনর্কউববশন 

যসন্টার’  স্থােবনর কাে যশষ হবয়বে। র্বশ্বর্বযালবয়র র্শক্ষাথীবদর েড়াবশানার োশাোর্শ আইটি ব্যবসাবয় উবযািা র্হবসবব গবড় 

যিালার েন্য চট্টগ্রাি প্রবকৌশল  ও প্রযুর্ি র্বশ্বর্বযালবয় প্রর্িষ্ঠা করা হবচ্ছ ১০ িলা র্বর্শষ্ট একটি র্বেবনস ইনর্কউববশন যসন্টার 

এবাং  উবযািাবদর থাকার েন্য র্নর্ি িি হবচ্ছ ৪ িলা র্বর্শষ্ট একটি িরর্িটর্র ভবন। যদবশর ববরন্দ্র অঞ্চবল আইটি ব্যবসার ের্রববশ 

সৃর্ষ্টর লবক্ষয রােশাহীবি ৩১ একর ের্িবি “বঙ্গবন্ধু যশখ মুর্েব হাই-যটক োকি, রােশাহী (ববরন্দ্র র্সর্লকন র্সটি)” প্রর্িষ্ঠার 

কা িক্রি চলিান রবয়বে। যদবশর প্রথি সফটওয়যার যটকবনালর্ে োকি ১২ িলা র্বর্শষ্ট ‘েনিা টাওয়ার সফটওয়যার যটকবনালর্ে 

োকি’, কারওয়ান বাোর এ ১৮ টি আইটি যকাম্পানী ও ৩০ টি োট ি আে যকাম্পানী িাবদর ব্যবসার্য়ক কা িক্রি ের্রচালনা করবে। 

বার্ষ িক কি িসম্পাদন চুর্ির আওিায় ২০১৭-১৮ অথ ি বেবর ২ টি আইটি যকাম্পানীবক যবসরকার্র সফটওয়যার যটকবনালর্ে োকি 

র্হবসবব য াষিা করা হবয়বে। এ ে িন্ত যিাট ১৩ টি যবসরকারী আইটি যকাম্পানীবক প্রাইবভট সফটওয়যার যটকবনালর্ে োকি 

(এসটির্ে) য াষিা করা হবয়বে। বার্ষ িক কি িসম্পাদন চুর্ির আওিায় ২০১৭-১৮ অথ ি বেবর ৪০০ েন (এ ে িন্ত যিাট ৬০৭৩ েন) 

িরুি-িরুিীবক আইটি/ আইটিইএস র্বষবয় প্রর্শক্ষি প্রদান করা হবয়বে। 

৩.৮ োিীয় শুদ্ধাচার যকৌশল বাস্তবায়বন ২০১৭-১৮ অথ িবেবরর অেিন   

োিীয় শুদ্ধাচার যকৌশল বাস্তবায়বনর র্নর্িি ২০১৭-১৮ অথ িবেবর কি িকিিা/কি িচারীবদর ৬০  ণ্টা প্রর্শক্ষি প্রদান এবাং প্রবিাদনা 

র্হবসবব কি িকিিা ও কি িচারীবক বববদর্শক প্রর্শক্ষবি যপ্ররি করা হবয়বে। বাাংলাবদশ হাই-যটক োকি কর্তিেবক্ষর  িথ্য বািায়ন 

হালনাগাদকরি, ই-ফাইর্লাং েদ্ধর্ি প্রবিিন, অর্ভব াগ র্নষ্পর্িকরি, যসবা প্রিযাশী এবাং দশ িনাথীবদর েন্য টয়বলটসহ অবেক্ষাগার 

(waiting room) চালুকরি এবাং যসবার িান সম্পবকি যসবাগ্রহীিাবদর িিািি ের্রবীক্ষবির েন্য িিািি কাি ি প্রিয়ন ও 

চালুকরা হবয়বে। আইটি/ আইটিইএস র্শবল্পর ব্যােক প্রসাবরর লবক্ষয বাাংলাবদশ হাই-যটক োকি কর্তিেক্ষ র্বর্ভন্ন যদবশ অনুর্ষ্ঠি 

আইটি যিলায় এবাং বাাংলাবদবশ প্রর্িবের অনুর্ষ্ঠি র্ির্েটাল ওয়াবর্ল্ি অাংশগ্রহি কবর। এোড়া ২০১৭-১৮ অথ িবেবর বাাংলাবদশ হাই-

যটক োকি কর্তিেক্ষ আইর্সটি এক্সবো আবয়ােন কবর। 

 

 

 

 

 

 

আইর্সটি এক্সবো-২০১৭ 
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৩.৯ আইটি/ আইটিইএস র্শবল্পর প্রসার ও এ খাবি কি িসাংস্থান সৃর্ষ্টর লবক্ষয িাননীয় প্রধানিন্ত্রী কর্তিক প্রদি প্রর্ির্শ্রুর্ি 

ও র্নবদ িশনা বাস্তবায়বন বাাংলাবদশ হাই-যটক োকি কর্তিেক্ষ কর্তিক গৃহীি প্রকল্প/কি িসূর্চর র্বস্তার্রি র্ববরি/িথ্য 

৩.৯.১ যশখ হার্সনা সফটওয়যার যটকবনালর্ে োকি,  বশার 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর গি ২৭ র্িবসম্বর, ২০১০ িার্রবখ প্রদি প্রর্িশ্রুর্ির বাস্তবায়ন র্হবসবব যশখ হার্সনা সফটওয়যার যটকবনালর্ে 

োকি র্নি িাি করা হবয়বে। িাননীয় প্রধানিন্ত্রী গি ১০ র্িবসম্বর, ২০১৭ িার্রখ ‘যশখ হার্সনা সফটওয়যার যটকবনালর্ে োকি, 

 বশার’ উবিাধন কবরন। ১২.১৩ একর ের্ির উের ২৫৩.৪৮ যকাটি টাকা ব্যবয় র্নর্ি িি োকিটিবি একটি িার্ি-যটন্যান্ট র্বর্র্ল্াং 

(২,৩২,০০০ বগ িফুট, ১৫িলা), একটি িরর্িটর্র র্বর্র্ল্াং (৯৮,০০০ বগ িফুট, ১২িলা), একটি কযার্ন্টন ও অযার্ির্থবয়টার (২৫,৫০০ 

বগ িফুট, ৩ িলা) এবাং অন্যান্য সহায়ক ইউটির্লটি সার্ভ িসসহ যদর্শ-র্ববদর্শ র্বর্নবয়াগকারীবদর েন্য উেযুি ের্রববশ বির্র করা 

হবয়বে। োকিটিবি ৪৮টি যকাম্পার্ন কাে করবে। এখাবন প্রায় ৫০০০ েবনর প্রিযক্ষ কি িসাংস্থান সৃর্ষ্টর সাবথ আবরা র্বপুল 

ের্রিান সহায়ক কি িসাংস্থাবনর সব াগ সৃর্ষ্ট হবয়বে। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             িাননীয় প্রধানিন্ত্রী গি ১০ র্িবসম্বর, ২০১৭ িার্রখ ‘যশখ হার্সনা সফটওয়যার যটকবনালর্ে োকি,  বশার’ উবিাধন কবরন 

৩.৯.২ েনিা টাওয়ার সফটওয়যার যটকবনালর্ে োকি, ঢাকা 

প্রধানিন্ত্রীর িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি র্বষয়ক িাননীয় উেবদষ্টা গি ২৭ জুলাই, ২০১৬ িার্রবখ ৭২,০০০ বগ িফুট র্বর্শষ্ট েনিা 

টাওয়ার সফটওয়যার যটকবনালর্ে োকিটি উবিাধন কবরন। বিিিাবন ভবনটিবি যেস প্রাি ১৮টি প্রর্িষ্ঠান কাে করবে। একটি 

যলাবর র্বনা ভাড়ায় ১০টি োট ি-আে যকাম্পানীবক যেস এবাং ৪০টি োট ি-আে যকাম্পানীবক যকা-যেস বরাে প্রদান করা 

হবয়বে। বিিিাবন োকিটিবি প্রায় ৭০০ েনবল কাে করবে। এোড়াও, যবশর্কছু প্রর্িষ্ঠান (য িন : Ezze Technology 

Limited; Leasure Line Logestic Concern Ltd; eSoftAreana) সফটওয়ার রিানীর 

িাধ্যবি র্বপুল বববদর্শক মুদ্র্া অেিন করবে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

                                         Start-up যকাম্পার্নসমূবহর িবধ্য িাননীয় আইর্সটি উেবদষ্টা কর্তিক বরােেত্র হস্তান্তর 
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৩.৯.৩ যশখ কািাল আইটি যট্রর্নাং এযান্ড ইনর্কউববশন যসন্টার, নাবটার  

নতুন উবযািা সৃর্ষ্ট এবাং যবকার যুবকবদর আইটি/ আইটিইএস র্বষবয় দক্ষিা ও সক্ষিিা বৃর্দ্ধর েন্য বাাংলাবদশ হাই-যটক োকি 

কর্তিেক্ষ নাবটাবর ‘যশখ কািাল আইটি যট্রর্নাং এযান্ড ইনর্কউববশন যসন্টার’ স্থােবনর কা িক্রি শুরু কবরবে। উি আইটি যট্রর্নাং এন্ড 

ইনর্কউববশন যসন্টাবর প্রর্িবের স্বল্প/িধ্যি/দী ি যিয়াদী র্বর্ভন্ন যকাবস ি ইবিািবধ্য ৪৮০ েনবক প্রর্শক্ষি প্রদান করা হবয়বে। ৫০ 

টি  Start-up, ২৯ টি Plug & Play প্রর্িষ্ঠানবক ইনর্কউববশন সর্বধা প্রদান করা  াবব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  িথ্য ও য াগব াগ প্রযুর্ি প্রর্িিন্ত্রী কর্তিক র্ভর্ি প্রস্তর স্থােন                               আইটি যট্রর্নাং এযান্ড ইনর্কউববশন ভবন 

 

৩.৯.৪ বঙ্গবন্ধু হাই-যটক র্সটি, কার্লয়াৈকর 

গােীপুবরর কার্লয়াৈকবর ৩৫৫ একর ের্ির উের স্থার্েি “বঙ্গবন্ধু হাই-যটক র্সটি” বাাংলাবদশ হাই-যটক োকি কর্তিেবক্ষর লাগর্শে 

প্রকল্প। হাই-যটক োকি কর্তিেক্ষ এ োবকির  প্রবয়ােনীয় সকল অফসাইট ইনফ্রাস্ট্রাকচার র্নি িাবির কাে যশষ কবরবে। ইবিািবধ্য 

সরকার্র-যবসরকার্র অাংশীদার্রত্ব িবিবল (PPP) ২টি যিবভলোর প্রর্িষ্ঠাবনর র্নকট ১৪০ একর ের্ি প্রদান করা হবয়বে। 

যিবভলোর যকাম্পানী সার্িট যটকবনাের্লস র্বর্ি র্ল. একটি ৬০,০০০ বগ িফুট র্বর্শষ্ট ভবন র্নি িাি সিাি কবরবে  াবি একটি 

শ্রীলাংকান প্রর্িষ্ঠান ল্যােটে আবসম্বর্লাং শুরুর প্রস্তুর্ি যশষ কবরবে। সার্িট যটকবনাের্লশ র্ল. ১,৬৫,০০০ বগ িফুটর্বর্শষ্ট ভবন 

র্নি িাবির কাে দ্রুি এর্গবয় র্নবচ্ছ। অন্য যিবভলোর যকাম্পানী যটকবনার্সটি র্বর্ি র্ল.এর ১,৮৬,০০০বগ িফুট র্বর্শষ্ট একটি িার্ি-

যটন্যান্ট র্বর্র্ল্াং র্নি িাি কাে প্রায় যশষ ে িাবয়। োকিটিবি একটি সার্ভ িস র্বর্র্ল্াং (২৭,২৬০ বগ িফুট) র্নি িাি করা হবয়বে য খাবন দুটি 

আইটি প্রর্িষ্ঠান Internet of Things (IOT) যপ্রািাি বিরীর কাে শুরু কবরবে এবাং একটি প্রর্িষ্ঠান Product 

বাোরোি করবে। এোড়াও, এ োবকি ইবিািবধ্য ৪টি প্রর্িষ্ঠানবক ের্ি বরাে যদয়া হবয়বে  ার িবধ্য ভাইবেন্ট র্ল. যিাবাইল 

বিরীর কারখানা ও িাটা যসন্টার বিরীর েন্য ভবন র্নি িাবির কাে শুরু কবরবে। এ োবকি প্রায় ১,০০,০০০ যলাবকর প্রিযক্ষ 

কি িসাংস্থান হবব। 

 

 

               

                

 

 

 

 

 

 

 

 

                         সার্ভিস র্বর্র্ল্াং                                               ফযাির্র র্বর্র্ল্াং 
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 ৩.৯.৫  বঙ্গবন্ধু যশখ মুর্েব হাই-যটক োকি, রােশাহী 

 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রী গি ১৪ যসবেম্বর, ২০১৭ িার্রখ প্রায় ৩১ একর োয়গার উের র্নর্ি িিব্য বঙ্গবন্ধু যশখ মুর্েব হাই-যটক োকি এর 

র্ভর্িপ্রস্তর স্থােন কবরন। বিিিাবন ৬২,০০০ বগ িফুট র্বর্শষ্ট আইটি যট্রর্নাং এন্ড ইনর্কউববশন যসন্টার এর র্নি িাি কাে চলিান আবে। 

অন্যর্দবক ২ লক্ষ বগ িফুট র্বর্শষ্ট ১০ িলা র্সর্লকন টাওয়ার, সাববেশন ও যেনাবরটর ভবনসহ অন্যান্য আনুষর্ঙ্গক কাে জুন/২০২০ 

এর িবধ্য যশষ করার লবক্ষয কাে চলবে। উবেখ্য, োকিটি বাস্তবায়বনর িাধ্যবি প্রায় ১৪,০০০ িানুবষর প্রিযক্ষ কি িসাংস্থাবনর সব াগ 

সৃর্ষ্ট হবব।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩.৯.৬  হাই-যটক োকি, র্সবলট (র্সবলট ইবলক্ট্রর্নক্স র্সটি) 

 

র্সবলবটর যকাম্পানীগি উেবেলায় ১৬২.৮৩ একর ের্ির উের গবড় উঠবে ‘হাই-যটক োকি, র্সবলট (র্সবলট ইবলক্ট্রর্নক্স র্সটি)’। 

বিিিাবন প্রকবল্পর ভূর্ি উন্নয়বনর কাে প্রায় সিাি হবয়বে। ইবিািবধ্য একটি র্বেবনস ইনফরবিশন যসন্টার (৪০০০বগ িফুট) র্নি িাি 

করা হবয়বে এবাং একটি ৩ িলা র্বর্শষ্ট প্রশাসর্নক ভবন (৩১০৭৭ বগ িফুট), র্েে ও অভযন্তরীন রাস্তা র্নি িািকাে চলিান রবয়বে। এ 

োবকি প্রায় ৫০,০০০ দক্ষ েনশর্ির প্রিযক্ষ কি িসাংস্থানসহ র্বপুল ের্রিাি কি িসাংস্থাবনর সব াগ সৃর্ষ্ট হবব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

হাই-যটক োকি, র্সবলট (র্সবলট ইবলক্ট্রর্নক্স র্সটি) প্রকবল্পর র্ভর্িপ্রস্তর স্থােন করবেন িাননীয় প্রধানিন্ত্রী 

 

 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রী কর্তিক বঙ্গবন্ধু যশখ মুর্েব হাই-যটক োকি, রােশাহী এর র্ভর্ি প্রস্তর 

উবিাধন  

িাননীয় প্রর্িিন্ত্রী কর্তিক আইটি যট্রর্নাং এন্ড ইনর্কউববশন যসন্টার এর র্ভর্ি প্রস্তর 

উবিাধন  
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৩.৯.৭ যশখ কািাল আইটি যট্রর্নাং এন্ড ইনর্কউববশন যসন্টার 

আইটি খাবি দক্ষ িানবসম্পদ বির্রর লবক্ষ যদবশর সািটি স্থাবন যশখ কািাল আইটি যট্রর্নাং অযান্ড ইনর্কউববশন যসন্টার স্থােন করা 

হবচ্ছ। ইবিািবধ্য র্সবলবটর যকাম্পানীগি, নাবটাবরর র্সাংড়া, কুর্িো সদর, যনত্রবকানা সদর, বর্রশাল সদর ও িাগুরা সদবর স্থান 

র্নব িাচন করা হবয়বে। প্রর্িটি স্থাবন ৩৬,০০০ বগ িফুট আয়িন র্বর্শষ্ট ৬িলা ভবনসহ সহায়ক অবকাঠাবিা র্নি িাি করা হবব। এ 

প্রকবল্পর আওিায় প্রায় ১৫,০০০ েনবক আইটি র্বষবয় প্রর্শক্ষি প্রদান করা হবব। এোড়াও নাবটাবর দক্ষ িানবসম্পদ উন্নয়বনর েন্য 

পুরািন কারগারবক সাংস্কাবরর িাধ্যবি একটি দৃর্ষ্টন্দ ন আইটি যট্রর্নাং এন্ড ইনর্কউববশন যসন্টার বিরী করা হবয়বে। এ যসন্টাবর 

প্রর্শক্ষবির োশাোর্শ যেবলবিবয়বদর আউটবসার্স িাং এর সব াগ রাখা হবয়বে। বিিিাবন েয় িলা ফাউবন্ডশন র্বর্শষ্ট আইটি যট্রর্নাং এন্ড 

ইনর্কউববশন ভববনর দুই িলা ে িন্ত র্নি িাি কাে প্রায় যশষ ে িাবয় রবয়বে।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৭টি স্থাবন যশখ কািাল আইটি যট্রর্নাং অযান্ড ইনর্কউববশন যসন্টার (িবিল) 

 

৩.৯.৮  যেলা ে িাবয় আইটি/হাই-যটক োকি স্থােন (১২টি যেলায়) শীষ িক প্রকল্প 

 

বাাংলাবদশ হাই-যটক োকি কর্তিেক্ষ ১২ টি যেলায় আইটি োকি স্থােবনর লবক্ষ প্রকল্প গ্রহি কবরবে। যেলাসমূহ হবচ্ছ রাংপুর, নাবটার 

(র্সাংড়া), খুলনা (কুবয়ট), বর্রশাল (সদর), ঢাকা (বকরানীগি), যগাোলগি (বঙ্গবন্ধু যশখ মুর্েবুর রহিান র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি 

র্বশ্বর্বযালয়), িয়িনর্সাংহ (সদর), োিালপুর (সদর), কুর্িো (সদর দর্ক্ষি), চট্টগ্রাি (সদর), কক্সবাোর (রামু) ও র্সবলট। 

র্নব িার্চি প্রর্িটি যেলায় একটি কবর িার্ি-যটন্যান্ট ভবন (১,০৫,০০০ বগ িফুট, ৭ িলা); কযার্ন্টন ও অযার্ির্থবয়টার ভবন (২১,০০০ 

বগ িফুট, ৩ িলা) র্নি িাি করা হবব। একইসাবথ র্নধ িার্রি যেলাসমূবহর িবধ্য ৮টি যেলার প্রর্িটিবি একটি কবর ৩ িলা র্বর্শষ্ট 

িরবিটর্র ভবন (১৮,০০০ বগ িফুট) র্নি িাি করা হবব। এই প্রকবল্পর আওিায় যদবশর ০৯টি র্বশ্বর্বযালবয় র্ববশষার্য়ি ল্যাব স্থােন 

করা হবব। জুন ২০২০ এর িবধ্য বাস্তবায়নাধীন োকিগুবলাবি যিাট ৬০ হাোর িরুি-িরুিীর কি িসাংস্থাবনর সব াগ বির্র হবব। 

 

৩.৯.৯  আইটি র্বেবনস এন্ড ইনর্কউববটর যসন্টার, চুবয়ট  

 

বাাংলাবদশ হাই-যটক োকি কর্তিেক্ষ জ্ঞানর্ভর্িক সিাে গড়ার লবক্ষয উেযুি দক্ষ েনবল বিরীর েন্য গববষিা ও প্রর্শক্ষবির সব াগ 

সৃর্ষ্টর েন্য যদবশ প্রথিবাবরর িবিা র্বশ্বর্বযালয় র্ভর্িক আইটি ইনর্কউববটর কাি যট্রর্নাং যসন্টার স্থােন করবে। ইবিািবধ্য খুলনা 

প্রবকৌশল ও প্রযুর্ি র্বশ্বর্বযালবয় একটি ইনকুববটর স্থােবনর কাে এর্গবয় চবলবে। অন্যর্দবক চট্টগ্রাি প্রবকৌশল ও প্রযুর্ি 

র্বশ্বর্বযালবয় আইটি র্বেবনস এন্ড ইনর্কউববটর যসন্টার স্থােবনর েন্য একটি প্রকল্প অনুবিার্দি হবয়বে। ইনর্কউববটবর একর্দবক 

োত্র র্শক্ষকগবির গববষিা, গববষিালব্ধ জ্ঞান কিার্শ িয়ালাইবেশবনর সব াগ সৃর্ষ্ট হবব। যসই সাবথ নতুন উবযািা সৃর্ষ্ট করা সম্ভব 

হবব।  

 

 

 

 

 

                                                                   আইটি র্বেবনস এন্ড ইনর্কউববটর যসন্টার, চুবয়ট (িবিল) 
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৩.১০ ববসরকাতর সফটওয়যার বটকননালতি পাকক ব াষণা 

 

বাাংলাবদশ হাই-যটক োকি কর্তিেক্ষ আইবনর আওিায় প্রদি ক্ষিিাববল যবসরকার্র সফটওয়যার যটকবনালর্ে োকি য াষিার লবক্ষয 

প্রস্তুিকৃি গাইিলাইন অনুসরবি  ইবিািবধ্য ১৩টি যবসরকারী আইটি প্রর্িষ্ঠানবক ‘সফটওয়যার যটকবনালর্ে োকি’ র্হবসবব য াষিা 

করা হবয়বে। এর িাধ্যবি কি িসাংস্থাবনর ব্যােক সব াগ সৃর্ষ্ট হবচ্ছ, ইবিািবধ্য এ োকিগুবলাবি প্রায় ৪৪০৫ েন কাে করবে। 

যবসরকারী সফটওয়যার যটকবনালর্ে োকিগুবলাও ইবিািবধ্য উবেখব াগ্য বববদর্শক মুদ্র্া অেিন কবরবে। এর িবধ্য Augmedix 

BD Ltd. ২২ যকাটি ৯১ লক্ষ ৫৮ হাোর ২১০ টাকার সিমূবল্যর; Data Soft Systems Bangladesh Limited ৯০ যকাটি 

টাকার সিমূবল্যর এবাং BJIT Ltd. ১২০ যকাটি টাকার সিমূবল্যর বববদর্শক মুদ্র্া অেিন কবরবে। 

 

৩.১১ তবশ্বতবদ্যালনয় তবনেষাতয়ি ল্যাব স্থাপন 

 

র্বশ্বর্বযালয় ও আইর্সটি/হাই-যটক ইন্ডার্স্ট্রর িবধ্য যসতুবিন সৃর্ষ্টর িাধ্যবি িানবসম্পদ উন্নয়ন ও দক্ষিা বৃর্দ্ধর লবক্ষ বাাংলাবদশ 

হাই-যটক োকি কর্তিেক্ষ র্বর্ভন্ন র্বশ্বর্বযালবয় র্ববশষার্য়ি ল্যাব স্থােন করবে। ইবিািবধ্য র্বর্ভন্ন র্বশ্বর্বযালবয় ১২ টি ল্যাব স্থােন 

করা হবয়বে। এই ল্যাবগুবলা র্শক্ষাদাবনর োশাোর্শ োত্র-র্শক্ষকসহ অন্যান্য গববষকবদর গববষিার কাবে ব্যবহৃি হবচ্ছ। এোড়াও 

৫টি প্রবকৌশল ও প্রযুর্ি র্বশ্বর্বযালবয় ল্যাব স্থােবনর প্রর্ক্রয়া চলিান রবয়বে। অন্যর্দবক যেলা ে িাবয় (১২টি যেলায়) আইটি/হাই-

যটক োকি স্থােন প্রকবল্পর িাধ্যবি আবরা ৯টি র্বশ্বর্বযালবয় র্ববশষার্য়ি ল্যাব স্থােন করা হবব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

৩.১২ মানব সম্পদ উন্নয়ন কার্ কক্রম 
 

বাাংলাবদশ হাই -যটক োকি কর্তিেক্ষ কর্তিক আইটি/আইটিইএস যসিবর িানবসম্পদ উন্নয়বনর লবক্ষয প্রায় ৬০০০ েনবক প্রর্শক্ষি 

প্রদান করা হবয়বে। আইটি/আইটিইএস প্রর্িষ্ঠাবনর CEO, COO, CTO Level এর ২৫ েন কি িকিিাবক আইটি ব্যবসার 

র্বশ্বগর্িধারা সম্পবকি সম্যক অবর্হর্ির েন্য হাংকাং র্বশ্বর্বযালবয় Advanced Management র্বষবয় প্রর্শক্ষি প্রদান করা হয়। 

উি ২৫ েনবক প্রর্শক্ষক র্হবসবব দার্য়ত্ব র্দবয় একই যকাস ি কার্রকুলাি র্নবয় যদবশ আবরা ৬৫ েন CEO, COO, CTO যক 

প্রর্শর্ক্ষি করা হয়। Mid Level Training Program এর ১০৭২ েনবক র্বর্ভন্ন র্বষবয় প্রর্শর্ক্ষি করা হয়। অন্যর্দবক, Skill 

Enhancement Program এর িাধ্যবি প্রায় ৪৭৩৫ েন র্নবয়াগপ্রাি হয় এবাং িাবদর প্রর্শক্ষবির িাধ্যবি কি িসাংস্থান করা হয়। 

এোড়াও বাাংলাবদবশ প্রথিবাবরর িি Lean Six Sigma, Oracle e suit , PMP র্বষবয় প্রর্শর্ক্ষি করা হবয়বে। 

 

শাহোলাল র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি র্বশ্বর্বযালবয় Big Data Analytics Lab এর উবিাধন করবেন িাননীয় প্রর্িিন্ত্রী 



51 

 

এোড়া যদবশর ৭টি স্থাবন র্নর্ি িিব্য যশখ কািাল আইটি যট্রর্নাং এন্ড ইনর্কউববশন যসন্টাবর প্রায় ১৫,০০০ েনবক এবাং যেলা ে িাবয় 

আইটি োকি স্থােন প্রকল্প (১২টি যেলায়) এর আওিায় আবরা ৩০ হাোর েনবক প্রর্শক্ষি যদওয়া হবব। নাবটাবর যশখ কািাল আইটি 

যট্রর্নাং এন্ড ইনর্কউববশন যসন্টাবরর িাধ্যবি ইবিািবধ্য ৪৮০ েনবক প্রর্শক্ষি প্রদান করা হবয়বে। 

 

৩.১৩ আইটি যসিবরর র্বর্ভন্ন যকাম্পানীসমূবহর সক্ষিিা বৃর্দ্ধ  
 

আইটি যসির উন্নয়বন যকাম্পানীসমূবহর সক্ষিিা বৃর্দ্ধর লবক্ষয যদবশ প্রথি বাবরর িি সরকার্র ভাবব র্বর্ভন্ন প্রর্িষ্ঠানবক যকায়ার্লটি 

সাটি ির্ফবকশবন য িন CMMI Level-5.3, ISO-27001, 9001 প্রার্ির েন্য সহায়িা প্রদান করা হবয়বে। এ 

কা িক্রবির আওিায় ৭০ টি আইটি প্রর্িষ্ঠানবক সহায়িা প্রদান করা হবচ্ছ। ইবিািবধ্য দুটি যকাম্পানী CMMI Level-5 

সাটি ির্ফবকশন প্রাি হবয়বে। এোড়ও ১০টি যকাম্পানী CMMI Level-3, ২৫ টি যকাম্পানী ISO-9001 এবাং ৩ টি প্রর্িষ্ঠান 

ISO-27001 সাটি ির্ফবকশন প্রাি হবয়বে। র্িিীয় ে িাবয় আবরা ৩০ টি আইটি প্রর্িষ্ঠানবক সাটি ির্ফবকশন প্রদাবনর করা হবচ্ছ, 

এর িবধ্য ০৯ টি প্রর্িষ্ঠাবনর সাটি ির্ফবকশন ইবিািবধ্যই সম্পন্ন হবয়বে। এর ফবল এ সকল প্রর্িষ্ঠান র্বশ্ববাোবর অন্যবদবশর 

প্রর্িব াগী প্রর্িষ্ঠাবনর সাবথ প্রর্িব ার্গিা করবি সক্ষি হবব। 

 

৩.১৪ ওয়ান েে সার্ভ িস  
 

হাই-যটক োকিগুবলাবি যদর্শ-র্ববদর্শ র্বর্নবয়াগকারীগিবক দ্রুি র্বর্ভন্ন যসবা প্রদান র্নর্িিকরবির লবক্ষয ওয়ান েে সার্ভ িস এর 

িাধ্যবি যসবা প্রদান করা হবচ্ছ। এই যসবা আবরা সহেীকরবির লবক্ষয Online র্ভর্িক One Stop Service চালু 

হবয়বে। এর ফবল স্বচ্ছিা ও েবাবর্দর্হিা র্নর্িিকরবির িাধ্যবি র্বর্নবয়াগকারীবদর েন্য র্বর্নবয়াগবািব ের্রববশ র্নর্িি করা 

সম্ভব হবচ্ছ। 

 

৩.১৫ র্বর্নবয়াগ আকষ িবি প্রবিাদনা সর্বধা  
 

হাই-যটক োবকি র্বর্নবয়াগকারীবদর আকৃষ্ট করার িাধ্যবি কি িসাংস্থান সৃর্ষ্ট, রিানী আয় বৃর্দ্ধর উবেবে র্বর্নবয়াগকারীবদর র্বর্ভন্ন 

ধরবির প্রবিাদনা প্রদান করা হবচ্ছ। র্বর্নবয়াগকারীবদর েন্য ইবিািবধ্য ১২ ধরবির প্রবিাদনার ব্যবস্থা গ্রহি করা হবয়বে। উেযুি 

র্বর্নবয়াগ বািব ের্রববশ গবড় যিালার েন্য র্বর্ভন্ন সাংস্থার সাবথ কাে করা হবচ্ছ। হাই-যটক োবকি র্বর্নবয়াগ আকষ িবির র্নর্িি 

যিবভলোর/আইটি যকাম্পানীসমূবহর েন্য সরকার কর্তিক র্ববশষ প্রবিাদনা সর্বধা প্রদাবনর উবযাগ গ্রহি করা হবয়বে। ইবিািবধ্য 

োিীয় রােস্ব যবাি ি কর্তিক প্রবিাদনা সর্বধা সাংক্রান্ত ১৫টি এসআরও োরী করা হবয়বে। উবেখব াগ্য প্রবিাদনা সর্বধাসমূহ র্নম্নরূে:  

 

 আইটি/আইটিইএস যকাম্পানীসমূবহর েন্য ১০ বের ে িন্ত ে িায়র্ভর্িক ট্যাক্স িওকুফ; 

  োকি যিবভলোবরর েন্য ১২ বের ে িন্ত ে িায়র্ভর্িক ট্যাক্স িওকুফ; 

 মূলধনী সম্পর্ি ও যির্শনার্রে এর উের আিদার্ন শুল্ক িওকুফ; 

 প্রবিযকটি হাই-যটক োকি ওয়যার হাউে যেশন র্হবসবব র্বববর্চি হবব; 

 ইউটির্লটি সার্ভ িবসর উের ভযাট িওকুফ; 

 পুনঃর্বর্নবয়াবগর যক্ষবত্র লভযাাংবশর উের ট্যাক্স িওকুফ; 

 বববদর্শক কিী র্নবয়াবগর যক্ষবত্র আবয়র উের ে িায়ক্রর্িক আয়কর িওকুফ সর্বধা। 

 

৩.১৬ ২০১৭-১৮ অথ ি বেবরর অেিনসমূহ 

 বঙ্গবন্ধু হাই-যটক র্সটিবি  আইটি/আইটিইএস যকাম্পানীর েন্য যরর্ি যেস বির্র। 

 যশখ হার্সনা সফটওয়যার যটকবনালর্ে োবকি আইটি/ আইটিইএস যকাম্পানীর কা িক্রি শুরু। 

 েনিা টাওয়ার সফটওয়যার যটকবনালর্ে োবকি আইটি/আইটিইএস যকাম্পানী ও োট ি আেবদর কা িক্রি শুরু। 

 যশখ কািাল আইটি যট্রর্নাং এযান্ড ইনর্কউববশন যসন্টার, নাবটার স্থােবনর কা িক্রি চলিান। 

 র্সবলট ইবকট্রর্নক্স র্সটির অবকাঠাবিা উন্নয়ন কা িক্রি শুরু। 

 বঙ্গবন্ধু যশখ মুর্েব হাই-যটক োকি, রােশাহীবি অবকাঠাবিা র্নি িাি কা িক্রি শুরু। 

 যেলা ে িাবয় আইটি/ হাই-যটক োকি স্থােন (১২ যেলায়) শীষ িক প্রকল্প অনুবিাদন। 

 যশখ কািাল আইটি যট্রর্নাং এযান্ড ইনর্কউববশন যসন্টার স্থােন (৭ আইটি) কা িক্রি শুরু। 

 চট্টগ্রাি প্রবকৌশল ও প্রযুর্ি র্বশ্বর্বযালবয় IT Business and Incubation Center স্থােন প্রকল্প অনুবিাদন। 
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 আইটি/ আইটিইএস খাবি দক্ষ িানব সম্পদ বিরী ও কি িসাংস্থান সৃর্ষ্ট। 

 প্রাইবভট এসটির্ে য াষিা। (১৩ টি যবসরকারী সফটওয়যার যটকবনালর্ে োকিবক প্রাইবভট এসটির্ে য াষিা করা হবয়বে)।  

 

৩.১৭ ের্রকল্পনাধীন উন্নয়ন প্রকল্প 

 যশখ হার্সনা ইন্সটিটিউট অব র্ফউচার যটকবনালর্ে (এস আই এফ টি) এবাং হাই-যটক োকি স্থােন প্রকল্প। 

 িহাখালী আইটি োবকির প্রাথর্িক অবকাঠাবিা র্নি িাি শীষ িক প্রকল্প। 

 বঙ্গবন্ধু হাই-যটক র্সটি-২ এর সহায়ক অবকাঠাবিা র্নি িাি শীষ িক প্রকল্প। 

 বাাংলাবদশ হাই-যটক োবকির সক্ষিিা বৃর্দ্ধ সাংক্রান্ত প্রকল্প। 

 যশখ কািাল আইটি যট্রর্নাং এন্ড ইনর্কউববশন যসন্টার, নাবটার এর সম্প্রসারি প্রকল্প। 
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িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি অর্ধদির 

                                                www.doict.gov.bd 

                               

4.1 সাংস্থা ের্রর্চর্ি 

 

বদনের সকল বিলা, উপনিলা ও ইউতনয়ন পর্ কায় পর্ কন্ত িথ্য ও বর্াগানর্াগ প্রযুতির ব্যবহার ও প্রনয়াগ তনতিিকরণ, সমন্বয় সাধন ও 

বটকসই উন্নয়ননর মাধ্যনম িনগনণর বদারনগাড়ায় ইনলক্ট্রতনক পদ্ধতিনি বসবা বপ ৌঁনে তদনি সরকার গি ৩১ জুলাই ২০১৩ তিস্টানে 

িথ্য ও বর্াগানর্াগ প্রযুতি তবভানগর অধীনন িথ্য ও বর্াগানর্াগ প্রযুতি অতধদপ্তর প্রতিষ্ঠা কনর। মাঠ পর্ কায়সহ অতধদপ্তনরর প্রধান 

কার্ কালনয়র আওিায় বমাট ৭৫৬টি পদ সৃতি করা হয়। গি ০৭/১২/২০১৭ তিস্টাে িাতরনে মতিপতরষদ তবভানগর ৬৫৩ নং স্মারক 

মূনল আরও ১১১২ টি পদ সৃিননর অনুমতি পাওয়া বগনে। ইনিামনধ্য আইতসটি অতধদপ্তনরর আওিাধীন বিলা পর্ কানয় ৬৪টি বিলা 

কার্ কালয় এবং উপনিলা পর্ কানয় ৪৮৮টি উপনিলা কার্ কালয় স্থাপন করা হনয়নে। িথ্য প্রযুতিনক কানি লাতগনয় িনগনণর বদারনগাড়ায় 

সহনি বসবা বপ ৌঁনে বদয়ার মাধ্যনম তিতিটাল বাংলানদে গঠনন এ অতধদপ্তর তনরলসভানব কাি কনর র্ানে। বিলা ও উপনিলা পর্ কানয় 

অতধদপ্তনরর ৬৪টি বিলা কার্ কালয় এবং ৪৮৮টি উপনিলা কার্ কালয় স্থাপননর পর এ সকল কার্ কালনয় প্রনয়ািনীয় আসবাবপত্র বপ্ররণ 

তনিি করা হনয়নে। বিকমানন এ অতধদপ্তনর বপ্রষনণ কম করি ৭ িন সহ বমাট ২০৫ িন্য ১ম বেণীর কম ককিকা, ০১ িন ২য় বেতণর, ৬৯ 

িন ৩য় বেতণর কম কচারী এবং আউটনসাতসং এর মাধ্যনম ৩১ িন ৪র্ ক বেতণর কম কচারীসহ সব কনমাট ৩০৬ িন কম ককিকা এবং কম কচারী 

কম করি আনেন।  

4.2 সংস্থার তবস্তাতরি তববরণ 

 

4.2.১ রূপকল্প (Vision) 
 

িনগনণর বদারনগাড়ায় ই-সাতভ কনসর মাধ্যনম জ্ঞান-তভতিক অর্ কনীতি, সু-োসন ও বটকসই উন্নতি তনতিিকরণ। 

4.2.২ অতভলক্ষ্য (Mission)  
 

উচ্চ গতির ইনলক্ট্রতনক্স বর্াগানর্াগ, ই-সরকার, দক্ষ্ িথ্য প্রযুতি মানবসম্পদ উন্নয়ন, সাইবার তনরাপিা, িথ্য প্রযুতিগি 

তনিয-নতুন ধারণা বাস্তবায়ন, কার্ ককর সমন্বয়সাধন, প্রযুতিগি ধারণা সকনলর মানে তবস্তার তনতিিকরণ। িথ্য ও 

বর্াগানর্াগ প্রযুতি অবকাঠানমা, তনভ করনর্াগ্য রক্ষ্ণানবক্ষ্ণ পদ্ধতি এবং আকষ কণীয় িথ্য প্রযুতি সাতভ কস প্রতিষ্ঠা। 

4.2.৩ কার্ কাবতল 

 

1) সরকানরর সকল পর্ কানয় আইতসটি’র ব্যবহার ও প্রনয়াগ তনতিিকরণ ও সমন্বয় সাধন; 

2) মাঠ পর্ কায় পর্ কন্ত সকল দপ্তনর আইতসটি’র উপযুি অবকাঠানমা সৃতিনি সহায়িা, রক্ষ্ণানবক্ষ্ণ এবং সানপাট ক  প্রদান; 

3) সকল পর্ কানয়র সরকাতর দপ্তনর বপোগি দক্ষ্িাসম্পন্ন বলাকবল তননয়াগ, পনদান্নতি, পদায়ন এবং বদলীকরনণ 

কাতরগতর সহায়িা; 

4) সকল পর্ কানয় িথ্য প্রযুতির কাতরগরী ও তবনেষাতয়ি জ্ঞান হস্তান্তর; 

5) সরকাতর প্রতিষ্ঠান ও িনবনলর সমিা উন্নয়নন নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; 

6) িথ্য প্রযুতি সংতিি িনবনলর সমিা উন্নয়নন নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; 

7) তৃণমূল পর্ কায় পর্ কন্ত িনগণনক ইনলকট্রতনক পদ্ধতিনি বসবা প্রদানন উনদ্যাগ গ্রহণ এবং এ সংক্রান্ত িথ্য সংগ্রহ, তবিরণ 

ও গনবষণা কার্ কক্রম পতরচালনা; 

8) র্িপাতির চাতহদা, মান ও ইন্টারঅপানরটিতবতলটি তনতিিকরণ; 

9) সকল পর্ কানয় আধুতনক প্রযুতি আত্মীকরনণ গনবষণা, উন্নয়ন ও সহায়িা প্রদান; 

10) অতধদপ্তনরর কম ককিকা/কম কচারীনদর বমধা, অতভজ্ঞিা, বর্াগ্যিার র্র্ার্র্ মূল্যায়ননর মাধ্যনম দক্ষ্ আইতসটি মানবসম্পদ 

তহনসনব গনড় বিালা। 
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4.2.৪  িনবল (অনুনমাতদি ও কম করি) 

 

 

মিণালয়/তবভাগ

 /দপ্তনরর নাম 
অনুনমাতদি িনবল কম করি শূন্যপনদর তববরণ সব কনমাট িনবল 

 
১ম 

বেতণ 

২য় 

বেতণ 

৩য় 

বেতণ 

৪র্ ক 

বেতণ 

১ম 

বেতণ 

২য় 

বেতণ 

৩য় 

বেতণ 

৪র্ ক 

বেতণ 

১ম 

বেতণ 

২য় 

বেতণ 

৩য় 

বেতণ 

৪র্ ক 

বেতণ 
অনুনমাতদি কম করি শূন্য 

িথ্য ও বর্াগানর্াগ 

প্রযুতি অতধদপ্তর 
৫৭৬ ০৪ 571 653 ২০5 ০১ ৬৯ 31 435 ০৩ 5০২ ৬২২ 1868 ৩০৬ 1562 

সব কনমাট 576 ০৪ 571 653 205 ০১ ৬৯ 31 435 ০৩ 5০২ ৬২২ 186৮ ৩০৬ 1562 

 

 

4.2.৫ বানিট বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত িথ্য  

 

তববরণ ২০১৩-১৪ 

অর্ কবেনর বরাদ্দ 

(লক্ষ্ টাকায়) 

২০১৪-১৫ অর্ কবেনর 

বরাদ্দ (লক্ষ্ টাকায়) 

২০১৫-১৬ অর্ কবেনর 

বরাদ্দ (লক্ষ্ টাকায়) 

২০১৬-১৭ অর্ কবেনর 

বরাদ্দ (লক্ষ্ টাকায়) 

২০১৭-১৮  

অর্ কবেনর বরাদ্দ 

(লক্ষ্ টাকায়) 

অনুন্নয়ন বরাদ্দ ২২৬.৯৩ ২১৯৬.১০ ৩৩৪০.৯১ 4003.35 ৪০৭৬.৫৩ 

অনুন্নয়ন ব্যয় ২১৬.১১ ৫৭৯.৭৫ ২৮৫৪.৯১ 3156.72 ৩৩৩৩.৬৩ 

উন্নয়ন বরাদ্দ - ৬৪৫.০০ ২১০৬২.০০ ৭৯৫৩.০০ (২০৮৩+৮৩৫২)= 

১০৪৩৫.০০ 

উন্নয়ন ব্যয় - ৬৩৯.২৪ ২০০৫৬.৬৩ ৭৭২৯.৮৮ (১৫১+৭০৮৭.৩৯)= 

৭২৩৮.৩৯ 

 

 

 

4.৩ বাতষ কক কম কসম্পাদন চুতি  

 

স্বেিা ও দায়বদ্ধিা বৃতদ্ধ ও সম্পনদর র্র্ার্র্ ব্যবহার এবং প্রতিষ্ঠাননর সক্ষ্মিা বৃতদ্ধর উনদ্দনে সরকার কম কসম্পাদন ব্যবস্থাপনা 

পদ্ধতি চালু কনরনে। এরই ধারাবাতহকিায় এ অতধদপ্তর গি ১৮/০৬/২০১৭ তি. িাতরনে িথ্য ও বর্াগানর্াগ প্রযুতি তবভানগর সানর্ 

বাতষ কক কম কসম্পাদন চুতি ২০১৭-১৮ স্বাক্ষ্র কনর। এোড়া গি ০৭/০৫/২০১৭তি. িাতরনে মহাপতরচালক ,িথ্য ও বর্াগানর্াগ প্রযুতি 

অতধদপ্তর  এবং অতধদপ্তনরর মাঠ পর্ কানয় কার্ কালয়সমূনহ কম করি কম ককিকাগণ এর মনধ্য অতধদপ্তর এর মাঠ পর্ কানয় কার্ কালয়সমূনহর 

(৬৪ বিলা) ২০১৭-১৮ অর্ কবেনরর বাতষ কক কম কসম্পাদন চুতি স্বাক্ষ্তরি হয়। অত্র কার্ কালনয়র বাতষ কক কম কসম্পাদন চুতির ০৫টি 

বক েলগি উনদ্দে বাস্তবায়ননর িন্য ১৮টি কার্ কক্রম এবং আবতেক বক েলগি উনদ্দে বাস্তবায়ননর িন্য ২২টি কার্ কক্রম গ্রহণ করা 

হয়। এ অতধদপ্তর বাতষ কক কম কসম্পাদন চুতির তনধ কাতরি লক্ষ্যমাত্রার অতধকাংেই অিকন করনি সক্ষ্ম হনয়নে। আইতসটি অতধদপ্তনরর 

বক েলগি উনদ্দেসমূহ তনম্নরূপ: 

ক্র. নং. বক েলগি উনদ্দে কার্ কক্রম 

1.  তনভ করনর্াগ্য আইতসটি অবকাঠানমা উন্নয়ন ০৪ টি 

2.  িনসাধারণনক আইতসটি ব্যবহানর সনচিন করা ০৪ টি 

3.  মানব সম্পদ উন্নয়ন ০৫ টি 

4.  আইতসটিনি সাব কিনীন প্রনবোতধকার ও সক্ষ্মিা বৃতদ্ধ ০৪ টি 

5.  বিন্ডার ইনকায়াতলটি তনতিিকরণ ও িনগনণর সক্ষ্মিা বৃতদ্ধ ০১ টি 
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4.৩.১  ২০১৭-১৮ অর্ কবেনরর বাতষ কক কম কসম্পাদন চুতির উনেেনর্াগ্য অিকনসমূহ 

কার্ কক্রম লক্ষ্যমাত্রা প্রকৃি অিকন 

িািীয় পর্ কানয় আইতসটি তবষয়ক বসতমনার/ওয়াককেপ আনয়ািন ৫ টি ৫৭৫ টি 

বেে রানসল তিতিটাল ল্যাব ব্যবহার করার সনচিনিা বৃৃ্তদ্ধর  িন্য বসতমনার/ 

ওয়াককেপ 

৬৪ টি ৬৪ টি 

মাঠ পর্ কানয়র কার্ কক্রম িদারতকনি তভতিও কনফানরন্স ১৬ টি ১৬ টি 

অতধদপ্তনরর ত্রত্রমাতসক তনউি বলটার প্রকাে ৪ টি ৮ টি 

সরকাতর /নবসরকাতর বসন্টানরর মাধ্যনম  তবতভন্ন পর্ কানয়র  উচ্চির ICT প্রতেক্ষ্ণ 

প্রদাননর মাধ্যনম দক্ষ্  ICT িনবল ত্রিতর করা 

২০০ িন ২০০ িন 

ই-নতর্ তবষয়ক প্রতেক্ষ্ণ প্রদান ৫০০ ১১০০০ িন 

বদেব্যাপী স্থাতপি বনটওয়াকক কাননকটিতভটি রক্ষ্ণানবক্ষ্নণর িন্য মাঠ পর্ কানয়র 

কম ককিকাগনণর সক্ষ্মিা বৃতদ্ধ 

৩০০ িন ৩২০ িন 

সরকাতর কম কসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রতেক্ষ্ণসহ তবতভন্ন তবষনয় কম ককিকা/ 

কম কচারীনদর িন্য প্রতেক্ষ্নণর আনয়ািন 

৬০ িন ন্টা ৭৭ িন ন্টা 

 

 

 

     ১১ জুন ২০১৮ িাতরনে িথ্য ও বর্াগানর্াগ প্রযুতি তবভানগর সানর্ িথ্য ও বর্াগানর্াগ প্রযুতি অতধদপ্তনরর ২০১৮-১৯ অর্ কবেনরর বাতষ কক কম কসম্পাদন চুতি (এতপএ) স্বাক্ষ্র  

                                                                                                অনুষ্ঠান। 
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27 বম 2018 িাতরনে িথ্য ও বর্াগানর্াগ প্রযুতি অতধদপ্তর এবং ৬৪ বিলা কার্ কালনয়র 

বপ্রাগ্রামার/ সহকারী বপ্রাগ্রামানরর মনধ্য মাঠ পর্ কানয়র কার্ কালয় সমূনহর 2018-19 অর্ কবেনরর বাতষ কক কম কসম্পাদন চুতি। 

 

 

4.৪  োিীয় শুদ্ধাচার যকৌশল বাস্তবায়ন 

 

িথ্য ও বর্াগানর্াগ প্রযুতি তবভানগর তননদ কেনা বমািানবক িািীয় শুদ্ধাচার বক েল বাস্তবায়ননর তনতমি মতিপতরষদ তবভাগ হনি 

প্রণীি সকল তননদ কতেকাসমূহ  অনুসরণ কনর গি ১৩/০৭/২০১৭ তি. িাতরনে িথ্য ও বর্াগানর্াগ প্রযুতি অতধদপ্তনরর ২০১৭-১৮ 

অর্ কবেনরর িািীয় শুদ্ধাচার বক েল কম ক-পতরকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পতরবীক্ষ্ণ কাঠানমা প্রণয়ন করা হয়। এোড়া একইতদনন  

িথ্য ও বর্াগানর্াগ প্রযুতি অতধদপ্তনরর মাঠ পর্ কানয় কার্ কালয়সমূনহর (৬৪ বিলা) িন্য ২০১৭-১৮ অর্ কবেনরর িািীয় শুদ্ধাচার বক েল 

কম ক-পতরকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পতরবীক্ষ্ণ কাঠানমা প্রণয়ন করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্ কবেনরর কম ক-পতরকল্পনা অনুর্ায়ী তনধ কাতরি 

লক্ষ্যমাত্রার অতধকাংেই অিকন করনি সক্ষ্ম হনয়নে। 

 

 ৪.৪.১ ২০১৭-১৮ িািীয় শুদ্ধাচার বক েল কম ক-পতরকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পতরবীক্ষ্ণ কাঠানমার উনেেনর্াগ্য  

          অিকনসমূহ 

কার্ কক্রম লক্ষ্যমাত্রা প্রকৃি অিকন 

ত্রনতিকিা কতমটির সভা  এবং ত্রনতিকিা কতমটির সভার তসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

১০০% ১০০% 

সনচিনিা বৃতদ্ধমূলক সভা ৪ টি ৪ টি 

িািীয় শুদ্ধাচার বক েল সংক্রান্ত প্রতেক্ষ্ণ ২০০ িন ২৭১ িন 

অতিট আপতি তনষ্পতিকরণ ৫০% ৫৩% 

দপ্তর/সংস্থা কতৃকক ২০১৭ সানলর  বাতষ কক উদ্ভাবনী কম কপতরকল্পনা অনুর্ায়ী 

কমপনক্ষ্ দুটি উদ্ভাবনী উনদ্যাগ বাস্তবায়ন 

৩১ মাচ ক ২০১৮ ও 

৩০ জুন ২০১৮ 

২৯ মাচ ক ২০১৮ ও 

২৫ জুন ২০১৮ 

সরকারী কম কচারী আচরণ তবতধমালা,  ১৯৭৯ অবতহি করণ ৩০ ২০৭ 
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4.৫ চলিান প্রকল্প 

 

4.৫.1 প্রকনল্পর নাম  

 

‘সারানদনের তেক্ষ্া প্রতিষ্ঠানন কতম্পউটার ও ভাষা প্রতেক্ষ্ণ ল্যাব স্থাপন’ প্রকল্প (‘Establishment of    Computer and 

Language Training Lab in Educational Institutions all over the Country Project’) (বিকমানন প্রকল্পটি ৩য় 

সংনোতধি)। 

 

(i) প্রকনল্পর বময়াদ: িানুয়ারী ২০১৫ - জুন ২০১৯ 

(ii) প্রকনল্পর ব্যয় )লক্ষ্ টাকায়( :  মূল প্রকল্প ব্যয়: ২৯৮৯৮.০0 (৩য় সংনোতধি ব্যয়: ৩৯৭৭৭.৭৫) 

(iii) প্রকবল্পর উবেে 

 সারাবদবশ র্শক্ষা প্রর্িষ্ঠাবন র্ববশষার্য়ি কর্ম্পউটার ও ভাষা প্রর্শক্ষি ল্যাব স্থােন করা; 

 ইন্টারবনট সাংব াবগর িাধ্যবি ল্যাবসমূহবক স্থানীয় সাইবার যসন্টার র্হসাবব ব্যবহার করা; 

 িার্ির্ির্িয়া র্শক্ষাবক উৎসার্হি করা; 

  আইটি এনাবলি ভাষা প্রর্শক্ষবির সব াগ সৃর্ষ্ট করা। 

 

(iv) প্রকবল্পর অগ্রগর্ি 

 ২০১৫-১৬ অথ িবেবর এ প্রকবল্পর আওিায় প্রর্িটি যেলায় ১টি কবর সব িবিাট ৬৫ টি ভাষা র্শক্ষা ল্যাবসহ (কক্সবাোর 

যেলায় ০২টি) সারাবদবশ ২০০১ টি র্শক্ষা প্রর্িষ্ঠাবন যিাট ২০০১ টি “যশখ রাবসল র্ির্েটাল ল্যাব” স্থােবনর কাে সিাি 

হবয়বে; 

 

 ২০১৬-১৭ অথ িবেবর এই প্রকবল্পর িাধ্যবি র্বর্ভন্ন যেলায় র্শক্ষা প্রর্িষ্ঠান সমূবহ  ৮০০টি “যশখ রাবসল র্ির্েটাল ল্যাব” 

স্থােন এবাং ১০০টি প্রাথর্িক র্বযালবয় ১০০টি “যশখ রাবসল র্ির্েটাল িাসরুি” স্থােন করা হবয়বে; 

 

 

 চলর্ি ২০১৭-১৮ অথ িবেবর সারাবদবশ র্শক্ষা প্রর্িষ্ঠান সমূবহ  ১২০০ টি ও যসৌর্দআরবব ১৫টি সব িবিাট ১২১৫ টি “যশখ 

রাবসল র্ির্েটাল ল্যাব” স্থােন এবাং ৬০ টি যশখ রাবসল র্ির্েটাল িাসরুি স্থােন কা িক্রি চলিান রবয়বে; 

 

 স্থার্েি ৬৫টি ভাষা প্রর্শক্ষি ল্যাবব সফটওয়যার ইন্সটবলশন সম্পন্ন হবয়বে। ৯ টি র্ববদশী ভাষায় ১০২৪  েনবক িাোর 

যট্রইনার এর প্রর্শক্ষি প্রদাবনর েন্য প্রর্িটি যেলা প্রশাসবকর কা িালয় হবি ১৬ েন ভাষা প্রর্শক্ষনাথীর িার্লকা োওয়া 

যগবে। বুবয়বটর িাধ্যবি প্রর্শক্ষি কা িক্রি শুরু হবয়বে। 

 

  

  

স্থার্েি ২৯০১ টি ‘যশখ রাবসল র্ির্েটাল ল্যাব’ এবাং ‘যশখ রাবসল র্ির্েটাল িাসরূি’ সাংর্িষ্ট প্রর্িষ্ঠানসমূবহর প্রধান র্শক্ষক এবাং 

কর্ম্পউটার র্শক্ষকসহ যিাট ৫৮০২ েনবক CRI (Center for Research and Information) কর্তিক যেলার্ভর্িক ০১ র্দবনর ও 

৮৭০৩ েন র্শক্ষকবক Basic ICT in Education Literacy, Troubleshooting and Maintenance র্বষবয় ০৫ (োঁচ) 

র্দবনর প্রর্শক্ষি প্রদান কা িক্রি সম্পন্ন হবয়বে। 
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4.৫.২ প্রকনল্পর নাম   

 

‘প্রযুতির সহায়িায় নারীর ক্ষ্মিায়ন প্রকল্প (She Power Project: Sustainable Development for Women 

Through ICT)’ 

 

 

  
 

 

 

 

প্রর্শক্ষি যকন্দ্র,  প্রযুর্ির সহায়িায় নারীর ক্ষিিায়ন প্রকল্প 
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(i)  প্রকবল্পর লক্ষয 
 

 আইর্সটির িাধ্যবি নারীর ক্ষিিায়বনর গুরুত্ব সম্পবকি যদশব্যােী সবচিনিা বৃর্দ্ধ করা; 

 আইর্সটি ইবকা-র্সবেবি নারীবদর অাংশগ্রহি এবাং সক্ষিিা বৃর্দ্ধর িাধ্যবি িাবদর কি িসাংস্থান বৃর্দ্ধ করা; 

 আইর্সটির িাধ্যবি নারীবদর স্ব-কি িসাংস্থান এবাং উবযািা র্হসাবব বির্র করা ইিযার্দ। 

 

(ii)  প্রকল্প ব্যয়  ৮১৮৯.৫৪ লক্ষ্ টাকা (প্রাক্কতলি)। 

 

(iii) প্রকল্প এলাকা  

২১ টি বিলা (সাভার-ঢাকা, ফতরদপুর সদর, টাঙ্গাইল সদর, িামালপুর সদর, ময়মনতসংহ সদর, হাটহািারী-চট্টগ্রাম, 

সদর দতক্ষ্ণ-কুতমো,বনায়াোলী সদর, রাঙ্গামাটি সদর, তসনলট সদর, পবা-রািোহী, পাবনা সদর, বগুড়া সদর, নওগাঁ 

সদর, রংপুর সদর,  তদনািপুর সদর, ফুলিলা-খুলনা, র্নোর সদর, কুতিয়া সদর, বতরোল সদর, পটুয়াোলী সদর)। 

 

(iv) অগ্রগতি  

 অতফস বসট-আপ এবং িনবল তননয়াগ সম্পন্ন হনয়নে; 

 তিতপতপ অনুর্ায়ী গাতড়, আসবাবপত্র এবং কতম্পউটার সামতগ্র ক্রয় সম্পন্ন হনয়নে; 

 প্রতেক্ষ্ণার্ী তনব কাচনন সহায়িাসহ তবতভন্ন প্রকার প্রনয়ািনীয় সহায়িা করনব মনম ক CRI (Center for Research and 

Information)  এর সানর্ অত্র প্রকনল্পর একটি সমনোিা স্মারক গি ১৫/০৩/২০১৮ িাতরনে সম্পাতদি হনয়নে; 

 ১২টি লনটর মনধ্য ১১টি লনটর িন্য বভন্ডর প্রতিষ্ঠান তনব কাচন চূড়ান্ত হনয়নে এবং ১টি লনটর িন্য পুনঃ দরপত্র আহ্বান করা 

হনয়নে; 

 প্রতেক্ষ্ণার্ী এবং প্রতেক্ষ্ণ বভনুয তনব কাচন চূড়ান্ত হনয়নে। ( Freelancer to Entrepreneur- এ ৪০০০ িন, IT Service 

Provider- এ ৪০০০িন  এবং  Women Call Center Agent-এ ২৫০০ িনসহ বমাট ১০,৫০০ িন); 

 ২৬ বসনেম্বর/১৮ বরাি বুধবার তবকাল ৩.০০  টিকায় উনবাধননর মধ্য তদনয় উি প্রতেক্ষ্নণর কার্ কক্রম শুরু হয়; 

 মাননীয় মিী িাক, বটতলনর্াগানর্াগ ও িথ্যপ্রযুতি মিণালয় এর তননদ কনে একই মনিনলর প্রকল্প ৬৪ বিলায় শুরু করার 

পদনক্ষ্প গ্রহণ করা হনয়নে এবং বস অনুর্ায়ী তিতপতপ প্রস্তুিকরনণর কার্ কক্রম চলমান। 

 

 

4.৬ ের্রকল্পনাধীন প্রকল্প  

 

4.৬.1 প্রকনল্পর নামঃ ‘এস্টাবতলতেং তিতিটাল কাননকটিতভটি’ প্রকল্প [‘ Establishing Digital Connectivity  
 

            (EDC)]’ 

 
(i) প্রাক্কতলি ব্যয়ঃ  ১ তবতলয়ন ইউএস িলার 

(ii)  প্রকনল্পর উনদ্দেঃ  

 উচ্চগতির ইন্টারননট বসবা মাঠ পর্ কানয় সম্প্রসারনণর তনতমনি িনমতস্টক বনটওয়াকক বকাওয়াতি কননেন কতমটি   

গৃহীি আদে ক িািীয় বনটওয়াকক স্থাপন ও তৃণমূল পর্ কানয় কমমূনল্য ইন্টারননট সংনর্াগ সম্প্রসারণ; 

 মাঠপর্ কানয়র তেক্ষ্া প্রতিষ্ঠানন বেে রানসল তিতিটাল ল্যাব স্থাপন; 

 আইতসটি তনভ কর উন্নয়ননক িরাতন্বি করনি তবনেষাতয়ি জ্ঞান চচ কা ও গনবষণার িন্য উচ্চপ্রযুতির ল্যাব ও  

প্রযুতিসুতবধাতদ স্থাপন; 

 দক্ষ্িা ও তনরাপিার সানর্ ই-বসবা ও সরকাতর ত্রদনতিন কার্ কক্রনম আইতসটি ব্যবহার তনতিি করনি মাঠ  

পর্ কানয়র সরকাতর অতফনস আদে ক বনটওয়াকক স্থাপন, িািীয় বনটওয়াকক অপানরেন বসন্টার ও আইতসটি  

ব্যবস্থাপনার সক্ষ্মিা উন্নয়ন; 

 তিতিটাল তলটানরতস বসন্টার স্থাপননর মাধ্যনম উন্নি প্রতেক্ষ্ণ সুতবধাতদ মাঠপর্ কানয় সম্প্রসারণ; 

 পররাষ্ট্র মিণালনয়র আইতসটি সক্ষ্মিা উন্নয়ন। 
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)iii(  প্রকনল্পর কার্ কক্রম 

 

  পনয়ন্ট অফ্ ইন্টারকাননক্ট (তপওআই) স্থাপন; 

 বেে রানসল তিতিটাল ল্যাব স্থাপন; 

 বেতেয়ালাইজ ি ল্যাব স্থাপন; 

 কমন আইটি ইনফ্রাস্ট্রাক চার স্থাপন; 

 তিতিটাল তলটানরতস বসন্টার স্থাপন; 

 ফনরইন তমতনতস্ট্র অনটানমেন; 

 তসআরতভএস; 

 বস্ট্রংনদতনং ই-সাতভ কস। 

 

4.৬.২ প্রকনল্পর নাম:   ‘িরুণনদর িন্য তিতিটাল সুনর্াগ ত্রিতর’ প্রকল্প (‘Digital Opportunities for Youth’) 
 
 

(i) প্রকনল্পর উনদ্দে 

 

িথ্য প্রযুতিনি তবতভন্ন সম্ভাবনাময় উনদ্যাগ/উদ্ভাবননক কানি লাতগনয় সুেী, সুির, সমৃদ্ধ সমাি ব্যবস্থা গনড় বিালার 

পাোপাতে িরুণনদর িন্য নতুন কম কনক্ষ্ত্র সৃতি। 
 

 

(ii) প্রকনল্পর অগ্রগতি 

 

প্রকনল্পর তিতপতপ প্রণয়নপূব কক িথ্য ও বর্াগানর্াগ প্রযুতি তবভানগ বপ্ররণ করা হনয়নে। িথ্য ও বর্াগানর্াগ প্রযুতি তবভানগর 

১২/০২/২০১৮ িাতরনের পনত্রর তননদ কেনার বপ্রতক্ষ্নি তিতপতপ সংনোধনপূব কক পুনগ কঠননর কার্ কক্রম চলমান রনয়নে। 

 

4.৬.৩ প্রকনল্পর নাম: ‘পাঠ্যবই-এর তিতিটাল রূপান্তর’ (‘Digital Transformation of Textbooks’) 
 

(i) প্রকবল্পর উবেে 

 

o গুিগি র্শক্ষার িাবনান্নয়বন প্রাথর্িক ও িাধ্যর্িক স্তবরর োঠ্যবই-এর র্ির্েটাল রূোন্তর;  

o ইন্টারঅযাকটির্ভটি ও িার্ির্ির্িয়াসহ িথ্য প্রযুর্ির অন্যান্য সিসাির্য়ক সর্বধাসমূহ প্রবয়াবগর িাধ্যবি র্শক্ষাবক 

আন্দ িয় কবর োঠ্যর্বষয় সম্পবকি  র্শক্ষাথীর িবন োনা ও যবা ার অর্ধকির আগ্রহ সৃর্ষ্ট করা; 

o র্শক্ষকবদরবক র্নেস্ব সহব াগী র্ির্েটাল কনবটন্ট প্রিয়বন উৎসার্হি করা; 

o র্ির্েটাল বই ব্যবহার কবর  োঠদাবনর েন্য র্শক্ষকগিবক য াগ্য ও দক্ষ কবর গবড় যিালা। 

 

(ii) প্রকনল্পর অগ্রগতি 
 

প্রকনল্পর সম্ভাব্যিা সমীক্ষ্া সম্পন্ন এবং তিতপতপ প্রণয়ননর কাি চলমান আনে। 

 

4.৬.৪ প্রকনল্পর নাম: ‘তিতিটাল সুতবধা ব্যবহার কনর দতরদ্র বান্ধব তচতকৎসা ব্যবস্থা গঠন করা’ (‘Creating Poor-

Friendly Health Care System using Digital Opportunity’) 

  
(i) প্রকনল্পর লক্ষ্য 

o একটি িথ্যপ্রযুতি তনভ কর সমৃদ্ধ বাংলানদে গড়নি ‘রূপকল্প ২০২১’ এর আনলানক িথ্যপ্রযুতির ব্যবহার কনর তচতকৎসা 

বসবার প্রচতলি পদ্ধতিনি পতরবিকন এনন তিতিটাল পদ্ধতিনি তচতকৎসা বসবা তনতিি করা; 

o সবার িন্য একুে েিনকর উপনর্াগী মানসম্মি স্বাস্থযনসবা তনতিি করনি তিতিটাল স্বাস্থযনসবা ও স্বাস্থয সম্পতককি 

িািীয় িথ্যভান্ডানরর ব্যবহার তনতিি করা; 

o িথ্যপ্রযুতির সুতবধা গ্রামাঞ্চনল বপ তেনয় বদয়া;   

o ‘প্রতিনরাধ তনরামনয়র বচনয় উিম’-এই নীতির উপর স্বাস্থয তবষয়ক পদনক্ষ্প বনয়া।  
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4.৬.৫  কম কসূতচর নাম: ‘সদ্য তবলুপ্ত তেটমহলগুনলানি আইতসটি প্রতেক্ষ্ণ কম কসূতচ’ (ICT Training Program in 

Recently Extinct Enclaves) 

  

(i)   কম কসূতচর উনদ্দে 

o সদ্য তবলুপ্ত তেটমহনলর িননগাষ্ঠীর মানে আইতসটিনি সনচিনিা বৃতদ্ধ এবং বম তলক আইতসটির জ্ঞান তবস্তার;  

o সদ্য তবলুপ্ত তেটমহনলর িরুণ িননগাষ্ঠীনক হানি কলনম আইতসটি প্রতেক্ষ্নণর মাধ্যনম স্বাবলম্বী হনি সহায়িা 

প্রদান;  

o সদ্য তবলুপ্ত তেটমহলভুি এলাকার তেক্ষ্া প্রতিষ্ঠানসমূনহ আইতসটি তেক্ষ্ার উপযুি অবকাঠানমা তনম কাণ;  

o সদ্য তবলুপ্ত তেটমহলভুি এলাকার িনগনণর মানে সরকারী তবতভন্ন ই-বসবা গ্রহনণর সুনর্াগ সৃতি; 

 

 

(ii) কম কসূতচর অগ্রগতি 

 

কম কসূতচর তপতপএনতব (Proposal for Program Financed from the Non-Development Budget) 

প্রণয়নপূব কক ২৮/০৩/২০১৮ তি. িাতরনে িথ্য ও বর্াগানর্াগ প্রযুতি তবভানগ বপ্ররণ করা হনয়নে এবং অনুনমাদননর 

িন্য প্রতক্রয়াধীন রনয়নে। 

 

 

৪.৭ িানব সম্পদ উন্নয়ন 

 

৪.৭.১ তবনেষ বুতনয়াতদ প্রতেক্ষ্ণ 

আইতসটি অতধদপ্তনরর অর্ কায়নন ও িত্ত্বাবধানন আরতপএটিতস, ইস্কাটন, ঢাকা - এর মাধ্যনম সদ্য বর্াগদানকৃি 57 িন তৃিীয় 

বেতণর কম কচারীর 2টি ব্যানচ বম ল অতফস ব্যবস্থাপনা তবষয়ক প্রতেক্ষ্ণ সম্পন্ন হনয়নে।  

 

৪.৭.২ ত্রবনদতেক প্রতেক্ষ্ণ 

 2017-2018 অর্ ক বেনর ইতন্ডয়া, র্াইল্যান্ড, তসঙ্গাপুর, চীন, রাতেয়া, বকাতরয়া, িাপানসহ তবতভন্ন বদনের আনয়াতিি 

বসতমনার, কম কোলা এবং প্রতেক্ষ্ণ বপ্রাগ্রানম আইতসটি অতধদপ্তনরর বমাট 18 িন কম ককিকা অংেগ্রহণ কনরন। এসকল 

বপ্রাগ্রামসমূনহর মনধ্য উনেেনর্াগ্য তেলঃ 

   

 India অনুতষ্ঠি Certificate Course in Wireless Network Administration (CWNA), Certificate Course 

in Linux Administration (RHCE-7) এবং E-Governance and its Impacts; 

 চায়নার উহানন অনুতষ্ঠি Seminar on ICT Management for Bangladesh, Hi-Tech Park/Zone 

Management, Seminar on ICT Management for Bangladesh এবং Seminar on Construction & 

Management of Economic and Industrial Park for Bangladesh ও দতক্ষ্ন বকাতরয়া অনুতষ্ঠি The 2017 

ICT Leadership Program; 

 িাপানন অনুতষ্ঠি ICT Capacity Building Program এবং Training of Trainers (ToT) Program for 

Master Trainers of ITEE (J1821851); 

 রাতেয়ায় অনুতষ্ঠি Smart Office Management - knowledge sharing program in e-Governance, e-

Service related activities ইিযাতদ। 
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৪.৭.৩ অভযন্তরীন প্রতেক্ষ্ণ (২০১৭-১৮) 

(i) বদনের অভযন্তনর প্রতেক্ষ্ণ 

প্রতেক্ষ্ণ কম কসূতচর বমাট সংখ্যা মিণালয় এবং আওিাধীন সংস্থাসমূহ বর্নক অংেগ্রহণকারীর সংখ্যা  

৫৯৬ (বিলা ও উপনিলাসহ) ১৫,৪৬২ িন 

 

(ii) বসতমনার/ওয়াককেপ সংক্রান্ত িথ্য 

বদনের অভযন্তনর বসতমনার/ওয়াককেনপর সংখ্যা বসতমনার/ওয়াককেনপ অংেগ্রহণকারীনদর সংখ্যা 

৫৭৫ (বিলা ও উপনিলাসহ) ২৮,৭০৬ িন 

 

 

৪.৮ িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর র্নবদ িশনা/ প্রর্িশ্রুর্ি বাস্তবায়বন গৃহীি েদবক্ষে 

 

ক্রম তননদ কেনা তননদ কেনা বাস্তবায়নন গৃহীি ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বণ কনা মন্তব্য 

০১ তননদেনা-১ আইতসটি তবভানগর 

কার্ কক্রম আনরা গতিেীল করনি 

হনব। চলমান প্রকল্পসমূহ 

র্র্াসমনয় সমাপ্ত করনি হনব। 

আইতসটি তবভানগর অধীনস্থ আইতসটি অতধদপ্তর কতৃকক “সারা বদনের 

তেক্ষ্া প্রতিষ্ঠানন কতম্পউটার ও ভাষা প্রতেক্ষ্ণ ল্যাব স্থাপন” েীষ কক 

প্রকনল্পর আওিায় ২০১৭-১৮ অর্ ক বেনর প্রায় ১২০০ টি বেে রানসল 

তিতিটাল ল্যাব স্থাপননর কাি চলমান রনয়নে।  

সারানদনে স্থাতপি ৬৫ টি ভাষা প্রতেক্ষ্ণ ল্যানব ভাষা প্রতেক্ষ্ণ 

কার্ কক্রনমর মাধ্যনম ০৯টি ভাষায় (ইংনরিী, বফ্রঞ্চ, েযাতনে, িাম কান, 

িাপানীি, বকাতরয়ান, রাতেয়ান, আরবী ও চাইতনি) আন্তিকাতিক 

মাননর ভাষা প্রতেক্ষ্ণ প্রদান করা হনব। প্রকনল্পর বময়াদ জুন, ২০১৯ 

পর্ কন্ত বৃতদ্ধ করা হনয়নে।  

বাস্তবাতয়ি 

 

০২ তননদ কেনা-৩  আইতসটিনক বদনের 

সাধারন মানুনষর কল্যানণ কানি 

লাতগনয় ২০২১ সানলর মনধ্য 

তিতিটাল বাংলানদে (তভেনঃ 

২০২১) গড়ার অন্যিম টুল 

তহনসনব ব্যবহার করনি হনব। 

আইতসটি এবং A2i এর মাধ্যনম ঢাকায় অবতস্থি তবতভন্ন মিণালনয়র 

২৫২িন তসনস্টম এিতমন পর্ কানয়র প্রতিতনতধনদর ই-ফাইতলং প্রতেক্ষ্ণ 

সমাপ্ত হনয়নে এবং সারানদনে প্রায় ১১০০০িন প্রতিতনতধনদর প্রতেক্ষ্ণ 

প্রদান করা হনয়নে। 

গুনগি আইতসটি তেক্ষ্ার মান উন্নয়নন সারা বাংলানদনে স্থাতপি বেে 

রানসল তিতিটাল ল্যানবর প্রতিটি তেক্ষ্া প্রতিষ্ঠান হনি ৩ িন কনর 

বমাট ৮৭০৩ িন তেক্ষ্কনক “Basic ICT in Education 

literacy and Troubleshooting” েীষ কক প্রতেক্ষ্ণ প্রদান 

করা হনয়নে। র্ারফনল ল্যাব গুনলার মাধ্যনম আইতসটি তেক্ষ্ার মান 

সমুন্নি করা সম্ভব হনয়নে। UDC পতরচালনায় উনদ্দযািানদর আইতসটি 

অতধদপ্তনরর মাঠপর্ কানয় কম করি সহকারী বপ্রাগ্রামার গনণর মাধ্যনম 

কাতরগতর সহায়িা প্রদান করা হনয়নে এবং কার্ কক্রম চলমান রনয়নে। 

বাস্তবাতয়ি 
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ক্রম তননদ কেনা তননদ কেনা বাস্তবায়নন গৃহীি ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বণ কনা মন্তব্য 

০৩ তননদ কেনা-৪  সম্ভাব্য দ্রুিিম 

সমনয় বাংলানদনের সকল 

উপনিলা ও ইউতনয়ন 

পতরষদসমূনহ ফাইবার অপটিক 

কযাবনলর মাধ্যনম ইন্টারননট 

সংনর্াগ প্রদান করনি হনব। একই 

সানর্ িথ্য প্রযুতি ও ইন্টারননট 

সুতবধা বদনের সকল মানুনষর 

বারপ্রানন্ত বপ নে তদনি হনব। 

তবষয়টি সরাসতর আইতসটি অতধদপ্তনরর আওিাভুি নয় িনব আইতসটি 

অতধদপ্তনরর মাধ্যনম EDC (Establishing Digital 

Connectivity) েীষ কক প্রকল্প গ্রহনণর কার্ কক্রম চলমান রনয়নে এবং 

এর মাধ্যনম প্রায় ২ লক্ষ্ Last Mile Connectivity প্রদান করা 

হনব। 

বননগাতসনয়েননর 

কাি ১০০% 

সম্পন্ন প্রায়। 

০৪ তননদ কেনা-৫  তবনদনে কম করি 

বাংলানদেীনদর সানর্ িানদর 

পতরবানরর সদস্যনদর অতি সহনি 

কর্া বলার িন্য সামাতিক 

বর্াগানর্াগ মাধ্যম তবনেষ কনর 

স্কাইতপ এর ব্যবহার আরও 

িনতপ্রয় ও সহি কনর তুলনি 

হনব। 

a2i এবং বিলা প্রোসননর মাধ্যনম UDC এর উনদ্দযািানদর দক্ষ্িা 

উন্নয়ন কম কসূচীর মাধ্যনম আইতসটি অতধদপ্তনরর সহকারী বপ্রাগ্রামারগণ 

সামাতিক বর্াগানর্াগ মাধ্যম তবনেষ কনর স্কাইতপ এর ব্যবহানরর 

তবষনয় প্রতেক্ষ্ণ প্রদান কনরনেন। ভতবষ্যনি এদিসংক্রান্ত প্রতেক্ষ্ণ 

প্রদাননর কাি অব্যহি র্াকনব। 

বাস্তবাতয়ি 

০৫ তননদ কেনা-০৮  তবনশ্বর সব কবৃহৎ 

ওনয়ব বপাট কাল িািীয় িথ্য 

বািায়ন এ আনরা ববেী িথ্য 

সংনর্ািন করনি হনব এবং এর 

ব্যবহার বহুমুেী করনি হনব। 

আইতসটি অতধদপ্তনরর সহকারী বপ্রাগ্রামারগণ a2i এবং বিলা 

প্রোসননর মাধ্যনম তনয়তিি ওনয়ব বপাট কানলর িথ্য  হালনাগাদ করনেন 

এবং তবতভন্ন সরকাতর/ আধাসরকাতরসহ অন্যান্য দপ্তরনক কাতরগতর 

সহায়িা প্রদান করনেন। ভতবষ্যনি এদিসংক্রান্ত প্রতেক্ষ্ণ প্রদাননর 

কাি অব্যহি র্াকনব। 

বাস্তবাতয়ি 

০৬ তননদ কেনা-৯  আউটনসাতস কং এ 

দক্ষ্িা বৃতদ্ধর মাধ্যনম বদনে লক্ষ্ 

লক্ষ্ ববকার তেতক্ষ্ি িন বগাষ্ঠীর 

উপািকননর সুনর্াগ কনর তদনি 

হনব। বস বক্ষ্নত্র লাতন কং-আতন কং, 

এলআইতসটি এবং বাতড়বনস 

বড়নলাক ইিযাতদ ধরননর প্রকল্প 

গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করনি হনব। 

গানম কন্টস বসক্টনরর পাোপাতে 

সফটওয়যার রপ্তানীর উনদ্যাগ 

তননি হনব। 

আউটনসাতস কং কার্ কক্রমনক সব কস্থনরর প্রচার এবং আইতসটি তবষয়ক 

িনসনচিনিার লনক্ষ্ আইতসটি অতধদপ্তর কতৃকক তবতপও সাতমট 

বাংলানদে ২০১৫, ২০১৬ এবং ২০১৮ সফলভানব সম্পন্ন হনয়নে এবং 

সারানদনে বপাি তবতপও সাতমট এর কার্ কক্রম চলমান রনয়নে।  

িথ্য ও বর্াগানর্াগ প্রযুতি অতধদপ্তনরর অধীনন ‘সারা বদনের তেক্ষ্া 

প্রতিষ্ঠানন কতম্পউটার ও ভাষা প্রতেক্ষ্ণ ল্যাব স্থাপন’ েীষ কক প্রকনল্পর 

আওিায় ৬৫ টি ভাষা প্রতেক্ষ্ণ ল্যানবর মাধ্যনম ভাষা প্রতেক্ষ্ণ 

কার্ কক্রনমর মাধ্যনম ০৯টি ভাষায় (ইংনরতি বফ্রঞ্চ, েযাতনে, িাম কান, 

িাপানীি, বকাতরয়ান, রাতেয়ান, আরবী ও চাইতনি) আন্তিকাতিক 

মাননর ভাষা প্রতেক্ষ্ণ প্রদান করা হনব র্া তদনয় লক্ষ্ লক্ষ্ ববকার 

তেতক্ষ্ি িন বগাতষ্ঠর তবনদে র্াওয়ার সুনর্াগ সৃতি হনব এবং ‘প্রযুতির 

সহায়িায় নারীর ক্ষ্মিায়ন (She power project: Sustainable 

development for women theough ICT)’ েীষ কক প্রকনল্পর 

মাধ্যনম পাইলট আকানর দে হািার পাঁচনো (১০,৫০০) মতহলা 

প্রতেক্ষ্ণার্ীর িন্য তিন ধরননর প্রতেক্ষ্ণ প্রদান করা হনব। এর মাধ্যনম 

৪,০০০ মতহলানদর  Freelancer বর্নক Entrepreneur, ৪,০০০ 

মতহলানদর IT Service Provider এবং ২,৫০০ মতহলানদর 

বাস্তবাতয়ি/ 

বাস্তবায়নাধীন 
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ক্রম তননদ কেনা তননদ কেনা বাস্তবায়নন গৃহীি ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বণ কনা মন্তব্য 

Women Call Center Agent তহনসনব গনড় বিালার মাধ্যনম 

উপািকননর সুনর্াগ সৃতি হনব।  

০৭ তননদ কেনা-১০  বদনের সকল বিলা 

উপনিলানি কতম্পউটার কাম 

ভাষা তেক্ষ্া ল্যাব সংনর্ািননর 

মাধ্যনম তবনদেী ভাষায় দক্ষ্িা 

অিকন কনর ত্রবনদতেক 

কম কসংস্থাননর উনদ্যাগনক আরও 

বিারদার করনি হনব। 

 

িথ্য ও বর্াগানর্াগ প্রযুতি অতধদপ্তনরর অধীন ‘সারা বদনের তেক্ষ্া 

প্রতিষ্ঠানন কতম্পউটার ও ভাষা প্রতেক্ষ্ণ ল্যাব স্থাপন’ েীষ কক প্রকনল্পর 

আওিায় ৬৫ টি ভাষা প্রর্শক্ষি ল্যাববর িাধ্যবি ভাষা প্রর্শক্ষি 

কা িক্রি চালুর েন্য ০৯টি ভাষায় (ইাংবরেী, যফ্রঞ্চ, েযার্নশ, োি িান, 

োোনীে, যকার্রয়ান, রার্শয়ান, আরবী ও চাইর্নে) আন্তেিার্িক 

িাবনর ভাষা প্রর্শক্ষি সফটওয়যার সাংগ্রহ ও স্থােবনর েন্য যটন্ডার 

কাে সিার্ির েবর কা িাবদশ প্রদান করা হবয়বে এবাং গি 

১৫/১০/২০১৬ র্িোব্দ িার্রবখ বুবয়ট কর্তিক েরীক্ষায় উিীি ি না 

হওয়ায় দরদািার োিানবির অথ ি সরকাবরর অনুকূবল বাবেয়াি করা 

হবয়বে। বিিিাবন র্ির্েএি েদ্ধর্িবি বুবয়বটর িাধ্যবি সফটওয়ার 

সাংগ্রবহর কাে যশষ হবয়বে। সারাবদবশর ১০২৪ (এক হাোর চর্িশ) 

েন র্শক্ষকগি যক িাষ্টার যট্রইনার প্রর্শক্ষি প্রদাবনর লবক্ষ র্শক্ষকবদর 

র্লষ্ট চুড়ান্ত করার কাে চলিান রবয়বে। এ সকল প্রর্শক্ষকগবির েন্য 

প্রর্শক্ষি (TOT) প্রদান করা হবব। প্রকবল্পর যিয়াদ ১ বের বৃর্দ্ধ করা 

হবয়বে। প্রবিযক যেলায় ইবিািবধ্য র্নর্ি িি কর্ম্পউটার ও ভাষা 

প্রর্শক্ষি ল্যাবব ভাষা সফটওয়ার ব্যবহার কবর সাংর্িষ্ট যেলা 

প্রশাসবকর িাধ্যবি সম্ভাব্য আগািী জুন/২০১৯ যিয়াবদ প্রর্শক্ষি 

সিাবির লক্ষযিাত্রা র্নধ িারি করার ের্রকল্পনা রবয়বে। 

বাস্তবাতয়ি/ 

বাস্তবায়নাধীন 

০৮ তননদ কেনা-১১  উপনিলা পর্ কানয় 

কম কমূেী প্রতেক্ষ্ণ ইতনতস্টটিউট 

স্থাপন কনর ববকার িননগাষ্ঠীর  

কম কদক্ষ্িা বৃতদ্ধর মাধ্যনম বদনের 

সক্ষ্ম িনেতি আনরা বৃতদ্ধ করনি 

হনব। 

উপনিলা পর্ কানয় Establishing Digital Connectivity 

(EDC) েীষ কক প্রকনল্পর মাধ্যনম ৪৯১ টি ICT HUB স্থাপন করার 

পতরকল্পনা রনয়নে। র্ার মাধ্যনম কম কমূেী প্রতেক্ষ্ণ প্রদান করা হনব। 

বননগাতসনয়েননর 

কাি ১০০% 

সম্পন্ন প্রায়। 

০৯ তননদ কেনা-১৩ স্কুনলর োত্র-

োত্রীনদর িন্য আইটি তেক্ষ্ানক 

আনরা ববতে আকষ কনীয় কনর 

তুলনি হনব। পােপাতে ঢাকায় 

অবতস্থি তবতভন্ন তেক্ষ্া প্রতিষ্ঠাননর 

নামকরা তেক্ষ্কনদর পাঠদান 

কার্ কক্রম বরকি ক কনর মাতি-

তমতিয়ার মাধ্যনম িা বদনে 

তপতেনয় পড়া এলাকায় তেক্ষ্া 

প্রতিষ্ঠাননর োত্র-োত্রীনদর বদোনি 

হনব। তেক্ষ্া ব্যবস্থায় তিতিটাল 

কননটন্ট  ত্রিতর কার্ কক্রম আনরা 

তেক্ষ্া ব্যবস্থায় Digital Content ত্রিরীর লনক্ষ্ পাঠ্য বইনয়র 

তিতিটাল রূপান্তর (Digital transformation of text book) 

েীষ কক প্রকল্প ত্রিরীর কার্ কক্রম গ্রহণ করা হনয়নে। বতণ কি প্রকনল্পর িন্য 

IIFC এর মাধ্যনম তফতিতবতলটি স্টযাতির কার্ কক্রম চলমান রনয়নে। 

তফতিতবতলটি স্টাতির ফলাফনলর তভতিনি প্রকনল্পর তিতপতপ ত্রিতর করা 

হনব। 

 

প্রকল্প গ্রহনণর 

প্রতক্রয়া চলমান 

 তফতিতবতলটি

র কাি 

৫০% সম্পন্ন 

এবং 

 েসড়া 

তিতপতপর 

কাি ৮০% 

সম্পন্ন 

হনয়নে। 
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ক্রম তননদ কেনা তননদ কেনা বাস্তবায়নন গৃহীি ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বণ কনা মন্তব্য 

গতিেীল করনি হনব এবং 

তেক্ষ্কনদর আনরা ববতে প্রতেক্ষ্ণ 

প্রদান করনি হনব। 

১০ 
তননদ কেনা-১৪ বদনের নতুন 

প্রিন্মনক প্রযুতি তনভ কর, আনরা 

ববতে সৃিনেীল, বদেনপ্রমীক এবং 

পতরেমী কনর গনড় তুলনি হনব। 

নতুন প্রিন্মনক িথ্য প্রযুতি তনভ কর এবং সাবলম্বী করার লনক্ষ্ িািীয় 

ইন্টারননট সপ্তাহ, িািীয় আইতসটি তদবস, তবতপও সাতমট বাংলানদে 

২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৮, ACICTA ইিযাতদ সফলভানব সম্পন্ন 

হনয়নে। ভতবষ্যনি এিদসংক্রান্ত তননদ কেনা বমািানবক কার্ কক্রম গ্রহণ 

করা হনব। 

বাস্তবাতয়ি 

 

 

 

 

৪.৯ ই-ফাইর্লাং বাস্তবায়ন 

 

সরকাতর দাপ্ততরক কািনক আরও গতিেীল করার লবক্ষ দ্রুি তসদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ননর িন্য সরকার ই-ফাইতলং ব্যবস্থা চালু 

কনরনে।  মাঠ পর্ কানয় ই-ফাইতলংসহ অন্যান্য ই-সাতভ কস চালুর লনক্ষ্য প্রধানমিীর কার্ কালনয়র এনক্সস টু ইনফরনমেন (a2i) প্রকনল্পর 

সানর্ গি ১৪/০১/২০১৬ িাতরনে এ অতধদপ্তনরর একটি সমনোিা চুতি স্বাক্ষ্তরি হয়। বস লবক্ষ a2i প্রকনল্পর সানর্ এ অতধদপ্তর 

বর্ র্ভানব বিলা ও উপনিলা পর্ কানয় তবতভন্ন দপ্তনরর কম ককিকা-কম কচারীনদর তবতভন্ন ব্যানচর প্রতেক্ষ্ণ সম্পন্ন হনয়নে। প্রতেতক্ষ্ি 

কম ককিকাগণ ইনিামনধ্য িানদর কার্ কালনয় ই-ফাইতলং কার্ কক্রম শুরু কনরনেন। 

 

৪.১১ পুরুস্কার/ সম্মাননা 

 

 িথ্য ও বর্াগানর্াগ প্রযুতি অতধদপ্তর  এর পতরচালক (উপ-সতচব) িনাব বমাহাম্মদ লুৎফর রহমান বিলা পর্ কায় 

সাধারণ (দলগি) এবং িািীয় পর্ কায় কাতরগতর (দলগি) কযাটাগতরনি িনপ্রোসন পদক-২০১8 এর পদক গ্রহণ 

কনরন। 

              

    িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর কাে যথবক েনাব যিাহাম্মদ লুৎফর রহিান, ের্রচালক, িথ্য ও 

                                                         য াগাব াগ প্রযুর্ি অর্ধদির েনপ্রশাসন েদক ২০১৮ গ্রহি করবেন। 
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 িািীয় পর্ কানয় সাধারণ বক্ষ্নত্র বাল্যতববাহ ও বর্ ন হয়রাতন প্রতিনরানধ অবদান রাোয় দলগি বেণীনি িনপ্রোসন 

পদক ২০১৮ লাভ কনরন ময়মনতসংনহর তত্রোল উপনিলার আইতসটি অতধদপ্তনরর সহকারী বপ্রাগ্রামার িনাব মুহাম্মদ 

মতনরুল ইসলাম। 

 

                                   িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর কাে যথবক েনাব মুহাম্মদ ির্নরুল ইসলাি, সহকারী যপ্রাগ্রািার, িথ্য ও য াগাব াগ 

                                                              প্রযুর্ি অর্ধদির েনপ্রশাসন েদক ২০১৮ গ্রহি করবেন। 
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৫.১ সাংস্থার ের্রর্চর্ি 

সরকার প্রর্িশ্রুি র্ির্েটাল বাাংলাবদশ র্বর্নি িাবির র্ভর্ি র্হবসবব যদবশ িথ্য প্রযুর্ির র্বকাশ, ই-কি িাস, ই-যলনবদন, ই-প্রর্কউরবিন্ট, 

ই-গভবন িন্স চালুকরবির লক্ষযিাত্রা অেিবন র্ির্েটাল স্বাক্ষর প্রবিিবনর উবেবে িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি আইন ২০০৬ (সাংবশার্ধি 

২০১৩) যিািাববক িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি র্বভাবগর অধীবন সাংযুি অর্ফস র্হসাবব ২০১২ সাবল ইবলক্ট্রর্নক স্বাক্ষর সাটি ির্ফবকট 

প্রদানকারী কর্তিেবক্ষর র্নয়ন্ত্রবকর (Controller of Certifying Authorities) কা িালয় প্রর্িষ্ঠা করা হয়। এর ফবল র্নরােদ ই-

গভবন িন্স চালু করার উবযাগ যনয়া সম্ভব হবয়বে।  

 

এ সাংস্থা কর্তিক র্ির্েটাল স্বাক্ষর সাটি ির্ফবকবটর িাধ্যবি অনলাইন র্ভর্িক কা িক্রবি ের্রর্চর্ি প্রর্িোদন (Authentication), 

িবথ্যর যগােনীয়িা ও র্নরােিা র্নর্িি করা হবয় থাবক। িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি আইবনর ৫ ধারায় ইবলক্ট্রর্নক স্বাক্ষর িারা 

ইবলক্ট্রর্নক যরকি ি সিযায়বনর র্বধান করা হবয়বে। োিীয় িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি নীর্িিালা ২০০৯ ও ২০১৫ এর কি িের্রকল্পনা 

যিািাববক সরকারী দিরসমূবহ ইবলকট্রর্নক েদ্ধর্িবি নর্থ ব্যবস্থােনাসহ অন্যান্য ই-গভবন িন্স কা িক্রি বাস্তবায়বনর উবযাগ গ্রহি 

করা হয়। র্বর্ভন্ন সরকারী প্রর্িষ্ঠান ই-গভবন িবন্স উিরবির লবক্ষ অনলাইন কা িক্রি, য িনঃ সফটওয়যার উন্নয়ন, অনলাইবন নাগর্রক 

আববদন গ্রহি ও যসবা প্রদান, অনলাইবন র্বর্ভন্ন ধরবির লাইবসন্স ও র্নবিন কা িক্রি ইিযার্দ বাস্তবায়ন করা হবচ্ছ।  

 

৫.২ সাংস্থার র্বস্তার্রি র্ববরি 

িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি আইন ২০০৬ (সাংবশার্ধি ২০১৩) এর ৮ি অধ্যাবয় (ধারা ৫৪ যথবক ৮৪) কর্ম্পউটার সম্পর্কিি অেরাধ, 

িদন্ত, র্বচার ও দন্ড ইিযার্দ র্বষবয় র্বশদ র্নবদ িশনা প্রদান করা হবয়বে। সাইবার অেরাধ র্নয়ন্ত্রি এবাং অেরাধ িদবন্ত র্বজ্ঞ 

ট্রাইবুনালবক িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি আইন ২০০৬ (সাংবশার্ধি ২০১৩) অনু ায়ী সহায়িা করা এ কা িালবয়র অন্যিি লক্ষয। 

মূলিঃ যদবশ িথ্য প্রযুর্ির র্বকাবশর লবক্ষ কর্ম্পউটার ব্যবহার, ইন্টারবনট, ই-যিইল, ওবয়বসাইট োউর্োংসহ কৃর্ষ, স্বাস্থয, র্শক্ষা ও 

ব্যবসা বার্িেয সাংক্রান্ত িথ্য ভান্ডাবর প্রববশ এবাং এর সঠিক ব্যবহাবরর র্নিয়িা র্বধাবন এই আইবনর সঠিক উেস্থােন ও বাস্তবায়ন 

র্নর্িি করা এ কা িালবয়র লক্ষয। আইবনর র্বষয়গুবলা সাংর্িষ্ট সকবলর কাবে ব্যােকভাবব ের্রর্চিকরি এবাং আইবনর  থা থ 

প্রবয়াগ করার লবক্ষয এ কা িালয় প্রর্িষ্ঠা করা হবয়বে। এোড়া, র্ির্েটাল স্বাক্ষর ব্যবহার ও সাইবার অেরাধ র্বষবয় প্রর্শক্ষি প্রদান ও 

সবচিনিা সৃর্ষ্ট করাও এ কা িালবয়র লক্ষয। 

১৮ এর্প্রল ২০১২ সাবল রুট কী যেনাবরশন যসর্রির্নর িাধ্যবি যদবশ র্ির্েটাল স্বাক্ষর চালুকরবির অন্যিি ধাে সম্পন্ন করা 

হবয়বে। সরকার র্নম্নবর্ি িি লক্ষ বাস্তবায়বনর েন্য যদবশ র্ির্েটাল স্বাক্ষর চালু করার র্সদ্ধান্ত র্নবয়বেঃ 

 যেোরবলস গভ:যিন্ট কবরসেনবিন্স  

 ই- গভ:যিন্ট            

 ই- কিাস ি 

 ই- প্রর্কউরবিন্ট 

 ইবলক্ট্রর্নক িকুবিন্ট সাইর্নাং 

 র্ির্েটাল স্বাক্ষর ব্যবহাবরর িাধ্যবি ইন্টারবনট ব্যাাংর্কাং 

 র্িভাইস ও সাভ িার সাইর্নাং 

 সাইবার অেরাধ প্রর্িবরাধ 

 

আেবকর পৃর্থবীবি িথ্যপ্রযুর্ির ব্যােক অগ্রগর্ির ফবল সবর্কছুবি আবরা যবর্শ আন্ত:সম্পকি গবড় উবঠবে। িথ্যপ্রযুর্ির কল্যাবি 

িানুষ নানা ধরবনর সব াগ সর্বধা োবচ্ছ এবাং কঠিন কাে দ্রুি সিাধান করবি োরবে। র্কন্তু োশাোর্শ সাইবার সন্ত্রাস বা 

কর্ম্পউটার ও অনলাইন র্ভর্িক নানা অেরাবধর প্রবিিাও যববড় যগবে। এ সকল হুির্কর যপ্রর্ক্ষবি র্বর্ভন্ন যদশ সাইবার অেরাধ 

প্রর্িবরাবধ আইন প্রিয়ন কবরবে। বাাংলাবদবশও িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি (সাংবশার্ধি) আইন, ২০০৬ এর িাধ্যবি গঠিি সাইবার 

ট্রাইবুযনাল িারা সাইবার অেরাধীবদর র্বচার করা হবচ্ছ। 

http://www.cca.gov.bd/
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৫.২.১ র্ভশন  

         র্নরােদ িথ্য প্রযুর্ির র্বকাশ। 

৫.২.২ র্িশন  

         র্ির্েটাল স্বাক্ষর সাটি ির্ফবকট প্রবিিবনর িাধ্যবি র্নরােদ িথ্য আদান প্রদান র্নর্িিকরি এবাং সাইবার অেরাধ দূরীকরবি 

         োিীয় ও আঞ্চর্লক য ৌথ উবযাগ প্রর্িষ্ঠা। 
 

৫.২.৩ কা িাবর্ল 

 ইবলক্ট্রর্নক স্বাক্ষর সাটি ির্ফবকট প্রদানকারী কর্তিেবক্ষর র্নয়ন্ত্রক-এর কা িালবয়র িাধ্যবি যদবশ ই-কিাস ি, ই-যেবিন্ট, ই-

যলনবদন, ই-প্রর্কউরবিন্ট িথা ই-গভবন িন্স ব্যবস্থা প্রবিিবন সহায়িা প্রদান করা; 

 সরকারী িথ্যসহ র্বর্ভন্ন গুরুত্বপূি ি িবথ্যর র্নরােদ আদান-প্রদান র্নর্িি করার েন্য প্রবয়ােনীয় কা িাবর্ল োলন করা; 

 এই কা িালবয়র অধীবন লাইবসর্ন্সাং-এর িাধ্যবি সাটি িফার্য়াং অথর্রটি (র্সএ) র্নবয়াগ করা হয়। মূলি এ কা িালয় সাটি িফার্য়াং 

অথর্রটি সমূবহর র্নয়ন্ত্রক র্হবসবব দার্য়ত্ব োলন কবর; 

 সাটি িফার্য়াং অথর্রটি িার গ্রাহকবদর র্ির্েটাল স্বাক্ষর/ সাটি ির্ফবকট প্রদান করবে। ইবলক্ট্রর্নক স্বাক্ষর সাটি ির্ফবকট 

প্রদানকারী কর্তিেবক্ষর র্নয়ন্ত্রক এর কা িালয় উি গ্রাহক ও র্সএ এর িধ্যকার র্বর্ভন্ন স্বাবথ ির র্ববরাধ র্নষ্পর্ি কবর ; 

 সাটি িফার্য়াং অথর্রটি (র্সএ) সমূবহর কা িাবলী ে িববক্ষি ও িদারর্ক করা; 

 এ কা িালয় র্সএ সমূবহর র্বর্ভন্ন িথ্য, য িনঃ প্রদি োবর্লক ও প্রাইবভট কী সমূবহর িথ্য, গ্রাহকবদর িথ্য ইিযার্দসহ 

র্বর্ভন্ন গুরুত্বপূি ি িবথ্যর সাংরক্ষিাধার ব্যবস্থােনার কাে সম্পাদন; 

 সাইবার অেরাধ িদন্ত।  

 

৫.২.৪ েনবল  

ইবলক্ট্রর্নক স্বাক্ষর সাটি ির্ফবকট প্রদানকারী কর্তিেবক্ষর র্নয়ন্ত্রক (র্সর্সএ)-এর কা িালবয় ৯ি যগ্রি যথবক িদুর্ধ্ি যগ্রবির ২৬টি, ১১-

১৬িি যগ্রবির ১৯টি এবাং ১৮-২০িি যগ্রবির ১০টিসহ যিাট ৫৫টি অনুবিার্দি েদ রবয়বে। 

অনুবিার্দি েনবল কি িরি েনবল শূন্য েবদর র্ববরি সব িবিাট েনবল 

১ি 

যের্ি 

২য় 

যের্ি 

৩য় 

যের্ি 

৪থ ি 

যের্ি 

১ি 

যের্ি 

২য় 

যের্ি 

৩য় 

যের্ি 

৪থ ি 

যের্ি 

১ি 

যের্ি 

২য় 

যের্ি 

৩য় 

যের্ি 

৪থ ি 

যের্ি 

অনুবিার্দি কি িরি  শূন্য 

২৬ ০ ১৯ ১০ ১২ ০ ০৭ ১০ ১৪ ০ ১২ ০ ৫৫ ২৯ ২৬ 

 

 

৫.২.৫ র্সর্সএ কা িালবয়র শাখাসমূহ 

সাংস্থা প্রধান অর্ধশাখা শাখা 

 

 

র্নয়ন্ত্রক 

অথ ি, প্রশাসন ও আইন অথ ি ও প্রশাসন 

আইন 

আইর্সটি আইটি র্সর্কউর্রটি 

িাটাববে ও ওবয়ব এযাির্ির্নবস্ট্রশন 

সাইবার অেরাধ ও র্নরােিা ইিাবেিন্সী যরসেন্স 

সাইবার র্নরােিা ও সিিয় 
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৫.২.৬ বাবেট বরাে ও ব্যয় সাংক্রান্ত িথ্য (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন) 

                                                                                                                                      (হাোর টাকায়) 

িন্ত্রিালয়/র্বভাগ/ দিবরর নাি বাবেট বরাে ব্যয় ব্যবয়র হার 

অনুন্নয়ন 
ইবলক্ট্রর্নক স্বাক্ষর সাটি ির্ফবকট প্রদানকারী কর্তিেবক্ষর র্নয়ন্ত্রক 

(র্সর্সএ)-এর কা িালয় 
৩৭,৬৪৪.০০ ২৩,২৪৬.৪৪ ৬১.৭৫% 

উন্নয়ন 
র্েবকআই (োবর্লক র্ক ইনফ্রাস্ট্রাকচার) র্সবেবির িাবনান্নয়ন এবাং 

র্সর্সএ কা িালবয়র সক্ষিিা বৃর্দ্ধকরি” শীষ িক প্রকল্প 
৭৬,৯০০.০০ ৭৫,৯৪২.০০ ৯৮.৭৫% 

 

৫.৩ প্রিীি আইন/নীর্িিালা/র্বর্ধিালা 

 

 টাইিেযার্ম্পাং সার্ভ িবসস গাইিলাইস ফর সাটি িফাইাং অথর্রটিে ২০১৬ প্রিয়ন করা হবয়বে। 

 

৫.৪ বার্ষ িক কি িসম্পাদন চুর্ি ২০১৭-১৮ 

ইবলক্ট্রর্নক স্বাক্ষর সাটি ির্ফবকট প্রদানকারী কর্তিেবক্ষর র্নয়ন্ত্রক (র্সর্সএ)-এর কা িালয় ২০১৭-১৮ বার্ষ িক কি িসম্পাদন চুর্ি 

বাস্তবায়বন ১১৪.৪২ নম্বর অেিন কবর। র্সর্সএ কা িালবয়র যকৌশলগি উবেবেসমূহ র্নম্নরূে: 

ক্রর্িক নাং যকৌশলগি উবেে কা িক্রি 

১. র্নভ িরব াগ্য আইর্সটি অবকাঠাবিা উন্নয়ন ০৬টি 

২. দক্ষ িানব সম্পদ উন্নয়ন ২টি 

৩. িাঠ ে িাবয়র েনসাধরবির েন্য আইটি র্বষবয় সবচিনিা বৃর্দ্ধ ১০টি 

৪. আইন ও র্বর্ধ প্রিয়ন ২টি 

৫. র্সএ সমূবহর অর্ফস ও স্থােনা ের্রদশ িন ৫টি 

৬. আবর্েক যকৌশলগি উবেে ২৫টি 

 

৫.৪.১ ২০১৭-১৮ অথ িবেবরর বার্ষ িক কি িসম্পাদন চুর্ির উবেখব াগ্য অেিন  

কা িক্রি লক্ষযিাত্রা প্রকৃি অেিন 

র্সর্সএ কা িালবয়র র্েবকআই র্সবেি উন্নয়ন ৩০.১১.২০১৭ ৩০.১১.২০১৭ 

র্সর্সএ কা িালবয়র র্ির্েটাল ফবরনর্সক ল্যাব স্থােন ৩১.১২.২০১৭ ০১.১২.২০১৭ 

র্সর্সএ Computer Incident Response Team 

(CIRT)স্থােন প্রকল্প প্রস্তাব দার্খল 

৩১.০৭.২০১৭ ২৬.০৭.২০১৭ 

যিাবাইল র্েবকআই র্সবেি স্থােন প্রকবল্পর খসড়া প্রস্তাব দার্খল ৩০.০৯.২০১৭ ২৮.০৯.২০১৭ 

Digital Evidence Management & Reporting 

System (DEMRS) র্সবেি চালুকরি 

৩০.০৯.২০১৭ ০১.০৯.২০১৭ 

র্ির্েটাল স্বাক্ষর ব্যবহার সাংক্রান্ত প্রর্শক্ষি ৫০০ ৬০০ 

Public Key Infrastructure (PKI) এবাং Forensic 

Investigation র্বষয়ক প্রর্শক্ষি 

৪০ ৮০ 

োিীয় ে িাবয় র্ির্েটাল স্বাক্ষর ও সাইবার র্নরােিা র্বষয়ক 

যসর্িনার/ওয়াকিশে আবয়ােন 

৭ ১০ 
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৫.৫ োিীয় শুদ্ধাচার যকৌশল বাস্তবায়বন ২০১৭-১৮ অথ িবেবরর কি িের্রকল্পনা 

োিীয় শুদ্ধাচার যকৌশল ২০১২ বাস্তবায়বনর লবক্ষয ির্ন্ত্রের্রষদ র্বভাগ কর্তিক প্রিীি েবক এবাং এ র্বভাবগর বনর্িকিা কর্িটির 

সোর্রশক্রবি ২০১৭-১৮ অথ িবেবরর োিীয় শুদ্ধাচার যকৌশল কি িের্রকল্পনা ও অগ্রগর্ি ের্রবীক্ষি কাঠাবিা প্রিয়ন করা হয়। 

কি িের্রকল্পনা বাস্তবায়বনর েন্য এ কা িালবয় বনর্িকিা কর্িটি গঠন করা হয়। ২০১৭-১৮ অথ িবেবরর েন্য োিীয় শুদ্ধাচার যকৌশল 

কি িের্রকল্পনা ও অগ্রগর্ি ের্রবীক্ষি কাঠাবিা প্রিয়ন করা হয়। র্সর্সএ কা িালয় ০১টি উদ্ভাবনী ধারি ‘ই-সাক্ষয (DEMRS)’ 

বাস্তবায়ন করা হবয়বে এবাং ছুটি ব্যবস্থােনা নাবি ০১টি যসবা চালুর উবযাগ গ্রহি করা হবয়বে। োিীয় শুদ্ধাচার নীর্িিালা ২০১৭ 

অনু ায়ী এ র্বভাবগর ০২েন কি িচারীবক শুদ্ধাচার পুরষ্কার প্রদান করা হবয়বে। র্সর্সএ কা িালবয়র কি িকিিা/কি িচারীবদর িবধ্য 

োিীয় শুদ্ধাচার যকৌশল র্বষয়ক প্রর্শক্ষি আবয়ােন করা হবয়বে। এোড়া কি ি ের্রকল্পনার অন্যান্য কা িক্রবির লক্ষযিাত্রা অর্েিি 

হবয়বে।  

                                       

                                                            োিীয় শুদ্ধাচার যকৌশল র্বষয়ক প্রর্শক্ষবি উের্স্থি কি িকিিা/কি িচারীগি। 

 

 

৫.৬ প্রকল্প/কি িসূর্চর সাংক্রান্ত িথ্য 

“র্েবকআই (োবর্লক কী ইনফ্রাস্ট্রাকচার) র্সবেবির িাবনান্নয়ন এবাং র্সর্সএ কা িালবয়র সক্ষিিা বৃর্দ্ধকরি” শীষ িক প্রকল্প।  

উবেে 

 োবর্লক কী ইনফ্রাস্ট্রাকচার (র্েবকআই) র্সবেবির িাবনান্নয়ন করা; 

 র্সর্সএ কা িালবয়র সক্ষিিা বৃর্দ্ধ করা; 

 র্সর্সএ কা িালবয় একটি র্ির্েটাল ফবরনর্সক ল্যাব প্রর্িষ্ঠা করা। 

  

কা িক্রি 

 র্েবকআই র্সবেবির িাবনান্নয়বনর েন্য র্েবকআই হাি িওয়যার ও সফটওয়যার ক্রয়, স্থােন এবাং চালু করা; 

 র্ির্েটাল ফবরনর্সক ল্যাব প্রর্িষ্ঠার র্নর্িি র্ির্েটাল ফবরনর্সক হাি িওয়যার ও সফটওয়যার ক্রয়, স্থােন এবাং চালু করা; 

 র্েবকআই ও ফবরনর্সক র্বষয়ক ০৪ েন েরািশ িক র্নবয়াগ যদওয়া ও ০৬টি োিীয় ে িাবয় যসর্িনার আবয়ােন করা; 

 ৮০ েন সরকারী কি িকিিার েন্য র্েবকআই এবাং ফবরনর্সক র্বষয়ক স্থানীয় ও বববদর্শক প্রর্শক্ষবির আবয়ােন করা; 

 প্রকল্প কা িালবয় েনবল র্নবয়াগ, আসবাবেত্র এবাং  ানবাহন ক্রয় করা। 

 

অেিন 

 র্েবকআই প্রকবল্পর আওিায় ৮০ েন সরকারী কি িকিিাবক PKI এবাং Forensic র্বষবয় যদবশ এবাং র্ববদবশ র্নর্বড় 

প্রর্শক্ষি প্রদান করা হবয়বে। এোড়া সরকারী এবাং যবসরকারী কি িকিিা, ব্যাাংক এবাং আর্থ িক প্রর্িষ্ঠাবনর কি িকিিা, 

সাাংবার্দক, র্বশ্বর্বযালবয়র োত্র-র্শক্ষক এবাং আইন শৃিলা রক্ষা বার্হনীর সদস্যসহ ৬০০ েনবক র্দনব্যােী ০৬টি 

যসর্িনার/ওয়াকিশবের িাধ্যবি সাইবার র্সর্কউর্রটি, র্ির্েটাল স্বাক্ষর এবাং সাইবার ফবরনর্সক র্বষবয় প্রর্শক্ষি প্রদান 

করা হবয়বে;  

 সাইবার ফবরনর্সক ল্যাব স্থােন করা হবয়বে; 

 PKI র্সবেবির িাবনান্নয়ন সম্পন্ন করা হবয়বে। 



71 

 

৫.৭ ২০১৭-১৮ অথ ি বেবরর গুরুত্বপূি ি অেিন 

 চলর্ি ২০১৭-১৮ অথ িবেবর র্ির্েটাল স্বাক্ষর ব্যবহার ও সাইবার র্নরােিা র্বষয়ক সবচিনিা বৃর্দ্ধর েন্য ইবলক্ট্রর্নক স্বাক্ষর 

সাটি ির্ফবকট প্রদানকারী কর্তিেবক্ষর র্নয়ন্ত্রক (র্সর্সএ)-এর কা িালবয় উবযাবগ র্বর্ভন্ন র্বশ্বর্বযালয়, যেলা প্রশাসবকর কা িালয় 

এবাং র্বভাগীয় কর্িশনাবরর কা িালবয় “র্ির্েটাল স্বাক্ষর সাটি ির্ফবকট এর ব্যবহার এবাং সাইবার অেরাধ ও র্নরােিা: 

বাাংলাবদশ যপ্রর্ক্ষি” শীষ িক যসর্িনার করা হবয়বে। উি যসর্িনার/ওয়াকিশবের িাধ্যবি ৬০০ েন কি িকিিাগবির িবধ্য র্ির্েটাল 

স্বাক্ষর সাটি ির্ফবকট প্রদান করা হবয়বে; 

 

                
 

                                                          িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি অর্ধদিবরর ল্যাবব অনুর্ষ্ঠি প্রর্শক্ষবির একাাংশ 

 িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি র্বভাবগর ১ি যের্ির কি িকিিাবদর িবধ্য র্ির্েটাল স্বাক্ষর সাটি ির্ফবকট র্বিরি ও প্রর্শক্ষি প্রদান করা 

হবয়বে;  

 র্সর্সএ কা িালয় হবি লাইবসন্স প্রাি ৫টি র্সএ প্রর্িষ্ঠান ের্রদশ িন করা হবয়বে; 

 ২০১৭-১৮ অথ িবেবর র্সর্সএ কা িালবয়র সকল ক্রয় কা িক্রি ই-যটন্ডার্রাং েদ্ধর্িবি সম্পন্ন করা হবয়বে, ই-নর্থর কা িক্রি 

যোরাবলা করা হবয়বে ও Online Leave Management Software প্রস্তুি করা হবয়বে;  

 িািলা িদবন্তর সর্বধাবথ ি Digital Evidence Management & Reporting system (DEMRS) যসবা চালু করা হবয়বে;  

 র্সর্সএ কা িালবয়র ‘র্েবকআই (োবর্লক কী ইনফ্রাস্ট্রাকচার) র্সবেবির িাবনান্নয়ন এবাং র্সর্সএ কা িালবয়র সক্ষিিা বৃর্দ্ধকরি’ 

শীষ িক প্রকবল্পর আওিায় সাইবার অেরাধ র্নয়ন্ত্রি ও িদবন্তর েন্য র্ির্েটাল ফবরনর্সক ল্যাব স্থােন করা হবয়বে এবাং র্েবকআই 

র্সবেিস আেবগ্রি করা হবয়বে। র্বশ্বিাবনর র্েবকআই (োবর্লক কী ইনফ্রাস্ট্রাকচার) র্সবেি স্থােবনর িাধ্যবি অনলাইন 

যলনবদবন এবাং িথ্য আদান-প্রদাবন র্ির্েটাল স্বাক্ষর সাটি ির্ফবকট ব্যবহাবরর িাধ্যবি সাইবার র্নরােিা র্নর্িি হবব। 

                      

              
 

              র্ির্েটাল ফবরনর্সক ল্যাব এর শুভ উবদ্ভাধন কবরন িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর িথ্যপ্রযুর্ি র্বষয়ক িাননীয় 

                                                          উেবদষ্টা িবহাদয়। 
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৫.৮ ের্রকল্পনাধীন উন্নয়ন প্রকল্প 

 র্সর্সএ কা িালবয় কর্ম্পউটার ইনর্সবিন্ট যরসেন্স টিি (CCA CIRT) গঠন; 

 যিাবাইল র্েবকআই র্সবেি স্থােন;  

 সাইবার র্নরােিায় দক্ষ েনবল গঠন প্রকল্প।  

  

 

৫.৯ ই-ফাইর্লাং বাস্তবায়ন 

ইবলক্ট্রর্নক স্বাক্ষর সাটি ির্ফবকট প্রদানকারী কর্তিেবক্ষর র্নয়ন্ত্রক (র্সর্সএ)-এর কা িালবয় ২০১৬ সাবল ই-নর্থর কা িক্রি শুরু করা 

হবয়বে। প্রশাসর্নক সকল কা িক্রি ই-নর্থবি সম্পন্ন করা হয়।  
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িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি র্বভাগ এবাং আওিাধীন দির/সাংস্থা কর্তক আবয়ার্েি গুরুত্বপূি ি  ইবভন্টসমূহ 

 

 

আইর্সটি েণ্য ও যসবাসমূবহর ব্যবসার্য়ক সর্বধা সৃর্ষ্ট ও র্বর্নবয়াগবক উৎসার্হি করা, আইর্সটি র্শবল্পর উন্নয়ন এবাং দক্ষ িানব 

সম্পদ গবড় যিালার লবক্ষয আইর্সটি র্বভাগ ও এর আওিাধীন দির/সাংস্থা হবি র্বর্ভন্ন ইবভন্ট ও প্রর্িব ার্গিার আবয়ােন 

করা হয়। এর িবধ্য র্ির্েটাল ওয়ার্ল্ি-২০১৭, র্বর্েও সার্িটি বাাংলাবদশ ২০১৮, যে েল লর্্চাং, উইবিন আইর্সটি ফ্রর্ন্টয়ার 

ইর্নর্শবয়টিভ, োিীয় র্শশু র্কবশার যপ্রাগ্রার্িাং প্রর্িব ার্গিা ২০১৮, ১ি োিীয় িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি র্দবস ২০১৭, 

ACM-ICPC যবইর্োং এ অাংশগ্রহন, োোন আইটি উইক ২০১৮, ১৭িি A¨vwcKUv এওয়াি ি-২০১৭, WCIT-2017 

িাইওয়ান সবম্মলন, যুব প্রর্িবিী ব্যর্িবদর েন্য োিীয় আইটি প্রর্িব ার্গিা ২০১৮, ‘র্ির্েটাল বাাংলাবদবশর েন্য ই-

গভন িবিন্ট িাষ্টারপ্লযান’ শীষকি যসর্িনার, ‘র্ির্েটাল র্নরােিায় যিবয়বদর সবচিনিা’ র্বষয়ক যসর্িনার/কি িশালা এবাং োিীয় 

উন্নয়ন যিলা উবেখব াগ্য। 

 

 

6.1  র্ির্েটাল ওয়ার্ল্ি-২০১৭ 

 

৬-৯ র্িবসম্বর ২০১৭ র্িঃ িার্রবখ অনুর্ষ্ঠি র্ির্েটাল ওয়ার্ল্ি সফলভাবব সিাি হয়। িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি র্বভাবগর 

উবযাবগ অনুর্ষ্ঠি এ যপ্রাগ্রািটি িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি র্বষয়ক যদবশর সব িবৃহৎ আন্তেিার্িক কনফাবরন্স। এ যপ্রাগ্রাবি 

যসর্িনার, আইটি কযার্রয়ার যিলা, সফটওয়যার যশাবকর্সাং, ই-গভবন িন্স এক্সবো, যিাবাইল ইবনাবভশন এক্সবো, ই-কিাস ি, 

যগর্িাং, ইবনাবভশন এন্ড যরাবটিক, ইন্টারন্যাশনাল  এবাং যিি ইন বাাংলাবদশ যোন অন্তর্ভ িি র্েল । এ কনফাবরবন্স অন্তর্ভ িি 

৪৭টি যসর্িনার/কি িশালায় ৭৫ েন র্ববদশী ও ২১৪ েন যদশী বিা অাংশগ্রহি কবরন । ৩৪১ টি েল ও প্যার্ভর্লয়বনর িাধ্যবি 

িথ্য প্রযুর্ি র্বষয়ক র্বর্ভন্ন েন্য ও যসবা প্রদশ িন করা হয়।  র্ির্নোর্রবয়ল কনফাবরন্স এ যিাট ৬ টি যদশ (Bhutan, 

Cambodia, Congo, Maldives, Saudi Arabia, Philippines) অাংশগ্রহন কবরন। এবাবরর যিলায় ৫,০০০০০ (োচঁ 

লক্ষ) এর অর্ধক দশনাথী যিলা ের্রদশন ি কবরন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      র্ির্েটাল ওয়ার্ল্ি ২০১৭ উবিাধন কবরন গিপ্রোিন্ত্রী বাাংলাবদশ সরকাবরর িাননীয় প্রধানিন্ত্রী যশখ হার্সনা  
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৬.২  র্বর্েও সার্িটি বাাংলাবদশ (BPO Summit Bangladesh) ২০১৮  

 

আইর্সটি র্বভাবগর মূল আবয়ােবন বাস্তবায়নকারী সাংস্থা িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি (আইর্সটি) অর্ধদির ও বাাংলাবদশ এবসার্সবয়শন 

অব কল যসন্টার এন্ড আউটবসার্স িাং (OACCB) এর য ৌথ উবযাবগ গি ১৫-১৬ এর্প্রল, ২০১৮ র্িঃ িার্রবখ প্যান প্যার্সর্ফক 

যসানারগাঁও যহাবটল  ঢাকাবি র্বর্েও সার্িটি বাাংলাবদশ-২০১৮ আবয়ােন করা হয়। BPO যক উন্নয়বনর মূলধারায় র্নবয় আসা, 

যবসরকার্র য ৌথ উবযাবগ বাাংলাবদশ সফটওয়যার ও হাি িওয়যার র্শবল্পর র্বকাশ, যদবশর িরুি ও িরুিীবদর এই খাবি আগ্রহী কবর 

যিালা, কি িসাংস্থাবনর উবযাগ ও  কি িসৃর্ষ্ট এবাং যদশীয় ও আন্তেিার্িক বাোবর যদবশর BPO যসিবরর অবস্থানবক তুবল ধরা র্েল 

উি সবম্মলবনর প্রধান লক্ষয। এবার BPO Summit Bangladesh-201৮ এর মূল র্বষয়বস্তু র্েবলা ‘Creative Economy’.  

 

                        

 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর আইর্সটি র্বষয়ক উেবদষ্টা েনাব সেীব ওয়াবেদ র্বর্েও সার্িটি বাাংলাবদশ ২০১৮ এর শুভ উবিাধন কবরন 

 

৬.৩  PayPal Launching & Freelancers’ Conference 
 

িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি র্বভাগ এবাং লার্ন িাং এন্ড আর্ন িাং যিভলেবিন্ট প্রবেি এর য ৌথ উবযাবগ গি ১৯ অবিাবর ২০১৭ িার্রবখ 

বঙ্গবন্ধু আন্তেিার্িক সবম্মলন যকবন্দ্র ‘PayPal Launching & Freelancers’ Conference’ অনুষ্ঠানটির আবয়ােন করা 

হয়। অনুষ্ঠাবন প্রধান অর্ির্থ র্হবসবব িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর িথ্য প্রযুর্ি র্বষয়ক  উেবদষ্টা েনাব সেীব ওয়াবেদ উের্স্থি র্েবলন। 

প্রর্িটি যেলা হবি সবব িাচ্চ উোেিনকারী যিাট ৪০ েন কবর র্ফ্রল্যান্সার এ সবম্মলবন অাংশগ্রহি কবর। 

 

                       
   

                           ১৯ অবিাবর ২০১৭ িার্রবখ বঙ্গবন্ধু আন্তেিার্িক সবম্মলন যকবন্দ্র ‘PayPal Launching & Freelancer’s 

                             Conference’ আবয়ার্েি অনুষ্ঠাবন িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর িথ্য প্রযুর্ি র্বষয়ক  উেবদষ্টা েনাব সেীব ওয়াবেদ  
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৬.৪  উইবিন আইর্সটি ফ্রর্ন্টয়ার ইর্নর্শবয়টিভ (ওয়াইফাই) 

 

যটকসই উন্নয়ন লক্ষযিাত্রা অেিবন নারী উবযািা উন্নয়বন সাহাে করবব আইর্সটি। এই লক্ষ র্নবয় গি ৫জুলাই ২০১৭র্িঃ িার্রখ 

রােধানীর একটি যহাবটবল উইবিন আইর্সটি ফ্রর্ন্টয়ার ইর্নর্শবয়টিবভর (ওয়াইফাই) বাাংলাবদশ েবব ির উবিাধন কবরন োিীয় 

সাংসবদর র্েকার র্শরীন শারর্িন যচৌধুরী। ওয়াইফাই কি িসূর্চ য ৌথভাবব বাস্তবায়ন করবব সরকাবরর আইর্সটি র্বভাগ এবাং 

োর্িসাংব র ইবকানর্িক অযান্ড যসাোল কর্িশন ফর এর্শয়া অযান্ড য প্যার্সর্ফবকর ইউএন এর্শয়ান অযান্ড প্যার্সর্ফক যট্রর্নাং 

যসন্টার ফর আইর্সটি ফর যিবভলেবিন্ট (ইউএন-এর্ের্সআইর্সটি)। এই কা িক্রবির আওিায় আগািী র্িন বেবরর িবধ্য ৩০ হাোর 

নারী উবযািাবক আইর্সটিবি প্রর্শক্ষি ও প্রবয়ােনীয় সহব ার্গিা করা হবব। িথ্যপ্রযুর্ি প্রর্িিন্ত্রী েনাব জুনাইদ আহবিদ েলক 

এির্ের সভাের্িবত্ব অনুষ্ঠাবন র্ববশষ অর্ির্থ র্েবলন ির্হলা ও র্শশুর্বষয়ক প্রর্িিন্ত্রী যিবহর আফবরাে, ইউএন-এর্ের্সআইর্সটির 

ের্রচালক র্হউন-সক র্র এবাং আইর্সটি র্বভাবগর ভারপ্রাি সর্চব সবীর র্কবশার যচৌধুরী। ওয়াইফাই কি িসূর্চবি সহব ার্গিা কবরবে 

বাাংলাবদশ কর্ম্পউটার কাউর্ন্সল (র্বর্সর্স), আইর্সটি অর্ধদির, বাাংলাবদশ ইনর্েটিউট অব আইর্সটি ইন যিবভলেবিন্ট 

(র্বআইআইর্ি) এবাং বাাংলাবদশ উইবিন ইন যটকবনালর্ে (র্বির্ব্লউআইটি)। 

 

 

 

 

 

        

          

 

 

 

 

 

 

 

 

৬.৫  োিীয় র্শশু র্কবশার যপ্রাগ্রার্িাং প্রর্িব ার্গিা ২০১৮ 

 

যদবশর ৬৪টি যেলার যেলা প্রশাসবনর সহব ার্গিায় র্শক্ষাথী র্নব িাচন ও র্শশু র্কবশারবদর যপ্রাগ্রার্িাং প্রর্শক্ষি প্রদান করা হবয়বে। 

যদবশর র্বর্ভন্ন র্শক্ষা প্রর্িষ্ঠাবন স্থার্েি ১৮০টি যশখ রাবসল র্ির্েটাল ল্যাবব  যপ্রাগ্রার্িাং প্রর্িব ার্গিার কা িক্রি ের্রচালনা করা হয়। 

োিীয় ে িাবয় উচ্চ র্বযালবয়র ১০৫ েন ও প্রাথর্িক র্বযালবয়র ১১৬ েন র্শশু র্কবশার যপ্রাগ্রার্িাং প্রর্িব ার্গিায় অাংশগ্রহি 

কবরবে। িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি র্বভাবগর এই উবযাবগ CRI এবাং Young Bangla সহব ার্গিা কবর। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          োিীয় র্শশু র্কবশার যপ্রাগ্রার্িাং প্রর্িব ার্গিা-২০১৮ যি র্শশু ও র্কবশারবদর িাব  িাক, যটর্লব াগাব াগ 

                                                         ও িথ্যপ্রযুর্ি িন্ত্রিালবয়র িাননীয় িন্ত্রী িবহাদয়। 

ওয়াইফাই বাাংলাবদশ েবব ির উবিাধনী অনুষ্ঠাবন বিৃিা করবেন র্েকার র্শরীন শারর্িন যচৌধুরী। 
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৬.৬  ১ি োিীয় িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি র্দবস ২০১৭ 

 

১২ র্িবসম্বর ২০১৭ িার্রখ ১ি োিীয় িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি র্দবস ২০১৭ িার্রখ বঙ্গবন্ধু আন্তেিার্িক সবম্মলন যকবন্দ্রর ‘হল 

অব যফি’ এ র্দববসর উবিাধনী অনুষ্ঠান অনুর্ষ্ঠি হয়। ঐর্দন সকাবল শাহবাগস্থ োিীয়  াদু র প্রাঙ্গন হবি যকন্দ্রীয় শহীদ র্িনার 

ে িন্ত একটি র যার্ল যবর হয়। িাোড়া যেলা এবাং উেবেলা ে িাবয় এ র্দবসটি োলন উেলবক্ষ র যার্লর আবয়ােন করা হয়। 

র্বশ্বর্বযালয় র্শক্ষাথীবদর িবধ্য রচনা প্রর্িব ার্গিা, "োিীয় িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি পুরস্কার" প্রদান, যেষ্ঠ সফটওয়যার ও 

হাি িওয়যার যকাম্পার্ন, যেষ্ঠ অনলাইন ব্যাাংর্কাং সার্ভ িস, যেষ্ঠ ই-যসবা প্রদানকারী সরকার্র প্রর্িষ্ঠান সহ অন্যান্য উবেখব াগ্য যসিবর 

ই-সার্ভ িস/আইর্সটি ইবনাবভশন এর সাফবল্যর র্ভর্িবি পুরস্কার যদয়া হয়। যকন্দ্রীয়, র্বভাগীয় ও ইউর্নয়ন ে িাবয় "কনসাট ি ফর 

আইর্সটি" আবয়ােন এবাং র্দববসর র্ভর্িও প্রদশ িনী, ইউর্নভার্স িটি একটিবভশন ের্রচালনা এবাং সারা যদবশর যশখ রাবসল র্ির্েটাল 

ল্যাবসমূবহ যপ্রাগ্রার্িাং কনবটে আবয়ােন করা হয়। এ র্দববসর প্রথি প্রহবর োিীয় সাংসদ ভববির দর্ক্ষবি িার্নক র্িয়া এর্ভর্নউ 

এর রাস্তায় রাি ১২.০১ র্ির্নবট ঢাকা র্বশ্বর্বযালবয়র চারুকলা র্বভাবগর োত্রোত্রীবদর িাধ্যবি এ র্দববসর উের Digital Icon 

Painting করা হয়। র্দববসর প্রর্িোবযর উের ৪টি বদর্নক ের্ত্রকায় যক্রাড়েত্র প্রকাশ করা হয়। 

 

            
                    

         োিীয় িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি র্দবস ২০১৭ এর  বি িাঠ্য র যার্লবি িাক, যটর্লব াগাব াগ ও িথ্যপ্রযুর্ি িন্ত্রিালবয়র িাননীয় িন্ত্রী িবহাদয় 

 

 

৬.৭   ACM-ICPC (Association for Computing Machinery - International Collegiate Programming 

Contest) যবইর্োংবয় অাংশগ্রহি 

 

র্বগি ১৫-২০ এর্প্রল ২০১৮ িার্রবখ চীবনর যবইর্োংবয় অনুর্ষ্ঠি ACM-ICPC World Finals এ বাাংলাবদশ হবি ৮ সদস্য 

র্বর্শষ্ট একটি প্রর্ির্নর্ধ দল অাংশগ্রহি কবর। উি প্রর্িব ার্গিায় বাাংলাবদশ হবি দুটি র্বশ্বর্বযালয় দল (বুবয়ট ও শাহোলাল) চূড়ান্ত 

প্রর্িব ার্গিায় প্রর্িির্িিা কবর। বাাংলাবদশ যির্লবগশন এ আবয়ােবনর গুরুত্ব, প্রস্তুর্ি ও ব্যবস্থােনা ে িববক্ষি কবর। উবেখ্য, ২০২১ 

সাবল এ আন্তেিার্িক বৃহৎ প্রর্িব ার্গিাটির আবয়ােক যদশ র্হবসবব বাাংলাবদশ প্রাথর্িকভাবব র্নব িার্চি হবয়বে। চলর্ি বেবরর 

র্িবসম্বর িাবসর িবধ্য ICPC Foundation USA হবি একটি ৪ সদবস্যর স্কাউট প্রর্ির্নর্ধ দল বাাংলাবদবশ অনুষ্ঠানটি আবয়ােবনর 

সম্ভাব্যিা ের্রে করবব। এ ের্রবের প্রবয়ােনীয় ব্যয় র্নব িাবহর েন্য এ র্বভাবগর ২০১৭-১৮ অথ িবেবরর বাবেট হবি ICPC 

Foundation এর অনুকূবল ২৫,০০০ ইউএস িলার ের্রবশাধ করা হবয়বে। 
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              চীবনর যবইর্োংবয় অনুর্ষ্ঠি ACM-ICPC World Finals এ বাাংলাবদবশর ৮সদস্য র্বর্শষ্ট প্রর্ির্নর্ধ দল 

 

৬.৮   োোন আইটি উইক ২০১৮ 

িাক, যটর্লব াগাব াগ ও িথ্য প্রযুর্ি র্বষয়ক িন্ত্রী েনাব যিাস্তাফা েিাবরর যনর্তবত্ব বাাংলাবদবশর প্রর্ির্নর্ধদল োোবনর 

যটার্কওর র্বগ সাইবট সব িবৃহৎ আইটি যিলা োোন আইটি উইবক ২০১৮ অাংশ র্নবয়বেন। যিলায় র্বর্ভন্ন যদবশর িথ্য প্রযুর্ি 

প্রর্িষ্ঠাবনর েল ও বুবথর োশাোর্শ র্বর্সর্স সহ বাাংলাবদবশর ১৬ টি আইটি প্রর্িষ্ঠান িাঁবদর িথ্য-প্রযুর্ি ও যসবা প্রদশ িন 

করবেন। যিলাটি োোন-বাাংলাবদশ আইটি সম্পকি গভীর করবি সহব ার্গিা করার োশাোর্শ বাাংলাবদবশ োোর্ন যকাম্পার্নর 

ব্যবসা সম্প্রসারি, নতুন বাোর সৃর্ষ্ট, র্বর্নবয়াগ বৃর্দ্ধ এিনর্ক প্রবাসী বাাংলাবদর্শবদর যদবশ র্বর্নবয়াবগ উৎসাহ য াগাবি 

িাৎে িপূি ি র্ভর্িকা রাখবব ববল আশা করা  াবচ্ছ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৬.৯   ১৭িি অযার্েকটা এওয়াি ি ২০১৭ 
 

Gwkqv c¨vwmwdK AÂ‡ji Z_¨cÖhyw³ Lv‡Zi e„nËg msMVb n‡jv Gwkqv c¨vwmwdK AvBwmwU A¨vjv‡qÝ (A¨vwcKUv)| G 

msMVb cÖwZeQi Gi m`m¨f‚³ Gwkqvi 17wU BKbwgÕi g‡a¨ Z_¨cÖhyw³ Lv‡Zi A¯‹vi wn‡m‡e ¯^xK…Z ÒA¨vwcKUv A¨vIqvW©mÓ 

Gi Av‡qvRb K‡i _v‡K| Gwkqv AÂ‡j Z_¨cÖhyw³ Lv‡Zi Dbœq‡bi cvkvcvwk A¨vwcKUv G AÂ‡ji AvBwmwU Lv‡Zi 

m¤¢vebvgq I mdj D‡`¨vM, mdUIq¨vi I Z_¨ cÖhyw³ wbf©i †mevi ¯^xK…wZ w`‡Z cÖwZeQi A¨vwcKUv A¨vIqvW©‡mi Av‡qvRb 

K‡i _v‡K| MZ 7-10 wW‡m¤^i 2017 Zvwi‡L 17Zg ÒA¨vwcKUv A¨vIqvW©mÓ Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ wefv‡Mi ZË¡veav‡b 

Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ Awa`ßi Ges evsjv‡`k A¨v‡mvwm‡qkb Ae mdUIq¨vi A¨vÛ Bbdi‡gkb mvwf©‡mm (†ewmm) 

োোন আইটি উইবক ২০১৮ বাাংলাবদবশর েবল র্বর্সর্স’র র্নব িাহী ের্রচালক োথ িপ্রর্িি যদব সহ অন্যান্য 

উধ িিন কি িকিিা। 
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†hŠ_fv‡e 17Zg ÒA¨vwcKUv A¨vIqvW©mÓ Av‡qvRb K‡i| G Abyôv‡b evsjv‡`‡ki 51wU cÖwZôvbmn A¨vwcKUvÕi 16wU 

B‡Kvbwg (†`k) †_‡K cvuP kZvwaK cÖwZwbwaiv GB Av‡qvR‡b Ask †bq| 

 

                     
                                                       

                                                      17Zg ÒA¨vwcKUv A¨vIqvW©mÓ Av‡qvRb 

 

 

৬.১০ WCIT-2017 িাইওয়ান সবম্মলন 

 

গি ১১-১৩ যসবেম্বর ২০১৭ িার্রখ World Information Technology & Services Alliance (WITSA) এর উবযাবগ 

িাইওয়াবনর রােধানী িাইবেবি World Congress on Information Technology 2017 (WCIT 2017) অনুর্ষ্ঠি হয়। 

সবম্মলবন বাাংলাবদশ হবি সরকার্র ও যবসরকার্র প্রর্ির্নর্ধবদর সিিবয় গঠিি ৫২ সদস্য র্বর্শষ্ট একটি প্রর্ির্নর্ধদল অাংশগ্রহি 

কবর। সবম্মলবন বাাংলাবদশ যিাট ১০টি পুরস্কাবর ভূর্ষি হয়  ার িবধ্য ইনবফা সরকার প্রকল্প, বাাংলাবদশ যোে অর্ফস এর পুরস্কার 

প্রার্ি উবেখব াগ্য। 

 

                               
                                                                  

                                                                WCIT and ASOCIO  পুরস্কাবর গ্রহন অনুষ্ঠান, ২০১৭ 
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৬.১১ যুব প্রর্িবিী ব্যর্িবদর েন্য োিীয় আইটি প্রর্িব ার্গিা ২০১৮ 

   

অর্িি সম্ভাবনার অর্ধকারী যদবশর যুব প্রর্িবিীবদর িবধ্য আইর্সটি চচ িা উৎসার্হি করবি ও অন্তর্ভ ির্িমূলক উন্নয়ন র্নর্িি 

করার েন্য িথ্য ও য াগাব াগ প্রযুর্ি র্বভাবগর উবযাবগ বাাংলাবদশ কর্ম্পউটার কাউর্ন্সল গি ২১ এর্প্রল ২০১৮ র্িঃ িার্রবখ 

যুব প্রর্িবিী ব্যর্িবদর েন্য োিীয় আইর্সটি প্রর্িব ার্গিা আবয়ােন কবর। সারাবদশ যথবক আগি যিাট ৬০ েন প্রর্িব াগী 

৪টি কযাটাগর্রবি প্রর্িব ার্গিায় অাংশগ্রহি কবরবে।  প্রর্িব ার্গিায় চারটি কযাটাগরীর প্রবিযকটি হবি যসরা ৩ েন কবর ১২ 

েনবক পুরস্কৃি করা হয়। প্রবিযক কযাটাগর্রর যসরা র্িনেনবক পুরষ্কার র্হবসবব যক্রে, সাটি ির্ফবকট, োবটর বিরী সািগ্রী এবাং 

স্মাট িবফান প্রদান করা হয়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৬.১২ ‘র্ির্েটাল বাাংলাবদবশর েন্য ই-গভন িবিন্ট িাষ্টারপ্লযান’ শীষকি যসর্িনার 

 

আইর্সটি র্বভাবগর যিগা ইবভন্ট “র্ির্েটাল ওয়ার্ল্ি-২০১৭”-যি বঙ্গবন্ধু আন্তেিার্িক সবম্মলন যকবন্দ্রর উইর্ন্ড টাউন হবল 

“র্ির্েটাল বাাংলাবদবশর েন্য ই-গভি িবিন্ট িাোর প্লযান” শীষ িক র্দনব্যােী যসর্িনার আবয়ােন করা হয়। এ অনুষ্ঠাবন প্রধান 

অর্ির্থ র্হসাবব উের্স্থি র্েবলন গিপ্রোিন্ত্রী বাাংলাবদশ সরকার এর িথ্য ও প্রযুর্ি র্বভাবগর িাননীয় প্রর্িিন্ত্রী েনাব জুনাইদ 

আহ বিদ েলক এির্ে এবাং দর্ক্ষি যকার্রয়ার রাষ্ট্রদূি ও যকাবয়কার Contry Director । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

িাক, যটর্লব াগাব াগ ও িথ্যপ্রযুর্ি িন্ত্রিালবয়র িাননীয় িন্ত্রী েনাব যিাস্তাফা েিার প্রর্িবিী ব্যর্িবদর েন্য 

োিীয় আইটি প্রর্িব ার্গিা ২০১৮ এর সিােনী ও পুরস্কার র্বিরিী অনুষ্ঠাবন প্রধান অর্ির্থ র্হবসবব উের্স্থি 

যথবক র্বেয়ীবদর িাব  পুরস্কার র্বিরি কবরন। 

 

‘র্ির্েটাল বাাংলাবদবশর েন্য ই-গভি িবিন্ট িাোর প্লযান’ শীষ িক যসর্িনার প্রধান অর্ির্থ িাননীয় আইর্সটি প্রর্িিন্ত্রী 

েনাব জুনাইদ আহ বিদ েলক এির্ে এবাং দর্ক্ষি যকার্রয়ার রাষ্ট্রদূি ও যকাবয়কার Contry Director । 

 

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A7%82%E0%A6%A4
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A7%82%E0%A6%A4
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৬.১৩ ‘র্ির্েটাল র্নরােিায় যিবয়বদর সবচিনিা’ র্বষয়ক যসর্িনার/কি িশালা 

র্সর্সএ কা িালবয়র উবযাবগ ১৮টি গালস ি স্কুবল (৮ি যথবক ১০ি যের্ি) “র্ির্েটাল র্নরােিায় যিবয়বদর সবচিনিা” র্বষয়ক 

যসর্িনার/কি িশালা আবয়ােন করা হয়। কি িশালায় ৮ি-১০ি যেিীর প্রায় ৪৫০০ োত্রী হাবি কলবি সাইবার র্নরােিা র্বষয়ক 

প্রর্শক্ষি যেবয়বে, োনবি যেবরবে সাইবার অেরাধ ও এর সাংর্িষ্ট আইবনর ব্যাখ্যা, সািার্েক য াগাব াগ িাধ্যবি র্নরােবদ 

র্বচরবির যকৌশল সমূহ, অেরাধ সাং টিি হবল িা যথবক ের্রত্রাবির উোয়, সহায়িা োওয়ার েন্য সাংর্িষ্ট দির সমূবহর নম্বর এবাং 

অর্ভব াগ করার সর্নর্দ িষ্ট েদ্ধর্ি। 

 

                   আর্েিপুর সরকার্র গালস ি স্কুবল ‘র্ির্েটাল র্নরােিায় যিবয়বদর সবচিনিা’ র্বষয়ক যসর্িনার শুভ উবদ্ভাধন কবরন  

                                             িাক, যটর্লব াগাব াগ ও িথ্যপ্রযুর্ি িন্ত্রিালবয়র িাননীয় িন্ত্রী িবহাদয়। 

 

৬.১৪ োিীয় উন্নয়ন যিলা  

তবগি ১১-১৩ িানুয়াতর ২০১৮তি. িাতরনে িািীয় উন্নয়ন বমলা-২০১৮ বিলা/উপনিলা পর্ কানয় অনুতষ্ঠি হয়। আইতসটি তবভানগর 

িত্ত্বাবধানন স্টল প্রদে কণীনি আইতসটি তবভাগ ও আওিাধীন সংস্থাসমূহ একনর্ানগ অংেগ্রহণ কনর। বমলায় তবতভন্ন সরকাতর ও 

নাগতরক বসবায় উদ্ভাবন ও তিতিটাইনিেন তবষয়ক উপস্থাপনা, আনলাচনা ও মিতবতনময় সভা অনুতষ্ঠি হয়। 

                         

                                োিীয় উন্নয়ন যিলা ২০১৮ -যি িাক, যটর্লব াগাব াগ ও িথ্যপ্রযুর্ি িন্ত্রিালবয়র িাননীয় িন্ত্রী িবহাদয় সহ অন্যান্য 
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৭. উেসাংহার 

আি বর্নক প্রায় ২০০ বের আনগ তেল্প তবপ্লনবর মাধ্যনম পৃতর্বীনি ব্যাপক পতরবিকননর সূচনা হনয়তেল। তেল্প তবপ্লব পৃতর্বীনক 

এমনভানব আনলাতড়ি কনরতেল বর্, পৃতর্বী নতুন রূনপ আতবর্ভ কি হনয়তেল। এ ত্রবপ্লতবক পতরবিকননর আনরকটি ধারা এনসনে একতবংে 

েিনক, বিকমান পৃতর্বীনি। আর এ তবপ্লব এনননে িথ্য বর্াগানর্াগ প্রযুতি। প্রযুতিনি িনগনণর সংযুতি বাড়নল িানদর 

উৎপাদনেীলিা বানড়। ফনল ত্রিতর হয় নতুন নতুন কনম কানদ্যাগ। ফলাফল নতুন কানির সুনর্াগ। িাই িথ্য-প্রযুতির ব্যবহানরর ফনল 

একিন কমী অননক ববতে দক্ষ্ হনয় ওনঠ। 

  

একতবংে েিােীর এই তবশ্বায়ননর যুনগ িথ্য ও প্রযুতির ব্যবহার সব কত্র তবদ্যমান। বাংলানদনে একটু বদতরনি হনলও এর ব্যবহার 

ব্যাপকভানব তবস্তৃতি লাভ করনে। একর্া অনম্বীকার্ ক বর্ প্রযুতি োড়া বগাটা পৃতর্বীই আি অচল। গনবষণা বর্নক শুরু কনর ব্যবসা, 

তেক্ষ্া, কৃতষ, তচতকৎসাসহ  নর-বাইনর, মহাকানে, মহাসমুনদ্র সকল বক্ষ্নত্রই আি প্রযুতির বোঁয়া। প্রযুতির ব্যবহার োড়া আিনকর 

পৃতর্বীনি বকান তকছুই কল্পনা করা র্ায় না। িাই প্রযুতি সম্পনকক আমানদর প্রনিযনকরই সম্যক জ্ঞান র্াকা একান্ত আবেক। 

বাংলানদনের সব কত্র ির্া- ব্যবসায়, তেক্ষ্া, কৃতষ, উন্নয়নমূলক, সামাতিক ও রািননতিক কম ককান্ডসহ সকল কম কনক্ষ্নত্র িথ্য-প্রযুতির 

ব্যবহানরর লনক্ষ্য সরকার তবনেষ গুরুত্ব আনরাপ কনরনে। বমাট কর্া বাংলানদেনক একটি িথ্য-প্রযুতিনি সমৃদ্ধোলী তিতিটাল 

বাংলানদে তহনসনব বদেনি চায় এ বদনের সরকার ও িনগন। এ লনক্ষ্য প্রযুতির উন্নয়নন তনরলস কাি কনর চনলনে সংতিি প্রতিষ্ঠান 

ও দপ্তরগুনলা তবনেষি িথ্য ও বর্াগানর্াগ প্রযুতি তবভাগ। পাোপাতে এনদনের িননগাষ্ঠীনক িথ্য ও প্রযুতিনি দক্ষ্ কনর গনড় তুলনি 

তবতভন্ন পদনক্ষ্প গ্রহন কনরনে সরকার। 

 

িথ্য প্রযুতি এেন তেক্ষ্া, স্বাস্থয, কৃতষ, সামাতিক বর্াগানর্াগ, তবননাদন প্রতিটি বক্ষ্ত্রনকই প্রভাতবি করনে।  িথ্য বর্াগানর্াগ প্রযুতির 

ব্যবহার র্ি বৃতদ্ধ পানে, এর বনতিবাচক তদকও িিই বৃতদ্ধ পানে। তেক্ষ্া বক্ষ্নত্র িথ্যপ্রযুতির সংনর্াগ একতদনক বর্মন তেক্ষ্ার 

অগ্রগতিনক ববগবান করনে, অন্যতদনক মানতবক, পাতরবাতরক ও সামাতিক বন্ধন বর্নক মানুষ দূনর সনর র্ানে। এ তবপরীিমুতেিানক 

কীভানব পতরহার করা র্ায়, বসটা তননয়ও ভাবা দরকার। িা নাহনল িথ্য প্রযুতির আড়ানল মানতবক, পাতরবাতরক ও সামাতিক সম্পকক 

একতদন হয়নিা হাতরনয় র্ানব। সুিরাং সিককিার সনঙ্গ িথ্য প্রযুতি ব্যবহার করনি হনব। 


