
 

ক্রমভক মফলয়  তথ্য 

1 প্রকল্পেয নাভ : “ফাাংরাল্পদ যকাল্পযয জন্য মনযাদ াআ-মভাআর ও মডমজটার মরটাল্পযী মন্টায 

স্থান (২য় াংল্পামধত)” 

2 প্রকে মযচারল্পকয নাভ : মভাাম্মদ াাআফুর াঅরভ খান 

3 প্রকে মযচারল্পকয 

মভাফাাআর নম্বয 

: +৮৮-০১৭১৩১১৮৮৬০ 

4 প্রকে মযচারল্পকয াআ-

মভাআর 

: saiful.khan@bcc.gov.bd 

5 প্রকল্পেয মভয়াদকার : ভাচ চ – ২০১৮ মথল্পক মডল্পম্বয - ২০২৩ 

6 প্রকল্পেয প্রাক্কমরত ব্যয় 

(মকাটি টাকায়) 

: ১৭৮৪৩.০৮ রক্ষ টাকা 

7 প্রকল্পেয উল্পেশ্য :  যকাল্পয কভ চযত কল্পরয জন্য মনযাদ াআ-মভাআর ও তথ্য াংযক্ষন মফা; 

 তথ্য প্রযুমি ব্যফাল্পযয ভাধ্যল্পভ জনাধাযণল্পক াাআফায মনযাত্তায মফলল্পয় 

াফমতকযণ ও প্রমক্ষণ; 

 উন্ুি তল্পথ্য ডাটা এনারাাআম (Open Data Analytics) ক্ষভতা ও 

াফকাঠাল্পভা স্থান; 

 াআন্টাযল্পনল্পট তল্পথ্যয ভাধ্যল্পভ মফদ্যভান মযমস্থমতয ভল্পধ্য যকাল্পযয 

কভ চকতচা / কভ চচাযীল্পদয ল্পচতনতা বৃমি। 

 

8 প্রকল্পেয প্রধান প্রধান 

কাম চাফরী 

  মনযাদ াআ-মভাআর ও তথ্য াংযক্ষণ মফাাঃ যকাময 

ভন্ত্রণারয়/মফবাগ/াংস্থায কভ চকতচা/কভ চচাযীল্পদয মনযাদ াআ-মভাআর ও তথ্য 

াংযক্ষণ মফা প্রদান। মফমবন্ন ভন্ত্রণারয়/মফবাগ/াংস্থায ৬৮১টি মডাল্পভাআন 

এ প্রায় এক রক্ষ মতপ্পান্ন াজায একত পঁমচ (১,৫৩,১২৫) জন 

ব্যফাযকাযীল্পক মনযাদ াআ-মভাআর ও তথ্য াংযক্ষণ মফা াআল্পতাভল্পধ্য 

প্রদান কযা ল্পয়ল্পে। 

 

 “জনতায যকায” মটিল্পজন াআন্টাল্পযমিব ওল্পয়ফ মাট চারাঃ “জনতায 

যকায” কাম চক্রল্পভয প্রকৃত উল্পেশ্য র কর ভন্ত্রণারয়/মফবাল্পগয মফা 

ও উন্নয়নমূরক কাম চক্রভ ম্পল্পকচ াধাযণ জনগল্পণয ভতাভত গ্রণ এফাং 

ভতাভল্পতয মবমত্তল্পত প্রাপ্ত তথ্য Data Analytics (তথ্য মফল্পেলণ) কল্পয 

মফমবন্ন ভন্ত্রণারয়/ মফবাল্পগয মনকট পরাপর মপ্রযণ কযা। “জনতায 

যকায” মটিল্পজন াআন্টাল্পযমিব ওল্পয়ফ মাট চারটি উল্পবাধন কযা ল্পয়ল্পে 

https://www.janatarsarkar.gov.bd। “জনতায যকায” 

মটিল্পজন াআন্টাল্পযমিব ওল্পয়ফ মাট চারটি মূরত যকায ও জনগল্পণয ভল্পধ্য 

মতু ফন্ধল্পন কাম চকয ভূমভকা ারল্পন ায়ক ল্পফ। 

 

 মফয়াভ পাউল্পেন াঅাআটি ল্যাফ স্থানাঃ মডমজটার ফাাংরাল্পদ 

মফমনভ চাল্পণ যকাযী কভ চকতচা/কভ চচাযীল্পদয াঅধুমনক এফাং ামধকতয 

দক্ষতা মূরক কাল্পজ তথ্য ও প্রযুমিল্পত াঅযও দক্ষ কল্পয গল্পে মতারায 

রল্পক্ষে ফাাংরাল্পদ াআনমিটিউট াপ াোডমভমনল্পেন এে ম্যাল্পনজল্পভন্ট 

(মফয়াভ) পাউল্পেল্পন  াতোধুমনক াঅাআটি ল্যাফ স্থান ম্পন্ন ল্পয়ল্পে। 

ফতচভাল্পন উি ল্যাল্পফ যকাময কভ চকতচাল্পদয প্রমক্ষল্পণয মফমবন্ন মকা চ 

চরভান াঅল্পে। 

 

 াাআফায মযঞ্জ (MIST) ল্যাফ স্থানাঃ মডমজটার ফাাংরাল্পদ 

মফমনভ চাল্পণ মদল্পয তথ্য-প্রযুমিয ব্যফায বৃমিয মপ্রমক্ষল্পত উদ্ভূত াাআফায 

মেট (cyber threat) মনযল্পনয কাম চক্রভ মযচারনায জন্য 

যকাযী দল্পক্ষ মনমিত কযা ও জনফর প্রস্তুত কযা। এ রল্পক্ষে াাআফায 



মনযাত্তায ক্ষভতা বৃমিয জন্য মভমরটাযী াআনমিটিউট াপ াাআন্প এে 

মটকল্পনারমজ (MIST) মত াাআফায মযঞ্জ ল্যাফ স্থান কযা ল্পয়ল্পে। 

ফতচভাল্পন উি ল্যাল্পফ াাআফায মনযাত্তায মফমবন্ন মকা চ প্রমক্ষণ চরভান 

াঅল্পে। 

 

 মডমজটার মরটাল্পযম মন্টাযাঃ মডএরম এয মূর কাম চক্রভ ল্পে তথ্য 

প্রযুমি ব্যফাল্পযয ভাধ্যল্পভ যকাময কভ চকতচা /কভ চচাযী, মক্ষা প্রমতচান 

এফাং জনাধাযণল্পক াাআফায মনযাত্তায মফলল্পয় াফমতকযণ ও 

প্রমক্ষণ। মডমজটার মরটাল্পযম মন্টায কাম চক্রভটিয াঅওতায় াাআফায 

মনযাত্তায মফমবন্ন মফলল্পয় কল্পন্টন্ট (মমভন াাআফায বুমরাং, মপক মনউজ, 

াআন-এল্পপ্রামপ্রল্পয়ট কল্পন্টন্ট, ানরাাআন োল্পযজল্পভন্ট, ানরাাআন স্ক্োভ, 

ন চগ্রামপ, প্রাাআল্পবম, মিন টাাআভ, মাশ্যার াআমঞ্জমনয়ামযাং, মডমজটার 

প্যাল্পযমন্টাং, মডমজটার মল্পভন্ট, মডমজটার ফুট মপ্রন্ট, ফমড াআল্পভজ, মাশ্যার 

মডল্পরভা, মজোয াআস্যে াআতোমদ মফলল্পয় মদল্পয াধাযন মক্ষাথী [প্রাাআভাময 

(৩য়-৫ভ মেণী), মল্পকোময (৬চ- বাদ), তরুণ (১৮-৩৫ ফেয ফয়স্ক্)] ও 

ামববাফকগণল্পক প্রমক্ষণ প্রদান কাম চক্রভ চরভান াঅল্পে। মডএরম ওল্পয়ফ 

প্লাটপল্পভ চ ১০,৭৭৮ (দ াজায াতত াঅটাত্তয)টি স্কুল্পরয প্রায় 

২৩০,৪২২ (দুাআ রক্ষ মি াজায চাযত ফাাআ) জন মক্ষাথী যুি াঅল্পে। 

উি প্লাটপভ চ মথল্পক ১২৫,৪৪৩ (একরক্ষ পঁমচ াজায চাযত 

মততামি)জন মফমবন্ন কোটাগমযল্পত মকা চ ম্পন্ন কল্পয াআন্টাযল্পনট 

াটি চমপল্পকট াজচন কল্পযল্পে। এফাং 1,0৪,৯৭৯ (একক্ চার 

াজার নয়লত ঊনআলি) জন লিক্ার্থীর ্রলিক্ণ 

কার্যক্রম চমান আছে। এ ছাড়াও মাননীয় ংদ 

দ্যগন, মক্ষাথীল্পদয ামববাফক, াধারন জনগণ ও 

ংবাদকর্মীদের ডিজিটা জীবনাচারণ, তথ্য অনুন্ধান 

ও ব্যবার, অনাইন নিরাত্তা, ুরক্া ও 

গোনীয়তা, ডিজিটা রিমন্ডে গ্রণযোগ্য আচরণ 

ইত্যাদি ম্র্কে ্রলিক্ণ ্রদান করা য়েছে। 
 

 জাতীয় মভাফাাআর ব্রাউজায (Android/IOS): মদল্পয াধাযণ 

জনগণল্পক জ াআন্টাযল্পনট (ম্পূণ চ ফাাংরায়) ব্যফাল্পয ায়তা প্রদাল্পন 

জাতীয় মভাফাাআর ব্রাউজায ততময কযায কাম চক্রভ মল ম চাল্পয়। াঅগাভী 

ভাচ চ-২০২৩ এ জাতীয় মভাফাাআর ব্রাউজাযটি ফ চ-াধাযল্পনয ব্যফাল্পযয 

জন্য উন্ুি কযা ল্পফ। 

 

 


