ফার্ল িক প্রর্িবফদন ২০১৬-১৭
িথ্য  যমাগাবমাগ প্রভের্ি র্ফবাগ

Z_¨ I ‡hvMv‡hvM cÖhyw³ wefvM
1.1 f~wgKv
িথ্য  যমাগাবমাগ প্রভের্িয (আইর্টি) বফ িাচ্চ ব্যফায র্নর্িি কবয ভাবজয কর যের্ি  যায ভানুবলয
জীফনভাবন ইর্িফাচক র্যফিিবনয ভাধ্যবভ জ্ঞানর্বর্িক ভাজ র্ফর্নভিাি ম্ভফ। G ev¯ÍeZvq eZ©gvb miKvi
AvBwmwU LvZ‡K iƒcKí-2021 ev¯Íevq‡bi Ab¨Zg evnb wn‡m‡e we‡ePbv K‡i wWwRUvj evsjv‡`k Z_v
AvaywbK ‡mvbvi evsjv Movi cÖZ¨q e¨³ K‡i‡Q| আর্ ি-াভার্জক উন্নয়বনয জন্য িথ্য  যমাগাবমাগ প্রভের্ি
(আইর্টি) আন্তজিার্িকবাবফ স্বীকৃি একটি র্িারী ভাধ্যভ। ঠিক নীর্িয াবর্ ফাস্তফধভী যকৌর ভর্িি কযা
বর আইর্টি জনকল্যাবি  যেকই উন্নয়বন িাৎম িপূি ি ভূর্ভকা যাখবি াবয।
র্ির্জোর ফাাংরাবদ ফাস্তফায়বন যদবয জনগিবক র্ফবল কবয িরুি প্রজন্মবক িথ্যপ্রভের্ি র্ফলবয় দক্ষ র্ববফ
গবে যিারা; যদবয কর প্রাবন্ত প্রর্িটি নাগর্যবকয জন্য কাবনর্ির্বটি র্নর্িি কযা; যকাবযয স্বচ্ছিা 
দায়ফদ্ধিা র্নর্িিকবে জনগবিয যদাযবগাোয় নাগর্যক যফা যৌৌঁছাবনা; র্ির্জোর ফাাংরাবদ রক্ষয অজিবন
িথ্যপ্রভের্ি র্বেয ফাইবক প্রবয়াজনীয় সু্র্ফধা প্রদান কবয ভর্িিবাবফ কাজ কযা- এ ৪টি ভর উাদান ফা
স্তম্ভবক াভবন যযবখ শুরু য় ভরি র্ির্জোর ফাাংরাবদ স্বপ্ন পূযবিয র্ফার কভিকান্ড। এ স্বপ্ন পূযবি িথ্য 
যমাগাবমাগ প্রভের্ি র্ফবাগ নানাভখী উবযাগ, প্রকে/কভিসূর্চ গ্রি  ফাস্তফায়বনয কাজ কবয চবরবছ।

র্ির্জোর ফাাংরাবদ
Z_¨cÖhyw³i cÖ‡qvM, DrKl© mvab, e¨vcK e¨envi wbwðZKiY I cªvwšÍK gvby‡li ‡`vi‡Mvovq B›Uvi‡bU ‡mev
‡c․u‡Q ‡`qvi j‡¶¨ wWwRUvj evsjv‡`k ev¯Íevq‡bi gva¨‡g miKvwi ‡mevmg~n cÖvwß mnRxKiY I c«kvm‡bi
me©¯Í‡i Revew`wnZv cÖwZôvq Z_¨ I ‡hvMv‡hvM cÖhyw³ wefvM e×cwiKi| ফাাংরাবদ যকাবযয যঘার্লি
রুকে ২০২১ ফাস্তফায়বনয ভাধ্যবভ ফাাংরাবদবক একটি ভধ্যভ আবয়য যদ, যেকই উন্নয়ন রক্ষযভাত্রা ২০৩০ এয
ভবধ্য ম্পূি িরূব দার্যদ্র্যভৄি এফাং ২০৪১ াবরয ভবধ্য একটি উন্নি যদব উন্নীিকযবিয রবক্ষয এ র্ফবাগ
র্নযরবাবফ কাজ কবয মাবচ্ছ। কবরয র্ভর্রি প্রবচষ্টায় এফাং িথ্যপ্রভের্িয ফহুভখী ব্যফাবযয ভাধ্যবভ ফাাংরাবদ

ইবিাভবধ্য র্নম্ন ভধ্যভ আবয়য যাাবন প্রবফ কবযবছ। Gfv‡eB evsjv‡`k kÖgwbf©i A_©bxwZ ‡_‡K Ávbwbf©i
A_©bxwZ‡Z DËi‡Y bZyb gvBjdjK AwZµg Ki‡Q| Z_¨cÖhyw³wfwËK iƒcvšÍ‡ii (Transformation) ga¨
w`‡q evsjv‡`k ‡NvwlZ mg‡qi c~‡e©B D”P ga¨g Av‡qi ‡`‡k cwiYZ n‡e g‡g© Avkv Kiv n‡”Q|
1.2 wefvM cwiwPwZ
AvBwmwU ‡m±‡ii Kvh©µg‡K Z¡ivwš^Z Ki‡Z 30 GwcÖj 2011 Zvwi‡L weÁvb Ges Z_¨ I ‡hvMv‡hvM
cÖhyw³ gš¿Yvj‡qi Aaxb Z_¨ I ‡hvMv‡hvM cÖhyw³ wefvM MVb Kiv nq| 4 wW‡m¤^i 2011 Zvwi‡L D³
wefvM‡K Z_¨ I ‡hvMv‡hvM cÖhyw³ gš¿Yvj‡q DbœxZ Kiv nq| Z_¨cÖhyw³ Dbœq‡bi MwZ AviI ‡eMevb I
mgwš^Z Kivi j‡¶¨ miKvi 10 ‡deªæqvwi 2014 Zvwi‡L Z_¨ I ‡hvMv‡hvM cÖhyw³ gš¿Yvjq Ges WvK I
‡Uwj‡hvMv‡hvM gš¿Yvjq‡K GKxf~Z K‡i WvK, ‡Uwj‡hvMv‡hvM I Z_¨cÖhyw³ gš¿Yvjq m…wó K‡i Ges Gi
Aaxb Z_¨ I ‡hvMv‡hvM cªhyw³ wefvM Ges WvK I ‡Uwj‡hvMv‡hvM wefvM MVb Kiv nq|
1.2.1 iƒcKí (Vision)
‡UKmB Dbœq‡bi j‡¶¨ wbivc` I MÖnY‡hvM¨ Z_¨ I ‡hvMv‡hvM cªhyw³|
1.2.2 Awfj¶¨ (Mission)
Z_¨ I ‡hvMv‡hvM cÖhyw³i Dbœqb, M‡elYv, mdj cÖ‡qvM Ges wWwRUvj e¨e¯’vcbv cÖmv‡ii gva¨‡g
Z_¨cÖhyw³i me©Rbxb cÖ‡ekvwaKvi cÖwZôv|
1.2.3 Z_¨ I ‡hvMv‡hvM cÖhwy ³ wefv‡Mi cÖavb Kvh©vewj
 Z_¨ I ‡hvMv‡hvM cÖhyw³ welqK RvZxq bxwZgvjv I wewa cÖYqb Ges hy‡Mvc‡hvMxKiY Ges wewfbœ
gš¿Yvjq/wefvM I ms¯’vi Z_¨ I ‡hvMv‡hvM cªhyw³ msµvšÍ cÖv‡qvwMK Kg©Kv‡Û mnvqZv cÖ`vb;
 Z_¨ I ‡hvMv‡hvM cÖhyw³ welqK RvZxq Uv¯‥‡dv‡m©i mycvwikmg~n ev¯Íevqb;
 Z_¨ I ‡hvMv‡hvM cÖhyw³i wewfbœ ‡m±‡i M‡elYv, Dbœqb I cªmv‡ii Rb¨ mswkøó ms¯’v/cÖwZôvbmg~n,
‡emiKvwi Z_¨ I ‡hvMv‡hvM cÖhyw³ welqK ms¯’v/mwgwZmg~n KZ©…K cÖ‡qvRbxq Z_¨cÖhyw³ welqK
Rwic, M‡elYv I Dbœqb Kvh©µg MÖnY Ges ‡mev cª`v‡bi j‡¶¨ mvwe©K mnvqZv I Aby`vb cÖ`vb
Ges A_© ms¯’v‡bi D‡`¨vM MÖnY;
 Z_¨ I ‡hvMv‡hvM cªhyw³ m¤úwK©Z wewfbœ ‡`k Ges AvšÍRv© wZK I wek¦ ms¯’vmg~‡ni D‡`¨v‡Mi mv‡_
m¤ú…³Zv (Co-operation) e…w× I mswkøó ‡¶‡Î Pyw³ I mn‡hvwMZv Kvh©µg ev¯Íevqb;
 wewfbœ gš¿Yvjq/ms¯’vi B-Mf‡b©Ý, B-AeKvVv‡gv (Infrastructure), B-¯^v¯’¨, B-evwYR¨ BZ¨vw`
‡mevg~jK Kvh©µ‡gi mgwš^Z Kg©cwiKíbv MÖn‡Y mn‡hvwMZv cÖ`vb I mgš^qKiY;
 Z_¨ I ‡hvMv‡hvM cÖhyw³ ‡mevmg~‡ni evwYwR¨KxKi‡Yi gva¨‡g Gi mnRjf¨Zv RbM‡Yi wbKU
‡c․uQv‡bvi D‡Ï‡k¨ cÖ‡qvRbxq bxwZgvjv I wb‡`©kvewj cÖYqb, `¶ Rbej m…wó, Rbm‡PbZv e…w×
Ges ev¯Íevqb ch©‡e¶Y;

 mdUIq¨vi ‡UK‡bvjwR cvK©, nvB-‡UK cvK© I AvBwmwU BbwKD‡eUi ¯’vcbmn mKj AeKvVv‡gv
Dbœq‡bi gva¨‡g AvBwmwU Lv‡Z ‡`wk-we‡`wk wewb‡qvM AvK…ó Kiv, ¯’vbxq ‡Kv¤úvwbmg~n‡K
cÖwZ‡hvwMZvg~jK Kiv Ges Kg©ms¯’vb I ißvwb e…w× Kiv;
 Z_¨ I ‡hvMv‡hvM cÖhyw³ msµvšÍ B‡jKUªwbK ‡iK‡W©i AvBbMZ ‣eaZv I wbivcËv weavb, cÖvcK I
‡cÖi‡Ki cwiPq Ges mKj DcvË fvÛvi msi¶Y wbwðZKiY I ev¯Íevqb|
1.2.4 Rbej
Z_¨ I ‡hvMv‡hvM cÖhyw³ wefv‡M 9g ‡MÖW ‡_‡K Z`yaŸ© ‡M«‡Wi 36 wU, 10g ‡M«‡Wi 30 wU, 11-17Zg
‡M«‡Wi 23wU Ges 18-20Zg ‡M«‡Wi 31 wUmn ‡gvU 120 wU Aby‡gvw`Z c` i‡q‡Q| c`mg~‡ni web¨vm
wb¤œiƒc:
ক্রভ
০১।
০২।
০৩।
০৪।
০৫।
০৬।
০৭।
০৮।
০৯।
১০।
১১।
১২।
১৩।
১৪।
১৫।
১৬।
১৭।
১৮।
১৯।
২০।
২১।
২২।
২৩।
২৪।
২৫।
২৬।
-

বদয নাভ
র্চফ
অর্ির্যি র্চফ
ভেগ্মর্চফ
উ-র্চফ
উ-প্রধান
র্র্নয়য কাযী র্চফ/কাযী র্চফ
র্র্নয়য কাযী প্রধান/কাযী প্রধান
র্চবফয একান্ত র্চফ
র্াফ যক্ষি কভিকিিা
র্র্নয়য র্বেভ এনার্রে
যপ্রাগ্রাভায
কাযী যপ্রাগ্রাভায
যভইনবেন্যান্স ইর্ির্নয়ায
কাযী যভইনবেন্যান্স ইর্ির্নয়ায
প্রার্নক কভকিিা
ব্যর্িগি কভিকিিা
কাযী র্াফ যক্ষি কভিকিিা
(পূবফ িয র্াফযক্ষক)
কর্িউোয অাবযেয
কযার্য়ায
িাো এর্ি অাবযেয
অর্প কাযী-কাভ-কর্িউোয অাবযেয
কযা যকায
অর্প ায়ক
িযাাচ যাইিায
র্নযািায প্রযী (পূবফ িয নন প্রযী)
র্যচ্ছন্নিা কভী (পূবফ িয র্িনায)
ফ িবভাে দ াংখ্যা

অনুবভার্দি বদয
াংখ্যা
০১
০১
০৩
০৬
০১
১৪
০৩
০১
০১
০১
০১
০১
০১
০১
১৭
১২
০১

কভিযি বদয
াংখ্যা
০১
০৩
০৫
১১
০১
০৫
০২
০০
০০
০১
০১
০১
০১
০১
০০
০৩
০১

শূন্য বদয
াংখ্যা
০০
০০
০০
০০
০৯
০১
০১
০১
০০
০০
০০
০০
০০
১৭
০৯
০০

০১
০১
০২
১৮
০১
২৫
০২
০৪
১২০

০১
০১
০২
১৫
০১
২০
০০
০০
৭১

০০
০০
০০
০৩
০০
০৫
০২
০৪
৫২-০৯ = ৪৩

1.2.5 Z_¨ I ‡hvMv‡hvM cÖhwy ³ wefv‡Mi AbywefvM, AwakvLv I kvLvmg~n
Abywefv‡Mi bvg
mvaviY ‡mev

AwakvLv
ev‡RU AwakvLv

kvLv
ivR¯^ ev‡RU kvLv
Dbœqb ev‡RU kvLv
wnmve I wbix¶v kvLv

Af¨šÍixY
AwakvLv

‡mev Kg©Pvix e¨e¯’vcbv kvLv
jwRw÷K ‡mev kvLv
RvZxq msm` I AvšÍtgš¿Yvjq kvLv
ms¯’v
‡mev
I AM©vbvB‡Rkb mv‡cvU© ms¯’v-1 kvLv
B‡bv‡fkb
A¨vÛ AvBwmwU D™¢veb ms¯’v-2 kvLv
AvšÍR©vwZK welq I NUbvewj m¤úwK©Z
kvLv
AvBwmwU Dbœqb kvLv
cwiKíbv I Dbœqb
cwiKíbv AwakvLv
‡cÖvMÖvg kvLv
cÖKí kvLv
Dbœqb AwakvLv

AvBwmwU

mgš^q kvLv
g~j¨vqb Ges ch©‡e¶Y kvLv

wm‡÷g ‡W‡fjc‡g›U B-mvwf©m Acv‡ikb kvLv
A¨vÛ Acv‡ikb
B-mvwf©m Dbœqb Ges e¨e¯’vcbv kvLv
B-mvwf©m ‡Wwjfvwi
M‡elYv I e…wË kvLv
÷¨vÛvW© A¨vÛ wmwKDwiwU kvLv
B-mvwf©m A¨v± A¨vÛ AvBb wewa I cªwewa kvLv
cwjwm
cwjwm kvLv

1.2.6 Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ wefv‡Mi Kg©e›Ub
1.2.6.1 াধাযি যফা অনুর্ফবাগ
 Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i wb‡qvM/e`jx/c`vqb/‡cÖlY;
 Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i wefvMxq gvgjv-‡gvKÏgv msµvšÍ Kvh©µg;
 Kg©KZ©v/ Kg©Pvix‡`i e¨w³MZ bw_,PvKzwi ewnt,evwl©K/we‡kl ‡Mvcbxq Aby‡e`b dig(GwmAvi)
msiÿY;
 Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i cÖwkÿY msµvšÍ;
 gš¿Yvj‡qi mvsMVwbK KvVv‡gv cÖYqb/ms‡kvab;






gš¿x/cÖwZgš¿x g‡nv`‡qi `ß‡ii Kvh©vewj m¤úwK©Z;
Abybœqb I Dbœqb ev‡RU cÖ¯‘ZKiY/ms‡kvab;
RvZxq msm` welqK hveZxq Kvh©vewj m¤úv`b;
wefv‡Mi m¤ú` msMÖn &I µq, ‡mev I R¡vjvbx, hvbevnb e¨e¯’vcbv, wewfbœ mfvq Avc¨vq‡bi
e¨e¯’v, cÖ‡UvKj, wewfbœ wej cwi‡kva, ‡óvi, ÷K I mieivn, Awdm cwi®‥vi-cwi”QbœZv, jvB‡eªwi;
 cÎ cÖvwß I Rvwi;
 KZ…©c‡ÿi wb‡`©‡k cÖ`Ë Ab¨vb¨ Kvh©vewj|
1.2.6.2 াংস্থা যফা  উদ্ভাফন অনুর্ফবাগ
 র্ফবাবগয আিাধীন অর্ধদপ্তয এফাং াংস্থাভবয মাফিীয় প্রার্নক কাম িাফর্র িাদন;
 আন্তজিার্িক ম িাবয় অনুবেয় বা/যর্ভনায/যভরা অনুোবনয র্ফলবয় প্রবয়াজনীয় কাম িক্রভ গ্রি এফাং িা
ফাস্তফায়ন;
 যজরা/উবজরা ম িাবয় অনুবেয় বা/যর্ভনায/যভরা অনুোবনয র্ফলবয় প্রবয়াজনীয় কাম িক্রভ গ্রি এফাং িা
ফাস্তফায়ন;
 কর্তি বক্ষয র্নবদ িব প্রদি অন্যান্য Kvh©vewj ।
1.2.6.3 র্যকেনা এফাং উন্নয়ন অনুর্ফবাগ









G wefvM Ges AvIZvaxb ms¯’vmg~‡ni Dbœqb cÖKí/Kg©m~wP cÖYqb;
G wefvM Ges AvIZvaxb ms¯’vgg~‡ni Dbœqb cÖKí/ Kg©m~wP ev¯Íevqb ch©‡jvPbv;
wewfbœ gš¿Yvjq/wefvM n‡Z cÖvß wUwcwc/ wWwcwc wel‡q gZvgZ cÖ`vb;
cÖKí ev¯Íevqb I cwiexÿY msµvšÍ wel‡q cwiKíbv Kwgkb, AvBGgBwW, BAviwW Ges Ab¨vb¨
gš¿Yvjq/wefv‡Mi mv‡_ mgš^q I Z_¨vw` cÖ`vb msµvšÍ Kvh©vewj;
wcwcwc msµvšÍ Kvh©vewj;
GwWwc mgš^q mfv msµvšÍ Kvh©vewj;
cÖKí/Kg©m~wP ev¯Íevqb cwiexÿ‡Y gvV ch©v‡q cwi`k©b Ges cÖwZ‡e`b cÖ`vb;
KZ…©c‡ÿi wb‡`©‡k cÖ`Ë Ab¨vb¨ KvR|

1.2.6.4 আইর্টি অনুর্ফবাগ





mwPe g‡nv`‡qi Abycw¯’wZ‡Z wefvM Ges Gi ms¯’vmg~‡ni hveZxq Kvh©µg ZË¡veavb &I cwiPvjbv;
AvBwmwU bxwZgvjv cÖYqb/ev¯Íevqb/ms‡kvab msµvšÍ Kvh©vewj;
wWwRUvj Uv®‥‡dvm© msµvšÍ Kvh©vewj;
AvBwmwU M‡elYv Kvh©µg;

 AvBwmwU wkÿv /e„wË/Dbœqb msµvšÍ Kvh©vewj ;
 AvBwmwU †dvKvj c‡q›U msµvšÍ Kvh©vewj;
 ‡Rjv I Dc‡Rjv AvBwmwU KwgwU wi‡cvU©© ch©v‡jvPbv I cÖ‡qvRbxq c`‡ÿc MÖnY, mdUIq¨vi
mvwU©wd‡Kkb;
 Kw¤úDUvi nvW©Iq¨vi, mdUIq¨vi I †bUIqvwK©s msµvšÍ mgm¨v wbim‡b civgk© cÖ`vb;
 miKvwi Awd‡m B›Uvi‡bU/I‡qe mvwf©m PvjyKiY Ges B-Kgvm© I B-Mf‡b©m Kvh©µ‡g civgk©
cÖ`vb;
 ‡ccvi‡jm Awdm PvjyKiY I iÿYv‡eÿY;
 mvBevi µvBg wW‡U± I cÖ‡UKk‡b mnvqZv cÖ`vb;
 Kw¤úDUvi wmwKDwiwU I Kw¤úDUvi fvBivm m¤ú‡K© m‡PZbZv m„wó;
 B›Uvi‡b‡Ui gva¨‡g bvMwiK‡`i ¸iæZ¡c~Y© †mev cÖ`vb;
 miKvwi I †emiKvwi ms¯’vi bvMwiK †mevmg~n AvBwmwUi gva¨‡g RbM‡Yi Kv‡Q ‡c․u‡Q w`‡Z
mnvqZv cÖ`vb;
 miKvwi I †emiKvwi cÖwZôv‡b Kw¤úDUvi mvgMÖx APj ‡NvlYvq mnvqZv cÖ`vb;
 Z_¨cÖhyw³i gva¨‡g `vwi`ª we‡gvPb †K․kjcÎ •ZwiKiY;
 KZ…©c‡ÿi wb‡`©‡k cÖ`Ë Ab¨vb¨ KvR|
1.2.7 Z_¨ I ‡hvMv‡hvM cÖhyw³ wefv‡Mi Aaxb mshy³ I mswewae× cÖwZôvbmg~n





evsjv‡`k Kw¤úDUvi KvDwÝj
Z_¨ I ‡hvM‡hvM cÖhyw³ Awa`ßi
evsjv‡`k nvB-‡UK cvK© KZ©…c¶
K‡›U«vjvi Ae mvwU©dvwqs A_wiwUR

1.2.8 Z_¨ I ‡hvMv‡hvM cÖhyw³ wefv‡Mi 2016-17 A_©eQ‡ii ev‡RU
(nvRvi UvKvq)
µ:
weeiY
bs:
1. Abybœqb
2. Dbœqb

2016-17 A_©eQi
ev‡RU
ms‡kvwaZ
229,07,00
224,44,82
১২৭৯,৭১,০০
১৩২৯,৮৬,০০
(প্রকে াায্য
ব্যর্িি)

e¨q
171,56,82
১০৪৭,১৮,০০

e¨‡qi nvi
৭৬.৪৪%
৭৮.৭৪%

ফাবজে ফযাদ্দ ২০১৬-১৭
Abybqœ b ev‡RU

ব্যবয়য র্যভাি ২০১৬-১৭

Dbœqb ev‡RU
২২৪,৪৪,৮২
াজায োকা

ব্যয় (অনুন্নয়ন ফাবজে)
ব্যবয়য ায (অনুন্নয়ন
ফাবজে) ৭৬.৪৪%

e¨q (Dbœqb ev‡RU)
171,56,82
াজায োকা

ব্যবয়য ায (উন্নয়ন
ফাবজে) ৭৮.৭৪%

1047,18,00
াজায োকা

১৩২৯,৮৬,০০

াজায োকা

2016-17 A_©eQ‡ii ev‡RU I e¨q
1.2.9 Z_¨ I ‡hvMv‡hvM cÖhyw³ wefv‡Mi ïiæ (2011-12) ‡_‡K 2016-17 A_©eQi ch©šÍ evwl©K Dbœqb
Kg©m~wPi eivÏ I AMÖMwZi nvi
A_©eQi
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17

eivÏ (jÿ UvKvq)
2882.00
13730.00
96258.29
81141.27
95409.00
১৩২৯৮৬.০০

AMÖMwZi nvi
68.42%
95.44%
75.92%
102.16%
120.55%
৭৮.৭৪%
78.74%
132986

140000.00
120000.00

75.92%
96258.29

বরাদ্দকৃত অর্ থ

100000.00

102.16%

120.55%
95409.00

81141.27
80000.00
60000.00
40000.00
68.42%
20000.00
0.00

2882.00
2011-12

95.44%
13730.00
2012-13

2013-14

2014-15

A_©eQi

2015-16

2016-2017

1.3 2016-17 A_©eQ‡i Z_¨ I ‡hvMv‡hvM cÖhyw³ wefv‡Mi D‡jøL‡hvM¨ Kvh©µg
1.3.1 Z_¨ I ‡hvMv‡hvM cÖhyw³ wefvM KZ©…K cªYxZ/cÖ¯ÍvweZ AvBb I bxwZgvjv
1.3.1.1 “িথ্য  যমাগাবমাগ প্রভের্ি খাবি গবফলিায জন্য যপবরার্  বৃর্ি প্রদান এফাং উদ্ভাফনীভরক কাবজয
জন্য অনুদান প্রদান ির্কিি (াংবার্ধি) নীর্িভারা-২০১৬”
A_© wefv‡Mi gZvg‡Zi Av‡jv‡K Z_¨ &I †hvMv‡hvM cÖhyw³ Lv‡Z M‡elYvi Rb¨ †d‡jvwkc Ges
D™¢vebxg~jK Kv‡Ri Rb¨ Aby`vb cÖ`vb m¤úwK©Z (ms‡kvwaZ) bxwZgvjv-2013 Gi 3q As‡k Z_¨ I
†hvMv‡hvM cÖhyw³ Lv‡Z we‡kl Aby`vb cÖ`vb bxwZgvjv-2016 AšÍf©~³ K‡i Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ Lv‡Z
M‡elYvi Rb¨ †d‡jvwkc Ges D™¢vebxg~jK Kv‡Ri Rb¨ Aby`vb cÖ`vb m¤úwK©Z (ms‡kvwaZ) bxwZgvjv2016 Gi P~ovšÍ Lmov cÖ¯‘Z Kiv nq| গি ২০.০৩.২০১৭ িার্যবখ ভর্িবা কর্তক
ি “িথ্য  যমাগাবমাগ প্রভের্ি
খাবি গবফলিায জন্য যপবরার্  বৃর্ি প্রদান এফাং উদ্ভাফনীভরক কাবজয জন্য অনুদান প্রদান ির্কিি
(াংবার্ধি) নীর্িভারা-২০১৬” অনুবভার্দি বয়বছ। নীর্িভারাটিয প্রজ্ঞান ০৪.০৪.২০১৭ িার্যবখ ফাাংরাবদ
যগবজবে প্রকার্ি বয়বছ।
1.3.1.2 wWwRUvj wbivcËv AvBb-2016
াইফায র্নযািা াংক্রান্ত ‘র্ির্জোর র্নযািা আইন’ প্রিয়বনয কাম িক্রভ এ র্ফবাগ যর্বক গ্রি কযা য়। র্ফগি
২২.০৮.২০১৬ িার্যবখ অনুর্েি ভর্িবা-নফঠবক ‘র্ির্জোর র্নযািা আইন ২০১৬’ এয খো উস্থার্ি বর
কর্িয় ম িবফক্ষি উি খো আইনটি নীর্িগিবাবফ ভর্িবা-নফঠবক অনুবভার্দি য়। আইনটিয উয
প্রবয়াজনীয় যবটিাং প্রদাবনয জন্য গি ২৫.১০.২০১৬ িার্যবখ যরর্জবরটিব  াংদ র্ফলয়ক র্ফবাবগ যপ্রযি কযা
য়।
প্রস্তার্ফি আইবনয যবটিাং কাম িক্রভ দ্রুি িাদবনয অনুবযাধ জার্নবয় র্চফ, যরর্জবরটিব  াংদ র্ফলয়ক
র্ফবাগ ফযাফয দু’টি আধা যকার্য ত্র যপ্রযি কযা য়। প্রস্তার্ফি ‘র্ির্জোর র্নযািা আইন ২০১৬’ এয খোয
উয ইবিাভবধ্য আইন, র্ফচায  াংদ র্ফলয়ক ভিিারবয় র্ফর্বন্ন ভিিারয়/াংস্থায প্রর্ির্নর্ধ 
যেকবাল্ডাযবদয র্নবয় ভাননীয় আইনভিীয বার্িবে দু’টি ভির্ফর্নভয় বা অনুর্েি য়। িথ্য  যমাগাবমাগ
প্রভের্ি র্ফবাবগয ইবিাভবধ্য যরর্জবরটিব  াংদ র্ফলয়ক র্ফবাবগয াংর্িষ্ট কভিকিিাগি এফাং অন্যান্য
অাংীজবনয ভিবয় একটি ভির্ফর্নভয় বা/কভিারা অনুর্েি য়। ফিিভাবন প্রস্তার্ফি ‘র্ির্জোর র্নযািা
আইন’টি চূোন্ত যবটিাং এয জন্য যরর্জবরটিব  াংদ র্ফলয়ক র্ফবাবগ প্রর্ক্রয়াধীন আবছ।
1.3.1.3 B-‡gBj cwjwm
RbMY‡K `ªyZ ‡mev cÖ`vb Ges AbjvB‡b wbivc` ‡hvMv‡hvM Kvh©µg mva‡bi j‡¶¨ miKvwi Kg©Pvix‡`i
Rb¨ B-‡gBj cwjwm cÖYq‡bi D‡`¨vM MÖnY Kiv nq| B‡Zvg‡a¨ wewfbœ gš¿Yvj‡qi cÖwZwbwa Ges
‡÷K‡nvìvi‡`i mv‡_ Av‡jvPbvc~e©K Zv‡`i gZvgZ AšÍf©y³ K‡i Ges Ab¨vb¨ ‡`‡ki B-‡gBj cwjwm Gi

mv‡_ mvgÄm¨c~Y©fv‡e ‘miKvwi B-‡gBj bxwZgvjv-2017Õ Gi Lmov cÖYqb Kiv n‡q‡Q| h_vh_ KZ©…c‡¶i
Aby‡gv`‡bi ci B-‡gBj cwjwmwU P~ovšÍ Kiv n‡e|
1.3.1.4 B-Kgvm© cwjwm
B-Kgvm© eZ©gv‡b ‣e‡`wkK gy`«v AR©b Ges Kg©ms¯’vb m…R‡bi ‡¶‡Î ¸iyZ¡cY~ © f~wgKv cvjb Ki‡Q|
wWwRUvj evsjv‡`k wewbg©v‡Yi Ask wn‡m‡e ‡emiKvwifv‡e ZiyY D‡`¨v³vMY G e¨emvi mv‡_ m¤ú…³ n‡q
c‡o‡Q| µgweKvkgvb wek¦vqb cÖwµqvi Kvi‡Y B-Kgv‡m©i cwiwa Ges RbwcÖqZv ‡e‡o P‡j‡Q| B›Uvi‡bU,
mvgvwRK gva¨g, ‡gvevBj A¨vcm, wWwRUvj cÖhyw³i e¨envi e…w× cvIqvq mvivwe‡k¦ B-evwY‡R¨i my‡hvM
‣Zwi n‡q‡Q| B-Kgvm© LvZ weKv‡ki অনুকূবর cwi‡ek m…wó Kiv ‡M‡j evsjv‡`‡ki Rb¨ Acvi m¤¢vebvi
`vi D‡b¥vwPZ n‡e hv A_©‣bwZK KvVv‡gv‡Z eo ai‡Yi BwZevPK cÖfve ‡dj‡Z cv‡i| ZvB, RvZxq cwimi
‡_‡K wek¦gv‡bi cÖwZ‡hvwMZvg~jK RM‡Z cÖ‡ek wbwðZ Ki‡Z GKwU Dchy³ B-Kgvm© bxwZgvjv cÖYqb
mg‡qi `vex| GiB ‡cÖw¶‡Z Z_¨ I ‡hvMv‡hvM cÖhwy ³ wefvM KZ©…K ÒB-Kgvm© cwjwmÓ cÖYq‡bi Kvh©µg
MÖnY Kiv nq| B‡Zvg‡a¨ ÔB-Kgvm© cwjwmÓ Gi GKwU Lmov cÖmÍyZ Kiv n‡q‡Q| wewfbœ gš¿Yvjq/wefvM,
`ßi/ms¯’v Ges mswkøó ‡÷K‡nvìvi‡`i wbKU n‡Z gZvgZ msMÖ‡ni KvR Pjgvb Av‡Q| cÖvß gZvgZ I
Ab¨vb¨ ‡`‡ki B-Kgvm© cwjwm ch©v‡jvPbvc~e©K Lmov P~ovšÍ Kivi KvR Pjgvb Av‡Q| Avkv Kiv hvq Lye
kxNªB ÒB-Kgvm© cwjwmÕ wU P~ovšÍ Kiv m¤¢e n‡e|
1.3.1.5 ‘RvZxq Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ bxwZgvjv, 2015Õ †K hy‡Mvc‡hvMxKiY
ÒRvZxq Z_¨ I ‡hvMv‡hvM cÖhyw³ bxwZgvjv, 2015Ó ‡K hy‡Mvc‡hvMxKi‡Yi j‡¶¨ bxwZgvjvwU ch©v‡jvPbv
K‡i eZ©gvb ‡cÖÿvcU we‡ePbvq wb‡q ms‡kvab, cwieZ©b I ms‡hvR‡bi ‡¶Î¸‡jv wPwýZKi‡Yi wbwgË
B‡Zvg‡a¨ GKwU Kg©kvjv AbywôZ n‡q‡Q| ÒRvZxq Z_¨ I ‡hvMv‡hvM cÖhyw³ bxwZgvjv, 2015Ó ‡K
hy‡Mvc‡hvMxKi‡Yi j‡¶¨ wewfbœ gš¿Yvjq/wefvM, `ßi/ms¯’v Ges mswkøó cÖwZôvb/Ab¨vb¨ ‡÷K‡nvìvi
cÖwZwbwa wb‡q GKwU KwgwU MV‡bi welq cÖwµqvaxb i‡q‡Q| KwgwU AvBwmwU cwjwm ch©v‡jvPbv K‡i
evsjv‡`‡ki ‡cÖ¶vc‡U cÖ‡qvRbxq welqmg~n (hw` _v‡K) Ges Ab¨vb¨ mKj mycvwik AšÍfy³
© K‡i GKwU
c~Yv½© ÒRvZxq Z_¨ I ‡hvMv‡hvM cÖhyw³ bxwZgvjvÓ Gi Lmov cÖYqb K‡i AvMvgx 31 wW‡m¤^i, 2017 Gi
g‡a¨ G wefv‡M `vwLj Ki‡e|
1.3.1.6 AvBwmwU Dbœqb Znwej e¨e¯’vcbv bxwZgvjv
eZ©gvb miKv‡ii ÕwWwRUvj evsjv‡`kÕ D‡`¨vM ev¯Íevq‡bi j‡ÿ¨ Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ Lv‡Z wewfbœ
Kvh©µg MÖnY, wewfbœ gš¿Yvjq/ms¯’vi B-‡mev cÖeZ©‡bi j‡ÿ¨ Kg©m~wP/cÖKí ev¯Íevq‡b mn‡hvwMZv cÖ`vb
Ges evsjv‡`‡k Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ DrKl© mva‡b wewfbœ miKvwi cÖwZôvb KZ©„K D‡`¨vM &I Kvh©µg
†bqv n‡q‡Q| wewfbœ D‡`¨vM I Kvh©µg ev¯Íevq‡bi j‡ÿ¨ cÖwZ‡hvwMZvg~jKfv‡e AvBwmwU Dbœq‡bi wbwgË
Znwej †hvMv‡bi Rb¨ ivR¯^ ev‡R‡Ui Aaxb m¤ú~Y© Aby`vb wfwËK ÕAvBwmwU Dbœqb ZnwejÕ MV‡bi D‡`¨vM

MÖnY Kiv nq| G msµvšÍ GKwU bxwZgvjvi Lmov cÖYqb Kiv n‡q‡Q| মর্ামর্ কর্তি বক্ষয অনুবভাদবনয য
নীর্িভারাটি চূোন্ত কযা বফ।
1.3.2 M‡elYv, e…wË I Aby`vb
1.3.2.1 ‡d‡jvkxc I e…wË
Z_¨ I ‡hvMv‡hvM cÖhyw³ msµvšÍ wkÿvi DË‡ivËi weKv‡ki j‡¶¨ ‡`‡k I we‡`‡k wewfbœ wek¦we`¨vj‡q
gv÷vm©, Ggwdj, W±ivj Ges ‡cv÷ W±ivj ch©v‡q Aa¨qbiZ ‡gvU Rb 69 QvÎ-QvÎx/‡d‡jv/M‡elK‡K
(2013-14, 2014-15 Ges 2015-16 A_©eQ‡ii 29 R‡bi bevqbmn) 2016-17 A_©eQ‡i 164.70 jÿ
(GK ‡KvwU ‡P․lwÆ j¶ mËi nvRvi) UvKv e…wË/‡d‡jvkxc cÖ`vb Kiv nq|
1.3.2.2 Aby`vb
AvBwmwU Lv‡Z D™¢vebxg~jK Kvh©µg‡K Drmvn cÖ`vb Kivi j‡¶¨ 2016-17 A_©eQ‡i ‡gvU 80 wU cÖK‡í
wewfbœ e¨w³ I cÖwZôvb‡K 331.00 jÿ (wZb †KvwU GKwÎk jÿ) UvKv Aby`vb cÖ`vb Kiv nq|
1.3.2.3 we‡kl Aby`vb
Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ †ÿ‡Î Av_©-mvgvwRK Dbœqb I Rb‡mevq Ae`vb ivL‡Z mÿg Kvh©µg/cÖK‡í
e¨w³/wkÿv cÖwZôvb/miKvwi-‡emiKvwi cÖwZôvb‡K we‡kl Aby`vb cÖ`vb Kiv nq| 2016-17 A_©eQ‡i
25wU e¨w³/cÖwZôvb‡K AvBwmwU mswkøó wewfbœ Kvh©µg/cÖK‡íi Rb¨ †gvU 89.00 jÿ (EbbeŸB jÿ) UvKv
Aby`vb cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| GQvov AvBwU I AvBwmwU mswkøøó wewfbœ †`kxq/AvšÍR©vwZK cÖwZ‡hvwMZvq
AskMÖnY/Av‡qvR‡bi Rb¨ wewfbœ wkÿv cÖwZôvb Ges AvBwU msMVb Gi AbyK~‡j †gvU 21.94 jÿ (GKzk
jÿ PzivbeŸB nvRvi) UvKv Aby`vb cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
1.3.3 Af¨šÍixY cÖwk¶Y
Z_¨ I ‡hvMv‡hvM cÖhyw³ wefv‡Mi Kg©KZ©v I Kg©Pvix‡`i m¶gZv I `¶Zv e…w×i j‡¶¨ wewfbœ wel‡q
Af¨šÍixY cÖwk¶‡Yi Av‡qvRb Kiv nq| Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i Af¨šÍixY cÖkvmwbK `¶Zv I ‡hvM¨Zv e…w×i
j‡¶¨ cÖwk¶Y cÖ`v‡bi G aviv Ae¨vnZ i‡q‡Q| 2016-17 A_©eQ‡i Af¨šÍixY cÖwkÿ‡Yi weeiY wb¤œiƒc:

ক্রভ

প্রর্ক্ষবিয নাভ

প্রর্ক্ষবিয িার্যখ র্দন
যভাে প্রর্ক্ষিার্ী
াংখ্যা
(প্রর্ক্ষিার্ীয ম িায়)

১.

চাকর্যয র্ফধানাফরী

২৪-১০-২০১৬ (০১ র্দন)

৩৪ জন (১০ভ-২০িভ
যগ্রি)

২.

চাকর্যয র্ফধানাফরী

৩১-১০-২০১৬ (০১ র্দন)

৩৫ জন (১০ভ-২০িভ
যগ্রি)

৩.

যকার্য কভিচাযী (আচযি) র্ফর্ধভারা, ০৩-০১-২০১৭ (০১ র্দন)
১৯৭৯

৩৬ জন (১০ভ-২০িভ
যগ্রি)

৪.

অর্প ব্যফস্থানা

০৫-০১-২০১৭ (০১ র্দন)

৩৪ জন (১০ভ-২০িভ
যগ্রি)

৫.

যভৌর্রক আচযি  শৃঙ্খরা

১২-০১-২০১৭ (০১ র্দন)

৩৪ জন (১০ভ-২০িভ
যগ্রি)

৬.

শুদ্ধাচায যকৌর

১৯-০১-২০১৭ (০১ র্দন)

৩১ জন (১০ভ-২০িভ
যগ্রি)

৭.

আর্র্ িক ব্যফস্থানা

২৬-০১-২০১৭ (০১ (র্দন)

৩৩ জন (১০ভ-২০িভ
যগ্রি)

৮.

Project Management

০৭-১৪ যভ, ২০১৭ (০৬ ২৫ জন (১ভ-৯ভ যগ্রি)
র্দন)

৯.

Public
(PPP)

Private

Partnership ১৬-১৮ যভ, ২০১৭ (০৩ ২৫ জন (১ভ-৯ভ যগ্রি)
র্দন)

১০. Office Management

২১-২৩ যভ, ২০১৭ (০৩ ২২ জন (১০-১৬িভ
র্দন)
যগ্রি)

১১. Office Management

২৪-২৫ যভ, ২০১৭ (০২ ২০ জন (১৭-২০িভ
র্দন)
যগ্রি)
ফ িবভাে

২১ র্দন

৩২৯ জন

1.3.4 ‣e‡`wkK cÖwkÿY/Kbdv‡iÝ/B‡f›U cÖf…wZ‡Z AskMÖnY
Z_¨ I ‡hvMv‡hvM cÖhyw³ wefv‡Mi Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i m¶gZv I `¶Zv e…w×i j‡¶¨ wewfbœ wel‡q
‣e‡`wkK cÖwk¶‡Y AskMÖnY K‡ib| 2016-17 A_©eQ‡i G wefv‡Mi Kg©KZ©v/Kg©PvixMY wewfbœ wel‡q
25wU ‣e‡`wkK cÖwkÿY/IqvK©k‡c AskMÖnY K‡ib| cÖwkÿYmg~n fviZ, wdwjcvBbm, Pxb, gvj‡qwkqv,
Rvcvb, _vBj¨vÛ, wms&Mvcyi, gvwK©b hy³ivóª cÖf…wZ ‡`‡k AbywôZ nq| D‡jøL‡hvM¨ •e‡`wkK cÖwkÿYmg~n
n‡”Q the PPP Formulation & Management Issues, Contract Management and
Negotiation Skills, e-government Public Sector Transformation, Project
Management (SAPM), the Social Media Course, the ICT Capacity Building
Course for Bangladesh Government Management Level Officials BZ¨vw`| MZ ১৪-১৮
জুন, ২০১৭ এ র্ফবাগ এফাং আিাধীন দপ্তয/াংস্থায এর্এ (ফার্ল িক কভিিাদন চুর্ি) টিবভয দস্যগবিয ভবধ্য
১২ (ফায) জবনয একটি দর র্াইল্যাবন্ড ফার্ল িক কভিিাদন চুর্ি ফাস্তফায়বনয র্ফলবয় অর্বজ্ঞিা অজিন  ফাস্তফ
প্রর্ক্ষবিয জন্য র্াইল্যান্ড ভ্রভি কবয। G wefv‡Mi gvbbxq cÖwZgš¿x, mwPe Ges Ab¨vb¨ Kg©KZ©vMY wewfbœ
†`‡k AbywôZ Kbdv‡iÝ/&IqvK©kc/A¨v‡m¤^wj/wgwbwóªqvj wgwUs-G AskMÖnY K‡ib| Gi g‡a¨ D‡jøL‡hvM¨
9th International Conference on Environment and Computer Science-2016, Canada;
the World Largest ICT Event Oracle Open World -2016, USA; High Level
Ministerial Meeting at the Microsoft Headquarter, USA; High Level Panel Forum
during the Asia Pacific Regional Internet Development Dialogue, Bangkok; 20th
World Congress on IT (WCIT)-2016, Brazil; the ITU Telecom World-2016,
Myanmar; the ASOCIO General Assembly & ASOCIO ICT Summit-2016
Myanmar BZ¨vw`|

1.3.5 evwl©K Kg©m¤úv`b Pyw³ 2016-17
weMZ 04.08.2016 Zvwi‡L Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ wefvM gwš¿cwil` wefv‡Mi mv‡_ 2016-17
A_©eQ‡ii evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³ m¤úv`b K‡i‡Q| evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³i 05wU ‡K․kjMZ D‡Ïk¨
ev¯Íevq‡bi Rb¨ 35wU Kvh©µg Ges Avewk¨K ‡K․kjMZ D‡Ïk¨ ev¯Íevq‡bi Rb¨ 18wU Kvh©µg MÖnY Kiv
nq| 03wU Kvh©µ‡gi (যখ ার্না পেয়ায যেকবনারর্জ াবকিয উববাধন, আইর্টি এক্সবা আবয়াজন,
র্ফবদী বালা প্রর্ক্ষবিয ভাধ্যবভ ভাোয যেইনায নির্য) jÿ¨gvÎv AR©b Kiv m¤¢e nqwb| আইর্টি প্রর্ক্ষবি
নাযীয অাংগ্রি কাম িক্রবভ ৮০%, যজরা ম িাবয় র্িল্যার্ন্সাং/আউেবার্ িাং যভরা আবয়াজন কাম িক্রবভয ৯০%;
ন্যানার যাকার্ন-২০১৭ আবয়াজন াংক্রান্ত কাম িক্রবভ ৭০% এফাং ই-রার্ন িাং প্ল্যােপবভিয ভাধ্যবভ যফা প্রদান

াংক্রান্ত কাম িক্রবভ ৬০% রক্ষযভাত্রা অwR©Z বয়বছ। Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ wefvM 89.63 b¤^i AR©b K‡i|
AvBwmwU wefv‡Mi †K․kjMZ D‡Ïk¨mg~n wb¤œiƒc:
ক্র:
যকৌরগি উবদ্দশ্য
নাং:
১. র্নবিযবমাগ্য আইর্টি অফকাঠাবভা উন্নয়ন
২. ভাঠ ম িাবয়য জনাধাযবিয জন্য আইর্টি
র্ফলবয় বচিনিা বৃর্দ্ধ
৩. ভানফ িদ উন্নয়ন
৪. িথ্যপ্রভের্িবি ফ িজনীন প্রবফার্ধকায বৃর্দ্ধ
৫. আইর্টি র্বর্িক আইর্ন কাঠাবভা
র্িারীকযি
৬. আফর্শ্যক যকৌরগি উবদ্দশ্য

কাম িক্রভ
০৮টি
১১টি
০৭টি
৬টি
০৩টি
১৮টি

1.3.5.1 2016-17 A_©eQ‡ii evwl©K Kg©m¤úv`b Pyw³i D‡jøL‡hvM¨ AR©b
Kvh©µg
AvBwmwU ‡m±‡i `¶ gvbem¤ú` Dbœqb
mviv‡`‡ki wk¶v cÖwZôv‡b ‡kL iv‡mj wWwRUvj j¨ve ¯’vcb
‡Rjv ch©v‡q †kL iv‡mj fvlv cªwkÿY j¨ve ¯’vcb
‡Rjv ch©v‡q B-‡m›Uvi/B-kc nve ev¯Íevqb
mviv‡`‡ki wk¶v cÖwZôv‡b ‡kL iv‡mj wWwRUvj K¬vmiƒg
¯’vcb
wWwRUvj Iqvì© 2016 Av‡qvRb

‡Rjv I Dc‡Rjv ch©v‡q wWwRUvj ‡gjv Av‡qvRb
‡emiKvwi mdU&Iqvi ‡UK‡bvjwR cvK© †NvlYv
wewfbœ miKvwi `ß‡i bZzb B-‡gBj †mev cÖ`vb
RvZxq ch©v‡q AvBwmwU welqK ‡mwgbvi/IqvK©kc Av‡qvRb
wewcI mvwgU Av‡qvRb

AvBwWqv msMÖ‡ni gva¨‡g †gvevBj †Mg Dbœqb

j¶¨gvÎv
35,000 Rb
801 wU

c«K…Z AR©b
35,154 Rb
801 wU

31 wU
64 wU
100 wU

31 wU
64 wU
100 wU

100000
400000 `k©bv_x© I
`k©bv_x© I
290wU AskMÖnYKvix
150wU
cÖwZôvb
AskMÖnYKvix
cÖwZôvb
488wU
488wU
03wU
05wU
4000wU
9664wU
30wU
56wU
10000
25000 `k©bv_x© I
`k©bv_©x I 25wU 25wU AskMÖnYKvix
AskMÖnYKvix
cÖwZôvb
cÖwZôvb
50wU
50wU

Kvh©µg
cÖwkÿ‡Yi gva¨‡g wWwRUvj ¯^vÿi cÖeZ©‡bi mvwU©wd‡KU cÖ`vb
AvBwmwU †m±‡i D”P wkÿv †cÖvMÖvg Drmvnx Ki‡Z ‡d‡jvkxc
cª`vb
D™¢vebx Kv‡R Drmvn cÖ`vb Ki‡Z Aby`vb cÖ`vb
b¨vkbvj G›UvicÖvBR AvwK©‡UKPv‡ii Av&IZvq B-mvwf©m
ev‡mi gva¨‡g †mev PvjyKiY
RvZxq ‡WUv †m›Uv‡i 10wU †mevi myiÿv wbwðZKiY

j¶¨gvÎv
100wU
50wU

c«K…Z AR©b
294wU
69wU

50wU
04wU

80wU
04wU

10wU

10wU

2017-18 A_©eQ‡ii evwl©K Kg©m¤úv`b Pyw³i Lmov •Zwi K‡i we‡klÁ cy‡ji ch©‡eÿY &I mycvwi‡ki
wfwË‡Z Kg©m¤úv`b Pyw³ P~ovšÍ Kiv nq| gvbbxq cÖwZgš¿xi Aby‡gv`bµ‡g P~ovšÍ Aby‡gv`‡bi Rb¨
gwš¿cwil` wefv‡M †cÖiY Kiv nq| `ßi/ms¯’vmg~‡ni mv‡_ 2017-18 A_©eQ‡ii evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³
19 Ryb, 2017 Zvwi‡L ¯^vÿi Kiv n‡q‡Q| `ßi/ms¯’vmg~‡ni mv‡_ 2016-17 A_©eQ‡ii m¤úvw`Z
Pzw³mg~‡ni g~j¨vqb Kvh©µg m¤úbœ Kiv n‡q‡Q|
1.3.6 RvZxq ï×vPvi ‡K․kj 2012 ev¯Íevqb
RvZxq ï×vPvi ‡K․kj 2012 ev¯Íevq‡bi j‡ÿ¨ gwš¿cwil` wefvM KZ©„K cÖYxZ Q‡K Ges G wefv‡Mi
•bwZKZv KwgwUi mycvwikµ‡g 2016-17 A_©eQ‡ii RvZxq ï×vPvi ‡K․kj Kg©cwiKíbv &I AMªMwZ
cwiexÿY KvVv‡gv cÖYqb Kiv nq| Kg©cwiKíbv ev¯Íevq‡bi Rb¨ G wefv‡Mi AvIZvaxb `ßi/ms¯’vq
•bwZKZv KwgwU MVb Kiv nq| `ßi/ms¯’vmg~n 2016-17 A_©eQ‡ii Rb¨ ¯^ ¯^ RvZxq ï×vPvi ‡K․kj
Kg©cwiKíbv I AMªMwZ cwiexÿY KvVv‡gv cÖYqb K‡i|
2016-17 A_©eQ‡ii Kg©cwiKíbv Abyhvqx •ÎgvwmK wfwË‡Z •bwZKZv KwgwUi mfv I AskxR‡bi
mfv/‡mwgbvi Ges lvb¥vwmK wfwË‡Z m‡PZbZv e„w×g~jK mfv/‡mwgbvi Av‡qvRb Kiv nq| weMZ
12.02.2017 ZvwiL evsjv‡`k Kw¤úDUvi KvDwÝj Gi AwW‡Uvwiqv‡g ‘RvZxq ï×vPvi †K․kj 2012Õ
ev¯Íevqb kxl©K GKwU m‡PZbZvg~jK †mwgbvi Av‡qvRb Kiv nq| G wefvM &I Av&IZvaxb `cÍi/ms¯’vi
mKj Kg©KZ©v/Kg©Pvix ‡mwgbv‡i AskMÖnY K‡ib| RbcÖkvmb gš¿Yvj‡qi gvbbxq cÖwZgš¿x †eMg BmgvZ
Aviv mv‡`K, Ggwc cÖavb AwZw_ wn‡m‡e †mwgbv‡i Dcw¯’Z wQ‡jb|
ï×vPvi †K․kj ev¯Íevq‡b m‡PZbZv e„w×i j‡ÿ¨ G wefv‡Mi AvIZvaxb `ßi/ms¯’vi gvV ch©v‡qi 305 Rb
Kg©KZ©v‡K cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| GQvovI G wefv‡Mi 2q-4_© †kÖYxi 46 Rb Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡K
ï×vPvi wel‡q cªwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| ï×vPvi †K․kj ev¯Íevq‡bi Ask wn‡m‡e AbjvBb †imcÝ I
wfwWI Kbdv‡iwÝs wm‡÷‡gi cÖeZ©b Kiv n‡q‡Q| G wefvM Ges wmwmG Kvh©vj‡qi 02wU D™¢vebx aviYv
[AbjvBb †÷vi g¨v‡bR‡g›U Ges Digital Evidence Management & Reporting System (DEMRS]
ev¯Íevq‡bi D‡`¨vM MÖnY Kiv n‡q‡Q| RvZxq ï×vPvi bxwZgvjv 2017 Abyhvqx G wefv‡Mi 01 Rb
কভিকিিা I 01 Rb Kg©Pvix‡K ï×vPvi cyi®‥vi cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| GQvov Kg©cwiKíbvi Ab¨vb¨ Kvh©µ‡gi
jÿ¨gvÎv AwR©Z n‡q‡Q|

1.3.7 AwWU AvcwË wb®úwË msµvšÍ
Z_¨ &I ‡hvMv‡hvM cÖhyw³ wefv‡Mi AwWU AvcwËi msL¨v wQj 48wU hvi Avw_©K ms‡køl 9108.66 jÿ
UvKv| 16wU AwWU AvcwË wb®úwË nq Ges Gi Avw_©K ms‡køl 3430.29 jÿ UvKv| Awb®úbœ AwWU
AvcwËi g‡a¨ 13wU AwMÖg Aby‡”Q` Ges 20wU mvaviY AvcwË| Awb®úbœ AwWU AvcwËmg~n wb®ú‡bœi j‡ÿ¨
eªWkx‡U Reve †cÖiY Kiv nq| G wefv‡Mi AwWU AvcwËi weeiY wb¤œiƒc:
ক্র: জুন ২০১৬ ম িন্ত জুরাই ২০১৬ যভাে অর্িে
২০১৬-১৭ র্নষ্পর্িয ায ভন্তব্য
নাং: অর্নষ্পন্ন অর্িে
বি জুন
আর্িয
অর্ িফছবয
(%)
আর্ি
২০১৭ ম িন্ত
াংখ্যা
র্নষ্পর্িকৃি
প্রাপ্ত অর্িে
অর্িে আর্ি
আর্ি
১.
৪৮
০
৪৮
১৬
৩৩.৩৩

1.4 Dbœqb c«Kímg~n I ev¯Íevqb AM«MwZ
২০১৬-১৭ অর্ িফছবযয ফার্ল িক উন্নয়ন কভিসূর্চ (এর্ির্)-যি এ র্ফবাবগয অনুবভার্দি প্রকবেয াংখ্যা র্ছর ৭টি মায
জন্য যভাে ফযাদ্দ র্ছর ১২৭৯.৭১ যকাটি োকা। ২০১৬-১৭ অর্ িফছবযয াংবার্ধি ফার্ল িক উন্নয়ন কভিসূর্চবি এ
র্ফবাবগয যভাে চরভান প্রকে াংখ্যা দাোয় ১৭টি এফাং ফযাদ্দ ১৫৯৪.৫২ যকাটি (প্রকে াায্য ব্যিীি ১৩২৯.৮৬
যকাটি) োকা। ২০১৬-১৭ অর্ িফছবয এ র্ফবাবগয ভার্প্তয জন্য র্নধ িার্যি প্রকে র্ছর ০৩ টি। িায ভবধ্য ০১টি
প্রকবেয যভয়াদ র্িবম্বয, ২০১৭ ম িন্ত বৃর্দ্ধ কযা বয়বছ এফাং ০২টি প্রকবেয াংবাধন  যভয়াদ বৃর্দ্ধয প্রস্তাফ
র্যকেনা কর্ভবন প্রর্ক্রয়াধীন যবয়বছ। পবর ২০১৬-১৭ অর্ িফছবয যকান প্রকে ভাপ্ত য়র্ন। ২০১৬-১৭ অর্ িফছবয
চরভান ০৫টি কভিসূর্চয ভবধ্য ০৩টি কভিসূর্চ ভাপ্ত য়।
২০১৬-১৭ অর্ িফছবযয এর্ির্-যি ফযাদ্দর্ফীনবাবফ অননুবভার্দি ১৯টি প্রকে অনুবভাদবনয জন্য র্যকেনা
কর্ভবন যপ্রযি কযা য়। এয ভবধ্য ১৫টি প্রকবেয প্রকে ভল্যায়ন কর্ভটিয (র্ইর্) বা অনুর্েি বয়বছ। ২০১৬১৭ অর্ িফছবয একবনক এফাং ভাননীয় র্যকেনাভিী ম িাবয় র্নম্নর্রর্খি ১৩টি প্রকে অনুবভার্দি বয়বছ:
১. ফাাংরাবদ ই-গবন িবভন্ট ই-আযর্;
২. উদ্ভাফন  উবযািা উন্নয়ন একাবির্ভ প্রর্িোকযি;
৩. র্ির্জোর ফাাংরাবদবয জন্য ই-গবন িবভন্ট ভাোযপ্ল্যান প্রিয়ন;
ি
৪. পেয়যায যকায়ার্রটি যীক্ষা  াটির্পবকন
যন্টায প্রর্িোকযি;
৫. র্বকআই (াফর্রক র্ক ইনিাস্ট্রাকচায) র্বেবভয ভাবনান্নয়ন এফাং র্র্এ কাম িারবয়য ক্ষভিা বৃর্দ্ধ;
৬. জািীয় িথ্য  যমাগাবমাগ প্রভের্ি অফকাঠাবভা উন্নয়ন (ইনবপা-যকায-৩য় ম িায়);
৭. ফঙ্গফন্ধু াই-যেক াকি, যাজাী (ফবযন্দ্র র্র্রকন র্টি) স্থান;
৮. গবফলিা  উন্নয়বনয ভাধ্যবভ িথ্যপ্রভের্িবি ফাাংরা বালা ভদ্ধকযি;

৯. যখ কাভার আইটি যের্নাং এন্ড ইনর্কউবফন যন্টায প্রকে;

১০. যজরা ম িাবয় আইটি/ াইবেক াকি স্থান (১২টি যজরায়);
১১. প্রভের্িয ায়িায় নাযীয ক্ষভিায়ন;
১২. র্ির্জোর আইল্যান্ড ভবখারী; এফাং
১৩. চট্টগ্রাভ প্রবকৌর  প্রভের্ি র্ফশ্বর্ফযারবয় আইটি র্ফজবন ইনর্কউবফেয স্থান” ীল িক প্রকে।
1.4.1 Z_¨ I ‡hvMv‡hvM cÖhyw³ wefv‡Mi cÖKímg~n
µ:
bs:

cÖK‡íi bvg

‡gqv`

cÖv°wjZ e¨q
(j¶ UvKvq)

2016-17 2016-17
A_©eQ‡i
A_©eQ‡i
ব্যবয়য র্যভাি
eivÏ
( রক্ষ োকা)
(j¶
 ফযাবদ্দয
UvKvq)

ev¯ÍevqbKvix
ms¯’v

র্ফযীবি
ব্যবয়য িকযা
ায

1.

2.
3.
4.
5.

6.

‡jfv‡iwRs AvBwmwU
di
‡M«v_,
Ggcøq‡g›U
GÛ
Mf‡b©Ý cÖKí
RvZxq wUqvi †dvi
‡WUv ‡m›Uvi ¯’vcb
cÖKí
উদ্ভাফন  উবযািা
উন্নয়ন
একাবিভী
প্রর্িোকযি প্রকে
ফাাংরাবদ
ইগবি িবভন্ট ইআযর্
প্রকে
পেয়যায
যকায়ার্রটি
র্নর্িিকযি, যীক্ষা
ি

াটির্পবকন
যন্টায প্রর্িোকযি
প্রকে
ইনবপা-যকায
(যপজ-৩) প্রকে

‡deªæqvwi,
2013Ryb, 2019

75421.00

৯৫৩০.০০

৯৫২২.০০ evsjv‡`k
(৯৯.৯৩%) Kw¤úDUvi
KvDwÝj

RyjvB,
151690.00 ৬২৮৭৮.০০ ৬২৬৯২.০০ evsjv‡`k
(৯৯.৭০%) Kw¤úDUvi
2015-Ryb,
2018
KvDwÝj
RyjvB,
22973.86
১১১৪.০০
১৪৬.০০ evsjv‡`k
(১৩.১৯%) Kw¤úDUvi
2016-Ryb,
2019
KvDwÝj
RyjvB,
2347.22
৩৬৪.০০
২৯৪.০০ evsjv‡`k
(৮০.৮৭%) Kw¤úDUvi
2016-Ryb,
2018
KvDwÝj
RyjvB,
2364.57
৫২০.০০
৪১৭.০০
evsjv‡`k
(৮০.৮৩%) Kw¤úDUvi
2016-Ryb,
2018
KvDwÝj

RyjvB,
199949.00 ১৬৩৩৯.০০
2016-Ryb,
2018

৭৫২৫.০০
(০.৪৬%)

evsjv‡`k
Kw¤úDUvi
KvDwÝj
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7.

গবফলিা  উন্নয়বনয
RyjvB,
ভাধ্যবভ
2016-Ryb,
িথ্যপ্রভের্িবি ফাাংরা
2019
বালা
ভদ্ধকযি
প্রকে
8. ই-গবন িবভন্ট ভাোয ‡de«yqvwi,
প্ল্ান প্রকে
2016 n‡Z
Ryb, 2019
9. wWwRUvj AvBj¨vÛ Rvbyqvwi,
g‡nkLvjx
2017wW‡m¤^i,
2018
10. কার্রয়াককয াই- Rvbyqvwi,
যেক াকি (অন্যান্য 2013াই-যেক াকি) এয wW‡m¤^i,
উন্নয়ন প্রকে (৩য়
2019
াংবার্ধি)
11. যখ
ার্না ‡de«yqvwi,
পেIq¨vi
2013 n‡Z
যেকবনারর্জ াকি, Ryb, 2017
মবায প্রকে
12. nvB-‡UK
cvK©,
wm‡jU
(wm‡jU
B‡j±«wb· wmwU) Gi
cÖv_wgK AeKvVv‡gv
wbg©vY cÖKí
13. যখ কাভার আইটি
যের্নাং
এন্ড
ইনর্কউবফন যন্টায
স্থান প্রকে
14. ফঙ্গফন্ধু
যাজাী

15902.00

১২৩.০০

৭৬.০০
evsjv‡`k
(৬২.৫৮%) Kw¤úDUvi
KvDwÝj

2857.00

৫৯৮.০০

2057.70

----

৫৪৭.০০ evsjv‡`k
(৯১.৫৬%) Kw¤úDUvi
KvDwÝj
---evsjv‡`k
Kw¤úDUvi
KvDwÝj

39414.00

৪৬৯০.০০

৪৬৯৫.০০ evsjv‡`k nvB(১০০.১১%) ‡UK
cvK©
KZ©…c¶

25309.48

৬১১৪.০০

৫৫৩৪.০০ evsjv‡`k nvB(৮৩.৯৯%) ‡UK
cvK©
KZ©…c¶

Rvbyqvwi,
2016wW‡m¤^i,
2018

18712.00

৫৫০০.০০

৫৪৯৬.০০ evsjv‡`k nvB(৯৯.৯৩%) ‡UK
cvK©
KZ©…c¶

Rvbyqvwi,
2017wW‡m¤^i,
2019
জুরাই

26546.00

২২৩৭.০০

২১৬৩.০০ evsjv‡`k nvB(৯৬.৬৯%) ‡UK
cvK©
KZ©…c¶

23824.70

২৭৬.০০

২১৭.০০

evsjv‡`k nvB-
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াই-যেক
াকি
(ফবযন্দ্র
র্র্রকন
র্টি) স্থান প্রকে

(৭৮.৬২%) ‡UK
KZ©…c¶

২০১৬-জুন
২০১৯

cvK©

15. যজরা ম িাবয় (১২ টি
জুরাই
যজরায়) আইটি াকি 2017-জুন
স্থান ীল িক প্রকে
২০১৯

179640.07

----

----

evsjv‡`k nvB‡UK
cvK©
KZ©…c¶

16. PÆMÖvg cÖ‡K․kj &I
জুরাই
cÖhyw³ wek¦we`¨vj‡q 2017-জুন
২০20
AvBwU
weR‡bm
BbwKD‡eUi ¯’vcb
17. mviv ‡`‡ki wk¶v Rvbyqvwi,
cÖwZôv‡b Kw¤úDUvi 2015I fvlv cÖwk¶Y wW‡m¤^i,
j¨ve ¯’vcb cÖKí
2017
18. cÖhyw³
mnvqZvq
জুরাই
bvixi
ÿgZvqb 2017-জুন
২০১৯
cÖKí
19. র্বকআই (াফর্রক
জুরাই
কী ইনিাস্ট্রাকচায) ২০১৬-জুন
র্বেবভয ভাবনান্নয়ন
২০১৮
এফাং
র্র্এ’য
কাম িারবয়য ক্ষভিা
বৃর্দ্ধকযি প্রকে
20. jvwb©s GÛ Avwb©s Rvbyqvwi,
‡W‡fjc‡g›U cÖKí
2014Ryb, 2017
21. যভাফাইর যগইভ 
জুরাই
অযার্প্ল্বকন
এয ২০১৬-জুন
দক্ষিা উন্নয়ন প্রকে
২০১৮

7690.57

---

---

evsjv‡`k nvB‡UK
cvK©
KZ©…c¶

29898.00

৭৯৫৩.০০

৭৭২৯.০০
(৯৭.১৯%)

Z_¨
I
‡hvMv‡hvM c«hyw³
Awa`ßi

8189.54

---

---

2204.00

১৩৩৭.০০

18040.00

৫২৮৮.০০

28197.02

৭৬৫০.০০

Z_¨
I
‡hvMv‡hvM cÖhyw³
Awa`ßi
১১১১.০০ কবিারায অফ
ি
(৮৩.১৩%) াটিপার্য়াং
অর্র্যটিজ এয
কাম িারয়
৩৪৩৬.০০ Z_¨
I
(৬৪.৯৮%) ‡hvMv‡hvM c«hyw³
wefvM
৫৬২.০০ Z_¨ I
(৭.৩৫%) ‡hvMv‡hvM c«hyw³
wefvM
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1.4.2 Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ wefv‡Mi D‡jøL¨‡hvM¨ cÖKí
1.4.2.1 “যভাফাইর যগইভ  অযার্প্ল্বকন এয দক্ষিা উন্নয়ন প্রকে
র্ির্জোর ফাাংরাবদ র্ফর্নভিাবি  রূকে-২০২১ ফাস্তফায়বন িথ্য  যমাগাবমাগ প্রভের্ি র্ফবাবগয আিায়
ফাস্তফায়নাধীন “যভাফাইর যগইভ  অযার্প্ল্বকন এয দক্ষিা উন্নয়ন” ীল িক প্রকবেয কাজ পুবযাদবভ এর্গবয় চরবছ।
০২ (দুই) ফছয যভয়াদী এ প্রকবেয ফাস্তফায়নকার জুরাই ২০১৬ যর্বক জুন ২০১৮ ম িন্ত এফাং প্রাক্কর্রি ব্যয়
২৮১৯২.০২ রক্ষ োকা।
i. cÖK‡íi D‡Ï‡k¨
 আদৄর্নক প্রভের্ির্নবিয প্রর্র্ক্ষি ভানফিদ নির্যয ভাধ্যবভ যভাফাইর যগইভ  অযা উন্নয়বন স্থানীয়
ফাজায ম্প্রাযি  আন্তজিার্িক ফাজাবয প্রবফবয জন্য ফাাংরাবদবক প্রস্তুি কযা।
 যদীয়  আন্তজিার্িক ফাজাবয নতুন কভিাংস্থান সৃর্ষ্ট কযা।
 আইর্টি খাবি র্ফশ্ব ফাজাবয প্রবফবয জন্য আউেবার্ িাং যমাগ্যিা/াভর্ ি বৃর্দ্ধবি ায়িা কযা।
 যদবয র্ফর্বন্ন র্ফশ্বর্ফযারবয় যগইভ  অযা নিযীয জন্য ল্যাফ স্থান  প্রর্ক্ষবিয ভাধ্যবভ আইর্টি
যক্ষবত্র প্রার্িোর্নক ক্ষভিা অজিন কযা।
 ৫২৫ জন যভাফাইর যগইভ, অযা, UX Design, Game Monetization and Marketing এয
ভাোয প্রর্ক্ষক নির্য কযা।
 যভাফাইর যগইভ অযার্নবভন উন্নয়ন এ ২৮০০ জন, যভাফাইর অযা উন্নয়ন এ ৮৭৫০ জন, UX  UI
Design এ ২৮০০ জন এফাং Apps Monetization & App Management Including
Marketing এ ১৭৫০ জন যভাে ১৬১০০ জনবক প্রর্ক্ষি প্রদান কযা।
 বফ িার্য র্ফর্বন্ন অযা যিববরবভবন্টয ভাধ্যবভ জনাধাযবিয কার্ঙ্খি যফা াবিয ভৄবঠায় যৌবছ
র্দবয় জীফন ভাবনয উন্নর্ি াধন কযা।

ii. AMÖMwZ
জুন ২০১৭ ম িন্ত প্রকবেয জনফর র্নবয়াগ, আফাফত্র  মিার্ি ক্রয় এফাং মানফান ক্রয় িন্ন বয়বছ। এছাো
৫২৫ জন প্রর্ক্ষক প্রর্ক্ষবিয কাম িক্রভ চরভান যবয়বছ; ৩৮ টি র্ক্ষা প্রর্িোবন যভাফাইর যগইর্ভাং  যের্োং
ল্যাবফয আফাফত্র স্তান্তয িন্ন বয়বছ; ১৬,১০০ জন যিববরায নির্যয ক্রয় প্রর্ক্রয়া, যভাফাইর যগইভ 
অযা যিববরবভবন্টয ক্রয় প্রর্ক্রয়া, যর্ভনায  য়াকি আবয়াজন, প্রবজবিয ব্রার্ন্ডাং  প্রবভাবনয কাজ
শুরু অন্যান্য আনুলর্ঙ্গক কাজ পুবযাদবভ এর্গবয় চরবছ।
1.4.2.2 Learning and Earning Development cÖKí
Learning and Earning Development kxl©K cÖKíwU Z_¨ I ‡hvMv‡hvM cÖhyw³ wefvM KZ©…K
ev¯Íevqb Kiv n‡”Q| cÖKíwUi cÖv°wjZ e¨q 180.40 ‡KvwU UvKv Ges ‡gqv`Kvj Rvbyqvix 2014 n‡Z Ryb
2017 ch©šÍ| cÖK‡íi ‡gqv` wW‡m¤^i 2018 ch©šÍ e…w× K‡i cÖKí e¨q 32104.50 j¶ UvKv wba©viY K‡i
2q ms‡kva‡bi cÖ¯vÍ e Kiv n‡q‡Q| cÖK‡íi eZ©gvb cywÄf~Z ‡f․Z AM«MwZ 86% Ges Avw_©K cywÄf~Z
AM«MwZ 64.98%|
i. cÖK‡íi D‡Ï‡k¨
 Self-Employment I AbjvBb AvDU‡mvwm©s e…w×K‡í ‡gvU 78,660 Rb‡K AvBwU welqK
c«wk¶Y cÖ`vb;
 AvBwU/AvBwmwU ‡m±‡i Professional Outsourcing Training Gi gva¨‡g 13000 Rb‡K
`¶ wd«j¨vÝvi wn‡m‡e M‡o ‡Zvjv;
 cÖ¯ÍvweZ 2q ms‡kvabx‡Z AwZwi³ 40,000 Rb‡K Advanced Professional Outsourcing
Training Gi gva¨‡g `¶ wd«j¨vÝvi wn‡m‡e M‡o ‡Zvjv;
 AvBwU/AvBwmwU ‡_‡K wek¦evRv‡i cÖ‡e‡ki Rb¨ AvDU‡mvwm©s-G AvM«nx I ‡gavex‡`i
‡hvM¨Zv/mvg_¨© e…w×‡Z mnvqZv Kiv;
 AvBwU/AvBwmwU Lv‡Z wek¦evRv‡i bZyb PvKwii my‡hvM m…wómn ‡`‡ki me©¯Í‡i m‡PZbZv m…wó Kiv;
 Z…Yg~j ch©v‡q cÖwk¶Y Kvh©µg m¤cÖmvi‡Yi j‡¶¨ wd«j¨vÝvi Lv‡Z gv÷vi ‡U«Bbvi ‣Zix Kiv;
ii. c«wk¶Y Kvh©µgmg~‡ni AMÖMwZ
K. ‡`ke¨vcx 55 nvRvi Rbej‡K cÖwkÿY cÖ`vb
 cÖK‡íi ms¯’vb Abyhvqx 650wU e¨v‡P 50 w`be¨vcx (200 N›Uv) 13,000 (‡Zi nvRvi) Rb hye I
hye gwnjv-‡K Professional Outsourcing Training & Employment Service for
IT/ITES Industry wel‡q cÖwk¶Y cÖ`v‡bi wbwgË 4wU j‡U wef³ K‡i ‡mev µq Kiv nq| G

cÖwk¶Y Kvh©µ‡g MÖvwd· wWRvBb, I‡qe wWRvBb GÛ ‡W‡fjc‡g›U I wWwRUvj gv‡K©wUs welqK
Core Skill Gi cvkvcvwk Soft skill wel‡qI cÖwk¶Y cÖ`vb Kiv n‡”Q |
 G cÖwk¶‡Y nv‡Z-Kj‡g cÖwk¶‡Yi cvkvcvwk cÖ‡R± wfwËK KvR Kivi my‡hvM i‡q‡Q| D‡jøL¨,
Professional Outsourcing Training welqK G cÖwk¶Y ‡k‡l kZfvM cÖwk¶Yv_©xi
Kg©ms¯’vb wbwðZ n‡e|
 mviv‡`‡k ‡gvU 650wU e¨vP 13000 Rb cÖwk¶Yv_©xi g‡a¨ 11,920 Rb c«wk¶Yv_©xi 200 N›Uv
cÖwk¶Y ‡kl n‡q‡Q, Zb¥‡a¨ 5680 Rb যভাে 4,30,474 (Pvi j¶ wÎk nvRvi PvikZ PyqvËi)
BDGm Wjvi A_© DcvR©b Ki‡Z m¶g n‡q‡Q।
iii. Ò‡UKmB bvix Dbœq‡b AvBwmwUÓ kxl©K Kvh©µg
‡`‡ki cÖZ¨šÍ AÂ‡j AvBwU/AvBwUBGm cÖwk¶Y welqK ch©vß AeKvVv‡gvMZ my‡hvM-myweav GLbI
AcÖZyj| cªZ¨šÍ AÂ‡ji bvix‡`i kn‡i G‡m cÖwk¶Y MÖnY KivI AZ¨šÍ Kómva¨ I `yiƒn welq| ‡m j‡¶¨
AvBwU/AvBwUBGm wel‡q Z…Yg~j ch©v‡qi bvix‡`i cÖwk¶Y cÖ`v‡bi Rb¨ G cªK‡íi AvIZvq Ò‡UKmB bvix
Dbœq‡b AvBwmwUÓ kxl©K GKwU Kvh©µg ev¯Íevqb Kiv n‡”Q|
Z_¨ I ‡hvMv‡hvM cÖhyw³ wefvM, iwe AvwRqvUv wjt Ges ûqvI‡q ‡UK‡bvjwR evsjv‡`k wjt-Gi ‡h․_
D‡`¨v‡M Ò‡UKmB bvix Dbœq‡b AvBwmwUÓ kxl©K Kvh©µgwU ev¯Íevqb Kiv n‡”Q| Z_¨ I ‡hvMv‡hvM cªhyw³
wefv‡Mi 1wU, iwe AvwRqvUv wjt Gi 2wU Ges ûqvI‡q ‡UK‡bvjwR evsjv‡`k wjt Gi 2wU mn me©‡gvU 5wU
ÒwWwRUvj ‡U«wbs evmÓ Gi gva¨‡g G Kvh©µg ev¯Íevqb Kiv n‡”Q| G wWwRUvj ‡U«wbs ev‡m AvaywbK ‡Pqvi‡Uwej, j¨vcUc, wifi B›Uvi‡bU wm‡÷g, AvaywbK wbivcËv gwbUwis e¨e¯’v, AwMœ wbe©vcK e¨e¯’v, ‡gvkb
wW‡U±i I A¨vjvwg©s wm‡÷g, Riywi wbM©gb e¨e¯’v, mvDÛ‡jm Kgc¨v± ‡Rbv‡iUi Ges AwWI-wfR¨yqvj
wm‡÷g i‡q‡Q| G ÒwWwRUvj ‡U«wbs evmÓ e¨envi K‡i AvMvgx 3 (wZb) eQ‡i ‡`‡ki cÖZ¨šÍ AÂ‡ji cªvq
1 j¶ 66 nvRvi Rb gwnjv‡K AvBwU/AvBwUBGm wel‡q cÖwk¶Y cÖ`v‡bi j¶¨gvÎv AR©‡bi j‡¶¨ weMZ
06(Qq) gv‡m 11,584 Rb bvix‡K cÖwk¶Y cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|

“যেকই নাযী উন্নয়বন আইর্টি” কাম িক্রভ ফাস্তফায়বনয “র্ির্জোর যের্নাং ফা”

1.5 Kg©m~wPmg~n
Z_¨ I ‡hvMv‡hvM cÖhyw³ wefv‡Mi 2016-2017 A_©eQ‡i 05 wU Kg©m~wP ev¯Íevqb Kiv nq| Zb¥‡a¨ 03wU
Kg©m~wP PjwZ A_©eQ‡i mgvß n‡q‡Q| Kg©m~wPmg~n wb¤œiƒc:
µ:
Kg©m~wPi bvg
bs
1. B-kc Kg©m~wP
2. Z…Yg~‡ji Z_¨Rvbvjv
3. RvZxq ch©v‡q me©¯Í‡ii RbM‡Yi Rb¨ ‡gvevBj
‡dvb wfwËK ‡ní‡W¯‥ ev¯Íevqb
4. RvZxq ch©v‡q †gvevBj †Mg Dbœqb Kg©m~wP
5. ÒAvBwU ‡U«wbs GÛ BbwKD‡ekb ‡m›Uvi, bv‡UviÓ
¯’vcb

ev¯Íevq‡b
Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ wefvM
Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ wefvM
Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ wefvM
Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ wefvM
evsjv‡`k nvB-‡UK cvK© KZ©…c¶

1.5.1 2016-17 A_©eQ‡i ev¯ÍevwqZ Kg©m~wPmg~n
1.5.1.1 ই- কভিসূর্চ (গ্রাভীি অর্ িনীর্ি উন্নয়বন একটি ই-কভা ি উবযাগ)
Z_¨ I ‡hvMv‡hvM cÖhyw³ wefvM n‡Z G Kg©m~wP ev¯Íevqb Kiv nq| Kg©m~wPi ‡gqv` A‡±vei 2015 ‡_‡K
Ryb 2017 ch©šÍ Ges c«v°wjZ e¨q 680.51 j¶ UvKv| কভিসূর্চটি জুন ২০১৭ এ ভাপ্ত বয়বছ।
i.Kg©m~wPi D‡Ïk¨
 cÖ_gev‡ii gZ AbjvB‡b MÖvg¨evRvi cÖwZôv Kiv, ‡hLv‡b MÖv‡gi mKj Drcvw`Z cY¨ AbjvB‡b
weµq Kiv hv‡e Ges we‡k¦i ‡h ‡Kvb cÖvšÍ ‡_‡K Zv µq Kivi e¨e¯’v Kiv;
 cjøx AÂ‡ji A‡c¶vK…Z wcwQ‡q cov c«vwšÍK Rb‡Mvôxi Drcvw`Z K…wl cY¨ Ges n¯Í I KywUi
wk‡íi evRvi ‡`k we‡`‡k m¤cÖmvi‡Yi gva¨‡g Zv‡`i A_©‣bwZK Dbœqb mvab Kiv;
 Kg©~mwPi AvIZvf~³ cÖwZwU ‡K‡›`«i gva¨‡g mswkøó GjvKvi RbM‡Yi Avw_©K Dbœq‡b mnvqZv Kiv;
 myweavewÂZ M«vgxY ¶y`ª D‡`¨v³v‡`i e¨emv m¤cÖmvi‡Y mnvqZv Kiv;
 wek¦ Askx`vwi‡Z¡i gva¨‡g ‡`‡ki Dbœq‡b B-Kgvm© Gi f~wgKv e…w× Kiv;
 cjøx evRv‡i Kg©ms¯’vb I my‡hvM m…wó K‡i ‡`‡ki evB‡ii evRv‡i Abyc«‡ek Kiv|
ii.AMÖMwZ
এ কভিসূর্চয আিায় ফ িবভাে ১১৬২ জন উবযািাবক ই-কভা ি র্ফলয়ক (ই- র্যচারনায) প্রর্ক্ষি প্রদান কবয
প্রর্ক্ষক র্ববফ গবে যিারা বয়বছ। একটি যকন্দ্রীয়  ৬৪ টি যজরায জন্য ই-কভা ি পেয়যায নিযী কযা

বয়বছ। কভিসূর্চয আিায় ৬৪টি যজরায় ১টি যিস্কে র্র্, ১টি ল্যাে, ১টি ইউ.র্.এ, ১টি র্ির্জোর
কযাবভযা, ১টি র্প্রন্টায, ১টি ভার্িপ্ল্াগ, ১টি ভবিভ, ১টি য়যাযবর যাউোয, ১টি র্র্ যের্ফর, ১টি র্র্ যচয়ায, ১টি
যফাি,ি ১টি পাইর যকর্ফবনে, ১০টি র্বর্জেয যচয়ায প্রদান কবয ৬৪টি ই- প্রর্িো কযা বয়বছ। কভিসূর্চয
আিায় ৬৪টি যজরায কর উবযািাগবিয ছর্ফ  ণ্য িার্রকা কযা বয়বছ।
1.5.1.2 জািীয় ম িাবয় যভাফাইর যগইভ উন্নয়ন কভিসূর্চ
G Kg©m~wPi c«v°wjZ e¨q 592.82 j¶ UvKv Ges ‡gqv` gvP© 2016 ‡_‡K Ryb 2017 ch©šÍ| mviv we‡k¦i
gZ evsjv‡`‡kI ‡gvevBj ‡dvbB n‡”Q Z_¨ ev we‡bv`b Av`vb-cÖ`vb ev cwi‡ek‡bi Rb¨ me‡P‡q eo
gva¨g| ‡gvevBj ‡MBg e¨enviKvixi msL¨v µgea©gvb nv‡i evo‡Q| GLb ch©šÍ evsjv‡`‡k wbR¯^ ‡gvevBj
‡Mg ‣Zwi ‡Zgb ‡Kvb D‡jøL‡hvM¨ AM«MwZ nqwb| ‡gvevBj ‡MBg ‣Zwii gva¨‡g wecyj cwigv‡Y ivR¯^
Avq Kiv m¤¢e| এ কভিসূর্চয আিায় যদবয র্র্ক্ষি ভেফ ভাজবক যভাফাইর যগইভ উন্নয়ন প্রর্ক্ষি প্রদান
কযায ভাধ্যবভ দক্ষ জনর্ি র্াবফ গবে তুবর যভাফাইর যগর্ভাং এয র্ফশ্ব ফাজাবয ফাাংরাবদবয অাংগ্রি  দৃঢ়
অফস্থান র্নর্িি কযায ভাধ্যবভ যদবয অর্ িনীর্িবি অফদান যাখায রবক্ষয কভিসূর্চটি ফাস্তফার্য়ি বয়বছ। ৩০ জুন
২০১৭ এ কভিসূর্চটি ভাপ্ত বয়বছ।
i.Kg©m~wPi D‡Ïk¨
 ‡gvevBj ‡MBg Dbœq‡bi c«wk¶Y c«`vb K‡i bZyb `¶ Rbej M‡o ‡Zvjv Ges wek¦ evRv‡i
evsjv‡`‡ki AskM«n‡Yi my‡hvM K‡i ‡`qv|
 ‡gvevBj ‡MBg mdUIq¨vi cÖ¯‘ZKvix‡`i wewfbœ AvBwWqv Ges ‡K․kj cÖ`vb Kiv|
 mKj eq‡mi ‡gvevBj e¨enviKvwi‡`i Rb¨ ‡gvevBj ‡MBg ‣Zwi Kiv Ges wek¦evRv‡i ißvwbi
my‡hvM ‣Zwi Kiv|
 cÖwZ‡hvwMZvg~jK Kvh©µ‡gi gva¨‡g bZyb cÖRb¥‡K ‡gvevBj ‡MBg mdUIq¨vi wbg©v‡Y Drmvn cÖ`vb
Kiv|
 RvZxq I AvšÍR©vwZK ‡gvevBj ‡MBg evRvi wk‡íi mv‡_ Z…Yg~j ch©v‡qi ‡gvevBj mdUIq¨vi
wbg©vZv‡`i ‡hvMm~Î ¯’vcb Kiv I ‡gvevBj mdUIq¨vi wk‡í bZyb D‡`¨v³v ‣Zwi Kiv|
 ‡gvevBj ‡MBg wk‡í wewb‡qvM e…w×i cwi‡ek m…wó Kiv|
 ‡gvevBj ‡MBg Dbœq‡b KvwiMwi Av‡aq (Kb‡U›U) cÖ¯‘Z Kiv I wWwRUvj gva¨‡g cwi‡ekb Kiv|
ii.AMÖMwZ
কভিসূর্চয আিায় র্ফর্বন্ন র্ফশ্বর্ফযারয়/র্ক্ষা প্রর্িোবন ২০টি যভাফাইর যগইভ আইর্িয়া উদ্ভাফন কভিারা, ৪০টি
যভাফাইর যগইভ যিববরবভন্ট প্রর্ক্ষি, ৪০টি যভাফাইর যগর্ভাং গ্রার্পক্স প্রর্ক্ষি কাম িক্রভ িন্ন বয়বছ। এ কর
প্রর্ক্ষি/কভিারায় ৪৪০০ প্রর্ক্ষিার্ী অাংগ্রি কবযবছ। কভিসূর্চয আিায় ৫০ টি যভাফাইর যগইভ উন্নয়ন কযা
বয়বছ। উন্নয়নকৃি যগইভভ গুগর যপ্ল্-যোবয প্রকা কযা বয়বছ। যগইভভবয র্রাংক র্নম্নরূ:
https://play.google.com/store/search?q=mgamesictd

1.5.1.3 জািীয় ম িাবয় ফ িস্তবয জনগবিয জন্য যভাফাইর যপান র্বর্িক যেবিষ্ক ফাস্তফায়ন
Z_¨ I ‡hvMv‡hvM c«hyw³ wefvM n‡Z G Kg©m~wP A‡±vei 2015 ‡_‡K wW‡m¤^i 2016 ch©šÍ ‡gqv‡`
ev¯ÍevwqZ n‡q‡Q Ges c«v°wjZ e¨q 660.77 j¶ UvKv|
i.Kg©m~wPi D‡Ïk¨
 me©¯Í‡ii RbMY hv‡Z mywbw`©ó ‡gvevBjwfwËK ‡ní‡W¯‥ ‡_‡K miKvwi ‡mev Ges Rxeb I RxweKv
welqK Z_¨ I civgk© ‡mev ‡c‡Z cv‡ib Zv wbwðZ Kiv;
 A‡c¶vK…Z mnR myweavRbK I me©vwaK e¨eüZ cÖhyw³i gva¨‡g Z_¨ I civgk© ‡mev c«`vb Kiv;
 kvixwiK cÖwZeÜx gvby‡li Kg©ms¯’vb;
 bvixevÜe Kv‡Ri my‡hvM m…wó|
ii.AMÖMwZ
কভিসূর্চয আিায় র্যচার্রি ন্যানার ইভাবজির্ন্স ার্বি ‘৯৯৯’ কর যন্টাযটি যদবয কর নাগর্যবকয জন্য
জরুর্য পুর্র, পায়ায ার্বি  অযাম্বুবরন্স যফা প্রদান কবয র্াবক। কর যন্টাযটি াফ িক্ষর্িক চালু র্াবক এফাং
এখাবন কর কযায জন্য যকান চাজি প্রবয়াজন য় না। ১ অবিাফয ২০১৬ যর্বক মাত্রা শুরু কবয জুন ২০১৭ ম িন্ত এ
কর যন্টাযটিবি যভাে ৩,৩২৩,৯৫৩ টি কর এববছ মায ভবধ্য ২,৭১০,৭৬৪ টি কবরয যফা প্রদান কযা বয়বছ।
এয ভবধ্য জরুর্য পুর্রবয যফা াংক্রান্ত কর র্ছর ৩৬,১২০ টি, পায়ায ার্বিবয যফা াংক্রান্ত ২১,৩০৭ টি এফাং
অযাম্বুবরন্স াংক্রান্ত কর র্ছর ২৭,৭৫২ টি। অফর্ষ্ট ২,৬২৫,৫৮৫ টি কবরয জন্য অন্যান্য যফা প্রদান কযা বয়বছ।
কর যন্টায ছাো ৯৯৯ জরুর্য যফা বয়ফাইে, অযার্প্ল্বকন  চযাটিাং এয ভাধ্যবভ যফা প্রদান কবয র্াবক। এ
কভিসূর্চয আিায় যজরা  উবজরা ম িাবয় ৪৯০টি জািীয় ইন্টাযবনে যভরা আবয়াজন কযা বয়বছ। আইর্টি
অর্ধদপ্তয এফাং যফর্ যমৌর্বাবফ যভরাভ আবয়াজন কবয। কর যন্টায এবজন্ট র্ববফ ২০০ জনবক প্রর্ক্ষি
(০২  ০৫ র্দনব্যাী) প্রদান কযা বয়বছ। এ কভিসূর্চটি স্থায়ীবাবফ িাদবনয জবন্য ভস্ত মিার্ি, আফাফত্র
 কাগজত্র স্বযাষ্ট্র ভিিারবয়য র্নকে অিবিয উবযাগ গ্রি কযা বচ্ছ।
1.5.1.4 র্তিভবরয িথ্যজানারা কভিসূর্চ
ÔZ…Yg~‡ji Z_¨RvbvjvÕ kxl©K Kg©m~wPwU Z_¨ I ‡hvMv‡hvM c«hyw³ wefv‡Mi wbR¯^ GKwU D™¢vebx Kg©m~wP| G
Kg©m~wPi ‡gqv` RyjvB 2015 ‡_‡K Ryb 2018 ch©šÍ Ges cÖv°wjZ e¨q 660.77 j¶ UvKv| কভিসূর্চটি
ফাস্তফায়বন ায়িা কযবছ প্রধানভিীয কাম িারবয়য একব টু ইনপযবভন (এটুআই) যপ্রাগ্রাভ। আয ফাস্তফায়ন বমাগী
র্ববফ কাজ কযবছ িথ্যবফা ফািিা াংস্থা (টিএর্ফ)।

i.Kg©m~wPi j¶¨








mviv ‡`‡k 10 nvRvi Bb‡dvwjWvi ‣Zwi;
64 ‡Rjvq 128 Rb gv÷vi ‡U«Bbvi M‡o ‡Zvjv;
msev`, cÖwZ‡e`b I wdPvi ‡jLvq `¶Zv Dbœqb;
wd«j¨vwÝs Z_v AvDU‡mvwm©s‡q m¶gZv e…w×;
B-Kgvm© cwiPvjbv I AbjvBb wecY‡b `¶Zv e…w×;
ÔZ…Yg~‡ji Z_¨RvbvjvÕ bv‡g GKwU WvqbvwgK I ‡imcwÝf I‡qe ‡cvU©vj ‣Zwi;
BDwWwm D‡`¨v³v‡`i evQvBK…Z ‡jLv wb‡q cÖKvkbv|

ii.AMÖMwZ
 িথ্য  যমাগাবমাগ প্রভের্ি র্ফবাবগয ‘র্তিভবরয িথ্যজানারা’ কভিসূর্চয আিায় ২০১৬-১৭ অর্ িফছবয র্নধ িার্যি
রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ২০৩টি ব্যাবচয উবযািা-প্রর্ক্ষি কভিারা িন্ন বয়বছ। প্রর্ক্ষি কভিারাগুবরাবি যদবয
৫২টি যজরায ৭,১০৫ জন ইউর্ির্ উবযািা অাংগ্রি কবযন। প্রর্ক্ষি কভিারাগুবরাবি র্ফর্বন্ন র্ফলবয়য য
অর্ধবফন র্যচারনায় র্ছবরন ‘র্তিভবরয িথ্যজানারা’ কভিসূর্চয র্যবা ি াযন (িথ্য অর্ধকায র্ফবলজ্ঞ,
র্ফশ্বর্ফযারবয়য র্ক্ষক, াাংফার্দক, ই-কভা ি  আউেবার্াংি র্ফবলজ্ঞ)  র্ফর্বন্ন যজরায স্থানীয় ভাোয
যেইনাযগি। উবযািা-প্রর্ক্ষিগুবরা র্ফর্বন্ন যজরায যজরা প্রাবকয কাম িারয় এফাং উবজরা র্যলদ
র্ভরনায়িবন অনুর্েি য়ায় এগুবরা যার্য ভর্নের্যাং কবযবছন স্থানীয় প্রাবনয কভিকিিাগি।
 গি ২০১৬-১৭ অর্ িফছবয কভিসূর্চয আিায় প্রর্ক্ষক-প্রর্ক্ষি (টিটি)  উবযািা-প্রর্ক্ষবিয যফে যরকচায
র্নবয় দুটি িকুবভন্টার্য প্রিয়ন কযা বয়বছ। ইবিাভবধ্য িকুবভন্টার্যগুবরা আইর্টি র্ফবাবগয যাভিক্রবভ ইউটিউফ
চযাবনর এফাং ‘র্তিভবরয িথ্যজানারা’ বয়ফবাে িাবর আবরাি কযা বয়বছ। াাার্ চযাবনর র্রাংকগুবরা
‘র্তিভবরয িথ্যজানারা’ যপবুক গ্রুব াংভেি কযা বয়বছ। মাযা নতুন কবয ইউর্ির্ উবযািা বফন অর্ফা
প্রর্ক্ষি যফিী ভবয় মাবদয প্রর্ক্ষবিয র্ফলয়গুবরা র্নবয় আয জানায আগ্র আবছ িাযাই এই িকুবভন্টার্য
যর্বক উকৃি বফন। িকুবভন্টর্য দু’টিয র্রাংক:
http://trinomulerjanala.ictd.gov.bd/pages/vcategorydetails/lecture-on-outsourcing-by-sohel-rana

 ‘র্তিভবরয িথ্যজানারা’ কভিসূর্চয আিায় ২০১৬-১৭ অর্ িফছবয ইউর্ির্ উবযািাবদয স্থানীয় র্ফর্বন্ন র্ফলবয়য
য যরখা প্রর্িবফদন  র্পচাযগুবরা াংকর্রি কবয ‘িথ্যজানারা-১’ এফাং ‘িথ্যজানারা-২’ ীল িক দুটি প্রকানা
নির্য কযা বয়বছ। যদ  আন্তজিার্িক র্যবপ্রর্ক্ষি র্ফবফচনায় র্নবয় ফই দুটি বালায় (ফাাংরা  ইাংবযর্জ বা িবন)
ছাা বয়বছ। ফইবয়য র্র্িএপ বা িন ‘র্তিভবরয িথ্যজানারা’ বয়ফবাে িাবর আবরাি কযা বয়বছ। ফইবয়য
র্র্িএপ বা িবনয র্রাংক: http://trinomulerjanala.ictd.gov.bd/pages/epublication/7


‘র্তিভবরয িথ্যজানারা’ কভিসূর্চয আিায় ২০১৬-১৭ অর্ িফছবয একটি িায়নার্ভক বয়ফবাে িার নির্য িন্ন
বয়বছ। এই বয়ফবাে িাবর ফিিভাবন ইউর্ির্ উবযািাবদয নির্য প্রর্িবফদন  র্পচায র্নয়র্ভিবাবফ প্রকা কযা
বচ্ছ। এছাো ‘িথ্যজানারা-১’ এফাং ‘িথ্যজানারা-২’ ীল িক গ্রন্থ দুটিয যরখাগুবরা বয়ফবাে িাবর আবরাি কযা
বয়বছ। বয়ফবাে িাবরয র্রাংক: http://trinomulerjanala.ictd.gov.bd/

১.৬ র্ির্জোর ফাাংরাবদ োস্কবপা ি
যকাবযয প্রর্িশ্রুি র্ির্জোর ফাাংরাবদ ফাস্তফায়বনয বফ িাচ্চ যপাযাভ র্ববফ ভাননীয় প্রধানভিীয যনর্তবে ২৩
দস্য র্ফর্ষ্ট 'র্ির্জোর ফাাংরাবদ োস্কবপা ি' গঠন কযা য়। ভাননীয় প্রধানভিী ছাো অর্ িভিী, ফার্িজয ভিী,
িাক, যের্রবমাগাবমাগ  িথ্যপ্রভের্ি ভিী, র্যকেনা ভিী এফাং িথ্য  যমাগাবমাগ প্রভের্ি প্রর্িভিী, যকার্য
কভিকিিা, আইটি র্ফবলজ্ঞ, ব্যফায়ী  র্ফশ্বর্ফযারবয়য র্ক্ষকবৃন্দ এ কর্ভটিবি যবয়বছন। প্রভের্ি র্বর্িক
উন্নয়বনয াাার্ পেয়যায  পেয়যায জািীয় ণ্য যপ্তার্ন র্ির্জোর ফাাংরাবদবয রবক্ষয যৌৌঁছাবনা এ
কর্ভটিয ভর রক্ষয। ই-গববন িন্স, ই-কভা ি, ই-যেি, ই-র্পন্যান্স, ই-যভর্ির্ন, ই-এডুবকন এফাং ই-যের্নাং র্ফর্বন্ন
ধযবনয আইর্টি যফা চালুয র্ফলবয় এ কর্ভটি স্বে  ভধ্য যভয়াদী র্যকেনা প্রিয়বন ভয়সূর্চ র্বর্িক রক্ষযভাত্রা
 ফাস্তফায়ন কভির্যকেনা র্নধ িাযি কবয। "র্ির্জোর ফাাংরাবদ োস্কবপা ি" এয অন্যিভ উবদ্দবশ্য বচ্ছ
ফাাংরাবদবয অর্ িকনর্িক, াভার্জক, ফার্ির্জযক  নফজ্ঞার্নক র্যভন্ডবর িথ্যপ্রভের্িয অফদাবনয ম্ভাফনা
র্চর্িিকযি; িথ্যপ্রভের্িয ম্প্রাযি উন্নয়ন  র্ফকাবয রূবযখা প্রিয়ন এফাং দ্রুি র্যফিিনীর এ প্রভের্িয স্বে
 ভধ্য যভয়াদী র্যকেনা প্রিয়ন।
"র্ির্জোর ফাাংরাবদ োস্কবপা ি" এয নীর্ির্নধ িাযিী র্দ্ধান্ত গ্রবি ায়িা  সার্য প্রদান এফাং ভয়সূর্চ
র্বর্িক রক্ষযভাত্রা  কভি র্যকেনা ফাস্তফায়বন ার্ফ িক বমার্গিা প্রদাবনয রবক্ষয প্রধানভিীয ভৄখ্য র্চফ'যক
প্রধান কবয ১৯ দবস্যয একটি "র্ির্জোর ফাাংরাবদ োস্কবপা ি" র্নফ িাী কর্ভটি গঠন কযা বয়বছ। উি র্নফ িাী
কর্ভটিয ইবিাভবধ্য ০৭ টি বা অনুর্েি বয়বছ। র্ির্জোর ফাাংরাবদ র্ফর্নভিাবি যকার্য ব্যফস্থানায
আদৄর্নকায়ন এফাং এয উন্নয়বন দক্ষ  স্বচ্ছ ব্যফস্থানা কাঠাবভা গবে যিারায রবক্ষয "র্ির্জোর ফাাংরাবদ
োস্কবপা ি" র্নফ িাী কর্ভটি ভর্িি কাম িক্রভ গ্রি কবয চরবছ।
"র্ির্জোর ফাাংরাবদ োস্কবপা ি" র্নফ িাী কর্ভটি র্নবম্নাি উবেখবমাগ্য কাম িক্রভ ফাস্তফায়বন র্দক-র্নবদ িনা 
যাভি প্রদান কযবছেঃ
(ক) কাবনর্ির্বটি  ব্রিব্যান্ড যফা: ২য় াফ-যভর্যন কযাফবরয ল্যার্ন্ডাং যেন স্থান, ব্রিব্যান্ড ইন্টাযবনে
যফায ভান উন্নয়ন, ইন্টাযবনে যফায Cost model Analysis, ইন্টাযবনে র্ফবরয বযাে কভাবনা,
যজরা  ভিিারবয়য র্বর্ি কনপাবযর্ন্সাং র্বেভ আদৄর্নকায়ন ইিযার্দ;
(খ) কার্রয়াককয ফঙ্গফন্ধু াই-যেক াকি স্থান প্রকে িন্নকযি, যদবয কর র্ফবাবগ াই-যেক াকি
স্থান, র্ির্জোর পবযনর্ক ল্যাফ স্থান, র্ির্জোর/ভার্ির্ভর্িয়া যেিীকক্ষ স্থান;
(গ) যকার্য ই-যভইর নীর্িভারা প্রিয়ন, ই-কভা ি নীর্িভারা প্রিয়ন, বযালু অযাবিি ার্বি (VAS)
নীর্িভারা প্রিয়ন, আইর্টি যক্ষবত্র ফাাংরা বালা প্রর্ভিকযি, আইর্টি যক্ষবত্র যভধাস্বত্ত্ব াংযক্ষি।

১.৭ ‡UKmB Dbœqb jÿ¨gvÎv (Sustainable Development Goals) ফাস্তফায়ন
২০১৫ বনয ২৫ যবেম্বয জার্িাংবঘয াধাযি র্যলবদয ৭০িভ অর্ধবফবন যেকই উন্নয়ন অবীষ্ট (SDG)
“২০৩০ এবজন্ডা” গৃীি য়। উি এবজন্ডায় ১৭টি Goals, ১৬৯টি Target এফাং ২৩০টি Indicators র্নধ িাযন
কযা য়। ফাাংরাবদ র্যকেনা কর্ভবনয াধাযি অর্ িনীর্ি র্ফবাগ বি ইবিাভবধ্য ২০১৬ ার যর্বক শুরু য়া
এই Goals  Targets অজিবন প্তভ ঞ্চফার্ল িক র্যকেনায় (২০১৬-২০২০) SDGs  এয Targets ভর্িি
কযা য়। অিেঃয িা ফাস্তফায়বন ভিিারয়/র্ফবাগ র্বর্িক দার্য়ে ফন্টবনয র্নকা (Mapping) প্রিয়ন কযা
ি
য়। র্নকা অনুমায়ী িথ্য  যমাগাবমাগ প্রভের্ি র্ফবাগ কর্তক
র্নম্নরূ:
ি ফাস্তফার্য়িব্য োবগেভ
Afxó

jÿ¨gvÎv

9: AwfNvZmnbkxj AeKvVv‡gv wbg©vY,
AšÍfw©y ³g~jK &I †UKmB wkívq‡bi cÖea©b
Ges D™¢vebvi cÖmviY

9.M: িথ্য  যমাগাবমাগ প্রভের্িয
ব্যফায উবেখবমাগ্য র্যভান বৃর্দ্ধ
কযা এফাং ২০২০ াবরয ভবধ্য
স্ববোন্নি যদবগুবরাবি ইন্টাযবনবে
ফ িজনীন

ভল্যােয়ী
প্রবফার্ধকায প্রদাবন আন্তর্যকবাবফ
বচষ্ট য়া।
১৭.৮:
২০১৭ াবরয ভবধ্য
স্ববোন্নি যদগুবরায জন্য পুবযাদবভ
প্রভের্ি ব্যাাংক চালু র্ফজ্ঞান,
প্রভের্ি  উদ্ভাফন ক্ষভিা
র্ফর্নভিাবি প্রর্ক্রয়া কাম িকয কযা
এফাং ায়ক প্রভের্ি, র্ফবল কবয
িথ্য  যমাগাবমাগ প্রভের্িয।
৯.খ
অযায র্ফলয়
র্েবণ্যয ফহুভৄর্খিা  ণ্য ভল্য
াংবমাজবনয
জন্য
অনুকূর
নীর্ির্যবফ র্নর্িি কযায
ভাধ্যবভ উন্নয়নীর যদগুবরাবি
স্থানীয় প্রভের্িয র্ফকা, গবফলিা 
উদ্ভাফবন ায়িা দান।
১.৩ ন্যযনিভ াভার্জক র্নযািা
সর্ফধায র্নিয়িা কবরয জন্য
জািীয়বাবফ উভেি াভার্জক
সযক্ষা ব্যফস্থা  াংর্িষ্ট দবক্ষবয
ফাস্তফায়ন এফাং ২০৩০ াবরয ভবধ্য
দর্যদ্র্  অযর্ক্ষি জনবগােীয একটি
উবেখবমাগ্য অাংবক এ ব্যফস্থায
আিায় র্নবয় আা।

17: †UKmB Dbœq‡bi Rb¨ •ewk¦K
Askx`vwiZ¡ D¾xweZKiY &I ev¯Íevq‡bi
Dcvqmg~n kw³kvjx Kiv

9: AwfNvZmnbkxj AeKvVv‡gv wbg©vY,
AšÍf©yw³g~jK &I †UKmB wkívq‡bi cÖea©b
Ges D™¢vebvi cÖmviY

1: me©Î meai‡Yi `vwi‡`ª¨i Aemvb

Lead Ministry/Colead/Associate Ministry
Lead Ministry

Lead Ministry

Co-lead

Associate Ministry

Afxó
1: me©Î meai‡Yi `vwi‡`ª¨i Aemvb

4: mK‡ji Rb¨ AYÍfyw© ³g~jK &I mgZv
wfwËK MyYMZ wkÿv wbwðZKiY Ges
Rxebe¨vcx wkÿv jv‡fi my‡hvM m„wó

4: mK‡ji Rb¨ AšÍf©yw³g~jK &I mgZv
wfwËK MyYMZ wkÿv wbwðZKiY Ges
Rxebe¨vcx wkÿv jv‡fi my‡hvM m„wó

5: †RÛvi mgZv AR©b Ges mKj bvix &I
†g‡q‡`i ÿgZvqb

8: mK‡ji Rb¨ c~Y©v½ &I Drcv`bkxj
Kg©ms¯’vb Ges †kvfb Kg©my‡hvM m„wó Ges
w¯’wZkxj, AšÍfw©y ³g~jK &I †UKmB

jÿ¨gvÎv

Lead Ministry/Colead/Associate Ministry

১.৪ ২০৩০ াবরয ভবধ্য কর নাযী
 পুরুল, র্ফবল কবয দর্যদ্র্ 
অযর্ক্ষি জনবগােীয অনুকূবর
অর্ িকনর্িক িদ  যভৌর্রক যফা
সর্ফধা, জর্ভ  অযায ির্িয
ভার্রকানা  র্নয়িি, উিযার্ধকায,
প্রাকৃর্িক িদ, রাগই নতুন
প্রভের্ি এফাং ক্ষুদ্র্ ঋি আর্র্ িক
যফা প্রার্প্তয যক্ষবত্র ভঅর্ধকায
প্রর্িো কযা।
৪.৪ চাকুর্য  যাবন কবভি
সবমাগরাব এফাং উবযািা ফায
জন্য প্রবয়াজনীয় কার্যগর্য 
বৃর্িভরক দক্ষিা অন্যান্য
প্রার্ঙ্গক দক্ষিািন্ন ভেফক 
প্রাপ্তফয়স্ক জনবগােীয াংখ্যা ২০৩০
াবরয ভবধ্য উবেখবমাগ্য র্যভাবি
ফাোবনা।
৪.৭ অযায র্ফলবয়য াাার্,
যেকই উন্নয়ন  যেকই
জীফনধাযায
জন্য
র্ক্ষা,
ভানফার্ধকায, নাযী পুরুল ভিা,
ার্ন্ত  অর্াংাভরক াংস্কৃর্িয
র্ফকা, নফর্শ্বক নাগর্যকে এফাং
াাংস্কৃর্িক নফর্চত্রয  যেকই
উন্নয়বন াংস্কৃর্িয অফদান ির্কিি
উরর্ি অজিবনয ভাধ্যবভ কর
র্ক্ষার্ী মাবি ২০৩০ াবরয ভবধ্য
যেকই উন্নয়বনয জন্য প্রবয়াজনীয়
জ্ঞান  দক্ষিা অজিন কযবি াবয
িা র্নর্িি কযা।
৫.খ নাযীবদয ক্ষভিায়বন ায়ক
প্রভের্ি, র্ফবল কবয িথ্য 
যমাগাবমাগ
প্রভের্িয
ব্যফায
ফাোবনা।
৮.১ জািীয় র্যর্স্থর্ি অনুমায়ী
ভার্ার্ছু অর্ িকনর্িক প্রবৃর্দ্ধয ায

Associate Ministry

Associate Ministry

Associate Ministry

Associate Ministry

Associate Ministry

Afxó
A_©‣bwZK cÖe„w× AR©b

8: mK‡ji Rb¨ c~Y©v½ &I Drcv`bkxj
Kg©ms¯’vb Ges †kvfb Kg©my‡hvM m„wó Ges
w¯’wZkxj, AšÍfyw© ³g~jK &I †UKmB
A_©‣bwZK cÖe„w× AR©b

8: mK‡ji Rb¨ c~Y©v½ &I Drcv`bkxj
Kg©ms¯’vb Ges †kvfb Kg©my‡hvM m„wó Ges
w¯’wZkxj, AšÍfyw© ³g~jK &I †UKmB
A_©‣bwZK cÖe„w× AR©b

8: mK‡ji Rb¨ c~Y©v½ &I Drcv`bkxj
Kg©ms¯’vb Ges †kvfb Kg©my‡hvM m„wó Ges
w¯’wZkxj, AšÍfw©y ³g~jK &I †UKmB
A_©‣bwZK cÖe„w× AR©b

9: AwfNvZmnbkxj AeKvVv‡gv wbg©vY,
AšÍfw©y ³g~jK &I †UKmB wkívq‡bi cÖea©b
Ges D™¢vebvi cÖmviY

9: AwfNvZmnbkxj AeKvVv‡gv wbg©vY,
AšÍfw©y ³g~jK &I †UKmB wkívq‡bi cÖea©b
Ges D™¢vebvi cÖmviY

jÿ¨gvÎv
ফজায় যাখা এফাং র্ফবল কবয,
স্ববোন্নি যদগুবরাবি ফার্ল িক
ন্যযনিভ ৭ িাাং র্জর্ির্ প্রবৃর্দ্ধ
অজিন।
৮.২ উচ্চ-ভল্য াংবমাজনী  েভঘন
খািগুবরাবি র্ফবল গুরুেপ্রদান
ফহুভৄর্খিা, প্রভের্িগি উন্নয়ন 
উদ্ভাফনায ভাধ্যবভ অর্ িকনর্িক
উৎাদনীরিায উচ্চিয ভান
অজিন।
৮.৩ আর্র্ িক যফা জরবয কযায
ভাধ্যবভ
এফাং
উৎাদনীর
কভিকান্ড, যাবন কভিসবমাগ সৃর্ষ্ট,
ব্যফার্য়ক উবযাগ, সৃজনীরিা 
উদ্ভাফনা
ায়ক
উন্নয়নভৄখী
নীর্িভারা প্রফধ িন এফাং অর্িক্ষুদ্র্,
ক্ষুদ্র্  ভাঝার্য উবযািাবদয প্রর্ভি
ব্যফার্য়ক ভান অনুযি 
ক্রবভান্নর্িবি উৎার্ি কযা।
৮.৬ কবভি, র্ক্ষায় ফা প্রর্ক্ষবি
র্নবয়ার্জি নয় এভন ভেফকবদয
অনুাি ২০২০ াবরয ভবধ্য
উবেখবমাগ্য র্যভাবন কর্ভবয়
আনা।
৯.২ অন্তর্ভির্িভরক  যেকই
র্োয়বনয প্রফধ িন এফাং জািীয়
র্যর্স্থর্িয াবর্ াভিস্য যযবখ
২০৩০ াবরয ভবধ্য কভিাংস্ান 
র্জর্ির্বি র্েখাবিয অাং
উবেখবমাগ্য র্যভাবন বৃর্দ্ধ এফাং
স্ববোন্নি যদগুবরাবি এই খাবিয
অফদান র্বগুি কযা।
৯.৩ র্ফবল কবয উন্নয়নীর
যদগুবরাবি ক্ষুদ্র্ র্ে  অন্যান্য
ব্যফার্য়ক উবযাবগয অনুকূবর
আর্র্ িক যফা গ্রবিয সবমাগ
ফাোবনা এফাং স্বেসবদ ঋিদান

Lead Ministry/Colead/Associate Ministry

Associate Ministry

Associate Ministry

Associate Ministry

Associate Ministry

Associate Ministry

Afxó

9: AwfNvZmnbkxj AeKvVv‡gv wbg©vY,
AšÍfw©y ³g~jK &I †UKmB wkívq‡bi cÖea©b
Ges D™¢vebvi cÖmviY

17: †UKmB Dbœq‡bi Rb¨ •ewk¦K
Askx`vwiZ¡ D¾xweZKiY &I ev¯Íevq‡bi
Dcvqmg~n kw³kvjx Kiv

17: †UKmB Dbœq‡bi Rb¨ •ewk¦K
Askx`vwiZ¡ D¾xweZKiY &I ev¯Íevq‡bi
Dcvqmg~n kw³kvjx Kiv

17: †UKmB Dbœq‡bi Rb¨ •ewk¦K
Askx`vwiZ¡ D¾xweZKiY I ev¯Íevq‡bi
Dcvqmg~n kw³kvjx Kiv

jÿ¨gvÎv
ভর্িি ভল্যশৃঙ্খর  ফাজাবয
এবদয অঙ্গীভূি কযা।
৯.৫ ২০৩০ াবরয ভবধ্য
উদ্ভাফনাবক উৎার্ি কযা এফাং
প্রর্ি র্ভর্রয়ন জবন গবফলিা 
উন্নয়ন কভীয াংখ্যা উবেখবমাগ্য
র্যভাবন ফাোবনা এফাং যকার্য 
যফযকার্য খাবি গবফলিা  উন্নয়ন
ব্যয় বৃর্দ্ধ কর যদব র্ফবল
কবয উন্নয়নীর যদগুবরাবি
নফজ্ঞার্নক গবফলিা িৎযিা বৃর্দ্ধ
এফাং
র্েখাবিয
প্রভের্িগি
ক্ষভিায উন্নর্িাধন।
১৭.৬ র্ফজ্ঞান, প্রভের্ি  উদ্ভাফনা
র্ফলবয় এফাং এাংর্িষ্ট অর্বগম্যিায
যক্ষবত্র উয-দর্ক্ষি, দর্ক্ষি-দর্ক্ষি
এফাং র্ত্রার্ক্ষক আঞ্চর্রক 
আন্তজিার্িক বমার্গিা বৃর্দ্ধ এফাং
(র্ফবলি জার্িাংঘ ম িাবয়)
র্ফযভান প্রর্ক্রয়াভবয ভবধ্য উন্নি
ভিয়  একটি নফর্শ্বক প্রভের্িগি
ভর্ িন
প্রর্ক্রয়ায
ভাধ্যবভ
াযস্পার্যকবাবফ ম্মি বিি
জ্ঞাবনয আদানপ্রদান ফাোবনা।
১৭.১৬ কর যদ, র্ফবল কবয
উন্নয়নীর যদগুবরাবক যেকই
উন্নয়ন রক্ষয অজিবন ায়িা
দানকবে
ফহুঅাংর্বর্িক
অাংীদার্যিায ভাধ্যবভ জ্ঞান,
অর্বজ্ঞিা,প্রভের্ি  আর্র্ িক িদ
আযি  ফণ্টন ম্পূযবিয বাযা
যেকই উন্নয়বনয জন্য নফর্শ্বক
অাংীদার্যে বৃর্দ্ধ।
১৭.১৮
আয়, র্রঙ্গ, ফয়,
জার্িত্ত্বা, নৃিার্ত্ত্বক র্যচয়,
অর্বফান, অাভথ্যি (প্রর্িফর্িিা)
 যবৌবগার্রক অফস্থান এফাং জািীয়

Lead Ministry/Colead/Associate Ministry

Associate Ministry

Associate Ministry

Associate Ministry

Associate Ministry

Afxó

jÿ¨gvÎv

Lead Ministry/Colead/Associate Ministry

যপ্রক্ষাবে প্রার্ঙ্গক অন্যান্য
নফর্ষ্টয অনুমায়ী র্ফাভর্ষ্টকৃি
(র্ফবার্জি)
উন্নিভাবনয,
ভবয়াবমাগী  র্নবিযবমাগ্য িথ্য
উাি
প্রাপ্যিা
উবেখবমাগ্য
র্যভাবন বৃর্দ্ধয রবক্ষয ২০২০
াবরয
ভবধ্য
উন্নয়নীর
যদগুবরাবি র্ফবল কবয স্ববোন্নি
যদ

উন্নয়নীর
ক্ষুদ্র্
বীযাষ্ট্রগুবরাবি ক্ষভিা র্ফর্নভিাি
ায়িা বৃর্দ্ধ কযা।
SDG ফাস্তফায়বন আইর্টি র্ফবাবগ একটি কর্ভটি গঠন কযা য়। ইবিাভবধ্য এ র্ফবাগ যর্বক একটি খো

কভির্যকেনা প্রিয়ন কবয র্যকেনা কর্ভবনয াধাযি অর্ িনীর্ি র্ফবাবগ যপ্রযি কযা বয়বছ। চূোন্ত
কভির্যকেনা (Action Plan) cÖYq‡bi D‡`¨vM MÖnY Kiv n‡q‡Q| আইর্টি র্ফবাবগয SDG Action Plan
cÖYq‡bi র্নর্ভি এ র্ফবাবগয াংস্থাভ  াংর্িষ্ট অন্যান্য ভিিারয় বি াধাযি অর্ িনীর্ি র্ফবাগ (GED)
কর্তক
ি র্নধ িার্যি ছবক িথ্য াংগ্র কযা বচ্ছ। এ ছাে Action Plan নিwiয জন্য Lead  Associate Ministry
এয কাজ র্নধ িাযি, প্রকে গ্রি, Data Gap Analysis, Indicators wba©vi‡Yi wel‡q Kvh©µg Pjgvb i‡q‡Q|
1.7.1 Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ wefv‡Mi KiYxq
২০১৫-২০৩০ াবরয ভবধ্য ৩টি ঞ্চফার্ল িক র্যকেনা ফাস্তফায়ন কযা বফ। প্তভ ঞ্চফার্ল িক র্যকেনায়
Chapter-12 এ িথ্য  যমাগাবমাগ প্রভের্ি র্ফলয়ক কাম িক্রভ র্নধ িাযি কযা আবছ। উি কাম িক্রভ ফাস্তফায়বন এ
র্ফবাগ ছাো াংর্িষ্ট অন্যান্য ভিিারয় প্রকে/কভিসূর্চ ফাস্তফায়ন কযবফ। অষ্টভ ঞ্চফার্ল িক (২০২১-২০২৫)
র্যকেনায় ভধ্যবভয়াদী SDG ফাস্তফায়বন প্রকে/কভিসূর্চ গ্রি কযবি বফ এফাং নফভ ঞ্চফার্ল িক (২০২৫-২০৩০)
র্যকেনায় দীঘ ি যভয়াদী SDG ফাস্তফায়ন প্রকে/কাভিসূর্চ গ্রি কযবি বফ।
১.৭.2 SDG ফাস্তফায়ন, চযাবরি এফাং বমার্গিা (উন্নয়ন বমাগীবদয)
১.৭.2.১ ফাস্তফায়ন
ক) আইর্টি র্ফবাগ SDG Target 9.c  17.8 এয রীি ভিিারয়/র্ফবাগ। Target 9.c এয ভর র্ফলয় বচ্ছ –
ইন্টাযবনবেয ভল্য ােয়ী কযা এফাং ২০২০ াবরয ভবধ্য ইন্টাযবনবে াফ িজনীন প্রবফার্ধকায র্নর্িি কযা । এ
র্ফলবয় ইবিাভবধ্য আইর্টি র্ফবাগ বি ব্যফস্থা গ্রি কযা বয়বছ। ২০০৭ াবর ১ mbps ইন্টাযবনে
Bandwidth এয ভল্য র্ছর ৭৬ াজায োকা, মা ফিিভান যকায কর্তক
ি হ্রা কবয ৬২৫ োকায় র্নধ িাযি কযা
বয়বছ।

এছাো ইন্টাযবনবে াফ িজনীন প্রবফার্ধকায র্নর্িি কযায জন্য াযাবদ ব্যাী ম িায়ক্রবভ অফকাঠাবভায উন্নয়ন
কযা বচ্ছ। ইবিাভবধ্য “ইনবপা যকায-৩” ীল িক প্রকে গ্রি কবয ২৬০০ ইউর্নয়ন (Sub-district) ম িাবয়
পাইফায অটিকার কাবনকটির্বটি স্থান কযা বচ্ছ। এছাো যদবয প্রিযন্ত  দুগভি অঞ্চবর ৭৭২টি ইউর্নয়বন
পাইফায অটিকার কাবনকটির্বটি ফাস্তফায়বন “Establishment of ICT Network to Remote Areas” ীল িক
প্রকে গ্রি কযা বয়বছ।
খ) SDG 17.8 Target টিয ভর র্ফলয় বচ্ছ-২০১৭ াবর ভবধ্য িথ্য  যমাগাবমাগ প্রভের্ি াংর্িষ্ট প্রভের্ি ব্যাাংক
চালুকযি র্ফজ্ঞান, প্রভের্ি  উদ্ভাফন ক্ষভিা র্ফর্নভিান প্রর্ক্রয়া কাম িকয কযা। প্রভের্ি ব্যাাংক চালুকযি র্ফলবয়
জানাবনা মাবচ্ছ যম, জািীয় িথ্য ম্ভাযবক িথ্য প্রভের্ি র্বর্িক কযায জন্য যকার্যবাবফ জািীয় িাো যন্টায
Tier-3 স্থান কযা বয়বছ এফাং Tier-4 স্থাবনয কাম িক্রভ চরভান আবছ । উদ্ভাফন ক্ষভিা র্ফর্নভিাবনয জন্য
যেকই উদ্ভাফনী ইবকার্বেভ নির্য, যভধাত্ত্ব াংযক্ষি  িরুি উদ্ভাফকবদয ক্ষভিা বৃর্দ্ধ  উন্নয়বনয রবক্ষয
জুরাই ২০১৬ - জুন ২০১৯ যভয়াদী “iDEA: Innovation Design and Entrepreneurship Academy”
ীল িক প্রকে গ্রি কযা বয়বছ।
১.৭.2.2 চযাবরি/ভস্যা
ই-গবিবনন্স, ভানফ িদ উন্নয়ন  কভিাংস্থান, অফকাঠাবভা, আইর্টি ইন্ডার্স্ট্র উন্নয়ন ইিযার্দ কভিকান্ড
ফাস্তফায়বন নানা ভস্যা  চযাবরি যভাকার্ফরা কযবি য়। ভস্যাভ র্নম্নরূ:






র্নযর্ফর্চ্ছন্ন র্ফদুযৎ যফযাবয ব্যফস্থা ,
র্নযর্ফর্চ্ছন্ন ইন্টাযবনে কাবনকটির্বটি  ম িাপ্ত Bandwidth না র্াকা ,
যিয র্বর্িক প্রর্র্ক্ষি জনফবরয অবাফ ,
আইর্টি কভিকান্ড ফাস্তফায়ন াংর্িষ্ট প্রর্িোনগুবরায ভবধ্য ভিয়ীনিা ,
প্রাকৃর্িক দুবম িাগ  অন্যান্য ভস্যা (ফন্যা),

1.8 AvšÍR©vwZK cyi®‥vi I m¤§vbbv
গি ৭-৯ ,যভ ২০১৭ িার্যবখ ভেিযাবজযয ব্রাইেবন অনুর্েি MobileGov World Summit 2017” ীল িক ইবববন্ট
„Excellence in Designing the Future of e-Government‟ K¨vUvMwi‡Z ‘জািীয় ম িাবয় যভাফাইর
অযার্প্ল্বকন উন্নয়বন বচিনিা  দক্ষিা বৃর্দ্ধ’ ীল িক কভিসূর্চয জন্য িথ্য  যমাগাবমাগ প্রভের্ি র্ফবাগ “Global
MobileGov Awards 2017” এয চযার্িয়ন র্ববফ র্নফ িার্চি য় । িথ্য  যমাগাবমাগ প্রভের্ি র্ফবাগ বি
নাগর্যক যফা জরবয কযায রবক্ষয D³ কভিসূর্চয আিায় ৬০০টি যভাফাইর অযার্প্ল্বকন প্রস্তুি কযা য়। মা
ফিিভাবন নাগর্যক যফায় ব্যফহৃি বচ্ছ। ফাাংরাবদবয বক্ষ যযাষ্ট্র ভিিারবয়য ভাননীয় প্রর্িভিী জনাফ াহর্যয়ায
আরভ, এভর্ পুযষ্কাযটি গ্রি কবযন। র্ির্জোর ফাাংরাবদব র্ফর্নভিাবি আন্তজিার্িক স্বীকৃর্িয যক্ষবত্র এটি একটি
উবেখবমাগ্য অজিন।

ফাাংরাবদবয বক্ষ যযাষ্ট্র ভিিারবয়য ভাননীয় প্রর্িভিী
জনাফ াহর্যয়ায আরভ, এভর্ “Global MobileGov
Awards 2017” MÖnY K‡ib

“Global MobileGov Awards 2017” gvbbxq
cÖavbgš¿xi nv‡Z Zz‡j †`qv nq

1.9 mg‡SvZv m¥viK
wewfbœ †`‡ki mv‡_ AvBwmwU mswkøó mn‡hvwMZvg~jK Kg©Kv‡Û mn‡hvwMZv wewbg‡qi Rb¨ mv¤úªwZK mg‡q
evsjv‡`k miKv‡ii AvBwmwU wefvM wewfbœ †`‡ki mv‡_ mg‡SvZv ¯§viK (MoU) ¯^vÿ‡ii D‡`¨vM MÖnY
K‡i| র্ফগি ০৭-১০ এর্প্রর ২০১৭ িার্যবখ ভাননীয় প্রধানভিীয বাযি পযকারীন বাযবিয াবর্ ২টি MoU
Pxb miKv‡ii gvbbxq ivóªcwZi evsjv‡`k mdiKvjxb mg‡q Px‡bi mv‡_ 02wU MoU স্বাক্ষর্যি বয়বছ।
mg‡SvZv ¯§vi‡Ki wk‡ivbvg wb¤œiƒc:
µ:
bs:
1.

2.

3.

mg‡SvZv ¯§vi‡Ki wk‡ivbvg
MoU between Information and Communication
Technology Division of The peoples Republic of
Bangladesh and The Ministry of Electronics &
Information Technology of the Government of the
Republic of India on Co-operation in the field of
Information Technology and Electronics.
MoU between The Bangladesh Government
Computer Incident response Team (BGD e-Gov
CIRT) Bangladesh Computet Council of Information
and Communication Technology Division, Ministry
of Posts, Telecommunications and IT, Peoples
Republic of Bangladesh and The Indian Computer
Emergency Republic of India on Cooperation in the
area of Cyber Security.
MoU between Ministry of Industry & Information
Technology the Peoples Republic of China and
Information and Communication Technology
Division, Ministry of Posts, Telecommunications and
IT Peoples Republic of Bangladesh on Co-operation

¯^vÿ‡ii ZvwiL

08.04.2017

08.04.2017

14.10.2016

µ:
bs:
4.

mg‡SvZv ¯§vi‡Ki wk‡ivbvg
in the field of Information and Communication
Technology.
MoU between Ministry of Industry & Information
Technology the Peoples Republic of China &
Information and Communication Technology
Division, Ministry of Posts, Telecommunications and
IT, the Peoples Republic of Bangladesh on
Strengthening the Development of Information Silk
Road for Information Connectivity.

¯^vÿ‡ii ZvwiL

14.10.2016

Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ wefvM Ges b¨vkbvj †W‡fjc‡g›U A¨vÛ widg© Kwgkb, Pxb Gi g‡a¨ mg‡SvZv ¯§viK ¯^vÿi

evsjv‡`k Kw¤úDUvi KvDwÝj
www.bcc.gov.bd
২.১ র্যর্চর্ি
ফাাংরাবদ কর্িউোয কাউর্ন্সর (র্ফর্র্) যদব িথ্য  যমাগাবমাগ প্রভের্িয প্রায  উন্নয়নকবে প্রর্ির্েি
যকাবযয অন্যিভ প্রর্িোন। ফাাংরাবদ যকায প্রর্িশ্রুি রূকে ২০২১: র্ির্জোর ফাাংরাবদ র্ফর্নভিাবি অগ্রিী
ভূর্ভকা ারনকাযী অন্যিভ প্রর্িোন র্ফর্র্। যদব চরভান িথ্যপ্রভের্িয র্ফপ্ল্ফবক উন্নয়ন র্ফপ্ল্বফ র্যিি কযায
রবক্ষয র্ফর্র্ গুরুেপূি ি ভূর্ভকা ারন কবয মাবচ্ছ । ভেফ ভাবজয আইর্টি র্ফলয়ক ক্ষভিা বৃর্দ্ধ, আইর্টি’য
অফকাঠাবভায উন্নয়ন  ম্প্রাযি, িথ্য আযবি যদবয িথ্য যক্ষবত্র অফাবধ প্রবফবয অর্ধকায র্নর্িিকযি, ইার্বি প্রদাবনয ভাধ্যবভ যদব্যাী ই-যকায প্রর্িো, সান  ন্যায় র্ফচায প্রর্িোকযি এফাং আইন 
ন্যায়ঙ্গি যাষ্ট্র র্যচারনা ব্যফস্থায় কবরয সলভ অাংগ্রবি কাজ কবয মাবচ্ছ । ফাাংরাবদ কর্িউোয
কাউর্ন্সর (র্ফর্র্) িথ্য  যমাগাবমাগ প্রভের্ি যক্ষবত্র যদবক অগ্রগাভী কবয তুরবি  র্ির্জটিার ফাাংরাবদ
র্ফর্নভিাবি নানার্ফধ উবযাগ গ্রি  ফাস্তফায়ন কবয আবছ । র্ফর্র্ যকার্য ম িাবয় আইর্টি অফকাঠাবভা
উন্নয়ন, আইর্টি ক্ষভিা বৃর্দ্ধ, প্রর্ক্ষি  ভানফ িদ উন্নয়ন, আইর্টি র্ে উন্নয়ন, িথ্যপ্রভের্িবি ফাাংরা
বালায ম্প্রাযি  প্রর্ভিকযি এফাং বফ িার্য যদব উদ্ভাফনী  োে িআ াংস্কৃর্িয উন্নয়বন কাজ কযবছ ।
প্রর্বভ র্বন্ন নাবভ প্রর্ির্েি এ প্রর্িোনটি র্নম্নর্রর্খি ধাব র্ফর্র্ র্ববফ প্রর্ির্েি য়:
জািীয় কর্িউোয কর্ভটি:
জািীয় কর্িউোয যফাি ি:
ফাাংরাবদ কর্িউোয কাউর্ন্সর অধ্যাবদ:
ফাাংরাবদ কর্িউোয কাউর্ন্সর আইন:

১৯৮৩
১৯৮৮
১৯৮৯
১৯৯০

জািীয় াংবদয ১৯৯০ াবরয ৯নাং আইন ফবর জািীয় কর্িউোয যফাি ি-যক রূান্তর্যি কবয ‘‘ফাাংরাবদ
কর্িউোয কাউর্ন্সর” নাবভ একটি াংর্ফর্ধফদ্ধ াংস্থা র্ববফ প্রর্িো কযা য় মা যাষ্ট্রর্িয র্চফারবয়য অধীন
র্যচার্রি বি র্াবক। ১৯৯১ াবর ফাাংরাবদ কর্িউোয কাউর্ন্সরবক িৎকারীন র্ফজ্ঞান  প্রভের্ি ভিিারয়
(যফিীকাবর র্ফজ্ঞান এফাং িথ্য  যমাগাবমাগ প্রভের্ি ভিিারয়)-এয অধীন ন্যস্ত কযা য়। র্ফগি র্িবম্বয ২০১১
বি র্ফর্র্ নফসৃষ্ট িথ্য  যমাগাবমাগ প্রভের্ি র্ফববগয প্রার্নক র্নয়িবি র্যচার্রি।
২.১.১ রূকে (Vision)
িথ্যপ্রভের্িয ব্যাক ম্প্রাযি, প্রবয়াগ  ব্যফাবযয ভাধ্যবভ িথ্য প্রভের্ি যক্ষবত্র যদবয ক্ষভিা বৃর্দ্ধ, আর্ িাভার্জক উন্নয়ন এফাং জািীয় রক্ষয অজিবন ায়িা প্রদান।
২.১.২ র্ভন (Mission)
স্বচ্ছিা. র্নযিা এফাং দক্ষিায াবর্ যকার্য যফা জনগবিয যদাযবগাোয় যৌবছ যদয়ায রবক্ষয eGovernance ফাস্তফায়ন এফাং ২০২১ াবরয ভবধ্য IT এফাং ITES Industry যর্বক ৫ (াঁচ) র্ফর্রয়ন িরায
যপ্তানী আয় র্নর্িি কযায রবক্ষয র্ে র্ফকাব ায়িা প্রদান এফাং ২০ রক্ষ কভিাংস্থান সৃর্ষ্ট।

২.১.৩ রক্ষয  উবদ্দশ্য
 িথ্যপ্রভের্ি াংক্রান্ত জ্ঞাবনয প্রায ঘোবনায ভাধ্যবভ ভানফ িবদয উন্নয়ন াধন;
 দক্ষ ভানফ িদ যপ্তার্ন এফাং িথ্যপ্রভের্িয আন্তজিার্িক ফাজাবযয তুরনাভরক সর্ফধা অজিবনয জন্য র্ফবশ্বয দ্রুি
ফধ িনীর িথ্যপ্রভের্ি ফাজাবয ফাাংরাবদবক প্রর্ির্েি কযা;
 িথ্যপ্রভের্ি াংক্রান্ত জািীয় যকৌর  নীর্িভারা প্রিয়ন  ফাস্তফায়ন;
 জািীয় যকৌর  নীর্িভারা ফাস্তফায়বনয জন্য যকার্য র্ফবাগ  াংস্থাভবয াবর্ বমার্গিা কযা 
াধন কযা;
 যকার্য র্ফবাগ  াংস্থাভবক কর্িউোয  িথ্যপ্রভের্ি ব্যফাবযয জন্য প্রবয়াজনীয় উবদ  উৎা
যদয়া;
 জািীয় ম িাবয় কর্িউোয  িথ্যপ্রভের্িয ভানদণ্ড র্নধ িাযি কযা;
 িবথ্যয র্নযািা র্নর্িি কযা ।
২.১.৪ কাম িাফর্র
 িথ্য  যমাগাবমাগ প্রভের্ি র্ফলয়ক কার্যগর্য জ্ঞান  দক্ষিায জািীয় আধায র্ববফ দার্য়ে ারন এফাং
এ যক্ষবত্র যকার্য, যফযকার্য যফা  র্ে খািবক জ্ঞান র্বর্িক যাভি এফাং কার্যগর্য যফা প্রদান;
 ন্যাানার এন্টাযপ্রাইজ আর্কিবেকচায  ইন্টায-অাবযর্ফর্রটি যিভয়াকি র্নভিাি  িা কাম িকয কযা
এফাং িথ্য প্রভের্ি াংক্রান্ত ভান  যস্পর্পবকন র্নধ িাযি কযা;
 পেয়যায যের্োং এফাং ার্্ে ির্পবকন;
 জািীয় িাোবন্টায, াফর্রক র্ এ, যনেয়াকি অাবযান যন্টায, র্র্কউর্যটি অাবযান যন্টায
র্যচারনা এফাং িাোবন্টায বি যফা প্রদাবনয যক্ষবত্র াইফায র্র্কউর্যটি র্নর্িি কযা এফাং
ইনপযবভন  িাো র্র্কউর্যটি ইনেুান র্চর্িি কযবি াে ি (CIRT) এফাং র্ির্জোর পবযনর্ক
কাম িক্রভ র্যচারনা;
 জািীয় অর্ িনীর্িয র্ফর্বন্ন খাবি িথ্যপ্রভের্িয ব্যফার্যক কাঠাবভায উন্নয়ন কযা এফাং িথ্যপ্রভের্ি
াংক্রান্ত র্ক্ষা, প্রর্ক্ষি  যাগি ভান উন্নয়ন কযা, আইটি র্স্কর েযান্ডাি ি নির্য এফাং
আইটি/আইটিইএ র্ে র্ফকাব প্রবয়াজনীয় উবযাগ গ্রি এফাং এ াংক্রান্ত নীর্ি  যকৌর প্রিয়বন
অযাবার্বয়নভ  যকাযবক ায়িা প্রদান কযা;
 িথ্য  যমাগাবমাগ প্রভের্ি র্ফলয় র্ক্ষা  দক্ষিায র্ফশ্বভান র্নর্িি কযা, নব্য স্দািকবদয র্নবয়াগ
যমাগ্যিা বৃর্দ্ধয রবক্ষয র্স্কর গ্যা পূযবিয প্রবয়াজনীয় ব্যফস্থা কযা এফাং িথ্যপ্রভের্িয যক্ষবত্র
প্রর্িবমার্গিায যভাকাবফরা কযায জন্য ফাাংরাবদী নাগর্যকগিবক উবমাগী কবয গবে যিারা;
 িথ্যপ্রভের্িবি র্ফশ্বভাবনয ভানফ-িদ উন্নয়ন  দক্ষিা বৃর্দ্ধয জন্য জািীয় আইর্টি একাবির্ভ স্থান
 র্যচারনা;
 িথ্যপ্রভের্িয যক্ষবত্র জািীয় যকৌর  নীর্ি র্নধ িাযি  িা ফাস্তফায়বন যকাযবক ায়িা কযা;
 যকায এফাং র্ফর্বন্ন াংস্থায় িথ্যপ্রভের্িয ব্যফায উৎার্ি কযা, িথ্যপ্রভের্ি ব্যফাবযয যক্ষবত্র যকায
এফাং অন্যান্য াংস্থায র্ি বমার্গিা কযা এফাং এ িবকি যাভি দান কযা;

 িথ্যপ্রভের্িয যক্ষবত্র জািীয় রক্ষয অজিবনয স্বাবর্ ি াংর্িষ্ট কর যকার্য  যফযকার্য এফাং যদর্য় 
র্ফবদর্ প্রর্িোবনয র্ি যমাগাবমাগ স্থান কযা  বমার্গিা কযা;
 কাউর্ন্সবরয কাম িাফর্র িাদবনয প্রবমাজবন, যদর্  র্ফবদর্ যম যকান প্রর্িোবনয র্ি চুর্ি িাদন
কযা;
 িথ্য  যমাগাবমাগ প্রভের্ি াংক্রান্ত যকান র্ফবল কিিব্য ারবনয জন্য যকায কর্তক
ি আর্দষ্ট বর িা
ারন কযা;
 যকাবযয কর যিবযয র্ির্জোইবজান এয ব্যফস্থা কযা এফাং াফর্রক ার্বি যির্রবার্যয জন্য
উচ্চগর্ি িন্ন যনেয়াকি র্নভিাি  র্যচারনা, উি যনেয়াবকি র্নযাদ িথ্য প্রফা  াইফায
র্র্কউর্যটি র্নর্িি কযা;
 যকাবযয কর অর্পব আই টি অর্িে ব্যফস্থা প্রফিিবন ায়িা কযা;
 উিভেি কাম িাফর্র িাদবনয জন্য প্রবয়াজনীয় যম যকান দবক্ষ গ্রি কযা।
২.১.৫ র্ফর্র্’য প্রার্নক কাঠাবভা
র্যচারনা র্যলদ
(ক) যচয়াযম্যান
(খ) বাই-যচয়াযম্যান
(গ) দস্য-র্চফ
(ঘ) আে এফাং অনার্ধক দ জন অন্যান্য দস্য।
িাক, যের্রবমাগাবমাগ  িথ্যপ্রভের্ি ভিিারবয়য ভাননীয় ভিী কাউর্ন্সবরয যচয়াযম্যান এফাং িথ্য  যমাগবমাগ
প্রভের্ি র্ফবাবগয র্চফ দার্ধকাযফবর কাউর্ন্সবরয বাই-যচয়াযম্যান। র্ফর্র্’য কাম ির্নফাী র্যচারক
দার্ধকাযফবর কাউর্ন্সবরয দস্য-র্চফ এফাং যকায কর্তক
ি ভবনানীি ১০ জন কাউর্ন্সর দস্য।
২.১.৬ জনফর (অনুবভার্দি  কভিযি)
র্ফর্র্’য ফিিভাবন অনুবভার্দি বদয াংখ্যা ১০১ টি এফাং ফিিভাবন র্ফর্র্’যি কভিযি বদয াংখ্যা ৮৬টি ।
যফিীবি ভবয় ১৬৪ টি দ সৃজন কযা য়। নতুন সৃজনকৃি ১৬৪ টি বদয র্নবয়াগর্ফর্ধ জনপ্রান ভিিারবয়
অনুবভাদবনয জন্য প্রর্ক্রয়াধীন যবয়বছ। দভবয র্ফন্যা র্নম্নরূ:
অনুবভার্দি জনফর

কভিযি জনফর

ফ িবভাে জনফর

শূন্যবদয র্ফফযি

১ভ
যের্ি

২য় যের্ি

৩য়
যের্ি

৪র্ ি
যের্ি

১ভ
যের্ি

২য়
যের্ি

৩য়
যের্ি

৪র্ ি
যের্ি

১ভ যের্ি

২য়
যের্ি

৩য়
যের্ি

৪র্ ি
যের্ি

অনুবভার্দি

কভিযি

শুন্য

৪৮

০১

২৯

২৩

৪২

০০

২৫

১৯

৬

১

৪

৪

১০১

৮৬

১৫

২.১.৭ ২০১৬-২০১৭ অর্ িফছবয ফাবজে ফযাদ্দ  ব্যয় (উন্নয়ন  অনুন্নয়ন)
র্ফফযি
অনুন্নয়ন
উন্নয়ন

২০১৬-২০১৭
অর্ িফছবয ফযাদ্দ
(যকাটি োকায়)
৮৭.৯৮০৯
765.35

২০১৬-২০১৭ অর্ িফছবয
ব্যয় (যকাটি োকায়)

ব্যবয়য ায

৬৫.৭৩৬৬
737.2718

৭৪.৭১%
৯৬.২৯%

২.১.৯ ফার্ল িক কভিিাদন চুর্ি ২০১৬-২০১৭
ফাাংরাবদ কর্িউোয কাউর্ন্সর এফাং িথ্য  যমাগাবমাগ প্রভের্ি র্ফবাবগয ভবধ্য ফার্ল িক কভিিাদন চুর্ি
২০১৬-২০১৭ িাদন কযা বয়বছ। চুর্ি যভািাবফক নত্রভার্ক প্রর্িবফদন র্নয়র্ভি াঠাবনা বয়বছ । ফার্ল িক
কভিিাদন চুর্িয সূচক অনুমায়ী কাম িক্রভ িন্ন কযা বয়বছ।
২.১.১০ জািীয় শুদ্ধাচায যকৌর ফাস্তফায়বন ২০১৬-২০১৭ াবরয কভির্যকেনা
ফাাংরাবদ কর্িউোয কাউর্ন্সর দয দপ্তবয র্ফর্র্’য ৬টি র্ফবাগীয় আঞ্চর্রক যকবন্দ্রয ১৪ জন কভিকিিাকভিচাযীবদয র্নবয় গি ৩১-১২-২০১৬ িার্যবখ জািীয় শুদ্ধাচায যকৌর প্রর্ক্ষি কাম িক্রভ িন্ন কযা বয়বছ।
২.২ প্রকে/কভিসূর্চ াংক্রান্ত িথ্য
র্ফর্র্বি ফিিভাবন র্নম্নর্রর্খি প্রকেভ চরভান যবয়বছ:
 Establishment of IV Tier National Data Center ীল িক প্রকে;
 Leveraging Information and Communications Technologies (ICT) for
Growth, Employment and Governance Project ীল িক প্রকে;
 ন্যানার আইর্টি ইনিা যনেয়াকি পয ফাাংরাবদ গবন িবভন্ট যপজ ৩ (ইনবপা-যকায) প্রকে;
 র্ির্জোর ফাাংরাবদবয জন্য ই-গবন িবভন্ট ভাোয প্ল্ান প্রিয়ন (Formation of the eGovernment Master Plan for Digital Bangladesh) ীল িক প্রকে;
 ফাাংরাবদ ই-গবন িবভন্ট ERP ীল িক প্রকে;
 উদ্ভাফন  উবযািা উন্নয়ন একাবিভী প্রর্িোকযি প্রকে (Innovation Design and
Entrepreneurship Academy-iDEA);
 গবফলিা  উন্নয়বনয ভাধ্যবভ এ িথ্য প্রভের্িবি ফাাংরা বালা ভদ্ধকযি ীল িক প্রকে;
ি
 পেয়যায যকায়ার্রটি যীক্ষা  াটির্পবকন
যন্টায প্রর্িোকযি ীল িক প্রকে;

২.২. ১ গুরুেপূি ি চরভান প্রকে/কভিসূর্চয াংর্ক্ষপ্ত র্ফফযি
২.২.১.১ Establishment of IV Tier National Data Center kxl©K cÖKí
প্রকবেয যভয়াদ জুরাই ২০১৫ বি জুন ২০১৮ ম িন্ত এফাং প্রাক্কর্রি ব্যয় ১৫১৬৯০.৮৩ রক্ষ োকা (ফাাংরাবদ
যকায ৩১৭৫৪.৮৩ রক্ষ োকা এফাং চায়না এর্ক্সভ ব্যাাংক ১১৯৯৩৬ রক্ষ োকা)। প্রকবে ৫৪ জন জনফর র্নবয়াগ
যদয়া বয়বছ।
i.রক্ষয/উবদ্দশ্য
র্ির্জোর ফাাংরাবদ র্ফর্নভিাবিয কাম িক্রভ বৃর্দ্ধ ায়ায় যকার্য-যফযকার্য খাবি িথ্য াংযক্ষবিয জন্য ফে
র্যবয যিো াংযক্ষবিয প্রবয়াজনীয়িা যদখা যদয়। এয াাার্ যিো ভবয র্নযািা একটি ফে ধযবিয
চযাবরি মা বর্ফষ্যবি আয প্রকে আকায ধাযি কযবি াবয। িাই িবথ্যয সযক্ষায জন্য ফঙ্গফন্ধু াই-যেক র্টি,
কার্রয়াককয, গাজীপুবয একটি “যপায োয়ায জািীয় যিো যন্টায স্থান” কযা বচ্ছ। এয ভাধ্যবভ যদব একটি
ভর্িি  উন্নি িথ্য ভদ্ধ র্ফশ্বভাবনয িাো যন্টায গবে যিারা বফ মায িাউন োইভ বফ শূবন্যয যকাঠায়।
যপায োয়ায জািীয় যিো যন্টায স্থান এয প্রধান রক্ষয  উবদ্দশ্য বচ্ছ:
 যকাবযয র্ফর্বন্ন াংস্থায র্ির্জোর কবন্টন্ট াংযক্ষবিয ক্ষভিা বৃর্দ্ধ;
 র্ির্জোর কবন্টন্ট ভবয াইফায র্নযািা র্নর্িিকযি;
 র্ফর্বন্ন যদীয়  আন্তজিার্িক াংস্থায ভবধ্য াযস্পর্যক িথ্য আদান প্রদাবনয ভাধ্যবভ জনবফা
প্রদাবনয কাঠাবভা নির্যকযি;
 র্ফর্বন্ন ই-যফা প্রদান  র্ির্জোর ফাাংরাবদ র্ফর্নভিাবি ায়িা প্রদান।

যপায োয়ায জািীয় যিো যন্টায, ফঙ্গফন্ধু-াই-যেক র্টি, কার্রয়াককয, গাজীপুয
ii.ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ি
যপায োয়ায জািীয় যিো যন্টায স্থাবনয রবক্ষয যবৌি অফকাঠাবভা উন্নয়ন ির্া র্ফর্ল্ডাং র্িজাইন এফাং র্নভিাি,
মিার্ি আভদার্ন এফাং কভিকিিাবদয প্রর্ক্ষি  প্রভৃর্ি কাজ িন্ন কযা বচ্ছ। আোইভ ইন্সটিটিউে র্িনটি
ধাব মর্া- Design Documents, Constructed Facility এফাং Operational Sustainability
ি
এয উয IV Tier াটির্পবকে
প্রদান কবয। ১৫ জুন, ২০১৭ িার্যবখ Design Documents এ িাো

ি
যন্টাবযয Design Documents এয উয আোইভ ইন্সটিটিউে IV Tier াটির্পবকে
প্রদান কবযবছ।
কভিকিিাবদয জন্য যদব এফাং র্ফবদব প্রর্ক্ষি যদয়া বয়বছ। যদীয় কভি-কারীন প্রর্ক্ষি ইন্সেবরন 
ফাস্তফায়বনয ভয় াবি-নাবি যদয়া বফ। চীবন যভাে ৩০ জন কভিকিিায নফবদর্ক প্রর্ক্ষি িন্ন কযা বয়বছ।
ি
উবেখ্য যম, ভেিযাষ্ট্র র্বর্িক আোইভ ইন্সটিটিউে যর্বক োয়ায যপায যগাল্ড পি েরাবযন্ট াটির্পবকন
অজিবনয
ভাধ্যবভ এই প্রকবেয পর ভার্প্ত বফ।

১৪ অবিাফয ২০১৭ িার্যবখ যপায োয়ায জািীয় যিো যন্টায প্রকবেয পরক উবন্মাচন কবযবছন গিপ্রজািিী
ফাাংরাবদ যকাবযয ভাননীয় প্রধানভিী এফাং গিপ্রজািিী চীবনয ভাননীয় যাষ্ট্রর্ি।
২.২.১.২ Leveraging ICT for Growth, Employment and Governance Project
প্রকবেয ফাস্তফায়নকার যপব্রুয়ার্য ২০১৩ বি জুন ২০১৯ ম িন্ত এফাং প্রাক্কর্রি ব্যয় ৭৫৪,২১.০০ রক্ষ োকা
(িন্মবধ্য ফাাংরাবদ যকায ১৫,৬০.০০ রক্ষ এফাংর্ফশ্বব্যাাংক ঋি ৭৩৮,৬১.০০ রক্ষ োকা)।
i.রক্ষয/উবদ্দশ্য
িথ্যপ্রভের্ি র্বর্িক র্বেয প্রায  উন্নয়বনয ভাধ্যবভ এ খাবি আয কভিাংস্থান সৃর্ষ্ট, যপ্তার্ন ফহুভৄখীকযি,
যকাবযয যফায ভান উন্নয়ন  জনগবিয যদাযবগাোয় যফা যৌবছ যদয়া এ প্রকবেয অন্যিভ উবদ্দশ্য। এ প্রকেটি
পরবাবফ ফাস্তফার্য়ি বর িথ্যপ্রভের্ি খাবি র্ত্র াজায (৩০,০০০) প্রিযক্ষ কভিাংস্থাবনয সবমাগ সৃর্ষ্ট বফ, মা
আয এক রক্ষ র্ফ াজায (১,২০,০০০) বযাক্ষ কভিাংস্থাবনয সবমাগ নির্যয বায উবন্মাচন কযবফ। প্রিযক্ষ
কভিাংস্থাবনয ভবধ্য নয় াজায (৯,০০০) অর্ িাৎ িকযা ৩০ বাগই বফ ভর্রা। উযন্তু প্রকেটি ফাস্তফায়ন যবল
অর্ িাৎ আগাভী জুন ২০১৯ ার নাগাদ এ খাবিয আয় ২০০ র্ভর্রয়ন ভার্কিন িরায বৃর্দ্ধ াবফ। িাছাো প্রকবেয e-

Government অাংবয আিায় যকার্য কাম িদ্ধর্িবি িথ্য  যমাগাবমাগ প্রভের্ি র্ন্নবফ কযায রবক্ষয
প্রবয়াজনীয় র্ফর্ধর্ফধান এফাং নীর্িভারা নির্য কযা বফ।
ii.ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ি
ক. ই-গবন িবভন্ট ফাস্তফায়বনয জন্য অফকাঠাবভা স্থান
ক.১. ফাাংরাবদ ন্যানার এন্টাযপ্রাইজ আর্কিবেকচায (NEA)
“Establishing National Enterprise Architecture and Interoperability Framework”
ীল িক কাম িক্রবভয আিায় ই-গববন িন্স কাম িক্রভ ফাস্তফায়বন ইন্টাযঅাবযর্ফর্রটি ভস্যা দূযীকযি  প্রর্ক্রয়া
জাধ্য কযায জন্য র্ফর্র্ National Enterprise Architecture (NEA) প্রস্তুি কযবছ। ইবিাভবধ্য
NEA এয অফকাঠাবভা ব্যফায কবয াইরে কাম িক্রভ র্ববফ খায অর্ধদপ্তবযয ‘খায স্য ক্রয়’, প্রার্র্ভক
র্ক্ষা অর্ধদপ্তবযয আিায় ‘যফযকার্য প্রার্র্ভক র্ক্ষকবদয যনন প্রর্ক্রয়াকযি’ এফাং র্ভ যযর্জবস্ট্রb প্রভৃর্ি
কিামক্রভ স্বয়াংর্ক্রয় কযায উবদ্দবশ্য পেয়যায নির্য কযা বয়বছ। ৩টি যকার্য াংস্থায জন্য BNEA র্বর্িক
ICT Roadmap প্রিীি বয়বছ। BNEA-Gi Service Bus ব্যফায কবয যকার্য কভিচাযীবদয যফিন
র্নধ িাযি র্বেভ চালু কযা বয়বছ। NEA ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত একটি আইবনয খলো প্রিয়ন প্রর্ক্রয়াধীন যবয়বছ।
ক. ২

Develpment of Information Security Policies, Standards and National
Computer Incident Response Team (CIRT) ীল িক যাভিক যফা

 জািীয় যিো যন্টাবযয জন্য-CIRT Operational Framework, Security Classification,
Incident handling Procedure, যকার্য Information Security ম্যানুয়ার প্রিয়বনয কাজ
িন্ন বয়বছ।
 ফাাংরাবদ e-Gov CIRT First Organization এয ভাধ্যবভ Global Forum for Incident
Response and Security Teams এয দস্য দ রাব কবয।
 িথ্য যমাগাবমাগ  াইফায র্নযািা র্ফলবয় নযবয়  র্রথুর্নয়ায াবর্ চুর্ি বয়বছ।
 িাো র্নযািায জন্য Anti-Phishing Working Group (APWG), USA & E-crime
exchange, USA এয র্ি Non Disposer Agreement (NDA) এ চুর্ি যবয়বছ।
 াম্প্রর্িক ভাননীয় প্রধানভিী বাযি পবযয ভয় ফাাংরাবদ e-Gov CIRT এয র্ি CIRT
India ভবঝািা স্মাযক (MoU) স্বাক্ষর্যি বয়বছ ।
 Microsoft এফাং Bangladesh Bank এয র্ি cyber security র্ফলয়ক ভবঝািা স্বাযক
(MoU) স্বাক্ষর্যি বয়বছ ।
 এ ম িন্ত যদবয ১৩৮টি যকার্য অর্পবয বয়ফ াইবেয Vulnerability Scan কযা বয়বছ এফাং
৬৪৬ টি Incident বযকি ি কযা বয়বছ।
 BCC-যি স্থার্ি CIRT এয ভাধ্যবভ যকাবযয ভবধ্য র্নযাদ ICT ব্যফাবযয জন্য GoBISM
(Government of Bangladesh Information Security Manual) প্রকার্ি বয়বছ।

 ফাাংরাবদ কর্িউোয কাউর্ন্সর অর্িবোর্যয়াবভ প্রর্ভফাবযয ভি াইফায র্নযািা র্ফলয়ক একটি
আন্তজিার্িক বম্মরন ছাো যফ কবয়কটি বা কভিারা অনুর্েি য় ।/
 র্ির্জোর পবযর্ন্সক ল্যাফ প্রস্তুি কযায জন্য একটি চুর্ি স্বাক্ষর্যি বয়বছ ।
খ. িথ্যপ্রভের্ি র্বর্িক র্বেয প্রায
IT/ITES যকািার্ন কর্তক
ি ফাাংবরবদব র্ফর্নবয়াবগয র্ফলবয় এফাং র্ফবদব ফাাংরাবদবয IT/ITES-এয ফাজায
ম্প্রাযবিয রবক্ষয আইটি খাবিয জন্য¨ 'Strategy Roadmap' ীল িক চূোন্ত প্রর্িবফদন Tholons,
India-এয র্নকে বি ায়া যগবছ। িাছাো “IT/ ITES Industry Promotion Services on
Marketing and Communications” ীল িক যাভিক যফায আিায় ইন্ডার্স্ট্র যপ্রাবভান প্ল্যান প্রিয়ন
কযা বয়বছ । উযন্তু, িরুি-িরুিীবদযবক আইর্টি প্রর্ক্ষি কাম িক্রবভ অাংগ্রিপূফ িক দক্ষিা উন্নয়বনয ভাধ্যবভ
িথ্য  প্রভের্ি র্বর্িক র্বে কভিাংস্থাবন উবুদ্ধকযি কাম িক্রভ ইবিাভবধ্য ৬১টি যজরায় „ICT Career
Camp' ীল িক যপ্রাগ্রাবভয ভাধ্যবভ িন্ন কযা বয়বছ।
২.২.১.৩ ন্যানার আইর্টি ইনিা যনেয়াকি পয ফাাংরাবদ গবন িবভন্ট যপজ ৩ (ইনবপা-যকায) প্রকে
প্রকবেয যভয়াদ জানুয়ার্য ২০১৭ যর্বক জুন ২০১৮ ম িন্ত এফাং প্রাক্কর্রি ব্যয় ১৯৯৯৪৯.০০ রক্ষ োকা (নফবদর্ক
াায্য ১২২৭৪১.৪৯ রক্ষ এফাং ফাাংরাবদ যকায ৭৭২০৭.৫৩ রক্ষ োকা)।
i.রক্ষয  উবদ্দশ্য
রূকে ২০২১:র্ির্জোর ফাাংরাবদ র্ফর্নভিাবি জনগবনয যফায ভান উন্নয়বনয রবক্ষয িথ্য  যমাগাবমাগ প্রভের্ি
র্ফবাবগয অধীবন ফাাংরাবদ কর্িউোয কাউর্ন্সর (র্ফর্র্) কর্তক
ি জািীয় িথ্য  যমাগাবমাগ প্রভের্ি অফকাঠাবভা
উন্নয়ন (ইনবপা-যকায ৩য় ম িায় প্রকে) প্রকেটি ফাস্তফায়ন কযা বচ্ছ। র্ফর্র্ এয ফাাংরাগব:যনে (ইনবপাযকায ১ভ ম িায়)  ইনবপা-যকায ২য় ম িায় প্রকে ফাস্তফায়বনয ধাযাফার্কিায় ইনবপা-যকায ৩য় ম িায়
প্রকেটি ফাস্তফায়ন কযা বচ্ছ। যদবয প্রার্ন্তক গ্রাভীি জনবদ দ্রুিগর্িয ইন্টাযবনে যফা যফযাবয রক্ষয র্নবয় এ
প্রকবে ২৬০০ ইউর্নয়নবক কাবনর্ির্বটি প্রদান কযা বফ। এছাো ফাাংরাবদ পুর্রবয র্ফর্বন্ন ম িাবয় ১০০০
অর্প দ্রুিগর্িয ইন্টাযবনে যফায আিার্ভি বফ।
ii.ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ি
 Framework Agreement ভাননীয় প্রধানভিীয কর্তক
ি অনুবভার্দি বয়বছ।
 অটিকযার পাইফায কযাফর স্থানেঃ-CCGP যি অনুবভার্দি বয়বছ।
 ১০০০ পুর্র অর্পবয জন্য যনেয়াকি র্িবাই স্থাবনয রবক্ষয ক্রয় চুর্ি িাদন প্রর্ক্রয়াধীন
যবয়বছ।
 যনােবুক, র্প্রন্টায, যিক্সে, র্র্টির্ব ক্রবয়য রবক্ষয চুর্ি িন্ন বয়বছ।
 অর্প যযবনাববন  অর্প পার্ন িচায ক্রয় িন্ন বয়বছ।

 র্ এন্ড এপ এবজন্ট র্নবয়াগ দযত্র ভল্যায়ন িন্ন বয়বছ । ভাননীয় প্রধানভিীয অনুবভাদবনয জন্য
যপ্রযি কযা বয়বছ।
 কাযী যনেয়াকি ইর্ির্নয়ায র্নবয়াগ।
 ীবভন্ট প্ল্যান, কভির্যকেনা, নিযী কযা বয়বছ।
২.২.১.৪ “র্ির্জোর ফাাংরাবদবয জন্য ই-গবন িবভন্ট ভাোয প্ল্ান প্রিয়ন (Formation of the eGovernment Master Plan for Digital Bangladesh)” kxl©K প্রকবেয যভয়াদ যপব্রুয়াযী
২০১৬ বি জুন ২০১৯ ম িন্ত এফাং প্রাক্কর্রি ব্যয় ২৮৫৭.১৭ রক্ষ োকা।
i.রক্ষয  উবদ্দশ্য
 ই-গবি িবভন্ট ভাোয প্ল্যান প্রিয়বনয ভাধ্যবভ র্ির্জোর ফাাংরাবদবয র্বন:২০২১ ফাস্তফায়বন যকাযবক

বমার্গিা কযা;
 দর্ক্ষি যকার্যয়া যকাবযয ই-গবি িবভন্ট ফাস্তফায়ন অর্বজ্ঞিা যয়ার্যাং এয ভাধ্যবভ র্ির্জোর ফাাংরাবদ
ফাস্তফায়বন দক্ষিা বৃর্দ্ধ কযা;
 ফাাংরাবদব ই-গবি িবভন্ট ভাোয প্ল্ান ফাস্তফায়বন একটি াইরে প্রকে ফাস্তফায়ন;
 ৫২ ভিিারয়/র্ফবাগ, ৬৮টি অর্ধদপ্তয/াংস্থা-যক ফাাংরাবদ ন্যানার এন্টাযপ্রাইজ আর্কিবেকচায যিভয়াকি
এয আিায় আনায জন্য আইর্টি যযাি প্রিয়ন।
ii.প্রকবেয অন্তভূিি উবেখবমাগ্য কাম িাফর্র






র্ির্জোর ফাাংরাবদবয জন্য ই-গবি িবভন্ট ভাোয প্ল্যান প্রিয়ন;
ম্ভাব্যিা মাচাই (Feasibility Study);
একটি াইরে প্রকে ফাস্তফায়ন;
প্রর্ক্ষি/ক্ষভিা উন্নয়ন;
প্রকবেয আিায় PIU এয জন্য জনফর, ভাইবক্রাফা এফাং PIU এয জন্য ইকুইবভন্ট াংগ্র;

iii.ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ি
ক. যপব্রুয়ার্য ২০১৬-জানুয়ার্য ২০১৭ ম িন্ত র্ফর্বন্ন ভিিারয়/র্ফবাগ, াংস্ায াবর্ যার্য আবরাচনা,
যর্ভনায/কভিারা এফাং র্নর্দ িষ্ট ছবক িথ্য াংগ্রবয ভাধ্যবভ KOICA’য যাভিক দর র্ফর্র্’য বমার্গিায়
র্ির্জোর ফাাংরাবদবয জন্য ৪০টি Initiatives র্চর্িি কবযবছ;
খ. যপব্রুয়ার্য-এর্প্রর, ২০১৭ ভয়কাবর KOICA যাভিক দর র্ফর্র্’য বমার্গিায় াংর্িষ্ট
যষ্টকবাল্ডাযবদয াবর্ যার্য আবরাচনা এফাং একার্ধক যর্ভনায/কভিারা ভাধ্যবভ র্চর্িি Initiatives
গুবরায ভধ্য যর্বক র্নম্নফর্ি িি ৫টি High Priority Initiatives র্চর্িি কবযবছ।

(i) Municipality Citizen Services.
(ii) Investment Single Window.
(iii) e-Custom Service Single Window.
(iv) e-Immigration Information System.
(v) National Statistics Data Warehouse and Big Data Analysis.
গ. প্রকবেয আিায় র্ফর্বন্ন র্নফ িার্চি প্রর্িোবনয জন্য র্ফবলার্য়ি যক্ষত্রর্বর্িক াংর্ক্ষপ্ত প্রর্ক্ষবিয াংস্ান
যবয়বছ। এ মাফৎ ৩০টি প্রর্িোবনয ৮০ জনবক এ প্রর্ক্ষি যদয়া বয়বছ। ৮ জবনয Managerial level প্রর্ক্ষি
যকার্যয়ায় িন্ন বয়বছ।
২.২.১.৫ ফাাংরাবদ ই-গবন িবভন্ট ERP ীল িক প্রকবেয যভয়াদ জুরাই ২০১৬ বি জুন ২০১৮ ম িন্ত এফাং
প্রাক্কর্রি ব্যয় ২৩৪৭.২২ রক্ষ োকা।
i.রক্ষয  উবদ্দশ্য
 যকাবযয কর যক্ষবত্র একটি স্বচ্ছ  জফাফর্দর্ভরক ই-গবন িবভন্ট ব্যফস্থা প্রর্িোয জন্য একটি াইরে
প্রকে ফাস্তফায়ন;
 ই-গবন িবভবন্টয জন্য ঠিক  জরবয প্ল্যােপযভ এফাং স্থানীয় িদ ব্যফায কবয িথ্য 
যমাগাবমাগ প্রভের্ি র্ফবাগ এফাং র্যকেনা র্ফবাবগয জন্য একটি ERP র্রউন নিযী; এফাং
 ই-গবন িবভন্ট ব্যফস্থা ফাস্তফায়বনয ভাধ্যবভ স্থানীয় আইর্টি ইন্ডার্স্ট্রয দক্ষিা বৃর্দ্ধ কযা ।
ii.ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ি
 প্রকবেয ১৫ জন ভবনানীি যাভিক  ১ জন ব্যর্ির্বর্িক যাভিবকয র্নবয়াগ িন্ন বয়বছ।
ভবনানীি যাভিকগি জানুয়াযী ২০১৭ যর্বক প্রকবেয কাজ কযবছন।
 আইর্টি র্ফবাগ  এয আিাধীন াংস্থাভবয জন্য যভাে ৫টি যেকযাল্ডায েীভ গঠন কযা য়য বছ র্যকেনা র্ফবাবগ অনুরূ ;টিভ গঠন িন্ন বয়বছ;
 ভবনানীি যাভিকগি  যেক যাল্ডায-টিবভয দস্যবদয র্নবয় একার্ধক বা অনুর্েি বয়বছ।
 প্রকবেয ইআযর্ পেয়যায র্িজাইনজন্য যাভিক পাভি এয- যিববরবভন্ট  যিপ্ল্য়বভন্ট ,
র্নবয়াবগয কাম িক্রভ চরভান যবয়বছ।

২.২.১.৬ উদ্ভাফন  উবযািা উন্নয়ন একাবিভী প্রর্িোকযি (Innovation Design and
Entrepreneurship Academy- iDEA) প্রকবেয যভয়াদ জুরাই ২০১৬ বি জুন ২০১৯ ম িন্ত এফাং
প্রাক্কর্রি ব্যয় ২২৯৭৩.৮৬ রক্ষ োকা।
i.রক্ষয  উবদ্দশ্য
 াধাযি রক্ষয
 ফাাংরাবদব একটি উদ্ভাফন ইবকার্বেভ এফাং উবযািা ফািফ াংস্কৃর্ি নির্য;
 উদ্ভাফন এফাং উবযািা একাবিভী প্রর্িোকযি এফাং ২০০ উদ্ভাফনী ণ্য উৎাদন।
 র্নর্দ িষ্ট রক্ষয
 একটি যেকই উদ্ভাফন ইবকার্বেভ নির্য;
 প্রভের্িগি উদ্ভাফন এফাং উবযািা উন্নয়ন;
 যভধা িদ াংযক্ষি এফাং াংবমাগ নির্য;
 িরুি উদ্ভাফকবদয ক্ষভিা বৃর্দ্ধ;
 আইর্িয়া নািকযি, যক্ষিাবফক্ষি এফাং র্ফকা এয রবক্ষ একটি প্রার্িোর্নক রূবযখা নির্য;
 ফাাংরাবদবয উদ্ভাফনী াংস্কৃর্িবক একটি প্রার্িোর্নক রূ প্রদান;
 উদ্ভাফবনয ফার্নর্জযর্ককযি এফাং ব্রার্ন্ডাং এ ায়িা প্রদান।
ii.ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ি
Product Development: প্রকবেয আিায় ২০০টি Product Development এয জন্য অর্ িায়ন
র্ফলয়ক গাইিরাইন ইবিাভবধ্য চূোন্তকযি কযা বয়বছ মা ভাননীয় প্রধানভিীয ানুগ্র অনুবভাদবনয জন্য যপ্রযি
কযা বয়বছ। এছাো প্রস্তার্ফি গাইিরাইবন ফর্ি িি Selection কর্ভটিয রূবযখা অনুমায়ী কর্ভটিয গঠন
প্রর্ক্রয়াধীন যবয়বছ। এছাো ফাাংরাবদবয Startup যদয র্নকে বি iDEA/উদ্ভাফনী প্রস্তাফ
www.startupbangladesh.gov.bd যি আহ্বান কযা বয়বছ।
National Exhibition: প্রকবেয আিায় Startup যদয র্নবয় ইবিাভবধ্য k-startup, মবায র্র্চাং,
ঢাকা র্র্চাং  ন্যানার Exhibition আবয়াজন কযা বয়বছ।
২.২.১.৭ "গবফলিা  উন্নয়বনয ভাধ্যবভ িথ্য প্রভের্িবি ফাাংরা বালা ভদ্ধকযি" kxl©K প্রকবেয ভয়কার জুরাই
২০১৬ বি জুন ২০১৯ ম িন্ত এফাং প্রাক্কর্রি ব্যয় ১৫৯০২.০০ রক্ষ োকা ।
i.রক্ষয  উবদ্দশ্য
 গবফলিা  উদ্ভাফবনয ভাধ্যবভ যলাফার প্ল্যােপবভি যনর্তস্থানীয় বালা র্ববফ ফাাংরা কর্িউটিাং প্রর্িো,
 আইর্টি ায়ক ফাাংরা বালায র্ফর্বন্ন র্পচায প্রর্ভিকযি,

 ফাাংরা কর্িউটিাং এয জন্য টুর, যেকবনারর্জ  র্ফলয়ফস্তু উদ্ভাফন,
 ফাাংরা বালায আদৄর্নকায়বনয র্নর্ভি িথ্য প্রভের্িবি ফাাংরা বালায ব্যফায ম্প্রাযবি প্রবয়াজনীয়
জর্য এফাং গবফলিা র্যচারনা কযা।
ii.ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ি
ক. যার্য দ্ধর্িবি ০২ জন অর্প কাযী কাভ কর্িউোয অাবযেয এফাং ০১জন র্াফযক্ষক র্নবয়াগ
কযা বয়বছ। আউেবার্ িাং দ্ধর্িবি ০৩ (র্িন) জন অর্প ায়ক এফাং ০১ (এক) জন র্িনায র্নবয়াগ
কযা বয়বছ। কনারবেন্ট র্নবয়াগ কাম িক্রভ িন্ন বয়বছ।
খ. ১৬ (বলার)টি টুর নিযীয যযািম্যা নির্য কযবি র্ফবলজ্ঞ  যেকবাল্ডাযবদয র্নবয় একটি যর্ভনায
িন্ন কযা বয়বছ।
ি
২.২.১.৮ পেয়যায যকায়ার্রটি র্নর্িিকযি, যীক্ষা  াটির্পবকন
যন্টায প্রর্িোকযি প্রকবেয যভয়াদ
জুরাই ২০১৬ বি জুন ২০১৮ ম িন্ত এফাং প্রাক্কর্রি ব্যয় ২৩৬৪.৫৭ রক্ষ োকা । ফাাংরাবদব আন্তজিার্িক ভাবনয
Software Quality Testing and Certification যন্টায যনই। যদব যম কর পেয়যায উন্নয়ন
অর্ফা ক্রয় কযা বয় র্াবক িায যকান গুিগি ভান র্নর্িিকযবিয জন্য আন্তিজার্িক দ্ধর্ি অনুযি কযা য়না।
যদব উন্নয়নকৃি অর্ধকিয পেয়যায-এ Bug, defect, error, failure, fault, mistake, quality,
risk ইিযার্দ র্াকায পবর গুিগি ভান র্নর্িি কযা বচ্ছ না। পেয়যায এয গুিগি  আন্তজিার্িক ভান
র্নধ িাযন কযায র্নর্ভি র্ফর্র্-যি Software Quality Testing and Certification যন্টায নিযীয
উবযাগ গ্রি কযা বয়বছ ।
i.রক্ষয  উবদ্দশ্য
(i)

To establish a software quality testing and certification center.

(ii)

To verify and validate the software system in government offices.

(iii)

To Equip the Center with the requisite software, hardware and human resources
so that the Center can help Bangladesh Computer Council (BCC) to create
awareness and elevate the software testing industry in Bangladesh.

(iv)

To Build capacity, through the Center, of resources to support desired growth in
the software testing arena. At the minimum, the Center could conduct training
programs that will produce Functional Testers, Test Automation Engineers,
Performance Test Engineers, Security Test Engineers, Mobile Test Engineers,
Test Managers and Project and Program Managers

(v)

Knowledge transfer in the area of Software Testing, Software Development Life
Cycle (SDLC), Software Project Management and Agile Project Management.

ii.ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ি


প্রকবেয জনফর র্নবয়াগ কযা বয়বছ।



র্ফর্র্বি Software Quality Testing and Certification Center নিযী কযা বয়বছ।



প্রকবেয জন্য যাভিক পাভি র্নবয়াগ কযা বয়বছ।



Software Quality Testing এয কাম িক্রভ শুরু কযা বয়বছ।

২.৩ ভানফ িদ উন্নয়ন  প্রর্ক্ষি
র্ফর্র্ যদব িথ্য  যমাগাবমাগ প্রভের্ি খাবি ভানফ িদ উন্নয়বন আইর্টিয র্যর্চর্িভরক  উচ্চিয উবয়
ম িাবয়য ভয়বাবমাগী প্রর্ক্ষি যকা ি র্যচারানা কবয র্াবক। এখানকায অর্ধকাাং প্রর্ক্ষিার্ী যকার্য,
আধাযকার্য এফাং স্বার্য়োর্ি প্রর্িোবনয কভিকিিা  কভিচাযী।
২.৩.১ র্নয়র্ভি প্রর্ক্ষি কাম িক্রভ
র্ফর্র্’য ইনর্েটিউে র্ফবকআইআইর্টি  ৬টি র্ফবাগীয় আঞ্চর্রক যকবন্দ্রয ভাধ্যবভ ২০১৬-২০১৭ অর্ িফছবয
র্নয়র্ভি প্রর্ক্ষবিয ভাধ্যবভ যভাে ২,৮৩১ জনবক প্রর্ক্ষি প্রদান কযা বয়বছ।
২.৩.২ উন্নয়বন নাযী ীল িক যপ্রাগ্রাভ
জািীয় উন্নয়বন এফাং নাযীয ক্ষভিায়বনয জন্য িথ্য  যমাগাবমাগ প্রভের্িয বঙ্গ র্যর্চর্িয র্নর্ভি র্ফর্র্
Office Applications & Unicode Bangla under WID Ges Women and ICT Frontier
Initiative ীল িক র্ফবল প্রর্ক্ষি যকা ি র্যচারনা কযবছ।
২.৩.৩ প্রর্িফিী ব্যর্িবদয জন্য প্রর্ক্ষি
প্রর্িফিী ব্যর্িবদয ক্ষভিা উন্নয়বন এ মন্তি ৬০০ জনবক প্রর্ক্ষি প্রদান কযা বয়বছ। প্রর্িফছয ১রা জানুয়ার্য
আইর্টি প্রর্র্ক্ষি প্রর্িফিী ব্যর্িবদয জন্য চাকর্য যভরায আবয়াজন কযা য় । অাংগ্রিকাযীয প্রর্িফিী
ব্যর্িবদয ভবধ্য এ ম িন্ত ২২৩ জবনয চাকর্যয ব্যফস্থা কযা বয়বছ । ১ জানুয়াযী ২০১৭ িার্যবখ ফাাংরাবদ
কর্িউোয কাউর্ন্সর  যন্টায পয ার্বিব অযান্ড ইনপযবভন অন র্িজঅযার্ফর্রটিয (র্এআইর্ি) উবযাবগ
প্রর্িফিী ব্যর্িবদয চাকর্য যভরা-২০১৭ উববাধন কবযন প্রধানভিীয কন্যা  অটিজভ র্ফলয়ক জািীয় উবদষ্টা
কর্ভটিয যচয়াযাযন জনাফ ায়ভা য়াবজদ পুতুর।

চাকর্য যভরা-২০১৭

২.৩.৪ Leveraging ICT
এ প্রকবেয আিায় ইবিাভবধ্য ২৬৮৩ জবনয Top-Up-IT Training িন্ন কযা বয়বছ মায ভবধ্য ৭১৫
জন চাকর্য যবয়বছন, ৫২০৩ জবনয Foudation Training িন্ন কযা বয়বছ মায ভবধ্য ৩২৩ জন চাকর্য
যবয়বছন এফাং ২০৩ জবনয Fast Track Future Leader প্রর্ক্ষি িন্ন কযা বয়বছ মায ভবধ্য ২০৩ জন
চাকর্য যবয়বছন। এ মন্তি প্রর্ক্ষি প্রাপ্তবদয কভিাংস্থান র্নর্িি কযায রবক্ষয ইবিাভবধ্য ৩২টি আইটি
যকািার্নয াবর্ ভবঝািা স্বাযক (MoU) স্বাক্ষর্যি বয়বছ এফাং যভাে ১২৪১ জন প্রর্ক্ষিার্ীবক প্রর্ক্ষি
যবল চাকর্য প্রদান কযা বয়বছ।

২.৩.৫ যিববরবভন্ট অফ ইনপযবভন র্র্কউর্যটি র্রর্, োন্ডাি ি এফাং ন্যানার কর্িউোয ইনর্বিন্ট
যযন্স েীভ (BD e-Gov CIRT) ীল িক যাভিক যফা BD e-Gov CIRTএয ভাধ্যবভ এ ম িন্ত ২৪০০ জন
যকার্য কভিকিিাবদযবক Cyber security, Digital Forensic Certified Ethical Hacker (CEH), Certified
Secure Computer User, Malware Analysis, Managing Digital forensic Lab, Accounting Fraud
Investigation, COBIT-5, ITIL, CyberSec First Responder, Oxygen Forensic, Reverse
Engineering, Network Traffic Analysis, Open Source Intelligence, Encase Forensic, Binary
Analysis & Vulnerability assessment প্রর্ক্ষি প্রদান কযা বয়বছ। যকার্য র্ফর্বন্ন আইন- শৃাংখরা যক্ষা

ফার্নীয ১৪৫০ জন কভিকিিা এ প্রর্ক্ষি গ্রি কবযবছন।

২.৩.৬ Capacity Building on E-government Skills
এ কাম িক্রবভয আিায় এ মন্তি ৩৯৬ জনবক বাযি  র্াংগাপুবয „E-Government: Public Service
Transformation‟, „Enterprise Architecture‟, „IT Project Management‟ ীল িক প্রর্ক্ষি
এফাং ১৯৩৫ জনবক র্ফর্বন্ন প্রকায স্থানীয় প্রর্ক্ষি প্রদান কযা বয়বছ।
২.৩.৭ ফাাংরাবদ ন্যানার এন্টাযপ্রাইজ আর্কিবেকচায (NEA)
“Establishing National Enterprise Architecture and Interoperability Framework”
ীল িক কাম িক্রবভয আিায় ই-গববন িন্স কাম িক্রভ ফাস্তফায়বন ইন্টাযঅাবযর্ফর্রটি ভস্যা দূযীকযি  প্রর্ক্রয়া
জাধ্য কযায জন্য র্ফর্র্ National Enterprise Architecture (NEA) cÖ¯‘Z Ki‡Q| এ মন্তি ৭৫
জনবক TOGAF এফাং ২৫ জনবক WSO2 প্রর্ক্ষি cÖ`vb Kiv বয়বছ।
২.৩.৮ BD-ITEC
ফাাংরাবদব ITEE যীক্ষা র্নয়র্ভিবাবফ র্যচারনায জন্য প্রার্িোর্নকবাবফ Bangladesh IT-engineers
Examination Center (BD-ITEC) স্থান কযা বয়বছ। জাাবনয ায়িায় IT Engineers
Examination (ITEE) র্যচারনা কবয| IT Engineers Examination (ITEE) যীক্ষায জন্য এ ম িন্ত ৬৪৬০
ি
জন যযর্জবষ্ট্রন কবয মায ভবধ্য ২৫১৩ জন যীক্ষায় অাংগ্রি কবয । এ ম িন্ত ২৭১ জন াটির্পবকন
অজিন
কবয ।
২.৩.৯ UN-APCICT
র্ফর্র্ United Nations Asia Pacific Centre for ICT (UN-APCICT) এয একাবির্ভ
কাম িক্রবভয অাং র্ববফ যকার্য কভিকিিাবদয ক্ষভিা উন্নয়বন ঢাকা র্ফর্র্’য ৬টি র্ফবাগীয় যকবন্দ্র eGovernment Applications র্ফলবয় কভিারা আবয়াজন কবয। উি কভিারাভব ১৬০ জন যকার্য
কভিকিিা অাংগ্রি কবযন।
২.৪ যাভি যফা
যদবয যকার্য  স্বায়োর্ি াংস্থাভবয কাম িদ্ধর্ি আবযা উন্নি  গর্িীর কযবি িথ্যপ্রভের্িয ব্যফায
অিযন্ত গুরুেপূি ি ভূর্ভকা ারন কযবছ। র্ফগি কবয়ক ফছবয যকার্য ম িাবয় িথ্য  যমাগাবমাগ প্রভের্ি কাম িক্রবভ
গর্ি ঞ্চাবযয জন্য এ দবক্ষ অিযন্ত ভবয়াবমাগী। যকার্য র্ফবাগ  াংস্থভব এ কাম িক্রভবক পর কবয
যিারায জন্য র্ফবলজ্ঞ এফাং িথ্যপ্রভের্ি যক্ষবত্র দক্ষ জনফবরয ঘাের্ি যবয়বছ। ফাাংরাবদ কর্িউোয কাউর্ন্সর
িথ্য  যমাগাবমাগ প্রভের্ি র্ফলবয় এ কর র্ফবাগ  াংস্থাবক র্ফবলজ্ঞ ম িাবয়য যাভি  যফা র্দবয় র্াবক।
২০১৬-১৭ অর্ িফছবয যাষ্ট্রর্িয কাম িারয়, প্রধানভিীয কাম িারয়, াংদ র্চফারয়, ভর্ির্যলদ র্ফবাগ, জনপ্রান
ভিিারয়, অর্ ি ভিিারয়, র্ক্ষা ভিিারয়, জািীয় যাজস্ব যফাি ি  যকাবযয র্ফর্বন্ন
ভিিারয়/র্ফবাগ/দপ্তয/অর্ধদপ্তয/াংস্থা  ৯৩টি প্রর্িোনবক র্ফর্র্ এরূ যাভি  যফা প্রদান কবযবছ।

২.৫ ২০১৬-২০১৭ অর্ িফছবয গুরুেপূি ি অজিন  উন্নয়ন কাম িক্রভ
 জািীয় িথ্য ম্ভাযবক িথ্যপ্রভের্ি র্বর্িক কযায জন্য ফাাংরাবদ কর্িউোয কাউর্ন্সবর যকার্য বাবফ
স্থার্ি জািীয় যিো যন্টায (Tier-3) যক ম্প্রাযি কযা বয়বছ। জািীয় যিো যন্টাবযয িাো াংযক্ষি
ক্ষভিা ২.৫ যো ফাইবে বৃর্দ্ধ কযা বয়বছ। জািীয় যিো যন্টাযটি ইবিাভবধ্য ISO 20000 (যফা
ব্যফস্থানা) Certified বয়বছ এফাং ISO 27001 (র্নযািা ব্যফস্থানা) Certified বয়বছ। ইবিাভবধ্য
৩৩৫টি যিাবভইন এ ফ িবভাে ৪৫৭০০টি বয়ফ যভইর ইবভইর একাউন্ট যখারা বয়বছ এফাং ২৫,০০০ (পঁর্চ
াজায) এয যফী যকার্য বয়ফ াইে  ২১০টি Application যার্োং কযা বয়বছ। এছাো যিো
যন্টায বি Virtual Private server ২৫৫ টি, File Server ৪ টি, Managed Service ৯৫ টি,
Collocation Service ১৬ টি এফাং যনেয়াকি ার্বি: ১৮,১৩০টি যফা প্রদান কযা বয়বছ। এছাো
এবি জািীয় যাজস্ব যফাবি িয ই-বযাে, ই-ট্যাক্স ইিযার্দ র্বেভ, National Portal Framework
(NPF), জন্ম  ভতুয র্নফিন িথ্য, অর্ ি র্ফবাবগয অনরাইন যফিন  যনন র্নধ িাযিী র্বেভ যার্োং
কযা বয়বছ। ফাাংরাবদ র্নফ িাচন কর্ভবনয জািীয় র্যচয়ত্র  যবাোয িার্রকায িথ্য বান্ডায ই-যফা
াংক্রান্ত কাম িক্রভ এই যিো যন্টায বি র্যচার্রি বচ্ছ। ন্যানার ই-ার্বি যার্োং ার্বি  নানার্ফধ
যফা যিো যন্টায বি প্রদান কযা বচ্ছ। এছাো মবাবয National Data Centre এ র্িজাোয
র্যবকাবাযী যন্টায স্থান কযা বয়বছ ।
 যদবয ৫৮টি ভিিারয়, ২৪০টি যকার্য দপিয  ৬৪টি যজরা প্রাবকয কাম িারয় ১৮,৪৩৪ টি যকার্য
অর্পবক একটি একীভূি যনেয়াবকি াংভেি কযা বয়বছ। এ যনেয়াবকিয আিায় যদব্যাী VPN
স্থান কবয র্নযাদ িথ্য আদান প্রদাবনয ব্যফস্থা যবয়বছ।
 যনেয়াকি ব্যফস্থানায জন্য র্ফর্র্’যি Network Operation Centre স্থান কযা বয়বছ। জািীয় ইগবন িবভন্ট যনেয়াকি নিযী এফাং ১৩৫০০টি যকার্য অর্প, স্থার্ি ৮০৩ যনাি র্বর্ি কনপাবযর্ন্সাং
র্বেভ, যকন্দ্রীয় ভর্নের্যাং র্বেভ অর্ িাৎ র্ফর্র্বি Network Operation Centre এয আিায় আনা
বয়বছ ।
 অর্ ি র্ফবাবগয অনরাইন যফিন  যনন র্নধ িাযিী র্বেভ যার্োং কযা বয়বছ ।
 াযাবদব ৮৮৩টি র্বর্ি কনপাবযর্ন্সাং র্বেভ স্থান কযা বয়বছ। র্বর্ি কনপাবযর্ন্সাং র্বেভ এয
ভাধ্যবভ যভাে ২২৬ টি ভার্ি র্বর্ি কনপাবযর্ন্সাং িন্ন কযা বয়বছ।
২.৬ র্যকেনাধীন উন্নয়ন প্রকে:
 র্ফচায ব্যফস্থায় ই-এর্ক্সর্কউটিব  যভাফাইর যকাে ি প্রকে (e-Executive & Mobile Court in
Judicial Systems)
 ই-জুর্ির্য়ার্য প্রকে (e-Judiciary);
 িথ্য প্রভের্িবি দক্ষিা বৃর্দ্ধ এফাং কভিাংস্থাবনয ভাধ্যবভ র্নউবযা যিববরবভন্টার র্িজ-অি িায  ফ
ধযবিয প্রর্িফিী ব্যর্িয ক্ষভিায়ন (Empowerment of Persons with Disabilities
including NDD through ICT Skills Development and Employment ) প্রকে;

দুগভি এরাকায় িথ্য প্রভের্ি যনেয়াকি স্থান (কাবনবিি ফাাংরাবদ) Establishment of ICT
Network to Remote Areas (Connected Bangladesh) প্রকে;
 প্রভের্ি ল্যাফ  পেয়ায র্পর্নর্াং স্কুর স্থাবনয ভাধ্যবভ র্ফর্র্’য আঞ্চর্রক কাম িারয়ভ
র্িারীকযি প্রকে (Establishment of Technology Lab & Software finishing
school through strengthening the regional Offices of BCC);
 িথ্যপ্রভের্িয ভাধ্যবভ ফাাংরাবদবয নগয এফাং গ্রাবভয জীফন-মাত্রায আদৄর্নকীকযি (Modernization
of Rural and Urban lives Through ICT);
 ইর্ন্টবগ্রবেি ই-গবি িবভন্ট প্রকে ( Integrated e-Government );
 জািীয় িথ্য র্নযািা যকন্দ্র  র্ির্জোর পবযনর্ক ল্যাফ স্থান প্রকে (Establishment of
National Information Security Centre & Digital Forensic Lab);
 জািীয় াইফায র্র্কউর্যটি এবজর্ন্স স্থান প্রকে (Establishment of National Cyber
Security Agency) ;
 আইর্টি যিয যিববরবভন্ট ইউটিরাইর্জাং আইটি ইর্ির্নয়া ি এক্সার্ভবনন প্রকে (ICT Sector
Development Utilizing IT Engineers Examination)।


২.৭ ই-পাইর্রাং ফাস্তফায়ন: ফাাংরাবদ কর্িউোয কাউর্ন্সবর দয দপ্তয  ৬টি র্ফবাগীয আঞ্চর্রক যকবন্দ্রয
নদনর্ন্দন দাপ্তর্যক কর কাম িক্রভ ই-পাইর্রাং র্বেবভয ভাধ্যবভ িাদন কযা বচ্ছ।
২.৮ ২০১৬-২০১৭ অর্ িফছবয আবয়ার্জি র্ফর্বন্ন ইববন্ট  প্রর্িবমার্গিা
 িথ্য  যমাগাবমাগ প্রভের্ি র্ফবাবগয ফাাংরাবদ কর্িউোয কাউর্ন্সর-এয আিায় র্রবাবযর্জাং আইর্টি

পয যগ্রার্, এযাভপ্ল্য়বভন্ট এযান্ড গবান্যিান্স প্রবজি (এরআইর্টি)- ঢাকা র্ফশ্বর্ফযারয় আইর্ফএ, bikroy.com
এফাং আন িে এন্ড ইয়াাং যমৌর্বাবফ গি ১১.০২.২০১৭ িার্যবখ চাকর্য যভরায আবয়াজন কবয। এ যভরায়
ফাাংরাবদবয প্রর্ভ ার্যয ৫০ টিয যফর্ আইটি যকািার্নয প্রর্ির্নর্ধগি উর্স্থি যর্বক চাকর্য প্রার্ী
আগ্রী িরুি-িরুিীবদয াক্ষািকায যনন এফাং প্রার্র্ভকবাবফ র্নফ িার্চি কবযন। চাকর্য যভরায় যমাগ যদয়ায
জন্য ১০ র্দবন াযাবদ যর্বক ১০ াজাবযয যফর্ স্দািক অনরাইবন র্নফিন কবযন। চাকর্য যভরায় যপ্ল্বভন্ট
যাে িার উববাধন কযা য়।

ঢাকা র্ফশ্বর্ফযারবয়য আইর্ফএ র্ভরনায়িবন আবয়ার্জি চাকর্য যভরায ভানী অনুোন
জাাবনয Japan IT week 2017  র্ফর্বন্ন আন্তজিার্িক যভরা  প্রদিনীয ভাধ্যবভ ফাাংরাবদবয আইর্টি
ক্ষভিা ফর্েঃ র্ফবশ্বয কাবছ উস্থান কযা য়;
 র্ফর্র্ চরভান প্রকে ভ, র্ির্জোর য়াল্ডি এফাং র্ফর্র্’য র্ফবাগীয় যকবন্দ্রয ভাধ্যবভ ২০১৬-২০১৭ অর্ ি

ফছবয ১০০ টি যর্ভনায/কভিারা আবয়াজন কবয যমখাবন ৮৩,৪৩০ জন যকার্য/যফযকার্য ম িাবয়য ব্যর্িয
অাংগ্রি;
 র্ফর্বন্ন বম্মরন, যভরা  যেিবা যমভন IPU-২০১৭ বম্মরন, আইর্টি এক্সবা ২০১৬-২০১৭, ফাাংরাবদ
যিববরবভন্ট যপাযাভ প্রদিিী ইিযার্দবি র্ির্জোর ফাাংরাবদ ফাস্তফায়বন র্ফর্র্’য আইর্টি উযাগভ 
কাম িক্রভ উস্থান কযা বয়বছ;
 িথ্যপ্রভের্ি র্বর্িক র্বেয প্রায  উন্নয়বনয রবক্ষয IT/ITES যকািার্ন কর্তক
ি ফাাংবরবদব র্ফর্নবয়াবগয
র্ফলবয় এফাং র্ফবদব ফাাংরাবদবয IT/ITES -এয ফাজায ম্প্রাযবিয রবক্ষয িরুি-িরুিীবদযবক প্রর্ক্ষি
কাম িক্রবভ অাংগ্রিপূফ িক দক্ষিা উন্নয়বনয ভাধ্যবভ িথ্য  প্রভের্ি র্বর্িক র্বে কভিাংস্থাবন উবুদ্ধকযি
কাম িক্রবভয আিায় এ ম িন্ত যভাে ৬৪টি যজরায় ‘ICT Career Camp' আবয়াজন কযা য়;

আইর্টি কযার্যয়ায কযাি
 িথ্যপ্রভের্ির্বর্িক উদ্ভাফনীবক উৎার্ি কযবি ১০০০ Innovative Products by 2021 Event
Festival কাম িক্রবভয আিায় ফাাংরাবদ কর্িউোয কাউর্ন্সবরয ভাধ্যবভ এ ম িন্ত ৯ জনবক আর্র্ িক সর্ফধা
প্রদান কযা বয়বছ। এই কাম িক্রভ চরভান যবয়বছ;
 ফাাংরাবদ যকাবযয িথ্য  যমাগাবমাগ প্রভের্ি র্ফবাবগয আিাধীন ফাাংরাবদ কর্িউোয কাউর্ন্সবরয
অধীবন র্যচার্রি র্রবাবযর্জাং আইর্টি পয যগ্রার্ এভপ্ল্বভন্ট অযান্ড গবাবন িন্স (এরআইর্টি) প্রকে কর্তক
ি
গঠিি ‘ফাাংরাবদ গবন িবভন্ট ইর্ন্সবিন্স যযন্স টিভ`’ এয প্রর্ভ ফল িপূর্িিবি ঢাকায় আবয়াজন কযা বয়বছ
‘ইন্টাযন্যানার াইফায র্র্কউর্যটি কনপাবযন্স’ ীল িক এই বম্মরন। এবি পায়ায আই, এনআযর্িএএ,
র্এবেকবনারর্জ, ভাইবক্রাপে, র্আইর্, র্যব-র্বেভ  য়ান য়াল্ডি ইউএএ এয ভি খ্যার্িভান
র্নযািা এবজর্ন্সগুবরায ীল িস্থানীয় কভিকিিাবৃন্দ অাং র্নবয়বছন। উি যর্ভনাবয িথ্য  যমাগাবমাগ প্রভের্ি
র্ফবাবগয ভাননীয় প্রর্িভিী Declaration 2017 on Strenghting Cyber Security স্বাক্ষয কবযন;

আন্তজিার্িক াইফায র্নযািা বম্মরন
 ফাাংরাবদ কর্িউোয কাউর্ন্সবরয অধীবন র্যচার্রি “র্ির্জোর ফাাংরাবদবয জন্য ই-গবন িবভন্ট
ভাোযপ্ল্যান প্রিয়ন” প্রকে কর্তক
ি গি ০৯.১১.২০১৬ িার্যবখ কৃর্লর্ফদ ইর্নর্েটিউে এ াযাবদ ব্যাী ‘ইগবন িবভন্ট প্রিয়বনয রবক্ষয ‘র্ির্জোর ফাাংরাবদবয জন্য ই-গবন িবভন্ট ভাষ্টাযপ্ল্যান’ ীলকি র্দনব্যাী
কভিারায আবয়াজন কযা য়।

৯.১১.২০১৬ িার্যবখ কৃর্লর্ফদ ইর্নর্েটিউে এ ‘ই-গবন িবভন্ট ভাোযপ্ল্ান প্রিয়বনয রবক্ষয র্দনব্যাী কভিারায়
প্রধান অর্ির্র্ র্ববফ ফিব্য প্রদান কবযন িথ্য  যমাগাবমাগ প্রভের্ি র্ফবাবগয প্রর্িভিী জুনাইদ আবভদ রক ।
 গি ২১ জুন ২০১৭ িার্যবখ োে িআ ফাাংরাবদ চযাবরি ২০১৭ ীল িক প্রর্িবমার্গিায় র্ফজয়ী ২০টি
োে িআবক প্রধান অর্ির্র্ র্াবফ ভাননীয় আইর্টি প্রর্িভিী জুনাইদ আবভদ রক, এভর্ এফাং র্ফবল
অর্ির্র্ অধ্যাক ভৄম্মদ জাপয ইকফার র্াবফ উর্স্থি যর্বক র্ফজয়ীবদয ভাবঝ পুযস্কয র্ফিযি কবযন ।
োে িআ ফাাংরাবদ চযাবরি ২০১৭ ীল িক প্রর্িবমার্গিায় যভাে ১৭৮টি োে িআ অাং যনয়। পুযস্কৃি
োে িআযা আগাভীবি মবায  কার্রয়াককবয োে িআ যলাবয জায়গা এফাং র্ফর্বন্ন পার্ন্ডাং কভিকাবণ্ড
অগ্রার্ধকায াবফ ;

োে িআ ফাাংরাবদ চযাবরি ২০১৭ ীল িক প্রর্িবমার্গিা
 International Collegiate Programming Contest (ICPC) যপ্রাগ্রার্ভাং প্রর্িবমার্গিা
আবয়াজবনয জন্য র্ফর্র্ কর্তক
ি UAP (University of Asia Pacific)- যক অনুদান প্রদান কযা
বয়বছ।
 চট্টগ্রাভ প্রবকৌর  প্রভের্ি র্ফশ্বর্ফযারয় চুবয়ে (CUET) এ গি ৯-১০ ভাচ ি ২০১৭ খ্ীেঃ িার্যবখ জািীয়
কবরর্জবয়ে যপ্রাগ্রার্ভাং কনবেে (NCPC 2017) অনুর্েি বয়বছ । এফায ১৫০ টি দর অাংগ্রি কযবছ ।
১৯. পুযস্কায/ম্মাননা
জনপ্রান পুযস্কায কার্যগর্য কযোগর্যবি প্রর্িোন র্ববফ ফাাংরাদব কির্উোয কাউর্ন্সর জনপ্রান দক
২০১৭ পুযস্কায রাব কবয । ভাননীয় প্রধানভিী যখ ার্নায র্নকে বি এ পুযস্কায গ্রি কযবন র্ফর্র্'য র্নফ িাী
যর্চারক জনাফ স্বন কুভায যকায । র্ির্জোর ফাাংরাবদ র্ফর্নভিাবিয বর্ াযাবদব কার্যগর্য অফকাঠাবভা
র্নভিাি, জনবফা প্রদাবন প্রবয়াজনীয় অফকাঠাবভা নিযী, যদবয আইটি র্ে উন্নয়বন ইর্িফাচক দবক্ষ গ্রি,
িথ্য প্রভেু্র্িবি ফাাংরা বালায ব্যফায ম্প্রাযবি ব্যফস্থা গ্রি যদব ই-গবিবিন্স ফাস্তফায়বন অগ্রিী ভূর্ভকা
ারবনয জন্য র্ফর্র্ এ পুযস্কায অজিন কবয ।

ভাননীয় প্রধানভিী যখ ার্নায র্নকে বি জনপ্রান দক ২০১৭ পুযস্কায গ্রি কবযন র্ফর্র্'য র্নফ িাী
র্যচারক জনাফ স্বন কুভায যকায
জািীয় ম িাবয় জনপ্রান দক ২০১৭ অজিন ফাাংরাবদ কির্উোয কাউর্ন্সরবক উজ্জীর্ফি কবযবছ। যকায
প্রর্িশ্রুি রূকেেঃ ২০২১ র্ির্জোর ফাাংরাবদ র্ফর্নভিাবি ির্া যদব িথ্য  যমাগবমাগ প্রভের্িয প্রাবয র্ফর্র্
র্নযরবাবফ কাজ কবয মাবফ ।

ফাাংরাবদ াই-যেক াকি কর্তি ক্ষ
www.bhtpa.gov.bd
3.1.1 াংস্থা র্যর্চর্ি
আইটি/আইটিইএ যিবয ব্যাক কভিাংস্থাবনয ভাধ্যবভ আর্ ি-াভার্জক ভর্দ্ধ অজিবনয রবক্ষয গিপ্রজািিী
ফাাংরাবদ যকায ২০১০ াবর ফাাংরাবদ াই-যেক াকি কর্তি ক্ষ প্রর্িো কবয। প্রার্নক কাঠাবভা অনুমায়ী
ফাাংরাবদ াই-যেক াকি কর্তি বক্ষয ব্যফস্থানা র্যচারক প্রধান র্নফ িাী কভিকিিা। প্রর্িোনটিয কাম িক্রভ
িদাযর্ককযি  র্দকর্নবদ িনা প্রদাবনয জন্য িাক, যের্রবমাগাবমাগ িথ্যপ্রভের্ি ভিিারবয়য ভাননীয় ভিীয
বার্িবে র্নফ িাী কর্ভটি এফাং ভাননীয় প্রধানভিীয বার্িবে যফাি ি অফ গবন িয যবয়বছ। ঢাকায
আগাযগাঁস্থ, আইর্টি োয়াবযয ৯ভ িরায় ফাাংরাবদ াই-যেক াকি কর্তি বক্ষয প্রধান কাম িারয় অফর্স্থি।
ফাাংরাবদ াই-যেক াকি কর্তি ক্ষ র্ফবাগ/যজরা/ম িাবয় াই-যেক াকি (এইচটির্)/পেয়যায যেকবনারর্জ
াকি(এটির্)/আইটি র্ববরজ স্থাবনয উবদ্দযাগ গ্রি কবযবছ।
3.1.2 রূকে (Vision)
ফাাংরাবদব ‘আইটি / াই-যেক র্বেয র্ফকা’।
3.1.3 অর্বরক্ষয (Mission)
পেয়যায যেকবনারর্জ াকি, আইটি াকি, আইটি র্ববরজ, আইটি াফ  আইটি খাবি র্যাচ ি এন্ড যিববরবভন্ট
যন্টায স্থান ইিযার্দ আন্তজিার্িক ভাবনয স্থানা/ সবমাগ-সর্ফধার্দ সৃর্ষ্ট।
3.1.4 ফাাংরাবদ াই-যেক াকি কর্তি বক্ষয প্রধান কাম িাফর্র







ফাাংরাবদব াই-যেক াকি র্নভিাবি র্যকেনা গ্রি এফাং ফাস্তফায়ন।
যকার্য যফযকার্য অাংীদার্যবেয র্বর্িবি াকি স্থান।
াবকিয সেু ব্যফস্থানা  র্যচারনা, উন্নয়ন এফাং অন্যান্য আনুলর্ঙ্গক র্ফলয় িবকি কাম িকয দবক্ষ গ্রি।
াই-যেক াবকি র্ফশ্ব ভাবনয র্ফর্নবয়াগ ফািফ র্যবফ র্নর্িিকযি।
র্ফবদী র্ফর্নবয়াগকাযীবদয াই-যেক াবকি র্ফর্নবয়াবগ আকৃষ্টকযি।
াই-যেক াকি ফাস্তফায়বন যফাি ি অফ গবন িয এফাং র্নফ িাী কর্ভটিয র্নবদ িনা ারন।

3.1.5 জনফর
প্রার্নক কাঠাবভাবি ব্যফস্থানা র্যচারক (প্রধান র্নফ িাী কভিকিিা), র্যচারক (২ জন), উ-র্যচারক (৪
জন)  যভাে অনুবভার্দি জনফর ৭৬ জন । কভিযি আবছন ৬৬ জন, মাবদয ভবধ্য ১-১০ যগ্রির্ভি ২০ জন  ১১২০ যগ্রির্ভি ৪৬ জন। শূন্য বদয াংখ্যা ১০টি, মায ভবধ্য ভবধ্য ১-১০ যগ্রবিয ০৫ টি  ১১-২০ যগ্রবিয ০৫ টি।
দভবয র্ফন্যা র্নম্নরূ:
অনুবভার্দি জনফর

কভিযি জনফর

ফ িবভাে জনফর

শূন্যবদয র্ফফযি

১ভ
যের্ি

২য়
যের্ি

৩য় যের্ি

৪র্ ি
যের্ি

১ভ
যের্ি

২য়
যের্ি

৩য়
যের্ি

৪র্ ি
যের্ি

১ভ
যের্ি

২য়
যের্ি

৩য়
যের্ি

৪র্ ি
যের্ি

অনুবভার্দি

কভিযি

শূন্য

২০

০৫

২৫

২৬

১৫

০৫

২০

০

০৫

০

০৫

০

৭৬

৬৬

১০

3.1.6 ২০১৬-১৭ অর্ িফছবযয ফাবজে ফযাদ্দ  ব্যয়
(বকাটি োকায়)
ফযাদ্দ

ব্যয়

ব্যবয়য ায

উন্নয়ন

১৯২.৯২

১৮১.০৫

৯৩.৮৪%

অনুন্নয়ন

২৯.২৬৫

২০.৫৪৭

৭০.২১%

3.1.7 ফার্ল িক কভিিাদন চুর্িয (২০১৬-১৭) অজিন
িথ্য  যমাগাবমাগ প্রভের্ি র্ফবাবগয াবর্ ফাাংরাবদ াই-যেক াকি কর্তি বক্ষয ২৬.০৬.২০১৭ িার্যবখ ফার্ল িক
কভিিাদন চুর্ি স্বাক্ষর্যি য়। ফার্ল িক কভিিাদন চুর্িয আিায় র্নম্নরূ কাম িক্রভ ভবয রক্ষযভাত্রা অর্জিি
বয়বছ:
ি এফাং ৫ নাং ব্লবক ৫৯,৯৬২ ফগফুে
ি
 ফঙ্গফন্ধু াই-যেক র্টি, কার্রয়াককবয ৩ নাং ব্লবক ১,৭০,০০০ ফগফুে
যলায র্নভিাি কযা বয়বছ।
ি
 যখ ার্না পেয়যায যেকবনারর্জ াকি, মবাবয ২ রক্ষ ৩২ াজায ফগফুবেয
ভার্িবেন্যান্ট বফন
ি
(এভটির্ফ)  ৪৮ াজায ফগফুবেয
িযর্ভের্য বফন র্নভিাি কযা বয়বছ। ইবিাভবধ্য ১২ টি আইটি
যকািার্ন িাবদয কাম িক্রভ শুরু কবযবছ।
 যদবয প্রর্িটি যজরায় আইটি াকি স্থাবনয অাং র্ববফ প্রর্ভ ম িাবয় যদবয ১২ টি যজরায়
(ভয়ভনর্াং, জাভারপুয, যাংপুয, নাবোয, খুরনা, ফর্যার, যগাারগি, কুর্ভো, চট্টগ্রাভ, কক্সফাজায,
র্বরে, ঢাকায যকযািীগি) আইটি াকি স্থাবনয কাম িক্রভ শুরু বয়বছ।

 আইটি/ আইটিইএ খাবি দক্ষ ভানফ িদ নির্যয রবক্ষয ফাাংরাবদ াই-যেক াকি কর্তি ক্ষ দীঘ ি
যভয়াদী র্যকেনা গ্রি কবযবছ। এ র্যকেনা ফাস্তফায়বনয জন্য যদবয ৮ টি স্থাবন (যনত্রবকািা, র্বরে,
চট্টগ্রাভ, কুর্ভো, ফর্যার, নাবোবযয র্াংো, নাবোয দয, ভাগুযা) ‘যখ কাভার আইটি যের্নাং এন্ড
ইনর্কউবফন যন্টায’ স্থাবনয কাম িক্রভ শুরু কবযবছ।
 র্ফশ্বর্ফযারবয়য র্ক্ষার্ীবদয োবানায াাার্ আইটি ব্যফায় উবযািা র্ববফ গবে যিারায জন্য
চট্টগ্রাভ প্রবকৌর  প্রভের্ি র্ফশ্বর্ফযারবয় প্রর্িো কযা বচ্ছ ১০ িরা র্ফর্ষ্ট একটি র্ফজবন
ইনর্কউবফন যন্টায এফাং উবযািাবদয র্াকায জন্য র্নর্ভিি বচ্ছ ৪ িরা র্ফর্ষ্ট একটি িযর্ভের্য
বফন।
 যদবয ফবযন্দ্র অঞ্চবর আইটি ব্যফায র্যবফ সৃর্ষ্টয রবক্ষয যাজাীবি ৩১ একয জর্ভবি “ফঙ্গফন্ধু
যখ ভৄর্জফ াই-যেক াকি, যাজাী (ফবযন্দ্র র্র্রকন র্টি)” প্রর্িোয কাম িক্রভ চরভান যবয়বছ।
 যদবয প্রর্ভ পেয়যায যেকবনারর্জ াকি ১২ িরা র্ফর্ষ্ট জনিা োয়ায, কাযয়ান ফাজাবয ১৫ টি
আইটি যকািানী  ১০ টি োে ি আ যকািার্ন িাবদয ব্যফার্য়ক কাম িক্রভ র্যচারনা কযবছ।
 ফার্ল িক কভিিাদন চুর্িয আিায় ২০১৬-১৭ অর্ ি ফছবয ৫টি আইটি যকািার্নবক যফযকার্য
পেয়যায যেকবনারর্জ াকি র্ববফ যঘালিা কযা বয়বছ।
 ফার্ল িক কভিিাদন চুর্িয আিায় ২০১৬-১৭ অর্ ি ফছবয ৪০০ জন (এ ম িন্ত যভাে ৬০৭৩ জন) িরুিিরুিীবক আইটি/ আইটিইএ র্ফলবয় প্রর্ক্ষি প্রদান কযা বয়বছ।
3.1.9 জািীয় শুদ্ধাচায যকৌর ফাস্তফায়বন ২০১৬-১৭ অর্ িফছবযয অজিন
জািীয় শুদ্ধাচায যকৌর ফাস্তফায়বনয র্নর্ভি ২০১৬-১৭ অর্ িফছবয কিিকিিা/কভিচাযীবদয ৬০ ঘণ্টা প্রর্ক্ষি প্রদান
এফাং প্রবিাদনা র্ববফ কভিকিিা  কভিচাযীবক নফবদর্ক প্রর্ক্ষবি যপ্রযি কযা বয়বছ। এ কাম িারবয়য ২ জন
কভিকিিা/কভিচাযীবক শুদ্ধাচায চচ িা র্ফলবয় পুযস্কায প্রদান কযা বয়বছ। এছাো জািীয় ম িাবয় োঙ্গাইর, গাজীপুয,
র্বরে, সনাভগি, র্ফগি, কুর্ভো, কক্সফাজায, ভাগুযা, খুরনা, যগাারগি, নাবোয, মবায, জাভারপুয 
ভয়ভনর্াংব যর্ভনায আবয়াজন কযা বয়বছ।
3.2 আইটি/ আইটিইএ র্বেয প্রায  এ খাবি কভিাংস্থান সৃর্ষ্টয রবক্ষয ভাননীয় প্রধানভিী কর্তক
ি প্রদি
প্রর্িশ্রুর্ি  র্নবদ িনা ফাস্তফায়বন ফাাংরাবদ াই-যেক াকি কর্তি ক্ষ কর্তক
ি গৃীি প্রকে/কভিসূর্চয র্ফস্তার্যি
র্ফফযি/িথ্যেঃ
3.2.1 ফঙ্গফন্ধু াই-যেক র্টি
ফঙ্গফন্ধু াই-যেক র্টি যদবয প্রর্ভ  বৃিভ যাষ্ট্রায়াত্ত্ব াই-যেক াকি মা গাজীপুয যজরায কার্রয়াককবয ৩৫৫
একয জর্ভয উয প্রর্ির্েি। এই াকিটি যকাবযয ার্ফ িক বমার্গিায় র্র্র্ ভবিবর ফাস্তফার্য়ি বচ্ছ। ৩৫৫
একয জর্ভয ভবধ্য ২৩২ একয জর্ভবক ৫টি ব্লবক র্ফবি কবয উন্নয়বনয রবক্ষয দুইটি যিববরায প্রর্িোন র্নবয়াগ
যদয়া বয়বছ। াকিটিবক কাম িকযবাবফ গবে যিারায রবক্ষয যভৌর্রক অফকাঠাবভা যমভন-অবযন্তযীি যাস্তা, র্ফকে

যাস্তা, েক ফার্ি, য়েঃর্নষ্কান ব্যফস্থা, পাইফায অটিক রাইন স্থান, সয়াবযজ র্েেবভন্ট প্ল্ান্ট প্রার্নক
বফন  যফা বফন (কােভ াউজ) ইিযার্দ র্নভিাি কাজ ভাপ্ত বয়বছ। ৩ নাং ব্লবক একটি ভার্ি যেন্যান্ট র্ফর্ল্ডাং
(ইন্ড্রার্ষ্ট্রয়ার র্ফর্ল্ডাং) এয র্নভিাি কাজ চরবছ। অযর্দবক ২ নাং ব্লবক ১ টি ভার্ি যেন্যান্ট র্ফর্ল্ডাং (ইন্ড্রার্ষ্ট্রয়ার
র্ফর্ল্ডাং) এফাং ৫ নাং ব্লবক একটি ভার্ি যেন্যান্ট র্ফর্ল্ডাং (ইন্ড্রার্ষ্ট্রয়ার র্ফর্ল্ডাং) এয র্নভিাি কাজ চরবছ। ফঙ্গফন্ধু
াই-যেক র্টিবক কাম িকযবাবফ গবে তুরবি াযবর প্রায় ১ রক্ষ যরাবকয কভিাংস্থাবনয সবমাগ সৃর্ষ্ট বফ।

প্রার্নক বফন

যফা বফন

3.2.2 যখ ার্না পেয়যায যেকবনারর্জ াকি
মবায যজরায় যখ ার্না পেয়যায যেকবনারর্জ াকি এয ১৫ িরা ভার্ি যেন্যান্ট বফন (এভটির্ফ), ১২ িরা
িযর্ভের্য বফন এফাং ৩ িরা র্ফর্ষ্ট কযার্ন্টন  এভর্র্র্বয়োয অন্যান্য স্থানায র্নভিাি কাজ ৯৮% িন্ন
বয়বছ, মা র্িবম্বয,২০১৭ ভবয় িন্ন বফ। র্নভিািাধীন এভটির্ফবি ২৪ টি আইটি/ আইটিইএ যকািার্নবক
যস্প ফযাদ্দ প্রদান কযা বয়বছ। াকিটিবি প্রায় ১০ াজায যরাবকয কভিাংস্থাবনয সবমাগ সৃর্ষ্ট বফ।

ভার্ি যেন্যান্ট বফন (এভটির্ফ)

3.2.3 পেয়যায যেকবনারর্জ াকি, জনিা োয়ায, কাযয়ান ফাজায, ঢাকা
ঢাকায কাযয়ান ফাজাযস্থ ১২ িরা র্ফর্ষ্ট জনিা োয়াযবক ‘পেয়যায যেকবনারর্জ াকি’ র্ববফ প্রর্িো
কযা বয়বছ। ইবিাভবধ্য আগ্রী ১৬ টি আইটি/আইটিইএ যকািার্নয ভবধ্য যস্প ফযাদ্দ প্রদান কযা বয়বছ এফাং
এবদয ভবধ্য ১৫টি প্রর্িোন িাবদয ব্যফার্য়ক কাম িক্রভ শুরু কবযবছ। নতুন উবযািা সৃর্ষ্টয রবক্ষয কাম িক্রভ গ্রি
কযা বয়বছ। এয অাং র্ববফ উি বফবনয ৪র্ ি িরায় ১০ টি Start-up যকািার্ন িাবদয ব্যফার্য়ক কাম িক্রভ
শুরু কবযবছ। াকিটিবি প্রায় ১২০০ যরাবকয কভিাংস্থাবনয সবমাগ সৃর্ষ্ট বয়বছ।

আইটি/আইটিইএ যকািার্নভবয ভবধ্য
ভাননীয় আইর্টি উবদষ্টা কর্তক
ি যস্প ফযাদ্দত্র
স্তান্তয

Start-up যকািার্নভবয ভবধ্য
ভাননীয় আইর্টি উবদষ্টা কর্তক
ি ফযাদ্দত্র স্তান্তয

3.2.4 যখ কাভার আইটি যের্নাং অযান্ড ইনর্কউবফন যন্টায, নাবোয
নতুন উবযািা সৃর্ষ্ট এফাং যফকায ভেফকবদয আইটি/ আইটিইএ র্ফলবয় দক্ষিা  ক্ষভিা বৃর্দ্ধয জন্য ফাাংরাবদ
াই‘ যেক াকি কর্তি ক্ষ নাবোবয-যখ কাভার আইটি যের্নাং এযান্ড ইনর্কউবফন যন্টায’ স্থাবনয কাম িক্রভ শুরু
কবযবছ। উি আইটি যের্নাং এন্ড ইনর্কউবফন যন্টাবয প্রর্িফছয স্বে ৪৮০দীঘ ি যভয়াদী র্ফর্বন্ন যকাব ি /ভধ্যভ/
জনবক প্রর্ক্ষি প্রদানকযায সবমাগ সৃর্ষ্ট বফ এফাং ৫০ টি Start-up, ২৯ টি Plug & Play প্রর্িোনবক
ইনর্কউবফন সর্ফধা প্রদান কযা মাবফ।

িথ্য  যমাগবমাগ প্রভের্ি প্রর্িভিী কর্তক
ি
র্বর্ি প্রস্তয স্থান

আইটি যের্নাং অযান্ড ইনর্কউবফন বফন

3.2.5 যজরা ম িাবয় আইটি / াই-যেক াকি স্থান (১২ টি যজরায়) ীল িক প্রকে
যজরা ম িাবয় আইটি/আইটিইএ র্বেয র্ফকা  এ র্বেয অনুকূর র্যবফ সৃর্ষ্টয উবদ্দবশ্য প্রর্ভ ম িাবয়
যদবয ১২টি স্থাবন (ভয়ভনর্াং, জাভারপুয, যাংপুয, নাবোয, খুরনা, ফর্যার, যগাারগি, কুর্ভো, চট্টগ্রাভ,
কক্সফাজায, র্বরে, ঢাকায যকযািীগি) একই র্িজাইবনয আইটি াকি র্নভিাবিয রবক্ষয ‘যজরা ম িাবয় আইটি /
াই-যেক াকি স্থান (১২ টি যজরায়)’ ীলকি প্রকে গ্রি কযা বয়বছ। উি প্রকবেয ভাধ্যবভ প্রকে এরাকা
জািীয় ম িাবয় ৩০ াজায িরুি-িরুিীবক আইটি/আইটিইএ র্ফলবয় প্রর্ক্ষি প্রদান কযা বফ। প্রকবেয র্নভিাি
কাজ িন্ন বর আনুভার্নক ৬০ াজায যরাবকয কভিাংস্থাবনয সবমাগ সৃর্ষ্ট বফ।
3.2.6 র্বরে ইবরকের্নক্স র্টি
র্বরে র্ফবাবগয যকািার্নগবি ১৬২ একয জর্ভয উয র্র্র্ ভবিবর র্বরে ইবরকের্নক্স র্টি স্থাবনয
কাম িক্রভ চরভান যবয়বছ। গি ২১/০১/২০১৬ িার্যখ ভাননীয় প্রধানভিী কর্তক
ি উি াকিটিয র্বর্িপ্রস্তয স্থান কযা
বয়বছ। াকিটিয র্নভিাি কাজ িন্ন বর আনুভার্নক ৪০-৪৫ াজায যরাবকয কভিাংস্থাবনয সবমাগ সৃর্ষ্ট বফ।
3.2.7 যখ কাভার আইটি যের্নাং এন্ড ইনর্কউবফন যন্টায (৭ টি )
আইটি খাতত দক্ষ ভানফ ম্পদ ও উতযাক্তা ততরযয রতক্ষে দদতয ৭ টি স্থাতন (যনত্রবকািা, র্বরে, চট্টগ্রাভ, কুর্ভো,
ফর্যার, নাবোয, ভাগুযা) “দখ কাভার আইটি দেরনিং এন্ড ইনরকউতফন দন্টায” নাভীয় আইটি দেরনিং এন্ড
ইনরকউতফন দন্টায স্থান প্রকতেয কাজ চরভান যতয়তছ। প্রকেটিয আিায় ১৭ াজায ৫৩৬ িরুি-িরুিীবক
আইটি/আইটিইএ র্ফলবয় প্রর্ক্ষি প্রদান কযা বফ। প্রকবেয আিায় প্রর্িটি াবকি ৬ িরা র্ফর্ষ্ট যের্নাং এন্ড
ইনর্কউবফন বফবনয র্নচ িরায় কায ার্কিাং, ২য় িরায় অর্প রুভ, ৩য় িরায় যের্নাং রুভ, ৪র্ ি িরায়
ইনর্কউবফন রুভ এফাং ৫ভ িরায় োে ি আ  ৬ে িরায় প্ল্াগ এন্ড যপ্ল্ সর্ফধা র্াকবফ।
3.2.8 ফঙ্গফন্ধু যখ ভৄর্জফ াই-যেক াকি, যাজাী
যাজাীয ফা উবজরায নফীনগয যভৌজায় “ফঙ্গফন্ধু যখ ভৄর্জফ াই-যেক াকি, যাজাী ” নাবভ ৩১ একয
জর্ভবি একটি আইটি াকি স্থাবনয কামক্রভ চরভান যবয়বছ। াকিটিয র্নভিাি িন্ন বর আনুভার্নক ১৪ াজায
যরাবকয কভিাংস্থাবনয সবমাগ সৃর্ষ্ট বফ।
3.2.9 ভাখারী আইটি রবতরজ
র্র্র্ ভবিবর আইটি র্ববরজ স্থাবনয রবক্ষয ঢাকায প্রাি যকন্দ্র ভাখারীবি ‘ভাখারী আইটি র্ববরজ’ স্থাবনয
র্নর্ভি এয প্রার্র্ভক অফকাঠাবভা র্নভিাি াংক্রান্ত একটি প্রকে প্রস্তাফ র্যকেনা কর্ভবন র্ফবফচনাধীন যবয়বছ।
াকিটিয র্নভিাি িন্ন বর আনুভার্নক ৩০ াজায যরাবকয কভিাংস্থাবনয সবমাগ সৃর্ষ্ট বফ।

3.2.10 আইটি র্ফজবন এন্ড ইনর্কউবফন যন্টায
আইটি খাবি দক্ষ ভানফ িদ এফাং উবযািা নির্যয রবক্ষয চট্টগ্রাভ প্রবকৌর  প্রভের্ি র্ফশ্বর্ফযারবয় IT
Business and Incubation Center স্থাবনয জন্য একটি প্রকে প্রস্তাফ একবনক কর্তক
ি অনুবভার্দি
বয়বছ। প্রকেটি ফাস্তফার্য়ি বর প্রর্ি ফছয ১৫০-২২০ জনবক প্রর্ক্ষি প্রদান কযা মাবফ এফাং ১০০ টি োে ি
আবক ইনর্কউবফন সর্ফধা প্রদান কযা মাবফ।
3.3 ল্যাফ স্থান
র্ফশ্বর্ফযারয়  আইর্টি ইন্ডার্স্ট্রয ভবধ্য যতুফিন সৃর্ষ্টয ভাধ্যবভ ভানফিদ উন্নয়ন  দক্ষিা বৃর্দ্ধয রবক্ষয
ফাাংরাবদ াই-যেক াকি কর্তি ক্ষ কর্তক
ি র্ফর্বন্ন র্ফশ্বর্ফযারবয় যমভন: জাাঙ্গীযনগয র্ফশ্বর্ফযারবয়
Software Testing & Quality Assurance Lab; ঢাকা র্ফশ্বর্ফযারবয় Animation Lab ও
Audio Visual Lab, ফাাংরাবদ প্রবকৌর র্ফশ্বর্ফযারবয় ,Robotic Labাজারার র্ফজ্ঞান  প্রভের্ি
র্ফশ্বর্ফযারবয় ,big Data Analytics Labটুয়াখারী র্ফজ্ঞান  প্রভের্ি র্ফশ্বর্ফযারবয় Advance
যনায়াখারী র্ফজ্ঞান  প্রভের্ি র্ফশ্বর্ফযার ,Computing Labযয়Computer Netwark Analysis and
নাবোবয ,ফাাংরাবদ আর্ভি ইউর্নবার্ িটি অফ ইর্ির্নয়ার্যাং এন্ড যেকবনারর্জ ,Cyber Security Lab
Digital Computer Lab স্থান কযা বয়বছ। এছাো খুরনা প্রবকৌর  প্রভের্ি র্ফশ্বর্ফযারয়, চট্টগ্রাভ
প্রবকৌর  প্রভের্ি র্ফশ্বর্ফযারয়, যাজাী প্রবকৌর  প্রভের্ি র্ফশ্বর্ফযারয় আবযা ৯-১০ টি র্ফশ্বর্ফযারবয়
র্ফবলার্য়ি ল্যাফ স্থান কযা বফ।
3.4 যফযকার্য পেয়যায যেকবনারর্জ াকি যঘালিা
ফাাংরাবদ াই-যেক াকি কর্তি ক্ষ আইবনয আিায় প্রদি ক্ষভিাফবর যফযকার্য পেয়যায যেকবনারর্জ াকি
যঘালিায রবক্ষয একটি গাইি রাইন প্রস্তুি কযা বয়বছ। উি গাইিরাইবনয আিায় ইবিাভবধ্য ১১ টি যফযকার্য
আইটি প্রর্িোনবক ‘পেয়যায যেকবনারর্জ াকি’ র্ববফ যঘালিা কযা বয়বছ এফাং এয ভাধ্যবভ ৩৫৩০ জবনয
কভিাংস্থান বয়বছ।
3.5 র্ফর্নবয়াগ আকল িবি প্রবিাদনা সর্ফধা
াই-যেক াবকি র্ফর্নবয়াগ আকল িবিয র্নর্ভি যিববরায/আইটি যকািার্নভবয জন্য যকায কর্তক
ি র্ফবল
প্রবিাদনা সর্ফধা প্রদাবনয উবযাগ গ্রি কযা বয়বছ। ইবিাভবধ্য জািীয় যাজস্ব যফাি ি কর্তক
ি প্রবিাদনা সর্ফধা
াংক্রান্ত ১১ টি এআয জাযী কযা বয়বছ। উবেখবমাগ্য প্রবিাদনা সর্ফধাভ র্নম্নরূ:
 আইটি/আইটিইএ যকািার্নভবয জন্য ১০ ফছয ম িন্ত ম িায়র্বর্িক ট্যাক্স ভকুপ;
 াকি যিববরাবযয জন্য ১২ ফছয ম িন্ত ম িায়র্বর্িক ট্যাক্স ভকুপ;
 ভরধনী ির্ি  যভর্নার্যজ এয উয আভদার্ন শুল্ক ভকুপ;






প্রবিযকটি াই-যেক াকি য়যায াউজ যষ্টন র্ববফ র্ফবফর্চি বফ;
ইউটির্রটি ার্বিবয উয বযাে ভকুপ;
পুনেঃর্ফর্নবয়াবগয যক্ষবত্র রবযাাংবয উয ট্যাক্স ভকুপ;
নফবদর্ক কভী র্নবয়াবগয যক্ষবত্র আবয়য উয ম িায়ক্রর্ভক আয়কয ভকুপ সর্ফধা।

3.6 ভানফ িদ উন্নয়ন কাম িক্রভ
ফাাংরাবদ াইাবাে ি ‘‘ আইটিইএ যিবযয ভানফ িদ উন্নয়বনয রবক্ষয /যেক াকি কর্তি ক্ষ কর্তক
ি আইটি’’(যেক াকি-এফাং অন্যান্য াই) যেক াকি-টু যিববরবভন্ট অফ কার্রয়াককয াইপ্রকবেয আিায় Skill
Enhancement Program, Mid Level Program, Company Certification Program, CLevel Training program, Training on Lean Six Sigma, Oracle & SAP র্ফলবয় ৬০৭৩
জনবক প্রর্ক্ষি প্রদান কযা বয়বছ এফাং Employment Incentive Program এয আিায় প্রায় ১৮৯১
জবনয কভিাংস্থাবনয ব্যফস্থা কযা বয়বছ।
3.7 আইটি যিয উন্নয়বন যকািার্নভবয ক্ষভিা বৃর্দ্ধ
আইটি যিয উন্নয়বন যকািার্নভবয ক্ষভিা বৃর্দ্ধয রবক্ষয াবাে ি টু যিববরবভন্ট অফ কার্রয়াককয াইি
যেক াকি (এফাং অন্যান্য াই-যেক াকি) প্রকে এয আিায় ৪০ টি প্রর্িোনবক াটির্পবকবনয
জন্য ায়িা
প্রদান কযা বচ্ছ। ইবিাভবধ্য ৩৮টি প্রর্িোবনয -টি আইএ২৪)৯০০১ এফাং ৩টি আইএটি ৯ ,২৭০০১ি
-র্এভএভআই যরববর৩-টি র্এভএভআই যরববর২ ,৫াটির্পবকন
কাম িক্রভ িন্ন বয়বছ। (
3.8 ২০১৬-১৭ অর্ িফছবযয অজিনভ
 ফঙ্গফন্ধু াই-যেক র্টিবি প্রার্ন বফন  যফা বফন / কােভ াউজ র্নভিাি যভৌর্রক অফকাঠাবভা
র্নভিাি িন্ন।
 যখ ার্না পট্য়যায যেকবনারর্জ াবকি ১২ টি আইটি/ আইটিইএ যকািার্নয অনুকূবর যস্প
ফযাদ্দ প্রদান।
 জনিা োয়ায পেয়যায যেকবনারর্জ াবকি ১৫ টি আইটি/ আইটিইএ যকািার্ন  ১০ টি োে ি
আ যকািার্নয কাম িক্রভ শুরু।
 যখ কাভার আইটি যের্নাং এযান্ড ইনর্কউবফন যন্টায, নাবোয কাম িক্রভ উববাধন।
 র্বরে ইবকের্নক্স র্টিয অফকাঠাবভা উন্নয়ন কাম িক্রভ উববাধন।
 ফঙ্গফন্ধু যখ ভৄর্জফ াই-যেক াকি, যাজাীবি অফকাঠাবভা র্নভিাি কাম িক্রভ উববাধন।
 যজরা ম িাবয় আইটি/ াই-যেক াকি স্থান (১২ যজরায়) ীল িক প্রকে অনুবভার্দি।
 যখ কাভার আইটি যের্নাং এযান্ড ইনর্কউবফন যন্টায স্থান (৭ আইটি) অনুবভার্দি।

 চট্টগ্রাভ প্রবকৌর  প্রভের্ি র্ফশ্বর্ফযারবয় IT Business and Incubation Center স্থান প্রকে
অনুবভার্দি।
 আইটি/ আইটিইএ খাবি ৬০৭৩ জনবক প্রর্ক্ষি প্রদান  ১৮৯১ জবনয কভিাংস্থাবনয ব্যফস্থাকযি।
 ৬টি প্রাইববে এটির্ যঘালিা।
3.9 র্যকেনাধীন উন্নয়ন প্রকে
 যখ ার্না ইন্সটিটিউে অফ ইনপযবভন যেকবনারর্জ স্থান;
 আইটি াকি পয এভপ্ল্য়বভন্ট এন্ড ইবনাববন স্থান।

িথ্য  যমাগাবমাগ প্রভের্ি অর্ধদপ্তয
www.doict.gov.bd
4.1.1 াংস্থা র্যর্চর্ি
যদবয কর যজরা, উবজরা  ইউর্নয়ন ম িায় ম িন্ত িথ্য  যমাগাবমাগ প্রভের্িয ব্যফায  প্রবয়াগ
র্নর্িিকযি, ভিয় াধন  যেকই উন্নয়বনয ভাধ্যবভ জনগবিয যদাযবগাোয় ইবরক্ট্রর্নক দ্ধর্িবি যফা যৌৌঁবছ
র্দবি যকায গি ৩১ জুরাই ২০১৩ িার্যবখ িথ্য  যমাগাবমাগ প্রভের্ি র্ফবাবগয অধীবন িথ্য  যমাগাবমাগ
প্রভের্ি অর্ধদপ্তয প্রর্িো কবয। ইবিাভবধ্য আইর্টি অর্ধদপ্তবযয আিাধীন যজরা ম িাবয় ৬৪টি যজরা কাম িারয়
এফাং উবজরা ম িাবয় ৪৮৮টি উবজরা কাম িারয় স্থান কযা বয়বছ। এ কর কাম িারবয় প্রবয়াজনীয় আফাফত্র
যপ্রযি র্নর্িি কযা বয়বছ। িথ্যপ্রভের্িবক কাবজ রার্গবয় জনগবিয যদাযবগাোয় বজ যফা যৌৌঁবছ যদয়ায
ভাধ্যবভ র্ির্জোর ফাাংরাবদ গঠবন এ অর্ধদপ্তয র্নযরবাবফ কাজ কবয মাবচ্ছ। ফিিভাবন এ অর্ধদপ্তবয যপ্রলি
যভাে ২০৫ জন্য ১ভ যেিীয কভিকিিা এফাং আউেবার্ িাং এয ভাধ্যবভ ৩১ জন কভিচাযী কভিযি আবছন।
4.1.2 iƒcKí (Vision)
জনগবিয যদাযবগাোয় ই-ার্বিবয ভাধ্যবভ জ্ঞান-র্বর্িক অর্ িনীর্ি, সান  যেকই উন্নর্ি র্নর্িিকযি।
4.1.3 Awfj¶¨ (Mission)
উচ্চ গর্িয ইবরক্ট্রর্নক্স যমাগাবমাগ, ই-যকায, দক্ষ িথ্যপ্রভের্ি ভানফিদ উন্নয়ন, াইফায র্নযািা,
িথ্যপ্রভের্িগি র্নিযনতুন ধাযিা ফাস্তফায়ন, কাম িকয ভিয়াধন, প্রভের্িগি ধাযিা কবরয ভাবঝ র্ফস্তায
র্নর্িিকযি। িথ্য  যমাগাবমাগ প্রভের্ি অফকাঠাবভা, র্নবিযবমাগ্য যক্ষিাবফক্ষি দ্ধর্ি এফাং আকল িিীয়
িথ্যপ্রভের্ি ার্বি প্রর্িো।
4.1.4 Kvh©vewj
 যকাবযয কর ম িাবয় আইর্টি’য ব্যফায  প্রবয়াগ র্নর্িিকযি  ভিয় াধন।
 ভাঠ ম িায় ম িন্ত কর দপ্তবয আইর্টি’য উভেি অফকাঠাবভা সৃর্ষ্টবি ায়িা প্রদান, যক্ষিাবফক্ষি
এফাং াবাে ি প্রদান।
 কর ম িাবয়য যকার্য দপ্তবয যাগি দক্ষিািন্ন যরাকফর র্নবয়াগ, বদান্নর্ি, দায়ন
এফাং ফদর্রকযবি কার্যগর্য ায়িা প্রদান।
 কর ম িাবয় িথ্যপ্রভের্িয কার্যগযী  র্ফবলার্য়ি জ্ঞান স্তান্তয।
 যকার্য প্রর্িোন  জনফবরয ভিা উন্নয়বন নীর্িভারা প্রিয়ন  ফাস্তফায়ন।
 িথ্যপ্রভের্ি াংর্িষ্ট জনফবরয ভিা উন্নয়বন নীর্িভারা প্রিয়ন  ফাস্তফায়ন
 র্তিভর ম িায় ম িন্ত জনগিবক ইবরকের্নক দ্ধর্িবি যফা প্রদাবন উবযাগ গ্রি এফাং এ াংক্রান্ত িথ্য
াংগ্র, র্ফিযি  গবফলিা কাম িক্রভ র্যচারনা।

 মিার্ি ইিযার্দয চার্দা, ভান  ইন্টাযঅাবযর্ফর্রটি র্নর্িিকযি।
 কর ম িাবয় আদৄর্নক প্রভের্ি আত্মীকযবি গবফলিা, উন্নয়ন  ায়িা প্রদান।
 অর্ধদপ্তবযয কভিকিিা/কভিচাযীবদয যভধা, অর্বজ্ঞিা, যমাগ্যিায মর্ামর্ ভল্যায়বনয ভাধ্যবভ দক্ষ
আইর্টি ভানফিদ র্ববফ গবে যিারা।
4.1.5 জনফর(অনুবভার্দি  কভিযি)
ভাঠম িায় অর্ধদপ্তবযয প্রধান কাম িারবয়য আিায় যভাে ৭৫৬টি দ সৃর্ষ্ট কযা য়। জনপ্রান
ভিিারয় বি আয ১১৬৮ টি দ সৃজবন অনুভর্ি ায়া যগবছ এফাং অর্ ি ভিিারবয় অনুভর্িয
অবক্ষায় যবয়বছ। দভবয র্ফন্যা র্নম্নরূ:
১ভ
দেরণ
৫৭৬

অনুতভারদত জনফর
২য়
৩য়
৪থ ম
দেরণ
দেরণ
দেরণ
০৪
১৫৪
২২

১ভ
দেরণ
২০৫

কভমযত
২য়
৩য়
দেরণ
দেরণ
০০
০০

৪থ ম
দেরণ
০০

১ভ
দেরণ
৩৭১

শূন্যতদয রফফযণ
২য়
৩য়
দেরণ
দেরণ
০৪
১৫৪

৪থ ম
দেরণ
২২

ফ মতভাট জনফর
অনুতভারদত
কভমযত
৭৫৬

২০৫

শূন্য
৫৫১

4.1.6 ফাবজে ফযাদ্দ  ব্যয়
র্ফফযি
অনুন্নয়ন
উন্নয়ন

২০১৬-১৭ অর্ িফছবয
ফযাদ্দ
4003.35
৭৯৫৩.০০

২০১৬-১৭ অর্ িফছবয ব্যয়
3156.72
৭৭২৯.৮৮

(রক্ষ োকায়)
ব্যবয়য ায
৭৮.৮৫%
৯৭.১৯%

4.1.7 ফার্ল িক কভিিাদন চুর্ি ২০১৬-২০১৭
এ অর্ধদপ্তয গি ২৬ জুন ২০১৬ িার্যবখ আইর্টি র্ফবাবগয াবর্ ফার্ল িক কভিিাদন চুর্ি (২০১৬-১৭) স্বাক্ষয
কবযবছ। চুর্িবি যভাে ১১ টি যকৌরগি উবদ্দশ্য এফাং ৪১ টি কাম িক্রভ র্ছর। আইর্টি অর্ধদপ্তয স্বাক্ষর্যি ফার্ল িক
কভিিাদন চুর্ি ২০১৬-১৭ -এয র্নধ িার্যি রবক্ষযয অর্ধকাাংই অজিন কযবি ক্ষভ বয়বছ। আইর্টি
অর্ধদপ্তবযয ২০১৬-১৭ অর্ িফছবযয ফার্ল িক কভিিাদন চুর্িয যকৌরগি উবদ্দশ্যভ র্ছর র্নম্নরূেঃ
ক্র. নাং.
যকৌরগি উবদ্দশ্য
কাম িক্রভ
1. র্নবিযবমাগ্য আইর্টি অফকাঠাবভা উন্নয়ন
০৮
2. জনাধাযিবক আইর্টি ব্যফাবয বচিন কযা
০৪
3. আইর্টিবি ক্ষভিা বৃর্দ্ধ
০৭
4. ICT র্ফলয়ক অর্প অফকাঠাবভা উন্নয়ন
০৩
5. যজন্ডায ইবকায়ার্রটি র্নর্িিকযি  জনগবিয ক্ষভিা বৃর্দ্ধ
০১
6. দক্ষিায বঙ্গ ফার্ল িক কভিিাদন চুর্ি ফাস্তফায়ন
০৬
7. দক্ষিা  ননর্িকিায উন্নয়ন
০২
8. িথ্য অর্ধকায  স্বপ্রবিার্দি িথ্য প্রকা ফাস্তফায়ন
০২
9. কভিদ্ধর্ি  যফায ভাবনান্নয়ন
০৪
10. কভি র্যবফ উন্নয়ন
০৩
11. আর্র্ িক ব্যফস্থানায উন্নয়ন
০১

২০১৬-১৭ অর্ িফছবযয ফার্ল িক কভিিাদন চুর্িয উবেখবমাগ্য অজিনভ
কাম িক্রভ
রক্ষযভাত্রা
৮০০টি যখ যাবর র্ির্জোর ল্যাফ স্থান
৮০০টি
১০০ টি যখ যাবর র্ির্জোর িারুভ স্থান
১০০টি
অর্ধদপ্তবয রাইবব্রযী  কর্িউোয ল্যাফ স্থান
৩১ র্িবম্বয
২০১৬
4. জািীয় ম িাবয় আইর্টি র্ফলয়ক যর্ভনায/
৪
য়াকি আবয়াজন
5. যজরা  উবজরা ম িাবয় স্থার্ি ২০০১ টি
এর্প্রর ২০১৭
কর্িউোয ল্যাবফ ICT িাফ গঠন
6. র্ফটির্এর এয প্রর্ক্ষি যকবন্দ্র যকার্য
৩০০ জন
যফযকার্য ম িাবয় উচ্চিয প্রর্ক্ষি প্রদাবনয
ভাধ্যবভ দক্ষ জনফর নির্য

৪.১.৮
ক্র. নাং.
1.
2.
3.

7.
8.
9.

যদব্যাী স্থার্ি যনেয়াকি কাবনকটির্বটি ২৫০ জন ঘন্টা
যক্ষিাবফক্ষবিয জন্য ভাঠ ম িাবয়য কভিকিিাগবিয
ক্ষভিা বৃর্দ্ধ
ভাঠম িাবয়য কাম িারয়ভবয বঙ্গ ২০১৬-১৭ অর্ ি ২৬-৩০ জুন ২০১৬
ফছবযয ফার্ল িক কভিিাদন চুর্ি স্বাক্ষয
যকার্য কভিিাদন ব্যফস্থানা াংক্রান্ত
৬০ জনঘন্টা
প্রর্ক্ষি র্ফর্বন্ন র্ফলবয় কভিকিিা / কভিচাযীবদয
জন্য প্রর্ক্ষি আবয়াজন

অজিন
৮০০টি
১০০টি
১০ আগষ্ট ২০১৬
১০
এর্প্রর ২০১৭
রক্ষযভাত্রা অর্জিি
BTCL
এয র্যফবিি
BPATC এয ভাধ্যবভ ১৯৫
জন কাযী যপ্রাগ্রাভাযবক
যভৌর্রক উচ্চিয প্রর্ক্ষি
প্রদান কযা বয়বছ। এছাো
যখ যাবর র্ির্জোর ল্যাফ
াংর্িষ্ট
৮৭০৩
জন
র্ক্ষকবক প্রর্ক্ষি প্রদান
কযা বয়বছ।
২৫০ জন ঘন্টা
২৬-৩০ জুন ২০১৬
৬০ জনঘন্টা

4.1.৯ জািীয় শুদ্ধাচায যকৌর ফাস্তফায়বন ২০১৬-১৭ াবরয কভির্যকেনা
ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয র্নবদ িনা যভািাবফক জািীয় শুদ্ধাচায যকৌর ফাস্তফায়বনয র্নর্ভি ভর্ির্যলদ র্ফবাগ বি
প্রিীি কর র্নবদ ির্কাভ অনুযি কবয গি ৩১ জুরাই ২০১৬ িার্যবখ িথ্য  যমাগাবমাগ প্রভের্ি অর্ধদপ্তবযয
২০১৬১-৭ অর্ িফছবযয জািীয় শুদ্ধাচায যকৌর কভি-র্যকেনা  ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ি র্যফীক্ষি কাঠাবভা প্রিয়ন
কযা বয়বছ। প্রিীি জািীয় শুদ্ধাচায যকৌর কভি-র্যকেনা অনুমায়ী ননর্িকিা কর্ভটিয ৪টি বায ভবধ্য ৪টি
বাই অনুর্েি বয়বছ। বচিনিা বৃর্দ্ধভরক ১২টি (রক্ষযভাত্রা) বা মবর্াভেিবাবফ র্যচার্রি বয়বছ। গি ০৯
এর্প্রর ২০১৭ িার্যবখ আইর্টি অর্ধদপ্তবযয যজরা  উবজরা ম িাবয় কভিযি ৫০ জন  ০৭ যভ ২০১৭ িার্যবখ
৬২ জন কভিকিিাবদয র্নবয় জািীয় শুদ্ধাচায যকৌর ফাস্তফায়ন র্ফলয়ক প্রর্ক্ষি প্রদান কযা বয়বছ। উি প্রর্ক্ষি

কভিারায় ফর্ি িি র্ফলবয়য র্যবা ি া িন র্ববফ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয জনাফ আরিাপ যাবন যখ, উ-র্চফ,
প্রার্নক াংস্কায  কভিিাদন ব্যফস্থানা অর্ধাখা, এফাং জনাফ যভাাম্মদ কাভরুর াান, উর্চফ,কভিিাদন  ব্যফস্থানা অর্ধাখা উর্স্থি র্ছবরন। শুদ্ধাচায যকৌর ফাস্তফায়বন ভাঠ ম িাবয়য
কভিকিিাবদয বচিনিা বৃর্দ্ধভরক প্রর্ক্ষবিয রক্ষযভাত্রা র্ছর ১৯৫ জন , র্কন্তু ২৯০ জনবক প্রর্ক্ষি প্রদান কযা
বয়বছ। আইর্টি র্ফবাবগ র্নয়র্ভি নত্রভার্ক প্রর্িবফদন দার্খর কযা বয়বছ।

জািীয় শুদ্ধাচায যকৌর ফাস্তফায়ন ীল িক যর্ভনায ২০১৬-১৭
4.2

প্রকে/কভিসূর্চ াংক্রান্ত িথ্য

িথ্য  যমাগাবমাগ প্রভের্ি অর্ধদপ্তবয ফিিভাবন র্নম্নফর্ি িি প্রকেভ চরভান আবছ
ক্ররভক
নিং

প্রকতেয নাভ

দভয়াদ

১।

াযাতদতয রক্ষা প্ররতষ্ঠাতন করম্পউটায
ও বালা প্ররক্ষণ ল্যাফ স্থান প্রকে (তখ
যাতর রডরজটার ল্যাফ)

জানুয়ারয ২০১৫রডতম্বয ২০১৭

প্রমরক্তয ায়তায় নাযীয ক্ষভতায়ন

জুরাই ২০১৭জুন ২০১৯

২।

প্রাক্কররত ব্যয়
(রক্ষ টাকায়)

ফাস্তফায়নকাযী
িংস্থা

২৯৮৯৮৯.০০

তথ্য ও দমাগাতমাগ
প্রযুরক্ত অরধদপ্তয

৮১৮৯.০০

তথ্য ও দমাগাতমাগ
প্রযুরক্ত অরধদপ্তয

৪.২.১ “াযা যদবয র্ক্ষা প্রর্িোবন কর্িউোয  বালা প্রর্ক্ষি ল্যাফ স্থান” প্রকে
i. প্রকবেয উবদ্দশ্য
াযা যদব ২০০০ র্ক্ষা প্রর্িোবন বালা প্রর্ক্ষি  কর্িউোয ল্যাফ স্থান কবয ১০০০ জন র্ক্ষকবক
৯টি বালায় প্রর্ক্ষক র্াবফ প্রর্ক্ষবিয ব্যফস্থা কযা এফাং বালা প্রর্ক্ষবিয ভাধ্যবভ র্ফবদব কভি াংস্থাবনয
ব্যফস্থা কবয নফবদর্ক যযর্ভবেন্স বৃর্দ্ধ কযা ।
ii. প্রকবেয অগ্রগর্ি
 ২০১৫অর্ ি ১৬-ফছবয িথ্য  যমাগাবমাগ প্রভেু্র্ি অর্ধদপ্তবযয আিাধীন াযা যদবয র্ক্ষা প্রর্িোবন “
কক্সফাজায ) টি ৬৫টি কবয ১প্রকবেয ভাধ্যবভ প্রর্িটি যজরায় ”কর্িউোয  বালা প্রর্ক্ষি ল্যাফ স্থান
বালা র্ (টি২যজরায় ক্ষা ল্যাফ ২০০১ টি র্ক্ষা প্রর্িোবন যভাে ২০০১ টি যখ যাবর র্ির্জোর ল্যাফ
কর্িউোয)ল্যাফস্থাবনয কাজ ভাপ্ত বয় (র্ছর। প্রবিযকটি বালা প্রর্ক্ষি ল্যাবফ ল্যাে
কর্িউোবযয াবর্ একটি কবয এফাং উন্নি ভাবনয যিবপান যফযা কযা বয়র্ছর।
 ২০১৬-১৭ অর্ িফছবয িথ্য  যমাগাবমাগ প্রভেু্র্ি অর্ধদপ্তবযয আিাধীন াযা যদবয র্ক্ষা প্রর্িোবন “
প্রকবেয ভাধ্যবভ প্রর্িটি যজরায় ”কর্িউোয  বালা প্রর্ক্ষি ল্যাফ স্থান নতুন ৮০০ টি ল্যাবফয
প্রর্িটিবি ৩০) ১০োকা কবয ফযাদ্দ যদয়া বয়বছ। -/০০০,দ,টি ল্যাে (এক) ১ ,টি যিস্কে ( ১ (এক)
টি (এক) ১ ,টি স্কযানায (এক) ১ ,টি ট্যাফ (এক) ১ ,টি ভার্ির্ভর্িয়া যপ্রাবজিয (এক) ১ ,টি র্প্রন্টায3G
বকে যাউোযর্প্রন্টা টি র্ির্জোর (এক) ১ ,যইি র্ভ  ইন্টাযবনে াংবমাগ-টি র্প্র (এক) ১ ,য
াইনবফাি১ি ,১) ৩১টি যের্ফর  (দ) একর্ত্রটি যচয়ায ( যফযা  স্থান কযা বয়বছ। ১০০
) ১০০টি প্রার্র্ভক র্ফযারবয় (একি)একি টি (যখ যাবর র্ির্জোর িারুভ স্থাবনয কাজ চরবছ।
পার্ন িচায  কর আইটি যিাভ ৪ টি প্যাবকবজয ভাধ্যবভ স্থান  যফযা িন্ন বয়বছ।
 ৬৫ টি বালা প্রর্ক্ষি ল্যাবফয ভাধ্যবভ বালা প্রর্ক্ষি কাম িক্রভ চালুয জন্য ০৯টি বালায় আন্তজিার্িক
ভাবনয বালা প্রর্ক্ষি পেয়যায াংগ্র  স্থাবনয জন্য যেন্ডায কাজ ভার্প্তয বয কাম িাবদ প্রদান
কযা য়। গি ১৫ অবিাফয ২০১৬ িার্যবখ বুবয়ে কর্তক
ি যীক্ষায় উিীি ি না য়ায় দযদািায জাভানবিয
অর্ ি যকাবযয অনুকূবর যপযি যনয়া বয়বছ। ফিিভাবন র্ির্এভ দ্ধর্িবি বুবয়বেয ভাধ্যবভ পেয়ায
াংগ্রবয কাম িক্রভ চরভান যবয়বছ। পেয়যাযটি নিযী বর ০৯টি বালায় ১০২৪ জন র্ক্ষক/র্র্ক্ষকাবক
যেইনায র্ববফ প্রর্র্ক্ষি কযা বফ।

ভাননীয় প্রধানভিী যখ ার্না “যখ যাবর র্ির্জোর ল্যাফ” উববাধন কবযন ১৩ আগষ্ট ২০১৬

ভার্যচারক, আইর্টি অর্ধদপ্তয কর্তক
ি দয উবজরা, যনত্রবকািায় “যখ যাবর র্ির্জোর ল্যাফ” রযদমন

4.2.2 প্রভের্িয ায়িায় নাযীয ক্ষভিায়ন (Sustainable development for women through
ICT) ীল িক প্রকে
এ প্রকবেয প্রাক্কর্রি ব্যয় ধযা বয়বছ ৮,১৮৯.৫৪ রক্ষ োকা। এ প্রকে গ্রতণয ভধ্য রদতয় প্রতয়াজনীয় প্ররক্ষণ
এফিং ইন্টান মী প্রদান কতয ৪,০০০ (প্রায়) ভররাতদয Freelancer to Entrepreneur এফিং ৪,০০০ (প্রায়)
ভররাতদয Women IT Service Provider এফিং ২,৫০০ (প্রায়) ভররাতদয Call Center Agent
রাতফ গতে দতারা তফ।
i.প্রকবেয উবদ্দশ্য
 আইর্টি ইবকার্বেবভ নাযীবদয অাংগ্রি।
 নাযী উবদ্দযািা নিযী এফাং আইর্টিয ভাধ্যবভ নাযীবদয ক্ষভিার্য়ি য়ায প্রর্ক্রয়াবক যেকই কযাবনা।

ii. প্রকবেয অগ্রগর্ি
গি ০২ যভ ২০১৭ িার্যবখ র্যকেনা কর্ভবন “She Power project : Sustainable development
for women through ICT” ীল িক প্রভের্িয ায়িায় নাযীয ক্ষভিায়ন প্রকেটি একবনবক অনুবভার্দি
বয়বছ। ফিিভাবন প্রকে র্যচারক  উ প্রকে র্যচারক র্নবয়াবগয কাজ িন্ন বয়বছ এফাং প্রকে দপ্তয গঠন
 জনফর র্নবয়াবগয কাজ চরভান যবয়বছ।
৪.৩

র্যকেনাধীন প্রকে

“এোফর্রর্াং র্ির্জোর কাবনকটির্বটি” প্রকে: Establishing Digital Connectivity (EDC)
i. প্রকবেয াংর্ক্ষপ্ত উবদ্দশ্য
 যকার্য যফায ভান চূোন্ত ম িাবয় উন্নীিকযবিয র্নর্ভবি যদবয ফ িবল ম িায় ম িন্ত যকার্য আইর্টি
যনেয়াকি স্থান
 র্ির্জোর কাবনকটির্বটি এফাং উন্নি কর্িউোয ল্যাফ স্থাবনয ভাধ্যবভ র্ক্ষায় আইর্টিয বফ িািভ
ব্যফায র্নর্িিকযি
 Civil Registration and Vital Statistics ফাস্তফায়বনয জন্য মর্ামর্ আইর্টি স্থানা নিযী
 জািীয় স্বাস্থয যযকি ি (National Health Record) ফাস্তফায়ন
 জািীয় াংদ এফাং যযাষ্ট্র ভিনারবয়য ম্পূি ি র্ির্জোইবজন
প্রকবেয জন্য প্রাক্কর্রি ফাবজেেঃ ১ র্ফর্রয়ন ভার্কিন িরায (এখন ম িন্ত ফাাংরাবদবয ফবচবয় ফে প্রকে)।
ii. প্রকবেয অগ্রগর্ি
“এোফর্রর্াং র্ির্জোর কাবনকটির্বটি” প্রকেটি চীন যকাবযয আর্র্ িক ায়িায় ফাস্তফায়বনয উবযাগ যনয়া
বয়বছ। প্রকেটিয র্র্ির্র্ গি ২১ এর্প্রর ২০১৫ িার্যবখ র্যকেনা কর্ভন কর্তক
ি নীর্িগিবাবফ অনুবভার্দি
বয়বছ। প্রকে ফাস্তফায়বনয রবক্ষয িথ্য  যমাগাবমাগ প্রভের্ি অর্ধদপ্তয এফাং চায়না যযরবয় ইন্টাযন্যানার
গ্রুবয ভবধ্য গি ০৪ আগষ্ট ২০১৫ িার্যবখ MOU স্বাক্ষর্যি য়। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয ভাননীয় আইরটি উতদষ্টা
কর্তক
ম প্রদত্ত রনতদ মনা দভাতাতফক ইততাভতধ্য প্রকেটিয Scope রনধ মাযণ করভটি কর্তক
ম Scope রনধ মাযণ কযা
তয়তছ। প্রস্তুতকৃত Scope অনুমায়ী রফস্তারযত Technical Specification প্রস্তুত কযা তয়তছ মা রডররতত
প্ররতপররত তফ। ফতমভাতন প্রকেটিয Negotiation এয কাজ চরভান যবয়বছ।

৪.৪ ভানফ িদ উন্নয়ন
4.৪.1 র্ফবল বুর্নয়ার্দ প্রর্ক্ষি
িথ্য  যমাগাবমাগ প্রভের্ি অর্ধদপ্তবয যমাগদানকৃি কভিকিিাগবিয যাগি দক্ষিা বৃর্দ্ধয রবক্ষয ফাাংরাবদ যরাক
প্রান প্রর্ক্ষি যকন্দ্র (র্ফর্এটির্)-যি অর্ধদপ্তবযয প্রায় ২০০ জন কভিকিিায র্ফবল বুর্নয়ার্দ প্রর্ক্ষি কাম িক্রভ
িন্ন বয়বছ।

র্ফর্এটির্বি লে ব্যাবচয প্রর্ক্ষি যবল পবোবন (২০১৬-১৭)
4.৪.2 নফবদর্ক প্রর্ক্ষি
২০১৬-১৭ অর্ িফছবয ইর্ন্ডয়া, র্াইল্যান্ড, র্ঙ্গাপুয, ভারবয়র্য়া, জাান র্ফর্বন্ন আবয়ার্জি যর্ভনায, কভিারা
এফাং প্রর্ক্ষি যপ্রাগ্রাবভ আইর্টি অর্ধদপ্তবযয যভাে ২০ জন কভিকিিা অাংগ্রি কবযন। একর যপ্রাগ্রাভভবয
ভবধ্য উবেখবমাগ্য র্ছর জাাবন অনুর্েি নবরজ যকা-র্ক্রবয়ন যপ্রাগ্রাভ পয ইয়াং র্রিায (র্রর্ অন
ইনপযবভন এন্ড কর্ভউর্নবকন যেকবনারর্জ), চীবন অনুর্েি “Asia Europe Meeting (ASEM)
High-Level Forum on Digital Connectivity”, বাযবি অনুর্েি “The Stanford Advanced
Project Management (SAPM)” ইিযার্দ।
4.৪.3 অবযন্তযীি প্রর্ক্ষি
আইর্টি অর্ধদপ্তবযয ২০১৬-১৭ অর্ িফছবযয অবযন্তযীি প্রর্ক্ষি কাম িক্রবভয র্ফফযি র্নম্নরূেঃ
ক্রর্ভক নাং
প্রর্ক্ষবিয র্ফফযি
1.

অরধদপ্ততযয ১৮ জন কভমকতমা গত ৩১.০৩.২০১৬ ও ১৩.০৪.২০১৬ তারযখ দভাট ০২ রদন “ইপাইররিং” এয উয (১৮x২x২=৭২ ঘন্টা) অবেন্তযীণ প্ররক্ষণ গ্রণ কতযতছন।

2.

অরধদপ্ততযয ১জন কভমকতমা গত ২৫.০৭.২০১৬ দথতক ২৮.০৭.২০১৬ তারযখ ম মন্ত দভাট ০৪ রদন “ইপাইররিং” এয উয এটুআই দপ্রাগ্রাভ- এ (১x৮x৪=৩২ ঘন্টা) প্ররক্ষণ গ্রণ কতযতছন।

ক্রর্ভক নাং

৪.৫

প্রর্ক্ষবিয র্ফফযি

3.

অরধদপ্ততযয ৫ জন কভমকতমা গত ২২.০৯.২০১৬ দথতক ২৬.০৯.২০১৬ তারযখ ম মন্ত দভাট ০৫ রদন
“Development Project Proposal (DPP)” ততরযয রফলতয় ব্র্যাক ররডএভ াবায –এ
(৫×৮×৫=২০০ ঘন্টা) প্ররক্ষণ কতযতছন।

4.

গত ০৮.০৩.২০১৭ ও ০৯.০৩.২০১৭ এফিং ১২.০৩.২০১৭ ও ১৩.০৩.২০১৭ তারযখ ম মন্ত দভাট ৪
রদনব্যার অরধদপ্ততযয ৩৫ জন কভমকতমা ই-নরথ রফলতয় (৩৫×৫×৪=৭০০ ঘন্টা) প্ররক্ষণ গ্রণ
কতযতছন।

5.

গত ০৯.০৪.২০১৭ তত ১০.০৪.২০১৭ তারযখ ম মন্ত দভাট ২ রদনব্যার অরধদপ্ততযয ৭৫ জন কভমকতমা
জাতীয় শুদ্ধাচায দকৌর ফাস্তফায়ন,ফারল মক কভমম্পাদন চুরক্ত (এরএ ),ইতনাতবন ও ই-নরথ রফলতয়
(৭৫×৮×২=১২০০ ঘন্টা) প্ররক্ষণ গ্রণ কতযতছন।

6.

গত ০৭.০৫.২০১৭ তত ০৮.০৫.২০১৭ তারযখ ম মন্ত দভাট ২ রদনব্যার অরধদপ্ততযয ১২৭ জন কভমকতমা
জাতীয় শুদ্ধাচায দকৌর ফাস্তফায়ন,ফারল মক কভমম্পাদন চুরক্ত (এরএ ),ইতনাতবন ও ই-নরথ রফলতয়
(১৪৬×৮×২=২৩৩৬ ঘন্টা) প্ররক্ষণ গ্রণ কতযতছন।
স্বাক্ষর্যি ভবঝািা স্মাযকভ
 আইর্টিয ভাধ্যবভ উন্নয়বনয ইসযগুবরা ম্প্রাযবিয রবক্ষয র্ফগি ১৬ জুরাই ২০১৬ িার্যবখ র্িবনে
এফাং জাবগা পাউবন্ডবনয াবর্ ভবঝািা স্মাযক স্বাক্ষয কযা য়। এয ভাধ্যবভয ‘জাবগা
পাউবন্ডন’ প্রর্ির্েি অনরাইন স্কুর এফাং র্িবনবেয ইনবপা যরর্ি কাম িক্রবভয প্রায ঘেবফ।
 গি ১০ আগষ্ট ২০১৬ িার্যবখ যের্রেক ফাাংরাবদ র্রর্ভবেি াবর্ াযস্পর্যক স্বার্ ি াংর্িষ্ট র্ফলবয়
বমার্গিায জন্য ভাননীয় প্রর্িভিী ভবাদবয়য উর্স্থর্িবি যের্রেক ফাাংরাবদ র্রেঃ এয াবর্ এ
অর্ধদপ্তবযয এ ভবঝািা স্মাযক স্বাক্ষর্যি বয়বছ।
 “দখ যাতর রডরজটার ল্যাফ” গুতরায রযচারনা ও যক্ষনাতফক্ষণ এফিং এ ল্যাফগুতরাতক রক্রয়
যাখায জন্য Center for Research & Information (CRI) এয াতথ ভবঝািা স্মাযক
র্ফগি ০২.০৯.২০১৬ িার্যবখ স্বাক্ষর্যি বয়বছ এফাং য যভািাবফক াযা ফাাংরাবদব প্রর্ক্ষি
কাম িক্রভ চরভান যবয়বছ।
 যর্ফ, minutes school 10  আইর্টি অর্ধদপ্তয এয ভবধ্য “যখ যাবর র্ির্জোর ল্যাফ”
গুবরাবি Digital Education Content ভদ্ধকযি  কাবনকটির্বটি র্নর্িি কযবিয রবক্ষয
ভবঝািা স্মাযক স্বাক্ষর্যি বয়বছ।
 আইর্টি জনফবরয ক্ষভিা বৃর্দ্ধ  অর্ধদপ্তবযয ভানফিদ উন্নয়বনয রবক্ষয যের্রবমাগাবমাগ োপ
কবরজ এয ভাধ্যবভ িথ্য  যমাগাবমাগ প্রভের্ি র্বর্িক র্ফর্বন্ন যকাব িয উয প্রর্ক্ষি আবয়াজবনয
উবদ্দবশ্য গি ০৯ এর্প্রর ২০১৭ িার্যবখ ফাাংরাবদ যের্রকর্ভউর্নবকন্স যকািার্ন র্রর্ভবেি
(র্ফটির্এর) আইর্টি অর্ধদপ্তবযয ভবধ্য একটি ভবঝািা স্মাযক স্বাক্ষর্যি বয়বছ।

 জাতীয় ইন্টাযতনট প্তা আতয়াজন উরতক্ষ তথ্য ও দমাগাতমাগ প্রযুরক্ত অরধদপ্তয এফিং দফরতয
ভধ্যকায ভবঝািা স্মাযক র্ফগি ১২ এর্প্রর ২০১৭ িার্যবখ স্বাক্ষর্যি বয়বছ।
 ২৯০১ টি “যখ যাবর র্ির্জোর ল্যাফ” এয র্ক্ষকবদয Basic ICT in Education Literacy,
Troubleshooting and Maintenance র্ফলবয় ০৫ (াঁচ) র্দবনয প্রর্ক্ষি প্রদাবনয রবক্ষয র্ফগি
০৩.০৫.২০১৭ িার্যখ কার্যগর্য র্ক্ষা অর্ধদপ্তয  আইর্টি অর্ধদপ্তবযয ভবধ্য একটি ভবঝািা
স্মাযক স্বাক্ষর্যি বয়বছ।
4.৬ ই-পাইর্রাং ফাস্তফায়ন
যকার্য দাপ্তর্যক কাজবক আয গর্িীর কযায রবক্ষয দ্রুি র্দ্ধান্ত গ্রি  ফাস্তফায়বনয জন্য যকায ই-পাইর্রাং
ব্যফস্থা চালু কবযবছ। ভাঠ ম িাবয় ই-পাইর্রাং অন্যান্য ই-ার্বি চালুয রবক্ষয প্রধানভিীয কাম িারবয়য এবক্স টু
ইনপযবভন (A2I) প্রকবেয াবর্ গি ১৪ জানুয়াযী ২০১৬ িার্যবখ এ অর্ধদপ্তবযয একটি ভবঝািা চুর্ি
স্বাক্ষর্যি য়। পরশ্রুর্িবি এবক্স টু ইনপযবভন (A2I) প্রকবেয াবর্ এ অর্ধদপ্তয যমৌর্বাবফ যজরা 
উবজরা ম িাবয় র্ফর্বন্ন দপ্তবযয কভিকিিা-কভিচাযীবদয প্রর্ক্ষি িন্ন বয়বছ। প্রর্র্ক্ষি কভিকিিাগি ইবিাভবধ্য
িাবদয কাম িারবয় ই-পাইর্রাং কাম িক্রভ শুরু কবযবছন।
4.৮ যর্ভনায আবয়াজন
আইর্টি অর্ধদপ্তবযয কভিকিিাবদয দক্ষিা বৃর্দ্ধয র্নর্ভি ২০১৬-১৭ অর্ িফছবয র্ফর্বন্ন র্ফলয় যর্ভনাবয আবয়াজন
কযা য়। উবেখবমাগ্য যর্ভনাযগুবরায িার্রকা র্নম্নরূেঃ
ক্রঃ নিং
০১
০২
০৩
০৪
০৫
০৬
০৭
০৮
০৯
১০
১১
১২
১৩
১৪

তারযখ
১০/০৮/২০১৬
২১/০৯/২০১৬
১৪/১১/২০১৬
০৪/১২/২০১৬
০৪/০১/২০১৭
০৫/০১/২০১৭
১২/০৩/২০১৭
১৫/০৩/২০১৭

দরভনাতযয নাভ
E-Service
জাতীয় শুদ্ধাচায দকৌর ফাস্তফায়ন
জাতীয় শুদ্ধাচায দকৌর ফাস্তফায়ন
জাতীয় শুদ্ধাচায দকৌর ফাস্তফায়ন
জাতীয় শুদ্ধাচায দকৌর ফাস্তফায়ন, ফারল মক কভমস্ম্ম্পাদান চুরক্ত
জাতীয় শুদ্ধাচায দকৌর ফাস্তফায়ন, ফারল মক কভমস্ম্ম্পাদান চুরক্ত
E -filing Implementing ও E-filing
ফািংযাতদ রক্ষা ব্যফস্থানা একাতডভী (নাতয়ভ) তত িংযুরক্ত প্রদানকৃত
প্ররক্ষণাথীতদয রডরজটার ফািংরাতদ অফরতকযণ ীল মক কভমারা
০৯/০৪/২০১৭ জাতীয় শুদ্ধাচায দকৌর ফাস্তফায়ন, ফারল মক কভমস্ম্ম্পাদান চুরক্ত ও ইতনাতবন
১০/০৪/২০১৭
ই-পাইর রফলয়ক
০৭/০৫/২০১৭
জাতীয় শুদ্ধাচায দকৌর ফাস্তফায়ন
০৮/০৫/২০১৭
জাতীয় শুদ্ধাচায দকৌর ফাস্তফায়ন
০৫/০৬/২০১৭
জাতীয় শুদ্ধাচায দকৌর ফাস্তফায়ন
০৬/০৬/২০১৭
জাতীয় শুদ্ধাচায দকৌর ফাস্তফায়ন

ফারল মক কভমম্পাদন চুরক্ত, জাতীয় শুদ্ধাচায দকৌর এফিং ই-নরথ রফলয়ক প্ররক্ষণ
৪.৯

২০১৬-১৭ অর্ িফছবযয গুরুেপূি ি অজিনভ
 াযাতদত স্থারত ২০০১ টি দখ যাতর রডরজটার ল্যাতফয মথামথ রযচারনায জন্য প্ররতটি ল্যাতফয
াতথ িংরিষ্ট একটি কতয “দখ যাতর আইরটি ক্লাফ” স্থান কযা তয়তছ।
 যখ যাবর র্ির্জোর ল্যাফভবক যকন্দ্র কবয আইর্টি িাফ স্থান কযা বয়বছ। প্রর্িটি ল্যাবফয
জন্য উবজরা র্নফ িাী কভিকিিা ফযাফয ১০,০০০/- (দ াজায) োকা ফযাদ্দ যদয়া বয়বছ এফাং উি
ফযাদ্দকৃি োকা যৌছাবনা কাজ ভাপ্ত বয়বছ। িাফভ স্থানীয় জনাধাযি র্ফবলি িরুি  ভেফ
ভাবজয ভবধ্য আইর্টি র্ফলবয় বচিনিা বৃর্দ্ধ  জ্ঞান অজিবন ায়ক ভূর্ভকা ারন কযবফ।
 অরধদপ্ততযয কভমকতমাতদয রফরএটিরতত ম মায়ক্রতভ ব্যাচ রবরত্তক দভাট ০৬ (ছয়) টি ব্যাতচয বুরনয়ারদ
প্ররক্ষণ ম্পন্ন তয়তছ।
 াযাবদবয ২৯০১টি যখ যাবর র্ির্জোর ল্যাফ াংর্িষ্ট ৩ জন কবয যভাে ৮৭০৩ জন র্ক্ষকবক
Basic ICT in education literacy, Troubleshooting and Maintenance র্ফলবয়
প্রর্ক্ষি প্রদান কযা বয়বছ।

৪.১০

জনফর র্নবয়াগ

আইর্টি অর্ধদপ্তবযয ৩য় যের্িয ০৯ টি বদ জনফর র্নবয়াবগয রবক্ষ অাং র্াবফ র্রর্খি এফাং ব্যফার্যক
যীক্ষায় উিীি ি যীক্ষার্ীবদয যভৌর্খক যীক্ষা গ্রি িন্ন বয়বছ। এছাো ৬৪ জন কাযী যনেয়াকি
ইর্ির্নয়ায, ৫৫২ জন অর্প ায়ক, ৬৪ জন র্যচ্ছন্নিা কভী, ৪৮৮ জন িাো এর্ি / কবিার অাবযেয
যভাে ১১৬৮ টি দ সৃজবনয র্ফলয়টি জনপ্রান ভিিারয় এফাং অর্ ি ভিিারয় কর্তক
ি অনুবভার্দি বয়বছ।

4.১১

পুরুস্কায/ম্মাননা

পুযস্কায  দক িথ্য  যমাগাবমাগ প্রভের্ি অর্ধদপ্তয , মবায দয উবজরা ,মবায এয কাযী যপ্রাগ্রাভায
জনাফ যভােঃ যভািাায যাবন জনবফা প্রদাবন উবেখবমাগ্য  প্রাংনীয় অফদাবনয স্বীকৃর্িস্বরু জািীয় ম িাবয়
াধাযি (দরগি) কযাোগর্যবি জনপ্রান দক-২০১৬ এয জন্য চূোন্তবাবফ ভবনানীি ন। র্ির্ন ২৩ জুরাই,
২০১৬ িার্যবখ ভানী স্মৃর্ি র্ভরনায়িন, ঢাকা বি আনুোর্নকবাবফ উি দক গ্রি কবযন। অনুোবন
গিপ্রজািিী ফাাংরাবদ যকাবযয ভাননীয় প্রধানভিী যখ ার্না দক প্রদান কবযন ।

ভাননীয় প্রধানভিীয কাছ যর্বক জনপ্রান দক ২০১৬ গ্রি কযবছন আইর্টি অর্ধদপ্তবযয একজন কভিকিিা
৪.১২

িথ্য  যমাগাবমাগ প্রভের্ি অর্ধদপ্তয কর্তক
ি প্রিয়বনয জন্য প্রস্তার্ফি নীর্িভারা  গাইিরাইন

ক) ফার্ল িক যগানীয় প্রর্িবফদন গাইিরাইন: আইর্টি অর্ধদপ্তবযয কাযী যপ্রাগ্রাভাযবদয ফার্ল িক যগানীয়
প্রর্িবফদন গাইিরাইন নিযী কযা বয়বছ; মা ফিিভাবন জনপ্রান ভিিারবয়য অনুবভাদবনয অবক্ষায় যবয়বছ।
খ) প্রর্ক্ষি ম্যানুয়ার: “াযাবদবয র্ক্ষা প্রর্িোবন কর্িউোয  বালা প্রর্ক্ষি ল্যাফ স্থান” প্রকবেয
আিায় ২৯০১ টি প্রর্িোবন “যখ যাবর র্ির্জোর ল্যাফ” এফাং যখ যাবর র্ির্জোর িারুভ” স্থান কযা
বয়বছ। স্থার্ি ল্যাফভবয ঠিক র্যচারনা  যক্ষিাবফক্ষবিয র্নর্ভি াংর্িষ্ট প্রর্িোবনয র্ক্ষকবদয প্রর্ক্ষি
প্রদাবনয জন্য a2i, প্রধানভিীয কাম িারয়  কার্যগর্য র্ক্ষা অর্ধদপ্তবযয ায়িায় “ICT in Education
Literacy, Troubleshooting and Maintenance” ীল মক প্ররক্ষতণয ম্যানুয়ার ততযী কযা তয়তছ। এই
প্ররক্ষণ ম্যানুয়ার ব্যফায কতয াযাতদতয ৪১ টি ররতটকরনক ইন্সটিটিউতটয ভাধ্যতভ ৮৭০৩ জন রক্ষকতক এ
রফলতয় প্ররক্ষণ প্রদান কযা তয়তছ।
গ) SRO প্রিয়ন: আইরটি অরধদপ্ততয দায়নকৃত “দডতবরতভন্ট অফ ন্যানার আইরটি ইনফ্রা-দনটওয়াকম পয
ফািংরাতদ গবণ মতভন্ট (ফািংরাগবঃতনট)” এফিং “দফরক আইরটি রির োন্সপায আটু উতজরা দরতবর” ীল মক
প্রকেদ্বয় দথতক দায়নকৃত কভমকতমা/কভমচাযীতদয চাকরয রনয়রভতকযণ, দজেষ্ঠতা রনধ মাযণ িংক্রান্ত SRO প্রণয়ন
কতয জনপ্রান ভন্ত্রণারতয় দপ্রযণ কযা তয়তছ; মা ফতমভাতন অনুতভাদতনয অতক্ষায় যতয়তছ।
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৫.১ াংস্থা র্যর্চর্ি
যকায প্রর্িশ্রুি র্ির্জোর ফাাংরাবদ র্ফর্নভিাবিয র্বর্ি র্ববফ যদব িথ্যপ্রভের্িয র্ফকা, ই-কভিা, ইযরনবদন, ই-প্রর্কউযবভন্ট, ই-গববন িন্স চালুকযবিয রক্ষযভাত্রা অজিবন র্ির্জোর স্বাক্ষয প্রফিিবনয উবদ্দবশ্য িথ্য 
যমাগাবমাগ প্রভের্ি আইন ২০০৬ (াংবার্ধি ২০১৩) যভািাবফক িথ্য  যমাগাবমাগ প্রভের্ি র্ফবাবগয অধীবন
ি
াংভেি অর্প র্াবফ ২০১২ াবর ইবরক্ট্রর্নক স্বাক্ষয াটির্পবকে
প্রদানকাযী র্নয়িক কর্তি বক্ষয (Controller
of Certifying Authorities) কাম িারয় প্রর্িো কযা বয়বছ। এয পবর র্নযাদ ই-গববন িন্স চালু কযা ম্ভফ বফ।
ি
এ াংস্থা কর্তক
ভাধ্যবভ অনরাইন র্বর্িক কাম িক্রবভ র্যর্চর্ি প্রর্িাদন
ি র্ির্জোর স্বাক্ষয াটির্পবকবেয
(Authentication), িবথ্যয যগানীয়িা  র্নযািা র্নর্িি কযা বয় র্াবক। িথ্য  যমাগাবমাগ প্রভের্ি
আইন ২০০৬ (াংবার্ধি ২০১৩) এয ৫ ধাযায় ইবরক্ট্রর্নক স্বাক্ষয বাযা ইবরক্ট্রর্নক যযকি ি িযায়বনয র্ফধান কযা
বয়বছ। জািীয় িথ্য  যমাগাবমাগ প্রভের্ি নীর্িভারা ২০০৯ এয কভির্যকেনায ৪৮  ৪৯ নাং যভািাবফক
যকার্য দপ্তযভব ইবরকের্নক দ্ধর্িবি নর্র্ ব্যফস্থানা অন্যান্য ই-গববন িন্স কাম িক্রভ ফাস্তফায়বনয উবযাগ
গ্রি কযা বয়বছ। র্ফর্বন্ন যকার্য প্রর্িোন ই-গববন িবন্স উিযবিয রবক্ষয অনরাইন কাম িক্রভ, যমভন: পেয়যায
উন্নয়ন, অনরাইবন নাগর্যক আবফদন গ্রি  যফা প্রদান, অনরাইবন র্ফর্বন্ন ধযবিয রাইবন্স  র্নফিন কাম িক্রভ
ইিযার্দ ফাস্তফায়ন কবয মাবচ্ছ।
িথ্য  যমাগাবমাগ প্রভের্ি আইন ২০০৬ (াংবার্ধি ২০১৩) এয ৮ভ অধ্যাবয় (ধাযা ৫৪ যর্বক ৮৪) কর্িউোয
ির্কিি অযাধ, িদন্ত, র্ফচায  দন্ড ইিযার্দ র্ফলবয় র্ফদ র্নবদ িনা প্রদান কযা বয়বছ। াইফায অযাধ
র্নয়িি এফাং অযাধ িদবন্ত র্ফজ্ঞ োইবুনারবক িথ্য  যমাগাবমাগ প্রভের্ি আইন ২০০৬ (াংবার্ধি ২০১৩)
অনুমায়ী ায়িা কযা এ কাম িারবয়য অন্যিভ রক্ষয। ভরি যদব িথ্যপ্রভের্িয র্ফকাবয রবক্ষয কর্িউোয
ব্যফায, ইন্টাযবনে, ই-যভইর, বয়ফাইে ব্রাউর্জাং কৃর্ল, স্বাস্থয, র্ক্ষা  ব্যফা ফার্িজয াংক্রান্ত িথ্যবান্ডাবয
প্রবফ এফাং এয ঠিক ব্যফাবযয র্নিয়িা র্ফধাবন এই আইবনয ঠিক উস্থান  ফাস্তফায়ন র্নর্িি কযা এ
কাম িারবয়য রক্ষয। আইবনয র্ফলয়গুবরা াংর্িষ্ট কবরয কাবছ ব্যকবাবফ র্যর্চিকযি এফাং আইবনয মর্ামর্
প্রবয়াগ কযায রবক্ষয এ কাম িারয় প্রর্িো কযা বয়বছ। এছাো, র্ির্জোর স্বাক্ষয ব্যফায  াইফায অযাধ
র্ফলবয় প্রর্ক্ষি প্রদান  বচিনিা সৃর্ষ্ট কযা এ কাম িারবয়য রক্ষয।
৫.২.১ iƒcKí (Vision)
র্নযাদ িথ্যপ্রভের্িয র্ফকা।

৫.২.২ Awfj¶¨ (Mission)
ি
র্ির্জোর স্বাক্ষয াটির্পবকে
প্রফিিবনয ভাধ্যবভ র্নযাদ িথ্য আদান প্রদান র্নর্িিকযি এফাং াইফায অযাধ
দূযীকযবি জািীয়  আঞ্চর্রক যমৌর্ উবযাগ প্রর্িো।
৫.২.৩ কাম িাফর্র
ি
 ইবরক্ট্রর্নক স্বাক্ষয াটির্পবকে
প্রদানকাযী কর্তি বক্ষয র্নয়িক-এয কাম িারবয়য ভাধ্যবভ যদব ই-কভা ি, ইযবভন্ট, ই-যরনবদন ই-প্রর্কউযবভন্ট ির্া ই-গববন িন্স ব্যফস্থা প্রফিিবন ায়িা প্রদান কযা।
 যকার্য িথ্য র্ফর্বন্ন গুরুেপূি ি িবথ্যয র্নযাদ আদান-প্রদান র্নর্িি কযায জন্য প্রবয়াজনীয় কাম িাফর্র
ারন কযা।
ি
 এই কাম িারবয়য অধীবন রাইবর্ন্সাং-এয ভাধ্যবভ াটিপার্য়াং
অর্র্যটি (র্এ) র্নবয়াগ কযা য়।ভরি এ
ি
কাম িারয় াটিপার্য়াং
অর্র্যটি ভবয র্নয়িক র্ববফ দার্য়ে ারন কবয।
ি
ি
 াটিপার্য়াং
অর্র্যটি িায গ্রাকবদয র্ির্জোর স্বাক্ষয/ াটির্পবকে
প্রদান কযবছ। ইবরক্ট্রর্নক স্বাক্ষয
ি
াটির্পবকে
প্রদানকাযী
কর্তি বক্ষয র্নয়িক এয কাম িারয় উি গ্রাক  র্এ এয ভধ্যকায র্ফর্বন্ন স্বাবর্ িয র্ফবযাধ র্নষ্পর্ি কবয
র্াবক।
ি
 াটিপার্য়াং
অর্র্যটি (র্এ) ভবয কাম িাফর্র ম িবফক্ষি  িদাযর্ক কযা য়।
 এ কাম িারয় র্এ ভবয র্ফর্বন্ন িথ্য, যমভন: প্রদি াফর্রক  প্রাইববে কী ভবয িথ্য, গ্রাকবদয িথ্য
ইিযার্দ র্ফর্বন্ন গুরুেপূি ি িবথ্য াংযক্ষিাধায ব্যফস্থানায কাজ িাদন কবয।
 াইফায অযাধ িদন্ত  র্ফচাযাবর্ ি পূফ িানুবভাদন যদয়া য় ।
৫.২.৪ জনফর
ি
ইবরক্ট্রর্নক স্বাক্ষয াটির্পবকে
প্রদানকাযী কর্তি বক্ষয র্নয়িক (র্র্এ)-এয কাম িারবয় ৯ভ যগ্রি যর্বক িদুর্ধ্ি
যগ্রবিয ২৬টি, ১১-১৬িভ যগ্রবিয ১৯টি এফাং ১৮-২০িভ যগ্রবিয ১০টি যভাে ৫৫টি অনুবভার্দি দ যবয়বছ।
দভবয র্ফন্যা র্নম্নরূ:
১ভ
যের্ি
২৬

অনুবভার্দি জনফর
২য়
৩য় যের্ি
যের্ি
০
১৯

৪র্ ি
যের্ি
১০

১ভ
যের্ি
১২

কভিযি জনফর
২য়
৩য়
যের্ি
যের্ি
০
৮

৪র্ ি
যের্ি
১০

১ভ যের্ি
১৪

শূন্যবদয র্ফফযি
২য়
৩য়
যের্ি
যের্ি
০
১১

৪র্ ি
যের্ি
০

ফ িবভাে জনফর
অনুবভার্দি
কভিযি
৫৫

৩০

শূন্য
২৫

৫.২.৫ র্র্এ কাম িারবয়য াখা ভ
াংস্থা প্রধান

অর্ধাখা
অর্ ি, প্রান  আইন

র্নয়িক

আইর্টি
াইফায অযাধ  র্নযািা

াখা
অর্ ি  প্রান াখা
আইন াখা
আইটি র্র্কউর্যটি াখা
িাোবফজ  বয়ফ এযাির্ভর্নবস্ট্রন াখা
ইভাবজর্ন্স যযন্স াখা
াইফায র্নযািা  ভিয় াখা

৫.২.৬ ফাবজে ফযাদ্দ  ব্যয় াংক্রান্ত িথ্য (উন্নয়ন  অনুন্নয়ন)
(াজায োকায়)
ফাবজে ফযাদ্দ
অনুন্নয়ন
উন্নয়ন

৩৭,৪২৯.০০
১৩৩,৭০০.০০

ব্যয়

ব্যবয়য ায

২৭,৫৬৫.৪৫
১১১,১৪৩.৫৩

৭৩.৬৪%
৮৩.১২%

৫.৩ প্রিীি আইন/নীর্িভারা/র্ফর্ধভারা
 োইভ েযার্িাং গাইিরাইন প্রিয়ন কযা বয়বছ।
৫.৪. ফার্ল িক কভিিাদন চুর্ি ২০১৬-১৭
ি
ইবরক্ট্রর্নক স্বাক্ষয াটির্পবকে
প্রদানকাযী কর্তি বক্ষয র্নয়িক (র্র্এ)-এয কাম িারয় ২০১৬-১৭ ফার্ল িক
কভিিাদন চুর্ি ফাস্তফায়বন ৯২. ৬৮ নম্বয অজিন কবয। র্র্এ কাম িারবয়য যকৌরগি উবদ্দবশ্যভ র্নম্নরূ:
ক্রর্ভক
নাং
১.
২.
৩.
৪.
৫.

যকৌরগি উবদ্দশ্য

কাম িক্রভ

র্নবিযবমাগ্য আইর্টি অফকাঠাবভা উন্নয়ন
ভাঠ ম িাবয়য জনাধাযবিয জন্য আইর্টি র্ফলবয়
বচিনিা বৃর্দ্ধ
ভানফ িদ উন্নয়ন
আইন  র্ফর্ধ প্রিয়ন
আফর্শ্যক যকৌরগি উবদ্দশ্য

০৩টি
৫১টি
৬০টি
০২টি
১৮টি

৫.৪.১. 2016-17 A_©eQ‡ii evwl©K Kg©m¤úv`b Pyw³i D‡jøL‡hvM¨ AR©b
কাম িক্রভ

রক্ষযভাত্রা

প্রকৃি অজিন

র্র্এ কাম িারবয়য র্বকআই র্বেভ উন্নয়ন  র্ির্জোর
পবযনর্ক ল্যাফ স্থান প্রকবেয কনারবেন্ট র্নবয়াগ,
ভাইবক্রাফা  আফাফত্র ক্রয়
র্র্এ কাম িারবয়য র্বকআই র্বেভ উন্নয়ন  র্ির্জোর
পবযনর্ক ল্যাফ স্থান প্রকবেয র্ফর্বন্ন মনত্রার্ি  পেয়যায
ক্রবয়য দযত্র আফান
ই-েযার্িাং ফাস্তফায়ন প্রকে প্রস্তাফ দার্খর

৩০.০৫.২০১৭

১৫.৫.১৭

৩০.০৩.২০১৭

২৭.২.১৭

৩১.১২.১৬

১১.৭.১৬

জািীয় CIRT স্থান প্রকে প্রস্তাফ দার্খর

৩১.১২.১৬

২১.১১.১৬

যকাযী র্এ র্াবফ র্ফর্র্য অনুকুবর র্ির্জোর স্বাক্ষয
ি
াটির্পবকে
প্রদান
র্এ প্রর্িোন কর্তক
ি র্নফ িাচন কর্ভবনয িাোবফজ বি িথ্য
যবর্যর্পবকবনয জন্য এর্আই প্রবয়াজনীয় অফকাঠাবভা
স্থান
রাইবন্সপ্রাপ্ত র্এ ভবয অর্প  স্থানা র্যদিন

৩১.১.১৭

৫.১.১৭

৩১.১২.১৬

২৫.৭.১৬

৫টি

৫টি

১০০০

৮৯৪

৫টি

৫১টি

৩০.০৬.২০১৭

২৪.১০.১৬

র্ির্জোর স্বাক্ষয ব্যফায াংক্রান্ত প্রর্ক্ষি
জািীয় ম িাবয় র্ির্জোর স্বাক্ষয  াইফায র্নযািা র্ফলয়ক
যর্ভনায/য়াকি আবয়াজন
র্র্এ কাম িারবয়য র্র্এ  ইন্টাযঅাবযটির্ফর্রটি গাইিরাইন
ারনাগাদকযি

৫.৫ জািীয় শুদ্ধাচায যকৌর ফাস্তফায়বন ২০১৬-১৭ াবরয কভির্যকেনা
RvZxq ï×vPvi ‡K․kj 2012 ev¯Íevq‡bi j‡ÿ¨ gwš¿cwil` wefvM KZ©„K cÖYxZ Q‡K Ges G wefv‡Mi
•bwZKZv KwgwUi mycvwikµ‡g 2016-17 A_©eQ‡ii RvZxq ï×vPvi ‡K․kj Kg©cwiKíbv &I AMªMwZ
cwiexÿY KvVv‡gv cÖYqb Kiv nq| Kg©cwiKíbv ev¯Íevq‡bi Rb¨ G কাম িারবয় •bwZKZv KwgwU MVb Kiv
nq| 2016-17 A_©eQ‡ii Rb¨ RvZxq ï×vPvi ‡K․kj Kg©cwiKíbv I AMªMwZ cwiexÿY KvVv‡gv cÖYqb
কযা য়| wmwmG Kvh©vjq 0১wU D™¢vebx aviYv Digital Evidence Management & Reporting System
(DEMRS) ev¯Íevq‡bi D‡`¨vM MÖnY Kiv n‡q‡Q| RvZxq ï×vPvi bxwZgvjv 2017 Abyhvqx G wefv‡Mi
02 Rb Kg©Pvix‡K ï×vPvi cyi®‥vi cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| GQvov Kg©cwiKíbvi Ab¨vb¨ Kvh©µ‡gi jÿ¨gvÎv
AwR©Z n‡q‡Q|

৫.৬. প্রকে/কভিসূর্চ াংক্রান্ত িথ্য
“র্বকআই (াফর্রক কী ইনিাস্ট্রাকচায) র্বেবভয ভাবনান্নয়ন এফাং র্র্এ কাম িারবয়য ক্ষভিা বৃর্দ্ধকযি”
ীল িক প্রকে র্ফগি ২০ র্িবম্বয, ২০১৬ “র্বকআই (াফর্রক কী ইনিাস্ট্রাকচায) র্বেবভয ভাবনান্নয়ন এফাং
র্র্এ কাম িারবয়য ক্ষভিা বৃর্দ্ধকযি” ীল িক প্রকে অনুবভাদন ায়া মায়। উি প্রকবেয আিায় র্বকআই র্বেবভয ভাবনান্নয়ন কযা বফ;
 পবযনর্ক ল্যাফ স্থান কযা বফ;
 দক্ষ জনফর গঠন কযা বফ।
অগ্রগর্ি
 “র্বকআই (াফর্রক কী ইনিাস্ট্রাকচায) র্বেবভয ভাবনান্নয়ন এফাং র্র্এ কাম িারবয়য ক্ষভিা
বৃর্দ্ধকযি” ীল িক প্রকবেয জনফর র্নবয়াগ প্রর্ক্রয়া িন্ন কযা বয়বছ।
 প্রকবেয যাভিক র্নবয়াগ প্রদান কযা বয়বছ।
 প্রকবেয র্ির্র্বি অন্তর্ভিি ১টি ভাইবক্রাফা ক্রয় কযা বয়বছ।
 প্রকবেয কর ক্রয় কাম িক্রভ ই-যেন্ডার্যাংদ্ধর্িবি িন্ন কযা বয়বছ।
 প্রকবে পবযনর্ক ল্যাফ স্থাবনয কাম িক্রভ শুরু কযা বয়বছ।
 প্রকবে র্বকআই র্বেবভয ভাবনান্নয়বনয কাম িক্রভ চরভান যবয়বছ।
 প্রকবেয অধীবন কর ব্যাাংক  আর্র্ িক প্রর্িোবনয ভবনানীি কভিকিিাবদয র্নবয় “অনরাইন আর্র্ িক
যরনবদবন র্ির্জোর স্বাক্ষয ব্যফায" র্ফলয়ক যর্ভনায কযা বয়বছ।

PKI Upgradation প্রকবেয আিায় পবযনর্ক ল্যাফ প্রর্িোয জন্য পবযনর্ক াি িয়যায 
পেয়যায যফযাবয র্নর্ভি কনবো র্রউন্স এন্ড কনারবেন্ট র্রেঃ এয াবর্ চুর্ি াক্ষয
৫.৭ ২০১৬-১৭অর্ িফছবযয গুরুেপূি ি অজিন
 চেগ্রাভ র্ফশ্বর্ফযারয়, ঢাকা র্ফশ্বর্ফযারবয়য ইনর্েটিউে অফ ইনপযবভন যেকবনারর্জ, ঢাকা প্রবকৌর 
প্রভের্ি র্ফশ্বর্ফযারয়, গাজীপুয এফাং ভয়ভনর্াং র্ফবাবগয র্ফবাগীয় কর্ভনাবযয কাম িারবয় “র্ির্জোর স্বাক্ষয
ি
াটির্পবকে
এয ব্যফায এফাংাইফায অযাধ  র্নযািা: ফাাংরাবদ যপ্রর্ক্ষি” ীল িক যর্ভনায কযা বয়বছ।

যজরা প্রাবকয কাম িারয়, ভয়ভনর্াং
ি
 িথ্য  যমাগাবমাগ প্রভের্ি র্ফবাবগয ১ভ যের্িয কভিকিিাবদয ভবধ্য র্ির্জোর স্বাক্ষয াটির্পবকে
র্ফিযি 
প্রর্ক্ষি প্রদান কযা বয়বছ।
 র্র্এ কাম িারয় বি রাইবন্স প্রাপ্ত ৫টি র্এ প্রর্িোন র্যদিন কযা বয়বছ।
 ২০১৬-১৭ অর্ িফছবয র্র্এ কাম িারবয়য কর ক্রয় কাম িক্রভ ই-যেন্ডার্যাং দ্ধর্িবি িন্ন কযা বয়বছ।
 ই-নর্র্য কাম িক্রভ চালু কযা বয়বছ।
 র্ির্জোর স্বাক্ষয ব্যফাবযয উবদ্দবশ্য ব্যফাযকযীয িথ্য মাচাইবয়য জন্য র্নফ িাচন কর্ভবনয NID
িাোবফবজয াংবঙ্গ Virtual Private Network (VPN) াংবমাগ স্থান কযা বয়বছ।
 ইন্টাযবনে অযাধী নািকযবি দ্রুি কাম িকয ব্যফস্থা গ্রি কযায উবযাগ যনয়া বয়বছ। র্ির্জোর র্নযািা
আইন প্রিয়ন চূোন্ত ম িাবয় যবয়বছ। এছাো Establishment of Computer Incident Response
Team (CIRT) কাম িকয কযায জন্য প্রবয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রি কযা বচ্ছ।
 ভাভরা িদবন্তয সর্ফধাবর্ ি Digital Evidence Management & Reporting system (DEMRS)
যফা চালুকযবিয প্রবয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রি কযা বয়বছ।
 র্র্এ কাম িারবয়য ইন্টাযবনে কাবনর্ির্বটিয র্নযািায জন্য কাম িক্রভ গ্রি কযা বয়বছ এফাং এ কাম িারবয়য
জনফবরয ক্ষভিা বৃর্দ্ধয জন্য কর কভিকিিা  কভিচাযীবদয র্ফর্বন্ন প্রর্ক্ষবিয আবয়াজন কযা বয়বছ।
৫.৮ ই-পাইর্রাং ফাস্তফায়ন
ি
ইবরক্ট্রর্নক স্বাক্ষয াটির্পবকে
প্রদানকাযী কর্তি বক্ষয র্নয়িক (র্র্এ)-এয কাম িারবয় ই-নর্র্য কাম িক্রভ শুরু কযা
বয়বছ।
৫.৯ আবয়ার্জি র্ফর্বন্ন ইববন্ট  প্রর্িবমার্গিায িথ্য
 াযা যদবয ০৮টি র্ফবাবগয ৪০টি র্ক্ষা প্রর্িোবন Cyber Security Awareness for Woman
Empowerment ীল িক বচিনিাভরক য়াকি কযা বয়বছ।

নয়াফ আরী র্ভরনায়িন, র্বনে র, ঢাকা র্ফশ্বর্ফযারয়।
কভিারাগুবরাবি ৮ভ-১২ যের্িয প্রায় ১০ াজায ছাত্রী াবি করবভ াইফায র্নযািা র্ফলয়ক প্রর্ক্ষি যবয়বছ,
জানবি যবযবছ াইফায অযাধ  এয াংর্িষ্ট আইবনয ব্যাখ্যা, াভার্জক যমাগাবমাগ ভাধ্যবভ র্নযাবদ
র্ফচযবিয যকৌর ভ, অযাধ াংঘটিি বর িা যর্বক র্যত্রাবিয উায়, ায়িা ায়ায জন্য াংর্িষ্ট দপ্তয
ভবয নম্বয এফাং অর্ববমাগ কযায সর্নর্দ িষ্ট দ্ধর্ি।

নয়াফ আরী র্ভরনায়িন, র্বনে র, ঢাকা র্ফশ্বর্ফযারয় এ আবয়ার্জি Cyber Security Awareness
for Woman Empowerment ীল িক বচিনিাভরক য়াকি

6. Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ wefvM Ges Av&IZvaxb `ßi/ms¯’v KZ©„K Av‡qvwRZ ¸iæZ¡c~Y© B‡f›Umg~n
আইর্টি ণ্য  যফাভবয ব্যফার্য়ক সর্ফধা সৃর্ষ্ট  র্ফর্নবয়াগবক উৎার্ি কযা, আইর্টি র্বেয উন্নয়ন
এফাং দক্ষ ভানফ িদ গবে যিারায রবক্ষয আইর্টি র্ফবাগ  এয আিাধীন দপ্তয/াংস্থা বি র্ফর্বন্ন ইববন্ট 
প্রর্িবমার্গিায আবয়াজন কযা য়। এয ভবধ্য ‘র্ির্জোর য়াল্ডি ২০১৬’, ‘র্ফর্ ার্ভে ২০১৬’, ‘Global IT
Competition for Youth with disabilities, China‟, „National Demo Day‟, „Seed Stars
World‟, „Japan IT Week-2017‟, „National IT Challenge for Youth with
Disabilities‟, „Cyber Security Awareness for Women Empowrement‟, ‘Startup
Bangladesh‟,জািীয় র্শু র্দফ ২০১৭, উন্নয়ন যভরা-২০১৬, জািীয় ইন্টাযবনে প্তা ২০১৬, অনরাইবন
নাযীয র্নযািা র্ফলয়ক জািীয় বম্মরন-২০১৭, যখ ার্না উবযাগ-র্ির্জোর ফাাংরাবদ কযাভবইন-২০১৬১৭, জািীয় যভাফাইর অযার্প্ল্বকন পুযষ্কায ২০১৬, য়াল্ডি ার্ভে-২০১৬, ন্যানার াই-স্কুর যপ্রাগ্রার্ভাং কনবেষ্ট,
ন্যানার যাকার্ন পয উইবভন, যাার র্ভর্িয়া এক্সবা-২০১৭ প্রভৃর্িয আবয়াজন উবেখবমাগ্য।
6.1 জাতীয় ইন্টাযতনট প্তা ২০১৬
ফতমভান যকাতযয রূকে ২০২১ ফাস্তফায়তনয রতক্ষে এফিং রডরজটার ফািংরাতদ রফরনভমাতণয অিং রাতফ তথ্য
ও দমাগাতমাগ প্রযুরক্ত রফবাতগয অধীতন তথ্য ও দমাগাতমাগ প্রযুরক্ত অরধদপ্তয এফাং ফাাংরাবদ অযাবার্বয়ন অফ
পেয়যায অযান্ড ইনপযবভন ার্বিব ( যফর্) এয দমৌথ উতযাতগ গত ২৩-২৪ দভ ২০১৭ তারযতখ ০২ (দুই)
রদনব্যাী ঢাকা কতরজ প্রাঙ্গতণ জাতীয় ইন্টাযতনট প্তা ২০১৬ এয মূর অনুষ্ঠানটি আতয়াজন কযা য়। উতেখ্য দম,
গত ১৬-১৮ দভ ২০১৭ তারযতখ ০৩ (রতন) রদনব্যাী উতজরা ম মাতয়ও (৪৯০টি উতজরা) জাতীয় ইন্টাযতনট
প্তা ২০১৬ এয আতয়াজন কযা য়। দদব্যাী ইন্টাযতনট ব্যফাযকাযীয িংখ্যা বৃরদ্ধকযণ এফিং ইন্টাযতনট
রফলয়ফস্তু, ণ্য এফিং দফা উন্নীতকযণই রছর উরেরখত অনুষ্ঠাতনয প্রধান রক্ষে। প্রায় ৩০,০০০ াজায দমক এতত
অিংগ্রণ কতযন। RvZxq B›Uvi‡bU mßvn 2016 Gi wewfbœ Kvh©µg wb¤œiƒc:
 ০২ টি প্যারবরন ও ২৩ টি স্টতরয ভাধ্যতভ মূর দভরাটি আতয়াজন কযা য়;
 রপ্রন্ট এফিং রডরজটার রভরডয়ায িংফাদতেয ভাধ্যতভও অনুষ্ঠানটি ব্যাকবাতফ প্রচায কযা য়;
 ২৩টি টিরব চোতনতর ঢাকা এক্সতা ম্পতকম খফয প্রচারযত য় এফিং উতদ্বাধন অনুষ্ঠানটি রফটিরব অন্যান্য
টিরব চোতনতর রাইন প্রচারযত য়;
 অনুষ্ঠানটি প্রাণফন্ত কযায রতক্ষে উন্মুক্ত কুইজ প্ররততমারগতা ভাধ্যতভ রফজয়ীতদয পুযস্কৃত কযা য়;
 াযা ফািংরাতদতয তরুনতদযতক উদ্বুদ্ধ কযা ম্ভফ তয়তছ। রফতলত র্তণমূর ম মাতয়য ভানুল মাযা
ইন্টাযতনতটয াতথ িংযুক্ত তাতদযতক এ রফলতয় উদ্ভুত কযা ম্ভফ তয়তছ;
 দকন্দ্রীয়বাতফ ঢাকায প্রায় ৩০,০০০ াজায তরুণ-তরুণী, স্কুর কতরতজয ছাে/ছােীবৃন্দ অিংগ্রণ কতয;
 জাতীয় ইন্টাযতনট প্তা ২০১৬ দত দটকই উন্নয়ন রক্ষেভাো (এরডরজ) অজমন, গুনগত রক্ষায ভান
উন্নয়ন, আইরটি রক্ষায রফস্তায ও প্রায, দক্ষ ভানফম্পদ উন্নয়ন ইতোরদ রক্ষমূতক াভতন দযতখ

RvZxq B›Uvi‡bU mßvn 2016 G দভাট ০৫টি দরভনাতযয আতয়াজন কযা য়। দরভনাতযয রফলয়ফস্তুমূ
রনম্নরূ:
ক. দটকই উন্নয়ন রক্ষেভাো (এরডরজ) অজমতন আইরটি উতযাগমূতয অফদান;
খ. Present ICT Activities for Future Planning in Bangladesh;
গ. রডরজটার ফািংরাতদ রফরনভমাতণ আইরটি রফলতয় দখ ারনা যকাতযয চরভান উতযাগমূ;
ঘ. ভানম্পন্ন েভ ব্যফস্থানা এফিং দক্ষ ভানফম্পদ উন্নয়ন ও কভমিংস্থাতনয আইরটিয ভূরভকা;
ঙ. রক্ষায গুনগত ভাতনান্নয়তন ‘দখ যাতর রডরজটার ল্যাফ’ ও ভারিরভরডয়া ক্লারূতভয ভূরভকা;

RvZxq B›Uvi‡bU mßvn 2016
ইতবতন্ট wb¤œiƒc দগারষ্টমূ AskMÖnY K‡i:
 ফািংরাতদ ইন্টাযতনট ও ণ্য উৎাদনকাযী- দম দকান দকাম্পারন ফা ত্ত্বা মাতদয ইন্টাযতনট ণ্য
(তভাফাইর অো, দাট মার, দগইভ, ইন্টাযতনট রবরত্তক রযতলফা, ই-কভা ম, ইন্টাযতনট অফকাঠাতভা) আতছ
দ কর প্ররতষ্ঠান এই প্রচাযণায় অিংগ্রণ কতযতছন এফিং দদব্যাী প্রচাযণা দথতক ব্যাকবাতফ উকৃত
তয়তছন।
 ইন্টাযতনতটয নতুন ব্যফাযকাযী - এই ইতবতন্টয ভাধ্যতভ াযা দদত প্রায় 10 রভররয়ন ভানুলতক
ইন্টাযতনতটয াতথ িংযুক্ত কযায রক্ষে রনধ মাযণ কযা য়।
 র্তণমূর ম মাতয় ভানুল - পটওয়োয এফিং আইটিইএ ণ্যগুরর ভানুতলয াততয নাগাতর যফযা কযা
তয়তছ, রফতলত র্তণমূর ম মাতয়য ভানুল মাযা ইন্টাযতনতটয াতথ িংযুক্ত ওয়ায় দফী উকৃত তফ।
৬.১.১ ইন্টাযতনট দভরা
৪৯০ টি উতজরায় ইন্টাযতনট দভরা অনুরষ্ঠত য়। র্তণমূর ম মাতয়য জনগণতক এই ইন্টাযতনট দভরায় আনতত এফিং
ইন্টাযতনট িংতমাগ এয প্রদরমত প্রযুরক্ত ও অোরিতকন ম্পতকম অফরতকযায জন্য দভরাটি আতয়াজন কযা য়।
স্থানীয় এভর ভতাদয়গণ, দজরা প্রাক ও উতজরা রনফ মাী অরপাযগণ, স্থানীয় জনপ্ররতরনরধগণ উতজরা
ম মাতয়য দভরা উতদ্বাধন ও অিংগ্রণ কতযন।

জাতীয় ইন্টাযতনট প্তা ২০১৬ এয স্টর ও প্যারবররয়ন, ঢাকা কতরজ
৬.২ BPO Summit Bangladesh-2016
আইরটি রফবাতগয মূর আতয়াজতন ফাস্তফায়নকাযী িংস্থা তথ্য ও দমাগাতমাগ প্রযুরক্ত (আইরটি) অরধদপ্তয ও
ফািংরাতদ এতারতয়ন অফ কর দন্টায এন্ড আউটতার মিং (bACCO) এয দমৌথ উতযাতগ গত ২৮-২৯ জুরাই,
২০১৬ তারযতখ প্যান প্যাররপক দানাযগাঁও দাতটর, ঢাকাতত BPO Summit Bangladesh-2016
আতয়াজন কযা য়। business Process Outsourcing (bPO) দক উন্নয়তনয মূরধাযায় রনতয় আা,
যকারয-দফযকারয দমৌথ উতযাতগ ফািংরাতদ পটওয়োয ও াড মওয়োয রতেয রফকা, দদতয তরুণ ও
তরুণীতদয এই খাতত আগ্রী কতয দতারা, কভমিংস্থাতনয উতযাগ ও কভমসৃরষ্ট এফিং দদরয় ও আন্তজমারতক ফাজাতয
দদতয রফরও (bPO) দক্টতযয অফস্থানতক তুতর ধযায় রছর উক্ত তেরতনয প্রধান রক্ষে। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয
আইরটি রফলয়ক উতদষ্টা জনাফ জীফ ওয়াতজদ এয শুব উতদ্বাধন কতযন। ীল ম ম মাতয়য ভন্ত্রী ও যকারয উচ্চ
ম মাতয়য কভমকতমাগণ, উতযাক্তাগণ এফিং দদর রফতদী নীরত রনধ মাযকগণও এই তেরতন অিংগ্রণ কতযন।
ইন্টাযন্যানার দটররকরভউরনতকন ইউরনয়তনয এয ভারচফ জনাফ াওররন ঝাও োরনত অরতরথ রততফ এই
তেরতন উরস্থত রছতরন।
রফরও ারভট ২০১৬’দত যভাে ১২ টি প্রদিনী েবরয ভাধ্যবভ আবয়াজক ছাো যদবয ীল ি ১০ টি র্ফর্
প্রর্িোন অাংগ্রি কবযন। ১০ টি দরভনায ও ০২টি ওয়াকম এয আতয়াজন কযা য়। দরভনায ও
ওয়াকমমূত ৫৪ জন দদর ফক্তা (আইরটি রফলয়ক) এফিং ২৩ জন রফতদর ফক্তা (যুক্তযাষ্ট্র, সুইজাযল্যান্ড,
অতেররয়া, ভারয়রয়া ও বাযত তত আগত) অিংগ্রণ কতযন। প্রায় ২৫০০০+ দমনাথী (আগ্রী ছাত্র-ছাত্রী,
উবযািা, িীল্যান্সায  র্ফর্ কভী) এ ারভতট অিংগ্রণ ও রযদমন কতযন। প্রায় ২৬০০০+ জীফনবৃত্তান্ত
িংগ্র কযা য় এফিং দভাট ৩০০ জতনয কভমিংস্থাতনয ব্যফস্থা কযা য়। রফরও ারভট ২০১৬ উরতক্ষে ৬ টি
ফাাংরা  ইাংবযর্জ র্ত্রকায় যভাে ১১ টি র্নফি প্রকার্ি য় এফাং যদবয প্রায় কর াংফাদত্র  টির্ব চযাবনবর
এ ার্ভবেয খফয প্রচায কযা য়। ৮ টিয যফী টির্ব চযাবনবর র্ফর্ ার্ভে াংক্রান্ত েকবা  াক্ষাৎকায

প্রচার্যি য়। অনরাইন াংফাদত্র  ব্লগভব র্ফর্ ার্ভে াংর্িষ্ট কাম িক্রবভয খফযভ ব্যকবাবফ
প্রচার্যি য়।

রফরও ারভট ২০১৬
৬.৩ wWwRUvj Iqvì© 2016
িথ্য  যমাগাবমাগ প্রভের্ি ভিিারয় এয উবযাবগ অনুর্েি এ যপ্রাগ্রাভটি িথ্য  যমাগাবমাগ প্রভের্ি র্ফলয়ক যদবয
ফ িবৃৎ আন্তজিার্িক কনপাবযন্স। আইর্টি ণ্য  যফাভবয ব্যফার্য়ক সর্ফধা সৃর্ষ্ট  র্ফর্নবয়াগবক উৎার্ি
কযা এফাং আইর্টি র্বেয উন্নয়বনয রবক্ষয গি ১৯ যর্বক ২১ অবিাফয ২০১৬ িার্যবখ ফসিযাস্থ
International Convention Centre এ র্ির্জোর য়াল্ডি ২০১৬ (DW16) আবয়াজন কযা য়। এ
কনপাবযবন্স অন্তর্ভিি র্ছর আইর্টি ণ্য  যফায প্রদিনী, যদবয িরুি প্রজবন্ময উদ্ভার্ফি র্ফর্বন্ন প্রভের্িয
প্রদিনী, র্নিয-নতুন প্রভের্িয াবি-করবভ ব্যফায, ফাাংরাবদবয ইর্িা-ঐর্িয  াম্প্রর্িক অজিন
উস্থান যর্ভনায, কভিারা  প্রর্ক্ষবিয আবয়াজন। DW16 এ ই-গবন িবনন্স এক্সবা, পেয়ায
যাবকর্াং, যভাফাইর ইবনাববন এক্সবা, ই-কভা ি এক্সবা এফাং Start-up Zone-এ র্ফর্বন্ন যকার্য এফাং
যফযকার্য প্রর্িোন িাবদয যফা এফাং ণ্য াভগ্রী প্রদিন কবয। এছাো Ministerial Conference এয
আবয়াজন কযা য়। উি Conferenceএ ফাাংরাবদ ৭টি যদবয (র্ববয়িনাভ, যনার, সর্যনাভ, যৌর্দ
আযফ, ভারবী, ভূোন) ভাননীয় ভিীগি এফাং উগান্ডা এফাং ভারবয়র্য়ায প্রর্ির্নর্ধগি উর্স্থি র্ছবরন।

Developers Conference  IT Career Camp এয আবয়াজন কযা য়। ১৪টি যর্ভনাবযয আবয়াজন
কযা য় যমখাবন ৪০ জন র্ফবদী এফাং ১২৫ জন যদী আইর্টি র্ফবলজ্ঞগি অাংগ্রি কবযন। cÖvq 4 jÿ
`িনাv_x© DW16 cwi`k©b K‡ib| 290wU miKvwi/‡emiKvwi cÖwZôvb এ ইবববন্ট AskMÖnY K‡ib|

র্ির্জোর য়াল্ডি ২০১৬ উববাধন কবযন গিপ্রজািিী ফাাংরাবদ যকাবযয ভাননীয় প্রধানভিী যখ ার্না ।

র্ভর্নর্োযর্য়ার কনপাযবন্স র্ির্জটিার য়িান্ড ২০১৬

৬.৪ The Road to $5 Billion ICT Export by- 2021
র্ির্জোর ফাাংরাবদব অন্যিভ রক্ষয বরা- ২০২১ ারবয ভবধ্য আইটি-আইটিইএ খাবি যপ্তার্ন আয় ৫
র্ফর্রয়ন িরাবয উন্নীি কযা। য রক্ষয পূযবি এরআইর্টি প্রকবেয ক্ষ যর্বক নানাভৄখী উবযাবগয যনয়া
বচ্ছ। এযই ধাযাফার্কিায় আইর্টি র্ে উবযািা এফাং যকাবযয াংর্িষ্ট নীর্ি র্নধ িাযকবদয ভবধ্য
াংরাবয আবয়াজন কযা য়। ২০১৬ াবরয অবিাফয ভাব অনুর্েি র্ির্জোর য়িাল্ড-এ „The Road to
$5 Billion ICT Export by 2021‟ ীল িক একটি যর্ভনাবযয আবয়াজন কযা য়। এ যর্ভনাবয
ফার্িজযভিী জনাফ যিাপাবয়র আবভদ, াংর্িষ্ট যকার্য প্রর্িোবনয উদ্ধিিন কভিকিিা এফাং যফযকার্য
খাবিয ীল িস্থানীয় উবযািাগি অাং যনন।

„The Road to $5 Billion ICT Export by 2021‟ ীল িক যর্ভনায

