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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ডাক, টেলরদমাগাদমাগ ও তথ্যপ্রযুলি ভন্ত্রণারয় 

তথ্য ও টমাগাদমাগ প্রযুলি লফবাগ 

লযকল্পনা অলধাখা 
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তথ্য ও টমাগাদমাগ প্রযুলি লফবাদগয আওতায় এফাং আওতাধীন াংস্থায ভাপ্ত প্রকদল্পয তালরকা: 
 

              তালযখ: ১১/০৮/২০২২লি.                          (রক্ষ োকায়) 

ক্রভ প্রকদল্পয নাভ ও ফাস্তফায়নকার প্রকল্প ভালপ্তয অথ থ ফছয প্রকদল্পয টভয়াদ কার টভাে প্রকল্প ব্যয় (প্র: 

াায্য) রক্ষ োকায় 

ফাস্তফায়নকাযী 

াংস্থা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

১। এম্পাওয়ালযাং রুযার কলভউলনটিজ লযলচাং দ্যা আনলযচড 

ইউলনয়ন ইনপযদভন এন্ড ালব থ টন্টায 

(২০১২-২০১৩) নদবম্বয ২০১১ - ভাচ থ ২০১৩ 

 

৯৪৩.৬৫ (৯৪৩.৬৫) 

ফাাংরাদদ 

কলম্পউোয 

কাউলির 

 

২। টফলক আইলটি লির ট্রািপায আ টু উদজরা টরদবর  (২০১২-২০১৩) জানুয়ালয ২০১১ - ভাচ থ ২০১৩ ২১৪৩.০০ 

৩। টডদবরদভন্ট অফ ন্যানার আইলটি ইনফ্রা-টনেওয়াকথ 

পয ফাাংরাদদ গবদভ থন্ট (ফাাংরাগবদনে) প্রকল্প 

(২০১৪-২০১৫) এলপ্রর ২০১০ - জুন ২০১৫ ৩০৭৪০.৬৬ (২৪৫০৪.০০) 

৪। অফকাঠাদভা উন্নয়দনয ভাধ্যদভ লফলল লিারীকযণ (২০১৪-২০১৫) জুরাই ২০১১ - জুন ২০১৫ ৬৭৫০.৬৪ 

৫। টডদবরদভন্ট অফ ন্যানার আইলটি ইনফ্রা-টনেওয়াকথ 

পয ফাাংরাদদ গবদভ থন্ট টপইজ-২ (ইনদপা যকায-২য় 

প্রকল্প) 

(২০১৫-২০১৬) জুরাই ২০১৩ - জুন ২০১৬ ১২৯৫৯১.৫৪ 

(১০৮১৫৩.০০) 

৬। কযাালটি লফলডাং অন আইটিই ম্যাদনজদভন্ট প্রকল্প 

ITEE 

(২০১৫-২০১৬) লডদম্বয ২০১২ - জুন ২০১৬ ৩১৭২.৬৩ (২৬৪০.০০) 

৭। টরবাদযলজাং আইলটি পয টরাথ, এভপ্লয়দভন্ট এন্ড গবদন থি 

(২য় াংদালধত)  

(২০১৮-২০১৯) টপব্রুয়ালয ২০১৩ – জুন ২০১৯ ৭৯৮৭৫.৪০ (৭৩৮৬১.০০) 

৮। লডলজোর ফাাংরাদদদয জন্য ই-গবন থদভন্ট ভাস্টায প্লযান 

প্রণয়ন (১ভ াংদালধত)  

(২০১৯-২০২০) টপব্রুয়ালয ২০১৬ – লডদম্বয 

২০১৯ 

২৮৫৭.০০ (২৫০০.০০) 

 

৯। লডলজোর আইল্যান্ড ভদখালর (১ভ াংদালধত) (২০১৯-২০২০) জুনুয়ালয ২০১৭ – লডদম্বয ২০১৯ ২০৫৭.৭০ (১৬১১.৭) 

১০। পেওয়যায টকায়ালরটি যীক্ষা ও াটি থলপদকন টন্টায 

প্রলতষ্ঠাকযণ (১ভ াংদালধত) 

(২০১৯-২০২০) জুরাই ২০১৬ - জুন ২০২০ ৩৮৬৯.৩৬ 

১১। টপায োয়ায জাতীয় ডাো টন্টায স্থান (২য় াংদালধত) (২০২০-২০২১) জুরাই ২০১৫ - জুন ২০২১ ১৫৯৯৫৫.৬৭ 

(১১৯৯৩৬.০০) 
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ক্রভ প্রকদল্পয নাভ ও ফাস্তফায়নকার প্রকল্প ভালপ্তয অথ থ ফছয প্রকদল্পয টভয়াদ কার টভাে প্রকল্প ব্যয় (প্র: 

াায্য) রক্ষ োকায় 

ফাস্তফায়নকাযী 

াংস্থা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

১২। ফাাংরাদদ ই-গবন থদভন্ট ইআযল (২য় দালধত)  (২০২১ – ২০২২) জুরাই ২০১৬ – লডদম্বয ২০২১ ৩৪০৫.০৭ 

১৩। তথ্য প্রযুলিয ভাধ্যদভ লনউদযা টডদবরদভন্টার 

লডঅড থায যধযদনয প্রলতফন্ধী ব্যলিয ক্ষভতায়ন  

(২০২১ – ২০২২) জুরাই ২০১৭ – জুন ২০২২ ২৪৮৬.৮৮ 

১৪। জাালনজ আইটি টক্টদযয উদমাগী কদয আইটি 

ইলিলনয়াযদদয দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প 

(২০১৭ – ২০২১) আগস্ট ২০১৭ – জুন ২০২১ ৪৪৭৫.০২  

 

১৫। লরবাদযলজাং আইলটি পয এভপ্লয়দভন্ট এন্ড টরাথ অফ দ্য 

আইটি-আইেইএ ইন্ডালি  

(২০২১ – ২০২২) অদক্টাফয ২০১৯ – লডদম্বয 

২০২১ 

৩৫৪৩.২০ 

 

১৬। াদাে থ টু াই-টেক াকথ অদথালযটি টু এস্টাফলর াই-

টেক াকথ এযাে কালরয়াককয, গাজীপুয 

(২০১২-২০১৩) এলপ্রর ২০১০ - ভাচ থ ২০১৩ 

 

১৮৯৫.৮৫ 

ফাাংরাদদ াই-টেক 

াকথ কর্তথক্ষ 

১৭। টখ ালনা পেওয়যায টেকদনারলজ াকথ, মদায  (২০১৭-২০১৮) ভাচ থ ২০১৩ - লডদম্বয ২০১৭ ২৫৩০৯.৪৮ 

১৮। কালরয়াককয াই-টেক াকথ (এফাং অন্যান্য াই-টেক 

াকথ)-এয উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় াংদালধত) 

(২০২০-২০২১) জানুয়ালয ২০১৩-টপব্রয়ালয ২০২১ ৩৯৪১৪.৮১ (৩৬৪৬৮.০০) 

 

১৯। “চট্টরাভ প্রদকৌর ও প্রযুলি লফশ্বলফদ্যারদয় টখ কাভার 

আইটি লফজদন ইনলকউদফেয স্থান  

(২০২১-২০২২) জুরাই ২০১৭- জুন ২০২২ ১১৭০৯.০০ 

২০। “টদদয ৩২ টি টজরায় টখ কাভার আইটি টট্রলনাং এন্ড 

ইনলকউদফন টন্টায স্থাদনয লনলভত্ত ম্ভাব্যতা মাচাই  

(২০২১-২০২২) জানুয়ালয ২০২১- জুন ২০২২  

 

৪৮৯.৩৫ 

২১। এস্টাফলরদভন্ট অফ াদক ইনপযদভন াইওদয় 

(ফাাংরাদদ াে থ) 

(২০১৩-২০১৪) জুরাই ২০১০ - ভাচ থ ২০১৪ ২১৪৩.০০ 
তথ্য ও টমাগাদমাগ 

প্রযুলি লফবাগ 
২২। একদদ টু ইনপযদভন-২ (২য় াংদালধত)  (২০১৯-২০২০) এলপ্রর ২০১২- লডদম্বয ২০১৯ ৩৯৩৫০.০৭ (১৩৩.৩৩) 

২৩। াযা টদদয লক্ষা প্রলতষ্ঠাদন কলম্পউোয ও বালা প্রলক্ষণ 

ল্যাফ স্থান (৩য় াংদালধত)  

(২০১৮-২০১৯) জানুয়ালয ২০১৫ -  জুন ২০১৯ ৩৯৭৭৭.৭৫ 
তথ্য ও টমাগাদমাগ 

প্রযুলি অলধদপ্তয 
২৪। প্রযুলিয ায়তায় নাযীয ক্ষভতায়ন (২০১৯-২০২০) জুরাই ২০১৭ – জুন ২০১৯ ৮১৮৯.৫৪ 

২৫। লডলজোর লনযাত্তা এদজলি স্থান ও প্রদয়াজনীয় 

অফকাঠাদভা সৃলিয জন্য জলয প্রকল্প 

(২০২০-২০২১) জানুয়ালয ২০২০ - জুন ২০২১ 

 

৩২০.২৬ 

 

লডলজোর লনযাত্তা 

এদজিী 

২৬। লদকআই (াফলরক লক ইনফ্রািাকচায) লদস্টদভয 

ভাদনান্নয়ন এফাং ললএ কাম থারদয়য ক্ষভতা বৃলি  

(২০১৭-২০১৮) জুরাই ২০১৬ - জুন ২০১৮ ২২০৪.১৩ কদরারায অফ 

াটি থপাইাং 

অথলযটিজ 

 


