






 "হার পাওয়ার"

�যু��র সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন
�ক�

�িতম�ী ও িবভােগর 
িসিনয়র সিচব সুরক্ষা �েমর 
িনকট ‘ব�ব�ু জন�শাসন 

পদক ২০২২’ হ�া�র কেরন।

সুরক্ষা" েকািভড-১৯
ভ্যা��ন ম্যােনজেম�

িসে�ম

ত�ণেদর জন্য 
িড�জটাল 

সুেযাগ 

ৈতরী(Digital 

Opportunity 

for Youth 

(DOY))

সুরক্ষার জন্য 
ব�ব�ু 

জন�শাসন 
পদক েপল 
আইিস� 
িবভাগ

০১

েশখ রােসল

িড�জটাল ল্যাব

�াপন �ক�

(২য় পযৰ্ায়) 
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কেরানাভাইরােস
র �কা 

�দােনর ের�জে�
শন এবং 

কাযৰ্�ম বা�বায়েনর জন্য 

“সুরক্ষা” ওেয়বসাইট
ও  App ��ত

৫০০০ �� েল েশখ রােসল
িড�জটাল ল্যাব এবং ৩০০ �� েল েশখ

রােসল �� ল অফ �ফউচার �িত�া
করা হেয়েছ।

EDC শীষৰ্ক �কে�র আওতায় ১,০৯,২৪৪�
সরকাির দ�র ও িশক্ষা �িত�ােন কােন��িভ�
�াপন; ১০,০০০ � SRDL �াপন; িব�িবদ্যালয়
পযৰ্ােয় ৫৭� 4IR Center এবং IOT িনভৰ্ র কৃিষ
        ব্যব�াপনা �চলেনর জন্য ১০� Digital

         Village Center  �াপন; ৪৯১� উপেজলায়
                           D-SET �াপন করা হেব। 

EDC

�কে�র আওতায়
"জয় D-SET েস�ার"
এবং "DoICT#2021

Tower" ৈতিরর
কাযৰ্�ম
চলমান



৪৩� েজলার সদর উপেজলাসহ
েমাট ৩� উপেজলা ও রংপুর েজলার পীরগঞ্জ 
উপেজলাসহ েমাট ১৩০ � উপেজলায় তথ্য 
�যু��েত নারীেদর সক্ষমতা বৃি�েত  িতন� 

ক্যাটাগিরেত েমাট ২৫,১২৫ জন নারীেক
০৫ (পঁাচ) মাসব্যাপী �িশক্ষণ �দান

 “সদ্য িবলু� 
িছটমহল�েলােত আইিস� 

�িশক্ষণ ও অবকাঠােমা 
�াপন কমৰ্সূচী”

েশখ রােসল 

িড�জটাল ল্যাব 

মিনটিরং 

ড্যাশেবাডৰ্   
বা�বায়ন 

CAMS ব্যবহার কের মাননীয় �ধানম�ীর 
পক্ষ েথেক এ পযৰ্� ৩৪ লক্ষ ৯৭ হাজার 

৩৫৩� পিরবারেক ২৫০০ টাকা কের 
েমাট ৮৭৪ েকা� ৩৩ লক্ষ ৮২ হাজার 
৫০০ টাকা সহায়তা �দান করা হেয়েছ

 ই ফাই�লং 

বা�বায়ন ও 

�িশক্ষণ 

সরকাির কমৰ্কতৰ্ া/কমৰ্চারীেক দক্ষতা 
বৃি�র লেক্ষ্য ই-নিথ, ওেয়ব েপাটৰ্াল ও 

আইিস� িবষয়ক �িশক্ষণ �দান 

িভিডও 

কনফাের� 

আেয়াজন। 

০৪
“হার পাওয়ার �ক�

(Her Power Project) :

�যু��র সহায়তায়

নারীর ক্ষমতায়ন )
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Central Aid Management

System(CAMS)

সফটওয়্যার

��ত



evwl©K cÖwZ‡e`b

2021-2022

cÖKvk

12 A‡±vei 2022

cÖKvkbv

Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ Awa`ßi

m¤úv`bv
Rbve †gvnv¤§` Aveyj nv‡kg
cwiPvjK (A_© I cÖkvmb)
Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ Awa`ßi

Rbve †gvt wd‡ivR miKvi
Dc-cwiPvjK (A_©/cÖkvmb)
Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ Awa`ßi

Rbve wbjydv Bqvmwgb
Dc-cwiPvjK (cwiKíbv I Dbœqb)
Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ Awa`ßi

Rbve †gvt w``viæj Kvw`i
†bUIqvK© BwÄwbqvi (cwiKíbv I Dbœqb)
Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ Awa`ßi

mn‡hvwMZv
Rbve †gvnvt gvmyg wejøvn
wm‡÷gm g¨v‡bRvi
Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ Awa`ßi

Rbve †gvt myjZvb gvngy`
WvUv‡eR GWwgwb‡÷ªUi (cwiKíbv I Dbœqb)
Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ Awa`ßi

cÖavb Dc‡`óv
Rbve †gvt †gv¯Ídv Kvgvj (AwZwi³ mwPe)
gnvcwiPvjK, Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ Awa`ßi

ZË¡veavb
Rbve †gvt †iRvDj gvKQy` Rv‡n`x
AwZwi³ gnvcwiPvjK, Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ Awa`ßi

wWRvBb I gy`ÖY

QvcvNi
†gvevBj : 01707 079836
B-‡gBj : info@chhapaghar.com

I‡qe  : www.chhapaghar.com



¯^vaxbZvi gnvbvqK

ÒAvZ¥wbf©ikxjZvB Avgv‡`i jÿ¨|
RbM‡Yi HK¨e× D‡`¨v‡MB
Avgv‡`i wba©vwiZ Kg©avivÓ

-RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingvb

























০১
পটভূিম,
িভশন

ও
িমশন

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর বতৰ্ মান মাননীয় �ধানম�ী েঘািষত �পক� ২০২১ বা�বায়েনর িনিমত্ত িড�জটাল বাংলােদশ 
িবিনমৰ্ােণর লেক্ষ্য আইিস� খাতেক িবেশষ ���ােরাপ কের েজলা, উপেজলা ও ইউিনয়ন পযৰ্ােয় তথ্য ও েযাগােযাগ �যু��র 
সবৰ্ব্যাপী �েয়াগ ও ব্যবহাের কািরগির সহায়তা িন��তকরণ, তথ্য ও েযাগােযাগ �যু��র সুিবধাসমূহ �া��ক পযৰ্ােয় েপৗ�ছােনা, 
অবকাঠােমা িনরাপত্তা িবধান, রক্ষণােবক্ষণ, বা�বায়ন, সম�য় সাধন ও েটকসই উ�য়ন, স�সারণ মান িনয়�ণ ও ক��উটার 
েপশাজীবীেদর দক্ষতা বৃি�র মাধ্যেম েদেশর �ত্য� অঞ্চেল সািভৰ্ স �দান িন��ত করার লেক্ষ্য ৩১ জলুাই ২০১৩ তািরেখ ‘তথ্য ও 
েযাগােযাগ �যু�� অিধদ�র’ গ�ত হয়।

১.১ পটভূিম

১.২ র�পকল্প (Vision) ও অিভলক্ষ্য (Mission) 

�পক�
(Vision) জ্ঞানিভ�ত্তক অথৰ্নীিত, সুশাসন 

�িত�ায় তথ্য �যু��র ব্যবহার।

অিভলক্ষ্য
(Mission) তথ্য �যু�� খােতর সেবৰ্াত্তম 

ব্যবহার িন��ত কের অবকাঠােমা 
উ�য়ন, দক্ষ মানব স�দ গঠন, েশাভন কাজ সৃজন 
এবং ই-সািভৰ্ স �িত�ার মাধ্যেম সুশাসন �িত�া।

০২
আইিসিট 

অিধদপ্তেরর 
কাযৰ্াবলী

মানবস�দ উ�য়ন ০১

কােন��িভ� �াপন ০২

অবকাঠােমা উ�য়ন ০৩

ই-গভেনৰ্� বা�বায়ন ০৪

কািরগির েসবা �দান ০৫

আধুিনক �য�ু� আত্মীকরণ ও স�সারণ০৬

আইিস� িশে�র িবকাশ০৭

আইিস�’র ব্যবহার ও �েয়াগ িন��তকরণ০৮

ই-েসবা বা�বায়ন০৯

�্যা�াডৰ্  ও ই�ার-অপােরিব�ল� িন��তকরণ১০

17



০৩
সাংগঠিনক 

কাঠােমা 

Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ Awa`ß‡ii mvsMVwbK KvVv‡gv

1 � gnvcwiPvjK/AwZt mwPe/hyM¥ mwPe
1 � e¨w³MZ mnKvix/wcG
1 � WªvBfvi
1 � Gg.Gj.Gm.GmR

be
j 

=
 4

AwZwi³ gnvcwiPvjK 57

1 � AwZwi³ gnvcwiPvjK
1 � e¨w³MZ mnKvix/wcG
1 � WªvBfvi
1 � Gg.Gj.Gm.GmR

be
j 

=
 4

cwiPvjK (A_© I cÖkvmb) 35

1 � cwiPvjK
1 � Kw¤úDUvi Acv‡iUi
1 � WªvBfvi
1 � Gg.Gj.Gm.GmR

be
j 

=
 4

1 � †bUIqvK© BwÄwbqvi
1 � mnKvix †bUIqvK© BwÄwbqvi
1 � WvUvGw›Uª/K‡›Uªvj Acv‡iUi
1 � j¨ve G‡Ub‡W›UR

be
j 

=
 4

1 � †gB‡›U‡bÝ BwÄwbqvi
1 � mnKvix †cÖvMÖvgvi
1 � WvUvGw›Uª/K‡›Uªvj mycvi fvBRvi
1 � Kw¤úDUvi Acv‡iUiR

be
j 

=
 4

cwiPvjK (cwiKíbv I Dbœqb) 18

1 � cwiPvjK
1 � WvUv‡eR G¨vWwgwb‡÷ªUi
1 � Kw¤úDUvi Acv‡iUi
1 � WªvBfvi
1 � Gg.Gj.Gm.Gm

R
be

j 
=

 5

Dc-cwiPvjK (cÖkvmb) 25

1 � Dc-cwiPvjK
1 � Gg.Gj.Gm.Gm

R
be

j 
=

 2

Dc-cwiPvjK (A_©) 6

1 � Dc-cwiPvjK
1 � Gg.Gj.Gm.Gm

R
be

j 
=

 2

Dc-cwiPvjK (cwiKíbv I Dbœqb) 13

1 � Dc-cwiPvjK
1 � mnKvix †cÖvMÖvgvi
1 � Gg.Gj.Gm.GmR

be
j 

=
 3

Dc-cwiPvjK (wm‡÷g I cÖwkÿY) 11

1 � Dc-cwiPvjK
1 � I‡qemvBU G¨vWwgwb‡÷ªUi
1 � Awdm mnKvix Kvg Kw¤úDUvi gỳ ªvÿwiK
1 � Kw¤úDUvi Acv‡iUiR

be
j 

=
 4

1 � †gBb‡U‡bÝ BwÄwbqvi
1 � mnKvix †cÖvMÖvgvi
1 � j¨ve G‡U‡Û›UR

be
j 

=
 3

1 � †bUIqvK© BwÄwbqvi
1 � mnKvix †cÖvMÖvgvi
1 � WvUvGw›Uª/K‡›Uªvj mycvifvBRvi
1 � j¨ve G‡U‡Û›UR

be
j 

=
 4

mnKvix cwiPvjK (cÖkvmb)

1 × mnKvix cwiPvjK
1 × cÖkvmwbK Kg©KZ©v
1 × Kw¤úDUviAcv‡iUi
1 × K¨vUvjMvi
1 × D”PgvbmnKvix
1 × Awdm mnKvix Kvg
      Kw¤úDUvi gỳ Öv¶wiK
1 × †÷viwKcvi
1 × cøv¤^vi
2 × WªvBfvi
1 × †Wmcvm ivBWvi
1 × Gg.Gj.Gm.Gm
4 × wbivcËv cÖnix
1 × gvwj
3 × myBcvi

R
be

j 
=

 2
0

1 � mnKvix cwiPvjK
1 � Kw¤úDUvi Acv‡iUi
1 � Gg.Gj.Gm.GmR

be
j 

=
 3

mnKvix cwiPvjK (†mev)

1 � mnKvix cwiPvjK
1 � Awdm mnKvix Kvg
      Kw¤úDUvi gỳ ªv¶wiKR

be
j 

=
 2

mnKvix cwiPvjK (cwiKíbv I Dbœqb)

1 � mnKvix cwiPvjK
1 � wnmve iÿY Kg©KZ©v
1 � wnmve iÿK
1 � K¨vwkqviR

be
j 

=
 4

mnKvix cwiPvjK (A_©)

wm‡÷g&m g¨v‡bRvi 15

1 � wm‡÷g&m g¨v‡bRvi
1 � e¨w³MZ mnKvix/wcG
1 � WªvBfvi
1 � Gg.Gj.Gm.GmR

be
j 

=
 4

gnvcwiPvjK 1868

1 � ‡Rjv B mvwf©m Kg©KZ©v / ‡cÖvMÖvgvi
1 � mnKvix †bUIqvK© BwÄwbqvi
1 � Kw¤úDUvi Acv‡iUi
1 � WªvBfvi
1 � Awdm mnvqKR

be
j 

=
 5

 ×
 6

4

1 � cwi”Qbœ Kg©x

R
be

j 
=

 1
 ×

 8

†Rjv Kvh©vjq 328

1 � Dc‡Rjv B mvwf©m Kg©KZ©v/mnKvix ‡cÖvMÖvgvi

1 � WvUv Gw›Uª/K‡›Uªvj Acv‡iUi

1 � Awdm mnvqK

R
be

j 
=

 3
 ×

 4
88

Dc‡Rjv Kvh©vjq 1464

18



০৪
জনবল
কাঠােমা

(অনুেমািদত,
কমৰ্রত ও
শনূ্যপদ)

সবৰ্েমাট কমৰ্রত

সবৰ্েমাট শূন্য পদ

সবৰ্েমাট শূন্য পদ * শূণ্যপেদ িনেয়াগ ���য়া চলমান রেয়েছ 

* শূন্যপেদ িনেয়াগ ���য়া চলমান রেয়েছ 

সবৰ্েমাট কমৰ্রত

৫৮১

১২৮৭

০
৫০০

১০০০

১৫০০

সবৰ্েমাট পদ ১৮৬৮

কমৰ্কতৰ্ ােদর তািলকা:

০১ ৩ ৪ ৫
০২ মহাপিরচালক ০১ ০০
০৩ অিতির� মহাপিরচালক ০১ ০১
০৩ িসে�ম ম্যােনজার ০১ ০১
০৪ পিরচালক ০২ ০২
০৫ উপ-পিরচালক ০৪ ০২
০৬ ে�া�ামার ৬৪ ৪২
০৬ েনটওয়াকৰ্  ই�ঞ্জিনয়ার ০২ ০২
০৬ রক্ষণােবক্ষণ �েকৗশলী ০২ ০২
০৬ ওেয়বসাইট অ্যাডিমিনে�টর ০১ ০১
০৬ ডাটােবস অ্যাডিমিনে�টর ০১ ০১
০৯ সহকারী পিরচালক ০৪ ০৪
০৯ সহকারী ে�া�ামার ৪৯২ ৩৯৯
০৯ সহকারী েনটওয়াকৰ্  ই�ঞ্জিনয়ার ৬৫ ৪৬
১০ েডটা এি�/কে�াল সুপারভাইজার ০২ ০২
১০ �শাসিনক কমৰ্কতৰ্ া ০১ ০১
 েমাট: ৬৪৩ ৫০৬

পদমযৰ্াদা *পেদর নাম অনুেমািদত
পেদর সংখ্যা

েমাট
জনবল

কমৰ্চারীেদর তািলকা:

১ ২ ৩ ৪
১৩ ক��উটার অপােরটর ৭০ ৫৪
১৩ ক্যাটালগার ০১ ০০
১৩ ব্য��গত সহকারী ০৩ ০২
১৪ উ�মান সহকারী ০১ ০১
১৪ িহসাবরক্ষক ০১ ০১
১৪ ক্যািশয়ার ০১ ০১
১৬ েডটা এি�/কে�াল অপােরটর ৪৮৯ ০১
১৬ অ�ফস সহকারী কাম ক��উটার মু�াক্ষিরক ০৩ ০২
১৬ ে�ার িকপার ০১ ০১
১৬ �া�ার ০১ ০১
 েমাট: ৫৭১ ৬৪

পদমযৰ্াদা *পেদর নাম অনুেমািদত
পেদর সংখ্যা

েমাট
জনবল

সবৰ্েমাট জনবল
অনুেমািদত কমৰ্রত শূন্য

১৮৬৮ ৬০২ ১২৬৬
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০৫
বােজট,
বরাদ্দ
ও ব্যয়

সং�ান্ত
তথ্য

অথৰ্ শাখা হেত ২০২১-২০২২ অথৰ্বছের তথ্য 
ও েযাগােযাগ �যু�� অিধদ�েরর �ধান 
কাযৰ্ালয় হেত েজলা ও উপেজলা পযৰ্ােয় 
বরা� �দান এবং মিনটিরং করা হয়। তথ্য ও 
েযাগােযাগ �যু�� অিধদ�েরর �ধান 
কাযৰ্ালয়  েজলা কাযৰ্ালয় ও উপেজলা 
কাযৰ্ালেয়র বরা� ও ব্যয়ঃ 

�ধান কাযৰ্ালয় ১৭০৬৮৪.০০ ১৮১৩২.০০ ৯২.৬৫%

েজলা কাযৰ্ালয়  ৮০৮২২.০০ ৭৪৫২১.০০ ৯২.২০%

উপেজলা কাযৰ্ালয় ৩৮৪০৭৭.০০ ৩৪৬৯৬২.০০ ৯০.৩৪%

Awdm
eivÏ

(nvRvi UvKvq)
e¨q

(nvRvi UvKvq) kZKiv(%)

২০২১-২০২২ অথৰ্বছেরর বরাদ্দ ও ব্যয়

িচ� ১:  ২০২১-২০২২ অথৰ্বছের বােজট বরা� ও ব্যেয়র ত�লনামূলক িববরণ। 
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৫.১ এক নজের িবিভন্ন অথৰ্বছের তথ্য ও েযাগােযাগ �যুিক্ত অিধদপ্তেরর বােজট বরাদ্দ ও ব্যয় সং�ান্ত তথ্যঃ

িববরণ

২০১৩-১৪
অথৰ্বছের

বরা�
(লক্ষ টাকায়)

২০১৪-১৫
অথৰ্বছের

বরা�
(লক্ষ টাকায়)

২০১৫-১৬
অথৰ্বছের

বরা�
(লক্ষ টাকায়)

২০১৬-১৭
অথৰ্বছের

বরা�
(লক্ষ টাকায়)

২০১৭-১৮
অথৰ্বছের

বরা�
(লক্ষ টাকায়)

২০১৮-১৯
অথৰ্বছের

বরা�
(লক্ষ টাকায়)

২০১৯-২০
অথৰ্বছের

বরা�
(লক্ষ টাকায়)

২০২০-২১
অথৰ্বছের

বরা�
(লক্ষ টাকায়)

২০২১-২২
অথৰ্বছের

বরা�
(লক্ষ টাকায়)

অনু�য়ন বরা�

অনু�য়ন ব্যয়

শতকরা

২১৯৬.১০

৫৭৯.৭৫

২৬.৪০

২২৬.৯৩

২১৬.১১

৯৫.২৪

৩৩৪০.৯১

২৮৫৪.৯১

৮৫.৪৬

৪০০৩.৩৫

৩১৫৬.৭২

৭৮.৮৫

৪০৭৬.৫৩

৩৩৩৩.৬৩

৮১.৭৮

৪৭২০.১৭

৩৭১২.২৭

৭৮.৬৫

৭৫১১.২৪

৬৩৮৭.৩৯

৮৫

৬৮৭০.৭৮

৪৮৩১.০৮

৭০.৩১

৬৩৫৫.৮৩

৫৭৯৬.১৫

৯১.১৯

িচ� ২: িবিভ� অথৰ্বছের বােজট বরা� ও ব্যেয়র ত�লনামূলক িববরণ।
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আইিস� অিধদ�েরর �ধান কাযৰ্ালয়সহ মাঠপযৰ্ােয়র অ�ফসসমূহ পাব�লক 
�িকউরেম� এবং এ স�ৰ্িকত িবিভ� আিথৰ্ক িবিধিবধান অনুসরণপূবৰ্ক 
িবিভ� �য় কাযৰ্ স�� কের আসেছ। মাঠপযৰ্ােয়র অ�ফসসমূেহ অেনক 
কমৰ্কতৰ্ া এ স�ৰ্িকত �িশক্ষণ েপেয় িবিভ� েকনাকাটা, েসিমনার, �িশক্ষণ এবং 
কিম�েত তঁােদর অবদান েরেখ চেলেছন। এ জন্যই আইিস� অিধদ�েরর �ধান 
কাযৰ্ালেয়র অথৰ্ শাখা হেত পাব�লক �িকউরেম�, Financial Management and 

Audit এবং অিডট আপ�ত্ত ও িন��ত্ত িবষয়ক �িশক্ষেণর চলমান রেয়েছ।

উ� �িশক্ষেণ �ধান অিতিথ িহেসেব উে�াধন কেরন  জনাব েমাঃ েরজাউল 
মাকছ�দ জােহদী (যু� সিচব), মহাপিরচালক, তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� 
অিধদ�র । �িত� ব্যােচ ২৫ জন কের েমাট ১৬ � ব্যােচ �িশক্ষণ �দান করা 
হয়। 

উে�খ্য েয, আইিস� অিধদ�েরর �ধান কাযৰ্ালয় েবিশরভাগ �য়কাযৰ্ ক্যািবেনট এবং িবভােগর িনেদৰ্শনা েমাতােবক ইেলক�িনক প�িতেত স�� কের আসেছ
। এছাড়াও, আমরা ম্যানুয়াল প�িতেত OTM, DPM, RFQ প�িতেত িবিভ� �য়কাযৰ্ স�� করেছ। এছাড়াও, iBAS িসে�েমর মাধ্যেম আইিস� অিধদ�র 

বােজট ে�রণ হেত �� কের কমৰ্কতৰ্ া/কমৰ্চারীেদর েবতন িবল �ততার সােথ স�� করেছ।  

�িশক্ষেণর উে�শ্যঃ 

(পাব�লক �িকউরেম�): সরকারী �য়কােযৰ্র সােথ জিড়ত কমৰ্কতৰ্ ােদর �িকউরেম� িবিধমালা স�ৰ্েক অবিহতকরণ। সরকাির �েয় ইেল�িনক প�িতর 

ব্যবহার স�ৰ্িকত িবিভ� নীিতমালা। সরকারী তহিবেলর অথৰ্ �ারা েকান পণ্য, কাযৰ্ বা েসবা �েয়র েক্ষে� ��তা ও জবাবিদিহতা িন��ত করা।

আইবাস++ : বাংলােদশ সরকােরর সমি�ত বােজট এবং িহসাবরক্ষণ ে�িণিবন্যাস ব্যব�া এবং Integrated Budget and Accounting System (iBAS++) এর 

সােথ পিরিচত হওয়া এবং বােজট �ণয়ন, বরা�, অনলাইেন িবল দািখল  ইত্যািদ আিথৰ্ক কমৰ্কা� স�ৰ্েক অবিহত হওয়া।

আইিস� অিধদ�র রাজ� বােজট হেত ই-�জিপর মাধ্যেম ২০২১-২২ অথৰ্ বছের িবিভ� �য়কাযৰ্ স�� কের। েজলা কাযৰ্ালেয়র নত�ন েযাগদানকৃত সহকারী 
েনটওয়্যাকৰ্  ই�ঞ্জিনয়ােরর জন্য নত�ন েডসটপ ক��উটার ই�জিপ প�িতর মাধ্যেম �য় কাযৰ্�ম চলমান রেয়েছ এবং �ধান কাযৰ্ালয়সহ উপেজলা পযৰ্ােয়র 

কমৰ্কতৰ্ া/কমৰ্চািরেদর জন্য ক��উটার, ���ার এবং �্যানার �য় স�� করা হয়। �থমবােরর মত ই-�জিপর মাধ্যেম আরএফিকউ প�িত ব্যবহার কের 

অল-ইন-ওয়ান টাইপ ���ার, ফেটাকিপয়ার �য় করা হয়। অিধদ�েরর আওতাভ�� িবিভ� �কে�র উ�য়ন বােজট হেত েট�ার ই-�জিপর মাধ্যেম স�� হয়।

৫.২ �িশক্ষণ বােজট

৫.৩ ই-গভনৰ্েমন্ট �িকউরেমন্ট (ই-িজিপ)
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০৬
বািষৰ্ক

কমৰ্সম্পাদন
চুিক্ত

২০২১-২০২২

সমি�ত বােজট ও িহসাবরক্ষণ প�িত (আইবাস++) এর মাধ্যেম অিধদ�েরর েজলা/উপেজলা পযৰ্ােয়র অ�ফসসমূেহ িবিভ� বােজট বরা� েদয়া হয়। এই 

�াটফমৰ্ এর মাধ্যেম েবতন-ভাতাসহ অ�ফস ব্যয় িনবৰ্ােহর জন্য িবিভ� বােজট �দান করা হয়। এছাড়া, িবিভ� েসিমনার/ওয়াকশপ এবং �িশক্ষেণর বােজট এই 

িসে�েমর মাধ্যেম েজলা এবং উপেজলা অ�ফসসমূেহর েকােড িবিভ� সমেয় বরা� েদয়া হয়। আইবাস++ িসে�ম� চালুর পর েথেক অিধদ�েরর �ধান 

কাযৰ্ালেয়র কমৰ্কতৰ্ ােদর েবতন-ভাতার িবল �� সমেয়র মাধ্যেম িহসাবরক্ষণ অ�ফেস ে�রণ এবং �ততার সােথ এ স�ৰ্িকত কাযৰ্�ম স�� করা হে�।

��তা ও দায়ব�তা বৃি� ও স�েদর যথাযথ ব্যবহার এবং �িত�ােনর সক্ষমতা বৃি�র উে�েশ্য সরকার কমৰ্স�াদন ব্যব�াপনা প�িত 
চালু কেরেছ। এরই ধারাবািহকতায় গত ২৯/০৬/২০২১ তািরেখ তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� িবভাগ এবং তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� 
অিধদ�েরর মেধ্য  বািষৰ্ক কমৰ্স�াদন চ� �� ২০২০-২১ স�ািদত হয়। 

এছাড়া গত ২২/০৬/২০২১ তািরেখ অিধদ�েরর মহাপিরচালক এবং মাঠ পযৰ্ােয় (৬৪ েজলা) কাযৰ্ালয়সমূেহ কমৰ্রত কমৰ্কতৰ্ াগণ এর 
মেধ্য অনলাইন জমু �াটফেমৰ্র মাধ্যেম ২০২১-২২ অথৰ্বছেরর বািষৰ্ক কমৰ্স�াদন চ� �� �াক্ষিরত হয়।  

অ� কাযৰ্ালেয়র বািষৰ্ক কমৰ্স�াদন চ� ��র ০৪� কমৰ্স�াদন চ� �� বা�বায়েনর জন্য ১২� কাযৰ্�ম এবং সুশাসন ও সং�ারমূলক 
০৫� কমৰ্স�াদেনর েক্ষ� (��াচার কমৰ্পিরক�না, ই-গভনৰ্্যা�/উ�াবন ক�ৰ্িরক�না, অিভেযাগ �িতকার কমৰ্পিরক�না, েসবা �দান 
�িত�িত কমৰ্পিরক�না, তথ্য অিধকার কমৰ্পিরক�না) বা�বায়েনর জন্য ৪০� কাযৰ্�ম �হণ করা হয়। আইিস� অিধদ�েরর বািষৰ্ক 
কমৰ্স�াদন চ� ��র েকৗশলগত উে�শ্যসমূহ  এবং চ� ��র উে�খেযাগ্য অজৰ্নসমূহ িন��পঃ

৫.৪ সমি�ত বােজট ও িহসাবরক্ষণ পদ্ধিত (আইবাস++)

�:নং: েকৗশলগত উে�শ্য গৃহীত কাযৰ্�ম

ই-গভেনৰ্� �িত�ায় সহায়তা১.

• ই-নিথ িবষয়ক �িশক্ষণ 
• আইিস� িবষয়ক পরামশৰ্/ েসবা �দান, েশখ রােসল িড�জটাল ল্যাব ও অন্যান্য ই-সািভৰ্ স 

পিরদশৰ্ন
• েকািভডকালীন দেূযৰ্াগ েমাকােবলায় মানিবক সহায়তার অধীন খাদ্য বা�ব কমৰ্সূিচর জন্য 

িসে�ম ��তকরণ
• কমৰ্কতৰ্ া/কমৰ্চারীেদর এিসআর সংরক্ষেণর জন্য িড�জটাল আকৰ্ াইভ ��ত
• ে�িনং ডাটােবজ ভাসৰ্ন ২ ��ত 

আইিস� িশে�র উ�য়ন২.
• সারােদশব্যাপী িড�জটাল বাংলােদশ িদবস উদযাপন
• িনউজেলটার �কাশ।
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�:নং: েকৗশলগত উে�শ্য গৃহীত কাযৰ্�ম

আইিস� অবকাঠােমা উ�য়ন৪.

• সারােদেশ িশক্ষা �িত�ােন েশখ রােসল িড�জটাল ল্যাব �াপন
• আইিস� অবকাঠােমা উ�য়েনর মাধ্যেম িশক্ষার �ণগত মােনা�য়ন ও িড�জটাল িডভাইড 

দরূীকরেণর লেক্ষ্য �� ল অফ �ফউচার �াপন
• আইিস� অিদদ�েরর েনটওয়াকৰ্  আধুিনকীকরণ। 

মানব স�দ উ�য়ন৩.
� কমৰ্কতৰ্ া/কমৰ্চারীেদর বুিনয়ািদ/দক্ষতা উ�য়েন �িশক্ষণ

� 4IR চ্যােলঞ্জ েমাকােবলায় �িশক্ষণ  

২০২০-২১ অথৰ্বছেরর বািষৰ্ক কমৰ্স�াদন চ���র উে�খেযাগ্য অজৰ্নসমহূ:

�কৃত অজৰ্ন�: নং:

ই-নিথ িবষেয় ৭৫০০ জনেক �িশক্ষণ �দান

কমৰ্কতৰ্ া/ কমৰ্চারীেদর দক্ষতা বৃি�র লেক্ষ্য আইিস� িবষয়ক �িশক্ষণ �দান

তথ্য ও েযাগােযাগ �যু��র স�সারেণর লেক্ষ্য িবিভ� ইেভ� আেয়াজন 

সারােদেশ িশক্ষা �িত�ােন েশখ রােসল িড�জটাল ল্যাব �াপন

িড�জটাল বাংলােদশ িবিণমৰ্ােন মাঠ পযৰ্ােয়র সরকাির িবিভ� দ�ের আইিস� িবষয়ক
পরামশৰ্/েসবা �দান 

আইিস� অবকাঠােমা উ�য়েনর মাধ্যেম িশক্ষার �ণগত মােনা�য়ন ও িড�জটাল িডভাইড
দরূীকরেণর লেক্ষ্য �� ল অফ �ফউচার �াপন

১

২

৩

৪

৫

৬

৭৫০০

উদযািপত

২৫০০

৮৮৪২
(মাচৰ্  ২০২১ পযৰ্�)

১০০

৭৫০০

২৫০

১২.১২.২০২১ তািরেখ
িড�জটাল বাংলােদশ

িদবস উদযাপন

২৫০০

১১৮০০

১০০

কাযৰ্�ম লক্ষ্যমা�া

24



০৭
জাতীয় 
শুদ্ধাচার 
েকৗশল 

২০২১-২২ 

তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� িবভােগর িনেদৰ্শনা েমাতােবক জাতীয় ��াচার েকৗশল বা�বায়েনর িনিমত্ত ম��পিরষদ িবভাগ হেত �ণীত 
সকল িনেদৰ্ িশকাসমূহ  অনুসরণ কের তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� অিধদ�র ২০২১-২২ অথৰ্বছেরর জাতীয় ��াচার েকৗশল 
কমৰ্-পিরক�না ও বা�বায়ন অ�গিত পিরবীক্ষণ কাঠােমা �ণয়ন করা হয়। এছাড়া এ অিধদ�েরর মাঠ পযৰ্ােয় কাযৰ্ালয়সমূহ (৬৪ 
েজলা) ২০২১-২২ অথৰ্বছেরর জাতীয় ��াচার েকৗশল কমৰ্-পিরক�না ও বা�বায়ন অ�গিত পিরবীক্ষণ কাঠােমা �ণয়ন কের। 
কমৰ্-পিরক�না বা�বায়েনর উে�খেযাগ্য অজৰ্নসমূহ িন��পঃ 

�কৃত অজৰ্ন�: নং:

ৈনিতকতা কিম�র সভা  

ৈনিতকতা কিম�র সভার িস�া� বা�বায়ন

সুশাসন �িত�ার িনিমত্ত অংশীজেনর (stakeholders) অংশ�হেণ  সভা

অংশীজেনর অংশ�হেণ  সভার িস�া� বা�বায়ন

কমৰ্কতৰ্ া-কমৰ্চারীেদর অংশ�হেণ ��াচার সং�া� �িশক্ষণ আেয়াজন

কমৰ্ পিরেবশ উ�য়ন  

ই-েট�ােরর মাধ্যেম �য় কাযৰ্ স�াদন

�� ল অফ �ফউচােরর আেবদনসমূহ ��তা ও জবাবিদিহতার সােথ িনবৰ্াচেনর লেক্ষ্য কাযৰ্�ম 

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৪

১০০% 

২ 

১০০% 

২ 

৯ 

১০০% 

৪

১০০%

২

১০০%

২

৯ 

৫০% 

৩০.০৫.২০২২

কাযৰ্�ম লক্ষ্যমা�া
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৭.১ ২০২১-২২ অথৰ্বছের আইিসিট অিধদপ্তের শুদ্ধাচার পুরস্কার �দানঃ

আইিস� অিধদ�ের জাতীয় ��াচার নীিতমালার আেলােক িন��প কমৰ্কতৰ্ াগণেক ��াচার পুর�ার �দান করা হয়ঃ 

ে�ড: ০৫

জনাব েমাহা�দ আবুল হােশম
পিরচালক (অথৰ্ এবং �শাসন)

তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� অিধদ�র

ে�ড: ০৬

জনাব েমাঃ েগালাম মাহবুব
ে�া�ামার, েজলা কাযৰ্ালয়, েনায়াখালী

(সংযু��ঃ �ধান কাযৰ্ালয়)

ে�ড: ০৯

জনাব েমা: শিরফুল ইসলাম
সহকারী ে�া�ামার

উপেজলা কাযৰ্ালয়, েগৗরনদী, বিরশাল

ে�ড: ০৯

জনাব েমাঃ আিতকুর রহমান তালকুদার
সহকারী ে�া�ামার

উপেজলা কাযৰ্ালয়, ভালুকা, ময়মনিসংহ
(সংযু��ঃ �শাসন শাখা, �ধান কাযৰ্ালয়)

ে�ড: ১০

জনাব েমাঃ আিশক আকবর
ডাটা এি�/কে�াল সুপারভাইজার
তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� অিধদ�র

ে�ড: ১৩

জনাব েমাঃ সাইফুল ইসলাম
ক��উটার অপােরটর

আইিস� অিধদ�র
েজলা কাযৰ্ালয়, েমেহরপুর
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০৮
ইেনােভশন
কাযৰ্�ম

একুশ শতেকর উপেযাগী দক্ষ মানবস�দ গেড় েতালােক অ�ািধকার িদেয় �� হেয়িছল িড�জটাল বাংলােদশ বা�বায়েনর কাযৰ্�ম। 
েস লক্ষ্য অজৰ্েন সরকার শতভাগ সফল। েদেশ তথ্য�যু��র িবিভ� িবষেয় �িশক্ষেণর মাধ্যেম ২০ লক্ষ দক্ষ মানুষ ৈতির করা হয়। একই 
সমেয় েদেশ তথ্য�যু��িনভৰ্ র কমৰ্সং�ান হয় ২০ লক্ষ। িবে� অনলাইন �মশ��েত বাংলােদেশর অব�ান ি�তীয়। ২০১৬ সাল েথেক 
চত�থৰ্ িশ�িব�ব িনেয় আেলাচনা �� হেল সরকার চত�থৰ্ িশ�িব�েবর চ্যােলঞ্জ েমাকােবলা ও স�াবনা কােজ লাগােনার ওপর ��� 
েদয়। েসই েথেক চলমান রেয়েছ �ি�য়ার বা অ�গািম �যু��েত দক্ষ মানব স�দ ৈতিরর নানা উেদ্যাগ ও �িশক্ষণ।

তথ্য ও েযাগােযাগ �যুিক্ত অিধদপ্তেরর ২০২১-২২ অথৰ্বছেরর উদ্ভাবন (ইেনােভশন) কাযৰ্�ম

‘সরকাির খাদ্য (ধান) �েয় িবে�তা (কৃষক) িনবৰ্াচেনর জন্য িড�জটাল লটাির িসে�ম ও ডাটােবস সংরক্ষণ’:

‘সরকাির খাদ্য (ধান) �েয় িবে�তা (কৃষক) িনবৰ্াচেনর জন্য িড�জটাল লটাির িসে�ম ও ডাটােবস সংরক্ষণ’ নামক উেদ্যাগ�র পাইল�ং কাযৰ্�ম তথ্য ও 
েযাগােযাগ �যু�� অিধদ�র, েমেহরপুর সদর, েমেহরপুর - এ স�� হেয়েছ।

৮.১ তথ্য ও েযাগােযাগ �যুিক্ত অিধদপ্তেরর ইেনােভশন কাযৰ্�ম

২০২৫ সােলর মেধ্য আই� েস�ের ৩০ লাখ ত�ণ-ত�ণীর কমৰ্সং�ান সৃ�, শতভাগ ই-সািভৰ্ স �দান, ২০৩১ সােলর মেধ্য ২৬তম বৃহত্তম অথৰ্নীিতর েদশ ও 
২০৪১ সােলর মেধ্য জ্ঞানিভ�ত্তক, অ�সরমান অথৰ্নীিত, উ�াবনী ও �াটৰ্ বাংলােদশ িবিনমৰ্াণ করা এবং মাথািপছ�  ১২ হাজার মািকৰ্ ন ডলার আেয়র লক্ষ্যমা�া 
িনেয় কাজ চলমান রেয়েছ।

পিরবতৰ্ ন ও উ�য়েনর দঢ়ৃ সংক� িনেয় মাননীয় �ধানম�ী জনেন�ী েশখ হািসনার েনতৃে� এিগেয় চলা লাল-সবুেজর বাংলােদশ আজ িবে�র কােছ উ�য়েনর 
েরাল মেডল। িড�জটাল বাংলােদশ �পকে�র সফল বা�বায়েনর মাধ্যেম বাংলােদশ হেয় উঠেছ িবে�র অন্যতম আইিস� গ�ব্য। �যু��গত উ�য়েনর সােথ দক্ষ 
মানবশ�� ৈতিরর মাধ্যেম বাংলােদশ পিরণত হেব জ্ঞানিভ�ত্তক উ�াবনী উ�ত বাংলােদেশ।

‘উ�য়নশীল েদশ েথেক

উ�ত েদেশ যােব উ�াবেন’

“ই-গভেণৰ্� ও উ�াবন কমৰ্পিরক�না” এবং “বািষৰ্ক কমৰ্স�াদন চ� ��” এর শতভাগ অজৰ্েনর অংশ িহেসেব তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� অিধদ�র িবিভ� 
অথৰ্বছের  েসবা সহ�জকরণ, েসবা িড�জটাইজকরণ এবং উ�াবনী উেদ্যাগ বা�বায়ন কের যাে�। উে�খ্য, ২০২০-২০২১ অথৰ্বছের “ই-গভেনৰ্� ও উ�াবন 
কমৰ্পিরক�না”  বা�বায়েন  আইিস� িবভােগর অধীন� দ�র সং�ার মেধ্য তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� অিধদ�র �থম �ান অজৰ্ন কের।

এনালগ প�িতেত িবে�তা িনবৰ্াচন খুবই সময়সাধ্য। ১০০০-২০০০ িবে�তা 
িনবৰ্াচেনর জন্য সারািদন েলেগ যায় ফেল উ� উেদ্যাগ� বা�বায়েনর ফেল 
সরকাির খাদ্য (ধান) �েয় িবে�তা (কৃষক) িনবৰ্াচন িড�জটাল প�িতেত 
�ত স�� করা যাে� এবং এেত  সরাকাির (খাদ্য) �েয় ��তা ও 
জবাবিদহীতা িন��ত হে�। 
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বািষৰ্ক েগাপনীয় অনুেবদন (ACR) অেটােমশন িসেস্টম ��তকরণঃ

বািষৰ্ক েগাপনীয় অনুেবদন(ACR) অেটােমশন িসে�ম এর মাধ্যেম খুব সহেজই এক� ওেয়ব েবইজ এি�ক্যাশন ৈতিরর মাধ্যেম বািষৰ্ক েগাপনীয় অনুেবদন(ACR) 

কাযৰ্�ম স�� করা যায়-এই িসে�ম ব্যবহার করার জন্য আলাদা েকান ইউজার আইিড বা পাসওয়াডৰ্  এর �েয়াজন হয় না; কারন ই-ফাইল(নিথ িসে�ম) এর 

ইউজার আইিড ও পাসওয়াডৰ্  িদেয়ই অনুেমািদত �া�্য কমৰ্কতৰ্ া, �িত�াক্ষরকারী কতৃৰ্ পক্ষ এবং েডািসয়ার েহফাজতকারী কতৃৰ্ পক্ষ খুব সহেজই এই িসে�েম 

তােদর কাযৰ্�ম করেত পােরন; ব্যবহারকারী িনজ িনজ অংেশর তথ্য যথাযথভােব পূরণপূবৰ্ক পরবত� ধােপ ে�রণ কেরন। িসে�ম �য়ং��য়ভােব 

েনা��ফেকশেনর মাধ্যেম �েত্যক ধােপর কাযৰ্�ম স�েকৰ্  অনুেবদনাধীন কমৰ্কতৰ্ ার িনকট এবং িনয়�ণকারী কতৃৰ্ পেক্ষর িনকট জািনেয় েদয়া হয়।

অেটাল্যান্সার (ি�ল্যািন্সংেয় অেটােমশন ও কৃি�ম বুিদ্ধমত্তার ব্যবহার):

��ল্যা��ংেয় পৃিথবীব্যাপী ে�তা থাকায় ��ল্যা�াররা সব সময় অনলাইেন অেপক্ষায় থােক যােত েকােনা ে�তা তােক অফলাইেন না পায়। যিদ ২৪ ঘ�া 
আইিডেত এক�ভ থাকা যায় তেব ১০০% �ােয়� িপক করা স�ব।  িক� সাধারণভােব ১২  েথেক ১৪ ঘ�ার েবিশ আইিডেত এক�ভ থাকা স�ব নয়। আবার 
িকছ�  ট�লস ব� ব্যবহার কের এ কাজ করা েগেলও তা ঝঁুিকপূণৰ্।  এেক্ষে� �ীলা��ং ক্যািরয়ার �ংস হেয় যাওয়ার স�াবনা রেয়েছ। আবার বছেরর সব সময় 
মােকৰ্ টে�েস একই রকম ে�তা আেসনা । িক� েসই সমেয়ও সাবৰ্ক্ষিণক অনলাইেন অ্যা��ভ থাকেত হয়। অন্য েকান কাজ করার সুেযাগ থােক না।

��ল্যা��ংেয় অেটােমশন ও কৃি�ম বুি�মত্তার ব্যবহােরর ফেল িনরিব���ভােব একাউ� িনরাপেদ সচল রাখা যায় এবং েকােনা ে�তা আসেল েমাবাইেলর 
েনা��ফেকশন এবং এলামৰ্ পাওয়া যায়। ২৪ ঘ�া অনলাইেন অ্যা��ভ থাকার জন্য কৃি�ম বুি�মত্তা স�� এক� অেটােম�ক িসে�ম করা হয়,যা একজন মানুষ 
েযভােব ক��উটার পিরচালনা কের েসইভােব ক��উটার পিরচালনা করেত পাের এবং এ� তার িনধৰ্ািরত কাজ�েলা স�� করেত পাের; িসে�ম� যিদ 
একাউে� েকান েমেসজ আেস বা েকান েনা��ফেকশন আেস তা সে� সে� েমাবাইল অ্যােপর মাধ্যেম ব্যবহারকারীেক জানেত সক্ষম।

আর ২৪ ঘ�া একাউ��েলােক অনলাইেন রাখেত ৈতির কেরিছ ন্যােনা সাভৰ্ ার িসে�ম খুব �� খরেচ একাউ� সবসময় অনলাইেন রাখেত পাের।   এেত কের 
একজন ব্যবহারকারী খুব সহেজই তার অ্যাকাউ�  সুর�ক্ষতভােব ২৪ ঘ�া অনলাইেন অ্যা��ভ রাখেত পারেব। মােকৰ্ টে�েস েযেহত�  বছেরর সব সময় চািহদা 
একরকম থােক না তাই ব্যবহারকারীর দ�ু��ার েকােনা কারণ েনই, যিদ তার একাউে� েকান েমেসজ বা েনা��ফেকশন আেস তেব েস তাৎক্ষিণক তা েপেয় যােব
। তার িনেজর ল্যাপটপ বা েড�টপ অন েরেখ বা মােকৰ্ টে�েস বেস থাকার েকান দরকার েনই। এেত েস তার অন্য কাজ �েলা মেনােযাগ সহকাের এবং িনভৰ্ াবনায় 
করেত পারেব। েযেহত�  সবসময় ঝঁুিকহীনভােব অনলাইেন থাকা যােব েসেহত�  ১০০ শতাংশ �াই� িপক করা স�ব হেব। আমােদর িসে�ম ব্যবহার কের 
ব্যবহারকারীর আয় ৬০ েথেক ৭০ শতাংশ বৃি� পােব বেল আশা করা যায়। েসই সােথ ব্যবহারকারী তার মূল্যবান সমেয়র স�্যবহার করেত পারেব।
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এরই ধারাবািহকতায় তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� িবভােগর মাননীয় �িতম�ী জনাব জনুাইদ আহ্ েমদ পলক, এমিপ মেহাদয় তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� অিধদ�র 

কতৃৰ্ ক ৈতিরকৃত Central Aid Management System (CAMS) সফটওয়্যার�র কেলবর বৃি�পূবৰ্ক সকল মানিবক সহায়তা িবতরণ ব্যব�াপনায় ব্যবহােরর জন্য 
�েয়াজনীয় উেদ্যাগ �হেণর িনেদৰ্শনা �দান কেরন। মাননীয় �ধানম�ীর তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� উপেদ�া জনাব জনাব সজীব ওয়ােজদ জেয়র িড�জটাল 

বাংলােদশ িনমৰ্ােণর অভী� লেক্ষ্য “Find Technology; Innovate; Don’t Imitate;” উ��েক সামেন েরেখ বতৰ্ মােন তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� িবভােগর িসিনয়র 

সিচব এবং তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� অিধদ�েরর মহাপিরচালেকর িনেদৰ্শানুসাের CAMS এর উ�য়ন ও বা�বায়ন কাযৰ্�ম চলমান রেয়েছ।

উে�খ্য, কেরানাকালীন সমেয় CAMS ব্যবহার কের মাননীয় �ধানম�ীর পক্ষ েথেক এ পযৰ্� ৩৪ লক্ষ ৯৭ হাজার ৩৫৩� পিরবারেক ২৫০০ টাকা কের েমাট ৮৭৪ 

েকা� ৩৩ লক্ষ ৮২ হাজার ৫০০ টাকা সহায়তা �দান করা হেয়েছ।

সুপািরশ ও ভিবষ্যৎ পিরকল্পনাঃ

মাননীয় �ধানম�ীর িবেশষ উেদ্যাগসমূহ এবং বতৰ্ মান সরকােরর িনবৰ্াচনী ইশতাহাের লক্ষ্যমা�ার  উে�খেযাগ্য িবষয় েযমন-আমার �াম আমার শহর, তা�েণ্যর 

শ��, মানস�ত িশক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, িড�জটাল বাংলােদশ ও অন্যান্য িবষয় িনেয় তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� অিধদ�র নানামূখী কাযৰ্�েমর অংশ িহেসেব 

উ�াবনী উেদ্যাগসমূহ বা�বায়েনর মাধ্যেম ���পূণৰ্ ভ� িমকা পালন করেব। পাশাপািশ এই সব উ�াবনী উেদ্যাগ/িড�জটাইজকৃত েসবা/ সহ�জকরণ েসবাসমূহ 

জনগেনর কাছাকািছ িনেয় েযেত, �যু�� িবেভদ দরূ করেত ও সকল নাগিরকেক তথ্য �বােহর আধুিনক ব্যব�ার সােথ যু� করেত এবং ২০৪১ সােলর মেধ্য 
বাংলােদশেক এক�  জ্ঞানিভ�ত্তক উ�ত রা�, উ�াবনী ও �াটৰ্  বাংলােদেশ উপিনত করেত সুদরু �সারী ভ� িমকা পালন করেব।

Central Aid Management System (CAMS):

তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� িবভােগর অধীন তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� অিধদ�ের কমৰ্রত েজলার ৫জন দক্ষ ে�া�ামার বাংলােদশ সরকােরর মানিবক সহায়তা 
িবতরেণর কােজ গিতশীলতা আনয়ন ও নাগিরক েসবা �দান ���য়া �ত ও সহ�জকরেণর লেক্ষ েপশাগত দায়ব�তা েথেক �-উেদ্যােগ িনজ� ব্যব�াপনায় 

Central Aid Management System (CAMS) সফটওয়্যার ৈতির কেরেছ। �াথিমকভােব েজলা �শাসেনর সহায়তায় টা�াইল েজলায় উ��িখত সফটওয়্যার� 

খাদ্য ম�নালেয়র খাদ্যবা�ব কমৰ্সূিচর চাল িবতরণ ব্যব�াপনায় সাফেল্যর সােথ ব্যবহার করা হেয়েছ।
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০৯
২০২১-২২ অথৰ্বছের

দক্ষ মানবসম্পদ
উন্নয়েন �িশক্ষণ,

েসিমনার ও
কমৰ্শালার িববরণ

েটকসই িড�জটাল বাংলােদশ িবিনমৰ্ােণর লেক্ষ্য তথ্য�যু�� িনভৰ্ র মানবস�দ উ�য়েন আইিস� অিধদ�র নানািবধ 

�িশক্ষণ কাযৰ্�ম পিরচালনা কের আসেছ। ত�েধ্য অন্যতম হেলাঃ সরকাির দ�রসমূেহ ই-নিথ ব�বায়ন, D-nothi 

িবষয়ক �িশক্ষণ, �যু��গত িনত্য-নত�ন ধারণা �দান, সরকাির �য় প�িত, �ক� �ণয়ন ও বা�বায়ন, ইেনােভশন, 

িড�জটাল �লডারিশপ িবষয়ক �িশক্ষণ, জাতীয় ��াচার েকৗশলসহ যুেগাপেযাগী িবিভ� �কার �িশক্ষণ কাযৰ্�ম। 

চত�থৰ্ িশ�িব�ব এর সােথ িনেজেদর মািনেয় িনেত এবং েকািভড-১৯ এর অ�ত্যািশত অব�া েমাকািবলায় সরকাির 
অ�ফেস ই-নিথ ব্যবহাের েয সক্ষমতা ৈতির হে�, তা েথেক আরও এক� নত�ন সং�রণ িড�জটাল নিথ (িড-নিথ) ��ত 
করা হে� েযখােন অিডও-িভজ্ুযয়াল কল, ক্যােল�ার, িরমাই�ার, ওিসআর, েট�ট ট�  ��চ, ��চ ট�  েট�ট, এআই সহ 
আেরা অধুিনক �যু�� সম�য় ঘ�েয় িড-নিথ চালু করা হে�। ��তা ও জবাবিদিহতা িন��ত কের দা�িরক কাযৰ্�মেক 
গিতশীল করেতই এই উেদ্যাগ েনওয়া হেয়েছ।

৯.১ ই-নিথর এর নতুন ভাসৰ্ন িড-নিথ বাস্তবায়ন

তাছাড়া ই-নিথ ইেলক�িনক মাধ্যেম কাজ হে� বেল এই েসবার ��তা ও সময়ানুবিতৰ্ তা িন��ত এর মাধ্যেম সরকাির কােজ জবাবিদিহ বাড়েছ। কাগজমু� 
ই-নিথ ব্যব�াপনা সময় সা�য় এবং জনগণ ও সরকারেক আরও ঘিন� করেছ। িড�জটাল বাংলােদশ িবিনমৰ্ােণ এক� জনবা�ব জন�শাসন গড়ার লেক্ষ্য 
জনগণেক দবুৰ্ার গিতেত েসবা িদেত এবং লাল �ফতার েদৗরাত্ম্যেক স�ূণৰ্ভােব িন��হ্ন কের আধুিনক �যু�� ব্যবহার কের �ততম সমেয়, কম খরেচ ও হয়রািন 
ছাড়াই সাধারণ মানুেষর কােছ েসবা েপৗ�েছ িদেত ই-নিথ তথা িড-নিথ অ�গামী ভ� িমকা রাখেছ। 

তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� অিধদ�র এট�আই  (Aspire to Innovate) ে�া�ােমর সহেযািগতায় সরকাির দ�ের (মাঠ পযৰ্ায় েথেক ম�ণালয় পযৰ্�) ই-নিথর এর 
নত�ন ভাসৰ্ন িড-নিথ বা�বায়ন করেছ। মাঠ পযৰ্ায় েথেক ম�ণালয় পযৰ্� ই-নিথ কাযৰ্�ম েবগবান করার লেক্ষ্য সকল সরকাির অ�ফেসর ই-নিথর সােথ সংি�� 
কমৰ্কতৰ্ া-কমৰ্চািরেদর েপশাগত দক্ষতা ও সক্ষমতা উ�য়েনর লেক্ষ্য তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� অিধদ�র িবগত বছেরর ন্যায় ২০২১-২২ অথৰ্বছের আইিস� 
অিধদ�েরর েজলা ও উপেজলা পযৰ্ােয়র িবিভ� সরকাির দ�েরর ই-নিথ নত�ন ভাসৰ্ন িড-নিথর সােথ সংি�� কমৰ্কতৰ্ া ও কমৰ্চািরেদর সরাসির উপ��িত এবং 
অনলাইন (Zoom Cloud Meeting Application) এর মাধ্যেম �িশক্ষণ �দান করা হেয়েছ।

তথ্য ও েযাগােযাগ �যুিক্ত অিধদপ্তেরর ২০২১-২২ অথৰ্বছেরর িড-নিথ �িশক্ষেণর তথ্যঃ

�িশক্ষেণর নাম সংখ্যা

Digital Nothi (D-Nothi) িড-নিথ �িশক্ষণ ১৭২৫০

েমাটঃ ১৭২৫০

30



তথ্য ও েযাগােযাগ �যুিক্ত অিধদপ্তেরর িবগত িবিভন্ন অথৰ্বছেরর ই-নিথ / িড-নিথ �িশক্ষেণর তুলনামলূক িচ�ঃ

৪৫০
৩০০০

৫০০০

৯৩৪০

১৬৬৫০ ১৭২৫০

০

২০০০

৪০০০

৬০০০

৮০০০

১০০০০

১২০০০

১৪০০০

১৬০০০

১৮০০০

২০০০০

২০১৬-২০১৭ ২০১৭-২০১৮ ২০১৮-২০১৯ ২০১৯-২০২০ ২০২০-২০২১ ২০২১-২০২২

তথ্য ও েযাগােযাগ �যুিক্ত অিধদপ্তেরর ২০২১-২০২২ অথৰ্বছেরর ই-নিথ �িশক্ষেণর আেলাক িচ�ঃ

তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� অিধদ�েরর কুিড়�াম েজলার সদর উপেজলা কাযৰ্ালেয়র ই-নিথর নত�ন ভাসৰ্ন (D-Nothi) িবষয়ক অনলাইন �িশক্ষণ কাযৰ্�ম।

তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� অিধদ�েরর গাইবা�া েজলার
েগািব�গঞ্জ উপেজলা কাযৰ্ালেয়র ই-নিথর নত�ন ভাসৰ্ন

(D-Nothi)িবষয়ক অনলাইন �িশক্ষণ কাযৰ্�ম।

তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� অিধদ�েরর েমৗলভীবাজার েজলার
কুলাউড়া উপেজলা কাযৰ্ালেয়র ই-নিথর নত�ন ভাসৰ্ন

(D-Nothi) িবষয়ক �িশক্ষণ কাযৰ্�ম।

তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� অিধদ�েরর উপেজলা
পযৰ্ােয়র ই-নিথ িবষয়ক �িশক্ষণ  কাযৰ্�ম
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৯.২ তথ্য ও েযাগােযাগ �যুিক্ত অিধদপ্তর কতৃৰ্ক আেয়ািজত �িশক্ষণ
২০২১-২০২২ অথৰ্ বছের অিধদ�র কতৃৰ্ ক �দানকৃত �িশক্ষণ কাযৰ্�েমর হালনাগাদকৃত তথ্যঃ

েমাট
�িশক্ষনাথ�

ব্যাচ সংখ্যা
(স�ািদত)

ব্যাচ সংখ্যা
(লক্ষ্যমা�া)

�িত ব্যােচ
�িশক্ষনাথ�

�িশক্ষণ
সময়কাল

(িদন)
�িমক ে�িনং এর নাম

আইিস� িবভাগ ও আইিস� অিধদ�েরর কমৰ্কতৰ্ ােদর িনেয় অনলাইেন 

(ভাচৰ্ য়াল �াটফেমৰ্) ই-গভনৰ্্যা� ও উ�াবন কমৰ্-পিরক�না বা�বায়ন 

সং�া�

আইিস� অিধদ�েরর কমৰ্কতৰ্ ােদর দক্ষতাবৃি�র জন্য েসবা �দান সং�া� 

দক্ষতা বৃি� এবং েসবা �দান �িত�িত �ণয়ন ও বা�বায়ন িবষেয় 

�িশক্ষণ

আইিস� অিধদ�েরর মাঠ পযৰ্ােয়র কমৰ্কতৰ্ ােদর ‘েসবা �দান �িত�িত 

বা�বায়ন’ িবষয়ক ০১ (এক) িদনব্যাপী অনলাইন (জমু �াটফমৰ্) �িশক্ষণ

েসবা �দান সং�া� দক্ষতা বৃি� এবং েসবা �দান �িত�িত বা�বায়ন 

িবষয়ক �িশক্ষণ

“Digital Threats & Countermeasures” িবষয়ক ৩ িদনব্যাপী অনলাইন 

�িশক্ষণ

“Cyber Awareness & Defense” িবষয়ক ৩ িদনব্যাপী অনলাইন �িশক্ষণ

‘সুরক্ষা িসে�ম এর সংেশাধন মিডউল’ স�িকৰ্ ত অনলাইন �িশক্ষণ

‘সুরক্ষা িসে�ম এর সংেশাধন মিডউল’ স�িকৰ্ ত অনলাইন �িশক্ষণ

“বাংলােদশ ই-গভনৰ্েম� ইআরিপ এর িম�ং ম্যােনজেম� মিডউল” িবষয়ক �িশক্ষণ

“বাংলােদশ ই-গভনৰ্েম� ইআরিপ এর ইনেভনটরী মিডউল” িবষয়ক �িশক্ষণ

“অিভেযাগ �িতকার ব্যব�া এবং (GRS) সফটওয়্যার”  স�িকৰ্ ত �িশক্ষণ

অিভেযাগ �িতকার ব্যব�া ও �জআরএস সফটওয়্যার িবষয়ক

জাতীয় ��াচার েকৗশল িবষয়ক �িশক্ষণ

“Public Procurement Rules, Financial Management & Audit িবষয়ক 

�িশক্ষণ"

অিধদ�েরর কমৰ্কতৰ্ ােদর বুিনয়ািদ �িশক্ষণ

১।

২।

৩।

৪।

৫।

৬।

৭।

৮।

৯।

১০।

১১।

১২।

১৩।

১৪।

১৫।

২ ৩০  ৪ ১২০

১ ৩০  ১ ৩০

১ ৬৩  ১ ৬৩

১ ৩০  ১ ৩০

৩ ৩০  ১১ ৩৩০

৩ ২৫  ১০ ২৫০

১ ২৫  ৩ ৭৫

১ ২৫  ৩ ৭৫

২ ২০  ২ ৪০

২ ২০  ২ ৪০

১ ৩০  ১ ৩০

২ ৬৪  ১ ৬৪

২ ৫০  ১ ৫০

৩ ৩০  ১০ ৩০০

৬০ ৩০  ৬ ১৮০

সবৰ্েমাট              ১৬৭৭
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েমাট
�িশক্ষনাথ�

ব্যাচ সংখ্যা
(স�ািদত)

ব্যাচ সংখ্যা
(লক্ষ্যমা�া)

�িত ব্যােচ
�িশক্ষনাথ�

�িশক্ষণ
সময়কাল

(িদন)
�িমক ে�িনং এর নাম

িড-নিথ১। ৩ ২৫  ৬৯০ ১৭,২৫০

সবৰ্েমাট              ১৭,২৫০

েমাট
�িশক্ষনাথ�

�িশক্ষনাথ� সংখ্যা
(�িত ব্যােচ)

ব্যাচ
সংখ্যা

�িমক িবষয়

“Digital Threats & Countermeasures” িবষয়ক ৩ িদনব্যাপী অনলাইন �িশক্ষণ

“Cyber Awareness & Defense” িবষয়ক ৩ িদনব্যাপী অনলাইন �িশক্ষণ

‘সুরক্ষা িসে�ম এর সংেশাধন মিডউল স�িকৰ্ ত অনলাইন �িশক্ষণ

‘সুরক্ষা িসে�ম এর সংেশাধন মিডউল স�িকৰ্ ত অনলাইন �িশক্ষণ

১।

২।

৩।

৪।

১১ ৩০ ৩৩০

১০ ২৫ ২৫০

৩ ২৫ ৭৫

৩ ২৫ ৭৫

৭৩০েমাট

েমাট
�িশক্ষনাথ�

�িশক্ষনাথ� সংখ্যা
(�িত ব্যােচ)

ব্যাচ
সংখ্যা

�িমক কমৰ্শালা

“Villages of  Bangladesh Trans into Smart Towns” ১ িদনব্যাপী আ�ৰ্জািতক কমৰ্শালা

“Technology Solutions regarding Digitalization of  Islands, Beel and Haor” ১ িদনব্যাপী কমৰ্শালা

“Feasibility Study Phase-2 of  Digitalization of  Islands, Beel and Hoar” ১ িদনব্যাপী আ�ৰ্জািতক 

কমৰ্শালা

“Digitalization of  Islands, Beel and Hoar” of  Field survey পিরচালনা মাঠ পযৰ্ােয় করণীয় িনধৰ্ারণী 
১ (এক) িদনব্যাপী অনলাইন কমৰ্শালা

১।

২।

৩।

৪।

১ ২৫ ২৫

১ ৫০ ৫০

১ ৫০ ৫০

১ ৪০ ৪০

১৬৫ জনেমাট

মাঠ পযৰ্ায়ঃ

৯.৩ েসিমনার/ওয়াকৰ্ শপ সং�ান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২১ েথেক ৩০ জুন ২০২২ পযৰ্ন্ত)
�ধান কাযৰ্ালয় কতৃৰ্ ক আেয়া�জত সভা/েসিমনার/ওয়াকৰ্ শপ িসে�ম ও �িশক্ষণ শাখার �িশক্ষণ/কমৰ্শালা সং�া� তথ্যািদ:
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১০ ২০২১-২০২২ অথৰ্বছের  তথ্য ও েযাগােযাগ �যুিক্ত
অিধদপ্তর কতৃৰ্ক উদযািপত ইেভন্টসমহূ

েদশব্যাপী তথ্য�যু�� অবকাঠােমা িনমৰ্াণ, তথ্য�যু�� সমৃ� মানবস�দ উ�য়ন (িড�জটাল সক্ষমতা উ�য়ন), আইিস�িশে�র র�ািনমুখী িবকাশ এবং 
জনবা�ব তথ্য�যু�� ব্যবহার (ই-গভৰ্ েন�) এই চার� ��েক িভ�ত্ত কের সুখী সমৃ� েসানার বাংলা �িত�ার অিভলক্ষ্যসহ তথ্য�যু�� ব্যবহােরর মাধেম এক� 
��, দায়ব� ও জবাবিদিহমূলক সরকার �িত�া এবং সরকাির ও েবসরকাির খােতর অংশীদািরে� সরকাির েসবাসমূহ জনগেণর েদারেগাড়ায় েপৗ�ছােনার লেক্ষ্য 
তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� িবভাগ নানামূখী কাযৰ্�ম বা�বায়েন কাজ কের যাে�। মাননীয় �ধানম�ীর তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� িবষয়ক মাননীয় উপেদ�া 
জনাব সজীব ওয়ােজদ িড�জটাল বাংলােদশ িবিনমৰ্ােণর িনবৰ্াচনী অ�ীকার বা�বায়েনর লেক্ষ্য �েয়াজনীয় িদক-িনেদৰ্শনা �দান কের যাে�ন। তঁার সািবৰ্ক 
পরামশৰ্ ও ত�াবধােন িড�জটাল বাংলােদশ আজ �� নয় বা�বতায় পিরণত হেয়েছ।

িড�জটাল বাংলােদেশর অ�জৰ্ত সাফল্য ও সক্ষমতা বিহিবৰ্ে�র কােছ উপ�াপন, সেচতনতা বৃি� এবং তথ্য�যু�� জ্ঞানস�� ভিবষ্যৎ �জ� গঠন, আইিস� 
িশে�র িবকােশ গেবষণা ও উ�াবন, িড�জটাল সক্ষমতা উ�য়ন এবং তথ্য�যু�� খােত অনন্য অবদােনর �ীকৃিত �দােনর লেক্ষ্য �িতবছর ১২ িডেস�র 
িড�জটাল বাংলােদশ িদবস উদ ্যাপন করা হয়। তারই ধারাবািহকতায় েকািভড-১৯ পিরে��ক্ষেত সািবৰ্ক সামা�জক দরূ� ও �া�্যিবিধ িন��তকরতঃ েভৗত ও 
অনলাইন �্যাটফেমৰ্র মাধ্যেম তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� িবভােগর উেদ্যােগ এবং তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� অিধদ�েরর সহেযািগতায় �িতবছেরর ন্যায় ১২ 
িডেস�র ২০২১ তািরখ সকেলর আ�িরক ও �তঃ�� তৰ্  অংশ�হেণ ৫ম বােরর মত জাতীয়ভােব  েদশব্যাপী ও িবেদশ� বাংলােদশী িমশনসমূেহ “িড�জটাল 
বাংলােদশ িদবস ২০২১” উদ ্যািপত হয়।  

১০.১   ৫ম িডিজটাল বাংলােদশ িদবস ২০২১

িচ� ০১: িড�জটাল বাংলােদশ িদবেসর লক্ষ্য ও উে�শ্য:
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িচ� ০২: িড�জটাল বাংলােদশ িদবস ২০২১-এর েলােগা ও �িতপাদ্য

িদবেসর েলােগা ও �িতপাদ্য

“িডিজটাল বাংলােদেশর অজৰ্ ন,
উপকৃত সকল জনগণ।”

িদবেসর কী-িভজু্যয়াল

িচ� ০৩: িড�জটাল বাংলােদশ িদবস ২০২১-এর কী-িভজ্ুযয়াল

(ক) জাতীয় পযৰ্ায়
(১) সংবাদ সে�লন আেয়াজন

িড�জটাল বাংলােদশ িদবস ২০২১ আেয়াজন উপলেক্ষ্য গত ০৯ িডেস�র ২০২১ 
তািরখ িবিসিস অিডেটািরয়াম, আইিস� টাওয়ার, ঢাকা-েত ���পূণৰ্ সকল ��� ও 
ইেলক�িনক িমিডয়ার উপ��িতেত সংবাদ সে�লন আেয়াজন করা হয়। সংবাদ 
সে�লন অনু�ােন �ধান অিতিথ িহেসেব উপ��ত িছেলন আইিস� িবভােগর 
মাননীয় �িতম�ী জনাব জনুাইদ আহ্ েমদ পলক এমিপ। অনু�ােন সভাপিত� 
কেরন আইিস� িবভােগর িসিনয়র সিচব জনাব এন এম �জয়াউল আলম িপএএ 
এবং �াগত ব�ব্য রােখন আইিস� অিধদ�েরর মহাপিরচালক জনাব েমাঃ 
েরজাউল মাকছ�দ জােহদী। এছাড়াও উপ��ত িছেলন আইিস� িবভােগর অধীন� 
সকল সং�া �ধানসহ অন্যান্য কমৰ্কতৰ্ াগণ। সংবাদ সে�লন অনু�ােন ৫ম জাতীয় 
িড�জটাল বাংলােদশ িদবস ২০২১-এর উপর গৃহীত কমৰ্সূিচ উপ�াপন এবং 
িদবেসর কী-িভজ্ুযয়াল ও েলােগা উে�াচন করা হয়। 

িচ� ০৪ ও ০৫: সংবাদ সে�লন
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(২) অনলাইন কুইজ �িতেযািগতা আেয়াজন

িড�জটাল বাংলােদশ িদবস ২০২১ উপলেক্ষ্য 
েক�ীয়ভােব আইিস� অিধদ�র, এট�আই ে�া�াম, 

��য়.কম ও ওয়া�ন বাংলােদশ এর সহেযািগতায় 

অনলাইন কুইজ �িতেযািগতা আেয়াজন করা হয়। 
জািতর িপতা ব�ব�ু েশখ মু�জবুর রহমােনর 

জীবনাদশৰ্, িড�জটাল বাংলােদশ িদবস, িড�জটাল 

বাংলােদশ �পক�, িড�জটাল বাংলােদেশর চার ��, 

িনবৰ্াচনী ইশেতহার, ই-েসবা ইত্যািদ িবষেয় এই 

অনলাইন কুইজ �িতেযািগতা অনু��ত হয়। িব�ািরত 

জানেত https://quiz.digitalbangladesh.gov.bd/ িচ� ০৬: অনলাইন কুইজ �িতেযািগতায় পুর�ােরর ধরণ, ের�জে�শন ও অংশ�হণকারীর সংখ্যা

অনলাইন কুইজ �িতেযািগতার িবজয়ীেদর তািলকা
�প ক (বয়স ৮-১২)

বাড়ী-৭২, েরাড-০৬, মনসুরাবাদ আবািসক এলাকা, আদাবর, 
ঢাকা

েবপারী বািড়, েহা��ং : ২৫০, �াম: ঐচারচর, ইউিনয়ন: 

বলরামপুর, থানা: িততাস, েজলা: কুিম�া, চ��াম

কিরমাবাদ, অ�লপুর, বুিড়চং, কুিম�া, চ��াম

রমাইপাড়া, বড়েগাপ, কুত�বিদয়া, ক�বাজার, চ��াম 

েগাপালবাড়ী, ঝাউতলা ৩য় েলন, হাসপাতাল েরাড, বিরশাল

সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা, সাতক্ষীরা, খুলনা

রােজ�পুর ক্যা�নেম�, গাজীপুর, ঢাকা

নং নাম �া� ন�র েমাবাইল নং বয়স �কানা

১ Md.  Arham Rahaman 85 01711225040 10 y,3 m,18 d

২ Khadija Akter  84.75 01954888235 12 y,3 m,6 d

৩ Nusrat Jahan shifa 84.25 01739353407 12 y,11 m,13 d

৪ Intisar Alam siam 83 01816117880 9 y,11 m,9 d

৫ Sikta Biswas 80.25 01731489151 8 y,11 m,26 d

৬ Sathi khatun 79.75 01778101582 10 y,2 m,18 d

৭ Sajidul Islam 78.75 01727996858 11 y,11 m,5 d
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�প খ বয়স (১৩-১৮)

70/1, Oriental Vervain, Ziagtola, Dhanmondi, Dhaka

২/ এ এিভিনউ, হাউস নং ২৩, িস �ক, িমরপুর ১৩, ঢাকা

েবপারী বািড়, ওয়াডৰ্  নং: ০৩, েরাড নং : ০১, �াম: ঐচারচর, 

ডাকঘর: বাতাকা�� - ৩৫৪৭, থানা: িততাস, েজলা: কুিম�া।, 
কুিম�া, চ��াম

R P Gate, Rajendrapur Cantonment, Gazipur., গা�জপুর, ঢাকা

5,jagannath saha road,lalbagh,dhaka-1211, ঢাকা

৪/১, তালতলা েরাড, খুলনা, খুলনা, খুলনা

�যেত্ন: েমা. েতৗিহদ হাসান িস��কী, �াম: চর-েছা�াহ, ডাকঘর: 

ৈশলকুপা, থানা: ৈশলকুপা, েজলা: �ঝনাইদহ, �ঝনাইদহ, খুলনা

নং নাম �া� ন�র েমাবাইল নং বয়স �কানা

১ Ahmed faraj jarif  81.75 01774871109 15 y,0 m,24 d

২ Hafsa binte habib 75 01621930010 13 y,1 m,15 d

৩ Sharmin akter 70.5 01893849752 17 y,8 m,3 d

৪ Md. Sabbir 70 01406114208 18 y,2 m,3 d

৫ Md. Abdur Rahim Badsha 69.25 01708635710 18 y,11 m,7 d

৬ Alvi amin 68 01870893155 15 y,10 m,12 d

৭ Maria siddika 67 01757518639 15 y,0 m,18 d

�প গ (বয়স ১৯-তদধুৰ্)

Holding No : 143/1, East Raja Bazar, Sher-E-Bangla Nagar, 

Dhaka-1215, ঢাকা

House no: 299, TNTPara, Ward No: 08, Khanthalbaria, 

Puthia, Rajshahi, রাজশাহী

�ামঃ িহজলী, ডাকঘরঃ কাগইল, গাবতলী, ব�ড়া।

32/9 Sonatangore, Zigatola, Dhaka -1209, ঢাকা

Purbabhag, Nasirnagar, Brahmanbaria,  �াহ্মণবািড়য়া, চ��াম

বসুরহাট, েকা�ানীগঞ্জ, েনায়াখালী, েনায়াখা�ল, চ��াম

েমেহদী সােহেবর বািড় ; বািড় নংঃ ১১৬ ; �ামঃ উওর িনলক্ষী ; 
ওয়াডৰ্  নংঃ ০৩ ; ইউিনয়ন নংঃ ০১ ; উপেজলাঃ ফুলগাজী ; েজলাঃ 

েফনী, েফনী, চ��াম

নং নাম �া� ন�র েমাবাইল নং বয়স �কানা

১ Talha Zubayed 69.75 01321137236 32 y,1 m,26 d

২ Md. Mahbub alam 68.75 01717853994 28 y,11 m,11 d

৩ Mehedi Hasan 66.75 01719738172 28 y,11 m,14 d

৪ SK Maher Ansari Mahim 65.75 01521498501 22 y,1 m,5 d

৫ Md. Atiqur Rahman 64.25 01825197976 27 y,2 m,6 d

৬ Zahid al Asad 63 01737809042 27 y,6 m,9 d

৭ Rabiul islam Roni 62.5 01516178136 25 y,5 m,29 d

37



(৩) পু��বক অপৰ্ণ

িড�জটাল বাংলােদশ িদবস ২০২১ উপলেক্ষ্য সকােল ধানম��� জািতর িপতা ব�ব�ু েশখ মু�জবুর রহমান-এর �িতকৃিতেত আইিস� পিরবােরর পক্ষ হেত 
পু��বক অপৰ্েণর মাধ্যেম ��া িনেবদন করা হয়। ��া িনেবদেনর মাধ্যেম িড�জটাল বাংলােদশ িদবস ২০২১ এর �ভ সুচনা করা হয়। এসময় উপ��ত িছেলন 
আইিস� িবভােগর মাননীয় �িতম�ী জনাব জনুাইদ আহ্ েমদ পলক এমিপ, আইিস� িবভােগর িসিনয়র সিচব জনাব এন এম �জয়াউল আলম িপএএ, আইিস� 
অিধদ�েরর মহাপিরচালক জনাব েমাঃ েরজাউল মাকছ�দ জােহদী ও অন্যান্য সরকাির কমৰ্কতৰ্ াগণ। এছাড়াও আইিস� সংগঠেনর েনতৃবৃ�।  পু��বক অপৰ্ণ 
অনু�ান� সরাসির িনউজ ২৪ ও েসাশ্যাল িমিডয়ায় লাইভ করা হয়।

িচ� ০৭: ধানম��� জািতর িপতা -এর �িতকৃিতেত ��া িনেবদন
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(৫) উে�াধনী ও পুর�ার িবতরণী অনু�ান

১২ই িডেস�র ২০২১ রিববার সকাল ১০:০০ টায় তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� িবভােগর উেদ্যােগ তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� অিধদ�েরর আেয়াজেন িবআইিসিস, 
ঢাকায় েভৗত ও অনলাইন �্যাটফেমৰ্ ৫ম িড�জটাল বাংলােদশ িদবস ২০২১-এর উে�াধনী ও পুর�ার িবতরণ অনু�ান আেয়াজন করা হেয়েছ। এবােরর িদবস� 
উদ ্যাপন উপলেক্ষ্য আেয়া�জত উে�াধনী ও পুর�ার �দান অনু�ােন �ধান অিতিথ িহেসেব উপ��ত িছেলন গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় 
�ধানম�ী েশখ হািসনা এমিপ। অনু�ােন সভাপিত� করেবন তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� িবভােগর মাননীয় �িতম�ী জনাব জনুাইদ আহ্ েমদ পলক এমিপ। 
অনু�ােন �াগত ব�ব্য রােখন তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� িবভােগর িসিনয়র সিচব জনাব এন এম �জয়াউল আলম িপএএ। মূল অনু�ােন মাননীয় সংসদ 
সদস্যগণ, িবিভ� ম�ণালয়/িবভাগ/দ�র/সং�া-এর কমৰ্কতৰ্ াগণ ও েবসরকাির পযৰ্ােয়র েনতৃবৃ� সংযু� িছেলন। এছাড়াও সামা�জক দরূ� বজায় েরেখ 
আেয়া�জত মূল অনু�ােন উপ��ত িছেলন আইিস� িবভােগর আওতাধীন সকল সং�া �ধান ও অন্যান্য ম�ণালয়/িবভাগ/সং�া-এর উ� পদ� কমৰ্কতৰ্ াগণ। 
মূল অনু�ােন িড�জটাল বাংলােদশ িদবস ২০২১ এর িথম সংগীত ও িড�জটাল বাংলােদশ িবিনমৰ্ােণ এিগেয় যাওয়ার ১২ বছেরর উপর িনিমৰ্ত অিডও িভজ্ুযয়াল 
�দশৰ্ন করা হয়। মূল অনু�ান� িবভাগ, েজলা, উপেজলা ও ইউিনয়ন পযৰ্ায় পযৰ্� �েজে�ােরর মাধ্যেম �চার করা হয়। 

িচ� ০৯ : উে�াধনী ও পুর�ার �দান অনু�ােন মাননীয় �ধান অিতিথ
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(৬) িড�জটাল বাংলােদশ পুর�ার ২০২১

িচ� ১০ : িড�জটাল বাংলােদশ পুর�ার ২০২১ এর লক্ষ্য ও উে�শ্য

িচ� ১১ : িড�জটাল বাংলােদশ পুর�ার ২০২১ এর বুকেলট
(i) জাতীয় পযৰ্ায়

জাতীয় পযৰ্ােয় সরকাির ও েবসরকাির পযৰ্ােয়র সাধারণ ও কািরগির েক্ষে� েমা� ১২� পুর�ার। 

• ব্য��গত অবদােনর জন্য পুর�ার িহেসেব থাকেছ ে��, স�াননা সনদ ও েচেকর মাধ্যেম নগদ অথৰ্  নগদ অথৰ্ জন�িত ২,০০,০০০/- (দইু লক্ষ) টাকা

• দলগত অবদােনর জন্য পুর�ার িহেসেব থাকেছ ে��, স�াননা সনদ ও েচেকর মাধ্যেম নগদ অথৰ্  জন�িত নগদ অথৰ্  ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা হাের 
েমাট ৫,০০,০০০ (পঁাচ লক্ষ) টাকা। তেব সদস্য ০৫ জেনর েবিশ হেল সমভােব ভাগ হেব।

• �িত�ােনর েক্ষে� পুর�ার িহেসেব থাকেছ ে��, স�াননা সনদ ও ০১� ল্যাপটপ 

উেদ্যােগর নামব্য��/দল/�িত�ােনর নাম�িমক ব্য��/দল/�িত�ান

ে�� ব্য�� 
জনাব েমাঃ েদৗলত�জ্জামান খঁান
ন্যাশনাল েপাটৰ্াল ইমি�েমে�শন ে�শা�ল� (উপসিচব), এট�আই

ে�� ব্য�� 
জনাব শাইখ িসরাজ, পিরচালক ও বাতৰ্ া �ধান, চ্যােনল আই

হােতর মুেঠায় ভ� িমেসবা
েমাবাইল অ্যাপ

শাইখ িসরাজ িড�জটাল

সরকাির পযৰ্ােয় ব্য��গত

েবসরকাির পযৰ্ােয় ব্য��গত

১।

২।

(ক) সাধারণ েক্ষ�
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উেদ্যােগর নামব্য��/দল/�িত�ােনর নাম�িমক ব্য��/দল/�িত�ান

ে�� দল
ক) জনাব তপন কা�� েঘাষ (দলেনতা), সিচব, বািণজ্য ম�ণালয় 
খ) ড. েমাঃ আ�লু মা�ান,  িপএএ (সদস্য)
 িনবৰ্াহী পিরচালক (অিতির� সিচব), বাংলােদশ ক��উটার কাউ��ল
গ) জনাব েমাঃ মিতয়ার রহমান (সদস্য), উপসিচব, মু��যু� িবষয়ক ম�ণালয়
ঘ) জনাব েমাহা�দ আ��ুাহ যুনাইদ (সদস্য)
 িসে�ম এনা�ল�, মু��যু� িবষয়ক ম�ণালয়

ে�� দল
ক) জনাব ফাহিরন হা�ান (দলেনতা), �িত�াতা,  ঢাকা কা�
খ) জনাব েমাহা�দ েমানতািসর ইসলাম (সদস্য), সহ-�িত�াতা, ঢাকা কা�
গ) জনাব েমাঃ আল েফরেদৗস (সদস্য), সহ-�িত�াতা, ঢাকা কা�

ে�� �িত�ান
ঢাকা উত্তর িস� কেপৰ্ােরশন
�িত�ান �ধােনর নামঃ জনাব েমাঃ আিতকুল ইসলাম
েময়র, ঢাকা উত্তর িস� কেপৰ্ােরশন

ে�� �িত�ান
�ামীণেফান �লিমেটড
�িত�ান �ধােনর নামঃ জনাব ইয়ািসর আজমান 
�ধান িনবৰ্াহী কমৰ্কতৰ্ া, �ামীণেফান �লিমেটড

সরকাির পযৰ্ােয় দলগত

েবসরকাির পযৰ্ােয় দলগত

সরকাির পযৰ্ােয় �ািত�ািনক

েবসরকাির পযৰ্ােয় �ািত�ািনক

সকল বীর মু��েযা�ার জন্য
��তকৃত Management

Information System (MIS)

এর িভ�ত্তেত Government to

Person (G2P) প�িতেত
স�ািন ভাতা �দান

ঢাকা কা�

িস�েজন এনেগইজম্যা�
ম্যােনজম্যা� �্যাটফমৰ্
(সবার ঢাকা অ্যাপস)

েদেশর �াটৰ্আপ
ইেকািসে�ম িবকােশ

‘�জিপ অ্যাকেসেলেরটর’

৩।

৪।

৫।

৬।

উেদ্যােগর নামব্য��/দল/�িত�ােনর নাম�িমক ব্য��/দল/�িত�ান

ে�� ব্য�� 
জনাব এ, িব, এম, নাজীবু�াহ
সফটওয়্যার ই�ঞ্জিনয়ার, বাংলােদশ প�ীিবদ্ুযতায়ন েবাডৰ্

ে�� ব্য��
জনাব েমাহা�দ র�ফকুল ইসলাম েচৗধুরী
ইিমে�শন এ্যা� আইিস� ে�শা�ল� আইনজীবী

API িভ�ত্তক অনলাইেন
িবল পিরেশাধ েসবা

Solution of  Electronic
Document Notarization using

notarybd.com Innovative
Digital Platform

সরকাির পযৰ্ােয় ব্য��গত

েবসরকাির পযৰ্ােয় ব্য��গত

১।

২।

(খ) কািরগির েক্ষ�
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উেদ্যােগর নামব্য��/দল/�িত�ােনর নাম�িমক ব্য��/দল/�িত�ান

ে�� দল
ক) ড. আহমদ কায়কাউস (দলেনতা), �ধানম�ীর মুখ্য সিচব, �ধানম�ীর কাযৰ্ালয়
খ) জনাব এন এম �জয়াউল আলম িপএএ (সম�য়ক)
 িসিনয়র সিচব, তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� িবভাগ
গ) জনাব েমাঃ শহীদলু ইসলাম (ত�াবধায়ক), েজলা �শাসক, ঢাকা
ঘ) জনাব েমাঃ হা�ন অর রিশদ (সদস্য)
 ে�া�ামার, তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� অিধদ�র
ঙ) জনাব এ এস এম েহাসেন েমাবারক (সদস্য)
 ে�া�ামার, তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� অিধদ�র
চ) জনাব েমাঃ আ��ুাহ িবন ছালাম (সদস্য)
 ে�া�ামার, তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� অিধদ�র
ছ) জনাব আ��ুাহ আল রহমান (সদস্য)
 ে�া�ামার, তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� অিধদ�র
জ) জনাব েমাঃ েগালাম মাহবুব (সদস্য)
 ে�া�ামার, তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� অিধদ�র

ে�� দল
ক) জনাব শমী কায়সার (দলেনতা), ে�িসেড�, ই-ক্যাব
খ) জনাব েমাঃ আিতকুল ইসলাম (সদস্য), েময়র, ঢাকা উত্তর িস� কেপৰ্ােরশন
গ) জনাব েমাহা�দ আ�লু ওয়ােহদ তমাল (সদস্য), সাধারণ স�াদক, ই-ক্যাব
ঘ) জনাব েরজওয়ানুল হক জামী (সদস্য), েহড অফ ই-কমাসৰ্, এট�আই
ঙ) জনাব েমাঃ জাহা�ীর আলম (সদস্য), েজনােরল ম্যােনজার, ই-ক্যাব
চ) জনাব েমাঃ ইমরান েহােসন (সদস্য)
 ে�িসেড�, বাংলােদশ েডইরী ফামৰ্ এেসািসেয়শন
ছ) জনাব েমাহা�দ  শাহ এমরান (সদস্য)
 েসে�টারী েজনােরল, বাংলােদশ েডইরী ফামৰ্ এেসািসেয়শন

ে�� �িত�ান
পািন স�দ ম�ণালয়  (সহেযািগতায়ঃ বাংলােদশ পািন উ�য়ন েবাডৰ্  ও এট�আই)
�িত�ান �ধােনর নামঃ জনাব কিবর িবন আেনায়ার
িসিনয়র সিচব, পািন স�দ ম�ণালয়

ে�� �িত�ান
বাংলােদশ েপাশাক ��তকারক ও র�ািনকারক সিমিত (িব�জএমইএ)
�িত�ান �ধােনর নামঃ জনাব ফা�ক হাসান, সভাপিত, িব�জএমইএ

সরকাির পযৰ্ােয় দলগত

েবসরকাির পযৰ্ােয় দলগত

সরকাির পযৰ্ােয় �ািত�ািনক

েবসরকাির পযৰ্ােয় �ািত�ািনক

েকািভড-১৯ ভ্যাকিসন
ম্যােনজেম� িসে�ম

(সুরক্ষা)

িড�জটাল হাট

িড�জটাল প�িতেত
বন্যা পূবৰ্াভাস ও

সতক�করণ ব্যব�া

বােয়ােম�ক আইেডি�� অ্যা�
ওয়াকৰ্ ার ইনফরেমশন
ম্যােনজেম� িসে�ম

৩।

৪।

৫।

৬।
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(ii) েজলা পযৰ্ায়

েজলা পযৰ্ােয় সরকাির ও েবসরকাির পযৰ্ােয়র সাধারণ ও কািরগির েক্ষে� েমা� ১২� পুর�ার। 

• ব্য��গত অবদােনর জন্য পুর�ার িহেসেব থাকেছ ে��, স�াননা সনদ ও েচেকর মাধ্যেম নগদ অথৰ্  নগদ অথৰ্ জন�িত ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা

• দলগত অবদােনর জন্য পুর�ার িহেসেব থাকেছ ে��, স�াননা সনদ ও েচেকর মাধ্যেম নগদ অথৰ্  জন�িত নগদ অথৰ্  ৫০,০০০/- (পঁঞ্চাশ হাজার) টাকা 
হাের ২,৫০,০০০/- (দইু লক্ষ পঁঞ্চাশ হাজার) টাকা। তেব সদস্য ০৫ জেনর েবিশ হেল সমভােব ভাগ হেব। 

• �িত�ােনর েক্ষে� পুর�ার িহেসেব থাকেছ ে��, স�াননা সনদ ও ০১� ল্যাপটপ 

উেদ্যােগর নামব্য��/দল/�িত�ােনর নাম�িমক ব্য��/দল/�িত�ান

ে�� ব্য��
জনাব কা�জ েমাঃ আবদরু রহমান, েজলা �শাসক, েন�েকাণা

ে�� ব্য��
জনাব মািহর আশহাব লািবব 
িশক্ষাথ�, কুত�বা মাধ্যিমক িবদ্যালয়, েবারহানউ��ন, েভালা

ে�� দল
ক) জনাব শািহদা সুলতানা (দলেনতা), েজলা �শাসক, েগাপালগঞ্জ 
খ) জনাব েমাঃ ইকবাল েহােসন (সদস্য), অিতির� েজলা �শাসক, েগাপালগঞ্জ
গ) জনাব আন� িকেশার সাহা (সদস্য), েজলা �াথিমক িশক্ষা অ�ফসার, েগাপালগঞ্জ
ঘ) জনাব মুহা�দ িস��কুল ইসলাম (সদস্য), েজলা িশক্ষা অ�ফসার, েগাপালগঞ্জ
ঙ) জনাব েমাঃ হা�ন-অর-রিশদ (সদস্য), �ধান িনবৰ্াহী কমৰ্কতৰ্ া
 ড্যােফািডল সাই� এ� েটকেনাল�জ ই���উট, েগাপালগঞ্জ

ে�� দল
ক) জনাব �জিনয়া রহমান (দলেনতা), �ধান িনবৰ্াহী কমৰ্কতৰ্ া, বড় ডা�ার, ময়মনিসংহ
খ) জনাব েমা: েমাখেলছ�র রহমান (সদস্য), পিরচালক, বড় ডা�ার, ময়মনিসংহ

ে�� �িত�ান
েজলা �শাসেকর কাযৰ্ালয়, রা�ামা� পাবৰ্ত্য েজলা
�িত�ান �ধানঃ জনাব েমাহা�দ িমজানুর রহমান, েজলা �শাসক, রা�ামা� পাবৰ্ত্য েজলা

ে�� �িত�ান
ফুডশাহী িবিড, রাজশাহী
�িত�ান �ধানঃ জনাব ম�ল েমা: আিতকুল হক, ব্যব�াপনা পিরচালক, ফুডশাহী িবিড

ব�মাতা েশখ ফ�জলাত� ে�ছা
উইেম� কণৰ্ার (BSFMWC)

�াটৰ্ গ্যাস �লেকজ িডেট�র

বােয়ােম�ক হা�জরাঃ
েস�াল �� ল

ম্যােনজেম� িসে�ম

িড�জটাল �া�্যেসবা িবষয়ক
সফটওয়্যার ‘বড় ডা�ার’

�ায়ী বািস�া সনদপ�
অনলাইন িসে�ম

Online Home

Delivery Service

সরকাির পযৰ্ােয় ব্য��গত

েবসরকাির পযৰ্ােয় ব্য��গত

১।

২।

সরকাির পযৰ্ােয় দলগত৩।

েবসরকাির পযৰ্ােয় দলগত৪।

সরকাির পযৰ্ােয় �ািত�ািনক৫।

েবসরকাির পযৰ্ােয় �ািত�ািনক৬।

(ক) সাধারণ েক্ষ�
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উেদ্যােগর নামব্য��/দল/�িত�ােনর নাম�িমক ব্য��/দল/�িত�ান

ে�� ব্য��
জনাব েসাহাগ চ� সাহা, উপেজলা িনবৰ্াহী অ�ফসার, েতঁত� �লয়া, পঞ্চগড় 

ে�� ব্য��
জনাব সািন জবুােয়র, িশক্ষাথ�, �াক িব�িবদ্যালয়

ে�� দল
ক) জনাব েমাহা�দ েখারেশদ আলম খান (দলেনতা), েজলা �শাসক, েনায়াখালী 
খ) জনাব েমাঃ না�জমুল হায়দার (সদস্য)
 অিতির� েজলা �শাসক (িশক্ষা ও আইিস�), েনায়াখালী
গ) জনাব ৈসকত রায়হান (সদস্য)
 সহকারী কিমশনার ও এ��িকউ�ভ ম্যা�জে�ট, েনায়াখালী
ঘ) জনাব আমজাদ েহােসন (সদস্য)
 ব্যব�াপনা পিরচালক, িনঝুম আইিস� �লিমেটড, েনায়াখালী

ে�� দল
ক) জনাব আবরার শহীদ (দলেনতা)
 িশক্ষাথ�, চ��াম ক্যা�নেম� পাব�লক কেলজ
খ) জনাব েতায়াহা েজাবােয়র (সদস্য)
 িশক্ষাথ�, চ��াম ক্যা�নেম� পাব�লক কেলজ
গ) জনাব েমাঃ আ��ুাহ আল আিদল (সদস্য)
 িশক্ষাথ�, চ��াম ক্যা�নেম� পাব�লক কেলজ
ঘ) জনাব েমা: জগলুল কিরম (সদস্য), িশক্ষাথ�
 চ��াম ক্যা�নেম� পাব�লক কেলজ

ে�� �িত�ান
েজলা �শাসেকর কাযৰ্ালয়, মাদারীপুর
�িত�ান �ধানঃ ড. রিহমা খাত�ন
েজলা �শাসক ও েজলা ম্যা�জে�ট, মাদারীপুর

ে�� �িত�ান
মাই আউটেসািসৰ্ং �লিমেটড
�িত�ান �ধানঃ জনাব েমাঃ তান�জ�ল বাসার
�ধান িনবৰ্াহী কমৰ্কতৰ্ া, মাই আউটেসািসৰ্ং �লিমেটড

িড�জটাল ইউিনয়ন ট্যা�
ও েসবা িসে�ম

Defender-

A Fire Fighting Robot

অনলাইেন অিভেযাগ
দািখেলর জন্য

ই-না�লশ সফটওয়্যার
উ�য়ন

কৃিষকােজ সহায়ক
েরাবট (AgroBot)

তাৎক্ষিণক তথ্য সং�হ
ও ে�রণ িসে�ম

মাই আউটেসািসৰ্ং
�লিমেটড

সরকাির পযৰ্ােয় ব্য��গত

েবসরকাির পযৰ্ােয় ব্য��গত

১।

২।

সরকাির পযৰ্ােয় দলগত৩।

েবসরকাির পযৰ্ােয় দলগত৪।

সরকাির পযৰ্ােয় �ািত�ািনক৫।

েবসরকাির পযৰ্ােয় �ািত�ািনক৬।

(খ) কািরগির েক্ষ�
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িচ� ১১: িড�জটাল বাংলােদশ পুর�ার ২০২১ িবতরণ

িচ� ১১: িড�জটাল বাংলােদশ পুর�ার ২০২১ িবতরণ
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(৭) জাতীয় েসিমনার আেয়াজন

১২ িডেস�র ২০২১ তািরখ িবকাল ০৩:০০ টায় িবআইিসিস-ঢাকায় ভাচ�ৰ্ য়াল ও েভৗত কাঠােমার সংিম�েণ “িড�জটাল বাংলােদেশর অজৰ্ন, উপকৃত সকল 
জনগণ” শীষৰ্ক জাতীয় েসিমনার অনু��ত হয়। জাতীয় েসিমনাের �ধান অিতিথ িহেসেব উপ��ত িছেলন মাননীয় আইন ম�ী জনাব আিনসুল হক আইন, িবচার 
ও সংসদ িবষয়ক ম�ণালয়।  েসিমনােরর সভাপিত� কেরন আইিস� িবভােগর মাননীয় �িতম�ী জনাব জনুাইদ আহ্ েমদ পলক এমিপ। েসিমনার� সঞ্চালনা 
কেরন জনাব সািম আহেমদ, প�লিস এ্যাডভাইজার, এলআইিস� �ক�। 

িচ� ১২: িড�জটাল বাংলােদশ িদবস ২০২১ উপলেক্ষ্য আেয়া�জত জাতীয় েসিমনার
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(৮) িড�জটাল 
 বাংলােদশ 
 কনসাটৰ্ 
 আেয়াজন 

িবকাল ৩.০০ টায় 
ইউনাইেটড ই�ারন্যাশনাল 
ইউিনভািসৰ্�, ইউনাইেটড 
িস�, মাদানী এিভিনউ, 
বা�া-এর মােঠ 
িড�জটাল বাংলােদশ 
কনসাটৰ্ অনু��ত হয়। 
ম��সভার মাননীয় 
সদস্যবগৰ্, মাননীয় সংসদ 
সদস্যগণ, সরকাির ও 
েবসরকাির পযৰ্ােয়র 
কমৰ্কতৰ্ াগণ, িশক্ষাথ�বৃ�, 
সাধারণ জনগণসহ ��� 
ও ইেল�িনক িমিডয়ার 
সাংবািদকগণ ও সংি�� 
অন্যান্য ���পূণৰ্ 
ব্য��বগৰ্সহ �ায় ৫০ 
হাজার জনগণ 
আেয়া�জতব্য কনসাটৰ্� 
উপেভাগ করেবন। 
চ্যােনল আই েট�লিভশেন 
কনসাটৰ্� সরাসির �চার 
করা হয়।

িচ� ১৩: িড�জটাল বাংলােদশ িদবস ২০২১ উপলেক্ষ্য আেয়া�জত জাতীয় েসিমনার
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টােগৰ্েটড �পিবষয়�িমক পযৰ্ায়

মাননীয় সংসদ সদস্য, জন�িতিনিধ, সরকাির কমৰ্কতৰ্ া ও কমৰ্চারী, ে�কেহা�ার (আই� 
��ল্যা�ার, ই-কমাসৰ্ উেদ্যা�া, আইএসিপ, আইিস� উেদ্যা�া, ইউিডিস উেদ্যা�া ও 
আই� খাত), সাংবািদকবৃ�, িশক্ষক/িশ�ক্ষকা, এন�জও �িতিনিধসহ সংি�� সকল

েজলা পযৰ্ায় (৬৪�) �িতপাদ্য:
িড�জটাল বাংলােদেশর অজৰ্ন

উপকৃত সকল জনগণ
উপেজলা পযৰ্ায় (৪৩২�)
(সদর উপেজলা ব্যতীত)

১।

২।

(১) েসিমনার/আেলাচনা সভা আেয়াজন: 

(খ) মাঠ পযৰ্ােয়র কাযৰ্�ম

টােগৰ্েটড �পিবষয়�িমক পযৰ্ায়

িড�জটাল বাংলােদেশর অজৰ্ন উপকৃত সকল জনগণ
(৮-১০ �াইড)

টােগৰ্েটড �প

েজলা পযৰ্ায় (৬৪�)

উ� মাধ্যিমক ও তদ�ুৰ্ ে�িণ
রচনা/

ে�েজে�শন ��ত

িড�জটাল বাংলােদেশর অজৰ্ন উপকৃত সকল জনগণ অথবা 
িড�জটাল বাংলােদেশর �� পূরেণর গ�

৬� হেত ১০ম ে�িণ
উপ��ত ব�ৃতা/ আবৃিত/

িবতকৰ্  �িতেযািগতা

১।

িড�জটাল বাংলােদেশর অজৰ্ন উপকৃত সকল জনগণ অথবা 
িড�জটাল বাংলােদেশর �� পূরেণর গ�উপেজলা পযৰ্ায়

(৪32�) (সদর 
উপেজলা ব্যতীত)

৬� হেত ১০ম ে�িণ
উপ��ত ব�ৃতা/ আবৃিত/

িবতকৰ্  �িতেযািগতা

আমার ত� �লেত িড�জটাল বাংলােদেশর ��পূরেণর গ� ১ম হেত ৫ম ে�িণিচ�াংকন

২।

(২) �িতেযািগতা আেয়াজন:

(৫) িড�জটাল বাংলােদশ কনসাটৰ্ আেয়াজন 

েক�ীয় পযৰ্ায়সহ �িত� িবভাগীয় েজলায় (ঢাকা েজলা ব্যতীত) সংি�� মাননীয় েময়র ও স�ািনত িবভাগীয় কিমশনার-এর সােথ আেলাচনা�েম িড�জটাল 
বাংলােদশ কনসাটৰ্ আেয়াজন করা হয়। 

(৬) �্যা��ং ও �চার: 

মাঠ পযৰ্ােয় িন��পভােব �্যা��ং ও �চােরর ব্যব�া �হণ করা হয়:

(ক) িদবস� উদ ্যাপন উপলেক্ষ অনুেমািদত িডজাইনসমূহ অনুসরণপূবৰ্ক �্যা��ং ও �চার;

(খ) অি�ম �চােরর িনিমত্ত িবভাগ, েজলা, উপেজলা ও ইউিনয়ন পযৰ্ােয় ব্যানার �দশৰ্ন; 

(গ) িবভাগ, েজলা ও উপেজলা পযৰ্ােয়র েফসবুক েপজ-এর মাধ্যেম �চার;

(ঘ) �ানীয় ক্যাবল িমিডয়ােত িন��প ��লং, িথম স�ীত, অিডও-িভজ্ুযয়াল �চার করা হয়;
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“১২ িডেস�র িড�জটাল বাংলােদশ িদবস। িড�জটাল বাংলােদশ 
িদবস ২০২১-এর �িতপাদ্য

িড�জটাল বাংলােদেশর অজৰ্ন, উপকৃত সকল জনগণ”

(ঙ) �ািপত এলইিডসমূেহ িড�জটাল বাংলােদেশর অজৰ্ন, িথম 
স�ীত, অিডও-িভজ্ুযয়াল �চার করা হয়;

(চ) �ানীয় �ি�কায় েজলা পযৰ্ােয় ে�াড়প� ও উপেজলা পযৰ্ােয় 
িবজ্ঞাপন �কাশ করা হয়;

(ছ) www.digitalbangladesh.gov.bd এবং www.doict.gov.bd 
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(ঘ) ফেটা গ্যালারী
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১। েশখ রােসল িদবস-এর লক্ষ্য ও উে�শ্য: 

�িতবছর ১৮ অে�াবর েশখ রােসল িদবস পালেনর মাধ্যেম ভিবষ্যৎ বাংলােদেশর কণৰ্ধার তথা বতৰ্ মান �জে�র িশক্ষাথ�েদরেক/িশ�-িকেশারেদরেক উ�ত 
বাংলােদেশর নাগিরক িহেসেব �িত��ত করার �ত্যেয় িশ�-িকেশারেদর মােঝ েশখ রােসেলর �ৃিত অ�ান থাকেব। একই সােথ আগামী িদেন বাংলােদশেক 
পিরচালনাসহ েনতৃ� দােনর েক্ষে� েশখ রােসেলর দী� �ত্যয়েক �দেয় ধারণ কের তারা উ�ত বাংলােদশ গড়ার শ��েত বলীয়ান হেব। এখন েথেক �িতবছর 
১৮ অে�াবর ‘ক’ ে�িণভ�� িদবস িহেসেব েশখ রােসল িদবস উদ ্যাপন/পালন হেব।

১০.২  েশখ রােসল িদবস ২০২১

িচ� ০১: িদবেসর লক্ষ্য ও উে�শ্য
২। িদবেসর েলােগা ও �িতপাদ্য: 

িচ� ০২: েলােগা ও �িতপাদ্য
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৩। িদবস উদ ্যাপন (েক�ীয় পযৰ্ায় ও মাঠ পযৰ্ায়)

৩.১ েক�ীয় পযৰ্ায় 

৩.১.১ সংবাদ সে�লন আেয়াজন: 

(ক) েশখ রােসল ওেয়বসাইট ও অনলাইন কুইজ �িতেযািগতার উে�াধন 

গত ৩ অে�াবর ২০২১, রিববার িবিসিস অিডেটািরয়াম, আইিস� টাওয়ার, ঢাকা-েত ���পূণৰ্ সকল িমিডয়ার উপ��িতেত ‘েশখ রােসল ওেয়বসাইট ও 
অনলাইন কুইজ �িতেযািগতা উে�াধন’ শীষৰ্ক সংবাদ সে�লন আেয়াজন করা হয়। অনু�ােন �ধান অিতিথ িহেসেব উপ��ত িছেলন আইিস� িবষয়ক মাননীয় 
�িতম�ী জনুাইদ আহেমদ পলক। আইিস� িবভােগর িসিনয়র সিচব জনাব এন এম �জয়াউল আলম মেহাদেয়র সভাপিতে� অনু�ােন িবেশষ অিতিথ িহেসেব 
উপ��ত িছেলন েশখ রােসল জাতীয় িশ�-িকেশার পিরষেদর মহাসিচব জনাব েক এম শহীদ�ুাহ, এসপায়ার ট�  ইেনােভট (এট�আই) ে�া�াম-এর �ক� 
পিরচালক ও যু� সিচব ড. েদওয়ান মুহা�দ �মায়ূন কবীর। এছাড়া অনু�ান�েত �াগত ব�ব্য রাখেবন তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� অিধদ�েরর মহাপিরচালক 
(অিতির� সিচব) জনাব এ. িব. এম. আরশাদ েহােসন। অনু�ােন মাননীয় আইিস� �িতম�ী জনুাইদ আহ্ েমদ পলক বেলন, ‘িবে� েযন আর েকােনা িশ�েক 
েশখ রােসেলর মেতা জীবন িদেত না হয়, এই রকম কল�জনক অধ্যায় েযন আর েকউ ৈতির করেত না পাের, তার জন্য আমরা বাংলােদেশর �িত� 
িশ�-িকেশােরর কােছ মু��যুে�র �কৃত ইিতহাস এবং েশখ রােসেলর সং�ামী জীবন ত� েল ধরেত চাই। অনু�ােন ‘েশখ রােসল ওেয়বসাইট (www.sheikhrus-

sel.gov.bd)’ ও ‘েশখ রােসল অনলাইন কুইজ �িতেযািগতা ২০২১ (quiz.sheikhrussel.gov.bd)’- এর �ভ উে�াধন করা হয়। অনু�ােন অনলাইন কুইজ 
�িতেযািগতার �াটফমৰ্ উে�াধন িভিডও �দশৰ্ন ও িনয়মাবলী উপ�াপন করা হয়।

িচ� ০৩: সংবাদ সে�লন (েশখ রােসল ওেয়বসাইট এবং অনলাইন কুইজ �িতেযািগতা উে�াধন, তািরখ- ০৩ অে�াবর ২০২১)
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(খ) েশখ রােসল িদবস ২০২১ উপলেক্ষ্য গৃহীত কমৰ্সূিচ উপ�াপন

েশখ রােসল িদবস ২০২১ আেয়াজন উপলেক্ষ্য গত ১৭ অে�াবর ২০২১ তািরখ িবিসিস অিডেটািরয়াম, আইিস� টাওয়ার, ঢাকা-েত ���পূণৰ্ সকল িমিডয়ার 
উপ��িতেত সংবাদ সে�লন আেয়াজন করা হয়। ে�স কনফাের� অনু�ােন �ধান অিতিথ িহেসেব উপ��ত িছেলন আইিস� িবভােগর মাননীয় �িতম�ী জনাব 
জনুাইদ আহ্ েমদ পলক এমিপ। অনু�ােন উপ��ত িছেলন েশখ রােসল জাতীয় িশ�-িকেশার পিরষদ এর মহাসিচব জনাব েক এম শহীদ�ুাহ। অনু�ােন 
সভাপিত� কেরন আইিস� িবভােগর িসিনয়র সিচব জনাব এন এম �জয়াউল আলম িপএএ এবং �াগত ব�ব্য রােখন আইিস� অিধদ�েরর মহাপিরচালক 
(দািয়ে�) জনাব েমাঃ েরজাউল মাকছ�দ জােহদী। এছাড়াও উপ��ত িছেলন আইিস� িবভােগর অধীন� সকল সং�া �ধানসহ অন্যান্য কমৰ্কতৰ্ াগণ, ��� ও 
ইেল��িনক িমিডয়া সাংবািদকগণ, অন্যান্য সুিধবৃ�। সংবাদ সে�লন অনু�ােন যথাযথ মযৰ্াদায় জাতীয়ভােব েদশব্যাপী বণৰ্াঢ্য আেয়াজেন েশখ রােসল দী� 
জেয়া�াস, অদম্য আত্মিব�াস �িতপােদ্য ১ম বার েশখ রােসল িদবস উদ ্যাপেনর িনিমত্ত গৃহীত কাযৰ্�ম উপ�াপন করা হয়।

৩.১.২ অনলাইন কুইজ �িতেযািগতা আেয়াজন:

েশখ রােসল িদবস ২০২১ উপলেক্ষ্য িশ�-িকেশারেদর জন্য 
অনলাইন কুইজ �িতেযািগতা (quiz.sheikhrussel.gov.bd)-এর 
আেয়াজন করা হেয়েছ।

অংশ�হণকারী: �প ক: ৮-১২ বছর এবং �প খ: ১৩-১৮ বছর

পুর�ার:

�প ক (৮-১২ বছর) ৫� ল্যাপটপ (েকার আই ৭, ১০ 
েজনােরশন)

�প খ (১৩-১৮ বছর) ৫� ল্যাপটপ (েকার আই ৭, ১০ 
েজনােরশন)

িনয়মাব�ল:

� কুইজ �িতেযািগতা� �ধু ৮ েথেক ১৮ বছর বয়সীেদর জন্য উ���।

� একজন �িতেযাগী একবারই অংশ�হণ করেত পারেবন।

� ভ�ল/িমথ্যা তথ্য িদেয় অংশ�হণ করেল তােক �িতেযািগতা েথেক বািতল 
বেল গণ্য করা হেব।

� �িতেযািগতায় অংশ�হেণর জন্য বরা�কৃত সময় ১০ িমিনট।

� সকল �ে�র মান সমান। ভ�ল উত্তেরর জন্য েকােনা ন�র কাটা যােব না।

� সকল �ে�র উত্তেরর জন্য চার� িবক� েথেক এক� স�ক উত্তর 
বাছাই করেত হেব (এমিসিকউ)।

� কম সমেয় সেবৰ্া� সংখ্যক উত্তরদাতা েথেক িবজয়ী িনবৰ্াচন করা হেব।

� চ�ড়া� িবজয়ীেদর েক্ষে� বয়স যাচাই সােপেক্ষ পুর�ার �দান করা হেব।
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কুইেজর িবষয়:
েশখ রােসেলর জ�, দরু� ৈশশব, িশক্ষা জীবন, ��, �মণ, পছ�, েখলাধুলা, তঁার উপর রিচত ��, জািতর িপতা ব�ব�ু েশখ মু�জবুর রহমান ও তঁার পিরবােরর 
সদস্যেদর সে� কাটােনা মুহ�তৰ্ সহ িবিভ� িবষয় েথেক �� িনধৰ্ারণ করা হেব।

েশখ রােসল অনলাইন কুইজ �িতেযািগতা ২০২১- এর িবজয়ীরা
�প ক-এর িবজয়ীেদর তা�লকা

�ম নাম �কানা �া� ন�র

১ িশষ মাহমুদ খঁান ৪১০/১/িব, উত্তর ই�ািহমপুর, কাফ�ল, ঢাকা ৪৯

২ আহনাফ আজমাইন তাড়াশ, েদািবলা, েদবীপুর, িসরাজগঞ্জ, রাজশাহী ৪৯

৩ �বাইয়া জামান ২৯/৮, িনচ�পাড়া, িশক্ষকপ��, েগাপালগঞ্জ, ঢাকা ৪৯

৪ আবরার আহেমদ তাহিসন হাউজ ন�র-১৫৩, ওয়াডৰ্  ন�র-৮, িসপাহী পাড়া, রাজপাড়া, রাজশাহী েমে�াপ�লটন ৪৮

৫ মুিনফ কিবর গাবত�ল পুরাতন বাজার, গাবত�ল, ব�ড়া, রাজশাহী ৪৮

�প খ-এর িবজয়ীেদর তা�লকা

�ম নাম �কানা �া� ন�র

১ ৈসয়দা তাহসীন জবুাইদা মীর বািড়, �ামঃ ন�লালপুর, ডাকঘরঃ রাউতড়া,থানাঃ মা�ড়া, মা�ড়া, খুলনা ৯৮

২ উসওয়াত�ন নািবহা নকিশ বািড়ঃ ২৩,  েরাডঃ সবুজপাড়া, থানাঃ িচলমারী, কুিড়�াম, রংপুর ৯৬

৩ ৈসয়দা তাবা��ম জবুাইদা মীর বািড়, �ামঃ ন�লালপুর, ডাকঘরঃ রাউতড়া, থানাঃ মা�ড়া,  মা�ড়া, খুলনা ৯৫

৪ এস এম ফাহাদ আ��ুাহ রািকব েদাহার পাড়, কেলজ পাড়া, মা�ড়া সদর, খুলনা ৯৫

৫ েমাহা�দ ওমর েহােসন রাির বািড়, �ামঃ উওর রমজানপুর, েপা� অ�ফসঃ রমাজনপুর, থানাঃ কালিকিন, মাদারীপুর, ঢাকা ৯৫

৩.১.৩ পু��বক অপৰ্ণ:

বনানী কবর�ান:

“েশখ রােসল িদবস ২০২১” উদযাপন উপলেক্ষ্য তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� িবভাগ চ�ের �ািপত েশখ রােসেলর �িতকৃিতেত পু��বক অপৰ্ণ কেরন আইিস� 
�িতম�ী জনুাইদ আহেমদ পলক। আইিস� িবভােগ ও এর আধীন িবিভ� দ�র ও সং�ার সবৰ্�েরর কমৰ্কতৰ্ া ও কমৰ্চারীগণ এেত অংশ�হণ কেরন । এসময় 
েশখ রােসেলর আত্মার মাগেফরাত কামনা কের এক িমিনট নীরবতা পালন করা হয়।
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এছাড়া িদবস� উপলেক্ষ্য তথ্য ও 
েযাগােযাগ �যু�� িবভাগ ও েশখ 
রােসল জাতীয় িশ� িকেশার 
পিরষেদর উেদ্যােগ আইিস� 
িবভােগর িসিনয়র সিচব জনাব এন 
এম �জয়াউল আলেমর েনতৃে� 
বনানী কবর�ােন েশখ রােসেলর 
সমাধীেত পু��বক অপৰ্ণ করা হয় 
এবং আত্মার মাগেফরাত কামনা 
কের িবেশষ েমানাজাত করা হয়।

৩.১.৪ উে�াধনী ও পুর�ার �দান অনু�ান আেয়াজন (েক�ীয় মূল অনু�ান):

১৮ অে�াবর ২০২১ েসামবার সকাল ০৯:৩০ টায় তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� িবভােগর আেয়াজেন এবং তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� অিধদ�র ও েশখ রােসল 
জাতীয় িশ�-িকেশার পিরষেদর েযৗথ উেদ্যােগ হল অব েফম, ব�ব�ু আ�জৰ্ািতক সে�লন েক� (িবআইিসিস), ঢাকা-েত েভৗত ও অনলাইন �্যাটফেমৰ্ েশখ 
রােসল িদবস ২০২১ উে�াধনী ও পুর�ার �দান অনু�ান আেয়াজন করা হয়। এবােরর িদবস� উদ ্যাপন উপলেক্ষ্য আেয়া�জত উে�াধনী ও পুর�ার �দান 
অনু�ােন গণভবন �া� েথেক িভিডও কনফােরে�র মাধ্যেম �ধান অিতিথর আসন অলংকৃত কেরেছন গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় �ধানম�ী, 
েশখ রােসল জাতীয় িশ�-িকেশার পিরষেদর �ধান পৃ�েপাষক, েশখ রােসেলর বড়  েবান, েদশরত্ন েশখ হািসনা। 

অনু�ােন সভাপিত� কেরন তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� িবভােগর মাননীয় �িতম�ী জনাব জনুাইদ আহ্ েমদ পলক এমিপ। অনু�ােন �াগত ব�ব্য রােখন তথ্য ও 
েযাগােযাগ �যু�� িবভােগর িসিনয়র সিচব জনাব এন এম �জয়াউল আলম িপএএ। অনু�ােন িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপ��ত িছেলন উপেদ�া ডঃ েচৗধুরী 
না�ফজ শারাফাত, উপেদ�া জনাব তরফদার েমাঃ ��ল আিম্  উপেদ�া জনাব েমাঃ িসরাজলু ইসলাম েমা�া এবং মহাসিচব জনাব েক, এম, শিহদ উল্যা। 
অনু�ান� সঞ্চালনা কেরন ব্যির�ার জাহা�ীর েহােসন  রিন, আইন িবষয়ক স�াদক, েশখ রােসল জাতীয় িশ�-িকেশার পিরষদ। 

এছাড়াও সামা�জক দরূ� বজায় েরেখ আেয়া�জত মূল অনু�ােন উপ��ত িছেলন আইিস� িবভােগর আওতাধীন সকল সং�া �ধান ও উ� পদ� কমৰ্কতৰ্ াগণ। 
আেয়া�জত মূল অনু�ােন মাননীয় সংসদ সদস্যগণ, িবিভ� ম�ণালয়/িবভাগ/দ�র/সং�া-এর কমৰ্কতৰ্ াগণ ও েবসরকাির পযৰ্ােয়র েনতৃবৃ� সংযু� িছেলন। মূল 
অনু�ান� িবভাগ, েজলা, উপেজলা ও ইউিনয়ন পযৰ্ায় পযৰ্� �েজে�ােরর মাধ্যেম সরাসির �চার করা হয়। 
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৩.১.৫ েশখ রােসল পদক �দান

েশখ রােসল পদক ২০২১ �া�েদর তা�লকা (েমাট ১০জন)

েক্ষ�: িশক্ষা

েক্ষ�: িশ�কলা, সািহত্য ও সং�� িত

েক্ষ�: �ীড়া
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েক্ষ�: িবজ্ঞান ও �যু��

েক্ষ�: িবেশষ চািহদাস��

৪। জাতীয় েসিমনার আেয়াজন:

১৮ অে�াবর ২০২১ তািরখ িবকাল ০৩:০০ টায় হল অব েফম, 
ব�ব�ু আ�জৰ্ািতক সে�লন েক� (িবআইিসিস), ঢাকা-েত 
ভাচ�ৰ্ য়াল ও েভৗত কাঠােমার সংিম�েণ েশখ রােসল “দী� জেয়া�াস, 
অদম্য আত্মিব�াস” শীষৰ্ক জাতীয় েসিমনার অনু��ত হয়। জাতীয় 
েসিমনাের �ধান অিতিথ িহেসেব উপ��ত িছেলন। েসিমনােরর 
সভাপিত� কেরন আইিস� িবভােগর মাননীয় �িতম�ী জনাব 
জনুাইদ আহ্ েমদ পলক এমিপ। েসিমনার� সঞ্চালনা কেরন জনাব 
সািম আহেমদ, প�লিস এ্যাডভাইজার, এলআইিস� �ক�। 

িচ�: জাতীয় েসিমনার

61



ে�াড়প�:
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েশখ রােসল ওেয়বসাইট:
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তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�্� অিধদ�েরর �ক� ও কমৰ্সিূচসমহূ

�ম চলমান ��ািবত

১. হার-পাওয়ার (২য় পযৰ্ায়): �যু��র সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন �াথিমক িবদ্যালেয় েশখ রােসল িড�জটাল ল্যাব �াপন

২. েশখ রােসল িড�জটাল ল্যাব �াপন �ক� (২য় পযৰ্ায়) Digitalization of  Islands, Beel and Haor (DIBH )

৩. Establishing Digital Connectivity (EDC) দক্ষতা উ�য়েনর মাধ্যেম বাংলােদেশর িড�জটাল কে�� িশ� সমৃ�করণ

৪.  Digital Opportunity for Youth (DOY)

১১ তথ্য ও েযাগােযাগ �য্ুিক্ত অিধদপ্তেরর �কল্প 
(চলমান ও �স্তািবত �কল্পসমহূ)

১২ চলমান �কল্পসমহূ

 
  

bvg
“হার পাওয়ার �ক� (Her Power Project) : �যু��র সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন ”

(Her Power Project : Empowerment of  Women Through ICT Frontier Initiative) 

†gqv`

cÖv°wjZ e¨q

cÖKí GjvKv

০১ জলুাই ২০২২ ি�. হেত ৩০ জনু ২০২৫ ি�.

২৫০,০২.৫২ লক্ষ টাকা (স�ূণৰ্ �জওিব) 

৪৪ � েজলার ১৩০ � উপেজলা 

(নরিসংদী, গাজীপুর, শরীয়তপুর, নারায়ণগঞ্জ, িকেশারগঞ্জ, মািনকগঞ্জ, মু��গঞ্জ, রাজবাড়ী, মাদারীপুর, েগাপালগঞ্জ, েফনী, 
�াহ্মণবািড়য়া, চঁাদপুর, ল�ীপুর, ক�বাজার, খাগড়াছিড়, বা�রবান, িসরাজগঞ্জ, নােটার, জয়পুরহাট, চঁাপাইনবাবগঞ্জ, 
সাতক্ষীরা, েমেহরপুর, নড়াইল, চ�য়াডা�া, মা�রা, বােগরহাট, �ঝনাইদহ, ঝালকা�, িপেরাজপুর, েভালা, বর�না, েমৗলভীবাজার, 
হিবগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, পঞ্চগড়, লালমিনরহাট, নীলফামারী, গাইবা�া, ঠাকুরগঁাও, রংপুর, কুিড়�াম, েশরপুর, েন�েকাণা)

১২.১  “হার পাওয়ার �কল্প (Her Power Project) : �যুিক্তর সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন )
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(খ) লক্ষ্য ও উে�শ্য:
তথ্য-�যু��র সেবৰ্াত্তম িনরাপদ ব্যবহার কের দক্ষতা 
বৃি�র মাধ্যেম নারীেদর আত্মকমৰ্সং�ােনর ব্যব�া ও 
উেদ্যা�া িহসােব তােদর েটকসই ক্ষমতায়ন িন��ত 
করা। 

৪৩� েজলার সদর উপেজলাসহ েমাট ৩� উপেজলা 
ও রংপুর েজলার পীরগঞ্জ উপেজলাসহ েমাট ১৩০ � 
উপেজলায় তথ্য �যু��েত নারীেদর সক্ষমতা বৃি�েত  
িতন� ক্যাটাগিরেত েমাট ২৫,১২৫ জন নারীেক ০৫ 
(পঁাচ) মাসব্যাপী �িশক্ষণ �দান

IT Service Provider

10,400

E-commerce Design
&  Development

3,250

1

2

3

4

1

2

3

4

Women Freelancer

10,400

Women Call
Centre Agent

1,075

Z_¨cÖhyw³
cÖ‡qv‡M bvixi ÿgZvqb

wel‡q †K›`ªxq ch©v‡q 10wU I 130wU
Dc‡Rjvq 1wU K‡i me©‡gvU
140wU †mwgbvi Av‡qvRb

I cÖPvi;

cÖwkÿY
†k‡l DËxY©

cÖwkÿYv_x‡`i wb‡q 01
(GK) gvme¨vcx †g›Uikxc

†cÖvMÖvg Av‡qvRb

mdj cÖwkÿYv_x©‡`i j¨vcUc
µ‡qi Rb¨ Avw_©K Aby`vb

cª`vb;

25,125 Rb
bvix‡K AvBwmwU

†ckvRxex Ges D‡`¨v³v wn‡m‡e
M‡o †Zvjvi Rb¨ GKwU GKK bvix

D‡`¨v³v cø¨vUdig
ˆZwi;

miKvwi, †emiKvwi wewfbœ
ms¯’vi mv‡_ cvU©bvikxc ¯’vcb

Ges PvKzix †gjvi
Av‡qvRb|

������ ������ ������

������������
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চলমান ��ািবত

০৩/০৭/২২

০৭/০৭/২২

০৭/০৭/২২

১৪/০৭/২২

২৫/০৭/২০২২

০৭/০৮/ ২০২২

১০/০৮/২০২২

২০.০০.০০০০.৪১১.১৪.০৬৬.২২-২২৭ �ারেক পিরক�না িবভােগর একেনক শাখা-১ এর অনুেমাদন ।

৫৬.০০.০০০০.০৪৩.১৪.০৩৬.২২.১৪০ �ারেক আইিস� িবভােগর �শাসিনক অনুেমাদন ।

৫৬.০৪.০০০০.০০৪.১৪.০০৮.২২-২ �ারেক অিধদ�র েথেক �ক�� িস েথেক এ ক্যাটাগিরেত আনয়েনরর জন্য আইিস� িবভাগ 
বরাবর প� �দান।

৫৬.০০.০০০০.০৪১.১৪.০১০.২২.১৮৫ �ারেক আইিস� িবভাগ েথেক �ক�� িস েথেক এ ক্যাটাগিরেত আনয়েনরর জন্য অথৰ্ িবভাগ 
বরাবর প� �দান।

৫৬.০৪.০০০০.০০৪.১৪.০০৮.২২-২ �ারেক �ক��র বািষৰ্ক �য় পিরক�না এবং কমৰ্পিরক�না �কািশত হেয়েছ।

৫৬.০৪.০০০০.০১২.১৪.০০৮.১৯.২৯ �ারেক আইিস� িবভােগর েথাক হেত বরা� েচেয় প� �দান ।

SP-26, SP-27, SP-28, SP29, SP-30  প্যােকজ�েলা ডকুেম�স ��িতমুলক কাযৰ্�ম স�ূণৰ্করণ । 

(গ) বা�বায়ন অ�গিত

১২.২ েশখ রােসল িডিজটাল ল্যাব স্থাপন �কল্প (২য় পযৰ্ায়) ((Establishment of Sheikh Russel Digital Labs Project (Phase-2))

উেদ্দশ্য িড�জটাল বাংলােদশ 
িবিনমৰ্ােণ সারােদেশ আইিস� 

িশক্ষার �ণগত মােনা�য়েনর উে�েশ্য 
িশক্ষায় তথ্য ও েযাগােযাগ �যু��র 

�েয়াজনীয় অবকাঠােমা �াপন, 
আইিস�র িনত্যনত�ন �যু�� �েয়ােগর 
মাধ্যেম  মানবস�দ উ�য়ন। 

�কেল্পর �ধান কাযৰ্�মসমহূ:
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১২.৩ িডিজটাল সংেযাগ স্থাপন (Establishing Digital Connectivity)

বাস্তবায়ন অ�গিত:  

সারা েদেশ েশখ রােসল িড�জটাল ল্যাব �াপন �ক� (২য় পযৰ্ায়) এর মাধ্যেম ৫০০০� েশখ রােসল িড�জটাল ল্যাব ও ৩০০� েশখ রােসল �� ল অফ �ফউচার 
�াপেনর িনিমত্ত সকল েজলায় ক��উটার ও আসবাবপ� সরবরােহর কাযৰ্�ম স�� হেয়েছ।

বা�বায়ন অ�গিত:  ২০২০-২০২১ অথৰ্বছেরর আরএিডিপেত বরা� ৯,৮১,০০,০০০ ( নয় েকা� একািশ লক্ষ) টাকা। ৮৫% িহেসেব অবমু� ৮,৩৩,৮৫,০০০ 
(আট েকা� েতি�শ লক্ষ পঁচািশ হাজার)  টাকা। ব্যেয়র পিরমাণ ৮.৩২,১০,০০০ ( আট েকা� বি�শ লক্ষ দশ হাজার ) টাকা। যা শতকরা িহেসেব ৯৯.৮৮%।

২০২১-২০২২ অথৰ্ বছেরর আরএিডিপেত গত ২০২১-২০২২ অথৰ্বছের ৩৬৮, ৯৮, ০০,০০০ লক্ষ টাকার বরাে�র মেধ্য ব্যয় করা হেয়েছ ৩৬৮,৯৩,০০,০০০            
টাকা । যা শতকরা িহেসেব ৯৯.৯৯%

সকল িবভােগ েশখ রােসল িড�জটাল ল্যােবর মালামাল ে�রণ স�� করার জন্য ইেতামেধ্য ৫০০০� েশখ রােসল িড�জটাল ল্যােব ৮৫,০০০� ল্যাপটপ, 
৪৯৯৫� ল্যােব আসবাবপ� সরবরােহর কাযৰ্�ম স�� হেয়েছ । েশখ রােসল �� ল অব �ফউচার �াপেনর জন্য িনবৰ্ািচত ৩০০� িশক্ষা �িত�ােনর মেধ্য ২৯০� 
িশক্ষা �িত�ােন িড�জটাল �াটৰ্ েবাডৰ্  সরবরাহ করা হেয়েছ এবং অবিশ� �িত�ান�েলােত �ত মালামাল েপৗ�ছােনার কাযৰ্�ম চলমান রেয়েছ।

লক্ষ্যমা�া অনুযায়ী এিডিপ বরা� শতভাগ ব্যয় িন��ত করার জন্য বতৰ্ মান ২০২২-২০২৩ অথৰ্বছথৰ্ের বরা�কৃত  ২৫০,০০,০০,০০০/-(দইুশত পঁঞ্চাশ েকা�) 
টাকার মেধ্য ৪৭,১২,৯৫,০০০/-(সাতচ��শ েকা� বার লক্ষ পঁচান�ই হাজার) টাকা ব্যয় করা হেয়েছ। যা শতকরা হার (১৮.৮৫%)।  

তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� কতৃৰ্ ক জািরকৃত কাযৰ্িববরণীর িস�া� অনুযায়ী �ক� দ�েরর কাযৰ্�ম পিরচালনা করার উেদ্যাগ �হণ করা হেয়েছ।

আথৰ্-সামা�জক উ�য়েনর েক্ষে� বতৰ্ মােন বাংলােদশ সরকার আইিস�েক এক� শ��শালী হািতয়ার িহেসেব িচিহ্নত কেরেছ। ‘িড�জটাল বাংলােদশ’ �পক� 

বা�বায়েনর িনিমত্ত জ্ঞানিভ�ত্তক ও তথ্য �যু�� িনভৰ্ র মধ্যম আেয়র েদশ িহেসেব গেড় েতালার লেক্ষ্য মানবস�দ উ�য়ন, নাগিরেকর জন্য অথৰ্বহ িড�জটাল 

সংেযাগ কাঠােমা �াপন, জনগেণর েদারেগাড়ায় নাগিরক েসবা েপৗ�েছ েদয়া এবং েবসরকাির খােত তথ্য �যু�� ব্যবহার কের উৎপাদন বৃি� ও �িতেযািগতামূলক 

বাজার সৃ�র জন্য তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� িবভাগ কাযৰ্�ম পিরচালনা করেছ। সরকােরর িনবৰ্াচনী অ�ীকার, িভশন ২০২১, ৮ম পঞ্চবািষৰ্ক পিরক�না, 
ে��ক্ষত পিরক�না ২০২১-২০৪১ বা�বায়েনর িনিমত্ত সারােদেশ িড�জটাল কােনক�িভ� আবশ্যক। িবেশষ কের �া��ক পযৰ্ােয় িবদ্যমান িশক্ষা �িত�ান, 

কিমউিন� ি�িনক, সরকাির-েবসরকাির অ�ফসসমূেহ �ত, িনরাপদ এবং কাযৰ্কর ই�ারেনট েসবা িন��ত করা জ�ির। িড�জটাল বাংলােদশ কমৰ্েকৗশল এ 

২০২৫ সােলর মেধ্য বাংলােদেশ ১০০ ভাগ �ডব্যা� সুিবধা িন��ত করার কথা উে�খ করা হেয়েছ। েদেশর �া��ক পযৰ্ায় পযৰ্� কােন��িভ� েপৗ�েছ েদয়াসহ 

এক� আইিস� �্যাটফমৰ্ �াপেনর লেক্ষ্য তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� িবভােগর আওতাধীন তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� অিধদ�র কতৃৰ্ ক ‘Establishing Digital Con-

nectivity (EDC)’ শীষৰ্ক �ক� বা�বায়েনর উেদ্যাগ �হণ করা হেয়েছ।

�ক�� বা�বািয়ত হেল েদেশর সকল সরকাির �িত�ানসহ িশক্ষা �িত�ােন উ�গিতস�� �ডব্যা� ই�ারেনট েসবা িন��ত হেব; �া��ক পযৰ্ােয় ছা�-ছা�ীসহ 

সকেলর তথ্য-�যু�� স�িকৰ্ ত জ্ঞান ও সক্ষমতা বৃি� পােব; উ�িশক্ষার েক্ষে� িবেশষািয়ত জ্ঞানচচৰ্ া ও গেবষণার সুেযাগ সৃ� হেব এবং সেবৰ্াপির Civil Registra-

tion Vital Statistics (CRVS) সংি�� েসবাসহ  �শাসিনক কাযৰ্�েম ই-গভনৰ্্যা� ���য়া বা�বায়ন �রাি�ত হেব। �ক�� সািবৰ্ক অেথৰ্ সকল নাগিরেকর জন্য 
িড�জটাল েসবা �হণ, জ্ঞানিভ�ত্তক দক্ষ সমাজ গঠন এবং কমৰ্সং�ান ও নত�ন কাজ সৃ�েত ব্যাপক ভ� িমকা রাখেব। সরকােরর ���পূণৰ্ কমৰ্সূিচ ‘আমার �াম 

আমার শহর’ ও ‘তা�েণ্যর শ�� বাংলােদেশর সমৃি�’ বা�বায়েনও �ক�� বড় ভ� িমকা রাখেত সক্ষম হেব।
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গত ২৩ নেভ�র ২০২১ ি�. তািরেখ 

�ক�� একেনক সভায় অনুেমািদত          

হয়। �ক�� চীন সরকােরর ঋণ 

সহায়তায়  বা�বায়ীত হেব। এ� িবগত 

১৬ অে�াবর ২০১৬ সােল চীেনর রা� 

�ধােনর বাংলােদেশ সফরকােল 

�াক্ষিরত ২৭� অ�িধকার �কে�র 

মেধ্য এ �ক�� বা�বায়েনর লেক্ষ্য 
উ�য়ন সহেযাগী চীন সরকােরর 

মেনািনত China Railway International 

Group (CRIG) এর সােথ গত ২৫ েম 

২০২২ ি�. তািরেখ �ে�র বািণ�জ্যক 

চ� �� �াক্ষিরত হয়।

China Railway International Group (CRIG)

এর সােথ �কে�র বািণ�জ্যক চ� �� �াক্ষর অনু�ান
েজলা �শাসেকর কাযৰ্ালয় চ��াম এ �কে�র

কাযৰ্�ম বা�বায়ন অবিহতকরণ েসিমনার

এক নজের �কেল্পর তথ্যািদ: 

“িড�জটাল সংেযাগ �াপন �ক�” 

তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� িবভাগ

তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� অিধদ�র 

িডেস�র ২০২১ - নেভ�র ২০২৫

৫৮৮৩.৭৩৮৭ েকা� টাকা। (১০০%)

২৫০৫.১৬২২ েকা� টাকা (৪২.৫৮%)

৩৩৭৮.৫৭৬৫েকা� টাকা (৫৭.৪২%)

(৪০২.৬৯ িম�লয়ন USD)

সম� বাংলােদশ

�কে�র নাম

১) উেদ্যাগী ম�ণালয়/িবভাগ:

২) বা�বায়নকারী সং�া

�কে�র বা�বায়নকাল

�ক� ব্যয়

�জওিব 

�ক� ঋণ

�ক� এলাকা 

ক.

খ.

গ.

ঘ.

ঙ.

চ.

ছ.

সরকােরর েসবাসমূহেক 

ই-েসবায় �পা�েরর মাধ্যেম 

জনগেণর কােছ �ত ও সহেজ 

েপৗ�েছ েদয়া এবং সকল েক্ষে� 

আইিস�র ব্যবহার বৃি�কে� 

�েয়াজনীয় আইিস� 

অবকাঠােমা �াপন।  

২১ নেভ�র ২০২১

৮ েফ�য়াির ২০২২

৯ েফ�য়াির ২০২২

�কে�র �ধান উে�শ্য

একেনক কতৃৰ্ ক অনুেমাদন

একেনক কতৃৰ্ ক �জও ইসু্য

আইিস� িবভাগ কতৃৰ্ ক �জও ইসু্য

জ.

ঝ.

ঞ.

ট.
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�কেল্পর েস্কাপসমহূ:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

বাস্তবায়ন অ�গিত:  

� আউটেসািসৰ্ং প�িতেত ৫৫৫ জন জনবল িনেয়ােগর জন্য গত ৫/৮/২২ ি�. তািরেখ EIO �কাশ করা হেয়েছ।  

� ২৮ ব্য�� পরামশৰ্েকর ৪ জেনর িনেয়াগ স�� হেয়েছ।

� ১,০৯,২৪৪� এ� ইউজার কােন��িভ� �াপেনর িনিমত্ত ২২/০৮/২০২২ ি�. তািরেখ ৮� প্যােকেজ ৩৭� লেট দরপ� আহবান করা হেয়েছ।

� SRDL ল্যাব �াপেনর জন্য ল্যােবর আেবদন �হেণর জন্য আেবদন �হণ Application ৈতির করা হেয়েছ।

� ১ম পযৰ্ােয় ২৪৩� উপেজলা কমে�� ভবেন একতলা উ�ৰ্মুখী স�সারেণর জন্য  MoU �াক্ষর করা হেব। 

� সরকাির িব�িবদ্যালয় পযৰ্ােয় ৫৭� িবেশষািয়ত ল্যাব �াপেনর িনিমত্ত েফাকাল পারসনেদর  িনকট েথেক �েয়াজনীয় ল্যাব ে�স ও আনুষা��ক িবষেয় 

মতামত �হণ করা হেয়েছ।

� িববাহ ও তালাক ম্যােনজেম� িসে�ম [ব�ন] এর খসড়া Application উপ�াপেনর জন্য ৈতির করা হেয়েছ।

� DoICT#21 Tower এর জন্য বাংলােদেশর ইমারত িনমৰ্াণ িবিধমালা ২০০৮ অনুযায়ী C-3 টাইপ ভবেনর জন্য Floor Area Ratio (FAR) ক্যালকুেলশন করা 
হেয়েছ। LEED �া�নাম সা�ৰ্�ফেকট েনবার জন্য এর ���য়া স�েকৰ্  েফ্লা চাটৰ্ ৈতির করা হেয়েছ।
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১৩ �স্তািবত �কল্পসমহূ
১৩.১ তর�ণেদর জন্য িডিজটাল সুেযাগ ৈতির (Digital Opportunity for Youth (DOY))

   bvg িড�জটাল অপচ�ৰ্ িন� ফর ইয়ুথ (Digital Opportunity for Youth (DOY))

†gqv`

cÖv°wjZ e¨q

cÖKí GjvKv

জলুাই ২০২২ ি�. - জনু ২০২৪ ি�.

৪২৫১.৬৭ (লক্ষ টাকা)

সম� বাংলােদশ

�কল্প পিরিচিত

লক্ষ্য ও উেদ্দশ্য
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কাযৰ্াবলীঃ

375 Rb ZiæY-ZiæYx‡K cÖwkÿY cÖ`vbc~e©K 
300 Rb `ÿ ¯§vU© ¯^v¯’¨Kg©x ˆZix, Ges Zv‡`i 

gva¨‡g cÖZ¨šÍ I myweavewÂZ AÂ‡j cÖwZ‡ivag~jK 
¯^v¯’¨‡mev †cuxQv‡bv, AmsµvgK e¨vwa cÖwZ‡iv‡a 
cÖwZ‡ivag~jK ¯^v¯’¨‡mevi aviYv ˆZwi, gvVch©vq n‡Z 

cÖwZ‡ivag~jK ¯^v¯’¨‡mevMÖnxZv‡`i Z_¨-DcvË jvf 
Ges m‡PZbZv m„wó|

GKwU M‡elYv g¨v‡bR‡g›U wm‡÷g ‰Zix Ges 
mg„×KiY| 3 kZvwaK cÖvwZôvwbK M‡elK‡K cÖwkÿY 

cÖ`vb, `yB mn¯ªvwaK ZiæY M‡elK‡K cÖwkÿY cÖ`vb 
Ges cÖPviYvi gva¨‡g †÷K‡nvìvi‡`i AewnZKiY| 
†`‡ki 10wU miKvwi/†emiKvwi wek^we`¨vj‡qi 

jvB‡eªwi‡Z wWwRUvj wK‡qv¯‹ ¯’vcb|

M‡elYv Ges Dbœq‡bi gva¨‡g GKwU wkÿv 
mb`cÎ hvPvBKiY cø¨vUdg© Dbœqb Ges cÖv_wgKfv‡e 
`yBwU wek^we`¨vj‡q Ges `ywU cÖwkÿY mb`cÎ cÖ`vbKvix 
miKvwi Kvh©vj‡q ev¯Íevqb| cøvUdg©wU e¨env‡ii Rb¨ 
200 Rb e¨enviKvix‡K cÖwkÿY cÖ`vb| ˆZwiK…Z 
cø¨vUdg©wUi Av‡iv Dbœq‡bi Rb¨ cÖ‡qvRbxq M‡elYv|

N‡i e‡m B›Uvi‡bU e¨envi K‡i e¨emv  
cwiPvjbvi Rb¨ cÖ‡qvRbxq Ávb weZi‡Yi Dc‡hvMx 
B›Uvi¨vw±f B-Kgvm© jvwb©s cø¨vUdg© ̂ Zix Ges  cÖPj‡bi 
gva¨‡g ÿz`ª I gvSvwi D‡`¨v³v‡`i e¨emv cwiPvjbv 
mnwRKiY|

wWwRUvj
AcPz©wbwU di Bqy_

(DIGITAL

OPPORTUNITY

FOR YOUTH)

িচ�: �কেচইন �যু�� ব্যবহােরর মাধ্যেম দইু� িব�িবদ্যালয় এবং দইু� সরকাির �িত�ােন সনদপ� যাচাইকরণ �্যাটফেমৰ্র �বতৰ্ ন।
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১৩.২ �াথিমক িবদ্যালেয় েশখ রােসল িডিজটাল ল্যাব স্থাপন (Establishment of Sheikh Russel Digital Labs in Primary Schools)

িচ�: �া��েক িড�জটাল েহল্ থ মিনটিরং ও েসবাদােনর �চলেনর মাধ্যেম অসং�ামক ব্যািধজিনত মৃত� ্যহার �াস

বাস্তবায়ন অ�গিতঃ

গত ৩০  মাচৰ্  ২০২২ তািরখ, সকল ১০ ঘ�কায়, অনলাইেন পিরক�না কিমশেনর আথৰ্-সামা�জক অবকাঠােমা িবভাগ এর সদস্য (সিচব) মেহাদেয়র সভাপিতে� 

�ক� মূল্যায়ন কিম� (িপইিস) সভা অনু��ত হেয়েছ।

২০ এ��ল ২০২২ তািরেখ উ� সভার কাযৰ্িববরণী পাওয়া িগেয়েছ। উ� সভার িনেদৰ্শনা অনুযায়ী িডিপিপ পুনগৰ্ঠন কাজ চলমান রেয়েছ।

�কে�র বা�বায়নকাল

ক) আর� অে�াবর- ২০২২ ি�.

খ) সমাি� েসে��র- ২০২৪ ি�.

স�াব্য বােজট ৯৪৮.৫৭৯৭ েকা� টাকা

�কেল্পর উেদ্দশ্য:
�াথিমক পযৰ্ােয়র িশক্ষা �িত�ােন আইিস� িশক্ষার ব্যবহােরর মাধ্যেম সৃজনশীল, েকািডংেয় দক্ষ এবং 
আধুিনক িবে�র সােথ তাল িম�লেয় উ�ত বাংলােদেশর নাগিরক িহেসেব ভিবষ্যৎ �জ�েক গেড় েতালার জন্য 
তথ্য ও েযাগােযাগ �যু��র �েয়াজনীয় অবকাঠােমা �াপন।
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�কেল্পর লক্ষ্যমা�া:

১. সারােদেশ �াথিমক িবদ্যালেয় িবেশষািয়ত ক��উটার ল্যাব �াপেনর 

মাধ্যেম �াথিমক পযৰ্ােয়র িশক্ষায় আইিস� ব্যবহােরর সুেযাগ ৈতিরপূবৰ্ক 

িশক্ষার �ণগত মান বৃি� এবং যথাযথ �িশক্ষেণর মাধ্যেম দক্ষ 

মানবস�দ উ�য়ন।

২. িড�জটাল িশক্ষার স�সারণ এবং �েয়াজনীয় অবকাঠােমাসমূেহ 

�েবশািধকার (Access) সহজলভ্যকরেণর মাধ্যেম ছা�-ছা�ীেদর 

আইিস� েক্ষে� জ্ঞান, দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃি�। 

৩. অত্যাধুিনক আইিস� সুেযাগ সুিবধা স��লত �� ল অব �ফউচার িনমৰ্াণ। 

৪. আইিস�, ইংের�জ ও পাঠ্যবইেয়র িবিভ� িবষেয় ই�ার্যাক�ভ িড�জটাল 

কনেট� ��ত করা।

৫. সভা/েসিমনার/কমৰ্শালা আেয়াজন, �চার ও অিভজ্ঞতা িবিনমেয়র 

মাধ্যেম সবৰ্�েরর মানুেষর মেধ্য আইিস�, Netiquette,  Cyber Security 

এবং সংি�� অন্যান্য িবষেয় �েয়াজনীয় আ�হ ও সেচতনতা সৃ�।

৬. ত�াবধান, পযৰ্েবক্ষণ, মূল্যায়ন এবং গেবষণা ও উ�য়েনর মাধ্যেম 

�কে�র ফলাফল েটকসইকরেণর জন্য ভিবষ্যৎ পিরক�না �ণয়ন।

�কেল্পর অবস্থান:

�কে�র স�াব্যতা যাচাই এবং িডিপিপ �ণয়ন ���য়াধীন আেছ।

বাস্তবায়ন অ�গিত:

ক. �ক��র স�াব্যতা সমীক্ষা যাচাইেয়র িনিমত্ত IIFC এর সােথ গত 

২৬/১২/২০২১ তািরেখ চ� �� �াক্ষিরত হেয়েছ এবং চ� ��র শতৰ্  অনুযায়ী 
�কে�র স�াব্যতা সমীক্ষার খসড়া (Draft feasibility study report) 

�িতেবদন গত ২১ আগ� ২০২২ তািরেখ পাওয়া িগেয়েছ। স�াব্যতা 
সমীক্ষার চ�ড়া� �িতেবদন পাওয়ার লেক্ষ্য IIFC কতৃৰ্ পেক্ষর সােথ 

েযাগােযাগ অব্যাহত আেছ।

খ. �াথিমক িশক্ষা অিধদ�েরর সােথ সমেঝাতা �ারক �াক্ষর (MoU) করার 

িনিমত্ত �াথিমক খসড়া ��ত করা হেয়েছ।

�কেল্পর অবস্থান:

�ক��র অনুেমািদত সার-সংেক্ষপ পিরক�না কিমশেনর একেনক শাখায় 

ে�িরত হেয়েছ এবং �ক�� বতৰ্ মােন ECNEC সভায় উপ�াপেনর জন্য 
অেপক্ষাধীন রেয়েছ

বাস্তবায়ন অ�গিত:

�ক��র অনুেমািদত সারসংেক্ষপ গত ২৯ মাচৰ্ , ২০২২ তািরেখ পিরক�না 
কিমশেনর একেনক শাখায় ে�িরত হেয়েছ এবং পরবত� একেনক সভায় 

উপ�াপেনর জন্য অেপক্ষমান রেয়েছ।

১৩.৩  দক্ষতা উন্নয়েনর মাধ্যেম বাংলােদেশর িডিজটাল কনেটন্ট িশল্প সমদৃ্ধকরণ �কল্প
    Accelerating & Capacity Development of Digital Content Industry in Bangladesh Project

�কে�র বা�বায়নকাল

��র তািরখ সমাি�র তািরখ

জলুাই ২০২২ িডেস�র ২০২৫

স�াব্য বােজট

েমাট ৩১১.২২৭৬ েকা� টাকা

�জওিব ৩১১.২২৭৬ েকা� টাকা

�কেল্পর উেদ্দশ্য:
িব�মােনর িড�জটাল কনেট� ��তকরেণ দক্ষ মানবস�দ উ�য়ন এবং ৈবেদিশক মু�া অজৰ্েনর সক্ষমতা বৃি�করণ।

�কেল্পর লক্ষ্যমা�া:
• িড�জটাল কনেট� িবষয়ক কািরগির জ্ঞানস�� দক্ষ মানবস�দ ৈতির।
• আ�জৰ্ািতক মানস�� িড�জটাল কনেট� ৈতিরর মাধ্যেম ৈবেদিশক মু�া অজৰ্েনর সক্ষমতা বৃি�করণ।
• িড�জটাল কনেট� িশে�র �সাের সরকাির পযৰ্ােয় এক� িড�জটাল কনেট� �্যাটফমৰ্ ��তকরণ।
• গেবষণার মাধ্যেম ৪থৰ্ িশ� িব�েবর উে�খেযাগ্য �যু��সমূেহর সম�েয় েদশীয় িড�জটাল কনেট� িশ� আধুিনকীকরণ।
• িড�জটাল কনেট� িবষেয় জনসেচতনতা বৃি�করণ।
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১৩.৪  Digitalization of Islands,  and  Beel, Haor (DIBH)

িড�জটাল বাংলােদশ বা�বায়েন আইিস� িবভাগ অ�ািধকারিভ�ত্তক চার� �� যথা�েম মানবস�দ উ�য়ন, অথৰ্বহ িড�জটাল সংেযাগ �িত�া, ই-গভেনৰ্� ও 

তথ্য�যু��িভ�ত্তক ব্য��খাতেক উৎসািহত করার জন্য িনরালসভােব কাজ কের যাে�। এর ধারাবািহকতায় দগুৰ্ম এলাকায় ই�ারেনট সংেযাগ েপৗ�েছ িদেত 

েডনমাকৰ্  সরকােরর আিথৰ্ক আনুকুেল্য বাংলােদেশর দ�ক্ষণাঞ্চেলর বে�াপসাগেরর উপকূেল অব��ত �ীপসমূহ, েদেশর উত্তর-পূবৰ্াঞ্চেল অব��ত হাওর সংল� 

অঞ্চলসমূহ এবং উত্তর-পূবৰ্াঞ্চেল অব��ত িবল সংল� অঞ্চলসমূেহ বসবাসকারীেদর  তথ্য �যু��সহ আধুিনক �যু�� ব্যবহােরর সুিবধা �হেণর েক্ষে� িপিছেয় 

পড়া মানুষেদর জীবনমান উ�য়েন েডনমাকৰ্  সরকােরর আিথৰ্ক আনুকূেল্য তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� অিধদ�র “Digitalization of  Islands,  and  Beel, Haor 

(DIBH)” শীষৰ্ক �ক� �ণয়েনর কাযৰ্�ম চলেছ। 

�কে�র মূল উে�শ্য হে� ফাইবার অপ�ক্যাল ক্যাবেলর মাধ্যেম �া��ক পযৰ্ােয় উ� গিতর িড�জটাল কােন��িভ� �াপন, ১০০+ েটকিনক্যাল িরেসাসৰ্ েস�ার 

�াপন (Bangladesh Denmark Service Employment & Training Center (BD-SET)), মানব স�দ উ�য়নসহ �ানীয় ই-েসবা স�ৰ্িকত সমস্যা সমাধানকে� 

আইিস�িভ�ত্তক উ�াবনী �যু�� ব্যবহার।

বাস্তবায়ন অ�গিত:

�কে�র Feasibility Study এর  কাযৰ্�ম  স�� হেয়েছ।

Ramball এবং DSIF �িত�ান�েয়র সােথ িনয়িমত েযাগােযাগ কের �কে�র Feasibility Study কাযৰ্�েমর পিরক�না করা হে�।
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Site visit at construction for the new 15 MW power plant at Hatiya Island
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১৪ সাম্�িতক অজৰ্ নসমহূ

কেরানাভাইরাস মহামাির সারা িব�েক পাে� িদেয়েছ। ২০১৯ সােলর িডেস�র মােস চীেনর �েবই �েদেশর উহান শহের �থম কেরানা ভাইরাস ছিড়েয় পেড়। 
এরপর আে� আে� িবিভ� েদেশ ছিড়েয় পড়েত �� কের। ২০২০ সােলর ৮ মাচৰ্  বাংলােদেশ �থম কেরানা ভাইরাস শনা� হয়। এরপর সময় যত গিড়েয়েছ 
সং�মণ তত েবেড়েছ। 

২০২০ সােলর েশেষর িদেক িব� �া�্য সং�া কেরানা ভাইরােসর �কার অনুেমাদন েদয়। িবে�র সকল রাে�র সােথ তী� �িতেযািগতার মেধ্যও বাংলােদেশর 
মেতা এক� কু্ষ� েদশ �কার �� েদখা �� কের মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনার হাত ধের। গত ২১ জানুয়াির ২০২১ ভারেতর েদওয়া উপহার িহেসেব ২০ 
লাখ েডাজ কেরানার �কা বাংলােদেশ এেস েপৗ�ছায়। এর পরপরই ২৩ জানুয়াির চ� ��র ৩ েকা� েডাজ �কার �থম ২০ লাখ বাংলােদেশ এেস েপৗ�ছায়। 

�কা বাংলােদেশ এেস েপৗ�ছােনার পরপরই 

জনমেন নানা ধরেনর �িত��য়া সৃ� হয় েয 

কীভােব এই �কা মানুেষর মেধ্য �েয়াগ করা 
হেব। জনমেনর সব িব�া�� দরূ কের 

বাংলােদশ সরকােরর তথ্য ও �যু�� িবভাগ 

এর অধীন তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� 

অিধদ�েরর ে�া�ামারেদর এক� দল িনজ� 

উেদ্যাগ ও ব্যব�াপনায় েকািভড-১৯ ভ্যা��ন 

ম্যােনজেম� িসে�ম “সুরক্ষা” www.surok-

kha.gov.bd িসে�ম� ��ত কেরেছ। 
��তকৃত সুরক্ষা িসে�ম� সরকােরর েকান 

অথৰ্ ব্যয় ছাড়া ��ত করা হেয়েছ এবং এ� 

ব্যবহােরর জন্য �া�্য অিধদ�রেক সরবরাহ 

করা হেয়েছ। নাগিরক িনব�ন ও ভ্যা��ন 

�দানসহ ভ্যা��েনশন কাযৰ্�েমর সািবৰ্ক 

ব্যব�াপনায় সুরক্ষা িসে�ম� �া�্য 
অিধদ�র ব্যবহার করেত পারেব।

িচ� ৪৯ :  েকািভড-১৯ ভ্যা��ন �দান কমৰ্সূচীর �ভ উে�াধন করেছন মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনা

১৪.১ “সুরক্ষা” েকািভড-১৯ ভ্যািক্সন ম্যােনজেমন্ট িসেস্টম
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উ� িসে�ম�র উ�য়ন এবং পিরচালনায় �ধানম�ীর কাযৰ্ালয়, তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� িবভাগ, তথ্য েযাগােযাগ �যু�� অিধদ�র এবং �া�্য অিধদ�র 

একসােথ কাজ কের যাে�। তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� িবভােগর মাননীয় �িতম�ী জনাব জনুাইদ আহ্েমদ পলক, এম িপ, অ� িবভােগর সুেযাগ্য িসিনয়র সিচব 

এবং তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� অিধদ�েরর মহাপিরচালক সরাসির এই িসে�ম�র উ�য়ন পযৰ্েবক্ষণ ও পিরচালনা কেরন। সুরক্ষা িসে�ম�র মাধ্যেম এখন 

পযৰ্� ৩ েকা� ৮০ লক্ষ মানুষ তােদর িনব�ন কাযৰ্�ম স�� কেরেছন।

তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� অিধদ�েরর ৈতিরকৃত surokkha.gov.bd নােমর এক� ওেয়বসাইট ও “সুরক্ষা” নােমর android mobile app কেরানাভাইরােসর �কা 
�দােনর ের�জে�শন এবং �কা �দান কাযৰ্�ম বা�বায়ন এবং ব্যব�াপনার জন্য অনলাইেণ িসে�ম িহেসেব ব্যব�ত হে�। 

সুরক্ষা এক� সরকাির ওেয়বসাইট। �কা �হেণ আ�হীরা এই ওেয়বসাইেটর মাধ্যেম তােদর জাতীয় পিরচয়প� ও েফান ন�র ব্যবহার কের িনব�ন কেরন। 
অনলাইেন িনব�েনর পর এক� �কা কাডৰ্  �দান করা হয়, েস� ��� কের িনেজর কােছ সংরক্ষণ করেত হয় এবং �কা �হেণর সময় েস� �দশৰ্ন করেত       
হয়। এরপর অনলাইেন িনব�নকৃত তথ্য যাচাইপূবৰ্ক পযৰ্ায়�েম �কা �দােনর তািরখ ও েকে�র নাম উে�খপূবৰ্ক মুেঠােফােন বাতৰ্ া পাঠােনা হয়। বাতৰ্ া �াি� 

সােপেক্ষ িনধৰ্ািরত তািরেখ �কাদান েকে� িগেয় কেরানার �কা �হণ করা যায়। এভােব খুব সহেজ একজন ব্য�� সুরক্ষা ওেয়বসাইেট িনব�েনর মাধ্যেম �কা 
�হণ করেত পারেছন। অেনেকই বলেছন, সরকােরর সবেচেয় �� এবং সুশৃ�ল এক� েসবা হে� এই কেরানা �কাদান েসবা, েযখােন েকােনা ধরেণর ঝােমলা 
বা হয়রািনর িশকার না হেয়ই �কা �হণ করা স�ব হে�। বাংলােদিশ �যু��িবদেদর ধারণার ওপর িভ�ত্ত কের এই অসাধারণ সুরক্ষা নােমর ওেয়বসাইট� ৈতির 

করা হেয়েছ, যার মাধ্যেম সুশৃ�লভােব �কা �দান করা হে�। বলা হে� এত সু�র ও সুশৃ�ল ব্যব�াপনা বাংলােদেশ সচরাচর আর েকাথাও েদখা যায়িন িনকট 

অতীেত।

সুরক্ষা �্যাটফেমৰ্র মাধ্যেম জনগেণর েদারেগাড়ায় �কা �দােনর মেতা এত বড় এক� জ�ল িবষয়েক খুব সহজভােব েপৗ�েছ েদওয়া মাননীয় �ধানম�ী েশখ 

হািসনার এবং তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� িবভােগর িবশাল এক� অজৰ্ন। গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় �ধানম�ীর স�ক েনতৃ� ও সমেয়ািচত 

পদেক্ষেপর কারেণই আজ বাংলােদেশর মানুষ িবনামূেল্য �কা �হণ করেছ। 

িচ� ৫১ : কুিমৰ্েটালা েজনােরল হাসপাতােল সুরক্ষা অ্যাপ উে�াধন অনু�ােন
তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� িবভােগর মাননীয় �িতম�ী জনাব

জনুাইদ আহেমদ পলক, এম িপ মেহাদেয়র সােথ সুরক্ষা �েমর সদস্যবৃ�

িচ� ৫২ : কুিমৰ্েটালা েজনােরল হাসপাতােল �া�্যকম�েদর সােথ সুরক্ষা অ্যাপ
িবষেয় মতিবিনময় করেছন তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� িবভােগর

মাননীয় �িতম�ী জনাব জনুাইদ আহেমদ পলক, এম িপ
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সুরক্ষা �্যাটফমৰ্ �মাণ কের িদেয়েছ িড�জটালাইেজশেনর মাধ্যেম সরকাির েসবা সহজীকরণ ও দনু�িতমু� করা স�ব। তাই িনঃসে�েহ বলা যায় সুরক্ষা 
ওেয়বসাইট� এবং �কা �দােনর পুেরা ���য়া� বাংলােদেশ সরকাির েসবা সহজীকরণ ও িবেক�ীকরেণর এক� অনন্য উদাহরণ এবং েরাল মেডল। িবে�র 
অন্যান্য েদশ বাংলােদেশর সাফল্যেক তােদর পথচলার পােথয় িহেসেব ব্যবহার করেব এবং �কাদান ���য়ােক আরও সহজীকরণ করেব।

েকািভড-১৯ ভ্যাকিসন ম্যােনজেমন্ট িসেস্টম [ সুরক্ষা ]

েকািভড-১৯ ভ্যাকিসন ম্যােনজেম� িসে�ম [ সুরক্ষা ] ”- নাগিরক েসবা সহ�জকরেণর এক অনন্য দ�ৃা�।

েকািভড-১৯ ভ্যাকিসন এর জন্য েযাগ্য বাংলােদিশ নাগিরকেদর এক� সু�ু িড�জটাল িসে�েম তথ্য ব্যব�াপনার মাধ্যেম অত্য� সহজভােব �ত্য� অঞ্চল পযৰ্� 

ভ্যা��েনশন কাযৰ্�ম করা স�ব হে�।

সরকাির জনবল ও স�েদর স�ক সম�েয় অত্য� অ� সমেয়র মেধ্য স�ূণৰ্ িবনামূেল্য ��তকৃত “সুরক্ষা” িসে�ম� েযমিনভােব েদেশর িবপুল অথৰ্ সা�য় 

করেত সাহায্য কেরেছ েতমিনভােব ৈবেদিশক সফটওয়্যার �যু��র িনভৰ্ রশীলতা কমােত সক্ষম হেয়েছ।

�যু��র সেবৰ্াত্তম ব্যবহােরর মাধ্যেম ৈবি�ক এই মহামািরেত েকািভড-১৯ ভ্যা��েনশন কাযৰ্�ম "সুরক্ষা" িসে�েমর মাধ্যেম অত্য� সহজতর হেয়েছ যা েদশ ও 

িবেদেশ �শংিসত হেয়েছ। িড�জটাল বাংলােদশ তথা েদেশর ভাবমূিতৰ্  বিহিবৰ্ে�র কােছ উ�ল কেরেছ।

ইেতামেধ্য �ায় ১০ েকা� নাগিরক এই িসে�েম িনব�েনর মাধ্যেম ভ্যাকিসন �হণ কেরেছন।

ে�ক্ষাপট:

কেরানাভাইরাস মহামাির িব�েক পাে� িদেয়েছ। ২০১৯ সােলর িডেস�র মােস চীেনর �েবই �েদেশর উহান শহের �থম কেরানাভাইরাস শনা� হয়। এরপর 

আে� আে� িবিভ� েদেশ ছিড়েয় পড়েত �� কের। ২০২০ সােলর ৮ মাচৰ্  বাংলােদেশ �থম কেরানাভাইরাস শনা� হয়। কেরানা ভাইরােসর �ভােব িব� 

অথৰ্নীিতেত িব�প �ভাব পড়েলও মাননীয় �ধানম�ী েঘািষত িড�জটাল বাংলােদশ মাননীয় �ধানম�ীর আইিস� িবষয়ক মাননীয় উপেদ�া জনাব সজীব 

ওয়ােজদ জয় এর হাত ধের মাননীয় আইিস� �িতম�ী জনাব জনুাইদ আহেমদ পলক, এমিপ এর অ�া� পির�েম িড�জটা�ল ��ত িছল বেলই �যু��র 

সহায়তায় �িবর হেয় যায়িন বাংলােদেশর অথৰ্নীিত। িচিকৎসা, েলখাপড়া, অ�ফস-আদালত, ব্যবসা-বািণজ্য সকল কাযৰ্�ম এিগেয় চেলেছ �যু��র সহায়তায়।

ভ্যাকিসন বাংলােদেশ েপৗ�ছােনার পূেবৰ্ই “জাতীয় েকািভড-১৯ ভ্যাকিসন কিম�” আেলাচনা কের িকভােব এই �কা সু�ু ব্যব�াপনার মাধ্যেম মানুেষর মেধ্য 
�েয়াগ করা হেব,  িকভােব সংর�ক্ষত থাকেব তথ্য,  িকভােব পাওয়া যােব েকািভড-১৯ ভ্যাকিসন স�িকৰ্ ত নানািবধ পিরসংখ্যান। মাননীয় �ধানম�ীর মুখ্য সিচব 

ড. আহমদ কায়কাউস ও আইিস� িবভােগর িসিনয়র সিচব জনাব এনএম �জয়াউল আলম িপএএ এর েনতৃে� এবং েজলা �শাসক, ঢাকা জনাব  েমাঃ শহীদলু 

ইসলাম এর ত�াবধােন আইিস� অিধদ�েরর ৫জন �েকৗশলীর দল িনজ� উেদ্যাগ ও ব্যব�াপনায় সরকােরর েকান অথৰ্ ব্যয় ছাড়াই েকািভড-১৯ ভ্যা��ন 

ম্যােনজেম� িসে�ম “সুরক্ষা” ��ত কের।

কেরানা ভাইরােসর ভ্যাকিসন সং�েহর �� েথেকই এই �ম েকািভড-১৯ ভ্যাকিসন ম্যােনজেম� িসে�ম িনেয় িরসাচৰ্  অ্যা� েডেভলপেম� �� কের। উে�খ্য, 
এই �ম ইত:পূেবৰ্ Central Aid Management System (CAMS) ৈতির কের,  যার মাধ্যেম কেরানা ভাইরােসর �াদভুৰ্ াবকালীন সমেয়  কেরানায় ক্ষিত�� ৫০ লক্ষ 

পিরবােরর মােঝ মাননীয় �ধানম�ীর পক্ষ হেত মানিবক সহায়তা ২৫০০/- টাকা কের নগদ অথৰ্ �দান কাযৰ্�ম িড�জটাল প�িতেত �ততা, ��তা ও 

জবাবিদিহতার মাধ্যেম ে�রণ করা হয়।
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২০২০ সােলর েশেষর িদেক িব� �া�্য সং�া কেরানাভাইরােসর �কার অনুেমাদন েদয়। িবে�র সকল রাে�র সােথ তী� �িতেযািগতার মেধ্যও মাননীয় �ধানম�ী 
েশখ হািসনার হাত ধের �কার �� আমরা েদখেত �� কির। �কা েকনার জন্য মাননীয় �ধানম�ীর সবৰ্াত্মক �েচ�া েযন জনগেণর ভােলাবাসার �িতদান। আর 

তাই েতা মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনা যু�রােজ্যর অ�েফাডৰ্ -অ্যা�ােজেনকা ভ্যাকিসন �াি�র জন্য অি�ম চ� �� �াক্ষর কেরন যােত �কা এেলই 

বাংলােদেশর জনগণ তা পায়।

আইিস� িবভােগর মাননীয় �িতম�ী জনাব জনুাইদ আহ্েমদ পলক, এমিপ মেহাদেয়র সািবৰ্ক িদকিনেদৰ্শনায় ৈতির হয় িব�মােনর েকািভড-১৯ ভ্যাকিসন 

ম্যােনজেম� িসে�ম "সুরক্ষা", যা ইত:মেধ্য েদেশ এবং িবেদেশ িবপুল �শংসা অজৰ্ন কেরেছ,  যা িড�জটাল বাংলােদেশর সক্ষমতােক �মাণ কের,  যা িড�জটাল 

বাংলােদশ তথা েদেশর ভাবমূিতৰ্  উ�ল কেরেছ।

নাগিরক িনব�ন ও ভ্যা��ন �দানসহ ভ্যা��েনশন কাযৰ্�েমর সািবৰ্ক ব্যব�াপনায় “সুরক্ষা” িসে�ম� ব্যব�ত হে�। গত ২০২১ সােলর ২৫েশ জানুয়াির 

�ধানম�ীর কাযৰ্ালেয় এক ে�স ি��ফংেয়র মাধ্যেম িসে�ম� ব্যবহার এর জন্য উ��� করা হয়।

ছিব-মাননীয় �ধানম�ীর মুখ্য সিচব, িসিনয়র সিচব আইিস� িবভাগ, িসিনয়র সিচব �া�্য ম�ণালয় এবং েজলা �শাসক ও েজলা ম্যা�জে�েটর সােথ “সুরক্ষা” উ�য়ন অ�গিত িনেয় ৈবঠক
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২৭েশ জানুয়াির মাননীয় �ধানম�ী েশখ 

হািসনা আনু�ািনকভােব ভ্যা��েনশন 

কাযৰ্�ম উে�াধন কেরন। ৭ই েফ�য়াির হেত 

এই িসে�ম ব্যবহােরর মাধ্যেম েদশব্যাপী 
েকািভড-১৯ ভ্যাকিসন �দান কাযৰ্�ম �� 

হয়।

উ� িসে�ম�র উ�য়ন এবং পিরচালনায় 

�ধানম�ীর কাযৰ্ালয়, তথ্য ও েযাগােযাগ 

�যু�� িবভাগ, তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� 

অিধদ�র, �া�্য ম�ণালয় এবং �া�্য 
অিধদ�র একসােথ কাজ কের যাে�।

ছিব- ২৫-জানুয়াির-২০২১ তািরেখ �ধানম�ীর কাযৰ্ালেয় এক� ে�স ি��ফংেয়র মাধ্যেম “সুরক্ষা” িসে�ম আনু�ািনকভােব ব্যবহােরর জন্য উ��� করা।

ছিব- মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনা ২৭-জানুয়াির-২০২১ তািরেখ �কাদান কমৰ্সূিচর উে�াধন কেরন।
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“সুরক্ষা” এর উে�শ্যসমূহ -
 ভ্যাকিসন ব্যব�াপনায় তথ্য�যু��র যথাযথ 

ব্যবহারপূবৰ্ক সংি�� েসবা েক্ষে� �ততা, ��তা ও 

জবাবিদিহতা িন��ত করা। 
 সরকাির জনবেলর মাধ্যেম সরকাির েসবার মান 

উ�য়ন।
 শারীিরক দরূ� িন��তকরণপূবৰ্ক েকািভড-১৯ 

ভ্যাকিসন �দান কাযৰ্�ম Online Self-Registration 

এর মাধ্যেম নাগিরকেদর অ�ভ�ৰ্ �� িন��তকরণ।
 ৈবেদিশক �যু��র উপর িনভৰ্ রশীলতা কমােনা।
 এই ডাটােবজ ব্যবহার কের ভিবষ্যেত েহলথ 

ডাটােবজ ৈতির করা।
 িড�জটাল তথ্য ব্যব�াপনার মাধ্যেম �া��ক 

জনেগা�� পযৰ্� �যু��র সেবৰ্াত্তম ব্যবহােরর 

মাধ্যেম বাংলােদেশর সকল নাগিরেকর েদারেগাড়ায় 

েসবা েপৗ�েছ েদওয়া।

উেদ্যাগ� ��/বা�বায়েনর সময়কাল: - 
(২০২০-কাযৰ্�ম চলমান)

২০২০ সােল িব�ব্যাপী কেরানা ভাইরােসর ভ্যাকিসন 

আিব�ার হয়। �ক তখনই বিণৰ্ত �ম েকািভড-১৯ 

ভ্যাকিসন ম্যােনজেম� িসে�ম িনেয় িরসাচৰ্  অ্যা� 

েডেভলপেম� �� কের।

পরবত�েত “জাতীয় েকািভড-১৯ ভ্যাকিসন কিম�” এর 

িস�া� েমাতােবক গত ২০২০ এর িডেস�র মােস এই 

দল� িনজ� উেদ্যাগ ও ব্যব�াপনায় সরকােরর েকান 

অথৰ্ ব্যয় ছাড়াই েকািভড-১৯ ভ্যা��ন ম্যােনজেম� 

িসে�ম “সুরক্ষা” ��ত কের।

ছিব- মাননীয় আইিস� �িতম�ী জনাব জনুােয়দ আহেমদ পলক এমিপ �থম িদেনই ভ্যাকিসন �হণ করেছন।

ছিব- মাননীয় �া�্যম�ী, মাননীয় �ধানম�ীর মুখ্য সিচব, িসিনয়র সিচব আইিস� িবভাগ
�া�্য ম�ণালেয়র িসিনয়র সিচেবর সােথ ভাচ�ৰ্ য়াল ৈবঠক
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২০২১ সােলর ২৫েশ জানুয়াির �ধানম�ীর কাযৰ্ালেয় 

এক ে�স ি��ফংেয়র মাধ্যেম িসে�ম� ব্যবহার এর 

জন্য উ��� করা হয় এবং ২৭েশ জানুয়াির মাননীয় 

�ধানম�ী েশখ হািসনা আনু�ািনকভােব ভ্যা��েনশন 

কাযৰ্�ম উে�াধন কেরন। ৭ই েফ�য়াির হেত এই 

িসে�ম ব্যবহােরর মাধ্যেম েদশব্যাপী েকািভড-১৯ 

ভ্যাকিসন �দান কাযৰ্�ম �� হয়।

কাযৰ্�ম:

েকািভড-১৯ ভ্যাকিসন ম্যােনজেম� িসে�ম "সুরক্ষা" 

েকািভড-১৯ ভ্যাকিসন ব্যব�াপনায় তথ্য�যু��র 

যথাযথ ব্যবহারপূবৰ্ক সংি�� েসবা েক্ষে� �ততা, 
��তা ও জবাবিদিহতা িন��ত করার লেক্ষ্য ৈতির 

করা হয়। এই িসে�েমর মাধ্যেম েকািভড-১৯ 

ভ্যাকিসন �হণকারী সকল নাগিরেকর এক� স� 

ডাটােবজ �ণয়ন করা স�ব হেব। পরবত�েত 

েকািভড-১৯ ভ্যাকিসন স�িকৰ্ ত িবিভ� ধরেণর 

পিরসংখ্যান এই ডাটােবজ েথেক পাওয়া স�ব হেব। 

এই িসে�েমর মাধ্যেম একজন নাগিরেকর 

ভ্যাকিসেনর জন্য িনব�ন, �কা কাডৰ্  সং�হ, 

ভ্যাকিসন �হেণর তথ্য সংরক্ষণ এবং চ�ড়া�ভােব 

ভ্যাকিসন সনদ �হণ করেত পাের যা পরবত�েত 

িবেদশ �মেণ অত্য� সহায়ক ভ� িমকা পালন করেছ।

বতৰ্ মােন সুরক্ষা িসে�েম ১২ বছর বা  তদধুৰ্ বয়সী 
সকল নাগিরক ভ্যাকিসেনর জন্য িনব�ন করেত 

পারেছ। পযৰ্ায়�েম েকািভড-১৯ ভ্যাকিসন এর জন্য 
েযাগ্য সকল নাগিরকেক িনব�েনর আওতায় এেন 

ভ্যাকিসন �দান করা হেব।

ইেতামেধ্য �ায় ১০ েকা� নাগিরক এই িসে�েম 

িনব�েনর মাধ্যেম ভ্যাকিসন �হণ কেরেছন।

ছিব- মাননীয় �া�্যম�ী, মাননীয় �ধানম�ীর মুখ্য সিচব, িসিনয়র সিচব আইিস� িবভাগ
�া�্য ম�ণালেয়র িসিনয়র সিচেবর সােথ ভাচ�ৰ্ য়াল ৈবঠক

ছিব- আলজা�জরা িনউেজ বাংলােদেশর ভ্যাকিসন ক্যাে�ইন।
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িবেদশগামী বাংলােদিশ কম�,  িবেদশগামী বাংলােদিশ 

ছা�/ছা�ী এবং বাংলােদেশ কমৰ্রত িবেদিশ 

নাগিরকেদর িনব�ন এবং ভ্যাকিসেনশন পররা� 

ম�ানালয় এবং �বাসী কল্যাণ ও ৈবেদিশক 

কমৰ্সং�ান ম�ণালয় এর সােথ সম�েয়র মাধ্যেম 

সুরক্ষা িসে�ম ব্যবহার চলমান রেয়েছ।

সৃ� �ভাব:

েকািভড-১৯ ভ্যাকিসন ম্যােনজেম� িসে�ম "সুরক্ষা" 

�্যাটফমৰ্� েকািভড-১৯ ভ্যাকিসন ব্যব�াপনায় এক 

নত�ন িদগে�র সূচনা কেরেছ, যা মাননীয় �ধানম�ীর 

আকা�া অনুযায়ী তথ্য�যু��র যথাযথ 

ব্যবহারপূবৰ্ক সংি�� েসবা েক্ষে� �ততা, ��তা ও 

জবাবিদিহতা িন��ত কেরেছ। 

বাংলােদেশর লকডাউন এর ফেল �চ�র পিরমােণ 

ইনফমৰ্াল ওয়াকৰ্ াসৰ্ ৈতির হেয়িছল, অেনক মানুষ 

কমৰ্হীন হেয় পেড়িছল। েকািভড-১৯ ভ্যাকিসন 

পাওয়ার পর তারা এখন তােদর কােজ �ফরেছ।

গােমৰ্�স কম�েদর েকািভড-১৯ ভ্যাকিসন েদওয়ার 

মাধ্যেম, েদেশর অন্যতম �ধান অথৰ্ৈনিতক উৎস �ত 

��িতশীল হেয়েছ।

অিভবাসী �িমকরা আবার তােদর িবেদিশ কােজ েযাগ 

িদেয়েছ। বাংলােদিশ কম�েদর �কা েদওয়ার ফেল 

তােদর িবেদেশ যাওয়া এবং ৈবি�ক অথৰ্নীিতেত 

অবদান রাখা সহজ হেয়েছ।

অথৰ্ৈনিতক ক্ষিত েথেক পুন��ার- িবশাল 

জনসংখ্যার উপর ব্যাপক �কাকরণ পির��িত 

পিরবতৰ্ ন কেরেছ এবং নাটকীয়ভােব অথৰ্ৈনিতক 

ক্ষিত পুন��ার কেরেছ।

ছিব- আলজা�জরা িনউেজ বাংলােদেশর ভ্যাকিসন ক্যাে�ইন।

ছিব- "চ্যােনল ৭১" লাইেভ “সুরক্ষা” এর সাফল্য এবং অ�জৰ্ত মাইলফলক স�েকৰ্  আেলাচনা।
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িশক্ষাথ�রা এখন তােদর �� ল, কেলজ ও িব�িবদ্যালেয় �ফের যাে�। িশক্ষাথ�, িশক্ষক ও কমৰ্চারীেদর �কাদােনর মাধ্যেম িশক্ষা কাযৰ্�ম �াভািবক রাখা স�ব 

হেয়েছ। �� ল, কেলজ, িব�িবদ্যালয়সহ সব িশক্ষা�িত�ান েখালা হে�। Covid-19 ভ্যাকিসন ম্যােনজেম� িসে�ম "সুরক্ষা" িড�জটাল তথ্য ব্যব�াপনার মাধ্যেম 

এই কাজ�েক অেনক সহজ কের িদেয়েছ।

বাল্যিববাহ কেমেছ- িশ�রা েবিশর ভাগই মানিসক �া�্য সমস্যায় ভ�গিছল, তােদর জীবেন আেগ কখেনাই তারা এত দীঘৰ্ সমেয়র জন্য তােদর ঘের ব�ী িছল না
। এখন সুরক্ষা িসে�েম িনব�েনর মাধ্যেম তােদর �� ল ক্যা�ােস �কা েদওয়ার ফেল পুনরায় �� েল েযেত পারেছ।

এখন সুরক্ষা িসে�েমর মাধ্যেম পু�ষ ও মিহলা সমানভােব েকািভড-১৯ ভ্যাকিসন পাে� এবং �ল�-িভ�ত্তক সিহংসতার পির��িতর অেনক উ�িত হেয়েছ।

(সূ�- ঢাকা �িবউন, ২৮ জনু ২০২১, �িতেবদন- World Bank, মানুেষর জন্য ফাউে�শন, BILS, CPD, ইনি��উট অব েহলথ ইেকানিম�, ঢাকা িব�িবদ্যালয়, 

Campaign for Popular Education (CAMPE), Brac James P Grant School of  Public Health)

 ভ্যাকিসেনর ফেল সামা�জক ও অথৰ্ৈনিতক ইিতবাচক পিরবতৰ্ ন হেয়েছ।

 ভ্যাকিসন সনদ এর মাধ্যেম িবেদশগামী বাংলােদিশ নাগিরক, িবেদশগামী বাংলােদিশ কম�,  িবেদশগামী ছা�-ছা�ী  ও �বাসী বাংলােদশীেদর িবেদশ গমন 

সহজতর হেয়েছ।

 এছাড়াও ভাসমান জনগণ, �িতব�ী, বাংলােদেশ বসবাসরত িবেদিশ নাগিরক, ছা�-ছা�ীেদরসহ বেয়ােজ্য� নাগিরকেদর �কা �দান সহজতর হেয়েছ।

 কেরানার কারেণ েদেশর অথৰ্নীিত, িশক্ষা, চাকুরী, ব্যবসা-বািণজ্য থমেক যায়িন।

 ভ্যাকিসন ব্যব�াপনায় েদেশর �ায় সহ� েকা� টাকা সা�য় হেয়েছ।

 শারীিরক দরূ� বজায় েরেখ সকল নাগিরকেক �কা �দােনর মাধ্যেম কেরানা ভাইরাস িনমূৰ্ল করা স�ব হেয়েছ।

স�সারণেযাগ্যতা ও েটকসইেযাগ্যতা:

উেদ্যাগ� স�সারণেযাগ্য এবং িসে�ম� customizable. িবিভ� চািহদার িভ�ত্তেত �িতিনয়ত িসে�ম� পিরবতৰ্ ন পিরবধৰ্ন করা হে�। ইত:মেধ্য উেদ্যাগ� েদেশ 

এবং িবেদেশ িবপুল সুনাম অজৰ্ন কেরেছ। েকািভড-১৯ ভ্যাকিসন ম্যােনজেম� িসে�ম "সুরক্ষা" বাংলা এবং ইংের�জ উভয় ভাষায় �পা�র থাকার কারেণ এ� 

অিত সহেজই বিহিবৰ্ে�র অন্যান্য েদশ ব্যবহার করেত পারেব। অন্যান্য েদেশর আ�েহর িভ�ত্তেত এই িসে�ম� ব্যবহােরর জন্য �দান করা েযেত পাের।

বাংলােদেশর সকল ধরেণর �কা কাযৰ্�ম এই িসে�েমর মাধ্যেম স�ক তথ্য ব্যব�াপনাপূবৰ্ক পিরচালনা করা স�ব হেব।

এই িসে�ম বা�বায়েনর মাধ্যেম �যু�� ব্যবহার কের েটকসই উ�য়ন অভী� লক্ষ্য ৩(সু�া�্য ও কল্যাণ- সকল বয়সী সকল মানুেষর জন্য সু�া�্য ও কল্যাণ 

িন��তকরণ) এর লক্ষ্যমা�া ৩.৩ (২০৩০ সােলর মেধ্য এইডস, য�ােরাগ, ম্যােলিরয়া ও উেপ�ক্ষত �ী�ম�লীয় েরাগসমূেহর মহামারীর অবসান ঘটােনা এবং 

েহপাটাই�স, পািনবািহত েরাগ ও অন্যান্য সং�ামক ব্যািধর েমাকােবলা করা) এবং এর লক্ষ্যমা�া ৩.৮ (সকেলর জন্য অসু�তাজিনত আিথৰ্ক ঝঁুিকেত িনরাপত্তা, 
মানস�ত অপিরহাযৰ্ �া�্যেসবা এবং সা�য়ী মূেল্য িনরাপদ, কাযৰ্কর, মানস�ত আবশ্যক ঔষধ ও �কা সুিবধা �াি�র পথ সুগম করাসহ সাবৰ্জনীন �া�্যেসবা 
�দােনর লক্ষ্য অজৰ্ন) বা�বায়ন স�ব হেব।
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"সুরক্ষা" বা�বায়েনর ফেল েটকসই উ�য়ন অভী� লক্ষ্য ৯ (িশ�, উ�াবন ও অবকাঠােমা) এর লক্ষ্যমা�া ৯.৫ (২০৩০ সােলর মেধ্য উ�াবন েক উৎসািহত করা 
এবং িশ�খােত �যু��গত সক্ষমতার উ�িত সাধন) অজৰ্ন স�ব হেব।

েকািভড-১৯ ভ্যাকিসন ম্যােনজেম� িসে�ম "সুরক্ষা" ব্যবহােরর মাধ্যেম েটকসই উ�য়ন অভী� লক্ষ্য ১১ (েটকসই নগর ও জনপদ) এর লক্ষ্যমা�া বা�বায়ন 

স�ব হেব।

এছাড়াও েটকসই উ�য়ন অভী� লক্ষ্য ১৬ এর লক্ষ্যমা�া ১৬.৫, ১৬.৬, ১৬.৭ এবং েটকসই উ�য়ন অভী� লক্ষ্য ১৭ এর ১৭.৬, ১৭.৭ ও ১৭.৮ লক্ষ্যমা�া 
উে�খেযাগ্য পিরমােণ অজৰ্ন স�ব হেব।

জাতীয় আইিস� নীিতমালা এর অিধকাংশ উে�শ্যসমূহ (২.২.১- িড�জটাল সরকার, ২.২.২- িড�জটাল িনরাপত্তা, ২.২.৩- সামা�জক সমতা এবং সাবৰ্জনীন 

�েবশািধকার, ২.২.৪- িশক্ষা, গেবষণা ও উ�াবন, ২.২.৫- দক্ষতা উ�য়ন ও কমৰ্সং�ান সৃ�, ২.২.৬- অভ্য�রীণ সক্ষমতা বৃি�) এই িসে�ম ব্যবহােরর ফেল 

বা�বািয়ত হেব।

সরকােরর অন্যান্য েসবার সােথ অ�ভ�ৰ্ ��:

 হ� যা�ীেদর ভ্যাির�ফেকশেনর জন্য ই-হ� িসে�েমর সােথ API সংযু� করা হেয়েছ। এ ব্যপাের ধমৰ্ ম�ণালয় এবং তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� িবভােগর 

মেধ্য এক� সমেঝাতা �ারক �াক্ষিরত হেয়েছ।

 িস�াপুর ভ্যাকিসেনশন িসে�েমর সােথ API সংেযাজন এর কাযৰ্�ম ���য়াধীন রেয়েছ।

 পাসেপাটৰ্ আথির� (এন�এমিস) এর সােথ API সংেযাজন এর কাযৰ্�ম ���য়াধীন রেয়েছ।

ভিবষ্যত পিরক�না:

 Vaccine Passport/ Immune Passport/ Health Passport অ�ভ�ৰ্ � করার �যু��গত ��িত �হণ করা হেয়েছ যা International Air Transport Associa-

tion (IATA) এবং World Health Organization (WHO) এর অনুেমাদেনর িভ�ত্তেত পরবত�েত সংেযাজন করা স�ব হেব।

 েকািভড-১৯ ভ্যাকিসন ম্যােনজেম� িসে�ম "সুরক্ষা" বাংলা এবং ইংের�জ উভয় ভাষায় �পা�র থাকার কারেণ এ� অিত সহেজই বিহিবৰ্ে�র অন্যান্য েদশ 

ব্যবহার করেত পারেব।

 অন্যান্য েদেশর আ�েহর িভ�ত্তেত এই িসে�ম� ব্যবহােরর জন্য �দান করা েযেত পাের।

 ইেতামেধ্য UNDP এর অংশীদারী েদশসমূেহর সে� মতিবিনময় সভা অনু��ত হয়। এেত উপ��ত েদশসমূহ িসে�ম� স�েকৰ্  তােদর ইিতবাচক ম�ব্য �দান 

কেরন এবং এ� ব্যবহােরর আ�হ �কাশ কেরন।

 বাংলােদেশর সকল ধরেণর �কা কাযৰ্�ম (িবেশষ কের ইিপআই এর �কা কাযৰ্�ম) এই িসে�েমর মাধ্যেম স�ক তথ্য ব্যব�াপনাপূবৰ্ক পিরচালনা করা 
স�ব হেব।

 ভিবষ্যেত এই িসে�েম িবিভ� Frontier Technology ব্যবহােরর মাধ্যেম আরও উ�য়ন করা হেব।
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েকািভড ১৯ ভ্যাকিসন ম্যােনজেম� িসে�ম “সুরক্ষা” �্যাটফেমৰ্র জন্য 
ব�ব�ু জন�শাসন পদক েপেয়েছ আইিস� িবভাগ। জনেসবায় উ�াবন 

ক্যাটাগিরেত উে�খেযাগ্য ও �শংসনীয় অবদােনর �ীকৃিত ��প 
দলগতভােব এই অজৰ্ন করেলা তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� িবভাগ।

অজৰ্ ন
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তৃণমূল পযৰ্ােয় িনভৰ্ রেযাগ্য িড�জটাল অিভগমন, তথ্য�যু�� সমৃ� মানবস�দ উ�য়ন, এবং জনবা�ব তথ্য�যু�� ব্যবহােরর মাধ্যেম সুখী সমৃ� েসানার বাংলা 
�িত�ার লেক্ষ তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� িবভাগ ও তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� অিধদ�র কাজ কের যাে�। তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� িবভােগর অধীন তথ্য ও 

েযাগােযাগ �যু�� অিধদ�ের কমৰ্রত েজলার ৫জন দক্ষ ে�া�ামার বাংলােদশ সরকােরর মানিবক সহায়তা িবতরেণর কােজর গিতশীলতা ও নাগিরক েসবা 
�দান ���য়া �ত ও সহ�জকরেণর লেক্ষ্য েপশাগত দায়ব�তা েথেক �-উেদ্যােগ িনজ� ব্যব�াপনায় Central Aid Management System (CAMS) সফটওয়্যার 

ৈতির কের এবং �াথিমকভােব েজলা �শাসেনর সহায়তায় টা�াইল েজলায় উ��িখত সফটওয়্যার� খাদ্য ম�নালেয়র খাদ্যবা�ব কমৰ্সূচীর চাল িবতরণ 

ব্যব�াপনায় সাফেল্যর সােথ ব্যবহার করা হয়। 

এরই ধারাবািহকতায় তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� িবভােগর মাননীয় �িতম�ী জনাব জনুাইদ আহ্ েমদ পলক, এমিপ, তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� অিধদ�র কতৃৰ্ ক 

ৈতিরকৃত Central Aid Management System (CAMS) সফটওয়্যার�র কেলবর বৃি�পূবৰ্ক সকল মানিবক সহায়তা িবতরণ ব্যব�াপনায় ব্যবহােরর জন্য 
�েয়াজনীয় উেদ্যাগ �হেণর িনেদৰ্শনা �দান কেরন। মাননীয় �ধানম�ীর তথ্য ও েযাগােযাগ �যু��র মাননীয় উপেদ�া জনাব সজীব ওয়ােজদ জেয়র “Find 

technology. Innovate, don’t imitate” উ��েক সামেন েরেখ বতৰ্ মােন তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� িবভােগর িসিনয়র সিচব এবং তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� 

অিধদ�েরর মহাপিরচালেকর িনেদৰ্শানুসাের CAMS এর উ�য়ন ও বা�বায়ন কাযৰ্�ম চলমান রেয়েছ।

১৪.২  Central Aid Management System (CAMS)

িচ� ৪৮:  "িড�জটাল বাংলােদশ পুর�ার-২০২০" �হণ করেছ Central Aid Management System (CAMS) �েমর সদস্যবৃ�



87



88

চত�থৰ্ িড�জটাল বাংলােদশ িদবস উপলেক্ষ্য িড�জটাল বাংলােদশ িবিনমৰ্ােণ অনন্য অবদােনর �ীকৃিত��প জাতীয় পযৰ্ােয় সরকাির কািরগির েক্ষে� "িড�জটাল 

বাংলােদশ পুর�ার-২০২০" অজৰ্ন কেরেছ Central Aid Management System (CAMS)

Central Aid Management System (CAMS) সফটওয়্যার� সকল মানিবক সহায়তা িবতরণ ব্যব�াপনায় ব্যবহার উপেযাগীকরেণর লেক্ষ্য �েয়াজনীয় িনরাপত্তা 
ব্যব�াসহ high performance features সংযু� করা হেয়েছ। এর উে�খেযাগ্য features: 

 CAMS মানিবক সহায়তা/সামা�জক সুরক্ষা বলেয়র জন্য গৃহীত কমৰ্সূিচর আওতায় সকল সুিবধােভাগীেদর তথ্যভা�ারসহ এক� সমি�ত তথ্য ব্যব�াপনা 
িসে�ম।

 পিরচয় (NID তথ্যভা�ার) এর সােথ সংযু��র মাধ্যেম স�ক উপকারেভাগী িনব�ন িন��তকরণপূবৰ্ক �� তা�লকা  সংরক্ষেণর ব্যব�া রেয়েছ।

 �কৃত উপকারেভাগীর সরাসির উপ��িতেত OTP(One Time Password) ে�রেণর মাধ্যেম CAMS-এ  িনব�ন স�� হেব।

 ৩৩৩ ন�ের কল করার মাধ্যেম মানিবক সহায়তার েক�ীয় ডাটােবেজ িনব�ন সহায়তা পাওয়া যােব।

 CAMS িসে�ম�েত Secured Socket Layer (SSL) সংযু� এবং Software Quality Testing & Certification Center (SQTC) কতৃৰ্ ক িনরাপত্তা পরী�ক্ষত।

 CAMS িসে�ম�েত িবিভ� েসফ�েনেটর আওতায় থাকা উপকারেভাগীর তা�লকার সে� Cross-Matching এর মাধ্যেম ৈ�ততা পিরহার করার ব্যব�া   
রেয়েছ।

 CAMS িসে�েমর ড্যাশেবােডৰ্ র মাধ্যেম সংি�� ম�ণালয়/িবভাগ/েজলা/উপেজলা হেত মিনটিরং ও �েয়াজন অনুযায়ী িরেপাটৰ্ ��ত করার ব্যব�া রেয়েছ।

 CAMS-এ User Role িভ�ত্তক তথ্য হালনাগাদ ব্যব�া �িত�ার মাধ্যেম ��তা ও জবাবিদিহতা িন��ত করা হেয়েছ।

 CAMS Mobile Apps -এর মাধ্যেম মানিবক সহায়তা িবতরেণ �ততা, ��তা ও িনভ�ৰ্ লতা িন��ত করা স�ব হেব। এেত �ফ�ার���, েফিসয়াল িরকগিনশন, 

OTP(One Time Password) ও জাতীয় পিরচয়প�/QR কােডৰ্ র মাধ্যেম মানিবক সহায়তা িবতরেণর ব্যব�া রেয়েছ।

 CAMS িসে�ম হেত সমেয় সমেয় মানিবক সহায়তা িবতরেণর তথ্য,  িবতরেণর �ান ও সময় স�েকৰ্   উপকারেভাগীেক মুেঠা বাতৰ্ া ে�রেণর মাধ্যেম অবিহত 

করার ব্যব�া রেয়েছ।

 CAMS িসে�ম� 4 Tier Data Center (4TDC) -এ মা��পল ডাটােবজ সাভৰ্ ার ও অ্যাি�েকশন সাভৰ্ ার এবং েলাড ব্যােল�ার এর মাধ্যেম Scalable থাকায় 

িনরিব��� েসবা �দান স�ব।

CAMS এর মাধ্যেম মু�জববেষৰ্ কেরানায় ক্ষিত�� ৫০ লক্ষ পিরবােরর মেধ্য মাননীয় �ধানম�ীর পক্ষ েথেক েমাবাইল ব্যাংিকং পিরেসবার মাধ্যেম নগদ অথৰ্ 
সহায়তা �দান কমৰ্সূচী বা�বায়ন করা হয়।



 মু�জববেষৰ্ কেরানায় ক্ষিত�� ৫০ লক্ষ পিরবােরর মেধ্য মাননীয় �ধানম�ীর পক্ষ েথেক েমাবাইল ব্যাংিকং পিরেসবার মাধ্যেম নগদ অথৰ্ সহায়তা �দান কমৰ্সূচীর 
অংশ িহেসেব �ধানম�ীর কাযৰ্ালয়, দেুযৰ্াগ ব্যব�াপনা ও �াণ ম�ণালয় এবং অথৰ্ িবভােগর িবিভ� সমেয়র িনেদৰ্শনার মাধ্যেম তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� িবভাগ 
সারা েদশ েথেক Central Aid Management System (CAMS)-এর মাধ্যেম তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� অিধদ�েরর মাঠ পযৰ্ােয়র সকল কমৰ্কতৰ্ ােদর কািরগির 
সহায়তায় উপকারেভাগীর তথ্য সং�হ কের। পরবত�েত উ� তথ্য যাচাই-বাছাই কের েযাগ্য িবেবচনায় েমাবাইল ব্যাংিকং পিরেসবার মাধ্যেম ইেতামেধ্য ৩৫ লক্ষ 
পিরবােরর মােঝ নগদ অথৰ্ সহায়তা �দান করা হেয়েছ।

মাননীয় �ধানম�ীর এই মানিবক সহায়তা িবতরণ কাযৰ্�ম সফলতার সােথ বা�বায়েনর জন্য �ধানম�ীর কাযৰ্ালয় কতৃৰ্ ক তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� অিধদ�র 
�শংিসত হয় এবং এ েক্ষে� নগদ অথৰ্ ে�রেণ িড�জটাল ব্যব�াপনা ব্যবহার করায় বাংলােদশ সরকােরর ৩৫৬ েকা� টাকা সা�য় হেয়েছ।  (সূ� – Daily Star, 
১২ অে�াবর ২০২০ �ীঃ)





“ই-গভেনৰ্� ও উ�াবন কমৰ্পিরক�না” এবং “বািষৰ্ক কমৰ্স�াদন চ� ��” এর শতভাগ অজৰ্েনর অংশ িহেসেব তথ্য ও েযাগােযাগ �যু�� অিধদ�র 

িবিভ� অথৰ্বছের  েসবা সহ�জকরণ, েসবা িড�জটাইজকরণ এবং উ�াবনী উেদ্যাগ বা�বায়ন কের যাে�। উে�খ্য, ২০২০-২০২১ এবং 
২০২১-২০২২ অথৰ্বছের “ই-গভেনৰ্� ও উ�াবন কমৰ্পিরক�না”  বা�বায়েন  আইিস� িবভােগর অধীন� দ�র সং�ার মেধ্য তথ্য ও েযাগােযাগ 

�যু�� অিধদ�র পর পর দইুবার �থম �ান অজৰ্ন কের।

১৪.৩ ইেনােভশন



�িতিনয়ত বদেল যাে� �যু�� িব�। চমেক িদে� নত�ন 
নত�ন উ�াবন। ই�ারেনেটর েক্ষে� এই পিরবতৰ্ েনর অপর 
নাম গিত। ওয়্যারেলস সংেযােগর দিুনয়ায় সবেচেয় হালনাগাদ 
�যু�� হেলা ‘ওয়াই-ফাই িস�’. ই�ারেনেটর জগেত 
ৈব�িবক পিরবতৰ্ ন িনেয় আসেছ ওয়াই-ফাই িস�। 
ওয়াই-ফাই ফাইভ এর ত�লনায় ওয়াই-ফাই িসে� গিত বাড়েব 
�ায় িতন�ণ। একই সে� একািধক ব্যবহারকারীেক উ� 
গিতর ই�ারেনট েসবা িনরব���ভােব িদেত পারেব 
ওয়াই-ফাই িস�। এেত যু� হেয়েছ হালনাগাদ িনরাপত্তা 
�যু��। সারা িবে�ই এখন েমাবাইল গ্যােজট, ই�ারেনট অব 
িথংস (আইও�) িডভাইস ও ই�ারেনেটর সে� সংযু� যে�র 
ব্যবহার বাড়েছ।

বতৰ্ মান ওয়াই-ফাই ফাইেভ সেবৰ্া� গিত হে� ৩ দশিমক ৫ 
�জিবিপএস (িগগািবটস পার েসেক�)। ওয়াই-ফাই িসে� 
এ� হেব �ায় ৯ দশিমক ৬ �জিবিপএস। সাধারণত এক� 
ওয়াই-ফাই েনটওয়ােকৰ্  যখন একািধক িডভাইস যু� হয়, 
তখন ই�ারেনেটর গিত কেম যায়। িক� ওয়াই-ফাই িসে� তা 
হেব না। বরং একািধক ব্যবহারকারীেক একই মােনর 
ই�ারেনট েসবা ও তেথ্যর �বাহ িন��ত করেব এই নত�ন 
�যু��। বতৰ্ মােনর ত�লনায় তথ্য আদান-�দােনর গিত েবেড় 
যােব �ায় চার �ণ। ওয়াই-ফাই িসে� ‘ডি�উিপএি�’ 
বাধ্যতামূলক করা হেয়েছ। ফেল ব্যবহারকারীরা তথ্য 
আদান-�দােনর েক্ষে� এন��পশন সুিবধা কােজ লাগােত 
পারেবন। এছাড়া হ্যাকারেদর কােজ বাধা সৃ� করেব 
‘ডি�উিপএি�’। ২০২১-২২ অথৰ্বছের ওয়াই-ফাই িস� 
কাযৰ্�ম চলমান রেয়েছ এবং চলিত জনু মােসর মেধ্য 
ওয়াই-ফাই িসে�র কাযৰ্�ম স�� হেব। িড�জটাল 
বাংলােদশ িবিনৰ্মােন ‘ওয়াই-ফাই িস�’ ���পূণৰ্ ভ� িমকা 
পালন করেব।
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আইিস� অিধদ�েরর মাঠ পযৰ্ােয়র কমৰ্কতৰ্ ােদর ‘েসবা 
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