তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি অক্তধদপ্তয
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ফোক্তল িক প্রক্ততযফদন ২০১৮-১৯
2.1 ক্তযক্তচক্তত
যদযয কর যজরো, উযজরো ও ইউক্তনয়ন ম িোয় ম িন্ত তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তিয ব্যফোয ও প্রযয়োগ ক্তনক্তিতকযণ, ভন্বয় োধন ও
যেকই উন্নয়যনয ভোধ্যযভ জনগযণয যদোযযগোড়োয় ইযরক্ট্রক্তনক দ্ধক্ততযত যফো য ৌঁযছ ক্তদযত তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি অক্তধদপ্তয গঠিত
য়।
প্রোক্তনক ক্তফবোগ
: তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি ক্তফবোগ
ভন্ত্রণোরয়
: ডোক, যেক্তরযমোগোযমোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি ভন্ত্রণোরয়
প্রক্ততষ্ঠোয তোক্তযখ
: ৩১ জুরোই, ২০১৩ ক্তিস্টোব্দ
কোম িক্রভ শুরু
: জোনুয়োযী ২০১৪ ক্তিস্টোব্দ
২.১.১ রূকল্প (Vision)
জ্ঞানভবভিক অর্ থনীভি, সুান প্রভিষ্ঠায় িথ্যপ্রযুভিয ব্যফায।
২.১.২ অক্তবরক্ষ্য (Mission)

িথ্যপ্রযুভি খাতিয তফ থািভ ব্যফায ভনভিি কতয অফকাঠাতভা উন্নয়ন, দক্ষ ভানফ ম্পদ গঠন, শাবন কাজ সৃজন এফং ই-াভবথ
প্রভিষ্ঠায ভাযমেতভ সুান প্রভিষ্ঠা।
২.১.৩ কোম িোফরী
 যকাভয দপ্ততয ই-গবাতন থন্স কাম থক্রভ ফাস্তফায়তন ায়িা প্রদান;
 যকাতয কর ম থাতয় আইভটি’য ব্যফায  প্রতয়াগ ভনভিিকযণ  ভন্বয় াধান;
 ভাঠ ম থায় ম থন্ত কর দপ্ততয আইভটি’য উযুি অফকাঠাতভা সৃভিতি কাভযগভয ায়িা প্রদান, যক্ষণাতফক্ষণ এফং
াতার্ থ প্রদান;
 কর ম থাতয় িথ্যপ্রযুভি কাভযগভয  ভফতলাভয়ি জ্ঞান স্তান্তয;
 িথ্যপ্রযুভি-ংভিি জনফতরয ভিা উন্নয়তন নীভিভারা প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন;
 তৃণমূর ম থায় ম থন্ত জনগণতক ইতরকট্রভনক দ্ধভিতি শফা প্রদাতনয উতযাগ গ্রণ;
 আইভটি-ংভিি মন্ত্রাভি, পর্য়যায, কাতনভিভবটি, স্ট্যান্ডার্ থ  ইন্টায-অাতযভফভরটি ভনভিিকযণ;
 কর ম থাতয় আধুভনক প্রযুভি আত্মীয়কযতণ গতফলণা, উন্নয়ন  ায়িা প্রদান;
 আইভটি ভক্ষা  ভর্ভজর্ার ফাংরাতদ ভফভনভথাতণ উদ্ধুদ্ধকযতণ ায়িাকযণ;
 িথ্যপ্রযুভি খাতি ব্যফা উন্নয়তন শক্ষতে প্রভিফন্ধকিা  চ্যতরঞ্জ নািকযতণয ভাযমেতভ িথ্যপ্রযুভি খাতি ব্যফা উন্নয়তন
ায়িাকযণ;
 আইভটি প্রভক্ষতণয ভাযমেতভ দক্ষ ভানফম্পদ উন্নয়ন;
 ভাঠ ম থাতয় ভফতলি ভক্ষা প্রভিষ্ঠাতন স্থাভি কভম্পউর্ায ল্যাফ অন্যান্য যকাভয প্রভিষ্ঠাতন কভম্পউর্ায মন্ত্রাভি
ব্যফায  যক্ষণাতফক্ষতণ কাভযগভয ায়িাকযণ;
 ভাঠ ম থাতয় কর যকাভয দপ্ততয তয়ফতার্ থার  শনর্য়াকথ ংযক্ষণ এফং যক্ষণাতফক্ষতণ কাভযগভয ায়িা প্রদান;
এফং
 শজরা/উতজরা/ইউভনয়ন ম থাতয় ইতিাভতযমে স্থাভি ভর্ভজর্ার শন্টাযমূত মর্ামর্ িথ্য যফযা, ংযক্ষণ,
ারনাগাদকযণ, তয়ফতার্ থার চ্ালু যাখতি ায়িাকযণ।
2.1.4

প্রোক্তনক কোঠোযভো/ োাংগঠক্তনক কোঠোযভো

1

2

3

2.1.5 জনফর (অনুযভোক্তদত, কভিযত ও শূন্যদ)
অনুযভোক্তদত জনফর
১ভ

২য়

যেক্তণ

যেক্তণ

যেক্তণ

640

৪

৬৪২

2.1.6

৩য়

ক্তফদ্যভোন জনফর
৪থ ি

ফ িযভোে জনফর

শূন্য যদয ক্তফফযণ

১ভ

২য়

৩য়

৪থ ি

যেক্তণ

যেক্তণ

যেক্তণ

যেক্তণ

৫৮২

৪৯৪

১

74

৪থ ি

১ভ

২য়

যেক্তণ

যেক্তণ

যেক্তণ

যেক্তণ

যেক্তণ

22

146

৩

568

560

৩য়

অনুযভোক্তদত

কভিযত

শূন্য

1868

৫৯১

১২৭৭

২০১৮-২০১৯ অথ ি ফছযয ফোযজে ফযোদ্দ ও ব্যয় :)উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন(
ক্তফফযণ
অনুন্নয়ন
উন্নয়ন

২০১৮-২০১৯ অথ ি ফছযয ফযোদ্দ
)যকোটি েোকোয়(
47.2017
১২০.৩৬১৪

২০১৮-২০১৯ অথ ি ফছযয ব্যয়
)যকোটি েোকোয়(
37.1227
৭৭.৯২৬৭

ব্যযয়য োয
৭৮.৬৫%
64.74%

2.1.7 ফোক্তল িক কভিম্পোদন চুক্তি )২০১৮-১৯(
স্বচ্ছিা  দায়ফদ্ধিা বৃভদ্ধ  ম্পতদয মর্ামর্ ব্যফায এফং প্রভিষ্ঠাতনয ক্ষভিা বৃভদ্ধয উতেতে যকায কভথম্পাদন ব্যফস্থানা
দ্ধভি চ্ালু কতযতে। এযই ধাযাফাভকিায় গি ১১/০৬/২০১৮ ভি. িাভযতখ িথ্য  শমাগাতমাগ প্রযুভি ভফবাতগয ভচ্ফ এয াতর্ িথ্য
 শমাগাতমাগ প্রযুভি অভধদপ্ততযয ভাভযচ্ারক ফাভল থক কভথম্পাদন চুভি ২০১৮-১৯ স্বাক্ষয কতযন। এোড়া গি ২৭/০৫/২০১৮ভি.
িাভযতখ ভাভযচ্ারক ,িথ্য  শমাগাতমাগ প্রযুভি অভধদপ্তয এফং অভধদপ্ততযয ভাঠ ম থাতয় (৬৪ শজরা) কাম থারয়মূত কভথযি
কভথকিথাগণ এয ভতযমে ২০১৮-১৯ অর্ থফেতযয ফাভল থক কভথম্পাদন চুভি স্বাক্ষভযি য়। অে কাম থারতয়য ফাভল থক কভথম্পাদন চুভিয
০৫টি শকৌরগি উতেে ফাস্তফায়তনয জন্য ২১টি কাম থক্রভ এফং আফভেক শকৌরগি উতেে ফাস্তফায়তনয জন্য ২০টি কাম থক্রভ গ্রণ
কযা য়। এ অভধদপ্তয ফাভল থক কভথম্পাদন চুভি এয ভনধ থাভযি রক্ষযভাোয ৯৯% অজথন কযতি ক্ষভ তয়তে। আইভটি অভধদপ্ততযয
২০১৮-১৯ অর্ থফেতযয ফাভল থক কভথম্পাদন চুভিয শকৌরগি উতেেমূ ভনম্নরূ:
ক্র. নং.
শকৌরগি উতেে
কাম থক্রভ
1.
ই-গবন্যথান্স প্রভিষ্ঠায় ায়িা
০৭ টি
2.
শজন্ডায ইতকায়াভরটি ভনভিিকযণ  ক্ষভিা বৃভদ্ধকযণ
০৩ টি
3.
আইভটি ব্যফাতয জনতচ্িনিা বৃভদ্ধকযণ
০৫ টি
4.
ভানফ ম্পদ উন্নয়ন
০৩ টি
5.
প্রাভিষ্ঠাভনক ক্ষভিা বৃভদ্ধ
০৩ টি
থক্রভ
শকৌরগি উতেেয শভার্ কাম
২১ টি
আফভেক শকৌরগি উতেেয শভার্ কাম থক্রভ ২০ টি
2.1.8

ফোক্তল িক কভিম্পোদন চুক্তিয উযেখযমোগ্য অজিন )২০১৮-১৯(

কাম থক্রভ
যকাভয দপ্ততয দক্ষিা, দ্রুি ভদ্ধান্ত  ইতরকট্রভনক ব্যফস্থানা প্রফিথতনয রতক্ষয ইনভর্ ভফলয়ক প্রভক্ষণ
নাযীতদয আইটি শফা প্রদানকাযী (Women IT service provider) তিযী
কযায শরতবর-১ (৩ ভাতয প্রভক্ষণ) ম্পন্ন কযণ
নাযীতদয আইটি শফা প্রদানকাযী (Women IT service provider) তিযী
কযায শরতবর-১ ম্পন্নকাযীতদয দুই ভাতয ইন্টাণ থভ প্রদান
নাযীতদয ভিল্যান্সায শর্তক উতযািা
(Women freelancer to
entrepreneur) ভাতফ গতড়তিারতি শরতবর-১ (৩ ভাতয প্রভক্ষণ) ম্পন্ন কযণ
নাযীতদয ভিল্যান্সায শর্তক উতযািা
(Women freelancer to
entrepreneur) ভাতফ গতড় শিারতি শরতবর-১ ম্পন্নকাযীতদয দুই ভাতয
ইন্টাণ থভ প্রদান
নাযীতদয কর শন্টায এতজন্ট (Women Call Center Agent) তিযী কযায
শরতবর-১ (৩ ভাতয প্রভক্ষণ) ম্পন্ন কযণ
নাযীতদয কর শন্টায এতজন্ট (Women Call Center Agent) তিযী কযায
4

রক্ষযভাো
৫০০০ জন

প্রকৃি অজথন
৯৭০৫ জন

১৫০০ জন

৪০০০ জন

১০০০ জন

৩২০০ জন

১০০০ জন

৪০০০ জন

৫০০ জন

৩২০০ জন

১০০০ জন

১৯১৫ জন

৫০০ জন

১৫৩২ জন

শরতবর-১ ম্পন্নকাযীতদয দুই ভাতয ইন্টাণ থভ প্রদান
াযাতদ ব্যাী ভর্ভজর্ার ফাংরাতদ ভদফ উদ্মান
১২ ভর্তম্বয ২০১৮
জািীয়  আন্তজথাভিক ম থাতয়য বা/ শভভনায/ য়াকথ আতয়াজন
৬টি
শজরা  উতজরায় উন্নয়ন শভরা আতয়াজন
৩১ জানুয়াযী ২০১৯
শখ যাতর ভর্ভজর্ার ল্যাফ ব্যফাতয ভক্ষক/ োেতদযতক উদ্বুদ্ধকযণ ভফলয়ক
৬৪টি
বা/শভভনায
ভাঠম থাতয়য কাম থক্রভ িদাযকীতি ভবভর্ কনপাতযন্স
১৬টি
তেভাভক ভনউজ শরর্ায প্রকানা
৪টি
যকাভয ভফভবন্ন দপ্ততযয ভফভবন্ন ম থাতয়য কভথকিথাতদয / কভথচ্াযীতদয দক্ষিা বৃভদ্ধয
২০০ জন
রতক্ষয ICT ভফলয়ক প্রভক্ষণ প্রদান
শখ যাতর ভর্ভজর্ার ল্যাতফ ভাযমেতভ যুফভাতজয কভথংস্থাতনয জন্য আউর্তাভ থং/
২০০ জন
ভপল্যাভন্সং প্রভক্ষণ প্রদান
ই-পাইভরং দ্ধভি ফাস্তফায়ন
৮০%
দপ্তয/ংস্থা কতৃথক অনরাইন শফা চ্ালু কযা
১০ জানুয়াভয, ২০১৯
(ভফ.দ্র.: ৪,১৬১টি শখ যাতর ভর্ভজর্ার ল্যাফ/ ক্লারুভ এয িাভরকা ম্বভরি একটি
তয়ফাইর্  শভাফাইর Apps তিভয কযা তয়তে।)

১২ ভর্তম্বয ২০১৮
১৪টি
৪-৬ অতিাফয ২০১৮
৬৪টি
১৮টি
৪টি
২৭০ জন
২৫০ জন
১০০%
০৮ জানুয়াভয, ২০১৯

ক্তচত্র-১: ১১ জুন, ২০১৮ আইক্তটি ক্তফবোযগয োযথ এ দপ্তযযয 2018-19 অথ িফছযযয ফোক্তল িক কভিম্পোদন চুক্তি )এক্তএ) রোক্ষ্য
অনুষ্ঠোন
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ক্তচত্র-২: 27/05/2018 ক্তিস্টোব্দ তোক্তযযখ তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি অক্তধদপ্তয এফাং ৬৪ যজরো কোম িোরযয়য যপ্রোগ্রোভোয/ কোযী
যপ্রোগ্রোভোযযয ভযধ্য ভোঠ ম িোযয়য কোম িোরয়মূযয ২০১৮-১৯ অথ িফছযযয ফোক্তল িক কভিম্পোদন চুক্তি
2.1.9 জোতীয় শুদ্ধোচোয যক র ফোস্তফোয়যন ২০১৮-১৯ োযরয কভিক্তযকল্পনো
তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি ক্তফবোযগয ক্তনযদ িনো যভোতোযফক জোতীয় শুদ্ধোচোয যক র ফোস্তফোয়যনয ক্তনক্তভত্ত ভক্তন্ত্রক্তযলদ ক্তফবোগ যত প্রণীত
কর ক্তনযদ িক্তকোমূ অনুযণ কযয গত ১১/০৭/২০১৮ক্তি. তোক্তযযখ তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি অক্তধদপ্তযযয ২০১৮-১৯ অথ িফছযযয
জোতীয় শুদ্ধোচোয যক র কভি-ক্তযকল্পনো ও ফোস্তফোয়ন অগ্রগক্তত ক্তযফীক্ষ্ণ কোঠোযভো প্রণয়ন কযো য়। এছোড়ো গত ০৫/০৭/২০১৮ক্তি.
তোক্তযযখ তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি অক্তধদপ্তযযয ভোঠ ম িোযয় কোম িোরয়মূযয )৬৪ যজরো( ২০১৮-১৯ অথ িফছযযয জোতীয় শুদ্ধোচোয
যক র কভি-ক্তযকল্পনো ও ফোস্তফোয়ন অগ্রগক্তত ক্তযফীক্ষ্ণ কোঠোযভো প্রণয়ন কযো য়। এ অক্তধদপ্তয ২০১৮-১৯ অথ িফছযযয জোতীয়
শুদ্ধোচোয যক র কভি-ক্তযকল্পনো অনুমোয়ী ক্তনধ িোক্তযত রক্ষ্যভোত্রোয ৯৯% অজিন কযযত ক্ষ্ভ যয়যছ। ২০১৮-১৯ অথ িফছযযয জোতীয়
শুদ্ধোচোয যক র কভি-ক্তযকল্পনো ও ফোস্তফোয়ন অগ্রগক্তত ক্তযফীক্ষ্ণ কোঠোযভোয উযেখযমোগ্য অজিনমূ ক্তনম্নরূ:
কাম থক্রভ
তনভিকিা কভভটিয বা
তনভিকিা কভভটিয বায ভদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন
উিভ চ্চ্ থায (Best Practice) িাভরকা প্রণয়ন কতয ভভন্ত্রভযলদ ভফবাতগ শপ্রযণ
কভথকিথা-কভথচ্াভযতদয অংগ্রতণ ভনয়ভভি উভহভি ভফভধভারা ১৯৮২; যকাভয
কভথচ্াভয আচ্াযণ ভফভধভারা ১৯৭৯ এফং ভচ্ফারয় ভনতদ থভারা ২০১৪ ম্পতকথ
তচ্িনিা বৃভদ্ধমূরক বা/প্রভক্ষণ আতয়াজন।
জািীয় শুদ্ধাচ্ায শকৌর ভফলতয় কভথকিথা-কভথচ্াভযতদয প্রভক্ষণ প্রদান
িথ্য অভধকায আইন. ২০০৯; জনস্বার্ থ ংভিি িথ্য প্রকা (সুযক্ষা) আইন,
২০১১ এফং জনস্বার্ থ ংভিি িথ্য প্রকা (সুযক্ষা) ভফভধভারা, ২০১৭ ম্পতকথ
কভথকিথা-কভথচ্াভযতদযতক অফভিকযণ
ই-শর্ন্ডায/ই-ভজভ-এয ভাযমেতভ ক্রয় কাম থ ম্পাদন
দপ্তয/ংহায াখা/অভধাখা ভযদথন/আকভিক ভযদথন
শুদ্ধাচ্ায পুযস্কায প্রদান নীভিভারা, ২০১৭’ এফং ভভন্ত্রভযলদ ভফবাতগয
১৩.৩.২০১৮ িাভযতখয ০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০৪২.১৬.০৫৩ নম্বয ষ্পস্ট্ীকযণ
ে অনুমায়ী শুদ্ধাচ্ায পুযস্কায প্রদান
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রক্ষযভাো
৪
১০০%
১৫ ভাচ্ থ ২০১৯
১০০ জন

প্রকৃি অজথন
৪
১০০%
২ জানুয়াভয ২০১৯
১৫০ জন

১০০ জন
৩১ ভাচ্ থ ২০১৯

১৮০জন
২৮ ভাচ্ থ ২০১৯

৫০%
৪টি
১৫ শভ, ২০১৯

৬২%
২২টি
০৯ শভ, ২০১৯

শুদ্ধাচ্ায কভথ-ভযকল্পনায় অন্তথভুি ভফভবন্ন কাম থক্রভ ফাস্তফায়তনয জন্য ফযােকৃি
অতর্ থয আনুভাভনক ভযভাণ
আিাধীন আঞ্চভরক/ভাঠ ম থাতয়য কাম থারতয় জািীয় শুদ্ধাচ্ায শকৌর কভথভযকল্পনা, ২০১৮-১৯ প্রণয়তনয ভনভভি কভথারা আতয়াজন

২ রক্ষ
(প্রণয়তনয পূতফ থই
অভজথি তয়তে)

২ রক্ষ শচ্ৌভে
াজায দুইি
২৮ শভ, ২০১৮

2.1.10 শুদ্ধোচোয পুযস্কোয ২০১৮-১৯ প্রদোন:
যকাভয কভথকিথা-কভথচ্াযীতদয শুদ্ধাচ্ায চ্চ্ থায় উৎা প্রদাতনয রতক্ষয ভভন্ত্রভযলদ ভফবাগ কতৃথক জাভযকৃি ৬ এভপ্রর
২০১৭ভি. িাভযতখয ০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০৪২.১৬.১০৪ ংখ্যক িাযতক প্রকাভি ‘শুদ্ধাচ্ায পুযস্কায প্রদান নীভিভারা, ২০১৭’
এফং ভভন্ত্রভযলদ ভফবাগ কতৃথক জাভযকৃি ১৩ ভাচ্ থ ২০১৮ভি. িাভযতখয ০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০৪২.১৬.০৫৩ ংখ্যক িাযতক
শুদ্ধাচ্ায পুযস্কায প্রদান নীভিভারা ২০১৭ অনুমায়ী পুযস্কায প্রদান ম্পতকথ স্পিীকযণ ভযতেয ভনতদ থনা অনুমাভয় অভধদপ্ততযয
গঠিি শুদ্ধাচ্ায চ্চ্ থায পুযস্কায প্রদাতনয জন্য ফাোই কভভটি কতৃথক িথ্য  শমাগাতমাগ প্রযুভি অভধদপ্ততযয প্রধান কাম থারয়
অভধদপ্ততযয শজরা  উতজরা কাম থারয়মূ শর্তক ভনতম্ন ফভণ থি কভথকিথাগণতক ২০১৮-১৯ অর্ থফেতযয শুদ্ধাচ্ায পুযস্কায প্রদাতনয জন্য
ভনফ থাচ্ন কতয গি ০৯ শভ ২০১৯ভি. িাভযতখ ংখ্যক ৫৬.০৪.০০০০.০০৩.১৮.০১৩.১৫-২০৮ িাযতক প্রজ্ঞান জাভয কযা য়:
ক্রভভক

নাভ, দভফ  শগ্রর্

১

ক্তভজ ইয়োক্তভন আিোয
কোযী যপ্রোগ্রোভোয )যগ্রড- ৯(

২

জনোফ ক্তযফুর ইরোভ
কোযী যপ্রোগ্রোভোয )যগ্রড- ৯(

৩

৪

জনোফ যভোোঃ যীফুর ইরোভ
কোযী ক্তযচোরক )যগ্রড - ৯(
জনোফ সয়দ ভোফুজ ভোমুদ
ইক্ততয়োক আযভদ, কোযী যপ্রোগ্রোভোয
)যগ্রড -৯(

৫

জনোফ যভোোঃ ক্তযফুর ইরোভ
কোযী যপ্রোগ্রোভোয )যগ্রড -৯(

৬

জনোফ এপ, এভ, নূয-উজ-জোভোন
কোযী যপ্রোগ্রোভোয )যগ্রড -৯(

কভথস্থর
ক্তযকল্পনো ও উন্নয়ন োখো
তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি
অক্তধদপ্তয, প্রধোন কোম িোরয়
তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি
অক্তধদপ্তয, যজরো কোম িোরয়,
ভয়ভনক্তাং দয, ভয়ভনক্তাং
অথ ি োখো
তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি
অক্তধদপ্তয, প্রধোন কোম িোরয়
তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি
অক্তধদপ্তয, উযজরো কোম িোরয়,
ধোভযোই, ঢোকো )াংযুিোঃ
প্রোন োখো, প্রধোন কোম িোরয়(
তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি
অক্তধদপ্তয, যজরো কোম িোরয়,
োতক্ষ্ীযো দয, োতক্ষ্ীযো
তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি
অক্তধদপ্তয, উযজরো কোম িোরয়,
ক্তনকরী, ক্তকযোযগঞ্জ
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প্রোপ্ত যভোে
নম্বয
৯০

৯০

পুযস্কোযযয ভোন
োটিক্তি পযকে এফাং এক ভোযয
মূর যফতযনয ভক্তযভোণ অথ ি
প্রদোন
ি
োটিক্তপযকে এফাং এক ভোযয
মূর যফতযনয ভক্তযভোণ অথ ি
প্রদোন

৮৭

োটিক্তি পযকে

৮৫

োটিক্তি পযকে

৮৫

োটিক্তি পযকে

৮৪

োটিক্তি পযকে

2.2 প্রকল্প/কভিসূক্তচয াংক্তক্ষ্প্ত ক্তফফযণ
2.2.1 প্রকযল্পয ক্তযক্তচক্তত
নোভ
“াযাতদতয ভক্ষা প্রভিষ্ঠাতন কভম্পউর্ায  বালা প্রভক্ষণ ল্যাফ স্থান” প্রকল্প (ফিথভাতন
প্রকল্পটি ৩য় ংতাভধি)
যভয়োদ
জুন ২০১৫ - জুন ২০১৯
প্রোক্কক্তরত ব্যয়
আযয়য উৎ
ক্তযভোণ
ক্তজওক্তফ
397.7775 যকোটি েোকো

ভচ্ে -৩:
i.

রক্ষয  উতেে







ii.

কর ক্তফবোযগয ক্তক্ষ্ো প্রক্ততষ্ঠোযন ক্তফযলোক্তয়ত কক্তম্পউেোয/ক্তডক্তজেোর ল্যোফ স্থোযনয ভোধ্যযভ কক্তম্পউেোয ক্তক্ষ্ো ক্তফস্তোয,
কভিাংস্থোযনয সুযমোগ, চোকক্তযয দক্ষ্তো এফাং বোলোয দক্ষ্তো বৃক্তদ্ধ ত্বযোক্তন্বত কযো;
ক্তনফ িোক্তচত ক্তক্ষ্ো প্রক্ততষ্ঠোযনয ল্যোফমূয ইন্টোযযনে াংযমোগ প্রদোন ও স্থোনীয় োইফোয যকন্দ্র/ আইক্তটি ক্লোফ প্রক্ততষ্ঠো
কযো;
যোষ্ট্রীয় কক্তম্পউেোয যফোয ভোধ্যযভ ক্তএক্ত/ক্তইক্তই (PSC/PECE), যজএক্ত (JSC), এএক্ত (SSC) এফাং
এইচএক্ত (HSC) ম িোযয় ভোক্তিক্তভক্তডয়ো ক্তক্ষ্োয় উন্নয়ন ও উৎো প্রদোন;
বোলো ক্তনবিয ক্তিল্যোক্তসাং, আউেযোক্ত িাং এফাং অন্যোন্য চোকক্তযয যমোগ্যতো ও দক্ষ্তো উন্নয়যন তথ্যপ্রযুক্তি োয়ক বোলো
ক্তক্ষ্োয সুযমোগ সৃক্তি;
ক্তডক্তজেোর ফোাংরোযদ গড়োয রক্ষ্যযক োভযন যযযখ কর ক্তফবোযগয ক্তক্ষ্ো প্রক্ততষ্ঠোযন ক্তফযলোক্তয়ত কক্তম্পউেোয ও বোলো
প্রক্তক্ষ্ণ ল্যোফ স্থোন; এফাং
৬৫টি বোলো ল্যোফ প্রক্ততষ্ঠো কযয ৯ টি বোলো; ইাংযযক্তজ (আযভক্তযকোন/ক্তিটি/অযেক্তরয়োন) চীনো, যকোক্তযয়োন, জোোক্তনজ,
পযোক্ত, স্প্যোক্তন, জোভিোন, আযক্তফ ও রু বোলোয উয প্রক্তক্ষ্ণ পেওয়যোয ও কনযেন্ট সতক্তয কযয ল্যোযফ যফযো
কযো এফাং ফক্তণ িত ৯টি বোলোয উয ১০২৪ জন ক্তক্ষ্ক/ক্তক্তক্ষ্কোগণযক ভোস্টোয যেইনোয ক্তযযফ প্রক্তক্ষ্যণয ব্যফস্থো
গ্রণ।

উতযযখতমাগ্য কাম থক্রভ  ফাস্তফায়ন অগ্রগভি
 োযোযদয ক্তফক্তবন্ন ম িোযয়য ক্তক্ষ্ো প্রক্ততষ্ঠোযন সুভিি  উচ্চগভিয ইন্টাযতনর্ সুভফধাম্পন্ন ৪176টি যখ যোযর
ক্তডক্তজেোর ল্যোফ স্থোন ( 65টি বোলো প্রক্তক্ষ্ণ ল্যোফ, য ক্তদআযযফ অফক্তস্থত ফোাংরোযদ ইন্টোযন্যোনোর স্কুরমূয ১৫টি
যখ যোযর ক্তডক্তজেোর ল্যোফ স্থোন এফাং ১৬০টি প্রোথক্তভক ক্তফদ্যোরযয় যখ যোযর ক্তডক্তজেোর ক্লোরুভ স্থোন(;
 অক্তত গুরুত্বপূণ ি ৯টি ক্তফযদী বোলোয (ইাংযযজী, জোোক্তনজ, যকোক্তযয়োন, যোক্তয়োন, আযফী, পযোক্ত, চোইক্তনজ, জোভিোনী,
যস্প্যোক্তন) উয প্রক্তক্ষ্যনয ক্তনক্তভত্ত বোলোগুরু পেওয়োয সতক্তয;
 োযোযদ যথযক ক্তনফ িোক্তচত ১০২৪ জন যক ক্তএই ক্তফবোগ (বুযয়ে) এয ভোধ্যযভ বোলোগুরু পেওয়োয ব্যফোয কযয
ব্যোচক্তবক্তত্তক বোলো প্রক্তক্ষ্ণ প্রদোন;
 যখ যোযর ক্তডক্তজেোর ল্যোফমূ ব্যফোয কযয ১০০০ ক্তক্ষ্কযক Centre for Research and Information
(ক্তআযআই) এয ভোধ্যযভ যফক্তক আইক্তটি ক্তফলযয় প্রক্তক্ষ্ণ প্রদোন;
 োযোযদয ৭০০০ ছোত্র/ছোত্রীযদযযক ভোইযক্রোপে অক্তপযয উয প্রক্তক্ষ্ণ প্রদোন; এফাং
 যখ যোযর ক্তডক্তজেোর ল্যোফমূ ব্যফোয কযয “প্রযুক্তিয োয়তোয় নোযীয ক্ষ্ভতোয়ন” প্রকযল্পয ভোধ্যযভ ১০৫০০ জন
নোযীযক প্রক্তক্ষ্ণ প্রদোন।
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2.2.2 প্রকযল্পয ক্তযক্তচক্তত
নোভ
যভয়োদ
প্রোক্কক্তরত ব্যয়

i.

প্রযুভিয ায়িায় নাযীয ক্ষভিায়ন (She Power
Development for Women Through ICT) প্রকল্প
জুরাই ২০১৭ - জুন ২০১৯
আযয়য উৎ
ক্তজওক্তফ

Project:

Sustainable

ক্তযভোণ
81.8954 যকোটি েোকো

রক্ষয  উতেে




আইক্তটিয ভোধ্যযভ নোযীয ক্ষ্ভতোয়যনয গুরুত্ব ম্পযকি যদব্যোী যচতনতো বৃক্তদ্ধ কযো;
আইক্তটিয ইযকো-ক্তযস্টভ নোযীযদয অাং গ্রণ এফাং ক্ষ্ভতো বৃক্তদ্ধয ভোধ্যযভ তোযদয কভিাংস্থোন বৃক্তদ্ধ কযো; এফাং
আইক্তটিয ভোধ্যযভ নোযীযদয র-কভিাংস্থোন এফাং উযদ্যোিো ক্তোযফ সতযী কযো ইতযোক্তদ।

ii. উতযযখতমাগ্য কাম থক্রভ  ফাস্তফায়ন অগ্রগভি








২১টি বৃত্তয যজরোয ২১টি দয উযজরোয় Freelancer to Entrepreneur, IT Service Provider এফাং
Women Call Centre Agent এ ক্ততন কযোেোগক্তযযত ৫০০জন কযয ফ িযভোে ১০,৫০০ জন নোযীযযক প্রক্তক্ষ্ণ এফাং
ইন্টোণ িী কোম িক্রভ ফোস্তফোয়ন;
ক্ততন যরযবযরয ৮ ভো ১২ ক্তদন ব্যোী এ প্রক্তক্ষ্ণ ও ইন্টোণ িী গত ৩০ জুন, ২০১৯ তোক্তযযখ ম্পন্ন যয়যছ;
ক্ততনটি যরযবযরয ১ভ যরযবযর ৩ ভো প্রক্তক্ষ্ণ ও ২ ভো ইন্টোণ িী, ২য় যরযবযর ১ ভো প্রক্তক্ষ্ণ, ২ ভো ইন্টোণ িী এফাং
৩য় যরযবযর ১২ ক্তদযনয য্মো-আ প্রক্তক্ষ্ণ অনুক্তষ্ঠত য়;
চট্টগ্রোভ- ক্তযরে রযেয Women Call Center Agent কযোেোগযীটি ক্তয-যেন্ডোয ওয়োয় উি রযে ২য় যরযবযরয
প্রক্তক্ষ্ণ জুরোই/২০১৯ ভোয যল যয়যছ এফাং এ রযেয প্রক্তক্ষ্ণ অযটোফয/২০১৯ যল যফ;
পরবোযফ প্রক্তক্ষ্ণ ম্পন্নকোযী অযনক প্রক্তক্ষ্ণোথী এখন োফরম্বী ওয়োয জন্য উযদ্যোিো ক্তযযফ গযড় উযঠযছ এফাং
ইযতোভযধ্য ৫০১জন উযদ্যোিো ক্তযযফ আমপ্প্রকো কযযযছ; এফাং
কভিাংস্থোন যয়যছ 919জন নোযীয।

2.2.3 কভিসূক্তচয ক্তযক্তচক্তত
নোভ
যভয়োদ
প্রোক্কক্তরত ব্যয়

i.

আযয়য উৎ
ক্তজওক্তফ

ক্তযভোণ
8.0304 যকোটি েোকো

রক্ষয  উতেে





ii.

য ভফলুপ্ত ভের্ভরগুতরাতি আইভটি প্রভক্ষণ” কভথসূচভচ্ (ICT Training and
Infrastructure Establishment Program in Recently Abolished Enclaves)
জুরাই ২০১৮ - জুন ২০২০

দ্য ক্তফলুপ্ত ক্তছেভযরয জনযগোষ্ঠীয ভোযঝ আইক্তটিযত যচতনতো বৃক্তদ্ধ এফাং যভ ক্তরক আইক্তটিয জ্ঞোন ক্তফস্তোয;
দ্য ক্তফলুপ্ত ক্তছেভযরয তরুণ জনযগোষ্ঠীযক োযত করযভ আইক্তটি প্রক্তক্ষ্যণয ভোধ্যযভ রোফরম্বী যত োয়তো প্রদোন;
দ্য ক্তফলুপ্ত ক্তছেভরভুি এরোকোয ক্তক্ষ্ো প্রক্ততষ্ঠোনমূয আইক্তটি ক্তক্ষ্োয উযুি অফকোঠোযভো ক্তনভিোণ; এফাং
দ্য ক্তফলুপ্ত ক্তছেভরভুি এরোকোয জনগযণয ভোযঝ যকোক্তয ক্তফক্তবন্ন ই-যফো গ্রযণয সুযমোগ সৃক্তি।

উতযযখতমাগ্য কাম থক্রভ  ফাস্তফায়ন অগ্রগভি





আইক্তটিযত অনক্তবজ্ঞ এফাং আগ্রী ৯0০ জন তরুণ/তরুণীযক Basic ICT Literacy প্রক্তক্ষ্ণ প্রদোন;
আইক্তটিযত নূযনতভ জ্ঞোনম্পন্ন ৩০০ জন তরুণ/তরুণীযক IT Support Technician ক্তফলযয় দীঘ িযভয়োদী প্রক্তক্ষ্ণ
প্রদোন;
দ্যক্তফলুপ্ত ক্তছেভরভুি এরোকোয ০৮ ক্তক্ষ্ো প্রক্ততষ্ঠোযন কক্তম্পউেোয ল্যোফ স্থোন;
দ্যক্তফলুপ্ত ক্তছেভরভুি এরোকোয় ০৪ টি সুক্তফধোজনক স্থোযন ক্তডক্তজেোর যন্টোয )আইক্তটি ক্তযযো ি যন্টোয( স্থোন;
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ক্তচত্র-৪: ভোননীয় প্রধোনভন্ত্রী যখ োক্তনো ও বোযযতয প্রধোনভন্ত্রী নযযন্দ্র যভোদীয উক্তস্থক্ততযত ক্তছেভর ক্তফক্তনভযয় মুক্তজফ-ইক্তিযো স্থর
ীভোন্ত চুক্তিয অনুভথ িযনয দক্তরর ক্তফক্তনভয় (০৬ জুন, ২০১৫ ক্তি.)।

ক্তচত্র-৫: ক্তছেভর ক্তফক্তনভযয়য য ক্তছেভরফোীয ঘযয ঘযয তোকো উযত্তোরন (০১ আগি, ২০১৫ ক্তি.)।
2.3 দক্ষ্ ভোনফ ম্পদ উন্নয়ন ও প্রক্তক্ষ্ণ:
i.

প্রভক্ষণ (প্রধান কাম থারয়)
প্রক্তক্ষ্যণয ক্তফলয়
প্রক্তক্ষ্ণোথীয াংখ্যো
ভযতয়তন্টন  শভৌভরক অভপ ব্যফস্থানা
৩০ জন
১৫০ জন
ICT and Wireless communication Trends and Convergence
৫০ জন
Software development management
৮০ জন
শফা দ্ধভি ভজকযণ, নাগভযক শফায় উদ্ভাফন, ফাভল থক কভথম্পাদন চুভি (APA),
জািীয় শুদ্ধাচ্ায শকৌর (NIS)”
োফক্তরক প্রক্তকউযযভন্ট ক্তফক্তধভোরো, ২০০৮ এফাং প্রক্তকউযযভন্ট ম্যোযনজযভন্ট
৮০ জন
৪০ জন
অক্তপ ব্যফস্থোনো, SDG এফাং সুোন
ই-নক্তথ ব্যফস্থোনো
৯১২ জন
জোতীয় তথ্য ফোতোয়ন )ওযয়ফযোে িোর( ব্যফস্থোনো
৯১২ জন
ফ িযভোে প্রক্তক্ষ্ণোথীয াংখ্যো
২২৫৪ জন

ii.

যদযয অবযন্তযয প্রক্তক্ষ্ণ (যজরো ও উযজরো) োয-াংযক্ষ্
 প্রক্তক্ষ্ণ কভিসূক্তচয যভোে াংখ্যো 596টি (যজরো ও উযজরো)
 ভন্ত্রণোরয় এফাং আওতোধীন াংস্থোমূ যথযক অাংগ্রণকোযীয আনুভাভনক াংখ্যো ২৫৩৭৪ জন

2.4

যাভথ শফা
ভোঠম িোযয়য যকোযী অক্তপমূয ১২,০০০ জনযক আইক্তটি ক্তফলয়ক যোভি ও যফো প্রদোন কযো যয়যছ।
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2.5 গুরুত্বপূণ থ অজথন  উন্নয়ন কাম থক্রভ
ি জক্তভযত প্রোচীয ক্তনভিোণ;
 তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি অক্তধদপ্তযযয অনুকূযর পূফ িোচযর ৩ক্তফঘো ২কোেো ৫ ছেোক ৮ ফগফুে
 ই-শস্ট্ায ম্যাতনজতভন্ট  ই- ভযকুইতজন পট্য়যাযটি ১০০ % (V.01) তিভয তয়তে এফং িথ্য  শমাগাতমাগ প্রযুভি
অভধদপ্তয কতৃথক পট্য়যাযটি যীক্ষামূরকবাতফ ব্যফায শুরু কযা তয়ে।
 আইক্তটি অক্তধদপ্তযযয রোইযিযী ব্যফস্থোনো াংক্রোন্ত ভস্ত কোম িক্রভ কক্তম্পউেোযোইজড দ্ধক্ততযত ম্পন্নকযণ এয রযক্ষ্য
রোইযিযী ম্যোযনজযভন্ট ক্তযস্টভ এয (V.01) সতক্তয যয়যছ। তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি অক্তধদপ্তয কর্তিক পটওয়যোযটি
যীক্ষ্োমূরকবোযফ ব্যফোয শুরু কযো যয়ছ।
 ১২ ক্তডযম্বয ২০১৮ তোক্তযযখ ক্তডক্তজেোর ফোাংরোযদ ক্তদফ ২০১৮ উরযক্ষ্ ক্তফআইক্তক্তযত প্রোয় ৩০০জন
যকোক্তয ”যোনোয ফোাংরো ও ক্তডক্তজেোর ফোাংরোযদ” যফযকোক্তয ম িোযয়য ব্যিফযগযি উক্তস্থক্ততযত/যক্তভনোযযয আযয়োজন;
 ক্তডক্তজেোর ফোাংরোযদ ক্তদফ ২০১৮ উরযক্ষ্ ক্তফআইক্তক্তযত প্রোয় ৫০টি ভন্ত্রণোরযয়য ইযনোযবন যোযকক্তজাং আযয়োজন;
 ক্তফআইক্তক্তযত ১০টি ক্তফশ্বক্তফদ্যোরযয়য ছোত্র-ছোত্রীযদয অাংগ্রযণ যযফো-ওয়োয আযয়োজন ও পুযস্কোয ক্তফতযণ;
 অনরোইন প্লোেপযযভ উম্মুি যচনো প্রক্ততযমোক্তগতো আযয়োজন ও পুযস্কোয প্রদোন;
 ক্তডক্তজেোর ফোাংরোযদ ক্তদফ ২০১৮ যকক্তন্দ্রয় অনুষ্ঠোনস্থযর প্রোয় ১রক্ষ্ তরুণ-তরুণী, স্কুর-কযরযজয ছোত্র-ছোত্রী এফাং ক্তফক্তবন্ন
ম িোযয়য দিণোথী অনুষ্ঠোযন অাংগ্রণ কযযন;
 ক্তডক্তজেোর ফোাংরোযদ ক্তদফ ২০১৮ উরযক্ষ্ ১০টি স্যোযেরোইে যেক্তরক্তবন ক্তফজ্ঞোন, েক-যো, ক্তথভ াং, টিক্তবক্ত, অক্তডও
ক্তবজুযয়োর প্রচোয;
 যদীয় ও আন্তজিোক্ততক ফোজোযয ক্তফজযন প্রয আউেযোক্ত িাং ফো ক্তফক্তও খোযতয অফস্থোনযক তুযর ধযোয রযক্ষ্য গত ২১ ও
২২ এক্তপ্রর ২০১৯ ক্তিিোব্দ তোক্তযযখ চতুথ িফোযযয ভযতো অনুক্তষ্ঠত য় ‘ক্তফক্তও োক্তভে ফোাংরোযদ ২০১৯’।
 যজরো ম িোযয় প্রোথক্তভক স্তযযয য়৩(-৫ভ যেক্তণষ্ঠ৬( োজোয ক্তক্ষ্োথী এফাং ভোধ্যক্তভক স্তযযয ১১ প্রোয় )-১০ভ ১৫ প্রোয় )
োজোয ক্ত্ক্ষ্োথী জোতীয় ক্তকযযন। ক্তকযোয যপ্রোগ্রোক্তভাং প্রক্ততযমোক্তগতোয় অাংগ্রণ ফঙ্গফন্ধুয ৭ই ভোযচ িয বোলযণয উয অগযভযন্টড ক্তযয়োক্তরটি এযোক্তরযকন সতক্তয কযো য়।
2.6 ভযকল্পনাধীন উন্নয়ন প্রকল্প
 ফোক্তল িক উন্নয়ন কভিসূক্তচযত প্রস্তোক্তফত প্রকল্প
1) “ক্তডক্তজেোর াংযমোগ স্থোন” প্রকল্প
2) োঠ্য ফইযয়য ক্তডক্তজেোর রুোন্তয:
3) তরুণযদয জন্য ক্তডক্তজেোর সুযমোগ সতযী:
 নতুন প্রস্তাভফি প্রকল্প
1) ক্তডক্তজেোর আইল্যোন্ড;
2) Establishment of Japan Bangladesh SET Centers; এফাং
3) Accelerating Digital Content Industry
2.7 ই-পাইভরং ফাস্তফায়ন
তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি অক্তধদপ্তযযয দোপ্তক্তযক ও প্রোক্তনক কর কোম িক্রভ ই-পোইক্তরাং ক্তযস্টযভয ভোধ্যযভ ম্পন্ন কযো য়।
2.8 ভফভবন্ন গুরুত্বপূণ থ ইতবন্ট  প্রভিতমাভগিা
)ক( ৪র্ থ জািীয় উন্নয়ন শভরা ২০১৮

গি ৪-৬ অতিাফয ২০১৮ ভিস্ট্াব্দ িাভযতখ শভার্ ০৩ (ক্ততন) ক্তদনব্যোী ৪থ ি জোতীয় উন্নয়ন যভরোয় তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি ক্তফবোযগয
যনর্তযত্ব তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি অক্তধদপ্তয যকক্তন্দ্রয়বোযফ ও ভোঠম িোযয় রতোঃস্ফূতিবোযফ অাংগ্রণ কযযন। প্রক্ততটি যজরোয় কুইজ
প্রক্ততযমোক্তগতোয আযয়োজন কযো য়। তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি অক্তধদপ্তযযয ক্তনযদ িনো ভযত োযোযদযয ক্তক্ষ্ো প্রক্ততষ্ঠোযন কক্তম্পউেোয
ল্যোফ ও বোলো প্রক্তক্ষ্ণ ল্যোফ স্থোন প্রকল্প তথো যখ যোযর ক্তডক্তজেোর ল্যোফ প্রকযল্পয অধীযন রক্ষ্মীপুয দয উযজরোয ১৭টি যখ
যোযর ক্তডক্তজেোর যত আগত ক্তক্ষ্ো প্রক্ততষ্ঠোন প্রধোন, আইক্তটি ক্তক্ষ্ক, ছোত্র-ছোত্রী ও আইক্তটি ক্লোযফয দস্যযদয অাংগ্রযণ যভরোয
৩য় ক্তদন ০৬/১০/২০১৮ ক্তি. তোক্তযখ কোর ১১:০০ ঘটিকোয় ক্তডক্তজেোর ভোযফ অনুক্তষ্ঠত য়।
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ক্তচত্র ৬: তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি ক্তফবোযগয ির ক্তযদিন
)খ( ক্তডক্তজেোর ফোাংরোযদ ক্তদফ ২০১৮

যেকই ক্তডক্তজেোর ফোাংরোযদ ক্তফক্তনভিোযণয রযক্ষ্য আইক্তটি'য
যফ িোত্তভ ব্যফোয ও প্রযয়োগ ক্তনক্তিতকযণ, প্রযুক্তিগত
অফকোঠোযভো ক্তনভিোণ ক্তনবিযযমোগ্য কোযনক্তটক্তবটি প্রক্ততষ্ঠো,
তথ্যপ্রযুক্তি খোযত অজিন, SDG ও ক্তজক্তডক্ত প্রবৃক্তদ্ধযত এ
খোযতয অফদোন এফাং ফোাংরোযদযক উন্নত ক্তফযশ্বয োক্তযযত
প্রক্ততক্তষ্ঠত কযোয রযক্ষ্য ক্তদফটিয গুরুত্ব জনগযণয ভোযঝ
তুযর ধযোয ক্তনক্তভত্ত যদব্যোক্ত ক্তদফটি োরন কযো য়।
“ক্তডক্তজেোর ফোাংরোযদ যফ, ফঙ্গফন্ধুয যোনোয ফোাংরো”
প্রক্ততোদ্য ক্তনযয় গত ১২ ক্তডযম্বয ২০১৮ তোক্তযযখ তথ্য ও
ক্তচত্র-৭: ক্তডক্তজেোর ফোাংরোযদ ক্তদফ ২০১৮
যমোগোযমোগ প্রযুক্তি ক্তফবোযগয মূর আযয়োজযন ফোস্তফোয়নকোযী
াংস্থো তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি অক্তধদপ্তয এয উযদ্যোযগ যদব্যোী ক্তডক্তজেোর ফোাংরোযদ ক্তদফ ২০১৮ োক্তরত য়। উি ক্তদফযয
যকন্দ্রীয় অনুষ্ঠোনটি ফঙ্গফন্ধু আন্তজিোক্ততক যম্মরন যকন্দ্র ত য়।অনুক্তষ্ঠঅনুষ্ঠোনটিয শুব উযবোধন কযযন গণপ্রজোতন্ত্রী ফোাংরোযদ
যকোযযয ভোননীয় অথ িভন্ত্রী জনোফ আবুর ভোর আব্দুর মুক্তত। প্রধোন অক্ততক্তথয ফিযব্য ভোননীয় ভন্ত্রী ফযরন ক্তডক্তজেোর ফোাংরোযদ
ফোস্তফোয়ন কযযছ যুফ ভোজ। তোযদয পর উযদ্যোগ যদযক উন্নয়যনয যথ এক্তগযয় ক্তনযয় মোযে। এয উযেখযমোগ্য তথ্য ক্তনম্নরু:
 ক্তফআইক্তক্তযত প্রোয় ৩০০জন যকোক্তযযোনোয ফোাংরো ও ক্তডক্তজেোর ” যফযকোক্তয ম িোযয়য ব্যিফযগযি উক্তস্থক্ততযত/
”ফোাংরোযদযক্তভনোযযয আযয়োজন;
 ক্তডক্তজেোর ফোাংরোযদ ক্তদফ ২০১৮ উরযক্ষ্ ক্তফআইক্তক্তযত প্রোয় ৫০টি ভন্ত্রণোরযয়য ইযনোযবন যোযকক্তজাং আযয়োজন;
 ক্তফআইক্তক্তযত ১০টি ক্তফশ্বক্তফদ্যোরযয়য ছোত্র-ছোত্রীযদয অাংগ্রযণ যযফো-ওয়োয আযয়োজন ও পুযস্কোয ক্তফতযণ;
 অনরোইন প্লোেপযযভ উম্মুি যচনো প্রক্ততযমোক্তগতো আযয়োজন ও পুযস্কোয প্রদোন;
 ক্তডক্তজেোর ফোাংরোযদ ক্তদফ ২০১৮ যকক্তন্দ্রয় অনুষ্ঠোনস্থযর প্রোয় ১রক্ষ্ তরুণ-তরুণী, স্কুর-কযরযজয ছোত্র-ছোত্রী এফাং ক্তফক্তবন্ন
ম িোযয়য দিণোথী অনুষ্ঠোযন অাংগ্রণ কযযন;
 ক্তডক্তজেোর ফোাংরোযদ ক্তদফ ২০১৮ উরযক্ষ্ ১০টি স্যোযেরোইে যেক্তরক্তবন ক্তফজ্ঞোন, েক-যো, ক্তথভ াং, টিক্তবক্ত, অক্তডও
ক্তবজুযয়োর প্রচোয;
(গ) ভফভ াভভটি ফাংরাতদ ২০১৯
যদীয় ও আন্তজিোক্ততক ফোজোযয ক্তফজযন প্রয আউেযোক্ত িাং ফো ক্তফক্তও
খোযতয অফস্থোনযক তুযর ধযোয রযক্ষ্য গত ২১ ও ২২ এক্তপ্রর ২০১৯ ক্তিিোব্দ
তোক্তযযখ চতুথ িফোযযয ভযতো অনুক্তষ্ঠত য় ‘ক্তফক্তও োক্তভে ফোাংরোযদ ২০১৯’।
ভোননীয় প্রধোনভন্ত্রীয আইক্তটি ক্তফলয়ক ভোননীয় উযদিো োক্তভযেয শুব
উযবোধন কযযন। এছোড়োও ক্তফক্তবন্ন ভন্ত্রণোরযয়য ভোননীয় ভন্ত্রী ও াংদ
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ক্তচত্র-৮: ক্তফক্তও োক্তভে ফোাংরোযদ ২০১৯

দস্যবৃি, ক্তফযদী অক্ততক্তথ, কী যনোে স্প্ীকোয, যদীয় ফিো, যকোক্তয ও যফযকোক্তয ম িোযয়য কভিকতিোবৃি, গণ্যভোন্য ব্যোক্তিফগ,ি যস্টক যোল্ডোযগণ,
ক্তক্ষ্োথীবৃি এফাং অন্যোন্য আভক্তন্ত্রত অক্ততক্তথবৃি উযবোধনী, যক্তভনোয, কভিোরো ও ভোনী অনুষ্ঠোযন উক্তস্থত থোকযফন এফাং ক্তফক্তবন্ন যযন
অাংগ্রণ কযযফন। ক্তফক্তও োক্তভে ২০১৯-এয মূর সফক্তিযমূ ক্তনম্নরূ:

 2011-2019 ম থন্ত ভফভতি ফাংরাতদতয অগ্রগভি প্রদথন কযা;
 প্রক্ততোদ্য ক্তফলয়: #TransformingServicesToDigital;
 যপোকো যয়ন্ট: "Enhancing local market, lights-on Banks & Financial services at BPO
sector";
 ক্তফবোগীয় ম িোযয় প্রোক-ক্তফক্তও োক্তভযে আযরোচনোয ক্তক-যয়ন্ট: Local level BPO and Youth Engagement;
 ১৩০ জন যদক্ত ফিো )আইক্তটি ক্তফলয়ক( এফাং ১৬ জন ক্তফযদক্ত ফিো অাংগ্রণ কযযন;
 ১০ টি যক্তভনোয , ০২টি যোউন্ড যেক্তফর আযরোচনো, ০1টি ডোয়োরগ ও ০২ টি ইয়থ যন অনুক্তষ্ঠত য়;
 3৫০০০+ ক্তত্র োজোযযযও যফক্ত দিনোথী )আগ্রী োে-োেী, উতযািা, িীল্যান্সায  ভফভ কভী( অাংগ্রণ কযযন;
 প্রোয় ২৫০০০+ জীফনবৃত্তোন্ত এফাং আনুভোক্তনক ১5০০ জযনয কভিাংস্থোযনয সুযমোগ সৃক্তি য়;
 শদতয কর ংফাদে  টিভব চ্যাতনতর এ াভভতর্য খফয প্রচ্ায কযা য়;
 ১০ টিয শফী টিভব চ্যাতনতর ভফভ াভভর্ ংক্রান্ত র্কতা  াক্ষাৎকায প্রচ্াভযি য়;
 অনরাইন ংফাদতে  ব্লগমূত ভফভ াভভতর্য কাম থক্রভমূ ব্যাকবাতফ প্রচ্াভযি য়;
 ৫০টিয শফভ শদত প্রায় ৫০০০০+ ভফভ’য তয়ফাইর্ ভর্ ায়া মায়;
 ৭ ভভভরয়ন Social Media Reach কতয; এফং
 ২৪ টি কযাম্পা এভিভবন শপ্রাগ্রাভ কযা য়;
)ঘ( জোতীয় ক্তশু-ক্তকযোয যপ্রোগ্রোক্তভাং প্রক্ততযমোক্তগতো ২০১৯

যদযয ক্তফপুর জনাংখ্যোযক ম্পযদ ক্তযণত
কযোয ক্তযকল্পনোয় ও বক্তফষ্যৎ চযোযরঞ্জ
যভোকোযফরোয় ছোত্র-ছোত্রীয তথ্যপ্রযুক্তি খোযত
অাংগ্রণ বৃক্তদ্ধকযণ ও আগ্রীকযযণয রযক্ষ্য
প্রক্ততফছয জোতীয় ক্তশু-ক্তকযোয যপ্রোগ্রোক্তভাং
প্রক্ততযমোক্তগতো আযয়োজন কযো য়। ক্তডক্তজেোর
ফোাংরোযদ ক্তফক্তনভিোযণয রযক্ষ্য বক্তফষ্যৎ প্রজন্মযক
তথ্য প্রযুক্তিযত আযযো দক্ষ্ কযয গযড় তুরযত
‘অফোক যে ক্তফশ্ব এফোয, ফোাংরোয ক্তশুযো
ক্তচত্র-৯: জোতীয় ম িোযয় স্ক্র্োচ প্রক্ততযমোক্তগতোয় অাংগ্রণকোযী, ২০১৯
যপ্রোগ্রোভোয’ ক্তযযোনোযভ প্রক্ততফোযযয ভযতো আযয়োজন কযো য় জোতীয় ক্তশু-ক্তকযোয যপ্রোগ্রোক্তভাং প্রক্ততযমোক্তগতো 2019। এফোযয স্ক্র্যোচ ও
োইথন বোলোয উয যপ্রোগ্রোক্তভাং প্রক্ততযমোক্তগতো অনুক্তষ্ঠত য়। গত ২২-২৩ যভ, ২০১৯ ক্তিিোব্দ তোক্তযযখ প্রক্তক্ষ্কযদয প্রক্তক্ষ্যণয ভধ্য
ক্তদযয় শুরু য় এই প্রক্ততযমোক্তগতো। যফতীযত যজরো ও জোতীয় ম িোযয়য প্রক্ততযমোক্তগতো অনুক্তষ্ঠত য়। এফোযয প্রক্ততযমোক্তগতোয় োযোযদযয
প্রোয় ২৬০০০ ক্তক্ষ্োথী অাংগ্রণ কযযন। ক্তফস্তোক্তযত ক্তনম্নরূ:
ক্রভ

ম িোয়

১।

যজরো
ম িোয়/
যজরো কযোম্প

২।

জোতীয় ম িোয়/
জোতীয় কযোম্প

প্রক্ততযমোক্তগতোয
ক্তফলয়
স্ক্র্যোচ যপ্রোগ্রোক্তভাং
)দরক্তবক্তত্তক(
োইথন
যপ্রোগ্রোক্তভাং
)এককবোযফ(
স্ক্র্যোচ যপ্রোগ্রোক্তভাং

যেক্তণ

োইথন
যপ্রোগ্রোক্তভাং

জুক্তনয়য- ৬ষ্ঠ-৮ভ
ক্তক্তনয়য- ৯ভ-১০ভ

১ভ-৫ভ
জুক্তনয়য- ৬ষ্ঠ-৮ভ
ক্তক্তনয়য- ৯ভ-১০ভ
১ভ-৫ভ

প্রক্তক্ষ্যণয
তোক্তযখ
১৫ ও ১৬ জুন,
২০১৯
১৮ ও ১৯ জুন,
২০১৯

প্রক্ততযমোক্তগতোয
তোক্তযখ
১৭ জুন, ২০১৯

১০
২০১৯
১৩
২০১৯

১১
২০১৯
১৪
২০১৯
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জুরোই,
জুরোই,

২০ জুন, ২০১৯

জুরোই,
জুরোই,

যবনুয

অাংগ্রণকোযী

োযোযদয
ক্তনফ িোক্তচত ২০০টি
ল্যোফমূ

৩৬৬০টি দর; প্রোয়
১১০০০ ক্তক্ষ্োথী
১৫০০০ ক্তক্ষ্োথী

যখ োক্তনো
জোতীয়
যুফ
উন্নয়ন
ইসটিটিউে,
োবোয, ঢোকো

৬৪টি দর;
১২৮
ক্তক্ষ্োথী
)জুক্তনয়য- ৬৪ এফাং
ক্তক্তনয়য-৬৪(

ক্তচত্র-১০: জোতীয় কযোম্প- স্ক্র্যোচ, যখ োক্তনো জোতীয় যুফ উন্নয়ন
ইসটিটিউে, োবোয, ঢোকো

ক্তচত্র-১১: জোতীয় কযোম্প- োইথন যপ্রোগ্রোক্তভাং, যখ োক্তনো জোতীয় যুফ
উন্নয়ন ইসটিটিউে, োবোয, ঢোকো

)ঙ( জোতীয় ক্তশু ক্তদফ ২০১৯

ধানভভন্ডস্থ ফঙ্গফন্ধু স্মৃভি জাদুঘতয protable Movie theater স্থান কতয ফঙ্গফন্ধুয ৭ই ভাতচ্ থয বালণ  অন্যান্য
প্রাভান্য ভচ্ে প্রদ থন কযা য় এফং ফঙ্গফন্ধুয জীফনপূভঞ্জ  ঐভিাভক ৭ই ভাতচ্ থয বালণ-এয উয Augmented Reality app
তিযী কযাতয়তে।

ভচ্ে-১২: ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ভযদথনকাতর

ভচ্ে-১৩: ফঙ্গফন্ধু স্মৃভি মাদুঘতয অগতভতন্টর্ ভযয়াভরটি প্রদথন
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2.9 পুযস্কায/ম্মাননা
 জনপ্রান দক-২০১৮:
o তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি অক্তধদপ্তয এয ক্তযচোরক (উ-ক্তচফ) জনোফ
যভোোম্মদ লু ৎপয যভোন যজরো ম িোয় োধোযণ (দরগত) এফাং জোতীয় ম িোয়
কোক্তযগক্তয (দরগত) কযোেোগক্তযযত জনপ্রোন দক-২০১8 এয দক গ্রণ
কযযন।

ক্তচত্র-১4: জনপ্রোন দক-২০১8

o জোতীয় ম িোযয় োধোযণ যক্ষ্যত্র ফোল্যক্তফফো ও যম ন য়যোক্তন প্রক্ততযযোযধ অফদোন
যোখোয় দরগত যেণীযত ভোননীয় প্রধোনভন্ত্রীয োত যথযক জনপ্রোন দক ২০১৮
গ্রণ কযযছন ভয়ভনক্তাংযয ক্তত্রোর উযজরোয আইক্তটি অক্তধদপ্তযযয কোযী
যপ্রোগ্রোভোয জনোফ মুোম্মদ ভক্তনরুর ইরোভ।
ক্তচত্র-১৫: জনপ্রোন দক-২০১8
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