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তযবালাবওাল (Glossary) 

DDN (তিতিএন): প্ম প্নর্য়াওট দ্বাযা ববয়, তবতি  তথয তিতজর্ার ট্রান্সতভন য় 

GIS (তজঅআএ): স্থাতনয় ফা প্ববকাতরও তথয জভা যাঔায তবস্টভ 

LAN (রযান): প্ছার্ এরাওা জুবয ওতম্পউর্ায প্নর্য়াওট  

MAN (ভযান): এওতর্ ওতম্পউর্ায প্নর্য়াওট মা প্বকতরও এরাওা ফা ঞ্চবরয তথযপ্রমুতিয 
বঙ্গ ফযফাযওাযীবদয ংবমাক ওবয 

OMR Machine 

(এভঅয): 
তিবাআ মা দ্বাযা িকুবভন্র্ পভট প্থবও প্তন্সর তচহ্ন দ্বাযা যফযাতত তথয 
ংকৃ ওযা মায় 

PDA (ততিএ): এওতর্ হ্যান্িবল্ড তিবাআ মা দ্বাযা ওতম্পউতর্ং, প্র্তরবপান / পযাক্স, আন্র্াযবনর্ 
এফং প্নর্য়াতওটং ওযা মায় 

UPS (আউতএ): আবরক্ট্রতনও তিবাআ মা তফরৃযৎ পল্ট ফা তফরৃযৎ ফযথটতায ভয় জরুতয তফরৃযৎ 
যফযা ওবয 

WAN (য়যান): এওতর্ ওতম্পউর্ায প্নর্য়াওট মা অধ ভাআর ফা তায প্ফত দূযপ্ত্বয 
ওতম্পউর্াবযয ভবধয ংবমাক ওবয 
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তনফটাী ায-ংবক্ষ 

অআসসি িাস্কফ াস, “Support to ICT Programme (SICT)” লীসক একসি প্রকল্প, সিগত জুাআ ২০০২ াফ 
ম াি ৮৩.১৬ মকাসি িাকার মূ্পর্স মেলীয়  ুদ্রায় িাস্তিায়ফের সদ্ধান্ত গ্রর্ কফর। পসরকল্পো  ন্ত্রর্াফয়র ধীফে 
পসরকল্পো সিভাগফক SICT প্রকফল্পর িাস্তিায়ফের োসয়ত্ব মেয়া য়। SICT প্রকল্প তথ্যপ্রযুসি খাফত একসি 
 াআ ক প্রকল্প সফফি ভূস কা রাফখ। SICT প্রকফল্পর অতায় সিসভন্ন  ন্ত্রর্ায়/ সিভাফগ চারসি কাযসক্রফ র 
উপর গুরুত্ব প্রোে করা য়, (১) ফয়িাআি এিং প্রফ ফিাফ লে  িয়যার সে সার্, (২) িকাঠাফ া সে সাফর্ 
ায়তা,ময ে মাকা এসরয়া মেিয়াকস (LAN), ম ফরাপসিে এসরয়া মেিয়াকস (MAN), আন্িারফেি ংফযাগ, 
আতযাসে, (৩) ার্সয়যার রিরা ময ে: কসম্পউিার, সপ্রন্িার, স্কযাোর,  াসিস সর্য়া প্রফজক্টর, াভসার, সভসর্ 
কে াফরসিং রঞ্জা াসে সিসভন্ন প্রকাফরর অনুসিক যন্ত্রপাসত রিরা, এিং (৪) ক সকতসা প্রসলক্ষর্ এিং প্রকল্প 
িাস্তিায়ফের জন্য প্রাসিক প্রকল্প প্রসলক্ষর্। 

প্রাথ্স কভাফি ৫৫সি াি-প্রফজক্ট SICT প্রকফল্পর অতায় িাস্তিাসয়ত করার পসরকল্পো মেয়া য়। পরিতসীকাফ 
প্রকল্প রৃিার ংফলাসধত কফর াি-প্রফজফক্টর ংখযা কস ফয় ৩৯ করা য়। প্রকফল্পর িযয় প্রাথ্স কভাফি সি িাকা 
৮৩.১৬ মকাসি যা পফর িাকা ১০১.৫৮ মকাসিফত ংফলাসধত করা ফয়সি। প্রকল্পসি রৃিার ংফলাসধত য়। সিতীয় 
ংফলাধে করা য় ২৫ অগস্ট ২০০৮ তাসরফখ। এআ ংফলাধফে প্রকল্পসি ২০০৯ া পযসন্ত ম য়াে িৃসদ্ধ করা য়। 
প্রকল্পসি ৫ ম  ২০০৯ তাসরফখ এক িিফরর জন্য প্রলাসেক নুফ ােে িারা ম য়াে িৃসদ্ধ করা য় এিং ১ এসপ্র 
২০১০ তাসরফখ সিতীয়িার এক িিফরর জন্য প্রলাসেক নুফ ােে িারা ম য়াে িৃসদ্ধ করা য়। ৩০ জুে ২০১১ 
তাসরফখ পসরকল্পো  ন্ত্রী িারা প্রকল্পসি অর এক িিফরর জন্য ম য়াে িৃসদ্ধ করা য়। প্রকল্প মল য় জুে ২০১২ 
মত এিং প্রকল্প মলফ প্রকৃত িযয় সি ৯৯.৪৯ মকাসি িাকা। 

২০০২ াফ SICT প্রকল্প িাস্তিায়ফের পেফক্ষপ মেয়া য়। মেফলর সিসভন্ন  ন্ত্রর্ায়  সিভাফগ আ-রকার প্রসতষ্ঠা 
কফর রকাফরর েক্ষতা িৃসদ্ধ  জোধারর্ফক যথ্াযথ্ মিা প্রোে করা তখে জরুরী  তযািশ্যক সি। 
পরিতসীকাফ ২০০৮ াফ েতুে রকার তথ্য প্রযুসিক্ষ তা লসিলাীকরর্ এিং “সর্সজিা িাংাফেল”সভলফের 
উপর িফচফয় গ্রাসধকার সেফয়সিফে। তেনুাফর রকাফরর েসৃিভসি নুাফর তথ্যপ্রযুসি েীসত ২০০৯ াফ 
ংফলাধে করা য়। এআ পসরফপ্রসক্ষফত, এিা পসরসক্ষত য় ময SICT প্রকফল্পর প্রাসিকতা িতস াে িাংাফেল 
রকাফরর গ্রাসধকার এিং েীসত াা,  সিফলতঃ  “সর্সজিা িাংাফেল”গঠফের নুকূফ রফয়ফি। 

উপকারফভাগীফের জসরফপ মেখা মগফি ময, মিসলর ভাগ উত্তরোতা  ফে কফরে SICT প্রকল্প প্রাসতষ্ঠাসেক ক্ষ তা 
িৃসদ্ধর মক্ষফে ২০০২ মথ্ফক ২০০৮ াফর  ফধয উফেখফযাগয ভূস কা মরফখফি। জসরফপ অফরা মেখা মগমি ময, 
SICT প্রকফল্পর অফগ রকাসর মিা গ্রফর্ মিসলর ভাগ োগসরফকরআ সুসিধার মু্মখীে ফত ত। াি-প্রফজফক্টর 
ংসিি ক সকতসাফের াফথ্ াক্ষাৎকাফর জাো মগফি ময, SICT প্রকফল্পর অতায় াি-প্রফজক্ট িাস্তিায়ফের  ফ 
ক সকতসাফের  ফধয তথ্যপ্রযুসির প্রসত আসতিাচক  ফোভাি গড়া সি প্রকফল্পর িফচফয়   সেক। ংগৃীত 
তফথ্যর অফাফক এিা সেধসারর্ করা মযফত পাফর ময, SICT প্রকল্প িাস্তিায়ে করা রকাফরর জন্য, রকাসর 
ক সকতসাফের জন্য এিং াধারর্ েগসরকফের জন্য খিুআ প্রফয়াজেীয় সি। 

ক সসূচর অতায় ৩৯ সি াি-প্রফজক্ট িাস্তিায়ে করা য় যার  ূ উফেশ্য সি তথ্য প্রযুসি িযিার কফর রকাসর 
প্রসতষ্ঠাফের েক্ষতা িৃসদ্ধ করা। তথ্য প্রযুসি প্রসলক্ষফর্র  াধযফ  প্রফয়াজেীয় প্রাসতষ্ঠাসেক ক্ষ তা িৃসদ্ধ করা সি 
ক সসূচর এক  ূ উফেশ্য। উফেশ্য নুযায়ী সিসভন্ন ক সসূচ  পাআি প্রকল্প গ্রর্ করা ফয়ফি।  
উপকারফভাগীফের জসরফপ মেখা মগফি মিসলর ভাগ উত্তরোতা  ফে কফরে ময, ২০০২ মথ্ফক ২০০৮ াফর 
পসরফপ্রসক্ষফত, SICT প্রকফল্পর  াধযফ  তথ্যপ্রযুসি িযিার কফর রকাসর আ-মিা মেয়া এিং রকাফরর সেয়স ত 
কাজকফ সর েক্ষ পসরফিল সৃি করার ক্ষয জসে করফত SICT প্রকল্পসি উফেখফযাগয া য মপফয়ফি। 

জসরপ মথ্ফক পসরসক্ষত য় ময, SICT প্রকল্প রকাফরর সিসভন্ন স্তফর ক সীফের  াফে তথ্যপ্রযুসি প্রফয়াফগর 
ফচতেতা, েক্ষতা এিং অধসুেকায়ফে ক্ষ  ফয়ফি। সিস্ততৃ  াসিস সর্য়া সুসিধা এিং প্রকফল্পর ন্যান্য উদ্ভািেী 
উফেযাফগর সুেরূপ্রারী এিং উফেখফযাগয প্রভাি অফি িফ অলা করা যায়। ২০০২ মথ্ফক ২০০৮ াফর  ফধয 
তথ্যপ্রযুসির িযিার িযাপক াফর িৃসদ্ধ মপফয়ফি।  

প্রকফল্পর ক্ষ তা সি রকাসর স ফ েক্ষ ক স পসরফিল ততসরফত াাযয, তথ্যপ্রযুসি সফস্ট  িযিার এিং 
ক সীফের েক্ষতা িৃসদ্ধমত াাযয, স্বল্পত   ফয় তথ্য রিরাফর পসরফিল সৃি  তথ্যপ্রযুসির প্রসত আসতিাচক 
 ফোভাি গড়া। প্রকফল্পর রৃিসতা সি ধারািাসকভাফি কসম্পউিার প্রসলক্ষফর্র ভাি, প্রকল্প  াসির পর 
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সেয়স তভাফি রক্ষর্াফিক্ষর্  প্রফয়াজে নুযায়ী সফস্ট  এিং ফয়িাআি াোগাে করফর্র ভাি, েক্ষ জে 
লসির ভাি, রঞ্জা  রিরাকারীর উপর সেয়ন্ত্রফর্র ভাি আতযাসে। 

জসরপ, াক্ষাৎকার  অফাচোর  াধযফ  ংগৃীত তফথ্যর  ূযায়ে কফর মেখা মগফি SICT প্রকল্প িাস্তিায়ে করা 
রকাফরর জন্য, রকাসর ক সকতসাফের জন্য এিং াধারর্ োগসরকফের জন্য খিুআ প্রফয়াজেীয় সি। ক সসূচ 
িাস্তিায়ফের  ফ রকাসর প্রসতষ্ঠাফে তথ্য প্রযুসি িযিার িৃসদ্ধ মপফয়ফি এিং ক সকতসাফের  ফধয তথ্য প্রযুসির প্রসত 
আসতিাচক  ফোভাি গফড় তুফত মপফরফি। ক সসূচর প্রতযক্ষ প্রভাি সি কাফজর েক্ষতা িৃসদ্ধ এিং তথ্যপ্রযুসির 
ফচতেতা সৃি। ক সসূচর অতায় াি-প্রফজক্ট  ূ িাস্তিায়ফের  ফ আ-গভাফেসি  াধযফ  রকাসর কাযসক্রফ  
অর স্বচ্ছতা এফফি। ক সসূচর অতায় তথ্যপ্রযুসি প্রসলক্ষফর্র  াধযফ  প্রফয়াজেীয় প্রাসতষ্ঠাসেক ক্ষ তা িৃসদ্ধ 
মপফয়ফি।  

ক সসূচর রৃিস সেক সি ধারািাসকতা জসে করা। ফেক প্রসতষ্ঠাফে ক সসূচর অতায় রিরাকৃত যন্ত্রপাসত েি 
ফয় যায়ার পফর পযসাি থ্স িরাে ো থ্াকায় এিং প্রসতষ্ঠাফে মিকসেকা কস সিৃফের ভাি থ্াকায় াি-প্রফজক্ট 
 ূফর  তা িজায় রাখা যায় সে। এিাড়া প্রসলক্ষফর্র ধারািাসকতার ভাি সি এিং ক সসূচর অতায় 
অফরা ক সকতসাফক প্রসলক্ষর্ মেয়া প্রফয়াজে সি। প্রসলক্ষফর্র ধারািাসকতায় ভাি থ্াকায় িেস ফয় েতুে 
ক সকতসারা প্রসতষ্ঠাফে অার পফর ক সসূচর প্রভাি উপফভাগ করফত পাফরে সে। সকিু  স্যা থ্াকার পফর এিা 
নু ত য় ময SICT প্রকল্প রকাসর স  ূফ তথ্যপ্রযুসি ম্পসকসত কাফজর অফরা উন্নসত এিং লসিলাী 
করার জন্য উফেযাগ গ্রফর্ উৎাসত কফরফি।  

SICT প্রকল্প িাস্তিায়ে এিং জসরফপর  া  মথ্ফক ব্ধ সভজ্ঞতার অফাফক সকিু সুপাসরল াা মেয়া যায় যা 
ভসিষ্যফতর তথ্যপ্রযুসি প্রকফল্পর জন্য প্রফযাজয। তথ্যপ্রযুসি সিয়ক প্রকল্প গ্রফর্র পূফিস ংসিি 
 ন্ত্রর্ায়/সিভাগ ূফর প্রকৃত প্রফয়াজে সিফিফর্র  াধযফ  সিস্তাসরত  ীক্ষার সভসত্তফত একসি  াপসরকল্পো করা 
উসচৎ এিং তথ্যপ্রযুসি ম্পসকসত প্রকফল্পর  ন্বফয়র উফেফল সর্সপসপ প্রস্তুত করার পূফিস প্রকফল্পর রু্সিফকে ফচ্ছ 
সকো তার উপর েজর রাখা েরকার। সর্সপসপ প্রস্তুত করার  য় প্রকফল্পর যন্ত্রপাসত রক্ষর্াফিক্ষফর্র জন্য যফথ্ি 
িাফজি রাখা েরকার এিং  িয়যার  ার্সয়যার মভন্র্ফরর  ফধয ফযাজফের ফক্ষ একসি লসিলাী  ন্বয় 
সফস্টফ র পসরকল্পো করা মযফত পাফর। তথ্যপ্রযুসি মক্ষফে মকাে প্রকফল্পর সর্সপসপ প্রস্তুত করার  য় ক্র াগত 
প্রসলক্ষর্ মপ্রাগ্রাফ র িযিস্তা করার পসরকল্পো করা েরকার এিং কসম্পউিার  াভসাফরর জন্য যথ্াযথ্ সসকউসরসি 
সফস্টফ র িযিস্তা করা গুরুত্বপূর্স।   

তথ্যপ্রযুসি প্রকল্প িাস্তিায়ফের মক্ষফে সপসপসপ  ফর্ফ প্রকল্প করা মযফত পাফর। সপসপসপ  ফর্ফ প্রকল্প িাস্তিায়ে 
করফ মেফলর সপসপসপ অআে নুরর্ করফত ফি। রঞ্জা াসে সিফক্রতাফের ফি চসুি এ েভাফি প্রস্তুত করা 
উসচৎ যাফত সিফক্রতারা েক্ষভাফি ক্লাফয়ন্িফেরফক প্রফয়াজে  ত য়াফরসন্ি মিা প্রোে করফত িাধয থ্াফক। এিাড়া, 
User Friendly  িয়যার ততসরফত  ফোফযাগ মেয়া উসচৎ যাফত ক সকতসাফের জন্য িযিার জ য়। 
উপকারফভাগীফের জন্য তথ্যপ্রযুসি সফস্টফ র ফচতেতা মপ্রাগ্রা  িযাত রাখা উসচত এিং রকাসর প্রসতষ্ঠাফে 
মর্সর্ফকফির্ স্পীর্  মর্সর্ফকফির্ আন্িারফেি মিার প্রাপযতা িৃসদ্ধ করা প্রফয়াজে। সসিফজে চািসাফরর গুরুত্ব 
সিফিচো কফর সসিফজে চািসার সেয়স ত অপফর্ি কফর ফয়িাআফি মেয়া েরকার। িেসকৃত রকাসর 
ক সকতসাফের তথ্যপ্রযুসি প্রসলক্ষফর্র  াো সিফিচোয় মেয়া উসচৎ এিং একসি প্রকফল্পর জন্য প্রকল্প পসরচাক 
পূর্সকাীে এিং প্রকল্প িাস্তিায়ফের  ময়র জন্য সেফয়াগ মেয়া িাঞ্ছেীয়। 

SICT প্রকফল্পর প্রভাি  ূযায়ে কফর নু ত য় ময, এ তথ্যপ্রযুসি প্রকফল্পর ফচতেতার  াধযফ  সিসভন্ন ংস্থার  
ক সীফের  ফধয কসম্পউিার িযিাফরর অগ্র িৃসদ্ধ মপফয়ফি। রকাসর প্রলাফের ক সকাফে গসতলীতা িৃসদ্ধ পায়ায় 
রকাসর মিা প্রাসির মক্ষফে জোধারফর্র প্রফিলাসধকার জতর ফয় উফঠফি এিং সর্সজিাাআফজলফের পসরফিল 
ততসর ফয়ফি। এ অফাফক রকাফরর অর তথ্যপ্রযুসি মক্ষফে প্রকল্প িাস্তিায়ে করা গুরুত্বপূর্স। 
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1 প্রওবল্পয র্বূতভ 

1.1 বূতভওা 
তথযপ্রমুতিয গুরুত্ব নুধাফন ওবয ফাংরাবদবও এতকবয় তনবয় মায়ায উবেবশ্য ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীবও 
প্চয়াযাটন এফং তযওল্পনা তফবাবকয তচফবও দস্য-তচফ ওবয ২০০২ াবর অআততর্ র্াস্কবপাট 
কঠন ওযা য়। অআততর্ র্াস্কবপাটবও ওাতযকতয ায়তা প্রদাবনয উবেবশ্য তযওল্পনা ভন্ত্রণারবয়য 
অতায় “াবার্ট র্ ুঅআততর্ র্াস্কবপাট (এঅআততর্) প্প্রাগ্রাভ” ীলটও এওতর্ প্রওল্প গ্রণ ওযা য়। 

থটননততও উন্নয়বন, উন্নত এফং উন্নয়নীর প্দবয জন্য, আ-যওায এওতর্ তযাধুতনও াততয়ায। উন্নত 
তফবে আততভবধয আ-যওায ফযফস্থা উন্নয়ন এফং ফাস্তফায়বনয জন্য মটাপ্ত অতথটও ংস্থান এফং ফরংঔযও 
জনফর তনবয়াক ওযা বয়বছ। অথটাভাতজও, ফওাঠাবভা উন্নয়ন এফং দাতযদয তফবভাচবন বনও প্দবয 
থট প্মাকাবনয াভথটয প্রতুর থাওায ওাযবণ আ-যওায ফযফস্থা তযন্ত দক্ষতায াবথ ফাস্তফায়ন ওযায 
প্রবয়াজনীয়তা উরতি ওযা য়। অবরাচয তফলয়ভূ তফবফচনায় প্যবঔ ফাংরাবদ যওাবযয উচ্চ মটাবয়য 
নীতত তনধটাযও ওতৃটক্ষ, যওাযবও অয স্বচ্ছ, দক্ষ এফং জনকবণয তনওর্ যওাবযয দাতয়ত্ব দক্ষতায 
াবথ প্রদাবনয উবেবশ্য, আ-যওায ফাস্তফায়ন এওতর্ ভয় উবমাকী এফং গুরুত্বূণট প্ওর তাবফ 
তফবফচনা ওবয।  

তফকত ২০০২ াবর জাতীয় তথযপ্রমুতি নীততভারায় আ-যওায ফাস্তফায়বন গুরুত্ব প্রদান ওবয উবেঔ ওযা 
য় প্ম “যওাবযয ওামটক্রবভ দক্ষতা ফৃতদ্ধ, ম্পদ ফযফাবযয চয় প্যাধ, উন্নত তযওল্পনা গ্রণ এফং  
যওাবযয প্ফায ভান উন্নয়ন ওবয প্দব তথযপ্রমুতি ফযফস্থা গ্রণ ওযবত বফ”।নীততভারায় অয 
উবেঔ ওযা বয়বছ প্ম তথযপ্রমুতি তবস্টভ এভনবাবফ চার ুওযবত বফ মাবত ওবয প্রতযন্ত ঞ্চবরয 
নাকতযবওযা যওাবযয প্রান এফং যওাবযয তফতবন্ন তথয  উাত্তভূ ফযফাবযয জন্য প্রবফাতধওায 
প্বত াবয।   

উবযাি তফলয়ভূ তফবফচনায় প্যবঔ, অআততর্ র্াস্কবপাট “াবার্ট র্ ুঅআততর্ র্াস্কবপাট (এঅআততর্) 
প্প্রাগ্রাভ” ীলটও এওতর্ প্রওল্প তফকত জুরাআ ২০০২ াবর প্ভার্ ৮,৩১৬ রক্ষ র্াওায ম্পূণট প্দীয় ভুদ্রায় 
ফাস্তফায়বনয তদ্ধান্ত গ্রণ ওবয। অআততর্ র্াস্কবপাবটয তফতবন্ন প্ওরকত তদ্ধান্ত ফাস্তফায়নআ তছর 
উবেতঔত প্রওবল্পয ভূর রক্ষয।  

তযওল্পনা ভন্ত্রণারবয়য তধবন তযওল্পনা তফবাকবও SICT প্রওল্প ফাস্তফায়বনয দাতয়ত্ব প্দয়া য়।  
প্দবয তফতবন্ন ভন্ত্রণারয় / তফবাবকয আ-যওায কঠবনয ায়তা প্রদান ওযা তছর SICT প্রওবল্পয ভূর 
উবেশ্য। এ ছাা প্দবয প্রতযন্ত ঞ্চবরয জনকবণয তথয তধওাবযয তনশ্চয়তা, প্র্ওআ থটননততও 
উন্নয়বন জনকবণয ক্ষভতায়বনয থ প্রস্ত ওযা এফং তফতবন্ন তফলবয় জাতীয় অআততর্ র্াস্কবপাটবও ফতত 
ওযা SICT প্রওবল্পয দাতয়ত্ব তছর।  

1.2 প্রওবল্পয উবেশ্যভূ  
ফতণটত প্রওবল্পয উবেশ্যভূ তনবে উবেঔ ওযা র: 

1. প্দব নুকূর তযবফ তততয ওযা, তথযপ্রমুতি ঔাবতয উন্নয়বন ওামটওয বূতভওা ারন ওযা এফং 
ওামটওয  দক্ষ তদ্ধান্ত গ্রবণয জন্য তথযপ্রমুতি ফযফায ওযা। 

2. উন্নয়ন, ম্প্রাযণ  তথযপ্রমুতি ম্পতওটত আতন্র্বগ্রবর্ি প্প্রাগ্রাভ ফাস্তফায়বনয জন্য ায়তা প্রদান 
ওযা। 

3. তথযপ্রমুতি র্াস্কবপাপ্টয তদ্ধান্তভূ ফাস্তফায়বন ায়তা প্রদান ওযা। 

4. যওাবযয কততীরতা এফং দক্ষতা ফৃতদ্ধয রবক্ষয আ -কবাবনটন্স ফযফস্থা চারু ওযা   তথযপ্রমুতি 
প্রতক্ষবণয ভাধযবভ প্রবয়াজনীয় প্রাততষ্ঠাতনও ক্ষভতা ফৃতদ্ধ ওযা।  

5. তথযপ্রমুতি ঔাবত অয ংগ্রবণয রবক্ষয এফং ংতেষ্ট বক্ষয নুবপ্রযণা প্জাযদায ওযায জন্য 
তফতবন্ন ওভটূতচ  াআরর্ প্রওল্প গ্রণ ওযা। 

6. অআততর্ র্াস্কবপাটপ্ও নীততভারা প্রস্তুবত ায়তা ওযা এফং ফাস্তফায়ন মটপ্ফক্ষণ ওযা। 
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7. অআততর্ র্াস্কবপাপ্টয ন্যান্য তদ্ধাবন্তয ফাস্তফায়ন ওযা। 

1.3 প্রওবল্পয ঙ্গভূ   
SICT প্রওবল্পয অতায় তফতবন্ন ভন্ত্রণারয়/ তফবাবক তনেতরতঔত চাযতর্ ওামটক্রপ্ভয উয গুরুত্ব প্রদান ওযা 
য়: 

 বয়ফাআর্ এফং প্রব বর্াবভন পর্য়যায তনভটাণ। 

 ফওাঠাবভা তনভটাবণ ায়তা, প্মভন প্রাওার এতযয়া প্নর্য়াওট (LAN), প্ভবট্রাতরর্ন এতযয়া 
প্নর্য়াওট (MAN), আন্র্াযবনর্ ংবমাক আতযাতদ। 

 ািটয়যায যফযা প্মভন, ওতম্পউর্ায, তপ্রন্র্ায, স্কযানায, ভাতল্টতভতিয়া প্রবজক্টয, াবটায, তবতি 
ওনপাবযতন্সং যঞ্জাভাতদ  তফতবন্ন প্রওাবযয অনুলতঙ্গও মন্ত্রাতত যফযা। 

 ওভটওতটা প্রতক্ষণ এফং প্রওল্প ফাস্তফায়বনয জন্য প্রওল্প প্রাতঙ্গও প্রতক্ষণ।  

1.4 প্রওবল্পয অতায় াফ-প্রবজক্টভূ 
প্রাথ্স কভাফি ৫৫ সি াি-প্রফজক্ট SICT প্রকফল্পর অতায় িাস্তিাসয়ত করার পসরকল্পো মেয়া য়। 
পরিতসীকাফ প্রকল্প রৃিার ংফলাসধত কফর াি-প্রফজফক্টর ংখযা কস ফয় ৩৯ করা য়। াি-প্রফজক্ট 
গুসর ংসক্ষি সিিরর্ সেম্নসসখত ারসর্ফত মেয়া ফয়ফি। 

াযণী ১.১ - াফ-প্রবজবক্টয তাতরওা এফং ংতক্ষপ্ত ফণটনা 

ক্রতভও 
ংঔযা 

াফ-প্রবজক্ট ংতক্ষপ্ত ফণটনা 

1.  িাও  প্র্তরবমাকাবমাক ভন্ত্রণারবয়য 
ধীবন তজএভ উত্তয ওামটারবয়য 
প্রব বর্াবভন 

জাতীয় ংদ  ঢাওা বযয ফবচবয় গুরুত্বূণট 
এরাওাগুতর িাও  প্র্তরবমাকাবমাক ভন্ত্রণারবয়য ধীবন 
তজএভ উত্তয ওামটারয় প্র্তরবমাকাবমাক প্ফা  তযবফন ওবয।  
এআ াফ -প্রবজবক্টয অতায় তজএভ উত্তয ওামটারবয় e-

governance application, বযন্তযীণ প্রতক্রয়া বর্াবভন 
 নরাআন নাকতযও প্ফা বনও গুরুত্বূণট ওাজ 
ফাস্তফায়ন ওযা য়। 

2.  তক্ষা ভন্ত্রণারবয়য ধীবন নরাআন 
াফতরও যীক্ষায পরাপর এফং 
তক্ষা তযংঔযান  

প্রতত ফছয াযা প্দ প্থবও াজায াজায ছাত্র এএত  
এআচএত যীক্ষা প্দয়। তওন্তু যীক্ষায পরাপর 
জনাধাযবণয ওাবছ প্ঁছাবনায  প্ওান ওামটওযী উায় তছর 
না। যীক্ষায পরাপর ওামটওযী দ্ধততপ্ত প্রওা ওযায জন্য  
এআ াফ-প্রবজক্ট গ্রণ ওযা য় মায ভাধযবভ পরাপর 
নরাআপ্ন প্রওা ওযা মাবফ। 

3.  ওৃতল ভন্ত্রণারবয়য জন্য নরাআন 
তদতনও ফাজায ভূরয  

ওৃতল ফাংরাবদ থটনীততয ফবচবয় গুরুত্বূণট ং। 
প্দফযাী তধওতয ফাজাবযয তফতবন্ন ওৃতলবণযয তদতনও ভূরয 
মতদ তধকত ওযা মায় তাবর ওৃতলফাজায অয ওামটওযী 
বফ। এ উবেশ্য তনবয় SICT প্রওবল্পয অতায়  ওৃলও   
ওৃতলঔাবতয বঙ্গ জতিত ফযফায়ীপ্দয ওাবছ ওৃতলফাজায ভূরয 
বজ প্ঁছাবনায জন্য  নরাআপ্ন ফাজায ভূরয প্রওা ওযায 
প্রতক্রয়া তততয ওযা য়। 

4.  প্রফাী ওরযাণ  তফবদতও 
ওভটংস্থান ভন্ত্রণারবয়য আন্র্াবযতক্টব 
বয়ফাআর্ 

তিফেসলক ক সংস্থাে িাংাফেফলর তিফেসলক  ুদ্রা অফয়র 
িফচফয় িড় উৎ। েক্ষতার ফি প্রিাীফের ক্র িধস াে 
চাসো পূর্স করা তযন্ত গুরুত্বপূর্স। SICT প্রকল্প প্রিাী, 
এফজন্ি এিং ন্যান্য ংসিি ংসিি পফক্ষর কাজ জতর 
করার জন্য প্রিাী কযার্  তিফেসলক ক সংস্থাে  ন্ত্রর্াফয় 
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ক্রতভও 
ংঔযা 

াফ-প্রবজক্ট ংতক্ষপ্ত ফণটনা 

একসি আন্িাফরসক্টভ ফয়িাআি ততসরর কাজ াফত মেয়। 
ফয়িাআি িারা  ন্ত্রর্ায়  সিফেফল িসস্থত িাংাফেল 
েতূািাফর  ফধয প্রিাী-ম্পসকসত তথ্য সুষ্ঠভুাফি সিসে য় করা 
যাফি। 

5.  শ্রভ  ওভটংস্থান ভন্ত্রণারবয়য 
আন্র্াবযতক্টব বয়ফাআর্ 

আসতিাচক জাতীয় আফ জ  ুসিফয় মতাার জন্য গুরুত্বপূর্স শ্র  
সিয়, ময ে ক সচারীফের সধকার, ভা কাফজর পসরফিল, 
সেরাপত্তা সিসধ অনুগতয এিং সলরৄশ্র  সিয়, িাংাফেফলর 
জন্য পসরাযস। শ্র   ক সংস্থাে  ন্ত্রর্ায় একসি তথ্যপূর্স 
আন্িাফরসক্টভ ফয়িাআি রক্ষর্াফিক্ষর্ করা তযন্ত গুরুত্বপূর্স 
যার  াধযফ   ন্ত্রর্াফয়র কাযসক্র  অন্তজসাসতক ংগঠে, 
সিসেফয়াগকারী  কূিেীসতকরা তথ্য ংগ্র করফত পারফি। 
এআ উফেশ্য সেফয় SICT প্রকফল্পর অতায়  ন্ত্রর্াফয়র 
একসি আন্িাফরসক্টভ ফয়িাআি ততসরর কাজ িাস্তিায়ে করা য় 
যার  াধযফ  িাংাফেফলর শ্র  অআে এিং প্রসিধাে িজায় 
রাখার প্রফচিা প্রেসলসত করা যাফি। 

6.  ফাংরাবদ চা প্ফাবিটয ওাবনতক্টতবতর্ 
এফং প্রব বর্াবভন 

চা িাংাফেফলর তিফেসলক  ুদ্রা অফয়র এক প্রধাে খাত।  
এআ সলফল্পর সধকাংল  াসকাো  পসরচাোর োসয়ত্ব 
রকাফরর। এআ খাতফক সিশ্বিযাপী প্রসতফযাসগতা ূক করার 
উফেশ্য সেফয় SICT প্রকফল্পর অতায় িাংাফেল চা মিাফর্সর 
(BTB) ধীফে সিসভন্ন স ফর তথ্য িযিস্থাপো সফস্ট , 
আন্িাফরসক্টভ ফয়িাআি এিং আন্িারফেি ংফযাগ করার াি-
প্রফজক্ট িাস্তিায়ে করা য়। 

7.  বূতভ ভন্ত্রণারবয়য আন্র্াবযতক্টব 
বয়ফাআর্ 

িাংাফেফলর জেগর্ জীসিকার জন্য জস  সভসত্তক ম্পফের 
উপর সেভসরলী। এআ জন্য জস  ংক্রান্ত সিয় মেফলর জন্য 
খিু গুরুত্বপূর্স। গত কফয়কল িিফর, ভূস  প্রলাে ফেক সিসধ 
 পদ্ধসতর ফি জসড়ত ফয় মগফি। াধারর্ োগসরকফের 
এি অআে  সেয় কানুে ম্পফকস জাোর মকাে জ পথ্ 
সি ো। প্রাসিক জস  ংক্রান্ত তথ্য জভয করার জন্য 
SICT প্রকফল্পর অতায় ভূস   ন্ত্রর্াফয়র একসি ফয়িাআি 
ততসরর গুরুত্বপূর্স কাজ িাস্তিায়ে করা য়। 

8.  বূতভ ভন্ত্রণারবয়য ধীবন ভাতনওকঞ্জ 
প্যওিট রুভ এ বূতভ প্যওিট 
ংযক্ষণাকায 

িাংাফেফলর সধকাংল  া া জস  ংক্রান্ত। এিাড়া জস -
ংক্রান্ত েস, ময ে খসতয়াে, যথ্াযথ্ ংরক্ষফর্র প্রফয়াজে। 
এআ খসতয়ােগুস যসে স্কযাে কফর সর্সজিা  র যাি করা য়, 
তাফ তা ংরক্ষর্ এিং উদ্ধার করা জ ফি। 
সর্সজিারূফপ খসতয়ােগুস ংরক্ষর্ করফত SICT প্রকল্প 
 াসেকগঞ্জ ভূস  মরকর্স স ফ একসি পাআি প্রকল্প 
িাস্তিায়ফের গুরুত্বপূর্স কাজ াফত মেয়। 

9.  তফতনবয়াক প্ফাবিটয প্রতক্রয়া 
বর্াবভন 

সিসেফয়াগ মিার্স মেফল সিফেসল সিসেফয়াগ অকৃি করার জন্য 
সেফিসেত প্রসতষ্ঠাে। মেফলর আসতিাচক ভাি ূসতস তুফ ধরার 
জন্য সিসেফয়াগ মিাফর্সর কাযসকাসরতা এিং মপলাোসরত্ব তযন্ত 
গুরুত্বপূর্স। এআ উফেশ্য সেফয় SICT প্রকফল্পর অতায় 
সিসেফয়াগ মিাফর্সর ভযন্তরীর্ প্রসক্রয়া স্বয়ংসক্রয়  সিসভন্ন 
আে রফ লে সফস্ট  উন্নয়ে করার গুরুত্বপূর্স কাজ িাস্তিায়ে 
করা য়। 

10.  ািটয়যায, পর্য়যায এফং 
প্োর ততওউতযতর্ প্পাবটয জন্য 

মস্পলা সসকউসরসি ম াস (এএএ ) এর োসয়ত্ব  ােেীয় 
প্রধাে ন্ত্রী  ফিসাচ্চ জাতীয় গুরুত্বপূর্স সিফয়র সেরাপত্তা 
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ক্রতভও 
ংঔযা 

াফ-প্রবজক্ট ংতক্ষপ্ত ফণটনা 

ওাবনতক্টতবতর্ সেসিত করা। সঠকভাফি কাজ পসরচাো করার জন্য এআ 
িাসেীফক যথ্াযথ্ভাফি  সিত করা খিুআ গুরুত্বপূর্স। উন্নত 
মযাগাফযাগ  সেরাপত্তা রক্ষর্াফিক্ষফর্র জন্য SICT প্রকফল্পর 
অতায় এএএ  লসিলাীকরর্ করার কাজ িাস্তিায়ে 
করা য়। 

11.  ভতন্ত্রতযলদ তফবাবকয জন্য 
আন্র্াবযতক্টব বয়ফাআর্ 

 ন্ত্রীপসরে সিভাফগর  স্থােীয় এিং মজা স্তফরর প্রলাসেক 
আউসেফির  ফধয তথ্য অোে প্রোফের জন্য কাযসকরী পদ্ধসত 
তযন্ত গুরুত্বপূর্স। এিাড়া, োগসরকফের িগসতর জন্য তথ্য 
সেয়স ত পসরিযাি করা গুরুত্বপূর্স। SICT প্রকল্প  ন্ত্রীপসরে 
সিভাফগর জন্য একসি আন্িাফরসক্টভ ফয়িাআি ততসরর 
গুরুত্বপূর্স কাজ াফত মেয় যা িারা োগসরকরা ফজ তথ্য 
মপফত পারফি এিং মক্ষে-পযসাফয়র রকাসর ক সকতসারা ফজ 
 ন্ত্রীপসরে সিভাফগ তথ্য  পসরংখযাে মপ্ররর্ করফত 
পারফি। 

12.  ফাংরাবদ যওাতয ওভটওতভবন 
পর প্রবতং বর্াবভন 

প্রসত িির ১০০,০০০ সধক োগসরক পািসক াসভস 
পরীক্ষায় ংলগ্রর্ কফর, এিং িাংাফেল রকাসর 
ক সকস লে (BPSC) এআ পরীক্ষার  া  ারািির প্রসক্রয়া 
কফর।   প্রসক্রয়াজাত েক্ষ, ত্রুসি- ুি এিং  য় ত 
প্রকাসলত করা তযন্ত গুরুত্বপূর্স। কাযসকরভাফি BPSC   
প্রসক্রয়াকরর্ স্বয়ংসক্রয় করা এিং পরীক্ষার   প্রকাফলর জন্য 
একসি আন্িাফরসক্টভ ফয়িাআি ততসরর গুরুত্বপূর্স কাজ SICT 
প্রকফল্পর অতায় িাস্তিায়ে করা য়। 

13.  প্যতি যাওন ফযার্াতরয়বনয 
তপ বর্াবভন  

মরসপর্ যাকলে িযািাসয়ে োগসরক  গুরুত্বপূর্স জাতীয় 
সিফয়র সেরাপত্তার োসয়ফত্ব রফয়ফি। এআ গুরুত্বপূর্স কাজ 
পসরচাো করার জন্য যসা সপর্ যাকলে িযািাসয়েফক 
সঠকভাফি সিত করা খিুআ গুরুত্বপূর্স। উন্নত মযাগাফযাগ  
সেরাপত্তা রক্ষর্াফিক্ষফর্র জন্য SICT প্রকফল্পর অতায় 
মরসপর্ যাকলে িযািাসয়েফক লসিলাীকরর্ করার কাজ 
িাস্তিায়ে করা য়। 

14.  স্ত্র ফাতনী তফবাবকয ওতম্পউর্ায 
প্ন্র্াবযয বঙ্গ প্রধানভন্ত্রীয 
ওামটারয় এফং তভত্রতি াবাবর্টয 
Backbone ওাবনতক্টতবতর্ 

লস্ত্র িাসেী সিভাগ মেফলর জাতীয় সেরাপত্তা রক্ষায় ফিসাচ্চ 
োসয়ত্ব রফয়ফি। এিা পসরাযস ময সেরাপত্তা রক্ষায় এআ 
সিভাগ মূ্পর্সরূফপ সিত এিং অধসুেক য়। এআ েসৃি সেফয়, 
লস্ত্র িাসেী সিভাগ  প্রধাে ন্ত্রীর কাযসাফয়র  ফধয ংফযাগ 
স্থাপফের কাজসি SICT প্রকফল্পর অতায় িাস্তিায়ে করা 
য়। 

15.  ফাংরাবদ রাআবস্টও তযাচট 
আনতস্টতর্উবর্য প্রব বর্াবভন 

িাংাফেফলর সধকাংল এাকা গ্রা ীর্ মযখাফে প্রাসর্ম্পে 
জীসিকার একসি গুরুত্বপূর্স উৎ।  ফ, মেফলর এক াে 
প্রাসর্ম্পে গফির্া আেসস্টসিউিফক প্রফয়াজেীয় ার্সয়যার 
এিং  িয়যার সেফয় সিত করা তযন্ত গুরুত্বপূর্স। 
যথ্াযথ্ভাফি গফির্া কাযসকর করা এিং সিফেলী গফিকফের 
ফি ঘে ঘে পরা লস করা BLRI এর জন্য গুরুত্বপূর্স। 
তথ্যপ্রযুসি সভসত্তক সফস্ট  এিং একসি আন্িাফরসক্টভ 
ফয়িাআি ততসর কফর BLRI মক ক্ষ তায়ফের গুরুত্বপূর্স 
কাজসি SICT প্রকফল্পর অতায় িাস্তিায়ে করা য়। 

16.  আ-ুতর অআে-লৃঙ্খা পসরসস্থসত সেয়ন্ত্রর্ রকাফরর িফচফয় কসঠে 
োসয়ত্ব। পরাধ প্রসতফরাফধর জন্য পুসলফক তযাধসুেক 
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ক্রতভও 
ংঔযা 

াফ-প্রবজক্ট ংতক্ষপ্ত ফণটনা 

আে রফ লে সফস্ট  সেফয় সিত করা গুরুত্বপূর্স। SICT 
প্রকল্প আ-পুসল ো ক একসি পাআি প্রকল্প িাস্তিায়ে কফর 
যা িারা আে রম লে সফস্ট  ততসর এিং ঢাকার পুসল 
মস্টলেগুসফক অন্তঃ-ংফযাগ করা য়। 

17.  নদী কবফলণা আনতস্টতর্উবর্য 
(RRI)  তথযপ্রমুতি তবস্টভ 
উন্নয়ন   আন্র্াবযতক্টব বয়ফাআর্ 

িাংাফেল েেী াতৃক মেল। অধসুেক তথ্যপ্রযুসি-সভসত্তক 
সফস্ট  িযিার কফর গফির্ার জন্য েেী গফির্া 
আেসস্টসিউফির ধারর্ক্ষ তা সিকাল পসরাযস। এআ েসৃিপফি, 
SICT  প্রকফল্পর অতায় RRI এ অধসুেক networked 

system এিং ভযন্তরীর্ প্রসক্রয়া ফিাফ লে করার কাজ 
িাস্তিায়ে করা য়। 

18.  ভৎস্য কবফলণা আনতস্টতর্উপ্র্য 
(FRI)  প্রব বর্াবভন 

িাংাফেফলর গ্রা াঞ্চফ অফয়র এক িড় উৎ   ৎস্য। 
অধসুেক তথ্যপ্রযুসি-সভসত্তক সফস্ট  িযিার কফর গফির্ার 
জন্য  ৎস্য গফির্া আেসস্টসিউফির  ধারর্ক্ষ তা সিকাল 
পসরাযস। এআ েসৃিপফি, SICT প্রকফল্পর অতায় FRI এ 
অধসুেক networked system এিং ভযন্তরীর্ প্রসক্রয়া 
ফিাফ লে করার কাজ িাস্তিায়ে করা য়। 

19.  ভুতিমুদ্ধ তফলয়ও ভন্ত্রণারবয়য 
আন্র্াবযতক্টব বয়ফাআর্ 

 ুসিযুদ্ধ িাংাফেল আসতাফর িফচফয় গুরুত্বপূর্স ঘিো। 
 ুসিযুদ্ধ সিয়ক  ন্ত্রর্ায় মআ েয়  াফর স্মসৃত  ংরক্ষর্ 
করার োসয়ফত্ব অফি।  ন্ত্রর্ায়,  ুসিফযাদ্ধা এিং তাফের 
পসরিাফরর কযার্ মেখাফলাো করার গুরুত্বপূর্স োসয়ফত্ব  
সেফয়াসজত। োআফে োগসরকফের মিা প্রোফের জন্য 
SICT প্রকফল্পরর অতায়  ন্ত্রর্াফয়র একসি আন্িাফরসক্টভ 
ফয়িাআি ততসরর কাজ িাস্তিায়ে করা য়। 

20.  প্ফাভতযও তফভান চরাচর  মটর্ন 
ভন্ত্রণারবয়য জন্য আন্র্াবযতক্টব 
বয়ফাআর্ 

পযসিে িারা একসি উফেখফযাগয পসর ার্ তিফেসলক  ুদ্রা অয় 
করার ম্ভািো অফি। পযসিে কাযসক্র  েক্ষ করা তযন্ত 
গুরুত্বপূর্স। মআ ক্ষয সেফয়, SICT প্রকফল্পর অতায় 
 ন্ত্রর্াফয়র একসি আন্িাফরসক্টভ ফয়িাআি ততসরর কাজ 
িাস্তিায়ে করা য় যা িারা পযসিক এিং ভ্র র্কারীফের G2C 
এিং মাফি  িুযর পাফরিরফের G2B মিা প্রোে করা 
যাফি। 

21.  াফটতয চট্টগ্রাভ তফলয়ও ভন্ত্রণারবয়য 
জন্য আন্র্াবযতক্টব বয়ফাআর্ 

চট্টগ্রাফ র পািসতয ঞ্চফ সিফল  ফোফযাগ মেত্তয়া প্রফয়াজে 
মযফতু এিা ফেক িির ধফর মেফল অন্ত জাসতগত 
সংতার উৎ ফয় অফি। রকার সিয়সি যফথ্ি গুরুত্ব 
মেত্তয়ার জন্য একসি অাো  ন্ত্রর্ায় স্থাপে কফর। SICT 
প্রকফল্পর অতায়  ন্ত্রর্াফয় একসি আন্িাফরসক্টভ ফয়িাআি 
ততসরর কাজ িাস্তিায়ে করা য়। 

22.  েী উন্নয়ন  ভফায় তফবাবকয 
জন্য আন্র্াবযতক্টব বয়ফাআর্ 

পেী উন্নয়ে   িায় সিভাগ একসি রকারী প্রসতষ্ঠাে যা 
িারা গ্রা ীর্ জেফগাষ্ঠীর চাসো ম িাে   িায়  াধযফ  
স্থােীয় ম্প্রোফয়র উন্নয়ফের মচিা করা য়। SICT প্রকফল্পর 
অতায় পেী উন্নয়ে   িায় সিভাফগর কাযসক্র  প্রচার 
করার জন্য একসি আন্িাফরসক্টভ ফয়িাআি ততসরর কাজ 
িাস্তিায়ে করা য়। 

23.  তল্প ভন্ত্রণারবয়য জন্য আন্র্াবযতক্টব 
বয়ফাআর্ 

সলল্প  ন্ত্রর্ায়   ন্ত্রর্াফয়র সিসভন্ন ািসসর্য়াসর প্রসতষ্ঠাে 
সিসভন্ন সিয় পসরচাো কফর ময ে সলল্প প্রস তকরর্, 
মপফিন্ি, dealerships, রকাসর সলল্প প্রসতষ্ঠাে আতযাসে। 
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ক্রতভও 
ংঔযা 

াফ-প্রবজক্ট ংতক্ষপ্ত ফণটনা 

পরীক্ষা, পর্য তযতা যাচাআ, সর্ারসলপ যাচাআ আতযাসে সিয় 
োগসরকফের জাো খিুআ গুরুত্বপূর্স।  মআ ক্ষয সেফয়, SICT 
প্রকফল্পর অতায়  ন্ত্রর্াফয়র একসি আন্িাফরসক্টভ ফয়িাআি 
ততসরর কাজ িাস্তিায়ে করা য়। 

24.  ফাংরাবদ াতন উন্নয়ন প্ফাপ্িট 
ািটয়যাবযয ািাআ 

িাংাফেল পাসে ম্পফের উপর সেভসরলী। ১৯৬০ া মথ্ফক 
পাসে উন্নয়ে মিার্স িন্যা সেয়ন্ত্রর্, িাঁধ উন্নয়ে, মচ 
িকাঠাফ া, লরফর সুরক্ষা, পাসে সেষ্কালে আতযাসে  গুরুত্বপূর্স 
কাজগুফার ফি জসড়ত অফি। পাসে উন্নয়ে মিাফর্সর েক্ষতা 
এিং ক সক্ষ তা িৃসদ্ধ করার জন্য SICT প্রকফল্পর অতায় 
কাজগুফা স্বয়ংসক্রয় করার কাজ িাস্তিায়ে করা য়। 

25.  ওাযাকায তধদপ্তবয প্রব 
বর্াবভন  প্নর্য়াওট 
ওাবনতক্টতবতর্ 

কারাগার সধেির সফস্টফ  াজার াজার িেীরা সেিাসত 
অফি। তাফের জন্য তেসেক সভসত্তফত রকাফরর সিপু ংগ্র 
 প্রসক্রয়া িযিস্থাপো করফত য়। তথ্যপ্রযুসি াাফযয এআ 
সিলা প্রসক্রয়া অর েক্ষ  ত্রুসি  ুি করা েরকার। 
মেলিযাপী মকন্দ্রীয় কারাগাফরর সিসভন্ন প্রফ স্বয়ংসক্রয় করার 
কাজসি SICT প্রকফল্পর অতায়  িাস্তিায়ে করা য়। 

26.  ঢাওা তিত ওামটারবয় প্রতক্রয়া 
বর্াবভন 

ঢাকা মজা প্রলাক সিসভন্ন গুরুত্বপূর্স কাযসকাফপর ফি 
জসড়ত ময ে কাফক্টফরি, ভূস  িযিস্থাপো,  যাসজফেস 
আতযাসে। ঢাকা মজা প্রলাফকর েক্ষতা এিং স্বচ্ছতা উন্নত 
করার জন্য SICT প্রকল্প ভযন্তরীর্ প্রফ স্বয়ংসক্রয়করর্ 
কাজসি াফত মেয়। 

27.  জাভারুয তিত ওামটারবয় প্রতক্রয়া 
বর্াবভন 

জা াপুর মজা প্রলাফকর কাযসায় ভূস  িযিস্থাপো, 
 যাসজফেস, কাফক্টফরি  সিসভন্ন উন্নয়ে কাযসক্রফ র ফি 
জসড়ত। জা াপুর মজা প্রলাফকর েক্ষতা এিং স্বচ্ছতা 
উন্নত করার জন্য SICT প্রকফল্পর অতায় ভযন্তরীর্ প্রফ 
স্বয়ংসক্রয়করে করার কাজ িাস্তিায়ে করা য়। 

28.  প্যুয তিত ওামটারবয় প্রতক্রয়া 
বর্াবভন 

মলরপুর মজা প্রলাফকর কাযসায় ভূস  িযিস্থাপো, 
 যাসজফেস, কাফক্টফরি  সিসভন্ন উন্নয়ে কাযসক্রফ র ফি 
জসড়ত। মলরপুর মজা প্রলাফকর েক্ষতা এিং স্বচ্ছতা উন্নত 
করার জন্য SICT প্রকফল্পর অতায় ভযন্তরীর্ প্রফ 
স্বয়ংসক্রয়করে করার কাজ িাস্তিায়ে করা য়। 

29.  কুতভো তিত ওামটারবয় প্রতক্রয়া 
বর্াবভন 

কুস ো মজা প্রলাফকর কাযসায় ভূস  িযিস্থাপো, 
 যাসজফেস, কাফক্টফরি  সিসভন্ন উন্নয়ে কাযসক্রফ র ফি 
জসড়ত। কুস ো মজা প্রলাফকর েক্ষতা এিং স্বচ্ছতা উন্েত 
করার জন্য SICT প্রকফল্পর অতায় ভযন্তরীর্ প্রফ 
স্বয়ংসক্রয়করে কাজ িাস্তিায়ে করা য়। 

30.  ওভটচাযী ওরযাণ প্ফাবিট  প্রতক্রয়া 
বর্াবভন   

ক সচারী কযার্ মিার্স রকারী ক সচারীফের সিসভন্ন কযার্ 
সিয়ক কাযসক্রফ র ফি জসড়ত ময ে  াসক কযার্ এআর্, 
িী া, স্বাস্থয, সলক্ষা, কির আতযাসে। ভযন্তরীর্ তথ্য 
 যাফেজফ ন্ি সফস্ট  স্বয়ংসক্রয় করফত SICT প্রকফল্পর 
অতায় কাস্ট াআজর্  িয়যার ততসরর কাজ িাস্তিায়ে 
করা য়। 

31.  ফাংরাবদ তফভাবন আ-কববনটন্স িাংাফেল সি াফের জেি ক্র িধস াে চাসো পূরফর্র জন্য, 
ক সীফের সি াে িাংাফেল এয়ারাআি মরসেং মন্িাফর 
(BATC) প্রসলক্ষর্ মেয়া য়। SICT প্রকফল্পর অতায় 
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িাংাফেল সি াফের প্রসলক্ষর্ মকফন্দ্র তথ্যপ্রযুসি ার্সয়যার 
রিরা করার কাজ িাস্তিায়ে করা য়। 

32.  প্প্রতবিবন্র্য কািট প্যতজবভবন্র্য 
জন্য ািটয়যায পর্য়যায এফং 
ওাবনতক্টতবতর্ 

মপ্রসফর্ন্ি গার্স মরসজফ ন্ি (সপসজঅর)  া ান্য মপ্রসফর্ন্ি  
ফিসাচ্চ জাতীয় গুরুত্ব সিফয়র সেরাপত্তার োসয়ফত্ব রফয়ফি। 
এআ মরসজফ ফন্িফক সঠকভাফি সিত করা খিুআ গুরুত্বপূর্স। 
উন্নত মযাগাফযাগ  সেরাপত্তা রক্ষর্াফিক্ষফর্র জন্য SICT 
প্রকফল্পর অতায় সপসজঅর লসিলাীকরর্ করার কাজ 
িাস্তিায়ে করা য়। 

33.  ফাংরাবদ তচফারবয় ফতস্থত 
ভন্ত্রণারবয় রযান প্র্অ এফং 
ওাবনতক্টতবতর্  

িাংাফেল সচিাফয় িাংাফেফলর প্রায় ি প্রধাে  ন্ত্রর্ায় 
িসস্থত।  ন্ত্রর্াফয়র সেরাপে এিং সেভসরফযাগয মেিয়াকস 
সফস্ট  তযন্ত গুরুত্বপূর্স। SICT প্রকফল্পর অতায় 
 ন্ত্রর্াফয়র  াফে ংফযাফগর জন্য যাে স্থাপফের কাজ 
িাস্তিায়ে করা য়। 

34.  তযওল্পনা ওতভবনয এতিত 
িার্াবফ অবির্  তজঅআএ 
ংস্থান  

িাংাফেল পসরকল্পো কস লে রকাফরর প্রধাে থ্সনেসতক 
পসরকল্পো আউসেি। পসরকল্পো কস লফের কযাম্পাফর সভতমর 
সিসভন্ন স ফর তথ্য  যাফেজফ ন্ি সফস্ট  তযন্ত েক্ষ য়া 
গুরুত্বপূর্স। SICT প্রকফল্পর অতায় এসর্সপ র্ািাফি অর 
িসষ্ঠ এিং জগ য করার কাজ িাস্তিায়ে করা য়। 

35.  ভাভান্য যাষ্ট্রততয ওামটারবয়য 
বর্াবভন 

SICT প্রকফল্পর অতায়  া ান্য রাষ্ট্রপসতর কাযসাফয় যাে 
প্রসতষ্ঠাে এিং একসি ফয়িাআি ততসরর কাজ িাস্তিায়ে করা 
য়। 

36.  সুতপ্রভ প্ওাবর্টয জন্য আন্র্াবযতক্টব 
বয়ফাআর্ 

সুসপ্র  মকািস মেফলর ফিসাচ্চ সিচাসরক প্রসতষ্ঠাে। এিা খিুআ 
গুরুত্বপূর্স ময োগসরকরা সিসভন্ন অফেল, রায়, cause list 

আতযাসে সেয়স ত এিং ফজ মপফত পাফর। SICT প্রকফল্পর 
অতায় োগসরকফের েরকারী মিা প্রোফের জন্য সুপ্রী  
মকাফিসর একসি আন্িাফরসক্টভ ফয়িাআি ততসরর ততসরর কাজ 
িাস্তিায়ে করা য়। 

37.  জাতীয় তনযাত্তা প্কাবয়ন্দা (NSI) 
এ আ-কববনটন্স 

জাতীয় সেরাপত্তা মগাফয়ো ংস্থা (এেএঅআ) ভযন্তরীর্  
জাতীয় সেরাপত্তা রক্ষার োসয়ত্ব পাে কফর। এেএঅআফক 
অধসুেক তথ্য প্রযুসিফত সিত করা েরকার। উন্নত 
মযাগাফযাগ  সেরাপত্তা রক্ষর্াফিক্ষফর্র জন্য SICT প্রকফল্পর 
অতায় এেএঅআ লসিলাীকরর্ করার কাজ িাস্তিায়ে 
করা য়। 

38.  আ-যাজাী (তিতজর্ার র্াউন) রাজলাস সসি কফপসাফরলফে SICT প্রকফল্পর অতায় 
রাজলাস সসি সর্সজিা মপািসা িাস্তিায়ে করা য়। 
সর্সজিা মপািসা িারা োগসরকফের সিসভন্ন প্রকার মিা প্রোে 
করা য়। 

39.  তযওল্পনা ওতভবন LAN 
ংস্থান 

SICT প্রকফল্পর অতায় পসরকল্পো কস লফে LAN 

ংস্থাপে করা য়। 
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1.5 প্রওবল্পয অতায় মন্ত্রাতত যফযা 
তনেতরতঔত াযণীবত প্রওবল্পয  প্রতততর্ াফ-প্রবজবক্টয জন্য যফযাওৃত মন্ত্রাততয  তাতরওা প্দয়া 
বয়বছ। 

াযণী ১.২ - াফ-প্রবজবক্ট যফযাওৃত মন্ত্রাততয তাতরওা 

ক্রতভও 
ংঔযা 

াফ-প্রবজক্ট মন্ত্রাতত এফং ংঔযা 

1.  িাও  প্র্তরবমাকাবমাক 
ভন্ত্রণারবয়য ধীবন তজএভ উত্তয 
ওামটারবয়য প্রব বর্াবভন 

ওতম্পউর্ায-৩৪, পরাআন আউতএ-৩৪, ন রাআন 
আউতএ -১, াবটায -১, এত -১, স্কযানায-২, ওতম্পউর্ায 
প্চয়ায/প্র্তফর-৩৪, প্রাওার এতযয়া প্নর্য়াওট-১, 
যাবাতবয়বর্ি পর্য়যায  বয়ফাআর্ 

2.  তক্ষা ভন্ত্রণারবয়য ধীবন 
নরাআন াফতরও যীক্ষায 
পরাপর এফং তক্ষা তযংঔযান  

ওতম্পউর্ায-৭৭, প্রজায তপ্রন্র্ায -৬৪, পরাআন আউতএ-
৭৭, ন রাআন আউতএ -৩ াবটায -৩, ওারায তপ্রন্র্ায -২, 
প্রাওার এতযয়া প্নর্য়াওট এবাতবয়বর্ি পর্য়যায  
বয়ফাআর্ 

3.  ওৃতল ভন্ত্রণারবয়য জন্য নরাআন 
তদতনও ফাজায ভূরয  

ওতম্পউর্ায -২০, প্রজায তপ্রন্র্ায -২০, প্নর্য়াওট তপ্রন্র্ায -১, 
পরাআন আউতএ -২০, নরাআন আউতএ - ২, াবটায-২, 
প্রাওার এতযয়া প্নর্য়াওট -১, যাবাতবয়বর্ি পর্য়যায  
বয়ফাআর্ 

4.  প্রফাী ওরযাণ  তফবদতও 
ওভটংস্থান ভন্ত্রণারবয়য 
আন্র্াবযতক্টব বয়ফাআর্ 

ওতম্পউর্ায -৬, পরাআন আউতএ -৬, প্রাওার এতযয়া 
প্নর্য়াওট -১, যাবাতবয়বর্ি পর্য়যায  বয়ফাআর্ 

5.  শ্রভ  ওভটংস্থান ভন্ত্রণারবয়য 
আন্র্াবযতক্টব বয়ফাআর্ 

ওতম্পউর্ায -৮, পরাআন আউতএ -৮, প্রাওার এতযয়া 
প্নর্য়াওট -১, ওতম্পউর্ায প্চয়ায  প্র্তফর-৮, 
যাবাতবয়বর্ি পর্য়যায  বয়ফাআর্ 

6.  ফাংরাবদ চা প্ফাবিটয 
ওাবনতক্টতবতর্ এফং প্রব 
বর্াবভন  

াবটায - ৩, ওতম্পউর্ায -১৪, তপ্রন্র্ায-১৫, রযার্ -৩, এত 
-১, পরাআন আউতএ -১৫, Flatbed স্কযানায -১০, 
ওতম্পউর্ায প্চয়ায / প্র্তফর -১৪, প্রাওার এতযয়া প্নর্য়াওট - 
১ 

7.  বূতভ ভন্ত্রণারবয়য আন্র্াবযতক্টব 
বয়ফাআর্ 

ওতম্পউর্ায -১০, তপ্রন্র্ায -৩ পরাআন আউতএ -১০,  
প্রাওার এতযয়া প্নর্য়াওট -১ 

8.  বূতভ ভন্ত্রণারবয়য ধীবন 
ভাতনওকঞ্জ প্যওিট রুভ এ বূতভ 
প্যওিট ংযক্ষণাকায 

Fast Storage  াবটায -১, ওতম্পউর্ায -১২, তপ্রন্র্ায -৩, 
স্কযানায -১২, Wide স্কযানায-২, এত -৩, পরাআন 
আউতএ -১২, নরাআন আউতএ -১, Plotter -১, 
প্চয়ায-২৬, প্র্তফর-১৭, ফুও প্ল্ফ -৩, ভাতল্ট তভতিয়া প্রবজক্টয 
-১, প্রাওার এতযয়া প্নর্য়াওট -১, াবটায রুভ যঞ্জাভ 
আতযাতদ 

9.  তফতনবয়াক প্ফাবিটয প্রতক্রয়া 
বর্াবভন 

াবটায -১, ওতম্পউর্ায -৩০, তপ্রন্র্ায -৮, স্কযানায -২, 
পরাআন আউতএ -৩০, নরাআন আউতএ - ১, প্রাওার 
এতযয়া প্নর্য়াওট -১ 

10.  ািটয়যায, পর্য়যায এফং 
প্োর ততওউতযতর্ প্পাপ্টয 
জন্য ওাবনতক্টতবতর্ 

াবটায-২, ওতম্পউর্ায -১৫, র্যাফবরর্ তত -২, তপ্রন্র্ায-৩০, 
প্নর্য়াওট যঞ্জাভ-৮৩, এত- ১, পরাআন আউতএ -১৫, 
নরাআন আউতএ. -২, ভাতল্টতভতিয়া প্রবজক্টয -২, তিতজর্ার  
পবর্া তপ্রন্র্ায¬ ১, িকুবভন্র্ স্কযানায -২, ততওউতযতর্ 
আবন্র্তরবজন্স প্ির্াবফ (পর্য়যায) -১, যাবাতবয়বর্ি 
পর্য়যায, প্রতক্ষণ আতযাতদ 

11.  ভতন্ত্রতযলদ তফবাবকয জন্য তিতজর্ার পবর্াওত -১ Rack- ৪, স্কযানায -১, ওতম্পউর্ায-
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ক্রতভও 
ংঔযা 

াফ-প্রবজক্ট মন্ত্রাতত এফং ংঔযা 

আন্র্াবযতক্টব বয়ফাআর্ ৫৩, তপ্রন্র্ায-১৫, রযার্ -৪, এত -১, পরাআন আউতএ-
৫৮, নরাআন আউতএ-২, ওতম্পউর্ায প্চয়ায / প্র্তফর-৩৫, 
Data Safe -১ DDN যঞ্জাভ -১, ভাতল্ট তভতিয়া প্রবজক্টয -
২, প্রাওার এতযয়া প্নর্য়াওট -১ আতযাতদ 

12.  ফাংরাবদ যওাতয ওভটওতভবন 
পর প্রবতং বর্াবভন 

দ্রুত প্স্টাবযজ াবটায -১, ওতম্পউর্ায -৩১, তপ্রন্র্ায-১৬, 
স্কযানায -১, এত-২, পরাআন আউতএ -৩১, নরাআন 
আউতএ  -১, ওতম্পউর্ায প্চয়ায  প্র্তফর- ৩১, তিতজর্ার 
photocopier -১, Dat a Saf e -১, OMR-প্ভতন -১ 
রাআন তপ্রন্র্ায -১, প্রাওার এতযয়া প্নর্য়াওট -১ আতযাতদ 

13.  প্যতি যাওন ফযার্াতরয়বনয 
তপ বর্াবভন (মটা ফ) 

প্ন্ট্রার াবটায -১, িার্াবফজ াবটাবযয -১, তনে ীভা াবটায-
১৬, প্নর্য়াওট যঞ্জাভ -৩৭, প্নর্য়াওট Mot. পর্য়যায -
১, যাওর পর্য়যায -১, ওতম্পউর্ায-৭১, র্যাফবরর্ তত -
১২, তপ্রন্র্ায -৫ রযার্-৩৪, আউতএ-৯১, ওর ভযাবনজায 
-১৬, অআত প্পান-৮৬, তততর্তব -১, ওতম্পউর্ায প্চয়ায  
প্র্তফর -৫, তিতজর্ার photocopier -১, িাজভা তর্তব -১, 
white প্ফািট -১ , িকুবভন্র্ স্কযানায -১ ভাতল্টতভতিয়া প্রবজক্টয 
-১, প্রাওার এতযয়া প্নর্য়াওট, - ১, ফাবয়াবভতট্রও যঞ্জাভ -১, 
আতযাতদ 

14.  স্ত্র ফাতনী তফবাবকয 
ওতম্পউর্ায প্ন্র্াবযয বঙ্গ 
প্রধানভন্ত্রীয ওামটারয় এফং 
তভত্রতি াবাবর্টয 
Backbone ওাবনতক্টতবতর্ 

যাি-ড্র ভাতল্টবিক্সায -১, রযার্ -১, প্নর্য়াওট যঞ্জাভ 
-৪, িাক্ট  পাআফায ার্ট -১, প্রতক্ষণ  াবার্ট 
পর্য়যায, তবতি ওনপাবযতন্সং যঞ্জাভ -১, প্র্তস্টং মন্ত্রাতত 
-১ 

15.  ফাংরাবদ রাআবস্টও তযাচট 
আনতস্টতর্উবর্য প্রব বর্াবভন
  

াবটায-২, ওতম্পউর্ায-৩০, তপ্রন্র্ায-৭, রযার্ -৩ াবটায 
যাও, ৩. পরাআন আউতএ- ৩০, নরাআন আউতএ -২, 
প্রাওার এতযয়া প্নর্য়াওট -১ 

16.  আ-ুতর  প্রতক্ষণ রযাফ:  
াবটায আউতএ -৫, পরাআন আউতএ -১০০, ওতম্পউর্ায 
-১০০, প্নর্য়াওট তপ্রন্র্ায- ৫, াবটায -৫, ভাতল্ট তভতিয়া 
প্রবজক্টয -৫, রযান, এত -১০, ওতম্পউর্ায এফং প্চয়ায প্র্তফর-
১০৫ 
ওাবনতক্টতবতর্: 
ওতম্পউর্ায-১৪৬, প্রজায তপ্রন্র্ায-৭৩, রযার্ -১০, াবটায-
২, রযান, নরাআন আউতএ-২, পরাআন আউতএ-১৪৬, 
ওতম্পউর্ায এফং প্চয়ায প্র্তফর-১৪৬, য়াআভযাক্স-৪, CPE, 
এফং অনুলাতঙ্গও -১০০, তিতজর্ার ওযাবভযা-৭৩ 

17.  নদী কবফলণা আনতস্টতর্উবর্য 
(RRI)  তথযপ্রমুতি তবস্টভ 
উন্নয়ন   আন্র্াবযতক্টব 
বয়ফাআর্  

াবটায-১, ওতম্পউর্ায-৪২, তপ্রন্র্ায -৩, ওারায তপ্রন্র্ায -২, 
রযার্-২ এত-২, পরাআন আউতএ¬৪২, নরাআন 
আউতএ-১, Plotter -১, digitizer-১ ওতম্পউর্ায প্চয়ায 
 প্র্তফর-১৫, ভাতল্টতভতিয়া প্রবজক্টয -১, প্রাওার এতযয়া 
প্নর্য়াওট -১ MIKE- পর্য়যায, GLS পর্য়যায 
আতযাতদ 

18.  ভৎস্য কবফলণা আনতস্টতর্উবর্য 
প্রব বর্াবভন 

াবটায-১, ওতম্পউর্ায-২৫, তপ্রন্র্ায-৭, রযার্ -৪ স্কযানায -
৮, পরাআন আউতএ-২৫, নরাআন আউতএ-১, 
ওতম্পউর্ায প্চয়ায / প্র্তফর-২৫ প্রাওার এতযয়া প্নর্য়াওট -১ 
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ক্রতভও 
ংঔযা 

াফ-প্রবজক্ট মন্ত্রাতত এফং ংঔযা 

19.  ভুতিমুদ্ধ তফলয়ও ভন্ত্রণারবয়য 
আন্র্াবযতক্টব বয়ফাআর্ 

ওতম্পউর্ায -১০, াবটায -১, পরাআন আউতএ -১০, 
নরাআন আউতএ -১, তপ্রন্র্ায-৫, এত -১, স্কযানায -১, 
ওতম্পউর্ায প্চয়ায  প্র্তফর -১০, প্রাওার এতযয়া প্নর্য়াওট -
১ 

20.  প্ফাভতযও তফভান চরাচর  
মটর্ন ভন্ত্রণারবয়য জন্য 
আন্র্াবযতক্টব বয়ফাআর্ 

ওতম্পউর্ায -১৫, াবটায -১, পরাআন আউতএ -১৫, 
নরাআন আউতএ -১, তপ্রন্র্ায-৭, এত -১, স্কযানায -১, 
ওতম্পউর্ায প্চয়ায -১৫ 

21.  াফটতয চট্টগ্রাভ তফলয়ও 
ভন্ত্রণারবয়য জন্য আন্র্াবযতক্টব 
বয়ফাআর্ 

ওতম্পউর্ায -১০, াবটায -১, পরাআন আউতএ -১০, 
নরাআন আউতএ -১, তপ্রন্র্ায -৪ এত -১, স্কযানায -১, 
ওতম্পউর্ায প্চয়ায  প্র্তফর -১০ 

22.  েী উন্নয়ন  ভফায় তফবাবকয 
জন্য আন্র্াবযতক্টব বয়ফাআর্ 

ওতম্পউর্ায -১৫, াবটায -১, পরাআন আউতএ -১৫, 
নরাআন আউতএ -১, তপ্রন্র্ায-৭, এত -১, স্কযানায -১, 
ওতম্পউর্ায প্চয়ায  প্র্তফর-১৫ 

23.  তল্প ভন্ত্রণারবয়য জন্য 
আন্র্াবযতক্টব বয়ফাআর্ 

ওতম্পউর্ায -১৫, াবটায -১, পরাআন আউতএ -১৫, 
নরাআন আউতএ -১, তপ্রন্র্ায-৭, এত -১, স্কযানায র্,ু 
ওতম্পউর্ায প্চয়ায  প্র্তফর-১৫, প্রাওার এতযয়া প্নর্য়াওট -
১ 

24.  ফাংরাবদ াতন উন্নয়ন প্ফাপ্িট 
ািটয়যাবযয ািাআ 

ওতম্পউর্ায -৯, রযার্ -১, পরাআন আউতএ -১২, 
তপ্রন্র্ায-৮ 

25.  ওাযাকায তধদপ্তবয প্রব 
বর্াবভন  প্নর্য়াওট 
ওাবনতক্টতবতর্ 

াবটায-২৪, ওতম্পউর্ায-১৭৮, তপ্রন্র্ায-১৩৮, তিতজর্ার 
ওযাবভযা-৩৬, এত -১২, পরাআন আউতএ- ১৯০, 
নরাআন আউতএ -১২, ওতম্পউর্ায প্চয়ায  প্র্তফর-১৯০, 
প্রাওার এতযয়া প্নর্য়াওট - ১২, অআত ২৫, প্ওফর ভবিভ -
২৫, াবটায যাও ১২ 

26.  ঢাওা তিত ওামটারবয় প্রতক্রয়া 
বর্াবভন 

াবটায-২, ওতম্পউর্ায -৬০, তপ্রন্র্ায-৩০, রযার্ -১, এত -
১, পরাআন আউতএ -৬০, নরাআন আউতএ -২, 
ওতম্পউর্ায প্চয়ায  প্র্তফর -৬২, ভাতল্টতভতিয়া প্রবজক্টয -১, 
প্রাওার এতযয়া প্নর্য়াওট -১ 

27.  জাভারুয তিত ওামটারবয় 
প্রতক্রয়া বর্াবভন 

াবটায-২, ওতম্পউর্ায -৩৫, তপ্রন্র্ায-২০, রযার্ -১, এত -
১, পরাআন আউতএ -৩৫, নরাআন আউতএ -২, 
ওতম্পউর্ায প্চয়ায  প্র্তফর-৩৭, ভাতল্টতভতিয়া প্রবজক্টয -১, 
প্রাওার এতযয়া প্নর্য়াওট -১ 

28.  প্যুয তিত ওামটারবয় প্রতক্রয়া 
বর্াবভন 

াবটায-২, ওতম্পউর্ায-৩০, তপ্রন্র্ায-২০ রযার্ -১, এত -১, 
পরাআন আউতএ-৩০, নরাআন আউতএ -২, ওতম্পউর্ায 
প্চয়ায  প্র্তফর -৩২, ভাতল্টতভতিয়া প্রবজক্টয -১, প্রাওার 
এতযয়া প্নর্য়াওট -১ 

29.  কুতভো তিত ওামটারবয় প্রতক্রয়া 
বর্াবভন 

াবটায-২, ওতম্পউর্ায-৩০, তপ্রন্র্ায-১০, প্নর্য়াওট তপ্রন্র্ায -১, 
রযার্ -১, এত-২, পরাআন আউতএ-৩০, নরাআন 
আউতএ -২, ওতম্পউর্ায প্চয়ায  প্র্তফর -৬২, ভাতল্টতভতিয়া 
প্রবজক্টয -১, প্রাওার এতযয়া প্নর্য়াওট -১  

30.  ওভটচাযী ওরযাণ প্ফাবিট প্রতক্রয়া 
বর্াবভন 

াবটায-২, ওতম্পউর্ায-৩২, তপ্রন্র্ায-২০,  এত - ১, পরাআন 
আউতএ-৩২, নরাআন আউতএ -২, ওতম্পউর্ায প্চয়ায  
প্র্তফর -৩২, ভাতল্টতভতিয়া প্রবজক্টয -১, প্রাওার এতযয়া 
প্নর্য়াওট -১ 
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31.  ফাংরাবদ তফভাবন আ-কববনটন্স ওতম্পউর্ায -১৮, তপ্রন্র্ায-২, রযার্ -৫ এত - ১২, 
ভাতল্টতভতিয়া প্রবজক্টয -৮, তিতবতি প্িয়ায -১, তিতজর্ার 
তবতি ওযাবভযা - ১ 

32.  প্প্রতবিন্র্ কািট প্যতজবভবন্র্য 
জন্য ািটয়যায পর্য়যায 
এফং ওাবনতক্টতবতর্ 

প্ওন্দ্রীয় াবটায -২, িার্াবফজ াবটাবযয -১, তনে ীভা াবটায 
 Rack -৭, প্নর্য়াওট যঞ্জাভ -১১, িতভবনা এন্র্াযপ্রাআজ 
াবটায -১, প্রার্া প্নার্ ক্লাবয়ন্র্-৩০, িতভবনা তিজাআনায -১, 
আনস্টযান্র্ প্ভবতজং পর্য়যায-৩০, যাওর পর্য়যায -১, 
ওতম্পউর্ায -৪৫, তপ্রন্র্ায-৯, রযার্ -৭, পরাআন 
আউতএ-৫২, নরাআন-২, PDA -৭, ওতম্পউর্ায প্চয়ায  
 প্র্তফর -৪৫, স্কযানায -৪, তিতজর্ার ওযাবভযা-২, িকুবভন্র্ 
ওযাবভযা-২, ভাতল্ট তভতিয়া প্রবজক্টয -৩, তিতজর্ার Stylus¬ 
১, প্ায়াআর্ প্ফািট -১, তজতএ প্ভতন -৭, তিতজর্ার 
sender -১, তিতজর্ার photocopier -২, পযাক্স প্ভতন -
৫, প্রাওার এতযয়া প্নর্য়াওট -৩ 

33.  ফাংরাবদ তচফারবয় ফতস্থত 
ভন্ত্রণারয় এ রযান প্র্অ এফং 
ওাবনতক্টতবতর্  

য়াওটবস্টন-২৩, প্রজায তপ্রন্র্ায-১ াবটায-৫০, backbone 
-১, আন্র্াযবনর্ প্কর্বয় যাউর্ায -১, স্থানীয় রু (তর্ওযার 
পাআফায) -১, ফি তিবি তিন -৫, ন রাআন আউতএ-
২৪, পরাআন আউতএ-৩৪, এত-৩২, ওতম্পউর্ায প্চয়ায  
প্র্তফর -৪১ 

34.  তযওল্পনা ওতভবনয এতিত 
িার্াবফ অবির্  তজঅআএ 
ংস্থান  

ওতম্পউর্ায -৪০, রযার্-২, পরাআন আউতএ¬ ৪০ 
তপ্রন্র্ায-৪০, এত -৬, প্চয়ায  প্র্তফর-৪০, Rack -১, 
য়াওটবস্টন -৪ স্কযানায -১, ওারায তপ্রন্র্ায -১, প্রজায 
তপ্রন্র্ায -১ , তজতএ প্ভতন-২, আউতএ -১+৫, তিতজর্ার 
ওযাবভযা-২, তজঅআএ  যাবাতবয়বর্ি পর্য়যায -৪ 

35.  ভাভান্য যাষ্ট্রততয ওামটারবয়য 
বর্াবভন 

াবটায-৪, প্নর্য়াওট যঞ্জাভ -৩, এত -১, ওতম্পউর্ায-২২, 
প্রজায তপ্রন্র্ায -১১, প্নর্য়াওট তপ্রন্র্ায -২, রযার্ -৪, 
পরাআন আউতএ-২২, নরাআন-২, ওতম্পউর্ায প্চয়ায  
প্র্তফর -২২, স্কযানায-২ , তিতজর্ার ওযাবভযা-২, ভাতল্টতভতিয়া 
প্রবজক্টয -১, প্রাওার এতযয়া প্নর্য়াওট -১, আন্র্াযবনর্ 
প্কর্বয় রুর্ -১, পায়াযয়ার -১ 

36.  সুতপ্রভ প্ওাবর্টয জন্য আন্র্াবযতক্টব 
বয়ফাআর্ 

াবটায-৮, প্নর্য়াওট যঞ্জাভ -৪, এত -৩, ওতম্পউর্ায-৬৮, 
প্রজায তপ্রন্র্ায-২৮, প্নর্য়াওট তপ্রন্র্ায -৩, রযার্ -৪০, 
পরাআন আউতএ-৬৮, নরাআন আউতএ -৪, ওতম্পউর্ায 
প্চয়ায  প্র্তফর - ৬৮, স্কযানায- ৫, তিতজর্ার ওযাবভযা-২, 
ভাতল্টতভতিয়া প্রবজক্টয -১, প্রাওার এতযয়া প্নর্য়াওট¬১  

37.  জাতীয় তনযাত্তা প্কাবয়ন্দা 
(NSI) এ আ-কববনটন্স 

প্ওন্দ্রীয় াবটায -৫, তনে ীভা াবটায - ৫, য়াওটবস্টন-
২৫+৮, প্নর্য়াওট যঞ্জাভ- ১২, এত-২, ওতম্পউর্ায-৪০, 
প্রজায তপ্রন্র্ায -১০, প্নর্য়াওট তপ্রন্র্ায -৬, রযার্ -৫, 
পরাআন আউতএ-৬৫, আউতএ -৬৫ নরাআন প্জত এ 
-৫, ওতম্পউর্ায প্চয়ায  প্র্তফর - ৬৮, স্কযানায -৭, তিতজর্ার 
ওযাবভযা-২, ভাতল্ট তভতিয়া প্রবজক্টয -১, প্রাওার এতযয়া 
প্নর্য়াওট -৩, প্র্তরবপান যঞ্জাভ  যাবাতবয়বর্ি 
পর্য়যায। 

38.  আ-যাজাত (তিতজর্ার র্াউন) ওতম্পউর্ায-২৭, পরাআন আউতএ-২৭, নরাআন আউতএ 
-১, াবটায-১, াবটায  রুভ মন্ত্রাতত -১, যাউর্ায-১, প্রাওার 
এতযয়া প্নর্য়াওট -১ 
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39.  তযওল্পনা ওতভবন LAN 
ংস্থান 

াবটায, াবটায  রুভ মন্ত্রাতত, যাউর্ায, প্রাওার এতযয়া 
প্নর্য়াওট -১ 

1.6 প্রওবল্পয অতায় তথযপ্রমুতি তফলয়ও প্রতক্ষণ 
প্দব যওাতযঔাবত আ-যওায প্রততষ্ঠাওবল্প SICT প্রওবল্পয অতায় কৃীত দবক্ষভূবয ভবধয 
ভানফম্পদ উন্নয়বনয জন্য প্রবয়াজনীয় দবক্ষ গ্রণ ওযা য়। কৃীত দবক্ষ নুমায়ী প্রবয়াজনীয় 
প্রতক্ষণ প্রদাবনয জন্য এঅআততর্ ওতৃটক্ষ- Bangladesh Bureau of Educational Information 

and Statistics (BANBEIS) এফং ফাংরাবদ ওতম্পউর্ায ওাউতন্সরবও দাতয়ত্ব প্দয়।   

তথয প্রমুতি ফযাফাবয অগ্র ৃতষ্টয জন্য প্ভার্ চাযতর্ ভতিউর অবরাচয প্রতক্ষবণ ন্তবুটি তছর। অআততর্ 
ংক্রান্ত ফিৃতা, উস্থানা, অবরাচনা এফং তথয প্রমুতি ফযফাতযও তফলয়াতদ ৩ তদবনয প্রতক্ষবণ ন্তবুটি 
তছর। প্রতক্ষবণ ংগ্রনওাযীবদয াভগ্রীও ওভটক্ষভতা  ংগ্রবনয তবতত্তবত ভূরযায়ন ওযা বয়বছ। 
প্রতততর্ ংগ্রণওাযীবও প্রতক্ষণ ভাতপ্তয য এওতর্ াতর্টতপবওর্ প্রদান ওযা য়। প্রতক্ষবণয 
তফলয়গুবরা তনবে প্দয়া বরা। 

প্রতক্ষবণয তফলয়  

১ প্ফতও ওতম্পউর্ায প্রতক্ষণ 

২ Advanced অআতর্ প্রতক্ষণ 

৩ অআতর্ প্রবজক্ট ভযাবনজবভন্র্ 

৪ আ-কবঃ বচতনতা  তবন 

1.7 প্রওবল্পয ফস্থান 
ভূর প্রওল্পতর্ ঢাওায় ফতস্থত তফতবন্ন ভন্ত্রণারয়, ংস্থা  তফবাবক ফাস্তফাতয়ত বয়বছ। এছাা জাভারুয, 
প্যুয, যাজাত, কুতভো, পতযদুয, ভয়ভনতং, চট্টগ্রাভ  ভাতনওকবঞ্জ াফ-প্রবজক্ট ফাস্তফায়ন ওযা 
য়। 

1.8 প্রওবল্পয ফযয়   
প্রকফল্পর িযয় প্রাথ্স কভাফি সি ৮৩.১৬ মকাসি িাকা যা পফর িাকা ১০১.৫৮ মকাসি িাকাফত ংফলাসধত 
করা ফয়সি। প্রকফল্প মলফ প্রকৃত িযয় সি ৯৯.৪৯ মকাসি িাকা। 

প্রকল্প িযয় (ক্ষয এিং প্রকৃত) সেম্নিসর্সত ারর্ীফত মেয়া ।  

াযণী ১.৩ - ওভটূতচয ফযয় 

রক্ষ র্াওা 
ওামটক্রভ  তিতত নুমায়ী রক্ষয  প্রওৃত গ্রকতত1 

 অতথটও  ফাস্তফ 
(তযভান) 

অতথটও ফাস্তফ (তযভান) 

যাজস্ব ফযয়      
তপাট  ংস্থান ম্পতওটত ফযয়  ১১১.০ ৩২.০ ১১৪.৪ ২৩.০ 
ম্মানী বাতা ১০৮.৮ ৩২.০ ১০৯.৮ ২৩.০ 
যফযা  প্ফা     

                                                 
1
 তওছু তওছু প্ক্ষবত্র তিতত নুবভাতদত ফযবয়য প্চবয় ফযয় তততযি বয়বছ বণযয ঔযচ উেীবনয জন্য। তিতত প্রস্তুত 
বয়তছর ২০০২ াবর তওন্তু ণয ক্রয় বয়বছ ২০০৫ াবরয বয।    
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ওামটক্রভ  তিতত নুমায়ী রক্ষয  প্রওৃত গ্রকতত1 
প্র্তরবপান / প্র্তরগ্রাভ ২৩.৫ - ২২.২  - 
প্বট্রার, প্তর  তিবজর ৩৩.১ - ৩৮.৫ - 
 প্স্টনাতয/ ফআ/ াভতয়ওী ২৭.৫ - ২৯.৪ - 
প্রতক্ষণ ফযয় ১৭৭.৬ ১,৯৪০.০ ১৭৯.৩ ২০০০ (অনুভাতনও) 
প্তভনায ওভটারা ৭.০ ১০.০ ৪.২ ৬.০ 
তফবনাদন ১২.৫ - ১০.২  
ওনারবর্তন্স ৭২.০ ১৪১.০ ৭১.৮ ১০৩.০  

বাতা তপ / াতযশ্রতভও ৭৭.৪ - ৭৪.১ - 
ন্যান্য  ৮৯.৯ - ৮৪.৪ - 
প্ভযাভত, যক্ষণাবফক্ষণ  
ুনফটান 

২৯.২ - ২৯.০  

প্ভার্ যাজস্ব ওবম্পাবনন্র্ ৭৬৯.৪  ৭৬৭.৬  
ওযাতর্ার ওবম্পাবনন্র্     

তপ বফন ২৫.৬ - ২৫.৬  
প্ভার্যমান ২৪.৫ ৩.০ ২৪.৬ ৩.০ 
মন্ত্রাতত  ন্যান্য ৩৫.০ - ২৯.৪ - 
ওতম্পউর্ায  ন্যান্য 

যঞ্জাভ 
১১০.০ - ১০৫.৭ - 

অফাফত্র ২৫.০ - ১৯.৫  
তফরৃযততও যঞ্জাভ ২৪.০ - ২৪.০  

আ-ুতর ৬৫৬.৬ ৭৩.০ ৬৪৯.১ ৭৩.০ 

তিতজর্ার র্াউন ১২৫.০ ১.০ ১১৩.৭ ১.০ 

আ-যওাযী উবদযাক / বয়ফ 
প্ার্টার 

৪০০.০ ১.০ ৩৮৫.৬ ১.০ 

র্াস্কবপাবটয তদ্ধান্ত 
ফাস্তফায়বনয 

৭৯৬২.৯ - ৭,৮০৪.৮ ৩৭ তর্ 
উ-প্রওল্প  

প্ভার্ ভূরধন ৯৩৮৮.৭  ৯,১৮২.০  
প্ভার্ (যাজস্ব + ভূরধন)   ১০১৫৮.০ ১০০.০ ৯,৯৪৯.৫ ১.০ 

1.9 প্রওবল্পয ফাস্তফায়নওার 
IMED ওতৃটও প্রণীত প্রওল্প ভাতপ্ত প্রততবফদন নুমায়ী প্রওল্প ফাস্তফায়বনয ভয়ওার রৃআফায তযফতটন 
ওযা য়। ফাস্তফায়বনয ভয়ীভা এফং ফযবয়য তফফযণ তনবচ প্রদত্ত র: 

াযণী ১.৪ - প্রওবল্পয ফাস্তফায়নওার  ফযয় 

 ফাস্তফায়নওার প্রাক্কতরত ফযয় (প্ওাতর্ র্াওা) 

ভূর তিতত ২০০২ প্থবও ২০০৫ ৮৩.১৬ 
প্রথভ ংবাধন ২০০২ প্থবও ২০০৮ ৯৮.৫৮ 
তদ্বতীয় ংবাধন ২০০২ প্থবও ২০০৯ ১০১.৫৮ 
প্রওৃত  ২০০২ প্থবও ২০১২ ৯৯.৪৯ 
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2 প্রবাফ ভূরযায়বনয দ্ধতত  

2.1 প্রবাফ ভূরযায়ন ভীক্ষায় ন্তবুটতিয প্মতিওতা 
প্রকফল্পর প্রভাি  ূযায়ে এ ে একসি মকৌল যার  াধযফ  িাস্তিাসয়ত প্রকফল্পর া য এিং িযথ্সতা 
ম্পফকস িসত য়া যায়। সজসত  া ফর  াধযফ  ভসিষ্যফত এ ধরফের প্রকল্প াফত মেয়ার  য় 
িাস্তিাসয়ত প্রকল্প মথ্ফক ব্ধ সভজ্ঞতা কাফজ াগাফো প্রফয়াজে।  এ তািস্থায়, SICT প্রকফল্পর প্রভাি, 
কাযসকাসরতা  উফেশ্য িাস্তিায়ফের  তা যাচাআ এিং  ূযায়ে করার ফক্ষয এ প্রভাি  ূযায়ে  ীক্ষা 
করা ফয়ফি। 

2.2 ভূরযায়ন ভীক্ষায প্রধান উবেশ্যভূ 
প্রবাফ ভূরযায়বনয প্রধান উবেশ্য তনেরূব ংতক্ষপ্তবাবফ ফণটনা ওযা প্মবত াবয: 

1. SICT প্রওবল্পয ৩৯ তর্ াফ-প্রবজবক্টয প্রবাফ এফং প্রতক্ষণ ওভটূতচয ভূরযায়ন ওযা। 

2. SICT প্রওবল্পয উবেশ্য তযূণট ওবযবছ তওনা এফং তও তও ভস্যায ভুবঔাভুতঔ বয়বছ তা তচতহ্নত 
ওযা। 

3. প্রওল্প ফাস্তফায়বনয দক্ষতা, তযচারনা এফং ওামটওাতযতা ভূরযায়ন ওযা। 

4. প্রওল্প ভাতপ্তয য প্রওবল্পয প্রবাবফয ধাযাফাতওতায তযবপ্রতক্ষবত প্রওবল্পয ভূরযায়ন ওযা। 

5. প্রওবল্পয অতায় তথযপ্রমুতি ািটয়যায এফং ফ্র্য়ায তঠও বাবফ ক্রয় ওযা বয়বছ তওনা তা 
মাচাআ ওযা। 

6. প্রওবল্পয অতায় ক্রয়ওৃত অআততর্ মন্ত্রাতত  ফ্র্য়াবযয ওামটওাতযতা  ফস্থা যীক্ষা ওযা। 

7. প্রওবল্পয অতায় তযচাতরত প্রতক্ষবণয প্রবাফ ভূরযায়ন ওযা।  

8. প্রওবল্পয ফাস্তফায়বনয তফরে  ফযয়ফৃতদ্ধয ওাযণ নাি ওযা। 

9. এআ প্রওবল্পয ভূরযায়বনয অবরাবও বতফষ্যবত পরবাবফ  তওবাবফ তথযপ্রমুতি উন্নয়নভূরও প্রওল্প 
ফাস্তফায়ন ওযা মায় তায উয ভন্তফয ওযা। 

2.3 যাভটপ্ওয দাতয়ত্ব (TOR নুমায়ী) 
SICT প্রওবল্পয প্রবাফ ভূরযায়ন ওযায জন্য অআএভআতি , আনফ্রাস্ট্রাক চায আনববস্টবভন্র্ পযাততরবর্ন 
প্ওাম্পাতনপ্ও (IIFC), যাভটও তাবফ তনমুি ওবযবছ। যাভটবওয দাতয়ত্ব তনেরূ: 

 এ ভূরযায়বন প্রওবল্পয ১০০% ওামটক্রভ তযফীক্ষণ ওযা বফ।  
 যাভটও প্রওবল্পয উতেতঔত ওর উবেশ্য (LAN, MAN, WAN, তজঅআএ, বয়ফাআর্ তততয, 

ািটয়যায  পর্য়যায ক্রয়, প্রতক্ষণ, প্রতক্ষণ িার্াবফ আতযাতদ) ভূরযায়ন ওযবফ। 
 যাভটও প্রশ্নাফতরয তফধতা মাচাআ ওযায জন্য তপল্ডবর্স্ট তযচারনা ওযবফ।  
 প্রতযক্ষ এফং বযাক্ষ উওাযববাকীবদয বঙ্গ াক্ষাত ওবয তথয  উাত্ত ংগ্র ওযবফ।  
 উওাযববাকী, ওতভউতনতর্ প্নতা, স্থানীয় কণযভান্য ফযতিফকট, তক্ষও, তক্ষাথটী  ংতেষ্ট 

প্স্টওবাল্ডাযবদয বঙ্গ প্পাওা রে অবরাচনা’য অবয়াজন ওযবফ। 
 প্রওল্প তযচারও, প্রওবল্পয ংতেষ্ট ওভটওতটা  প্স্টওবাল্ডাযবদয বঙ্গ যাভটভূরও বা  

অবরাচনা অবয়াজন ওযবফ। 
 তথয ংগ্রবয ভয় প্স্টওবাল্ডায এফং উওাযববাকীবদয বঙ্গ প্ম প্ওান এওতর্ প্রওল্প এরাওায় 

স্থানীয় মটাবয় ওভটারায ফযফস্থা ওযবফ।  



 

15 

 

 প্রওবল্পয অতায় ণয, ওাজ ফা প্ফায ক্রয় প্রতক্রয়া (প্র্ন্িায অভন্ত্রণ, প্র্ন্িায ভূরযায়ন, নুবভাদন 
দ্ধতত, contract এয়ািট আতযাতদ) তফদযভান প্রবমাজয অআন / তফতধ প্ভবন ওযা বয়তছর তওনা তা 
যীক্ষা ওযবফ। 

 SWOT তফবেলণ প্রবয়াক ওবয প্রওল্প ওামটক্রভ ফাস্তফায়বনয দক্ষতা, রৃফটরতা, সুবমাক এফং রভতও 
মটাবরাচনা ওযবফ। 

 প্রততবফদবনয পরাপর প্রচায ওযায জন্য জাতীয় মটাবয় এওতর্ ওভটারা অবয়াজন ওযবফ এফং  
ওভটারায আনরু্ নুমায়ী প্রততবফদন চূিান্ত ওযবফ। 

 প্রওল্প এরাওা প্থবও ংকৃীত তবথযয উয তবতত্ত ওবয ভূরযায়ন প্রততবফদন প্রস্তুত ওযবফ এফং 
ংতেষ্ট ওতৃটবক্ষয ওাছ প্থবও নুবভাদন ংগ্র ওযবফ। 

 প্রওবল্পয ওামটক্রভ অয ওামটওয  প্রবাফ ফযাত তও বাবফ থাওবফ তায জন্যা যাভট প্রদান 
ওযবফ। 

2.4 প্রবাফ ভূরযায়ন ওযায তযওল্পনা 
প্রওবল্পয প্রবাফ ভূরযায়ন ওযায জন্য াঁচতর্ তফলবয়য উয গুরুত্ব অবযা ওযা বয়বছ:  

 
 প্রাতঙ্গওতা - প্রওবল্পয  ওামটক্রভ এফং পরাপর াভতগ্রও রক্ষয  উবেশ্য জটবনয বঙ্গ 

াভঞ্জস্যণূট তছর  তওনা ? ওতঔাতন উবেশ্য জটন ওযা ম্ভফ বয়বছ ? প্রওবল্পয উবেশ্য জটবন 
পরতা ফা ফযথটতায ওাযণ ভূ নাি ওযা। 
    

 ওামটওাতযতা – প্রওবল্পয ভাধযবভ যওাবযয তনয়তভত ওাজওবভট দক্ষ তযবফ তততয বয়বছ তও না?  
প্রওল্প ফাস্তফায়বনয পবর তও তও সুতফধায ভাধান জটন ওযা বয়বছ?  
 

 ফাস্তফায়বনয দক্ষতা  - প্রওবল্পয  ফযয় াশ্রয়ী তছর তও না? প্রওবল্পয উবেশ্য ভয় ভত তজটত 
বয়তছর তও না? যওাতয অআন প্ভাতাবফও তথযপ্রমুতি ফওাঠাবভা ক্রয় ওযা বয়তছর তও না? 
 

 প্রবাফ - প্রওবল্পয তজটত প্রতযক্ষ  বযাক্ষ প্রবাফ ওী তছর?  
 

 ধাযাফাতওতা - প্রওল্প ভাতপ্তয য প্রওবল্পয সুতফধাভূ প্বত ভস্যায মু্মঔীন বত বয়তছর তও 
না? প্রওবল্পয ধাযাফাতওতা জটবনয জবন্য তও তও তফলবয়য উয গুরুত্ব অবযা ওযা জরুযী তছর? 

2.5 প্রবাফ ভূরযায়বনয দ্ধতত  
SICT প্রকফল্পর রৃআ ধরফের ঊপকারফভাগী সি - প্রতযক্ষ ঊপকারফভাগী  পফরাক্ষ ঊপকারফভাগী। 
প্রতযক্ষ ঊপকারফভাগীরা ফে ৩৯ সি প্রসতষ্ঠাফের রকাসর ক সকতসারা যার প্রসতষ্ঠাফে াি-প্রফজক্ট 
িাস্তিায়ে করা ফয়ফি। পফরাক্ষ ঊপকারফভাগীরা ফে াধারর্ োগসরকগে যারা ৩৯ সি াি-প্রফজফক্টর 
সর্সজিা মিা গ্রর্ কফরফিে। 

প্রবাফ ভূরযায়ন ভীক্ষায় রৃআ ধযবনয ঊওাযববাকীবদয ওাছ প্থবওআ তথয  উাত্ত ংগ্র ওযা বয়বছ। 
তথয  উাত্ত ংগ্র ওযায দ্ধতত তনবে ফতনটত ওযা রঃ 

 নতথ মটাবরাচনা - SICT প্রওল্প ফাস্তফায়বনয দক্ষতা, তযচারনা এফং ওামটওাতযতা নতথ 
মটাবরাচনা ওবয ভূরযায়ন ওযা বয়বছ। প্রতততর্ াফ-প্রবজবক্টয মন্ত্রাতত  াযতববয দযত্র  
চুতি মটাবরাচনা ওযা বয়বছ। 
 

 বযজতভবন ফওাঠাবভা মটবফক্ষণ – বযজতভবন মটবফক্ষণ ওবয তথযপ্রমুতি মন্ত্রাততয ওামটওাতযতা 
 ফস্থা যীক্ষা ওযা বয়বছ। 
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 প্রশ্নভারায ভাধযবভ তথয ংগ্র – প্রতততর্ াফ-প্রবজবক্টয ৫ প্থবও ১০ জন ওবয প্রতযক্ষ  বযাক্ষ  
উওাযববাকীবদয ওাছ প্থবও প্রশ্নভারায ভাধযবভ তথয ংগ্র ওযা বয়বছ। এছাা প্রতক্ষণাথটীবদয 
উয প্রতক্ষবণয প্রবাফ প্রশ্নভারায ভাধযবভ তথয ংগ্র ওবয ভূরযায়ন ওযা বয়বছ। 

 
 প্পাওা রে অবরাচনা – প্রওবল্পয প্রবাফ তনণটবয়য জন্য প্রওবল্পয ংতেষ্ট ওভটওতটা, জনপ্রতততনতধ, 

তক্ষও, সুধীজন  উওাযববাকীবদয তনবয় প্পাওা রে অবরাচনায ভাধযবভ তথয ংগ্র ওযা 
বয়বছ।  জাভারুয, প্যুয, যাজাত  কুতভোয় ৪তর্ প্পাওা রে অবরাচনা ওযা বয়বছ। 
 

 স্থানীয় ওভটারা - াফ -প্রবজবক্টয বযাক্ষ ঊওাযববাকীবদয ভন্তফয প্নয়ায জবন্য এওতর্ স্থানীয় 
ওভটারা অবয়াজন ওযা বয়বছ।       

 
 ভূর তথযদাতা াক্ষাৎওায (KII) - তফতবন্ন যওাতয প্রততষ্ঠাবনয উয াফ-প্রবজবক্টয প্রবাফ, 

প্রততষ্ঠাবনয প্রধান এফং াফ-প্রবজবক্টয ংতেষ্ট ওভটওতটাবদয াবথ াক্ষাৎওাবযয ভাধযবভ তথয ংগ্র 
ওবয ভূরযায়ন ওযা বয়বছ। এ ছাা SICT প্রওবল্পয াবথ ংতেষ্ট প্রািন ওভটওতটা  প্রওল্প 
ম্পবওট জ্ঞাত ফযতিবদয াক্ষাৎওাবযয ভাধযবভ তথয ংগ্র ওবয ভূরযায়ন ওযা বয়বছ।   

2.6 নভুনায অওায তনধটাযণ 
নভুনায অওায তনধটাযবণয জন্য তনেতরতঔত তযংঔযানকত ূত্র ফযফায ওযা  প্য়বছ, মা Population 

Size (N) ১০,০০০ এয প্ফতয জন্য প্রবমাজয। 

n = 
Z2 p (1-p)  

e2 

 
প্মঔাবন, 
n = Sample size  
p = target proportion 
Z = the value of standard variate at a given confidence level 
e = margin of error 

 
প্মবত ুউত্তযদাতায ংঔযা ১০,০০০ এয ওভ, নভুনায অওায তনধটাযবণয জন্য ূত্রতর্ তনেতরতঔত বাবফ 
ভন্বয় ওযা বয়বছ।     

n   = 
n  

1+ n/N 

প্মঔাবন, 
n` = adjusted sample size (to be determined) 
N = population size 

নভুনা অওায প্রাক্করবন, ৯৫% confidence level ধযা বয়বছ (Z প্স্কায ১.৯৬) এফং ৫% precision 

ফযফায ওযা বয়বছ। ৫% error তফবফচনা ওযা বয়বছ। 

ভীওযণ নুমায়ী নভুনা অওায:- 

n = 
(১.৯৬)২x ০.৫ (১-০.৫)  

(০.০৫)২ 
 
  ≈ ৩৮৪ 

এফং, 

n`= 
৩৮৪  

(১+ ৩৮৪/২৬০০) 
  ≈ ৩৩৫ 
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2.7 তথয ংগ্র  
SICT প্রওবল্পয প্রাতঙ্গও নতথ মটাবরাচনা 

SICT প্রওবল্পয প্রবাফ ভূরযায়বনয জন্য প্রওবল্পয প্রাতঙ্গও নতথ মটাবরাচনা ওযা বয়বছ প্মভনঃ  

 তিতত / অযতিতত; 

 প্রওল্প ভাতপ্তওযণ প্রততবফদন;  

 প্রতওউযবভন্র্ ংক্রান্ত তথযা ফতর (প্র্ন্িায প্রদান, প্র্ন্িায ভূরযায়ন, নুবভাদন  প্রতক্রয়া এফং 
প্র্ন্িায এয়ািট  মথামথবাবফ থটাৎ প্রতওউযবভবন্র্য অআন নুমায়ী বয়তছর তওনা তা যীক্ষা 
ওযা বয়বছ)।  

 প্রওল্প ফাস্তফায়বনয ভয়তূচ  থটায়ন মটাবরাচনা; 

ভূর তথযদাতাবদয াবথ াক্ষাৎওায 

ভূর তথযদাতাবদয াক্ষাৎওায প্নয়া প্য়বছঃ  

 SICT প্রওবল্পয ংতেষ্ট প্রািন ওভটওতটাকণ।  
 প্ম প্রততষ্ঠাবন াফ-প্রবজক্ট ফাস্তফায়ন ওযা বয়বছ প্ প্রততষ্ঠাবনয প্রধান। 
 াফ-প্রবজবক্টয ংতেষ্ট ওভটওতটাকণ।   

ভূর তথযদাতাবদয াবথ াক্ষাৎওাবযয উবেশ্য তছরঃ   

 প্রওল্প ফাস্তফায়বনয প্রততফন্ধওতা তচতহ্নতওযণ; 
 ওামটওাতযতায উবেশ্য তজটত বয়বছ তওনা; 
 প্রওবল্পয পরপ্রূতা ওীবাবফ তজটত বয়বছ;   
 প্রওবল্পয ধাযাফাতওতা যীক্ষাওযণ; 
 আন্সতর্তর্উন, নীতত  প্যগুবরর্তয প্ফ্রভয়াওট, প্বত  অতথটও ম্পবদয উয প্রবাফ।  

ভাঠ মটাবয় তথয ংগ্র 

প্রওবল্পয অতায় ৩৯ তর্ াফ-প্রবজবক্টয ওামটক্রভ প্রশ্নভারায  ভাধযবভ তথয ংগ্র ওবয ভূরযায়ন ওযা 
বয়বছ।   

1. প্রতততর্ াফ-প্রবজপ্ক্টয উওাযববাকী জতয : প্রতততর্ াফ-প্রবজপ্ক্টয উওাযববাকীবদয জতয ওযা 
বয়বছ। প্রতযক্ষ উওাযববাকীবদয ভবধয ন্তবুটি ংস্থায ওভটওতটা  ওভটচাযীযা মাবদয ওভটদক্ষতা 
তথযপ্রমুতি তবস্টভ ফযফাবযয পবর ফৃতদ্ধ বয়বছ । াফ-প্রবজক্ট ভূবয ফাস্তফায়বনয ভস্যাফরী  
তজটত সুতফধাভু  ফতণটত উবেশ্য জটবনয াপরয ভূরযায়ন ওযায রবক্ষ উওাযববাকীবদয জতয 
ওযা বয়বছ। 

2. প্রতক্ষণাথটীবদয জতয: প্রতক্ষণাথটীবদয উয প্রতক্ষবণয প্রবাফ প্রশ্নভারায ভাধযবভ তথয ংগ্র ওবয 
ভূরযায়ন ওযা বয়বছ। 

3. তথযপ্রমুতি ফওাঠাবভা প্চওতরস্ট: বযজতভবন মটবফক্ষণ ওবয তথযপ্রমুতি মন্ত্রাততয ওামটওাতযতা  
ফস্থা যীক্ষা ওযা প্য়বছ এফং ফওাঠাবভা মটবফক্ষণ প্চওতরষ্ট ূযণ ওবয ভূরযায়ন ওযা প্য়বছ।   

4. প্পাওা রে অবরাচনা  স্থানীয় ওভটারা: এছাা প্পাওা রে অবরাচনা  স্থানীয় ওভটারায 
ভাধযবভ াফ-প্রবজপ্ক্টয প্রতযক্ষ   বযাক্ষ  উওাযববাকীবদয ভতাভত  গ্রণ ওবয ভূরযায়ন ওযা 
প্য়বছ।  

তথ্য ংগ্রফর জন্য ১২ জে পসরগর্ক সেফয়াগ করা য়। ৩ জফের ৪ সি রেপ কফর সিসভন্ন প্রসতষ্ঠাে 
মথ্ফক তথ্য ংগ্র কফরে তারা। জসরপ করার অফগ পরা লসক িারা পসরগর্কফের ২ সেফের প্রসলক্ষর্ 
মেয়া য়।   
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2.8 াফ-প্রবজবক্টয ওামটক্রভ ভূরযায়ন 
প্রতততর্ াফ-প্রবজবক্টয ওামটক্রভ ভূরযায়ন ওযায জবন্য যাভটও  তযকণও াফ-প্রবজবক্টয প্রততষ্ঠান 
তযদটন ওযায উবেবশ্য তচতঠয ভাধযবভ াক্ষাৎওাবযয জবন্য নুবযাধ ওবয। ৫ তর্ প্রততষ্ঠান ফাবদ 
ফগুবরা প্রততষ্ঠাবনয াফ-প্রবজবক্টয ওামটক্রভ ভূরযায়বনয জবন্য প্রততষ্ঠাবনয প্রাতঙ্গও  ওভটওতটাবদয াবথ 
াক্ষাৎওায ওযা য়। প্মআ ৫ তর্ প্রততষ্ঠান াক্ষাৎওাবযয জন্য ভয় তদবত াবযন নাআ প্গুবরা র –  

 প্োর ততওউতযতর্ প্পাট 
 প্প্রতবিবন্র্য কািট প্যতজবভন্র্ 
 জাতীয় তনযাত্তা প্কাবয়ন্দা 
 যাষ্ট্রততয ওামটারয় 
 িাও  প্র্তরবমাকাবমাক ভন্ত্রণারয়, 

2.9 তথয ংগ্রব ীভাফদ্ধতা  
SICT প্রওবল্পয প্রবাফ ভূরযায়বনয জন্য তথয ংগ্রব যাভটওবদয তফতবন্ন ীভাফদ্ধতায মু্মঔীন বত 
বয়বছ।  SICT প্রওবল্পয ভূর ওামটক্রভ প্ফতয বাক প্রততষ্ঠাবন ২০০৮ াবরয ভবধয ম্পূণট বয় প্কবছ। 
৮ ফছয অবকয ওভটূতচয াবথ ংতেষ্ট ওভটওতটা  উওাযববাকীবদয জযী ওযবত প্ফতয বাক 
প্রততষ্ঠাবনআ ভস্যায মু্মঔীন বত বয়বছ। এছাা, প্ম ফ ভস্যায মু্মঔীন বত বয়বছ তা রঃ 

 ফাংরাবদ ওতম্পউর্ায ওাউতন্সর দ্বাযা প্ম ফ প্রতক্ষণাথটীবদয প্রতক্ষণ প্দয়া বয়বছ প্আ তাতরওা 
ফাংরাবদ ওতম্পউর্ায ওাউতন্সর প্রদান ওযবত াবযন নাআ। 

 BANBEIS দ্বাযা প্ম ফ প্রতক্ষণাথটীবদয প্রতক্ষণ প্দয়া বয়বছ তাবদয রৄধুভাত্র ১০০ জবনয 
তাতরওা প্রদান ওযা বয়বছ। তাতরওাবত প্রতক্ষণাথটীবদয প্ওান প্মাকাবমাবকয তথয তছর না। 

 SICT প্রওবল্পয অতায় যফযাওৃত মন্ত্রাতত  পর্য়যায প্ফতয বাক প্রততষ্ঠাবন, প্রবয়াজনীয় 
প্ভযাভত এফং অবিতর্ং না ওযায ওাযবন, অয ফযফরত বচ্ছ না।  

 SICT প্রওবল্পয ফা াফ-প্রবজবক্টয াবথ ংতেষ্ট ওভটওতটাকন প্ফতয বাতক আততভবধয ফদতর ফা 
ফযপ্রাপ্ত বয় প্কবছন। 

 তফতবন্ন প্রততষ্ঠাবনয নতুন ওভটওতটাকন SICT প্রওবল্পয েবন্ধ তওছ ুনা জানায় প্ওান তথয প্রদান 
ওযবত াবযন নাআ। 

2.10 উওাযববাকী উত্তযদাতায ংঔযা 
াযণী ২.২ – উত্তযদাতায ংঔযা 

 উত্তযদাতা উত্তযদাতায ংঔযা 

১  াফ-প্রবজবক্টয উওাযববাকী ১৬৭ জন 

২  াফ-প্রবজবক্টয ংতেষ্ট ওভটওতটা ১০ জন* 

৩  প্রতক্ষণাথটী ৩৭ জন ** 

৪  SICT প্রওবল্পয ংতেষ্ট প্রািন 
ওভটওতটাকণ 

২ জন *** 

৫ প্পাওা রে অবরাচনা (৪ তর্)   ৫৯ জন 

৬ স্থানীয় ওভটারা (১ তর্)   ৪১ জন 

* SICT প্রওবল্পয ফা াফ-প্রবজবক্টয াবথ ংতেষ্ট ওভটওতটাকন প্ফতয বাক স্থানান্ততযত ফা ফযপ্রাপ্ত বয় 
প্কবছন। 

**ফাংরাবদ ওতম্পউর্ায ওাউতন্সর দ্বাযা প্ম ফ প্রতক্ষণাথটীপ্দয প্রতক্ষণ প্দয়া বয়বছ প্আ তাতরওা ফাংরাবদ 
ওতম্পউর্ায ওাউতন্সর প্রদান ওযবত াবযন নাআ। BANBEIS দ্বাযা প্ম ফ প্রতক্ষণাথটীপ্দয প্রতক্ষণ প্দয়া বয়বছ 
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তাবদয রৄধুভাত্র ১০০ জবনয তাতরওা প্রদান ওযা বয়বছ। তাতরওাবত প্রতক্ষণাথটীপ্দয প্ওান প্মাকাবমাবকয  তথয 
তছর না। 

*** SICT প্রওবল্পয ফা াফ-প্রবজবক্টয াবথ ংতেষ্ট ওভটওতটাকন প্ফতয বাক স্থানান্ততযত ফা ফযপ্রাপ্ত বয় 
প্কবছন। 

2.11 তবথযয ভান তনয়ন্ত্রণ 
তথয ংগ্র  তবথযয ভান তনয়ন্ত্রবণয উয তফবল গুরুত্ব প্দয়া বয়বছ। তর্ভতরিায যাতয ওাজ 
তত্বাফধান  মটবফক্ষণ ওবযবছন। এছাা তযংঔযানতফদ ভাবঠ তথয ংগ্রওাযীবদয াবথ খতনষ্ঠবাবফ 
ওাজ ওবযবছন। প্রশ্নবত্রয মথাথটতা মাচাআ ওযায জন্য Pre-test ওযা বয়বছ। Pre-test এয পরাপবরয 
তবতত্তবত প্রশ্নত্র ংবাধন ওযা বয়বছ। প্রশ্নাফতরয তথয তফধতা তনবয় সুাযবাআজায এফং ফ াক্ষাৎওায 
গ্রণওাযীবদয ভবধয জতযওারীন ভবয় তদবনয প্বল বযন্তযীণ অবরাচনা ওযা য়। ূযণওৃত প্রশ্নাফতর 
যাভটও দর দ্বাযা ভন্বয়  তনযীক্ষণ ওবয ফ তবথযয তফধতা এফং বযন্তযীণ সুংকতত যীক্ষা ওবয 
ংবাধন ওযা বয়বছ। 
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3 প্রওল্প ফাস্তফায়বনয তফবেলণ 

3.1 প্রওবল্পয ফযয়  ফাস্তফায়নওার তফরবেয তফবেলণ   
প্রওল্প ভাতপ্ত প্রততবফদন নুমায়ী ফাস্তফাতয়ত প্রওবল্পয  ফাস্তফায়বনয  তফরে এফং ফযয়ফৃতদ্ধ তনেতরতঔত 
প্র্তফবর প্রদত্ত বরা: 

াযণী ৩.১ – ফাস্তফায়বনয তফরে 

তিতত নুমায়ী ফাস্তফায়নওার 
প্রওৃত ফাস্তফায়নওার ফাস্তফায়নওার ফৃতদ্ধ (%) ভূর ফটবল ংবাতধত 

০১ জুরাআ, ২০০২ 
প্থবও ৩০ জুন ২০০৫ 

 

০১ জুরাআ, ২০০২ 
প্থবও 

৩০ জুন,২০০৯ 
 

০১ জুরাআ, ২০০২ 
প্থবও 

৩০ জুন,২০১২ 

৭ ফছয 
(২৩৩ %) 

 
াযণী ৩.২ – প্রওবল্পয ফযয়ফৃতদ্ধ 

তিতত নুমায়ী অনুভাতনও ফযয়  
(প্ওাতর্ র্াওা) 

প্রওৃত ফযয়  
(প্ওাতর্ র্াওা) 

  
ফযয়ফৃতদ্ধ (%) 

ভূর ফটবল ংবাতধত 

৮৩.১৬ ১০১.৫৮ ৯৯.৪৯ ১৬.৩৩ 
(১৯.৬%) 

 

প্রকল্পসি রৃিার ংফলাসধত য়। সিতীয় ংফলাধে করা য় ২৫ অগস্ট ২০০৮ তাসরফখ। এআ ংফলাধফে 
প্রকল্পসি ২০০৯ া পযসন্ত ম য়াে িৃসদ্ধ করা  করা য়। প্রকল্পসি ৫ ম  ২০০৯ তাসরফখ এক িিফরর 
জন্য প্রলাসেক নুফ ােে িারা ম য়াে িৃসদ্ধ করা য়। প্রকল্পসি ১ এসপ্র ২০১০ তাসরফখ সিতীয়িাফরর 
জন্য এক িিফরর জন্য প্রলাসেক নুফ ােে িারা ম য়াে িৃসদ্ধ করা য়। ৩০ জুে ২০১১ তাসরফখ 
পসরকল্পো  ন্ত্রী িারা প্রকল্পসি অর এক িিফরর জন্য ম য়াে িৃসদ্ধ করা য়। 

াযণী ৩.৩ – প্রওল্প ফাস্তফায়ন 

 ফাস্তফায়নওার প্রাক্কতরত ফযয় 
(প্ওাতর্ র্াওা) 

ফযয়ফৃতদ্ধ (%) 

ভূর তিতত ২০০২ প্থবও ২০০৫ ৮৩.১৬ - 

প্রথভ ংবাধন ২০০২ প্থবও ২০০৮ ৯৮.৫৮ ১৮.৫% 
তদ্বতীয় ংবাধন ২০০২ প্থবও ২০০৯ ১০১.৫৮ ২২.১% 
প্রওৃত  ২০০২ প্থবও ২০১২ ৯৯.৪৯ ১৯.৬% 

 ু প্রকল্পসি নুফ ােফের  য় ম াি প্রকল্প িযয় ৮৩.১৬ মকাসি িাকা এিং িাস্তিায়েকা জুাআ 
২০০২ মথ্ফক জুে ২০০৫ ধরা ফয়সি। পরিসতসকাফ কফয়কসি াি-প্রফজফক্টর Scope of Work 

ংফলাধে করার কারফর্ সর্সপসপ ংফলাসধত করা য়। ংফলাসধত সর্সপসপফত িাস্তিায়েকা িৃসদ্ধ কফর জুে 
২০০৯ পযসন্ত করা য় এিং িযয়  ন্বয় কফর অনু াসেক ১০১.৫৮ মকাসি িাকা করা য়।  

প্রকল্প মল য় জুে ২০১২ মত এিং প্রকল্প মলফ প্রকৃত িযয় সি ৯৯.৪৯ মকাসি িাকা।  ফ ম াি 
প্রকল্প িযয় ১৬.৩৩ মকাসি িাকা িৃসদ্ধ মপফয়সি মযিা অনু াসেক িযফয়র ১৯.৬% মিসল।  ূ প্রকল্প 
িাস্তিায়ফে প্রকৃত সতক্রান্ত  য় সি ৭ িির মযিা অনু াসেক  ফয়র ২৩৩% মিসল।যসে প্রকৃত িযয় 
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অনু াসেক িযফয়র ১৯.৬% মিসল, প্রকৃত িযয় সিতীয় ংফলাসধত সর্সপসপর অনু াসেক িযফয়র মচফয় ক । 
সিফির্ কফর মেখা সগফয়ফি ময Scope of Work ংফলাধে করার জন্য  রিরাকৃত যন্ত্রপাসতর 
পসর ার্ িৃসদ্ধ পায়ায় ময পসর ার্ িযয়িৃসদ্ধ ফয়ফি তা যথ্াযথ্।  

সিফির্ কফর মেখা যায় ক সসূচর ৭ িির  য় সতক্রাফন্তর  ূ কারর্ সি একসি াি-প্রফজক্ট, 
“িাংাফেল সচিায় সভসত্তক  ন্ত্রর্ায়গুফার  ফধয যাে মিঅপ এিং ংফযাগ”। এআ াি-প্রফজফক্টর 
জন্য সেফয়াসজত একজে মভন্র্ার কতৃসক  া া করার কারফর্ াআফকািস ক সসূচর উপর Injunction 
জাসর কফর। যার  ফ প্রায় চার িির ক সসূচ  াসির প্রসক্রয়া মল করফত সিসিত ফয়ফি।  

িাংাফেল সচিাফয় মেিয়াকস িযাকফিাে স্থাপে াি-প্রফজক্ট িাস্তিায়ফের সিফয় কম্পফিক মেিয়াকস 
সফস্ট  প্রাঃ সস ফিফর্র াফথ্ SICT প্রকফল্পর ১০ ম  ২০০৭ তাসরফখ একসি চসুি স্বাক্ষসরত য়। সকন্তু 
কম্পফিক তা  য়  ত করফত িযথ্স য়।  জানুয়ারী ২৩, ২০০৮ তাসরফখ সিআস ভার সুপাসরলক্রফ  
এিং যথ্াযথ্ নুফ ােেক্রফ  কম্পফিক এর াফথ্ চসুি িাসত করা য় এিং কম্পফিফকর জা ােত 
িাফজয়াি করা য়। চসুি িাসতফর মপ্রসক্ষফত কম্পফিক ২৮/০১/২০০৮ তাসরফখ একসি writ petition 

(writ petition # ৭৪০/২০০৮) োসখ কফর। writ petition সি ০৯/০৭/২০০৮ তাসরফখ  া ান্য 
াআফকাফিস রৄোেী য়।  া ান্য াআফকািস amicable settlement িারা  স্যা  াধাফের সেফেসল মেয়। 
amicable settlement িারা  স্যা  াধাে য়ার পফর অিার চসুি স্বাক্ষসরত য় ১০ ম  ২০০৯ 
তাসরফখ। কাজ মল য় ২০১০ াফ। 

এিাড়া সকিু াি-প্রফজফক্ট মভন্র্র সেফয়াগ প্রসক্রয়াকরফর্ ফেক  য় াফগ। ময ে, সলক্ষা  ন্ত্রর্াফয়র 
াি-প্রফজফক্ট, মস্পকরা  মিন্র্ার  ূযায়ফে সেিসাসচত য়। সকন্তু প্রায় ৩  া পফর negotiation এ 
উপসস্থত ফত ো পারায় সিতীয় মভন্র্র গ্রা ীর্  িয়যারফক সেফয়াগ করার প্রসক্রয়াকরর্ করফত য়। 

িাস্তিায়ফের সিফির অফরকসি  ূ কারর্ সি SICT প্রকফল্পর ীস ত জেি। জেি ক  থ্াকায় ৩৯ 
সি াি-প্রফজফক্টর কাযসক্র  এক াফথ্ করা যায় োআ। ময ে, মকাে এক াি-প্রফজফক্টর Scope of Work 

চড়ূান্ত করার অফগ সিতীয় মকাে াি-প্রফজফক্টর কাযসক্র  রৄরু করা যায় োআ।      

 আ-গভফেসি উফেযামগর প্রাথ্স ক পযসাফয় প্রকল্পসি  ূত রকাসর খাফত ফচতেতা িৃসদ্ধর জন্য গ্রর্ করা 
ফয়সি যখে মিসলরভাগ রকাসর স ফ কসম্পউিারফক িাআপরাআিার সফফি িযািার করা ত। 
সুতরাং জাতীয় উন্নয়ফের েসৃিফকার্ মথ্ফক মেখফ রকাসর খাফত ৩৯ সি  ন্ত্রর্ায়/সিভাফগ এআ ধরফের 
কসম্পউিার প্রযুসির উফেযাগ খিুআ প্রফয়াজে সি। যসে প্রকল্পসি িাফজফির  ফধয এিং িযয় উপযুিতা 
(cost-efficient) অফি িফ  ফে য়, এর িাস্তিায়ে পসরপূর্সভাফি পসরকল্পো নুযায়ী য় োআ। কারর্ 
সকিু সকিু প্রকফল্প নুফেয় সিফয়র (Scope of Work) পসরিতসে, পরিতসীফত তা নুফ ােে এিং 
প্রসক্রয়াকরর্  াআফকাফিসর সেফধাজ্ঞার জসিতা সিদ্ধ াে সি। এ  স্ত সিয়  াধাফের জন্য  য় 
মেয়ার কারফর্ ক সসূচর িাস্তিায়েকা েীঘসাসয়ত য়। 

3.2 ণয  প্ফা ক্রয় (প্রতওউযবভন্র্) ওামটক্রবভয তফবেলণ   

SICT প্রওবল্পয অতায় দযত্র অফাবনয জন্য রৃআ ধযবনয প্রতওউযবভন্র্ প্রতক্রয়া তছর। এওতর্ 
প্রতক্রয়াবও ণয  যঞ্জাভ প্রতওউযবভন্র্ তববফ ফযাঔযা ওযা প্মবত াবয থটাৎ তথযপ্রমুতি ম্পতওটত 
ণয  যঞ্জাভ প্রতওউযবভন্র্, আন্র্াযবনর্ প্ফা প্রদান প্মভন আনস্টবরন, ফীভা, তযফন  যক্ষণাবফক্ষণ 
আতযাতদ।  

যতদবও াতবট প্রতওউযবভবন্র্য ভাধযবভ ভূরত প্ভধা এফং প্াকত াতবট প্রতওউযবভন্র্ প্মভন 
ফ্র্য়যায এয তিজাআন, উন্নয়ন এফং াবযন  প্রমুতি স্তান্তয আতযাতদ ন্তবূটত তছর। 

এয অবক ফতণটত বয়বছ প্ম SICT প্রওবল্পয ধীবন ৩৯ তর্ াফ-প্প্রাবজক্ট ২০০২ প্থবও ২০১২ 
ভয়ওাবর ফাস্তফাতয়ত য়। প্রওবল্পয ওামটক্রভ াযংবক্ষ তনবচ প্দঔাবনা র: 

 বয়ফাআর্ তনভটাণ এফং প্রব বর্াবভন পর্য়যায উন্নয়ন 
 ফওাঠাবভা াবার্ট প্মভন প্রাওার এতযয়া প্নর্য়াওট (LAN), প্ভবট্রাতরর্ন এতযয়া প্নর্য়াওট 

(MAN), আন্র্াযবনর্ ংবমাক আতযাতদ। 
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 ািটয়যায প্মভন ওতম্পউর্ায, তপ্রন্র্ায, স্কযানায, ভাতল্টতভতিয়া প্রবজক্টয, তফতবন্ন ধযবনয াবটায 
এফং মন্ত্রাতত  যফযাওযণ  তবতি ওনপাবযতন্সং যঞ্জাভাতদ। 

 প্রওবল্পয প্র্ওআ ফা াবস্টতনতফতরতর্য জন্য যওাতয ওভটওতটাবদয প্রতক্ষণ  ভানফ ম্পদ 
উন্নয়ন 

উবযয ওাজগুতর রৃতর্ দ্ধতত, মথা (ও) ণয  যঞ্জাভ প্রতওউযবভন্র্ এফং (ঔ) প্ফা প্রতওউযবভবন্র্য 
অতায় বি। প্মফ প্ফা ২০০২ প্থবও ২০০৬ ভয়ওাবর গ্রণ ওযা বয়বছ প্গুতর 
প্রততবমাতকতাভূরও দযবত্রয ভাধযবভ াফতরও প্রতওউযবভন্র্ প্যগুবরন ( ততঅয) ২০০৩-এয বঙ্গ 
ঙ্গতত প্যবঔ ম্পন্ন ওযা য়। যফতটীবত ২০০৬ প্থবও ২০১২ ভবয় প্মফ প্রতওউযবভন্র্ ওযা য় 
প্গুবরা যওাবযয তনবদট ভত াফতরও প্রতওউযবভন্র্ যাক্ট, ২০০৬ এফং াফতরও প্রতওউযবভন্র্ রুর 
২০০৮ নুমায়ী ম্পন্ন ওযা য়। তফতবন্ন ংকৃীত ণয প্মভন ওতম্পউর্ায, রযার্, াবটায, স্কযানায, 
আউতএ, ন্যান্য ংতেষ্ট তজতনত্র  ভাতল্টতভতিয়া এয তফস্তাতযত তাতরওা নুবচ্ছদ ১.৫ এ প্দঔা 
প্মবত াবয। 

ওভটওতটাবদয প্রতক্ষণ ফযানবফআ (BANBEIS) এফং তফততয (Bangladesh Computer Council) 
ভত যওাতয ংস্থা দ্বাযা প্রওৃত ঔযবচয তবতত্তবত তযচাতরত য়, মা প্র্ন্িায প্রতক্রয়ায ভাধযবভ য় নাআ। 

ফাদফাতদ ওর প্রতওউযবভন্র্ প্রততবমাতকতাভূরও ফাজায দবযয তবতত্তবত দযবত্রয ভাধযবভ ম্পন্ন ওযা 
বয়বছ। SICT প্রওবল্পয নতথত্র প্থবও প্দঔা মায় প্ম, প্রতততর্ াফ-প্রবজবক্টয জন্য দযত্র প্রণয়ন, RFP 

প্রণয়ন, তফতধ নুমায়ী ফরর প্রচাতযত তত্রওায় তফজ্ঞান প্রদান, তনতদটষ্ট ভয় ীভায ভবধয দযত্র গ্রণ, 
দযত্র ভূরযায়ন ওতভতর্ ওতৃটও ভূরযায়ন, সুাতয এফং যফতটীবত মথামথ ওতৃটক্ষ ওতৃটও নুবভাদন 
আতযাতদ ওভটওাণ্ড মথামথবাবফ ম্পন্ন বয়বছ।  

প্রতওউযবভন্র্ যওাতয অআন প্ভাতাবফও বয়বছ তওনা তা তফবেলণ ওযায জবন্য তফতবন্ন াফ-প্রবজবক্টয 
অতায় মন্ত্রাততয প্রতওউযবভবন্র্য তফবেলণ ওযা বয়বছ। তায ভবধয চাযতর্ াফ-প্রবজবক্টয তওছ ু
মন্ত্রাততয প্রতওউযবভন্র্ তফবেলণ ওযা বয়বছ। প্মআ াফ-প্রবজবক্টয মন্ত্রাততয প্রতওউযবভন্র্ তফবেলণ ওযা 
বয়বছ তা তনবে প্দয়া বরা।    

 বূতভ ভন্ত্রণারবয়য ধীবন ভাতনওকঞ্জ প্যওিট রুভ এ বূতভ প্যওিট ংযক্ষণাকায 
 ভতন্ত্রতযলদ তফবাবকয জন্য আন্র্াবযতক্টব বয়ফাআর্ 
 ফাংরাবদ ওাযাকাবয প্রব বর্াবভন  প্নর্য়াওট ওাবনতক্টতবতর্ 
 তক্ষা ভন্ত্রণারবয়য ধীবন নরাআন াফতরও যীক্ষায পরাপর এফং তক্ষা তযংঔযান। 

3.2.1 বূতভ ভন্ত্রণারবয়য ধীবন ভাতনওকঞ্জ প্যওিট রুভ এ বূতভ প্যওিট ংযক্ষণাকায 

বূতভ ভন্ত্রণারবয় ফাস্তফায়নওতৃ াফ-প্রবজবক্টয অতায় মন্ত্রাতত যফযাবয জবন্য ১০ তর্ চুতি স্বাক্ষয ওযা 
য়। চুতিয অতায় রযান, ওম তউর্ায, ির্ায, তপ্রন্র্ায, স্কযানায, আউতএ, এত আতযাতদ ক্রয় ওযা 
য়। প্রতওউযবভবন্র্য ধাভূ তনবে ংবক্ষব প্দয়া র। 

াযণী ৩.৪ – বূতভ ভন্ত্রণারবয়য ধীবন ভাতনওকঞ্জ প্যওিট রুপ্ভ ফাস্তফায়নওৃত াফ-প্রবজবক্টয প্রতওউযবভবন্র্য ধাভূ 

   প্রতওউযবভবন্র্য ধাভূ তাতযঔ ভন্তফয 
১ ভন্ত্রণারয় / তফবাক / ংস্থা এফং SICT 

প্রওবল্পয যাভটবওয বঙ্গ ওন্সারবর্ন 
ওবয াফ-প্রবজবক্টয Scope of Work 

তনধটাযণ।  

২০০৪  

২ প্রবয়াজনীয় ফ্র্য়যায নাি ওযা, 
মন্ত্রাততয প্েততপবওন তনধটাযণ ওযা 
এফং অনুভাতনও ঔযচ তাফ ওযা। 

২০০৪  

৩ মথামথ ওতৃটক্ষ ওতৃটও ওাবজয তযতধ 
এফং Bidding দ্ধতত নুবভাদন। 

২০০৪ রৃআ এনববরা তবস্টবভ য নুবভাদন, 
ওাতযকযী প্রস্তাবফ য জন্য এও  অতথটও 
প্রস্তাবফয জন্য অবযও। 
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   প্রতওউযবভবন্র্য ধাভূ তাতযঔ ভন্তফয 
৪ তফতবন্ন তত্রওা  SICT Website এ 

EOI দাতঔবরয অভন্ত্রণ ওবয  তফজ্ঞান 
২০০৪ যওাতয অআন অনুমাতয়, SICT প্রওল্প 

ফাংরাবদ ংফাদ ংস্থা দ্বাযা তফতবন্ন 
তত্রওায় তফজ্ঞান প্রওা ওবযঃ 
 তদতনও আবত্তপাও 
 প্রথভ অবরা 
 আনতওরাফ 
 ংফাদ 
 ফাংরাবদ ফাযবায 
 প্িআতর স্টায। 

৫ প্র্ন্িায তওতভতর্ কঠন 
  

 অর্ দবস্যয প্র্ন্িায তওতভতর্ কঠনঃ 
 তি এ, ফাবজর্, তযওল্পনা 

তফবাক 
 তি এ, ERD 
 তিততি, SICT প্রওল্প 
 তবস্টভ এনাতরস্ট, SICT প্রওল্প 
 এত, IMED 
 াবযন ভযাবনজায, BCC 
 এত, অআন ভন্ত্রণারয়  
 যাভটও, SICT প্রওল্প 

৬ ংতক্ষপ্ত তাতরওায়  তনফটাতচত ংস্থা  
(shortlisted firms) 

১২ প্ভ 
২০০৪ 

১৮ তর্ ংস্থা EOI দাতঔর ওবয। 
ভূরযায়বনয বয ৪তর্  ীলট ংস্থা প্ও 
ংতক্ষপ্ত তাতরওায় তনফটাতচত ওযা য়। 

৭ ংতক্ষপ্ত তাতরওায়  তনফটাতচত ংস্থা প্দয 
ওাবছ RFP প্প্রযণ 

২৪ প্ভ 
২০০৪ 

৪তর্ ীলট ংস্থায ওাবছ RFP প্প্রযণ ওযা 
য়।  

৮ ংতক্ষপ্ত তাতরওায়  তনফটাতচত ংস্থা যা 
ওাতযকযী  অতথটও প্রস্তাফ দাতঔর ওবয 

২৪ 
জুরাআ, 
২০০৪ 

 

৯ প্রস্তাফ ভূরযায়বনয বয ংস্থা তনফটাচন 
(selection of winning bidder) এফং 
যওাতয নুবভাদন 

 ভুঔয তচফ নুবভাদন প্রদান ওবযন। 
 

১০ তনফটাতচত ংস্থায াবথ চুতি স্বাক্ষয  তনফটাতচত ংস্থায াবথ SICT প্রওবল্পয 
চুতি স্বাক্ষয   

১১ বূতভ ভন্ত্রণারবয়য াবথ চুতি স্বাক্ষয ২৭ 
এতপ্রর 
২০০৫ 

বূতভ ভন্ত্রণারবয়য াবথ SICT প্রওবল্পয 
চুতি স্বাক্ষয   

 

3.2.2 ভতন্ত্রতযলদ তফবাবকয জন্য আন্র্াবযতক্টব বয়ফাআর্ 

ভতন্ত্রতযলদ তফবাবক ফাস্তফায়নওতৃ াফ-প্রবজবক্টয অতায় মন্ত্রাতত যফযাবয জবন্য ৯ তর্ চুতি স্বাক্ষয 
ওযা য়। চুতিয অতায় রযান, ওম তউর্ায, তপ্রন্র্ায, াবটায, স্কযানায, ভাতল্ট তভতিয়া প্রবজওর্য, 
তিতজর্ার পবর্াওতয়ায আতযাতদ ক্রয় ওযা য়। প্রতওউযবভবন্র্য ধাভূ তনবে ংবক্ষব প্দয়া র। 

াযণী ৩.৫ – ভতন্ত্রতযলদ তফবাবক ফাস্তফায়নওৃত াফ-প্রবজবক্টয প্রতওউযবভবন্র্য ধাভূ 

   প্রতওউযবভবন্র্য ধাভূ তাতযঔ ভন্তফয 
১ ভন্ত্রণারয় / তফবাক / ংস্থা এফং 

SICT প্রওবল্পয যাভটবওয বঙ্গ 
২০০৪ াফ-প্রবজবক্টয Scope of Work 

অআততর্ র্াস্ক প্পাবটয তৃতীয় বায় 
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   প্রতওউযবভবন্র্য ধাভূ তাতযঔ ভন্তফয 
ওন্সারবর্ন ওবয াফ-প্রবজবক্টয 
Scope of Work তনধটাযণ।  

নুবভাতদত য়।  

২ প্রবয়াজনীয় ফ্র্য়যায নাি ওযা, 
মন্ত্রাততয প্েততপবওন তনধটাযণ 
ওযা এফং অনুভাতনও ঔযচ তাফ 
ওযা। 

২০০৪  

৩ মথামথ ওতৃটক্ষ ওতৃটও ওাবজয 
তযতধ এফং Bidding দ্ধতত 

নুবভাদন। 

২০০৪ রৃআ এনববরা তবস্টবভ য নুবভাদন, 
ওাতযকযী প্রস্তাবফ য জন্য এও  
অতথটও প্রস্তাবফয জন্য অবযও। 

৪ তফতবন্ন তত্রওা  SICT Website 

এ EOI দাতঔবরয অভন্ত্রণ ওবয   

তফজ্ঞান 

৫ জুন ২০০৪ যওাতয অআন অনুমাতয়, SICT 
প্রওল্প ফাংরাবদ ংফাদ ংস্থা দ্বাযা 
তফতবন্ন তত্রওায় তফজ্ঞান প্রওা 
ওবযঃ 
 তদতনও আবত্তপাও 
 প্রথভ অবরা 
 আনতওরাফ 
 ংফাদ 
 ফাংরাবদ ফাযবায 
 প্িআতর স্টায। 

৫ প্র্ন্িায তওতভতর্ কঠন 
  

 অর্ দবস্যয প্র্ন্িায তওতভতর্ কঠনঃ 
 তি এ, ফাবজর্, তযওল্পনা 

তফবাক 
 তি এ, ERD 
 িাআবযক্টয, IMED 
 তিততি, SICT প্রওল্প 
 তবস্টভ এনাতরস্ট, SICT 

প্রওল্প 
 এত, IMED 
 াবযন ভযাবনজায, BCC 
 প্প্রাগ্রাভায, ভতন্ত্রতযলদ তফবাক  

৬ ংতক্ষপ্ত তাতরওায়  তনফটাতচত ংস্থা  
(shortlisted firms) 

১২ প্ভ ২০০৪ ৩২ তর্ ংস্থা EOI দাতঔর ওবয। 
ভূরযায়বনয বয ৭তর্  ীলট ংস্থা প্ও 
ংতক্ষপ্ত তাতরওায় তনফটাতচত ওযা য়। 

৭ ংতক্ষপ্ত তাতরওায় তনফটাতচত ংস্থাপ্দয 
ওাবছ RFP প্প্রযণ 

২৪ জুরাআ 
২০০৪ 

৭ তর্ ীলট ংস্থায ওাবছ RFP প্প্রযণ 
ওযা য়।  

৮ ংতক্ষপ্ত তাতরওায়  তনফটাতচত ংস্থা যা 
ওাতযকযী  অতথটও প্রস্তাফ  দাতঔর 
ওবয 

২৯ প্বেোয, 
২০০৪ 

 

৯ প্রস্তাফ ভূরযায়বনয বয ংস্থা তনফটাচন 
(selection of winning bidder) 

এফং যওাতয নুবভাদন 

 তচফ, তযওল্পনা তফবাক, নুবভাদন 
প্রদান ওবযন। 
 

১০ তনফটাতচত ংস্থায াবথ চুতি স্বাক্ষয  তনফটাতচত ংস্থায াবথ SICT 
প্রওবল্পয চুতি স্বাক্ষয   

১১ ভতন্ত্রতযলদ তফবাবকয াবথ চুতি 
স্বাক্ষয 

 ভতন্ত্রতযলদ তফবাবকয াবথ SICT 
প্রওবল্পয চুতি স্বাক্ষয   
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3.2.3 ওাযাকায তধদপ্তবয প্রপ্ বর্াবভন  প্নর্য়াওট ওাবনতক্টতবতর্ 

ওাযাকায তধদপ্তবয ফাস্তফায়নওৃত াফ-প্রবজবক্টয অতায় মন্ত্রাতত যফযাবয জবন্য ৭ তর্ চুতি স্বাক্ষয 
ওযা য়। চুতিয অতায় রযান, ওম  তউর্ায, তপ্রন্র্ায, াবটায, স্কযানায, আউতএ, এত, তিতজর্ার 
ওযাবভযা আতযাতদ ক্রয় ওযা য়। প্রতওউযবভবন্র্য ধাভূ তনবে ংবক্ষব প্দয়া র। 

াযণী ৩.৬ – ওাযাকায তধদপ্তবয ফাস্তফায়নওৃত াফ-প্রবজবক্টয প্রতওউযবভবন্র্য ধাভূ 

   প্রতওউযবভবন্র্য ধাভূ তাতযঔ ভন্তফয 
১ ভন্ত্রণারয় / তফবাক / ংস্থা এফং 

SICT প্রওবল্পয যাভটবওয বঙ্গ 
ওন্সারবর্ন ওবয াফ-প্রবজবক্টয 
Scope of Work তনধটাযণ।  

২৩ অকস্ট 
২০০৫ 

 

২ প্রবয়াজনীয় ফ্র্য়যায নাি 
ওযা, মন্ত্রাততয প্েততপবওন 
তনধটাযণ ওযা এফং অনুভাতনও 
ঔযচ তাফ ওযা। 

২০০৫  

৩ মথামথ ওতৃটক্ষ ওতৃটও ওাবজয 
তযতধ এফং Bidding দ্ধতত 

নুবভাদন। 

২০০৫ রৃআ এনববরা তবস্টবভ য নুবভাদন, 
ওাতযকযী প্রস্তাবফ য জন্য এও  
অতথটও প্রস্তাবফয জন্য অবযও। 

৪ তফতবন্ন তত্রওা  SICT 

Website এ EOI দাতঔবরয 

অভন্ত্রণ ওবয  তফজ্ঞান 

৩১ প্ভ ২০০৭ যওাতয অআন অনুমাতয়, SICT 
প্রওল্প ফাংরাবদ ংফাদ ংস্থা দ্বাযা 
তফতবন্ন তত্রওায় তফজ্ঞান প্রওা 
ওবযঃ 
 তদতনও আবত্তপাও 
 প্রথভ অবরা 
 আনতওরাফ 
 ংফাদ 
 ফাংরাবদ ফাযবায 
 প্িআতর স্টায। 

৫ প্র্ন্িায তওতভতর্ কঠন 
  

 অর্ দবস্যয প্র্ন্িায তওতভতর্ কঠনঃ 
 তি এ, ফাবজর্, তযওল্পনা 

তফবাক 
 তি এ, ERD 
 িাআবযক্টয, IMED 
 ততি, SICT প্রওল্প 
 তবস্টভ এনাতরস্ট, SICT 

প্রওল্প 
 এততি, SICT প্রওল্প 
 ততনয তবস্টভ এনাতরস্ট,  

BCC 
 যাভটও, SICT প্রওল্প 

৬ ংতক্ষপ্ত তাতরওায়  তনফটাতচত ংস্থা  
(shortlisted firms) 

২০০৭ ২০ তর্ ংস্থা EOI দাতঔর ওবয। 
ভূরযায়বনয বয ৭তর্  ীলট ংস্থা প্ও 
ংতক্ষপ্ত তাতরওায় তনফটাতচত ওযা য়। 

৭ ংতক্ষপ্ত তাতরওায়  তনফটাতচত 
ংস্থাপ্দয ওাবছ RFP প্প্রযণ 

২৯ জুরাআ 
২০০৭ 

৭ তর্ ীলট ংস্থায ওাবছ RFP প্প্রযণ 
ওযা য়।  
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   প্রতওউযবভবন্র্য ধাভূ তাতযঔ ভন্তফয 
৮ ংতক্ষপ্ত তাতরওায়  তনফটাতচত 

ংস্থাযা ওাতযকযী  অতথটও প্রস্তাফ  
দাতঔর ওবয 

২ প্বেোয, 
২০০৭ 

 

৯ প্রস্তাফ ভূরযায়বনয বয ংস্থা 
তনফটাচন (selection of winning 

bidder) এফং যওাতয নুবভাদন 

 তচফ, তযওল্পনা তফবাক, নুবভাদন 
প্রদান ওবযন। 
 

১০ তনফটাতচত ংস্থায াবথ চুতি স্বাক্ষয ২ ভাচট ২০০৮ তনফটাতচত ংস্থায াবথ SICT 
প্রওবল্পয চুতি স্বাক্ষয   

১১ ওাযাকায তধদপ্তবযয াবথ চুতি 
স্বাক্ষয 

 ওাযাকায তধদপ্তবযয াবথ SICT 
প্রওবল্পয চুতি স্বাক্ষয   

 

3.2.4 তক্ষা ভন্ত্রণারবয়য ধীবন নরাআন াফতরও যীক্ষায পরাপর এফং তক্ষা তযংঔযান 

তক্ষা ভন্ত্রণারবয় ফাস্তফায়নওৃত াফ-প্রবজবক্টয অতায় গ্রাভীণ পর্য়ায তরতভবর্বিয াবথ বয়ফাআর্ 
তনভটাবণয চতি াক্ষয য়। প্রতওউযবভবন্র্য ধাভূ তনবে ংবক্ষব প্দয়া র। 

াযণী ৩.৭ – তক্ষা ভন্ত্রণারবয় ফাস্তফায়নওৃত াফ-প্রবজবক্টয প্রতওউযবভবন্র্য ধাভূ 

   প্রতওউযবভবন্র্য ধাভূ তাতযঔ ভন্তফয 
১ ভন্ত্রণারয় / তফবাক / ংস্থা এফং 

SICT প্রওবল্পয যাভটবওয বঙ্গ 
ওন্সারবর্ন ওবয াফ-প্রবজবক্টয 
Scope of Work তনধটাযণ।  

৭ প্বেোয, 
২০০৩ 

 

২ প্রবয়াজনীয় ফ্র্য়যায নাি 
ওযা, মন্ত্রাততয প্েততপবওন 
তনধটাযণ ওযা এফং অনুভাতনও ঔযচ 
তাফ ওযা। 

২০০৩  

৩ মথামথ ওতৃটক্ষ ওতৃটও ওাবজয 
তযতধ এফং Bidding দ্ধতত 

নুবভাদন। 

২০০৩ রৃআ এনববরা তবস্টবভ য নুবভাদন, 
ওাতযকযী প্রস্তাবফ য জন্য এও  
অতথটও প্রস্তাবফয জন্য অবযও। 

৪ তফতবন্ন তত্রওা  SICT Website 

এ EOI দাতঔবরয অভন্ত্রণ ওবয   

তফজ্ঞান 

১৭ অকস্ট 
২০০৩ 

যওাতয অআন অনুমাতয়, SICT 
প্রওল্প ফাংরাবদ ংফাদ ংস্থা দ্বাযা 
তফতবন্ন তত্রওায় তফজ্ঞান প্রওা 
ওবযঃ 
 তদতনও আবত্তপাও 
 প্রথভ অবরা 
 আনতওরাফ 
 ংফাদ 
 ফাংরাবদ ফাযবায 
 প্িআতর স্টায। 

৫ প্র্ন্িায তওতভতর্ কঠন 
  

২০০৩ অর্ দবস্যয প্র্ন্িায তওতভতর্ কঠনঃ 
 তি এ, ফাবজর্, তযওল্পনা 

তফবাক 
 তি এ, ERD 
 তিততি, SICT প্রওল্প 
 তবস্টভ এনাতরস্ট, SICT প্রওল্প 
 এত, IMED 
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   প্রতওউযবভবন্র্য ধাভূ তাতযঔ ভন্তফয 
 াবযন ভযাবনজায, BCC 
 ধযাও, BUET 
 যাভটও, SICT প্রওল্প 

৬ ংতক্ষপ্ত তাতরওায়  তনফটাতচত ংস্থা  
(shortlisted firms) 

১২ প্ভ ২০০৪ ৮ তর্ ংস্থা EOI দাতঔর ওবয। 
ভূরযায়বনয বয ৩তর্  ীলট ংস্থা প্ও 
ংতক্ষপ্ত তাতরওায় তনফটাতচত ওযা য়। 

৭ ংতক্ষপ্ত তাতরওায়  তনফটাতচত 
ংস্থাপ্দয ওাবছ RFP প্প্রযণ 

 ৩ তর্ ীলট ংস্থায ওাবছ RFP প্প্রযণ 
ওযা য়।  

৮ ংতক্ষপ্ত তাতরওায়  তনফটাতচত ংস্থা যা 
ওাতযকযী  অতথটও প্রস্তাফ  দাতঔর 
ওবয 

  

৯ প্রস্তাফ ভূরযায়বনয বয ংস্থা 
তনফটাচন (selection of winning 

bidder) এফং যওাতয নুবভাদন 

২৫ জানুয়াতয 
২০০৫ 

তচফ, তযওল্পনা তফবাক, নুবভাদন 
প্রদান ওবযন। 
 

১০ তনফটাতচত ংস্থায াবথ চুতি স্বাক্ষয ২৫ প্ভ ২০০৫ তনফটাতচত ংস্থায াবথ SICT 
প্রওবল্পয চুতি স্বাক্ষয   

১১ তক্ষা ভন্ত্রণারবয়য াবথ চুতি 
স্বাক্ষয 

 তক্ষা ভন্ত্রণারবয়য াবথ SICT 
প্রওবল্পয চুতি স্বাক্ষয   

তফবেলবণ তনধটাযন ওযা মায় প্ম SICT প্রওবল্পয অতায় প্রতওউযবভন্র্ যওাতয অআন প্ভাতাবফও 
(ততঅয ২০০৩) ওযা বয়বছ এফং ২০০৩ াবরয ততঅয এয তনবদটতওা নুমায়ী প্রস্তাফ ভূরযায়ন  
ংস্থাগুবরায তনফটাচন ওযা বয়বছ। 
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3.3 যফযাওৃত মন্ত্রাতত  পর্য়যাবযয ফতটভান তযতস্থতত   

প্মফ প্রততষ্ঠাবন াফ-প্রবজবক্টয 
ওামটক্রবভয অতায়  LAN স্থান  ওযা 
বয়তছর ফগুবরাআ এঔন ওাজ 
ওযবছ। তওছু প্রততষ্ঠাবন LAN অয 
প্রাতযত ওযা বয়বছ। মন্ত্রাতত প্ফতয 
বাক প্ক্ষবত্রআ নষ্ট বয় প্কবছ তওন্তু তওছু  
প্রততষ্ঠাবন এঔন ফযফরত বচ্ছ। 

মন্ত্রাততয ফতটভান তযতস্থতত তনবে প্প্রযন 
ওযা র।  

 

াযণী ৩.৮ – মন্ত্রাততয ফতটভান তযতস্থতত 

ক্রতভও 
ংঔযা প্রততষ্ঠান মন্ত্রাততয ংঔযা  তক্রয় তক্রয় 

1.  তক্ষা ভন্ত্রণারয় ৬৬৭ ০ ৬৬৭ 

2.  ওৃতল ভন্ত্রণারয়  ৯২ ২৩ ৭০ 

3.  প্রফাী ওরযাণ  
তফবদতও ওভটংস্থান 
ভন্ত্রণারয় 

২৭ ৩ ২৪ 

4.  শ্রভ  ওভটংস্থান 
ভন্ত্রণারয় 

৪৪ ২ ৪২ 

5.  ফাংরাবদ চা প্ফািট ৮৬ ২৭ ৫৯ 

6.  বূতভ ভন্ত্রণারবয়য ধীবন 
ভাতনওকঞ্জ প্যওিট রুভ 

৮০ ৫ ৭৫ 

7.  ফাংরাবদ যওাতয 
ওভটওতভন  

৯২ ৩৯ ৫৩ 

8.  ুতর ৮৬১ ৭৯ ৭৮২ 

9.  নদী কবফলণা 
আনতস্টতর্উর্ 

১১৮ ৩২ ৮৬ 

10.  প্ফাভতযও তফভান 
চরাচর  মটর্ন 
ভন্ত্রণারয় 

৫৫ ০ ৫৫ 

11.  তল্প ভন্ত্রণারয় ৫৭ ১ ৫৬ 

12.  প্যুয তিত ওামটারয় ১১৪ ২ ১১২ 

13.  কুতভো তিত ওামটারয় ১১৬ ১ ১১৫ 

14.  ওভটচাযী ওরযাণ প্ফািট  ১২৩ ৩৯ ৮৪ 

15.  ফাংরাবদ তফভান ৪৬ ১ ৪৫ 

16.  তযওল্পনা ওতভন  ২৩ ০ ২৩ 

17.  সুতপ্রভ প্ওার্ট ৪০৪ ২৯৭ ১০৭ 

তচত্র ৩.১ - BLRI এ যফযাওৃত াবটায 
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ক্রতভও 
ংঔযা প্রততষ্ঠান মন্ত্রাততয ংঔযা  তক্রয় তক্রয় 

18.  যাজাত ততর্ 
ওবটাবযন  

৩২ ৩ ২৯ 

প্ভার্ ৩৩৪৬ ৫৫৪ ২৭৯২ 

 

প্রাপ্ত তথয নুমায়ী প্রওবল্পয অতায় যফযাওৃত মন্ত্রাততয ১৬.৫% এঔবনা তক্রয় অবছ এফং 
ফযফরত বচ্ছ। 

তচত্র 3.1:  মন্ত্রাততয ফতটভান তযতস্থতত 

 

 

প্রওবল্পয অতায় ওবয়ওতর্ প্রততষ্ঠাবনয 
বয়ফাআর্ তনভটান ওযা বয়তছর। প্গুবরা 
ওবয়ও ফছয ফযফরত বয়বছ তওন্তু যফতটীওাবর 
a2i  প্রওবল্পয অতায় ফগুবরা বয়ফাআর্বও 
অধুতনও রূ প্দয়া য়। ফতটভাবন রৄধুভাত্র E-

Rajshahi বয়ফাআর্তর্ চার ু অবছ। 
পর্য়যাবযয ভবধয যাজাত র্টাবরয তওছু 
পর্য়যায ফযফরত বচ্ছ এফং তক্ষা 
ভন্ত্রণারবয়য Online Public Examinations 
Results and Education Statistics 

পর্য়যাযতর্ ওামটওয অবছ। তচত্র ৩.২ – প্যুয তিত তপব যফযাওৃত প্নর্য়াওট 
যঁজাভ 
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4 জতযবয পরাপর  তফবেলণ (তযভাণকত তথয) 
জতযবয ভাধযবভ তফতবন্ন প্রশ্নাফতরয দ্বাযা উত্তযদাতাবদয তনওর্ প্থবও তথয ংগ্র ওযা য় । এআ ধযাবয় 
ংকৃীত তথয প্রদান  ওযা র: 

4.1 উওাযববাকীবদয জতযবয পরাপর 
 াফ-প্রবজবক্টয উওাযববাকীবদয  ওাছ প্থবও প্রশ্নভারায ভাধযবভ তথয ংগ্র ওযা য়। প্রশ্নাফ তর এফং 
 উত্তযদাতা ওতৃটও প্রদত্ত উত্তযভূপ্য পরাপর তচবত্রয ভাধযবভ তনবে প্দঔাবনা র। 

4.1.1 SICT প্রওল্প প্থবও প্ফা গ্রণ 

জতযব প্রশ্ন তছর “SICT প্রওল্প প্থবও তও তও প্ফা গ্রণ ওবযতছবরন ফা ওযবছন?” 

ংকৃীত উত্তয তনে প্রঔতচত্র  াযণীবত প্দয়া র।   

তচত্র 4.1:  SICT প্রওল্প প্থবও প্ফা গ্রণ 

 
 

াযণী ৪.১ – উত্তবযয ংঔযা (এওাতধও জফাফ) 

 সুতফধা ভূ উত্তবযয ংঔযা  

১. তপ্রতন্র্ং এফং স্কযাতনং সুতফধা ৫০ 

২.  আবভআর সুতফধা ১০০ 

৩.  অউর্বাতটং ওাবজয সুতফধা ১০ 

৪.  প্নর্য়াতওটং সুতফধা ১২০ 

৫.  বয়ফাআর্ ফযফায ১২৫ 

৬.  াফতরও যীক্ষায পরাপর নরাআবন 
ায়া 

১৪০ 

৭.  অন্তঃতফবাকীয় তথয অদান-প্রদান ১৩০ 

34%

68%

7%

82%
85%

95%

88%

3%

82% 84%

27%

5%

27%

4%
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 সুতফধা ভূ উত্তবযয ংঔযা  

৮.  তফবদব ওাবজয তথয ায়া ৫ 

৯.  রযান সুতফধা ায়া ১২০ 

১০.  াবটায সুতফধা ায়া ১২৩ 

১১.  যীক্ষায তফতবন্ন তথয নরাআবন ায়া ৩৯ 

১২.  ওরযাণ বাতায বর্াবভন তাফ প্রতক্রয়া ৭ 

১৩.  অআততর্ প্রতক্ষণ গ্রণ ৪০ 

১৪.  তফতবন্ন ওৃতল তথয গ্রণ  ৬ 

ংকৃীত উত্তয প্থবও প্দঔা প্কবছ প্ম উত্তযদাতাযা প্রায় ফাআ (৯৫%) SICT প্রওবল্পয অতায় প্রদত্ত 
তক্ষাকত প্ফা (াফতরও যীক্ষায পরাপর নরাআন প্থবও ায়া) গ্রণ ওবযবছন। এছাা প্ম ফ 
প্ফা বনবওআ তনবয়বছন ফা তনবয় থাবওন তা র:  

 অন্তঃতফবাকীয় তথয অদান-প্রদান (৮৮%) 
 বয়ফাআর্ ফযফায (৮৫%) 
 াবটায ফযফায (৮৪%) 
 প্নর্য়াতওটং  রযান ফযফায (৮২%) 
 আবভআর ফযফায (৬৮%) 
 তপ্রতন্র্ং এফং স্কযাতনং ফযফায (৩৪%) 
 প্রতক্ষণ (২৭%)। 

4.1.2 SICT প্রওবল্পয ূবফট প্ফা  তবথযয উৎ 

জতযব প্রশ্ন তছর “SICT প্রওবল্পয ূবফট ঐ প্ফা  তথয প্ওান উৎ প্থবও ায়া প্মত?” 

ংকৃীত উত্তয তনে প্রঔতচত্র  াযণীবত প্দয়া র।   

তচত্র 4.2: SICT প্রওবল্পয ূবফট প্ফা  তবথযয উৎ 

 

 

 

 

5% 4%

14%

68%

7%

ঊর্ধ্টতন ওভটওতটা 
প্থবও 

প্ি তপ প্থবও প্রচতরত তনয়বভ দাপ্ততযও বাবফ 
যাতয প্মাকাবমাক 

ওবয 

প্ওন্দ্র প্থবও ফা 
ংফাদ ত্র প্থবও 
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াযণী ৪.২ – উত্তযদাতায ংঔযা 

 প্ফা  তথয গ্রবণয উৎ উত্তযদাতায ংঔযা 
১. ঊর্ধ্টতন ওভটওতটা প্থবও ৮ 

২. প্ি তপ প্থবও ৭ 

৩. প্রচতরত তনয়বভ ২৩ 

৪. দাপ্ততযওবাবফ যাতয প্মাকাবমাক ওবয ১১৪ 

৫. প্ওন্দ্র প্থবও ফা ংফাদ ত্র প্থবও ১১  

ংকৃীত উত্তয প্থবও প্দঔা প্কবছ তধওাং উওাযববাকী (৬৮%) SICT প্রওবল্পয ূবফট প্ফা  তথয 
দাপ্ততযওবাবফ যাতয প্মাকাবমাক ওবয প্বতন। প্মফ তথয SICT প্রওবল্পয য বজআ নরাআবন 
ায়া মায় প্ফ তথয অবক প্রাতঙ্গও প্রততষ্ঠানগুবরাবত তকবয় যওাতয তনয়ভ প্ভাতাবফও অবফদন ওবয 
প্বত ত। 

4.1.3 প্ফা তনবত ক  ফযয়  ভয়  

জতযব প্রশ্ন তছর “SICT প্রওবল্পয ূবফট প্ফা ফা তথয তনবত ফযয়  ভয় তও তছর? SICT প্রওবল্পয 
বয প্ফা ফা তথয তনবত ফযয়  ভয় তও তছর?” 

ংকৃীত উত্তয তনে প্রঔতচত্রবত প্দয়া র।   

তচত্র 4.3 : প্ফা তনবত ক  ফযয়  ভয় 

 
 
ংকৃীত উত্তয প্থবও প্দঔা প্কবছ উওাযপ্বাকীযা SICT প্রওবল্পয ূবফট প্রচতরত দ্ধততবত প্ফা  তথয 
প্বত ক ভয় প্রবয়াজন ত ৩৮ খণ্টা এফং ফযয় ত ৩০০ র্াওা (তথয ংগ্রওাযীয মাতায়বতয ভয় 
 ফযয়)। SICT প্রওবল্পয বয আ-প্ফা দ্ধততবত ক ভয় প্রবয়াজন য় ১০ তভতনর্ এফং ফযয় য় ১০ 
র্াওা (আন্র্াযবনর্ ফযয়)। 
 

ফাস্তফায়বনয অবক  ফাস্তফায়বনয বয 

৩৮

০.১০

ক ভয় (খণ্টা)

ফাস্তফায়বনয অবক ফাস্তফায়বনয বয 

৩০০

১০

ক ফযয় (র্াওা) 
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তক্ষা ভন্ত্রণারবয়য ধীবন নরাআন াফতরও যীক্ষায পরাপর 

প্রতত ফছয াযা প্দ প্থবও াজায াজায ছাত্র এএত  এআচএত যীক্ষা প্দয়। তওন্তু SICT 
প্রওবল্পয ূবফট যীক্ষায পরাপর জনাধাযবণয ওাবছ প্ঁছাবনায প্ওান ওামটওযী উায় তছর না। 
প্রওবল্পয ূবফট প্রচতরত দ্ধততবত যীক্ষায পরাপর প্রদাবনয দ্ধতত তছর তনেরুঃ 

১. তক্ষা প্ফািট যীক্ষায পরাপর তাতরওা অওাবয প্নাতর্ প্ফাবিট প্রওা ওযত;  

২. প্িুতর্ ওতভনায তক্ষা প্ফািট বত যীক্ষায পরাপর তায ওামটারবয় তনবয় অবতন এফং তফতবন্ন 
তক্ষা প্রততষ্ঠাবনয প্রধান/ প্রতততনতধকন যীক্ষায পরাপর তায ওামটারয় বত ংগ্র ওযবতন। তক্ষা 
প্রততষ্ঠাবনয প্রধান/ প্রতততনতধকন যীক্ষায পরাপর প্রততষ্ঠাবন এব যীক্ষাথটীবদয জানাবতন। প্দঔা 
প্মত যীক্ষাথটীযা প্রায় াযাতদনআ প্রততষ্ঠাবন এব যীক্ষায পরাপবরয অায় বক্ষা ওযবতন। এবত 
ভয় ফযয় ত ছয় প্থবও দ খণ্টা। বক্ষভাণ যীক্ষাথটীবদয মাতায়াত ফাফদ ফযয় ত  ৫০- ১০০ 
র্াওা, নাস্তা ফাফদ ফযয় ত ১০-২০ র্াওা।   

SICT প্রওবল্পয বয আ-প্ফা দ্ধততবত যীক্ষায পরাপর তক্ষা প্ফািট যাতয নরাআবন প্রওা ওবয 
এফং যীক্ষাথটীযা খবয ফবআ যীক্ষায পরাপর ংগ্র ওযবত াবযন, এবত তাবদয মাতায়াত ফাফদ 
প্ওান ফযয় য় না, রৄধুভাত্র আন্র্াযবনর্ ফাফদ ফযয় য় ৫-১০ র্াওা এফং প্রততষ্ঠাবন এব যীক্ষায 
পরাপবরয অায় াযাতদন বক্ষা ওযায প্রবয়াজন য় না।  

প্রফাী ওরযাণ  তফবদতও ওভটংস্থান ভন্ত্রণারবয়য আন্র্াবযতক্টব বয়ফাআর্ 

সুতফধাববাকীযা SICT প্রওবল্পয ূবফট প্রচতরত দ্ধততবত অন্তজটাততও শ্রভফাজায, গুরুত্বূণট শ্রভ তফলয়ও 
প্ওান তথয (প্মভন ওভটচাযীবদয তধওায, বার ওাবজয তযবফ, তনযাত্তা তফতধ অনুকতয, তরৄশ্রভ তফলয়, 

শ্রভ  ওভটংস্থান ভন্ত্রণারবয়য ওামটক্রভ অন্তজটাততও ংকঠন, তফতনবয়াক তথয, আতযাতদ) এফং তফতবন্ন পযভ 
ংগ্র ওযবত যাতয ভন্ত্রণারবয় অবত ত। প্দবয তফতবন্ন স্থান বত ভন্ত্রণারবয় অবত এফং তথয 
ংগ্র ওযবত ভয় ফযয় ত ১ প্থবও ৭ তদন এফং থট ফযয় ত ৫০০ বত ১০০০ র্াওা।  

SICT প্রওবল্পয অতায় ভন্ত্রণারবয়য এওতর্ আন্র্াবযতক্টব বয়ফাআর্ তততয ওযাবত, খবয ফবআ এআ ভস্ত 
তথয এফং তফতবন্ন পযভ নরাআবনয ভাধযবভ ংগ্র ওযা মায়। এবত তাবদয মাতায়াত ফাফদ প্ওান ফযয় 
য় না, রৄধুভাত্র আন্র্াযবনর্ ফাফদ ফযয় য় ১০-২০ র্াওা, এফং পযভ তপ্রন্র্ ফাফদ ফযয় য় ১০-২০ র্াওা। 

4.1.4 প্রওল্প ফাস্তফায়বনয অবক প্ফা তনবত সুতফধায ম্মুঔীন   

জতযব প্রশ্ন তছর “SICT প্রওবল্পয ূবফট প্ফা তনবত ওী সুতফধায মু্মঔীন বতন?” 

ংকৃীত উত্তয তনে প্রঔতচত্র  াযণীবত প্দয়া র।   

তচত্র 4.4 : SICT প্রওল্প ফাস্তফায়বনয অবক প্ফা তনবত সুতফধায ম্মুঔীন  

 

 

94%

6%

সুতফধা ত  সুতফধা ত না   
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াযণী ৪.৩ – উত্তযদাতায ংঔযা 

 SICT প্রওল্প ফাস্তফায়বনয অবক প্ফা তনবত সুতফধায মু্মঔীন উত্তযদাতায ংঔযা 

১. সুতফধা ত  ১৫৭ 

২. সুতফধা ত না   ১০ 

ংকৃীত উত্তয প্থবও প্দঔা প্কবছ SICT প্রওবল্পয ূবফট প্রচতরত দ্ধততবত প্ফা  তথয প্বত ৯৪% 
উত্তযদাতাযা সুতফধায মু্মঔীন বতন। 

4.1.5 ওভটূতচ ফাস্তফায়বনয বয প্ফা প্বত সুতফধা    

জতযব প্রশ্ন তছর “SICT প্রওবল্পয য প্ফা ায়া তও জ বয়বছ?” 

ংকৃীত উত্তয তনে প্রঔতচত্র  াযণীবত প্দয়া র।   

তচত্র 4.5: SICT প্রওবল্পয ফাস্তফায়বনয বয প্ফা প্বত  

 

 

াযণী ৪.৩ – উত্তযদাতায ংঔযা 

 SICT প্রওল্প ফাস্তফায়বনয বয 
প্ফা তনবত 

উত্তযদাতায ংঔযা 

১. জ বয়বছ ১৩১ 

২. এওআ যওভ সুতফধা বচ্ছ  ৩৬ 

ংকৃীত উত্তয প্থবও প্দঔা প্কবছ SICT প্রওবল্পয ভাধযবভ আ-প্ফা দ্ধততবত প্ফা  তথয ায়া জ 
বয়বছ ফবর ভবন ওবযবছন ৭৮% উত্তযদাতাযা।  তওন্তু ২২% উত্তযদাতা ভবন ওবযন প্ফা এওআ যওভ 
অবছ।  

উওাযপ্বাকীপ্দয ভবত SICT প্রওবল্পয ভাধযবভ আ-প্ফা ফাস্তফায়বনয তওছু ভূর সুতফধাভূ তনবে প্দয়া 
র:  

1. ফতটভাবন বয়ফাআবর্য ভাধযবভ প্ম প্ওান প্ফা ততদ্রুত ায়া মায়। 
2. স্বল্প ফযবয়  স্বল্প ভবয় ওাতিত প্ফা ায়া মায়। 
3. প্রতক্ষণ দান উন্নত বয়বছ। 
4. ভাতল্টতভতিয়া প্রবজক্টবযয ভাধযবভ প্রতক্ষবণয দক্ষতা প্ফববছ। 
5. অন্তঃ তফবাকীয় তথয অদান প্রদান জ বয়বছ। 
6. নরাআবনয ভাধযবভ যওাতয ানা (তপ) জানবত াযা জ বয়বছ। 
7. নরাআবন পযভ ূযণ ওযায সুতফধা ায়া মাবচ্ছ। 

78%

22%

জ বয়বছ  এওআ যওভ 
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8. দ্রুত তফতবন্ন রাআবন্স ায়া মাবচ্ছ। 
9. তচতঠ ত্র অদান-প্রদাবনয ভয় ওবভ প্কবছ। 
10. তথয মাচাআ, নুন্ধান  ংযক্ষণ ওযা জ বয়বছ। 

4.1.6 প্রওবল্পয ভাধযবভ যওাবযয তনয়তভত ওাজওবভট দক্ষ তযবফ ৃতষ্ট    

জতযব প্রশ্ন তছর “প্রওবল্পয ভাধযবভ যওাবযয তনয়তভত ওাজওবভট তও দক্ষ তযবফ ৃতষ্ট বয়বছ? ” 

ংকৃীত উত্তয তনে প্রঔতচত্র  াযণীবত প্দয়া র।   

তচত্র 4.6: SICT প্রওবল্পয ভাধযবভ যওাবযয তনয়তভত ওাজওবভটয দক্ষ তযবফ  

 

 

াযণী ৪.৪ – উত্তযদাতায ংঔযা 

 
ভন্তফয উত্তযদাতায ংঔযা 

১. দক্ষ তযবফ তততয বয়বছ      ১৪৯ 

২. দক্ষ তযবফ তততয য় নাআ    ১৮ 

ংকৃীত উত্তয প্থবও প্দঔা প্কবছ প্রওবল্পয  ভাধযবভ আ-প্ফা দ্ধততবত যওাবযয তনয়তভত ওাজওবভটয 
দক্ষ তযবফ ৃতষ্ট বয়বছ ফবর ভবন ওবযন ৮৯% উওাযপ্বাকীযা। তওন্তু ১১% উওাযপ্বাকীযা ভবন 
ওবযন ওাজওবভটয দক্ষ তযবফ ৃতষ্ট য় নাআ।  

4.1.7 প্রওবল্পয ভাতপ্তয য প্ফা প্বত ভস্যা   

জতযব প্রশ্ন তছর “প্রওবল্পয ভাতপ্তয য প্ফা প্বত তও ভস্যা বচ্ছ? ” 

ংকৃীত উত্তয তনে প্রঔতচত্র  াযণীবত প্দয়া র।   

89%

11%

দক্ষ তযবফ তততয বয়বছ     দক্ষ তযবফ তততয য় নাআ    
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তচত্র 4.7: প্রওল্প ভাতপ্তয য প্ফা প্বত ভস্যা   

 
 

াযণী ৪.৫ – উত্তযদাতায ংঔযা 

 

প্রওল্প ভাতপ্তয য প্রওবল্পয 
সুতফধাভূ প্বত 

উত্তযদাতায ংঔযা 

১. ভস্যা বচ্ছ ২২  

২. ভস্যা বচ্ছ না ১৪৫ 

ংকৃীত উত্তয প্থবও প্দঔা প্কবছ ৮৭% উওাযপ্বাকীপ্দয ওভটূতচ ভাতপ্তয য প্ফা তনবত ভস্যা বচ্ছ 
না। তওন্তু ১৩% উওাযপ্বাকীপ্দয প্ফা তনবত ভস্যা বচ্ছ। 

4.1.8 প্রওবল্পয গুরুত্ব    

জতযব প্রশ্ন তছর “SICT প্রওল্প ওতর্া গুরুত্বূণট তছর?” 

ংকৃীত উত্তয তনে প্রঔতচত্র  াযণীবত প্দয়া র।   

চিত্র 4.8:  SICT প্রওবল্পয গুরুত্বূণটতা   

 
 

  

13%

87%

ভস্যা বচ্ছ  ভস্যা বচ্ছ না  

61%
27%

12%

ঔুফ গুরুত্বূণট    

গুরুত্বূণট    

প্ভার্াভুতর্ 
গুরুত্বূণট    
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াযণী ৪.৬ – উত্তযদাতায ংঔযা 

 

SICT প্রওল্প ওতর্া 
গুরুত্বূণট 

উত্তযদাতায ংঔযা 

১. ঔফু গুরুত্বূণট     ১৪৪ 

২. গুরুত্বূণট    ৬৩ 

৩. প্ভার্াভুতর্ গুরুত্বূণট    ২৮ 

৪. গুরুত্বূণট নয়   ০ 

ংকৃীত উত্তয প্থবও প্দঔা প্কবছ ৬১% উওাযববাকীযা ভবন ওবযন SICT প্রওল্প ঔফু গুরুত্বূণট তছর, 
২৭% উওাযববাকীযা ভবন ওবযন SICT প্রওল্প গুরুত্বূণট তছর এফং ১২% উওাযববাকীযা ভবন ওবযন 
SICT প্রওল্প প্ভার্াভুতর্ গুরুত্বূণট তছর। প্ওান উত্তযদাতাআ ভবন ওবযন নাআ প্ম SICT প্রওল্প গুরুত্বূণট 
তছর না। 

4.1.9 প্রওবল্পয প্রতযক্ষ প্রবাফ   

জতযব প্রশ্ন তছর “SICT প্রওবল্পয প্রতযক্ষ প্রবাফ তও তও তছর?” 

ংকৃীত উত্তয তনে প্রঔতচত্র  াযণীবত প্দয়া র।   

তচত্র 4.9 প্রওবল্পয প্রতযক্ষ প্রবাফ 

 
াযণী ৪.৭ – উত্তবযয ংঔযা (এওাতধও জফাফ) 

 প্রতযক্ষ প্রবাফ উত্তবযয ংঔযা 

১. অআততর্ বচতনতা ৃতষ্ট ১২২ 

২. ওাবজয দক্ষতা ফৃতদ্ধ  ১২৫ 

৩. ওভটংস্থান ৃতষ্ট ৮০ 

৪. প্রাবনয স্বচ্ছতা ফৃতদ্ধ ৫৭ 

৫. ওভতউর্ায ফযাফাবযয অগ্রবয ৃতষ্ট ৮৬ 

৬. ন্যান্য  ৮ 

ংকৃীত উত্তয প্থবও প্দঔা প্কবছ ৭৫% উওাযববাকী ভবন ওবযন ওাবজয দক্ষতা ফৃতদ্ধ তছর SICT 
প্রওবল্পয ফবচবয় ফ প্রতযক্ষ প্রবাফ। এছাা তথযপ্রমুতিয বচতনতা ৃতষ্ট তছর ৭৩% উওাযববাকীয 

5%

73%
75%

48%

34%

52%

ন্যান্য  অআততর্ 
বচতনতা ৃতষ্ট 

ওাবজয দক্ষতা 
ফৃতদ্ধ  

ওভটংস্থান ৃতষ্ট প্রাবনয স্বচ্ছতা 
ফৃতদ্ধ 

ওভতউর্ায 
ফযাফাবযয 

অগ্রবয ৃতষ্ট 
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ভবত এওতর্ ভূর প্রতযক্ষ প্রবাফ। অবযা প্মফ প্রতযক্ষ প্রবাফবও উওাযববাকীযা তচতহ্নত ওবযবছন প্গুবরা 
বরা:    

 ওভতউর্ায ফযফাবয অগ্রবয ৃতষ্ট (৫২%) 
 ওভটংস্থান ৃতষ্ট (৪৮%) 
 প্রাবনয স্বচ্ছতা ফৃতদ্ধ (৩৪%)। 

4.1.10 প্রওবল্পয বযাক্ষ প্রবাফ   

জতযব প্রশ্ন তছর “SICT প্রওবল্পয বযাক্ষ প্রবাফ তও তও তছর?” 

ংকৃীত উত্তয তনে প্রঔতচত্র  াযণীবত প্দয়া র।   

তচত্র 4.10: প্রওবল্পয বযাক্ষ প্রবাফ 

 
 

াযণী ৪.৮ – উত্তবযয ংঔযা (এওাতধও জফাফ) 

 বযাক্ষ প্রবাফ উত্তযদাতায ংঔযা 

১. ওভতউর্ায ফযফাবযয প্রফণতা ফৃতদ্ধ ১১০ 

২. অউর্বাতটং ওাবজয তযবফ তততয ৬৫ 

৩. নতুন নতুন ওভটবক্ষত্র ৃতষ্ট ৯৫ 

৪. ন্যান্য ১৭ 

ংকৃীত উত্তয প্থবও প্দঔা প্কবছ ৬৬% উওাযববাকী ভবন ওবযন ওভতউর্ায ফযফাবযয প্রফণতা ফৃতদ্ধ 
ায়া তছর SICT প্রওবল্পয ফবচবয় ফ বযাক্ষ প্রবাফ। এছাা প্মফ বযাক্ষ প্রবাফবও 
উওাযববাকীযা তচতহ্নত ওবযবছন প্গুবরা প্ার:   

 নতুন নতুন ওভটবক্ষত্র ৃতষ্ট (৫৭%) 
 অউর্বাতটং ওাবজয তযবফ তততয (৩৯%)। 

4.1.11 ওভটূতচয ধাযাফাতওতা জটবনয প্রবাফও  

জতযব প্রশ্ন তছর “SICT প্রওবল্পয ধাযাফাতওতা জটবনয জবন্য তও তও প্রবাফও দযওায তছর?” 

ংকৃীত উত্তয তনে প্রঔতচত্রবত প্দয়া র।   

10%

66%

39%

57%

ন্যান্য ওভতউর্ায ফযাফাবযয 
প্রফণতা ফৃতদ্ধ 

অউর্বাতটং ওাবজয 
তযবফ তততয 

নতুন নতুন ওভটবক্ষত্র 
ৃতষ্ট 
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তচত্র 4.11: SICT ওভটূতচয ধাযাফাতওতা জটবনয প্রবাফও 

 
 

াযণী ৪.৯ – উত্তবযয ংঔযা (এওাতধও জফাফ) 

 SICT প্রওবল্পয ধাযাফাতওতা জটবনয 
প্রবাফও 

উত্তযদাতা ংঔযা 

১. অআততর্ বচতনতা ৃতষ্ট ৯৯ 

২. ওাতযকতয প্রতক্ষণ ৯৩ 

৩. প্নতৃত্ব  তযচারনা  ৩৯ 

৪. নতুন প্রমুতিকত ফওাঠাবভা  ৮৬ 

৫. ভস্যা ভাধাবনয ায়তা প্রদান  ৭২ 

৬. প্রবয়াজনীয় থট ফযাদ্ধ  ৪৯ 
৭.  ন্যান্য ৬ 

ংকৃীত উত্তয প্থবও প্দঔা প্কবছ প্মফ তফলয়বও ধাযাফাতওতা জটবনয প্রবাফও তববফ উওাযববাকীযা 
তচতহ্নত ওবযবছন প্গুবরা র:   

 তথযপ্রমুতিয বচতনতা ৃতষ্ট (২২%) 
 ওাতযকতয প্রতক্ষণ (২১%) 
 নতুন প্রমুতিকত ফওাঠাবভা (২০%) 
 ভস্যা ভাধাবনয ায়তা প্রদান (১৬%) 
 প্রবয়াজনীয় থট ফযাদ্ধ (১১%) 
 প্নতৃত্ব  তযচারনা (৯%)। 

4.1.12 প্রওবল্পয তিারী এফং রৃফটর তদও 

জতযব উওাযববাকীবদয প্রওবল্পয তিারী এফং রৃফটর তদও তও তও তছর প্গু প্রা তচতহ্নত ওযবত ফরা 
বয়তছর। ংকৃীত উত্তয তনবে প্দয়া র: 

াযণী ৪.১০ –প্রওবল্পয তিারী এফং রৃফটর তদও 

তিারী তদও রৃফটর তদও 

অআততর্য মাত্রা রৄরু বয়তছর। ভবয়য াশ্রয় এফং 
দ্রুত ওাজ ওযা এফং াতফটওবাবফ তথযপ্রমুতি প্ফায 

প্রওবল্পয ভয়ওার প্ল য়ায য উি ওামটক্রভ 
গুতর প্ওান ঔাত প্থবও তযচাতরত বফ তায প্ওান 

22%

21%

9%

20%

16%

11%

1% অআততর্ বচতনতা ৃতষ্ট 

ওাতযকতয প্রতক্ষণ 

প্নতৃত্ব  তযচারনা  

নতুন প্রমুতিকত ফওাঠাবভা  

ভস্যা ভাধাবনয ায়তা 
প্রদান  
প্রবয়াজনীয় থট ফযাদ্ধ  

ন্যান্য 
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তিারী তদও রৃফটর তদও 

ভান উন্নয়বন ায়তা। তনবদটনা তছবরা না।  

তথযপ্রমুতি ওামটক্রভ প্রাথতভও মটাবয় রৄরু ওবযতছর। ওাতযকতয প্রতক্ষবনয বাফ তছর, প্রতক্ষবনয ভয় 
ূতচ ওভ তছর এফং ফাআবও প্রতক্ষণ প্দয়া য় 
নাআ। 

তথযপ্রমুতি প্রওল্প  ওভট তযওল্পনায উবদযাক এফং 
ফট প্ক্ষবত্র তথয প্রমুতিয ফযফায ফৃতদ্ধ। 

ভন্ত্রনারবয়য জন্য তততয ওযা বয়ফাআর্ গুবরা 
যফতটীবত যক্ষণাবফক্ষবণয প্রবয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রণ 
ওযা য় নাআ। 

ওভট দক্ষতা উন্নয়ন। দক্ষ ওভটীয বাফ তছর। 

দ্রুত তথয যফযা ওযা মায়। তনয়তভত ভান উন্নয়ন, মটাপ্ত প্রবয়াজনীয় সুতফধা  
াতবটতং ায়তা মবথষ্ট তছর না।   

অউর্বাতটং এয সুবমাক ৃতষ্ট এফং নতুন ওভটবক্ষত্র 
ৃতষ্ট। 

আকুআবভন্র্ প্রদানওাযী প্রততষ্ঠাবনয য তনয়ন্ত্রবনয 
বাফ। 

তথযপ্রমুতি ফওাঠাবভা উয়ন্নবন উওযণ তদবয় 
ায়তা ওযণ। 

তঠও ভতনর্তযং এয  পবরাঅবয বাফ তছর। 

ভান ম্মত পর্য়যায, ািটয়যায, প্নর্য়াওট, 
াবটায, রযান  ন্যান্ন আকুআবভন্র্ যফযা ওযা 
বয়বছ। 

 

4.1.13 উওাযববাকীবদয ভতাভত 

উওাযপ্বাকীপ্দয এআ  ধযবনয তথযপ্রমুতি প্রওল্প ফাস্তফায়ন এফং উন্নততওযবণ প্ওান ভতাভত  থাওবর 
প্গুপ্রা প্প্রযণ ওযবত নুবযাধ ওযা বয়তছর। প্রাপ্ত তওছু ভতাভত  যাভট তনবে প্দয়া র:  

1. সুতনতদষ্ট তযওল্পনা গ্রণ, দক্ষবরাও তনবয়াক, প্রবয়াজনীয় থট ফযাে  তনয়ন্ত্রণ এফং মটবফক্ষণ 
থাওা প্রবয়াজন।  

2. ওাতযকতয প্রতক্ষবণয ভাধযবভ দক্ষতা ফৃতদ্ধ ওযা প্রবয়াজন। 

3. তযওল্পনা ওবয তথযপ্রমুতি ফওাঠাবভা উন্নয়বনয াবথ তনযাত্তায তদওতর্ রক্ষয যাঔা 
প্রবয়াজন।   

4. আন্র্াযবনর্ ফযান্িউআথ ফাাবনা প্রবয়াজন।  

5. বজ ফযফায উবমাকী পর্য়যায তততয  তনয়তভতবাবফ  পর্য়যায অবিবর্য 
তযওল্পনাথাওা প্রবয়াজন। 

6. উন্নত ািটয়যায যফযা ওযা প্রবয়াজন।  

7. তথযপ্রমুতি প্বরয ূণট ফওাঠাবভা কঠন ওবয স্থায়ী ওভটংস্থাবনয ফযফস্থা ওযা প্রবয়াজন। 

8. তথযপ্রমুতিয উয যওাতয ওভটওতটাবদয াাাত ওভটচাযীবদয উন্নত প্রতক্ষণ প্দয়া  
প্রবয়াজন। 

9. ওভটংস্থান বমাকী তথযপ্রমুতিয প্রতক্ষণ প্দয়া প্রবয়াজন। 

10. প্রওবল্পয ধাযাফাতওতা ফজায় যাঔা অফশ্যও।  

11. মন্ত্রাতত প্দঔারৄনা  প্মাকাবমাবকয জন্য াফটক্ষতণও জনফর দযওায।    

12. প্রওল্প প্ল য়ায য প্মন প্আ প্রওবল্পয ওামটক্রবভয তবতত্ত ধবয ুনযায় ওামটক্রভ গ্রণ 
ওযা য় প্তদবও তফবল নজয যাঔা প্রবয়াজন। 
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4.2 প্রতক্ষণাথটীবদয জতযবয পরাপর  
প্রওবল্পয অতায় ওভটওতটাবদয প্রতক্ষবণয ফযফস্থা তছর। প্রশ্নভারায ভাধযবভ প্রতক্ষণাথটীবদয জতয ওবয  
প্রতক্ষবণয ওামটওাতযতা ভূরযায়ন ওযায জবন্য তথয ংগ্র ওযা য়। প্রশ্নাফতর এফং উত্তযদাতা ওতৃটও  
প্রদত্ত উত্তযভূবয পরাপর তচবত্রয ভাধযবভ তনবে প্দঔাবনা র। 

4.2.1 প্রতক্ষবণ ংগ্রনওাযী প্রতক্ষণাথটী     

জতযব প্রশ্ন তছর “ওী প্রতক্ষবণ ংগ্রন ওবযবছন?” 

ংকৃীত উত্তয তনে প্রঔতচত্রবত প্দয়া র।   

তচত্র 4.12: তফতবন্ন প্রতক্ষবণ ংগ্রনওাযী প্রতক্ষণাথটী    

 
 

ংকৃীত উত্তয প্থবও প্দঔা প্কবছ প্রতক্ষণাথটীবদয ভবধয প্ফতও ওতম্পউর্ায তরর্াবযত প্রতক্ষবণ ংগ্রণ 
ওবযবছ ৩৭%, Advanced তথযপ্রমুতি প্রতক্ষবণ ংগ্রণ ওবযবছ ১৫%, তথযপ্রমুতি প্রবজক্ট 
ভযাবনজবভন্র্ প্রতক্ষবণ ংগ্রণ ওবযবছ ১২%, আ-কবঃ Awareness  তবন প্রতক্ষবণ ংগ্রণ 
ওবযবছ ২৪% এফং ন্যান্য (প্রাপ্ত পর্য়যায এয উয) প্রতক্ষবণ ংগ্রণ ওবযবছন ১২%। 

4.2.2 প্রতক্ষবণয প্রবয়াজনীয়তা     

জতযব প্রশ্ন তছর “প্রতক্ষণ ওী ভাত্রায় প্রবয়াজনীয় তছর?” 

ংকৃীত উত্তয তনে প্রঔতচত্রবত প্দয়া র।   

37%

15%12%

24%

12%

প্ফতও ওতম্পউর্ায তরর্াবযত 

Advanced অআতর্ প্রতক্ষণ 

অআতর্ প্রবজক্ট ভযাবনজবভন্র্ 

আ-কবঃ Awareness  
তবন 

ন্যান্য  
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তচত্র 4.13: প্রতক্ষণাথটীবদয ওাবছ প্রতক্ষণ ায়ায প্রবয়াজনীয়তা 

 
 
ংকৃীত উত্তয প্থবও প্দঔা প্কবছ ৯১% প্রতক্ষণাথটীযা ভবন ওবযপ্ছন প্রতক্ষণ ঔফু প্রবয়াজনীয় তছর এফং 
৯% ভবন ওবযন প্রতক্ষণ প্রবয়াজনীয় তছর। প্ওান প্রতক্ষণাথটীআ ভবন ওবযন না প্ম প্রতক্ষণ প্রবয়াজনীয় 
তছর না। 

4.2.3 প্রতক্ষবণয প্ভয়াবদয মটাপ্ততা  

জতযব প্রশ্ন তছর “প্রতক্ষবণয প্ভয়াদ ওী মটাপ্ত তছর?” 

ংকৃীত উত্তয তনে প্রঔতচত্রবত প্দয়া র।   

তচত্র 4.14: প্রাপ্ত ICT প্রতক্ষবণয প্ভয়াবদয মটাপ্ততা   

 
 

ংকৃীত উত্তয প্থবও প্দঔা প্কবছ ৯১% প্রতক্ষণাথটী ভবন ওবযন প্রতক্ষণতর্ ঔফুআ ল্প তযভাণ ভয় 
তছর। রৄধুভাত্র ৯% প্রতক্ষণাথটী ভবন ওবযন প্রতক্ষণতর্ তঠও তযভাণ ভয় তছর।  

4.2.4 প্রতক্ষবণয উওযবণয প্রবয়াজনীয়তা 

জতযব প্রশ্ন তছর “প্রতক্ষবণয উওযণ তও প্রবয়াজনীয় তছর?” 

ংকৃীত উত্তয তনে প্রঔতচত্রবত প্দয়া র।   

91%

9%

ঔুফ প্রবয়াজনীয়   

প্রবয়াজনীয় 

9%

91%

তঠও তযভাণ ভয় ঔুফআ ল্প তযভাণ ভয় 
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তচত্র 4.15: ICT প্রতক্ষণ উওযবণয প্রবয়াজনীয়তা 

 
 

ংকৃীত উত্তয প্থবও প্দঔা প্কবছ ৯০% প্রতক্ষণাথটী ভবন ওবযন ভস্ত উওযণ প্রবয়াজনীয় তছর। ৭% 
প্রতক্ষণাথটী ভবন ওবযন প্রতক্ষবণয উওযণ তওছু প্রবয়াজনীয় তছর তওছু তছর না। 

4.2.5 ধীনস্থ ওভটওতটা/ ওভটীয জবন্য প্রতক্ষবণয গুরুত্ত 

জতযব প্রশ্ন তছর “প্রতক্ষবণ ধীনস্থ ওভটওতটা/ ওভটীবও সুাতয/তফবফচনায গুরুত্ত ওত তছর?” 

ংকৃীত উত্তয তনে প্রঔতচত্রবত প্দয়া র।   

তচত্র 4.16: তথযপ্রমুতি প্রতক্ষবণ প্মাক তদবত ধীনস্থ ওভটওতটা  /ওভটীবও সুাতয/তফবফচনায  গুরুত্ত  

 
 

ংকৃীত উত্তয প্থবও প্দঔা প্কবছ ৮১% প্রতক্ষণাথটী ভবন ওবযন তথযপ্রমুতি প্রতক্ষবণ ধীনস্থ ওভটওতটা/ 
ওভটীবও তফবফচনায় অনা গুরুত্তূণট তছর।  ১৯% ভবন ওবযন প্রতক্ষণতর্ ধীনস্থ ওভটওতটা/ ওভটীয 
জবন্য তর্া গুরুত্তূণট তছর না।  

4.2.6 প্রতক্ষবণ ওভটবক্ষবত্র উন্নতত াধান  

জতযব প্রশ্ন তছর “প্রতক্ষবণ ওভটবক্ষবত্র উন্নতত াধন বয়তছর ?” 

ংকৃীত উত্তয তনে প্রঔতচত্রবত প্দয়া র।   

90%

7%

3%

ভস্ত প্রবয়াজনীয় 

তওছু প্রবয়াজনীয়, তওছু না 

ঔুফ প্রমুতিকত 

81%

19%

গুরুত্তূণট   গুরুত্তূণট না  
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তচত্র 4.17: প্রতক্ষবণ প্রাপ্ত জ্ঞান / ধাযণা, দক্ষতা জটবন ওভটবক্ষবত্র উন্নতত াধন বয়তছর তওনা 

 
 

ংকৃীত উত্তয প্থবও প্দঔা প্কবছ ৮৯% প্রতক্ষণাথটী ভবন ওবযন প্রতক্ষবণয পবর ওভটবক্ষবত্র উন্নতত াধন 
বয়তছর। ১১% প্রতক্ষণাথটী ভবন ওবযপ্ছন প্রতক্ষবণ ওভটবক্ষবত্র উন্নতত াধন য় নাআ। 

4.2.7 পবরা-অ প্রতক্ষবণয প্রবয়াজনীয়তা 

জতযব প্রশ্ন তছর “পবরা-অ প্রতক্ষণ তও প্রবয়াজন তছর?” 

ংকৃীত উত্তয তনে প্রঔতচত্রবত প্দয়া র।   

তচত্র 4.18: পবরা-অ প্রতক্ষণ প্রবয়াজনীয়তা 

 
 

ংকৃীত উত্তয প্থবও প্দঔা প্কবছ ৯১% প্রতক্ষণাথটী ভবন ওবযন পবরা-অ প্রতক্ষবণয প্রবয়াজন তছর। 
৯% প্রতক্ষণাথটী ভবন ওবযন পবরা-অ প্রতক্ষবণয  প্রবয়াজন তছর না। 

4.2.8 তৎওারীন প্ফা প্রদাবনয জন্য প্রতক্ষবণয মথাথটতা 

জতযব প্রশ্ন তছর “প্রওবল্পয অতায় প্ম প্রতক্ষণ প্রদান ওযা বয় তছর তা তৎওারীন প্ফা প্রদাবনয 
জন্য তও মবথষ্ট তছর?”  

ংকৃীত উত্তয তনে প্রঔতচত্রবত প্দয়া র।   

89%

11%

উন্নতত াধান বয়তছর উন্নতত াধান য় নাআ  

91%

9%

প্রবয়াজন প্রবয়াজন না  
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তচত্র 4.19: তৎওারীন প্ফা প্রদাবনয জন্য প্রতক্ষবণয মথাথটতা 

 
 
 ংকৃীত উত্তয প্থবও প্দঔা প্কবছ ৭৪% প্রতক্ষণাথটী ভবন ওবযন SICT প্রওবল্পয অতায় প্ম প্রতক্ষণ 
 প্রদান ওযা বয়তছর তা তৎওারীন প্ফা প্রদাবনয জন্য মবথষ্ট তছর। ২৬% প্রতক্ষণাথটী ভবন ওবযন 
 প্রতক্ষণ তৎওারীন প্ফা প্রদাবনয জন্য মবথষ্ট তছর না। 

4.2.9 প্রতততদবনয ওামটক্রবভ তথযপ্রমুতিয ফযফায 

জতযব প্রশ্ন তছর “প্রতক্ষবণয ুবফট প্রতততদবনয ওামটক্রবভয ওত বাক ওাজ তথযপ্রমুতি ফযফায ওবয 
ওযবতন? প্রতক্ষবণয বয প্রতততদবনয ওামটক্রবভয ওত বাক ওাজ তথযপ্রমুতি ফযফায ওবয ওবযন?” 

ংকৃীত উত্তয তনে প্রঔতচত্রবত প্দয়া র।   

তচত্র 4.20: প্রতততদবনয ওামটক্রবভ অআততর্য ফযফায 

 
 

ংকৃীত উত্তয প্থবও প্দঔা প্কবছ প্রতক্ষবণয ূবফট ৩৪% ওভটওতটা প্রতততদবনয প্ওান ওাজআ তথযপ্রমুতি 
ফযফায ওবয ওযবতন না। ৪০% ওভটওতটা প্রতততদবনয ওামটক্রবভয ২৫% ওাজ তথযপ্রমুতি ফযফায ওবয 
ওযবতন, ২০% ওভটওতটা প্রতততদবনয ওামটক্রবভয ৫০% ওাজ তথযপ্রমুতি ফযফায ওবয ওযবতন, ৬% 
ওভটওতটা প্রতততদবনয ওামটক্রবভয ৭৫% ওাজ তথযপ্রমুতি ফযফায ওবয ওযবতন এফং প্ওান ওভটওতটাআ 
প্রতততদবনয ওামটক্রবভয ১০০% তথযপ্রমুতি ফযফায ওবয ওযবতন না।   

প্রতক্ষণ প্রদাবনয বয ফ ওভটওতটা প্রতততদবনয ওামটক্রভ তথযপ্রমুতি  ফযফায ওবয ওপ্যন। তায ভবধয, 
৯% ওভটওতটা প্রতততদবনয ওামটক্রবভয ১০০% তথযপ্রমুতি ফযফায ওবয ওবযন, ৩৭% ওভটওতটা প্রতততদবনয 

74%

26%

মবথষ্ট তছর  মবথষ্ট তছর না  

0%

10%

20%

30%

40%

ওামটক্রবভ 
তথযপ্রমুতি 
এওদভআ 
ফযফায 

ওযবতন না 

২৫% ওামটক্রবভ 
তথযপ্রমুতি 
ফযফায 

৫০% ওামটক্রবভ 
তথযপ্রমুতি 
ফযফায 

৭৫% ওামটক্রবভ 
তথযপ্রমুতি 
ফযফায 

১০০% 
ওামটক্রবভ 
তথযপ্রমুতি 
ফযফায 

34%

40%

20%

6%

0%0%

26%
29%

37%

9%

উত্ত
যদ

াত
াবদ

য 
%

প্রতক্ষবণয অবক  প্রতক্ষবণয বয  
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ওামটক্রবভয ৭৫% তথযপ্রমুতি ফযফায ওবয ওবযন, ২৯ % ওভটওতটা প্রতততদবনয ওামটক্রবভয ৫০% 
তথযপ্রমুতি ফযফায ওবয ওবযন এফং ২৬% ওভটওতটা প্রতততদবনয ওামটক্রবভয ২৫% তথযপ্রমুতি ফযফায 
ওবয ওবযন।  
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5 অবরাচনায ভাধযবভ তথয ংগ্র এফং তফবেলণ (গুণকত তথয) 

5.1 ভূর তথযদাতাবদয াবথ াক্ষাৎওায (Key Informant Interviews) 
SICT প্রওবল্পয প্রািন ওভটওতটা  প্রওবল্পয অতায়  াফ-প্রবজক্ট ভূবয ফাস্তফায়বনয বঙ্গ ম্পৃি 
প্রওল্প তযচারও এফং ংতেষ্ট ওভটওতটাবদয াবথ অবরাচনায ভাধযবভ তথয ংগ্র ওযা বয়বছ। 
ভূরতথযদাতাবদয াবথ াক্ষাৎওাবযয উবেশ্য তছর ওভটূতচয উবেশ্য জটবন পরতা ফা ফযথটতায 
ওাযণভূ নাি ওযা, প্রওল্প  াফ -প্রবজক্ট ফাস্তফায়বন তও তও সুতফধায মু্মঔীন বয়তছর প্গুপ্রা 
তচতহ্নত ওযা, প্রওবল্পয প্রতযক্ষ  বযাক্ষ প্রবাফ তচতহ্নত ওযা, আতযাতদ।   

তফতবন্ন প্রাতঙ্গও তফলয় তনবয় অবরাচনা ওযা য়, প্মভন: 

 SICT প্রওবল্পয ভাধযবভ যওাবযয তনয়তভত ওাজওবভট দক্ষ তযবফ তততয বয়বছ তও না? 

 SICT প্রওবল্পয অতায় প্রতক্ষণ ওামটওযী বয়তছর তও না ?  

 SICT প্রওল্প ফাস্তফায়ন প্রতক্রয়ায় ওী ধযবনয সুতফধায মু্মঔীন বয়তছর? ওী উাবয় এফ 
সুতফধা ওাতর্বয় উঠা ম্ভফ বয়বছ? 

 প্রওবল্পয ধাযাফাতওতা জটবনয জবন্য তও তও তফলয় প্রবাফও তববফ বূতভওা ারন ওবযতছর, 
আতযাতদ। 

ভূর তথযদাতাবদয  াবথ াক্ষাৎওাবযয পবর প্ফ তওছু ভূর  তথয  ভতাভত ায়া প্কবছ মা তনবচ 
প্দয়া র। 

 SICT প্রওবল্পয অতায় াফ-প্রবজক্ট ফাস্তফায়বনয পবর ওভটওতটাবদয ভবধয তথযপ্রমুতিয প্রতত 
আততফাচও ভবনাবাফ কব তুরবত প্বযবছ। 

 াফ-প্রবজক্টভূবয Terms & Reference প্রণয়বনয ভয় ংতেষ্ট ভন্ত্রণারবয়য বঙ্গ বা 
ওযবত য়। ংতেষ্ট ভন্ত্রণারবয়য উধটতন ওভটওতটাবদয াবথ বা ওযায জন্য ভয় ায়ার্া 
বনওর্া রৃরূ তছর।  এছাা প্ফ তযবাক ভন্ত্রণারয় ফাংরাবদ তচফারবয় থাওায় প্ঔাবন 
প্রবফবয নুভতত প্প্ত প্ফ সুতফধায মু্মঔীন বত বয়বছ।  

 SICT প্রওবল্পয অতায় ৩৯ তর্ াফ-প্রবজক্ট ফাস্তফাতয়ত বয়বছ। এআ ভস্ত াফ-প্রবজক্ট 
ফাস্তফায়নওাবর তত ীতভত জনফর দ্বাযা সুতনতদটষ্ট দ্ধততবত ভারাভার এফং প্ফা ংগ্রব য 
ওভটওাবণ্ড মবথষ্ট প্ফক প্বত বয়বছ। 

 প্রওবল্পয ীতভত  ওাতযকতযবাবফ দক্ষ জনফবরয বাবফ প্রওবল্প তনবয়াতজত যাভটওকবণয 
ওামটাফতর মাচাআ ওযা ম্ভফ য় নাআ।  

 প্ওান প্ওান ভন্ত্রনারবয়য TOR এওফায চূিান্ত ওবয SICT ওতৃটও ওামটাবদ প্দয়ায য 
ভন্ত্রণারবয়য উধটতন ওভটওতটায তযফতটবনয ওাযবণ TOR ুঃনংবাধন/তযফধটন ওবয ুনযায় 
প্র্ন্িাবযয ভাধযবভ ওামটাবদ প্রদাবন প্ওান প্ওান প্ক্ষবত্র ওারবক্ষণ বয়বছ।  

 এওতর্ াফ-প্রবজক্ট ফাস্তফায়বনয ভয় এওজন তফবক্রতা/যফযাওাযী ভাভরা ওযায ওযবণ 
াআবওার্ট ওতৃটও তনবলধাজ্ঞা জাযী ওবয। পবর  উবেতক্ষত াফ-প্রবজতক্টয চূিান্ত  ভাতপ্তয প্রতক্রয়া 
ম্পন্ন ওযপ্ত প্রায় ৪ (চায) ফছয তফরে বয়বছ। 

 SICT প্রওবল্পয ১০ ফছয প্ভয়াবদয ভবধয ৬ জন প্রওল্প তযচারও ওভটযত তছবরন। তায ভবধয 
১ জন চায ফছয, ১ জন ততন ফছয, ১ জন এও ফছয তছবরন এফং ফাতও ফাআ ১ ফছবযয ওভ 
প্ভয়াবদ ঔন্িওারীন (additional charge) বাবফ তনবয়াতজত তছবরন।   

 SICT প্রওল্প ফাস্তফায়বনয ূবফট প্ওান ভা স্টায িযান ফা তফস্তাতযত ভীক্ষা  ওযা য় নাআ পবর 
তফতবন্ন ভন্ত্রণারয় / তফবাকভূব প্রওৃত প্রবয়াজন তবতত্তও (need based) তফবেলবণয ভাধযবভ 
ূণটাঙ্গ প্রওল্প প্রণয়ন ওযা মায়  তন। ফস্তুত তফতবন্ন ভন্ত্রণারবয়য বঙ্গ বরাচনায ভাধযবভ ংতক্ষপ্ত 
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অওাবয এআ প্রওল্প াবত প্নয়া বয়তছর মা ওভটওতটাবদয ভূরত ওতম্পউর্ায, রযান, আন্র্াযবনর্ 
ফযফাবযয অগ্র ৃতষ্টয রপ্ক্ষয  তছর।  

ভুি অবরাচনায় প্রওবল্পয উবেশ্য জটবনয পরতা  ফযথটতায ওাযণভূ তফবেলণ ওবয প্দঔা মায় প্ম 
ভয় উবমাকী ফওাঠাবভা প্রদান, আন্র্াযবনর্ পযততরতর্ এফং প্ফতযবাক ( ৬০%) ওভটওতটায  
তথযপ্রমুতিয প্রতত আততফাচও ভবনাবাফ কা তছর প্রওবল্পয ফবচবয় পর তদও। যতদবও, ৭৫% 
ওভটওতটা ভবন ওবযন ওাতযকতয প্রতক্ষবণয স্বল্পতা, ৭০% ভবন ওবযন মন্ত্রাতত ভস্যা ভাধাবন ায়তায 
বাফ এফং ৬০% ভবন ওবযন প্রবয়াজনীয় থট ফযাবেয বাফ, তছর প্রওবল্পয ফযথটতায তওছ ুভূর ওাযণ। 

তচত্র 5.1: প্রওবল্পয উবেশ্য জটবন পরতা ফা ফযথটতায ওাযণ ভূ 

 

SICT প্রওবল্পয ভযধবভআ যওাতয মটাবয় প্রাথতভওবাবফ তথযপ্রমুতিয মাত্রা রৄরু বয়তছর। তথযপ্রমুতি 
প্রওল্প  ওভট তযওল্পনায উবদযাক প্নয়া এফং ফট প্ক্ষবত্র তথযপ্রমুতিয ফযফায ফৃতদ্ধবত SICT প্রওবল্পয 
ফদান তযীভ তওন্তু ওাতযকতয প্রতক্ষবনয বাফ, প্রওবল্পয অতা য়  বয়ফাআর্ গুবরা যফতটীবত 
যক্ষণাবফক্ষবণয প্রবয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রণ না ওযা, দক্ষ ওভটী না থাওায়, মটাপ্ত প্রবয়াজনীয় সুতফধা প্রদান 
ওযবত না াযা য়  মন্ত্রাতত প্রদানওাযী প্রততষ্ঠাবনয য তনয়ন্ত্রন না থাওায় াতবটতং ায়তা মবথষ্ট 
তযভাণ না থাওা য় এফং ওভটওতটাবদয তনবজবদয তথযপ্রমুতি ওভটদক্ষতা বাবফয ওাযবণ ওাবজয গুণকত 
ভান ধবয যাঔা ম্ভাফ য় নাআ।   

তরৃতয, SICT প্রওল্প প্দবয নীতত তনধটাযতণ প্রততষ্ঠানভূবয উদ্বুদ্ধওযণ, তি ফৃতদ্ধওযণ এফং উন্নত 
অন্তঃংবমাক ফযফস্থা প্রফতটবনয ভাধযবভ অয দক্ষ  স্বচ্ছ প্রান ফযফস্থায উন্নয়ন ওবযবছ এফং 
াতফটওবাবফ তথযপ্রমুতি প্ফায ভান উন্নয়বন তিতজর্ার ফাংরাবদ কবত ায়তা ওবযবছ।  
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5.2 প্পাওা রে অবরাচনা  
তফতবন্ন র্বূতভয  প্রতযক্ষ  বযাক্ষ  
উওাযববাকীবদয SICT প্রওবল্পয উয 
ভতাভত ংগ্রবয  উবেপ্শ্য ৪ সি ম াকা 
রেপ অফাচোর িযিস্থা করা য়। 
অবরাচনায় উতস্থত তছবরন  যওাতয 
ওভটওতটা, ওভটচাতয, ওতভউতনতর্ প্নতা, স্থানীয় 
কণযভান্য ফযতিফকট, তক্ষও আতযাতদ। প্পাওা 
রে অবরাচনা প্থবও ংগ্রতত তথয  
তনেফতণটত াযণীবত প্দয়া র।  
 

াযণী ৫.১ – প্পাওা রে অবরাচনায ফস্থান  ংগ্রণওাযী 

 তাতযঔ ফস্থান ংগ্রণওাযী ংঔযা 

প্পাওা রে 
অবরাচনা 

১৩ এতপ্রর ২০১৬ কুতভো তিত ওামটারয় ৩৯ 

১৭ এতপ্রর ২০১৬ প্যুয তিত ওামটারয় ৫ 
১৮ এতপ্রর ২০১৬ যাজাত ততর্ ওবটাবযন ৭ 
২১ এতপ্রর ২০১৬ জাভারুয তিত ওামটারয় ১০ 

SICT প্রওবল্পয উয প্রতযক্ষ   বযাক্ষ উওাযববাকীবদয ভতাভত ংগ্র  ওযা তছর প্পাওা রে 
অবরাচনায উবেশ্য। তফতবন্ন প্রাতঙ্গও তফলয় তনবয় অবরাচনা ওযা য়, প্মভন: 

 SICT প্রওল্প ফাস্তফায়বনয বয তও তও সুতফধা া য়া প্কবছ ফা তও তও সুতফধায মু্মঔীন  বত 
বয়বছ; 

 SICT প্রওল্প ভাধযবভ যওাবযয তনয়তভত ওাজওবভট দক্ষ তযবফ তততয বয়বছ তও না; 

 SICT প্রওবল্পয প্রতযক্ষ  বযাক্ষ প্রবাফ তও তও তছর; 

 এআ ধযবনয তথযপ্রমুতি ওভটূতচ ফাস্তফায়ন এফং উন্নততওযবন প্ওাবনা যাভট অবছ তও না; 

 আতযাতদ। 

প্পাওা রে অবরাচনা  স্থানীয় ওভটারায পবর প্ফ তওছু ভূর তথয  ভতাভত ায়া প্কবছ মা তনবচ 
প্দয়া র: 

 SICT প্রওবল্পয অতায়  াফ -প্রবজক্ট 
ফাস্তফায়বনয পবর ওভটওতটাবদয ভবধয 
তথযপ্রমুতিয প্রতত আততফাচও ভবনাবাফ 
কব তুরবত প্বযবছ। 

 SICT প্রওবল্পয অতায় যফযাওৃত 
মন্ত্রাতত নষ্ট বয় মায়ায বয তফতবন্ন 
ওাযপ্ণ অয প্রবয়াজনীয় প্ভযাভত ওযা 
মায় তন। প্ভযাভত না ওযায় প্ফতয বাক 
প্রততষ্ঠাবনআ মন্ত্রাতত অয ফযফরত য় তন। প্রবয়াজনীয় প্ভযাভত ওযবত না াযায ওবয়ওতর্ ভূর 
ওাযণ র: 

 প্ভযাভবতয জন্য মটাপ্ত থট ফযাে না থাওা; 
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 চুতিয প্বল মন্ত্রাতত যফযাওাযীবদয ওাছ প্থবও ফশ্যও প্র্ওতনওার  বমাতকতা না 
ায়া; 

 প্রততষ্ঠাবন প্র্ওতনওার ওতভটফৃবন্দয বাফ তছর মাযা প্ছার্ঔাবর্া  প্ভযাভত তনবজযাআ ওবয 
তদবত াযবতা;  

 ঢাওায ফাআপ্যয প্রততষ্ঠাবন তনওর্স্থ প্ওান ওতম্পউর্ায প্ভযাভবতয ফযফস্থা না থাওা। 

 SICT প্রওবল্পয অতায় যফযাওৃত পর্য়যায বনও প্রততষ্ঠাবন প্রবয়াজনীয় অবিতর্ং না 
ওযায ওায প্ণ অয ফযফরত য় নাআ। এঔাবন প্রততষ্ঠাবন প্র্ওতনওার ওতভটফৃবন্দয বাবফয 
ওাযপ্ণ এফং চুতিয প্বল পর্য়যায যফযাওাযীবদয ওাছ প্থবও  অ ফশ্যও প্র্ওতনওার  
বমাতকতা না ায়ায় প্রবয়াজনীয় অবিতর্ং ওযা মায় তন। 

 SICT প্রওবল্পয অতায় ওাতযকতয প্রতক্ষণ ওভটওতটাবদয তথযপ্রমুতিয প্রতত অপ্যা অগ্রী ওবয 
তুরবত প্বযবছ। 

 যফযাওৃত পর্য়যায “user friendly” ওযবর প্রতক্ষণ ছাাআ ওামটক্রবভ অপ্যা আততফাচও 
প্রবাফ ায়া প্মবতা। 

 তথযপ্রমুতি মন্ত্রাততয জবন্য মটাপ্ত “security system”, প্মভন, firewall, licensed anti-

virus software,  আতযাতদ, যফযা ওযা উতচৎ তছর। 

5.3 স্থানীয় ওভটারা 
তফতবন্ন র্বূতভয  বযাক্ষ উওাযববাকীবদয SICT প্রওবল্পয 
উয ভতাভত ংগ্রবয  উবেপ্শ্য ১ তর্ স্থানীয় ওভটারায ফযফস্থা 
ওযা  য়। ওভটারাতর্ শ্যাভরী, ঢাওাবত ফতস্থত  আউবযাতয়ান 
আউতনবাযততর্ প ফাংরাবদব, ২৭ এতপ্রর ২০১৬ প্ত অবয়াজন 
ওযা য়। অবরাচনায় উতস্থত তছবরন যওাতয ওভটওতটা, তক্ষও, 
তক্ষাথটী, আতযাতদ। ৪১ জন উওাযববাকী স্থানীয়  ওভটারায় 
ংগ্রণ ওবযন।  

স্থানীয় ওভটারা প্থবও তওছু ভূর  তথয  ভতাভত ায়া প্কবছ 
মা তনবচ প্দয়া র: 

 বযাক্ষ উওাযববাকীবদয ভতাভত তছর প্মবনা অ প্যা 
এআ ধযবনয তথযপ্রমুতি তবতত্তও উবদযাক প্নয়া য় মা 
দ্বাযা াধাযণ নাকতযও যওাতয প্ফা অ প্যা বজ 
প্বত াবয।  

 যওায তথযপ্রমুতিয  ভাধযবভ প্ম ফ প্ফা তদবচ্ছ প্গুপ্রা নাকতযওবদয ফকততয জবন্য 
কনভাধযবভ প্রচায ওযা উতচৎ।  

 তওছু তওছ ুনরাআন যওাতয প্ফা প্বত সুতফধায মু্মঔীন বত য় মঔন বনও জন এওআ 
াবথ এওআ তথয  প্নয়ায প্চষ্টা ওবয। প্মভন তযক্ষায পরাপবরয জবন্য তক্ষা ভন্ত্রণারবয়য  
Online Public Examinations Results and Education Statistics পর্য়যাযতর্প্ত 
পরাপর প্রওাবয য প্রবফ ওযবত ঔফু ভস্যা য়। 

 ারনাকাদ ওযা তথয যওাতয বয়ফাআবর্ থাওা উতচৎ। 
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6 প্রওবল্পয প্রবাফ ভূরযায়ন   

6.1 প্রওবল্পয প্রবয়াজনীয়তা  প্রাতঙ্গওতা  
২০০২ াফ SICT প্রকল্প িাস্তিায়ফের পেফক্ষপ মেয়া য়। মেফলর সিসভন্ন  ন্ত্রর্ায়  সিভাফগ আ-
রকার প্রসতষ্ঠা কফর রকাফরর েক্ষতা িৃসদ্ধ  জোধারর্ফক যথ্াযথ্ মিা প্রোে করা তখে জরুরী  
তযািশ্যক সি। এফত জোধারর্ ময ে ফজআ মিা  তথ্য োআে  াধযফ  মপফত পারফি এিং 
রাষ্ট্রীয় ক সকাফে মৃ্পি ফত  থ্স ফি, মত সে কফর এর  ফ রকাফরর স্বচ্ছতা  জিািসেসতা 
সেসিত ফি। এআ অফাফক SICT প্রকল্প িাস্তিায়ে করা খিুআ প্রাসিক  গুরুত্বপূর্স সি। এখাফে 
উফেখ করা মযফত পাফর ময রকাফরর আ-গভফেসি উফেযাগ িাস্তিায়ফে ায়তা করার জন্য  SICT 
প্রকফল্পর েকলা (Project Design) করা ফয়সি। পরিতসীকাফ ২০০৮ াফ েতুে রকার 
তথ্যপ্রযুসির ক্ষ তা লসিলাীকরর্ এিং “সর্সজিা িাংাফেল” সভলফের উপর িফচফয় গ্রাসধকার 
সেফয়সিফে। তেনুাফর রকাফরর েসৃিভসি নুযায়ী তথ্যপ্রযুসি েীসত ২০০৯ াফ ংফলাধে করা য়। 
এআ পসরফপ্রসক্ষফত, এিা পসরসক্ষত য় ময SICT প্রকফল্পর প্রাসিকতা িতস াে িাংাফেল রকাফরর 
গ্রাসধকার এিং েীসত াা, সিফলত “সর্সজিা িাংাফেল”গঠফের নুকূফ রফয়ফি। 

প্রওবল্পয প্রবয়াজনীয়তা তফবেলণ ওযায 
জবন্য SICT প্রওবল্পয অতায় তফতবন্ন 
াফ-প্রবজবক্টয উওাযববাকীবদয এফং 
প্রতক্ষণাথটীবদয জতয ওযা বয়বছ এফং 
SICT প্রওবল্পয ংতেষ্ট প্রািন ওভটওতটা 
 াফ-প্রবজবক্টয ংতেষ্ট ওভটওতটাবদয 
াবথ াক্ষাৎওায ওযা বয়বছ। এছাযা 
প্পাওা রে অবরাচনা এফং স্থানীয় 
ওভটারা দ্বাযা প্রতযক্ষ  বযাক্ষ  
উওাযববাকীবদয ভতাভত প্নয়া বয়বছ।  

উওাযববাকীবদয জতযব প্দঔা প্কবছ ফ উত্তযদাতাআ SICT প্রওবল্পয অতায় প্ওান না প্ওান প্ফা 
গ্রণ ওবযবছন। জতযবয ভাধযবভ অ প্যা ায়া প্কবছ প্ম প্ফতয বাক উত্তযদাতা  ভবন ওবযন প্ম SICT 

প্রওল্প প্রাততষ্ঠাতনও ক্ষভতা ফৃতদ্ধয প্ক্ষবত্র ২০০২ প্থবও ২০০৮ াবরয ভবধয উবেঔবমাকয বূতভওা 
প্যবঔবছ। জতযব অপ্যা প্দঔা প্কবছ প্ম SICT প্রওবল্পয অবক যওাতয প্ফা গ্র প্ণ প্ফতয বাক 
নাকতযবওযআ সুতফধায মু্মঔীন বত ত।         

াফ-প্রবজবক্টয ংতেষ্ট ওভটওতটাবদয াবথ 
াক্ষাৎওাবয জানা প্কবছ প্ম SICT 
প্রওবল্পয অতায় াফ-প্রবজক্ট ফাস্তফায়বনয 
পবর ওভটওতটাবদয ভবধয তথযপ্রমুতিয  প্রতত 
আততফাচও ভবনাবাফ কা তছর প্রওবল্পয 
ফবচবয় পর তদও। প্পাওা  রে 
অবরাচনা প্থবও এওআ তথয ায়া 
প্কবছ। 

 

ংকৃীত তবথযয অবরাবও এর্া  তনধটাযণ ওযা প্মবত াবয প্ম SICT প্রওল্প ফাস্তফায়ন ওযা যওাবযয 
জন্য, যওাতয ওভটওতটাবদয জন্য এফং াধাযণ নকতযওবদয জন্য ঔফুআ প্রবয়াজনীয় তছর। 

61%
27%

12%

ঔুফ গুরুত্বূণট    গুরুত্বূণট    প্ভার্াভুতর্ গুরুত্বূণট    

91%

9%

তথযপ্রমুতিয উয প্রতক্ষণ 

ঔুফ প্রবয়াজনীয়   প্রবয়াজনীয় 
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6.2 প্রওবল্পয উবেশ্য জটন  
প্রওবল্পয ভূর উবেশ্য তছর: 

 প্দব নুকূর তযবফ তততয ওযা, তথযপ্রমুতি ঔাবতয উন্নয়বন ওামটওয বূতভওা ারন ওযা 
এফং ওামটওয  দক্ষ তদ্ধান্ত গ্রবণয জন্য তথযপ্রমুতি ফযফায ওযা। 

 উন্নয়ন, ম্প্রাযণ  তথযপ্রমুতি ম্পতওটত আতন্র্বগ্রবর্ি প্প্রাগ্রাভ ফাস্তফায়বনয জন্য ায়তা 
প্রদান ওযা। 

 যওাবযয কততীরতা এফং দক্ষতা ফৃতদ্ধয রবক্ষয আ-কবাবনটন্স ফযফস্থা চারু ওযা  তথযপ্রমুতি 
প্রতক্ষবণয ভাধযবভ প্রবয়াজনীয় প্রাততষ্ঠাতনও ক্ষভতা ফৃতদ্ধ ওযা।   

 তথযপ্রমুতি ঔাবত অপ্যা ংগ্রবণয রবক্ষয এফং ংতেষ্ট বক্ষয নুবপ্রযণা প্জাযদায ওযায 
জন্য তফতবন্ন ওভটূতচ  াআরর্ প্রওল্প গ্রণ ওযা। 

 
ক সসূচর উফেশ্য জসে ফয়সি সকো মিা ংগৃীত তথ্য িারা সিফির্ করা যায়। ক সসূচর অতায় 
৩৯ সি াি-প্রফজক্ট িাস্তিায়ে করা য় যার  ূ উফেশ্য সি তথ্যপ্রযুসি িযিার কফর রকাসর 
প্রসতষ্ঠাফের েক্ষতা িৃসদ্ধ করা। তথ্যপ্রযুসি প্রসলক্ষফর্র  াধযফ  প্রফয়াজেীয় প্রাসতষ্ঠাসেক ক্ষ তা িৃসদ্ধ 
করা সি ক সসূচর এক  ূ উফেশ্য। উফেশ্য নুযায়ী সিসভন্ন ক সসূচর  পাআি প্রকল্প গ্রর্ করা 
ফয়ফি। রকাসর প্রসতষ্ঠাফের েক্ষতা িৃসদ্ধ মপফয়সি সকো এিং সিসভন্ন ক সসূচ  পাআি প্রকল্প   
ফয়সি সকো তার সিফির্ সেফম্ন করা ফয়ফি। 

6.2.1 প্রততষ্ঠানভূবয দক্ষতা ফৃতদ্ধ 

উওাযববাকীবদয জতযব প্দঔা প্কবছ 
প্ফতয বাক উত্তযদাতা ভবন  ওবযন প্ম 
২০০২ প্থবও ২০০৮ াবরয 
তযবপ্রতক্ষবত, SICT প্রওবল্পয ভাধযবভ 
তথযপ্রমুতি ফযফায ওবয যওাতয আ-প্ফা 
প্দয়া এফং যওাবযয তনয়তভত ওাজওবভটয 
দক্ষ তযবফ ৃতষ্ট ওযায রক্ষয জটন  
ওযবত SICT প্রওল্পতর্ উবেঔবমাকয 
াপরয প্বয়বছ। 

প্রসলক্ষর্াথ্সীফের জসরফপ জাো মগফি ময মিসলর ভাগ প্রসলক্ষর্াথ্সী  ফে কফরে প্রসলক্ষফর্র  ফ ক সফক্ষফে 
উন্নসত াধাে ফয়সি। প্রসলক্ষর্াথ্সীফের জসরফপ অর মেখা যায় ময প্রসলক্ষফর্র কারফর্ ক সকতসাফের 
তথ্যপ্রযুসি িযিার অফরা িৃসদ্ধ মপফয়ফি।  

ংগৃীত তফথ্যর অফাফক এিা সেধসারর্ করা মযফত পাফর ময SICT প্রকল্প িাস্তিায়ে করার  ফ সিসভন্ন 
প্রসতষ্ঠাফের েক্ষতা িৃসদ্ধ মপফয়ফি  তথ্যপ্রযুসি প্রসলক্ষফর্র  াধযফ  প্রফয়াজেীয় প্রাসতষ্ঠাসেক ক্ষ তা িৃসদ্ধ 
মপফয়ফি যা সি SICT প্রকফল্পর এক  ূ উফেশ্য। 

6.2.2 প্রওল্প ছািা (without SICT Programme) এফং প্রওল্প  (with SICT Programme) 
আ-প্ফায তুরনা 

SICT প্রকল্প পূর্সািভাফি সিফিফর্র জন্য তথ্যপ্রযুসি সিয়ক কাযসক্রফ র পূফিসর িস্থা এিং SICT 
প্রকল্প গ্রফর্র পফরর িস্থা ূ সিফির্ করা যায়। 

গুর্গতভাফি িস্থাে সের্সফয়র জন্য সেম্ন িসর্সত সিয় সিফিচো করা যায়।  

 ওীবাবফ জনাধাযণ  প্রততষ্ঠানভূ তথযপ্রমুতি তবস্টভ ফযফায ওযা ছািা প্মাকাবমাক ওবয? 
উদাযণস্বরূ, তথযপ্রমুতি তবস্টভ মটাপ্ত তযভাপ্ণ না থাওায ওাযপ্ণ আ-যওাতয প্ফা গ্রপ্ণয 
জন্য বনওপ্ও তায প্রততবফী ফা দূযফতটী স্থাবন মাতায়াত ওযবত য়। 

 ওীবাবফ প্রওপ্ল্পয ওামটক্রভ তাবদয প্মাকাবমাবকয ফযফস্থা তযফতটন ওবযবছ? 

89%

11%

দক্ষ তযবফ তততয বয়বছ     দক্ষ তযবফ তততয য় নাআ    
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 প্ম ফ তপ প্রথভফাবযয ভত তথযপ্রমুতি ওামটক্রবভয ন্তবুটি য় তাবদয প্মাকাবমাবকয  দূযত্ব 
ওভাবনায প্রবাফ ওী? প্রওল্প ফাস্তফায়বনয পবর যওাবযয প্ফা গ্রণ ওযায জন্য কি ঔযচ 
এফং ভয় াশ্রবয়য ফস্থান।  

 ওভটওতটাবদয ভবধয প্রথভফাবযয ভত তথযপ্রমুতি ফযফস্থায উন্নয়বনয তবজ্ঞতায ফস্থান।  

উবযাি তফলয় তফবফচনায় তনবয় 
যাভটও ওতৃটও প্রবয়াজনীয় প্রশ্নভারা 
তততয ওযা য় এফং ংতেষ্ট উত্তযদাতায 
াক্ষাতওায গ্রণ ওযা  য় মা প্থবও 
প্রতীয়ভান য় প্ম প্রওল্প না থাওা 
ওারীন ফস্থায় প্ফতয বাক উত্তযদাতা  
যওাতয প্ফায জন্য তপতয়ার উৎ 
থফা যাতয প্মাকাবমাবকয ভাধযবভ 
গ্রণ ওযবতন, তওছু উত্তযদাতা তফদযভান 
তবস্টভ ফযফাবযয ভাধযবভ এফং 
ফতষ্টযা তাবদয ঊর্ধ্টতন ওভটওতটা, 
ংতেষ্ট তপবয ভাধযবভ থফা তদতনও তত্রওা প্থবও তথয ংগ্র ওযবতন।  

তথ্য পযসাফাচোয় মেখা যায় ময, SICT প্রকল্প িাস্তিায়ফের পূফিস মিা প্রাসির জন্য মযখাফে গফড় ৩৮ 
ঘণ্টা  য় াগত মখাফে প্রকল্প িাস্তিায়ফের পর  াে ১০ স সেি  য় াফগ। মিা প্রাসির জন্য 
প্রকল্প িাস্তিায়ফের পূফিস মযখাফে গফড় খরচ পড়ত ৩০০ িাকা মখাফে প্রকল্প িাস্তিায়ফের পর িযয় য় 
 াে ১০ িাকা।  

 ংগৃীত তফথ্যর অফাফক এিা সেধসারর্ করা মযফত পাফর ময SICT প্রকল্প িাস্তিায়ে করার  ফ 
 রকাফরর গসতলীতা এিং েক্ষতা িৃসদ্ধ মপফয়ফি  োগসরকরা ফজ  ক  খরফচ মিা পাফচ্ছ।   
 SICT প্রকফল্পর এক উফেশ্য, রকাফরর গসতলীতা এিং েক্ষতা িৃসদ্ধর ফক্ষয আ-গভাফেসি িযিস্থা চা ু
 করা   ফয়ফি। 

6.2.3 প্রওবল্পয প্রতযক্ষ  বযাক্ষ প্রবাফ 

উওাযববাকীবদয জতযব প্দঔা 
প্কবছ প্ফতয বাক উওাযববাকী 
ভবন ওবযন ২০০২ প্থবও ২০০৮ 
াবরয তযবপ্রতক্ষবত ওাবজয 
দক্ষতা ফৃতদ্ধ তছর SICT প্রওবল্পয 
ফবচবয় ফ প্রতযক্ষ  প্রবাফ। 
এছাা তথযপ্রমুতিয বচতনতা 
ৃতষ্ট তছর বনও উওাযববাকীয 
ভবত এওতর্ ভূর প্রতযক্ষ প্রবাফ। 

উওাযববাকীবদয জতযব প্দঔা 
প্কবছ প্ফতয বাক উওাযববাকী ভবন ওবযন ওভতউর্ায  ফযফাবযয প্রফণতা ফৃতদ্ধ ায়া তছর SICT 
প্রওবল্পয ফবচবয় ফ বযাক্ষ প্রবাফ।  

জসরপ মথ্ফক পসরসক্ষত য় ময, SICT প্রকল্প রকাফরর সিসভন্ন স্তফর ক সীফের  াফে তথ্যপ্রযুসি 
প্রফয়াফগর ফচতেতা, েক্ষতা এিং অধসুেকায়ফে ক্ষ  ফয়ফি। সিস্ততৃ  াসিস সর্য়া সুসিধা এিং প্রকফল্পর 
ন্যান্য উদ্ভািেী উফেযাফগর সুেরূপ্রারী এিং উফেখফযাগয প্রভাি অফি িফ অলা করা যায়। ২০০২ 
মথ্ফক ২০০৮ াফর  ফধয তথ্যপ্রযুসির িযিার িযাপক াফর িৃসদ্ধ মপফয়ফি। তথ্যপ্রযুসি প্রকফল্পর 
ফচতেতার  াধযফ  সিসভন্ন ংস্থার ল্পিয়স ক সীফের  ফধয কসম্পউিার িযিাফরর অগ্র িৃসদ্ধ মপফয়ফি। 
রকাসর প্রলাফের ক সকাফে গসতলীতা িৃসদ্ধ পায়ায় রকাসর মিা প্রাসির মক্ষফে জোধারফর্র 
প্রফিলাসধকার জতর ফয় উফঠফি। রৄধ ুাে তা েয় পৃসথ্িীিযাপী জ্ঞাে-সিজ্ঞাে, থ্স-িাসর্জয সলক্ষা-
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14%

68%

7%

ঊর্ধ্টতন 
ওভটওতটা প্থবও 

প্ি তপ 
প্থবও 

প্রচতরত তনয়বভ দাপ্ততযও বাবফ 
যাতয 

প্মাকাবমাক ওবয 

প্ওন্দ্র প্থবও ফা 
ংফাদ ত্র 

প্থবও 

5%

73% 75%

48%

34%

52%

ন্যান্য  অআততর্ 
বচতনতা 

ৃতষ্ট 

ওাবজয 
দক্ষতা ফৃতদ্ধ  

ওভটংস্থান 
ৃতষ্ট 

প্রাবনয 
স্বচ্ছতা ফৃতদ্ধ 

ওভতউর্ায 
ফযাফাবযয 

অগ্রবয ৃতষ্ট 
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ংসৃ্কসত প্রভৃসত মক্ষফে ময সিশ্বায়ে ফত চফফি মিাফত জোধারফর্র প্রফিলাসধকার জতর ফয়ফি। 
এআ ক সসূচর  াধযফ  সর্সজিাাআফজলফের পসরফিল ততসর ফয়ফি। ২০০৮ াফ রকার পসরিতসে এিং 
সর্সজিা িাংাফেফলর প্রসতশ্রুসত সিফলকফর আ-রকার এিং এরক  ন্যান্য প্রকফল্পর িাস্তিায়ফের 
 াধযফ  তথ্যপ্রযুসি সফস্ট  িযিারফক অফরা গসতলী কফরফি। ফেক কাযসক্র  িাড়াফো ফয়ফি এিং 
সর্সজিা িাংাফেল ক সসূচর ন্তভুসি করা ফয়ফি। এআ িস্থায় নুভূত য় ময SICT প্রকফল্পর প্রভাি 
যফথ্ি মিকআ সি।  
ংগৃীত তফথ্যর অফাফক এিা সেধসারর্ করা মযফত পাফর ময SICT প্রকফল্পর উফেশ্য নুযায়ী 
তথ্যপ্রযুসি খাফত অফরা সধক ংলগ্রর্ ফয়ফি এিং নুফপ্ররর্া মজারোর ফয়ফি। আ-গভাফেসি  াধযফ  
রকাসর কাযসক্রফ  অর স্বচ্ছতা এফফি। 

6.3 প্রওবল্পয ওামটওাতযতা   
 জতয  াক্ষাৎওাপ্যয ভয় 

উত্তযদাতাবদয প্রশ্ন ওযা 
বয়তছর SICT প্রওল্প 
প্থবও ওী ধযবনয প্ফা দ্বাযা 
তাযা উওৃত বয়বছ। 
ংকৃীত তথয  অনুমা য় 
প্ফতয বাক উত্তযদাতা 
যীক্ষা ভূপ্য পরাপর আ-
প্ফায ভাধযবভ গ্রণ ওবযন । 
তাছাযা প্ম ফ প্ফা প্নয়া 
য় তা র,  অন্তঃতফবাকীয় 
তথয অদান প্রদান , 
বয়ফাআর্ ফযফায, াবটায সুতফধা, প্নর্য়াওট সুতফধা, আবভআর সুতফধা, তপ্রতন্র্ং  স্কযাতনং সুতফধা এফং 
তথযপ্রমুতি প্ট্রতনং সুতফধা। 

উত্তযদাতাবদয অ প্যা প্রশ্ন ওযা বয়তছর প্ম প্রওল্প ফাস্তফায়বনয য যওাবযয ক্ষ প্থবও আ-াতবট 
ায়া জ বয়বছ তওনা এফং তায ওায ণ ওী? উত্তযদাতাবদয ভবত SICT প্রওল্প ফাস্তফায়বনয য 
তনে ফণটীত ওাযণভূবয জন্য তথয ায়া ঔফু জ বয়বছ: 

 নূযনতভ ভয় এফং ঔযবচ তথয ায়া। 

 তফতবন্ন ধযবনয পযবভয জরবযতা এফং নরাআবন ূযণ। 

 প্নর্য়াতওটং সুতফধা। 

 ওতম্পউর্ায, াবটায, প্নর্য়াওট এফং আন্র্াযবনবর্য ভাধযবভ তপ্রতন্র্ং  প্ির্া প্য়াতযং।  

 তথযপ্রমুতি তযবফ ফযফাবযয ভাধযবভ ওভটীবদয দক্ষতা ফৃতদ্ধ। 

তবফ প্ফ তওছু উত্তযদাতাদা উবেঔ ওবযন প্ম তযতস্থততয প্তভন তযফতটন য় তন। এর্া বত াবয ভূরত 
তথযপ্রমুতি প্ট্রতনং এয খার্তত, সুাযবাআজাযবদয ায়তা বাফ, যঞ্জাভ যক্ষণাবফক্ষণ এফং প্স্টনাতয 
প্রতওউযবভন্র্  ওতম্পউর্ায ফযাফাবযয অস্থায বাফ।  

এর্া উবেঔ ওযা প্মবত াবয প্ম, প্রওল্প ফাস্তফায়বন তনমুি ভন্ত্রণারয়/ এবজতন্সভূ যাতয রাবফান 
বয়বছ। এআ প্রওবল্পয অতায় তথযপ্রমুতি যঞ্জাভ যফযা ওযা বয়বছ এফং তবস্টবভয তনতফটঘ্ন ওাবজয 
জন্য প্নর্য়াতওটং, বয়ফাআর্, তপ বর্াবভন, ংতেষ্ট ওভটওতটাবদয প্রতক্ষণ প্দয়া বয়বছ। মতদ 
উবযাি উবেশ্যভূ বনওাংবআ তযূণট বয়তছর তওন্তু তনেরূ তওছু ফযথটতা তযরতক্ষত বয়বছ:  

 এতক্সতওউতর্ব ায়তায বাফ (প্রধানত ওভটওতটাবদয খনখন ফদতর)। 

 প্িতিবওবর্ি আন্র্াযবনর্ কতত  প্মাকাবমাক তযওাঠাবভায বাফ। 
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 মটাপ্ত প্রতক্ষণ সুতফধা।  

 যাজস্ব ফাবজবর্য অতায় তথয প্রমুতি যঞ্জাবভয াবযন এফং যক্ষণাবফক্ষবণ সুতফধা। 

6.4 প্রওবল্পয ক্ষভতা, রৃফটরতা, সুবমাক  রভতও  
6.4.1 প্রওবল্পয ক্ষভতা 

প্রওবল্পয ক্ষভতা তফবেলবণয 
জন্য উত্তযদাতাবদয ভতাভত 
জানবত চায়া বয়তছর।  

তফতবন্ন উত্তযদাতা তফতবন্নবাবফ 
উত্তয তদবয়তছবরন। ংবক্ষব  
উত্তযদাতাবদয ভতাভত  তনবে 
প্দঔাবনা রঃ  

 যওাতয তপব 
ওভট তযবফ তততয 
বয়বছ মা 
যওাবযয তিতজর্ার 
ফাংরাবদ কবত াাময ওবযবছ। 

 প্দব নুকূর তযবফ তততয, তথযপ্রমুতি ঔাবতয উন্নয়বন গুরুত্বূণট বূতভওা ারন এফং 
ওামটওয  দক্ষ তদ্ধান্ত গ্রবণয জন্য তথযপ্রমুতি তবস্টভ ফযফায ৃতষ্ট বয়বছ।  

 তথযপ্রমুতি তবস্টভ ফযফায এফং ওভটীবদয দক্ষতা ফৃতদ্ধবত াাময ওবযবছ।  

 ফটতনে ভবয় তথয যফযাবয তযবফ ৃতষ্ট বয়বছ। 

 পর্য়যায, ওতম্পউর্ায ািটয়যায, আন্র্াযবনর্ এফং ন্যান্য অনুলতঙ্গও সুতফধাতদ ফযাফাবয 
সুতফধা প্ফববছ। 

6.4.2 প্রওবল্পয রৃফটরতা 

রৃিসতার সিফয় তথ্য ংগ্রফর  য় উত্তরোতারা সিসভন্নভাফি উত্তর সেফয়ফিে। উত্তরোতাফের 
প্রসতসক্রয়ার ারংফক্ষপ সেম্নরূপ: 

 যাজস্ব ফাবজবর্য অতায় প্স্টনাতয ক্রয় ওতম্পউর্ায  ংতেষ্ট মন্ত্রাততভূবয প্ভযাভত 
এওতর্ উবেঔবমাকয ভস্যা।  

 ধাযাফাতওবাবফ ওতম্পউর্ায প্রতক্ষপ্ণয বাফ। 

 প্রওল্প ভাতপ্তয য তনয়তভত 
বাবফ যক্ষণাবফক্ষণ  প্রবয়াজন 
নুমায়ী তবস্টভ এফং  
বয়ফাআর্ ারনাকাদওযণ। 

 দক্ষ জনতিয বাফ। 

 যঞ্জাভ যফযাওাযীয উয 
তনয়ন্ত্রবণয বাফ। 

 প্রওল্প মটবফক্ষণ এফং 
যীক্ষবণয বাফ। 

 প্রওবল্পয ধাযাফাতওতায বাফ। 
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 প্রাততষ্ঠাতনও ক্ষভতায বাফ। 

িাস্তিতার অফাফক মেখা যায় ময SICT প্রকফল্পর অতায় মিল সকিু াি-প্রফজফক্ট তথ্যপ্রযুসি 
িযিাফরর উপর াধারর্ প্রভাি সি অর সকিু াি-প্রফজফক্ট তথ্যপ্রযুসি িযিার পযসাি সি। 

এিাড়া ক সসূচর প্রািে ক সকতসাফের াফথ্ অফাচোয় মিল সকিু রৃিস সেক লোি করা ফয়ফি; 
ময ে: 

 SICT প্রওল্প ফাস্তফায়বনয ূবফট প্ওান ভা স্টায িযান ফা তফস্তাতযত ভীক্ষা  ওযা য়  তন পবর 
তফতবন্ন ভন্ত্রণারয় / তফবাকভূব প্রওৃত প্রবয়াজন তবতত্তও (need based) তফবেলবণয ভাধযবভ 
ূণটাঙ্গ ওভটূতচ প্রণয়ন ওযা মায়  তন। ফস্তুত তফতবন্ন ভন্ত্রণারবয়য বঙ্গ বরাচনায ভাধযবভ ংতক্ষপ্ত 
অওাবয এআ ওভটূতচ াবত প্নয়া বয়তছর মা ওভটওতটাবদয ভূরত ওতম্পউর্ায, রযান, আন্র্াযবনর্ 
ফযফাবযয অগ্র ৃতষ্টয রপ্ক্ষয তছর।  

 SICT প্রওবল্পয ১০ ফছয প্ভয়াবদয ভবধয ৬ জন প্রওল্প তযচারও ওভটযত তছবরন। তায ভবধয 
১ জন চায ফছয, ১ জন ততন ফছয, ১ জন এও ফছয তছবরন এফং ফাতও ফাআ ১ ফছবযয ওভ 
প্ভয়াবদ ঔন্িওারীন (additional charge) বাবফ তনবয়াতজত তছবরন।   

 প্রওবল্পয তফতবন্ন াফ -প্রবজবক্টয Terms & Reference তনধটাযণ ওযবত তওছু তওছু প্ক্ষবত্র 
বনও ভয় প্রবকবছ। 

 াফ-প্রবজক্ট ফাস্তফায়নওাবর তত ীতভত জনফর দ্বাযা সুতনতদটষ্ট দ্ধততবত ভারাভার এফং প্ফা 
ংগ্রবয জন্য ওভটওাবণ্ড মবথষ্ট প্ফক প্বত বয়বছ। 

 প্রওবল্পয ীতভত  ওাতযকতযবাবফ দক্ষ জনফবরয বাবফ প্রওবল্প তনবয়াতজত যাভটওকবণয 
ওামটাফতর মাচাআ ওযা ম্ভফ য় তন।  

 এওতর্ াফ-প্রবজক্ট ফাস্তফায়বনয ভয় এওজন তফবক্রতা/যফযাওাযী ভাভরা ওযায ওা যবণ 
াআবওার্ট ওতৃটও তনবলধাজ্ঞা জাতয ওবয। পবর  উবেতক্ষত াফ-প্রবজতক্টয চূিান্ত  ভাতপ্তয প্রতক্রয়া 
ম্পন্ন ওযপ্ত প্রায় ৪ (চায) ফছয তফরে বয়বছ। 

6.4.3 প্রওবল্পয সুবমাবকয তদও 

 বুতভ জতযবয ঔাতযজ, নাভজাতয, বুতভওয, আতযাতদ জীওযবণয সুবমাক তছর। 

 তবল্পয প্ক্ষবত্র মন্ত্রাততয দাভ, ওাচঁাভাবরয দাভ, অভদাতন যপ্তাতনয সু্বমাক সুতফধা এফং প্দী 
তফবদী তফতনবয়াবকয তথয জানায সু্বমাক যবয়বছ। 

 BLRI এ কবফলণায ভাধযবভ তফতবন্ন প্যাবকয ধযণ, তচতওৎা এফং লবধয ফযফায তফতধ জানায 
সু্বমাক যবয়বছ। 

 গ্রা ীে িকাঠাফ া উন্নয়ে এিং  িাফয়র  াধযফ  গ্রা ীে জেফগাষ্ঠীফক ঐকযিধয কফর 
া াসজক উন্নয়ফের গসত তরাসন্বত করার সুফযাগ অফি।   

 Optical fiber এয ভাধযবভ প্জরা/ উবজরা মটাবয় অআততর্ ফযফাবযয ফযও সুবমাক 
তছর। 

6.4.4 প্রওবল্পয রভতওয তদও 

 বুতভ প্যওবিটয তথয তঠও না বর ভাতরওানা স্তান্তয এওতর্ তফদজনও ফস্থা। 

 তঠও তবথযয বাবফ প্পান ফযফায ওযা থফা তফরৃযৎ ওভ ফযফায ওবয প্র্তরবপান/ তফরৃযৎ 
স্বাবাতফও তফর প্বািায খাব চাবত াবয। 

 Server হ্যাতওং ফা ওাতযকতয কু্রতর্ বর PSC/ প্ফাবিটয পরাপর প্রওাব ভস্যা বত াবয। 
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6.5 প্রওবল্পয ধাযাফাতওতা  
াি-প্রফজফক্টর উপকারফভাগীফের জসরফপ মেখা মগফি মিসলর ভাগ উপকারফভাগীর ক সসূচ  াসির পর 
মিা সেফত  স্যা ফচ্ছ ো। তাফের  ফত SICT প্রকফল্পর ধারািাসকতা জসফের জফন্য ময  ূ 
সিয়গুফা সি মগুফা ফা, তথ্যপ্রযুসির ফচতেতা সৃি, কাসরগসর প্রসলক্ষর্, েতুে প্রযুসিগত 
িকাঠাফ া   স্যা  াধাফের ায়তা প্রোে। 

তওন্তু াফ -প্রবজক্টভূবয 
ফাস্তফায়বনয বঙ্গ ম্পৃি 
প্রওবল্পয তযচারও এফং 
ংতেষ্ট ওভটওতটাবদয াবথ 
অবরাচনায় এফং প্পাওা  রে 
অবরাচনায়, প্ফ তওছু ভস্যায 
ওথা জানা মায়, প্মগু প্রায 
জবন্য SICT প্রওবল্পয পবর প্ম 
তথযপ্রমুতিয ফযফাবয  াপরয 
এবতছর তায ধাযাফাতওতা 
তঠও ভত ধবয যাঔা মায় তন। প্ম 
ভস্যাগুপ্রা নাি ওযা বয়বছ প্গুবরা বরা: 

 SICT প্রকফল্পর অতায় রিরাকৃত যন্ত্রপাসত েি ফয় যায়ার পফর সিসভন্ন কারফর্ অর 
প্রফয়াজেীয় ম রা ত করা যায় সে। ম রা ত ো করায় মিসলর ভাগ প্রসতষ্ঠাফেআ যন্ত্রপাসত অর 
িযিরত য় সে। প্রফয়াজেীয় ম রা ত করফত ো পারার কফয়কসি  ূ কারর্ : 

 প্ভযাভবতয জন্য মটাপ্ত থট ফযাে না থাওা; 

 চুতিয প্বল মন্ত্রাতত যফযাওাযীবদয ওাছ প্থবও ফশ্যও প্র্ওতনওার  বমাতকতা না 
ায়া; 

 প্রততষ্ঠাবন প্র্ওতনওার ওতভটফৃবন্দয বাফ তছর মাযা প্ছার্ঔাবর্া  প্ভযাভত তনবজযাআ ওবয 
তদবত াযবতা;  

 ঢাওায ফাআপ্যয প্রততষ্ঠাবন তনওর্স্থ প্ওান ওতম্পউর্ায প্ভযাভবতয ফযফস্থা না থাওা। 

 SICT প্রকফল্পর অতায় রিরাকৃত  িয়যার ফেক প্রসতষ্ঠাফে প্রফয়াজেীয় অপফর্সিং ো 
করার কারফর্ অর িযিরত য় সে। এখাফে প্রসতষ্ঠাফে মিকসেকা কস সিৃফের ভাফির কারফর্ 
এিং চসুির মলফ  িয়যার রিরাকারীফের কাি মথ্ফক িশ্যক মিকসেকা ফযাসগতা 
ো পায়ায় প্রফয়াজেীয় অপফর্সিং করা যায় সে। 

 তথযপ্রমুতি মন্ত্রাততয জবন্য মটাপ্ত “security system”, প্মভন, firewall, licensed anti-

virus software,  আতযাতদ, যফযা ওযা য় তন। 

প্রসলক্ষর্াথ্সীফের জসরপ মথ্ফক সকিু ধারািাসকতার  স্যা লোি করা ফয়ফি। মিসলর ভাগ প্রসলক্ষর্াথ্সী 
 ফে কফরে  ফা-অপ প্রসলক্ষফর্র প্রফয়াজে সি এিং তথ্যপ্রযুসি প্রসলক্ষফর্ ধীেস্থ ক সকতসা/ ক সীফক 
সিফিচোয় অো গুরুত্তপূর্স সি। তএি এিা সেধসারর্ করা মযফত পাফর ময প্রসলক্ষফর্র ধারািাসকতার 
ভাি সি এিং প্রকফল্পর অতায় অফরা ক সকতসাফক প্রসলক্ষর্ মেয়ার প্রফয়াজে সি।   
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7 যাভটবওয মটবফক্ষণ 
জসরপ, াক্ষাৎকার  অফাচোর  াধযফ  ংগৃীত তফথ্যর  ূযায়ে কফর মেখা মগফি SICT প্রকল্প 
িাস্তিায়ে করা রকাফরর জন্য, রকাসর ক সকতসাফের জন্য এিং াধারর্ োগসরকফের জন্য খিুআ 
প্রফয়াজেীয় সি। প্রকল্প িাস্তিায়ফের  ফ রকাসর প্রসতষ্ঠাফে তথ্যপ্রযুসি-িযিার িৃসদ্ধ মপফয়ফি এিং 
ক সকতসাফের  ফধয তথ্যপ্রযুসির প্রসত আসতিাচক  ফোভাি গফড় উফঠফি। প্রকফল্পর প্রতযক্ষ প্রভাি সি 
কাফজর েক্ষতা িৃসদ্ধ এিং তথ্যপ্রযুসি  ফে ফচতেতা সৃি। প্রকফল্পর অতায় াি-প্রফজক্ট ূ 
িাস্তিায়ফের  ফ আ-গভাফেসি-এর  াধযফ  রকাসর কাযসক্রফ  অফরা স্বচ্ছতা এফফি। প্রকফল্পর অতায় 
তথ্যপ্রযুসি প্রসলক্ষফর্র  াধযফ  প্রফয়াজেীয় প্রাসতষ্ঠাসেক ক্ষ তা িৃসদ্ধ মপফয়ফি।  

প্রকফল্পর রৃিস সেক সি ধারািাসকতা িজায় ো রাখা। ফেক প্রসতষ্ঠাফে প্রকফল্পর অতায় 
রিরাকৃত যন্ত্রপাসত েি ফয় যায়ার পফর পযসাি থ্স িরাে ো থ্াকায় এিং প্রসতষ্ঠাফে মিকসেকা 
কস সিৃফের ভাি থ্াকায় াি-প্রফজক্ট ূফর  তা িজায় রাখা যায় োআ। এিাড়া প্রসলক্ষফর্র 
ধারািাসকতার ভাি সি এিং প্রকফল্পর অতায় অফরা ক সকতসাফক প্রসলক্ষর্ মেয়া প্রফয়াজে সি। 
প্রসলক্ষফর্র ধারািাসকতার ভাি থ্াকায় িেস ফয় েতুে ক সকতসারা প্রসতষ্ঠাফে অার পফর প্রকফল্পর 
প্রভাি উপফভাগ করফত পাফরে োআ।   

প্রকল্পসির িাস্তিায়ফের েল িির  য়কাফ (২০০২-২০১২) এআ তথ্যপ্রযুসি প্রকফল্প ক সরত সিফে 
িয়জে প্রকল্প পসরচাক (সপসর্)। তাফের িাআফক এসি একসি সতসরি োসয়ত্ব সফফি মেয়া ফয়সি। 
একজে প্রকল্প পসরচাক (সপসর্) মথ্ফক ফিসাচ্চ (৪ িির) মিা পায়া সগফয়সি সকন্তু ন্যরা িসসেম্ন 
িয়  া মথ্ফক ফিসাচ্চ এক িির পযসন্ত কাজ কফরসিফে। এধরফের ICT প্রকফল্পর জন্য ঘে ঘে প্রকল্প 
পসরচামকর পসরিতসে অফেৌ কাসিত েয়, মযখাফে রকাফরর পক্ষ মথ্ফক স্পি সেফেসল অফি ময প্রকল্প 
িাস্তিায়ে কাফ পূর্স ম য়াফে একজে উপযুি প্রকল্প পসরচাক (সপসর্) সেযুি করফত ফি। 

রকাফরর ঘে ঘে িেসর একসি রাসর কু   ক সকতসাফের তথ্যপ্রযুসি ংক্রান্ত প্রকফল্পর 
 াসকাো িা োসয়ত্ব সেফত সেচ্ছা। মকাথ্া যসে ার্সয়যার এিং তথ্যপ্রযুসি মকাে কারফর্  িযিরত 
রফয় যায় িা সুসিধা য় মখাফে মকউ োসয়ত্ব সেফত এিং তা িযািাফর ন্যফের উৎাসত কফর ো। 
উোরর্স্বরূপ িা যায়, SICT প্রকল্প এক প্রসতষ্ঠাফের াফথ্ চসুি কফর যা পরিতসীফত উফেসখত 
প্রসতষ্ঠােসি পর একসি স্থাফে স্থাোন্তসরত য়। LAN, PC, Connectivity পুরাে স ফর াফথ্ 
সিেয াে থ্াফক যা পরিতসীফত উফেখফযাগয  স্যা সৃি কফর। অফরকসি প্রসতষ্ঠাফের মচয়ার যােফক SICT 
প্রকফল্পর অতায় আ-গভফেসি াি-প্রফজফক্টর িাস্তিায়ফের  ােখাফে িেস করা য়। পফর েতুে 
মচয়ার যাে মযাগোে কফরে এিং সতসে অফাচয প্রকফল্পর ক সকাফে প্রফয়াজে  ত গুরুত্ব অফরাপ কফরে 
োআ। 

তথ্যপ্রযুসি মক্ষফে অর উন্নয়ফের ফক্ষ SICT প্রকফল্পর ধারািাসকতা িজায় রাখা েরকার। SICT 
প্রকল্প িাস্তিায়ফের পূফিস মকাে  াস্টার িযাে িা সিস্তাসরত  ীক্ষা করা য় োআ  ফ সিসভন্ন  ন্ত্রর্ায় / 
সিভাগ ূফ প্রকৃত প্রফয়াজে সভসত্তক (need based) সিফিফর্র  াধযফ  পূর্সাি ক সসূচ প্রর্য়ে করা যায় 
োআ। সিসভন্ন  ন্ত্রর্ায়/ সিভাফগর িরসিধ প্রফয়াজেীয়তা অফি। মেফল তথ্যপ্রযুসির  াধযফ  েক্  
কাযসকর রকাফরর জন্য সিসভন্ন  ন্ত্রর্াফয়র ক্ষ তা এিং রৃিসতার পরীক্ষার  াধযফ  অআসসি উন্নয়ফে 
সিস্তাসরত ম্ভািযতা  ীক্ষার সভসত্তফত একসি  াস্টারিযাে ততসর করা জরুরী। তথ্যপ্রযুসি  ন্ত্রর্ায় 
 াস্টারিযাে প্রস্তুফতর োসয়ফত্ব থ্াকফত পাফর। প্রসতমিসল মেল ময ে সিাপুর, ভারত, মকাসরয়া  
 াফয়সলয়ার  ত পযসায়ক্রফ   াস্টারিযাে িান্তিায়ে ফত পাফর ময ে (১) সিসভন্ন রকাসর স ফর  ফধয 
(২) সিসভন্ন স ফর  ফধয কাফেকসিসভসি এিং (৩) অআসসি সফস্টফ র  াধযফ  রকাসর পাফরলে  
োসয়ত্ব একসেতকরে।  িাংাফেল এখে সিতীয় মথ্ফক তৃতীয় পযসাফয় যায়ার প্রসক্রয়ায় অফি। এআ 
প্রসক্রয়ায় অআসসি সফস্টফ র সভসত্তফত সিসভন্ন  ন্ত্রর্ায়  সিভাগ ূফর পাফরলে এিং োসয়ত্ব পুেরায় 
ংগসঠত এিং একসেত করা মযফত পাফর। একসি র্ািাফি এক স ফর  াধযফ  অপফর্ি ফ ন্য 
স ফর কাযসক্রফ  তার প্রভাি ম ফি। তএি ক  ন্ত্রর্ায়, সিভাগ, মক্টর কফপসাফরলে এিং ি 
সিভাগফক ন্তভুসি কফর রকাফরর উপযুি তথ্যপ্রযুসির সিস্তাসরত পসরকল্পো করা েরকার। 
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8 সুাতযভারা 
SICT প্রকল্প  ূযায়ফের  াধযফ  পযসাি তথ্য  উপাত্ত ংগ্র করা ফয়ফি যা তথ্যপ্রযুসি প্রকফল্পর 
া সগ্রক ভূস কা, সজসত  া , প্রকফল্পর রৃিসতা এিং সভজ্ঞতা িৃসদ্ধফত ায়তা করফি। এআ 
পিভূস  নুযায়ী, সকিু সুসেসেসি সুপাসরল করা যায় যা তথ্যপ্রযুসি িযিাফরর গ্রগসতর িযাপাফর  অফরা 
উফেযাগ গ্রফর্ ায়তা করফি। SICT প্রকল্প িাস্তিায়ে এিং জসরফপর  া  মথ্ফক ব্ধ সভজ্ঞতার 
অফাফক সেফম্ন িসর্সত সুপাসরল াা মেয়া : 

তিতত ংক্রান্ত সুাতযভারা 
১) তথযপ্রমুতি প্ক্ষবত্র তফস্তাতযত ভাস্টাযিযান ওযা দযওায। 

তথ্যপ্রযুসি সিয়ক প্রকল্প গ্রফর্র পূফিস ংসিি  ন্ত্রর্ায়/সিভাগ ূফর প্রকৃত প্রময়াজে সিফিফর্র 
 াধযফ  সিস্তাসরত  ীক্ষার সভসত্তফত একসি  াপসরকল্পো করা উসচৎ। এিাড়া প্রকফল্পর Baseline 

Study  Mid Term Evaluation  করা প্রফয়াজে। তথ্যপ্রযুসি মক্ষফে মকাে প্রকফল্পর সর্সপসপ প্রস্তুত 
করার পূফিস তথ্যপ্রযুসি  াস্টারিযাফের াফথ্  ন্িয় রাখা েরকার এিং তার যথ্াযথ্তা পযসাফাচো করা 
উসচৎ। 

২) অআততর্ ম্পতওটত প্রওবল্পয ভন্বয় ওযা উতচৎ।   

লতাসধক অআসসি ম্পসকসত প্রকল্প এসর্সপর অতায় িা রকার িা োতা িা উভয় িারা িাস্তিাসয়ত 
ফচ্ছ। ফেক প্রকফল্পর কাজ রু্সিফকি য় এিং মখাফে এআ প্রসক্রয়া সেয়ন্ত্রফর্র মকাে  ন্বয় সফস্ট  
মেআ। তএি সর্সপসপ প্রস্তুত করার পূফিস প্রকফল্পর রু্সিফকে ফচ্ছ সকো তার উপর েজর রাখা েরকার। 

৩) তথযপ্রমুতি তবস্টভ যক্ষণাবফক্ষবণয জন্য মবথষ্ট ফাবজর্ যাঔা দযওায।      

তথ্যপ্রযুসি সফস্ট  রক্ষর্াফিক্ষফর্র জন্য রাজস্ব িাফজফি পযসাি তসিফর কারফর্ ফেক রঞ্জা  
পসরতযি এিং িযিরত রফয়ফি। অফরকসি গুরুত্বপূর্স  স্যা ফা াধারর্ত রক্ষর্াফিক্ষফর্র জন্য 
ভযন্তরীর্ মকাে ক সী মেআ। রক্ষর্াফিক্ষফর্র কাজ যথ্া ফয় করার জন্য থ্াো পযসাফয় মকন্দ্রীয় রক্ষর্াফিক্ষর্ 
আউসেি স্থাপে করা মযফত পাফর। তথ্যপ্রযুসি মক্ষফে মকাে প্রকফল্পর সর্সপসপ প্রস্তুত করার  য় প্রকফল্প 
রক্ষর্াফিক্ষফর্র জন্য যফথ্ি িাফজি রাখা েরকার। এিাড়া প্রকফল্পর মলফ প্রসতষ্ঠাে সকভাফি যন্ত্রপাসত 
রক্ষর্াফিক্ষর্ করফি তার পসরকল্পো করা মযফত পাফর। 

৪) পর্য়যায এফং ািটয়যায প্বন্িবযয ভবধয বমাজন প্রবয়াজন। 

মক্রতা,  িয়যার মর্ফভপার, ার্সয়যার রিরাকারী এিং মল িযিারকারীর  ফধয ফযাজে 
করার উফেশ্য একসি লসিলাী  ন্বয় সফস্টফ র পসরকল্পো করা মযফত পাফর। 

৫) ক্রভাকত প্রতক্ষণ প্প্রাগ্রাভ প্রবয়াজন। 

মেফির  াধযফ  েনুফ াসেত প্রফিল রক্ষা এিং মেিয়াফকসর  ফধয  ায়ারয়া থ্াকা প্রফয়াজে। 
মেিয়াফকসর াফথ্ ংযুি মাক িা ো মাক প্রফতযক কসম্পউিার এিং াভসার এ যাসন্িভাআরা-এর 
িযিার করফত ফি এিং  য় ত যাসন্িভাআরা অপফর্ি করফত ফি। উপরন্তু মেিয়াফকসর াফথ্ 
ংযুি  স্ত কসম্পউিাফরর আন্িারফেি ংফযাগ  ায়ারয়াফর  াধযফ  চ াে য়া উসচৎ। আেকাস ং 
আফ আফর াফথ্ ংযুসি ূ সিফলভাফি যাসন্িভাআরা ংযুসির উপর েজর মেয়া েরকার। 
তথ্যপ্রযুসি মক্ষফে মকাে প্রকফল্পর সর্সপসপ প্রস্তুত করার  য় কসম্পউিার  াভসাফরর জন্য যথ্াযথ্ 
সসকউসরসি সফস্টফ র িযিস্তা করা উসচৎ।   

৬) প্নর্য়াবওটয তনযাত্তা ফযফস্থা প্জাযদাযওযণ দযওায। 

মেফির  াধযফ  েনুফ াসেত প্রফিল রক্ষা এিং মেিয়াফকসর  ফধয  ায়ারয়া থ্াকা প্রফয়াজে। 
মেিয়াফকসর াফথ্ ংযুি মাক িা ো মাক প্রফতযক কসম্পউিার এিং াভসার এ যাসন্িভাআরা-এর 
িযিার করফত ফি এিং  য় ত যাসন্িভাআরা অপফর্ি করফত ফি। উপরন্তু মেিয়াফকসর াফথ্ 
ংযুি  স্ত কসম্পউিাফরর আন্িারফেি ংফযাগ  ায়ারয়াফর  াধযফ  চ াে য়া উসচৎ। আেকাস ং 



 

60 

 

আফ আফর াফথ্ ংযুসি ূ সিফলভাফি যাসন্িভাআরা ংযুসির উপর েজর মেয়া েরকার। 
তথ্যপ্রযুসি মক্ষফে মকাে প্রকফল্পর সর্সপসপ প্রস্তুত করার  য় কসম্পউিার  াভসাফরর জন্য যথ্াযথ্ 
সসকউসরসি সফস্টফ র িযিস্তা করা উসচৎ। 

ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত সুাতযভারা 
৭) ততত ভবিবর তথযপ্রমুতি প্রওল্প ফাস্তফায়ন ওযা প্মবত াবয।  

যসে িতস াে রকার সপসপসপর উপর উফেখফযাগয মজার সেফচ্ছে আ-রকার সভসত্তক প্রকল্প এখফো  
সপসপসপ িারা িাস্তিায়ে করা য় োআ। মিরকাসর খাফতর েক্ষতা িযািাফরর ফক্ষয সকিু আ-রকার 
সভসত্তক প্রকল্প সপসপসপফত করা মযফত পাফর। 

৮) যঞ্জাভ যফযাওাযীয উয তনয়ন্ত্রণ প্জাযদায ওযা প্মবত াবয।  

রঞ্জা াসে সিফক্রতাফের ফি চসুি এ েভাফি প্রস্তুত করা উসচৎ যাফত সিফক্রতারা েক্ষভাফি ক্লাফয়ন্িফেরফক 
প্রফয়াজে  ত য়াফরসন্ি মিা প্রোে করফত িাধয থ্াফক। এিাড়া,  িয়যার মর্ফভপার প্রায়আ ম ধা 
ম্পসত্ত সফফি  িয়যাফরর মাস মকার্ স্তান্তর কফর ো। এআ কারফর্ মর্ফভপার িাড়া  িয়যার 
অপফর্ি করা যায় ো। তাআ মভন্র্ফরর াফথ্ চসুি ততসরর  য় এআ সিয়সি স্পি উফেখ করা থ্াকা 
েরকার ময মর্ফভপার মাস মকার্ স্তান্তর করফি। 

৯) User Friendly পর্য়যায তততয ওযা উতচৎ। 

User Friendly  িয়যার ততসরফত  ফোফযাগ মেয়া উসচৎ যাফত ক সকতসামের জন্য িযিার জ য়। 
এ েসক একসি মপ্রাগ্রাফ  যসে ফেক উন্নত তিসলিয থ্াফক, মসি জ, পসরষ্কার, এিং ফজআ 
মিাধগ য আন্িারফ  েকলা িারা User Friendly করা ম্ভি।  

১০) তথযপ্রমুতি ফযফাযওাযী এফং উওাযপ্বাকীবদয জন্য বচতনতা ওভটূতচয ধাযাফাতওতা দযওায।   

প্রায় প্রসতসেয়তআ েতুে েতুে  িয়যার মপ্রাগ্রা  অফি। কাফজআ এগুফা িযিারকারীর পালাপাসল 
উপকারফভাগীফের জন্য তথ্যপ্রযুসি সফস্টফ র ফচতেতা মপ্রাগ্রা  িযাত রাখা উসচত যা আ-গভেসফ ন্ি 
প্রকল্প িাস্তিায়ফের গসতফক তরাসন্বত করফি। 

১১) ওাবনতক্টতবতর্ ভস্যাগুবরায ভাধান ওযা দযওায। 

মিসলরভাগ স্থাফে আন্িারফেফির গসত, গুর্গত াে এিং সেভসরফযাগযতা পযসাি। মি জায়গায় 
মর্সর্ফকফির্ স্পীর্  মর্সর্ফকফির্ আন্িারফেি মিার প্রাপযতা িৃসদ্ধ করা প্রফয়াজে। 

১২) ততর্বজন চার্টায ারনাকাদওযণ ওযা উতচৎ।  

 প্রায় প্রসতসি  ন্ত্রর্ায়/সিভাফগর পৃথ্ক সসিফজে চািসার অফি। রৃভসাগযিলত ফেক ংগঠে  ফয়র াফথ্ 
 াফথ্ সসিফজে চািসার অপফর্ি কফর ো। এিা াধারর্ োগসরফকর জন্য একসি পূিসলতস। সসিফজে 
 চািসাফরর গুরুত্ব সিফিচো কফর সসিফজে চািসার সেয়স ত অপফর্ি কফর ফয়িাআফি মেয়া েরকার।  

১৩) ফদতরওৃত ওভটওতটাবদয তথযপ্রমুতি প্রতক্ষণ প্দয়া দযওায। 

রকাসর ক সকতসাফের িেসর সিয়সি রকাসর ক সপ্রসক্রয়ার একসি জাত ংল। এরূপ িেসর সিফয় 
সদ্ধাফন্তর  য়, িেসর জন্য, েতুে িেসকৃত প্রাথ্সীর তথ্যপ্রযুসি প্রসলক্ষফর্র  াো সিফিচোয় মেয়া 
উসচৎ। 

১৪) প্রওল্প তযচারও ূণটওারীন এফং প্রওল্প ফাস্তফায়বনয ভবয়য জন্য তনবয়াক প্দয়া ফাঞ্ছনীয়। 

একসি প্রকফল্পর জন্য প্রকল্প পসরচাক পূর্সকাীে এিং প্রকল্প িাস্তিায়ফের  ফয়র জন্য সেফয়াগ মেয়া 
িাঞ্ছেীয়। 
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9 উংায 
SICT প্রকফল্পর প্রভাি  ূযায়ে কফর নু ত য় ময, এ তথ্যপ্রযুসি প্রকফল্পর ফচতেতার  াধযফ  
সিসভন্ন ংস্থার ক সীফের  ফধয কসম্পউিার িযিাফরর অগ্র িৃসদ্ধ মপফয়ফি। SICT প্রকফল্পর অতায় 
রকাফরর সিসভন্ন  ন্ত্রর্ায় এিং সিভাগ ূফ সিসভন্ন আ-গভেসফ ন্ি ক সসূচ গ্রর্ করা ফয়ফি। পসরকল্পো 
কস লফের ফয়িাআফি ি িাসসক উন্নয়ে ক সসূচর (এসর্সপ) একসি মর্িাফি প্রর্য়ে করা ফয়ফি। 
রৄধ ুাে পসরকল্পো কস লফে েয়, সিসভন্ন  ন্ত্রর্ায় এিং সিভাফগ SICT প্রকল্প তথ্যপ্রযুসি িযািাফর 
ক সকতসাফের উৎাসত কফরফি। সলক্ষা  ন্ত্রর্ায়, কৃস  ন্ত্রর্ায়, ভূস   ন্ত্রর্াফয়র ধীফে  াসেকগফঞ্জর 
ভূস  মরকর্স স , শ্র   ক সংস্থাে  ন্ত্রর্ায়  প্রিাী কযার্, তিফেসলক ক সংস্থাে  ন্ত্রর্ায় 
আতযাসেফত, গুরুত্বপূর্স আ-গভেসফ ন্ি প্রসক্রয়া িাস্তিায়ফের উফেযাগ গ্রর্ কফরফি। 
 
গত মেড় েলফক িাংাফেল রকার তথ্যপ্রযুসি খাফত সকিু াধারর্ উফেযাগ গ্রর্ কফরফি। SICT 
প্রকফল্পর ক্ষ তা এ  স্ত উফেযাগ গ্রফর্ রকারফক প্রভাসিত কফরফি িফ ধারর্া করা যায় এিং 
Vision 2021 গঠফে উফেখফযাগয ভূস কা রাফখ। SICT প্রকল্প িাস্তিায়ফে রকাসর প্রলাফের ক সকাফে 
গসতলীতা িৃসদ্ধ পায়ায় রকাসর মিা প্রাসির মক্ষফে জোধারফর্র প্রফিলাসধকার জতর ফয় উফঠফি 
এিং সর্সজিাাআফজলফের পসরফিল ততসর ফয়ফি। তথ্যপ্রযুসি খাফত অর উন্নয়ফের ফক্ষ SICT 
প্রকফল্পর ধারািাসকতা িজায় রাখা েরকার। এআ অফাফক রকাফরর অর তথ্যপ্রযুসি মক্ষফে প্রকল্প 
িাস্তিায়ে করা গুরুত্বপূর্স। 
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Cable modem server 

rack 
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 Biometric solution   

        

 DDN equipment  
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ফলরপুনর ফ াকাস গ্রুপ আনাচনা ফলরপুনর ICT যন্ত্রপাক্তি 

  

রাজলাক্তহ ফ াকাস গ্রুপ আনাচনা রাজলাক্তহ ফ াকাস গ্রুপ আনাচনা 
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BLRI এ ICT যন্ত্রপাক্তি BLRI এ ICT যন্ত্রপাক্তি 
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সংযুক্তি ২ – প্রভাব মুযায়ন সমীক্ষার ছক্তব 

 
 

 

 

 

মুযায়ননর স্থানীয় কমমলাা স্থানীয় কমমলাার অংলগ্রহণকারীবৃন্দ 

  

কুক্তমল্লায় ফ াকাস গ্রুপ আনাচনা 
কুক্তমল্লার ক্তিক্তস ফ াকাস গ্রুপ আনাচনায় 

অংলগ্রহণ করনছন 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

ইনফ্রাস্ট্রাক্চার্ইনভেস্টভেন্ট্ফ্যাসিসিভটশন্ক াম্পাসন
বাড়ী # ২৩৯, করাড # ১৭, সনউ সডওএইচএি, েহাখািী, ঢা া-১২০৬  

্কফ্ানঃ্+৮৮০২ ৫৮৮১০০৩১-৩৩, ফ্যাক্স: ৫৮৮১০০৩৪ 
email: iifc@infra-bd.com, website: www.iifc.net 

 

 
 


