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অধ্যায়-২৮
তথ্য ও যমাগাযমাগ প্রমৄক্তি ক্তফবাগ
১.০

ভূক্তভকা

১.১

প্রমৄক্তিয ব্যফায ছাড়া আজযকয পৃক্তথফীযত যকান ক্তকছুই কল্পনা কযা মায় না। ফাাংরাযদযয ফ বত্র নাযীয
ক্ষভতায়ন/নাযী উন্নয়ন, ব্যফা, ক্তক্ষা, কৃক্তল, উন্নয়নমূরক, াভাক্তজক ও যাজননক্ততক কভবকান্ড কর
কভবযক্ষযত্র তথ্য-প্রমৄক্তিয ব্যফাযযয ওয যকায ক্তফযল গুরুত্ব আযযা কযযযছ। ফাাংরাযদযক একটি তথ্যপ্রমৄক্তিযত মৃদ্ধারী ক্তডক্তজটার ফাাংরাযদ ক্তযযফ যদখযত চায় এ যদযয যকায ও জনগণ। এ রযক্ষে
প্রমৄক্তিয উন্নয়যন ক্তনযর কাজ কযয চযরযছ াংক্তিষ্ট প্রক্ততষ্ঠান ও দপ্তযগুযরা; ক্তফযলত তথ্য ও যমাগাযমাগ
প্রমৄক্তি ক্তফবাগ। ফাাংরাযদ যকাযযয যঘাক্তলত রূকল্প ২০২১ ফাস্তফায়যনয ভাধ্যযভ ফাাংরাযদযক একটি
ভধ্যভ আযয়য যদয উন্নীত কযায রযক্ষে তথ্য ও যমাগাযমাগ প্রমৄক্তি ক্তফবাগ াযাযদয ইন্টাযযনট
কাযনক্তিক্তবটি স্থান, ভানফম্পদ উন্নয়ন, ই-গবযন বন্স প্রক্ততষ্ঠা এফাং আইক্তটি ক্তযল্পয উন্নয়ন ক্তফক্তবন্ন
কাম বক্রভ ফাস্তফায়ন কযযছ। উন্নত ও উন্নততয প্রমৄক্তি ব্যফাযযয ভাধ্যযভ ২০৩০ াযরয ভযধ্য যটকই উন্নয়ন
অবীষ্ট অজবন, ৭ভ ঞ্চফাক্তল বক ক্তযকল্পনা ফাস্তফায়ন, ২০২০ াযরয ভযধ্য ফাাংরাদযযক একটি ভধ্যভ আযয়য
যদয উন্নীতকযণ এফাং ‘রূকল্প-২০২১: ক্তডক্তজটার ফাাংরাযদ’ গড়ায প্রতেয় ক্তনযয় তথ্য ও যমাগাযমাগ প্রমৄক্তি
ক্তফবাগ কাজ কযযছ।
১.২
নাযীয ক্তনযাদ তথ্যপ্রমৄক্তি তথা াভাক্তজক যমাগাযমাগ ভাধ্যভ/ ইন্টাযযনট ব্যফাযযয রযক্ষে
ব এআযও, ফাাংরাযদ কক্তম্পউটায
ক্তডক্তজটার ক্তনযাত্তা আইন ২০১৮, ফাাংরাযদ াইযটক-াকব ম্পক্তকত
কাউক্তন্সর (ক্তফক্তক্ত) আইন ১৯৯০, ফাাংরাযদ াই-যটক াকব কর্তবক্ষ (াংযাধন) আইন ২০১৪, তথ্য ও
যমাগাযমাগ প্রমৄক্তি (াংযাধন) আইন ২০১৩, জাতীয় তথ্য ও যমাগাযমাগ প্রমৄক্তি নীক্ততভারা ২০১৮, যকাক্তয
ই-যভইর নীক্ততভারা ২০১৮, তথ্য ও যমাগাযমাগ প্রমৄক্তিখাযত গযফলণায জন্য যপযরাক্ত ও বৃক্তত্ত প্রদান এফাং
ব (াংযাক্তধত) নীক্ততভারা ২০১৬, জাতীয় তথ্য ও
উদ্ভাফনীমূরক কাযজয জযন্য অনুদান প্রদান ম্পক্তকত
যমাগাযমাগ প্রমৄক্তি নীক্ততভারা ২০১৫, তথ্য ক্তনযাত্তা ক্তরক্ত ও গাইডরাইন (ফাাংরা ও ইাংযযক্তজ বা বন),
াইফায ক্তক্তকউক্তযটি স্ট্রাযটক্তজ, ক্তডক্তজটার ক্তনযাত্তা এযজক্তন্স ইতোক্তদ গঠন কযা যয়যছ।

২.০

তথ্য ও যমাগাযমাগ প্রমৄক্তি ক্তফবাযগয প্রধান কাম বাফক্তর
 ই-গবন নমভন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচায ফাস্তফায়মনয ভাধ্যমভ বফববন্ন ভন্ত্রণারয় ও ংস্থামক ায়তা প্রদান;
 জনগমণয দদাযমগাড়ায় আইবটি দফা দ ৌঁছামনায জন্য প্রচাযকাম ন বযচারনা;
 আইবটি বফবামগয জন্য বফববন্ন আইন, নীবতভারা, দক র ইতযাবদ প্রণয়ন;
 আইবটি দফামক ব্যফাবয়কবামফ রাবফান কযায জন্য একটি গাইডরাইন (দযাড ম্যা) ততবয কযা;
 আইবটি বফলময় বফববন্ন ভন্ত্রণারয় ও ংস্থায ভমধ্য ভন্বয় াধন;
 বডবজটার ফাংরামদ টাস্কমপাম নয সুাবযমূ ফাস্তফায়ন কযা;
 ামবন, বডজাইন, গমফলণা ইতযাবদয ভাধ্যমভ বফববন্ন কাম নক্রভ ারনাগাদ কময প্রচায কযা; এফং

232
 আন্তজনাবতক অঙ্গমন তথ্য ও দমাগামমাগ প্রযুবিয উন্নয়ন ংক্রান্ত দম দকান কাম নক্রমভ ফাংরামদমক
ম্পৃিকযমণয উমযাগ গ্রণ।
৩.০

তথ্য ও যমাগাযমাগ প্রমৄক্তি ক্তফবাযগয যকৌরগত উযেশ্য এফাং নাযী উন্নয়যন প্রবাফ

৩.১

ই-গবযন বন্স কাঠাযভা ক্তিারীকযণ: ই-গবযন বন্স কাঠাযভা ক্তিারীকযযণয রযক্ষে গৃীত কাম বক্রযভয
ভাধ্যযভ কর দপ্তয/াংস্থায় যনটওয়াকব ও ব্রডব্যান্ড ইন্টাযযনট সুক্তফধা প্রদান এফাং যজরা ও উযজরা ম বাযয়
ই-যন্টায স্থান, ায়তা প্রদান ও তথ্যপ্রফা ক্তনক্তিত কযা যে। এ কর কভবকাযন্ডয ভাধ্যযভ নাযীযা
যজই তথ্য জগযত প্রযফ কযযত াযেন এফাং প্রতেক্ষ ও যযাক্ষবাযফ উকৃত যেন।

৩.২

ভানফ ম্পদ উন্নয়যন তথ্য যমাগাযমাগ ও প্রমৄক্তিক্তফলয়ক ক্তক্ষায প্রায ও জনযচতনতা বৃক্তদ্ধ : ভানফ ম্পদ
উন্নয়যন তথ্য ও যমাগাযমাগ প্রমৄক্তি ক্তফলয়ক ক্তক্ষায প্রায ও জনযচতনতা বৃক্তদ্ধ , যজরা ও উযজরায় তথ্য
প্রমৄক্তি প্রক্তক্ষযণয ভাধ্যযভ র্তণমূর ম বাযয় আইক্তটি ক্তফলযয় দক্ষ জনফর ততক্তয কযা যে। াাাক্ত স্থানীয়
ও আন্তজবাক্ততক ফাজায উযমাগী কযয আইক্তটি যাজীফীযদয দক্ষতা উন্নয়যনয ক্তফলযয়ও ক্তফক্তবন্ন প্রক্তক্ষণ
প্রদান কযা যে। ক্তডক্তজটার স্বাক্ষয প্রফতবযন প্রক্তক্ষণ প্রদান এফাং জনযচতনতা সৃক্তষ্টয উযযাগ যনয়া যয়যছ
এফাং এয পযর নাযীযাও আত্ম-কভবাংস্থাযনয প্রক্তত উৎাী যয় উঠযছ। পরশ্রুক্ততযত নাযীয ক্ষভতায়,
কভবদক্ষতা বৃক্তদ্ধ ও আয়ফধ বক কযভব নাযীয অাংগ্রণ বৃক্তদ্ধ াযে।

৩.৩

তথ্য প্রমৄক্তিয অফকাঠাযভাগত উন্নয়ন: প্রক্তক্ষযণয ভাধ্যযভ পর উযযািা সৃক্তষ্ট কযয নাযীয আথ ব-াভাক্তজক
উন্নয়ন ঘটাযনায জন্য আইটি ক্তযল্পয উন্নয়যনয রযক্ষে ক্তডক্তজটার ওয়ার্ল্ব, ক্তফক্তও াক্তভট, াইস্কুর যপ্রাগ্রাক্তভাং,
আইক্তটি এক্সযা, প্রক্ততফন্ধী ব্যক্তিযদয চাকুক্তযযভরায আযয়াজন কযা যে। তথ্য প্রমৄক্তিয ফাক্তণক্তজেক
ব্যফাযযয সুযমাগ ম্প্রাযযণয জন্য অফকাঠাযভাগত সুক্তফধাক্তদ যমভন-াই-যটক াকব, আইটি ক্তবযরজ,
ফ্টওয়োয যটকযনারক্তজ াকব ইতোক্তদ স্থানা ততক্তয কযা যে। অফকাঠাযভাগত উন্নয়ন কাম বক্রযভ দক্তযদ্র
জনযগাষ্ঠীয প্রতেক্ষ কভবাংস্থান সৃক্তষ্ট যে পযর নাযীয কভবাংস্থানও সৃক্তষ্ট যে।

৩.৪

আইক্তটি ক্তযল্পয উন্নয়ন: তথ্য ও যমাগাযমাগ প্রমৄক্তিয আওতায় ক্তক্তক্ষত তরুণীযদযযক আইটিজ্ঞান ম্পন্ন
কযয কভবাংস্থাযনয ব্যফস্থা গ্রযনয পযর প্রতেক্ষ ও যযাক্ষবাযফ আইটি ক্তযল্পয উন্নয়যন প্রবাফ যপরযছ।
উদ্ভাফন ক্তযকল্পনা এফাং উযযািা উন্নয়ন একাযডক্তভয আওতায় স্টাট ব আ আইক্তডয়াযক অথ বায়ন এফাং
কাক্তযগক্তয ায়তা প্রদান, স্টাট ব আ ওয়াক্তকাংব যে সুক্তফধা প্রদান ও আন্তজবাক্ততক যনরযন নাযীযদয
অাংগ্রযণয ভাধ্যযভ তথ্য প্রমৄক্তিয আওতায় যদক্ত-ক্তফযদক্ত ক্তফক্তনযয়াগ আকৃষ্ট কযায রযক্ষে আইক্তটি ক্তযল্পয
উন্নয়যন নাযীযাও অফদান যাখযছ মায পযর আইক্তটি ক্তযল্পয প্রচুয যপ্তাক্তন আয়ও বৃক্তদ্ধ াযে এফাং যদীয়
নাযীযদয ব্যাক কভবাংস্থাযনয সুযমাগ সৃক্তষ্টয ভাধ্যযভ দাক্তযদ্র ক্তনযন যে এফাং নাযী উযযািাগযণয
আইক্তটি ক্তযল্প অাংগ্রযণয ব্যাক সুযমাগ সৃক্তষ্ট যে।

৪.০

নাযীয অগ্রগক্তত ও অক্তধকায প্রক্ততষ্ঠায় তথ্য ও যমাগাযমাগ প্রমৄক্তি ক্তফবাযগয ভূক্তভকা

৪.১

ফাাংরাযদযয অথ বননক্ততক প্রবৃক্তদ্ধয ায যফক্ত যরও অযনক ভানুল দাক্তযদ্রে ীভায নীযচ ফফা কযযন, মায
অযধ বক নাযী। ৭ভ ঞ্চফাক্তল বক ক্তযকল্পনায রক্ষে যে অাংক্তদাক্তযত্ব, দাক্তযদ্রে হ্রা এফাং াভক্তজক ক্ষভতায়যনয
ভাধ্যযভ প্রবৃক্তদ্ধ অজবন। আইক্তটি যিযয প্রায় ৭ ক্তভক্তরয়ন যরাক কাজ কযযছ মাযদয ভাত্র ৩০% নাযী। নাযীয
অাংগ্রণ বৃক্তদ্ধ ও উন্নয়যনয ায়ক ক্তফলয়মূ যে তথ্য ও যমাগাযমাগ প্রমৄক্তি ক্তফলযয় উচ্চক্তক্তক্ষত ও দক্ষ
ভানফম্পদ ততক্তয, উচ্চক্তক্ষা অজবযন এফাং গযফলণা কাযজ উৎা প্রদান, স্থানীয় ও রাগই তথ্য প্রমৄক্তি
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উদ্ভাফন, তথ্য ও যমাগাযমাগ প্রমৄক্তি ক্তফলয়ক গযফলণারব্ধ জ্ঞান ও অক্তবজ্ঞতা যদযয াক্তফ বক উন্নয়ন কভবকাযন্ড
এফাং জনযফায় ব্যফায ও প্রচায, দাক্তযদ্র ক্তফযভাচন ও কভবাংস্থান সৃক্তষ্ট ও ক্তফযলত নাযীযদয যচতনতা
ততক্তয। এ রক্ষে পূযযণ তথ্য ও যমাগাযমাগ প্রমৄক্তি ক্তফবাগ ক্তফক্তবন্ন কাম বক্রভ ফাস্তফায়ন কযযছ।
৪.২

প্রক্তক্ষযণয ভাধ্যযভ নাযীযদয ক্ষভতা বৃক্তদ্ধ, তথ্যপ্রমৄক্তি ব্যফাযয নাযীযক উদ্বুদ্ধকযা, আইটিখাযত নাযী
উযযািা সৃক্তষ্ট কযা, নাযীফান্ধফ কভবক্তযযফ ক্তনক্তিতকযা, কভবযক্ষযত্র নাযীয সুযমাযগয ভতা ক্তনক্তিত কযা
ইতোক্তদ।

৪.৩

Leveraging Information and Communication Technologies (ICT) for Growth,
Employment and Governance প্রকযল্পয অধীযন ভানফম্পদ উন্নয়যনয আওতায় Information
Technology (IT) ও Information Technology Enabled service (ITES) যিযয ৩৪০০০
জন দক্ষ জনক্তি ততক্তযয ভাধ্যযভ কভবাংস্থান সৃক্তষ্ট এ যিযয যপ্তাক্তন ফহুমুখীকযণ ও ই-যফা প্রদাযনয
ভাধ্যযভ প্রযয়াজনীয় তথ্য ক্তনযাত্তা ক্তনক্তিত কযা যে। যদযয যভাট জনক্তিয ৫০ বাগ নাযী ক্তযযফ এযত
নাযীযদয মথামথ অাংগ্রণ ক্তনক্তিত যে।

৪.৪

IT Engineers Examination (ITEE) কাম বক্রযভয আওতায় ২০১৭-১৮ অথ বফছয ম বন্ত নাযী ৭৯৫
জন অাংগ্রণ কযযন এফাং ৯৯ জন ITEE াটিক্তব পযকন অজবন কযযন। ক্তফক্তক্ত কর্তবক প্রস্তাক্তফত জাইকায
ায়তায় “জাাক্তনজ আইটি যিযযয উযমাগী কযয আইটি ইক্তিক্তনয়াযযদয দক্ষতা উন্নয়ন” ীল বক প্রকযল্পয
আওতায় ২০ জনযক ৩ ভা যভয়াক্তদ প্রক্তক্ষণ প্রদান কযা য় এফাং ইযতাভযধ্য ১৭ জযনয জাাযন
কভবাংস্থান যয়যছ; মায ভযধ্য ৩ জন নাযী।

৪.৫

২০২১ াযরয ভযধ্য প্রক্ততশ্রুত ক্তডক্তজটার ফাাংরাযদ গযড় যতারায রযক্ষে ইযতাভযধ্য নাযীযদয কভবাংস্থাযনয
সুযমাগ সৃক্তষ্ট তাঁযদয আথ ব-াভক্তজক অফস্থায উন্নয়যন তথ্য ও যমাগাযমাগ প্রমৄক্তি ক্তফবাগ ক্তফক্তবন্ন ধযযনয
কাম বক্রভ গ্রণ কযযযছ, মা প্রতেক্ষ ও যযাক্ষবাযফ নাযীযদয ক্তনযনাি সুযমাগ-সুক্তফধা প্রদান কযযছ:
 আইক্তটি ক্তযল্পয ক্তফকাযয রযক্ষে ফাাংরাযদ াই-যটক াকব কর্তবক্ষ যাজীক্তফ গ্রাজুযয়ট/স্মাতক
া ক্তক্ষাথীযদয আইক্তটি ক্তফলযয় ক্তফক্তবন্ন যভয়াযদ প্রক্তক্ষণ প্রদান কযযছ। এয ভযধ্য াযাট ব টু
যডযবরযভন্ট অফ কাক্তরয়ানকয াইযটক াকব ীল বক প্রকযল্পয আওতায় ৬,৪১৮ জযনয প্রক্তক্ষণ ম্পন্ন
যয়যছ, মায ভযধ্য ২১% নাযী। যখ কাভার আইটি যেক্তনাং এন্ড ইনক্তকউযফন যন্টায প্রকযল্পয আওতায়
৩১০০ জযনয প্রক্তক্ষণ চরভান যযয়যছ, মায ভযধ্য ২৫% নাযী। এ ছাডাও, াই-যটক াযকবয ভযধ্য
যফযকাক্তয আইটি যকাম্পানীমূয নাযী কভী ক্তনযয়াযগয যক্ষযত্র অগ্রাক্তধকায প্রদাযনয ক্তফলযয় উদ্বুদ্ধ কযা
য়। ইযতাভযধ্য কাক্তরয়ানকয াইযটক াকব প্রকযল্পয আওতায় ৩৬০ জন নাযীযক ক্তফযলবাযফ প্রক্তক্ষণ
প্রদান কযা যয়যছ এফাং ফাাংরাযদ াই-যটক াকব কর্তবযক্ষয প্রক্ততটি াই-যটক াকব ও পটওয়োয
যটকযনারক্তজ াযকব ৩০% নাযীকভী ক্তনযয়াযগয ক্তফলযয় নীক্ততগত ক্তদ্ধান্ত গৃীত যয়যছ। ক্তফক্তবন্ন াযকব
ভাক্তিযটনান্ট ক্তফক্তর্ল্াং এ যে এফাং ডযযভটক্তযযত রুভ ফযাযেয যক্ষযত্র নাযীযদয অগ্রাক্তধকায যদয়া যে।
যফযকাক্তয পটওয়োয যটকযনারক্তজ াকব গাইডরাইন অনুমায়ী প্রক্ততটি াইযটক াকব/পটওয়োয
যটকযনারক্তজ াযকব যফক্তফ যড-যকয়ায যন্টায যাখায ক্তফধান যাখা যয়যছ;
 আইক্তটি এয ভাধ্যযভ নাযীযদয ক্ষভতায়যনয জন্য আইক্তটি ক্তফবাগ ‘She Power’ ীল বক প্রকল্প গ্রণ
কযযযছ মায মূখ্য উযেশ্য যে আইক্তটি ইযকাক্তযস্টযভ নাযীযদয অাংগ্রণ, আইক্তটিযক ব্যফায কযয
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নাযীযদয দক্ষতা/ক্ষভতা বৃক্তদ্ধয ভাধ্যযভ আইক্তটি যিযয নাযীয অাংগ্রণ/কভবাংস্থাযনয সুযমাগ বৃক্তদ্ধ,
নাযী উযযািা ততক্তয এফাং আইক্তটিয ভাধ্যযভ নাযীযদয ক্ষভতাক্তয়ত ওয়ায প্রক্তক্রয়াযক যটকই কযা।
ফতবভাযন এ প্রকযল্পয আওতায় ১০৫০০ জন নাযী প্রক্তক্ষণাথীযক দুই ফছয যভয়াদী ক্ততনটি কোটাগক্তয
মথা: Freelancer to Entrepreneur, IT Service Provider, Call Center Agent যত
প্রক্তক্ষণ যদয়া যে। প্রক্ততটি কোটাগক্তযযত ক্ততন স্তযযয প্রক্তক্ষণ প্রদান যযল ১ভ স্তয পরবাযফ
ম্পন্নকাযী প্রক্ততজনযক ৩০০০ টাকা, ২য় স্তয ম্পন্নকাযী প্রক্ততজনযক ৪০০০ টাকা এফাং ৩য় স্তয
ম্পন্নকাযী প্রযতেকযক ল্যাট ক্রয় ফাফদ ২০,০০০ টাকা কযয অনুদান প্রাদন কযা যফ;
 ফাাংরাযদয াইফায জগযত নাযীযদযযক নানাবাযফ ক্তনম বাতন, অফভাননা, আতক্তিত এফাং যয় প্রক্ততন্ন
কযা যে। াইফায অযাধীযা অল্পফয়ী ও অযক্ষাকৃত অনক্তবজ্ঞ নাযীযদয যফক্ত প্রযরাবন যদখায় মা
তাযদয সুনাভ নষ্ট, বীক্ততয সৃক্তষ্ট, ক্তনযাত্তা ও অথ বাক্তনয ক্তদযক ক্তনযয় মায়। তাই, নাযীয ক্ষভতায়যন
াইফায ক্তনযাত্তা যচতনতা দযকাযী ও অক্তযাম ব। য যপ্রক্তক্ষযত যদজুযয স্কুর ও কযরযজয অষ্টভ
যথযক দভ যেণীয ছাত্রীযদযযক াইফায ক্তনযাত্তা যচতনতা ক্তফলয়ক কভবারায় প্রক্তক্ষণ প্রদান কযা
যে।
৫.০

ভন্ত্রণারযয়য অগ্রাক্তধকায ম্পন্ন ব্যয় খাত/কভবসূক্তচমূ এফাং নাযী উন্নয়যন এয প্রবাফ

ক্রক্তভক
নাং

অগ্রাক্তধকাযম্পন্ন ব্যয়
খাত/কভবসূক্তচমূ

নাযী উন্নয়যন প্রবাফ (প্রতেক্ষ ও যযাক্ষ)

১

২

৩

আইক্তটি অফকাঠাযভা উন্নয়ন

ভন্ত্রণারয়, ক্তফবাগ এফাং যকাক্তয াংস্থামূ অক্তধকতয আইক্তটি ব্যফায কযয
জনগণযক দ্রুততয ভযয় যফা প্রদাযনয রযক্ষে তথ্য ও যমাগাযমাগ প্রমৄক্তি খাযত
অফকাঠাযভা উন্নয়যন অগ্রাক্তধকায প্রদান কযা যয়যছ। এ কর অফকাঠাযভায
উন্নয়যনয পযর আইক্তটি ক্তফলয়ক ক্তফক্তবন্ন প্রক্তক্ষণ গ্রযণয ভাধ্যযভ নাযীযদয
কভবাংস্থাযনয সুযমাগ সৃক্তষ্টয াাাক্ত যচতনতা বৃক্তদ্ধ াযে।

ক্তডক্তজটার ফাাংরাযদ প্রক্ততষ্ঠা

ক্তডক্তজটার ফাাংরাযদ গড়ায জন্য তথ্য প্রমৄক্তিয প্রায এফাং এ জন্য এ খাযত দক্ষ
জনফর ও উযযািা ততক্তয কযা দযকায। এছাড়া ,তথ্য প্রমৄক্তি খাতযক ফাাংরাযদয
তফযদক্তক মুদ্রা অজবনকাযী গুরুত্বপূণ ব খাত ক্তযযফ প্রক্ততষ্ঠা কযায জন্য অগ্রাক্তধকায
যদয়া যয়যছ। নাযীযদয অাংগ্রযণয ভাধ্যযভ তথ্য প্রমৄক্তিয আওতায় যদক্তক্তফযদক্ত ক্তফক্তনযয়াগ আকৃষ্ট কযয আইক্তটি ক্তযল্পয উন্নয়যন নাযীযাও অফদান
যাখযছ। পযর আইক্তটি ক্তযল্প প্রচুয যপ্তাক্তন আয়ও বৃক্তদ্ধ াযে এফাং যদীয়
নাযীযদয ব্যাক কভবাংস্থাযনয সুযমাগ সৃক্তষ্টয ভাধ্যযভ দাক্তযদ্রে ক্তনযন যে। নাযী
উযযািাযদয আইক্তটি ক্তযল্প অাংগ্রযণয ব্যাক সুযমাগও সৃক্তষ্ট যে।

১.

২.

৬.০

ক্তফবাযগয ফাযজযট নাযীয ক্তস্যা
(যকাটি টাকায়)
ফামজট 2019-20
বফফযণ

যভাট ফাযজট

ংমাবধত 2018-19

নাযীয বস্যা
ফামজট

নাযী

523190 161247

তকযা
ায
30.82

ফামজট 2018-19

নাযীয বস্যা
ংমাবধত

নাযী

442541 136036

তকযা
ায

প্রকৃত 2017-18

নাযীয বস্যা
ফামজট

নাযী

30.74 464573 136938

তকযা
ায

নাযীয বস্যা
প্রকৃত

নাযী

29.48 321861 88441

তকযা
ায
27.48
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ফামজট 2019-20
বফফযণ

নাযীয বস্যা
ফামজট

তকযা
ায

নাযী

ক্তফবাযগয ফাযজট

1930

339

উন্নয়ন ফাযজট

1645
285

ক্তযচারন ফাযজট

ংমাবধত 2018-19

ফামজট 2018-19

নাযীয বস্যা
ংমাবধত

তকযা
ায

নাযী

প্রকৃত 2017-18

নাযীয বস্যা
ফামজট

নাযীয বস্যা

তকযা
ায

নাযী

প্রকৃত

তকযা
ায

নাযী

17.54

1737

630

36.27

2681

443

16.53

1609

174

10.83

284

17.25

1450

558

38.48

2468

439

17.79

1414

163

11.52

55

19.23

287

72

25.07

213

4

1.87

194

11

5.8

সূত্রঃ আয.ক্ত.ক্তজ.ক্ত. ডাটাযফইজ

৭.০

নাযী উন্নয়ন ও অক্তধকায প্রক্ততষ্ঠায়তথ্য ও যমাগাযমাগ প্রমৄক্তি ক্তফবাযগয াপযল্যয ক্তচত্র
 ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ (ভাচ ব) ম বন্ত ক্তফক্তক্ত'য ক্তফযকআইআইক্তটি ও ৬টি ক্তফবাগীয় দয
যকযেয ভাধ্যযভ ২৩৬০৮ জনযক প্রক্তক্ষণ প্রদান কযা য় মায ভযধ্য ২০ বাগ নাযী। । ২০১৫ ার
যথযক ২০১৮ ার ম বন্ত আইক্তটি প্রক্তক্তক্ষত প্রক্ততফন্ধী ব্যক্তিযদয জন্য চাকুযী যভরায আযয়াজন কযা য়
এফাং এ যভরা যথযক প্রায় ৪০০ প্রক্ততফন্ধী ব্যক্তিয চাকুযীয ব্যফস্থা কযা য়, মায ভযধ্য ৩১ জন নাযী।
 কক্তম্পউটায ল্যাফ স্থান: “প্রবক্ষণ ও ল্যংগুময়জ ল্যাফ স্থান” ীল নক প্রকমেয ভাধ্যমভ ৬৪ টি দজরায়
বফববন্ন বক্ষা প্রবতষ্ঠামন স্থাবত ২০০১ টি ল্যামফয ভাধ্যমভ নাযীমদমযকও আইবটি বফলময় প্রবক্ষণ
প্রদান কযা মে।
 ভাক্তিক্তভক্তডয়া যেক্তণকক্ষ ও ক্তডক্তজটার কনযটন্ট: ৬ষ্ঠ যথযক দ্বাদ যেক্তণ ম বন্ত আইক্তটি ক্তক্ষাযক
ফাধ্যতামূরক কযা যয়যছ। ১ভ যথযক ৫ভ যেক্তণ ম বন্ত ২১টি যটক্সট ফইযক ক্তডক্তজটার ভাক্তিক্তভক্তডয়া যটক্সট
বুযক রূান্তযযয ভাধ্যযভ যেক্তণকযক্ষ াঠদান জতয যয়যছ মায ভাধ্যযভ নাযীযাও উকৃত যেন।
 ই-গবযন বন্স প্রক্ততষ্ঠা: াযাযদয ইন্টাযযনট কাযনক্তিক্তবটি স্থান, ভানফম্পদ উন্নয়ন, ই-গবযন বন্স প্রক্ততষ্ঠা
এফাং আইক্তটি ক্তযল্পয উন্নয়ন ক্তফক্তবন্ন কাম বক্রভ আইক্তটি ক্তফবাগ ফাস্তফায়ন কযযছ। যজরা ও উযজরা
ম বাযয় ১৮০৫৯ টি যকাক্তয অক্তপযক পাইফায অটিক কাযনক্তিক্তবটিয আওতায় আনা যয়যছ। এয
পযর নাযীযদযও কভবাংস্থাযনয াাাক্ত আইবটি বফলময় মচতনতা বৃবি ামে।
 ন্যানার ডাটাযন্টায ও াইফায যন্টায স্থান: ফাাংরাযদ কক্তম্পউটায কাউক্তন্সযর জাতীয় ডাটা
যন্টায এফাং যদযয ক্তফক্তবন্ন ক্তফশ্বক্তফযারয়/ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠাযন ১২৯টি ক্তফযলাক্তয়ত ল্যাফ স্থান কযা
যয়যছ। পযর প্রক্তক্ষত নাযীয াংখ্যা বৃক্তদ্ধ াযে ও কভবাংস্থাযনয সুযমাগ সৃক্তষ্ট যে। চায়না এক্তক্সভ
ব্যাাংযকয আক্তথ বক ায়তায় টিয়ায-iv ডাটা যন্টায স্থাযনয কাম বক্রভ চরভান যযয়যছ।
 যভরা ও প্রচাযণামূরক কাম বক্রভ: ‘জাতীয় তথ্য ও যমাগাযমাগ প্রমৄক্তি নীক্ততভারা-২০১৫ যত
‘Information Technology Enabled Service (ITES)’এয উযমাক্তগতা ও ম্ভাফনা ম্পযকব
ম্ভাব্য উযযািাযদয যচতনতা বৃক্তদ্ধয কথা ফরা যয়যছ যমখাযন যটক্তরক্তবন, যফতায, কক্তভউক্তনটি
যযক্তডও ও াংফাদযত্রয ভাধ্যযভ নাগক্তযকযক আইটি ব্যফাযযয উযমাক্তগতা যফাঝাযত ায়তা কযা
যফ। এছাড়া প্রক্ততফছয যকাক্তয-যফযকাক্তয উযযাযগ আইটি ক্তফলয়ক উদ্ভাফনীমূযয প্রচাযযয জন্য
ক্তফবাগ, যজরা ম বাযয় ক্তডক্তজটার উদ্ভাফনী যভরা ও ইন্টাযযনট যভরা আযয়াজন কযা যে মা আইটি
ব্যফাযযয যক্ষযত্র সৃজনীরতা ও উদ্ভাফনী ক্তি বৃক্তদ্ধযত ভূক্তভকা যাখযফ। একর কাম বক্রযভ অাংগ্রযণয
পযর ম্ভাব্য নাযী উযযািাগণ উকৃত যফন। ইযতাভযধ্য জাতীয় ম বাযয়, কর ক্তফবাযগ ও কর
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যজরায় ক্তডক্তজটার উদ্ভাফনী যভরায আযয়াজন কযা যয়যছ। এযই ধাযাফাক্তকতায় ক্তডক্তজটার ফাাংরাযদ
ক্তফক্তনভবাণ কভবসূক্তচয আওতায় ক্তডক্তজটার ওয়ার্ল্ব-২০১৬, ক্তডক্তজটার ওয়ার্ল্ব-২০১৭ অনুক্তষ্ঠত য় যমখাযন
যক্তভনায, কভবারা ও যগারযটক্তফর আযরাচনায আযয়াজন কযা য়। এখাযন নাযীযদয জন্য পৃথক
আযয়াজযনয ব্যফস্থা যাখা য়।
 কভবাংস্থান সৃক্তষ্ট: ক্তক্তক্ষত মৄফ ভাজযক দক্ষ জনক্তিযত রূান্তযযয ভাধ্যযভ আত্মক্তনববযীর কযয গযড়
যতারায রযক্ষে কভবসূক্তচ গৃীত যয়যছ। অনরাইযন ঘযয ফয উাজবন কযায দক্ষতা সৃক্তষ্টয জন্য যদযয
প্রক্ততটি যজরায় ২ ক্তদনব্যাী যফক্তক যেক্তনাং এফাং ৫ ক্তদন ব্যাী ক্তির যেক্তনাং প্রদান কযা যে। অনরাইযন
আউটযাক্ত বাং কাযজয দক্ষতা অজবযনয জন্য রাক্তন বাং এন্ড আক্তন বাং যডযবরযভন্ট প্রকযল্পয আওতায় ২০১৭১৮ অথ বফছযয ২৫০০০ জনযক প্রক্তক্ষণ প্রদান কযা যয়যছ। যদযয কর ফয়ী ক্তক্তক্ষত যফকায
নাযীযক আউটযাক্ত বাং প্রক্তক্ষযণয ভাধ্যযভ আত্মক্তনববযীর কযয গযড় যতারায জন্য ‘ফাক্তড় ফয ফড়
যরাক প্রক্তক্ষণ’ কভবসূক্তচ গ্রণ কযা যয়যছ। এ কভবসূক্তচয আওতায় যজরা ও উযজরা ম বাযয় ২
ক্তদনব্যাী অনরাইন যফক্তক আউটযাক্ত বাং প্রক্তক্ষযণয ভাধ্যযভ ১৪৩৬০ জন নাযীযক প্রক্তক্ষণ প্রদান
কযা যয়যছ এফাং যফক্তক আউটযাক্ত বাং প্রক্তক্ষণপ্রাপ্ত নাযীযদয ভধ্য যথযক ফাছাইকৃত ২,২৪০ জনযক ৫
ক্তদনব্যাী ক্তফলয়ক্তবক্তত্তক অোডবান্সড প্রক্তক্ষণ যদয়া যয়যছ। তাছাড়া, যভাফাইর এক্তিযকন উন্নয়যন
যচতনতা, দক্ষতাবৃক্তদ্ধ ও ক্তফশ্ব ফাজাযয ফাাংরাযদযয অাং গ্রযণয সুযমাগ সৃক্তষ্টয রযক্ষে কর যজরায়
যকাক্তয ও যফযকাক্তয ক্তফশ্বক্তফযারযয় ৫ক্তদনব্যাী প্রক্তক্ষযণয আযয়াজন কযা যয়যছ এফাং জাতীয়
যভাফাইর এো প্রক্ততযমাক্তগতায আযয়াজন কযা যয়যছ। এ কর প্রক্তক্ষণ এফাং প্রক্ততযমাক্তগতায় পুরুযলয
াাাক্ত নাযীযদযও অাংগ্রযণয সুযমাগ যযয়যছ। এ প্রক্তক্ষযণয ভাধ্যযভ াযাযদয ২৪০০ জন এো
যডযবরায ততক্তয কযা যয়যছ। ক্তিল্যান্সায টু এক্তিযপ্রক্তনউয উন্নয়ন কভবসূক্তচয আওতায় ইযতাভযধ্য
২৫১২ জনযক প্রক্তক্ষণ প্রদান কযা যয়যছ মায ভযধ্য ২৩০৫ জন পুরুল ও ২১৭ জন ভক্তরা।
 একটি যক-স্টাক্তড ফা াপল্যগাঁথা
পৄড এট যাভঃ অন্য দ জন নাযীয ভত একটি াধাযন জীফন মান কযক্তছযরন আপক্তযনা তানক্তজন। ক্তকন্তু
তাঁয ক্তছযরা যচাখ জুযড় স্বপ্ন এফাং ক্তবন্ন ক্তকছু কযয যদখাযনায আা। ক্তনযজয ক্তবন্নধভী ক্তচন্তাযক ফাস্তফ রূ যদয়ায
াাাক্ত ভাযজয যফায উযেশ্য এফাং আকাঙ্ক্ষা ক্তছযরা তাঁয ফযাফযই। ক্তনযজয এই স্বপ্নযক ফাস্তফ রূ যদয়ায
উযেযশ্য আপক্তযনা আযফদন কযযন এটুআই এয াক্তবব ইযনাযবন পাযন্ড। এটুআই এয অগক্তণত কাম বক্রযভয
ভযধ্য একটি 'াক্তবব ইযনাযবন পান্ড'। ভাযজয ক্তফক্তবন্ন স্তযযয এফাং যায ভানুযলয উদ্ভাফনী আইক্তডয়া
মূযক জনগযনয যফামূরক প্রকল্পরূয ফাস্তফায়যনয উযেযশ্য আক্তথ বক এফাং প্রমৄক্তিগত ায়তা প্রদান কযা
য় াক্তবব ইযনাযবন পান্ড এয ভাধ্যযভ। আপক্তযনা মখন াক্তবব ইযনাযবন পান্ড এয ব্যাাযয জানযত
াযযন তখন ক্ততক্তন আযফদন কযযন তাঁয একটি উদ্ভাফনী আইক্তডয়া ক্তনযয় মায নাভ ‘যাভ পৄডজ’। ক্ততক্তন একটি
ক্তনববযযমাগ্য িোটপভব গযড় তুরযত যচযয়ক্তছযরন যমখান যথযক যজ ফাক্তড়যত ততক্তয খাফাযযয তথ্য যজযন ও
খাফায অড বায কযয যটা ঘযয ফয াওয়া মাযফ। আপক্তযনা রক্ষে কযযক্তছযরন যম াধাযণত ফাাংরাযদয যকউ
তায ক্তনকটস্থ এরাকায় যকাথায় ঘযয ততক্তয স্বাস্থেনত এফাং টাটকা খাফায াওয়া মায় তা অযনক ভয় জাযনন
না। য কাযযণ আাযয খাফাযযয যদাকান যথযক অস্বাস্থেকয খাফায যখযত ফাধ্য ন। অন্যক্তদযক ফাক্তড়য
গৃক্তনীযদয ভয় ও দক্ষতা ঠিকবাযফ ব্যফহৃত যে না। পযর তাযা স্বক্তনববয ওয়ায সুযমাগ কভ াযেন। ঘযয
খাফায প্রস্তুতকাযীয যে যক্রতায যমাগাযমাগ ততক্তয ম্ভফ যে না ক্তনববযযমাগ্য িোটপযভবয অবাযফ। এই ভস্যা
ভাধাযন আপক্তযনা প্রস্তাফ কযযন একটি আইক্তডয়া যমখাযন ক্তছর একটি যভাফাইর অোক্তিযকন অথফা ওযয়ফ
অোক্তিযকন ততক্তয কযায প্রস্তাফ মায ভাধ্যযভ যম যকউ তায যভাফাইর, ট্যাফ অথফা কক্তম্পউটায ব্যফায কযয
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ুঁ াযফন। তাযয খাফায অড বায কযায য ক্তমক্তন অড বায গ্রণ
তায ক্তনকটস্থ ঘযয খাফায প্রস্তুতকাযীযদয খযজ
কযযফন ক্ততক্তন খাফায ততক্তয কযয ক্তনযজ যফযা কযযফন অথফা যডক্তরবাক্তয াট বনাযযয ায়তা ক্তনযত াযযন।
াংক্তিষ্ট ক্তফচাযকভন্ডরীয যাযয় াক্তবব ইযনাযবন পান্ড এয আওতাভুি প্রকযল্প রূ ায় আইক্তডয়াটি।
যফতীযত এটুআই এয আক্তথ বক এফাং কাক্তযগক্তয ায়তায় - প্রকল্পটি পূণ বাে রুয উযদ্বাধন য়। ফতবভাযন গুগর
যি যস্টায এ খাফাযযয যক্রতাযদয জন্য Homefoodz এফাং খাফায যফযাকাযীযদয জন্য Homefoodz
Provider নাযভ অোটি াওয়া মাযে এফাং প্রচুয াংখ্যক ব্যফাযকাযী এয ভাধ্যযভ উকৃত যেন। এবাযফই
নাযী উযযািা ততক্তযযত গুরুত্বপূণ ব ভূক্তভকা যাখযছ তথ্য ও যমাগাযমাগ প্রমৄক্তি ক্তফবাযগয এটুআই যপ্রাগ্রাভ।

৮.০

বক্তফষ্যৎ কযণীয় ম্পযকব সুাক্তয
 প্রমৄক্তিযক্ষযত্র নাযীয স্বাযথ বয অনুকূর রক্ষেমূ অজবযনয জযন্য প্রযয়াজনীয় আইন প্রণয়ন ও াংিায;
 তথ্য ও যমাগাযমাগ প্রমৄক্তি ক্তফবাগ কর্তবক ফাস্তফাক্তয়তব্য প্রকযল্পয ফাস্তফায়ন ও ক্তযচারনায ক্তফক্তবন্ন
ম বাযয় সুক্তফধাযবাগী নাযী জনযগাষ্ঠীয অাংগ্রণ বৃক্তদ্ধয জন্য প্রকযল্পয ক্তফক্তবন্ন কক্তভটিযত নাযী দস্যযদয
অন্তভুবি যাখা;
 প্রকল্পমূয নাযী জনযগাষ্ঠীয জন্য সুক্তনক্তদ বষ্ট সুযমাগ প্রদাযনয ব্যফস্থা ও যদযয নাযী জনযগাষ্ঠীয প্রবাফ ও
ব কর কভবকাযন্ড নাযীযদয ম্পৃি কযায ব্যফস্থা যনয়া;
ক্ষভতা বৃক্তদ্ধয জন্য আইক্তটি ম্পক্তকত
 আইক্তটি াংক্রান্ত প্রক্তক্ষযণয যক্ষযত্র নাযীয জন্য যকাটা াংযক্ষযণয ব্যফস্থা যনয়া;
 আইক্তটি ব্যফায-ক্তক্ষায প্রাযয আইক্তটি ক্তফলয়ক প্রক্তক্ষণ এফাং আইক্তটি ক্তযল্প নাযীযদয আকৃষ্ট
কযযত সুক্তনক্তদ বষ্টবাযফ প্রযণাদনায ব্যফস্থা যাখা;
ব কাম বক্রভমূযয সুক্তফধাযবাগীযদয ভযধ্য গযড় অযধ বযকযও যফক্ত নাযী।
 াভাক্তজক ক্তনযাত্তা ম্পক্তকত
তাই এ কাম বক্রভমূযয সুষ্ঠু ক্তযচারনা ও ব্যফস্থানায় অক্তধক ভাত্রায় তথ্য প্রমৄক্তি প্রযয়াযগয উযযাগ
গ্রণ কযা ;
 াইফায দুক্তনয়ায় নাযীয জন্য অফভাননাকয ক্তফলয়মূ দূযীকযণ, ক্তফজ্ঞ আদারযত প্রযয়াজনীয় তদন্ত
প্রক্ততযফদন প্রদাযনয প্রযয়াজনীয় ব্যফস্থাকযণ এফাং ক্তডক্তজটার অযাধ ক্তফলযয় যভযয়যদযযক যচতন
কযায ব্যফস্থা কযা;
 প্রক্তক্তক্ষত ও দক্ষ নাযী উযযািা ও কভবকতবা কর্তবক ক্তডক্তজটার স্বাক্ষয ঠিক ব্যফাযযয ভাধ্যযভ স্ব-স্ব
যক্ষযত্র ক্তনযজযদয তথ্যাক্তদ ও দক্তররাক্তদ ব্যফস্থানা এফাং আক্তথ বক যরনযদযন নাযীযদয ক্রভঃ ক্ষভকযণ
ও ক্তডক্তজটার স্বাক্ষয ক্তফলয়ক প্রক্তক্ষণ গ্রযণ নাযীযদয উদ্বুদ্ধকযণ;
 ক্তডক্তজটার পাইযনক্তন্সয়ার াক্তবযব  নাযীযদয যটকই অাংগ্রযণয ব্যফস্থা কযা;
 নাযীযদয জন্য আইক্তটি ক্তবক্তত্তক কভবকাযন্ড Venture Capital এয ব্যফস্থা কযা।

