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মিিরণ
জাতীয় তথ্য ও য াগাল্প াগ প্রযুমি অিকাঠাল্পিা উন্নয়ন (ইনল্প া-সরকার ৩য় প যায়) প্রকে
জানুয়ামর ২০১৭ - জুন ২০২০
অল্পথ যর উৎস
বিল্পদমিক সাহায্য
মজওমি
যিাট

পমরিান
১২২৭৪১.৪৯ (িক্ষ টাকায়)
৮১২০৬.৭৬ (িক্ষ টাকায়)
২০৩৯৪৮.২৫ (িক্ষ টাকায়)

কিকতযা: ৭৩ জন
কিযচারী: ৭৫ জন
জাতীয় তথ্য ও য াগাল্প াগ প্রযুমি অিকাঠাল্পিা উন্নয়ন (ইনল্প া-সরকার ৩য় প যায়) প্রকে িাস্তিায়ন করার িল্পক্ষে যদিজুল্পে
২৬০০ ইউমনয়ল্পন অপটিকোি াইিার কোিল্পির িাধ্যল্পি দ্রুতগমতর ইন্টারল্পনট অিকাঠাল্পিা বতরী করা হল্পয়ল্পে। ার িাধ্যল্পি
যদল্পির ৬০ িতাংি জনগল্পণর ইন্টারল্পনট ব্যিহাল্পরর সুল্প াগ রল্পয়ল্পে। ল্পি আউটল্পসামস যং এর িাধ্যল্পি মিপুি পমরিাণ কিযসংস্থান
সৃমির সম্ভািনা বতমর হল্পয়ল্পে া যদল্পির তরুণ জনল্পগাষ্ঠীল্পক জনসম্পল্পদ রুপান্তমরত কল্পর জনগল্পনর যদােল্পগাোয় মিমজটাি যসিা
যপৌল্পে মদল্পি। এোোও িাংিাল্পদি পুমিল্পির ১,০০০ টি অম স Virtual Private Network সংল্প াগ স্থাপন সম্পন্ন হল্পয়ল্পে
পটভূমি
া িাংিাল্পদি পুমিিল্পক তথ্য প্রযুমির মদক যথল্পক অমিক িমিিািী করল্পি এিং তথ্য মনরাপত্তা প্রদান করল্পি। িাংিাল্পদল্পির
গ্রািীণ জনল্পগাষ্ঠীর িল্পধ্য জন্ম মনিন্ধন, যটমিল্পিমিমসন, কৃমষ তথ্য, স্কুি-কল্পিজ-মিশ্বমিদ্যািল্পয় ভমতয তথ্য, ভূমি সংক্রান্ত তথ্য,
যিািাইি ব্যাংমকং, যভাটার আইমি কাি য, পাসল্পপাট য, ট্যাক্স, মভমিও কন াল্পরমসং ইতোমদ ই-যসিাসমূহ (e-Service)
সম্প্রসারন করা সম্ভি হল্পয়ল্পে। মিমজটাি িাংিাল্পদি: মভিন ২০২১ মিমনিযাল্পণ ইনল্প া-সরকার ৩য় প যায় প্রকে অক্লান্ত
পমরশ্রল্পির সাল্পথ কাজ কল্পর াল্পে।
 ২৬০০ ইউমনয়ল্পন অপটিকোি াইিার কোিল্পির িাধ্যল্পি ব্রিব্যান্ড ইন্টারল্পনট সংল্প াগ স্থাপন;
 ৬৩ টি যজিা ও ৪৮৮ টি উপল্পজিার িল্পধ্য Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM)
যনটওয়াকয স্থাপন;
 ১০০০টি পুমিি অম ল্পস Virtual Private Network (VPN) সংল্প াগ প্রদান;
িক্ষে ও উল্পেশ্য
 মিদ্যিান ব্যাকল্পিান যনটওয়াকয এর ক্ষিতা বৃমি;
 যনটওয়াকয তদারমক এিং ব্যিস্থাপনার জন্য Network Monitoring System (NMS) প্রমতষ্ঠা;
 আউটল্পসামস যং এর িাধ্যল্পি মিপুি সংখ্যক তরুণ জনল্পগাষ্ঠীর জন্য কিযসংস্থাল্পনর সুল্প াগ সৃমি।
এই প্রকল্পে অতোধুমনক Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) পিমতল্পত যদিজুল্পে
প্রকল্পের
িমিিািী ইন্টারল্পনট ব্যাকল্পিান অিকাঠাল্পিা মনিযাণ কাজ প্রায় যিষ প যাল্পয়। এই অিকাঠাল্পিা মনিযাল্পণ ১৯,৫০০ মকল্পিামিটার
উল্পেখ্যল্প াগ্য
অপটিকোি াইিার কোিি ব্যিহার করা হল্পয়ল্পে ার িল্পধ্য ১২,০০০ মকল্পিামিটার ওভারল্পহি পিমতল্পত এিং ৭,৫০০
কল্পম্পাল্পনন্ট
মকল্পিামিটার আন্ডারগ্রাউন্ড পিমতল্পত। যদল্পির ২,৬০০ ইউমনয়নল্পক এই অিকাঠাল্পিার আওতায় আনা হল্পয়ল্পে। এোোও ১,০০০
পুমিি অম সে Virtual Private Network (VPN) সংল্প াগ প্রদান করা হল্পয়ল্পে।
 ১৮,৯৭১ মক.মি. অপটিকোি াইিার কোিি স্থাপন সম্পন্ন হল্পয়ল্পে;
 ২৬০০ টি ইউমনয়ল্পনর িল্পধ্য ২,৩৭৭ টি ইউমনয়ল্পন যনটওয়াকয ন্ত্রপামত স্থাপন সম্পন্ন হল্পয়ল্পে;
িাস্তিায়ন অগ্রগমত  ২,২৭০ টি ইউমনয়ন যনটওয়াকয িমনটমরং মসল্পেল্পি সংল্প াগ করা হল্পয়ল্পে;
 ইল্পতািল্পধ্য ২৬০০ ইউমনয়ন এর মধ্যে ২,০০৪ টি ইউমনয়ল্পন WiFi Router স্থাপন করা হল্পয়ল্পে;
 ১০০০টি পুমিি অম ল্পস VPN কাল্পনমিমভটি সম্পন্ন হল্পয়ল্পে;
১। World Summit on Information Society (WSIS) Prize 2019 Champion:
স্থান: সুইজারল্যাল্পন্ডর যজল্পনভা, তামরখ: ০৯ এমপ্রি ২০১৯ মরিঃ
২। Asian-Oceanian Computing Industry Organization (ASOCIO) Digital Government Award
2018:
প্রাপ্ত আন্তজযামতক
স্থান: জাপাল্পনর যটামকও, তামরখ: ০৮ নল্পভম্বর, ২০১৮ মরিঃ
পুরস্কারসমূহ
৩। eASIA Award-2017
স্থান: তাইওয়াল্পনর তাইল্পপ, তামরখ: ১২ যসল্পেম্বর, ২০১৭ মরিঃ
পুরস্কার ০৩টি িাননীয় প্রিানিন্ত্রীর মনকট হস্তান্তর করা হল্পয়ল্পে এিং জাতীয় যতাষাখানায় সংরমক্ষত হল্পয়ল্পে।
 মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ০৫ আগস্ট ২০১৮ খ্রি: এবং ০১ নধ্যেম্বর ২০১৮ খ্রি: তাখ্ররধ্যে খ্রেখ্রিও কনফাধ্যরখ্রসং এর মােধ্যম ৪৫
জেলার ১৪০০টি ইউখ্রনয়ধ্যনর কাধ্যনখ্রিখ্রেটি উধ্যবাধন করা হধ্যয়ধ্যে।
যসমিনার/কিযিািা/  িাননীয় প্রিানিন্ত্রীর তথ্য ও য াগাল্প াগ প্রযুমি মিষয়ক িাননীয় উপল্পদিা কর্তযক ১১ এমপ্রি ২০১৮ মর: তামরল্পখ ০৬ যজিার
আল্পয়ামজত ইল্পভন্ট ১৬০টি ইউমনয়ল্পনর কাল্পনমিমভটি উল্পবািন করা হল্পয়ল্পে।
ও প্রমতল্প ামগতা
 িাননীয় প্রমতিন্ত্রী, তথ্য ও য াগাল্প াগ প্রযুমি মিভাগ ০৫ আগে ২০১৭ মর: তামরল্পখ মসল্পিল্পট HDPE Duct স্থাপন
কা যক্রি পমরদিযন, ০৮ য ব্রুয়ামর ২০১৯ মর: তামরল্পখ কক্সিাজাল্পর, ১৪ িাচ য ২০১৯ মর: তামরল্পখ রাজিাহীল্পত, ০৩ এমপ্রি
২০১৯ মর: তামরল্পখ খুিনায় এিং ২০ জুন ২০১৯ মর: তামরল্পখ মসল্পিল্পট অনুমষ্ঠত িতমিমনিয় সভায় সভাপমতত্ব কল্পরন।

চিিান ও সিাপ্ত উল্পেখল্প াগ্য কা যক্রল্পির েমি:

“ইনল্প া-সরকার-৩” প্রকেল্পক World Summit on the Information Socity কর্তযক Information and Communication
Infrastructure কোটাগরীল্পত WSIS 2019 Champion প্রদান করা হল্পয়ল্পে। গত ২৯ এমপ্রি, ২০১৯ তামরল্পখ পুরস্কারটি িাননীয়
প্রিানিন্ত্রীর মনকট হস্তান্তর করা হয়।

e-ASIA award 2017 পদক
Creating Inclusive Digital Opportunities এ অনন্য অিদাল্পনর স্বীকৃমত স্বরূপ
(AFACT কর্তযক)

িাননীয় প্রিানিন্ত্রীর তথ্য ও য াগাল্প াগ প্রযুমি মিষয়ক িাননীয় উপল্পদিা িল্পহাদয় কর্তযক ১১ এমপ্রি ২০১৮
মর: তামরল্পখ ০৬ যজিার ১৬০টি ইউমনয়ল্পনর কাল্পনমিমভটি উল্পবািন করা হয়।

