
 

তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি ক্তিভোগ 

ক) ২০১৬-২০১৭ অর্ থ িছযেে বাৎসরিক উদ্ভাবনী কর্ থপক্তেকল্পনোয় উক্তিক্তিত উদ্ভোিনসহ অন্যোন্য উদ্ভোিযনে নোর্ ও কো থক্রযর্ে অগ্রগক্ততে তথ্য। 

ক্র

র্ 

র্ন্ত্রণোলয় ও 

দপ্তযেে নোর্  

 উদ্ভোিযনে নোর্ উদ্ভোিযনে সংক্তিপ্ত ক্তিিেণ  উদ্ভোিন গ্রহযণে য ৌক্তিকতো উদ্ভোিযকে 

নোর্ ও ঠিকোনো 

অগ্রগক্তত 

(%) 

উদ্ভোিনটি 

িোস্তিোয়যনে 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হযয়যছ?  

িোস্তিোয়যনে 

জন্য পোইলট 

কর্ থসূক্তি গ্রহণ 

কেো হযয়যছ 

ক্তকনো?হযয় 

র্োকযল 

তোক্তেি 

সোেো যদযেে 

উদ্ভোিনটি     

িোস্তিোয়নয ো

গ্য ক্তকনো? 

য োকোল পযয়ন্ট 

কর্ থকতথো নোর্, 

পদক্তি, য োন ও 

ইযর্ইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

 

 

১. 

তথ্য ও 

য োগোয োগ 

প্রযুক্তি ক্তিভোগ 

স্টাি 

ব্যবস্থাপনা ও 

ই-রিকুরিশন 

ফি স্েরিককল 

সফটওয়্যাি 

(অনলাইন 

রেরিক) 

স্টাকিি স্েশনািী/মালামাল এি 

মজুত , চারিদা ও রববিণ সংক্রান্ত 

তথ্যারদ সিকি িানা যাকব এবং 

প্রকয়্ািনীয়্ মজুত সংিক্ষণ কিা 

যাকব। 

স্টাকিি স্েশনািী/মালামাল এি 

মজুত , চারিদা ও রববিণ সংক্রান্ত 

তথ্যারদ সিকি িানা যাকব এবং 

প্রকয়্ািনীয়্ মজুত সংিক্ষণ কিা 

যাকব। 

 

 

আইক্তসটি 

ক্তিভোযগে 

ইযনোযভেন 

টীর্ 

 

 

৯০% 

 

 

200000/- 

(দুই লি) 

 

 

     না। 

 যর্োোঃ েক্তেফুল 

ইসলোর্ , যপ্রোগ্রোর্োে,  

০১৭২১৭১৬০৫৩  

shariful@ictd.go

v.bd  

 

 

২. 

বাংলাকদশ 

িাই-স্টক পাকক 

কর্তকপক্ষ 

E-

requisition 

for meeting 

room for 

Start-up 

companies 

চালুকিণ। 

রমটং রুমট দ্রুত ও অগ্রারিকাকিি 

রেরিকত বিাদ্দ প্রদাকনি েবনা 

স্েককই এরুপ সফটওয়্যাি প্রনয়্ণ 

কিা িকে। 

 

 

সময়্, খিচ, রেরিট কম লাগকব। 

 

বাংলাকদশ 

িাই-স্টক 

পাকক 

কর্তকপকক্ষি 

ইকনাকেশন 

টীম 

 

 

৮৫% 

 

আনুমারনক 

৩ লক্ষ 

টাকা। 

 

 

        না। 

 িনাব এস.এম. 

আল-মামুন 

িক্ষণাকবক্ষণ 

প্রককৌশলী  

০১৮৩৯৬৭৯০৯০ 

mamun@bhtpa.gov.

bd 

 

 

৩. 

তথ্য ও 

স্যাগাকযাগ 

প্রযুরি অরিদপ্তি 

স্টাি 

ব্যবস্থাপনা 

সিরিকিণ (e- 

Store 

রবদ্যমান ব্যবস্থায়্ একট দপ্তকি 

স্টাি ব্যবস্থাপনাি িন্য  স্টাকি 

স্প্রাডাক্ট আইকটম মজুত এি বণ কনা, 

পরিমান, রবতিকণি পরিমানসি 

রবদ্যমান ব্যবস্থায়্ একট দপ্তকি স্টাি 

ব্যবস্থাপনা কিা খুবই সময়্সাকপক্ষ। 

 

িনাব স্মাোঃ 

স্িিাউল 

মাকছুদ 

 

১০০% 

 

২ লক্ষ ৯০ 

িািাি 

িযাঁ িকয়্কে। 

রবগত 

জুলাই/ 

২০১৭ তারিখ 

িযাঁ 

পাইলট 

প্রকল্প সফল 

িকল আগামী 

িনাব স্মাোঃ 

স্িিাউল মাকছুদ 

িাকিদী (উপসরচব) 

mailto:shariful@ictd.gov.bd
mailto:shariful@ictd.gov.bd


Management

) 
অবরশে দ্রব্যারদি তথ্যারদ অফলাইন 

এবং অনলাইন এ িানা যায়্ এবং 

এ পদ্ধরত চালুকিকণি ফকল স্সবা 

সিিীকিণ ও সময়্ এবং অকে কি 

সাশ্রয়্সি সেতাি সাকে স্টাি 

ব্যবস্থাপনা কিা সম্ভব িকয়্কে এবং  

অনলাইকন  স্টাি ব্যবস্থাপনা 

রসকটম খুব সিকিই আপকডট িাখা 

যাকব। 

স্টাি এ কতগুকলা আইকটকমি 

স্প্রাডাক্ট আকে, প্রকতযক আইকটম কত 

সংখ্যক মজুত আকে, স্ক স্কান 

আইকটম রনকত পািকব, স্যককউ 

একারিক আইকটম প্রকয়্ািকনি 

অরিক রনকয়্কে রকনা, কাকক কখন 

স্কান আইকটম রদকত িকব  তা িানা 

কঠিন কাি।  

 

িাকিদী 

(উপসরচব) 

পরিচালক 

(অে ক ও 

প্রশাসন) 

 

িকত 

পিীক্ষামূলক 

োকব 

আইরসট 

অরিদপ্তকি 

চালু আকে। 

২০১৮ জুন 

িকত 

সািাকদকশ 

কিাি 

পরিকল্পনা 

িকয়্কে। 

পরিচালক (অে ক ও 

প্রশাসন) 

০১৭১১১৬৬৩২৮ 

jahedi6076@yah

oo.com 

 

 

 

৪. 

তথ্য ও 

স্যাগাকযাগ 

প্রযুরি অরিদপ্তি 

অরিদপ্তকিি 

সকল 

কম ককতকা/কম কচা

িীকদি স্য স্কান 

িরুরি রবষকয়্ 

তাৎক্ষরণক 

অবরিতকিকণি 

লকক্ষয 

এসএমএস 

চালুকিণ। 

দপ্তকিি িরুরি রবষকয়্ তাৎক্ষরণক 

তথ্য/রনকদ কশনা প্রদাকনি  লকক্ষয 

স্মাবাইল এসএমএস ব্যবস্থা 

চালুকিা িকয়্কে। 

 

অকনক সময়্  সকল কম ককতকা/ 

কম কচািীগণ  প্রকতযক স্ক  স্ফান কিা 

বা মুক াকফাকন এসএমএস পা াকনা 

সময়্ সাকপক্ষ ও ব্যয়্বহুল তাোড়া 

এই কাকিি িন্য ও অরিক িনবল 

প্রকয়্ািন।    

  

মুক াকফাকন এসএমএস স্দকখ তথ্য 

স্পকয়্ যাকেন এবং স্সই রবষকয়্ 

পিবতী পদকক্ষপ রনকত পািকেন। যাি 

ফকল সময়্ খিচ ও কাকিি  দক্ষতা 

ও কায ককারিতা বৃরদ্ধ পাকে। 

িনাব স্মাোঃ 

স্িিাউল 

মাকছুদ 

িাকিদী 

(উপসরচব) 

পরিচালক 

(অে ক ও 

প্রশাসন) 

 

 

 

১০০% 

 

 

অে ক ব্যয়্ 

িয়্রন 

 

 

      িযাঁ 

 

 

 

   িযাঁ 

িনাব স্মাোঃ 

স্িিাউল মাকছুদ 

িাকিদী (উপসরচব) 

পরিচালক (অে ক ও 

প্রশাসন) 

+৮৮০১৭১১১৬৬৩

২৮ 

jahedi6076@yah

oo.com 

 ইকলক্ট্ররনক 

স্বাক্ষি 

সাট করফককট 

প্রদানকািী 

কর্তকপকক্ষি 

রনয়্ন্ত্রক 

(রসরসএ)-এি 

কায কালয়্ 

অনলাইকন 

রডরিটাল 

স্বাক্ষি 

সাট করফককট 

প্রারপ্তি িন্য 

গ্রািককি তথ্য 

যাচাই 

API (Application Programming 

Interface) ব্যিহোে কযে ভোর্চথয়োল 

প্রোইযভট ক্তনটওয়থোক (VPN) 

সংয োগ স্থোপন কযে সুেক্তিত 

যনটওয়োযকথে র্োধ্যযর্ ক্তসক্তসএ 

কো থোলয় ও ক্তসএ প্রক্ততষ্ঠোন ক্তিক্তজটোল 

সোটি থক্ত যকযটে জন্য আযিদনকোেীে 

তথ্য ক্তনি থোিন কক্তর্েযনে জোতীয় 

পক্তেিয় পযেে তযথ্যে সোযর্  োিোই 

কেণ। 

ক্তিক্তজটোল স্বোিে সোটি থক্ত যকট 

প্রদোযনে ক্তনক্তর্ত্ত ব্যিহোেীে পক্তেিয় 

ক্তনক্তিত কেণ 

ইনযভেন টির্ 

ও 

 ইকলক্ট্ররনক 

স্বাক্ষি 

সাট করফককট 

প্রদানকািী 

কর্তকপকক্ষি 

রনয়্ন্ত্রক 

 

 

১০০% 

 

 

০৪ লি 

 

 

      নো 

 

 

   হযাঁ 

জনোি আিদুিোহ 

আল র্োহমুদ  োরুক 

০১৫৫০১৫১২৭১ 

mahmud.faruk@

cca.gov.bd 

 



(রসরসএ)-এি 

কায কালয়্ 

  Digital 

Evidence 

Managem

ent and 

Reporting 

System 

(DEMRS) 

অযোপস এিং ওযয়ি ব্রোউজোে 

ব্যিহোে কযে অক্তভয োগকোেী 

সোইিোে অপেোধ সংক্রোন্ত তথ্য 

প্রর্োনোক্তদ তোৎিক্তণক ধোেণ কেযি 

এিং একই সোযর্ যপ্রেণ ও সংেিণ 

কেযি। উি তথ্য প্রর্োনোক্তদ 

ক্তিক্তজটোল স্বোিে সোটি থক্ত যকট দ্বোেো 

স্বোিক্তেত হযয় ক্তসক্তসএ কো থোলযয়ে 

সোভ থোযে সংেক্তিত র্োকযি  ো তথ্য 

প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এে আওতোয় 

অক্তভযুি সোইিোে অপেোধ র্োর্লো 

সমূযহে তদযন্তে  স্বোযর্ থ ব্যিহোে 

কেযত পোেযি। তদন্ত সংস্থো, 

ক্তিিোেক ও ক্তসটিযজন এ পদ্ধক্তত 

ব্যিহোে কেযত পোেযি। 

সোইিোে অপেোধ সংক্রোন্ত সকল 

অক্তভয োগ প্রর্োণোক্তদ সহ তোৎিক্তনক 

অক্তভয োগ কেো  োযি। এিং উি 

র্োর্লো সমূহ তদযন্তে স্বোযর্ থ উি 

প্রর্োনোক্তদ ব্যিহোে কেো সম্ভি হযি। 

অক্তভয োগকোেীে হয়েোক্তন কর্যি। সুষ্ঠ ু

র্োর্লো তদযন্ত সহোয়তো পোওয়ো  োযি। 

ইনযভেন টির্ 

ও 

ইকলক্ট্ররনক 

স্বাক্ষি 

সাট করফককট 

প্রদানকািী 

কর্তকপকক্ষি 

রনয়্ন্ত্রক 

(রসরসএ)-এি 

কায কালয়্ 

 

 

 

৯০% 

 

 

 

৩০ লি 

 

 

 

নো 

 

 

 

হযাঁ 

 

 


