বাংলােদশ �� ও কুিটর িশ� করেপােরশ(িবিসক)
১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বািণিজয্ক এলাক, ঢাকা

ই-েমইল: info@bscic.gov.bd; ওেয়ব সাইট: www.bscic.gov.bd
২০১৬-২০১৭ এবং ২০১৭-১৮ অথ র্ বছেরর বাৎসিরক উ�াবনী কমর্পিরক�নায় উি�িখত উ�াবনসহ অ�
উ�াবেনর নাম ও কায র্�েমর অ�গিতর ত� ে�রণ �সে
ক) ২০১৬-২০১৭ অথ র্ বছেরর বাৎসিরক উ�াবনী কমর্পিরক�নায় উি�িখত উ�াবনসহ অ�া�  উ�াবেনর নাম ও কাযর্�েমর  অ�গিতর
�ঃ
ম�ণালয় ও
উ�াবেনর নাম
উ�াবেনর
উ�াবন �হেণর
উ�াবেকর নাম
কয র্�েমর
উ�াবনিট
নঃ
দ�েরর নাম
সংি�� িববরণ
েযৗি�কতা
ও িঠকান
অ�গিত ০/০
বা�বায়েনর
জ� কত অথ র্
�য় হেয়েছ?
১
০১.

২
িশ� ম�ণালয়
বাংলােদশ ��
ও কুিটর িশ
করেপােরশন
(িবিসক)

৩
�� ও কুিট
িশে�র GIS
িভি�ক অনলাইন
ডাটােবজ
(পাইলিট)

৪

েদেশর সব র্� ছিড়েয়
িছিটেয় থাকা সম
মাঝারী, �� ও
কুি িশ�গুেলােক
একিট অনলাইন
েডটােবেজ অ�ভূর্
কের িশে�র পূণর্াং
ত� এক �ান হেত
সং�হ করার
সুিবধয় িশ�
সংি�� ত�
সং�েহর TCV
�াপকভােব �ােসর
করার মা�েম
েদেশর িশ�ায়নেক
গিতশীল করার
লে�য্ এ উ�াবনী
উে�াগিট �হণ করা
হয়।

৫

এ উে�াগিট বা�বািয়ত
হেল অনলাইেন েয েকান
�ান হেত খুব সহেজ ও
�� সমেয় েদেশর
মাঝারী, �� ও কুি
িশে�র �ায় যাবতীয় সব
ত� এক �ান হেত �ত
সং�েহর সুেযাগ সৃি
হেব। উে�াগিট
বা�বায়েনর ফেল
সাধারণ জনগন, নতুন
িশে�াে�া�া, সরকােরর
িবিভ� ম�ণালয় ও দ�র
এবং সংি��েদর িশ�
সংি�� ত� সং�েহর
সময় ও �য় (TCV)
�াপকহাের �াস পােব।
এ সুিবধাইেতাপূেবর্ েদে
গেড় উেঠ নাই।

৬

েমাঃ আ�স সা�ার,
উপ-মহা�ব�াপক ও
�া�ন আইিসিট েসল
�ধান (বতর্মােন
িপআরএল এ),
িবিসক, ঢাকা

৭

অ�গিতঃ ১০০%,
পাইলিটং পযর্াে
রাজশাহী িবভােগর
৮ েজলার ল�য্মা�া
অনুযায়ী৬৩৩০০িট
মাঝারী , �� ও
কুিটর িশ
অনলাইেন
েডটােবেজ অ�ভূর্
হেয়েছ।

৮

বা�বায়েনর
জ� পাইলট
কমর্সূিচ �হ
করা হেয়েছ
িকনা? হেয়
থাকেল তািরখ
৯

সারা েদেশর
উ�াবনিট
বা�বায়ন েযা�
িকনা?

েফাকাল পেয়�
কমর্কতর্া ন,
পদিব,েফান ও ইেমইল

১০

১১

েমাট অনুেমািদত পাইলট কমর্সূি
সারা েদেশর উ�াবনিট �েকৗঃ নাসরীন রিহম,
বােজট িছলঃ
�হণ ও বা�বায়ন বা�বায়ন েযা�। সারা আইিসিট েসল �ধা,
৩১.৭৫ ল� টাকা। করা হেয়েছ।
েদেশ বা�বায়েনর িবিসক, ঢাকা
ত�ে� �য়
২০১৬ সােল শুর
েমাবাঃ
জ� scale up ০১৭১৬৩৩২৫০৯
হেয়েছঃ �ায় ২৬.০ হেয় ২০১৭ এর
ল� টাকা
আগ� মােস স�� এর উে�াগ �হণ ই-েমইলঃ
হেয়েছ।
করা হে�।
shilurahim@yah
oo.com
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১
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২
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ও কুিটর িশ
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ডাটােবজ
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৪

েদেশর সব র্� ছিড়েয়
িছিটেয় থাকা সম
মাঝারী, �� ও
কুি িশ�গুেলােক
একিট অনলাইন
েডটােবেজ অ�ভূর্
কের িশে�র পূণর্াং
ত� এক �ান হেত
সং�হ করার
সুিবধয় িশ�
সংি�� ত�
সং�েহর TCV
�াপকভােব �ােসর
করার মা�েম
েদেশর িশ�ায়নেক
গিতশীল করার
লে�য্ এ উ�াবনী
উে�াগিট �হণ করা
হয়।
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রুপা�েরর মা�েম
সহেজ ও �� সমেয়
অনলাইেন িশে�র
িনব�ন সুিবধা �দােনর
জ� এ উে�াগিট �হণ
করা হেয়েছ।
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৮

বা�বায়েনর
সারা েদেশর
জ� পাইলট
উ�াবনিট
কমর্সূিচ �হ
বা�বায়ন
করা হেয়েছ
েযা� িকনা?
িকনা? হেয়
থাকেল তািরখ
৯
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েফাকাল পেয়�
কমর্কতর্া ন,
পদিব,েফান ও ইেমইল
১১

এ উে�াগিট বা�বািয়ত
হেল অনলাইেন েয েকান
�ান হেত খুব সহেজ ও
�� সমেয় েদেশর
মাঝারী, �� ও কুি
িশে�র �ায় যাবতীয় সব
ত� এক �ান হেত �ত
সং�েহর সুেযাগ সৃি
হেব। উে�াগিট
বা�বায়েনর ফেল
সাধারণ জনগন, নতুন
িশে�াে�া�া, সরকােরর
িবিভ� ম�ণালয় ও দ�র
এবং সংি��েদর িশ�
সংি�� ত� সং�েহর
সময় ও �য় (TCV)
�াপকহাের �াস পােব।
এ সুিবধাইেতাপূেবর্ েদে
গেড় উেঠ নাই।

েমাঃ আ�স সা�ার,
উপ-মহা�ব�াপক ও
�া�ন আইিসিট েসল
�ধান (বতর্মােন
িপআরএল এ),
িবিসক, ঢাকা

পাইলিটং পযর্াে
রাজশাহী িবভােগর
৮ েজলার ল�য্মা�া
অনুযায়ী৬৩৩০০িট
মাঝারী , �� ও
কুিটর িশ
অনলাইেন
েডটােবেজ অ�ভূর্
হেয়েছ।

পাইলিটং বা�বায়েন পাইলট কমর্সূি
েমাট অনুেমািদত বােজট�হণ ও বা�বায়ন
িছলঃ
করা হেয়েছ।
৩১.৭৫ ল� টাকা।
২০১৬ সােল শুর
ত�ে� �য়
হেয় ২০১৭ এর
হেয়েছঃ �ায় ২৬.০ ল� আগ� মােস
টাকা। ে�ল আেপর
স�� হেয়েছ।
মা�েম অবিশ� ৭
িবভােগর ৫৬িট েজলার
�ায় ৭ ল� িশ� �িত�ান
অনলাইেন এ েডটােবেজ
অ�ভরূ ্ি�র জ� উে�া
�হণ করা হেয়েছ। এজ�
�ায় ২.৫ েকািট তাকার
�াথিমক বােজট �ণয়ন
করা হেয়েছ। বােজট
a2iকতৃর্ক অনুেমাদন
র
অথ্ �াি� সােপে� সারা
েদেশ বা�বািয়ত হেব

সারা েদেশর
�েকৗঃ নাসরীন রিহম,
উ�াবনিট বা�বায়ন আইিসিট েসল �ধা,
েযা�। সারা েদেশ িবিসক, ঢাকা
বা�বায়েনর জ� েমাবাঃ
০১৭১৬৩৩২৫০৯
scale up এর ই-েমইলঃ
উে�াগ �হণ করাshilurahim@yah
হে�।
oo.com

বতর্মান প�িতেত িশে�র
িনব�েনর জ�
িশে�াে�া�ােদর
একািধক বার অিফেস
এেস িনব�েনর জ�
তােদর অেনক সময় ও
অথ র্ �য় হয় । েসবািটেসবায় রুপা�েরর মা�েম
সহেজ ও �� সমেয়
অনলাইেন িশে�র
িনব�ন সুিবধা েদেশ
িশ�ায়েন গিতর স�ার
করেব।

a2i এর উদ্ যোগে
সেবা টি সহজীকরণ
সম্ পন্নহয় এবং
বি সিক সংস্থাগত
ভা বে সা রা দেশে এ
ই-রেজি ষ্ট্রেশন সেবা টি
বা স্তবা য়নের উদ্ যোগ
গ্রহণ করেছে

র বছের
চলিত অথ্ 
পাইলিটং শুরু হে
বা�বায়েনর জ�
�েয়াজনীয় অথ্র
সং�েহর কায র্�ম
অ�াহত আেছ।

এ উে�াগিট বা�বায়েন ঢাকা ও চ��ােম
সারা েদেশর �েকৗঃ নাসরীন রিহম,
১.৩৪ েকািট টাকার
পাইলিটং শুরু হে উ�াবনিট বা�বায়নআইিসিট েসল �ধা,
বােজট অনুেমািদত
েযা�।
িবিসক, ঢাকা
হেয়েছ।
েমাবাঃ
০১৭১৬৩৩২৫০৯
ই-েমইলঃ
shilurahim@yah
oo.com

