সারাদেদের শেক্ষা প্রশিষ্ঠাদে কশিউটার ও ভাষা প্রশেক্ষণ ল্যাব স্থাপে প্রকল্প (৩য় সংদোশিি)
(Establishment of Computer and Language Training Lab in Educational Institutions All
over the Country Project (3rd Amendment))

প্রকল্প পশরশিশি
২৩/১২/২০১৪ শি: িাশরদখ একদেক সভায় প্রকল্পটি প্রথম অনুদমােে লাভ কদর
প্রকগের কমিাদ: জুে ২০১৫ - কসগেম্বর ২০১৯
প্রাক্কশলি ব্যয় 397.7775 ককাটি টাকা (সম্পূণ ম বিওবি)
প্রকল্প এলাকা: সারাদেে
প্রকদল্পর লক্ষয ও উদেশ্য
 সকল বিভাগের বিক্ষা প্রবিষ্ঠাগে বিগিষাবিি কবিউটার/বিবিটাল ল্যাি স্থাপগের মাধ্যগম কবিউটার বিক্ষা বিস্তার,
কমমসংস্থাগের সুগ াে, চাকবরর দক্ষিা এিং ভাষার দক্ষিা বৃবি ত্বরাবিি করা;
 বেি মাবচি বিক্ষা প্রবিষ্ঠাগের ল্যািসমূগে ইন্টারগেট সংগ াে প্রদাে ও স্থােীি সাইিার ককন্দ্র/ আইবসটি ক্লাি প্রবিষ্ঠা করা;
 রাষ্ট্রীি কবিউটার কসিার মাধ্যগম বপএসবস/বপইবসই (PSC/PECE), কিএসবস (JSC), এসএসবস (SSC) এিং
এইচএসবস (HSC) প মাগি মাবিবমবিিা বিক্ষাি উন্নিে ও উৎসাে প্রদাে;
 ভাষা বেভমর বিল্যাবসং, আউটগসাবস মং এিং অন্যান্য চাকবরর ক াগ্যিা ও দক্ষিা উন্নিগে িথ্য প্রযুবি সোিক ভাষা বিক্ষার
সুগ াে সৃবি;
 বিবিটাল িাংলাগদি েড়ার লক্ষযগক সামগে করগে সকল বিভাগের বিক্ষা প্রবিষ্ঠাগে বিগিষাবিি কবিউটার ও ভাষা প্রবিক্ষণ
ল্যাি স্থাপে;
 ৬৫টি ভাষা ল্যাি প্রবিষ্ঠা কগর ৯ টি ভাষা-ইংগরবি (আগমবরকাে/বিটিি/অগেবলিাে) চীো, ককাবরিাে, িাপাবেি, ফরাবস,
স্প্যাবেি, িামমাে, আরবি ও রুি ভাষার উপর প্রবিক্ষণ সফটওিযার ও কেগটন্ট তিবর কগর ল্যাগি সরিরাে করা এিং িবণ মি
৯টি ভাষার উপর ১০২৪ িে বিক্ষক/বিবক্ষকােণগক মাস্টার কেইোর বেগসগি প্রবিক্ষগণর ব্যিস্থা করা।

উদযযখদর্াগ্য কার্ যক্রম ও বাস্তবায়ে অগ্রগশি
কদগি ও বিগদগি কিাভে কমমসংস্থাে সৃবি ও সাবি মক উন্নিগের লগক্ষয ২০২১ সাগলর মগধ্য বিবিটাল িাংলাগদি বিবেমমাগণ সরকার
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অঙ্গীকারািি। এ লগক্ষয কদগি আইবসটি কসক্টগরর উন্নিে ও সম্প্রসারগণ িথ্য ও ক াোগ াে প্রযুবি (আইবসটি) বিভাে যুগোপগ ােী
পবরকেো প্রণিে ও িাস্তিািে করগে। বিবিটাল িাংলাগদি বিবেমমাগণর লগক্ষয সারাগদগি তৃণমূল প মাি প মন্ত আইবসটি (ICT)
বিক্ষা সম্প্রসারণ, মােসম্মি বিক্ষা অিমে এিং দক্ষ িেিবি েগড় কিালার উগযাে কেওিা েগিগে। এই লগক্ষয িথ্য ও ক াোগ াে
প্রযুবি বিভাগের উগযাগে িথ্য ও ক াোগ াে প্রযুবি অবিদপ্তর কতৃমক “সারাগদগির বিক্ষা প্রবিষ্ঠাগে কবিউটার ও ভাষা প্রবিক্ষণ
ল্যাি স্থাপে” িীষ মক প্রকেটি িাস্তিাবিি েগিগে। মােেীি প্রিােমন্ত্রী েণভিগে বভবিও কেফাগরগসর মাধ্যগম ১৩ আেস্ট ২০১৬
িাবরে সারাগদগি স্থাবপি ২০০১টি ‘কিে রাগসল বিবিটাল ল্যাি’ উগবািে কগরে।

২০২১ সাগলর মগধ্য বিবিটাল িাংলাগদগির স্বপ্ন িাস্তিািে ও কমমসংস্থাে বৃবির লগক্ষয সারাগদগির ৬৪টি কিলা ও সকল উপগিলাি
৪০০১টি বিক্ষা প্রবিষ্ঠাগে (মাধ্যবমক, উচ্চ মাধ্যবমক িা সমমাগের বিক্ষা প্রবিষ্ঠাে) বিগিষাবিি কবিউটার (বিবিটাল) ল্যাি এিং
১৬০টি প্রাথবমক বিযালগি বিবিটাল ক্লাসরুম প্রবিষ্ঠা; বেি মাবচি প্রবিষ্ঠােসমূগে ইন্টারগেট সংযুবির মাধ্যগম স্থােীি সাইিার কসন্টার
এিং আইবসটি ক্লাি প্রবিষ্ঠা; গ্রাবফগের ব্যিোর সম্ববলি কবিউটাগরর মাধ্যগম মাধ্যবমক এিং উচ্চ মাধ্যবমক প মাগি কবিউটার
এবেগমিে এিং গ্রাবফে বিিাইে বিক্ষাি উবুি করা ও এর প্রসার ঘটাগো; ভাষাবেভমর বিল্যাবসং এিং আউটগসাবস মং প্রসাগরর লগক্ষয
আইটি সমৃি ল্যাগির মাধ্যগম বিক্ষার সুগ াে তিবরর লগক্ষয প্রকেটি িাস্তিাবিি েগিগে। িঙ্গিন্ধু োগস্টর অনুগমাদেক্রগম বিবিটাল
ল্যািসমূগের োমকরণ করা েি “কিে রাগসল বিবিটাল ল্যাি”। সারাগদগি ৪০০১টি বিক্ষা প্রবিষ্ঠাগে (মাধ্যবমক, উচ্চ মাধ্যবমক িা
সমমাগের বিক্ষা প্রবিষ্ঠাে) “কিে রাগসল বিবিটাল ল্যাি”, ১৬০টি প্রাথবমক বিযালগি “কিে রাগসল বিবিটাল ক্লাসরুম” এিং কসৌবদ
আরগি অিবস্থি িাংলাগদি ইন্টারন্যািোল স্কুগল (বিআইএফ) ১৫টি কিে রাগসল বিবিটাল ল্যািসে সি মগমাট ৪১৭৬টি কিে রাগসল
বিবিটাল ল্যাি স্থাপে করা েগিগে।
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সারাগদগির কিে রাগসল বিবিটাল ল্যাি ও ক্লাসরুগমর সংখ্যা
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কিে রাগসল বিবিটাল ল্যাগির আওিাি স্থাবপি ৬৫টি ভাষা প্রবিক্ষণ ল্যাগি ৯ টি বিগদবি ভাষাি (ইংগরবি, কিঞ্চ, স্প্যাবেি,
িামমাে, িাপাবেি, ককাবরিাে, রাবিিাে, আরবি ও চাইবেি) প্রবিক্ষগণর িন্য ভাষাগুরু সফটওিযারটি ইসটগলিে সিন্ন েগিগে। ১০২৪
িেগক মাস্টার কেইোর এর প্রবিক্ষণ প্রদাগের িন্য ভাষা প্রবিক্ষণ সফটওিযার (ভাষাগুরু) অযাবিগকিে েি ১২ বিগসম্বর, ২০১৭ সাগল
মােেীি স্প্ীকার কতৃমক উগবািে করা েি। সারাগদি কথগক বেি মাবচি ১০২৪িে বিক্ষক/আগ্রেী ভাষা প্রবিক্ষণাথীেণগক বসএসই বিভাে,
ম
বুগিগটর মাধ্যগম মাস্টার কেইোর এর প্রবিক্ষণ কা মক্রম ও সাটিবফগকট
বিিরণ সিন্ন করা েগিগে।
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প্রকে/উগযাগের ফগল সৃি প্রভাি/পবরিিমে:
 কিে রাগসল বিবিটাল ল্যাি স্থাপগের ফগল প্রাথবমক, মাধ্যবমক, উচ্চ মাধ্যবমক, মাদ্রাসা এিং কগলি প মাগি আইবসটি
বিক্ষার সুগ াে বৃবি কপগিগে এিং স্থাবপি ৪১৭৬টি সুসবিি ও উচ্চেবি সিন্ন ইন্টারগেট সুবিিাসিন্ন অিযাধুবেক
কবিউটার ও ভাষা প্রবিক্ষণ ল্যািগুগলা আইবসটি অিকাঠাগমা বেগসগি বিগিবচি েগিগে।
 তৃণমূল প মাগির োত্রোত্রীগদর কবিউটার গ্রাবফে ও এবেগমিে বিষগি গুরুত্বপূণ ম প্রবিক্ষণ গ্রেগণর পািাপাবি ০৯ টি
বিবভন্ন প্রগিািেীি ভাষা বিক্ষার সুগ াে সৃবি েগিগে।
 বিগদিী ভাষা বিক্ষার ফগল বিল্যাবসং এিং তিগদবিক চাকুবরর কক্ষত্র বৃবি পাগে।
 কবিউটার ল্যাি সমৃি প্রবিষ্ঠাগের এসএসবস ও এইচএসবস উত্তীণ মোত্র-োত্রীরা কবিউটার ব্যিোগরর মাধ্যগম আিিি মক
কমমকাগে বেগিগদরগক সিৃি করগি কপগরগে।
 কদিব্যাপী প মাপ্ত সংখ্যক কবিউটার জ্ঞাে সিন্ন িেিবি তিবর েগে।
 বিল্যাবসং ও আউটগসাবস মং এর কক্ষগত্র িিমমাগে বিযমাে অদক্ষিািবেি িািাসমূে কগম আসগে।
 ল্যািগুগলা স্থাপগের ফগল আইবসটি বিক্ষার কক্ষগত্র প্রাবন্তক প মাগি বিবিটাল বিভাইি প্রিবমি েগে।
 আন্তিমাবিক ভাষাি পারদিী িরুণ-িরুণীরা বিল্যাবসং ও আউটগসাবস মং এর িািারগক আগরা সমৃি করগে।
 িাংলাগদিগক শ্রমবেভমর অথ মনেবিক কদি কথগক বিবিটাল অথ মেীবির কদগি রূপান্তর করগি কিে রাগসল বিবিটাল ল্যাি
বিগিষ ভূবমকা রােগে ।
 “সম্ভািোর বার প্রযুবি” এই কলাোগের আগলাগক কিে রাগসল বিবিটাল ল্যাগি োত্র/োত্রীরা ককাবিং এর মাধ্যগম
কপ্রাগ্রাবমং বিেগি পারগে।
 িিমমাে সরকার ২০২১ সাল োোদ ০৫ (পাঁচ) বিবলিে িলার আইটি োি কথগক রপ্তাবে করার এিং ০২ (দুই) বমবলিে
দক্ষ মােিসিদ েড়ার লক্ষযমাত্রা বেি মারণ কগরগে। এ লগক্ষয কিে রাগসল বিবিটাল ল্যাি দক্ষ আইবসটি মােি সিদ
েগড় তুলগি সাোয্য করগে ।
 প্রিযন্ত অঞ্চগল োত্র/োত্রীগদর মােবসকিার পািাপাবি প্রযুবির বদক কথগকও এবেগি ক গি এিং পবরপূণ ম দক্ষ মানুষ
বেগসগি েগড় তুলগি কিে রাগসল বিবিটাল ল্যাি অগ্রণী ভূবমকা পালে করগে ।
 সারাগদগির ৬৪টি কিলার কিে রাগসল বিবিটাল ল্যাি িাস্তিািগের ফগল কদগি ই-েভগে মস প্রবিষ্ঠাি িাংলাগদি আগরা
এক িাপ এবেগি বেগিগে।
 কিে রাগসল বিবিটাল ল্যাি িাস্তিািগের ফগল বাংলাদেে িথ্য প্রযুশি খাদি একটি আত্মশেভযরেীল দেে শিদসদব গদে উঠদে।
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মাদ্রাসার োত্র-োত্রী কিে রাগসল বিবিটাল ল্যাি ব্যিোর করগে

স্কুগলর োত্র-োত্রী কিে রাগসল বিবিটাল ল্যাি ব্যিোর করগে

কগলগির োত্রীরা কিে রাগসল বিবিটাল ল্যাি ব্যিোর করগে
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