
  

“তথ্য প্রযুক্তিয ভাধ্যমভ এনক্তিক্তি ফ ধযমনয প্রক্ততফন্ধী ব্যক্তিয ক্ষভতায়ন” ীল ষক প্রকল্প 

ফাাংরামে কক্তিউটায কাউক্তির 
তথ্য ও যমাগামমাগ প্রযুক্তি ক্তফবাগ 

আইক্তটি টাওয়ায, আগাযগাঁও, যমযফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭ 
যপানঃ ৮৮০-২-৫৫০০৬৮৮৫ পযাক্স: ৮৮০-২-৫৫০০৬৮৮৭ ই-যভইর: epwdpbcc@gmail.com Web: www.bcc.gov.bd 

 

তথ্য প্রযুক্তিয ভাধ্যমভ ক্তনউমযা যিমবারমভন্টার ক্তিজঅি ষায ফ ধযমনয প্রক্ততফন্ধী ব্যক্তিয ক্ষভতায়ন”      

(Empowerment of Persons with Disabilities including NDD through ICT) 

 

প্রকমল্পয যভয়াে   : জুরাই ২০১৭- জুন ২০২০ ার ম ষন্ত 

যভাট ফযাদ্দ   : ২৪৮৬.৮৮ রক্ষ (ম্পূর্ ষ ক্তজওক্তফ) 

২০১৮-২০১৯ অর্ ষ-ফছময ফযাদ্দ : ৮০০.০০ রক্ষ [যাজস্ব-৪৬৬.০০ রক্ষ এফাং মূরধন-৩৩৪.০০ রক্ষ] 
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প্রকমল্পয উমদ্দশ্য এফাং এ াংক্তিষ্ট কমিামনন্টমূঃ 

 

উ                  

ক্তনউমযা যিমবরমভন্টার প্রক্ততফন্ধী  ফ ধযমনয 

প্রক্ততফন্ধী ব্যক্তিমেয জন্য কন্ঠ এফাং ইাযা বালায  

ক্তনমে ষনা  আইক্তটি প্রক্তক্ষর্ এয জন্য ক্তফমলাক্তয়ত 

অক্তিও এফাং ক্তবক্তিও টিউমটাক্তযয়ার ততযী; 
 

পটওয়যায উন্নয়ন  

 অক্তিও-ক্তবক্তিও টিউমটাক্তযয়ার  

 কনমটন্ট (দৃক্তষ্ট প্রক্ততফন্ধীমেয জন্য) 

 ই-রাক্তন ষাং প্লাটপভ ষ (জফ যাট ষার, িাটামফজ) 

 যভাফাইর অযা 

 

প্রক্ততফন্ধী ব্যক্তিমেয জন্য ক্তফমলাক্তয়ত এফাং অক্তবগম্য 

একটি জাতীয় ই-রাক্তন ষাং প্লাটপভ ষ ততযী কযা, যমখামন 

আইক্তটি প্রক্তক্ষর্ এয জন্য কন্ঠ এফাং ইাযা বালা  

অক্তিও-ক্তবক্তিও টিউমটাক্তযয়ার র্াকমফ, 
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ই-রাক্তনাং প্লাটপমভ ষ চাকুযীোত ও গ্রীতামেয জন্য 

একটি জফ যাট ষার অন্তষভূি র্াকমফ। প্লাটপভ ষটিয ক্তকছু 

ক্তরাংক ব্যফায কযায জন্য একটি যভাফাইর এযা 

ততযী; 

ক্তফক্তক্তয ৭টি আঞ্চক্তরক কাম ষারময় প্রক্ততফন্ধী ব্যক্তিমেয 

প্রক্তক্ষর্ ও কভ ষাংস্থামন ায়তা কযায জন্য ৭টি 

ক্তযমা ষ যন্টায প্রক্ততষ্ঠা কযা মফ। 

 

ক্তফক্তক্ত’য ৭টি আঞ্চক্তরক কাম ষারময় ৭টি ক্তযমা ষ যন্টায 

স্থান  

 (একটি ল্যামফয কক্তিউটায আনুলক্তিক 

মন্ত্রােী যফযা) 

ক্তযমা ষ যন্টামযয ভাধ্যমভ ২৮০ জন এনক্তিক্তি যভাট 

২৮০০ জন প্রক্ততফন্ধী ব্যক্তিমক প্রক্তক্ষর্ প্রোন কযা 

মফ। এছাড়াও ১৪০ জন ভাষ্টায যেইনায 

যেময ৭০টি উমজরা স্বাস্থয কভমপ্লক্স এয অধীমন 

ক্তবক্তিও কনপামযক্তিাং এয ভাধ্যমভ ২১০জন যরর্ 

এযাা্রাইি প্রমপনার, ৩৫০জন কক্তভউক্তনটি 

যিমবারমভন্ট এক্সাট ষ ও ৭০০জন ক্তক্ষকমক 

ক্তিজযাক্তফক্তরটি ওক্তযময়মন্টন প্রক্তক্ষর্ যেয়া মফ। 

প্রক্তক্ষর্ (আইক্তটি): 

 ১৪০জন ভাস্টায  যেইনায (ক্তফক্তক্ত, ভাজমফা 

এফাং আইক্তটি অক্তধেপ্তমযয কভ ষকতষা); 

 ২৮০০ প্রক্ততফন্ধী ব্যক্তি এয ভমধ্য ২৮০জন 

এনক্তিক্তি; 

প্রক্তক্ষর্ (ক্তিজযাক্তফরটি ওক্তযময়মন্টন) 

 ২১০ যর এযারাইি প্রমপনার; 

 ৩৫০ জন কক্তভউক্তনটি ক্তিজযাক্তফক্তরটি এক্সাট ষ    

 ৭০০ জন ক্তক্ষক 

প্রকমল্পয ভাধ্যমভ প্রক্তক্ষর্ প্রাপ্ত ৮০ বাগ প্রক্ততফন্ধী 

ব্যক্তিমক আইটি এফাং অন্যান্য যক্টময চাকুযী যেয়া 

এফাং ক্তিল্যািায ক্তমমফ আউটমাক্ত ষাং কামজ প্রক্তক্ষর্ 

ায়তা যেয়া মফ। 

ক্তফক্তবন্ন চাকুযীোতা প্রক্ততষ্ঠামনয ামর্ যমাগমমাগ, 

ভমঝাতা স্মাযক চুক্তি এফাং চাকুযী যভরা আময়াজমনয 

ভাধ্যমভ প্রক্তক্ষর্ প্রাপ্ত প্রক্ততফন্ধী ব্যক্তিমেয কভ ষাংস্থামন 

ায়তা কযা মফ। 

প্রক্ততফন্ধী ব্যক্তিমেয ভমধ্য আইক্তটিমক জনক্তপ্রয় কযায 

জন্য াযামেম ব্যকক্তবক্তিক প্রচায-প্রচাযর্ায ব্যফস্থা 

কযা মফ; 

াযামেম ব্যকক্তবক্তিক প্রচায-প্রচাযর্ায জন্য 

ক্তফক্তক্ত’য আঞ্চক্তরক কাম ষারময়য ভাধ্যমভ যক্তভনায/ 

কভ ষারা এফাং  াযামেময ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠামন 

কযামিইমনয আময়াজন কযা মফ। 

 
 

তথ্য প্রযুক্তিয ভাধ্যমভ এনক্তিক্তি ফ ধযমনয প্রক্ততফন্ধী ব্যক্তিয ক্ষভতায়ন” ীল ষক প্রকমল্পয কাম ষকমভয অগ্রগক্তত ও 

অজষন: 

 

 জানুয়াযী ২০১৮ ভাম অনুক্তষ্ঠত চাকুযী যভরায ভাধ্যমভ যভাট ১৬৭ জন প্রক্ততফন্ধী ব্যক্তিয চাকুযী ক্তনক্তিত কযা 

ম্ভফ ময়মছ। 

  ক্তফক্তক্ত’য ৬টি আঞ্চক্তরক কাম ষারময় আইক্তটি ক্তযমা ষ যন্টায প্রক্ততষ্ঠা কযা ময়মছ;   

 ২০১৮-২০১৯ অর্ ষ ফছমযয ক্রয় ক্তযকল্পনা অনুমায়ী ক্তফমলাক্তয়ত পটওয়যায উন্নয়মনয রমক্ষয আফানকৃত EOI 

মূল্যায়মনয ক্তবক্তিমত RFP প্রোমনয কাম ষক্রভ প্রক্তক্রয়াধীন যময়মছ; 

 যেময ৭টি ক্তফবাগীয় ম ষাময় যাংপুয ক্তফক্তক্ত’য ৬টি আঞ্চক্তরক কাম ষারময় প্রকমল্পয অাংীজনমেয জন্য জুন-

২০১৮ এয ভমধ্য যক্তভনায অনুক্তষ্ঠত ময়মছ ফতষভান অর্ ষ ফছময তা কভ ষক্তযকল্পনা অনুমায়ী িন্ন মফ। 

 যেময ৭টি ক্তফবাগীয় ময ক্তফক্তবন্ন ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠামন প্রচায ও প্রচাযর্ায জন্য কযামিইন অনুক্তষ্ঠত ময়মছ ফতষভান 

অর্ ষ ফছময তা কভ ষক্তযকল্পনা অনুমায়ী িন্ন মফ। 

 আউটমাক্ত ষাং এয ভাধ্যমভ ৭ জন প্রক্তক্ষক (আইটি) এফাং ৭ জন (এনক্তিক্তি প্রক্তক্ষক কাভ যপ্লমভন্ট অক্তপায 

ক্তনময়াগ কযা ময়মছ; 



 ক্তনময়াগকৃত প্রক্তক্ষকগর্, ভাজ যফা অক্তধেপ্তয ও আইক্তটি অক্তধেপ্তয ভমনানীত েস্যগর্ ভাস্টায 

যটইনাযমেয জন্য যকা ষ কাক্তযকুরাভ ততযী কযা ময়মছ। আা কযা মায়, ক্তিমম্বয ২০১৮ ভা মত প্রক্ততফন্ধী 

ব্যক্তিমেয প্রক্তক্ষর্ কাম ষক্রভ শুরু মফ। 

 চরক্তত অর্ ষফছমযয ৩০ নমবম্বয’২০১৮  ম ষন্ত ২০৪.০৭ রক্ষ টাকা ব্যয় ময়মছ। আক্তর্ ষক অগ্রগক্তত ৮.২০% ফাস্তফ 

অগ্রগক্তত ২২.৭৭% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রকমল্পয আওতায় ২০১৭-২০১৮ অর্ ষফছময অনুক্তষ্ঠত ক্তফবাগীয় ম ষাময় যক্তভনায ও ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠামন প্রচায-প্রচাযর্া এফাং 

কযামিইমনয অাং ক্তফমমলয ছক্তফ 



 

 

 

  


