সম্মাননীয় অধ্যক্ষ মহ াদয়,

আনায অনুভতি তনয়ে, ২০১৭-১৮ অতথিক ফছয়যয জনয, আতভ
তনম্নতরতিি দাতফভূ ক্রভান্বয়ে প কযায আয়ফদন জানাতি:
ভাননীে যাজযায়রয ুাতয ক্রয়ভ, আতভ
– ৩১ নম্বয দাতফয
অধীয়ন াভতিক ২০১,৫৩,৫৭,০০০/- টাকা (দুই’ি এক পকাটি
তিপ্পান্ন রক্ষ ািান্ন াজায টাকা), ভুিয িাি: ‚২২৫১-তিফারোভাতজক তযয়লফা-০০-০৯০  ০৯২‛, ‚৭৮৯-িপততর
ম্প্রদায়েয জনয তফয়ল াাংগঠতনক তযকল্পনা‛ -য িযিায তনতযয়ি
ভাত্র ১৮১,০৩,৫৭,০০০/-টাকা (এক একাত পকাটি তিন রক্ষ
ািান্ন াজায টাকা), ভুিয িাি: ‚৪০৭০-ঝুুঁ তকূর্ি প্রোয় ভূরধনী
তফতনয়োগ‛-এয জনয
ভাত্র ২,০০,০০,০০০/-টাকা (দুই পকাটি
টাকা), ভুিয িাি:
‚৪৮৫৯-যকাতয পক্ষয়ত্র এফাং অনযানয
অতধগৃীি াংস্থাে তফতনয়োগ‛-এয জনয ভাত্র ১৮,৫০,০০,০০০/টাকা (আঠায়যা পকাটি ঞ্চা রক্ষ টাকা) ফযাদ্দ কযায জনয
আয়ফদন জানাতি।
ভাননীো ভুিযভন্ত্রী, ভভিা ফয়্যাাধযায়েয দূযদী পনিৃ য়ে
তিভফঙ্গ যকায ভায়জয প্রতিটি অাংয়, এভনতক যায়জযয প্রাতিক
এফাং দূযফিী স্থানগুতরয়ি িথয-প্রমুতি তনবি য অথিনীতি,
তযকাঠায়ভা এফাং ুতনেতন্ত্রি ানফযফস্থায ুতফধা প ুঁয়ছ পদোয
কাজ ফাস্তফাতেি কযয়ি পর য়েয়ছ। শুধুভাত্র িথয-প্রমুতি এফাং
বফদুযতিন াংস্থায তযভানগি ফৃতি, ুষ্ঠু তযিারন াংক্রাি
বাযাভয ৃতি কযা এফাং রগ্নী তফতনয়োগ আহ্বান কযাই যাজয
যকায়যয উয়দ্দয নে, ফযাং যাজয জুয়ে িথয-প্রমুতিয তযয়লফা
াধাযর্ নাগতযয়কয নাগায়রয ভয়ধয প ুঁয়ছ পদোয জনয – িথয
এফাং পমাগায়মাগ প্রমুতি (আই-ত-টি)-পক একটি তক্রে ভাধযভ
তয়য়ফ ফযফায কযা আভায়দয যকায়যয অনযিভ রক্ষয।

তিভফঙ্গ যকায়যয িথয-প্রমুতি  বফদুযতিন তফবায়গয িথযপ্রমুতি াংক্রাি তক্রেিা পর কযয়ি যায়জযয টাোয-২ এফাং
টাোয-৩ অঞ্চরগুতরয়ি যকায িায কাজ প্রাতযি কয়যয়ছ। এই
পপ্রতক্ষয়ি ফিি ভায়ন ফ তভতরয়ে পভাট ১৮ (আঠায়যা)-টি তযকতল্পি
ায়কি য ভয়ধয দুগাি ুয (২ে ফি), ততরগুতে (২ে ফি), িেগুয,
আানয়ার, পফারুয, রতদো, াো, করযার্ী, যাজাযাট,
ফেয়জাো, ুরুতরো – ১১ (এগায়যাটি)-টি িথয-প্রমুতি াকি ,
কভি-াংস্থায়নয জনয প্রস্তুি কযা য়েয়ছ।
ফাতক িথয-প্রমুতি
াকি গুতরয ভয়ধয - িাযািরা, ফানিরা, কৃ ষ্ণনগয, ভারদা,
কুিতফায, পফরুে, ততরগুতে (৩ে ফি)- প্রবৃ তিয তনভিার্ কায়জয
অিগতি তফতবন্ন স্তয়য যয়েয়ছ। এই ভস্ত িথয-প্রমুতি াকি আঞ্চতরক
িথয-প্রমুতি  বফদুযতিন াংস্থাগুতরয উন্নতি ঘটায়না ছাো, নিু নউয়দযাগ এফাং দক্ষিা তফকায়য পক্ষয়ত্র যাজয যকায়যয িথয-প্রমুতি
 বফদুযতিন তফবায়গয প্রয়িিায়ক ােিা প্রদান কযয়ফ। িথয-প্রমুতি
 বফদুযতিন াংস্থাগুতরয প্রয়োজনীে ভস্ত াধাযর্ ুয়মাগ-ুতফধায
জনয এই ভস্ত িথয-প্রমুতি াকি গুতরয়ি অতফতিন্ন িথা উন্নি
ভায়নয তফদুযৎ যফযা থাকয়ছ। ম্পূর্ি বিতয য়ে মাোয য,
িথয-প্রমুতি  বফদুযতিন তক্রেিা ফৃতিয ভাধযয়ভ যাঞ্চয়রয আথিাভাতজক অফস্থায উন্নতি ঘটায়নায উয়দ্দয়য
– ঐ তফয়ল তফয়ল
এরাকাে িথয-প্রমুতি াক্ষযিা ফৃতি, এক রয়ক্ষয পফত ভানুয়লয
িাকতযয ুয়মাগ এফাং যকাতয তযয়লফা প ুঁয়ছ তদয়ি এই িথযপ্রমুতি াকি গুতর প্রতিজ্ঞাফি।
যায়জযয স্থানীে বফদুযতিন গঠন নকা এফাং উৎাদন (ইএ-তড-এভ) তল্পগুতরয বাযাভয প্রদান কযায উয়দ্দয়য যাজয
যকায ইতিভয়ধযই পানাযুয়য ১১ (এগায়যা) একয জতভয য
একটি াডিেযায াকি তনভিার্ কয়যয়ছ, পমিায়ন াডিেযায তয়ল্প
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জতভ ফন্টয়নয জনয ফিি ভায়ন প্লটগুতর প্রস্তুি। অনযতদয়ক করযার্ীয়ি
আয একটি াডিেযায াকি তনভিায়র্য তযকল্পনা ির্ কযা য়েয়ছ
– মায জনয িথয-প্রমুতি  বফদুযতিন তফবায়গয ায়ি জতভ যয়েয়ছ
– পমটিয তড-ত-আয-এয প্রস্তুতি অিগতিয মিায়ে যয়েয়ছ।
বাযি যকায়যয াডিেযায কভিতূ ি  াংশ্রয়েয য়থ, বনাটি
 পরিাে দুটি িীনতপল্ড ইয়রকট্রতনক ভযানুপযাকিাতযাং ক্লাস্টায
স্থায়নয কায়জয অিগতি ঘটয়ছ। বনাটিয়ি ৭০ একয এফাং পরিাে
৫৮ একয জতভয য ইয়রকট্রতনক ভযানুপযাকিাতযাং ক্লাস্টায (ইএভ-ত)-এয জনয পকন্দ্র যকায়যয িূ োি অনুয়ভাদন ইতিভয়ধযই
যাজয যকায়যয স্তগি য়েয়ছ, ‚ইতিতনোতযাং কনারয়টন্ট‛ তনয়োগ
কযা য়েয়ছ এফাং তফকায়য কাজ অিগতিয য়থ। ২০১৭-১৮ ফয়লিয
ভয়ধয ফাস্তু তনভিায়র্য কাজ য়ভি অতধকাাং তযকাঠায়ভা উন্নেয়নয
কাজ ম্পূর্ি য়ে মায়ফ ফয়র আা কযা মায়ি।
পময়িু স্থানীে উয়দযাগগুতর িথয-প্রমুতি অথিনীতিয ফৃতি 
তফকায়য পক্ষয়ত্র গুরুেূর্ি বূ তভকা ির্ কয়য, পয়িু যাজয যকায
যায়জযয িথয-প্রমুতি তয়ল্পয তফকা এফাং জীতফকা উৎাদন ফৃতিয
িাতরকা তি তয়য়ফ স্টাটি-আ উয়দযাগগুতরয়ক তিতিি কয়যয়ছ।
যাজয যকায, নযাকভ ( NASSCOM)-এয ‚নযাকভ ১০০০
স্টাটি-আ েযায াউ‛ নায়ভয একটি নিু ন উয়দযাগয়ক ােিা
প্রদান কযয়ছ। এই প্রকয়ল্পয ভূর উয়দ্দয এফাং কাজ র – ছ্ই
তফকল্প পা তয়য়ফ নিু ন প্রমুতিগি উয়দযায়গয ফযাায়য তফুর
য়িিনিা ফৃতি, নিু ন উয়দযাগ তনভিায়র্য ক্ষভিা, তফতনয়োগকাযীয়দয
য়ঙ্গ াংয়মাগস্থায়নয জনয তক্রে অনরাইন কতভউতনটি তনভিার্,
উন্নি স্টাটি-আয়য জনয অথি-পমাগায়নয ফযফস্থা কযা; ইিযাতদ।
েযাযাউগুতর িথয-প্রমুতি তনবি য ফাতর্তজযক াংস্থাগুতরয়ক অনযানয
ফাতর্তজযক াংস্থায য়ঙ্গ কাজ কযায উমুি এফাং অনুকূর
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তযয়ফয়য পমাগান , প্লাগ এফাং পপ্ল তযয়লফা,
যাভি দািায
ুতফধারাব, কভিারা- প্রবৃ তি ুতফধা গুতর প্রদান কয়য। এছাো
ইনতকউয়ফয়নয পক্ষয়ত্র তক্রে য়মাতগিা এফাং িায ঠিক ভঞ্চ
প্রদান কযায জনয এফাং িথয প্রমুতি স্টাটি আ াংস্থাগুতরয
তফতনয়োয়গয জনয পযা নফ-উয়দযাগ তফতনয়োগকাযী পগাষ্ঠীয য়ঙ্গ
অাংীদাতযে বিতয কযায জনয যাজয যকায
একটি পাটিারয়ক
ফযফায কয়য ফৃৎ িথয-প্রমুতি স্টাটি আয়য তযকল্পনা কযয়ছ।
িথয-প্রমুতি  বফদুযতিন তফবায়গয (২০১৪-২০১৫ ায়রয)
পল ভীক্ষায প্রতিয়ফদন অনুমােী, যায়জয ৮৯২-টি িথয-প্রমুতি
াংস্থাে ১,৪৭,০০০-জন পাদাযী ভানুল যাতয তনমুি আয়ছন।
য়ঙ্গ রক্ষয কযা পগয়ছ পম পজরাগুতরয টাোয২ এফাং টাোয-৩
যগুতরয়ি প্রাে ৩০০-টি পকাম্পাতন কাজ কয়য। এই িথযই প্রভার্
কয়য – যাজয জুয়ে িথয-প্রমুতি তনবি য অথিনীতিয রাবজনক
জােগাটি যকায পদিয়ি শুরু কয়যয়ছ। নযাকভ ( NASSCOM)এয তয়ফ অনুমােী, িথয-প্রমুতি পক্ষয়ত্রয তিত্তাকলিক ফৃতি ঘয়টয়ছ
ফাৎতযক ১৬% ায়য এফাং একই য়ঙ্গ এই তয়ল্প জীতফকা-প্রাতি
ফৃতিয ায ফাৎতযক ৮%।
২০১৫-১৬-ফয়লি যায়জয িথয-প্রমুতি পটেযায এফাং তযয়লফা
যিাতনয তযভান ১৫ ,০০০ পকাটি টাকা স্পি কয়যয়ছ। টি-ত-এ,
কগতনয়জন্ট, উইয়প্রা, আই-তফ-এভ, পটক ভাতন্দ্রা, অযাকয়নিায,
কযায়জতভতন, এইি-ত-এর, এতযকন এফাং তিটি পটতরকভ ইিযাতদ
– এভন কিকগুতর যিাতনভুিী াংস্থা এিায়ন যয়েয়ছ মাযা যায়জযয
যিানীজাি আয়ে অফদান যায়ি। ফৃৎ াংস্থাগুতর প্রয়িযয়কই িায়দয
তনজ-তনজ তক্রেিা ফৃতি কযয়ছ – মা যায়জযয বতফলযয়িয তনয়োগ
এফাং িথয-প্রমুতি াংক্রাি আে ফৃতিয়ি ােিা প্রদান কযয়ফ।
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নযাকভ ( NASSCOM)-এয তয়ফ অনুমােী, তিভফয়ঙ্গ
িথয-প্রমুতি তয়ল্প জীতফকা-প্রাতিয ফৃতিয ায ফাৎতযক ৮%। এই
ফৃতিয ায অনুমােী িথয-প্রমুতি এফাং িথয-প্রমুতি বফদুযতিন
াংস্থাে অদূয বতফলযয়ি প্রাে ৬৯,০০০ দক্ষ পাদায়যয প্রয়োজন
েয়ফ। িাতদা এফাং পমাগায়নয ভয়ধয ফযফধান ূযয়র্য জনয যাজয
যকায িথয-প্রমুতি তনবি য দক্ষিা তফকা কভিতূ ি ফাস্তফাতেি
কযায উয়দযাগ তনয়েয়ছ এফাং পই য়ঙ্গ যয়েয়ছ দক্ষিা এফাং জ্ঞান
তফকা পাটিার মা ছাত্রাফস্থা পথয়ক জীতফকা অজিন এফাং জীতফকা
তনফিায়য ভয়ে দক্ষিা তনধিাযর্ এফাং উন্নতিয়ি ােিা কযয়ফ।
তিভফঙ্গ যকায়যয িথয-প্রমুতি এফাং বফদুযতিন তফবাগ
তযকাঠায়ভা এফাং পভধায তফকায়য তদয়ক তফয়ল নজয প্রদায়নয ভয়ধয
তদয়ে িথয-প্রমুতিয পক্ষয়ত্র পফ তকছু তনতদি ি তফবাগ পমভন াইফাযতনযাত্তা এফাং উাত্ত তফজ্ঞান (পডটা ায়েন্প) অনুীরয়নয বায
তনয়েয়ছ। এই তফবায়গ প্রাথতভক মিাে পথয়কই ছাত্রছাত্রীয়দয ভয়ধয
আি এফাং য়িনিা ফাোয়নায উয়দ্দয়য যাজয যকায তফতবন্ন তক্ষা
প্রতিষ্ঠায়ন াইফায-তনযাত্তা এফাং উাত্ত তফজ্ঞায়নয য ফুতনোতদ
াঠক্রভ িারু কযায তযকল্পনা ির্ কয়যয়ছ।
যকায পম ভস্ত াইফায তনযাত্তা াংক্রাি ভযা পবাগ কয়য
পই ভস্ত ভযাগুতরয়ক তনতদি ি কযা এফাং পগুতরয ফাস্ততফক িথা
ভানযিা-তনবি য ভাধায়নয রয়ক্ষয – তল্প  তক্ষায পক্ষত্র পথয়ক
াইফায তনযাত্তা তফলেক দক্ষ কভীয দ্বাযা ফাতনতজযকবায়ফ উমুি
প্রমুতি এফাং য়মাতগিা ফযফায কয়য, যাজয যকায একটি াইফায
তকুযতযটি পন্টায পয এয়েয়রন্প গঠয়নয তযকল্পনা ির্ কয়যয়ছ।
এই উয়দযাগ, াধাযর্ িথয-প্রমুতিয ছাত্র  পাদায কভীয ভয়ধয
পথয়ক – াইফায তনযাত্তা তফলেক তফয়ল পাদাযী পভধায তফকা
এফাং াইফায তনযাত্তায তযকাঠায়ভা তনভিায়র্ ােিা কযয়ফ।
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দযজাি এফাং িাতদাম্পন্ন উাত্ত তফজ্ঞায়নয পক্ষয়ত্র - গতর্ি ,
তযাংিযান, কতম্পউটায তফজ্ঞান, প্রমুতি  ফাতনয়জযয পক্ষয়ত্রয য়ঙ্গ
তিতরি কয়য যায়জযয পভধায়ক তিি কযায জনয
যাজয যকায
একটি জািীে স্তয়যয উাত্ত তফজ্ঞান প্রতিষ্ঠান স্থায়নয তযকল্পনা
ির্ কয়যয়ছ। এই তযকল্পনায উয়দ্দয র –ঠিকবায়ফ তনফি এফাং
তল্প-ভুিী উাত্ত তফজ্ঞায়নয াঠক্রভ  কভিতূ ি ভানুয়লয কায়ছ প ুঁয়ছ
পদো।
যাজয যকায জািীে স্তয়য একটি যাকাথন প্লাটপভি রূােয়র্য
প্রকল্প ির্ কয়যয়ছ মা ‚পফঙ্গারাথন‛ নায়ভ প্রস্তাতফি য়েয়ছ।
এই
প্রকয়ল্পয উয়দ্দয - একটি য়মাগী কাঠায়ভায ভয়ধয, তফতবন্ন
াভাতজক  যকাতয ফৃয়ত্ত ভযায উদ্ভাফনভূরক ভাধায়ন ক্রাউড-পাতিাং, যাজযস্তয়য পভধায স্বীকৃ তি এফাং মথায়মাগয ুযস্কায
প্রদান।
আভায়দয প্রতিশ্রুতি অনুমােী যাজয জুয়ে াধাযর্ নাগতযকয়দয
বদনত্ন জীফয়ন উন্নতি  তফকায়য জনয িথয  পমাগায়মাগ প্রমুতি
(আই-ত-টি) তবতত্তক যকাতয ফযফস্থা  তযয়লফা প্রদায়নয
উয়দ্দয়য, যকায তনযফতিন্নবায়ফ ভূর স্তয়য িথয  পমাগায়মাগ
প্রমুতিয তযকাঠায়ভা ুদঢ়ৃ কয়যয়ছ এফাং ইয়রক্ট্রতনক াতবি  পডতরবাতয
প্লযাটপভি ফাস্তফােয়নয কাজ ম্পন্ন কযয়ছ। ইতিভয়ধয যাজয যকায়যয
ভস্ত তফবায়গয যকাতয ইনপযয়ভন-পগটয়ে তয়য়ফ, ভাননীো
ভুিযভন্ত্রী ২০১৬ ায়রয ৫ই অগাস্ট যাজয পাটিার ‚ই-ফাাংরা‛ িারু
কয়যয়ছন।
একটি অনরাইন এক জানারা ফযফস্থা (
OSWiCS) ২০১৬
ায়রয পপব্রুোতয ভায় িারু কয়যয়ছ যাজয যকায। এয়ি যয়েয়ছ
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১১টি অনরাইন তযয়লফা এফাং তডয়যকটয়যট অপ ইন্ডাতিজ-এয
পথয়ক ইনয়তন্টয়বয জনয পযতজয়িন-াংক্রাি ৫টি তযয়লফা। ইজ
অপ ডু ইাং তফজয়নজ যয়প ই--তড-তফ উয়দযায়গয অধীয়ন, তফতবন্ন
তফবায়গয ৪০ টি তফতনয়োগ াংক্রাি তযয়লফায জনয, এক জানারা
ফযফস্থায ভাধযয়ভ একটি তঙ্গর াইন-অন ফা এ-এ- তনবি য
অযাকয়-এ প ুঁছান ম্ভফ য়েয়ছ। এছাো যাজয যকায, যায়জযয
তফতবন্ন তফবায়গয ৭৫+ তফতনয়োগ াংক্রাি তযয়লফায়ক একটি নিু ন
ুনগিঠিি অনরাইন তঙ্গর উইনয়ডা পাটিায়রয অধীয়ন তনয়ে আায
তযকল্পনা ির্ কয়যয়ছ। এছাো আয়যা অতিতযি ৭০+ তনজস্ববায়ফ
ফিি ভান অনরাইন তযয়লফায ভাধযয়ভ ‘ফযফায তযয’ প্রস্ত য়ফ
ফয়র আা কযা মাে। এই তযয়লফায ভধয তদয়ে, ফযফাে প্রতিিা
কযয়ি ইিুক পকায়না তফতনয়োগকাযী পডতফট কাডি, পক্রতডট কাডি
ইিযাতদয ভাধযয়ভ আয়ফদয়নয য়ঙ্গ কর ধযয়র্য অনুভতিয কাযয়র্
পদে প্রয়োজনীে ‘তপ’ একতত্রিবায়ফ জভা কযয়ি াযয়ফন। িৎ,
এই তযয়লফায অবযিয়য অনুভতিত্র অথফা প্রয়োজনীে ‘অনাতত্তয’
াংাত্র য়জ পয়ি াযয়ফন এফাং ‘ডাউনয়রাড’ কয়য তনয়ি
াযয়ফন।
ই-পয়ভন্ট  এ-এভ-এ-তবতত্তক অফস্থান অনুন্ধায়নয
ুতফধা যয়েয়ছ এভন একটি োকি -পলা অয়টায়ভন এফাং এন্ড-টু -এন্ড
াতবি  তযয়লফা  ৪০-টিয পফত অনরাইন কামিকযী তযয়লফা
‘তিভফঙ্গ ই-পজরা পাটিার’-এয ভাধযয়ভ ভস্ত পজরাে ফিি ভান।
ফিি ভায়ন এই পাটিায়রয অফস্থা: এিায়ন ইন্টাযয়নয়টয স্ব-তযয়লফায
তফতবন্ন যীতি, াধাযর্ তযয়লফা পকন্দ্র এফাং যাজয জুয়ে নাগতযক
তকেয়স্ক ই-পজরা পাটিায়রয ভাধযয়ভ প্রাে ৪.৪৯ রক্ষ অনরাইন
তযয়লফায পরনয়দন ঘয়ট। যাজযয ফ অাংয়ই পম বফদুযতিন যীতিয়ি
যকাযী তযয়লফায প্রায ফােয়ছ এই তযাংিযান িাযই ইতঙ্গি।
আয ১৪০-টিয পফত তযয়লফা ইতিভয়ধযই তিতিি কযা য়েয়ছ
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এফাং ২০১৭-১৮ ায়রয ভয়ধয পগুতর ই-পজরায অিগিি োয
অফস্থাে যয়েয়ছ। এই তযকল্পনায উয়দ্দয - ভায়জয ভস্ত স্তয়যয
এফাং নাগতযকয়দয জনয ুতফধাজনক, স্বি , াশ্রেী এফাং ভেতবতত্তক
পফা প ুঁয়ছ পদো।
আতভ আনয়্য য়ঙ্গ এই ভান কক্ষয়ক জানাতি পম যাজয
যকায কিৃি ক াভতিকবায়ফ তযিাতরি এফাং তনযাদ াবি ায পাভি
তযকাঠায়ভা এিন ‚তিভফঙ্গ যাজয িথয পকন্দ্র‛ [ West Bengal
State Data Centre (SDC)] াপয়রযয য়ঙ্গ পাটিার 
য়েফাইটগুতরয়ক যক্ষর্ায়ফক্ষর্ কয়যয়ছ। ফিি ভান াবি ায়যয ফযফাযভাত্রা ৯৯%। ই-গবনিযায়ন্পয পক্ষয়ত্র যাজয যকায়যয তফদযভান
উয়দযায়গয তফস্তায এফাং নিু ন উয়দযাগ িয়র্য জনয অতিতযি স্থায়নয
িাতদা ক্রভ ফৃতি ায়ি। উন্ুি আয-এপ-ত-য ভাধযয়ভ তয়স্টভ
ইতন্টয়িটয়যয তনফিািয়নয প্রতক্রো ফিি ভায়ন অিফিী স্তয়য। যকায পই
য়ঙ্গ, ডতিউ-তফ-এ-তড-ত-পি – াইফায আক্রভয়র্য ক্রভফধিভান
হুভতকয তফরূয়ি রুয়ি দাুঁোয়নায জনয, যাজয যকায়যয তডতজটার
উাত্ত এফাং িথয ম্পয়দয তনযাত্তায কাযয়র্ একটি তকুযতযটি
ইনপযয়ভন অযান্ড ইয়বন্ট ভযায়নজয়ভন্ট (এ-আই-ই-এভ)-এয
নানান তফলে ফাস্তফাতেি কয়যয়ছ।
য়েস্ট পফঙ্গর পস্টট োইড এতযো পনটেকি
(য়েফয়াোন/WBSWAN) ফিি ভায়ন আনুবূতভকবায়ফ ১৩০০-টিয
পফত যকাতয কামিারয়েয ভয়ধয াংমুি। অতিতযি উচ্চ-গতি ম্পন্ন
পনটোয়কি তযর্ি কযায জনয, যাজয দয-দিয  পজরা দযদিয়যয ভয়ধয য়েফয়াোন তরঙ্ক াংমুি কযা য়েয়ছ। আয বায়রা
পনটোকি কভিক্ষভিা এফাং ফযান্ডউইথ প্রায়যয উয়দ্দয়য ভকুভা স্তয
মিি তরাংকয়ক িাভায িায পথয়ক -এপ-ত (
Optical Fibre
Cable)-পি উন্নি কযা য়েয়ছ। তফ-এ-এন-এর-এয য়ঙ্গ িু তিয
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ায়য়ক্ষ ভাতি পপ্রায়টাকর পরয়ফরড ুইতিাং (
MPLS) ফাস্তফাতেি
কযায তিাি িন কযা য়েয়ছ মা ম্পূর্ি য়ে মাোয য য়েস্ট
পফঙ্গর পস্টট োইড এতযো পনটেয়কি য ুতফধা িাক 
নাগতযকয়দয কায়ছ আয য়জ প ুঁয়ছ মায়ফ।
আভায়দয প্রতিশ্রুতি ূযর্ কযয়ি, যাজয যকায, প্রয়িযক
নাগতযয়কয জনয তফশ্বজনীন াংয়মাগ ফযফস্থায পিু - পজরা পথয়ক
িাভ ঞ্চায়েি (তজ-ত ) স্তয মিি, পস্টট পস্পার াযা তবয়কর
(এ-ত-তব/SPV) এফাং বাযি িডফযান্ড পনটোকি তরতভয়টড
(তফ-তফ-এন-এর)-এয পম থ উয়দযায়গ নযানার অটিকার পাইফায
পনটোকি (এন--এপ-এন)-এয অনুয়ভাদন  প্রয়োগ ঘটিয়েয়ছ।
যাজয যকায এয য়ঙ্গ তফতফএনএর-পক ভুি ‚যাইট অপ য়ে‛
(আয--ডতিউ)-এয অনুয়ভাদন তদয়েয়ছ – মায়ি িরতি NOFNএয প্রথভ য়ফিয কাজয়ক িযাতন্বি কযয়ি যায়জযয ২৬২টি িক 
২৫৫০টি িাভ ঞ্চায়েিয়ক িডফযান্ড াংয়মায়গয আিাে আনা মাে।
এই প্রকল্প রূােয়নয তদ্বিীে য়ফিয প্রস্তুতিভূরক কাজ – পমভন,
বাযয়ড -এপ-ত-য জনয ডতিউ-তফ-ই-আই-তড-ত
(WBEIDC) তরতভয়টয়ডয দ্বাযা বফদুযতিক িুটি
ুঁ য তজ-আই-এ ায়বি
ইিযাতদ কাজ শুরু য়েয়ছ। বাযি যকায়যয পটতরকতভউতনয়কন
তফবায়গয িো ‚ইতন্ডোন পটতরিাপ যাইট অপ য়ে রুর
২০১৬‛-এয উয়য যাজয যকায িায ুতফয়ফতিি ভিফয জাতনয়েয়ছ
এফাং যফতিি কায়র এই তফতধটি বাযি যকায়যয পটতরকতভউতনয়কন
তফবাগ কিৃি ক প্রকাতি য়েয়ছ।
তিভফঙ্গ যকায ২০১৭-১৮ ফয়লি একটি যাজয-তবতত্তক
তডতজটার তডয়াতজটতয প্লযাটপভি বিতয কযায তযকল্পনা ির্
কয়যয়ছ, পমিায়ন যকাতয তফবাগগুতরয য়ঙ্গ য়ঙ্গ পফযকাতয
প্রতিষ্ঠানগুতর তফদযারে তযিযাগ াংাত্র, পভতডয়কর াংাত্র,
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কয়রজ তডতি, তক্ষাগি ুযস্কায, ভাকি তট, রাইয়ন্প এফাং এই
ধযয়নয অনযানয নতথয ভি নাগতযকয়দয তডতজটাতর াক্ষতযি নতথয়ক
াংযতক্ষি যািয়ি ক্ষভ য়ফ। এই প্রকয়ল্পয রক্ষয র, নতথ এফাং
াংাত্রগুতরয কাগজীন য়থ প্রদান  প্রতিাদয়নয জনয একটি
ভঞ্চ বিতয কযা – মায়ি কাগয়জয ফযফায কভায়না মাে।
তযয়য়ল, আতভ এই ভান বায়ক জানায়ি িাইফ পম, যাজয
যকায, আই-ত-টি-য ুতফধা – পমভন; তনয়োগ াংক্রাি ুয়মাগ,
আথি-াভাতজক প্রগতি, ু-ান ফযফস্থা এফাং যকাতয তযয়লফা জ  াশ্রেী য়থ যায়জযয ভস্ত ভানুয়লয কায়ছ প ুঁয়ছ তদয়ি এফাং
এই উয়দ্দয়য ভস্ত ম্ভাফয উয়দযাগ ির্ কযয়ি ফি-তযকয।
এই য়ঙ্গ, ভাননীে অধযক্ষ ভয়াদয়েয কায়ছ, ২০১৭-১৮ অথি
ফছয়য যায়জযয িথয-প্রমুতি  বফদুযতিন পক্ষয়ত্র মথামথ তফকায়য
তনতযয়ি প্রস্তাতফি ফযেফযাদ্দ অনুয়ভাদয়নয জনয আতভ আয়ফদন
জানাতি।
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