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APNIC 
২০২২ সদসয এবং অংশীদার জররপ ফলাফল
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পদ্ধতি



• ২৫টি অর্থনীতিতি ম োট ৩৭টি আইতিআই (স্বিন্ত্র গভীরিোর সোক্ষোৎকোর) 
পতরচোতিি হত়েতিি। 

• অতিকোাংশ সোক্ষোৎকোর মন়েো হত়েতিি APNIC এর সদসয অর্বো অযোকোউন্ট 
মহোল্ডোরতদর কোি মর্তক

• এই অঞ্চতির  তিয অাংশীদোরতদর সোতর্ ি়েটি সোক্ষোৎকোর পতরচোতিি হত়েতিি।

• APNIC NIR সদসযতদর সোিজতনর সোতর্ই পরো শথ করো হত়েতিি

২০২২ সাক্ষাৎকারেে স্থান

অতেতি়েো  যোকোউ মেশোি অযোিত তনসতেটিভ তরতজওন অব চো়েনো
বোাংিোতদশ মনপোি
ভুটোন তনউতজিযোন্ড
ক তবোতি়েো পোতকস্তোন
চো়েনো পোপু়েো তনউ তগতন
তিতজ তিতিতপনস
হাংকাং মেশোি অযোিত তনসতেটিভ তরতজওন অব চো়েনো তরপোবতিক অব মকোতর়েো
ভোরি শ্রীিঙ্কো
ইতদোতনতশ়েো িোইও়েোন
জোপোন র্োইিযোন্ড
তকতরবোতি ভোন়ুেোিু
 োিোত়েতশ়েো তভত়েিনো 
 তগোতি়েো

• ক ারিড-১৯ চারিদা, সরবরাি কচইন
এবং  র্মীদদরউপরপ্রিাব কফদলরিল

• ইন্টারদনট রনরাপত্তা, এবং IPv6স্থাপন
 রা রিল উরিরিতপ্রধান চযাদলঞ্জ

• অনলাইন রর্মটটং, প্ররশক্ষণ, 
 নফাদরন্স, এবংঅনযানয
কফারার্মগুরল “সরতয াদরর জজরনদসর” 
রব ল্প নয়

• APNIC ক ধারাবারি িাদবঅতযন্ত
র্মর্ যাদাপূণ য, রবশ্বস্ত, রনিযরদর্াগ্য এবং
কপশাদার রিসাদব বণ যনা  রা িদয়দি

• কু্ষদ্র এবং স্বদল্পান্নত কদশগুরলরজনয

ইন্টারদনট বযবিাদর সর্মান সুদর্াগ্, 
এবং ‘আগ্ার্মী প্রজন্মদ ’ ইন্টারদনট
সম্পদ য রশরক্ষত দর কতালা

গুরুত্বপূণ যরবষয়।

সাক্ষািকারেে মূল

ফলাফলসমুহ

পোমর্ শ



পতেমাণগি নমুনা

85%

12%

3%
লিঙ্গ

পুরুষ  তহিো অনযোনয বিতি চোইনো

65%

15%

19%

সদসযপদ অবস্থা

APNIC সদসয APNIC অঞ্চতি NIR এর সদসয অনযোনয অাংশীদোর

এর আতগ কখনও 
APNIC জতরতপ 
অাংশ মননতন

অঞ্চি গণনা %

পূবথ এতশ়েো ২৬৯ ১৭%

ওতশতন়েো ২৭৫ ১৭%

দতক্ষন-পূবথ এতশ়েো ৪৫৪ ২৮%

দতক্ষন এতশ়েো ৪৮৬ ৩০%

APNIC এর বোইতরর অঞ্চি ১৩৭ ৪%

সববর াট ১,৬২১ ১০০%
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6 I  APNIC ২০২২ সদসয এবাং অাংশীদোর জতরপ িিোিি

APNIC এে পলেরেবা এবং সদসযপরদে 
গুন ান এবং  ূরিযে ক্ষক্ষরে সদসযরদে ক্ষেটং 
উন্নত হরেরে

APNIC সরববাত্ত  ক্ষেসকি উপারে সহােতা 
কেরত পারে ক্ষসগুলি হি বলধবত লনোপত্তা 
ক্ষকলিক প্রলিক্ষণ ক্ষকাসব, অনযরদে সারে 
সহরোলগতা, এবং লনোপত্তা হু লকে তেয 
লবলন ে পলেরেবা বজাে োখা

দক্ষ ইন্টােরনট প্ররকৌিিী এবং ইন্টােরনট 
লসলকউলেট অভাব সবরেরে বড় েযারি্জ

প্রলতষ্ঠানগুলিে উপে ক্ষকালভড-১৯ 
উরেখরোগযভারব প্রভাব ক্ষফরিরে, েলদও 
ভলবেযৎ সম্পরকব  আস্থা ক্ষবিী।

APNIC এে প্রাে স স্ত পলেরেবাে ক  
বযবহাে সরেও, এগুরিাে প্রলত সন্তুলি বজাে
োখা হরেরে

অবকাঠার ারত লবলনরোগ এবং  ানবসম্পদ 
সক্ষ তা বৃলি এই অঞ্চরি ইন্টােরনট 
উন্নেরনে অগ্রালধকাে ক্ষক্ষে
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8 I  APNIC ২০২২ সদসয এবাং অাংশীদোর জতরপ িিোিি

9%

7%

5%

11%

9%

6%

45%

45%

34%

35%

39%

54%

২০১৮

2020

2022

খুবই দবুথি দবুথি গড়পড়িোর নীতচ তনরতপক্ষ গড়পড়িোর উপতর ভোতিো চ ৎকোর

8%

8%

5%

10%

8%

7%

43%

43%

33%

38%

40%

54%

2018

2020

2022

খুবই দবুথি দবুথি গড়পড়িোর নীতচ তনরতপক্ষ গড়পড়িোর উপতর ভোতিো চ ৎকোর

10%

10%

7%

10%

10%

6%

39%

41%

34%

39%

39%

51%

২০১৮

2020

2022

খুবই দবুথি দবুথি গড়পড়িোর নীতচ তনরতপক্ষ গড়পড়িোর উপতর ভোতিো চ ৎকোর

পলেরেবাে গুনগত ান

পলেরেবাে  ূিয

সদসযপরদে  ূিয

সোতবথকভোতব APNIC এর কর্ো তচন্তো করতি, আপতন এটিতক কীভোতব  িুযো়েন করতবনঃ

পলেরিবাে সন্তুলি



উত্তেদাতারদে 

৪৯%
বতিতিন পতরতষবোর চোতহদো

ক্ষবরড়রে

উত্তেদাতারদে 

৩০%
বতিতিন পতরতষবোর চোতহদো 

কর রে

48% 47%
43%

32% 31%

22%

12%

45% 46% 48%

33%
30%

23%

13%

54%

47%

35%

30% 31%

18%

10%

ভ্র তন অক্ষ িো বোতড় মর্তক কোজ করো 
মিোতকতদর িদোরতক করো

সরবরোহ বযবস্থো়ে 
বযোঘোি

মসবো প্রদোতনর বয়ে বৃতি
মপত়েতি

গ্রোহক প্রিযোশো 
বযবস্থোপনো

ক ীতদর আকৃষ্ট করো বো 
িতর রোখো

বোজোতরর প্রতিত োগীতদর 
চোপ মবতড়তি

সবথত োট সদসয অাংশীদোর

মকোতভি-১৯ এর প্রভোতবর কর্ো তচন্তো করতি নীতচর মকোনটি আপনোর প্রতিষ্ঠোতনর উপর সবতচত়ে মবশী প্রভোব মিতিতিি?

ককাতিড-১৯ এে প্রিাবসমূহ



িীেব ক্ষেট প্রাপ্ত APNIC 

পলেরেবাস হূ

ক্ষকালভড-১৯ এে কােরণ
লকেু লকেু পলেরেবাে 
ক  বযবহাে সরেও, 
সন্তুলি ক্ষবিীই আরে

আপতন ম সকি পতরতষবো বযবহোর কতরতিন মসগুতির কর্ো তচন্তো করতি, আপনোর অতভজ্ঞিোতক আপতন কীভোতব  িূযো়েন করতবন? % গড়পড়িোর উপতর, ভোতিো, চ ৎকোর

97%

94%
96%

94%

97% 96%
95% 95% 95%

APNIC অযোকোতিত 
প্রতশক্ষণ

তরতসোসথ সোটিথ তিতকশন 
(RPKI)

রোউটিাং তনরোপত্তো
(ROA প্রকোশনো)

APNIC প্রতিতনতিতদর 
দ্বোরো অনিোইন 
মপ্রতজতন্টশন

APNIC কনিোতরন্স

২০২০ ২০২২



৫০%
ইন্টােরনট

তনোপত্তা

৪২%
দক্ষ কমী তনর াগ/ধরে

োখা

কনটও াকশ এবং তসরেমঅপারের্ন

অরটারমর্ন

তসরেম, n/w (কনটও াকশ)

পতেচালনা এবং তনোপত্তাে বয 

তন ন্ত্রণ

ইন্টােরনট সম্পরকশ

তনতিতনেধােক/তন ন্ত্রকরদে ধােণা

প্রতবধারনে অতনচ্ছাকৃি পতেনতি

সামাল কদ া

ইন্টােরনট ট্রাতফক, ট্রানজিট এবং তপ াতেং, 

এবং কনটও াকশ সক্ষমিা বযবস্থাপনা

৩৫%

৩৫%৩১%

২৮%

২৪%

সবরচর বড় ককৌর্লগি

এবং অপারের্নাল

চযারলঞ্জসমূহ

আপনার ইন্টারদনটসম্পর যতপররদষবা, পণয র ংবা  র্ম য াণ্ডগুরলর থা রচন্তা  রদল, আপনার প্ররতষ্ঠানপ্রধান ী  ী ক ৌশলগ্ত র ংবা পররচালনাগ্তচযাদলদঞ্জরর্মুদিার্মুরি? % রযাং  ৃত১, ২, অথবা ৩



কীভারব সাহােয
কেরত পারে?

প্রলিক্ষণ

৩৫% IPv6 এ উচ্চির 
প্রতশক্ষণ সহ প্রতশক্ষতণর কর্ো 
উতেখ কতরতিন

লনোপত্তা

৮% ইন্টোরতনট হো িোর তবরুতি কীভোতব 
বযবস্থো মন়েো  ো়ে িো সহ ইন্টোরতনট 
তনরোপত্তো প্রতশক্ষতণর কর্ো উতেখ কতরতিন

ক্ষকস স্টালড

১১% মকস স্টোতি, সতবথোৎকৃষ্ট 
 োতনর তভতিও এবাং ব্লগ চোন

সরেতনতা

৬% ইন্টোরতনট সম্পতকথ  সরকোরতক 
উন্নি তশক্ষো/সতচিনিোর আহ্বোন 
জোতনত়েতিন

সদসযরো সহত োতগিোর সতবথোত্ত  িরণ তহসোতব 
অবযোহি প্রতশক্ষণ এবাং তশক্ষোর তবষত়ে আরও 
মবশী কতর কর্ো বতিতিন



লবলনরোরগে জনয 
ইন্টােরনট উন্নেন 
অগ্রালধকাে

13

অবকাঠার ারত লবলনরোগ

এর  তিয, ৪৬% বযোকতবোন মনটও়েোকথ গুতিতি 
তবতনত়েোগ মদখতি চো়ে, ম খোতন ৪৩% তপ়েোতরাংতক 
অগ্রোতিকোর মদ়ে এবাং ৩৭% তনরতপক্ষ IXPs 

(ইন্টোরতনট এক্সতচঞ্জ পত়েন্ট)

 ানবসম্পরদে সক্ষ তা বৃলি

৫৯% সদসযতদর কোতি অগ্রোতিকোর হি মনটও়েোকথ  
ইতঞ্জতন়েোরতদর জনয আরও প্র ুতিগি প্রতশক্ষতণ 
তবতনত়েোগ। অনযরো (৩৮%) APNIC এ বৃতত্ত বো 
ইন্টোনথতশপ অর্বো পরবিী প্রজতের মনটও়েোকথ  
ইতঞ্জতন়েোরতদর জনয মিতিোতশপ পিদ করতব 
(৩৫%)

৩৪%

৩৫%



উপসংহাে

14

• স সযোবহুি দইু বিতর, পতরতষবোর গুন োন এবাং  ূতিযর প্রতি সদসয 
এবাং অাংশীদোরতদর সন্তুতষ্ট মবশ উঁচুতি রত়ে মগতি

• সদসযতদর চযোতিঞ্জগুতি আরও জটিি হত়ে উতেতি, এবাং স ত়ের সোতর্ 
সোতর্ তনরীক্ষতণর প্রত়েোজন হতব

• ইন্টোরতনট বযবহোতর বতিথি চোতহদোর সোতর্ সোতর্ িোরণক্ষ িো এবাং 
বযোন্ডউইিতর্র বযবস্থোপনোর সক্ষ িো প্রদোন অতনতকর কোতি স সযো

• এই অঞ্চতি দক্ষ আইটি সাংস্থোনগুতির অভোবও স সযোপণূথ৷
• আরও উন্নি প্রতশক্ষণ সহ ক্র োগি প্রতশক্ষণ, এবাং হোতি-কিত  

ক থশোিো বো মিোরো  আকোতিি
• মনটও়েোকথ  ইতঞ্জতন়েোরতদর 'পরবিী প্রজেতক' অন্তভুথ ি করোর জনয 

প্রতশক্ষণ সম্প্রসোরণ করতিও িো সহো়েক হতব।


