
 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংাদেল সরকার 

 

 

 

 

 

জাতীয় তথ্য ও যযাগাদযাগ প্রযুক্তি নীক্ততমাা ২০১৮ 

 

 

 

 

তথ্য ও যযাগাদযাগ প্রযুক্তি ক্তবভাগ 

ডাক, যেক্তদযাগাদযাগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণায় 

 



 

 

সূচিপত্র  

ব্দ ংক্ষে (Acronyms) ......................................................................................................................... 2 

মুখফন্ধ........................................................................................................................................................5 

প্রস্তাফনা......................................................................................................................... ..............................7 

ভূমভকা......................................................................................................................................................10 

মডমজটার ফাংরাক্ষদঃ বঙ্গবন্ধুয সানায ফাংরা ....................................................................................................... 10 

ধ্যা-১ ....................................................................................................................................................14 

ংমেপ্ত মক্ষযানাভ, প্রফততন  ংজ্ঞা .................................................................................................................. 14 

১.১. ংমেপ্ত মক্ষযানাভ  প্রফততন ................................................................................................................ 14 

১.২. ংজ্ঞা ........................................................................................................................................... 14 

ধ্যা-২.. ................................................................................................................................................15 

রূকল্প  উক্ষেশ্য .......................................................................................................................................15 

২.১.  রূকল্প (Vision)..................................................................................................................... .......................১৫ 

২.২.  উক্ষেক্ষশ্যমূ (Objectives)...........................................................................................................................১৫ 

ধ্যা-৩................................................................................................................... ................................16 

সকৌরগত মফলফস্তু .................................................................................................................................... 16 

৩.১. মডমজটার যকায (Digital Government) ..................................................................................... 16 

৩.২ . মডমজটার মনযাত্তা (Digital Security) ............................................................................................ 17 

৩.৩. াভামজক ভতা এফং াফ তজনীন প্রক্ষফামধকায (Social Equity and Universal Access) ........................ 17 
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ব্দ ংক্ষে (Acronyms) 

1.  RCR Annual Confidential Report 

2.  RA Artificial Intelligence 

3.  RR Rugmented Reelity 

4.  RTM Rutometed Teller Mechine 

5.  ORCCO Bangladesh Association of Call Center & Outsourcing 

6.  BADC Bangladesh Agricultural Development Corporation 

7.  ORDSNOC Bangladesh National Scientific and Technical 

Documentation Centre 

8.  BARC Bangladesh Agricultural Research Council 

9.  ORSAS Oangladesh Rssociation of Software and Anformation 

Services 

10.  BCC Bangladesh Computer Council 

11.  OZPER Bangladesh Export Processing Zones Authority 

12.  OZER Bangladesh Economic Zones Authority 

13.  OANR Bangladesh Investment Development Authority 

14.  BMDC Bangladesh Medical & Dental Council 

15.  BMRC Bangladesh Medical Research Council  

16.  BNMC  Bangladesh Nursing & Midwifery Council 

17.  BOO Build–Own–Operate 

18.  BOT Build–Operate–Transfer 

19.  OPO Business Process Outsourcing 

20.  OPR Business Process Re-engineering 

21.  ORTR Bangladesh Road Transport Authority 

22.  OTRC Bangladesh  Telecommunication Regulatory Commission 

23.  CNSS Clinical Decision Support System 

24.  CAO Chief Anformation Officer 

25.  CART Computer Incident Response Team 

26.  COTS Commercial Off The Shelf 

27.  CPTU Central Procurement Technical Unit 

28.  CSR Climete Smert Rgriculture  

https://www.techopedia.com/definition/190/artificial-intelligence-ai
http://www.bacco.org.bd/
http://www.bansdoc.gov.bd/
http://www.bansdoc.gov.bd/
https://en.wikipedia.org/wiki/Bangladesh_Export_Processing_Zone_Authority
https://www.facebook.com/bezagov/
http://bida.portal.gov.bd/
https://www.bmrcbd.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Business_process_outsourcing
https://en.wikipedia.org/wiki/Business_process_reengineering
http://www.brta.gov.bd/
https://en.wikipedia.org/wiki/Chief_information_officer
https://www.techopedia.com/definition/24135/computer-incident-response-team-cirt
http://www.cptu.gov.bd/
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29.  NRZ Nepertment of Rgriculture Zxtension 

30.  DDHG Data Driven Health Governance 

31.  DGDA Directorate General of Drug Administration 

32.  DTP Desktop Publishing 

33.  ZCNP Early Childhood Development Program 

34.  ZHR Electronic Health Record 

35.  ZRQ Exporters' Retention Quota 

36.  ESF Entrepreneurship Support Fund 

37.  ZTP Effluent Treatment Plant 

38.  XTTF Fiber to the “X” 

39.  SAS Geographic Anformation System 

40.  SPS Global Positioning System 

41.  HR Humen Resource  

42.  HRAS Human Resources Information System 

43.  HS Code Harmonized System Code 

44.  ICDDRB International Centre for Diarrhoeal Disease Research, 

Bangladesh 

45.  ACT Information and Communication Technology  

46.  IEDCR Institute of Epidemiology, Disease Control and Research  

47.  AANX Industrial Infrastructure Development Fund 

48.  AMZN Implementation Monitoring and Evaluation Division 

49.  AoZ Internet of Everything 

50.  AoT Anternet of Things  

51.  APR Antellectual Property Rights 

52.  ISC Industry Skill Council 

53.  ASO International Organization for Standardization 

54.  AT  Anformetion Technology 

55.  ATZS Information Technology Enabled Services 

56.  SMAS Sebour Merket Anformetion System 

57.  M&Z Monitoring end Zveluetion 

58.  MAS Management Anformation System 

59.  MOOC Massive Open Online Course 

http://education.qld.gov.au/schools/disability/early-childhood-development-services.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_health_record
http://iknowledgebank.com/faqs/Foreign-Exchange/Exporters%E2%80%99-Retention-Quota/145_faq
https://en.wikipedia.org/wiki/Effluent_treatment_plant
https://en.wikipedia.org/wiki/Geographic_information_system
https://www.gps.gov/
https://www.hrpayrollsystems.net/hris/
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Centre_for_Diarrhoeal_Disease_Research,_Bangladesh
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Centre_for_Diarrhoeal_Disease_Research,_Bangladesh
http://www.iedcr.gov.bd/
https://www.acronymfinder.com/Industrial-Infrastructure-Development-Fund-(India)-(IIDF).html
https://imed.gov.bd/
https://internetofthingsagenda.techtarget.com/definition/Internet-of-Everything-IoE
https://internetofthingsagenda.techtarget.com/definition/Internet-of-Things-IoT
http://www.businessdictionary.com/definition/intellectual-property-rights.html
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization
http://www.businessdictionary.com/definition/management-information-system-MIS.html
https://library.educause.edu/topics/teaching-and-learning/massive-open-online-course-mooc
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60.  DOR Detionel Ooerd of Revenue 

61.  NCTB National Curriculum and Textbook Board 

62.  DRO Non Resident Bangladeshi  

63.  DSNC National Skills Development Council 

64.  DTVQX National Training and Vocational Qualifications 

Framework 

65.  PMC Project Management Consultancy 

66.  PMU Project Management Unit 

67.  PoC Proof of Concept 

68.  PoP Point of Presence 

69.  PoS Point of Seles 

70.  PPP Public Private Partnership 

71.  PPR Public Procurement Rules 

72.  RHAS Routine Heelth Anformetion System 

73.  RPR Robotic Process Automation 

74.  RPS Recognition of Prior Searning 

75.  SNS Susteineble Nevelopment Soel 

76.  SMS Short Message Service 

77.  SOX Sociel Obligetion Xund 

78.  SPS Service Process Simplificetion 

79.  STP Software Technology Park 

80.  TCV Time Cost Visit 

81.  TVZT Technical and Vocational Education and Training 

82.  UAV Unmanned Aerial Vehicle 

83.  USC University Grant Commission 

84.  VR Virtuel Reelity 

 

  

http://www.nsdc.gov.bd/bn/%E0%A6%B9%E0%A7%8B%E0%A6%AE/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-dhaka/documents/publication/wcms_233798.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-dhaka/documents/publication/wcms_233798.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Public%E2%80%93private_partnership
https://www.investopedia.com/terms/r/robotic-process-automation-rpa.asp
https://en.wikipedia.org/wiki/Recognition_of_prior_learning
https://knowledgecenter.zuora.com/BC_Subscription_Management/Customer_Accounts/A_How_to_Manage_Customer_Accounts/E_Key_Metrics/B_Total_Contract_Value
https://en.wikipedia.org/wiki/TVET_(Technical_and_Vocational_Education_and_Training)
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মুখফন্ধ 

মডমজটার ফাংরাক্ষদ একটি জ্ঞানমবমত্তক ভাজ মফমনভ তাণ  উন্নক্ষনয দ তন, মা জনক্ষনত্রী সখ ামনায অদৄমনক  দূযদী 

মচন্তা এফং খ্যামতভান তথ্যপ্রমৄমি মফক্ষলজ্ঞ জনাফ জীফ াক্ষজক্ষদয মবজ্ঞতারব্ধ জ্ঞান সথক্ষক উদূ্ভত। মডমজটার মফপ্লক্ষফয থ 

ধক্ষয ভানুক্ষলয জীফনধাযা এফং অভাক্ষদয চাযাক্ষ মফযাজভান মযক্ষফ এফং প্রমতক্ষফ  প্রা ফ মকছুআ খুফ দ্রুত রূান্তমযত 

ক্ষে মডমজটার প্রমৄমিয মবনফ প্রক্ষাক্ষগয ভাধ্যক্ষভ। বমফষ্যক্ষতয এফ ফাস্তফতাক্ষক মফক্ষফচনা মনক্ষ জনগক্ষণয ংগ্রণ, 

গণতন্ত্র, স্বেতা, জফাফমদমতা, দ্রুত মিান্ত গ্রণ, দুনীমত হ্রা, দামযদ্র্য দূযীকযণ, যকাময সফা প্রদান প্রমিা মজকযণ  

াভামজক ন্যামফচায প্রমতষ্ঠা তথ্যপ্রমৄমিয ক্ষফ তাচ্চ ব্যফাযক্ষক গুরুত্ব মদক্ষ ২০০৮ াক্ষরয ১২ মডক্ষম্বয জনক্ষনত্রী সখ ামনা 

জামতয াভক্ষন মদন ফদক্ষরয নদ তথা ‘রূকল্প ২০২১’ সঘালণা কক্ষযন। এয গুরুত্বনণ ত উাদান মক্ষক্ষফ ন্তর্ভ তি কযা  

মডমজটার ফাংরাক্ষদ মফমনভ তাক্ষণয একটি তযন্ত ভক্ষাক্ষমাগী মবি।  

২০০৮ াক্ষরয ২৯ মডক্ষম্বয তামযক্ষখ নুমষ্ঠত জাতী মনফ তাচক্ষন ফাংরাক্ষদক্ষয জনগণ, মফক্ষলবাক্ষফ তরুণ ভাজ মডমজটার 

ফাংরাক্ষদক্ষয ক্ষে কুণ্ঠ ভথ তন ব্যি কক্ষয। নাগমযকগক্ষণয মফনৄর সবাক্ষট মনফ তামচত ক্ষ ২০০৯ াক্ষর যকায গঠক্ষনয য 

ভাননী প্রধানভন্ত্রীয মনক্ষদ তনা, ংমজক্ষনয াক্ষথ অক্ষরাচনা এফং মফক্ষলজ্ঞক্ষদয ভতাভক্ষতয মবমত্তক্ষত গৃমত  ‘জাতী তথ্য 

 সমাগাক্ষমাগ প্রমৄমি নীমতভারা ২০০৯’। এযয এ নীমতভারা ারনাগাদ কক্ষয ‘জাতী তথ্য  সমাগাক্ষমাগ প্রমৄমি নীমতভারা 

২০১৫’ নুক্ষভামদত । প্রথভ সথক্ষকআ গুরুত্ব সদা  মডমজটার ফকাঠাক্ষভা মনভ তাণ  গ্রাভ ম তাক্ষ কাক্ষনমিমবটি সনটাকত 

প্রমতষ্ঠা, দে ভানফম্পক্ষদয উন্নন, আ-গবক্ষভ তন্ট প্রচরন এফং অআমটি মক্ষল্পয মফকাক্ষ। এ নীমতভারা মনমফড় নুযণনফ তক 

আউমনন ম তাক্ষ টিকযার পাআফায সনটাকত ম্প্রাযণ কযা ক্ষক্ষছ, সদব্যাম প্রা অট াজায মো প্রমতষ্ঠাক্ষন 

মডমজটার ল্যাফ  াঁচ স্রামধক মডমজটার সন্টায প্রমতষ্ঠা কযা ক্ষক্ষছ, দুআ তামধক আ-সফা প্রচরন কযা ক্ষক্ষছ, 

সটমরক্ষডনমটি অজ নব্বআ তাং মতিভ কক্ষযক্ষছ। াযাক্ষদক্ষ গক্ষড় সতারা ক্ষে অটাটি াআ-সটক াকত, অয অআমটি 

মক্ষল্পয উন্নক্ষন সদা ক্ষে এক গুু্ে প্রক্ষণাদনা। মফগত এক দক্ষক ফহুভামত্রক উক্ষযাক্ষগয পর ফাস্তফাক্ষনয পক্ষর ফাংরাক্ষদক্ষয 

সকাটি সকাটি ভানুল এখন মৄি তথ্য  সমাগাক্ষমাগ প্রমৄমিয মফমনসূক্ষতা, মা জ্ঞান চচ তাক্ষক কক্ষযক্ষছ ফামযত, জতয,  

মধকতয কাম তকয।  

ফাংরাক্ষদক্ষয মডমজটার রূান্তয শুদৄ অাজাগামনাআ ন, ফযং মফশ্বব্যাম ভাদৃত এফং ক্ষনক সেক্ষত্র নুযণক্ষমাগ্য এক 

মবমাত্রা। মো, স্বাস্থয, কৃমল, মল্প প্রা কর খাক্ষতয মডমজটার রূান্তয ঘটিক্ষ ফাংরাক্ষদ মখন মডমজটার থ তনীমত গক্ষড় 

সতারায ক্ষথ দৃপ্ত দক্ষেক্ষ গ্রয ক্ষে; তখন চতুথ ত মল্প মফপ্লক্ষফয কথা খুফ সজাক্ষযক্ষাক্ষয উচ্চামযত ক্ষে। কৃমত্রভ বুমিভত্তা 

(artificial intelligence), স্ব-চামরত গামড় (autonomous vehicle), সভমন রামন তং, মড রামন তং, মফগ সডটা 

এনামরটিক্স, মিমড মপ্রমন্টং, মজন এমডটিং, আন্টাযক্ষনট ফ মথং (IoT)  ন্যান্য মবনফ উদ্ভাফনমূ ফ ধযক্ষনয জ্ঞাক্ষনয 

জগত ভাজ, থ তনীমত এফং মল্প খাক্ষতয উয দ্রুত  ব্যাক প্রবাফ মফস্তায কযক্ষছ। এভনমক ত ফছক্ষযয প্রমতমষ্ঠত ধাযণা 

 চচ তামূক্ষক চযাক্ষরক্ষেয মুক্ষখ সঠক্ষর মদক্ষে।  

চতুথ ত মল্প মফপ্লক্ষফয েভতা  প্রবাফ অক্ষগয মতনটি মল্প মফপ্লক্ষফয সচক্ষ সঢয সফম, ব্যাক, দ্রুততয এফং সুদূযপ্রাময। ১৭৬০ 

াক্ষর প্রথভ মল্প মফপ্লক্ষফয সূচনা ক্ষর ১৭৮৪ াক্ষর ফাষ্পী আমেক্ষনয অমফষ্কায প্রথভ মল্প মফপ্লক্ষফ নতুন ভাত্রা সমাগ কক্ষয। 

উৎাদন প্রমিা মক্ষন্ত্রয ব্যফায শুরু  এআ ভ সথক্ষকআ। ১৮৭০ াক্ষর মফদুযক্ষতয অমফষ্কাক্ষয মিতী মল্প মফপ্লক্ষফয গমত 

ত্বযামিত । ১৯৬০ াক্ষর শুরু া তৃতী মল্প মফপ্লফ আক্ষরক্ট্রমনক্স এফং তথ্যপ্রমৄমিয াথ তক ব্যফাক্ষযয ভাধ্যক্ষভ অন্তঃ 

ংক্ষমাগ, াযস্পামযক সমাগাক্ষমাগ  কভ ত ম্পাদন প্রমিা বাফনী মযফততন ামধত ।  পক্ষর উৎাদনীরতা বৃমি া 

ফহুগুণ এফং সফাপ্রদান জ । নমথফীক্ষক ভানুক্ষলয াক্ষতয মুক্ষঠা এক্ষন সদ তথ্য  সমাগাক্ষমাগ প্রমৄমি। মডমজটার, 

মপমজকযার  ফাআরমজকযার প্রমৄমিয মিরক্ষন মফকাভান চতুথ ত মল্প মফপ্লক্ষফয কাযক্ষণ ভানফ বযতায গমতথ অজ এক 

মন্ধেণ মতিভ কযক্ষছ। 
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প্রমৄমি দ্রুত মযফততনীর। এ মযফততনীরতায াক্ষথ খা খাাক্ষত না াযক্ষর সদ মমছক্ষ ড়ক্ষফ। সম কাযক্ষণ ভক্ষয াক্ষথ 

াক্ষথ মযফমততত ফাস্তফতাক্ষক মফক্ষফচনা মনক্ষ তথ্য  সমাগাক্ষমাগ প্রমৄমি নীমতভারা মৄক্ষগাক্ষমাগী কযা মযাম ত ক্ষ ক্ষড়। 

আক্ষতাভক্ষধ্য জামতংঘ কতৃতক ‘সটকআ উন্নন মবি ২০৩০’ এফং ফাংরাক্ষদ যকায কতৃতক ‘রূকল্প ২০৪১’  ত ফছক্ষযয 

‘ফ-িী মযকল্পনা (Delta Plan)’ গৃমত ক্ষক্ষছ। এ মযকল্পনামূক্ষয রেয  উক্ষেশ্যমূ নযণ এফং চতুথ ত মল্প মফপ্লক্ষফয 

দ্রুত অমফবতাফ এফং এয প্রবাফ  মবঘাক্ষতয কথা মফক্ষফচনা মনক্ষ জামতয জনক বঙ্গবনু্ধয স্বক্ষেয সানায ফাংরাক্ষদক্ষয নফরূ 

‘মডমজটার ফাংরাক্ষদ’ মফমনভ তাক্ষণয রক্ষেয ‘জাতী তথ্য  সমাগাক্ষমাগ প্রমৄমি নীমতভারা ২০১৮’ প্রণন কযা ক্ষরা। তক্ষফ, এ 

নীমতভারায কাম তকয  সটকআ ফাস্তফাক্ষনয ভাক্ষঝ মনমত অক্ষছ এয প্রকৃত াথ তকতা। এ নীমতভারা প্রণক্ষনয াক্ষথ ংমিি 

কক্ষরয প্রমত যআর অন্তমযক ধন্যফাদ  কৃতজ্ঞতা। ফ তস্তক্ষযয জনগক্ষণয মিমরত ংগ্রক্ষণয ভাধ্যক্ষভ এ নীমতভারায মনমফড় 

নুযণ  াথ তক ফাস্তফান মনমিত কক্ষয ২০৪১ াক্ষরয ভক্ষধ্য সুমখ, মৃি, জ্ঞান  ন্যামবমত্তক (equitable) ফাংরাক্ষদ 

মফমনভ তাক্ষণয দৃঢ় ংকল্প অজ অভাক্ষদয কক্ষরয।  

 

জ ফাংরা, জ বঙ্গবনু্ধ। 

ফাংরাক্ষদ মচযজীফী সাক। 

 

জুনাআদ অহ ক্ষভদ রক এভম  

প্রমতভন্ত্রী 

তথ্য  সমাগাক্ষমাগ প্রমৄমি মফবাগ 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাক্ষদ যকায 
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প্রস্তাফনা 

উন্নক্ষনয দ তন  অগাভীয তথ্যপ্রমৄমি নীমতভারা 

উন্ননীর সদগুক্ষরা সদক্ষয প্রমতটি নাগমযক্ষকয দ্রুত াভামজক এফং থ তননমতক উন্নক্ষনয জন্য তথ্য  সমাগাক্ষমাগ প্রমৄমি 

(অআমটি)-সক গ্রণ কযক্ষছ। এক্ষত মডমজটার বফলম্য বতমযয প্রশ্ন উঠক্ষর তা ফাংরাক্ষদক্ষয সেক্ষত্র ঘক্ষটমন। অআমটি’য জগক্ষত 

ফাংরাক্ষদ সদমযক্ষত প্রক্ষফ কযক্ষর ভাত্র দ ফছক্ষয প্রভাণ কযক্ষত ভথ ত ক্ষক্ষছ সম, অআমটি মডমজটার বফলম্য বতময কক্ষয না 

ফযং থ তননমতক, াভামজক এফং মো সেক্ষত্র বফলম্য দূয কযক্ষত াায্য কক্ষয। অয এটি ম্ভফ ক্ষক্ষছ ীল তস্থানী যাজননমতক 

মদোয কাযক্ষণ। সকননা, অআমটি’য ফ তব্যাী েভতাক্ষনয ভাধ্যক্ষভ প্রামন্তক প্রক্ষতযকটি ভানুক্ষলয জন্য ভতায সুক্ষমাগ বতময 

মছর এয উক্ষেশ্য।     

উন্নন প্রমিা আমতফাচক মডযান মকবাক্ষফ সৃমি কযা মা ফাংরাক্ষদ তায একটি াধাযণ উদাযণ। বফমশ্বক ভন্দা 

ক্ষত্ত্ব সদক্ষয অথ ত-াভামজক উন্নক্ষনয গমত এ ভক্ষ এভনবাক্ষফ সফক্ষড়ক্ষছ সম ক্ষনক সেক্ষত্র তা মনধ তামযত রেযভাত্রা মতিভ 

কক্ষযক্ষছ। এ কাযক্ষণ মফমবন্ন মফখ্যাত অন্তজতামতক গণভাধ্যভ  থ তনীমতমফদ ফাংরাক্ষদক্ষক 'উন্নক্ষনয মফস্ম' মক্ষক্ষফ মবমত 

কক্ষযক্ষছ। ফাংরাক্ষদ উন্নক্ষনয প্রথাগত একনযমখক ভক্ষডরগুক্ষরাক্ষত মডযান এক্ষন নানা মফকক্ষল্পয ভাধ্যক্ষভ অথ ত-াভামজক 

গ্রগমতয একটি উজ্জ্বর দৃিান্ত মক্ষক্ষফ াযা নমথফীয নজয সকক্ষড়ক্ষছ।  

নৄক্ষযা মফশ্ব এখন মফশ্বাস্য দ্রুততা ভূতনফ ত িমতক্ষত ফদক্ষর মাক্ষে। ফাংরাক্ষদক্ষক সকফর মযফততক্ষনয াক্ষথ তার মভমরক্ষ 

চরক্ষর ক্ষফ না ফযং ২০২১ াক্ষরয ভক্ষধ্য উন্ননীর সদগুক্ষরায ভক্ষধ্য এফং ২০৪১ াক্ষরয ভক্ষধ্য কর সদক্ষয সনতৃত্ব মদক্ষত 

ক্ষফ। ‘তথ্য  সমাগাক্ষমাগ প্রমৄমি নীমতভারা ২০০৯’ (২০১৫ াক্ষরয ংক্ষাধনী) এআ রূান্তক্ষযয মাত্রা ঠিক মনক্ষদ তনা দান 

কক্ষযক্ষছ। ‘তথ্য  সমাগাক্ষমাগ প্রমৄমি নীমতভারা ২০১৮’ ২০২১ াক্ষরয ভক্ষধ্য মডমজটার ফাংরাক্ষদক্ষয ফাস্তফান, ২০৩০ াক্ষর 

একটি অদ ত এমডমজ জামত মক্ষক্ষফ প্রমতষ্ঠা এফং ২০৪১ াক্ষর একটি উন্নত সদ মক্ষক্ষফ উত্তযক্ষণয মবমত্ত স্থান কযক্ষফ। ‘তথ্য 

 সমাগাক্ষমাগ প্রমৄমি নীমতভারা ২০১৮’ এয মূর উাদানমূ মনম্নরূ: 

১. প্রক্ষতযক ব্যমিয উন্নন মনমিত কযা 

যকাক্ষযয উন্নন দ তন ক্ষরা কর সেক্ষত্র ন্তর্ভ তমিমূরক উন্নন; মা এ তথ্য  সমাগাক্ষমাগ প্রমৄমি নীমতভারায চামরকামি। 

মরঙ্গ, ফ, েভতা, জামতগত ফা সবৌক্ষগামরক ফস্থাক্ষনয কাযক্ষণ মাযা দমযদ্র্  সুমফধাফমিত তাঁক্ষদয জীফনভান উন্নন 

মনমিত কযা ক্ষফ।  এবাক্ষফআ এ তথ্যপ্রমৄমি নীমতভারা ‘সটকআ উন্নন রেযভাত্রা, ২০৩০’ এফং িফামল তক মযকল্পনামূক্ষয 

াক্ষথ ঙ্গমতনণ ত ক্ষফ। 

২. প্রামন্তক  নৄনযাবৃমত্তমূরক উন্নন 

মক্ষথামৄি সুক্ষমাগ বতমযয ভাধ্যক্ষভ সকক্ষেয মযফক্ষতত প্রামন্তক ম তা সথক্ষক কর কাম তিক্ষভয াআরট/ক্ষপ্রাক্ষটাটাআগুক্ষরাক্ষক 

উৎামত কযা ক্ষফ এফং পরতায মফচাক্ষয তা িভান্বক্ষ সকে ম তন্ত প্রামযত ক্ষফ। এবাক্ষফ  যকাক্ষযয ভক্ষধ্য াআরটিং, মি 

প্রকল্প ব্যফস্থানা  স্টাট তঅ সকাম্পামনগুক্ষরাক্ষক াতা প্রদান উৎামত কযা ক্ষফ। 

৩. উদ্ভাফন  সৃজনীরতাক্ষক গুরুত্ব প্রদান  

ফাংরাক্ষদক্ষক প্রমৄমিয শুদৄ ব্যফাযকাযী ক্ষর চরক্ষফ না; ফযং মনতয নতুন প্রমৄমিয উদ্ভাফন  সৃমিীর সদক্ষ মযণত ক্ষত ক্ষফ। 

এ তথ্য  সমাগাক্ষমাগ প্রমৄমি নীমতভারা মমবর ামব ত, প্রাআক্ষবট সিয, মমবর সাাআটি, একাক্ষডমভা, গক্ষফলণা প্রমতষ্ঠান 

এফং মোথী ভাক্ষজয কর স্তক্ষয যীো-মনযীো  উদ্ভাফনী দৃমিবমঙ্গ উন্নীত কযক্ষফ। যকায এফং ভাক্ষজয ভক্ষধ্য 

উদ্ভাফন সমন একটি ংস্কৃমত মক্ষক্ষফ মফকমত  তা মনমিত কযায জন্য মফমবন্ন থ তান  প্রক্ষণাদনায সুক্ষমাগ, প্রমতক্ষমামগতা, 

উদ্ভাফক সখাঁজা, আনমকউক্ষফন প্লাটপযভ, যাভ তদান  ংীদামযত্বক্ষক উৎামত কযা ক্ষফ। 

 



 

8 

 

৪. াফমরক-প্রাআক্ষবট-একাক্ষডমভা ংীদামযত্বক্ষক উৎামতকযণ 

সফমযবাগ উদ্ভাফক্ষনয সৃমি এফং প্রমতারন ক্ষফ সফযকাময খাক্ষত। চতুথ ত মল্প মফপ্লক্ষফয উত্থান এফং স্থানী  বফমশ্বক ফাজাক্ষযয 

চামদায াক্ষথ াভেস্য সযক্ষখ ভক্ষয াক্ষথ তার মভমরক্ষ মো ব্যফস্থা মৄক্ষগাক্ষমাগী কযা প্রক্ষাজন। এজন্য যকাযক্ষক 

উদ্ভাফক্ষনয কর ফাধা াযণ, প্রায  আনমকউক্ষফন মনমিত কযক্ষত ক্ষফ। এ রক্ষেয তথ্য  সমাগাক্ষমাগ প্রমৄমি নীমতভারা 

াফমরক-প্রাআক্ষবট-একাক্ষডমভায ভক্ষধ্য ভূতনফ ত সতুফন্ধন বতমযক্ষত ভূমভকা যাখক্ষফ।  

৫. ভানুক্ষলয কল্যাক্ষণ উদীভান প্রমৄমিয ব্যফায 

৫মজয াাাম ংমৄমিয নতুন নতুন প্রমৄমি, কৃমত্রভ বুমিভত্তা, ব্লক সচআন, ডাটা, সযাক্ষফাটিক্স, অআটি, বজফপ্রমৄমি, ন্যাক্ষনা 

প্রমৄমি, সকাান্টাভ কমম্পউটিং ফা এ ধযক্ষনয মৄগান্তকাযী মডমজটার প্রমৄমি মো, ফামণজয, যকায ব্যফস্থা কর খাক্ষতআ 

প্রথাগত কাঠাক্ষভাক্ষত মডযান মনক্ষ এক্ষক্ষছ। প্রমৄমিয এ গ্রমাত্রা াযীমযক, মডমজটার এফং বজমফক রূান্তয ত্বযামন্বত 

ক্ষফ। এভতাফস্থা, এ তথ্য  সমাগাক্ষমাগ প্রমৄমি নীমতভারা ভানুক্ষলয কল্যাক্ষণ উদীভান প্রমৄমিয ক্ষফ তাচ্চ ব্যফায মনমিত 

কযক্ষফ এফং বমফষ্যত প্রমৄমিয উক্ষমাগী দে জনফর বতমযক্ষত ভূমভকা যাখক্ষফ।  

৬. ব্যাক জনম্পক্ষদয ক্ষফ তাচ্চ ব্যফায  

ফাংরাক্ষদ ২০২১ সথক্ষক ২০৪১ াক্ষরয ভক্ষধ্য তরুণ কভ তেভ সম মফনৄর জনক্ষগাষ্ঠীয সুমফধা াক্ষফ তায ক্ষফ তাচ্চ ব্যফাক্ষযয সকাক্ষনা 

মফকল্প সনআ। মমদ ৪থ ত মল্প মফপ্লফ মফযভান শ্রভ  সভধামবমত্তক সা ফযকভ চাকুমযক্ষতআ সনমতফাচক প্রবাফ সপরক্ষফ 

তাযয, করকাযখানায স্বংিী  অদৄমনকীকযক্ষণয কাযক্ষণ একআাক্ষথ প্রচুয চাকুমযয সুক্ষমাগ সৃমি ক্ষফ। এজন্য যকাময, 

সফযকাময খাত  মো প্রমতষ্ঠানগুক্ষরাক্ষক ভমন্বতবাক্ষফ স্থানী  মফশ্ব ফাজাক্ষযয ম্ভাব্য দেতা  চামদায য মবমত্ত কক্ষয 

মথামথ মযকল্পনা গ্রণ, মফযভান শ্রভমিক্ষক প্রক্ষাজনী নতুন দেতা প্রমেণ এফং অনুষ্ঠামনক  নানুষ্ঠামনক মোয 

ব্যাক ংস্কায কযক্ষত ক্ষফ। তথ্য  সমাগাক্ষমাগ প্রমৄমি নীমতভারা এ রূান্তক্ষযয নুঘটক মক্ষক্ষফ ভূমভকা যাখক্ষফ। 

অগাভী ২৩ ফছয অআমটিয দ্রুত মফকা ফাংরাক্ষদক্ষয জন্য ফহু সুক্ষমাগ সৃমি কযক্ষফ। একআ াক্ষথ এ মফকা, অআমটিয াক্ষথ 

মৄি মকছু জটির ভস্যায উদ্ভফ ঘটাক্ষফ, মা চাকুমযক্ষত সনমতফাচফ প্রবাফ সপরা সথক্ষক শুরু কক্ষয তুরনামূরক সগানী ব্যমিগত 

তথ্য চুময ম তন্ত মফস্তৃত ক্ষত াক্ষয। ২০৪১ াক্ষরয প্রক্ষাজক্ষনয াক্ষথ অভযা মমদ মনক্ষজক্ষদযক্ষক ভন্ব ঘটাক্ষত ব্যথ ত আ তাক্ষর 

২০৪১ ার অভাক্ষদযক্ষক ফদক্ষর মদক্ষফ। অজ মো প্রমতষ্ঠাক্ষন প্রক্ষফকাযী মশুযা ২০৪১ াক্ষর শ্রভফাজাক্ষয প্রক্ষফ কযক্ষফ। 

অজক্ষকয মফশ্বমফযারক্ষয ছাত্র ছাত্রী মাযা কভ তজীফক্ষন প্রক্ষফ কযক্ষছ ২০৪১ াক্ষর তাযা সদক্ষয মফমবন্ন প্রমতষ্ঠাক্ষন সনতৃস্থানী 

ম তাক্ষ থাকক্ষফন। অজ মাযা মমবর ামব তক্ষ প্রক্ষফ কযক্ষফন তাযা ২০৪১ াক্ষর নীমতমনধ তাযক ক্ষফন। 

বঙ্গবনু্ধ সখ মুমজবুয যভান ১৯৭১ াক্ষরয ভাচ ত ভাক্ষ াত সকাটি স্বাধীনতাকাভী ফাঙামরক্ষক মনক্ষদ ত মদক্ষমছক্ষরন "প্রক্ষতযক ঘক্ষয 

ঘক্ষয দুগ ত গক্ষড় সতাক্ষরা। সতাভাক্ষদয মা মকছু অক্ষছ তাআ মনক্ষ ত্রুয সভাকামফরা কযক্ষত ক্ষফ"; এয ভাধ্যক্ষভ ন ভা যিেী 

মৄক্ষিয য স্বাধীন ফাংরাক্ষদ রূক্ষ একটি প্রা ম্ভফ রেয মজতত । এযআ ধাযাফামকতা ফাংরাক্ষদক্ষক একটি ভধ্যভ 

অক্ষয সদ মক্ষক্ষফ গক্ষড় সতারা এফং ২০২১ াক্ষরয ভক্ষধ্য মডমজটার ফাংরাক্ষদ নাভক একটি জ্ঞানমবমত্তক থ তনীমত গক্ষড় 

সতারায ম্ভফ রেয অজ ফাস্তফতা। মডক্ষম্বয ২০০৮ াক্ষর জামতয কাক্ষছ ভমিগত এ উক্ষেশ্য ফাস্তফাক্ষনয ডাক সদন 

ভাননী প্রধানভন্ত্রী সখ ামনা, সমখাক্ষন মতমন ফাংরাক্ষদক্ষক ২০২১ াক্ষরয ভক্ষধ্য ভধ্যভ অক্ষয সদ  মডমজটার ফাংরাক্ষদ 

গক্ষড় সতারায স্বে সদখান। ২০২১, ২০৩০  ২০৪১ াক্ষরয উচ্চামবরালী এ জাতী রেযমূ জতন কযক্ষত তথ্য  সমাগাক্ষমাগ 

প্রমৄমি নীমতভারা তযন্ত প্রক্ষাজনী। 

উব দৃিাক্ষন্তয ভক্ষধ্যআ সম উরমব্ধ ন্তমন তমত মছর তা ক্ষরা ফাংরাক্ষদক্ষয ম্পদ এফং প্রমতবায ায ম্ভাফনা, মা এ কর 

ম্ভফ রেয নযক্ষণ রূান্তয কযা প্রক্ষাজন। একটি দীঘ তক্ষভামদ মযকল্পনায ভক্ষধ্য স্বল্প  ভধ্যক্ষভামদ রেযভাত্রা মনধ তাযণ কক্ষয 

ঠিক ভক্ষ ঠিক কাম তিভ মযচারনা কযায জন্য সফযকাময খাত, নাগমযক ভাজ, মোমফদ, গণভাধ্যভ, সুীর ভাজ 

ফাআক্ষক যকাক্ষযয াক্ষথ একক্ষত্র কাজ কযক্ষত ক্ষফ। 
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তথ্য  সমাগাক্ষমাগ প্রমৄমি দ্রুত মযফততনীর। এয পক্ষর, নীমতভারা ফমণ তত মকছু কযণী মফলক্ষয প্রামঙ্গকতা সেত্র মফক্ষক্ষল 

হ্রা সক্ষক্ষছ। ন্যমদক্ষক, ফ তাদৄমনক প্রমৄমিক্ষক কাক্ষজ রামগক্ষ কীবাক্ষফ এক্ষদক্ষয উন্নমত  মৃমি জতন কযা মা স মফলক্ষ 

দৃমিাত কযা অফশ্যক ক্ষ ক্ষড়ক্ষছ। এছাড়া যকাক্ষযয ‘রূকল্প ২০২১’, ‘সটকআ উন্নন রেযভাত্রা ২০৩০’ (এমডমজ)  

‘রূকল্প ২০৪১’ এয রেযমূ জতন এফং বফমশ্বক মযফততনীরতাক্ষক ধাযণ কযক্ষতআ ‘জাতী তথ্য  সমাগাক্ষমাগ প্রমৄমি 

নীমতভারা ২০১৫’ সক নতুন কক্ষয প্রণন কযায প্রক্ষাজন । এ ফাস্তফতা ‘মডমজটার ফাংরাক্ষদ’ ফাস্তফাক্ষনয ভাধ্যক্ষভ 

জ্ঞানমবমত্তক ভাজ গক্ষড় তুক্ষর ফাংরাক্ষদক্ষক উন্নত এফং মৃি জামতক্ষত মযণত কক্ষয জামতয মতায স্বক্ষেয সানায ফাংরা 

গক্ষড় সতারায রক্ষেয ‘জাতী তথ্য  সমাগাক্ষমাগ প্রমৄমি নীমতভারা ২০১৮’ প্রণন কযা ক্ষরা। 

 

জ ফাংরা, জ বঙ্গবনু্ধ। 

ফাংরাক্ষদ মচযজীফী সাক। 

 

জীফ াক্ষজদ 

প্রধানভন্ত্রীয অআমটি মফলক উক্ষদিা 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাক্ষদ যকায  
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ভূমভকা 

মডমজটার ফাংরাক্ষদঃ বঙ্গবনু্ধয সানায ফাংরা 

মফশ্ব বযতায িভরূান্তক্ষযয সেক্ষত্র অভযা এভনটি সজক্ষনমছ সম, ভানুল অগুক্ষনয মৄগ ফা াথক্ষযয মৄক্ষগয ভক্ষতা অমদমৄগ মতিভ 

কক্ষয কৃমলমৄক্ষগ া সপক্ষর। অমদমৄক্ষগ ভানুল প্রধানত প্রকৃমতমনবতয মছক্ষরা। সআ ভক্ষ ভানুলক্ষক মকাযী প্রাণী ফরা ক্ষতা। 

প্রকৃমতক্ষক সভাকাক্ষফরা কযক্ষতা স এফং প্রকৃমতক্ষক মনবতয কক্ষযআ তায জীফন মামত ক্ষতা। ফস্তুত কৃমলমৄগ মছক্ষরা ভানুক্ষলয 

সৃজনীরতায প্রথভ ধা মখন স উৎাদন কযক্ষত েভ । স জ্ঞান জতন কক্ষয সকভন কক্ষয ফীজ ফন কযক্ষত , সকভন 

কক্ষয ফীজ সথক্ষক চাযা  বৃে  এফং সআ বৃক্ষেয পর স  মনক্ষজ খাফায জন্য ব্যফায কযক্ষত সক্ষখ। স সকানটি খাফায  

সকানটি খাফায ন সটি সক্ষখ। প্রকৃমতয কাছ সথক্ষকআ মো মনক্ষ স বযতায চাকাক্ষক াভক্ষন সন। অগুন অমফষ্কাযআ 

ম্ভফত ভানুক্ষলয প্রথভ উদ্ভাফন। মদক্ষন মদক্ষন স অয নতুন প্রমৄমি অত্ত্ব কক্ষয। চাকায অমফষ্কায ভানুক্ষলয এক াধাযণ 

উদ্ভাফন। গাক্ষছ ামন মদক্ষর তায বৃমি ঘক্ষট, ায মদক্ষর স সফক্ষড় ক্ষঠ আতযামদ তায  সখা । স মক্ষখ ভাটি কল তণ কযক্ষর 

পক্ষরয পরন ফাক্ষড়। মদক্ষন মদক্ষন স পক্ষরয বফমচত্র অনক্ষত াক্ষয এফং তায কৃমলজ্ঞাক্ষনয মনযন্তয মফকা ঘক্ষট।  

মফশ্বজুক্ষড় মফকমত এভন কৃমল বযতায অমূর রূান্তয ঘক্ষট আংল্যাক্ষে। এটিক্ষক মামন্ত্রক মৄগ ফা মল্প মফপ্লক্ষফয সূচনা ফরা । 

ভক্ষন কযা  সম, আংল্যাক্ষেয এআ মফপ্লফক্ষক স্মৃমতক্ষত ধাযণ কক্ষয এক অক্ষভমযকান ভামকতন মুলুক্ষক মল্প মফপ্লক্ষফয সূচনা কক্ষযন। 

এযয মল্প মফপ্লফ আউক্ষযাক্ষ ছমড়ক্ষ ক্ষড়।  সটিক্ষক এখন ফাআ মল্প মফপ্লক্ষফয প্রথভ স্তয ফক্ষর মচমিত কক্ষয।  প্রধানত 

কৃমলমনবতয, গ্রাম্য আউক্ষযা  অক্ষভমযকাক্ষক মন্ত্রমনবতয  হুক্ষয মক্ষক্ষফ গক্ষড় তুক্ষর এআ মল্প মফপ্লফ। াক্ষত বতময মন্ত্র, কামক শ্রভ 

আতযামদয াতা কুটিয মক্ষল্পয ভক্ষতা সম উৎাদন ব্যফস্থা মছক্ষরা তাক্ষত মফক্ষলামত মন্ত্র, কাযখানা  মিয ংমৄমি ঘক্ষট। 

অক্ষ গণ উৎাদক্ষনয ভ। সরাা  ফস্ত্র মল্প এয াক্ষথ ফাষ্পী কক্ষরয  উদ্ভাফন উন্নততয মযফন ব্যফস্থা, সমাগাক্ষমাগ ব্যফস্থা, 

ব্যামকং আতযামদয সূচনা । একআ াক্ষথ  মল্প মফপ্লক্ষফয াক্ষথ ম্পৃি ক্ষত াক্ষযনমন এভন ভানুক্ষলযা চযভ মফক্ষদয মুক্ষখামুখী 

। কভ তীনতা  াভমগ্রক মযমস্থমত তাক্ষদযক্ষক ভানক্ষফতয জীফন মাক্ষন ফাধ্য কক্ষয।  ফশ্য মল্প মফপ্লক্ষফয অক্ষগ তাক্ষদয 

জীফন দুঃআ মছক্ষরা। মল্প মফপ্লক্ষফয িাযা েমতগ্রস্ত ভানুক্ষলযা উমন তক্ষক আংল্যাক্ষে ত ত কাযখানা াভরা 

চামরক্ষমছক্ষরা, মন্ত্রামত বাঙচুয কক্ষযমছক্ষরা  াজায খাক্ষনক যতার ফা ধভ তঘট কক্ষযমছক্ষরা। সনড লুট নাভক এক আংক্ষযজ এয 

সনতৃত্ব মদক্ষমছক্ষরা ফক্ষর সফ কভ তকাণ্ডক্ষক লুমডটি ফরা ক্ষতা। মিতী মল্প মফপ্লক্ষফয সূচনা ১৮৭১ াক্ষরয রক্ষে জাান 

মল্পমফপ্লক্ষফ সমাগ সদ। এমা মল্পমফপ্লক্ষফয মফকাক্ষ জাাক্ষনয ভূমভকা মযীভ। 

অভযা মখন চতুথ ত মল্প মফপ্লক্ষফয মফল মনক্ষ অক্ষরাচনা কযমছ তখন ম্ভফত সনড লুক্ষটয ভক্ষতা সনতা  তায নুাযীক্ষদয 

সৃজন ফায ম্ভাফনা সদখা মদক্ষে। এয প্রধানতভ কাযণ ক্ষে প্রচমরত জ্ঞান মনক্ষ চতুথ ত মল্প মফপ্লক্ষফয মৄক্ষগ টিক্ষক না থাকায 

ম্ভাফনা। চতুথ ত মল্প মফপ্লক্ষফয পক্ষর প্রচমরত কাযখানা, প্রচমরত শ্রভ, মপ-অদারত, ব্যফা ফামণজয, যকায ব্যফস্থা, মো  

জীফনধাযায কল্পনী রূান্তয ঘটক্ষছ। ফাংরাক্ষদক্ষয ভক্ষতা সদগুক্ষরায জন্য এটি ন্যক্ষদয-মফক্ষলত মক্ষল্পান্নত  ফষ্ক 

জনক্ষগাষ্ঠীয সদগুক্ষরায চাআক্ষত ক্ষনক সফম চযাক্ষরেমৄি। 

অভযা স্মযণ কযক্ষত াময, প্রথভ মল্প মফপ্লক্ষফয ধাক্কাটা াভার সদফায য মফশ্ব প্রধানত প্রমৄমিক্ষক স্বাগত জামনক্ষক্ষছ এফং তায 

জীফন ভাক্ষনয উন্নমত  বযতায মফফততক্ষণ প্রমৄমিক্ষকআ কাক্ষজ রামগক্ষক্ষছ।  স কাযক্ষণআ ১৮৭০ াক্ষর মফদুযৎ অমফষ্কাক্ষযয ক্ষযয 

ভটাক্ষক মিতী এফং ১৯৬৯ াক্ষর আন্টাযক্ষনক্ষটয সূচনায ক্ষযয স্তযক্ষক তৃতী মল্প মফপ্লফ ফক্ষর মচমিত কযা ক্ষর প্রমৄমিয 

প্রবাক্ষফ মফশ্ব সতভন ফড় ধযক্ষনয চযাক্ষরক্ষেয মুক্ষখামুখী মন। ফযং মিতী  তৃতী মল্প মফপ্লক্ষফয প্রমৄমি াযা মফক্ষশ্বয ভানুক্ষলয 

জীফন ভানক্ষক াধাযণ উচ্চতা স্থান কক্ষযক্ষছ। তক্ষফ  রেনী সম ভানফ বযতায মফকাক্ষ অমদমৄগ, কৃমল মৄগ, মল্প মফপ্লক্ষফয 

প্রথভ  মিতী স্তয সম মযভাণ প্ররমম্বত মছক্ষরা তৃতী মল্প মফপ্লফ তক্ষতাটা ভ জুক্ষড় মফস্তৃত থাক্ষকমন। ফযং ১৯৬৯ াক্ষর শুরু 

া একটি মৄগ  ২০১৬ াক্ষরআ  চতুথ ত মল্প মফপ্লক্ষফয ভ ফক্ষর অক্ষরামচত ক্ষক্ষছ। ন্যমদক্ষক চতুথ ত মল্প মফপ্লফ অক্ষরামচত 

ফায শুরুক্ষতআ অক্ষরাচনা অক্ষছ িভ ভাক্ষজয কথা। জাান িভ ভাক্ষজয কথা ফরক্ষছ। এ ভাজক্ষক তাযা মত অদৄমনক 
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মডমজটার ভাজ মক্ষক্ষফ মচমিত কক্ষযক্ষছ। কভ তসূমচটি জাাক্ষনয ফক্ষরআ ফষ্ক জনক্ষগাষ্ঠী তাক্ষদয ভাক্ষজয মডমজটার রূান্তক্ষযয 

কথা ফরক্ষছ। তাযা ফরক্ষছ সম তযাদৄমনক মডমজটার ভাজ গড়ক্ষত তাক্ষদয াঁচটি সদার বাঙক্ষত ক্ষফ। অভাক্ষদয ফস্থা 

জাাক্ষনয ভক্ষতা না ক্ষর জাাক্ষনয তযাদৄমনক (স্মাট ত মডমজটার ভাজ) এয ক্ষনক মফল মনক্ষআ অভাক্ষদযক্ষক বাফক্ষত ক্ষফ। 

তক্ষফ এটি রেয কযা মা সম অভযা সম মডমজটার ফাংরাক্ষদ কভ তসূমচ গ্রণ কক্ষযমছ সটিয ফাস্তফানআ মফক্ষশ্বয ন্য সদমূক্ষয 

কভ তসূমচক্ষক মতিভ কক্ষয মাক্ষফ। 

চতুথ ত মল্প মফপ্লফ ফা তযাদৄমনক মডমজটার ভাজ ৫.০ এয ভক্ষ অভাক্ষদয জক্ষন্য আমতফাচক  সনমতফাচক দুক্ষটা মফলআ 

যক্ষক্ষছ। অভযা মতনটি মল্প মফপ্লক্ষফ সতভন যীক না ফায পক্ষর স মতন মফপ্লক্ষফয র্ভরগুক্ষরা না কযায আমতফাচক ভক্ষ যক্ষমছ। 

ন্যমদক্ষক মতনটি মল্প মফপ্লফ মভ কযায জন্য অভাক্ষদয চযাক্ষরেটা সফক্ষড়ক্ষছ। মল্পাক্ষনয সূত্র ধক্ষয মক্ষল্পান্নত সদগুক্ষরায 

ভানুক্ষলয জীফক্ষনয জ্ঞান মবজ্ঞতা  জীফনধাযা অভাক্ষদয িাদদ জীফনধাযা ফদরাক্ষনায জন্য এভন ফ চযাক্ষরে বতময 

কযক্ষছ মা মক্ষল্পান্নত সদগুক্ষরায সনআ। অভযা জামন তৃতী মল্প মফপ্লক্ষফয য সথক্ষকআ মফশ্ববযতা মডমজটার মৄক্ষগ া মদক্ষর 

এখন মফশ্ব কৃমত্রভ বুমিভত্তা, সযাক্ষফাটিক্স, অআটি, মফগডাটা এফং ৫মজ সভাফাআর ব্রডব্যাক্ষেয মৄক্ষগয িাযপ্রাক্ষন্ত দামড়ক্ষ অক্ষছ। 

অভযা মাযা দুমনায মডমজটার মফপ্লফ, চতুথ ত মল্প মফপ্লফ, মডমজটার ভাজ, সৃজনীর থ তনীমত, মডমজটার থ তনীমত, আ-সদ, 

আউমফকুটা সদ, ভাজ ৫.০ আতযামদ ফরমছ তাক্ষদযক্ষক বুঝক্ষত ক্ষফ নতুন প্রমৄমিমূ মফশ্বক্ষক একটি মচন্তনী মৄক্ষগ মনক্ষ 

মাক্ষে। এখনআ এফ প্রমৄমিমূক্ষয মত াভান্য প্রক্ষাগ ফাআক্ষক তাক রামগক্ষ সদফায ঘটনা ঘটাক্ষে। অগাভীক্ষত অভযা এফ 

প্রমৄমিয াক্ষথ খা খাাক্ষত াযফ মকনা সটিআ বাফনায মফল।  

ন্যফ অক্ষরামচত নফীন প্রমৄমি সমভন কৃমত্রভ বুমিভত্তা, সযাক্ষফাটিক্স, অআটি, ব্লক সচআন আতযামদয অক্ষরাচনা মমদ কভ  কময 

তবু এটি ফরক্ষতআ ক্ষফ সম, সভাফাআক্ষরয প্রমৄমি মখন ৪মজ সথক্ষক ৫মজক্ষত মাক্ষে তখন দুমনা একটি বাফনী রূান্তক্ষযয 

মুক্ষখামুখী ক্ষে। অভযা ৫মজয প্রবাফক্ষক সমবাক্ষফ আঁচ কযমছ তাক্ষত নমথফীক্ষত এয অক্ষগ এভন সকান সমাগাক্ষমাগ প্রমৄমি অক্ষমন 

মা ভগ্র ভানফবযতাক্ষক এভনবাক্ষফ অমূর াক্ষে সদক্ষফ। ২০২০ ার নাগাদ এ প্রমৄমি মফশ্বফাী ব্যাকবাক্ষফ ব্যফায কযক্ষফ। 

সভাফাআক্ষরয এ প্রমৄমি েভতায একটু ধাযনা াা সমক্ষত াক্ষয এবাক্ষফ সম অভযা এখন সম ৪মজ প্রমৄমি ব্যফায কযমছ তায 

গমতয মাফ এভমফমএ-এ। ন্যমদক্ষক ৫মজয গমত মজমফমএ-এ। এভন ৫মজয াক্ষথ কৃমত্রভ বুমিভত্তা, সযাক্ষফাটিক্স, অআটি, 

মফগ ডাটা, ব্লক সচআন ফা এ ধযক্ষনয মৄগান্তকাযী মডমজটার প্রমৄমি সমভমন কক্ষয নতুন সুক্ষমাগ বতময কযক্ষফ সতভমন কক্ষয নতুন 

চযাক্ষরক্ষেয জন্ মদক্ষে। অভাক্ষদয জন্য এটি খুফআ প্রক্ষাজনী ক্ষফ সম অভযা সমন প্রমৄমিক্ষক অভাক্ষদয জনক্ষগাষ্ঠী, ভাজ-

ংস্কৃমত  সদ-কাক্ষরয াক্ষথ ভন্ব কক্ষয ব্যফায কযক্ষত াময।  

এফ প্রমৄমি একমদক্ষক জীফনক্ষক ফদক্ষর সদক্ষফ, ন্যমদক্ষক কামক শ্রভক্ষক আমতা ফামনক্ষ সদক্ষফ। অভাক্ষদয ভক্ষতা জনফহুর 

কামক শ্রভ মনবতয সদক্ষয জন্য এটি একটি ভাচযাক্ষরে। ন্যমদক্ষক অভাক্ষদয ভক্ষতা তরুণ জনক্ষগাষ্ঠীয সদক্ষয জন্য এফ 

প্রমৄমিজ্ঞানমৃি কক্ষয এ জনক্ষগাষ্ঠীক্ষক কাক্ষজ রামগক্ষ মফশ্ব জ কযায একটি ায ম্ভাফনা বতময কযক্ষফ এফ প্রমৄমি।  

ফাংরাক্ষদ প্রধানত একটি কৃমলপ্রধান সদ মক্ষক্ষফ মনক্ষজক্ষক একু তক ফমধ সটক্ষন এক্ষনক্ষছ। খুফ াম্প্রমতককাক্ষর মকছু 

সভৌমরক মল্পান ছাড়া সদটি কৃমলমনবতযআ মছক্ষরা। তক্ষফ মজমডময মচত্রটা এযআ ভাক্ষঝ দারুনবাক্ষফ ফদক্ষর সগক্ষছ। ২০১৭ াক্ষর 

ফাংরাক্ষদক্ষয মজমডমক্ষত কৃমলয ফদান মছক্ষরা ভাত্র তকযা ১৯ বাগ। সফা খাত কৃমল  মল্পক্ষক মতিভ কক্ষয মজমডমক্ষত 

তকযা ৫০ বাক্ষগয সফম ফদান যাখক্ষত শুরু কক্ষযক্ষছ। এ মযফততক্ষনয প্রধান কাযণ সদটিয াভমগ্রক রূান্তয। প্রধানভন্ত্রী সখ 

ামনায াধাযণ সনতৃত্ব এভন ম্ভফক্ষক ম্ভফ কক্ষযক্ষছ। মফক্ষল কক্ষয তায সনতৃক্ষত্ব ঘটা অভাক্ষদয মডমজটার রূান্তয এভন 

এক সুক্ষমাগ বতময কক্ষযক্ষছ মা এয অক্ষগ অভযা কখন বাফক্ষত ামযমন।   

সখ ামনায াধাযণ সনতৃত্ব মডমজটার ফাংরাক্ষদক্ষয মবত যচনা কক্ষযক্ষছ। এ সদক্ষ কমম্পউটায অক্ষ ৬৪ াক্ষর। তক্ষফ ৮৭ 

ার সথক্ষক ঘক্ষট মাা মডটিম মফপ্লক্ষফয অক্ষগ কমম্পউটাক্ষযয াক্ষথ াধাযণ ভানুক্ষলয ম্পকত মছক্ষরানা। মফক্ষলজ্ঞযাআ 

কমম্পউটায চচ তা কযক্ষতন। মডটিম  কমম্পউটাক্ষয ফাংরা বালায ব্যফায মডমজটার প্রমৄমিক্ষক তৃণমূক্ষরয াক্ষথ মৃ্পি কক্ষয 
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সতাক্ষর। তক্ষফ প্রকৃত মডমজটার মফপ্লক্ষফয সূচনা ঘক্ষট জনক্ষনত্রী সখ ামনা মখন ১৯৯৬ াক্ষর প্রথভফাক্ষযয ভক্ষতা সদ াক্ষনয 

দামত্ব গ্রণ কক্ষযন। 

স ভক্ষ ৯৮/৯৯ াক্ষরয ফাক্ষজক্ষট মতমন কমম্পউটাক্ষযয য সথক্ষক শুল্ক  বযাট ম্পূণ ত প্রতযাায কক্ষযন, সভাফাআক্ষরয 

ভক্ষনামর বাক্ষঙন, নরাআন আন্টাযক্ষনটক্ষক চর কক্ষযন  সদক্ষ দ াজায সপ্রাগ্রাভায বতমযয মনক্ষদ তনা প্রদান কক্ষযন। স 

ভক্ষ সকভন কক্ষয ফাংরাক্ষদ সথক্ষক পটযায যপ্তানী কযা মা তায সুামযক্ষয জন্য একটি টাস্ক সপা ত গঠন কযা । স 

টাস্কক্ষপা ত ৪৫টি সুাময স কক্ষয মা যকায গ্রণ কক্ষয  সফময বাগ সুাময ফাস্তফান কক্ষয। মকন্তু দুবতাগ্যজনকবাক্ষফ 

সখ ামনায মডমজটার রূান্তক্ষযয স্বে সথক্ষভ মা ২০০১ াক্ষর যকায ফদক্ষর মাফায পক্ষর। এযয অফায ফাংরাক্ষদক্ষয 

মডমজটার সনতৃত্ব প্রমতষ্ঠা  ২০০৮ াক্ষরয াধাযণ মনফ তাচক্ষনয য। স মনফ তাচক্ষনয অক্ষগআ ২০০৮ াক্ষরয ১২ মডক্ষম্বয জনক্ষনত্রী 

সখ ামনা তায দক্ষরয মনফ তাচনী আক্ষতায সঘালণা কযায ভ রূকল্প ২০২১ এয ং মক্ষক্ষফ ২০২১ াক্ষর ফাংরাক্ষদক্ষয 

স্বাধীনতায িা ফছক্ষয মডমজটার ফাংরাক্ষদ প্রমতষ্ঠায সঘালণা প্রদান কক্ষযন।  স্মযণ কযা উমচত সম,  প্রধানভন্ত্রী সখ ামনায 

এ সঘালণায য মব্রক্ষটন ২০০৯ াক্ষরয ২৯ জানুাময  বাযক্ষতয প্রধানভন্ত্রী নক্ষযে সভাদী ২০১৪ াক্ষরয ১৫ অগস্ট মনক্ষজক্ষদয 

সদক্ষক মডমজটার সদক্ষ রূান্তক্ষযয অকাঙ্ক্ষা প্রকা কক্ষযন। মব্রক্ষটক্ষনয কভ তসূমচয মূর রেয মছক্ষরা ২০১২ াক্ষরয ভাক্ষঝ 

মব্রক্ষটনফাীয ঘক্ষয ঘক্ষয আন্টাযক্ষনট সৌৌঁছাক্ষনা  ন্তত ২ এভমফমএ গমতয আন্টাযক্ষনট প্রদান কযা। ক্ষয ফশ্য মব্রক্ষটন স 

কভ তসূমচয ম্প্রাযণ কক্ষযক্ষছ। বাযত যকায ১রা জুরাআ ২০১৫ মডমজটার আমো কভ তসূমচয উক্ষিাধন সঘালণা কক্ষযন। এ কভ তসূমচ 

মূরত বাযক্ষতয যকায ব্যফস্থানাক্ষক মডমজটার কযা, মোয ভান উন্নন  বাযতজুক্ষড় মডমজটার ংক্ষমাগ স্থান কযা।  

এখন ফস্তুত মফক্ষশ্বয কর সদ আক্ষরকট্রমনক, আউমফকুটা ফা মডমজটার ব্দ মদক্ষ তাক্ষদয মডমজটার মৄক্ষগয কভ তসূমচ প্রকা 

কযক্ষছ। মকন্তু ঐমতামক ফাস্তফতা ক্ষরা সম, ফাংরাক্ষদক্ষয অক্ষগ ন্য সকউ মডমজটার ব্দটি ব্যফায কক্ষযমন। মফশ্ব থ তননমতক 

সপাযাভ সমভন কক্ষয চতুথ ত মল্প মফপ্লফক্ষক গুরুত্ব মদক্ষে সতভমন মফশ্ব তথ্যংঘ ভাজ জ্ঞানমবমত্তক ভাজ প্রমতষ্ঠায সঘালণা 

মদক্ষক্ষছ। অভাক্ষদয প্রধানভন্ত্রী জনক্ষনত্রী সখ ামনা ২০৪১ াক্ষর ফাংরাক্ষদক্ষক সকফর একটি উন্নত  মৃি সদক্ষআ মযণত 

কযক্ষত চানমন, মতমন একটি জ্ঞানমবমত্তক ভাজ প্রমতষ্ঠায কথা সঘালণা কক্ষযক্ষছন। ২০১৪ াক্ষর সঘামলত তায দক্ষরয মনফ তাচনী 

আক্ষতাক্ষয মতমন এ সঘালণা প্রদান কক্ষযন। মফক্ষশ্বয ফহু সদ জ্ঞানমবমত্তক থ তনীমত, সৃজনীর থ তনীমত, মডমজটার থ তনীমত এফং 

ফ তত্র মফযাজভান প্রমৄমিয কভ তসূমচয কথা ফক্ষর মাক্ষে। তক্ষফ ক্ষনক সদআ এভন নতুন মযমস্থমতয প্রকৃত রূটা উরমব্ধ কযক্ষত 

াক্ষযমন। ন্যমদক্ষক ফাংরাক্ষদ বাগ্যফান সম তায সনত্রী সখ ামনা, মমমন িা ফছয াভক্ষন সদখায দূযদম ততায মধকামযণী। 

অভযা ফাংরাক্ষদক্ষয জনগণ জামতয জনক বঙ্গবনু্ধ সখ মুমজবুয যভাক্ষনয স্বক্ষেয সানায ফাংরা গক্ষড় সতারায ংগ্রাভ কযমছ  

ফক্ষরআ প্রমৄমি  বযতা মমছক্ষ থাকক্ষত ামযনা। একাত্তক্ষয যি মদক্ষ সম সদটাক্ষক অভযা গক্ষড়মছ স সদটা মফক্ষশ্বয 

ফক্ষচক্ষ উন্নত সদ ক্ষফ এটিআ জামতয জনক্ষকয স্বে মছক্ষরা। অভযা স স্বক্ষেআ মুমিমৄি কক্ষযমছ এফং অভাক্ষদয প্রধানভন্ত্রী সখ 

ামনা স স্বেনযক্ষণ তায জীফন  কভ তক্ষক উৎগ ত কক্ষয মাক্ষেন। 

অভাক্ষদয জন্য চযাক্ষরে ক্ষে প্রমৄমি  জীফনধাযা সছক্ষন থাকায ফদক্ষর দুমনাক্ষক মডমজটার মৄক্ষগ সনতৃত্ব সদা। অভাক্ষদয 

জন্য স্বে ক্ষে ২০২১  ২০৪১ াক্ষরয রূকল্প ফাস্তফান কযা।  

জাতী তথ্য  সমাগাক্ষমাগ প্রমৄমি নীমতভারা ক্ষে সতভন একটি দমরর মাক্ষত অভযা অভাক্ষদয ২১  ৪১ এয রূকল্পক্ষক 

ফাস্তফান কযায থক্ষযখায মফফযণ প্রদান কযমছ। এখনকায ভক্ষ ফস্থান কক্ষয ৪১ াক্ষরয ফস্থাটি অভাক্ষদয জন্য অন্দাজ 

কযা দুরু। এভনমক ২১ াক্ষর অভযা সকভন নমথফীক্ষত ফা কযক্ষফা সটি নুভান কযা কঠিন। তবু অভযা মকছু  সভৌমরক 

 সকৌরগত মফল মচমিত কক্ষয একটি কভ ত-মযকল্পনায রূক্ষযখা বতময কযমছ। ফরায ক্ষো যাক্ষখনা এয ফআ 

মযফততনীর। ২১  ৪১ এয রেযটা মস্থয সযক্ষখ ভক্ষ ভক্ষ এয অনুমঙ্গক মফলামদ অক্ষডট কযক্ষত ক্ষফ।  সমফ সভৌমরক 

উাদান অভাক্ষদয স্বেক্ষক ফাস্তক্ষফ রূ সদক্ষফ সগুক্ষরায ভাক্ষঝ যক্ষক্ষছ সদক্ষয কর ভানুক্ষলয জন্য মডমজটার ংমৄমি, 

ভানফম্পদ উন্নন, মডমজটার যকায প্রমতষ্ঠা  মডমজটার মল্পখাক্ষতয মফকা। অভযা ভক্ষন কময এয পক্ষর অভাক্ষদয জনগণ 

একটি মডমজটার জীফনধাযা ফফা কযক্ষফ। মডমজটার ফাংরাক্ষদ সম একটি জ্ঞানমবমত্তক ভাজ গড়ায প্লাটপযভ যচনা কযক্ষফ 
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সটি অভযা বাফমছ। অভযা সদটিক্ষক মডমজটার থ তনীমত, সৃজনীর থ তনীমত, সভধামবমত্তক মল্পমৄগ ফা মৃি  উন্নত সদ 

মক্ষক্ষফ গক্ষড় সতারায জন্য ন্তত চাযটি ভকাক্ষরয রেযক্ষক াভক্ষন সযক্ষখ এমগক্ষ মামে। 

তথ্য  সমাগাক্ষমাগ প্রমৄমি নীমতভারায সূচনা ২০০৩ াক্ষর ক্ষর ফস্তুত ামফ তক মদকগুক্ষরা  কভ ত মযকল্পনা প্রথভ নণ তাঙ্গ 

একটি নীমতভারা প্রণীত  ২০০৯ াক্ষর। যকায, মল্পখাত, একাক্ষডমভা কক্ষরয ভতাভত মনক্ষ প্রণীত ক্ষমছক্ষরা সআ 

নীমতভারাটি। স নন্য নীমতভারাটি নফান  ২০১৫ াক্ষর। শুরুয প্রা এক দক য অভযা ২০০৯ াক্ষরয নীমতভারাটিক্ষক 

একদভ নতুন কক্ষয গক্ষড় তুরমছ। ২১  ৪১ ারক্ষক রেয মক্ষক্ষফ  সযক্ষখ  এ ভক্ষয মফশ্ব বযতায রূান্তয, মফগত ভকাক্ষর 

অভাক্ষদয মনক্ষজক্ষদয জ্ঞান  মবজ্ঞতা এফং মফযভান প্রমৄমিয াক্ষথ অগাভী মদক্ষনয প্রমৄমিক্ষক মফক্ষফচনা সযক্ষখ এ নীমতভারা 

প্রণীত ক্ষরা। ২০০৯  ১৫ াক্ষরয নীমতভারায অক্ষরাক্ষক মফগত ভক্ষ ফাংরাক্ষদক্ষয মডমজটার রূান্তক্ষয মফনৄর কভ তমজ্ঞ 

অক্ষামজত ক্ষক্ষছ এফং চরভান যক্ষক্ষছ। ভগ্র সদক্ষ মডমজটার ংক্ষমাগ স্থান, বঙ্গবনু্ধ স্যাক্ষটরাআট ভাকাক্ষ উৎক্ষেণ, ৪মজয 

প্রফততন, জনগক্ষণয াক্ষত যকাময সফা সৌৌঁছাক্ষনা তথা যকাক্ষযয মডমজটার রূান্তয, মোয মডমজটার রূান্তয, মডমজটার মৄক্ষগয 

উক্ষমাগী ভানফ ম্পদ উন্নন, বযন্তযীণ  যপ্তানীয সেক্ষত্র  মডমজটার মক্ষল্পয মফকা  জনগক্ষণয জীফনমাক্ষনয ভান উন্নক্ষন 

মডমজটার প্রমৄমিয ব্যফাক্ষয ফাংরাক্ষদ এখন মফক্ষশ্বয কাক্ষছ নুকযণী দৃিান্ত মক্ষক্ষফ প্রমতমষ্ঠত ক্ষক্ষছ। তরাীন ঝুমড়য সদ ফা 

প্রমৄমিক্ষত ৩২৪ ফছয সছক্ষন ড়া সদ এখন ফহু সেক্ষত্র মফশ্বক্ষক থ সদখা। সদক্ষয থ তননমতক উন্নন এফং নুন্নত সথক্ষক 

উন্ননীর সদক্ষ উন্নীত ফায সপ্রমেক্ষত অভাক্ষদয এআ নীমতভারা াধাযণ ভূমভকা ারন কযক্ষফ।  

 

জ ফাংরা, জ বঙ্গবনু্ধ। 

ফাংরাক্ষদ মচযজীফী সাক। 

 

সভাস্তাপা জব্বায 

ভন্ত্রী 

ডাক, সটমরক্ষমাগাক্ষমাগ এফং তথ্যপ্রমৄমি ভন্ত্রণার 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাক্ষদ যকায 
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ধ্যা-১ 

ংমেপ্ত মক্ষযানাভ, প্রফততন  ংজ্ঞা 

১ .১.  ংমেপ্ত মক্ষযানাভ  প্রফততন  

ক. ংমেপ্ত মক্ষযানাভ : এ নীমতভারা ‘জাতী তথ্য  সমাগাক্ষমাগ প্রমৄমি নীমতভারা ২০১৮’ নাক্ষভ  

   মবমত ক্ষফ।  

খ . প্রফততন   : এটি মফরক্ষম্ব কাম তকয ক্ষফ।  

১ .২.  ংজ্ঞা : মফল ফা প্রক্ষঙ্গয মযন্থী মকছু না থাকক্ষর এ নীমতভারা-  

)১(   “ক্ষটাক্ষভন (Automation)” ক্ষে একটি মামন্ত্রক ফা আক্ষরক্ট্রমনক িমত ফা মন্ত্র মা 

স্বংমিবাক্ষফ কাম ত ম্পাদন কযক্ষত াক্ষয, পক্ষর কাম ত ম্পাদক্ষন ভানুক্ষলয স্তক্ষে কক্ষভ মা;   

(২) “অন্তঃমযফামতা (Interoperability)” থ ত কমম্পউটায মক্ষস্টক্ষভয কক্ষম্পাক্ষনন্টমূ মা 

মফমবন্ন Environment -এ াযস্পমযক তথ্য অদান প্রদান কক্ষয কাম ত ম্পাদন কযক্ষত েভ; 

(৩) “মডমজটার যকায (Digital Government)” ক্ষে এভন একটি প্রমিা (system), মায 

ভাধ্যক্ষভ সকান কমম্পউটায/মডমজটার মডবাআ এফং/থফা মডমজটার ংমৄমি ব্যফায কক্ষয যকাময 

কাম তিভ ঠিক  সুচারুরূক্ষ ম্পাদন কযা মা এফং সফামূ দ্রুত জনগক্ষণয মনকট সৌৌঁছাক্ষনা মা; 

(৪) “এন্টাযপ্রাআজ মযক্ষা ত প্লযামনং [Enterprise Resource Planning (ERP)]” ক্ষে একটি 

ভমন্বত তথ্য ব্যফস্থানা িমত মা প্রমতষ্ঠাক্ষনয ভস্ত তথ্যফরী (Data) ভমন্বতবাক্ষফ উস্থান 

কক্ষয, মায পক্ষর দে  সুষ্ঠুবাক্ষফ মিান্ত গ্রণ কযা মা; 

(৫) “কৃমত্রভ বুমিভত্তা (Artificial Intelligence)” থ ত মডমজটার মক্ষস্টক্ষভয ভাধ্যক্ষভ সৃি বুমিভত্তা 

মা ভানুক্ষলয বুমিভত্তায প্রা নুরূ ফা কাছাকামছ কাম তিভ ম্পাদন কযক্ষত াক্ষয; 

(৬) “মডমজটার কভা ত (Digital Commerce)” থ ত আক্ষরক্ট্রমনক/মডমজটার ফামণজয মা আন্টাযক্ষনট  

ন্যান্য মডমজটার সনটাকত-এয ভাধ্যক্ষভ মডমজটার মডবাআ ব্যফায কক্ষয কর প্রকায ণ্য  

সফা ি-মফি ম্পাদন ক্ষ থাক্ষক; 

(৭) “মডমজটার মডবাআড (Digital Divide)” থ ত তথ্য  সমাগাক্ষমাগ প্রমৄমি ব্যফাক্ষযয সুক্ষমাগ 

(Access), ব্যফায থফা এয প্রবাক্ষফয (Impact) ভাধ্যক্ষভ সৃি থ তননমতক  ন্যান্য াভামজক 

াম্য;  

(৮) “মডমজটার মডবাআ (Digital Device)” থ ত সকাক্ষনা আক্ষরকট্রমনক, মডমজটার, ম্যাগক্ষনটিক, 

টিকযার ফা তথ্য প্রমিাকযণ মন্ত্র ফা মক্ষস্টভ, মা আক্ষরকট্রমনক, মডমজটার, ম্যাগক্ষনটিক ফা 

টিকযার আভার ব্যফাক্ষযয ভাধ্যক্ষভ সমৌমিক, গামণমতক এফং স্মৃমত কাম তিভ ম্পন্ন কক্ষয, এফং 

সকাক্ষনা মডমজটার ফা কমম্পউটায মডবাআ মক্ষস্টভ ফা মডমজটার সনটাক্ষকতয মত ংমৄি এফং 

কর আননৄট, অউটনৄট, প্রমিাকযণ, মিমত, মডমজটার মডবাআ পটযায ফা সমাগাক্ষমাগ 

সুমফধামদ এয ন্তর্ভ তি; 



 

15 

 

(৯) “মডমজটার মনযাত্তা (Digital Security)” থ ত সকাক্ষনা মডমজটার মডবাআ ফা মডমজটার 

মক্ষস্টভ-এয ভধ্যমস্থত তথ্য-উাত্ত  কভ তপ্রমিায মনযাত্তা; 

(১০) “মডমজটার সরনক্ষদন (Digital Payment)” থ ত আক্ষরকট্রমনক ফা মডমজটার িমতক্ষত ম্পামদত 

সম সকাক্ষনা মডমজটার ফামণজয ফাফদ সরনক্ষদন; 

(১১) “মডমজটার স্বােয (Digital Signature)” থ ত এভন একটি মফক্ষল মডমজটার সকাড মা সকাক্ষনা 

মরমখত দমরক্ষরয কনক্ষটন্ট-এ সপ্রযক ফা স্বােযকাযীয মযচ, উৎ, স্বত্ব, কতৃতত্ব  মথাথ ততা 

এভনবাক্ষফ নাি  মনমিত কক্ষয মায সকাক্ষনা একটি ং মযফততন কযক্ষর স মডমজটার সকাড তা 

ঠিক ফক্ষর নুক্ষভাদন প্রদান কক্ষয না এরূ স্বােয ব্যফস্থা; 

(১২) “সভধাস্বত্ব (Intellectual Property Rights)” থ ত সকাক্ষনা ধযক্ষনয মুদ্র্ণ, ম্প্রচায ফা 

মডমজটার উাক্ষ প্রকামত ফা প্রকামত বুমিবৃমত্তক ফা সভধামবমত্তক মূরধক্ষনয য উদ্ভাফক ফা 

উৎাদনকাযী ফা স্বত্বামধকাযী থ তাৎ ভামরক্ষকয একেত্র ফা একক্ষচটিা অআনগত মধকায সুযো  

স্বত্ব ফার থাক্ষক এরূ মধকায; এফং  

(১৩) “ম্যাক্ষনজড ামব ত (Managed service)” থ ত দে তথ্যপ্রমৄমি াতায ভাধ্যক্ষভ সফা 

প্রদানকাযী (তৃতীে) কতৃতক গ্রাকক্ষক াক্ষযন এফং প্রমৄমিগত কাম তিভ মযচারনা প্রদত্ত 

অআটি সফা। 

 

 

ধ্যা-২ 

রূকল্প  উক্ষেশ্য 

২ .১.  রূকল্প (Vision) 

তথ্য  সমাগাক্ষমাগ প্রমৄমি ব্যফাক্ষযয ভাধ্যক্ষভ একটি স্বে, দাফি  জফাফমদমমূরক যকায প্রমতষ্ঠা; দে 

ভানফ ম্পদ উন্নন; াভামজক ন্যাযাণতা মনমিতকযণ এফং যকাময  সফযকাময খাক্ষতয 

ংীদামযক্ষত্ব যকাময সফামূ জনগক্ষণয সদাযক্ষগাড়া সৌৌঁছাক্ষনা ২০২১ াক্ষরয ভক্ষধ্য ‘মডমজটার 

ফাংরাক্ষদ’ মফমনভ তাণ এফং ২০৪১ াক্ষরয ভক্ষধ্য ফাংরাক্ষদক্ষক জ্ঞানমবমত্তক উন্নত যাক্ষে মযণত কযা। 

২ .২.  উক্ষেশ্যমূ )Objectives(  

২.২.১. মডমজটার যকায (Digital Government): যকাক্ষযয কর কাম তিক্ষভ তথ্যপ্রমৄমিয 

ব্যফাক্ষযয ভাধ্যক্ষভ সফামূ ক্ষজ জনগক্ষণয সদাযক্ষগাড়া সৌৌঁছাক্ষনায ব্যফস্থানা মনমিতকযণ 

এফং একটি কামযগময  দে তথ্য ব্যফস্থানা গক্ষড় সতারা; 

২.২.২. মডমজটার মনযাত্তা (Digital Security): কর সেক্ষত্র তথ্য  সমাগাক্ষমাগ প্রমৄমিয ব্যফায 

মনযাদ  ঝুৌঁমকমুি কযা; 
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২.২.৩. াভামজক ভতা এফং ফ তজনীন প্রক্ষফামধকায (Social Equity and Universal 

Access): তথ্য  সমাগাক্ষমাগ প্রমৄমি ব্যফাক্ষযয ভাধ্যক্ষভ ফ তস্তক্ষয াভামজক ভতা প্রমতষ্ঠা এফং 

যাক্ষেয তথ্য প্রফাক্ষ াফ তজনীন প্রক্ষফামধকায মনমিত কযা; 

২.২.৪. মো, গক্ষফলণা  উদ্ভাফন (Education, Research and Innovation): মো  গক্ষফলণা 

কাক্ষজ তথ্যপ্রমৄমিয পর প্রক্ষাগ  মযচম তায ভাধ্যক্ষভ একটি জ্ঞানমবমত্তক ভাজ গঠন কযা এফং 

উদ্ভাফনী কাম তিভক্ষক ভথ তন (Promote)  প্রক্ষণাদনা (Incentive) প্রদান কযা;   

২.২.৫. দেতা উন্নন  কভ তংস্থান সৃমি (Skill Development and Employment 

Generation): উমৄি প্রমেক্ষণয ভাধ্যক্ষভ তথ্যপ্রমৄমি জ্ঞান ম্পন্ন দে জনফর গক্ষড় সতারা 

এফং কভ তংস্থাক্ষনয সুক্ষমাগ সৃমি কযা; 

২.২.৬. বযন্তযীণ েভতা বৃমি (Strengthening Domestic Capability): স্থানীবাক্ষফ 

তথ্যপ্রমৄমিমবমত্তক মল্প স্থান  সফা প্রদাক্ষন েভতা বৃমি এফং এক্ষেক্ষত্র মফমনক্ষাগ উৎামত 

কযায রক্ষেয ব্যফাফান্ধফ মযক্ষফ সৃমিয ভাধ্যক্ষভ বযন্তযীণ েভতা বৃমি কযা; 

২.২.৭. মযক্ষফ, জরফায়ু  দুক্ষমাগ ত ব্যফস্থানা (Environment, Climate & Disaster 

Management): জরফায়ু মযফততক্ষন সৃি ঝুৌঁমক হ্রাকক্ষল্প অআমটি খাক্ষত মযক্ষফ-ফান্ধফ বুজ 

প্রমৄমিয উদ্ভাফন  অত্মীকযণ, আক্ষরকট্রমনক ফক্ষজতযয মনযাদ ব্যফস্থানা, দুক্ষম তাগ সভাকাক্ষফরা এফং 

জরফায়ু মযফততন ব্যফস্থানা তথ্যপ্রমৄমি মবমত্তক কাম তকয দক্ষে গ্রণ কযা; এফং 

২.২.৮. উৎাদনীরতা ফাড়াক্ষনা (Enhancing Productivity): সদক্ষয স্বাস্থয, কৃমল, সমাগাক্ষমাগ, 

ফামণজয  অমথ তক খাত কর খাক্ষত তথ্যপ্রমৄমি ব্যফায কক্ষয উৎাদনীরতা ফাড়াক্ষনা এফং 

মডমজটার এন্ট্রাক্ষপ্রমনউযম (Nigitel Entrepreneurship) উৎামত কযায মনমভত্ত কাম তকয 

ব্যফস্থা গ্রণ কযা। 

 

 

ধ্যা-৩ 

সকৌরগত মফলফস্তু 

৩ .১.  মডমজটার যকায (Digital Government) 

৩.১.১. যকাময তথ্য  সফামূ জনগণক্ষক মডমজটার িমতক্ষত প্রদান মনমিতকযণ; 

৩.১.২. মডমজটার প্রমৄমিয মথামথ ব্যফাক্ষযয ভাধ্যক্ষভ যকাময সফা প্রদাক্ষন স্বেতা  দাফিতা 

মনমিতকযণ; 

৩.১.৩. যকাময তথ্য  সফামূ জনাধাযক্ষণয মনকট মডমজটার িমতক্ষত সৌৌঁছাক্ষনায রক্ষেয প্রক্ষাজনী 

ফকাঠাক্ষভা উন্নন  যেণাক্ষফেণ এফং তাক্ষত জনগক্ষণয প্রক্ষফামধকায মনমিতকযণ; 

৩.১.৪. যকাময তথ্য  সফামূ জনগণক্ষক মডমজটার িমতক্ষত প্রদাক্ষন সফা প্রদানকাযীয েভতা 

উন্নন; 
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৩.১.৫. যকাময মফমবন্ন দপ্তক্ষযয ভক্ষধ্য ক্ষজ  দ্রুততায ক্ষঙ্গ তক্ষথ্যয অদান প্রদাক্ষনয জন্য মডমজটার 

ংমৄমি তথ্য ব্যফস্থা ফকাঠাক্ষভা (Architecture)  অন্ত:মযফামতা 

(Interoperability) প্রমতষ্ঠায ব্যফস্থা গ্রণ; এফং 

৩.১.৬. মো, স্বাস্থয, কৃমল, ভূমভ, জাতী ংদ, মফচায মফবাগ  অআন প্রক্ষাগকাযী ংস্থা কর 

যকাময প্রমতষ্ঠাক্ষনয মডমজটারাআক্ষজন এফং স নুমাী প্রমমেত ভানফ ম্পদ সৃমি । 

৩ .২. মডমজটার মনযাত্তা (Digital Security) 

৩.২.১. মডমজটার মনযাত্তা মনমিত কযায রক্ষেয মডমজটার মডবাআমূক্ষ মথামথ ভানম্পন্ন 

াড তযায/পটযায-এয ব্যফায মনমিতকযণ;  

৩.২.২. আন্টাযক্ষনট-এয মনযাদ ব্যফায মনমিতকযণ; 

৩.২.৩.  ব্যমিগত তক্ষথ্যয সগানীতা যো ব্যফস্থা গ্রণ; 

৩.২.৪. াভামজক সমাগাক্ষমাগ ভাধ্যভ কর মডমজটার ভাধ্যক্ষভ নাকামঙ্ক্ষত  েমতকয মফলফস্তু সথক্ষক 

নাযী  মশু কক্ষরয সুযোয ব্যফস্থা গ্রণ; 

৩.২.৫. মডমজটার যাধ প্রমতক্ষযাধ  প্রমতকাক্ষযয প্রক্ষাজনী ব্যফস্থা গ্রণ; 

৩.২.৬. তক্ষথ্যয ংযেণ, ব্যফস্থানা  মনযাত্তা মথামথ মনভনীমত এফং প্রমভতভান নুযণ;  

৩.২.৭.  অমথ তক সরনক্ষদক্ষন তথ্যপ্রমৄমিয মনযাদ ব্যফায মনমিতকযণ; 

৩.২.৮.  পক্ষযনমক তদক্ষন্তয স্বাক্ষথ ত কর প্রকায মডমজটার সরনক্ষদক্ষনয রগ ংযেণ মনমিতকযণ; এফং  

৩.২.৯.  যকাময সগানী  ংক্ষফদনীর তথ্যাফরী অদান প্রদাক্ষনয সেক্ষত্র মডমজটার স্বােয ন্যান্য 

সুযোয ব্যফস্থা মনমিতকযণ এফং ফাংরাক্ষদক্ষয কর ডাটা ফাংরাক্ষদক্ষয সবৌক্ষগামরক ীভানায 

ভক্ষধ্য যাখা মনমিতকযণ।  

৩.৩. াভামজক ভতা এফং াফ তজনীন প্রক্ষফামধকায (Social Equity and Universal Access) 

৩.৩.১. ভাক্ষজয ফ তস্তক্ষযয ভানুল মফক্ষল কক্ষয নগ্রয জনক্ষগাষ্ঠী, নাযী  প্রমতফন্ধী ব্যমি এফং মফক্ষল 

াতা প্রক্ষাজন এভন ব্যমিক্ষদয তথ্যপ্রমৄমি ব্যফাক্ষযয ভাধ্যক্ষভ ভাক্ষজয মূর সস্রাক্ষত অনন;  

৩.৩.২. গ্রাভীণ জনক্ষদ নগক্ষযয ভান সুমফধা মনমিতকযক্ষণ মডমজটার প্রমৄমিয ক্ষফ তাত্তভ ব্যফাক্ষযয 

ব্যফস্থাগ্রণ;  

৩.৩.৩. যকাময  সফযকাময সফামূ জনগক্ষণয কাক্ষছ মডমজটার িমতক্ষত বফলম্যীনবাক্ষফ সৌৌঁছাক্ষনা; 

৩.৩.৪. যকাক্ষযয তথ্য  সমাগাক্ষমাগ প্রমৄমি মফলক কাম তিভ এফং নীমত মনধ তাযক্ষণ জনগক্ষণয ংগ্রক্ষণয 

সুক্ষমাগ বতময; 

৩.৩.৫. মুমিমৄক্ষিয সচতনা ফাংরাক্ষদক্ষয আমতা, ংস্কৃমত, ামতয  ঐমতযক্ষক তথ্যপ্রমৄমিয ভাধ্যক্ষভ 

সদক্ষয াাাম মফশ্বদযফাক্ষয উস্থান;  
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৩.৩.৬. ক্ষুদ্র্ নৃ-সগাষ্ঠী কর িক্ষরয ভানুক্ষলয বালা, ংস্কৃমত  ঐমতয উন্নন  ংযেক্ষণয ব্যফস্থা 

গ্রণ; 

৩.৩.৭. তক্ষথ্যয ফাধ প্রফা মনমিত কযায রক্ষেয প্রক্ষতযক নাগমযকক্ষক ভমূক্ষল্য/াশ্রী মূক্ষল্য দ্রুতগমতয 

আন্টাযক্ষনট প্রদাক্ষনয ব্যফস্থা গ্রণ; এফং  

৩.৩.৮. মডমজটার প্রমৄমিয কর সেক্ষত্র ফাংরা বালায ব্যফায মনমিতকযণ। 

৩.৪. মো, গক্ষফলণা এফং উদ্ভাফন (Education, Research and Innovation) 

৩.৪.১. তথ্যপ্রমৄমি মোক্ষক প্রাথমভক স্তয সথক্ষক মোয কর স্তয  কর ধাযায কাম তিক্ষভ ন্তর্ভ তিকযণ 

 মনমভত মৄক্ষগাক্ষমাগীকযণ; 

৩.৪.২.  মোয কর স্তক্ষয মখন-সখাক্ষনা কাম তিক্ষভ তথ্যপ্রমৄমি ব্যফায কযায রক্ষেয কাম তিভ গ্রণ; 

৩.৪.৩. কভ তংস্থান চামদায াক্ষথ াভেস্য সযক্ষখ াঠ্যসূমচক্ষক ারনাগাদকযণ এফং মো প্রমতষ্ঠান  

তথ্যপ্রমৄমি মল্প প্রমতষ্ঠাক্ষনয ভক্ষধ্য াযস্পমযক ক্ষমামগতা বৃমিকযণ; 

৩.৪.৪. গক্ষফলণা  উদ্ভাফনী কাম তিক্ষভয মযক্ষফ সৃমি এফং প্রক্ষাজনী প্রক্ষণাদনায ব্যফস্থা গ্রণ; 

৩.৪.৫. তথ্যপ্রমৄমি ংমিি মফলক্ষ গক্ষফলণা কাম তিভ মযচারনায ব্যফস্থা গ্রণ এফং মো প্রমতষ্ঠান  

তথ্যপ্রমৄমি মক্ষল্পয ভক্ষধ্য  াযস্পমযক ক্ষমামগতা বৃমিকযণ;  

৩.৪.৬. গক্ষফলণা  উদ্ভাফক্ষনয ভাধ্যক্ষভ সৃি ণ্য  সফাক্ষক প্রক্ষাজনী ফাজাযজাতকযক্ষণয ব্যফস্থা গ্রণ; 

৩.৪.৭. মফযভান উদ্ভাফন কর নতুন উদ্ভাফনমূক্ষয সভধাস্বত্ত্ব সৃমি  ংযেক্ষণয ব্যফস্থা গ্রণ; 

৩.৪.৮. মফক্ষলামত মো অআমটিয ব্যফায মনমিতকযণ; এফং 

৩.৪.৯. মো প্রান  ব্যফস্থানা তথ্য  সমাগাক্ষমাগ প্রমৄমিয কাম তকয ব্যফায মনমিতকযণ। 

৩.৫. দেতা উন্নন এফং কভ তংস্থান সৃমি (Skill Development and Employment Generation) 

৩.৫.১. সদী  মফশ্বফাজাক্ষযয চামদায াক্ষথ াভেস্য সযক্ষখ প্রক্ষাজনী ংখ্যক অআমটি সাজীফী 

বতমযয জন্য প্রামতষ্ঠামনক েভতা উন্নন; 

৩.৫.২. দেতা উন্নক্ষনয রক্ষেয সদক্ষয জনগণক্ষক তথ্যপ্রমৄমি মফলক সাগত মফলক্ষ প্রমেক্ষণয ব্যফস্থা 

গ্রণ;  

৩.৫.৩. কামযগময  বৃমত্তমূরক মো তথ্যপ্রমৄমি মফলাফরী ন্তর্ভ তিকযণ;  

৩.৫.৪. কভ তংস্থান সৃমিয জন্য সদম-মফক্ষদম মফমনক্ষাগ অকৃি কযায রক্ষেয প্রক্ষাজনী নীমত াতা  

প্রক্ষণাদনায ব্যফস্থা গ্রণ; এফং  

৩.৫.৫. বমফষ্যত প্রমৄমি  মল্প খাক্ষতয মফফততক্ষনয াক্ষথ াভেস্য সযক্ষখ যকাময  সফযকাময খাক্ষতয 

াতা কভ তংস্থান সৃমি এফং কভ তংস্থান ফাজায ম্প্রাযণ।  
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৩.৬. বযন্তযীণ েভতা বৃমি (Strengthening Domestic Capacity) 

৩.৬.১.  ফাংরাক্ষদী অআমটি ণ্য   সফা মফশ্বফাজাক্ষয ফাজাযজাতকযক্ষণয জন্য মিারী মফণন  

ব্র্যামেং এফং সদ মক্ষক্ষফ ফাংরাক্ষদক্ষয অন্তজতামতক ব্র্যামেংকযণ; 

৩.৬.২.  সদব্যাী পটযায সটকক্ষনারমজ াকত/মল্প স্থান এফং মনব তযক্ষমাগ্য অআমটি ফকাঠাক্ষভা 

উন্নন  যেণাক্ষফেণ; 

৩.৬.৩. প্রমতক্ষমামগতামূরক ফাজাক্ষয ব্য ফান্ধফ (Cost Effective) তথ্যপ্রমৄমি  তথ্যপ্রমৄু্মি মনব তয সফা 

(IT/ITES) ংিান্ত মল্প মফকাক্ষয রক্ষেয প্রক্ষাজনী াতা  প্রক্ষণাদনায ব্যফস্থা গ্রণ;  

৩.৬.৪.  যপ্তামন বৃমিয জন্য মফক্ষল সুমফধা প্রদান এফং মল্প-ফান্ধফ নীমত  উমৄি মযক্ষফ বতময; 

৩.৬.৫. ব্যফা ফামণক্ষজয তথ্যপ্রমৄমি ব্যফায উৎামতকযক্ষণয জন্য প্রক্ষাজনী মযক্ষফ সৃমি; এফং 

৩.৬.৬. দাতা/ক্ষমাগী প্রমতষ্ঠান সম সকাক্ষনা থ তাক্ষন গৃীত প্রকক্ষল্প PPR নুযণনফ তক কর 

IT/ITES  মডমজটার মডবাআ িক্ষ স্থানী ণ্য  সফায গ্রামধকায প্রদান এফং স রক্ষেয 

স্থানী সকাম্পামনমূক্ষয েভতা বৃমিয ব্যফস্থা গ্রণ; এফং   

৩.৬.৭.  স্টাট তঅ আক্ষকামক্ষস্টভ প্রমতষ্ঠা এফং একটি সটকআ Zntrepreneuriel Supply Chein 

সৃমি।    

৩.৭. মযক্ষফ, জরফায়ু এফং দুক্ষম তাগ ব্যফস্থানা (Environment, Climate & Disaster 

Management): 

৩.৭.১. মযক্ষফ যো অআমটি প্রমৄমিয ব্যফায  প্রক্ষাগ উৎামতকযণ; 

৩.৭.২. মযক্ষফ-ফান্ধফ বুজ প্রমৄমি ব্যফায কক্ষয মযক্ষফ ংযেণ উৎামতকযণ; 

৩.৭.৩. তথ্য  সমাগাক্ষমাগ প্রমৄমি ব্যফাযনফ তক দুক্ষম তাগ তকীকযণ, ব্যফস্থানা এফং দুক্ষম তাগ যফতী 

কাম তিক্ষভয তদাযমক মনমিতকযণ; 

৩.৭.৪. মডমজটার ফক্ষজতযয (e-waste) মনযাদ ব্যফস্থানা মনমিতকযণ; এফং 

৩.৭.৫. জরফায়ু মযফততক্ষনয প্রবাফ মনরুক্ষণ মডমজটার প্রমৄমিয প্রক্ষাগ  ব্যফায মনমিতকযণ। 

৩.৮. উৎাদনীরতা ফাড়াক্ষনা (Enhancing Productivity) 

৩.৮.১. সদক্ষয কর মল্প-ফামণজয-সফা  উৎাদন খাক্ষতয উৎাদনীরতা বৃমিয জন্য মডমজটার প্রমৄমিয 

ক্ষফ তাচ্চ ব্যফায মনমিতকযক্ষণ ফ তপ্রকায াতা এফং গ্রামধকায প্রদান; 

৩.৮.২. সমাগাক্ষমাগ ব্যফস্থা মডমজটার প্রমৄমিয ক্ষফ তাচ্চ ব্যফায মনমিতকযণ; 

৩.৮.৩. কক্ষরয জন্য সুস্বাস্থয মনমিতকযক্ষণ মডমজটার প্রমৄমিয ক্ষফ তাচ্চ ব্যফায; 

৩.৮.৪. কৃমলখাত অদৄমনকাক্ষন এফং খায মনযাত্তা মনমিতকযক্ষণ মডমজটার প্রমৄমি মনব তয মল্পক্ষক 

উৎামতকযণ; 
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৩.৮.৫. জাতী উৎাদনীরতা বৃমি কযক্ষত মডমজটার কভা ত, মডমজটার সরনক্ষদন  মডমজটার প্রমৄমিমনবতয 

মল্পক্ষক উৎামতকযণ এফং মল্প ফামণক্ষজযয মডমজটার রুান্তয; এফং 

৩.৮.৬. অমথ তক সফা খাক্ষতয (ব্যাংক, ফীভা  ন্যান্য অমথ তক প্রমতষ্ঠান) মডমজটারাআক্ষজন এফং 

কভ তকততাক্ষদয েভতা উন্নন। 

 

 

ধ্যা-৪ 

নীমতভারায স্বত্ত্বামধকায, তদাযমক এফং ম তাক্ষরাচনা  

৪.১. নীমতভারায স্বত্ত্বামধকায এফং তদাযমক (Policy Ownership end Monitoring) 

জাতী জীফক্ষন এ নীমতভারা ফাস্তফাক্ষনয াক্ষথ ংমিি কর সস্টক-সাল্ডাযক্ষক এ নীমতভারায স্বত্ত্বামধকাযী 

ক্ষত ক্ষফ। যকাক্ষযয ক্ষফ তাচ্চ নীমত মনধ তাযণী ম তাক্ষ অক্ষরাচয নীমতভারায স্বত্ত্বামধকায মনমিত ক্ষত ক্ষফ। 

স নুমাী এ নীমতভারায মনম্নরূ স্বত্ত্ব মফক্ষফচনা কযা ক্ষক্ষছ:  

৪.১.১. ডাক, সটমরক্ষমাগাক্ষমাগ  তথ্যপ্রমৄমি ভন্ত্রণারক্ষয অতাধীন তথ্য  সমাগাক্ষমাগ প্রমৄমি মফবাগ এ 

নীমতভারায তদাযমক  ভন্ব াধন কযক্ষফ;  

৪.১.২. কর ভন্ত্রণার/মফবাগ এফং যকাময প্রমতষ্ঠান স্ব স্ব সেক্ষত্র অআমটি নীমতভারা ফাস্তফান কযক্ষফ; 

এফং 

৪.১.৩. ভমন্ত্রমযলদ মফবাক্ষগয তত্ত্বাফধাক্ষন তথ্য  সমাগাক্ষমাগ প্রমৄমি মফবাগ এ নীমতভারায কভ ত-

মযকল্পনামূক্ষয ফাস্তফান মযফীেণ  মূল্যান কযক্ষফ।  

৪.২. কভ ত-মযকল্পনা ম তাক্ষরাচনা (Rction Plen Review) 

৪.২.১.  বমফষ্যক্ষত কভ ত-মযকল্পনা ংক্ষ (মযমি-১) সম সকাক্ষনা ধযক্ষনয ারনাগাদকযণ, ংক্ষাধন ফা 

মযভাজতক্ষনয প্রক্ষাজন ক্ষর এফং কভ ত-মযকল্পনায ফাস্তফান ফস্থা মাচাআ, কযণী মফলমূক্ষয 

মযফততন  গ্রামধকায মনরূক্ষণয জন্য প্রমতফছয কযণী মফলমূ ভমন্ত্রমযলদ মফবাগক্ষক 

ফমতকযণনফ তক তথ্য  সমাগাক্ষমাগ প্রমৄমি মফবাগ কতৃতক ম তাক্ষরাচনা কযা ক্ষফ। ারনাগাদকৃত 

কভ ত-মযকল্পনামূ এ নীমতভারায ং মক্ষক্ষফ কাম তকয ক্ষফ।  

৪.৩. নীমতভারা ম তাক্ষরাচনা (Policy Review)  

৪.৩.১. মনতয নতুন মযফততক্ষনয অমঙ্গক্ষক মফক্ষল রেযমূক্ষক নৄনঃমনধ তাযক্ষণয জন্য নীমতভারায সকৌরগত 

মফলগুক্ষরা ভক্ষ ভক্ষ ম তাক্ষরাচনা কযা ক্ষফ; এফং 

 

৪.৩.২. নীমতভারা ফাস্তফাক্ষনয পরতা  ব্যথ ততায মবমত্তক্ষত দীঘ তক্ষভাদী কযণী মফলামদয ভন্ব াধক্ষনয 

মনমভত্ত ন্ততঃ প্রমত ০৫ (াঁচ) ফছয য নীমতভারাটি ম তাক্ষরাচনা কযা ক্ষফ। 
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ধ্যা-৫ 

কাঠাক্ষভা  নুসৃত যীমত 

৫ .১.  কাঠাক্ষভা (Structure)  

৫ .১.১.  াঁচটি ধ্যাক্ষ মফবি এ নীমতভারা ০১ (এক)টি রূকল্প, ০৮ (অট)টি উক্ষেশ্য, ৫৫ (িান্ন)টি 

সকৌরগত মফলফস্তু ন্তর্ভ তি কযা ক্ষক্ষছ; 

৫.১.২. এ নীমতভারা সুষ্ঠুবাক্ষফ ফাস্তফাক্ষনয মনমভত্ত কযণী মফলমূক্ষক কভ ত-মযকল্পনা মরমফি কক্ষয 

মযমি-১ অকাক্ষয ন্তর্ভ তি কযা ক্ষক্ষছ; এফং 

৫.১.৩. রূকল্প  উক্ষেশ্যক্ষক জাতী রক্ষেযয াক্ষথ াভেস্যনণ ত কযা ক্ষক্ষছ। বৃত্তয উক্ষেক্ষশ্যয াক্ষথ মভর 

সযক্ষখ সকৌরগত মফলফস্তু মনধ তাযণ কযা ক্ষক্ষছ, মায সুপর মডমজটার প্রমৄমি ব্যফাক্ষযয ভাধ্যক্ষভ 

াা মাক্ষফ।  

৫ .২.  নুসৃতযীমত (Conventions)  

৫.২.১. কভ ত-মযকল্পনামূ ফাস্তফাক্ষনয জন্য ‘রূকল্প ২০২১’, ৬ষ্ঠ  ৭ভ িফামল তক মযকল্পনা, সটকআ 

উন্নন রেযভাত্রা  ‘রূকল্প ২০৪১’ মফক্ষফচনা মনক্ষ মনম্নরূ সভাদ মস্থয কযা ক্ষক্ষছঃ 

• স্বল্প সভাদী (২০২১ ার); 

• ভধ্য সভাদী (২০৩০ ার); এফং 

• দীঘ ত সভাদী (২০৪১ ার)। 

৫.২.২. সম কর কযণী মফলামদ ফাস্তফাক্ষন ক্ষোকৃত সফম ভ রাগক্ষত াক্ষয, সগুক্ষরা একামধক 

সভাদব্যাী ফাস্তফাক্ষনয সুাময কযা ক্ষক্ষছ।   

৫ .৩.  আংক্ষযমজক্ষত নূমদত াঠ প্রকা    

৫.৩.১. এ নীমতভারা কাম তকয ায য তথ্য  সমাগাক্ষমাগ প্রমৄমি মফবাগ এয আংক্ষযমজক্ষত নূমদত একটি 

মনবতযক্ষমাগ্য াঠ (Authentic English Text) প্রকা কযক্ষত াযক্ষফ। ফাংরা  আংক্ষযমজ াক্ষঠয ভক্ষধ্য 

মফক্ষযাক্ষধয সেক্ষত্র ফাংরা াঠ প্রাধান্য াক্ষফ। 

৫.৪ ‘জাতী তথ্য  সমাগাক্ষমাগ প্রমৄমি নীমতারা ২০১৫’ যমতকযণ 

 এ নীমতভারা কাম তকয ায াক্ষথ াক্ষথ ‘জাতী তথ্য  সমাগাক্ষমাগ প্রমৄমি নীমতারা ২০১৫’ যমত ক্ষফ। 
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কভ ম-রযকল্পনা (Action Plan) 

উদ্দেশ্য #১: রডরিটার যকায (Digital Government) 

ক্ররভক নং কযণীয় রফলয় প্রাথরভক ফাস্তফায়নকাযী প্রতযারত পরাপর 
স্বল্প মভয়াদী 

(২০২১) 

ভধ্য 

মভয়াদী 

(২০৩০) 

দীঘ ম 

মভয়াদী 

(২০৪১) 

মকৌরগত রফলয়ফস্তু ১.১: যকারয তথ্য  মফামূ িনগণদ্দক রডরিটার দ্ধরতদ্দত প্রদান রনরিতকযণ 

১.১.১ কর যকারয মফা মম মকাদ্দনা 

স্থান দ্দত দ্দি, স্বচ্ছবাদ্দফ, কভ 

খযদ্দে, কভ ভদ্দয় রডরিটার 

রডবাআদ্দয ভাধ্যদ্দভ প্রারি 

রনরিতকযণ। 

কর ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দিয/ 

ংস্থা 

স্বল্প ব্যয়  ভদ্দয় কর 

মফা প্রারি রনরিত দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

১.১.২ রডরিটার দ্ধরতদ্দত কর মফা 

গ্রদ্দণ নাগরযকদ্দদয ক্ষভতা 

উন্নয়ন  ফরতকযদ্দণ  ব্যফস্থা 

গ্রণ। 

কর ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দিয/ 

ংস্থা 

নাগরযকগদ্দণয ক্ষভতা 

বৃরদ্ধ াদ্দফ। 

৬০% ৮০% ১০০% 

১.১.৩ কর ভন্ত্রণারয়, রফবাগ  দিদ্দযয 

রডরিটার ারব ম প্রদাদ্দনয  মক্ষদ্দে 

ারব ম রেরিতকযণ, ক্রদ্দয়য 

ব্যফস্থাকযণ  ফাস্তফায়দ্দনয 

উদ্দেদ্দশ্য প্ররতষ্ঠাদ্দনয ীল ম ম মাদ্দয়য 

স্থায়ী   (দ্দমভন Chief 

Innovation Officer/ 

Innovation Officer/ ICT 

Focal Point) কভ মকতমাদ্দক 

দারয়ত্ব প্রদান। 

ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ/ 

িনপ্রান ভন্ত্রণারয়/ 

কর ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দিয/ 

ংস্থা  

রডরিটার যকায কাম মক্রভ 

দক্ষবাদ্দফ ফাস্তফায়ন কযা 

মাদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

১.১.৪ যকারয প্ররতষ্ঠাদ্দন অআরটি 

মািীফী দ্বাযা অআরটি মর 

স্থান। এ মদ্দরয িন্য অআরটি 

ংরিষ্ট দ সৃিন কযা। [যকারয 

ম মাদ্দয়য কর অআরটি ংরিষ্ট 

দদ্দক কারযগরয দ রদ্দদ্দফ 

রেরিতকযণ।] 

িনপ্রান ভন্ত্রণারয় অআরটি স্থানা রযোরনা 

 কাম মক্রভ সুষ্ঠুবাদ্দফ 

ফাস্তফায়ন দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

১.১.৫ প্রেররত মফতন-বাতা  সুদ্দমাগ 

সুরফধা কাদ্দয যকারয ম মাদ্দয় 

কর প্ররতষ্ঠাদ্দন দ সৃিদ্দনয 

মক্ষদ্দে দ্দদান্নরতদ্দমাগ্য অআরটি  

িনকাঠাদ্দভা ততরযকযণ। 

িনপ্রান ভন্ত্রণারয় যকারয খাদ্দতয অআরটি 

মািীফীযা উৎারত 

দ্দফ। যকাদ্দযয অআরটি 

ক্ষভতা বৃরদ্ধ াদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

১.১.৬ যকারয প্ররতষ্ঠানগুদ্দরাদ্দত 

িনগদ্দণয িন্য অআরটি রবরিক 

মল্পদ্দডস্ক স্থান। এফ কর 

মন্টাদ্দযয িন্য মটররদ্দমাগাদ্দমাগ 

মফা প্রদানকাযী প্ররতষ্ঠান কর্তমক 

স্বল্প মূদ্দে থফা মটার-রি নম্বয 

সুরফধা প্রদান। 

ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ,  

প্রধানভন্ত্রীয কাম মারয়,   ডাক 

 মটররদ্দমাগাদ্দমাগ রফবাগ, 

এফং কর ভন্ত্রণারয়/রফবাগ 

মফা গ্রণকাযীযা দ্দি 

এফং স্বল্প ভদ্দয় মফা 

াদ্দফন। 

১০০% ∙ ∙ 

রযরষ্ট-১ 
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ক্ররভক নং কযণীয় রফলয় প্রাথরভক ফাস্তফায়নকাযী প্রতযারত পরাপর 
স্বল্প মভয়াদী 

(২০২১) 

ভধ্য 

মভয়াদী 

(২০৩০) 

দীঘ ম 

মভয়াদী 

(২০৪১) 

১.১.৭ রডরিটার-যকায ব্যফস্থা 

ফাস্তফায়দ্দনয মক্ষদ্দে পটয়যায  

াড ময়যাদ্দযয োরদা রনরূণ, 

অরথ মক ক্রয় রযকল্পনা ততরয, 

যফযা, যফযা যফতী 

ায়তায মক্ষদ্দে রনরদ মষ্ট ভান  

নীরতভারা নুযণ। 

ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ, 

িনপ্রান ভন্ত্রণারয়, 

অআএভআরড এফং তথ্য  

মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি রফবাগ  

(রফরর/এটুঅআ) 

ন্যানার রডরিটার-

গবদ্দন মন্প অরকমদ্দটকোয 

দক্ষবাদ্দফ ব্যফায রনিত 

দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

১.১.৮ রডরিটার যকায ফাস্তফায়দ্দনয 

রদ্দক্ষয কর ভন্ত্রণারয়/দিয কর্তমক 

রডরিটার ারব ম ফাস্তফায়ন 

মযাডম্যা প্রণয়ন  তথ্যপ্রমৄরি 

ব্যফস্থায ভাধ্যদ্দভ ফাস্তফায়ন 

ভন্বয়কযণ। 

ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ এফং 

কর 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দিয/ংস্থা 

রডরিটার ারব ম 

ফাস্তফায়দ্দনয ভন্বয় ারধত 

দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

১.১.৯ রডরিটার ারব মমূদ্দ Data 

Analytics  AI ংদ্দমািদ্দনয 

ভাধ্যদ্দভ স্মাট ম এফং 

াদ্দ মানারাআিড িনদ্দফা 

রনরিতকযণ। 

কর ভন্ত্রণারয়/রফবাগ মফা প্রদান দ্রুত  ভরন্বত 

দ্দফ। 

৫০% ১০০% ∙ 

১.১.১০ ফড় পটয়যায এফং অআটিআএ 

ক্রদ্দয়য মক্ষদ্দে রফদ্যভান অআন  

রফরধভারা (PPA  PPR) 

নুযণপূফ মক ক্রয়কাযী কর্তমক্ষ 

প্রদ্দমািয মক্ষদ্দে রডিাআন  

সুাযরবন (PMC) এফং 

ফাস্তফায়ন- এ দুটি পৃথক চুরিয 

ভাধ্যদ্দভ ম্পাদন। 

কর ক্রয়কাযী কর্তমক্ষ  প্রকল্প ব্যফস্থানা  মফা 

প্রদাদ্দনয ভান উন্নয়ন দ্দফ। 

৮০% ১০০% ∙ 

১.১.১১ ফড় পটয়যায এফং অআটিআএ 

প্রকদ্দল্পয মক্ষদ্দে রফদ্যভান অআন 

নুযণপূফ মক প্রদ্দমািয মক্ষদ্দে 

ংরিষ্ট কর্তমক্ষ 

BOO/BOT/পযারররটিি 

ম্যাদ্দনিদ্দভন্ট দ্ধরতয ভাধ্যদ্দভ 

ফাস্তফায়ন।   

কর ক্রয়কাযী কর্তমক্ষ প্রকল্প ব্যফস্থানা  মফা 

প্রদাদ্দনয ভান উন্নয়ন দ্দফ। 

৮০% ১০০% ∙ 

১.১.১২ BOO/BOT/পযারররটিি 

ম্যাদ্দনিদ্দভন্ট দ্ধরতয ভাধ্যদ্দভ 

ফাস্তফায়দ্দনয িন্য যািস্ব/রপ 

ময়াদ্দযয িন্য রনদ্দদ মরকা 

প্রস্তুতকযণ। 

কর ক্রয়কাযী কর্তমক্ষ প্রকল্প ব্যফস্থানা  মফা 

প্রদাদ্দনয ভান উন্নয়নদ্দফ। 

৮০% ১০০% ∙ 

১.১.১৩ ফ মস্তদ্দয রডরিটাআদ্দিদ্দনয 

প্ররতফন্ধকতাগুদ্দরা রেরিতকযণ, 

দূযীকযণ  গ্রগরতয 

রযভাদ্দমাগ্য রনণ মায়ক রনধ মাযণ। 

কর ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দিয/ 

ংস্থা 

ারব মদ্দয ভান উন্নয়ন দ্দফ। ১০০% ∙ ∙ 

১.১.১৪ যকারয কর নুভরত, 

নুদান/সুরফধা/প্রদ্দণাদনা ফা 

রাআদ্দন্প প্রারি/নফায়দ্দনয িন্য 

প্রাক-মমাগ্যতা রদ্দদ্দফ ংরিষ্ট 

প্ররতষ্ঠাদ্দনয রডরিটারাআদ্দিনদ্দক 

উৎারত কযা দ্দফ। 

  

 

কর ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দিয/ 

ংস্থা 

রডরিটারাআদ্দিন 

উৎারত দ্দফ এফং 

ারব মদ্দয ভান উন্নয়ন দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 
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ক্ররভক নং কযণীয় রফলয় প্রাথরভক ফাস্তফায়নকাযী প্রতযারত পরাপর 
স্বল্প মভয়াদী 

(২০২১) 

ভধ্য 

মভয়াদী 

(২০৩০) 

দীঘ ম 

মভয়াদী 

(২০৪১) 

মকৌরগত রফলয়ফস্তু ১.২ : রডরিটার প্রমৄরিয মথামথ ব্যফাদ্দযয ভাধ্যদ্দভ যকারয মফা প্রদাদ্দন স্বচ্ছতা  দায়ফদ্ধতা রনরিতকযণ 

১.২.১ কর যকারয প্ররতষ্ঠাদ্দনয 

নাগরযক মফায ারনাগাদকৃত  

তথ্য াযণী দ্দয়ফাআদ্দট প্রকা। 

ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ এফং 

কর ভন্ত্রণারয়/রফবাগ 

িনগদ্দণয প্রদ্দয়ািনীয় তথ্য 

প্রারি রনরিত দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

১.২.২ আদ্দরকট্ররনক ক্রয় দ্ধরত োলুকযণ 

 কর উন্ুি দযে  রনদ্দয়াগ 

রফজ্ঞরি নরাআদ্দন প্রকাদ্দয 

ব্যফস্থাকযণ। 

অআএভআরড (ররটিআউ) 

এফং কর ভন্ত্রণারয়/রফবাগ 

যকারয ক্রদ্দয়য মক্ষদ্দে 

স্বচ্ছতা বৃরদ্ধ াদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

১.২.৩ PPA  PPR নুমায়ী ংরিষ্ট 

ভন্ত্রণারয়/ রফবাগ/দিয/ংস্থায 

রনিস্ব দ্দয়ফাআদ্দট দযে 

রফজ্ঞরি প্রকা। 

কর ভন্ত্রণারয়/ 

রফবাগ/দিয/ংস্থা 

ক্রয় প্ররক্রয়াদ্দক অদ্দযা 

স্বচ্ছ, ি, গরতভয়  

ব্যয় াশ্রয়ী কযদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

১.২.৪ তফদ্দদরক াায্য প্রারি  ফযাে 

রডরিটার দ্ধরতদ্দত রযফীক্ষদ্দণয 

ব্যফস্থাকযণ। 

থ মননরতক ম্পকম রফবাগ তফদ্দদরক াায্য 

ব্যফাদ্দযয মক্ষদ্দে স্বচ্ছতা 

বৃরদ্ধ াদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

১.২.৫ অআরটি ব্যফাদ্দযয ভাধ্যদ্দভ 

েরভান ভাি উন্নয়ন প্রকল্প  

কভ মসূরেমূদ্দয কাম মকারযতা 

মূোয়দ্দনয িন্য িনগদ্দণয 

ভতাভত গ্রণ, রফদ্দিলণ এফং 

রিমত জ্ঞান যফতীদ্দত প্রকল্প 

গ্রণ  ফাস্তফায়দ্দন ব্যফায। 

অআএভআরড এফং স্ব স্ব 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ 

উন্নয়ন কাম মক্রদ্দভ িনগদ্দণয 

ম্পৃিতা বৃরদ্ধ াদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

১.২.৬ প্রকল্প ব্যফস্থানা থ মাৎ 

প্রকল্পগ্রণ, রযকল্পনা, ফাস্তফায়ন, 

ভরনটরযং, ভান এফং থ ম 

ফযাদ্দে অআরটি রবরিক ব্যফস্থা 

প্রেরন। 

কর 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দিয/ংস্থা 

প্রকল্প রযকল্পনা  

ফাস্তফায়দ্দন দ্রুততা রনরিত 

দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

১.২.৭ গুরুত্বপূণ ম যকারয দিদ্দয 

ফ মাধুরনক মমাগাদ্দমাগ ব্যফস্থা 

(দ্দমভন- রবরড কনপাদ্দযরন্পং) 

োলুকযণ। 

কর 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দিয/ংস্থা 

বায় ংগ্রদ্দণয িন্য 

ভ্রভন, ব্যয়  ভয় হ্রা 

কযদ্দফ এফং মক্ষে রফদ্দদ্দল 

বায প্রদ্দয়ািন  দূয দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

১.২.৮ াভারিক মমাগাদ্দমাদ্দগয ভাধ্যদ্দভ 

যকায  িনগদ্দণয ভদ্দধ্য 

ংদ্দমাগ াধন। 

কর 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দিয/ংস্থা 

যকাদ্দযয কাম মক্রদ্দভ 

িনগদ্দণয ম্পৃিতা বৃরদ্ধ 

াদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

১.২.৯ দ্রুত  মটকআ রডরিটার 

গবন মদ্দভন্ট ফাস্তফায়দ্দনয িন্য 

মফযকারয খাতদ্দক ম্পৃি কদ্দয 

Managed Service ভদ্দডদ্দরয 

অদ্দরাদ্দক প্রকল্প গ্রদ্দণ 

উৎারতকযণ।   

রযকল্পনা রফবাগ/কর 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দিয/ংস্থা 

যকাদ্দযয কাম মক্রদ্দভ 

মফযকারয খাদ্দতয 

ম্পৃিতা বৃরদ্ধ াদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

১.২.১০ রডরিটার ারব ম এযাক্ট প্রণয়দ্দনয 

উদ্দদ্যাগ গ্রণ।  

 

 

 

 

 

 

ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ/তথ্য  

মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি রফবাগ 

যকাদ্দযয রডরিটার 

ারব ম কাম মক্রভ অআনী 

কাঠাদ্দভা াদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 
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ক্ররভক নং কযণীয় রফলয় প্রাথরভক ফাস্তফায়নকাযী প্রতযারত পরাপর 
স্বল্প মভয়াদী 

(২০২১) 

ভধ্য 

মভয়াদী 

(২০৩০) 

দীঘ ম 

মভয়াদী 

(২০৪১) 

মকৌরগত রফলয়ফস্তু ১.৩ : যকারয তথ্য  মফামূ িনাধাযদ্দণয রনকট রডরিটার দ্ধরতদ্দত মৌছাঁদ্দনায রদ্দক্ষয প্রদ্দয়ািনীয় ফকাঠাদ্দভা 

উন্নয়ন  যক্ষণাদ্দফক্ষণ এফং তাদ্দত িনগদ্দণয প্রদ্দফারধকায রনরিতকযণ 

১.৩.১ িাতীয় ম মাদ্দয়  রডরিটার 

মনটয়াকম ততরয কদ্দয ফ 

যকারয প্ররতষ্ঠানদ্দক ংমৄিকযণ। 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ (ফাংরাদ্দদ 

করম্পউটায কাউরন্পর  

অআরটি রধদিয) এফং 

ডাক  মটররদ্দমাগাদ্দমাগ 

রফবাগ 

যকারয দিযমূদ্দ 

তদ্দথ্যয অদান-প্রদান 

িতয দ্দফ।  

১০০% ∙ ∙ 

১.৩.২ যকারয কভ মকাদ্দেয 

রফদ্দকন্দ্রীকযদ্দণয রদ্দক্ষয কর 

যকারয দিদ্দয উচ্চ গরতয ডাটা 

ংদ্দমাগ  রডরিটার-যকায 

ব্যফস্থা প্রফতমন। 

 

কর 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দিয/ংস্থা 

যকারয কভ মকাদ্দেয 

রফদ্দকন্দ্রীকযণ দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

১.৩.৩ করম্পউটায, আন্টাযদ্দনট এফং আ-

রটিদ্দিন মফামূদ্দ 

প্রদ্দফারধকায রনরিত কযদ্দত 

মফযকারয উদ্দদ্যাদ্দগ করভউরনটি 

রডরিটার-মন্টায (মটররদ্দন্টায) 

স্থান  রযোরনায ব্যফস্থাকযণ। 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ 

 

 

নাগরযকযা স্বল্প ব্যয়, ভয় 

 রনর্মাঞ্ঝাটবাদ্দফ ঘদ্দয 

ফদ্দআ তাঁদ্দদয কর 

গুরুত্বপূণ ম মফা গ্রদ্দণ ক্ষভ 

দ্দফ। 

৫০% ১০০% ∙ 

১.৩.৪ স্বদ্দল্পান্নত এরাকা এফং প্রারিক 

িনদ্দগাষ্ঠীয িন্য াশ্রয়ী ব্যান্ড  

উআডথ (Bandwidth) এয 

ভাধ্যদ্দভ প্রারিক রফলয়ারদ, 

ণ্যমূে রফলয়ক তথ্যারদ প্রদাদ্দনয 

ব্যফস্থাকযণ। 

ভািকোণ ভন্ত্রণারয়, 

ভররা   রশু রফলয়ক 

ভন্ত্রণারয়, বযিযীণ ম্পদ 

রফবাগ, ডাক  

মটররদ্দমাগাদ্দমাগ রফবাগ এফং 

রফটিঅযর 

সুরফধা ফরিত  ররছদ্দয় 

ড়া িনদ্দগাষ্ঠী সুরফধা 

ভদ্দতা ভদ্দয় মফা গ্রণ 

কযদ্দত াযদ্দফ। 

৫০% ১০০% ∙ 

১.৩.৫ যাষ্ট্রীয় সুযক্ষা  দ্দফ মািভ মফা 

প্রারিয িন্য 

তথ্যপ্রমৄু্রি ফকাঠাদ্দভায গুরুত্বপূণ ম 

স্থানা িাতীয় মডটা 

মন্টাযরবরিক যারিদ্দকান  

কদ্দন্টন্ট মারটং রনরিতকযণ। 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ 

যকারয দিযমূদ্দ 

তদ্দথ্যয অদান-প্রদান 

ভরন্বত দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

১.৩.৬ কর যকারয োকুরযয িন্য 

একটি ভরন্বত িফ মাট মার 

োলুকযণ।  

িনপ্রান ভন্ত্রণারয় যকারয োকুরযয 

অদ্দফদদ্দনয প্ররক্রয়া ভরন্বত 

 িতয দ্দফ। 

৫০% ১০০% ∙ 

মকৌরগত রফলয়ফস্তু ১.৪: যকারয তথ্য  মফামূ িনগণদ্দক রডরিটার দ্ধরতদ্দত প্রদাদ্দন মফা  প্রদানকাযীয ক্ষভতা উন্নয়ন 

১.৪.১ যকারয ম মাদ্দয় কর মশ্রণীয 

রনদ্দয়াদ্দগয ব্যফারযক যীক্ষায়  

করম্পউটায  আন্টাযদ্দনদ্দটয 

মভৌররক রফলয় ির্ভ মিকযণ। 

িনপ্রান ভন্ত্রণারয় 

(াফররক ারব ম করভন) 

এফং কর 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দিয/ংস্থা 

কর যকারয প্ররতষ্ঠাদ্দন 

অআরটি জ্ঞানম্পন্ন 

িনফর রনদ্দয়াদ্দগয ভাধ্যদ্দভ 

রডরিটার গবন মদ্দভন্ট 

কাম মক্রভ ফাস্তফায়ন 

ত্বযারন্বত দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

১.৪.২ যকারয ম মাদ্দয় সৃিনীর 

রডরিটার যকায ব্যফস্থা  

রডরিটার-মফা কাম মক্রভ 

ফাস্তফায়দ্দন যকারয কভ মকতমাদ্দদয 

িন্য অনুদ্দতারলক  পুযস্কায 

প্রফতমন।  

িনপ্রান ভন্ত্রণারয়, 

 থ ম রফবাগ, তথ্য  

মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি রফবাগ 

এফং কর ভন্ত্রণারয়/রফবাগ 

রডরিটার গবদ্দন মন্প  আ-

মফা প্রদাদ্দন যকারয 

কভ মকতমাযা উৎারত 

দ্দফন। 

১০০% ∙ ∙ 
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ক্ররভক নং কযণীয় রফলয় প্রাথরভক ফাস্তফায়নকাযী প্রতযারত পরাপর 
স্বল্প মভয়াদী 

(২০২১) 

ভধ্য 

মভয়াদী 

(২০৩০) 

দীঘ ম 

মভয়াদী 

(২০৪১) 

১.৪.৩ ফারল মক মগানীয় নুদ্দফদন 

(ACR) এ করম্পউটায এফং 

আন্টাযদ্দনদ্দটয মভৌররক জ্ঞান 

ংক্রাি নতুন একটি রনণ মায়ক 

ংদ্দমািন। 

িনপ্রান ভন্ত্রণারয় যকারয ম মাদ্দয় 

করম্পউটায  আন্টাযদ্দনদ্দটয 

েে মা বৃরদ্ধ াদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

১.৪.৪ যকারয ম মাদ্দয়য প্ররক্ষণ 

প্ররতষ্ঠাদ্দনয অআরটি এফং 

রডরিটার গবদ্দন মন্প কারযকুরাদ্দভ 

Service Process 

Simplification 

(SPS)/BPR, Digital 

Service Design and 

Planning, Project 

Management রডরিটার মফা 

প্রদান আতযারদ রফলয়ারদ 

ির্ভ মিকযণ। 

কর ভন্ত্রণারয়/রফবাগ রডরিটার গবদ্দন মন্প কাম মক্রভ 

ফাস্তফায়দ্দন যকারয 

কভ মকতমাদ্দদয ক্ষভতা বৃরদ্ধ 

াদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

১.৪.৫ কর যকারয প্ররতষ্ঠাদ্দনয ভদ্দধ্য 

যকারয কভ মকতমা/কভ মোরযয 

তথ্যপ্রমৄু্রি ব্যফাদ্দয দক্ষতা বৃরদ্ধয 

িন্য প্ররক্ষণ কারযকুরাভ 

তথ্যপ্রমৄরিয মভৌররক  

প্রাদ্দয়ারগক রফলয়মূ ির্ভ মি 

কদ্দয প্ররক্ষদ্দণয ব্যফস্থা গ্রণ এফং 

তথ্য অদান-প্রদাদ্দন অআরটি 

ব্যফায নুপ্রারণত কযদ্দত ংরিষ্ট 

যকারয কভ মকতমাদ্দদয রবন্ন 

প্ররক্ষণ কারযকুরাদ্দভয অতায় 

প্ররক্ষদ্দণয ব্যফস্থাকযণ। 

িনপ্রান ভন্ত্রণারয় এফং 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ (অআরটি রধদিয) 

 

তথ্যপ্রমৄরি ব্যফায কদ্দয 

কভ মকতমা/কভ মোরযযা অয 

দক্ষবাদ্দফ দারয়ত্ব ারন 

কযদ্দত ক্ষভ দ্দফন।  

১০০% ∙ ∙ 

১.৪.৬ তথ্যপ্রমৄরিয মক্ষদ্দে প্রমৄরিয 

উৎকল মতায াদ্দথ াভঞ্জস্য মযদ্দখ 

রডরিটার দ্ধরতদ্দত (দ্দয়ফ-

রবরিক ব্যফস্থা, 

মটররকনপাদ্দযরন্পং, রবরড 

কনপাদ্দযরন্পং আতযারদ) যকারয 

ম মাদ্দয়য কভ মকতমাদ্দদয প্ররক্ষদ্দণয 

ব্যফস্থাকযণ। 

ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ, 

িনপ্রান ভন্ত্রণারয় এফং 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ (ফাংরাদ্দদ 

করম্পউটায কাউরন্পর  

অআরটি রধদিয) 

অধুরনক প্রমৄরি ব্যফাদ্দযয 

ভাধ্যদ্দভ যকারয 

কভ মকতমাযা দ্দি 

াযস্পরযক মমাগাদ্দমাগ 

কযদ্দত াযদ্দফন। এদ্দত 

ভয়  দ্দথ ময াশ্রয় দ্দফ।  

১০০% ∙ ∙ 

১.৪.৭ National e-Governance 

Architecture  e-

Governance 

Interoperability 

Framework রফলদ্দয় যকারয 

কভ মকতমা/অআরটি মািীফীদ্দদয  

প্ররক্ষণ প্রদান। 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ 

যকারয দিযমূদ্দয ভদ্দধ্য 

দ্দি তদ্দথ্য অদান-প্রদান 

কযা মাদ্দফ। পদ্দর তদ্দথ্যয 

তদ্বততা হ্রা াদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

১.৪.৮ স্থানীয় যকায ম মাদ্দয় দ্দেতনতা 

বৃরদ্ধ  িনফরদ্দক অআরটি রফলদ্দয় 

প্ররক্ষণ প্রদান।  

 

 

 

 

কর ভন্ত্রণারয়/রফবাগ এফং 

স্থানীয় যকায রফবাগ 

স্থানীয় যকায ম মাদ্দয় 

দ্দেতনতা বৃরদ্ধ াদ্দফ 

১০০% ∙ ∙ 
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ক্ররভক নং কযণীয় রফলয় প্রাথরভক ফাস্তফায়নকাযী প্রতযারত পরাপর 
স্বল্প মভয়াদী 

(২০২১) 

ভধ্য 

মভয়াদী 

(২০৩০) 

দীঘ ম 

মভয়াদী 

(২০৪১) 

মকৌরগত রফলয়ফস্তু ১.৫ : যকারয রফরবন্ন দিদ্দযয ভদ্দধ্য দ্দি  দ্রুততায দ্দি তদ্দথ্যয অদান প্রদাদ্দনয িন্য রডরিটার ংমৄরি তথ্যব্যফস্থা 

ফকাঠাদ্দভা (Architecture)  অি:রযফারতা (Interoperability) প্ররতষ্ঠায ব্যফস্থা গ্রণ 

১.৫.১ পটয়যায, াড ময়যায  

কাদ্দনরক্টরবটি রফলদ্দয় রডরিটার 

যকাদ্দযয উদ্দদ্যাদ্দগয িন্য িাতীয় 

রডরিটার যকায কাঠাদ্দভা 

(National e-Governance 

Architecture)  e-

Governance 

Interoperability 

Framework প্রণয়ন  

রনয়রভত মৄদ্দগাদ্দমাগীকযণ।   

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ 

তথ্য  রদ্দটদ্দভয তদ্বততা 

হ্রা দ্দফ। যকারয 

ংস্থামূদ্দয ভদ্দধ্য তথ্য  

পটয়যায অদান-

প্রদাদ্দনয রযদ্দফ ততরয 

দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

১.৫.২ কর যকারয দিদ্দয ন্যানার আ-

গবদ্দন মন্প অরকমদ্দটকোয 

(National e-Governance 

Architecture)  e-

Governance 

Interoperability 

Framework নুযণ। 

কর ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দিয/ 

ংস্থা 

তথ্য  রদ্দটদ্দভয তদ্বততা 

হ্রা দ্দফ। তদ্দথ্যয (Data) 

দ্দফ মাচ্চ ব্যফায রনরিত 

দ্দফ। যকারয 

ংস্থামূদ্দয ভদ্দধ্য তথ্য  

পটয়যায অদান-

প্রদাদ্দনয রযদ্দফ ততরয 

দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

১.৫.৩ িাতীয় রডরিটার যকায 

কাঠাদ্দভা  e-Governance 

Interoperability 

Framework গুদ্দরা 

Technology Neutral & 

Vendor Agnostic-বাদ্দফ 

প্রস্তুতকযণ। 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ 

তথ্য  রদ্দটদ্দভয তদ্বততা 

হ্রা দ্দফ; যকারয 

ংস্থামূদ্দয ভদ্দধ্য তথ্য  

পটয়যায অদান-

প্রদাদ্দনয রযদ্দফ ততরয 

দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

১.৫.৪ িনন্ুদ্দখ প্রকাদ্দমাগ্য তদ্দথ্যয 

দ্দফ মাচ্চ ব্যফায রনরিতকযদ্দণয 

িন্য Open Government 

Data মাট মাদ্দর তথ্য উন্ুিকযণ 

 ন্য দিদ্দযয তথ্য ব্যফাদ্দযয 

ংস্কৃরত ততরয।  

ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ, 

রযংখ্যান  তথ্য 

ব্যফস্থানা রফবাগ কর 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ 

যকারয তদ্দথ্যয স্বচ্ছতা 

বৃরদ্ধ াদ্দফ এফং িনগণ  

গদ্দফলকদ্দদয দ্দি তথ্য 

প্রারি রনরিত দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

১.৫.৫ রডরিটার ারব মদ্দয রূািদ্দযয 

রযকল্পনা প্রণয়দ্দন  নুদ্দভাদদ্দনয 

মক্ষদ্দে তদ্বততা রযায  

ভন্বদ্দয়য রদ্দক্ষ তথ্য  মমাগাদ্দমাগ 

প্রমৄরি রফবাদ্দগয ভতাভত গ্রণ। 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ, রযকল্পনা 

ভন্ত্রণারয় কর 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ 

রডরিটার-গবদ্দন মন্প  আ-

মফা রফলয়ক কাম মক্রদ্দভ 

তদ্বততা (Duplication) 

রযাদ্দযয ভাধ্যদ্দভ িাতীয় 

ম্পদ্দদয াশ্রয় ঘটদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

১.৫.৬ ভন্ত্রণারয়/দিযমূদ্দয  রডরিটার 

ারব ম ফাস্তফায়দ্দন কর রডরিটার 

ারব মদ্দয োরদা রনরূণ মথদ্দক 

শুরু কদ্দয প্ররকউযদ্দভন্ট, ততরয এফং 

ফাস্তফায়ন ম মি কর প্রকায 

ংরিষ্ট কারযগরয ায়তায িন্য 

ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ  অআরটি 

রফবাদ্দগয মমৌথ উদ্দদ্যাগ “Digital 

Service Accelerator”-এয 

ায়তা গ্রণ। 

ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ, তথ্য  

মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি রফবাগ 

কর ভন্ত্রণারয়/রফবাগ 

রডরিটার-গবদ্দন মন্প  আ-

মফা রফলয়ক কাম মক্রদ্দভ 

তদ্বততা রযাদ্দযয ভাধ্যদ্দভ 

িাতীয় ম্পদ্দদয াশ্রয় 

ঘটদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 



28 

 

ক্ররভক নং কযণীয় রফলয় প্রাথরভক ফাস্তফায়নকাযী প্রতযারত পরাপর 
স্বল্প মভয়াদী 

(২০২১) 

ভধ্য 

মভয়াদী 

(২০৩০) 

দীঘ ম 

মভয়াদী 

(২০৪১) 

১.৫.৭ প্রদ্দতযক নাগরযদ্দকয একক অআরড 

প্রণয়ন  দ্দি ংদ্দাধন  

রনরিতকযণ এফং অিঃভন্ত্রণারয় 

ভন্বয় াধন।  

ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ, স্থানীয় 

যকায রফবাগ এফং কর 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ 

মফা গ্রণকাযী 

নািকযণ  রফরবন্ন 

রফবাগ কর্তমক প্রদ্দদয় 

নাগরযক মফা তাৎক্ষরণক 

প্রদান রনরিত দ্দফ। 

৮০% ১০০% ∙ 

১.৫.৮ একক অআরড ব্যফায কদ্দয 

রডরিটার মফা  প্রদান  

াভারিক রনযািা রনরিতকযণ। 

 

ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ এফং 

ংরিষ্ট ভন্ত্রণারয়/রফবাগ 

মফা গ্রণকাযী 

নািকযণ  রফরবন্ন 

রফবাগ কর্তক প্রদ্দদয় 

নাগরযক মফা তাৎক্ষরণক 

প্রদান রনরিত দ্দফ। 

৮০% ১০০% ∙ 

মকৌরগত রফলয়ফস্তু ১.৬ : রক্ষা, স্বাস্থয, কৃরল, র্ভরভ, িাতীয় ংদ, রফোয রফবাগ  অআন প্রদ্দয়াগকাযী ংস্থা কর যকারয প্ররতষ্ঠাদ্দনয 

রডরিটারাআদ্দিন এফং ম নুমায়ী প্রররক্ষত ভানফ ম্পদ সৃরষ্ট 

১.৬.১ তথ্যপ্রমৄরি ব্যফায কদ্দয ংদ 

দস্যদ্দদয কাদ্দছ দ্দি তথ্য 

মৌৌঁছাদ্দনায ব্যফস্থাকযণ। 

িাতীয় ংদ রেফারয় এফং 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ 

ংদ দস্যদ্দদয কাদ্দছ 

তদ্দথ্যয ফাধ প্রফা 

রনরিত দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

১.৬.২ তথ্যপ্রমৄরি ব্যফায কদ্দয ংদ 

দস্যদ্দদয তাঁয রনি রনি রনফ মােনী 

অদ্দনয িনগদ্দণয াদ্দথ 

মমাগাদ্দমাগ স্থান। 

িাতীয় ংদ রেফারয় এফং 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ 

এরাকায িনগদ্দণয াদ্দথ 

মমাগাদ্দমাগ িতয দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

১.৬.৩ রডরিটার দ্ধরতদ্দত ভাভরা 

প্ররক্রয়া ব্যফস্থানা। 

অআন  রফোয রফবাগ এফং 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ 

একটি ন্যায়ানুগ রফোয 

ব্যফস্থা প্ররতরষ্ঠত দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

১.৬.৪ অআরটি রবরিক ব্যফস্থানা 

রদ্দটভ ব্যফায কদ্দয মযকড ম 

ংযক্ষণ  ভাভরায রফফযণ 

ংযক্ষদ্দণ অধুরনক ব্যফস্থায 

প্রফতমন। 

অআন  রফোয রফবাগ এফং 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ 

রফোয প্রাথীদ্দদয কাদ্দছ 

ভাভরায মযকড ম প্রারি ি 

দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

১.৬.৫ রডরিটার দ্ধরতদ্দত ভাভরায 

ডকুদ্দভদ্দন্টন  মযপাদ্দযরন্পং এয 

ব্যফস্থা গ্রণ। 

অআন  রফোয রফবাগ এফং 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ 

একটি ন্যায়ানুগ রফোয 

ব্যফস্থা প্ররতরষ্ঠত দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

১.৬.৬ নরাআদ্দন ফা এএভএ ব্যফায 

কদ্দয অআনী মফা প্রদান। 

অআন  রফোয রফবাগ এফং 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ 

রফোয প্রাথীযা দ্রুত মফা 

াদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

১.৬.৭ রডরিটার  মরনদ্দদন ংরিষ্ট 

যাধ রেরিতকযণ এফং 

রনদ্দযাদ্দধ রফোয রফবাদ্দগয 

কভকতমাদ্দদয প্ররক্ষদ্দণয ব্যফস্থা 

গ্রণ। 

িনপ্রান ভন্ত্রণারয়  

এফং  

অআন  রফোয রফবাগ 

 

আদ্দরকট্ররনক দ্ধরতদ্দত 

মরনদ্দদদ্দনয মক্ষদ্দে যাধ 

নুন্ধান  রফোয 

িতয দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

১.৬.৮ অআন প্রদ্দয়াগকাযী ংস্থামূদ্দয 

কর দিদ্দযয ভদ্দধ্য দ্দি  

রনযাদ্দদ তথ্য অদান-প্রদাদ্দনয 

িন্য মনটয়াকম স্থান। 

িন রনযািা রফবাগ এফং 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ 

রনযাদ তথ্য অদান-প্রদান 

রনরিত দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

১.৬.৯ কর পুরর থানায় অআরটি 

ব্যফায কদ্দয িনগদ্দণয মফা 

প্রদান রনরিতকযণ। 

িন রনযািা রফবাগ এফং 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ 

দ্রুত  স্বচ্ছ মফা- প্রদান 

রনরিত দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 
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ক্ররভক নং কযণীয় রফলয় প্রাথরভক ফাস্তফায়নকাযী প্রতযারত পরাপর 
স্বল্প মভয়াদী 

(২০২১) 

ভধ্য 

মভয়াদী 

(২০৩০) 

দীঘ ম 

মভয়াদী 

(২০৪১) 

১.৬.১০ অআন প্রদ্দয়াগকাযী 

প্ররতষ্ঠানমূদ্দয িন্য ম্যাদ্দনিদ্দভন্ট 

আনপযদ্দভন রদ্দটভ 

(এভঅআএ), মডটা রফদ্দিলণ টুর 

 প্রদ্দয়ািনীয় ব্যফস্থানা দ্ধরত 

ব্যফায কদ্দয উন্নত ভাদ্দনয 

মফাদান রনরিতকযণ। 

িন রনযািা রফবাগ এফং 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ  

দ্রুত  স্বচ্ছ মফা- প্রদান 

রনরিত দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

১.৬.১১ রডরিটার  যাধ প্ররতদ্দযাধ  

ভাভরা দাদ্দয়দ্দযয মক্ষদ্দে অআন 

প্রদ্দয়াগকাযী ংস্থা মূদ্দয দক্ষতা 

উন্নয়ন। 

িন রনযািা রফবাগ এফং 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ 

অআন প্রদ্দয়াগকাযী ংস্থা 

মূদ্দয দক্ষতা বৃরদ্ধ াদ্দফ।  

১০০% ∙ ∙ 

১.৬.১২ র্ভরভ মযকড ম  মযরিদ্দেন 

ব্যফস্থায রডরিটাআদ্দিন  

ংরিষ্ট কভ মকতমাদ্দদয ক্ষভতা 

উন্নয়ন।  

অআন  রফোয রফবাগ এফং 

র্ভরভ ভন্ত্রণারয়  

দ্রুত  স্বচ্ছ মফা- প্রদান 

রনরিত দ্দফ। 

৮০% ∙ ∙ 

১.৬.১৩ দুনীরত দভন করভদ্দনয দুনীরতয 

কর রবদ্দমাগ মাোআ-ফাছাআ, 

নুন্ধান, তদি, প্ররতদ্দযাধ  

ভাভরা রযোরনায কাি 

অনুলরিক কর কাম মক্রভ 

ভরনটরযং এয িন্য দ্দয়ফরবরিক 

পটয়যায ংদ্দমািন।   

দুনীরত দভন করভন কর কাম মক্রভ রনধ মারযত 

ভয়ীভায ভদ্দধ্য দ্দচ্ছ 

রকনা, কাম মক্রভমূদ্দয 

গ্রগরত আতযারদ ভরনটরযং 

অয িতয দ্দফ এফং 

কাম মক্রদ্দভয গরতীরতা 

বৃরদ্ধ াদ্দফ।  

১০০% ∙ ∙ 

১.৬.১৪ যকারয কভ মকতমা এফং যকারয 

কাদ্দিয াদ্দথ ংরিষ্ট 

ব্যফায়ীদ্দদয ম্পদ রফফযণী 

দারখদ্দরয িন্য মকন্দ্রীয়বাদ্দফ 

‘মন্ট্রার ম্পদ রফফযণী 

ব্যফস্থানা রদ্দটভ’ প্রণয়ন কযা। 

[উি রদ্দটদ্দভয াদ্দথ রফঅযটিএ, 

িাতীয় যািস্ব মফাড ম, ফাংরাদ্দদ 

ব্যাংক এফং গৃায়ন  গণপূতম 

ভন্ত্রণারদ্দয়য মন্ট্রার িট/ফ্ল্যাট 

ব্যফস্থানা রদ্দটদ্দভয াদ্দথ 

ংদ্দমাগ স্থান থাকদ্দফ মাদ্দত কদ্দয 

ম্পদ রফফযণীয াদ্দথ দারখরকৃত 

ম্পদ্দদয তযতা মাোআ কযা 

ম্ভফ য়।]  

দুনীরত দভন করভন, 

রফঅযটিএ, িাতীয় যািস্ব 

মফাড ম, ফাংরাদ্দদ ব্যাংক এফং 

গৃায়ন  গণপূতম ভন্ত্রণারয়  

কর যকারয কভ মকতমায 

ম্পদ রফফযণী দারখদ্দরয 

মন্ট্রার রদ্দটভ ফাস্তফারয়ত 

দ্দফ এফং দারখরকৃত 

ম্পদ্দদয তযতা মাোআ 

কযা ম্ভফ দ্দফ। 

৫০% ৮০% ১০০% 

১.৬.১৫ যাধ  ংরিষ্ট যারধদ্দদয 

কর তথ্য ংযক্ষণ কযায িন্য 

রক্ররভনার ডাটাদ্দফি ফাস্তফায়ন 

কযা। উি ডাটাদ্দফি মথদ্দক 

ংরিষ্ট অআন প্রদ্দয়াগকাযী ংস্থা 

াযস্পরযক প্রদ্দয়ািদ্দন নুভরত 

াদ্দদ্দক্ষ ংদ্দমাগ স্থান কদ্দয 

তথ্য ংগ্র কযা।  

 

 

 

 

িন রনযািা রফবাগ, কর 

অআন প্রদ্দয়াগকাযী ংস্থা 

(পুরর, য যাফ, এনএঅআ) 

এফং দুনীরত দভন করভন  

মম মকাদ্দনা যাধ  

যারধদ্দদয ব্যাাদ্দয 

রফস্তারযত তথ্য ায়া  

রনরিত দ্দফ এফং কাদ্দি 

গরতীরতা বৃরদ্ধ াদ্দফ।  

৮০% ১০০% ∙ 
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ক্ররভক নং কযণীয় রফলয় প্রাথরভক ফাস্তফায়নকাযী প্রতযারত পরাপর 
স্বল্প মভয়াদী 

(২০২১) 

ভধ্য 

মভয়াদী 

(২০৩০) 

দীঘ ম 

মভয়াদী 

(২০৪১) 

উদ্দেশ্য #২: রডরিটার রনযািা (Digital Security) 

মকৌরগত রফলয়ফস্তু ২.১: রডরিটার রনযািা রনরিত কযায রদ্দক্ষয রডরিটার রডবাআমূদ্দ মথামথ ভানম্পন্ন াড ময়যায/পটয়যায-এয ব্যফায 

রনরিতকযণ 

২.১.১ রডরিটার যকায কাঠাদ্দভায  

দ্দফ মাচ্চ রডরিটার রনযািা 

রনরিতকযণ। 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ এফং ডাক  

মটররদ্দমাগাদ্দমাগ রফবাগ 

রনযাদ রডরিটার মফা 

প্রদান রনরিত দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

২.১.২ রডরিটার যকায কাঠাদ্দভায  

কর উদ্দদ্যাদ্দগয রডরিটার 

রনযািায ভানদে রনধ মাযণ  তা 

ফাস্তফায়দ্দন ক্ষভতা উন্নয়ন। 

 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ (রফরর) 

দক্ষবাদ্দফ রডরিটার 

যকাদ্দযয কাম মক্রভ 

ফাস্তফায়ন কযা মাদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

মকৌরগত রফলয়ফস্তু ২.২ : আন্টাযদ্দনট এয রনযাদ ব্যফায রনরিতকযণ 

২.২.১ আন্টাযদ্দনট এয রনযাদ ব্যফায 

রনরিতকযদ্দণয প্রদ্দয়ািনীয় ব্যফস্থা 

গ্রণ। 

ডাক  মটররদ্দমাগাদ্দমাগ 

রফবাগ (রফটিঅযর) 

িনগণ রনযাদ আন্টাযদ্দনট 

ব্যফায কযদ্দত াযদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

২.২.২ রফোযক, রনফ মাী ম্যারিদ্দেট, 

অআনিীফী, অআন প্রদ্দমাগকাযী 

ংস্থা এফং ংরিষ্ট রফদ্দলজ্ঞদ্দদয 

িন্য আন্টাযদ্দনট এয রনযাদ 

ব্যফায  রফলয়ক কভ মদক্ষতা 

ব্যফস্থানা মপ্রাগ্রাভ। 

অআন  রফোয রফবাগ, 

িনপ্রান ভন্ত্রণারয় এফং 

িন রনযািা রফবাগ 

(ফাংরাদ্দদ পুরর) 

রডরিটার রনযািা মক 

ব্যফস্থানায মক্ষদ্দে দক্ষতা 

রিমত দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

২.২.৩ তাৎক্ষরণক ঘটনায রযদ্দাটি মং, 

াফররক দ্দেতনতা এফং 

রঅআঅযটি (CIRT) ক্ষভতা 

বৃরদ্ধয িন্য মকন্দ্রীয় িযাটপযভ 

ততরয কযা। 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ 

রডরিটার রনযািাদ্দত 

নাগরযক ির্ভ মরি  

রডরিটার রনযািায 

রযফধ মন ারধত দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

২.২.৪ কর ভন্ত্রণারয়, যকারয 

ংস্থারবরিক রনযািা মপাকার 

কভ মকতমা রনধ মাযণ কযা। 

ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ, 

িনপ্রান ভন্ত্রণারয় এফং 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ 

আন্টাযদ্দনট রনযািা 

কভিাদ্দয়ন্প রনরিত দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

২.২.৫ াআফায রনযািা রফদ্দলজ্ঞ এয 

পুর ততরয কযা। 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ 

আন্টাযদ্দনট রনযািা 

ব্যফস্থানা উন্নততয দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

মকৌরগত রফলয়ফস্তু ২.৩: ব্যরিগত তদ্দথ্যয মগানীয়তা যক্ষায় ব্যফস্থা গ্রণ 

২.৩.১ রডরিটার যকায কাঠাদ্দভাদ্দত 

ব্যরিগত তদ্দথ্যয মগানীয়তা 

রনরিতকযণ। 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ 

ব্যরিগত তদ্দথ্যয 

মগানীয়তা রনরিত দ্দফ। 

৬০% ১০০% ∙ 

২.৩.২ নাগরযকদ্দদয কর প্রকায 

ব্যরিগত তদ্দথ্যয ভাররকানা এফং 

মগানীয়তা রনরিতকযণ। 

কর ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/কর 

যকারয-মফযকারয প্ররতষ্ঠান 

ব্যরিগত তদ্দথ্যয 

ভাররকানা রনরিত দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 
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ক্ররভক নং কযণীয় রফলয় প্রাথরভক ফাস্তফায়নকাযী প্রতযারত পরাপর 
স্বল্প মভয়াদী 

(২০২১) 

ভধ্য 

মভয়াদী 

(২০৩০) 

দীঘ ম 

মভয়াদী 

(২০৪১) 

২.৩.৩ নাগরযকদ্দদয মকাদ্দনা তথ্য ংগ্র 

ফা ংযক্ষদ্দণয িন্য তাঁদ্দক তা 

ফরত কযদ্দত দ্দফ। এফ তথ্য 

ংরিষ্ট ব্যরিয সুস্পষ্ট নুভরত 

ছাড়া মকাদ্দনা ব্যরি ফা 

মকাম্পারনদ্দক প্রদান কযা মাদ্দফ না। 

তথ্য এনরক্রদ্দন্ফড কদ্দয রনযাদ 

যাখদ্দত দ্দফ। এয ব্যতযয় দ্দর 

অরথ মক িরযভানায রফলয় 

রনরিতকযণ। 

কর ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/কর 

যকারয-মফযকারয প্ররতষ্ঠান 

ব্যরিগত তদ্দথ্যয 

ভাররকানা রনরিত দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

মকৌরগত রফলয়ফস্তু ২.৪: াভারিক মমাগাদ্দমাগ ভাধ্যভ কর রডরিটার ভাধ্যদ্দভ নাকারিত  ক্ষরতকয রফলয়ফস্তু মথদ্দক নাযী  রশু 

কদ্দরয সুযক্ষায ব্যফস্থা গ্রণ 

২.৪.১ াভারিক মমাগাদ্দমাগ ভাধ্যদ্দভ 

নাকারিত  ক্ষরতকয কনদ্দটন্ট 

উস্থাদ্দন প্ররতদ্দযাধ  

প্ররতকাদ্দযয িন্য মডটা 

ম মদ্দফক্ষণ,রফদ্দিলণ মর প্ররতষ্ঠা 

এফং ম নুমায়ী রনযািা 

রনরিতকযণ।  

ডাক  মটররদ্দমাগাদ্দমাগ 

রফবাগ এফং তথ্য  

মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি রফবাগ 

সুযরক্ষত াভারিক ভাধ্যভ 

রনরিত দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

২.৪.২ রববাফক দ্দেতনতা কভ মসূরে 

প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন।  

ভাধ্যরভক  উচ্চ রক্ষা 

রফবাগ, কারযগরয  ভাদ্রাা 

রক্ষা রফবাগ, ভররা  রশু 

রফলয়ক ভন্ত্রণারয় এফং তথ্য 

 মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি রফবাগ 

দ্দি রবগম্য ক্ষরতকয 

রডরিটার কনদ্দটন্ট মথদ্দক 

রশুদ্দদযদ্দক রনযাদ 

যাখদ্দত রববাফদ্দকযা 

প্রস্তুত  থাকদ্দফন। 

১০০% ∙ ∙ 

২.৪.৩ রশুদ্দদয িন্য ক্ষরতকাযক 

দ্দয়ফাআটমূদ্দয প্রদ্দফ মদদ্দয 

বযিদ্দয ফন্ধকযণ। 

ডাক  মটররদ্দমাগাদ্দমাগ 

রফবাগ (ফাংরাদ্দদ 

মটররদ্দমাগাদ্দমাগ রনয়ন্ত্রণ 

করভন) এফং ভররা  রশু 

রফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

ক্ষরতকয রডরিটার 

কনদ্দটন্ট মথদ্দক রশুদ্দদয 

রনযাদ যাখদ্দত ায়ক 

দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

মকৌরগত রফলয়ফস্তু ২.৫: রডরিটার যাধ প্ররতদ্দযাধ  প্ররতকাদ্দযয প্রদ্দয়ািনীয় ব্যফস্থা গ্রণ 

২.৫.১ রডরিটার যাধ মভাকাদ্দফরায় 

দক্ষ িনফর সৃরষ্টকযণ। 

কর 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দিয/ংস্থা 

দক্ষ িনফদ্দরয ভাধ্যদ্দভ 

রডরিটার রনযািা 

রনরিত দ্দফ। 

৮০% ১০০% ∙ 

২.৫.২ রডরিটার যাধ ংক্রাি 

রফলয়মু াঠ্য-পুস্তদ্দক 

ির্ভ মিকযণ। 

ভাধ্যরভক  উচ্চ রক্ষা 

রফবাগ, কারযগরয  ভাদ্রাা 

রক্ষা রফবাগ এফং প্রাথরভক 

 গণরক্ষা ভন্ত্রণারয় 

দীঘ মদ্দভয়াদ্দদ রক্ষাথীযা 

রডরিটার যাধ রফলদ্দয় 

ধাযণা রাব কযদ্দফ। 

৮০% ১০০% ∙ 

২.৫.৩ রডরিটার রনযািা রফলদ্দয়  

দ্দেতনতা ততরযকযণ। 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ (রফরর) এফং কর 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দিয/ংস্থা  

িনাধাযণ রডরিটার 

রনযািা  রডরিটার 

যাধ ম্বদ্দন্ধ ফগত 

থাকদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

২.৫.৪ রডরিটার যাধ মভাকাদ্দফরায় 

যকারয  মফযকারয 

ংস্থামুদ্দয ভদ্দধ্য াযস্পারযক 

দ্দমারগতা বৃরদ্ধ। 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ (রফরর) এফং কর 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দিয/ংস্থা 

াযস্পারযক দ্দমারগতায 

ভাধ্যদ্দভ রডরিটার যাধ 

মভাকাদ্দফরা ম্ভফ দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 
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ক্ররভক নং কযণীয় রফলয় প্রাথরভক ফাস্তফায়নকাযী প্রতযারত পরাপর 
স্বল্প মভয়াদী 

(২০২১) 

ভধ্য 

মভয়াদী 

(২০৩০) 

দীঘ ম 

মভয়াদী 

(২০৪১) 

২.৫.৫ অিিমারতক ংস্থামুদ্দয াদ্দথ 

ংঘফদ্ধ দ্দয় রডরিটার যাধ 

মভাকাদ্দফরায ব্যফস্থা গ্রণ। 

যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়, তথ্য  

মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি রফবাগ 

(রফরর) এফং কর 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দিয/ংস্থা  

রফরবন্ন অিিমারতক ংস্থায 

ভদ্দধ্য াযস্পারযক 

দ্দমারগতা বৃরদ্ধ াদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

২.৫.৬ িাতীয় রডরিটার রনযািা 

মিভয়াকম প্রস্তুত  ফাস্তফায়ন। 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ (রফরর) এফং কর 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দিয/ংস্থা  

যাষ্ট্রীয় গুযতৃ্বপূণ ম 

ফকাঠাদ্দভামুদ্দয 

রডরিটার রনযািা 

রনরিত দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

২.৫.৭ িাতীয় রডরিটার রনযািা ংস্থা 

গঠন  কাম মকয কযায ব্যফস্থা 

গ্রণ। 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ (রফরর) এফং কর 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দিয/ংস্থা  

াআফায রনযািায় কর 

ংস্থাদ্দক রডরিটার 

রনযািা রফলয়ক কারযগযী 

ায়তা প্রদান কযা মাদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

২.৫.৮ রডরিটার ংকট ব্যফস্থানা। তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ (রফরর)  

িাতীয় ম মাদ্দয় মকান 

রডরিটার ংকট ংঘটিত 

দ্দর তা মভাকাদ্দফরা  

উিযদ্দণয ব্যফস্থা দ্দফ।  

১০০% ∙ ∙ 

২.৫.৯ রডরিটার যাধ দভদ্দন এ 

ংক্রাি অআদ্দনয  প্রদ্দয়াগ। 

কর 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দিয/ংস্থা 

এফং অআন প্রদ্দয়াগকাযী 

ংস্থামূ 

রডরিটার যাধ দভদ্দন 

ায়ক দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

২.৫.১০ অআটি রদ্দটভ রডট 

ফাধ্যতামুরক কযা। 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ (রফরর) এফং কর 

ভন্ত্রণারয়/দিয/ংস্থা 

অআটি রদ্দটভ রডদ্দটয 

ভাধ্যদ্দভ রফরবন্ন রনয়ন্ত্রণ 

রনরিত কযা মাদ্দফ।  

১০০% ∙ ∙ 

২.৫.১১ রডরিটার রনযািা ফীভা 

োলুকযণ। 

অরথ মক প্ররতষ্ঠান রফবাগ এফং 

ফাংরাদ্দদ ফীভা উন্নয়ন  

রনয়ন্ত্রণ কর্তমক্ষ 

(অআরডঅযএ) 

যকারয গুরুত্বপূণ ম 

ফকাঠাদ্দভামুদ্দয িন্য 

রডরিটার  আন্পুদ্দযন্প ররর 

রনরিত দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

২.৫.১২ রফরবন্ন রডরিটার রনযািা 

মফাপ্রদানকাযী  (মরনদ্দট্রন 

মটরটং,  বারনাদ্দযরফররটি 

যাদ্দদ্দভন্ট, অআটি রডট) 

প্ররতষ্ঠাদ্দনয নুদ্দভাদন। 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ (রফরর) এফং কর 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দিয/ংস্থা 

অআটি মফাপ্রদানকাযী 

প্ররতষ্ঠাদ্দনয ভাধ্যদ্দভ তথ্য 

সুযক্ষা  মফায ভান 

রনরিত কযা মাদ্দফ।  

১০০% ∙ ∙ 

মকৌরগত রফলয়ফস্তু ২.৬: তদ্দথ্যয ংযক্ষণ, ব্যফস্থানা  রনযািায় মথামথ রনয়ভনীরত এফং প্ররভতভান নুযণ 

২.৬.১ িাতীয় ডাটা মন্টাদ্দয ক্রভাগত 

এফং স্বয়ংরক্রয় রনযািা 

রনযীক্ষাকযণ। 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ (ফাংরাদ্দদ 

করম্পউটায কাউরন্পর) 

রনযাদ আ-ারব ম মফা 

প্রদান। 

৮০% ১০০% ∙ 

মকৌরগত রফলয়ফস্তু ২.৭: অরথ মক মরনদ্দদদ্দন তথ্যপ্রমৄরিয রনযাদ ব্যফায রনরিতকযণ 

২.৭.১ রডরিটার অরথ মক মরনদ্দদদ্দনয 

ভানদে এফং মক্টয রবরিক 

রনযািা রনদ্দদ মরকা ততরযকযণ।  

অরথ মক প্ররতষ্ঠান রফবাগ, থ ম 

রফবাগ এফং  

ফাংরাদ্দদ ব্যাংক 

আদ্দরকট্ররনক দ্ধরতদ্দত 

অরথ মক মরনদ্দদদ্দন ভয়-

থ ম াশ্রয়ী, রনযাদ  

িতয দ্দফ। 

৮০% ১০০% ∙ 
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ক্ররভক নং কযণীয় রফলয় প্রাথরভক ফাস্তফায়নকাযী প্রতযারত পরাপর 
স্বল্প মভয়াদী 

(২০২১) 

ভধ্য 

মভয়াদী 

(২০৩০) 

দীঘ ম 

মভয়াদী 

(২০৪১) 

২.৭.২ রডরিটার মরনদ্দদন িতয  

রনযাদ কযদ্দত নতুন অআন 

প্রণয়ন  রফদ্যভান াংঘরল মক 

অআন ংদ্দাধদ্দনয উদ্দদ্যাগ গ্রণ।  

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ, থ ম রফবাগ, 

ফাংরাদ্দদ ব্যাংক এফং ডাক 

 মটররদ্দমাগাদ্দমাগ রফবাগ 

আদ্দরক্ট্ররনক মরনদ্দদদ্দনয 

ফকাঠাদ্দভা ম্প্রাযণ 

এফং াআফায রনযািা 

রনরিত দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

২.৭.৩ রডরিটার মদ্দভন্ট সুআে এয 

ভাধ্যদ্দভ মভাফাআর মটকদ্দনাররি 

এফং এ টি এভ (ATM) ব্যফায 

কদ্দয অি: এফং ি: ব্যাংক 

কর প্রকায অরথ মক মরনদ্দদন 

ম্পাদদ্দনয ব্যফস্থা কযায িন্য 

ফাংরাদ্দদ ব্যংক এয রডরিটার 

মদ্দভন্ট সুআদ্দেয অধুরনকায়ন। 

থ ম রফবাগ, অরথ মক প্ররতষ্ঠান 

রফবাগ এফং 

ফাংরাদ্দদ ব্যাংক 

এদ্দে টু পাআন্যান্প বৃরদ্ধ, 

কযাদ্দর মাাআটি 

ততরযদ্দত গ্রগরত  

উৎাদনীরতা বৃরদ্ধ াদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

মকৌরগত রফলয়ফস্তু ২.৮: পদ্দযনরক তদদ্দিয স্বাদ্দথ ম কর প্রকায রডরিটার মরনদ্দদদ্দনয রগ ংযক্ষণ রনরিতকযণ 

২.৮.১ পদ্দযনরক তদদ্দিয স্বাদ্দথ ম কর 

প্রকায রডরিটার মরনদ্দদদ্দনয রগ 

ংযক্ষণ। 

 

িনরনযািা রফবাগ, তথ্য  

মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি  রফবাগ, 

ফাংরাদ্দদ ব্যাংক এফং কর 

অরথ মক প্ররতষ্ঠান 

 

 

 

রডরিটার মরনদ্দদন 

সুযরক্ষত দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

মকৌরগত রফলয়ফস্তু ২.৯: যকারয মগানীয়  ংদ্দফদনীর তথ্যাফরী অদান প্রদাদ্দনয মক্ষদ্দে রডরিটার স্বাক্ষয ন্যান্য সুযক্ষায ব্যফস্থা 

রনরিতকযণ এফং ফাংরাদ্দদদ্দয কর ডাটা ফাংরাদ্দদদ্দয মবৌদ্দগাররক ীভানায ভদ্দধ্য যাখা রনরিতকযণ।  

২.৯.১ কর রপদ্দ রডরিটার স্বাক্ষয 

োলুকযণ। 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ (ররএ) এফং কর 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দিয/ংস্থা 

িাতীয় তথ্য অদান-প্রদাদ্দন 

রনযািা রনরিত দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

২.৯.২ ফাংরাদ্দদদ্দয কর ডাটা 

ফাংরাদ্দদদ্দয মবৌদ্দগাররক ীভানায 

ভদ্দধ্য যাখা রনরিতকযদ্দণয ব্যফস্থা 

গ্রণ।  

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ (রফরর) এফং কর 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দিয/ংস্থা 

িাতীয় তথ্য অদান-প্রদাদ্দন 

রনযািা রনরিত দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

উদ্দেশ্য #৩: াভারিক ভতা এফং ফ মিনীন প্রদ্দফারধকায (Social Equity and Universal Access) 

মকৌরগত রফলয়ফস্তু ৩.১: ভাদ্দিয ফ মস্তদ্দযয ভানুল রফদ্দল কদ্দয নগ্রয িনদ্দগাষ্ঠী, নাযী  প্ররতফন্ধী ব্যরি এফং রফদ্দল ায়তা প্রদ্দয়ািন এভন 

ব্যরিদ্দদয তথ্যপ্রমৄরি ব্যফাদ্দযয ভাধ্যদ্দভ ভাদ্দিয মূর মরাদ্দত অনয়ন 

৩.১.১ রটি কদ্দ মাদ্দযন, মিরা রযলদ, 

উদ্দিরা রযলদ, মৌযবা, 

আউরনয়ন রযলদ, ফা টারভ মনার, 

মপরয/রিঘাট, মযরদ্দটন, 

রফভানফন্দয, মাট  রপ, 

ভাদ্দকমট আতযারদদ্দত রডরিটার 

মন্টায/মফা রনব ময রকয়স্ক 

(Kiosk) স্থান। 

ডাক  মটররদ্দমাগাদ্দমাগ 

রফবাগ, স্থানীয় যকায 

রফবাগ, মনৌরযফন ভন্ত্রণারয়, 

মযরথ ভন্ত্রণারয়, মমাগাদ্দমাগ 

ভন্ত্রণারয় এফং মফাভরযক 

রফভান রযফন  ম মটন 

ভন্ত্রণারয় 

মফামূ িনগদ্দণয াদ্দতয 

কাদ্দছ তাৎক্ষরণক মৌৌঁছাদ্দফ। 

৬০% ৮০% ১০০% 

৩.১.২ নীরতভারায ভাধ্যদ্দভ অিিমারতক 

ভান নুযদ্দণ প্ররতফন্ধী 

ব্যরিফদ্দগ ময িন্য কর যকারয  

মফযকারয দ্দয়ফ াআট রবগম্য 

(Accessible) কযণ। 

ভািকোণ ভন্ত্রণারয়  

কর ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/ 

যকারয দিয/ংস্থা এফং 

এনরি রফলয়ক ব্যযদ্দযা 

কর যকারয  

মফযকারয দ্দয়ফাআট 

প্ররতফন্ধীদ্দদয িন্য রবগম্য 

দ্দফ। 

৫০% ১০০% ∙ 
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ক্ররভক নং কযণীয় রফলয় প্রাথরভক ফাস্তফায়নকাযী প্রতযারত পরাপর 
স্বল্প মভয়াদী 

(২০২১) 

ভধ্য 

মভয়াদী 

(২০৩০) 

দীঘ ম 

মভয়াদী 

(২০৪১) 

৩.১.৩ প্ররতফন্ধী ব্যরিফদ্দগ ময 

তথ্যপ্রমৄরিদ্দত রবগম্যতা 

বৃরদ্ধকদ্দল্প তাদ্দদয িন্য রফদ্দলারয়ত 

 ফাংরাদ্দদদ্দ ততরয য়না এভন  

াড ময়যায, পটয়যায  

ন্যান্য অআরটি উকযণ 

অভদারনয মক্ষদ্দে বযাট ভকুপ 

এফং প্ররতফন্ধী ব্যরিফদ্দগ ময িন্য 

রফদ্দলবাদ্দফ ততরয অআরটি 

উকযদ্দণয মক্ষদ্দে (এআে.এ. 

মকাড উদ্দেখ থাকদ্দর) শুল্কমুি 

কযায ব্যফস্থা গ্রণ। 

ভািকোণ ভন্ত্রণারয়, 

ফারণিয ভন্ত্রণারয়, রল্প 

ভন্ত্রণারয় এফং িাতীয় যািস্ব 

মফাড ম 

প্ররতফন্ধী ব্যরিফদ্দগ ময 

তথ্যপ্রমৄরিদ্দত রবগম্যতা 

বৃরদ্ধয ভাধ্যদ্দভ তাদ্দদয 

ক্ষভতায়ন, ক্ষভতা, এফং 

উন্নয়ন কভ মকাদ্দন্ড ংগ্রণ 

ফাড়দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৩.১.৪ যকারয-মফযকারয রডরিটার 

মন্টায   নুরু আনপযদ্দভন 

এদ্দে মন্টাযমূদ্দক 

রফদ্দলারয়ত াড ময়যায, 

পটয়যায  অনুলরিক 

অআরটি উকযণ কাদ্দয 

প্ররতফন্ধী-ফান্ধফ কদ্দয গদ্দড় মতারা। 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ এফং স্থানীয় যকায 

রফবাগ 

াআফায কযাদ্দপ  ন্যান্য 

আনপযদ্দভন 

এদ্দেদ্দন্টাযমূ 

প্ররতফন্ধী ফান্ধফ রদ্দদ্দফ 

গদ্দড় উঠদ্দফ। 

২৫% ৫০% ১০০% 

৩.১.৫ যকারয-মফযকারয রডরিটার 

মন্টায  নুরু আনপযদ্দভন 

এদ্দে মন্টাযমূদ্দয বফন  

ন্যান্য মবৌত ফকাঠাদ্দভা 

প্ররতফন্ধীদ্দদয উদ্দমাগী কদ্দয 

ততরযকযণ। 

গৃায়ন  গণপূতম ভন্ত্রণারয় 

এফং স্থানীয় যকায রফবাগ 

আনপযদ্দভন 

এদ্দেদ্দন্টাযমূদ্দয বফন 

প্ররতফন্ধী ফান্ধফ রদ্দদ্দফ 

গদ্দড় উঠদ্দফ। 

২০% ৪০% ১০০% 

৩.১.৬ নগ্রয িনদ্দগাষ্ঠীয িন্য 

রফদ্দলারয়ত অআরটি রক্ষা এফং 

প্ররক্ষদ্দণয ব্যফস্থা গ্রণ। 

 

ভাধ্যরভক  উচ্চ রক্ষা 

রফবাগ, কারযগরয  ভাদ্রাা 

রক্ষা রফবাগ, ভািকোণ 

ভন্ত্রণারয়, ভররা  রশু 

রফলয়ক ভন্ত্রণারয়, প্রাথরভক 

 গণরক্ষা ভন্ত্রণারয়, াফ মতয 

েট্টগ্রাভ রফলয়ক ভন্ত্রণারয়, 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ, মৄফ  ক্রীড়া 

ভন্ত্রণারয়, ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারয় এফং মফকারয খাত 

তথ্যপ্রমৄরি রফলদ্দয় 

প্রররক্ষত দক্ষ িনরি 

গদ্দড় উঠদ্দফ এফং ক্ষভতায়ন 

ঘটদ্দফ। 

 

১০০% ∙ ∙ 

৩.১.৭ মদীয় কারযগযদ্দদয 

(Indigenous Artisans) 

িন্য দ্দয়ফ  মভাফাআররবরিক  

রডরিটার কভা ম ব্যফস্থা োলু 

কযদ্দত ায়ক নীরতভারা, ি 

যফযা ব্যফস্থা  ি মদ্দভন্ট 

োলুকযণ। 

থ ম রফবাগ, ফারণিয 

ভন্ত্রণারয়, তথ্য  মমাগাদ্দমাগ 

প্রমৄরি রফবাগ, এফং 

ফাংরাদ্দদ ব্যাংক 

প্রতযি িদ্দরয দক্ষ 

কারযগযদ্দদয রল্প কদ্দভ ময 

প্রোয,  ফািাযিাতকযণ  

নতুন কভ মংস্থাদ্দনয সুদ্দমাগ 

ততরয দ্দফ। 

৫০% ১০০% ∙ 

৩.১.৮ াযীরযকবাদ্দফ ক্ষভ এফং রফদ্দল 

ায়তা রাগদ্দত াদ্দয এভন 

ব্যরিদ্দদয রফলয় রফদ্দফেনায় মযদ্দখ 

াশ্রয়ী ফাংরা মটেট প্রদ্দরং 

টুর  রড পটয়যায 

উন্নয়ন এফং আাযা বালায 

পটয়যায ততরযকযণ। 

ভািকোণ ভন্ত্রণারয়, তথ্য 

 মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি রফবাগ 

ংস্কৃরত রফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

এফং ফাংরা একাদ্দডরভ  

 

প্ররতফন্ধী  রনযক্ষয 

িনদ্দগাষ্ঠী প্রমৄরিয সুরফধা 

মবাগ কযদ্দত ক্ষভ দ্দফ। 

৮০% ১০০% ∙ 



35 

 

ক্ররভক নং কযণীয় রফলয় প্রাথরভক ফাস্তফায়নকাযী প্রতযারত পরাপর 
স্বল্প মভয়াদী 

(২০২১) 

ভধ্য 

মভয়াদী 

(২০৩০) 

দীঘ ম 

মভয়াদী 

(২০৪১) 

৩.১.৯ দরযদ্র রশুদ্দদয িন্য ভারিরভরডয়া 

মন্ত্রারদ ব্যফায কদ্দয যকারয-

মফযকারয এফং করভউরনটি 

স্কুদ্দরআ আররডর (ECDP) 

োলুকযণ। 

প্রাথরভক  গণরক্ষা 

ভন্ত্রণারয়,  ভররা  রশু 

রফলয়ক ভন্ত্রণারয় এফং 

এনরি রফলয়ক ব্যযদ্দযা 

প্রাথরভক রক্ষায 

কাম মকারযতা বৃরদ্ধ াদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৩.১.১০ রফদ্দলবাদ্দফ দক্ষ িনাধাযদ্দণয 

িন্য মদীয়  অিিমারতক ফািায 

উদ্দমাগী অআরটি দক্ষতা উন্নয়দ্দন 

মকা ম (মমভন-রিোরন্পং, গ্রারপে, 

আতযারদ) োলুকযণ। 

মৄফ  ক্রীড়া ভন্ত্রণারয়, তথ্য 

 মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি রফবাগ 

এফং  কারযগরয রক্ষা 

রধদিয  

অআরটি দক্ষ িনফর মফর 

ংখ্যায় ততরয দ্দফ। 

২৫% ৫০% ১০০% 

মকৌরগত রফলয়ফস্তু ৩.২: গ্রাভীণ িনদ্দদ নগদ্দযয ভান সুরফধা রনরিতকযদ্দণ রডরিটার প্রমৄরিয দ্দফ মািভ ব্যফাদ্দযয ব্যফস্থাগ্রণ 

৩.২.১ মদদ্দয কৃরেভ  উগ্র উৎদ্দক্ষণ 

উদ্দদ্যাগ ব্যাত যাখা এফং 

উৎদ্দক্ষরত কৃরেভ উগ্রদ্দয 

দ্দফ মািভ ব্যফায রনরিতকযণ। 

ডাক  মটররদ্দমাগাদ্দমাগ 

রফবাগ (রফটিঅযর), 

ফাংরাদ্দদ করভউরনদ্দকন 

স্যাদ্দটরাআট মকাম্পারন 

রররভদ্দটড (রফরএরএর)    

স্যাদ্দটরাআট টিরব েযাদ্দনর, 

মটররদ্দমাগাদ্দমাগ, আন্টাযদ্দনট 

আতযারদ মক্ষদ্দে ন্যান্য 

মদদ্দয কৃরেভ উগ্র 

ব্যফাদ্দয ব্যয়কৃত থ ম 

াশ্রয় দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৩.২.২ ব্রডব্যান্ড মনটয়াকম স্থাদ্দন স্থানীয় 

যকায প্ররতষ্ঠান ন্যান্য 

প্ররতষ্ঠান কর্তমক অদ্দযারত 

ক্ষরতপূযণ (Compensation) 

অদাদ্দয়য রযভাণ হ্রাকযণ। 

ডাক  মটররদ্দমাগাদ্দমাগ 

রফবাগ, রটি কদ্দ মাদ্দযন, 

স্থানীয় যকায রফবাগ, 

মযরথ ভন্ত্রণারয়, ড়ক 

রযফন  ভাড়ক রফবাগ, 

মতু রফবাগ, রফদুযৎ রফবাগ 

এফং তথ্য  মমাগাদ্দমাগ 

প্রমৄরি রফবাগ 

ব্রডব্যান্ড মনটয়াকম 

ম্প্রাযণ াশ্রয়ী  দ্রুত 

দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৩.২.৩ াযাদ্দদদ্দ কর Point of 

Presence (PoP) দ্দয়ন্ট মথদ্দক 

আন্টাযদ্দনট ব্যফাদ্দয ব্যদ্দয়য ভতা 

রফধান। 

ডাক  মটররদ্দমাগাদ্দমাগ 

রফবাগ 

ভব্যদ্দয় কদ্দরয রনকট 

আন্টাযদ্দনট মফা মৌৌঁছাদ্দনা 

মাদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৩.২.৪ মদদ্দয আন্টাযদ্দনট মফা 

প্রদানকাযীদ্দদয রফদ্দল ব্যফস্থা 

মমভন াভারিক দায়ফদ্ধতা 

তরফর (SOF-Social 

Obligation Fund), অরথ মক 

সুরফধা  প্রদাদ্দনয ভাধ্যদ্দভ  সুরফধা 

ফরিত/ দূগ মভ িদ্দর আন্টাযদ্দনট 

ংদ্দমাগ মনটয়াকম ম্প্রাযণ। 

ডাক  মটররদ্দমাগাদ্দমাগ 

রফবাগ এফং তথ্য  

মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি রফবাগ 

েী িদ্দর াশ্রয়ী  

রনব মযদ্দমাগ্য  ংদ্দমাগ 

রনরিত দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৩.২.৫ আউরনয়ন ম মায় ম মি টিকযার 

পাআফায মনটয়াকম স্থান এফং 

আউরনয়ন রযলদদ্দক মকন্দ্র কদ্দয 

াফররক একদ্দ দ্দয়ন্ট  

োলুকযণ। 

ডাক  মটররদ্দমাগাদ্দমাগ 

রফবাগ, স্থানীয় যকায রফবাগ 

এফং তথ্য  মমাগাদ্দমাগ 

প্রমৄরি রফবাগ 

াধাযণ িনগণ 

আন্টাযদ্দনদ্দটয অতায় 

অদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 
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ক্ররভক নং কযণীয় রফলয় প্রাথরভক ফাস্তফায়নকাযী প্রতযারত পরাপর 
স্বল্প মভয়াদী 

(২০২১) 

ভধ্য 

মভয়াদী 

(২০৩০) 

দীঘ ম 

মভয়াদী 

(২০৪১) 

৩.২.৬ যকারয মফযকারয অফাদ্দন 

আন্টাযদ্দনট সুরফধা রনরিতকযদ্দণয 

িন্য রফরডং-এয নকা 

নুদ্দভাদদ্দনয ভয় আন্টাযদ্দনট 

ফকাঠাদ্দভা (FTTX, IoT etc. 

রফদ্দফেনায় রনদ্দয়)  এয রফলয়টি 

ির্ভ মি কযদ্দত দ্দফ। মদদ্দয 

কর দ্দয অআএর, ডাটা 

ংদ্দমাগ প্রদানকাযী, অফান এফং 

ফকাঠাদ্দভা রনভ মাণকাযীদ্দদয 

সুরফধারদ প্রদান কযদ্দত দ্দফ। 

রক্ষা প্ররতষ্ঠান, ম মটন মকন্দ্র  

গণফাদ্দন রি য়াআপাআ 

রনরিতকযণ। 

ডাক  মটররদ্দমাগাদ্দমাগ 

রফবাগ, গৃায়ণ গণপূতম 

ভন্ত্রণারয়, স্থানীয় যকায 

রফবাগ এফং ড়ক রযফন 

 ভাড়ক রফবাগ 

াধাযণ িনগণ 

আন্টাযদ্দনদ্দটয অতায় 

অদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

মকৌরগত রফলয়ফস্তু ৩.৩: যকারয  মফযকারয মফামূ িনগদ্দণয কাদ্দছ রডরিটার দ্ধরতদ্দত তফলম্যীনবাদ্দফ মৌৌঁছাদ্দনা 

৩.৩.১ কর যকারয  মফযকারয আ-

মফা িাতীয় ম মাদ্দয়য একটি 

সুরনরদ মষ্ট মাট মার দ্দত প্রদান; এক 

িাতীয় আ-মফামূ গুচ্ছাকাদ্দয 

রিত দ্দফ, িদ্দফাধ্য রেি 

(অআকন) দ্বাযা প্রদর মত দ্দফ এফং 

মফামূ মভাফাআর ন্যান্য 

আদ্দরকট্ররনক  ভাধ্যদ্দভ প্রদান। 

ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ এফং তথ্য 

 মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি রফবাগ 

িনগণ দ্দয়দ্দফ একারধক 

স্থাদ্দন মখাঁিাখ ৌঁরিয রযফদ্দতম 

একটি স্থাদ্দন ফ আ-মফা 

াদ্দফ।  

১০০% ∙ ∙ 

৩.৩.২ রডরিটার দ্ধরতদ্দত কর প্রকায 

অরথ মক মরনদ্দদনমূ মভাফাআর 

মপান, এটিএভ,  Point of 

Sales (PoS)   ন্যান্য মফা 

দান মকদ্দন্দ্রয ভাধ্যদ্দভ মম মকাদ্দনা 

ভয় মম মকাদ্দনা স্থান মথদ্দক 

প্রদাদ্দনয ব্যফস্থাকযণ। 

অরথ মক প্ররতষ্ঠান রফবাগ, 

ফাংরাদ্দদ ব্যাংক এফং 

ংরিষ্ট 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ 

রফর  রপ রযদ্দাদ্দধ ব্যয় 

এফং ভয় াভঞ্জস্যপূণ ম 

দ্দফ; রধকতয স্বচ্ছতা, 

প্ররক্রয়াকযদ্দণয দক্ষতা 

এফং দ্রুত রফর রযদ্দাদ্দধয 

ভাধ্যদ্দভ িনগণ উকৃত 

দ্দফ; যকাদ্দযয উয 

অস্থা ফাড়দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৩.৩.৩ কদ্দরয িন্য সুরব এফং নীয় 

মূদ্দে উচ্চগরতয রনব মযদ্দমাগ্য 

আন্টাযদ্দনট ব্যান্ডউআদ্দথয ব্যফস্থা 

গ্রণ। 

ডাক  মটররদ্দমাগাদ্দমাগ 

রফবাগ 

সুরদ্দব আন্টাযদ্দনট ংদ্দমাগ 

ায়া মাদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৩.৩.৪ আন্টাযদ্দনট ংদ্দমাগ প্রাদ্দয 

রফদ্যভান যকারয/ মফযকারয 

মনটয়াকম ফকাঠাদ্দভা  ররদ্দিয 

সুরফধা প্রদান। 

ডাক  মটররদ্দমাগাদ্দমাগ 

রফবাগ এফং তথ্য  

মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি রফবাগ 

মনটয়াকম ফকাঠাদ্দভা 

উন্নয়দ্দন ব্যয়  ভদ্দয়য 

াশ্রয় দ্দফ।  

১০০% ∙ ∙ 

৩.৩.৫ জ্ঞানরবরিক ভাি গঠন 

উৎারত কযায িন্য 

পটয়যায, IT/ITES রল্প, 

অআরটি আনরকউদ্দফটয থফা 

াকম, রাআদ্দব্ররয, রক্ষা  গদ্দফলণা 

প্ররতষ্ঠান, াফররক মি, 

আন্টাযদ্দনট রকয়স্ক, মটররদ্দন্টায, 

আতযারদদ্দত হ্রাকৃত মূদ্দে 

ব্যান্ডউআথ যফযা। 

ডাক  মটররদ্দমাগাদ্দমাগ 

রফবাগ এফং তথ্য  

মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি রফবাগ 

আন্টাযদ্দনট ব্যফায 

ম্প্রারযত দ্দফ এফং 

জ্ঞানরবরিক ভাি প্ররতষ্ঠা 

ত্বযারন্বত দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 
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ক্ররভক নং কযণীয় রফলয় প্রাথরভক ফাস্তফায়নকাযী প্রতযারত পরাপর 
স্বল্প মভয়াদী 

(২০২১) 

ভধ্য 

মভয়াদী 

(২০৩০) 

দীঘ ম 

মভয়াদী 

(২০৪১) 

৩.৩.৬ আন্টাযদ্দনট ংদ্দমাগ এফং তায 

ব্যফায প্ররক্রয়াদ্দক নাগরযক এফং 

যকারয দিদ্দয মভৌররক উদ্দমাগী 

(দ্দমভনঃ রফদুযৎ, গ্যা, মটররদ্দপান 

আতযারদ) মফা রাদ্দফ রফদ্দফেনা 

কযা। যকারয দিযমূদ্দ এ 

ংক্রাি ভারক অরথ মক ফযাদ্দেয 

ব্যফস্থা গ্রণ। 

ডাক  মটররদ্দমাগাদ্দমাগ 

রফবাগ, থ ম রফবাগ, তথ্য  

মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি রফবাগ 

এফং কর যকারয 

দিয/ংস্থা 

আন্টাযদ্দনদ্দটয ব্যফায 

ম্প্রারযত দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

মকৌরগত রফলয়ফস্তু ৩.৪: যকাদ্দযয তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি রফলয়ক কাম মক্রভ এফং নীরত রনধ মাযদ্দণ িনগদ্দণয ংগ্রদ্দণয সুদ্দমাগ ততরয 

৩.৪.১ রডরিটার দ্ধরতদ্দত নাগরযক 

অদ্দফদন, রবদ্দমাগ গ্রণ  

রনষ্পরি এফং ফরতকযণ। 

রডরিটার দ্ধরতদ্দত নাগরযক 

ভতাভত গ্রণ কদ্দয মফায ভান 

উন্নয়ন। 

ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ, কর 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/ যকারয 

দিয/ংস্থা 

মফায ভান উন্নয়ন এফং 

নাগরযক ন্তুরষ্ট বৃরদ্ধ াদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৩.৪.২ কর প্রণীতব্য নীরতভারা  

অআন দ্দয়ফাআদ্দট  প্রকা  

িনগদ্দণয ভতাভত গ্রণ। 

কর ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/ 

যকারয দিয/ংস্থা 

নীরতভারা প্রণয়দ্দন 

িনগদ্দণয ংগ্রণ 

রনরিত দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

মকৌরগত রফলয়ফস্তু ৩.৫: মুরিমৄদ্দদ্ধয মেতনা ফাংরাদ্দদদ্দয আরতা, ংস্কৃরত, ারতয  ঐরতযদ্দক তথ্যপ্রমৄরিয ভাধ্যদ্দভ মদদ্দয াাার 

রফশ্বদযফাদ্দয উস্থান কযা 

৩.৫.১ মুরিদ্দমাদ্ধা  মুরিদ্দমাদ্ধা 

মাষ্যদ্দদয তথ্য ংগ্র  

ংযক্ষণ। 

মুরিমৄদ্ধ রফলয়ক ভন্ত্রণারয় যকায প্রদি কর 

সুদ্দমাগ-সুরফধা মূ দক্ষ  

কাম মকযবাদ্দফ 

মুরিদ্দমাদ্ধাদ্দদয রনকট 

মৌৌঁছাদ্দফ। এ তথ্যবান্ডায 

একটি িাতীয়  

ঐরতারক দররর রদ্দদ্দফ 

থাকদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৩.৫.২ মুরিমৄদ্ধরবরিক মম মকাদ্দনা 

রডরিটার কদ্দন্টন্ট  এরিদ্দকন 

উন্নয়ন, প্রোয, রফকা  ংযক্ষদ্দণ 

দ্দমারগতা  প্রদ্দণাদনা প্রদান। 

মুরিমৄদ্ধ রফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

এফং তথ্য  মমাগাদ্দমাগ 

প্রমৄরি রফবাগ 

মুরিমৄদ্দদ্ধয মেতনা িাতীয় 

ংস্কৃরতদ্দত স্থারয়ত্ব াদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৩.৫.৩ রডরিটার ভাধ্যদ্দভ ফাংরাদ্দদদ্দয 

আরতা, ারতয  ঐরতযদ্দক 

তুদ্দর ধযা  ংযক্ষদ্দণ ব্যফস্থা 

গ্রণ।  

ংস্কৃরত রফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

এফং  

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ 

ফাংরাদ্দদদ্দয আরতা, 

ারতয  ঐরতয দীঘ মকার 

ংযক্ষণ  দ্দি 

রবগম্যতা 

(Accessible) াদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৩.৫.৪ প্রারতষ্ঠারনক ায়তা  অরথ মক 

প্রদ্দণাদনায ভাধ্যদ্দভ ফাংরা বালায় 

স্থানীয় ম মাদ্দয়য উমৄি রফলয়ফস্তু 

উন্নয়ন উৎারতকযণ। 

কর ভন্ত্রণারয়/ 

রফবাগ/দিয/ংস্থা 

িনগদ্দণয বৃৎ ংদ্দক 

রক্ষা, প্ররক্ষণ  গুরুত্বপূণ ম 

তথ্য প্রদাদ্দনয সুরফধা প্রস্ত 

দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

মকৌরগত রফলয়ফস্তু ৩.৬: ক্ষুদ্র নৃ-মগাষ্ঠী কর িদ্দরয ভানুদ্দলয বালা, ংস্কৃরত  ঐরতয উন্নয়ন  ংযক্ষদ্দণয ব্যফস্থা গ্রণ 

৩.৬.১ ক্ষুদ্র বালা, স্বকীয় ারতয, 

ংস্কৃরত, ঐরতয এফং ধভ মরফলয়ক 

তথ্যবান্ডায প্রস্তুত, আ-তথ্যদ্দকাদ্দল 

ির্ভ মিকযণ, রডরিটার কদ্দন্টন্ট 

ততরয  প্রোয। 

 

ংস্কৃরত রফলয়ক ভন্ত্রণারয়, 

ধভ ম রফলয়ক ভন্ত্রণারয় এফং 

াফ মতয েট্টগ্রাভ রফলয়ক 

ভন্ত্রণারয় 

স্বকীয় ংস্কৃরত, ারতয, 

ঐরতয এফং ধভ ম ম্পরকমত 

গুরুত্বপূণ ম তদ্দথ্যয স্থায়ী 

ংযক্ষণ  প্রোয রনরিত 

দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 
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ক্ররভক নং কযণীয় রফলয় প্রাথরভক ফাস্তফায়নকাযী প্রতযারত পরাপর 
স্বল্প মভয়াদী 

(২০২১) 

ভধ্য 

মভয়াদী 

(২০৩০) 

দীঘ ম 

মভয়াদী 

(২০৪১) 

মকৌরগত রফলয়ফস্তু ৩.৭: তদ্দথ্যয ফাধ প্রফা রনরিত কযায রদ্দক্ষয প্রদ্দতযক নাগরযকদ্দক ভমূদ্দে/াশ্রয়ী মূদ্দে দ্রুতগরতয আন্টাযদ্দনট প্রদাদ্দনয 

ব্যফস্থা গ্রণ 

৩.৭.১ মটররএদ্দে  মটররদ্দডনরটি বৃরদ্ধ 

কযা। 

ডাক  মটররদ্দমাগাদ্দমাগ 

রফবাগ 

আন্টাযদ্দনদ্দটয প্রাদ্দযয 

ভাধ্যদ্দভ িাতীয় প্রবৃরদ্ধ 

ফাড়দ্দফ। 

৯০% ১০০% ∙ 

৩.৭.২ মদব্যাী ব্রডব্যান্ড আন্টাযদ্দনট 

প্রারি রনরিতকযণ। 

ডাক  মটররদ্দমাগাদ্দমাগ 

রফবাগ এফং তথ্য  

মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি রফবাগ 

ব্রডব্যান্ড আন্টাযদ্দনদ্দটয 

প্রাদ্দযয ভাধ্যদ্দভ িাতীয় 

প্রবৃরদ্ধ ফাড়দ্দফ। 

10 MBPS 4 GBPS 20 GBPS 

৩.৭.৩ একারধক আন্টাযদ্দনট এেদ্দেঞ্জ 

স্থান  এদ্দফয দ্দফ মাচ্চ ব্যফায 

রনরিতকযণ। 

ডাক  মটররদ্দমাগাদ্দমাগ 

রফবাগ 

আন্টাযদ্দনট মফা 

দানকাযীদ্দদয মনটয়াকম 

ম্প্রাযণ িতয দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৩.৭.৪ মনটয়াকম মন্ত্রারতয (ডাটা 

ংদ্দমাগ এয মক্ষদ্দে) উয শুল্ক  

বযাট হ্রাকৃত াদ্দয  রনধ মাযণ। 

বযিযীণ ম্পদ রফবাগ 

(িাতীয় যািস্ব মফাড ম) 

আন্টাযদ্দনদ্দটয প্রায ঘটদ্দফ 

 াধাযণ গ্রাদ্দকয 

আন্টাযদ্দনট ব্যয় হ্রা াদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৩.৭.৫ গ্রাক ম মাদ্দয় মভাফাআর 

আন্টাযদ্দনদ্দটয মূে হ্রা, াযাদ্দদদ্দ 

াআরস্পড মভাফাআর আন্টাযদ্দনদ্দটয 

ফাস্তফায়ন এফং 5G োলুকযণ। 

ডাক  মটররদ্দমাগাদ্দমাগ 

রফবাগ 

িনগণদ্দক াশ্রয়ী মূদ্দে 

আন্টাযদ্দনট প্রদান কযা 

মাদ্দফ। 

5G-২৫% 5G-১০০% ∙ 

৩.৭.৬ মদদ্দয বযিযীণ ডাটা ট্রান্পরভন 

ফকাঠাদ্দভা (ব্যাকর) 

মকরন্দ্রয়বাদ্দফ  রফরনভ মাদ্দণ যকারয 

দ্দমারগতায ভাধ্যদ্দভ য  

গ্রাভািদ্দরয ভদ্দধ্য ব্যান্ডউআথ 

ব্যদ্দয়য ভতা অনয়ন।  

ডাক  মটররদ্দমাগাদ্দমাগ 

রফবাগ এফং তথ্য  

মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি রফবাগ 

িনগণদ্দক াশ্রয়ীমূদ্দে 

আন্টাযদ্দনদ্দটয সুরফধা প্রদান 

কযা মাদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৩.৭.৭ অআরটি নীরতভারায াদ্দথ 

ংগরত মযদ্দখ  মটররদ্দমাগাদ্দমাগ  

ব্রডব্যান্ড নীরতভারা ংদ্দাধন  

ফাস্তফায়ন। 

ডাক  মটররদ্দমাগাদ্দমাগ 

রফবাগ এফং তথ্য  

মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি রফবাগ 

অআরটিয ব্যফায 

যদ্দকরন্দ্রক না দ্দয় 

াযাদ্দদদ্দ ম্প্রারযত 

দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৩.৭.৮ মটকদ্দনাদ্দরারি াকম  াআদ্দটক 

াকমমূদ্দ স্বল্পমূদ্দে আন্টাযদ্দনট 

যফযাদ্দয িন্য ফকাঠাদ্দভা 

(রাআন) স্থান।  

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ এফং াআদ্দটক াকম 

কর্তমক্ষ 

াআদ্দটক াদ্দকম রফরনদ্দয়াগ 

উৎারত দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

মকৌরগত রফলয়ফস্তু ৩.৮: রডরিটার প্রমৄরিয কর মক্ষদ্দে ফাংরা বালায ব্যফায রনরিতকযণ 

৩.৮.১ াদ্দযটিং রদ্দটভ  ন্যান্য ফ্

টয়যায রনভ মাতাদ্দদয াদ্দথ 

রনয়রভত মমাগাদ্দমাগ যক্ষায 

ভাধ্যদ্দভ ফাংরা ফ্টয়যায 

ারনাগাদ  ত্রুটিমুি যাখদ্দত 

ব্যফস্থা গ্রণ। 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ (ফাংরাদ্দদ 

করম্পউটায কাউরন্পর) এফং 

ংস্কৃরত রফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

(ফাংরা একাদ্দডভী) 

ফাংরা ফ্টয়যায 

ত্রুটিমুিবাদ্দফ ফািাযিাত 

দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৩.৮.২ অআকান, অআরিএপ  

আউরনদ্দকাড কনদ্দাটি ময়াদ্দভয দস্য 

দ ফার মযদ্দখ BDS 

1520:2018, BDS 

1738:2018, BDS 

1935:2018-এয াদ্দথ 

াভঞ্জস্যপূণ মবাদ্দফ ফাংরা 

এনদ্দকারডং   কী মফাড ম দ্ধরতয 

ারনাগাদকযণ  ভান উন্নয়ন। 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ, ডাক  

মটররদ্দমাগাদ্দমাগ রফবাগ 

(রফটিঅযর) 

পট্য়যায রফদ্দক্রতাগণ 

টযান্ডাড ম এনদ্দকারডং দ্ধরত 

ব্যফাদ্দয উৎারত দ্দফন। 

১০০% ∙ ∙ 
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ক্ররভক নং কযণীয় রফলয় প্রাথরভক ফাস্তফায়নকাযী প্রতযারত পরাপর 
স্বল্প মভয়াদী 

(২০২১) 

ভধ্য 

মভয়াদী 

(২০৩০) 

দীঘ ম 

মভয়াদী 

(২০৪১) 

৩.৮.৩ প্ররভত ফাংরা এনদ্দকারডং BDS 

1520:2018 ব্যফায কদ্দয 

ডকুদ্দভন্টমূদ্দয সুফনীয়তা 

(Portability) রনরিত কদ্দয 

কর যকারয প্রকানায তথ্য 

ফাংরায় রডরিটার প্রকানা কযা। 

কর যকারয রপদ্দ প্ররভত 

ফাংরা কী মফাড ম BDS 

1738:2018 ব্যফায 

রনরিতকযণ। 

ভরন্ত্ররযলদরফবাগ ফাংরায় ততরয ফ 

ডকুদ্দভন্ট, কর িযাটপযভ, 

এযারিদ্দকন ব্যফায 

উদ্দমাগী দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৩.৮.৪ কর মফযকারয  ফারণিয 

প্ররতষ্ঠাদ্দন ফাংরা বালায প্ররভত 

ভান BDS 1520:2018,        

BDS 1738:2018,         BDS 

1935:2018 ব্যফায 

রনরিতকযণ। 

ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ, ফারণিয 

ভন্ত্রণারয়, ফাংরাদ্দদ ব্যাংক 

 ফারণিয ংগঠনমূ এফং 

এপরফররঅআ 

রডরিটার দ্ধরতদ্দত 

যাষ্ট্রবালা ফাংরায ব্যফায 

রনরিত দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৩.৮.৫ রফজ্ঞান  তথ্যপ্রমৄরি রক্ষা  

কর প্ররক্ষণ  উচ্চরক্ষায াঠ্য 

ফআ এফং াঠ্য উকযণ ফাংরায় 

প্রণয়ন কদ্দয  নরাআদ্দন 

িরবযকযণ। 

ংস্কৃরত রফলয়ক ভন্ত্রণারয়, 

ভাধ্যরভক  উচ্চ রক্ষা 

রফবাগ, কারযগরয  ভাদ্রাা 

রক্ষা রফবাগ, তথ্য  

মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি রফবাগ, 

রফশ্বরফদ্যারয় ভঞ্জুরয করভন 

এফং ফাংরা একাদ্দডরভ  

রক্ষা  প্ররক্ষণ ি 

দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৩.৮.৬ গদ্দফলণা  উন্নয়দ্দনয ভাধ্যদ্দভ 

রডরিটার ভাধ্যদ্দভ ফাংরা বালা  

ক্ষুদ্র নৃদ্দগাষ্ঠীয বালায িন্য প্রমৄরি 

উদ্ভাফন, রফকা  প্রদ্দয়াদ্দগয 

ব্যফস্থা গ্রণ। 

ংস্কৃরত রফলয়ক ভন্ত্রণারয়, 

ভাধ্যরভক  উচ্চ রক্ষা 

রফবাগ, কারযগরয  ভাদ্রাা 

রক্ষা রফবাগ, তথ্য  

মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি রফবাগ, 

রফশ্বরফদ্যারয় ভঞ্জুরয করভন 

এফং ফাংরা একাদ্দডরভ 

তথ্যপ্রমৄরিদ্দত ফাংরা  

ক্ষুদ্র নৃ-মগাষ্ঠীয বালায 

ব্যফায ি  দ্দফ।  

১০০% ∙ ∙ 

উদ্দেশ্য#৪: রক্ষা, গদ্দফলণা এফং উদ্ভাফন (Education, Research and Innovation) 

মকৌরগত রফলয়ফস্তু ৪.১: তথ্যপ্রমৄরি রক্ষাদ্দক প্রাথরভক স্তয মথদ্দক রক্ষায কর স্তয  ধাযায কাম মক্রদ্দভ ির্ভ মিকযণ  রনয়রভত 

মৄদ্দগাদ্দমাগীকযণ 

৪.১.১ মদীয়, রফশ্বফািায এফং েতুথ ম 

রল্প রফিদ্দফয দক্ষতায প্ররত রক্ষয 

মযদ্দখ োরদা রবরিক দক্ষ ভানফ 

ম্পদ উন্নয়ন এফং জ্ঞান-রবরিক 

ভাি রফরনভ মাদ্দণ রক্ষায কর 

স্তদ্দয অআরটি কারযকুরাভ 

রনয়রভত ারনাগাদকযণ। 

ভাধ্যরভক  উচ্চ রক্ষা 

রফবাগ, কারযগরয  ভাদ্রাা 

রক্ষা রফবাগ, প্রাথরভক  

গণরক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

এনরটিরফ, তথ্য  মমাগাদ্দমাগ 

প্রমৄরি রফবাগ এফং আউরির 

অআরটি কারযকুরাভ 

রনয়রভত ারনাগাদ দ্দফ 

এফং দক্ষ ভানফ ম্পদ 

উন্নয়দ্দন ায়ক দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৪.১.২ রক্ষাদ্দক্ষদ্দে অআরটিয রনতয 

নতুন, উদ্ভাফনী  এয কাম মকয 

ব্যফাদ্দযয (ICT disruption 

in education) ভাধ্যদ্দভ রক্ষায 

গুণগত ভাদ্দনান্নয়ন কযায ব্যফস্থা 

গ্রণ। 

প্রাথরভক  গণরক্ষা 

ভন্ত্রণারয়, ভাধ্যরভক  উচ্চ 

রক্ষা রফবাগ, কারযগরয  

ভাদ্রাা রক্ষা রফবাগ, 

আউরির এফং তথ্য  

মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি রফবাগ 

অআরটি ব্যফাদ্দযয 

ভাধ্যদ্দভ রক্ষায গুণগত 

ভাদ্দনান্নয়ন দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 
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ক্ররভক নং কযণীয় রফলয় প্রাথরভক ফাস্তফায়নকাযী প্রতযারত পরাপর 
স্বল্প মভয়াদী 

(২০২১) 

ভধ্য 

মভয়াদী 

(২০৩০) 

দীঘ ম 

মভয়াদী 

(২০৪১) 

৪.১.৩ িাতীয় রফশ্বরফদ্যারদ্দয়য অতায় 

কদ্দরদ্দি উমৄি অআরটি 

ফকাঠাদ্দভা ফািায-োরদা 

রবরিক অন্ডায গ্রাজুদ্দয়ট অআরটি 

মপ্রাগ্রাভ োলুকযণ। 

 

 

 

ভাধ্যরভক  উচ্চ রক্ষা 

রফবাগ, কারযগরয  ভাদ্রাা 

রক্ষা রফবাগ, তথ্য  

মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি রফবাগ 

এফং িাতীয় রফশ্বরফদ্যারয় 

রধক াদ্দয অআরটি দক্ষ 

িনফর ততরয দ্দফ; 

অআরটি রদ্দল্প দক্ষ 

িনফদ্দরয ঘাটরত পূযদ্দণ 

ায়ক দ্দফ। 

কর মিরায 

কভদ্দক্ষ 

একটি কদ্দরি 

কর 

উদ্দিরায 

কভদ্দক্ষ 

একটি 

কদ্দরি 

মদদ্দয 

কর 

কদ্দরি 

মকৌরগত রফলয়ফস্তু ৪.২: রক্ষায কর স্তদ্দয রখন-মখাদ্দনা কাম মক্রদ্দভ তথ্যপ্রমৄরি ব্যফায কযায রদ্দক্ষয কাম মক্রভ গ্রণ 

৪.২.১ কর স্তদ্দযয কর ধাযায কর  

রক্ষা প্ররতষ্ঠাদ্দনয করম্পউটায 

োদ্দফ উচ্চ গরতম্পন্ন আন্টাযদ্দনট 

ংদ্দমাগ প্রদান। 

প্রাথরভক  গণরক্ষা 

ভন্ত্রণারয়, ভাধ্যরভক  উচ্চ 

রক্ষা রফবাগ, কারযগরয  

ভাদ্রাা রক্ষা রফবাগ, 

আউরির এফং তথ্য  

মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি রফবাগ  

রক্ষায় অআরটি 

ব্যফাদ্দযয িন্য উমৄি 

রযদ্দফ সৃরষ্ট দ্দফ। 

৫০% ১০০% ∙ 

৪.২.২ মদদ্দয কর রক্ষা প্ররতষ্ঠাদ্দন 

রডরিটার প্রমৄরিয ব্যফায 

রনরিতকযদ্দণ প্রদ্দয়ািনীয় 

ভারিরভরডয়া ক্লারুভ/স্মাট ম 

ক্লারুভ/নতুন উদ্ভারফত উকযণ 

যফযা  ব্যফায রনরিতকযণ। 

প্রাথরভক  গণরক্ষা 

ভন্ত্রণারয়, ভাধ্যরভক  উচ্চ 

রক্ষা রফবাগ, কারযগরয  

ভাদ্রাা রক্ষা রফবাগ, তথ্য  

মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি রফবাগ 

এফং আউরির  

রক্ষায় অআরটি 

ব্যফাদ্দযয িন্য উমৄি 

রযদ্দফ  সুদ্দমাগ সৃরষ্ট 

দ্দফ। 

৫০% ১০০% ∙ 

৪.২.৩ রডরিটার প্রমৄরি  ব্যফাদ্দযয 

ভাধ্যদ্দভ রক্ষক-রক্ষাথী এফং 

রক্ষাথী-রক্ষাথীয ভদ্দধ্য 

াযস্পরযক  দ্দমারগতামূরক 

রখন (Peer and 

Collaborative Learning) 

সুরফধা ম্প্রাযদ্দণ উমৄি 

রযদ্দফ সৃরষ্টকযণ।  

প্রাথরভক  গণরক্ষা 

ভন্ত্রণারয়, ভাধ্যরভক  উচ্চ 

রক্ষা রফবাগ, কারযগরয  

ভাদ্রাা রক্ষা রফবাগ, তথ্য  

মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি রফবাগ 

এফং আউরির    

রক্ষক-রক্ষাথী এফং 

রক্ষাথী-রক্ষাথীয ভদ্দধ্য 

াযস্পরযক  

দ্দমারগতামূরক রখন 

(Peer and 

Collaborative 

Learning) সুরফধা 

ম্প্রাযদ্দণ উমৄি 

রযদ্দফ সৃরষ্ট দ্দফ। 

৫০% ১০০% ∙ 

৪.২.৪ রক্ষাথীদ্দদয িন্য রডরিটার মৄদ্দগয 

দক্ষতা িমন, ভস্যা ভাধান, 

উদ্ভাফনীেে মা, দ্দেনতা সৃরষ্টয 

ভাধ্যদ্দভ দক্ষ নাগরযক সৃরষ্টয িন্য 

একটি িযাটপযভ ততরয। 

প্রাথরভক  গণরক্ষা 

ভন্ত্রণারয়, ভাধ্যরভক  উচ্চ 

রক্ষা রফবাগ, কারযগরয  

ভাদ্রাা রক্ষা রফবাগ, তথ্য  

মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি রফবাগ 

এফং আউরির   

জ্ঞান েে মায় াযস্পরযক 

দ্দমারগতা  ংগ্রদ্দণয 

ভাধ্যদ্দভ একট উদ্ভাফনী 

রি ম্পন্ন িনদ্দগাষ্ঠী সৃরষ্ট 

দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৪.২.৫ প্রাথরভক, ভাধ্যরভক  উচ্চ 

ভাধ্যরভক, কারযগরয  ভাদ্রাা 

রক্ষক প্ররক্ষণ আনরটটিউদ্দট 

(অফারক র ) করম্পউটায 

োফ, োন, উচ্চ গরতম্পন্ন 

আন্টাযদ্দনট ংদ্দমাগ (নুযনতভ ২ 

এভরফরএ) স্থান। 

প্রাথরভক  গণরক্ষা 

ভন্ত্রণারয়, ভাধ্যরভক  উচ্চ 

রক্ষা রফবাগ এফং কারযগরয 

 ভাদ্রাা রক্ষা রফবাগ 

প্রাথরভক, ভাধ্যরভক, উচ্চ 

ভাধ্যরভক, কারযগরয  

ভাদ্রাা রক্ষায রক্ষকদ্দদয 

প্ররক্ষণ ব্যফস্থা ভয় 

উদ্দমাগী দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৪.২.৬ কর স্তদ্দযয এফং কর রফলদ্দয়য 

রক্ষকদ্দক উমৄি প্ররক্ষদ্দণয 

ভাধ্যদ্দভ মশ্রণীকদ্দক্ষ রডরিটার 

প্রমৄরি ব্যফায কদ্দয াঠদাদ্দনয 

উদ্দমাগীকযণ। 

ভাধ্যরভক  উচ্চ রক্ষা 

রফবাগ, কারযগরয  ভাদ্রাা 

রক্ষা রফবাগ, প্রাথরভক  

গণরক্ষা ভন্ত্রণারয়, আউরির 

এফং রফশ্বরফদ্যারয়মূ  

রক্ষকদ্দদয দক্ষতা বৃরদ্ধ 

াদ্দফ। মশ্রণীকদ্দক্ষ াঠদান 

দ্ধরত অনন্দদায়ক এফং 

পরপ্রসূ দ্দফ। 

৫০% ১০০% ∙ 
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ক্ররভক নং কযণীয় রফলয় প্রাথরভক ফাস্তফায়নকাযী প্রতযারত পরাপর 
স্বল্প মভয়াদী 

(২০২১) 

ভধ্য 

মভয়াদী 

(২০৩০) 

দীঘ ম 

মভয়াদী 

(২০৪১) 

৪.২.৭ যকারয  মফযকারয খাদ্দতয 

উদ্দদ্যাদ্দগ গরণত, রফজ্ঞান  

অআরটি রফলদ্দয় িাতীয়  

অিিমারতক প্ররতদ্দমারগতা 

অদ্দয়ািন, অিিমারতক 

প্ররতদ্দমারগতায় িাতীয় দদ্দরয 

ংগ্রদ্দণ ায়তা প্রদান। 

রফশ্বরফদ্যারদ্দয় উদ্ভাফনী েে মা এফং 

তা গরতীর কযায িন্য মভন্টরযং 

 মকারেং এয ব্যফস্থা গ্রণ। 

রফজ্ঞান  প্রমৄরি ভন্ত্রণারয় 

এফং তথ্য  মমাগাদ্দমাগ 

প্রমৄরি রফবাগ 

অআরটি রফলদ্দয় ব্যক 

উেীনা সৃরষ্ট দ্দফ এফং 

অআরটি দক্ষতা বৃরদ্ধ 

াদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৪.২.৮ অআরটি মন্ত্রারত 

(োট/অআরটি রডবাআ) 

ংগ্রদ্দয িন্য রক্ষকদ্দদয 

ঋণ/নুদান প্রদান। 

থ ম রফবাগ, ভাধ্যরভক  উচ্চ 

রক্ষা রফবাগ, কারযগরয  

ভাদ্রাা রক্ষা রফবাগ এফং 

প্রাথরভক  গণরক্ষা 

ভন্ত্রণারয় 

অআরটি রক্ষায ভান বৃরদ্ধ 

াদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৪.২.৯ রক্ষাথীদ্দদয িন্য আন্টাদ্দযরক্টব আ-

ব্যক, রডরিটার রযদ্দা ম এফং আ-

রারন মং কনদ্দটদ্দন্টয মকন্দ্রীয় আ-

রারন মং  িযাটপযভ ততরয। আ-

রারন মং রফলয়ফস্তু ততরযয িন্য 

রফদ্দল ায়তা প্রদান। 

ভাধ্যরভক  উচ্চ রক্ষা 

রফবাগ, কারযগরয  ভাদ্রাা 

রক্ষা রফবাগ, প্রাথরভক  

গণরক্ষা ভন্ত্রণারয়, আউরির, 

রফশ্বরফদ্যারয়মূ এফং তথ্য 

 মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি রফবাগ  

আ-রারন মং ব্যফাদ্দযয 

ভাধ্যদ্দভ রক্ষাথীদ্দদয জ্ঞান 

িমন সুগভ দ্দফ। 

প্রাথরভক ভাধ্যরভক  

উচ্চ রক্ষা  

∙ 

৪.২.১০ রফরবন্ন আ-রারন মং মকা ম/কনদ্দটদ্দন্টয 

ভাধ্যদ্দভ রক্ষকদ্দদয মাগত 

উন্নয়ন এফং রক্ষাথীদ্দদয জ্ঞান  

দক্ষতা উন্নয়দ্দনয সুদ্দমাগ সৃরষ্ট। 

ভাধ্যরভক  উচ্চ রক্ষা 

রফবাগ, কারযগরয  ভাদ্রাা 

রক্ষা রফবাগ, প্রাথরভক  

গণরক্ষা ভন্ত্রণারয়, তথ্য  

মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি রফবাগ 

আউরির এফং 

রফশ্বরফদ্যারয়মূ  

রক্ষকদ্দদয মাগত 

উন্নয়ন এফং রক্ষাথীদ্দদয 

জ্ঞান  দক্ষতা উন্নয়ন 

রনরিত দ্দফ। 

৫০% ১০০% ∙ 

৪.২.১১ কর প রগ্রড রক্ষা প্ররতষ্ঠাদ্দন 

মৌয রফদুযদ্দতয াাদ্দয্য আন্টাযদ্দনট 

ংদ্দমাদ্দগয ব্যফস্থাকযণ। 

প্রাথরভক  গণরক্ষা 

ভন্ত্রণারয়, ভাধ্যরভক  উচ্চ 

রক্ষা রফবাগ, কারযগরয  

ভাদ্রাা রক্ষা রফবাগ, তথ্য  

মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি রফবাগ 

এফং রফদুযৎ রফবাগ 

রক্ষা প্ররতষ্ঠাদ্দন অআরটি 

রবরিক রক্ষা প্রারযত 

দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৪.২.১২ কর উচ্চ রক্ষা প্ররতষ্ঠাদ্দন 

করম্পউটায, মনটয়াকম, উচ্চ-

গরতয রনব মযদ্দমাগ্য আন্টাযদ্দনট 

ংদ্দমাগ স্থান এফং কযাম্পা 

এরাকা জুদ্দড় য়াআপাআ এয 

ভাধ্যদ্দভ আন্টাযদ্দনট সুরফধা রক্ষক-

রক্ষাথী কদ্দরয িন্য 

রনরিতকযণ।  

ভাধ্যরভক  উচ্চ রক্ষা 

রফবাগ, কারযগরয  ভাদ্রাা 

রক্ষা রফবাগ, আউরির এফং 

রফশ্বরফদ্যারয়মূ 

রক্ষাথীযা অআরটি’য 

ভাধ্যদ্দভ রফদ্দশ্বয জ্ঞানবান্ডাদ্দয 

ংমৄি দ্দফ। 

৫০% ১০০% ∙ 

৪.২.১৩ রক্ষায় অআরটি ব্যফাদ্দযয 

ভাধ্যদ্দভ গুণগত ভাদ্দনান্নয়দ্দন 

ফদান যাখায িন্য রক্ষক  

ংরিষ্ট কভ মকতমাদ্দদয স্বীকৃরত  

প্রদ্দণাদনায ব্যফস্থাকযণ। 

ভাধ্যরভক  উচ্চ রক্ষা 

রফবাগ, কারযগরয  ভাদ্রাা 

রক্ষা রফবাগ, প্রাথরভক  

গণরক্ষা ভন্ত্রণারয়, তথ্য  

মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি রফবাগ 

আউরির এফং 

রফশ্বরফদ্যারয়মূ  

রক্ষকগণ অআরটি 

ব্যফাদ্দযয ভাধ্যদ্দভ রক্ষায 

গুণগত ভাদ্দনান্নয়দ্দন 

উৎারত দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 
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ক্ররভক নং কযণীয় রফলয় প্রাথরভক ফাস্তফায়নকাযী প্রতযারত পরাপর 
স্বল্প মভয়াদী 

(২০২১) 

ভধ্য 

মভয়াদী 

(২০৩০) 

দীঘ ম 

মভয়াদী 

(২০৪১) 

৪.২.১৪ প্রাথরভক এফং ভাধ্যরভক স্তদ্দয 

পূণ মাি অআরটি সুরফধা ম্বররত 

রকছু অধুরনক ভদ্দডর স্কুর প্ররতষ্ঠা 

এফং ম মায়ক্রদ্দভ াযাদ্দদদ্দ 

ম্প্রাযণ। 

প্রাথরভক  গণ রক্ষা 

ভন্ত্রণারয়, ভাধ্যরভক  উচ্চ 

রক্ষা রফবাগ, কারযগরয  

ভাদ্রাা রক্ষা রফবাগ এফং 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ 

অআরটি সুরফধা 

ম্প্রাযদ্দণয ভাধ্যদ্দভ 

গুণগত রক্ষা রনরিত কযা 

ম্ভফ দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৪.২.১৫ প্রারতষ্ঠারনক ায়তা  অরথ মক 

প্রদ্দণাদনায ভাধ্যদ্দভ মফযকারয 

খাদ্দত কাম মকয রডরিটার উাি 

(Content) উন্নয়ন 

উৎারতকযণ। 

প্রাথরভক  গণরক্ষা 

ভন্ত্রণারয়, ভাধ্যরভক  উচ্চ 

রক্ষা রফবাগ, কারযগরয  

ভাদ্রাা রক্ষা রফবাগ, 

এনরটিরফ, আউরির, তথ্য  

মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি রফবাগ 

এফং অআরটি আন্ডারে 

জ্ঞান িমন  মৃদ্ধ কযায 

িন্য রডরিটার উকযদ্দণয 

ভাধ্যদ্দভ রখন-মখাদ্দনা 

কাম মক্রভ অনন্দদায়ক  

কাম মকয দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৪.২.১৬ অআরটিয মাগত দক্ষতা মাোআ 

 উন্নীতকযদ্দণয িন্য 

এযারক্ররডদ্দটন োলুকযণ।  

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ (ফাংরাদ্দদ করম্পউটায 

কাউরন্পর) 

অআরটি িনফদ্দরয ভান 

উন্নয়ন দ্দফ  

কভ মংস্থাদ্দনয সুদ্দমাগ বৃরদ্ধ 

াদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৪.২.১৭ রডরিটার প্রমৄরি ব্যফাদ্দযয 

ভাধ্যদ্দভ রক্ষাথীদ্দদয উমৄি  

কাম মকয মূোয়দ্দনয ব্যফস্থা কযা। 

প্রাথরভক  গণরক্ষা 

ভন্ত্রণারয়, ভাধ্যরভক  উচ্চ 

রক্ষা রফবাগ, কারযগরয  

ভাদ্রাা রক্ষা রফবাগ, আউরির 

এফং তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ 

রক্ষাথীদ্দদয উমৄি  

কাম মকয মূোয়ন কযা 

ম্ভফ দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৪.২.১৮ মশ্রণীকদ্দক্ষয াাার নরাআদ্দন 

প্ররক্ষণ প্রদান রনরিতকযণ। 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ 

স্বরক্ষণ উৎারত দ্দফ। ১০০% ∙ ∙ 

৪.২.১৯ ভাঠ ম মাদ্দয় রফদ্যভান অআরটি 

োফগুদ্দরাদ্দক ফহুমূখী োদ্দফ 

রূািয। 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ এফং ভাধ্যরভক  

উচ্চরক্ষা রফবাগ 

োফগুদ্দরায দ্দফ মাচ্চ 

ব্যফায রনরিত দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৪.২.২০ ভাধ্যরভক ম মায় মথদ্দকআ 

তথ্যপ্রমৄরি জ্ঞানম্পন্ন দক্ষ 

রক্ষক ( তথ্যপ্রমৄরি রফলদ্দয় 

কভদ্দক্ষ স্দাতক) রনদ্দয়াগ 

রনরিতকযণ। 

ভাধ্যরভক  উচ্চ রক্ষা 

রফবাগ এফং কারযগরয  

ভাদ্রাা রক্ষা রফবাগ 

ভাধ্যরভক ম মায় মথদ্দকআ 

ভানম্পন্ন তথ্যপ্রমৄরি 

রক্ষা রনরিত দ্দফ।  

১০০% ∙ ∙ 

মকৌরগত রফলয়ফস্তু ৪.৩: কভ মংস্থান োরদায াদ্দথ াভঞ্জস্য মযদ্দখ াঠ্যসূরেদ্দক ারনাগাদকযণ এফং রক্ষা প্ররতষ্ঠান  তথ্যপ্রমৄরি রল্প 

প্ররতষ্ঠাদ্দনয ভদ্দধ্য াযস্পরযক দ্দমারগতা বৃরদ্ধকযণ 

৪.৩.১ অআরটি’য রক্ষাথী/গ্রযাজুদ্দয়টদ্দদয 

অআরটি রদ্দল্পয াদ্দথ মতুফন্ধন 

স্থাদ্দন উৎা প্রদাদ্দনয িন্য 

কাম মক্রভ গ্রণ এফং এ রদ্দক্ষয 

রফশ্বরফদ্যারয় ম মাদ্দয় আনরকউদ্দফটয 

স্থান। অআরটি রল্প তাদ্দদয 

িনফদ্দরয িত ৫ তাং 

আন্টান মর-এয িন্য উন্ুিকযণ। 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ, ভাধ্যরভক  উচ্চ 

রক্ষা রফবাগ, কারযগরয  

ভাদ্রাা রক্ষা রফবাগ, 

আউরির এফং অআরটি 

এদ্দারদ্দয়ন (মফর, 

রফরএ, অআএরএরফ 

আতযারদ) 

১) নতুন গ্রাজুদ্দয়ট ফা 

আন্টান মযা রল্প প্ররতষ্ঠান 

উদ্দমাগী কদ্দয রনদ্দিদ্দদয 

গদ্দড় তুরদ্দত ক্ষভ দ্দফ। 

২) রল্প প্ররতষ্ঠাদ্দনয 

রফকাদ্দ ায়ক দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৪.৩.২ রফশ্বরফদ্যারয় ম মাদ্দয় মদীয়  

রফশ্বফািাদ্দযয তথ্য-প্রমৄরিরবরিক 

োরদায াদ্দথ াভঞ্জস্য মযদ্দখ 

ারনাগাদ জ্ঞান  দক্ষতা 

উন্নয়দ্দনয সুদ্দমাগ সৃরষ্ট, এিন্য 

উদ্দমাগী মকা ম  কারযকুরাভ 

প্রণয়ন। 

ভাধ্যরভক  উচ্চ রক্ষা 

রফবাগ, কারযগরয  ভাদ্রাা 

রক্ষা রফবাগ, আউরির এফং 

রফশ্বরফদ্যারয়মূ  

মদদ্দয রফকাভান 

অআরটি রদ্দল্প মমাগান 

মদফায িন্য রধক াদ্দয 

অআরটি িনফর উন্নয়ন 

ম্ভফ দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 
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স্বল্প মভয়াদী 

(২০২১) 

ভধ্য 

মভয়াদী 

(২০৩০) 

দীঘ ম 

মভয়াদী 

(২০৪১) 

৪.৩.৩ রফশ্বরফদ্যারয় ম মাদ্দয়য অআরটি 

কারযকুরাভ প্ররত দুআ ফছয যয 

ম মাদ্দরােনাপূফ মক 

মৄদ্দগাদ্দমাগীকযণ। 

ভাধ্যরভক  উচ্চ রক্ষা 

রফবাগ, কারযগরয  ভাদ্রাা 

রক্ষা রফবাগ এফং আউরির 

কারযকুরাভ ভদ্দয়াদ্দমাগী 

য়ায় তা রধক 

কাম মকযী দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

মকৌরগত রফলয়ফস্তু ৪.৪: গদ্দফলণা  উদ্ভাফনী কাম মক্রদ্দভয রযদ্দফ সৃরষ্ট এফং প্রদ্দয়ািনীয় প্রদ্দণাদনায ব্যফস্থা গ্রণ 

৪.৪.১ অআরটি রদ্দল্পয ায়তায় 

রফশ্বরফদ্যারয় ম মাদ্দয় অআরটি 

রক্ষায় মভধাবৃরি োলুকযণ। 

ভাধ্যরভক  উচ্চ রক্ষা 

রফবাগ, কারযগরয  ভাদ্রাা 

রক্ষা রফবাগ, তথ্য  

মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি রফবাগ 

এফং আউরির   

অআরটি রক্ষায় মভধাফী 

রক্ষাথীযা নুপ্রারণত দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৪.৪.২ অআরটি রল্প প্ররতষ্ঠাদ্দনয 

কারযগরয  অরথ মক ায়তায় 

রফশ্বরফদ্যারয় ম মাদ্দয় অআরটি 

রফলদ্দয় গদ্দফলণা কাম মক্রভ 

রযোরনা। 

ভাধ্যরভক  উচ্চ রক্ষা 

রফবাগ, কারযগরয  ভাদ্রাা 

রক্ষা রফবাগ, আউরির এফং 

অআরটি এদ্দারদ্দয়নমূ 

১. অআরটি রদ্দল্পয িন্য 

মথামথ  ফারণরিযকবাদ্দফ 

ম্ভাফনাভয় প্রমৄরি 

উদ্ভাফদ্দন উৎারত কযদ্দফ। 

২. অআরটি রল্প  রক্ষা 

প্ররতষ্ঠানমূদ্দয ভদ্দধ্য 

পরপ্রসু মমাগসূে স্থান 

দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৪.৪.৩ মদদ্দয  ফররফ মদ্দশ্বয আ-

রাআদ্দব্ররযদ্দত প্রদ্দফদ্দয িন্য কর 

রক্ষা প্ররতষ্ঠাদ্দন আন্টাযদ্দনট 

ন্যান্য সুরফধা (Journal 

Subscription) রনরিতকযণ। 

ভাধ্যরভক  উচ্চ রক্ষা 

রফবাগ, কারযগরয  ভাদ্রাা 

রক্ষা রফবাগ, তথ্য  

মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি রফবাগ, 

আউরির এফং BANSDOC  

রফদ্দশ্বয নরাআন 

জ্ঞানবান্ডাদ্দয কর 

রক্ষাথী প্রদ্দফদ্দয সুদ্দমাগ 

াদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৪.৪.৪ রিমত জ্ঞান িরবয কযায িন্য 

উচ্চ রক্ষা প্ররতষ্ঠান  গদ্দফলণা 

প্ররতষ্ঠানমূদ্দ রডরিটার রাআদ্দব্ররয 

প্ররতষ্ঠা এফং এগুদ্দরায ভদ্দধ্য 

অিঃংদ্দমাগ স্থান; এফং এয 

ভাধ্যদ্দভ অিঃগ্রন্থাগায দ্দমারগতা 

স্থান।  

ভাধ্যরভক  উচ্চ রক্ষা 

রফবাগ, কারযগরয  ভাদ্রাা 

রক্ষা রফবাগ, আউরির, 

রফশ্বরফদ্যারয়মূ, নাদ্দয়ভ 

এফং মন 

রক্ষাথী  গদ্দফলকদ্দদয 

জ্ঞানেে মা  গদ্দফলণায় 

ায়ক দ্দফ। 

 

১০০% ∙ ∙ 

৪.৪.৫ মদদ্দয রডরিটার রাআদ্দব্ররয 

মনটয়াকমদ্দক ফরঃরফ মদ্দশ্বয 

রডরিটার রাআদ্দব্ররযয াদ্দথ 

ংমৄিকযণ এফং নরাআদ্দন প্রাি 

গদ্দফলণা  রযদ্দা ম রফলয়ক 

াআদ্দটয দস্য দ গ্রণ।  

ভাধ্যরভক  উচ্চ রক্ষা 

রফবাগ, তথ্য  মমাগাদ্দমাগ 

প্রমৄরি রফবাগ এফং আউরির 

মদীয় রক্ষাথী  

গদ্দফলকদ্দদয িন্য 

ফররফ মদ্দশ্বয জ্ঞান বান্ডাদ্দয 

প্রদ্দফ ি দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৪.৪.৬ মদদ্দয কর গদ্দফলণা 

োফগুদ্দরাদ্দক রনদ্দয় একটি 

Collaborative Network 

ততরযকযণ। 

ভাধ্যরভক  উচ্চ রক্ষা 

রফবাগ, কারযগরয  ভাদ্রাা 

রক্ষা রফবাগ, রফজ্ঞান  

প্রমৄরি   ভন্ত্রণারয় এফং তথ্য 

  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি রফবাগ 

রক্ষাথী  গদ্দফলকদ্দদয 

জ্ঞানেে মা  গদ্দফলণায় 

ায়ক দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৪.৪.৭ িাতীয় রনযািায স্বাদ্দথ ম প্ররতযক্ষা 

ব্যফস্থায িন্য অআরটি রনব ময 

ভাধান ততরযদ্দত স্থানীয় অআরটি 

গদ্দফলণা  রদ্দল্পয ায়তা গ্রণ। 

প্ররতযক্ষা ভন্ত্রণারয়, িন 

রনযািা রফবাগ এফং তথ্য  

মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি রফবাগ  

িাতীয় প্ররতযক্ষা ংক্রাি 

রফলদ্দয় মকৌরগত 

স্বাধীনতা ংযরক্ষত দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 
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ক্ররভক নং কযণীয় রফলয় প্রাথরভক ফাস্তফায়নকাযী প্রতযারত পরাপর 
স্বল্প মভয়াদী 

(২০২১) 

ভধ্য 

মভয়াদী 

(২০৩০) 

দীঘ ম 

মভয়াদী 

(২০৪১) 

৪.৪.৮ তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরিয 

উচ্চতয রক্ষা  গদ্দফলণায িন্য 

ভাটা ম, রএআেরড মপ্রাগ্রাভ 

উৎারত কযদ্দত মপদ্দরার 

প্রদান এফং উদ্ভাফনী কাদ্দি উৎা 

প্রদাদ্দনয িন্য নুদান প্রদান। 

[মদ্দক্ষদ্দে নাগরযক/াভারিক 

ভস্যায ভাধাদ্দনয উদ্ভাফনী 

ধাযণা গ্রারধকায মদয়া।] 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ, ভাধ্যরভক  উচ্চ 

রক্ষা রফবাগ এফং কারযগরয 

 ভাদ্রাা রক্ষা রফবাগ 

 

উচ্চতয গদ্দফলণা উৎারত 

দ্দফ এফং তথ্যপ্রমৄরি 

মক্ষদ্দে রাগআ প্রমৄরিয 

উদ্ভাফন দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৪.৪.৯ অআরটি রক্ষা, গদ্দফলণা  

উদ্ভাফদ্দনয িন্য ি দ্দতম স্বল্প 

সুদ্দদ ঋণ প্রদাদ্দনয ব্যফস্থা গ্রণ।  

ফাংরাদ্দদ ব্যাংক এফং 

ন্যান্য যকারয/দ্দফযকারয 

ব্যাংক/প্ররতষ্ঠান 

তথ্যপ্রমৄরি রক্ষায় 

স্বচ্ছর মভধাফী রক্ষাথীযা 

উৎারত দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৪.৪.১০ যকারয-মফযকারয রফরবন্ন 

উদ্দদ্যাগ  

Entrepreneurship 

Development-এয িন্য 

Venture Capital নীরতভারা 

প্রণয়ন। 

থ ম রফবাগ তথ্যপ্রমৄরি মক্ষদ্দে রাগআ 

গদ্দফলণা  উদ্ভাফদ্দন 

মফযকারয উদ্দদ্যাগ 

উৎারত দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৪.৪.১১ রক্ষা, গদ্দফলণা  উদ্ভাফনমূরক 

উদ্দদ্যাদ্দগয িন্য উদ্ভাফনী তরফর 

(Innovation Fund) 

োলুকযণ  উন্নয়ন ফাদ্দিদ্দট দ্দথ ময 

ংস্থান কযা এফং এ কর 

উদ্দদ্যাগ রযোরনা  যক্ষণাদ্দফক্ষণ 

এফং Scale-up কযায িন্য 

যািস্ব ফাদ্দিদ্দট দ্দথ ময ফযাে 

প্রদান। 

প্রধানভন্ত্রীয কাম মারয়, থ ম 

রফবাগ, তথ্য  মমাগাদ্দমাগ 

প্রমৄরি রফবাগ, রযকল্পনা 

রফবাগ এফং ংরিষ্ট 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ 

গদ্দফলণা  উদ্ভাফনমূরক 

উদ্দদ্যাগ ফাস্তফায়ন  

রযোরনায় দ্দথ ময ংস্থান 

রনরিত দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৪.৪.১২ িাতীয়  াভারিক রফরবন্ন 

ভস্যা ভাধাদ্দন 

রফশ্বরফদ্যারয়গুদ্দরাদ্দক ম্পৃিকযণ 

 প্রদ্দয়ািনীয় রযদ্দফ সৃরষ্ট 

ায়তা প্রদান। 

ভাধ্যরভক  উচ্চ রক্ষা 

রফবাগ, কারযগরয  ভাদ্রাা 

রক্ষা রফবাগ, তথ্য  

মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি রফবাগ, 

আউরির এফং 

রফশ্বরফদ্যারয়মূ  

গদ্দফলণায ভাধ্যদ্দভ িাতীয় 

 াভারিক ভস্যায 

ভাধান ম্ভফ দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৪.৪.১৩ Cashless Society ততরযয িন্য 

Innovative Solution 

উদ্ভাফন  প্রণয়ন িীকযণ এফং 

প্রদ্দণাদনা প্রদান। 

থ ম রফবাগ, অরথ মক প্ররতষ্ঠান 

রফবাগ, তথ্য  মমাগাদ্দমাগ 

প্রমৄরি রফবাগ এফং 

ফাংরাদ্দদ ব্যাংক  

থ মনীরতদ্দত গরতীরতা 

অনয়ন এফং দুনীরত 

প্ররতদ্দযাধ ম্ভফ দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৪.৪.১৪ প্ররত ফছয িাতীয় ম মাদ্দয় স্কুর, 

কদ্দরি  রফশ্বরফদ্যারয় রবরিক 

াভারিক/যাষ্ট্রীয় ভস্যায 

ভাধাদ্দন উদ্ভাফন প্ররতদ্দমারগতা 

অদ্দয়ািদ্দনয ব্যফস্থা গ্রণ। 

ভাধ্যরভক  উচ্চ রক্ষা 

রফবাগ, কারযগরয  ভাদ্রাা 

রক্ষা রফবাগ, তথ্য  

মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি রফবাগ, 

আউরির এফং 

রফশ্বরফদ্যারয়মূ  

 

 

 

 

 

িাতীয়  াভারিক 

ভস্যায ভাধাদ্দন উদ্ভাফনী 

কাম মক্রভ উৎারত দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 
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ক্ররভক নং কযণীয় রফলয় প্রাথরভক ফাস্তফায়নকাযী প্রতযারত পরাপর 
স্বল্প মভয়াদী 

(২০২১) 

ভধ্য 

মভয়াদী 

(২০৩০) 

দীঘ ম 

মভয়াদী 

(২০৪১) 

মকৌরগত রফলয়ফস্তু ৪.৫: তথ্যপ্রমৄরি ংরিষ্ট রফলদ্দয় গদ্দফলণা কাম মক্রভ রযোরনায ব্যফস্থা গ্রণ এফং রক্ষা প্ররতষ্ঠান  তথ্যপ্রমৄরি রদ্দল্পয ভদ্দধ্য  

াযস্পরযক দ্দমারগতা বৃরদ্ধকযণ 

৪.৫.১ মদদ্দয কৃরলিাত দ্রদ্দব্যয মিদ্দনটিক 

ম্যারং মপ্রাপাআর ততরযয িন্য 

ফাদ্দয়া-আনপযদ্দভটিে গদ্দফলণা 

ম্পাদন। 

কৃরল ভন্ত্রণারয় (ফাংদ্দরাদ্দদ 

কৃরল গদ্দফলণা কাউরন্পর) 

গদ্দফলণায ভাধ্যদ্দভ 

কৃরলখাদ্দতয 

উৎাদনীরতা বৃরদ্ধ াদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৪.৫.২ প্রদ্দতযক রফবাদ্দগ একটি াফররক 

রফশ্বরফদ্যারয়দ্দক অআরটি’য 

মন্টায প এদ্দেদ্দরন্প রদ্দদ্দফ 

গদ্দড় তুরদ্দত এফং রফকাভান 

প্রমৄরিয (Emerging 

Technology) য তথ্য  

মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি রফবাদ্দগয 

অতায় নুরূ একটি মন্টায 

উন্নয়দ্দন রফদ্দল ায়তা প্রদান।  

ভাধ্যরভক  উচ্চ রক্ষা 

রফবাগ, কারযগরয  ভাদ্রাা 

রক্ষা রফবাগ,  তথ্য  

মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি রফবাগ 

এফং আউরির   

 

ভগ্র মদদ্দ রফশ্বরফদ্যারয় 

ম মাদ্দয় উচ্চতয ভানম্পন্ন 

অআরটি রক্ষায রফস্তায 

ঘটদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৪.৫.৩ মন্টায পয মপাথ ম আন্ডারেয়ার 

মযর্ভদ্দরন প্ররতষ্ঠাকযণ।  

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ 

রফকাভান প্রমৄরিয 

(Emerging 

Technology) য 

ভানম্পন্ন প্ররক্ষণ প্রদান 

ম্ভফ দ্দফ।  

১০০% ∙ ∙ 

৪.৫.৪ রফশ্বরফদ্যারয় ম মাদ্দয় অআরটি’য 

প্রাদ্দয়ারগক গদ্দফলণা প্রকদ্দল্প 

অআরটি রল্পদ্দক ম্পৃিকযণ 

এফং এরূ প্রকদ্দল্প যকারয 

নুদান প্রদান। এছাড়া অআরটি 

রদ্দল্পয রফরবন্ন গদ্দফলণা প্রকদ্দল্প 

রফশ্বরফদ্যারদ্দয়য রক্ষক-

রক্ষাথীদ্দদয ম্পৃিকযণ। 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ, ভাধ্যরভক  উচ্চ 

রক্ষা রফবাগ, কারযগরয  

ভাদ্রাা রক্ষা রফবাগ এফং 

অআরটি এদ্দারদ্দয়ন 

অআরটি রল্প, রক্ষা 

প্ররতষ্ঠান  যকাদ্দযয 

রিররত উদ্দদ্যাদ্দগ মদদ্দয  

নানারফধ ভস্যায স্বকীয় 

ভাধান ম্ভফ দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

মকৌরগত রফলয়ফস্তু ৪.৬: গদ্দফলণা  উদ্ভাফদ্দনয ভাধ্যদ্দভ সৃষ্ট ণ্য  মফাদ্দক প্রদ্দয়ািনীয় ফািাযিাতকযদ্দণয ব্যফস্থা গ্রণ 

৪.৬.১ গদ্দফলণারব্ধ উদ্ভাফনগুদ্দরাদ্দক 

দীঘ মদ্দভয়াদ্দদ ভানুদ্দলয কোদ্দণ 

ব্যফায কযায রদ্দক্ষয 

ফািাযিাতকযণ এফং ব্যফায় 

রদ্দদ্দফ প্ররতষ্ঠা কযা এফং এিন্য 

ঋণ ফা থ ম ংস্থাদ্দনয ব্যফস্থা 

গ্রণ। 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ, থ ম রফবাগ, রল্প 

ভন্ত্রণারয়, ফারণিয ভন্ত্রণারয়, 

অরথ মক প্ররতষ্ঠান রফবাগ, 

ফাংরাদ্দদ ব্যাংক এফং 

ন্যান্য যকারয-মফযকারয 

ব্যাংক 

গদ্দফলণারব্ধ উদ্ভাফনগুদ্দরা 

ভানুদ্দলয কোদ্দণ ব্যফায 

দ্দফ এফং উদ্ভাফকগণ 

উৎারত দ্দফ।  

১০০% ∙ ∙ 

৪.৬.২ রফদ্দলজ্ঞ প্যাদ্দনর কর্তমক 

ফাছাআকৃত গদ্দফলণা  উদ্ভাফদ্দনয 

ফারণরিযকীকযদ্দণ যকাদ্দযয ক্ষ 

মথদ্দক উদ্দদ্যাগ মনয়া। এদ্দক্ষদ্দে 

মফযকারয প্ররতষ্ঠানদ্দক 

ংগ্রদ্দণয সুদ্দমাগ প্রদান কযা।  

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ, থ মরফবাগ, রল্প 

ভন্ত্রণারয়, ফারণিয ভন্ত্রণারয়, 

অরথ মক প্ররতষ্ঠান রফবাগ, 

ফাংরাদ্দদ ব্যাংক এফং 

ন্যান্য যকারয-মফযকারয 

ব্যাংক  

গদ্দফলণারব্ধ উদ্ভাফনগুদ্দরা 

ভানুদ্দলয কোদ্দণ ব্যফায 

দ্দফ এফং উদ্ভাফকগণ 

উৎারত দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

মকৌরগত রফলয়ফস্তু ৪.৭: রফদ্যভান উদ্ভাফন কর নতুন উদ্ভাফনমূদ্দয মভধাস্বত্ত্ব সৃরষ্ট  ংযক্ষদ্দণ ব্যফস্থা গ্রণ 

৪.৭.১ মদ্দটন্ট এফং রডিাআন এযাক্ট 

অআরটি রল্প ায়ক কযায িন্য 

ংদ্দাধদ্দনয ব্যফস্থা গ্রণ। 

রল্প ভন্ত্রণারয় অআরটি রদ্দল্প সৃিনীর 

কাি উৎারত দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 
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ক্ররভক নং কযণীয় রফলয় প্রাথরভক ফাস্তফায়নকাযী প্রতযারত পরাপর 
স্বল্প মভয়াদী 

(২০২১) 

ভধ্য 

মভয়াদী 

(২০৩০) 

দীঘ ম 

মভয়াদী 

(২০৪১) 

৪.৭.২ অআরটি ন্যান্য 

উদ্ভাফনমূদ্দক উৎারত কযদ্দত 

অআরঅয অআদ্দনয মথামথ 

ফাস্তফায়ন  অধুরনকায়ন 

(প্যাদ্দটন্ট  নকা, মট্রডভাকম, 

করযাআট আতযারদ)। 

ংস্কৃরত রফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

এফং রল্প ভন্ত্রণারয় 

ফররফ মদ্দশ্ব ফাংরাদ্দদদ্দক 

অউটদ্দার মং কাি, 

পটয়যায যিারন, 

তথ্যপ্রমৄরিরবরিক ণ্য  

মফা প্রদাদ্দনয রনব মযদ্দমাগ্য 

মক্ষে রদ্দদ্দফ প্ররতষ্ঠা কযা 

মাদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৪.৭.৩ মভধাস্বত্ত্ব সৃরষ্ট  ংযক্ষদ্দণয িন্য 

১টি িাতীয় িযাটপযভ ততরয কযা 

এফং অিিমারতক রফরবন্ন মভধাস্বত্ত্ব 

নীরতভারা নুযণ কযা  

প্রদ্দয়ািদ্দন Treaty/চুরিগুদ্দরা 

Ratify কযা। 

ংস্কৃরত রফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

এফং রল্প ভন্ত্রণারয় 

নতুন উদ্ভাফনমূদ্দয 

মভধাস্বত্ত্ব সৃরষ্ট  

ংযক্ষদ্দণয পদ্দর দ্দনদ্দক 

তায উদ্ভাফনী ধাযণায 

স্বীকৃরত াদ্দফ এফং 

অআরটি রদ্দল্প সৃিনীর 

কাি উৎারত দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৪.৭.৪ মভধাস্বত্ব ততরয  যকারয ক্রদ্দয় 

মভধাস্বত্ব ব্যফস্থানাদ্দক উৎা  

দ্দমারগতা প্রদান। 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ,  ফারণিয ভন্ত্রণারয় 

এফং মফর 

নতুন উদ্ভাফনমূদ্দয 

মভধাস্বত্ত্ব সৃরষ্ট  

ংযক্ষদ্দণয পদ্দর দ্দনদ্দক 

তায উদ্ভাফনী ধাযণায 

স্বীকৃরত াদ্দফ এফং 

অআরটি রদ্দল্প সৃিনীর 

কাি উৎারত দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

মকৌরগত রফলয়ফস্তু ৪.৮: রফদ্দলারয়ত রক্ষায় অআরটিয ব্যফায রনরিতকযণ 

৪.৮.১ রফদ্দল স্কুরগুদ্দরাদ্দত মত্নকাদ্দয 

অআরটি মন্ত্রারত (রিন রযডায, 

মব্রআর রপ্রন্টায, ভারিরভরডয়া টরকং 

ব্যক, রিরড রপ্রন্টায, রড-

রবজুযয়ার উকযণ আতযারদ) 

যফযা রনরিতকযণ।  

প্রাথরভক  গণরক্ষা 

ভন্ত্রণারয়, ভাধ্যরভক  উচ্চ 

রক্ষা রফবাগ, কারযগরয  

ভাদ্রাা রক্ষা রফবাগ, তথ্য  

মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি রফবাগ, 

আউরির এফং 

রফশ্বরফদ্যারয়মূ  

রফদ্দল োরদা ম্পন্ন 

রক্ষাথীদ্দদয িন্য 

তফষ্যম্যীন উমৄি রখন- 

মখাদ্দনায রযদ্দফ সৃরষ্ট 

দ্দফ।  

১০০% ∙ ∙ 

৪.৮.২ রফদ্দল োরদা ম্পন্ন রক্ষাথীদ্দদয 

রখন মখাদ্দনা কাম মক্রদ্দভ 

অআরটিয ব্যফায রনরিত কযদ্দত 

রক্ষকদ্দদয দক্ষতা উন্নয়দ্দন 

প্রদ্দয়ািনীয় প্ররক্ষদ্দণয ব্যফস্থা 

গ্রণ। 

প্রাথরভক  গণরক্ষা 

ভন্ত্রণারয়, ভাধ্যরভক  উচ্চ 

রক্ষা রফবাগ, কারযগরয  

ভাদ্রাা রক্ষা রফবাগ, তথ্য  

মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি রফবাগ,  

আউরির এফং 

রফশ্বরফদ্যারয়মূ  

রফদ্দল োরদা ম্পন্ন 

রক্ষাথীদ্দদয িন্য উমৄি 

রখন-মখাদ্দনা কাম মক্রভ 

রযোরনায িন্য 

রক্ষকদ্দদয দক্ষতা বৃরদ্ধ 

াদ্দফ।  

১০০% ∙ ∙ 

৪.৮.৩ কর রফদ্যারয়  রফশ্বরফদ্যারয় 

ম মাদ্দয় একীর্ভত রক্ষা ফাস্তফায়দ্দন 

প্রদ্দয়ািনীয় রডরিটার মন্ত্রারত  

পটয়যায যফযা কযা, তায 

ব্যফায রনরিত কযা এফং এিন্য 

রক্ষকদ্দদয প্রদ্দয়ািনীয় প্ররক্ষণ 

প্রদান। 

প্রাথরভক  গণরক্ষা 

ভন্ত্রণারয়, ভাধ্যরভক  উচ্চ 

রক্ষা রফবাগ, কারযগরয  

ভাদ্রাা রক্ষা রফবাগ, তথ্য  

মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি রফবাগ,  

আউরির এফং 

রফশ্বরফদ্যারয়মূ 

একীর্ভত রক্ষা 

ফাস্তফায়দ্দনয িন্য উমৄি 

রযদ্দফ ততরয দ্দফ এফং 

রক্ষকদ্দদয ক্ষভতা ততরয 

দ্দফ।  

১০০% ∙ ∙ 

৪.৮.৪ রফদ্দল োরদা ম্পন্ন রক্ষাথীদ্দদয 

রখন োরদা  উকযদ্দণয 

স্বল্পতা রফদ্দফেনা কদ্দয 

এযাকদ্দরফর নরাআন 

রযদ্দারিটরযয ব্যফস্থা গ্রণ। 

প্রাথরভক  গণরক্ষা 

ভন্ত্রণারয়, ভাধ্যরভক  উচ্চ 

রক্ষা রফবাগ, কারযগরয  

ভাদ্রাা রক্ষা রফবাগ, তথ্য  

মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি রফবাগ,  

আউরির এফং 

রফশ্বরফদ্যারয়মূ 

রফদ্দল োরদা ম্পন্ন 

রক্ষাথীদ্দদয রখন োরদা 

নুমায়ী প্রদ্দয়ািনীয় 

রযদ্দা ম প্রারি ি দ্দফ।  

১০০% ∙ ∙ 
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ক্ররভক নং কযণীয় রফলয় প্রাথরভক ফাস্তফায়নকাযী প্রতযারত পরাপর 
স্বল্প মভয়াদী 

(২০২১) 

ভধ্য 

মভয়াদী 

(২০৩০) 

দীঘ ম 

মভয়াদী 

(২০৪১) 

মকৌরগত রফলয়ফস্তু ৪.৯: রক্ষা প্রান  ব্যফস্থানায় তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরিয কাম মকয ব্যফায রনরিতকযণ 

৪.৯.১ রডরিটার প্রমৄরি ব্যফাদ্দযয 

ভাধ্যদ্দভ দক্ষ  গরতীর রক্ষা 

প্রান  ব্যফস্থানা 

রনরিতকযণ। 

প্রাথরভক  গণরক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

ভাধ্যরভক  উচ্চ রক্ষা রফবাগ, 

কারযগরয  ভাদ্রাা রক্ষা 

রফবাগ, তথ্য  মমাগাদ্দমাগ 

প্রমৄরি রফবাগ,  আউরির এফং 

রফশ্বরফদ্যারয়মূ 

রক্ষা প্রান  

ব্যফস্থানা গরতীর  

মটকআ দ্দফ।  

১০০% ∙ ∙ 

৪.৯.২ প্রারনক মমাগাদ্দমাদ্দগয মক্ষদ্দে 

রডরিটার প্রমৄরি  ব্যফাদ্দযয 

ভাধ্যদ্দভ রদ্ধাি গ্রণ  ফাস্তফায়ন 

তযারন্বতকযণ। 

প্রাথরভক  গণরক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

ভাধ্যরভক  উচ্চ রক্ষা রফবাগ, 

কারযগরয  ভাদ্রাা রক্ষা 

রফবাগ, তথ্য  মমাগাদ্দমাগ 

প্রমৄরি রফবাগ,  আউরির এফং 

রফশ্বরফদ্যারয়মূ 

প্রারনক মমাগাদ্দমাদ্দগয 

মক্ষদ্দে রদ্ধাি গ্রণ  

ফাস্তফায়ন তযারন্বত দ্দফ।  

১০০% ∙ ∙ 

৪.৯.৩ রক্ষা ংরিষ্ট ভন্ত্রণারয়, রফবাগ  

প্ররতষ্ঠাদ্দনয ভদ্দধ্য 

অিঃদ্দমাগাদ্দমাদ্দগয মক্ষদ্দে 

রডরিটার প্রমৄরি  ব্যফায 

রনরিতকযণ। 

প্রাথরভক  গণরক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

ভাধ্যরভক  উচ্চ রক্ষা রফবাগ, 

কারযগরয  ভাদ্রাা রক্ষা 

রফবাগ, তথ্য  মমাগাদ্দমাগ 

প্রমৄরি রফবাগ,  আউরির এফং 

রফশ্বরফদ্যারয়মূ 

কদ্দরয িন্য রক্ষা 

রফলয়ক মফা প্রারি ি 

দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৪.৯.৪ রক্ষক, রক্ষাথী, রববাফক 

ংরিষ্ট কদ্দরয কাদ্দছ 

রক্ষারফলয়ক মফা মৌৌঁদ্দছ মদয়ায 

মক্ষদ্দে আদ্দভআর, এএভএ রকংফা 

নরাআন মফা রনরিতকযণ।  

প্রাথরভক  গণরক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

ভাধ্যরভক  উচ্চ রক্ষা রফবাগ, 

কারযগরয  ভাদ্রাা রক্ষা 

রফবাগ, তথ্য  মমাগাদ্দমাগ 

প্রমৄরি রফবাগ,  আউরির এফং 

রফশ্বরফদ্যারয়মূ 

কদ্দরয িন্য রক্ষা 

রফলয়ক মফা প্রারি ি 

দ্দফ।  

১০০% ∙ ∙ 

৪.৯.৫ রক্ষা মফায ভান উন্নয়দ্দন গ্রাক 

ভতাভত এফং মফাগ্রীতায ন্তুরষ্ট 

রযভাদ্দয ব্যফস্থা গ্রণ।  

প্রাথরভক  গণরক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

ভাধ্যরভক  উচ্চ রক্ষা রফবাগ, 

কারযগরয  ভাদ্রাা রক্ষা 

রফবাগ, তথ্য  মমাগাদ্দমাগ 

প্রমৄরি রফবাগ,  আউরির এফং 

রফশ্বরফদ্যারয়মূ 

গ্রাক এফং 

মফাগ্রীতাদ্দদয িন্য 

মফায ভান উন্নয়ন কযা 

ম্ভফ দ্দফ।  

১০০% ∙ ∙ 

৪.৯.৬ মফা গ্রীতায সুরফধাদ্দথ ম ফায 

িন্য একআ দ্ধরত ব্যফায না কদ্দয 

োরদারবরিক দ্ধরতগত রবন্নতা 

নুযণ। 

প্রাথরভক  গণরক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

ভাধ্যরভক  উচ্চ রক্ষা রফবাগ, 

কারযগরয  ভাদ্রাা রক্ষা 

রফবাগ, তথ্য  মমাগাদ্দমাগ 

প্রমৄরি রফবাগ,  আউরির এফং 

রফশ্বরফদ্যারয়মূ 

মফা গ্রীতাদ্দদয 

োরদারবরিক মফা প্রদান 

ম্ভফ দ্দফ।  

১০০% ∙ ∙ 

৪.৯.৭ রক্ষা ব্যফস্থায সুষ্ঠু ব্যফস্থানায 

রদ্দক্ষয অআরটি ব্যফায কদ্দয 

রনয়রভতবাদ্দফ কর কাি 

ভরনটরযং এফং সুাযবাআরিং এয 

ব্যফস্থা গ্রণ। 

প্রাথরভক  গণরক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

ভাধ্যরভক  উচ্চ রক্ষা রফবাগ, 

কারযগরয  ভাদ্রাা রক্ষা 

রফবাগ, তথ্য  মমাগাদ্দমাগ 

প্রমৄরি রফবাগ,  আউরির এফং 

রফশ্বরফদ্যারয়মূ  

 

 

 

 

 

 

রক্ষা ব্যফস্থায সুষ্ঠু 

ব্যফস্থানায রদ্দক্ষয 

রনয়রভতবাদ্দফ কর কাি 

ভরনটরযং এফং 

সুাযবাআি কযা ি 

দ্দফ।  

১০০% ∙ ∙ 
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ক্ররভক নং কযণীয় রফলয় প্রাথরভক ফাস্তফায়নকাযী প্রতযারত পরাপর 
স্বল্প মভয়াদী 

(২০২১) 

ভধ্য 

মভয়াদী 

(২০৩০) 

দীঘ ম 

মভয়াদী 

(২০৪১) 

উদ্দেশ্য #৫: দক্ষতা উন্নয়ন এফং কভ মংস্থান সৃরষ্ট (Skill Development and Employment Generation) 

মকৌরগত রফলয়ফস্তু ৫.১: মদীয়  রফশ্বফািাদ্দযয োরদায াদ্দথ াভঞ্জস্য মযদ্দখ প্রদ্দয়ািনীয় ংখ্যক অআরটি মািীফী ততরযয িন্য প্রারতষ্ঠারনক 

ক্ষভতা উন্নয়ন 

৫.১.১ অিিমারতক ভান নুযণ কদ্দয 

মদীয়  অিিমারতক ফািায 

রফদ্দিলণ, োরদা রনরূণ এফং 

তদানুমায়ী মদীয় অআরটি 

িনফদ্দরয দক্ষতা উন্নয়দ্দন প্ররতষ্ঠান 

প্ররতষ্ঠাকযণ। 

প্রফাী কোণ  তফদ্দদরক 

কভ মংস্থান ভন্ত্রণারয়, তথ্য  

মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি রফবাগ 

এফং অআরটি এদ্দারদ্দয়ন 

অআরটি ব্যফা 

রযোরনা, ব্যফস্থানা, 

রফণন  পটয়যায 

উন্নয়দ্দন দক্ষ িনফর ততরয। 

৫০% ১০০% ∙ 

৫.১.২ রফশ্বফািাদ্দযয োরদায াদ্দথ 

াভঞ্জস্য মযদ্দখ দক্ষ মািীফী 

ততরযয রদ্দক্ষয প্ররক্ষণ 

প্ররতষ্ঠানমূদ্দয ফকাঠাদ্দভা 

উন্নয়ন। 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ এফং ংরিষ্ট 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ 

রফশ্বভাদ্দনয মািীফী 

ততরয দ্দফ। 

২০% ৫০% ১০০% 

৫.১.৩ তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরিদ্দত দক্ষ 

প্রফাী ফাংরাদ্দদীদ্দদয (NRBs) 

ায়তায় প্রমৄরি স্তািদ্দযয 

(Technology Transfer) 

িন্য মদদ্দয রফদ্যভান প্ররক্ষণ 

প্ররতষ্ঠান  ংস্থামূদ্দয ক্ষভতা 

উন্নয়দ্দন প্রদ্দয়ািনীয় ব্যফস্থা গ্রণ 

(দ্দমভনঃ টিটি)। 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ 

প্রমৄরি স্তািয রধকতয 

উদ্দমাগী  মটকআ দ্দফ। 

৫০% ১০০% ∙ 

৫.১.৪ স্থানীয়  রফশ্বফািাদ্দয অআরটি 

িনফদ্দরয োরদা রনরূণ এফং 

মদদ্দ  রফদ্দদদ্দ শ্রভ োরদা 

রনরূদ্দনয িন্য Labour 

Market Information 

System (LMIS) োলুকযণ। 

শ্রভ  কভ মংস্থান ভন্ত্রণারয়, 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ, প্রফাী কোণ  

তফদ্দদরক কভ মংস্থান 

ভন্ত্রণারয়, যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়, 

রযংখ্যান  তথ্য 

ব্যফস্থানা রফবাগ (ফাংরাদ্দদ 

রযংখ্যান ব্যযদ্দযা)  এফং 

এনএরডর 

অআটি মািীফীদ্দদয 

োরদা রনরূদ্দণয ভাধ্যদ্দভ 

অআরটি িনফর উন্নয়দ্দন 

সুষ্ঠু রযকল্পনা কযা ম্ভফ 

দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৫.১.৫ অআরটি মকাম্পারনমূদ্দয নাযী 

িনফর ক্রভান্বদ্দয় মভাট ভানফ 

ম্পদ্দদয ৫০ তাংদ্দ উন্নীত কযা 

এফং ম রদ্দক্ষয দ্দেতনতা, 

প্ররক্ষণ  প্রদ্দণাদনায ব্যফস্থা 

গ্রণ। 

থ ম রফবাগ, ভররা  রশু 

রফলয়ক ভন্ত্রণারয়, মৄফ  

ক্রীড়া ভন্ত্রণারয়, ফারণিয 

ভন্ত্রণারয়, তথ্য  মমাগাদ্দমাগ 

প্রমৄরি রফবাগ এফং অআরটি 

এদ্দারদ্দয়ন   

 

অআরটি মক্ষদ্দে নাযী-

পুরুদ্দলয ংগ্রদ্দণ ভতা 

রফধান দ্দফ। 

১০% ৩০% ৫০% 

মকৌরগত রফলয়ফস্তু ৫.২: দক্ষতা উন্নয়দ্দনয রদ্দক্ষয মদদ্দয িনগণদ্দক তথ্যপ্রমৄরি রফলয়ক মাগত রফলদ্দয় প্ররক্ষদ্দণয ব্যফস্থা গ্রণ 

৫.২.১ অআটি  অআটিআএ উন্নয়ন, মফা 

প্রদান, গুণগত ভান রনরিতকযণ 

এফং প্রকল্প ব্যফস্থানায িন্য 

Certification-এয ভাধ্যদ্দভ 

অআরটি রদ্দল্প রনদ্দয়ারিত 

িনফদ্দরয মাগত ভাদ্দনয 

ক্রভাগত উন্নয়ন (Continuous 

Professional 

Development)। 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ, ফাংরাদ্দদ 

করম্পউটায কাউরন্পর, 

াআদ্দটক াকম কর্তমক্ষ  

অআরটি রধদিয 

অআরটি রদ্দল্প উমৄি 

দক্ষতা ম্পন্ন িনফদ্দরয 

ঘাটরত পূযণ দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 
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ক্ররভক নং কযণীয় রফলয় প্রাথরভক ফাস্তফায়নকাযী প্রতযারত পরাপর 
স্বল্প মভয়াদী 

(২০২১) 

ভধ্য 

মভয়াদী 

(২০৩০) 

দীঘ ম 

মভয়াদী 

(২০৪১) 

৫.২.২ তথ্যপ্রমৄরি মকাম্পারনমূদ্দয 

সুরনরদ মষ্ট োরদা নুমায়ী দক্ষ 

িনফর ততরযদ্দত ায়তা প্রদান। 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ (রফরর) 

তথ্যপ্রমৄরিয দক্ষ িনফর 

োরদা পূযণ দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৫.২.৩ মাগত প্রদ্দয়াগ রনরিত কদ্দয 

প্ররক্ষণ প্ররতষ্ঠানমূদ্দ 

তথ্যপ্রমৄরি রফলদ্দয় াঠ্যক্রভ 

প্রণয়ন। 

ফাংরাদ্দদ কারযগযী রক্ষা 

মফাড ম 

তথ্যপ্রমৄরিয িনফর 

োরদা পূযণ দ্দফ। 

৫০% ১০০% ∙ 

৫.২.৪ মাগত প্রাদ্দয়ারগক 

রবজ্ঞতাম্পন্ন মভন্টরযং এয 

ব্যফস্থা গ্রণ। 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ এফং অআএর 

তথ্যপ্রমৄরিয িনফর ততরয 

দ্দফ। 

৩০% ৬০% ১০০% 

৫.২.৫ অআরটি প্ররক্ষদ্দণ এদ্দপ্ররন্টর 

রনরিতকযণ।  

অআরটি এদ্দারদ্দয়নমূ তথ্যপ্রমৄরিয িনফর ততরয 

ি দ্দফ। 

৩০% ৬০% ১০০% 

৫.২.৬ প্ররক্ষণ প্ররতষ্ঠানমূদ্দয 

ভরডউরমূ রনয়রভত 

মৄদ্দগাদ্দমাগীকযণ। 

ফাংরাদ্দদ কারযগযী 

রক্ষাদ্দফাড ম 

অআটি জ্ঞান ম্পন্ন িনফর 

ততরয দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৫.২.৭ াযাদ্দদদ্দ দক্ষ িনফর ততরযদ্দত 

স্বল্প খযদ্দে নরাআন প্ররক্ষদ্দণয 

ব্যফস্থা গ্রণ। 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ এফং অআরটি 

এদ্দারদ্দয়নমূ 

ভপস্বর এরাকায় িনফর 

প্রররক্ষত দ্দফ। 

৫০% ১০০% ∙ 

৫.২.৮ তথ্যপ্রমৄরি মকাম্পারনমূদ্দয 

ভধ্যভ স্তদ্দযয দক্ষ িনফর ততরযয 

প্রদ্দয়ািনীয় প্ররক্ষণ প্রদান। 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ এফং অআরটি 

এদ্দারদ্দয়নমূ 

তথ্যপ্রমৄরিয দক্ষ িনফর 

ততরয দ্দফ। 

৫০% ১০০% ∙ 

৫.২.৯ তথ্যপ্রমৄরি মক্টদ্দয রল্প 

প্ররতষ্ঠানরবরিক প্ররক্ষণ ফা 

এদ্দপ্ররন্টর রনরিত কযা এফং 

এদ্দপ্ররন্টর রফলয়ক অিিমারতক 

প্ররতষ্ঠাদ্দনয (দ্দলাফার এদ্দপ্ররন্টর 

মনটয়াকম) াদ্দথ ম্পকম স্থান। 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ এফং অআরটি 

এদ্দারদ্দয়নমূ 

প্রররক্ষত িনফদ্দরয 

োকুযীয মক্ষদ্দে অিিমারতক 

ফািায সৃরষ্ট দ্দফ। 

৩০% ৬০% ১০০% 

৫.২.১০ এদ্দপ্ররন্টর ম্যাদ্দনিদ্দভন্ট 

রদ্দটদ্দভয ভাধ্যদ্দভ এদ্দপ্ররন্টর 

মপ্রাগ্রাভ ভরনটরযং  মভন্টরযং-এয 

ব্যফস্থা গ্রণ। 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ 

প্রররক্ষত িনফদ্দরয 

োকুযীয মক্ষদ্দে অিিমারতক 

ফািায সৃরষ্ট দ্দফ।  

১০০% ∙ ∙ 

৫.২.১১ মকাম্পারনমূদ্দ রফদ্যভান 

িনম্পদদ্দক রফকাভান প্রমৄরি, 

নতুন দ্ধরত, রডিাআন রযকল্পনা 

 পট রস্কর-এ প্ররক্ষণ 

প্রদাদ্দনয ভাধ্যদ্দভ দক্ষতা উন্নয়দ্দনয 

িন্য ব্যফস্থা গ্রণ। 

 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ,  ররটিআউ, 

রফশ্বরফদ্যারয়মূ, মফর 

এফং 

ফাদ্দকা 

 

 

রফদ্যভান িনম্পদ নতুন 

নতুন প্রমৄরিদ্দত দক্ষ দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

মকৌরগত রফলয়ফস্তু ৫.৩: কারযগরয  বৃরিমূরক রক্ষায় তথ্যপ্রমৄরি রফলয়াফরী ির্ভ মিকযণ 

৫.৩.১ কারযগরয  বৃরিমূরক রক্ষায় 

তথ্যপ্রমৄরি রফলয়াফরী 

ির্ভ মিকযণ। 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়, 

মৄফ  ক্রীড়া ভন্ত্রণারয় এফং 

ফাংরাদ্দদ কারযগযী রক্ষা 

মফাড ম 

ফািায-োরদা নুমায়ী 

রক্ষা মক্ষদ্দে প্রদ্দয়ািনীয় 

রযফতমন অনয়ন। 

১০০% ∙ ∙ 

৫.৩.২ ভানফম্পদ উন্নয়দ্দন রক্ষা  

উন্নয়নমূরক নুষ্ঠান কর 

ম্প্রোয ভাধ্যদ্দভ প্রোদ্দযয ব্যফস্থা 

গ্রণ। 

তথ্য ভন্ত্রণারয়, রফটিঅযর 

এফং এনএরডর 

ভানফম্পদ উন্নয়দ্দন 

ায়ক দ্দফ। 

৫০% 

 

১০০% 

 

∙ 
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ক্ররভক নং কযণীয় রফলয় প্রাথরভক ফাস্তফায়নকাযী প্রতযারত পরাপর 
স্বল্প মভয়াদী 

(২০২১) 

ভধ্য 

মভয়াদী 

(২০৩০) 

দীঘ ম 

মভয়াদী 

(২০৪১) 

৫.৩.৩ বযিযীণ  রফশ্বফািায উদ্দমাগী 

দক্ষতা উন্নয়দ্দন রি-োরন্পং, 

অউটদ্দার মং এফং অআরটি 

রনব ময মফা খাত (ITES) 

ম্পরকমত স্বল্পদ্দভয়াদী মকা ম 

TVET মপ্রাগ্রাদ্দভ ির্ভ মি কযণ। 

ফাংরাদ্দদ কারযগযী রক্ষা 

মফাড ম 

TVET মপ্রাগ্রাভদ্দক 

মৄদ্দগাদ্দমাগী কযা ম্ভফ 

দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৫.৩.৪ মিরা  উদ্দিরা ম মাদ্দয় 

অআরটি রফলদ্দয় এনটিরবরকউএপ 

নুমায়ী পূফ ম রবজ্ঞতায স্বীকৃরতয 

(RPL) ব্যফস্থা গ্রণ। 

ফাংরাদ্দদ কারযগযী রক্ষা 

মফাড ম 

 

স্বররক্ষত দক্ষ িনফদ্দরয 

স্বীকৃরত রনরিত দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

মকৌরগত রফলয়ফস্তু ৫.৪: কভ মংস্থান সৃরষ্টয িন্য মদর-রফদ্দদী রফরনদ্দয়াগ অকৃষ্ট কযায রদ্দক্ষয প্রদ্দয়ািনীয় নীরত ায়তা  প্রদ্দণাদদ্দনয ব্যফস্থা গ্রণ 

৫.৪.১ রফরবন্ন মদদ্দয প্রদ্দণাদনা প্যাদ্দকি 

ম মাদ্দরােনাপূফ মক 

রফরনদ্দয়াগকাযীদ্দদয াভঞ্জস্যপূণ ম 

প্রদ্দণাদনা প্রদান। 

ফারণিয ভন্ত্রণারয়, থ ম 

রফবাগ, িাতীয় যািস্ব মফাড ম, 

ফাংরাদ্দদ ব্যাংক, ফাংরাদ্দদ 

াআ-মটক াকম কর্তমক্ষ এফং 

রফডা 

রফদ্দদী রফরনদ্দয়াগকাযীগণ 

অকৃষ্ট দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৫.৪.২ রফদ্দদী রফরনদ্দয়াগকাযীদ্দদয িন্য 

নরাআন য়ান ট ারব মদ্দয 

ব্যফস্থাকযণ।  

ফারণিয ভন্ত্রণারয়, রফডা, 

ফাংরাদ্দদ াআদ্দটক াকম 

কর্তমক্ষ, মফিা এফং মফিা 

রফদ্দদী  রফরনদ্দয়াগকাযীগণ 

অকৃষ্ট দ্দফ এফং মদদ্দয 

বাফমূরতম উজ্জ্বর দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৫.৪.৩ রফদ্দশ্বয অআরটি িদ্দন 

তথ্যপ্রমৄরিয উচ্চতয ম মাদ্দয়য 

কভ মংস্থাদ্দনয িন্য রফদ্দল 

কাম মক্রভ গ্রণ। 

যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় এফং প্রফাী 

কোণ  তফদ্দদরক 

কভ মংস্থান ভন্ত্রণারয় 

ফাংরাদ্দদী অআরটি 

মািীফীগণ রধক াদ্দয 

রফশ্বফািাদ্দয উচ্চতয ম মাদ্দয় 

প্রদ্দফদ্দয সুদ্দমাগ াদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৫.৪.৪ অআরটি মািীফীদ্দদয তফদ্দদরক 

কভ মংস্থাদ্দনয ব্যফস্থাকাযী রযক্রুটিং 

এদ্দিরন্পদ্দক ট্যাে সুরফধা প্রদান। 

প্রফাী কোণ  তফদ্দদরক 

কভ মংস্থান ভন্ত্রণারয় এফং 

িাতীয় যািস্ব মফাড ম 

রযক্রুটিং এদ্দিরন্পদ্দদয ট্যাে 

সুরফধা প্রদাদ্দনয পদ্দর 

ফররফ মদ্দশ্ব অআরটি 

কভ মংস্থান বৃরদ্ধ াদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৫.৪.৫ মদদ্দয তরুণ অআরটি 

মািীফীদ্দদয অআরটি খাদ্দত 

কভ মংস্থাদ্দনয অয সুদ্দমাগ 

মদয়ায িন্য মদীয় অআরটি খাদ্দত 

রফদ্দদর অআরটি মািীফীদ্দদয 

কাি কযায মক্ষদ্দে অআন প্রণয়ন 

 যকায মথদ্দক নুভরত মনয়া 

ফাধ্যতামূরক কযায উদ্দদ্যাগ গ্রণ। 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ 

মদদ্দয তরুণ অআরটি 

মািীফীদ্দদয অআরটি 

খাদ্দত কভ মংস্থাদ্দনয অয 

সুদ্দমাগ রনরিত দ্দফ।  

১০০% ∙ ∙ 

মকৌরগত রফলয়ফস্তু ৫.৫: বরফষ্যত প্রমৄরি  রল্প খাদ্দতয রফফতমদ্দনয াদ্দথ াভঞ্জস্য মযদ্দখ যকারয  মফযকারয খাদ্দতয ায়তায় কভ মংস্থান 

সৃরষ্ট এফং কভ মংস্থান ফািায ম্প্রাযণ 

৫.৫.১ বরফষ্যত প্রমৄরি  রল্পখাদ্দতয 

রফফতমদ্দনয ধাযা রেরিতকযণ। 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ, ফাংরাদ্দদ াআদ্দটক 

াকম কর্তমক্ষ এফং অআরটি 

এদ্দারদ্দয়নমূ 

নতুন তফরশ্বক প্রমৄরি  

রল্পখাত রেরিত দ্দফ। 

৫০% ৮০% ১০০% 

৫.৫.২ রফফরতমত ধাযায াদ্দথ াভঞ্জস্য 

মযদ্দখ নতুন নতুন কভ মংস্থাদ্দনয 

মক্ষে ির্ভ মিকযণ  প্রদ্দণাদনা 

প্রদান। 

ফাংরাদ্দদ াআদ্দটক াকম 

কর্তমক্ষ এফং অআরটি 

এদ্দারদ্দয়নমূ 

নতুন কভ মংস্থাদ্দনয মক্ষে 

প্রস্তুত দ্দফ। 

২০% ৫০% ১০০% 

৫.৫.৩ প্রররক্ষত িনফদ্দরয তথ্যবাোয 

ততরয  কভ মংস্থানকৃতদ্দদয 

রনয়রভত ম মদ্দফক্ষণ। 

রযংখ্যান  তথ্য 

ব্যফস্থানা রফবাগ, তথ্য  

মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি রফবাগ, 

এফং অআরটি 

এদ্দারদ্দয়নমূ 

নতুন কভ মংস্থাদ্দনয মক্ষে 

প্রস্তুত দ্দফ। 

৫০% ৮০% ১০০% 
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ক্ররভক নং কযণীয় রফলয় প্রাথরভক ফাস্তফায়নকাযী প্রতযারত পরাপর 
স্বল্প মভয়াদী 

(২০২১) 

ভধ্য 

মভয়াদী 

(২০৩০) 

দীঘ ম 

মভয়াদী 

(২০৪১) 

৫.৫.৪ তফদ্দদরক কভ মংস্থাদ্দনয িন্য 

রফদ্দদী বালা এফং রফদ্দলারয়ত  

উদীয়ভান অআরটি প্রমৄরিয, 

মডাদ্দভআন জ্ঞান এফং রফদ্দলারয়ত 

মট্ররনং  াটি মরপদ্দকন এয িন্য 

প্ররক্ষদ্দণয ব্যফস্থা গ্রণ। 

প্রফাী কোণ  তফদ্দদরক 

কভ মংস্থান ভন্ত্রণারয় এফং 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ (রফরর এফং 

অআরটি রধদিয)  

তফদ্দদরক শ্রভফািায 

উদ্দমাগী কদ্দয গদ্দড় মতারা  

মাদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

উদ্দেশ্য #৬: বযিযীণ ক্ষভতা বৃরদ্ধ (Strengthening Domestic Capacity) 

মকৌরগত রফলয়ফস্তু ৬.১: ফাংরাদ্দদী অআরটি ণ্য   মফা রফশ্বফািাদ্দয ফািাযিাতকযদ্দণয িন্য রিারী রফণন  ব্র্যারন্ডং এফং মদ 

রদ্দদ্দফ ফাংরাদ্দদদ্দয অিিমারতক ব্র্যারন্ডংকযণ 

৬.১.১ অআরটি রদ্দল্পয ক্ষভতা 

রযভা  যিারন বৃরদ্ধকদ্দল্প 

মযাডম্যা (Roadmap) 

নুমায়ী গ্রগরত মূোয়ন। 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ (ফাংরাদ্দদ 

করম্পউটায কাউরন্পর, 

অআরটি রধদিয, 

ফাংরাদ্দদ াআ-মটক াকম 

কর্তমক্ষ)  এফং  কর 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ 

মদীয় অআরটি ণ্য  

মফা যিারন ম্প্রারযত 

দ্দফ। 

৫০% ১০০% ∙ 

৬.১.২ অআরটিয যিারন ফািায 

ম্প্রাযদ্দণয রদ্দক্ষয রফদ্দদদ্দ 

ফাংরাদ্দদ দূতাফামূদ্দ 

অআরটি জ্ঞানম্পন্ন িনফর 

কাদ্দয অআরটি মডস্ক স্থান 

এফং এয ধীদ্দন ব্যফা উন্নয়ন 

কাম মক্রভ গ্রণ। 

থ ম রফবাগ, যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় 

এফং 

ফারণিয ভন্ত্রণারয় 

পটয়যায  ITES 

যিারন বৃরদ্ধ াদ্দফ। 

৫টি মদদ্দ ১০টি মদদ্দ ৩০টি মদদ্দ 

৬.১.৩ ন্যতভ মযা অউটদ্দার মং এয 

স্থান রদ্দদ্দফ ফাংরাদ্দদদ্দয ব্র্যান্ড 

ততরয  প্ররতষ্ঠাকযণ। 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ 

ফাংরাদ্দদদ্দয অআরটি 

ক্ষভতায প্ররত ফররফ মদ্দশ্বয 

অস্থা বৃরদ্ধ াদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৬.১.৪ রফদ্দশ্বয ফড় ফড় অআরটি মভরা, 

কনপাদ্দযন্প এফং ব্যফা-ফারণদ্দিযয 

ররংদ্দকি মপ্রাগ্রাদ্দভ উচ্চ ম মাদ্দয়য 

নীরত-রনধ মাযণী ব্যারি, প্ররতষ্ঠান, 

রল্প এফং রদ্দল্পয মট্রড ফরডমূদ্দয 

ংগ্রণ। 

ফারণিয ভন্ত্রণারয়, তথ্য  

মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি রফবাগ, 

যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় এফং রফডা 

ফররফ মদ্দশ্ব ফাংরাদ্দদদ্দয 

অআরটি দ্দণ্যয ফািায 

ম্প্রাযণ দ্দফ। 

 

১০০% ∙ ∙ 

৬.১.৫ প্ররতফছয রডরিটার য়াডম, 

অআরটি মভরা এফং রফবাগ, মিরা 

 উদ্দিরায় রডরিটার উদ্ভাফনী 

মভরা অদ্দয়ািন। 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ 

অআরটি কাম মক্রদ্দভ মদদ্দয 

ভানুদ্দলয ম্পৃিতা ফাড়দ্দফ 

এফং ফররফ মদ্দশ্বয কাদ্দছ 

ফাংরাদ্দদদ্দয অআরটি 

খাত ম্পদ্দকম আরতফােক 

বাফমূরতম ততরয দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৬.১.৬ মদদ্দয অআরটি ক্ষভতা 

উস্থাদ্দনয রনরভি রনয়রভতবাদ্দফ 

িাতীয়, অিররক  অিিমারতক 

দ্দিরদ্দনয অদ্দয়ািন কযা  

এতদংক্রাি প্রকানায 

ব্যফস্থাকযণ। 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ 

মদীয়  অিিমারতক 

রযভন্ডদ্দর অআরটি মক্ষদ্দে 

ফাংরাদ্দদদ্দয ব্র্যারন্ডং কযা। 

১০০% ∙ ∙ 

৬.১.৭ অআটিআএ/রফর যিারনয মক্ষদ্দে 

ফাংরাদ্দদদ্দয নন্য ফস্থান 

রেরিতকযণ এফং তায উন্নয়দ্দন 

দ্দমারগতা প্রদান। 

 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ,  ফারণিয ভন্ত্রণারয়, 

আররফ, রফডা এফং ফাদ্দকা 

মদীয়  অিিমারতক 

রযভেদ্দর অআরটি মক্ষদ্দে 

ফাংরাদ্দদদ্দয ব্র্যারন্ডং কযা। 

১০০% ∙ ∙ 
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ক্ররভক নং কযণীয় রফলয় প্রাথরভক ফাস্তফায়নকাযী প্রতযারত পরাপর 
স্বল্প মভয়াদী 

(২০২১) 

ভধ্য 

মভয়াদী 

(২০৩০) 

দীঘ ম 

মভয়াদী 

(২০৪১) 

মকৌরগত রফলয়ফস্তু ৬.২: মদব্যাী পটয়যায মটকদ্দনাররি াকম/রল্প স্থান এফং রনব মযদ্দমাগ্য অআরটি ফকাঠাদ্দভা উন্নয়ন  যক্ষণাদ্দফক্ষণ 

৬.২.১ Viability রফদ্দফেনায় 

পটয়যায মটকদ্দনাররি াকম, 

াআদ্দটক াকম  অআরটি 

আনরকউদ্দফটযগুদ্দরাদ্দত ফাদ্দমাগ্য 

অধুরনক সুদ্দমাগসুরফধা ম্বররত 

অফান স্থান কযা (স্কুর, 

রফশ্বরফদ্যারয়, াাতার, রং 

ভর আতযারদ) এফং এ কর 

স্থানায় অআরটি 

রদ্দল্পাদ্দদ্যািাদ্দদয রফরনদ্দয়াগ 

উৎারত কযদ্দত কয ফকা, 

যািস্ব  ন্যান্য প্রদ্দণাদনা 

প্রদাদ্দনয ব্যফস্থাকযণ।  

ফারণিয ভন্ত্রণারয়, তথ্য  

মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি রফবাগ, 

থ ম রফবাগ, বযিযীণ ম্পদ 

রফবাগ, 

িাতীয় যািস্ব মফাড ম এফং 

ফাংরাদ্দদ াআ-মটক াকম 

কর্তমক্ষ  

অআরটি খাদ্দত মদী   

রফদ্দদী রফরনদ্দয়াগকাযীদ্দদয 

রফরনদ্দয়াগ বৃরদ্ধ াদ্দফ, 

কভ মংস্থান এফং যিারন 

বৃরদ্ধ াদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৬.২.২ মটররদ্দমাগাদ্দমাগ ংরিষ্ট কযাফর, 

ডাক্ট আতযারদ স্থাদ্দনয মক্ষদ্দে 

খননকৃত যাস্তা নুদ্দভাদন  

Compensation রযদ্দাধ 

িীকযণ; খননকৃত যাস্তা/স্থানা 

মভযাভত/স্থানকাযী কর্তমক্ষ 

কর্তমক ম্পাদন। 

ডাক  মটররদ্দমাগাদ্দমাগ 

রফবাগ 

াযাদ্দদদ্দ  রনব মযদ্দমাগ্য 

আন্টাযদ্দনট ফকাঠাদ্দভা 

উন্নয়ন ত্বযারন্বত দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৬.২.৩ অিিমারতকবাদ্দফ স্বীকৃত ন্থা 

নুযদ্দণ অআরটি মকাম্পারনয 

মমাগ্যতা/ভান রনণ মদ্দয় যকায  

অআরটি মট্রডফরড ংরিষ্টতায় 

একটি পৃথক এরক্ররডদ্দটন মফাড ম 

গঠন। 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ এফং 

ংরিষ্ট মট্রডফরডমূ 

মদীয়  অিিমারতক 

ফািাদ্দয মমাগ্য  

ভানম্পন্ন অআরটি 

মকাম্পারনয গ্রণদ্দমাগ্যতা 

ফাড়দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৬.২.৪ যকারয ভাররকানাধীন অআটি 

াকম, এটির, আনরকউদ্দফটয, 

াআদ্দটক াকম  ন্যান্য 

মফাদানকাযী প্ররতষ্ঠাদ্দন মদীয় 

অআরটি উদ্দদ্যািাদ্দদয বাড়া 

প্রদাদ্দনয মক্ষদ্দে গ্রারধকায মদয়ায 

ব্যফস্থা গ্রণ। 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ, াআ-মটক াকম 

কর্তমক্ষ 

অআরটি উদ্দদ্যাগ 

উৎারত দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৬.২.৫ অআরটি আনরকউদ্দফটয/াআদ্দটক 

াকম/পট্য়যায মটকদ্দনাররি 

াকম/অআটি াকম-এ রনযরফরচ্ছন্ন  

Redundant রফদুযৎ যফযা 

রনরিতকযণ। 

জ্বারারন  খরনি ম্পদ 

রফবাগ এফং রফদুযৎ রফবাগ 

অআরটি রদ্দল্পয কাম মক্রভ 

রনযরফরচ্ছন্নবাদ্দফ 

রযোরনায ায়ক দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

মকৌরগত রফলয়ফস্তু ৬.৩: প্ররতদ্দমারগতামূরক ফািাদ্দয ব্যয় ফান্ধফ (Cost Effective) তথ্যপ্রমৄরি  তথ্যপ্রমৄু্রি রনব ময মফা (IT/ITES) ংক্রাি 

রল্প রফকাদ্দয রদ্দক্ষয প্রদ্দয়ািনীয় ায়তা  প্রদ্দণাদনায ব্যফস্থা গ্রণ 

৬.৩.১ ২০৩০ ার ম মি স্থানীয় 

াড ময়যায, পটয়যায  

অআটিআএ খাদ্দতয উদ্দদ্যািাদ্দদয 

অয়কয ভকুদ্দপয ব্যফস্থা গ্রণ। 

বযিযীণ ম্পদ রফবাগ এফং 

িাতীয় যািস্ব মফাড ম 

অআরটি খাদ্দত রফরনদ্দয়াগ 

উৎারত দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৬.৩.২ স্থানীয়বাদ্দফ ততরয াড ময়যায, 

পটয়যায  মফা  যিারনকাযক 

প্ররতষ্ঠানদ্দক ২০৩০ ার ম মি 

নগদ প্রদ্দণাদনা প্রদান। 

ফারণিয ভন্ত্রণারয়, থ ম 

রফবাগ, তথ্য  মমাগাদ্দমাগ 

প্রমৄরি রফবাগ এফং িাতীয় 

যািস্ব মফাড ম 

পটয়যায যিারন 

উৎারত দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 
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ক্ররভক নং কযণীয় রফলয় প্রাথরভক ফাস্তফায়নকাযী প্রতযারত পরাপর 
স্বল্প মভয়াদী 

(২০২১) 

ভধ্য 

মভয়াদী 

(২০৩০) 

দীঘ ম 

মভয়াদী 

(২০৪১) 

৬.৩.৩ অআরটি রল্প উন্নয়ন তরফর 

(অআঅআরডএপ) গঠন। 

থ ম রফবাগ এফং 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ 

মদীয় পটয়যায/ITES 

রদ্দল্পয উন্নয়দ্দন গৃীত 

প্রকদ্দল্পয ফাস্তফায়ন দ্রুততয 

দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৬.৩.৪ স্থানীয়  যিারনমুখী অআরটি 

রফলয়ক কাদ্দি অআরটি 

প্ররতষ্ঠানমুদ্দক অরথ মক ায়তা 

প্রদাদ্দনয রনরভি স্বল্প সুদ্দদ কাম মকযী 

রফদ্দল য়ারকমং কযারটার পান্ড 

গঠন । 

থ ম রফবাগ, তথ্য  

মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি রফবাগ 

এফং ফারণিয ভন্ত্রণারয় 

(যিারন উন্নয়ন ব্যযদ্দযা) 

অআরটি প্ররতষ্ঠানমু 

রযোরনায় থ মায়ন 

ভস্যায ভাধান দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৬.৩.৫ (ক) স্থানীয় করম্পউটায/অআটি 

াড ময়যায রদ্দল্পয প্রদ্দয়ািনীয় 

কযারট্যার মভরনারযি  খেযা 

মন্ত্রাং অভদারনয মক্ষদ্দে শুল্কমুি 

সুরফধা প্রদান। 

(খ) স্থানীয় করম্পউটায/অআরটি 

াড ময়যায রদ্দল্প উৎারদত ফা 

ংদ্দমারিত করম্পউটায 

অন্যান্য াড ময়যায াভগ্রীয 

যকারয ক্রদ্দয় গ্রারধকায প্রদান। 

বযিযীণ ম্পদ রফবাগ, 

িাতীয় যািস্ব মফাড ম এফং 

ররটিআউ 

স্থানীয় অআরটি াড ময়যায 

রদ্দল্প রফরনদ্দয়াগ উৎারত 

দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৬.৩.৬ মদীয় অআরটি রল্প প্ররতষ্ঠাদ্দন 

প্রদি আন্টাযদ্দনট, মডটা 

আউটিররটিি, বাড়া  অআরটি 

রফলয়ক যাভ ম মফায উয বযাট  

ভকুদ্দপয ব্যফস্থা গ্রণ।  

বযিযীণ ম্পদ রফবাগ এফং 

িাতীয় যািস্ব মফাড ম 

অআরটি রল্প প্ররতষ্ঠান 

স্থাদ্দন মদীয় উদ্দদ্যািাগণ  

উৎারত দ্দফন। 

১০০% ∙ ∙ 

৬.৩.৭ ক্রদ্দয়য মক্ষদ্দে স্থানীয় অআরটি 

াভগ্রী  মফায িন্য মূে সুরফধা 

(Price Preference) 

রনরিতকযণ। 

অআএভআরড (ররটিআউ) 

এফং কর ভন্ত্রণারয়/রফবাগ 

স্থানীয় অআরটি রল্প 

রফকরত দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৬.৩.৮ অআরটি রনব ময টাট মঅ 

মকাম্পারন প্ররতষ্ঠায িন্য মবিায 

কযারটার পান্ড গঠন। 

থ ম রফবাগ এফং অরথ মক 

প্ররতষ্ঠান রফবাগ 

তরুণ এফং মভধাফী 

গ্রাজুদ্দয়টদ্দদয সৃিনীর 

উদ্দদ্যাগ দ্বাযা অআরটি 

রদ্দল্পয রফকা ঘটদ্দফ।  

১০০% ∙ ∙ 

৬.৩.৯ রডরিটার রডবাআ উৎাদদ্দন 

প্রদ্দণাদনা প্রদান। 

থ ম রফবাগ এফং তথ্য  

মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি রফবাগ 

স্থানীয় উৎাদন রল্প 

রফকরত দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৬.৩.১০ পটয়যায  অআটি রবরিক 

মফাদানকাযী প্ররতষ্ঠাদ্দনয িন্য 

ি দ্দতম ঋণদান  ন্যান্য 

প্রদ্দণাদনা প্রদাদ্দনয ব্যফস্থা গ্রণ। 

থ ম রফবাগ, অরথ মক প্ররতষ্ঠান 

রফবাগ এফং ফাংরাদ্দদ 

ব্যাংক 

স্থানীয় অআরটি রল্প 

রফকরত দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৬.৩.১১ মদদ্দয স্থানীয় মবািাদ্দদয 

ক্ষভতা উন্নয়দ্দন দ্দেতনতা ততরয 

কযা। 

কর 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দিয/ংস্থা 

স্থানীয় অআরটি রল্প 

রফকরত দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৬.৩.১২ IoT, RPA, Deep learning, 

AI, Robotics এয ভদ্দতা 

রফকাভান প্রমৄরিমূ 

অত্মীকযদ্দণয িন্য ণ্য 

উৎাদনকাযী প্ররতষ্ঠানগুদ্দরাদ্দক 

দ্দমারগতা প্রদান। 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ 

স্থানীয় অআরটি রল্প 

রফকরত দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 
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ক্ররভক নং কযণীয় রফলয় প্রাথরভক ফাস্তফায়নকাযী প্রতযারত পরাপর 
স্বল্প মভয়াদী 

(২০২১) 

ভধ্য 

মভয়াদী 

(২০৩০) 

দীঘ ম 

মভয়াদী 

(২০৪১) 

৬.৩.১৩ রল্প প্ররতষ্ঠান  রক্ষা প্ররতষ্ঠাদ্দনয 

মমৌথ গদ্দফলণা  ঊন্নয়দ্দনয িন্য 

অরথ মক প্রদ্দণাদনা প্রদান । 

থ ম রফবাগ, তথ্য  

মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি রফবাগ, 

মফর এফং ফাদ্দকা 

স্থানীয় অআরটি রল্প 

রফকরত দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৬.৩.১৪ আঅযরকউ (ERQ) একাউদ্দন্টয 

ভাধ্যদ্দভ থ ম মপ্রযণ িীকযণ 

এফং ট্যাে ব্যারত। 

ফাংরাদ্দদ ব্যাংক এফং  

ফারণিয ভন্ত্রণারয় 

স্থানীয় অআরটি রল্প 

রফকরত দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৬.৩.১৫ স্থানীয় রফর প্ররতষ্ঠাদ্দনয কাছ 

মথদ্দক মফাগ্রণকাযীদ্দদয 

প্রদ্দণাদনা প্রদাদ্দনয িন্য নীরতভারা 

প্রণয়ন। 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ,  ফাংরাদ্দদ ব্যাংক, 

থ ম ভন্ত্রণারয়, ফারণিয 

ভন্ত্রণারয় এফং িাতীয় যািস্ব 

মফাড ম 

স্থানীয় অআরটি রল্প 

রফকরত দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৬.৩.১৬ মদীয়  অিিমারতক অআরটি 

রদ্দল্পয য গদ্দফলণা, তথ্য 

ংগ্র, িরয রযোরনা, কভ ম-

মকৌর, োরদা রনরূণ  নীরত 

প্রণয়দ্দন যকারয নুদান প্রদান। 

থ ম রফবাগ, তথ্য  

মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি রফবাগ, 

রযংখ্যান  তথ্য 

ব্যফস্থানা রফবাগ 

(ফাংরাদ্দদ রযংখ্যান 

ব্যযদ্দযা) এফং  অআরটি 

এদ্দারদ্দয়ন 

স্থানীয় অআরটি রল্প 

রফকরত দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

মকৌরগত রফলয়ফস্তু ৬.৪: যিারন বৃরদ্ধয িন্য রফদ্দল সুরফধা প্রদান এফং রল্প-ফান্ধফ নীরত  উমৄি রযদ্দফ ততরয 

৬.৪.১ অআরটি রদ্দল্পয োরদা  নুমায়ী 

আএএপ নীরত রযভািমদ্দনয 

ব্যফস্থা গ্রণ। 

থ ম রফবাগ অআরটি রদ্দল্পয োরদা 

ভারপক থ মায়ন প্ররক্রয়া 

িতয দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৬.৪.২ াড ময়যায, পটয়যায  

অআটিআএ খাদ্দত প্রদ্দয়ািনীয় 

য়ারকমং কযারটার এয িন্য 

িাভানতরফীন ঋদ্দণয 

ফদ্দন্দাফস্তকযণ। 

থ ম রফবাগ, ফাংরাদ্দদ 

ব্যাংক এফং অরথ মক প্ররতষ্ঠান 

রফবাগ 

অআরটি মকাম্পারনমূদ্দয 

প্রকল্প ফাস্তফায়দ্দন অরথ মক 

ভস্যা রনযন দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৬.৪.৩ অআরটি ণ্য  মফায স্থানীয় 

এফং তফরশ্বক ফািাদ্দযয োরদা 

পূযদ্দণয িন্য যকারয 

প্ররতষ্ঠানমূদ্দয ক্ষভতা বৃরদ্ধয 

ব্যফস্থা গ্রণ। 

থ ম রফবাগ, তথ্য  

মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি রফবাগ 

এফং ফারণিয ভন্ত্রণারয় 

(যিারন উন্নয়ন ব্যযদ্দযা) 

স্থানীয় অআরটি রল্প 

রফকরত দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৬.৪.৪ যকায ন্যান্য উন্নয়নীর 

মদগুদ্দরাদ্দত IT/ITES খাদ্দত 

কারযগরয দ্দমারগতা (TA) প্রদান 

কযদ্দর স্থানীয় পটয়যায এফং 

অআটিআএ প্ররতষ্ঠানগুদ্দরাদ্দক রনদ্দয় 

প্রকল্প ফাস্তফায়দ্দনয ব্যফস্থা গ্রণ।  

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ এফং এটুঅআ প্রকল্প 

অিিমারতক ফািাদ্দয 

ফাংরাদ্দদদ্দয অআরটি 

ক্ষভতা প্রভারণত দ্দফ।  

১০০% ∙ ∙ 

মকৌরগত রফলয়ফস্তু ৬.৫: ব্যফা ফারণদ্দিয তথ্যপ্রমৄরি ব্যফায উৎারতকযদ্দণয িন্য প্রদ্দয়ািনীয় রযদ্দফ সৃরষ্ট 

৬.৫.১ রফদ্দদর Commercially 

Available Off The Shelf 

Software (COTS)-ক্রদ্দয়য 

উয রনয়ন্ত্রণ প্ররতষ্ঠা। 

 

 

 

থ ম রফবাগ, অরথ মক প্ররতষ্ঠান 

রফবাগ এফং িাতীয় যািস্ব 

মফাড ম 

স্থানীয় পটয়যায রল্প 

নুপ্রারণত দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 
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ক্ররভক নং কযণীয় রফলয় প্রাথরভক ফাস্তফায়নকাযী প্রতযারত পরাপর 
স্বল্প মভয়াদী 

(২০২১) 

ভধ্য 

মভয়াদী 

(২০৩০) 

দীঘ ম 

মভয়াদী 

(২০৪১) 

মকৌরগত রফলয়ফস্তু ৬.৬: দাতা/দ্দমাগী প্ররতষ্ঠান মম মকাদ্দনা থ মায়দ্দন গৃীত প্রকদ্দল্প PPR নুযণপূফ মক কর অআটি/অআটিআএ  রডরিটার 

রডবাআ ক্রদ্দয় স্থানীয় ণ্য  মফায গ্রারধকায প্রদান কযা এফং ম রদ্দক্ষয স্থানীয় মকাম্পারনমূদ্দয ক্ষভতা বৃরদ্ধয ব্যফস্থা গ্রণ 

৬.৬.১ তথ্যপ্রমৄরি ণ্য, মফা  

মফাদানকাযী ক্রদ্দয়য িন্য 

াফররক প্ররকউযদ্দভন্ট রফরধভারা 

 নমুনা ছকমূ ারনাগাদকযণ। 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ,  ররটিআউ, মফর 

এফং ফাদ্দকা 

কর অআরটি ণ্য  

মফা ক্রদ্দয় নতুন ছক 

নুযণ ত্বযারন্বত দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৬.৬.২ অআরটি’য ভাধ্যদ্দভ যকারয মফা 

প্রদাদ্দন  যকাদ্দযয রফরবন্ন 

অআরটি রবরিক প্রকল্প 

মটকআকযদ্দণ যকারয- 

মফযকারয ংরদাযীত্ব 

উৎারতকযণ। 

থ ম রফবাগ, তথ্য  

মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি রফবাগ 

এফং 

ররটিআউ 

যকাদ্দযয প্রাথরভক উচ্চ 

রফরনদ্দয়াগ-এয প্রদ্দয়ািন 

কভদ্দফ এফং অআরটি 

কাম মক্রদ্দভয স্থারয়ত্ব রনরিত 

কযদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৬.৬.৩ রিমত জ্ঞাদ্দনয প্রদ্দয়াগ, মযা 

েে মাগুদ্দরায ফাস্তফায়দ্দনয িন্য 

মক্রতা-রফদ্দক্রতা কর 

ংীদাদ্দযয ংগ্রদ্দণ একটি 

‘মন্টায ফ এরেদ্দরন্প’ প্ররতষ্ঠা। 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ,  অআরটি 

এদ্দারদ্দয়ন, 

রফশ্বরফদ্যারয়মূ, মফর 

এফং ফাদ্দকা 

মদীয় প্ররতষ্ঠাদ্দনয 

অিিমারতক ভান রিমত 

দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৬.৬.৪ অআটি ণ্য  প্ররতষ্ঠাদ্দনয 

অিিমারতক াটি মরপদ্দকন, দ্ধরত 

উন্নয়ন  প্রমৄরি রূািদ্দয 

দ্দমারগতা প্রদান। 

ফাংরাদ্দদ াআদ্দটক াকম 

কর্তমক্ষ 

মদীয় প্ররতষ্ঠাদ্দনয 

অিিমারতক ভান রিমত 

দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৬.৬.৫ অআটি/অআটিআএ 

মকাম্পারনমূদ্দয স্থায়ী ম্পদ 

ক্রদ্দয় স্বল্প সুদ্দদ অরথ মক 

ঋণ/দ্দমারগতা প্রদান এফং 

াআদ্দটক াকমমূদ্দ মমৌরিক 

মূদ্দে রপদ্দয িন্য স্থান ফযাে। 

 

থ ম রফবাগ, াআদ্দটক াকম 

কর্তমক্ষ, ফাংরাদ্দদ ব্যাংক 

এফং িাতীয় যািস্ব মফাড ম 

স্থানীয় অআরটি রল্প 

রফকরত দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৬.৬.৬ েতুথ ম রল্প রফিফ  স্মাট ম য 

ততরযয ক্ষভতা িমদ্দনয রদ্দক্ষয 

তথ্যপ্রমৄরি প্ররতষ্ঠান  রক্ষা 

প্ররতষ্ঠাদ্দনয মমৌথ উদ্দদ্যাদ্দগ ায়তা 

প্রদান। 

স্থানীয় যকায রফবাগ এফং 

ফাংরাদ্দদ াআ-মটক াকম 

কর্তমক্ষ 

স্থানীয় অআরটি রল্প 

রফকরত দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

মকৌরগত রফলয়ফস্তু ৬.৭: টাট মঅ আদ্দকারদ্দটভ প্ররতষ্ঠা এফং একটি মটকআ Entrepreneurial Supply Chain সৃরষ্ট   

৬.৭.১ টাট মঅ আদ্দকারদ্দটভ প্ররতষ্ঠা 

এফং একটি মটকআ 

Entrepreneurial Supply 

Chain সৃরষ্টয উদ্দদ্যাগ গ্রণ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ (রফরর) 

  স্থানীয় টাট মঅ 

উদ্দদ্যাগসূদ্দয রফকা  

প্রবৃরদ্ধ রিমত দ্দফ। 

∙ ∙ ∙ 
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ক্ররভক নং কযণীয় রফলয় প্রাথরভক ফাস্তফায়নকাযী প্রতযারত পরাপর 
স্বল্প মভয়াদী 

(২০২১) 

ভধ্য 

মভয়াদী 

(২০৩০) 

দীঘ ম 

মভয়াদী 

(২০৪১) 

উদ্দেশ্য #৭: রযদ্দফ, িরফায়ু এফং দুদ্দম মাগ ব্যফস্থানা (Environment, Climate & Disaster Management) 

মকৌরগত রফলয়ফস্তু ৭.১: রযদ্দফ যক্ষায় অআরটি প্রমৄরিয ব্যফায  প্রদ্দয়াগ উৎারতকযণ 

৭.১.১ প্রাকৃরতক ম্পদ্দদয ব্যফস্থানা  

ব্যফাদ্দয রনিস্ব স্যাদ্দটরাআট 

রবরিক রযদ্দভাট মরন্পং, 

রিঅআএ, িরন্টয়ায  

মটকদ্দনাররি  ন্যান্য 

আদ্দরকট্ররনক দ্ধরতয ব্যফায। 

 

 

রযদ্দফ  ফন ভন্ত্রণারয়, 

স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়, প্ররতযক্ষা 

ভন্ত্রণারয়, ারনম্পদ 

ভন্ত্রণারয়, ভৎস্য  

প্রারণম্পদ ভন্ত্রণারয়, 

ফাংরাদ্দদ রযংখ্যান  

তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ 

(ফাংরাদ্দদ রযংখ্যান 

ব্যযদ্দযা),  ডাক মটরর 

মমাগাদ্দমাগ  তথ্যপ্রমৄরি 

ভন্ত্রণারয় এফং রফজ্ঞান  

প্রমৄরি ভন্ত্রণারয়।  

১। অধুরনক উন্নত প্রমৄরিয 

ভাধ্যদ্দভ প্রাকৃরতক ম্পদ্দদয 

ব্যফস্থানা দক্ষতা ফাড়দ্দফ; 

২। ভরন্বত ডাটা ংযক্ষণ 

ব্যফস্থনা মিাযদায দ্দফ; 

এফং   

৩। প্রাকৃরতক ম্পদ্দদয 

ব্যফস্থানা  ব্যফাদ্দয 

রদক রনদ্দদ মনা প্রদাদ্দন 

ক্ষভ দ্দফ।  

১০০% ∙ ∙ 

৭.১.২ যকারয-মফযকারয প্ররতষ্ঠান 

এফং রক্ষা প্ররতষ্ঠাদ্দনয 

ংীদারযদ্দত্ব তথ্যপ্রমৄরি ব্যফায 

কদ্দয রযদ্দফ দূলণ  মযাধ 

ম্পদ্দকম ফরতকযণ। 

রযদ্দফ, ফন  িরফায়ু 

রযফতমন ভন্ত্রণারয়, ভাধ্যরভক 

 উচ্চ রক্ষা রফবাগ এফং 

কারযগরয  ভাদ্রাা রক্ষা 

রফবাগ 

রযদ্দফ দূলণ ম্পদ্দকম 

িনদ্দেতনতা বৃরদ্ধ াদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৭.১.৩ অআরটি স্থানা/ফকাঠাদ্দভা 

রফরবন্ন রপ  অফারক বফদ্দন 

রফদুযদ্দতয াশ্রয় রনরিতকযদ্দণ 

স্বয়ংরক্রয় (Auto On/Off 

Switch, Green Building 

আতযারদ) ব্যফস্থা োলুকযণ। 

রফদুযৎ,জ্বারারন  খরনি 

ম্পদ ভন্ত্রণারয় 

রফদুযৎ/গ্যা খযে হ্রা 

াদ্দফ, মরাডদ্দরডং কভদ্দফ, 

ফাতাদ্দ রগ্রন াউি 

গ্যাদ্দয রযভাণ হ্রা 

াদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৭.১.৪ রযদ্দফগত ছাড়ে, আটির 

(ETP), ফিময ব্যফস্থানায়  

নরাআন ব্যফস্থা োলুকযণ। 

রযদ্দফ, ফন  িরফায়ু 

রযফতমন ভন্ত্রণারয় 

রযদ্দফ ংযক্ষণ  

ব্যফস্থানায় স্বচ্ছতা  

দক্ষতা বৃরদ্ধ াদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

মকৌরগত রফলয়ফস্তু ৭.২: রযদ্দফ-ফান্ধফ ব্যি প্রমৄরি ব্যফায কদ্দয রযদ্দফ ংযক্ষণ উৎারতকযণ 

৭.২.১ যকারয ক্রদ্দয় অিিমারতকবাদ্দফ 

গ্রণদ্দমাগ্য ভাদ্দনয রফদুযৎ াশ্রয়ী 

অআরটি মন্ত্রারত ক্রয়। 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ এফং কর 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/ যকারয 

দিয/ংস্থা 

রধক াদ্দয রফদুযৎ াশ্রয় 

দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৭.২.২ ফারিত  দ্দকদ্দিা অআরটি 

মন্ত্রারদয প্রদ্দফ রনয়ন্ত্রদ্দণয িন্য 

ভান রনধ মাযণ  প্রদ্দয়াগ। রনযাদ 

আদ্দরকট্ররনক ফিময খারাদ্দয 

প্ররক্রয়া নুযণ। 

ফারণিয ভন্ত্রণারয়, রল্প 

ভন্ত্রণারয়, রযদ্দফ, ফন  

িরফায়ু রযফতমন ভন্ত্রণারয় 

এফং িাতীয় যািস্ব মফাড ম  

আদ্দরকট্ররনক ফদ্দিমযয 

ভাধ্যদ্দভ রযদ্দফ দূলণ 

মযাধ দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৭.২.৩ দািরযক কাদ্দি আদ্দরক্ট্ররনক দ্ধরত 

ব্যফায বৃরদ্ধ কদ্দয কাগদ্দিয 

ব্যফায হ্রাকযণ। 

 

 

 

 

 

 

 

ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ কর 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ 

কাগি ততরযদ্দত ব্যফহৃত 

প্রাকৃরতক উাদান 

ংযক্ষদ্দণ ায়ক দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 
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ক্ররভক নং কযণীয় রফলয় প্রাথরভক ফাস্তফায়নকাযী প্রতযারত পরাপর 
স্বল্প মভয়াদী 

(২০২১) 

ভধ্য 

মভয়াদী 

(২০৩০) 

দীঘ ম 

মভয়াদী 

(২০৪১) 

মকৌরগত রফলয়ফস্তু ৭.৩: তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি ব্যফাযপূফ মক দুদ্দম মাগ তকীকযণ, ব্যফস্থানা এফং দুদ্দম মাগ যফতী কাম মক্রদ্দভয তদাযরক 

রনরিতকযণ 

৭.৩.১ দুদ্দম মাগ তকীকযণ  

মভাকাদ্দফরায িন্য  করভউরনটি 

মযরড, মটরররবন, মভাফাআর 

প্রমৄরি  রনিস্ব স্যাদ্দটরাআট 

রবরিক অধুরনক প্রমৄরিয 

ব্যফায। 

 

দুদ্দম মাগ ব্যফস্থানা  োণ 

ভন্ত্রণারয়, ারন ম্পদ 

ভন্ত্রণারয়  ধীনস্ত কর 

ংস্থা, তথ্য ভন্ত্রণারয়, ডাক  

মটররদ্দমাগাদ্দমাগ রফবাগ, 

অফায়া রধদিয এফং 

ফাংরাদ্দদ ভাকা গদ্দফলণা 

 দূয নুধাফন প্ররতষ্ঠান 

(স্পাযদ্দা)  

দ্রুততায াদ্দথ এরাকা 

রবরিক দুদ্দম মাগ তকীকযণ 

ফাতমা প্রোয কযা ম্ভফ 

দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৭.৩.২ দুদ্দম মাগ যফতী ফস্থা মভাকাদ্দফরা, 

ক্ষয়ক্ষরত রনরূণ এফং  োণ 

াভগ্রীয সুলভ ফণ্টদ্দন 

অআরটি/রনিস্ব স্যাদ্দটরাআট 

রবরিক প্রমৄরিয ব্যফায। 

দুদ্দম মাগ ব্যফস্থানা  োণ 

ভন্ত্রণারয়, ারন ম্পদ 

ভন্ত্রণারয়  ধীনস্ত কর 

ংস্থা, প্ররতযক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

ডাক মটররদ্দমাগাদ্দমাগ রফবাগ 

এফং তথ্য  মমাগাদ্দমাগ 

প্রমৄরি রফবাগ 

দুদ্দম মাগ মভাকাদ্দফরায় 

প্রারনক দক্ষতা বৃরদ্ধয 

াাার মথামথ উদ্দদ্যাগ 

গ্রদ্দণ ায়ক দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৭.৩.৩ দুদ্দম মাগকারীন রফকল্প মমাগাদ্দমাগ 

ব্যফস্থা প্ররতষ্ঠা। 

 

 

ডাক  মটররদ্দমাগাদ্দমাগ 

রফবাগ এফং দুদ্দম মাগ 

ব্যফস্থানা  োণ ভন্ত্রণারয়ঁ 

রনযরফরচ্ছন্ন আন্টাযদ্দনট 

ংদ্দমাগ রনরিত দ্দফ। 

 

 

১০০% ∙ ∙ 

মকৌরগত রফলয়ফস্তু ৭.৪: রডরিটার ফদ্দিমযয (e-waste)  রনযাদ ব্যফস্থানা রনরিতকযণ 

৭.৪.১ পুযাতন রর, মন্ত্রাং  অআরটি 

মন্ত্রারদ দ্দত মূেফান ধাতু রনষ্কান 

কদ্দয পুনঃব্যফাদ্দযয িন্য িান্ট 

স্থান  ডারম্পং  মটন স্থান 

উৎারতকযণ। 

রল্প ভন্ত্রণারয়, রযদ্দফ, 

রযদ্দফ, ফন  িরফায়ু 

রযফতমন ভন্ত্রণারয়, 

রফজ্ঞান  প্রমৄরি ভন্ত্রণারয়,  

ডাক  মটররদ্দমাগাদ্দমাগ 

রফবাগ এফং তথ্য  

মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি রফবাগ  

রযদ্দফ দূলণ মযাদ্দধ 

ায়ক দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৭.৪.২ রডরিটার ফদ্দিমযয (e-waste)  

রনযাদ ব্যফস্থানা রফলয়ক  

দ্দেতনতামূরক কভ মসূরে প্রণয়ন 

 ফাস্তফায়ন।  

রযদ্দফ, ফন  িরফায়ু 

রযফতমন ভন্ত্রণারয়, রল্প 

ভন্ত্রণারয়, রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

ভন্ত্রণারয়,  ডাক  

মটররদ্দমাগাদ্দমাগ রফবাগ এফং 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ 

 

রডরিটার ফদ্দিমযয (e-

waste)  ক্ষরতকয 

প্রবাফ ম্বদ্দন্ধ কদ্দর 

দ্দেতন দ্দফ।  

 

১০০% ∙ ∙ 

মকৌরগত রফলয়ফস্তু ৭.৫: িরফায়ু রযফতমদ্দনয প্রবাফ রনরুদ্দণ রডরিটার প্রমৄরিয প্রদ্দয়াগ  ব্যফায রনরিতকযণ 

৭.৫.১ Climate Change Trend 

রনরূদ্দণ মন্ট্রার ডাটাদ্দফ রনভ মাণ 

 কযণীয় রনধ মাযণ। 

 

 

প্ররতযক্ষা ভন্ত্রণারয়, রযদ্দফ, 

ফন  িরফায়ু রযফতমন 

ভন্ত্রণারয়, অফায়া 

রধদিয এফং ফাংরাদ্দদ 

ভাকা গদ্দফলণা  দূয 

নুধাফন প্ররতষ্ঠান (স্পাযদ্দা) 

 

গদ্দফলণা  দুদ্দম মাগ প্রভদ্দন 

ডাটা ব্যফায কযা মাদ্দফ 

এফং Climate 

Change রনযদ্দন 

উদ্দদ্যাগ মনয়া মাদ্দফ। 

 

 

 

 

 

১০০% ∙ ∙ 
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ক্ররভক নং কযণীয় রফলয় প্রাথরভক ফাস্তফায়নকাযী প্রতযারত পরাপর 
স্বল্প মভয়াদী 

(২০২১) 

ভধ্য 

মভয়াদী 

(২০৩০) 

দীঘ ম 

মভয়াদী 

(২০৪১) 

উদ্দেশ্য #৮: উৎাদনীরতা ফাড়াদ্দনা (Enhancing Productivity) 

মকৌরগত রফলয়ফস্তু  ৮.১: মদদ্দয কর রল্প-ফারণিয-মফা  উৎাদন খাদ্দতয উৎাদনীরতা বৃরদ্ধয িন্য রডরিটার প্রমৄরিয দ্দফ মাচ্চ ব্যফায 

রনরিতকযদ্দণ ফ মপ্রকায ায়তা এফং গ্রারধকায প্রদান 

৮.১.১ নতুন ব্যফা ফারণিয শুরু, নতুন 

রল্প স্থান এফং ব্যফা ফারণিয  

রল্প রযোরনায িন্য প্রদ্দয়ািনীয় 

কর যকারয, অধাযকারয, 

স্বায়ত্ত্বারত এফং স্থানীয় 

যকাদ্দযয মফা ভন্বদ্দয় একটি 

One Stop Service ততরয 

কযদ্দত দ্দফ; এ ারব মদ্দয ভাধ্যদ্দভ 

ংরিষ্ট কর যািস্ব, রপ আতযারদ 

রযদ্দাদ্দধয িন্য একটি মদ্দভন্ট 

মগটদ্দয় ভরন্বতকযণ। 

ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ, ফারণিয 

ভন্ত্রণারয়, স্থানীয় যকায 

রফবাগ, এনরফঅয, BIDA, 

BEZA, BEPZA, , কর 

রটি কদ্দ মাদ্দযন, স্থানীয় 

যকায প্ররতষ্ঠানমূ, 

এপরফররঅআ এফং মফর। 

১. Doing Business 

সূেদ্দক উন্নয়ন ঘটদ্দফ; 

২. যকারয মফা প্রারিদ্দত 

ব্যফা প্ররতষ্ঠানমূদ্দয 

িন্য TCV নুযনতভ ম মাদ্দয় 

নারভদ্দয় অনা ম্ভফ দ্দফ; 

এফং 

৩. মফা যফযাদ্দ 

Individual Contact 

নুযনতভ ম মাদ্দয় নারভদ্দয় 

অনা ম্ভফ দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৮.১.২ মদদ্দয বযিদ্দয ণ্যরযফণ 

এফং অভদারন  যিারনদ্দত 

ব্যফহৃত কর মানফান তথা 

Logistics ট্রযারকং  ব্যরকং 

এফং Payment ব্যফস্থা ভন্বদ্দয় 

একটি One Stop Logistic 

ব্যফস্থানা রদ্দটভ ততরযকযণ। 

মনৌরযফন ভন্ত্রণারয়, 

মফাভরযক রফভান রযফন  

ম মটন ভন্ত্রণারয় এফং ড়ক 

 ভাড়ক রফবাগ 

Improved Supply 

Chain 

Management, 

অভদারন যিারন এফং 

বযিযীণ ণ্য রযফদ্দণ 

সুষ্ঠু রযকল্পনা  

ব্যফস্থানা োলু দ্দফ । 

১০০% ∙ ∙ 

৮.১.৩ াউথ-াউথ মকা-াদ্দযদ্দনয 

অতায় ন্য মদদ্দয আ-গবদ্দন মন্প 

উদ্দদ্যাদ্দগ ায়তা প্রদান। 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ 

রফদ্দদদ্দ মদীয় রদ্দল্পয 

রফকা ঘটদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৮.১.৪ রফদুযদ্দতয বরফষ্যত োরদা 

মভটাদ্দনায রদ্দক্ষয রফগ ডাটা 

প্রমৄরিয প্রদ্দয়াগ। 

রফদুযৎ রফবাগ উৎাদন  যফযাদ্দ 

ব্যফস্থানা দক্ষতা বৃরদ্ধ 

াদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৮.১.৫ ফ মে কৃরেভ ব্যরদ্ধভিা (AI) 

ব্যফাদ্দযয ভাধ্যদ্দভ রফদুযৎ  গ্যা 

াশ্রয়ী/স্বয়ংরক্রয় মন্ত্রারত 

ব্যফায। 

রফদুযৎ রফবাগ এফং জ্বারারন  

খরনি ম্পদ রফবাগ 

রফদুযৎ/গ্যা খযে হ্রা 

াদ্দফ, মরাডদ্দরডং কভদ্দফ, 

ফাতাদ্দ রগ্রন াউি 

গ্যাদ্দয রযভাণ হ্রা 

াদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৮.১.৬ পরগ্রড এরাকায় রযরনউফর 

এনারিম রবরিক অআরটি স্থানা 

 ফকাঠাদ্দভা রনভ মাণ। 

রফদুযৎ রফবাগ 

 

 

 

রফকল্প রফদুযৎ ব্যফায 

উৎারত দ্দফ, ফাতাদ্দ 

রগ্রন াউি গ্যাদ্দয 

রযভাণ হ্রা াদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

মকৌরগত রফলয়ফস্তু ৮.২: মমাগাদ্দমাগ ব্যফস্থায় রডরিটার প্রমৄরিয দ্দফ মাচ্চ ব্যফায রনরিতকযণ 

৮.২.১ ড়কমূদ্দ মানিট রনযদ্দনয 

িদ্দন্য কযাদ্দভযা, মন্পয এফং IoT 

এয ভন্বদ্দয় Intelligent 

Traffic Management 

System োলু কযা এয াদ্দথ 

একটি মদ্দভন্ট মগটদ্দয় 

ভরন্বতকযণ। 

ড়ক রযফণ  ভাড়ক 

রফবাগ; মতু রফবাগ; সুযক্ষা 

মফা রফবাগ, স্থানীয় যকায 

রফবাগ, অরথ মক প্ররতষ্ঠান 

রফবাগ এফং ফাংরাদ্দদ 

ব্যাংক 

ড়ক ভাড়দ্দক মানফান 

েরােদ্দর শংখরা অনয়ন। 

ড়ক ব্যফাদ্দযয দক্ষতা 

বৃরদ্ধ, ড়দ্দক ভদ্দয়য 

েয় মযাধ এফং জ্বারানী 

াশ্রয়  রযদ্দফ দূলণ 

মযাধ দ্দফ। 

ঢাকা  

কদ্দয়কটি ফড় 

দ্দয এফং 

ঢাকা েট্টগ্রাভ 

ভা ড়দ্দক 

কর রটি 

কদ্দ মাদ্দযন 

এফং কর 

িাতীয় 

ভাড়ক 

∙ 
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ক্ররভক নং কযণীয় রফলয় প্রাথরভক ফাস্তফায়নকাযী প্রতযারত পরাপর 
স্বল্প মভয়াদী 

(২০২১) 

ভধ্য 

মভয়াদী 

(২০৩০) 

দীঘ ম 

মভয়াদী 

(২০৪১) 

৮.২.২ ড়ক মতু এফং মপরযঘাদ্দট মটার 

অদাদ্দয়য ভয় মকাদ্দনা গারড়দ্দক 

মাদ্দত মথদ্দভ মটার রযদ্দাধ কযদ্দত 

না য় তায িদ্দন্য IoT/IoEএফং 

মন্পয মফড দ্দটাদ্দভটিক মটার 

অদাদ্দয়য ব্যফস্থা োলুকযণ। 

ড়ক রযফন  ভাড়ক 

রফবাগ, মতু রফবাগ এফং মনৌ-

রযফন ভন্ত্রণারয় 

মটার অদায় ব্যফস্থায 

দক্ষতা বৃরদ্ধ, ড়দ্দক 

মানিট করভদ্দয় অনা। 

৫০% ৮০% ১০০% 

৮.২.৩ BRTA-এয কর মফা 

রডরিটাআিড কযা এফং কর 

প্রকায রপ নরাআদ্দন রযদ্দাদ্দধয 

ব্যফস্থা ম্বররত একটি মদ্দভন্ট 

মগটদ্দয় ভরন্বত কযদ্দত দ্দফ। 

গারড়য, মযরিদ্দষ্ট্রন, রপটদ্দন 

মেক, ড্রাআরবং রাআদ্দন্প এয িন্য 

যীক্ষা নুরু কর ারব মদ্দয 

িন্য একটি নরাআন রকউ 

ম্যাদ্দনিদ্দভন্ট রদ্দটভ ভন্বয়কযণ।  

ড়ক  ভাড়ক রফবাগ 

এফং রফঅযটিএ 

মফা গ্রীতায TCV কদ্দভ 

অদ্দফ, রফঅযটিএ-এয 

কাদ্দি স্বচ্ছতা রনরিত দ্দফ, 

মফা যফযাকাযী এফং 

মফা গ্রীতায ভদ্দধ্য 

যারয মমাগাদ্দমাদ্দগয 

প্রদ্দয়ািনীয়তা মথাম্ভফ 

কদ্দভ অদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৮.২.৪ মানফাদ্দনয রপটদ্দন যীক্ষায 

িন্য PPP রবরিদ্দত মদব্যী 

Digital Fitness 

Examination System গদ্দড় 

মতারা এফং একটি থাড ম াটি ম 

রডট রদ্দটদ্দভয ভাধ্যদ্দভ  

Digital Fitness 

Examination Center-

গুদ্দরায রনয়রভত রডদ্দটয 

ব্যফস্থাকযণ। 

ড়ক  ভাড়ক রফবাগ 

এফং রফঅযটিএ 

মানফান রপটদ্দন 

ব্যফস্থায় দক্ষতা অনয়ন 

ম্ভফ দ্দফ। 

 

 

 

 

 

১০০% ∙ ∙ 

মকৌরগত রফলয়ফস্তু ৮.৩: কদ্দরয িন্য সুস্বাস্থয রনরিতকযদ্দণ রডরিটার প্রমৄরিয দ্দফ মাচ্চ ব্যফায 

৮.৩.১ িাতীয় আ-মরথ ররর  

কভ মদ্দকৌর প্রণয়ন। 

 

স্বাস্থয  রযফায কোণ 

ভন্ত্রণারয়, স্বাস্থয মফা রফবাগ 

এফং স্বাস্থয রধদিয 

স্বাস্থয খাদ্দত তথ্যপ্রমৄরি 

ব্যফাদ্দযয িন্য সুরনরদ মষ্ট 

কভ মদ্দকৌর  মযাডম্যা 

ততরয ি দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৮.৩.২ স্বাস্থয খাদ্দতয মফাদানকাযী ভাঠ 

ম মাদ্দয়য প্ররতষ্ঠান প্রাআভারয, 

মদ্দকোরয  টাযরয়ারয 

াাতার, গদ্দফলণা  নীরত 

প্রণয়নকাযী কর প্ররতষ্ঠান 

উচ্চগরতয  (ব্রডব্যান্ড) মনটয়াদ্দকম 

ংমৄিকযণ। 

স্বাস্থয মফা রফবাগ, স্বাস্থয 

রক্ষা  রযফায কোণ  

রফবাগ এফং ধীনস্থ দিয, 

ংস্থা  প্ররতষ্ঠানমূ 

রডরিটার স্বাস্থযদ্দফা 

প্রদাদ্দনয ক্ষভতা বৃরদ্ধ 

াদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৮.৩.৩ স্বাস্থয খাদ্দতয মফাদানকাযী কর 

মফযকারয  এনরি প্ররতষ্ঠানদ্দক 

উচ্চগরতয মনটয়াদ্দকম ংমৄরি 

রনরিতকযণ। প্রদ্দয়ািদ্দন অআনী   

কাঠাদ্দভায ধীদ্দন এআ ংমৄরি 

রনরিতকযণ। 

ভাি কোণ ভন্ত্রণারয়, 

স্বাস্থয মফা রফবাগ, স্বাস্থয 

রক্ষা  রযফায কোণ  

রফবাগ, রধনস্থ দিয, ংস্থা 

 প্ররতষ্ঠানমূ এফং 

এনরি ব্যযদ্দযা। 

রডরিটার স্বাস্থযদ্দফা 

প্রদাদ্দনয ক্ষভতা বৃরদ্ধ 

াদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 
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ক্ররভক নং কযণীয় রফলয় প্রাথরভক ফাস্তফায়নকাযী প্রতযারত পরাপর 
স্বল্প মভয়াদী 

(২০২১) 

ভধ্য 

মভয়াদী 

(২০৩০) 

দীঘ ম 

মভয়াদী 

(২০৪১) 

৮.৩.৪ আদ্দররক্ট্রনক মরথ মযকড ম: কর 

নাগরযদ্দকয িন্য Portable 

EHR রনরিতকযণ। ফাংরাদ্দদদ্দ 

স্বাস্থয মফা প্রদানকাযী মম মকান 

ব্যরি ফা প্ররতষ্ঠাদ্দনয উয 

Portable EHR ব্যফাদ্দযয 

ফাধ্যফাধকতা ততরয কদ্দয 

প্রদ্দয়ািনীয় অআন প্রণয়ন। 

স্বাস্থয মফা রফবাগ, স্বাস্থয 

রক্ষা  রযফায কোণ  

রফবাগ এফং ধীনস্থ দিয, 

ংস্থা  প্ররতষ্ঠানমূ 

 

কর নাগরযদ্দকয িন্য 

স্বাস্থয সুযক্ষায ভ সুদ্দমাগ 

ততরয এফং একটি স্বচ্ছ  

িফাফরদরমূরক স্বাস্থয 

মফা ব্যফস্থায উিযণ 

ঘটদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৮.৩.৫ নরাআন মপ্ররক্রন: কর 

ম মাদ্দয় ব্যফাযদ্দমাগ্য নরাআন 

মপ্ররক্রন রদ্দটভ উন্নয়ন  

POC ম্পাদন এফং প্রেরন। 

স্বাস্থয মফা রফবাগ, স্বাস্থয 

রক্ষা  রযফায কোণ  

রফবাগ এফং ধীনস্থ ংস্থা  

প্ররতষ্ঠানমূ এফং 

রফএভরডর 

কর নাগরযদ্দকয িন্য 

স্বাস্থয সুযক্ষায ভ সুদ্দমাগ 

ততরয এফং একটি স্বচ্ছ  

িফাফরদরমূরক স্বাস্থয 

মফা ব্যফস্থায় উিযণ 

ঘটদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৮.৩.৬ Clinical Decision 

Support System (CDSS) 

উন্নয়ন  POC ম্পাদন এফং 

প্রেরন। 

স্বাস্থয মফা রফবাগ, স্বাস্থয 

রক্ষা  রযফায কোণ  

রফবাগ, ধীনস্থ ংস্থা  

প্ররতষ্ঠানমূ, রফএভরডর 

এফং রডরিরডএ। 

 

করভউরনটি রক্লরনক, 

আউরনয়ন স্বাস্থয  রযফায 

কোণ মকন্দ্র, নফীন 

ডািাযবৃন্দ মযাগ রনণ ময় 

এফং মপ্ররক্রন প্রদান 

এফং প্রদ্দয়ািনীয় যীক্ষা 

রনযীক্ষায রনদ্দদ মনা 

প্রদাদ্দনয মক্ষদ্দে ঠিক রদক 

রনদ্দদ মনা াদ্দফন।  

১০০% ∙ ∙ 

৮.৩.৭ কর প্রকায রেরকৎা রক্ষায় 

তথ্যপ্রমৄরিয ব্যফায এফং 

রক্ষাথীদ্দদয ভদ্দধ্য তথ্যপ্রমৄরি 

ব্যফাদ্দযয দক্ষতা ততরয 

কারযকুরাভ-এ ির্ভ মি কযদ্দত 

দ্দফ। ম নুমায়ী ডািায না ম, 

প্যাযা মভরডক এফং স্বাস্থয কভী 

  মটকরনরয়ানদ্দদয িন্য 

Massive Open Online 

Course (MOOC), ন্যান্য 

নরাআন এফং আদ্দনাদ্দবটিব 

ব্যফস্থায় দক্ষতা উন্নয়দ্দনয িন্য 

িীফনব্যাী রক্ষা  প্ররক্ষদ্দণয 

ব্যফস্থা গ্রণ। 

স্বাস্থয মফা রফবাগ, স্বাস্থয 

রক্ষা  রযফায কোণ  

রফবাগ এফং ধীনস্থ ংস্থা  

প্ররতষ্ঠানমূ, রফএভরডর, 

রফএনএভর, ফাংরাদ্দদ মটট 

মভরডদ্দকর পযাকারটি,  কর 

মভরডদ্দকর রফশ্বরফদ্যারয় এফং 

আউরির 

স্বাস্থয মফায িন্য উমৄি 

HR যফযা রনরিত 

দ্দফ। 

৫০% ১০০% ∙ 

৮.৩.৮ স্বাস্থয রধদিয কর্তমক উন্নয়নকৃত 

এআেঅযঅআএ এফং নরাআন 

অদ্দফদন অদ্দযা উন্নয়ন এফং 

প্রদ্দমািয কর মক্ষদ্দে োলুকযণ। 

স্বাস্থয মফা রফবাগ, স্বাস্থয 

রক্ষা  রযফায কোণ  

রফবাগ এফং স্বাস্থয রধদিয 

স্বাস্থয খাদ্দত রনদ্দয়ারিত 

িনফদ্দরয মমৌরিক ব্যফায 

এফং মফা িীকযণ 

দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৮.৩.৯ আ-নরথ োলুকযণ বযিযীণ 

কর প্রদ্দ রডরিটারকযণ, 

যকাদ্দযয ন্য মকাদ্দনা উদ্দদ্যাদ্দগ 

ততরয রডরিটার রযদ্দা ম প্রদ্দয়ািদ্দন 

পুন: ব্যফাযকযণ। 

স্বাস্থয মফা রফবাগ,  স্বাস্থয 

রক্ষা  রযফায কোণ  

রফবাগ এফং 

স্বাস্থয রধদিয 

স্বাস্থয খাদ্দত মফা 

িীকযণ দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 
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ক্ররভক নং কযণীয় রফলয় প্রাথরভক ফাস্তফায়নকাযী প্রতযারত পরাপর 
স্বল্প মভয়াদী 

(২০২১) 

ভধ্য 

মভয়াদী 

(২০৩০) 

দীঘ ম 

মভয়াদী 

(২০৪১) 

৮.৩.১০ করভউরনটি রক্লরনক, আউরনয়ন 

স্বাস্থয মকন্দ্র, উদ্দিরা াাতার 

ম মাদ্দয় মটররদ্দভরডরন এফং 

মটররডায়গনরটক োলুকযণ। 

স্বাস্থয মফা রফবাগ, স্বাস্থয 

রক্ষা  রযফায কোণ  

রফবাগ এফং ধীনস্থ দিয, 

ংস্থা  প্ররতষ্ঠানমূ 

স্বাস্থয খাদ্দত মফা 

িীকযণ দ্দফ। 

২৫% ১০০% ∙ 

৮.৩.১১ অধুরনক এফং তথ্যপ্রমৄরি রবরিক 

াযদ্দানারাআিড মভরডরন মফা 

োলুকযণ। 

রফজ্ঞান  প্রমৄরি ভন্ত্রণারয়,  

স্বাস্থয মফা রফবাগ, স্বাস্থয 

রক্ষা  রযফায কোণ  

রফবাগ এফং ধীনস্থ দিয, 

ংস্থা  প্ররতষ্ঠানমূ  

রেরকৎা মফায় 

Emerging 

Technology এয 

ব্যফায দক্ষতা ততরয দ্দফ। 

১০% ৪০% ১০০% 

৮.৩.১২ মভরডদ্দকর ডায়াগদ্দনার  মফায় 

কাটিং এি মটকদ্দনাদ্দরারি ব্যফায 

রফলয়ক গদ্দফলণা ম্পাদন। 

স্বাস্থয মফা রফবাগ, স্বাস্থয 

রক্ষা  রযফায কোণ  

রফবাগ, বঙ্গবন্ধু মভরডদ্দকর 

রফশ্বরফদ্যারয়, রফএভঅযর, 

অআআরডরঅয এফং 

অআররডরডঅয,রফ  

রেরকৎা মফায় 

Emerging 

Technology এয 

ব্যফায উদ্ভাফন, ক্ষভতা 

 দক্ষতা ততরয দ্দফ। 

২০% ৮০% ১০০% 

৮.৩.১৩ মযরড, টিরব, আন্টাযদ্দনট, 

মভাফাআর মপান, কর মন্টায, 

যা এফং তথ্যপ্রমৄরি রবরিক 

ন্যান্য রভরডয়ায ভাধ্যদ্দভ 

নাগরযকগদ্দণয কাদ্দছ ভা  রশু 

স্বাস্থয, প্রিনন স্বাস্থয, িন্ রনয়ন্ত্রণ, 

স্বাস্থয  পুরষ্ট রক্ষা রফলয়ক 

ফাংরা কদ্দন্টন্ট প্রাপ্যতা 

রনরিতকযণ। রফদ্দলবাদ্দফ প্রারিক 

িনদ্দগাষ্ঠীয রনকট এয প্রাপ্যতা 

রনরিতকযণ। 

স্বাস্থয মফা রফবাগ এফং স্বাস্থয 

রক্ষা  রযফায কোণ 

রফবাগ 

স্বাস্থয দ্দেতনতা বৃরদ্ধ, 

নাগরযক গদ্দণয স্বাস্থয 

িত িীফন মাদ্দনয িন্য 

প্রদ্দয়ািনীয় 

Knowledge Base 

ততরয এফং তাদ্দত 

নাগরযকগদ্দণয  ি 

রবগম্যতা রনরিত দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৮.৩.১৪ মযাদ্দগয প্রাদুব মাফ এফং রফস্তাদ্দযয 

পূফ মাবা এফং স্বাস্থয খাদ্দতয 

রযকল্পনা িতয কযদ্দত 

রিগ্রারপকযার আনপযদ্দভন 

রদ্দটদ্দভয (GIS) এয ব্যফায। 

স্বাস্থয মফা রফবাগ এফং স্বাস্থয 

রক্ষা  রযফায কোণ 

রফবাগ 

সুরযকরল্পত স্বাস্থয মফা 

রনরিত কযা এফং 

International 

Collaboration এয 

সুদ্দমাগ ততরয দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৮.৩.১৫ রশু  ভার্তদ্দফা, িন্ রনয়ন্ত্রণ  

প্রিনন স্বাস্থয ম্পদ্দকম  দ্দেতনতা 

বৃরদ্ধদ্দত অআরটিয ব্যফায।  

স্বাস্থয মফা রফবাগ এফং স্বাস্থয 

রক্ষা  রযফায কোণ 

রফবাগ 

স্বাস্থয  রযফায কোণ 

মফায রবগম্যতা বৃরদ্ধ 

াদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৮.৩.১৬ অআরটি রবরিক মল্পরাআদ্দনয 

ভাধ্যদ্দভ দ্রুত াধাযণ স্বাস্থয 

রফলয়ক যাভ ম প্রদান  ন্যান্য 

ংরিষ্ট রফলদ্দয় তথ্যদ্দফা প্রদান। 

স্বাস্থয মফা রফবাগ এফং স্বাস্থয 

রক্ষা  রযফায কোণ 

রফবাগ 

স্বাস্থয  রযফায কোণ 

মফায রবগম্যতা বৃরদ্ধ 

াদ্দফ।  

১০০% ∙ ∙ 

৮.৩.১৭ ডাটা রবরিক স্বাস্থয ব্যফস্থানা 

(Data Driven Health 

Governance) প্ররতষ্ঠাকযণ। 

স্বাস্থয মফা রফবাগ এফং স্বাস্থয 

রক্ষা  রযফায কোণ 

রফবাগ 

স্বাস্থয মফা এফং 

Peoples Health 

Outcome রযকল্পনায় 

ডাটারবরিক রদ্ধাি গ্রণ 

ম্ভফ দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 
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ক্ররভক নং কযণীয় রফলয় প্রাথরভক ফাস্তফায়নকাযী প্রতযারত পরাপর 
স্বল্প মভয়াদী 

(২০২১) 

ভধ্য 

মভয়াদী 

(২০৩০) 

দীঘ ম 

মভয়াদী 

(২০৪১) 

৮.৩.১৮ Universal Health 

Coverage ব্যফস্থা রযোরনায 

িন্য অআরটি টুর এফং প্রমৄরি 

ব্যফায রনরিতকযণ। 

স্বাস্থয মফা রফবাগ স্বাস্থয এফং 

স্বাস্থয রক্ষা  রযফায 

কোণ রফবাগ 

প্রারিক িনদ্দগাষ্ঠীয স্বাস্থয 

মফা রনরিতকযণ এফং 

Catastrophic 

Health 

Expenditure দ্দত 

সুযক্ষা প্রদান ব্যফস্থা 

প্রেরদ্দন ায়তা। 

৫০% ১০০% ∙ 

৮.৩.১৯ অআরটি রবরিক স্বাস্থয  রযফায 

কোণ মফা রফলদ্দয় স্বাস্থয  

রযফায কোণ ভন্ত্রণারয় 

National e-Governance 

Architechture এয াদ্দথ 

াভঞ্জস্য মযদ্দখ একটি Digital 

Enterprise Architecture 

(দ্দডটা ররকউরযটি, টযান্ডাড ম, 

আন্টায াদ্দযরফররটি, ডাটা 

মরাকারাআদ্দিান, ম্ভাব্য মক্ষদ্দে 

দ্দন মা ম িযাটপযভ আতযারদ) 

ততরযকযণ। 

স্বাস্থয মফা রফবাগ, স্বাস্থয 

রক্ষা  রযফায কোণ 

রফবাগ এফং তথ্য  

মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি রফবাগ 

স্বাস্থয মফায িন্য অআরটি 

টুর এফং মটকদ্দনাররি 

গুদ্দরায অি:রযফারতা 

এফং পুন:ব্যফাদ্দযয ব্যফস্থা 

কযা ি দ্দফ। 

৬০% ১০০% ∙ 

৮.৩.২০ Sustainable 

Development Goal 

(SDG) িমদ্দনয রদ্দক্ষয 

Routine Health 

Information System 

(RHIS) গরতীর কযায ব্যফস্থা 

গ্রণ। 

স্বাস্থয মফা রফবাগ, স্বাস্থয 

রক্ষা  রযফায কোণ 

রফবাগ এফং রযংখ্যান  

তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ  

SDG রক্ষয িমদ্দন 

ায়ক দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৮.৩.২১ স্বাস্থযদ্দফায ভান উন্নয়দ্দন রেরকৎা 

রফজ্ঞাদ্দনয ীল মস্থানীয় প্ররতষ্ঠাদ্দনয 

রেরকৎা রফজ্ঞানীদ্দদয াদ্দথ 

উদ্দিরা, মিরা ম মাদ্দয়য যকারয 

াাতার  প্ররতষ্ঠানমূদ্দয  

রবরড কনপাদ্দযরন্পং মনটয়াকম 

স্থান। 

স্বাস্থয মফা রফবাগ এফং স্বাস্থয 

রক্ষা  রযফায কোণ 

রফবাগ 

মফায ভান উন্নয়ন, মথা 

ম্ভফ রনি এরাকায 

াাতার মথদ্দক মফা 

প্রারি ি দ্দফ। 

৭০% ১০০% ∙ 

৮.৩.২২ নার মং এফং রভডয়াআপারয রক্ষা 

 প্ররক্ষদ্দণ তথ্যপ্রমৄরিরবরিক 

অধুরনক রখন  রক্ষণ ব্যফস্থা 

উন্নয়ন কযদ্দত দ্দফ; রফদ্দল কদ্দয 

মমফ নার মং কদ্দরি ফা 

আনরটটিউট মকাদ্দনা াাতাদ্দরয 

াদ্দথ িরড়ত নয় মফ কদ্দরি ফা 

আনরটটিউদ্দট ররভউদ্দরন  AR 

(Augmented Reality), VR 

(Virtual Reality) আতযারদয 

ব্যফাদ্দযয ভাধ্যদ্দভ রক্ষা প্রদাদ্দনয 

ব্যফস্থা গ্রণ। 

স্বাস্থয রক্ষা রফবাগ, 

ফাংরাদ্দদ নার মং  

রভডয়াআপ কাউরন্পর, মটট 

মভরডকযার পযাকারি এফং 

নার মং রধদিয। 

নার মং  রভডয়াআপারয 

এফং মভরডকযার 

মটকদ্দনাররিট রক্ষায 

ারফ মক ভদ্দনান্নয়ন এয 

ভাধ্যদ্দভ অধুরনক রেরকৎা 

ব্যফস্থা গদ্দড় মতারা মাদ্দফ। 

১০% ৭০% ১০০% 



63 

 

ক্ররভক নং কযণীয় রফলয় প্রাথরভক ফাস্তফায়নকাযী প্রতযারত পরাপর 
স্বল্প মভয়াদী 

(২০২১) 

ভধ্য 

মভয়াদী 

(২০৩০) 

দীঘ ম 

মভয়াদী 

(২০৪১) 

৮.৩.২৩ তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি রবরিক 

মফা প্রদাদ্দনয রদ্দক্ষয প্রদ্দমািয 

কর প্ররতষ্ঠাদ্দন অআরটি মর  

মক্ষেভদ্দত অআরটি কভীয দ 

সৃরষ্ট কযা। দ ততরয না য়া 

ম মি ারব ম অউটদ্দার মং এয 

ভাধ্যদ্দভ প্রদ্দয়ািন মভটাদ্দনায 

ব্যফস্থা গ্রণ। 

স্বাস্থয মফা রফবাগ এফং স্বাস্থয 

রক্ষা  রযফায কোণ  

রফবাগ 

প্ররতষ্ঠানমূদ্দ 

তথ্যপ্রমৄরিয মটকআ 

ব্যফাদ্দযয াভথ্যম ততরয 

দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৮.৩.২৪ আদ্দরকট্ররনক মরথ মযকদ্দড ময 

একটি প্রাআদ্দবট ব্লকদ্দেআন রদ্দটভ 

যীক্ষামূরকবাদ্দফ ততরয এফং 

রর কযায ব্যফস্থা গ্রণ। 

স্বাস্থয মফা রফবাগ এফং স্বাস্থয 

রধদিয 

ডাটা ররকঊরযটি এফং 

প্রাআদ্দবর রনরিত দ্দফ, 

ব্যয় াশ্রয়ী দ্দফ, রযয়যার 

টাআভ ারনাগাদ কযা মাদ্দফ 

এফং রযয়যার টাআভ 

রবগম্য দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৮.৩.২৫ মভাফাআর মপান এ েযাটিং, রবরড 

অআর, বদ্দয় কর, ডকুদ্দভন্ট 

অদ্দরাড এফং রবরড েযাটিং এয 

ভাধ্যদ্দভ স্বাস্থয মফা প্রদাদ্দনয 

রদ্দক্ষয একটি মযাদ্দফাটিক েযাটফট 

ততরয এফং রর কযায ব্যফস্থা 

গ্রণ।  

স্বাস্থয মফা রফবাগ এফং স্বাস্থয 

রধদিয 

Knowledge Base 

ততরয, মফা প্রারি 

রিকযণ এফং 

তাৎক্ষরণক মফা প্রারিয 

ব্যফস্থা রনরিত দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৮.৩.২৬ AI, Machine এফং Deep 

learning-রবরিক মভরডদ্দকর 

টাট মঅ উৎারতকযণ। 

স্বাস্থয মফা রফবাগ এফং 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ 

রধকতয কাম মকয স্বাস্থয 

মফা ব্যফস্থা গদ্দড় মতারা 

ম্ভফ দ্দফ। 

১০ টি ২০ টি ৩০ টি 

মকৌরগত রফলয়ফস্তু ৮.৪: কৃরলখাত অধুরনকায়দ্দন এফং খাদ্য রনযািা  রনরিতকযদ্দণ রডরিটার প্রমৄরি রনব ময রল্পদ্দক উৎারতকযণ 

৮.৪.১ আ-এরগ্রকারোয রবন মকৌর  

কভ মরযকল্পনা প্রণয়ন। 

কৃরল ভন্ত্রণারয় কৃরলদ্দত তথ্যপ্রমৄরি 

ব্যফাদ্দযয একটি রবনারয 

রযকল্পনা প্রণয়ন ম্ভফ 

দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৮.৪.২ এরগ্রদ্দনট-নীরত প্রণয়নকাযী 

প্ররতষ্ঠান, গদ্দফলণা প্ররতষ্ঠান, কৃরল 

ম্প্রাযণ রডাট মদ্দভন্টমূ, কৃলক 

এফং ফািায ম্পৃি কদ্দয একটি 

ভরন্বত রডরিটার িযাটপযভ 

(Knowledge Repository, 

Service Delivery, 

Education & e-Learning, 

Real-time Problem 

Solving, Collaboration & 

Information Sharing) 

ততরয কযা এফং এদ্দত যকারয 

খাদ্য ংগ্র  ংযক্ষণ 

ব্যফস্থাদ্দক ম্পৃিকযণ। 

কৃরল ভন্ত্রণারয়, খাদ্য ভন্ত্রণারয় 

এফং ফারণিয ভন্ত্রণারয় 

কাম মকয নীরত প্রণয়ন, 

কৃলদ্দকয প্রকৃত ভস্যা 

ভাধাদ্দন নীরত এফং 

গদ্দফলণায ভন্বয়, 

ফািাদ্দযয প্রকৃত ফস্থা 

ম্পদ্দকম ফরত মথদ্দক 

কৃলক আনপভ মড রডরন 

গ্রণ কযদ্দত ক্ষভ দ্দফ। 

কৃলদ্দকয প্রকৃত ভস্যায 

ঠিক ভাধান রনরিত 

দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 
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ক্ররভক নং কযণীয় রফলয় প্রাথরভক ফাস্তফায়নকাযী প্রতযারত পরাপর 
স্বল্প মভয়াদী 

(২০২১) 

ভধ্য 

মভয়াদী 

(২০৩০) 

দীঘ ম 

মভয়াদী 

(২০৪১) 

৮.৪.৩ পাটি মরাআিায রযকদ্দভদ্দেন, 

Localized Real Time & 

Predictive Weather 

Information কর প্রকায 

কৃরল যাভ ম মফায মক্ষদ্দে IoT, 

Censor, AI, Big data 

Analytics, AR ভন্বদ্দয় real-

time Data feeding 

system এয ভাধ্যদ্দভ  অদ্দযা 

উন্নয়নপূফ মক একটি একক  

পূণ মাি কৃরল আনপুট  পর 

রযকল্পনায  Integrated 

Advisory Service োলুকযণ 

এফং  প্রদ্দমািয মক্ষদ্দে 

Geographic Information 

System and Remote 

Sensing (Satellite, 

Airborne, UAV) ব্যফায। 

কৃরল ভন্ত্রণারয় কৃলক ঠিক পর 

রযকল্পনা, ভান ম্পন্ন 

ফীি ব্যফায এফং মমৌরিক 

রযভাদ্দণ ারন,ায  

কীটনাক ব্যফায কযদ্দত 

ক্ষভ দ্দফ। 

৫০% ১০০% ∙ 

৮.৪.৪ তথ্যপ্রমৄরি ব্যফাদ্দযয ভাধ্যদ্দভ 

Precision Agriculture 

Technology জ্ঞান এফং দ্ধরত 

Dissemination এফং পররত 

গদ্দফলণায ব্যফস্থা কযা এফং এ 

কাদ্দি কৃরলদ্দত আদ্দনাদ্দবদ্দন 

উৎাী তরুণদ্দদয ম্পৃি কদ্দয 

ফাস্তফ Precision Farming 

এয প্রদ মনীয ব্যফস্থা কযা। 

Precision Farming 

িনরপ্রয় কদ্দয মতারায উদ্দদ্যাগ 

গ্রণ। 

কৃরল ভন্ত্রণারয় উচ্চররক্ষত তরুণযা 

কৃরলদ্দায় অকৃষ্ট দ্দফ। 

প্রারিক কৃরল একটি জ্ঞান 

রবরিক গ মারনক ভাআদ্দক্রা 

আোরেদ্দত রযণত দ্দফ। 

১৫% ৫০% ১০০% 

৮.৪.৫ কর প্রকায কৃরল রক্ষায় 

তথ্যপ্রমৄরিয ফাস্তফ  ব্যফারযক 

প্রদ্দয়াগ এফং রক্ষাথীদ্দদয ভদ্দধ্য 

তথ্যপ্রমৄরি ব্যফাদ্দযয দক্ষতা 

ততরযয ব্যফস্থা কারযকুরাভ-এ 

ির্ভ মিকযণ। 

কৃরল ভন্ত্রণারয়, ভাধ্যরভক  

উচ্চ রক্ষা রফবাগ, কারযগরয 

 ভাদ্রাা রক্ষা রফবাগ এফং 

আউরির  

কৃরলদ্দত প্রদ্দয়ািনীয় 

তথ্যপ্রমৄরি দক্ষতাম্পন্ন 

িনফর যফযা রনরিত 

দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৮.৪.৬ তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি ব্যফায 

কদ্দয Climate Smart 

Agriculture (CSA) ধাযণা  

প্রবাফ ম্পরকমত জ্ঞান  দক্ষতা 

বৃরদ্ধ এফং প্রদ্দয়াগ োলুকযণ। 

কৃরল ভন্ত্রণারয় (কৃরল 

ম্প্রাযণ রধদিয) 

িরফায়ু রযফতমদ্দনয াদ্দথ 

তার রভররদ্দয় মটকআ কৃরল 

উৎাদন ব্যফস্থা ততরয 

দ্দফ। 

৫০% ১০০% ∙ 

৮.৪.৭ তথ্যপ্রমৄরি প্রদ্দয়াদ্দগ (অআটি  

মন্পয ভরন্বত) একটি অধুরনক, 

পুরষ্টমৃদ্ধ,  রনযাদ পর  পর 

উৎাদন ব্যফস্থা গদ্দড় মতারা। 

কৃরল ভন্ত্রণারয় (কৃরল 

ম্প্রাযণ রধদিয), 

রফএরডর এফং রফএঅযর 

িনস্বাদ্দস্থযয িন্য রনযাদ 

খাদ্দদ্যয মমাগান রনরিত 

দ্দফ। 

২০% ৫০% ১০০% 
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ক্ররভক নং কযণীয় রফলয় প্রাথরভক ফাস্তফায়নকাযী প্রতযারত পরাপর 
স্বল্প মভয়াদী 

(২০২১) 

ভধ্য 

মভয়াদী 

(২০৩০) 

দীঘ ম 

মভয়াদী 

(২০৪১) 

৮.৪.৮ কৃরল রক্ষা, গদ্দফলণা, উন্নয়ন, 

ম্প্রাযণ,  নীরত রনধ মাযণী 

কাদ্দি রনদ্দয়ারিত কর ম মাদ্দয়য 

প্ররতষ্ঠানদ্দক উচ্চ গরতয ব্রডব্যান্ড 

কাদ্দনরক্টরবটিদ্দত ংমৄি কযা এফং 

ভাঠ ম মাদ্দয়য কভীদ্দদয আন্টাযদ্দনট 

এনাদ্দফড রডবাআ প্রদান। 

কৃরল ভন্ত্রণারয় এফং ভৎস্য  

প্রারণম্পদ ভন্ত্রণারয় 

িনস্বাদ্দস্থযয িন্য রনযাদ 

খাদ্দদ্যয মমাগান রনরিত 

দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৮.৪.৯ National e-Governance 

Architechture এয াদ্দথ 

াভঞ্জস্য মযদ্দখ কৃরলয িন্য একটি 

Enterprise  

Architecture ততরয। 

কৃরল ভন্ত্রণারয় এফং তথ্য  

মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি রফবাগ 

কৃরলদ্দত ব্যফাম ম 

তথ্যপ্রমৄরিয 

অি:রযফারতা এফং 

পুন:ব্যফাদ্দযয ব্যফস্থা 

দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৮.৪.১০ কৃরল খাদ্দতয িন্য গৃীত কর 

প্রকল্প কভ মসূরেদ্দত তথ্যপ্রমৄরিয 

উমৄি ব্যফায রনরিত কযা 

এফং প্রকদ্দল্পয ফাদ্দিদ্দট তথ্যপ্রমৄরি 

প্রদ্দয়াদ্দগয িন্য সুরনরদ মষ্ট ফাদ্দিট 

ফযাে যাখা। 

কৃরল ভন্ত্রণারয় (রধনস্থ কর 

দিয), ারন ম্পদ ভন্ত্রণারয় 

 ধীনস্ত কর ংস্থা  এফং 

রযকল্পনা ভন্ত্রণারয় 

কৃরল মক্ষদ্দে তথ্যপ্রমৄরিয 

ব্যফায ক্ষভতা ততরয 

এফং কৃরলয অধুরনকায়ন 

দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৮.৪.১১ তথ্যপ্রমৄরি রবরিক ভরন্বত মফা 

যফযা এফং রযফীক্ষণ  

মূোয়ন রদ্দটভ গদ্দড় মতারায 

ব্যফস্থা গ্রণ। 

কৃরল ভন্ত্রণারয় এফং এয 

ধীনস্থ কর দিয, ারন 

ম্পদ ভন্ত্রণারয়  ধীনস্থ 

কর ংস্থা 

একটি স্বচ্ছ  দক্ষ মফা 

যফযা ব্যফস্থা গদ্দড় 

উঠদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৮.৪.১২ কৃরল দ্দণ্যয Traceability 

রনধ মাযদ্দণ রনতয নতুন প্রমৄরিয  

ব্যফাযকযণ। 

কৃরল ভন্ত্রণারয় (কৃরল 

ম্প্রাযণ রধদিয  

ফাংরাদ্দদ কৃরল উন্নয়ন 

কদ্দ মাদ্দযন) এফং ভৎস্য  

প্রারণম্পদ ভন্ত্রণারয় 

রনযাদ কৃরলণ্য উৎাদন 

উৎারত দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৮.৪.১৩ কৃরলদ্দত তথ্যপ্রমৄরি রবরিক 

উদ্ভাফনী েে মায িন্য DAE-মত 

একটি উদ্ভাফনী োফ স্থান। 

কৃরল ভন্ত্রণারয় (কৃরল 

ম্প্রাযণ রধদিয, 

ফাংরাদ্দদ কৃরল উন্নয়ন 

কদ্দ মাদ্দযন  ফাংরাদ্দদ 

কৃরল গদ্দফলণা কাউরন্পর)  

কৃরলদ্দত তথ্যপ্রমৄরি রবরিক 

উদ্ভাফনী েে মা 

প্রারতষ্ঠারনকযণ দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৮.৪.১৪ কর ম মাদ্দয়য কৃরল 

কভ মকতমা/কভ মোরযগদ্দণয দক্ষতা 

উন্নয়দ্দনয িন্য একটি e-

Learning Platform 

ততরযকযণ। 

কৃরল ভন্ত্রণারয়, তথ্য  

মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি রফবাগ, 

কৃরল ম্প্রাযণ রধদিয 

এফং িাতীয় কৃরল প্ররক্ষণ 

একাদ্দডরভ 

কভ মকতমা কভ মোরযগদ্দণয 

দক্ষতা বৃরদ্ধ এফং 

Knowledge Update 

দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৮.৪.১৫ কৃলকদ্দদয একটি পূণ মাি ডাটাদ্দফ 

ততরযকযণ। 

কৃরল ভন্ত্রণারয় (কৃরল 

ম্প্রাযণ রধদিয)  

ধীনস্থ কর ংস্থা এফং 

ভৎস্য  প্রারণম্পদ ভন্ত্রণারয় 

Direct cash 

transfer, Food 

procurement 

আতযারদয স্বচ্ছ ব্যফস্থানা 

 ডাটা রবরিক রযকল্পনা 

প্রণয়ন ক্ষভতা ততরয 

দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 
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ক্ররভক নং কযণীয় রফলয় প্রাথরভক ফাস্তফায়নকাযী প্রতযারত পরাপর 
স্বল্প মভয়াদী 

(২০২১) 

ভধ্য 

মভয়াদী 

(২০৩০) 

দীঘ ম 

মভয়াদী 

(২০৪১) 

৮.৪.১৬ কৃরল ংক্রাি মরনদ্দদদ্দনয মক্ষদ্দে 

ভরন্বত Payment Gateway 

ব্যফায। 

কৃরল ভন্ত্রণারয়, ভৎস্য  

প্রারণম্পদ ভন্ত্রণারয় এফং 

ফাংরাদ্দদ ব্যাংক 

কৃরল ারব ম ংক্রাি 

অরথ মক মরনদ্দদন 

নরাআদ্দন ম্পাদন ম্ভফ 

দ্দফ। 

৫০% ১০০% ∙ 

৮.৪.১৭ যকারয ভরন্বত খাদ্য রফতযণ 

ব্যফস্থায় (Public Food 

Distributon System) কর 

মক্ষদ্দে সুরফধাদ্দবাগীদ্দদয ডাটাদ্দফি 

ততরযকযণ। 

খাদ্য ভন্ত্রণারয়, দুদ্দম মাগ 

ব্যফস্থানা  োণ ভন্ত্রণারয়, 

এফং ভািকোণ ভন্ত্রণারয়  

উকাযদ্দবাগী রনফ মােদ্দন 

স্বচ্ছতা, তদ্বততা রযায, 

রযকল্পনা প্রণয়দ্দন 

ক্ষভতা বৃরদ্ধকযণ 

দ্দফ মারয মদদ্দয খাদ্য 

রনযািা রনরিতকযদ্দণ 

উদ্দেখদ্দমাগ্য র্ভরভকা 

যাখদ্দফ। 

৮০% ১০০%  

৮.৪.১৮ পুরষ্ট মৃদ্ধ পর, পর, ফরি , 

ভরা, াঁ, মুযরগ, গফারদ 

শুারন, ভৎস্য োল আতযারদদ্দত 

নতুন প্রমৄরি ব্যফাদ্দযয প্রাদ্দয়ারগক 

জ্ঞান, দ্ধরত এফং মট ফাআ মট 

ব্যফারযক প্রদ মরন ম্বররত একটি 

রডবাআ  িযাটপযভ 

independent প্রমৄরি 

ততরযকযণ। 

কৃরল ভন্ত্রণারয়, ভৎস্য  

প্রারণম্পদ ভন্ত্রণারয় এফং 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ 

উন্নত প্রমৄরিয ব্যফাদ্দয 

উৎারত কযা, খাদ্য 

উৎাদদ্দন Disruptive 

Technology ব্যফাদ্দযয 

সুদ্দমাগ সৃরষ্ট দ্দফ। 

৫০% ১০০% ∙ 

৮.৪.১৯ ভৎস্য  প্রারণম্পদ  মক্টদ্দয 

উৎাদন বৃরদ্ধ  real-time 

monitoring এয িন্য IoT  

sensor based solution 

ব্যফায POC  ব্যফায কযা। 

ভৎস্য  প্রারণম্পদ ভন্ত্রণারয় উৎাদনীরতা বৃরদ্ধ াদ্দফ। ২০% ৬০% ১০০% 

৮.৪.২০ ভাছ, রেংরড় যিারনদ্দত 

ব্লকদ্দেআনরবরিক ািাআদ্দেআন 

রদ্দটভ ব্যফায। 

ভৎস্য  প্রারণম্পদ ভন্ত্রণারয় ভাছ  রেংরড় যিারনদ্দত 

রফশ্বা মমাগ্যতা ততরয এফং 

রধক মূে প্রারি রনরিত 

দ্দফ। 

১৫% ৫০% ১০০% 

৮.৪.২১ ভৎস্য  প্রারণম্পদ মক্ষে তথা 

প্রমৄরিরবরিক উদ্ভাফনী েে মায িন্য 

ভৎস্য রধদিয এফং প্রারণম্পদ 

রধদিদ্দয একটি কদ্দয উদ্ভাফনী 

োফ স্থান। 

ভৎস্য  প্রারণম্পদ ভন্ত্রণারয় উৎাদনীরতা বৃরদ্ধ াদ্দফ। ১০০% ∙ ∙ 

৮.৪.২২ কর ধযদ্দনয কৃলদ্দকয কাদ্দছ কৃরল 

ঋণ িরবয কযায িন্য 

GIS/GPS, কৃলক ডাটা মফি, 

মিদ্দর ডাটা মফি, াঁ-মুযগী 

খাভাযী ডাটাদ্দফি, আনপুট 

এডবাআিরয রদ্দটভ ভন্বদ্দয় 

মভাফাআর মপান রনব ময একটি 

এযারিদ্দকন ততরযকযণ। 

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ, কৃরল ভন্ত্রণারয়, ভৎস্য 

 প্রারণম্পদ ভন্ত্রণারয়, 

রযংখ্যান  তথ্য 

ব্যফস্থানা রফবাগ এফং 

ফাংরাদ্দদ ব্যাংক 

 

 

 

 

প্রকৃত কৃলক প্রদ্দয়ািদ্দনয 

ভয় দ্দি ঋণ সুরফধা 

াদ্দফন, কৃলদ্দকয িন্য ঋণ 

গ্রণ  রযদ্দাধ িতয 

দ্দফ। 

 

 

১০০% 

 

 

 

 

 

∙ ∙ 

  



67 

 

মকৌরগত রফলয়ফস্তু ৮.৫: িাতীয় উৎাদনীরতা বৃরদ্ধ কযদ্দত রডরিটার কভা ম, রডরিটার মরনদ্দদন  রডরিটার প্রমৄরি রনব ময রল্পদ্দক 

উৎারতকযণ এফং রল্প ফারণদ্দিযয রডরিটার রুািয 

৮.৫.১ কর মক্ষদ্দে আ-মদ্দভন্ট  

মভাফাআর-মদ্দভন্ট োলু কযায িন্য 

প্রদ্দয়ািনীয় ব্যফস্থা গ্রণ।  

তথ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি 

রফবাগ, থ ম রফবাগ, অরথ মক 

প্ররতষ্ঠান রফবাগ এফং 

ফাংরাদ্দদ ব্যাংক  

কর অরথ মক মরন-মদন 

দ্রুত, স্বচ্ছ  াশ্রয়ী দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৮.৫.২ নাযী উদ্দদ্যািাদ্দদয দ্দণ্যয ফািায 

ম্প্রাযদ্দণয িন্য রফদ্যভান তথ্য 

মফা মকদ্দন্দ্রয ভাধ্যদ্দভ আ-কভা ম 

সুরফধা প্রদান। 

রল্প ভন্ত্রণারয়, স্থানীয় 

যকায রফবাগ এফং ভররা 

 রশু রফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

রনি ির তযাগ না 

কদ্দয নাযীদ্দদয উািমদ্দনয 

সুদ্দমাগ বৃরদ্ধ াদ্দফ, তাদ্দদয 

ণ্য   মফা ফািাযিাত 

কযদ্দণয িন্য কাম মকযী 

ভফায় গঠদ্দন তাঁদ্দদযদ্দক 

ায়তা কযদ্দফ এফং নতুন 

কভ মংস্থাদ্দনয সুদ্দমাগ সৃরষ্ট 

দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

৮.৫.৩  কর মক্ষদ্দে রডরিটার মরনদ্দদন 

উৎারত কযায িন্য প্রদ্দণাদনা 

প্রদান।   

থ ম রফবাগ, তথ্য  

মমাগাদ্দমাগ প্রমৄরি রফবাগ, 

িাতীয় যািস্ব মফাড ম এফং 

ফাংরাদ্দদ ব্যাংক  

কর অরথ মক মরন-মদন 

রডরিটার দ্ধরতদ্দত 

ম্পাদন কযা উৎারত 

দ্দফ।  

১০০% ∙ ∙ 

৮.৫.৪ ২০৪১ ার নাগাদ রডরিটার 

কাদ্দযরন্প মকান ম মাদ্দয় মৌৌঁছাদ্দফ 

তায য গদ্দফলণায উদ্দদ্যাগ 

গ্রণ। 

অরথ মক প্ররতষ্ঠান রফবাগ এফং 

ফাংরাদ্দদ ব্যাংক 

গদ্দফলনায় প্রাি পরাপর 

মদদ্দয অরথ মক মরনদ্দদন 

রডরিটার দ্ধরতদ্দত 

ম্পাদন িতয কযদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

মকৌরগত রফলয়ফস্তু ৮.৬: অরথ মক মফা খাদ্দতয (ব্যাংক, ফীভা,  ন্যান্য অরথ মক প্ররতষ্ঠান) রডরিটারাআদ্দিন এফং কভ মকতমাদ্দদয ক্ষভতা উন্নয়ন 

৮.৬.১ অরথ মক মফা খাদ্দত (ব্যাংক, ফীভা, 

 ন্যান্য অরথ মক প্ররতষ্ঠান) 

তথ্যপ্রমৄরিয ব্যফায বৃরদ্ধ কদ্দয 

রডরিটাআদ্দিদ্দনয ব্যফস্থা গ্রণ। 

থ ম রফবাগ, অরথ মক প্ররতষ্ঠান 

রফবাগ এফং ফাংরাদ্দদ 

ব্যাংক 

অরথ মক মফা খাদ্দত স্বচ্ছতা 

 িফাফরদরতা রনরিত 

দ্দফ।  

১০০% ∙ ∙ 

৮.৬.২ যকারয ব্যাংক  ন্যান্য 

অরথ মক প্ররতষ্ঠাদ্দনয কভ মকতমাদ্দদয 

ক্ষভতা উন্নয়ন।  

থ ম রফবাগ, অরথ মক প্ররতষ্ঠান 

রফবাগ, তথ্য  মমাগাদ্দমাগ 

প্রমৄরি রফবাগ এফং 

ফাংরাদ্দদ ব্যাংক   

ব্যাংক  অরথ মক খাদ্দতয 

কভ মকতমাদ্দদয দক্ষতা বৃরদ্ধ 

াদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ 

 

 

 

 


