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ডিডজটার ফাাংরাদদঃ  ফঙ্গফন্ধুয সানায ফাাংরা  

ডফশ্ব বযতায ক্রভরূান্তদযয সেদে আভযা এভনটি সজদনডছ সম, ভানুল আগুদনয মৄগ ফা াথদযয মৄদগয ভদতা আডদমৄগ 

অডতক্রভ কদয কৃডলমৄদগ া সপদর। আডদমৄদগ ভানুল প্রধানত প্রকৃডতডনবভয ডছদরা। সই ভদে ভানুলদক ডকাযী প্রাণী 

ফরা দতা। প্রকৃডতদক সভাকাদফরা কযদতা স এফাং প্রকৃডতদক ডনব ভয কদযই তায জীফন মাডত দতা। ফস্তুত কৃডলমৄগ 

ডছদরা ভানুদলয সৃজনীরতায প্রথভ ধা মখন স উৎাদন কযদত েভ ে। স জ্ঞান অজভন কদয সকভন কদয ফীজ 

ফন কযদত ে, সকভন কদয ফীজ সথদক চাযা  বৃে ে এফাং সই বৃদেয পর স  ডনদজ খাফায জন্য ব্যফায 

কযদত সদখ। স সকানটি খাফায  সকানটি খাফায নে সটি সদখ। প্রকৃডতয কাছ সথদকই ডো ডনদে স বযতায 

চাকাদক াভদন সনে। আগুন আডফষ্কাযই ম্ভফত ভানুদলয প্রথভ উদ্ভাফন। ডদদন ডদদন স আয নতুন প্রমৄডি আেত্ত্ব 

কদয। চাকায আডফষ্কায ভানুদলয এক অাধাযণ উদ্ভাফন। গাদছ াডন ডদদর তায বৃডি ঘদট, ায ডদদর স সফদে দে 

ইতযাডদ তায  সখা ে। স ডদখ ভাটি কল ভণ কযদর পদরয পরন ফাদে। ডদদন ডদদন স পদরয বফডচে আনদত 

াদয এফাং তায কৃডলজ্ঞাদনয ডনযন্তয ডফকা ঘদট।  

ডফশ্বজুদে ডফকডত এভন কৃডল বযতায আমূর রূান্তয ঘদট ইাংল্যাদে। এটিদক মাডিক মৄগ ফা ডল্প ডফপ্লদফয সূচনা ফরা 

ে। ভদন কযা ে সম, ইাংল্যাদেয এই ডফপ্লফদক স্মৃডতদত ধাযণ কদয এক আদভডযকান ভাডকভন মুলুদক ডল্প ডফপ্লদফয 

সূচনা কদযন। এযয ডল্প ডফপ্লফ ইউদযাদ ছডেদে দে।  সটিদক এখন ফাই ডল্প ডফপ্লদফয প্রথভ স্তয ফদর ডচডিত 

কদয।  প্রধানত কৃডলডনবভয, গ্রাম্য ইউদযা  আদভডযকাদক মিডনবভয  হুদয ডদদফ গদে তুদর এই ডল্প ডফপ্লফ। 

াদত বতডয মি, কাডেক শ্রভ ইতযাডদয ােতাে কুটিয ডদল্পয ভদতা সম উৎাদন ব্যফস্থা ডছদরা তাদত ডফদলাডেত 

মি, কাযখানা  ডিয াংমৄডি ঘদট। আদ গণ উৎাদদনয ভে। সরাা  ফস্ত্র ডল্প এয াদথ ফাষ্পীে কদরয  

উদ্ভাফন উন্নততয ডযফন ব্যফস্থা, সমাগাদমাগ ব্যফস্থা, ব্যাডকাং ইতযাডদয সূচনা ে। একই াদথ  ডল্প ডফপ্লদফয াদথ 

মৃ্পি দত াদযনডন এভন ভানুদলযা চযভ ডফদদয মুদখামুখী ে। কভ ভীনতা  াভডগ্রক ডযডস্থডত তাদদযদক 

ভানদফতয জীফন মাদন ফাধ্য কদয।  অফশ্য ডল্প ডফপ্লদফয আদগ তাদদয জীফন দঃই ডছদরা। ডল্প ডফপ্লদফয দ্বাযা 

েডতগ্রস্ত ভানুদলযা উডন তদক ইাংল্যাদে ত ত কাযখানাে াভরা চাডরদেডছদরা, মিাডত বাঙচুয কদযডছদরা  

াজায খাদনক যতার ফা ধভ ভঘট কদযডছদরা। সনি লুট নাভক এক ইাংদযজ এয সনতৃত্ত্ব ডদদেডছদরা ফদর সইফ 

কভ ভকাণ্ডদক লুডিটি ফরা দতা। ডদ্বতীে ডল্প ডফপ্লদফয সূচনা ১৮৭১ াদরয রদে জাান ডল্পডফপ্লদফ সমাগ সদে। এডোে 

ডল্পডফপ্লদফয ডফকাদ জাাদনয ভূডভকা অডযীভ। 

আভযা মখন চতুথ ভ ডল্প ডফপ্লদফয ডফলে ডনদে আদরাচনা কযডছ তখন ম্ভফত সনি লুদটয ভদতা সনতা  তায 

অনুাযীদদয সৃজন ফায ম্ভাফনা সদখা ডদদে। এয প্রধানতভ কাযণ দে প্রচডরত জ্ঞান ডনদে চতুথ ভ ডল্প ডফপ্লদফয মৄদগ 

টিদক না থাকায ম্ভাফনা। চতুথ ভ ডল্প ডফপ্লদফয পদর প্রচডরত কাযখানা, প্রচডরত শ্রভ, অডপ-আদারত, ব্যফা ফাডণজয, 

যকায ব্যফস্থা, ডো  জীফনধাযায অকল্পনীে রূান্তয ঘটদছ। ফাাংরাদদদয ভদতা সদগুদরায জন্য এটি অন্যদদয-

ডফদলত ডদল্পান্নত  ফেষ্ক জনদগাষ্ঠীয সদগুদরায চাইদত অদনক সফড চযাদরঞ্জমৄি। 

আভযা স্মযণ কযদত াডয, প্রথভ ডল্প ডফপ্লদফয ধাক্কাটা াভার সদফায য ডফশ্ব প্রধানত প্রমৄডিদক স্বাগত জাডনদেদছ 

এফাং তায জীফন ভাদনয উন্নডত  বযতায ডফফতভদণ প্রমৄডিদকই কাদজ রাডগদেদছ।  সই কাযদণই ১৮৭০ াদর ডফদযৎ 

আডফষ্কাদযয দযয ভেটাদক ডদ্বতীে এফাং ১৯৬৯ াদর ইন্টাযদনদটয সূচনায দযয স্তযদক তৃতীে ডল্প ডফপ্লফ ফদর 

ডচডিত কযা দর প্রমৄডিয প্রবাদফ ডফশ্ব সতভন ফে ধযদনয চযাদরদঞ্জয মুদখামুখী েডন। ফযাং ডদ্বতীে  তৃতীে ডল্প 

ডফপ্লদফয প্রমৄডি াযা ডফদশ্বয ভানুদলয জীফন ভানদক অাধাযণ উচ্চতাে স্থান কদযদছ। তদফ  রেনীে সম ভানফ 



 

3 

 

বযতায ডফকাদ আডদমৄগ, কৃডল মৄগ, ডল্প ডফপ্লদফয প্রথভ  ডদ্বতীে স্তয সম ডযভাণ প্ররডিত ডছদরা তৃতীে ডল্প 

ডফপ্লফ তদতাটা ভে জুদে ডফস্তৃত থাদকডন। ফযাং ১৯৬৯ াদর শুরু ো একটি মৄগ  ২০১৬ াদরই  চতুথ ভ ডল্প 

ডফপ্লদফয ভে ফদর আদরাডচত দেদছ। অন্যডদদক চতুথ ভ ডল্প ডফপ্লফ আদরাডচত ফায শুরুদতই আদরাচনাে আদছ 

ঞ্চভ ভাদজয কথা। জাান ঞ্চভ ভাদজয কথা ফরদছ। এই ভাজদক তাযা অডত আদৄডনক ডিডজটার ভাজ 

ডদদফ ডচডিত কদযদছ। কভ ভসূডচটি জাাদনয ফদরই ফেষ্ক জনদগাষ্ঠী তাদদয ভাদজয ডিডজটার রূান্তদযয কথা 

ফরদছ। তাযা ফরদছ সম অতযাদৄডনক ডিডজটার ভাজ গেদত তাদদয াঁচটি সদোর বাঙদত দফ। আভাদদয অফস্থা 

জাাদনয ভদতা না দর জাাদনয অতযাদৄডনক (স্মাট ভ ডিডজটার ভাজ) এয অদনক ডফলে ডনদেই আভাদদযদক 

বাফদত দফ। তদফ এটি রেয কযা মাে সম আভযা সম ডিডজটার ফাাংরাদদ কভ ভসূডচ গ্রণ কদযডছ সটিয ফাস্তফােনই 

ডফদশ্বয অন্য সদমূদয কভ ভসূডচদক অডতক্রভ কদয মাদফ। 

চতুথ ভ ডল্প ডফপ্লফ ফা অতযাদৄডনক ডিডজটার ভাজ ৫.০ এয ভদে আভাদদয জদন্য ইডতফাচক  সনডতফাচক দদটা 

ডফলেই যদেদছ। আভযা ডতনটি ডল্প ডফপ্লদফ সতভন যীক না ফায পদর সই ডতন ডফপ্লদফয ভুরগুদরা না কযায 

ইডতফাচক ভদে যদেডছ। অন্যডদদক ডতনটি ডল্প ডফপ্লফ ডভ কযায জন্য আভাদদয চযাদরঞ্জটা সফদেদছ। ডল্পােদনয 

সূে ধদয ডদল্পান্নত সদগুদরায ভানুদলয জীফদনয জ্ঞান অডবজ্ঞতা  জীফনধাযা আভাদদয শ্চাদদ জীফনধাযা 

ফদরাদনায জন্য এভন ফ চযাদরঞ্জ বতডয কযদছ মা ডদল্পান্নত সদগুদরায সনই। আভযা জাডন তৃতীে ডল্প ডফপ্লদফয য 

সথদকই ডফশ্ববযতা ডিডজটার মৄদগ া ডদদর এখন ডফশ্ব কৃডেভ বুডিভত্তা, সযাদফাটিক্স, আইটি, ডফগিাটা এফাং ৫ডজ 

সভাফাইর ব্রিব্যাদেয মৄদগয দ্বাযপ্রাদন্ত দাডেদে আদছ। আভযা মাযা দডনোয ডিডজটার ডফপ্লফ, চতুথ ভ ডল্প ডফপ্লফ, 

ডিডজটার ভাজ, সৃজনীর অথ ভনীডত, ডিডজটার অথ ভনীডত, ই-সদ, ইউডফকুটা সদ, ভাজ ৫.০ ইতযাডদ ফরডছ 

তাদদযদক বুঝদত দফ নতুন প্রমৄডিমূ ডফশ্বদক একটি অডচন্তনীে মৄদগ ডনদে মাদে। এখনই এইফ প্রমৄডিমূদয 

অডত াভান্য প্রদোগ ফাইদক তাক রাডগদে সদফায ঘটনা ঘটাদে। আগাভীদত আভযা এফ প্রমৄডিয াদথ খা 

খাোদত াযফ ডকনা সটিই বাফনায ডফলে।  

অন্যফ আদরাডচত নফীন প্রমৄডি সমভন কৃডেভ বুডিভত্তা, সযাদফাটিক্স, আইটি, ব্লক সচইন ইতযাডদয আদরাচনা মডদ 

কভ  কডয তবু এটি ফরদতই দফ সম, সভাফাইদরয প্রমৄডি মখন ৪ডজ সথদক ৫ডজদত মাদে তখন দডনো একটি 

অবাফনীে রূান্তদযয মুদখামুখী দে। আভযা ৫ডজয প্রবাফদক সমবাদফ আঁচ কযডছ তাদত পৃডথফীদত এয আদগ এভন 

সকান সমাগাদমাগ প্রমৄডি আদডন মা ভগ্র ভানফবযতাদক এভনবাদফ আমূর াদে সদদফ। ২০২০ ার নাগাদ এই 

প্রমৄডি ডফশ্বফাী ব্যাকবাদফ ব্যফায কযদফ। সভাফাইদরয এই প্রমৄডি েভতায একটু ধাযনা াো সমদত াদয 

এবাদফ সম আভযা এখন সম ৪ডজ প্রমৄডি ব্যফায কযডছ তায গডতয ডাফ এভডফডএ এ। অন্যডদদক ৫ডজয গডত 

ডজডফডএ এ। এভন ৫ডজয াদথ কৃডেভ বুডিভত্তা, সযাদফাটিক্স, আইটি, ডফগ িাটা, ব্লক সচইন ফা এ ধযদনয 

মৄগান্তকাযী ডিডজটার প্রমৄডি সমভডন কদয নতুন সুদমাগ বতডয কযদফ সতভডন কদয নতুন চযাদরদঞ্জয জন্ ডদদে। 

আভাদদয জন্য এটি খুফই প্রদোজনীে দফ সম আভযা সমন প্রমৄডিদক আভাদদয জনদগাষ্ঠী, ভাজ-াংস্কৃডত  সদ-

কাদরয াদথ ভন্বে কদয ব্যফায কযদত াডয। 

এফ প্রমৄডি একডদদক জীফনদক ফদদর সদদফ, অন্যডদদক কাডেক শ্রভদক ইডতা ফাডনদে সদদফ। আভাদদয ভদতা 

জনফহুর কাডেক শ্রভ ডনব ভয সদদয জন্য এটি একটি ভাচযাদরঞ্জ। অন্যডদদক আভাদদয ভদতা তরুণ জনদগাষ্ঠীয সদদয 

জন্য সই জনদগাষ্ঠীদক এফ প্রমৄডিজ্ঞানমৃি কদয কাদজ রাডগদে ডফশ্ব জে কযায একটি অায ম্ভাফনা বতডয 

কযদফ এইফ প্রমৄডি। 
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ফাাংরাদদ প্রধানত একটি কৃডলপ্রধান সদ ডদদফ ডনদজদক একু তক অফডধ সটদন এদনদছ। খুফ াম্প্রডতককাদর 

ডকছু সভৌডরক ডল্পােন ছাো সদটি কৃডলডনবভযই ডছদরা। তদফ ডজডিডয ডচেটা এযই ভাদঝ দারুনবাদফ ফদদর সগদছ। 

২০১৭ াদর ফাাংরাদদদয ডজডিডদত কৃডলয অফদান ডছদরা ভাে তকযা ১৯ বাগ। সফা খাত কৃডল  ডল্পদক 

অডতক্রভ কদয ডজডিডদত তকযা ৫০ বাদগয সফড অফদান যাখদত শুরু কদযদছ। এই ডযফতভদনয প্রধান কাযণ 

সদটিয াভডগ্রক রূান্তয। প্রধানভিী সখ াডনায অাধাযণ সনতৃত্ত্ব এভন অম্ভফদক ম্ভফ কদযদছ। ডফদল কদয 

তায সনতৃদত্ত্ব ঘটা আভাদদয ডিডজটার রূান্তয এভন এক সুদমাগ বতডয কদযদছ মা এয আদগ আভযা কখন বাফদত 

াডযডন।  

সখ াডনায অাধাযণ সনতৃত্ত্ব ডিডজটার ফাাংরাদদদয ডবত যচনা কদযদছ। এই সদদ কডম্পউটায আদ ৬৪ াদর। 

তদফ ৮৭ ার সথদক ঘদট মাো ডিটিড ডফপ্লদফয আদগ কডম্পউটাদযয াদথ াধাযণ ভানুদলয ম্পকভ ডছদরানা। 

ডফদলজ্ঞযাই কডম্পউটায চচ ভা কযদতন। ডিটিড  কডম্পউটাদয ফাাংরা বালায ব্যফায ডিডজটার প্রমৄডিদক তৃণমূদরয 

াদথ ম্পিৃ কদয সতাদর। তদফ প্রকৃত ডিডজটার ডফপ্লদফয সূচনা ঘদট জনদনেী সখ াডনা মখন ১৯৯৬ াদর 

প্রথভফাদযয ভদতা সদ াদনয দাডেত্ব গ্রণ কদযন। 

সই ভদে ৯৮/৯৯ াদরয ফাদজদট ডতডন কডম্পউটাদযয য সথদক শুল্ক  বযাট ম্পূণ ভ প্রতযাায কদযন, 

সভাফাইদরয ভদনাডর বাদঙন, অনরাইন ইন্টাযদনটদক চর কদযন  সদদ দ াজায সপ্রাগ্রাভায বতডযয ডনদদ ভনা 

প্রদান কদযন। সই ভদে সকভন কদয ফাাংরাদদ সথদক পটেযায যপ্তানী কযা মাে তায সুাডযদয জন্য একটি 

টাস্ক সপা ভ গেন কযা ে। সই টাস্কদপা ভ ৪৫টি সুাডয স কদয মা যকায গ্রণ কদয  সফডয বাগ সুাডয 

ফাস্তফােন কদয। ডকন্তু দবভাগ্যজনকবাদফ সখ াডনায ডিডজটার রূান্তদযয স্বপ্ন সথদভ মাে ২০০১ াদর যকায ফদদর 

মাফায পদর। এযয আফায ফাাংরাদদদয ডিডজটার সনতৃত্ব প্রডতষ্ঠা ে ২০০৮ াদরয াধাযণ ডনফ ভাচদনয য। সই 

ডনফ ভাচদনয আদগই ২০০৮ াদরয ১২ ডিদিয জনদনেী সখ াডনা তায দদরয ডনফ ভাচনী ইদতায সঘালণা কযায 

ভে রূকল্প ২০২১ এয অাং ডদদফ ২০২১ াদর ফাাংরাদদদয স্বাধীনতায ঞ্চা ফছদয ডিডজটার ফাাংরাদদ 

প্রডতষ্ঠায সঘালণা প্রদান কদযন।  স্মযণ কযা উডচত সম,  প্রধানভিী সখ াডনায এই সঘালণায য ডব্রদটন ২০০৯ 

াদরয ২৯ জানুোডয  বাযদতয প্রধানভিী নদযন্দ্র সভাদী ২০১৪ াদরয ১৫ আগস্ট ডনদজদদয সদদক ডিডজটার সদদ 

রূান্তদযয আকাঙ্ক্ষা প্রকা কদযন। ডব্রদটদনয কভ ভসূডচয মূর রেয ডছদরা ২০১২ াদরয ভাদঝ ডব্রদটনফাীয ঘদয ঘদয 

ইন্টাযদনট সৌৌঁছাদনা  অন্তত ২ এভডফডএ গডতয ইন্টাযদনট প্রদান কযা। দয অফশ্য ডব্রদটন সই কভ ভসূডচয 

ম্প্রাযণ কদযদছ। বাযত যকায ১রা জুরাই ২০১৫ ডিডজটার ইডেো কভ ভসূডচয উদদ্বাধন সঘালণা কদযন। এই 

কভ ভসূডচ মূরত বাযদতয যকায ব্যফস্থানাদক ডিডজটার কযা, ডোয ভান উন্নেন  বাযতজুদে ডিডজটার াংদমাগ 

স্থান কযা।  

এখন ফস্তুত ডফদশ্বয কর সদ ইদরকট্রডনক, ইউডফকুটা ফা ডিডজটার ব্দ ডদদে তাদদয ডিডজটার মৄদগয কভ ভসূডচ 

প্রকা কযদছ। ডকন্তু ঐডতাডক ফাস্তফতা দরা সম, ফাাংরাদদদয আদগ অন্য সকউ ডিডজটার ব্দটি ব্যফায কদযডন। 

ডফশ্ব অথ ভননডতক সপাযাভ সমভন কদয চতুথ ভ ডল্প ডফপ্লফদক গুরুত্ব ডদদে সতভডন ডফশ্ব তথ্যাংঘ ভাজ জ্ঞানডবডত্তক 

ভাজ প্রডতষ্ঠায সঘালণা ডদদেদছ। আভাদদয প্রধানভিী জনদনেী সখ াডনা ২০৪১ াদর ফাাংরাদদদক সকফর 

একটি উন্নত  মৃি সদদই ডযণত কযদত চানডন, ডতডন একটি জ্ঞানডবডত্তক ভাজ প্রডতষ্ঠায কথা সঘালণা 

কদযদছন। ২০১৪ াদর সঘাডলত তায দদরয ডনফ ভাচনী ইদতাদয ডতডন এই সঘালণা প্রদান কদযন। ডফদশ্বয ফহু সদ 

জ্ঞানডবডত্তক অথ ভনীডত, সৃজনীর অথ ভনীডত, ডিডজটার অথ ভনীডত এফাং ফ ভে ডফযাজভান প্রমৄডিয কভ ভসূডচয কথা ফদর 
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মাদে। তদফ অদনক সদই এভন নতুন ডযডস্থডতয প্রকৃত রূটা উরডি কযদত াদযডন। অন্যডদদক ফাাংরাদদ 

বাগ্যফান সম তায সনেী সখ াডনা, ডমডন ঞ্চা ফছয াভদন সদখায দূযদড ভতায অডধকাডযনী।। 

আভযা ফাাংরাদদদয জনগণ জাডতয জনক ফঙ্গফন্ধু সখ মুডজবুয যভাদনয স্বদপ্নয সানায ফাাংরা গদে সতারায 

াংগ্রাভ কযডছ  ফদরই প্রমৄডি  বযতাে ডডছদে থাকদত াডযনা। একাত্তদয যি ডদদে সম সদটাদক আভযা গদেডছ 

সই সদটা ডফদশ্বয ফদচদে উন্নত সদ দফ এটিই জাডতয জনদকয স্বপ্ন ডছদরা। আভযা সই স্বদপ্নই মুডিমৄি কদযডছ 

এফাং আভাদদয প্রধানভিী সখ াডনা সই স্বপ্নপূযদণ তায জীফন  কভ ভদক উৎগ ভ কদয মাদেন। 

আভাদদয জন্য চযাদরঞ্জ দে প্রমৄডি  জীফনধাযাে সছদন থাকায ফদদর দডনোদক ডিডজটার মৄদগ সনতৃত্ত্ব সদো। 

আভাদদয জন্য স্বপ্ন দে ২০২১  ২০৪১ াদরয রূকল্প ফাস্তফােন কযা।  

জাতীে তথ্য  সমাগাদমাগ প্রমৄডি নীডতভারা দে সতভন একটি দডরর মাদত আভযা আভাদদয ২১  ৪১ এয 

রূকল্পদক ফাস্তফােন কযায থদযখায ডফফযণ প্রদান কযডছ। এখনকায ভদে অফস্থান কদয ৪১ াদরয অফস্থাটি 

আভাদদয জন্য আন্দাজ কযা দরু। এভনডক ২১ াদর আভযা সকভন পৃডথফীদত ফা কযদফা সটি অনুভান কযা 

কঠিন। তবু আভযা ডকছু  সভৌডরক  সকৌরগত ডফলে ডচডিত কদয একটি কভ ভ ডযকল্পনায রূদযখা বতডয কযডছ। 

ফরায অদো যাদখনা এয ফই ডযফতভনীর। ২১  ৪১ এয রেযটা ডস্থয সযদখ ভদে ভদে এয আনুডঙ্গক 

ডফলোডদ আদিট কযদত দফ।  সমফ সভৌডরক উাদান আভাদদয স্বপ্নদক ফাস্তদফ রূ সদদফ সগুদরায ভাদঝ যদেদছ 

সদদয কর ভানুদলয জন্য ডিডজটার াংমৄডি, ভানফম্পদ উন্নেন, ডিডজটার যকায প্রডতষ্ঠা  ডিডজটার 

ডল্পখাদতয ডফকা। আভযা ভদন কডয এয পদর আভাদদয জনগণ একটি ডিডজটার জীফনধাযাে ফফা কযদফ। 

ডিডজটার ফাাংরাদদ সম একটি জ্ঞানডবডত্তক ভাজ কযায প্লাটপযভ যচনা কযদফ সটি আভযা বাফডছ। আভযা 

সদটিদক ডিডজটার অথ ভনীডত, সৃজনীর অথ ভনীডত, সভধাডবডত্তক ডল্পমৄগ ফা মৃি  উন্নত সদ ডদদফ গদে সতারায 

জন্য অন্তত চাযটি ভেকাদরয রেযদক াভদন সযদখ এডগদে মাডে। 

তথ্য  সমাগাদমাগ প্রমৄডি নীডতভারায সূচনা ২০০৩ াদর দর ফস্তুত াডফ ভক ডদকগুদরা  কভ ভ ডযকল্পনা প্রথভ 

পূণ ভাঙ্গ একটি নীডতভারা প্রণীত ে ২০০৯ াদর। যকায, ডল্পখাত, একাদিডভো কদরয ভতাভত ডনদে প্রণীত 

দেডছদরা সই নীডতভারাটি। সই অনন্য নীডতভারাটি নফােন ে ২০১৫ াদর। শুরুয প্রাে এক দক য আভযা 

২০০৯ াদরয নীডতভারাটিদক একদভ নতুন কদয গদে তুরডছ। ২১  ৪১ ারদক রেয ডদদফ  সযদখ  এই ভদেয 

ডফশ্ব বযতায রূান্তয, ডফগত ভেকাদর আভাদদয ডনদজদদয জ্ঞান  অডবজ্ঞতা এফাং ডফদ্যভান প্রমৄডিয াদথ আগাভী 

ডদদনয প্রমৄডিদক ডফদফচনাে সযদখ এই নীডতভারা প্রণীত দরা। ২০০৯  ১৫ াদরয নীডতভারায আদরাদক ডফগত 

ভদে ফাাংরাদদদয ডিডজটার রূান্তদয ডফপুর কভ ভমজ্ঞ আদোডজত দেদছ এফাং চরভান যদেদছ। ভগ্র সদদ ডিডজটার 

াংদমাগ স্থান, ফঙ্গফন্ধু স্যাদটরাইট ভাকাদ উৎদেণ, ৪ডজয প্রফতভন, জনগদণয াদত যকাডয সফা সৌছাদনা 

তথা যকাদযয ডিডজটার রূান্তয, ডোয ডিডজটার রূান্তয, ডিডজটার মৄদগয উদমাগী ভানফ ম্পদ উন্নেন, 

অবযন্তযীণ  যপ্তানীয  সেদে  ডিডজটার ডদল্পয ডফকা  জনগদণয জীফনমাদনয ভান উন্নেদন ডিডজটার প্রমৄডিয 

ব্যফাদয ফাাংরাদদ এখন ডফদশ্বয কাদছ অনুকযণীে দৃষ্টান্ত ডদদফ প্রডতডষ্ঠত দেদছ। তরাীন ঝুডেয সদ ফা 

প্রমৄডিদত ৩২৪ ফছয সছদন ো সদ এখন ফহু সেদে ডফশ্বদক থ সদখাে। সদদয অথ ভননডতক উন্নেন এফাং অনুন্নত 

সথদক উন্নেনীর সদদ উন্নীত ফায সপ্রডেদত আভাদদয এই নীডতভারা অাধাযণ ভূডভকা ারন কযদফ।  

আভযা ডফদফচনাে সযদখডছ সম তথ্য  সমাগাদমাগ প্রমৄডি দ্রুত ডযফতভনীর। এযপদর, নীডতভারাে ফডণ ভত ডকছু কযণীে 

ডফলদেয প্রাডঙ্গকতা সেে ডফদদল হ্রা সদেদছ। অন্যডদদক, ফ ভাদৄডনক প্রমৄডিদক কাদজ রাডগদে কীবাদফ এদদদয 
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উন্নডত  মৃডি অজভন কযা মাে স ডফলদে দৃডষ্টাত কযা আফশ্যক দে দেদছ। এছাো যকাদযয রূকল্প-২০২১, 

সটকই উন্নেন রেযভাো-২০৩০ (এডিডজ)  রূকল্প-২০৪১ এয রেযমূ অজভন এফাং বফডশ্বক ডযফতভনীরতাদক 

ধাযণ কযদতই ‘জাতীে তথ্য  সমাগাদমাগ প্রমৄডি নীডতভারা ২০১৫’ সক নতুন কদয প্রণেন কযা প্রদোজন ে। এ 

ফাস্তফতাে ‘ডিডজটার ফাাংরাদদ’ ফাস্তফােদনয ভাধ্যদভ জ্ঞানডবডত্তক ভাজ গদে তুদর ফাাংরাদদদক উন্নত এফাং মৃি 

জাডতদত ডযণত কদয জাডতয ডতায স্বদপ্নয সানায ফাাংরা গদে সতারায রদেয ‘জাতীে তথ্য  সমাগাদমাগ প্রমৄডি 

নীডতভারা ২০১৮’ প্রণেন কযা দরা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

7 

 

অধ্যায়-১ 

নীচিমালার নাম, পচরচি ও সংজ্ঞা 

 

১.১. াংডেপ্ত ডদযানাভ  প্রফতভন 

ক. াংডেপ্ত ডদযানাভ : এ নীডতভারা ‘জাতীে তথ্য  সমাগাদমাগ প্রমৄডি নীডতভারা ২০১৮’ নাদভ  

  অডবডত দফ। 

খ. প্রফতভন  : এটি অডফরদি কাম ভকয দফ। 

১.২. াংজ্ঞা : ডফলে ফা প্রদঙ্গয ডযন্থী ডকছু না থাকদর এ নীডতভারাে- 

(১) “অদটাদভন (Automation)” এটি একটি মাডিক ফা ইদরক্ট্রডনক িডত ফা মি মা স্বোংডক্রেবাদফ 

কাম ভ ম্পাদন কযদত াদয; পদর কাম ভ ম্পাদদন ভানুদলয স্তদে কদভ মাে; 

(২) “আন্তঃডযফাডতা (Inter-operability)” কডম্পউটায ডদস্টদভয কদম্পাদনন্টমূ মা ডফডবন্ন 

Enviroment -এ াযস্পডযক তথ্য আদান প্রদান কদয কাম ভ ম্পাদন কযদত েভ; 

(৩) “ডিডজটার যকায (Digital Government)” দে এভন একটি প্রডক্রো (system), মায 

ভাধ্যদভ সকান কডম্পউটায/ডিডজটার ডিবাই এফাং/অথফা ডিডজটার াংমৄডি ব্যফায কদয যকাডয 

কাম ভক্রভ দেবাদফ ম্পাদন কযা মাে এফাং সফামূ দ্রুত জনগদণয ডনকট সৌৌঁছাদনা মাে; 

(৪) “Enterprise Resource Planing (ERP)” দরা একটি ভডন্বত তথ্য ব্যফস্থানা িডত 

মা প্রডতষ্ঠাদনয ভস্ত তথ্যফরী (Data) ভডন্বতবাদফ উস্থান কদয, মায পদর দে  সুষ্ঠুবাদফ 

ডিান্ত গ্রণ কযা মাে; 

(৫) “কৃডেভ বুডিভত্তা (Artificial intelligence)” ডিডজটার ডদস্টদভয ভাধ্যদভ সৃষ্ট বুডিভত্তা মা 

ভানুদলয বুডিভত্তায অনুরূ  ফা কাছাকাডছ কাম ভক্রভ ম্পাদন কযদত াদয; 

(৬) “ডিডজটার কভা ভ (Digital Commerce)” অথ ভ ইদরক্ট্রডনক/ডিডজটার ফাডণজয মা ইন্টাযদনট  

অন্যান্য ডিডজটার সনটোকভ এয ভাধ্যদভ ডিডজটার ডিবাই ব্যফায কদয কর প্রকায ণ্য  

সফা ক্রে-ডফক্রে ম্পাদন দে থাদক;  

(৭) “ডিডজটার ডিবাইি (Digital Divide)” তথ্য  সমাগাদমাগ প্রমৄডি ব্যফাদযয সুদমাগ 

(Access), ব্যফায অথফা এয প্রবাফ (Impact) এয ভাধ্যদভ সৃষ্ট অথ ভননডতক   অন্যান্য 

াভাডজক অাম্য;  

(৮) “ডিডজটার ডিবাই (Digital Device)”অথ ভ সকাদনা ইদরকট্রডনক, ডিডজটার, ম্যাগদনটিক, 

অটিকযার ফা তথ্য প্রডক্রো কযণ মি ফা ডদস্টভ, মা ইদরকট্রডনক, ডিডজটার, ম্যাগদনটিক ফা 

অটিকযার ইভার ব্যফাদযয ভাধ্যদভ সমৌডিক, গাডণডতক এফাং স্মৃডত কাম ভক্রভ ম্পন্ন কদয, এফাং 

সকাদনা ডিডজটার ফা কডম্পউটায ডিবাই ডদস্টভ ফা  ডিডজটার  সনটোদকভয ডত াংমৄি, এফাং 
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কর ইন পুট, আউট পুট, প্রডক্রোকযণ, ডঞ্চডত, ডিডজটার ডিবাই পটেযায ফা সমাগাদমাগ 

সুডফধাডদ এয অন্তভু ভি; 

(৯) “ডিডজটার ডনযাত্তা (Digital Security)” অথ ভ সকাদনা ডিডজটার ডিবাই ফা ডিডজটার 

ডদস্টভ এয ভধ্যডস্থত তথ্য-উাত্ত  কভ ভপ্রডক্রোয ডনযাত্তা; 

(১০) “ডিডজটার সরনদদন (Digital Payment)” অথ ভ ইদরকট্রডনক ফা ডিডজটার িডতদত ম্পাডদত 

সম সকাদনা ডিডজটার ফাডণজয ফাফদ সরনদদন ব্যফস্থা; 

(১১) “ডিডজটার স্বােয (Digital Signature)” অথ ভ এভন একটি ডফদল ডিডজটার সকাি মা সকাদনা 

ডরডখত িকুদভন্ট এয কনদটন্ট-এ সপ্রযক ফা স্বােযকাযীয ডযচে, উৎ, স্বত্ব, কতৃভত্ব  মথাথ ভতা 

এভনবাদফ নাি  ডনডশ্চত কদয মায সকাদনা একটি অাং ডযফতভন কযদর স ডিডজটার সকাি তা 

ঠিক ফদর অনুদভাদন প্রদান কদয না এরূ স্বােয ব্যফস্থা; 

(১২) “সভধাস্বত্ব (Intellectual Property Rights)” অথ ভ সকাদনা ধযদনয মুদ্রণ, ম্প্রচায ফা 

ডিডজটার উাদে প্রকাডত ফা অপ্রকাডত বুডিবৃডত্তক ফা সভধাডবডত্তক মূরধদনয য উদ্ভাফক ফা 

উৎাদনকাযী ফা স্বত্বাডধকাযী অথ ভাৎ ভাডরদকয একেে ফা একদচটিো আইনগত অডধকায সুযো  

স্বত্ব ফার থাদক এরূ অডধকায। 
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অধ্যাে-২ 

রূকল্প  উদেশ্য 

২ .১.  রূকল্প (Vision) 

তথ্য  সমাগাদমাগ প্রমৄডি ব্যফাদযয ভাধ্যদভ একটি স্বে, দােফি  জফাফডদডতামূরক যকায প্রডতষ্ঠা; 

দে ভানফ ম্পদ উন্নেন; াভাডজক ন্যােযােণতা ডনডশ্চতকযণ এফাং যকাডয/দফযকাডয খাদতয 

অাংীদাডযদত্ব যকাডয সফামূ জনগদণয সদাযদগাোে সৌৌঁছাদনা ২০২১ াদরয ভদধ্য ‘ডিডজটার 

ফাাংরাদদ’ ডফডনভ ভাণ এফাং ২০৪১ াদরয ভদধ্য ফাাংরাদদদক জ্ঞান ডবডত্তক উন্নত যাদে ডযণত কযা। 

২ .২.  উদেশ্যমূ (Objectives) 

২.২.১. ডিডজটার যকায (Digital Government): যকাদযয কর কাম ভক্রদভ তথ্যপ্রমৄডিয 

ব্যফাদযয ভাধ্যদভ সফামূ দজ জনগদণয সদাযদগাোে সৌৌঁছাদনা ব্যফস্থানা ডনডশ্চতকযণ এফাং 

একটি কাডযগযী  দে তথ্য ব্যফস্থানা গদে সতারা;   

২.২.২. ডিডজটার ডনযাত্তা (Digital Security):কর সেদে তথ্য  সমাগাদমাগ প্রমৄডিয ব্যফায 

ডনযাদ  ঝুৌঁডকমুি কযা; 

২.২.৩.  াভাডজক ভতা এফাং ফ ভজনীন প্রদফাডধকায (Social Equity and Universal 

Access): তথ্য  সমাগাদমাগ প্রমৄডি ব্যফাদযয ভাধ্যদভ ফ ভস্তদয াভাডজক ভতা প্রডতষ্ঠা এফাং 

যাদেয তথ্য প্রফাদ াফ ভজনীন প্রদফাডধকায ডনডশ্চত কযা; 

২.২.৪.  ডো, গদফলণা  উদ্ভাফন (Education, Research and Innovation): ডো  গদফলণা 

কাদজ তথ্যপ্রমৄডিয পর প্রদোগ  ডযচম ভায ভাধ্যদভ একটি জ্ঞান ডবডত্তক ভাজ গেন কযা এফাং 

উদ্ভাফনী কাম ভক্রভদক ভথ ভন (Promote)  প্রদণাদনা (Incentive) প্রদান কযা;   

২.২.৫.  দেতা, উন্নেন  কভ ভাংস্থান সৃডষ্ট (Skill Development and Employment 

Generation): উমৄি প্রডেদণয ভাধ্যদভ তথ্যপ্রমৄডি খাদত দে জনফর গদে সতারা এফাং 

কভ ভাংস্থাদনয সুদমাগ সৃডষ্ট কযা; 

২.২.৬.  অবযন্তযীণ েভতা বৃডি (Strengthening Domestic Capacity): স্থানীেবাদফ 

তথ্যপ্রমৄডি ডবডত্তক ডল্প স্থান  সফা প্রদাদন েভতা বৃডি এফাং এদেদে ডফডনদোগ উৎাডত 

কযায রদেয ব্যফাফান্ধফ ডযদফ সৃডষ্টয ভাধ্যদভ অবযন্তযীণ েভতা বৃডি কযা; 

২.২.৭. ডযদফ, জরফায়ু  দদমাগ ভ ব্যফস্থানা (Environment, Climate & Disaster 

Management): জরফায়ু ডযফতভদন সৃষ্ট ঝুৌঁডক হ্রাকদল্প আইডটি খাদত ডযদফ-ফান্ধফ বুজ 

প্রমৄডিয উদ্ভাফন এফাং আত্মীকযণ, ইদরকট্রডনক ফদজভযয ডনযাদ ব্যফস্থানা, দদম ভাগ সভাকাদফরা এফাং 

জরফায়ু ডযফতভন ব্যফস্থানাে কাম ভকয দদে গ্রণ; 
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২.২.৮.  উৎাদনীরতা ফািাদনা (Enhancing Productivity): সদদয স্বাস্থয, কৃডল, সমাগাদমাগ 

ব্যফস্থা কর ডল্প খাদত তথ্যপ্রমৄডি ব্যফায কদয উৎাদনীরতা ফাোদনায জন্য কাম ভকয 

দদে গ্রণ।  
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অধ্যাে-৩ 

সকৌরগত ডফলেফস্তু 

 

৩.১. ডিডজটার যকায (Digital Government) 

৩.১.১. যকাডয তথ্য  সফামূ জনগণদক ডিডজটাডর প্রদান ডনডশ্চতকযণ; 

৩.১.২. ডিডজটারপ্রমৄডিয মথামথ ব্যফাদযয ভাধ্যদভ যকাডয সফা প্রদাদন স্বেতা  দােফিতা 

ডনডশ্চতকযণ; 

৩.১.৩. যকাডয তথ্য  সফামূ জনাধাযদণয ডনকট ডিডজটাডর সৌৌঁছাদনায রদেয প্রদোজনীে 

অফকাোদভা উন্নেন  যেণাদফেণ এফাং তাদত জনগদণয প্রদফাডধকায ডনডশ্চতকযণ; 

৩.১.৪. যকাডয তথ্য  সফামূ জনগণদক ডিডজটাডর প্রদাদন সফা প্রদানকাযীয েভতা উন্নেন; 

৩.১.৫. যকাডয ডফডবন্ন দপ্তদযয ভদধ্য দজ তদথ্যয আদান প্রদাদনয ডনডভত্ত Architecture 

আন্ত:ডযফাডতা (Inter-operability) প্রডতষ্ঠায ব্যফস্থা গ্রণ; 

৩.১.৬. জাতীে াংদদয ডিডজটাইদজন  স অনুমাডে কভ ভকতভাদদয েভতা উন্নেন; 

৩.১.৭.ডফচায ডফবাদগয ডিডজটাইদজন  স অনুমাডে কভ ভকতভাদদয েভতা উন্নেন; 

৩.১.৮.আইন প্রদোগকাযী াংস্থায ডিডজটাইদজন  স অনুমাডে কভ ভকতভাদদয েভতা উন্নেন।  

৩.২.  ডিডজটার ডনযাত্তা (Digital Security) 

৩.২.১. ডিডজটার ডনযাত্তা ডনডশ্চত কযায রদেয ডিডজটার ডিবাইমূদ মথামথ ভানম্পন্ন 

াি ভেযায/পটেযায এয ব্যফায ডনডশ্চতকযণ; 

৩.২.২. ইন্টাযদনট এয ডনযাদ ব্যফায ডনডশ্চতকযণ; 

৩.২.৩. ব্যডিগত তদথ্যয সগানীেতা যোয ব্যফস্থা গ্রণ; 

৩.২.৪. াভাডজক সমাগাদমাগ ভাধ্যদভ অনাকাডঙ্ক্ষত  েডতকয কনদটন্ট উস্থাদন প্রডতদযাধ সৃডষ্ট এফাং 

প্রডতকাদযয ব্যফস্থা গ্রণ; 

৩.২.৫. েডতকয ডিডজটার ডফলেফস্তু সথদক নাযী  ডশুদদযদক সুযোয ব্যফস্থা গ্রণ; 

৩.২.৬. তদথ্যয াংযেণ, ব্যফস্থানা  ডনযাত্তাে মথামথ ডনেভনীডত এফাং প্রডভতভান অনুযণ; 

৩.২.৭. আডথ ভক সরনদদদন তথ্যপ্রমৄডিয ডনযাদ ব্যফায ডনডশ্চতকযণ; 

৩.২.৮. যকাডয সগানীে  াংদফদনীর তথ্যাফরী আদান প্রদাদনয সেদে ডিডজটার স্বােয ব্যফায।  
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৩.৩. াভাডজক ভতা এফাং ফ ভজনীন প্রদফাডধকায (Social Equity and Universal Access) 

৩.৩.১. ভাদজয ফ ভস্তদযয ভানুল ডফদল কদয ডনম্নডফত্ত সশ্রণী, অনগ্রয জনদগাষ্ঠী, নাযী  প্রডতফন্ধী এফাং 

ডফদল ােতা প্রদোজন এভন ব্যডিদদয তথ্যপ্রমৄডি ব্যফাদযয ভাধ্যদভ ভাদজয মূর সরাদত 

আনেন; 

৩.৩.২. গ্রাভীণ জনদদ নগদযয ভান সুডফধা ডনডশ্চতকযদণ ডিডজটার প্রমৄডিয দফ ভাত্তভ ব্যফাদযয 

ব্যফস্থাগ্রণ; 

৩.৩.৩. যকাডয/দফযকাডয সফামূ জনগদণয কাদছ ডিডজটার-বফলম্যীনবাদফ (ডিডজটার ডিবাইি 

দূযীকৃতবাদফ) সৌৌঁছাদনা; 

৩.৩.৪. যকাদযয তথ্য  সমাগাদমাগ প্রমৄডি ডফলেক কাম ভক্রভ এফাং নীডত ডনধ ভাযদণ জনগদণয অাংগ্রদণয 

সুদমাগ প্রদান; 

৩.৩.৫. মুডিমৄদিয সচতনা ফাাংরাদদদয ইডতা, াডতয  ঐডতযদক তথ্যপ্রমৄডিয ভাধ্যদভ 

ডফশ্বদযফাদয তুদর ধযা এফাং ক্ষুদ্র নৃ-সগাষ্ঠী কর অঞ্চদরয ভানুদলয াংস্কৃডত  ঐডতয উন্নেন  

াংযেদণয ব্যফস্থা গ্রণ; 

৩.৩.৬. তদথ্যয অফাধ প্রফা ডনডশ্চত কযায রদেয প্রদতযক নাগডযকদক দ্রুতগডতয ইন্টাযদনট প্রদাদনয ব্যফস্থা 

গ্রণ;  

৩.৩.৭. ডিডজটার প্রমৄডিয কর সেদে ফাাংরা বালায ব্যফায ডনডশ্চতকযণ। 

৩.৪. ডো, গদফলণা এফাং উদ্ভাফন (Education, Research and Innovation) 

৩.৪.১. তথ্যপ্রমৄডি ডোদক প্রাথডভক স্তয সথদক ডোয কর স্তদযয ডোক্রদভ অন্তভু ভিকযণ  ডনেডভত 

মৄদগাদমাগীকযণ এফাং ডোয কর স্তদয ডখন-সখাদনা কাম ভক্রদভ তথ্যপ্রমৄডিয ব্যফায (ICT for 

Education) কযায রদেয কাম ভক্রভ গ্রণ; 

৩.৪.২. ফাজায চাডদায াদথ াভঞ্জস্য সযদখ াঠ্যসূডচদক ারনাগাদ কদয ডো প্রডতষ্ঠান এফাং তথ্যপ্রমৄডি 

ডল্প প্রডতষ্ঠাদনয ভদধ্য াযস্পডযক দমাডগতা বৃডি; 

৩.৪.৩. গদফলণা  উদ্ভাফনী কাম ভক্রদভয ডযদফ সৃডষ্ট এফাং প্রদোজনীে প্রদণাদনায ব্যফস্থা গ্রণ; 

৩.৪.৪. তথ্যপ্রমৄডি াংডিষ্ট ডফলদে গদফলণা কাম ভক্রভ ডযচারনায ব্যফস্থা গ্রণ; 

৩.৪.৫. গদফলণা  উদ্ভাফদনয ভাধ্যদভ সৃষ্ট ণ্য  সফাদক প্রদোজনীে ফাজাযজাতকযদণয ব্যফস্থা গ্রণ; 

৩.৪.৬.নতুন নতুন উদ্ভাফনমূদয সভধাস্বত্ত্ব সৃডষ্ট  াংযেদণ ব্যফস্থা গ্রণ; 

৩.৪.৭. ডফদল/একীভূতডোে (আথ ভ-াভাডজক, ধভীে, াডযযীক, ভানডক ইতযাডদ কাযদণ ফডঞ্চত ভানুদলয 

জন্য সম ডো) আইডটিয ব্যফায ডনডশ্চত কযা; 

৩.৪.৮.ডো প্রান  ব্যফস্থানাে তথ্য  সমাগাদমাগ প্রমৄডিয কাম ভকয ব্যফায ডনডশ্চতকযণ।  
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৩.৫. দেতা উন্নেন এফাং কভ ভাংস্থান সৃডষ্ট (Skill Development and Employment Generation) 

৩.৫.১. সদীে  ডফশ্বফাজাদযয চাডদায াদথ াভঞ্জস্য সযদখ প্রদোজনীে াংখ্যক আইডটি সাজীফী 

বতডযয জন্য প্রাডতষ্ঠাডনক েভতা উন্নেন; 

৩.৫.২. দেতা উন্নেদনয রদেয সদদয জনগণদক তথ্যপ্রমৄডি ডফলেক সাগত ডফলদে প্রডেদণয ব্যফস্থা 

গ্রণ; 

৩.৫.৩. কাডযগডয  বৃডত্তমূরক ডোে তথ্যপ্রমৄডি ডফলোফরী অন্তভু ভিকযণ; 

৩.৫.৪. কভ ভাংস্থান সৃডষ্টয জন্য সদড-ডফদদী ডফডনদোগ আকৃষ্ট কযায রদেয প্রদোজনীে নীডত ােতা  

প্রদণাদদনয ব্যফস্থা গ্রণ; 

৩.৫.৫. বডফষ্যত প্রমৄডি  ডল্প খাদতয ডফফতভদনয াদথ াভঞ্জস্য সযদখ নতুন নতুন কভ ভাংস্থাদনয সেে 

অন্তভূ ভিকযণ। 

৩.৬. অবযন্তযীণ েভতা বৃডি (Strengthening Domestic Capacity) 

৩.৬.১. ফাাংরাদদী আইডটি ণ্য   সফা ডফশ্বফাজাদয ফাজাযজাতকযদণয জন্য ডিারী ডফণন  

ব্র্যাডোং এফাং সদ ডদদফ ফাাংরাদদদয আন্তজভাডতক ব্র্যাডোংকযণ; 

৩.৬.২. সদব্যাী পটেযায সটকদনারডজ াকভ/ডল্প স্থাদন উদদ্যাগ গ্রণ এফাং ডনব ভযদমাগ্য আইডটি 

অফকাোদভা উন্নেন  যেণাদফেণ; 

৩.৬.৩. IT/ITES ডল্প ডফকাদয রদেয প্রদোজনীে ােতা  প্রদণাদনায ব্যফস্থা গ্রণ; 

৩.৬.৪. যপ্তাডন বৃডিয জন্য ডফদল সুডফধা প্রদান এফাং ডল্প-ফান্ধফ নীডত  উমৄি ডযদফ বতডয; 

৩.৬.৫. ব্যফা ফাডণদজয তথ্যপ্রমৄডি ব্যফায উৎাডতকযদণয জন্য প্রদোজনীে ডযদফ সৃডষ্ট; 

৩.৬.৬. কর ক্রদে স্থানীে ণ্য  সফায অগ্রাডধকায প্রদান এফাং স রদেয স্থানীে সকাম্পাডনমূদয   

েভতা বৃডি। 

৩.৭. ডযদফ, জরফায়ু এফাং দদম ভাগ ব্যফস্থানা (Environment, Climate & Disaster 

Management): 

৩.৭.১. ডযদফ যোে আইডটি প্রমৄডিয ব্যফায  প্রদোগ উৎাডতকযণ; 

৩.৭.২. ডযদফ-ফান্ধফ বুজ প্রমৄডি ব্যফায কদয ডযদফ াংযেণ উৎাডতকযণ; 

৩.৭.৩. দদম ভাগ তকীকযণ, ব্যফস্থানা এফাং দদম ভাগ যফতী কাম ভক্রদভয তদাযডক ডনডশ্চতকযণ; 

৩.৭.৪. ডিডজটার ফদজভযয ডনযাদ ব্যফস্থানা ডনডশ্চতকযণ; 

৩.৭.৫. জরফায়ু ডযফতভদন ডিডজটার প্রমৄডি কযণীে ডনধ ভাযণ। 
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৩.৮. উৎাদনীরতা ফাোদনা (Enhancing Productivity) 

৩.৮.১. কর ডল্প খাদতয উৎাদনীরতা বৃডিয জন্য ডিডজটার প্রমৄডিয দফ ভাচ্চ ব্যফায ডনডশ্চতকযণ; 

৩.৮.২. সমাগাদমাগ ব্যফস্থাে  ডিডজটার প্রমৄডিয দফ ভাচ্চ ব্যফায ডনডশ্চতকযণ; 

৩.৮.৩. স্বাস্থযখাদত ডিডজটার প্রমৄডিয  দফ ভাচ্চ ব্যফায ডনডশ্চতকযণ;   

৩.৮.৪. কৃডলখাদত ডিডজটার প্রমৄডিয দফ ভাচ্চ ব্যফায ডনডশ্চতকযণ; 

৩.৮.৫. জাতীে উৎাদনীরতা বৃডি কযদত ডিডজটার কভা ভ, ডিডজটার সরনদদন এফাং ডিডজটার প্রমৄডি 

ডনব ভয ডল্পদক উৎাডতকযণ এফাং ডল্প ফাডনদজযয ডিডজটার রুান্তয। 
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অধ্যাে-০৪ 

নীডতভারায স্বত্ত্বাডধকায, তদাযডক এফাং ম ভাদরাচনা 

 

৪.১. নীডতভারায স্বত্ত্বাডধকায এফাং তদাযডক (Policy Ownership and Monitoring) 

জাতীে জীফদন এই নীডতভারা ফাস্তফােদনয াদথ াংডিষ্ট কর সস্টক-সাল্ডাযদক এই নীডতভারায 

স্বত্ত্বাডধকাযী দত দফ। যকাদযয দফ ভাচ্চ নীডত ডনধ ভাযণী ম ভাদে আদরাচয নীডতভারায স্বত্ত্বাডধকায ডনডশ্চত 

দত দফ। স অনুমােী এই নীডতভারায ডনম্নরূ স্বত্ত্ব ডফদফচনা কযা দেদছ:  

৪.১.১. তথ্য  সমাগাদমাগ প্রমৄডি ডফবাগ এ নীডতভারায তদাযডক  ভন্বে াধন কযদফ;  

৪.১.২. কর ভিণারে/ডফবাগ এফাং যকাডয প্রডতষ্ঠান স্ব স্ব সেদে আইডটি নীডতভারা ফাস্তফােন কযদফ; 

৪.১.৩. তথ্য  সমাগাদমাগ প্রমৄডি ডফবাদগয দমাডগতাে ভডিডযলদ ডফবাগ এ নীডতভারায কভ ভডযকল্পনা 

মূ ডযফীেণ কযদফ এফাং তথ্য  সমাগাদমাগ প্রমৄডি ডফবাগ কভ ভডযকল্পনামূদয মূল্যােন 

কযদফ। 

৪.২. নীডতভারা ম ভাদরাচনা (Policy Review) 

৪.২.১. ডনতয নতুন ডযফতভদনয আডঙ্গদক ডফদল রেযমূদক পুনঃডনধ ভাযদণয জন্য নীডতভারায সকৌরগত 

ডফলেগুদরা প্রডত ডতন ফছয অন্তয ম ভাদরাচনা কযা দফ। 
 

৪.২.২. এছাো নীডতভারা ফাস্তফােদনয পরতা  ব্যথ ভতায ডবডত্তদত দীঘ ভদভোদী কযণীে ডফলোডদয ভন্বে 

াধদনয ডনডভত্ত প্রডত াঁচ ফছয য পূণ ভ নীডতভারাটি ম ভাদরাচনা কযা দফ। 

৪.৩. কভ ভডযকল্পনা ম ভাদরাচনা (Action Plan Review) 

৪.৩.১. বডফষ্যদত কভ ভডযকল্পনা অাংদ (ডযডষ্ট-১) সম সকাদনা ধযদনয ারনাগাদকযণ, াংদাধন ফা 

ডযভাজভদনয প্রদোজন দর এফাং কভ ভডযকল্পনায ফাস্তফােন অফস্থা মাচাই, কযণীে ডফলেমূদয ডযফতভন  

অগ্রাডধকায ডনরূদণয জন্য প্রডতফছয কযণীে ডফলেমূ তথ্য  সমাগাদমাগ প্রমৄডি ডফবাগকতৃভক ম ভাদরাচনা 

কযা দফ। ারনাদকৃত কভ ভডযকল্পনামূ এ নীডতভারায অাং ডদদফ কাম ভকয দফ। 
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অধ্যাে-০৫ 

কাোদভা  অনুসৃত যীডত 

 

৫.১. কাোদভা (Structure) 

৫.১.১. াঁচটি অধ্যাদে ডফবি এ নীডতভারাে একটি রূকল্প, আটটি উদেশ্য, ফাোন্নটি সকৌরগত ডফলেফস্তু 

অন্তভু ভি কযা দেদছ; 

৫.১.২. এ নীডতভারায আতাে তথ্য  সমাগাদমাগ প্রমৄডি সুষ্ঠুবাদফ ডযচারনায ডনডভত্ত কযণীে ডফলেদক 

কভ ভ-ডযকল্পনাে ডরডফি কদয ডযডষ্ট-১ আকাদয অন্তভু ভি কযা দেদছ; 

৫.১.৩. রূকল্প  উদেশ্যদক জাতীে রদেযয াদথ াভঞ্জস্যপূণ ভ কযা দেদছ। বৃত্তয উদেদশ্যয াদথ ডভর 

সযদখ সকৌরগত ডফলেফস্তু ডনধ ভাযণ কযা দেদছ, মায সুপর ডিডজটার প্রমৄডি ব্যফাদযয ভাধ্যদভ 

াো মাদফ। 

৫.২. অনুসৃত যীডত (Conventions) 

৫.২.১. কভ ভ-ডযকল্পনামূ ফাস্তফােদনয জন্য ‘রূকল্পঃ ২০২১’, ৬ষ্ঠ  ৭ভ ঞ্চফাডল ভক ডযকল্পনা, সটকই 

উন্নেন রেযভাো  ‘রূকল্পঃ ২০৪১’ ডফদফচনাে ডনদে ডনম্নরূ সভোদ ডস্থয কযা দেদছঃ 

 স্বল্প সভোদী (২০২১ ার); 

 ভধ্য সভোদী (২০২৫ ার) 

 দীঘ ভ সভোদী (২০৩০ ার); এফাং 

 অডত দীঘ ভ সভোদী (২০৪১ ার)। 

৫.২.২. সম কর কযণীে ডফলোডদ ফাস্তফােদন অদোকৃত সফড ভে রাগদত াদয, সগুদরা একাডধক 

সভোদব্যাী ফাস্তফােদনয সুাডয কযা দেদছ।   
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   কভ ম-রযকল্পনা (Action Plan)                                  

উদ্দেশ্য #১: রডরিটার যকায (Digital Government) 

ক্ররভক 

নং 
কযণীয় রফলয় ফাস্তফায়নকাযী প্রত্যারত্ পরাপর 

স্বল্প 

মভয়াদী 

(২০২১) 

ভধ্য 

মভয়াদী 

(২০২৫) 

দীঘ ম 

মভয়াদী 

(২০৩০) 

রত্ দীঘ ম 

মভয়াদী 

(২০৪১) 

মকৌরগত্ রফলয়ফস্তু ১.১: যকারয ত্থ্য  মফামূ িনগণদ্দক রডরিটারর প্রদান রনরিত্কযণ  

1.  কর যকারয মফা মম মকান স্থান 

দ্দত্ মম মকান ভয় দ্দি, স্বচ্ছ বাদ্দফ, 

কভ খযদ্দে, কভ ভদ্দয় কর রডরিটার 

রডবাআদ্দ াফায ব্যফস্থাকযণ। 

কর 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/ 

ংস্থা/দপ্তয 

স্বল্প ব্যয়  ভদ্দয় 

কর মফা প্রারপ্ত 

রনরিত্ দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙ ∙ 

2.  রডরিটার দ্ধরত্দ্দত্ কর মফা গ্রদ্দণ 

নাগরযকদ্দদয ক্ষভত্া উন্নয়ন  

ফরত্ কযদ্দণ  ব্যফস্থা গ্রণ। 

কর 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/ 

ংস্থা/দপ্তয 

নাগরযদ্দকয ক্ষভত্া 

বৃরদ্ধ াদ্দফ।  
৬০% ৮০% ১০০%   

3.  কর ভন্ত্রণারয়, রফবাগ  দপ্তদ্দযয 

রডরিটার ারব ম প্রদাদ্দনয  মক্ষদ্দে 

ারব ম রেরিত্কযণ, ক্রদ্দয়য ব্যফস্থাকযণ 

 ফাস্তফায়দ্দনয উদ্দেদ্দশ্য প্ররত্ষ্ঠাদ্দনয 

ীল ম ম মাদ্দয়য স্থায়ী (মমভন CIO-

Chief Innovation Officer/ 

Innovation Officer) কভ মকত্মাদ্দক 

দায়ন। 

িনপ্রান 

ভন্ত্রণারয়/ 

ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ 

অআরটি প্রদ্দয়াদ্দগয 

মক্ষদ্দে ীল ম ম মাদ্দয়য 

কভ মকত্মাদ্দদয রক্রয় 

ংগ্রদ্দণয ভাধ্যদ্দভ 

মনতৃদ্দেয রফকা 

ঘটদ্দফ।  

১০০% 

∙ ∙ ∙ 

4.  যকারয ম মাদ্দয়য কর প্ররত্ষ্ঠাদ্দন 

অআরটি মািীফী দ্বাযা রিত্ 

অআরটি মর স্থান। এ মদ্দরয িন্য 

অআরটি ংরিষ্ট দ সৃিন কযা। 

যকারয ম মাদ্দয়য কর অআরটি 

ংরিষ্ট দদ্দক কারযগরয দ রদ্দদ্দফ 

রেরিত্কযণ। 

িনপ্রান ভন্ত্রণারয় অআরটি স্থানা 

রযোরনা  কাম মক্রভ 

ফাস্তফায়ন সুষ্ঠু দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙  

5.  রফদ্দল মফত্ন-বাত্া  সুদ্দমাগ সুরফধা 

কাদ্দয যকারয ম মাদ্দয় কর 

প্ররত্ষ্ঠাদ্দন দ সৃিদ্দনয মক্ষদ্দে 

দ্দদান্নরত্দ্দমাগ্য করিউটায িনকাঠাদ্দভা 

তত্রযকযণ। 

িনপ্রান ভন্ত্রণারয় যকারয খাদ্দত্য 

অআরটি মািীফীযা 

উৎারত্ দ্দফ। 

যকাদ্দযয অআরটি 

ক্ষভত্া বৃরদ্ধ াদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙  

6.  যকারয প্ররত্ষ্ঠানগুদ্দরাদ্দত্ িনগদ্দণয 

িন্য অআরটি রবরিক মল্পদ্দডস্ক স্থান। 
ংরিষ্ট মফাদানকাযী প্ররত্ষ্ঠাদ্দনয 

রযফদ্দত্ম কর মন্টাদ্দযয ভাধ্যদ্দভ এ কাি 

িারদত্ দ্দত্ াদ্দয।  এফ কর 

মন্টাদ্দযয িন্য মটররদ্দমাগাদ্দমাগ মফা 

প্রদানকাযী প্ররত্ষ্ঠান কতৃক স্বল্প মূদ্দে 

থফা মটার-রি নম্বয সুরফধা প্রদান। 

প্রধানভন্ত্রীয 

কাম মারয়,   

ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ, 

কর এফং 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ 

নাগরযকদ্দদয ব্যয় 

কভদ্দফ এফং ভদ্দয়য 

াশ্রয় দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙  

7.  রডরিটার-গবদ্দন মন্প ফাস্তফায়দ্দনয মক্ষদ্দে 

পটয়যায  াড ময়যায, োরদা 

রনরূণ, অরথ মক ক্রয় রযকল্পনা তত্রয, 

যফযা, যফযা যফত্ী ায়ত্ায 

মক্ষদ্দে রনরদ মষ্টভান  নীরত্ভারা নুযণ 

কযদ্দত্ দ্দফ। 

িনপ্রান 

ভন্ত্রণারয়, অআরটি 

রফবাগ এফং রফরর 

ন্যানার রডরিটার-

গবদ্দন মন্প অরকমদ্দটকোয 

ব্যফাদ্দযয স্থায়ীে 

রনরিত্ দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙  

রযরষ্ট-১ 
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ক্ররভক 

নং 
কযণীয় রফলয় ফাস্তফায়নকাযী প্রত্যারত্ পরাপর 

স্বল্প 

মভয়াদী 

(২০২১) 

ভধ্য 

মভয়াদী 

(২০২৫) 

দীঘ ম 

মভয়াদী 

(২০৩০) 

রত্ দীঘ ম 

মভয়াদী 

(২০৪১) 

8.  রডরিটার যকায ফাস্তফায়দ্দনয রদ্দক্ষয 

কর ভন্ত্রণারয়/দপ্তয কতৃমক রডরিটার 

ারব ম ফাস্তফায়ন মযাডম্যা প্রণয়ন  

ত্থ্যপ্রযুরি ব্যফস্থায ভাধ্যদ্দভ ফাস্তফায়ন 

ভন্বয়কযণ। 

ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ 

এফং 

কর ভন্ত্রণারয়/দপ্তয 

রডরিটার ারব ম 

মযাডম্যা তত্রযকযণ। 
১০০% ∙ ∙  

9.  ভন্ত্রণারয়/দপ্তয কতৃমক রডরিটার 

ারব মদ্দয ফাস্তফায়ন কাম মক্রভ 

নুদ্দভাদনকৃত্ মযাডম্যা নুমায়ী 

Project Management Unit 

(PMU) স্থান কদ্দয (প্রদ্দয়ািদ্দন 

অউটদ্দার মং কদ্দয) ফাস্তফায়ন 

রনরিত্কযণ। 

কর ভন্ত্রণারয়/ 

রফবাগ/ংস্থা/দপ্তয 

ারব মদ্দয ভান উন্নয়ন।  ৮০% ১০০% ∙  

10.  ফ মস্তদ্দয রডরিটাআদ্দিদ্দনয 

প্ররত্ফন্ধকত্াগুদ্দরা রেরিত্কযণ, 

দূযীকযণ  গ্রগরত্য রযভাদ্দমাগ্য 

রনণ মায়ক রনধ মাযণ। 

কর 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/ 

ংস্থা/দপ্তয 

ারব মদ্দয ভান উন্নয়ন।  ১০০% ∙ ∙  

মকৌরগত্ রফলয়ফস্তু ১.২ : রডরিটার প্রযুরিয মথামথ ব্যফাদ্দযয ভাধ্যদ্দভ যকারয মফা প্রদাদ্দন স্বচ্ছত্া  দায়ফদ্ধত্া রনরিত্কযণ  

11.  কর যকারয প্ররত্ষ্ঠাদ্দনয নাগরযক 

মফায ারনাগাদকৃত্  ত্থ্য াযণী 

দ্দয়ফাআদ্দট প্রকা। 

ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ 

এফং কর 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ 

িনগদ্দণয প্রদ্দয়ািনীয় 

ত্থ্য প্রারপ্ত 

রনরিত্কযণ। 

১০০% ∙ ∙  

12.  আদ্দরকট্ররনক ক্রয় দ্ধরত্ োলুকযণ  

কর উন্ুি দযে  রনদ্দয়াগ রফজ্ঞরপ্ত 

নরাআদ্দন প্রকাদ্দয ব্যফস্থাকযণ। 

অআএভআরড 

(ররটিআউ) এফং 

কর 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ 

যকারয ক্রদ্দয়য মক্ষদ্দে 

স্বচ্ছত্া বৃরদ্ধ। 

১০০% ∙ ∙  

13.  PPA নুমায়ী ংরিষ্ট ভন্ত্রণারয়/ 

রফবাগ/ংস্থায রনিস্ব দ্দয়ফাআদ্দট 

দযে রফজ্ঞরপ্ত প্রকা কযদ্দত্ দ্দফ। 

কর ভন্ত্রণারয়/ 

রফবাগ/ ংস্থা/দপ্তয 

ক্রয় প্ররক্রয়াদ্দক অদ্দযা 

স্বচ্ছ, ি, গরত্ভয়  

ব্যয় াশ্রয়ী কযদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙  

14.  তফদ্দদরক াায্য প্রারপ্ত  ফযাে 

রডরিটার দ্ধরত্দ্দত্ রযফীক্ষদ্দণয 

ব্যফস্থাকযণ। 

থ মননরত্ক িকম 

রফবাগ 

তফদ্দদরক াায্য 

ব্যফাদ্দযয মক্ষদ্দে 

স্বচ্ছত্া বৃরদ্ধ াদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙  

15.  অআরটি ব্যফাদ্দযয ভাধ্যদ্দভ উন্নয়ন 

প্রকদ্দল্পয কাম মকারযত্া মূোয়দ্দনয িন্য 

িনগদ্দণয ভত্াভত্ গ্রণ, রফদ্দিলণ এফং 

রিমত্ জ্ঞান যফত্ীদ্দত্ প্রকল্প গ্রণ  

ফাস্তফায়দ্দন ব্যফায। 

অআএভআরড উন্নয়ন কাম মক্রদ্দভ 

িনগদ্দণয িৃিত্া 

বৃরদ্ধ াদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙  

16.  প্রকল্প ব্যফস্থানা থ মাৎ প্রকল্প গ্রণ, 

রযকল্পনা, ফাস্তফায়ন, ভরনটরযং, 

ভান এফং থ ম ফযাদ্দে অআরটি 

রবরিক ব্যফস্থা প্রেরন। 

কর ভন্ত্রণারয়/ 

রফবাগ/ংস্থা/দপ্তয 

প্রকল্প রযকল্পনা  

ফাস্তফায়দ্দন দ্রুত্ত্া এফং 

দক্ষত্া রনরিত্ দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙  

17.  গুরুেপূণ ম যকারয দপ্তদ্দয ফ মাধুরনক 

মমাগাদ্দমাগ ব্যফস্থা (দ্দমভন- রবরড 

কনপাদ্দযরন্পং) োলুকযণ। 

 

কর ভন্ত্রণারয়/ 

রফবাগ/ংস্থা/দপ্তয 

বায় ংগ্রদ্দণয 

িন্য ভ্রভন, ব্যয়  

ভয় হ্রা কযদ্দফ এফং 

মক্ষে রফদ্দদ্দল বায 

প্রদ্দয়ািন  দূয দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙  

18.  াভারিক মমাগাদ্দমাদ্দগয ভাধ্যদ্দভ 

যকায  িনগদ্দণয ভদ্দধ্য ংদ্দমাগ 

াধন।  

 

 

 

কর ভন্ত্রণারয়/ 

রফবাগ/ংস্থা/দপ্তয 

যকাদ্দযয কাম মক্রদ্দভ 

িনগদ্দণয িৃিত্া 

বৃরদ্ধ াদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙  



19 

 

ক্ররভক 

নং 
কযণীয় রফলয় ফাস্তফায়নকাযী প্রত্যারত্ পরাপর 

স্বল্প 

মভয়াদী 

(২০২১) 

ভধ্য 

মভয়াদী 

(২০২৫) 

দীঘ ম 

মভয়াদী 

(২০৩০) 

রত্ দীঘ ম 

মভয়াদী 

(২০৪১) 

মকৌরগত্ রফলয়ফস্তু ১.৩ : যকারয ত্থ্য  মফামূ িনাধাযদ্দণয রনকট রডরিটারর মৌছাঁদ্দনায রদ্দক্ষয প্রদ্দয়ািনীয় ফকাঠাদ্দভা উন্নয়ন  

যক্ষণাদ্দফক্ষণ এফং ত্াদ্দত্ িনগদ্দণয প্রদ্দফারধকায রনরিত্কযণ 

19.  িাত্ীয় ম মাদ্দয়  রডরিটার মনটয়াকম 

তত্রয কদ্দয ফ যকারয প্ররত্ষ্ঠানদ্দক 

ংযুিকযণ। 

ত্থ্য  মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরি রফবাগ 

(ফাংরাদ্দদ 

করিউটায 

কাউরন্পর  

অআরটি রধদপ্তয) 

/ ডাক  

মটররদ্দমাগাদ্দমাগ 

রফবাগ 

যকারয দপ্তযমূদ্দ 

ত্দ্দথ্যয অদান-প্রদান 

িাত্ীয় মনটয়াদ্দকময 

অত্ায় কযা ম্ভফ 

দ্দফ।  

১০০% ∙ ∙  

20.  যকাযী কভ মকাদ্দেয রফদ্দকন্দ্রীকযদ্দণয 

রদ্দক্ষয কর যকাযী দপ্তদ্দয উচ্চ গরত্য 

ডাটা ংদ্দমাগ  রডরিটার-গবদ্দন মন্প 

প্রফত্মন। 

 

থ ম রফবাগ, ডাক  

মটররদ্দমাগাদ্দমাগ 

রফবাগ,রযকল্পনা 

ভন্ত্রণারয়, এফং 

অআরটি রফবাগ 

যকাযী কভ মকাদ্দেয 

রফদ্দকন্দ্রীকযণ। 
১০০% ∙ ∙  

21.  করিউটায, আন্টাযদ্দনট এফং আ-

রটিদ্দিন মফামূদ্দ প্রদ্দফারধকায 

রনরিত্ কযদ্দত্ মফযকারয উদ্দযাদ্দগ 

করভউরনটি আ-মন্টায (মটররদ্দন্টায) 

স্থান  রযোরনায ব্যফস্থাকযণ। 

ত্থ্য  মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরি রফবাগ 

 

 

নাগরযকযা স্বল্প ব্যয়, 

ভয়  রনর্মঞ্চাটবাদ্দফ 

ত্াঁদ্দদয ঘদ্দয ফদ্দআ 

কর গুরুেপূণ ম মফা 

গ্রদ্দণ ক্ষভ দ্দফ। 

৫০% ১০০% ∙  

22.  স্বদ্দল্পান্নত্ এরাকা এফং প্রারিক 

িনদ্দগাষ্ঠীয িন্য াশ্রয়ী ব্যাে  উআডথ 

এয ভাধ্যদ্দভ প্রারিক রফলয়ারদ, 

ণ্যমূে রফলয়ক ত্থ্যারদ প্রদাদ্দনয 

ব্যফস্থাকযণ। 

ভািকোণ 

ভন্ত্রণারয়, ভররা   

রশু রফলয়ক 

ভন্ত্রণারয়, বযিযীণ 

িদ রফবাগ এফং 

মফযকারয খাত্ 

সুরফধা ফরঞ্চত্  

ররছদ্দয় ড়া িনদ্দগাষ্ঠী 

সুরফধাভত্ ভদ্দয়, 

ভাধ্যদ্দভ মফা গ্রণ 

কযদ্দত্ াযদ্দফ। 

৫০% ১০০% ∙  

23.  যাষ্ট্রীয় সুযক্ষা  দ্দফ মািভ মফা প্রারপ্তয 

িন্য ICT ফকাঠাদ্দভা গুরুেপূণ ম 

স্থানা িাত্ীয় মডটা মন্টায রবরিক 

যারিদ্দকান  কদ্দন্টন্ট মারটং 

রনরিত্ কযা। 

ত্থ্য  মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরি রফবাগ 

যকারয দপ্তযমূদ্দ 

ত্দ্দথ্যয অদান-প্রদান 

ভরন্বত্ দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙  

মকৌরগত্ রফলয়ফস্তু ১.৪: যকারয ত্থ্য  মফামূ িনগণদ্দক রডরিটারর প্রদাদ্দন মফা  প্রদানকাযীয ক্ষভত্া উন্নয়ন  

24.  যকারয ম মাদ্দয় কর মশ্রণীয রনদ্দয়াদ্দগয 

ব্যফারযক যীক্ষায়  করিউটায  

আন্টাযদ্দনদ্দটয মভৌররক রফলয় 

ির্ভ মিকযণ। 

িনপ্রান ভন্ত্রণারয় 

(াফররক ারব ম 

করভন) এফং কর 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/ 

ংস্থা 

অআরটি’য ব্যফারযক 

জ্ঞান  দক্ষত্া উন্নয়দ্দন 

োকুযী প্রাথীযা দ্দেষ্ট 

দ্দফ এফং কর 

যকারয প্ররত্ষ্ঠাদ্দন 

অআরটি জ্ঞানিন্ন 

িনফর রনদ্দয়ারিত্ 

দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙  

25.  যকারয ম মাদ্দয় সৃিনীর রডরিটার 

গবদ্দন মন্প  রডরিটার-মফা কাম মক্রভ 

ফাস্তফায়দ্দন যকারয কভ মকত্মাদ্দদয িন্য 

অনুদ্দত্ারলক  পুযস্কায প্রফত্মন।  

ত্থ্য  মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরি রফবাগ 

(অআরটি রধদপ্তয) 

এফং কর 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ 

রডরিটার গবদ্দন মন্প  

আ-মফা প্রদাদ্দন 

যকারয ম মাদ্দয়য 

মনতৃে গদ্দড় উঠদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙  
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ক্ররভক 

নং 
কযণীয় রফলয় ফাস্তফায়নকাযী প্রত্যারত্ পরাপর 

স্বল্প 

মভয়াদী 

(২০২১) 

ভধ্য 

মভয়াদী 

(২০২৫) 

দীঘ ম 

মভয়াদী 

(২০৩০) 

রত্ দীঘ ম 

মভয়াদী 

(২০৪১) 

26.  করিউটায  আন্টাযদ্দনদ্দটয মভৌররক 

রফলদ্দয় প্রাদ্দয়ারগক জ্ঞান প্রিাত্দ্দন্ত্রয 

কর কভ মকত্মা/কভ মোযীদ্দদয দ্দদান্নরত্য 

মক্ষদ্দে রফদ্দফেনা। 

ভরন্ত্ররযলদ 

রফবাগ  

িনপ্রান ভন্ত্রণারয় 

কর ম মাদ্দয়য 

যকারয িনফদ্দরয 

ভদ্দধ্য করিউটায  

আন্টাযদ্দনদ্দটয ব্যফায 

বৃরদ্ধ াদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙  

27.  ফারল মক মগানীয় নুদ্দফদন (ACR) এ 

করিউটায এফং আন্টাযদ্দনদ্দটয মভৌররক 

জ্ঞান ংক্রাি নতুন একটি রনণ মায়ক 

ংদ্দমািন। 

িনপ্রান ভন্ত্রণারয় যকাযী ম মাদ্দয় 

করিউটায  

আন্টাযদ্দনদ্দটয েে মা বৃরদ্ধ 

াদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙  

28.  যকারয ম মাদ্দয়য প্ররক্ষণ প্ররত্ষ্ঠাদ্দনয 

অআরটি এফং রডরিটার গবদ্দন মন্প 

কারযকুরাদ্দভ Service Process 

Simplification (SPS)/BPR, 

Digital Service design and 

planning, Project 

management রফলয়ারদ 

ির্ভ মিকযণ। 

কর 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ 

রডরিটার গবদ্দন মন্প 

কাম মক্রভ ফাস্তফায়দ্দন 

যকারয কভ মকত্মাদ্দদয 

ক্ষভত্া বৃরদ্ধ াদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙  

29.  কর যকারয প্ররত্ষ্ঠাদ্দনয ভদ্দধ্য পাআর 

এফং ত্থ্য অদান-প্রদাদ্দন অআরটি 

ব্যফায নুপ্রারনত্ কযদ্দত্ ংরিষ্ট 

যকারয কভ মকত্মাদ্দদয রবন্ন প্ররক্ষণ 

কারযকুরাদ্দভয অত্ায় প্ররক্ষদ্দণয 

ব্যফস্থাকযণ। 

িনপ্রান 

ভন্ত্রণারয়, ত্থ্য  

মমাগাদ্দমাগ প্রযুরি 

রফবাগ (অআরটি 

রধদপ্তয) এফং 

কর যকাযী 

ংস্থা 

ত্থ্য  পাআর  অদান-

প্রদাদ্দন আদ্দরকট্ররনক 

দ্ধরত্ ব্যফহৃত্ দ্দফ।  

১০০% ∙ ∙  

30.  ত্থ্য প্রযুরিয মক্ষদ্দে প্রযুরিয 

উৎকল মত্ায াদ্দথ াভঞ্জস্য মযদ্দখ 

রডরিটার দ্ধরত্দ্দত্ (দ্দয়ফ-রবরিক 

ব্যফস্থা, মটররকনপাদ্দযরন্পং, রবরড 

কনপাদ্দযরন্পং আত্যারদ) যকারয 

ম মাদ্দয়য কভ মকত্মাদ্দদয প্ররক্ষদ্দণয 

ব্যফস্থাকযণ। 

িনপ্রান ভন্ত্রণারয় 

এফং ত্থ্য  

মমাগাদ্দমাগ প্রযুরি 

রফবাগ (ফাংরাদ্দদ 

করিউটায 

কাউরন্পর  

অআরটি রধদপ্তয) 

নতুন প্রযুরিয াদ্দথ 

যকারয কভ মকত্মাদ্দদয 

রযেদ্দয়য ভাধ্যদ্দভ 

প্রযুরিয ব্যফায 

ম্প্রারযত্ দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙  

31.  িাত্ীয়  রডরিটার যকায 

(National e-Governance 

Architecture)  e-

Governance Inter-

Operability Framework 

রফলদ্দয় কভ মকত্মা/অআরটি 

মািীফীদ্দদয  প্ররক্ষণ। 

ত্থ্য  মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরি রফবাগ 
ত্থ্য  রদ্দটদ্দভয 

তদ্বত্ত্া হ্রা দ্দফ; 

যকারয ংস্থামূদ্দয 

ভদ্দধ্য ত্থ্য  

পটয়যায অদান-

প্রদাদ্দনয রযদ্দফ তত্রয 

দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙  

32.  যকারয অআটি মািীফীদ্দদয 

মফযকারয প্ররত্ষ্ঠাদ্দনয াদ্দথ কাি 

কযায ক্ষভত্া উন্নয়দ্দনয িন্য নীরত্ 

প্রণয়ন। 

 

 

 

 

 

 

 

কর 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ 

মফযকারয প্ররত্ষ্ঠাদ্দনয 

াদ্দথ কাি কযায 

ক্ষভত্া উন্নয়ন দ্দফ। 

∙ ∙ ∙  



21 

 

ক্ররভক 

নং 
কযণীয় রফলয় ফাস্তফায়নকাযী প্রত্যারত্ পরাপর 

স্বল্প 

মভয়াদী 

(২০২১) 

ভধ্য 

মভয়াদী 

(২০২৫) 

দীঘ ম 

মভয়াদী 

(২০৩০) 

রত্ দীঘ ম 

মভয়াদী 

(২০৪১) 

মকৌরগত্ রফলয়ফস্তু ১.৫ : যকারয রফরবন্ন দপ্তদ্দযয ভদ্দধ্য দ্দি ত্দ্দথ্যয অদান প্রদাদ্দনয রনরভি Architecture  অি:রযফারত্া (Inter-

operability) প্ররত্ষ্ঠায ব্যফস্থা গ্রণ 

33.  পটয়যায, াড ময়যায  কাদ্দনরিরবটি 

রফলদ্দয় রডরিটার যকাদ্দযয উদ্দযাদ্দগয 

িন্য িাত্ীয় রডরিটার যকায কাঠাদ্দভা 

(National e-Governance 

Architecture)  e-

Governance Inter-

Operability Framework 

প্রণয়ন  রনয়রভত্ যুদ্দগাদ্দমাগীকযণ।   

ত্থ্য  মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরি রফবাগ 
ত্থ্য  রদ্দটদ্দভয 

তদ্বত্ত্া হ্রা দ্দফ; 

যকারয ংস্থামূদ্দয 

ভদ্দধ্য ত্থ্য  

পটয়যায অদান-

প্রদাদ্দনয রযদ্দফ তত্রয 

দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙  

34.  কর যকারয দপ্তদ্দয ন্যানার আ-

গবদ্দন মন্প অরকমদ্দটকোয (National e-

Governance Architecture)  

e-Governance Inter-

Operability Framework 

নুযণ। 

কর 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/ 

ংস্থা/দপ্তয 

ত্থ্য  রদ্দটদ্দভয 

তদ্বত্ত্া হ্রা দ্দফ; 

যকারয ংস্থামূদ্দয 

ভদ্দধ্য ত্থ্য  

পটয়যায অদান-

প্রদাদ্দনয রযদ্দফ তত্রয 

দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙  

35.  িাত্ীয় রডরিটার যকায কাঠাদ্দভা  

e-Governance Inter-

Operability Framework গুদ্দরা 

Technology Neutral & 

Vendor Agnostic-বাদ্দফ প্রস্তুত্ 

কযদ্দত্ দ্দফ।  

ত্থ্য  মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরি রফবাগ 

ত্থ্য  রদ্দটদ্দভয 

তদ্বত্ত্া হ্রা দ্দফ; 

যকারয ংস্থামূদ্দয 

ভদ্দধ্য ত্থ্য  

পটয়যায অদান-

প্রদাদ্দনয রযদ্দফ তত্রয 

দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙  

36.  িন ন্ুদ্দখ প্রকাদ্দমাগ্য ত্দ্দথ্যয দ্দফ মাচ্চ 

ব্যফায রনরিত্কযদ্দণয িন্য Open 

Government Data মাট মাদ্দর ত্থ্য 

উন্ুিকযণ  ন্য দপ্তদ্দযয ত্থ্য 

ব্যফাদ্দযয ংস্কৃরত্ তত্রয।  

ফাংরাদ্দদ 

রযংখ্যান ব্যযদ্দযা, 

ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ 

 কর 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ 

তদ্বত্ত্া রযাদ্দযয 

ভাধ্যদ্দভ িাত্ীয় 

িদ্দদয াশ্রয় ঘটদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙  

37.  রডরিটার ারব মদ্দয রূািদ্দযয 

রযকল্পনা প্রণয়দ্দনয  নুদ্দভাদদ্দনয 

মক্ষদ্দে তদ্বত্ত্া রযায  ভন্বদ্দয়য 

রদ্দক্ষ ত্থ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রযুরি 

রফবাদ্দগয ভত্াভত্ গ্রণ। 

ত্থ্য  মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরি রফবাগ, 

রযকল্পনা 

ভন্ত্রণারয় কর 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ 

রডরিটার-গবদ্দন মন্প  

আ-মফা রফলয়ক 

কাম মক্রদ্দভ তদ্বত্ত্া 

(Duplication) 
রযাদ্দযয ভাধ্যদ্দভ 

িাত্ীয় িদ্দদয াশ্রয় 

ঘটদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙  

38.  ভন্ত্রণারয়/দপ্তযমূদ্দয  রডরিটার 

ারব ম ফাস্তফায়দ্দন কর রডরিটার 

ারব মদ্দয োরদা রনরূণ মথদ্দক শুরু 

কদ্দয প্ররকউযদ্দভন্ট, তত্রয এফং 

ফাস্তফায়ন ম মি কর প্রকায ংরিষ্ট 

কারযগরয ায়ত্ায িন্য ভরন্ত্ররযলদ 

রফবাগ  অআরটি রফবাদ্দগয মমৌথ 

উদ্দযাগ “Digital Service 

Accelerator” এয ায়ত্া গ্রণ। 

ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ, 

ত্থ্য  মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরি রফবাগ 

কর 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ 

রডরিটার-গবদ্দন মন্প  

আ-মফা রফলয়ক 

কাম মক্রদ্দভ তদ্বত্ত্া 

রযাদ্দযয ভাধ্যদ্দভ 

িাত্ীয় িদ্দদয াশ্রয় 

ঘটদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙  
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ক্ররভক 

নং 
কযণীয় রফলয় ফাস্তফায়নকাযী প্রত্যারত্ পরাপর 

স্বল্প 

মভয়াদী 

(২০২১) 

ভধ্য 

মভয়াদী 

(২০২৫) 

দীঘ ম 

মভয়াদী 

(২০৩০) 

রত্ দীঘ ম 

মভয়াদী 

(২০৪১) 

39.  প্রদ্দত্যক নাগরযদ্দকয একক অআরড 

প্রণয়ন রনরিত্কযণ এফং 

অিঃভন্ত্রণারয় ভন্বয় াধন।  

ফাংরাদ্দদ 

রযংখ্যান ব্যযদ্দযা, 

রনফ মােন করভন 

এফং কর 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ 

মফা গ্রণকাযী 

নািকযণ  রফরবন্ন 

রফবাগ কতৃক প্রদ্দদয় 

নাগরযক মফা 

ত্াৎক্ষরণক প্রদান 

রনরিত্ দ্দফ। 

৮০% ১০০% ∙  

40.  ফরণ মত্ একক অআরড ব্যফায কদ্দয 

রডরিটার মফা  প্রদান  াভারিক 

রনযািা রনরিত্কযণ।  

 

 

 

 

কর যকারয-

মফযকারয প্ররত্ষ্ঠান 

মফা গ্রণকাযী 

নািকযণ  রফরবন্ন 

রফবাগ কতৃক প্রদ্দদয় 

নাগরযক মফা 

ত্াৎক্ষরণক প্রদান 

রনরিত্ দ্দফ। 

৮০% ১০০% ∙  

মকৌরগত্ রফলয়ফস্তু ১.৬ : িাত্ীয় ংদ্দদয রডরিটাআদ্দিন  ম নুমারয় কভ মকত্মাদ্দদয ক্ষভত্া উন্নয়ন  

41.  ত্থ্য প্রযুরি ব্যফায কদ্দয ংদ 

দস্যদ্দদয কাদ্দছ দ্দি ত্থ্য মৌৌঁছাদ্দনায 

ব্যফস্থাকযণ।  

িাত্ীয় ংদ 

রেফারয় এফং ত্থ্য 

 মমাগাদ্দমাগ প্রযুরি 

রফবাগ 

ংদ দস্যদ্দদয কাদ্দছ 

ত্দ্দথ্যয ফাধ প্রফা 

রনরিত্ দ্দফ।  

১০০% ∙ ∙  

42.  ত্থ্য প্রযুরি ব্যফায কদ্দয ংদ 

দস্যদ্দদয ত্াঁয রনি রনি রনফ মােনী 

অদ্দনয িনগদ্দণয াদ্দথ মমাগাদ্দমাগ 

স্থান। 

িাত্ীয় ংদ 

রেফারয় এফং ত্থ্য 

 মমাগাদ্দমাগ প্রযুরি 

রফবাগ 

এরাকায িনগদ্দণয 

াদ্দথ মমাগাদ্দমাগ 

িত্য দ্দফ।  

১০০% ∙ ∙  

 

 

 

মকৌরগত্ রফলয়ফস্তু ১.৭: রফোয রফবাদ্দগয রডরিটাআদ্দিন   ম নুমারয় কভ মকত্মাদ্দদয ক্ষভত্া উন্নয়ন  

43.  রডরিটার দ্ধরত্দ্দত্ ভাভরা প্ররক্রয়া 

ব্যফস্থানা। 

অআন  রফোয 

রফবাগ এফং ত্থ্য  

মমাগাদ্দমাগ প্রযুরি 

রফবাগ 

একটি ন্যায়ানুগ রফোয 

ব্যফস্থা প্ররত্রষ্ঠত্ দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙  

44.  অআরটি রবরিক ব্যফস্থানা রদ্দটভ 

ব্যফায কদ্দয মযকড ম ংযক্ষণ  

ভাভরায রফফযণ পাআরফরি  

ংযক্ষদ্দণ অধুরনক ব্যফস্থায প্রফত্মন।  

অআন  রফোয 

রফবাগ এফং ত্থ্য  

মমাগাদ্দমাগ প্রযুরি 

রফবাগ 

একটি ন্যায়ানুগ রফোয 

ব্যফস্থা প্ররত্রষ্ঠত্ দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙  

45.  রডরিটার দ্ধরত্দ্দত্ ভাভরায 

ডকুদ্দভদ্দন্টন  মযপাদ্দযরন্পং। 

অআন  রফোয 

রফবাগ এফং ত্থ্য  

মমাগাদ্দমাগ প্রযুরি 

রফবাগ 

একটি ন্যায়ানুগ রফোয 

ব্যফস্থা প্ররত্রষ্ঠত্ দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙  

46.  নরাআদ্দন ফা এএভএ ব্যফায কদ্দয 

অআনী মফা প্রদান।  

অআন  রফোয 

রফবাগ এফং ত্থ্য  

মমাগাদ্দমাগ প্রযুরি 

রফবাগ 

একটি ন্যায়ানুগ রফোয 

ব্যফস্থা প্ররত্রষ্ঠত্ দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙  

47.  রডরিটার  মরনদ্দদন ংরিষ্ট যাধ 

রেরিত্কযণ এফং রনদ্দযাদ্দধ রফোয 

রফবাগ কভকত্মাদ্দদয প্ররক্ষদ্দণয ব্যফস্থা 

গ্রণ। 

অআন রফোয  

ংদ রফলয়ক 

ভন্ত্রণারয় এফং 

িনপ্রান ভন্ত্রণারয় 

আদ্দরকট্ররনক দ্ধরত্দ্দত্ 

মরনদ্দদদ্দনয মক্ষদ্দে 

যাধ নুন্ধান  

রফোয িত্য দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙  

মকৌরগত্ রফলয়ফস্তু ১.৮: অআন প্রদ্দয়াগকাযী ংস্থায রডরিটাআদ্দিন  ম নুমারয় কভ মকত্মাদ্দদয ক্ষভত্া উন্নয়ন  

48.  অআন প্রদ্দয়াগকাযী ংস্থামূদ্দয কর 

দপ্তদ্দযয ভদ্দধ্য দ্দি  রনযাদ্দদ ত্থ্য 

অদান-প্রদাদ্দনয িন্য মনটয়াকম স্থান। 

িন রনযািা রফবাগ 

এফং ত্থ্য  

মমাগাদ্দমাগ প্রযুরি 

রফবাগ 

রনযাদ ত্থ্য অদান-

প্রদান রনরিত্ দ্দফ। 
১০০% ∙ ∙  
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ক্ররভক 

নং 
কযণীয় রফলয় ফাস্তফায়নকাযী প্রত্যারত্ পরাপর 

স্বল্প 

মভয়াদী 

(২০২১) 

ভধ্য 

মভয়াদী 

(২০২৫) 

দীঘ ম 

মভয়াদী 

(২০৩০) 

রত্ দীঘ ম 

মভয়াদী 

(২০৪১) 

49.  কর পুরর থানায় অআরটি ব্যফায 

কদ্দয িনগদ্দণয কর মফা 

রনরিত্কযণ। 

িন রনযািা রফবাগ 

এফং ত্থ্য  

মমাগাদ্দমাগ প্রযুরি 

রফবাগ 

দ্রুত্  স্বচ্ছ মফা- 

প্রদান রনরিত্ দ্দফ। 
১০০% ∙ ∙  

50.  ম্যাদ্দনিদ্দভন্ট আনপযদ্দভন রদ্দটভ 

(এভঅআএ), মডটা রফদ্দিলণ টুর  

প্রদ্দয়ািনীয় ব্যফস্থানা দ্ধরত্ ব্যফায 

কদ্দয উন্নত্ ভাদ্দনয মফাদান 

রনরিত্কযণ। 

িন রনযািা রফবাগ 

এফং ত্থ্য  

মমাগাদ্দমাগ প্রযুরি 

রফবাগ 

দ্রুত্  স্বচ্ছ মফা- 

প্রদান রনরিত্ দ্দফ। 
১০০% ∙ ∙  

51.  রডরিটার  যাধ প্ররত্দ্দযাধ  ভাভরা 

দাদ্দয়দ্দযয মক্ষদ্দে অআন প্রদ্দয়াগকাযী 

ংস্থা মূদ্দয দক্ষত্া উন্নয়ন। 

িন রনযািা রফবাগ 

এফং ত্থ্য  

মমাগাদ্দমাগ প্রযুরি 

রফবাগ 

অআন প্রদ্দয়াগকাযী 

ংস্থা মূদ্দয দক্ষত্া 

বৃরদ্ধ াদ্দফ।  

১০০% ∙ ∙  

উদ্দেশ্য #২: রডরিটার রনযািা (Digital Security)  

মকৌরগত্ রফলয়ফস্তু ২.১: রডরিটার রনযািা রনরিত্ কযায রদ্দক্ষয রডরিটার রডবাআমূদ্দ মথামথ ভানিন্ন াড ময়যায/পটয়যায 

এয ব্যফায রনরিত্কযণ 

 

52.  রডরিটার যকায কাঠাদ্দভায  দ্দফ মাচ্চ 

রডরিটার রনযািা রনরিত্কযণ। 

ত্থ্য  মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরি রফবাগ 

রডরিটার মফা প্রদাদ্দন 

রনরিত্ দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙  

53.  কর রডরিটার যকায উদ্দযাদ্দগয 

রডরিটার রনযািায ভানদণ্ড রনধ মাযণ  

ত্া ফাস্তফায়দ্দন ক্ষভত্া উন্নয়ন।  

রফরর রডরিটার মফা প্রদাদ্দন 

রনরিত্ দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙  

মকৌরগত্ রফলয়ফস্তু ২.২ : আন্টাযদ্দনট এয রনযাদ ব্যফায রনরিত্কযণ  

54.  রফোযক, রনফ মাী ম্যারিদ্দেট, 

অআনিীফী, অআন প্রদ্দমাগকাযী ংস্থা 

এফং ংরিষ্ট রফদ্দলজ্ঞদ্দদয িন্য 

আন্টাযদ্দনট এয রনযাদ ব্যফায  

রফলয়ক কভ মদক্ষত্া ব্যফস্থানা মপ্রাগ্রাভ। 

অআন ভন্ত্রণারয়, 

িনপ্রান ভন্ত্রণারয় 

এফং িন রনযািা 

রফবাগ (ফাংরাদ্দদ 

পুরর) 

রডরিটার রনযািা 

মক ব্যফস্থানায 

মক্ষদ্দে দক্ষত্া রিমত্ 

দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙  

55.  ত্াৎক্ষরণক ঘটনায রযদ্দাটি মং, াফররক 

দ্দেত্নত্া এফং রআঅযটি ক্ষভত্া 

বৃরদ্ধয িন্য মকন্দ্রীয় িযাটপভ ম রফরনভ মাণ 

কযদ্দত্ দ্দফ।  

ত্থ্য  মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরি রফবাগ 

রডরিটার রনযািাদ্দত্ 

নাগরযক ির্ভ মরি  

রডরিটার রনযািায 

রযফধ মন।  

১০০% ∙ ∙  

56.  কর ভন্ত্রণারয়, যকারয ংস্থা রবরিক 

রনযািা মপাকার ব্যরি রনধ মাযণ। 

ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ 

এফং িনপ্রান 

ভন্ত্রণারয় 

রনযািা কভিাদ্দয়ন্প 

রনরিত্ দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙  

57.  িাত্ীয় রনযািা রফদ্দলজ্ঞ এয পুর 

তত্রয। 

ত্থ্য  মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরি রফবাগ 

রনযািা ব্যফস্থানা 

উন্নত্ত্য দ্দফ।  

১০০% ∙ ∙  

মকৌরগত্ রফলয়ফস্তু ২.৩: ব্যরিগত্ ত্দ্দথ্যয মগানীয়ত্া যক্ষায ব্যফস্থা গ্রণ  

58.  িাত্ীয় রডরিটার যকায কাঠাদ্দভাদ্দত্ 

ব্যরিগত্ ত্দ্দথ্যয মগানীয়ত্া 

রনরিত্কযণ। 

ত্থ্য  মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরি রফবাগ 

ব্যরিগত্ ত্দ্দথ্যয 

মগানীয়ত্া রনরিত্ 

দ্দফ। 

৬০% ৮০% ১০০%  

59.  নাগরযকদ্দদয কর প্রকায ব্যরিগত্ 

ত্দ্দথ্যয ভাররকানা নাগরযকদ্দদয থাকদ্দফ 

এফং ত্াঁয মগানীয়ত্া রনরিত্কযণ। 

 

 

 

 

 

কর যকারয-

মফযকারয প্ররত্ষ্ঠান 

ব্যরিগত্ ত্দ্দথ্যয 

ভাররকানা রনরিত্ 

দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙  
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মকৌরগত্ রফলয়ফস্তু ২.৪: াভারিক মমাগাদ্দমাগ ভাধ্যদ্দভ নাকারিত্  ক্ষরত্কয কনদ্দটন্ট উস্থাদ্দন প্ররত্দ্দযাধ সৃরষ্ট  প্ররত্কাদ্দযয 

ব্যফস্থা গ্রণ 

 

60.  াভারিক মমাগাদ্দমাগ ভাধ্যদ্দভ 

নাকারিত্  ক্ষরত্কয কনদ্দটন্ট 

উস্থাদ্দন প্ররত্দ্দযাধ  প্ররত্কাদ্দযয িন্য 

মডটা ম মদ্দফক্ষণ,রফদ্দিলণ মর প্ররত্ষ্ঠা 

এফং ম নুমায়ী রনযািা রনরিত্কযণ।  

ত্থ্য  মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরি রফবাগ 

সুযরক্ষত্ াভারিক 

ভাধ্যভ রনরিত্ দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙  

মকৌরগত্ রফলয়ফস্তু ২.৫: ক্ষরত্কয রডরিটার রফলয় ফস্তু মথদ্দক নাযী  রশুদ্দদযদ্দক সুযক্ষায ব্যফস্থা গ্রণ  

61.  রববাফক দ্দেত্নত্া কভ মসূরে প্রণয়ন 

 ফাস্তফায়ন কযদ্দত্ দ্দফ।  

ভররা  রশু 

রফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

দ্দি রবগম্য 

ক্ষরত্কয রডরিটার 

কনদ্দটন্ট মথদ্দক 

রশুদ্দদযদ্দক রনযাদ 

যাখদ্দত্ রববাফদ্দকযা 

প্রস্তুত্  থাকদ্দফন। 

১০০% ∙ ∙  

62.  রশুদ্দদয িন্য ক্ষরত্কাযক 

দ্দয়ফাআটমূদ্দ প্রদ্দফ ফন্ধ  কযা। 

ডাক  

মটররদ্দমাগাদ্দমাগ 

রফবাগ (ফাংরাদ্দদ 

মটররদ্দমাগাদ্দমাগ 

রনয়ন্ত্রণ করভন) 

ক্ষরত্কয রডরিটার 

কনদ্দটন্ট মথদ্দক 

রশুদ্দদয রনযাদ 

যাখদ্দত্ ায়ক দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙  

মকৌরগত্ রফলয়ফস্তু   ২.৬: ত্দ্দথ্যয ংযক্ষণ, ব্যফস্থানা  রনযািায় মথামথ রনয়ভনীরত্ এফং প্ররভত্ভান নুযণ  

63.  িাত্ীয় ডাটা মন্টাদ্দয ক্রভাগত্ এফং 

স্বমংরক্রয় রনযািা রনযীক্ষা কযা। 

ত্থ্য  মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরি রফবাগ 

(ফাংরাদ্দদ 

করিউটায 

কাউরন্পর) 

রনযাদ আ-ারব ম 

মফা প্রদান। 

৮০% ১০০% ∙  

মকৌরগত্ রফলয়ফস্তু ২.৭: অরথ মক মরনদ্দদদ্দন ত্থ্যপ্রযুরিয রনযাদ ব্যফায রনরিত্কযণ  

64.  িাত্ীম রডরিটার অরথ মক মরনদ্দদদ্দনয 

ভানদণ্ড এফং মিয রবরিক রনযািা 

রনদ্দদ মরকা তত্রয কযা।  

ফাংরাদ্দদ ব্যাংক আদ্দরকট্ররনক দ্ধরত্দ্দত্ 

অরথ মক মরনদ্দদদ্দন 

ভয়-থ ম াশ্রয়ী, 

রনযাদ  িত্য 

দ্দফ। 

৮০% ১০০% ∙  

65.  একারধক আন্টাযদ্দনট এক্সদ্দেঞ্জ স্থান। ডাক  

মটররদ্দমাগাদ্দমাগ 

রফবাগ 

আন্টাযদ্দনট মফা 

দানকাযীদ্দদয 

মনটয়াকম ম্প্রাযণ 

িত্য দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙  

66.  রডরিটার মরনদ্দদন িত্য  রনযাদ 

কযদ্দত্ নতুন অআন প্রণয়ন  রফযভান 

াংঘরল মক অআন ংদ্দাধন।  

ত্থ্য  মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরি রফবাগ, থ ম 

ভন্ত্রণারয়, 

ফাংরাদ্দদ ব্যাংক 

এফং ডাক  

মটররদ্দমাগাদ্দমাগ 

রফবাগ 

আদ্দরক্ট্ররনক মরনদ্দদদ্দনয 

ফকাঠাদ্দভা ম্প্রাযণ 

এফং াআফায রনযািা 

রনরিত্ দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙  

67.  রডরিটার মদ্দভন্ট সুআে এয ভাধ্যদ্দভ 

মভাফাআর মটকদ্দনাররি এফং এ টি এভ  

ব্যফায কদ্দয অি এফং ি ব্যংক 

কর প্রকায অরথ মক মরনদ্দদন 

িাদদ্দনয ব্যফস্থা কযায িন্য 

ফাংরাদ্দদ ব্যংক এয রডরিটার মদ্দভন্ট 

সুআদ্দেয অধুরনকায়ন। 

 

 

 

 

থ ম রফবাগ এফং 

ফাংরাদ্দদ ব্যাংক 

এদ্দক্স টু পাআন্যান্প 

বৃরদ্ধ, কযাদ্দর 

মাাআটি তত্রযদ্দত্ 

গ্রগরত্, 

উৎাদনীরত্া বৃরদ্ধ। 

১০০% ∙ ∙  
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মকৌরগত্ রফলয়ফস্তু ২.৮: যকারয মগানীয়  ংদ্দফদনীর ত্থ্যাফরী অদান প্রদাদ্দনয মক্ষদ্দে রডরিটার স্বাক্ষয ব্যফায  

68.  কর রপদ্দ রডরিটার স্বাক্ষয 

োলুকযণ। 

কর 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ 
িাত্ীয় ত্থ্য অদান-

প্রদাদ্দন রনযািা 

রনরিত্ দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙  

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

মকৌরগত্ রফলয়ফস্তু ৩.১: ভাদ্দিয ফ মস্তদ্দযয ভানুল রফদ্দল কদ্দয রনম্নরফি মশ্রণী,  নগ্রয িনদ্দগাষ্ঠী, নাযী  প্ররত্ফন্ধী এফং রফদ্দল 

ায়ত্া প্রদ্দয়ািন এভন ব্যরিদ্দদয ত্থ্যপ্রযুরি ব্যফাদ্দযয ভাধ্যদ্দভ ভাদ্দিয মূর মরাদ্দত্ অনয়ন 

 

69.  রটি কদ্দ মাদ্দযন, মিরা রযলদ, 

উদ্দিরা রযলদ, মৌযবা, আউরনয়ন 

রযলদ, ফা টারভ মনার, মপরয/রঞ্চঘাট, 

মযরদ্দটন, রফভানফিয, মাট  রপ, 

ভাদ্দকমট আত্যারদদ্দত্ রডরিটার 

মন্টায/মফা রনব মযরকয়স্ক (KIOSK) 

স্থান। 

ডাক  

মটররদ্দমাগাদ্দমাগ 

রফবাগ, স্থানীয় 

যকায রফবাগ, 

মনৌরযফন 

ভন্ত্রণারয়, মযরথ 

ভন্ত্রণারয়, মমাগাদ্দমাগ 

ভন্ত্রণারয় এফং 

মফাভরযক রফভান 

রযফন  ম মটন 

ভন্ত্রণারয় 

মফামূ িনগদ্দণয 

াদ্দত্য কাদ্দছ 

ত্াৎক্ষরণক মৌৌঁছাদ্দফ। 

৬০% ৮০% ১০০%  

70.  নীরত্ভারায ভাধ্যদ্দভ অিিমারত্ক ভান 

নুযদ্দণ প্ররত্ফন্ধী ব্যরিফদ্দগ ময িন্য 

কর যকারয  মফযকারয দ্দয়ফ 

াআট রবগম্য (Accessible) কযা। 

কর 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/ 

যকাযী দপ্তয এফং 

এনরি 

কর যকারয  

মফযকারয দ্দয়ফাআট 

প্ররত্ফন্ধীদ্দদয িন্য 

রবগম্য দ্দফ। 

৫০% ১০০% ∙  

71.  প্ররত্ফন্ধী ব্যরিফদ্দগ ময ত্থ্য প্রযুরিদ্দত্ 

রবগম্যত্া বৃরদ্ধকদ্দল্প  

ত্াদ্দদয িন্য রফদ্দলারয়ত্  ফাংরাদ্দদদ্দ 

তত্রয য়না এভন  াড ময়যায 

পটয়যায  ন্যান্য অআরটি 

উকযণ অভদারনয মক্ষদ্দে বযাট 

ভকুপ এফং প্ররত্ফন্ধী ব্যরিফদ্দগ ময িন্য 

রফদ্দলবাদ্দফ তত্রয অআরটি উকযদ্দণয 

মক্ষদ্দে (এআে.এ. মকাড উদ্দেখ থাকদ্দর) 

শুল্কমুি কযা। 

িাত্ীয় যািস্ব মফাড ম প্ররত্ফন্ধী ব্যরিফদ্দগ ময 

ত্থ্য প্রযুরিদ্দত্ 

রবগম্যত্া বৃরদ্ধয 

ভাধ্যদ্দভ ত্াদ্দদয 

ক্ষভত্ায়ন, ক্ষভত্া, 

এফং উন্নয়ন কভ মকাদ্দে 

ংগ্রণ ফাড়দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙  

72.  যকারয-মফযকারয রডরিটার মন্টায 

 নুরু আনপযদ্দভন এদ্দক্স 

মন্টাযমূদ্দক রফদ্দলারয়ত্ াড ময়যায, 

পটয়যায  অনুলরিক অআরটি 

উকযণকাদ্দয প্ররত্ফন্ধী-ফান্ধফ কদ্দয 

গদ্দড় মত্ারা। 

স্থানীয় যকায 

রফবাগ এফং াআফায 

কযাদ্দপ না ম 

এদ্দারদ্দয়ন 

 

াআফায কযাদ্দপ  

ন্যান্য আনপযদ্দভন 

এদ্দক্স মন্টাযমূ 

প্ররত্ফন্ধী ফান্ধফ কদ্দয 

গদ্দড় উঠদ্দফ। 

২৫% ৫০% ১০০%  

73.  যকারয-মফযকারয রডরিটার মন্টায 

 নুরু আনপযদ্দভন এদ্দক্স 

মন্টাযমূদ্দয বফন  ন্যান্য মবৌত্ 

ফকাঠাদ্দভা প্ররত্ফন্ধীদ্দদয উদ্দমাগী 

কযা। 

গৃায়ন  গণপূত্ম 

ভন্ত্রণারয়, স্থানীয় 

যকায রফবাগ 

এফং াআফায 

কযাদ্দপ না ম 

এদ্দারদ্দয়ন 

াআফায কযাদ্দপ  

নুরু আনপযদ্দভন 

এদ্দক্স মন্টাযমূদ্দয 

বফন প্ররত্ফন্ধী ফান্ধফ 

কদ্দয গদ্দড় উঠদ্দফ। 

২০% ৪০% ১০০%  



26 

 

74.  নগ্রয িনদ্দগাষ্ঠীয িন্য রফদ্দলারয়ত্ 

অআরটি রক্ষা এফং প্ররক্ষদ্দণয ব্যফস্থা 

গ্রণ। 

 

রক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

ভািকোন 

ভন্ত্রণারয়, ভররা  

রশু রফলয়ক 

ভন্ত্রণারয়, প্রাথরভক 

 গণরক্ষা 

ভন্ত্রণারয়, াফ মত্য 

েট্টগ্রাভ রফলয়ক 

ভন্ত্রণারয়, অআরটি 

রফবাগ এফং 

মফকারয খাত্ 

ত্থ্যপ্রযুরি রফলদ্দয় 

প্রররক্ষত্ দক্ষ িনরি 

গদ্দড় উঠদ্দফ এফং 

ক্ষভত্ায়ন ঘটদ্দফ। 

 

১০০% ∙ ∙  

75.  মদীয় কারযগযদ্দদয (Indigenous 

artisans) িন্য দ্দয়ফ  মভাফাআর 

রবরিক  রডরিটার কভা ম ব্যফস্থা োলু 

কযদ্দত্ ায়ক নীরত্ভারা, ি 

যফযা ব্যফস্থা  ি মদ্দভন্ট োলু 

কযা। 

রল্প ভন্ত্রণারয়, ত্থ্য 

 মমাগাদ্দমাগ প্রযুরি 

রফবাগ, মফযকারয 

খাত্ এফং 

ফাংরাদ্দদ  ব্যাংক 

প্রত্যি ঞ্চদ্দরয দক্ষ 

কারযগযদ্দদয রল্প 

কদ্দভ ময প্রোয, 

ফািাযিাত্কযণ  

নতুন কভ মংস্থান 

সুদ্দমাগ তত্রয দ্দফ। 

৫০% ১০০% ∙  

76.  াযীরযকবাদ্দফ ক্ষভ এফং রফদ্দল 

ায়ত্া রাগদ্দত্ াদ্দয এভন ব্যরিদ্দদয 

রফলয় রফদ্দফেনায় মযদ্দখ াশ্রয়ী ফাংরা 

মটক্সট প্রদ্দরং টুর এফংরড 

পটয়যায উন্নয়ন কযা।  

ভািকোণ 

ভন্ত্রণারয় এফং 

অআরটি এনরি 

প্ররত্ফন্ধী  রনযক্ষয 

িনদ্দগাষ্ঠী প্রযুরিয 

সুরফধা মবাগ কযদ্দত্ 

ক্ষভ দ্দফ। 

৮০% ১০০% ∙  

77.  দরযদ্র রশুদ্দদয িন্য ভারিরভরডয়া 

মন্ত্রারদ ব্যফায কদ্দয যকারয-

মফযকারয এফং করভউরনটি স্কুদ্দর 

আররডর (ECDP) োলুকযণ। 

প্রাথরভক  

গণরক্ষা ভন্ত্রণারয়,  

ভররা  রশু 

রফলয়ক এফং 

এনরি ব্যযদ্দযা 

প্রাথরভক রক্ষায 

কাম মকারযত্া বৃরদ্ধ 

াদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙  

78.  রফদ্দল বাদ্দফ দক্ষ িনাধাযদ্দণয িন্য 

মদীয়  অিিমারত্ক ফািায উদ্দমাগী 

অআরটি দক্ষত্া উন্নয়দ্দন মকা ম (মমভন-

রিোরন্পং, গ্রারপক্স, আত্যারদ) োলুকযণ। 

যুফ  ক্রীড়া 

ভন্ত্রণারয়, কারযগরয 

রক্ষা রধদপ্তয 

এফং অআরটি 

রফবাগ 

অআরটি দক্ষ িনফর 

মফী ংখ্যায় তত্রয 

দ্দফ। 

২৫% ৫০% ১০০%  

মকৌরগত্ রফলয়ফস্তু ৩.২: গ্রাভীণ িনদ্দদ নগদ্দযয ভান সুরফধা রনরিত্কযদ্দণ রডরিটার প্রযুরিয দ্দফ মািভ ব্যফাদ্দযয ব্যফস্থা গ্রণ  

79.  মদদ্দয কৃরেভ  উগ্র উৎদ্দক্ষণ 

উদ্দযাগ ব্যাত্ যাখা এফং উৎদ্দক্ষরত্ 

কৃরেভ উগ্রদ্দয দ্দফ মািভ ব্যফায 

রনরিত্ কযা। 

ডাক  

মটররদ্দমাগাদ্দমাগ 

রফবাগ (রফটিঅযর), 

স্যাদ্দটরাআট টিরব 

েযাদ্দনর, 

মটররদ্দমাগাদ্দমাগ, 

আন্টাযদ্দনট আত্যারদ 

মক্ষদ্দে ন্যান্য মদদ্দয 

কৃরেভ উগ্র ব্যফাদ্দয 

ব্যয়কৃত্ থ ম াশ্রয় 

দ্দফ।  

১০০% ∙ ∙  

80.  ব্রডব্যাে মনটয়াকম স্থাদ্দন স্থানীয় 

যকায প্ররত্ষ্ঠান ন্যান্য প্ররত্ষ্ঠান 

কতৃমক অদ্দযারত্ ক্ষরত্পূযণ 

(Compensation) অদাদ্দয়য 

রযভাণ হ্রা কযা। 

ডাক  

মটররদ্দমাগাদ্দমাগ 

রফবাগ, রটি 

কদ্দ মাদ্দযন, স্থানীয় 

যকায রফবাগ, 

মযরথ ভন্ত্রণারয়, 

ড়ক রযফন  

ভাড়ক রফবাগ, 

মতু রফবাগ, রফদ্যযৎ 

রফবাগ এফং 

অআরটি রফবাগ 

ব্রডব্যাে মনটয়াকম 

ম্প্রাযণ াশ্রয়ী  

দ্রুত্ দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙  
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81.  াযাদ্দদদ্দ কর Point of 

Presence (PoP) দ্দয়ন্ট মথদ্দক 

আন্টাযদ্দনট ব্যফাদ্দয ব্যদ্দয়য ভত্া 

রফধান। 

ডাক  

মটররদ্দমাগাদ্দমাগ 

রফবাগ 

ভব্যদ্দয় কদ্দরয 

রনকট আন্টাযদ্দনট মফা 

মৌৌঁছাদ্দনা মাদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙  

82.  মদদ্দয আন্টাযদ্দনট মফা প্রদানকাযীদ্দদয 

রফদ্দল ব্যফস্থা মমভন াভারিক 

দায়ফদ্ধত্া ত্রফর (SOF-Social 

Obligation Fund), অরথ মক সুরফধা  

প্রদাদ্দনয ভাধ্যদ্দভ  সুরফধা ফরঞ্চত্/ দূগ মভ 

ঞ্চদ্দর আন্টাযদ্দনট ংদ্দমাগ মনটয়াকম 

ম্প্রাযণ। 

ডাক  

মটররদ্দমাগাদ্দমাগ 

রফবাগ এফং 

অআরটি রফবাগ 

েী ঞ্চদ্দর াশ্রয়ী  

রনব মযদ্দমাগ্য  ংদ্দমাগ 

রনরিত্ কযদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙  

83.  আউরনয়ন ম মায় ম মি টিকযার 

পাআফায মনটয়াকম স্থান এফং 

আউরনয়ন রযলদদ্দক মকন্দ্র কদ্দয 

াফররক একদ্দ দ্দয়ন্ট  োলুকযণ। 

ডাক  

মটররদ্দমাগাদ্দমাগ 

রফবাগ, রফদ্যযৎ 

রফবাগ,  স্থানীয় 

যকায রফবাগ এফং 

অআরটি রফবাগ 

াধাযণ িনগণ 

আন্টাযদ্দনদ্দটয অত্ায় 

অদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙  

84.  যকাযী মফযকাযী অফাদ্দন 

আন্টাযদ্দনট সুরফধা রনরিত্কযদ্দণয িন্য 

রফরডং-এয নকা নুদ্দভাদদ্দনয ভয় 

আন্টাযদ্দনট ফকাঠাদ্দভা (FTTX, IoT 

etcরফদ্দফেনায় রনদ্দয়)  এয রফলয়টি 

ির্ভ মি কযদ্দত্ দ্দফ। মদদ্দয ন্যান্য 

দ্দয অআএর, ডাটা ংদ্দমাগ 

প্রদানকাযী, অফান এফং ফকাঠাদ্দভা 

রনভ মাণকাযীদ্দদয সুরফধারদ প্রদান কযদ্দত্ 

দ্দফ। 

রক্ষাপ্ররত্ষ্ঠান, ম মটন মকন্দ্র  

গণফাদ্দন রি য়াআপাআ রনরেত্ কযা।  

ডাক  

মটররদ্দমাগাদ্দমাগ 

রফবাগ, গৃায়ণ 

গণপূত্ম ভন্ত্রণারয় 

এফং  স্থানীয় 

যকায রফবাগ 

াধাযণ িনগণ 

আন্টাযদ্দনদ্দটয অত্ায় 

অদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙  

মকৌরগত্ রফলয়ফস্তু ৩.৩:যকারয/দ্দফযকারয মফামূ িনগদ্দণয কাদ্দছ রডরিটার-তফলম্যীনবাদ্দফ (রডরিটার রডবাআড দূযীকৃত্বাদ্দফ) 

মৌছাঁদ্দনা 

 

85.  কর যকারয  মফযকারয আ-মফা 

িাত্ীয় ম মাদ্দয়য একটি সুরনরদ মষ্ট মাট মার 

দ্দত্ প্রদান; এক িাত্ীয় আ-মফামূ 

গুচ্ছাকাদ্দয রিত্ দ্দফ, িদ্দফাধ্য রেি 

(অআকন) দ্বাযা প্রদর মত্ দ্দফ এফং 

মফামূ মভাফাআর ন্যান্য 

আদ্দরকট্ররনক  ভাধ্যদ্দভ প্রদান। 

ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ িনগণ দ্দয়দ্দফ 

একারধক স্থাদ্দন 

মখাঁিাখ ৌঁরিয রযফদ্দত্ম 

একটি স্থাদ্দন ফ আ-

মফা াদ্দফ।  

১০০% ∙ ∙  

86.  রডরিটার দ্ধরত্দ্দত্ কর প্রকায 

অরথ মক মরন-মদন মূ মভাফাআর মপান, 

এটিএভ,  Point of Sales (POS)   

ন্যান্য মফা দান মকদ্দন্দ্রয ভাধ্যদ্দভ মম 

মকান ভয় মম মকান স্থান মথদ্দক 

ব্যফস্থাকযণ। 

কর 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ 
রফর  রপ রযদ্দাদ্দধ 

ব্যয় এফং ভদ্দয়য 

েয় হ্রা াদ্দফ; 

রধকত্য স্বচ্ছত্া, 

প্ররক্রয়াকযদ্দণয দক্ষত্া 

এফং দ্রুত্ রফর 

রযদ্দাদ্দধয ভাধ্যদ্দভ 

িনগণ উকৃত্ দ্দফ; 

যকাদ্দযয উয অস্থা 

ফাড়দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙  

87.  কদ্দরয িন্য সুরব এফং নীয় মূদ্দে 

উচ্চগরত্য রনব মযদ্দমাগ্য আন্টাযদ্দনট 

ব্যােউআডদ্দথয ব্যফস্থা কযা। 

ডাক  

মটররদ্দমাগাদ্দমাগ 

রফবাগ 

সুরদ্দব আন্টাযদ্দনট 

ংদ্দমাগ ায়া মাদ্দফ। 
১০০% ∙ ∙  
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88.  আন্টাযদ্দনট ংদ্দমাগ প্রাদ্দয রফযভান 

যকাযী/ মফযকাযীদ্দনটয়াকম 

ফকাঠাদ্দভা  রীদ্দিয সুরফধা প্রদান 

কযা। 

ডাক  

মটররদ্দমাগাদ্দমাগ 

রফবাগ এফং 

অআরটি রফবাগ 

মনটয়াকম ফকাঠাদ্দভা 

উন্নয়দ্দন ব্যয়  ভদ্দয়য 

াশ্রয় দ্দফ। প্রদ্দয়ািদ্দন 

উযুি নীরত্ভারা 

প্রণয়ন থফা 

ংদ্দাধন। 

১০০% ∙ ∙  

89.  জ্ঞান রবরিক ভাি গঠন উৎারত্ 

কযায িন্য পটয়যায, ITES রল্প, 

অআরটি আনরকউদ্দফটয থফা াকম, 

রাআদ্দব্রযী, রক্ষা  গদ্দফলণা প্ররত্ষ্ঠান, 

াফররক মিদ্দ, আন্টাযদ্দনট রকয়স্ক, 

মটররদ্দন্টায, আত্যারদদ্দত্ হ্রাকৃত্ মূদ্দে 

ব্যােউআথ যফযা। 

ডাক  

মটররদ্দমাগাদ্দমাগ 

রফবাগ এফং 

অআরটি রফবাগ 

আন্টাযদ্দনট ব্যফায 

ম্প্রারযত্ দ্দফ এফং 

জ্ঞানরবরিক ভাি 

প্ররত্ষ্ঠা েযারন্বত্ দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙  

90.  আন্টাযদ্দনট ংদ্দমাগ এফং ত্ায ব্যফায 

প্ররক্রয়াদ্দক নাগরযক এফং যকাযী 

দপ্তদ্দয মভৌররক উদ্দমাগী (দ্দমভনঃ 

রফদ্যযৎ, গ্যা, মটররদ্দপান আত্যারদ) মফা 

রাদ্দফ রফদ্দফেনা কযা। প্ররত্টি যকাযী 

দপ্তয মূদ্দ এ ংক্রাি ভারক অরথ মক 

ফযাদ্দেয ব্যফস্থা কযা। 

ডাক  

মটররদ্দমাগাদ্দমাগ 

রফবাগ, থ ম রফবাগ, 

অআরটি রফবাগ 

এফং কর যকারয 

দপ্তয 

যকাদ্দয আন্টাযদ্দনট 

ব্যফায ম্প্রারযত্ 

দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙  

মকৌরগত্ রফলয়ফস্তু ৩.৪: যকাদ্দযয ত্থ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রযুরি রফলয়ক কাম মক্রভ এফং নীরত্ রনধ মাযদ্দণ িনগদ্দণয ংগ্রদ্দণয সুদ্দমাগ 

প্রদান 
 

91.  রডরিটার দ্ধরত্দ্দত্ নাগরযক অদ্দফদন 

 রবদ্দমাগ গ্রণ  রনষ্পরি এফং 

ফরত্কযণ। রডরিটার দ্ধরত্দ্দত্ 

নাগরযক ভত্াভত্ গ্রণ কদ্দয মফায 

ভান উন্নয়ন। 

ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ, 

কর 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/ 

যকারয দপ্তয 

মফায ভান উন্নয়ন 

এফং নাগরযক ন্তুরষ্ট 

বৃরদ্ধ। 

১০০% ∙ ∙  

92.  কর প্রণীত্ব্য নীরত্ভারা  অআন 

দ্দয়ফ াআদ্দট  প্রকা  িনগদ্দণয 

ভত্াভত্ গ্রণ। 

কর 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/ 

যকারয দপ্তয 

নীরত্ভারা প্রণয়দ্দন 

িনগদ্দণয ং গ্রণ 

রনরিত্কযণ। 

১০০% ∙ ∙  

মকৌরগত্ রফলয়ফস্তু ৩.৫: মুরিযুদ্দদ্ধয মেত্না ফাংরাদ্দদদ্দয আরত্া, ারত্য  ঐরত্যদ্দক ত্থ্যপ্রযুরিয ভাধ্যদ্দভ রফশ্বদযফাদ্দয তুদ্দর 

ধযা এফং ক্ষুদ্র নৃ-মগাষ্ঠী কর ঞ্চদ্দরয ভানুদ্দলয ংস্কৃরত্  ঐরত্য উন্নয়ন  ংযক্ষদ্দণয ব্যফস্থা গ্রণ 

 

93.  স্বকীয় ংস্কৃরত্, ঐরত্য এফং ধভ ম 

রফলয়ক ত্থ্য বাোয প্রস্তুত্, আ-ত্থ্য 

মকাদ্দল িমর্ভিকযণ  প্রোয। 

ংস্কৃরত্ রফলয়ক 

ভন্ত্রণারয়, ধভ ম 

রফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

এফং াফ মত্য েট্টগ্রাভ 

রফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

স্বকীয় ংস্কৃরত্, ঐরত্য 

এফং ধভ ম িরকমত্ 

গুরুেপূণ ম ত্দ্দথ্যয স্থায়ী 

ংযক্ষণ  প্রোয 

রনরিত্ দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙  

94.  প্রারত্ষ্ঠারনক ায়ত্া  অরথ মক 

প্রদ্দণাদনায ভাধ্যদ্দভ স্থানীয় বালায় 

স্থানীয় ম মাদ্দয়য উযুি রফলয় ফস্তু 

উন্নয়ন উৎারত্কযণ 

কর ভন্ত্রণারয়/ 

রফবাগ/দপ্তয 
িনগদ্দণয বৃৎ ংদ্দক 

রক্ষা, প্ররক্ষণ  

গুরুেপূণ ম ত্থ্য প্রদাদ্দনয 

সুরফধা প্রস্ত দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙  

95.  মুরিদ্দমাদ্ধা  মুরিদ্দমাদ্ধা মাষ্যদ্দদয 

ত্থ্য ংগ্র  ংযক্ষণ। 
মুরিদ্দমাদ্ধা রফলয়ক 

ভন্ত্রণারয় 
যকায প্রদি কর 

সুদ্দমাগ-সুরফধামূ দক্ষ 

 কাম মকযবাদ্দফ 

মুরিদ্দমাদ্ধাদ্দদয রনকট 

মৌৌঁছাদ্দফ। এ ত্থ্য 

বাোয একটি িাত্ীয় 

 ঐরত্ারক দররর 

রদ্দদ্দফ থাকদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙  

96.  মুরিযুদ্ধ রবরিক মম মকাদ্দনা কদ্দন্টন্ট  

এরিদ্দকন উন্নয়ন  প্রোদ্দয প্রদ্দণাদনা 

প্রদান। 

মুরিদ্দমাদ্ধা রফলয়ক 

ভন্ত্রণারয় এফং 

অআরটি রফবাগ 

মুরিযুদ্দদ্ধয মেত্না 

িাত্ীয় ংস্কৃদ্দত্ 

স্থারয়ে াদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙  
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মকৌরগত্ রফলয়ফস্তু ৩.৬: স্থানীয় রডরিটার রডবাআ  উৎাদন উৎারত্ কযা, স্থানীয় পটয়যায ব্যফায উৎারত্ কযা, ত্দ্দথ্যয 

ফাধ প্রফা রনরিত্ কযায রদ্দক্ষয প্রদ্দত্যক নাগরযকদ্দক দ্রুত্গরত্য আন্টাযদ্দনট প্রদাদ্দনয ব্যফস্থা গ্রণ 

 

97.  মটররএদ্দক্স  মটররদ্দডনরটি ফাড়াদ্দত্ 

দ্দফ। 
ডাক  

মটররদ্দমাগাদ্দমাগ 

রফবাগ 

আন্টাযদ্দনদ্দটয প্রাদ্দযয 

ভাধ্যদ্দভ িাত্ীয় প্রবৃরদ্ধ 

ফাড়দ্দফ। 

৯০% ১০০% ∙  

98.  মদব্যাী ব্রডব্যাে আন্টাযদ্দনট প্রারপ্ত 

রনরিত্কযণ। 
ডাক  

মটররদ্দমাগাদ্দমাগ 

রফবাগ এফং 

অআরটি রফবাগ 

ব্রডব্যাে আন্টাযদ্দনদ্দটয 

প্রাদ্দযয ভাধ্যদ্দভ 

িাত্ীয় প্রবৃরদ্ধ ফাড়দ্দফ। 
7Mbps 10Mbps ∙ 

 

99.  মনটয়াকম মন্ত্রারত্য (ডাটা ংদ্দমাগ 

এয মক্ষদ্দে) উয শুল্ক  বযাট হ্রাকৃত্ 

াদ্দয  রনধ মাযণ। 

বযিযীণ িদ 

রফবাগ (িাত্ীয় 

যািস্ব মফাড ম) 

আন্টাযদ্দনদ্দটয প্রায 

ঘটদ্দফ  াধাযণ 

গ্রাদ্দকয আন্টাযদ্দনট 

ব্যয় হ্রা াদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙  

100.  গ্রাক ম মাদ্দয় মভাফাআর আন্টাযদ্দনদ্দটয 

মূে হ্রা, াযাদ্দদদ্দ াআরিড 

মভাফাআর আন্টাযদ্দনদ্দটয ফাস্তফায়ন এফং 

5G োলু কযদ্দত্ দ্দফ।  

ডাক  

মটররদ্দমাগাদ্দমাগ 

রফবাগ 

িনগনদ্দক াশ্রয়ী মূদ্দে 

আন্টাযদ্দনট প্রদান কযা 

মাদ্দফ। 

১০০% 

5G-২৫% 

∙ 

5G-১০০% 

∙  

101.  মদদ্দয বযিযীণ ডাটা ট্রান্পরভন 

ফকাঠাদ্দভা (ব্যাকর) মকরন্দ্রয়বাদ্দফ  

রফরনভ মাদ্দন যকাযী দ্দমারগত্ায 

ভাধ্যদ্দভ য  গ্রাভাঞ্চদ্দরয ভদ্দধ্য 

ব্যােউআডথ ব্যদ্দয়য ভত্া অনয়ন। । 

ডাক  

মটররদ্দমাগাদ্দমাগ 

রফবাগ এফং 

অআরটি রফবাগ 

িনগনদ্দক াশ্রয়ীমূদ্দে 

আন্টাযদ্দনদ্দটয সুরফধা 

প্রদান কযদ্দফ। 

১০০% ∙ ∙  

102.   অআরটি নীরত্ভারায াদ্দথ ংগরত্ 

মযদ্দখ  মটররদ্দমাগাদ্দমাগ  ব্রডব্যাে 

নীরত্ভারা ংদ্দাধন ফাস্তফায়ন কযদ্দত্ 

দ্দফ। 

ডাক  

মটররদ্দমাগাদ্দমাগ 

রফবাগ এফং 

অআরটি রফবাগ 

অআরটিয ব্যফায 

যদ্দকরন্দ্রক না দ্দয় 

াযাদ্দদদ্দ ম্প্রারযত্ 

দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙  

103.  মটকদ্দনাদ্দরারি াকম  াআদ্দটক 

াকমমূদ্দ স্বল্পমূদ্দে আন্টাযদ্দনট ংদ্দমাগ 

প্রদান 

অআরটি রফবাগ 

এফং  াআদ্দটক াকম 

কতৃমক্ষ 

াআদ্দটক াদ্দকম 

রফরনদ্দয়াগ উৎারত্ 

দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙  

মকৌরগত্ রফলয়ফস্তু ৩.৭: রডরিটার প্রযুরিয কর মক্ষদ্দে ফাংরা বালায ব্যফায রনরিত্কযণ  

104.  াদ্দযটিং রদ্দটভ  ন্যান্য ফাংরা 

ফ্টয়যায রনভ মাত্াদ্দদয াদ্দথ রনয়রভত্ 

মমাগাদ্দমাগ যক্ষায ভাধ্যদ্দভ ফাংরা ফ্

টয়যায ারনাগাদ  ত্রুটিমুি যাখদ্দত্ 

ব্যফস্থা গ্রণ। 

ত্থ্য  মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরি রফবাগ 

(ফাংরাদ্দদ 

করিউটায 

কাউরন্পর) এফং 

ংস্কৃরত্ রফলয়ক 

ভন্ত্রণারয় (ফাংরা 

একাদ্দডভী) 

ফাংরা ফ্টয়যায 

ত্রুটিমুিবাদ্দফ ফািায 

িাত্ দ্দফ।  

১০০% ∙ ∙  

105.  আউরনদ্দকাড কনদ্দাটি ময়াদ্দভয দস্য দ 

ফার মযদ্দখ আউরনদ্দকাড  ISO-এয 

াদ্দথ াভিঞ্জস্যপূণ ম বাদ্দফ ফাংরা 

এনদ্দকারডং দ্ধরত্য ারনাগাদকযণ  

ভান উন্নয়ন। 

ত্থ্য  মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরি রফবাগ 
পট্য়যায 

রফদ্দক্রত্াগণ টযাোড ম 

এনদ্দকারডং দ্ধরত্ 

ব্যফাদ্দয উৎারত্ 

দ্দফন। 

১০০% ∙ ∙  

106.  প্ররভত্ এনদ্দকারডং ব্যফায কদ্দয 

ডকুদ্দভন্টমূদ্দয সুফনীয়ত্া 

(Portability) রনরিত্ কদ্দয কর 

যকারয প্রকানায ফাংরা রডরিটার 

প্রকা না কযা। 

 

 

 

 

ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ ফাংরায় তত্রয ফ 

ডকুদ্দভন্ট, কর 

িযাটপভ ম, এযারিদ্দকন 

এফং ভদ্দয় ব্যফায 

উদ্দমাগী দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙  
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উদ্দেশ্য#৪: রক্ষা, গদ্দফলণা এফং উদ্ভাফন (Education, Research and Innovation) 

মকৌরগত্ রফলয়ফস্তু ৪.১: ত্থ্যপ্রযুরি রক্ষাদ্দক প্রাথরভক স্তয মথদ্দক রক্ষায কর স্তদ্দযয রক্ষাক্রদ্দভ ির্ভ মিকযণ  রনয়রভত্ 

যুদ্দগাদ্দমাগীকযণ এফং রক্ষায কর স্তদ্দয রখন-মখাদ্দনা কাম মক্রদ্দভ ত্থ্যপ্রযুরিয ব্যফায (ICT for Education) কযায রদ্দক্ষয 

কাম মক্রভ গ্রণ 

 

107.  দদীয়, বফশ্বফাজায এফং চতুথ থ বল্প 

বফপ্লবফয দক্ষতায প্রবত রক্ষয দযবে 

চাবদাবববিক দক্ষ ভানফ ম্পদ উন্নয়ন 

এফং জ্ঞান-বববিক ভাজ বফবনভ থাবণ 

বক্ষায কর স্তবয অআবটি 

কাবযকুরাভ বনয়বভত ারনাগাদকযণ। 

বক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

এনবটিবফ, অআবটি 

বফবাগ এফং 

আউবজব 

অআবটি কাবযকুরাভ 

বনয়বভত ারনাগাদ 

বফ এফং দক্ষ ভানফ 

ম্পদ উন্নয়বন ায়ক 

বফ। 

∙ ∙ ∙  

108.  বক্ষাবক্ষবে অআবটিয বনতয নতুন, 

উদ্ভাফনী ও কাম থকয ব্যফাবযয (ICT 

disruption in education) 

ভাধ্যবভ বক্ষায গুণগত ভাবনান্নয়ন 

কযা। 

প্রাথবভক ও 

গণবক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

বক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

আউবজব এফং 

অআবটি বফবাগ 

অআবটি ব্যফাবযয 

ভাধ্যবভ বক্ষায গুণগত 

ভাবনান্নয়ন বফ। 

∙ ∙ ∙  

109.  কর স্তবযয বক্ষা প্রবতষ্ঠাবন 

কবম্পউটায ল্যাফ, ল্যান, উচ্চগবতম্পন্ন 

আন্টাযবনট ংবমাগ স্থান। 

প্রাথবভক ও 

গণবক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

বক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

আউবজব এফং 

অআবটি বফবাগ 

বক্ষায় অআবটি 

ব্যফাবযয জন্য 

উমৄক্ত বযবফ সৃবি 

বফ। 

∙ ∙ ∙  

110.  দদবয কর বক্ষা প্রবতষ্ঠাবন বডবজটার 

প্রমৄবক্তয ব্যফায বনবিতকযবণ 

প্রবয়াজনীয় ভাল্টবভবডয়া ক্লারুভ/স্মাট থ 

ক্লারুভ/নতুন উদ্ভাবফত উকযণ 

যফযা ও ব্যফায বনবিতকযণ। 

প্রাথবভক ও 

গণবক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

বক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

আউবজব এফং 

অআবটি বফবাগ 

বক্ষায় অআবটি 

ব্যফাবযয জন্য 

উমৄক্ত বযবফ ও 

সুবমাগ সৃবি বফ। 

∙ ∙ ∙  

111.  বডবজটার প্রমৄবক্ত  ব্যফাবযয ভাধ্যবভ 

বক্ষক-বক্ষাথী এফং বক্ষাথী-

বক্ষাথীয ভবধ্যায স্পবযক ও 

বমাবগতা মূরক বেন (peer and 

collaborative learning) সুবফধা 

ম্প্রাযবণ উমৄক্ত বযবফ সৃবি কযা। 

প্রাথবভক ও 

গণবক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

বক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

আউবজব এফং 

অআবটি বফবাগ 

বক্ষক-বক্ষাথী এফং 

বক্ষাথী-বক্ষাথীয 

ভবধ্য াযস্পবযক ও 

বমাবগতামূরক 

বেন (peer and 

collaborative 

learning) 

সুবফধাম্প্রাযবণ 

উমৄক্ত বযবফ সৃবি 

বফ। 

∙ ∙ ∙  

112.  বক্ষাথীবদয জন্য বডবজটার মৄবগয 

তবকয দক্ষতা, ভস্যা ভাধান, 

উদ্ভাফনীচচ থা, বচনতা সৃবিয ভাধ্যবভ 

দক্ষ নাগবযক সৃবিয জন্য একটি প্লযাট 

পযভ ততবয। 

প্রাথবভক ও 

গণবক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

বক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

আউবজব এফং 

অআবটি বফবাগ 

একু তবকয দক্ষতা, 

ভস্যা ভাধান, 

উদ্ভাফনী চচ থা, অআবটি 

দক্ষতা ততবয বফ। 

∙ ∙ ∙  

113.  প্রাথবভক, ভাধ্যবভক ও উচ্চ ভাধ্যবভক, 

কাবযগবয ও ভাদ্রাা বক্ষক প্রবক্ষণ 

আনবিটিউবট (অফাবক র ) 

কবম্পউটায ল্যাফ, ল্যান, উচ্চগবত ম্পন্ন 

আন্টাযবনট ংবমাগ (ন্যযনতভ ২ 

এভবফবএ) স্থান।  

প্রাথবভক ও 

গণবক্ষা ভন্ত্রণারয় 

এফং বক্ষা ভন্ত্রণারয় 

প্রাথবভক, ভাধ্যবভক, 

উচ্চ ভাধ্যবভক, 

কাবযগবয ও 

ভাদ্রাাবক্ষায 

বক্ষকবদয প্রবক্ষণ 

ব্যফস্থাভয় উবমাগী 

বফ। 

∙ ∙ ∙  

114.  কর স্তবযয এফং কর বফলবয়য 

বক্ষকবক উমৄক্ত প্রবক্ষবণয ভাধ্যবভ 

দেণীকবক্ষ বডবজটার প্রমৄবক্ত ব্যফায 

কবয াঠদাবনয উবমাবগ কবয তুরবত 

বফ। 

বক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

প্রাথবভক ও 

গণবক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

আউবজব এফং  

বফশ্ববফদ্যারয়মূ  

বক্ষকবদয দক্ষতা বৃবি 

াবফ। দেণীকবক্ষ 

াঠদান িবত 

অনন্দদায়ক এফং 

পরপ্রসু বফ। 

∙ ∙ ∙ 
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115.  যকাবয ও দফযকাবয োবতয উবদ্যাবগ 

গবণত, বফজ্ঞান ও অআবটি বফলবয় 

জাতীয় ও অন্তজথাবতক প্রবতবমাবগতা 

অবয়াজন, অন্তজথাবতক প্রবতবমাবগতায় 

জাতীয় দবরয ংগ্রবণ ায়তা 

প্রদান। বফশ্ববফদ্যারবয় উদ্ভাফনী চচ থা কযা 

এফং গবতীর কযায জন্য দভন্টবযং ও 

দকাবচং এয ব্যফস্থা কযা। 

বফজ্ঞান ও প্রমৄবক্ত 

ভন্ত্রণারয় এফং তথ্য 

ও দমাগাবমাগ প্রমৄবক্ত 

বফবাগ 

অআবটি বফলবয় ব্যক 

উদ্দীনা ততবয বফ 

এফং অআবটি দক্ষতা 

বৃবি াবফ। 
∙ ∙ ∙ 

 

116.   অআবটি মন্ত্রাবত (ল্যাট/অআবটি 

বডবাআ) ংগ্রবয জন্য বক্ষকবদয 

ঋণ/ন্যদান প্রদান। 

বক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

প্রাথবভক ও 

গণবক্ষা ভন্ত্রণারয় 

এফং যকাবয-

দফযকাবয প্রবতষ্ঠান 

অআবটি বক্ষায ভান 

বৃবি াবফ। 

∙ ∙ ∙  

117.  বক্ষাথীবদয জন্য আন্টাবযবিব আ-বুক, 

বডবজটার বযবা থ এফং আ-রাবন থং 

কনবটবন্টয দকন্দ্রীয় আ-রাবন থং  প্লযাটপভ থ 

ততবয। আ-রাবন থং বফলয়ফস্তু ততবযয জন্য 

বফবল ায়তা প্রদান। 

বক্ষাভন্ত্রণারয়, 

প্রাথবভক ও 

গণবক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

আউবজব, 

বফশ্ববফদ্যারয়মূ 

এফং অআবটি 

বফবাগ  

আ-রাবন থং বফলয়ফস্তু 

জরবয বফ। 

∙ ∙ ∙  

118.  বফববন্ন আ-রাবন থং দকা থ/কনবটবন্টয 

ভাধ্যবভ বক্ষকবদয দাগত উন্নয়ন 

এফং বক্ষাথীবদয জ্ঞান ও দক্ষতা 

উন্নয়বনয সুবমাগ সৃবি। 

বক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

প্রাথবভক ও 

গণবক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

আউবজব, 

বফশ্ববফদ্যারয়মূ 

এফং অআবটি 

বফবাগ 

বক্ষকবদয দাগত 

উন্নয়ন এফং 

বক্ষাথীবদয জ্ঞান ও 

দক্ষতা উন্নয়ন বনবিত 

বফ। 

∙ ∙ ∙  

119.  কর প গ্রীড বক্ষা প্রবতষ্ঠাবন দৌয 

বফদ্যযবতয াায্য আন্টাযবনট ংবমাবগয 

ব্যফস্থাকযণ। 

প্রাথবভক ও 

গণবক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

বক্ষাভন্ত্রণারয়, তথ্য 

ও দমাগাবমাগ প্রমৄবক্ত 

বফবাগ এফং বফদ্যযৎ 

বফবাগ 

বক্ষা প্রবতষ্ঠাবন 

অআবটি বববিক বক্ষা 

প্রাবযত বফ। 

∙ ∙ ∙  

120.  কর উচ্চ বক্ষা প্রবতষ্ঠাবন কবম্পউটায, 

দনটওয়াকথ, উচ্চ-গবতয বনব থযবমাগ্য 

আন্টাযবনট ংবমাগ স্থান এফং 

কযম্পা এরাকা জুবে ওয়াআ পাআ এয 

ভাধ্যবভ আন্টাযবনট সুবফধা বক্ষক-

বক্ষাথী কবরয জন্য বনবিবতকযণ।  

বক্ষাভন্ত্রণারয়, 

আউবজব এফং 

বফশ্ববফদ্যারয়মূ 

বক্ষাথীযা অআবটি’য 

ভাধ্যবভ বফবশ্বয 

জ্ঞানবান্ডাবয ংমৄক্ত 

বফ। 

∙ ∙ ∙  

121.  জাতীয় বফশ্ববফদ্যারবয়য অওতায় 

কবরবজ উমৄক্ত অআবটি 

ফকাঠাবভা ফাজায-চাবদা বববিক 

অন্ডায গ্রাজুবয়ট অআবটি দপ্রাগ্রাভ 

চালুকযণ। 

বক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

অআবটি বফবাগ 

এফং জাতীয় 

বফশ্ববফদ্যারয় 

বধক াবয অআবটি 

দক্ষ জনফর ততবয বফ; 

অআবটি ববল্প দক্ষ 

জনফবরয ঘাটবত পূযবণ 

ায়ক বফ। 

∙ 

 

(কর 

দজরায 

কভবক্ষ 

একটি 

কবরজ) 

∙ ∙  

122.  বক্ষায় অআবটি ব্যফাবযয ভাধ্যবভ 

গুণগত ভাবনান্নয়বন ফদান যাোয জন্য 

বক্ষক ও ংবিি কভ থকতথাবদয স্বীকৃবত 

ও প্রবণাদনায ব্যফস্থাকযণ। 

বক্ষাভন্ত্রণারয়, 

প্রাথবভক ও 

গণবক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

আউবজব, 

বফশ্ববফদ্যারয়মূ 

এফং অআবটি 

বফবাগ  

বক্ষকগণ অআবটি 

ব্যফাবযয ভাধ্যবভ 

বক্ষায গুণগত 

ভাবনায়বন্ন উৎাবত 

বফ। 

∙ ∙ ∙  
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123.  প্রাথবভক এফং ভাধ্যবভক স্তবয পূণ থাঙ্গ 

অআবটি সুবফধা ম্ববরত বকছু অধুবনক 

ভবডর স্কুর প্রবতষ্ঠা এফং ম থায়ক্রবভ 

াযাবদব ম্প্রাযণ কযা। 

প্রাথবভকওগণবক্ষা

ভন্ত্রণারয়, বক্ষা 

ভন্ত্রণারয় এফং 

অআবটি বফবাগ 

অআবটি সুবফধা 

ম্প্রাযবণয ভাধ্যবভ 

গুণগত বক্ষা বনবিত 

কযা ম্ভফ বফ। 

∙ ∙ 

 

 

124.  প্রাবতষ্ঠাবনক ায়তা ও অবথ থক 

প্রবণাদনায ভাধ্যবভ কাম থকয বডবজটার 

উাি (Content) উন্নয়ন 

উৎাবতকযণ। 

প্রাথবভক ও 

গণবক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

বক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

আউবজব, অআবটি 

বডববন এফং  

অআবটি আন্ডাবি 

জ্ঞান জথন ও মৃি 

কযায জন্য বডবজটার 

উকযবণয ভাধ্যবভ 

বেন-দোবনা 

কাম থক্রভ অনন্দ-দায়ক 

ও কাম থকয বফ। 

∙ ∙ ∙  

125.  অআবটিয দাগত দক্ষতা মাচাআ ও 

উন্নীতকযবণয জন্য এযাবক্রবডবটন 

চালুকযণ।  

অআবটি বফবাগ 

(ফাংরাবদ 

কবম্পউটায 

কাউবন্পর) 

অআবটি জনফবরয 

ভান উন্নয়ন বফ ও 

কভ থংস্থাবনয সুবমাগ 

বৃবি াবফ। 

∙ ∙ ∙  

126.  বডবজটার প্রমৄবক্ত ব্যফাবযয ভাধ্যবভ 

বক্ষাথীবদয উমৄক্ত ও কাম থকয 

মূল্যায়ন ব্যফস্থা কযা। 

প্রাথবভক ও গণবক্ষা 

ভন্ত্রণারয়, বক্ষা 

ভন্ত্রণারয়, আউবজব 

এফং অআবটি বফবাগ 

বক্ষাথীবদয উমৄক্ত ও 

কাম থকয মূল্যায়ন কযা 

ম্ভফ বফ। 

∙ ∙ ∙  

127.  দেণীকবক্ষয াাাব নরাআবন ও 

প্রবক্ষণমূ প্রদাবনয জন্য নীবত 

প্রণয়ন। 

অআবটি বফবাগ, 

াআবটক াকথ  

কর্তথক্ষ, এটুঅআ, 

বফশ্ববফদ্যারয়মূ, 

দফব এফং ফাবকা 

স্ববক্ষণ উৎাবত 

বফ। 

∙ ∙ ∙  

128.  ভাঠ ম থাবয় বফদ্যভান অআবটি 

ল্যাফগুবরাবক ফহুমূেী ল্যাবফ রূান্তয। 

অআবটি বফবাগ 

এফং ভাধ্যবভক ও 

উচ্চবক্ষা বফবাগ 

ল্যাফগুবরায ফহুমূেী 

ব্যফায বনবিত বফ। 

∙ ∙ ∙  

মকৌরগত্ রফলয়ফস্তু ৪.২: রডরিটার ক্লারুভ, করিঊটায োফ, রডরিটার স্কুর ব্যফস্থানা, ফাজায চাবদায াবথ াভঞ্জস্য দযবে 

াঠ্যসূবচবক ারনাগাদ কবয বক্ষা প্রবতষ্ঠান এফং তথ্যপ্রমৄবক্ত বল্প প্রবতষ্ঠাবনয ভবধ্য াযস্পবযক বমাবগতা বৃবি 

 

129.  অআবটি’য বক্ষাথী/গ্রযাজুবয়টবদয 

অআবটি ববল্পয াবথ দতুফন্ধন 

স্থাবন উৎা প্রদাবনয জন্য কাম থক্রভ 

গ্রণ এফং এ রবক্ষয বফশ্ববফদ্যারয় 

ম থাবয় আনবকউবফটয স্থান। অআবটি 

বল্প তাবদয জনফবরয ন্তত ৫ তাং 

আন্টান থব-এয জন্য উন্ুক্তকযণ। 

তথ্য ও দমাগাবমাগ 

প্রমৄবক্ত বফবাগ, 

বক্ষাভন্ত্রণারয় 

(আউবজব) এফং 

অআবটি 

এবাববয়ন 

(দফব, বফবএ, 

অআএবএবফ, 

আতযাবদ) 

১) নতুন গ্রাজুবয়ট ফা 

আন্টান থযা বল্প 

প্রবতষ্ঠানউবমাগী কবয 

বনবজবদয গবে তুরবত 

ক্ষভ বফ। 

২) বল্প প্রবতষ্ঠাবনয 

বফকাব ায়ক বফ। 

∙ ∙ ∙  

130.  বফশ্ববফদ্যারয় ম থাবয় দদীয় ও 

বফশ্বফাজাবযয তথ্য-প্রমৄবক্তবববিক 

চাবদায াবথ াভঞ্জস্য দযবে 

ারনাগাদ জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়বনয 

সুবমাগ সৃবি, এজন্য উবমাগী দকা থ ও 

কাবযকুরাভ প্রণয়ন। 

বক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

আউবজব এফং 

বফশ্ববফদ্যারয়মূ 

দদবয বফকাভান 

অআবটি ববল্প দমাগান 

দদফায জন্য বধক 

াবয অআবটি জনফর 

উন্নয়ন ম্ভফ বফ। 

∙ 

∙ 

∙  

131.  বফশ্ববফদ্যারয় ম থাবয়য অআবটি 

কাবযকুরাভ প্রবত দ্যআ ফছয যয 

ম থাবরাচনাপূফ থক মৄবগাবমাগী কযা 

বফ। 

বক্ষা ভন্ত্রণারয় 

(আউবজব) 

কাবযকুরাভ 

ভবয়াবমাগী ওয়ায় 

তা বধক কাম থকযী 

বফ। 

∙ 

∙ 

∙  

মকৌরগত্ রফলয়ফস্তু ৪.৩: গবফলণা ও উদ্ভাফনী কাম থক্রবভয বযবফ সৃবি এফং প্রবয়াজনীয় প্রবণাদনায ব্যফস্থা  

132.  অআবটি ববল্পয ায়তায় 

বফশ্ববফদ্যারয় ম থাবয় অআবটি বক্ষায় 

দভধাবৃবি চালুকযণ। 

বক্ষা ভন্ত্রণারয় 

(আউবজব) এফং 

তথ্য ও দমাগাবমাগ 

প্রমৄবক্ত বফবাগ 

অআবটি বক্ষায় 

দভধাফী বক্ষাথীযা 

ন্যপ্রাবণত বফ। 

∙ 

∙ ∙  
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133.  অআবটি বল্প প্রবতষ্ঠাবনয কাবযগবয ও 

অবথ থক ায়তায় বফশ্ববফদ্যারয় ম থাবয় 

অআবটি বফলবয় গবফলণা কাম থক্রভ 

বযচারনা। 

বক্ষা ভন্ত্রণারয় 

(আউবজব) এফং 

অআবটি 

এবাববয়ন 

১. অআবটি ববল্পয 

জন্য মথামথ ও 

ফাবণবজযকবাবফ 

ম্ভাফনাভয় প্রমৄবক্ত 

উদ্ভাফবন উৎাবত 

কযবফ। 

২. অআবটি বল্প ও 

বক্ষা প্রবতষ্ঠানমূবয 

ভবধ্য পরপ্রসু দমাগসূে 

স্থান বফ। 

∙ 

∙ ∙  

134.  দদবয ও ফববফ থবশ্বয আ-রাআবেযীবত 

প্রবফবয জন্য কর বক্ষা প্রবতষ্ঠাবন ও 

আন্টাযবনট ন্যান্য সুবফধা 

(Journal Subscription) বনবিত 

কযা। 

বক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

আউবজব, 

BANSDOC এফং 

অআবটি বফবাগ 

বফবশ্বয নরাআন 

জ্ঞানবান্ডাবয কর 

বক্ষাথী প্রবফবয 

সুবমাগ াবফ। 

∙ ∙ ∙  

135.  বজথত জ্ঞান জরবয কযায জন্য উচ্চ 

বক্ষা প্রবতষ্ঠান ও গবফলণা 

প্রবতষ্ঠানমূব বডবজটার রাআবেযী 

প্রবতষ্ঠা এফং এগুবরায ভবধ্য 

অন্তঃংবমাগ স্থান; এফং এয ভাধ্যবভ 

অন্তঃগ্রন্থাগায বমাবগতা স্থান।  

বক্ষাভন্ত্রণারয়, 

আউবজব, 

বফশ্ববফদ্যারয়মূ, 

নাবয়ভ এফং দন 

বক্ষাথী ও গবফলকবদয 

জ্ঞানচচ থা ও গবফলণায় 

ায়ক বফ। 

 

∙ ∙ ∙  

136.  দদবয বডবজটার রাআবেযী 

দনটওয়াকথবক ফবঃবফ থবশ্বয বডবজটার 

রাআবেযীয াবথ ংমৄক্তকযণ এফং 

নরাআবন প্রাপ্ত গবফলণা ও বযবা থ 

বফলয়ক াআট াফস্ক্রাআফকযণ।  

তথ্য ও দমাগাবমাগ 

প্রমৄবক্ত বফবাগ  এফং 

আউবজব 

দদীয় বক্ষাথী ও 

গবফলকবদয জন্য 

ফববফ থবশ্বয জ্ঞান 

বান্ডাবয প্রবফ জ 

বফ। 

∙ ∙ ∙  

137.  দদবয কর গবফলণা ল্যাফগুবরাবক 

একটি Collaborative Network 
ততবয কযা। 

বক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

বফজ্ঞান ও প্রমৄবক্ত   

ভন্ত্রণারয় এফং 

অআবটি বফবাগ 

বক্ষাথী ও গবফলকবদয 

জ্ঞানচচ থা ও গবফলণায় 

ায়ক বফ। 
∙ 

∙   

138.  জাতীয় বনযািায স্বাবথ থ প্রবতযক্ষা 

ব্যফস্থায জন্য অআবটি বনব থয ভাধান 

ততবযবত স্থানীয় অআবটি গবফলণা ও 

ববল্পয ায়তা গ্রণ। 

প্রবতযক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

জন বনযািা 

বফবাগএফং তথ্য ও 

দমাগাবমাগ প্রমৄবক্ত 

বফবাগ  

জাতীয় প্রবতযক্ষা 

ংক্রান্ত বফলবয় 

দকৌরগত স্বাধীনতা 

ংযবক্ষত বফ। 

∙ 

∙ ∙  

139.  তথ্য ও দমাগাবমাগ প্রমৄবক্তয উচ্চতয 

বক্ষা ও গবফলণায জন্য ভািা থ, 

বএআচবড দপ্রাগ্রাভ উৎাবত কযবত 

দপবরাী প্রদান এফং উদ্ভাফনী কাবজ 

উৎা প্রদাবনয জন্য ন্যদান প্রদান 

কযা বফ। দবক্ষবে নাগবযক/াভাবজক 

ভস্যায ভাধাবনয উদ্ভাফনী ধাযণা 

গ্রাবধকায দদওয়া বফ। 

তথ্য ও দমাগাবমাগ 

প্রমৄবক্ত বফবাগ এফং 

বক্ষা ভন্ত্রণারয় 

 

উচ্চতয গবফলণা 

উৎাবত বফ এফং 

তথ্য প্রমৄবক্ত দক্ষবে 

রাগআ প্রমৄবক্তয 

উদ্ভাফন বফ। 

∙ ∙ ∙  

140.  অআবটি বক্ষা, গবফলণা ও উদ্ভাফবনয 

জন্য জ বতথ স্বল্প সুবদ (বগ্র 

ববযয়ড) দীঘ থ দভয়াদী ঋণ প্রদাবনয 

ব্যফস্থা কযবত বফ।  

ফাংরাবদ ব্যাংক 

এফং ন্যান্য 

যকাবয/বফযকাবয 

ব্যাংক/প্রবতষ্ঠান 

তথ্য প্রমৄবক্ত বক্ষায় 

স্বচ্ছর দভধাফী 

বক্ষাথীযা উৎাবত 

বফ। 

∙ ∙ ∙  

141.  যকাবয-দফযকাবয বফববন্ন উবদ্যাগ ও 

entrepreneurship 

development-এয জন্য 

Venture Capital নীবতভারা 

প্রণয়ন। 

থ থ বফবাগ তথ্য প্রমৄবক্ত দক্ষবে 

রাগআ গবফলণা ও 

উদ্ভাফবন দফযকাবয 

উবদ্যাগ উৎাবত 

বফ। 

∙ ∙ ∙  
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142.  বক্ষা, গবফলণা ও উদ্ভাফনমূরক 

উবদ্যাবগয জন্য উদ্ভাফনী তবফর 

(Innovation Fund) চালুকযণ ও 

উন্নয়ন ফাবজবট বথ থয ংস্থান কযা 

এফং এ কর উবদ্যাবগয বযচারনা ও 

যক্ষণাবফক্ষণ এফং scale-up কযায 

জন্য যাজস্ব ফাবজবট বথ থয ফযাদ্দ 

প্রদান। 

প্রধানভন্ত্রীয 

কাম থারয়, থ থ 

বফবাগ, তথ্য ও 

দমাগাবমাগ প্রমৄবক্ত 

বফবাগ, বযকল্পনা 

বফবাগ এফং ংবিি 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ 

গবফলণা ও 

উদ্ভাফনমূরক উবদ্যাগ 

ফাস্তফায়ন ও 

বযচারনায় বথ থয 

ংস্থান বনবিত বফ। 

∙ ∙ ∙  

143.  জাতীয় ও াভাবজক বফববন্ন ভস্যা 

ভাধাবন বফশ্ববফদ্যারয়গুবরাবক 

ম্পৃক্তকযণ ও প্রবয়াজনীয় বযবফ 

সৃবি ায়তা প্রদান। 

বক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

আউবজব, 

বফশ্ববফদ্যারয়মূ 

এফং অআবটি 

বফবাগ 

গবফলণায ভাধ্যবভ 

জাতীয় ও াভাবজক 

ভস্যায ভাধান ম্ভফ 

বফ। 

∙ ∙ ∙  

144.  Cashless Society তত্রযয িন্য 

innovative solution উদ্ভাফন  

প্রণয়ন িীকযণ এফং প্রদ্দণাদনা 

প্রদান। 

থ থ বফবাগ এফং 

তথ্য ও দমাগাবমাগ 

প্রমৄবক্ত বফবাগ  

থ থনীবতবত 

গবতীরতা অনয়ন, 

দ্যনীবত প্রবতবযাধ ম্ভফ 

বফ। 

∙ ∙ ∙  

145.  প্রবত ফছয জাতীয় ম থাবয় স্কুর, কবরজ 

ও বফশ্ববফদ্যারয় বববিক 

াভাবজক/যাষ্ট্রীয় ভস্যায ভাধাবন 

উদ্ভাফন প্রবতবমাবগতায অবয়াজন কযা। 

বক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

আউবজব, 

বফশ্ববফদ্যারয়মূ 

এফং অআবটি 

বফবাগ 

জাতীয় ও াভাবজক 

ভস্যায ভাধাবন 

উদ্ভাফনী কাম থক্রভ 

উৎাবত বফ। 

∙ ∙ ∙  

মকৌরগত্ রফলয়ফস্তু ৪.৪: ত্থ্যপ্রযুরি ংরিষ্ট রফলদ্দয় গদ্দফলণা কাম মক্রভ রযোরনায ব্যফস্থা গ্রণ  

146.  দদবয কৃবলজাত দ্রবব্যয দজবনটিক 

ম্যাবং দপ্রাপাআর ততবযয জন্য ফাবয়া-

আনপযবভবিক্স গবফলণা। 

কৃবল ভন্ত্রণারয় 

(ফাংবরাবদ কৃবল 

গবফলণা দকন্দ্র) 

গবফলণায ভাধ্যবভ 

কৃবলোবতয 

উৎাদনীরতা বৃবি 

াবফ। 

∙ ∙ ∙  

147.  প্রবতযক বফবাবগ একটি াফবরক 

বফশ্ববফদ্যারয়বক অআবটি’য দন্টায 

প এবক্সবরন্প বববফ গবে তুরবত 

এফং অআবটি বফবাবগয অওতায় 

ন্যরূ একটি দন্টায উন্নয়বন বফবল 

ায়তা প্রদান।  

বক্ষাভন্ত্রণারয় 

(আউবজব) এফং 

অআবটি বফবাগ 

ভগ্র দদব 

বফশ্ববফদ্যারয় ম থাবয় 

উচ্চতয ভানম্পন্ন 

অআবটি বক্ষায 

বফস্তায ঘটবফ। 

∙ ∙ ∙  

148.  বফশ্ববফদ্যারয় ম থাবয় অআবটি’য 

প্রাবয়াবগক গবফলণা প্রকবল্প অআবটি 

বল্পবক ম্পৃক্তকযণ এফং এরূ প্রকবল্প 

যকাবয ন্যদান প্রদান। 

এছাো অআবটি ববল্পয বফববন্ন গবফলণা 

প্রকবল্প বফশ্ববফদ্যারবয়য বক্ষক-

বক্ষাথীবদয ম্পৃক্তকযণ। 

তথ্য ও দমাগাবমাগ 

প্রমৄবক্ত বফবাগ, 

বক্ষা ভন্ত্রণারয় এফং 

অআবটি 

এবাববয়ন 

অআবটি বল্প, বক্ষা 

প্রবতষ্ঠান ও যকাবযয 

বিবরত উবদ্যাবগ 

দদবয  নানাবফধ 

ভস্যায স্বকীয় 

ভাধান ম্ভফ বফ। 

∙ ∙ ∙  

 

 

 

মকৌরগত্ রফলয়ফস্তু ৪.৫: গদ্দফলণা  উদ্ভাফদ্দনয ভাধ্যদ্দভ সৃষ্ট ণ্য  মফাদ্দক প্রদ্দয়ািনীয় ফািাযিাত্কযদ্দণয ব্যফস্থা গ্রণ  

149.  গবফলণারব্ধ উদ্ভাফনগুবরাবক দীঘ থবভয়াবদ 

ভান্যবলয কল্যাবণ ব্যফায কযায রবক্ষয 

ফাজাযজাতকযণ এফং ব্যফায় বববফ 

প্রবতষ্ঠা কযা এফং এজন্য ঋণ ফা থ থ 

ংস্থাবনয ব্যফস্থা কযা।  

অআবটি বফবাগ, 

থ থ ভন্ত্রণারয়, 

বল্প/ফাবণজয 

ভন্ত্রণারয়, 

ফাংরাবদ ব্যাংক 

এফং ন্যান্য 

যকাবয-দফযকাবয 

ব্যাংক 

গবফলণারব্ধ 

উদ্ভাফনগুবরা ভান্যবলয 

কল্যাবণ ব্যফায বফ 

এফং উদ্ভাফকগণ 

উৎাবত বফ।  

∙ ∙ ∙  



35 

 

150.  বফবলজ্ঞপ্যাবনর কর্তথক ফাছাআকৃত 

গবফলণা ও উদ্ভাফবনয ফাবনবজযকীকযবণ 

যকাবযয ক্ষ দথবক উবদ্যাগ দনয়া। 

এবক্ষবে দফযকাবয প্রবতষ্ঠানবকও 

ংগ্রবনয সুবমাগ প্রদান কযবত বফ।  

অআবটি বফবাগ, 

থ থ ভন্ত্রণারয়, 

বল্প/ফাবণজয 

ভন্ত্রণারয়, 

ফাংরাবদ ব্যাংক 

এফং ন্যান্য 

যকাবয-দফযকাবয 

ব্যাংক 

গবফলণারব্ধ 

উদ্ভাফনগুবরা ভান্যবলয 

কল্যাবণ ব্যফায বফ 

এফং উদ্ভাফকগণ 

উৎাবত বফ। 

∙ ∙ ∙  

মকৌরগত্ রফলয়ফস্তু ৪.৬: নতুন নতুন উদ্ভাফনমূদ্দয মভধাস্বত্ত্ব সৃরষ্ট  ংযক্ষদ্দণ ব্যফস্থা গ্রণ  

151.  দবটন্ট এফং বডজাআন এযাি অআবটি 

বল্প ায়ক কযায জন্য ংবাধন। 

বল্প ভন্ত্রণারয় অআবটি ববল্প 

সৃজনীর কাজ 

উৎাবত বফ। 

∙ ∙ ∙  

152.  অআবটি ন্যান্য উদ্ভাফনমূবক 

উৎাবত কযবত অআবঅয অআবনয 

মথামথ ফাস্তফায়ন ও অধুবনকায়ন 

(প্যাবটন্ট ও নকা, দিডভাকথ, কবযাআট 

আতযাবদ)। 

ংস্কৃবত বফলয়ক 

ভন্ত্রণারয় এফং বল্প 

ভন্ত্রণারয় 

ফববফ থবশ্ব ফাংরাবদবক 

অউটবাব থং কাজ, 

পটওয়যায যপ্তানী, 

তথ্য প্রমৄবক্ত বববিক 

ণ্য ও দফা প্রদাবনয 

বনব থযবমাগ্য দক্ষে 

বববফ প্রবতষ্ঠা কযা 

মাবফ। 

∙ ∙   

153.  দভধাস্বত্ত্ব সৃবি ও ংযক্ষবণয জন্য ১টি 

জাতীয় প্লাটপভ থ ততবয কযা এফং 

অন্তজথাবতক বফববন্ন দভধাস্বত্ত্ব নীবতভারা 

ন্যযণ কযা ও প্রবয়াজবন 

িীটি/চুবক্তগুবরা Ratify কযা। 

ংস্কৃবত বফলয়ক 

ভন্ত্রণারয় এফং বল্প 

ভন্ত্রণারয় 

নতুন উদ্ভাফনমূবয 

দভধাস্বত্ত্ব সৃবি ও 

ংযক্ষবণয পবর 

বনবক তায উদ্ভাফনী 

ধাযণায স্বীকৃবত াবফ 

এফং অআবটি ববল্প 

সৃজনীর কাজ 

উৎাবত বফ। 

∙ ∙ ∙  

154.  বডবজটার যাধ এফং দভধাস্বত্ত্ব 

রঙ্ঘবনয যাধ বনয়ন্ত্রবণয জন্য 

দস্পার িাআবুযনার চালু কযবত বফ। 

তথ্য ও দমাগাবমাগ 

প্রমৄবক্ত বফবাগ, 

অআন এফং বফচায ও 

ংদ বফলয়ক 

ভন্ত্রণারয় 

াআফায বনযািা 

বফধান এফং দভধাস্বত্ব 

ংযক্ষবণ অআবনয 

প্রবয়াগ বনবিত বফ। 

∙ ∙ ∙  

155.  মভধাস্বে তত্রয  যকারয ক্রদ্দয় 

মভধাস্বে ব্যফস্থানাদ্দক উৎা  

দ্দমারগত্া প্রদান।  

অআরটি রফবাগ,  

ফারণিয ভন্ত্রণারয় 

এফং মফর 

নতুন উদ্ভাফনমূবয 

দভধাস্বত্ত্ব সৃবি ও 

ংযক্ষবণয পবর 

বনবক তায উদ্ভাফনী 

ধাযণায স্বীকৃবত াবফ 

এফং অআবটি ববল্প 

সৃজনীর কাজ 

উৎাবত বফ। 

∙ ∙ ∙  

দকৌরগত বফলয়ফস্তু ৪.৭: বফবল/একীভূত বক্ষায় (অথ থ-াভাবজক, ধভীয়, াবযযীক, ভানবক আতযাবদ কাযবণ ফবিত ভান্যবলয জন্য 

দম বক্ষা) অআবটিয ব্যফায বনবিত কযা 

 

156.  বফবল স্কুরগুবরাবত মত্নকাবয 

অআবটি মন্ত্রাবত (বস্ক্রন বযডায, দেআর 

বপ্রন্টায, ভাবল্টবভবডয়া টবকং বুক, বিবড 

বপ্রন্টায, বডও-ববজুযয়ার উকযণ 

আতযাবদ) যফযা বনবিতকযণ।  

প্রাথবভক ও 

গণবক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

বক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

আউবজব, 

বফশ্ববফদ্যারয়মূ 

এফং অআবটি 

বফবাগ 

বফবল চাবদা ম্পন্ন 

বক্ষাথীবদয জন্য 

তফষ্যম্যীন উমৄক্ত 

বেন দোবনায 

বযবফ সৃবি বফ।  

∙ ∙   
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157.  বফবল চাবদা ম্পন্ন বক্ষাথীবদয 

বেন দোবনা কাম থক্রবভ অআবটিয 

ব্যফায বনবিত কযবত বক্ষকবদয 

দক্ষতা উন্নয়বন প্রবয়াজনীয় প্রবক্ষবণয 

ব্যফস্থা কযা। 

প্রাথবভক ও 

গণবক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

বক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

আউবজব, 

বফশ্ববফদ্যারয়মূ 

এফং অআবটি 

বফবাগ 

বফবল চাবদা ম্পন্ন 

বক্ষাথীবদয জন্য 

উমৄক্ত বেন দোবনা 

কাম থক্রভ বযচারনায 

জন্য বক্ষকবদয 

দক্ষতা বৃবি াবফ।  

∙ ∙ ∙  

158.  কর বফদ্যারয় ও বফশ্ববফদ্যারয় ম থাবয় 

একীভূত বক্ষা ফাস্তফায়বন প্রবয়াজনীয় 

বডবজটার মন্ত্রাবত ও পটওয়যায 

যফযা কযা, তায ব্যফায বনবিত 

কযা এফং এ জন্য বক্ষকবদয 

প্রবয়াজনীয় প্রবক্ষণ প্রদান কযা।  

প্রাথবভক ও 

গণবক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

বক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

আউবজব, 

বফশ্ববফদ্যারয়মূ 

এফং অআবটি 

বফবাগ 

একীভুত বক্ষা 

ফাস্তফায়বনয জন্য 

উমৄক্ত বযবফ ততবয 

বফ এফং বক্ষকবদয 

ক্ষভতা ততবয বফ।  

∙ ∙ ∙  

159.  বফবল চাবদা ম্পন্ন বক্ষাথীবদয 

বেন চাবদা ও উকযবণয স্বল্পতা 

বফবফচনা কবয এযাকববফর নরাআন 

বযবাবজটবযয ব্যফস্থা কযা।  

প্রাথবভক ও 

গণবক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

বক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

আউবজব, 

বফশ্ববফদ্যারয়মূ 

এফং অআবটি 

বফবাগ 

বফবল চাবদা ম্পন্ন 

বক্ষাথীবদয বেন 

চাবদা ন্যমায়ী 

প্রবয়াজনীয় বযবা থ 

প্রাবপ্ত জ বফ।  

∙ ∙ ∙  

দকৌরগত বফলয়ফস্তু ৪.৮: বক্ষাপ্রানওব্যফস্থানায়তথ্যও দমাগাবমাগ প্রমৄবক্তয কাম থকয ব্যফায বনবিতকযণ  

160.  বডবজটার প্রমৄবক্ত ব্যফাবযয ভাধ্যবভ 

দক্ষ ও গবতীর বক্ষা প্রান ও 

ব্যফস্থানা বনবিত কযা।  

প্রাথবভক ও 

গণবক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

বক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

আউবজব, 

বফশ্ববফদ্যারয়মূ 

এফং অআবটি 

বফবাগ 

বক্ষা প্রান ও 

ব্যফস্থানা গবতীর ও 

দটকআ বফ।  

∙ ∙ ∙  

161.  প্রাবনক দমাগাবমাবগয দক্ষবে 

বডবজটার প্রমৄবক্ত  ব্যফাবযয ভাধ্যবভ 

বিান্ত গ্রণ ও তায ফাস্তফায়নবক 

তযাবিত কযা।  

প্রাথবভক ও 

গণবক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

বক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

আউবজব, 

বফশ্ববফদ্যারয়মূ 

এফং অআবটি 

বফবাগ 

প্রাবনক 

দমাগাবমাবগয দক্ষবে 

বিান্ত গ্রণ ও তায 

ফাস্তফায়ন তযাবিত 

বফ।  

∙ ∙ ∙  

162.  বক্ষাংবিি ভন্ত্রণারয়, বফবাগ ও 

প্রবতষ্ঠান দথবক বক্ষা 

অন্তঃবমাগাবমাবগয দক্ষবে বডবজটার 

প্রমৄবক্ত  ব্যফায বনবিত কযা।   

প্রাথবভক ও 

গণবক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

বক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

আউবজব, 

বফশ্ববফদ্যারয়মূ 

এফং অআবটি 

বফবাগ 

কবরয জন্য বক্ষা 

বফলয়ক দফা প্রাবপ্ত 

জ বফ। 

∙ ∙ ∙  

163.  বক্ষক, বক্ষাথী, বববাফক ংবিি 

কবরয কাবছ বক্ষাবফলয়ক দফা 

দৌবছ দদয়ায দক্ষবে আবভআর, 

এএভএ বকংফা নরাআন দফা 

বনবিত কযা।  

প্রাথবভক ও 

গণবক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

বক্ষা ভন্ত্রণারয়,  

আউবজব, 

বফশ্ববফদ্যারয়মূ 

এফং অআবটি 

বফবাগ 

কবরয জন্য বক্ষা 

বফলয়ক দফা প্রাবপ্ত 

জ বফ।  

∙ ∙ ∙  
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164.  বক্ষা দফায ভান উন্নয়বন গ্রাক 

ভতাভত এফং দফাগ্রীতায ন্তুবি 

বযভাবয ব্যফস্থা কযা।  

প্রাথবভক ও 

গণবক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

বক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

আউবজব, 

বফশ্ববফদ্যারয়মূ 

এফং অআবটি 

বফবাগ 

গ্রাক এফং 

দফাগ্রীতাবদয জন্য 

দফায ভান উন্নয়ন কযা 

ম্ভফ বফ।  

∙ ∙ ∙  

165.  দফা গ্রীতায সুবফধাবথ থ ফায জন্য 

একআ িবত ব্যফায না কবয 

চাবদাবববিক িবতগত ববন্নতা 

ন্যযণ কযা।  

প্রাথবভক ও 

গণবক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

বক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

আউবজব, 

বফশ্ববফদ্যারয়মূ 

এফং অআবটি 

বফবাগ 

দফা গ্রীতাবদয 

চাবদাবববিক দফা 

প্রদান ম্ভফ বফ।  

∙ ∙ ∙  

166.  বক্ষা ব্যফস্থায সুষ্ঠু ব্যফস্থানায রবক্ষয 

অআবটি ব্যফায কবয বনয়বভতবাবফ 

কর কাজ ভবনটবযং এফং সুাযবাআজ 

কযা। 

প্রাথবভক ও 

গণবক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

বক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

আউবজব, 

বফশ্ববফদ্যারয়মূ 

এফং অআবটি 

বফবাগ 

বক্ষা ব্যফস্থায সুষ্ঠু 

ব্যফস্থানায রবক্ষয 

বনয়বভতবাবফ কর 

কাজ ভবনটবযং এফং 

সুাযবাআজ কযা জ 

বফ।  

∙ ∙ ∙  

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

মকৌরগত্ রফলয়ফস্তু ৫.১: মদীয়  রফশ্বফািাদ্দযয োরদায াদ্দথ াভঞ্জস্য মযদ্দখ প্রদ্দয়ািনীয় ংখ্যক অআরটি মািীফী তত্রযয িন্য 

প্রারত্ষ্ঠারনক ক্ষভত্া উন্নয়ন 

 

167.  অিিমারত্ক ভান নুযণ কদ্দয মদীয় 

 অিিমারত্ক ফািায রফদ্দিলণ, 

োরদারনরূণ এফং ত্দানুমায়ী মদীয় 

অআরটি িনফদ্দরয দক্ষত্া উন্নয়দ্দন 

প্ররত্ষ্ঠান প্ররত্ষ্ঠা কযা। 

ত্থ্য  মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরি রফবাগ এফং 

অআরটি 

এদ্দারদ্দয়ন 

অআরটি ব্যফা 

রযোরনা, ব্যফস্থানা, 

রফণন  পটয়যায 

উন্নয়দ্দন দক্ষ িনফর 

তত্রয। 

 

৫০% 

৫০% ∙ 

 

168.  রফশ্বফািাদ্দযয োরদায াদ্দথ াভঞ্জস্য 

মযদ্দখ দক্ষ মািীফী তত্রযয রদ্দক্ষয 

প্ররক্ষণ প্ররত্ষ্ঠানমূদ্দয ফকাঠাদ্দভা 

উন্নয়ন। 

ত্থ্য  মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরি রফবাগ 

রফশ্বভাদ্দনয ফকাঠাদ্দভা 

তত্রয দ্দফ। 

 

২০% 

 

৫০% 

 

১০০% 

 

169.  ত্থ্য  মমাগাদ্দমাগ প্রযুরিদ্দত্ দক্ষ 

প্রফাী ফাংরাদ্দদীদ্দদয (NRBs) 

ায়ত্ায় প্রযুরি স্তািদ্দযয 

(Technology Transfer) িন্য 

মদদ্দয রফযভান প্ররক্ষণ প্ররত্ষ্ঠান  

ংস্থামূদ্দয ক্ষভত্া উন্নয়দ্দন 

প্রদ্দয়ািনীয় প্ররক্ষণ (দ্দমভনঃ টিটি)। 

ত্থ্য  মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরি রফবাগ 

প্রযুরি স্তািয 

রধকত্য উদ্দমাগী  

মটকআ দ্দফ। 

 

৫০% 

 

১০০% 

∙  

170.  স্থানীয়  রফশ্বফািাদ্দয অআরটি 

িনফদ্দরয োরদা রনরূণ এফং মদদ্দ  

রফদ্দদদ্দ শ্রভ োরদা রনরূদ্দনয িন্য 

Labour Market Information 

System (LMIS) োলুকযণ। 

শ্রভ ভন্ত্রণারয়, ত্থ্য 

 মমাগাদ্দমাগ প্রযুরি 

রফবাগ, প্রফাী 

কোণ  তফদ্দদরক 

কভ মংস্থান 

ভন্ত্রণারয়, যযাষ্ট্র 

ভন্ত্রণারয় এফং 

এনএরডর 

অআটি মািীফীদ্দদয 

োরদা রনরূদ্দণয 

ভাধ্যদ্দভ অআরটি 

িনফর উন্নয়দ্দন সুষ্ঠু 

রযকল্পনা কযা ম্ভফ 

দ্দফ। 

∙ ∙ ∙  
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171.  অআরটি মকািানীমূদ্দয নাযী িনফর 

ক্রভান্বদ্দয় মভাট ভানফ িদ্দদয ৫০ 

ত্াংদ্দ উন্নীত্ কযা এফং মরদ্দক্ষয 

দ্দেত্নত্া, প্ররক্ষণ  প্রদ্দণাদনায 

ব্যফস্থা। 

থ ম ভন্ত্রণারয়, 

ভররা  

রশুরফলয়ক 

ভন্ত্রণারয়, যুফ  

ক্রীড়া ভন্ত্রণারয়, 

ফারণিয ভন্ত্রণারয়, 

অআরটি 

এদ্দারদ্দয়ন এফং 

ত্থ্য  মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরি রফবাগ 

অআরটি মক্ষদ্দে নাযী-

পুরুদ্দলয ংগ্রদ্দণ 

ভত্া রফধান দ্দফ। 

 

১০% 

 

৩০% 

 

৫০% 

 

∙ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

মকৌরগত্ রফলয়ফস্তু ৫.২:দক্ষত্া উন্নয়দ্দনয রদ্দক্ষয মদদ্দয িনগণদ্দক ত্থ্যপ্রযুরি রফলয়ক মাগত্ রফলদ্দয় প্ররক্ষদ্দণয ব্যফস্থা গ্রণ  

172.  অআটি  অআটিআএ উন্নয়ন, মফা 

প্রদান, গুণগত্ ভান রনরিত্কযণ এফং 

প্রকল্প ব্যফস্থানায িন্য 

Certification-এয ভাধ্যদ্দভ 

অআরটি রদ্দল্প রনদ্দয়ারিত্ িনফদ্দরয 

মাগত্ ভাদ্দনয ক্রভাগত্ উন্নয়ন 

(continuous professional 

development)। 

ত্থ্য  মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরি রফবাগ 

(ফাংরাদ্দদ 

করিউটায 

কাউরন্পর, াআদ্দটক 

াকম কতৃমক্ষ  

অআরটি রধদপ্তয) 

অআরটি রদ্দল্প উযুি 

দক্ষত্া িন্ন 

িনফদ্দরয ঘাটরত্ পূযণ 

দ্দফ। 

∙ ∙ ∙  

173.  ত্থ্য প্রযুরি মকািারনমূদ্দয সুরনরদ মষ্ট 

োরদা নুমায়ী দক্ষ িনফর তত্রযদ্দত্ 

ায়ত্া প্রদান। 

ত্থ্য  মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরি রফবাগ 

নতুন নতুন প্রযুরিয 

িনফর োরদা পূযণ 

দ্দফ।  

∙ ∙ ∙  

174.  মাগত্ প্রদ্দয়াগ রনরিত্ কদ্দয প্ররক্ষণ 

প্ররত্ষ্ঠান মূদ্দ ত্থ্যপ্রযুরি রফলদ্দয় 

াঠ্যক্রভ প্রণয়ন। 

ফাংরাদ্দদ কারযগযী 

রক্ষা মফাড ম 

প্রযুরিয িনফর োরদা 

পূযণ দ্দফ। 

৫০% ১০০% ∙  

175.  মাগত্ প্রাদ্দয়ারগক রবজ্ঞত্া িন্ন 

মভন্টরযং এয ব্যফস্থা গ্রণ। 

ত্থ্য  মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরি রফবাগ এফং 

অআএর 

প্রযুরিয িনফর োরদা 

পূযণ দ্দফ। 

৩০% ৬০% ১০০%  

176.  অআরটি প্ররক্ষদ্দণ এদ্দপ্ররন্টর 

রনরিত্ কযা। 

অআরটি 

এদ্দারদ্দয়ন 

প্রযুরিয িনফর োরদা 

পূযণ দ্দফ। 

৩০% ৬০% ১০০%  

177.  প্ররক্ষণ প্ররত্ষ্ঠানমূদ্দয ভরডউরমূ 

রনয়রভত্ যুদ্দগাদ্দমাগীকযণ। 

ফাংরাদ্দদ কারযগযী 

রক্ষাদ্দফাড ম 

নতুন নতুন প্রযুরিয 

িনফর োরদা পূযণ 

দ্দফ। 

∙ ∙ ∙  

178.  াযাদ্দদদ্দ দক্ষ িনফর তত্রযদ্দত্ স্বল্প 

খযদ্দে নরাআন প্ররক্ষদ্দণয ব্যফস্থা 

গ্রণ। 

ত্থ্য  মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরি রফবাগ এফং 

অআরটি 

এদ্দারদ্দয়ন 

নতুন নতুন প্রযুরিয 

িনফর োরদা পূযণ 

দ্দফ। 

৫০% ১০০% ∙  

179.  ত্থ্য প্রযুরি মকািারনমূদ্দয ভধ্যভ 

স্তদ্দযয দক্ষ িনফর তত্রযয প্রদ্দয়ািনীয় 

প্ররক্ষণ প্রদান। 

ত্থ্য  মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরি রফবাগ এফং 

অআরটি 

এদ্দারদ্দয়ন 

নতুন নতুন প্রযুরিয 

িনফর োরদা পূযণ 

দ্দফ। 

৫০% ১০০% ∙  

180.  ত্থ্যপ্রযুরি মিদ্দয রল্প প্ররত্ষ্ঠান 

রবরিক প্ররক্ষণ ফা এদ্দপ্ররন্টর 

রনরিত্ কযা এফং এদ্দপ্ররন্টর 

রফলয়ক অিিমারত্ক প্ররত্ষ্ঠাদ্দনয 

(মলাফার এদ্দপ্ররন্টর মনটয়াকম) 

াদ্দথ িকম স্থান কযা। 

ত্থ্য  মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরি রফবাগ এফং 

অআরটি 

এদ্দারদ্দয়ন 

নতুন নতুন প্রযুরিয 

িনফর োরদা পূযণ 

দ্দফ। 

৩০% ৬০% ১০০%  

181.  এদ্দপ্ররন্টর ম্যাদ্দনিদ্দভন্ট রদ্দটদ্দভয 

ভাধ্যদ্দভ এদ্দপ্ররন্টর মপ্রাগ্রাভ ভরনটরযং 

 মভন্টরযং কযা। 

ত্থ্য  মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরি রফবাগ 

দক্ষ িনফর োরদায 

ত্থ্য প্রারপ্ত ি দ্দফ। 

∙ ∙ ∙  
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182.  মকািারনমূদ্দ রফযভান িনিদদ্দক 

রফকাভান প্রযুরি, নতুন দ্ধরত্, 

রডিাআন রযকল্পনা  পট রস্কর-এ 

প্ররক্ষণ প্রদাদ্দনয ভাধ্যদ্দভ দক্ষত্া 

উন্নয়দ্দনয িন্য ব্যফস্থা গ্রণ।  

অআরটি রফবাগ,  

ররটিআউ, 

রফশ্বরফযারয়মূ, 

মফর এফং 

ফাদ্দকা 

রফযভান 

িনিদনতুন নতুন 

প্রযুরিদ্দত্ দক্ষ দ্দফ।  

∙ 

 

 

 

 

 

 

 

∙ ∙  

মকৌরগত্ রফলয়ফস্তু ৫.৩: কারযগরয  বৃরিমূরক রক্ষায় ত্থ্যপ্রযুরি রফলয়াফরী ির্ভ মিকযণ  

183.  কাবযগবয ও বৃবিমূরক বক্ষায় 

তথ্যপ্রমৄবক্ত বফলয়াফরী ন্তভু থক্তকযণ। 

ফাংরাদ্দদ কারযগযী 

রক্ষা মফাড ম 

ফািায-োরদা নুমায়ী 

রক্ষাদ্দক্ষদ্দে প্রদ্দয়ািনীয় 

রযফত্মন অনয়ন। 

∙ ∙ ∙  

184.  ভানফিদ উন্নয়দ্দন রক্ষা  

উন্নয়নমূরক নুষ্ঠান কর ম্প্রোয 

ভাধ্যদ্দভ প্রোয। 

রফটিঅযর, ত্থ্য 

ভন্ত্রণারয় এফং 

এনএরডর 

ভানফিদ উন্নয়দ্দন 

ায়ক দ্দফ। 

৫০% 

 

১০০% 

 

∙  

185.  বযিযীণ  রফশ্বফািায উদ্দমারগ 

দক্ষত্া উন্নয়দ্দন রি-োরন্পং, 

অউটদ্দার মং এফং অআরটি রনব ময 

মফা খাত্ (ITES) িরকমত্ 

স্বল্পদ্দভয়াদী মকা ম TVET মপ্রাগ্রাদ্দভ 

ির্ভ মি কযণ। 

ফাংরাদ্দদ কারযগযী 

রক্ষা মফাড ম 

TVET মপ্রাগ্রাভদ্দক 

যুদ্দগাদ্দমাগী কযা ম্ভফ 

দ্দফ। 

∙ ∙ ∙  

186.  মিরা  উদ্দিরা ম মাদ্দয় অআরটি 

রফলদ্দয় এনটিরবরকউএপ নুমায়ী পূফ ম 

রবজ্ঞত্ায স্বীকৃরত্য (RPL) 

ব্যফস্থাকযা। 

ফাংরাদ্দদ কারযগযী 

রক্ষা মফাড ম 

 

স্বববক্ষত দক্ষ 

জনফবরয স্বীকৃবত। 
 

১০০% 

∙ ∙  

মকৌরগত্ রফলয়ফস্তু ৫.৪: কভ মংস্থান সৃরষ্টয িন্য মদর-রফদ্দদী রফরনদ্দয়াগ অকৃষ্ট কযায রদ্দক্ষয প্রদ্দয়ািনীয় নীরত্ ায়ত্া  প্রদ্দণাদদ্দনয 

ব্যফস্থা গ্রণ 

 

187.  বফববন্ন দদবয প্রবণাদনা প্যাবকজ 

ম থাবরাচনাপূফ থক বফবনয়গকাযীবদয 

াভঞ্জস্যপূণ থ প্রবণাদনা প্রদান। 

ফাংরাদ্দদ াআ-মটক 

াকম কতৃমক্ষ, 

িাত্ীয় যািস্ব মফাড ম, 

থ ম ভন্ত্রণারয় এফং 

ফাংরাদ্দদ ব্যাংক 

রফদ্দদী 

রফরনদ্দয়াগকাযীগণ 

অকৃষ্ট দ্দফ। 

∙ ∙ ∙  

188.  রফদ্দদী রফরনদ্দয়াগকাযীদ্দদয িন্য 

নরাআন য়ান ট ারব মদ্দয 

ব্যফস্থাকযণ। 

রফডা এফং 

ফাংরাদ্দদ াআদ্দটক 

াকম কতৃমক্ষ 

রফদ্দদী 

রফরনদ্দয়াগকাযীগণ 

অকৃষ্ট দ্দফ এফং 

মদদ্দয বাফমূরত্ম উন্নত্ 

দ্দফ। 

∙ ∙ ∙  

189.  রফদ্দশ্বয অআরটি িদ্দন ত্থ্য প্রযুরিয 

উচ্চত্য ম মাদ্দয়য কভ মংস্থাদ্দনয িন্য 

রফদ্দল কাম মক্রভ গ্রণ। 

যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় 

এফং প্রফাী কোণ 

 তফরদরক 

কভ মংস্থান ভন্ত্রণারয় 

ফাংরাদ্দদী অআরটি 

মািীফীগণ রধক 

াদ্দয রফশ্বফািাদ্দয 

উচ্চত্য ম মাদ্দয় 

প্রদ্দফদ্দয সুদ্দমাগ াদ্দফ। 

∙ ∙ ∙  

190.  অআরটি মািীফীদ্দদয তফরদরক 

কভ মংস্থাদ্দনয ব্যফস্থাকাযী রযক্রুটিং 

এদ্দিন্পীদ্দক ট্যাক্স সুরফধা প্রদান। 

প্রফাী কোণ  

তফরদরক 

কভ মংস্থান ভন্ত্রণারয় 

এফং িাত্ীয় যািস্ব 

মফাড ম 

রযক্রুটিং এদ্দিন্পীদ্দদয 

ট্যাক্স সুরফধা প্রদাদ্দনয 

পদ্দর ফররফ মদ্দশ্ব 

অআরটি কভ মংস্থান 

বৃরদ্ধ াদ্দফ। 

∙ ∙ ∙  

মকৌরগত্ রফলয়ফস্তু ৫.৫: বরফষ্যত্ প্রযুরি  রল্প খাদ্দত্য রফফত্মদ্দনয াদ্দথ াভঞ্জস্য মযদ্দখ নতুন নতুন কভ মংস্থাদ্দনয মক্ষে ির্ভ মিকযণ  

191.  বরফষ্যত্ প্রযুরি  রল্পখাদ্দত্য 

রফফত্মদ্দনয ধাযা রেরিত্কযণ। 

ত্থ্য  মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরি রফবাগ, 

ফাংরাদ্দদ াআদ্দটক 

াকম কতৃমক্ষ এফং 

অআরটি 

এদ্দারদ্দয়ন 

নতুন তফরশ্বক প্রযুরি  

রল্পখাত্ রেরিত্। 

৫০% ৮০% ১০০%  
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192.  রফফরত্মত্ ধাযায াদ্দথ াভঞ্জস্য মযদ্দখ 

নতুন নতুন কভ মংস্থাদ্দনয মক্ষে 

ির্ভ মিকযণ  প্রদ্দণাদনা প্রদান। 

ফাংরাদ্দদ াআদ্দটক 

াকম কতৃমক্ষ এফং 

অআরটি 

এদ্দারদ্দয়ন 

নতুন কভ মংস্থাদ্দনয 

মক্ষে প্রস্তুত্। 

২০% ৫০% ১০০%  

193.  প্রররক্ষত্ িনফদ্দরয ত্থ্যবাণ্ডায তত্রয  

কভ মংস্থানকৃত্দ্দদয রনয়রভত্ ম মদ্দফক্ষণ।  

ফাংরাদ্দদ াআদ্দটক 

াকম কতৃমক্ষ এফং 

অআরটি 

এদ্দারদ্দয়ন 

নতুন কভ মংস্থাদ্দনয 

মক্ষে প্রস্তুত্। 

৫০% ৮০% ১০০%  

194.  তফদ্দদরক কভ মংস্থাদ্দনয িন্য রফদ্দদী 

বালা এফং রফদ্দলারয়ত্  উরদয়ভান 

অআরটি প্রযুরিয, মডাদ্দভআন জ্ঞান এফং 

রফদ্দলারয়ত্ মট্ররনং  াটি মরপদ্দকন উয 

প্ররক্ষদ্দণয ব্যফস্থা গ্রণ। 

ত্থ্য  মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরি রফবাগ 

(ফাংরাদ্দদ 

করিউটায 

কাউরন্পর  

অআরটি রধদপ্তয) 

এফং প্রফাী কোন 

 তফরদরক 

কভ মংস্থান ভন্ত্রণারয় 

তফরদরক শ্রভফািায 

উদ্দমারগ কদ্দয গদ্দড় 

মত্ারা  মাদ্দফ। 

∙ ∙ ∙  

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

মকৌরগত্ রফলয়ফস্তু৬.১:ফাংরাদ্দদী অআরটি ণ্য   মফা রফশ্বফািাদ্দয ফািাযিাত্কযদ্দণয িন্য রিারী রফণন  ব্র্যারেং এফং 

মদ রদ্দদ্দফ ফাংরাদ্দদদ্দয অিিমারত্ক ব্র্যারেংকযণ 
 

195.  অআরটি রদ্দল্পয ক্ষভত্া রযভা  

যপ্তানী বৃরদ্ধকদ্দল্প মযাডম্যা 

(Roadmap) নুমায়ী গ্রগরত্ 

মূোয়ন। 

অআরটি রফবাগ 

(ফাংরাদ্দদ 

করিউটায 

কাউরন্পর, অআরটি 

রধদপ্তয, 

ফাংরাদ্দদ াআ-মটক 

াকম কতৃমক্ষ)  এফং  

কর 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ 

মদীয় অআরটি ণ্য 

 মফা যপ্তানী 

ম্প্রারযত্। 

৫০% ১০০% ∙  

196.  অআরটিয যপ্তানী ফািায ম্প্রাযদ্দণয 

রদ্দক্ষয রফদ্দদদ্দ ফাংরাদ্দদ 

দূত্াফামূদ্দ অআরটি জ্ঞানিন্ন 

িনফর কাদ্দয অআরটি মডস্ক স্থান 

এফং এয ধীদ্দন ব্যফা উন্নয়ন, 

ভাদ্দকমরত্ং পাভ ম রনদ্দয়াগ। 

থ ম ভন্ত্রণারয়, 

যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় 

এফং 

ফারণিয ভন্ত্রণারয় 

পটয়যায  ITES 

যপ্তানী বৃরদ্ধ াদ্দফ। 

৫টি মদদ্দ ১০টি মদদ্দ ৩০টি মদদ্দ 

 

197.  ন্যত্ভ মযা অউটদ্দার মং এয স্থান 

রদ্দদ্দফ ফাংরাদ্দদদ্দয ব্র্যাে তত্রয  

প্ররত্ষ্ঠাকযণ। 

ত্থ্য  মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরি রফবাগ 

ফাংরাদ্দদদ্দয অআরটি 

ক্ষভত্ায প্ররত্ 

ফররফ মদ্দশ্বয অস্থা বৃরদ্ধ 

াদ্দফ। 

∙ ∙ ∙  

198.  রফদ্দশ্বয ফড় ফড় অআরটি মভরা, 

কনপাদ্দযন্প এফং ব্যফা-ফারণদ্দিযয 

ররংদ্দকি মপ্রাগ্রাদ্দভ উচ্চ ম মাদ্দয়য নীরত্-

রনধ মাযণী ব্যারি, প্ররত্ষ্ঠান, রল্প এফং 

রদ্দল্পয মট্রড ফরডমূদ্দয ং গ্রণ। 

ফারণিয ভন্ত্রণারয়, 

ত্থ্য  মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরি রফবাগ, 

যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় 

এফং রফডা 

 

ফররফ মদ্দশ্ব ফাংরাদ্দদদ্দয 

অআরটি দ্দণ্যয ফািায 

ম্প্রাযণ দ্দফ। 

 

∙ ∙ ∙  

199.  প্ররত্ফছয রডরিটার য়াডম, অআরটি 

মভরা এফং রফবাগ, মিরা উদ্দিরায় 

রডরিটার উদ্ভাফনী মভরা অদ্দয়ািন। 

ত্থ্য  মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরি রফবাগ 

অআরটি কাম মক্রদ্দভ 

মদদ্দয ভানুদ্দলয 

িৃিত্া ফাড়দ্দফ এফং 

ফররফ মদ্দশ্বয কাদ্দছ 

ফাংরাদ্দদদ্দয অআরটি 

খাত্ িদ্দকম 

আরত্ফােক বাফমূরত্ম 

তত্রয দ্দফ। 

∙ ∙ ∙  
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200.  মদদ্দয অআরটি ক্ষভত্া উস্থাদ্দনয 

রনরভি রনয়রভত্বাদ্দফ িাত্ীয়, অঞ্চররক 

 অিিমারত্ক দ্দেরদ্দনয অদ্দয়ািন 

কযা  এত্দংক্রাি প্রকানায 

ব্যফস্থাকযণ। 

ত্থ্য  মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরি রফবাগ 

মদীয়  অিিমারত্ক 

রযভেদ্দর অআরটি 

মক্ষদ্দে ফাংরাদ্দদদ্দয 

ব্র্যারেং কযা। 

∙ ∙ ∙  

201.  অআটিআএ/রফর যপ্তারনয মক্ষদ্দে 

ফাংরাদ্দদদ্দয নন্য ফস্থান 

রেরিত্কযণ এফং ত্াঁয উন্নয়দ্দন 

দ্দমারগত্া প্রদান। 

অআরটি রফবাগ,  

ফারণিয ভন্ত্রণারয়, 

আররফ, রফডা এফং 

ফাদ্দকা 

মদীয়  অিিমারত্ক 

রযভেদ্দর অআরটি 

মক্ষদ্দে ফাংরাদ্দদদ্দয 

ব্র্যারেং কযা। 

∙ ∙ ∙  

মকৌরগত্ রফলয়ফস্তু ৬.২: মদব্যাী পটয়যায মটকদ্দনাররি াকম/রল্প স্থাদ্দন উদ্দযাগ গ্রণ এফং রনব মযদ্দমাগ্য অআরটি ফকাঠাদ্দভা 

উন্নয়ন  যক্ষণাদ্দফক্ষণ 

 

202.  Viability রফদ্দফেনায় পটয়যায 

মটকদ্দনারিী াকম, াআদ্দটক াকম  

অআরটি আনরকউদ্দফটযগুদ্দরাদ্দত্ 

ফাদ্দমাগ্য অধুরনক সুদ্দমাগসুরফধা 

ম্বররত্ অফান স্থান কযা (স্কুর, 

রফশ্বরফযারয়, াাত্ার, রং ভর 

আত্যারদ) এফং এ কর স্থানায় 

অআরটি রদ্দল্পাদ্দযািাদ্দদয রফরনদ্দয়াগ 

উৎারত্ কযদ্দত্ কয ফকা, যািস্ব 

 ন্যান্য প্রদ্দণাদনা প্রদাদ্দনয 

ব্যফস্থাকযণ।  

ত্থ্য  মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরি রফবাগ, 

থ ম রফবাগ এফং 

িাত্ীয় যািস্ব মফাড ম 

অআরটি খাদ্দত্ মদী   

রফদ্দদী 

রফরনদ্দয়াগকাযীদ্দদয 

রফরনদ্দয়াগ বৃরদ্ধ াদ্দফ; 

কভ মংস্থান এফং 

যপ্তানী বৃরদ্ধ াদ্দফ। 

∙ ∙ ∙  

203.  মটররদ্দমাগাদ্দমাগ ংরিষ্টকযাফর, ডাি 

আত্যারদ স্থাদ্দনয মক্ষদ্দেখননকৃত্ যাস্তা 

নুদ্দভাদন  Compensation 
রযদ্দাধ িীকযণ; খননকৃত্ 

যাস্তা/স্থানা মভযাভত্/স্থানকাযী 

কতৃমক্ষ কতৃক িন্ন দ্দত্ দ্দফ। 

ডাক  

মটররদ্দমাগাদ্দমাগ 

রফবাগ 

াযাদ্দদদ্দ  রনব মযদ্দমাগ্য 

আন্টাযদ্দনট ফকাঠাদ্দভা 

উন্নয়ন েযারন্বত্ দ্দফ। 

∙ ∙ ∙  

204.  অিিমারত্কবাদ্দফ স্বীকৃত্ ন্থা নুযদ্দণ 

অআরটি মকািানীয মমাগ্যত্া/ভান 

রনণ মদ্দয় যকায  অআরটি মট্রডফরড 

ংরিষ্টত্ায় একটি পৃথক এদ্দক্ররডদ্দটন 

মফাড ম গঠন কযদ্দত্ দ্দফ । 

ত্থ্য  মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরি রফবাগ এফং 

ংরিষ্ট মট্রডফরডমূ 

মদীয়  অিিমারত্ক 

ফািাদ্দয মমাগ্য  

ভানিন্ন অআরটি 

মকািানীয 

গ্রণদ্দমাগ্যত্া ফাড়দ্দফ। 

∙ ∙ ∙  

205.  যকারয ভাররকানাধীন অআটি াকম, 

এটির, আনরকউদ্দফটয, াআদ্দটক াকম 

 ন্যান্য মফাদানকাযী প্ররত্ষ্ঠাদ্দন 

মদীয় অআরটি উদ্দযািাদ্দদযবাড়া 

প্রদাদ্দনয মক্ষদ্দে মূেছাড় মদয়া দ্দফ। 

ত্থ্য  মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরি রফবাগ (াআ-

মটক াকম কতৃমক্ষ) 

অআরটি উদ্দযাগ 

উৎারত্ দ্দফ। 
∙ ∙ ∙  

206.  অআরটি আনরকউদ্দফটয/াআদ্দটক 

াকম/পট্য়যায মটকদ্দনারিী 

াকম/অআটি াকম-এ রনযরফরচ্ছন্ন 

Redundant রফদ্যযৎ যফযা 

রনরিত্কযণ। 

রফদ্যযৎরফবাগ অআরটি রদ্দল্পয 

কাম মক্রভ 

রনযরফরচ্ছন্নবাদ্দফ 

রযোরনায ায়ক 

দ্দফ। 

∙ ∙ ∙  

মকৌরগত্ রফলয়ফস্তু ৬.৩: IT/ITES রল্প রফকাদ্দয রদ্দক্ষয প্রদ্দয়ািনীয় ায়ত্া  প্রদ্দণাদনায ব্যফস্থা গ্রণ  

207.  ২০৩০ ার ম মি স্থানীয় াড ময়যায, 

পটয়যায  অআটিআএ খাদ্দত্য 

উদ্দযািাদ্দদয অয়কয ভকূপ। 

িাত্ীয় যািস্ব মফাড ম অআরটি খাদ্দত্ 

রফরনদ্দয়াগ উৎারত্ 

দ্দফ। 

∙ ∙ ∙  

208.  স্থানীয়বাদ্দফ তত্রয পটয়যায  মফা  

যপ্তানীকাযী প্ররত্ষ্ঠানদ্দক ২০৩০ ার 

ম মি নগদ প্রদ্দণাদনা প্রদান। 

ফারণিয ভন্ত্রণারয়; 

থ ম রফবাগ, 

অআরটি রফবাগ 

এফং িাত্ীয় যািস্ব 

মফাড ম 

পটয়যায যপ্তানী 

উৎারত্ দ্দফ। 
∙ ∙ ∙  
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209.  অআরটি রল্প উন্নয়ন ত্রফর 

(অআঅআরডএপ) গঠন। 

থ ম রফবাগ এফং 

ত্থ্য  মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরি রফবাগ 

মদীয় 

পটয়যায/ITES 

রদ্দল্পয উন্নয়দ্দন গৃীত্ 

প্রকদ্দল্পয ফাস্তফায়ন 

দ্রুত্ত্য দ্দফ। 

∙ ∙ ∙  

210.  স্থানীয়  যপ্তানীমুখী অআরটি রফলয়ক 

কাদ্দি অআরটি প্ররত্ষ্ঠানমুদ্দক 

অরথ মক ায়ত্া প্রদাদ্দনয রনরভি স্বল্প 

সুদ্দদ কাম মকযী রফদ্দল য়ারকমং 

কযারটার পাে গঠন । 

থ ম রফবাগ, ত্থ্য  

মমাগাদ্দমাগ প্রযুরি 

রফবাগ এফং ফারণিয 

ভন্ত্রণারয় (যপ্তানী 

উন্নয়ন ব্যযদ্দযা) 

অআরটি প্ররত্ষ্ঠানমু 

রযোরনায়থ মায়ন 

ভস্যায ভাধান দ্দফ। 

∙ ∙ ∙  

211.  (ক)স্থানীয় করিউটায/অআটি 

াড ময়যায রদ্দল্পয প্রদ্দয়ািনীয় 

কযারট্যার মভরনাযীি  খেযা মন্ত্রাং 

অভদানীয মক্ষদ্দে শুল্কমুি সুরফধা 

প্রদান। 

(খ) স্থানীয় করিউটায/অআরটি 

াড ময়যায রদ্দল্প উৎারদত্ ফা 

ংদ্দমারিত্ করিউটায অন্যান্য 

াড ময়যায াভগ্রীয যকাযী ক্রদ্দয় 

গ্রারধকায প্রদান। 

িাত্ীয় যািস্ব মফাড ম 

এফং ররটিআউ 

স্থানীয় অআরটি 

াড ময়যায রদ্দল্প 

রফরনদ্দয়াগ উৎারত্ 

দ্দফ। 

∙ ∙ ∙  

212.  মদীয় অআরটি রল্প প্ররত্ষ্ঠাদ্দন প্রদি 

আন্টাযদ্দনট, মডটা আউটিররটিি, বাড়া  

অআরটি রফলয়ক যাভ ম মফায উয 

বযাট  ভকুপ কযদ্দত্ দ্দফ। 

িাত্ীয় যািস্ব মফাড ম অআরটি রল্প প্ররত্ষ্ঠান 

স্থাদ্দন মদীয় 

উদ্দযািাগণ  উৎারত্ 

দ্দফন। 

∙ ∙ ∙  

213.  ক্রদ্দয়য মক্ষদ্দে স্থানীয় অআরটি াভগ্রী  

মফায িন্য মূে সুরফধা (price 

preference) রনরিত্ কযদ্দত্ দ্দফ। 

অআএভআরড 

(ররটিআউ) এফং 

কর 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ 

স্থানীয় অআরটি রল্প 

রফকরত্ দ্দফ। 
∙ ∙ ∙  

214.  অআরটি রনব ময টাট মঅ মকািারন 

প্ররত্ষ্ঠায িন্য মবঞ্চায কযারটার পাে 

গঠন কযা। 

থ ম রফবাগ এফং 

অরথ মক প্ররত্ষ্ঠান 

রফবাগ 

ত্রুণ এফং মভধাফী 

গ্রাজুদ্দয়টদ্দদয সৃিনীর 

উদ্দযাগ দ্বাযা অআরটি 

রদ্দল্পয রফকা ঘটদ্দফ।  

∙ ∙ ∙  

215.  রডরিটার রডবাআ উৎাদদ্দন প্রদ্দণাদনা 

প্রদান।  

থ ম রফবাগ স্থানীয় উৎাদন রল্প 

রফকরত্ দ্দফ। 

∙ ∙ ∙  

216.  পটয়যায  অআটি রবরিক 

মফাদানকাযী প্ররত্ষ্ঠাদ্দনয িন্য ি 

দ্দত্ম ঋণদান  ন্যান্য প্রদ্দণাদনা 

প্রদাদ্দনয ব্যফস্থা গ্রণ। 

থ ম রফবাগ, অরথ মক 

প্ররত্ষ্ঠান রফবাগ 

এফং ফাংরাদ্দদ 

ব্যাংক 

স্থানীয় অআরটি রল্প 

রফকরত্ দ্দফ। 

∙ ∙ ∙  

217.  মদদ্দয স্থানীয় মবািাদ্দদয ক্ষভত্া 

উন্নয়দ্দন দ্দেত্নত্া তত্রয। 

কর 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/ 

ংস্থা 

স্থানীয় অআরটি রল্প 

রফকরত্ দ্দফ। 

∙ ∙ ∙  

218.  IoT, RPA, Deep learning, AI, 

Robotics এয ভদ্দত্া রফকাভান 

প্রযুরিমূ অত্মীকযদ্দণয িন্য ণ্য 

উৎাদনকাযী প্ররত্ষ্ঠানগুদ্দরাদ্দক 

দ্দমারগত্া প্রদান। 

অআরটি রফবাগ স্থানীয় অআরটি রল্প 

রফকরত্ দ্দফ। 

∙ ∙ ∙  

219.  রল্প প্ররত্ষ্ঠান  রক্ষা প্ররত্ষ্ঠাদ্দনয মমৌথ 

গদ্দফলণা  ঊন্নয়দ্দনয িন্য অরথ মক 

প্রদ্দণাদনা প্রদান । 

অআরটি রফবাগ, 

মফর এফং ফাদ্দকা 

স্থানীয় অআরটি রল্প 

রফকরত্ দ্দফ। 

∙ ∙ ∙  

220.  আঅযরকউ একাউদ্দন্টয ভাধ্যদ্দভ থ ম 

মপ্রযণ িীকযণ এফং ট্যাক্স ব্যারত্। 

ফাংরাদ্দদ ব্যাংক 

এফং ফারণিয 

ভন্ত্রণারয় 

স্থানীয় অআরটি রল্প 

রফকরত্ দ্দফ। 

∙ ∙ ∙  
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221.  স্থানীয় রফর প্ররত্ষ্ঠাদ্দনয কাছ মথদ্দক 

মফাগ্রণকাযীদ্দদয প্রদ্দণাদনা প্রদাদ্দনয 

িন্য নীরত্ভারা প্রণয়ন। 

অআরটি রফবাগ,  

ফাংরাদ্দদ ব্যাংক, 

থ ম ভন্ত্রণারয়, 

ফারণিয ভন্ত্রণারয় 

এফং িাত্ীয় যািস্ব 

মফাড ম 

স্থানীয় অআরটি রল্প 

রফকরত্ দ্দফ। 

∙ ∙ ∙  

222.  মদীয়  অিিমারত্ক অআরটি রদ্দল্পয 

য গদ্দফলণা, ত্থ্য ংগ্র, িরয 

রযোরনা, কভ ম-মকৌর, োরদা 

রনরূণ  নীরত্ প্রণয়দ্দন যকারয 

নুদান প্রদান।  

অআরটি রফবাগ, 

অআরটি 

এদ্দারদ্দয়ন এফং 

রক্ষা প্ররত্ষ্ঠান 

স্থানীয় অআরটি রল্প 

রফকরত্ দ্দফ। 

∙ ∙ ∙  

মকৌরগত্ রফলয়ফস্তু ৬.৪:যপ্তারন বৃরদ্ধয িন্য রফদ্দল সুরফধা প্রদান এফং রল্প-ফান্ধফ নীরত্  উযুি রযদ্দফ তত্রয  

223.  অআরটি রদ্দল্পয োরদা  নুমায়ী 

আআএপ নীরত্ রযভািমন কযা। 
থ ম রফবাগ অআরটি রদ্দল্পয 

োরদা ভারপক থ মায়ন 

প্ররক্রয়া িত্য দ্দফ। 

∙ ∙ ∙  

224.  াড ময়যায, পটয়যায  অআটিআএ 

খাদ্দত্ প্রদ্দয়ািনীয় য়ারকমং কযারটার 

এয িন্য িাভানত্রফীন ঋদ্দণয 

ফদ্দিাফস্ত কযা। 

থ ম রফবাগ, 

ফাংরাদ্দদ ব্যাংক, 

ব্যাংক এফং অরথ মক 

প্ররত্ষ্ঠান রফবাগ  

অআরটি 

মকািারনমূদ্দয প্রকল্প 

ফাস্তফায়দ্দন অরথ মক 

ভস্যা রনযন দ্দফ। 

∙ ∙ ∙  

225.  অআরটি ণ্য  মফায স্থানীম এফং 

তফরশ্বক ফািাদ্দযয োরদা পূযদ্দণয িন্য 

যকারয প্ররত্ষ্ঠানমূদ্দয ক্ষভত্া 

বৃরদ্ধয ব্যফস্থা গ্রণ। 

থ ম রফবাগ, ত্থ্য  

মমাগাদ্দমাগ প্রযুরি 

রফবাগ এফং ফারণিয 

ভন্ত্রণারয় (যপ্তানী 

উন্নয়ন ব্যযদ্দযা) 

স্থানীয় অআরটি রল্প 

রফকরত্ দ্দফ। 

∙ ∙ ∙  

মকৌরগত্ রফলয়ফস্তু ৬.৫:ব্যফা ফারণদ্দিয ত্থ্যপ্রযুরি ব্যফায উৎারকযদ্দণয িন্য প্রদ্দয়ািনীয় রযদ্দফ সৃরষ্ট  

226.  রফদ্দদর Commercially 

available off the shelf 

Software (COTS)-ক্রদ্দয়য উয 

রনয়ন্ত্রণ প্ররত্ষ্ঠা। 

িাত্ীয় যািস্ব মফাড ম স্থানীয় পটয়যায 

রল্প নুপ্রারণত্ দ্দফ। 
∙ ∙ ∙  

মকৌরগত্ রফলয়ফস্তু ৬.৬: কর ক্রদ্দয় স্থানীয় ণ্য  মফায গ্রারধকায প্রদান এফং ম রদ্দক্ষয স্থানীয় মকািারনমূদ্দয ক্ষভত্া বৃরদ্ধ  

227.  ত্থ্যপ্রযুরি ণ্য, মফা  মফাদানকাযী 

ক্রদ্দয়য িন্য াফররক প্ররকউযদ্দভন্ট 

রফরধভারা  নমুনা ছকমূ 

ারনাগাদকযণ। 

অআরটি রফবাগ,  

ররটিআউ, মফর 

এফং ফাদ্দকা 

কর অআরটি ণ্য  

মফা ক্রদ্দয় নতুন ছক 

নুযণ কযা দ্দফ। 

∙ ∙ ∙  

228.  অআরটি’য ভাধ্যদ্দভ যকারয মফা 

প্রদাদ্দন  যকাদ্দযয রফরবন্ন অআরটি 

রবরিক প্রকল্প মটকআকযদ্দণ যকারয 

মফযকারয ংরদাযীে 

উৎারত্কযণ। 

থ ম রফবাগ; 

অআরটি রফবাগ 

এফং 

ররটিআউ 

যকাদ্দযয প্রাথরভক 

উচ্চ রফরনদ্দয়াগ-এয 

প্রদ্দয়ািন কভদ্দফ এফং 

অআরটি 

কাম মক্রদ্দভযস্থায়ীে 

রনরিত্ কযদ্দফ। 

∙ ∙ ∙  

229.  রিমত্ জ্ঞাদ্দনয প্রদ্দয়াগ, মযা েে মাগুদ্দরায 

ফাস্তফায়দ্দনয িন্য মক্রত্া-রফদ্দক্রত্া 

কর ংীদাদ্দযয ংগ্রদ্দণ একটি 

‘মন্টায ফ এরক্সদ্দরন্প’ প্ররত্ষ্ঠা।  

অআরটি রফবাগ,  

অআরটি 

এদ্দারদ্দয়ন, 

রফশ্বরফযারয়মূ, 

মফর এফং 

ফাদ্দকা 

মদীয় প্ররত্ষ্ঠাদ্দনয 

অিিমারত্ক ভান 

রিমত্ দ্দফ। 

∙ ∙ ∙  

230.  অআটি ণ্য  প্ররত্ষ্ঠাদ্দনয অিিমারত্ক 

াটি মরপদ্দকন, দ্ধরত্ উন্নয়ন  প্রযুরি 

রূািদ্দয দ্দমারগত্া প্রদান। 

ফাংরাদ্দদ াআদ্দটক 

াকম কতৃমক্ষ 

মদীয় প্ররত্ষ্ঠাদ্দনয 

অিিমারত্ক ভান 

রিমত্ দ্দফ। 

∙ ∙ ∙  
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231.  অআটি/অআটিআএ মকািারনমূদ্দয 

স্থায়ী িদ ক্রদ্দয় স্বল্প সুদ্দদ অরথ মক 

দ্দমারগত্া প্রদান এফং াআদ্দটক 

াকমমূদ্দ স্বল্পমূদ্দে রপদ্দয িন্য 

স্থান ফযাে। 

াআদ্দটক াকম 

কতৃমক্ষ,  

ফাংরাদ্দদ ব্যাংক, 

থ ম ভন্ত্রণারয় এফং  

িাত্ীয় যািস্ব মফাড ম 

স্থানীয় অআরটি রল্প 

রফকরত্ দ্দফ। 
∙ ∙ ∙  

232.  েতুথ ম রল্প রফিফ  স্মাট ম য তত্রযয 

ক্ষভত্া িমদ্দনয রদ্দক্ষয ত্থ্য প্রযুরি 

প্ররত্ষ্ঠান  রক্ষা প্ররত্ষ্ঠাদ্দনয মমৌথ 

উদ্দযাদ্দগ ায়ত্া প্রদান। 

ফাংরাদ্দদ াআদ্দটক 

াকম কতৃমক্ষ 

স্থানীয় অআরটি রল্প 

রফকরত্ দ্দফ। 

∙ ∙ ∙  

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

ক্ররভক 

নং 
কযণীয় রফলয় ফাস্তফায়নকাযী প্রত্যারত্ পরাপর  

স্বল্প মভয়াদী 

(২০২১) 

ভধ্য মভয়াদী 

(২০২৫) 

দীঘ ম মভয়াদী 

(২০৩০) 

রত্ দীঘ ম 

মভয়াদী  

মকৌরগত্ রফলয়ফস্তু ৭.১: রযদ্দফ যক্ষায় অআরটি প্রযুরিয ব্যফায  প্রদ্দয়াগ উৎারত্কযণ  

233.  প্রাকৃরত্ক িদ্দদয ব্যফস্থানা  

ব্যফাদ্দয রনিস্ব স্যাটারাআট রবরিক 

রযদ্দভাট মরন্পং, রিঅআএ, িন্টটিয়ায  

মটকদ্দনাররি  ন্যান্য আদ্দরকট্ররনক 

দ্ধরত্য ব্যফায। 

 

 

রযদ্দফ  ফন 

ভন্ত্রণারয়, স্বযাষ্ট্র 

ভন্ত্রণারয়, প্ররত্যক্ষা 

ভন্ত্রণারয়, 

ারনিদ 

ভন্ত্রণারয়, ভৎস্য  

প্রারণিদ 

ভন্ত্রণারয়, ডাক মটরর 

মমাগাদ্দমাগ  অআটি 

ভন্ত্রণারয় এফং 

রফজ্ঞান  প্রযুরি 

ভন্ত্রণারয়।  

১। অধুরনক উন্নত্ 

প্রযুরিয ভাধ্যদ্দভ 

প্রাকৃরত্ক িদ্দদয 

ব্যফস্থানা দক্ষত্া 

ফাড়দ্দফ। 

২। ভরন্বত্ ডাটা 

ংযক্ষণ ব্যফস্থনা 

মিাযদায।   

 

 

∙ ∙ ∙  

234.  যকাযী-মফযকাযী  রক্ষা 

প্ররত্ষ্ঠাদ্দনয ংীদারযদ্দে ত্থ্য প্রযুরি 

ব্যফায কদ্দয রযদ্দফ দূলণ  মযাধ 

িদ্দকম ফরত্কযণ। 

রযদ্দফ  ফন 

ভন্ত্রণারয় এফং রক্ষা 

ভন্ত্রণারয়।  

রযদ্দফ দূলণ িদ্দকম 

িনদ্দেত্নত্া বৃরদ্ধ 

াদ্দফ। 

∙ ∙ ∙  

235.  অআরটি স্থানা/ফকাঠাদ্দভা রফরবন্ন 

রপ  অফারক বফদ্দন রফদ্যযদ্দত্য 

াশ্রয় রনরিত্কযদ্দণ স্বয়ংরক্রয় (Auto 

On/Off Switch, Green 

Building আত্যারদ) ব্যফস্থা োলু। 

 

রফদ্যযৎ, জ্বারারন  

খরনি িদ 

ভন্ত্রণারয় 

রফদ্যযৎ/গ্যা খযে হ্রা 

াদ্দফ, মরাডদ্দরডং 

কভদ্দফ,ফাত্াদ্দ গ্রীণ 

াউি গ্যাদ্দয রযভাণ 

হ্রা াদ্দফ। 

∙ ∙ ∙  

236.  রযদ্দফগত্ ছাড়ে, আ টি র, ফিময 

ব্যফস্থানায়  নরাআন ব্যফস্থা 

োলুকযণ। 

রযদ্দফ  ফন 

ভন্ত্রণারয় 

রযদ্দফ ংযক্ষণ  

ব্যফস্থানায় স্বচ্ছত্া  

দক্ষত্া বৃরদ্ধ াদ্দফ। 

∙ ∙ ∙  

মকৌরগত্ রফলয়ফস্তু ৭.২:রযদ্দফ-ফান্ধফ ব্যি প্রযুরি ব্যফায কদ্দয রযদ্দফ ংযক্ষণ উৎারত্কযণ  

237.  যকারয ক্রদ্দয় অিিমারত্কবাদ্দফ 

গ্রণদ্দমাগ্য ভাদ্দনয রফদ্যযৎ াশ্রয়ী 

অআরটি মন্ত্রারত্ ক্রয়। 

ত্থ্য  মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরি রফবাগ এফং 

কর 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/ 

যকারয দপ্তয 

রধক াদ্দয রফদ্যযৎ 

াশ্রয় দ্দফ। 

∙ ∙ ∙  

238.  ফারিত্  দ্দকদ্দিা অআরটি মন্ত্রারদয 

প্রদ্দফ রনয়ন্ত্রদ্দণয িন্য ভান রনধ মাযণ  

প্রদ্দয়াগ। রনযাদ আদ্দরকট্ররনক ফিময 

খারাদ্দয প্ররক্রয়া নুযণ। 

ফারণিয ভন্ত্রণারয়, 

রল্প ভন্ত্রণারয়, 

িাত্ীয় যািস্ব মফাড ম 

এফং রযদ্দফ  ফন 

ভন্ত্রণারয় 

আদ্দরকট্ররনক ফদ্দিমযয 

ভাধ্যদ্দভ রযদ্দফ দূলণ 

মযাধ দ্দফ। 

∙ ∙ ∙  
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239.  দাপ্তরযক কাদ্দি আদ্দরক্ট্ররনক দ্ধরত্ 

ব্যফায বৃরদ্ধ কদ্দয কাগদ্দিয ব্যফায 

হ্রা কযা। 

ভরন্ত্ররযলদ 

রফবাগ কর 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ 

কাগি তত্রযদ্দত্ 

ব্যফহৃত্ প্রাকৃরত্ক 

উাদান ংযক্ষদ্দণ 

ায়ক দ্দফ। 

∙ ∙ ∙  

মকৌরগত্ রফলয়ফস্তু ৭.৩: দ্যদ্দম মাগ ত্কীকযণ, ব্যফস্থানা এফং দ্যদ্দম মাগ যফত্ী কাম মক্রদ্দভয ত্দাযরক রনরিত্কযণ  

240.  দ্যদ্দম মাগ ত্কীকযণ  মভাকাদ্দফরায 

িন্য  করভউরনটি মযরড, মটরররবন, 

মভাফাআর প্রযুরি  স্যাটারাআট রবরিক 

অধুরনক প্রযুরিয ব্যফায। 

 

দ্যদ্দম মাগ ব্যফস্থানা  

োণ ভন্ত্রণারয়, ত্থ্য 

ভন্ত্রণারয় এফং 

অফায়া রধদপ্তয 

দ্রুত্ত্ায াদ্দথ এরাকা 

রবরিক দ্যদ্দম মাগ 

ত্কীকযণ ফাত্মা প্রোয 

কযা ম্ভফ দ্দফ। 

∙ ∙ ∙  

241.  দ্যদ্দম মাগ যফত্ী ফস্থা মভাকাদ্দফরা, 

ক্ষয়ক্ষরত্ রনরূণ এফং  োণ াভরগ্রয 

সুলভ ফণ্টদ্দন অআরটি/স্যাটারাআট 

রবরিক প্রযুরিয ব্যফায। 

দ্যদ্দম মাগ ব্যফস্থানা  

োণ ভন্ত্রণারয়, ডাক 

মটররদ্দমাগাদ্দমাগ 

এফং অআরটি 

রফবাগ 

দ্যদ্দম মাগ মভাকাদ্দফরায় 

প্রারনক দক্ষত্া 

ফাড়দ্দফ। 

∙ ∙ ∙  

242.  দ্যদ্দম মাগকারীন রফকল্প মমাগাদ্দমাগ ব্যফস্থা 

প্ররত্ষ্ঠা। 

 

ডাক  

মটররদ্দমাগাদ্দমাগ 

রফবাগ এফং দ্যদ্দম মাগ 

ব্যফস্থানা  োণ 

ভন্ত্রণারয় 

রনযরফরচ্ছন্ন আন্টাযদ্দনট 

ংদ্দমাগ রনরিত্ দ্দফ। 

 

 

∙ ∙ ∙  

মকৌরগত্ রফলয়ফস্তু ৭.৪:রডরিটার ফদ্দিমযয রনযাদ ব্যফস্থানা রনরিত্কযণ  

243.  পুযাত্ন রর, মন্ত্রাং  অআরটি 

মন্ত্রারদ দ্দত্ মূেফান ধাতু রনস্কান কদ্দয 

পুনঃব্যফাদ্দযয িন্য িান্ট স্থান  

ডারিং  মটন স্থান। 

রল্প ভন্ত্রণারয়, 

রফজ্ঞান  প্রযুরি 

ভন্ত্রণারয় এফং  ডাক 

মটররদ্দমাগাদ্দমাগ  

অআটি ভন্ত্রণারয়। 

রযদ্দফ দূলণ মযাদ্দধ 

ায়ক দ্দফ। 

∙ ∙ ∙  

মকৌরগত্ রফলয়ফস্তু ৭.৫: িরফায়ু রযফত্মদ্দন কযণীয় রনধ মাযণ       

244.  Climate change trendরনরূদ্দণ 

মন্ট্রার ডাটাদ্দফ রনভ মাণ  কযণীয় 

রনধ মাযণ। 

রযদ্দফ  ফন 

ভন্ত্রণারয় 

গদ্দফলণা  দ্যদ্দম মাগ 

প্রভদ্দন ডাটা ব্যফায 

কযা মাদ্দফ এফং 

Climate change 

রনযদ্দন উদ্দযাগ মনয়া 

মাদ্দফ। 

∙ ∙ ∙  

উদ্দেশ্য #৮: উৎাদনীরত্া ফাড়াদ্দনা (Enhancing Productivity) 

মকৌরগত্ রফলয়ফস্তু  ৮.১: কর রল্প খাদ্দত্য উৎাদনীরত্া বৃরদ্ধয িন্য অআরটিয দ্দফ মাচ্চ ব্যফায রনরিত্কযণ  

245.  নতুন ব্যফা ফাবণজয শুরু, নতুন বল্প 

স্থান এফং ব্যফা ফাবণজয ও বল্প 

বযচারনায জন্য প্রবয়াজনীয় কর 

যকাযী, অধাযকাযী, স্বায়িাবত 

এফং স্থানীয় যকাবযয দফা ভিবয় 

একটি One Stop Service ততবয 

কযবত বফ; এ াবব থবয ভাধ্যবভ 

ংবিি কর যাজস্ব, বপ আতযাবদ 

বযবাবধয জন্য একটি দবভন্ট 

দগটওবয়ও ভবিতকযণ। 

ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, 

ফাবণজয ভন্ত্রণারয়, 

এনবফঅয, BIDA, 

BEZA, BEPZA, 

স্থানীয় যকায 

বফবাগ, কর বটি 

কব থাবযন, স্থানীয় 

যকায 

প্রবতষ্ঠানমূ, 

এপবফববঅআ এফং 

দফব। 

Doing business 

সূচবক উন্নবত াধন। 

যকাযী দফা প্রাবপ্তবত 

ব্যফা প্রবতষ্ঠান 

মূবয জন্য TCV 

ন্যযনতভ ম থাবয় নাবভবয় 

অনা; দফা যফযাব 

Individual 

contact ন্যযনতভ 

ম থাবয় নাবভবয় অনা। 

∙ ∙ ∙  
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246.  দদবয বযন্তবয ণ্যবযফণ এফং 

অভদানী ও যপ্তানীবত ব্যফহৃত কর 

মানফান তথা Logistics িযাবকং ও 

বুবকং এফং Paymentব্যফস্থা ভিবয় 

একটি One stop logistic 

ব্যফস্থানা ববিভ ততবয। 

দনৌবযফন 

ভন্ত্রণারয়, বফভান ও 

ম থটন ভন্ত্রণারয় 

এফং েক ও 

ভােক বফবাগ  

Improve supply 

chain 

management, 

অভদানী যপ্তানী এফং 

অবযন্তযীণ ণ্য 

বযফবন সুিু 

বযকল্পনা ও 

ব্যফস্থানা চালু বফ । 

∙ ∙ ∙  

247.  াউথ-াউথ দকা-াবযবনয 

অওতায় ন্য দদবয আ-গববন থন্প 

উবদ্যাবগ ায়তা প্রদান। 

অআবটি বফবাগ রফদ্দদদ্দ মদীয় রদ্দল্পয 

রফকা ঘটদ্দফ। 

∙ ∙ ∙  

248.  রফদ্যযদ্দত্য বরফষ্যত্ োরদা মভটাদ্দনায 

রদ্দক্ষয রফগ ডাটা প্রযুরিয প্রদ্দয়াগ। 

রফদ্যযৎ রফবাগ উৎাদন  যফযাদ্দ 

ব্যফস্থানা দক্ষত্া বৃরদ্ধ 

াদ্দফ। 

∙ ∙ ∙  

249.  ফ মে AI ব্যফাদ্দযয ভাধ্যদ্দভ রফদ্দ্যযৎ  

গ্যা াশ্রয়ী/স্বয়ংরক্রয় মন্ত্রারত্ 

ব্যফায। 

রফদ্যযৎ, জ্বারারন  

খরনি িদ 

ভন্ত্রণারয় 

রফদ্যযৎ/গ্যা খযে হ্রা 

াদ্দফ, মরাডদ্দরডং 

কভদ্দফ, ফাত্াদ্দ গ্রীণ 

াউি গ্যাদ্দয রযভাণ 

হ্রা াদ্দফ। 

∙ ∙ ∙  

250.  পগ্রীড এরাকায় রযরনফর এনারিম 

রবরিক অআরটি স্থানা  ফকাঠাদ্দভা 

রনভ মাণ। 

রফদ্যযৎ রফবাগ রফকল্প রফদ্যযৎ ব্যফায 

উৎারত্ দ্দফ,ফাত্াদ্দ 

গ্রীণ াউি গ্যাদ্দয 

রযভাণ হ্রা াদ্দফ। 

∙ ∙ ∙  

মকৌরগত্ রফলয়ফস্তু ৮.২: মমাগাদ্দমাগ ব্যফস্থায় ত্থ্যপ্রযুরিয দ্দফ মাচ্চ ব্যফায রনরিত্কযণ  

251.  েকমূব মানজট বনযবনয জবন্য 

কযাবভযা, দন্পয এফং IOT এয 

ভিবয় intelligent traffic 

management system চালু কযা 

এয াবথ একটি দবভন্ট দগটওবয় 

ভবিত কযা।  

েক বযফন ও 

ভােক বফবাগ; 

দতু বফবাগ; সুযক্ষা 

বফবাগ, স্থানীয় 

যকায বফবাগ এফং 

এক ফা একাবধক 

বফশ্ববফদ্যারয় 

েক ভােবক 

মানফান চরাচবর 

শংেরা অনয়ন। েক 

ব্যফাবযয দক্ষতা বৃবি, 

েবক ভবয়য চয় 

দযাধ এফং জ্বারানী 

ােয় ও বযবফ দূলণ 

দযাধ। 

 

ঢাকা  

কবয়কটি ফে 

বয এফং 

ঢাকা চট্টগ্রাভ 

ভা েবক 

 কর বটি 

কব থাবযন 

এফং কর 

জাতীয় 

ভােক  

১০০% 

252.  েক দতু এফং দপবযঘাবট দটার 

অদাবয়য ভয় দকাবনা গাবেবক মাবত 

দথবভ দটার বযবাধ কযবত না য় 

তায জবন্য IOT/IoEএফং দন্পয 

দফড বটাবভটিক দটার অদাবয়য 

ব্যফস্থা চালু কযণ। 

দমাগাবমাগ ভন্ত্রণারয়, 

েক বযফন ও 

ভােক বফবাগ 

এফং দতু বফবাগ  

দটার অদায় ব্যফস্থায 

দক্ষতা বৃবি, েবক 

মানজট কবভবয় অনা। 

৫০%  ১০০% ∙ 

253.  BRTA এয কর দফা Digitized 

কযবত বফ এফং কর প্রকায বপ 

নরাআবন বযবাবধয ব্যফস্থা ম্ববরত 

একটি দবভন্ট দগটওবয় ভবিত কযবত 

বফ। গাবেয বপটবন দচক, ড্রাআববং 

রাআবন্প এয জন্য যীক্ষা  ন্যরু 

কর াবব থবয জন্য একটি নরাআন 

বকউ ম্যাবনজবভন্ট ববিভ integrate 

কযণ। 

েক ও ভােক 

বফবাগ এফং 

বফঅযটিএ 

দফা গ্রীতায TCV 

কবভবয় অনা, বফ অয 

টি এ এয কাবজ স্বচ্ছতা 

অনয়ন, দফা যফযা 

কাযী এফং দফা 

গ্রীতায ভবধ্য যাবয 

দমাগাবমাবগয 

প্রবয়াজনীয়তা 

মথাম্ভফ কবভবয় 

অনা। 

১০০%  ∙ ∙ 
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254.  মানফাবনয বপটবন যীক্ষায জন্য 

PPP বববিবত দদব্যী Digital 

Fitness Examination System 

গবে তুরবত বফ এফং একটি থাড থ াটি থ 

বডট ববিবভয ভাধ্যবভ  

Digitalfitness 

ExaminationCenter গুবরায 

বনয়বভত বডবটয ব্যফস্থাকযণ। 

েক ও ভােক 

বফবাগ এফং   

বফঅযটিএ 

মান ফান বপটবন 

ব্যফস্থায় দক্ষতা 

অনয়ন। 

∙  ∙ ∙ 

মকৌরগত্ রফলয়ফস্তু ৮.৩: স্বাস্থয খাদ্দত্ ত্থ্যপ্রযুরিয দ্দফ মাচ্চ ব্যফায রনরিত্কযণ  

255.  জাতীয় আ-দরথ বরব ও কভ থবকৌর 

প্রণয়ন। 

 

স্বাস্থয ও বযফায 

কল্যাণ ভন্ত্রণারয়, 

স্বাস্থয দফা বফবাগ 

এফং স্বাস্থয বধদপ্তয 

স্বাস্থয োবত তথ্যপ্রমৄক্ত 

ব্যফাবয জন্য সুবনবদ থি 

কভ থবকৌর ও দযাড 

ম্যা ততবয। 

∙ ∙ ∙  

256.  স্বাস্থয োবতয দফাদানকাযী ভাঠ 

ম থাবয়য প্রবতষ্ঠান  প্রাআভাযী, 

দবকণ্ডাবয ও টাযবয়াবয াাতার, 

গবফলণা ও নীবত প্রণয়নকাযী কর 

প্রবতষ্ঠান উচ্চগবতয  (েডব্যান্ড) 

দনটওয়াবকথ ংমৄক্ত কযবত বফ। 

স্বাস্থয দফা বফবাগ 

ও স্বাস্থয বক্ষা ও 

বযফায কল্যাণ  

বফবাগ এফং বধনস্থ 

ংস্থা ও 

প্রবতষ্ঠানমূ 

বডবজটার স্বাস্থয দফা 

প্রদাবনয ক্ষভতা বৃবি। 

∙ ∙ ∙  

257.  স্বাস্থয োবতয দফাদানকাযী কর 

দফযকাযী ও এনবজও প্রবতষ্ঠানবক 

উচ্চগবতয দনটওয়াবকথ ংমৄবক্ত বনবিত 

কযবত বফ। প্রবয়াজবন অআনী   

কাঠাবভায ধীবন এআ ংমৄবক্ত বনবিত 

কযা বফ।  

স্বাস্থয দফা বফবাগ; 

স্বাস্থয বক্ষা ও 

বযফায কল্যাণ  

বফবাগ এফং বধনস্থ 

ংস্থা ও 

প্রবতষ্ঠানমূ, 

এনবজও বুযবযা এফং 

ভাজ কল্যাণ 

ভন্ত্রণারয় 

বডবজটার স্বাস্থয দফা 

প্রদাবনয ক্ষভতা বৃবি। 

∙ ∙ ∙  

258.  আবরবিনক দরথ দযকড থ: কর 

নাগবযবকয জন্য portable 

EHRবনবিত কযবত বফ। ফাংরাবদব 

স্বাস্থয দফা প্রদানকাযী দমবকান ব্যবক্ত 

ফা প্রবতষ্ঠাবনয উয portable EHR 

ব্যফাবযয ফাধ্যফাধকতা ততবয কবয 

প্রবয়াজনীয় অআন প্রণয়ন। 

স্বাস্থয দফা বফবাগ; 

স্বাস্থয বক্ষা ও 

বযফায কল্যাণ  

বফবাগ এফং বধনস্থ 

ংস্থা ও 

প্রবতষ্ঠানমূ 

 

কর নাগবযবকয জন্য 

স্বাস্থয সুযক্ষায ভ 

সুবমাগ ততবয এফং 

একটি স্বচ্ছ ও 

জফাফবদীতামূরক 

স্বাস্থয দফা ব্যফস্থায় 

উিযণ। 

∙ ∙ ∙  

259.  নরাআন দপ্রবক্রান: কর ম থাবয় 

ব্যফায দমাগ্য নরাআন দপ্রবক্রান 

ববিভ উন্নয়ন ও POCম্পাদন এফং 

প্রচরন। 

স্বাস্থয দফা বফবাগ, 

স্বাস্থয বক্ষা ও 

বযফায কল্যাণ  

বফবাগ এফং বধনস্থ 

ংস্থা ও 

প্রবতষ্ঠানমূ এফং 

বফএভবডব 

কর নাগবযবকয জন্য 

স্বাস্থয সুযক্ষায ভ 

সুবমাগ ততবয এফং 

একটি স্বচ্ছ ও 

জফাফবদবতামূরক 

স্বাস্থয দফা ব্যফস্থায় 

উিযণ। 

∙ ∙ ∙  
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260.  Clinical Decision Support 

System (CDSS) উন্নয়ন ও POC 

ম্পাদন এফং প্রচরন 

স্বাস্থয দফা বফবাগ, 

স্বাস্থয বক্ষা ও 

বযফায কল্যাণ  

বফবাগ এফং বধনস্থ 

ংস্থা ও 

প্রবতষ্ঠানমূ; 

বফএভবডব; 

বডবজবডএ। 

 

কবভউবনটি বক্লবনক, 

আউবনয়ন স্বাস্থয ও 

বযফায কল্যান দকন্দ্র, 

নবফন ডাক্তায বৃন্দ 

দযাগবনণ থয় এফং 

দপ্রবক্রন প্রদান 

এফং প্রবয়াজনীয় 

যীক্ষা বনবযক্ষায 

বনবদ থনা প্রদাবনয 

দক্ষবে ঠিক বদক 

বনবদ থনা াবফন।  

১০০% ∙ ∙  

261.  বচবকৎা বক্ষায় তথ্যপ্রমৄবক্তয কর 

প্রকায বচবকৎা বক্ষায় তথ্যপ্রমৄবক্তয 

ব্যফায এফং বক্ষাথীবদয ভবধ্য 

তথ্যপ্রমৄবক্তয ব্যফাবযয দক্ষতা ততবয 

কাবযকুরাভ-এ ন্তভু থক্ত কযবত বফ। দ 

ন্যমায়ী ডাক্তায না থ, প্যাযা দভবডক 

এফং স্বাস্থয কভী ও  দটকবনবয়ানবদয 

জন্য MOOC এফং ন্যান্য নরাআন 

এফং আবনাববটিব ব্যফস্থায় দক্ষতা 

উন্নয়বনয জন্য জীফনব্যী বক্ষা ও 

প্রবক্ষবণয ব্যফস্থা গ্রণ। 

স্বাস্থয দফা বফবাগ; 

স্বাস্থয বক্ষা ও 

বযফায কল্যাণ  

বফবাগ এফং বধনস্থ 

ংস্থা ও 

প্রবতষ্ঠানমূ; 

বফএভবডব; 

বফএনব; ফাংরাবদ 

দিট দভবডবকর 

পযাকারটি; কর 

দভবডবকর 

বফশ্ববফদ্যারয় এফং 

আউবজব 

স্বাস্থয দফায জন্য 

উমৄক্ত HR যফযা 

বনবিত বফ। 

৫০% ১০০% ∙  

262.  স্বাস্থয বধদপ্তয কর্তথক উন্নয়ন কৃত 

এআ্চঅযঅআএ এফং নরাআন 

অবফদন অবযা উন্নয়ন এফং প্রবমাজয 

কর দক্ষবে চালুকযণ। 

স্বাস্থয ও বযফায 

কল্যাণ ভন্ত্রণারয়; 

স্বাস্থয দফা বফবাগ 

স্বাস্থয বক্ষা ও 

বযফায কল্যাণ  

বফবাগ এফং স্বাস্থয 

বধদপ্তয 

স্বাস্থয োবত বনবয়াবজত 

জনফবরয দমৌবক্তক 

ব্যফায এফং দফা 

জীকযণ বফ। 

১০০% ∙ ∙  

263.  আ-নবথ চালুকযণ  বযন্তযীণ কর 

প্রব বডবজটার কযণ, যকাবয ন্য 

দকান উবদ্যাবগ ততবয বডবজটার বযবা থ 

প্রবয়াজবন reuse কযা । 

 

স্বাস্থয ও বযফায 

কল্যাণ ভন্ত্রণারয় 

স্বাস্থয দফা বফবাগ 

স্বাস্থয বক্ষা ও 

বযফায কল্যাণ  

বফবাগ এফং  

স্বাস্থয বধদপ্তয 

স্বাস্থয োবত দফা 

জীকযণ বফ। 

১০০% ∙ ∙  

264.  কবভউবনটি বক্লবনক, আউবনয়ন 

স্বাস্থযবকন্দ্র, উবজরা াাতার 

ম থাবয় দটবরবভবডবন এফং 

দটবরডায়গনবিক চালু কযবত বফ। 

স্বাস্থয দফা বফবাগ; 

স্বাস্থয বক্ষা ও 

বযফায কল্যাণ  

বফবাগ এফং বধনস্থ 

ংস্থা ও 

প্রবতষ্ঠানমূ 

 

স্বাস্থয োবত দফা 

জীকযণ বফ। 

২৫% ১০০% ∙  
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265.  অধুবনক এফং তথ্য প্রমৄবক্ত বববিক 

াযবানারাআজড দভবডবন দফা 

চালুকযণ। 

স্বাস্থয দফা বফবাগ; 

স্বাস্থয বক্ষা ও 

বযফায কল্যাণ  

বফবাগ এফং বধনস্থ 

ংস্থা ও 

প্রবতষ্ঠানমূ; 

বফজ্ঞান ও প্রমৄবক্ত 

ভন্ত্রণারয় 

বচবকৎা দফায় 

Emerging 

Technology এয 

ব্যফায দক্ষতা ততবয 

বফ। 

১০% ৩০% ১০০%  

266.  দভবডবকর ডায়াগবনাব ও দফায় 

কাটিং এজ দটকবনাবরাবজ ব্যফায 

বফলয়ক গবফলণা। 

ফঙ্গফন্ধু দভবডবকর 

বফশ্ববফদ্যারয়, 

বফএভঅযব, 

অআআবডবঅয এফং 

অআববডবডঅযবফ 

বচবকৎা দফায় 

Emerging 

Technology এয 

ব্যফায উদ্ভাফন, 

ক্ষভতা ও দক্ষতা 

ততবয বফ। 

২০% ৬০% ১০০%  

267.  দযবডও, টিবব, আন্টাযবনট, দভাফাআর 

দপান, কর দন্টায, এ এফং তথ্য 

প্রমৄবক্ত বববিক ন্যান্য বভবডয়ায 

ভাধ্যবভ নাগবযক গবণয কাবছ ভা ও 

বশু স্বাস্থয, প্রজনন স্বাস্থয, জন্ বনয়ন্ত্রণ , 

স্বাস্থয ও পুবি বক্ষা বফলয়ক ফাংরা 

কবন্টন্ট প্রাপ্যতা বনবিত কযবত বফ 

বফবল বাবফ প্রাবন্তক জনবগাবিয বনকট 

এয প্রাপ্যতা বনবিতকযণ। 

স্বাস্থয দফা বফবাগ 

এফং স্বাস্থয ও 

বযফায কল্যাণ 

বফবাগ 

স্বাস্থয বচতনতা বৃবি, 

নাগবযক গবণয স্বাস্থয 

িত জীফন মাবনয 

জন্য প্রবয়াজনীয় 

knowledge base 

ততবয এফং তাবত 

নাগবযক গবণয  জ 

ববগম্যতা বনবিত 

বফ। 

১০০% ∙ ∙  

268.  দযাবগয প্রাদ্যব থাফ এফং বফস্তাবযয 

পূফ থাবা এফং স্বাস্থয োবতয বযকল্পনা 

জতয কযবত বজওগ্রাবপকযার 

আনপযবভন ববিবভয (বজঅআএ) 

এয ব্যফায। 

স্বাস্থয দফা বফবাগ 

এফং স্বাস্থয ও 

বযফায কল্যান 

বফবাগ 

সুবযকবল্পত স্বাস্থয 

দফা বনবিত কযা 

এফং 

International 

collaboration এয 

সূবমাগ ততবয বফ। 

১০০% ∙ ∙  

269.  বশু ও ভার্তবফা, জন্ বনয়ন্ত্রণ ও 

প্রজনন স্বাস্থয ম্পবকথ  বচতনতা 

বৃবিবত অআবটিয ব্যফায।  

স্বাস্থয দফা বফবাগ 

এফং স্বাস্থয ও 

বযফায কল্যান 

বফবাগ 

স্বাস্থয ও বযফায 

কল্যাণ দফায 

ববগম্যতা বৃবি াবফ। 

১০০% ∙ ∙  

270.  অআবটি বববিক দল্পরাআবনয ভাধ্যবভ 

দ্রুত াধাযণ স্বাস্থয বফলয়ক যাভ থ 

প্রদান ও ন্যান্য ংবিি বফলবয় 

তথ্যবফা প্রদান। 

স্বাস্থয দফা বফবাগ 

এফং স্বাস্থয ও 

বযফায কল্যান 

বফবাগ 

স্বাস্থয ও বযফায 

কল্যাণ দফায 

ববগম্যতা বৃবি াবফ।  

১০০% ∙ ∙  

271.  ডাটা বববিক স্বাস্থয ব্যফস্থানা (Data 

Driven Health Governance)। 

স্বাস্থয দফা বফবাগ 

স্বাস্থয বক্ষা এফং 

বযফায কল্যান 

বফবাগ 

স্বাস্থয দফা এফং 

Peoples Health 

Outcome 

বযকল্পনায় ডাটা 

বববিক বিান্ত গ্রণ 

ম্ভফ বফ। 

১০০% ∙ ∙  
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272.  Universal Health Coverage 

ব্যফস্থা বযচারনায জন্য অআবটি টুর 

এফং প্রমৄবক্ত ব্যফায কযবত বফ। 

স্বাস্থয দফা বফবাগ 

স্বাস্থয ও বযফায 

কল্যাণ দফায 

ববগম্যতা বৃবি 

স্বাস্থয বক্ষা ও 

বযফায কল্যান 

বফবাগ 

প্রাবন্তক জনবগাবিয 

স্বাস্থয দফা বনবিত 

কযণ এফং 

Catastrophic 
Health 

Expenditure বত 

সুযক্ষা প্রদান ব্যফস্থা 

প্রচরবন ায়তা। 

৫০% ১০০% ∙  

273.  অআবটি বববিক স্বাস্থয ও বযফায 

কল্যাণ দফা বফলবয় স্বাস্থয ও বযফায 

কল্যাণ ভন্ত্রণারয় National e-

Governance 

Architechtureএয াবথ াভঞ্জস্য 

দযবে একটি Digital Enterprise 

Architecture (বডটা ববকউবযটি, 

িযান্ডাড থ, আন্টায াবযবফবরটি, ডাটা 

দরাকারাআবজান, ম্ভাব্য দক্ষবে ওবন 

দা থ প্লযাটপভ থ আতযাবদ) ততবয কযবত 

বফ। 

স্বাস্থয দফা বফবাগ 

এফং স্বাস্থয বক্ষা ও 

বযফায কল্যান 

বফবাগ 

স্বাস্থয দফায জন্য 

অআবটি টুর এফং 

দটকবনারবজ গুবরায 

Interoperability 
এফং reuse এয 

ব্যফস্থা কযা। 

৬০% ১০০% ∙  

274.  Sustainable Development 

Goal (SDG) জথবনযরবক্ষয 

Routine Heath Information 

System (RHIS) 

গবতীরকযবতবফ। 

স্বাস্থয দফা বফবাগ 

এফং স্বাস্থয বক্ষা ও 

বযফায কল্যান 

বফবাগ  

SDG রক্ষয জথবন 

ায়ক বফ। 

১০০% ∙ ∙  

275.  াস্থযবফায ভান উন্নয়বন বচবকৎা 

বফজ্ঞাবনয ীল থস্থানীয় প্রবতষ্ঠাবনয 

বচবকৎা বফজ্ঞানীবদয াবথ উবজরা, 

দজরা ম থাবয়য যকাবয াাতার ও 

প্রবতষ্ঠানমূবয  বববডও কনপাবযবন্পং 

দনটওয়াকথ স্থান। 

স্বাস্থয দফা বফবাগ 

এফং স্বাস্থয বক্ষা ও 

বযফায কল্যান 

বফবাগ  

দফায ভান উন্নয়ন, 

মথা ম্ভফ বনজ 

এরাকায াাতার 

দথবক দফা প্রাবপ্ত 

৭০% ১০০% ∙  

276.  নাব থং এফং বভডওয়াআপাবয বক্ষা ও 

প্রবক্ষবণ তথ্য প্রমৄবক্ত বববিক অধুবনক 

বেন ও বক্ষণ ব্যফস্থা উন্নয়ন কযবত 

বফ; বফবল কবয দমফ নাব থং কবরজ 

ফা আনবিটিউট দকান াাতাবরয 

াবথ জবেত নয় দফ কবরজ ফা 

আনবিটিউবট ববভউবরন ও এঅয, 

ববঅয আতযাবদয ব্যফাবযয ভাধ্যবভ 

বক্ষা প্রদাবনয ব্যফস্থা বনবত বফ। 

স্বাস্থয বক্ষা বফবাগ, 

ফাংরাবদ নাব থং ও 

বভডওয়াআপ 

কাউবন্পর, দিট 

দভবডকযার 

পযাকাবল্ট এফং 

নাব থং বধদপ্তয। 

নাব থং ও 

বভডওয়াআপাবয এফং 

দভবডকযার 

দটকবনারবজি বক্ষায 

াবফ থক ভবনান্নয়ন এয 

ভাধ্যবভ অধুবনক 

বচবকৎা ব্যফস্থা গবে 

দতারা। 

১০% ৬০% ১০০%  

277.  তথ্য ও দমাগাবমাগ প্রমৄবক্ত বববিক দফা 

প্রদাবনয রবক্ষয প্রবমাজয কর 

প্রবতষ্ঠাবন অআবটি দর ও দক্ষেভবত 

অআবটি কভীয দ ততবয কযবত বফ 

অথফা াবব থ অউটবাব থং এয 

ভাধ্যবভ প্রবয়াজন বভটাবত বফ। 

স্বাস্থয দফা বফবাগ 

এফং স্বাস্থয বক্ষা ও 

বযফায কল্যাণ  

বফবাগ  

প্রবতষ্ঠান মূব তথ্য 

প্রমৄবক্তয দটকআ 

ব্যফাবযয াভথ্যথ ততবয 

বফ। 

১০০% ∙ ∙  
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278.  আবরকিবনক দল্থ দযকবড থয একটি 

প্রাআববট ব্লকবচআন ববিভ যীক্ষামূরক 

বাবফ ততবয ও বওব কযবত বফ। 

স্বাস্থয দফা বফবাগ 

এফং স্বাস্থয ববধদপ্তয 

ডাটা ববকঊবযটি এফং 

প্রাআববব বনবিত বফ, 

ব্যয় ােয়ী বফ, 

বযয়যার টাআভ 

ারনাগাদ কযা মাবফ 

এফং বযয়যার টাআভ 

ববগম্য বফ। 

১০০% ∙ ∙  

279.  দভাফাআর দপান এ চযাটিং, বব ও অআব, 

ববয় কর, ডকুবভন্ট অবরাড এফং 

বববডও চযাটিং এয ভাধ্যবভ স্বাস্থয দফা 

প্রদাবনয রবক্ষয একটি যবফাটিক চযাটফট 

ততবয ও বওব কযবত বফ। 

স্বাস্থয দফা বফবাগ 

এফং স্বাস্থয ববধদপ্তয 

knowledge Base   

তত্রয, মফা প্রারপ্ত 

রিকযণ এফং 

ত্াৎক্ষরণক মফা 

প্রারপ্তয ব্যফস্থা রনরিত্ 

দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙  

280.  AI, Machine এফং Deep 

learning রবরিক মভরডকযার 

টাট মঅ উৎারত্ কযা 

স্বাস্থয মফা রফবাগ 

এফং 

অআরটি রফবাগ 

রধকত্য কাম মকয 

স্বাস্থয মফা ব্যফস্থা গদ্দড় 

মত্ারা 

১০ টি ২০ টি ৩০ টি  

মকৌরগত্ রফলয়ফস্তু ৮.৪: কৃরলখাদ্দত্ ত্থ্যপ্রযুরিয দ্দফ মাচ্চ ব্যফায রনরিত্কযণ  

281.  আ-এবগ্রকারচায ববন দকৌর ও 

কভ থবযকল্পনা প্রণয়ন। 

কৃবল ভন্ত্রণারয় কৃবলবত তথ্য প্রমৄবক্ত 

ব্যফাবযয একটি 

ববনাবয বযকল্পনা 

প্রণয়ন ম্ভফ বফ। 

১০০% ∙ ∙  

282.  এবগ্রবনট- নীবত প্রণয়নকাযী প্রবতষ্ঠান, 

গবফলণা প্রবতষ্ঠান, কৃবল ম্প্রাযণ 

বডাট থবভন্ট মূ, কৃলক এফং ফাজায 

ম্পৃক্ত কবয একটি ভবিত বডবজটার 

প্লাটপভ থ (knowledge 

Repository, Service 

Delivery, Education & e-

Learning, Real-time 

Problem Solving, 

Collaboration & Information 

sharing) ততবয কযা বফ এফং এবত 

যকাযী োদ্যংগ্র ও ংযক্ষণ 

ব্যফস্থাবকও ভপৃক্ত কযা বফ। 

কৃবল ভন্ত্রণারয় এফং 

োদ্য ভন্ত্রণারয় 

কাম থকয নীবত প্রণয়ন, 

কৃলবকয প্রকৃত ভস্যা 

ভাধাবন নীবত এফং 

গবফলণায ভিয়, 

ফাজাবযয প্রকৃত ফস্থা 

ম্পবকথ ফবত দথবক 

কৃলক আনপভ থড 

বডবন গ্রণ কযবত 

ক্ষভ বফ। কৃলবকয 

প্রকৃত ভস্যায ঠিক 

ভাধান বনবিত বফ। 

১০০% ∙ ∙  

283.  পাটি থরাআজায বযকবভবণ্ডন, 

Localized real time & 

predictive weather 

information কর প্রকায কৃবল 

যাভ থ দফামূবয দক্ষবে IoT, 

Censor, AI, Big data 

Analytics ভন্বদ্দয় real-time 

Data feeding system এয 

ভাধ্যবভ  অবযা উন্নয়নপূফ থক একটি 

একক ও পূণ থাঙ্গ কৃবল আনপুট ও পর 

বযকল্পনায Integrated 

Advisory service চালুকযণ। এফং  

প্রবমাজয দক্ষবে Satellite Imaging 

Technology ব্যফায। 

কৃবল ভন্ত্রণারয় কৃলক ঠিক পর 

বযকল্পনা, ভান ম্পন্ন 

ফীজ ব্যফায এফং 

দমৌবক্তক বযভাবন 

াবন,ায ও কীটনাক 

ব্যফায কযবত ক্ষভ 

বফ। 

৫০% ∙ ∙  
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284.  তথ্যপ্রমৄবক্ত ব্যফাবযয ভাধ্যবভ 

Precision Agriculture 

technology জ্ঞান এফং িবত 

disseminationএফং পবরত 

গবফলণায ব্যফস্থা কযা এফং এ কাবজ 

কৃবলবত আবনাবববন উৎাী তরুণবদয 

ম্পৃক্ত কবয ফাস্তফ precision 

farmingএয প্রদ থনীয ব্যফস্থা কযা। 

precision farming জনবপ্রয় কবয 

দতারায উবদ্দযাগ গ্রণ।  

কৃবল ভন্ত্রণারয় উচ্চববক্ষত তরুণবদয 

কৃবলবায় অকল থণ 

কযা। প্রাবন্তক কৃবলবক 

একটি জ্ঞান বববিক 

গ থাবনক ভাআবক্রা 

আণ্ডাবিবত বযণত 

বফ। 

১৫% ৫০% ১০০%  

285.  কর প্রকায কৃবল বক্ষায় তথ্যপ্রমৄবক্তয 

ফাস্তফ ও ব্যফাবযক প্রবয়াগ এফং 

বক্ষাথীবদয ভবধ্য তথ্যপ্রমৄবক্ত 

ব্যফাবযয দক্ষতা ততবযয ব্যফস্থা 

কাবযকুরাভ –এ ন্তভু থক্ত কযণ। 

বক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

আউবজব এফং কৃবল 

ভন্ত্রণারয় 

কৃবলবত প্রবয়াজনীয় 

তথ্যপ্রমৄবক্ত দক্ষতা 

ম্পন্ন জনফর যফযা 

বনবিত বফ। 

১০০% ∙ ∙  

286.  তথ্য ও দমাগাবমাগ প্রমৄবক্ত ব্যফায কবয 

Climate Smart Agriculture 

(CSA) ধাযণা ও প্রবাফ ম্পবকথত জ্ঞান 

ও দক্ষতা বৃবি এফং প্রবয়াগ চালু কযণ। 

কৃবল ভন্ত্রণারয় এফং 

কৃবল ম্প্রাযণ 

বধদপ্তয 

জরফায়ু বযফতথবনয 

াবথ তার বভবরবয় 

দটকআ কৃবল উৎাদন 

ব্যফস্থা ততবয। 

৫০% ১০০% ∙  

287.  তথ্যপ্রমৄবক্ত প্রবয়াবগ (অআওটি ও দন্পয 

ভবিত) একটি অধুবনক ও বনযাদ 

পর ও পর উৎাদন ব্যফস্থা গবে 

দতারা। 

কৃবল ভন্ত্রণারয়, কৃবল 

ম্প্রাযণ বধদপ্তয, 

বফএবডব এফং 

বফএঅযব 

জনস্বাবস্থযয জন্য 

বনযাদ োবদ্যয 

দমাগান বফ। 

২০% ৫০% ১০০%  

288.  কৃবল বক্ষা, গবফলণা, ম্প্রাযণ, ও 

নীবত বনধ থাযণী কাবজ বনবয়াবজত কর 

ম থাবয়য প্রবতষ্ঠানবক উচ্চ গবতয 

েডব্যান্ড কাবনবিববটিবত ংমৄক্ত কযবত 

বফ এফং ভাঠ ম থাবয়য কভীবদয 

আন্টাযবনট এনাবফল্ড বডবাআ বদবত 

বফ। 

কৃবল ভন্ত্রণারয় এফং 

প্রাণীম্পদ ভন্ত্রণারয় 

জনস্বাবস্থযয জন্য 

বনযাদ োবদ্যয 

দমাগান বনবিত বফ। 

১০০% ∙ ∙  

289.  National e-Governance 

Architechture এয াবথ াভঞ্জস্য 

দযবে কৃবলয জন্য একটি Enterprise  

Architecture ততবয। 

কৃবল ভন্ত্রণারয় এফং 

অআবটি বফবাগ 

কৃবলবত ব্যফাম থ তথ্য 

প্রমৄবক্তয Inter-

operability এফং 

Reuse এয ব্যফস্থা 

বফ। 

১০০% ∙ ∙  

290.  কৃবলবত োবতয জন্য গৃীত কর 

প্রকবল্প তথ্য প্রমৄবক্তয উমৄক্ত ব্যফায 

বনবিত কযা বফ এফং প্রকবল্পয 

ফাবজবট তথ্য প্রমৄবক্ত প্রবয়াবগয জন্য 

সুবনবদ থি ফাবজট ফযাদ্দ যাো। 

কৃবল ভন্ত্রণারয়, 

বধনস্থ কর দপ্তয 

এফং বযকল্পনা 

ভন্ত্রণারয় 

কৃবল দক্ষবে 

তথ্যপ্রমৄবক্তয ব্যফায 

ক্ষভতা ততবয এফং 

কৃবলয অধুবনকায়ন 

বফ। 

১০০% ∙ ∙  

291.  তথ্যপ্রমৄবক্ত বববিক ভবিত দফা 

যফযা এফং M&E ববিভ গবে 

দতারা 

কৃবল ভন্ত্রণারয় এফং 

বধনস্থ কর দপ্তয 

একটি স্বচ্ছ ও দক্ষ 

দফা যফযা ব্যফস্থা 

গবে উঠবফ। 

১০০% ∙ ∙  

292.  কৃবল বণ্যয Traceability রনধ মাযদ্দণ 

Emerging Technology এয 

(তথ্য প্রমৄবক্তয ফ থবল উদ্ভাফন) ব্যফায 

কযা বফ। 

কৃবল ভন্ত্রণারয় এফং 

কৃবল ম্প্রাযণ 

বধদপ্তয 

বনযাদ কৃবলণ্য 

উৎাদন উৎাবত 

বফ। 

১০০% ∙ ∙  
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293.  কৃবলবত তথ্য প্রমৄবক্ত বববিক উদ্ভাফনী 

চচ থায জন্য DAE দত একটি উদ্ভাফনী 

ল্যাফ স্থান। 

কৃবল ভন্ত্রণারয়, এফং 

কৃবল ম্প্রাযণ 

বধদপ্তয 

কৃবলবত তথ্য প্রমৄবক্ত 

বববিক উদ্ভাফনী চচ থা 

প্রাবতষ্ঠাবনকযণ বফ। 

১০০% ∙ ∙  

294.  কর ম থাবয়য কৃবল কভ থকতথা কভ থচাযী 

গবণয দক্ষতা উন্নয়বনয জন্য এটি e-

Learning Platform ততবয। 

কৃবল ভন্ত্রণারয়, 

অআবটি বফবাগ 

এফং কৃবল ম্প্রাযণ 

বধদপ্তয 

কভ থকতথা কভ থচাযী 

গবণয দক্ষতাবৃবি এফং 

Knowledge 

update বফ। 

১০০% ∙ ∙  

295.  কৃলকবদয একটি পূণ থাংগ ডাটাবফ 

ততবয। 

কৃবল ভন্ত্রণারয় Direct cash 

transfer, Food 

procurement 

আতযাবদয স্বচ্ছ 

ব্যফস্থানা ও ডাটা 

বববিক বযকল্পনা 

প্রণয়ন ক্ষভতা ততবয 

বফ। 

১০০% ∙ ∙  

296.  ভবিত Payment Gateway 

ব্যফায। 

কৃবল ভন্ত্রণারয় কৃবল াবব থ ংক্রান্ত 

অবথ থক দরনবদন 

নরাআবন ম্পাদন 

ম্ভফ বফ। 

৫০% ১০০% ∙  

297.  পর, পর, বি, ভরা, াঁ, মুযবগ, 

গফাবদ শুারন, ভৎস্য চাল আতযাবদবত 

নতুন প্রমৄবক্ত ব্যফাবযয প্রাবয়াবগক 

জ্ঞান, দ্ববত এফং দি ফাআ দি 

ব্যফাবযক প্রদ থবন ম্ববরত একটি 

বডবাআ ও প্লযাটপভ থ independent 
প্রমৄবক্ত ততবয। 

কৃবল ভন্ত্রণারয়, 

ভৎস্য ও প্রাণী 

ম্পদ  ভন্ত্রণারয় 

এফং অআবটি 

বফবাগ 

উন্নত প্রমৄবক্তয ব্যফাবয 

উৎাবত কযা, োদ্য 

উৎাদবন 

Disruptive 

Technology 

ব্যফাবযয সূবমাগ সৃবি 

বফ। 

৫০% ১০০% ∙  

298.  ভৎস্য ও প্রাণী ম্পদ  দিবয উৎাদন 

বৃবি ও real-time monitoring 

এয িন্যIoT  sensor based 

solution ব্যফায POC  ব্যফায। 

ভৎস্য ও প্রাণী 

ম্পদ  ভন্ত্রণারয় 

উৎাদনীরতা বৃবি 

াবফ। 

২০% ৬০% ১০০%  

299.  ভাছ, বচংবে যপ্তাবনবত ব্লকবচআন বববিক 

াপ্লাআবচআন ববিভ ব্যফায। 

ভৎস্য ও প্রাণী 

ম্পদ ভন্ত্রণারয় 

ভাছ ও বচংবে 

যপ্তাবনবত বফশ্বা 

দমাগ্যতা ততবয এফং 

বধক মূল্য প্রাবপ্ত 

বনবিত বফ। 

১৫% ৫০% ১০০%  

300.  ভৎস্য ও প্রাবণ ম্পদ দক্ষে তথ্য প্রমৄবক্ত 

বববিক উদ্ভাফনী চচ থায জন্য ভৎস্য 

বধদপ্তয এফং প্রাণীম্পদ বধদপ্তবয 

একটি কবয উদ্ভাফনী ল্যাফ স্থান। 

ভৎস্য ও প্রাণী 

ম্পদ ভন্ত্রণারয় 

উৎাদনীরতা বৃবি 

াবফ। 

১০০% ∙ ∙  
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301.  কর ধযবনয কৃলবকয কাবছ কৃবল দরান 

জরবয কযায জন্য GIS/GPS, 

কৃলক ডাটা দফজ, আনপুট এডবাআজবয 

ববিভ ভিবয় দভাফাআর দপান বনব থয 

একটি এবপ্লবকন ততবয। 

 

 

 

 

 

অআবটি বফবাগ, 

কৃবল ভন্ত্রণারয়, 

ভৎস্য ও প্রাণী 

ম্পদ ভন্ত্রণারয় 

এফং ফাংরাবদ 

ব্যাংক 

 

 

 

 

 

 

প্রকৃত কৃলক 

প্রবয়াজবনয ভয় 

বজ ঋণ সুবফধা 

াবফন,কৃলবকয জন্য 

ঋণ গ্রণ ও বযবাধ 

জতয বফ। 

১০০% 

 

 

 

 

 

 

 

 

∙ ∙  

মকৌরগত্ রফলয়ফস্তু ৮.৫: িাত্ীয় উৎাদনীরত্া বৃরদ্ধ কযদ্দত্ রডরিটার কভা ম, রডরিটার মরনদ্দদন এফং রডরিটার প্রযুরিরনব ময রল্পদ্দক উৎারত্ 

কযণ 

302.  কর মক্ষদ্দে আ-মদ্দভন্ট  মভাফাআর-

মদ্দভন্ট োলু কযায িন্য প্রদ্দয়ািনীয় 

ব্যফস্থা গ্রণ।  

অআরটি রফবাগ, 

থ ম ভন্ত্রণারয় এফং 

ফাংরাদ্দদ ব্যাংক  

কর অরথ মক মরন-

মদন দ্রুত্, স্বচ্ছ  

াশ্রয়ী দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙  

303.  নাযী উদ্দযািাদ্দদয দ্দণ্যয ফািায 

ম্প্রাযদ্দণয িন্য রফযভান ত্থ্য মফা 

মকদ্দন্দ্রয ভাধ্যদ্দভ আ-কভা ম সুরফধা প্রদান। 

রল্প ভন্ত্রণারয়, 

স্থানীয় যকায 

রফবাগ এফং ভররা 

 রশু রফলয়ক 

ভন্ত্রণারয় 

রনি ঞ্চর ত্যাগ না 

কদ্দয  নাযীদ্দদয 

উািমদ্দনয সুদ্দমাগ বৃরদ্ধ 

াদ্দফ, ত্াদ্দদয ণ্য   

মফা ফািাযিাত্ 

কযদ্দণয িন্য কাম মকযী 

ভফায় গঠদ্দন 

ত্াঁদ্দদযদ্দক ায়ত্া 

কযদ্দফ এফং নতুন 

কভ মংস্থাদ্দনয সুদ্দমাগ 

সৃরষ্ট দ্দফ। 

১০০% ∙ ∙  

 

 


