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১.ভূডভকা 

ডবন ২০২১ তথা ডডডজটার ফাাংরাদদ ফাস্তফাদন ফাাংরাদদ ইদতাভদে উদেখদমাগ্য অগ্রগডত অজিন কদযদে। 

ডফডবন্ন যকাডয দপ্তযভদয কাম িক্রভ সুষু্ঠবাদফ ম্পাদন এফাং জনগদণয ফ্রদাযদগাড়া ফ্রফাভ দজ ফ্র ৌঁদে 

ফ্রদায জন্য ই-গবদন িন্স ফাস্তফান তথা ডডডজটার যকায ব্যফস্থা প্রফতিন অডযাম ি। 

 যকাদযয ডফডবন্ন ভন্ত্রণার, ডফবাগ ও দপ্তয ভ ডফডেন্নবাদফ কাজ না কদয ভডিতবাদফ তথ্য-উাত্ত 

আদান-প্রদাদনয ভােদভ ‘Whole of the Government’ দ্ধডতদত কাম ি ম্পাদন কযায অন্যতভ 

ফ্রক র দে ন্যানার এন্টাযপ্রাইজ আডকিদটকচায ফ্রেভওাকি ফাস্তফান কযা। এদত যকাডয দপ্তয ভদয 

তথ্য-উাত্ত আদান প্রদাদন আ্তঃডযফাডতা এফাং যকাডয ম্পদদয সুষ্ঠ ু ব্যফায ডনডিত কযা ম্ভফ দফ।  

জাডতাংঘ প্রডত দু ফেয অ্য EGDI ( E-Governance Development Index) সূচদকয ভােদভ 

দস্য ফ্রদভদয ই-গবাদন িন্স ফাস্তফাদন ফ্রদটিয অফস্থান ডনধ িাযণ কদয। উি সূচদক ফাাংরাদদদয অফস্থান 

প্রথভ াডযদত উন্নীতকযণ এফাং সুদৃঢ়কযদণয রদযে কাম িক্রভ গ্রণ কযা আফশ্যক। ন্যানার এন্টাযপ্রাইজ 

আডকিদটকচায ফ্রেভওাকি মথামথবাদফ অনুযণপূফ িক যকাডয কাম িক্রভ ভডিতবাদফ ম্পাদদনয ভােদভ 

ফাাংরাদদ ই-গবাদন িন্স ফাস্তফাদন উদেখদমাগ্য াপল্য অজিন কযদত াযদফ। 

ফতিভাদন যকাডয অডপ, ডফডবন্ন দপ্তয, াংস্থা অদনকটা ডফডেন্নবাদফ (Silo) কাম ি ম্পাদন কদয থাদক। তথ্য-

উাত্ত ভ যস্পদযয ভদে ডফডনভ না কযায পদর একই তথ্য ডফডবন্ন দপ্তয, াংস্থা একাডধকফায 

আরাদাবাদফ ততযী ও ব্যফায কদয। মায দরুন একডদদক ফ্রমভন তথ্য-উাত্ত ভদয তৈততা সৃডি  

অযডদদক  ডফপুর ডযভান যকাডয ম্পদ এফাং ভদয অচ । ফ্র রদযে ন্যানার আডকিদটকচায 

ফ্রেভওাকি অনুযণপূফ িক ফাাংরাদদ যকায ব্যফস্থায াদথ াভঞ্জ্েপূণ িবাদফ তথ্য ও ফ্রমাগাদমাগ প্রযুডি ডফবাগ 

কর্তিক  ‘ফাাংরাদদ ন্যানার ডডডজটার আডকিদটকচায (BNDA) ফ্রেভওাকি’ প্রণন কযা দদে। এদযদত্র 

আ্জিাডতকবাদফ স্বীকৃত TOGAF (The Open Group Architecture Framework) এয 

কাঠাদভা, উত্তভ চচ িা,  তথ্য ব্যফস্থানা, ইতোডদ অনুযণ কযা দদে। 

‘ফাাংরাদদ ন্যানার ডডডজটার আডকিদটকচায ফ্রেভওাকি’ সুষ্ঠুবাদফ ফাস্তফাদনয ডনডভত্ত অনুযণী 

কাম িদ্ধডত এ ডনদদ িডকা  ডফবৃত কযা দদে, মা মথামথবাদফ অনুযদণয ভােদভ যকাডয দপ্তয/াংস্থায 

ভদে তথ্য উাদত্তয ডনযফডেন্ন াংদমাদগযদযদত্র আ্তঃডযফাডতা ডনডিতপূফ িক ডডডজটার যকায প্রডতষ্ঠা, 

তথা ‘Whole of the Government’ দ্ধডত ফাস্তফান ম্ভফ দফ। উি ফ্রেভওাকি মথামথবাদফ 

ফাস্তফাডত দর ফাাংরাদদ Open Government 2.0 ফ্রদ ডদদফ তফডিক ডযভন্ডদর অফস্থান সুদৃঢ় 

কযদত যভ দফ।  

২. ডনদদ িডকায উদেশ্যভ:  

 ডফডবন্ন ভন্ত্রণার/ডফবাগ এফাং দপ্তয/াংস্থায ভদে তথ্য-উাদত্তয ডনযডফডেন্ন াংদমাদগয রদযে প্রণীত 

ফাাংরাদদ ন্যানার ডডডজটার আডকিদটকচায ফ্রেভওাকি এয ব্যফায ডনডিত কযা; 

 কর জাতী ফ্রফা ও তদথ্যয ভদে দজ আ্তঃাংদমাগ স্থাদন াতা কযা;  

 জাতী ও নাগডযক ফ্রফাভদয ভিদয ফ্রযদত্র একটি াভডিক ব্যফস্থা (Holistic Approach) 

ডদদফ কাজ কযা; 

 তথ্য উাদত্তয আ্তঃডযফাীতা (Interoperability)ডনডিতকযদণ াায্য কযা; 

 ফ্রফা প্রডক্রায জন্য ডফডবন্ন াংস্থা/প্রডতষ্ঠাদনয ভদে তথ্য-উাত্ত ডফডনভদয প্ল্োটপভ ি ডদদফ কাজ 

কযা; 



 

 

 তথ্য-উাদত্তয পুনব্যিফাদযয ভােদভ অনাফশ্যক তৈততা কভাদনা এফাং ভ, খযচ ও মাতাাত 

(Time, Cost & Visit-TCV) হ্রা কযা।  

 ফাাংরাদদ ন্যানার ডডডজটার আডকিদটকচায ফ্রেভওাকি ফাস্তফাদনয ফ্রযদত্র মথামথ কভ িদ্ধডত 

অনুযণ ডনডিত কযা। 

৩. ডনদদ িডকায কাম িকাডযতা ও প্রদাগ 

৩.১. ডনদদ িডকাটি অনুদভাদদনয তাডযখ দত কাম িকয দফ। তথ্য ও ফ্রমাগাদমাগ প্রযুডি ডফবাদগয আওতাধীন 

াংস্থা ফাাংরাদদ কডম্পউটায কাউডন্সর এ ডনদদ িডকা ফাস্তফাদনয ডনডভত্ত ভিকাযী ডদদফ কাজ কযদফ 

এফাং প্রযুডিগত াতা প্রদান কযদফ। 

৩.২. এটি কর ভন্ত্রণার/ডফবাগ এফাং দপ্তয/াংস্থায ফ্রযদত্র প্রদমাজে দফ। 

৪. াংজ্ঞা 

 এন্টাযপ্রাইজ আডকিদটকচায : একটি ধাযণাগত নকা মা একটি প্রডতষ্ঠাদনয কাঠাদভা এফাং 

ডক্রাীরতা ডনধ িাযণ কদয। এন্টাযপ্রাইজ আডকিদটকচাদযয অডবপ্রা দে ডকবাদফ একটি াংস্থা 

ফদচদ কাম িকযবাদফ তায ফতিভান এফাং বডফষ্যদতয রযেভ অজিন কযদত াদয; 

 ন্যানার এন্টাযপ্রাইজ আডকিদটকচায : একটি ধাযণাগত ডযকল্পনা মা একটি জাতী যকাদযয 

কাঠাদভা এফাং ডক্রাীরতাদক াংজ্ঞাডত কদয। এখাদন যকাযদক াংগঠন ভদয াংগঠন ডদদফ 

াংজ্ঞাডত কযা ফ্রমদত াদয, ফ্রমখাদন াংগঠনগুদরা যকাদযয রযে ও উদেশ্য পূযদণয জন্য এদক 

অদযয াদথ াংঘফদ্ধ দ কাজ কযদফ।  

 e-GIF (e-Governance Interoperability Framework) : এটি আইডটি ডবডত্তক 

ণ্য/দফা ক্রদয ফ্রযদত্র আ্তঃডযফাডতা ডনডিতকযদণয রদযে প্রণীত ফ্রেভওাকিদক বুঝা। এটি 

আ্তঃডযফাডতা ডনডিতকযদণয জন্য ডফডবন্ন িোন্ডাড ি, ভরনীডত ও ফ্রযপাদযন্স আডকিদটকচায 

ম্বডরত ফ্রেভওাকি।     

৫. ন্যানার ডডডজটার আডকিদটকচায ফ্রেভওাকি ফাস্তফান কাঠাদভা 

৫.১. ন্যানার ডডডজটার আডকিদটকচায জাতী ডনফ িাী কডভটি 

ফাাংরাদদ ন্যানার ডডডজটার আডকিদটকচায ফ্রেভওাকি ফাস্তফাদনয জন্য একটি জাতী ডনফ িাী কডভটি 

থাকদফ। কডভটিয গঠন ডনম্নরূ দফ : 

১। ডচফ, তথ্য ও ফ্রমাগাদমাগ প্রযুডি ডফবাগ ............ ফ্রচায্ান 

২। প্রডতডনডধ, ভডন্ত্রডযলদ ডফবাগ (যুগ্মডচফ এয ডনদম্ন ন) ............ দস্য 

৩। প্রডতডনডধ, জনপ্রান ভন্ত্রণার (যুগ্মডচফ এয ডনদম্ন ন) ............ দস্য 

৪। প্রডতডনডধ, অথ ি ডফবাগ (যুগ্মডচফ এয ডনদম্ন ন) ............ দস্য 

৫। প্রডতডনডধ, ডযকল্পনা ডফবাগ (যুগ্মডচফ এয ডনদম্ন ন) ............ দস্য 

৬। প্রডতডনডধ, ফাস্তফান ডযফীযণ ও ভল্যান ডফবাগ  

(যুগ্মডচফ এয ডনদম্ন ন) 

............ দস্য 

৭। প্রডতডনডধ (াংডিি ভন্ত্রণার/ডফবাগ/দপ্তয/াংস্থা) ............ দস্য 

৮। ডনফ িাী ডযচারক, ফাাংরাদদ কডম্পউটায কাউডন্সর (ডফডড) ............ দস্য ডচফ। 



 

 

৫.১.১. জাতী ডনফ িাী কডভটিয কাম িডযডধ 

 ন্যানার ডডডজটার আডকিদটকচায াংডিি কাম িক্রভ চরভান ও কাম িকয যাখায জন্য ফ্রক রগত 

ডযকল্পনা প্রণন কযা; 

 ন্যানার ডডডজটার আডকিদটকচায ফ্রেভওাকি এয ভান উন্নদন কাম িকয দদয ও ব্যফস্থা গ্রণ 

কযা; 

 ডডডজটার আডকিদটকচায প্রণীত িোন্ডাড ি, গাইডরাইন, ভরনীডত প্রভৃডত ফ্রমন কাম িকযবাদফ অনুসৃত 

 ফ্র ডফলদ ডনদদ িনা প্রদান কযা;  

 ডফডবন্ন ভন্ত্রণারদয ন্যানার ডডডজটার আডকিদটকচাদযয ভদে ভি াধন কযা; 

 ন্যানার ডডডজটার আডকিদটকচায ফ্রেভওাদকিয ফাৎডযক ভডনটডযাং এফাং অগ্রগডত ম িাদরাচনা কযা;   

 নাগডযক ফ্রফা প্রদাদন ডফডবন্ন ভন্ত্রনার ফা াংস্থা কর্তিক াংগ্রকৃত ই-ফ্রফাগুডর ফ্রমন আ্তঃডযফাড 

(Interoperable)  ফ্রজন্য ভজাতী িোন্ডাড ি এফাং ডফএনডডএ অ্গ িত e-GIF ফ্রেভওাকি 

ডযারন ডনডিত কযা; 

 ই-ফ্রফা প্রদাদনয ফ্রযদত্র ডফএনডডএ ফ্রেভওাকি ডযারদন তৎয ও ফ্রেষ্ঠ াংস্থাভদক ডচডিত কযণ 

ও উৎা প্রদান কযা; 

 ফাস্তফান কডভটিয সুাডয চূড়া্ অনুদভাদন কযা। 

 

৫.২.  ফাস্তফান কডভটি 

ফাাংরাদদ ন্যানার ডডডজটার আডকিদটকচায ফ্রেভওাকি এয জন্য একটি ফাস্তফান কডভটি থাকদফ এফাং এ 

কডভটি জাতী ডনফ িাী কডভটিয অধীদন কাজ কযদফ। এই কডভটিয প্রধান ‘চীপ এন্টাযপ্রাইজ আডকিদটক্ট’ 

ডদদফ অডবডত দফন এফাং তাঁয অধীদন এই কডভটিদত ডফজদন, এোডপ্ল্দকন, ডাটা, ফ্রটকদনারডজ, 

ডডকউডযটি এফাং ইডন্টডগ্রটি ডফলদ অডবজ্ঞ কভ িকতিাগণ দস্য ডদদফ থাকদফন।  

৫.২.১. ফাাংরাদদ কডম্পউটায কাউডন্সদরয ডনফ িাী ডযচারক অথফা তাঁয ভদনানীত ফ্রকান উযুি কভ িকতিা 

‘চীপ এন্টাযপ্রাইজ আডকিদটক্ট’ ডদদফ দাডত্ব ারন কযদফন। ডতডন কডভটিয অযায দ িবৃন্দ ভদনানীত 

কযদফন। 

৫.২.২. ফাস্তফান কডভটিয কাম িাফরী 

 জাতী ডনফ িাী কডভটিয যাভ ি ও ডনদদ িনা অনুমাী ফাস্তফান কডভটি তায কাম িপ্রণারী ডযচারনা 

কযা; 

 কর ভন্ত্রণার/ডফবাদগয ন্যানার ডডডজটার আডকিদটকচায ফ্রেভওাকি ফাস্তফান ডনডিত কযা; 

 ডফএনডডএ এয কর ভান ও নীডতভারা ফাস্তফান দে ডকনা তা মাচাইক্রদভ াংডিিদদযদক যাভ ি 

প্রদান কযা; 

 ন্যানার ডডডজটার আডকিদটকচায ফ্রেভওাকি এয ভান (Standard) ও নীডতভারা প্রকা কযা; 

 কর ভন্ত্রণার/ডফবাদগয আইডটি ফ্রযাড্া অনুদভাদন কযা; 

 ডনফ িাী কডভটিয ডনকট ভাডক প্রডতদফদন ফ্র কযা; 



 

 

 ডফডবন্ন ভন্ত্রণারদ এোডপ্ল্দকন, পটওোয ইতোডদ মথামথ ডকনা তা যীযাদ্ চূড়া্ 

অনুদভাদদনয জন্য ডনফ িাী কডভটিয ডনকট উস্থান কযা;  

 উব কডভটিয জনফদরয চাডদা অনুমাী প্রডযণ প্রদান ডনডিত কযা। 

৫.৩. ভন্ত্রণার ও ডফবাগভদয দাডত্ব 

কর ভন্ত্রণার/ডফবাদগয প্রধানগণ তাঁয কাম িারদয ন্যানার ডডডজটার আডকিদটকচায ফ্রেভওাকি  

ফাস্তফাদনয ডফলদ দাডত্ব ারন কযদফন। তাোড়াও ভন্ত্রণার/ডফবাগ এফাং দপ্তয/াংস্থা ডনম্নফডণ িত 

দাডত্বাফরী ারন কযদফ: 

 ন্যানার ডডডজটার আডকিদটকচায ফ্রেভওাকি অনুযণক্রদভ ডনজ ডনজ প্রডতষ্ঠাদনয জন্য আইডটি 

ফ্রযাড্া প্রণন ও ফাস্তফান কযা; 

 ডনজ াংস্থায জন্য প্রস্তুতকৃত ডডডজটার  আডকিদটকচায অনুমাী তথ্যম্পদ ব্যফস্থানা কাম িক্রভ 

ডযচারনা কযা; 

 ফ্রম ফ্রকান পটওোয/এোডপ্ল্দকন প্রস্তুদতয ফ্রযদত্র ন্যানার ডডডজটার আডকিদটকচায ফ্রেভওাকি 

িান্ডাড ি অনুযণ কযা; 

 জাতী ডনফ িাী কডভটি কর্তিক প্রণীত ডনদদ িনা, ডদ্ধা্ ও যাভ ি ফ্রভাতাদফক ডনজ ডনজ াংস্থা তা 

ফাস্তফাদন প্রদাজনী দদয গ্রণ কযা; 

 ই- ফ্রফা প্রদাদনয ফ্রযদত্র  ডফএনডডএ ফ্রেভওাকি অনুযণ এফাং যকাডয অোডপ্ল্দকান ডদিভ ফা ই-

ফ্রফায (প্রদমাজে ফ্রযদত্র) াদথ আ্তঃডযফাডতা ডনডিত কযা; 

 ডনজ াংস্থায জন্য প্রস্তুতকৃত আইডটি ফ্রযাড্া ন্যানার ডডডজটার আডকিদটকচায ফ্রেভওাদকিয 

ারনাগাদ ফ্রক দরয াদথ াভঞ্জ্স্য কযা;  

 প্রস্তুতকৃত ফ্রযাড্া এফাং  ডডডজটার আডকিদটকচায ফ্রেভওাকি ইদরক্ট্রডনকবাদফ াংযযণ কযা; 

 াংডিি ভন্ত্রণার/ডফবাদগয ন্যানার ডডডজটার আডকিদটকচায এফাং আইডটি ফ্রযাড্াদয ডনযাত্তা 

ডনডিত কযা; 

 ই-ফ্রফা প্রদাদন ডনজ াংস্থায জন্য প্রস্তুতকৃত এন্টাযপ্রাইজ আডকিদটকচায ফাস্তফান ও ডফএনডডএ 

ফ্রেভওাকি ডযারদন ফ্রেষ্ঠ উদযাগ  ভ ডচডিত কযা ও উৎা প্রদান কযা। 

৫.৪. ফ্রপাকার দন্ট 

প্রডতটি ভন্ত্রণার/ডফবাগ/াংস্থা এ ডফলদ একজন ফ্রপাকার দন্ট কভ িকতিা থাকদফন। 

৫.৪.১. ফ্রপাকার দদন্টয কাম িাফডর 

ফ্রপাকার দন্ট কভ িকতিা তাঁয াংস্থায এন্টাযপ্রাইজ আডকিদটকচায ফাস্তফাদনয রদযে BNDA ফ্রেভওাকি 

ফাস্তফাদন দচি দফন এফাং এ াংক্রা্ ডদ্ধা্ ফাস্তফাদন প্রদাজনী দদয গ্রণ কযদফন।  এোড়াও ডতডন 

ডনদম্নাি কাম িাফরী ম্পাদন কযদফন: 



 

 

 ডনজ াংস্থায জন্য প্রস্তুতকৃত এন্টাযপ্রাইজ আডকিদটকচাদযয যযণাদফযণ, ভান উন্নন এফাং তা চালু ও 

কাম িকয যাখদত াংস্থা প্রধাদনয ডদ্ধা্ ফ্রভাতাদফক প্রদাজনী কাম িাফরী ম্পাদন কযা;   

 াংস্থায তথ্যপ্রযুডি ব্যফস্থানায কভ িযভতা ডনযীযণ, প্রদমাজে কভ িযভতা ডযভাদয ডবডত্তদত 

কভ িদযতা ভল্যান, এফাং ফ্রম ফ্রকান আইডটি ডবডত্তক উদযাগ অব্যাত যাখা অথফা ডযফতিন ফা ফন্ধ 

কযা ডফলদ াংস্থা প্রধানদক যাভ ি প্রদান কযা; 

  ন্যানার ডডডজটার আডকিদটকচায ফাস্তফান ডফলদ ফাস্তফান কডভটিয াদথ ডিঁাদজা কযা; 

 াংডিি ভন্ত্রণার/ডফবাগ এফাং দপ্তয/াংস্থায ন্যানার ডডডজটার আডকিদটকচায ফাস্তফাদন ফ্রকান 

ভস্যা ফ্রদখা ডদদর ডতডন তা অডপ প্রধানদক অফডত কযা এফাং তা ডনযদন ফাস্তফান কডভটিয 

যাভ ি গ্রণক্রদভ প্রদাজনী ব্যফস্থা গ্রণ কযা। 

৬. ফাাংরাদদ ন্যানার ডডডজটার আডকিদটকচায ফ্রাট িার এফাং তথ্য ফাতান (Repository) 

৬.১. ফাাংরাদদ ন্যানার ডডডজটার আডকিদটকচায (BNDA)ফ্রাট িার 

ফাাংরাদদ ন্যানার ডডডজটার আডকিদটকচায (BNDA)ফ্রাট িার (nea.bcc.gov.bd) যকাদযয কর 

ভন্ত্রণার/ডফবাগ এফাং দপ্তয/াংস্থায জন্য জ্ঞান বান্ডায ডদদফ ডফদফডচত দফ। এ ফ্রাট িার আইডটি 

ফ্রফা/দণ্যয ভানদন্ড ডনডিতকযণ, আ্ডযফাডতা (Interoperability), গদফলণা, উন্নন এফাং 

ব্যফাযকাযীগদণয াযস্পডযক দমাডগতা ইতোডদ ফ্রযদত্র ফাাংরাদদ যকাদযয জন্য একটি প্ল্াটপযভ 

ডদদফ কাজ কযদফ। ব্যফাযকাযীগণ এখাদন BNDA াংক্রা্ খফয, অনুষ্ঠান, ফ্রডভনায, ডফডবন্ন ফ্রপ্রাগ্রাভ,  

কাম িক্রভ ম্পদকি অফডত দত াযদফন।   

 

৬.২. ফাাংরাদদ ন্যানার ডডডজটার আডকিদটকচায (BNDA) তথ্য ফাতান 

ফাাংরাদদ ন্যানার ডডডজটার আডকিদটকচায (BNDA) তথ্য ফাতান র একটি অনরাইন অোডপ্ল্দকন 

ডদিভ ফ্রমখাদন ব্যফাযকাযীগণ আইডটি ফ্রফা ক্র কযায ফ্রযদত্র অনুযণী ভানদণ্ড, ভরনীডতভ, ডফফযণী 

(Specifications), জাতী াডব ি ফা (National Service Bus) াংক্রা্ তথ্য, BNDA এয 

ডফডবন্ন উাদাদনয আদ ি নভৄনা (Reference Models), আডকিদটকচায নকা প্রণদনয াক 

ডনদদ িডকা,াইরট াডব ি ভদয ডফফযণ, াডব ি ফাদ নতুন ফ্রফা াংযুডিয ফ্রযদত্র কযণী ইতোডদ ম্পদকি 

জানদত াযদফন।  

৭. জাতী ই-াডব ি ফা 

জাতী ই-াডব ি ফা ভরত ইদরক্ট্রডনক তথ্য আদান প্রদান কযায একটি ডভডরওোয (Middleware) 

প্ল্াটপভ ি ডদদফ কাজ কযদফ ফ্রমখাদন ম িাক্রদভ ডফডবন্ন যকাডয ফ্রফাভ াংযুি কযা দফ। এটি এনডডএ 

প্ল্াটপদভ িয ভর ইন্টাযদপ ডদদফ কাজ কযদফ এফাং ডফডবন্ন যকাডয অোডপ্ল্দকান ডদিভ ও ই-ফ্রফায ভদে 

তথ্য-উাত্ত আদান প্রদাদনয ফ্রযদত্র প্রদাজনী ডনযাত্তা ও ডনযডফডেন্ন াংদমাগ ডনডিত কযদফ। 

৭.১. জনগুরুত্বপূণ ি ও ফহুর ব্যফহৃত যকাডয অোডপ্ল্দকান ডদিভ ও ই-ফ্রফাগুডরদক  জাতী ই-াডব ি ফাদ 

াংযুি কযায ফ্রযদত্র প্রাধান্য ফ্রদওা দফ। 

৭.২. াংস্থায প্রধান ডনজ াংস্থায জনগুরুত্বপূণ ি ও ফহুর ব্যফহৃত যকাডয অোডপ্ল্দকান ডদিভ ও ই-

ফ্রফাগুডরদক জাতী ই-াডব ি ফাদ াংযুি কযদত প্রদাজনী ব্যফস্থা গ্রণ কযদফন। তদফ ফ্রকান 

ভন্ত্রণার/ডফবাগ/দপ্তয/াংস্থা প্রদাজদন ডনজস্ব ই-াডব ি ফা স্থান কযদত াযদফ। 
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৮. আডকিদটকচায স্ব-ভল্যান (Self Assessment) টুর 

ফ্রকান ভন্ত্রণার, ডফবাগ ও দপ্তয  BNDA প্রণীত ভানদন্ড, নীডতভারা, াক ডনদদ িডকা মথামথবাদফ ফ্রভদন 

চরদে কীনা তা মাচাইকযদণয জন্য একটি পটওোয টুর থাকদফ মা আডকিদটকচায স্ব-ভল্যান (Self 

Assessment) টুর  ডদদফ কাজ কযদফ।   

৮.১. আডকিদটকচায স্ব-ভল্যান টুর এয অপরাইন এফাং অনরাইন উব প্রকায  াংস্কযণ প্রকা কযা দফ মা 

BNDA ফ্রাট িার ফ্রথদক দজ ডাউনদরাড ও ব্যফায কযা মাদফ।  

৯. তদথ্যয ডনযাত্তা 

BNDA ফ্রেভওাকি এয আওতা াংযডযত মাফতী তথ্য-উাদত্তয ডনযাত্তায জন্য এ াংক্রা্ আইন ও 

ডফডধ-ডফধান অনুযণ কযদত দফ।  

১০. যকাডয দপ্তদযয জন্য আইডটি ফ্রযাড্া প্রণন 

প্রডতটি ভন্ত্রণার/ডফবাগ এফাং দপ্তয/াংস্থায ডডডজটারাইদজদনয একটি াভডিক ডযকল্পনা (Holistic 

Plan) ফা আইডটি ফ্রযাড্া থাকদফ মা উি ভন্ত্রণার/ডফবাদগয ডডডজটারাইদজদনয ফ্রযদত্র ভািায প্ল্োন 

(Master Plan) ডদদফ কাজ কযদফ। আইডটি ফ্রযাড্া প্রণন কযা দর তা াংডিি 

ভন্ত্রণার/ডফবাগ/দপ্তয/াংস্থায নতুন নতুন আইডটি ডবডত্তক কাম িক্রদভয উদযাগ গ্রদণ এফাং BNDA 

ফ্রেভওাদকিয আওতা ই-ফ্রফা প্রদাদন কাম িকয ভূডভকা যাখদফ।  

 

১০.১. ম িাক্রদভ কর যকাযী দপ্তয ও াংস্থায জন্য ICT ফ্রযাড্া প্রণন কভ িসূচী গ্রণ কযদত দফ। 

 

১০.২. এদযদত্র প্রদাজন দর ফ্রকন্দ্রীবাদফ ম্ভাব্যতা ভীযা (Feasibility Study) ডযচারনা কযা দফ। 

১১. ডনদদ িডকা াংদাধন 

এ ডনদদ িডকায ফ্রকান ডফল যফতীদত াংদাধন কযায প্রদাজন দর তথ্য ও ফ্রমাগাদমাগ প্রযুডি ডফবাগ ডফডধ 

অনুমাী তা াংদাধন কযদত াযদফ। 

১২. ডফডফধ 

BNDA ফ্রেভওাকি ও  এতদাংক্রা্  কাম িক্রভ আযও সুাংত  কযায রদযে ভন্ত্রণার/ডফবাগভ  

কভ িকতিা-কভ িচাডযদদয  প্রডযণ ও  প্রদণাদনা , গদফলনা ও এতদাংক্রা্ আ্জিাডতক আইন-ডফডধ ভ 

ম িাদরাচনা কযায উদযাগ গ্রণ কযদফ। 

 


