মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রবিষ্ঠানওয়ারী
করণীয় বিষয়

পেী উন্নয়ন ও সমিায় বিভাগ
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পেী উন্নয়ন ও সমিায় বিভাগ
ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
১.১

১.১.১

১.১

১.১.২

১.১

১.১.৩

করণীয় বিষয়

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

৬০%

৮০%

১০০%

১০০%

∙

∙

মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ,
কসিা গ্রহণকারীরা সহনে
প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালয়, িাক এিং স্বল্প সমনয় কসিা
ও কটবলনর্াগানর্াগ বিভাগ, পানিন।
এিং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ

১০০%

∙

∙

মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ এিং বিবেটাল
সাবভযস
সকল
িাস্তিায়ননর সমন্বয় সাবধি
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা হনি।

১০০%

∙

∙

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

সকল সরকাবর কসিা কর্ ককাননা সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/ স্বল্প ব্যয় ও সমনয় সকল
স্থান হনি সহনে, স্বচ্ছভানি, কম
সংস্থা
কসিা প্রাবি বনবিি হনি।
খরনে, কম সমনয় বিবেটাল
বিভাইনসর
মাধ্যনম
প্রাবি
বনবিিকরণ।
বিবেটাল পদ্ধবিনি সকল কসিা সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/ নাগবরকগনণর সক্ষমিা
গ্রহনণ নাগবরকনদর সক্ষমিা
সংস্থা
বৃবদ্ধ পানি।
উন্নয়ন ও অিবহিকরনণ ব্যিস্থা
গ্রহণ।
সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দিনরর
মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ/
বিবেটাল সরকার কার্ যক্রম
বিবেটাল সাবভযস প্রদাননর কক্ষনে
েনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়/ দক্ষভানি িাস্তিায়ন করা
সাবভযস বেবিিকরণ, ক্রনয়র সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/ র্ানি।
ব্যিস্থাকরণ ও িাস্তিায়ননর
সংস্থা
উনেনে প্রবিষ্ঠাননর শীষ য পর্ যানয়র
স্থায়ী
(নর্মন Chief
Innovation
Officer/
Innovation Officer/ ICT
Focal Point) কমযকিযানক

১.১

১.১.৬

১.১১

১.১.৮

১.১

১.১.৯

১.১

১.১.১০

দাবয়ত্ব প্রদান।
সরকাবর
প্রবিষ্ঠানগুনলানি
েনগনণর েন্য আইবসটি বভবিক
কহল্পনিস্ক স্থাপন। এসি কল
কসন্টানরর েন্য কটবলনর্াগানর্াগ
কসিা প্রদানকারী প্রবিষ্ঠান কর্তযক
স্বল্প মূনে অথিা কটাল-বি নম্বর
সুবিধা প্রদান।
বিবেটাল সরকার িাস্তিায়ননর
লনক্ষয সকল মন্ত্রণালয়/দির কর্তযক
বিবেটাল সাবভযস িাস্তিায়ন
করািম্যাপ প্রণয়ন ও িথ্যপ্রযুবি
ব্যিস্থার মাধ্যনম িাস্তিায়ন
সমন্বয়করণ।
বিবেটাল সাবভযসসমূনহ Data
Analytics ও AI সংনর্ােননর
মাধ্যনম
স্মাট য
এিং
পানস যানালাইেি
েননসিা
বনবিিকরণ।
িড় সফটওয়যার এিং আইটিইএস
ক্রনয়র কক্ষনে বিদ্যমান আইন ও
বিবধমালা (PPA ও PPR)
অনুসরণপূি যক ক্রয়কারী কর্তযপক্ষ
প্রনর্ােয কক্ষনে বিোইন ও
সুপারবভশন (PMC) এিং
িাস্তিায়ন- এ দুটি পৃথক চুবির
মাধ্যনম সম্পাদন।

সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ

কসিা প্রদান দ্রুি ও সমবন্বি
হনি।

৫০%

১০০%

∙

সকল ক্রয়কারী কর্তযপক্ষ

প্রকল্প ব্যিস্থাপনা ও কসিা
প্রদাননর মান উন্নয়ন হনি।

৮০%

১০০%

∙
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ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
১.১

১.১.১১

১.১

১.১.১২

১.১

১.১.১৩

১.১

১.১.১৪

১.২

১.২.১

১.২

১.২.২

১.২

১.২.৩

১.২

১.২.৫

১.২

১.২.৬

১.২

১.২.৭

করণীয় বিষয়
িড় সফটওয়যার এিং আইটিইএস
প্রকনল্পর কক্ষনে বিদ্যমান আইন
অনুসরণপূি যক প্রনর্ােয কক্ষনে
সংবিষ্ট
কর্তযপক্ষ
BOO/BOT/ফযাবসবলটিে
ম্যাননেনমন্ট পদ্ধবির মাধ্যনম
িাস্তিায়ন।
BOO/BOT/ফযাবসবলটিে
ম্যাননেনমন্ট পদ্ধবির মাধ্যনম
িাস্তিায়ননর েন্য রােস্ব/বফ
কশয়ানরর েন্য বননদ যবশকা
প্রস্তুিকরণ।
সি যস্তনর
বিবেটাইনেশননর
প্রবিিন্ধকিাগুনলা বেবিিকরণ,
দূরীকরণ
ও
অগ্রগবির
পবরমাপনর্াগ্য বনণ যায়ক বনধ যারণ।
সরকাবর
সকল
অনুমবি,
অনুদান/সুবিধা/প্রনণাদনা
িা
লাইনসন্স প্রাবি/নিায়ননর েন্য
প্রাক-কর্াগ্যিা বহনসনি সংবিষ্ট
প্রবিষ্ঠাননর বিবেটালাইনেশননক
উৎসাবহি করা হনি।
সকল সরকাবর প্রবিষ্ঠাননর
নাগবরক কসিার হালনাগাদকৃি
িথ্য সারণী ওনয়িসাইনট প্রকাশ।
ইনলকট্রবনক ক্রয় পদ্ধবি োলুকরণ
ও সকল উন্মুি দরপে ও বননয়াগ
বিজ্ঞবি অনলাইনন প্রকানশর
ব্যিস্থাকরণ।
PPA ও PPR অনুর্ায়ী সংবিষ্ট
মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/দির/সংস্থার
বনেস্ব ওনয়িসাইনট দরপে
বিজ্ঞবি প্রকাশ।
আইবসটি ব্যিহানরর মাধ্যনম
েলমান অসমাি উন্নয়ন প্রকল্প ও
কমযসূবেসমূনহর
কার্ যকাবরিা
মূোয়ননর েন্য েনগনণর
মিামি গ্রহণ, বিনিষণ এিং
অবেযি জ্ঞান পরিিীনি প্রকল্প
গ্রহণ ও িাস্তিায়নন ব্যিহার।
প্রকল্প
ব্যিস্থাপনা
অথ যাৎ
প্রকল্পগ্রহণ, পবরকল্পনা, িাস্তিায়ন,
মবনটবরং, সমাপন এিং অথ য
িরানে আইবসটি বভবিক ব্যিস্থা
প্রেলন।
গুরুত্বপূণ য
সরকাবর
দিনর
সি যাধুবনক কর্াগানর্াগ ব্যিস্থা
(নর্মন- বভবিও কনফানরবন্সং)
োলুকরণ।

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

সকল ক্রয়কারী কর্তযপক্ষ

প্রকল্প ব্যিস্থাপনা ও কসিা
প্রদাননর মান উন্নয়ন হনি।

৮০%

১০০%

∙

সকল ক্রয়কারী কর্তযপক্ষ

প্রকল্প ব্যিস্থাপনা ও কসিা
প্রদাননর মান উন্নয়নহনি।

৮০%

১০০%

∙

সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/ সাবভযনসর মান উন্নয়ন হনি।
সংস্থা

১০০%

∙

∙

সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/ বিবেটালাইনেশন
সংস্থা
উৎসাবহি হনি এিং
সাবভযনসর মান উন্নয়ন হনি।

১০০%

∙

∙

েনগনণর প্রনয়ােনীয় িথ্য
প্রাবি বনবিি হনি।

১০০%

∙

∙

আইএমইবি (বসবপটিইউ) সরকাবর ক্রনয়র কক্ষনে
এিং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ স্বচ্ছিা বৃবদ্ধ পানি।

১০০%

∙

∙

মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ এিং
সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ

সকল মন্ত্রণালয়/
বিভাগ/দির/সংস্থা

ক্রয় প্রবক্রয়ানক আনরা
স্বচ্ছ, সহে, গবিময় ও
ব্যয় সাশ্রয়ী করনি।

১০০%

∙

∙

আইএমইবি এিং স্ব স্ব
মন্ত্রণালয়/বিভাগ

উন্নয়ন কার্ যক্রনম েনগনণর
সম্পৃিিা বৃবদ্ধ পানি।

১০০%

∙

∙

সকল
প্রকল্প পবরকল্পনা ও
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা িাস্তিায়নন দ্রুিিা বনবিি
হনি।

১০০%

∙

∙

সকল
সভায় অংশহগ্রহনণর েন্য
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা ভ্রমন, ব্যয় ও সময় হ্রাস
করনি এিং কক্ষে বিনশনষ
সভার প্রনয়ােন দূর হনি।

১০০%

∙

∙
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ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১.২

১.২.৮

সামাবেক কর্াগানর্ানগর মাধ্যনম
সকল
সরকানরর কার্ যক্রনম
সরকার ও েনগনণর মনধ্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা েনগনণর সম্পৃিিা বৃবদ্ধ
সংনর্াগ সাধন।
পানি।

১০০%

∙

∙

১.২

১.২.৯

১০০%

∙

∙

১.৩

১.৩.২

দ্রুি ও কটকসই বিবেটাল পবরকল্পনা বিভাগ/সকল
সরকানরর কার্ যক্রনম
গভন যনমন্ট িাস্তিায়ননর েন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা
কিসরকাবর খানির
কিসরকাবর খািনক সম্পৃি কনর
সম্পৃিিা বৃবদ্ধ পানি।
Managed Service মনিনলর
আনলানক
প্রকল্প
গ্রহনণ
উৎসাবহিকরণ।
সরকাবর
কমযকানের
সকল
সরকাবর
কমযকানের
বিনকন্দ্রীকরনণর লনক্ষয সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিনকন্দ্রীকরণ হনি।
সরকাবর দিনর উচ্চ গবির িাটা
সংনর্াগ ও বিবেটাল-সরকার
ব্যিস্থা প্রিিযন।

১০০%

∙

∙

১.৪

১.৪.১

সরকাবর পর্ যানয় সকল কশ্রণীর
বননয়ানগর ব্যিহাবরক পরীক্ষায়
কবম্পউটার ও ইন্টারনননটর
কমৌবলক বিষয় অন্তর্ভযিকরণ।

১০০%

∙

∙

১.৪

১.৪.২

১০০%

∙

∙

১.৪

১.৪.৪

সরকাবর পর্ যানয় সৃেনশীল
বিবেটাল সরকার ব্যিস্থা ও
বিবেটাল-কসিা
কার্ যক্রম
িাস্তিায়নন সরকাবর কমযকিযানদর
েন্য আনুনিাবষক ও পুরস্কার
প্রিিযন।
সরকাবর পর্ যানয়র প্রবশক্ষণ
প্রবিষ্ঠাননর
আইবসটি
এিং
বিবেটাল গভনন যন্স কাবরকুলানম

সকল সরকাবর প্রবিষ্ঠানন
আইবসটি
জ্ঞানসম্পন্ন
েনিল বননয়ানগর মাধ্যনম
বিবেটাল
গভন যনমন্ট
কার্ যক্রম
িাস্তিায়ন
ত্বরাবন্বি হনি।
েনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়,
বিবেটাল গভনন যন্স ও ইঅথ য বিভাগ, িথ্য ও
কসিা প্রদানন সরকাবর
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ কমযকিযারা
উৎসাবহি
এিং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ হনিন।
বিবেটাল গভনন যন্স কার্ যক্রম
িাস্তিায়নন
সরকাবর
কমযকিযানদর সক্ষমিা বৃবদ্ধ
পানি।

১০০%

∙

∙

স্থানীয় সরকার পর্ যানয়
সনেিনিা বৃবদ্ধ পানি

১০০%

∙

∙

িথ্য ও বসনেনমর দ্বৈিিা
হ্রাস হনি। িনথ্যর (Data)
সনি যাচ্চ ব্যিহার বনবিি
হনি।
সরকাবর
সংস্থাসমূনহর মনধ্য িথ্য ও
সফটওয়যার
আদানপ্রদাননর পবরনিশ দ্বিবর
হনি।

১০০%

∙

∙

েনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়,
িাংলানদশ পািবলক সাবভযস
কবমশন এিং সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা

সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ

Service
Process
Simplification
(SPS)/BPR,
Digital
Service
Design
and
Planning,
Project
Management বিবেটাল কসিা

১.৪

১.৪.৮

১.৫

১.৫.২

প্রদান
ইিযাবদ
বিষয়াবদ
অন্তর্ভযিকরণ।
স্থানীয় সরকার পর্ যানয় সনেিনিা সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এিং
বৃবদ্ধ ও েনিলনক আইবসটি বিষনয় স্থানীয় সরকার বিভাগ
প্রবশক্ষণ প্রদান।
সকল সরকাবর দিনর ন্যাশনাল ই- সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/
গভনন যন্স
আবকযনটকোর
সংস্থা
(National e-Governance
Architecture)
ও
eGovernance
Interoperability
Framework অনুসরণ।
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ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং

করণীয় বিষয়

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ,
পবরসংখ্যান ও িথ্য
ব্যিস্থাপনা বিভাগসহ সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ

সরকাবর িনথ্যর স্বচ্ছিা
বৃবদ্ধ পানি এিং েনগণ ও
গনিষকনদর সহনে িথ্য
প্রাবি বনবিি হনি।

১০০%

∙

∙

বিবেটাল-গভনন যন্স ও ইকসিা বিষয়ক কার্ যক্রনম
দ্বৈিিা (Duplication)
পবরহানরর মাধ্যনম োিীয়
সম্পনদর সাশ্রয় র্টনি।
মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, িথ্য ও বিবেটাল-গভনন যন্স ও ইকর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগসহ কসিা বিষয়ক কার্ যক্রনম
সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ দ্বৈিিা পবরহানরর মাধ্যনম
োিীয় সম্পনদর সাশ্রয়
র্টনি।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, স্থানীয় কসিা
গ্রহণকারী
সরকার বিভাগ এিং সকল সনািকরণ ও বিবভন্ন
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
বিভাগ কর্তযক প্রনদয়
নাগবরক কসিা িাৎক্ষবণক
প্রদান বনবিি হনি।
একক আইবি ব্যিহার কনর মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ এিং কসিা
গ্রহণকারী
বিবেটাল কসিা
প্রদান ও সংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ সনািকরণ ও বিবভন্ন
সামাবেক বনরাপিা বনবিিকরণ।
বিভাগ কর্তক প্রনদয়
নাগবরক কসিা িাৎক্ষবণক
প্রদান বনবিি হনি।
নাগবরকনদর সকল প্রকার
সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সকল ব্যবিগি
িনথ্যর
ব্যবিগি িনথ্যর মাবলকানা এিং সরকাবর-কিসরকাবর প্রবিষ্ঠান মাবলকানা বনবিি হনি।
কগাপনীয়িা বনবিিকরণ।

৮০%

১০০%

∙

৮০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

১.৫

১.৫.৪

১.৫

১.৫.৫

১.৫

১.৫.৬

১.৫

১.৫.৭

১.৫

১.৫.৮

২.৩

২.৩.২

২.৩

২.৩.৩

নাগবরকনদর ককাননা িথ্য সংগ্রহ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সকল ব্যবিগি
িনথ্যর
িা সংরক্ষনণর েন্য িাঁনক িা
সরকাবর-কিসরকাবর প্রবিষ্ঠান মাবলকানা বনবিি হনি।
অিবহি করনি হনি। এসি িথ্য
সংবিষ্ট ব্যবির সুস্পষ্ট অনুমবি
ছাড়া ককাননা ব্যবি িা
ককাম্পাবননক প্রদান করা র্ানি না।
িথ্য এনবক্রনেি কনর বনরাপদ
রাখনি হনি। এর ব্যিযয় হনল
আবথ যক েবরমানার বিষয়
বনবিিকরণ।

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.১

বিবেটাল অপরাধ কমাকানিলায়
সকল
দক্ষ েনিনলর মাধ্যনম
দক্ষ েনিল সৃবষ্টকরণ।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিবেটাল
বনরাপিা
বনবিি হনি।

৮০%

১০০%

∙

েনসন্মুনখ প্রকাশনর্াগ্য িনথ্যর
সনি যাচ্চ ব্যিহার বনবিিকরনণর
েন্য Open Government
Data কপাট যানল িথ্য উন্মুিকরণ
ও অন্য দিনরর িথ্য ব্যিহানরর
সংস্কৃবি দ্বিবর।
বিবেটাল সাবভযনসর রূপান্তনরর
পবরকল্পনা প্রণয়নন ও অনুনমাদননর
কক্ষনে দ্বৈিিা পবরহার ও
সমন্বনয়র লনক্ষ িথ্য ও কর্াগানর্াগ
প্রযুবি বিভানগর মিামি গ্রহণ।
মন্ত্রণালয়/দিরসমূনহর বিবেটাল
সাবভযস িাস্তিায়নন সকল বিবেটাল
সাবভযনসর োবহদা বনরূপণ কথনক
শুরু কনর প্রবকউরনমন্ট, দ্বিবর এিং
িাস্তিায়ন পর্ যন্ত সকল প্রকার
সংবিষ্ট কাবরগবর সহায়িার েন্য
মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ ও আইবসটি
বিভানগর কর্ৌথ উনদ্যাগ “Digital
Service Accelerator”-এর
সহায়িা গ্রহণ।
প্রনিযক নাগবরনকর একক আইবি
প্রণয়ন ও সহনে সংনশাধন
বনবিিকরণ এিং আন্তঃমন্ত্রণালয়
সমন্বয় সাধন।

িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ, পবরকল্পনা
মন্ত্রণালয়সহ সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
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ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

বিষনয় িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি েনসাধারণ
বিবেটাল
বিভাগ (বিবসবস) এিং সকল বনরাপিা ও বিবেটাল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা অপরাধ সম্বনন্ধ অিগি
থাকনি।
বিবেটাল অপরাধ কমাকানিলায় িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি পারস্পাবরক সহনর্াবগিার
সরকাবর
ও
কিসরকাবর বিভাগ (বিবসবস) এিং সকল মাধ্যনম বিবেটাল অপরাধ
সংস্থাসমুনহর মনধ্য পারস্পাবরক মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা কমাকানিলা সম্ভি হনি।
সহনর্াবগিা বৃবদ্ধ।
আন্তেযাবিক সংস্থাসমুনহর সানথ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, িথ্য ও বিবভন্ন আন্তেযাবিক সংস্থার
সংর্িদ্ধ হনয় বিবেটাল অপরাধ কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ মনধ্য
পারস্পাবরক
কমাকানিলার ব্যিস্থা গ্রহণ।
(বিবসবস)
এিং
সকল সহনর্াবগিা বৃবদ্ধ পানি।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

২.৫

২.৫.৩

২.৫

২.৫.৪

২.৫

২.৫.৫

২.৫

২.৫.৬

োিীয় বিবেটাল বনরাপিা িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি রাষ্ট্রীয়
গুরৃত্বপূণ য
কিমওয়াকয প্রস্তুি ও িাস্তিায়ন। বিভাগ (বিবসবস) এিং সকল অিকাঠানমাসমুনহর
বনরাপিা
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিবেটাল
বনবিি হনি।

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৭

োিীয় বিবেটাল বনরাপিা সংস্থা িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি সাইিার বনরাপিায় সকল
গঠন ও কার্ যকর করার ব্যিস্থা বিভাগ (বিবসবস) এিং সকল সংস্থানক
বিবেটাল
গ্রহণ।
বনরাপিা
বিষয়ক
কাবরগরী
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা
সহায়িা প্রদান করা র্ানি।

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৯

বিবেটাল অপরাধ দমনন এ
সকল
বিবেটাল অপরাধ দমনন
সংক্রান্ত আইননর প্রনয়াগ।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা সহায়ক হনি।
এিং আইন প্রনয়াগকারী
সংস্থাসমূহ

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.১০

আইটি
বসনেম
িাধ্যিামুলক করা।

অবিট িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি আইটি বসনেম অবিনটর
বিভাগ (বিবসবস) এিং সকল মাধ্যনম বিবভন্ন বনয়ন্ত্রণ
মন্ত্রণালয়/দির/সংস্থা
বনবিি করা র্ানি।

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.১২

বিবভন্ন বিবেটাল বনরাপিা িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি আইটি
কসিাপ্রদানকারী
কসিাপ্রদানকারী
(কপবননট্রশন বিভাগ (বিবসবস) এিং সকল প্রবিষ্ঠাননর মাধ্যনম িথ্য
কটবেং,
ভালনানরবিবলটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা সুরক্ষা ও কসিার মান
অযানসসনমন্ট, আইটি অবিট)
বনবিি করা র্ানি।
প্রবিষ্ঠাননর অনুনমাদন।

১০০%

∙

∙

২.৯

২.৯.১

োিীয় িথ্য আদান-প্রদানন
বনরাপিা বনবিি হনি।

১০০%

∙

∙

২.৯

২.৯.২

োিীয় িথ্য আদান-প্রদানন
বনরাপিা বনবিি হনি।

১০০%

∙

∙

৩.১

৩.১.২

সকল অবফনস বিবেটাল স্বাক্ষর িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
োলুকরণ।
বিভাগ (বসবসএ) এিং সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা
িাংলানদনশর
সকল
িাটা িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
িাংলানদনশর কভৌনগাবলক সীমানার বিভাগ (বিবসবস) এিং সকল
মনধ্য রাখা বনবিিকরনণর ব্যিস্থা মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা
গ্রহণ।
নীবিমালার মাধ্যনম আন্তেযাবিক সমােকোণ মন্ত্রণালয় ও
মান
অনুসরনণ
প্রবিিন্ধী সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/
য
ব্যবিিনগর েন্য সকল সরকাবর ও সরকাবর দির/সংস্থা এিং
কিসরকাবর ওনয়ি সাইট অবভগম্য এনবেও বিষয়ক ব্যযনরা
(Accessible) করণ।

সকল
সরকাবর
ও
কিসরকাবর ওনয়িসাইট
প্রবিিন্ধীনদর েন্য অবভগম্য
হনি।

৫০%

১০০%

∙

বিবেটাল বনরাপিা
সনেিনিা দ্বিবরকরণ।
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ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

আবথ যক প্রবিষ্ঠান বিভাগ,
িাংলানদশ ব্যাংক এিং
সংবিষ্ট
মন্ত্রণালয়/বিভাগ

৩.৩

৩.৩.২

বিবেটাল পদ্ধবিনি সকল প্রকার
আবথ যক কলননদনসমূহ কমািাইল
কফান, এটিএম,
Point of
Sales (PoS) ও অন্যান্য কসিা
দান ককনন্দ্রর মাধ্যনম কর্ ককাননা
সময় কর্ ককাননা স্থান কথনক
প্রদাননর ব্যিস্থাকরণ।

৩.৩

৩.৩.৬

৩.৪

৩.৪.১

৩.৪

৩.৪.২

৩.৫

৩.৫.৪

৪.৪

৪.৪.১১

৫.১

৫.১.২

৬.১

৬.১.১

ইন্টারননট সংনর্াগ এিং িার
ব্যিহার প্রবক্রয়ানক নাগবরক এিং
সরকাবর দিনর কমৌবলক উপনর্াগী
(নর্মনঃ বিদুযৎ, গ্যাস, কটবলনফান
ইিযাবদ) কসিা বহসানি বিনিেনা
করা। সরকাবর দিরসমূনহ এ
সংক্রান্ত মাবসক আবথ যক িরানের
ব্যিস্থা গ্রহণ।
বিবেটাল পদ্ধবিনি নাগবরক মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, সকল কসিার মান উন্নয়ন এিং
আনিদন, অবভনর্াগ গ্রহণ ও মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর নাগবরক সন্তুবষ্ট বৃবদ্ধ পানি।
বনষ্পবি এিং অিবহিকরণ।
দির/সংস্থা
বিবেটাল পদ্ধবিনি নাগবরক
মিামি গ্রহণ কনর কসিার মান
উন্নয়ন।
সকল প্রণীিব্য নীবিমালা ও সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ নীবিমালা
প্রণয়নন
আইন ওনয়িসাইনট প্রকাশ ও
সরকাবর দির/সংস্থা
েনগনণর
অংশগ্রহণ
েনগনণর মিামি গ্রহণ।
বনবিি হনি।
প্রাবিষ্ঠাবনক সহায়িা ও আবথ যক
সকল মন্ত্রণালয়/
েনগনণর বৃহৎ অংশনক
প্রনণাদনার মাধ্যনম িাংলা ভাষায়
বিভাগ/দির/সংস্থা
বশক্ষা, প্রবশক্ষণ ও গুরুত্বপূণ য
স্থানীয় পর্ যানয়র উপযুি বিষয়িস্তু
িথ্য প্রদাননর সুবিধা প্রশস্ত
উন্নয়ন উৎসাবহিকরণ।
হনি।
বশক্ষা, গনিষণা ও উদ্ভািনমূলক প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালয়, অথ য গনিষণা ও উদ্ভািনমূলক
উনদ্যানগর েন্য উদ্ভািনী িহবিল বিভাগ, িথ্য ও কর্াগানর্াগ উনদ্যাগ িাস্তিায়ন ও
(Innovation
Fund) প্রযুবি বিভাগ, পবরকল্পনা পবরোলনায় অনথ যর সংস্থান
োলুকরণ ও উন্নয়ন িানেনট অনথ যর বিভাগ
এিং
সংবিষ্ট বনবিি হনি।
সংস্থান করা এিং এ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ
উনদ্যাগ পবরোলনা ও রক্ষণানিক্ষণ
এিং Scale-up করার েন্য
রােস্ব িানেনট অনথ যর িরাে
প্রদান।
বিশ্বিাোনরর োবহদার সানথ
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিশ্বমাননর কপশােীিী
সামঞ্জস্য করনখ দক্ষ কপশােীিী
বিভাগ এিং সংবিষ্ট
দ্বিবর হনি।
দ্বিবরর লনক্ষয প্রবশক্ষণ
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রবিষ্ঠানসমূনহর অিকাঠানমা
উন্নয়ন।
আইবসটি বশনল্পর সক্ষমিা
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি কদশীয় আইবসটি পণ্য ও
পবরমাপ ও রিাবন বৃবদ্ধকনল্প
বিভাগ (িাংলানদশ
কসিা রিাবন সম্প্রসাবরি
করািম্যাপ (Roadmap)
কবম্পউটার কাউবন্সল,
হনি।
অনুর্ায়ী অগ্রগবি মূোয়ন।
আইবসটি অবধদির,
িাংলানদশ হাই-কটক পাকয
কর্তযপক্ষ) এিং সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ

বিল ও বফ পবরনশানধ ব্যয়
এিং সময় সামঞ্জস্যপূণ য
হনি; অবধকির স্বচ্ছিা,
প্রবক্রয়াকরনণর
দক্ষিা
এিং দ্রুি বিল পবরনশানধর
মাধ্যনম েনগণ উপকৃি
হনি; সরকানরর উপর
আস্থা িাড়নি।
িাক ও কটবলনর্াগানর্াগ
ইন্টারনননটর ব্যিহার
বিভাগ, অথ য বিভাগ, িথ্য ও
সম্প্রসাবরি হনি।
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
এিং সকল সরকাবর
দির/সংস্থা

444

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

২০%

৫০%

১০০%

৫০%

১০০%

∙

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
৬.৩

৬.৩.৭

৬.৩

৬.৩.১১

৭.২

৭.২.১

৭.২

৭.২.৩

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

ক্রনয়র কক্ষনে স্থানীয় আইবসটি
আইএমইবি (বসবপটিইউ)
সামগ্রী ও কসিার েন্য মূে সুবিধা এিং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ
(Price Preference)
বনবিিকরণ।
কদনশর স্থানীয় কভািানদর
সকল
সক্ষমিা উন্নয়নন সনেিনিা দ্বিবর মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা
করা।
সরকাবর ক্রনয় আন্তেযাবিকভানি িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
গ্রহণনর্াগ্য মাননর বিদুযৎ সাশ্রয়ী
বিভাগ এিং সকল
আইবসটি র্ন্ত্রপাবি ক্রয়।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর
দির/সংস্থা
দািবরক কানে ইনলক্ট্রবনক পদ্ধবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগসহ সকল
ব্যিহার বৃবদ্ধ কনর কাগনের
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
ব্যিহার হ্রাসকরণ।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

স্থানীয় আইবসটি বশল্প
বিকবশি হনি।

১০০%

∙

∙

স্থানীয় আইবসটি বশল্প
বিকবশি হনি।

১০০%

∙

∙

অবধক হানর বিদুযৎ সাশ্রয়
হনি।

১০০%

∙

∙

কাগে দ্বিবরনি ব্যিহৃি
প্রাকৃবিক উপাদান
সংরক্ষনণ সহায়ক হনি।

১০০%

∙

∙

প্রিযাবশি ফলাফল

