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শব্দ সংক্ষেপ (Acronyms)
1.

ACR

Annual Confidential Report

2.

AI

Artificial Intelligence

3.

AR

Augmented Reality

4.

ATM

Automated Teller Machine

5.

BACCO

Bangladesh Association of Call Center & Outsourcing

6.

BADC

Bangladesh Agricultural Development Corporation

7.

BANSDOC

8.

BARC

Bangladesh National Scientific and Technical Documentation
Centre
Bangladesh Agricultural Research Council

9.

BASIS

Bangladesh Association of Software and Information Services

10.

BCC

Bangladesh Computer Council

11.

BEPZA

Bangladesh Export Processing Zones Authority

12.

BEZA

Bangladesh Economic Zones Authority

13.

BIDA

Bangladesh Investment Development Authority

14.

BMDC

Bangladesh Medical & Dental Council

15.

BMRC

Bangladesh Medical Research Council

16.

BNMC

Bangladesh Nursing & Midwifery Council

17.

BOO

Build-Own-Operate

18.

BOT

Build-Operate-Transfer

19.

BPO

Business Process Outsourcing

20.

BPR

Business Process Re-engineering

21.

BRTA

Bangladesh Road Transport Authority

22.

BTRC

Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission

23.

CDSS

Clinical Decision Support System

24.

CIO

Chief Information Officer

25.

CIRT

Computer Incident Response Team

26.

COTS

Commercial Off The Shelf

27.

CPTU

Central Procurement Technical Unit

28.

CSA

Climate Smart Agriculture

29.

DAE

Department of Agriculture Extension

30.

DDHG

Data Driven Health Governance

31.

DGDA

Directorate General of Drug Administration

32.

DTP

Desktop Publishing
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33.

ECDP

Early Childhood Development Program

34.

EHR

Electronic Health Record

35.

ERQ

Exporters' Retention Quota

36.

ESF

Entrepreneurship Support Fund

37.

ETP

Effluent Treatment Plant

38.

FTTX

Fiber to the “X”

39.

GIS

Geographic Information System

40.

GPS

Global Positioning System

41.

HR

Human Resource

42.

HRIS

Human Resources Information System

43.

HS Code

Harmonized System Code

44.

ICDDRB

International Centre for Diarrhoeal Disease Research,
Bangladesh

45.

ICT

Information and Communication Technology

46.

IEDCR

Institute of Epidemiology, Disease Control and Research

47.

IIDF

Industrial Infrastructure Development Fund

48.

IMED

Implementation Monitoring and Evaluation Division

49.

IoE

Internet of Everything

50.

IoT

Internet of Things

51.

IPR

Intellectual Property Rights

52.

ISC

Industry Skill Council

53.

ISO

International Organization for Standardization

54.

IT

Information Technology

55.

ITES

Information Technology Enabled Services

56.

LMIS

Labour Market Information System

57.

M&E

Monitoring and Evaluation

58.

MIS

Management Information System

59.

MOOC

Massive Open Online Course

60.

NBR

National Board of Revenue

61.

NCTB

National Curriculum and Textbook Board

62.

NRB

Non Resident Bangladeshi

63.

NSDC

National Skills Development Council

64.

NTVQF

National Training and Vocational Qualifications Framework

65.

PMC

Project Management Consultancy
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66.

PMU

Project Management Unit

67.

PoC

Proof of Concept

68.

PoP

Point of Presence

69.

PoS

Point of Sales

70.

PPP

Public Private Partnership

71.

PPR

Public Procurement Rules

72.

RHIS

Routine Health Information System

73.

RPA

Robotic Process Automation

74.

RPL

Recognition of Prior Learning

75.

SDG

Sustainable Development Goal

76.

SMS

Short Message Service

77.

SOF

Social Obligation Fund

78.

SPS

Service Process Simplification

79.

STP

Software Technology Park

80.

TCV

Time Cost Visit

81.

TVET

Technical and Vocational Education and Training

82.

UAV

Unmanned Aerial Vehicle

83.

UGC

University Grant Commission

84.

VR

Virtual Reality
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মুখবন্ধ
মিমিটাল বাংলাক্ষেশ একটি জ্ঞানমভ্মত্তক সিাি মবমনিতাণ ও উন্নয়ক্ষনর েশতন, ্া িনক্ষনত্রী সশখ হামসনার আধুমনক ও দূরেশী
মচন্তা এবং খ্যামর্িান র্থ্যপ্রযুমি মবক্ষশষজ্ঞ িনাব সিীব ওয়াক্ষিক্ষের অমভ্জ্ঞর্ালব্ধ জ্ঞান সেক্ষক উদ্ভূর্। মিমিটাল মবপ্লক্ষবর পে
িক্ষর িানুক্ষষর িীবনিারা এবং আিাক্ষের চারপাক্ষশ মবরািিান পমরক্ষবশ এবং প্রমর্ক্ষবশসহ প্রায় সব মকছুই খুব দ্রুর্ রূপান্তমরর্
হক্ষে মিমিটাল প্রযুমির অমভ্নব প্রক্ষয়াক্ষগর িাধ্যক্ষি। ভ্মবষ্যক্ষর্র এসব বাস্তবর্াক্ষক মবক্ষবচনায় মনক্ষয় িনগক্ষণর অংশগ্রহণ,
গণর্ন্ত্র, স্বের্া, িবাবমেমহর্া, দ্রুর্ মসিান্ত গ্রহণ, দুনীমর্ হ্রাস, োমরদ্র্য দূরীকরণ, সরকামর সসবা প্রোন প্রমিয়া সহমিকরণ ও
সািামিক ন্যায়মবচার প্রমর্ষ্ঠায় র্থ্যপ্রযুমির সক্ষব তাচ্চ ব্যবহারক্ষক গুরুত্ব মেক্ষয় ২০০৮ সাক্ষলর ১২ মিক্ষসম্বর িনক্ষনত্রী সশখ হামসনা
িামর্র সািক্ষন মেন বেক্ষলর সনে র্ো ‘রূপকল্প ২০২১’ স াষণা কক্ষরন। এর গুরুত্বপূণ ত উপাোন মহক্ষসক্ষব অন্তর্ভতি করা হয়
মিমিটাল বাংলাক্ষেশ মবমনিতাক্ষণর একটি অর্যন্ত সিক্ষয়াপক্ষ্াগী অমভ্ি।
২০০৮ সাক্ষলর ২৯ মিক্ষসম্বর র্ামরক্ষখ অনুমষ্ঠর্ িার্ীয় মনব তাচক্ষন বাংলাক্ষেক্ষশর িনগণ, মবক্ষশষভ্াক্ষব র্রুণ সিাি মিমিটাল
বাংলাক্ষেক্ষশর পক্ষে অকুণ্ঠ সিে তন ব্যি কক্ষর। নাগমরকগক্ষণর মবপুল সভ্াক্ষট মনব তামচর্ হক্ষয় ২০০৯ সাক্ষল সরকার গঠক্ষনর পর
িাননীয় প্রিানিন্ত্রীর মনক্ষে তশনা, অংমশিক্ষনর সাক্ষে আক্ষলাচনা এবং মবক্ষশষজ্ঞক্ষের ির্ািক্ষর্র মভ্মত্তক্ষর্ গৃমহর্ হয় ‘িার্ীয় র্থ্য
ও স্াগাক্ষ্াগ প্রযুমি নীমর্িালা ২০০৯’। এরপর এ নীমর্িালা হালনাগাে কক্ষর ‘িার্ীয় র্থ্য ও স্াগাক্ষ্াগ প্রযুমি নীমর্িালা
২০১৫’ অনুক্ষিামের্ হয়। প্রেি সেক্ষকই গুরুত্ব সেয়া হয় মিমিটাল অবকাঠাক্ষিা মনিতাণ ও গ্রাি প্ তাক্ষয় কাক্ষনমিমভ্টি সনটওয়াকত
প্রমর্ষ্ঠা, েে িানবসম্পক্ষের উন্নয়ন, ই-গভ্ক্ষিতন্ট প্রচলন এবং আইমসটি মশক্ষল্পর মবকাক্ষশ। এ নীমর্িালা মনমবড় অনুসরণপূব তক
ইউমনয়ন প্ তাক্ষয় অপটিকযাল ফাইবার সনটওয়াকত সম্প্রসারণ করা হক্ষয়ক্ষে, সেশব্যামপ প্রায় আট হািার মশো প্রমর্ষ্ঠাক্ষন
মিমিটাল ল্যাব ও পাঁচ সহস্রামিক মিমিটাল সসন্টার প্রমর্ষ্ঠা করা হক্ষয়ক্ষে, দুই শর্ামিক ই-সসবা প্রচলন করা হক্ষয়ক্ষে,
সটমলক্ষিনমসটি আি নব্বই শর্াংশ অমর্িি কক্ষরক্ষে। সারাক্ষেক্ষশ গক্ষড় সর্ালা হক্ষে আটাশটি হাই-সটক পাকত, আর আইমসটি
মশক্ষল্পর উন্নয়ক্ষন সেয়া হক্ষে এক গুু্ে প্রক্ষণােনা। মবগর্ এক েশক্ষক বহুিামত্রক উক্ষযাক্ষগর সফল বাস্তবায়ক্ষনর ফক্ষল বাংলাক্ষেক্ষশর
সকাটি সকাটি িানুষ এখন যুি র্থ্য ও স্াগাক্ষ্াগ প্রযুমির মবমনসূক্ষর্ায়, ্া জ্ঞান চচ তাক্ষক কক্ষরক্ষে অবামরর্, সহির্র, ও
অমিকর্র কা্ তকর।
বাংলাক্ষেক্ষশর মিমিটাল রূপান্তর শুধু আশািাগামনয়াই নয়, বরং মবশ্বব্যামপ সিাদৃর্ এবং অক্ষনক সেক্ষত্র অনুসরণক্ষ্াগ্য এক
অমভ্্াত্রা। মশো, স্বাস্থয, কৃমষ, মশল্পসহ প্রায় সকল খাক্ষর্র মিমিটাল রূপান্তর টিক্ষয় বাংলাক্ষেশ ্খন মিমিটাল অে তনীমর্ গক্ষড়
সর্ালার পক্ষে দৃপ্ত পেক্ষেক্ষপ অগ্রসর হক্ষে; র্খন চতুে ত মশল্প মবপ্লক্ষবর কো খুব সিাক্ষরক্ষশাক্ষর উচ্চামরর্ হক্ষে। কৃমত্রি বুমিিত্তা
(artificial intelligence), স্ব-চামলর্ গামড় (autonomous vehicle), সিমশন লামন তং, মিপ লামন তং, মবগ সিটা
এনামলটিক্স, মিমি মপ্রমন্টং, মিন এমিটিং, ইন্টারক্ষনট অব মেংস (IoT) ও অন্যান্য অমভ্নব উদ্ভাবনসমূহ সব িরক্ষনর জ্ঞাক্ষনর
িগর্সহ সিাি, অে তনীমর্ এবং মশল্প খাক্ষর্র উপর দ্রুর্ ও ব্যাপক প্রভ্াব মবস্তার করক্ষে। এিনমক শর্ বেক্ষরর প্রমর্মষ্ঠর্ িারণা
ও চচ তাসমূহক্ষক চযাক্ষলক্ষের মুক্ষখ সঠক্ষল মেক্ষে।
চতুে ত মশল্প মবপ্লক্ষবর েির্া ও প্রভ্াব আক্ষগর মর্নটি মশল্প মবপ্লক্ষবর সচক্ষয় সের সবমশ, ব্যাপক, দ্রুর্র্র এবং সুদূরপ্রসামর। ১৭৬০
সাক্ষল প্রেি মশল্প মবপ্লক্ষবর সূচনা হক্ষলও ১৭৮৪ সাক্ষল বাষ্পীয় ইমেক্ষনর আমবষ্কার প্রেি মশল্প মবপ্লক্ষব নতুন িাত্রা স্াগ কক্ষর।
উৎপােন প্রমিয়ায় ্ক্ষন্ত্রর ব্যবহার শুরু হয় এই সিয় সেক্ষকই। ১৮৭০ সাক্ষল মবদুযক্ষর্র আমবষ্কাক্ষর মির্ীয় মশল্প মবপ্লক্ষবর গমর্
ত্বরামির্ হয়। ১৯৬০ সাক্ষল শুরু হওয়া তৃর্ীয় মশল্প মবপ্লব ইক্ষলক্ট্রমনক্স এবং র্থ্যপ্রযুমির সাে তক ব্যবহাক্ষরর িাধ্যক্ষি আন্তঃ
সংক্ষ্াগ, পারস্পামরক স্াগাক্ষ্াগ ও কিত সম্পােন প্রমিয়ায় অভ্াবনীয় পমরবর্তন সামির্ হয়। ফক্ষল উৎপােনশীলর্া বৃমি পায়
বহুগুণ এবং সসবাপ্রোন সহি হয়। পৃমেবীক্ষক িানুক্ষষর হাক্ষর্র মুক্ষঠায় এক্ষন সেয় র্থ্য ও স্াগাক্ষ্াগ প্রযুমি। মিমিটাল,
মফমিকযাল ও বাইওলমিকযাল প্রযুমির সমিলক্ষন মবকাশিান চতুে ত মশল্প মবপ্লক্ষবর কারক্ষণ িানব সভ্যর্ার গমর্পে আি এক
সমন্ধেণ অমর্িি করক্ষে।
5

প্রযুমি দ্রুর্ পমরবর্তনশীল। এ পমরবর্তনশীলর্ার সাক্ষে খাপ খাওয়াক্ষর্ না পারক্ষল সেশ মপমেক্ষয় পড়ক্ষব। স্ কারক্ষণ সিক্ষয়র সাক্ষে
সাক্ষে পমরবমর্তর্ বাস্তবর্াক্ষক মবক্ষবচনায় মনক্ষয় র্থ্য ও স্াগাক্ষ্াগ প্রযুমি নীমর্িালা যুক্ষগাপক্ষ্াগী করা অপমরহা্ ত হক্ষয় পক্ষড়।
ইক্ষর্ািক্ষধ্য িামর্সং কতৃক
ত ‘সটকসই উন্নয়ন অমভ্ি ২০৩০’ এবং বাংলাক্ষেশ সরকার কতৃক
ত ‘রূপকল্প ২০৪১’ ও শর্ বেক্ষরর
‘ব-িীপ পমরকল্পনা (Delta Plan)’ গৃমহর্ হক্ষয়ক্ষে। এ পমরকল্পনাসমূক্ষহর লেয ও উক্ষেশ্যসমূহ পূরণ এবং চতুে ত মশল্প মবপ্লক্ষবর
দ্রুর্ আমবভ্তাব এবং এর প্রভ্াব ও অমভ্ াক্ষর্র কো মবক্ষবচনায় মনক্ষয় িামর্র িনক বঙ্গবন্ধুর স্বক্ষের সসানার বাংলাক্ষেক্ষশর নবরূপ
‘মিমিটাল বাংলাক্ষেশ’ মবমনিতাক্ষণর লক্ষেয ‘িার্ীয় র্থ্য ও স্াগাক্ষ্াগ প্রযুমি নীমর্িালা ২০১৮’ প্রণয়ন করা হক্ষলা। র্ক্ষব, এ
নীমর্িালার কা্ তকর ও সটকসই বাস্তবায়ক্ষনর িাক্ষে মনমহর্ আক্ষে এর প্রকৃর্ সাে তকর্া। এ নীমর্িালা প্রণয়ক্ষনর সাক্ষে সংমিি
সকক্ষলর প্রমর্ রইল আন্তমরক িন্যবাে ও কৃর্জ্ঞর্া। সব তস্তক্ষরর িনগক্ষণর সমিমলর্ অংশগ্রহক্ষণর িাধ্যক্ষি এ নীমর্িালার মনমবড়
অনুসরণ ও সাে তক বাস্তবায়ন মনমির্ কক্ষর ২০৪১ সাক্ষলর িক্ষধ্য সুমখ, সমৃি, জ্ঞান ও ন্যায়মভ্মত্তক (equitable) বাংলাক্ষেশ
মবমনিতাক্ষণর দৃঢ় সংকল্প আি আিাক্ষের সকক্ষলর।

িয় বাংলা, িয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাক্ষেশ মচরিীবী সহাক।
জুনাইে আহক্ষিে পলক এিমপ
প্রমর্িন্ত্রী
র্থ্য ও স্াগাক্ষ্াগ প্রযুমি মবভ্াগ
গণপ্রিার্ন্ত্রী বাংলাক্ষেশ সরকার
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প্রস্তাবনা
উন্নয়ক্ষনর েশতন ও আগািীর র্থ্যপ্রযুমি নীমর্িালা
উন্নয়নশীল সেশগুক্ষলা সেক্ষশর প্রমর্টি নাগমরক্ষকর দ্রুর্ সািামিক এবং অে তননমর্ক উন্নয়ক্ষনর িন্য র্থ্য ও স্াগাক্ষ্াগ প্রযুমি
(আইমসটি)-সক গ্রহণ করক্ষে। এক্ষর্ মিমিটাল ববষম্য বর্মরর প্রশ্ন উঠক্ষলও র্া বাংলাক্ষেক্ষশর সেক্ষত্র ক্ষটমন। আইমসটি’র িগক্ষর্
বাংলাক্ষেশ সেমরক্ষর্ প্রক্ষবশ করক্ষলও িাত্র েশ বেক্ষর প্রিাণ করক্ষর্ সিে ত হক্ষয়ক্ষে স্, আইমসটি মিমিটাল ববষম্য বর্মর কক্ষর না
বরং অে তননমর্ক, সািামিক এবং মশো সেক্ষত্র ববষম্য দূর করক্ষর্ সাহায্য কক্ষর। আর এটি সম্ভব হক্ষয়ক্ষে শীষ তস্থানীয় রািননমর্ক
সমেোর কারক্ষণ। সকননা, আইমসটি’র সব তব্যাপী েির্ায়ক্ষনর িাধ্যক্ষি প্রামন্তক প্রক্ষর্যকটি িানুক্ষষর িন্য সির্ার সুক্ষ্াগ বর্মর
মেল এর উক্ষেশ্য।
উন্নয়ন প্রমিয়ায় ইমর্বাচক মিসরাপশন মকভ্াক্ষব সৃমি করা ্ায় বাংলাক্ষেশ র্ার একটি অসািারণ উোহরণ। ববমশ্বক িন্দা
সক্ষত্ত্বও সেক্ষশর আে ত-সািামিক উন্নয়ক্ষনর গমর্ এ সিক্ষয় এিনভ্াক্ষব সবক্ষড়ক্ষে স্ অক্ষনক সেক্ষত্র র্া মনি তামরর্ লেযিাত্রা অমর্িি
কক্ষরক্ষে। এ কারক্ষণ মবমভ্ন্ন মবখ্যার্ আন্তিতামর্ক গণিাধ্যি ও অে তনীমর্মবে বাংলাক্ষেশক্ষক 'উন্নয়ক্ষনর মবস্ময়' মহক্ষসক্ষব অমভ্মহর্
কক্ষরক্ষে। বাংলাক্ষেশ উন্নয়ক্ষনর প্রোগর্ একনরমখক িক্ষিলগুক্ষলাক্ষর্ মিসরাপশন এক্ষন নানা মবকক্ষল্পর িাধ্যক্ষি আে ত-সািামিক
অগ্রগমর্র একটি উজ্জ্বল দৃিান্ত মহক্ষসক্ষব সারা পৃমেবীর নির সকক্ষড়ক্ষে।
পুক্ষরা মবশ্ব এখন অমবশ্বাস্য দ্রুর্র্ায় অভূর্পূব ত পিমর্ক্ষর্ বেক্ষল ্াক্ষে। বাংলাক্ষেশক্ষক সকবল পমরবর্তক্ষনর সাক্ষে র্াল মিমলক্ষয়
চলক্ষল হক্ষব না বরং ২০২১ সাক্ষলর িক্ষধ্য উন্নয়নশীল সেশগুক্ষলার িক্ষধ্য এবং ২০৪১ সাক্ষলর িক্ষধ্য সকল সেক্ষশর সনতৃত্ব মেক্ষর্
হক্ষব। ‘র্থ্য ও স্াগাক্ষ্াগ প্রযুমি নীমর্িালা ২০০৯’ (২০১৫ সাক্ষলর সংক্ষশািনীসহ) এই রূপান্তক্ষরর ্াত্রায় সঠিক মনক্ষে তশনা োন
কক্ষরক্ষে। ‘র্থ্য ও স্াগাক্ষ্াগ প্রযুমি নীমর্িালা ২০১৮’ ২০২১ সাক্ষলর িক্ষধ্য মিমিটাল বাংলাক্ষেক্ষশর বাস্তবায়ন, ২০৩০ সাক্ষল
একটি আেশত এসমিমি িামর্ মহক্ষসক্ষব প্রমর্ষ্ঠা এবং ২০৪১ সাক্ষল একটি উন্নর্ সেশ মহক্ষসক্ষব উত্তরক্ষণর মভ্মত্ত স্থাপন করক্ষব। ‘র্থ্য
ও স্াগাক্ষ্াগ প্রযুমি নীমর্িালা ২০১৮’ এর মূল উপাোনসমূহ মনম্নরূপ:
১. প্রক্ষর্যক ব্যমির উন্নয়ন মনমির্ করা
সরকাক্ষরর উন্নয়ন েশতন হক্ষলা সকল সেক্ষত্র অন্তর্ভতমিমূলক উন্নয়ন; ্া এ র্থ্য ও স্াগাক্ষ্াগ প্রযুমি নীমর্িালার চামলকাশমি।
মলঙ্গ, বয়স, অেির্া, িামর্গর্ বা সভ্ৌক্ষগামলক অবস্থাক্ষনর কারক্ষণ ্ারা েমরদ্র্ ও সুমবিাবমির্ র্াঁক্ষের িীবনিান উন্নয়ন
মনমির্ করা হক্ষব। এভ্াক্ষবই এ র্থ্যপ্রযুমি নীমর্িালা ‘সটকসই উন্নয়ন লেযিাত্রা, ২০৩০’ এবং পিবামষ তক পমরকল্পনাসমূক্ষহর
সাক্ষে সঙ্গমর্পূণ ত হক্ষব।
২. প্রামন্তক ও পুনরাবৃমত্তমূলক উন্নয়ন
্ক্ষোপযুি সুক্ষ্াগ বর্মরর িাধ্যক্ষি সকক্ষের পমরবক্ষর্ ত প্রামন্তক প্ তায় সেক্ষক সকল কা্ তিক্ষির পাইলট/ক্ষপ্রাক্ষটাটাইপগুক্ষলাক্ষক
উৎসামহর্ করা হক্ষব এবং সফলর্ার মবচাক্ষর র্া িিান্বক্ষয় সকে প্ তন্ত প্রসামরর্ হক্ষব। এভ্াক্ষব সরকাক্ষরর িক্ষধ্য পাইলটিং, সমিয়
প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও স্টাট তআপ সকাম্পামনগুক্ষলাক্ষক সহায়র্া প্রোন উৎসামহর্ করা হক্ষব।
৩. উদ্ভাবন ও সৃিনশীলর্াক্ষক গুরুত্ব প্রোন
বাংলাক্ষেশক্ষক প্রযুমির শুধু ব্যবহারকারী হক্ষল চলক্ষব না; বরং মনর্য নতুন প্রযুমির উদ্ভাবন ও সৃমিশীল সেক্ষশ পমরণর্ হক্ষর্ হক্ষব।
এ র্থ্য ও স্াগাক্ষ্াগ প্রযুমি নীমর্িালা মসমভ্ল সামভ্তস, প্রাইক্ষভ্ট সসির, মসমভ্ল সসাসাইটি, একাক্ষিমিয়া, গক্ষবষণা প্রমর্ষ্ঠান
এবং মশোেীসহ সিাক্ষির সকল স্তক্ষর পরীো-মনরীো ও উদ্ভাবনী দৃমিভ্মঙ্গ উন্নীর্ করক্ষব। সরকার এবং সিাক্ষির িক্ষধ্য
উদ্ভাবন স্ন একটি সংস্কৃমর্ মহক্ষসক্ষব মবকমশর্ হয় র্া মনমির্ করার িন্য মবমভ্ন্ন অে তায়ন ও প্রক্ষণােনার সুক্ষ্াগ, প্রমর্ক্ষ্ামগর্া,
উদ্ভাবক সখাঁিা, ইনমকউক্ষবশন প্লাটফরি, পরািশতোন ও অংশীোমরত্বক্ষক উৎসামহর্ করা হক্ষব।
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৪. পাবমলক-প্রাইক্ষভ্ট-একাক্ষিমিয়া অংশীোমরত্বক্ষক উৎসামহর্করণ
সবমশরভ্াগ উদ্ভাবক্ষনর সৃমি এবং প্রমর্পালন হক্ষব সবসরকামর খাক্ষর্। চতুে ত মশল্প মবপ্লক্ষবর উত্থান এবং স্থানীয় ও ববমশ্বক বািাক্ষরর
চামহোর সাক্ষে সািেস্য সরক্ষখ সিক্ষয়র সাক্ষে র্াল মিমলক্ষয় মশো ব্যবস্থাও যুক্ষগাপক্ষ্াগী করা প্রক্ষয়ািন। এিন্য সরকারক্ষক
উদ্ভাবক্ষনর সকল বািা অপসারণ, প্রসার ও ইনমকউক্ষবশন মনমির্ করক্ষর্ হক্ষব। এ লক্ষেয র্থ্য ও স্াগাক্ষ্াগ প্রযুমি নীমর্িালা
পাবমলক-প্রাইক্ষভ্ট-একাক্ষিমিয়ার িক্ষধ্য অভূর্পূব ত সসতুবন্ধন বর্মরক্ষর্ ভূমিকা রাখক্ষব।
৫. িানুক্ষষর কল্যাক্ষণ উেীয়িান প্রযুমির ব্যবহার
৫মির পাশাপামশ সংযুমির নতুন নতুন প্রযুমি, কৃমত্রি বুমিিত্তা, ব্লক সচইন, িাটা, সরাক্ষবাটিক্স, আইওটি, বিবপ্রযুমি, ন্যাক্ষনা
প্রযুমি, সকায়ান্টাি কমম্পউটিং বা এ িরক্ষনর যুগান্তকারী মিমিটাল প্রযুমি মশো, বামণিয, সরকার ব্যবস্থাসহ সকল খাক্ষর্ই
প্রোগর্ কাঠাক্ষিাক্ষর্ মিসরাপশন মনক্ষয় এক্ষসক্ষে। প্রযুমির এ অগ্র্াত্রায় শারীমরক, মিমিটাল এবং বিমবক রূপান্তরও ত্বরামন্বর্
হক্ষব। এির্াবস্থায়, এ র্থ্য ও স্াগাক্ষ্াগ প্রযুমি নীমর্িালা িানুক্ষষর কল্যাক্ষণ উেীয়িান প্রযুমির সক্ষব তাচ্চ ব্যবহার মনমির্
করক্ষব এবং ভ্মবষ্যর্ প্রযুমির উপক্ষ্াগী েে িনবল বর্মরক্ষর্ ভূমিকা রাখক্ষব।
৬. ব্যাপক িনসম্পক্ষের সক্ষব তাচ্চ ব্যবহার
বাংলাক্ষেশ ২০২১ সেক্ষক ২০৪১ সাক্ষলর িক্ষধ্য র্রুণ কিতেি স্ মবপুল িনক্ষগাষ্ঠীর সুমবিা পাক্ষব র্ার সক্ষব তাচ্চ ব্যবহাক্ষরর সকাক্ষনা
মবকল্প সনই। ্মেও ৪ে ত মশল্প মবপ্লব মবযিান শ্রি ও সিিামভ্মত্তক সপশাসহ সবরকি চাকুমরক্ষর্ই সনমর্বাচক প্রভ্াব সফলক্ষব
র্ারপরও, কলকারখানার স্বয়ংিীয় ও আধুমনকীকরক্ষণর কারক্ষণ একইসাক্ষে প্রচুর চাকুমরর সুক্ষ্াগ সৃমি হক্ষব। এিন্য সরকামর,
সবসরকামর খার্ ও মশো প্রমর্ষ্ঠানগুক্ষলাক্ষক সিমন্বর্ভ্াক্ষব স্থানীয় ও মবশ্ব বািাক্ষরর সম্ভাব্য েের্া ও চামহোর ওপর মভ্মত্ত কক্ষর
্ো্ে পমরকল্পনা গ্রহণ, মবযিান শ্রিশমিক্ষক প্রক্ষয়ািনীয় নতুন েের্ায় প্রমশেণ এবং আনুষ্ঠামনক ও অনানুষ্ঠামনক মশোর
ব্যাপক সংস্কার করক্ষর্ হক্ষব। র্থ্য ও স্াগাক্ষ্াগ প্রযুমি নীমর্িালা এ রূপান্তক্ষরর অনু টক মহক্ষসক্ষব ভূমিকা রাখক্ষব।
আগািী ২৩ বের আইমসটির দ্রুর্ মবকাশ বাংলাক্ষেক্ষশর িন্য বহু সুক্ষ্াগ সৃমি করক্ষব। একই সাক্ষে এ মবকাশ, আইমসটির সাক্ষে
যুি মকছু িটিল সিস্যার উদ্ভব টাক্ষব, ্া চাকুমরক্ষর্ সনমর্বাচব প্রভ্াব সফলা সেক্ষক শুরু কক্ষর তুলনামূলক সগাপনীয় ব্যমিগর্
র্থ্য চুমর প্ তন্ত মবস্তৃর্ হক্ষর্ পাক্ষর। ২০৪১ সাক্ষলর প্রক্ষয়ািক্ষনর সাক্ষে আিরা ্মে মনক্ষিক্ষেরক্ষক সিন্বয় টাক্ষর্ ব্যে ত হই র্াহক্ষল
২০৪১ সাল আিাক্ষেরক্ষক বেক্ষল মেক্ষব। আি মশো প্রমর্ষ্ঠাক্ষন প্রক্ষবশকারী মশশুরা ২০৪১ সাক্ষল শ্রিবািাক্ষর প্রক্ষবশ করক্ষব।
আিক্ষকর মবশ্বমবযালক্ষয়র োত্র োত্রী ্ারা কিতিীবক্ষন প্রক্ষবশ করক্ষে ২০৪১ সাক্ষল র্ারা সেক্ষশর মবমভ্ন্ন প্রমর্ষ্ঠাক্ষন সনতৃস্থানীয়
প্ তাক্ষয় োকক্ষবন। আি ্ারা মসমভ্ল সামভ্তক্ষস প্রক্ষবশ করক্ষবন র্ারা ২০৪১ সাক্ষল নীমর্মনি তারক হক্ষবন।
বঙ্গবন্ধু সশখ মুমিবুর রহিান ১৯৭১ সাক্ষলর িাচ ত িাক্ষস সার্ সকাটি স্বািীনর্াকািী বাঙামলক্ষক মনক্ষে তশ মেক্ষয়মেক্ষলন "প্রক্ষর্যক ক্ষর
ক্ষর দুগ ত গক্ষড় সর্াক্ষলা। সর্ািাক্ষের ্া মকছু আক্ষে র্াই মনক্ষয় শত্রুর সিাকামবলা করক্ষর্ হক্ষব"; এর িাধ্যক্ষি নয় িাস রিেয়ী
যুক্ষির পর স্বািীন বাংলাক্ষেশ রূক্ষপ একটি প্রায় অসম্ভব লেয অমিতর্ হয়। এরই িারাবামহকর্ায় বাংলাক্ষেশক্ষক একটি িধ্যি
আক্ষয়র সেশ মহক্ষসক্ষব গক্ষড় সর্ালা এবং ২০২১ সাক্ষলর িক্ষধ্য মিমিটাল বাংলাক্ষেশ নািক একটি জ্ঞানমভ্মত্তক অে তনীমর্ গক্ষড়
সর্ালার অসম্ভব লেযও আি বাস্তবর্া। মিক্ষসম্বর ২০০৮ সাক্ষল িামর্র কাক্ষে সিমিগর্ এ উক্ষেশ্য বাস্তবায়ক্ষনর িাক সেন
িাননীয় প্রিানিন্ত্রী সশখ হামসনা, স্খাক্ষন মর্মন বাংলাক্ষেশক্ষক ২০২১ সাক্ষলর িক্ষধ্য িধ্যি আক্ষয়র সেশ ও মিমিটাল বাংলাক্ষেশ
গক্ষড় সর্ালার স্বে সেখান। ২০২১, ২০৩০ ও ২০৪১ সাক্ষলর উচ্চামভ্লাষী এ িার্ীয় লেযসমূহ অিতন করক্ষর্ র্থ্য ও স্াগাক্ষ্াগ
প্রযুমি নীমর্িালা অর্যন্ত প্রক্ষয়ািনীয়।
উভ্য় দৃিাক্ষন্তর িক্ষধ্যই স্ উপলমব্ধ অন্তমন তমহর্ মেল র্া হক্ষলা বাংলাক্ষেক্ষশর সম্পে এবং প্রমর্ভ্ার অপার সম্ভাবনা, ্া এ সকল
অসম্ভব লেয পূরক্ষণ রূপান্তর করা প্রক্ষয়ািন। একটি েী তক্ষিয়ামে পমরকল্পনার িক্ষধ্য স্বল্প ও িধ্যক্ষিয়ামে লেযিাত্রা মনি তারণ কক্ষর
সঠিক সিক্ষয় সঠিক কা্ তিি পমরচালনা করার িন্য সবসরকামর খার্, নাগমরক সিাি, মশোমবে, গণিাধ্যি, সুশীল সিািসহ
সবাইক্ষক সরকাক্ষরর সাক্ষে একক্ষত্র কাি করক্ষর্ হক্ষব।
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র্থ্য ও স্াগাক্ষ্াগ প্রযুমি দ্রুর্ পমরবর্তনশীল। এর ফক্ষল, নীমর্িালায় বমণ তর্ মকছু করণীয় মবষক্ষয়র প্রাসমঙ্গকর্া সেত্র মবক্ষশক্ষষ
হ্রাস সপক্ষয়ক্ষে। অন্যমেক্ষক, সব তাধুমনক প্রযুমিক্ষক কাক্ষি লামগক্ষয় কীভ্াক্ষব এক্ষেক্ষশর উন্নমর্ ও সমৃমি অিতন করা ্ায় সস মবষক্ষয়
দৃমিপার্ করা আবশ্যক হক্ষয় পক্ষড়ক্ষে। এোড়া সরকাক্ষরর ‘রূপকল্প ২০২১’, ‘সটকসই উন্নয়ন লেযিাত্রা ২০৩০’ (এসমিমি) ও
‘রূপকল্প ২০৪১’ এর লেযসমূহ অিতন এবং ববমশ্বক পমরবর্তনশীলর্াক্ষক িারণ করক্ষর্ই ‘িার্ীয় র্থ্য ও স্াগাক্ষ্াগ প্রযুমি
নীমর্িালা ২০১৫’ সক নতুন কক্ষর প্রণয়ন করার প্রক্ষয়ািন হয়। এ বাস্তবর্ায় ‘মিমিটাল বাংলাক্ষেশ’ বাস্তবায়ক্ষনর িাধ্যক্ষি
জ্ঞানমভ্মত্তক সিাি গক্ষড় তুক্ষল বাংলাক্ষেশক্ষক উন্নর্ এবং সমৃি িামর্ক্ষর্ পমরণর্ কক্ষর িামর্র মপর্ার স্বক্ষের সসানার বাংলা
গক্ষড় সর্ালার লক্ষেয ‘িার্ীয় র্থ্য ও স্াগাক্ষ্াগ প্রযুমি নীমর্িালা ২০১৮’ প্রণয়ন করা হক্ষলা।

িয় বাংলা, িয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাক্ষেশ মচরিীবী সহাক।
সিীব ওয়াক্ষিে
প্রিানিন্ত্রীর আইমসটি মবষয়ক উপক্ষেিা
গণপ্রিার্ন্ত্রী বাংলাক্ষেশ সরকার
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ভূমিকা
মিমিটাল বাংলাক্ষেশঃ বঙ্গবন্ধুর সসানার বাংলা
মবশ্ব সভ্যর্ার িিরূপান্তক্ষরর সেক্ষত্র আিরা এিনটি সিক্ষনমে স্, িানুষ আগুক্ষনর যুগ বা পােক্ষরর যুক্ষগর িক্ষর্া আমেযুগ অমর্িি
কক্ষর কৃমষযুক্ষগ পা সফক্ষল। আমেযুক্ষগ িানুষ প্রিানর্ প্রকৃমর্মনভ্তর মেক্ষলা। সসই সিক্ষয় িানুষক্ষক মশকারী প্রাণীও বলা হক্ষর্া।
প্রকৃমর্ক্ষক সিাকাক্ষবলা করক্ষর্া সস এবং প্রকৃমর্ক্ষক মনভ্তর কক্ষরই র্ার িীবন ্ামপর্ হক্ষর্া। বস্তুর্ কৃমষযুগ মেক্ষলা িানুক্ষষর
সৃিনশীলর্ার প্রেি িাপ ্খন সস উৎপােন করক্ষর্ সেি হয়। সস জ্ঞান অিতন কক্ষর সকিন কক্ষর বীি বপন করক্ষর্ হয়, সকিন
কক্ষর বীি সেক্ষক চারা ও বৃে হয় এবং সসই বৃক্ষের ফল সস মনক্ষি খাবার িন্য ব্যবহার করক্ষর্ সশক্ষখ। সস সকানটি খাবার ও
সকানটি খাবার নয় সসটিও সশক্ষখ। প্রকৃমর্র কাে সেক্ষকই মশো মনক্ষয় সস সভ্যর্ার চাকাক্ষক সািক্ষন সনয়। আগুন আমবষ্কারই
সম্ভবর্ িানুক্ষষর প্রেি উদ্ভাবন। মেক্ষন মেক্ষন সস আরও নতুন প্রযুমি আয়ত্ত্ব কক্ষর। চাকার আমবষ্কারও িানুক্ষষর এক অসািারণ
উদ্ভাবন। গাক্ষে পামন মেক্ষল র্ার বৃমি ক্ষট, সার মেক্ষল সস সবক্ষড় ওক্ষঠ ইর্যামে র্ার সশখা হয়। সস মশক্ষখ িাটি কষ তণ করক্ষল
ফসক্ষলর ফলন বাক্ষড়। মেক্ষন মেক্ষন সস ফসক্ষলর ববমচত্র আনক্ষর্ পাক্ষর এবং র্ার কৃমষজ্ঞাক্ষনর মনরন্তর মবকাশ ক্ষট।
মবশ্বজুক্ষড় মবকমশর্ এিন কৃমষ সভ্যর্ার আমূল রূপান্তর ক্ষট ইংল্যাক্ষে। এটিক্ষক ্ামন্ত্রক যুগ বা মশল্প মবপ্লক্ষবর সূচনা বলা হয়।
িক্ষন করা হয় স্, ইংল্যাক্ষের এই মবপ্লবক্ষক স্মৃমর্ক্ষর্ িারণ কক্ষর এক আক্ষিমরকান িামকতন মুলুক্ষক মশল্প মবপ্লক্ষবর সূচনা কক্ষরন।
এরপর মশল্প মবপ্লব ইউক্ষরাক্ষপও েমড়ক্ষয় পক্ষড়। সসটিক্ষক এখন সবাই মশল্প মবপ্লক্ষবর প্রেি স্তর বক্ষল মচমির্ কক্ষর। প্রিানর্
কৃমষমনভ্তর, গ্রাম্য ইউক্ষরাপ ও আক্ষিমরকাক্ষক ্ন্ত্রমনভ্তর ও শহুক্ষর মহক্ষসক্ষব গক্ষড় তুক্ষল এই মশল্প মবপ্লব। হাক্ষর্ বর্মর ্ন্ত্র, কাময়ক শ্রি
ইর্যামের সহায়র্ায় কুটির মশক্ষল্পর িক্ষর্া স্ উৎপােন ব্যবস্থা মেক্ষলা র্াক্ষর্ মবক্ষশষাময়র্ ্ন্ত্র, কারখানা ও শমির সংযুমি ক্ষট।
আক্ষস গণ উৎপােক্ষনর সিয়। সলাহা ও বস্ত্র মশল্প এর সাক্ষে বাষ্পীয় কক্ষলর উদ্ভাবন উন্নর্র্র পমরবহন ব্যবস্থা, স্াগাক্ষ্াগ ব্যবস্থা,
ব্যামকং ইর্যামের সূচনা হয়। একই সাক্ষে মশল্প মবপ্লক্ষবর সাক্ষে সম্পৃি হক্ষর্ পাক্ষরনমন এিন িানুক্ষষরা চরি মবপক্ষের মুক্ষখামুখী
হয়। কিতহীনর্া ও সািমগ্রক পমরমস্থমর্ র্াক্ষেরক্ষক িানক্ষবর্র িীবন ্াপক্ষন বাধ্য কক্ষর। অবশ্য মশল্প মবপ্লক্ষবর আক্ষগও র্াক্ষের
িীবন দুঃসহই মেক্ষলা। মশল্প মবপ্লক্ষবর িারা েমর্গ্রস্ত িানুক্ষষরা উমনশ শর্ক্ষক ইংল্যাক্ষে শর্ শর্ কারখানায় হািলা
চামলক্ষয়মেক্ষলা, ্ন্ত্রপামর্ ভ্াঙচুর কক্ষরমেক্ষলা ও হািার খাক্ষনক হরর্াল বা িিত ট কক্ষরমেক্ষলা। সনি লুট নািক এক ইংক্ষরি এর
সনতৃত্ব মেক্ষয়মেক্ষলা বক্ষল সসসব কিতকাণ্ডক্ষক লুমিটি বলা হক্ষর্া। মির্ীয় মশল্প মবপ্লক্ষবর সূচনা ১৮৭১ সাক্ষলর লক্ষে িাপান
মশল্পমবপ্লক্ষব স্াগ সেয়। এমশয়ায় মশল্পমবপ্লক্ষবর মবকাক্ষশ িাপাক্ষনর ভূমিকা অপমরসীি।
আিরা ্খন চতুে ত মশল্প মবপ্লক্ষবর মবষয় মনক্ষয় আক্ষলাচনা করমে র্খনও সম্ভবর্ সনি লুক্ষটর িক্ষর্া সনর্া ও র্ার অনুসারীক্ষের
সৃিন হবার সম্ভাবনা সেখা মেক্ষে। এর প্রিানর্ি কারণ হক্ষে প্রচমলর্ জ্ঞান মনক্ষয় চতুে ত মশল্প মবপ্লক্ষবর যুক্ষগ টিক্ষক না োকার
সম্ভাবনা। চতুে ত মশল্প মবপ্লক্ষবর ফক্ষল প্রচমলর্ কারখানা, প্রচমলর্ শ্রি, অমফস-আোলর্, ব্যবসা বামণিয, সরকার ব্যবস্থা, মশো ও
িীবনিারার অকল্পনীয় রূপান্তর টক্ষে। বাংলাক্ষেক্ষশর িক্ষর্া সেশগুক্ষলার িন্য এটি অন্যক্ষের-মবক্ষশষর্ মশক্ষল্পান্নর্ ও বয়ষ্ক
িনক্ষগাষ্ঠীর সেশগুক্ষলার চাইক্ষর্ অক্ষনক সবমশ চযাক্ষলেযুি।
আিরা স্মরণ করক্ষর্ পামর, প্রেি মশল্প মবপ্লক্ষবর িাক্কাটা সািাল সেবার পর মবশ্ব প্রিানর্ প্রযুমিক্ষক স্বাগর্ িামনক্ষয়ক্ষে এবং র্ার
িীবন িাক্ষনর উন্নমর্ ও সভ্যর্ার মববর্তক্ষণ প্রযুমিক্ষকই কাক্ষি লামগক্ষয়ক্ষে। সস কারক্ষণই ১৮৭০ সাক্ষল মবদুযৎ আমবষ্কাক্ষরর পক্ষরর
সিয়টাক্ষক মির্ীয় এবং ১৯৬৯ সাক্ষল ইন্টারক্ষনক্ষটর সূচনার পক্ষরর স্তরক্ষক তৃর্ীয় মশল্প মবপ্লব বক্ষল মচমির্ করা হক্ষলও প্রযুমির
প্রভ্াক্ষব মবশ্ব সর্িন বড় িরক্ষনর চযাক্ষলক্ষের মুক্ষখামুখী হয়মন। বরং মির্ীয় ও তৃর্ীয় মশল্প মবপ্লক্ষবর প্রযুমি সারা মবক্ষশ্বর িানুক্ষষর
িীবন িানক্ষক অসািারণ উচ্চর্ায় স্থাপন কক্ষরক্ষে। র্ক্ষব লেনীয় স্ িানব সভ্যর্ার মবকাক্ষশ আমেযুগ, কৃমষ যুগ, মশল্প মবপ্লক্ষবর
প্রেি ও মির্ীয় স্তর স্ পমরিাণ প্রলমম্বর্ মেক্ষলা তৃর্ীয় মশল্প মবপ্লবও র্ক্ষর্াটা সিয় জুক্ষড় মবস্তৃর্ োক্ষকমন। বরং ১৯৬৯ সাক্ষল শুরু
হওয়া একটি যুগ ২০১৬ সাক্ষলই চতুে ত মশল্প মবপ্লক্ষবর সিয় বক্ষল আক্ষলামচর্ হক্ষয়ক্ষে। অন্যমেক্ষক চতুে ত মশল্প মবপ্লব আক্ষলামচর্
হবার শুরুক্ষর্ই আক্ষলাচনায় আসক্ষে পিি সিাক্ষির কো। িাপান পিি সিাক্ষির কো বলক্ষে। এ সিািক্ষক র্ারা অমর্ আধুমনক
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মিমিটাল সিাি মহক্ষসক্ষব মচমির্ কক্ষরক্ষে। কিতসূমচটি িাপাক্ষনর বক্ষলই বয়ষ্ক িনক্ষগাষ্ঠীসহ র্াক্ষের সিাক্ষির মিমিটাল রূপান্তক্ষরর
কো বলক্ষে। র্ারা বলক্ষে স্ অর্যাধুমনক মিমিটাল সিাি গড়ক্ষর্ র্াক্ষের পাঁচটি সেয়াল ভ্াঙক্ষর্ হক্ষব। আিাক্ষের অবস্থা
িাপাক্ষনর িক্ষর্া না হক্ষলও িাপাক্ষনর অর্যাধুমনক (স্মাট ত মিমিটাল সিাি) এর অক্ষনক মবষয় মনক্ষয়ই আিাক্ষেরক্ষক ভ্াবক্ষর্ হক্ষব।
র্ক্ষব এটি লেয করা ্ায় স্ আিরা স্ মিমিটাল বাংলাক্ষেশ কিতসূমচ গ্রহণ কক্ষরমে সসটির বাস্তবায়নই মবক্ষশ্বর অন্য সেশসমূক্ষহর
কিতসূমচক্ষক অমর্িি কক্ষর ্াক্ষব।
চতুে ত মশল্প মবপ্লব বা অর্যাধুমনক মিমিটাল সিাি ৫.০ এর সিক্ষয় আিাক্ষের িক্ষন্য ইমর্বাচক ও সনমর্বাচক দুক্ষটা মবষয়ই
রক্ষয়ক্ষে। আিরা মর্নটি মশল্প মবপ্লক্ষব সর্িন শরীক না হবার ফক্ষল সস মর্ন মবপ্লক্ষবর র্ভলগুক্ষলা না করার ইমর্বাচক সিক্ষয় রক্ষয়মে।
অন্যমেক্ষক মর্নটি মশল্প মবপ্লব মিস করার িন্য আিাক্ষের চযাক্ষলেটা সবক্ষড়ক্ষে। মশল্পায়ক্ষনর সূত্র িক্ষর মশক্ষল্পান্নর্ সেশগুক্ষলার
িানুক্ষষর িীবক্ষনর জ্ঞান অমভ্জ্ঞর্া ও িীবনিারা আিাক্ষের পিােপে িীবনিারা বেলাক্ষনার িন্য এিন সব চযাক্ষলে বর্মর
করক্ষে ্া মশক্ষল্পান্নর্ সেশগুক্ষলার সনই। আিরা িামন তৃর্ীয় মশল্প মবপ্লক্ষবর পর সেক্ষকই মবশ্বসভ্যর্া মিমিটাল যুক্ষগ পা মেক্ষলও
এখন মবশ্ব কৃমত্রি বুমিিত্তা, সরাক্ষবাটিক্স, আইওটি, মবগিাটা এবং ৫মি সিাবাইল ব্রিব্যাক্ষের যুক্ষগর িারপ্রাক্ষন্ত োমড়ক্ষয় আক্ষে।
আিরা ্ারা দুমনয়ার মিমিটাল মবপ্লব, চতুে ত মশল্প মবপ্লব, মিমিটাল সিাি, সৃিনশীল অে তনীমর্, মিমিটাল অে তনীমর্, ই-সেশ,
ইউমবকুটাস সেশ, সিাি ৫.০ ইর্যামে বলমে র্াক্ষেরক্ষকও বুেক্ষর্ হক্ষব নতুন প্রযুমিসমূহ মবশ্বক্ষক একটি অমচন্তনীয় যুক্ষগ মনক্ষয়
্াক্ষে। এখনই এসব প্রযুমিসমূক্ষহর অমর্ সািান্য প্রক্ষয়াগ সবাইক্ষক র্াক লামগক্ষয় সেবার টনা টাক্ষে। আগািীক্ষর্ আিরা এসব
প্রযুমির সাক্ষে খাপ খাওয়াক্ষর্ পারব মকনা সসটিই ভ্াবনার মবষয়।
অন্যসব আক্ষলামচর্ নবীন প্রযুমি স্িন কৃমত্রি বুমিিত্তা, সরাক্ষবাটিক্স, আইওটি, ব্লক সচইন ইর্যামের আক্ষলাচনা ্মে কিও কমর
র্বুও এটি বলক্ষর্ই হক্ষব স্, সিাবাইক্ষলর প্রযুমি ্খন ৪মি সেক্ষক ৫মিক্ষর্ ্াক্ষে র্খন দুমনয়া একটি অভ্াবনীয় রূপান্তক্ষরর
মুক্ষখামুখী হক্ষে। আিরা ৫মির প্রভ্াবক্ষক স্ভ্াক্ষব আঁচ করমে র্াক্ষর্ পৃমেবীক্ষর্ এর আক্ষগ এিন সকান স্াগাক্ষ্াগ প্রযুমি আক্ষসমন
্া সিগ্র িানবসভ্যর্াক্ষক এিনভ্াক্ষব আমূল পাক্ষে সেক্ষব। ২০২০ সাল নাগাে এ প্রযুমি মবশ্ববাসী ব্যাপকভ্াক্ষব ব্যবহার করক্ষব।
সিাবাইক্ষলর এ প্রযুমি েির্ার একটু িারনা পাওয়া স্ক্ষর্ পাক্ষর এভ্াক্ষব স্ আিরা এখন স্ ৪মি প্রযুমি ব্যবহার করমে র্ার
গমর্র মহসাব এিমবমপএস-এ। অন্যমেক্ষক ৫মির গমর্ মিমবমপএস-এ। এিন ৫মির সাক্ষে কৃমত্রি বুমিিত্তা, সরাক্ষবাটিক্স, আইওটি,
মবগ িাটা, ব্লক সচইন বা এ িরক্ষনর যুগান্তকারী মিমিটাল প্রযুমি স্িমন কক্ষর নতুন সুক্ষ্াগ বর্মর করক্ষব সর্িমন কক্ষর নতুন
চযাক্ষলক্ষেরও িন্ম মেক্ষে। আিাক্ষের িন্য এটি খুবই প্রক্ষয়ািনীয় হক্ষব স্ আিরা স্ন প্রযুমিক্ষক আিাক্ষের িনক্ষগাষ্ঠী, সিািসংস্কৃমর্ ও সেশ-কাক্ষলর সাক্ষে সিন্বয় কক্ষর ব্যবহার করক্ষর্ পামর।
এসব প্রযুমি একমেক্ষক িীবনক্ষক বেক্ষল সেক্ষব, অন্যমেক্ষক কাময়ক শ্রিক্ষক ইমর্হাস বামনক্ষয় সেক্ষব। আিাক্ষের িক্ষর্া িনবহুল
কাময়ক শ্রি মনভ্তর সেক্ষশর িন্য এটি একটি িহাচযাক্ষলে। অন্যমেক্ষক আিাক্ষের িক্ষর্া র্রুণ িনক্ষগাষ্ঠীর সেক্ষশর িন্য এসব
প্রযুমিজ্ঞানসমৃি কক্ষর এ িনক্ষগাষ্ঠীক্ষক কাক্ষি লামগক্ষয় মবশ্ব িয় করার একটি অপার সম্ভাবনাও বর্মর করক্ষব এসব প্রযুমি।
বাংলাক্ষেশ প্রিানর্ একটি কৃমষপ্রিান সেশ মহক্ষসক্ষব মনক্ষিক্ষক একুশ শর্ক অবমি সটক্ষন এক্ষনক্ষে। খুব সাম্প্রমর্ককাক্ষল মকছু
সিৌমলক মশল্পায়ন োড়া সেশটি কৃমষমনভ্তরই মেক্ষলা। র্ক্ষব মিমিমপর মচত্রটা এরই িাক্ষে োরুনভ্াক্ষব বেক্ষল সগক্ষে। ২০১৭ সাক্ষল
বাংলাক্ষেক্ষশর মিমিমপক্ষর্ কৃমষর অবোন মেক্ষলা িাত্র শর্করা ১৯ ভ্াগ। সসবা খার্ কৃমষ ও মশল্পক্ষক অমর্িি কক্ষর মিমিমপক্ষর্
শর্করা ৫০ ভ্াক্ষগর সবমশ অবোন রাখক্ষর্ শুরু কক্ষরক্ষে। এ পমরবর্তক্ষনর প্রিান কারণ সেশটির সািমগ্রক রূপান্তর। প্রিানিন্ত্রী সশখ
হামসনার অসািারণ সনতৃত্ব এিন অসম্ভবক্ষক সম্ভব কক্ষরক্ষে। মবক্ষশষ কক্ষর র্ার সনতৃক্ষত্ব টা আিাক্ষের মিমিটাল রূপান্তর এিন
এক সুক্ষ্াগ বর্মর কক্ষরক্ষে ্া এর আক্ষগ আিরা কখনও ভ্াবক্ষর্ও পামরমন।
সশখ হামসনার অসািারণ সনতৃত্ব মিমিটাল বাংলাক্ষেক্ষশর মভ্র্ রচনা কক্ষরক্ষে। এ সেক্ষশ কমম্পউটার আক্ষস ৬৪ সাক্ষল। র্ক্ষব ৮৭
সাল সেক্ষক ক্ষট ্াওয়া মিটিমপ মবপ্লক্ষবর আক্ষগ কমম্পউটাক্ষরর সাক্ষে সািারণ িানুক্ষষর সম্পকতও মেক্ষলানা। মবক্ষশষজ্ঞরাই
কমম্পউটার চচ তা করক্ষর্ন। মিটিমপ ও কমম্পউটাক্ষর বাংলা ভ্াষার ব্যবহার মিমিটাল প্রযুমিক্ষক তৃণমূক্ষলর সাক্ষে সম্পৃি কক্ষর
11

সর্াক্ষল। র্ক্ষব প্রকৃর্ মিমিটাল মবপ্লক্ষবর সূচনা ক্ষট িনক্ষনত্রী সশখ হামসনা ্খন ১৯৯৬ সাক্ষল প্রেিবাক্ষরর িক্ষর্া সেশ শাসক্ষনর
োময়ত্ব গ্রহণ কক্ষরন।
সস সিক্ষয় ৯৮/৯৯ সাক্ষলর বাক্ষিক্ষট মর্মন কমম্পউটাক্ষরর ওপর সেক্ষক শুল্ক ও ভ্যাট সম্পূণ ত প্রর্যাহার কক্ষরন, সিাবাইক্ষলর
িক্ষনাপমল ভ্াক্ষঙন, অনলাইন ইন্টারক্ষনটক্ষক সচল কক্ষরন ও সেক্ষশ েশ হািার সপ্রাগ্রািার বর্মরর মনক্ষে তশনা প্রোন কক্ষরন। সস
সিক্ষয় সকিন কক্ষর বাংলাক্ষেশ সেক্ষক সফটওয়যার রপ্তানী করা ্ায় র্ার সুপামরক্ষশর িন্য একটি টাস্ক সফাস ত গঠন করা হয়। সস
টাস্কক্ষফাস ত ৪৫টি সুপামরশ সপশ কক্ষর ্া সরকার গ্রহণ কক্ষর ও সবমশর ভ্াগ সুপামরশ বাস্তবায়ন কক্ষর। মকন্তু দুভ্তাগ্যিনকভ্াক্ষব
সশখ হামসনার মিমিটাল রূপান্তক্ষরর স্বে সেক্ষি ্ায় ২০০১ সাক্ষল সরকার বেক্ষল ্াবার ফক্ষল। এরপর আবার বাংলাক্ষেক্ষশর
মিমিটাল সনতৃত্ব প্রমর্ষ্ঠা হয় ২০০৮ সাক্ষলর সািারণ মনব তাচক্ষনর পর। সস মনব তাচক্ষনর আক্ষগই ২০০৮ সাক্ষলর ১২ মিক্ষসম্বর িনক্ষনত্রী
সশখ হামসনা র্ার েক্ষলর মনব তাচনী ইশক্ষর্হার স াষণা করার সিয় রূপকল্প ২০২১ এর অংশ মহক্ষসক্ষব ২০২১ সাক্ষল বাংলাক্ষেক্ষশর
স্বািীনর্ার পিাশ বেক্ষর মিমিটাল বাংলাক্ষেশ প্রমর্ষ্ঠার স াষণা প্রোন কক্ষরন। স্মরণ করা উমচর্ স্, প্রিানিন্ত্রী সশখ হামসনার
এ স াষণার পর মব্রক্ষটন ২০০৯ সাক্ষলর ২৯ িানুয়ামর ও ভ্ারক্ষর্র প্রিানিন্ত্রী নক্ষরে সিােী ২০১৪ সাক্ষলর ১৫ আগস্ট মনক্ষিক্ষের
সেশক্ষক মিমিটাল সেক্ষশ রূপান্তক্ষরর আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ কক্ষরন। মব্রক্ষটক্ষনর কিতসূমচর মূল লেয মেক্ষলা ২০১২ সাক্ষলর িাক্ষে
মব্রক্ষটনবাসীর ক্ষর ক্ষর ইন্টারক্ষনট সপৌৌঁোক্ষনা ও অন্তর্ ২ এিমবমপএস গমর্র ইন্টারক্ষনট প্রোন করা। পক্ষর অবশ্য মব্রক্ষটন সস
কিতসূমচর সম্প্রসারণ কক্ষরক্ষে। ভ্ারর্ সরকার ১লা জুলাই ২০১৫ মিমিটাল ইমেয়া কিতসূমচর উক্ষিািন স াষণা কক্ষরন। এ কিতসূমচ
মূলর্ ভ্ারক্ষর্র সরকার ব্যবস্থাপনাক্ষক মিমিটাল করা, মশোর িান উন্নয়ন ও ভ্ারর্জুক্ষড় মিমিটাল সংক্ষ্াগ স্থাপন করা।
এখন বস্তুর্ মবক্ষশ্বর সকল সেশ ইক্ষলকট্রমনক, ইউমবকুটাস বা মিমিটাল শব্দ মেক্ষয় র্াক্ষের মিমিটাল যুক্ষগর কিতসূমচ প্রকাশ
করক্ষে। মকন্তু ঐমর্হামসক বাস্তবর্া হক্ষলা স্, বাংলাক্ষেক্ষশর আক্ষগ অন্য সকউ মিমিটাল শব্দটি ব্যবহার কক্ষরমন। মবশ্ব অে তননমর্ক
সফারাি স্িন কক্ষর চতুে ত মশল্প মবপ্লবক্ষক গুরুত্ব মেক্ষে সর্িমন মবশ্ব র্থ্যসং সিাি জ্ঞানমভ্মত্তক সিাি প্রমর্ষ্ঠার স াষণা
মেক্ষয়ক্ষে। আিাক্ষের প্রিানিন্ত্রী িনক্ষনত্রী সশখ হামসনাও ২০৪১ সাক্ষল বাংলাক্ষেশক্ষক সকবল একটি উন্নর্ ও সমৃি সেক্ষশই পমরণর্
করক্ষর্ চানমন, মর্মন একটি জ্ঞানমভ্মত্তক সিাি প্রমর্ষ্ঠার কোও স াষণা কক্ষরক্ষেন। ২০১৪ সাক্ষল স ামষর্ র্ার েক্ষলর মনব তাচনী
ইশক্ষর্হাক্ষর মর্মন এ স াষণা প্রোন কক্ষরন। মবক্ষশ্বর বহু সেশ জ্ঞানমভ্মত্তক অে তনীমর্, সৃিনশীল অে তনীমর্, মিমিটাল অে তনীমর্ এবং
সব তত্র মবরািিান প্রযুমির কিতসূমচর কো বক্ষল ্াক্ষে। র্ক্ষব অক্ষনক সেশই এিন নতুন পমরমস্থমর্র প্রকৃর্ রূপটা উপলমব্ধ করক্ষর্
পাক্ষরমন। অন্যমেক্ষক বাংলাক্ষেশ ভ্াগ্যবান স্ র্ার সনত্রী সশখ হামসনা, ম্মন পিাশ বের সািক্ষন সেখার দূরেমশতর্ার অমিকামরণী।
আিরা বাংলাক্ষেক্ষশর িনগণ িামর্র িনক বঙ্গবন্ধু সশখ মুমিবুর রহিাক্ষনর স্বক্ষের সসানার বাংলা গক্ষড় সর্ালার সংগ্রাি করমে
বক্ষলই প্রযুমি ও সভ্যর্ায় মপমেক্ষয় োকক্ষর্ পামরনা। একাত্তক্ষর রি মেক্ষয় স্ সেশটাক্ষক আিরা গক্ষড়মে সস সেশটা মবক্ষশ্বর
সবক্ষচক্ষয় উন্নর্ সেশ হক্ষব এটিই িামর্র িনক্ষকর স্বে মেক্ষলা। আিরা সস স্বক্ষেই মুমিযুি কক্ষরমে এবং আিাক্ষের প্রিানিন্ত্রী সশখ
হামসনা সস স্বেপূরক্ষণ র্ার িীবন ও কিতক্ষক উৎসগ ত কক্ষর ্াক্ষেন।
আিাক্ষের িন্য চযাক্ষলে হক্ষে প্রযুমি ও িীবনিারায় সপেক্ষন োকার বেক্ষল দুমনয়াক্ষক মিমিটাল যুক্ষগ সনতৃত্ব সেয়া। আিাক্ষের
িন্য স্বে হক্ষে ২০২১ ও ২০৪১ সাক্ষলর রূপকল্প বাস্তবায়ন করা।
িার্ীয় র্থ্য ও স্াগাক্ষ্াগ প্রযুমি নীমর্িালা হক্ষে সর্িন একটি েমলল ্াক্ষর্ আিরা আিাক্ষের ২১ ও ৪১ এর রূপকল্পক্ষক
বাস্তবায়ন করার পেক্ষরখার মববরণ প্রোন করমে। এখনকার সিক্ষয় অবস্থান কক্ষর ৪১ সাক্ষলর অবস্থাটি আিাক্ষের িন্য আন্দাি
করাও দুরুহ। এিনমক ২১ সাক্ষল আিরা সকিন পৃমেবীক্ষর্ বাস করক্ষবা সসটিও অনুিান করা কঠিন। র্বুও আিরা মকছু সিৌমলক
ও সকৌশলগর্ মবষয় মচমির্ কক্ষর একটি কিত-পমরকল্পনার রূপক্ষরখা বর্মর করমে। বলার অক্ষপো রাক্ষখনা এর সবই
পমরবর্তনশীল। ২১ ও ৪১ এর লেযটা মস্থর সরক্ষখ সিক্ষয় সিক্ষয় এর আনুসমঙ্গক মবষয়ামে আপক্ষিট করক্ষর্ হক্ষব। স্সব সিৌমলক
উপাোন আিাক্ষের স্বেক্ষক বাস্তক্ষব রূপ সেক্ষব সসগুক্ষলার িাক্ষে রক্ষয়ক্ষে সেক্ষশর সকল িানুক্ষষর িন্য মিমিটাল সংযুমি,
িানবসম্পে উন্নয়ন, মিমিটাল সরকার প্রমর্ষ্ঠা ও মিমিটাল মশল্পখাক্ষর্র মবকাশ। আিরা িক্ষন কমর এর ফক্ষল আিাক্ষের িনগণ
একটি মিমিটাল িীবনিারায় বসবাস করক্ষব। মিমিটাল বাংলাক্ষেশ স্ একটি জ্ঞানমভ্মত্তক সিাি গড়ার প্লাটফরি রচনা করক্ষব
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সসটিও আিরা ভ্াবমে। আিরা সেশটিক্ষক মিমিটাল অে তনীমর্, সৃিনশীল অে তনীমর্, সিিামভ্মত্তক মশল্পযুগ বা সমৃি ও উন্নর্ সেশ
মহক্ষসক্ষব গক্ষড় সর্ালার িন্য অন্তর্ চারটি সিয়কাক্ষলর লেযক্ষক সািক্ষন সরক্ষখ এমগক্ষয় ্ামে।
র্থ্য ও স্াগাক্ষ্াগ প্রযুমি নীমর্িালার সূচনা ২০০৩ সাক্ষল হক্ষলও বস্তুর্ সামব তক মেকগুক্ষলা ও কিত পমরকল্পনাসহ প্রেি পূণ তাঙ্গ
একটি নীমর্িালা প্রণীর্ হয় ২০০৯ সাক্ষল। সরকার, মশল্পখার্, একাক্ষিমিয়াসহ সকক্ষলর ির্াির্ মনক্ষয় প্রণীর্ হক্ষয়মেক্ষলা সসই
নীমর্িালাটি। সস অনন্য নীমর্িালাটি নবায়ন হয় ২০১৫ সাক্ষল। শুরুর প্রায় এক েশক পর আিরা ২০০৯ সাক্ষলর নীমর্িালাটিক্ষক
একেি নতুন কক্ষর গক্ষড় তুলমে। ২১ ও ৪১ সালক্ষক লেয মহক্ষসক্ষব সরক্ষখ এ সিক্ষয়র মবশ্ব সভ্যর্ার রূপান্তর, মবগর্ সিয়কাক্ষল
আিাক্ষের মনক্ষিক্ষের জ্ঞান ও অমভ্জ্ঞর্া এবং মবযিান প্রযুমির সাক্ষে আগািী মেক্ষনর প্রযুমিক্ষক মবক্ষবচনায় সরক্ষখ এ নীমর্িালা
প্রণীর্ হক্ষলা। ২০০৯ ও ১৫ সাক্ষলর নীমর্িালার আক্ষলাক্ষক মবগর্ সিক্ষয় বাংলাক্ষেক্ষশর মিমিটাল রূপান্তক্ষর মবপুল কিত্জ্ঞ
আক্ষয়ামির্ হক্ষয়ক্ষে এবং চলিান রক্ষয়ক্ষে। সিগ্র সেক্ষশ মিমিটাল সংক্ষ্াগ স্থাপন, বঙ্গবন্ধু স্যাক্ষটলাইট িহাকাক্ষশ উৎক্ষেপণ, ৪মির
প্রবর্তন, িনগক্ষণর হাক্ষর্ সরকামর সসবা সপৌৌঁোক্ষনা র্ো সরকাক্ষরর মিমিটাল রূপান্তর, মশোর মিমিটাল রূপান্তর, মিমিটাল যুক্ষগর
উপক্ষ্াগী িানব সম্পে উন্নয়ন, অভ্যন্তরীণ ও রপ্তানীর সেক্ষত্র মিমিটাল মশক্ষল্পর মবকাশ ও িনগক্ষণর িীবন্াপক্ষনর িান উন্নয়ক্ষন
মিমিটাল প্রযুমির ব্যবহাক্ষর বাংলাক্ষেশ এখন মবক্ষশ্বর কাক্ষে অনুকরণীয় দৃিান্ত মহক্ষসক্ষব প্রমর্মষ্ঠর্ হক্ষয়ক্ষে। র্লাহীন ঝুমড়র সেশ বা
প্রযুমিক্ষর্ ৩২৪ বের সপেক্ষন পড়া সেশ এখন বহু সেক্ষত্র মবশ্বক্ষক পে সেখায়। সেক্ষশর অে তননমর্ক উন্নয়ন এবং অনুন্নর্ সেক্ষক
উন্নয়নশীল সেক্ষশ উন্নীর্ হবার সপ্রমেক্ষর্ আিাক্ষের এই নীমর্িালা অসািারণ ভূমিকা পালন করক্ষব।

িয় বাংলা, িয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাক্ষেশ মচরিীবী সহাক।
সিাস্তাফা িব্বার
িন্ত্রী
িাক, সটমলক্ষ্াগাক্ষ্াগ এবং র্থ্যপ্রযুমি িন্ত্রণালয়
গণপ্রিার্ন্ত্রী বাংলাক্ষেশ সরকার
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কৃতজ্ঞতা
ওয়াক িং কিটি
1. জনাব মিাোঃ রাশেদুল ইসলাি, অকতকরক্ত সকিব, তথ্য ও ম াগাশ াগ প্রযুকক্ত কবভাগ।
2. জনাব মিাোঃ খায়রুল আিীন, যুগ্মসকিব, তথ্য ও ম াগাশ াগ প্রযুকক্ত কবভাগ।
3. জনাব মিাোঃ আেরাফ ম াশসন, যুগ্মসকিব, িকিপকরষদ কবভাগ।
4. জনাব মিাোঃ মরজাউল িা ছুদ জাশ দী, পকরিাল , আইকসটি অকিদপ্তর।
5. ড. মিাোঃ ফজলুর র িান, উপসকিব, তথ্য ও ম াগাশ াগ প্রযুকক্ত কবভাগ।
6. জনাব মিা াম্মদ এনামুল কবর, পকরিাল , বািংলাশদে কিউটার াউকিল।
7. জনাব মদবদুলাল রায়, মজনাশরল ম্যাশনজার, বািংলাশদে ব্ািং ।
8. ড. সুরাইয়া পারভীন, অধ্যাপ , কসএসই কবভাগ, ঢা া কবশ্বকবদ্যালয়।
9. সভাপকত, মবকসস।
10. সভাপকত, বািংলাশদে কিউটার সকিকত।
11. সভাপকত, আইএসকপএকব।

ম ার কিটি
1. জনাব সাকি আ শিদ, শিাশনট টিি কলডার, এলআইকসটি প্র ল্প।
2. জনাব মেখ আব্দুল আকজজ, মিয়ারম্যান, কলডস শপপাশরেন কল.।
3. জনাব টি. আই. এি নুরুল কবর, ি াসকিব ও কসইও, এিটব।
4. জনাব াকববুল্লা এন করি, ফাউন্ডার এন্ড কসইও, মট শনা যাশভন ম ািানী কল.।
5. জনাব আনীর মিৌধুরী, পকলকস এযাডভাইজার, এটুআই প্র ল্প।

সাকব প স শ াকগতা
কলভাশরকজিং আইকসটি ফর মরাথ, এিপাওয়ারশিন্ট এন্ড গভশন পি প্র ল্প
বািংলাশদে কিউটার াউকিল

অধ্যায়-১
সংমেপ্ত মশক্ষরানাি, প্রবর্তন ও সংজ্ঞা
১.১.

সংমেপ্ত মশক্ষরানাি ও প্রবর্তন
ক. সংমেপ্ত মশক্ষরানাি
খ . প্রবর্তন

১.২.

: এ নীমর্িালা ‘িার্ীয় র্থ্য ও স্াগাক্ষ্াগ প্রযুমি নীমর্িালা ২০১৮’ নাক্ষি
অমভ্মহর্ হক্ষব।
: এটি অমবলক্ষম্ব কা্ তকর হক্ষব।

সংজ্ঞা : মবষয় বা প্রসক্ষঙ্গর পমরপন্থী মকছু না োকক্ষল এ নীমর্িালায়(১)

“অক্ষটাক্ষিশন (Automation)” হক্ষে একটি ্ামন্ত্রক বা ইক্ষলক্ট্রমনক পিমর্ বা ্ন্ত্র ্া
স্বয়ংমিয়ভ্াক্ষব কা্ ত সম্পােন করক্ষর্ পাক্ষর, ফক্ষল কা্ ত সম্পােক্ষন িানুক্ষষর হস্তক্ষেপ কক্ষি ্ায়;

(২)

“আন্তঃপমরবামহর্া (Interoperability)” অে ত কমম্পউটার মসক্ষস্টক্ষির কক্ষম্পাক্ষনন্টসমূহ ্া
মবমভ্ন্ন Environment -এ পারস্পমরক র্থ্য আোন প্রোন কক্ষর কা্ ত সম্পােন করক্ষর্ সেি;

(৩)

“মিমিটাল সরকার (Digital Government)” হক্ষে এিন একটি প্রমিয়া (system), ্ার
িাধ্যক্ষি সকান কমম্পউটার/মিমিটাল মিভ্াইস এবং/অেবা মিমিটাল সংযুমি ব্যবহার কক্ষর সরকামর
কা্ তিি সঠিক ও সুচারুরূক্ষপ সম্পােন করা ্ায় এবং সসবাসমূহ দ্রুর্ িনগক্ষণর মনকট সপৌৌঁোক্ষনা ্ায়;

(৪)

“এন্টারপ্রাইি মরক্ষসাস ত প্লযামনং [Enterprise Resource Planning (ERP)]” হক্ষে একটি
সিমন্বর্ র্থ্য ব্যবস্থাপনা পিমর্ ্া প্রমর্ষ্ঠাক্ষনর সিস্ত র্থ্যবলী (Data) সিমন্বর্ভ্াক্ষব উপস্থাপন
কক্ষর, ্ার ফক্ষল েে ও সুষ্ঠুভ্াক্ষব মসিান্ত গ্রহণ করা ্ায়;

(৫)

“কৃমত্রি বুমিিত্তা (Artificial Intelligence)” অে ত মিমিটাল মসক্ষস্টক্ষির িাধ্যক্ষি সৃি বুমিিত্তা
্া িানুক্ষষর বুমিিত্তার প্রায় অনুরূপ বা কাোকামে কা্ তিি সম্পােন করক্ষর্ পাক্ষর;

(৬)

“মিমিটাল কিাস ত (Digital Commerce)” অে ত ইক্ষলক্ট্রমনক/মিমিটাল বামণিয ্া ইন্টারক্ষনট ও
অন্যান্য মিমিটাল সনটওয়াকত-এর িাধ্যক্ষি মিমিটাল মিভ্াইস ব্যবহার কক্ষর সকল প্রকার পণ্য ও
সসবা িয়-মবিয় সম্পােন হক্ষয় োক্ষক;

(৭)

“মিমিটাল মিভ্াইি (Digital Divide)” অে ত র্থ্য ও স্াগাক্ষ্াগ প্রযুমি ব্যবহাক্ষরর সুক্ষ্াগ
(Access), ব্যবহার অেবা এর প্রভ্াক্ষবর (Impact) িাধ্যক্ষি সৃি অে তননমর্ক ও অন্যান্য সািামিক
অসাম্য;

(৮)

“মিমিটাল মিভ্াইস (Digital Device)” অে ত সকাক্ষনা ইক্ষলকট্রমনক, মিমিটাল, ম্যাগক্ষনটিক,
অপটিকযাল বা র্থ্য প্রমিয়াকরণ ্ন্ত্র বা মসক্ষস্টি, ্া ইক্ষলকট্রমনক, মিমিটাল, ম্যাগক্ষনটিক বা
অপটিকযাল ইিপালস ব্যবহাক্ষরর িাধ্যক্ষি স্ৌমিক, গামণমর্ক এবং স্মৃমর্ কা্ তিি সম্পন্ন কক্ষর, এবং
সকাক্ষনা মিমিটাল বা কমম্পউটার মিভ্াইস মসক্ষস্টি বা মিমিটাল সনটওয়াক্ষকতর সমহর্ সংযুি এবং
সকল ইনপুট, আউটপুট, প্রমিয়াকরণ, সমিমর্, মিমিটাল মিভ্াইস সফটওয়যার বা স্াগাক্ষ্াগ
সুমবিামেও এর অন্তর্ভতি;
14

(৯)

“মিমিটাল মনরাপত্তা (Digital Security)” অে ত সকাক্ষনা মিমিটাল মিভ্াইস বা মিমিটাল
মসক্ষস্টি-এর িধ্যমস্থর্ র্থ্য-উপাত্ত ও কিতপ্রমিয়ার মনরাপত্তা;

(১০)

“মিমিটাল সলনক্ষেন (Digital Payment)” অে ত ইক্ষলকট্রমনক বা মিমিটাল পিমর্ক্ষর্ সম্পামের্
স্ সকাক্ষনা মিমিটাল বামণিয বাবে সলনক্ষেন;

(১১)

“মিমিটাল স্বাের (Digital Signature)” অে ত এিন একটি মবক্ষশষ মিমিটাল সকাি ্া সকাক্ষনা
মলমখর্ েমলক্ষলর কনক্ষটন্ট-এ সপ্ররক বা স্বােরকারীর পমরচয়, উৎস, স্বত্ব, কতৃত্ব
ত ও ্োে তর্া
এিনভ্াক্ষব সনাি ও মনমির্ কক্ষর ্ার সকাক্ষনা একটি অংশ পমরবর্তন করক্ষল সস মিমিটাল সকাি র্া
সঠিক বক্ষল অনুক্ষিােন প্রোন কক্ষর না এরূপ স্বাের ব্যবস্থা;

(১২)

“সিিাস্বত্ব (Intellectual Property Rights)” অে ত সকাক্ষনা িরক্ষনর মুদ্র্ণ, সম্প্রচার বা
মিমিটাল উপাক্ষয় প্রকামশর্ বা অপ্রকামশর্ বুমিবৃমত্তক বা সিিামভ্মত্তক মূলিক্ষনর ওপর উদ্ভাবক বা
উৎপােনকারী বা স্বত্বামিকারী অে তাৎ িামলক্ষকর একেত্র বা একক্ষচটিয়া আইনগর্ অমিকার সুরো ও
স্বত্ব বহাল োক্ষক এরূপ অমিকার; এবং

(১৩)

“ম্যাক্ষনিি সামভ্তস (Managed service)” অে ত েে র্থ্যপ্রযুমি সহায়র্ার িাধ্যক্ষি সসবা
প্রোনকারী (তৃর্ীয়পে) কতৃক
ত গ্রাহকক্ষক অপাক্ষরশন এবং প্রযুমিগর্ কা্ তিি পমরচালনায় প্রেত্ত
আইটি সসবা।

অধ্যায়-২
রূপকল্প ও উক্ষেশ্য
২.১.

রূপকল্প (Vision)
র্থ্য ও স্াগাক্ষ্াগ প্রযুমি ব্যবহাক্ষরর িাধ্যক্ষি একটি স্বে, োয়বি ও িবাবমেমহমূলক সরকার প্রমর্ষ্ঠা; েে
িানব সম্পে উন্নয়ন; সািামিক ন্যায়পরায়ণর্া মনমির্করণ এবং সরকামর ও সবসরকামর খাক্ষর্র
অংশীোমরক্ষত্ব সরকামর সসবাসমূহ িনগক্ষণর সোরক্ষগাড়ায় সপৌৌঁোক্ষনাসহ ২০২১ সাক্ষলর িক্ষধ্য ‘মিমিটাল
বাংলাক্ষেশ’ মবমনিতাণ এবং ২০৪১ সাক্ষলর িক্ষধ্য বাংলাক্ষেশক্ষক জ্ঞানমভ্মত্তক উন্নর্ রাক্ষে পমরণর্ করা।

২.২.

উক্ষেশ্যসমূহ (Objectives)
২.২.১. মিমিটাল সরকার (Digital Government): সরকাক্ষরর সকল কা্ তিক্ষি র্থ্যপ্রযুমির
ব্যবহাক্ষরর িাধ্যক্ষি সসবাসমূহ সহক্ষি িনগক্ষণর সোরক্ষগাড়ায় সপৌৌঁোক্ষনার ব্যবস্থাপনা মনমির্করণ
এবং একটি কামরগমর ও েে র্থ্য ব্যবস্থাপনা গক্ষড় সর্ালা;
২.২.২. মিমিটাল মনরাপত্তা (Digital Security): সকল সেক্ষত্র র্থ্য ও স্াগাক্ষ্াগ প্রযুমির ব্যবহার
মনরাপে ও ঝুমৌঁ কমুি করা;
15

২.২.৩. সািামিক সির্া এবং সব তিনীন প্রক্ষবশামিকার (Social Equity and Universal
Access): র্থ্য ও স্াগাক্ষ্াগ প্রযুমি ব্যবহাক্ষরর িাধ্যক্ষি সব তস্তক্ষর সািামিক সির্া প্রমর্ষ্ঠা এবং
রাক্ষের র্থ্য প্রবাক্ষহ সাব তিনীন প্রক্ষবশামিকার মনমির্ করা;
২.২.৪. মশো, গক্ষবষণা ও উদ্ভাবন (Education, Research and Innovation): মশো ও গক্ষবষণা
কাক্ষি র্থ্যপ্রযুমির সফল প্রক্ষয়াগ ও পমরচ্ তার িাধ্যক্ষি একটি জ্ঞানমভ্মত্তক সিাি গঠন করা এবং
উদ্ভাবনী কা্ তিিক্ষক সিে তন (Promote) ও প্রক্ষণােনা (Incentive) প্রোন করা;
২.২.৫. েের্া উন্নয়ন ও কিতসংস্থান সৃমি (Skill Development and Employment
Generation): উপযুি প্রমশেক্ষণর িাধ্যক্ষি র্থ্যপ্রযুমি জ্ঞান সম্পন্ন েে িনবল গক্ষড় সর্ালা
এবং কিতসংস্থাক্ষনর সুক্ষ্াগ সৃমি করা;
২.২.৬. অভ্যন্তরীণ সেির্া বৃমি (Strengthening Domestic Capability): স্থানীয়ভ্াক্ষব
র্থ্যপ্রযুমিমভ্মত্তক মশল্প স্থাপন ও সসবা প্রোক্ষন সেির্া বৃমি এবং এক্ষেক্ষত্র মবমনক্ষয়াগ উৎসামহর্
করার লক্ষেয ব্যবসাবান্ধব পমরক্ষবশ সৃমির িাধ্যক্ষি অভ্যন্তরীণ সেির্া বৃমি করা;
২.২.৭. পমরক্ষবশ, িলবায়ু ও দুক্ষ্াগ ত ব্যবস্থাপনা (Environment, Climate & Disaster
Management): িলবায়ু পমরবর্তক্ষন সৃি ঝুমৌঁ ক হ্রাসকক্ষল্প আইমসটি খাক্ষর্ পমরক্ষবশ-বান্ধব সবুি
প্রযুমির উদ্ভাবন ও আত্মীকরণ, ইক্ষলকট্রমনক বক্ষিতযর মনরাপে ব্যবস্থাপনা, দুক্ষ্ তাগ সিাকাক্ষবলা এবং
িলবায়ু পমরবর্তন ব্যবস্থাপনায় র্থ্যপ্রযুমি মভ্মত্তক কা্ তকর পেক্ষেপ গ্রহণ করা; এবং
২.২.৮. উৎপােনশীলর্া বাড়াক্ষনা (Enhancing Productivity): সেক্ষশর স্বাস্থয, কৃমষ, স্াগাক্ষ্াগ,
বামণিয ও আমে তক খার্সহ সকল খাক্ষর্ র্থ্যপ্রযুমি ব্যবহার কক্ষর উৎপােনশীলর্া বাড়াক্ষনা এবং
মিমিটাল এন্ট্রাক্ষপ্রমনউরমশপ (Digital Entrepreneurship) উৎসামহর্ করার মনমিত্ত কা্ তকর
ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

অধ্যায়-৩
সকৌশলগর্ মবষয়বস্তু
৩.১.

মিমিটাল সরকার (Digital Government)
৩.১.১. সরকামর র্থ্য ও সসবাসমূহ িনগণক্ষক মিমিটাল পিমর্ক্ষর্ প্রোন মনমির্করণ;
৩.১.২. মিমিটাল প্রযুমির ্ো্ে ব্যবহাক্ষরর িাধ্যক্ষি সরকামর সসবা প্রোক্ষন স্বের্া ও োয়বির্া
মনমির্করণ;
৩.১.৩. সরকামর র্থ্য ও সসবাসমূহ িনসািারক্ষণর মনকট মিমিটাল পিমর্ক্ষর্ সপৌৌঁোক্ষনার লক্ষেয প্রক্ষয়ািনীয়
অবকাঠাক্ষিা উন্নয়ন ও রেণাক্ষবেণ এবং র্াক্ষর্ িনগক্ষণর প্রক্ষবশামিকার মনমির্করণ;
৩.১.৪. সরকামর র্থ্য ও সসবাসমূহ িনগণক্ষক মিমিটাল পিমর্ক্ষর্ প্রোক্ষন সসবা প্রোনকারীর সেির্া
উন্নয়ন;
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৩.১.৫. সরকামর মবমভ্ন্ন েপ্তক্ষরর িক্ষধ্য সহক্ষি ও দ্রুর্র্ার সক্ষঙ্গ র্ক্ষথ্যর আোন প্রোক্ষনর িন্য মিমিটাল
সংযুমিসহ র্থ্য ব্যবস্থা অবকাঠাক্ষিা (Architecture) ও আন্ত:পমরবামহর্া
(Interoperability) প্রমর্ষ্ঠার ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং
৩.১.৬. মশো, স্বাস্থয, কৃমষ, ভূমি, িার্ীয় সংসে, মবচার মবভ্াগ ও আইন প্রক্ষয়াগকারী সংস্থাসহ সকল
সরকামর প্রমর্ষ্ঠাক্ষনর মিমিটালাইক্ষিশন এবং সস অনু্ায়ী প্রমশমের্ িানব সম্পে সৃমি ।
৩ .২. মিমিটাল মনরাপত্তা (Digital Security)
৩.২.১. মিমিটাল মনরাপত্তা মনমির্ করার লক্ষেয মিমিটাল মিভ্াইসসমূক্ষহ ্ো্ে িানসম্পন্ন
হাি তওয়যার/সফটওয়যার-এর ব্যবহার মনমির্করণ;
৩.২.২. ইন্টারক্ষনট-এর মনরাপে ব্যবহার মনমির্করণ;
৩.২.৩. ব্যমিগর্ র্ক্ষথ্যর সগাপনীয়র্া রোয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
৩.২.৪. সািামিক স্াগাক্ষ্াগ িাধ্যিসহ সকল মিমিটাল িাধ্যক্ষি অনাকামঙ্ক্ষর্ ও েমর্কর মবষয়বস্তু সেক্ষক
নারী ও মশশুসহ সকক্ষলর সুরোর ব্যবস্থা গ্রহণ;
৩.২.৫. মিমিটাল অপরাি প্রমর্ক্ষরাি ও প্রমর্কাক্ষরর প্রক্ষয়ািনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
৩.২.৬. র্ক্ষথ্যর সংরেণ, ব্যবস্থাপনা ও মনরাপত্তায় ্ো্ে মনয়িনীমর্ এবং প্রমির্িান অনুসরণ;
৩.২.৭. আমে তক সলনক্ষেক্ষন র্থ্যপ্রযুমির মনরাপে ব্যবহার মনমির্করণ;
৩.২.৮. ফক্ষরনমসক র্েক্ষন্তর স্বাক্ষে ত সকল প্রকার মিমিটাল সলনক্ষেক্ষনর লগ সংরেণ মনমির্করণ; এবং
৩.২.৯. সরকামর সগাপনীয় ও সংক্ষবেনশীল র্থ্যাবলী আোন প্রোক্ষনর সেক্ষত্র মিমিটাল স্বােরসহ অন্যান্য
সুরোর ব্যবস্থা মনমির্করণ এবং বাংলাক্ষেক্ষশর সকল িাটা বাংলাক্ষেক্ষশর সভ্ৌক্ষগামলক সীিানার
িক্ষধ্য রাখা মনমির্করণ।
৩.৩.

সািামিক সির্া এবং সাব তিনীন প্রক্ষবশামিকার (Social Equity and Universal Access)
৩.৩.১. সিাক্ষির সব তস্তক্ষরর িানুষ মবক্ষশষ কক্ষর অনগ্রসর িনক্ষগাষ্ঠী, নারী ও প্রমর্বন্ধী ব্যমি এবং মবক্ষশষ
সহায়র্া প্রক্ষয়ািন এিন ব্যমিক্ষের র্থ্যপ্রযুমি ব্যবহাক্ষরর িাধ্যক্ষি সিাক্ষির মূল সস্রাক্ষর্ আনয়ন;
৩.৩.২. গ্রািীণ িনপক্ষে নগক্ষরর সিান সুমবিা মনমির্করক্ষণ মিমিটাল প্রযুমির সক্ষব তাত্তি ব্যবহাক্ষরর
ব্যবস্থাগ্রহণ;
৩.৩.৩. সরকামর ও সবসরকামর সসবাসমূহ িনগক্ষণর কাক্ষে মিমিটাল পিমর্ক্ষর্ ববষম্যহীনভ্াক্ষব সপৌৌঁোক্ষনা;
৩.৩.৪. সরকাক্ষরর র্থ্য ও স্াগাক্ষ্াগ প্রযুমি মবষয়ক কা্ তিি এবং নীমর্ মনি তারক্ষণ িনগক্ষণর অংশগ্রহক্ষণর
সুক্ষ্াগ বর্মর;
৩.৩.৫. মুমিযুক্ষির সচর্নাসহ বাংলাক্ষেক্ষশর ইমর্হাস, সংস্কৃমর্, সামহর্য ও ঐমর্হযক্ষক র্থ্যপ্রযুমির িাধ্যক্ষি
সেক্ষশর পাশাপামশ মবশ্বেরবাক্ষর উপস্থাপন;
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৩.৩.৬. ক্ষুদ্র্ নৃ-সগাষ্ঠীসহ সকল অিক্ষলর িানুক্ষষর ভ্াষা, সংস্কৃমর্ ও ঐমর্হয উন্নয়ন ও সংরেক্ষণর ব্যবস্থা
গ্রহণ;
৩.৩.৭. র্ক্ষথ্যর অবাি প্রবাহ মনমির্ করার লক্ষেয প্রক্ষর্যক নাগমরকক্ষক সিমূক্ষল্য/সাশ্রয়ী মূক্ষল্য দ্রুর্গমর্র
ইন্টারক্ষনট প্রোক্ষনর ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং
৩.৩.৮. মিমিটাল প্রযুমির সকল সেক্ষত্র বাংলা ভ্াষার ব্যবহার মনমির্করণ।
৩.৪.

মশো, গক্ষবষণা এবং উদ্ভাবন (Education, Research and Innovation)
৩.৪.১. র্থ্যপ্রযুমি মশোক্ষক প্রােমিক স্তর সেক্ষক মশোর সকল স্তর ও সকল িারার কা্ তিক্ষি অন্তর্ভতিকরণ
ও মনয়মির্ যুক্ষগাপক্ষ্াগীকরণ;
৩.৪.২. মশোর সকল স্তক্ষর মশখন-সশখাক্ষনা কা্ তিক্ষি র্থ্যপ্রযুমি ব্যবহার করার লক্ষেয কা্ তিি গ্রহণ;
৩.৪.৩. কিতসংস্থান চামহোর সাক্ষে সািেস্য সরক্ষখ পাঠ্যসূমচক্ষক হালনাগােকরণ এবং মশো প্রমর্ষ্ঠান ও
র্থ্যপ্রযুমি মশল্প প্রমর্ষ্ঠাক্ষনর িক্ষধ্য পারস্পমরক সহক্ষ্ামগর্া বৃমিকরণ;
৩.৪.৪. গক্ষবষণা ও উদ্ভাবনী কা্ তিক্ষির পমরক্ষবশ সৃমি এবং প্রক্ষয়ািনীয় প্রক্ষণােনার ব্যবস্থা গ্রহণ;
৩.৪.৫. র্থ্যপ্রযুমি সংমিি মবষক্ষয় গক্ষবষণা কা্ তিি পমরচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মশো প্রমর্ষ্ঠান ও
র্থ্যপ্রযুমি মশক্ষল্পর িক্ষধ্য পারস্পমরক সহক্ষ্ামগর্া বৃমিকরণ;
৩.৪.৬. গক্ষবষণা ও উদ্ভাবক্ষনর িাধ্যক্ষি সৃি পণ্য ও সসবাক্ষক প্রক্ষয়ািনীয় বািারিার্করক্ষণর ব্যবস্থা গ্রহণ;
৩.৪.৭. মবযিান উদ্ভাবনসহ সকল নতুন উদ্ভাবনসমূক্ষহর সিিাস্বত্ত্ব সৃমি ও সংরেক্ষণর ব্যবস্থা গ্রহণ;
৩.৪.৮. মবক্ষশষাময়র্ মশোয় আইমসটির ব্যবহার মনমির্করণ; এবং
৩.৪.৯. মশো প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় র্থ্য ও স্াগাক্ষ্াগ প্রযুমির কা্ তকর ব্যবহার মনমির্করণ।

৩.৫.

েের্া উন্নয়ন এবং কিতসংস্থান সৃমি (Skill Development and Employment Generation)
৩.৫.১. সেশীয় ও মবশ্ববািাক্ষরর চামহোর সাক্ষে সািেস্য সরক্ষখ প্রক্ষয়ািনীয় সংখ্যক আইমসটি সপশািীবী
বর্মরর িন্য প্রামর্ষ্ঠামনক সেির্া উন্নয়ন;
৩.৫.২. েের্া উন্নয়ক্ষনর লক্ষেয সেক্ষশর িনগণক্ষক র্থ্যপ্রযুমি মবষয়ক সপশাগর্ মবষক্ষয় প্রমশেক্ষণর ব্যবস্থা
গ্রহণ;
৩.৫.৩. কামরগমর ও বৃমত্তমূলক মশোয় র্থ্যপ্রযুমি মবষয়াবলী অন্তর্ভতিকরণ;
৩.৫.৪. কিতসংস্থান সৃমির িন্য সেমশ-মবক্ষেমশ মবমনক্ষয়াগ আকৃি করার লক্ষেয প্রক্ষয়ািনীয় নীমর্ সহায়র্া ও
প্রক্ষণােনার ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং
৩.৫.৫. ভ্মবষ্যর্ প্রযুমি ও মশল্প খাক্ষর্র মববর্তক্ষনর সাক্ষে সািেস্য সরক্ষখ সরকামর ও সবসরকামর খাক্ষর্র
সহায়র্ায় কিতসংস্থান সৃমি এবং কিতসংস্থান বািার সম্প্রসারণ।
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৩.৬.

অভ্যন্তরীণ সেির্া বৃমি (Strengthening Domestic Capacity)
৩.৬.১. বাংলাক্ষেশী আইমসটি পণ্য ও সসবা মবশ্ববািাক্ষর বািারিার্করক্ষণর িন্য শমিশালী মবপণন ও
ব্র্যামেং এবং সেশ মহক্ষসক্ষব বাংলাক্ষেক্ষশর আন্তিতামর্ক ব্র্যামেংকরণ;
৩.৬.২. সেশব্যাপী সফটওয়যার সটকক্ষনালমি পাকত/মশল্প স্থাপন এবং মনভ্তরক্ষ্াগ্য আইমসটি অবকাঠাক্ষিা
উন্নয়ন ও রেণাক্ষবেণ;
৩.৬.৩. প্রমর্ক্ষ্ামগর্ামূলক বািাক্ষর ব্যয় বান্ধব (Cost Effective) র্থ্যপ্রযুমি ও র্থ্যপ্রযুু্মি মনভ্তর সসবা
(IT/ITES) সংিান্ত মশল্প মবকাক্ষশর লক্ষেয প্রক্ষয়ািনীয় সহায়র্া ও প্রক্ষণােনার ব্যবস্থা গ্রহণ;
৩.৬.৪. রপ্তামন বৃমির িন্য মবক্ষশষ সুমবিা প্রোন এবং মশল্প-বান্ধব নীমর্ ও উপযুি পমরক্ষবশ বর্মর;
৩.৬.৫. ব্যবসা বামণক্ষিয র্থ্যপ্রযুমি ব্যবহার উৎসামহর্করক্ষণর িন্য প্রক্ষয়ািনীয় পমরক্ষবশ সৃমি; এবং
৩.৬.৬. োর্া/সহক্ষ্াগী প্রমর্ষ্ঠানসহ স্ সকাক্ষনা অে তায়ক্ষন গৃহীর্ প্রকক্ষল্প PPR অনুসরণপূব তক সকল
IT/ITES ও মিমিটাল মিভ্াইস িক্ষয় স্থানীয় পণ্য ও সসবার অগ্রামিকার প্রোন এবং সস লক্ষেয
স্থানীয় সকাম্পামনসমূক্ষহর সেির্া বৃমির ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং
৩.৬.৭. স্টাট তআপ ইক্ষকামসক্ষস্টি প্রমর্ষ্ঠা এবং একটি সটকসই Entrepreneurial Supply Chain
সৃমি।

৩.৭.

পমরক্ষবশ, িলবায়ু এবং দুক্ষ্ তাগ ব্যবস্থাপনা (Environment, Climate & Disaster
Management):

৩.৭.১. পমরক্ষবশ রোয় আইমসটি প্রযুমির ব্যবহার ও প্রক্ষয়াগ উৎসামহর্করণ;
৩.৭.২. পমরক্ষবশ-বান্ধব সবুি প্রযুমি ব্যবহার কক্ষর পমরক্ষবশ সংরেণ উৎসামহর্করণ;
৩.৭.৩. র্থ্য ও স্াগাক্ষ্াগ প্রযুমি ব্যবহারপূব তক দুক্ষ্ তাগ সর্কীকরণ, ব্যবস্থাপনা এবং দুক্ষ্ তাগ পরবর্ী
কা্ তিক্ষির র্োরমক মনমির্করণ;
৩.৭.৪. মিমিটাল বক্ষিতযর (e-waste) মনরাপে ব্যবস্থাপনা মনমির্করণ; এবং
৩.৭.৫. িলবায়ু পমরবর্তক্ষনর প্রভ্াব মনরুপক্ষণ মিমিটাল প্রযুমির প্রক্ষয়াগ ও ব্যবহার মনমির্করণ।
৩.৮.

উৎপােনশীলর্া বাড়াক্ষনা (Enhancing Productivity)
৩.৮.১. সেক্ষশর সকল মশল্প-বামণিয-সসবা ও উৎপােন খাক্ষর্র উৎপােনশীলর্া বৃমির িন্য মিমিটাল প্রযুমির
সক্ষব তাচ্চ ব্যবহার মনমির্করক্ষণ সব তপ্রকার সহায়র্া এবং অগ্রামিকার প্রোন;
৩.৮.২. স্াগাক্ষ্াগ ব্যবস্থায় মিমিটাল প্রযুমির সক্ষব তাচ্চ ব্যবহার মনমির্করণ;
৩.৮.৩. সকক্ষলর িন্য সুস্বাস্থয মনমির্করক্ষণ মিমিটাল প্রযুমির সক্ষব তাচ্চ ব্যবহার;
৩.৮.৪. কৃমষখার্ আধুমনকায়ক্ষন এবং খায মনরাপত্তা মনমির্করক্ষণ মিমিটাল প্রযুমি মনভ্তর মশল্পক্ষক
উৎসামহর্করণ;
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৩.৮.৫. িার্ীয় উৎপােনশীলর্া বৃমি করক্ষর্ মিমিটাল কিাস ত, মিমিটাল সলনক্ষেন ও মিমিটাল প্রযুমিমনভ্তর
মশল্পক্ষক উৎসামহর্করণ এবং মশল্প বামণক্ষিযর মিমিটাল রুপান্তর; এবং
৩.৮.৬. আমে তক সসবা খাক্ষর্র (ব্যাংক, বীিা ও অন্যান্য আমে তক প্রমর্ষ্ঠান) মিমিটালাইক্ষিশন এবং
কিতকর্তাক্ষের সেির্া উন্নয়ন।

অধ্যায়-৪
নীমর্িালার স্বত্ত্বামিকার, র্োরমক এবং প্ তাক্ষলাচনা
৪.১.

নীমর্িালার স্বত্ত্বামিকার এবং র্োরমক (Policy Ownership and Monitoring)
িার্ীয় িীবক্ষন এ নীমর্িালা বাস্তবায়ক্ষনর সাক্ষে সংমিি সকল সস্টক-সহাল্ডারক্ষক এ নীমর্িালার স্বত্ত্বামিকারী
হক্ষর্ হক্ষব। সরকাক্ষরর সক্ষব তাচ্চ নীমর্ মনি তারণী প্ তাক্ষয়ও আক্ষলাচয নীমর্িালার স্বত্ত্বামিকার মনমির্ হক্ষর্ হক্ষব।
সস অনু্ায়ী এ নীমর্িালার মনম্নরূপ স্বত্ত্ব মবক্ষবচনা করা হক্ষয়ক্ষে:
৪.১.১. িাক, সটমলক্ষ্াগাক্ষ্াগ ও র্থ্যপ্রযুমি িন্ত্রণালক্ষয়র আওর্ািীন র্থ্য ও স্াগাক্ষ্াগ প্রযুমি মবভ্াগ এ
নীমর্িালার র্োরমক ও সিন্বয় সািন করক্ষব;
৪.১.২. সকল িন্ত্রণালয়/মবভ্াগ এবং সরকামর প্রমর্ষ্ঠান স্ব স্ব সেক্ষত্র আইমসটি নীমর্িালা বাস্তবায়ন করক্ষব;
এবং
৪.১.৩. িমন্ত্রপমরষে মবভ্াক্ষগর র্ত্ত্বাবিাক্ষন র্থ্য ও স্াগাক্ষ্াগ প্রযুমি মবভ্াগ এ নীমর্িালার কিতপমরকল্পনাসমূক্ষহর বাস্তবায়ন পমরবীেণ ও মূল্যায়ন করক্ষব।

৪.২.

কিত-পমরকল্পনা প্ তাক্ষলাচনা (Action Plan Review)
৪.২.১. ভ্মবষ্যক্ষর্ কিত-পমরকল্পনা অংক্ষশ (পমরমশি-১) স্ সকাক্ষনা িরক্ষনর হালনাগােকরণ, সংক্ষশািন বা
পমরিািতক্ষনর প্রক্ষয়ািন হক্ষল এবং কিত-পমরকল্পনার বাস্তবায়ন অবস্থা ্াচাই, করণীয় মবষয়সমূক্ষহর
পমরবর্তন ও অগ্রামিকার মনরূপক্ষণর িন্য প্রমর্বের করণীয় মবষয়সমূহ িমন্ত্রপমরষে মবভ্াগক্ষক
অবমহর্করণপূব তক র্থ্য ও স্াগাক্ষ্াগ প্রযুমি মবভ্াগ কতৃক
ত প্ তাক্ষলাচনা করা হক্ষব। হালনাগােকৃর্
কিত-পমরকল্পনাসমূহ এ নীমর্িালার অংশ মহক্ষসক্ষব কা্ তকর হক্ষব।

৪.৩.

নীমর্িালা প্ তাক্ষলাচনা (Policy Review)
৪.৩.১. মনর্য নতুন পমরবর্তক্ষনর আমঙ্গক্ষক মবক্ষশষ লেযসমূহক্ষক পুনঃমনি তারক্ষণর িন্য নীমর্িালার সকৌশলগর্
মবষয়গুক্ষলা সিক্ষয় সিক্ষয় প্ তাক্ষলাচনা করা হক্ষব; এবং
৪.৩.২. নীমর্িালা বাস্তবায়ক্ষনর সফলর্া ও ব্যে তর্ার মভ্মত্তক্ষর্ েী তক্ষিয়ােী করণীয় মবষয়ামের সিন্বয় সািক্ষনর
মনমিত্ত অন্তর্ঃ প্রমর্ ০৫ (পাঁচ) বের পর নীমর্িালাটি প্ তাক্ষলাচনা করা হক্ষব।
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অধ্যায়-৫
কাঠাক্ষিা ও অনুসৃর্ রীমর্
৫.১.

কাঠাক্ষিা (Structure)
৫.১.১. পাঁচটি অধ্যাক্ষয় মবভ্ি এ নীমর্িালায় ০১ (এক)টি রূপকল্প, ০৮ (আট)টি উক্ষেশ্য, ৫৫ (পিান্ন)টি
সকৌশলগর্ মবষয়বস্তু অন্তর্ভতি করা হক্ষয়ক্ষে;
৫.১.২. এ নীমর্িালা সুষ্ঠুভ্াক্ষব বাস্তবায়ক্ষনর মনমিত্ত করণীয় মবষয়সমূহক্ষক কিত-পমরকল্পনায় মলমপবি কক্ষর
পমরমশি-১ আকাক্ষর অন্তর্ভতি করা হক্ষয়ক্ষে; এবং
৫.১.৩. রূপকল্প ও উক্ষেশ্যক্ষক িার্ীয় লক্ষেযর সাক্ষে সািেস্যপূণ ত করা হক্ষয়ক্ষে। বৃহত্তর উক্ষেক্ষশ্যর সাক্ষে মিল
সরক্ষখ সকৌশলগর্ মবষয়বস্তু মনি তারণ করা হক্ষয়ক্ষে, ্ার সুফল মিমিটাল প্রযুমি ব্যবহাক্ষরর িাধ্যক্ষি
পাওয়া ্াক্ষব।

৫.২.

অনুসৃর্রীমর্ (Conventions)
৫.২.১. কিত-পমরকল্পনাসমূহ বাস্তবায়ক্ষনর িন্য ‘রূপকল্প ২০২১’, ৬ষ্ঠ ও ৭ি পিবামষ তক পমরকল্পনা, সটকসই
উন্নয়ন লেযিাত্রা ও ‘রূপকল্প ২০৪১’ মবক্ষবচনায় মনক্ষয় মনম্নরূপ সিয়াে মস্থর করা হক্ষয়ক্ষেঃ
•
•
•

স্বল্প সিয়ােী (২০২১ সাল);
িধ্য সিয়ােী (২০৩০ সাল); এবং
েী ত সিয়ােী (২০৪১ সাল)।

৫.২.২. স্ সকল করণীয় মবষয়ামে বাস্তবায়ক্ষন অক্ষপোকৃর্ সবমশ সিয় লাগক্ষর্ পাক্ষর, সসগুক্ষলা একামিক
সিয়ােব্যাপী বাস্তবায়ক্ষনর সুপামরশ করা হক্ষয়ক্ষে।
৫.৩.

ইংক্ষরমিক্ষর্ অনূমের্ পাঠ প্রকাশ
৫.৩.১. এ নীমর্িালা কা্ তকর হওয়ার পর র্থ্য ও স্াগাক্ষ্াগ প্রযুমি মবভ্াগ এর ইংক্ষরমিক্ষর্ অনূমের্ একটি
মনভ্তরক্ষ্াগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করক্ষর্ পারক্ষব। বাংলা ও ইংক্ষরমি পাক্ষঠর িক্ষধ্য
মবক্ষরাক্ষির সেক্ষত্র বাংলা পাঠ প্রািান্য পাক্ষব।

৫.৪

‘িার্ীয় র্থ্য ও স্াগাক্ষ্াগ প্রযুমি নীমর্ালা ২০১৫’ রমহর্করণ
এ নীমর্িালা কা্ তকর হওয়ার সাক্ষে সাক্ষে ‘িার্ীয় র্থ্য ও স্াগাক্ষ্াগ প্রযুমি নীমর্ালা ২০১৫’ রমহর্ হক্ষব।
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কর্ম-পরিকল্পনা (Action Plan)

পরিরিষ্ট-১

উদ্দেশ্য #১: রিরিটাল সিকাি (Digital Government)
ক্ররর্ক নং

কিণীয় রিষয়

প্রাথরর্ক িাস্তিায়নকািী

প্রত্যারিত্ ফলাফল

স্বল্প মর্য়াদী
(২০২১)

র্ধ্য
মর্য়াদী
(২০৩০)

দীর্ ম
মর্য়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

৬০%

৮০%

১০০%

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

মকৌিলগত্ রিষয়িস্তু ১.১: সিকারি ত্থ্য ও মসিাসমূহ িনগণদ্দক রিরিটাল পদ্ধরত্দ্দত্ প্রদান রনরিত্কিণ
১.১.১

১.১.২
১.১.৩

সকল সিকারি মসিা মে মকাদ্দনা স্থান সকল র্ন্ত্রণালয়/রিভাগ/দিি/ স্বল্প ব্যয় ও সর্দ্দয় সকল
হদ্দত্ সহদ্দি, স্বচ্ছভাদ্দি, কর্ খিদ্দে,
সংস্থা
মসিা প্রারি রনরিত্ হদ্দি।
কর্ সর্দ্দয় রিরিটাল রিভাইদ্দসি
র্াধ্যদ্দর্ প্রারি রনরিত্কিণ।
রিরিটাল পদ্ধরত্দ্দত্ সকল মসিা সকল র্ন্ত্রণালয়/রিভাগ/দিি/ নাগরিকগদ্দণি সক্ষর্ত্া বৃরদ্ধ
গ্রহদ্দণ নাগরিকদ্দদি সক্ষর্ত্া উন্নয়ন
সংস্থা
পাদ্দি।
ও অিরহত্কিদ্দণ ব্যিস্থা গ্রহণ।
সকল র্ন্ত্রণালয়, রিভাগ ও দিদ্দিি র্রন্ত্রপরিষদ রিভাগ/ িনপ্রিাসন রিরিটাল সিকাি কাে মক্রর্
রিরিটাল সারভমস প্রদাদ্দনি মক্ষদ্দে
র্ন্ত্রণালয়/
দক্ষভাদ্দি িাস্তিায়ন কিা
সারভমস
রেরিত্কিণ,
ক্রদ্দয়ি সকল র্ন্ত্রণালয়/রিভাগ/দিি/ োদ্দি।
ব্যিস্থাকিণ ও িাস্তিায়দ্দনি উদ্দেদ্দশ্য
সংস্থা
প্ররত্ষ্ঠাদ্দনি িীষ ম পে মাদ্দয়ি স্থায়ী
(দ্দের্ন Chief Innovation
Officer/
Innovation
Officer/ ICT Focal Point)

১.১.৪

১.১.৫

১.১.৬

১.১.৭

১.১.৮

কর্মকত্মাদ্দক দারয়ত্ব প্রদান।
সিকারি
প্ররত্ষ্ঠাদ্দন
আইরসটি
িনপ্রিাসন র্ন্ত্রণালয়
আইরসটি স্থাপনা পরিোলনা
মপিািীিী দ্বািা আইরসটি মসল
ও কাে মক্রর্ সুষ্ঠুভাদ্দি
স্থাপন। এ মসদ্দলি িন্য আইরসটি
িাস্তিায়ন হদ্দি।
সংরিষ্ট পদ সৃিন কিা। [সিকারি
পে মাদ্দয়ি সকল আইরসটি সংরিষ্ট
পদদ্দক কারিগরি পদ রহদ্দসদ্দি
রেরিত্কিণ।]
প্রেরলত্ মিত্ন-ভাত্া ও সুদ্দোগ সুরিধা
িনপ্রিাসন র্ন্ত্রণালয়
সিকারি খাদ্দত্ি আইরসটি
সহকাদ্দি সিকারি পে মাদ্দয় সকল
মপিািীিীিা উৎসারহত্ হদ্দি।
প্ররত্ষ্ঠাদ্দন পদ সৃিদ্দনি মক্ষদ্দে
সিকাদ্দিি আইরসটি সক্ষর্ত্া
পদ্দদান্নরত্দ্দোগ্য
আইরসটি
বৃরদ্ধ পাদ্দি।
িনকাঠাদ্দর্া তত্রিকিণ।
সিকারি প্ররত্ষ্ঠানগুদ্দলাদ্দত্ িনগদ্দণি র্রন্ত্রপরিষদ রিভাগ, প্রধানর্ন্ত্রীি মসিা গ্রহণকািীিা সহদ্দি
িন্য আইরসটি রভরিক মহল্পদ্দিস্ক
কাে মালয়, িাক ও
এিং স্বল্প সর্দ্দয় মসিা
স্থাপন। এসি কল মসন্টাদ্দিি িন্য মটরলদ্দোগাদ্দোগ রিভাগ, এিং পাদ্দিন।
মটরলদ্দোগাদ্দোগ মসিা প্রদানকািী
সকল র্ন্ত্রণালয়/রিভাগ
প্ররত্ষ্ঠান কর্তমক স্বল্প মূদ্দে অথিা
মটাল-রি নম্বি সুরিধা প্রদান।
রিরিটাল-সিকাি
ব্যিস্থা র্রন্ত্রপরিষদ রিভাগ, িনপ্রিাসন ন্যািনাল রিরিটাল-গভদ্দন মন্স
িাস্তিায়দ্দনি মক্ষদ্দে সফটওয়যাি ও র্ন্ত্রণালয়, আইএর্ইরি এিং ত্থ্য আরকমদ্দটকোি দক্ষভাদ্দি
হাি মওয়যাদ্দিি োরহদা রনরূপণ, আরথ মক ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ
ব্যিহাি রনিত্ হদ্দি।
ক্রয় পরিকল্পনা তত্রি, সিিিাহ,
(রিরসরস/এটুআই)
সিিিাহ পিিত্ী সহায়ত্াি মক্ষদ্দে
রনরদ মষ্ট র্ান ও নীরত্র্ালা অনুসিণ।
রিরিটাল সিকাি িাস্তিায়দ্দনি লদ্দক্ষয
র্রন্ত্রপরিষদ রিভাগ এিং
রিরিটাল সারভমস িাস্তিায়দ্দনি
সকল
র্ন্ত্রণালয়/দিি
কর্তমক
সকল
সর্ন্বয় সারধত্ হদ্দি।
রিরিটাল
সারভমস
িাস্তিায়ন র্ন্ত্রণালয়/রিভাগ/দিি/সংস্থা
মিািম্যাপ প্রণয়ন ও ত্থ্যপ্রযুরি
ব্যিস্থাি
র্াধ্যদ্দর্
িাস্তিায়ন
সর্ন্বয়কিণ।
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ক্ররর্ক নং
১.১.৯

কিণীয় রিষয়

প্রাথরর্ক িাস্তিায়নকািী

প্রত্যারিত্ ফলাফল

স্বল্প মর্য়াদী
(২০২১)

সারভমসসমূদ্দহ Data
সকল র্ন্ত্রণালয়/রিভাগ
মসিা প্রদান দ্রুত্ ও সর্রন্বত্
৫০%
Analytics ও AI সংদ্দোিদ্দনি
হদ্দি।
র্াধ্যদ্দর্ স্মাট ম এিং পাদ্দস মানালাইিি
িনদ্দসিা রনরিত্কিণ।
১.১.১০
িড় সফটওয়যাি এিং আইটিইএস
সকল ক্রয়কািী কর্তমপক্ষ
প্রকল্প ব্যিস্থাপনা ও মসিা
৮০%
ক্রদ্দয়ি মক্ষদ্দে রিদ্যর্ান আইন ও
প্রদাদ্দনি র্ান উন্নয়ন হদ্দি।
রিরধর্ালা (PPA ও PPR)
অনুসিণপূি মক ক্রয়কািী কর্তমপক্ষ
প্রদ্দোিয মক্ষদ্দে রিিাইন ও
সুপািরভিন
(PMC)
এিং
িাস্তিায়ন- এ দুটি পৃথক চুরিি
র্াধ্যদ্দর্ সম্পাদন।
১.১.১১
িড় সফটওয়যাি এিং আইটিইএস
সকল ক্রয়কািী কর্তমপক্ষ
প্রকল্প ব্যিস্থাপনা ও মসিা
৮০%
প্রকদ্দল্পি মক্ষদ্দে রিদ্যর্ান আইন
প্রদাদ্দনি র্ান উন্নয়ন হদ্দি।
অনুসিণপূি মক প্রদ্দোিয মক্ষদ্দে
সংরিষ্ট
কর্তমপক্ষ
BOO/BOT/ফযারসরলটিি
ম্যাদ্দনিদ্দর্ন্ট পদ্ধরত্ি র্াধ্যদ্দর্
িাস্তিায়ন।
১.১.১২
BOO/BOT/ফযারসরলটিি
সকল ক্রয়কািী কর্তমপক্ষ
প্রকল্প ব্যিস্থাপনা ও মসিা
৮০%
ম্যাদ্দনিদ্দর্ন্ট পদ্ধরত্ি র্াধ্যদ্দর্
প্রদাদ্দনি র্ান উন্নয়নহদ্দি।
িাস্তিায়দ্দনি
িন্য
িািস্ব/রফ
মিয়াদ্দিি
িন্য
রনদ্দদ মরিকা
প্রস্তুত্কিণ।
১.১.১৩
সি মস্তদ্দি
রিরিটাইদ্দিিদ্দনি সকল র্ন্ত্রণালয়/রিভাগ/দিি/ সারভমদ্দসি র্ান উন্নয়ন হদ্দি।
১০০%
প্ররত্িন্ধকত্াগুদ্দলা
রেরিত্কিণ,
সংস্থা
দূিীকিণ ও অগ্রগরত্ি পরির্াপদ্দোগ্য
রনণ মায়ক রনধ মািণ।
১.১.১৪
সিকারি
সকল
অনুর্রত্, সকল র্ন্ত্রণালয়/রিভাগ/দিি/ রিরিটালাইদ্দিিন উৎসারহত্
১০০%
অনুদান/সুরিধা/প্রদ্দণাদনা িা লাইদ্দসন্স
সংস্থা
হদ্দি এিং সারভমদ্দসি র্ান
প্রারি/নিায়দ্দনি িন্য প্রাক-মোগ্যত্া
উন্নয়ন হদ্দি।
রহদ্দসদ্দি
সংরিষ্ট
প্ররত্ষ্ঠাদ্দনি
রিরিটালাইদ্দিিনদ্দক উৎসারহত্ কিা
হদ্দি।
মকৌিলগত্ রিষয়িস্তু ১.২ : রিরিটাল প্রযুরিি েথােথ ব্যিহাদ্দিি র্াধ্যদ্দর্ সিকারি মসিা প্রদাদ্দন স্বচ্ছত্া ও দায়িদ্ধত্া রনরিত্কিণ
১.২.১
১.২.২

১.২.৩

১.২.৪

রিরিটাল

সকল সিকারি প্ররত্ষ্ঠাদ্দনি নাগরিক র্রন্ত্রপরিষদ রিভাগ এিং সকল
মসিাি হালনাগাদকৃত্ ত্থ্য সািণী
র্ন্ত্রণালয়/রিভাগ
ওদ্দয়িসাইদ্দট প্রকাি।
ইদ্দলকট্ররনক ক্রয় পদ্ধরত্ োলুকিণ ও আইএর্ইরি (রসরপটিইউ) এিং
সকল উন্মুি দিপে ও রনদ্দয়াগ
সকল র্ন্ত্রণালয়/রিভাগ
রিজ্ঞরি
অনলাইদ্দন
প্রকাদ্দিি
ব্যিস্থাকিণ।
PPA ও PPR অনুোয়ী সংরিষ্ট
সকল র্ন্ত্রণালয়/
র্ন্ত্রণালয়/
রিভাগ/দিি/সংস্থাি
রিভাগ/দিি/সংস্থা
রনিস্ব ওদ্দয়িসাইদ্দট দিপে রিজ্ঞরি
প্রকাি।
তিদ্দদরিক সাহায্য প্রারি ও িিাে অথ মননরত্ক সম্পকম রিভাগ
রিরিটাল পদ্ধরত্দ্দত্ পরিিীক্ষদ্দণি
ব্যিস্থাকিণ।
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র্ধ্য
মর্য়াদী
(২০৩০)

দীর্ ম
মর্য়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

১০০%

∙

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

∙

∙

∙

িনগদ্দণি প্রদ্দয়ািনীয় ত্থ্য
প্রারি রনরিত্ হদ্দি।

১০০%

∙

∙

সিকারি ক্রদ্দয়ি
স্বচ্ছত্া বৃরদ্ধ পাদ্দি।

মক্ষদ্দে

১০০%

∙

∙

ক্রয় প্ররক্রয়াদ্দক আদ্দিা স্বচ্ছ,
সহি, গরত্র্য় ও ব্যয় সাশ্রয়ী
কিদ্দি।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

তিদ্দদরিক সাহায্য ব্যিহাদ্দিি
মক্ষদ্দে স্বচ্ছত্া বৃরদ্ধ পাদ্দি।

ক্ররর্ক নং
১.২.৫

১.২.৬

১.২.৭

কিণীয় রিষয়

প্রাথরর্ক িাস্তিায়নকািী

আইরসটি ব্যিহাদ্দিি র্াধ্যদ্দর্ েলর্ান
আইএর্ইরি এিং স্ব স্ব
অসর্াি
উন্নয়ন
প্রকল্প
ও
র্ন্ত্রণালয়/রিভাগ
কর্মসূরেসমূদ্দহি
কাে মকারিত্া
মূোয়দ্দনি িন্য িনগদ্দণি র্ত্ার্ত্
গ্রহণ, রিদ্দিষণ এিং অরিমত্ জ্ঞান
পিিত্ীদ্দত্ প্রকল্প গ্রহণ ও িাস্তিায়দ্দন
ব্যিহাি।
প্রকল্প ব্যিস্থাপনা অথ মাৎ প্রকল্পগ্রহণ,
সকল
পরিকল্পনা, িাস্তিায়ন, র্রনটরিং, র্ন্ত্রণালয়/রিভাগ/দিি/সংস্থা
সর্াপন এিং অথ ম িিাদ্দে আইরসটি
রভরিক ব্যিস্থা প্রেলন।
গুরুত্বপূণ ম সিকারি দিদ্দি সি মাধুরনক
সকল
মোগাদ্দোগ ব্যিস্থা (দ্দের্ন- রভরিও র্ন্ত্রণালয়/রিভাগ/দিি/সংস্থা
কনফাদ্দিরন্সং) োলুকিণ।

১.২.৮

সার্ারিক মোগাদ্দোদ্দগি র্াধ্যদ্দর্
সকল
সিকাি ও িনগদ্দণি র্দ্দধ্য সংদ্দোগ র্ন্ত্রণালয়/রিভাগ/দিি/সংস্থা
সাধন।

১.২.৯

দ্রুত্ ও মটকসই রিরিটাল গভন মদ্দর্ন্ট
পরিকল্পনা রিভাগ/সকল
িাস্তিায়দ্দনি িন্য মিসিকারি খাত্দ্দক র্ন্ত্রণালয়/রিভাগ/দিি/সংস্থা
সম্পৃি
কদ্দি
Managed
Service র্দ্দিদ্দলি আদ্দলাদ্দক
প্রকল্প গ্রহদ্দণ উৎসারহত্কিণ।
রিরিটাল সারভমস এযাক্ট প্রণয়দ্দনি র্রন্ত্রপরিষদ রিভাগ/ত্থ্য ও
উদ্দদ্যাগ গ্রহণ।
মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ

১.২.১০

স্বল্প মর্য়াদী
(২০২১)

র্ধ্য
মর্য়াদী
(২০৩০)

দীর্ ম
মর্য়াদী
(২০৪১)

উন্নয়ন কাে মক্রদ্দর্ িনগদ্দণি
সম্পৃিত্া বৃরদ্ধ পাদ্দি।

১০০%

∙

∙

প্রকল্প পরিকল্পনা ও
িাস্তিায়দ্দন দ্রুত্ত্া রনরিত্
হদ্দি।

১০০%

∙

∙

সভায় অংিহগ্রহদ্দণি িন্য
ভ্রর্ন, ব্যয় ও সর্য় হ্রাস
কিদ্দি এিং মক্ষে রিদ্দিদ্দষ
সভাি প্রদ্দয়ািন দূি হদ্দি।
সিকাদ্দিি কাে মক্রদ্দর্
িনগদ্দণি সম্পৃিত্া বৃরদ্ধ
পাদ্দি।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

সিকাদ্দিি কাে মক্রদ্দর্
মিসিকারি খাদ্দত্ি সম্পৃিত্া
বৃরদ্ধ পাদ্দি।

১০০%

∙

∙

সিকাদ্দিি রিরিটাল সারভমস
কাে মক্রর্ আইনী কাঠাদ্দর্া
পাদ্দি।

১০০%

∙

∙

প্রত্যারিত্ ফলাফল

মকৌিলগত্ রিষয়িস্তু ১.৩ : সিকারি ত্থ্য ও মসিাসমূহ িনসাধািদ্দণি রনকট রিরিটাল পদ্ধরত্দ্দত্ মপৌছাঁদ্দনাি লদ্দক্ষয প্রদ্দয়ািনীয় অিকাঠাদ্দর্া
উন্নয়ন ও িক্ষণাদ্দিক্ষণ এিং ত্াদ্দত্ িনগদ্দণি প্রদ্দিিারধকাি রনরিত্কিণ
১.৩.১
িাত্ীয় পে মাদ্দয় রিরিটাল মনটওয়াকম ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ সিকারি দিিসমূদ্দহ ত্দ্দথ্যি
১০০%
∙
তত্রি কদ্দি সি সিকারি প্ররত্ষ্ঠানদ্দক
(িাংলাদ্দদি করম্পউটাি
আদান-প্রদান সহিত্ি হদ্দি।
সংযুিকিণ।
কাউরন্সল ও আইরসটি অরধদিি)
এিং িাক ও মটরলদ্দোগাদ্দোগ
রিভাগ
১.৩.২
সিকারি কর্মকাদ্দেি রিদ্দকন্দ্রীকিদ্দণি
সকল
সিকারি
কর্মকাদ্দেি
১০০%
∙
লদ্দক্ষয সকল সিকারি দিদ্দি উচ্চ র্ন্ত্রণালয়/রিভাগ/দিি/সংস্থা রিদ্দকন্দ্রীকিণ হদ্দি।
গরত্ি িাটা সংদ্দোগ ও রিরিটালসিকাি ব্যিস্থা প্রিত্মন।
১.৩.৩

১.৩.৪

করম্পউটাি, ইন্টািদ্দনট এিং ই- ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ নাগরিকিা স্বল্প ব্যয়, সর্য় ও
রসটিদ্দিন মসিাসমূদ্দহ প্রদ্দিিারধকাি
রনর্মাঞ্ঝাটভাদ্দি র্দ্দি িদ্দসই
রনরিত্ কিদ্দত্ মিসিকারি উদ্দদ্যাদ্দগ
ত্াঁদ্দদি সকল গুরুত্বপূণ ম মসিা
করর্উরনটি
রিরিটাল-মসন্টাি
গ্রহদ্দণ সক্ষর্ হদ্দি।
(মটরলদ্দসন্টাি) স্থাপন ও পরিোলনাি
ব্যিস্থাকিণ।
স্বদ্দল্পান্নত্ এলাকা এিং প্রারিক সর্ািকোণ র্ন্ত্রণালয়, র্রহলা সুরিধা িরিত্ ও রপরছদ্দয় পড়া
িনদ্দগাষ্ঠীি িন্য সাশ্রয়ী ব্যান্ড উইিথ ও রিশু রিষয়ক র্ন্ত্রণালয়, িনদ্দগাষ্ঠী সুরিধা র্দ্দত্া সর্দ্দয়
(Bandwidth) এি র্াধ্যদ্দর্ অভযিিীণ সম্পদ রিভাগ, িাক মসিা গ্রহণ কিদ্দত্ পািদ্দি।
প্রাসরিক রিষয়ারদ, পণ্যমূে রিষয়ক ও মটরলদ্দোগাদ্দোগ রিভাগ এিং
ত্থ্যারদ প্রদাদ্দনি ব্যিস্থাকিণ।
রিটিআিরস
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∙

∙

৫০%

১০০%

∙

৫০%

১০০%

∙
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স্বল্প মর্য়াদী
(২০২১)

িাষ্ট্রীয় সুিক্ষা ও সদ্দি মাির্ মসিা ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ সিকারি দিিসমূদ্দহ ত্দ্দথ্যি
১০০%
প্রারিি িন্য ত্থ্যপ্রযুু্রি অিকাঠাদ্দর্াি
আদান-প্রদান সর্রন্বত্ হদ্দি।
গুরুত্বপূণ ম স্থাপনা িাত্ীয় মিটা
মসন্টািরভরিক অযারিদ্দকিান ও
কদ্দন্টন্ট মহারটং রনরিত্কিণ।
১.৩.৬
সকল সিকারি োকুরিি িন্য একটি
িনপ্রিাসন র্ন্ত্রণালয়
সিকারি োকুরিি আদ্দিদদ্দনি
৫০%
সর্রন্বত্ িি মপাট মাল োলুকিণ।
প্ররক্রয়া সর্রন্বত্ ও সহিত্ি
হদ্দি।
মকৌিলগত্ রিষয়িস্তু ১.৪: সিকারি ত্থ্য ও মসিাসমূহ িনগণদ্দক রিরিটাল পদ্ধরত্দ্দত্ প্রদাদ্দন মসিা প্রদানকািীি সক্ষর্ত্া উন্নয়ন
১.৩.৫

১.৪.১

সিকারি পে মাদ্দয় সকল মশ্রণীি
রনদ্দয়াদ্দগি ব্যিহারিক পিীক্ষায়
করম্পউটাি ও ইন্টািদ্দনদ্দটি মর্ৌরলক
রিষয় অির্ভমিকিণ।

১.৪.২

সিকারি পে মাদ্দয় সৃিনিীল রিরিটাল
সিকাি ব্যিস্থা ও রিরিটাল-মসিা
কাে মক্রর্
িাস্তিায়দ্দন
সিকারি
কর্মকত্মাদ্দদি িন্য আনুদ্দত্ারষক ও
পুিস্কাি প্রিত্মন।
িারষ মক মগাপনীয় অনুদ্দিদন (ACR)
এ করম্পউটাি এিং ইন্টািদ্দনদ্দটি
মর্ৌরলক জ্ঞান সংক্রাি নতুন একটি
রনণ মায়ক সংদ্দোিন।
সিকারি
পে মাদ্দয়ি
প্ররিক্ষণ
প্ররত্ষ্ঠাদ্দনি আইরসটি এিং রিরিটাল
গভদ্দন মন্স কারিকুলাদ্দর্ Service

১.৪.৩

১.৪.৪

১.৪.৬

দীর্ ম
মর্য়াদী
(২০৪১)

∙

∙

১০০%

∙

িনপ্রিাসন র্ন্ত্রণালয় (পািরলক সকল সিকারি প্ররত্ষ্ঠাদ্দন
সারভমস করর্িন) এিং সকল আইরসটি জ্ঞানসম্পন্ন িনিল
র্ন্ত্রণালয়/রিভাগ/দিি/সংস্থা রনদ্দয়াদ্দগি র্াধ্যদ্দর্ রিরিটাল
গভন মদ্দর্ন্ট কাে মক্রর্ িাস্তিায়ন
ত্বিারন্বত্ হদ্দি।
িনপ্রিাসন র্ন্ত্রণালয়,
রিরিটাল গভদ্দন মন্স ও ই-মসিা
অথ ম রিভাগ, ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রদাদ্দন সিকারি কর্মকত্মািা
প্রযুরি রিভাগ এিং সকল উৎসারহত্ হদ্দিন।
র্ন্ত্রণালয়/রিভাগ

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

িনপ্রিাসন র্ন্ত্রণালয়

সিকারি পে মাদ্দয় করম্পউটাি
ও ইন্টািদ্দনদ্দটি েে মা বৃরদ্ধ
পাদ্দি।

১০০%

∙

∙

সকল র্ন্ত্রণালয়/রিভাগ

রিরিটাল গভদ্দন মন্স কাে মক্রর্
িাস্তিায়দ্দন
সিকারি
কর্মকত্মাদ্দদি সক্ষর্ত্া বৃরদ্ধ
পাদ্দি।

১০০%

∙

∙

ত্থ্যপ্রযুরি ব্যিহাি কদ্দি
কর্মকত্মা/কর্মোরিিা আিও
দক্ষভাদ্দি দারয়ত্ব পালন
কিদ্দত্ সক্ষর্ হদ্দিন।

১০০%

∙

∙

আধুরনক প্রযুরি ব্যিহাদ্দিি
র্াধ্যদ্দর্ সিকারি কর্মকত্মািা
সহদ্দি
পািস্পরিক
মোগাদ্দোগ কিদ্দত্ পািদ্দিন।
এদ্দত্ সর্য় ও অদ্দথ মি সাশ্রয়
হদ্দি।

১০০%

∙

∙

Process Simplification
(SPS)/BPR,
Digital
Service
Design
and
Planning,
Project
Management রিরিটাল মসিা

১.৪.৫

র্ধ্য
মর্য়াদী
(২০৩০)

প্রদান
ইত্যারদ
রিষয়ারদ
অির্ভমিকিণ।
সকল সিকারি প্ররত্ষ্ঠাদ্দনি র্দ্দধ্য িনপ্রিাসন র্ন্ত্রণালয় এিং ত্থ্য
সিকারি
কর্মকত্মা/কর্মোরিি ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ
ত্থ্যপ্রযুু্রি ব্যিহাদ্দি দক্ষত্া বৃরদ্ধি
(আইরসটি অরধদিি)
িন্য
প্ররিক্ষণ
কারিকুলার্
ত্থ্যপ্রযুরিি মর্ৌরলক ও প্রাদ্দয়ারগক
রিষয়সমূহ অির্ভমি কদ্দি প্ররিক্ষদ্দণি
ব্যিস্থা গ্রহণ এিং ত্থ্য আদান-প্রদাদ্দন
আইরসটি ব্যিহাি অনুপ্রারণত্ কিদ্দত্
সংরিষ্ট সিকারি কর্মকত্মাদ্দদি অরভন্ন
প্ররিক্ষণ কারিকুলাদ্দর্ি আওত্ায়
প্ররিক্ষদ্দণি ব্যিস্থাকিণ।
ত্থ্যপ্রযুরিি
মক্ষদ্দে
প্রযুরিি র্রন্ত্রপরিষদ রিভাগ, িনপ্রিাসন
উৎকষ মত্াি সাদ্দথ সার্ঞ্জস্য মিদ্দখ
র্ন্ত্রণালয় এিং ত্থ্য ও
রিরিটাল পদ্ধরত্দ্দত্ (ওদ্দয়ি-রভরিক মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ
ব্যিস্থা, মটরলকনফাদ্দিরন্সং, রভরিও
(িাংলাদ্দদি করম্পউটাি
কনফাদ্দিরন্সং ইত্যারদ) সিকারি কাউরন্সল ও আইরসটি অরধদিি)
পে মাদ্দয়ি কর্মকত্মাদ্দদি প্ররিক্ষদ্দণি
ব্যিস্থাকিণ।
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National e-Governance ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ সিকারি দিিসমূদ্দহি র্দ্দধ্য
Architecture
ও
eসহদ্দি ত্দ্দথ্য আদান-প্রদান
Governance
কিা োদ্দি। ফদ্দল ত্দ্দথ্যি
Interoperability
তদ্বত্ত্া হ্রাস পাদ্দি।
Framework রিষদ্দয় সিকারি

স্বল্প মর্য়াদী
(২০২১)

র্ধ্য
মর্য়াদী
(২০৩০)

দীর্ ম
মর্য়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

কর্মকত্মা/আইরসটি
মপিািীিীদ্দদি
প্ররিক্ষণ প্রদান।
স্থানীয় সিকাি পে মাদ্দয় সদ্দেত্নত্া সকল র্ন্ত্রণালয়/রিভাগ এিং স্থানীয় সিকাি পে মাদ্দয়
∙
∙
১.৪.৮
১০০%
বৃরদ্ধ ও িনিলদ্দক আইরসটি রিষদ্দয়
স্থানীয় সিকাি রিভাগ
সদ্দেত্নত্া বৃরদ্ধ পাদ্দি
প্ররিক্ষণ প্রদান।
মকৌিলগত্ রিষয়িস্তু ১.৫ : সিকারি রিরভন্ন দিদ্দিি র্দ্দধ্য সহদ্দি ও দ্রুত্ত্াি সদ্দি ত্দ্দথ্যি আদান প্রদাদ্দনি িন্য রিরিটাল সংযুরিসহ ত্থ্যব্যিস্থা অিকাঠাদ্দর্া
(Architecture) ও আি:পরিিারহত্া (Interoperability) প্ররত্ষ্ঠাি ব্যিস্থা গ্রহণ
১.৫.১
সফটওয়যাি,
হাি মওয়যাি
ও ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ ত্থ্য ও রসদ্দটদ্দর্ি তদ্বত্ত্া
১০০%
∙
∙
কাদ্দনরক্টরভটি রিষদ্দয় রিরিটাল
হ্রাস হদ্দি। সিকারি
সিকাদ্দিি উদ্দদ্যাদ্দগি িন্য িাত্ীয়
সংস্থাসমূদ্দহি র্দ্দধ্য ত্থ্য ও
রিরিটাল
সিকাি
কাঠাদ্দর্া
সফটওয়যাি আদান-প্রদাদ্দনি
(National e-Governance
পরিদ্দিি তত্রি হদ্দি।
Architecture)
ও
eGovernance
Interoperability
Framework প্রণয়ন ও রনয়রর্ত্

১.৫.২

১.৫.৩

১.৫.৪

১.৫.৫

যুদ্দগাপদ্দোগীকিণ।
সকল সিকারি দিদ্দি ন্যািনাল ই- সকল র্ন্ত্রণালয়/রিভাগ/দিি/ ত্থ্য ও রসদ্দটদ্দর্ি তদ্বত্ত্া
গভদ্দন মন্স আরকমদ্দটকোি (National
সংস্থা
হ্রাস হদ্দি। ত্দ্দথ্যি (Data)
e-Governance
সদ্দি মাচ্চ ব্যিহাি রনরিত্ হদ্দি।
Architecture)
ও
eসিকারি সংস্থাসমূদ্দহি র্দ্দধ্য
Governance
ত্থ্য ও সফটওয়যাি আদানInteroperability
প্রদাদ্দনি পরিদ্দিি তত্রি হদ্দি।
Framework অনুসিণ।
িাত্ীয় রিরিটাল সিকাি কাঠাদ্দর্া ও ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ ত্থ্য ও রসদ্দটদ্দর্ি তদ্বত্ত্া
e-Governance
হ্রাস
হদ্দি;
সিকারি
Interoperability
সংস্থাসমূদ্দহি র্দ্দধ্য ত্থ্য ও
Framework
গুদ্দলা
সফটওয়যাি আদান-প্রদাদ্দনি
Technology Neutral &
পরিদ্দিি তত্রি হদ্দি।
Vendor
Agnostic-ভাদ্দি
প্রস্তুত্কিণ।
িনসন্মুদ্দখ প্রকািদ্দোগ্য ত্দ্দথ্যি র্রন্ত্রপরিষদ রিভাগ, পরিসংখ্যান সিকারি ত্দ্দথ্যি স্বচ্ছত্া বৃরদ্ধ
সদ্দি মাচ্চ ব্যিহাি রনরিত্কিদ্দণি িন্য ও ত্থ্য ব্যিস্থাপনা রিভাগসহ পাদ্দি এিং িনগণ ও
Open Government Data
সকল র্ন্ত্রণালয়/রিভাগ
গদ্দিষকদ্দদি সহদ্দি ত্থ্য
মপাট মাদ্দল ত্থ্য উন্মুিকিণ ও অন্য
প্রারি রনরিত্ হদ্দি।
দিদ্দিি ত্থ্য ব্যিহাদ্দিি সংস্কৃরত্
তত্রি।
রিরিটাল সারভমদ্দসি রূপািদ্দিি ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিরিটাল-গভদ্দন মন্স ও ই-মসিা
পরিকল্পনা প্রণয়দ্দন ও অনুদ্দর্াদদ্দনি রিভাগ, পরিকল্পনা র্ন্ত্রণালয়সহ রিষয়ক কাে মক্রদ্দর্ তদ্বত্ত্া
মক্ষদ্দে তদ্বত্ত্া পরিহাি ও সর্ন্বদ্দয়ি
সকল র্ন্ত্রণালয়/রিভাগ
(Duplication)
লদ্দক্ষ ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি
পরিহাদ্দিি র্াধ্যদ্দর্ িাত্ীয়
রিভাদ্দগি র্ত্ার্ত্ গ্রহণ।
সম্পদ্দদি সাশ্রয় র্টদ্দি।
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১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

ক্ররর্ক নং
১.৫.৬

১.৫.৭
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র্ন্ত্রণালয়/দিিসমূদ্দহি
রিরিটাল র্রন্ত্রপরিষদ রিভাগ, ত্থ্য ও
সারভমস িাস্তিায়দ্দন সকল রিরিটাল মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগসহ
সারভমদ্দসি োরহদা রনরূপণ মথদ্দক শুরু
সকল র্ন্ত্রণালয়/রিভাগ
কদ্দি প্ররকউিদ্দর্ন্ট, তত্রি এিং
িাস্তিায়ন পে মি সকল প্রকাি সংরিষ্ট
কারিগরি সহায়ত্াি িন্য র্রন্ত্রপরিষদ
রিভাগ ও আইরসটি রিভাদ্দগি মেৌথ
উদ্দদ্যাগ “Digital Service
Accelerator”-এি
সহায়ত্া
গ্রহণ।
প্রদ্দত্যক নাগরিদ্দকি একক আইরি র্রন্ত্রপরিষদ রিভাগ, স্থানীয়
প্রণয়ন ও সহদ্দি সংদ্দিাধন সিকাি রিভাগ এিং সকল
রনরিত্কিণ এিং আিঃর্ন্ত্রণালয়
র্ন্ত্রণালয়/রিভাগ
সর্ন্বয় সাধন।

প্রত্যারিত্ ফলাফল
রিরিটাল-গভদ্দন মন্স ও ই-মসিা
রিষয়ক কাে মক্রদ্দর্ তদ্বত্ত্া
পরিহাদ্দিি র্াধ্যদ্দর্ িাত্ীয়
সম্পদ্দদি সাশ্রয় র্টদ্দি।

স্বল্প মর্য়াদী
(২০২১)

র্ধ্য
মর্য়াদী
(২০৩০)

দীর্ ম
মর্য়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

মসিা গ্রহণকািী সনািকিণ
৮০%
১০০%
∙
ও রিরভন্ন রিভাগ কর্তমক
প্রদ্দদয়
নাগরিক
মসিা
ত্াৎক্ষরণক প্রদান রনরিত্
হদ্দি।
১.৫.৮
একক আইরি ব্যিহাি কদ্দি রিরিটাল র্রন্ত্রপরিষদ রিভাগ এিং সংরিষ্ট মসিা গ্রহণকািী সনািকিণ
৮০%
১০০%
∙
মসিা প্রদান ও সার্ারিক রনিাপিা
র্ন্ত্রণালয়/রিভাগ
ও রিরভন্ন রিভাগ কর্তক
রনরিত্কিণ।
প্রদ্দদয়
নাগরিক
মসিা
ত্াৎক্ষরণক প্রদান রনরিত্
হদ্দি।
মকৌিলগত্ রিষয়িস্তু ১.৬ : রিক্ষা, স্বাস্থয, কৃরষ, র্ভরর্, িাত্ীয় সংসদ, রিোি রিভাগ ও আইন প্রদ্দয়াগকািী সংস্থাসহ সকল সিকারি প্ররত্ষ্ঠাদ্দনি রিরিটালাইদ্দিিন
এিং মস অনুোয়ী প্ররিরক্ষত্ র্ানি সম্পদ সৃরষ্ট
১.৬.১
ত্থ্যপ্রযুরি ব্যিহাি কদ্দি সংসদ িাত্ীয় সংসদ সরেিালয় এিং সংসদ সদস্যদ্দদি কাদ্দছ
∙
∙
১০০%
সদস্যদ্দদি কাদ্দছ সহদ্দি ত্থ্য ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ ত্দ্দথ্যি অিাধ প্রিাহ রনরিত্
মপৌৌঁছাদ্দনাি ব্যিস্থাকিণ।
হদ্দি।
১.৬.২
ত্থ্যপ্রযুরি ব্যিহাি কদ্দি সংসদ িাত্ীয় সংসদ সরেিালয় এিং এলাকাি িনগদ্দণি সাদ্দথ
১০০%
∙
∙
সদস্যদ্দদি ত্াঁি রনি রনি রনি মােনী ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ মোগাদ্দোগ সহিত্ি হদ্দি।
আসদ্দনি িনগদ্দণি সাদ্দথ মোগাদ্দোগ
স্থাপন।
১.৬.৩
রিরিটাল পদ্ধরত্দ্দত্ র্ার্লা প্ররক্রয়া আইন ও রিোি রিভাগ এিং একটি ন্যায়ানুগ রিোি ব্যিস্থা
১০০%
∙
∙
ব্যিস্থাপনা।
ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি প্ররত্রষ্ঠত্ হদ্দি।
রিভাগ
১.৬.৪
আইরসটি রভরিক ব্যিস্থাপনা রসদ্দটর্ আইন ও রিোি রিভাগ এিং রিোি প্রাথীদ্দদি কাদ্দছ
১০০%
∙
∙
ব্যিহাি কদ্দি মিকি ম সংিক্ষণ ও ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি র্ার্লাি মিকি ম প্রারি সহি
র্ার্লাি রিিিণ সংিক্ষদ্দণ আধুরনক
রিভাগ
হদ্দি।
ব্যিস্থাি প্রিত্মন।
১.৬.৫
রিরিটাল
পদ্ধরত্দ্দত্
র্ার্লাি আইন ও রিোি রিভাগ এিং একটি ন্যায়ানুগ রিোি ব্যিস্থা
১০০%
∙
∙
িকুদ্দর্দ্দন্টিন ও মিফাদ্দিরন্সং এি ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি প্ররত্রষ্ঠত্ হদ্দি।
ব্যিস্থা গ্রহণ।
রিভাগ
১.৬.৬
অনলাইদ্দন িা এসএর্এস ব্যিহাি আইন ও রিোি রিভাগ এিং রিোি প্রাথীিা দ্রুত্ মসিা
১০০%
∙
∙
কদ্দি আইনী মসিা প্রদান।
ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি পাদ্দি।
রিভাগ
১.৬.৭
রিরিটাল মলনদ্দদন সংরিষ্ট অপিাধ
িনপ্রিাসন র্ন্ত্রণালয়
ইদ্দলকট্ররনক পদ্ধরত্দ্দত্
১০০%
∙
∙
রেরিত্কিণ এিং রনদ্দিাদ্দধ রিোি
এিং
মলনদ্দদদ্দনি মক্ষদ্দে অপিাধ
রিভাদ্দগি কর্কত্মাদ্দদি প্ররিক্ষদ্দণি
আইন ও রিোি রিভাগ
অনুসন্ধান ও রিোি সহিত্ি
ব্যিস্থা গ্রহণ।
হদ্দি।
১.৬.৮
আইন প্রদ্দয়াগকািী সংস্থাসমূদ্দহি
িন রনিাপিা রিভাগ এিং ত্থ্য রনিাপদ ত্থ্য আদান-প্রদান
১০০%
∙
∙
সকল দিদ্দিি র্দ্দধ্য সহদ্দি ও
ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ রনরিত্ হদ্দি।
রনিাপদ্দদ ত্থ্য আদান-প্রদাদ্দনি িন্য
মনটওয়াকম স্থাপন।
১.৬.৯
সকল পুরলি থানায় আইরসটি ব্যিহাি িন রনিাপিা রিভাগ এিং ত্থ্য দ্রুত্ ও স্বচ্ছ মসিা- প্রদান
১০০%
∙
∙
কদ্দি িনগদ্দণি মসিা প্রদান ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ রনরিত্ হদ্দি।
রনরিত্কিণ।
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১.৬.১১

১.৬.১২
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১.৬.১৪

১.৬.১৫
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আইন প্রদ্দয়াগকািী প্ররত্ষ্ঠানসমূদ্দহি িন রনিাপিা রিভাগ এিং ত্থ্য
িন্য ম্যাদ্দনিদ্দর্ন্ট ইনফিদ্দর্িন
ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ
রসদ্দটর্ (এর্আইএস), মিটা রিদ্দিষণ
টুলস ও প্রদ্দয়ািনীয় ব্যিস্থাপনা পদ্ধরত্
ব্যিহাি কদ্দি উন্নত্ র্াদ্দনি মসিাদান
রনরিত্কিণ।
রিরিটাল অপিাধ প্ররত্দ্দিাধ ও
িন রনিাপিা রিভাগ এিং ত্থ্য
র্ার্লা দাদ্দয়দ্দিি মক্ষদ্দে আইন
ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ
প্রদ্দয়াগকািী সংস্থা সমূদ্দহি দক্ষত্া
উন্নয়ন।
র্ভরর্ মিকি ম ও মিরিদ্দেিন ব্যিস্থাি আইন ও রিোি রিভাগ এিং
রিরিটাইদ্দিিন
ও
সংরিষ্ট
র্ভরর্ র্ন্ত্রণালয়
কর্মকত্মাদ্দদি সক্ষর্ত্া উন্নয়ন।
দুনীরত্ দর্ন করর্িদ্দনি দুনীরত্ি
দুনীরত্ দর্ন করর্িন
সকল অরভদ্দোগ োোই-িাছাই,
অনুসন্ধান, ত্দি, প্ররত্দ্দিাধ ও র্ার্লা
পরিোলনাি কািসহ আনুষরিক
সকল কাে মক্রর্ র্রনটরিং এি িন্য
ওদ্দয়িরভরিক সফটওয়যাি সংদ্দোিন।

স্বল্প মর্য়াদী
(২০২১)

র্ধ্য
মর্য়াদী
(২০৩০)

দীর্ ম
মর্য়াদী
(২০৪১)

দ্রুত্ ও স্বচ্ছ মসিা- প্রদান
রনরিত্ হদ্দি।

১০০%

∙

∙

আইন প্রদ্দয়াগকািী সংস্থা
সমূদ্দহি দক্ষত্া বৃরদ্ধ পাদ্দি।

১০০%

∙

∙

দ্রুত্ ও স্বচ্ছ মসিা- প্রদান
রনরিত্ হদ্দি।

৮০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

৫০%

৮০%

১০০%

৮০%

১০০%

∙

প্রত্যারিত্ ফলাফল

সকল কাে মক্রর্ রনধ মারিত্
সর্য়সীর্াি র্দ্দধ্য হদ্দচ্ছ রকনা,
কাে মক্রর্সমূদ্দহি অগ্রগরত্
ইত্যারদ র্রনটরিং আিও
সহিত্ি হদ্দি এিং
কাে মক্রদ্দর্ি গরত্িীলত্া বৃরদ্ধ
পাদ্দি।
দুনীরত্ দর্ন করর্িন,
সকল সিকারি কর্মকত্মাি
রিআিটিএ, িাত্ীয় িািস্ব মিাি ম, সম্পদ রিিিণী দারখদ্দলি
িাংলাদ্দদি ব্যাংক এিং গৃহায়ন মসন্ট্রাল রসদ্দটর্ িাস্তিারয়ত্
ও গণপূত্ম র্ন্ত্রণালয়
হদ্দি
এিং
দারখলকৃত্
সম্পদ্দদি সত্যত্া োোই কিা
সম্ভি হদ্দি।

সিকারি কর্মকত্মা এিং সিকারি
কাদ্দিি সাদ্দথ সংরিষ্ট ব্যিসায়ীদ্দদি
সম্পদ রিিিণী দারখদ্দলি িন্য
মকন্দ্রীয়ভাদ্দি ‘মসন্ট্রাল সম্পদ রিিিণী
ব্যিস্থাপনা রসদ্দটর্’ প্রণয়ন কিা।
[উি রসদ্দটদ্দর্ি সাদ্দথ রিআিটিএ,
িাত্ীয় িািস্ব মিাি ম, িাংলাদ্দদি
ব্যাংক এিং গৃহায়ন ও গণপূত্ম
র্ন্ত্রণালদ্দয়ি মসন্ট্রাল িট/ফ্ল্যাট
ব্যিস্থাপনা রসদ্দটদ্দর্ি সাদ্দথ সংদ্দোগ
স্থাপন থাকদ্দি োদ্দত্ কদ্দি সম্পদ
রিিিণীি সাদ্দথ দারখলকৃত্ সম্পদ্দদি
সত্যত্া োোই কিা সম্ভি হয়।]
অপিাধ ও সংরিষ্ট অপিারধদ্দদি িন রনিাপিা রিভাগ, সকল মে মকাদ্দনা অপিাধ ও
সকল ত্থ্য সংিক্ষণ কিাি িন্য আইন প্রদ্দয়াগকািী সংস্থা অপিারধদ্দদি
ব্যাপাদ্দি
রক্ররর্নাল িাটাদ্দিি িাস্তিায়ন কিা। (পুরলি, িযাি, এনএসআই) এিং রিস্তারিত্ ত্থ্য পাওয়া
উি িাটাদ্দিি মথদ্দক সংরিষ্ট আইন দুনীরত্ দর্ন করর্িন
রনরিত্ হদ্দি এিং কাদ্দি
প্রদ্দয়াগকািী সংস্থা পািস্পরিক
গরত্িীলত্া বৃরদ্ধ পাদ্দি।
প্রদ্দয়ািদ্দন অনুর্রত্ সাদ্দপদ্দক্ষ সংদ্দোগ
স্থাপন কদ্দি ত্থ্য সংগ্রহ কিা।

উদ্দেশ্য #২: রিরিটাল রনিাপিা (Digital Security)
মকৌিলগত্ রিষয়িস্তু ২.১: রিরিটাল রনিাপিা রনরিত্ কিাি লদ্দক্ষয রিরিটাল রিভাইসসমূদ্দহ েথােথ র্ানসম্পন্ন হাি মওয়যাি/সফটওয়যাি-এি ব্যিহাি রনরিত্কিণ
২.১.১

রিরিটাল সিকাি কাঠাদ্দর্াি সদ্দি মাচ্চ ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ
রিরিটাল রনিাপিা রনরিত্কিণ।
এিং িাক ও মটরলদ্দোগাদ্দোগ
রিভাগ
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রনিাপদ রিরিটাল মসিা
প্রদান রনরিত্ হদ্দি।

১০০%

∙

∙

স্বল্প মর্য়াদী
(২০২১)

র্ধ্য
মর্য়াদী
(২০৩০)

দীর্ ম
মর্য়াদী
(২০৪১)

২.১.২

রিরিটাল সিকাি কাঠাদ্দর্াি সকল ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ
দক্ষভাদ্দি রিরিটাল
উদ্দদ্যাদ্দগি রিরিটাল রনিাপিাি
(রিরসরস)
সিকাদ্দিি কাে মক্রর্ িাস্তিায়ন
র্ানদে রনধ মািণ ও ত্া িাস্তিায়দ্দন
কিা োদ্দি।
সক্ষর্ত্া উন্নয়ন।
মকৌিলগত্ রিষয়িস্তু ২.২ : ইন্টািদ্দনট এি রনিাপদ ব্যিহাি রনরিত্কিণ

১০০%

∙

∙

২.২.১

ইন্টািদ্দনট এি রনিাপদ ব্যিহাি িাক ও মটরলদ্দোগাদ্দোগ রিভাগ িনগণ রনিাপদ ইন্টািদ্দনট
রনরিত্কিদ্দণি প্রদ্দয়ািনীয় ব্যিস্থা
(রিটিআিরস)
ব্যিহাি কিদ্দত্ পািদ্দি।
গ্রহণ।
২.২.২
রিোিক,
রনি মাহী
ম্যারিদ্দেট,
আইন ও রিোি রিভাগ,
রিরিটাল রনিাপিা মকস
আইনিীিী, আইন প্রদ্দোগকািী সংস্থা িনপ্রিাসন র্ন্ত্রণালয় এিং িন ব্যিস্থাপনাি মক্ষদ্দে দক্ষত্া
এিং সংরিষ্ট রিদ্দিষজ্ঞদ্দদি িন্য রনিাপিা রিভাগ (িাংলাদ্দদি
অরিমত্ হদ্দি।
ইন্টািদ্দনট এি রনিাপদ ব্যিহাি
পুরলি)
রিষয়ক কর্মদক্ষত্া ব্যিস্থাপনা
মপ্রাগ্রার্।
২.২.৩
ত্াৎক্ষরণক র্টনাি
রিদ্দপাটিং,ম ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ রিরিটাল
রনিাপিাদ্দত্
পািরলক
সদ্দেত্নত্া
এিং
নাগরিক
অির্ভমরি
ও
রসআইআিটি (CIRT) সক্ষর্ত্া
রিরিটাল
রনিাপিাি
বৃরদ্ধি িন্য মকন্দ্রীয় িযাটফির্ তত্রি
পরিিধ মন সারধত্ হদ্দি।
কিা।
২.২.৪
সকল
র্ন্ত্রণালয়,
সিকারি র্রন্ত্রপরিষদ রিভাগ, িনপ্রিাসন ইন্টািদ্দনট
রনিাপিা
সংস্থারভরিক রনিাপিা মফাকাল র্ন্ত্রণালয় এিং ত্থ্য ও কর্িাদ্দয়ন্স রনরিত্ হদ্দি।
কর্মকত্মা রনধ মািণ কিা।
মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ
২.২.৫
সাইিাি রনিাপিা রিদ্দিষজ্ঞ এি পুল ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ ইন্টািদ্দনট
রনিাপিা
তত্রি কিা।
ব্যিস্থাপনা উন্নত্ত্ি হদ্দি।
মকৌিলগত্ রিষয়িস্তু ২.৩: ব্যরিগত্ ত্দ্দথ্যি মগাপনীয়ত্া িক্ষায় ব্যিস্থা গ্রহণ

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

২.৩.১

৬০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

ক্ররর্ক নং

২.৩.২

কিণীয় রিষয়

প্রাথরর্ক িাস্তিায়নকািী

প্রত্যারিত্ ফলাফল

রিরিটাল সিকাি কাঠাদ্দর্াদ্দত্
ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ ব্যরিগত্ ত্দ্দথ্যি মগাপনীয়ত্া
ব্যরিগত্ ত্দ্দথ্যি মগাপনীয়ত্া
রনরিত্ হদ্দি।
রনরিত্কিণ।
নাগরিকদ্দদি সকল প্রকাি ব্যরিগত্ সকল র্ন্ত্রণালয়/রিভাগ/সকল ব্যরিগত্ ত্দ্দথ্যি র্ারলকানা
ত্দ্দথ্যি র্ারলকানা এিং মগাপনীয়ত্া সিকারি-মিসিকারি প্ররত্ষ্ঠান রনরিত্ হদ্দি।
রনরিত্কিণ।

২.৩.৩

নাগরিকদ্দদি মকাদ্দনা ত্থ্য সংগ্রহ িা সকল র্ন্ত্রণালয়/রিভাগ/সকল ব্যরিগত্ ত্দ্দথ্যি র্ারলকানা
১০০%
∙
∙
সংিক্ষদ্দণি িন্য ত্াঁদ্দক ত্া অিরহত্ সিকারি-মিসিকারি প্ররত্ষ্ঠান রনরিত্ হদ্দি।
কিদ্দত্ হদ্দি। এসি ত্থ্য সংরিষ্ট
ব্যরিি সুস্পষ্ট অনুর্রত্ ছাড়া মকাদ্দনা
ব্যরি িা মকাম্পারনদ্দক প্রদান কিা
োদ্দি না। ত্থ্য এনরক্রদ্দেি কদ্দি
রনিাপদ িাখদ্দত্ হদ্দি। এি ব্যত্যয় হদ্দল
আরথ মক িরির্ানাি রিষয়
রনরিত্কিণ।
মকৌিলগত্ রিষয়িস্তু ২.৪: সার্ারিক মোগাদ্দোগ র্াধ্যর্সহ সকল রিরিটাল র্াধ্যদ্দর্ অনাকারিত্ ও ক্ষরত্কি রিষয়িস্তু মথদ্দক নািী ও রিশুসহ সকদ্দলি সুিক্ষাি
ব্যিস্থা গ্রহণ
২.৪.১
সার্ারিক মোগাদ্দোগ র্াধ্যদ্দর্
িাক ও মটরলদ্দোগাদ্দোগ রিভাগ সুিরক্ষত্ সার্ারিক র্াধ্যর্
১০০%
∙
∙
অনাকারিত্ ও ক্ষরত্কি কনদ্দটন্ট এিং ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রনরিত্ হদ্দি।
উপস্থাপদ্দন প্ররত্দ্দিাধ ও প্ররত্কাদ্দিি রিভাগ
িন্য মিটা পে মদ্দিক্ষণ,রিদ্দিষণ মসল
প্ররত্ষ্ঠা এিং মস অনুোয়ী রনিাপিা
রনরিত্কিণ।
২.৪.২
অরভভািক সদ্দেত্নত্া কর্মসূরে
র্াধ্যরর্ক ও উচ্চ রিক্ষা রিভাগ, সহদ্দি অরভগম্য ক্ষরত্কি
১০০%
∙
∙
প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন।
কারিগরি ও র্াদ্রাসা রিক্ষা রিরিটাল কনদ্দটন্ট মথদ্দক
রিভাগ, র্রহলা ও রিশু রিষয়ক রিশুদ্দদিদ্দক রনিাপদ িাখদ্দত্
র্ন্ত্রণালয় এিং ত্থ্য ও
অরভভািদ্দকিা
প্রস্তুত্
মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ থাকদ্দিন।
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স্বল্প মর্য়াদী
(২০২১)

র্ধ্য
মর্য়াদী
(২০৩০)

দীর্ ম
মর্য়াদী
(২০৪১)

রিশুদ্দদি
িন্য
ক্ষরত্কািক িাক ও মটরলদ্দোগাদ্দোগ রিভাগ ক্ষরত্কি রিরিটাল কনদ্দটন্ট
ওদ্দয়িসাইটসমূদ্দহি প্রদ্দিি মদদ্দিি (িাংলাদ্দদি মটরলদ্দোগাদ্দোগ মথদ্দক রিশুদ্দদি রনিাপদ
অভযিদ্দি িন্ধকিণ।
রনয়ন্ত্রণ করর্িন) এিং র্রহলা ও িাখদ্দত্ সহায়ক হদ্দি।
রিশু রিষয়ক র্ন্ত্রণালয়
মকৌিলগত্ রিষয়িস্তু ২.৫: রিরিটাল অপিাধ প্ররত্দ্দিাধ ও প্ররত্কাদ্দিি প্রদ্দয়ািনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ

১০০%

∙

∙

২.৫.১

রিরিটাল অপিাধ মর্াকাদ্দিলায় দক্ষ
সকল
দক্ষ িনিদ্দলি র্াধ্যদ্দর্
িনিল সৃরষ্টকিণ।
র্ন্ত্রণালয়/রিভাগ/দিি/সংস্থা রিরিটাল রনিাপিা রনরিত্
হদ্দি।

৮০%

১০০%

∙

২.৫.২

রিরিটাল অপিাধ সংক্রাি রিষয়সমুহ র্াধ্যরর্ক ও উচ্চ রিক্ষা রিভাগ, দীর্ মদ্দর্য়াদ্দদ
রিক্ষাথীিা
পাঠ্য-পুস্তদ্দক অির্ভমিকিণ।
কারিগরি ও র্াদ্রাসা রিক্ষা রিরিটাল অপিাধ রিষদ্দয়
রিভাগ এিং প্রাথরর্ক ও ধািণা লাভ কিদ্দি।
গণরিক্ষা র্ন্ত্রণালয়
রিরিটাল
রনিাপিা
রিষদ্দয় ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ িনসাধািণ
রিরিটাল
সদ্দেত্নত্া তত্রিকিণ।
(রিরসরস)
এিং
সকল রনিাপিা ও রিরিটাল
র্ন্ত্রণালয়/রিভাগ/দিি/সংস্থা
অপিাধ সম্বদ্দন্ধ অিগত্
থাকদ্দি।
রিরিটাল অপিাধ মর্াকাদ্দিলায় ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ পািস্পারিক সহদ্দোরগত্াি
সিকারি ও মিসিকারি সংস্থাসমুদ্দহি (রিরসরস)
এিং
সকল র্াধ্যদ্দর্ রিরিটাল অপিাধ
র্দ্দধ্য পািস্পারিক সহদ্দোরগত্া বৃরদ্ধ। র্ন্ত্রণালয়/রিভাগ/দিি/সংস্থা
মর্াকাদ্দিলা সম্ভি হদ্দি।

৮০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙
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২.৪.৩

২.৫.৩

২.৫.৪

২.৫.৫

আিিমারত্ক সংস্থাসমুদ্দহি সাদ্দথ পিিাষ্ট্র র্ন্ত্রণালয়, ত্থ্য ও রিরভন্ন আিিমারত্ক সংস্থাি
সংর্িদ্ধ হদ্দয় রিরিটাল অপিাধ মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ র্দ্দধ্য
পািস্পারিক
মর্াকাদ্দিলাি ব্যিস্থা গ্রহণ।
(রিরসরস)
এিং
সকল সহদ্দোরগত্া বৃরদ্ধ পাদ্দি।
র্ন্ত্রণালয়/রিভাগ/দিি/সংস্থা

১০০%

∙

∙

২.৫.৬

িাত্ীয়
রিরিটাল
রনিাপিা ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ িাষ্ট্রীয়
গুিৃত্বপূণ ম
মির্ওয়াকম প্রস্তুত্ ও িাস্তিায়ন।
(রিরসরস)
এিং
সকল অিকাঠাদ্দর্াসমুদ্দহি রিরিটাল
রনিাপিা রনরিত্ হদ্দি।
র্ন্ত্রণালয়/রিভাগ/দিি/সংস্থা

১০০%

∙

∙

২.৫.৭

িাত্ীয় রিরিটাল রনিাপিা সংস্থা ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ সাইিাি রনিাপিায় সকল
গঠন ও কাে মকি কিাি ব্যিস্থা গ্রহণ। (রিরসরস)
এিং
সকল সংস্থাদ্দক রিরিটাল রনিাপিা
রিষয়ক কারিগিী সহায়ত্া
র্ন্ত্রণালয়/রিভাগ/দিি/সংস্থা
প্রদান কিা োদ্দি।

১০০%

∙

∙

২.৫.৮

রিরিটাল সংকট ব্যিস্থাপনা।

ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ িাত্ীয়
পে মাদ্দয়
মকান
(রিরসরস)
রিরিটাল সংকট সংর্টিত্
হদ্দল ত্া মর্াকাদ্দিলা ও
উিিদ্দণি ব্যিস্থা হদ্দি।

১০০%

∙

∙

২.৫.৯

রিরিটাল অপিাধ দর্দ্দন এ সংক্রাি
সকল
রিরিটাল অপিাধ
আইদ্দনি প্রদ্দয়াগ।
র্ন্ত্রণালয়/রিভাগ/দিি/সংস্থা সহায়ক হদ্দি।
এিং আইন প্রদ্দয়াগকািী
সংস্থাসমূহ

দর্দ্দন

১০০%

∙

∙

২.৫.১০

আইটি রসদ্দটর্ অরিট িাধ্যত্ামুলক ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ আইটি রসদ্দটর্ অরিদ্দটি
কিা।
(রিরসরস)
এিং
সকল র্াধ্যদ্দর্ রিরভন্ন রনয়ন্ত্রণ
র্ন্ত্রণালয়/দিি/সংস্থা
রনরিত্ কিা োদ্দি।

১০০%

∙

∙

২.৫.১১

রিরিটাল রনিাপিা িীর্া োলুকিণ। আরথ মক প্ররত্ষ্ঠান রিভাগ এিং সিকারি
গুরুত্বপূণ ম
িাংলাদ্দদি িীর্া উন্নয়ন ও অিকাঠাদ্দর্াসমুদ্দহি
িন্য
রনয়ন্ত্রণ কর্তমপক্ষ (আইরিআিএ) রিরিটাল ইন্সুদ্দিন্স পরলরস
রনরিত্ হদ্দি।

১০০%

∙

∙
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স্বল্প মর্য়াদী
(২০২১)

র্ধ্য
মর্য়াদী
(২০৩০)

দীর্ ম
মর্য়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

২.৬.১

িাত্ীয় িাটা মসন্টাদ্দি ক্রর্াগত্ এিং ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ রনিাপদ ই-সারভমস মসিা
স্বয়ংরক্রয় রনিাপিা রনিীক্ষাকিণ।
(িাংলাদ্দদি করম্পউটাি
প্রদান।
কাউরন্সল)
মকৌিলগত্ রিষয়িস্তু ২.৭: আরথ মক মলনদ্দদদ্দন ত্থ্যপ্রযুরিি রনিাপদ ব্যিহাি রনরিত্কিণ

৮০%

১০০%

∙

রিরিটাল আরথ মক মলনদ্দদদ্দনি র্ানদে আরথ মক প্ররত্ষ্ঠান রিভাগ, অথ ম ইদ্দলকট্ররনক
পদ্ধরত্দ্দত্
এিং মসক্টি রভরিক রনিাপিা
রিভাগ এিং
আরথ মক মলনদ্দদদ্দন সর্য়-অথ ম
রনদ্দদ মরিকা তত্রিকিণ।
িাংলাদ্দদি ব্যাংক
সাশ্রয়ী, রনিাপদ ও সহিত্ি
হদ্দি।
২.৭.২
রিরিটাল মলনদ্দদন সহিত্ি ও ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি
ইদ্দলক্ট্ররনক মলনদ্দদদ্দনি
রনিাপদ কিদ্দত্ নতুন আইন প্রণয়ন ও রিভাগ, অথ ম রিভাগ, িাংলাদ্দদি অিকাঠাদ্দর্া সম্প্রসািণ এিং
রিদ্যর্ান
সাংর্রষ মক
আইন
ব্যাংক এিং িাক ও
সাইিাি রনিাপিা রনরিত্
সংদ্দিাধদ্দনি উদ্দদ্যাগ গ্রহণ।
মটরলদ্দোগাদ্দোগ রিভাগ
হদ্দি।
২.৭.৩
রিরিটাল মপদ্দর্ন্ট সুইে এি র্াধ্যদ্দর্ অথ ম রিভাগ, আরথ মক প্ররত্ষ্ঠান এদ্দেস টু ফাইন্যান্স বৃরদ্ধ,
মর্ািাইল মটকদ্দনালরি এিং এ টি
রিভাগ এিং
কযািদ্দলস মসাসাইটি তত্রিদ্দত্
এর্ (ATM) ব্যিহাি কদ্দি আি:
িাংলাদ্দদি ব্যাংক
অগ্রগরত্ ও উৎপাদনিীলত্া
এিং অি: ব্যাংক সকল প্রকাি
বৃরদ্ধ পাদ্দি।
আরথ মক মলনদ্দদন সম্পাদদ্দনি ব্যিস্থা
কিাি িন্য িাংলাদ্দদি ব্যংক এি
রিরিটাল
মপদ্দর্ন্ট
সুইদ্দেি
আধুরনকায়ন।
মকৌিলগত্ রিষয়িস্তু ২.৮: ফদ্দিনরসক ত্দদ্দিি স্বাদ্দথ ম সকল প্রকাি রিরিটাল মলনদ্দদদ্দনি লগ সংিক্ষণ রনরিত্কিণ

৮০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙
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রিরভন্ন
রিরিটাল
রনিাপিা ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ আইটি
মসিাপ্রদানকািী
মসিাপ্রদানকািী (মপরনদ্দট্রিন মটরটং, (রিরসরস)
এিং
সকল প্ররত্ষ্ঠাদ্দনি র্াধ্যদ্দর্ ত্থ্য
ভালনাদ্দিরিরলটি অযাদ্দসসদ্দর্ন্ট, আইটি র্ন্ত্রণালয়/রিভাগ/দিি/সংস্থা
সুিক্ষা ও মসিাি র্ান রনরিত্
অরিট) প্ররত্ষ্ঠাদ্দনি অনুদ্দর্াদন।
কিা োদ্দি।

মকৌিলগত্ রিষয়িস্তু ২.৬: ত্দ্দথ্যি সংিক্ষণ, ব্যিস্থাপনা ও রনিাপিায় েথােথ রনয়র্নীরত্ এিং প্ররর্ত্র্ান অনুসিণ

২.৭.১

ফদ্দিনরসক ত্দদ্দিি স্বাদ্দথ ম সকল িনরনিাপিা রিভাগ, ত্থ্য ও রিরিটাল মলনদ্দদন সুিরক্ষত্
১০০%
∙
∙
প্রকাি রিরিটাল মলনদ্দদদ্দনি লগ মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ,
হদ্দি।
সংিক্ষণ।
িাংলাদ্দদি ব্যাংক এিং সকল
আরথ মক প্ররত্ষ্ঠান
মকৌিলগত্ রিষয়িস্তু ২.৯: সিকারি মগাপনীয় ও সংদ্দিদনিীল ত্থ্যািলী আদান প্রদাদ্দনি মক্ষদ্দে রিরিটাল স্বাক্ষিসহ অন্যান্য সুিক্ষাি ব্যিস্থা রনরিত্কিণ এিং
িাংলাদ্দদদ্দিি সকল িাটা িাংলাদ্দদদ্দিি মভৌদ্দগারলক সীর্ানাি র্দ্দধ্য িাখা রনরিত্কিণ।
২.৯.১
সকল অরফদ্দস রিরিটাল স্বাক্ষি ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ িাত্ীয় ত্থ্য আদান-প্রদাদ্দন
১০০%
∙
∙
োলুকিণ।
(রসরসএ) এিং সকল
রনিাপিা রনরিত্ হদ্দি।
র্ন্ত্রণালয়/রিভাগ/দিি/সংস্থা
২.৯.২
িাংলাদ্দদদ্দিি
সকল
িাটা ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ িাত্ীয় ত্থ্য আদান-প্রদাদ্দন
১০০%
∙
∙
িাংলাদ্দদদ্দিি মভৌদ্দগারলক সীর্ানাি
(রিরসরস) এিং সকল
রনিাপিা রনরিত্ হদ্দি।
র্দ্দধ্য িাখা রনরিত্কিদ্দণি ব্যিস্থা র্ন্ত্রণালয়/রিভাগ/দিি/সংস্থা
গ্রহণ।
উদ্দেশ্য #৩: সার্ারিক সর্ত্া এিং সি মিনীন প্রদ্দিিারধকাি (Social Equity and Universal Access)
২.৮.১

মকৌিলগত্ রিষয়িস্তু ৩.১: সর্াদ্দিি সি মস্তদ্দিি র্ানুষ রিদ্দিষ কদ্দি অনগ্রসি িনদ্দগাষ্ঠী, নািী ও প্ররত্িন্ধী ব্যরি এিং রিদ্দিষ সহায়ত্া প্রদ্দয়ািন এর্ন ব্যরিদ্দদি
ত্থ্যপ্রযুরি ব্যিহাদ্দিি র্াধ্যদ্দর্ সর্াদ্দিি মূল মরাদ্দত্ আনয়ন
৩.১.১
রসটি কদ্দপাম দ্দিিন, মিলা পরিষদ, িাক ও মটরলদ্দোগাদ্দোগ রিভাগ, মসিাসমূহ িনগদ্দণি হাদ্দত্ি
৬০%
৮০%
১০০%
উপদ্দিলা
পরিষদ,
মপৌিসভা, স্থানীয়
সিকাি
রিভাগ, কাদ্দছ ত্াৎক্ষরণক মপৌৌঁছাদ্দি।
ইউরনয়ন পরিষদ, িাস টারর্মনাল, মনৌপরিিহন র্ন্ত্রণালয়, মিলপথ
মফরি/লির্াট,
মিলদ্দটিন, র্ন্ত্রণালয়, মোগাদ্দোগ র্ন্ত্রণালয়
রির্ানিন্দি, মপাট অরফস, র্াদ্দকটম এিং
মিসার্রিক
রির্ান
ইত্যারদদ্দত্ রিরিটাল মসন্টাি/মসিা পরিিহন ও পে মটন র্ন্ত্রণালয়
রনভমি রকয়স্ক (Kiosk) স্থাপন।
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নীরত্র্ালাি র্াধ্যদ্দর্ আিিমারত্ক র্ান সর্ািকোণ র্ন্ত্রণালয় ও সকল সকল সিকারি ও মিসিকারি
অনুসিদ্দণ প্ররত্িন্ধী ব্যরিিদ্দগিম িন্য র্ন্ত্রণালয়/রিভাগ/ সিকারি ওদ্দয়িসাইট
প্ররত্িন্ধীদ্দদি
সকল সিকারি ও মিসিকারি ওদ্দয়ি দিি/সংস্থা এিং এনরিও িন্য অরভগম্য হদ্দি।
সাইট অরভগম্য (Accessible)
রিষয়ক ব্যযদ্দিা
কিণ।
প্ররত্িন্ধী ব্যরিিদ্দগিম ত্থ্যপ্রযুরিদ্দত্ সর্ািকোণ র্ন্ত্রণালয়, িারণিয প্ররত্িন্ধী
ব্যরিিদ্দগিম
অরভগম্যত্া বৃরদ্ধকদ্দল্প ত্াদ্দদি িন্য র্ন্ত্রণালয়, রিল্প র্ন্ত্রণালয় এিং ত্থ্যপ্রযুরিদ্দত্ অরভগম্যত্া
রিদ্দিষারয়ত্ ও িাংলাদ্দদদ্দি তত্রি
িাত্ীয় িািস্ব মিাি ম
বৃরদ্ধি র্াধ্যদ্দর্ ত্াদ্দদি
হয়না এর্ন হাি মওয়যাি, সফটওয়যাি
ক্ষর্ত্ায়ন, সক্ষর্ত্া, এিং
ও অন্যান্য আইরসটি উপকিণ
উন্নয়ন ক্র্কাদ্দন্ড অংিগ্রহণ
আর্দারনি মক্ষদ্দে ভযাট র্ওকুফ এিং
িাড়দ্দি।
প্ররত্িন্ধী
ব্যরিিদ্দগিম
িন্য
রিদ্দিষভাদ্দি
তত্রি
আইরসটি
উপকিদ্দণি মক্ষদ্দে (এইে.এস. মকাি
উদ্দেখ থাকদ্দল) শুল্কমুি কিাি ব্যিস্থা
গ্রহণ।
সিকারি-মিসিকারি
রিরিটাল ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ সাইিাি কযাদ্দফ ও অন্যান্য
মসন্টাি ও অনুরুপ ইনফিদ্দর্িন এিং স্থানীয় সিকাি রিভাগ ইনফিদ্দর্িন
এদ্দেস মসন্টািসমূহদ্দক রিদ্দিষারয়ত্
এদ্দেসদ্দসন্টািসমূহ প্ররত্িন্ধী
হাি মওয়যাি,
সফটওয়যাি
ও
িান্ধি রহদ্দসদ্দি গদ্দড় উঠদ্দি।
আনুষরিক আইরসটি উপকিণ
সহকাদ্দি প্ররত্িন্ধী-িান্ধি কদ্দি গদ্দড়
মত্ালা।
সিকারি-মিসিকারি
রিরিটাল গৃহায়ন ও গণপূত্ম র্ন্ত্রণালয় ইনফিদ্দর্িন
মসন্টাি ও অনুরুপ ইনফিদ্দর্িন এিং স্থানীয় সিকাি রিভাগ এদ্দেসদ্দসন্টািসমূদ্দহি ভিন
এদ্দেস মসন্টািসমূদ্দহি ভিন ও
প্ররত্িন্ধী িান্ধি রহদ্দসদ্দি গদ্দড়
অন্যান্য
মভৌত্
অিকাঠাদ্দর্া
উঠদ্দি।
প্ররত্িন্ধীদ্দদি
উপদ্দোগী
কদ্দি
তত্রিকিণ।
অনগ্রসি
িনদ্দগাষ্ঠীি
িন্য র্াধ্যরর্ক ও উচ্চ রিক্ষা রিভাগ, ত্থ্যপ্রযুরি রিষদ্দয় প্ররিরক্ষত্
রিদ্দিষারয়ত্ আইরসটি রিক্ষা এিং কারিগরি ও র্াদ্রাসা রিক্ষা দক্ষ িনিরি গদ্দড় উঠদ্দি
প্ররিক্ষদ্দণি ব্যিস্থা গ্রহণ।
রিভাগ, সর্ািকোণ র্ন্ত্রণালয়, এিং ক্ষর্ত্ায়ন র্টদ্দি।
র্রহলা ও রিশু রিষয়ক
র্ন্ত্রণালয়, প্রাথরর্ক ও গণরিক্ষা
র্ন্ত্রণালয়, পাি মত্য েট্টগ্রার্
রিষয়ক র্ন্ত্রণালয়, ত্থ্য ও
মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ, যুি ও
ক্রীড়া র্ন্ত্রণালয়, িস্ত্র ও পাট
র্ন্ত্রণালয় এিং মিসকারি খাত্
মদিীয়
কারিগিদ্দদি অথ ম রিভাগ, িারণিয র্ন্ত্রণালয়, প্রত্যি
অিদ্দলি
দক্ষ
(Indigenous
Artisans)
ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি কারিগিদ্দদি রিল্প কদ্দর্িম
িন্য ওদ্দয়ি ও মর্ািাইলরভরিক রিভাগ, এিং িাংলাদ্দদি ব্যাংক প্রোি, িািািিাত্কিণ ও
রিরিটাল কর্াস ম ব্যিস্থা োলু কিদ্দত্
নতুন ক্র্সংস্থাদ্দনি সুদ্দোগ
সহায়ক নীরত্র্ালা, সহি সিিিাহ
তত্রি হদ্দি।
ব্যিস্থা ও সহি মপদ্দর্ন্ট োলুকিণ।
িািীরিকভাদ্দি অক্ষর্ এিং রিদ্দিষ সর্ািকোণ র্ন্ত্রণালয়, ত্থ্য ও প্ররত্িন্ধী
ও
রনিক্ষি
সহায়ত্া লাগদ্দত্ পাদ্দি এর্ন মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ িনদ্দগাষ্ঠী প্রযুরিি সুরিধা
ব্যরিদ্দদি রিষয় রিদ্দিেনায় মিদ্দখ সংস্কৃরত্ রিষয়ক র্ন্ত্রণালয় এিং মভাগ কিদ্দত্ সক্ষর্ হদ্দি।
সাশ্রয়ী িাংলা মটেট প্রদ্দসরসং টুলস
িাংলা একাদ্দিরর্
ও অরিও সফটওয়যাি উন্নয়ন এিং
ইিািা
ভাষাি
সফটওয়যাি
তত্রিকিণ।
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স্বল্প মর্য়াদী
(২০২১)

র্ধ্য
মর্য়াদী
(২০৩০)

দরিদ্র রিশুদ্দদি িন্য র্ারিরর্রিয়া প্রাথরর্ক ও গণরিক্ষা র্ন্ত্রণালয়, প্রাথরর্ক রিক্ষাি কাে মকারিত্া
১০০%
∙
েন্ত্রারদ ব্যিহাি কদ্দি সিকারি- র্রহলা ও রিশু রিষয়ক র্ন্ত্রণালয় বৃরদ্ধ পাদ্দি।
মিসিকারি এিং করর্উরনটি স্কুদ্দলই এিং এনরিও রিষয়ক ব্যযদ্দিা
ইরসরিরপ (ECDP) োলুকিণ।
রিদ্দিষভাদ্দি দক্ষ িনসাধািদ্দণি িন্য যুি ও ক্রীড়া র্ন্ত্রণালয়, ত্থ্য ও আইরসটি দক্ষ িনিল মিরি
২৫%
৫০%
মদিীয় ও আিিমারত্ক িািাি
মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ এিং সংখ্যায় তত্রি হদ্দি।
উপদ্দোগী আইরসটি দক্ষত্া উন্নয়দ্দন
কারিগরি রিক্ষা অরধদিি
মকাস ম (মের্ন-রিোরন্সং, গ্রারফে,
ইত্যারদ) োলুকিণ।
মকৌিলগত্ রিষয়িস্তু ৩.২: গ্রার্ীণ িনপদ্দদ নগদ্দিি সর্ান সুরিধা রনরিত্কিদ্দণ রিরিটাল প্রযুরিি সদ্দি মাির্ ব্যিহাদ্দিি ব্যিস্থাগ্রহণ
মদদ্দিি কৃরের্ উপগ্রহ উৎদ্দক্ষপণ িাক ও মটরলদ্দোগাদ্দোগ রিভাগ স্যাদ্দটলাইট টিরভ েযাদ্দনল,
১০০%
∙
উদ্দদ্যাগ অব্যাহত্ িাখা এিং (রিটিআিরস), িাংলাদ্দদি মটরলদ্দোগাদ্দোগ, ইন্টািদ্দনট
উৎদ্দক্ষরপত্ কৃরের্ উপগ্রদ্দহি সদ্দি মাির্ করর্উরনদ্দকিন স্যাদ্দটলাইট ইত্যারদ মক্ষদ্দে অন্যান্য
ব্যিহাি রনরিত্কিণ।
মকাম্পারন রলরর্দ্দটি
মদদ্দিি
কৃরের্
উপগ্রহ
(রিরসএসরসএল)
ব্যিহাদ্দি ব্যয়কৃত্ অথ ম সাশ্রয়
হদ্দি।
ব্রিব্যান্ড মনটওয়াকম স্থাপদ্দন স্থানীয় িাক ও মটরলদ্দোগাদ্দোগ রিভাগ, ব্রিব্যান্ড
মনটওয়াকম ১০০%
∙
সিকাি প্ররত্ষ্ঠানসহ অন্যান্য প্ররত্ষ্ঠান রসটি কদ্দপাম দ্দিিন, স্থানীয় সিকাি সম্প্রসািণ সাশ্রয়ী ও দ্রুত্
কর্তমক
আদ্দিারপত্
ক্ষরত্পূিণ রিভাগ, মিলপথ র্ন্ত্রণালয়, সড়ক হদ্দি।
(Compensation)
আদাদ্দয়ি পরিিহন ও র্হাসড়ক রিভাগ,
পরির্াণ হ্রাসকিণ।
মসতু রিভাগ, রিদুযৎ রিভাগ এিং
ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ
সািাদ্দদদ্দি সকল Point of িাক ও মটরলদ্দোগাদ্দোগ রিভাগ সর্ব্যদ্দয় সকদ্দলি রনকট
১০০%
∙
Presence (PoP) পদ্দয়ন্ট মথদ্দক
ইন্টািদ্দনট মসিা মপৌৌঁছাদ্দনা
ইন্টািদ্দনট ব্যিহাদ্দি ব্যদ্দয়ি সর্ত্া
োদ্দি।
রিধান।
মদদ্দিি
ইন্টািদ্দনট
মসিা িাক ও মটরলদ্দোগাদ্দোগ রিভাগ পেী অিদ্দল সাশ্রয়ী ও
১০০%
∙
প্রদানকািীদ্দদি রিদ্দিষ ব্যিস্থা মের্ন এিং ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রনভমিদ্দোগ্য সংদ্দোগ রনরিত্
সার্ারিক
দায়িদ্ধত্া
ত্হরিল
রিভাগ
হদ্দি।

দীর্ ম
মর্য়াদী
(২০৪১)
∙

১০০%

∙

∙

∙

∙

(SOF-Social Obligation
Fund), আরথ মক সুরিধা প্রদাদ্দনি

৩.২.৫

৩.২.৬

র্াধ্যদ্দর্ সুরিধা িরিত্/ দূগর্ম অিদ্দল
ইন্টািদ্দনট সংদ্দোগ মনটওয়াকম
সম্প্রসািণ।
ইউরনয়ন পে মায় পে মি অপটিকযাল িাক ও মটরলদ্দোগাদ্দোগ রিভাগ, সাধািণ িনগণ ইন্টািদ্দনদ্দটি
ফাইিাি মনটওয়াকম স্থাপন এিং স্থানীয় সিকাি রিভাগ এিং ত্থ্য আওত্ায় আসদ্দি।
ইউরনয়ন পরিষদদ্দক মকন্দ্র কদ্দি ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ
পািরলক একদ্দসস পদ্দয়ন্ট োলুকিণ।
সিকারি মিসিকারি আিাসদ্দন িাক ও মটরলদ্দোগাদ্দোগ রিভাগ, সাধািণ িনগণ ইন্টািদ্দনদ্দটি
ইন্টািদ্দনট সুরিধা রনরিত্কিদ্দণি গৃহায়ণ ওগণপূত্ম র্ন্ত্রণালয়, আওত্ায় আসদ্দি।
িন্য রিরডং-এি নকিা অনুদ্দর্াদদ্দনি স্থানীয় সিকাি রিভাগ এিং
সর্য়
ইন্টািদ্দনট
অিকাঠাদ্দর্া সড়ক পরিিহন ও র্হাসড়ক
(FTTX, IoT etc. রিদ্দিেনায়
রিভাগ
রনদ্দয়) এি রিষয়টি অির্ভমি কিদ্দত্
হদ্দি। মদদ্দিি সকল িহদ্দি আইএসরপ,
িাটা সংদ্দোগ প্রদানকািী, আিাসন
এিং অিকাঠাদ্দর্া রনর্মাণকািীদ্দদি
সুরিধারদ প্রদান কিদ্দত্ হদ্দি।
রিক্ষা প্ররত্ষ্ঠান, পে মটন মকন্দ্র ও
গণিাহদ্দন
রি
ওয়াইফাই
রনরিত্কিণ।
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১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙
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স্বল্প মর্য়াদী
(২০২১)

র্ধ্য
মর্য়াদী
(২০৩০)

মকৌিলগত্ রিষয়িস্তু ৩.৩: সিকারি ও মিসিকারি মসিাসমূহ িনগদ্দণি কাদ্দছ রিরিটাল পদ্ধরত্দ্দত্ তিষম্যহীনভাদ্দি মপৌৌঁছাদ্দনা
৩.৩.১
সকল সিকারি ও মিসিকারি ই-মসিা র্রন্ত্রপরিষদ রিভাগ এিং ত্থ্য ও িনগণ ওদ্দয়দ্দি একারধক
১০০%
∙
ৌঁ
িাত্ীয় পে মাদ্দয়ি একটি সুরনরদ মষ্ট মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ স্থাদ্দন মখাঁিাখরিি
পরিিদ্দত্ ম
মপাট মাল হদ্দত্ প্রদান; এক িাত্ীয় ইএকটি স্থাদ্দন সি ই-মসিা
মসিাসমূহ গুচ্ছাকাদ্দি সরিত্ হদ্দি,
পাদ্দি।
সহিদ্দিাধ্য রেি (আইকন) দ্বািা
প্রদরিমত্ হদ্দি এিং মসিাসমূহ
মর্ািাইলসহ অন্যান্য ইদ্দলকট্ররনক
র্াধ্যদ্দর্ প্রদান।
৩.৩.২
রিরিটাল পদ্ধরত্দ্দত্ সকল প্রকাি
আরথ মক প্ররত্ষ্ঠান রিভাগ,
রিল ও রফ পরিদ্দিাদ্দধ ব্যয়
১০০%
∙
আরথ মক মলনদ্দদনসমূহ মর্ািাইল মফান, িাংলাদ্দদি ব্যাংক এিং সংরিষ্ট এিং সর্য় সার্ঞ্জস্যপূণ ম হদ্দি;
এটিএর্, Point of Sales
র্ন্ত্রণালয়/রিভাগ
অরধকত্ি
স্বচ্ছত্া,
(PoS) ও
অন্যান্য মসিা দান
প্ররক্রয়াকিদ্দণি দক্ষত্া এিং
মকদ্দন্দ্রি র্াধ্যদ্দর্ মে মকাদ্দনা সর্য় মে
দ্রুত্ রিল পরিদ্দিাদ্দধি র্াধ্যদ্দর্
মকাদ্দনা স্থান মথদ্দক প্রদাদ্দনি
িনগণ
উপকৃত্
হদ্দি;
ব্যিস্থাকিণ।
সিকাদ্দিি উপি আস্থা
িাড়দ্দি।
৩.৩.৩
সকদ্দলি িন্য সুলভ এিং সহনীয় িাক ও মটরলদ্দোগাদ্দোগ রিভাগ সুলদ্দভ ইন্টািদ্দনট সংদ্দোগ
১০০%
∙
মূদ্দে
উচ্চগরত্ি
রনভমিদ্দোগ্য
পাওয়া োদ্দি।
ইন্টািদ্দনট ব্যান্ডউইদ্দথি ব্যিস্থা গ্রহণ।
৩.৩.৪
ইন্টািদ্দনট সংদ্দোগ প্রসাদ্দি রিদ্যর্ান িাক ও মটরলদ্দোগাদ্দোগ রিভাগ মনটওয়াকম
অিকাঠাদ্দর্া
১০০%
∙
সিকারি/ মিসিকারি মনটওয়াকম এিং ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি উন্নয়দ্দন ব্যয় ও সর্দ্দয়ি সাশ্রয়
অিকাঠাদ্দর্া রলদ্দিি সুরিধা প্রদান।
রিভাগ
হদ্দি।
৩.৩.৫
জ্ঞানরভরিক সর্াি গঠন উৎসারহত্ িাক ও মটরলদ্দোগাদ্দোগ রিভাগ ইন্টািদ্দনট
ব্যিহাি
১০০%
∙
কিাি িন্য সফটওয়যাি, IT/ITES এিং ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি সম্প্রসারিত্ হদ্দি এিং
রিল্প, আইরসটি ইনরকউদ্দিটি অথিা
রিভাগ
জ্ঞানরভরিক সর্াি প্ররত্ষ্ঠা
পাকম, লাইদ্দব্ররি, রিক্ষা ও গদ্দিষণা
ত্বিারন্বত্ হদ্দি।
প্ররত্ষ্ঠান, পািরলক মিস, ইন্টািদ্দনট
রকয়স্ক, মটরলদ্দসন্টাি, ইত্যারদদ্দত্
হ্রাসকৃত্ মূদ্দে ব্যান্ডউইথ সিিিাহ।
৩.৩.৬
ইন্টািদ্দনট সংদ্দোগ এিং ত্াি ব্যিহাি িাক ও মটরলদ্দোগাদ্দোগ রিভাগ,
ইন্টািদ্দনদ্দটি ব্যিহাি
১০০%
∙
প্ররক্রয়াদ্দক নাগরিক এিং সিকারি অথ ম রিভাগ, ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ
সম্প্রসারিত্ হদ্দি।
দিদ্দি মর্ৌরলক উপদ্দোগী (দ্দের্নঃ প্রযুরি রিভাগ এিং সকল
রিদুযৎ, গ্যাস, মটরলদ্দফান ইত্যারদ)
সিকারি দিি/সংস্থা
মসিা রহসাদ্দি রিদ্দিেনা কিা। সিকারি
দিিসমূদ্দহ এ সংক্রাি র্ারসক আরথ মক
িিাদ্দেি ব্যিস্থা গ্রহণ।
মকৌিলগত্ রিষয়িস্তু ৩.৪: সিকাদ্দিি ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিষয়ক কাে মক্রর্ এিং নীরত্ রনধ মািদ্দণ িনগদ্দণি অংিগ্রহদ্দণি সুদ্দোগ তত্রি
৩.৪.১

৩.৪.২

রিরিটাল
পদ্ধরত্দ্দত্
নাগরিক
আদ্দিদন, অরভদ্দোগ গ্রহণ ও রনষ্পরি
এিং অিরহত্কিণ। রিরিটাল
পদ্ধরত্দ্দত্ নাগরিক র্ত্ার্ত্ গ্রহণ
কদ্দি মসিাি র্ান উন্নয়ন।
সকল প্রণীত্ব্য নীরত্র্ালা ও আইন
ওদ্দয়িসাইদ্দট প্রকাি ও িনগদ্দণি
র্ত্ার্ত্ গ্রহণ।

দীর্ ম
মর্য়াদী
(২০৪১)
∙

∙

∙
∙
∙

∙

র্রন্ত্রপরিষদ রিভাগ, সকল
র্ন্ত্রণালয়/রিভাগ/ সিকারি
দিি/সংস্থা

মসিাি র্ান উন্নয়ন এিং
নাগরিক সন্তুরষ্ট বৃরদ্ধ পাদ্দি।

১০০%

∙

∙

সকল র্ন্ত্রণালয়/রিভাগ/
সিকারি দিি/সংস্থা

নীরত্র্ালা প্রণয়দ্দন িনগদ্দণি
অংিগ্রহণ রনরিত্ হদ্দি।

১০০%

∙

∙
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স্বল্প মর্য়াদী
(২০২১)

র্ধ্য
মর্য়াদী
(২০৩০)

দীর্ ম
মর্য়াদী
(২০৪১)

মকৌিলগত্ রিষয়িস্তু ৩.৫: মুরিযুদ্দদ্ধি মেত্নাসহ িাংলাদ্দদদ্দিি ইরত্হাস, সংস্কৃরত্, সারহত্য ও ঐরত্হযদ্দক ত্থ্যপ্রযুরিি র্াধ্যদ্দর্ মদদ্দিি পািাপারি রিশ্বদিিাদ্দি
উপস্থাপন কিা
৩.৫.১
মুরিদ্দোদ্ধা ও মুরিদ্দোদ্ধা মপাষ্যদ্দদি মুরিযুদ্ধ রিষয়ক র্ন্ত্রণালয় সিকাি প্রদি সকল সুদ্দোগ- ১০০%
∙
∙
ত্থ্য সংগ্রহ ও সংিক্ষণ।
সুরিধা সমূহ দক্ষ ও
কাে মকিভাদ্দি মুরিদ্দোদ্ধাদ্দদি
রনকট
মপৌৌঁছাদ্দি।
এ
ত্থ্যভান্ডাি একটি িাত্ীয় ও
ঐরত্হারসক দরলল রহদ্দসদ্দি
থাকদ্দি।
মুরিযুদ্ধরভরিক মে মকাদ্দনা রিরিটাল মুরিযুদ্ধ রিষয়ক র্ন্ত্রণালয় এিং মুরিযুদ্দদ্ধি মেত্না িাত্ীয়
∙
∙
৩.৫.২
১০০%
কদ্দন্টন্ট ও এরিদ্দকিন উন্নয়ন, প্রোি, ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ সংস্কৃরত্দ্দত্ স্থারয়ত্ব পাদ্দি।
রিকাি ও সংিক্ষদ্দণ সহদ্দোরগত্া ও
প্রদ্দণাদনা প্রদান।
৩.৫.৩
রিরিটাল র্াধ্যদ্দর্ িাংলাদ্দদদ্দিি সংস্কৃরত্ রিষয়ক র্ন্ত্রণালয় এিং িাংলাদ্দদদ্দিি ইরত্হাস,
১০০%
∙
∙
ইরত্হাস, সারহত্য ও ঐরত্হযদ্দক তুদ্দল ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ সারহত্য ও ঐরত্হয দীর্ মকাল
ধিা ও সংিক্ষদ্দণ ব্যিস্থা গ্রহণ।
সংিক্ষণ ও সহদ্দি
অরভগম্যত্া
(Accessible) পাদ্দি।
৩.৫.৪
প্রারত্ষ্ঠারনক সহায়ত্া ও আরথ মক
সকল র্ন্ত্রণালয়/
িনগদ্দণি বৃহৎ অংিদ্দক
১০০%
∙
∙
প্রদ্দণাদনাি র্াধ্যদ্দর্ িাংলা ভাষায়
রিভাগ/দিি/সংস্থা
রিক্ষা, প্ররিক্ষণ ও গুরুত্বপূণ ম
স্থানীয় পে মাদ্দয়ি উপযুি রিষয়িস্তু
ত্থ্য প্রদাদ্দনি সুরিধা প্রিস্ত
উন্নয়ন উৎসারহত্কিণ।
হদ্দি।
মকৌিলগত্ রিষয়িস্তু ৩.৬: ক্ষুদ্র নৃ-মগাষ্ঠীসহ সকল অিদ্দলি র্ানুদ্দষি ভাষা, সংস্কৃরত্ ও ঐরত্হয উন্নয়ন ও সংিক্ষদ্দণি ব্যিস্থা গ্রহণ
৩.৬.১
ক্ষুদ্র ভাষা, স্বকীয় সারহত্য, সংস্কৃরত্, সংস্কৃরত্ রিষয়ক র্ন্ত্রণালয়, ধর্ম স্বকীয় সংস্কৃরত্, সারহত্য,
১০০%
∙
∙
ঐরত্হয এিং ধর্মরিষয়ক ত্থ্যভান্ডাি রিষয়ক র্ন্ত্রণালয় এিং পাি মত্য ঐরত্হয এিং ধর্ম সম্পরকমত্
প্রস্তুত্, ই-ত্থ্যদ্দকাদ্দষ অির্ভমিকিণ,
েট্টগ্রার্ রিষয়ক র্ন্ত্রণালয় গুরুত্বপূণ ম ত্দ্দথ্যি স্থায়ী
রিরিটাল কদ্দন্টন্ট তত্রি ও প্রোি।
সংিক্ষণ ও প্রোি রনরিত্
হদ্দি।
মকৌিলগত্ রিষয়িস্তু ৩.৭: ত্দ্দথ্যি অিাধ প্রিাহ রনরিত্ কিাি লদ্দক্ষয প্রদ্দত্যক নাগরিকদ্দক সর্মূদ্দে/সাশ্রয়ী মূদ্দে দ্রুত্গরত্ি ইন্টািদ্দনট প্রদাদ্দনি ব্যিস্থা গ্রহণ
৩.৭.১
মটরলএদ্দেস ও মটরলদ্দিনরসটি বৃরদ্ধ
িাক ও মটরলদ্দোগাদ্দোগ রিভাগ ইন্টািদ্দনদ্দটি প্রসাদ্দিি র্াধ্যদ্দর্
৯০%
১০০%
∙
কিা।
িাত্ীয় প্রবৃরদ্ধ িাড়দ্দি।
৩.৭.২
মদিব্যাপী ব্রিব্যান্ড ইন্টািদ্দনট প্রারি িাক ও মটরলদ্দোগাদ্দোগ রিভাগ ব্রিব্যান্ড ইন্টািদ্দনদ্দটি
10 MBPS 4 GBPS 20 GBPS
রনরিত্কিণ।
এিং ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি প্রসাদ্দিি র্াধ্যদ্দর্ িাত্ীয়
রিভাগ
প্রবৃরদ্ধ িাড়দ্দি।
৩.৭.৩
একারধক ইন্টািদ্দনট এেদ্দেঞ্জ স্থাপন িাক ও মটরলদ্দোগাদ্দোগ রিভাগ ইন্টািদ্দনট মসিা দানকািীদ্দদি
১০০%
∙
∙
ও এসদ্দিি সদ্দি মাচ্চ ব্যিহাি
মনটওয়াকম সম্প্রসািণ
রনরিত্কিণ।
সহিত্ি হদ্দি।
মনটওয়াকম েন্ত্রপারত্ি (িাটা সংদ্দোগ
অভযিিীণ সম্পদ রিভাগ
ইন্টািদ্দনদ্দটি প্রসাি র্টদ্দি ও
∙
∙
৩.৭.৪
১০০%
এি মক্ষদ্দে) উপি শুল্ক ও ভযাট
(িাত্ীয় িািস্ব মিাি ম)
সাধািণ গ্রাহদ্দকি ইন্টািদ্দনট
হ্রাসকৃত্ হাদ্দি রনধ মািণ।
ব্যয় হ্রাস পাদ্দি।
৩.৭.৫
গ্রাহক পে মাদ্দয় মর্ািাইল ইন্টািদ্দনদ্দটি িাক ও মটরলদ্দোগাদ্দোগ রিভাগ িনগণদ্দক সাশ্রয়ী মূদ্দে
5G-২৫% 5G-১০০%
∙
মূে হ্রাস, সািাদ্দদদ্দি হাইরস্পি
ইন্টািদ্দনট প্রদান কিা োদ্দি।
মর্ািাইল ইন্টািদ্দনদ্দটি িাস্তিায়ন
এিং 5G োলুকিণ।
৩.৭.৬
মদদ্দিি অভযিিীণ িাটা ট্রান্সরর্িন িাক ও মটরলদ্দোগাদ্দোগ রিভাগ িনগণদ্দক সাশ্রয়ীমূদ্দে
১০০%
∙
∙
অিকাঠাদ্দর্া (ব্যাকহল) মকরন্দ্রয়ভাদ্দি এিং ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি ইন্টািদ্দনদ্দটি সুরিধা প্রদান
রিরনর্মাদ্দণ সিকারি সহদ্দোরগত্াি
রিভাগ
কিা োদ্দি।
র্াধ্যদ্দর্ িহি ও গ্রার্ািদ্দলি র্দ্দধ্য
ব্যান্ডউইথ ব্যদ্দয়ি সর্ত্া আনয়ন।
৩.৭.৭
আইরসটি নীরত্র্ালাি সাদ্দথ সংগরত্ িাক ও মটরলদ্দোগাদ্দোগ রিভাগ আইরসটিি ব্যিহাি
১০০%
∙
∙
মিদ্দখ মটরলদ্দোগাদ্দোগ ও ব্রিব্যান্ড এিং ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি িহিদ্দকরন্দ্রক না হদ্দয়
নীরত্র্ালা সংদ্দিাধন ও িাস্তিায়ন।
রিভাগ
সািাদ্দদদ্দি সম্প্রসারিত্ হদ্দি।
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মটকদ্দনাদ্দলারি পাকম ও হাইদ্দটক
ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ হাইদ্দটক পাদ্দকম রিরনদ্দয়াগ
পাকমসমূদ্দহ স্বল্পমূদ্দে ইন্টািদ্দনট
এিং হাইদ্দটক পাকম কর্তমপক্ষ উৎসারহত্ হদ্দি।
সিিিাদ্দহি িন্য অিকাঠাদ্দর্া (লাইন)
স্থাপন।
মকৌিলগত্ রিষয়িস্তু ৩.৮: রিরিটাল প্রযুরিি সকল মক্ষদ্দে িাংলা ভাষাি ব্যিহাি রনরিত্কিণ
৩.৮.১
অপাদ্দিটিং রসদ্দটর্ ও অন্যান্য
ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ িাংলা সফটওয়যাি
সফটওয়যাি রনর্মাত্াদ্দদি সাদ্দথ
(িাংলাদ্দদি করম্পউটাি
ত্রুটিমুিভাদ্দি িািািিাত্
রনয়রর্ত্ মোগাদ্দোগ িক্ষাি র্াধ্যদ্দর্ কাউরন্সল) এিং সংস্কৃরত্ রিষয়ক হদ্দি।
িাংলা সফটওয়যাি হালনাগাদ ও
র্ন্ত্রণালয় (িাংলা একাদ্দির্ী)
ত্রুটিমুি িাখদ্দত্ ব্যিস্থা গ্রহণ।
৩.৮.২
আইকান, আইরিএফ ও ইউরনদ্দকাি ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি সফট্ওয়যাি রিদ্দক্রত্াগণ
ম র্ি সদস্য পদ িহাল রিভাগ, িাক ও মটরলদ্দোগাদ্দোগ টযান্ডাি ম এনদ্দকারিং পদ্ধরত্
কনদ্দসাটিয়াদ্দ
মিদ্দখ BDS 1520:2018, BDS
রিভাগ (রিটিআিরস)
ব্যিহাদ্দি উৎসারহত্ হদ্দিন।
৩.৭.৮

1738:2018,
1935:2018-এি

৩.৮.৩

৩.৮.৪

৩.৮.৫

৩.৮.৬

স্বল্প মর্য়াদী
(২০২১)

র্ধ্য
মর্য়াদী
(২০৩০)

দীর্ ম
মর্য়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

BDS

সাদ্দথ
সার্ঞ্জস্যপূণ মভাদ্দি িাংলা এনদ্দকারিং
ও কী মিাি ম পদ্ধরত্ি হালনাগাদকিণ
ও র্ান উন্নয়ন।
প্ররর্ত্ িাংলা এনদ্দকারিং BDS
র্রন্ত্রপরিষদরিভাগ
িাংলায় তত্রি সি িকুদ্দর্ন্ট,
1520:2018
ব্যিহাি কদ্দি
সকল িযাটফির্,
িকুদ্দর্ন্টসমূদ্দহি
সুিহনীয়ত্া
এযারিদ্দকিন ব্যিহাি
(Portability) রনরিত্ কদ্দি
উপদ্দোগী হদ্দি।
সকল সিকারি প্রকািনাি ত্থ্য
িাংলায় রিরিটাল প্রকািনা কিা।
সকল সিকারি অরফদ্দস প্ররর্ত্ িাংলা
কী মিাি ম BDS 1738:2018
ব্যিহাি রনরিত্কিণ।
সকল মিসিকারি ও িারণিয র্রন্ত্রপরিষদ রিভাগ, িারণিয রিরিটাল পদ্ধরত্দ্দত্ িাষ্ট্রভাষা
প্ররত্ষ্ঠাদ্দন িাংলা ভাষাি প্ররর্ত্ র্ান র্ন্ত্রণালয়, িাংলাদ্দদি ব্যাংক ও িাংলাি ব্যিহাি রনরিত্
BDS 1520:2018,
BDS িারণিয সংগঠনসমূহ এিং হদ্দি।
1738:2018,
BDS এফরিরসরসআই
1935:2018
ব্যিহাি
রনরিত্কিণ।
রিজ্ঞান ও ত্থ্যপ্রযুরি রিক্ষাসহ সংস্কৃরত্ রিষয়ক র্ন্ত্রণালয়, রিক্ষা ও প্ররিক্ষণ সহি হদ্দি।
সকল প্ররিক্ষণ ও উচ্চরিক্ষাি পাঠ্য র্াধ্যরর্ক ও উচ্চ রিক্ষা রিভাগ,
িই এিং পাঠ্য উপকিণ িাংলায় কারিগরি ও র্াদ্রাসা রিক্ষা
প্রণয়ন
কদ্দি
অনলাইদ্দন রিভাগ, ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ
সহিলভযকিণ।
প্রযুরি রিভাগ, রিশ্বরিদ্যালয়
র্ঞ্জুরি করর্িন এিং িাংলা
একাদ্দিরর্
গদ্দিষণা ও উন্নয়দ্দনি র্াধ্যদ্দর্ সংস্কৃরত্ রিষয়ক র্ন্ত্রণালয়, ত্থ্যপ্রযুরিদ্দত্ িাংলা ও ক্ষুদ্র
রিরিটাল র্াধ্যদ্দর্ িাংলা ভাষা ও র্াধ্যরর্ক ও উচ্চ রিক্ষা রিভাগ, নৃ-মগাষ্ঠীি ভাষাি ব্যিহাি
ক্ষুদ্র নৃদ্দগাষ্ঠীি ভাষাি িন্য প্রযুরি কারিগরি ও র্াদ্রাসা রিক্ষা সহি হদ্দি।
উদ্ভািন, রিকাি ও প্রদ্দয়াদ্দগি ব্যিস্থা রিভাগ, ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ
গ্রহণ।
প্রযুরি রিভাগ, রিশ্বরিদ্যালয়
র্ঞ্জুরি করর্িন এিং িাংলা
একাদ্দিরর্
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স্বল্প মর্য়াদী
(২০২১)

র্ধ্য
মর্য়াদী
(২০৩০)

দীর্ ম
মর্য়াদী
(২০৪১)

উদ্দেশ্য#৪: রিক্ষা, গদ্দিষণা এিং উদ্ভািন (Education, Research and Innovation)
মকৌিলগত্ রিষয়িস্তু ৪.১: ত্থ্যপ্রযুরি রিক্ষাদ্দক প্রাথরর্ক স্তি মথদ্দক রিক্ষাি সকল স্তি ও ধািাি কাে মক্রদ্দর্ অির্ভমিকিণ ও রনয়রর্ত্ যুদ্দগাপদ্দোগীকিণ
৪.১.১
মদিীয়, রিশ্বিািাি এিং েতুথ ম রিল্প র্াধ্যরর্ক ও উচ্চ রিক্ষা রিভাগ, আইরসটি কারিকুলার্
১০০%
∙
∙
রিিদ্দিি দক্ষত্াি প্ররত্ লক্ষয মিদ্দখ কারিগরি ও র্াদ্রাসা রিক্ষা রনয়রর্ত্ হালনাগাদ হদ্দি এিং
োরহদা রভরিক দক্ষ র্ানি সম্পদ রিভাগ, প্রাথরর্ক ও গণরিক্ষা দক্ষ র্ানি সম্পদ উন্নয়দ্দন
উন্নয়ন এিং জ্ঞান-রভরিক সর্াি র্ন্ত্রণালয়, এনরসটিরি, ত্থ্য ও সহায়ক হদ্দি।
রিরনর্মাদ্দণ রিক্ষাি সকল স্তদ্দি মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ এিং
আইরসটি কারিকুলার্ রনয়রর্ত্
ইউরিরস
হালনাগাদকিণ।
৪.১.২
রিক্ষাদ্দক্ষদ্দে আইরসটিি রনত্য নতুন, প্রাথরর্ক ও গণরিক্ষা র্ন্ত্রণালয়, আইরসটি ব্যিহাদ্দিি র্াধ্যদ্দর্
১০০%
∙
∙
উদ্ভািনী ও এি কাে মকি ব্যিহাদ্দিি র্াধ্যরর্ক ও উচ্চ রিক্ষা রিভাগ, রিক্ষাি গুণগত্ র্াদ্দনান্নয়ন
(ICT
disruption
in কারিগরি ও র্াদ্রাসা রিক্ষা হদ্দি।
education) র্াধ্যদ্দর্ রিক্ষাি রিভাগ, ইউরিরস এিং ত্থ্য ও
গুণগত্ র্াদ্দনান্নয়ন কিাি ব্যিস্থা মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ
গ্রহণ।
৪.১.৩
িাত্ীয় রিশ্বরিদ্যালদ্দয়ি আওত্ায় র্াধ্যরর্ক ও উচ্চ রিক্ষা রিভাগ, অরধক হাদ্দি আইরসটি দক্ষ
সকল মিলাি
সকল
মদদ্দিি সকল
কদ্দলদ্দি
উপযুি
আইরসটি কারিগরি ও র্াদ্রাসা রিক্ষা
িনিল তত্রি হদ্দি; আইরসটি কর্পদ্দক্ষ একটি উপদ্দিলাি
কদ্দলি
অিকাঠাদ্দর্াসহ
িািাি-োরহদা রিভাগ, ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ
রিদ্দল্প দক্ষ িনিদ্দলি র্াটরত্
কদ্দলি
কর্পদ্দক্ষ
রভরিক আন্ডাি গ্রাজুদ্দয়ট আইরসটি প্রযুরি রিভাগ এিং িাত্ীয়
পূিদ্দণ সহায়ক হদ্দি।
একটি কদ্দলি
মপ্রাগ্রার্ োলুকিণ।
রিশ্বরিদ্যালয়
মকৌিলগত্ রিষয়িস্তু ৪.২: রিক্ষাি সকল স্তদ্দি রিখন-মিখাদ্দনা কাে মক্রদ্দর্ ত্থ্যপ্রযুরি ব্যিহাি কিাি লদ্দক্ষয কাে মক্রর্ গ্রহণ
৪.২.১

৪.২.২

৪.২.৩

৪.২.৪

৪.২.৫

সকল স্তদ্দিি সকল ধািাি সকল প্রাথরর্ক ও গণরিক্ষা র্ন্ত্রণালয়, রিক্ষায় আইরসটি ব্যিহাদ্দিি
রিক্ষা প্ররত্ষ্ঠাদ্দনি করম্পউটাি োদ্দি র্াধ্যরর্ক ও উচ্চ রিক্ষা রিভাগ, িন্য উপযুি পরিদ্দিি সৃরষ্ট
উচ্চ গরত্সম্পন্ন ইন্টািদ্দনট সংদ্দোগ কারিগরি ও র্াদ্রাসা রিক্ষা হদ্দি।
প্রদান।
রিভাগ, ইউরিরস এিং ত্থ্য ও
মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ
মদদ্দিি সকল রিক্ষা প্ররত্ষ্ঠাদ্দন প্রাথরর্ক ও গণরিক্ষা র্ন্ত্রণালয়, রিক্ষায় আইরসটি ব্যিহাদ্দিি
রিরিটাল
প্রযুরিি
ব্যিহাি র্াধ্যরর্ক ও উচ্চ রিক্ষা রিভাগ, িন্য উপযুি পরিদ্দিি ও
রনরিত্কিদ্দণ
প্রদ্দয়ািনীয় কারিগরি ও র্াদ্রাসা রিক্ষা সুদ্দোগ সৃরষ্ট হদ্দি।
র্ারিরর্রিয়া
ক্লাসরুর্/স্মাট ম রিভাগ, ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ
ক্লাসরুর্/নতুন উদ্ভারিত্ উপকিণ প্রযুরি রিভাগ এিং ইউরিরস
সিিিাহ ও ব্যিহাি রনরিত্কিণ।
রিরিটাল প্রযুরি ব্যিহাদ্দিি র্াধ্যদ্দর্ প্রাথরর্ক ও গণরিক্ষা র্ন্ত্রণালয়, রিক্ষক-রিক্ষাথী
এিং
রিক্ষক-রিক্ষাথী এিং রিক্ষাথী- র্াধ্যরর্ক ও উচ্চ রিক্ষা রিভাগ, রিক্ষাথী-রিক্ষাথীি
র্দ্দধ্য
রিক্ষাথীি র্দ্দধ্য পািস্পরিক ও কারিগরি ও র্াদ্রাসা রিক্ষা পািস্পরিক
ও
সহদ্দোরগত্ামূলক রিখন (Peer রিভাগ, ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ সহদ্দোরগত্ামূলক
রিখন
and
Collaborative প্রযুরি রিভাগ এিং ইউরিরস
(Peer
and
Collaborative
Learning) সুরিধা সম্প্রসািদ্দণ
Learning)
সুরিধা
উপযুি পরিদ্দিি সৃরষ্টকিণ।
সম্প্রসািদ্দণ উপযুি পরিদ্দিি
সৃরষ্ট হদ্দি।
রিক্ষাথীদ্দদি িন্য রিরিটাল যুদ্দগি প্রাথরর্ক ও গণরিক্ষা র্ন্ত্রণালয়, জ্ঞান েে মায় পািস্পরিক
দক্ষত্া অিমন, সর্স্যা সর্াধান, র্াধ্যরর্ক ও উচ্চ রিক্ষা রিভাগ, সহদ্দোরগত্া ও অংিগ্রহদ্দণি
উদ্ভািনীেে মা, সদ্দেনত্া সৃরষ্টি র্াধ্যদ্দর্ কারিগরি ও র্াদ্রাসা রিক্ষা র্াধ্যদ্দর্ একট উদ্ভািনী িরি
দক্ষ নাগরিক সৃরষ্টি িন্য একটি রিভাগ, ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ সম্পন্ন িনদ্দগাষ্ঠী সৃরষ্ট হদ্দি।
িযাটফির্ তত্রি।
প্রযুরি রিভাগ এিং ইউরিরস
প্রাথরর্ক, র্াধ্যরর্ক ও উচ্চ র্াধ্যরর্ক, প্রাথরর্ক ও গণরিক্ষা র্ন্ত্রণালয়, প্রাথরর্ক, র্াধ্যরর্ক, উচ্চ
কারিগরি ও র্াদ্রাসা রিক্ষক প্ররিক্ষণ র্াধ্যরর্ক ও উচ্চ রিক্ষা রিভাগ র্াধ্যরর্ক, কারিগরি ও
ইনরটটিউদ্দট (আিারসক হল সহ) এিং কারিগরি ও র্াদ্রাসা রিক্ষা র্াদ্রাসা রিক্ষাি রিক্ষকদ্দদি
করম্পউটাি োি, োন, উচ্চ রিভাগ
প্ররিক্ষণ ব্যিস্থা সর্য়
গরত্সম্পন্ন ইন্টািদ্দনট সংদ্দোগ
উপদ্দোগী হদ্দি।
(নুযনত্র্ ২ এর্রিরপএস) স্থাপন।
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ক্ররর্ক নং
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কিণীয় রিষয়

প্রাথরর্ক িাস্তিায়নকািী

প্রত্যারিত্ ফলাফল

সকল স্তদ্দিি এিং সকল রিষদ্দয়ি
র্াধ্যরর্ক ও উচ্চ রিক্ষা রিভাগ, রিক্ষকদ্দদি দক্ষত্া বৃরদ্ধ
রিক্ষকদ্দক উপযুি প্ররিক্ষদ্দণি
কারিগরি ও র্াদ্রাসা রিক্ষা
পাদ্দি। মশ্রণীকদ্দক্ষ পাঠদান
র্াধ্যদ্দর্ মশ্রণীকদ্দক্ষ রিরিটাল প্রযুরি রিভাগ, প্রাথরর্ক ও গণরিক্ষা পদ্ধরত্ আনন্দদায়ক এিং
ব্যিহাি কদ্দি পাঠদাদ্দনি
র্ন্ত্রণালয়, ইউরিরস এিং
ফলপ্রসূ হদ্দি।
উপদ্দোগীকিণ।
রিশ্বরিদ্যালয়সমূহ
সিকারি ও মিসিকারি খাদ্দত্ি রিজ্ঞান ও প্রযুরি র্ন্ত্রণালয় এিং আইরসটি রিষদ্দয় ব্যপক
উদ্দদ্যাদ্দগ গরণত্, রিজ্ঞান ও আইরসটি ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ উেীপনা সৃরষ্ট হদ্দি এিং
রিষদ্দয় িাত্ীয় ও আিিমারত্ক
আইরসটি দক্ষত্া বৃরদ্ধ পাদ্দি।
প্ররত্দ্দোরগত্া আদ্দয়ািন, আিিমারত্ক
প্ররত্দ্দোরগত্ায়
িাত্ীয়
দদ্দলি
অংিগ্রহদ্দণ
সহায়ত্া
প্রদান।
রিশ্বরিদ্যালদ্দয় উদ্ভািনী েে মা এিং ত্া
গরত্িীল কিাি িন্য মর্ন্টরিং ও
মকারেং এি ব্যিস্থা গ্রহণ।
আইরসটি েন্ত্রপারত্ (োপটপ/আইরসটি অথ ম রিভাগ, র্াধ্যরর্ক ও উচ্চ আইরসটি রিক্ষাি র্ান বৃরদ্ধ
রিভাইস) সংগ্রদ্দহি িন্য রিক্ষকদ্দদি রিক্ষা রিভাগ, কারিগরি ও
পাদ্দি।
ঋণ/অনুদান প্রদান।
র্াদ্রাসা রিক্ষা রিভাগ এিং
প্রাথরর্ক ও গণরিক্ষা র্ন্ত্রণালয়
রিক্ষাথীদ্দদি িন্য ইন্টাদ্দিরক্টভ ই-ব্যক, র্াধ্যরর্ক ও উচ্চ রিক্ষা রিভাগ, ই-লারন মং ব্যিহাদ্দিি র্াধ্যদ্দর্
রিরিটাল রিদ্দসাস ম এিং ই-লারন মং কারিগরি ও র্াদ্রাসা রিক্ষা রিক্ষাথীদ্দদি জ্ঞান অিমন সুগর্
কনদ্দটদ্দন্টি
মকন্দ্রীয়
ই-লারন মং রিভাগ, প্রাথরর্ক ও গণরিক্ষা হদ্দি।
িযাটফির্ তত্রি। ই-লারন মং রিষয়িস্তু র্ন্ত্রণালয়,
ইউরিরস,
তত্রিি িন্য রিদ্দিষ সহায়ত্া প্রদান। রিশ্বরিদ্যালয়সমূহ এিং ত্থ্য ও
মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ
রিরভন্ন ই-লারন মং মকাস ম/কনদ্দটদ্দন্টি র্াধ্যরর্ক ও উচ্চ রিক্ষা রিভাগ, রিক্ষকদ্দদি মপিাগত্ উন্নয়ন
র্াধ্যদ্দর্ রিক্ষকদ্দদি মপিাগত্ উন্নয়ন কারিগরি ও র্াদ্রাসা রিক্ষা
এিং রিক্ষাথীদ্দদি জ্ঞান ও
এিং রিক্ষাথীদ্দদি জ্ঞান ও দক্ষত্া রিভাগ, প্রাথরর্ক ও গণরিক্ষা দক্ষত্া উন্নয়ন রনরিত্ হদ্দি।
উন্নয়দ্দনি সুদ্দোগ সৃরষ্ট।
র্ন্ত্রণালয়, ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ
প্রযুরি রিভাগ ইউরিরস এিং
রিশ্বরিদ্যালয়সমূহ
সকল অফ রগ্রি রিক্ষা প্ররত্ষ্ঠাদ্দন মসৌি প্রাথরর্ক ও গণরিক্ষা র্ন্ত্রণালয়, রিক্ষা প্ররত্ষ্ঠাদ্দন আইরসটি
রিদুযদ্দত্ি
সাহাদ্দয্য
ইন্টািদ্দনট র্াধ্যরর্ক ও উচ্চ রিক্ষা রিভাগ, রভরিক রিক্ষা প্রসারিত্ হদ্দি।
সংদ্দোদ্দগি ব্যিস্থাকিণ।
কারিগরি ও র্াদ্রাসা রিক্ষা
রিভাগ, ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ
প্রযুরি রিভাগ এিং রিদুযৎ
রিভাগ
সকল উচ্চ রিক্ষা প্ররত্ষ্ঠাদ্দন র্াধ্যরর্ক ও উচ্চ রিক্ষা রিভাগ, রিক্ষাথীিা আইরসটি’ি র্াধ্যদ্দর্
করম্পউটাি, মনটওয়াকম, উচ্চ-গরত্ি কারিগরি ও র্াদ্রাসা রিক্ষা
রিদ্দশ্বি জ্ঞানভান্ডাদ্দি সংযুি
রনভমিদ্দোগ্য ইন্টািদ্দনট সংদ্দোগ স্থাপন রিভাগ, ইউরিরস এিং
হদ্দি।
এিং কযাম্পাস এলাকা জুদ্দড় রিশ্বরিদ্যালয়সমূহ
ওয়াইফাই এি র্াধ্যদ্দর্ ইন্টািদ্দনট
সুরিধা রিক্ষক-রিক্ষাথী সকদ্দলি িন্য
রনরিত্কিণ।
রিক্ষায় আইরসটি ব্যিহাদ্দিি র্াধ্যদ্দর্ র্াধ্যরর্ক ও উচ্চ রিক্ষা রিভাগ, রিক্ষকগণ আইরসটি
গুণগত্ র্াদ্দনান্নয়দ্দন অিদান িাখাি কারিগরি ও র্াদ্রাসা রিক্ষা
ব্যিহাদ্দিি র্াধ্যদ্দর্ রিক্ষাি
িন্য রিক্ষক ও সংরিষ্ট কর্মকত্মাদ্দদি রিভাগ, প্রাথরর্ক ও গণরিক্ষা গুণগত্ র্াদ্দনান্নয়দ্দন উৎসারহত্
স্বীকৃরত্ ও প্রদ্দণাদনাি ব্যিস্থাকিণ। র্ন্ত্রণালয়, ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ হদ্দি।
প্রযুরি রিভাগ ইউরিরস এিং
রিশ্বরিদ্যালয়সমূহ
প্রাথরর্ক এিং র্াধ্যরর্ক স্তদ্দি পূণ মাি প্রাথরর্ক ও গণ রিক্ষা র্ন্ত্রণালয়, আইরসটি সুরিধা সম্প্রসািদ্দণি
আইরসটি সুরিধা সম্বরলত্ রকছু
র্াধ্যরর্ক ও উচ্চ রিক্ষা রিভাগ, র্াধ্যদ্দর্ গুণগত্ রিক্ষা রনরিত্
আধুরনক র্দ্দিল স্কুল প্ররত্ষ্ঠা এিং
কারিগরি ও র্াদ্রাসা রিক্ষা
কিা সম্ভি হদ্দি।
পে মায়ক্রদ্দর্ সািাদ্দদদ্দি সম্প্রসািণ।
রিভাগ এিং ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ
প্রযুরি রিভাগ
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∙

প্রাথরর্ক

র্াধ্যরর্ক ও
উচ্চ রিক্ষা

∙

৫০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

৫০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

ক্ররর্ক নং
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৪.২.১৫

প্রারত্ষ্ঠারনক সহায়ত্া ও আরথ মক
প্রদ্দণাদনাি র্াধ্যদ্দর্ মিসিকারি খাদ্দত্
কাে মকি রিরিটাল উপাি
(Content) উন্নয়ন
উৎসারহত্কিণ।

৪.৪.১

আইরসটি
রিদ্দল্পি
সহায়ত্ায় র্াধ্যরর্ক ও উচ্চ রিক্ষা রিভাগ,
রিশ্বরিদ্যালয় পে মাদ্দয় আইরসটি কারিগরি ও র্াদ্রাসা রিক্ষা
রিক্ষায় মর্ধাবৃরি োলুকিণ।
রিভাগ, ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ
প্রযুরি রিভাগ এিং ইউরিরস

প্রত্যারিত্ ফলাফল

স্বল্প মর্য়াদী
(২০২১)

র্ধ্য
মর্য়াদী
(২০৩০)

দীর্ ম
মর্য়াদী
(২০৪১)

প্রাথরর্ক ও গণরিক্ষা র্ন্ত্রণালয়, জ্ঞান অিমন ও সমৃদ্ধ কিাি
১০০%
∙
∙
র্াধ্যরর্ক ও উচ্চ রিক্ষা রিভাগ, িন্য রিরিটাল উপকিদ্দণি
কারিগরি ও র্াদ্রাসা রিক্ষা
র্াধ্যদ্দর্ রিখন-মিখাদ্দনা
রিভাগ, এনরসটিরি, ইউরিরস, কাে মক্রর্ আনন্দদায়ক ও
ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ কাে মকি হদ্দি।
এিং আইরসটি ইন্ডারে
৪.২.১৬ আইরসটিি মপিাগত্ দক্ষত্া োোই ও ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ আইরসটি িনিদ্দলি র্ান
১০০%
∙
∙
উন্নীত্কিদ্দণি িন্য এযারক্ররিদ্দটিন (িাংলাদ্দদি করম্পউটাি
উন্নয়ন হদ্দি ও কর্মসংস্থাদ্দনি
োলুকিণ।
কাউরন্সল)
সুদ্দোগ বৃরদ্ধ পাদ্দি।
৪.২.১৭ রিরিটাল প্রযুরি ব্যিহাদ্দিি র্াধ্যদ্দর্ প্রাথরর্ক ও গণরিক্ষা র্ন্ত্রণালয়, রিক্ষাথীদ্দদি উপযুি ও
১০০%
∙
∙
রিক্ষাথীদ্দদি উপযুি ও কাে মকি
র্াধ্যরর্ক ও উচ্চ রিক্ষা রিভাগ, কাে মকি মূোয়ন কিা সম্ভি
মূোয়দ্দনি ব্যিস্থা কিা।
কারিগরি ও র্াদ্রাসা রিক্ষা রিভাগ, হদ্দি।
ইউরিরস এিং ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ
প্রযুরি রিভাগ
৪.২.১৮ মশ্রণীকদ্দক্ষি পািাপারি অনলাইদ্দন
ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ স্বরিক্ষণ উৎসারহত্ হদ্দি।
১০০%
∙
∙
প্ররিক্ষণ প্রদান রনরিত্কিণ।
৪.২.১৯ র্াঠ পে মাদ্দয় রিদ্যর্ান আইরসটি
ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ োিগুদ্দলাি সদ্দি মাচ্চ ব্যিহাি
১০০%
∙
∙
োিগুদ্দলাদ্দক িহুমূখী োদ্দি রূপািি। এিং র্াধ্যরর্ক ও উচ্চরিক্ষা
রনরিত্ হদ্দি।
রিভাগ
৪.২.২০ র্াধ্যরর্ক পে মায় মথদ্দকই ত্থ্যপ্রযুরি র্াধ্যরর্ক ও উচ্চ রিক্ষা রিভাগ র্াধ্যরর্ক পে মায় মথদ্দকই
১০০%
∙
∙
জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ রিক্ষক ( ত্থ্যপ্রযুরি এিং কারিগরি ও র্াদ্রাসা রিক্ষা র্ানসম্পন্ন ত্থ্যপ্রযুরি রিক্ষা
রিষদ্দয় কর্পদ্দক্ষ স্নাত্ক) রনদ্দয়াগ
রিভাগ
রনরিত্ হদ্দি।
রনরিত্কিণ।
মকৌিলগত্ রিষয়িস্তু ৪.৩: কর্মসংস্থান োরহদাি সাদ্দথ সার্ঞ্জস্য মিদ্দখ পাঠ্যসূরেদ্দক হালনাগাদকিণ এিং রিক্ষা প্ররত্ষ্ঠান ও ত্থ্যপ্রযুরি রিল্প প্ররত্ষ্ঠাদ্দনি র্দ্দধ্য
পািস্পরিক সহদ্দোরগত্া বৃরদ্ধকিণ
৪.৩.১
আইরসটি’ি রিক্ষাথী/গ্রযাজুদ্দয়টদ্দদি ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি
১) নতুন গ্রাজুদ্দয়ট িা ইন্টান মিা
১০০%
∙
∙
আইরসটি রিদ্দল্পি সাদ্দথ মসতুিন্ধন
রিভাগ, র্াধ্যরর্ক ও উচ্চ রিক্ষা রিল্প প্ররত্ষ্ঠান উপদ্দোগী কদ্দি
স্থাপদ্দন উৎসাহ প্রদাদ্দনি িন্য
রিভাগ, কারিগরি ও র্াদ্রাসা
রনদ্দিদ্দদি গদ্দড় তুলদ্দত্ সক্ষর্
কাে মক্রর্ গ্রহণ এিং এ লদ্দক্ষয
রিক্ষা রিভাগ, ইউরিরস এিং
হদ্দি।
রিশ্বরিদ্যালয় পে মাদ্দয় ইনরকউদ্দিটি আইরসটি এদ্দসারসদ্দয়িন (মিরসস, ২) রিল্প প্ররত্ষ্ঠাদ্দনি রিকাদ্দি
স্থাপন। আইরসটি রিল্প ত্াদ্দদি
রিরসএস, আইএসরপএরি
সহায়ক হদ্দি।
িনিদ্দলি অিত্ ৫ িত্াংি
ইত্যারদ)
ইন্টান মরিপ-এি িন্য উন্মুিকিণ।
৪.৩.২
রিশ্বরিদ্যালয় পে মাদ্দয় মদিীয় ও র্াধ্যরর্ক ও উচ্চ রিক্ষা রিভাগ, মদদ্দিি রিকাির্ান আইরসটি
১০০%
∙
∙
রিশ্বিািাদ্দিি
ত্থ্য-প্রযুরিরভরিক কারিগরি ও র্াদ্রাসা রিক্ষা
রিদ্দল্প মোগান মদিাি িন্য
োরহদাি সাদ্দথ সার্ঞ্জস্য মিদ্দখ রিভাগ, ইউরিরস এিং
অরধক হাদ্দি আইরসটি িনিল
হালনাগাদ জ্ঞান ও দক্ষত্া উন্নয়দ্দনি রিশ্বরিদ্যালয়সমূহ
উন্নয়ন সম্ভি হদ্দি।
সুদ্দোগ সৃরষ্ট, এিন্য উপদ্দোগী মকাস ম
ও কারিকুলার্ প্রণয়ন।
৪.৩.৩
রিশ্বরিদ্যালয় পে মাদ্দয়ি আইরসটি র্াধ্যরর্ক ও উচ্চ রিক্ষা রিভাগ, কারিকুলার্ সর্দ্দয়াপদ্দোগী
১০০%
∙
∙
কারিকুলার্ প্ররত্ দুই িছি পিপি কারিগরি ও র্াদ্রাসা রিক্ষা
হওয়ায় ত্া অরধক কাে মকিী
পে মাদ্দলােনাপূি মক যুদ্দগাপদ্দোগীকিণ। রিভাগ এিং ইউরিরস
হদ্দি।
মক্রদ্দ
মকৌিলগত্ রিষয়িস্তু ৪.৪: গদ্দিষণা ও উদ্ভািনী কাে র্ি পরিদ্দিি সৃরষ্ট এিং প্রদ্দয়ািনীয় প্রদ্দণাদনাি ব্যিস্থা গ্রহণ
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আইরসটি রিক্ষায় মর্ধািী
রিক্ষাথীিা অনুপ্রারণত্ হদ্দি।

১০০%

∙

∙

ক্ররর্ক নং
৪.৪.২

৪.৪.৩

৪.৪.৪

৪.৪.৫

৪.৪.৬

৪.৪.৭

৪.৪.৮

৪.৪.৯
৪.৪.১০
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আইরসটি রিল্প প্ররত্ষ্ঠাদ্দনি কারিগরি র্াধ্যরর্ক ও উচ্চ রিক্ষা রিভাগ,
ও আরথ মক সহায়ত্ায় রিশ্বরিদ্যালয় কারিগরি ও র্াদ্রাসা রিক্ষা
পে মাদ্দয় আইরসটি রিষদ্দয় গদ্দিষণা রিভাগ, ইউরিরস এিং আইরসটি
কাে মক্রর্ পরিোলনা।
এদ্দসারসদ্দয়িনসমূহ

প্রত্যারিত্ ফলাফল

১. আইরসটি রিদ্দল্পি িন্য
েথােথ ও িারণরিযকভাদ্দি
সম্ভািনার্য় প্রযুরি উদ্ভািদ্দন
উৎসারহত্ কিদ্দি।
২. আইরসটি রিল্প ও রিক্ষা
প্ররত্ষ্ঠানসমূদ্দহি র্দ্দধ্য ফলপ্রসু
মোগসূে স্থাপন হদ্দি।
মদদ্দিি ও িরহরি মদ্দশ্বি ই-লাইদ্দব্ররিদ্দত্ র্াধ্যরর্ক ও উচ্চ রিক্ষা রিভাগ, রিদ্দশ্বি অনলাইন জ্ঞানভান্ডাদ্দি
প্রদ্দিদ্দিি িন্য সকল রিক্ষা প্ররত্ষ্ঠাদ্দন
কারিগরি ও র্াদ্রাসা রিক্ষা সকল রিক্ষাথী প্রদ্দিদ্দিি
ইন্টািদ্দনটসহ অন্যান্য সুরিধা
রিভাগ, ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ সুদ্দোগ পাদ্দি।
(Journal Subscription)
প্রযুরি রিভাগ, ইউরিরস এিং
রনরিত্কিণ।
BANSDOC
অরিমত্ জ্ঞান সহিলভয কিাি িন্য র্াধ্যরর্ক ও উচ্চ রিক্ষা রিভাগ, রিক্ষাথী ও গদ্দিষকদ্দদি
উচ্চ রিক্ষা প্ররত্ষ্ঠান ও গদ্দিষণা
কারিগরি ও র্াদ্রাসা রিক্ষা জ্ঞানেে মা ও গদ্দিষণায় সহায়ক
প্ররত্ষ্ঠানসমূদ্দহ রিরিটাল লাইদ্দব্ররি
রিভাগ, ইউরিরস,
হদ্দি।
প্ররত্ষ্ঠা এিং এগুদ্দলাি র্দ্দধ্য
রিশ্বরিদ্যালয়সমূহ, নাদ্দয়র্ এিং
আিঃসংদ্দোগ স্থাপন; এিং এি
মনপ
র্াধ্যদ্দর্ আিঃগ্রন্থাগাি সহদ্দোরগত্া
স্থাপন।
মদদ্দিি
রিরিটাল
লাইদ্দব্ররি র্াধ্যরর্ক ও উচ্চ রিক্ষা রিভাগ,
মদিীয় রিক্ষাথী ও
মনটওয়াকমদ্দক িরহঃরি মদ্দশ্বি রিরিটাল ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ গদ্দিষকদ্দদি িন্য িরহরি মদ্দশ্বি
লাইদ্দব্ররিি সাদ্দথ সংযুিকিণ এিং এিং ইউরিরস
জ্ঞান ভান্ডাদ্দি প্রদ্দিি সহি
অনলাইদ্দন প্রাি গদ্দিষণা ও রিদ্দসাস ম
হদ্দি।
রিষয়ক সাইদ্দটি সদস্য পদ গ্রহণ।
মদদ্দিি সকল গদ্দিষণা োিগুদ্দলাদ্দক র্াধ্যরর্ক ও উচ্চ রিক্ষা রিভাগ,
রিক্ষাথী ও গদ্দিষকদ্দদি
রনদ্দয় একটি Collaborative
কারিগরি ও র্াদ্রাসা রিক্ষা
জ্ঞানেে মা ও গদ্দিষণায় সহায়ক
Network তত্রিকিণ।
রিভাগ, রিজ্ঞান ও প্রযুরি
হদ্দি।
র্ন্ত্রণালয় এিং ত্থ্য ও
মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ
িাত্ীয় রনিাপিাি স্বাদ্দথ ম প্ররত্িক্ষা
প্ররত্িক্ষা র্ন্ত্রণালয়, িন
িাত্ীয় প্ররত্িক্ষা সংক্রাি
ব্যিস্থাি িন্য আইরসটি রনভমি
রনিাপিা রিভাগ এিং ত্থ্য ও রিষদ্দয় মকৌিলগত্ স্বাধীনত্া
সর্াধান তত্রিদ্দত্ স্থানীয় আইরসটি
মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ
সংিরক্ষত্ হদ্দি।
গদ্দিষণা ও রিদ্দল্পি সহায়ত্া গ্রহণ।
ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরিি উচ্চত্ি ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি
উচ্চত্ি গদ্দিষণা উৎসারহত্
রিক্ষা ও গদ্দিষণাি িন্য র্াটাস ম, রিভাগ, র্াধ্যরর্ক ও উচ্চ রিক্ষা হদ্দি এিং ত্থ্যপ্রযুরি মক্ষদ্দে
রপএইেরি মপ্রাগ্রার্ উৎসারহত্ কিদ্দত্ রিভাগ এিং কারিগরি ও র্াদ্রাসা লাগসই প্রযুরিি উদ্ভািন হদ্দি।
মফদ্দলারিপ প্রদান এিং উদ্ভািনী কাদ্দি
রিক্ষা রিভাগ
উৎসাহ প্রদাদ্দনি িন্য অনুদান প্রদান।
[দ্দসদ্দক্ষদ্দে
নাগরিক/সার্ারিক
সর্স্যাি সর্াধাদ্দনি উদ্ভািনী ধািণা
অগ্রারধকাি মদওয়া।]
আইরসটি রিক্ষা, গদ্দিষণা ও উদ্ভািদ্দনি িাংলাদ্দদি ব্যাংক এিং অন্যান্য ত্থ্যপ্রযুরি রিক্ষায় অস্বচ্ছল
িন্য সহি িদ্দত্ ম স্বল্প সুদ্দদ ঋণ
সিকারি/দ্দিসিকারি
মর্ধািী রিক্ষাথীিা উৎসারহত্
প্রদাদ্দনি ব্যিস্থা গ্রহণ।
ব্যাংক/প্ররত্ষ্ঠান
হদ্দি।
সিকারি-মিসিকারি রিরভন্ন উদ্দদ্যাগ
অথ ম রিভাগ
ত্থ্যপ্রযুরি মক্ষদ্দে লাগসই
ও Entrepreneurship
গদ্দিষণা ও উদ্ভািদ্দন
Development-এি িন্য
মিসিকারি উদ্দদ্যাগ উৎসারহত্
Venture Capital নীরত্র্ালা
হদ্দি।
প্রণয়ন।
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স্বল্প মর্য়াদী
(২০২১)

র্ধ্য
মর্য়াদী
(২০৩০)

দীর্ ম
মর্য়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

ক্ররর্ক নং
৪.৪.১১

৪.৪.১২

৪.৪.১৩

কিণীয় রিষয়

প্রাথরর্ক িাস্তিায়নকািী

প্রত্যারিত্ ফলাফল

রিক্ষা, গদ্দিষণা ও উদ্ভািনমূলক প্রধানর্ন্ত্রীি কাে মালয়, অথ ম গদ্দিষণা ও উদ্ভািনমূলক
উদ্দদ্যাদ্দগি িন্য উদ্ভািনী ত্হরিল রিভাগ, ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ উদ্দদ্যাগ
িাস্তিায়ন
ও
(Innovation Fund) োলুকিণ প্রযুরি রিভাগ, পরিকল্পনা রিভাগ পরিোলনায় অদ্দথ মি সংস্থান
ও উন্নয়ন িাদ্দিদ্দট অদ্দথ মি সংস্থান এিং সংরিষ্ট র্ন্ত্রণালয়/রিভাগ রনরিত্ হদ্দি।
কিা এিং এ সকল উদ্দদ্যাগ
পরিোলনা ও িক্ষণাদ্দিক্ষণ এিং
Scale-up কিাি িন্য িািস্ব
িাদ্দিদ্দট অদ্দথ মি িিাে প্রদান।
িাত্ীয় ও সার্ারিক রিরভন্ন সর্স্যা র্াধ্যরর্ক ও উচ্চ রিক্ষা রিভাগ, গদ্দিষণাি র্াধ্যদ্দর্ িাত্ীয় ও
সর্াধাদ্দন রিশ্বরিদ্যালয়গুদ্দলাদ্দক
কারিগরি ও র্াদ্রাসা রিক্ষা
সার্ারিক সর্স্যাি সর্াধান
সম্পৃিকিণ ও প্রদ্দয়ািনীয় পরিদ্দিি রিভাগ, ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ
সম্ভি হদ্দি।
সৃরষ্টসহ সহায়ত্া প্রদান।
প্রযুরি রিভাগ, ইউরিরস এিং
রিশ্বরিদ্যালয়সমূহ
Cashless Society তত্রিি অথ ম রিভাগ, আরথ মক প্ররত্ষ্ঠান অথ মনীরত্দ্দত্
গরত্িীলত্া
িন্য Innovative Solution রিভাগ, ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ আনয়ন
এিং
দুনীরত্
উদ্ভািন ও প্রণয়ন সহিীকিণ এিং প্রযুরি রিভাগ এিং িাংলাদ্দদি প্ররত্দ্দিাধ সম্ভি হদ্দি।
প্রদ্দণাদনা প্রদান।
ব্যাংক

স্বল্প মর্য়াদী
(২০২১)

র্ধ্য
মর্য়াদী
(২০৩০)

দীর্ ম
মর্য়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

প্ররত্ িছি িাত্ীয় পে মাদ্দয় স্কুল, র্াধ্যরর্ক ও উচ্চ রিক্ষা রিভাগ, িাত্ীয় ও সার্ারিক সর্স্যাি
১০০%
∙
∙
কদ্দলি ও রিশ্বরিদ্যালয় রভরিক কারিগরি ও র্াদ্রাসা রিক্ষা
সর্াধাদ্দন উদ্ভািনী কাে মক্রর্
সার্ারিক/িাষ্ট্রীয় সর্স্যাি সর্াধাদ্দন রিভাগ, ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ
উৎসারহত্ হদ্দি।
উদ্ভািন প্ররত্দ্দোরগত্া আদ্দয়ািদ্দনি প্রযুরি রিভাগ, ইউরিরস এিং
ব্যিস্থা গ্রহণ।
রিশ্বরিদ্যালয়সমূহ
মকৌিলগত্ রিষয়িস্তু ৪.৫: ত্থ্যপ্রযুরি সংরিষ্ট রিষদ্দয় গদ্দিষণা কাে মক্রর্ পরিোলনাি ব্যিস্থা গ্রহণ এিং রিক্ষা প্ররত্ষ্ঠান ও ত্থ্যপ্রযুরি রিদ্দল্পি র্দ্দধ্য পািস্পরিক
সহদ্দোরগত্া বৃরদ্ধকিণ
৪.৫.১
মদদ্দিি কৃরষিাত্ দ্রদ্দব্যি মিদ্দনটিক কৃরষ র্ন্ত্রণালয় (িাংদ্দলাদ্দদি কৃরষ গদ্দিষণাি র্াধ্যদ্দর্
১০০%
∙
∙
ম্যারপং মপ্রাফাইল তত্রিি িন্য িাদ্দয়া- গদ্দিষণা কাউরন্সল)
কৃরষখাদ্দত্ি উৎপাদনিীলত্া
ইনফিদ্দর্টিে গদ্দিষণা সম্পাদন।
বৃরদ্ধ পাদ্দি।
৪.৫.২
প্রদ্দত্যক রিভাদ্দগ একটি পািরলক র্াধ্যরর্ক ও উচ্চ রিক্ষা রিভাগ, সর্গ্র মদদ্দি রিশ্বরিদ্যালয়
১০০%
∙
∙
রিশ্বরিদ্যালয়দ্দক আইরসটি’ি মসন্টাি কারিগরি ও র্াদ্রাসা রিক্ষা
পে মাদ্দয় উচ্চত্ি র্ানসম্পন্ন
অফ এদ্দেদ্দলন্স রহদ্দসদ্দি গদ্দড় তুলদ্দত্ রিভাগ, ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ
আইরসটি রিক্ষাি রিস্তাি
এিং
রিকাির্ান
প্রযুরিি প্রযুরি রিভাগ এিং ইউরিরস
র্টদ্দি।
৪.৪.১৪

(Emerging Technology)

৪.৫.৩

৪.৫.৪

ওপি ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি
রিভাদ্দগি আওত্ায় অনুরূপ একটি
মসন্টাি উন্নয়দ্দন রিদ্দিষ সহায়ত্া
প্রদান।
মসন্টাি ফি মফাথ ম ইন্ডারেয়াল ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ রিকাির্ান প্রযুরিি
(Emerging
মির্ভদ্দলিন প্ররত্ষ্ঠাকিণ।
Technology) ওপি
র্ানসম্পন্ন প্ররিক্ষণ প্রদান
সম্ভি হদ্দি।
রিশ্বরিদ্যালয় পে মাদ্দয় আইরসটি’ি ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি
আইরসটি রিল্প, রিক্ষা
প্রাদ্দয়ারগক গদ্দিষণা প্রকদ্দল্প আইরসটি রিভাগ, র্াধ্যরর্ক ও উচ্চ রিক্ষা প্ররত্ষ্ঠান ও সিকাদ্দিি
রিল্পদ্দক সম্পৃিকিণ এিং এরূপ রিভাগ, কারিগরি ও র্াদ্রাসা
সরিরলত্ উদ্দদ্যাদ্দগ মদদ্দিি
প্রকদ্দল্প সিকারি অনুদান প্রদান। রিক্ষা রিভাগ এিং আইরসটি
নানারিধ সর্স্যাি স্বকীয়
এছাড়া আইরসটি রিদ্দল্পি রিরভন্ন এদ্দসারসদ্দয়িন
সর্াধান সম্ভি হদ্দি।
গদ্দিষণা প্রকদ্দল্প রিশ্বরিদ্যালদ্দয়ি
রিক্ষক-রিক্ষাথীদ্দদি সম্পৃিকিণ।
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১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

ক্ররর্ক নং
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স্বল্প মর্য়াদী
(২০২১)

র্ধ্য
মর্য়াদী
(২০৩০)

দীর্ ম
মর্য়াদী
(২০৪১)

মকৌিলগত্ রিষয়িস্তু ৪.৬: গদ্দিষণা ও উদ্ভািদ্দনি র্াধ্যদ্দর্ সৃষ্ট পণ্য ও মসিাদ্দক প্রদ্দয়ািনীয় িািািিাত্কিদ্দণি ব্যিস্থা গ্রহণ
৪.৬.১

গদ্দিষণালব্ধ
উদ্ভািনগুদ্দলাদ্দক ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি
গদ্দিষণালব্ধ উদ্ভািনগুদ্দলা
দীর্ মদ্দর্য়াদ্দদ র্ানুদ্দষি কোদ্দণ ব্যিহাি রিভাগ, অথ ম রিভাগ, রিল্প
র্ানুদ্দষি কোদ্দণ ব্যিহাি
কিাি লদ্দক্ষয িািািিাত্কিণ এিং র্ন্ত্রণালয়, িারণিয র্ন্ত্রণালয়, হদ্দি এিং উদ্ভািকগণ
ব্যিসায় রহদ্দসদ্দি প্ররত্ষ্ঠা কিা এিং আরথ মক প্ররত্ষ্ঠান রিভাগ,
উৎসারহত্ হদ্দি।
ম
এিন্য ঋণ িা অথ সংস্থাদ্দনি ব্যিস্থা িাংলাদ্দদি ব্যাংক এিং অন্যান্য
গ্রহণ।
সিকারি-মিসিকারি ব্যাংক
৪.৬.২
রিদ্দিষজ্ঞ প্যাদ্দনল কর্তমক িাছাইকৃত্ ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি
গদ্দিষণালব্ধ উদ্ভািনগুদ্দলা
গদ্দিষণা
ও
উদ্ভািদ্দনি রিভাগ, অথ মরিভাগ, রিল্প
র্ানুদ্দষি কোদ্দণ ব্যিহাি
িারণরিযকীকিদ্দণ সিকাদ্দিি পক্ষ র্ন্ত্রণালয়, িারণিয র্ন্ত্রণালয়, হদ্দি এিং উদ্ভািকগণ
মথদ্দক উদ্দদ্যাগ মনয়া। এদ্দক্ষদ্দে আরথ মক প্ররত্ষ্ঠান রিভাগ,
উৎসারহত্ হদ্দি।
মিসিকারি
প্ররত্ষ্ঠানদ্দকও িাংলাদ্দদি ব্যাংক এিং অন্যান্য
অংিগ্রহদ্দণি সুদ্দোগ প্রদান কিা।
সিকারি-মিসিকারি ব্যাংক
মকৌিলগত্ রিষয়িস্তু ৪.৭: রিদ্যর্ান উদ্ভািনসহ সকল নতুন উদ্ভািনসমূদ্দহি মর্ধাস্বত্ত্ব সৃরষ্ট ও সংিক্ষদ্দণ ব্যিস্থা গ্রহণ

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

৪.৭.১

১০০%

∙

∙

িরহরি মদ্দশ্ব
িাংলাদ্দদিদ্দক
আউটদ্দসারস মং
কাি,
সফটওয়যাি
িিারন,
ত্থ্যপ্রযুরিরভরিক পণ্য ও
মসিা প্রদাদ্দনি রনভমিদ্দোগ্য
মক্ষে রহদ্দসদ্দি প্ররত্ষ্ঠা কিা
োদ্দি।
৪.৭.৩
মর্ধাস্বত্ত্ব সৃরষ্ট ও সংিক্ষদ্দণি িন্য ১টি সংস্কৃরত্ রিষয়ক র্ন্ত্রণালয় এিং নতুন উদ্ভািনসমূদ্দহি মর্ধাস্বত্ত্ব
িাত্ীয় িযাটফির্ তত্রি কিা এিং রিল্প র্ন্ত্রণালয়
সৃরষ্ট ও সংিক্ষদ্দণি ফদ্দল
আিিমারত্ক রিরভন্ন মর্ধাস্বত্ত্ব
অদ্দনদ্দক ত্াি উদ্ভািনী ধািণাি
নীরত্র্ালা অনুসিণ কিা ও প্রদ্দয়ািদ্দন
স্বীকৃরত্ পাদ্দি এিং আইরসটি
Treaty/চুরিগুদ্দলা Ratify কিা।
রিদ্দল্প সৃিনিীল কাি
উৎসারহত্ হদ্দি।
৪.৭.৪
মর্ধাস্বত্ব তত্রি ও সিকারি ক্রদ্দয়
ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি
নতুন উদ্ভািনসমূদ্দহি মর্ধাস্বত্ত্ব
মর্ধাস্বত্ব ব্যিস্থাপনাদ্দক উৎসাহ ও রিভাগ, িারণিয র্ন্ত্রণালয় এিং সৃরষ্ট ও সংিক্ষদ্দণি ফদ্দল
সহদ্দোরগত্া প্রদান।
মিরসস
অদ্দনদ্দক ত্াি উদ্ভািনী ধািণাি
স্বীকৃরত্ পাদ্দি এিং আইরসটি
রিদ্দল্প সৃিনিীল কাি
উৎসারহত্ হদ্দি।
মকৌিলগত্ রিষয়িস্তু ৪.৮: রিদ্দিষারয়ত্ রিক্ষায় আইরসটিি ব্যিহাি রনরিত্কিণ

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

৪.৮.১

রিদ্দিষ োরহদা সম্পন্ন
রিক্ষাথীদ্দদি িন্য তিষ্যম্যহীন
উপযুি রিখন- মিখাদ্দনাি
পরিদ্দিি সৃরষ্ট হদ্দি।

১০০%

∙

∙

রিদ্দিষ োরহদা সম্পন্ন
রিক্ষাথীদ্দদি িন্য উপযুি
রিখন-মিখাদ্দনা কাে মক্রর্
পরিোলনাি িন্য রিক্ষকদ্দদি
দক্ষত্া বৃরদ্ধ পাদ্দি।

১০০%

∙

∙

৪.৭.২

৪.৮.২

মপদ্দটন্ট এিং রিিাইন এযাক্ট আইরসটি
রিল্প র্ন্ত্রণালয়
রিল্প সহায়ক কিাি িন্য সংদ্দিাধদ্দনি
ব্যিস্থা গ্রহণ।
আইরসটিসহ অন্যান্য উদ্ভািনসমূহদ্দক সংস্কৃরত্ রিষয়ক র্ন্ত্রণালয় এিং
উৎসারহত্ কিদ্দত্ আইরপআি
রিল্প র্ন্ত্রণালয়
আইদ্দনি েথােথ িাস্তিায়ন ও
আধুরনকায়ন (প্যাদ্দটন্ট ও নকিা,
মট্রির্াকম, করপিাইট ইত্যারদ)।

রিদ্দিষ স্কুলগুদ্দলাদ্দত্ েত্নসহকাদ্দি
প্রাথরর্ক ও গণরিক্ষা র্ন্ত্রণালয়,
আইরসটি েন্ত্রপারত্ (রিন রিিাি,
র্াধ্যরর্ক ও উচ্চ রিক্ষা রিভাগ,
মব্রইল রপ্রন্টাি, র্ারিরর্রিয়া টরকং কারিগরি ও র্াদ্রাসা রিক্ষা
ব্যক, রিরি রপ্রন্টাি, অরিও-রভজুযয়াল রিভাগ, ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ
উপকিণ ইত্যারদ) সিিিাহ
প্রযুরি রিভাগ, ইউরিরস এিং
রনরিত্কিণ।
রিশ্বরিদ্যালয়সমূহ
রিদ্দিষ োরহদা সম্পন্ন রিক্ষাথীদ্দদি প্রাথরর্ক ও গণরিক্ষা র্ন্ত্রণালয়,
রিখন মিখাদ্দনা কাে মক্রদ্দর্ আইরসটিি র্াধ্যরর্ক ও উচ্চ রিক্ষা রিভাগ,
ব্যিহাি রনরিত্ কিদ্দত্ রিক্ষকদ্দদি কারিগরি ও র্াদ্রাসা রিক্ষা
দক্ষত্া
উন্নয়দ্দন
প্রদ্দয়ািনীয় রিভাগ, ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ
প্ররিক্ষদ্দণি ব্যিস্থা গ্রহণ।
প্রযুরি রিভাগ, ইউরিরস এিং
রিশ্বরিদ্যালয়সমূহ
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আইরসটি রিদ্দল্প সৃিনিীল
কাি উৎসারহত্ হদ্দি।

স্বল্প মর্য়াদী
(২০২১)

র্ধ্য
মর্য়াদী
(২০৩০)

দীর্ ম
মর্য়াদী
(২০৪১)

সকল রিদ্যালয় ও রিশ্বরিদ্যালয়
প্রাথরর্ক ও গণরিক্ষা র্ন্ত্রণালয়, একীর্ভত্ রিক্ষা িাস্তিায়দ্দনি
পে মাদ্দয় একীর্ভত্ রিক্ষা িাস্তিায়দ্দন
র্াধ্যরর্ক ও উচ্চ রিক্ষা রিভাগ, িন্য উপযুি পরিদ্দিি তত্রি
প্রদ্দয়ািনীয় রিরিটাল েন্ত্রপারত্ ও
কারিগরি ও র্াদ্রাসা রিক্ষা
হদ্দি এিং রিক্ষকদ্দদি
সফটওয়যাি সিিিাহ কিা, ত্াি
রিভাগ, ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ
সক্ষর্ত্া তত্রি হদ্দি।
ব্যিহাি রনরিত্ কিা এিং এিন্য প্রযুরি রিভাগ, ইউরিরস এিং
রিক্ষকদ্দদি প্রদ্দয়ািনীয় প্ররিক্ষণ
রিশ্বরিদ্যালয়সমূহ
প্রদান।
৪.৮.৪
রিদ্দিষ োরহদা সম্পন্ন রিক্ষাথীদ্দদি প্রাথরর্ক ও গণরিক্ষা র্ন্ত্রণালয়, রিদ্দিষ োরহদা সম্পন্ন
রিখন োরহদা ও উপকিদ্দণি স্বল্পত্া র্াধ্যরর্ক ও উচ্চ রিক্ষা রিভাগ, রিক্ষাথীদ্দদি রিখন োরহদা
রিদ্দিেনা কদ্দি এযাকদ্দসরসিল
কারিগরি ও র্াদ্রাসা রিক্ষা
অনুোয়ী প্রদ্দয়ািনীয় রিদ্দসাস ম
অনলাইন রিদ্দপারিটরিি ব্যিস্থা গ্রহণ। রিভাগ, ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ
প্রারি সহি হদ্দি।
প্রযুরি রিভাগ, ইউরিরস এিং
রিশ্বরিদ্যালয়সমূহ
মকৌিলগত্ রিষয়িস্তু ৪.৯: রিক্ষা প্রিাসন ও ব্যিস্থাপনায় ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরিি কাে মকি ব্যিহাি রনরিত্কিণ

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

৪.৯.১

রিক্ষা প্রিাসন ও ব্যিস্থাপনা
গরত্িীল ও মটকসই হদ্দি।

১০০%

∙

∙

প্রিাসরনক মোগাদ্দোদ্দগি
মক্ষদ্দে রসদ্ধাি গ্রহণ ও
িাস্তিায়ন ত্িারন্বত্ হদ্দি।

১০০%

∙

∙

সকদ্দলি িন্য রিক্ষা রিষয়ক
মসিা প্রারি সহি হদ্দি।

১০০%

∙

∙

সকদ্দলি িন্য রিক্ষা রিষয়ক
মসিা প্রারি সহি হদ্দি।

১০০%

∙

∙

গ্রাহক এিং মসিাগ্রহীত্াদ্দদি
িন্য মসিাি র্ান উন্নয়ন
কিা সম্ভি হদ্দি।

১০০%

∙

∙

মসিা গ্রহীত্াদ্দদি
োরহদারভরিক মসিা প্রদান
সম্ভি হদ্দি।

১০০%

∙

∙

রিক্ষা ব্যিস্থাি সুষ্ঠু
ব্যিস্থাপনাি লদ্দক্ষয
রনয়রর্ত্ভাদ্দি সকল কাি
র্রনটরিং এিং সুপািভাইি
কিা সহি হদ্দি।

১০০%

∙

∙

ক্ররর্ক নং

কিণীয় রিষয়

প্রাথরর্ক িাস্তিায়নকািী

প্রত্যারিত্ ফলাফল

৪.৮.৩

৪.৯.২

৪.৯.৩

৪.৯.৪

৪.৯.৫

৪.৯.৬

৪.৯.৭

রিরিটাল প্রযুরি ব্যিহাদ্দিি র্াধ্যদ্দর্ প্রাথরর্ক ও গণরিক্ষা র্ন্ত্রণালয়,
দক্ষ ও গরত্িীল রিক্ষা প্রিাসন ও
র্াধ্যরর্ক ও উচ্চ রিক্ষা রিভাগ,
ব্যিস্থাপনা রনরিত্কিণ।
কারিগরি ও র্াদ্রাসা রিক্ষা রিভাগ,
ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ,
ইউরিরস এিং রিশ্বরিদ্যালয়সমূহ
প্রিাসরনক মোগাদ্দোদ্দগি মক্ষদ্দে প্রাথরর্ক ও গণরিক্ষা র্ন্ত্রণালয়,
রিরিটাল প্রযুরি ব্যিহাদ্দিি র্াধ্যদ্দর্ র্াধ্যরর্ক ও উচ্চ রিক্ষা রিভাগ,
রসদ্ধাি গ্রহণ ও িাস্তিায়ন কারিগরি ও র্াদ্রাসা রিক্ষা রিভাগ,
ত্িারন্বত্কিণ।
ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ,
ইউরিরস এিং রিশ্বরিদ্যালয়সমূহ
রিক্ষা সংরিষ্ট র্ন্ত্রণালয়, রিভাগ ও প্রাথরর্ক ও গণরিক্ষা র্ন্ত্রণালয়,
প্ররত্ষ্ঠাদ্দনি র্দ্দধ্য আিঃদ্দোগাদ্দোদ্দগি র্াধ্যরর্ক ও উচ্চ রিক্ষা রিভাগ,
মক্ষদ্দে রিরিটাল প্রযুরি ব্যিহাি
কারিগরি ও র্াদ্রাসা রিক্ষা রিভাগ,
রনরিত্কিণ।
ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ,
ইউরিরস এিং রিশ্বরিদ্যালয়সমূহ
রিক্ষক, রিক্ষাথী, অরভভািকসহ
প্রাথরর্ক ও গণরিক্ষা র্ন্ত্রণালয়,
সংরিষ্ট সকদ্দলি কাদ্দছ রিক্ষারিষয়ক র্াধ্যরর্ক ও উচ্চ রিক্ষা রিভাগ,
মসিা মপৌৌঁদ্দছ মদয়াি মক্ষদ্দে ইদ্দর্ইল, কারিগরি ও র্াদ্রাসা রিক্ষা রিভাগ,
এসএর্এস রকংিা অনলাইন মসিা
ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ,
রনরিত্কিণ।
ইউরিরস এিং রিশ্বরিদ্যালয়সমূহ
রিক্ষা মসিাি র্ান উন্নয়দ্দন গ্রাহক
প্রাথরর্ক ও গণরিক্ষা র্ন্ত্রণালয়,
র্ত্ার্ত্ এিং মসিাগ্রহীত্াি সন্তুরষ্ট র্াধ্যরর্ক ও উচ্চ রিক্ষা রিভাগ,
পরির্াদ্দপি ব্যিস্থা গ্রহণ।
কারিগরি ও র্াদ্রাসা রিক্ষা রিভাগ,
ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ,
ইউরিরস এিং রিশ্বরিদ্যালয়সমূহ
ম
মসিা গ্রহীত্াি সুরিধাদ্দথ সিাি িন্য প্রাথরর্ক ও গণরিক্ষা র্ন্ত্রণালয়,
একই পদ্ধরত্ ব্যিহাি না কদ্দি
র্াধ্যরর্ক ও উচ্চ রিক্ষা রিভাগ,
োরহদারভরিক পদ্ধরত্গত্ রভন্নত্া
কারিগরি ও র্াদ্রাসা রিক্ষা রিভাগ,
অনুসিণ।
ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ,
ইউরিরস এিং রিশ্বরিদ্যালয়সমূহ
রিক্ষা ব্যিস্থাি সুষ্ঠু ব্যিস্থাপনাি
প্রাথরর্ক ও গণরিক্ষা র্ন্ত্রণালয়,
লদ্দক্ষয আইরসটি ব্যিহাি কদ্দি
র্াধ্যরর্ক ও উচ্চ রিক্ষা রিভাগ,
রনয়রর্ত্ভাদ্দি সকল কাি র্রনটরিং কারিগরি ও র্াদ্রাসা রিক্ষা রিভাগ,
এিং সুপািভাইরিং এি ব্যিস্থা গ্রহণ। ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ,
ইউরিরস এিং রিশ্বরিদ্যালয়সমূহ
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ক্ররর্ক নং

কিণীয় রিষয়

প্রাথরর্ক িাস্তিায়নকািী

প্রত্যারিত্ ফলাফল

স্বল্প মর্য়াদী
(২০২১)

র্ধ্য
মর্য়াদী
(২০৩০)

দীর্ ম
মর্য়াদী
(২০৪১)

উদ্দেশ্য #৫: দক্ষত্া উন্নয়ন এিং কর্মসংস্থান সৃরষ্ট (Skill Development and Employment Generation)
মকৌিলগত্ রিষয়িস্তু ৫.১: মদিীয় ও রিশ্বিািাদ্দিি োরহদাি সাদ্দথ সার্ঞ্জস্য মিদ্দখ প্রদ্দয়ািনীয় সংখ্যক আইরসটি মপিািীিী তত্রিি িন্য প্রারত্ষ্ঠারনক সক্ষর্ত্া
উন্নয়ন
৫.১.১
আিিমারত্ক র্ান অনুসিণ কদ্দি প্রিাসী কোণ ও তিদ্দদরিক আইরসটি ব্যিসা পরিোলনা,
৫০%
১০০%
∙
মদিীয় ও আিিমারত্ক িািাি কর্মসংস্থান র্ন্ত্রণালয়, ত্থ্য ও
ব্যিস্থাপনা, রিপণন ও
রিদ্দিষণ, োরহদা রনরূপণ এিং মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ এিং সফটওয়যাি উন্নয়দ্দন দক্ষ
ত্দানুোয়ী মদিীয় আইরসটি িনিদ্দলি
আইরসটি এদ্দসারসদ্দয়িন
িনিল তত্রি।
দক্ষত্া উন্নয়দ্দন প্ররত্ষ্ঠান প্ররত্ষ্ঠাকিণ।
৫.১.২
রিশ্বিািাদ্দিি োরহদাি সাদ্দথ সার্ঞ্জস্য ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ রিশ্বর্াদ্দনি মপিািীিী তত্রি
২০%
৫০%
১০০%
মিদ্দখ দক্ষ মপিািীিী তত্রিি লদ্দক্ষয
এিং সংরিষ্ট র্ন্ত্রণালয়/রিভাগ
হদ্দি।
প্ররিক্ষণ প্ররত্ষ্ঠানসমূদ্দহি অিকাঠাদ্দর্া
উন্নয়ন।
৫.১.৩
ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরিদ্দত্ দক্ষ ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ প্রযুরি হস্তািি অরধকত্ি
৫০%
১০০%
∙
প্রিাসী িাংলাদ্দদিীদ্দদি (NRBs)
উপদ্দোগী ও মটকসই হদ্দি।
সহায়ত্ায়
প্রযুরি
হস্তািদ্দিি
(Technology

Transfer)

িন্য মদদ্দিি রিদ্যর্ান প্ররিক্ষণ
প্ররত্ষ্ঠান ও সংস্থাসমূদ্দহি সক্ষর্ত্া
উন্নয়দ্দন প্রদ্দয়ািনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ
(দ্দের্নঃ টিওটি)।
৫.১.৪
স্থানীয় ও রিশ্বিািাদ্দি আইরসটি শ্রর্ ও কর্মসংস্থান র্ন্ত্রণালয়,
আইটি মপিািীিীদ্দদি োরহদা
১০০%
িনিদ্দলি োরহদা রনরূপণ এিং মদদ্দি ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি
রনরূপদ্দণি র্াধ্যদ্দর্ আইরসটি
ও রিদ্দদদ্দি শ্রর্ োরহদা রনরূপদ্দনি রিভাগ, প্রিাসী কোণ ও
িনিল
উন্নয়দ্দন
সুষ্ঠু
িন্য
Labour
Market তিদ্দদরিক কর্মসংস্থান র্ন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কিা সম্ভি হদ্দি।
Information
System পিিাষ্ট্র র্ন্ত্রণালয়, পরিসংখ্যান
(LMIS) োলুকিণ।
ও ত্থ্য ব্যিস্থাপনা রিভাগ
(িাংলাদ্দদি পরিসংখ্যান ব্যযদ্দিা)
এিং এনএসরিরস
৫.১.৫
আইরসটি মকাম্পারনসমূদ্দহি নািী
অথ ম রিভাগ, র্রহলা ও রিশু আইরসটি মক্ষদ্দে নািী-পুরুদ্দষি
১০%
িনিল ক্রর্ান্বদ্দয় মর্াট র্ানি
রিষয়ক র্ন্ত্রণালয়, যুি ও ক্রীড়া অংিগ্রহদ্দণ সর্ত্া রিধান
সম্পদ্দদি ৫০ িত্াংদ্দি উন্নীত্ কিা র্ন্ত্রণালয়, িারণিয র্ন্ত্রণালয়, হদ্দি।
এিং মস লদ্দক্ষয সদ্দেত্নত্া, প্ররিক্ষণ ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ
ও প্রদ্দণাদনাি ব্যিস্থা গ্রহণ।
এিং আইরসটি এদ্দসারসদ্দয়িন
মকৌিলগত্ রিষয়িস্তু ৫.২: দক্ষত্া উন্নয়দ্দনি লদ্দক্ষয মদদ্দিি িনগণদ্দক ত্থ্যপ্রযুরি রিষয়ক মপিাগত্ রিষদ্দয় প্ররিক্ষদ্দণি ব্যিস্থা গ্রহণ
৫.২.১
আইটি ও আইটিইএস উন্নয়ন, মসিা ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি
আইরসটি রিদ্দল্প উপযুি
১০০%
প্রদান, গুণগত্ র্ান রনরিত্কিণ এিং রিভাগ, িাংলাদ্দদি করম্পউটাি দক্ষত্া সম্পন্ন িনিদ্দলি
প্রকল্প
ব্যিস্থাপনাি
িন্য কাউরন্সল, হাইদ্দটক পাকম
র্াটরত্ পূিণ হদ্দি।
Certification-এি
র্াধ্যদ্দর্ কর্তমপক্ষ ও আইরসটি অরধদিি
আইরসটি রিদ্দল্প রনদ্দয়ারিত্ িনিদ্দলি
মপিাগত্ র্াদ্দনি ক্রর্াগত্ উন্নয়ন

∙

∙

৩০%

৫০%

∙

∙

(Continuous
Professional
Development)।

৫.২.২
৫.২.৩
৫.২.৪
৫.২.৫

ত্থ্যপ্রযুরি মকাম্পারনসমূদ্দহি সুরনরদ মষ্ট
োরহদা অনুোয়ী দক্ষ িনিল তত্রিদ্দত্
সহায়ত্া প্রদান।
মপিাগত্ প্রদ্দয়াগ রনরিত্ কদ্দি
প্ররিক্ষণ প্ররত্ষ্ঠানসমূদ্দহ ত্থ্যপ্রযুরি
রিষদ্দয় পাঠ্যক্রর্ প্রণয়ন।
মপিাগত্ প্রাদ্দয়ারগক অরভজ্ঞত্াসম্পন্ন
মর্ন্টরিং এি ব্যিস্থা গ্রহণ।
আইরসটি প্ররিক্ষদ্দণ এদ্দপ্ররন্টসরিপ
রনরিত্কিণ।

ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ ত্থ্যপ্রযুরিি দক্ষ িনিল
(রিরসরস)
োরহদা পূিণ হদ্দি।

১০০%

∙

∙

িাংলাদ্দদি কারিগিী রিক্ষা মিাি ম ত্থ্যপ্রযুরিি িনিল োরহদা
পূিণ হদ্দি।

৫০%

১০০%

∙

ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি
রিভাগ এিং আইএসরস
আইরসটি এদ্দসারসদ্দয়িনসমূহ

৩০%

৬০%

১০০%

৩০%

৬০%

১০০%
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ত্থ্যপ্রযুরিি িনিল তত্রি
হদ্দি।
ত্থ্যপ্রযুরিি িনিল তত্রি
সহি হদ্দি।

ক্ররর্ক নং
৫.২.৬
৫.২.৭
৫.২.৮
৫.২.৯

৫.২.১০

৫.২.১১

কিণীয় রিষয়
প্ররিক্ষণ প্ররত্ষ্ঠানসমূদ্দহি
র্রিউলসমূহ রনয়রর্ত্
যুদ্দগাপদ্দোগীকিণ।
সািাদ্দদদ্দি দক্ষ িনিল তত্রিদ্দত্ স্বল্প
খিদ্দে অনলাইন প্ররিক্ষদ্দণি ব্যিস্থা
গ্রহণ।
ত্থ্যপ্রযুরি মকাম্পারনসমূদ্দহি র্ধ্যর্
স্তদ্দিি দক্ষ িনিল তত্রিি প্রদ্দয়ািনীয়
প্ররিক্ষণ প্রদান।
ত্থ্যপ্রযুরি
মসক্টদ্দি
রিল্প
প্ররত্ষ্ঠানরভরিক
প্ররিক্ষণ
িা
এদ্দপ্ররন্টসরিপ রনরিত্ কিা এিং
এদ্দপ্ররন্টসরিপ রিষয়ক আিিমারত্ক
প্ররত্ষ্ঠাদ্দনি (দ্দলািাল এদ্দপ্ররন্টসরিপ
মনটওয়াকম) সাদ্দথ সম্পকম স্থাপন।
এদ্দপ্ররন্টসরিপ ম্যাদ্দনিদ্দর্ন্ট রসদ্দটদ্দর্ি
র্াধ্যদ্দর্ এদ্দপ্ররন্টসরিপ মপ্রাগ্রার্
র্রনটরিং ও মর্ন্টরিং-এি ব্যিস্থা
গ্রহণ।
মকাম্পারনসমূদ্দহ
রিদ্যর্ান
িনসম্পদদ্দক রিকাির্ান প্রযুরি,
নতুন পদ্ধরত্, রিিাইন পরিকল্পনা ও
সফট রস্কলস-এ প্ররিক্ষণ প্রদাদ্দনি
র্াধ্যদ্দর্ দক্ষত্া উন্নয়দ্দনি িন্য ব্যিস্থা
গ্রহণ।

স্বল্প মর্য়াদী
(২০২১)

র্ধ্য
মর্য়াদী
(২০৩০)

দীর্ ম
মর্য়াদী
(২০৪১)

িাংলাদ্দদি কারিগিী রিক্ষাদ্দিাি ম আইটি জ্ঞান সম্পন্ন িনিল
তত্রি হদ্দি।

১০০%

∙

∙

ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি
রিভাগ এিং আইরসটি
এদ্দসারসদ্দয়িনসমূহ
ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি
রিভাগ এিং আইরসটি
এদ্দসারসদ্দয়িনসমূহ
ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি
রিভাগ এিং আইরসটি
এদ্দসারসদ্দয়িনসমূহ

র্ফস্বল এলাকায় িনিল
প্ররিরক্ষত্ হদ্দি।

৫০%

১০০%

∙

ত্থ্যপ্রযুরিি দক্ষ িনিল
তত্রি হদ্দি।

৫০%

১০০%

∙

প্ররিরক্ষত্ িনিদ্দলি োকুিীি
মক্ষদ্দে আিিমারত্ক িািাি
সৃরষ্ট হদ্দি।

৩০%

৬০%

১০০%

ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি
রিভাগ

প্ররিরক্ষত্ িনিদ্দলি োকুিীি
মক্ষদ্দে আিিমারত্ক িািাি
সৃরষ্ট হদ্দি।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

প্রাথরর্ক িাস্তিায়নকািী

প্রত্যারিত্ ফলাফল

ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি
রিদ্যর্ান িনসম্পদ নতুন
রিভাগ, রসরপটিইউ,
নতুন প্রযুরিদ্দত্ দক্ষ হদ্দি।
রিশ্বরিদ্যালয়সমূহ, মিরসস এিং
িাদ্দকা

মকৌিলগত্ রিষয়িস্তু ৫.৩: কারিগরি ও বৃরিমূলক রিক্ষায় ত্থ্যপ্রযুরি রিষয়ািলী অির্ভমিকিণ
৫.৩.১
কারিগরি ও বৃরিমূলক রিক্ষায় ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি
িািাি-োরহদা অনুোয়ী রিক্ষা
১০০%
∙
ত্থ্যপ্রযুরি রিষয়ািলী অির্ভমিকিণ। রিভাগ, িস্ত্র ও পাট র্ন্ত্রণালয়, মক্ষদ্দে প্রদ্দয়ািনীয় পরিিত্মন
যুি ও ক্রীড়া র্ন্ত্রণালয় এিং
আনয়ন।
িাংলাদ্দদি কারিগিী রিক্ষা মিাি ম
৫.৩.২
র্ানিসম্পদ উন্নয়দ্দন রিক্ষা ও ত্থ্য র্ন্ত্রণালয়, রিটিআিরস এিং র্ানিসম্পদ উন্নয়দ্দন সহায়ক
৫০%
১০০%
উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান সকল সম্প্রোি এনএসরিরস
হদ্দি।
র্াধ্যদ্দর্ প্রোদ্দিি ব্যিস্থা গ্রহণ।
৫.৩.৩
অভযিিীণ ও রিশ্বিািাি উপদ্দোগী িাংলাদ্দদি কারিগিী রিক্ষা মিাি ম TVET মপ্রাগ্রার্দ্দক
১০০%
∙
দক্ষত্া
উন্নয়দ্দন
রি-োরন্সং,
যুদ্দগাপদ্দোগী কিা সম্ভি হদ্দি।
আউটদ্দসারস মং এিং আইরসটি রনভমি
মসিা খাত্ (ITES) সম্পরকমত্
স্বল্পদ্দর্য়াদী মকাস ম TVET মপ্রাগ্রাদ্দর্
অির্ভমি কিণ।
মিলা ও উপদ্দিলা পে মাদ্দয় আইরসটি িাংলাদ্দদি কারিগিী রিক্ষা মিাি ম স্বরিরক্ষত্ দক্ষ িনিদ্দলি
১০০%
৫.৩.৪
∙
রিষদ্দয় এনটিরভরকউএফ অনুোয়ী পূি ম
স্বীকৃরত্ রনরিত্ হদ্দি।
অরভজ্ঞত্াি স্বীকৃরত্ি (RPL)
ব্যিস্থা গ্রহণ।
মকৌিলগত্ রিষয়িস্তু ৫.৪: কর্মসংস্থান সৃরষ্টি িন্য মদরি-রিদ্দদিী রিরনদ্দয়াগ আকৃষ্ট কিাি লদ্দক্ষয প্রদ্দয়ািনীয় নীরত্ সহায়ত্া ও প্রদ্দণাদদ্দনি ব্যিস্থা গ্রহণ
৫.৪.১
রিরভন্ন মদদ্দিি প্রদ্দণাদনা প্যাদ্দকি
িারণিয র্ন্ত্রণালয়, অথ ম রিভাগ, রিদ্দদিী রিরনদ্দয়াগকািীগণ
১০০%
∙
পে মাদ্দলােনাপূি মক রিরনদ্দয়াগকািীদ্দদি িাত্ীয় িািস্ব মিাি ম, িাংলাদ্দদি আকৃষ্ট হদ্দি।
সার্ঞ্জস্যপূণ ম প্রদ্দণাদনা প্রদান।
ব্যাংক, িাংলাদ্দদি হাই-মটক
পাকম কর্তমপক্ষ এিং রিিা
৫.৪.২
রিদ্দদিী রিরনদ্দয়াগকািীদ্দদি িন্য
িারণিয র্ন্ত্রণালয়, রিিা,
রিদ্দদিী রিরনদ্দয়াগকািীগণ
১০০%
∙
অনলাইন ওয়ান টপ সারভমদ্দসি
িাংলাদ্দদি হাইদ্দটক পাকম
আকৃষ্ট হদ্দি এিং মদদ্দিি
ব্যিস্থাকিণ।
কর্তমপক্ষ, মিিা এিং মিপিা
ভািমূরত্ম উজ্জ্বল হদ্দি।
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৫.৪.৩

প্রত্যারিত্ ফলাফল

স্বল্প মর্য়াদী
(২০২১)

র্ধ্য
মর্য়াদী
(২০৩০)

দীর্ ম
মর্য়াদী
(২০৪১)

রিদ্দশ্বি আইরসটি অিদ্দন ত্থ্যপ্রযুরিি পিিাষ্ট্র র্ন্ত্রণালয় এিং প্রিাসী িাংলাদ্দদিী আইরসটি
১০০%
∙
∙
উচ্চত্ি পে মাদ্দয়ি কর্মসংস্থাদ্দনি িন্য কোণ ও তিদ্দদরিক কর্মসংস্থান মপিািীিীগণ অরধক হাদ্দি
রিদ্দিষ কাে মক্রর্ গ্রহণ।
র্ন্ত্রণালয়
রিশ্বিািাদ্দি উচ্চত্ি পে মাদ্দয়
প্রদ্দিদ্দিি সুদ্দোগ পাদ্দি।
৫.৪.৪
আইরসটি মপিািীিীদ্দদি তিদ্দদরিক প্রিাসী কোণ ও তিদ্দদরিক
রিক্রুটিং এদ্দিরন্সদ্দদি ট্যাে
১০০%
∙
∙
কর্মসংস্থাদ্দনি ব্যিস্থাকািী রিক্রুটিং কর্মসংস্থান র্ন্ত্রণালয় এিং
সুরিধা প্রদাদ্দনি ফদ্দল
এদ্দিরন্সদ্দক ট্যাে সুরিধা প্রদান।
িাত্ীয় িািস্ব মিাি ম
িরহরি মদ্দশ্ব আইরসটি
কর্মসংস্থান বৃরদ্ধ পাদ্দি।
৫.৪.৫
মদদ্দিি ত্রুণ আইরসটি মপিািীিীদ্দদি ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ মদদ্দিি ত্রুণ আইরসটি
১০০%
∙
∙
আইরসটি খাদ্দত্ কর্মসংস্থাদ্দনি আিও
মপিািীিীদ্দদি আইরসটি
সুদ্দোগ মদয়াি িন্য মদিীয় আইরসটি
খাদ্দত্ কর্মসংস্থাদ্দনি আিও
খাদ্দত্
রিদ্দদরি
আইরসটি
সুদ্দোগ রনরিত্ হদ্দি।
মপিািীিীদ্দদি কাি কিাি মক্ষদ্দে
আইন প্রণয়ন ও সিকাি মথদ্দক
অনুর্রত্ মনয়া িাধ্যত্ামূলক কিাি
উদ্দদ্যাগ গ্রহণ।
মকৌিলগত্ রিষয়িস্তু ৫.৫: ভরিষ্যত্ প্রযুরি ও রিল্প খাদ্দত্ি রিিত্মদ্দনি সাদ্দথ সার্ঞ্জস্য মিদ্দখ সিকারি ও মিসিকারি খাদ্দত্ি সহায়ত্ায় কর্মসংস্থান সৃরষ্ট এিং
কর্মসংস্থান িািাি সম্প্রসািণ
৫.৫.১
ভরিষ্যত্ প্রযুরি ও রিল্পখাদ্দত্ি
ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি
নতুন তিরশ্বক প্রযুরি ও
৫০%
৮০%
১০০%
রিিত্মদ্দনি ধািা রেরিত্কিণ।
রিভাগ, িাংলাদ্দদি হাইদ্দটক পাকম রিল্পখাত্ রেরিত্ হদ্দি।
কর্তমপক্ষ এিং আইরসটি
এদ্দসারসদ্দয়িনসমূহ
৫.৫.২
রিিরত্মত্ ধািাি সাদ্দথ সার্ঞ্জস্য মিদ্দখ িাংলাদ্দদি হাইদ্দটক পাকম
নতুন কর্মসংস্থাদ্দনি মক্ষে
২০%
৫০%
১০০%
নতুন নতুন কর্মসংস্থাদ্দনি মক্ষে
কর্তমপক্ষ এিং আইরসটি
প্রস্তুত্ হদ্দি।
অির্ভমিকিণ ও প্রদ্দণাদনা প্রদান।
এদ্দসারসদ্দয়িনসমূহ
৫.৫.৩
প্ররিরক্ষত্ িনিদ্দলি ত্থ্যভাোি তত্রি পরিসংখ্যান ও ত্থ্য ব্যিস্থাপনা নতুন কর্মসংস্থাদ্দনি মক্ষে
৫০%
৮০%
১০০%
ও কর্মসংস্থানকৃত্দ্দদি রনয়রর্ত্
রিভাগ, ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ
প্রস্তুত্ হদ্দি।
পে মদ্দিক্ষণ।
প্রযুরি রিভাগ, এিং আইরসটি
এদ্দসারসদ্দয়িনসমূহ
৫.৫.৪
তিদ্দদরিক কর্মসংস্থাদ্দনি িন্য রিদ্দদিী প্রিাসী কোণ ও তিদ্দদরিক
তিদ্দদরিক শ্রর্িািাি
১০০%
∙
∙
ভাষা এিং রিদ্দিষারয়ত্ ও উদীয়র্ান কর্মসংস্থান র্ন্ত্রণালয় এিং ত্থ্য উপদ্দোগী কদ্দি গদ্দড় মত্ালা
আইরসটি প্রযুরিি, মিাদ্দর্ইন জ্ঞান ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ
োদ্দি।
এিং রিদ্দিষারয়ত্ মট্ররনং
(রিরসরস এিং আইরসটি
ম কিন এি িন্য প্ররিক্ষদ্দণি অরধদিি)
সাটিরফদ্দ
ব্যিস্থা গ্রহণ।
উদ্দেশ্য #৬: অভযিিীণ সক্ষর্ত্া বৃরদ্ধ (Strengthening Domestic Capacity)
মকৌিলগত্ রিষয়িস্তু ৬.১: িাংলাদ্দদিী আইরসটি পণ্য ও মসিা রিশ্বিািাদ্দি িািািিাত্কিদ্দণি িন্য িরিিালী রিপণন ও ব্র্যারন্ডং এিং মদি রহদ্দসদ্দি
িাংলাদ্দদদ্দিি আিিমারত্ক ব্র্যারন্ডংকিণ
৬.১.১
আইরসটি রিদ্দল্পি সক্ষর্ত্া পরির্াপ ও ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ মদিীয় আইরসটি পণ্য ও মসিা
৫০%
১০০%
∙
িিারন বৃরদ্ধকদ্দল্প মিািম্যাপ
(িাংলাদ্দদি করম্পউটাি
িিারন সম্প্রসারিত্ হদ্দি।
(Roadmap) অনুোয়ী অগ্রগরত্ কাউরন্সল, আইরসটি অরধদিি,
মূোয়ন।
িাংলাদ্দদি হাই-মটক পাকম
কর্তমপক্ষ) এিং সকল
র্ন্ত্রণালয়/রিভাগ
৬.১.২
আইরসটিি
িিারন
িািাি অথ ম রিভাগ, পিিাষ্ট্র র্ন্ত্রণালয়
সফটওয়যাি ও ITES
৫টি মদদ্দি
১০টি মদদ্দি ৩০টি মদদ্দি
সম্প্রসািদ্দণি
লদ্দক্ষয
রিদ্দদদ্দি
এিং
িিারন বৃরদ্ধ পাদ্দি।
িাংলাদ্দদি দূত্ািাসসমূদ্দহ আইরসটি
িারণিয র্ন্ত্রণালয়
জ্ঞানসম্পন্ন িনিল সহকাদ্দি আইরসটি
মিস্ক স্থাপন এিং এি অধীদ্দন ব্যিসা
উন্নয়ন কাে মক্রর্ গ্রহণ।
৬.১.৩
অন্যত্র্ মসিা আউটদ্দসারস মং এি স্থান ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ িাংলাদ্দদদ্দিি আইরসটি
১০০%
∙
∙
রহদ্দসদ্দি িাংলাদ্দদদ্দিি ব্র্যান্ড তত্রি ও
সক্ষর্ত্াি প্ররত্ িরহরি মদ্দশ্বি
প্ররত্ষ্ঠাকিণ।
আস্থা বৃরদ্ধ পাদ্দি।
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রিদ্দশ্বি িড় িড় আইরসটি মর্লা, িারণিয র্ন্ত্রণালয়, ত্থ্য ও
িরহরি মদ্দশ্ব িাংলাদ্দদদ্দিি
কনফাদ্দিন্স এিং ব্যিসা-িারণদ্দিযি মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ,
আইরসটি পদ্দণ্যি িািাি
রলংদ্দকি মপ্রাগ্রাদ্দর্ উচ্চ পে মাদ্দয়ি পিিাষ্ট্র র্ন্ত্রণালয় এিং রিিা
সম্প্রসািণ হদ্দি।
নীরত্-রনধ মািণী ব্যারি, প্ররত্ষ্ঠান, রিল্প
এিং রিদ্দল্পি মট্রি িরিসমূদ্দহি
অংিগ্রহণ।
প্ররত্িছি রিরিটাল ওয়াডম, আইরসটি ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ আইরসটি কাে মক্রদ্দর্ মদদ্দিি
মর্লা এিং রিভাগ, মিলা ও
র্ানুদ্দষি সম্পৃিত্া িাড়দ্দি
উপদ্দিলায় রিরিটাল উদ্ভািনী মর্লা
এিং িরহরি মদ্দশ্বি কাদ্দছ
আদ্দয়ািন।
িাংলাদ্দদদ্দিি আইরসটি খাত্
সম্পদ্দকম ইরত্িােক ভািমূরত্ম
তত্রি হদ্দি।
মদদ্দিি আইরসটি সক্ষর্ত্া
ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ মদিীয় ও আিিমারত্ক
উপস্থাপদ্দনি রনরর্ি রনয়রর্ত্ভাদ্দি
পরির্ন্ডদ্দল আইরসটি মক্ষদ্দে
িাত্ীয়, আিরলক ও আিিমারত্ক
িাংলাদ্দদদ্দিি ব্র্যারন্ডং কিা।
সদ্দিলদ্দনি আদ্দয়ািন কিা ও
এত্দসংক্রাি প্রকািনাি ব্যিস্থাকিণ।
আইটিইএস/রিরপও িিারনি মক্ষদ্দে ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি
মদিীয় ও আিিমারত্ক
িাংলাদ্দদদ্দিি অনন্য অিস্থান
রিভাগ, িারণিয র্ন্ত্রণালয়,
পরির্েদ্দল আইরসটি মক্ষদ্দে
রেরিত্কিণ এিং ত্াি উন্নয়দ্দন
ইরপরি, রিিা এিং িাদ্দকা
িাংলাদ্দদদ্দিি ব্র্যারন্ডং কিা।
সহদ্দোরগত্া প্রদান।

স্বল্প মর্য়াদী
(২০২১)

র্ধ্য
মর্য়াদী
(২০৩০)

দীর্ ম
মর্য়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

মকৌিলগত্ রিষয়িস্তু ৬.২: মদিব্যাপী সফটওয়যাি মটকদ্দনালরি পাকম/রিল্প স্থাপন এিং রনভমিদ্দোগ্য আইরসটি অিকাঠাদ্দর্া উন্নয়ন ও িক্ষণাদ্দিক্ষণ
৬.২.১
Viability
রিদ্দিেনায় িারণিয র্ন্ত্রণালয়, ত্থ্য ও
আইরসটি খাদ্দত্ মদিী ও
১০০%
∙
সফটওয়যাি মটকদ্দনালরি পাকম, মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ,
রিদ্দদিী রিরনদ্দয়াগকািীদ্দদি
হাইদ্দটক পাকম ও আইরসটি অথ ম রিভাগ, অভযিিীণ সম্পদ
রিরনদ্দয়াগ বৃরদ্ধ পাদ্দি,
ইনরকউদ্দিটিগুদ্দলাদ্দত্
িাসদ্দোগ্য
রিভাগ,
কর্মসংস্থান এিং িিারন বৃরদ্ধ
আধুরনক সুদ্দোগসুরিধা সম্বরলত্ িাত্ীয় িািস্ব মিাি ম এিং
পাদ্দি।
আিাসন স্থাপন কিা (স্কুল, িাংলাদ্দদি হাই-মটক পাকম
রিশ্বরিদ্যালয়, হাসপাত্াল, িরপং র্ল
কর্তমপক্ষ
ইত্যারদ) এিং এ সকল স্থাপনায়
আইরসটি রিদ্দল্পাদ্দদ্যািাদ্দদি রিরনদ্দয়াগ
উৎসারহত্ কিদ্দত্ কি অিকাি,
িািস্ব ও অন্যান্য প্রদ্দণাদনা প্রদাদ্দনি
ব্যিস্থাকিণ।
মটরলদ্দোগাদ্দোগ সংরিষ্ট কযািল,
িাক ও মটরলদ্দোগাদ্দোগ রিভাগ সািাদ্দদদ্দি রনভমিদ্দোগ্য
৬.২.২
১০০%
∙
িাক্টস ইত্যারদ স্থাপদ্দনি মক্ষদ্দে
ইন্টািদ্দনট অিকাঠাদ্দর্া
খননকৃত্ িাস্তা অনুদ্দর্াদন ও
উন্নয়ন ত্বিারন্বত্ হদ্দি।
Compensation পরিদ্দিাধ
সহিীকিণ; খননকৃত্ িাস্তা/স্থাপনা
মর্িার্ত্/স্থাপনকািী কর্তমপক্ষ কর্তমক
সম্পাদন।
আিিমারত্কভাদ্দি স্বীকৃত্ পন্থা
ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ মদিীয় ও আিিমারত্ক
৬.২.৩
১০০%
∙
অনুসিদ্দণ আইরসটি মকাম্পারনি
এিং
িািাদ্দি মোগ্য ও র্ানসম্পন্ন
মোগ্যত্া/র্ান রনণ মদ্দয় সিকাি ও
সংরিষ্ট মট্রিিরিসমূহ
আইরসটি মকাম্পারনি
আইরসটি মট্রিিরি সংরিষ্টত্ায় একটি
গ্রহণদ্দোগ্যত্া িাড়দ্দি।
পৃথক এরক্ররিদ্দটিন মিাি ম গঠন।
৬.২.৪
সিকারি র্ারলকানাধীন আইটি পাকম, ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি
আইরসটি উদ্দদ্যাগ উৎসারহত্
১০০%
∙
এসটিরপ, ইনরকউদ্দিটি, হাইদ্দটক
রিভাগ, হাই-মটক পাকম কর্তমপক্ষ হদ্দি।
পাকম ও অন্যান্য মসিাদানকািী
প্ররত্ষ্ঠাদ্দন মদিীয় আইরসটি
উদ্দদ্যািাদ্দদি ভাড়া প্রদাদ্দনি মক্ষদ্দে
অগ্রারধকাি মদয়াি ব্যিস্থা গ্রহণ।
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∙

∙

∙

∙

ক্ররর্ক নং

কিণীয় রিষয়

প্রাথরর্ক িাস্তিায়নকািী

প্রত্যারিত্ ফলাফল

স্বল্প মর্য়াদী
(২০২১)

র্ধ্য
মর্য়াদী
(২০৩০)

দীর্ ম
মর্য়াদী
(২০৪১)

আইরসটি
ইনরকউদ্দিটি/হাইদ্দটক জ্বালারন ও খরনি সম্পদ রিভাগ আইরসটি রিদ্দল্পি কাে মক্রর্
১০০%
∙
∙
পাকম/সফট্ওয়যাি
মটকদ্দনালরি
এিং রিদুযৎ রিভাগ
রনিরিরচ্ছন্নভাদ্দি পরিোলনাি
পাকম/আইটি পাকম-এ রনিরিরচ্ছন্ন ও
সহায়ক হদ্দি।
Redundant রিদুযৎ সিিিাহ
রনরিত্কিণ।
মকৌিলগত্ রিষয়িস্তু ৬.৩: প্ররত্দ্দোরগত্ামূলক িািাদ্দি ব্যয় িান্ধি (Cost Effective) ত্থ্যপ্রযুরি ও ত্থ্যপ্রযুু্রি রনভমি মসিা (IT/ITES) সংক্রাি রিল্প
রিকাদ্দিি লদ্দক্ষয প্রদ্দয়ািনীয় সহায়ত্া ও প্রদ্দণাদনাি ব্যিস্থা গ্রহণ
৬.৩.১
২০৩০ সাল পে মি স্থানীয় হাি মওয়যাি, অভযিিীণ সম্পদ রিভাগ এিং আইরসটি খাদ্দত্ রিরনদ্দয়াগ
১০০%
∙
∙
সফটওয়যাি ও আইটিইএস খাদ্দত্ি
িাত্ীয় িািস্ব মিাি ম
উৎসারহত্ হদ্দি।
উদ্দদ্যািাদ্দদি আয়কি র্ওকুদ্দফি
ব্যিস্থা গ্রহণ।
৬.৩.২
স্থানীয়ভাদ্দি তত্রি হাি মওয়যাি,
সফটওয়যাি িিারন উৎসারহত্
১০০%
∙
∙
িারণিয র্ন্ত্রণালয়, অথ ম রিভাগ,
সফটওয়যাি ও মসিা িিারনকািক
হদ্দি।
ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ
প্ররত্ষ্ঠানদ্দক ২০৩০ সাল পে মি নগদ
এিং িাত্ীয় িািস্ব মিাি ম
প্রদ্দণাদনা প্রদান।
৬.৩.৩
আইরসটি রিল্প উন্নয়ন ত্হরিল অথ ম রিভাগ এিং
মদিীয় সফটওয়যাি/ITES
১০০%
∙
∙
(আইআইরিএফ) গঠন।
ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ রিদ্দল্পি উন্নয়দ্দন গৃহীত্
প্রকদ্দল্পি িাস্তিায়ন দ্রুত্ত্ি
হদ্দি।
৬.৩.৪
স্থানীয় ও িিারনমুখী আইরসটি অথ ম রিভাগ, ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ আইরসটি প্ররত্ষ্ঠানসমুহ
১০০%
∙
∙
রিষয়ক
কাদ্দি
আইরসটি প্রযুরি রিভাগ এিং িারণিয পরিোলনায় অথ মায়ন সর্স্যাি
প্ররত্ষ্ঠানসমুহদ্দক আরথ মক সহায়ত্া র্ন্ত্রণালয় (িিারন উন্নয়ন ব্যযদ্দিা) সর্াধান হদ্দি।
প্রদাদ্দনি রনরর্ি স্বল্প সুদ্দদ কাে মকিী
রিদ্দিষ ওয়ারকমং কযারপটাল ফান্ড
গঠন ।
৬.৩.৫
(ক) স্থানীয় করম্পউটাি/আইটি অভযিিীণ সম্পদ রিভাগ, িাত্ীয় স্থানীয় আইরসটি হাি মওয়যাি
১০০%
∙
∙
হাি মওয়যাি রিদ্দল্পি প্রদ্দয়ািনীয় িািস্ব মিাি ম এিং রসরপটিইউ রিদ্দল্প রিরনদ্দয়াগ উৎসারহত্
কযারপট্যাল মর্রিনারিি ও খেিা
হদ্দি।
েন্ত্রাংি আর্দারনি মক্ষদ্দে শুল্কমুি
সুরিধা প্রদান।
(খ) স্থানীয় করম্পউটাি/আইরসটি
হাি মওয়যাি রিদ্দল্প উৎপারদত্ িা
সংদ্দোরিত্ করম্পউটািসহ আন্যান্য
হাি মওয়যাি সার্গ্রীি সিকারি ক্রদ্দয়
অগ্রারধকাি প্রদান।
৬.৩.৬
মদিীয় আইরসটি রিল্প প্ররত্ষ্ঠাদ্দন প্রদি অভযিিীণ সম্পদ রিভাগ এিং
আইরসটি রিল্প প্ররত্ষ্ঠান
১০০%
∙
∙
ইন্টািদ্দনট, মিটা ইউটিরলটিি, ভাড়া
িাত্ীয় িািস্ব মিাি ম
স্থাপদ্দন মদিীয় উদ্দদ্যািাগণ
ও আইরসটি রিষয়ক পিার্িম মসিাি
উৎসারহত্ হদ্দিন।
উপি ভযাট র্ওকুদ্দফি ব্যিস্থা গ্রহণ।
৬.৩.৭
ক্রদ্দয়ি মক্ষদ্দে স্থানীয় আইরসটি সার্গ্রী আইএর্ইরি (রসরপটিইউ) এিং স্থানীয় আইরসটি রিল্প
১০০%
∙
∙
ও মসিাি িন্য মূে সুরিধা (Price
সকল র্ন্ত্রণালয়/রিভাগ
রিকরিত্ হদ্দি।
Preference) রনরিত্কিণ।
৬.৩.৮
আইরসটি রনভমি টাট মআপ মকাম্পারন
অথ ম রিভাগ এিং আরথ মক ত্রুণ এিং মর্ধািী
১০০%
∙
∙
প্ররত্ষ্ঠাি িন্য মভিাি কযারপটাল
প্ররত্ষ্ঠান রিভাগ
গ্রাজুদ্দয়টদ্দদি সৃিনিীল
ফান্ড গঠন।
উদ্দদ্যাগ দ্বািা আইরসটি রিদ্দল্পি
রিকাি র্টদ্দি।
৬.৩.৯
রিরিটাল রিভাইস উৎপাদদ্দন
অথ ম রিভাগ এিং ত্থ্য ও
স্থানীয় উৎপাদন রিল্প
১০০%
∙
∙
প্রদ্দণাদনা প্রদান।
মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ রিকরিত্ হদ্দি।
৬.৩.১০ সফটওয়যাি ও আইটি রভরিক
অথ ম রিভাগ, আরথ মক প্ররত্ষ্ঠান স্থানীয় আইরসটি রিল্প
১০০%
∙
∙
মসিাদানকািী প্ররত্ষ্ঠাদ্দনি িন্য সহি রিভাগ এিং িাংলাদ্দদি ব্যাংক রিকরিত্ হদ্দি।
িদ্দত্ ম ঋণদান ও অন্যান্য প্রদ্দণাদনা
প্রদাদ্দনি ব্যিস্থা গ্রহণ।
৬.৩.১১ মদদ্দিি স্থানীয় মভািাদ্দদি সক্ষর্ত্া
সকল
স্থানীয় আইরসটি রিল্প
১০০%
∙
∙
উন্নয়দ্দন সদ্দেত্নত্া তত্রি কিা।
র্ন্ত্রণালয়/রিভাগ/দিি/সংস্থা রিকরিত্ হদ্দি।
৬.২.৫
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৬.৩.১২

কিণীয় রিষয়
IoT, RPA, Deep learning,
AI, Robotics এি র্দ্দত্া

প্রাথরর্ক িাস্তিায়নকািী
ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি
রিভাগ

প্রত্যারিত্ ফলাফল

স্বল্প মর্য়াদী
(২০২১)

র্ধ্য
মর্য়াদী
(২০৩০)

দীর্ ম
মর্য়াদী
(২০৪১)

স্থানীয়
আইরসটি
রিকরিত্ হদ্দি।

রিল্প

১০০%

∙

∙

৬.৩.১৩

রিল্প প্ররত্ষ্ঠান ও রিক্ষা প্ররত্ষ্ঠাদ্দনি অথ ম রিভাগ, ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ স্থানীয়
আইরসটি
মেৌথ গদ্দিষণা ও ঊন্নয়দ্দনি িন্য প্রযুরি রিভাগ, মিরসস এিং রিকরিত্ হদ্দি।
আরথ মক প্রদ্দণাদনা প্রদান ।
িাদ্দকা

রিল্প

১০০%

∙

∙

৬.৩.১৪

ইআিরকউ (ERQ) একাউদ্দন্টি িাংলাদ্দদি ব্যাংক এিং িারণিয স্থানীয়
আইরসটি
র্াধ্যদ্দর্ অথ ম মপ্রিণ সহিীকিণ এিং র্ন্ত্রণালয়
রিকরিত্ হদ্দি।
ট্যাে অব্যাহরত্।

রিল্প

১০০%

∙

∙

স্থানীয় রিরপও প্ররত্ষ্ঠাদ্দনি কাছ মথদ্দক ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি
স্থানীয়
আইরসটি
রিল্প
মসিাগ্রহণকািীদ্দদি প্রদ্দণাদনা প্রদাদ্দনি রিভাগ, িাংলাদ্দদি ব্যাংক, অথ ম রিকরিত্ হদ্দি।
িন্য নীরত্র্ালা প্রণয়ন।
র্ন্ত্রণালয়, িারণিয র্ন্ত্রণালয়
এিং িাত্ীয় িািস্ব মিাি ম
৬.৩.১৬ মদিীয় ও আিিমারত্ক আইরসটি
অথ ম রিভাগ, ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ স্থানীয়
আইরসটি
রিল্প
রিদ্দল্পি ওপি গদ্দিষণা, ত্থ্য সংগ্রহ, প্রযুরি রিভাগ, পরিসংখ্যান ও রিকরিত্ হদ্দি।
িরিপ পরিোলনা, কর্ম-মকৌিল,
ত্থ্য ব্যিস্থাপনা রিভাগ
োরহদা রনরূপণ ও নীরত্ প্রণয়দ্দন
(িাংলাদ্দদি পরিসংখ্যান ব্যযদ্দিা)
সিকারি অনুদান প্রদান।
এিং আইরসটি এদ্দসারসদ্দয়িন
মকৌিলগত্ রিষয়িস্তু ৬.৪: িিারন বৃরদ্ধি িন্য রিদ্দিষ সুরিধা প্রদান এিং রিল্প-িান্ধি নীরত্ ও উপযুি পরিদ্দিি তত্রি

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

আইরসটি রিদ্দল্পি োরহদা অনুোয়ী
অথ ম রিভাগ
আইরসটি রিদ্দল্পি োরহদা
ইএসএফ নীরত্ পরির্ািমদ্দনি ব্যিস্থা
র্ারফক অথ মায়ন প্ররক্রয়া
গ্রহণ।
সহিত্ি হদ্দি।
৬.৪.২
হাি মওয়যাি,
সফটওয়যাি
ও অথ ম রিভাগ, িাংলাদ্দদি ব্যাংক আইরসটি মকাম্পারনসমূদ্দহি
আইটিইএস
খাদ্দত্
প্রদ্দয়ািনীয় এিং আরথ মক প্ররত্ষ্ঠান রিভাগ
প্রকল্প িাস্তিায়দ্দন আরথ মক
ওয়ারকমং কযারপটাল এি িন্য
সর্স্যা রনিসন হদ্দি।
িার্ানত্রিহীন ঋদ্দণি িদ্দন্দািস্তকিণ।
৬.৪.৩
আইরসটি পণ্য ও মসিাি স্থানীয় এিং অথ ম রিভাগ, ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ স্থানীয় আইরসটি রিল্প
তিরশ্বক িািাদ্দিি োরহদা পূিদ্দণি প্রযুরি রিভাগ এিং িারণিয রিকরিত্ হদ্দি।
িন্য সিকারি প্ররত্ষ্ঠানসমূদ্দহি র্ন্ত্রণালয় (িিারন উন্নয়ন ব্যযদ্দিা)
সক্ষর্ত্া বৃরদ্ধি ব্যিস্থা গ্রহণ।
৬.৪.৪
সিকাি
অন্যান্য
উন্নয়নিীল ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ আিিমারত্ক িািাদ্দি
মদিগুদ্দলাদ্দত্ IT/ITES খাদ্দত্
এিং এটুআই প্রকল্প
িাংলাদ্দদদ্দিি আইরসটি
কারিগরি সহদ্দোরগত্া (TA) প্রদান
সক্ষর্ত্া প্রর্ারণত্ হদ্দি।
কিদ্দল স্থানীয় সফটওয়যাি এিং
আইটিইএস প্ররত্ষ্ঠানগুদ্দলাদ্দক রনদ্দয়
প্রকল্প িাস্তিায়দ্দনি ব্যিস্থা গ্রহণ।
মকৌিলগত্ রিষয়িস্তু ৬.৫: ব্যিসা িারণদ্দিয ত্থ্যপ্রযুরি ব্যিহাি উৎসারহত্কিদ্দণি িন্য প্রদ্দয়ািনীয় পরিদ্দিি সৃরষ্ট

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

রিকাির্ান প্রযুরিসমূহ আত্মীকিদ্দণি
িন্য
পণ্য
উৎপাদনকািী
প্ররত্ষ্ঠানগুদ্দলাদ্দক সহদ্দোরগত্া প্রদান।

৬.৩.১৫

৬.৪.১

৬.৫.১

Commercially অথ ম রিভাগ, আরথ মক প্ররত্ষ্ঠান
স্থানীয় সফটওয়যাি রিল্প
Available Off The Shelf রিভাগ এিং িাত্ীয় িািস্ব মিাি ম অনুপ্রারণত্ হদ্দি।
Software
(COTS)-ক্রদ্দয়ি

রিদ্দদরি

উপি রনয়ন্ত্রণ প্ররত্ষ্ঠা।
মকৌিলগত্ রিষয়িস্তু ৬.৬: দাত্া/সহদ্দোগী প্ররত্ষ্ঠানসহ মে মকাদ্দনা অথ মায়দ্দন গৃহীত্ প্রকদ্দল্প PPR অনুসিণপূি মক সকল আইটি/আইটিইএস ও রিরিটাল রিভাইস
ক্রদ্দয় স্থানীয় পণ্য ও মসিাি অগ্রারধকাি প্রদান কিা এিং মস লদ্দক্ষয স্থানীয় মকাম্পারনসমূদ্দহি সক্ষর্ত্া বৃরদ্ধি ব্যিস্থা গ্রহণ
৬.৬.১
ত্থ্যপ্রযুরি পণ্য, মসিা
ও ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি
সকল আইরসটি পণ্য ও মসিা
১০০%
∙
∙
মসিাদানকািী ক্রদ্দয়ি িন্য পািরলক রিভাগ, রসরপটিইউ, মিরসস
ক্রদ্দয় নতুন ছক অনুসিণ
প্ররকউিদ্দর্ন্ট রিরধর্ালা ও নমুনা এিং িাদ্দকা
ত্বিারন্বত্ হদ্দি।
ছকসমূহ হালনাগাদকিণ।
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কিণীয় রিষয়

প্রাথরর্ক িাস্তিায়নকািী

প্রত্যারিত্ ফলাফল

স্বল্প মর্য়াদী
(২০২১)

র্ধ্য
মর্য়াদী
(২০৩০)

দীর্ ম
মর্য়াদী
(২০৪১)

আইরসটি’ি র্াধ্যদ্দর্ সিকারি মসিা অথ ম রিভাগ, ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ
প্রদাদ্দন ও সিকাদ্দিি রিরভন্ন আইরসটি প্রযুরি রিভাগ এিং
রভরিক প্রকল্প মটকসইকিদ্দণ
রসরপটিইউ
সিকারি- মিসিকারি অংরিদািীত্ব
উৎসারহত্কিণ।
অরিমত্ জ্ঞাদ্দনি প্রদ্দয়াগ, মসিা ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি
েে মাগুদ্দলাি িাস্তিায়দ্দনি িন্য মক্রত্া- রিভাগ, আইরসটি
রিদ্দক্রত্াসহ সকল অংিীদাদ্দিি এদ্দসারসদ্দয়িন,
অংিগ্রহদ্দণ একটি ‘মসন্টাি অি রিশ্বরিদ্যালয়সমূহ, মিরসস এিং
এরেদ্দলন্স’ প্ররত্ষ্ঠা।
িাদ্দকা

সিকাদ্দিি প্রাথরর্ক উচ্চ
রিরনদ্দয়াগ-এি প্রদ্দয়ািন
কর্দ্দি এিং আইরসটি
কাে মক্রদ্দর্ি স্থারয়ত্ব রনরিত্
কিদ্দি।
মদিীয় প্ররত্ষ্ঠাদ্দনি
আিিমারত্ক র্ান অরিমত্
হদ্দি।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

৬.৬.৪

আইটি পণ্য ও প্ররত্ষ্ঠাদ্দনি িাংলাদ্দদি হাইদ্দটক পাকম
ম কিন, পদ্ধরত্ কর্তমপক্ষ
আিিমারত্ক সাটিরফদ্দ
উন্নয়ন ও প্রযুরি রূপািদ্দি সহদ্দোরগত্া
প্রদান।

মদিীয় প্ররত্ষ্ঠাদ্দনি
আিিমারত্ক র্ান অরিমত্
হদ্দি।

১০০%

∙

∙

৬.৬.৫

আইটি/আইটিইএস মকাম্পারনসমূদ্দহি
স্থায়ী সম্পদ ক্রদ্দয় স্বল্প সুদ্দদ আরথ মক
ঋণ/সহদ্দোরগত্া প্রদান এিং হাইদ্দটক
পাকমসমূদ্দহ মেৌরিক মূদ্দে অরফদ্দসি
িন্য স্থান িিাে।
েতুথ ম রিল্প রিিি ও স্মাট ম িহি তত্রিি
সক্ষর্ত্া অিমদ্দনি লদ্দক্ষয ত্থ্যপ্রযুরি
প্ররত্ষ্ঠান ও রিক্ষা প্ররত্ষ্ঠাদ্দনি মেৌথ
উদ্দদ্যাদ্দগ সহায়ত্া প্রদান।

অথ ম রিভাগ, হাইদ্দটক পাকম
কর্তমপক্ষ, িাংলাদ্দদি ব্যাংক
এিং িাত্ীয় িািস্ব মিাি ম

স্থানীয় আইরসটি রিল্প
রিকরিত্ হদ্দি।

১০০%

∙

∙

স্থানীয় সিকাি রিভাগ এিং
িাংলাদ্দদি হাই-মটক পাকম
কর্তমপক্ষ

স্থানীয়
আইরসটি
রিকরিত্ হদ্দি।

১০০%

∙

∙

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

৬.৬.২

৬.৬.৩

৬.৬.৬

রিল্প

মকৌিলগত্ রিষয়িস্তু ৬.৭: টাট মআপ ইদ্দকারসদ্দটর্ প্ররত্ষ্ঠা এিং একটি মটকসই Entrepreneurial Supply Chain সৃরষ্ট
৬.৭.১

টাট মআপ ইদ্দকারসদ্দটর্ প্ররত্ষ্ঠা এিং
একটি মটকসই

ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি
রিভাগ (রিরসরস)

Entrepreneurial Supply
Chain সৃরষ্টি উদ্দদ্যাগ গ্রহণ।

স্থানীয়
টাট মআপ
উদ্দদ্যাগসূদ্দহি রিকাি ও
প্রবৃরদ্ধ অরিমত্ হদ্দি।

∙

উদ্দেশ্য #৭: পরিদ্দিি, িলিায়ু এিং দুদ্দে মাগ ব্যিস্থাপনা (Environment, Climate & Disaster Management)
মকৌিলগত্ রিষয়িস্তু ৭.১: পরিদ্দিি িক্ষায় আইরসটি প্রযুরিি ব্যিহাি ও প্রদ্দয়াগ উৎসারহত্কিণ
৭.১.১

৭.১.২

৭.১.৩

প্রাকৃরত্ক সম্পদ্দদি ব্যিস্থাপনা ও
ব্যিহাদ্দি রনিস্ব স্যাদ্দটলাইট রভরিক
রিদ্দর্াট মসরন্সং, রিআইএস, িরন্টয়াি
মটকদ্দনালরি সহ অন্যান্য ইদ্দলকট্ররনক
পদ্ধরত্ি ব্যিহাি।

পরিদ্দিি ও িন র্ন্ত্রণালয়, স্বিাষ্ট্র ১। আধুরনক উন্নত্ প্রযুরিি
র্ন্ত্রণালয়, প্ররত্িক্ষা র্ন্ত্রণালয়, র্াধ্যদ্দর্ প্রাকৃরত্ক সম্পদ্দদি
পারনসম্পদ র্ন্ত্রণালয়, র্ৎস্য ও ব্যিস্থাপনা দক্ষত্া িাড়দ্দি;
প্রারণসম্পদ র্ন্ত্রণালয়, িাংলাদ্দদি ২। সর্রন্বত্ িাটা সংিক্ষণ
পরিসংখ্যান ও ত্থ্য ব্যিস্থাপনা ব্যিস্থপনা মিািদাি হদ্দি;
রিভাগ (িাংলাদ্দদি পরিসংখ্যান এিং
ব্যযদ্দিা), িাক মটরল মোগাদ্দোগ ৩। প্রাকৃরত্ক সম্পদ্দদি
ও ত্থ্যপ্রযুরি র্ন্ত্রণালয় এিং ব্যিস্থাপনা ও ব্যিহাদ্দি রদক
রিজ্ঞান ও প্রযুরি র্ন্ত্রণালয়।
রনদ্দদ মিনা প্রদাদ্দন সক্ষর্ হদ্দি।
সিকারি-মিসিকারি প্ররত্ষ্ঠান এিং পরিদ্দিি, িন ও িলিায়ু
পরিদ্দিি দূষণ সম্পদ্দকম
রিক্ষা প্ররত্ষ্ঠাদ্দনি অংিীদারিদ্দত্ব
পরিিত্মন র্ন্ত্রণালয়, র্াধ্যরর্ক ও িনসদ্দেত্নত্া বৃরদ্ধ পাদ্দি।
ত্থ্যপ্রযুরি ব্যিহাি কদ্দি পরিদ্দিি উচ্চ রিক্ষা রিভাগ এিং কারিগরি
দূষণ ও মিাধ সম্পদ্দকম অিরহত্কিণ। ও র্াদ্রাসা রিক্ষা রিভাগ
আইরসটি স্থাপনা/অিকাঠাদ্দর্াসহ
রিদুযৎ,জ্বালারন ও খরনি সম্পদ রিদুযৎ/গ্যাস খিে হ্রাস পাদ্দি,
রিরভন্ন অরফস ও আিারসক ভিদ্দন
র্ন্ত্রণালয়
মলািদ্দিরিং কর্দ্দি, িাত্াদ্দস
রিদুযদ্দত্ি সাশ্রয় রনরিত্কিদ্দণ
রগ্রন হাউি গ্যাদ্দসি পরির্াণ
স্বয়ংরক্রয় (Auto On/Off
হ্রাস পাদ্দি।
Switch, Green Building

ইত্যারদ) ব্যিস্থা োলুকিণ।
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৭.১.৪

পরিদ্দিিগত্ ছাড়পেসহ, ইটিরপ
পরিদ্দিি, িন ও িলিায়ু
পরিদ্দিি
সংিক্ষণ
ও
(ETP), িিময ব্যিস্থাপনায় অনলাইন
পরিিত্মন র্ন্ত্রণালয়
ব্যিস্থাপনায় স্বচ্ছত্া ও দক্ষত্া
ব্যিস্থা োলুকিণ।
বৃরদ্ধ পাদ্দি।
মকৌিলগত্ রিষয়িস্তু ৭.২: পরিদ্দিি-িান্ধি সব্যি প্রযুরি ব্যিহাি কদ্দি পরিদ্দিি সংিক্ষণ উৎসারহত্কিণ

স্বল্প মর্য়াদী
(২০২১)

র্ধ্য
মর্য়াদী
(২০৩০)

দীর্ ম
মর্য়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

৭.২.১

সিকারি ক্রদ্দয় আিিমারত্কভাদ্দিত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ অরধক হাদ্দি রিদুযৎ সাশ্রয়
১০০%
∙
∙
গ্রহণদ্দোগ্য র্াদ্দনি রিদুযৎ সাশ্রয়ীএিং সকল র্ন্ত্রণালয়/রিভাগ/
হদ্দি।
আইরসটি েন্ত্রপারত্ ক্রয়।
সিকারি দিি/সংস্থা
৭.২.২
অিারিত্ ও অদ্দকদ্দিা আইরসটি
িারণিয র্ন্ত্রণালয়, রিল্প
ইদ্দলকট্ররনক িদ্দিমযি র্াধ্যদ্দর্
১০০%
∙
∙
েন্ত্রারদি প্রদ্দিি রনয়ন্ত্রদ্দণি িন্য র্ান র্ন্ত্রণালয়, পরিদ্দিি, িন ও পরিদ্দিি দূষণ মিাধ হদ্দি।
রনধ মািণ ও প্রদ্দয়াগ। রনিাপদ িলিায়ু পরিিত্মন র্ন্ত্রণালয় এিং
ইদ্দলকট্ররনক িিময খালাদ্দসি প্ররক্রয়া
িাত্ীয় িািস্ব মিাি ম
অনুসিণ।
৭.২.৩
দািরিক কাদ্দি ইদ্দলক্ট্ররনক পদ্ধরত্
র্রন্ত্রপরিষদ রিভাগসহ সকল কাগি তত্রিদ্দত্ ব্যিহৃত্
১০০%
∙
∙
ব্যিহাি বৃরদ্ধ কদ্দি কাগদ্দিি ব্যিহাি
র্ন্ত্রণালয়/রিভাগ
প্রাকৃরত্ক উপাদান সংিক্ষদ্দণ
হ্রাসকিণ।
সহায়ক হদ্দি।
মকৌিলগত্ রিষয়িস্তু ৭.৩: ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি ব্যিহািপূি মক দুদ্দে মাগ সত্কীকিণ, ব্যিস্থাপনা এিং দুদ্দে মাগ পিিত্ী কাে মক্রদ্দর্ি ত্দািরক রনরিত্কিণ
৭.৩.১

৭.৩.২

৭.৩.৩

দুদ্দে মাগ সত্কীকিণ ও মর্াকাদ্দিলাি দুদ্দে মাগ ব্যিস্থাপনা ও োণ
দ্রুত্ত্াি সাদ্দথ এলাকা রভরিক
িন্য করর্উরনটি মিরিও, মটরলরভিন, র্ন্ত্রণালয়, পারন সম্পদ র্ন্ত্রণালয় দুদ্দে মাগ সত্কীকিণ িাত্মা
মর্ািাইল প্রযুরি ও রনিস্ব ও অধীনস্ত সকল সংস্থা, ত্থ্য প্রোি কিা সম্ভি হদ্দি।
স্যাদ্দটলাইট রভরিক আধুরনক প্রযুরিি র্ন্ত্রণালয়, িাক ও
ব্যিহাি।
মটরলদ্দোগাদ্দোগ রিভাগ,
আিহাওয়া অরধদিি এিং
িাংলাদ্দদি র্হাকাি গদ্দিষণা ও
দূি অনুধািন প্ররত্ষ্ঠান
(স্পািদ্দসা)
দুদ্দে মাগ পিিত্ী অিস্থা মর্াকাদ্দিলা, দুদ্দে মাগ ব্যিস্থাপনা ও োণ দুদ্দে মাগ
মর্াকাদ্দিলায়
ক্ষয়ক্ষরত্ রনরূপণ এিং োণ সার্গ্রীি র্ন্ত্রণালয়, পারন সম্পদ র্ন্ত্রণালয় প্রিাসরনক দক্ষত্া বৃরদ্ধি
সুষর্ িণ্টদ্দন আইরসটি/রনিস্ব
ও অধীনস্ত সকল সংস্থা, পািাপারি েথােথ উদ্দদ্যাগ
স্যাদ্দটলাইট রভরিক প্রযুরিি ব্যিহাি। প্ররত্িক্ষা র্ন্ত্রণালয়, িাক গ্রহদ্দণ সহায়ক হদ্দি।
মটরলদ্দোগাদ্দোগ রিভাগ এিং
ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ
দুদ্দে মাগকালীন রিকল্প মোগাদ্দোগ
িাক ও মটরলদ্দোগাদ্দোগ রিভাগ রনিরিরচ্ছন্ন ইন্টািদ্দনট
ব্যিস্থা প্ররত্ষ্ঠা।
এিং দুদ্দে মাগ ব্যিস্থাপনা ও োণ সংদ্দোগ রনরিত্ হদ্দি।
র্ন্ত্রণালয়ঁ

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

মকৌিলগত্ রিষয়িস্তু ৭.৪: রিরিটাল িদ্দিমযি (e-waste) রনিাপদ ব্যিস্থাপনা রনরিত্কিণ
৭.৪.১

৭.৪.২

পুিাত্ন রপরস, েন্ত্রাংি ও আইরসটি
েন্ত্রারদ হদ্দত্ মূেিান ধাতু রনষ্কািন
কদ্দি পুনঃব্যিহাদ্দিি িন্য িান্ট স্থাপন
ও িারম্পং মটিন স্থাপন
উৎসারহত্কিণ।

রিল্প র্ন্ত্রণালয়, পরিদ্দিি,
পরিদ্দিি দূষণ মিাদ্দধ সহায়ক
পরিদ্দিি, িন ও িলিায়ু
হদ্দি।
পরিিত্মন র্ন্ত্রণালয়,
রিজ্ঞান ও প্রযুরি র্ন্ত্রণালয়,
িাক ও মটরলদ্দোগাদ্দোগ রিভাগ
এিং ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি
রিভাগ
রিরিটাল িদ্দিযম ি (e-waste) পরিদ্দিি, িন ও িলিায়ু রিরিটাল িদ্দিমযি (eরনিাপদ
ব্যিস্থাপনা
রিষয়ক পরিিত্মন র্ন্ত্রণালয়, রিল্প waste) ক্ষরত্কি প্রভাি
সদ্দেত্নত্ামূলক কর্মসূরে প্রণয়ন ও র্ন্ত্রণালয়, রিজ্ঞান ও প্রযুরি সম্বদ্দন্ধ সকদ্দল সদ্দেত্ন হদ্দি।
িাস্তিায়ন।
র্ন্ত্রণালয়,
িাক
ও
মটরলদ্দোগাদ্দোগ রিভাগ এিং
ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ
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স্বল্প মর্য়াদী
(২০২১)

র্ধ্য
মর্য়াদী
(২০৩০)

দীর্ ম
মর্য়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

মকৌিলগত্ রিষয়িস্তু ৭.৫: িলিায়ু পরিিত্মদ্দনি প্রভাি রনরুপদ্দণ রিরিটাল প্রযুরিি প্রদ্দয়াগ ও ব্যিহাি রনরিত্কিণ
৭.৫.১

Climate Change Trend

প্ররত্িক্ষা র্ন্ত্রণালয়, পরিদ্দিি,
রনরূপদ্দণ মসন্ট্রাল িাটাদ্দিস রনর্মাণ ও িন ও িলিায়ু পরিিত্মন
কিণীয় রনধ মািণ।
র্ন্ত্রণালয়, আিহাওয়া অরধদিি
এিং িাংলাদ্দদি র্হাকাি
গদ্দিষণা ও দূি অনুধািন
প্ররত্ষ্ঠান (স্পািদ্দসা)
উদ্দেশ্য #৮: উৎপাদনিীলত্া িাড়াদ্দনা (Enhancing Productivity)

গদ্দিষণা ও দুদ্দে মাগ প্রির্দ্দন
িাটা ব্যিহাি কিা োদ্দি এিং
Climate Change

রনিসদ্দন উদ্দদ্যাগ মনয়া োদ্দি।

মকৌিলগত্ রিষয়িস্তু ৮.১: মদদ্দিি সকল রিল্প-িারণিয-মসিা ও উৎপাদন খাদ্দত্ি উৎপাদনিীলত্া বৃরদ্ধি িন্য রিরিটাল প্রযুরিি সদ্দি মাচ্চ ব্যিহাি রনরিত্কিদ্দণ
সি মপ্রকাি সহায়ত্া এিং অগ্রারধকাি প্রদান
৮.১.১
নতুন ব্যিসা িারণিয শুরু, নতুন রিল্প র্রন্ত্রপরিষদ রিভাগ, িারণিয ১. Doing Business
১০০%
∙
∙
স্থাপন এিং ব্যিসা িারণিয ও রিল্প র্ন্ত্রণালয়, স্থানীয় সিকাি সূেদ্দক উন্নয়ন র্টদ্দি;
পরিোলনাি িন্য প্রদ্দয়ািনীয় সকল রিভাগ, এনরিআি, BIDA,
সিকারি, আধাসিকারি, স্বায়ত্ত্বিারসত্ BEZA, BEPZA, সকল ২. সিকারি মসিা প্রারিদ্দত্
এিং স্থানীয় সিকাদ্দিি মসিা সর্ন্বদ্দয় রসটি কদ্দপাম দ্দিিন, স্থানীয় সিকাি ব্যিসা প্ররত্ষ্ঠানসমূদ্দহি িন্য
একটি One Stop Service প্ররত্ষ্ঠানসমূহ, এফরিরসরসআই TCV নুযনত্র্ পে মাদ্দয়
নারর্দ্দয় আনা সম্ভি হদ্দি;
তত্রি কিদ্দত্ হদ্দি; এ সারভমদ্দসি এিং মিরসস।
এিং
র্াধ্যদ্দর্ সংরিষ্ট সকল িািস্ব, রফ
ইত্যারদ পরিদ্দিাদ্দধি িন্য একটি
৩.
মসিা
সিিিাদ্দহ
মপদ্দর্ন্ট মগটওদ্দয় সর্রন্বত্কিণ।
Individual Contact

নুযনত্র্ পে মাদ্দয় নারর্দ্দয় আনা
সম্ভি হদ্দি।
৮.১.২

মদদ্দিি অভযিদ্দি পণ্যপরিিহণ এিং মনৌপরিিহন
র্ন্ত্রণালয়, Improved Supply
আর্দারন ও িিারনদ্দত্ ব্যিহৃত্ সকল মিসার্রিক রির্ান পরিিহন ও Chain
োনিাহন ত্থা Logistics ট্রযারকং পে মটন র্ন্ত্রণালয় এিং সড়ক ও Management,
আর্দারন িিারন এিং
ও ব্যরকং এিং Payment ব্যিস্থা র্হাসড়ক রিভাগ
অভযিিীণ পণ্য পরিিহদ্দণ সুষ্ঠু
সর্ন্বদ্দয় একটি One Stop
পরিকল্পনা ও ব্যিস্থাপনা োলু
Logistic ব্যিস্থাপনা রসদ্দটর্
হদ্দি ।
তত্রিকিণ।

১০০%

∙

∙

৮.১.৩

সাউথ-সাউথ
মকা-অপাদ্দিিদ্দনি ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ রিদ্দদদ্দি মদিীয়
আওত্ায় অন্য মদদ্দিি ই-গভদ্দন মন্স
রিকাি র্টদ্দি।
উদ্দদ্যাদ্দগ সহায়ত্া প্রদান।

রিদ্দল্পি

১০০%

∙

∙

৮.১.৪

রিদুযদ্দত্ি ভরিষ্যত্ োরহদা মর্টাদ্দনাি
রিদুযৎ রিভাগ
লদ্দক্ষয রিগ িাটা প্রযুরিি প্রদ্দয়াগ।
সি মে কৃরের্ ব্যরদ্ধর্িা (AI) ব্যিহাদ্দিি রিদুযৎ রিভাগ এিং জ্বালারন ও
র্াধ্যদ্দর্ রিদুযৎ ও গ্যাস
খরনি সম্পদ রিভাগ
সাশ্রয়ী/স্বয়ংরক্রয় েন্ত্রপারত্ ব্যিহাি।

উৎপাদন ও সিিিাদ্দহ
ব্যিস্থাপনা দক্ষত্া বৃরদ্ধ পাদ্দি।
৮.১.৫
রিদুযৎ/গ্যাস খিে হ্রাস পাদ্দি,
মলািদ্দিরিং কর্দ্দি, িাত্াদ্দস
রগ্রন হাউি গ্যাদ্দসি পরির্াণ
হ্রাস পাদ্দি।
৮.১.৬
অফরগ্রি এলাকায় রিরনউিল এনারিম
রিদুযৎ রিভাগ
রিকল্প রিদুযৎ ব্যিহাি
রভরিক আইরসটি স্থাপনা ও
উৎসারহত্ হদ্দি, িাত্াদ্দস রগ্রন
অিকাঠাদ্দর্া রনর্মাণ।
হাউি গ্যাদ্দসি পরির্াণ হ্রাস
পাদ্দি।
মকৌিলগত্ রিষয়িস্তু ৮.২: মোগাদ্দোগ ব্যিস্থায় রিরিটাল প্রযুরিি সদ্দি মাচ্চ ব্যিহাি রনরিত্কিণ
৮.২.১
সড়কসমূদ্দহ োনিট রনিসদ্দনি িদ্দন্য সড়ক পরিিহণ ও র্হাসড়ক সড়ক র্হাসড়দ্দক োনিাহন
কযাদ্দর্িা, মসন্সি এিং IoT এি রিভাগ; মসতু রিভাগ; সুিক্ষা েলােদ্দল শংখলা আনয়ন।
সর্ন্বদ্দয় Intelligent Traffic মসিা রিভাগ, স্থানীয় সিকাি সড়ক ব্যিহাদ্দিি দক্ষত্া বৃরদ্ধ,
Management System োলু রিভাগ, আরথ মক প্ররত্ষ্ঠান রিভাগ সড়দ্দক সর্দ্দয়ি অপেয় মিাধ
কিা এি সাদ্দথ একটি মপদ্দর্ন্ট এিং িাংলাদ্দদি ব্যাংক
এিং জ্বালানী সাশ্রয় ও
মগটওদ্দয় সর্রন্বত্কিণ।
পরিদ্দিি দূষণ মিাধ হদ্দি।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

ঢাকা সহ
কদ্দয়কটি িড়
িহদ্দি এিং
ঢাকা েট্টগ্রার্
র্হা সড়দ্দক

সকল রসটি
কদ্দপাম দ্দিিন
এিং সকল
িাত্ীয়
র্হাসড়ক

∙
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সড়ক মসতু এিং মফরির্াদ্দট মটাল সড়ক পরিিহন ও র্হাসড়ক মটাল আদায় ব্যিস্থাি দক্ষত্া
আদাদ্দয়ি সর্য় মকাদ্দনা গারড়দ্দক োদ্দত্ রিভাগ, মসতু রিভাগ এিং মনৌ- বৃরদ্ধ, সড়দ্দক োনিট করর্দ্দয়
মথদ্দর্ মটাল পরিদ্দিাধ কিদ্দত্ না হয় পরিিহন র্ন্ত্রণালয়
আনা।
ত্াি িদ্দন্য IoT/IoE এিং মসন্সি
মিসি অদ্দটাদ্দর্টিক মটাল আদাদ্দয়ি
ব্যিস্থা োলুকিণ।
BRTA-এি
সকল
মসিা সড়ক ও র্হাসড়ক রিভাগ এিং মসিা গ্রহীত্াি TCV কদ্দর্
রিরিটাইিি কিা এিং সকল প্রকাি রিআিটিএ
আসদ্দি, রিআিটিএ-এি কাদ্দি
রফ অনলাইদ্দন পরিদ্দিাদ্দধি ব্যিস্থা
স্বচ্ছত্া রনরিত্ হদ্দি, মসিা
সম্বরলত্ একটি মপদ্দর্ন্ট মগটওদ্দয়
সিিিাহকািী এিং মসিা
সর্রন্বত্ কিদ্দত্ হদ্দি। গারড়ি,
গ্রহীত্াি র্দ্দধ্য সিাসরি
মিরিদ্দষ্ট্রিন, রফটদ্দনস মেক, ড্রাইরভং
মোগাদ্দোদ্দগি প্রদ্দয়ািনীয়ত্া
লাইদ্দসন্স এি িন্য পিীক্ষাসহ অনুরুপ
েথাসম্ভি কদ্দর্ আসদ্দি।
সকল সারভমদ্দসি িন্য একটি অনলাইন
রকউ
ম্যাদ্দনিদ্দর্ন্ট
রসদ্দটর্
সর্ন্বয়কিণ।
োনিাহদ্দনি রফটদ্দনস পিীক্ষাি িন্য সড়ক ও র্হাসড়ক রিভাগ এিং োনিাহন রফটদ্দনস ব্যিস্থায়
PPP রভরিদ্দত্ মদিব্যপী Digital রিআিটিএ
দক্ষত্া আনয়ন সম্ভি হদ্দি।

স্বল্প মর্য়াদী
(২০২১)

র্ধ্য
মর্য়াদী
(২০৩০)

দীর্ ম
মর্য়াদী
(২০৪১)

৫০%

৮০%

১০০%

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

Fitness
Examination
System গদ্দড় মত্ালা এিং একটি

থাি ম পাটি ম অরিট রসদ্দটদ্দর্ি র্াধ্যদ্দর্
Digital
Examination

গুদ্দলাি
রনয়রর্ত্
ব্যিস্থাকিণ।

Fitness
Center-

অরিদ্দটি

মকৌিলগত্ রিষয়িস্তু ৮.৩: সকদ্দলি িন্য সুস্বাস্থয রনরিত্কিদ্দণ রিরিটাল প্রযুরিি সদ্দি মাচ্চ ব্যিহাি
৮.৩.১
িাত্ীয় ই-মহলথ পরলরস ও স্বাস্থয ও পরিিাি কোণ স্বাস্থয খাদ্দত্ ত্থ্যপ্রযুরি
কর্মদ্দকৌিল প্রণয়ন।
র্ন্ত্রণালয়, স্বাস্থয মসিা রিভাগ ব্যিহাদ্দিি িন্য সুরনরদ মষ্ট
এিং স্বাস্থয অরধদিি
কর্মদ্দকৌিল ও মিািম্যাপ
তত্রি সহি হদ্দি।
৮.৩.২

৮.৩.৩

৮.৩.৪

স্বাস্থয খাদ্দত্ি মসিাদানকািী র্াঠ স্বাস্থয মসিা রিভাগ, স্বাস্থয রিক্ষা রিরিটাল স্বাস্থযদ্দসিা প্রদাদ্দনি
পে মাদ্দয়ি প্ররত্ষ্ঠানসহ প্রাইর্ারি, ও পরিিাি কোণ রিভাগ এিং সক্ষর্ত্া বৃরদ্ধ পাদ্দি।
মসদ্দকোরি ও টািরিয়ারি হাসপাত্াল, অধীনস্থ দিি, সংস্থা ও
গদ্দিষণা ও নীরত্ প্রণয়নকািী সকল প্ররত্ষ্ঠানসমূহ
প্ররত্ষ্ঠান উচ্চগরত্ি
(ব্রিব্যান্ড)
মনটওয়াদ্দকম সংযুিকিণ।
স্বাস্থয খাদ্দত্ি মসিাদানকািী সকল সর্াি কোণ র্ন্ত্রণালয়, স্বাস্থয রিরিটাল স্বাস্থযদ্দসিা প্রদাদ্দনি
মিসিকারি ও এনরিও প্ররত্ষ্ঠানদ্দক মসিা রিভাগ, স্বাস্থয রিক্ষা ও সক্ষর্ত্া বৃরদ্ধ পাদ্দি।
উচ্চগরত্ি মনটওয়াদ্দকম সংযুরি পরিিাি কোণ রিভাগ, অরধনস্থ
রনরিত্কিণ। প্রদ্দয়ািদ্দন আইনী দিি, সংস্থা ও প্ররত্ষ্ঠানসমূহ
কাঠাদ্দর্াি অধীদ্দন এই সংযুরি এিং এনরিও ব্যযদ্দিা।
রনরিত্কিণ।
ইদ্দলরক্ট্রনক মহলথ মিকি ম: সকল স্বাস্থয মসিা রিভাগ, স্বাস্থয রিক্ষা সকল নাগরিদ্দকি িন্য স্বাস্থয
নাগরিদ্দকি িন্য Portable ও পরিিাি কোণ রিভাগ এিং সুিক্ষাি সর্ সুদ্দোগ তত্রি
EHR রনরিত্কিণ। িাংলাদ্দদদ্দি অধীনস্থ দিি, সংস্থা ও এিং একটি স্বচ্ছ ও
স্বাস্থয মসিা প্রদানকািী মে মকান প্ররত্ষ্ঠানসমূহ
িিািরদরহমূলক স্বাস্থয মসিা
ব্যরি িা প্ররত্ষ্ঠাদ্দনি উপি
ব্যিস্থাি উিিণ র্টদ্দি।
Portable EHR ব্যিহাদ্দিি
িাধ্যিাধকত্া তত্রি কদ্দি প্রদ্দয়ািনীয়
আইন প্রণয়ন।
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স্বল্প মর্য়াদী
(২০২১)

র্ধ্য
মর্য়াদী
(২০৩০)

দীর্ ম
মর্য়াদী
(২০৪১)

৮.৩.৫

অনলাইন মপ্রসরক্রপিন: সকল পে মাদ্দয় স্বাস্থয মসিা রিভাগ, স্বাস্থয রিক্ষা সকল নাগরিদ্দকি িন্য স্বাস্থয
ব্যিহািদ্দোগ্য অনলাইন মপ্রসরক্রপিন ও পরিিাি কোণ রিভাগ এিং সুিক্ষাি সর্ সুদ্দোগ তত্রি
রসদ্দটর্ উন্নয়ন ও POC সম্পাদন অধীনস্থ সংস্থা ও প্ররত্ষ্ঠানসমূহ এিং একটি স্বচ্ছ ও
এিং প্রেলন।
এিং রিএর্রিরস
িিািরদরহমূলক স্বাস্থয মসিা
ব্যিস্থায় উিিণ র্টদ্দি।

১০০%

∙

∙

৮.৩.৬

Clinical
Decision স্বাস্থয মসিা রিভাগ, স্বাস্থয রিক্ষা করর্উরনটি রক্লরনক, ইউরনয়ন
Support System (CDSS) ও পরিিাি কোণ রিভাগ, স্বাস্থয ও পরিিাি কোণ
উন্নয়ন ও POC সম্পাদন এিং অধীনস্থ সংস্থা ও প্ররত্ষ্ঠানসমূহ, মকন্দ্র, নিীন িািািবৃন্দ মিাগ

১০০%

∙

∙

৫০%

১০০%

∙

প্রেলন।

৮.৩.৭

রিএর্রিরস এিং রিরিরিএ।

রনণ ময় এিং মপ্রসরক্রপিন
প্রদান এিং প্রদ্দয়ািনীয়
পিীক্ষা রনিীক্ষাি রনদ্দদ মিনা
প্রদাদ্দনি মক্ষদ্দে সঠিক রদক
রনদ্দদ মিনা পাদ্দিন।

সকল প্রকাি রেরকৎসা রিক্ষায় স্বাস্থয মসিা রিভাগ, স্বাস্থয রিক্ষা স্বাস্থয মসিাি িন্য উপযুি
ত্থ্যপ্রযুরিি
ব্যিহাি
এিং ও পরিিাি কোণ রিভাগ এিং HR সিিিাহ রনরিত্ হদ্দি।
রিক্ষাথীদ্দদি র্দ্দধ্য ত্থ্যপ্রযুরি অধীনস্থ সংস্থা ও প্ররত্ষ্ঠানসমূহ,
ব্যিহাদ্দিি দক্ষত্া তত্রি কারিকুলার্- রিএর্রিরস,
রিএনএর্রস,
এ অির্ভমি কিদ্দত্ হদ্দি। মস অনুোয়ী িাংলাদ্দদি মটট মর্রিদ্দকল
িািাি নাস ম, প্যািা মর্রিকস এিং ফযাকালটি, সকল মর্রিদ্দকল
স্বাস্থয কর্ী ও মটকরনরিয়ানদ্দদি িন্য রিশ্বরিদ্যালয় এিং ইউরিরস
Massive Open Online
Course (MOOC), অন্যান্য

অনলাইন এিং ইদ্দনাদ্দভটিভ ব্যিস্থায়
দক্ষত্া উন্নয়দ্দনি িন্য িীিনব্যাপী
রিক্ষা ও প্ররিক্ষদ্দণি ব্যিস্থা গ্রহণ।
৮.৩.৮

স্বাস্থয অরধদিি কর্তমক উন্নয়নকৃত্ স্বাস্থয মসিা রিভাগ, স্বাস্থয রিক্ষা স্বাস্থয খাদ্দত্ রনদ্দয়ারিত্
এইেআিআইএস এিং অনলাইন ও পরিিাি কোণ রিভাগ এিং িনিদ্দলি মেৌরিক ব্যিহাি
আদ্দিদন আদ্দিা উন্নয়ন এিং প্রদ্দোিয স্বাস্থয অরধদিি
এিং মসিা সহিীকিণ হদ্দি।
সকল মক্ষদ্দে োলুকিণ।

১০০%

∙

∙

৮.৩.৯

ই-নরথ োলুকিণসহ অভযিিীণ সকল স্বাস্থয মসিা রিভাগ, স্বাস্থয রিক্ষা স্বাস্থয খাদ্দত্ মসিা সহিীকিণ
প্রদ্দসস রিরিটালকিণ, সিকাদ্দিি ও পরিিাি কোণ রিভাগ এিং হদ্দি।
অন্য মকাদ্দনা উদ্দদ্যাদ্দগ তত্রি রিরিটাল স্বাস্থয অরধদিি
রিদ্দসাস ম প্রদ্দয়ািদ্দন পুন: ব্যিহািকিণ।
করর্উরনটি রক্লরনক, ইউরনয়ন স্বাস্থয স্বাস্থয মসিা রিভাগ, স্বাস্থয রিক্ষা স্বাস্থয খাদ্দত্ মসিা সহিীকিণ
মকন্দ্র, উপদ্দিলা হাসপাত্াল পে মাদ্দয় ও পরিিাি কোণ রিভাগ এিং হদ্দি।
মটরলদ্দর্রিরসন
এিং অধীনস্থ দিি, সংস্থা ও
মটরলিায়গনরটক োলুকিণ।
প্ররত্ষ্ঠানসমূহ

১০০%

∙

∙

২৫%

১০০%

∙

আধুরনক এিং ত্থ্যপ্রযুরি রভরিক রিজ্ঞান ও প্রযুরি র্ন্ত্রণালয়, রেরকৎসা
মসিায়
পািদ্দসানালাইিি মর্রিরসন মসিা স্বাস্থয মসিা রিভাগ, স্বাস্থয রিক্ষা Emerging
এি
োলুকিণ।
ও পরিিাি কোণ রিভাগ এিং Technology
অধীনস্থ দিি, সংস্থা ও ব্যিহাি দক্ষত্া তত্রি হদ্দি।
প্ররত্ষ্ঠানসমূহ
মর্রিদ্দকল িায়াগদ্দনারসস ও মসিায় স্বাস্থয মসিা রিভাগ, স্বাস্থয রিক্ষা রেরকৎসা
মসিায়
কাটিং এি মটকদ্দনাদ্দলারি ব্যিহাি ও পরিিাি কোণ রিভাগ, Emerging
এি
রিষয়ক গদ্দিষণা সম্পাদন।
বঙ্গবন্ধু মর্রিদ্দকল রিশ্বরিদ্যালয়, Technology
ব্যিহাি
উদ্ভািন,
সক্ষর্ত্া
ও
রিএর্আিরস, আইইরিরসআি
দক্ষত্া তত্রি হদ্দি।
এিং আইরসরিরিআি,রি

১০%

৪০%

১০০%

২০%

৮০%

১০০%

৮.৩.১০

৮.৩.১১

৮.৩.১২
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স্বল্প মর্য়াদী
(২০২১)

র্ধ্য
মর্য়াদী
(২০৩০)

দীর্ ম
মর্য়াদী
(২০৪১)

৮.৩.১৩

মিরিও, টিরভ, ইন্টািদ্দনট, মর্ািাইল স্বাস্থয মসিা রিভাগ এিং স্বাস্থয স্বাস্থয সদ্দেত্নত্া বৃরদ্ধ,
মফান, কল মসন্টাি, অযাপস এিং রিক্ষা ও পরিিাি কোণ রিভাগ নাগরিক গদ্দণি স্বাস্থয সিত্
ত্থ্যপ্রযুরি রভরিক অন্যান্য রর্রিয়াি
িীিন
োপদ্দনি
িন্য
র্াধ্যদ্দর্ নাগরিকগদ্দণি কাদ্দছ র্া ও
প্রদ্দয়ািনীয় Knowledge
রিশু স্বাস্থয, প্রিনন স্বাস্থয, িন্ম
Base তত্রি এিং ত্াদ্দত্
রনয়ন্ত্রণ, স্বাস্থয ও পুরষ্ট রিক্ষা রিষয়ক
নাগরিকগদ্দণি
সহি
িাংলা কদ্দন্টন্ট প্রাপ্যত্া রনরিত্কিণ।
অরভগম্যত্া রনরিত্ হদ্দি।
রিদ্দিষভাদ্দি প্রারিক িনদ্দগাষ্ঠীি
রনকট এি প্রাপ্যত্া রনরিত্কিণ।

১০০%

∙

∙

৮.৩.১৪

মিাদ্দগি প্রাদুভমাি এিং রিস্তাদ্দিি স্বাস্থয মসিা রিভাগ এিং স্বাস্থয সুপরিকরল্পত্ স্বাস্থয
পূি মাভাস এিং স্বাস্থয খাদ্দত্ি রিক্ষা ও পরিিাি কোণ রিভাগ রনরিত্
কিা
International
পরিকল্পনা
সহিত্ি
কিদ্দত্
Collaboration
রিওগ্রারফকযাল
ইনফিদ্দর্িন
সুদ্দোগ তত্রি হদ্দি।
রসদ্দটদ্দর্ি (GIS) এি ব্যিহাি।

১০০%

∙

∙

মসিা
এিং
এি

৮.৩.১৫

রিশু ও র্ার্তদ্দসিা, িন্ম রনয়ন্ত্রণ ও স্বাস্থয মসিা রিভাগ এিং স্বাস্থয স্বাস্থয ও পরিিাি কোণ
প্রিনন স্বাস্থয সম্পদ্দকম সদ্দেত্নত্া রিক্ষা ও পরিিাি কোণ রিভাগ মসিাি অরভগম্যত্া বৃরদ্ধ
বৃরদ্ধদ্দত্ আইরসটিি ব্যিহাি।
পাদ্দি।

১০০%

∙

∙

৮.৩.১৬

আইরসটি রভরিক মহল্পলাইদ্দনি স্বাস্থয মসিা রিভাগ এিং স্বাস্থয স্বাস্থয ও পরিিাি কোণ
র্াধ্যদ্দর্ দ্রুত্ সাধািণ স্বাস্থয রিষয়ক রিক্ষা ও পরিিাি কোণ রিভাগ মসিাি অরভগম্যত্া বৃরদ্ধ
পিার্িম প্রদান ও অন্যান্য সংরিষ্ট
পাদ্দি।
রিষদ্দয় ত্থ্যদ্দসিা প্রদান।

১০০%

∙

∙

৮.৩.১৭

িাটা রভরিক স্বাস্থয ব্যিস্থাপনা স্বাস্থয মসিা রিভাগ এিং স্বাস্থয স্বাস্থয মসিা এিং Peoples
(Data Driven Health রিক্ষা ও পরিিাি কোণ রিভাগ Health
Outcome
Governance) প্ররত্ষ্ঠাকিণ।
পরিকল্পনায়
িাটারভরিক
রসদ্ধাি গ্রহণ সম্ভি হদ্দি।

১০০%

∙

∙

৮.৩.১৮

Universal
Health স্বাস্থয মসিা রিভাগ স্বাস্থয এিং প্রারিক িনদ্দগাষ্ঠীি
Coverage ব্যিস্থা পরিোলনাি স্বাস্থয রিক্ষা ও পরিিাি কোণ মসিা রনরিত্কিণ
িন্য আইরসটি টুলস এিং প্রযুরি রিভাগ
Catastrophic
Health
ব্যিহাি রনরিত্কিণ।
Expenditure

৫০%

১০০%

∙

৬০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

স্বাস্থয
এিং

হদ্দত্
সুিক্ষা প্রদান ব্যিস্থা প্রেলদ্দন
সহায়ত্া।

৮.৩.১৯

আইরসটি রভরিক স্বাস্থয ও পরিিাি স্বাস্থয মসিা রিভাগ, স্বাস্থয রিক্ষা স্বাস্থয মসিাি িন্য আইরসটি
কোণ মসিা রিষদ্দয় স্বাস্থয ও পরিিাি ও পরিিাি কোণ রিভাগ এিং টুলস এিং মটকদ্দনালরি
কোণ র্ন্ত্রণালয় National e- ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ গুদ্দলাি আি:পরিিারহত্া এিং
Governance
পুন:ব্যিহাদ্দিি ব্যিস্থা কিা
Architechture এি সাদ্দথ
সহি হদ্দি।
সার্ঞ্জস্য মিদ্দখ একটি Digital
Enterprise Architecture

(দ্দিটা রসরকউরিটি, টযান্ডাি মস, ইন্টাি
অপাদ্দিরিরলটি,
িাটা
মলাকালাইদ্দিিান, সম্ভাব্য মক্ষদ্দে
ওদ্দপন মসাস ম িযাটফির্ ইত্যারদ)
তত্রিকিণ।
৮.৩.২০

Sustainable
Development
Goal
(SDG) অিমদ্দনি লদ্দক্ষয Routine
Health
Information
System (RHIS) গরত্িীল

স্বাস্থয মসিা রিভাগ, স্বাস্থয রিক্ষা SDG লক্ষয অিমদ্দন সহায়ক
ও পরিিাি কোণ রিভাগ এিং হদ্দি।
পরিসংখ্যান ও ত্থ্য ব্যিস্থাপনা
রিভাগ

কিাি ব্যিস্থা গ্রহণ।
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স্বাস্থযদ্দসিাি র্ান উন্নয়দ্দন রেরকৎসা স্বাস্থয মসিা রিভাগ এিং স্বাস্থয মসিাি র্ান উন্নয়ন, েথা সম্ভি
রিজ্ঞাদ্দনি িীষ মস্থানীয় প্ররত্ষ্ঠাদ্দনি রিক্ষা ও পরিিাি কোণ রিভাগ রনি এলাকাি হাসপাত্াল
রেরকৎসা
রিজ্ঞানীদ্দদি
সাদ্দথ
মথদ্দক মসিা প্রারি সহি হদ্দি।
উপদ্দিলা, মিলা পে মাদ্দয়ি সিকারি
হাসপাত্াল ও প্ররত্ষ্ঠানসমূদ্দহি
রভরিও কনফাদ্দিরন্সং মনটওয়াকম
স্থাপন।
নারস মং এিং রর্িওয়াইফারি রিক্ষা ও স্বাস্থয রিক্ষা রিভাগ,
নারস মং ও রর্িওয়াইফারি
প্ররিক্ষদ্দণ ত্থ্যপ্রযুরিরভরিক আধুরনক িাংলাদ্দদি
নারস মং
ও এিং
মর্রিকযাল
রিখন ও রিক্ষণ ব্যিস্থা উন্নয়ন কিদ্দত্ রর্িওয়াইফস কাউরন্সল, মটট মটকদ্দনালরিট
রিক্ষাি
হদ্দি; রিদ্দিষ কদ্দি মেসি নারস মং মর্রিকযাল ফযাকারি এিং সারি মক র্দ্দনান্নয়ন এি র্াধ্যদ্দর্
কদ্দলি িা ইনরটটিউট মকাদ্দনা নারস মং অরধদিি।
আধুরনক রেরকৎসা ব্যিস্থা
হাসপাত্াদ্দলি সাদ্দথ িরড়ত্ নয় মসসি
গদ্দড় মত্ালা োদ্দি।
কদ্দলি িা ইনরটটিউদ্দট রসরর্উদ্দলিন
ও
AR
(Augmented

স্বল্প মর্য়াদী
(২০২১)

র্ধ্য
মর্য়াদী
(২০৩০)

দীর্ ম
মর্য়াদী
(২০৪১)

৭০%

১০০%

∙

১০%

৭০%

১০০%

১০০%

∙

∙

Reality), VR (Virtual
Reality) ইত্যারদি ব্যিহাদ্দিি

৮.৩.২৩

র্াধ্যদ্দর্ রিক্ষা প্রদাদ্দনি ব্যিস্থা গ্রহণ।
ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রভরিক স্বাস্থয মসিা রিভাগ এিং স্বাস্থয প্ররত্ষ্ঠানসমূদ্দহ ত্থ্যপ্রযুরিি
মসিা প্রদাদ্দনি লদ্দক্ষয প্রদ্দোিয সকল রিক্ষা ও পরিিাি কোণ রিভাগ মটকসই ব্যিহাদ্দিি সার্থ্যম
প্ররত্ষ্ঠাদ্দন আইরসটি মসল ও মক্ষের্দ্দত্
তত্রি হদ্দি।
আইরসটি কর্ীি পদ সৃরষ্ট কিা। পদ
তত্রি না হওয়া পে মি সারভমস
আউটদ্দসারস মং এি র্াধ্যদ্দর্ প্রদ্দয়ািন
মর্টাদ্দনাি ব্যিস্থা গ্রহণ।

ইদ্দলকট্ররনক মহলথ মিকদ্দি মি একটি স্বাস্থয মসিা রিভাগ এিং স্বাস্থয িাটা রসরকঊরিটি এিং
১০০%
∙
প্রাইদ্দভট
ব্লকদ্দেইন
রসদ্দটর্ অরধদিি
প্রাইদ্দভরস রনরিত্ হদ্দি, ব্যয়
পিীক্ষামূলকভাদ্দি তত্রি এিং রপওরস
সাশ্রয়ী হদ্দি, রিয়যাল টাইর্
কিাি ব্যিস্থা গ্রহণ।
হালনাগাদ কিা োদ্দি এিং
রিয়যাল টাইর্ অরভগম্য হদ্দি।
৮.৩.২৫ মর্ািাইল মফান এ েযাটিং, রভরিও
স্বাস্থয মসিা রিভাগ এিং স্বাস্থয Knowledge Base
১০০%
∙
তত্রি,
মসিা
প্রারি
সহরিকিণ
আইরপ, ভদ্দয়স কল, িকুদ্দর্ন্ট
অরধদিি
এিং ত্াৎক্ষরণক মসিা প্রারিি
আপদ্দলাি এিং রভরিও েযাটিং এি
ব্যিস্থা রনরিত্ হদ্দি।
র্াধ্যদ্দর্ স্বাস্থয মসিা প্রদাদ্দনি লদ্দক্ষয
একটি মিাদ্দিাটিক েযাটিট তত্রি এিং
রপওরস কিাি ব্যিস্থা গ্রহণ।
৮.৩.২৬ AI, Machine এিং Deep স্বাস্থয মসিা রিভাগ এিং
অরধকত্ি কাে মকি স্বাস্থয
১০ টি
২০ টি
learning-রভরিক
মর্রিদ্দকল ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ মসিা ব্যিস্থা গদ্দড় মত্ালা
টাট মআপ উৎসারহত্কিণ।
সম্ভি হদ্দি।
মকৌিলগত্ রিষয়িস্তু ৮.৪: কৃরষখাত্ আধুরনকায়দ্দন এিং খাদ্য রনিাপিা রনরিত্কিদ্দণ রিরিটাল প্রযুরি রনভমি রিল্পদ্দক উৎসারহত্কিণ
৮.৩.২৪

৮.৪.১

ই-এরগ্রকালোি রভিন মকৌিল ও কৃরষ র্ন্ত্রণালয়
কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।

কৃরষদ্দত্
ত্থ্যপ্রযুরি
ব্যিহাদ্দিি একটি রভিনারি
পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্ভি হদ্দি।
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১০০%

∙

∙

∙

৩০ টি

∙
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প্রত্যারিত্ ফলাফল

এরগ্রদ্দনট-নীরত্ প্রণয়নকািী প্ররত্ষ্ঠান, কৃরষ র্ন্ত্রণালয়, খাদ্য র্ন্ত্রণালয় কাে মকি নীরত্ প্রণয়ন,
গদ্দিষণা প্ররত্ষ্ঠান, কৃরষ সম্প্রসািণ এিং িারণিয র্ন্ত্রণালয়
কৃষদ্দকি প্রকৃত্ সর্স্যা
রিপাট মদ্দর্ন্টসমূহ, কৃষক এিং িািাি
সর্াধাদ্দন
নীরত্
এিং
সম্পৃি কদ্দি একটি সর্রন্বত্
গদ্দিষণাি সর্ন্বয়, িািাদ্দিি
রিরিটাল
িযাটফির্
প্রকৃত্ অিস্থা সম্পদ্দকম অিরহত্
(Knowledge Repository,
মথদ্দক কৃষক ইনফর্মি
Service
Delivery,
রিরসিন গ্রহণ কিদ্দত্ সক্ষর্
Education & e-Learning,
হদ্দি। কৃষদ্দকি প্রকৃত্ সর্স্যাি
Real-time
Problem
সঠিক সর্াধান রনরিত্ হদ্দি।

স্বল্প মর্য়াদী
(২০২১)

র্ধ্য
মর্য়াদী
(২০৩০)

দীর্ ম
মর্য়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

Solving, Collaboration &
Information
Sharing)

তত্রি কিা এিং এদ্দত্ সিকারি খাদ্য
সংগ্রহ ও সংিক্ষণ ব্যিস্থাদ্দকও
সম্পৃিকিণ।
৮.৪.৩

ম
ফাটিলাইিাি

রিকদ্দর্দ্দেিন,
Localized Real Time &
Predictive
Weather
Informationসহ সকল প্রকাি
কৃরষ পিার্িম মসিাি মক্ষদ্দে IoT,
Censor, AI, Big data
Analytics, AR সর্ন্বদ্দয় realtime
Data
feeding
system এি র্াধ্যদ্দর্
আদ্দিা

কৃরষ র্ন্ত্রণালয়

কৃষক
সঠিক
ফসল
পরিকল্পনা, র্ান সম্পন্ন িীি
ব্যিহাি এিং মেৌরিক
পরির্াদ্দণ পারন,সাি ও
কীটনািক ব্যিহাি কিদ্দত্
সক্ষর্ হদ্দি।

৫০%

১০০%

∙

কৃরষ র্ন্ত্রণালয়

উচ্চরিরক্ষত্
ত্রুণিা
কৃরষদ্দপিায় আকৃষ্ট হদ্দি।
প্রারিক কৃরষ একটি জ্ঞান
ম
রভরিক অগারনক
র্াইদ্দক্রা
ইোরেদ্দত্ পরিণত্ হদ্দি।

১৫%

৫০%

১০০%

সকল প্রকাি কৃরষ রিক্ষায় কৃরষ র্ন্ত্রণালয়, র্াধ্যরর্ক ও উচ্চ কৃরষদ্দত্
প্রদ্দয়ািনীয়
ত্থ্যপ্রযুরিি িাস্তি ও ব্যিহারিক রিক্ষা রিভাগ, কারিগরি ও ত্থ্যপ্রযুরি
দক্ষত্াসম্পন্ন
প্রদ্দয়াগ এিং রিক্ষাথীদ্দদি র্দ্দধ্য র্াদ্রাসা রিক্ষা রিভাগ এিং িনিল সিিিাহ রনরিত্
ত্থ্যপ্রযুরি ব্যিহাদ্দিি দক্ষত্া তত্রিি ইউরিরস
হদ্দি।
ব্যিস্থা কারিকুলার্-এ অির্ভমিকিণ।

১০০%

∙

∙

উন্নয়নপূি মক একটি একক ও পূণ মাি
কৃরষ ইনপুট ও ফসল পরিকল্পনাি
Integrated
Advisory
Service োলুকিণ এিং প্রদ্দোিয
মক্ষদ্দে
Geographic
Information System and
Remote
Sensing
(Satellite,
Airborne,
UAV) ব্যিহাি।

৮.৪.৪

ত্থ্যপ্রযুরি

ব্যিহাদ্দিি

র্াধ্যদ্দর্

Precision
Agriculture
Technology জ্ঞান এিং পদ্ধরত্
Dissemination এিং ফরলত্

গদ্দিষণাি ব্যিস্থা কিা এিং এ কাদ্দি
কৃরষদ্দত্
ইদ্দনাদ্দভিদ্দন
উৎসাহী
ত্রুণদ্দদি সম্পৃি কদ্দি িাস্তি
Precision Farming এি
প্রদিমনীি ব্যিস্থা কিা। Precision
Farming িনরপ্রয় কদ্দি মত্ালাি
উদ্দদ্যাগ গ্রহণ।
৮.৪.৫
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স্বল্প মর্য়াদী
(২০২১)

র্ধ্য
মর্য়াদী
(২০৩০)

দীর্ ম
মর্য়াদী
(২০৪১)

৮.৪.৬

ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি ব্যিহাি কৃরষ র্ন্ত্রণালয় (কৃরষ সম্প্রসািণ িলিায়ু পরিিত্মদ্দনি সাদ্দথ
কদ্দি
Climate
Smart অরধদিি)
ত্াল রর্রলদ্দয় মটকসই কৃরষ
Agriculture (CSA) ধািণা ও
উৎপাদন ব্যিস্থা তত্রি হদ্দি।
প্রভাি সম্পরকমত্ জ্ঞান ও দক্ষত্া বৃরদ্ধ
এিং প্রদ্দয়াগ োলুকিণ।

৫০%

১০০%

∙

৮.৪.৭

ত্থ্যপ্রযুরি প্রদ্দয়াদ্দগ (আইওটি ও কৃরষ র্ন্ত্রণালয় (কৃরষ সম্প্রসািণ িনস্বাদ্দস্থযি িন্য রনিাপদ
মসন্সি সর্রন্বত্) একটি আধুরনক, অরধদিি), রিএরিরস এিং খাদ্দদ্যি মোগান রনরিত্ হদ্দি।
পুরষ্টসমৃদ্ধ, রনিাপদ ফল ও ফসল রিএআিরস
উৎপাদন ব্যিস্থা গদ্দড় মত্ালা।

২০%

৫০%

১০০%

৮.৪.৮

কৃরষ রিক্ষা, গদ্দিষণা, উন্নয়ন, কৃরষ র্ন্ত্রণালয় এিং র্ৎস্য ও িনস্বাদ্দস্থযি িন্য রনিাপদ
সম্প্রসািণ, ও নীরত্ রনধ মািণী কাদ্দি প্রারণসম্পদ র্ন্ত্রণালয়
খাদ্দদ্যি মোগান রনরিত্ হদ্দি।
রনদ্দয়ারিত্
সকল
পে মাদ্দয়ি
প্ররত্ষ্ঠানদ্দক উচ্চ গরত্ি ব্রিব্যান্ড
কাদ্দনরক্টরভটিদ্দত্ সংযুি কিা এিং
র্াঠ পে মাদ্দয়ি কর্ীদ্দদি ইন্টািদ্দনট
এনাদ্দিড রিভাইস প্রদান।

১০০%

∙

∙

৮.৪.৯

National e-Governance কৃরষ র্ন্ত্রণালয় এিং ত্থ্য ও কৃরষদ্দত্ ব্যিহাে ম ত্থ্যপ্রযুরিি
Architechture এি সাদ্দথ মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ
আি:পরিিারহত্া
এিং

১০০%

∙

∙

কৃরষ খাদ্দত্ি িন্য গৃহীত্ সকল প্রকল্প কৃরষ র্ন্ত্রণালয় (অরধনস্থ সকল কৃরষ মক্ষদ্দে ত্থ্যপ্রযুরিি
কর্মসূরেদ্দত্ ত্থ্যপ্রযুরিি উপযুি দিি), পারন সম্পদ র্ন্ত্রণালয় ও ব্যিহাি সক্ষর্ত্া তত্রি এিং
ব্যিহাি রনরিত্ কিা এিং প্রকদ্দল্পি অধীনস্ত সকল সংস্থা এিং কৃরষি আধুরনকায়ন হদ্দি।
িাদ্দিদ্দট ত্থ্যপ্রযুরি প্রদ্দয়াদ্দগি িন্য পরিকল্পনা র্ন্ত্রণালয়
সুরনরদ মষ্ট িাদ্দিট িিাে িাখা।
ত্থ্যপ্রযুরি রভরিক সর্রন্বত্ মসিা কৃরষ র্ন্ত্রণালয় এিং এি অধীনস্থ একটি স্বচ্ছ ও দক্ষ মসিা
সিিিাহ এিং পরিিীক্ষণ ও মূোয়ন সকল দিি, পারন সম্পদ সিিিাহ ব্যিস্থা গদ্দড় উঠদ্দি।
রসদ্দটর্ গদ্দড় মত্ালাি ব্যিস্থা গ্রহণ। র্ন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ সকল
সংস্থা

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

কৃরষ পদ্দণ্যি Traceability কৃরষ র্ন্ত্রণালয় (কৃরষ সম্প্রসািণ রনিাপদ কৃরষপণ্য উৎপাদন
রনধ মািদ্দণ রনত্য নতুন প্রযুরিি অরধদিি ও িাংলাদ্দদি কৃরষ উৎসারহত্ হদ্দি।
ব্যিহািকিণ।
উন্নয়ন কদ্দপাম দ্দিিন) এিং র্ৎস্য
ও প্রারণসম্পদ র্ন্ত্রণালয়
কৃরষদ্দত্ ত্থ্যপ্রযুরি রভরিক উদ্ভািনী কৃরষ র্ন্ত্রণালয় (কৃরষ সম্প্রসািণ কৃরষদ্দত্ ত্থ্যপ্রযুরি রভরিক
েে মাি িন্য DAE-মত্ একটি উদ্ভািনী অরধদিি, িাংলাদ্দদি কৃরষ উদ্ভািনী েে মা প্রারত্ষ্ঠারনকিণ
োি স্থাপন।
উন্নয়ন কদ্দপাম দ্দিিন ও িাংলাদ্দদি হদ্দি।
কৃরষ গদ্দিষণা কাউরন্সল)
সকল
পে মাদ্দয়ি
কৃরষ কৃরষ র্ন্ত্রণালয়, ত্থ্য ও কর্মকত্মা
কর্মোরিগদ্দণি
কর্মকত্মা/কর্মোরিগদ্দণি
দক্ষত্া মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ, কৃরষ দক্ষত্া
বৃরদ্ধ
এিং
উন্নয়দ্দনি
িন্য
একটি
e- সম্প্রসািণ অরধদিি এিং Knowledge Update
Learning
Platform িাত্ীয় কৃরষ প্ররিক্ষণ একাদ্দিরর্ হদ্দি।
তত্রিকিণ।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

কৃষকদ্দদি একটি পূণ মাি িাটাদ্দিস কৃরষ র্ন্ত্রণালয় (কৃরষ সম্প্রসািণ
তত্রিকিণ।
অরধদিি) ও অধীনস্থ সকল
সংস্থা এিং র্ৎস্য ও প্রারণসম্পদ
র্ন্ত্রণালয়

১০০%

∙

∙

সার্ঞ্জস্য মিদ্দখ কৃরষি িন্য একটি

পুন:ব্যিহাদ্দিি ব্যিস্থা হদ্দি।

Enterprise
Architecture তত্রি।

৮.৪.১০

৮.৪.১১

৮.৪.১২

৮.৪.১৩

৮.৪.১৪

৮.৪.১৫
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Direct
cash
transfer,
Food
procurement

ইত্যারদি স্বচ্ছ ব্যিস্থাপনা ও
িাটা রভরিক পরিকল্পনা
প্রণয়ন সক্ষর্ত্া তত্রি হদ্দি।

ক্ররর্ক নং

কিণীয় রিষয়

দীর্ ম
মর্য়াদী
(২০৪১)
∙

প্রত্যারিত্ ফলাফল

কৃরষ র্ন্ত্রণালয়, র্ৎস্য ও
প্রারণসম্পদ র্ন্ত্রণালয় এিং
িাংলাদ্দদি ব্যাংক

কৃরষ সারভমস সংক্রাি আরথ মক
মলনদ্দদন অনলাইদ্দন সম্পাদন
সম্ভি হদ্দি।

৫০%

১০০%

উপকািদ্দভাগী
রনি মােদ্দন
স্বচ্ছত্া, তদ্বত্ত্া পরিহাি,
পরিকল্পনা প্রণয়দ্দন সক্ষর্ত্া
বৃরদ্ধকিণ সদ্দি মাপরি মদদ্দিি
খাদ্য রনিাপিা রনরিত্কিদ্দণ
উদ্দেখদ্দোগ্য র্ভরর্কা িাখদ্দি।
পুরষ্ট সমৃদ্ধ ফল, ফসল, সিরি , কৃরষ র্ন্ত্রণালয়, র্ৎস্য ও উন্নত্ প্রযুরিি ব্যিহাদ্দি
র্সলা, হাঁস, মুিরগ, গিারদ পশুপালন, প্রারণসম্পদ র্ন্ত্রণালয় এিং ত্থ্য উৎসারহত্
কিা,
খাদ্য
র্ৎস্য োষ ইত্যারদদ্দত্ নতুন প্রযুরি ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি রিভাগ
উৎপাদদ্দন Disruptive
ব্যিহাদ্দিি প্রাদ্দয়ারগক জ্ঞান, পদ্ধরত্
Technology ব্যিহাদ্দিি
এিং মটপ িাই মটপ ব্যিহারিক
সুদ্দোগ সৃরষ্ট হদ্দি।
প্রদিমরন সম্বরলত্ একটি রিভাইস ও
িযাটফির্
Independent
প্রযুরি তত্রিকিণ।

৮০%

১০০%

৫০%

১০০%

∙

র্ৎস্য ও প্রারণসম্পদ
মসক্টদ্দি র্ৎস্য ও প্রারণসম্পদ র্ন্ত্রণালয়
উৎপাদন বৃরদ্ধ ও real-time
monitoring এি িন্য IoT ও

উৎপাদনিীলত্া বৃরদ্ধ পাদ্দি।

২০%

৬০%

১০০%

কৃরষ সংক্রাি মলনদ্দদদ্দনি মক্ষদ্দে
সর্রন্বত্ Payment Gateway
ব্যিহাি।

৮.৪.১৭

সিকারি সর্রন্বত্ খাদ্য রিত্িণ
খাদ্য র্ন্ত্রণালয়, দুদ্দে মাগ
ব্যিস্থায়
(Public
Food ব্যিস্থাপনা ও োণ র্ন্ত্রণালয়,
Distributon System) সকল এিং সর্ািকোণ র্ন্ত্রণালয়
মক্ষদ্দে সুরিধাদ্দভাগীদ্দদি িাটাদ্দিি
তত্রিকিণ।

৮.৪.১৯

র্ধ্য
মর্য়াদী
(২০৩০)

প্রাথরর্ক িাস্তিায়নকািী

৮.৪.১৬

৮.৪.১৮

স্বল্প মর্য়াদী
(২০২১)

sensor based solution
ব্যিহাি POC ও ব্যিহাি কিা।

৮.৪.২০

র্াছ,
রেংরড়
িিারনদ্দত্ র্ৎস্য ও প্রারণসম্পদ র্ন্ত্রণালয়
ব্লকদ্দেইনরভরিক সািাইদ্দেইন রসদ্দটর্
ব্যিহাি।

র্াছ ও রেংরড় িিারনদ্দত্
রিশ্বাস মোগ্যত্া তত্রি এিং
অরধক মূে প্রারি রনরিত্
হদ্দি।

১৫%

৫০%

১০০%

৮.৪.২১

র্ৎস্য ও প্রারণসম্পদ মক্ষে ত্থা র্ৎস্য ও প্রারণসম্পদ র্ন্ত্রণালয়
প্রযুরিরভরিক উদ্ভািনী েে মাি িন্য
র্ৎস্য অরধদিি এিং প্রারণসম্পদ
অরধদিদ্দি একটি কদ্দি উদ্ভািনী োি
স্থাপন।

উৎপাদনিীলত্া বৃরদ্ধ পাদ্দি।

১০০%

∙

∙

৮.৪.২২

সকল ধিদ্দনি কৃষদ্দকি কাদ্দছ কৃরষ ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি প্রকৃত্ কৃষক প্রদ্দয়ািদ্দনি
ঋণ সহিলভয কিাি িন্য রিভাগ, কৃরষ র্ন্ত্রণালয়, র্ৎস্য ও সর্য় সহদ্দি ঋণ সুরিধা
GIS/GPS, কৃষক িাটা মিি, প্রারণসম্পদ
র্ন্ত্রণালয়, পাদ্দিন, কৃষদ্দকি িন্য ঋণ
মিদ্দল িাটা মিি, হাঁস-মুিগী খার্ািী পরিসংখ্যান ও ত্থ্য ব্যিস্থাপনা গ্রহণ ও পরিদ্দিাধ সহিত্ি
িাটাদ্দিি, ইনপুট এিভাইিরি রিভাগ এিং িাংলাদ্দদি ব্যাংক হদ্দি।
রসদ্দটর্ সর্ন্বদ্দয় মর্ািাইল মফান
রনভমি একটি এযারিদ্দকিন তত্রিকিণ।

১০০%

∙

∙
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মকৌিলগত্ রিষয়িস্তু ৮.৫: িাত্ীয় উৎপাদনিীলত্া বৃরদ্ধ কিদ্দত্ রিরিটাল কর্াস ম, রিরিটাল মলনদ্দদন ও রিরিটাল প্রযুরি রনভমি রিল্পদ্দক উৎসারহত্কিণ এিং
রিল্প িারণদ্দিযি রিরিটাল রুপািি
৮.৫.১
সকল মক্ষদ্দে ই-মপদ্দর্ন্ট ও মর্ািাইল- ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ প্রযুরি
সকল আরথ মক মলন-মদন দ্রুত্,
১০০%
∙
∙
মপদ্দর্ন্ট োলু কিাি িন্য প্রদ্দয়ািনীয় রিভাগ, অথ ম রিভাগ, আরথ মক
স্বচ্ছ ও সাশ্রয়ী হদ্দি।
ব্যিস্থা গ্রহণ।
প্ররত্ষ্ঠান রিভাগ এিং িাংলাদ্দদি
ব্যাংক
৮.৫.২
নািী উদ্দদ্যািাদ্দদি পদ্দণ্যি িািাি
রিল্প র্ন্ত্রণালয়, স্থানীয় সিকাি রনি অিল ত্যাগ না কদ্দিও
১০০%
∙
∙
সম্প্রসািদ্দণি িন্য রিদ্যর্ান ত্থ্য
রিভাগ এিং র্রহলা ও রিশু নািীদ্দদি উপািমদ্দনি সুদ্দোগ
মসিা মকদ্দন্দ্রি র্াধ্যদ্দর্ ই-কর্াস ম
রিষয়ক র্ন্ত্রণালয়
বৃরদ্ধ পাদ্দি, ত্াদ্দদি পণ্য ও
সুরিধা প্রদান।
মসিা িািািিাত্ কিদ্দণি
িন্য কাে মকিী সর্িায় গঠদ্দন
ত্াঁদ্দদিদ্দক সহায়ত্া কিদ্দি
এিং নতুন কর্মসংস্থাদ্দনি
সুদ্দোগ সৃরষ্ট হদ্দি।
৮.৫.৩
সকল মক্ষদ্দে রিরিটাল মলনদ্দদন
অথ ম রিভাগ, ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ সকল আরথ মক মলন-মদন
১০০%
∙
∙
উৎসারহত্ কিাি িন্য প্রদ্দণাদনা
প্রযুরি রিভাগ, িাত্ীয় িািস্ব রিরিটাল পদ্ধরত্দ্দত্ সম্পাদন
প্রদান।
মিাি ম এিং িাংলাদ্দদি ব্যাংক কিা উৎসারহত্ হদ্দি।
৮.৫.৪
২০৪১ সাল নাগাদ রিরিটাল কাদ্দিরন্স আরথ মক প্ররত্ষ্ঠান রিভাগ এিং গদ্দিষনায় প্রাি ফলাফল
১০০%
∙
∙
মকান পে মাদ্দয় মপৌৌঁছাদ্দি ত্াি ওপি
িাংলাদ্দদি ব্যাংক
মদদ্দিি আরথ মক মলনদ্দদন
গদ্দিষণাি উদ্দদ্যাগ গ্রহণ।
রিরিটাল পদ্ধরত্দ্দত্ সম্পাদন
সহিত্ি কিদ্দি।
মকৌিলগত্ রিষয়িস্তু ৮.৬: আরথ মক মসিা খাদ্দত্ি (ব্যাংক, িীর্া, ও অন্যান্য আরথ মক প্ররত্ষ্ঠান) রিরিটালাইদ্দিিন এিং কর্মকত্মাদ্দদি সক্ষর্ত্া উন্নয়ন
৮.৬.১

৮.৬.২

আরথ মক মসিা খাদ্দত্ (ব্যাংক, িীর্া, ও অথ ম রিভাগ, আরথ মক প্ররত্ষ্ঠান
অন্যান্য আরথ মক প্ররত্ষ্ঠান)
রিভাগ এিং িাংলাদ্দদি ব্যাংক
ত্থ্যপ্রযুরিি ব্যিহাি বৃরদ্ধ কদ্দি
রিরিটাইদ্দিিদ্দনি ব্যিস্থা গ্রহণ।
সিকারি ব্যাংক ও অন্যান্য আরথ মক
অথ ম রিভাগ, আরথ মক প্ররত্ষ্ঠান
প্ররত্ষ্ঠাদ্দনি কর্মকত্মাদ্দদি সক্ষর্ত্া
রিভাগ, ত্থ্য ও মোগাদ্দোগ
উন্নয়ন।
প্রযুরি রিভাগ এিং িাংলাদ্দদি
ব্যাংক
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আরথ মক মসিা খাদ্দত্ স্বচ্ছত্া ও
িিািরদরহত্া রনরিত্ হদ্দি।

১০০%

∙

∙

ব্যাংক ও আরথ মক খাদ্দত্ি
কর্মকত্মাদ্দদি দক্ষত্া বৃরদ্ধ
পাদ্দি।

১০০%

∙

∙

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রবিষ্ঠানওয়ারী
করণীয় বিষয়

য
রাষ্ট্রপবির কার্ালয়
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রাষ্ট্রপবির কার্ যালয়
কমযককৌশলগি
পবরকল্পনার
বিষয়িস্তুর
ক্রবমক নং
ক্রবমক
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

১.১

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%

∙

63

কমযককৌশলগি
পবরকল্পনার
বিষয়িস্তুর
ক্রবমক নং
ক্রবমক
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)

প্রকল্প ব্যিস্থাপনা ও কসিা
প্রদাননর মান উন্নয়ন হনি।

৮০%

১০০%

∙

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%

∙

∙

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

সকল ক্রয়কারী কর্তযপক্ষ

সকল ক্রয়কারী কর্তযপক্ষ

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
িাস্তিায়নন
দ্রুিিা বনবিি
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা
হনি।

১০০%

∙

∙

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

১০০%

∙

∙
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কমযককৌশলগি
পবরকল্পনার
বিষয়িস্তুর
ক্রবমক নং
ক্রবমক

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%

∙

∙

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

প্রদান
ইিযাবদ
বিষয়াবদ
অন্তর্ভযিকরণ।
স্থানীয় সরকার পর্ যানয় সনেিনিা সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এিং স্থানীয় সরকার পর্ যানয়
বৃবদ্ধ ও েনিলনক আইবসটি বিষনয় স্থানীয় সরকার বিভাগ সনেিনিা বৃবদ্ধ পানি
প্রবশক্ষণ প্রদান।
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কমযককৌশলগি
পবরকল্পনার
বিষয়িস্তুর
ক্রবমক নং
ক্রবমক
১.৫

১.৫.২

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

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

সকল সরকাবর দিনর ন্যাশনাল ই- সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/ িথ্য ও বসনেনমর দ্বৈিিা
গভনন যন্স
আবকযনটকোর
সংস্থা
হ্রাস হনি। িনথ্যর (Data)
(National e-Governance
সনি যাচ্চ ব্যিহার বনবিি
Architecture)
ও
eহনি।
সরকাবর
Governance
সংস্থাসমূনহর মনধ্য িথ্য ও
Interoperability
সফটওয়যার
আদানFramework অনুসরণ।
প্রদাননর পবরনিশ দ্বিবর
হনি।
েনসন্মুনখ প্রকাশনর্াগ্য িনথ্যর
মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ,
সরকাবর িনথ্যর স্বচ্ছিা
সনি যাচ্চ ব্যিহার বনবিিকরনণর
পবরসংখ্যান ও িথ্য
বৃবদ্ধ পানি এিং েনগণ ও
েন্য Open Government ব্যিস্থাপনা বিভাগসহ সকল গনিষকনদর সহনে িথ্য
Data কপাট যানল িথ্য উন্মুিকরণ
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রাবি বনবিি হনি।
ও অন্য দিনরর িথ্য ব্যিহানরর
সংস্কৃবি দ্বিবর।
বিবেটাল সাবভযনসর রূপান্তনরর িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিবেটাল-গভনন যন্স ও ইপবরকল্পনা প্রণয়নন ও অনুনমাদননর
বিভাগ, পবরকল্পনা
কসিা বিষয়ক কার্ যক্রনম
কক্ষনে দ্বৈিিা পবরহার ও
মন্ত্রণালয়সহ সকল
দ্বৈিিা (Duplication)
সমন্বনয়র লনক্ষ িথ্য ও কর্াগানর্াগ
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
পবরহানরর মাধ্যনম োিীয়
প্রযুবি বিভানগর মিামি গ্রহণ।
সম্পনদর সাশ্রয় র্টনি।
মন্ত্রণালয়/দিরসমূনহর বিবেটাল মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, িথ্য ও বিবেটাল-গভনন যন্স ও ইসাবভযস িাস্তিায়নন সকল বিবেটাল কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগসহ কসিা বিষয়ক কার্ যক্রনম
সাবভযনসর োবহদা বনরূপণ কথনক সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ দ্বৈিিা পবরহানরর মাধ্যনম
শুরু কনর প্রবকউরনমন্ট, দ্বিবর এিং
োিীয় সম্পনদর সাশ্রয়
িাস্তিায়ন পর্ যন্ত সকল প্রকার
র্টনি।
সংবিষ্ট কাবরগবর সহায়িার েন্য
মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ ও আইবসটি
বিভানগর কর্ৌথ উনদ্যাগ “Digital
Service Accelerator”-এর
সহায়িা গ্রহণ।
প্রনিযক নাগবরনকর একক আইবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, স্থানীয় কসিা
গ্রহণকারী
প্রণয়ন ও সহনে সংনশাধন সরকার বিভাগ এিং সকল সনািকরণ ও বিবভন্ন
বনবিিকরণ এিং আন্তঃমন্ত্রণালয়
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
বিভাগ কর্তযক প্রনদয়
সমন্বয় সাধন।
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।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

৮০%

১০০%

∙

৮০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

কমযককৌশলগি
পবরকল্পনার
বিষয়িস্তুর
ক্রবমক নং
ক্রবমক

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

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%

∙

২.৫

২.৫.৩

বিবেটাল বনরাপিা
সনেিনিা দ্বিবরকরণ।

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৪

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৫

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%

∙

∙

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।

১০০%

∙

∙

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

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

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
সরকাবর
ও
কিসরকাবর ওনয়িসাইট
প্রবিিন্ধীনদর েন্য অবভগম্য
হনি।

৫০%

১০০%

∙

৩.৩

৩.৩.২

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/
ব্যবিিনগরয েন্য সকল সরকাবর ও সরকাবর দির/সংস্থা এিং
কিসরকাবর ওনয়ি সাইট অবভগম্য এনবেও বিষয়ক ব্যযনরা
(Accessible) করণ।
বিবেটাল পদ্ধবিনি সকল প্রকার আবথ যক প্রবিষ্ঠান বিভাগ,
আবথ যক কলননদনসমূহ কমািাইল িাংলানদশ ব্যাংক এিং
কফান, এটিএম,
Point of
সংবিষ্ট
Sales (PoS) ও অন্যান্য কসিা
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
দান ককনন্দ্রর মাধ্যনম কর্ ককাননা
সময় কর্ ককাননা স্থান কথনক
প্রদাননর ব্যিস্থাকরণ।

১০০%

∙

∙

৩.৩

৩.৩.৬

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

১০০%

∙

∙

৩.৪

৩.৪.১

কসিার মান উন্নয়ন এিং
নাগবরক সন্তুবষ্ট বৃবদ্ধ পানি।

১০০%

∙

∙

৩.৪

৩.৪.২

১০০%

∙

∙

৩.৫

৩.৫.৪

নীবিমালা
প্রণয়নন
েনগনণর
অংশগ্রহণ
বনবিি হনি।
েনগনণর বৃহৎ অংশনক
বশক্ষা, প্রবশক্ষণ ও গুরুত্বপূণ য
িথ্য প্রদাননর সুবিধা প্রশস্ত
হনি।

১০০%

∙

∙

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
আনিদন, অবভনর্াগ গ্রহণ ও মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর
বনষ্পবি এিং অিবহিকরণ।
দির/সংস্থা
বিবেটাল পদ্ধবিনি নাগবরক
মিামি গ্রহণ কনর কসিার মান
উন্নয়ন।
সকল প্রণীিব্য নীবিমালা ও সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/
আইন ওনয়িসাইনট প্রকাশ ও
সরকাবর দির/সংস্থা
েনগনণর মিামি গ্রহণ।
প্রাবিষ্ঠাবনক সহায়িা ও আবথ যক
সকল মন্ত্রণালয়/
প্রনণাদনার মাধ্যনম িাংলা ভাষায়
বিভাগ/দির/সংস্থা
স্থানীয় পর্ যানয়র উপযুি বিষয়িস্তু
উন্নয়ন উৎসাবহিকরণ।

68

কমযককৌশলগি
পবরকল্পনার
বিষয়িস্তুর
ক্রবমক নং
ক্রবমক
৪.৪

৪.৪.১১

৫.১

৫.১.২

৬.১

৬.১.১

৬.৩

৬.৩.৭

৬.৩

৬.৩.১১

৭.২

৭.২.১

৭.২

৭.২.৩

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

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
ক্রনয়র কক্ষনে স্থানীয় আইবসটি
আইএমইবি (বসবপটিইউ) স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সামগ্রী ও কসিার েন্য মূে সুবিধা এিং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ বিকবশি হনি।
(Price Preference)
বনবিিকরণ।
কদনশর স্থানীয় কভািানদর
সকল
স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সক্ষমিা উন্নয়নন সনেিনিা দ্বিবর মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিকবশি হনি।
করা।
সরকাবর ক্রনয় আন্তেযাবিকভানিিথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
অবধক হানর বিদুযৎ সাশ্রয়
গ্রহণনর্াগ্য মাননর বিদুযৎ সাশ্রয়ীবিভাগ এিং সকল
হনি।
আইবসটি র্ন্ত্রপাবি ক্রয়।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর
দির/সংস্থা
দািবরক কানে ইনলক্ট্রবনক পদ্ধবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগসহ সকল কাগে দ্বিবরনি ব্যিহৃি
ব্যিহার বৃবদ্ধ কনর কাগনের
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রাকৃবিক উপাদান
ব্যিহার হ্রাসকরণ।
সংরক্ষনণ সহায়ক হনি।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

২০%

৫০%

১০০%

৫০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

য
প্রধানমন্ত্রীর কার্ালয়
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প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালয়
ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনা
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

১.১

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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কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনা
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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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%

∙

∙

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

প্রদান
ইিযাবদ
বিষয়াবদ
অন্তর্ভযিকরণ।
স্থানীয় সরকার পর্ যানয় সনেিনিা সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এিং স্থানীয় সরকার পর্ যানয়
বৃবদ্ধ ও েনিলনক আইবসটি বিষনয় স্থানীয় সরকার বিভাগ সনেিনিা বৃবদ্ধ পানি
প্রবশক্ষণ প্রদান।
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ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনা
ক্রবমক ক্রবমক নং
১.৫

১.৫.২

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

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

সকল সরকাবর দিনর ন্যাশনাল ই- সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/ িথ্য ও বসনেনমর দ্বৈিিা
গভনন যন্স
আবকযনটকোর
সংস্থা
হ্রাস হনি। িনথ্যর (Data)
(National e-Governance
সনি যাচ্চ ব্যিহার বনবিি
Architecture)
ও
eহনি।
সরকাবর
Governance
সংস্থাসমূনহর মনধ্য িথ্য ও
Interoperability
সফটওয়যার
আদানFramework অনুসরণ।
প্রদাননর পবরনিশ দ্বিবর
হনি।
েনসন্মুনখ প্রকাশনর্াগ্য িনথ্যর
মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ,
সরকাবর িনথ্যর স্বচ্ছিা
সনি যাচ্চ ব্যিহার বনবিিকরনণর
পবরসংখ্যান ও িথ্য
বৃবদ্ধ পানি এিং েনগণ ও
েন্য Open Government ব্যিস্থাপনা বিভাগসহ সকল গনিষকনদর সহনে িথ্য
Data কপাট যানল িথ্য উন্মুিকরণ
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রাবি বনবিি হনি।
ও অন্য দিনরর িথ্য ব্যিহানরর
সংস্কৃবি দ্বিবর।
বিবেটাল সাবভযনসর রূপান্তনরর িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিবেটাল-গভনন যন্স ও ইপবরকল্পনা প্রণয়নন ও অনুনমাদননর
বিভাগ, পবরকল্পনা
কসিা বিষয়ক কার্ যক্রনম
কক্ষনে দ্বৈিিা পবরহার ও
মন্ত্রণালয়সহ সকল
দ্বৈিিা (Duplication)
সমন্বনয়র লনক্ষ িথ্য ও কর্াগানর্াগ
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
পবরহানরর মাধ্যনম োিীয়
প্রযুবি বিভানগর মিামি গ্রহণ।
সম্পনদর সাশ্রয় র্টনি।
মন্ত্রণালয়/দিরসমূনহর বিবেটাল মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, িথ্য ও বিবেটাল-গভনন যন্স ও ইসাবভযস িাস্তিায়নন সকল বিবেটাল কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগসহ কসিা বিষয়ক কার্ যক্রনম
সাবভযনসর োবহদা বনরূপণ কথনক সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ দ্বৈিিা পবরহানরর মাধ্যনম
শুরু কনর প্রবকউরনমন্ট, দ্বিবর এিং
োিীয় সম্পনদর সাশ্রয়
িাস্তিায়ন পর্ যন্ত সকল প্রকার
র্টনি।
সংবিষ্ট কাবরগবর সহায়িার েন্য
মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ ও আইবসটি
বিভানগর কর্ৌথ উনদ্যাগ “Digital
Service Accelerator”-এর
সহায়িা গ্রহণ।
প্রনিযক নাগবরনকর একক আইবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, স্থানীয় কসিা
গ্রহণকারী
প্রণয়ন ও সহনে সংনশাধন সরকার বিভাগ এিং সকল সনািকরণ ও বিবভন্ন
বনবিিকরণ এিং আন্তঃমন্ত্রণালয়
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
বিভাগ কর্তযক প্রনদয়
সমন্বয় সাধন।
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।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

৮০%

১০০%

∙

৮০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনা
ক্রবমক ক্রবমক নং

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

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
বনরাপিা
দক্ষ েনিল সৃবষ্টকরণ।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিবেটাল
বনবিি হনি।

৮০%

১০০%

∙

২.৫

২.৫.৩

বিবেটাল বনরাপিা
সনেিনিা দ্বিবরকরণ।

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৪

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৫

১০০%

∙

∙

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।
সহনর্াবগিা
বৃবদ্ধ
পানি।
(বিবসবস)
এিং
সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা

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।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বনরাপিা বিষয়ক কাবরগরী
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।

১০০%

∙

∙

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

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

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
সরকাবর
ও
কিসরকাবর ওনয়িসাইট
প্রবিিন্ধীনদর েন্য অবভগম্য
হনি।

৫০%

১০০%

∙

৩.১

৩.১.৯

প্রাথবমক বশক্ষার
কার্ যকাবরিা বৃবদ্ধ পানি।

১০০%

∙

∙

৩.৩

৩.৩.২

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।
দবরদ্র বশশুনদর েন্য মাবিবমবিয়া
প্রাথবমক ও গণবশক্ষা
র্ন্ত্রাবদ ব্যিহার কনর সরকাবর- মন্ত্রণালয়, মবহলা ও বশশু
কিসরকাবর এিং কবমউবনটি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এিং
স্কুনলই ইবসবিবপ (ECDP) এনবেও বিষয়ক ব্যযনরা
োলুকরণ।
বিবেটাল পদ্ধবিনি সকল প্রকার আবথ যক প্রবিষ্ঠান বিভাগ,
আবথ যক কলননদনসমূহ কমািাইল িাংলানদশ ব্যাংক এিং
কফান, এটিএম,
Point of
সংবিষ্ট
Sales (PoS) ও অন্যান্য কসিা
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
দান ককনন্দ্রর মাধ্যনম কর্ ককাননা
সময় কর্ ককাননা স্থান কথনক
প্রদাননর ব্যিস্থাকরণ।

১০০%

∙

∙

৩.৩

৩.৩.৬

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

১০০%

∙

∙

৩.৪

৩.৪.১

কসিার মান উন্নয়ন এিং
নাগবরক সন্তুবষ্ট বৃবদ্ধ পানি।

১০০%

∙

∙

৩.৪

৩.৪.২

নীবিমালা
েনগনণর
বনবিি হনি।

১০০%

∙

∙

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
আনিদন, অবভনর্াগ গ্রহণ ও মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর
বনষ্পবি এিং অিবহিকরণ।
দির/সংস্থা
বিবেটাল পদ্ধবিনি নাগবরক
মিামি গ্রহণ কনর কসিার মান
উন্নয়ন।
সকল প্রণীিব্য নীবিমালা ও সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/
আইন ওনয়িসাইনট প্রকাশ ও
সরকাবর দির/সংস্থা
েনগনণর মিামি গ্রহণ।
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প্রণয়নন
অংশগ্রহণ

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনা
ক্রবমক ক্রবমক নং
৩.৫

৩.৫.৪

৪.৪

৪.৪.১১

৫.১

৫.১.২

৫.৪

৫.৪.২

৬.১

৬.১.১

৬.১

৬.১.৪

৬.১

৬.১.৭

৬.৩

৬.৩.৭

৬.৩

৬.৩.১১

৭.২

৭.২.১

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

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।
বিনদশী বিবননয়াগকারীনদর েন্য িাবণেয মন্ত্রণালয়, বিিা,
বিনদশী বিবননয়াগকারীগণ
অনলাইন ওয়ান েপ সাবভযনসর িাংলানদশ হাইনটক পাকয
আকৃষ্ট হনি এিং কদনশর
ব্যিস্থাকরণ।
কর্তযপক্ষ, কিো এিং কিপো ভািমূবিয উজ্জ্বল হনি।
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
বিনশ্বর িড় িড় আইবসটি কমলা, িাবণেয মন্ত্রণালয়, িথ্য ও
িবহবি যনশ্ব িাংলানদনশর
কনফানরন্স এিং ব্যিসা-িাবণনেযর কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ, আইবসটি পনণ্যর িাোর
বলংনকে কপ্রাগ্রানম উচ্চ পর্ যানয়র পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এিং বিিা
সম্প্রসারণ হনি।
নীবি-বনধ যারণী ব্যাবি, প্রবিষ্ঠান,
বশল্প এিং বশনল্পর কট্রি িবিসমূনহর
অংশগ্রহণ।
আইটিইএস/বিবপও রিাবনর কক্ষনে িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি কদশীয় ও আন্তেযাবিক
িাংলানদনশর অনন্য অিস্থান
বিভাগ, িাবণেয মন্ত্রণালয়, পবরমেনল আইবসটি কক্ষনে
বেবিিকরণ এিং িার উন্নয়নন ইবপবি, বিিা এিং িানকা
িাংলানদনশর ব্র্যাবডং করা।
সহনর্াবগিা প্রদান।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

২০%

৫০%

১০০%

১০০%

∙

∙

৫০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

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 আন্তেযাবিকভানিিথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
গ্রহণনর্াগ্য মাননর বিদুযৎ সাশ্রয়ীবিভাগ এিং সকল
আইবসটি র্ন্ত্রপাবি ক্রয়।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর
দির/সংস্থা

স্থানীয় আইবসটি বশল্প
বিকবশি হনি।

১০০%

∙

∙

স্থানীয় আইবসটি বশল্প
বিকবশি হনি।

১০০%

∙

∙

অবধক হানর বিদুযৎ সাশ্রয়
হনি।

১০০%

∙

∙

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী
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ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনা
ক্রবমক ক্রবমক নং
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

৭.২

৭.২.৩

দািবরক কানে ইনলক্ট্রবনক পদ্ধবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগসহ সকল কাগে দ্বিবরনি ব্যিহৃি
ব্যিহার বৃবদ্ধ কনর কাগনের
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রাকৃবিক উপাদান
ব্যিহার হ্রাসকরণ।
সংরক্ষনণ সহায়ক হনি।

১০০%

∙

∙

৮.১

৮.১.১

নতুন ব্যিসা িাবণেয শুরু, নতুন মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, িাবণেয ১. Doing Business
বশল্প স্থাপন এিং ব্যিসা িাবণেয ও মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার সূেনক উন্নয়ন র্টনি;
বশল্প পবরোলনার েন্য প্রনয়ােনীয় বিভাগ, এনবিআর, BIDA,
২. সরকাবর কসিা প্রাবিনি
সকল সরকাবর, আধাসরকাবর, BEZA, BEPZA, , সকল
ব্যিসা
প্রবিষ্ঠানসমূনহর
স্বায়ত্ত্বশাবসি
এিং
স্থানীয় বসটি কনপযানরশন, স্থানীয়
েন্য TCV নুযনিম পর্ যানয়
সরকানরর কসিা সমন্বনয় একটি সরকার
প্রবিষ্ঠানসমূহ,
নাবমনয় আনা সম্ভি হনি;
One Stop Service দ্বিবর এফবিবসবসআই এিং কিবসস।
এিং
করনি হনি; এ সাবভযনসর মাধ্যনম
সংবিষ্ট সকল রােস্ব, বফ ইিযাবদ
৩.
কসিা
সরিরানহ
পবরনশানধর েন্য একটি কপনমন্ট
Individual Contact
কগটওনয় সমবন্বিকরণ।
নুযনিম পর্ যানয় নাবমনয়
আনা সম্ভি হনি।

১০০%

∙

∙

৮.৩

৮.৩.৩

স্বাস্থয খানির কসিাদানকারী সকল সমাে কোণ মন্ত্রণালয়, বিবেটাল
স্বাস্থযনসিা
কিসরকাবর ও এনবেও প্রবিষ্ঠাননক স্বাস্থয কসিা বিভাগ, স্বাস্থয প্রদাননর সক্ষমিা বৃবদ্ধ
উচ্চগবির কনটওয়ানকয সংযুবি বশক্ষা ও পবরিার কোণ পানি।
বনবিিকরণ। প্রনয়ােনন আইনী বিভাগ, অবধনস্থ দির, সংস্থা
কাঠানমার অধীনন এই সংযুবি ও
প্রবিষ্ঠানসমূহ
এিং
বনবিিকরণ।
এনবেও ব্যযনরা।

১০০%

∙

∙
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মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ
কমযককৌশলগি
পবরকল্পনার
বিষয়িস্তুর
ক্রবমক নং
ক্রবমক
১.১

১.১.১

১.১

১.১.২

১.১

১.১.৩
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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

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

৬০%

৮০%

১০০%

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

৫০%

১০০%

∙

Innovation
Officer/
Innovation Officer/ ICT
Focal Point) কমযকিযানক

১.১

১.১.৬

১.১

১.১.৭

১.১

১.১.৮

১.১

১.১.৯

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
ব্যিস্থা
িাস্তিায়ননর কক্ষনে সফটওয়যার ও
হাি যওয়যানরর োবহদা বনরূপণ,
আবথ যক ক্রয় পবরকল্পনা দ্বিবর,
সরিরাহ, সরিরাহ পরিিী
সহায়িার কক্ষনে বনবদ যষ্ট মান ও
নীবিমালা অনুসরণ।
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।

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

মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ,
েনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়,
আইএমইবি এিং িথ্য ও
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
(বিবসবস/এটুআই)

ন্যাশনাল বিবেটালগভনন যন্স আবকযনটকোর
দক্ষভানি ব্যিহার বনিি
হনি।

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

সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ

80

কসিা প্রদান দ্রুি ও সমবন্বি
হনি।

কমযককৌশলগি
পবরকল্পনার
বিষয়িস্তুর
ক্রবমক নং
ক্রবমক
১.১

১.১.১০

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
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

িড় সফটওয়যার এিং আইটিইএস সকল ক্রয়কারী কর্তযপক্ষ
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।
িড় সফটওয়যার এিং আইটিইএস সকল ক্রয়কারী কর্তযপক্ষ
প্রকনল্পর কক্ষনে বিদ্যমান আইন
অনুসরণপূি যক প্রনর্ােয কক্ষনে
সংবিষ্ট
কর্তযপক্ষ
BOO/BOT/ফযাবসবলটিে
ম্যাননেনমন্ট পদ্ধবির মাধ্যনম
িাস্তিায়ন।
BOO/BOT/ফযাবসবলটিে
সকল ক্রয়কারী কর্তযপক্ষ
ম্যাননেনমন্ট পদ্ধবির মাধ্যনম
িাস্তিায়ননর েন্য রােস্ব/বফ
কশয়ানরর েন্য বননদ যবশকা
প্রস্তুিকরণ।
সি যস্তনর
বিবেটাইনেশননর সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/
প্রবিিন্ধকিাগুনলা বেবিিকরণ,
সংস্থা
দূরীকরণ
ও
অগ্রগবির
পবরমাপনর্াগ্য বনণ যায়ক বনধ যারণ।
সরকাবর
সকল
অনুমবি, সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/
অনুদান/সুবিধা/প্রনণাদনা
িা
সংস্থা
লাইনসন্স প্রাবি/নিায়ননর েন্য
প্রাক-কর্াগ্যিা বহনসনি সংবিষ্ট
প্রবিষ্ঠাননর বিবেটালাইনেশননক
উৎসাবহি করা হনি।

প্রকল্প ব্যিস্থাপনা ও কসিা
প্রদাননর মান উন্নয়ন হনি।

৮০%

১০০%

∙

প্রকল্প ব্যিস্থাপনা ও কসিা
প্রদাননর মান উন্নয়ন হনি।

৮০%

১০০%

∙

প্রকল্প ব্যিস্থাপনা ও কসিা
প্রদাননর মান উন্নয়নহনি।

৮০%

১০০%

∙

সাবভযনসর মান উন্নয়ন হনি।

১০০%

∙

∙

বিবেটালাইনেশন
উৎসাবহি হনি এিং
সাবভযনসর মান উন্নয়ন হনি।

১০০%

∙

∙

সকল সরকাবর প্রবিষ্ঠাননর মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ এিং
নাগবরক কসিার হালনাগাদকৃি সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ
িথ্য সারণী ওনয়িসাইনট প্রকাশ।
ইনলকট্রবনক ক্রয় পদ্ধবি োলুকরণ আইএমইবি (বসবপটিইউ)
ও সকল উন্মুি দরপে ও বননয়াগ এিং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ
বিজ্ঞবি অনলাইনন প্রকানশর
ব্যিস্থাকরণ।
সকল মন্ত্রণালয়/
PPA ও PPR অনুর্ায়ী সংবিষ্ট
বিভাগ/দির/সংস্থা
মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/দির/সংস্থার
বনেস্ব ওনয়িসাইনট দরপে
বিজ্ঞবি প্রকাশ।

েনগনণর প্রনয়ােনীয় িথ্য
প্রাবি বনবিি হনি।

১০০%

∙

∙

সরকাবর ক্রনয়র কক্ষনে
স্বচ্ছিা বৃবদ্ধ পানি।

১০০%

∙

∙

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

১০০%

∙

∙
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পবরকল্পনার
বিষয়িস্তুর
ক্রবমক নং
ক্রবমক

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

সরকানরর বিবেটাল
সাবভযস কার্ যক্রম আইনী
কাঠানমা পানি।
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%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

আইবসটি ব্যিহানরর মাধ্যনম আইএমইবি এিং স্ব স্ব উন্নয়ন কার্ যক্রনম েনগনণর
েলমান অসমাি উন্নয়ন প্রকল্প ও
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
সম্পৃিিা বৃবদ্ধ পানি।
কমযসূবেসমূনহর
কার্ যকাবরিা
মূোয়ননর েন্য েনগনণর
মিামি গ্রহণ, বিনিষণ এিং
অবেযি জ্ঞান পরিিীনি প্রকল্প
গ্রহণ ও িাস্তিায়নন ব্যিহার।
প্রকল্প
ব্যিস্থাপনা
অথ যাৎ
সকল
প্রকল্প পবরকল্পনা ও
প্রকল্পগ্রহণ, পবরকল্পনা, িাস্তিায়ন, মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা িাস্তিায়নন দ্রুিিা বনবিি
মবনটবরং, সমাপন এিং অথ য
হনি।
িরানে আইবসটি বভবিক ব্যিস্থা
প্রেলন।
গুরুত্বপূণ য
সরকাবর
দিনর
সকল
সভায় অংশহগ্রহনণর েন্য
সি যাধুবনক কর্াগানর্াগ ব্যিস্থা মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা ভ্রমন, ব্যয় ও সময় হ্রাস
(নর্মন- বভবিও কনফানরবন্সং)
করনি এিং কক্ষে বিনশনষ
োলুকরণ।
সভার প্রনয়ােন দূর হনি।
সামাবেক কর্াগানর্ানগর মাধ্যনম
সকল
সরকানরর কার্ যক্রনম
সরকার ও েনগনণর মনধ্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা েনগনণর সম্পৃিিা বৃবদ্ধ
সংনর্াগ সাধন।
পানি।

১.২

১.২.৫

১.২

১.২.৬

১.২

১.২.৭

১.২

১.২.৮

১.২

১.২.৯

১.২

১.২.১০

১.৩

১.৩.২

১.৪

১.৪.১

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

১.৪

১.৪.২

সরকাবর পর্ যানয় সৃেনশীল
বিবেটাল সরকার ব্যিস্থা ও
বিবেটাল-কসিা
কার্ যক্রম
িাস্তিায়নন সরকাবর কমযকিযানদর
েন্য আনুনিাবষক ও পুরস্কার
প্রিিযন।

দ্রুি ও কটকসই বিবেটাল পবরকল্পনা বিভাগ/সকল
গভন যনমন্ট িাস্তিায়ননর েন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা
কিসরকাবর খািনক সম্পৃি কনর
Managed Service মনিনলর
আনলানক
প্রকল্প
গ্রহনণ
উৎসাবহিকরণ।
বিবেটাল সাবভযস এযাক্ট প্রণয়ননর মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ/িথ্য ও
উনদ্যাগ গ্রহণ।
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ

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

সরকানরর কার্ যক্রনম
কিসরকাবর খানির
সম্পৃিিা বৃবদ্ধ পানি।

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।
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পবরকল্পনার
বিষয়িস্তুর
ক্রবমক নং
ক্রবমক
১.৪

১.৪.৪

করণীয় বিষয়
সরকাবর পর্ যানয়র প্রবশক্ষণ
প্রবিষ্ঠাননর
আইবসটি
এিং
বিবেটাল গভনন যন্স কাবরকুলানম

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

বিবেটাল গভনন যন্স কার্ যক্রম
িাস্তিায়নন
সরকাবর
কমযকিযানদর সক্ষমিা বৃবদ্ধ
পানি।

১০০%

∙

∙

আধুবনক প্রযুবি ব্যিহানরর
মাধ্যনম
সরকাবর
কমযকিযারা
সহনে
পারস্পবরক
কর্াগানর্াগ
করনি পারনিন। এনি
সময় ও অনথ যর সাশ্রয় হনি।

১০০%

∙

∙

সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এিং স্থানীয় সরকার পর্ যানয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ সনেিনিা বৃবদ্ধ পানি

১০০%

∙

∙

সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/ িথ্য ও বসনেনমর দ্বৈিিা
সংস্থা
হ্রাস হনি। িনথ্যর (Data)
সনি যাচ্চ ব্যিহার বনবিি
হনি।
সরকাবর
সংস্থাসমূনহর মনধ্য িথ্য ও
সফটওয়যার
আদানপ্রদাননর পবরনিশ দ্বিবর
হনি।
মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ,
সরকাবর িনথ্যর স্বচ্ছিা
পবরসংখ্যান ও িথ্য
বৃবদ্ধ পানি এিং েনগণ ও
ব্যিস্থাপনা বিভাগসহ সকল গনিষকনদর সহনে িথ্য
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রাবি বনবিি হনি।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

বিবেটাল-গভনন যন্স ও ইকসিা বিষয়ক কার্ যক্রনম
দ্বৈিিা (Duplication)
পবরহানরর মাধ্যনম োিীয়
সম্পনদর সাশ্রয় র্টনি।

১০০%

∙

∙

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ

মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ,
েনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এিং
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ (িাংলানদশ
কবম্পউটার কাউবন্সল ও
আইবসটি অবধদির)

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

১.৪

১.৪.৬

১.৪

১.৪.৮

১.৫

১.৫.২

প্রদান
ইিযাবদ
বিষয়াবদ
অন্তর্ভযিকরণ।
িথ্যপ্রযুবির কক্ষনে প্রযুবির
উৎকষ যিার সানথ সামঞ্জস্য করনখ
বিবেটাল পদ্ধবিনি (ওনয়িবভবিক
ব্যিস্থা,
কটবলকনফানরবন্সং,
বভবিও
কনফানরবন্সং ইিযাবদ) সরকাবর
পর্ যানয়র কমযকিযানদর প্রবশক্ষনণর
ব্যিস্থাকরণ।
স্থানীয় সরকার পর্ যানয় সনেিনিা
বৃবদ্ধ ও েনিলনক আইবসটি বিষনয়
প্রবশক্ষণ প্রদান।
সকল সরকাবর দিনর ন্যাশনাল ইগভনন যন্স
আবকযনটকোর
(National e-Governance
Architecture)
ও
eGovernance
Interoperability
Framework অনুসরণ।

১.৫

১.৫.৪

১.৫

১.৫.৫

ে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 িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
পবরকল্পনা প্রণয়নন ও অনুনমাদননর
বিভাগ, পবরকল্পনা
কক্ষনে দ্বৈিিা পবরহার ও
মন্ত্রণালয়সহ সকল
সমন্বনয়র লনক্ষ িথ্য ও কর্াগানর্াগ
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রযুবি বিভানগর মিামি গ্রহণ।
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পবরকল্পনার
বিষয়িস্তুর
ক্রবমক নং
ক্রবমক

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

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%

∙

∙

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।
সকল
মন্ত্রণালয়,
সরকাবর মবন্ত্রপবরষদ
বিভাগ, ইন্টারননট
বনরাপিা
সংস্থাবভবিক বনরাপিা কফাকাল েনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এিং কমপ্লানয়ন্স বনবিি হনি।
কমযকিযা বনধ যারণ করা।
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ
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%

∙

∙

১০০%

∙

∙

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

১.৫

১.৫.৬

১.৫

১.৫.৭

১.৫

১.৫.৮

২.২

২.২.৪

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%

∙

২.৫

২.৫.৩

বিবেটাল বনরাপিা
সনেিনিা দ্বিবরকরণ।

১০০%

∙

∙

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।

বিষনয় িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি েনসাধারণ
বিবেটাল
বিভাগ (বিবসবস) এিং সকল বনরাপিা ও বিবেটাল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা অপরাধ সম্বনন্ধ অিগি
থাকনি।
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ক্রবমক
২.৫

২.৫.৪

২.৫

২.৫.৫
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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।
সহনর্াবগিা
বৃবদ্ধ
পানি।
(বিবসবস)
এিং
সকল

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা
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।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বনরাপিা বিষয়ক কাবরগরী
সহায়িা প্রদান করা র্ানি।

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৯

বিবেটাল অপরাধ দমনন এ
সকল
বিবেটাল অপরাধ দমনন
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা সহায়ক হনি।
সংক্রান্ত আইননর প্রনয়াগ।
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/
ব্যবিিনগরয ে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%

∙
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পবরকল্পনার
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ক্রবমক নং
ক্রবমক
৩.৩

৩.৩.১

৩.৩

৩.৩.২

৩.৩

৩.৩.৬

৩.৪

৩.৪.১

৩.৪

৩.৪.২

৩.৫

৩.৫.৪

৩.৮

৩.৮.৩

করণীয় বিষয়

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

েনগণ ওনয়নি একাবধক
ুঁ পবরিনিয
স্থানন কখাঁোখবের
একটি স্থানন সি ই-কসিা
পানি।

১০০%

∙

∙

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

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

কসিার মান উন্নয়ন এিং
নাগবরক সন্তুবষ্ট বৃবদ্ধ পানি।

১০০%

∙

∙

নীবিমালা
প্রণয়নন
েনগনণর
অংশগ্রহণ
বনবিি হনি।
েনগনণর বৃহৎ অংশনক
বশক্ষা, প্রবশক্ষণ ও গুরুত্বপূণ য
িথ্য প্রদাননর সুবিধা প্রশস্ত
হনি।
িাংলায় দ্বিবর সি
িকুনমন্ট, সকল প্লযাটফরম,
এযাবপ্লনকশন ব্যিহার
উপনর্াগী হনি।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

সকল সরকাবর ও কিসরকাবর ই- মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ এিং িথ্য
কসিা োিীয় পর্ যানয়র একটি ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
সুবনবদ যষ্ট কপাট যাল হনি প্রদান; এক
োিীয় ই-কসিাসমূহ গুচ্ছাকানর
সবিি হনি, সহেনিাধ্য বেি
(আইকন) ৈারা প্রদবশযি হনি এিং
কসিাসমূহ কমািাইলসহ অন্যান্য
ইনলকট্রবনক মাধ্যনম প্রদান।
বিবেটাল পদ্ধবিনি সকল প্রকার আবথ যক প্রবিষ্ঠান বিভাগ,
আবথ যক কলননদনসমূহ কমািাইল িাংলানদশ ব্যাংক এিং
কফান, এটিএম,
Point of
সংবিষ্ট
Sales (PoS) ও অন্যান্য কসিা
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
দান ককনন্দ্রর মাধ্যনম কর্ ককাননা
সময় কর্ ককাননা স্থান কথনক
প্রদাননর ব্যিস্থাকরণ।
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
আনিদন, অবভনর্াগ গ্রহণ ও মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর
বনষ্পবি এিং অিবহিকরণ।
দির/সংস্থা
বিবেটাল পদ্ধবিনি নাগবরক
মিামি গ্রহণ কনর কসিার মান
উন্নয়ন।
সকল প্রণীিব্য নীবিমালা ও সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/
আইন ওনয়িসাইনট প্রকাশ ও
সরকাবর দির/সংস্থা
েনগনণর মিামি গ্রহণ।
প্রাবিষ্ঠাবনক সহায়িা ও আবথ যক
সকল মন্ত্রণালয়/
প্রনণাদনার মাধ্যনম িাংলা ভাষায়
বিভাগ/দির/সংস্থা
স্থানীয় পর্ যানয়র উপযুি বিষয়িস্তু
উন্নয়ন উৎসাবহিকরণ।
প্রবমি িাংলা এননকাবিং BDS
মবন্ত্রপবরষদবিভাগ
1520:2018 ব্যিহার কনর
িকুনমন্টসমূনহর
সুিহনীয়িা
(Portability) বনবিি কনর
সকল সরকাবর প্রকাশনার িথ্য
িাংলায় বিবেটাল প্রকাশনা করা।
সকল সরকাবর অবফনস প্রবমি
িাংলা কী কিাি য BDS
1738:2018
ব্যিহার
বনবিিকরণ।
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কমযককৌশলগি
পবরকল্পনার
বিষয়িস্তুর
ক্রবমক নং
ক্রবমক
৩.৮

৩.৮.৪

৪.৪

৪.৪.১১

৫.১

৫.১.২

৬.১

৬.১.১

৬.৩

৬.৩.৭

৬.৩

৬.৩.১১

৭.২

৭.২.১

৭.২

৭.২.৩

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

সকল কিসরকাবর ও িাবণেয মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, িাবণেয বিবেটাল পদ্ধবিনি
প্রবিষ্ঠানন িাংলা ভাষার প্রবমি মন্ত্রণালয়, িাংলানদশ ব্যাংক রাষ্ট্রভাষা িাংলার ব্যিহার
মান BDS 1520:2018, ও িাবণেয সংগঠনসমূহ এিং বনবিি হনি।
BDS 1738:2018,
BDS এফবিবসবসআই
1935:2018
ব্যিহার
বনবিিকরণ।
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
ক্রনয়র কক্ষনে স্থানীয় আইবসটি
আইএমইবি (বসবপটিইউ) স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সামগ্রী ও কসিার েন্য মূে সুবিধা এিং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ বিকবশি হনি।
(Price Preference)
বনবিিকরণ।
কদনশর স্থানীয় কভািানদর
সকল
স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সক্ষমিা উন্নয়নন সনেিনিা দ্বিবর মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিকবশি হনি।
করা।
সরকাবর ক্রনয় আন্তেযাবিকভানিিথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
অবধক হানর বিদুযৎ সাশ্রয়
গ্রহণনর্াগ্য মাননর বিদুযৎ সাশ্রয়ীবিভাগ এিং সকল
হনি।
আইবসটি র্ন্ত্রপাবি ক্রয়।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর
দির/সংস্থা
দািবরক কানে ইনলক্ট্রবনক পদ্ধবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগসহ সকল কাগে দ্বিবরনি ব্যিহৃি
ব্যিহার বৃবদ্ধ কনর কাগনের
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রাকৃবিক উপাদান
ব্যিহার হ্রাসকরণ।
সংরক্ষনণ সহায়ক হনি।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

২০%

৫০%

১০০%

৫০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

কমযককৌশলগি
পবরকল্পনার
বিষয়িস্তুর
ক্রবমক নং
ক্রবমক
৮.১

৮.১.১

করণীয় বিষয়
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প্রিযাবশি ফলাফল

নতুন ব্যিসা িাবণেয শুরু, নতুন মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, িাবণেয ১. Doing Business
বশল্প স্থাপন এিং ব্যিসা িাবণেয ও মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার সূেনক উন্নয়ন র্টনি;
বশল্প পবরোলনার েন্য প্রনয়ােনীয় বিভাগ, এনবিআর, BIDA,
২. সরকাবর কসিা প্রাবিনি
সকল সরকাবর, আধাসরকাবর, BEZA, BEPZA, , সকল
ব্যিসা
প্রবিষ্ঠানসমূনহর
স্বায়ত্ত্বশাবসি
এিং
স্থানীয় বসটি কনপযানরশন, স্থানীয়
েন্য TCV নুযনিম পর্ যানয়
সরকানরর কসিা সমন্বনয় একটি সরকার
প্রবিষ্ঠানসমূহ,
নাবমনয় আনা সম্ভি হনি;
One Stop Service দ্বিবর এফবিবসবসআই এিং কিবসস।
এিং
করনি হনি; এ সাবভযনসর মাধ্যনম
সংবিষ্ট সকল রােস্ব, বফ ইিযাবদ
৩.
কসিা
সরিরানহ
পবরনশানধর েন্য একটি কপনমন্ট
Individual Contact
কগটওনয় সমবন্বিকরণ।
নুযনিম পর্ যানয় নাবমনয়
আনা সম্ভি হনি।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

েনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

89

েনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
১.১

১.১.১

১.১

১.১.২

১.১

১.১.৩
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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

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

৬০%

৮০%

১০০%

১০০%

∙

∙

Innovation
Officer/
Innovation Officer/ ICT
Focal Point) কমযকিযানক

১.১

১.১.৪

১.১

১.১.৫

১.১

১.১.৬

১.১

১.১.৭

দাবয়ত্ব প্রদান।
সরকাবর প্রবিষ্ঠানন আইবসটি
কপশােীিী ৈারা আইবসটি কসল
স্থাপন। এ কসনলর েন্য আইবসটি
সংবিষ্ট পদ সৃেন করা। [সরকাবর
পর্ যানয়র সকল আইবসটি সংবিষ্ট
পদনক কাবরগবর পদ বহনসনি
বেবিিকরণ।]
প্রেবলি কিিন-ভািা ও সুনর্াগ
সুবিধা সহকানর সরকাবর পর্ যানয়
সকল প্রবিষ্ঠানন পদ সৃেননর
কক্ষনে পনদান্নবিনর্াগ্য আইবসটি
েনকাঠানমা দ্বিবরকরণ।
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
ব্যিস্থা
িাস্তিায়ননর কক্ষনে সফটওয়যার ও
হাি যওয়যানরর োবহদা বনরূপণ,
আবথ যক ক্রয় পবরকল্পনা দ্বিবর,
সরিরাহ, সরিরাহ পরিিী
সহায়িার কক্ষনে বনবদ যষ্ট মান ও
নীবিমালা অনুসরণ।

েনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

আইবসটি স্থাপনা পবরোলনা
ও কার্ যক্রম সুষ্ঠুভানি
িাস্তিায়ন হনি।

১০০%

∙

∙

েনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

সরকাবর খানির আইবসটি
কপশােীিীরা উৎসাবহি
হনি। সরকানরর আইবসটি
সক্ষমিা বৃবদ্ধ পানি।

১০০%

∙

∙

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

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ,
েনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়,
আইএমইবি এিং িথ্য ও
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
(বিবসবস/এটুআই)
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ন্যাশনাল বিবেটালগভনন যন্স আবকযনটকোর
দক্ষভানি ব্যিহার বনিি
হনি।

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
১.১

১.১.৮

১.১

১.১.৯

১.১

১.১.১০

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

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

বিবেটাল সরকার িাস্তিায়ননর মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ এিং
লনক্ষয সকল মন্ত্রণালয়/দির কর্তযক
সকল
বিবেটাল সাবভযস িাস্তিায়ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা
করািম্যাপ প্রণয়ন ও িথ্যপ্রযুবি
ব্যিস্থার মাধ্যনম িাস্তিায়ন
সমন্বয়করণ।
বিবেটাল সাবভযসসমূনহ Data সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ
Analytics ও AI সংনর্ােননর
মাধ্যনম
স্মাট য
এিং
পানস যানালাইেি
েননসিা
বনবিিকরণ।
িড় সফটওয়যার এিং আইটিইএস সকল ক্রয়কারী কর্তযপক্ষ
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।
িড় সফটওয়যার এিং আইটিইএস সকল ক্রয়কারী কর্তযপক্ষ
প্রকনল্পর কক্ষনে বিদ্যমান আইন
অনুসরণপূি যক প্রনর্ােয কক্ষনে
সংবিষ্ট
কর্তযপক্ষ
BOO/BOT/ফযাবসবলটিে
ম্যাননেনমন্ট পদ্ধবির মাধ্যনম
িাস্তিায়ন।
BOO/BOT/ফযাবসবলটিে
সকল ক্রয়কারী কর্তযপক্ষ
ম্যাননেনমন্ট পদ্ধবির মাধ্যনম
িাস্তিায়ননর েন্য রােস্ব/বফ
কশয়ানরর েন্য বননদ যবশকা
প্রস্তুিকরণ।
সি যস্তনর
বিবেটাইনেশননর সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/
প্রবিিন্ধকিাগুনলা বেবিিকরণ,
সংস্থা
দূরীকরণ
ও
অগ্রগবির
পবরমাপনর্াগ্য বনণ যায়ক বনধ যারণ।
সরকাবর
সকল
অনুমবি, সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/
অনুদান/সুবিধা/প্রনণাদনা
িা
সংস্থা
লাইনসন্স প্রাবি/নিায়ননর েন্য
প্রাক-কর্াগ্যিা বহনসনি সংবিষ্ট
প্রবিষ্ঠাননর বিবেটালাইনেশননক
উৎসাবহি করা হনি।

বিবেটাল
সাবভযস
িাস্তিায়ননর সমন্বয় সাবধি
হনি।

১০০%

∙

∙

কসিা প্রদান দ্রুি ও সমবন্বি
হনি।

৫০%

১০০%

∙

প্রকল্প ব্যিস্থাপনা ও কসিা
প্রদাননর মান উন্নয়ন হনি।

৮০%

১০০%

∙

প্রকল্প ব্যিস্থাপনা ও কসিা
প্রদাননর মান উন্নয়ন হনি।

৮০%

১০০%

∙

প্রকল্প ব্যিস্থাপনা ও কসিা
প্রদাননর মান উন্নয়নহনি।

৮০%

১০০%

∙

সাবভযনসর মান উন্নয়ন হনি।

১০০%

∙

∙

বিবেটালাইনেশন
উৎসাবহি হনি এিং
সাবভযনসর মান উন্নয়ন হনি।

১০০%

∙

∙

সকল সরকাবর প্রবিষ্ঠাননর মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ এিং
নাগবরক কসিার হালনাগাদকৃি সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ
িথ্য সারণী ওনয়িসাইনট প্রকাশ।
ইনলকট্রবনক ক্রয় পদ্ধবি োলুকরণ আইএমইবি (বসবপটিইউ)
ও সকল উন্মুি দরপে ও বননয়াগ এিং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ
বিজ্ঞবি অনলাইনন প্রকানশর
ব্যিস্থাকরণ।

েনগনণর প্রনয়ােনীয় িথ্য
প্রাবি বনবিি হনি।

১০০%

∙

∙

সরকাবর ক্রনয়র কক্ষনে
স্বচ্ছিা বৃবদ্ধ পানি।

১০০%

∙

∙
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ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
১.২

১.২.৩

১.২

১.২.৫

১.২

১.২.৬

১.২

১.২.৭

১.২

১.২.৮

১.২

১.২.৯

১.৩

১.৩.২

১.৩

১.৩.৬

১.৪

১.৪.১

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

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%

∙

∙

১০০%

∙

∙

সকল সরকাবর োকুবরর েন্য
েনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
একটি সমবন্বি েি কপাট যাল
োলুকরণ।
সরকাবর পর্ যানয় সকল কশ্রণীর
েনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়,
বননয়ানগর ব্যিহাবরক পরীক্ষায়
িাংলানদশ পািবলক সাবভযস
কবম্পউটার ও ইন্টারনননটর
কবমশন এিং সকল
কমৌবলক বিষয় অন্তর্ভযিকরণ।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা

৫০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

করণীয় বিষয়
PPA

ও PPR অনুর্ায়ী সংবিষ্ট

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

সকল মন্ত্রণালয়/
বিভাগ/দির/সংস্থা

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

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/দির/সংস্থার
বনেস্ব ওনয়িসাইনট দরপে
বিজ্ঞবি প্রকাশ।
আইবসটি ব্যিহানরর মাধ্যনম আইএমইবি এিং স্ব স্ব উন্নয়ন কার্ যক্রনম েনগনণর
েলমান অসমাি উন্নয়ন প্রকল্প ও
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
সম্পৃিিা বৃবদ্ধ পানি।
কমযসূবেসমূনহর
কার্ যকাবরিা
মূোয়ননর েন্য েনগনণর
মিামি গ্রহণ, বিনিষণ এিং
অবেযি জ্ঞান পরিিীনি প্রকল্প
গ্রহণ ও িাস্তিায়নন ব্যিহার।
প্রকল্প
ব্যিস্থাপনা
অথ যাৎ
সকল
প্রকল্প পবরকল্পনা ও
প্রকল্পগ্রহণ, পবরকল্পনা, িাস্তিায়ন, মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা িাস্তিায়নন দ্রুিিা বনবিি
মবনটবরং, সমাপন এিং অথ য
হনি।
িরানে আইবসটি বভবিক ব্যিস্থা
প্রেলন।
গুরুত্বপূণ য
সরকাবর
দিনর
সভায় অংশহগ্রহনণর েন্য
সকল
সি যাধুবনক কর্াগানর্াগ ব্যিস্থা মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা ভ্রমন, ব্যয় ও সময় হ্রাস
(নর্মন- বভবিও কনফানরবন্সং)
করনি এিং কক্ষে বিনশনষ
োলুকরণ।
সভার প্রনয়ােন দূর হনি।
সামাবেক কর্াগানর্ানগর মাধ্যনম
সরকানরর কার্ যক্রনম
সকল
সরকার ও েনগনণর মনধ্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা েনগনণর সম্পৃিিা বৃবদ্ধ
সংনর্াগ সাধন।
পানি।
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সরকাবর
োকুবরর
আনিদননর প্রবক্রয়া সমবন্বি
ও সহেির হনি।
সকল সরকাবর প্রবিষ্ঠানন
আইবসটি
জ্ঞানসম্পন্ন
েনিল বননয়ানগর মাধ্যনম
বিবেটাল
গভন যনমন্ট
কার্ যক্রম
িাস্তিায়ন
ত্বরাবন্বি হনি।

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
১.৪

১.৪.২

১.৪

১.৪.৩

১.৪

১.৪.৪

করণীয় বিষয়

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

বিবেটাল গভনন যন্স ও ইকসিা প্রদানন সরকাবর
কমযকিযারা
উৎসাবহি
হনিন।

১০০%

∙

∙

সরকাবর
পর্ যানয়
কবম্পউটার ও ইন্টারনননটর
েে যা বৃবদ্ধ পানি।

১০০%

∙

∙

বিবেটাল গভনন যন্স কার্ যক্রম
িাস্তিায়নন
সরকাবর
কমযকিযানদর সক্ষমিা বৃবদ্ধ
পানি।

১০০%

∙

∙

েনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এিং িথ্যপ্রযুবি ব্যিহার কনর
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি কমযকিযা/কমযোবররা আরও
বিভাগ (আইবসটি অবধদির) দক্ষভানি দাবয়ত্ব পালন
করনি সক্ষম হনিন।

১০০%

∙

∙

মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ,
েনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এিং
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ (িাংলানদশ
কবম্পউটার কাউবন্সল ও
আইবসটি অবধদির)

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

সরকাবর পর্ যানয় সৃেনশীল
েনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়,
বিবেটাল সরকার ব্যিস্থা ও
অথ য বিভাগ, িথ্য ও
বিবেটাল-কসিা
কার্ যক্রম কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
িাস্তিায়নন সরকাবর কমযকিযানদর এিং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ
েন্য আনুনিাবষক ও পুরস্কার
প্রিিযন।
িাবষ যক কগাপনীয় অনুনিদন
েনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
(ACR) এ কবম্পউটার এিং
ইন্টারনননটর কমৌবলক জ্ঞান
সংক্রান্ত নতুন একটি বনণ যায়ক
সংনর্ােন।
সরকাবর পর্ যানয়র প্রবশক্ষণ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রবিষ্ঠাননর
আইবসটি
এিং
বিবেটাল গভনন যন্স কাবরকুলানম
Service
Process
Simplification
(SPS)/BPR,
Digital
Service
Design
and
Planning,
Project
Management বিবেটাল কসিা

১.৪

১.৪.৫

১.৪

১.৪.৬

১.৪

১.৪.৮

প্রদান
ইিযাবদ
বিষয়াবদ
অন্তর্ভযিকরণ।
সকল সরকাবর প্রবিষ্ঠাননর মনধ্য
সরকাবর
কমযকিযা/কমযোবরর
িথ্যপ্রযুু্বি ব্যিহানর দক্ষিা বৃবদ্ধর
েন্য
প্রবশক্ষণ
কাবরকুলাম
িথ্যপ্রযুবির
কমৌবলক
ও
প্রানয়াবগক বিষয়সমূহ অন্তর্ভযি
কনর প্রবশক্ষনণর ব্যিস্থা গ্রহণ এিং
িথ্য আদান-প্রদানন আইবসটি
ব্যিহার অনুপ্রাবণি করনি সংবিষ্ট
সরকাবর কমযকিযানদর অবভন্ন
প্রবশক্ষণ কাবরকুলানমর আওিায়
প্রবশক্ষনণর ব্যিস্থাকরণ।
িথ্যপ্রযুবির কক্ষনে প্রযুবির
উৎকষ যিার সানথ সামঞ্জস্য করনখ
বিবেটাল পদ্ধবিনি (ওনয়িবভবিক
ব্যিস্থা,
কটবলকনফানরবন্সং,
বভবিও
কনফানরবন্সং ইিযাবদ) সরকাবর
পর্ যানয়র কমযকিযানদর প্রবশক্ষনণর
ব্যিস্থাকরণ।
স্থানীয় সরকার পর্ যানয় সনেিনিা
বৃবদ্ধ ও েনিলনক আইবসটি বিষনয়
প্রবশক্ষণ প্রদান।

প্রিযাবশি ফলাফল

আধুবনক প্রযুবি ব্যিহানরর
মাধ্যনম
সরকাবর
কমযকিযারা
সহনে
পারস্পবরক
কর্াগানর্াগ
করনি পারনিন। এনি
সময় ও অনথ যর সাশ্রয় হনি।

সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এিং স্থানীয় সরকার পর্ যানয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ সনেিনিা বৃবদ্ধ পানি
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ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
১.৫

১.৫.২

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

১.৬

১.৬.৭

২.২

২.২.২

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

সকল সরকাবর দিনর ন্যাশনাল ই- সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/ িথ্য ও বসনেনমর দ্বৈিিা
গভনন যন্স
আবকযনটকোর
সংস্থা
হ্রাস হনি। িনথ্যর (Data)
(National e-Governance
সনি যাচ্চ ব্যিহার বনবিি
Architecture)
ও
eহনি।
সরকাবর
Governance
সংস্থাসমূনহর মনধ্য িথ্য ও
Interoperability
সফটওয়যার
আদানFramework অনুসরণ।
প্রদাননর পবরনিশ দ্বিবর
হনি।
েনসন্মুনখ প্রকাশনর্াগ্য িনথ্যর
মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ,
সরকাবর িনথ্যর স্বচ্ছিা
সনি যাচ্চ ব্যিহার বনবিিকরনণর
পবরসংখ্যান ও িথ্য
বৃবদ্ধ পানি এিং েনগণ ও
েন্য Open Government ব্যিস্থাপনা বিভাগসহ সকল গনিষকনদর সহনে িথ্য
Data কপাট যানল িথ্য উন্মুিকরণ
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রাবি বনবিি হনি।
ও অন্য দিনরর িথ্য ব্যিহানরর
সংস্কৃবি দ্বিবর।
বিবেটাল সাবভযনসর রূপান্তনরর িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিবেটাল-গভনন যন্স ও ইপবরকল্পনা প্রণয়নন ও অনুনমাদননর
বিভাগ, পবরকল্পনা
কসিা বিষয়ক কার্ যক্রনম
কক্ষনে দ্বৈিিা পবরহার ও
মন্ত্রণালয়সহ সকল
দ্বৈিিা (Duplication)
সমন্বনয়র লনক্ষ িথ্য ও কর্াগানর্াগ
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
পবরহানরর মাধ্যনম োিীয়
প্রযুবি বিভানগর মিামি গ্রহণ।
সম্পনদর সাশ্রয় র্টনি।
মন্ত্রণালয়/দিরসমূনহর বিবেটাল মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, িথ্য ও বিবেটাল-গভনন যন্স ও ইসাবভযস িাস্তিায়নন সকল বিবেটাল কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগসহ কসিা বিষয়ক কার্ যক্রনম
সাবভযনসর োবহদা বনরূপণ কথনক সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ দ্বৈিিা পবরহানরর মাধ্যনম
শুরু কনর প্রবকউরনমন্ট, দ্বিবর এিং
োিীয় সম্পনদর সাশ্রয়
িাস্তিায়ন পর্ যন্ত সকল প্রকার
র্টনি।
সংবিষ্ট কাবরগবর সহায়িার েন্য
মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ ও আইবসটি
বিভানগর কর্ৌথ উনদ্যাগ “Digital
Service Accelerator”-এর
সহায়িা গ্রহণ।
প্রনিযক নাগবরনকর একক আইবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, স্থানীয় কসিা
গ্রহণকারী
প্রণয়ন ও সহনে সংনশাধন সরকার বিভাগ এিং সকল সনািকরণ ও বিবভন্ন
বনবিিকরণ এিং আন্তঃমন্ত্রণালয়
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
বিভাগ কর্তযক প্রনদয়
সমন্বয় সাধন।
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।
বিবেটাল
কলননদন সংবিষ্ট
েনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
ইনলকট্রবনক পদ্ধবিনি
অপরাধ
বেবিিকরণ
এিং
এিং
কলননদননর কক্ষনে অপরাধ
বননরানধ
বিোর
বিভানগর আইন ও বিোর বিভাগ অনুসন্ধান ও বিোর
কমকিযানদর প্রবশক্ষনণর ব্যিস্থা
সহেির হনি।
গ্রহণ।
বিোরক, বনি যাহী ম্যাবেনেট, আইন ও বিোর বিভাগ,
বিবেটাল বনরাপিা ককস
আইনেীিী, আইন প্রনর্াগকারী েনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এিং ব্যিস্থাপনার কক্ষনে দক্ষিা
সংস্থা এিং সংবিষ্ট বিনশষজ্ঞনদর
েন বনরাপিা বিভাগ
অবেযি হনি।
েন্য ইন্টারননট এর বনরাপদ
(িাংলানদশ পুবলশ)
ব্যিহার
বিষয়ক কমযদক্ষিা
ব্যিস্থাপনা কপ্রাগ্রাম।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

৮০%

১০০%

∙

৮০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

সকল
মন্ত্রণালয়,
সরকাবর মবন্ত্রপবরষদ
বিভাগ, ইন্টারননট
বনরাপিা
সংস্থাবভবিক বনরাপিা কফাকাল েনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এিং কমপ্লানয়ন্স বনবিি হনি।
কমযকিযা বনধ যারণ করা।
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ
নাগবরকনদর সকল প্রকার
সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সকল ব্যবিগি
িনথ্যর
ব্যবিগি িনথ্যর মাবলকানা এিং সরকাবর-কিসরকাবর প্রবিষ্ঠান মাবলকানা বনবিি হনি।
কগাপনীয়িা বনবিিকরণ।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী
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২.২

২.২.৪

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
বনরাপিা
দক্ষ েনিল সৃবষ্টকরণ।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিবেটাল
বনবিি হনি।

৮০%

১০০%

∙

২.৫

২.৫.৩

বিবেটাল বনরাপিা
সনেিনিা দ্বিবরকরণ।

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৪

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৫

১০০%

∙

∙

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।
সহনর্াবগিা
বৃবদ্ধ
পানি।
(বিবসবস)
এিং
সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা

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
বনরাপিা
বিষয়ক
কাবরগরী
গ্রহণ।
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%

∙

∙
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

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
সরকাবর
ও
কিসরকাবর ওনয়িসাইট
প্রবিিন্ধীনদর েন্য অবভগম্য
হনি।

৫০%

১০০%

∙

৩.৩

৩.৩.২

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।
বিবেটাল পদ্ধবিনি সকল প্রকার আবথ যক প্রবিষ্ঠান বিভাগ,
আবথ যক কলননদনসমূহ কমািাইল িাংলানদশ ব্যাংক এিং
কফান, এটিএম,
Point of
সংবিষ্ট
Sales (PoS) ও অন্যান্য কসিা
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
দান ককনন্দ্রর মাধ্যনম কর্ ককাননা
সময় কর্ ককাননা স্থান কথনক
প্রদাননর ব্যিস্থাকরণ।

১০০%

∙

∙

৩.৩

৩.৩.৬

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

১০০%

∙

∙

৩.৪

৩.৪.১

কসিার মান উন্নয়ন এিং
নাগবরক সন্তুবষ্ট বৃবদ্ধ পানি।

১০০%

∙

∙

৩.৪

৩.৪.২

নীবিমালা
েনগনণর
বনবিি হনি।

১০০%

∙

∙

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
আনিদন, অবভনর্াগ গ্রহণ ও মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর
বনষ্পবি এিং অিবহিকরণ।
দির/সংস্থা
বিবেটাল পদ্ধবিনি নাগবরক
মিামি গ্রহণ কনর কসিার মান
উন্নয়ন।
সকল প্রণীিব্য নীবিমালা ও সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/
আইন ওনয়িসাইনট প্রকাশ ও
সরকাবর দির/সংস্থা
েনগনণর মিামি গ্রহণ।
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৩.৫

৩.৫.৪

৪.৪

৪.৪.১১

৫.১

৫.১.২

৬.১

৬.১.১

৬.৩

৬.৩.৭

৬.৩

৬.৩.১১

৭.২

৭.২.১

৭.২

৭.২.৩
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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
ক্রনয়র কক্ষনে স্থানীয় আইবসটি
আইএমইবি (বসবপটিইউ) স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সামগ্রী ও কসিার েন্য মূে সুবিধা এিং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ বিকবশি হনি।
(Price Preference)
বনবিিকরণ।
কদনশর স্থানীয় কভািানদর
সকল
স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সক্ষমিা উন্নয়নন সনেিনিা দ্বিবর মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিকবশি হনি।
করা।
সরকাবর ক্রনয় আন্তেযাবিকভানিিথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
অবধক হানর বিদুযৎ সাশ্রয়
গ্রহণনর্াগ্য মাননর বিদুযৎ সাশ্রয়ীবিভাগ এিং সকল
হনি।
আইবসটি র্ন্ত্রপাবি ক্রয়।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর
দির/সংস্থা
দািবরক কানে ইনলক্ট্রবনক পদ্ধবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগসহ সকল কাগে দ্বিবরনি ব্যিহৃি
ব্যিহার বৃবদ্ধ কনর কাগনের
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রাকৃবিক উপাদান
ব্যিহার হ্রাসকরণ।
সংরক্ষনণ সহায়ক হনি।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

২০%

৫০%

১০০%

৫০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

আইন ও বিোর বিভাগ
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আইন ও বিোর বিভাগ
ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনা
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

১.১

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 পবরকল্পনা
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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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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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

একক আইবি ব্যিহার কনর
বিবেটাল কসিা
প্রদান ও
সামাবেক বনরাপিা বনবিিকরণ।

১.৬

১.৬.৩

বিবেটাল পদ্ধবিনি
প্রবক্রয়া ব্যিস্থাপনা।

১.৬

১.৬.৪

১.৬

১.৬.৫

১.৬

১.৬.৬

আইবসটি বভবিক ব্যিস্থাপনা
বসনেম ব্যিহার কনর করকি য
সংরক্ষণ ও মামলার বিিরণ
সংরক্ষনণ আধুবনক ব্যিস্থার
প্রিিযন।
বিবেটাল পদ্ধবিনি মামলার
িকুনমনন্টশন ও করফানরবন্সং এর
ব্যিস্থা গ্রহণ।
অনলাইনন িা এসএমএস ব্যিহার
কনর আইনী কসিা প্রদান।

১.৬

১.৬.৭

ে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।

মামলা

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।
মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ এিং কসিা
গ্রহণকারী
সংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ সনািকরণ ও বিবভন্ন
বিভাগ কর্তক প্রনদয়
নাগবরক কসিা িাৎক্ষবণক
প্রদান বনবিি হনি।
আইন ও বিোর বিভাগ এিং একটি ন্যায়ানুগ বিোর
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি ব্যিস্থা প্রবিবষ্ঠি হনি।
বিভাগ
আইন ও বিোর বিভাগ এিং বিোর প্রাথীনদর কানছ
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি মামলার করকি য প্রাবি সহে
বিভাগ
হনি।

৮০%

১০০%

∙

৮০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

একটি ন্যায়ানুগ বিোর
ব্যিস্থা প্রবিবষ্ঠি হনি।

১০০%

∙

∙

বিোর প্রাথীরা দ্রুি কসিা
পানি।

১০০%

∙

∙

ইনলকট্রবনক পদ্ধবিনি
কলননদননর কক্ষনে অপরাধ
অনুসন্ধান ও বিোর
সহেির হনি।

১০০%

∙

∙

িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ, পবরকল্পনা
মন্ত্রণালয়সহ সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ

আইন ও বিোর বিভাগ এিং
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ
আইন ও বিোর বিভাগ এিং
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ
বিবেটাল
কলননদন সংবিষ্ট
েনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
অপরাধ
বেবিিকরণ
এিং
এিং
বননরানধ
বিোর
বিভানগর আইন ও বিোর বিভাগ
কমকিযানদর প্রবশক্ষনণর ব্যিস্থা
গ্রহণ।
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র্ভবম করকি য ও করবেনেশন আইন ও বিোর বিভাগ এিং দ্রুি ও স্বচ্ছ কসিা- প্রদান
ব্যিস্থার বিবেটাইনেশন ও
র্ভবম মন্ত্রণালয়
বনবিি হনি।
সংবিষ্ট কমযকিযানদর সক্ষমিা
উন্নয়ন।
বিোরক, বনি যাহী ম্যাবেনেট , আইন ও বিোর বিভাগ,
বিবেটাল বনরাপিা ককস
আইনেীিী, আইন প্রনর্াগকারী েনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এিং ব্যিস্থাপনার কক্ষনে দক্ষিা
সংস্থা এিং সংবিষ্ট বিনশষজ্ঞনদর
েন বনরাপিা বিভাগ
অবেযি হনি।
েন্য ইন্টারননট এর বনরাপদ
(িাংলানদশ পুবলশ)
ব্যিহার
বিষয়ক কমযদক্ষিা
ব্যিস্থাপনা কপ্রাগ্রাম।
নাগবরকনদর সকল প্রকার
সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সকল ব্যবিগি
িনথ্যর
ব্যবিগি িনথ্যর মাবলকানা এিং সরকাবর-কিসরকাবর প্রবিষ্ঠান মাবলকানা বনবিি হনি।
কগাপনীয়িা বনবিিকরণ।

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

৮০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১.৬

১.৬.১২

২.২

২.২.২

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%

∙

২.৫

২.৫.৩

বিবেটাল বনরাপিা
সনেিনিা দ্বিবরকরণ।

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৪

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৫

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

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।
সহনর্াবগিা
বৃবদ্ধ
পানি।
(বিবসবস)
এিং
সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা

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।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

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।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বনরাপিা বিষয়ক কাবরগরী
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
সরকাবর
ও
কিসরকাবর ওনয়িসাইট
প্রবিিন্ধীনদর েন্য অবভগম্য
হনি।

৫০%

১০০%

∙

৩.৩

৩.৩.২

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/
ব্যবিিনগরয েন্য সকল সরকাবর ও সরকাবর দির/সংস্থা এিং
কিসরকাবর ওনয়ি সাইট অবভগম্য এনবেও বিষয়ক ব্যযনরা
(Accessible) করণ।
বিবেটাল পদ্ধবিনি সকল প্রকার আবথ যক প্রবিষ্ঠান বিভাগ,
আবথ যক কলননদনসমূহ কমািাইল িাংলানদশ ব্যাংক এিং
কফান, এটিএম,
Point of
সংবিষ্ট
Sales (PoS) ও অন্যান্য কসিা
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
দান ককনন্দ্রর মাধ্যনম কর্ ককাননা
সময় কর্ ককাননা স্থান কথনক
প্রদাননর ব্যিস্থাকরণ।

১০০%

∙

∙

৩.৩

৩.৩.৬

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

১০০%

∙

∙

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।
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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

৬.৩

৬.৩.৭

৬.৩

৬.৩.১১

৭.২

৭.২.১

৭.২

৭.২.৩
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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
ক্রনয়র কক্ষনে স্থানীয় আইবসটি
আইএমইবি (বসবপটিইউ) স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সামগ্রী ও কসিার েন্য মূে সুবিধা এিং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ বিকবশি হনি।
(Price Preference)
বনবিিকরণ।
কদনশর স্থানীয় কভািানদর
সকল
স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সক্ষমিা উন্নয়নন সনেিনিা দ্বিবর মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিকবশি হনি।
করা।
সরকাবর ক্রনয় আন্তেযাবিকভানি িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি অবধক হানর বিদুযৎ সাশ্রয়
গ্রহণনর্াগ্য মাননর বিদুযৎ সাশ্রয়ী
বিভাগ এিং সকল
হনি।
আইবসটি র্ন্ত্রপাবি ক্রয়।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর
দির/সংস্থা
দািবরক কানে ইনলক্ট্রবনক পদ্ধবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগসহ সকল কাগে দ্বিবরনি ব্যিহৃি
ব্যিহার বৃবদ্ধ কনর কাগনের
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রাকৃবিক উপাদান
ব্যিহার হ্রাসকরণ।
সংরক্ষনণ সহায়ক হনি।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

২০%

৫০%

১০০%

৫০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙
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িাংলানদশ সংসদ সবেিালয়
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

১.১

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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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%

∙

∙

১.২

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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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

১.৬

১.৬.১

১.৬

১.৬.২

২.৩

২.৩.২

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।
িথ্যপ্রযুবি ব্যিহার কনর সংসদ োিীয় সংসদ সবেিালয় এিং সংসদ সদস্যনদর কানছ
সদস্যনদর কানছ সহনে িথ্য িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি িনথ্যর অিাধ প্রিাহ
কপৌুঁছাননার ব্যিস্থাকরণ।
বিভাগ
বনবিি হনি।
িথ্যপ্রযুবি ব্যিহার কনর সংসদ োিীয় সংসদ সবেিালয় এিং এলাকার েনগনণর সানথ
সদস্যনদর িাঁর বনে বনে বনি যােনী িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি কর্াগানর্াগ সহেির হনি।
আসননর
েনগনণর
সানথ
বিভাগ
কর্াগানর্াগ স্থাপন।
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%

∙

∙

১০০%

∙

∙

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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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

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
বনরাপিা
দক্ষ েনিল সৃবষ্টকরণ।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিবেটাল
বনবিি হনি।

৮০%

১০০%

∙

২.৫

২.৫.৩

বিবেটাল বনরাপিা
সনেিনিা দ্বিবরকরণ।

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৪

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৫

১০০%

∙

∙

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।
সহনর্াবগিা
বৃবদ্ধ
পানি।
(বিবসবস)
এিং
সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা

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।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বনরাপিা বিষয়ক কাবরগরী
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।

১০০%

∙

∙

অবিট িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি আইটি বসনেম অবিনটর
বিভাগ (বিবসবস) এিং সকল মাধ্যনম বিবভন্ন বনয়ন্ত্রণ
মন্ত্রণালয়/দির/সংস্থা
বনবিি করা র্ানি।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

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
সরকাবর
ও
কিসরকাবর ওনয়িসাইট
প্রবিিন্ধীনদর েন্য অবভগম্য
হনি।

৫০%

১০০%

∙

৩.৩

৩.৩.২

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।
বিবেটাল পদ্ধবিনি সকল প্রকার আবথ যক প্রবিষ্ঠান বিভাগ,
আবথ যক কলননদনসমূহ কমািাইল িাংলানদশ ব্যাংক এিং
কফান, এটিএম,
Point of
সংবিষ্ট
Sales (PoS) ও অন্যান্য কসিা
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
দান ককনন্দ্রর মাধ্যনম কর্ ককাননা
সময় কর্ ককাননা স্থান কথনক
প্রদাননর ব্যিস্থাকরণ।

১০০%

∙

∙

৩.৩

৩.৩.৬

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

১০০%

∙

∙

৩.৪

৩.৪.১

কসিার মান উন্নয়ন এিং
নাগবরক সন্তুবষ্ট বৃবদ্ধ পানি।

১০০%

∙

∙

৩.৪

৩.৪.২

১০০%

∙

∙

৩.৫

৩.৫.৪

নীবিমালা
প্রণয়নন
েনগনণর
অংশগ্রহণ
বনবিি হনি।
েনগনণর বৃহৎ অংশনক
বশক্ষা, প্রবশক্ষণ ও গুরুত্বপূণ য
িথ্য প্রদাননর সুবিধা প্রশস্ত
হনি।

১০০%

∙

∙

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
আনিদন, অবভনর্াগ গ্রহণ ও মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর
বনষ্পবি এিং অিবহিকরণ।
দির/সংস্থা
বিবেটাল পদ্ধবিনি নাগবরক
মিামি গ্রহণ কনর কসিার মান
উন্নয়ন।
সকল প্রণীিব্য নীবিমালা ও সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/
আইন ওনয়িসাইনট প্রকাশ ও
সরকাবর দির/সংস্থা
েনগনণর মিামি গ্রহণ।
প্রাবিষ্ঠাবনক সহায়িা ও আবথ যক
সকল মন্ত্রণালয়/
প্রনণাদনার মাধ্যনম িাংলা ভাষায়
বিভাগ/দির/সংস্থা
স্থানীয় পর্ যানয়র উপযুি বিষয়িস্তু
উন্নয়ন উৎসাবহিকরণ।

112

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
৪.৪

৪.৪.১১

৫.১

৫.১.২

৬.১

৬.১.১

৬.৩

৬.৩.৭

৬.৩

৬.৩.১১

৭.২

৭.২.১

৭.২

৭.২.৩

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

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

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

২০%

৫০%

১০০%

৫০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

কলবেসনলটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
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কলবেসনলটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
ককৌশলগি
বিষয়িস্তুর ক্রবমক নং
ক্রবমক
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

১.১

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
বিষয়িস্তুর ক্রবমক নং
ক্রবমক
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

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

িড় সফটওয়যার এিং আইটিইএস সকল ক্রয়কারী কর্তযপক্ষ
প্রকনল্পর কক্ষনে বিদ্যমান আইন
অনুসরণপূি যক প্রনর্ােয কক্ষনে
সংবিষ্ট
কর্তযপক্ষ
BOO/BOT/ফযাবসবলটিে
ম্যাননেনমন্ট পদ্ধবির মাধ্যনম
িাস্তিায়ন।
BOO/BOT/ফযাবসবলটিে
সকল ক্রয়কারী কর্তযপক্ষ
ম্যাননেনমন্ট পদ্ধবির মাধ্যনম
িাস্তিায়ননর েন্য রােস্ব/বফ
কশয়ানরর েন্য বননদ যবশকা
প্রস্তুিকরণ।
সি যস্তনর
বিবেটাইনেশননর সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/
প্রবিিন্ধকিাগুনলা বেবিিকরণ,
সংস্থা
দূরীকরণ
ও
অগ্রগবির
পবরমাপনর্াগ্য বনণ যায়ক বনধ যারণ।
সরকাবর
সকল
অনুমবি, সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/
অনুদান/সুবিধা/প্রনণাদনা
িা
সংস্থা
লাইনসন্স প্রাবি/নিায়ননর েন্য
প্রাক-কর্াগ্যিা বহনসনি সংবিষ্ট
প্রবিষ্ঠাননর বিবেটালাইনেশননক
উৎসাবহি করা হনি।

প্রকল্প ব্যিস্থাপনা ও কসিা
প্রদাননর মান উন্নয়ন হনি।

৮০%

১০০%

∙

প্রকল্প ব্যিস্থাপনা ও কসিা
প্রদাননর মান উন্নয়নহনি।

৮০%

১০০%

∙

সাবভযনসর মান উন্নয়ন হনি।

১০০%

∙

∙

বিবেটালাইনেশন
উৎসাবহি হনি এিং
সাবভযনসর মান উন্নয়ন হনি।

১০০%

∙

∙

সকল সরকাবর প্রবিষ্ঠাননর মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ এিং
নাগবরক কসিার হালনাগাদকৃি সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ
িথ্য সারণী ওনয়িসাইনট প্রকাশ।
ইনলকট্রবনক ক্রয় পদ্ধবি োলুকরণ আইএমইবি (বসবপটিইউ)
ও সকল উন্মুি দরপে ও বননয়াগ এিং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ
বিজ্ঞবি অনলাইনন প্রকানশর
ব্যিস্থাকরণ।
সকল মন্ত্রণালয়/
PPA ও PPR অনুর্ায়ী সংবিষ্ট
বিভাগ/দির/সংস্থা
মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/দির/সংস্থার
বনেস্ব ওনয়িসাইনট দরপে
বিজ্ঞবি প্রকাশ।
আইবসটি ব্যিহানরর মাধ্যনম আইএমইবি এিং স্ব স্ব
েলমান অসমাি উন্নয়ন প্রকল্প ও
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
কমযসূবেসমূনহর
কার্ যকাবরিা
মূোয়ননর েন্য েনগনণর
মিামি গ্রহণ, বিনিষণ এিং
অবেযি জ্ঞান পরিিীনি প্রকল্প
গ্রহণ ও িাস্তিায়নন ব্যিহার।
প্রকল্প
ব্যিস্থাপনা
অথ যাৎ
সকল
প্রকল্পগ্রহণ, পবরকল্পনা, িাস্তিায়ন, মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা
মবনটবরং, সমাপন এিং অথ য
িরানে আইবসটি বভবিক ব্যিস্থা
প্রেলন।

েনগনণর প্রনয়ােনীয় িথ্য
প্রাবি বনবিি হনি।

১০০%

∙

∙

সরকাবর ক্রনয়র কক্ষনে
স্বচ্ছিা বৃবদ্ধ পানি।

১০০%

∙

∙

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

১০০%

∙

∙

উন্নয়ন কার্ যক্রনম েনগনণর
সম্পৃিিা বৃবদ্ধ পানি।

১০০%

∙

∙

প্রকল্প পবরকল্পনা ও
িাস্তিায়নন দ্রুিিা বনবিি
হনি।

১০০%

∙

∙

116

ককৌশলগি
বিষয়িস্তুর ক্রবমক নং
ক্রবমক

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

সভায় অংশহগ্রহনণর েন্য
ভ্রমন, ব্যয় ও সময় হ্রাস
করনি এিং কক্ষে বিনশনষ
সভার প্রনয়ােন দূর হনি।
সরকানরর কার্ যক্রনম
েনগনণর সম্পৃিিা বৃবদ্ধ
পানি।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

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%

∙

∙

১০০%

∙

∙

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।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

বিবেটাল গভনন যন্স কার্ যক্রম
িাস্তিায়নন
সরকাবর
কমযকিযানদর সক্ষমিা বৃবদ্ধ
পানি।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

গুরুত্বপূণ য
সরকাবর
দিনর
সকল
সি যাধুবনক কর্াগানর্াগ ব্যিস্থা মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা
(নর্মন- বভবিও কনফানরবন্সং)
োলুকরণ।
সামাবেক কর্াগানর্ানগর মাধ্যনম
সকল
সরকার ও েনগনণর মনধ্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা
সংনর্াগ সাধন।

১.২

১.২.৭

১.২

১.২.৮

১.২

১.২.৯

১.৩

১.৩.২

১.৪

১.৪.১

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

১.৪

১.৪.২

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

ে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

প্রিযাবশি ফলাফল

প্রদান
ইিযাবদ
বিষয়াবদ
অন্তর্ভযিকরণ।
স্থানীয় সরকার পর্ যানয় সনেিনিা সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এিং স্থানীয় সরকার পর্ যানয়
বৃবদ্ধ ও েনিলনক আইবসটি বিষনয় স্থানীয় সরকার বিভাগ সনেিনিা বৃবদ্ধ পানি
প্রবশক্ষণ প্রদান।
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ককৌশলগি
বিষয়িস্তুর ক্রবমক নং
ক্রবমক
১.৫

১.৫.২

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

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

সকল সরকাবর দিনর ন্যাশনাল ই- সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/ িথ্য ও বসনেনমর দ্বৈিিা
গভনন যন্স
আবকযনটকোর
সংস্থা
হ্রাস হনি। িনথ্যর (Data)
(National e-Governance
সনি যাচ্চ ব্যিহার বনবিি
Architecture)
ও
eহনি।
সরকাবর
Governance
সংস্থাসমূনহর মনধ্য িথ্য ও
Interoperability
সফটওয়যার
আদানFramework অনুসরণ।
প্রদাননর পবরনিশ দ্বিবর
হনি।
েনসন্মুনখ প্রকাশনর্াগ্য িনথ্যর
মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ,
সরকাবর িনথ্যর স্বচ্ছিা
সনি যাচ্চ ব্যিহার বনবিিকরনণর
পবরসংখ্যান ও িথ্য
বৃবদ্ধ পানি এিং েনগণ ও
েন্য Open Government ব্যিস্থাপনা বিভাগসহ সকল গনিষকনদর সহনে িথ্য
Data কপাট যানল িথ্য উন্মুিকরণ
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রাবি বনবিি হনি।
ও অন্য দিনরর িথ্য ব্যিহানরর
সংস্কৃবি দ্বিবর।
বিবেটাল সাবভযনসর রূপান্তনরর িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিবেটাল-গভনন যন্স ও ইপবরকল্পনা প্রণয়নন ও অনুনমাদননর
বিভাগ, পবরকল্পনা
কসিা বিষয়ক কার্ যক্রনম
কক্ষনে দ্বৈিিা পবরহার ও
মন্ত্রণালয়সহ সকল
দ্বৈিিা (Duplication)
সমন্বনয়র লনক্ষ িথ্য ও কর্াগানর্াগ
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
পবরহানরর মাধ্যনম োিীয়
প্রযুবি বিভানগর মিামি গ্রহণ।
সম্পনদর সাশ্রয় র্টনি।
মন্ত্রণালয়/দিরসমূনহর বিবেটাল মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, িথ্য ও বিবেটাল-গভনন যন্স ও ইসাবভযস িাস্তিায়নন সকল বিবেটাল কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগসহ কসিা বিষয়ক কার্ যক্রনম
সাবভযনসর োবহদা বনরূপণ কথনক সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ দ্বৈিিা পবরহানরর মাধ্যনম
শুরু কনর প্রবকউরনমন্ট, দ্বিবর এিং
োিীয় সম্পনদর সাশ্রয়
িাস্তিায়ন পর্ যন্ত সকল প্রকার
র্টনি।
সংবিষ্ট কাবরগবর সহায়িার েন্য
মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ ও আইবসটি
বিভানগর কর্ৌথ উনদ্যাগ “Digital
Service Accelerator”-এর
সহায়িা গ্রহণ।
প্রনিযক নাগবরনকর একক আইবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, স্থানীয় কসিা
গ্রহণকারী
প্রণয়ন ও সহনে সংনশাধন সরকার বিভাগ এিং সকল সনািকরণ ও বিবভন্ন
বনবিিকরণ এিং আন্তঃমন্ত্রণালয়
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
বিভাগ কর্তযক প্রনদয়
সমন্বয় সাধন।
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।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

৮০%

১০০%

∙

৮০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

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
বনরাপিা
দক্ষ েনিল সৃবষ্টকরণ।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিবেটাল
বনবিি হনি।

৮০%

১০০%

∙

২.৫

২.৫.৩

বিবেটাল বনরাপিা
সনেিনিা দ্বিবরকরণ।

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৪

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৫

১০০%

∙

∙

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।
সহনর্াবগিা
বৃবদ্ধ
পানি।
(বিবসবস)
এিং
সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা

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।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বনরাপিা বিষয়ক কাবরগরী
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।

১০০%

∙

∙

অবিট িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি আইটি বসনেম অবিনটর
বিভাগ (বিবসবস) এিং সকল মাধ্যনম বিবভন্ন বনয়ন্ত্রণ
মন্ত্রণালয়/দির/সংস্থা
বনবিি করা র্ানি।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

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
সরকাবর
ও
কিসরকাবর ওনয়িসাইট
প্রবিিন্ধীনদর েন্য অবভগম্য
হনি।

৫০%

১০০%

∙

৩.৩

৩.৩.২

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।
বিবেটাল পদ্ধবিনি সকল প্রকার আবথ যক প্রবিষ্ঠান বিভাগ,
আবথ যক কলননদনসমূহ কমািাইল িাংলানদশ ব্যাংক এিং
কফান, এটিএম,
Point of
সংবিষ্ট
Sales (PoS) ও অন্যান্য কসিা
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
দান ককনন্দ্রর মাধ্যনম কর্ ককাননা
সময় কর্ ককাননা স্থান কথনক
প্রদাননর ব্যিস্থাকরণ।

১০০%

∙

∙

৩.৩

৩.৩.৬

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

১০০%

∙

∙

৩.৪

৩.৪.১

কসিার মান উন্নয়ন এিং
নাগবরক সন্তুবষ্ট বৃবদ্ধ পানি।

১০০%

∙

∙

৩.৪

৩.৪.২

১০০%

∙

∙

৩.৫

৩.৫.৪

নীবিমালা
প্রণয়নন
েনগনণর
অংশগ্রহণ
বনবিি হনি।
েনগনণর বৃহৎ অংশনক
বশক্ষা, প্রবশক্ষণ ও গুরুত্বপূণ য
িথ্য প্রদাননর সুবিধা প্রশস্ত
হনি।

১০০%

∙

∙

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
আনিদন, অবভনর্াগ গ্রহণ ও মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর
বনষ্পবি এিং অিবহিকরণ।
দির/সংস্থা
বিবেটাল পদ্ধবিনি নাগবরক
মিামি গ্রহণ কনর কসিার মান
উন্নয়ন।
সকল প্রণীিব্য নীবিমালা ও সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/
আইন ওনয়িসাইনট প্রকাশ ও
সরকাবর দির/সংস্থা
েনগনণর মিামি গ্রহণ।
প্রাবিষ্ঠাবনক সহায়িা ও আবথ যক
সকল মন্ত্রণালয়/
প্রনণাদনার মাধ্যনম িাংলা ভাষায়
বিভাগ/দির/সংস্থা
স্থানীয় পর্ যানয়র উপযুি বিষয়িস্তু
উন্নয়ন উৎসাবহিকরণ।
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বিষয়িস্তুর ক্রবমক নং
ক্রবমক
৪.৪

৪.৪.১১

৫.১

৫.১.২

৬.১

৬.১.১

৬.৩

৬.৩.৭

৬.৩

৬.৩.১১

৭.২

৭.২.১

৭.২

৭.২.৩
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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
ক্রনয়র কক্ষনে স্থানীয় আইবসটি
আইএমইবি (বসবপটিইউ) স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সামগ্রী ও কসিার েন্য মূে সুবিধা এিং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ বিকবশি হনি।
(Price Preference)
বনবিিকরণ।
কদনশর স্থানীয় কভািানদর
সকল
স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সক্ষমিা উন্নয়নন সনেিনিা দ্বিবর মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিকবশি হনি।
করা।
সরকাবর ক্রনয় আন্তেযাবিকভানি িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি অবধক হানর বিদুযৎ সাশ্রয়
গ্রহণনর্াগ্য মাননর বিদুযৎ সাশ্রয়ী
বিভাগ এিং সকল
হনি।
আইবসটি র্ন্ত্রপাবি ক্রয়।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর
দির/সংস্থা
দািবরক কানে ইনলক্ট্রবনক পদ্ধবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগসহ সকল কাগে দ্বিবরনি ব্যিহৃি
ব্যিহার বৃবদ্ধ কনর কাগনের
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রাকৃবিক উপাদান
ব্যিহার হ্রাসকরণ।
সংরক্ষনণ সহায়ক হনি।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

২০%

৫০%

১০০%

৫০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

কৃবষ মন্ত্রণালয়
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কৃবষ মন্ত্রণালয়
ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনা
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

১.১

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 পবরকল্পনা
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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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

১.৪

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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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%

∙

∙

১.৪

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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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 পবরকল্পনা
ক্রবমক ক্রবমক নং
৩.৩

৩.৩.২

৩.৪

৩.৪.১

৩.৪

৩.৪.২

৩.৫

৩.৫.৪

৪.৪

৪.৪.১১

৪.৫

৪.৫.১

৫.১

৫.১.২

৬.১

৬.১.১

৬.৩

৬.৩.৭

করণীয় বিষয়
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।

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

প্রিযাবশি ফলাফল

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।
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।
কদনশর কৃবষোি দ্রনব্যর কেননটিক কৃবষ মন্ত্রণালয় (িাংনলানদশ গনিষণার মাধ্যনম
ম্যাবপং কপ্রাফাইল দ্বিবরর েন্য
কৃবষ গনিষণা কাউবন্সল)
কৃবষখানির
িানয়া-ইনফরনমটিক্স গনিষণা
উৎপাদনশীলিা বৃবদ্ধ পানি।
সম্পাদন।
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
ক্রনয়র কক্ষনে স্থানীয় আইবসটি
আইএমইবি (বসবপটিইউ) স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সামগ্রী ও কসিার েন্য মূে সুবিধা এিং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ বিকবশি হনি।
(Price Preference)
বনবিিকরণ।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

২০%

৫০%

১০০%

৫০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনা
ক্রবমক ক্রবমক নং

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

স্থানীয় আইবসটি বশল্প
বিকবশি হনি।

১০০%

∙

∙

অবধক হানর বিদুযৎ সাশ্রয়
হনি।

১০০%

∙

∙

কাগে দ্বিবরনি ব্যিহৃি
প্রাকৃবিক উপাদান
সংরক্ষনণ সহায়ক হনি।
কৃবষনি
িথ্যপ্রযুবি
ব্যিহানরর একটি বভশনাবর
পবরকল্পনা প্রণয়ন সম্ভি
হনি।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

প্রিযাবশি ফলাফল

৬.৩

৬.৩.১১

৭.২

৭.২.১

৭.২

৭.২.৩

৮.৪

৮.৪.১

৮.৪

৮.৪.২

এবগ্রননট-নীবি
প্রণয়নকারী কৃবষ মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয় কার্ যকর নীবি প্রণয়ন,
প্রবিষ্ঠান, গনিষণা প্রবিষ্ঠান, কৃবষ এিং িাবণেয মন্ত্রণালয়
কৃষনকর প্রকৃি সমস্যা
সম্প্রসারণ বিপাট যনমন্টসমূহ, কৃষক
সমাধানন নীবি এিং
এিং িাোর সম্পৃি কনর একটি
গনিষণার
সমন্বয়,
সমবন্বি বিবেটাল প্লযাটফরম
িাোনরর প্রকৃি অিস্থা
(Knowledge Repository,
সম্পনকয অিবহি কথনক
Service
Delivery,
কৃষক ইনফমযি বিবসশন
Education & e-Learning,
গ্রহণ করনি সক্ষম হনি।
Real-time
Problem
কৃষনকর প্রকৃি সমস্যার
Solving, Collaboration &
সঠিক সমাধান বনবিি
Information
Sharing)
দ্বিবর করা এিং এনি সরকাবর
হনি।
খাদ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ
ব্যিস্থানকও সম্পৃিকরণ।

১০০%

∙

∙

৮.৪

৮.৪.৩

য
ফাটিলাইোর

৫০%

১০০%

∙

কদনশর স্থানীয় কভািানদর
সকল
সক্ষমিা উন্নয়নন সনেিনিা দ্বিবর মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা
করা।
সরকাবর ক্রনয় আন্তেযাবিকভানিিথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
গ্রহণনর্াগ্য মাননর বিদুযৎ সাশ্রয়ীবিভাগ 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।
ই-এবগ্রকালোর বভশন ককৌশল ও কৃবষ মন্ত্রণালয়
কমযপবরকল্পনা প্রণয়ন।

বরকনমনেশন,

কৃবষ মন্ত্রণালয়

Localized Real Time &
Predictive
Weather
Informationসহ সকল প্রকার
কৃবষ পরামশয কসিার কক্ষনে IoT,
Censor, AI, Big data
Analytics, AR সমন্বনয় realtime
Data
feeding
system এর মাধ্যনম আনরা

উন্নয়নপূি যক একটি একক ও
পূণ যাঙ্গ কৃবষ ইনপুট ও ফসল
পবরকল্পনার
Integrated
Advisory Service োলুকরণ
এিং
প্রনর্ােয
কক্ষনে
Geographic Information
System and Remote
Sensing
(Satellite,
Airborne, UAV) ব্যিহার।
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কৃষক
সঠিক
ফসল
পবরকল্পনা, মান সম্পন্ন
িীে ব্যিহার এিং কর্ৌবিক
পবরমানণ পাবন,সার ও
কীটনাশক ব্যিহার করনি
সক্ষম হনি।

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনা
ক্রবমক ক্রবমক নং
৮.৪

৮.৪.৪

করণীয় বিষয়
িথ্যপ্রযুবি ব্যিহানরর মাধ্যনম

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

কৃবষ মন্ত্রণালয়

উচ্চবশবক্ষি
িরুণরা
কৃবষনপশায় আকৃষ্ট হনি।
প্রাবন্তক কৃবষ একটি জ্ঞান
য
বভবিক অগাবনক
মাইনক্রা
ইোবেনি পবরণি হনি।

১৫%

৫০%

১০০%

Precision
Agriculture
Technology জ্ঞান এিং পদ্ধবি
Dissemination এিং ফবলি

গনিষণার ব্যিস্থা করা এিং এ
কানে কৃবষনি ইননানভশনন
উৎসাহী িরুণনদর সম্পৃি কনর
িাস্তি Precision Farming
এর প্রদশযনীর ব্যিস্থা করা।
Precision

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

Farming

েনবপ্রয় কনর কিালার উনদ্যাগ
গ্রহণ।
৮.৪

৮.৪.৫

সকল প্রকার কৃবষ বশক্ষায় কৃবষ মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও কৃবষনি
প্রনয়ােনীয়
িথ্যপ্রযুবির িাস্তি ও ব্যিহাবরক উচ্চ বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর িথ্যপ্রযুবি দক্ষিাসম্পন্ন
প্রনয়াগ এিং বশক্ষাথীনদর মনধ্য ও মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ এিং েনিল সরিরাহ বনবিি
িথ্যপ্রযুবি ব্যিহানরর দক্ষিা ইউবেবস
হনি।
দ্বিবরর ব্যিস্থা কাবরকুলাম-এ
অন্তর্ভযিকরণ।

১০০%

∙

∙

৮.৪

৮.৪.৬

িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি ব্যিহার কৃবষ
মন্ত্রণালয়
কনর Climate Smart সম্প্রসারণ অবধদির)
Agriculture (CSA) ধারণা ও
প্রভাি সম্পবকযি জ্ঞান ও দক্ষিা
বৃবদ্ধ এিং প্রনয়াগ োলুকরণ।

(কৃবষ েলিায়ু পবরিিযননর সানথ
িাল বমবলনয় কটকসই কৃবষ
উৎপাদন ব্যিস্থা দ্বিবর
হনি।

৫০%

১০০%

∙

৮.৪

৮.৪.৭

িথ্যপ্রযুবি প্রনয়ানগ (আইওটি ও কৃবষ
মন্ত্রণালয়
(কৃবষ েনস্বানস্থযর েন্য বনরাপদ
কসন্সর সমবন্বি) একটি আধুবনক, সম্প্রসারণ
অবধদির), খানদ্যর কর্াগান বনবিি
পুবষ্টসমৃদ্ধ, বনরাপদ ফল ও ফসল বিএবিবস এিং বিএআরবস হনি।
উৎপাদন ব্যিস্থা গনড় কিালা।

২০%

৫০%

১০০%

৮.৪

৮.৪.৮

কৃবষ বশক্ষা, গনিষণা, উন্নয়ন, কৃবষ মন্ত্রণালয় এিং মৎস্য ও েনস্বানস্থযর েন্য বনরাপদ
সম্প্রসারণ, ও নীবি বনধ যারণী প্রাবণসম্পদ মন্ত্রণালয়
খানদ্যর কর্াগান বনবিি
যানয়র
কানে বননয়াবেি সকল পর্
হনি।
প্রবিষ্ঠাননক উচ্চ গবির ব্রিব্যাড
কাননবক্টবভটিনি সংযুি করা এিং
মাঠ পর্ যানয়র কমীনদর ইন্টারননট
এনানিল্ড বিভাইস প্রদান।

১০০%

∙

∙

৮.৪

৮.৪.৯

National e-Governance
Architechture এর সানথ

ব্যিহার্ য

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

৮.৪

৮.৪.১০

কৃবষ মন্ত্রণালয় এিং িথ্য ও কৃবষনি
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
িথ্যপ্রযুবির
সামঞ্জস্য করনখ কৃবষর েন্য একটি
আন্ত:পবরিাবহিা
Enterprise
পুন:ব্যিহানরর
Architecture দ্বিবর।
হনি।

এিং
ব্যিস্থা

কৃবষ খানির েন্য গৃহীি সকল কৃবষ মন্ত্রণালয় (অবধনস্থ সকল কৃবষ কক্ষনে িথ্যপ্রযুবির
প্রকল্প কমযসূবেনি িথ্যপ্রযুবির দির), পাবন সম্পদ মন্ত্রণালয় ব্যিহার সক্ষমিা দ্বিবর
উপযুি ব্যিহার বনবিি করা ও অধীনস্ত সকল সংস্থা এিং এিং কৃবষর আধুবনকায়ন
এিং প্রকনল্পর িানেনট িথ্যপ্রযুবি পবরকল্পনা মন্ত্রণালয়
হনি।
প্রনয়ানগর েন্য সুবনবদ যষ্ট িানেট
িরাে রাখা।
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ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনা
ক্রবমক ক্রবমক নং

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

৮.৪

৮.৪.১১

িথ্যপ্রযুবি বভবিক সমবন্বি কসিা কৃবষ মন্ত্রণালয় এিং এর একটি স্বচ্ছ ও দক্ষ কসিা
সরিরাহ এিং পবরিীক্ষণ ও অধীনস্থ সকল দির, পাবন সরিরাহ ব্যিস্থা গনড়
মূোয়ন বসনেম গনড় কিালার সম্পদ মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ উঠনি।
ব্যিস্থা গ্রহণ।
সকল সংস্থা

১০০%

∙

∙

৮.৪

৮.৪.১২

১০০%

∙

∙

৮.৪

৮.৪.১৩

১০০%

∙

∙

৮.৪

৮.৪.১৪

কৃবষ পনণ্যর Traceability কৃবষ
মন্ত্রণালয়
(কৃবষ বনরাপদ কৃবষপণ্য উৎপাদন
বনধ যারনণ বনিয নতুন প্রযুবির সম্প্রসারণ অবধদির ও উৎসাবহি হনি।
ব্যিহারকরণ।
িাংলানদশ কৃবষ উন্নয়ন
কনপযানরশন) এিং মৎস্য ও
প্রাবণসম্পদ মন্ত্রণালয়
কৃবষনি িথ্যপ্রযুবি বভবিক কৃবষ
মন্ত্রণালয়
(কৃবষ কৃবষনি িথ্যপ্রযুবি বভবিক
উদ্ভািনী েে যার েন্য DAE-কি সম্প্রসারণ
অবধদির, উদ্ভািনী
েে যা
িাংলানদশ কৃবষ উন্নয়ন প্রাবিষ্ঠাবনকরণ হনি।
একটি উদ্ভািনী োি স্থাপন।
কনপযানরশন ও িাংলানদশ
কৃবষ গনিষণা কাউবন্সল)
সকল
পর্ যানয়র
কৃবষ কৃবষ মন্ত্রণালয়, িথ্য ও কমযকিযা কমযোবরগনণর
কমযকিযা/কমযোবরগনণর দক্ষিা কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ, দক্ষিা
বৃবদ্ধ
এিং
Knowledge
Update
উন্নয়ননর েন্য একটি e- কৃবষ সম্প্রসারণ অবধদির
Learning
Platform এিং োিীয় কৃবষ প্রবশক্ষণ হনি।
দ্বিবরকরণ।
একানিবম

১০০%

∙

∙

৮.৪

৮.৪.১৫

কৃষকনদর একটি পূণ যাঙ্গ িাটানিস
দ্বিবরকরণ।

Direct
cash
কৃবষ মন্ত্রণালয় (কৃবষ
transfer,
Food
সম্প্রসারণ অবধদির) ও
procurement
অধীনস্থ সকল সংস্থা এিং
ইিযাবদর স্বচ্ছ ব্যিস্থাপনা
মৎস্য ও প্রাবণসম্পদ মন্ত্রণালয়
ও িাটা বভবিক পবরকল্পনা
প্রণয়ন সক্ষমিা দ্বিবর
হনি।

১০০%

∙

∙

৮.৪

৮.৪.১৬

৫০%

১০০%

∙

৮.৪

৮.৪.১৮

কৃবষ সংক্রান্ত কলননদননর কক্ষনে কৃবষ মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও কৃবষ সাবভযস সংক্রান্ত
সমবন্বি Payment Gateway প্রাবণসম্পদ মন্ত্রণালয় এিং আবথ যক
কলননদন
ব্যিহার।
িাংলানদশ ব্যাংক
অনলাইনন সম্পাদন সম্ভি
হনি।
পুবষ্ট সমৃদ্ধ ফল, ফসল, সিবে , কৃবষ মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও উন্নি প্রযুবির ব্যিহানর
মসলা, হাঁস, মুরবগ, গিাবদ প্রাবণসম্পদ মন্ত্রণালয় এিং উৎসাবহি করা, খাদ্য
পশুপালন, মৎস্য োষ ইিযাবদনি িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি উৎপাদনন Disruptive
নতুন প্রযুবি ব্যিহানরর প্রানয়াবগক বিভাগ
Technology ব্যিহানরর
জ্ঞান, পদ্ধবি এিং কেপ িাই কেপ
সুনর্াগ সৃবষ্ট হনি।
ব্যিহাবরক প্রদশযবন সম্ববলি একটি
বিভাইস
ও
প্লযাটফরম
independent
প্রযুবি
দ্বিবরকরণ।

৫০%

১০০%

∙

৮.৪

৮.৪.২২

সকল ধরননর কৃষনকর কানছ কৃবষ িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি প্রকৃি কৃষক প্রনয়ােননর
ঋণ সহেলভয করার েন্য বিভাগ, কৃবষ মন্ত্রণালয়, মৎস্য সময় সহনে ঋণ সুবিধা
GIS/GPS, কৃষক িাটা কিে, ও প্রাবণসম্পদ মন্ত্রণালয়, পানিন, কৃষনকর েন্য ঋণ
কেনল িাটা কিে, হাঁস-মুরগী পবরসংখ্যান
ও
িথ্য গ্রহণ ও পবরনশাধ সহেির
খামারী
িাটানিে,
ইনপুট ব্যিস্থাপনা বিভাগ এিং হনি।
এিভাইেবর বসনেম সমন্বনয় িাংলানদশ ব্যাংক
কমািাইল কফান বনভযর একটি
এযাবপ্লনকশন দ্বিবরকরণ।

১০০%

∙

∙
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কসতু বিভাগ
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কসতু 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

১.১

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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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

১.৪

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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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%

∙

∙

১.৪

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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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
৩.২

৩.২.২

৩.৩

৩.৩.২

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

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

ব্রিব্যাড
কনটওয়াকয
সম্প্রসারণ সাশ্রয়ী ও দ্রুি
হনি।

১০০%

∙

∙

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।
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

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

২০%

৫০%

১০০%

৫০%

১০০%

∙

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

ব্রিব্যাড কনটওয়াকয স্থাপনন স্থানীয় িাক ও কটবলনর্াগানর্াগ
সরকার প্রবিষ্ঠানসহ অন্যান্য বিভাগ, বসটি কনপযানরশন,
প্রবিষ্ঠান কর্তযক আনরাবপি স্থানীয় সরকার বিভাগ,
ক্ষবিপূরণ
করলপথ মন্ত্রণালয়, সড়ক
(Compensation) আদানয়র পবরিহন ও মহাসড়ক বিভাগ,
পবরমাণ হ্রাসকরণ।
কসতু বিভাগ, বিদুযৎ বিভাগ
এিং িথ্য ও কর্াগানর্াগ
প্রযুবি বিভাগ
বিবেটাল পদ্ধবিনি সকল প্রকার আবথ যক প্রবিষ্ঠান বিভাগ,
আবথ যক কলননদনসমূহ কমািাইল িাংলানদশ ব্যাংক এিং
কফান, এটিএম,
Point of
সংবিষ্ট
Sales (PoS) ও অন্যান্য কসিা
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
দান ককনন্দ্রর মাধ্যনম কর্ ককাননা
সময় কর্ ককাননা স্থান কথনক
প্রদাননর ব্যিস্থাকরণ।
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প্রিযাবশি ফলাফল

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

৮.২

৮.২.১

৮.২

৮.২.২

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

ক্রনয়র কক্ষনে স্থানীয় আইবসটি
আইএমইবি (বসবপটিইউ) স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সামগ্রী ও কসিার েন্য মূে সুবিধা এিং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ বিকবশি হনি।
(Price Preference)
বনবিিকরণ।
কদনশর স্থানীয় কভািানদর
সকল
স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সক্ষমিা উন্নয়নন সনেিনিা দ্বিবর মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিকবশি হনি।
করা।
সরকাবর ক্রনয় আন্তেযাবিকভানিিথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
অবধক হানর বিদুযৎ সাশ্রয়
গ্রহণনর্াগ্য মাননর বিদুযৎ সাশ্রয়ীবিভাগ এিং সকল
হনি।
আইবসটি র্ন্ত্রপাবি ক্রয়।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর
দির/সংস্থা
দািবরক কানে ইনলক্ট্রবনক পদ্ধবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগসহ সকল কাগে দ্বিবরনি ব্যিহৃি
ব্যিহার বৃবদ্ধ কনর কাগনের
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রাকৃবিক উপাদান
ব্যিহার হ্রাসকরণ।
সংরক্ষনণ সহায়ক হনি।
সড়কসমূনহ র্ানেট বনরসননর সড়ক পবরিহণ ও মহাসড়ক সড়ক মহাসড়নক র্ানিাহন
েনন্য কযানমরা, কসন্সর এিং IoT বিভাগ; কসতু বিভাগ; সুরক্ষা েলােনল শংখলা আনয়ন।
এর সমন্বনয় Intelligent কসিা বিভাগ, স্থানীয় সরকার সড়ক ব্যিহানরর দক্ষিা
Traffic
Management বিভাগ, আবথ যক প্রবিষ্ঠান বৃবদ্ধ, সড়নক সমনয়র
System োলু করা এর সানথ বিভাগ
এিং িাংলানদশ অপেয় করাধ এিং জ্বালানী
একটি
কপনমন্ট
কগটওনয় ব্যাংক
সাশ্রয় ও পবরনিশ দূষণ
সমবন্বিকরণ।
করাধ হনি।
সড়ক কসতু এিং কফবরর্ানট কটাল সড়ক পবরিহন ও মহাসড়ক কটাল আদায় ব্যিস্থার
আদানয়র সময় ককাননা গাবড়নক বিভাগ, কসতু বিভাগ এিং কনৌ- দক্ষিা বৃবদ্ধ, সড়নক
র্ানি কথনম কটাল পবরনশাধ করনি পবরিহন মন্ত্রণালয়
র্ানেট কবমনয় আনা।
না হয় িার েনন্য IoT/IoEএিং
কসন্সর কিসি অনটানমটিক কটাল
আদানয়র ব্যিস্থা োলুকরণ।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

ঢাকা সহ সকল বসটি
কনয়কটি িড় কনপযানরশন
শহনর এিং এিং সকল
ঢাকা েট্টগ্রাম
োিীয়
মহা সড়নক
মহাসড়ক

৫০%

৮০%

∙

১০০%

অথ য বিভাগ

140

অথ য বিভাগ
ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনা
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

১.১

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 পবরকল্পনা
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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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

১.৪

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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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
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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%

∙

∙

১.৪

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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কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনা
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%

∙

∙

২.৭

২.৭.১

৮০%

১০০%

∙

২.৭

২.৭.২

বিবেটাল আবথ যক কলননদননর আবথ যক প্রবিষ্ঠান বিভাগ, অথ য ইনলকট্রবনক পদ্ধবিনি
মানদে এিং কসক্টর বভবিক
বিভাগ এিং
আবথ যক কলননদনন সময়বনরাপিা বননদ যবশকা দ্বিবরকরণ।
িাংলানদশ ব্যাংক
অথ য সাশ্রয়ী, বনরাপদ ও
সহেির হনি।
বিবেটাল কলননদন সহেির ও িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি ইনলক্ট্রবনক কলননদননর
বনরাপদ করনি নতুন আইন
বিভাগ, অথ য বিভাগ,
অিকাঠানমা সম্প্রসারণ
প্রণয়ন ও বিদ্যমান সাংর্বষ যক িাংলানদশ ব্যাংক এিং িাক এিং সাইিার বনরাপিা
আইন সংনশাধননর উনদ্যাগ গ্রহণ। ও কটবলনর্াগানর্াগ বিভাগ বনবিি হনি।

১০০%

∙

∙

বিবেটাল বনরাপিা
সনেিনিা দ্বিবরকরণ।
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ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনা
ক্রবমক ক্রবমক নং
২.৭

২.৭.৩

২.৯

২.৯.১

২.৯

২.৯.২

৩.১

৩.১.২

৩.১

৩.১.৭

৩.৩

৩.৩.২

৩.৩

৩.৩.৬

৩.৪

৩.৪.১

করণীয় বিষয়

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

এনক্সস টু ফাইন্যান্স বৃবদ্ধ,
কযাশনলস কসাসাইটি
দ্বিবরনি অগ্রগবি ও
উৎপাদনশীলিা বৃবদ্ধ পানি।

১০০%

∙

∙

োিীয় িথ্য আদান-প্রদানন
বনরাপিা বনবিি হনি।

১০০%

∙

∙

োিীয় িথ্য আদান-প্রদানন
বনরাপিা বনবিি হনি।

১০০%

∙

∙

সকল
সরকাবর
ও
কিসরকাবর ওনয়িসাইট
প্রবিিন্ধীনদর েন্য অবভগম্য
হনি।

৫০%

১০০%

∙

প্রিযন্ত অঞ্চনলর দক্ষ
কাবরগরনদর বশল্প কনমযর
প্রোর, িাোরোিকরণ ও
নতুন ক্মসংস্থাননর সুনর্াগ
দ্বিবর হনি।

৫০%

১০০%

∙

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

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

বিবেটাল কপনমন্ট সুইে এর অথ য বিভাগ, আবথ যক প্রবিষ্ঠান
মাধ্যনম কমািাইল কটকননালবে
বিভাগ এিং
এিং এ টি এম (ATM) ব্যিহার
িাংলানদশ ব্যাংক
কনর আন্ত: এিং অন্ত: ব্যাংক
সকল প্রকার আবথ যক কলননদন
সম্পাদননর ব্যিস্থা করার েন্য
িাংলানদশ ব্যংক এর বিবেটাল
কপনমন্ট সুইনের আধুবনকায়ন।
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।
কদশীয়
কাবরগরনদর
অথ য বিভাগ, িাবণেয
(Indigenous
Artisans) মন্ত্রণালয়, িথ্য ও কর্াগানর্াগ
েন্য ওনয়ি ও কমািাইলবভবিক
প্রযুবি বিভাগ, এিং
বিবেটাল কমাস য ব্যিস্থা োলু
িাংলানদশ ব্যাংক
করনি সহায়ক নীবিমালা, সহে
সরিরাহ ব্যিস্থা ও সহে কপনমন্ট
োলুকরণ।
বিবেটাল পদ্ধবিনি সকল প্রকার আবথ যক প্রবিষ্ঠান বিভাগ,
আবথ যক কলননদনসমূহ কমািাইল িাংলানদশ ব্যাংক এিং
কফান, এটিএম,
Point of
সংবিষ্ট
Sales (PoS) ও অন্যান্য কসিা
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
দান ককনন্দ্রর মাধ্যনম কর্ ককাননা
সময় কর্ ককাননা স্থান কথনক
প্রদাননর ব্যিস্থাকরণ।

প্রিযাবশি ফলাফল

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।
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ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনা
ক্রবমক ক্রবমক নং
৩.৪

৩.৪.২

৩.৫

৩.৫.৪

৪.২

৪.২.৮

৪.৪

৪.৪.১০

৪.৪

৪.৪.১১

৪.৪

৪.৪.১৩

৪.৬

৪.৬.১

৪.৬

৪.৬.২

৫.১

৫.১.২

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী
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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।
আইবসটি
র্ন্ত্রপাবি অথ য বিভাগ, মাধ্যবমক ও উচ্চ আইবসটি বশক্ষার মান বৃবদ্ধ
(োপটপ/আইবসটি
বিভাইস) বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও পানি।
সংগ্রনহর
েন্য
বশক্ষকনদর মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ এিং
ঋণ/অনুদান প্রদান।
প্রাথবমক
ও
গণবশক্ষা
মন্ত্রণালয়
সরকাবর-কিসরকাবর
বিবভন্ন অথ য বিভাগ
িথ্যপ্রযুবি কক্ষনে লাগসই
উনদ্যাগ
ও
গনিষণা ও উদ্ভািনন
Entrepreneurship
কিসরকাবর
উনদ্যাগ
Development-এর
েন্য
উৎসাবহি হনি।
Venture Capital নীবিমালা
প্রণয়ন।
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।
Cashless Society দ্বিবরর েন্য অথ য বিভাগ, আবথ যক প্রবিষ্ঠান অথ যনীবিনি গবিশীলিা
Innovative Solution
বিভাগ, িথ্য ও কর্াগানর্াগ আনয়ন এিং দুনীবি
উদ্ভািন ও প্রণয়ন সহেীকরণ এিং প্রযুবি বিভাগ এিং
প্রবিনরাধ সম্ভি হনি।
প্রনণাদনা প্রদান।
িাংলানদশ ব্যাংক
গনিষণালব্ধ উদ্ভািনগুনলানক
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
গনিষণালব্ধ উদ্ভািনগুনলা
দীর্ যনময়ানদ মানুনষর কোনণ
বিভাগ, অথ য বিভাগ, বশল্প
মানুনষর কোনণ ব্যিহার
ব্যিহার করার লনক্ষয
মন্ত্রণালয়, িাবণেয মন্ত্রণালয়, হনি এিং উদ্ভািকগণ
িাোরোিকরণ এিং ব্যিসায় আবথ যক প্রবিষ্ঠান বিভাগ,
উৎসাবহি হনি।
বহনসনি প্রবিষ্ঠা করা এিং এেন্য িাংলানদশ ব্যাংক এিং
ঋণ িা অথ য সংস্থাননর ব্যিস্থা
অন্যান্য সরকাবর-কিসরকাবর
গ্রহণ।
ব্যাংক
বিনশষজ্ঞ প্যাননল কর্তযক
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
গনিষণালব্ধ উদ্ভািনগুনলা
যবিভাগ,
িাছাইকৃি গনিষণা ও উদ্ভািননর বিভাগ, অথ
বশল্প
মানুনষর কোনণ ব্যিহার
িাবণবেযকীকরনণ সরকানরর পক্ষ মন্ত্রণালয়, িাবণেয মন্ত্রণালয়, হনি এিং উদ্ভািকগণ
কথনক উনদ্যাগ কনয়া। এনক্ষনে
আবথ যক প্রবিষ্ঠান বিভাগ,
উৎসাবহি হনি।
কিসরকাবর প্রবিষ্ঠাননকও
িাংলানদশ ব্যাংক এিং
অংশগ্রহনণর সুনর্াগ প্রদান করা। অন্যান্য সরকাবর-কিসরকাবর
ব্যাংক
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।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

২০%

৫০%

১০০%

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনা
ক্রবমক ক্রবমক নং
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০%

৩০%

৫০%

বিনদশী বিবননয়াগকারীগণ
আকৃষ্ট হনি।

১০০%

∙

∙

কদশীয় আইবসটি পণ্য ও
কসিা রিাবন সম্প্রসাবরি
হনি।

৫০%

১০০%

∙

প্রিযাবশি ফলাফল

অথ য বিভাগ, মবহলা ও বশশু আইবসটি কক্ষনে নারীবিষয়ক মন্ত্রণালয়, যুি ও পুরুনষর অংশগ্রহনণ সমিা
ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, িাবণেয
বিধান হনি।
মন্ত্রণালয়, িথ্য ও কর্াগানর্াগ
প্রযুবি বিভাগ এিং আইবসটি
এনসাবসনয়শন

৫.১

৫.১.৫

আইবসটি ককাম্পাবনসমূনহর নারী
েনিল ক্রমান্বনয় কমাট মানি
সম্পনদর ৫০ শিাংনশ উন্নীি করা
এিং কস লনক্ষয সনেিনিা,
প্রবশক্ষণ ও প্রনণাদনার ব্যিস্থা
গ্রহণ।

৫.৪

৫.৪.১

৬.১

৬.১.১

৬.১

৬.১.২

৬.২

৬.২.১

৬.৩

৬.৩.২

৬.৩

৬.৩.৩

বিবভন্ন কদনশর প্রনণাদনা প্যানকে
িাবণেয মন্ত্রণালয়, অথ য
পর্ যানলােনাপূি যক
বিভাগ, োিীয় রােস্ব কিাি য,
বিবননয়াগকারীনদর সামঞ্জস্যপূণ য িাংলানদশ ব্যাংক, িাংলানদশ
প্রনণাদনা প্রদান।
হাই-কটক পাকয কর্তযপক্ষ এিং
বিিা
আইবসটি বশনল্পর সক্ষমিা
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
পবরমাপ ও রিাবন বৃবদ্ধকনল্প
বিভাগ (িাংলানদশ
করািম্যাপ (Roadmap)
কবম্পউটার কাউবন্সল,
অনুর্ায়ী অগ্রগবি মূোয়ন।
আইবসটি অবধদির,
িাংলানদশ হাই-কটক পাকয
কর্তযপক্ষ) এিং সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
আইবসটির রিাবন িাোর
অথ য বিভাগ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সম্প্রসারনণর লনক্ষয বিনদনশ
এিং
িাংলানদশ দূিািাসসমূনহ
িাবণেয মন্ত্রণালয়
আইবসটি জ্ঞানসম্পন্ন েনিল
সহকানর আইবসটি কিস্ক স্থাপন
এিং এর অধীনন ব্যিসা উন্নয়ন
কার্ যক্রম গ্রহণ।
Viability বিনিেনায়
িাবণেয মন্ত্রণালয়, িথ্য ও
সফটওয়যার কটকননালবে পাকয,
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ,
হাইনটক পাকয ও আইবসটি
অথ য বিভাগ, অভযন্তরীণ সম্পদ
ইনবকউনিটরগুনলানি িাসনর্াগ্য
বিভাগ,
আধুবনক সুনর্াগসুবিধা সম্ববলি
োিীয় রােস্ব কিাি য এিং
আিাসন স্থাপন করা (স্কুল,
িাংলানদশ হাই-কটক পাকয
বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপািাল, শবপং
কর্তযপক্ষ
মল ইিযাবদ) এিং এ সকল
স্থাপনায় আইবসটি
বশনল্পানদ্যািানদর বিবননয়াগ
উৎসাবহি করনি কর অিকাশ,
রােস্ব ও অন্যান্য প্রনণাদনা
প্রদাননর ব্যিস্থাকরণ।
স্থানীয়ভানি দ্বিবর হাি যওয়যার,
িাবণেয মন্ত্রণালয়, অথ য
সফটওয়যার ও কসিা রিাবনকারক বিভাগ, িথ্য ও কর্াগানর্াগ
প্রবিষ্ঠাননক ২০৩০ সাল পর্ যন্ত
প্রযুবি বিভাগ এিং োিীয়
নগদ প্রনণাদনা প্রদান।
রােস্ব কিাি য
আইবসটি বশল্প উন্নয়ন িহবিল
অথ য বিভাগ এিং
(আইআইবিএফ) গঠন।
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ
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সফটওয়যার ও ITES
রিাবন বৃবদ্ধ পানি।

৫টি কদনশ

১০টি কদনশ ৩০টি কদনশ

আইবসটি খানি কদশী ও
বিনদশী বিবননয়াগকারীনদর
বিবননয়াগ বৃবদ্ধ পানি,
কমযসংস্থান এিং রিাবন
বৃবদ্ধ পানি।

১০০%

∙

∙

সফটওয়যার রিাবন
উৎসাবহি হনি।

১০০%

∙

∙

কদশীয় সফটওয়যার/ITES
বশনল্পর উন্নয়নন গৃহীি
প্রকনল্পর িাস্তিায়ন দ্রুিির
হনি।

১০০%

∙

∙

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনা
ক্রবমক ক্রবমক নং
৬.৩

৬.৩.৪

৬.৩

৬.৩.৭

৬.৩

৬.৩.৮

৬.৩

৬.৩.৯

৬.৩

৬.৩.১০

৬.৩

৬.৩.১১

৬.৩

৬.৩.১৩

৬.৩

৬.৩.১৫

৬.৩

৬.৩.১৬

৬.৪

৬.৪.১

৬.৪

৬.৪.২

৬.৪

৬.৪.৩

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

স্থানীয় ও রিাবনমুখী আইবসটি
অথ য বিভাগ, িথ্য ও
বিষয়ক কানে আইবসটি
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
প্রবিষ্ঠানসমুহনক আবথ যক সহায়িা
এিং িাবণেয মন্ত্রণালয়
প্রদাননর বনবমি স্বল্প সুনদ কার্ যকরী
(রিাবন উন্নয়ন ব্যযনরা)
বিনশষ ওয়াবকযং কযাবপটাল ফাড
গঠন ।
ক্রনয়র কক্ষনে স্থানীয় আইবসটি
আইএমইবি (বসবপটিইউ)
সামগ্রী ও কসিার েন্য মূে সুবিধা এিং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ
(Price Preference)
বনবিিকরণ।
আইবসটি বনভযর োট যআপ
অথ য বিভাগ এিং আবথ যক
ককাম্পাবন প্রবিষ্ঠার েন্য কভঞ্চার
প্রবিষ্ঠান বিভাগ
কযাবপটাল ফাড গঠন।

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

আইবসটি প্রবিষ্ঠানসমুহ
পবরোলনায় অথ যায়ন
সমস্যার সমাধান হনি।

১০০%

∙

∙

স্থানীয় আইবসটি বশল্প
বিকবশি হনি।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

প্রিযাবশি ফলাফল

িরুণ এিং কমধািী
গ্রাজুনয়টনদর সৃেনশীল
উনদ্যাগ ৈারা আইবসটি
বশনল্পর বিকাশ র্টনি।
অথ য বিভাগ এিং িথ্য ও স্থানীয় উৎপাদন বশল্প
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ বিকবশি হনি।
অথ য বিভাগ, আবথ যক প্রবিষ্ঠান স্থানীয় আইবসটি বশল্প
বিভাগ এিং িাংলানদশ বিকবশি হনি।
ব্যাংক

বিবেটাল বিভাইস উৎপাদনন
প্রনণাদনা প্রদান।
সফটওয়যার ও আইটি বভবিক
কসিাদানকারী প্রবিষ্ঠাননর েন্য
সহে শনিয ঋণদান ও অন্যান্য
প্রনণাদনা প্রদাননর ব্যিস্থা গ্রহণ।
কদনশর স্থানীয় কভািানদর
সকল
স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সক্ষমিা উন্নয়নন সনেিনিা দ্বিবর মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিকবশি হনি।
করা।
বশল্প প্রবিষ্ঠান ও বশক্ষা প্রবিষ্ঠাননরঅথ য বিভাগ, িথ্য ও কর্াগানর্াগ স্থানীয় আইবসটি বশল্প
কর্ৌথ গনিষণা ও ঊন্নয়ননর েন্যপ্রযুবি বিভাগ, কিবসস এিং বিকবশি হনি।
আবথ যক প্রনণাদনা প্রদান ।
িানকা
স্থানীয় বিবপও প্রবিষ্ঠাননর কাছিথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
স্থানীয় আইবসটি বশল্প
য
কথনক কসিাগ্রহণকারীনদর প্রনণাদনাবিভাগ, িাংলানদশ ব্যাংক, অথ বিকবশি
হনি।
প্রদাননর েন্য নীবিমালা প্রণয়ন। মন্ত্রণালয়, িাবণেয মন্ত্রণালয়
এিং োিীয় রােস্ব কিাি য
কদশীয় ও আন্তেযাবিক আইবসটিঅথ য বিভাগ, িথ্য ও কর্াগানর্াগ স্থানীয় আইবসটি বশল্প
বশনল্পর ওপর গনিষণা, িথ্যপ্রযুবি বিভাগ, পবরসংখ্যান ও বিকবশি হনি।
সংগ্রহ, েবরপ পবরোলনা, কময-িথ্য ব্যিস্থাপনা বিভাগ
ককৌশল, োবহদা বনরূপণ ও নীবি(িাংলানদশ পবরসংখ্যান ব্যযনরা)
প্রণয়নন সরকাবর অনুদান প্রদান। এিং আইবসটি এনসাবসনয়শন
আইবসটি বশনল্পর োবহদা অনুর্ায়ীঅথ য বিভাগ
আইবসটি বশনল্পর োবহদা
ইএসএফ নীবি পবরমােযননর
মাবফক অথ যায়ন প্রবক্রয়া
ব্যিস্থা গ্রহণ।
সহেির হনি।
হাি যওয়যার, সফটওয়যার ওঅথ য বিভাগ, িাংলানদশ ব্যাংক আইবসটি ককাম্পাবনসমূনহর
আইটিইএস খানি প্রনয়ােনীয়এিং আবথ যক প্রবিষ্ঠান বিভাগ প্রকল্প িাস্তিায়নন আবথ যক
ওয়াবকযং কযাবপটাল এর েন্য
সমস্যা বনরসন হনি।
োমানিবিহীন
ঋনণর
িনদািস্তকরণ।
আইবসটি পণ্য ও কসিার স্থানীয়অথ য বিভাগ, িথ্য ও কর্াগানর্াগ স্থানীয় আইবসটি বশল্প
এিং দ্বিবশ্বক িাোনরর োবহদাপ্রযুবি বিভাগ এিং িাবণেয বিকবশি হনি।
পূরনণর
েন্য
সরকাবরমন্ত্রণালয় (রিাবন উন্নয়ন ব্যযনরা)
প্রবিষ্ঠানসমূনহর সক্ষমিা বৃবদ্ধর
ব্যিস্থা গ্রহণ।
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ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনা
ক্রবমক ক্রবমক নং

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

স্থানীয় সফটওয়যার বশল্প
অনুপ্রাবণি হনি।

১০০%

∙

∙

সরকানরর প্রাথবমক উচ্চ
বিবননয়াগ-এর প্রনয়ােন
কমনি এিং আইবসটি
কার্ যক্রনমর স্থাবয়ত্ব বনবিি
করনি।

১০০%

∙

∙

স্থানীয় আইবসটি বশল্প
বিকবশি হনি।

১০০%

∙

∙

সরকাবর ক্রনয় আন্তেযাবিকভানিিথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
গ্রহণনর্াগ্য মাননর বিদুযৎ সাশ্রয়ীবিভাগ 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।
সকল কক্ষনে ই-কপনমন্ট ও িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
কমািাইল-কপনমন্ট োলু করার েন্য বিভাগ, অথ য বিভাগ, আবথ যক
প্রনয়ােনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ।
প্রবিষ্ঠান বিভাগ এিং
িাংলানদশ ব্যাংক

অবধক হানর বিদুযৎ সাশ্রয়
হনি।

১০০%

∙

∙

কাগে দ্বিবরনি ব্যিহৃি
প্রাকৃবিক উপাদান
সংরক্ষনণ সহায়ক হনি।
সকল আবথ যক কলন-কদন
দ্রুি, স্বচ্ছ ও সাশ্রয়ী হনি।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

Commerciallyঅথ য বিভাগ, আবথ যক প্রবিষ্ঠান
Available Off The Shelfবিভাগ এিং োিীয় রােস্ব
Software
(COTS)-ক্রনয়রকিাি য

প্রিযাবশি ফলাফল

৬.৫

৬.৫.১

৬.৬

৬.৬.২

৬.৬

৬.৬.৫

৭.২

৭.২.১

৭.২

৭.২.৩

৮.৫

৮.৫.১

৮.৫

৮.৫.৩

সকল কক্ষনে বিবেটাল কলননদন
অথ য বিভাগ, িথ্য ও
উৎসাবহি করার েন্য প্রনণাদনা কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ,
প্রদান।
োিীয় রােস্ব কিাি য এিং
িাংলানদশ ব্যাংক

সকল আবথ যক কলন-কদন
বিবেটাল
পদ্ধবিনি
সম্পাদন করা উৎসাবহি
হনি।

১০০%

∙

∙

৮.৬

৮.৬.১

আবথ যক কসিা খানি (ব্যাংক, িীমা, অথ য বিভাগ, আবথ যক প্রবিষ্ঠান আবথ যক কসিা খানি স্বচ্ছিা
ও অন্যান্য আবথ যক প্রবিষ্ঠান) বিভাগ এিং িাংলানদশ ও েিািবদবহিা বনবিি
িথ্যপ্রযুবির ব্যিহার বৃবদ্ধ কনর
ব্যাংক
হনি।
বিবেটাইনেশননর ব্যিস্থা গ্রহণ।

১০০%

∙

∙

৮.৬

৮.৬.২

সরকাবর ব্যাংক ও অন্যান্য অথ য বিভাগ, আবথ যক প্রবিষ্ঠান ব্যাংক ও আবথ যক খানির
আবথ যক প্রবিষ্ঠাননর কমযকিযানদর বিভাগ, িথ্য ও কর্াগানর্াগ কমযকিযানদর দক্ষিা বৃবদ্ধ
সক্ষমিা উন্নয়ন।
প্রযুবি বিভাগ এিং
পানি।
িাংলানদশ ব্যাংক

১০০%

∙

∙

বিনদবশ

উপর বনয়ন্ত্রণ প্রবিষ্ঠা।
আইবসটি’র মাধ্যনম সরকাবর কসিা অথ য বিভাগ, িথ্য ও
প্রদানন ও সরকানরর বিবভন্ন কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
আইবসটি
বভবিক
প্রকল্প এিং
কটকসইকরনণ
সরকাবর-বসবপটিইউ
কিসরকাবর
অংবশদারীত্ব
উৎসাবহিকরণ।
আইটি/আইটিইএস
অথ য বিভাগ, হাইনটক পাকয
ককাম্পাবনসমূনহর স্থায়ী সম্পদ কর্তযপক্ষ, িাংলানদশ ব্যাংক
ক্রনয় স্বল্প সুনদ আবথ যক
এিং োিীয় রােস্ব কিাি য
ঋণ/সহনর্াবগিা প্রদান এিং
হাইনটক পাকযসমূনহ কর্ৌবিক
মূনে অবফনসর েন্য স্থান িরাে।
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অভযন্তরীন সম্পদ বিভাগ
ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনা
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

১.১

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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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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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%

∙

∙

১.৩

১.৩.৪

সুবিধা িবঞ্চি ও বপবছনয়
পড়া েননগাষ্ঠী সুবিধা
মনিা সমনয় কসিা গ্রহণ
করনি পারনি।

৫০%

১০০%

∙

১.৪

১.৪.১

স্বনল্পান্নি এলাকা এিং প্রাবন্তক
েননগাষ্ঠীর েন্য সাশ্রয়ী ব্যাড
উইিথ (Bandwidth) এর
মাধ্যনম প্রাসবঙ্গক বিষয়াবদ,
পণ্যমূে বিষয়ক িথ্যাবদ প্রদাননর
ব্যিস্থাকরণ।
সরকাবর পর্ যানয় সকল কশ্রণীর
বননয়ানগর ব্যিহাবরক পরীক্ষায়
কবম্পউটার ও ইন্টারনননটর
কমৌবলক বিষয় অন্তর্ভযিকরণ।

১০০%

∙

∙

১.৪

১.৪.২

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।

১০০%

∙

∙

১.৪

১.৪.৪

বিবেটাল গভনন যন্স কার্ যক্রম
িাস্তিায়নন
সরকাবর
কমযকিযানদর সক্ষমিা বৃবদ্ধ
পানি।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

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

সমােকোণ মন্ত্রণালয়,
মবহলা ও বশশু বিষয়ক
মন্ত্রণালয়, অভযন্তরীণ সম্পদ
বিভাগ, িাক ও
কটবলনর্াগানর্াগ বিভাগ এিং
বিটিআরবস
ে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

প্রদান
ইিযাবদ
বিষয়াবদ
অন্তর্ভযিকরণ।
স্থানীয় সরকার পর্ যানয় সনেিনিা সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এিং স্থানীয় সরকার পর্ যানয়
বৃবদ্ধ ও েনিলনক আইবসটি বিষনয় স্থানীয় সরকার বিভাগ সনেিনিা বৃবদ্ধ পানি
প্রবশক্ষণ প্রদান।

154

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনা
ক্রবমক ক্রবমক নং
১.৫

১.৫.২

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

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

সকল সরকাবর দিনর ন্যাশনাল ই- সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/ িথ্য ও বসনেনমর দ্বৈিিা
গভনন যন্স
আবকযনটকোর
সংস্থা
হ্রাস হনি। িনথ্যর (Data)
(National e-Governance
সনি যাচ্চ ব্যিহার বনবিি
Architecture)
ও
eহনি।
সরকাবর
Governance
সংস্থাসমূনহর মনধ্য িথ্য ও
Interoperability
সফটওয়যার
আদানFramework অনুসরণ।
প্রদাননর পবরনিশ দ্বিবর
হনি।
েনসন্মুনখ প্রকাশনর্াগ্য িনথ্যর
মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ,
সরকাবর িনথ্যর স্বচ্ছিা
সনি যাচ্চ ব্যিহার বনবিিকরনণর
পবরসংখ্যান ও িথ্য
বৃবদ্ধ পানি এিং েনগণ ও
েন্য Open Government ব্যিস্থাপনা বিভাগসহ সকল গনিষকনদর সহনে িথ্য
Data কপাট যানল িথ্য উন্মুিকরণ
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রাবি বনবিি হনি।
ও অন্য দিনরর িথ্য ব্যিহানরর
সংস্কৃবি দ্বিবর।
বিবেটাল সাবভযনসর রূপান্তনরর িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিবেটাল-গভনন যন্স ও ইপবরকল্পনা প্রণয়নন ও অনুনমাদননর
বিভাগ, পবরকল্পনা
কসিা বিষয়ক কার্ যক্রনম
কক্ষনে দ্বৈিিা পবরহার ও
মন্ত্রণালয়সহ সকল
দ্বৈিিা (Duplication)
সমন্বনয়র লনক্ষ িথ্য ও কর্াগানর্াগ
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
পবরহানরর মাধ্যনম োিীয়
প্রযুবি বিভানগর মিামি গ্রহণ।
সম্পনদর সাশ্রয় র্টনি।
মন্ত্রণালয়/দিরসমূনহর বিবেটাল মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, িথ্য ও বিবেটাল-গভনন যন্স ও ইসাবভযস িাস্তিায়নন সকল বিবেটাল কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগসহ কসিা বিষয়ক কার্ যক্রনম
সাবভযনসর োবহদা বনরূপণ কথনক সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ দ্বৈিিা পবরহানরর মাধ্যনম
শুরু কনর প্রবকউরনমন্ট, দ্বিবর এিং
োিীয় সম্পনদর সাশ্রয়
িাস্তিায়ন পর্ যন্ত সকল প্রকার
র্টনি।
সংবিষ্ট কাবরগবর সহায়িার েন্য
মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ ও আইবসটি
বিভানগর কর্ৌথ উনদ্যাগ “Digital
Service Accelerator”-এর
সহায়িা গ্রহণ।
প্রনিযক নাগবরনকর একক আইবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, স্থানীয় কসিা
গ্রহণকারী
প্রণয়ন ও সহনে সংনশাধন সরকার বিভাগ এিং সকল সনািকরণ ও বিবভন্ন
বনবিিকরণ এিং আন্তঃমন্ত্রণালয়
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
বিভাগ কর্তযক প্রনদয়
সমন্বয় সাধন।
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।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

৮০%

১০০%

∙

৮০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনা
ক্রবমক ক্রবমক নং

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

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
বনরাপিা
দক্ষ েনিল সৃবষ্টকরণ।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিবেটাল
বনবিি হনি।

৮০%

১০০%

∙

২.৫

২.৫.৩

বিবেটাল বনরাপিা
সনেিনিা দ্বিবরকরণ।

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৪

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৫

১০০%

∙

∙

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।
সহনর্াবগিা
বৃবদ্ধ
পানি।
(বিবসবস)
এিং
সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা

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।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বনরাপিা বিষয়ক কাবরগরী
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।

১০০%

∙

∙

অবিট িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি আইটি বসনেম অবিনটর
বিভাগ (বিবসবস) এিং সকল মাধ্যনম বিবভন্ন বনয়ন্ত্রণ
মন্ত্রণালয়/দির/সংস্থা
বনবিি করা র্ানি।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

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
সরকাবর
ও
কিসরকাবর ওনয়িসাইট
প্রবিিন্ধীনদর েন্য অবভগম্য
হনি।

৫০%

১০০%

∙

৩.৩

৩.৩.২

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।
বিবেটাল পদ্ধবিনি সকল প্রকার আবথ যক প্রবিষ্ঠান বিভাগ,
আবথ যক কলননদনসমূহ কমািাইল িাংলানদশ ব্যাংক এিং
কফান, এটিএম,
Point of
সংবিষ্ট
Sales (PoS) ও অন্যান্য কসিা
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
দান ককনন্দ্রর মাধ্যনম কর্ ককাননা
সময় কর্ ককাননা স্থান কথনক
প্রদাননর ব্যিস্থাকরণ।

১০০%

∙

∙

৩.৩

৩.৩.৬

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

১০০%

∙

∙

৩.৪

৩.৪.১

কসিার মান উন্নয়ন এিং
নাগবরক সন্তুবষ্ট বৃবদ্ধ পানি।

১০০%

∙

∙

৩.৪

৩.৪.২

১০০%

∙

∙

৩.৫

৩.৫.৪

১০০%

∙

∙

৩.৭

৩.৭.৪

নীবিমালা
প্রণয়নন
েনগনণর
অংশগ্রহণ
বনবিি হনি।
েনগনণর বৃহৎ অংশনক
বশক্ষা, প্রবশক্ষণ ও গুরুত্বপূণ য
িথ্য প্রদাননর সুবিধা প্রশস্ত
হনি।
ইন্টারনননটর প্রসার র্টনি
ও সাধারণ গ্রাহনকর
ইন্টারননট ব্যয় হ্রাস পানি।

১০০%

∙

∙

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
আনিদন, অবভনর্াগ গ্রহণ ও মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর
বনষ্পবি এিং অিবহিকরণ।
দির/সংস্থা
বিবেটাল পদ্ধবিনি নাগবরক
মিামি গ্রহণ কনর কসিার মান
উন্নয়ন।
সকল প্রণীিব্য নীবিমালা ও সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/
আইন ওনয়িসাইনট প্রকাশ ও
সরকাবর দির/সংস্থা
েনগনণর মিামি গ্রহণ।
প্রাবিষ্ঠাবনক সহায়িা ও আবথ যক
সকল মন্ত্রণালয়/
প্রনণাদনার মাধ্যনম িাংলা ভাষায়
বিভাগ/দির/সংস্থা
স্থানীয় পর্ যানয়র উপযুি বিষয়িস্তু
উন্নয়ন উৎসাবহিকরণ।
কনটওয়াকয র্ন্ত্রপাবির (িাটা
অভযন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
সংনর্াগ এর কক্ষনে) উপর শুল্ক ও
(োিীয় রােস্ব কিাি য)
ভযাট হ্রাসকৃি হানর বনধ যারণ।
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৪.৪

৪.৪.১১

৫.১

৫.১.২

৬.১

৬.১.১

৬.২

৬.২.১

৬.৩

৬.৩.৫

৬.৩

৬.৩.৬
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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
Viability
বিনিেনায় িাবণেয মন্ত্রণালয়, িথ্য ও আইবসটি খানি কদশী ও
সফটওয়যার কটকননালবে পাকয, কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ, বিনদশী বিবননয়াগকারীনদর
হাইনটক পাকয ও আইবসটি অথ য বিভাগ, অভযন্তরীণ সম্পদ বিবননয়াগ বৃবদ্ধ পানি,
ইনবকউনিটরগুনলানি িাসনর্াগ্য
বিভাগ,
কমযসংস্থান এিং রিাবন
আধুবনক সুনর্াগসুবিধা সম্ববলি োিীয় রােস্ব কিাি য এিং
বৃবদ্ধ পানি।
আিাসন স্থাপন করা (স্কুল, িাংলানদশ হাই-কটক পাকয
বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপািাল, শবপং
কর্তযপক্ষ
মল ইিযাবদ) এিং এ সকল
স্থাপনায়
আইবসটি
বশনল্পানদ্যািানদর
বিবননয়াগ
উৎসাবহি করনি কর অিকাশ,
রােস্ব ও অন্যান্য প্রনণাদনা
প্রদাননর ব্যিস্থাকরণ।
(ক) স্থানীয় কবম্পউটার/আইটি অভযন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, স্থানীয় আইবসটি হাি যওয়যার
হাি যওয়যার বশনল্পর প্রনয়ােনীয় োিীয় রােস্ব কিাি য এিং বশনল্প বিবননয়াগ উৎসাবহি
কযাবপট্যাল কমবশনাবরে ও খেরা
বসবপটিইউ
হনি।
র্ন্ত্রাংশ আমদাবনর কক্ষনে শুল্কমুি
সুবিধা প্রদান।
(খ) স্থানীয় কবম্পউটার/আইবসটি
হাি যওয়যার বশনল্প উৎপাবদি িা
সংনর্াবেি
কবম্পউটারসহ
আন্যান্য হাি যওয়যার সামগ্রীর
সরকাবর ক্রনয় অগ্রাবধকার প্রদান।
কদশীয় আইবসটি বশল্প প্রবিষ্ঠানন অভযন্তরীণ সম্পদ বিভাগ এিং আইবসটি বশল্প প্রবিষ্ঠান
প্রদি ইন্টারননট, কিটা
োিীয় রােস্ব কিাি য
স্থাপনন কদশীয় উনদ্যািাগণ
ইউটিবলটিে, ভাড়া ও আইবসটি
উৎসাবহি হনিন।
বিষয়ক পরামশয কসিার উপর ভযাট
মওকুনফর ব্যিস্থা গ্রহণ।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

২০%

৫০%

১০০%

৫০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনা
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

য
অথননবিক
সম্পকয বিভাগ
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অথ যননবিক সম্পকয 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

১.১

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

১.২.৪

১.২

১.২.৫

১.২

১.২.৬

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।
দ্বিনদবশক সাহায্য প্রাবি ও িরাে
বিবেটাল পদ্ধবিনি পবরিীক্ষনণর
ব্যিস্থাকরণ।
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।

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%

∙

∙

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

১০০%

∙

∙

অথ যননবিক সম্পকয বিভাগ দ্বিনদবশক
সাহায্য
ব্যিহানরর কক্ষনে স্বচ্ছিা
বৃবদ্ধ পানি।
আইএমইবি এিং স্ব স্ব উন্নয়ন কার্ যক্রনম েনগনণর
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
সম্পৃিিা বৃবদ্ধ পানি।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

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

১০০%

∙

∙

মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ এিং
সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ

সকল মন্ত্রণালয়/
বিভাগ/দির/সংস্থা
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ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

সভায় অংশহগ্রহনণর েন্য
ভ্রমন, ব্যয় ও সময় হ্রাস
করনি এিং কক্ষে বিনশনষ
সভার প্রনয়ােন দূর হনি।
সরকানরর কার্ যক্রনম
েনগনণর সম্পৃিিা বৃবদ্ধ
পানি।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

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%

∙

∙

১০০%

∙

∙

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।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

বিবেটাল গভনন যন্স কার্ যক্রম
িাস্তিায়নন
সরকাবর
কমযকিযানদর সক্ষমিা বৃবদ্ধ
পানি।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

গুরুত্বপূণ য
সরকাবর
দিনর
সকল
সি যাধুবনক কর্াগানর্াগ ব্যিস্থা মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা
(নর্মন- বভবিও কনফানরবন্সং)
োলুকরণ।
সামাবেক কর্াগানর্ানগর মাধ্যনম
সকল
সরকার ও েনগনণর মনধ্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা
সংনর্াগ সাধন।

১.২

১.২.৭

১.২

১.২.৮

১.২

১.২.৯

১.৩

১.৩.২

১.৪

১.৪.১

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

১.৪

১.৪.২

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

ে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

প্রিযাবশি ফলাফল

প্রদান
ইিযাবদ
বিষয়াবদ
অন্তর্ভযিকরণ।
স্থানীয় সরকার পর্ যানয় সনেিনিা সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এিং স্থানীয় সরকার পর্ যানয়
বৃবদ্ধ ও েনিলনক আইবসটি বিষনয় স্থানীয় সরকার বিভাগ সনেিনিা বৃবদ্ধ পানি
প্রবশক্ষণ প্রদান।
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ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
১.৫

১.৫.২

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

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

সকল সরকাবর দিনর ন্যাশনাল ই- সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/ িথ্য ও বসনেনমর দ্বৈিিা
গভনন যন্স
আবকযনটকোর
সংস্থা
হ্রাস হনি। িনথ্যর (Data)
(National e-Governance
সনি যাচ্চ ব্যিহার বনবিি
Architecture)
ও
eহনি।
সরকাবর
Governance
সংস্থাসমূনহর মনধ্য িথ্য ও
Interoperability
সফটওয়যার
আদানFramework অনুসরণ।
প্রদাননর পবরনিশ দ্বিবর
হনি।
েনসন্মুনখ প্রকাশনর্াগ্য িনথ্যর
মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ,
সরকাবর িনথ্যর স্বচ্ছিা
সনি যাচ্চ ব্যিহার বনবিিকরনণর
পবরসংখ্যান ও িথ্য
বৃবদ্ধ পানি এিং েনগণ ও
েন্য Open Government ব্যিস্থাপনা বিভাগসহ সকল গনিষকনদর সহনে িথ্য
Data কপাট যানল িথ্য উন্মুিকরণ
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রাবি বনবিি হনি।
ও অন্য দিনরর িথ্য ব্যিহানরর
সংস্কৃবি দ্বিবর।
বিবেটাল সাবভযনসর রূপান্তনরর িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিবেটাল-গভনন যন্স ও ইপবরকল্পনা প্রণয়নন ও অনুনমাদননর
বিভাগ, পবরকল্পনা
কসিা বিষয়ক কার্ যক্রনম
কক্ষনে দ্বৈিিা পবরহার ও
মন্ত্রণালয়সহ সকল
দ্বৈিিা (Duplication)
সমন্বনয়র লনক্ষ িথ্য ও কর্াগানর্াগ
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
পবরহানরর মাধ্যনম োিীয়
প্রযুবি বিভানগর মিামি গ্রহণ।
সম্পনদর সাশ্রয় র্টনি।
মন্ত্রণালয়/দিরসমূনহর বিবেটাল মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, িথ্য ও বিবেটাল-গভনন যন্স ও ইসাবভযস িাস্তিায়নন সকল বিবেটাল কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগসহ কসিা বিষয়ক কার্ যক্রনম
সাবভযনসর োবহদা বনরূপণ কথনক সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ দ্বৈিিা পবরহানরর মাধ্যনম
শুরু কনর প্রবকউরনমন্ট, দ্বিবর এিং
োিীয় সম্পনদর সাশ্রয়
িাস্তিায়ন পর্ যন্ত সকল প্রকার
র্টনি।
সংবিষ্ট কাবরগবর সহায়িার েন্য
মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ ও আইবসটি
বিভানগর কর্ৌথ উনদ্যাগ “Digital
Service Accelerator”-এর
সহায়িা গ্রহণ।
প্রনিযক নাগবরনকর একক আইবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, স্থানীয় কসিা
গ্রহণকারী
প্রণয়ন ও সহনে সংনশাধন সরকার বিভাগ এিং সকল সনািকরণ ও বিবভন্ন
বনবিিকরণ এিং আন্তঃমন্ত্রণালয়
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
বিভাগ কর্তযক প্রনদয়
সমন্বয় সাধন।
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।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

৮০%

১০০%

∙

৮০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

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
বনরাপিা
দক্ষ েনিল সৃবষ্টকরণ।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিবেটাল
বনবিি হনি।

৮০%

১০০%

∙

২.৫

২.৫.৩

বিবেটাল বনরাপিা
সনেিনিা দ্বিবরকরণ।

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৪

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৫

১০০%

∙

∙

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।
সহনর্াবগিা
বৃবদ্ধ
পানি।
(বিবসবস)
এিং
সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা

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।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বনরাপিা বিষয়ক কাবরগরী
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।

১০০%

∙

∙

অবিট িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি আইটি বসনেম অবিনটর
বিভাগ (বিবসবস) এিং সকল মাধ্যনম বিবভন্ন বনয়ন্ত্রণ
মন্ত্রণালয়/দির/সংস্থা
বনবিি করা র্ানি।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

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
সরকাবর
ও
কিসরকাবর ওনয়িসাইট
প্রবিিন্ধীনদর েন্য অবভগম্য
হনি।

৫০%

১০০%

∙

৩.৩

৩.৩.২

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।
বিবেটাল পদ্ধবিনি সকল প্রকার আবথ যক প্রবিষ্ঠান বিভাগ,
আবথ যক কলননদনসমূহ কমািাইল িাংলানদশ ব্যাংক এিং
কফান, এটিএম,
Point of
সংবিষ্ট
Sales (PoS) ও অন্যান্য কসিা
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
দান ককনন্দ্রর মাধ্যনম কর্ ককাননা
সময় কর্ ককাননা স্থান কথনক
প্রদাননর ব্যিস্থাকরণ।

১০০%

∙

∙

৩.৩

৩.৩.৬

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

১০০%

∙

∙

৩.৪

৩.৪.১

কসিার মান উন্নয়ন এিং
নাগবরক সন্তুবষ্ট বৃবদ্ধ পানি।

১০০%

∙

∙

৩.৪

৩.৪.২

১০০%

∙

∙

৩.৫

৩.৫.৪

নীবিমালা
প্রণয়নন
েনগনণর
অংশগ্রহণ
বনবিি হনি।
েনগনণর বৃহৎ অংশনক
বশক্ষা, প্রবশক্ষণ ও গুরুত্বপূণ য
িথ্য প্রদাননর সুবিধা প্রশস্ত
হনি।

১০০%

∙

∙

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
আনিদন, অবভনর্াগ গ্রহণ ও মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর
বনষ্পবি এিং অিবহিকরণ।
দির/সংস্থা
বিবেটাল পদ্ধবিনি নাগবরক
মিামি গ্রহণ কনর কসিার মান
উন্নয়ন।
সকল প্রণীিব্য নীবিমালা ও সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/
আইন ওনয়িসাইনট প্রকাশ ও
সরকাবর দির/সংস্থা
েনগনণর মিামি গ্রহণ।
প্রাবিষ্ঠাবনক সহায়িা ও আবথ যক
সকল মন্ত্রণালয়/
প্রনণাদনার মাধ্যনম িাংলা ভাষায়
বিভাগ/দির/সংস্থা
স্থানীয় পর্ যানয়র উপযুি বিষয়িস্তু
উন্নয়ন উৎসাবহিকরণ।
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৪.৪

৪.৪.১১

৫.১

৫.১.২

৬.১

৬.১.১

৬.৩

৬.৩.৭

৬.৩

৬.৩.১১

৭.২

৭.২.১

৭.২

৭.২.৩
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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
ক্রনয়র কক্ষনে স্থানীয় আইবসটি
আইএমইবি (বসবপটিইউ) স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সামগ্রী ও কসিার েন্য মূে সুবিধা এিং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ বিকবশি হনি।
(Price Preference)
বনবিিকরণ।
কদনশর স্থানীয় কভািানদর
সকল
স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সক্ষমিা উন্নয়নন সনেিনিা দ্বিবর মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিকবশি হনি।
করা।
সরকাবর ক্রনয় আন্তেযাবিকভানি িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি অবধক হানর বিদুযৎ সাশ্রয়
গ্রহণনর্াগ্য মাননর বিদুযৎ সাশ্রয়ী
বিভাগ এিং সকল
হনি।
আইবসটি র্ন্ত্রপাবি ক্রয়।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর
দির/সংস্থা
দািবরক কানে ইনলক্ট্রবনক পদ্ধবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগসহ সকল কাগে দ্বিবরনি ব্যিহৃি
ব্যিহার বৃবদ্ধ কনর কাগনের
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রাকৃবিক উপাদান
ব্যিহার হ্রাসকরণ।
সংরক্ষনণ সহায়ক হনি।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

২০%

৫০%

১০০%

৫০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

আবথকয প্রবিষ্ঠান বিভাগ
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আবথ যক প্রবিষ্ঠান 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

১.১

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

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

িড় সফটওয়যার এিং আইটিইএস সকল ক্রয়কারী কর্তযপক্ষ
প্রকনল্পর কক্ষনে বিদ্যমান আইন
অনুসরণপূি যক প্রনর্ােয কক্ষনে
সংবিষ্ট
কর্তযপক্ষ
BOO/BOT/ফযাবসবলটিে
ম্যাননেনমন্ট পদ্ধবির মাধ্যনম
িাস্তিায়ন।
BOO/BOT/ফযাবসবলটিে
সকল ক্রয়কারী কর্তযপক্ষ
ম্যাননেনমন্ট পদ্ধবির মাধ্যনম
িাস্তিায়ননর েন্য রােস্ব/বফ
কশয়ানরর েন্য বননদ যবশকা
প্রস্তুিকরণ।
সি যস্তনর
বিবেটাইনেশননর সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/
প্রবিিন্ধকিাগুনলা বেবিিকরণ,
সংস্থা
দূরীকরণ
ও
অগ্রগবির
পবরমাপনর্াগ্য বনণ যায়ক বনধ যারণ।
সরকাবর
সকল
অনুমবি, সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/
অনুদান/সুবিধা/প্রনণাদনা
িা
সংস্থা
লাইনসন্স প্রাবি/নিায়ননর েন্য
প্রাক-কর্াগ্যিা বহনসনি সংবিষ্ট
প্রবিষ্ঠাননর বিবেটালাইনেশননক
উৎসাবহি করা হনি।

প্রকল্প ব্যিস্থাপনা ও কসিা
প্রদাননর মান উন্নয়ন হনি।

৮০%

১০০%

∙

প্রকল্প ব্যিস্থাপনা ও কসিা
প্রদাননর মান উন্নয়নহনি।

৮০%

১০০%

∙

সাবভযনসর মান উন্নয়ন হনি।

১০০%

∙

∙

বিবেটালাইনেশন
উৎসাবহি হনি এিং
সাবভযনসর মান উন্নয়ন হনি।

১০০%

∙

∙

সকল সরকাবর প্রবিষ্ঠাননর মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ এিং
নাগবরক কসিার হালনাগাদকৃি সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ
িথ্য সারণী ওনয়িসাইনট প্রকাশ।
ইনলকট্রবনক ক্রয় পদ্ধবি োলুকরণ আইএমইবি (বসবপটিইউ)
ও সকল উন্মুি দরপে ও বননয়াগ এিং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ
বিজ্ঞবি অনলাইনন প্রকানশর
ব্যিস্থাকরণ।
সকল মন্ত্রণালয়/
PPA ও PPR অনুর্ায়ী সংবিষ্ট
বিভাগ/দির/সংস্থা
মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/দির/সংস্থার
বনেস্ব ওনয়িসাইনট দরপে
বিজ্ঞবি প্রকাশ।
আইবসটি ব্যিহানরর মাধ্যনম আইএমইবি এিং স্ব স্ব
েলমান অসমাি উন্নয়ন প্রকল্প ও
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
কমযসূবেসমূনহর
কার্ যকাবরিা
মূোয়ননর েন্য েনগনণর
মিামি গ্রহণ, বিনিষণ এিং
অবেযি জ্ঞান পরিিীনি প্রকল্প
গ্রহণ ও িাস্তিায়নন ব্যিহার।
প্রকল্প
ব্যিস্থাপনা
অথ যাৎ
সকল
প্রকল্পগ্রহণ, পবরকল্পনা, িাস্তিায়ন, মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা
মবনটবরং, সমাপন এিং অথ য
িরানে আইবসটি বভবিক ব্যিস্থা
প্রেলন।

েনগনণর প্রনয়ােনীয় িথ্য
প্রাবি বনবিি হনি।

১০০%

∙

∙

সরকাবর ক্রনয়র কক্ষনে
স্বচ্ছিা বৃবদ্ধ পানি।

১০০%

∙

∙

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

১০০%

∙

∙

উন্নয়ন কার্ যক্রনম েনগনণর
সম্পৃিিা বৃবদ্ধ পানি।

১০০%

∙

∙

প্রকল্প পবরকল্পনা ও
িাস্তিায়নন দ্রুিিা বনবিি
হনি।

১০০%

∙

∙
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ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

সভায় অংশহগ্রহনণর েন্য
ভ্রমন, ব্যয় ও সময় হ্রাস
করনি এিং কক্ষে বিনশনষ
সভার প্রনয়ােন দূর হনি।
সরকানরর কার্ যক্রনম
েনগনণর সম্পৃিিা বৃবদ্ধ
পানি।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

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%

∙

∙

১০০%

∙

∙

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।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

বিবেটাল গভনন যন্স কার্ যক্রম
িাস্তিায়নন
সরকাবর
কমযকিযানদর সক্ষমিা বৃবদ্ধ
পানি।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

গুরুত্বপূণ য
সরকাবর
দিনর
সকল
সি যাধুবনক কর্াগানর্াগ ব্যিস্থা মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা
(নর্মন- বভবিও কনফানরবন্সং)
োলুকরণ।
সামাবেক কর্াগানর্ানগর মাধ্যনম
সকল
সরকার ও েনগনণর মনধ্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা
সংনর্াগ সাধন।

১.২

১.২.৭

১.২

১.২.৮

১.২

১.২.৯

১.৩

১.৩.২

১.৪

১.৪.১

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

১.৪

১.৪.২

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

ে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

প্রিযাবশি ফলাফল

প্রদান
ইিযাবদ
বিষয়াবদ
অন্তর্ভযিকরণ।
স্থানীয় সরকার পর্ যানয় সনেিনিা সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এিং স্থানীয় সরকার পর্ যানয়
বৃবদ্ধ ও েনিলনক আইবসটি বিষনয় স্থানীয় সরকার বিভাগ সনেিনিা বৃবদ্ধ পানি
প্রবশক্ষণ প্রদান।
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ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
১.৫

১.৫.২

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

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

সকল সরকাবর দিনর ন্যাশনাল ই- সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/ িথ্য ও বসনেনমর দ্বৈিিা
গভনন যন্স
আবকযনটকোর
সংস্থা
হ্রাস হনি। িনথ্যর (Data)
(National e-Governance
সনি যাচ্চ ব্যিহার বনবিি
Architecture)
ও
eহনি।
সরকাবর
Governance
সংস্থাসমূনহর মনধ্য িথ্য ও
Interoperability
সফটওয়যার
আদানFramework অনুসরণ।
প্রদাননর পবরনিশ দ্বিবর
হনি।
েনসন্মুনখ প্রকাশনর্াগ্য িনথ্যর
মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ,
সরকাবর িনথ্যর স্বচ্ছিা
সনি যাচ্চ ব্যিহার বনবিিকরনণর
পবরসংখ্যান ও িথ্য
বৃবদ্ধ পানি এিং েনগণ ও
েন্য Open Government ব্যিস্থাপনা বিভাগসহ সকল গনিষকনদর সহনে িথ্য
Data কপাট যানল িথ্য উন্মুিকরণ
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রাবি বনবিি হনি।
ও অন্য দিনরর িথ্য ব্যিহানরর
সংস্কৃবি দ্বিবর।
বিবেটাল সাবভযনসর রূপান্তনরর িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিবেটাল-গভনন যন্স ও ইপবরকল্পনা প্রণয়নন ও অনুনমাদননর
বিভাগ, পবরকল্পনা
কসিা বিষয়ক কার্ যক্রনম
কক্ষনে দ্বৈিিা পবরহার ও
মন্ত্রণালয়সহ সকল
দ্বৈিিা (Duplication)
সমন্বনয়র লনক্ষ িথ্য ও কর্াগানর্াগ
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
পবরহানরর মাধ্যনম োিীয়
প্রযুবি বিভানগর মিামি গ্রহণ।
সম্পনদর সাশ্রয় র্টনি।
মন্ত্রণালয়/দিরসমূনহর বিবেটাল মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, িথ্য ও বিবেটাল-গভনন যন্স ও ইসাবভযস িাস্তিায়নন সকল বিবেটাল কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগসহ কসিা বিষয়ক কার্ যক্রনম
সাবভযনসর োবহদা বনরূপণ কথনক সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ দ্বৈিিা পবরহানরর মাধ্যনম
শুরু কনর প্রবকউরনমন্ট, দ্বিবর এিং
োিীয় সম্পনদর সাশ্রয়
িাস্তিায়ন পর্ যন্ত সকল প্রকার
র্টনি।
সংবিষ্ট কাবরগবর সহায়িার েন্য
মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ ও আইবসটি
বিভানগর কর্ৌথ উনদ্যাগ “Digital
Service Accelerator”-এর
সহায়িা গ্রহণ।
প্রনিযক নাগবরনকর একক আইবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, স্থানীয় কসিা
গ্রহণকারী
প্রণয়ন ও সহনে সংনশাধন সরকার বিভাগ এিং সকল সনািকরণ ও বিবভন্ন
বনবিিকরণ এিং আন্তঃমন্ত্রণালয়
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
বিভাগ কর্তযক প্রনদয়
সমন্বয় সাধন।
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।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

৮০%

১০০%

∙

৮০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

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
বনরাপিা
দক্ষ েনিল সৃবষ্টকরণ।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিবেটাল
বনবিি হনি।

৮০%

১০০%

∙

২.৫

২.৫.৩

বিবেটাল বনরাপিা
সনেিনিা দ্বিবরকরণ।

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৪

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৫

১০০%

∙

∙

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।
সহনর্াবগিা
বৃবদ্ধ
পানি।
(বিবসবস)
এিং
সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা

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।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বনরাপিা বিষয়ক কাবরগরী
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।

১০০%

∙

∙

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

২.৫

২.৫.১১

বিবেটাল
োলুকরণ।

িীমা আবথ যক প্রবিষ্ঠান বিভাগ এিং সরকাবর
গুরুত্বপূণ য
িাংলানদশ িীমা উন্নয়ন ও অিকাঠানমাসমুনহর েন্য
বনয়ন্ত্রণ
কর্তযপক্ষ বিবেটাল ইন্সুনরন্স পবলবস
(আইবিআরএ)
বনবিি হনি।

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%

∙

∙

২.৭

২.৭.১

৮০%

১০০%

∙

২.৭

২.৭.৩

১০০%

∙

∙

২.৮

২.৮.১

১০০%

∙

∙

২.৯

২.৯.১

১০০%

∙

∙

২.৯

২.৯.২

১০০%

∙

∙

৩.১

৩.১.২

৫০%

১০০%

∙

৩.৩

৩.৩.২

বিবেটাল আবথ যক কলননদননর আবথ যক প্রবিষ্ঠান বিভাগ, অথ য ইনলকট্রবনক
পদ্ধবিনি
মানদে এিং কসক্টর বভবিক
বিভাগ এিং
আবথ যক কলননদনন সময়বনরাপিা বননদ যবশকা দ্বিবরকরণ।
িাংলানদশ ব্যাংক
অথ য সাশ্রয়ী, বনরাপদ ও
সহেির হনি।
বিবেটাল কপনমন্ট সুইে এর অথ য বিভাগ, আবথ যক প্রবিষ্ঠান এনক্সস টু ফাইন্যান্স বৃবদ্ধ,
মাধ্যনম কমািাইল কটকননালবে
বিভাগ এিং
কযাশনলস কসাসাইটি
এিং এ টি এম (ATM) ব্যিহার
িাংলানদশ ব্যাংক
দ্বিবরনি অগ্রগবি ও
কনর আন্ত: এিং অন্ত: ব্যাংক
উৎপাদনশীলিা বৃবদ্ধ পানি।
সকল প্রকার আবথ যক কলননদন
সম্পাদননর ব্যিস্থা করার েন্য
িাংলানদশ ব্যংক এর বিবেটাল
কপনমন্ট সুইনের আধুবনকায়ন।
ফনরনবসক িদনন্তর স্বানথ য সকল েনবনরাপিা বিভাগ, িথ্য ও
বিবেটাল কলননদন
প্রকার বিবেটাল কলননদননর লগ কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ,
সুরবক্ষি হনি।
সংরক্ষণ।
িাংলানদশ ব্যাংক এিং সকল
আবথ যক প্রবিষ্ঠান
সকল অবফনস বিবেটাল স্বাক্ষর িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি োিীয় িথ্য আদান-প্রদানন
োলুকরণ।
বিভাগ (বসবসএ) এিং সকল বনরাপিা বনবিি হনি।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা
িাংলানদনশর
সকল
িাটা িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি োিীয় িথ্য আদান-প্রদানন
িাংলানদনশর কভৌনগাবলক সীমানার বিভাগ (বিবসবস) এিং সকল বনরাপিা বনবিি হনি।
মনধ্য রাখা বনবিিকরনণর ব্যিস্থা মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা
গ্রহণ।
নীবিমালার মাধ্যনম আন্তেযাবিক সমােকোণ মন্ত্রণালয় ও সকল
সরকাবর
ও
মান
অনুসরনণ
প্রবিিন্ধী সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ কিসরকাবর ওনয়িসাইট
ব্যবিিনগরয েন্য সকল সরকাবর ও সরকাবর দির/সংস্থা এিং প্রবিিন্ধীনদর েন্য অবভগম্য
কিসরকাবর ওনয়ি সাইট অবভগম্য এনবেও বিষয়ক ব্যযনরা হনি।
(Accessible) করণ।
বিবেটাল পদ্ধবিনি সকল প্রকার আবথ যক প্রবিষ্ঠান বিভাগ, বিল ও বফ পবরনশানধ ব্যয়
আবথ যক কলননদনসমূহ কমািাইল িাংলানদশ ব্যাংক এিং এিং সময় সামঞ্জস্যপূণ য
কফান, এটিএম,
Point of
সংবিষ্ট
হনি; অবধকির স্বচ্ছিা,
Sales (PoS) ও অন্যান্য কসিা
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রবক্রয়াকরনণর
দক্ষিা
দান ককনন্দ্রর মাধ্যনম কর্ ককাননা
এিং দ্রুি বিল পবরনশানধর
সময় কর্ ককাননা স্থান কথনক
মাধ্যনম েনগণ উপকৃি
প্রদাননর ব্যিস্থাকরণ।
হনি; সরকানরর উপর
আস্থা িাড়নি।

১০০%

∙

∙

বনরাপিা
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ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
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

৪.৪

৪.৪.১৩

৪.৬

৪.৬.১

৪.৬

৪.৬.২

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

ইন্টারননট সংনর্াগ এিং িার িাক ও কটবলনর্াগানর্াগ
ইন্টারনননটর ব্যিহার
ব্যিহার প্রবক্রয়ানক নাগবরক এিং বিভাগ, অথ য বিভাগ, িথ্য ও
সম্প্রসাবরি হনি।
সরকাবর দিনর কমৌবলক উপনর্াগী কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
(নর্মনঃ বিদুযৎ, গ্যাস, কটবলনফান
এিং সকল সরকাবর
ইিযাবদ) কসিা বহসানি বিনিেনা
দির/সংস্থা
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।
Cashless Society দ্বিবরর েন্য অথ য বিভাগ, আবথ যক প্রবিষ্ঠান অথ যনীবিনি
গবিশীলিা
Innovative
Solution বিভাগ, িথ্য ও কর্াগানর্াগ আনয়ন
এিং দুনীবি
উদ্ভািন ও প্রণয়ন সহেীকরণ এিং প্রযুবি
বিভাগ
এিং প্রবিনরাধ সম্ভি হনি।
প্রনণাদনা প্রদান।
িাংলানদশ ব্যাংক

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

গনিষণালব্ধ
উদ্ভািনগুনলানক
দীর্ যনময়ানদ মানুনষর কোনণ
ব্যিহার
করার
লনক্ষয
িাোরোিকরণ এিং ব্যিসায়
বহনসনি প্রবিষ্ঠা করা এিং এেন্য
ঋণ িা অথ য সংস্থাননর ব্যিস্থা
গ্রহণ।
বিনশষজ্ঞ
প্যাননল
কর্তযক
িাছাইকৃি গনিষণা ও উদ্ভািননর
িাবণবেযকীকরনণ সরকানরর পক্ষ
কথনক উনদ্যাগ কনয়া। এনক্ষনে
কিসরকাবর
প্রবিষ্ঠাননকও
অংশগ্রহনণর সুনর্াগ প্রদান করা।

গনিষণালব্ধ উদ্ভািনগুনলা
মানুনষর কোনণ ব্যিহার
হনি এিং উদ্ভািকগণ
উৎসাবহি হনি।

১০০%

∙

∙

গনিষণালব্ধ উদ্ভািনগুনলা
মানুনষর কোনণ ব্যিহার
হনি এিং উদ্ভািকগণ
উৎসাবহি হনি।

১০০%

∙

∙

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ, অথ য বিভাগ, বশল্প
মন্ত্রণালয়, িাবণেয মন্ত্রণালয়,
আবথ যক প্রবিষ্ঠান বিভাগ,
িাংলানদশ ব্যাংক এিং
অন্যান্য সরকাবর-কিসরকাবর
ব্যাংক
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ, অথ যবিভাগ, বশল্প
মন্ত্রণালয়, িাবণেয মন্ত্রণালয়,
আবথ যক প্রবিষ্ঠান বিভাগ,
িাংলানদশ ব্যাংক এিং
অন্যান্য সরকাবর-কিসরকাবর
ব্যাংক
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ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
৫.১

৫.১.২

৬.১

৬.১.১

৬.৩

৬.৩.৭

৬.৩

৬.৩.৮

৬.৩

৬.৩.১০

৬.৩

৬.৩.১১

৬.৪

৬.৪.২

৬.৫

৬.৫.১

৭.২

৭.২.১

৭.২

৭.২.৩

করণীয় বিষয়
বিশ্বিাোনরর োবহদার সানথ
সামঞ্জস্য করনখ দক্ষ কপশােীিী
দ্বিবরর লনক্ষয প্রবশক্ষণ
প্রবিষ্ঠানসমূনহর অিকাঠানমা
উন্নয়ন।
আইবসটি বশনল্পর সক্ষমিা
পবরমাপ ও রিাবন বৃবদ্ধকনল্প
করািম্যাপ (Roadmap)
অনুর্ায়ী অগ্রগবি মূোয়ন।

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী
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িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ এিং সংবিষ্ট
মন্ত্রণালয়/বিভাগ

বিশ্বমাননর কপশােীিী
দ্বিবর হনি।

িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি কদশীয় আইবসটি পণ্য ও
বিভাগ (িাংলানদশ
কসিা রিাবন সম্প্রসাবরি
কবম্পউটার কাউবন্সল,
হনি।
আইবসটি অবধদির,
িাংলানদশ হাই-কটক পাকয
কর্তযপক্ষ) এিং সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
ক্রনয়র কক্ষনে স্থানীয় আইবসটি
আইএমইবি (বসবপটিইউ) স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সামগ্রী ও কসিার েন্য মূে সুবিধা এিং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ বিকবশি হনি।
(Price Preference)
বনবিিকরণ।
আইবসটি বনভযর োট যআপ
অথ য বিভাগ এিং আবথ যক িরুণ এিং কমধািী
ককাম্পাবন প্রবিষ্ঠার েন্য কভঞ্চার
প্রবিষ্ঠান বিভাগ
গ্রাজুনয়টনদর সৃেনশীল
কযাবপটাল ফাড গঠন।
উনদ্যাগ ৈারা আইবসটি
বশনল্পর বিকাশ র্টনি।
সফটওয়যার ও আইটি বভবিক
অথ য বিভাগ, আবথ যক প্রবিষ্ঠান স্থানীয় আইবসটি বশল্প
কসিাদানকারী প্রবিষ্ঠাননর েন্য
বিভাগ এিং িাংলানদশ বিকবশি হনি।
সহে শনিয ঋণদান ও অন্যান্য
ব্যাংক
প্রনণাদনা প্রদাননর ব্যিস্থা গ্রহণ।
কদনশর স্থানীয় কভািানদর
সকল
স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সক্ষমিা উন্নয়নন সনেিনিা দ্বিবর মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিকবশি হনি।
করা।
হাি যওয়যার, সফটওয়যার ও অথ য বিভাগ, িাংলানদশ আইবসটি ককাম্পাবনসমূনহর
আইটিইএস খানি প্রনয়ােনীয় ব্যাংক এিং আবথ যক প্রবিষ্ঠান প্রকল্প িাস্তিায়নন আবথ যক
ওয়াবকযং কযাবপটাল এর েন্য
বিভাগ
সমস্যা বনরসন হনি।
োমানিবিহীন
ঋনণর
িনদািস্তকরণ।
বিনদবশ
Commercially অথ য বিভাগ, আবথ যক প্রবিষ্ঠান স্থানীয় সফটওয়যার বশল্প
Available Off The Shelf বিভাগ এিং োিীয় রােস্ব
অনুপ্রাবণি হনি।
Software
(COTS)-ক্রনয়র কিাি য
উপর বনয়ন্ত্রণ প্রবিষ্ঠা।
সরকাবর ক্রনয় আন্তেযাবিকভানি িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি অবধক হানর বিদুযৎ সাশ্রয়
গ্রহণনর্াগ্য মাননর বিদুযৎ সাশ্রয়ী
বিভাগ এিং সকল
হনি।
আইবসটি র্ন্ত্রপাবি ক্রয়।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর
দির/সংস্থা
দািবরক কানে ইনলক্ট্রবনক পদ্ধবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগসহ সকল কাগে দ্বিবরনি ব্যিহৃি
ব্যিহার বৃবদ্ধ কনর কাগনের
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রাকৃবিক উপাদান
ব্যিহার হ্রাসকরণ।
সংরক্ষনণ সহায়ক হনি।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

২০%

৫০%

১০০%

৫০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
৮.২

৮.২.১

৮.৫

৮.৫.১

৮.৫

৮.৫.৪

৮.৬

৮.৬.১

৮.৬

৮.৬.২

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী
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সড়কসমূনহ র্ানেট বনরসননর সড়ক পবরিহণ ও মহাসড়ক সড়ক মহাসড়নক র্ানিাহন
েনন্য কযানমরা, কসন্সর এিং IoT বিভাগ; কসতু বিভাগ; সুরক্ষা েলােনল শংখলা আনয়ন।
এর সমন্বনয় Intelligent কসিা বিভাগ, স্থানীয় সরকার সড়ক ব্যিহানরর দক্ষিা
Traffic
Management বিভাগ, আবথ যক প্রবিষ্ঠান বৃবদ্ধ, সড়নক সমনয়র
System োলু করা এর সানথ বিভাগ
এিং িাংলানদশ অপেয় করাধ এিং জ্বালানী
একটি
কপনমন্ট
কগটওনয় ব্যাংক
সাশ্রয় ও পবরনিশ দূষণ
সমবন্বিকরণ।
করাধ হনি।
সকল কক্ষনে ই-কপনমন্ট ও
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
সকল আবথ যক কলন-কদন
কমািাইল-কপনমন্ট োলু করার েন্য বিভাগ, অথ য বিভাগ, আবথ যক দ্রুি, স্বচ্ছ ও সাশ্রয়ী হনি।
প্রনয়ােনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ।
প্রবিষ্ঠান বিভাগ এিং
িাংলানদশ ব্যাংক
২০৪১ সাল নাগাদ বিবেটাল আবথ যক প্রবিষ্ঠান বিভাগ এিং গনিষনায় প্রাি ফলাফল
কানরবন্স ককান পর্ যানয় কপৌুঁছানি
িাংলানদশ ব্যাংক
কদনশর আবথ যক কলননদন
িার ওপর গনিষণার উনদ্যাগ
বিবেটাল পদ্ধবিনি
গ্রহণ।
সম্পাদন সহেির করনি।
আবথ যক কসিা খানি (ব্যাংক, িীমা, অথ য বিভাগ, আবথ যক প্রবিষ্ঠান আবথ যক কসিা খানি স্বচ্ছিা
ও অন্যান্য আবথ যক প্রবিষ্ঠান)
বিভাগ এিং িাংলানদশ ও েিািবদবহিা বনবিি
িথ্যপ্রযুবির ব্যিহার বৃবদ্ধ কনর
ব্যাংক
হনি।
বিবেটাইনেশননর ব্যিস্থা গ্রহণ।
সরকাবর ব্যাংক ও অন্যান্য
অথ য বিভাগ, আবথ যক প্রবিষ্ঠান ব্যাংক ও আবথ যক খানির
আবথ যক প্রবিষ্ঠাননর কমযকিযানদর
বিভাগ, িথ্য ও কর্াগানর্াগ কমযকিযানদর দক্ষিা বৃবদ্ধ
সক্ষমিা উন্নয়ন।
প্রযুবি বিভাগ এিং
পানি।
িাংলানদশ ব্যাংক
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

ঢাকা সহ সকল বসটি
কনয়কটি িড় কনপযানরশন
শহনর এিং এিং সকল
ঢাকা েট্টগ্রাম োিীয়
মহা সড়নক মহাসড়ক

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)
∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

োিীয় রােস্ব কিাি য
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োিীয় রােস্ব কিাি য
ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
১.১

১.১.১০

১.১

১.১.১১

১.১

১.১.১২

১.৬

১.৬.১৪

৩.১

৩.১.৩

করণীয় বিষয়
ি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।
ি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।
সরকাবর কমযকিযা এিং সরকাবর
কানের
সানথ
সংবিষ্ট
ব্যিসায়ীনদর সম্পদ বিিরণী
দাবখনলর েন্য ককন্দ্রীয়ভানি
‘কসন্ট্রাল
সম্পদ
বিিরণী
ব্যিস্থাপনা বসনেম’ প্রণয়ন করা।
[উি বসনেনমর সানথ বিআরটিএ,
োিীয় রােস্ব কিাি য, িাংলানদশ
ব্যাংক এিং গৃহায়ন ও গণপূিয
মন্ত্রণালনয়র কসন্ট্রাল প্লট/ফ্ল্যাট
ব্যিস্থাপনা বসনেনমর সানথ
সংনর্াগ স্থাপন থাকনি র্ানি
কনর সম্পদ বিিরণীর সানথ
দাবখলকৃি সম্পনদর সিযিা
র্াোই করা সম্ভি হয়।]
প্রবিিন্ধী
ব্যবিিনগরয
িথ্যপ্রযুবিনি
অবভগম্যিা
বৃবদ্ধকনল্প
িানদর
েন্য
বিনশষাবয়ি ও িাংলানদনশ দ্বিবর
হয়না এমন
হাি যওয়যার,
সফটওয়যার ও অন্যান্য আইবসটি
উপকরণ আমদাবনর কক্ষনে ভযাট
মওকুফ
এিং
প্রবিিন্ধী
য
ব্যবিিনগর েন্য বিনশষভানি
দ্বিবর আইবসটি উপকরনণর কক্ষনে
(এইে.এস. ককাি উনেখ থাকনল)
শুল্কমুি করার ব্যিস্থা গ্রহণ।

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

প্রকল্প ব্যিস্থাপনা ও কসিা
প্রদাননর মান উন্নয়ন হনি।

৮০%

১০০%

∙

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%

∙

দুনীবি দমন কবমশন,
বিআরটিএ, োিীয় রােস্ব
কিাি য, িাংলানদশ ব্যাংক এিং
গৃহায়ন ও গণপূিয মন্ত্রণালয়

সকল সরকাবর কমযকিযার
সম্পদ বিিরণী দাবখনলর
কসন্ট্রাল বসনেম িাস্তিাবয়ি
হনি এিং দাবখলকৃি
সম্পনদর সিযিা র্াোই
করা সম্ভি হনি।

৫০%

৮০%

১০০%

সমােকোণ মন্ত্রণালয়,
িাবণেয মন্ত্রণালয়, বশল্প
মন্ত্রণালয় এিং োিীয় রােস্ব
কিাি য

প্রবিিন্ধী
ব্যবিিনগরয
িথ্যপ্রযুবিনি অবভগম্যিা
বৃবদ্ধর মাধ্যনম িানদর
ক্ষমিায়ন, সক্ষমিা, এিং
উন্নয়ন ক্মকানড অংশগ্রহণ
িাড়নি।

১০০%

∙

∙

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

সকল ক্রয়কারী কর্তযপক্ষ
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ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
৩.৭

৩.৭.৪

৫.৪

৫.৪.১

৫.৪

৫.৪.৪

৬.২

৬.২.১

৬.৩

৬.৩.১

৬.৩

৬.৩.২

৬.৩

৬.৩.৫

৬.৩

৬.৩.৬

করণীয় বিষয়
কনটওয়াকয র্ন্ত্রপাবির (িাটা
সংনর্াগ এর কক্ষনে) উপর শুল্ক ও
ভযাট হ্রাসকৃি হানর বনধ যারণ।
বিবভন্ন কদনশর প্রনণাদনা প্যানকে
পর্ যানলােনাপূি যক
বিবননয়াগকারীনদর সামঞ্জস্যপূণ য
প্রনণাদনা প্রদান।

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী
অভযন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
(োিীয় রােস্ব কিাি য)

প্রিযাবশি ফলাফল

ইন্টারনননটর প্রসার র্টনি
ও সাধারণ গ্রাহনকর
ইন্টারননট ব্যয় হ্রাস পানি।
িাবণেয মন্ত্রণালয়, অথ য বিভাগ, বিনদশী বিবননয়াগকারীগণ
োিীয় রােস্ব কিাি য,
আকৃষ্ট হনি।
িাংলানদশ ব্যাংক, িাংলানদশ
হাই-কটক পাকয কর্তযপক্ষ এিং
বিিা
আইবসটি
কপশােীিীনদর প্রিাসী কোণ ও দ্বিনদবশক বরক্রুটিং এনেবন্সনদর ট্যাক্স
দ্বিনদবশক
কমযসংস্থাননর কমযসংস্থান মন্ত্রণালয় এিং
সুবিধা প্রদাননর ফনল
ব্যিস্থাকারী বরক্রুটিং এনেবন্সনক োিীয় রােস্ব কিাি য
িবহবি যনশ্ব আইবসটি
ট্যাক্স সুবিধা প্রদান।
কমযসংস্থান বৃবদ্ধ পানি।
Viability
বিনিেনায় িাবণেয মন্ত্রণালয়, িথ্য ও
আইবসটি খানি কদশী ও
সফটওয়যার কটকননালবে পাকয, কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ, বিনদশী বিবননয়াগকারীনদর
হাইনটক পাকয ও আইবসটি অথ য বিভাগ, অভযন্তরীণ সম্পদ বিবননয়াগ বৃবদ্ধ পানি,
ইনবকউনিটরগুনলানি িাসনর্াগ্য
বিভাগ,
কমযসংস্থান এিং রিাবন
আধুবনক সুনর্াগসুবিধা সম্ববলি োিীয় রােস্ব কিাি য এিং
বৃবদ্ধ পানি।
আিাসন স্থাপন করা (স্কুল, িাংলানদশ হাই-কটক পাকয
বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপািাল, শবপং
কর্তযপক্ষ
মল ইিযাবদ) এিং এ সকল
স্থাপনায়
আইবসটি
বশনল্পানদ্যািানদর
বিবননয়াগ
উৎসাবহি করনি কর অিকাশ,
রােস্ব ও অন্যান্য প্রনণাদনা
প্রদাননর ব্যিস্থাকরণ।
২০৩০ সাল পর্ যন্ত স্থানীয় অভযন্তরীণ সম্পদ বিভাগ এিং আইবসটি খানি বিবননয়াগ
হাি যওয়যার, সফটওয়যার ও
োিীয় রােস্ব কিাি য
উৎসাবহি হনি।
আইটিইএস খানির উনদ্যািানদর
আয়কর মওকুনফর ব্যিস্থা গ্রহণ।
স্থানীয়ভানি দ্বিবর হাি যওয়যার,
িাবণেয মন্ত্রণালয়, অথ য বিভাগ, সফটওয়যার রিাবন
সফটওয়যার ও কসিা
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
উৎসাবহি হনি।
রিাবনকারক প্রবিষ্ঠাননক ২০৩০ বিভাগ এিং োিীয় রােস্ব
সাল পর্ যন্ত নগদ প্রনণাদনা প্রদান। কিাি য
(ক) স্থানীয় কবম্পউটার/আইটি অভযন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, স্থানীয় আইবসটি হাি যওয়যার
হাি যওয়যার বশনল্পর প্রনয়ােনীয় োিীয় রােস্ব কিাি য এিং বশনল্প বিবননয়াগ উৎসাবহি
কযাবপট্যাল কমবশনাবরে ও খেরা
বসবপটিইউ
হনি।
র্ন্ত্রাংশ
আমদাবনর
কক্ষনে
শুল্কমুি সুবিধা প্রদান।
(খ) স্থানীয় কবম্পউটার/আইবসটি
হাি যওয়যার বশনল্প উৎপাবদি িা
সংনর্াবেি
কবম্পউটারসহ
আন্যান্য হাি যওয়যার সামগ্রীর
সরকাবর ক্রনয় অগ্রাবধকার প্রদান।
কদশীয় আইবসটি বশল্প প্রবিষ্ঠানন অভযন্তরীণ সম্পদ বিভাগ এিং আইবসটি বশল্প প্রবিষ্ঠান
প্রদি ইন্টারননট, কিটা
োিীয় রােস্ব কিাি য
স্থাপনন কদশীয় উনদ্যািাগণ
ইউটিবলটিে, ভাড়া ও আইবসটি
উৎসাবহি হনিন।
বিষয়ক পরামশয কসিার উপর
ভযাট মওকুনফর ব্যিস্থা গ্রহণ।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
৬.৩

৬.৩.১৫

৬.৫

৬.৫.১

৬.৬

৬.৬.৫

৭.২

৭.২.২

৮.১

৮.১.১

৮.৫

৮.৫.৩

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
স্থানীয় আইবসটি বশল্প
বিভাগ, িাংলানদশ ব্যাংক, বিকবশি হনি।
অথ য মন্ত্রণালয়, িাবণেয
মন্ত্রণালয় এিং োিীয় রােস্ব
কিাি য
বিনদবশ
Commercially অথ য বিভাগ, আবথ যক প্রবিষ্ঠান স্থানীয় সফটওয়যার বশল্প
Available Off The Shelf বিভাগ এিং োিীয় রােস্ব
অনুপ্রাবণি হনি।
Software (COTS)-ক্রনয়র কিাি য
উপর বনয়ন্ত্রণ প্রবিষ্ঠা।
আইটি/আইটিইএস
অথ য বিভাগ, হাইনটক পাকয
স্থানীয় আইবসটি বশল্প
ককাম্পাবনসমূনহর স্থায়ী সম্পদ কর্তযপক্ষ, িাংলানদশ ব্যাংক বিকবশি হনি।
ক্রনয় স্বল্প সুনদ আবথ যক
এিং োিীয় রােস্ব কিাি য
ঋণ/সহনর্াবগিা প্রদান এিং
হাইনটক পাকযসমূনহ কর্ৌবিক
মূনে অবফনসর েন্য স্থান িরাে।
অিাবিি ও অনকনো আইবসটি িাবণেয মন্ত্রণালয়, বশল্প ইনলকট্রবনক
িনেযযর
র্ন্ত্রাবদর প্রনিশ বনয়ন্ত্রনণর েন্য মন্ত্রণালয়, পবরনিশ, িন ও মাধ্যনম পবরনিশ দূষণ
মান বনধ যারণ ও প্রনয়াগ। বনরাপদ েলিায়ু পবরিিযন মন্ত্রণালয় করাধ হনি।
ইনলকট্রবনক িেযয খালানসর এিং োিীয় রােস্ব কিাি য
প্রবক্রয়া অনুসরণ।
নতুন ব্যিসা িাবণেয শুরু, নতুন মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, িাবণেয ১. Doing Business
বশল্প স্থাপন এিং ব্যিসা িাবণেয মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার সূেনক উন্নয়ন র্টনি;
ও বশল্প পবরোলনার েন্য বিভাগ, এনবিআর, BIDA,
২. সরকাবর কসিা প্রাবিনি
প্রনয়ােনীয় সকল সরকাবর, BEZA, BEPZA, , সকল
ব্যিসা
প্রবিষ্ঠানসমূনহর
আধাসরকাবর, স্বায়ত্ত্বশাবসি এিং বসটি কনপযানরশন, স্থানীয়
েন্য TCV নুযনিম পর্ যানয়
স্থানীয় সরকানরর কসিা সমন্বনয় সরকার
প্রবিষ্ঠানসমূহ,
নাবমনয় আনা সম্ভি হনি;
একটি One Stop Service এফবিবসবসআই এিং কিবসস।
এিং
দ্বিবর করনি হনি; এ সাবভযনসর
মাধ্যনম সংবিষ্ট সকল রােস্ব, বফ
৩.
কসিা
সরিরানহ
ইিযাবদ পবরনশানধর েন্য একটি
Individual Contact
কপনমন্ট কগটওনয় সমবন্বিকরণ।
নুযনিম পর্ যানয় নাবমনয়
আনা সম্ভি হনি।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

সকল কক্ষনে বিবেটাল কলননদন অথ য বিভাগ, িথ্য ও কর্াগানর্াগ সকল আবথ যক কলন-কদন
উৎসাবহি করার েন্য প্রনণাদনা প্রযুবি বিভাগ, োিীয় রােস্ব বিবেটাল পদ্ধবিনি
প্রদান।
কিাি য এিং িাংলানদশ ব্যাংক সম্পাদন করা উৎসাবহি
হনি।

১০০%

∙

∙

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী
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স্থানীয় বিবপও প্রবিষ্ঠাননর কাছ
কথনক কসিাগ্রহণকারীনদর
প্রনণাদনা প্রদাননর েন্য
নীবিমালা প্রণয়ন।
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িাংলানদশ ব্যাংক
ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
১.১

১.১.১০

১.১

১.১.১১

১.১

১.১.১২

১.৬

১.৬.১৪

২.৭

২.৭.১

২.৭

২.৭.২

করণীয় বিষয়

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

প্রকল্প ব্যিস্থাপনা ও কসিা
প্রদাননর মান উন্নয়ন হনি।

৮০%

১০০%

∙

প্রকল্প ব্যিস্থাপনা ও কসিা
প্রদাননর মান উন্নয়ন হনি।

৮০%

১০০%

∙

প্রকল্প ব্যিস্থাপনা ও কসিা
প্রদাননর মান উন্নয়নহনি।

৮০%

১০০%

∙

সকল সরকাবর কমযকিযার
সম্পদ বিিরণী দাবখনলর
কসন্ট্রাল বসনেম িাস্তিাবয়ি
হনি এিং দাবখলকৃি
সম্পনদর সিযিা র্াোই
করা সম্ভি হনি।

৫০%

৮০%

১০০%

ইনলকট্রবনক
পদ্ধবিনি
আবথ যক কলননদনন সময়অথ য সাশ্রয়ী, বনরাপদ ও
সহেির হনি।
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি ইনলক্ট্রবনক কলননদননর
বিভাগ, অথ য বিভাগ,
অিকাঠানমা সম্প্রসারণ
িাংলানদশ ব্যাংক এিং িাক এিং সাইিার বনরাপিা
ও কটবলনর্াগানর্াগ বিভাগ বনবিি হনি।

৮০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

িড় সফটওয়যার এিং আইটিইএস সকল ক্রয়কারী কর্তযপক্ষ
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।
িড় সফটওয়যার এিং আইটিইএস সকল ক্রয়কারী কর্তযপক্ষ
প্রকনল্পর কক্ষনে বিদ্যমান আইন
অনুসরণপূি যক প্রনর্ােয কক্ষনে
সংবিষ্ট
কর্তযপক্ষ
BOO/BOT/ফযাবসবলটিে
ম্যাননেনমন্ট পদ্ধবির মাধ্যনম
িাস্তিায়ন।
BOO/BOT/ফযাবসবলটিে
সকল ক্রয়কারী কর্তযপক্ষ
ম্যাননেনমন্ট পদ্ধবির মাধ্যনম
িাস্তিায়ননর েন্য রােস্ব/বফ
কশয়ানরর েন্য বননদ যবশকা
প্রস্তুিকরণ।
সরকাবর কমযকিযা এিং সরকাবর
দুনীবি দমন কবমশন,
কানের
সানথ
সংবিষ্ট বিআরটিএ, োিীয় রােস্ব
ব্যিসায়ীনদর সম্পদ বিিরণী কিাি য, িাংলানদশ ব্যাংক এিং
দাবখনলর েন্য ককন্দ্রীয়ভানি গৃহায়ন ও গণপূিয মন্ত্রণালয়
‘কসন্ট্রাল
সম্পদ
বিিরণী
ব্যিস্থাপনা বসনেম’ প্রণয়ন করা।
[উি বসনেনমর সানথ বিআরটিএ,
োিীয় রােস্ব কিাি য, িাংলানদশ
ব্যাংক এিং গৃহায়ন ও গণপূিয
মন্ত্রণালনয়র কসন্ট্রাল প্লট/ফ্ল্যাট
ব্যিস্থাপনা বসনেনমর সানথ
সংনর্াগ স্থাপন থাকনি র্ানি কনর
সম্পদ বিিরণীর সানথ দাবখলকৃি
সম্পনদর সিযিা র্াোই করা
সম্ভি হয়।]
বিবেটাল আবথ যক কলননদননর আবথ যক প্রবিষ্ঠান বিভাগ, অথ য
মানদে এিং কসক্টর বভবিক
বিভাগ এিং
বনরাপিা বননদ যবশকা দ্বিবরকরণ।
িাংলানদশ ব্যাংক
বিবেটাল কলননদন সহেির ও
বনরাপদ করনি নতুন আইন
প্রণয়ন ও বিদ্যমান সাংর্বষ যক
আইন সংনশাধননর উনদ্যাগ গ্রহণ।
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ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
২.৭

২.৭.৩

২.৮

২.৮.১

৩.১

৩.১.৭

৩.৩

৩.৩.২

৩.৮

৩.৮.৪

৪.৪

৪.৪.৯

৪.৪

৪.৪.১৩

৪.৬

৪.৬.১

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

অথ য বিভাগ, আবথ যক প্রবিষ্ঠান এনক্সস টু ফাইন্যান্স বৃবদ্ধ,
বিভাগ এিং
কযাশনলস কসাসাইটি
িাংলানদশ ব্যাংক
দ্বিবরনি অগ্রগবি ও
উৎপাদনশীলিা বৃবদ্ধ পানি।

১০০%

∙

∙

েনবনরাপিা বিভাগ, িথ্য ও
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ,
িাংলানদশ ব্যাংক এিং সকল
আবথ যক প্রবিষ্ঠান
অথ য বিভাগ, িাবণেয
মন্ত্রণালয়, িথ্য ও কর্াগানর্াগ
প্রযুবি বিভাগ, এিং
িাংলানদশ ব্যাংক

বিবেটাল কলননদন
সুরবক্ষি হনি।

১০০%

∙

∙

প্রিযন্ত অঞ্চনলর দক্ষ
কাবরগরনদর বশল্প কনমযর
প্রোর, িাোরোিকরণ ও
নতুন ক্মসংস্থাননর সুনর্াগ
দ্বিবর হনি।

৫০%

১০০%

∙

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।
সকল কিসরকাবর ও িাবণেয মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, িাবণেয বিবেটাল পদ্ধবিনি
প্রবিষ্ঠানন িাংলা ভাষার প্রবমি মন্ত্রণালয়, িাংলানদশ ব্যাংক রাষ্ট্রভাষা িাংলার ব্যিহার
মান BDS 1520:2018, ও িাবণেয সংগঠনসমূহ এিং বনবিি হনি।
BDS 1738:2018,
BDS এফবিবসবসআই
1935:2018
ব্যিহার
বনবিিকরণ।
আইবসটি বশক্ষা, গনিষণা ও
িাংলানদশ ব্যাংক এিং িথ্যপ্রযুবি বশক্ষায়
উদ্ভািননর েন্য সহে শনিয স্বল্প
অন্যান্য সরকাবর/নিসরকাবর অস্বচ্ছল কমধািী বশক্ষাথীরা
সুনদ ঋণ প্রদাননর ব্যিস্থা গ্রহণ।
ব্যাংক/প্রবিষ্ঠান
উৎসাবহি হনি।
Cashless Society দ্বিবরর েন্য অথ য বিভাগ, আবথ যক প্রবিষ্ঠান অথ যনীবিনি
গবিশীলিা
Innovative
Solution বিভাগ, িথ্য ও কর্াগানর্াগ আনয়ন
এিং দুনীবি
উদ্ভািন ও প্রণয়ন সহেীকরণ এিং প্রযুবি
বিভাগ
এিং প্রবিনরাধ সম্ভি হনি।
প্রনণাদনা প্রদান।
িাংলানদশ ব্যাংক

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

গনিষণালব্ধ
উদ্ভািনগুনলানক
দীর্ যনময়ানদ মানুনষর কোনণ
ব্যিহার
করার
লনক্ষয
িাোরোিকরণ এিং ব্যিসায়
বহনসনি প্রবিষ্ঠা করা এিং এেন্য
ঋণ িা অথ য সংস্থাননর ব্যিস্থা
গ্রহণ।

১০০%

∙

∙

করণীয় বিষয়
বিবেটাল কপনমন্ট সুইে এর
মাধ্যনম কমািাইল কটকননালবে
এিং এ টি এম (ATM) ব্যিহার
কনর আন্ত: এিং অন্ত: ব্যাংক
সকল প্রকার আবথ যক কলননদন
সম্পাদননর ব্যিস্থা করার েন্য
িাংলানদশ ব্যংক এর বিবেটাল
কপনমন্ট সুইনের আধুবনকায়ন।
ফনরনবসক িদনন্তর স্বানথ য সকল
প্রকার বিবেটাল কলননদননর লগ
সংরক্ষণ।
কদশীয়

কাবরগরনদর

(Indigenous

Artisans)

েন্য ওনয়ি ও কমািাইলবভবিক
বিবেটাল কমাস য ব্যিস্থা োলু
করনি সহায়ক নীবিমালা, সহে
সরিরাহ ব্যিস্থা ও সহে কপনমন্ট
োলুকরণ।
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।

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

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

িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ, অথ য বিভাগ, বশল্প
মন্ত্রণালয়, িাবণেয মন্ত্রণালয়,
আবথ যক প্রবিষ্ঠান বিভাগ,
িাংলানদশ ব্যাংক এিং
অন্যান্য সরকাবর-কিসরকাবর
ব্যাংক
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গনিষণালব্ধ উদ্ভািনগুনলা
মানুনষর কোনণ ব্যিহার
হনি এিং উদ্ভািকগণ
উৎসাবহি হনি।

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
৪.৬

৪.৬.২

৫.৪

৫.৪.১

৬.৩

৬.৩.১০

৬.৩

৬.৩.১৪

৬.৩

৬.৩.১৫

৬.৪

৬.৪.২

৬.৬

৬.৬.৫

৮.২

৮.২.১

৮.৪

৮.৪.১৬

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

বিনশষজ্ঞ
প্যাননল
কর্তযক
িাছাইকৃি গনিষণা ও উদ্ভািননর
িাবণবেযকীকরনণ সরকানরর পক্ষ
কথনক উনদ্যাগ কনয়া। এনক্ষনে
কিসরকাবর
প্রবিষ্ঠাননকও
অংশগ্রহনণর সুনর্াগ প্রদান করা।

প্রিযাবশি ফলাফল

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ, অথ যবিভাগ, বশল্প
মন্ত্রণালয়, িাবণেয মন্ত্রণালয়,
আবথ যক প্রবিষ্ঠান বিভাগ,
িাংলানদশ ব্যাংক এিং
অন্যান্য সরকাবর-কিসরকাবর
ব্যাংক
বিবভন্ন কদনশর প্রনণাদনা প্যানকে িাবণেয মন্ত্রণালয়, অথ য
পর্ যানলােনাপূি যক
বিভাগ, োিীয় রােস্ব কিাি য,
বিবননয়াগকারীনদর সামঞ্জস্যপূণ য িাংলানদশ ব্যাংক, িাংলানদশ
প্রনণাদনা প্রদান।
হাই-কটক পাকয কর্তযপক্ষ এিং
বিিা
সফটওয়যার ও আইটি বভবিক
অথ য বিভাগ, আবথ যক প্রবিষ্ঠান
কসিাদানকারী প্রবিষ্ঠাননর েন্য
বিভাগ এিং িাংলানদশ
সহে শনিয ঋণদান ও অন্যান্য
ব্যাংক
প্রনণাদনা প্রদাননর ব্যিস্থা গ্রহণ।
ইআরবকউ (ERQ) একাউনন্টর িাংলানদশ ব্যাংক এিং
মাধ্যনম অথ য কপ্ররণ সহেীকরণ িাবণেয মন্ত্রণালয়
এিং ট্যাক্স অব্যাহবি।

গনিষণালব্ধ উদ্ভািনগুনলা
মানুনষর কোনণ ব্যিহার
হনি এিং উদ্ভািকগণ
উৎসাবহি হনি।

১০০%

∙

∙

বিনদশী বিবননয়াগকারীগণ
আকৃষ্ট হনি।

১০০%

∙

∙

স্থানীয় আইবসটি বশল্প
বিকবশি হনি।

১০০%

∙

∙

স্থানীয় আইবসটি
বিকবশি হনি।

বশল্প

১০০%

∙

∙

স্থানীয় বিবপও প্রবিষ্ঠাননর কাছ
কথনক কসিাগ্রহণকারীনদর
প্রনণাদনা প্রদাননর েন্য নীবিমালা
প্রণয়ন।

স্থানীয় আইবসটি
বিকবশি হনি।

বশল্প

১০০%

∙

∙

আইবসটি ককাম্পাবনসমূনহর
প্রকল্প িাস্তিায়নন আবথ যক
সমস্যা বনরসন হনি।

১০০%

∙

∙

স্থানীয় আইবসটি বশল্প
বিকবশি হনি।

১০০%

∙

∙

িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ, িাংলানদশ ব্যাংক,
অথ য মন্ত্রণালয়, িাবণেয
মন্ত্রণালয় এিং োিীয় রােস্ব
কিাি য
হাি যওয়যার, সফটওয়যার ও অথ য বিভাগ, িাংলানদশ
আইটিইএস খানি প্রনয়ােনীয় ব্যাংক এিং আবথ যক প্রবিষ্ঠান
ওয়াবকযং কযাবপটাল এর েন্য
বিভাগ
োমানিবিহীন
ঋনণর
িনদািস্তকরণ।
আইটি/আইটিইএস
অথ য বিভাগ, হাইনটক পাকয
ককাম্পাবনসমূনহর স্থায়ী সম্পদ
কর্তযপক্ষ, িাংলানদশ ব্যাংক
ক্রনয় স্বল্প সুনদ আবথ যক
এিং োিীয় রােস্ব কিাি য
ঋণ/সহনর্াবগিা প্রদান এিং
হাইনটক পাকযসমূনহ কর্ৌবিক
মূনে অবফনসর েন্য স্থান িরাে।

সড়কসমূনহ র্ানেট বনরসননর সড়ক পবরিহণ ও মহাসড়ক সড়ক মহাসড়নক র্ানিাহন
েনন্য কযানমরা, কসন্সর এিং IoT বিভাগ; কসতু বিভাগ; সুরক্ষা েলােনল শংখলা আনয়ন।
এর সমন্বনয় Intelligent কসিা বিভাগ, স্থানীয় সরকার সড়ক ব্যিহানরর দক্ষিা
Traffic
Management বিভাগ, আবথ যক প্রবিষ্ঠান বৃবদ্ধ, সড়নক সমনয়র
System োলু করা এর সানথ বিভাগ
এিং িাংলানদশ অপেয় করাধ এিং জ্বালানী
একটি
কপনমন্ট
কগটওনয় ব্যাংক
সাশ্রয় ও পবরনিশ দূষণ
সমবন্বিকরণ।
করাধ হনি।
কৃবষ সংক্রান্ত কলননদননর কক্ষনে কৃবষ মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও কৃবষ সাবভযস সংক্রান্ত
সমবন্বি Payment Gateway প্রাবণসম্পদ মন্ত্রণালয় এিং আবথ যক
কলননদন
অনলাইনন সম্পাদন সম্ভি
ব্যিহার।
িাংলানদশ ব্যাংক
হনি।
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ঢাকা সহ সকল বসটি
কনয়কটি িড় কনপযানরশন
শহনর এিং এিং সকল
ঢাকা েট্টগ্রাম োিীয়
মহা সড়নক মহাসড়ক
৫০%

১০০%

∙

∙

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

৮.৪

৮.৪.২২

সকল ধরননর কৃষনকর কানছ কৃবষ িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি প্রকৃি কৃষক প্রনয়ােননর
ঋণ সহেলভয করার েন্য বিভাগ, কৃবষ মন্ত্রণালয়, মৎস্য সময় সহনে ঋণ সুবিধা
GIS/GPS, কৃষক িাটা কিে, ও প্রাবণসম্পদ মন্ত্রণালয়, পানিন, কৃষনকর েন্য ঋণ
কেনল িাটা কিে, হাঁস-মুরগী পবরসংখ্যান
ও
িথ্য গ্রহণ ও পবরনশাধ সহেির
খামারী
িাটানিে,
ইনপুট ব্যিস্থাপনা বিভাগ এিং হনি।
এিভাইেবর বসনেম সমন্বনয় িাংলানদশ ব্যাংক
কমািাইল কফান বনভযর একটি
এযাবপ্লনকশন দ্বিবরকরণ।

১০০%

∙

∙

৮.৫

৮.৫.১

সকল কক্ষনে ই-কপনমন্ট ও িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি সকল আবথ যক কলন-কদন
কমািাইল-কপনমন্ট োলু করার েন্য বিভাগ, অথ য বিভাগ, আবথ যক দ্রুি, স্বচ্ছ ও সাশ্রয়ী হনি।
প্রনয়ােনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ।
প্রবিষ্ঠান
বিভাগ
এিং
িাংলানদশ ব্যাংক

১০০%

∙

∙

৮.৫

৮.৫.৩

সকল কক্ষনে বিবেটাল কলননদন অথ য বিভাগ, িথ্য ও সকল আবথ যক কলন-কদন
উৎসাবহি করার েন্য প্রনণাদনা কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ, বিবেটাল
পদ্ধবিনি
প্রদান।
োিীয় রােস্ব কিাি য এিং সম্পাদন করা উৎসাবহি
িাংলানদশ ব্যাংক
হনি।

১০০%

∙

∙

৮.৫

৮.৫.৪

২০৪১ সাল নাগাদ বিবেটাল আবথ যক প্রবিষ্ঠান বিভাগ এিং গনিষনায় প্রাি ফলাফল
কানরবন্স ককান পর্ যানয় কপৌুঁছানি িাংলানদশ ব্যাংক
কদনশর আবথ যক কলননদন
িার ওপর গনিষণার উনদ্যাগ
বিবেটাল
পদ্ধবিনি
গ্রহণ।
সম্পাদন সহেির করনি।

১০০%

∙

∙

৮.৬

৮.৬.১

আবথ যক কসিা খানি (ব্যাংক, িীমা, অথ য বিভাগ, আবথ যক প্রবিষ্ঠান আবথ যক কসিা খানি স্বচ্ছিা
ও অন্যান্য আবথ যক প্রবিষ্ঠান) বিভাগ এিং িাংলানদশ ও েিািবদবহিা বনবিি
িথ্যপ্রযুবির ব্যিহার বৃবদ্ধ কনর ব্যাংক
হনি।
বিবেটাইনেশননর ব্যিস্থা গ্রহণ।

১০০%

∙

∙

৮.৬

৮.৬.২

সরকাবর ব্যাংক ও অন্যান্য অথ য বিভাগ, আবথ যক প্রবিষ্ঠান ব্যাংক ও আবথ যক খানির
আবথ যক প্রবিষ্ঠাননর কমযকিযানদর বিভাগ, িথ্য ও কর্াগানর্াগ কমযকিযানদর দক্ষিা বৃবদ্ধ
সক্ষমিা উন্নয়ন।
প্রযুবি
বিভাগ
এিং পানি।
িাংলানদশ ব্যাংক

১০০%

∙

∙
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সুরক্ষা কসিা বিভাগ

187

সুরক্ষা কসিা 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

১.১

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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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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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%

∙

∙

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

প্রদান
ইিযাবদ
বিষয়াবদ
অন্তর্ভযিকরণ।
স্থানীয় সরকার পর্ যানয় সনেিনিা সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এিং স্থানীয় সরকার পর্ যানয়
বৃবদ্ধ ও েনিলনক আইবসটি বিষনয় স্থানীয় সরকার বিভাগ সনেিনিা বৃবদ্ধ পানি
প্রবশক্ষণ প্রদান।
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ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
১.৫

১.৫.২

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

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

সকল সরকাবর দিনর ন্যাশনাল ই- সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/ িথ্য ও বসনেনমর দ্বৈিিা
গভনন যন্স
আবকযনটকোর
সংস্থা
হ্রাস হনি। িনথ্যর (Data)
(National e-Governance
সনি যাচ্চ ব্যিহার বনবিি
Architecture)
ও
eহনি।
সরকাবর
Governance
সংস্থাসমূনহর মনধ্য িথ্য ও
Interoperability
সফটওয়যার
আদানFramework অনুসরণ।
প্রদাননর পবরনিশ দ্বিবর
হনি।
েনসন্মুনখ প্রকাশনর্াগ্য িনথ্যর
মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ,
সরকাবর িনথ্যর স্বচ্ছিা
সনি যাচ্চ ব্যিহার বনবিিকরনণর
পবরসংখ্যান ও িথ্য
বৃবদ্ধ পানি এিং েনগণ ও
েন্য Open Government ব্যিস্থাপনা বিভাগসহ সকল গনিষকনদর সহনে িথ্য
Data কপাট যানল িথ্য উন্মুিকরণ
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রাবি বনবিি হনি।
ও অন্য দিনরর িথ্য ব্যিহানরর
সংস্কৃবি দ্বিবর।
বিবেটাল সাবভযনসর রূপান্তনরর িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিবেটাল-গভনন যন্স ও ইপবরকল্পনা প্রণয়নন ও অনুনমাদননর
বিভাগ, পবরকল্পনা
কসিা বিষয়ক কার্ যক্রনম
কক্ষনে দ্বৈিিা পবরহার ও
মন্ত্রণালয়সহ সকল
দ্বৈিিা (Duplication)
সমন্বনয়র লনক্ষ িথ্য ও কর্াগানর্াগ
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
পবরহানরর মাধ্যনম োিীয়
প্রযুবি বিভানগর মিামি গ্রহণ।
সম্পনদর সাশ্রয় র্টনি।
মন্ত্রণালয়/দিরসমূনহর বিবেটাল মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, িথ্য ও বিবেটাল-গভনন যন্স ও ইসাবভযস িাস্তিায়নন সকল বিবেটাল কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগসহ কসিা বিষয়ক কার্ যক্রনম
সাবভযনসর োবহদা বনরূপণ কথনক সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ দ্বৈিিা পবরহানরর মাধ্যনম
শুরু কনর প্রবকউরনমন্ট, দ্বিবর এিং
োিীয় সম্পনদর সাশ্রয়
িাস্তিায়ন পর্ যন্ত সকল প্রকার
র্টনি।
সংবিষ্ট কাবরগবর সহায়িার েন্য
মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ ও আইবসটি
বিভানগর কর্ৌথ উনদ্যাগ “Digital
Service Accelerator”-এর
সহায়িা গ্রহণ।
প্রনিযক নাগবরনকর একক আইবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, স্থানীয় কসিা
গ্রহণকারী
প্রণয়ন ও সহনে সংনশাধন সরকার বিভাগ এিং সকল সনািকরণ ও বিবভন্ন
বনবিিকরণ এিং আন্তঃমন্ত্রণালয়
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
বিভাগ কর্তযক প্রনদয়
সমন্বয় সাধন।
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।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

৮০%

১০০%

∙

৮০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

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
বনরাপিা
দক্ষ েনিল সৃবষ্টকরণ।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিবেটাল
বনবিি হনি।

৮০%

১০০%

∙

২.৫

২.৫.৩

বিবেটাল বনরাপিা
সনেিনিা দ্বিবরকরণ।

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৪

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৫

১০০%

∙

∙

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।
সহনর্াবগিা
বৃবদ্ধ
পানি।
(বিবসবস)
এিং
সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা

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।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বনরাপিা বিষয়ক কাবরগরী
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।

১০০%

∙

∙

অবিট িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি আইটি বসনেম অবিনটর
বিভাগ (বিবসবস) এিং সকল মাধ্যনম বিবভন্ন বনয়ন্ত্রণ
মন্ত্রণালয়/দির/সংস্থা
বনবিি করা র্ানি।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

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
সরকাবর
ও
কিসরকাবর ওনয়িসাইট
প্রবিিন্ধীনদর েন্য অবভগম্য
হনি।

৫০%

১০০%

∙

৩.৩

৩.৩.২

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।
বিবেটাল পদ্ধবিনি সকল প্রকার আবথ যক প্রবিষ্ঠান বিভাগ,
আবথ যক কলননদনসমূহ কমািাইল িাংলানদশ ব্যাংক এিং
কফান, এটিএম,
Point of
সংবিষ্ট
Sales (PoS) ও অন্যান্য কসিা
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
দান ককনন্দ্রর মাধ্যনম কর্ ককাননা
সময় কর্ ককাননা স্থান কথনক
প্রদাননর ব্যিস্থাকরণ।

১০০%

∙

∙

৩.৩

৩.৩.৬

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

১০০%

∙

∙

৩.৪

৩.৪.১

কসিার মান উন্নয়ন এিং
নাগবরক সন্তুবষ্ট বৃবদ্ধ পানি।

১০০%

∙

∙

৩.৪

৩.৪.২

১০০%

∙

∙

৩.৫

৩.৫.৪

নীবিমালা
প্রণয়নন
েনগনণর
অংশগ্রহণ
বনবিি হনি।
েনগনণর বৃহৎ অংশনক
বশক্ষা, প্রবশক্ষণ ও গুরুত্বপূণ য
িথ্য প্রদাননর সুবিধা প্রশস্ত
হনি।

১০০%

∙

∙

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
আনিদন, অবভনর্াগ গ্রহণ ও মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর
বনষ্পবি এিং অিবহিকরণ।
দির/সংস্থা
বিবেটাল পদ্ধবিনি নাগবরক
মিামি গ্রহণ কনর কসিার মান
উন্নয়ন।
সকল প্রণীিব্য নীবিমালা ও সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/
আইন ওনয়িসাইনট প্রকাশ ও
সরকাবর দির/সংস্থা
েনগনণর মিামি গ্রহণ।
প্রাবিষ্ঠাবনক সহায়িা ও আবথ যক
সকল মন্ত্রণালয়/
প্রনণাদনার মাধ্যনম িাংলা ভাষায়
বিভাগ/দির/সংস্থা
স্থানীয় পর্ যানয়র উপযুি বিষয়িস্তু
উন্নয়ন উৎসাবহিকরণ।
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ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
৪.৪

৪.৪.১১

৫.১

৫.১.২

৬.১

৬.১.১

৬.৩

৬.৩.৭

৬.৩

৬.৩.১১

৭.২

৭.২.১

৭.২

৭.২.৩

৮.২

৮.২.১

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

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
ক্রনয়র কক্ষনে স্থানীয় আইবসটি
আইএমইবি (বসবপটিইউ) স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সামগ্রী ও কসিার েন্য মূে সুবিধা এিং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ বিকবশি হনি।
(Price Preference)
বনবিিকরণ।
কদনশর স্থানীয় কভািানদর
সকল
স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সক্ষমিা উন্নয়নন সনেিনিা দ্বিবর মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিকবশি হনি।
করা।
সরকাবর ক্রনয় আন্তেযাবিকভানি িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি অবধক হানর বিদুযৎ সাশ্রয়
গ্রহণনর্াগ্য মাননর বিদুযৎ সাশ্রয়ী
বিভাগ এিং সকল
হনি।
আইবসটি র্ন্ত্রপাবি ক্রয়।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর
দির/সংস্থা
দািবরক কানে ইনলক্ট্রবনক পদ্ধবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগসহ সকল কাগে দ্বিবরনি ব্যিহৃি
ব্যিহার বৃবদ্ধ কনর কাগনের
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রাকৃবিক উপাদান
ব্যিহার হ্রাসকরণ।
সংরক্ষনণ সহায়ক হনি।
সড়কসমূনহ র্ানেট বনরসননর সড়ক পবরিহণ ও মহাসড়ক সড়ক মহাসড়নক র্ানিাহন
েনন্য কযানমরা, কসন্সর এিং IoT বিভাগ; কসতু বিভাগ; সুরক্ষা েলােনল শংখলা আনয়ন।
এর সমন্বনয় Intelligent কসিা বিভাগ, স্থানীয় সরকার সড়ক ব্যিহানরর দক্ষিা
Traffic
Management বিভাগ, আবথ যক প্রবিষ্ঠান বৃবদ্ধ, সড়নক সমনয়র
System োলু করা এর সানথ বিভাগ
এিং িাংলানদশ অপেয় করাধ এিং জ্বালানী
একটি
কপনমন্ট
কগটওনয় ব্যাংক
সাশ্রয় ও পবরনিশ দূষণ
সমবন্বিকরণ।
করাধ হনি।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

২০%

৫০%

১০০%

৫০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

ঢাকা সহ সকল বসটি
কনয়কটি িড় কনপযানরশন
শহনর এিং এিং সকল
ঢাকা েট্টগ্রাম োিীয়
মহা সড়নক মহাসড়ক

∙

েনবনরাপিা বিভাগ
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েনবনরাপিা 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

১.১

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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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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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
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

১.৬

১.৬.৮

১.৬

১.৬.৯

১.৬

১.৬.১০

১.৬

১.৬.১১

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।
আইন প্রনয়াগকারী সংস্থাসমূনহর
েন বনরাপিা বিভাগ এিং বনরাপদ িথ্য আদান-প্রদান
সকল দিনরর মনধ্য সহনে ও
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি বনবিি হনি।
বনরাপনদ িথ্য আদান-প্রদাননর
বিভাগ
েন্য কনটওয়াকয স্থাপন।
সকল পুবলশ থানায় আইবসটি েন বনরাপিা বিভাগ এিং দ্রুি ও স্বচ্ছ কসিা- প্রদান
ব্যিহার কনর েনগনণর কসিা িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি বনবিি হনি।
প্রদান বনবিিকরণ।
বিভাগ
আইন প্রনয়াগকারী
েন বনরাপিা বিভাগ এিং দ্রুি ও স্বচ্ছ কসিা- প্রদান
প্রবিষ্ঠানসমূনহর েন্য ম্যাননেনমন্ট িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি বনবিি হনি।
ইনফরনমশন বসনেম
বিভাগ
(এমআইএস), কিটা বিনিষণ টুলস
ও প্রনয়ােনীয় ব্যিস্থাপনা পদ্ধবি
ব্যিহার কনর উন্নি মাননর
কসিাদান বনবিিকরণ।
বিবেটাল অপরাধ প্রবিনরাধ ও
েন বনরাপিা বিভাগ এিং আইন প্রনয়াগকারী সংস্থা
মামলা দানয়নরর কক্ষনে আইন
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি সমূনহর দক্ষিা বৃবদ্ধ পানি।
প্রনয়াগকারী সংস্থা সমূনহর দক্ষিা
বিভাগ
উন্নয়ন।

৮০%

১০০%

∙

৮০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

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
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করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১.৬

১.৬.১৫

অপরাধ ও সংবিষ্ট অপরাবধনদর েন বনরাপিা বিভাগ, সকল কর্ ককাননা অপরাধ ও
সকল িথ্য সংরক্ষণ করার েন্য আইন প্রনয়াগকারী সংস্থা অপরাবধনদর
ব্যাপানর
বক্রবমনাল িাটানিে িাস্তিায়ন (পুবলশ, রযাি, এনএসআই) বিস্তাবরি িথ্য পাওয়া
করা। উি িাটানিে কথনক এিং দুনীবি দমন কবমশন বনবিি হনি এিং কানে
সংবিষ্ট আইন প্রনয়াগকারী সংস্থা
গবিশীলিা বৃবদ্ধ পানি।
পারস্পবরক প্রনয়ােনন অনুমবি
সানপনক্ষ সংনর্াগ স্থাপন কনর
িথ্য সংগ্রহ করা।

৮০%

১০০%

∙

২.২

২.২.২

১০০%

∙

∙

২.৩

২.৩.২

বিোরক, বনি যাহী ম্যাবেনেট , আইন ও বিোর বিভাগ,
বিবেটাল বনরাপিা ককস
আইনেীিী, আইন প্রনর্াগকারী েনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এিং ব্যিস্থাপনার কক্ষনে দক্ষিা
সংস্থা এিং সংবিষ্ট বিনশষজ্ঞনদর
েন বনরাপিা বিভাগ
অবেযি হনি।
েন্য ইন্টারননট এর বনরাপদ
(িাংলানদশ পুবলশ)
ব্যিহার
বিষয়ক কমযদক্ষিা
ব্যিস্থাপনা কপ্রাগ্রাম।
নাগবরকনদর সকল প্রকার
সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সকল ব্যবিগি
িনথ্যর
ব্যবিগি িনথ্যর মাবলকানা এিং সরকাবর-কিসরকাবর প্রবিষ্ঠান মাবলকানা বনবিি হনি।
কগাপনীয়িা বনবিিকরণ।

১০০%

∙

∙

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
বনরাপিা
দক্ষ েনিল সৃবষ্টকরণ।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিবেটাল
বনবিি হনি।

৮০%

১০০%

∙

২.৫

২.৫.৩

বিবেটাল বনরাপিা
সনেিনিা দ্বিবরকরণ।

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৪

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৫

১০০%

∙

∙

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
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

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
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা সহায়ক হনি।
সংক্রান্ত আইননর প্রনয়াগ।
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%

∙

∙

২.৮

২.৮.১

বিবেটাল কলননদন
সুরবক্ষি হনি।

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
সরকাবর
ও
কিসরকাবর ওনয়িসাইট
প্রবিিন্ধীনদর েন্য অবভগম্য
হনি।

৫০%

১০০%

∙

৩.৩

৩.৩.২

ফনরনবসক িদনন্তর স্বানথ য সকল েন বনরাপিা বিভাগ, িথ্য ও
প্রকার বিবেটাল কলননদননর লগ কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ,
সংরক্ষণ।
িাংলানদশ ব্যাংক এিং সকল
আবথ যক প্রবিষ্ঠান
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।
বিবেটাল পদ্ধবিনি সকল প্রকার আবথ যক প্রবিষ্ঠান বিভাগ,
আবথ যক কলননদনসমূহ কমািাইল িাংলানদশ ব্যাংক এিং
কফান, এটিএম,
Point of
সংবিষ্ট
Sales (PoS) ও অন্যান্য কসিা
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
দান ককনন্দ্রর মাধ্যনম কর্ ককাননা
সময় কর্ ককাননা স্থান কথনক
প্রদাননর ব্যিস্থাকরণ।

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।

১০০%

∙

∙
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৩.৩.৬

৩.৪

৩.৪.১

৩.৪

৩.৪.২

৩.৫

৩.৫.৪

৪.৪

৪.৪.৭

৪.৪

৪.৪.১১

৫.১

৫.১.২

৬.১

৬.১.১

৬.৩

৬.৩.৭
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ইন্টারননট সংনর্াগ এিং িার িাক ও কটবলনর্াগানর্াগ
ইন্টারনননটর ব্যিহার
ব্যিহার প্রবক্রয়ানক নাগবরক এিং বিভাগ, অথ য বিভাগ, িথ্য ও
সম্প্রসাবরি হনি।
সরকাবর দিনর কমৌবলক উপনর্াগী কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
(নর্মনঃ বিদুযৎ, গ্যাস, কটবলনফান
এিং সকল সরকাবর
ইিযাবদ) কসিা বহসানি বিনিেনা
দির/সংস্থা
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।
োিীয় বনরাপিার স্বানথ য প্রবিরক্ষা প্রবিরক্ষা মন্ত্রণালয়, েন োিীয় প্রবিরক্ষা সংক্রান্ত
ব্যিস্থার েন্য আইবসটি বনভযর
বনরাপিা বিভাগ এিং িথ্য ও
বিষনয় ককৌশলগি
সমাধান দ্বিবরনি স্থানীয় আইবসটি কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ স্বাধীনিা সংরবক্ষি হনি।
গনিষণা ও বশনল্পর সহায়িা গ্রহণ।
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
ক্রনয়র কক্ষনে স্থানীয় আইবসটি
আইএমইবি (বসবপটিইউ) স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সামগ্রী ও কসিার েন্য মূে সুবিধা এিং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ বিকবশি হনি।
(Price Preference)
বনবিিকরণ।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

২০%

৫০%

১০০%

৫০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
৬.৩

৬.৩.১১

৭.১

৭.১.১

৭.২

৭.২.১

৭.২

৭.২.৩

করণীয় বিষয়
কদনশর স্থানীয় কভািানদর
সক্ষমিা উন্নয়নন সনেিনিা দ্বিবর
করা।
প্রাকৃবিক সম্পনদর ব্যিস্থাপনা ও
ব্যিহানর বনেস্ব স্যানটলাইট
বভবিক বরনমাট কসবন্সং,
বেআইএস, িবন্টয়ার
কটকননালবে সহ অন্যান্য
ইনলকট্রবনক পদ্ধবির ব্যিহার।

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

সকল
স্থানীয় আইবসটি বশল্প
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিকবশি হনি।

পবরনিশ ও িন মন্ত্রণালয়, ১। আধুবনক উন্নি প্রযুবির
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবিরক্ষা মাধ্যনম প্রাকৃবিক সম্পনদর
মন্ত্রণালয়,
পাবনসম্পদ ব্যিস্থাপনা দক্ষিা িাড়নি;
মন্ত্রণালয়,
মৎস্য
ও ২। সমবন্বি িাটা সংরক্ষণ
প্রাবণসম্পদ
মন্ত্রণালয়, ব্যিস্থপনা কোরদার হনি;
িাংলানদশ পবরসংখ্যান ও এিং
িথ্য ব্যিস্থাপনা বিভাগ ৩। প্রাকৃবিক সম্পনদর
(িাংলানদশ
পবরসংখ্যান ব্যিস্থাপনা ও ব্যিহানর
ব্যযনরা),
িাক কটবল বদক বননদ যশনা প্রদানন
কর্াগানর্াগ ও িথ্যপ্রযুবি সক্ষম হনি।
মন্ত্রণালয় এিং বিজ্ঞান ও
প্রযুবি মন্ত্রণালয়।
সরকাবর ক্রনয় আন্তেযাবিকভানি িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি অবধক হানর বিদুযৎ সাশ্রয়
গ্রহণনর্াগ্য মাননর বিদুযৎ সাশ্রয়ী
বিভাগ এিং সকল
হনি।
আইবসটি র্ন্ত্রপাবি ক্রয়।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর
দির/সংস্থা
দািবরক কানে ইনলক্ট্রবনক পদ্ধবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগসহ সকল কাগে দ্বিবরনি ব্যিহৃি
ব্যিহার বৃবদ্ধ কনর কাগনের
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রাকৃবিক উপাদান
ব্যিহার হ্রাসকরণ।
সংরক্ষনণ সহায়ক হনি।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
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পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
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

১.১

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

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

িড় সফটওয়যার এিং আইটিইএস সকল ক্রয়কারী কর্তযপক্ষ
প্রকনল্পর কক্ষনে বিদ্যমান আইন
অনুসরণপূি যক প্রনর্ােয কক্ষনে
সংবিষ্ট
কর্তযপক্ষ
BOO/BOT/ফযাবসবলটিে
ম্যাননেনমন্ট পদ্ধবির মাধ্যনম
িাস্তিায়ন।
BOO/BOT/ফযাবসবলটিে
সকল ক্রয়কারী কর্তযপক্ষ
ম্যাননেনমন্ট পদ্ধবির মাধ্যনম
িাস্তিায়ননর েন্য রােস্ব/বফ
কশয়ানরর েন্য বননদ যবশকা
প্রস্তুিকরণ।
সি যস্তনর
বিবেটাইনেশননর সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/
প্রবিিন্ধকিাগুনলা বেবিিকরণ,
সংস্থা
দূরীকরণ
ও
অগ্রগবির
পবরমাপনর্াগ্য বনণ যায়ক বনধ যারণ।
সরকাবর
সকল
অনুমবি, সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/
অনুদান/সুবিধা/প্রনণাদনা
িা
সংস্থা
লাইনসন্স প্রাবি/নিায়ননর েন্য
প্রাক-কর্াগ্যিা বহনসনি সংবিষ্ট
প্রবিষ্ঠাননর বিবেটালাইনেশননক
উৎসাবহি করা হনি।

প্রকল্প ব্যিস্থাপনা ও কসিা
প্রদাননর মান উন্নয়ন হনি।

৮০%

১০০%

∙

প্রকল্প ব্যিস্থাপনা ও কসিা
প্রদাননর মান উন্নয়নহনি।

৮০%

১০০%

∙

সাবভযনসর মান উন্নয়ন হনি।

১০০%

∙

∙

বিবেটালাইনেশন
উৎসাবহি হনি এিং
সাবভযনসর মান উন্নয়ন হনি।

১০০%

∙

∙

সকল সরকাবর প্রবিষ্ঠাননর মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ এিং
নাগবরক কসিার হালনাগাদকৃি সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ
িথ্য সারণী ওনয়িসাইনট প্রকাশ।
ইনলকট্রবনক ক্রয় পদ্ধবি োলুকরণ আইএমইবি (বসবপটিইউ)
ও সকল উন্মুি দরপে ও বননয়াগ এিং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ
বিজ্ঞবি অনলাইনন প্রকানশর
ব্যিস্থাকরণ।
সকল মন্ত্রণালয়/
PPA ও PPR অনুর্ায়ী সংবিষ্ট
বিভাগ/দির/সংস্থা
মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/দির/সংস্থার
বনেস্ব ওনয়িসাইনট দরপে
বিজ্ঞবি প্রকাশ।
আইবসটি ব্যিহানরর মাধ্যনম আইএমইবি এিং স্ব স্ব
েলমান অসমাি উন্নয়ন প্রকল্প ও
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
কমযসূবেসমূনহর
কার্ যকাবরিা
মূোয়ননর েন্য েনগনণর
মিামি গ্রহণ, বিনিষণ এিং
অবেযি জ্ঞান পরিিীনি প্রকল্প
গ্রহণ ও িাস্তিায়নন ব্যিহার।
প্রকল্প
ব্যিস্থাপনা
অথ যাৎ
সকল
প্রকল্পগ্রহণ, পবরকল্পনা, িাস্তিায়ন, মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা
মবনটবরং, সমাপন এিং অথ য
িরানে আইবসটি বভবিক ব্যিস্থা
প্রেলন।

েনগনণর প্রনয়ােনীয় িথ্য
প্রাবি বনবিি হনি।

১০০%

∙

∙

সরকাবর ক্রনয়র কক্ষনে
স্বচ্ছিা বৃবদ্ধ পানি।

১০০%

∙

∙

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

১০০%

∙

∙

উন্নয়ন কার্ যক্রনম েনগনণর
সম্পৃিিা বৃবদ্ধ পানি।

১০০%

∙

∙

প্রকল্প পবরকল্পনা ও
িাস্তিায়নন দ্রুিিা বনবিি
হনি।

১০০%

∙

∙
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কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

সভায় অংশহগ্রহনণর েন্য
ভ্রমন, ব্যয় ও সময় হ্রাস
করনি এিং কক্ষে বিনশনষ
সভার প্রনয়ােন দূর হনি।
সরকানরর কার্ যক্রনম
েনগনণর সম্পৃিিা বৃবদ্ধ
পানি।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

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%

∙

∙

১০০%

∙

∙

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।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

বিবেটাল গভনন যন্স কার্ যক্রম
িাস্তিায়নন
সরকাবর
কমযকিযানদর সক্ষমিা বৃবদ্ধ
পানি।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

গুরুত্বপূণ য
সরকাবর
দিনর
সকল
সি যাধুবনক কর্াগানর্াগ ব্যিস্থা মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা
(নর্মন- বভবিও কনফানরবন্সং)
োলুকরণ।
সামাবেক কর্াগানর্ানগর মাধ্যনম
সকল
সরকার ও েনগনণর মনধ্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা
সংনর্াগ সাধন।

১.২

১.২.৭

১.২

১.২.৮

১.২

১.২.৯

১.৩

১.৩.২

১.৪

১.৪.১

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

১.৪

১.৪.২

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

ে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

প্রিযাবশি ফলাফল

প্রদান
ইিযাবদ
বিষয়াবদ
অন্তর্ভযিকরণ।
স্থানীয় সরকার পর্ যানয় সনেিনিা সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এিং স্থানীয় সরকার পর্ যানয়
বৃবদ্ধ ও েনিলনক আইবসটি বিষনয় স্থানীয় সরকার বিভাগ সনেিনিা বৃবদ্ধ পানি
প্রবশক্ষণ প্রদান।
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ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
১.৫

১.৫.২

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

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

সকল সরকাবর দিনর ন্যাশনাল ই- সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/ িথ্য ও বসনেনমর দ্বৈিিা
গভনন যন্স
আবকযনটকোর
সংস্থা
হ্রাস হনি। িনথ্যর (Data)
(National e-Governance
সনি যাচ্চ ব্যিহার বনবিি
Architecture)
ও
eহনি।
সরকাবর
Governance
সংস্থাসমূনহর মনধ্য িথ্য ও
Interoperability
সফটওয়যার
আদানFramework অনুসরণ।
প্রদাননর পবরনিশ দ্বিবর
হনি।
েনসন্মুনখ প্রকাশনর্াগ্য িনথ্যর
মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ,
সরকাবর িনথ্যর স্বচ্ছিা
সনি যাচ্চ ব্যিহার বনবিিকরনণর
পবরসংখ্যান ও িথ্য
বৃবদ্ধ পানি এিং েনগণ ও
েন্য Open Government ব্যিস্থাপনা বিভাগসহ সকল গনিষকনদর সহনে িথ্য
Data কপাট যানল িথ্য উন্মুিকরণ
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রাবি বনবিি হনি।
ও অন্য দিনরর িথ্য ব্যিহানরর
সংস্কৃবি দ্বিবর।
বিবেটাল সাবভযনসর রূপান্তনরর িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিবেটাল-গভনন যন্স ও ইপবরকল্পনা প্রণয়নন ও অনুনমাদননর
বিভাগ, পবরকল্পনা
কসিা বিষয়ক কার্ যক্রনম
কক্ষনে দ্বৈিিা পবরহার ও
মন্ত্রণালয়সহ সকল
দ্বৈিিা (Duplication)
সমন্বনয়র লনক্ষ িথ্য ও কর্াগানর্াগ
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
পবরহানরর মাধ্যনম োিীয়
প্রযুবি বিভানগর মিামি গ্রহণ।
সম্পনদর সাশ্রয় র্টনি।
মন্ত্রণালয়/দিরসমূনহর বিবেটাল মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, িথ্য ও বিবেটাল-গভনন যন্স ও ইসাবভযস িাস্তিায়নন সকল বিবেটাল কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগসহ কসিা বিষয়ক কার্ যক্রনম
সাবভযনসর োবহদা বনরূপণ কথনক সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ দ্বৈিিা পবরহানরর মাধ্যনম
শুরু কনর প্রবকউরনমন্ট, দ্বিবর এিং
োিীয় সম্পনদর সাশ্রয়
িাস্তিায়ন পর্ যন্ত সকল প্রকার
র্টনি।
সংবিষ্ট কাবরগবর সহায়িার েন্য
মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ ও আইবসটি
বিভানগর কর্ৌথ উনদ্যাগ “Digital
Service Accelerator”-এর
সহায়িা গ্রহণ।
প্রনিযক নাগবরনকর একক আইবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, স্থানীয় কসিা
গ্রহণকারী
প্রণয়ন ও সহনে সংনশাধন সরকার বিভাগ এিং সকল সনািকরণ ও বিবভন্ন
বনবিিকরণ এিং আন্তঃমন্ত্রণালয়
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
বিভাগ কর্তযক প্রনদয়
সমন্বয় সাধন।
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।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

৮০%

১০০%

∙

৮০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

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
বনরাপিা
দক্ষ েনিল সৃবষ্টকরণ।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিবেটাল
বনবিি হনি।

৮০%

১০০%

∙

২.৫

২.৫.৩

বিবেটাল বনরাপিা
সনেিনিা দ্বিবরকরণ।

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৪

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৫

১০০%

∙

∙

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।
সহনর্াবগিা
বৃবদ্ধ
পানি।
(বিবসবস)
এিং
সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা

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।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বনরাপিা বিষয়ক কাবরগরী
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।

১০০%

∙

∙

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

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
সরকাবর
ও
কিসরকাবর ওনয়িসাইট
প্রবিিন্ধীনদর েন্য অবভগম্য
হনি।

৫০%

১০০%

∙

৩.৩

৩.৩.২

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।
বিবেটাল পদ্ধবিনি সকল প্রকার আবথ যক প্রবিষ্ঠান বিভাগ,
আবথ যক কলননদনসমূহ কমািাইল িাংলানদশ ব্যাংক এিং
কফান, এটিএম,
Point of
সংবিষ্ট
Sales (PoS) ও অন্যান্য কসিা
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
দান ককনন্দ্রর মাধ্যনম কর্ ককাননা
সময় কর্ ককাননা স্থান কথনক
প্রদাননর ব্যিস্থাকরণ।

১০০%

∙

∙

৩.৩

৩.৩.৬

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

১০০%

∙

∙

৩.৪

৩.৪.১

কসিার মান উন্নয়ন এিং
নাগবরক সন্তুবষ্ট বৃবদ্ধ পানি।

১০০%

∙

∙

৩.৪

৩.৪.২

১০০%

∙

∙

৩.৫

৩.৫.৪

নীবিমালা
প্রণয়নন
েনগনণর
অংশগ্রহণ
বনবিি হনি।
েনগনণর বৃহৎ অংশনক
বশক্ষা, প্রবশক্ষণ ও গুরুত্বপূণ য
িথ্য প্রদাননর সুবিধা প্রশস্ত
হনি।

১০০%

∙

∙

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
আনিদন, অবভনর্াগ গ্রহণ ও মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর
বনষ্পবি এিং অিবহিকরণ।
দির/সংস্থা
বিবেটাল পদ্ধবিনি নাগবরক
মিামি গ্রহণ কনর কসিার মান
উন্নয়ন।
সকল প্রণীিব্য নীবিমালা ও সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/
আইন ওনয়িসাইনট প্রকাশ ও
সরকাবর দির/সংস্থা
েনগনণর মিামি গ্রহণ।
প্রাবিষ্ঠাবনক সহায়িা ও আবথ যক
সকল মন্ত্রণালয়/
প্রনণাদনার মাধ্যনম িাংলা ভাষায়
বিভাগ/দির/সংস্থা
স্থানীয় পর্ যানয়র উপযুি বিষয়িস্তু
উন্নয়ন উৎসাবহিকরণ।
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ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
৪.৪

৪.৪.১১

৫.১

৫.১.২

৫.১

৫.১.৪

৫.৪

৫.৪.৩

৬.১

৬.১.১

৬.১

৬.১.২

৬.১

৬.১.৪

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

বশক্ষা, গনিষণা ও উদ্ভািনমূলক প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালয়, অথ য গনিষণা ও উদ্ভািনমূলক ১০০%
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
২০%
সামঞ্জস্য করনখ দক্ষ কপশােীিী
বিভাগ এিং সংবিষ্ট
দ্বিবর হনি।
দ্বিবরর লনক্ষয প্রবশক্ষণ
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রবিষ্ঠানসমূনহর অিকাঠানমা
উন্নয়ন।
স্থানীয় ও বিশ্বিাোনর আইবসটি শ্রম ও কমযসংস্থান মন্ত্রণালয়, আইটি
কপশােীিীনদর ১০০%
েনিনলর োবহদা বনরূপণ এিং িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
োবহদা বনরূপনণর মাধ্যনম
কদনশ ও বিনদনশ শ্রম োবহদা বিভাগ, প্রিাসী কোণ ও
আইবসটি েনিল উন্নয়নন
বনরূপননর েন্য
Labour দ্বিনদবশক কমযসংস্থান
সুষ্ঠু পবরকল্পনা করা সম্ভি
Market
Information মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, হনি।
System (LMIS) োলুকরণ। পবরসংখ্যান ও িথ্য
ব্যিস্থাপনা বিভাগ (িাংলানদশ
পবরসংখ্যান ব্যযনরা) এিং
এনএসবিবস
বিনশ্বর
আইবসটি
অঙ্গনন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এিং প্রিাসী িাংলানদশী আইবসটি
১০০%
িথ্যপ্রযুবির উচ্চির পর্ যানয়র কোণ ও দ্বিনদবশক
কপশােীিীগণ অবধক হানর
কমযসংস্থাননর েন্য বিনশষ কমযসংস্থান মন্ত্রণালয়
বিশ্বিাোনর উচ্চির পর্ যানয়
কার্ যক্রম গ্রহণ।
প্রনিনশর সুনর্াগ পানি।
আইবসটি বশনল্পর সক্ষমিা
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি কদশীয় আইবসটি পণ্য ও
৫০%
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
আইবসটির
রিাবন
িাোর অথ য বিভাগ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সফটওয়যার ও ITES
৫টি কদনশ
সম্প্রসারনণর লনক্ষয বিনদনশ
এিং
রিাবন বৃবদ্ধ পানি।
িাংলানদশ
দূিািাসসমূনহ
িাবণেয মন্ত্রণালয়
আইবসটি জ্ঞানসম্পন্ন েনিল
সহকানর আইবসটি কিস্ক স্থাপন
এিং এর অধীনন ব্যিসা উন্নয়ন
কার্ যক্রম গ্রহণ।
বিনশ্বর িড় িড় আইবসটি কমলা, িাবণেয মন্ত্রণালয়, িথ্য ও
িবহবি যনশ্ব িাংলানদনশর
১০০%
কনফানরন্স এিং ব্যিসা-িাবণনেযর কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ, আইবসটি পনণ্যর িাোর
বলংনকে কপ্রাগ্রানম উচ্চ পর্ যানয়র পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এিং বিিা
সম্প্রসারণ হনি।
যারণী
নীবি-বনধ
ব্যাবি, প্রবিষ্ঠান,
বশল্প এিং বশনল্পর কট্রি িবিসমূনহর
অংশগ্রহণ।

211

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

∙

∙

৫০%

১০০%

∙

∙

∙

∙

১০০%

∙

১০টি কদনশ ৩০টি কদনশ

∙

∙

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

বশল্প মন্ত্রণালয়
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বশল্প মন্ত্রণালয়
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

১.১

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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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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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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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।

218

ককৌশলগি
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৩.১

৩.১.৩

৩.৩

৩.৩.২

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

করণীয় বিষয়

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

প্রবিিন্ধী
ব্যবিিনগরয
িথ্যপ্রযুবিনি অবভগম্যিা
বৃবদ্ধর মাধ্যনম িানদর
ক্ষমিায়ন, সক্ষমিা, এিং
উন্নয়ন ক্মকানড অংশগ্রহণ
িাড়নি।

১০০%

∙

∙

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

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রবিিন্ধী
ব্যবিিনগরয
সমােকোণ মন্ত্রণালয়,
িথ্যপ্রযুবিনি
অবভগম্যিা িাবণেয মন্ত্রণালয়, বশল্প
বৃবদ্ধকনল্প িানদর েন্য বিনশষাবয়ি মন্ত্রণালয় এিং োিীয় রােস্ব
ও িাংলানদনশ দ্বিবর হয়না এমন
কিাি য
হাি যওয়যার, সফটওয়যার ও
অন্যান্য আইবসটি উপকরণ
আমদাবনর কক্ষনে ভযাট মওকুফ
এিং প্রবিিন্ধী ব্যবিিনগরয েন্য
বিনশষভানি দ্বিবর আইবসটি
উপকরনণর কক্ষনে (এইে.এস.
ককাি উনেখ থাকনল) শুল্কমুি
করার ব্যিস্থা গ্রহণ।
বিবেটাল পদ্ধবিনি সকল প্রকার আবথ যক প্রবিষ্ঠান বিভাগ,
আবথ যক কলননদনসমূহ কমািাইল িাংলানদশ ব্যাংক এিং
কফান, এটিএম,
Point of
সংবিষ্ট
Sales (PoS) ও অন্যান্য কসিা
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
দান ককনন্দ্রর মাধ্যনম কর্ ককাননা
সময় কর্ ককাননা স্থান কথনক
প্রদাননর ব্যিস্থাকরণ।

প্রিযাবশি ফলাফল

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।
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ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
৪.৬

৪.৬.১

৪.৬

৪.৬.২

৪.৭

৪.৭.১

৪.৭

৪.৭.২

৪.৭

৪.৭.৩

৫.১

৫.১.২

৬.১

৬.১.১

৬.৩

৬.৩.৭

৬.৩

৬.৩.১১

করণীয় বিষয়
গনিষণালব্ধ
উদ্ভািনগুনলানক
দীর্ যনময়ানদ মানুনষর কোনণ
ব্যিহার
করার
লনক্ষয
িাোরোিকরণ এিং ব্যিসায়
বহনসনি প্রবিষ্ঠা করা এিং এেন্য
ঋণ িা অথ য সংস্থাননর ব্যিস্থা
গ্রহণ।
বিনশষজ্ঞ
প্যাননল
কর্তযক
িাছাইকৃি গনিষণা ও উদ্ভািননর
িাবণবেযকীকরনণ সরকানরর পক্ষ
কথনক উনদ্যাগ কনয়া। এনক্ষনে
কিসরকাবর
প্রবিষ্ঠাননকও
অংশগ্রহনণর সুনর্াগ প্রদান করা।
কপনটন্ট এিং বিোইন এযাক্ট
আইবসটি বশল্প সহায়ক করার েন্য
সংনশাধননর ব্যিস্থা গ্রহণ।
আইবসটিসহ অন্যান্য
উদ্ভািনসমূহনক উৎসাবহি করনি
আইবপআর আইননর র্থার্থ
িাস্তিায়ন ও আধুবনকায়ন
(প্যানটন্ট ও নকশা, কট্রিমাকয,
কবপরাইট ইিযাবদ)।

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ, অথ য বিভাগ, বশল্প
মন্ত্রণালয়, িাবণেয মন্ত্রণালয়,
আবথ যক প্রবিষ্ঠান বিভাগ,
িাংলানদশ ব্যাংক এিং
অন্যান্য সরকাবর-কিসরকাবর
ব্যাংক
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ, অথ যবিভাগ, বশল্প
মন্ত্রণালয়, িাবণেয মন্ত্রণালয়,
আবথ যক প্রবিষ্ঠান বিভাগ,
িাংলানদশ ব্যাংক এিং
অন্যান্য সরকাবর-কিসরকাবর
ব্যাংক
বশল্প মন্ত্রণালয়

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

গনিষণালব্ধ উদ্ভািনগুনলা
মানুনষর কোনণ ব্যিহার
হনি এিং উদ্ভািকগণ
উৎসাবহি হনি।

১০০%

∙

∙

গনিষণালব্ধ উদ্ভািনগুনলা
মানুনষর কোনণ ব্যিহার
হনি এিং উদ্ভািকগণ
উৎসাবহি হনি।

১০০%

∙

∙

আইবসটি বশনল্প সৃেনশীল
কাে উৎসাবহি হনি।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

২০%

৫০%

১০০%

৫০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

প্রিযাবশি ফলাফল

সংস্কৃবি বিষয়ক মন্ত্রণালয় িবহবি যনশ্ব িাংলানদশনক
এিং বশল্প মন্ত্রণালয়
আউটনসাবস যং
কাে,
সফটওয়যার
রিাবন,
িথ্যপ্রযুবিবভবিক পণ্য ও
কসিা প্রদাননর বনভযরনর্াগ্য
কক্ষে বহনসনি প্রবিষ্ঠা করা
র্ানি।
কমধাস্বত্ত্ব সৃবষ্ট ও সংরক্ষনণর েন্য সংস্কৃবি বিষয়ক মন্ত্রণালয় নতুন উদ্ভািনসমূনহর
১টি োিীয় প্লযাটফরম দ্বিবর করা এিং বশল্প মন্ত্রণালয়
কমধাস্বত্ত্ব সৃবষ্ট ও
এিং আন্তেযাবিক বিবভন্ন কমধাস্বত্ত্ব
সংরক্ষনণর ফনল অনননক
নীবিমালা অনুসরণ করা ও
িার উদ্ভািনী ধারণার
প্রনয়ােনন Treaty/চুবিগুনলা
স্বীকৃবি পানি এিং
Ratify করা।
আইবসটি বশনল্প সৃেনশীল
কাে উৎসাবহি হনি।
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
ক্রনয়র কক্ষনে স্থানীয় আইবসটি
আইএমইবি (বসবপটিইউ) স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সামগ্রী ও কসিার েন্য মূে সুবিধা এিং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ বিকবশি হনি।
(Price Preference)
বনবিিকরণ।
কদনশর স্থানীয় কভািানদর
সকল
স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সক্ষমিা উন্নয়নন সনেিনিা দ্বিবর মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিকবশি হনি।
করা।
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ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

অবধক হানর বিদুযৎ সাশ্রয়
হনি।

১০০%

∙

∙

ইনলকট্রবনক
িনেযযর
মাধ্যনম পবরনিশ দূষণ
করাধ হনি।

১০০%

∙

∙

কাগে দ্বিবরনি ব্যিহৃি
প্রাকৃবিক উপাদান
সংরক্ষনণ সহায়ক হনি।

১০০%

∙

∙

বশল্প মন্ত্রণালয়, পবরনিশ,
পবরনিশ দূষণ করানধ
পবরনিশ, িন ও েলিায়ু
সহায়ক হনি।
পবরিিযন মন্ত্রণালয়,
বিজ্ঞান ও প্রযুবি মন্ত্রণালয়,
িাক ও কটবলনর্াগানর্াগ
বিভাগ এিং িথ্য ও
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
বিবেটাল িনেযযর (e-waste) পবরনিশ, িন ও েলিায়ু বিবেটাল িনেযযর (eবনরাপদ ব্যিস্থাপনা বিষয়ক পবরিিযন মন্ত্রণালয়, বশল্প waste)
ক্ষবিকর
সনেিনিামূলক কমযসূবে প্রণয়ন মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুবি প্রভাি সম্বনন্ধ সকনল
ও িাস্তিায়ন।
মন্ত্রণালয়,
িাক ও সনেিন হনি।
কটবলনর্াগানর্াগ বিভাগ এিং
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

নারী উনদ্যািানদর পনণ্যর িাোর বশল্প মন্ত্রণালয়, স্থানীয় বনে অঞ্চল িযাগ না
সম্প্রসারনণর েন্য বিদ্যমান িথ্য সরকার বিভাগ এিং মবহলা কনরও নারীনদর উপােযননর
কসিা ককনন্দ্রর মাধ্যনম ই-কমাস য ও বশশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সুনর্াগ বৃবদ্ধ পানি, িানদর
সুবিধা প্রদান।
পণ্য ও কসিা িাোরোি
করনণর েন্য কার্ যকরী
সমিায় গঠনন িাঁনদরনক
সহায়িা করনি এিং নতুন
কমযসংস্থাননর সুনর্াগ সৃবষ্ট
হনি।

১০০%

∙

∙

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

৭.২

৭.২.১

সরকাবর ক্রনয় আন্তেযাবিকভানি
গ্রহণনর্াগ্য মাননর বিদুযৎ সাশ্রয়ী
আইবসটি র্ন্ত্রপাবি ক্রয়।

৭.২

৭.২.২

৭.২

৭.২.৩

অিাবিি ও অনকনো আইবসটি
র্ন্ত্রাবদর প্রনিশ বনয়ন্ত্রনণর েন্য
মান বনধ যারণ ও প্রনয়াগ। বনরাপদ
ইনলকট্রবনক িেযয খালানসর
প্রবক্রয়া অনুসরণ।
দািবরক কানে ইনলক্ট্রবনক পদ্ধবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগসহ সকল
ব্যিহার বৃবদ্ধ কনর কাগনের
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
ব্যিহার হ্রাসকরণ।

৭.৪

৭.৪.১

৭.৪

৭.৪.২

৮.৫

৮.৫.২

িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ এিং সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর
দির/সংস্থা
িাবণেয মন্ত্রণালয়, বশল্প
মন্ত্রণালয়, পবরনিশ, িন ও
েলিায়ু পবরিিযন মন্ত্রণালয়
এিং োিীয় রােস্ব কিাি য

প্রিযাবশি ফলাফল

পুরািন বপবস, র্ন্ত্রাংশ ও আইবসটি
র্ন্ত্রাবদ হনি মূেিান ধাতু বনষ্কাশন
কনর পুনঃব্যিহানরর েন্য প্লান্ট
স্থাপন ও িাবম্পং কেশন স্থাপন
উৎসাবহিকরণ।
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র্ভবম মন্ত্রণালয়
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

১.১

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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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।
মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ এিং কসিা
গ্রহণকারী
সংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ সনািকরণ ও বিবভন্ন
বিভাগ কর্তক প্রনদয়
নাগবরক কসিা িাৎক্ষবণক
প্রদান বনবিি হনি।
আইন ও বিোর বিভাগ এিং দ্রুি ও স্বচ্ছ কসিা- প্রদান
র্ভবম মন্ত্রণালয়
বনবিি হনি।

৮০%

১০০%

∙

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

একক আইবি ব্যিহার কনর
বিবেটাল কসিা
প্রদান ও
সামাবেক বনরাপিা বনবিিকরণ।

১.৬

১.৬.১২

২.৩

২.৩.২

র্ভবম করকি য ও করবেনেশন
ব্যিস্থার বিবেটাইনেশন ও
সংবিষ্ট কমযকিযানদর সক্ষমিা
উন্নয়ন।
নাগবরকনদর সকল প্রকার
সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সকল ব্যবিগি
িনথ্যর
ব্যবিগি িনথ্যর মাবলকানা এিং সরকাবর-কিসরকাবর প্রবিষ্ঠান মাবলকানা বনবিি হনি।
কগাপনীয়িা বনবিিকরণ।

২.৩

২.৩.৩

ে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।

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ, পবরকল্পনা
মন্ত্রণালয়সহ সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ

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।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

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%

∙

২.৫

২.৫.৩

বিবেটাল বনরাপিা
সনেিনিা দ্বিবরকরণ।

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৪

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৫

১০০%

∙

∙

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।
সহনর্াবগিা
বৃবদ্ধ
পানি।
(বিবসবস)
এিং
সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা

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
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা সহায়ক হনি।
সংক্রান্ত আইননর প্রনয়াগ।
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

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।

োিীয় িথ্য আদান-প্রদানন
বনরাপিা বনবিি হনি।

১০০%

∙

∙
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৩.১

৩.১.২

৩.৩

৩.৩.২

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

করণীয় বিষয়

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

সকল
সরকাবর
ও
কিসরকাবর ওনয়িসাইট
প্রবিিন্ধীনদর েন্য অবভগম্য
হনি।

৫০%

১০০%

∙

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

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

২০%

৫০%

১০০%

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

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।
বিবেটাল পদ্ধবিনি সকল প্রকার আবথ যক প্রবিষ্ঠান বিভাগ,
আবথ যক কলননদনসমূহ কমািাইল িাংলানদশ ব্যাংক এিং
কফান, এটিএম,
Point of
সংবিষ্ট
Sales (PoS) ও অন্যান্য কসিা
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
দান ককনন্দ্রর মাধ্যনম কর্ ককাননা
সময় কর্ ককাননা স্থান কথনক
প্রদাননর ব্যিস্থাকরণ।

প্রিযাবশি ফলাফল

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।
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৬.১

৬.১.১

৬.৩

৬.৩.৭

৬.৩

৬.৩.১১

৭.২

৭.২.১

৭.২

৭.২.৩

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

আইবসটি বশনল্পর সক্ষমিা
পবরমাপ ও রিাবন বৃবদ্ধকনল্প
করািম্যাপ (Roadmap)
অনুর্ায়ী অগ্রগবি মূোয়ন।

প্রিযাবশি ফলাফল

িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি কদশীয় আইবসটি পণ্য ও
বিভাগ (িাংলানদশ
কসিা রিাবন সম্প্রসাবরি
কবম্পউটার কাউবন্সল,
হনি।
আইবসটি অবধদির,
িাংলানদশ হাই-কটক পাকয
কর্তযপক্ষ) এিং সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
ক্রনয়র কক্ষনে স্থানীয় আইবসটি
আইএমইবি (বসবপটিইউ) স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সামগ্রী ও কসিার েন্য মূে সুবিধা এিং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ বিকবশি হনি।
(Price Preference)
বনবিিকরণ।
কদনশর স্থানীয় কভািানদর
সকল
স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সক্ষমিা উন্নয়নন সনেিনিা দ্বিবর মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিকবশি হনি।
করা।
সরকাবর ক্রনয় আন্তেযাবিকভানি িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি অবধক হানর বিদুযৎ সাশ্রয়
গ্রহণনর্াগ্য মাননর বিদুযৎ সাশ্রয়ী
বিভাগ এিং সকল
হনি।
আইবসটি র্ন্ত্রপাবি ক্রয়।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর
দির/সংস্থা
দািবরক কানে ইনলক্ট্রবনক পদ্ধবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগসহ সকল কাগে দ্বিবরনি ব্যিহৃি
ব্যিহার বৃবদ্ধ কনর কাগনের
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রাকৃবিক উপাদান
ব্যিহার হ্রাসকরণ।
সংরক্ষনণ সহায়ক হনি।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

৫০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

য েট্রগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পািিয
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পাি যিয েট্রগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
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

১.১

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
৩.১

৩.১.৬

৩.৩

৩.৩.২

৩.৩

৩.৩.৬

৩.৪

৩.৪.১

৩.৪

৩.৪.২

৩.৫

৩.৫.৪

৩.৬

৩.৬.১

করণীয় বিষয়

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

িথ্যপ্রযুবি
বিষনয়
প্রবশবক্ষি দক্ষ েনশবি
গনড় উঠনি এিং ক্ষমিায়ন
র্টনি।

১০০%

∙

∙

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

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, সকল কসিার মান উন্নয়ন এিং
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর নাগবরক সন্তুবষ্ট বৃবদ্ধ পানি।
দির/সংস্থা

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

অনগ্রসর
েননগাষ্ঠীর
েন্য মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
বিনশষাবয়ি আইবসটি বশক্ষা এিং বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা
প্রবশক্ষনণর ব্যিস্থা গ্রহণ।
বশক্ষা বিভাগ, সমােকোণ
মন্ত্রণালয়, মবহলা ও বশশু
বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রাথবমক
ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়, পাি যিয
েট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়,
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ, যুি ও ক্রীড়া
মন্ত্রণালয়, িস্ত্র ও পাট
মন্ত্রণালয় এিং কিসকাবর খাি
বিবেটাল পদ্ধবিনি সকল প্রকার আবথ যক প্রবিষ্ঠান বিভাগ,
আবথ যক কলননদনসমূহ কমািাইল িাংলানদশ ব্যাংক এিং
কফান, এটিএম,
Point of
সংবিষ্ট
Sales (PoS) ও অন্যান্য কসিা
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
দান ককনন্দ্রর মাধ্যনম কর্ ককাননা
সময় কর্ ককাননা স্থান কথনক
প্রদাননর ব্যিস্থাকরণ।
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
আনিদন, অবভনর্াগ গ্রহণ ও
বনষ্পবি এিং অিবহিকরণ।
বিবেটাল পদ্ধবিনি নাগবরক
মিামি গ্রহণ কনর কসিার মান
উন্নয়ন।
সকল প্রণীিব্য নীবিমালা ও
আইন ওনয়িসাইনট প্রকাশ ও
েনগনণর মিামি গ্রহণ।
প্রাবিষ্ঠাবনক সহায়িা ও আবথ যক
প্রনণাদনার মাধ্যনম িাংলা ভাষায়
স্থানীয় পর্ যানয়র উপযুি বিষয়িস্তু
উন্নয়ন উৎসাবহিকরণ।
ক্ষুদ্র ভাষা, স্বকীয় সাবহিয,
সংস্কৃবি, ঐবিহয এিং ধমযবিষয়ক
িথ্যভাডার প্রস্তুি, ই-িথ্যনকানষ
অন্তর্ভযিকরণ, বিবেটাল কনন্টন্ট
দ্বিবর ও প্রোর।

সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/
সরকাবর দির/সংস্থা

প্রিযাবশি ফলাফল

নীবিমালা
প্রণয়নন
েনগনণর
অংশগ্রহণ
বনবিি হনি।
সকল মন্ত্রণালয়/
েনগনণর বৃহৎ অংশনক
বিভাগ/দির/সংস্থা
বশক্ষা, প্রবশক্ষণ ও গুরুত্বপূণ য
িথ্য প্রদাননর সুবিধা প্রশস্ত
হনি।
সংস্কৃবি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বকীয় সংস্কৃবি, সাবহিয,
ধময বিষয়ক মন্ত্রণালয় এিং ঐবিহয এিং ধময সম্পবকযি
পাি যিয েট্টগ্রাম বিষয়ক গুরুত্বপূণ য িনথ্যর স্থায়ী
মন্ত্রণালয়
সংরক্ষণ ও প্রোর বনবিি
হনি।
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ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
৪.৪

৪.৪.১১

৫.১

৫.১.২

৬.১

৬.১.১

৬.৩

৬.৩.৭

৬.৩

৬.৩.১১

৭.২

৭.২.১

৭.২

৭.২.৩

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

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

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

২০%

৫০%

১০০%

৫০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

প্রাথবমক ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়
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প্রাথবমক ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়
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

১.১

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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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
২.৫

২.৫.২

২.৫

২.৫.৩

২.৫

২.৫.৪

২.৫

২.৫.৫

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

বিবেটাল অপরাধ সংক্রান্ত মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা দীর্ যনময়ানদ
বশক্ষাথীরা
বিষয়সমুহ
পাঠ্য-পুস্তনক বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা বিবেটাল অপরাধ বিষনয়
অন্তর্ভযিকরণ।
বশক্ষা বিভাগ এিং প্রাথবমক ধারণা লাভ করনি।
ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়
বিবেটাল বনরাপিা বিষনয় িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি েনসাধারণ
বিবেটাল
সনেিনিা দ্বিবরকরণ।
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।
সহনর্াবগিা
বৃবদ্ধ
পানি।
(বিবসবস)
এিং
সকল

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

৮০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা
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

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।

োিীয় িথ্য আদান-প্রদানন
বনরাপিা বনবিি হনি।

১০০%

∙

∙
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ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
৩.১

৩.১.২

৩.১

৩.১.৬

৩.১

৩.১.৯

৩.৩

৩.৩.২

৩.৩

৩.৩.৬

৩.৪

৩.৪.১

৩.৪

৩.৪.২

৩.৫

৩.৫.৪

করণীয় বিষয়
নীবিমালার মাধ্যনম আন্তেযাবিক
মান
অনুসরনণ
প্রবিিন্ধী
য
ব্যবিিনগর েন্য সকল সরকাবর ও
কিসরকাবর ওনয়ি সাইট অবভগম্য
(Accessible) করণ।
অনগ্রসর
েননগাষ্ঠীর
েন্য
বিনশষাবয়ি আইবসটি বশক্ষা এিং
প্রবশক্ষনণর ব্যিস্থা গ্রহণ।

দবরদ্র বশশুনদর েন্য মাবিবমবিয়া
র্ন্ত্রাবদ ব্যিহার কনর সরকাবরকিসরকাবর এিং কবমউবনটি
স্কুনলই ইবসবিবপ (ECDP)
োলুকরণ।
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।

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

সমােকোণ মন্ত্রণালয় ও
সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/
সরকাবর দির/সংস্থা এিং
এনবেও বিষয়ক ব্যযনরা

সকল
সরকাবর
ও
কিসরকাবর ওনয়িসাইট
প্রবিিন্ধীনদর েন্য অবভগম্য
হনি।

৫০%

১০০%

∙

মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা
বশক্ষা বিভাগ, সমােকোণ
মন্ত্রণালয়, মবহলা ও বশশু
বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রাথবমক
ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়, পাি যিয
েট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়,
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ, যুি ও ক্রীড়া
মন্ত্রণালয়, িস্ত্র ও পাট
মন্ত্রণালয় এিং কিসকাবর খাি
প্রাথবমক ও গণবশক্ষা
মন্ত্রণালয়, মবহলা ও বশশু
বিষয়ক মন্ত্রণালয় এিং
এনবেও বিষয়ক ব্যযনরা

িথ্যপ্রযুবি
বিষনয়
প্রবশবক্ষি দক্ষ েনশবি
গনড় উঠনি এিং ক্ষমিায়ন
র্টনি।

১০০%

∙

∙

প্রাথবমক বশক্ষার
কার্ যকাবরিা বৃবদ্ধ পানি।

১০০%

∙

∙

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

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

কসিার মান উন্নয়ন এিং
নাগবরক সন্তুবষ্ট বৃবদ্ধ পানি।

১০০%

∙

∙

নীবিমালা
প্রণয়নন
েনগনণর
অংশগ্রহণ
বনবিি হনি।
েনগনণর বৃহৎ অংশনক
বশক্ষা, প্রবশক্ষণ ও গুরুত্বপূণ য
িথ্য প্রদাননর সুবিধা প্রশস্ত
হনি।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

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

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
আনিদন, অবভনর্াগ গ্রহণ ও মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর
বনষ্পবি এিং অিবহিকরণ।
দির/সংস্থা
বিবেটাল পদ্ধবিনি নাগবরক
মিামি গ্রহণ কনর কসিার মান
উন্নয়ন।
সকল প্রণীিব্য নীবিমালা ও সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/
আইন ওনয়িসাইনট প্রকাশ ও
সরকাবর দির/সংস্থা
েনগনণর মিামি গ্রহণ।
প্রাবিষ্ঠাবনক সহায়িা ও আবথ যক
সকল মন্ত্রণালয়/
প্রনণাদনার মাধ্যনম িাংলা ভাষায়
বিভাগ/দির/সংস্থা
স্থানীয় পর্ যানয়র উপযুি বিষয়িস্তু
উন্নয়ন উৎসাবহিকরণ।
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ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
৪.১

৪.১.১

৪.১

৪.১.২

৪.২

৪.২.১

৪.২

৪.২.২

৪.২

৪.২.৩

৪.২

৪.২.৪

৪.২

৪.২.৫

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

কদশীয়, বিশ্বিাোর এিং েতুথ য মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা আইবসটি কাবরকুলাম
বশল্প বিপ্লনির দক্ষিার প্রবি লক্ষয বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা বনয়বমি হালনাগাদ হনি
করনখ োবহদা বভবিক দক্ষ মানি বশক্ষা বিভাগ, প্রাথবমক ও এিং দক্ষ মানি সম্পদ
সম্পদ উন্নয়ন এিং জ্ঞান-বভবিক
গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়,
উন্নয়নন সহায়ক হনি।
সমাে বিবনমযানণ বশক্ষার সকল এনবসটিবি, িথ্য ও কর্াগানর্াগ
স্তনর আইবসটি কাবরকুলাম প্রযুবি বিভাগ এিং ইউবেবস
বনয়বমি হালনাগাদকরণ।
বশক্ষানক্ষনে আইবসটির বনিয
প্রাথবমক ও গণবশক্ষা
আইবসটি ব্যিহানরর
নতুন, উদ্ভািনী ও এর কার্ যকর মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ মাধ্যনম বশক্ষার গুণগি
ব্যিহানরর (ICT disruption বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও মাননান্নয়ন হনি।
in education) মাধ্যনম বশক্ষার
মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ,
গুণগি মাননান্নয়ন করার ব্যিস্থা ইউবেবস এিং িথ্য ও
গ্রহণ।
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
সকল স্তনরর সকল ধারার সকল
প্রাথবমক ও গণবশক্ষা
বশক্ষায় আইবসটি
বশক্ষা প্রবিষ্ঠাননর কবম্পউটার মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ ব্যিহানরর েন্য উপযুি
োনি উচ্চ গবিসম্পন্ন ইন্টারননট বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও পবরনিশ সৃবষ্ট হনি।
সংনর্াগ প্রদান।
মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ,
ইউবেবস এিং িথ্য ও
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
কদনশর সকল বশক্ষা প্রবিষ্ঠানন
প্রাথবমক ও গণবশক্ষা
বশক্ষায় আইবসটি
বিবেটাল প্রযুবির ব্যিহার মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ ব্যিহানরর েন্য উপযুি
বনবিিকরনণ
প্রনয়ােনীয় বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও পবরনিশ ও সুনর্াগ সৃবষ্ট
মাবিবমবিয়া
ক্লাসরুম/স্মাট য মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও হনি।
ক্লাসরুম/নতুন উদ্ভাবিি উপকরণ কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
সরিরাহ ও ব্যিহার বনবিিকরণ।
এিং ইউবেবস
বিবেটাল প্রযুবি
ব্যিহানরর প্রাথবমক
ও
গণবশক্ষা বশক্ষক-বশক্ষাথী
এিং
মাধ্যনম বশক্ষক-বশক্ষাথী এিং মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষাথী-বশক্ষাথীর মনধ্য
বশক্ষাথী-বশক্ষাথীর
মনধ্য বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও পারস্পবরক
ও
পারস্পবরক ও সহনর্াবগিামূলক মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও সহনর্াবগিামূলক বশখন
and
বশখন
(Peer
and কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ (Peer
Collaborative
Collaborative Learning) এিং ইউবেবস
Learning)
সুবিধা
সুবিধা সম্প্রসারনণ উপযুি
সম্প্রসারনণ
উপযুি
পবরনিশ সৃবষ্টকরণ।
পবরনিশ সৃবষ্ট হনি।
বশক্ষাথীনদর েন্য বিবেটাল যুনগর প্রাথবমক
ও
গণবশক্ষা জ্ঞান েে যায় পারস্পবরক
দক্ষিা অেযন, সমস্যা সমাধান, মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ সহনর্াবগিা ও অংশগ্রহনণর
উদ্ভািনীেে যা, সনেনিা সৃবষ্টর বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও মাধ্যনম একট উদ্ভািনী
মাধ্যনম দক্ষ নাগবরক সৃবষ্টর েন্য মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও শবি সম্পন্ন েননগাষ্ঠী সৃবষ্ট
একটি প্লযাটফরম দ্বিবর।
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ হনি।
এিং ইউবেবস
প্রাথবমক, মাধ্যবমক ও উচ্চ প্রাথবমক
ও
গণবশক্ষা প্রাথবমক, মাধ্যবমক, উচ্চ
মাধ্যবমক, কাবরগবর ও মাদ্রাসা মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ মাধ্যবমক, কাবরগবর ও
বশক্ষক প্রবশক্ষণ ইনবেটিউনট বশক্ষা বিভাগ এিং কাবরগবর মাদ্রাসা বশক্ষার বশক্ষকনদর
(আিাবসক হল সহ) কবম্পউটার ও মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ
প্রবশক্ষণ ব্যিস্থা সময়
োি, োন, উচ্চ গবিসম্পন্ন
উপনর্াগী হনি।
ইন্টারননট সংনর্াগ (নুযনিম ২
এমবিবপএস) স্থাপন।
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সকল স্তনরর এিং সকল বিষনয়র
বশক্ষকনক উপযুি প্রবশক্ষনণর
মাধ্যনম কশ্রণীকনক্ষ বিবেটাল
প্রযুবি ব্যিহার কনর পাঠদাননর
উপনর্াগীকরণ।
আইবসটি র্ন্ত্রপাবি
(োপটপ/আইবসটি বিভাইস)
সংগ্রনহর েন্য বশক্ষকনদর
ঋণ/অনুদান প্রদান।

প্রিযাবশি ফলাফল

মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
বশক্ষকনদর দক্ষিা বৃবদ্ধ
বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা পানি। কশ্রণীকনক্ষ পাঠদান
বশক্ষা বিভাগ, প্রাথবমক ও
পদ্ধবি আনদদায়ক এিং
গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়, ইউবেবস ফলপ্রসূ হনি।
এিং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
অথ য বিভাগ, মাধ্যবমক ও উচ্চ আইবসটি বশক্ষার মান বৃবদ্ধ
বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও পানি।
মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ এিং
প্রাথবমক ও গণবশক্ষা
মন্ত্রণালয়
বশক্ষাথীনদর েন্য ইন্টানরবক্টভ ই- মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা ই-লাবন যং ব্যিহানরর
ব্যক, বিবেটাল বরনসাস য এিং ই- বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা মাধ্যনম বশক্ষাথীনদর জ্ঞান
লাবন যং কননটনন্টর ককন্দ্রীয় ই- বশক্ষা বিভাগ, প্রাথবমক ও অেযন সুগম হনি।
লাবন যং প্লযাটফরম দ্বিবর। ই- গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়, ইউবেবস,
লাবন যং বিষয়িস্তু দ্বিবরর েন্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এিং িথ্য
বিনশষ সহায়িা প্রদান।
ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
বিবভন্ন ই-লাবন যং ককাস য/কননটনন্টর মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
বশক্ষকনদর
কপশাগি
মাধ্যনম বশক্ষকনদর কপশাগি বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা উন্নয়ন এিং বশক্ষাথীনদর
উন্নয়ন এিং বশক্ষাথীনদর জ্ঞান ও বশক্ষা বিভাগ, প্রাথবমক ও
জ্ঞান ও দক্ষিা উন্নয়ন
দক্ষিা উন্নয়ননর সুনর্াগ সৃবষ্ট।
গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়, িথ্য ও বনবিি হনি।
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
ইউবেবস এিং
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
সকল অফ বগ্রি বশক্ষা প্রবিষ্ঠানন প্রাথবমক
ও
গণবশক্ষা বশক্ষা প্রবিষ্ঠানন আইবসটি
কসৌর বিদুযনির সাহানয্য ইন্টারননট মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ বভবিক বশক্ষা প্রসাবরি
সংনর্ানগর ব্যিস্থাকরণ।
বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও হনি।
মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
এিং বিদুযৎ বিভাগ
বশক্ষায় আইবসটি ব্যিহানরর
মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
বশক্ষকগণ আইবসটি
মাধ্যনম গুণগি মাননান্নয়নন
বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা ব্যিহানরর মাধ্যনম বশক্ষার
অিদান রাখার েন্য বশক্ষক ও
বশক্ষা বিভাগ, প্রাথবমক ও
গুণগি মাননান্নয়নন
সংবিষ্ট কমযকিযানদর স্বীকৃবি ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়, িথ্য ও উৎসাবহি হনি।
প্রনণাদনার ব্যিস্থাকরণ।
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
ইউবেবস এিং
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
প্রাথবমক এিং মাধ্যবমক স্তনর
প্রাথবমক ও গণ বশক্ষা
আইবসটি সুবিধা
পূণ যাঙ্গ আইবসটি সুবিধা সম্ববলি মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ সম্প্রসারনণর মাধ্যনম
বকছু আধুবনক মনিল স্কুল প্রবিষ্ঠা বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও গুণগি বশক্ষা বনবিি করা
এিং পর্ যায়ক্রনম সারানদনশ
মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ এিং সম্ভি হনি।
সম্প্রসারণ।
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ
প্রাবিষ্ঠাবনক সহায়িা ও আবথ যক প্রাথবমক ও গণবশক্ষা
জ্ঞান অেযন ও সমৃদ্ধ করার
প্রনণাদনার মাধ্যনম কিসরকাবর
মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ েন্য বিবেটাল উপকরনণর
খানি কার্ যকর বিবেটাল উপাি বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও মাধ্যনম বশখন-কশখাননা
(Content) উন্নয়ন
মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ,
কার্ যক্রম আনদদায়ক ও
উৎসাবহিকরণ।
এনবসটিবি, ইউবেবস, িথ্য ও কার্ যকর হনি।
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
এিং আইবসটি ইডাবে
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বিবেটাল প্রযুবি ব্যিহানরর
প্রাথবমক ও গণবশক্ষা
বশক্ষাথীনদর উপযুি ও
মাধ্যনম বশক্ষাথীনদর উপযুি ও মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ কার্ যকর মূোয়ন করা
কার্ যকর মূোয়ননর ব্যিস্থা করা। বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও
সম্ভি হনি।
মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ, ইউবেবস
এিং িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ
অবেযি জ্ঞান সহেলভয করার েন্য মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
বশক্ষাথী ও গনিষকনদর
উচ্চ বশক্ষা প্রবিষ্ঠান ও গনিষণা
বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা
জ্ঞানেে যা ও গনিষণায়
প্রবিষ্ঠানসমূনহ বিবেটাল লাইনব্রবর বশক্ষা বিভাগ, ইউবেবস,
সহায়ক হনি।
প্রবিষ্ঠা এিং এগুনলার মনধ্য
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, নানয়ম
আন্তঃসংনর্াগ স্থাপন; এিং এর
এিং কনপ
মাধ্যনম আন্তঃগ্রন্থাগার সহনর্াবগিা
স্থাপন।
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।
বিনশষ স্কুলগুনলানি র্ত্নসহকানর প্রাথবমক ও গণবশক্ষা
বিনশষ োবহদা সম্পন্ন
আইবসটি র্ন্ত্রপাবি (বিন বরিার, মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষাথীনদর েন্য
কব্রইল বপ্রন্টার, মাবিবমবিয়া টবকং বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও দ্বিষ্যম্যহীন উপযুি বশখনব্যক, বিবি বপ্রন্টার, অবিওমাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও কশখাননার পবরনিশ সৃবষ্ট
বভজুযয়াল উপকরণ ইিযাবদ)
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ,
হনি।
সরিরাহ বনবিিকরণ।
ইউবেবস এিং
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
বিনশষ োবহদা সম্পন্ন বশক্ষাথীনদর প্রাথবমক ও গণবশক্ষা
বিনশষ োবহদা সম্পন্ন
বশখন
কশখাননা
কার্ যক্রনম মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষাথীনদর েন্য উপযুি
আইবসটির ব্যিহার বনবিি করনি বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও বশখন-কশখাননা কার্ যক্রম
বশক্ষকনদর দক্ষিা উন্নয়নন মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও পবরোলনার েন্য
প্রনয়ােনীয় প্রবশক্ষনণর ব্যিস্থা কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ,
বশক্ষকনদর দক্ষিা বৃবদ্ধ
গ্রহণ।
ইউবেবস এিং
পানি।
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
সকল বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রাথবমক ও গণবশক্ষা
একীর্ভি বশক্ষা
পর্ যানয় একীর্ভি বশক্ষা িাস্তিায়নন মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ িাস্তিায়ননর েন্য উপযুি
প্রনয়ােনীয় বিবেটাল র্ন্ত্রপাবি ও বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও পবরনিশ দ্বিবর হনি এিং
সফটওয়যার সরিরাহ করা, িার মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও বশক্ষকনদর সক্ষমিা দ্বিবর
ব্যিহার বনবিি করা এিং এেন্য কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ,
হনি।
বশক্ষকনদর প্রনয়ােনীয় প্রবশক্ষণ ইউবেবস এিং
প্রদান।
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
বিনশষ োবহদা সম্পন্ন বশক্ষাথীনদর প্রাথবমক ও গণবশক্ষা
বিনশষ োবহদা সম্পন্ন
বশখন োবহদা ও উপকরনণর
মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষাথীনদর বশখন োবহদা
স্বল্পিা বিনিেনা কনর
বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও অনুর্ায়ী প্রনয়ােনীয়
এযাকনসবসিল অনলাইন
মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও বরনসাস য প্রাবি সহে হনি।
বরনপাবেটবরর ব্যিস্থা গ্রহণ।
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ,
ইউবেবস এিং
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

প্রাথবমক ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়, বশক্ষা প্রশাসন ও
মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা বিভাগ, ব্যিস্থাপনা গবিশীল ও
কাবরগবর ও মাদ্রাসা বশক্ষা
কটকসই হনি।
বিভাগ, িথ্য ও কর্াগানর্াগ
প্রযুবি বিভাগ, ইউবেবস এিং
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
প্রশাসবনক কর্াগানর্ানগর কক্ষনে প্রাথবমক ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রশাসবনক কর্াগানর্ানগর
বিবেটাল প্রযুবি
ব্যিহানরর মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা বিভাগ, কক্ষনে বসদ্ধান্ত গ্রহণ ও
মাধ্যনম বসদ্ধান্ত গ্রহণ ও িাস্তিায়ন কাবরগবর ও মাদ্রাসা বশক্ষা
িাস্তিায়ন িরাবন্বি হনি।
িরাবন্বিকরণ।
বিভাগ, িথ্য ও কর্াগানর্াগ
প্রযুবি বিভাগ, ইউবেবস এিং
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
বশক্ষা সংবিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও প্রাথবমক ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়, সকনলর েন্য বশক্ষা
প্রবিষ্ঠাননর মনধ্য
মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা বিভাগ, বিষয়ক কসিা প্রাবি সহে
আন্তঃনর্াগানর্ানগর কক্ষনে
কাবরগবর ও মাদ্রাসা বশক্ষা
হনি।
বিবেটাল প্রযুবি ব্যিহার
বিভাগ, িথ্য ও কর্াগানর্াগ
বনবিিকরণ।
প্রযুবি বিভাগ, ইউবেবস এিং
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
বশক্ষক, বশক্ষাথী, অবভভািকসহ প্রাথবমক ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়, সকনলর েন্য বশক্ষা
সংবিষ্ট সকনলর কানছ
মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা বিভাগ, বিষয়ক কসিা প্রাবি সহে
বশক্ষাবিষয়ক কসিা কপৌুঁনছ কদয়ার কাবরগবর ও মাদ্রাসা বশক্ষা
হনি।
কক্ষনে ইনমইল, এসএমএস বকংিা বিভাগ, িথ্য ও কর্াগানর্াগ
অনলাইন কসিা বনবিিকরণ।
প্রযুবি বিভাগ, ইউবেবস এিং
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
বশক্ষা কসিার মান উন্নয়নন গ্রাহক প্রাথবমক ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়, গ্রাহক এিং
মিামি এিং কসিাগ্রহীিার সন্তুবষ্ট মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা বিভাগ, কসিাগ্রহীিানদর েন্য
পবরমানপর ব্যিস্থা গ্রহণ।
কাবরগবর ও মাদ্রাসা বশক্ষা
কসিার মান উন্নয়ন করা
বিভাগ, িথ্য ও কর্াগানর্াগ
সম্ভি হনি।
প্রযুবি বিভাগ, ইউবেবস এিং
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
কসিা গ্রহীিার সুবিধানথ য সিার
প্রাথবমক ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়, কসিা গ্রহীিানদর
েন্য একই পদ্ধবি ব্যিহার না কনর মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা বিভাগ, োবহদাবভবিক কসিা প্রদান
োবহদাবভবিক পদ্ধবিগি বভন্নিা কাবরগবর ও মাদ্রাসা বশক্ষা
সম্ভি হনি।
অনুসরণ।
বিভাগ, িথ্য ও কর্াগানর্াগ
প্রযুবি বিভাগ, ইউবেবস এিং
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
বশক্ষা ব্যিস্থার সুষ্ঠু ব্যিস্থাপনার প্রাথবমক ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়, বশক্ষা ব্যিস্থার সুষ্ঠু
লনক্ষয আইবসটি ব্যিহার কনর
মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা বিভাগ, ব্যিস্থাপনার লনক্ষয
বনয়বমিভানি সকল কাে
কাবরগবর ও মাদ্রাসা বশক্ষা
বনয়বমিভানি সকল কাে
মবনটবরং এিং সুপারভাইবেং এর বিভাগ, িথ্য ও কর্াগানর্াগ
মবনটবরং এিং
ব্যিস্থা গ্রহণ।
প্রযুবি বিভাগ, ইউবেবস এিং সুপারভাইে করা সহে
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
হনি।
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বিশ্বিাোনরর োবহদার সানথ
সামঞ্জস্য করনখ দক্ষ কপশােীিী
দ্বিবরর লনক্ষয প্রবশক্ষণ
প্রবিষ্ঠানসমূনহর অিকাঠানমা
উন্নয়ন।
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করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

বিবেটাল প্রযুবি ব্যিহানরর
মাধ্যনম দক্ষ ও গবিশীল বশক্ষা
প্রশাসন ও ব্যিস্থাপনা
বনবিিকরণ।

িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ এিং সংবিষ্ট
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
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বিশ্বমাননর কপশােীিী
দ্বিবর হনি।

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
৬.১

৬.১.১

৬.৩

৬.৩.৭

৬.৩

৬.৩.১১

৭.২

৭.২.১

৭.২

৭.২.৩

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

আইবসটি বশনল্পর সক্ষমিা
পবরমাপ ও রিাবন বৃবদ্ধকনল্প
করািম্যাপ (Roadmap)
অনুর্ায়ী অগ্রগবি মূোয়ন।

প্রিযাবশি ফলাফল

িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি কদশীয় আইবসটি পণ্য ও
বিভাগ (িাংলানদশ
কসিা রিাবন সম্প্রসাবরি
কবম্পউটার কাউবন্সল,
হনি।
আইবসটি অবধদির,
িাংলানদশ হাই-কটক পাকয
কর্তযপক্ষ) এিং সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
ক্রনয়র কক্ষনে স্থানীয় আইবসটি
আইএমইবি (বসবপটিইউ) স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সামগ্রী ও কসিার েন্য মূে সুবিধা এিং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ বিকবশি হনি।
(Price Preference)
বনবিিকরণ।
কদনশর স্থানীয় কভািানদর
সকল
স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সক্ষমিা উন্নয়নন সনেিনিা দ্বিবর মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিকবশি হনি।
করা।
সরকাবর ক্রনয় আন্তেযাবিকভানি িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি অবধক হানর বিদুযৎ সাশ্রয়
গ্রহণনর্াগ্য মাননর বিদুযৎ সাশ্রয়ী
বিভাগ এিং সকল
হনি।
আইবসটি র্ন্ত্রপাবি ক্রয়।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর
দির/সংস্থা
দািবরক কানে ইনলক্ট্রবনক পদ্ধবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগসহ সকল কাগে দ্বিবরনি ব্যিহৃি
ব্যিহার বৃবদ্ধ কনর কাগনের
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রাকৃবিক উপাদান
ব্যিহার হ্রাসকরণ।
সংরক্ষনণ সহায়ক হনি।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

৫০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

পাবন সম্পদ মন্ত্রণালয়
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পাবন সম্পদ মন্ত্রণালয়
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

১.১

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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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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(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
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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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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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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

256

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

৭.১

৭.১.১

৭.২

৭.২.১

৭.২

৭.২.৩

৭.৩

৭.৩.১

৭.৩

৭.৩.২

৮.৪

৮.৪.১০

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

আইএমইবি (বসবপটিইউ) স্থানীয় আইবসটি বশল্প
এিং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ বিকবশি হনি।

১০০%

∙

∙

সকল
স্থানীয় আইবসটি বশল্প
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিকবশি হনি।

১০০%

∙

∙

পবরনিশ ও িন মন্ত্রণালয়, ১। আধুবনক উন্নি প্রযুবির
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবিরক্ষা মাধ্যনম প্রাকৃবিক সম্পনদর
মন্ত্রণালয়, পাবন সম্পদ ব্যিস্থাপনা দক্ষিা িাড়নি;
মন্ত্রণালয়,
মৎস্য
ও ২। সমবন্বি িাটা সংরক্ষণ
প্রাবণসম্পদ
মন্ত্রণালয়, ব্যিস্থপনা কোরদার হনি;
িাংলানদশ পবরসংখ্যান ও এিং
িথ্য ব্যিস্থাপনা বিভাগ ৩। প্রাকৃবিক সম্পনদর
(িাংলানদশ
পবরসংখ্যান ব্যিস্থাপনা ও ব্যিহানর
ব্যযনরা),
িাক কটবল বদক বননদ যশনা প্রদানন
কর্াগানর্াগ ও িথ্যপ্রযুবি সক্ষম হনি।
মন্ত্রণালয় এিং বিজ্ঞান ও
প্রযুবি মন্ত্রণালয়।
সরকাবর ক্রনয় আন্তেযাবিকভানি িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি অবধক হানর বিদুযৎ সাশ্রয়
গ্রহণনর্াগ্য মাননর বিদুযৎ সাশ্রয়ী
বিভাগ এিং সকল
হনি।
আইবসটি র্ন্ত্রপাবি ক্রয়।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর
দির/সংস্থা
দািবরক কানে ইনলক্ট্রবনক পদ্ধবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগসহ সকল কাগে দ্বিবরনি ব্যিহৃি
ব্যিহার বৃবদ্ধ কনর কাগনের
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রাকৃবিক উপাদান
ব্যিহার হ্রাসকরণ।
সংরক্ষনণ সহায়ক হনি।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

দুনর্ যাগ
সিকীকরণ
ও দুনর্ যাগ ব্যিস্থাপনা ও োণ
দ্রুিিার সানথ এলাকা
কমাকানিলার েন্য কবমউবনটি মন্ত্রণালয়, পাবন সম্পদ
বভবিক দুনর্ যাগ সিকীকরণ
করবিও, কটবলবভশন, কমািাইল মন্ত্রণালয় ও অধীনস্ত সকল িািযা প্রোর করা সম্ভি
প্রযুবি ও বনেস্ব স্যানটলাইট সংস্থা, িথ্য মন্ত্রণালয়, িাক ও হনি।
বভবিক
আধুবনক
প্রযুবির কটবলনর্াগানর্াগ বিভাগ,
ব্যিহার।
আিহাওয়া অবধদির এিং
িাংলানদশ মহাকাশ গনিষণা
ও দূর অনুধািন প্রবিষ্ঠান
(স্পারনসা)
দুনর্ যাগ পরিিী অিস্থা কমাকানিলা, দুনর্ যাগ ব্যিস্থাপনা ও োণ দুনর্ যাগ
কমাকানিলায়
ক্ষয়ক্ষবি বনরূপণ এিং োণ
মন্ত্রণালয়, পাবন সম্পদ প্রশাসবনক দক্ষিা বৃবদ্ধর
সামগ্রীর সুষম িণ্টনন
মন্ত্রণালয় ও অধীনস্ত সকল পাশাপাবশ র্থার্থ উনদ্যাগ
আইবসটি/বনেস্ব স্যানটলাইট
সংস্থা, প্রবিরক্ষা মন্ত্রণালয়, গ্রহনণ সহায়ক হনি।
বভবিক প্রযুবির ব্যিহার।
িাক কটবলনর্াগানর্াগ বিভাগ
এিং িথ্য ও কর্াগানর্াগ
প্রযুবি বিভাগ
কৃবষ খানির েন্য গৃহীি সকল কৃবষ মন্ত্রণালয় (অবধনস্থ সকল কৃবষ কক্ষনে িথ্যপ্রযুবির
প্রকল্প কমযসূবেনি িথ্যপ্রযুবির দির), পাবন সম্পদ মন্ত্রণালয় ব্যিহার সক্ষমিা দ্বিবর
উপযুি ব্যিহার বনবিি করা ও অধীনস্ত সকল সংস্থা এিং এিং কৃবষর আধুবনকায়ন
এিং প্রকনল্পর িানেনট িথ্যপ্রযুবি পবরকল্পনা মন্ত্রণালয়
হনি।
প্রনয়ানগর েন্য সুবনবদ যষ্ট িানেট
িরাে রাখা।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

করণীয় বিষয়
ক্রনয়র কক্ষনে স্থানীয় আইবসটি
সামগ্রী ও কসিার েন্য মূে সুবিধা
(Price Preference)
বনবিিকরণ।
কদনশর স্থানীয় কভািানদর
সক্ষমিা উন্নয়নন সনেিনিা দ্বিবর
করা।
প্রাকৃবিক সম্পনদর ব্যিস্থাপনা ও
ব্যিহানর বনেস্ব স্যানটলাইট
বভবিক বরনমাট কসবন্সং,
বেআইএস, িবন্টয়ার
কটকননালবে সহ অন্যান্য
ইনলকট্রবনক পদ্ধবির ব্যিহার।

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী
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প্রিযাবশি ফলাফল

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
৮.৪

৮.৪.১১

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

িথ্যপ্রযুবি বভবিক সমবন্বি কসিা কৃবষ মন্ত্রণালয় এিং এর একটি স্বচ্ছ ও দক্ষ কসিা
সরিরাহ এিং পবরিীক্ষণ ও অধীনস্থ সকল দির, পাবন সরিরাহ ব্যিস্থা গনড়
মূোয়ন বসনেম গনড় কিালার সম্পদ মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ উঠনি।
ব্যিস্থা গ্রহণ।
সকল সংস্থা

258

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

প্রবিরক্ষা মন্ত্রণালয়
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প্রবিরক্ষা মন্ত্রণালয়
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

১.১

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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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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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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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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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

৪.৪.৭

৪.৪

৪.৪.১১

৫.১

৫.১.২

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।
োিীয় বনরাপিার স্বানথ য প্রবিরক্ষা প্রবিরক্ষা মন্ত্রণালয়, েন োিীয় প্রবিরক্ষা সংক্রান্ত
ব্যিস্থার েন্য আইবসটি বনভযর
বনরাপিা বিভাগ এিং িথ্য ও
বিষনয় ককৌশলগি
সমাধান দ্বিবরনি স্থানীয় আইবসটি কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ স্বাধীনিা সংরবক্ষি হনি।
গনিষণা ও বশনল্পর সহায়িা গ্রহণ।
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।

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
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আইবসটি বশনল্পর সক্ষমিা
পবরমাপ ও রিাবন বৃবদ্ধকনল্প
করািম্যাপ (Roadmap)
অনুর্ায়ী অগ্রগবি মূোয়ন।

িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি কদশীয় আইবসটি পণ্য ও
বিভাগ (িাংলানদশ
কসিা রিাবন সম্প্রসাবরি
কবম্পউটার কাউবন্সল,
হনি।
আইবসটি অবধদির,
িাংলানদশ হাই-কটক পাকয
কর্তযপক্ষ) এিং সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
ক্রনয়র কক্ষনে স্থানীয় আইবসটি
আইএমইবি (বসবপটিইউ) স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সামগ্রী ও কসিার েন্য মূে সুবিধা এিং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ বিকবশি হনি।
(Price Preference)
বনবিিকরণ।
কদনশর স্থানীয় কভািানদর
সকল
স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সক্ষমিা উন্নয়নন সনেিনিা দ্বিবর মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিকবশি হনি।
করা।
প্রাকৃবিক সম্পনদর ব্যিস্থাপনা ও পবরনিশ ও িন মন্ত্রণালয়, ১। আধুবনক উন্নি প্রযুবির
ব্যিহানর বনেস্ব স্যানটলাইট
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবিরক্ষা মাধ্যনম প্রাকৃবিক সম্পনদর
বভবিক বরনমাট কসবন্সং,
মন্ত্রণালয়,
পাবনসম্পদ ব্যিস্থাপনা দক্ষিা িাড়নি;
বেআইএস, িবন্টয়ার
মন্ত্রণালয়,
মৎস্য
ও ২। সমবন্বি িাটা সংরক্ষণ
কটকননালবে সহ অন্যান্য
প্রাবণসম্পদ
মন্ত্রণালয়, ব্যিস্থপনা কোরদার হনি;
ইনলকট্রবনক পদ্ধবির ব্যিহার।
িাংলানদশ পবরসংখ্যান ও এিং
িথ্য ব্যিস্থাপনা বিভাগ ৩। প্রাকৃবিক সম্পনদর
(িাংলানদশ
পবরসংখ্যান ব্যিস্থাপনা ও ব্যিহানর
ব্যযনরা),
িাক কটবল বদক বননদ যশনা প্রদানন
কর্াগানর্াগ ও িথ্যপ্রযুবি সক্ষম হনি।
মন্ত্রণালয় এিং বিজ্ঞান ও
প্রযুবি মন্ত্রণালয়।
সরকাবর ক্রনয় আন্তেযাবিকভানি িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি অবধক হানর বিদুযৎ সাশ্রয়
গ্রহণনর্াগ্য মাননর বিদুযৎ সাশ্রয়ী
বিভাগ এিং সকল
হনি।
আইবসটি র্ন্ত্রপাবি ক্রয়।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর
দির/সংস্থা
দািবরক কানে ইনলক্ট্রবনক পদ্ধবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগসহ সকল কাগে দ্বিবরনি ব্যিহৃি
ব্যিহার বৃবদ্ধ কনর কাগনের
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রাকৃবিক উপাদান
ব্যিহার হ্রাসকরণ।
সংরক্ষনণ সহায়ক হনি।
দুনর্ যাগ
সিকীকরণ
ও দুনর্ যাগ ব্যিস্থাপনা ও োণ
দ্রুিিার সানথ এলাকা
কমাকানিলার েন্য কবমউবনটি মন্ত্রণালয়, পাবন সম্পদ
বভবিক দুনর্ যাগ সিকীকরণ
করবিও, কটবলবভশন, কমািাইল মন্ত্রণালয় ও অধীনস্ত সকল িািযা প্রোর করা সম্ভি
প্রযুবি ও বনেস্ব স্যানটলাইট সংস্থা, িথ্য মন্ত্রণালয়, িাক ও হনি।
বভবিক
আধুবনক
প্রযুবির কটবলনর্াগানর্াগ বিভাগ,
ব্যিহার।
আিহাওয়া অবধদির এিং
িাংলানদশ মহাকাশ গনিষণা
ও দূর অনুধািন প্রবিষ্ঠান
(স্পারনসা)
দুনর্ যাগ পরিিী অিস্থা কমাকানিলা, দুনর্ যাগ ব্যিস্থাপনা ও োণ দুনর্ যাগ
কমাকানিলায়
ক্ষয়ক্ষবি বনরূপণ এিং োণ
মন্ত্রণালয়, পাবন সম্পদ প্রশাসবনক দক্ষিা বৃবদ্ধর
সামগ্রীর সুষম িণ্টনন
মন্ত্রণালয় ও অধীনস্ত সকল পাশাপাবশ র্থার্থ উনদ্যাগ
আইবসটি/বনেস্ব স্যানটলাইট
সংস্থা, প্রবিরক্ষা মন্ত্রণালয়, গ্রহনণ সহায়ক হনি।
বভবিক প্রযুবির ব্যিহার।
িাক কটবলনর্াগানর্াগ বিভাগ
এিং িথ্য ও কর্াগানর্াগ
প্রযুবি বিভাগ
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Climate Change Trend

প্রবিরক্ষা মন্ত্রণালয়, পবরনিশ,
বনরূপনণ কসন্ট্রাল িাটানিস বনমযাণ িন ও েলিায়ু পবরিিযন
ও করণীয় বনধ যারণ।
মন্ত্রণালয়, আিহাওয়া
অবধদির এিং িাংলানদশ
মহাকাশ গনিষণা ও দূর
অনুধািন প্রবিষ্ঠান (স্পারনসা)
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গনিষণা ও দুনর্ যাগ প্রশমনন
িাটা ব্যিহার করা র্ানি
এিং Climate
Change বনরসনন
উনদ্যাগ কনয়া র্ানি।
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প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালয়, িাক এিং স্বল্প সমনয় কসিা
ও কটবলনর্াগানর্াগ বিভাগ, পানিন।
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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

১.১

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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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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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

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।

োিীয় িথ্য আদান-প্রদানন
বনরাপিা বনবিি হনি।

১০০%

∙

∙

বিবেটাল বনরাপিা
সনেিনিা দ্বিবরকরণ।
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ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
৩.১

৩.১.১

৩.১

৩.১.২

৩.৩

৩.৩.২

৩.৩

৩.৩.৬

৩.৪

৩.৪.১

৩.৪

৩.৪.২

৩.৫

৩.৫.৪

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

বসটি কনপযানরশন, কেলা পবরষদ, িাক ও কটবলনর্াগানর্াগ কসিাসমূহ েনগনণর হানির
উপনেলা পবরষদ, কপৌরসভা, বিভাগ, স্থানীয় সরকার কানছ িাৎক্ষবণক কপৌুঁছানি।
ইউবনয়ন পবরষদ, িাস টাবমযনাল, বিভাগ, কনৌপবরিহন মন্ত্রণালয়,
কফবর/লঞ্চর্াট,
করলনেশন, করলপথ মন্ত্রণালয়, কর্াগানর্াগ
বিমানিদর, কপাে
অবফস, মন্ত্রণালয় এিং কিসামবরক
মানকযট ইিযাবদনি বিবেটাল বিমান পবরিহন ও পর্ যটন
কসন্টার/কসিা বনভযর বকয়স্ক মন্ত্রণালয়
(Kiosk) স্থাপন।
নীবিমালার মাধ্যনম আন্তেযাবিক সমােকোণ মন্ত্রণালয় ও সকল
সরকাবর
ও
মান
অনুসরনণ
প্রবিিন্ধী সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ কিসরকাবর ওনয়িসাইট
ব্যবিিনগরয েন্য সকল সরকাবর ও সরকাবর দির/সংস্থা এিং প্রবিিন্ধীনদর েন্য অবভগম্য
কিসরকাবর ওনয়ি সাইট অবভগম্য এনবেও বিষয়ক ব্যযনরা হনি।
(Accessible) করণ।
বিবেটাল পদ্ধবিনি সকল প্রকার আবথ যক প্রবিষ্ঠান বিভাগ, বিল ও বফ পবরনশানধ ব্যয়
আবথ যক কলননদনসমূহ কমািাইল িাংলানদশ ব্যাংক এিং এিং সময় সামঞ্জস্যপূণ য
কফান, এটিএম,
Point of
সংবিষ্ট
হনি; অবধকির স্বচ্ছিা,
Sales (PoS) ও অন্যান্য কসিা
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রবক্রয়াকরনণর
দক্ষিা
দান ককনন্দ্রর মাধ্যনম কর্ ককাননা
এিং দ্রুি বিল পবরনশানধর
সময় কর্ ককাননা স্থান কথনক
মাধ্যনম েনগণ উপকৃি
প্রদাননর ব্যিস্থাকরণ।
হনি; সরকানরর উপর
আস্থা িাড়নি।
ইন্টারননট সংনর্াগ এিং িার িাক ও কটবলনর্াগানর্াগ
ইন্টারনননটর ব্যিহার
ব্যিহার প্রবক্রয়ানক নাগবরক এিং বিভাগ, অথ য বিভাগ, িথ্য ও
সম্প্রসাবরি হনি।
সরকাবর দিনর কমৌবলক উপনর্াগী কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
(নর্মনঃ বিদুযৎ, গ্যাস, কটবলনফান
এিং সকল সরকাবর
ইিযাবদ) কসিা বহসানি বিনিেনা
দির/সংস্থা
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।
যক
প্রাবিষ্ঠাবনক সহায়িা ও আবথ
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।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

৬০%

৮০%

১০০%

৫০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
৪.৪

৪.৪.১১

৫.১

৫.১.২

৬.১

৬.১.১

৬.৩

৬.৩.৭

৬.৩

৬.৩.১১

৭.২

৭.২.১

৭.২

৭.২.৩

৮.১

৮.১.২

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

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
ক্রনয়র কক্ষনে স্থানীয় আইবসটি
আইএমইবি (বসবপটিইউ) স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সামগ্রী ও কসিার েন্য মূে সুবিধা এিং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ বিকবশি হনি।
(Price Preference)
বনবিিকরণ।
কদনশর স্থানীয় কভািানদর
সকল
স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সক্ষমিা উন্নয়নন সনেিনিা দ্বিবর মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিকবশি হনি।
করা।
সরকাবর ক্রনয় আন্তেযাবিকভানি িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি অবধক হানর বিদুযৎ সাশ্রয়
গ্রহণনর্াগ্য মাননর বিদুযৎ সাশ্রয়ী
বিভাগ এিং সকল
হনি।
আইবসটি র্ন্ত্রপাবি ক্রয়।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর
দির/সংস্থা
দািবরক কানে ইনলক্ট্রবনক পদ্ধবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগসহ সকল কাগে দ্বিবরনি ব্যিহৃি
ব্যিহার বৃবদ্ধ কনর কাগনের
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রাকৃবিক উপাদান
ব্যিহার হ্রাসকরণ।
সংরক্ষনণ সহায়ক হনি।

১০০%

∙

∙

২০%

৫০%

১০০%

৫০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

কদনশর অভযন্তনর পণ্যপবরিহণ কনৌপবরিহন
মন্ত্রণালয়, Improved Supply
এিং আমদাবন ও রিাবননি কিসামবরক বিমান পবরিহন ও Chain
Management,
ব্যিহৃি সকল র্ানিাহন িথা পর্ যটন মন্ত্রণালয় এিং সড়ক
আমদাবন রিাবন এিং
Logistics ট্রযাবকং ও ব্যবকং ও মহাসড়ক বিভাগ
অভযন্তরীণ পণ্য পবরিহনণ
এিং Payment ব্যিস্থা সমন্বনয়
সুষ্ঠু
পবরকল্পনা
ও
একটি One Stop Logistic
ব্যিস্থাপনা োলু হনি ।
ব্যিস্থাপনা বসনেম দ্বিবরকরণ।

১০০%

∙

∙
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সড়ক পবরিহন ও মহাসড়ক 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

১.১

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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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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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
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

১.৬

১.৬.১৪

২.৩

২.৩.২

২.৩

২.৩.৩

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।
সরকাবর কমযকিযা এিং সরকাবর
দুনীবি দমন কবমশন,
সকল সরকাবর কমযকিযার
কানের
সানথ
সংবিষ্ট বিআরটিএ, োিীয় রােস্ব সম্পদ বিিরণী দাবখনলর
ব্যিসায়ীনদর সম্পদ বিিরণী কিাি য, িাংলানদশ ব্যাংক এিং কসন্ট্রাল বসনেম িাস্তিাবয়ি
দাবখনলর েন্য ককন্দ্রীয়ভানি গৃহায়ন ও গণপূিয মন্ত্রণালয় হনি এিং দাবখলকৃি
‘কসন্ট্রাল
সম্পদপ্রকার বিিরণী সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সকল সম্পনদর
র্াোই
নাগবরকনদর সকল
ব্যবিগি সিযিা িনথ্যর
ব্যিস্থাপনা
বসনেম’
প্রণয়ন
করা।
করা
সম্ভি
হনি।
ব্যবিগি িনথ্যর মাবলকানা এিং সরকাবর-কিসরকাবর প্রবিষ্ঠান মাবলকানা বনবিি হনি।
[উি
বসনেনমর
সানথ বিআরটিএ,
কগাপনীয়িা
বনবিিকরণ।
োিীয় রােস্ব কিাি য, িাংলানদশ
ব্যাংক
এিং ককাননা
গৃহায়নিথ্য
ও সংগ্রহ
গণপূিয সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সকল ব্যবিগি
নাগবরকনদর
িনথ্যর
মন্ত্র
ণ
ালনয়র
কসন্ট্রাল
প্লট/ফ্ল্যাট
িা সংরক্ষনণর েন্য িাঁনক িা
সরকাবর-কিসরকাবর প্রবিষ্ঠান মাবলকানা বনবিি হনি।
ব্যিস্থাপনা
সানথ
অিবহি করনিবসনেনমর
হনি। এসি িথ্য
সংনর্াগ
স্থাপন থাকনি
কনর
সংবিষ্ট ব্যবির
সুস্পষ্ট র্ানি
অনুমবি
সম্পদ
বিিরণীর
সানথ
ছাড়া ককাননা
ব্যবি
িা দাবখলকৃি
সম্পনদর
সিযিা
র্াোইর্ানিকরা
ককাম্পাবননক প্রদান করা
না।
সম্ভি
িথ্য হয়।]
এনবক্রনেি কনর বনরাপদ

৮০%

১০০%

∙

৮০%

১০০%

∙

৫০%

৮০%

১০০%

১০০%

∙

∙

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

রাখনি হনি। এর ব্যিযয় হনল
আবথ যক েবরমানার বিষয়
বনবিিকরণ।
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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)

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%

∙

২.৫

২.৫.৩

বিবেটাল বনরাপিা
সনেিনিা দ্বিবরকরণ।

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৪

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৫

১০০%

∙

∙

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।
সহনর্াবগিা
বৃবদ্ধ
পানি।
(বিবসবস)
এিং
সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা

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
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা সহায়ক হনি।
সংক্রান্ত আইননর প্রনয়াগ।
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

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।

োিীয় িথ্য আদান-প্রদানন
বনরাপিা বনবিি হনি।

১০০%

∙

∙
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ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
৩.১

৩.১.২

৩.২

৩.২.২

৩.২

৩.২.৬

৩.৩

৩.৩.২

৩.৩

৩.৩.৬

৩.৪

৩.৪.১

করণীয় বিষয়
নীবিমালার মাধ্যনম আন্তেযাবিক
মান
অনুসরনণ
প্রবিিন্ধী
য
ব্যবিিনগর েন্য সকল সরকাবর ও
কিসরকাবর ওনয়ি সাইট অবভগম্য
(Accessible) করণ।
ব্রিব্যাড কনটওয়াকয স্থাপনন স্থানীয়
সরকার প্রবিষ্ঠানসহ অন্যান্য
প্রবিষ্ঠান কর্তযক আনরাবপি
ক্ষবিপূরণ )Compensation (
আদানয়র পবরমাণ হ্রাসকরণ।

সরকাবর কিসরকাবর আিাসনন
ইন্টারননট সুবিধা বনবিিকরনণর
েন্য
বিবল্ডং-এর
নকশা
অনুনমাদননর সময় ইন্টারননট
অিকাঠানমা (FTTX, IoT etc.
বিনিেনায় বননয়) এর বিষয়টি
অন্তর্ভযি করনি হনি। কদনশর
সকল শহনর আইএসবপ, িাটা
সংনর্াগ প্রদানকারী, আিাসন এিং
অিকাঠানমা
বনমযাণকারীনদর
সুবিধাবদ প্রদান করনি হনি।
বশক্ষা প্রবিষ্ঠান, পর্ যটন ককন্দ্র ও
গণিাহনন
বি
ওয়াইফাই
বনবিিকরণ।
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।

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

সমােকোণ মন্ত্রণালয় ও
সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/
সরকাবর দির/সংস্থা এিং
এনবেও বিষয়ক ব্যযনরা

সকল
সরকাবর
ও
কিসরকাবর ওনয়িসাইট
প্রবিিন্ধীনদর েন্য অবভগম্য
হনি।

৫০%

১০০%

∙

িাক ও কটবলনর্াগানর্াগ
বিভাগ, বসটি কনপযানরশন,
স্থানীয় সরকার বিভাগ,
করলপথ মন্ত্রণালয়, সড়ক
পবরিহন ও মহাসড়ক বিভাগ,
কসতু বিভাগ, বিদুযৎ বিভাগ
এিং িথ্য ও কর্াগানর্াগ
প্রযুবি বিভাগ
িাক ও কটবলনর্াগানর্াগ
বিভাগ, গৃহায়ণ ওগণপূিয
মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার
বিভাগ এিং সড়ক পবরিহন
ও মহাসড়ক বিভাগ

ব্রিব্যাড
কনটওয়াকয
সম্প্রসারণ সাশ্রয়ী ও দ্রুি
হনি।

১০০%

∙

∙

সাধারণ
ইন্টারনননটর
আসনি।

েনগণ
আওিায়

১০০%

∙

∙

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

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

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

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।
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ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
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

৬.৩

৬.৩.৭

৬.৩

৬.৩.১১

৭.২

৭.২.১

৭.২

৭.২.৩

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

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

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

২০%

৫০%

১০০%

৫০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

৮.১

৮.১.২

কদনশর অভযন্তনর পণ্যপবরিহণ কনৌপবরিহন
মন্ত্রণালয়, Improved Supply
এিং আমদাবন ও রিাবননি কিসামবরক বিমান পবরিহন ও Chain
Management,
ব্যিহৃি সকল র্ানিাহন িথা পর্ যটন মন্ত্রণালয় এিং সড়ক
আমদাবন রিাবন এিং
Logistics ট্রযাবকং ও ব্যবকং ও মহাসড়ক বিভাগ
অভযন্তরীণ পণ্য পবরিহনণ
এিং Payment ব্যিস্থা সমন্বনয়
সুষ্ঠু
পবরকল্পনা
ও
একটি One Stop Logistic
ব্যিস্থাপনা োলু হনি ।
ব্যিস্থাপনা বসনেম দ্বিবরকরণ।

৮.২

৮.২.১

৮.২

৮.২.২

৮.২

৮.২.৩

৮.২

৮.২.৪

সড়কসমূনহ র্ানেট বনরসননর সড়ক পবরিহণ ও মহাসড়ক সড়ক মহাসড়নক র্ানিাহন
েনন্য কযানমরা, কসন্সর এিং IoT বিভাগ; কসতু বিভাগ; সুরক্ষা েলােনল শংখলা আনয়ন।
এর সমন্বনয় Intelligent কসিা বিভাগ, স্থানীয় সরকার সড়ক ব্যিহানরর দক্ষিা
Traffic
Management বিভাগ, আবথ যক প্রবিষ্ঠান বৃবদ্ধ, সড়নক সমনয়র
System োলু করা এর সানথ বিভাগ
এিং িাংলানদশ অপেয় করাধ এিং জ্বালানী
একটি
কপনমন্ট
কগটওনয় ব্যাংক
সাশ্রয় ও পবরনিশ দূষণ
সমবন্বিকরণ।
করাধ হনি।
সড়ক কসতু এিং কফবরর্ানট কটাল সড়ক পবরিহন ও মহাসড়ক কটাল আদায় ব্যিস্থার
আদানয়র সময় ককাননা গাবড়নক বিভাগ, কসতু বিভাগ এিং কনৌ- দক্ষিা বৃবদ্ধ, সড়নক
র্ানি কথনম কটাল পবরনশাধ করনি পবরিহন মন্ত্রণালয়
র্ানেট কবমনয় আনা।
না হয় িার েনন্য IoT/IoEএিং
কসন্সর কিসি অনটানমটিক কটাল
আদানয়র ব্যিস্থা োলুকরণ।
BRTA-এর
সকল
কসিা সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগ কসিা গ্রহীিার TCV কনম
আসনি,
বিআরটিএ-এর
বিবেটাইেি করা এিং সকল এিং বিআরটিএ
কানে স্বচ্ছিা বনবিি হনি,
প্রকার বফ অনলাইনন পবরনশানধর
কসিা সরিরাহকারী এিং
ব্যিস্থা সম্ববলি একটি কপনমন্ট
কসিা গ্রহীিার মনধ্য
কগটওনয় সমবন্বি করনি হনি।
সরাসবর
কর্াগানর্ানগর
গাবড়র, করবেনষ্ট্রশন, বফটননস
প্রনয়ােনীয়িা র্থাসম্ভি
কেক, ড্রাইবভং লাইনসন্স এর েন্য
কনম আসনি।
পরীক্ষাসহ অনুরুপ সকল সাবভযনসর
েন্য একটি অনলাইন বকউ
ম্যাননেনমন্ট বসনেম সমন্বয়করণ।
র্ানিাহননর বফটননস পরীক্ষার সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগ র্ানিাহন
বফটননস
েন্য PPP বভবিনি কদশব্যপী এিং বিআরটিএ
ব্যিস্থায় দক্ষিা আনয়ন
Digital
Fitness
সম্ভি হনি।
Examination System গনড়
কিালা এিং একটি থাি য পাটি য
অবিট
বসনেনমর
মাধ্যনম
Digital
Examination

গুনলার
বনয়বমি
ব্যিস্থাকরণ।

Fitness
Center-

অবিনটর
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

ঢাকা সহ সকল বসটি
কনয়কটি িড় কনপযানরশন
শহনর এিং এিং সকল
ঢাকা েট্টগ্রাম োিীয়
মহা সড়নক মহাসড়ক

∙

৫০%

৮০%

১০০%

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙
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সংস্কৃবি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
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

১.১

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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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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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।

290

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
৩.১

৩.১.৮

৩.৩

৩.৩.২

৩.৩

৩.৩.৬

৩.৪

৩.৪.১

৩.৪

৩.৪.২

৩.৫

৩.৫.৩

৩.৫

৩.৫.৪

৩.৬

৩.৬.১

করণীয় বিষয়

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

প্রবিিন্ধী ও বনরক্ষর
েননগাষ্ঠী প্রযুবির সুবিধা
কভাগ করনি সক্ষম হনি।

৮০%

১০০%

∙

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

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, সকল কসিার মান উন্নয়ন এিং
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর নাগবরক সন্তুবষ্ট বৃবদ্ধ পানি।
দির/সংস্থা

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

শারীবরকভানি অক্ষম এিং বিনশষ সমােকোণ মন্ত্রণালয়, িথ্য
সহায়িা লাগনি পানর এমন ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
ব্যবিনদর বিষয় বিনিেনায় করনখ সংস্কৃবি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সাশ্রয়ী িাংলা কটক্সট প্রনসবসং এিং িাংলা একানিবম
টুলস ও অবিও সফটওয়যার
উন্নয়ন এিং ইশারা ভাষার
সফটওয়যার দ্বিবরকরণ।
বিবেটাল পদ্ধবিনি সকল প্রকার আবথ যক প্রবিষ্ঠান বিভাগ,
আবথ যক কলননদনসমূহ কমািাইল িাংলানদশ ব্যাংক এিং
কফান, এটিএম,
Point of
সংবিষ্ট
Sales (PoS) ও অন্যান্য কসিা
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
দান ককনন্দ্রর মাধ্যনম কর্ ককাননা
সময় কর্ ককাননা স্থান কথনক
প্রদাননর ব্যিস্থাকরণ।
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
আনিদন, অবভনর্াগ গ্রহণ ও
বনষ্পবি এিং অিবহিকরণ।
বিবেটাল পদ্ধবিনি নাগবরক
মিামি গ্রহণ কনর কসিার মান
উন্নয়ন।
সকল প্রণীিব্য নীবিমালা ও
আইন ওনয়িসাইনট প্রকাশ ও
েনগনণর মিামি গ্রহণ।
বিবেটাল মাধ্যনম িাংলানদনশর
ইবিহাস, সাবহিয ও ঐবিহযনক
তুনল ধরা ও সংরক্ষনণ ব্যিস্থা
গ্রহণ।

সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/
সরকাবর দির/সংস্থা
সংস্কৃবি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
এিং
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ

প্রাবিষ্ঠাবনক সহায়িা ও আবথ যক
সকল মন্ত্রণালয়/
প্রনণাদনার মাধ্যনম িাংলা ভাষায়
বিভাগ/দির/সংস্থা
স্থানীয় পর্ যানয়র উপযুি বিষয়িস্তু
উন্নয়ন উৎসাবহিকরণ।
ক্ষুদ্র ভাষা, স্বকীয় সাবহিয,
সংস্কৃবি বিষয়ক মন্ত্রণালয়,
সংস্কৃবি, ঐবিহয এিং ধমযবিষয়ক ধময বিষয়ক মন্ত্রণালয় এিং
িথ্যভাডার প্রস্তুি, ই-িথ্যনকানষ
পাি যিয েট্টগ্রাম বিষয়ক
অন্তর্ভযিকরণ, বিবেটাল কনন্টন্ট
মন্ত্রণালয়
দ্বিবর ও প্রোর।
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নীবিমালা
প্রণয়নন
েনগনণর
অংশগ্রহণ
বনবিি হনি।
িাংলানদনশর ইবিহাস,
সাবহিয ও ঐবিহয দীর্ যকাল
সংরক্ষণ ও সহনে
অবভগম্যিা
(Accessible) পানি।
েনগনণর বৃহৎ অংশনক
বশক্ষা, প্রবশক্ষণ ও গুরুত্বপূণ য
িথ্য প্রদাননর সুবিধা প্রশস্ত
হনি।
স্বকীয় সংস্কৃবি, সাবহিয,
ঐবিহয এিং ধময সম্পবকযি
গুরুত্বপূণ য িনথ্যর স্থায়ী
সংরক্ষণ ও প্রোর বনবিি
হনি।

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
৩.৮

৩.৮.১

৩.৮

৩.৮.৫

৩.৮

৩.৮.৬

৪.৪

৪.৪.১১

৪.৭

৪.৭.২

৪.৭

৪.৭.৩

৫.১

৫.১.২

করণীয় বিষয়
অপানরটিং বসনেম ও অন্যান্য
সফটওয়যার বনমযািানদর সানথ
বনয়বমি কর্াগানর্াগ রক্ষার
মাধ্যনম িাংলা সফটওয়যার
হালনাগাদ ও ত্রুটিমুি রাখনি
ব্যিস্থা গ্রহণ।
বিজ্ঞান ও িথ্যপ্রযুবি বশক্ষাসহ
সকল প্রবশক্ষণ ও উচ্চবশক্ষার পাঠ্য
িই এিং পাঠ্য উপকরণ িাংলায়
প্রণয়ন কনর
অনলাইনন
সহেলভযকরণ।

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী
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িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি িাংলা সফটওয়যার
বিভাগ (িাংলানদশ
ত্রুটিমুিভানি িাোরোি
কবম্পউটার কাউবন্সল) এিং হনি।
সংস্কৃবি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
(িাংলা একানিমী)

সংস্কৃবি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বশক্ষা ও প্রবশক্ষণ সহে
মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা হনি।
বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা
বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ,
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুবর কবমশন
এিং িাংলা একানিবম
গনিষণা ও উন্নয়ননর মাধ্যনম সংস্কৃবি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, িথ্যপ্রযুবিনি িাংলা ও
বিবেটাল মাধ্যনম িাংলা ভাষা ও মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা ক্ষুদ্র নৃ-কগাষ্ঠীর ভাষার
ক্ষুদ্র নৃনগাষ্ঠীর ভাষার েন্য প্রযুবি বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা ব্যিহার সহে হনি।
উদ্ভািন, বিকাশ ও প্রনয়ানগর
বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও
ব্যিস্থা গ্রহণ।
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ,
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুবর কবমশন
এিং িাংলা একানিবম
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।
আইবসটিসহ অন্যান্য
সংস্কৃবি বিষয়ক মন্ত্রণালয় িবহবি যনশ্ব িাংলানদশনক
উদ্ভািনসমূহনক উৎসাবহি করনি
এিং বশল্প মন্ত্রণালয়
আউটনসাবস যং
কাে,
আইবপআর আইননর র্থার্থ
সফটওয়যার
রিাবন,
িাস্তিায়ন ও আধুবনকায়ন
িথ্যপ্রযুবিবভবিক পণ্য ও
(প্যানটন্ট ও নকশা, কট্রিমাকয,
কসিা প্রদাননর বনভযরনর্াগ্য
কবপরাইট ইিযাবদ)।
কক্ষে বহনসনি প্রবিষ্ঠা করা
র্ানি।
কমধাস্বত্ত্ব সৃবষ্ট ও সংরক্ষনণর েন্য সংস্কৃবি বিষয়ক মন্ত্রণালয় নতুন উদ্ভািনসমূনহর
১টি োিীয় প্লযাটফরম দ্বিবর করা এিং বশল্প মন্ত্রণালয়
কমধাস্বত্ত্ব সৃবষ্ট ও
এিং আন্তেযাবিক বিবভন্ন কমধাস্বত্ত্ব
সংরক্ষনণর ফনল অনননক
নীবিমালা অনুসরণ করা ও
িার উদ্ভািনী ধারণার
প্রনয়ােনন Treaty/চুবিগুনলা
স্বীকৃবি পানি এিং
Ratify করা।
আইবসটি বশনল্প সৃেনশীল
কাে উৎসাবহি হনি।
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।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

২০%

৫০%

১০০%

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
৬.১

৬.১.১

৬.৩

৬.৩.৭

৬.৩

৬.৩.১১

৭.২

৭.২.১

৭.২

৭.২.৩

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

আইবসটি বশনল্পর সক্ষমিা
পবরমাপ ও রিাবন বৃবদ্ধকনল্প
করািম্যাপ (Roadmap)
অনুর্ায়ী অগ্রগবি মূোয়ন।
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িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি কদশীয় আইবসটি পণ্য ও
বিভাগ (িাংলানদশ
কসিা রিাবন সম্প্রসাবরি
কবম্পউটার কাউবন্সল,
হনি।
আইবসটি অবধদির,
িাংলানদশ হাই-কটক পাকয
কর্তযপক্ষ) এিং সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
ক্রনয়র কক্ষনে স্থানীয় আইবসটি
আইএমইবি (বসবপটিইউ) স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সামগ্রী ও কসিার েন্য মূে সুবিধা এিং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ বিকবশি হনি।
(Price Preference)
বনবিিকরণ।
কদনশর স্থানীয় কভািানদর
সকল
স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সক্ষমিা উন্নয়নন সনেিনিা দ্বিবর মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিকবশি হনি।
করা।
সরকাবর ক্রনয় আন্তেযাবিকভানি িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি অবধক হানর বিদুযৎ সাশ্রয়
গ্রহণনর্াগ্য মাননর বিদুযৎ সাশ্রয়ী
বিভাগ এিং সকল
হনি।
আইবসটি র্ন্ত্রপাবি ক্রয়।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর
দির/সংস্থা
দািবরক কানে ইনলক্ট্রবনক পদ্ধবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগসহ সকল কাগে দ্বিবরনি ব্যিহৃি
ব্যিহার বৃবদ্ধ কনর কাগনের
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রাকৃবিক উপাদান
ব্যিহার হ্রাসকরণ।
সংরক্ষনণ সহায়ক হনি।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

৫০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

খাদ্য মন্ত্রণালয়
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খাদ্য মন্ত্রণালয়
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

১.১

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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কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং

করণীয় বিষয়

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

সকল
সরকাবর
কমযকানের
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিনকন্দ্রীকরণ হনি।

১০০%

∙

∙

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

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।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

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%

∙

∙

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

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।

১.২

১.২.৯

১.৩

১.৩.২

১.৪

১.৪.১

দ্রুি ও কটকসই বিবেটাল
গভন যনমন্ট িাস্তিায়ননর েন্য
কিসরকাবর খািনক সম্পৃি কনর
Managed Service মনিনলর
আনলানক
প্রকল্প
গ্রহনণ
উৎসাবহিকরণ।
সরকাবর
কমযকানের
বিনকন্দ্রীকরনণর লনক্ষয সকল
সরকাবর দিনর উচ্চ গবির িাটা
সংনর্াগ ও বিবেটাল-সরকার
ব্যিস্থা প্রিিযন।
সরকাবর পর্ যানয় সকল কশ্রণীর
বননয়ানগর ব্যিহাবরক পরীক্ষায়
কবম্পউটার ও ইন্টারনননটর
কমৌবলক বিষয় অন্তর্ভযিকরণ।

১.৪

১.৪.২

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

পবরকল্পনা বিভাগ/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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সরকানরর কার্ যক্রনম
কিসরকাবর খানির
সম্পৃিিা বৃবদ্ধ পানি।

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
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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

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

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

৬.৩

৬.৩.৭

৬.৩

৬.৩.১১

৭.২

৭.২.১

৭.২

৭.২.৩

৮.৪

৮.৪.২

এবগ্রননট-নীবি
প্রণয়নকারী কৃবষ মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয় কার্ যকর নীবি প্রণয়ন,
প্রবিষ্ঠান, গনিষণা প্রবিষ্ঠান, কৃবষ এিং িাবণেয মন্ত্রণালয়
কৃষনকর প্রকৃি সমস্যা
সম্প্রসারণ বিপাট যনমন্টসমূহ, কৃষক
সমাধানন নীবি এিং
এিং িাোর সম্পৃি কনর একটি
গনিষণার
সমন্বয়,
সমবন্বি বিবেটাল প্লযাটফরম
িাোনরর প্রকৃি অিস্থা
(Knowledge Repository,
সম্পনকয অিবহি কথনক
Service
Delivery,
কৃষক ইনফমযি বিবসশন
Education & e-Learning,
গ্রহণ করনি সক্ষম হনি।
Real-time
Problem
কৃষনকর প্রকৃি সমস্যার
Solving, Collaboration &
সঠিক সমাধান বনবিি
Information
Sharing)
দ্বিবর করা এিং এনি সরকাবর
হনি।
খাদ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ
ব্যিস্থানকও সম্পৃিকরণ।

১০০%

∙

৮.৪

৮.৪.১৭

সরকাবর সমবন্বি খাদ্য বিিরণ খাদ্য মন্ত্রণালয়, দুনর্ যাগ
ব্যিস্থায় (Public Food ব্যিস্থাপনা ও োণ মন্ত্রণালয়,
Distributon System) সকল এিং সমােকোণ মন্ত্রণালয়
কক্ষনে সুবিধানভাগীনদর িাটানিে
দ্বিবরকরণ।

৮০%

১০০%

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।

301

উপকারনভাগী
বনি যােনন
স্বচ্ছিা, দ্বৈিিা পবরহার,
পবরকল্পনা
প্রণয়নন
সক্ষমিা
বৃবদ্ধকরণ
সনি যাপবর কদনশর খাদ্য
বনরাপিা বনবিিকরনণ
উনেখনর্াগ্য
র্ভবমকা
রাখনি।
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মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা বিভাগ
ককৌশলগি
বিষয়িস্তুর
ক্রবমক

কমযপবরকল্পনা
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

১.১

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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বিষয়িস্তুর
ক্রবমক

কমযপবরকল্পনা
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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বিষয়িস্তুর
ক্রবমক

কমযপবরকল্পনা
ক্রবমক নং

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।

১.২

১.২.৯

১.৩

১.৩.২

১.৪

১.৪.১

দ্রুি ও কটকসই বিবেটাল
গভন যনমন্ট িাস্তিায়ননর েন্য
কিসরকাবর খািনক সম্পৃি কনর
Managed Service মনিনলর
আনলানক
প্রকল্প
গ্রহনণ
উৎসাবহিকরণ।
সরকাবর
কমযকানের
বিনকন্দ্রীকরনণর লনক্ষয সকল
সরকাবর দিনর উচ্চ গবির িাটা
সংনর্াগ ও বিবেটাল-সরকার
ব্যিস্থা প্রিিযন।
সরকাবর পর্ যানয় সকল কশ্রণীর
বননয়ানগর ব্যিহাবরক পরীক্ষায়
কবম্পউটার ও ইন্টারনননটর
কমৌবলক বিষয় অন্তর্ভযিকরণ।

১.৪

১.৪.২

১.৪

১.৪.৪

করণীয় বিষয়

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

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

সকল
সরকাবর
কমযকানের
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিনকন্দ্রীকরণ হনি।

১০০%

∙

∙

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

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।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

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%

∙

∙

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

পবরকল্পনা বিভাগ/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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প্রিযাবশি ফলাফল

সরকানরর কার্ যক্রনম
কিসরকাবর খানির
সম্পৃিিা বৃবদ্ধ পানি।

ককৌশলগি
বিষয়িস্তুর
ক্রবমক

কমযপবরকল্পনা
ক্রবমক নং

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

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%

∙

∙

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

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।
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ককৌশলগি
বিষয়িস্তুর
ক্রবমক

কমযপবরকল্পনা
ক্রবমক নং

২.৪

২.৪.২

২.৫

২.৫.১

২.৫

২.৫.২

২.৫

২.৫.৩

২.৫

২.৫.৪

২.৫

২.৫.৫

২.৫

২.৫.৬

২.৫

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

সহনে অবভগম্য ক্ষবিকর
বিবেটাল কননটন্ট কথনক
বশশুনদরনক
বনরাপদ
রাখনি
অবভভািনকরা
প্রস্তুি থাকনিন।
দক্ষ েনিনলর মাধ্যনম
বিবেটাল
বনরাপিা
বনবিি হনি।

১০০%

∙

∙

৮০%

১০০%

∙

বিবেটাল অপরাধ সংক্রান্ত মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা দীর্ যনময়ানদ
বশক্ষাথীরা
বিষয়সমুহ
পাঠ্য-পুস্তনক বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা বিবেটাল অপরাধ বিষনয়
অন্তর্ভযিকরণ।
বশক্ষা বিভাগ এিং প্রাথবমক ধারণা লাভ করনি।
ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়
বিবেটাল বনরাপিা বিষনয় িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি েনসাধারণ
বিবেটাল
সনেিনিা দ্বিবরকরণ।
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

৮০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

োিী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%

∙

∙

২.৫.৭

োিীয় বিবেটাল বনরাপিা সংস্থা িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি সাইিার বনরাপিায় সকল
গঠন ও কার্ যকর করার ব্যিস্থা বিভাগ (বিবসবস) এিং সকল সংস্থানক
বিবেটাল
বনরাপিা
বিষয়ক
কাবরগরী
গ্রহণ।
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%

∙

∙

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

অবভভািক সনেিনিা কমযসূবে
প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন।

মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা
বশক্ষা বিভাগ, মবহলা ও বশশু
বিষয়ক মন্ত্রণালয় এিং িথ্য
ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
বিবেটাল অপরাধ কমাকানিলায়
সকল
দক্ষ েনিল সৃবষ্টকরণ।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা
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ককৌশলগি
বিষয়িস্তুর
ক্রবমক

কমযপবরকল্পনা
ক্রবমক নং

২.৯

২.৯.১

২.৯

২.৯.২

৩.১

৩.১.২

৩.১

৩.১.৬

৩.৩

৩.৩.২

৩.৩

৩.৩.৬

৩.৪

৩.৪.১

৩.৪

৩.৪.২

করণীয় বিষয়

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

োিীয় িথ্য আদান-প্রদানন
বনরাপিা বনবিি হনি।

১০০%

∙

∙

োিীয় িথ্য আদান-প্রদানন
বনরাপিা বনবিি হনি।

১০০%

∙

∙

সকল
সরকাবর
ও
কিসরকাবর ওনয়িসাইট
প্রবিিন্ধীনদর েন্য অবভগম্য
হনি।

৫০%

১০০%

∙

িথ্যপ্রযুবি
বিষনয়
প্রবশবক্ষি দক্ষ েনশবি
গনড় উঠনি এিং ক্ষমিায়ন
র্টনি।

১০০%

∙

∙

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

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

কসিার মান উন্নয়ন এিং
নাগবরক সন্তুবষ্ট বৃবদ্ধ পানি।

১০০%

∙

∙

নীবিমালা
েনগনণর
বনবিি হনি।

১০০%

∙

∙

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

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/
ব্যবিিনগরয েন্য সকল সরকাবর ও সরকাবর দির/সংস্থা এিং
কিসরকাবর ওনয়ি সাইট অবভগম্য এনবেও বিষয়ক ব্যযনরা
(Accessible) করণ।
অনগ্রসর
েননগাষ্ঠীর
েন্য মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
বিনশষাবয়ি আইবসটি বশক্ষা এিং বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা
প্রবশক্ষনণর ব্যিস্থা গ্রহণ।
বশক্ষা বিভাগ, সমােকোণ
মন্ত্রণালয়, মবহলা ও বশশু
বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রাথবমক
ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়, পাি যিয
েট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়,
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ, যুি ও ক্রীড়া
মন্ত্রণালয়, িস্ত্র ও পাট
মন্ত্রণালয় এিং কিসকাবর খাি
বিবেটাল পদ্ধবিনি সকল প্রকার আবথ যক প্রবিষ্ঠান বিভাগ,
আবথ যক কলননদনসমূহ কমািাইল িাংলানদশ ব্যাংক এিং
কফান, এটিএম,
Point of
সংবিষ্ট
Sales (PoS) ও অন্যান্য কসিা
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
দান ককনন্দ্রর মাধ্যনম কর্ ককাননা
সময় কর্ ককাননা স্থান কথনক
প্রদাননর ব্যিস্থাকরণ।
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
আনিদন, অবভনর্াগ গ্রহণ ও মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর
বনষ্পবি এিং অিবহিকরণ।
দির/সংস্থা
বিবেটাল পদ্ধবিনি নাগবরক
মিামি গ্রহণ কনর কসিার মান
উন্নয়ন।
সকল প্রণীিব্য নীবিমালা ও সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/
আইন ওনয়িসাইনট প্রকাশ ও
সরকাবর দির/সংস্থা
েনগনণর মিামি গ্রহণ।
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প্রণয়নন
অংশগ্রহণ

ককৌশলগি
বিষয়িস্তুর
ক্রবমক

কমযপবরকল্পনা
ক্রবমক নং

৩.৫

৩.৫.৪

৩.৮

৩.৮.৫

৩.৮

৩.৮.৬

৪.১

৪.১.১

৪.১

৪.১.২

৪.১

৪.১.৩

৪.২

৪.২.১

৪.২

৪.২.২

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

প্রাবিষ্ঠাবনক সহায়িা ও আবথ যক
সকল মন্ত্রণালয়/
প্রনণাদনার মাধ্যনম িাংলা ভাষায়
বিভাগ/দির/সংস্থা
স্থানীয় পর্ যানয়র উপযুি বিষয়িস্তু
উন্নয়ন উৎসাবহিকরণ।
বিজ্ঞান ও িথ্যপ্রযুবি বশক্ষাসহ সংস্কৃবি বিষয়ক মন্ত্রণালয়,
সকল প্রবশক্ষণ ও উচ্চবশক্ষার পাঠ্য মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
িই এিং পাঠ্য উপকরণ িাংলায় বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা
প্রণয়ন কনর
অনলাইনন
বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও
সহেলভযকরণ।
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ,
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুবর কবমশন
এিং িাংলা একানিবম
গনিষণা ও উন্নয়ননর মাধ্যনম সংস্কৃবি বিষয়ক মন্ত্রণালয়,
বিবেটাল মাধ্যনম িাংলা ভাষা ও মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
ক্ষুদ্র নৃনগাষ্ঠীর ভাষার েন্য প্রযুবি বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা
উদ্ভািন, বিকাশ ও প্রনয়ানগর
বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও
ব্যিস্থা গ্রহণ।
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ,
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুবর কবমশন
এিং িাংলা একানিবম
কদশীয়, বিশ্বিাোর এিং েতুথ য মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
বশল্প বিপ্লনির দক্ষিার প্রবি লক্ষয বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা
করনখ োবহদা বভবিক দক্ষ মানি বশক্ষা বিভাগ, প্রাথবমক ও
সম্পদ উন্নয়ন এিং জ্ঞান-বভবিক
গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়,
সমাে বিবনমযানণ বশক্ষার সকল এনবসটিবি, িথ্য ও কর্াগানর্াগ
স্তনর আইবসটি কাবরকুলাম প্রযুবি বিভাগ এিং ইউবেবস
বনয়বমি হালনাগাদকরণ।
বশক্ষানক্ষনে আইবসটির বনিয
প্রাথবমক ও গণবশক্ষা
নতুন, উদ্ভািনী ও এর কার্ যকর মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ
ব্যিহানরর (ICT disruption বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও
in education) মাধ্যনম বশক্ষার
মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ,
গুণগি মাননান্নয়ন করার ব্যিস্থা ইউবেবস এিং িথ্য ও
গ্রহণ।
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
োিীয় বিশ্ববিদ্যালনয়র আওিায় মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
কনলনে
উপযুি
আইবসটি বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা
অিকাঠানমাসহ
িাোর-োবহদা বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও
বভবিক আডার গ্রাজুনয়ট আইবসটি কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
কপ্রাগ্রাম োলুকরণ।
এিং োিীয় বিশ্ববিদ্যালয়

েনগনণর বৃহৎ অংশনক
বশক্ষা, প্রবশক্ষণ ও গুরুত্বপূণ য
িথ্য প্রদাননর সুবিধা প্রশস্ত
হনি।
বশক্ষা ও প্রবশক্ষণ সহে
হনি।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

িথ্যপ্রযুবিনি িাংলা ও
ক্ষুদ্র নৃ-কগাষ্ঠীর ভাষার
ব্যিহার সহে হনি।

১০০%

∙

∙

আইবসটি কাবরকুলাম
বনয়বমি হালনাগাদ হনি
এিং দক্ষ মানি সম্পদ
উন্নয়নন সহায়ক হনি।

১০০%

∙

∙

আইবসটি ব্যিহানরর
মাধ্যনম বশক্ষার গুণগি
মাননান্নয়ন হনি।

১০০%

∙

∙

সকল স্তনরর সকল ধারার সকল
প্রাথবমক ও গণবশক্ষা
বশক্ষা প্রবিষ্ঠাননর কবম্পউটার মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ
োনি উচ্চ গবিসম্পন্ন ইন্টারননট বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও
সংনর্াগ প্রদান।
মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ,
ইউবেবস এিং িথ্য ও
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
কদনশর সকল বশক্ষা প্রবিষ্ঠানন
প্রাথবমক ও গণবশক্ষা
বিবেটাল প্রযুবির ব্যিহার মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ
বনবিিকরনণ
প্রনয়ােনীয় বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও
মাবিবমবিয়া
ক্লাসরুম/স্মাট য মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও
ক্লাসরুম/নতুন উদ্ভাবিি উপকরণ কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
সরিরাহ ও ব্যিহার বনবিিকরণ।
এিং ইউবেবস

বশক্ষায় আইবসটি
ব্যিহানরর েন্য উপযুি
পবরনিশ সৃবষ্ট হনি।

৫০%

১০০%

∙

বশক্ষায় আইবসটি
ব্যিহানরর েন্য উপযুি
পবরনিশ ও সুনর্াগ সৃবষ্ট
হনি।

৫০%

১০০%

∙
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অবধক হানর আইবসটি দক্ষ সকল কেলার
সকল
েনিল দ্বিবর হনি;
কমপনক্ষ উপনেলার
আইবসটি বশনল্প দক্ষ
একটি কনলে কমপনক্ষ
েনিনলর র্াটবি পূরনণ
একটি
সহায়ক হনি।
কনলে

কদনশর
সকল
কনলে

ককৌশলগি
বিষয়িস্তুর
ক্রবমক

কমযপবরকল্পনা
ক্রবমক নং

৪.২

৪.২.৩

৪.২

৪.২.৪

৪.২

৪.২.৫

৪.২

৪.২.৬

৪.২

৪.২.৮

৪.২

৪.২.৯

৪.২

৪.২.১০
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বিবেটাল প্রযুবি
ব্যিহানরর প্রাথবমক
ও
গণবশক্ষা বশক্ষক-বশক্ষাথী
এিং
মাধ্যনম বশক্ষক-বশক্ষাথী এিং মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষাথী-বশক্ষাথীর মনধ্য
বশক্ষাথী-বশক্ষাথীর
মনধ্য বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও পারস্পবরক
ও
পারস্পবরক ও সহনর্াবগিামূলক মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও সহনর্াবগিামূলক বশখন
and
বশখন
(Peer
and কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ (Peer
Collaborative
Collaborative Learning) এিং ইউবেবস
Learning)
সুবিধা
সুবিধা সম্প্রসারনণ উপযুি
সম্প্রসারনণ
উপযুি
পবরনিশ সৃবষ্টকরণ।
পবরনিশ সৃবষ্ট হনি।
বশক্ষাথীনদর েন্য বিবেটাল যুনগর প্রাথবমক
ও
গণবশক্ষা জ্ঞান েে যায় পারস্পবরক
দক্ষিা অেযন, সমস্যা সমাধান, মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ সহনর্াবগিা ও অংশগ্রহনণর
উদ্ভািনীেে যা, সনেনিা সৃবষ্টর বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও মাধ্যনম একট উদ্ভািনী
মাধ্যনম দক্ষ নাগবরক সৃবষ্টর েন্য মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও শবি সম্পন্ন েননগাষ্ঠী সৃবষ্ট
একটি প্লযাটফরম দ্বিবর।
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ হনি।
এিং ইউবেবস
প্রাথবমক, মাধ্যবমক ও উচ্চ প্রাথবমক
ও
গণবশক্ষা প্রাথবমক, মাধ্যবমক, উচ্চ
মাধ্যবমক, কাবরগবর ও মাদ্রাসা মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ মাধ্যবমক, কাবরগবর ও
বশক্ষক প্রবশক্ষণ ইনবেটিউনট বশক্ষা বিভাগ এিং কাবরগবর মাদ্রাসা বশক্ষার বশক্ষকনদর
(আিাবসক হল সহ) কবম্পউটার ও মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ
প্রবশক্ষণ ব্যিস্থা সময়
োি, োন, উচ্চ গবিসম্পন্ন
উপনর্াগী হনি।
ইন্টারননট সংনর্াগ (নুযনিম ২
এমবিবপএস) স্থাপন।
সকল স্তনরর এিং সকল বিষনয়র মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
বশক্ষকনদর দক্ষিা বৃবদ্ধ
বশক্ষকনক উপযুি প্রবশক্ষনণর
বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা পানি। কশ্রণীকনক্ষ পাঠদান
মাধ্যনম কশ্রণীকনক্ষ বিবেটাল
বশক্ষা বিভাগ, প্রাথবমক ও
পদ্ধবি আনদদায়ক এিং
প্রযুবি ব্যিহার কনর পাঠদাননর গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়, ইউবেবস ফলপ্রসূ হনি।
উপনর্াগীকরণ।
এিং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
আইবসটি র্ন্ত্রপাবি
অথ য বিভাগ, মাধ্যবমক ও উচ্চ আইবসটি বশক্ষার মান বৃবদ্ধ
(োপটপ/আইবসটি বিভাইস)
বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও পানি।
সংগ্রনহর েন্য বশক্ষকনদর
মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ এিং
ঋণ/অনুদান প্রদান।
প্রাথবমক ও গণবশক্ষা
মন্ত্রণালয়
বশক্ষাথীনদর েন্য ইন্টানরবক্টভ ই- মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা ই-লাবন যং ব্যিহানরর
ব্যক, বিবেটাল বরনসাস য এিং ই- বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা মাধ্যনম বশক্ষাথীনদর জ্ঞান
লাবন যং কননটনন্টর ককন্দ্রীয় ই- বশক্ষা বিভাগ, প্রাথবমক ও অেযন সুগম হনি।
লাবন যং প্লযাটফরম দ্বিবর। ই- গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়, ইউবেবস,
লাবন যং বিষয়িস্তু দ্বিবরর েন্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এিং িথ্য
বিনশষ সহায়িা প্রদান।
ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
বিবভন্ন ই-লাবন যং ককাস য/কননটনন্টর মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
বশক্ষকনদর
কপশাগি
মাধ্যনম বশক্ষকনদর কপশাগি বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা উন্নয়ন এিং বশক্ষাথীনদর
উন্নয়ন এিং বশক্ষাথীনদর জ্ঞান ও বশক্ষা বিভাগ, প্রাথবমক ও
জ্ঞান ও দক্ষিা উন্নয়ন
দক্ষিা উন্নয়ননর সুনর্াগ সৃবষ্ট।
গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়, িথ্য ও বনবিি হনি।
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
ইউবেবস এিং
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

৫০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

৫০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

প্রাথবমক

মাধ্যবমক ও
উচ্চ বশক্ষা

∙

৫০%

১০০%

∙

ককৌশলগি
বিষয়িস্তুর
ক্রবমক

কমযপবরকল্পনা
ক্রবমক নং

৪.২

৪.২.১১

৪.২

৪.২.১২

৪.২

৪.২.১৩

৪.২

৪.২.১৪

৪.২

৪.২.১৫

৪.২

৪.২.১৭

৪.২

৪.২.১৯

৪.২

৪.২.২০
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সকল অফ বগ্রি বশক্ষা প্রবিষ্ঠানন প্রাথবমক
ও
গণবশক্ষা বশক্ষা প্রবিষ্ঠানন আইবসটি
কসৌর বিদুযনির সাহানয্য ইন্টারননট মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ বভবিক বশক্ষা প্রসাবরি
সংনর্ানগর ব্যিস্থাকরণ।
বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও হনি।
মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
এিং বিদুযৎ বিভাগ
সকল উচ্চ বশক্ষা প্রবিষ্ঠানন মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
বশক্ষাথীরা আইবসটি’র
কবম্পউটার, কনটওয়াকয, উচ্চ- বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা মাধ্যনম বিনশ্বর জ্ঞানভাডানর
গবির বনভযরনর্াগ্য ইন্টারননট বশক্ষা বিভাগ, ইউবেবস এিং সংযুি হনি।
সংনর্াগ স্থাপন এিং কযাম্পাস বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
এলাকা জুনড় ওয়াইফাই এর
মাধ্যনম ইন্টারননট সুবিধা বশক্ষকবশক্ষাথী
সকনলর
েন্য
বনবিিকরণ।
বশক্ষায় আইবসটি ব্যিহানরর
মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
বশক্ষকগণ আইবসটি
মাধ্যনম গুণগি মাননান্নয়নন
বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা ব্যিহানরর মাধ্যনম বশক্ষার
অিদান রাখার েন্য বশক্ষক ও
বশক্ষা বিভাগ, প্রাথবমক ও
গুণগি মাননান্নয়নন
সংবিষ্ট কমযকিযানদর স্বীকৃবি ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়, িথ্য ও উৎসাবহি হনি।
প্রনণাদনার ব্যিস্থাকরণ।
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
ইউবেবস এিং
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
প্রাথবমক এিং মাধ্যবমক স্তনর
প্রাথবমক ও গণ বশক্ষা
আইবসটি সুবিধা
পূণ যাঙ্গ আইবসটি সুবিধা সম্ববলি মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ সম্প্রসারনণর মাধ্যনম
বকছু আধুবনক মনিল স্কুল প্রবিষ্ঠা বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও গুণগি বশক্ষা বনবিি করা
এিং পর্ যায়ক্রনম সারানদনশ
মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ এিং সম্ভি হনি।
সম্প্রসারণ।
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ
প্রাবিষ্ঠাবনক সহায়িা ও আবথ যক প্রাথবমক ও গণবশক্ষা
জ্ঞান অেযন ও সমৃদ্ধ করার
প্রনণাদনার মাধ্যনম কিসরকাবর
মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ েন্য বিবেটাল উপকরনণর
খানি কার্ যকর বিবেটাল উপাি বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও মাধ্যনম বশখন-কশখাননা
(Content) উন্নয়ন
মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ,
কার্ যক্রম আনদদায়ক ও
উৎসাবহিকরণ।
এনবসটিবি, ইউবেবস, িথ্য ও কার্ যকর হনি।
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
এিং আইবসটি ইডাবে
বিবেটাল প্রযুবি ব্যিহানরর
প্রাথবমক ও গণবশক্ষা
বশক্ষাথীনদর উপযুি ও
মাধ্যনম বশক্ষাথীনদর উপযুি ও মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ কার্ যকর মূোয়ন করা
কার্ যকর মূোয়ননর ব্যিস্থা করা। বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও
সম্ভি হনি।
মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ, ইউবেবস
এিং িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ
মাঠ পর্ যানয় বিদ্যমান আইবসটি িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
োিগুনলার সনি যাচ্চ
োিগুনলানক িহুমূখী োনি
বিভাগ এিং মাধ্যবমক ও উচ্চ ব্যিহার বনবিি হনি।
রূপান্তর।
বশক্ষা বিভাগ
মাধ্যবমক পর্ যায় কথনকই
মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
মাধ্যবমক পর্ যায় কথনকই
িথ্যপ্রযুবি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ
বিভাগ এিং কাবরগবর ও
মানসম্পন্ন িথ্যপ্রযুবি
বশক্ষক ( িথ্যপ্রযুবি বিষনয়
মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ
বশক্ষা বনবিি হনি।
কমপনক্ষ স্নািক) বননয়াগ
বনবিিকরণ।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

৫০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

ককৌশলগি
বিষয়িস্তুর
ক্রবমক

কমযপবরকল্পনা
ক্রবমক নং

৪.৩

৪.৩.১

৪.৩

৪.৩.২

৪.৩

৪.৩.৩

৪.৪

৪.৪.১

৪.৪

৪.৪.২

৪.৪

৪.৪.৩

৪.৪

৪.৪.৪

৪.৪

৪.৪.৫

করণীয় বিষয়

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১) নতুন গ্রাজুনয়ট িা
ইন্টান যরা বশল্প প্রবিষ্ঠান
উপনর্াগী কনর বননেনদর
গনড় তুলনি সক্ষম হনি।
২) বশল্প প্রবিষ্ঠাননর
বিকানশ সহায়ক হনি।

১০০%

∙

∙

কদনশর বিকাশমান
আইবসটি বশনল্প কর্াগান
কদিার েন্য অবধক হানর
আইবসটি েনিল উন্নয়ন
সম্ভি হনি।

১০০%

∙

∙

কাবরকুলাম সমনয়াপনর্াগী
হওয়ায় িা অবধক
কার্ যকরী হনি।

১০০%

∙

∙

আইবসটি বশক্ষায় কমধািী
বশক্ষাথীরা অনুপ্রাবণি হনি।

১০০%

∙

∙

১. আইবসটি বশনল্পর েন্য
র্থার্থ ও িাবণবেযকভানি
সম্ভািনাময়
প্রযুবি
উদ্ভািনন উৎসাবহি করনি।
২. আইবসটি বশল্প ও বশক্ষা
প্রবিষ্ঠানসমূনহর মনধ্য
ফলপ্রসু কর্াগসূে স্থাপন
হনি।
মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা বিনশ্বর অনলাইন
বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা জ্ঞানভাডানর সকল
বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও
বশক্ষাথী প্রনিনশর সুনর্াগ
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ, পানি।
ইউবেবস এিং BANSDOC
মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
বশক্ষাথী ও গনিষকনদর
বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা
জ্ঞানেে যা ও গনিষণায়
বশক্ষা বিভাগ, ইউবেবস,
সহায়ক হনি।
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, নানয়ম
এিং কনপ

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙
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আইবসটি’র বশক্ষাথী/গ্রযাজুনয়টনদর িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
আইবসটি বশনল্পর সানথ কসতুিন্ধন বিভাগ, মাধ্যবমক ও উচ্চ
স্থাপনন উৎসাহ প্রদাননর েন্য
বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও
কার্ যক্রম গ্রহণ এিং এ লনক্ষয
মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ,
বিশ্ববিদ্যালয় পর্ যানয় ইনবকউনিটর ইউবেবস এিং আইবসটি
স্থাপন। আইবসটি বশল্প িানদর
এনসাবসনয়শন (কিবসস,
েনিনলর অন্তি ৫ শিাংশ
বিবসএস, আইএসবপএবি
ইন্টান যবশপ-এর েন্য উন্মুিকরণ। ইিযাবদ)
বিশ্ববিদ্যালয় পর্ যানয় কদশীয় ও মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
বিশ্বিাোনরর িথ্য-প্রযুবিবভবিক বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা
োবহদার সানথ সামঞ্জস্য করনখ বশক্ষা বিভাগ, ইউবেবস এিং
হালনাগাদ জ্ঞান ও দক্ষিা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
উন্নয়ননর সুনর্াগ সৃবষ্ট, এেন্য
উপনর্াগী ককাস য ও কাবরকুলাম
প্রণয়ন।
বিশ্ববিদ্যালয় পর্ যানয়র আইবসটি মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
কাবরকুলাম প্রবি দুই িছর পরপর বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা
পর্ যানলােনাপূি যক
বশক্ষা বিভাগ এিং ইউবেবস
যুনগাপনর্াগীকরণ।
আইবসটি বশনল্পর সহায়িায় মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
বিশ্ববিদ্যালয় পর্ যানয় আইবসটি বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা
বশক্ষায় কমধাবৃবি োলুকরণ।
বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
এিং ইউবেবস
আইবসটি
বশল্প
প্রবিষ্ঠাননর মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
কাবরগবর ও আবথ যক সহায়িায় বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা
বিশ্ববিদ্যালয় পর্ যানয় আইবসটি বশক্ষা বিভাগ, ইউবেবস এিং
বিষনয়
গনিষণা
কার্ যক্রম আইবসটি এনসাবসনয়শনসমূহ
পবরোলনা।

কদনশর ও িবহবি যনশ্বর ইলাইনব্রবরনি প্রনিনশর েন্য সকল
বশক্ষা প্রবিষ্ঠানন ইন্টারননটসহ
অন্যান্য সুবিধা (Journal
Subscription) বনবিিকরণ।
অবেযি জ্ঞান সহেলভয করার েন্য
উচ্চ বশক্ষা প্রবিষ্ঠান ও গনিষণা
প্রবিষ্ঠানসমূনহ বিবেটাল লাইনব্রবর
প্রবিষ্ঠা এিং এগুনলার মনধ্য
আন্তঃসংনর্াগ স্থাপন; এিং এর
মাধ্যনম আন্তঃগ্রন্থাগার সহনর্াবগিা
স্থাপন।
কদনশর বিবেটাল লাইনব্রবর মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
কনটওয়াকযনক
িবহঃবি যনশ্বর বিভাগ, িথ্য ও কর্াগানর্াগ
বিবেটাল লাইনব্রবরর সানথ প্রযুবি বিভাগ এিং ইউবেবস
সংযুিকরণ এিং অনলাইনন প্রাি
গনিষণা ও বরনসাস য বিষয়ক
সাইনটর সদস্য পদ গ্রহণ।
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কদশীয় বশক্ষাথী ও
গনিষকনদর েন্য
িবহবি যনশ্বর জ্ঞান ভাডানর
প্রনিশ সহে হনি।

ককৌশলগি
বিষয়িস্তুর
ক্রবমক

কমযপবরকল্পনা
ক্রবমক নং

৪.৪

৪.৪.৬

৪.৪

৪.৪.৮

৪.৪

৪.৪.১১

৪.৪

৪.৪.১২

৪.৪

৪.৪.১৪

৪.৫

৪.৫.২
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কদনশর সকল গনিষণা
োিগুনলানক বননয় একটি

প্রিযাবশি ফলাফল

মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
বশক্ষাথী ও গনিষকনদর
বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা
জ্ঞানেে যা ও গনিষণায়
Collaborative Network বশক্ষা বিভাগ, বিজ্ঞান ও
সহায়ক হনি।
দ্বিবরকরণ।
প্রযুবি মন্ত্রণালয় এিং িথ্য
ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবির িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি উচ্চির গনিষণা উৎসাবহি
উচ্চির বশক্ষা ও গনিষণার েন্য বিভাগ, মাধ্যবমক ও উচ্চ
হনি এিং িথ্যপ্রযুবি
মাোস য, বপএইেবি কপ্রাগ্রাম বশক্ষা বিভাগ এিং কাবরগবর কক্ষনে লাগসই প্রযুবির
উৎসাবহি করনি কফনলাবশপ ও মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ
উদ্ভািন হনি।
প্রদান এিং উদ্ভািনী কানে উৎসাহ
প্রদাননর েন্য অনুদান প্রদান।
[নসনক্ষনে
নাগবরক/সামাবেক
সমস্যার সমাধাননর উদ্ভািনী
ধারণা অগ্রাবধকার কদওয়া।]
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।
োিীয় ও সামাবেক বিবভন্ন
মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
গনিষণার মাধ্যনম োিীয়
সমস্যা সমাধানন
বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা ও সামাবেক সমস্যার
বিশ্ববিদ্যালয়গুনলানক সম্পৃিকরণ বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও
সমাধান সম্ভি হনি।
ও প্রনয়ােনীয় পবরনিশ সৃবষ্টসহ কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ,
সহায়িা প্রদান।
ইউবেবস এিং
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
প্রবি িছর োিীয় পর্ যানয় স্কুল, মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
োিীয় ও সামাবেক
কনলে ও বিশ্ববিদ্যালয় বভবিক বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা সমস্যার সমাধানন উদ্ভািনী
সামাবেক/রাষ্ট্রীয়
সমস্যার বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও
কার্ যক্রম উৎসাবহি হনি।
সমাধানন উদ্ভািন প্রবিনর্াবগিা কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ,
আনয়ােননর ব্যিস্থা গ্রহণ।
ইউবেবস এিং
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
প্রনিযক বিভানগ একটি পািবলক মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
সমগ্র কদনশ বিশ্ববিদ্যালয়
বিশ্ববিদ্যালয়নক
আইবসটি’র বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা পর্ যানয় উচ্চির মানসম্পন্ন
কসন্টার অফ এনক্সনলন্স বহনসনি বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও
আইবসটি বশক্ষার বিস্তার
গনড় তুলনি এিং বিকাশমান কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
র্টনি।
প্রযুবির
(Emerging এিং ইউবেবস
Technology) ওপর িথ্য ও
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভানগর
আওিায় অনুরূপ একটি কসন্টার
উন্নয়নন বিনশষ সহায়িা প্রদান।
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করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

বিশ্ববিদ্যালয় পর্ যানয় আইবসটি’র িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
আইবসটি বশল্প, বশক্ষা
প্রানয়াবগক গনিষণা প্রকনল্প বিভাগ, মাধ্যবমক ও উচ্চ
প্রবিষ্ঠান ও সরকানরর
আইবসটি বশল্পনক সম্পৃিকরণ বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও সবিবলি উনদ্যানগ কদনশর
এিং এরূপ প্রকনল্প সরকাবর মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ এিং নানাবিধ সমস্যার স্বকীয়
অনুদান প্রদান। এছাড়া আইবসটি আইবসটি এনসাবসনয়শন
সমাধান সম্ভি হনি।
বশনল্পর বিবভন্ন গনিষণা প্রকনল্প
বিশ্ববিদ্যালনয়র
বশক্ষকবশক্ষাথীনদর সম্পৃিকরণ।
বিনশষ স্কুলগুনলানি র্ত্নসহকানর প্রাথবমক ও গণবশক্ষা
বিনশষ োবহদা সম্পন্ন
আইবসটি র্ন্ত্রপাবি (বিন বরিার, মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষাথীনদর েন্য
কব্রইল বপ্রন্টার, মাবিবমবিয়া টবকং বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও দ্বিষ্যম্যহীন উপযুি বশখনব্যক, বিবি বপ্রন্টার, অবিওমাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও কশখাননার পবরনিশ সৃবষ্ট
বভজুযয়াল উপকরণ ইিযাবদ)
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ,
হনি।
সরিরাহ বনবিিকরণ।
ইউবেবস এিং
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
বিনশষ োবহদা সম্পন্ন বশক্ষাথীনদর প্রাথবমক ও গণবশক্ষা
বিনশষ োবহদা সম্পন্ন
বশখন
কশখাননা
কার্ যক্রনম মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষাথীনদর েন্য উপযুি
আইবসটির ব্যিহার বনবিি করনি বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও বশখন-কশখাননা কার্ যক্রম
বশক্ষকনদর দক্ষিা উন্নয়নন মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও পবরোলনার েন্য
প্রনয়ােনীয় প্রবশক্ষনণর ব্যিস্থা কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ,
বশক্ষকনদর দক্ষিা বৃবদ্ধ
গ্রহণ।
ইউবেবস এিং
পানি।
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
সকল বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রাথবমক ও গণবশক্ষা
একীর্ভি বশক্ষা
পর্ যানয় একীর্ভি বশক্ষা িাস্তিায়নন মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ িাস্তিায়ননর েন্য উপযুি
প্রনয়ােনীয় বিবেটাল র্ন্ত্রপাবি ও বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও পবরনিশ দ্বিবর হনি এিং
সফটওয়যার সরিরাহ করা, িার মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও বশক্ষকনদর সক্ষমিা দ্বিবর
ব্যিহার বনবিি করা এিং এেন্য কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ,
হনি।
বশক্ষকনদর প্রনয়ােনীয় প্রবশক্ষণ ইউবেবস এিং
প্রদান।
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
বিনশষ োবহদা সম্পন্ন বশক্ষাথীনদর প্রাথবমক ও গণবশক্ষা
বিনশষ োবহদা সম্পন্ন
বশখন োবহদা ও উপকরনণর
মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষাথীনদর বশখন োবহদা
স্বল্পিা বিনিেনা কনর
বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও অনুর্ায়ী প্রনয়ােনীয়
এযাকনসবসিল অনলাইন
মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও বরনসাস য প্রাবি সহে হনি।
বরনপাবেটবরর ব্যিস্থা গ্রহণ।
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ,
ইউবেবস এিং
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
বিবেটাল প্রযুবি ব্যিহানরর
প্রাথবমক ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়, বশক্ষা প্রশাসন ও
মাধ্যনম দক্ষ ও গবিশীল বশক্ষা মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা বিভাগ, ব্যিস্থাপনা গবিশীল ও
প্রশাসন ও ব্যিস্থাপনা
কাবরগবর ও মাদ্রাসা বশক্ষা
কটকসই হনি।
বনবিিকরণ।
বিভাগ, িথ্য ও কর্াগানর্াগ
প্রযুবি বিভাগ, ইউবেবস এিং
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
প্রশাসবনক কর্াগানর্ানগর কক্ষনে প্রাথবমক ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রশাসবনক কর্াগানর্ানগর
বিবেটাল প্রযুবি
ব্যিহানরর মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা বিভাগ, কক্ষনে বসদ্ধান্ত গ্রহণ ও
মাধ্যনম বসদ্ধান্ত গ্রহণ ও িাস্তিায়ন কাবরগবর ও মাদ্রাসা বশক্ষা
িাস্তিায়ন িরাবন্বি হনি।
িরাবন্বিকরণ।
বিভাগ, িথ্য ও কর্াগানর্াগ
প্রযুবি বিভাগ, ইউবেবস এিং
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
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প্রাথবমক ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়, সকনলর েন্য বশক্ষা
মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা বিভাগ, বিষয়ক কসিা প্রাবি সহে
কাবরগবর ও মাদ্রাসা বশক্ষা
হনি।
বিভাগ, িথ্য ও কর্াগানর্াগ
প্রযুবি বিভাগ, ইউবেবস এিং
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
বশক্ষক, বশক্ষাথী, অবভভািকসহ প্রাথবমক ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়, সকনলর েন্য বশক্ষা
সংবিষ্ট সকনলর কানছ
মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা বিভাগ, বিষয়ক কসিা প্রাবি সহে
বশক্ষাবিষয়ক কসিা কপৌুঁনছ কদয়ার কাবরগবর ও মাদ্রাসা বশক্ষা
হনি।
কক্ষনে ইনমইল, এসএমএস বকংিা বিভাগ, িথ্য ও কর্াগানর্াগ
অনলাইন কসিা বনবিিকরণ।
প্রযুবি বিভাগ, ইউবেবস এিং
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
বশক্ষা কসিার মান উন্নয়নন গ্রাহক প্রাথবমক ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়, গ্রাহক এিং
মিামি এিং কসিাগ্রহীিার সন্তুবষ্ট মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা বিভাগ, কসিাগ্রহীিানদর েন্য
পবরমানপর ব্যিস্থা গ্রহণ।
কাবরগবর ও মাদ্রাসা বশক্ষা
কসিার মান উন্নয়ন করা
বিভাগ, িথ্য ও কর্াগানর্াগ
সম্ভি হনি।
প্রযুবি বিভাগ, ইউবেবস এিং
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
কসিা গ্রহীিার সুবিধানথ য সিার
প্রাথবমক ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়, কসিা গ্রহীিানদর
েন্য একই পদ্ধবি ব্যিহার না কনর মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা বিভাগ, োবহদাবভবিক কসিা প্রদান
োবহদাবভবিক পদ্ধবিগি বভন্নিা কাবরগবর ও মাদ্রাসা বশক্ষা
সম্ভি হনি।
অনুসরণ।
বিভাগ, িথ্য ও কর্াগানর্াগ
প্রযুবি বিভাগ, ইউবেবস এিং
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
বশক্ষা ব্যিস্থার সুষ্ঠু ব্যিস্থাপনার প্রাথবমক ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়, বশক্ষা ব্যিস্থার সুষ্ঠু
লনক্ষয আইবসটি ব্যিহার কনর
মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা বিভাগ, ব্যিস্থাপনার লনক্ষয
বনয়বমিভানি সকল কাে
কাবরগবর ও মাদ্রাসা বশক্ষা
বনয়বমিভানি সকল কাে
মবনটবরং এিং সুপারভাইবেং এর বিভাগ, িথ্য ও কর্াগানর্াগ
মবনটবরং এিং
ব্যিস্থা গ্রহণ।
প্রযুবি বিভাগ, ইউবেবস এিং সুপারভাইে করা সহে
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
হনি।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

বিশ্বিাোনরর োবহদার সানথ
সামঞ্জস্য করনখ দক্ষ কপশােীিী
দ্বিবরর লনক্ষয প্রবশক্ষণ
প্রবিষ্ঠানসমূনহর অিকাঠানমা
উন্নয়ন।
আইবসটি বশনল্পর সক্ষমিা
পবরমাপ ও রিাবন বৃবদ্ধকনল্প
করািম্যাপ (Roadmap)
অনুর্ায়ী অগ্রগবি মূোয়ন।

২০%

৫০%

১০০%

৫০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

বশক্ষা সংবিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও
প্রবিষ্ঠাননর মনধ্য
আন্তঃনর্াগানর্ানগর কক্ষনে
বিবেটাল প্রযুবি ব্যিহার
বনবিিকরণ।

িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ এিং সংবিষ্ট
মন্ত্রণালয়/বিভাগ

বিশ্বমাননর কপশােীিী
দ্বিবর হনি।

িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি কদশীয় আইবসটি পণ্য ও
বিভাগ (িাংলানদশ
কসিা রিাবন সম্প্রসাবরি
কবম্পউটার কাউবন্সল,
হনি।
আইবসটি অবধদির,
িাংলানদশ হাই-কটক পাকয
কর্তযপক্ষ) এিং সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
ক্রনয়র কক্ষনে স্থানীয় আইবসটি
আইএমইবি (বসবপটিইউ) স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সামগ্রী ও কসিার েন্য মূে সুবিধা এিং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ বিকবশি হনি।
(Price Preference)
বনবিিকরণ।
কদনশর স্থানীয় কভািানদর
সকল
স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সক্ষমিা উন্নয়নন সনেিনিা দ্বিবর মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিকবশি হনি।
করা।
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ককৌশলগি
বিষয়িস্তুর
ক্রবমক

কমযপবরকল্পনা
ক্রবমক নং

৭.১

৭.১.২

৭.২

৭.২.১

৭.২

৭.২.৩

৮.৪

৮.৪.৫

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

সরকাবর-কিসরকাবর প্রবিষ্ঠান
পবরনিশ, িন ও েলিায়ু
এিং বশক্ষা প্রবিষ্ঠাননর
পবরিিযন মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক
অংশীদাবরনত্ব িথ্যপ্রযুবি ব্যিহার ও উচ্চ বশক্ষা বিভাগ এিং
কনর পবরনিশ দূষণ ও করাধ
কাবরগবর ও মাদ্রাসা বশক্ষা
সম্পনকয অিবহিকরণ।
বিভাগ
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।

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

পবরনিশ দূষণ সম্পনকয
েনসনেিনিা বৃবদ্ধ পানি।

১০০%

∙

∙

অবধক হানর বিদুযৎ সাশ্রয়
হনি।

১০০%

∙

∙

কাগে দ্বিবরনি ব্যিহৃি
প্রাকৃবিক উপাদান
সংরক্ষনণ সহায়ক হনি।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

প্রিযাবশি ফলাফল

সকল প্রকার কৃবষ বশক্ষায় কৃবষ মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও কৃবষনি
প্রনয়ােনীয়
িথ্যপ্রযুবির িাস্তি ও ব্যিহাবরক উচ্চ বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর িথ্যপ্রযুবি দক্ষিাসম্পন্ন
প্রনয়াগ এিং বশক্ষাথীনদর মনধ্য ও মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ এিং েনিল সরিরাহ বনবিি
িথ্যপ্রযুবি ব্যিহানরর দক্ষিা ইউবেবস
হনি।
দ্বিবরর ব্যিস্থা কাবরকুলাম-এ
অন্তর্ভযিকরণ।
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কাবরগবর ও মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ

317

কাবরগবর ও মাদ্রাসা বশক্ষা 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

১.১

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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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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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%

∙

∙

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

প্রদান
ইিযাবদ
বিষয়াবদ
অন্তর্ভযিকরণ।
স্থানীয় সরকার পর্ যানয় সনেিনিা সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এিং স্থানীয় সরকার পর্ যানয়
বৃবদ্ধ ও েনিলনক আইবসটি বিষনয় স্থানীয় সরকার বিভাগ সনেিনিা বৃবদ্ধ পানি
প্রবশক্ষণ প্রদান।
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১.৫

১.৫.২

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
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সকল সরকাবর দিনর ন্যাশনাল ই- সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/ িথ্য ও বসনেনমর দ্বৈিিা
গভনন যন্স
আবকযনটকোর
সংস্থা
হ্রাস হনি। িনথ্যর (Data)
(National e-Governance
সনি যাচ্চ ব্যিহার বনবিি
Architecture)
ও
eহনি।
সরকাবর
Governance
সংস্থাসমূনহর মনধ্য িথ্য ও
Interoperability
সফটওয়যার
আদানFramework অনুসরণ।
প্রদাননর পবরনিশ দ্বিবর
হনি।
েনসন্মুনখ প্রকাশনর্াগ্য িনথ্যর
মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ,
সরকাবর িনথ্যর স্বচ্ছিা
সনি যাচ্চ ব্যিহার বনবিিকরনণর
পবরসংখ্যান ও িথ্য
বৃবদ্ধ পানি এিং েনগণ ও
েন্য Open Government ব্যিস্থাপনা বিভাগসহ সকল গনিষকনদর সহনে িথ্য
Data কপাট যানল িথ্য উন্মুিকরণ
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রাবি বনবিি হনি।
ও অন্য দিনরর িথ্য ব্যিহানরর
সংস্কৃবি দ্বিবর।
বিবেটাল সাবভযনসর রূপান্তনরর িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিবেটাল-গভনন যন্স ও ইপবরকল্পনা প্রণয়নন ও অনুনমাদননর
বিভাগ, পবরকল্পনা
কসিা বিষয়ক কার্ যক্রনম
কক্ষনে দ্বৈিিা পবরহার ও
মন্ত্রণালয়সহ সকল
দ্বৈিিা (Duplication)
সমন্বনয়র লনক্ষ িথ্য ও কর্াগানর্াগ
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
পবরহানরর মাধ্যনম োিীয়
প্রযুবি বিভানগর মিামি গ্রহণ।
সম্পনদর সাশ্রয় র্টনি।
মন্ত্রণালয়/দিরসমূনহর বিবেটাল মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, িথ্য ও বিবেটাল-গভনন যন্স ও ইসাবভযস িাস্তিায়নন সকল বিবেটাল কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগসহ কসিা বিষয়ক কার্ যক্রনম
সাবভযনসর োবহদা বনরূপণ কথনক সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ দ্বৈিিা পবরহানরর মাধ্যনম
শুরু কনর প্রবকউরনমন্ট, দ্বিবর এিং
োিীয় সম্পনদর সাশ্রয়
িাস্তিায়ন পর্ যন্ত সকল প্রকার
র্টনি।
সংবিষ্ট কাবরগবর সহায়িার েন্য
মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ ও আইবসটি
বিভানগর কর্ৌথ উনদ্যাগ “Digital
Service Accelerator”-এর
সহায়িা গ্রহণ।
প্রনিযক নাগবরনকর একক আইবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, স্থানীয় কসিা
গ্রহণকারী
প্রণয়ন ও সহনে সংনশাধন সরকার বিভাগ এিং সকল সনািকরণ ও বিবভন্ন
বনবিিকরণ এিং আন্তঃমন্ত্রণালয়
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
বিভাগ কর্তযক প্রনদয়
সমন্বয় সাধন।
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।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

৮০%

১০০%

∙

৮০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

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%

∙

∙

২.৪

২.৪.২

অবভভািক সনেিনিা কমযসূবে
প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন।

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.১

সহনে অবভগম্য ক্ষবিকর
বিবেটাল কননটন্ট কথনক
বশশুনদরনক
বনরাপদ
রাখনি
অবভভািনকরা
প্রস্তুি থাকনিন।
দক্ষ েনিনলর মাধ্যনম
বিবেটাল
বনরাপিা
বনবিি হনি।

৮০%

১০০%

∙

২.৫

২.৫.২

৮০%

১০০%

∙

২.৫

২.৫.৩

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৪

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৫

বিবেটাল অপরাধ সংক্রান্ত মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা দীর্ যনময়ানদ
বশক্ষাথীরা
বিষয়সমুহ
পাঠ্য-পুস্তনক বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা বিবেটাল অপরাধ বিষনয়
বশক্ষা বিভাগ এিং প্রাথবমক ধারণা লাভ করনি।
অন্তর্ভযিকরণ।
ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়
বিবেটাল বনরাপিা বিষনয় িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি েনসাধারণ
বিবেটাল
সনেিনিা দ্বিবরকরণ।
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।
সহনর্াবগিা
বৃবদ্ধ
পানি।
(বিবসবস)
এিং
সকল

১০০%

∙

∙

মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা
বশক্ষা বিভাগ, মবহলা ও বশশু
বিষয়ক মন্ত্রণালয় এিং িথ্য
ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
বিবেটাল অপরাধ কমাকানিলায়
সকল
দক্ষ েনিল সৃবষ্টকরণ।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা
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%

∙

∙
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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)

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
সরকাবর
ও
কিসরকাবর ওনয়িসাইট
প্রবিিন্ধীনদর েন্য অবভগম্য
হনি।

৫০%

১০০%

∙

৩.১

৩.১.৬

িথ্যপ্রযুবি
বিষনয়
প্রবশবক্ষি দক্ষ েনশবি
গনড় উঠনি এিং ক্ষমিায়ন
র্টনি।

১০০%

∙

∙

৩.১

৩.১.১০

আইবসটি দক্ষ েনিল কিবশ
সংখ্যায় দ্বিবর হনি।

২৫%

৫০%

১০০%

৩.৩

৩.৩.২

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/
ব্যবিিনগরয েন্য সকল সরকাবর ও সরকাবর দির/সংস্থা এিং
কিসরকাবর ওনয়ি সাইট অবভগম্য এনবেও বিষয়ক ব্যযনরা
(Accessible) করণ।
অনগ্রসর
েননগাষ্ঠীর
েন্য মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
বিনশষাবয়ি আইবসটি বশক্ষা এিং বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা
প্রবশক্ষনণর ব্যিস্থা গ্রহণ।
বশক্ষা বিভাগ, সমােকোণ
মন্ত্রণালয়, মবহলা ও বশশু
বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রাথবমক
ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়, পাি যিয
েট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়,
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ, যুি ও ক্রীড়া
মন্ত্রণালয়, িস্ত্র ও পাট
মন্ত্রণালয় এিং কিসকাবর খাি
বিনশষভানি দক্ষ েনসাধারনণর
যুি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, িথ্য
েন্য কদশীয় ও আন্তেযাবিক িাোর ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
উপনর্াগী আইবসটি দক্ষিা উন্নয়নন
এিং কাবরগবর বশক্ষা
ককাস য (কর্মন-বিোবন্সং, গ্রাবফক্স,
অবধদির
ইিযাবদ) োলুকরণ।
বিবেটাল পদ্ধবিনি সকল প্রকার আবথ যক প্রবিষ্ঠান বিভাগ,
আবথ যক কলননদনসমূহ কমািাইল িাংলানদশ ব্যাংক এিং
কফান, এটিএম,
Point of
সংবিষ্ট
Sales (PoS) ও অন্যান্য কসিা
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
দান ককনন্দ্রর মাধ্যনম কর্ ককাননা
সময় কর্ ককাননা স্থান কথনক
প্রদাননর ব্যিস্থাকরণ।

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।

১০০%

∙

∙
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ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
৩.৩

৩.৩.৬

৩.৪

৩.৪.১

৩.৪

৩.৪.২

৩.৫

৩.৫.৪

৩.৮

৩.৮.৫

৩.৮

৩.৮.৬

৪.১

৪.১.১

৪.১

৪.১.২

করণীয় বিষয়
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
আনিদন, অবভনর্াগ গ্রহণ ও
বনষ্পবি এিং অিবহিকরণ।
বিবেটাল পদ্ধবিনি নাগবরক
মিামি গ্রহণ কনর কসিার মান
উন্নয়ন।
সকল প্রণীিব্য নীবিমালা ও
আইন ওনয়িসাইনট প্রকাশ ও
েনগনণর মিামি গ্রহণ।
প্রাবিষ্ঠাবনক সহায়িা ও আবথ যক
প্রনণাদনার মাধ্যনম িাংলা ভাষায়
স্থানীয় পর্ যানয়র উপযুি বিষয়িস্তু
উন্নয়ন উৎসাবহিকরণ।
বিজ্ঞান ও িথ্যপ্রযুবি বশক্ষাসহ
সকল প্রবশক্ষণ ও উচ্চবশক্ষার পাঠ্য
িই এিং পাঠ্য উপকরণ িাংলায়
প্রণয়ন কনর
অনলাইনন
সহেলভযকরণ।

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

িাক ও কটবলনর্াগানর্াগ
বিভাগ, অথ য বিভাগ, িথ্য ও
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
এিং সকল সরকাবর
দির/সংস্থা

ইন্টারনননটর ব্যিহার
সম্প্রসাবরি হনি।

মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, সকল কসিার মান উন্নয়ন এিং
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর নাগবরক সন্তুবষ্ট বৃবদ্ধ পানি।
দির/সংস্থা

সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/
সরকাবর দির/সংস্থা

নীবিমালা
প্রণয়নন
েনগনণর
অংশগ্রহণ
বনবিি হনি।
সকল মন্ত্রণালয়/
েনগনণর বৃহৎ অংশনক
বিভাগ/দির/সংস্থা
বশক্ষা, প্রবশক্ষণ ও গুরুত্বপূণ য
িথ্য প্রদাননর সুবিধা প্রশস্ত
হনি।
সংস্কৃবি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বশক্ষা ও প্রবশক্ষণ সহে
মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা হনি।
বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা
বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ,
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুবর কবমশন
এিং িাংলা একানিবম
গনিষণা ও উন্নয়ননর মাধ্যনম সংস্কৃবি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, িথ্যপ্রযুবিনি িাংলা ও
বিবেটাল মাধ্যনম িাংলা ভাষা ও মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা ক্ষুদ্র নৃ-কগাষ্ঠীর ভাষার
ক্ষুদ্র নৃনগাষ্ঠীর ভাষার েন্য প্রযুবি বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা ব্যিহার সহে হনি।
উদ্ভািন, বিকাশ ও প্রনয়ানগর
বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও
ব্যিস্থা গ্রহণ।
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ,
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুবর কবমশন
এিং িাংলা একানিবম
কদশীয়, বিশ্বিাোর এিং েতুথ য মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা আইবসটি কাবরকুলাম
বশল্প বিপ্লনির দক্ষিার প্রবি লক্ষয বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা বনয়বমি হালনাগাদ হনি
করনখ োবহদা বভবিক দক্ষ মানি বশক্ষা বিভাগ, প্রাথবমক ও এিং দক্ষ মানি সম্পদ
সম্পদ উন্নয়ন এিং জ্ঞান-বভবিক
গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়,
উন্নয়নন সহায়ক হনি।
সমাে বিবনমযানণ বশক্ষার সকল এনবসটিবি, িথ্য ও কর্াগানর্াগ
স্তনর আইবসটি কাবরকুলাম প্রযুবি বিভাগ এিং ইউবেবস
বনয়বমি হালনাগাদকরণ।
বশক্ষানক্ষনে আইবসটির বনিয
প্রাথবমক ও গণবশক্ষা
আইবসটি ব্যিহানরর
নতুন, উদ্ভািনী ও এর কার্ যকর মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ মাধ্যনম বশক্ষার গুণগি
ব্যিহানরর (ICT disruption বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও মাননান্নয়ন হনি।
in education) মাধ্যনম বশক্ষার
মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ,
গুণগি মাননান্নয়ন করার ব্যিস্থা ইউবেবস এিং িথ্য ও
গ্রহণ।
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

অবধক হানর আইবসটি দক্ষ সকল কেলার
সকল
েনিল দ্বিবর হনি;
কমপনক্ষ উপনেলার
আইবসটি বশনল্প দক্ষ
একটি কনলে কমপনক্ষ
েনিনলর র্াটবি পূরনণ
একটি
সহায়ক হনি।
কনলে

কদনশর
সকল
কনলে

প্রিযাবশি ফলাফল

৪.১

৪.১.৩

োিীয় বিশ্ববিদ্যালনয়র আওিায় মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
কনলনে
উপযুি
আইবসটি বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা
অিকাঠানমাসহ
িাোর-োবহদা বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও
বভবিক আডার গ্রাজুনয়ট আইবসটি কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
কপ্রাগ্রাম োলুকরণ।
এিং োিীয় বিশ্ববিদ্যালয়

৪.২

৪.২.১

৪.২

৪.২.২

৪.২

৪.২.৩

৪.২

৪.২.৪

৪.২

৪.২.৫

৪.২

৪.২.৬

৪.২

৪.২.৮

সকল স্তনরর সকল ধারার সকল
প্রাথবমক ও গণবশক্ষা
বশক্ষায় আইবসটি
বশক্ষা প্রবিষ্ঠাননর কবম্পউটার মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ ব্যিহানরর েন্য উপযুি
োনি উচ্চ গবিসম্পন্ন ইন্টারননট বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও পবরনিশ সৃবষ্ট হনি।
সংনর্াগ প্রদান।
মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ,
ইউবেবস এিং িথ্য ও
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
কদনশর সকল বশক্ষা প্রবিষ্ঠানন
প্রাথবমক ও গণবশক্ষা
বশক্ষায় আইবসটি
বিবেটাল প্রযুবির ব্যিহার মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ ব্যিহানরর েন্য উপযুি
বনবিিকরনণ
প্রনয়ােনীয় বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও পবরনিশ ও সুনর্াগ সৃবষ্ট
মাবিবমবিয়া
ক্লাসরুম/স্মাট য মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও হনি।
ক্লাসরুম/নতুন উদ্ভাবিি উপকরণ কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
সরিরাহ ও ব্যিহার বনবিিকরণ।
এিং ইউবেবস
বিবেটাল প্রযুবি
ব্যিহানরর প্রাথবমক
ও
গণবশক্ষা বশক্ষক-বশক্ষাথী
এিং
মাধ্যনম বশক্ষক-বশক্ষাথী এিং মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষাথী-বশক্ষাথীর মনধ্য
বশক্ষাথী-বশক্ষাথীর
মনধ্য বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও পারস্পবরক
ও
পারস্পবরক ও সহনর্াবগিামূলক মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও সহনর্াবগিামূলক বশখন
and
বশখন
(Peer
and কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ (Peer
Collaborative
Collaborative Learning) এিং ইউবেবস
Learning)
সুবিধা
সুবিধা সম্প্রসারনণ উপযুি
সম্প্রসারনণ
উপযুি
পবরনিশ সৃবষ্টকরণ।
পবরনিশ সৃবষ্ট হনি।
বশক্ষাথীনদর েন্য বিবেটাল যুনগর প্রাথবমক
ও
গণবশক্ষা জ্ঞান েে যায় পারস্পবরক
দক্ষিা অেযন, সমস্যা সমাধান, মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ সহনর্াবগিা ও অংশগ্রহনণর
উদ্ভািনীেে যা, সনেনিা সৃবষ্টর বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও মাধ্যনম একট উদ্ভািনী
মাধ্যনম দক্ষ নাগবরক সৃবষ্টর েন্য মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও শবি সম্পন্ন েননগাষ্ঠী সৃবষ্ট
একটি প্লযাটফরম দ্বিবর।
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ হনি।
এিং ইউবেবস
প্রাথবমক, মাধ্যবমক ও উচ্চ প্রাথবমক
ও
গণবশক্ষা প্রাথবমক, মাধ্যবমক, উচ্চ
মাধ্যবমক, কাবরগবর ও মাদ্রাসা মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ মাধ্যবমক, কাবরগবর ও
বশক্ষক প্রবশক্ষণ ইনবেটিউনট বশক্ষা বিভাগ এিং কাবরগবর মাদ্রাসা বশক্ষার বশক্ষকনদর
(আিাবসক হল সহ) কবম্পউটার ও মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ
প্রবশক্ষণ ব্যিস্থা সময়
োি, োন, উচ্চ গবিসম্পন্ন
উপনর্াগী হনি।
ইন্টারননট সংনর্াগ (নুযনিম ২
এমবিবপএস) স্থাপন।
সকল স্তনরর এিং সকল বিষনয়র মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
বশক্ষকনদর দক্ষিা বৃবদ্ধ
বশক্ষকনক উপযুি প্রবশক্ষনণর
বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা পানি। কশ্রণীকনক্ষ পাঠদান
মাধ্যনম কশ্রণীকনক্ষ বিবেটাল
বশক্ষা বিভাগ, প্রাথবমক ও
পদ্ধবি আনদদায়ক এিং
প্রযুবি ব্যিহার কনর পাঠদাননর গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়, ইউবেবস ফলপ্রসূ হনি।
উপনর্াগীকরণ।
এিং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
আইবসটি র্ন্ত্রপাবি
অথ য বিভাগ, মাধ্যবমক ও উচ্চ আইবসটি বশক্ষার মান বৃবদ্ধ
(োপটপ/আইবসটি বিভাইস)
বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও পানি।
সংগ্রনহর েন্য বশক্ষকনদর
মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ এিং
ঋণ/অনুদান প্রদান।
প্রাথবমক ও গণবশক্ষা
মন্ত্রণালয়
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∙
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∙
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∙
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

বশক্ষাথীনদর েন্য ইন্টানরবক্টভ ই- মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা ই-লাবন যং ব্যিহানরর
প্রাথবমক
ব্যক, বিবেটাল বরনসাস য এিং ই- বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা মাধ্যনম বশক্ষাথীনদর জ্ঞান
লাবন যং কননটনন্টর ককন্দ্রীয় ই- বশক্ষা বিভাগ, প্রাথবমক ও অেযন সুগম হনি।
লাবন যং প্লযাটফরম দ্বিবর। ই- গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়, ইউবেবস,
লাবন যং বিষয়িস্তু দ্বিবরর েন্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এিং িথ্য
বিনশষ সহায়িা প্রদান।
ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
বিবভন্ন ই-লাবন যং ককাস য/কননটনন্টর মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
বশক্ষকনদর
কপশাগি
৫০%
মাধ্যনম বশক্ষকনদর কপশাগি বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা উন্নয়ন এিং বশক্ষাথীনদর
উন্নয়ন এিং বশক্ষাথীনদর জ্ঞান ও বশক্ষা বিভাগ, প্রাথবমক ও
জ্ঞান ও দক্ষিা উন্নয়ন
দক্ষিা উন্নয়ননর সুনর্াগ সৃবষ্ট।
গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়, িথ্য ও বনবিি হনি।
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
ইউবেবস এিং
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
সকল অফ বগ্রি বশক্ষা প্রবিষ্ঠানন প্রাথবমক
ও
গণবশক্ষা বশক্ষা প্রবিষ্ঠানন আইবসটি
১০০%
কসৌর বিদুযনির সাহানয্য ইন্টারননট মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ বভবিক বশক্ষা প্রসাবরি
সংনর্ানগর ব্যিস্থাকরণ।
বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও হনি।
মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
এিং বিদুযৎ বিভাগ
সকল উচ্চ বশক্ষা প্রবিষ্ঠানন মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
বশক্ষাথীরা আইবসটি’র
৫০%
কবম্পউটার, কনটওয়াকয, উচ্চ- বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা মাধ্যনম বিনশ্বর জ্ঞানভাডানর
গবির বনভযরনর্াগ্য ইন্টারননট বশক্ষা বিভাগ, ইউবেবস এিং সংযুি হনি।
সংনর্াগ স্থাপন এিং কযাম্পাস বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
এলাকা জুনড় ওয়াইফাই এর
মাধ্যনম ইন্টারননট সুবিধা বশক্ষকবশক্ষাথী
সকনলর
েন্য
বনবিিকরণ।
বশক্ষায় আইবসটি ব্যিহানরর
মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
বশক্ষকগণ আইবসটি
১০০%
মাধ্যনম গুণগি মাননান্নয়নন
বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা ব্যিহানরর মাধ্যনম বশক্ষার
অিদান রাখার েন্য বশক্ষক ও
বশক্ষা বিভাগ, প্রাথবমক ও
গুণগি মাননান্নয়নন
সংবিষ্ট কমযকিযানদর স্বীকৃবি ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়, িথ্য ও উৎসাবহি হনি।
প্রনণাদনার ব্যিস্থাকরণ।
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
ইউবেবস এিং
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
প্রাথবমক এিং মাধ্যবমক স্তনর
প্রাথবমক ও গণ বশক্ষা
আইবসটি সুবিধা
১০০%
পূণ যাঙ্গ আইবসটি সুবিধা সম্ববলি মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ সম্প্রসারনণর মাধ্যনম
বকছু আধুবনক মনিল স্কুল প্রবিষ্ঠা বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও গুণগি বশক্ষা বনবিি করা
এিং পর্ যায়ক্রনম সারানদনশ
মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ এিং সম্ভি হনি।
সম্প্রসারণ।
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ
প্রাবিষ্ঠাবনক সহায়িা ও আবথ যক প্রাথবমক ও গণবশক্ষা
জ্ঞান অেযন ও সমৃদ্ধ করার
১০০%
প্রনণাদনার মাধ্যনম কিসরকাবর
মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ েন্য বিবেটাল উপকরনণর
খানি কার্ যকর বিবেটাল উপাি বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও মাধ্যনম বশখন-কশখাননা
(Content) উন্নয়ন
মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ,
কার্ যক্রম আনদদায়ক ও
উৎসাবহিকরণ।
এনবসটিবি, ইউবেবস, িথ্য ও কার্ যকর হনি।
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
এিং আইবসটি ইডাবে
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বিবেটাল প্রযুবি ব্যিহানরর
প্রাথবমক ও গণবশক্ষা
বশক্ষাথীনদর উপযুি ও
মাধ্যনম বশক্ষাথীনদর উপযুি ও মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ কার্ যকর মূোয়ন করা
কার্ যকর মূোয়ননর ব্যিস্থা করা। বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও
সম্ভি হনি।
মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ, ইউবেবস
এিং িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ
মাধ্যবমক পর্ যায় কথনকই
মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
মাধ্যবমক পর্ যায় কথনকই
িথ্যপ্রযুবি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ
বিভাগ এিং কাবরগবর ও
মানসম্পন্ন িথ্যপ্রযুবি
বশক্ষক ( িথ্যপ্রযুবি বিষনয়
মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ
বশক্ষা বনবিি হনি।
কমপনক্ষ স্নািক) বননয়াগ
বনবিিকরণ।
আইবসটি’র বশক্ষাথী/গ্রযাজুনয়টনদর িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
১) নতুন গ্রাজুনয়ট িা
আইবসটি বশনল্পর সানথ কসতুিন্ধন বিভাগ, মাধ্যবমক ও উচ্চ
ইন্টান যরা বশল্প প্রবিষ্ঠান
স্থাপনন উৎসাহ প্রদাননর েন্য
বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও উপনর্াগী কনর বননেনদর
কার্ যক্রম গ্রহণ এিং এ লনক্ষয
মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ,
গনড় তুলনি সক্ষম হনি।
বিশ্ববিদ্যালয় পর্ যানয় ইনবকউনিটর ইউবেবস এিং আইবসটি
২) বশল্প প্রবিষ্ঠাননর
স্থাপন। আইবসটি বশল্প িানদর
এনসাবসনয়শন (কিবসস,
বিকানশ সহায়ক হনি।
েনিনলর অন্তি ৫ শিাংশ
বিবসএস, আইএসবপএবি
ইন্টান যবশপ-এর েন্য উন্মুিকরণ। ইিযাবদ)
বিশ্ববিদ্যালয় পর্ যানয় কদশীয় ও মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
কদনশর বিকাশমান
বিশ্বিাোনরর িথ্য-প্রযুবিবভবিক বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা আইবসটি বশনল্প কর্াগান
োবহদার সানথ সামঞ্জস্য করনখ বশক্ষা বিভাগ, ইউবেবস এিং কদিার েন্য অবধক হানর
হালনাগাদ জ্ঞান ও দক্ষিা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
আইবসটি েনিল উন্নয়ন
উন্নয়ননর সুনর্াগ সৃবষ্ট, এেন্য
সম্ভি হনি।
উপনর্াগী ককাস য ও কাবরকুলাম
প্রণয়ন।
বিশ্ববিদ্যালয় পর্ যানয়র আইবসটি মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
কাবরকুলাম সমনয়াপনর্াগী
কাবরকুলাম প্রবি দুই িছর পরপর বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা
হওয়ায় িা অবধক
পর্ যানলােনাপূি যক
বশক্ষা বিভাগ এিং ইউবেবস
কার্ যকরী হনি।
যুনগাপনর্াগীকরণ।
আইবসটি বশনল্পর সহায়িায় মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
আইবসটি বশক্ষায় কমধািী
বিশ্ববিদ্যালয় পর্ যানয় আইবসটি বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা বশক্ষাথীরা অনুপ্রাবণি হনি।
বশক্ষায় কমধাবৃবি োলুকরণ।
বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
এিং ইউবেবস
আইবসটি
বশল্প
প্রবিষ্ঠাননর মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা ১. আইবসটি বশনল্পর েন্য
কাবরগবর ও আবথ যক সহায়িায় বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা র্থার্থ ও িাবণবেযকভানি
বিশ্ববিদ্যালয় পর্ যানয় আইবসটি বশক্ষা বিভাগ, ইউবেবস এিং সম্ভািনাময়
প্রযুবি
যক্রম
বিষনয়
গনিষণা
কার্
আইবসটি এনসাবসনয়শনসমূহ উদ্ভািনন উৎসাবহি করনি।
পবরোলনা।
২. আইবসটি বশল্প ও বশক্ষা
প্রবিষ্ঠানসমূনহর মনধ্য
ফলপ্রসু কর্াগসূে স্থাপন
হনি।
কদনশর ও িবহবি যনশ্বর ইমাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা বিনশ্বর অনলাইন
লাইনব্রবরনি প্রনিনশর েন্য সকল বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা জ্ঞানভাডানর সকল
বশক্ষা প্রবিষ্ঠানন ইন্টারননটসহ
বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও
বশক্ষাথী প্রনিনশর সুনর্াগ
অন্যান্য সুবিধা (Journal
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ, পানি।
Subscription) বনবিিকরণ। ইউবেবস এিং BANSDOC
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প্রিযাবশি ফলাফল

অবেযি জ্ঞান সহেলভয করার েন্য মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
বশক্ষাথী ও গনিষকনদর
উচ্চ বশক্ষা প্রবিষ্ঠান ও গনিষণা
বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা
জ্ঞানেে যা ও গনিষণায়
প্রবিষ্ঠানসমূনহ বিবেটাল লাইনব্রবর বশক্ষা বিভাগ, ইউবেবস,
সহায়ক হনি।
প্রবিষ্ঠা এিং এগুনলার মনধ্য
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, নানয়ম
আন্তঃসংনর্াগ স্থাপন; এিং এর
এিং কনপ
মাধ্যনম আন্তঃগ্রন্থাগার সহনর্াবগিা
স্থাপন।
কদনশর সকল গনিষণা
মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
বশক্ষাথী ও গনিষকনদর
োিগুনলানক বননয় একটি
বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা
জ্ঞানেে যা ও গনিষণায়
Collaborative Network বশক্ষা বিভাগ, বিজ্ঞান ও
সহায়ক হনি।
দ্বিবরকরণ।
প্রযুবি মন্ত্রণালয় এিং িথ্য
ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবির িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি উচ্চির গনিষণা উৎসাবহি
উচ্চির বশক্ষা ও গনিষণার েন্য বিভাগ, মাধ্যবমক ও উচ্চ
হনি এিং িথ্যপ্রযুবি
মাোস য, বপএইেবি কপ্রাগ্রাম বশক্ষা বিভাগ এিং কাবরগবর কক্ষনে লাগসই প্রযুবির
উৎসাবহি করনি কফনলাবশপ ও মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ
উদ্ভািন হনি।
প্রদান এিং উদ্ভািনী কানে উৎসাহ
প্রদাননর েন্য অনুদান প্রদান।
[নসনক্ষনে
নাগবরক/সামাবেক
সমস্যার সমাধাননর উদ্ভািনী
ধারণা অগ্রাবধকার কদওয়া।]
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।
োিীয় ও সামাবেক বিবভন্ন
মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
গনিষণার মাধ্যনম োিীয়
সমস্যা সমাধানন
বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা ও সামাবেক সমস্যার
বিশ্ববিদ্যালয়গুনলানক সম্পৃিকরণ বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও
সমাধান সম্ভি হনি।
ও প্রনয়ােনীয় পবরনিশ সৃবষ্টসহ কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ,
সহায়িা প্রদান।
ইউবেবস এিং
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
প্রবি িছর োিীয় পর্ যানয় স্কুল, মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
োিীয় ও সামাবেক
কনলে ও বিশ্ববিদ্যালয় বভবিক বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা সমস্যার সমাধানন উদ্ভািনী
সামাবেক/রাষ্ট্রীয়
সমস্যার বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও
কার্ যক্রম উৎসাবহি হনি।
সমাধানন উদ্ভািন প্রবিনর্াবগিা কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ,
আনয়ােননর ব্যিস্থা গ্রহণ।
ইউবেবস এিং
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
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প্রনিযক বিভানগ একটি পািবলক মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
বিশ্ববিদ্যালয়নক
আইবসটি’র বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা
কসন্টার অফ এনক্সনলন্স বহনসনি বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও
গনড় তুলনি এিং বিকাশমান কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
প্রযুবির
(Emerging এিং ইউবেবস
Technology) ওপর িথ্য ও
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভানগর
আওিায় অনুরূপ একটি কসন্টার
উন্নয়নন বিনশষ সহায়িা প্রদান।
বিশ্ববিদ্যালয় পর্ যানয় আইবসটি’র িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
প্রানয়াবগক গনিষণা প্রকনল্প বিভাগ, মাধ্যবমক ও উচ্চ
আইবসটি বশল্পনক সম্পৃিকরণ বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও
এিং এরূপ প্রকনল্প সরকাবর মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ এিং
অনুদান প্রদান। এছাড়া আইবসটি আইবসটি এনসাবসনয়শন
বশনল্পর বিবভন্ন গনিষণা প্রকনল্প
বিশ্ববিদ্যালনয়র
বশক্ষকবশক্ষাথীনদর সম্পৃিকরণ।
বিনশষ স্কুলগুনলানি র্ত্নসহকানর প্রাথবমক ও গণবশক্ষা
আইবসটি র্ন্ত্রপাবি (বিন বরিার, মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ
কব্রইল বপ্রন্টার, মাবিবমবিয়া টবকং বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও
ব্যক, বিবি বপ্রন্টার, অবিওমাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও
বভজুযয়াল উপকরণ ইিযাবদ)
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ,
সরিরাহ বনবিিকরণ।
ইউবেবস এিং
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
বিনশষ োবহদা সম্পন্ন বশক্ষাথীনদর প্রাথবমক ও গণবশক্ষা
বশখন
কশখাননা
কার্ যক্রনম মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ
আইবসটির ব্যিহার বনবিি করনি বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও
বশক্ষকনদর দক্ষিা উন্নয়নন মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও
প্রনয়ােনীয় প্রবশক্ষনণর ব্যিস্থা কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ,
গ্রহণ।
ইউবেবস এিং
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
সকল বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রাথবমক ও গণবশক্ষা
পর্ যানয় একীর্ভি বশক্ষা িাস্তিায়নন মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ
প্রনয়ােনীয় বিবেটাল র্ন্ত্রপাবি ও বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও
সফটওয়যার সরিরাহ করা, িার মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও
ব্যিহার বনবিি করা এিং এেন্য কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ,
বশক্ষকনদর প্রনয়ােনীয় প্রবশক্ষণ ইউবেবস এিং
প্রদান।
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
বিনশষ োবহদা সম্পন্ন বশক্ষাথীনদর প্রাথবমক ও গণবশক্ষা
বশখন োবহদা ও উপকরনণর
মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ
স্বল্পিা বিনিেনা কনর
বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও
এযাকনসবসিল অনলাইন
মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও
বরনপাবেটবরর ব্যিস্থা গ্রহণ।
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ,
ইউবেবস এিং
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

সমগ্র কদনশ বিশ্ববিদ্যালয়
পর্ যানয় উচ্চির মানসম্পন্ন
আইবসটি বশক্ষার বিস্তার
র্টনি।

১০০%

∙

∙

আইবসটি বশল্প, বশক্ষা
প্রবিষ্ঠান ও সরকানরর
সবিবলি উনদ্যানগ কদনশর
নানাবিধ সমস্যার স্বকীয়
সমাধান সম্ভি হনি।

১০০%

∙

∙

বিনশষ োবহদা সম্পন্ন
বশক্ষাথীনদর েন্য
দ্বিষ্যম্যহীন উপযুি বশখনকশখাননার পবরনিশ সৃবষ্ট
হনি।

১০০%

∙

∙

বিনশষ োবহদা সম্পন্ন
বশক্ষাথীনদর েন্য উপযুি
বশখন-কশখাননা কার্ যক্রম
পবরোলনার েন্য
বশক্ষকনদর দক্ষিা বৃবদ্ধ
পানি।

১০০%

∙

∙

একীর্ভি বশক্ষা
িাস্তিায়ননর েন্য উপযুি
পবরনিশ দ্বিবর হনি এিং
বশক্ষকনদর সক্ষমিা দ্বিবর
হনি।

১০০%

∙

∙

বিনশষ োবহদা সম্পন্ন
বশক্ষাথীনদর বশখন োবহদা
অনুর্ায়ী প্রনয়ােনীয়
বরনসাস য প্রাবি সহে হনি।

১০০%

∙

∙

প্রিযাবশি ফলাফল

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
৪.৯

৪.৯.১

৪.৯

৪.৯.২

৪.৯

৪.৯.৩

৪.৯

৪.৯.৪

৪.৯

৪.৯.৫

৪.৯

৪.৯.৬

৪.৯

৪.৯.৭

৫.১

৫.১.২

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

প্রাথবমক ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়, বশক্ষা প্রশাসন ও
মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা বিভাগ, ব্যিস্থাপনা গবিশীল ও
কাবরগবর ও মাদ্রাসা বশক্ষা
কটকসই হনি।
বিভাগ, িথ্য ও কর্াগানর্াগ
প্রযুবি বিভাগ, ইউবেবস এিং
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
প্রশাসবনক কর্াগানর্ানগর কক্ষনে প্রাথবমক ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রশাসবনক কর্াগানর্ানগর
বিবেটাল প্রযুবি
ব্যিহানরর মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা বিভাগ, কক্ষনে বসদ্ধান্ত গ্রহণ ও
মাধ্যনম বসদ্ধান্ত গ্রহণ ও িাস্তিায়ন কাবরগবর ও মাদ্রাসা বশক্ষা
িাস্তিায়ন িরাবন্বি হনি।
িরাবন্বিকরণ।
বিভাগ, িথ্য ও কর্াগানর্াগ
প্রযুবি বিভাগ, ইউবেবস এিং
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
বশক্ষা সংবিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও প্রাথবমক ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়, সকনলর েন্য বশক্ষা
প্রবিষ্ঠাননর মনধ্য
মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা বিভাগ, বিষয়ক কসিা প্রাবি সহে
আন্তঃনর্াগানর্ানগর কক্ষনে
কাবরগবর ও মাদ্রাসা বশক্ষা
হনি।
বিবেটাল প্রযুবি ব্যিহার
বিভাগ, িথ্য ও কর্াগানর্াগ
বনবিিকরণ।
প্রযুবি বিভাগ, ইউবেবস এিং
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
বশক্ষক, বশক্ষাথী, অবভভািকসহ প্রাথবমক ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়, সকনলর েন্য বশক্ষা
সংবিষ্ট সকনলর কানছ
মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা বিভাগ, বিষয়ক কসিা প্রাবি সহে
বশক্ষাবিষয়ক কসিা কপৌুঁনছ কদয়ার কাবরগবর ও মাদ্রাসা বশক্ষা
হনি।
কক্ষনে ইনমইল, এসএমএস বকংিা বিভাগ, িথ্য ও কর্াগানর্াগ
অনলাইন কসিা বনবিিকরণ।
প্রযুবি বিভাগ, ইউবেবস এিং
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
বশক্ষা কসিার মান উন্নয়নন গ্রাহক প্রাথবমক ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়, গ্রাহক এিং
মিামি এিং কসিাগ্রহীিার সন্তুবষ্ট মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা বিভাগ, কসিাগ্রহীিানদর েন্য
পবরমানপর ব্যিস্থা গ্রহণ।
কাবরগবর ও মাদ্রাসা বশক্ষা
কসিার মান উন্নয়ন করা
বিভাগ, িথ্য ও কর্াগানর্াগ
সম্ভি হনি।
প্রযুবি বিভাগ, ইউবেবস এিং
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
কসিা গ্রহীিার সুবিধানথ য সিার
প্রাথবমক ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়, কসিা গ্রহীিানদর
েন্য একই পদ্ধবি ব্যিহার না কনর মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা বিভাগ, োবহদাবভবিক কসিা প্রদান
োবহদাবভবিক পদ্ধবিগি বভন্নিা কাবরগবর ও মাদ্রাসা বশক্ষা
সম্ভি হনি।
অনুসরণ।
বিভাগ, িথ্য ও কর্াগানর্াগ
প্রযুবি বিভাগ, ইউবেবস এিং
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
বশক্ষা ব্যিস্থার সুষ্ঠু ব্যিস্থাপনার প্রাথবমক ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়, বশক্ষা ব্যিস্থার সুষ্ঠু
লনক্ষয আইবসটি ব্যিহার কনর
মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা বিভাগ, ব্যিস্থাপনার লনক্ষয
বনয়বমিভানি সকল কাে
কাবরগবর ও মাদ্রাসা বশক্ষা
বনয়বমিভানি সকল কাে
মবনটবরং এিং সুপারভাইবেং এর বিভাগ, িথ্য ও কর্াগানর্াগ
মবনটবরং এিং
ব্যিস্থা গ্রহণ।
প্রযুবি বিভাগ, ইউবেবস এিং সুপারভাইে করা সহে
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
হনি।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

বিশ্বিাোনরর োবহদার সানথ
সামঞ্জস্য করনখ দক্ষ কপশােীিী
দ্বিবরর লনক্ষয প্রবশক্ষণ
প্রবিষ্ঠানসমূনহর অিকাঠানমা
উন্নয়ন।

২০%

৫০%

১০০%

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

বিবেটাল প্রযুবি ব্যিহানরর
মাধ্যনম দক্ষ ও গবিশীল বশক্ষা
প্রশাসন ও ব্যিস্থাপনা
বনবিিকরণ।

িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ এিং সংবিষ্ট
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
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বিশ্বমাননর কপশােীিী
দ্বিবর হনি।

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
৫.২

৫.২.৩

৫.২

৫.২.৬

৫.৩

৫.৩.১

৫.৩

৫.৩.৩

৫.৩

৫.৩.৪

৬.১

৬.১.১

৬.৩

৬.৩.৭

৬.৩

৬.৩.১১

৭.১

৭.১.২

৭.২

৭.২.১

৭.২

৭.২.৩

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

কপশাগি প্রনয়াগ বনবিি কনর
িাংলানদশ কাবরগরী বশক্ষা
প্রবশক্ষণ প্রবিষ্ঠানসমূনহ
কিাি য
িথ্যপ্রযুবি বিষনয় পাঠ্যক্রম
প্রণয়ন।
প্রবশক্ষণ প্রবিষ্ঠানসমূনহর
িাংলানদশ কাবরগরী
মবিউলসমূহ বনয়বমি
বশক্ষানিাি য
যুনগাপনর্াগীকরণ।
কাবরগবর ও বৃবিমূলক বশক্ষায় িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
িথ্যপ্রযুবি
বিষয়ািলী বিভাগ, িস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়,
অন্তর্ভযিকরণ।
যুি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এিং
িাংলানদশ কাবরগরী বশক্ষা
কিাি য
অভযন্তরীণ ও বিশ্বিাোর উপনর্াগী িাংলানদশ কাবরগরী বশক্ষা
দক্ষিা উন্নয়নন বি-োবন্সং, কিাি য
আউটনসাবস যং এিং আইবসটি
বনভযর কসিা খাি (ITES)
সম্পবকযি স্বল্পনময়াদী ককাস য
TVET কপ্রাগ্রানম অন্তর্ভযি করণ।
কেলা ও উপনেলা পর্ যানয় িাংলানদশ কাবরগরী বশক্ষা
আইবসটি বিষনয় এনটিবভবকউএফ কিাি য
অনুর্ায়ী পূি য অবভজ্ঞিার স্বীকৃবির
(RPL) ব্যিস্থা গ্রহণ।
আইবসটি বশনল্পর সক্ষমিা
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
পবরমাপ ও রিাবন বৃবদ্ধকনল্প
বিভাগ (িাংলানদশ
করািম্যাপ (Roadmap)
কবম্পউটার কাউবন্সল,
অনুর্ায়ী অগ্রগবি মূোয়ন।
আইবসটি অবধদির,
িাংলানদশ হাই-কটক পাকয
কর্তযপক্ষ) এিং সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
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-কিসরকাবর প্রবিষ্ঠান
পবরনিশ, িন ও েলিায়ু
এিং বশক্ষা প্রবিষ্ঠাননর
পবরিিযন মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক
অংশীদাবরনত্ব িথ্যপ্রযুবি ব্যিহার ও উচ্চ বশক্ষা বিভাগ এিং
কনর পবরনিশ দূষণ ও করাধ
কাবরগবর ও মাদ্রাসা বশক্ষা
সম্পনকয অিবহিকরণ।
বিভাগ
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)

িথ্যপ্রযুবির েনিল
োবহদা পূরণ হনি।

৫০%

১০০%

∙

আইটি জ্ঞান সম্পন্ন েনিল
দ্বিবর হনি।

১০০%

∙

∙

িাোর-োবহদা অনুর্ায়ী
বশক্ষা কক্ষনে প্রনয়ােনীয়
পবরিিযন আনয়ন।

১০০%

∙

∙

TVET কপ্রাগ্রামনক

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

৫০%

১০০%

∙

স্থানীয় আইবসটি বশল্প
বিকবশি হনি।

১০০%

∙

∙

স্থানীয় আইবসটি বশল্প
বিকবশি হনি।

১০০%

∙

∙

পবরনিশ দূষণ সম্পনকয
েনসনেিনিা বৃবদ্ধ পানি।

১০০%

∙

∙

অবধক হানর বিদুযৎ সাশ্রয়
হনি।

১০০%

∙

∙

কাগে দ্বিবরনি ব্যিহৃি
প্রাকৃবিক উপাদান
সংরক্ষনণ সহায়ক হনি।

১০০%

∙

∙

প্রিযাবশি ফলাফল

যুনগাপনর্াগী করা সম্ভি
হনি।

স্ববশবক্ষি দক্ষ েনিনলর
স্বীকৃবি বনবিি হনি।
কদশীয় আইবসটি পণ্য ও
কসিা রিাবন সম্প্রসাবরি
হনি।

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
৮.৪

৮.৪.৫

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

সকল প্রকার কৃবষ বশক্ষায় কৃবষ মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও কৃবষনি
প্রনয়ােনীয়
িথ্যপ্রযুবির িাস্তি ও ব্যিহাবরক উচ্চ বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর িথ্যপ্রযুবি দক্ষিাসম্পন্ন
প্রনয়াগ এিং বশক্ষাথীনদর মনধ্য ও মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ এিং েনিল সরিরাহ বনবিি
িথ্যপ্রযুবি ব্যিহানরর দক্ষিা ইউবেবস
হনি।
দ্বিবরর ব্যিস্থা কাবরকুলাম-এ
অন্তর্ভযিকরণ।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

বিদুযৎ বিভাগ
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বিদুযৎ 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

১.১

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

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

িড় সফটওয়যার এিং আইটিইএস সকল ক্রয়কারী কর্তযপক্ষ
প্রকনল্পর কক্ষনে বিদ্যমান আইন
অনুসরণপূি যক প্রনর্ােয কক্ষনে
সংবিষ্ট
কর্তযপক্ষ
BOO/BOT/ফযাবসবলটিে
ম্যাননেনমন্ট পদ্ধবির মাধ্যনম
িাস্তিায়ন।
BOO/BOT/ফযাবসবলটিে
সকল ক্রয়কারী কর্তযপক্ষ
ম্যাননেনমন্ট পদ্ধবির মাধ্যনম
িাস্তিায়ননর েন্য রােস্ব/বফ
কশয়ানরর েন্য বননদ যবশকা
প্রস্তুিকরণ।
সি যস্তনর
বিবেটাইনেশননর সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/
প্রবিিন্ধকিাগুনলা বেবিিকরণ,
সংস্থা
দূরীকরণ
ও
অগ্রগবির
পবরমাপনর্াগ্য বনণ যায়ক বনধ যারণ।
সরকাবর
সকল
অনুমবি, সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/
অনুদান/সুবিধা/প্রনণাদনা
িা
সংস্থা
লাইনসন্স প্রাবি/নিায়ননর েন্য
প্রাক-কর্াগ্যিা বহনসনি সংবিষ্ট
প্রবিষ্ঠাননর বিবেটালাইনেশননক
উৎসাবহি করা হনি।

প্রকল্প ব্যিস্থাপনা ও কসিা
প্রদাননর মান উন্নয়ন হনি।

৮০%

১০০%

∙

প্রকল্প ব্যিস্থাপনা ও কসিা
প্রদাননর মান উন্নয়নহনি।

৮০%

১০০%

∙

সাবভযনসর মান উন্নয়ন হনি।

১০০%

∙

∙

বিবেটালাইনেশন
উৎসাবহি হনি এিং
সাবভযনসর মান উন্নয়ন হনি।

১০০%

∙

∙

সকল সরকাবর প্রবিষ্ঠাননর মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ এিং
নাগবরক কসিার হালনাগাদকৃি সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ
িথ্য সারণী ওনয়িসাইনট প্রকাশ।
ইনলকট্রবনক ক্রয় পদ্ধবি োলুকরণ আইএমইবি (বসবপটিইউ)
ও সকল উন্মুি দরপে ও বননয়াগ এিং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ
বিজ্ঞবি অনলাইনন প্রকানশর
ব্যিস্থাকরণ।
সকল মন্ত্রণালয়/
PPA ও PPR অনুর্ায়ী সংবিষ্ট
বিভাগ/দির/সংস্থা
মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/দির/সংস্থার
বনেস্ব ওনয়িসাইনট দরপে
বিজ্ঞবি প্রকাশ।
আইবসটি ব্যিহানরর মাধ্যনম আইএমইবি এিং স্ব স্ব
েলমান অসমাি উন্নয়ন প্রকল্প ও
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
কমযসূবেসমূনহর
কার্ যকাবরিা
মূোয়ননর েন্য েনগনণর
মিামি গ্রহণ, বিনিষণ এিং
অবেযি জ্ঞান পরিিীনি প্রকল্প
গ্রহণ ও িাস্তিায়নন ব্যিহার।
প্রকল্প
ব্যিস্থাপনা
অথ যাৎ
সকল
প্রকল্পগ্রহণ, পবরকল্পনা, িাস্তিায়ন, মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা
মবনটবরং, সমাপন এিং অথ য
িরানে আইবসটি বভবিক ব্যিস্থা
প্রেলন।

েনগনণর প্রনয়ােনীয় িথ্য
প্রাবি বনবিি হনি।

১০০%

∙

∙

সরকাবর ক্রনয়র কক্ষনে
স্বচ্ছিা বৃবদ্ধ পানি।

১০০%

∙

∙

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

১০০%

∙

∙

উন্নয়ন কার্ যক্রনম েনগনণর
সম্পৃিিা বৃবদ্ধ পানি।

১০০%

∙

∙

প্রকল্প পবরকল্পনা ও
িাস্তিায়নন দ্রুিিা বনবিি
হনি।

১০০%

∙

∙

335

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

সভায় অংশহগ্রহনণর েন্য
ভ্রমন, ব্যয় ও সময় হ্রাস
করনি এিং কক্ষে বিনশনষ
সভার প্রনয়ােন দূর হনি।
সরকানরর কার্ যক্রনম
েনগনণর সম্পৃিিা বৃবদ্ধ
পানি।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

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%

∙

∙

১০০%

∙

∙

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।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

বিবেটাল গভনন যন্স কার্ যক্রম
িাস্তিায়নন
সরকাবর
কমযকিযানদর সক্ষমিা বৃবদ্ধ
পানি।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

গুরুত্বপূণ য
সরকাবর
দিনর
সকল
সি যাধুবনক কর্াগানর্াগ ব্যিস্থা মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা
(নর্মন- বভবিও কনফানরবন্সং)
োলুকরণ।
সামাবেক কর্াগানর্ানগর মাধ্যনম
সকল
সরকার ও েনগনণর মনধ্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা
সংনর্াগ সাধন।

১.২

১.২.৭

১.২

১.২.৮

১.২

১.২.৯

১.৩

১.৩.২

১.৪

১.৪.১

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

১.৪

১.৪.২

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

ে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

প্রিযাবশি ফলাফল

প্রদান
ইিযাবদ
বিষয়াবদ
অন্তর্ভযিকরণ।
স্থানীয় সরকার পর্ যানয় সনেিনিা সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এিং স্থানীয় সরকার পর্ যানয়
বৃবদ্ধ ও েনিলনক আইবসটি বিষনয় স্থানীয় সরকার বিভাগ সনেিনিা বৃবদ্ধ পানি
প্রবশক্ষণ প্রদান।
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১.৫

১.৫.২

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

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

সকল সরকাবর দিনর ন্যাশনাল ই- সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/ িথ্য ও বসনেনমর দ্বৈিিা
গভনন যন্স
আবকযনটকোর
সংস্থা
হ্রাস হনি। িনথ্যর (Data)
(National e-Governance
সনি যাচ্চ ব্যিহার বনবিি
Architecture)
ও
eহনি।
সরকাবর
Governance
সংস্থাসমূনহর মনধ্য িথ্য ও
Interoperability
সফটওয়যার
আদানFramework অনুসরণ।
প্রদাননর পবরনিশ দ্বিবর
হনি।
েনসন্মুনখ প্রকাশনর্াগ্য িনথ্যর
মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ,
সরকাবর িনথ্যর স্বচ্ছিা
সনি যাচ্চ ব্যিহার বনবিিকরনণর
পবরসংখ্যান ও িথ্য
বৃবদ্ধ পানি এিং েনগণ ও
েন্য Open Government ব্যিস্থাপনা বিভাগসহ সকল গনিষকনদর সহনে িথ্য
Data কপাট যানল িথ্য উন্মুিকরণ
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রাবি বনবিি হনি।
ও অন্য দিনরর িথ্য ব্যিহানরর
সংস্কৃবি দ্বিবর।
বিবেটাল সাবভযনসর রূপান্তনরর িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিবেটাল-গভনন যন্স ও ইপবরকল্পনা প্রণয়নন ও অনুনমাদননর
বিভাগ, পবরকল্পনা
কসিা বিষয়ক কার্ যক্রনম
কক্ষনে দ্বৈিিা পবরহার ও
মন্ত্রণালয়সহ সকল
দ্বৈিিা (Duplication)
সমন্বনয়র লনক্ষ িথ্য ও কর্াগানর্াগ
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
পবরহানরর মাধ্যনম োিীয়
প্রযুবি বিভানগর মিামি গ্রহণ।
সম্পনদর সাশ্রয় র্টনি।
মন্ত্রণালয়/দিরসমূনহর বিবেটাল মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, িথ্য ও বিবেটাল-গভনন যন্স ও ইসাবভযস িাস্তিায়নন সকল বিবেটাল কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগসহ কসিা বিষয়ক কার্ যক্রনম
সাবভযনসর োবহদা বনরূপণ কথনক সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ দ্বৈিিা পবরহানরর মাধ্যনম
শুরু কনর প্রবকউরনমন্ট, দ্বিবর এিং
োিীয় সম্পনদর সাশ্রয়
িাস্তিায়ন পর্ যন্ত সকল প্রকার
র্টনি।
সংবিষ্ট কাবরগবর সহায়িার েন্য
মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ ও আইবসটি
বিভানগর কর্ৌথ উনদ্যাগ “Digital
Service Accelerator”-এর
সহায়িা গ্রহণ।
প্রনিযক নাগবরনকর একক আইবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, স্থানীয় কসিা
গ্রহণকারী
প্রণয়ন ও সহনে সংনশাধন সরকার বিভাগ এিং সকল সনািকরণ ও বিবভন্ন
বনবিিকরণ এিং আন্তঃমন্ত্রণালয়
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
বিভাগ কর্তযক প্রনদয়
সমন্বয় সাধন।
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।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

৮০%

১০০%

∙

৮০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

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
বনরাপিা
দক্ষ েনিল সৃবষ্টকরণ।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিবেটাল
বনবিি হনি।

৮০%

১০০%

∙

২.৫

২.৫.৩

বিবেটাল বনরাপিা
সনেিনিা দ্বিবরকরণ।

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৪

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৫

১০০%

∙

∙

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।
সহনর্াবগিা
বৃবদ্ধ
পানি।
(বিবসবস)
এিং
সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা

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।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বনরাপিা বিষয়ক কাবরগরী
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।

১০০%

∙

∙

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

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
সরকাবর
ও
কিসরকাবর ওনয়িসাইট
প্রবিিন্ধীনদর েন্য অবভগম্য
হনি।

৫০%

১০০%

∙

৩.২

৩.২.২

ব্রিব্যাড
কনটওয়াকয
সম্প্রসারণ সাশ্রয়ী ও দ্রুি
হনি।

১০০%

∙

∙

৩.৩

৩.৩.২

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।
ব্রিব্যাড কনটওয়াকয স্থাপনন স্থানীয় িাক ও কটবলনর্াগানর্াগ
সরকার প্রবিষ্ঠানসহ অন্যান্য বিভাগ, বসটি কনপযানরশন,
প্রবিষ্ঠান কর্তযক আনরাবপি স্থানীয় সরকার বিভাগ,
ক্ষবিপূরণ )Compensation ( করলপথ মন্ত্রণালয়, সড়ক
আদানয়র পবরমাণ হ্রাসকরণ।
পবরিহন ও মহাসড়ক বিভাগ,
কসতু বিভাগ, বিদুযৎ বিভাগ
এিং িথ্য ও কর্াগানর্াগ
প্রযুবি বিভাগ
বিবেটাল পদ্ধবিনি সকল প্রকার আবথ যক প্রবিষ্ঠান বিভাগ,
আবথ যক কলননদনসমূহ কমািাইল িাংলানদশ ব্যাংক এিং
কফান, এটিএম,
Point of
সংবিষ্ট
Sales (PoS) ও অন্যান্য কসিা
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
দান ককনন্দ্রর মাধ্যনম কর্ ককাননা
সময় কর্ ককাননা স্থান কথনক
প্রদাননর ব্যিস্থাকরণ।

১০০%

∙

∙

৩.৩

৩.৩.৬

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

১০০%

∙

∙

৩.৪

৩.৪.১

১০০%

∙

∙

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।
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ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
৩.৪

৩.৪.২

৩.৫

৩.৫.৪

৪.২

৪.২.১১

৪.৪

৪.৪.১১

৫.৪

৫.১.২

৬.১

৬.১.১

৬.২

৬.২.৫

৬.৩

৬.৩.৭

৬.৩

৬.৩.১১

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

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।
সকল অফ বগ্রি বশক্ষা প্রবিষ্ঠানন প্রাথবমক
ও
গণবশক্ষা বশক্ষা প্রবিষ্ঠানন আইবসটি
কসৌর বিদুযনির সাহানয্য ইন্টারননট মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ বভবিক বশক্ষা প্রসাবরি
সংনর্ানগর ব্যিস্থাকরণ।
বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও হনি।
মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
এিং বিদুযৎ বিভাগ
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
আইবসটি ইনবকউনিটর/হাইনটক জ্বালাবন ও খবনে সম্পদ আইবসটি বশনল্পর কার্ যক্রম
পাকয/সফট্ওয়যার
কটকননালবে বিভাগ এিং বিদুযৎ বিভাগ
বনরবিবচ্ছন্নভানি
পাকয/আইটি পাকয-এ বনরবিবচ্ছন্ন ও
পবরোলনার সহায়ক হনি।
Redundant বিদুযৎ সরিরাহ
বনবিিকরণ।
ক্রনয়র কক্ষনে স্থানীয় আইবসটি
আইএমইবি (বসবপটিইউ) স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সামগ্রী ও কসিার েন্য মূে সুবিধা এিং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ বিকবশি হনি।
(Price Preference)
বনবিিকরণ।
কদনশর স্থানীয় কভািানদর
সকল
স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সক্ষমিা উন্নয়নন সনেিনিা দ্বিবর মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিকবশি হনি।
করা।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

২০%

৫০%

১০০%

৫০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
৭.১

৭.১.৩

করণীয় বিষয়
আইবসটি স্থাপনা/অিকাঠানমাসহ
বিবভন্ন অবফস ও আিাবসক ভিনন
বিদুযনির সাশ্রয় বনবিিকরনণ
স্বয়ংবক্রয় (Auto On/Off

৭.২.১

৭.২

৭.২.৩

৮.১

৮.১.৪

৮.১

৮.১.৫

৮.১

৮.১.৬

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

বিদুযৎ,জ্বালাবন ও খবনে
সম্পদ মন্ত্রণালয়

বিদুযৎ/গ্যাস খরে হ্রাস
পানি, কলািনশবিং কমনি,
িািানস বগ্রন হাউে
গ্যানসর পবরমাণ হ্রাস
পানি।

১০০%

∙

∙

অবধক হানর বিদুযৎ সাশ্রয়
হনি।

১০০%

∙

∙

কাগে দ্বিবরনি ব্যিহৃি
প্রাকৃবিক উপাদান
সংরক্ষনণ সহায়ক হনি।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

Switch, Green Building

৭.২

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

ইিযাবদ) ব্যিস্থা োলুকরণ।
সরকাবর ক্রনয় আন্তেযাবিকভানি
গ্রহণনর্াগ্য মাননর বিদুযৎ সাশ্রয়ী
আইবসটি র্ন্ত্রপাবি ক্রয়।

িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ এিং সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর
দির/সংস্থা
দািবরক কানে ইনলক্ট্রবনক পদ্ধবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগসহ সকল
ব্যিহার বৃবদ্ধ কনর কাগনের
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
ব্যিহার হ্রাসকরণ।

বিদুযনির ভবিষ্যি োবহদা
বিদুযৎ বিভাগ
উৎপাদন ও সরিরানহ
কমটাননার লনক্ষয বিগ িাটা
ব্যিস্থাপনা দক্ষিা বৃবদ্ধ
প্রযুবির প্রনয়াগ।
পানি।
সি যে কৃবেম ব্যবদ্ধমিা (AI)
বিদুযৎ বিভাগ এিং জ্বালাবন ও বিদুযৎ/গ্যাস খরে হ্রাস
ব্যিহানরর মাধ্যনম বিদুযৎ ও গ্যাস
খবনে সম্পদ বিভাগ
পানি, কলািনশবিং কমনি,
সাশ্রয়ী/স্বয়ংবক্রয় র্ন্ত্রপাবি
িািানস বগ্রন হাউে
ব্যিহার।
গ্যানসর পবরমাণ হ্রাস
পানি।
অফবগ্রি এলাকায় বরবনউিল
বিদুযৎ বিভাগ
বিকল্প বিদুযৎ ব্যিহার
এনাবেয বভবিক আইবসটি স্থাপনা
উৎসাবহি হনি, িািানস
ও অিকাঠানমা বনমযাণ।
বগ্রন হাউে গ্যানসর
পবরমাণ হ্রাস পানি।
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জ্বালাবন ও খবনে সম্পদ 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

১.১

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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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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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%

∙

∙

১.২

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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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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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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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
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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
৬.২

৬.২.৫

৬.৩

৬.৩.৭

৬.৩

৬.৩.১১

৭.১

৭.১.৩

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

আইবসটি ইনবকউনিটর/হাইনটক জ্বালাবন ও খবনে সম্পদ
পাকয/সফট্ওয়যার
কটকননালবে বিভাগ এিং বিদুযৎ বিভাগ
পাকয/আইটি পাকয-এ বনরবিবচ্ছন্ন ও
Redundant বিদুযৎ সরিরাহ
বনবিিকরণ।
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।
আইবসটি স্থাপনা/অিকাঠানমাসহ
বিদুযৎ,জ্বালাবন ও খবনে
বিবভন্ন অবফস ও আিাবসক ভিনন
সম্পদ মন্ত্রণালয়
বিদুযনির সাশ্রয় বনবিিকরনণ
স্বয়ংবক্রয় (Auto On/Off
Switch, Green Building

৭.২

৭.২.১

৭.২

৭.২.৩

৮.১

৮.১.৫

ইিযাবদ) ব্যিস্থা োলুকরণ।
সরকাবর ক্রনয় আন্তেযাবিকভানি
গ্রহণনর্াগ্য মাননর বিদুযৎ সাশ্রয়ী
আইবসটি র্ন্ত্রপাবি ক্রয়।

িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ এিং সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর
দির/সংস্থা
দািবরক কানে ইনলক্ট্রবনক পদ্ধবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগসহ সকল
ব্যিহার বৃবদ্ধ কনর কাগনের
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
ব্যিহার হ্রাসকরণ।

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

আইবসটি বশনল্পর কার্ যক্রম
বনরবিবচ্ছন্নভানি
পবরোলনার সহায়ক হনি।

১০০%

∙

∙

স্থানীয় আইবসটি বশল্প
বিকবশি হনি।

১০০%

∙

∙

স্থানীয় আইবসটি বশল্প
বিকবশি হনি।

১০০%

∙

∙

বিদুযৎ/গ্যাস খরে হ্রাস
পানি, কলািনশবিং কমনি,
িািানস বগ্রন হাউে
গ্যানসর পবরমাণ হ্রাস
পানি।

১০০%

∙

∙

অবধক হানর বিদুযৎ সাশ্রয়
হনি।

১০০%

∙

∙

কাগে দ্বিবরনি ব্যিহৃি
প্রাকৃবিক উপাদান
সংরক্ষনণ সহায়ক হনি।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

প্রিযাবশি ফলাফল

সি যে কৃবেম ব্যবদ্ধমিা (AI)
বিদুযৎ বিভাগ এিং জ্বালাবন ও বিদুযৎ/গ্যাস খরে হ্রাস
ব্যিহানরর মাধ্যনম বিদুযৎ ও গ্যাস
খবনে সম্পদ বিভাগ
পানি, কলািনশবিং কমনি,
সাশ্রয়ী/স্বয়ংবক্রয় র্ন্ত্রপাবি
িািানস বগ্রন হাউে
ব্যিহার।
গ্যানসর পবরমাণ হ্রাস
পানি।
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পবরনিশ, িন ও েলিায়ু পবরিিযন মন্ত্রণালয়
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

১.১

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
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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

৭.১

৭.১.১

৭.১

৭.১.২

৭.১

৭.১.৪

৭.২

৭.২.১

৭.২

৭.২.২

৭.২

৭.২.৩

৭.৪

৭.৪.১

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

আইএমইবি (বসবপটিইউ) স্থানীয় আইবসটি বশল্প
এিং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ বিকবশি হনি।

১০০%

∙

∙

সকল
স্থানীয় আইবসটি বশল্প
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিকবশি হনি।

১০০%

∙

∙

পবরনিশ, িন ও েলিায়ু ১। আধুবনক উন্নি প্রযুবির
পবরিিযন মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মাধ্যনম প্রাকৃবিক সম্পনদর
মন্ত্রণালয়, প্রবিরক্ষা মন্ত্রণালয়, ব্যিস্থাপনা দক্ষিা িাড়নি;
পাবনসম্পদ মন্ত্রণালয়, মৎস্য ২। সমবন্বি িাটা সংরক্ষণ
ও প্রাবণসম্পদ মন্ত্রণালয়, ব্যিস্থপনা কোরদার হনি;
িাংলানদশ পবরসংখ্যান ও এিং
িথ্য ব্যিস্থাপনা বিভাগ ৩। প্রাকৃবিক সম্পনদর
(িাংলানদশ
পবরসংখ্যান ব্যিস্থাপনা ও ব্যিহানর
ব্যযনরা),
িাক কটবল বদক বননদ যশনা প্রদানন
কর্াগানর্াগ ও িথ্যপ্রযুবি সক্ষম হনি।
মন্ত্রণালয় এিং বিজ্ঞান ও
প্রযুবি মন্ত্রণালয়।
সরকাবর-কিসরকাবর প্রবিষ্ঠান
পবরনিশ, িন ও েলিায়ু
পবরনিশ দূষণ সম্পনকয
এিং বশক্ষা প্রবিষ্ঠাননর
পবরিিযন মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক েনসনেিনিা বৃবদ্ধ পানি।
অংশীদাবরনত্ব িথ্যপ্রযুবি ব্যিহার ও উচ্চ বশক্ষা বিভাগ এিং
কনর পবরনিশ দূষণ ও করাধ
কাবরগবর ও মাদ্রাসা বশক্ষা
সম্পনকয অিবহিকরণ।
বিভাগ
পবরনিশগি ছাড়পেসহ, ইটিবপ
পবরনিশ, িন ও েলিায়ু পবরনিশ সংরক্ষণ ও
(ETP), িেযয ব্যিস্থাপনায়
পবরিিযন মন্ত্রণালয়
ব্যিস্থাপনায় স্বচ্ছিা ও
অনলাইন ব্যিস্থা োলুকরণ।
দক্ষিা বৃবদ্ধ পানি।
সরকাবর ক্রনয় আন্তেযাবিকভানি িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি অবধক হানর বিদুযৎ সাশ্রয়
গ্রহণনর্াগ্য মাননর বিদুযৎ সাশ্রয়ী
বিভাগ এিং সকল
হনি।
আইবসটি র্ন্ত্রপাবি ক্রয়।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর
দির/সংস্থা
অিাবিি ও অনকনো আইবসটি িাবণেয মন্ত্রণালয়, বশল্প ইনলকট্রবনক
িনেযযর
র্ন্ত্রাবদর প্রনিশ বনয়ন্ত্রনণর েন্য মন্ত্রণালয়, পবরনিশ, িন ও মাধ্যনম পবরনিশ দূষণ
মান বনধ যারণ ও প্রনয়াগ। বনরাপদ েলিায়ু পবরিিযন মন্ত্রণালয় করাধ হনি।
ইনলকট্রবনক িেযয খালানসর এিং োিীয় রােস্ব কিাি য
প্রবক্রয়া অনুসরণ।
দািবরক কানে ইনলক্ট্রবনক পদ্ধবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগসহ সকল কাগে দ্বিবরনি ব্যিহৃি
ব্যিহার বৃবদ্ধ কনর কাগনের
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রাকৃবিক উপাদান
ব্যিহার হ্রাসকরণ।
সংরক্ষনণ সহায়ক হনি।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

পুরািন বপবস, র্ন্ত্রাংশ ও আইবসটি
র্ন্ত্রাবদ হনি মূেিান ধাতু বনষ্কাশন
কনর পুনঃব্যিহানরর েন্য প্লান্ট
স্থাপন ও িাবম্পং কেশন স্থাপন
উৎসাবহিকরণ।

১০০%

∙

∙

করণীয় বিষয়
ক্রনয়র কক্ষনে স্থানীয় আইবসটি
সামগ্রী ও কসিার েন্য মূে সুবিধা
(Price Preference)
বনবিিকরণ।
কদনশর স্থানীয় কভািানদর
সক্ষমিা উন্নয়নন সনেিনিা দ্বিবর
করা।
প্রাকৃবিক সম্পনদর ব্যিস্থাপনা ও
ব্যিহানর বনেস্ব স্যানটলাইট
বভবিক বরনমাট কসবন্সং,
বেআইএস, িবন্টয়ার
কটকননালবে সহ অন্যান্য
ইনলকট্রবনক পদ্ধবির ব্যিহার।

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

বশল্প মন্ত্রণালয়, পবরনিশ,
পবরনিশ দূষণ করানধ
পবরনিশ, িন ও েলিায়ু
সহায়ক হনি।
পবরিিযন মন্ত্রণালয়,
বিজ্ঞান ও প্রযুবি মন্ত্রণালয়,
িাক ও কটবলনর্াগানর্াগ
বিভাগ এিং িথ্য ও
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
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কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
৭.৪

৭.৪.২

৭.৫

৭.৫.১

করণীয় বিষয়
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প্রিযাবশি ফলাফল

বিবেটাল িনেযযর (e-waste) পবরনিশ, িন ও েলিায়ু বিবেটাল িনেযযর (eবনরাপদ ব্যিস্থাপনা বিষয়ক পবরিিযন মন্ত্রণালয়, বশল্প waste)
ক্ষবিকর
সনেিনিামূলক কমযসূবে প্রণয়ন মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুবি প্রভাি সম্বনন্ধ সকনল
ও িাস্তিায়ন।
মন্ত্রণালয়,
িাক ও সনেিন হনি।
কটবলনর্াগানর্াগ বিভাগ এিং
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ
Climate Change Trend প্রবিরক্ষা মন্ত্রণালয়, পবরনিশ, গনিষণা ও দুনর্ যাগ প্রশমনন
বনরূপনণ কসন্ট্রাল িাটানিস বনমযাণ িন ও েলিায়ু পবরিিযন
িাটা ব্যিহার করা র্ানি
ও করণীয় বনধ যারণ।
মন্ত্রণালয়, আিহাওয়া
এিং Climate
অবধদির এিং িাংলানদশ
Change বনরসনন
মহাকাশ গনিষণা ও দূর
উনদ্যাগ কনয়া র্ানি।
অনুধািন প্রবিষ্ঠান (স্পারনসা)
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

মৎস্য ও প্রাবণসম্পদ মন্ত্রণালয়

359

মৎস্য ও প্রাবণসম্পদ মন্ত্রণালয়
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

১.১

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
যানালাইেি
পানস
ে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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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

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

িড় সফটওয়যার এিং আইটিইএস সকল ক্রয়কারী কর্তযপক্ষ
প্রকনল্পর কক্ষনে বিদ্যমান আইন
অনুসরণপূি যক প্রনর্ােয কক্ষনে
সংবিষ্ট
কর্তযপক্ষ
BOO/BOT/ফযাবসবলটিে
ম্যাননেনমন্ট পদ্ধবির মাধ্যনম
িাস্তিায়ন।
BOO/BOT/ফযাবসবলটিে
সকল ক্রয়কারী কর্তযপক্ষ
ম্যাননেনমন্ট পদ্ধবির মাধ্যনম
িাস্তিায়ননর েন্য রােস্ব/বফ
কশয়ানরর েন্য বননদ যবশকা
প্রস্তুিকরণ।
সি যস্তনর
বিবেটাইনেশননর সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/
প্রবিিন্ধকিাগুনলা বেবিিকরণ,
সংস্থা
দূরীকরণ
ও
অগ্রগবির
পবরমাপনর্াগ্য বনণ যায়ক বনধ যারণ।
সরকাবর
সকল
অনুমবি, সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/
অনুদান/সুবিধা/প্রনণাদনা
িা
সংস্থা
লাইনসন্স প্রাবি/নিায়ননর েন্য
প্রাক-কর্াগ্যিা বহনসনি সংবিষ্ট
প্রবিষ্ঠাননর বিবেটালাইনেশননক
উৎসাবহি করা হনি।

প্রকল্প ব্যিস্থাপনা ও কসিা
প্রদাননর মান উন্নয়ন হনি।

৮০%

১০০%

∙

প্রকল্প ব্যিস্থাপনা ও কসিা
প্রদাননর মান উন্নয়নহনি।

৮০%

১০০%

∙

সাবভযনসর মান উন্নয়ন হনি।

১০০%

∙

∙

বিবেটালাইনেশন
উৎসাবহি হনি এিং
সাবভযনসর মান উন্নয়ন হনি।

১০০%

∙

∙

সকল সরকাবর প্রবিষ্ঠাননর মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ এিং
নাগবরক কসিার হালনাগাদকৃি সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ
িথ্য সারণী ওনয়িসাইনট প্রকাশ।
ইনলকট্রবনক ক্রয় পদ্ধবি োলুকরণ আইএমইবি (বসবপটিইউ)
ও সকল উন্মুি দরপে ও বননয়াগ এিং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ
বিজ্ঞবি অনলাইনন প্রকানশর
ব্যিস্থাকরণ।
সকল মন্ত্রণালয়/
PPA ও PPR অনুর্ায়ী সংবিষ্ট
বিভাগ/দির/সংস্থা
মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/দির/সংস্থার
বনেস্ব ওনয়িসাইনট দরপে
বিজ্ঞবি প্রকাশ।
আইবসটি ব্যিহানরর মাধ্যনম আইএমইবি এিং স্ব স্ব
েলমান অসমাি উন্নয়ন প্রকল্প ও
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
কমযসূবেসমূনহর
কার্ যকাবরিা
মূোয়ননর েন্য েনগনণর
মিামি গ্রহণ, বিনিষণ এিং
অবেযি জ্ঞান পরিিীনি প্রকল্প
গ্রহণ ও িাস্তিায়নন ব্যিহার।
প্রকল্প
ব্যিস্থাপনা
অথ যাৎ
সকল
প্রকল্পগ্রহণ, পবরকল্পনা, িাস্তিায়ন, মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা
মবনটবরং, সমাপন এিং অথ য
িরানে আইবসটি বভবিক ব্যিস্থা
প্রেলন।

েনগনণর প্রনয়ােনীয় িথ্য
প্রাবি বনবিি হনি।

১০০%

∙

∙

সরকাবর ক্রনয়র কক্ষনে
স্বচ্ছিা বৃবদ্ধ পানি।

১০০%

∙

∙

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

১০০%

∙

∙

উন্নয়ন কার্ যক্রনম েনগনণর
সম্পৃিিা বৃবদ্ধ পানি।

১০০%

∙

∙

প্রকল্প পবরকল্পনা ও
িাস্তিায়নন দ্রুিিা বনবিি
হনি।

১০০%

∙

∙
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ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

সভায় অংশহগ্রহনণর েন্য
ভ্রমন, ব্যয় ও সময় হ্রাস
করনি এিং কক্ষে বিনশনষ
সভার প্রনয়ােন দূর হনি।
সরকানরর কার্ যক্রনম
েনগনণর সম্পৃিিা বৃবদ্ধ
পানি।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

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%

∙

∙

১০০%

∙

∙

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।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

বিবেটাল গভনন যন্স কার্ যক্রম
িাস্তিায়নন
সরকাবর
কমযকিযানদর সক্ষমিা বৃবদ্ধ
পানি।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

গুরুত্বপূণ য
সরকাবর
দিনর
সকল
সি যাধুবনক কর্াগানর্াগ ব্যিস্থা মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা
(নর্মন- বভবিও কনফানরবন্সং)
োলুকরণ।
সামাবেক কর্াগানর্ানগর মাধ্যনম
সকল
সরকার ও েনগনণর মনধ্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা
সংনর্াগ সাধন।

১.২

১.২.৭

১.২

১.২.৮

১.২

১.২.৯

১.৩

১.৩.২

১.৪

১.৪.১

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

১.৪

১.৪.২

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

ে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

প্রিযাবশি ফলাফল

প্রদান
ইিযাবদ
বিষয়াবদ
অন্তর্ভযিকরণ।
স্থানীয় সরকার পর্ যানয় সনেিনিা সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এিং স্থানীয় সরকার পর্ যানয়
বৃবদ্ধ ও েনিলনক আইবসটি বিষনয় স্থানীয় সরকার বিভাগ সনেিনিা বৃবদ্ধ পানি
প্রবশক্ষণ প্রদান।
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ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
১.৫

১.৫.২

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

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

সকল সরকাবর দিনর ন্যাশনাল ই- সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/ িথ্য ও বসনেনমর দ্বৈিিা
গভনন যন্স
আবকযনটকোর
সংস্থা
হ্রাস হনি। িনথ্যর (Data)
(National e-Governance
সনি যাচ্চ ব্যিহার বনবিি
Architecture)
ও
eহনি।
সরকাবর
Governance
সংস্থাসমূনহর মনধ্য িথ্য ও
Interoperability
সফটওয়যার
আদানFramework অনুসরণ।
প্রদাননর পবরনিশ দ্বিবর
হনি।
েনসন্মুনখ প্রকাশনর্াগ্য িনথ্যর
মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ,
সরকাবর িনথ্যর স্বচ্ছিা
সনি যাচ্চ ব্যিহার বনবিিকরনণর
পবরসংখ্যান ও িথ্য
বৃবদ্ধ পানি এিং েনগণ ও
েন্য Open Government ব্যিস্থাপনা বিভাগসহ সকল গনিষকনদর সহনে িথ্য
Data কপাট যানল িথ্য উন্মুিকরণ
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রাবি বনবিি হনি।
ও অন্য দিনরর িথ্য ব্যিহানরর
সংস্কৃবি দ্বিবর।
বিবেটাল সাবভযনসর রূপান্তনরর িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিবেটাল-গভনন যন্স ও ইপবরকল্পনা প্রণয়নন ও অনুনমাদননর
বিভাগ, পবরকল্পনা
কসিা বিষয়ক কার্ যক্রনম
কক্ষনে দ্বৈিিা পবরহার ও
মন্ত্রণালয়সহ সকল
দ্বৈিিা (Duplication)
সমন্বনয়র লনক্ষ িথ্য ও কর্াগানর্াগ
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
পবরহানরর মাধ্যনম োিীয়
প্রযুবি বিভানগর মিামি গ্রহণ।
সম্পনদর সাশ্রয় র্টনি।
মন্ত্রণালয়/দিরসমূনহর বিবেটাল মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, িথ্য ও বিবেটাল-গভনন যন্স ও ইসাবভযস িাস্তিায়নন সকল বিবেটাল কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগসহ কসিা বিষয়ক কার্ যক্রনম
সাবভযনসর োবহদা বনরূপণ কথনক সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ দ্বৈিিা পবরহানরর মাধ্যনম
শুরু কনর প্রবকউরনমন্ট, দ্বিবর এিং
োিীয় সম্পনদর সাশ্রয়
িাস্তিায়ন পর্ যন্ত সকল প্রকার
র্টনি।
সংবিষ্ট কাবরগবর সহায়িার েন্য
মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ ও আইবসটি
বিভানগর কর্ৌথ উনদ্যাগ “Digital
Service Accelerator”-এর
সহায়িা গ্রহণ।
প্রনিযক নাগবরনকর একক আইবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, স্থানীয় কসিা
গ্রহণকারী
প্রণয়ন ও সহনে সংনশাধন সরকার বিভাগ এিং সকল সনািকরণ ও বিবভন্ন
বনবিিকরণ এিং আন্তঃমন্ত্রণালয়
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
বিভাগ কর্তযক প্রনদয়
সমন্বয় সাধন।
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।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

৮০%

১০০%

∙

৮০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

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
বনরাপিা
দক্ষ েনিল সৃবষ্টকরণ।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিবেটাল
বনবিি হনি।

৮০%

১০০%

∙

২.৫

২.৫.৩

বিবেটাল বনরাপিা
সনেিনিা দ্বিবরকরণ।

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৪

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৫

১০০%

∙

∙

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।
সহনর্াবগিা
বৃবদ্ধ
পানি।
(বিবসবস)
এিং
সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা

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।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বনরাপিা বিষয়ক কাবরগরী
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।

১০০%

∙

∙

অবিট িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি আইটি বসনেম অবিনটর
বিভাগ (বিবসবস) এিং সকল মাধ্যনম বিবভন্ন বনয়ন্ত্রণ
মন্ত্রণালয়/দির/সংস্থা
বনবিি করা র্ানি।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

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
সরকাবর
ও
কিসরকাবর ওনয়িসাইট
প্রবিিন্ধীনদর েন্য অবভগম্য
হনি।

৫০%

১০০%

∙

৩.৩

৩.৩.২

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।
বিবেটাল পদ্ধবিনি সকল প্রকার আবথ যক প্রবিষ্ঠান বিভাগ,
আবথ যক কলননদনসমূহ কমািাইল িাংলানদশ ব্যাংক এিং
কফান, এটিএম,
Point of
সংবিষ্ট
Sales (PoS) ও অন্যান্য কসিা
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
দান ককনন্দ্রর মাধ্যনম কর্ ককাননা
সময় কর্ ককাননা স্থান কথনক
প্রদাননর ব্যিস্থাকরণ।

১০০%

∙

∙

৩.৩

৩.৩.৬

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

১০০%

∙

∙

৩.৪

৩.৪.১

কসিার মান উন্নয়ন এিং
নাগবরক সন্তুবষ্ট বৃবদ্ধ পানি।

১০০%

∙

∙

৩.৪

৩.৪.২

১০০%

∙

∙

৩.৫

৩.৫.৪

নীবিমালা
প্রণয়নন
েনগনণর
অংশগ্রহণ
বনবিি হনি।
েনগনণর বৃহৎ অংশনক
বশক্ষা, প্রবশক্ষণ ও গুরুত্বপূণ য
িথ্য প্রদাননর সুবিধা প্রশস্ত
হনি।

১০০%

∙

∙

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
আনিদন, অবভনর্াগ গ্রহণ ও মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর
বনষ্পবি এিং অিবহিকরণ।
দির/সংস্থা
বিবেটাল পদ্ধবিনি নাগবরক
মিামি গ্রহণ কনর কসিার মান
উন্নয়ন।
সকল প্রণীিব্য নীবিমালা ও সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/
আইন ওনয়িসাইনট প্রকাশ ও
সরকাবর দির/সংস্থা
েনগনণর মিামি গ্রহণ।
প্রাবিষ্ঠাবনক সহায়িা ও আবথ যক
সকল মন্ত্রণালয়/
প্রনণাদনার মাধ্যনম িাংলা ভাষায়
বিভাগ/দির/সংস্থা
স্থানীয় পর্ যানয়র উপযুি বিষয়িস্তু
উন্নয়ন উৎসাবহিকরণ।
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৪.৪

৪.৪.১১

৫.১

৫.১.২

৬.১

৬.১.১

৬.৩

৬.৩.৭

৬.৩

৬.৩.১১

৭.১

৭.১.১

৭.২

৭.২.১

৭.২

৭.২.৩
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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
ক্রনয়র কক্ষনে স্থানীয় আইবসটি
আইএমইবি (বসবপটিইউ) স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সামগ্রী ও কসিার েন্য মূে সুবিধা এিং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ বিকবশি হনি।
(Price Preference)
বনবিিকরণ।
কদনশর স্থানীয় কভািানদর
সকল
স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সক্ষমিা উন্নয়নন সনেিনিা দ্বিবর মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিকবশি হনি।
করা।
প্রাকৃবিক সম্পনদর ব্যিস্থাপনা ও পবরনিশ ও িন মন্ত্রণালয়, ১। আধুবনক উন্নি প্রযুবির
ব্যিহানর বনেস্ব স্যানটলাইট
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবিরক্ষা মাধ্যনম প্রাকৃবিক সম্পনদর
বভবিক বরনমাট কসবন্সং,
মন্ত্রণালয়,
পাবনসম্পদ ব্যিস্থাপনা দক্ষিা িাড়নি;
বেআইএস, িবন্টয়ার
মন্ত্রণালয়,
মৎস্য
ও ২। সমবন্বি িাটা সংরক্ষণ
কটকননালবে সহ অন্যান্য
প্রাবণসম্পদ
মন্ত্রণালয়, ব্যিস্থপনা কোরদার হনি;
ইনলকট্রবনক পদ্ধবির ব্যিহার।
িাংলানদশ পবরসংখ্যান ও এিং
িথ্য ব্যিস্থাপনা বিভাগ ৩। প্রাকৃবিক সম্পনদর
(িাংলানদশ
পবরসংখ্যান ব্যিস্থাপনা ও ব্যিহানর
ব্যযনরা),
িাক কটবল বদক বননদ যশনা প্রদানন
কর্াগানর্াগ ও িথ্যপ্রযুবি সক্ষম হনি।
মন্ত্রণালয় এিং বিজ্ঞান ও
প্রযুবি মন্ত্রণালয়।
সরকাবর ক্রনয় আন্তেযাবিকভানি িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি অবধক হানর বিদুযৎ সাশ্রয়
গ্রহণনর্াগ্য মাননর বিদুযৎ সাশ্রয়ী
বিভাগ এিং সকল
হনি।
আইবসটি র্ন্ত্রপাবি ক্রয়।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর
দির/সংস্থা
দািবরক কানে ইনলক্ট্রবনক পদ্ধবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগসহ সকল কাগে দ্বিবরনি ব্যিহৃি
ব্যিহার বৃবদ্ধ কনর কাগনের
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রাকৃবিক উপাদান
ব্যিহার হ্রাসকরণ।
সংরক্ষনণ সহায়ক হনি।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

২০%

৫০%

১০০%

৫০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

৮.৪

৮.৪.৮

কৃবষ বশক্ষা, গনিষণা, উন্নয়ন, কৃবষ মন্ত্রণালয় এিং মৎস্য ও েনস্বানস্থযর েন্য বনরাপদ
সম্প্রসারণ, ও নীবি বনধ যারণী প্রাবণসম্পদ মন্ত্রণালয়
খানদ্যর কর্াগান বনবিি
কানে বননয়াবেি সকল পর্ যানয়র
হনি।
প্রবিষ্ঠাননক উচ্চ গবির ব্রিব্যাড
কাননবক্টবভটিনি সংযুি করা এিং
মাঠ পর্ যানয়র কমীনদর ইন্টারননট
এনানিল্ড বিভাইস প্রদান।

১০০%

∙

∙

৮.৪

৮.৪.১২

১০০%

∙

∙

৮.৪

৮.৪.১৫

কৃবষ পনণ্যর Traceability কৃবষ
মন্ত্রণালয়
(কৃবষ বনরাপদ কৃবষপণ্য উৎপাদন
বনধ যারনণ বনিয নতুন প্রযুবির সম্প্রসারণ অবধদির ও উৎসাবহি হনি।
ব্যিহারকরণ।
িাংলানদশ কৃবষ উন্নয়ন
কনপযানরশন) এিং মৎস্য ও
প্রাবণসম্পদ মন্ত্রণালয়
Direct
cash
কৃষকনদর একটি পূণ যাঙ্গ িাটানিস
কৃবষ মন্ত্রণালয় (কৃবষ
transfer,
Food
দ্বিবরকরণ।
সম্প্রসারণ অবধদির) ও
procurement
অধীনস্থ সকল সংস্থা এিং
ইিযাবদর স্বচ্ছ ব্যিস্থাপনা
মৎস্য ও প্রাবণসম্পদ মন্ত্রণালয়
ও িাটা বভবিক পবরকল্পনা
প্রণয়ন সক্ষমিা দ্বিবর
হনি।

১০০%

∙

∙

৮.৪

৮.৪.১৬

৫০%

১০০%

∙

৮.৪

৮.৪.১৮

কৃবষ সংক্রান্ত কলননদননর কক্ষনে কৃবষ মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও কৃবষ সাবভযস সংক্রান্ত
সমবন্বি Payment Gateway প্রাবণসম্পদ মন্ত্রণালয় এিং আবথ যক
কলননদন
ব্যিহার।
িাংলানদশ ব্যাংক
অনলাইনন সম্পাদন সম্ভি
হনি।
পুবষ্ট সমৃদ্ধ ফল, ফসল, সিবে , কৃবষ মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও উন্নি প্রযুবির ব্যিহানর
মসলা, হাঁস, মুরবগ, গিাবদ প্রাবণসম্পদ মন্ত্রণালয় এিং উৎসাবহি করা, খাদ্য
পশুপালন, মৎস্য োষ ইিযাবদনি িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি উৎপাদনন Disruptive
নতুন প্রযুবি ব্যিহানরর প্রানয়াবগক বিভাগ
Technology ব্যিহানরর
জ্ঞান, পদ্ধবি এিং কেপ িাই কেপ
সুনর্াগ সৃবষ্ট হনি।
ব্যিহাবরক প্রদশযবন সম্ববলি একটি
বিভাইস
ও
প্লযাটফরম
independent
প্রযুবি
দ্বিবরকরণ।

৫০%

১০০%

∙

৮.৪

৮.৪.১৯

মৎস্য ও প্রাবণসম্পদ কসক্টনর মৎস্য ও প্রাবণসম্পদ মন্ত্রণালয় উৎপাদনশীলিা বৃবদ্ধ পানি।
উৎপাদন বৃবদ্ধ ও real-time
monitoring এর েন্য IoT ও

২০%

৬০%

১০০%

sensor based solution
ব্যিহার POC ও ব্যিহার করা।

৮.৪

৮.৪.২০

মাছ,
বেংবড়
ব্লকনেইনবভবিক
বসনেম ব্যিহার।

রিাবননি মৎস্য ও প্রাবণসম্পদ মন্ত্রণালয় মাছ ও বেংবড় রিাবননি
সাপ্লাইনেইন
বিশ্বাস কর্াগ্যিা দ্বিবর এিং
অবধক মূে প্রাবি বনবিি
হনি।

১৫%

৫০%

১০০%

৮.৪

৮.৪.২১

মৎস্য ও প্রাবণসম্পদ কক্ষে িথা মৎস্য ও প্রাবণসম্পদ মন্ত্রণালয় উৎপাদনশীলিা বৃবদ্ধ পানি।
প্রযুবিবভবিক উদ্ভািনী েে যার েন্য
মৎস্য অবধদির এিং প্রাবণসম্পদ
অবধদিনর একটি কনর উদ্ভািনী
োি স্থাপন।

১০০%

∙

∙

367

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
৮.৪

৮.৪.২২

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

সকল ধরননর কৃষনকর কানছ কৃবষ িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি প্রকৃি কৃষক প্রনয়ােননর
ঋণ সহেলভয করার েন্য বিভাগ, কৃবষ মন্ত্রণালয়, মৎস্য সময় সহনে ঋণ সুবিধা
GIS/GPS, কৃষক িাটা কিে, ও প্রাবণসম্পদ মন্ত্রণালয়, পানিন, কৃষনকর েন্য ঋণ
কেনল িাটা কিে, হাঁস-মুরগী পবরসংখ্যান
ও
িথ্য গ্রহণ ও পবরনশাধ সহেির
খামারী
িাটানিে,
ইনপুট ব্যিস্থাপনা বিভাগ এিং হনি।
এিভাইেবর বসনেম সমন্বনয় িাংলানদশ ব্যাংক
কমািাইল কফান বনভযর একটি
এযাবপ্লনকশন দ্বিবরকরণ।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

স্বাস্থয কসিা বিভাগ

369

স্বাস্থয কসিা বিভাগ
ককৌশলগি কমযবিষয়িস্তু পবরকল্পনা
র 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

১.১

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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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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করণীয় বিষয়
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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%

∙

∙

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

প্রদান
ইিযাবদ
বিষয়াবদ
অন্তর্ভযিকরণ।
স্থানীয় সরকার পর্ যানয় সনেিনিা সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এিং স্থানীয় সরকার পর্ যানয়
বৃবদ্ধ ও েনিলনক আইবসটি বিষনয় স্থানীয় সরকার বিভাগ সনেিনিা বৃবদ্ধ পানি
প্রবশক্ষণ প্রদান।
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১.৫

১.৫.২

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

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

সকল সরকাবর দিনর ন্যাশনাল ই- সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/ িথ্য ও বসনেনমর দ্বৈিিা
গভনন যন্স
আবকযনটকোর
সংস্থা
হ্রাস হনি। িনথ্যর (Data)
(National e-Governance
সনি যাচ্চ ব্যিহার বনবিি
Architecture)
ও
eহনি।
সরকাবর
Governance
সংস্থাসমূনহর মনধ্য িথ্য ও
Interoperability
সফটওয়যার
আদানFramework অনুসরণ।
প্রদাননর পবরনিশ দ্বিবর
হনি।
েনসন্মুনখ প্রকাশনর্াগ্য িনথ্যর
মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ,
সরকাবর িনথ্যর স্বচ্ছিা
সনি যাচ্চ ব্যিহার বনবিিকরনণর
পবরসংখ্যান ও িথ্য
বৃবদ্ধ পানি এিং েনগণ ও
েন্য Open Government ব্যিস্থাপনা বিভাগসহ সকল গনিষকনদর সহনে িথ্য
Data কপাট যানল িথ্য উন্মুিকরণ
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রাবি বনবিি হনি।
ও অন্য দিনরর িথ্য ব্যিহানরর
সংস্কৃবি দ্বিবর।
বিবেটাল সাবভযনসর রূপান্তনরর িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিবেটাল-গভনন যন্স ও ইপবরকল্পনা প্রণয়নন ও অনুনমাদননর
বিভাগ, পবরকল্পনা
কসিা বিষয়ক কার্ যক্রনম
কক্ষনে দ্বৈিিা পবরহার ও
মন্ত্রণালয়সহ সকল
দ্বৈিিা (Duplication)
সমন্বনয়র লনক্ষ িথ্য ও কর্াগানর্াগ
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
পবরহানরর মাধ্যনম োিীয়
প্রযুবি বিভানগর মিামি গ্রহণ।
সম্পনদর সাশ্রয় র্টনি।
মন্ত্রণালয়/দিরসমূনহর বিবেটাল মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, িথ্য ও বিবেটাল-গভনন যন্স ও ইসাবভযস িাস্তিায়নন সকল বিবেটাল কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগসহ কসিা বিষয়ক কার্ যক্রনম
সাবভযনসর োবহদা বনরূপণ কথনক সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ দ্বৈিিা পবরহানরর মাধ্যনম
শুরু কনর প্রবকউরনমন্ট, দ্বিবর এিং
োিীয় সম্পনদর সাশ্রয়
িাস্তিায়ন পর্ যন্ত সকল প্রকার
র্টনি।
সংবিষ্ট কাবরগবর সহায়িার েন্য
মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ ও আইবসটি
বিভানগর কর্ৌথ উনদ্যাগ “Digital
Service Accelerator”-এর
সহায়িা গ্রহণ।
প্রনিযক নাগবরনকর একক আইবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, স্থানীয় কসিা
গ্রহণকারী
প্রণয়ন ও সহনে সংনশাধন সরকার বিভাগ এিং সকল সনািকরণ ও বিবভন্ন
বনবিিকরণ এিং আন্তঃমন্ত্রণালয়
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
বিভাগ কর্তযক প্রনদয়
সমন্বয় সাধন।
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।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

৮০%

১০০%

∙

৮০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

ককৌশলগি কমযবিষয়িস্তু পবরকল্পনা
র ক্রবমক ক্রবমক নং

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

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
বনরাপিা
দক্ষ েনিল সৃবষ্টকরণ।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিবেটাল
বনবিি হনি।

৮০%

১০০%

∙

২.৫

২.৫.৩

বিবেটাল বনরাপিা
সনেিনিা দ্বিবরকরণ।

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৪

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৫

১০০%

∙

∙

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।
সহনর্াবগিা
বৃবদ্ধ
পানি।
(বিবসবস)
এিং
সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা

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।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বনরাপিা বিষয়ক কাবরগরী
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।

১০০%

∙

∙

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

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

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
সরকাবর
ও
কিসরকাবর ওনয়িসাইট
প্রবিিন্ধীনদর েন্য অবভগম্য
হনি।

৫০%

১০০%

∙

৩.৩

৩.৩.২

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।
বিবেটাল পদ্ধবিনি সকল প্রকার আবথ যক প্রবিষ্ঠান বিভাগ,
আবথ যক কলননদনসমূহ কমািাইল িাংলানদশ ব্যাংক এিং
কফান, এটিএম,
Point of
সংবিষ্ট
Sales (PoS) ও অন্যান্য কসিা
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
দান ককনন্দ্রর মাধ্যনম কর্ ককাননা
সময় কর্ ককাননা স্থান কথনক
প্রদাননর ব্যিস্থাকরণ।

১০০%

∙

∙

৩.৩

৩.৩.৬

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

১০০%

∙

∙

৩.৪

৩.৪.১

কসিার মান উন্নয়ন এিং
নাগবরক সন্তুবষ্ট বৃবদ্ধ পানি।

১০০%

∙

∙

৩.৪

৩.৪.২

১০০%

∙

∙

৩.৫

৩.৫.৪

নীবিমালা
প্রণয়নন
েনগনণর
অংশগ্রহণ
বনবিি হনি।
েনগনণর বৃহৎ অংশনক
বশক্ষা, প্রবশক্ষণ ও গুরুত্বপূণ য
িথ্য প্রদাননর সুবিধা প্রশস্ত
হনি।

১০০%

∙

∙

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
আনিদন, অবভনর্াগ গ্রহণ ও মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর
বনষ্পবি এিং অিবহিকরণ।
দির/সংস্থা
বিবেটাল পদ্ধবিনি নাগবরক
মিামি গ্রহণ কনর কসিার মান
উন্নয়ন।
সকল প্রণীিব্য নীবিমালা ও সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/
আইন ওনয়িসাইনট প্রকাশ ও
সরকাবর দির/সংস্থা
েনগনণর মিামি গ্রহণ।
প্রাবিষ্ঠাবনক সহায়িা ও আবথ যক
সকল মন্ত্রণালয়/
প্রনণাদনার মাধ্যনম িাংলা ভাষায়
বিভাগ/দির/সংস্থা
স্থানীয় পর্ যানয়র উপযুি বিষয়িস্তু
উন্নয়ন উৎসাবহিকরণ।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

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
ক্রনয়র কক্ষনে স্থানীয় আইবসটি
আইএমইবি (বসবপটিইউ) স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সামগ্রী ও কসিার েন্য মূে সুবিধা এিং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ বিকবশি হনি।
(Price Preference)
বনবিিকরণ।
কদনশর স্থানীয় কভািানদর
সকল
স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সক্ষমিা উন্নয়নন সনেিনিা দ্বিবর মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিকবশি হনি।
করা।
সরকাবর ক্রনয় আন্তেযাবিকভানি িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি অবধক হানর বিদুযৎ সাশ্রয়
গ্রহণনর্াগ্য মাননর বিদুযৎ সাশ্রয়ী
বিভাগ এিং সকল
হনি।
আইবসটি র্ন্ত্রপাবি ক্রয়।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর
দির/সংস্থা
দািবরক কানে ইনলক্ট্রবনক পদ্ধবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগসহ সকল কাগে দ্বিবরনি ব্যিহৃি
ব্যিহার বৃবদ্ধ কনর কাগনের
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রাকৃবিক উপাদান
ব্যিহার হ্রাসকরণ।
সংরক্ষনণ সহায়ক হনি।

১০০%

∙

∙

২০%

৫০%

১০০%

৫০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

৪.৪

৪.৪.১১

৫.১

৫.১.২

৬.১

৬.১.১

৬.৩

৬.৩.৭

৬.৩

৬.৩.১১

৭.২

৭.২.১

৭.২

৭.২.৩

৮.৩

৮.৩.১

োিীয় ই-কহলথ পবলবস
কমযনকৌশল প্রণয়ন।

ও স্বাস্থয ও পবরিার কোণ স্বাস্থয খানি িথ্যপ্রযুবি
মন্ত্রণালয়, স্বাস্থয কসিা বিভাগ ব্যিহানরর েন্য সুবনবদ যষ্ট
এিং স্বাস্থয অবধদির
কমযনকৌশল ও করািম্যাপ
দ্বিবর সহে হনি।

১০০%

∙

∙

৮.৩

৮.৩.২

স্বাস্থয খানির কসিাদানকারী মাঠ স্বাস্থয কসিা বিভাগ, স্বাস্থয বিবেটাল
স্বাস্থযনসিা
পর্ যানয়র প্রবিষ্ঠানসহ প্রাইমাবর, বশক্ষা ও পবরিার কোণ প্রদাননর সক্ষমিা বৃবদ্ধ
কসনকোবর
ও
টারবশয়াবর বিভাগ এিং অধীনস্থ দির, পানি।
হাসপািাল, গনিষণা ও নীবি সংস্থা ও প্রবিষ্ঠানসমূহ
প্রণয়নকারী সকল প্রবিষ্ঠান
উচ্চগবির (ব্রিব্যাড) কনটওয়ানকয
সংযুিকরণ।

১০০%

∙

∙
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করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

৮.৩

৮.৩.৩

স্বাস্থয খানির কসিাদানকারী সকল সমাে কোণ মন্ত্রণালয়, বিবেটাল
স্বাস্থযনসিা
কিসরকাবর ও এনবেও প্রবিষ্ঠাননক স্বাস্থয কসিা বিভাগ, স্বাস্থয প্রদাননর সক্ষমিা বৃবদ্ধ
উচ্চগবির কনটওয়ানকয সংযুবি বশক্ষা ও পবরিার কোণ পানি।
বনবিিকরণ। প্রনয়ােনন আইনী বিভাগ, অবধনস্থ দির, সংস্থা
কাঠানমার অধীনন এই সংযুবি ও
প্রবিষ্ঠানসমূহ
এিং
বনবিিকরণ।
এনবেও ব্যযনরা।

১০০%

∙

∙

৮.৩

৮.৩.৪

১০০%

∙

∙

৮.৩

৮.৩.৫

ইনলবক্ট্রনক কহলথ করকি য: সকল স্বাস্থয কসিা বিভাগ, স্বাস্থয সকল নাগবরনকর েন্য
নাগবরনকর েন্য Portable বশক্ষা ও পবরিার কোণ স্বাস্থয সুরক্ষার সম সুনর্াগ
EHR বনবিিকরণ। িাংলানদনশ বিভাগ এিং অধীনস্থ দির, দ্বিবর এিং একটি স্বচ্ছ ও
স্বাস্থয কসিা প্রদানকারী কর্ ককান সংস্থা ও প্রবিষ্ঠানসমূহ
েিািবদবহমূলক
স্বাস্থয
ব্যবি িা প্রবিষ্ঠাননর উপর
কসিা ব্যিস্থার উিরণ
Portable EHR ব্যিহানরর
র্টনি।
িাধ্যিাধকিা
দ্বিবর
কনর
প্রনয়ােনীয় আইন প্রণয়ন।
অনলাইন কপ্রসবক্রপশন: সকল স্বাস্থয কসিা বিভাগ, স্বাস্থয সকল নাগবরনকর েন্য
পর্ যানয় ব্যিহারনর্াগ্য অনলাইন বশক্ষা ও পবরিার কোণ স্বাস্থয সুরক্ষার সম সুনর্াগ
কপ্রসবক্রপশন বসনেম উন্নয়ন ও বিভাগ এিং অধীনস্থ সংস্থা ও দ্বিবর এিং একটি স্বচ্ছ ও
POC সম্পাদন এিং প্রেলন।
প্রবিষ্ঠানসমূহ
এিং েিািবদবহমূলক
স্বাস্থয
কসিা ব্যিস্থায় উিরণ
বিএমবিবস
র্টনি।

১০০%

∙

∙

৮.৩

৮.৩.৬

স্বাস্থয কসিা বিভাগ, স্বাস্থয কবমউবনটি
বক্লবনক,
বশক্ষা ও পবরিার কোণ ইউবনয়ন স্বাস্থয ও পবরিার
বিভাগ, অধীনস্থ সংস্থা ও কোণ ককন্দ্র, নিীন
প্রবিষ্ঠানসমূহ,
বিএমবিবস িািারবৃদ করাগ বনণ যয়
এিং বিবেবিএ।
এিং কপ্রসবক্রপশন প্রদান
এিং প্রনয়ােনীয় পরীক্ষা
বনরীক্ষার
বননদ যশনা
প্রদাননর কক্ষনে সঠিক বদক
বননদ যশনা পানিন।

১০০%

∙

∙

সকল প্রকার বেবকৎসা বশক্ষায় স্বাস্থয কসিা বিভাগ, স্বাস্থয স্বাস্থয কসিার েন্য উপযুি
িথ্যপ্রযুবির ব্যিহার এিং বশক্ষা ও পবরিার কোণ HR সরিরাহ বনবিি
বশক্ষাথীনদর মনধ্য িথ্যপ্রযুবি বিভাগ এিং অধীনস্থ সংস্থা ও হনি।
ব্যিহানরর
দক্ষিা
দ্বিবর প্রবিষ্ঠানসমূহ, বিএমবিবস,
কাবরকুলাম-এ অন্তর্ভযি করনি বিএনএমবস, িাংলানদশ কেট
হনি। কস অনুর্ায়ী িািার নাস য, কমবিনকল ফযাকালটি, সকল
প্যারা কমবিকস এিং স্বাস্থয কমী কমবিনকল বিশ্ববিদ্যালয় এিং
ও
কটকবনবশয়াননদর েন্য ইউবেবস

৫০%

১০০%

∙

Clinical
Decision
Support System (CDSS)
উন্নয়ন ও POC সম্পাদন এিং

প্রেলন।

৮.৩

৮.৩.৭

Massive Open Online
Course (MOOC), অন্যান্য

অনলাইন এিং ইননানভটিভ
ব্যিস্থায় দক্ষিা উন্নয়ননর েন্য
েীিনব্যাপী বশক্ষা ও প্রবশক্ষনণর
ব্যিস্থা গ্রহণ।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

৮.৩

৮.৩.৮

স্বাস্থয অবধদির কর্তযক উন্নয়নকৃি স্বাস্থয কসিা বিভাগ, স্বাস্থয স্বাস্থয খানি বননয়াবেি
এইেআরআইএস এিং অনলাইন বশক্ষা ও পবরিার কোণ েনিনলর কর্ৌবিক ব্যিহার
আনিদন আনরা উন্নয়ন এিং বিভাগ এিং স্বাস্থয অবধদির এিং কসিা সহেীকরণ
প্রনর্ােয সকল কক্ষনে োলুকরণ।
হনি।

১০০%

∙

∙

৮.৩

৮.৩.৯

ই-নবথ োলুকরণসহ অভযন্তরীণ স্বাস্থয কসিা বিভাগ, স্বাস্থয স্বাস্থয
খানি
সকল প্রনসস বিবেটালকরণ, বশক্ষা ও পবরিার কোণ সহেীকরণ হনি।
সরকানরর অন্য ককাননা উনদ্যানগ বিভাগ এিং
দ্বিবর বিবেটাল বরনসাস য প্রনয়ােনন স্বাস্থয অবধদির
পুন: ব্যিহারকরণ।

কসিা

১০০%

∙

∙

৮.৩

৮.৩.১০

কবমউবনটি বক্লবনক, ইউবনয়ন স্বাস্থয কসিা বিভাগ, স্বাস্থয স্বাস্থয
খানি
স্বাস্থয ককন্দ্র, উপনেলা হাসপািাল বশক্ষা ও পবরিার কোণ সহেীকরণ হনি।
পর্ যানয় কটবলনমবিবসন এিং বিভাগ এিং অধীনস্থ দির,
কটবলিায়গনবেক োলুকরণ।
সংস্থা ও প্রবিষ্ঠানসমূহ

কসিা

২৫%

১০০%

∙

৮.৩

৮.৩.১১

আধুবনক এিং িথ্যপ্রযুবি বভবিক বিজ্ঞান ও প্রযুবি মন্ত্রণালয়, বেবকৎসা
কসিায়
Emerging
পারনসানালাইেি কমবিবসন কসিা স্বাস্থয কসিা বিভাগ, স্বাস্থয
এর
োলুকরণ।
বশক্ষা ও পবরিার কোণ Technology
ব্যিহার
দক্ষিা
দ্ব
ি
বর
হনি।
বিভাগ এিং অধীনস্থ দির,
সংস্থা ও প্রবিষ্ঠানসমূহ

১০%

৪০%

১০০%

৮.৩

৮.৩.১২

কমবিনকল িায়াগননাবসস ও কসিায় স্বাস্থয কসিা বিভাগ, স্বাস্থয বেবকৎসা
কসিায়
Emerging
কাটিং এে কটকননানলাবে ব্যিহার বশক্ষা ও পবরিার কোণ
এর
বিষয়ক গনিষণা সম্পাদন।
বিভাগ, বঙ্গবন্ধু কমবিনকল Technology
ব্যিহার
উদ্ভািন,
সক্ষমিা
বিশ্ববিদ্যালয়, বিএমআরবস,
আইইবিবসআর
এিং ও দক্ষিা দ্বিবর হনি।
আইবসবিবিআর,বি

২০%

৮০%

১০০%

৮.৩

৮.৩.১৩

করবিও,
টিবভ,
ইন্টারননট, স্বাস্থয কসিা বিভাগ এিং স্বাস্থয স্বাস্থয সনেিনিা বৃবদ্ধ,
কমািাইল কফান, কল কসন্টার, বশক্ষা ও পবরিার কোণ নাগবরক গনণর স্বাস্থয
অযাপস এিং িথ্যপ্রযুবি বভবিক বিভাগ
সিি েীিন র্াপননর েন্য
অন্যান্য
বমবিয়ার
মাধ্যনম
প্রনয়ােনীয়
Knowledge
Base
নাগবরকগনণর কানছ মা ও বশশু
দ্বিবর
এিং
িানি
স্বাস্থয, প্রেনন স্বাস্থয, েন্ম বনয়ন্ত্রণ,
নাগবরকগনণর
সহে
স্বাস্থয ও পুবষ্ট বশক্ষা বিষয়ক
অবভগম্যিা বনবিি হনি।
িাংলা
কনন্টন্ট
প্রাপ্যিা
বনবিিকরণ। বিনশষভানি প্রাবন্তক
েননগাষ্ঠীর বনকট এর প্রাপ্যিা
বনবিিকরণ।

১০০%

∙

∙

৮.৩

৮.৩.১৪

করানগর প্রাদুভযাি এিং বিস্তানরর স্বাস্থয কসিা বিভাগ এিং স্বাস্থয সুপবরকবল্পি স্বাস্থয কসিা
পূি যাভাস এিং স্বাস্থয খানির বশক্ষা ও পবরিার কোণ বনবিি
করা
এিং
International
পবরকল্পনা সহেির করনি বিভাগ
Collaboration
এর
বেওগ্রাবফকযাল
ইনফরনমশন
সুনর্াগ দ্বিবর হনি।
বসনেনমর (GIS) এর ব্যিহার।

১০০%

∙

∙

৮.৩

৮.৩.১৫

বশশু ও মার্তনসিা, েন্ম বনয়ন্ত্রণ ও স্বাস্থয কসিা বিভাগ এিং স্বাস্থয স্বাস্থয ও পবরিার কোণ
প্রেনন স্বাস্থয সম্পনকয সনেিনিা বশক্ষা ও পবরিার কোণ কসিার অবভগম্যিা বৃবদ্ধ
বৃবদ্ধনি আইবসটির ব্যিহার।
বিভাগ
পানি।

১০০%

∙

∙
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

৮.৩

৮.৩.১৬

আইবসটি বভবিক কহল্পলাইননর স্বাস্থয কসিা বিভাগ এিং স্বাস্থয স্বাস্থয ও পবরিার কোণ
মাধ্যনম দ্রুি সাধারণ স্বাস্থয বশক্ষা ও পবরিার কোণ কসিার অবভগম্যিা বৃবদ্ধ
বিষয়ক পরামশয প্রদান ও অন্যান্য বিভাগ
পানি।
সংবিষ্ট বিষনয় িথ্যনসিা প্রদান।

১০০%

∙

∙

৮.৩

৮.৩.১৭

িাটা বভবিক স্বাস্থয ব্যিস্থাপনা স্বাস্থয কসিা বিভাগ এিং স্বাস্থয স্বাস্থয
কসিা
এিং
Peoples
Health
(Data Driven Health বশক্ষা ও পবরিার কোণ
Outcome পবরকল্পনায়
Governance) প্রবিষ্ঠাকরণ। বিভাগ
িাটাবভবিক বসদ্ধান্ত গ্রহণ
সম্ভি হনি।

১০০%

∙

∙

৮.৩

৮.৩.১৮

Universal
Coverage

স্বাস্থয কসিা বিভাগ স্বাস্থয এিং প্রাবন্তক েননগাষ্ঠীর স্বাস্থয
ব্যিস্থা পবরোলনার স্বাস্থয বশক্ষা ও পবরিার কসিা বনবিিকরণ এিং
েন্য আইবসটি টুলস এিং প্রযুবি কোণ বিভাগ
Catastrophic
Health
ব্যিহার বনবিিকরণ।
Expenditure
হনি
সুরক্ষা প্রদান ব্যিস্থা
প্রেলনন সহায়িা।

৫০%

১০০%

∙

৮.৩

৮.৩.১৯

আইবসটি বভবিক স্বাস্থয ও পবরিার স্বাস্থয কসিা বিভাগ, স্বাস্থয স্বাস্থয কসিার েন্য আইবসটি
কোণ কসিা বিষনয় স্বাস্থয ও বশক্ষা ও পবরিার কোণ টুলস এিং কটকননালবে
পবরিার
কোণ
মন্ত্রণালয় বিভাগ এিং িথ্য ও গুনলার আন্ত:পবরিাবহিা
National e-Governance কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
এিং পুন:ব্যিহানরর ব্যিস্থা
Architechture এর সানথ
করা সহে হনি।
সামঞ্জস্য করনখ একটি Digital

৬০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

৭০%

১০০%

∙

Health

Enterprise Architecture

(নিটা বসবকউবরটি, েযাডাি যস,
ইন্টার অপানরবিবলটি, িাটা
কলাকালাইনেশান, সম্ভাব্য কক্ষনে
ওনপন কসাস য প্লযাটফরম ইিযাবদ)
দ্বিবরকরণ।
৮.৩

৮.৩.২০

৮.৩

৮.৩.২১

Sustainable
Development
Goal
(SDG)
অেযননর
লনক্ষয
Routine
Health
Information
System
(RHIS) গবিশীল করার ব্যিস্থা

স্বাস্থয কসিা বিভাগ, স্বাস্থয SDG লক্ষয
বশক্ষা ও পবরিার কোণ সহায়ক হনি।
বিভাগ এিং পবরসংখ্যান ও
িথ্য ব্যিস্থাপনা বিভাগ

অেযনন

গ্রহণ।
স্বাস্থযনসিার মান উন্নয়নন বেবকৎসা স্বাস্থয কসিা বিভাগ এিং স্বাস্থয কসিার মান উন্নয়ন, র্থা
বিজ্ঞাননর শীষ যস্থানীয় প্রবিষ্ঠাননর বশক্ষা ও পবরিার কোণ সম্ভি বনে এলাকার
বেবকৎসা বিজ্ঞানীনদর সানথ বিভাগ
হাসপািাল কথনক কসিা
উপনেলা, কেলা পর্ যানয়র সরকাবর
প্রাবি সহে হনি।
হাসপািাল ও প্রবিষ্ঠানসমূনহর
বভবিও কনফানরবন্সং কনটওয়াকয
স্থাপন।
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নাবস যং এিং বমিওয়াইফাবর বশক্ষা স্বাস্থয বশক্ষা বিভাগ,
নাবস যং ও বমিওয়াইফাবর
ও প্রবশক্ষনণ িথ্যপ্রযুবিবভবিক িাংলানদশ
নাবস যং
ও এিং
কমবিকযাল
আধুবনক বশখন ও বশক্ষণ ব্যিস্থা বমিওয়াইফস কাউবন্সল, কেট কটকননালবেে
বশক্ষার
উন্নয়ন করনি হনি; বিনশষ কনর কমবিকযাল ফযাকাবি এিং সাবি যক মননান্নয়ন এর
কর্সি নাবস যং কনলে িা নাবস যং অবধদির।
মাধ্যনম আধুবনক বেবকৎসা
ইনবেটিউট ককাননা হাসপািানলর
ব্যিস্থা গনড় কিালা র্ানি।
সানথ েবড়ি নয় কসসি কনলে িা
ইনবেটিউনট বসবমউনলশন ও AR

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০%

৭০%

১০০%

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০ টি

২০ টি

৩০ টি

(Augmented Reality), VR
(Virtual Reality) ইিযাবদর

৮.৩

৮.৩.২৩

৮.৩

৮.৩.২৪

৮.৩

৮.৩.২৫

৮.৩

৮.৩.২৬

ব্যিহানরর মাধ্যনম বশক্ষা প্রদাননর
ব্যিস্থা গ্রহণ।
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি বভবিক স্বাস্থয কসিা বিভাগ এিং স্বাস্থয প্রবিষ্ঠানসমূনহ
কসিা প্রদাননর লনক্ষয প্রনর্ােয বশক্ষা ও পবরিার কোণ িথ্যপ্রযুবির
কটকসই
সকল প্রবিষ্ঠানন আইবসটি কসল ও বিভাগ
ব্যিহানরর সামথ্যয দ্বিবর
কক্ষেমনি আইবসটি কমীর পদ
হনি।
সৃবষ্ট করা। পদ দ্বিবর না হওয়া
পর্ যন্ত সাবভযস আউটনসাবস যং এর
মাধ্যনম প্রনয়ােন কমটাননার
ব্যিস্থা গ্রহণ।
ইনলকট্রবনক কহলথ করকনি যর স্বাস্থয কসিা বিভাগ এিং স্বাস্থয িাটা বসবকঊবরটি এিং
একটি প্রাইনভট ব্লকনেইন বসনেম অবধদির
প্রাইনভবস বনবিি হনি,
পরীক্ষামূলকভানি দ্বিবর এিং
ব্যয় সাশ্রয়ী হনি, বরয়যাল
বপওবস করার ব্যিস্থা গ্রহণ।
টাইম হালনাগাদ করা র্ানি
এিং বরয়যাল টাইম
অবভগম্য হনি।
কমািাইল কফান এ েযাটিং, বভবিও স্বাস্থয কসিা বিভাগ এিং স্বাস্থয Knowledge Base
দ্বিবর,
কসিা
প্রাবি
আইবপ, ভনয়স কল, িকুনমন্ট
অবধদির
সহবেকরণ
এিং
আপনলাি এিং বভবিও েযাটিং এর
িাৎক্ষবণক কসিা প্রাবির
মাধ্যনম স্বাস্থয কসিা প্রদাননর
ব্যিস্থা বনবিি হনি।
লনক্ষয একটি করানিাটিক েযাটিট
দ্বিবর এিং বপওবস করার ব্যিস্থা
গ্রহণ।
AI, Machine এিং Deep স্বাস্থয কসিা বিভাগ এিং
অবধকির কার্ যকর স্বাস্থয
learning-বভবিক
কমবিনকল িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
কসিা ব্যিস্থা গনড় কিালা
োট যআপ উৎসাবহিকরণ।
বিভাগ
সম্ভি হনি।
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স্বাস্থয বশক্ষা ও পবরিার কোণ বিভাগ
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স্বাস্থয বশক্ষা ও পবরিার কোণ 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

১.১

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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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%

∙

∙

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

প্রদান
ইিযাবদ
বিষয়াবদ
অন্তর্ভযিকরণ।
স্থানীয় সরকার পর্ যানয় সনেিনিা সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এিং স্থানীয় সরকার পর্ যানয়
বৃবদ্ধ ও েনিলনক আইবসটি বিষনয় স্থানীয় সরকার বিভাগ সনেিনিা বৃবদ্ধ পানি
প্রবশক্ষণ প্রদান।
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১.৫

১.৫.২

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
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সকল সরকাবর দিনর ন্যাশনাল ই- সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/ িথ্য ও বসনেনমর দ্বৈিিা
গভনন যন্স
আবকযনটকোর
সংস্থা
হ্রাস হনি। িনথ্যর (Data)
(National e-Governance
সনি যাচ্চ ব্যিহার বনবিি
Architecture)
ও
eহনি।
সরকাবর
Governance
সংস্থাসমূনহর মনধ্য িথ্য ও
Interoperability
সফটওয়যার
আদানFramework অনুসরণ।
প্রদাননর পবরনিশ দ্বিবর
হনি।
েনসন্মুনখ প্রকাশনর্াগ্য িনথ্যর
মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ,
সরকাবর িনথ্যর স্বচ্ছিা
সনি যাচ্চ ব্যিহার বনবিিকরনণর
পবরসংখ্যান ও িথ্য
বৃবদ্ধ পানি এিং েনগণ ও
েন্য Open Government ব্যিস্থাপনা বিভাগসহ সকল গনিষকনদর সহনে িথ্য
Data কপাট যানল িথ্য উন্মুিকরণ
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রাবি বনবিি হনি।
ও অন্য দিনরর িথ্য ব্যিহানরর
সংস্কৃবি দ্বিবর।
বিবেটাল সাবভযনসর রূপান্তনরর িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিবেটাল-গভনন যন্স ও ইপবরকল্পনা প্রণয়নন ও অনুনমাদননর
বিভাগ, পবরকল্পনা
কসিা বিষয়ক কার্ যক্রনম
কক্ষনে দ্বৈিিা পবরহার ও
মন্ত্রণালয়সহ সকল
দ্বৈিিা (Duplication)
সমন্বনয়র লনক্ষ িথ্য ও কর্াগানর্াগ
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
পবরহানরর মাধ্যনম োিীয়
প্রযুবি বিভানগর মিামি গ্রহণ।
সম্পনদর সাশ্রয় র্টনি।
মন্ত্রণালয়/দিরসমূনহর বিবেটাল মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, িথ্য ও বিবেটাল-গভনন যন্স ও ইসাবভযস িাস্তিায়নন সকল বিবেটাল কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগসহ কসিা বিষয়ক কার্ যক্রনম
সাবভযনসর োবহদা বনরূপণ কথনক সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ দ্বৈিিা পবরহানরর মাধ্যনম
শুরু কনর প্রবকউরনমন্ট, দ্বিবর এিং
োিীয় সম্পনদর সাশ্রয়
িাস্তিায়ন পর্ যন্ত সকল প্রকার
র্টনি।
সংবিষ্ট কাবরগবর সহায়িার েন্য
মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ ও আইবসটি
বিভানগর কর্ৌথ উনদ্যাগ “Digital
Service Accelerator”-এর
সহায়িা গ্রহণ।
প্রনিযক নাগবরনকর একক আইবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, স্থানীয় কসিা
গ্রহণকারী
প্রণয়ন ও সহনে সংনশাধন সরকার বিভাগ এিং সকল সনািকরণ ও বিবভন্ন
বনবিিকরণ এিং আন্তঃমন্ত্রণালয়
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
বিভাগ কর্তযক প্রনদয়
সমন্বয় সাধন।
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।
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১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

৮০%

১০০%

∙

৮০%

১০০%

∙
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∙

∙
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

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
বনরাপিা
দক্ষ েনিল সৃবষ্টকরণ।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিবেটাল
বনবিি হনি।

৮০%

১০০%

∙

২.৫

২.৫.৩

বিবেটাল বনরাপিা
সনেিনিা দ্বিবরকরণ।

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৪

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৫

১০০%

∙

∙

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।
সহনর্াবগিা
বৃবদ্ধ
পানি।
(বিবসবস)
এিং
সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা

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।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বনরাপিা বিষয়ক কাবরগরী
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।

১০০%

∙

∙

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

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
সরকাবর
ও
কিসরকাবর ওনয়িসাইট
প্রবিিন্ধীনদর েন্য অবভগম্য
হনি।

৫০%

১০০%

∙

৩.৩

৩.৩.২

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।
বিবেটাল পদ্ধবিনি সকল প্রকার আবথ যক প্রবিষ্ঠান বিভাগ,
আবথ যক কলননদনসমূহ কমািাইল িাংলানদশ ব্যাংক এিং
কফান, এটিএম,
Point of
সংবিষ্ট
Sales (PoS) ও অন্যান্য কসিা
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
দান ককনন্দ্রর মাধ্যনম কর্ ককাননা
সময় কর্ ককাননা স্থান কথনক
প্রদাননর ব্যিস্থাকরণ।

১০০%

∙

∙

৩.৩

৩.৩.৬

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

১০০%

∙

∙

৩.৪

৩.৪.১

কসিার মান উন্নয়ন এিং
নাগবরক সন্তুবষ্ট বৃবদ্ধ পানি।

১০০%

∙

∙

৩.৪

৩.৪.২

১০০%

∙

∙

৩.৫

৩.৫.৪

নীবিমালা
প্রণয়নন
েনগনণর
অংশগ্রহণ
বনবিি হনি।
েনগনণর বৃহৎ অংশনক
বশক্ষা, প্রবশক্ষণ ও গুরুত্বপূণ য
িথ্য প্রদাননর সুবিধা প্রশস্ত
হনি।

১০০%

∙

∙

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
আনিদন, অবভনর্াগ গ্রহণ ও মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর
বনষ্পবি এিং অিবহিকরণ।
দির/সংস্থা
বিবেটাল পদ্ধবিনি নাগবরক
মিামি গ্রহণ কনর কসিার মান
উন্নয়ন।
সকল প্রণীিব্য নীবিমালা ও সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/
আইন ওনয়িসাইনট প্রকাশ ও
সরকাবর দির/সংস্থা
েনগনণর মিামি গ্রহণ।
প্রাবিষ্ঠাবনক সহায়িা ও আবথ যক
সকল মন্ত্রণালয়/
প্রনণাদনার মাধ্যনম িাংলা ভাষায়
বিভাগ/দির/সংস্থা
স্থানীয় পর্ যানয়র উপযুি বিষয়িস্তু
উন্নয়ন উৎসাবহিকরণ।
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ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

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
ক্রনয়র কক্ষনে স্থানীয় আইবসটি
আইএমইবি (বসবপটিইউ) স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সামগ্রী ও কসিার েন্য মূে সুবিধা এিং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ বিকবশি হনি।
(Price Preference)
বনবিিকরণ।
কদনশর স্থানীয় কভািানদর
সকল
স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সক্ষমিা উন্নয়নন সনেিনিা দ্বিবর মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিকবশি হনি।
করা।
সরকাবর ক্রনয় আন্তেযাবিকভানি িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি অবধক হানর বিদুযৎ সাশ্রয়
গ্রহণনর্াগ্য মাননর বিদুযৎ সাশ্রয়ী
বিভাগ এিং সকল
হনি।
আইবসটি র্ন্ত্রপাবি ক্রয়।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর
দির/সংস্থা
দািবরক কানে ইনলক্ট্রবনক পদ্ধবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগসহ সকল কাগে দ্বিবরনি ব্যিহৃি
ব্যিহার বৃবদ্ধ কনর কাগনের
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রাকৃবিক উপাদান
ব্যিহার হ্রাসকরণ।
সংরক্ষনণ সহায়ক হনি।

১০০%

∙

∙

২০%

৫০%

১০০%

৫০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙
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প্রিযাবশি ফলাফল

৪.৪

৪.৪.১১

৫.১

৫.১.২

৬.১

৬.১.১

৬.৩

৬.৩.৭

৬.৩

৬.৩.১১

৭.২

৭.২.১

৭.২

৭.২.৩

৮.৩

৮.৩.১

োিীয় ই-কহলথ পবলবস
কমযনকৌশল প্রণয়ন।

ও স্বাস্থয ও পবরিার কোণ স্বাস্থয খানি িথ্যপ্রযুবি
মন্ত্রণালয়, স্বাস্থয কসিা বিভাগ ব্যিহানরর েন্য সুবনবদ যষ্ট
এিং স্বাস্থয অবধদির
কমযনকৌশল ও করািম্যাপ
দ্বিবর সহে হনি।

১০০%

∙

∙

৮.৩

৮.৩.২

স্বাস্থয খানির কসিাদানকারী মাঠ স্বাস্থয কসিা বিভাগ, স্বাস্থয বিবেটাল
স্বাস্থযনসিা
পর্ যানয়র প্রবিষ্ঠানসহ প্রাইমাবর, বশক্ষা ও পবরিার কোণ প্রদাননর সক্ষমিা বৃবদ্ধ
কসনকোবর
ও
টারবশয়াবর বিভাগ এিং অধীনস্থ দির, পানি।
হাসপািাল, গনিষণা ও নীবি সংস্থা ও প্রবিষ্ঠানসমূহ
প্রণয়নকারী সকল প্রবিষ্ঠান
উচ্চগবির (ব্রিব্যাড) কনটওয়ানকয
সংযুিকরণ।

১০০%

∙

∙
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

৮.৩

৮.৩.৩

স্বাস্থয খানির কসিাদানকারী সকল সমাে কোণ মন্ত্রণালয়, বিবেটাল
স্বাস্থযনসিা
কিসরকাবর ও এনবেও প্রবিষ্ঠাননক স্বাস্থয কসিা বিভাগ, স্বাস্থয প্রদাননর সক্ষমিা বৃবদ্ধ
উচ্চগবির কনটওয়ানকয সংযুবি বশক্ষা ও পবরিার কোণ পানি।
বনবিিকরণ। প্রনয়ােনন আইনী বিভাগ, অবধনস্থ দির, সংস্থা
কাঠানমার অধীনন এই সংযুবি ও
প্রবিষ্ঠানসমূহ
এিং
বনবিিকরণ।
এনবেও ব্যযনরা।

১০০%

∙

∙

৮.৩

৮.৩.৪

১০০%

∙

∙

৮.৩

৮.৩.৫

ইনলবক্ট্রনক কহলথ করকি য: সকল স্বাস্থয কসিা বিভাগ, স্বাস্থয সকল নাগবরনকর েন্য
নাগবরনকর েন্য Portable বশক্ষা ও পবরিার কোণ স্বাস্থয সুরক্ষার সম সুনর্াগ
EHR বনবিিকরণ। িাংলানদনশ বিভাগ এিং অধীনস্থ দির, দ্বিবর এিং একটি স্বচ্ছ ও
স্বাস্থয কসিা প্রদানকারী কর্ ককান সংস্থা ও প্রবিষ্ঠানসমূহ
েিািবদবহমূলক
স্বাস্থয
ব্যবি িা প্রবিষ্ঠাননর উপর
কসিা ব্যিস্থার উিরণ
Portable EHR ব্যিহানরর
র্টনি।
িাধ্যিাধকিা
দ্বিবর
কনর
প্রনয়ােনীয় আইন প্রণয়ন।
অনলাইন কপ্রসবক্রপশন: সকল স্বাস্থয কসিা বিভাগ, স্বাস্থয সকল নাগবরনকর েন্য
পর্ যানয় ব্যিহারনর্াগ্য অনলাইন বশক্ষা ও পবরিার কোণ স্বাস্থয সুরক্ষার সম সুনর্াগ
কপ্রসবক্রপশন বসনেম উন্নয়ন ও বিভাগ এিং অধীনস্থ সংস্থা ও দ্বিবর এিং একটি স্বচ্ছ ও
POC সম্পাদন এিং প্রেলন।
প্রবিষ্ঠানসমূহ
এিং েিািবদবহমূলক
স্বাস্থয
কসিা ব্যিস্থায় উিরণ
বিএমবিবস
র্টনি।

১০০%

∙

∙

৮.৩

৮.৩.৬

স্বাস্থয কসিা বিভাগ, স্বাস্থয কবমউবনটি
বক্লবনক,
বশক্ষা ও পবরিার কোণ ইউবনয়ন স্বাস্থয ও পবরিার
বিভাগ, অধীনস্থ সংস্থা ও কোণ ককন্দ্র, নিীন
প্রবিষ্ঠানসমূহ,
বিএমবিবস িািারবৃদ করাগ বনণ যয়
এিং বিবেবিএ।
এিং কপ্রসবক্রপশন প্রদান
এিং প্রনয়ােনীয় পরীক্ষা
বনরীক্ষার
বননদ যশনা
প্রদাননর কক্ষনে সঠিক বদক
বননদ যশনা পানিন।

১০০%

∙

∙

সকল প্রকার বেবকৎসা বশক্ষায় স্বাস্থয কসিা বিভাগ, স্বাস্থয স্বাস্থয কসিার েন্য উপযুি
িথ্যপ্রযুবির ব্যিহার এিং বশক্ষা ও পবরিার কোণ HR সরিরাহ বনবিি
বশক্ষাথীনদর মনধ্য িথ্যপ্রযুবি বিভাগ এিং অধীনস্থ সংস্থা ও হনি।
ব্যিহানরর
দক্ষিা
দ্বিবর প্রবিষ্ঠানসমূহ, বিএমবিবস,
কাবরকুলাম-এ অন্তর্ভযি করনি বিএনএমবস, িাংলানদশ কেট
হনি। কস অনুর্ায়ী িািার নাস য, কমবিনকল ফযাকালটি, সকল
প্যারা কমবিকস এিং স্বাস্থয কমী কমবিনকল বিশ্ববিদ্যালয় এিং
ও
কটকবনবশয়াননদর েন্য ইউবেবস

৫০%

১০০%

∙

Clinical
Decision
Support System (CDSS)
উন্নয়ন ও POC সম্পাদন এিং

প্রেলন।

৮.৩

৮.৩.৭

Massive Open Online
Course (MOOC), অন্যান্য

অনলাইন এিং ইননানভটিভ
ব্যিস্থায় দক্ষিা উন্নয়ননর েন্য
েীিনব্যাপী বশক্ষা ও প্রবশক্ষনণর
ব্যিস্থা গ্রহণ।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

৮.৩

৮.৩.৮

স্বাস্থয অবধদির কর্তযক উন্নয়নকৃি স্বাস্থয কসিা বিভাগ, স্বাস্থয স্বাস্থয খানি বননয়াবেি
এইেআরআইএস এিং অনলাইন বশক্ষা ও পবরিার কোণ েনিনলর কর্ৌবিক ব্যিহার
আনিদন আনরা উন্নয়ন এিং বিভাগ এিং স্বাস্থয অবধদির এিং কসিা সহেীকরণ
প্রনর্ােয সকল কক্ষনে োলুকরণ।
হনি।

১০০%

∙

∙

৮.৩

৮.৩.৯

ই-নবথ োলুকরণসহ অভযন্তরীণ স্বাস্থয কসিা বিভাগ, স্বাস্থয স্বাস্থয
খানি
সকল প্রনসস বিবেটালকরণ, বশক্ষা ও পবরিার কোণ সহেীকরণ হনি।
সরকানরর অন্য ককাননা উনদ্যানগ বিভাগ এিং
দ্বিবর বিবেটাল বরনসাস য প্রনয়ােনন স্বাস্থয অবধদির
পুন: ব্যিহারকরণ।

কসিা

১০০%

∙

∙

৮.৩

৮.৩.১০

কবমউবনটি বক্লবনক, ইউবনয়ন স্বাস্থয কসিা বিভাগ, স্বাস্থয স্বাস্থয
খানি
স্বাস্থয ককন্দ্র, উপনেলা হাসপািাল বশক্ষা ও পবরিার কোণ সহেীকরণ হনি।
পর্ যানয় কটবলনমবিবসন এিং বিভাগ এিং অধীনস্থ দির,
কটবলিায়গনবেক োলুকরণ।
সংস্থা ও প্রবিষ্ঠানসমূহ

কসিা

২৫%

১০০%

∙

৮.৩

৮.৩.১১

আধুবনক এিং িথ্যপ্রযুবি বভবিক বিজ্ঞান ও প্রযুবি মন্ত্রণালয়, বেবকৎসা
কসিায়
Emerging
পারনসানালাইেি কমবিবসন কসিা স্বাস্থয কসিা বিভাগ, স্বাস্থয
এর
োলুকরণ।
বশক্ষা ও পবরিার কোণ Technology
ব্যিহার
দক্ষিা
দ্ব
ি
বর
হনি।
বিভাগ এিং অধীনস্থ দির,
সংস্থা ও প্রবিষ্ঠানসমূহ

১০%

৪০%

১০০%

৮.৩

৮.৩.১২

কমবিনকল িায়াগননাবসস ও কসিায় স্বাস্থয কসিা বিভাগ, স্বাস্থয বেবকৎসা
কসিায়
Emerging
কাটিং এে কটকননানলাবে ব্যিহার বশক্ষা ও পবরিার কোণ
এর
বিষয়ক গনিষণা সম্পাদন।
বিভাগ, বঙ্গবন্ধু কমবিনকল Technology
ব্যিহার
উদ্ভািন,
সক্ষমিা
বিশ্ববিদ্যালয়, বিএমআরবস,
আইইবিবসআর
এিং ও দক্ষিা দ্বিবর হনি।
আইবসবিবিআর,বি

২০%

৮০%

১০০%

৮.৩

৮.৩.১৩

করবিও,
টিবভ,
ইন্টারননট, স্বাস্থয কসিা বিভাগ এিং স্বাস্থয স্বাস্থয সনেিনিা বৃবদ্ধ,
কমািাইল কফান, কল কসন্টার, বশক্ষা ও পবরিার কোণ নাগবরক গনণর স্বাস্থয
অযাপস এিং িথ্যপ্রযুবি বভবিক বিভাগ
সিি েীিন র্াপননর েন্য
অন্যান্য
বমবিয়ার
মাধ্যনম
প্রনয়ােনীয়
Knowledge
Base
নাগবরকগনণর কানছ মা ও বশশু
দ্বিবর
এিং
িানি
স্বাস্থয, প্রেনন স্বাস্থয, েন্ম বনয়ন্ত্রণ,
নাগবরকগনণর
সহে
স্বাস্থয ও পুবষ্ট বশক্ষা বিষয়ক
অবভগম্যিা বনবিি হনি।
িাংলা
কনন্টন্ট
প্রাপ্যিা
বনবিিকরণ। বিনশষভানি প্রাবন্তক
েননগাষ্ঠীর বনকট এর প্রাপ্যিা
বনবিিকরণ।

১০০%

∙

∙

৮.৩

৮.৩.১৪

করানগর প্রাদুভযাি এিং বিস্তানরর স্বাস্থয কসিা বিভাগ এিং স্বাস্থয সুপবরকবল্পি স্বাস্থয কসিা
পূি যাভাস এিং স্বাস্থয খানির বশক্ষা ও পবরিার কোণ বনবিি
করা
এিং
International
পবরকল্পনা সহেির করনি বিভাগ
Collaboration
এর
বেওগ্রাবফকযাল
ইনফরনমশন
সুনর্াগ দ্বিবর হনি।
বসনেনমর (GIS) এর ব্যিহার।

১০০%

∙

∙

৮.৩

৮.৩.১৫

বশশু ও মার্তনসিা, েন্ম বনয়ন্ত্রণ ও স্বাস্থয কসিা বিভাগ এিং স্বাস্থয স্বাস্থয ও পবরিার কোণ
প্রেনন স্বাস্থয সম্পনকয সনেিনিা বশক্ষা ও পবরিার কোণ কসিার অবভগম্যিা বৃবদ্ধ
বৃবদ্ধনি আইবসটির ব্যিহার।
বিভাগ
পানি।

১০০%

∙

∙
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

৮.৩

৮.৩.১৬

আইবসটি বভবিক কহল্পলাইননর স্বাস্থয কসিা বিভাগ এিং স্বাস্থয স্বাস্থয ও পবরিার কোণ
মাধ্যনম দ্রুি সাধারণ স্বাস্থয বশক্ষা ও পবরিার কোণ কসিার অবভগম্যিা বৃবদ্ধ
বিষয়ক পরামশয প্রদান ও অন্যান্য বিভাগ
পানি।
সংবিষ্ট বিষনয় িথ্যনসিা প্রদান।

১০০%

∙

∙

৮.৩

৮.৩.১৭

িাটা বভবিক স্বাস্থয ব্যিস্থাপনা স্বাস্থয কসিা বিভাগ এিং স্বাস্থয স্বাস্থয
কসিা
এিং
Peoples
Health
(Data Driven Health বশক্ষা ও পবরিার কোণ
Outcome পবরকল্পনায়
Governance) প্রবিষ্ঠাকরণ। বিভাগ
িাটাবভবিক বসদ্ধান্ত গ্রহণ
সম্ভি হনি।

১০০%

∙

∙

৮.৩

৮.৩.১৮

Universal
Coverage

স্বাস্থয কসিা বিভাগ স্বাস্থয এিং প্রাবন্তক েননগাষ্ঠীর স্বাস্থয
ব্যিস্থা পবরোলনার স্বাস্থয বশক্ষা ও পবরিার কসিা বনবিিকরণ এিং
েন্য আইবসটি টুলস এিং প্রযুবি কোণ বিভাগ
Catastrophic
Health
ব্যিহার বনবিিকরণ।
Expenditure
হনি
সুরক্ষা প্রদান ব্যিস্থা
প্রেলনন সহায়িা।

৫০%

১০০%

∙

৮.৩

৮.৩.১৯

আইবসটি বভবিক স্বাস্থয ও পবরিার স্বাস্থয কসিা বিভাগ, স্বাস্থয স্বাস্থয কসিার েন্য আইবসটি
কোণ কসিা বিষনয় স্বাস্থয ও বশক্ষা ও পবরিার কোণ টুলস এিং কটকননালবে
পবরিার
কোণ
মন্ত্রণালয় বিভাগ এিং িথ্য ও গুনলার আন্ত:পবরিাবহিা
National e-Governance কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
এিং পুন:ব্যিহানরর ব্যিস্থা
Architechture এর সানথ
করা সহে হনি।
সামঞ্জস্য করনখ একটি Digital

৬০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

৭০%

১০০%

∙

Health

Enterprise Architecture

(নিটা বসবকউবরটি, েযাডাি যস,
ইন্টার অপানরবিবলটি, িাটা
কলাকালাইনেশান, সম্ভাব্য কক্ষনে
ওনপন কসাস য প্লযাটফরম ইিযাবদ)
দ্বিবরকরণ।
৮.৩

৮.৩.২০

৮.৩

৮.৩.২১

Sustainable
Development
Goal
(SDG)
অেযননর
লনক্ষয
Routine
Health
Information
System
(RHIS) গবিশীল করার ব্যিস্থা

স্বাস্থয কসিা বিভাগ, স্বাস্থয SDG লক্ষয
বশক্ষা ও পবরিার কোণ সহায়ক হনি।
বিভাগ এিং পবরসংখ্যান ও
িথ্য ব্যিস্থাপনা বিভাগ

অেযনন

গ্রহণ।
স্বাস্থযনসিার মান উন্নয়নন বেবকৎসা স্বাস্থয কসিা বিভাগ এিং স্বাস্থয কসিার মান উন্নয়ন, র্থা
বিজ্ঞাননর শীষ যস্থানীয় প্রবিষ্ঠাননর বশক্ষা ও পবরিার কোণ সম্ভি বনে এলাকার
বেবকৎসা বিজ্ঞানীনদর সানথ বিভাগ
হাসপািাল কথনক কসিা
উপনেলা, কেলা পর্ যানয়র সরকাবর
প্রাবি সহে হনি।
হাসপািাল ও প্রবিষ্ঠানসমূনহর
বভবিও কনফানরবন্সং কনটওয়াকয
স্থাপন।
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নাবস যং এিং বমিওয়াইফাবর বশক্ষা স্বাস্থয বশক্ষা বিভাগ,
নাবস যং ও বমিওয়াইফাবর
ও প্রবশক্ষনণ িথ্যপ্রযুবিবভবিক িাংলানদশ
নাবস যং
ও এিং
কমবিকযাল
আধুবনক বশখন ও বশক্ষণ ব্যিস্থা বমিওয়াইফস কাউবন্সল, কেট কটকননালবেে
বশক্ষার
উন্নয়ন করনি হনি; বিনশষ কনর কমবিকযাল ফযাকাবি এিং সাবি যক মননান্নয়ন এর
কর্সি নাবস যং কনলে িা নাবস যং অবধদির।
মাধ্যনম আধুবনক বেবকৎসা
ইনবেটিউট ককাননা হাসপািানলর
ব্যিস্থা গনড় কিালা র্ানি।
সানথ েবড়ি নয় কসসি কনলে িা
ইনবেটিউনট বসবমউনলশন ও AR

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০%

৭০%

১০০%

১০০%

∙

∙

(Augmented Reality), VR
(Virtual Reality) ইিযাবদর

৮.৩

৮.৩.২৩

ব্যিহানরর মাধ্যনম বশক্ষা প্রদাননর
ব্যিস্থা গ্রহণ।
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি বভবিক স্বাস্থয কসিা বিভাগ এিং স্বাস্থয প্রবিষ্ঠানসমূনহ
কসিা প্রদাননর লনক্ষয প্রনর্ােয বশক্ষা ও পবরিার কোণ িথ্যপ্রযুবির
কটকসই
সকল প্রবিষ্ঠানন আইবসটি কসল ও বিভাগ
ব্যিহানরর সামথ্যয দ্বিবর
কক্ষেমনি আইবসটি কমীর পদ
হনি।
সৃবষ্ট করা। পদ দ্বিবর না হওয়া
পর্ যন্ত সাবভযস আউটনসাবস যং এর
মাধ্যনম প্রনয়ােন কমটাননার
ব্যিস্থা গ্রহণ।
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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

১.১

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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করণীয় বিষয়

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।
মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ এিং কসিা
গ্রহণকারী
সংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ সনািকরণ ও বিবভন্ন
বিভাগ কর্তক প্রনদয়
নাগবরক কসিা িাৎক্ষবণক
প্রদান বনবিি হনি।
দুনীবি দমন কবমশন,
সকল সরকাবর কমযকিযার
বিআরটিএ, োিীয় রােস্ব সম্পদ বিিরণী দাবখনলর
কিাি য, িাংলানদশ ব্যাংক এিং কসন্ট্রাল বসনেম িাস্তিাবয়ি
গৃহায়ন ও গণপূিয মন্ত্রণালয় হনি এিং দাবখলকৃি
সম্পনদর সিযিা র্াোই
করা সম্ভি হনি।

৮০%

১০০%

∙

৮০%

১০০%

∙

৫০%

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

একক আইবি ব্যিহার কনর
বিবেটাল কসিা
প্রদান ও
সামাবেক বনরাপিা বনবিিকরণ।

১.৬

১.৬.১৪

২.৩

২.৩.২

সরকাবর কমযকিযা এিং সরকাবর
কানের
সানথ
সংবিষ্ট
ব্যিসায়ীনদর সম্পদ বিিরণী
দাবখনলর েন্য ককন্দ্রীয়ভানি
‘কসন্ট্রাল
সম্পদ
বিিরণী
ব্যিস্থাপনা বসনেম’ প্রণয়ন করা।
[উি বসনেনমর সানথ বিআরটিএ,
োিীয় রােস্ব কিাি য, িাংলানদশ
ব্যাংক এিং গৃহায়ন ও গণপূিয
মন্ত্রণালনয়র কসন্ট্রাল প্লট/ফ্ল্যাট
ব্যিস্থাপনা বসনেনমর সানথ
সংনর্াগ স্থাপন থাকনি র্ানি কনর
সম্পদ বিিরণীর সানথ দাবখলকৃি
সম্পনদর সিযিা র্াোই করা
সম্ভি হয়।]
নাগবরকনদর সকল প্রকার
সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সকল ব্যবিগি
িনথ্যর
ব্যবিগি িনথ্যর মাবলকানা এিং সরকাবর-কিসরকাবর প্রবিষ্ঠান মাবলকানা বনবিি হনি।
কগাপনীয়িা বনবিিকরণ।

ে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।

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ, পবরকল্পনা
মন্ত্রণালয়সহ সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
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ককৌশলগি
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প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

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
বনরাপিা
দক্ষ েনিল সৃবষ্টকরণ।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিবেটাল
বনবিি হনি।

৮০%

১০০%

∙

২.৫

২.৫.৩

বিবেটাল বনরাপিা
সনেিনিা দ্বিবরকরণ।

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৪

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৫

১০০%

∙

∙

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।
সহনর্াবগিা
বৃবদ্ধ
পানি।
(বিবসবস)
এিং
সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা

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।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বনরাপিা বিষয়ক কাবরগরী
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।

১০০%

∙

∙

অবিট িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি আইটি বসনেম অবিনটর
বিভাগ (বিবসবস) এিং সকল মাধ্যনম বিবভন্ন বনয়ন্ত্রণ
মন্ত্রণালয়/দির/সংস্থা
বনবিি করা র্ানি।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

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
সরকাবর
ও
কিসরকাবর ওনয়িসাইট
প্রবিিন্ধীনদর েন্য অবভগম্য
হনি।

৫০%

১০০%

∙

৩.১

৩.১.৫

ইনফরনমশন
এনক্সসনসন্টারসমূনহর ভিন
প্রবিিন্ধী িান্ধি বহনসনি
গনড় উঠনি।

২০%

৪০%

১০০%

৩.২

৩.২.৬

সাধারণ
ইন্টারনননটর
আসনি।

েনগণ
আওিায়

১০০%

∙

∙

৩.৩

৩.৩.২

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।
সরকাবর-কিসরকাবর
বিবেটাল গৃহায়ন ও গণপূিয মন্ত্রণালয়
কসন্টার ও অনুরুপ ইনফরনমশন এিং স্থানীয় সরকার বিভাগ
এনক্সস কসন্টারসমূনহর ভিন ও
অন্যান্য কভৌি অিকাঠানমা
প্রবিিন্ধীনদর উপনর্াগী কনর
দ্বিবরকরণ।
সরকাবর কিসরকাবর আিাসনন িাক ও কটবলনর্াগানর্াগ
ইন্টারননট সুবিধা বনবিিকরনণর বিভাগ, গৃহায়ণ ওগণপূিয
েন্য
বিবল্ডং-এর
নকশা মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার
অনুনমাদননর সময় ইন্টারননট বিভাগ এিং সড়ক পবরিহন
অিকাঠানমা (FTTX, IoT etc.
ও মহাসড়ক বিভাগ
বিনিেনায় বননয়) এর বিষয়টি
অন্তর্ভযি করনি হনি। কদনশর
সকল শহনর আইএসবপ, িাটা
সংনর্াগ প্রদানকারী, আিাসন এিং
অিকাঠানমা
বনমযাণকারীনদর
সুবিধাবদ প্রদান করনি হনি।
বশক্ষা প্রবিষ্ঠান, পর্ যটন ককন্দ্র ও
গণিাহনন
বি
ওয়াইফাই
বনবিিকরণ।
বিবেটাল পদ্ধবিনি সকল প্রকার আবথ যক প্রবিষ্ঠান বিভাগ,
আবথ যক কলননদনসমূহ কমািাইল িাংলানদশ ব্যাংক এিং
কফান, এটিএম,
Point of
সংবিষ্ট
Sales (PoS) ও অন্যান্য কসিা
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
দান ককনন্দ্রর মাধ্যনম কর্ ককাননা
সময় কর্ ককাননা স্থান কথনক
প্রদাননর ব্যিস্থাকরণ।

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।

১০০%

∙

∙

399

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
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

৬.৩

৬.৩.৭

৬.৩

৬.৩.১১

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

ইন্টারননট সংনর্াগ এিং িার িাক ও কটবলনর্াগানর্াগ
ইন্টারনননটর ব্যিহার
ব্যিহার প্রবক্রয়ানক নাগবরক এিং বিভাগ, অথ য বিভাগ, িথ্য ও
সম্প্রসাবরি হনি।
সরকাবর দিনর কমৌবলক উপনর্াগী কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
(নর্মনঃ বিদুযৎ, গ্যাস, কটবলনফান
এিং সকল সরকাবর
ইিযাবদ) কসিা বহসানি বিনিেনা
দির/সংস্থা
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
ক্রনয়র কক্ষনে স্থানীয় আইবসটি
আইএমইবি (বসবপটিইউ) স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সামগ্রী ও কসিার েন্য মূে সুবিধা এিং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ বিকবশি হনি।
(Price Preference)
বনবিিকরণ।
কদনশর স্থানীয় কভািানদর
সকল
স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সক্ষমিা উন্নয়নন সনেিনিা দ্বিবর মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিকবশি হনি।
করা।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

২০%

৫০%

১০০%

৫০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
৭.২

৭.২.১

৭.২

৭.২.৩

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

সরকাবর ক্রনয় আন্তেযাবিকভানি
গ্রহণনর্াগ্য মাননর বিদুযৎ সাশ্রয়ী
আইবসটি র্ন্ত্রপাবি ক্রয়।

িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ এিং সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর
দির/সংস্থা
দািবরক কানে ইনলক্ট্রবনক পদ্ধবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগসহ সকল
ব্যিহার বৃবদ্ধ কনর কাগনের
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
ব্যিহার হ্রাসকরণ।

401

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

অবধক হানর বিদুযৎ সাশ্রয়
হনি।

১০০%

∙

∙

কাগে দ্বিবরনি ব্যিহৃি
প্রাকৃবিক উপাদান
সংরক্ষনণ সহায়ক হনি।

১০০%

∙

∙

প্রিযাবশি ফলাফল

িথ্য মন্ত্রণালয়

402

িথ্য মন্ত্রণালয়
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

১.১

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

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

সকল
সরকাবর
কমযকানের
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিনকন্দ্রীকরণ হনি।

১০০%

∙

∙

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

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।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

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%

∙

∙

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

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।

১.২

১.২.৯

১.৩

১.৩.২

১.৪

১.৪.১

দ্রুি ও কটকসই বিবেটাল
গভন যনমন্ট িাস্তিায়ননর েন্য
কিসরকাবর খািনক সম্পৃি কনর
Managed Service মনিনলর
আনলানক
প্রকল্প
গ্রহনণ
উৎসাবহিকরণ।
সরকাবর
কমযকানের
বিনকন্দ্রীকরনণর লনক্ষয সকল
সরকাবর দিনর উচ্চ গবির িাটা
সংনর্াগ ও বিবেটাল-সরকার
ব্যিস্থা প্রিিযন।
সরকাবর পর্ যানয় সকল কশ্রণীর
বননয়ানগর ব্যিহাবরক পরীক্ষায়
কবম্পউটার ও ইন্টারনননটর
কমৌবলক বিষয় অন্তর্ভযিকরণ।

১.৪

১.৪.২

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

পবরকল্পনা বিভাগ/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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সরকানরর কার্ যক্রনম
কিসরকাবর খানির
সম্পৃিিা বৃবদ্ধ পানি।

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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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

৫.৩

৫.৩.২

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।
মানিসম্পদ উন্নয়নন বশক্ষা ও িথ্য মন্ত্রণালয়, বিটিআরবস মানিসম্পদ উন্নয়নন
উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান সকল এিং এনএসবিবস
সহায়ক হনি।
সম্প্রোর মাধ্যনম প্রোনরর ব্যিস্থা
গ্রহণ।

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
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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
৬.১

৬.১.১

৬.৩

৬.৩.৭

৬.৩

৬.৩.১১

৭.২

৭.২.১

৭.২

৭.২.৩

৭.৩

৭.৩.১

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

আইবসটি বশনল্পর সক্ষমিা
পবরমাপ ও রিাবন বৃবদ্ধকনল্প
করািম্যাপ (Roadmap)
অনুর্ায়ী অগ্রগবি মূোয়ন।

িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি কদশীয় আইবসটি পণ্য ও
বিভাগ (িাংলানদশ
কসিা রিাবন সম্প্রসাবরি
কবম্পউটার কাউবন্সল,
হনি।
আইবসটি অবধদির,
িাংলানদশ হাই-কটক পাকয
কর্তযপক্ষ) এিং সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
ক্রনয়র কক্ষনে স্থানীয় আইবসটি
আইএমইবি (বসবপটিইউ) স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সামগ্রী ও কসিার েন্য মূে সুবিধা এিং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ বিকবশি হনি।
(Price Preference)
বনবিিকরণ।
কদনশর স্থানীয় কভািানদর
সকল
স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সক্ষমিা উন্নয়নন সনেিনিা দ্বিবর মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিকবশি হনি।
করা।
সরকাবর ক্রনয় আন্তেযাবিকভানি িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি অবধক হানর বিদুযৎ সাশ্রয়
গ্রহণনর্াগ্য মাননর বিদুযৎ সাশ্রয়ী
বিভাগ এিং সকল
হনি।
আইবসটি র্ন্ত্রপাবি ক্রয়।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর
দির/সংস্থা
দািবরক কানে ইনলক্ট্রবনক পদ্ধবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগসহ সকল কাগে দ্বিবরনি ব্যিহৃি
ব্যিহার বৃবদ্ধ কনর কাগনের
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রাকৃবিক উপাদান
ব্যিহার হ্রাসকরণ।
সংরক্ষনণ সহায়ক হনি।
দুনর্ যাগ
সিকীকরণ
ও দুনর্ যাগ ব্যিস্থাপনা ও োণ
দ্রুিিার সানথ এলাকা
কমাকানিলার েন্য কবমউবনটি মন্ত্রণালয়, পাবন সম্পদ
বভবিক দুনর্ যাগ সিকীকরণ
করবিও, কটবলবভশন, কমািাইল মন্ত্রণালয় ও অধীনস্ত সকল িািযা প্রোর করা সম্ভি
প্রযুবি ও বনেস্ব স্যানটলাইট সংস্থা, িথ্য মন্ত্রণালয়, িাক ও হনি।
বভবিক
আধুবনক
প্রযুবির কটবলনর্াগানর্াগ বিভাগ,
ব্যিহার।
আিহাওয়া অবধদির এিং
িাংলানদশ মহাকাশ গনিষণা
ও দূর অনুধািন প্রবিষ্ঠান
(স্পারনসা)
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(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

৫০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

িস্ত্র ও পাঠ মন্ত্রণালয়
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িস্ত্র ও পাঠ মন্ত্রণালয়
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

১.১

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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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%

∙

∙

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

প্রদান
ইিযাবদ
বিষয়াবদ
অন্তর্ভযিকরণ।
স্থানীয় সরকার পর্ যানয় সনেিনিা সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এিং স্থানীয় সরকার পর্ যানয়
বৃবদ্ধ ও েনিলনক আইবসটি বিষনয় স্থানীয় সরকার বিভাগ সনেিনিা বৃবদ্ধ পানি
প্রবশক্ষণ প্রদান।
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ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
১.৫

১.৫.২

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

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

সকল সরকাবর দিনর ন্যাশনাল ই- সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/ িথ্য ও বসনেনমর দ্বৈিিা
গভনন যন্স
আবকযনটকোর
সংস্থা
হ্রাস হনি। িনথ্যর (Data)
(National e-Governance
সনি যাচ্চ ব্যিহার বনবিি
Architecture)
ও
eহনি।
সরকাবর
Governance
সংস্থাসমূনহর মনধ্য িথ্য ও
Interoperability
সফটওয়যার
আদানFramework অনুসরণ।
প্রদাননর পবরনিশ দ্বিবর
হনি।
েনসন্মুনখ প্রকাশনর্াগ্য িনথ্যর
মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ,
সরকাবর িনথ্যর স্বচ্ছিা
সনি যাচ্চ ব্যিহার বনবিিকরনণর
পবরসংখ্যান ও িথ্য
বৃবদ্ধ পানি এিং েনগণ ও
েন্য Open Government ব্যিস্থাপনা বিভাগসহ সকল গনিষকনদর সহনে িথ্য
Data কপাট যানল িথ্য উন্মুিকরণ
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রাবি বনবিি হনি।
ও অন্য দিনরর িথ্য ব্যিহানরর
সংস্কৃবি দ্বিবর।
বিবেটাল সাবভযনসর রূপান্তনরর িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিবেটাল-গভনন যন্স ও ইপবরকল্পনা প্রণয়নন ও অনুনমাদননর
বিভাগ, পবরকল্পনা
কসিা বিষয়ক কার্ যক্রনম
কক্ষনে দ্বৈিিা পবরহার ও
মন্ত্রণালয়সহ সকল
দ্বৈিিা (Duplication)
সমন্বনয়র লনক্ষ িথ্য ও কর্াগানর্াগ
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
পবরহানরর মাধ্যনম োিীয়
প্রযুবি বিভানগর মিামি গ্রহণ।
সম্পনদর সাশ্রয় র্টনি।
মন্ত্রণালয়/দিরসমূনহর বিবেটাল মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, িথ্য ও বিবেটাল-গভনন যন্স ও ইসাবভযস িাস্তিায়নন সকল বিবেটাল কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগসহ কসিা বিষয়ক কার্ যক্রনম
সাবভযনসর োবহদা বনরূপণ কথনক সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ দ্বৈিিা পবরহানরর মাধ্যনম
শুরু কনর প্রবকউরনমন্ট, দ্বিবর এিং
োিীয় সম্পনদর সাশ্রয়
িাস্তিায়ন পর্ যন্ত সকল প্রকার
র্টনি।
সংবিষ্ট কাবরগবর সহায়িার েন্য
মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ ও আইবসটি
বিভানগর কর্ৌথ উনদ্যাগ “Digital
Service Accelerator”-এর
সহায়িা গ্রহণ।
প্রনিযক নাগবরনকর একক আইবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, স্থানীয় কসিা
গ্রহণকারী
প্রণয়ন ও সহনে সংনশাধন সরকার বিভাগ এিং সকল সনািকরণ ও বিবভন্ন
বনবিিকরণ এিং আন্তঃমন্ত্রণালয়
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
বিভাগ কর্তযক প্রনদয়
সমন্বয় সাধন।
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।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

৮০%

১০০%

∙

৮০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

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
বনরাপিা
দক্ষ েনিল সৃবষ্টকরণ।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিবেটাল
বনবিি হনি।

৮০%

১০০%

∙

২.৫

২.৫.৩

বিবেটাল বনরাপিা
সনেিনিা দ্বিবরকরণ।

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৪

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৫

১০০%

∙

∙

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।
সহনর্াবগিা
বৃবদ্ধ
পানি।
(বিবসবস)
এিং
সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা

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।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বনরাপিা বিষয়ক কাবরগরী
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।

১০০%

∙

∙

অবিট িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি আইটি বসনেম অবিনটর
বিভাগ (বিবসবস) এিং সকল মাধ্যনম বিবভন্ন বনয়ন্ত্রণ
মন্ত্রণালয়/দির/সংস্থা
বনবিি করা র্ানি।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

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
সরকাবর
ও
কিসরকাবর ওনয়িসাইট
প্রবিিন্ধীনদর েন্য অবভগম্য
হনি।

৫০%

১০০%

∙

৩.১

৩.১.৬

িথ্যপ্রযুবি
বিষনয়
প্রবশবক্ষি দক্ষ েনশবি
গনড় উঠনি এিং ক্ষমিায়ন
র্টনি।

১০০%

∙

∙

৩.৩

৩.৩.২

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।
অনগ্রসর
েননগাষ্ঠীর
েন্য মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
বিনশষাবয়ি আইবসটি বশক্ষা এিং বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা
প্রবশক্ষনণর ব্যিস্থা গ্রহণ।
বশক্ষা বিভাগ, সমােকোণ
মন্ত্রণালয়, মবহলা ও বশশু
বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রাথবমক
ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়, পাি যিয
েট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়,
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ, যুি ও ক্রীড়া
মন্ত্রণালয়, িস্ত্র ও পাট
মন্ত্রণালয় এিং কিসকাবর খাি
বিবেটাল পদ্ধবিনি সকল প্রকার আবথ যক প্রবিষ্ঠান বিভাগ,
আবথ যক কলননদনসমূহ কমািাইল িাংলানদশ ব্যাংক এিং
কফান, এটিএম,
Point of
সংবিষ্ট
Sales (PoS) ও অন্যান্য কসিা
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
দান ককনন্দ্রর মাধ্যনম কর্ ককাননা
সময় কর্ ককাননা স্থান কথনক
প্রদাননর ব্যিস্থাকরণ।

১০০%

∙

∙

৩.৩

৩.৩.৬

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

১০০%

∙

∙

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।
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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

৫.৩

৫.৩.১

৬.১

৬.১.১

৬.৩

৬.৩.৭

৬.৩

৬.৩.১১

৭.২

৭.২.১
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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।
কাবরগবর ও বৃবিমূলক বশক্ষায় িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
িাোর-োবহদা অনুর্ায়ী
িথ্যপ্রযুবি
বিষয়ািলী বিভাগ, িস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বশক্ষা কক্ষনে প্রনয়ােনীয়
অন্তর্ভযিকরণ।
যুি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এিং পবরিিযন আনয়ন।
িাংলানদশ কাবরগরী বশক্ষা
কিাি য
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
ক্রনয়র কক্ষনে স্থানীয় আইবসটি
আইএমইবি (বসবপটিইউ) স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সামগ্রী ও কসিার েন্য মূে সুবিধা এিং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ বিকবশি হনি।
(Price Preference)
বনবিিকরণ।
কদনশর স্থানীয় কভািানদর
সকল
স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সক্ষমিা উন্নয়নন সনেিনিা দ্বিবর মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিকবশি হনি।
করা।
সরকাবর ক্রনয় আন্তেযাবিকভানি িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি অবধক হানর বিদুযৎ সাশ্রয়
গ্রহণনর্াগ্য মাননর বিদুযৎ সাশ্রয়ী
বিভাগ এিং সকল
হনি।
আইবসটি র্ন্ত্রপাবি ক্রয়।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর
দির/সংস্থা
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

২০%

৫০%

১০০%

১০০%

∙

∙

৫০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
৭.২

৭.২.৩

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

দািবরক কানে ইনলক্ট্রবনক পদ্ধবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগসহ সকল কাগে দ্বিবরনি ব্যিহৃি
ব্যিহার বৃবদ্ধ কনর কাগনের
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রাকৃবিক উপাদান
ব্যিহার হ্রাসকরণ।
সংরক্ষনণ সহায়ক হনি।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

শ্রম ও কমসয ংস্থান মন্ত্রণালয়

419

শ্রম ও কমযসংস্থান মন্ত্রণালয়
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

১.১

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%

∙

420

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%

∙

∙

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

প্রদান
ইিযাবদ
বিষয়াবদ
অন্তর্ভযিকরণ।
স্থানীয় সরকার পর্ যানয় সনেিনিা সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এিং স্থানীয় সরকার পর্ যানয়
বৃবদ্ধ ও েনিলনক আইবসটি বিষনয় স্থানীয় সরকার বিভাগ সনেিনিা বৃবদ্ধ পানি
প্রবশক্ষণ প্রদান।
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ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
১.৫

১.৫.২

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

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

সকল সরকাবর দিনর ন্যাশনাল ই- সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/ িথ্য ও বসনেনমর দ্বৈিিা
গভনন যন্স
আবকযনটকোর
সংস্থা
হ্রাস হনি। িনথ্যর (Data)
(National e-Governance
সনি যাচ্চ ব্যিহার বনবিি
Architecture)
ও
eহনি।
সরকাবর
Governance
সংস্থাসমূনহর মনধ্য িথ্য ও
Interoperability
সফটওয়যার
আদানFramework অনুসরণ।
প্রদাননর পবরনিশ দ্বিবর
হনি।
েনসন্মুনখ প্রকাশনর্াগ্য িনথ্যর
মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ,
সরকাবর িনথ্যর স্বচ্ছিা
সনি যাচ্চ ব্যিহার বনবিিকরনণর
পবরসংখ্যান ও িথ্য
বৃবদ্ধ পানি এিং েনগণ ও
েন্য Open Government ব্যিস্থাপনা বিভাগসহ সকল গনিষকনদর সহনে িথ্য
Data কপাট যানল িথ্য উন্মুিকরণ
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রাবি বনবিি হনি।
ও অন্য দিনরর িথ্য ব্যিহানরর
সংস্কৃবি দ্বিবর।
বিবেটাল সাবভযনসর রূপান্তনরর িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিবেটাল-গভনন যন্স ও ইপবরকল্পনা প্রণয়নন ও অনুনমাদননর
বিভাগ, পবরকল্পনা
কসিা বিষয়ক কার্ যক্রনম
কক্ষনে দ্বৈিিা পবরহার ও
মন্ত্রণালয়সহ সকল
দ্বৈিিা (Duplication)
সমন্বনয়র লনক্ষ িথ্য ও কর্াগানর্াগ
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
পবরহানরর মাধ্যনম োিীয়
প্রযুবি বিভানগর মিামি গ্রহণ।
সম্পনদর সাশ্রয় র্টনি।
মন্ত্রণালয়/দিরসমূনহর বিবেটাল মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, িথ্য ও বিবেটাল-গভনন যন্স ও ইসাবভযস িাস্তিায়নন সকল বিবেটাল কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগসহ কসিা বিষয়ক কার্ যক্রনম
সাবভযনসর োবহদা বনরূপণ কথনক সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ দ্বৈিিা পবরহানরর মাধ্যনম
শুরু কনর প্রবকউরনমন্ট, দ্বিবর এিং
োিীয় সম্পনদর সাশ্রয়
িাস্তিায়ন পর্ যন্ত সকল প্রকার
র্টনি।
সংবিষ্ট কাবরগবর সহায়িার েন্য
মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ ও আইবসটি
বিভানগর কর্ৌথ উনদ্যাগ “Digital
Service Accelerator”-এর
সহায়িা গ্রহণ।
প্রনিযক নাগবরনকর একক আইবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, স্থানীয় কসিা
গ্রহণকারী
প্রণয়ন ও সহনে সংনশাধন সরকার বিভাগ এিং সকল সনািকরণ ও বিবভন্ন
বনবিিকরণ এিং আন্তঃমন্ত্রণালয়
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
বিভাগ কর্তযক প্রনদয়
সমন্বয় সাধন।
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।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

৮০%

১০০%

∙

৮০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

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
বনরাপিা
দক্ষ েনিল সৃবষ্টকরণ।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিবেটাল
বনবিি হনি।

৮০%

১০০%

∙

২.৫

২.৫.৩

বিবেটাল বনরাপিা
সনেিনিা দ্বিবরকরণ।

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৪

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৫

১০০%

∙

∙

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।
সহনর্াবগিা
বৃবদ্ধ
পানি।
(বিবসবস)
এিং
সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা

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।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বনরাপিা বিষয়ক কাবরগরী
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।

১০০%

∙

∙

অবিট িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি আইটি বসনেম অবিনটর
বিভাগ (বিবসবস) এিং সকল মাধ্যনম বিবভন্ন বনয়ন্ত্রণ
মন্ত্রণালয়/দির/সংস্থা
বনবিি করা র্ানি।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

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
সরকাবর
ও
কিসরকাবর ওনয়িসাইট
প্রবিিন্ধীনদর েন্য অবভগম্য
হনি।

৫০%

১০০%

∙

৩.৩

৩.৩.২

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।
বিবেটাল পদ্ধবিনি সকল প্রকার আবথ যক প্রবিষ্ঠান বিভাগ,
আবথ যক কলননদনসমূহ কমািাইল িাংলানদশ ব্যাংক এিং
কফান, এটিএম,
Point of
সংবিষ্ট
Sales (PoS) ও অন্যান্য কসিা
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
দান ককনন্দ্রর মাধ্যনম কর্ ককাননা
সময় কর্ ককাননা স্থান কথনক
প্রদাননর ব্যিস্থাকরণ।

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।

১০০%

∙

∙

৩.৩

৩.৩.৬

ইন্টারনননটর ব্যিহার
সম্প্রসাবরি হনি।

১০০%

∙

∙

৩.৪

৩.৪.১

কসিার মান উন্নয়ন এিং
নাগবরক সন্তুবষ্ট বৃবদ্ধ পানি।

১০০%

∙

∙

৩.৪

৩.৪.২

∙

∙

৩.৫.৪

নীবিমালা
প্রণয়নন
েনগনণর
অংশগ্রহণ
বনবিি হনি।
েনগনণর বৃহৎ অংশনক
বশক্ষা, প্রবশক্ষণ ও গুরুত্বপূণ য
িথ্য প্রদাননর সুবিধা প্রশস্ত
হনি।

১০০%

৩.৫

ইন্টারননট সংনর্াগ এিং িার িাক ও কটবলনর্াগানর্াগ
ব্যিহার প্রবক্রয়ানক নাগবরক এিং বিভাগ, অথ য বিভাগ, িথ্য ও
সরকাবর দিনর কমৌবলক উপনর্াগী কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
(নর্মনঃ বিদুযৎ, গ্যাস, কটবলনফান
এিং সকল সরকাবর
ইিযাবদ) কসিা বহসানি বিনিেনা
দির/সংস্থা
করা। সরকাবর দিরসমূনহ এ
সংক্রান্ত মাবসক আবথ যক িরানের
ব্যিস্থা গ্রহণ।
বিবেটাল পদ্ধবিনি নাগবরক মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, সকল
আনিদন, অবভনর্াগ গ্রহণ ও মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর
বনষ্পবি এিং অিবহিকরণ।
দির/সংস্থা
বিবেটাল পদ্ধবিনি নাগবরক
মিামি গ্রহণ কনর কসিার মান
উন্নয়ন।
সকল প্রণীিব্য নীবিমালা ও সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/
আইন ওনয়িসাইনট প্রকাশ ও
সরকাবর দির/সংস্থা
েনগনণর মিামি গ্রহণ।
প্রাবিষ্ঠাবনক সহায়িা ও আবথ যক
সকল মন্ত্রণালয়/
প্রনণাদনার মাধ্যনম িাংলা ভাষায়
বিভাগ/দির/সংস্থা
স্থানীয় পর্ যানয়র উপযুি বিষয়িস্তু
উন্নয়ন উৎসাবহিকরণ।

১০০%

∙

∙
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৪.৪

৪.৪.১১

৫.১

৫.১.২

৫.১

৫.১.৪

৫.২

৫.২.৪

৫.৩

৫.৩.২

৬.১

৬.১.১

৬.৩

৬.৩.৭

৬.৩

৬.৩.১১

৭.২

৭.২.১
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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।
স্থানীয় ও বিশ্বিাোনর আইবসটি শ্রম ও কমযসংস্থান মন্ত্রণালয়, আইটি
কপশােীিীনদর
েনিনলর োবহদা বনরূপণ এিং িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
োবহদা বনরূপনণর মাধ্যনম
কদনশ ও বিনদনশ শ্রম োবহদা বিভাগ, প্রিাসী কোণ ও
আইবসটি েনিল উন্নয়নন
বনরূপননর েন্য
Labour দ্বিনদবশক কমযসংস্থান
সুষ্ঠু পবরকল্পনা করা সম্ভি
Market
Information মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, হনি।
System (LMIS) োলুকরণ। পবরসংখ্যান ও িথ্য
ব্যিস্থাপনা বিভাগ (িাংলানদশ
পবরসংখ্যান ব্যযনরা) এিং
এনএসবিবস
কপশাগি প্রানয়াবগক
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি িথ্যপ্রযুবির েনিল দ্বিবর
অবভজ্ঞিাসম্পন্ন কমন্টবরং এর
বিভাগ এিং আইএসবস
হনি।
ব্যিস্থা গ্রহণ।
মানিসম্পদ উন্নয়নন বশক্ষা ও িথ্য মন্ত্রণালয়, বিটিআরবস মানিসম্পদ উন্নয়নন
উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান সকল এিং এনএসবিবস
সহায়ক হনি।
সম্প্রোর মাধ্যনম প্রোনরর ব্যিস্থা
গ্রহণ।
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
ক্রনয়র কক্ষনে স্থানীয় আইবসটি
আইএমইবি (বসবপটিইউ) স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সামগ্রী ও কসিার েন্য মূে সুবিধা এিং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ বিকবশি হনি।
(Price Preference)
বনবিিকরণ।
কদনশর স্থানীয় কভািানদর
সকল
স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সক্ষমিা উন্নয়নন সনেিনিা দ্বিবর মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিকবশি হনি।
করা।
সরকাবর ক্রনয় আন্তেযাবিকভানি িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি অবধক হানর বিদুযৎ সাশ্রয়
গ্রহণনর্াগ্য মাননর বিদুযৎ সাশ্রয়ী
বিভাগ এিং সকল
হনি।
আইবসটি র্ন্ত্রপাবি ক্রয়।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর
দির/সংস্থা

426

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

২০%

৫০%

১০০%

১০০%

∙

∙

৩০%

৬০%

১০০%

৫০%

১০০%

∙

৫০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
৭.২

৭.২.৩

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

দািবরক কানে ইনলক্ট্রবনক পদ্ধবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগসহ সকল কাগে দ্বিবরনি ব্যিহৃি
ব্যিহার বৃবদ্ধ কনর কাগনের
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রাকৃবিক উপাদান
ব্যিহার হ্রাসকরণ।
সংরক্ষনণ সহায়ক হনি।

427

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

স্থানীয় সরকার বিভাগ
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স্থানীয় সরকার 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

১.১

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

432

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

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।

োিীয় িথ্য আদান-প্রদানন
বনরাপিা বনবিি হনি।

১০০%

∙

∙

বিবেটাল বনরাপিা
সনেিনিা দ্বিবরকরণ।
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ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
৩.১

৩.১.১

৩.১

৩.১.২

৩.১

৩.১.৪

৩.১

৩.১.৫

৩.২

৩.২.২

৩.২

৩.২.৫

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

বসটি কনপযানরশন, কেলা পবরষদ, িাক ও কটবলনর্াগানর্াগ কসিাসমূহ েনগনণর হানির
উপনেলা পবরষদ, কপৌরসভা, বিভাগ, স্থানীয় সরকার কানছ িাৎক্ষবণক কপৌুঁছানি।
ইউবনয়ন পবরষদ, িাস টাবমযনাল, বিভাগ, কনৌপবরিহন মন্ত্রণালয়,
কফবর/লঞ্চর্াট,
করলনেশন, করলপথ মন্ত্রণালয়, কর্াগানর্াগ
বিমানিদর, কপাে
অবফস, মন্ত্রণালয় এিং কিসামবরক
মানকযট ইিযাবদনি বিবেটাল বিমান পবরিহন ও পর্ যটন
কসন্টার/কসিা বনভযর বকয়স্ক মন্ত্রণালয়
(Kiosk) স্থাপন।
নীবিমালার মাধ্যনম আন্তেযাবিক সমােকোণ মন্ত্রণালয় ও সকল
সরকাবর
ও
মান
অনুসরনণ
প্রবিিন্ধী সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ কিসরকাবর ওনয়িসাইট
ব্যবিিনগরয েন্য সকল সরকাবর ও সরকাবর দির/সংস্থা এিং প্রবিিন্ধীনদর েন্য অবভগম্য
কিসরকাবর ওনয়ি সাইট অবভগম্য এনবেও বিষয়ক ব্যযনরা হনি।
(Accessible) করণ।
সরকাবর-কিসরকাবর
বিবেটাল িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি সাইিার কযানফ ও অন্যান্য
কসন্টার ও অনুরুপ ইনফরনমশন বিভাগ এিং স্থানীয় সরকার ইনফরনমশন
এনক্সস
কসন্টারসমূহনক
বিভাগ
এনক্সসনসন্টারসমূহ
বিনশষাবয়ি
হাি যওয়যার,
প্রবিিন্ধী িান্ধি বহনসনি
সফটওয়যার ও আনুষবঙ্গক
গনড় উঠনি।
আইবসটি উপকরণ সহকানর
প্রবিিন্ধী-িান্ধি কনর গনড় কিালা।
সরকাবর-কিসরকাবর
বিবেটাল গৃহায়ন ও গণপূিয মন্ত্রণালয় ইনফরনমশন
কসন্টার ও অনুরুপ ইনফরনমশন এিং স্থানীয় সরকার বিভাগ এনক্সসনসন্টারসমূনহর ভিন
এনক্সস কসন্টারসমূনহর ভিন ও
প্রবিিন্ধী িান্ধি বহনসনি
অন্যান্য কভৌি অিকাঠানমা
গনড় উঠনি।
প্রবিিন্ধীনদর উপনর্াগী কনর
দ্বিবরকরণ।
ব্রিব্যাড কনটওয়াকয স্থাপনন স্থানীয় িাক ও কটবলনর্াগানর্াগ ব্রিব্যাড
কনটওয়াকয
সরকার প্রবিষ্ঠানসহ অন্যান্য বিভাগ, বসটি কনপযানরশন, সম্প্রসারণ সাশ্রয়ী ও দ্রুি
প্রবিষ্ঠান কর্তযক আনরাবপি স্থানীয় সরকার বিভাগ, হনি।
ক্ষবিপূরণ )Compensation ( করলপথ মন্ত্রণালয়, সড়ক
আদানয়র পবরমাণ হ্রাসকরণ।
পবরিহন ও মহাসড়ক বিভাগ,
কসতু বিভাগ, বিদুযৎ বিভাগ
এিং িথ্য ও কর্াগানর্াগ
প্রযুবি বিভাগ
ইউবনয়ন পর্ যায় পর্ যন্ত অপটিকযাল িাক ও কটবলনর্াগানর্াগ সাধারণ
েনগণ
ফাইিার কনটওয়াকয স্থাপন এিং বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ ইন্টারনননটর
আওিায়
ইউবনয়ন পবরষদনক ককন্দ্র কনর এিং িথ্য ও কর্াগানর্াগ আসনি।
পািবলক
একনসস
পনয়ন্ট
প্রযুবি বিভাগ
োলুকরণ।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

৬০%

৮০%

১০০%

৫০%

১০০%

∙

২৫%

৫০%

১০০%

২০%

৪০%

১০০%

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
৩.২

৩.২.৬

৩.৩

৩.৩.২

৩.৩

৩.৩.৬

৩.৪

৩.৪.১

৩.৪

৩.৪.২

৩.৫

৩.৫.৪

করণীয় বিষয়

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

েনগণ
আওিায়

১০০%

∙

∙

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

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

কসিার মান উন্নয়ন এিং
নাগবরক সন্তুবষ্ট বৃবদ্ধ পানি।

১০০%

∙

∙

নীবিমালা
প্রণয়নন
েনগনণর
অংশগ্রহণ
বনবিি হনি।
েনগনণর বৃহৎ অংশনক
বশক্ষা, প্রবশক্ষণ ও গুরুত্বপূণ য
িথ্য প্রদাননর সুবিধা প্রশস্ত
হনি।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

সরকাবর কিসরকাবর আিাসনন িাক ও কটবলনর্াগানর্াগ
ইন্টারননট সুবিধা বনবিিকরনণর বিভাগ, গৃহায়ণ ওগণপূিয
েন্য
বিবল্ডং-এর
নকশা মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার
অনুনমাদননর সময় ইন্টারননট বিভাগ এিং সড়ক পবরিহন
অিকাঠানমা (FTTX, IoT etc.
ও মহাসড়ক বিভাগ
বিনিেনায় বননয়) এর বিষয়টি
অন্তর্ভযি করনি হনি। কদনশর
সকল শহনর আইএসবপ, িাটা
সংনর্াগ প্রদানকারী, আিাসন এিং
অিকাঠানমা
বনমযাণকারীনদর
সুবিধাবদ প্রদান করনি হনি।
বশক্ষা প্রবিষ্ঠান, পর্ যটন ককন্দ্র ও
গণিাহনন
বি
ওয়াইফাই
বনবিিকরণ।
বিবেটাল পদ্ধবিনি সকল প্রকার আবথ যক প্রবিষ্ঠান বিভাগ,
আবথ যক কলননদনসমূহ কমািাইল িাংলানদশ ব্যাংক এিং
কফান, এটিএম,
Point of
সংবিষ্ট
Sales (PoS) ও অন্যান্য কসিা
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
দান ককনন্দ্রর মাধ্যনম কর্ ককাননা
সময় কর্ ককাননা স্থান কথনক
প্রদাননর ব্যিস্থাকরণ।
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
আনিদন, অবভনর্াগ গ্রহণ ও মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর
বনষ্পবি এিং অিবহিকরণ।
দির/সংস্থা
বিবেটাল পদ্ধবিনি নাগবরক
মিামি গ্রহণ কনর কসিার মান
উন্নয়ন।
সকল প্রণীিব্য নীবিমালা ও সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/
আইন ওনয়িসাইনট প্রকাশ ও
সরকাবর দির/সংস্থা
েনগনণর মিামি গ্রহণ।
প্রাবিষ্ঠাবনক সহায়িা ও আবথ যক
সকল মন্ত্রণালয়/
প্রনণাদনার মাধ্যনম িাংলা ভাষায়
বিভাগ/দির/সংস্থা
স্থানীয় পর্ যানয়র উপযুি বিষয়িস্তু
উন্নয়ন উৎসাবহিকরণ।
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সাধারণ
ইন্টারনননটর
আসনি।

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
৪.৪

৪.৪.১১

৫.১

৫.১.২

৬.১

৬.১.১

৬.৩

৬.৩.৭

৬.৩

৬.৩.১১

৬.৬

৬.৬.৬

৭.২

৭.২.১

৭.২

৭.২.৩

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

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
ক্রনয়র কক্ষনে স্থানীয় আইবসটি
আইএমইবি (বসবপটিইউ) স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সামগ্রী ও কসিার েন্য মূে সুবিধা এিং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ বিকবশি হনি।
(Price Preference)
বনবিিকরণ।
কদনশর স্থানীয় কভািানদর
সকল
স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সক্ষমিা উন্নয়নন সনেিনিা দ্বিবর মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিকবশি হনি।
করা।
েতুথ য বশল্প বিপ্লি ও স্মাট য শহর স্থানীয় সরকার বিভাগ এিং স্থানীয় আইবসটি বশল্প
দ্বিবরর সক্ষমিা অেযননর লনক্ষয িাংলানদশ হাই-কটক পাকয বিকবশি হনি।
িথ্যপ্রযুবি প্রবিষ্ঠান ও বশক্ষা কর্তযপক্ষ
প্রবিষ্ঠাননর কর্ৌথ উনদ্যানগ সহায়িা
প্রদান।

১০০%

∙

∙

২০%

৫০%

১০০%

৫০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

সরকাবর ক্রনয় আন্তেযাবিকভানি
গ্রহণনর্াগ্য মাননর বিদুযৎ সাশ্রয়ী
আইবসটি র্ন্ত্রপাবি ক্রয়।

অবধক হানর বিদুযৎ সাশ্রয়
হনি।

১০০%

∙

∙

কাগে দ্বিবরনি ব্যিহৃি
প্রাকৃবিক উপাদান
সংরক্ষনণ সহায়ক হনি।

১০০%

∙

∙

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ এিং সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর
দির/সংস্থা
দািবরক কানে ইনলক্ট্রবনক পদ্ধবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগসহ সকল
ব্যিহার বৃবদ্ধ কনর কাগনের
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
ব্যিহার হ্রাসকরণ।
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ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

৮.১

৮.১.১

নতুন ব্যিসা িাবণেয শুরু, নতুন মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, িাবণেয ১. Doing Business
বশল্প স্থাপন এিং ব্যিসা িাবণেয ও মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার সূেনক উন্নয়ন র্টনি;
বশল্প পবরোলনার েন্য প্রনয়ােনীয় বিভাগ, এনবিআর, BIDA,
২. সরকাবর কসিা প্রাবিনি
সকল সরকাবর, আধাসরকাবর, BEZA, BEPZA, , সকল
ব্যিসা
প্রবিষ্ঠানসমূনহর
স্বায়ত্ত্বশাবসি
এিং
স্থানীয় বসটি কনপযানরশন, স্থানীয়
েন্য TCV নুযনিম পর্ যানয়
সরকানরর কসিা সমন্বনয় একটি সরকার
প্রবিষ্ঠানসমূহ,
নাবমনয় আনা সম্ভি হনি;
One Stop Service দ্বিবর এফবিবসবসআই এিং কিবসস।
এিং
করনি হনি; এ সাবভযনসর মাধ্যনম
সংবিষ্ট সকল রােস্ব, বফ ইিযাবদ
৩.
কসিা
সরিরানহ
পবরনশানধর েন্য একটি কপনমন্ট
Individual Contact
কগটওনয় সমবন্বিকরণ।
নুযনিম পর্ যানয় নাবমনয়
আনা সম্ভি হনি।

৮.২

৮.২.১

৮.৫

৮.৫.২

সড়কসমূনহ র্ানেট বনরসননর সড়ক পবরিহণ ও মহাসড়ক সড়ক মহাসড়নক র্ানিাহন
েনন্য কযানমরা, কসন্সর এিং IoT বিভাগ; কসতু বিভাগ; সুরক্ষা েলােনল শংখলা আনয়ন।
এর সমন্বনয় Intelligent কসিা বিভাগ, স্থানীয় সরকার সড়ক ব্যিহানরর দক্ষিা
Traffic
Management বিভাগ, আবথ যক প্রবিষ্ঠান বৃবদ্ধ, সড়নক সমনয়র
System োলু করা এর সানথ বিভাগ
এিং িাংলানদশ অপেয় করাধ এিং জ্বালানী
একটি
কপনমন্ট
কগটওনয় ব্যাংক
সাশ্রয় ও পবরনিশ দূষণ
সমবন্বিকরণ।
করাধ হনি।
নারী উনদ্যািানদর পনণ্যর িাোর বশল্প মন্ত্রণালয়, স্থানীয় বনে অঞ্চল িযাগ না
সম্প্রসারনণর েন্য বিদ্যমান িথ্য সরকার বিভাগ এিং মবহলা কনরও নারীনদর উপােযননর
কসিা ককনন্দ্রর মাধ্যনম ই-কমাস য ও বশশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সুনর্াগ বৃবদ্ধ পানি, িানদর
সুবিধা প্রদান।
পণ্য ও কসিা িাোরোি
করনণর েন্য কার্ যকরী
সমিায় গঠনন িাঁনদরনক
সহায়িা করনি এিং নতুন
কমযসংস্থাননর সুনর্াগ সৃবষ্ট
হনি।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

ঢাকা সহ সকল বসটি
কনয়কটি িড় কনপযানরশন
শহনর এিং এিং সকল
ঢাকা েট্টগ্রাম োিীয়
মহা সড়নক মহাসড়ক
১০০%

∙

∙

∙

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
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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
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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

পবরকল্পনা বিভাগ
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পবরকল্পনা 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

১.১

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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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

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

িড় সফটওয়যার এিং আইটিইএস সকল ক্রয়কারী কর্তযপক্ষ
প্রকনল্পর কক্ষনে বিদ্যমান আইন
অনুসরণপূি যক প্রনর্ােয কক্ষনে
সংবিষ্ট
কর্তযপক্ষ
BOO/BOT/ফযাবসবলটিে
ম্যাননেনমন্ট পদ্ধবির মাধ্যনম
িাস্তিায়ন।
BOO/BOT/ফযাবসবলটিে
সকল ক্রয়কারী কর্তযপক্ষ
ম্যাননেনমন্ট পদ্ধবির মাধ্যনম
িাস্তিায়ননর েন্য রােস্ব/বফ
কশয়ানরর েন্য বননদ যবশকা
প্রস্তুিকরণ।
সি যস্তনর
বিবেটাইনেশননর সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/
প্রবিিন্ধকিাগুনলা বেবিিকরণ,
সংস্থা
দূরীকরণ
ও
অগ্রগবির
পবরমাপনর্াগ্য বনণ যায়ক বনধ যারণ।
সরকাবর
সকল
অনুমবি, সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/
অনুদান/সুবিধা/প্রনণাদনা
িা
সংস্থা
লাইনসন্স প্রাবি/নিায়ননর েন্য
প্রাক-কর্াগ্যিা বহনসনি সংবিষ্ট
প্রবিষ্ঠাননর বিবেটালাইনেশননক
উৎসাবহি করা হনি।

প্রকল্প ব্যিস্থাপনা ও কসিা
প্রদাননর মান উন্নয়ন হনি।

৮০%

১০০%

∙

প্রকল্প ব্যিস্থাপনা ও কসিা
প্রদাননর মান উন্নয়নহনি।

৮০%

১০০%

∙

সাবভযনসর মান উন্নয়ন হনি।

১০০%

∙

∙

বিবেটালাইনেশন
উৎসাবহি হনি এিং
সাবভযনসর মান উন্নয়ন হনি।

১০০%

∙

∙

সকল সরকাবর প্রবিষ্ঠাননর মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ এিং
নাগবরক কসিার হালনাগাদকৃি সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ
িথ্য সারণী ওনয়িসাইনট প্রকাশ।
ইনলকট্রবনক ক্রয় পদ্ধবি োলুকরণ আইএমইবি (বসবপটিইউ)
ও সকল উন্মুি দরপে ও বননয়াগ এিং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ
বিজ্ঞবি অনলাইনন প্রকানশর
ব্যিস্থাকরণ।
সকল মন্ত্রণালয়/
PPA ও PPR অনুর্ায়ী সংবিষ্ট
বিভাগ/দির/সংস্থা
মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/দির/সংস্থার
বনেস্ব ওনয়িসাইনট দরপে
বিজ্ঞবি প্রকাশ।
আইবসটি ব্যিহানরর মাধ্যনম আইএমইবি এিং স্ব স্ব
েলমান অসমাি উন্নয়ন প্রকল্প ও
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
কমযসূবেসমূনহর
কার্ যকাবরিা
মূোয়ননর েন্য েনগনণর
মিামি গ্রহণ, বিনিষণ এিং
অবেযি জ্ঞান পরিিীনি প্রকল্প
গ্রহণ ও িাস্তিায়নন ব্যিহার।
প্রকল্প
ব্যিস্থাপনা
অথ যাৎ
সকল
প্রকল্পগ্রহণ, পবরকল্পনা, িাস্তিায়ন, মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা
মবনটবরং, সমাপন এিং অথ য
িরানে আইবসটি বভবিক ব্যিস্থা
প্রেলন।

েনগনণর প্রনয়ােনীয় িথ্য
প্রাবি বনবিি হনি।

১০০%

∙

∙

সরকাবর ক্রনয়র কক্ষনে
স্বচ্ছিা বৃবদ্ধ পানি।

১০০%

∙

∙

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

১০০%

∙

∙

উন্নয়ন কার্ যক্রনম েনগনণর
সম্পৃিিা বৃবদ্ধ পানি।

১০০%

∙

∙

প্রকল্প পবরকল্পনা ও
িাস্তিায়নন দ্রুিিা বনবিি
হনি।

১০০%

∙

∙
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

সভায় অংশহগ্রহনণর েন্য
ভ্রমন, ব্যয় ও সময় হ্রাস
করনি এিং কক্ষে বিনশনষ
সভার প্রনয়ােন দূর হনি।
সরকানরর কার্ যক্রনম
েনগনণর সম্পৃিিা বৃবদ্ধ
পানি।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

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%

∙

∙

১০০%

∙

∙

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।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

বিবেটাল গভনন যন্স কার্ যক্রম
িাস্তিায়নন
সরকাবর
কমযকিযানদর সক্ষমিা বৃবদ্ধ
পানি।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

গুরুত্বপূণ য
সরকাবর
দিনর
সকল
সি যাধুবনক কর্াগানর্াগ ব্যিস্থা মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা
(নর্মন- বভবিও কনফানরবন্সং)
োলুকরণ।
সামাবেক কর্াগানর্ানগর মাধ্যনম
সকল
সরকার ও েনগনণর মনধ্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা
সংনর্াগ সাধন।

১.২

১.২.৭

১.২

১.২.৮

১.২

১.২.৯

১.৩

১.৩.২

১.৪

১.৪.১

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

১.৪

১.৪.২

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

ে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

প্রিযাবশি ফলাফল

প্রদান
ইিযাবদ
বিষয়াবদ
অন্তর্ভযিকরণ।
স্থানীয় সরকার পর্ যানয় সনেিনিা সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এিং স্থানীয় সরকার পর্ যানয়
বৃবদ্ধ ও েনিলনক আইবসটি বিষনয় স্থানীয় সরকার বিভাগ সনেিনিা বৃবদ্ধ পানি
প্রবশক্ষণ প্রদান।
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ক্রবমক ক্রবমক নং
১.৫

১.৫.২

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

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

সকল সরকাবর দিনর ন্যাশনাল ই- সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/ িথ্য ও বসনেনমর দ্বৈিিা
গভনন যন্স
আবকযনটকোর
সংস্থা
হ্রাস হনি। িনথ্যর (Data)
(National e-Governance
সনি যাচ্চ ব্যিহার বনবিি
Architecture)
ও
eহনি।
সরকাবর
Governance
সংস্থাসমূনহর মনধ্য িথ্য ও
Interoperability
সফটওয়যার
আদানFramework অনুসরণ।
প্রদাননর পবরনিশ দ্বিবর
হনি।
েনসন্মুনখ প্রকাশনর্াগ্য িনথ্যর
মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ,
সরকাবর িনথ্যর স্বচ্ছিা
সনি যাচ্চ ব্যিহার বনবিিকরনণর
পবরসংখ্যান ও িথ্য
বৃবদ্ধ পানি এিং েনগণ ও
েন্য Open Government ব্যিস্থাপনা বিভাগসহ সকল গনিষকনদর সহনে িথ্য
Data কপাট যানল িথ্য উন্মুিকরণ
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রাবি বনবিি হনি।
ও অন্য দিনরর িথ্য ব্যিহানরর
সংস্কৃবি দ্বিবর।
বিবেটাল সাবভযনসর রূপান্তনরর িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিবেটাল-গভনন যন্স ও ইপবরকল্পনা প্রণয়নন ও অনুনমাদননর
বিভাগ, পবরকল্পনা
কসিা বিষয়ক কার্ যক্রনম
কক্ষনে দ্বৈিিা পবরহার ও
মন্ত্রণালয়সহ সকল
দ্বৈিিা (Duplication)
সমন্বনয়র লনক্ষ িথ্য ও কর্াগানর্াগ
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
পবরহানরর মাধ্যনম োিীয়
প্রযুবি বিভানগর মিামি গ্রহণ।
সম্পনদর সাশ্রয় র্টনি।
মন্ত্রণালয়/দিরসমূনহর বিবেটাল মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, িথ্য ও বিবেটাল-গভনন যন্স ও ইসাবভযস িাস্তিায়নন সকল বিবেটাল কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগসহ কসিা বিষয়ক কার্ যক্রনম
সাবভযনসর োবহদা বনরূপণ কথনক সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ দ্বৈিিা পবরহানরর মাধ্যনম
শুরু কনর প্রবকউরনমন্ট, দ্বিবর এিং
োিীয় সম্পনদর সাশ্রয়
িাস্তিায়ন পর্ যন্ত সকল প্রকার
র্টনি।
সংবিষ্ট কাবরগবর সহায়িার েন্য
মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ ও আইবসটি
বিভানগর কর্ৌথ উনদ্যাগ “Digital
Service Accelerator”-এর
সহায়িা গ্রহণ।
প্রনিযক নাগবরনকর একক আইবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, স্থানীয় কসিা
গ্রহণকারী
প্রণয়ন ও সহনে সংনশাধন সরকার বিভাগ এিং সকল সনািকরণ ও বিবভন্ন
বনবিিকরণ এিং আন্তঃমন্ত্রণালয়
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
বিভাগ কর্তযক প্রনদয়
সমন্বয় সাধন।
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।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

৮০%

১০০%

∙

৮০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

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
বনরাপিা
দক্ষ েনিল সৃবষ্টকরণ।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিবেটাল
বনবিি হনি।

৮০%

১০০%

∙

২.৫

২.৫.৩

বিবেটাল বনরাপিা
সনেিনিা দ্বিবরকরণ।

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৪

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৫

১০০%

∙

∙

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।
সহনর্াবগিা
বৃবদ্ধ
পানি।
(বিবসবস)
এিং
সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা

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।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বনরাপিা বিষয়ক কাবরগরী
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।

১০০%

∙

∙

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

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
সরকাবর
ও
কিসরকাবর ওনয়িসাইট
প্রবিিন্ধীনদর েন্য অবভগম্য
হনি।

৫০%

১০০%

∙

৩.৩

৩.৩.২

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।
বিবেটাল পদ্ধবিনি সকল প্রকার আবথ যক প্রবিষ্ঠান বিভাগ,
আবথ যক কলননদনসমূহ কমািাইল িাংলানদশ ব্যাংক এিং
কফান, এটিএম,
Point of
সংবিষ্ট
Sales (PoS) ও অন্যান্য কসিা
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
দান ককনন্দ্রর মাধ্যনম কর্ ককাননা
সময় কর্ ককাননা স্থান কথনক
প্রদাননর ব্যিস্থাকরণ।

১০০%

∙

∙

৩.৩

৩.৩.৬

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

১০০%

∙

∙

৩.৪

৩.৪.১

কসিার মান উন্নয়ন এিং
নাগবরক সন্তুবষ্ট বৃবদ্ধ পানি।

১০০%

∙

∙

৩.৪

৩.৪.২

১০০%

∙

∙

৩.৫

৩.৫.৪

নীবিমালা
প্রণয়নন
েনগনণর
অংশগ্রহণ
বনবিি হনি।
েনগনণর বৃহৎ অংশনক
বশক্ষা, প্রবশক্ষণ ও গুরুত্বপূণ য
িথ্য প্রদাননর সুবিধা প্রশস্ত
হনি।

১০০%

∙

∙

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
আনিদন, অবভনর্াগ গ্রহণ ও মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর
বনষ্পবি এিং অিবহিকরণ।
দির/সংস্থা
বিবেটাল পদ্ধবিনি নাগবরক
মিামি গ্রহণ কনর কসিার মান
উন্নয়ন।
সকল প্রণীিব্য নীবিমালা ও সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/
আইন ওনয়িসাইনট প্রকাশ ও
সরকাবর দির/সংস্থা
েনগনণর মিামি গ্রহণ।
প্রাবিষ্ঠাবনক সহায়িা ও আবথ যক
সকল মন্ত্রণালয়/
প্রনণাদনার মাধ্যনম িাংলা ভাষায়
বিভাগ/দির/সংস্থা
স্থানীয় পর্ যানয়র উপযুি বিষয়িস্তু
উন্নয়ন উৎসাবহিকরণ।
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ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
৪.৪

৪.৪.১১

৫.১

৫.১.২

৫.২

৫.২.১১

৬.১

৬.১.১

৬.৩

৬.৩.৭

৬.৩

৬.৩.১১

৭.২

৭.২.১

৭.২

৭.২.৩

৮.৪

৮.৪.১০

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

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।
ককাম্পাবনসমূনহ
বিদ্যমান িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিদ্যমান েনসম্পদ নতুন
েনসম্পদনক বিকাশমান প্রযুবি, বিভাগ, বসবপটিইউ,
নতুন প্রযুবিনি দক্ষ হনি।
নতুন পদ্ধবি, বিোইন পবরকল্পনা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, কিবসস
ও সফট বস্কলস-এ প্রবশক্ষণ এিং
প্রদাননর মাধ্যনম দক্ষিা উন্নয়ননর িানকা
েন্য ব্যিস্থা গ্রহণ।
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
ক্রনয়র কক্ষনে স্থানীয় আইবসটি
আইএমইবি (বসবপটিইউ) স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সামগ্রী ও কসিার েন্য মূে সুবিধা এিং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ বিকবশি হনি।
(Price Preference)
বনবিিকরণ।
কদনশর স্থানীয় কভািানদর
সকল
স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সক্ষমিা উন্নয়নন সনেিনিা দ্বিবর মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিকবশি হনি।
করা।
সরকাবর ক্রনয় আন্তেযাবিকভানি িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি অবধক হানর বিদুযৎ সাশ্রয়
গ্রহণনর্াগ্য মাননর বিদুযৎ সাশ্রয়ী
বিভাগ এিং সকল
হনি।
আইবসটি র্ন্ত্রপাবি ক্রয়।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর
দির/সংস্থা
দািবরক কানে ইনলক্ট্রবনক পদ্ধবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগসহ সকল কাগে দ্বিবরনি ব্যিহৃি
ব্যিহার বৃবদ্ধ কনর কাগনের
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রাকৃবিক উপাদান
ব্যিহার হ্রাসকরণ।
সংরক্ষনণ সহায়ক হনি।

১০০%

∙

∙

২০%

৫০%

১০০%

১০০%

∙

∙

৫০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

কৃবষ খানির েন্য গৃহীি সকল কৃবষ মন্ত্রণালয় (অবধনস্থ সকল কৃবষ কক্ষনে িথ্যপ্রযুবির
প্রকল্প কমযসূবেনি িথ্যপ্রযুবির দির), পাবন সম্পদ মন্ত্রণালয় ব্যিহার সক্ষমিা দ্বিবর
উপযুি ব্যিহার বনবিি করা ও অধীনস্ত সকল সংস্থা এিং এিং কৃবষর আধুবনকায়ন
এিং প্রকনল্পর িানেনট িথ্যপ্রযুবি পবরকল্পনা মন্ত্রণালয়
হনি।
প্রনয়ানগর েন্য সুবনবদ যষ্ট িানেট
িরাে রাখা।

১০০%

∙

∙

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী
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প্রিযাবশি ফলাফল

পবরসংখ্যান ও িথ্য ব্যিস্থাপনা বিভাগ

454

পবরসংখ্যান ও িথ্য ব্যিস্থাপনা 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

১.১

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

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

সকল
সরকাবর
কমযকানের
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিনকন্দ্রীকরণ হনি।

১০০%

∙

∙

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

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।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

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%

∙

∙

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

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।

১.২

১.২.৯

১.৩

১.৩.২

১.৪

১.৪.১

দ্রুি ও কটকসই বিবেটাল
গভন যনমন্ট িাস্তিায়ননর েন্য
কিসরকাবর খািনক সম্পৃি কনর
Managed Service মনিনলর
আনলানক
প্রকল্প
গ্রহনণ
উৎসাবহিকরণ।
সরকাবর
কমযকানের
বিনকন্দ্রীকরনণর লনক্ষয সকল
সরকাবর দিনর উচ্চ গবির িাটা
সংনর্াগ ও বিবেটাল-সরকার
ব্যিস্থা প্রিিযন।
সরকাবর পর্ যানয় সকল কশ্রণীর
বননয়ানগর ব্যিহাবরক পরীক্ষায়
কবম্পউটার ও ইন্টারনননটর
কমৌবলক বিষয় অন্তর্ভযিকরণ।

১.৪

১.৪.২

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

পবরকল্পনা বিভাগ/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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সরকানরর কার্ যক্রনম
কিসরকাবর খানির
সম্পৃিিা বৃবদ্ধ পানি।

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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করণীয় বিষয়
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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

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।

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
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∙

∙

১০০%

∙
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∙
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∙

∙

২০%

৫০%

১০০%

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
৫.১
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৫.৫

৫.৫.৩

৬.১

৬.১.১

৬.৩

৬.৩.৭
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স্থানীয় ও বিশ্বিাোনর আইবসটি শ্রম ও কমযসংস্থান মন্ত্রণালয়, আইটি
কপশােীিীনদর
েনিনলর োবহদা বনরূপণ এিং িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
োবহদা বনরূপনণর মাধ্যনম
কদনশ ও বিনদনশ শ্রম োবহদা বিভাগ, প্রিাসী কোণ ও
আইবসটি েনিল উন্নয়নন
বনরূপননর েন্য
Labour দ্বিনদবশক কমযসংস্থান
সুষ্ঠু পবরকল্পনা করা সম্ভি
Market
Information মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, হনি।
System (LMIS) োলুকরণ। পবরসংখ্যান ও িথ্য
ব্যিস্থাপনা বিভাগ (িাংলানদশ
পবরসংখ্যান ব্যযনরা) এিং
এনএসবিবস
প্রবশবক্ষি েনিনলর িথ্যভাোর পবরসংখ্যান ও িথ্য
নতুন কমযসংস্থাননর কক্ষে
দ্বিবর ও কমযসংস্থানকৃিনদর
ব্যিস্থাপনা বিভাগ, িথ্য ও
প্রস্তুি হনি।
বনয়বমি পর্ যনিক্ষণ।
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ,
এিং আইবসটি
এনসাবসনয়শনসমূহ
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
ক্রনয়র কক্ষনে স্থানীয় আইবসটি
আইএমইবি (বসবপটিইউ) স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সামগ্রী ও কসিার েন্য মূে সুবিধা এিং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ বিকবশি হনি।
(Price Preference)
বনবিিকরণ।
কদনশর স্থানীয় কভািানদর
সকল
স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সক্ষমিা উন্নয়নন সনেিনিা দ্বিবর মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিকবশি হনি।
করা।
কদশীয় ও আন্তেযাবিক আইবসটি অথ য বিভাগ, িথ্য ও
স্থানীয় আইবসটি বশল্প
বশনল্পর ওপর গনিষণা, িথ্য
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ, বিকবশি হনি।
সংগ্রহ, েবরপ পবরোলনা, কময- পবরসংখ্যান ও িথ্য
ককৌশল, োবহদা বনরূপণ ও নীবি ব্যিস্থাপনা বিভাগ
প্রণয়নন সরকাবর অনুদান প্রদান। (িাংলানদশ পবরসংখ্যান
ব্যযনরা) এিং আইবসটি
এনসাবসনয়শন
প্রাকৃবিক সম্পনদর ব্যিস্থাপনা ও পবরনিশ ও িন মন্ত্রণালয়, ১। আধুবনক উন্নি প্রযুবির
ব্যিহানর বনেস্ব স্যানটলাইট
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবিরক্ষা মাধ্যনম প্রাকৃবিক সম্পনদর
বভবিক বরনমাট কসবন্সং,
মন্ত্রণালয়,
পাবনসম্পদ ব্যিস্থাপনা দক্ষিা িাড়নি;
বেআইএস, িবন্টয়ার
মন্ত্রণালয়,
মৎস্য
ও ২। সমবন্বি িাটা সংরক্ষণ
কটকননালবে সহ অন্যান্য
প্রাবণসম্পদ
মন্ত্রণালয়, ব্যিস্থপনা কোরদার হনি;
ইনলকট্রবনক পদ্ধবির ব্যিহার।
িাংলানদশ পবরসংখ্যান ও এিং
িথ্য ব্যিস্থাপনা বিভাগ ৩। প্রাকৃবিক সম্পনদর
(িাংলানদশ
পবরসংখ্যান ব্যিস্থাপনা ও ব্যিহানর
ব্যযনরা),
িাক কটবল বদক বননদ যশনা প্রদানন
কর্াগানর্াগ ও িথ্যপ্রযুবি সক্ষম হনি।
মন্ত্রণালয় এিং বিজ্ঞান ও
প্রযুবি মন্ত্রণালয়।
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সরকাবর ক্রনয় আন্তেযাবিকভানি
গ্রহণনর্াগ্য মাননর বিদুযৎ সাশ্রয়ী
আইবসটি র্ন্ত্রপাবি ক্রয়।

িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ এিং সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর
দির/সংস্থা
দািবরক কানে ইনলক্ট্রবনক পদ্ধবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগসহ সকল
ব্যিহার বৃবদ্ধ কনর কাগনের
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
ব্যিহার হ্রাসকরণ।
Sustainable
Development
Goal
(SDG)
অেযননর
লনক্ষয
Routine
Health
Information
System
(RHIS) গবিশীল করার ব্যিস্থা
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অবধক হানর বিদুযৎ সাশ্রয়
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১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

প্রিযাবশি ফলাফল

স্বাস্থয কসিা বিভাগ, স্বাস্থয SDG লক্ষয
বশক্ষা ও পবরিার কোণ সহায়ক হনি।
বিভাগ এিং পবরসংখ্যান ও
িথ্য ব্যিস্থাপনা বিভাগ

অেযনন

গ্রহণ।
সকল ধরননর কৃষনকর কানছ কৃবষ িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি প্রকৃি কৃষক প্রনয়ােননর
ঋণ সহেলভয করার েন্য বিভাগ, কৃবষ মন্ত্রণালয়, মৎস্য সময় সহনে ঋণ সুবিধা
GIS/GPS, কৃষক িাটা কিে, ও প্রাবণসম্পদ মন্ত্রণালয়, পানিন, কৃষনকর েন্য ঋণ
কেনল িাটা কিে, হাঁস-মুরগী পবরসংখ্যান
ও
িথ্য গ্রহণ ও পবরনশাধ সহেির
খামারী
িাটানিে,
ইনপুট ব্যিস্থাপনা বিভাগ এিং হনি।
এিভাইেবর বসনেম সমন্বনয় িাংলানদশ ব্যাংক
কমািাইল কফান বনভযর একটি
এযাবপ্লনকশন দ্বিবরকরণ।
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িাস্তিায়ন, পবরিীক্ষণ ও মূোয়ন বিভাগ
ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
১.১

১.১.১

১.১

১.১.২

১.১

১.১.৩

করণীয় বিষয়

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

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

৬০%

৮০%

১০০%

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

৫০%

১০০%

∙

Innovation
Officer/
Innovation Officer/ ICT
Focal Point) কমযকিযানক

১.১

১.১.৬

১.১

১.১.৭

১.১

১.১.৮

১.১

১.১.৯

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
ব্যিস্থা
িাস্তিায়ননর কক্ষনে সফটওয়যার ও
হাি যওয়যানরর োবহদা বনরূপণ,
আবথ যক ক্রয় পবরকল্পনা দ্বিবর,
সরিরাহ, সরিরাহ পরিিী
সহায়িার কক্ষনে বনবদ যষ্ট মান ও
নীবিমালা অনুসরণ।
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।

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

মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ,
েনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়,
আইএমইবি এিং িথ্য ও
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
(বিবসবস/এটুআই)

ন্যাশনাল বিবেটালগভনন যন্স আবকযনটকোর
দক্ষভানি ব্যিহার বনিি
হনি।

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

সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ
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কসিা প্রদান দ্রুি ও সমবন্বি
হনি।

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
১.১

১.১.১০

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

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

িড় সফটওয়যার এিং আইটিইএস সকল ক্রয়কারী কর্তযপক্ষ
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।
িড় সফটওয়যার এিং আইটিইএস সকল ক্রয়কারী কর্তযপক্ষ
প্রকনল্পর কক্ষনে বিদ্যমান আইন
অনুসরণপূি যক প্রনর্ােয কক্ষনে
সংবিষ্ট
কর্তযপক্ষ
BOO/BOT/ফযাবসবলটিে
ম্যাননেনমন্ট পদ্ধবির মাধ্যনম
িাস্তিায়ন।
BOO/BOT/ফযাবসবলটিে
সকল ক্রয়কারী কর্তযপক্ষ
ম্যাননেনমন্ট পদ্ধবির মাধ্যনম
িাস্তিায়ননর েন্য রােস্ব/বফ
কশয়ানরর েন্য বননদ যবশকা
প্রস্তুিকরণ।
সি যস্তনর
বিবেটাইনেশননর সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/
প্রবিিন্ধকিাগুনলা বেবিিকরণ,
সংস্থা
দূরীকরণ
ও
অগ্রগবির
পবরমাপনর্াগ্য বনণ যায়ক বনধ যারণ।
সরকাবর
সকল
অনুমবি, সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/
অনুদান/সুবিধা/প্রনণাদনা
িা
সংস্থা
লাইনসন্স প্রাবি/নিায়ননর েন্য
প্রাক-কর্াগ্যিা বহনসনি সংবিষ্ট
প্রবিষ্ঠাননর বিবেটালাইনেশননক
উৎসাবহি করা হনি।
সকল সরকাবর প্রবিষ্ঠাননর মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ এিং
নাগবরক কসিার হালনাগাদকৃি সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ
িথ্য সারণী ওনয়িসাইনট প্রকাশ।
ইনলকট্রবনক ক্রয় পদ্ধবি োলুকরণ আইএমইবি (বসবপটিইউ)
ও সকল উন্মুি দরপে ও বননয়াগ এিং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ
বিজ্ঞবি অনলাইনন প্রকানশর
ব্যিস্থাকরণ।
সকল মন্ত্রণালয়/
PPA ও PPR অনুর্ায়ী সংবিষ্ট
বিভাগ/দির/সংস্থা
মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/দির/সংস্থার
বনেস্ব ওনয়িসাইনট দরপে
বিজ্ঞবি প্রকাশ।
আইবসটি ব্যিহানরর মাধ্যনম আইএমইবি এিং স্ব স্ব
েলমান অসমাি উন্নয়ন প্রকল্প ও
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
কমযসূবেসমূনহর
কার্ যকাবরিা
মূোয়ননর েন্য েনগনণর
মিামি গ্রহণ, বিনিষণ এিং
অবেযি জ্ঞান পরিিীনি প্রকল্প
গ্রহণ ও িাস্তিায়নন ব্যিহার।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

প্রকল্প ব্যিস্থাপনা ও কসিা
প্রদাননর মান উন্নয়ন হনি।

৮০%

১০০%

∙

প্রকল্প ব্যিস্থাপনা ও কসিা
প্রদাননর মান উন্নয়ন হনি।

৮০%

১০০%

∙

প্রকল্প ব্যিস্থাপনা ও কসিা
প্রদাননর মান উন্নয়নহনি।

৮০%

১০০%

∙

সাবভযনসর মান উন্নয়ন হনি।

১০০%

∙

∙

বিবেটালাইনেশন
উৎসাবহি হনি এিং
সাবভযনসর মান উন্নয়ন হনি।

১০০%

∙

∙

েনগনণর প্রনয়ােনীয় িথ্য
প্রাবি বনবিি হনি।

১০০%

∙

∙

সরকাবর ক্রনয়র কক্ষনে
স্বচ্ছিা বৃবদ্ধ পানি।

১০০%

∙

∙

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

১০০%

∙

∙

উন্নয়ন কার্ যক্রনম েনগনণর
সম্পৃিিা বৃবদ্ধ পানি।

১০০%

∙

∙

প্রিযাবশি ফলাফল

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

প্রকল্প
ব্যিস্থাপনা
অথ যাৎ
সকল
প্রকল্প পবরকল্পনা ও
প্রকল্পগ্রহণ, পবরকল্পনা, িাস্তিায়ন, মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা িাস্তিায়নন দ্রুিিা বনবিি
মবনটবরং, সমাপন এিং অথ য
হনি।
িরানে আইবসটি বভবিক ব্যিস্থা
প্রেলন।
গুরুত্বপূণ য
সরকাবর
দিনর
সকল
সভায় অংশহগ্রহনণর েন্য
সি যাধুবনক কর্াগানর্াগ ব্যিস্থা মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা ভ্রমন, ব্যয় ও সময় হ্রাস
(নর্মন- বভবিও কনফানরবন্সং)
করনি এিং কক্ষে বিনশনষ
োলুকরণ।
সভার প্রনয়ােন দূর হনি।
সামাবেক কর্াগানর্ানগর মাধ্যনম
সকল
সরকানরর কার্ যক্রনম
সরকার ও েনগনণর মনধ্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা েনগনণর সম্পৃিিা বৃবদ্ধ
সংনর্াগ সাধন।
পানি।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

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%

∙

∙

১০০%

∙

∙

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।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

বিবেটাল গভনন যন্স কার্ যক্রম
িাস্তিায়নন
সরকাবর
কমযকিযানদর সক্ষমিা বৃবদ্ধ
পানি।

১০০%

∙

∙

করণীয় বিষয়

১.২

১.২.৬

১.২

১.২.৭

১.২

১.২.৮

১.২

১.২.৯

১.৩

১.৩.২

১.৪

১.৪.১

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

১.৪

১.৪.২

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

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

ে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

প্রদান
ইিযাবদ
অন্তর্ভযিকরণ।

প্রিযাবশি ফলাফল

বিষয়াবদ
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ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
১.৪

১.৪.৮

১.৫

১.৫.২

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

িথ্য ও বসনেনমর দ্বৈিিা
হ্রাস হনি। িনথ্যর (Data)
সনি যাচ্চ ব্যিহার বনবিি
হনি।
সরকাবর
সংস্থাসমূনহর মনধ্য িথ্য ও
সফটওয়যার
আদানপ্রদাননর পবরনিশ দ্বিবর
হনি।
মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ,
সরকাবর িনথ্যর স্বচ্ছিা
পবরসংখ্যান ও িথ্য
বৃবদ্ধ পানি এিং েনগণ ও
ব্যিস্থাপনা বিভাগসহ সকল গনিষকনদর সহনে িথ্য
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রাবি বনবিি হনি।

১০০%

∙

∙

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%

∙

∙

করণীয় বিষয়

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।

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

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

ে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।

প্রিযাবশি ফলাফল
স্থানীয় সরকার পর্ যানয়
সনেিনিা বৃবদ্ধ পানি

িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ, পবরকল্পনা
মন্ত্রণালয়সহ সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
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ককৌশলগি
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প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

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
বনরাপিা
দক্ষ েনিল সৃবষ্টকরণ।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিবেটাল
বনবিি হনি।

৮০%

১০০%

∙

২.৫

২.৫.৩

বিবেটাল বনরাপিা
সনেিনিা দ্বিবরকরণ।

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৪

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৫

১০০%

∙

∙

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।
সহনর্াবগিা
বৃবদ্ধ
পানি।
(বিবসবস)
এিং
সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা

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।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বনরাপিা বিষয়ক কাবরগরী
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।

১০০%

∙

∙

অবিট িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি আইটি বসনেম অবিনটর
বিভাগ (বিবসবস) এিং সকল মাধ্যনম বিবভন্ন বনয়ন্ত্রণ
মন্ত্রণালয়/দির/সংস্থা
বনবিি করা র্ানি।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

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
সরকাবর
ও
কিসরকাবর ওনয়িসাইট
প্রবিিন্ধীনদর েন্য অবভগম্য
হনি।

৫০%

১০০%

∙

৩.৩

৩.৩.২

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।
বিবেটাল পদ্ধবিনি সকল প্রকার আবথ যক প্রবিষ্ঠান বিভাগ,
আবথ যক কলননদনসমূহ কমািাইল িাংলানদশ ব্যাংক এিং
কফান, এটিএম,
Point of
সংবিষ্ট
Sales (PoS) ও অন্যান্য কসিা
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
দান ককনন্দ্রর মাধ্যনম কর্ ককাননা
সময় কর্ ককাননা স্থান কথনক
প্রদাননর ব্যিস্থাকরণ।

১০০%

∙

∙

৩.৩

৩.৩.৬

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

১০০%

∙

∙

৩.৪

৩.৪.১

কসিার মান উন্নয়ন এিং
নাগবরক সন্তুবষ্ট বৃবদ্ধ পানি।

১০০%

∙

∙

৩.৪

৩.৪.২

১০০%

∙

∙

৩.৫

৩.৫.৪

নীবিমালা
প্রণয়নন
েনগনণর
অংশগ্রহণ
বনবিি হনি।
েনগনণর বৃহৎ অংশনক
বশক্ষা, প্রবশক্ষণ ও গুরুত্বপূণ য
িথ্য প্রদাননর সুবিধা প্রশস্ত
হনি।

১০০%

∙

∙

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
আনিদন, অবভনর্াগ গ্রহণ ও মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর
বনষ্পবি এিং অিবহিকরণ।
দির/সংস্থা
বিবেটাল পদ্ধবিনি নাগবরক
মিামি গ্রহণ কনর কসিার মান
উন্নয়ন।
সকল প্রণীিব্য নীবিমালা ও সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/
আইন ওনয়িসাইনট প্রকাশ ও
সরকাবর দির/সংস্থা
েনগনণর মিামি গ্রহণ।
প্রাবিষ্ঠাবনক সহায়িা ও আবথ যক
সকল মন্ত্রণালয়/
প্রনণাদনার মাধ্যনম িাংলা ভাষায়
বিভাগ/দির/সংস্থা
স্থানীয় পর্ যানয়র উপযুি বিষয়িস্তু
উন্নয়ন উৎসাবহিকরণ।
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কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
৪.৪

৪.৪.১১

৫.১

৫.১.২

৫.২

৫.২.১১

৬.১

৬.১.১

৬.৩

৬.৩.৫

৬.৩

৬.৩.৭

৬.৩

৬.৩.১১

৬.৬

৬.৬.১
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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।
ককাম্পাবনসমূনহ
বিদ্যমান িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিদ্যমান েনসম্পদ নতুন
েনসম্পদনক বিকাশমান প্রযুবি, বিভাগ, বসবপটিইউ,
নতুন প্রযুবিনি দক্ষ হনি।
নতুন পদ্ধবি, বিোইন পবরকল্পনা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, কিবসস
ও সফট বস্কলস-এ প্রবশক্ষণ এিং
প্রদাননর মাধ্যনম দক্ষিা উন্নয়ননর িানকা
েন্য ব্যিস্থা গ্রহণ।
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
(ক) স্থানীয় কবম্পউটার/আইটি অভযন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, স্থানীয় আইবসটি হাি যওয়যার
হাি যওয়যার বশনল্পর প্রনয়ােনীয় োিীয় রােস্ব কিাি য এিং বশনল্প বিবননয়াগ উৎসাবহি
কযাবপট্যাল কমবশনাবরে ও খেরা
বসবপটিইউ
হনি।
র্ন্ত্রাংশ আমদাবনর কক্ষনে শুল্কমুি
সুবিধা প্রদান।
(খ) স্থানীয় কবম্পউটার/আইবসটি
হাি যওয়যার বশনল্প উৎপাবদি িা
সংনর্াবেি
কবম্পউটারসহ
আন্যান্য হাি যওয়যার সামগ্রীর
সরকাবর ক্রনয় অগ্রাবধকার প্রদান।
ক্রনয়র কক্ষনে স্থানীয় আইবসটি
আইএমইবি (বসবপটিইউ) স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সামগ্রী ও কসিার েন্য মূে সুবিধা এিং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ বিকবশি হনি।
(Price Preference)
বনবিিকরণ।
কদনশর স্থানীয় কভািানদর
সকল
স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সক্ষমিা উন্নয়নন সনেিনিা দ্বিবর মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিকবশি হনি।
করা।
িথ্যপ্রযুবি পণ্য, কসিা ও িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি সকল আইবসটি পণ্য ও
কসিাদানকারী ক্রনয়র েন্য বিভাগ, বসবপটিইউ, কিবসস কসিা ক্রনয় নতুন ছক
পািবলক প্রবকউরনমন্ট বিবধমালা এিং িানকা
অনুসরণ ত্বরাবন্বি হনি।
ও নমুনা ছকসমূহ হালনাগাদকরণ।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

২০%

৫০%

১০০%

১০০%

∙

∙

৫০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
৬.৬

৬.৬.২

৭.২

৭.২.১

৭.২

৭.২.৩

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

আইবসটি’র মাধ্যনম সরকাবর কসিা অথ য বিভাগ, িথ্য ও
প্রদানন ও সরকানরর বিবভন্ন
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
আইবসটি বভবিক প্রকল্প
এিং
কটকসইকরনণ সরকাবরবসবপটিইউ
কিসরকাবর অংবশদারীত্ব
উৎসাবহিকরণ।
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)

সরকানরর প্রাথবমক উচ্চ
বিবননয়াগ-এর প্রনয়ােন
কমনি এিং আইবসটি
কার্ যক্রনমর স্থাবয়ত্ব বনবিি
করনি।

১০০%

∙

∙

অবধক হানর বিদুযৎ সাশ্রয়
হনি।

১০০%

∙

∙

কাগে দ্বিবরনি ব্যিহৃি
প্রাকৃবিক উপাদান
সংরক্ষনণ সহায়ক হনি।

১০০%

∙

∙

প্রিযাবশি ফলাফল

িাক ও কটবলনর্াগানর্াগ বিভাগ
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িাক ও কটবলনর্াগানর্াগ 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

১.১

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

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

িড় সফটওয়যার এিং আইটিইএস সকল ক্রয়কারী কর্তযপক্ষ
প্রকনল্পর কক্ষনে বিদ্যমান আইন
অনুসরণপূি যক প্রনর্ােয কক্ষনে
সংবিষ্ট
কর্তযপক্ষ
BOO/BOT/ফযাবসবলটিে
ম্যাননেনমন্ট পদ্ধবির মাধ্যনম
িাস্তিায়ন।
BOO/BOT/ফযাবসবলটিে
সকল ক্রয়কারী কর্তযপক্ষ
ম্যাননেনমন্ট পদ্ধবির মাধ্যনম
িাস্তিায়ননর েন্য রােস্ব/বফ
কশয়ানরর েন্য বননদ যবশকা
প্রস্তুিকরণ।
সি যস্তনর
বিবেটাইনেশননর সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/
প্রবিিন্ধকিাগুনলা বেবিিকরণ,
সংস্থা
দূরীকরণ
ও
অগ্রগবির
পবরমাপনর্াগ্য বনণ যায়ক বনধ যারণ।
সরকাবর
সকল
অনুমবি, সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/
অনুদান/সুবিধা/প্রনণাদনা
িা
সংস্থা
লাইনসন্স প্রাবি/নিায়ননর েন্য
প্রাক-কর্াগ্যিা বহনসনি সংবিষ্ট
প্রবিষ্ঠাননর বিবেটালাইনেশননক
উৎসাবহি করা হনি।

প্রকল্প ব্যিস্থাপনা ও কসিা
প্রদাননর মান উন্নয়ন হনি।

৮০%

১০০%

∙

প্রকল্প ব্যিস্থাপনা ও কসিা
প্রদাননর মান উন্নয়নহনি।

৮০%

১০০%

∙

সাবভযনসর মান উন্নয়ন হনি।

১০০%

∙

∙

বিবেটালাইনেশন
উৎসাবহি হনি এিং
সাবভযনসর মান উন্নয়ন হনি।

১০০%

∙

∙

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।

ে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
িাস্তিায়নন
দ্রুিিা বনবিি
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা
হনি।

১০০%

∙

∙

সভায় অংশহগ্রহনণর েন্য
সকল
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

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

সরকানরর কার্ যক্রনম
কিসরকাবর খানির
সম্পৃিিা বৃবদ্ধ পানি।

১০০%

∙

∙

সরকাবর
দিরসমূনহ
িনথ্যর
আদান-প্রদান
সহেির হনি।

১০০%

∙

∙

সরকাবর
কমযকানের
বিনকন্দ্রীকরণ হনি।

১০০%

∙

∙

সুবিধা িবঞ্চি ও বপবছনয়
পড়া েননগাষ্ঠী সুবিধা
মনিা সমনয় কসিা গ্রহণ
করনি পারনি।

৫০%

১০০%

∙

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।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

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।

১.২

১.২.৯

১.৩

১.৩.১

১.৩

১.৩.২

দ্রুি ও কটকসই বিবেটাল পবরকল্পনা বিভাগ/সকল
গভন যনমন্ট িাস্তিায়ননর েন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা
কিসরকাবর খািনক সম্পৃি কনর
Managed Service মনিনলর
আনলানক
প্রকল্প
গ্রহনণ
উৎসাবহিকরণ।
োিীয় পর্ যানয়
বিবেটাল িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
কনটওয়াকয দ্বিবর কনর সি
বিভাগ (িাংলানদশ
সরকাবর প্রবিষ্ঠাননক সংযুিকরণ। কবম্পউটার কাউবন্সল ও
আইবসটি অবধদির) এিং
িাক ও কটবলনর্াগানর্াগ
বিভাগ
সরকাবর
কমযকানের
সকল
বিনকন্দ্রীকরনণর লনক্ষয সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা
সরকাবর দিনর উচ্চ গবির িাটা
সংনর্াগ ও বিবেটাল-সরকার
ব্যিস্থা প্রিিযন।

১.৩

১.৩.৪

১.৪

১.৪.১

১.৪

১.৪.২

স্বনল্পান্নি এলাকা এিং প্রাবন্তক
েননগাষ্ঠীর েন্য সাশ্রয়ী ব্যাড
উইিথ (Bandwidth) এর
মাধ্যনম প্রাসবঙ্গক বিষয়াবদ,
পণ্যমূে বিষয়ক িথ্যাবদ প্রদাননর
ব্যিস্থাকরণ।
সরকাবর পর্ যানয় সকল কশ্রণীর
বননয়ানগর ব্যিহাবরক পরীক্ষায়
কবম্পউটার ও ইন্টারনননটর
কমৌবলক বিষয় অন্তর্ভযিকরণ।
সরকাবর পর্ যানয় সৃেনশীল
বিবেটাল সরকার ব্যিস্থা ও
বিবেটাল-কসিা
কার্ যক্রম
িাস্তিায়নন সরকাবর কমযকিযানদর
েন্য আনুনিাবষক ও পুরস্কার
প্রিিযন।

সমােকোণ মন্ত্রণালয়,
মবহলা ও বশশু বিষয়ক
মন্ত্রণালয়, অভযন্তরীণ সম্পদ
বিভাগ, িাক ও
কটবলনর্াগানর্াগ বিভাগ এিং
বিটিআরবস
েনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়,
িাংলানদশ পািবলক সাবভযস
কবমশন এিং সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা
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ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
১.৪

১.৪.৪

করণীয় বিষয়
সরকাবর পর্ যানয়র প্রবশক্ষণ
প্রবিষ্ঠাননর
আইবসটি
এিং
বিবেটাল গভনন যন্স কাবরকুলানম

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ

বিবেটাল গভনন যন্স কার্ যক্রম
িাস্তিায়নন
সরকাবর
কমযকিযানদর সক্ষমিা বৃবদ্ধ
পানি।

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

১.৪

১.৪.৮

১.৫

১.৫.২

১.৫

১.৫.৪

১.৫

১.৫.৫

১.৫

১.৫.৬

১.৫

১.৫.৭

প্রদান
ইিযাবদ
বিষয়াবদ
অন্তর্ভযিকরণ।
স্থানীয় সরকার পর্ যানয় সনেিনিা সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এিং স্থানীয় সরকার পর্ যানয়
বৃবদ্ধ ও েনিলনক আইবসটি বিষনয় স্থানীয় সরকার বিভাগ সনেিনিা বৃবদ্ধ পানি
প্রবশক্ষণ প্রদান।
সকল সরকাবর দিনর ন্যাশনাল ই- সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/ িথ্য ও বসনেনমর দ্বৈিিা
গভনন যন্স
আবকযনটকোর
সংস্থা
হ্রাস হনি। িনথ্যর (Data)
(National e-Governance
সনি যাচ্চ ব্যিহার বনবিি
Architecture)
ও
eহনি।
সরকাবর
Governance
সংস্থাসমূনহর মনধ্য িথ্য ও
Interoperability
সফটওয়যার
আদানFramework অনুসরণ।
প্রদাননর পবরনিশ দ্বিবর
হনি।
েনসন্মুনখ প্রকাশনর্াগ্য িনথ্যর
মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ,
সরকাবর িনথ্যর স্বচ্ছিা
সনি যাচ্চ ব্যিহার বনবিিকরনণর
পবরসংখ্যান ও িথ্য
বৃবদ্ধ পানি এিং েনগণ ও
েন্য Open Government ব্যিস্থাপনা বিভাগসহ সকল গনিষকনদর সহনে িথ্য
Data কপাট যানল িথ্য উন্মুিকরণ
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রাবি বনবিি হনি।
ও অন্য দিনরর িথ্য ব্যিহানরর
সংস্কৃবি দ্বিবর।
বিবেটাল সাবভযনসর রূপান্তনরর িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিবেটাল-গভনন যন্স ও ইপবরকল্পনা প্রণয়নন ও অনুনমাদননর
বিভাগ, পবরকল্পনা
কসিা বিষয়ক কার্ যক্রনম
কক্ষনে দ্বৈিিা পবরহার ও
মন্ত্রণালয়সহ সকল
দ্বৈিিা (Duplication)
সমন্বনয়র লনক্ষ িথ্য ও কর্াগানর্াগ
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
পবরহানরর মাধ্যনম োিীয়
প্রযুবি বিভানগর মিামি গ্রহণ।
সম্পনদর সাশ্রয় র্টনি।
মন্ত্রণালয়/দিরসমূনহর বিবেটাল মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, িথ্য ও বিবেটাল-গভনন যন্স ও ইসাবভযস িাস্তিায়নন সকল বিবেটাল কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগসহ কসিা বিষয়ক কার্ যক্রনম
সাবভযনসর োবহদা বনরূপণ কথনক সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ দ্বৈিিা পবরহানরর মাধ্যনম
শুরু কনর প্রবকউরনমন্ট, দ্বিবর এিং
োিীয় সম্পনদর সাশ্রয়
িাস্তিায়ন পর্ যন্ত সকল প্রকার
র্টনি।
সংবিষ্ট কাবরগবর সহায়িার েন্য
মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ ও আইবসটি
বিভানগর কর্ৌথ উনদ্যাগ “Digital
Service Accelerator”-এর
সহায়িা গ্রহণ।
প্রনিযক নাগবরনকর একক আইবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, স্থানীয় কসিা
গ্রহণকারী
প্রণয়ন ও সহনে সংনশাধন সরকার বিভাগ এিং সকল সনািকরণ ও বিবভন্ন
বনবিিকরণ এিং আন্তঃমন্ত্রণালয়
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
বিভাগ কর্তযক প্রনদয়
সমন্বয় সাধন।
নাগবরক কসিা িাৎক্ষবণক
প্রদান বনবিি হনি।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

৮০%

১০০%

∙

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ এিং
সংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ

কসিা
গ্রহণকারী
সনািকরণ ও বিবভন্ন
বিভাগ কর্তক প্রনদয়
নাগবরক কসিা িাৎক্ষবণক
প্রদান বনবিি হনি।
বনরাপদ বিবেটাল কসিা
প্রদান বনবিি হনি।

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

৮০%

১০০%

∙

১.৫

১.৫.৮

একক আইবি ব্যিহার কনর
বিবেটাল কসিা
প্রদান ও
সামাবেক বনরাপিা বনবিিকরণ।

২.১

২.১.১

১০০%

∙

∙

২.২

২.২.১

১০০%

∙

∙

২.৩

২.৩.২

বিবেটাল সরকার কাঠানমার িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
সনি যাচ্চ বিবেটাল বনরাপিা
বিভাগ এিং িাক ও
বনবিিকরণ।
কটবলনর্াগানর্াগ বিভাগ
ইন্টারননট এর বনরাপদ ব্যিহার িাক ও কটবলনর্াগানর্াগ েনগণ বনরাপদ ইন্টারননট
বনবিিকরনণর প্রনয়ােনীয় ব্যিস্থা
বিভাগ (বিটিআরবস)
ব্যিহার করনি পারনি।
গ্রহণ।
নাগবরকনদর সকল প্রকার
সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সকল ব্যবিগি
িনথ্যর
ব্যবিগি িনথ্যর মাবলকানা এিং সরকাবর-কিসরকাবর প্রবিষ্ঠান মাবলকানা বনবিি হনি।
কগাপনীয়িা বনবিিকরণ।

১০০%

∙

∙

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%

∙

∙

২.৪

২.৪.১

১০০%

∙

∙

২.৪

২.৪.৩

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.১

সামাবেক কর্াগানর্াগ মাধ্যনম
িাক ও কটবলনর্াগানর্াগ সুরবক্ষি সামাবেক মাধ্যম
অনাকাবিি ও ক্ষবিকর কননটন্ট বিভাগ এিং িথ্য ও বনবিি হনি।
উপস্থাপনন প্রবিনরাধ ও
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
প্রবিকানরর েন্য কিটা
পর্ যনিক্ষণ,বিনিষণ কসল প্রবিষ্ঠা
এিং কস অনুর্ায়ী বনরাপিা
বনবিিকরণ।
বশশুনদর
েন্য
ক্ষবিকারক িাক ও কটবলনর্াগানর্াগ ক্ষবিকর বিবেটাল
ওনয়িসাইটসমূনহর প্রনিশ কদনশর
বিভাগ (িাংলানদশ
কননটন্ট কথনক বশশুনদর
অভযন্তনর িন্ধকরণ।
কটবলনর্াগানর্াগ বনয়ন্ত্রণ বনরাপদ রাখনি সহায়ক
কবমশন) এিং মবহলা ও বশশু হনি।
বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বিবেটাল অপরাধ কমাকানিলায়
সকল
দক্ষ েনিনলর মাধ্যনম
বনরাপিা
দক্ষ েনিল সৃবষ্টকরণ।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিবেটাল
বনবিি হনি।

৮০%

১০০%

∙

২.৫

২.৫.৩

বিবেটাল বনরাপিা
সনেিনিা দ্বিবরকরণ।

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৪

১০০%

∙

∙

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।
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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)

২.৫

২.৫.৫

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%

∙

∙

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%

∙

∙

২.৭

২.৭.২

১০০%

∙

∙

২.৯

২.৯.১

বিবেটাল কলননদন সহেির ও
বনরাপদ করনি নতুন আইন
প্রণয়ন ও বিদ্যমান সাংর্বষ যক
আইন সংনশাধননর উনদ্যাগ গ্রহণ।
সকল অবফনস বিবেটাল স্বাক্ষর
োলুকরণ।

১০০%

∙

∙

২.৯

২.৯.২

১০০%

∙

∙

৩.১

৩.১.১

৬০%

৮০%

১০০%

িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
ইনলক্ট্রবনক কলননদননর
বিভাগ, অথ য বিভাগ,
অিকাঠানমা সম্প্রসারণ
িাংলানদশ ব্যাংক এিং িাক এিং সাইিার বনরাপিা
ও কটবলনর্াগানর্াগ বিভাগ
বনবিি হনি।
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি োিীয় িথ্য আদান-প্রদানন
বিভাগ (বসবসএ) এিং সকল বনরাপিা বনবিি হনি।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা
িাংলানদনশর
সকল
িাটা িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি োিীয় িথ্য আদান-প্রদানন
িাংলানদনশর কভৌনগাবলক সীমানার বিভাগ (বিবসবস) এিং সকল বনরাপিা বনবিি হনি।
মনধ্য রাখা বনবিিকরনণর ব্যিস্থা মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা
গ্রহণ।
বসটি কনপযানরশন, কেলা পবরষদ, িাক ও কটবলনর্াগানর্াগ কসিাসমূহ েনগনণর হানির
উপনেলা পবরষদ, কপৌরসভা, বিভাগ, স্থানীয় সরকার কানছ িাৎক্ষবণক কপৌুঁছানি।
ইউবনয়ন পবরষদ, িাস টাবমযনাল, বিভাগ, কনৌপবরিহন মন্ত্রণালয়,
কফবর/লঞ্চর্াট,
করলনেশন, করলপথ মন্ত্রণালয়, কর্াগানর্াগ
বিমানিদর, কপাে
অবফস, মন্ত্রণালয় এিং কিসামবরক
মানকযট ইিযাবদনি বিবেটাল বিমান পবরিহন ও পর্ যটন
কসন্টার/কসিা বনভযর বকয়স্ক মন্ত্রণালয়
(Kiosk) স্থাপন।
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ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং

করণীয় বিষয়

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

সকল
সরকাবর
ও
কিসরকাবর ওনয়িসাইট
প্রবিিন্ধীনদর েন্য অবভগম্য
হনি।

৫০%

১০০%

∙

স্যানটলাইট টিবভ েযাননল,
কটবলনর্াগানর্াগ, ইন্টারননট
ইিযাবদ কক্ষনে অন্যান্য
কদনশর কৃবেম উপগ্রহ
ব্যিহানর ব্যয়কৃি অথ য
সাশ্রয় হনি।
িাক ও কটবলনর্াগানর্াগ ব্রিব্যাড
কনটওয়াকয
বিভাগ, বসটি কনপযানরশন, সম্প্রসারণ সাশ্রয়ী ও দ্রুি
স্থানীয় সরকার বিভাগ, হনি।
করলপথ মন্ত্রণালয়, সড়ক
পবরিহন ও মহাসড়ক বিভাগ,
কসতু বিভাগ, বিদুযৎ বিভাগ
এিং িথ্য ও কর্াগানর্াগ
প্রযুবি বিভাগ
িাক ও কটবলনর্াগানর্াগ সমব্যনয় সকনলর বনকট
বিভাগ
ইন্টারননট কসিা কপৌুঁছাননা
র্ানি।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙
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প্রিযাবশি ফলাফল

৩.১

৩.১.২

৩.২

৩.২.১

৩.২

৩.২.২

ব্রিব্যাড কনটওয়াকয স্থাপনন স্থানীয়
সরকার প্রবিষ্ঠানসহ অন্যান্য
প্রবিষ্ঠান কর্তযক আনরাবপি
ক্ষবিপূরণ )Compensation (
আদানয়র পবরমাণ হ্রাসকরণ।

৩.২

৩.২.৩

৩.২

৩.২.৪

৩.২

৩.২.৫

সারানদনশ সকল Point of
Presence (PoP) পনয়ন্ট কথনক
ইন্টারননট ব্যিহানর ব্যনয়র সমিা
বিধান।
কদনশর
ইন্টারননট
কসিা িাক ও কটবলনর্াগানর্াগ পেী অঞ্চনল সাশ্রয়ী ও
প্রদানকারীনদর বিনশষ ব্যিস্থা
বিভাগ এিং িথ্য ও
বনভযরনর্াগ্য সংনর্াগ
কর্মন সামাবেক দায়িদ্ধিা কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ বনবিি হনি।
িহবিল
)SOF-Social
Obligation Fund)আবথ যক ,
সুবিধা
প্রদাননর মাধ্যনম
সুবিধা িবঞ্চি/ দূগময অঞ্চনল
ইন্টারননট সংনর্াগ কনটওয়াকয
সম্প্রসারণ।
ইউবনয়ন পর্ যায় পর্ যন্ত অপটিকযাল িাক ও কটবলনর্াগানর্াগ সাধারণ
েনগণ
ফাইিার কনটওয়াকয স্থাপন এিং বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ ইন্টারনননটর
আওিায়
ইউবনয়ন পবরষদনক ককন্দ্র কনর এিং িথ্য ও কর্াগানর্াগ আসনি।
পািবলক
একনসস
পনয়ন্ট
প্রযুবি বিভাগ
োলুকরণ।

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।
কদনশর কৃবেম উপগ্রহ উৎনক্ষপণ িাক ও কটবলনর্াগানর্াগ
উনদ্যাগ অব্যাহি রাখা এিং
বিভাগ (বিটিআরবস),
উৎনক্ষবপি কৃবেম উপগ্রনহর িাংলানদশ কবমউবননকশন
সনি যািম ব্যিহার বনবিিকরণ।
স্যানটলাইট ককাম্পাবন
বলবমনটি (বিবসএসবসএল)
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ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
৩.২

৩.২.৬

৩.৩

৩.৩.২

৩.৩

৩.৩.৩

৩.৩

৩.৩.৪

৩.৩

৩.৩.৫

৩.৩

৩.৩.৬

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

সরকাবর কিসরকাবর আিাসনন িাক ও কটবলনর্াগানর্াগ
ইন্টারননট সুবিধা বনবিিকরনণর বিভাগ, গৃহায়ণ ওগণপূিয
েন্য
বিবল্ডং-এর
নকশা মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার
অনুনমাদননর সময় ইন্টারননট বিভাগ এিং সড়ক পবরিহন
অিকাঠানমা (FTTX, IoT etc.
ও মহাসড়ক বিভাগ
বিনিেনায় বননয়) এর বিষয়টি
অন্তর্ভযি করনি হনি। কদনশর
সকল শহনর আইএসবপ, িাটা
সংনর্াগ প্রদানকারী, আিাসন এিং
অিকাঠানমা
বনমযাণকারীনদর
সুবিধাবদ প্রদান করনি হনি।
বশক্ষা প্রবিষ্ঠান, পর্ যটন ককন্দ্র ও
গণিাহনন
বি
ওয়াইফাই
বনবিিকরণ।
বিবেটাল পদ্ধবিনি সকল প্রকার আবথ যক প্রবিষ্ঠান বিভাগ,
আবথ যক কলননদনসমূহ কমািাইল িাংলানদশ ব্যাংক এিং
কফান, এটিএম,
Point of
সংবিষ্ট
Sales (PoS) ও অন্যান্য কসিা
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
দান ককনন্দ্রর মাধ্যনম কর্ ককাননা
সময় কর্ ককাননা স্থান কথনক
প্রদাননর ব্যিস্থাকরণ।
সকনলর েন্য সুলভ এিং সহনীয় িাক ও কটবলনর্াগানর্াগ
মূনে উচ্চগবির বনভযরনর্াগ্য
বিভাগ
ইন্টারননট ব্যাডউইনথর ব্যিস্থা
গ্রহণ।
ইন্টারননট সংনর্াগ প্রসানর িাক ও কটবলনর্াগানর্াগ
বিদ্যমান সরকাবর/ কিসরকাবর
বিভাগ এিং িথ্য ও
কনটওয়াকয অিকাঠানমা বলনের কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
সুবিধা প্রদান।
জ্ঞানবভবিক
সমাে
গঠন িাক ও কটবলনর্াগানর্াগ
উৎসাবহি
করার
েন্য
বিভাগ এিং িথ্য ও
সফটওয়যার, IT/ITES বশল্প, কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
আইবসটি ইনবকউনিটর অথিা
পাকয, লাইনব্রবর, বশক্ষা ও গনিষণা
প্রবিষ্ঠান,
পািবলক
কপ্লস,
ইন্টারননট বকয়স্ক, কটবলনসন্টার,
ইিযাবদনি
হ্রাসকৃি
মূনে
ব্যাডউইথ সরিরাহ।
ইন্টারননট সংনর্াগ এিং িার িাক ও কটবলনর্াগানর্াগ
ব্যিহার প্রবক্রয়ানক নাগবরক এিং বিভাগ, অথ য বিভাগ, িথ্য ও
সরকাবর দিনর কমৌবলক উপনর্াগী কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
(নর্মনঃ বিদুযৎ, গ্যাস, কটবলনফান
এিং সকল সরকাবর
ইিযাবদ) কসিা বহসানি বিনিেনা
দির/সংস্থা
করা। সরকাবর দিরসমূনহ এ
সংক্রান্ত মাবসক আবথ যক িরানের
ব্যিস্থা গ্রহণ।

480

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

েনগণ
আওিায়

১০০%

∙

∙

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।
সুলনভ ইন্টারননট সংনর্াগ
পাওয়া র্ানি।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

ইন্টারননট
ব্যিহার
সম্প্রসাবরি হনি এিং
জ্ঞানবভবিক সমাে প্রবিষ্ঠা
ত্বরাবন্বি হনি।

১০০%

∙

∙

ইন্টারনননটর ব্যিহার
সম্প্রসাবরি হনি।

১০০%

∙

∙

প্রিযাবশি ফলাফল
সাধারণ
ইন্টারনননটর
আসনি।

কনটওয়াকয
অিকাঠানমা
উন্নয়নন ব্যয় ও সমনয়র
সাশ্রয় হনি।

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

৩.৪

৩.৪.১

৩.৪

৩.৪.২

৩.৫

৩.৫.৪

৩.৭

৩.৭.১

৩.৭

৩.৭.২

কদশব্যাপী ব্রিব্যাড
প্রাবি বনবিিকরণ।

৩.৭

৩.৭.৩

৩.৭

৩.৭.৫

৩.৭

৩.৭.৬

৩.৭

৩.৭.৭

৩.৮

৩.৮.২

একাবধক ইন্টারননট এক্সনেঞ্জ
স্থাপন ও এসনির সনি যাচ্চ ব্যিহার
বনবিিকরণ।
গ্রাহক পর্ যানয় কমািাইল
িাক ও কটবলনর্াগানর্াগ
ইন্টারনননটর মূে হ্রাস, সারানদনশ
বিভাগ
হাইবস্পি কমািাইল ইন্টারনননটর
িাস্তিায়ন এিং 5G োলুকরণ।
কদনশর অভযন্তরীণ িাটা ট্রান্সবমশন িাক ও কটবলনর্াগানর্াগ
অিকাঠানমা
(ব্যাকহল)
বিভাগ এিং িথ্য ও
ককবন্দ্রয়ভানি বিবনমযানণ সরকাবর কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
সহনর্াবগিার মাধ্যনম শহর ও
গ্রামাঞ্চনলর মনধ্য ব্যাডউইথ
ব্যনয়র সমিা আনয়ন।
আইবসটি নীবিমালার সানথ িাক ও কটবলনর্াগানর্াগ
সংগবি করনখ কটবলনর্াগানর্াগ ও
বিভাগ এিং িথ্য ও
ব্রিব্যাড নীবিমালা সংনশাধন ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
িাস্তিায়ন।
আইকান,
আইবেএফ
ও িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
য
ইউবননকাি কননসাটিয়ানমর
সদস্য
বিভাগ, িাক ও
পদ িহাল করনখ BDS কটবলনর্াগানর্াগ বিভাগ
1520:2018,
BDS
(বিটিআরবস)

বিবেটাল পদ্ধবিনি নাগবরক মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, সকল
আনিদন, অবভনর্াগ গ্রহণ ও মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর
বনষ্পবি এিং অিবহিকরণ।
দির/সংস্থা
বিবেটাল পদ্ধবিনি নাগবরক
মিামি গ্রহণ কনর কসিার মান
উন্নয়ন।
সকল প্রণীিব্য নীবিমালা ও সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/
আইন ওনয়িসাইনট প্রকাশ ও
সরকাবর দির/সংস্থা
েনগনণর মিামি গ্রহণ।
প্রাবিষ্ঠাবনক সহায়িা ও আবথ যক
সকল মন্ত্রণালয়/
প্রনণাদনার মাধ্যনম িাংলা ভাষায়
বিভাগ/দির/সংস্থা
স্থানীয় পর্ যানয়র উপযুি বিষয়িস্তু
উন্নয়ন উৎসাবহিকরণ।
কটবলএনক্সস ও কটবলনিনবসটি বৃবদ্ধ
িাক ও কটবলনর্াগানর্াগ
করা।
বিভাগ

1738:2018,
1935:2018-এর

ইন্টারননট

িাক ও কটবলনর্াগানর্াগ
বিভাগ এিং িথ্য ও
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
িাক ও কটবলনর্াগানর্াগ
বিভাগ

BDS

সানথ
সামঞ্জস্যপূণ যভানি
িাংলা
এননকাবিং ও কী কিাি য পদ্ধবির
হালনাগাদকরণ ও মান উন্নয়ন।
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প্রিযাবশি ফলাফল
কসিার মান উন্নয়ন এিং
নাগবরক সন্তুবষ্ট বৃবদ্ধ পানি।

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

নীবিমালা
প্রণয়নন ১০০%
∙
∙
েনগনণর
অংশগ্রহণ
বনবিি হনি।
েনগনণর বৃহৎ অংশনক
১০০%
∙
∙
বশক্ষা, প্রবশক্ষণ ও গুরুত্বপূণ য
িথ্য প্রদাননর সুবিধা প্রশস্ত
হনি।
ইন্টারনননটর প্রসানরর
৯০%
১০০%
∙
মাধ্যনম োিীয় প্রবৃবদ্ধ
িাড়নি।
ব্রিব্যাড ইন্টারনননটর
প্রসানরর মাধ্যনম োিীয় 10 MBPS 4 GBPS 20 GBPS
প্রবৃবদ্ধ িাড়নি।
ইন্টারননট কসিা
∙
∙
১০০%
দানকারীনদর কনটওয়াকয
সম্প্রসারণ সহেির হনি।
5G-২৫%
5G-১০০%
েনগণনক সাশ্রয়ী মূনে
∙
ইন্টারননট প্রদান করা
র্ানি।
েনগণনক সাশ্রয়ীমূনে
ইন্টারনননটর সুবিধা প্রদান
করা র্ানি।

১০০%

∙

∙

আইবসটির ব্যিহার
শহরনকবন্দ্রক না হনয়
সারানদনশ সম্প্রসাবরি
হনি।
সফট্ওয়যার বিনক্রিাগণ
েযাডাি য এননকাবিং পদ্ধবি
ব্যিহানর উৎসাবহি হনিন।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
৪.৪

৪.৪.১১

৫.১

৫.১.২

৬.১

৬.১.১

৬.২

৬.২.২

৬.৩

৬.৩.৭

৬.৩

৬.৩.১১

৭.১

৭.১.১
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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
কটবলনর্াগানর্াগ সংবিষ্ট কযািল, িাক ও কটবলনর্াগানর্াগ
সারানদনশ বনভযরনর্াগ্য
িাক্টস ইিযাবদ স্থাপননর কক্ষনে
বিভাগ
ইন্টারননট অিকাঠানমা
খননকৃি রাস্তা অনুনমাদন ও
উন্নয়ন ত্বরাবন্বি হনি।
Compensation পবরনশাধ
সহেীকরণ; খননকৃি রাস্তা/স্থাপনা
কমরামি/স্থাপনকারী কর্তযপক্ষ
কর্তযক সম্পাদন।
ক্রনয়র কক্ষনে স্থানীয় আইবসটি
আইএমইবি (বসবপটিইউ) স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সামগ্রী ও কসিার েন্য মূে সুবিধা এিং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ বিকবশি হনি।
(Price Preference)
বনবিিকরণ।
কদনশর স্থানীয় কভািানদর
সকল
স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সক্ষমিা উন্নয়নন সনেিনিা দ্বিবর মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিকবশি হনি।
করা।
প্রাকৃবিক সম্পনদর ব্যিস্থাপনা ও পবরনিশ ও িন মন্ত্রণালয়, ১। আধুবনক উন্নি প্রযুবির
ব্যিহানর বনেস্ব স্যানটলাইট
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবিরক্ষা মাধ্যনম প্রাকৃবিক সম্পনদর
বভবিক বরনমাট কসবন্সং,
মন্ত্রণালয়,
পাবনসম্পদ ব্যিস্থাপনা দক্ষিা িাড়নি;
বেআইএস, িবন্টয়ার
মন্ত্রণালয়,
মৎস্য
ও ২। সমবন্বি িাটা সংরক্ষণ
কটকননালবে সহ অন্যান্য
প্রাবণসম্পদ
মন্ত্রণালয়, ব্যিস্থপনা কোরদার হনি;
ইনলকট্রবনক পদ্ধবির ব্যিহার।
িাংলানদশ পবরসংখ্যান ও এিং
িথ্য ব্যিস্থাপনা বিভাগ ৩। প্রাকৃবিক সম্পনদর
(িাংলানদশ
পবরসংখ্যান ব্যিস্থাপনা ও ব্যিহানর
ব্যযনরা),
িাক কটবল বদক বননদ যশনা প্রদানন
কর্াগানর্াগ ও িথ্যপ্রযুবি সক্ষম হনি।
মন্ত্রণালয় এিং বিজ্ঞান ও
প্রযুবি মন্ত্রণালয়।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

২০%

৫০%

১০০%

৫০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
৭.২

৭.২.১

৭.২

৭.২.৩

৭.৩

৭.৩.১

৭.৩

৭.৩.২

৭.৩

৭.৩.৩

৭.৪

৭.৪.১

৭.৪

৭.৪.২

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

অবধক হানর বিদুযৎ সাশ্রয়
হনি।

১০০%

∙

∙

কাগে দ্বিবরনি ব্যিহৃি
প্রাকৃবিক উপাদান
সংরক্ষনণ সহায়ক হনি।

১০০%

∙

∙

দুনর্ যাগ
সিকীকরণ
ও দুনর্ যাগ ব্যিস্থাপনা ও োণ
দ্রুিিার সানথ এলাকা
কমাকানিলার েন্য কবমউবনটি মন্ত্রণালয়, পাবন সম্পদ
বভবিক দুনর্ যাগ সিকীকরণ
করবিও, কটবলবভশন, কমািাইল মন্ত্রণালয় ও অধীনস্ত সকল িািযা প্রোর করা সম্ভি
প্রযুবি ও বনেস্ব স্যানটলাইট সংস্থা, িথ্য মন্ত্রণালয়, িাক ও হনি।
বভবিক
আধুবনক
প্রযুবির কটবলনর্াগানর্াগ বিভাগ,
ব্যিহার।
আিহাওয়া অবধদির এিং
িাংলানদশ মহাকাশ গনিষণা
ও দূর অনুধািন প্রবিষ্ঠান
(স্পারনসা)
দুনর্ যাগ পরিিী অিস্থা কমাকানিলা, দুনর্ যাগ ব্যিস্থাপনা ও োণ দুনর্ যাগ
কমাকানিলায়
ক্ষয়ক্ষবি বনরূপণ এিং োণ
মন্ত্রণালয়, পাবন সম্পদ প্রশাসবনক দক্ষিা বৃবদ্ধর
সামগ্রীর সুষম িণ্টনন
মন্ত্রণালয় ও অধীনস্ত সকল পাশাপাবশ র্থার্থ উনদ্যাগ
আইবসটি/বনেস্ব স্যানটলাইট
সংস্থা, প্রবিরক্ষা মন্ত্রণালয়, গ্রহনণ সহায়ক হনি।
বভবিক প্রযুবির ব্যিহার।
িাক কটবলনর্াগানর্াগ বিভাগ
এিং িথ্য ও কর্াগানর্াগ
প্রযুবি বিভাগ
দুনর্ যাগকালীন বিকল্প কর্াগানর্াগ িাক ও কটবলনর্াগানর্াগ
বনরবিবচ্ছন্ন ইন্টারননট
ব্যিস্থা প্রবিষ্ঠা।
বিভাগ এিং দুনর্ যাগ
সংনর্াগ বনবিি হনি।
ব্যিস্থাপনা ও োণ মন্ত্রণালয়ঁ

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

পুরািন বপবস, র্ন্ত্রাংশ ও আইবসটি
র্ন্ত্রাবদ হনি মূেিান ধাতু বনষ্কাশন
কনর পুনঃব্যিহানরর েন্য প্লান্ট
স্থাপন ও িাবম্পং কেশন স্থাপন
উৎসাবহিকরণ।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙
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সরকাবর ক্রনয় আন্তেযাবিকভানি
গ্রহণনর্াগ্য মাননর বিদুযৎ সাশ্রয়ী
আইবসটি র্ন্ত্রপাবি ক্রয়।

িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ এিং সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর
দির/সংস্থা
দািবরক কানে ইনলক্ট্রবনক পদ্ধবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগসহ সকল
ব্যিহার বৃবদ্ধ কনর কাগনের
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
ব্যিহার হ্রাসকরণ।

প্রিযাবশি ফলাফল

বশল্প মন্ত্রণালয়, পবরনিশ,
পবরনিশ দূষণ করানধ
পবরনিশ, িন ও েলিায়ু
সহায়ক হনি।
পবরিিযন মন্ত্রণালয়,
বিজ্ঞান ও প্রযুবি মন্ত্রণালয়,
িাক ও কটবলনর্াগানর্াগ
বিভাগ এিং িথ্য ও
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
বিবেটাল িনেযযর (e-waste) পবরনিশ, িন ও েলিায়ু বিবেটাল িনেযযর (eবনরাপদ ব্যিস্থাপনা বিষয়ক পবরিিযন মন্ত্রণালয়, বশল্প waste)
ক্ষবিকর
সনেিনিামূলক কমযসূবে প্রণয়ন মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুবি প্রভাি সম্বনন্ধ সকনল
ও িাস্তিায়ন।
মন্ত্রণালয়,
িাক ও সনেিন হনি।
কটবলনর্াগানর্াগ বিভাগ এিং
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ
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িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
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িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
১.১

১.১.১

১.১

১.১.২

১.১

১.১.৩

করণীয় বিষয়

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

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

৬০%

৮০%

১০০%

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

৫০%

১০০%

∙

Innovation
Officer/
Innovation Officer/ ICT
Focal Point) কমযকিযানক

১.১

১.১.৬

১.১

১.১.৭

১.১

১.১.৮

১.১

১.১.৯

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
ব্যিস্থা
িাস্তিায়ননর কক্ষনে সফটওয়যার ও
হাি যওয়যানরর োবহদা বনরূপণ,
আবথ যক ক্রয় পবরকল্পনা দ্বিবর,
সরিরাহ, সরিরাহ পরিিী
সহায়িার কক্ষনে বনবদ যষ্ট মান ও
নীবিমালা অনুসরণ।
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।

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

মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ,
েনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়,
আইএমইবি এিং িথ্য ও
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
(বিবসবস/এটুআই)

ন্যাশনাল বিবেটালগভনন যন্স আবকযনটকোর
দক্ষভানি ব্যিহার বনিি
হনি।

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

সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ

485

কসিা প্রদান দ্রুি ও সমবন্বি
হনি।

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
১.১

১.১.১০

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

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

িড় সফটওয়যার এিং আইটিইএস সকল ক্রয়কারী কর্তযপক্ষ
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।
িড় সফটওয়যার এিং আইটিইএস সকল ক্রয়কারী কর্তযপক্ষ
প্রকনল্পর কক্ষনে বিদ্যমান আইন
অনুসরণপূি যক প্রনর্ােয কক্ষনে
সংবিষ্ট
কর্তযপক্ষ
BOO/BOT/ফযাবসবলটিে
ম্যাননেনমন্ট পদ্ধবির মাধ্যনম
িাস্তিায়ন।
BOO/BOT/ফযাবসবলটিে
সকল ক্রয়কারী কর্তযপক্ষ
ম্যাননেনমন্ট পদ্ধবির মাধ্যনম
িাস্তিায়ননর েন্য রােস্ব/বফ
কশয়ানরর েন্য বননদ যবশকা
প্রস্তুিকরণ।
সি যস্তনর
বিবেটাইনেশননর সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/
প্রবিিন্ধকিাগুনলা বেবিিকরণ,
সংস্থা
দূরীকরণ
ও
অগ্রগবির
পবরমাপনর্াগ্য বনণ যায়ক বনধ যারণ।
সরকাবর
সকল
অনুমবি, সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/
অনুদান/সুবিধা/প্রনণাদনা
িা
সংস্থা
লাইনসন্স প্রাবি/নিায়ননর েন্য
প্রাক-কর্াগ্যিা বহনসনি সংবিষ্ট
প্রবিষ্ঠাননর বিবেটালাইনেশননক
উৎসাবহি করা হনি।

প্রকল্প ব্যিস্থাপনা ও কসিা
প্রদাননর মান উন্নয়ন হনি।

৮০%

১০০%

∙

প্রকল্প ব্যিস্থাপনা ও কসিা
প্রদাননর মান উন্নয়ন হনি।

৮০%

১০০%

∙

প্রকল্প ব্যিস্থাপনা ও কসিা
প্রদাননর মান উন্নয়নহনি।

৮০%

১০০%

∙

সাবভযনসর মান উন্নয়ন হনি।

১০০%

∙

∙

বিবেটালাইনেশন
উৎসাবহি হনি এিং
সাবভযনসর মান উন্নয়ন হনি।

১০০%

∙

∙

সকল সরকাবর প্রবিষ্ঠাননর মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ এিং
নাগবরক কসিার হালনাগাদকৃি সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ
িথ্য সারণী ওনয়িসাইনট প্রকাশ।
ইনলকট্রবনক ক্রয় পদ্ধবি োলুকরণ আইএমইবি (বসবপটিইউ)
ও সকল উন্মুি দরপে ও বননয়াগ এিং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ
বিজ্ঞবি অনলাইনন প্রকানশর
ব্যিস্থাকরণ।
সকল মন্ত্রণালয়/
PPA ও PPR অনুর্ায়ী সংবিষ্ট
বিভাগ/দির/সংস্থা
মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/দির/সংস্থার
বনেস্ব ওনয়িসাইনট দরপে
বিজ্ঞবি প্রকাশ।
আইবসটি ব্যিহানরর মাধ্যনম আইএমইবি এিং স্ব স্ব
েলমান অসমাি উন্নয়ন প্রকল্প ও
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
কমযসূবেসমূনহর
কার্ যকাবরিা
মূোয়ননর েন্য েনগনণর
মিামি গ্রহণ, বিনিষণ এিং
অবেযি জ্ঞান পরিিীনি প্রকল্প
গ্রহণ ও িাস্তিায়নন ব্যিহার।

েনগনণর প্রনয়ােনীয় িথ্য
প্রাবি বনবিি হনি।

১০০%

∙

∙

সরকাবর ক্রনয়র কক্ষনে
স্বচ্ছিা বৃবদ্ধ পানি।

১০০%

∙

∙

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

১০০%

∙

∙

উন্নয়ন কার্ যক্রনম েনগনণর
সম্পৃিিা বৃবদ্ধ পানি।

১০০%

∙

∙
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ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
১.২

১.২.৬

১.২

১.২.৭

১.২

১.২.৮

১.২

১.২.৯

১.২

১.২.১০

১.৩

১.৩.১

১.৩

১.৩.২

১.৩

১.৩.৩

১.৩

১.৩.৫

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

সরকানরর কার্ যক্রনম
কিসরকাবর খানির
সম্পৃিিা বৃবদ্ধ পানি।

১০০%

∙

∙

সরকানরর বিবেটাল
সাবভযস কার্ যক্রম আইনী
কাঠানমা পানি।

১০০%

∙

∙

োিীয় পর্ যানয়
বিবেটাল িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
কনটওয়াকয দ্বিবর কনর সি
বিভাগ (িাংলানদশ
সরকাবর প্রবিষ্ঠাননক সংযুিকরণ। কবম্পউটার কাউবন্সল ও
আইবসটি অবধদির) এিং
িাক ও কটবলনর্াগানর্াগ
বিভাগ
সরকাবর
কমযকানের
সকল
বিনকন্দ্রীকরনণর লনক্ষয সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা
সরকাবর দিনর উচ্চ গবির িাটা
সংনর্াগ ও বিবেটাল-সরকার
ব্যিস্থা প্রিিযন।

সরকাবর
দিরসমূনহ
িনথ্যর
আদান-প্রদান
সহেির হনি।

১০০%

∙

∙

সরকাবর
কমযকানের
বিনকন্দ্রীকরণ হনি।

১০০%

∙

∙

কবম্পউটার, ইন্টারননট এিং ই- িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বসটিনেন
কসিাসমূনহ
বিভাগ
প্রনিশাবধকার বনবিি করনি
কিসরকাবর উনদ্যানগ কবমউবনটি
বিবেটাল-কসন্টার (কটবলনসন্টার)
স্থাপন ও পবরোলনার ব্যিস্থাকরণ।
রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা ও সনি যািম কসিা িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
প্রাবির
েন্য
বিভাগ
িথ্যপ্রযুু্বি অিকাঠানমার গুরুত্বপূণ য
স্থাপনা
োিীয়
কিটা
কসন্টারবভবিক অযাবপ্লনকশান ও
কনন্টন্ট কহাবেং বনবিিকরণ।

নাগবরকরা স্বল্প ব্যয়, সময়
ও বনর্যাঞ্ঝাটভানি র্নর
িনসই িাঁনদর সকল
গুরুত্বপূণ য কসিা গ্রহনণ সক্ষম
হনি।

৫০%

১০০%

∙

সরকাবর
দিরসমূনহ
িনথ্যর
আদান-প্রদান
সমবন্বি হনি।

১০০%

∙

∙

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

প্রকল্প
ব্যিস্থাপনা
অথ যাৎ
সকল
প্রকল্প পবরকল্পনা ও
প্রকল্পগ্রহণ, পবরকল্পনা, িাস্তিায়ন, মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা িাস্তিায়নন দ্রুিিা বনবিি
মবনটবরং, সমাপন এিং অথ য
হনি।
িরানে আইবসটি বভবিক ব্যিস্থা
প্রেলন।
গুরুত্বপূণ য
সরকাবর
দিনর
সকল
সভায় অংশহগ্রহনণর েন্য
সি যাধুবনক কর্াগানর্াগ ব্যিস্থা মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা ভ্রমন, ব্যয় ও সময় হ্রাস
(নর্মন- বভবিও কনফানরবন্সং)
করনি এিং কক্ষে বিনশনষ
োলুকরণ।
সভার প্রনয়ােন দূর হনি।
সামাবেক কর্াগানর্ানগর মাধ্যনম
সকল
সরকানরর কার্ যক্রনম
সরকার ও েনগনণর মনধ্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা েনগনণর সম্পৃিিা বৃবদ্ধ
সংনর্াগ সাধন।
পানি।
দ্রুি ও কটকসই বিবেটাল পবরকল্পনা বিভাগ/সকল
গভন যনমন্ট িাস্তিায়ননর েন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা
কিসরকাবর খািনক সম্পৃি কনর
Managed Service মনিনলর
আনলানক
প্রকল্প
গ্রহনণ
উৎসাবহিকরণ।
বিবেটাল সাবভযস এযাক্ট প্রণয়ননর মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ/িথ্য ও
উনদ্যাগ গ্রহণ।
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
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ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং

করণীয় বিষয়

১.৪

১.৪.১

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

১.৪

১.৪.২

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

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

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।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

বিবেটাল গভনন যন্স কার্ যক্রম
িাস্তিায়নন
সরকাবর
কমযকিযানদর সক্ষমিা বৃবদ্ধ
পানি।

১০০%

∙

∙

েনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এিং িথ্যপ্রযুবি ব্যিহার কনর
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি কমযকিযা/কমযোবররা আরও
বিভাগ (আইবসটি অবধদির) দক্ষভানি দাবয়ত্ব পালন
করনি সক্ষম হনিন।

১০০%

∙

∙

মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ,
েনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এিং
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ (িাংলানদশ
কবম্পউটার কাউবন্সল ও
আইবসটি অবধদির)

আধুবনক প্রযুবি ব্যিহানরর
মাধ্যনম
সরকাবর
কমযকিযারা
সহনে
পারস্পবরক
কর্াগানর্াগ
করনি পারনিন। এনি
সময় ও অনথ যর সাশ্রয় হনি।

১০০%

∙

∙

িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি সরকাবর দিরসমূনহর মনধ্য
বিভাগ
সহনে িনথ্য আদান-প্রদান
করা র্ানি। ফনল িনথ্যর
দ্বৈিিা হ্রাস পানি।

১০০%

∙

∙

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী
ে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

১.৪.৫

১.৪

১.৪.৬

১.৪

১.৪.৭

প্রদান
ইিযাবদ
বিষয়াবদ
অন্তর্ভযিকরণ।
সকল সরকাবর প্রবিষ্ঠাননর মনধ্য
সরকাবর
কমযকিযা/কমযোবরর
িথ্যপ্রযুু্বি ব্যিহানর দক্ষিা বৃবদ্ধর
েন্য
প্রবশক্ষণ
কাবরকুলাম
িথ্যপ্রযুবির
কমৌবলক
ও
প্রানয়াবগক বিষয়সমূহ অন্তর্ভযি
কনর প্রবশক্ষনণর ব্যিস্থা গ্রহণ এিং
িথ্য আদান-প্রদানন আইবসটি
ব্যিহার অনুপ্রাবণি করনি সংবিষ্ট
সরকাবর কমযকিযানদর অবভন্ন
প্রবশক্ষণ কাবরকুলানমর আওিায়
প্রবশক্ষনণর ব্যিস্থাকরণ।
িথ্যপ্রযুবির কক্ষনে প্রযুবির
উৎকষ যিার সানথ সামঞ্জস্য করনখ
বিবেটাল পদ্ধবিনি (ওনয়িবভবিক
ব্যিস্থা,
কটবলকনফানরবন্সং,
বভবিও
কনফানরবন্সং ইিযাবদ) সরকাবর
পর্ যানয়র কমযকিযানদর প্রবশক্ষনণর
ব্যিস্থাকরণ।
National e-Governance
Architecture
ও
eGovernance
Interoperability
Framework বিষনয় সরকাবর

প্রিযাবশি ফলাফল

কমযকিযা/আইবসটি কপশােীিীনদর
প্রবশক্ষণ প্রদান।
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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)

১.৪

১.৪.৮

স্থানীয় সরকার পর্ যানয় সনেিনিা সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এিং স্থানীয় সরকার পর্ যানয়
বৃবদ্ধ ও েনিলনক আইবসটি বিষনয় স্থানীয় সরকার বিভাগ সনেিনিা বৃবদ্ধ পানি
প্রবশক্ষণ প্রদান।

১০০%

∙

∙

১.৫

১.৫.১

সফটওয়যার, হাি যওয়যার ও িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
কাননবক্টবভটি বিষনয় বিবেটাল
বিভাগ
সরকানরর উনদ্যানগর েন্য োিীয়
বিবেটাল সরকার কাঠানমা

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

(National e-Governance
Architecture)
ও
eGovernance
Interoperability
Framework
প্রণয়ন ও

১.৫

১.৫.২

১.৫

১.৫.৩

১.৫

১.৫.৪

১.৫

১.৫.৫

১.৫

১.৫.৬

িথ্য ও বসনেনমর দ্বৈিিা
হ্রাস হনি। সরকাবর
সংস্থাসমূনহর মনধ্য িথ্য ও
সফটওয়যার আদানপ্রদাননর পবরনিশ দ্বিবর
হনি।

বনয়বমি যুনগাপনর্াগীকরণ।
সকল সরকাবর দিনর ন্যাশনাল ই- সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/ িথ্য ও বসনেনমর দ্বৈিিা
গভনন যন্স
আবকযনটকোর
সংস্থা
হ্রাস হনি। িনথ্যর (Data)
(National e-Governance
সনি যাচ্চ ব্যিহার বনবিি
Architecture)
ও
eহনি।
সরকাবর
Governance
সংস্থাসমূনহর মনধ্য িথ্য ও
Interoperability
সফটওয়যার
আদানFramework অনুসরণ।
প্রদাননর পবরনিশ দ্বিবর
হনি।
োিীয়
বিবেটাল
সরকার িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি িথ্য ও বসনেনমর দ্বৈিিা
কাঠানমা ও e-Governance
বিভাগ
হ্রাস হনি;
সরকাবর
Interoperability
সংস্থাসমূনহর মনধ্য িথ্য ও
Framework
গুনলা
সফটওয়যার
আদানTechnology Neutral &
প্রদাননর পবরনিশ দ্বিবর
Vendor
Agnostic-ভানি
হনি।
প্রস্তুিকরণ।
েনসন্মুনখ প্রকাশনর্াগ্য িনথ্যর
মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ,
সরকাবর িনথ্যর স্বচ্ছিা
সনি যাচ্চ ব্যিহার বনবিিকরনণর
পবরসংখ্যান ও িথ্য
বৃবদ্ধ পানি এিং েনগণ ও
েন্য Open Government ব্যিস্থাপনা বিভাগসহ সকল গনিষকনদর সহনে িথ্য
Data কপাট যানল িথ্য উন্মুিকরণ
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রাবি বনবিি হনি।
ও অন্য দিনরর িথ্য ব্যিহানরর
সংস্কৃবি দ্বিবর।
বিবেটাল সাবভযনসর রূপান্তনরর িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিবেটাল-গভনন যন্স ও ইপবরকল্পনা প্রণয়নন ও অনুনমাদননর
বিভাগ, পবরকল্পনা
কসিা বিষয়ক কার্ যক্রনম
কক্ষনে দ্বৈিিা পবরহার ও
মন্ত্রণালয়সহ সকল
দ্বৈিিা (Duplication)
সমন্বনয়র লনক্ষ িথ্য ও কর্াগানর্াগ
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
পবরহানরর মাধ্যনম োিীয়
প্রযুবি বিভানগর মিামি গ্রহণ।
সম্পনদর সাশ্রয় র্টনি।
মন্ত্রণালয়/দিরসমূনহর বিবেটাল মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, িথ্য ও বিবেটাল-গভনন যন্স ও ইসাবভযস িাস্তিায়নন সকল বিবেটাল কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগসহ কসিা বিষয়ক কার্ যক্রনম
সাবভযনসর োবহদা বনরূপণ কথনক সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ দ্বৈিিা পবরহানরর মাধ্যনম
শুরু কনর প্রবকউরনমন্ট, দ্বিবর এিং
োিীয় সম্পনদর সাশ্রয়
িাস্তিায়ন পর্ যন্ত সকল প্রকার
র্টনি।
সংবিষ্ট কাবরগবর সহায়িার েন্য
মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ ও আইবসটি
বিভানগর কর্ৌথ উনদ্যাগ “Digital
Service Accelerator”-এর
সহায়িা গ্রহণ।
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প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রনিযক নাগবরনকর একক আইবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, স্থানীয়
প্রণয়ন ও সহনে সংনশাধন সরকার বিভাগ এিং সকল
বনবিিকরণ এিং আন্তঃমন্ত্রণালয়
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
সমন্বয় সাধন।

প্রিযাবশি ফলাফল

কসিা
গ্রহণকারী
সনািকরণ ও বিবভন্ন
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।
িথ্যপ্রযুবি ব্যিহার কনর সংসদ োিীয় সংসদ সবেিালয় এিং সংসদ সদস্যনদর কানছ
সদস্যনদর কানছ সহনে িথ্য িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি িনথ্যর অিাধ প্রিাহ
কপৌুঁছাননার ব্যিস্থাকরণ।
বিভাগ
বনবিি হনি।
িথ্যপ্রযুবি ব্যিহার কনর সংসদ োিীয় সংসদ সবেিালয় এিং এলাকার েনগনণর সানথ
সদস্যনদর িাঁর বনে বনে বনি যােনী িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি কর্াগানর্াগ সহেির হনি।
আসননর
েনগনণর
সানথ
বিভাগ
কর্াগানর্াগ স্থাপন।
বিবেটাল পদ্ধবিনি মামলা আইন ও বিোর বিভাগ এিং একটি ন্যায়ানুগ বিোর
প্রবক্রয়া ব্যিস্থাপনা।
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি ব্যিস্থা প্রবিবষ্ঠি হনি।
বিভাগ
আইবসটি বভবিক ব্যিস্থাপনা আইন ও বিোর বিভাগ এিং বিোর প্রাথীনদর কানছ
বসনেম ব্যিহার কনর করকি য িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি মামলার করকি য প্রাবি সহে
সংরক্ষণ ও মামলার বিিরণ
বিভাগ
হনি।
সংরক্ষনণ আধুবনক ব্যিস্থার
প্রিিযন।
বিবেটাল পদ্ধবিনি মামলার আইন ও বিোর বিভাগ এিং একটি ন্যায়ানুগ বিোর
িকুনমনন্টশন ও করফানরবন্সং এর িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি ব্যিস্থা প্রবিবষ্ঠি হনি।
ব্যিস্থা গ্রহণ।
বিভাগ
অনলাইনন িা এসএমএস ব্যিহার আইন ও বিোর বিভাগ এিং বিোর প্রাথীরা দ্রুি কসিা
কনর আইনী কসিা প্রদান।
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি পানি।
বিভাগ
আইন প্রনয়াগকারী সংস্থাসমূনহর
েন বনরাপিা বিভাগ এিং বনরাপদ িথ্য আদান-প্রদান
সকল দিনরর মনধ্য সহনে ও
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি বনবিি হনি।
বনরাপনদ িথ্য আদান-প্রদাননর
বিভাগ
েন্য কনটওয়াকয স্থাপন।
সকল পুবলশ থানায় আইবসটি েন বনরাপিা বিভাগ এিং দ্রুি ও স্বচ্ছ কসিা- প্রদান
ব্যিহার কনর েনগনণর কসিা িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি বনবিি হনি।
প্রদান বনবিিকরণ।
বিভাগ
আইন প্রনয়াগকারী
েন বনরাপিা বিভাগ এিং দ্রুি ও স্বচ্ছ কসিা- প্রদান
প্রবিষ্ঠানসমূনহর েন্য ম্যাননেনমন্ট িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি বনবিি হনি।
ইনফরনমশন বসনেম
বিভাগ
(এমআইএস), কিটা বিনিষণ টুলস
ও প্রনয়ােনীয় ব্যিস্থাপনা পদ্ধবি
ব্যিহার কনর উন্নি মাননর
কসিাদান বনবিিকরণ।
বিবেটাল অপরাধ প্রবিনরাধ ও
েন বনরাপিা বিভাগ এিং আইন প্রনয়াগকারী সংস্থা
মামলা দানয়নরর কক্ষনে আইন
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি সমূনহর দক্ষিা বৃবদ্ধ পানি।
প্রনয়াগকারী সংস্থা সমূনহর দক্ষিা
বিভাগ
উন্নয়ন।
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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%

∙

∙

২.৪

২.৪.১

১০০%

∙

∙

২.৪

২.৪.২

সামাবেক কর্াগানর্াগ মাধ্যনম
িাক ও কটবলনর্াগানর্াগ সুরবক্ষি সামাবেক মাধ্যম
অনাকাবিি ও ক্ষবিকর কননটন্ট বিভাগ এিং িথ্য ও বনবিি হনি।
উপস্থাপনন প্রবিনরাধ ও
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
প্রবিকানরর েন্য কিটা
পর্ যনিক্ষণ,বিনিষণ কসল প্রবিষ্ঠা
এিং কস অনুর্ায়ী বনরাপিা
বনবিিকরণ।
অবভভািক সনেিনিা কমযসূবে
মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা সহনে অবভগম্য ক্ষবিকর
প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন।
বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা বিবেটাল কননটন্ট কথনক
বশক্ষা বিভাগ, মবহলা ও বশশু বশশুনদরনক
বনরাপদ
বিষয়ক মন্ত্রণালয় এিং িথ্য রাখনি
অবভভািনকরা
ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ প্রস্তুি থাকনিন।

১০০%

∙

∙

বিবেটাল সরকার কাঠানমার িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
সনি যাচ্চ বিবেটাল বনরাপিা
বিভাগ এিং িাক ও
বনবিিকরণ।
কটবলনর্াগানর্াগ বিভাগ
বিবেটাল সরকার কাঠানমার িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
সকল উনদ্যানগর বিবেটাল
বিভাগ (বিবসবস)
বনরাপিার মানদে বনধ যারণ ও িা
িাস্তিায়নন সক্ষমিা উন্নয়ন।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

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%

∙

২.৫

২.৫.৩

বিবেটাল বনরাপিা
সনেিনিা দ্বিবরকরণ।

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৪

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৫

১০০%

∙

∙

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।
সহনর্াবগিা
বৃবদ্ধ
পানি।
(বিবসবস)
এিং
সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা

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

২.৫.৮

বিবেটাল সংকট ব্যিস্থাপনা।

িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি োিীয় পর্ যানয় ককান
বিবেটাল সংকট সংর্টিি
বিভাগ (বিবসবস)
হনল িা কমাকানিলা ও
উিরনণর ব্যিস্থা হনি।

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%

∙

∙

২.৬

২.৬.১

োিীয় িাটা কসন্টানর ক্রমাগি িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি বনরাপদ ই-সাবভযস কসিা
এিং
স্বয়ংবক্রয়
বনরাপিা
বিভাগ (িাংলানদশ
প্রদান।
বনরীক্ষাকরণ।
কবম্পউটার কাউবন্সল)

৮০%

১০০%

∙
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২.৭

২.৭.২

২.৮

২.৮.১

২.৯

২.৯.১

সকল অবফনস বিবেটাল স্বাক্ষর
োলুকরণ।

২.৯

২.৯.২

৩.১

৩.১.২

৩.১

৩.১.৪

৩.১

৩.১.৬

িাংলানদনশর
সকল
িাটা
িাংলানদনশর কভৌনগাবলক সীমানার
মনধ্য রাখা বনবিিকরনণর ব্যিস্থা
গ্রহণ।
নীবিমালার মাধ্যনম আন্তেযাবিক
মান
অনুসরনণ
প্রবিিন্ধী
য
ব্যবিিনগর েন্য সকল সরকাবর ও
কিসরকাবর ওনয়ি সাইট অবভগম্য
(Accessible) করণ।
সরকাবর-কিসরকাবর
বিবেটাল
কসন্টার ও অনুরুপ ইনফরনমশন
এনক্সস
কসন্টারসমূহনক
বিনশষাবয়ি
হাি যওয়যার,
সফটওয়যার ও আনুষবঙ্গক
আইবসটি উপকরণ সহকানর
প্রবিিন্ধী-িান্ধি কনর গনড় কিালা।
অনগ্রসর
েননগাষ্ঠীর
েন্য
বিনশষাবয়ি আইবসটি বশক্ষা এিং
প্রবশক্ষনণর ব্যিস্থা গ্রহণ।

৩.১

৩.১.৭

বিবেটাল কলননদন সহেির ও
বনরাপদ করনি নতুন আইন
প্রণয়ন ও বিদ্যমান সাংর্বষ যক
আইন সংনশাধননর উনদ্যাগ গ্রহণ।
ফনরনবসক িদনন্তর স্বানথ য সকল
প্রকার বিবেটাল কলননদননর লগ
সংরক্ষণ।

কদশীয়

কাবরগরনদর

(Indigenous

Artisans)

েন্য ওনয়ি ও কমািাইলবভবিক
বিবেটাল কমাস য ব্যিস্থা োলু
করনি সহায়ক নীবিমালা, সহে
সরিরাহ ব্যিস্থা ও সহে কপনমন্ট
োলুকরণ।

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ, অথ য বিভাগ,
িাংলানদশ ব্যাংক এিং িাক
ও কটবলনর্াগানর্াগ বিভাগ
েনবনরাপিা বিভাগ, িথ্য ও
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ,
িাংলানদশ ব্যাংক এিং সকল
আবথ যক প্রবিষ্ঠান
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ (বসবসএ) এিং সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ (বিবসবস) এিং সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা

ইনলক্ট্রবনক কলননদননর
অিকাঠানমা সম্প্রসারণ
এিং সাইিার বনরাপিা
বনবিি হনি।
বিবেটাল কলননদন
সুরবক্ষি হনি।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

োিীয় িথ্য আদান-প্রদানন
বনরাপিা বনবিি হনি।

১০০%

∙

∙

োিীয় িথ্য আদান-প্রদানন
বনরাপিা বনবিি হনি।

১০০%

∙

∙

সকল
সরকাবর
ও
কিসরকাবর ওনয়িসাইট
প্রবিিন্ধীনদর েন্য অবভগম্য
হনি।

৫০%

১০০%

∙

িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি সাইিার কযানফ ও অন্যান্য
বিভাগ এিং স্থানীয় সরকার ইনফরনমশন
বিভাগ
এনক্সসনসন্টারসমূহ
প্রবিিন্ধী িান্ধি বহনসনি
গনড় উঠনি।

২৫%

৫০%

১০০%

মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা
বশক্ষা বিভাগ, সমােকোণ
মন্ত্রণালয়, মবহলা ও বশশু
বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রাথবমক
ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়, পাি যিয
েট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়,
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ, যুি ও ক্রীড়া
মন্ত্রণালয়, িস্ত্র ও পাট
মন্ত্রণালয় এিং কিসকাবর খাি
অথ য বিভাগ, িাবণেয
মন্ত্রণালয়, িথ্য ও কর্াগানর্াগ
প্রযুবি বিভাগ, এিং
িাংলানদশ ব্যাংক

িথ্যপ্রযুবি
বিষনয়
প্রবশবক্ষি দক্ষ েনশবি
গনড় উঠনি এিং ক্ষমিায়ন
র্টনি।

১০০%

∙

∙

প্রিযন্ত অঞ্চনলর দক্ষ
কাবরগরনদর বশল্প কনমযর
প্রোর, িাোরোিকরণ ও
নতুন ক্মসংস্থাননর সুনর্াগ
দ্বিবর হনি।

৫০%

১০০%

∙

সমােকোণ মন্ত্রণালয় ও
সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/
সরকাবর দির/সংস্থা এিং
এনবেও বিষয়ক ব্যযনরা
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ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
৩.১

৩.১.৮

৩.১

৩.১.১০

৩.২

৩.২.২

৩.২

৩.২.৪

৩.২

৩.২.৫

৩.৩

৩.৩.১

৩.৩

৩.৩.২

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

সমােকোণ মন্ত্রণালয়, িথ্য প্রবিিন্ধী ও বনরক্ষর
ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ েননগাষ্ঠী প্রযুবির সুবিধা
সংস্কৃবি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কভাগ করনি সক্ষম হনি।
এিং িাংলা একানিবম

৮০%

১০০%

∙

যুি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, িথ্য আইবসটি দক্ষ েনিল কিবশ
ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ সংখ্যায় দ্বিবর হনি।
এিং কাবরগবর বশক্ষা
অবধদির

২৫%

৫০%

১০০%

িাক ও কটবলনর্াগানর্াগ ব্রিব্যাড
কনটওয়াকয
বিভাগ, বসটি কনপযানরশন, সম্প্রসারণ সাশ্রয়ী ও দ্রুি
স্থানীয় সরকার বিভাগ, হনি।
করলপথ মন্ত্রণালয়, সড়ক
পবরিহন ও মহাসড়ক বিভাগ,
কসতু বিভাগ, বিদুযৎ বিভাগ
এিং িথ্য ও কর্াগানর্াগ
প্রযুবি বিভাগ
কদনশর
ইন্টারননট
কসিা িাক ও কটবলনর্াগানর্াগ পেী অঞ্চনল সাশ্রয়ী ও
প্রদানকারীনদর বিনশষ ব্যিস্থা
বিভাগ এিং িথ্য ও
বনভযরনর্াগ্য সংনর্াগ
কর্মন সামাবেক দায়িদ্ধিা কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ বনবিি হনি।
িহবিল
)SOF-Social
Obligation Fund)আবথ যক ,
সুবিধা
প্রদাননর মাধ্যনম
সুবিধা িবঞ্চি/ দূগময অঞ্চনল
ইন্টারননট সংনর্াগ কনটওয়াকয
সম্প্রসারণ।
ইউবনয়ন পর্ যায় পর্ যন্ত অপটিকযাল িাক ও কটবলনর্াগানর্াগ সাধারণ
েনগণ
ফাইিার কনটওয়াকয স্থাপন এিং বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ ইন্টারনননটর
আওিায়
ইউবনয়ন পবরষদনক ককন্দ্র কনর এিং িথ্য ও কর্াগানর্াগ আসনি।
পািবলক
একনসস
পনয়ন্ট
প্রযুবি বিভাগ
োলুকরণ।
সকল সরকাবর ও কিসরকাবর ই- মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ এিং িথ্য েনগণ ওনয়নি একাবধক
ুঁ পবরিনিয
কসিা োিীয় পর্ যানয়র একটি ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ স্থানন কখাঁোখবের
সুবনবদ যষ্ট কপাট যাল হনি প্রদান; এক
একটি স্থানন সি ই-কসিা
োিীয় ই-কসিাসমূহ গুচ্ছাকানর
পানি।
সবিি হনি, সহেনিাধ্য বেি
(আইকন) ৈারা প্রদবশযি হনি এিং
কসিাসমূহ কমািাইলসহ অন্যান্য
ইনলকট্রবনক মাধ্যনম প্রদান।
বিবেটাল পদ্ধবিনি সকল প্রকার আবথ যক প্রবিষ্ঠান বিভাগ, বিল ও বফ পবরনশানধ ব্যয়
আবথ যক কলননদনসমূহ কমািাইল িাংলানদশ ব্যাংক এিং এিং সময় সামঞ্জস্যপূণ য
কফান, এটিএম,
Point of
সংবিষ্ট
হনি; অবধকির স্বচ্ছিা,
Sales (PoS) ও অন্যান্য কসিা
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রবক্রয়াকরনণর
দক্ষিা
দান ককনন্দ্রর মাধ্যনম কর্ ককাননা
এিং দ্রুি বিল পবরনশানধর
সময় কর্ ককাননা স্থান কথনক
মাধ্যনম েনগণ উপকৃি
প্রদাননর ব্যিস্থাকরণ।
হনি; সরকানরর উপর
আস্থা িাড়নি।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

করণীয় বিষয়
শারীবরকভানি অক্ষম এিং বিনশষ
সহায়িা লাগনি পানর এমন
ব্যবিনদর বিষয় বিনিেনায় করনখ
সাশ্রয়ী িাংলা কটক্সট প্রনসবসং
টুলস ও অবিও সফটওয়যার
উন্নয়ন এিং ইশারা ভাষার
সফটওয়যার দ্বিবরকরণ।
বিনশষভানি দক্ষ েনসাধারনণর
েন্য কদশীয় ও আন্তেযাবিক িাোর
উপনর্াগী আইবসটি দক্ষিা উন্নয়নন
ককাস য (কর্মন-বিোবন্সং, গ্রাবফক্স,
ইিযাবদ) োলুকরণ।
ব্রিব্যাড কনটওয়াকয স্থাপনন স্থানীয়
সরকার প্রবিষ্ঠানসহ অন্যান্য
প্রবিষ্ঠান কর্তযক আনরাবপি
ক্ষবিপূরণ )Compensation (
আদানয়র পবরমাণ হ্রাসকরণ।

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী
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প্রিযাবশি ফলাফল

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
৩.৩

৩.৩.৪

৩.৩

৩.৩.৫

৩.৩

৩.৩.৬

৩.৪

৩.৪.১

৩.৪

৩.৪.২

৩.৫

৩.৫.২

৩.৫

৩.৫.৩

৩.৫

৩.৫.৪

৩.৭

৩.৭.২

করণীয় বিষয়
ইন্টারননট সংনর্াগ প্রসানর
বিদ্যমান সরকাবর/ কিসরকাবর
কনটওয়াকয অিকাঠানমা বলনের
সুবিধা প্রদান।
জ্ঞানবভবিক
সমাে
গঠন
উৎসাবহি
করার
েন্য
সফটওয়যার, IT/ITES বশল্প,
আইবসটি ইনবকউনিটর অথিা
পাকয, লাইনব্রবর, বশক্ষা ও গনিষণা
প্রবিষ্ঠান,
পািবলক
কপ্লস,
ইন্টারননট বকয়স্ক, কটবলনসন্টার,
ইিযাবদনি
হ্রাসকৃি
মূনে
ব্যাডউইথ সরিরাহ।
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
আনিদন, অবভনর্াগ গ্রহণ ও
বনষ্পবি এিং অিবহিকরণ।
বিবেটাল পদ্ধবিনি নাগবরক
মিামি গ্রহণ কনর কসিার মান
উন্নয়ন।
সকল প্রণীিব্য নীবিমালা ও
আইন ওনয়িসাইনট প্রকাশ ও
েনগনণর মিামি গ্রহণ।
মুবিযুদ্ধবভবিক কর্ ককাননা
বিবেটাল কনন্টন্ট ও এবপ্লনকশন
উন্নয়ন, প্রোর, বিকাশ ও সংরক্ষনণ
সহনর্াবগিা ও প্রনণাদনা প্রদান।
বিবেটাল মাধ্যনম িাংলানদনশর
ইবিহাস, সাবহিয ও ঐবিহযনক
তুনল ধরা ও সংরক্ষনণ ব্যিস্থা
গ্রহণ।
প্রাবিষ্ঠাবনক সহায়িা ও আবথ যক
প্রনণাদনার মাধ্যনম িাংলা ভাষায়
স্থানীয় পর্ যানয়র উপযুি বিষয়িস্তু
উন্নয়ন উৎসাবহিকরণ।
কদশব্যাপী ব্রিব্যাড ইন্টারননট
প্রাবি বনবিিকরণ।

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী
িাক ও কটবলনর্াগানর্াগ
বিভাগ এিং িথ্য ও
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ

প্রিযাবশি ফলাফল
কনটওয়াকয
অিকাঠানমা
উন্নয়নন ব্যয় ও সমনয়র
সাশ্রয় হনি।

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

িাক ও কটবলনর্াগানর্াগ
বিভাগ এিং িথ্য ও
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ

ইন্টারননট
ব্যিহার
সম্প্রসাবরি হনি এিং
জ্ঞানবভবিক সমাে প্রবিষ্ঠা
ত্বরাবন্বি হনি।

১০০%

∙

∙

িাক ও কটবলনর্াগানর্াগ
বিভাগ, অথ য বিভাগ, িথ্য ও
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
এিং সকল সরকাবর
দির/সংস্থা

ইন্টারনননটর ব্যিহার
সম্প্রসাবরি হনি।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, সকল কসিার মান উন্নয়ন এিং
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর নাগবরক সন্তুবষ্ট বৃবদ্ধ পানি।
দির/সংস্থা

সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/
সরকাবর দির/সংস্থা

নীবিমালা
প্রণয়নন
েনগনণর
অংশগ্রহণ
বনবিি হনি।
মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় মুবিযুনদ্ধর কেিনা োিীয়
এিং িথ্য ও কর্াগানর্াগ সংস্কৃবিনি স্থাবয়ত্ব পানি।
প্রযুবি বিভাগ
সংস্কৃবি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
এিং
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ
সকল মন্ত্রণালয়/
বিভাগ/দির/সংস্থা
িাক ও কটবলনর্াগানর্াগ
বিভাগ এিং িথ্য ও
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
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িাংলানদনশর ইবিহাস,
১০০%
∙
∙
সাবহিয ও ঐবিহয দীর্ যকাল
সংরক্ষণ ও সহনে
অবভগম্যিা
(Accessible) পানি।
েনগনণর বৃহৎ অংশনক
১০০%
∙
∙
বশক্ষা, প্রবশক্ষণ ও গুরুত্বপূণ য
িথ্য প্রদাননর সুবিধা প্রশস্ত
হনি।
ব্রিব্যাড ইন্টারনননটর
প্রসানরর মাধ্যনম োিীয় 10 MBPS 4 GBPS 20 GBPS
প্রবৃবদ্ধ িাড়নি।

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
৩.৭

৩.৭.৬

৩.৭

৩.৭.৭

৩.৭

৩.৭.৮

৩.৮

৩.৮.১

৩.৮

৩.৮.২

করণীয় বিষয়
কদনশর অভযন্তরীণ িাটা ট্রান্সবমশন
অিকাঠানমা
(ব্যাকহল)
ককবন্দ্রয়ভানি বিবনমযানণ সরকাবর
সহনর্াবগিার মাধ্যনম শহর ও
গ্রামাঞ্চনলর মনধ্য ব্যাডউইথ
ব্যনয়র সমিা আনয়ন।
আইবসটি নীবিমালার সানথ
সংগবি করনখ কটবলনর্াগানর্াগ ও
ব্রিব্যাড নীবিমালা সংনশাধন ও
িাস্তিায়ন।
কটকননানলাবে পাকয ও হাইনটক
পাকযসমূনহ স্বল্পমূনে ইন্টারননট
সরিরানহর েন্য অিকাঠানমা
(লাইন) স্থাপন।
অপানরটিং বসনেম ও অন্যান্য
সফটওয়যার বনমযািানদর সানথ
বনয়বমি কর্াগানর্াগ রক্ষার
মাধ্যনম িাংলা সফটওয়যার
হালনাগাদ ও ত্রুটিমুি রাখনি
ব্যিস্থা গ্রহণ।
আইকান,
আইবেএফ
ও
য
ইউবননকাি কননসাটিয়ানমর সদস্য
পদ িহাল করনখ BDS
1520:2018,
1738:2018,
1935:2018-এর

৩.৮

৩.৮.৫

৩.৮

৩.৮.৬

৪.১

৪.১.১

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)
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প্রিযাবশি ফলাফল

িাক ও কটবলনর্াগানর্াগ
বিভাগ এিং িথ্য ও
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ

েনগণনক সাশ্রয়ীমূনে
ইন্টারনননটর সুবিধা প্রদান
করা র্ানি।

১০০%

∙

∙

আইবসটির ব্যিহার
শহরনকবন্দ্রক না হনয়
সারানদনশ সম্প্রসাবরি
হনি।
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি হাইনটক পানকয বিবননয়াগ
বিভাগ এিং হাইনটক পাকয উৎসাবহি হনি।
কর্তযপক্ষ

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি িাংলা সফটওয়যার
বিভাগ (িাংলানদশ
ত্রুটিমুিভানি িাোরোি
কবম্পউটার কাউবন্সল) এিং হনি।
সংস্কৃবি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
(িাংলা একানিমী)

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

িাক ও কটবলনর্াগানর্াগ
বিভাগ এিং িথ্য ও
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ

িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি সফট্ওয়যার বিনক্রিাগণ
বিভাগ, িাক ও
েযাডাি য এননকাবিং পদ্ধবি
কটবলনর্াগানর্াগ বিভাগ ব্যিহানর উৎসাবহি হনিন।
BDS
(বিটিআরবস)

BDS

সানথ
সামঞ্জস্যপূণ যভানি
িাংলা
এননকাবিং ও কী কিাি য পদ্ধবির
হালনাগাদকরণ ও মান উন্নয়ন।
বিজ্ঞান ও িথ্যপ্রযুবি বশক্ষাসহ সংস্কৃবি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বশক্ষা ও প্রবশক্ষণ সহে
সকল প্রবশক্ষণ ও উচ্চবশক্ষার পাঠ্য মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা হনি।
িই এিং পাঠ্য উপকরণ িাংলায় বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা
প্রণয়ন কনর
অনলাইনন
বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও
সহেলভযকরণ।
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ,
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুবর কবমশন
এিং িাংলা একানিবম
গনিষণা ও উন্নয়ননর মাধ্যনম সংস্কৃবি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, িথ্যপ্রযুবিনি িাংলা ও
বিবেটাল মাধ্যনম িাংলা ভাষা ও মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা ক্ষুদ্র নৃ-কগাষ্ঠীর ভাষার
ক্ষুদ্র নৃনগাষ্ঠীর ভাষার েন্য প্রযুবি বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা ব্যিহার সহে হনি।
উদ্ভািন, বিকাশ ও প্রনয়ানগর
বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও
ব্যিস্থা গ্রহণ।
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ,
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুবর কবমশন
এিং িাংলা একানিবম
কদশীয়, বিশ্বিাোর এিং েতুথ য মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা আইবসটি কাবরকুলাম
বশল্প বিপ্লনির দক্ষিার প্রবি লক্ষয বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা বনয়বমি হালনাগাদ হনি
করনখ োবহদা বভবিক দক্ষ মানি বশক্ষা বিভাগ, প্রাথবমক ও এিং দক্ষ মানি সম্পদ
সম্পদ উন্নয়ন এিং জ্ঞান-বভবিক
গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়,
উন্নয়নন সহায়ক হনি।
সমাে বিবনমযানণ বশক্ষার সকল এনবসটিবি, িথ্য ও কর্াগানর্াগ
স্তনর আইবসটি কাবরকুলাম প্রযুবি বিভাগ এিং ইউবেবস
বনয়বমি হালনাগাদকরণ।
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ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
৪.১

৪.১.২

৪.১

৪.১.৩

৪.২

৪.২.১

৪.২

৪.২.২

৪.২

৪.২.৩

৪.২

৪.২.৪

৪.২

৪.২.৭

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

বশক্ষানক্ষনে আইবসটির বনিয
প্রাথবমক ও গণবশক্ষা
নতুন, উদ্ভািনী ও এর কার্ যকর মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ
ব্যিহানরর (ICT disruption বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও
in education) মাধ্যনম বশক্ষার
মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ,
গুণগি মাননান্নয়ন করার ব্যিস্থা ইউবেবস এিং িথ্য ও
গ্রহণ।
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
োিীয় বিশ্ববিদ্যালনয়র আওিায় মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
কনলনে
উপযুি
আইবসটি বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা
অিকাঠানমাসহ
িাোর-োবহদা বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও
বভবিক আডার গ্রাজুনয়ট আইবসটি কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
কপ্রাগ্রাম োলুকরণ।
এিং োিীয় বিশ্ববিদ্যালয়

প্রিযাবশি ফলাফল
আইবসটি ব্যিহানরর
মাধ্যনম বশক্ষার গুণগি
মাননান্নয়ন হনি।

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

অবধক হানর আইবসটি দক্ষ সকল কেলার
সকল
েনিল দ্বিবর হনি;
কমপনক্ষ উপনেলার
আইবসটি বশনল্প দক্ষ
একটি কনলে কমপনক্ষ
েনিনলর র্াটবি পূরনণ
একটি
সহায়ক হনি।
কনলে

সকল স্তনরর সকল ধারার সকল
প্রাথবমক ও গণবশক্ষা
বশক্ষায় আইবসটি
বশক্ষা প্রবিষ্ঠাননর কবম্পউটার মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ ব্যিহানরর েন্য উপযুি
োনি উচ্চ গবিসম্পন্ন ইন্টারননট বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও পবরনিশ সৃবষ্ট হনি।
সংনর্াগ প্রদান।
মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ,
ইউবেবস এিং িথ্য ও
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
কদনশর সকল বশক্ষা প্রবিষ্ঠানন
প্রাথবমক ও গণবশক্ষা
বশক্ষায় আইবসটি
বিবেটাল প্রযুবির ব্যিহার মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ ব্যিহানরর েন্য উপযুি
বনবিিকরনণ
প্রনয়ােনীয় বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও পবরনিশ ও সুনর্াগ সৃবষ্ট
মাবিবমবিয়া
ক্লাসরুম/স্মাট য মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও হনি।
ক্লাসরুম/নতুন উদ্ভাবিি উপকরণ কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
সরিরাহ ও ব্যিহার বনবিিকরণ।
এিং ইউবেবস
বিবেটাল প্রযুবি
ব্যিহানরর প্রাথবমক
ও
গণবশক্ষা বশক্ষক-বশক্ষাথী
এিং
মাধ্যনম বশক্ষক-বশক্ষাথী এিং মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষাথী-বশক্ষাথীর মনধ্য
বশক্ষাথী-বশক্ষাথীর
মনধ্য বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও পারস্পবরক
ও
পারস্পবরক ও সহনর্াবগিামূলক মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও সহনর্াবগিামূলক বশখন
and
বশখন
(Peer
and কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ (Peer
Collaborative
Collaborative Learning) এিং ইউবেবস
Learning)
সুবিধা
সুবিধা সম্প্রসারনণ উপযুি
সম্প্রসারনণ
উপযুি
পবরনিশ সৃবষ্টকরণ।
পবরনিশ সৃবষ্ট হনি।
বশক্ষাথীনদর েন্য বিবেটাল যুনগর প্রাথবমক
ও
গণবশক্ষা জ্ঞান েে যায় পারস্পবরক
দক্ষিা অেযন, সমস্যা সমাধান, মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ সহনর্াবগিা ও অংশগ্রহনণর
উদ্ভািনীেে যা, সনেনিা সৃবষ্টর বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও মাধ্যনম একট উদ্ভািনী
মাধ্যনম দক্ষ নাগবরক সৃবষ্টর েন্য মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও শবি সম্পন্ন েননগাষ্ঠী সৃবষ্ট
একটি প্লযাটফরম দ্বিবর।
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ হনি।
এিং ইউবেবস
সরকাবর ও কিসরকাবর খানির বিজ্ঞান ও প্রযুবি মন্ত্রণালয় আইবসটি বিষনয় ব্যপক
উনদ্যানগ গবণি, বিজ্ঞান ও এিং িথ্য ও কর্াগানর্াগ
উেীপনা সৃবষ্ট হনি এিং
আইবসটি বিষনয় োিীয় ও প্রযুবি বিভাগ
আইবসটি দক্ষিা বৃবদ্ধ
আন্তেযাবিক
প্রবিনর্াবগিা
পানি।
আনয়ােন,
আন্তেযাবিক
প্রবিনর্াবগিায় োিীয় দনলর
অংশগ্রহনণ সহায়িা প্রদান।
বিশ্ববিদ্যালনয় উদ্ভািনী েে যা এিং
িা গবিশীল করার েন্য কমন্টবরং
ও ককাবেং এর ব্যিস্থা গ্রহণ।
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করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

বশক্ষাথীনদর েন্য ইন্টানরবক্টভ ই- মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা ই-লাবন যং ব্যিহানরর
ব্যক, বিবেটাল বরনসাস য এিং ই- বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা মাধ্যনম বশক্ষাথীনদর জ্ঞান
লাবন যং কননটনন্টর ককন্দ্রীয় ই- বশক্ষা বিভাগ, প্রাথবমক ও অেযন সুগম হনি।
লাবন যং প্লযাটফরম দ্বিবর। ই- গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়, ইউবেবস,
লাবন যং বিষয়িস্তু দ্বিবরর েন্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এিং িথ্য
বিনশষ সহায়িা প্রদান।
ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
বিবভন্ন ই-লাবন যং ককাস য/কননটনন্টর মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
বশক্ষকনদর
কপশাগি
মাধ্যনম বশক্ষকনদর কপশাগি বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা উন্নয়ন এিং বশক্ষাথীনদর
উন্নয়ন এিং বশক্ষাথীনদর জ্ঞান ও বশক্ষা বিভাগ, প্রাথবমক ও
জ্ঞান ও দক্ষিা উন্নয়ন
দক্ষিা উন্নয়ননর সুনর্াগ সৃবষ্ট।
গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়, িথ্য ও বনবিি হনি।
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
ইউবেবস এিং
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
সকল অফ বগ্রি বশক্ষা প্রবিষ্ঠানন প্রাথবমক
ও
গণবশক্ষা বশক্ষা প্রবিষ্ঠানন আইবসটি
কসৌর বিদুযনির সাহানয্য ইন্টারননট মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ বভবিক বশক্ষা প্রসাবরি
সংনর্ানগর ব্যিস্থাকরণ।
বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও হনি।
মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
এিং বিদুযৎ বিভাগ
বশক্ষায় আইবসটি ব্যিহানরর
মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
বশক্ষকগণ আইবসটি
মাধ্যনম গুণগি মাননান্নয়নন
বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা ব্যিহানরর মাধ্যনম বশক্ষার
অিদান রাখার েন্য বশক্ষক ও
বশক্ষা বিভাগ, প্রাথবমক ও
গুণগি মাননান্নয়নন
সংবিষ্ট কমযকিযানদর স্বীকৃবি ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়, িথ্য ও উৎসাবহি হনি।
প্রনণাদনার ব্যিস্থাকরণ।
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
ইউবেবস এিং
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
প্রাথবমক এিং মাধ্যবমক স্তনর
প্রাথবমক ও গণ বশক্ষা
আইবসটি সুবিধা
পূণ যাঙ্গ আইবসটি সুবিধা সম্ববলি মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ সম্প্রসারনণর মাধ্যনম
বকছু আধুবনক মনিল স্কুল প্রবিষ্ঠা বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও গুণগি বশক্ষা বনবিি করা
এিং পর্ যায়ক্রনম সারানদনশ
মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ এিং সম্ভি হনি।
সম্প্রসারণ।
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ
প্রাবিষ্ঠাবনক সহায়িা ও আবথ যক প্রাথবমক ও গণবশক্ষা
জ্ঞান অেযন ও সমৃদ্ধ করার
প্রনণাদনার মাধ্যনম কিসরকাবর
মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ েন্য বিবেটাল উপকরনণর
খানি কার্ যকর বিবেটাল উপাি বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও মাধ্যনম বশখন-কশখাননা
(Content) উন্নয়ন
মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ,
কার্ যক্রম আনদদায়ক ও
উৎসাবহিকরণ।
এনবসটিবি, ইউবেবস, িথ্য ও কার্ যকর হনি।
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
এিং আইবসটি ইডাবে
আইবসটির কপশাগি দক্ষিা র্াোই িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
আইবসটি েনিনলর মান
ও উন্নীিকরনণর েন্য
বিভাগ (িাংলানদশ কবম্পউটার উন্নয়ন হনি ও
এযাবক্রবিনটশন োলুকরণ।
কাউবন্সল)
কমযসংস্থাননর সুনর্াগ বৃবদ্ধ
পানি।
বিবেটাল প্রযুবি ব্যিহানরর
প্রাথবমক ও গণবশক্ষা
বশক্ষাথীনদর উপযুি ও
মাধ্যনম বশক্ষাথীনদর উপযুি ও মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ কার্ যকর মূোয়ন করা
কার্ যকর মূোয়ননর ব্যিস্থা করা। বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও
সম্ভি হনি।
মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ, ইউবেবস
এিং িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ
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দীর্ য
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স্ববশক্ষণ উৎসাবহি হনি।

১০০%

∙

∙

োিগুনলার সনি যাচ্চ
ব্যিহার বনবিি হনি।

১০০%

∙

∙

১) নতুন গ্রাজুনয়ট িা
ইন্টান যরা বশল্প প্রবিষ্ঠান
উপনর্াগী কনর বননেনদর
গনড় তুলনি সক্ষম হনি।
২) বশল্প প্রবিষ্ঠাননর
বিকানশ সহায়ক হনি।

১০০%

∙

∙

আইবসটি বশক্ষায় কমধািী
বশক্ষাথীরা অনুপ্রাবণি হনি।

১০০%

∙

∙

১. আইবসটি বশনল্পর েন্য
র্থার্থ ও িাবণবেযকভানি
সম্ভািনাময়
প্রযুবি
উদ্ভািনন উৎসাবহি করনি।
২. আইবসটি বশল্প ও বশক্ষা
প্রবিষ্ঠানসমূনহর মনধ্য
ফলপ্রসু কর্াগসূে স্থাপন
হনি।
কদনশর ও িবহবি যনশ্বর ইমাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা বিনশ্বর অনলাইন
লাইনব্রবরনি প্রনিনশর েন্য সকল বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা জ্ঞানভাডানর সকল
বশক্ষা প্রবিষ্ঠানন ইন্টারননটসহ
বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও
বশক্ষাথী প্রনিনশর সুনর্াগ
অন্যান্য সুবিধা (Journal
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ, পানি।
Subscription) বনবিিকরণ। ইউবেবস এিং BANSDOC
কদনশর বিবেটাল লাইনব্রবর মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
কদশীয় বশক্ষাথী ও
কনটওয়াকযনক
িবহঃবি যনশ্বর বিভাগ, িথ্য ও কর্াগানর্াগ
গনিষকনদর েন্য
বিবেটাল লাইনব্রবরর সানথ প্রযুবি বিভাগ এিং ইউবেবস িবহবি যনশ্বর জ্ঞান ভাডানর
সংযুিকরণ এিং অনলাইনন প্রাি
প্রনিশ সহে হনি।
গনিষণা ও বরনসাস য বিষয়ক
সাইনটর সদস্য পদ গ্রহণ।
কদনশর সকল গনিষণা
মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
বশক্ষাথী ও গনিষকনদর
োিগুনলানক বননয় একটি
বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা
জ্ঞানেে যা ও গনিষণায়
Collaborative Network বশক্ষা বিভাগ, বিজ্ঞান ও
সহায়ক হনি।
দ্বিবরকরণ।
প্রযুবি মন্ত্রণালয় এিং িথ্য
ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
োিীয় বনরাপিার স্বানথ য প্রবিরক্ষা প্রবিরক্ষা মন্ত্রণালয়, েন োিীয় প্রবিরক্ষা সংক্রান্ত
ব্যিস্থার েন্য আইবসটি বনভযর
বনরাপিা বিভাগ এিং িথ্য ও
বিষনয় ককৌশলগি
সমাধান দ্বিবরনি স্থানীয় আইবসটি কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ স্বাধীনিা সংরবক্ষি হনি।
গনিষণা ও বশনল্পর সহায়িা গ্রহণ।
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কশ্রণীকনক্ষর পাশাপাবশ অনলাইনন িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
প্রবশক্ষণ প্রদান বনবিিকরণ।
বিভাগ
মাঠ পর্ যানয় বিদ্যমান আইবসটি িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
োিগুনলানক িহুমূখী োনি
বিভাগ এিং মাধ্যবমক ও
রূপান্তর।
উচ্চবশক্ষা বিভাগ
আইবসটি’র বশক্ষাথী/গ্রযাজুনয়টনদর িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
আইবসটি বশনল্পর সানথ কসতুিন্ধন বিভাগ, মাধ্যবমক ও উচ্চ
স্থাপনন উৎসাহ প্রদাননর েন্য
বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও
কার্ যক্রম গ্রহণ এিং এ লনক্ষয
মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ,
বিশ্ববিদ্যালয় পর্ যানয় ইনবকউনিটর ইউবেবস এিং আইবসটি
স্থাপন। আইবসটি বশল্প িানদর
এনসাবসনয়শন (কিবসস,
েনিনলর অন্তি ৫ শিাংশ
বিবসএস, আইএসবপএবি
ইন্টান যবশপ-এর েন্য উন্মুিকরণ। ইিযাবদ)
আইবসটি বশনল্পর সহায়িায় মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
বিশ্ববিদ্যালয় পর্ যানয় আইবসটি বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা
বশক্ষায় কমধাবৃবি োলুকরণ।
বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
এিং ইউবেবস
আইবসটি
বশল্প
প্রবিষ্ঠাননর মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
কাবরগবর ও আবথ যক সহায়িায় বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা
বিশ্ববিদ্যালয় পর্ যানয় আইবসটি বশক্ষা বিভাগ, ইউবেবস এিং
বিষনয়
গনিষণা
কার্ যক্রম আইবসটি এনসাবসনয়শনসমূহ
পবরোলনা।

499
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ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবির িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি উচ্চির গনিষণা উৎসাবহি
উচ্চির বশক্ষা ও গনিষণার েন্য বিভাগ, মাধ্যবমক ও উচ্চ
হনি এিং িথ্যপ্রযুবি
মাোস য, বপএইেবি কপ্রাগ্রাম বশক্ষা বিভাগ এিং কাবরগবর কক্ষনে লাগসই প্রযুবির
উৎসাবহি করনি কফনলাবশপ ও মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ
উদ্ভািন হনি।
প্রদান এিং উদ্ভািনী কানে উৎসাহ
প্রদাননর েন্য অনুদান প্রদান।
[নসনক্ষনে
নাগবরক/সামাবেক
সমস্যার সমাধাননর উদ্ভািনী
ধারণা অগ্রাবধকার কদওয়া।]
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।
োিীয় ও সামাবেক বিবভন্ন
মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
গনিষণার মাধ্যনম োিীয়
সমস্যা সমাধানন
বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা ও সামাবেক সমস্যার
বিশ্ববিদ্যালয়গুনলানক সম্পৃিকরণ বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও
সমাধান সম্ভি হনি।
ও প্রনয়ােনীয় পবরনিশ সৃবষ্টসহ কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ,
সহায়িা প্রদান।
ইউবেবস এিং
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
Cashless Society দ্বিবরর েন্য অথ য বিভাগ, আবথ যক প্রবিষ্ঠান অথ যনীবিনি
গবিশীলিা
Innovative
Solution বিভাগ, িথ্য ও কর্াগানর্াগ আনয়ন
এিং দুনীবি
উদ্ভািন ও প্রণয়ন সহেীকরণ এিং প্রযুবি
বিভাগ
এিং প্রবিনরাধ সম্ভি হনি।
প্রনণাদনা প্রদান।
িাংলানদশ ব্যাংক
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৪.৪

৪.৪.৮

৪.৪

৪.৪.১১

৪.৪

৪.৪.১২

৪.৪

৪.৪.১৩

৪.৪

৪.৪.১৪

প্রবি িছর োিীয় পর্ যানয় স্কুল, মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
কনলে ও বিশ্ববিদ্যালয় বভবিক বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা
সামাবেক/রাষ্ট্রীয়
সমস্যার বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও
সমাধানন উদ্ভািন প্রবিনর্াবগিা কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ,
আনয়ােননর ব্যিস্থা গ্রহণ।
ইউবেবস এিং
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ

োিীয় ও সামাবেক
সমস্যার সমাধানন উদ্ভািনী
কার্ যক্রম উৎসাবহি হনি।

১০০%

∙

∙

৪.৫

৪.৫.২

সমগ্র কদনশ বিশ্ববিদ্যালয়
পর্ যানয় উচ্চির মানসম্পন্ন
আইবসটি বশক্ষার বিস্তার
র্টনি।

১০০%

∙

∙

৪.৫

৪.৫.৩

প্রনিযক বিভানগ একটি পািবলক মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
বিশ্ববিদ্যালয়নক
আইবসটি’র বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা
কসন্টার অফ এনক্সনলন্স বহনসনি বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও
গনড় তুলনি এিং বিকাশমান কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
প্রযুবির
(Emerging এিং ইউবেবস
Technology) ওপর িথ্য ও
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভানগর
আওিায় অনুরূপ একটি কসন্টার
উন্নয়নন বিনশষ সহায়িা প্রদান।
কসন্টার ফর কফাথ য ইডাবেয়াল িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
করর্ভনলশন প্রবিষ্ঠাকরণ।
বিভাগ

বিকাশমান প্রযুবির

১০০%

∙

∙

(Emerging
Technology) ওপর

মানসম্পন্ন প্রবশক্ষণ প্রদান
সম্ভি হনি।
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বিশ্ববিদ্যালয় পর্ যানয় আইবসটি’র িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
প্রানয়াবগক গনিষণা প্রকনল্প বিভাগ, মাধ্যবমক ও উচ্চ
আইবসটি বশল্পনক সম্পৃিকরণ বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও
এিং এরূপ প্রকনল্প সরকাবর মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ এিং
অনুদান প্রদান। এছাড়া আইবসটি আইবসটি এনসাবসনয়শন
বশনল্পর বিবভন্ন গনিষণা প্রকনল্প
বিশ্ববিদ্যালনয়র
বশক্ষকবশক্ষাথীনদর সম্পৃিকরণ।
গনিষণালব্ধ
উদ্ভািনগুনলানক িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
দীর্ যনময়ানদ মানুনষর কোনণ বিভাগ, অথ য বিভাগ, বশল্প
ব্যিহার
করার
লনক্ষয মন্ত্রণালয়, িাবণেয মন্ত্রণালয়,
িাোরোিকরণ এিং ব্যিসায় আবথ যক প্রবিষ্ঠান বিভাগ,
বহনসনি প্রবিষ্ঠা করা এিং এেন্য িাংলানদশ ব্যাংক এিং
ঋণ িা অথ য সংস্থাননর ব্যিস্থা অন্যান্য সরকাবর-কিসরকাবর
গ্রহণ।
ব্যাংক
বিনশষজ্ঞ
প্যাননল
কর্তযক িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
িাছাইকৃি গনিষণা ও উদ্ভািননর বিভাগ, অথ যবিভাগ, বশল্প
িাবণবেযকীকরনণ সরকানরর পক্ষ মন্ত্রণালয়, িাবণেয মন্ত্রণালয়,
কথনক উনদ্যাগ কনয়া। এনক্ষনে আবথ যক প্রবিষ্ঠান বিভাগ,
কিসরকাবর
প্রবিষ্ঠাননকও িাংলানদশ ব্যাংক এিং
অংশগ্রহনণর সুনর্াগ প্রদান করা। অন্যান্য সরকাবর-কিসরকাবর
ব্যাংক
কমধাস্বত্ব দ্বিবর ও সরকাবর ক্রনয় িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
কমধাস্বত্ব ব্যিস্থাপনানক উৎসাহ ও বিভাগ, িাবণেয মন্ত্রণালয়
সহনর্াবগিা প্রদান।
এিং কিবসস

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

আইবসটি বশল্প, বশক্ষা
প্রবিষ্ঠান ও সরকানরর
সবিবলি উনদ্যানগ কদনশর
নানাবিধ সমস্যার স্বকীয়
সমাধান সম্ভি হনি।

১০০%
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∙

গনিষণালব্ধ উদ্ভািনগুনলা
মানুনষর কোনণ ব্যিহার
হনি এিং উদ্ভািকগণ
উৎসাবহি হনি।

১০০%

∙

∙

গনিষণালব্ধ উদ্ভািনগুনলা
মানুনষর কোনণ ব্যিহার
হনি এিং উদ্ভািকগণ
উৎসাবহি হনি।
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∙

∙
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∙
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নতুন উদ্ভািনসমূনহর
কমধাস্বত্ত্ব সৃবষ্ট ও
সংরক্ষনণর ফনল অনননক
িার উদ্ভািনী ধারণার
স্বীকৃবি পানি এিং
আইবসটি বশনল্প সৃেনশীল
কাে উৎসাবহি হনি।
বিনশষ স্কুলগুনলানি র্ত্নসহকানর প্রাথবমক ও গণবশক্ষা
বিনশষ োবহদা সম্পন্ন
আইবসটি র্ন্ত্রপাবি (বিন বরিার, মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষাথীনদর েন্য
কব্রইল বপ্রন্টার, মাবিবমবিয়া টবকং বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও দ্বিষ্যম্যহীন উপযুি বশখনব্যক, বিবি বপ্রন্টার, অবিওমাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও কশখাননার পবরনিশ সৃবষ্ট
বভজুযয়াল উপকরণ ইিযাবদ)
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ,
হনি।
সরিরাহ বনবিিকরণ।
ইউবেবস এিং
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
বিনশষ োবহদা সম্পন্ন বশক্ষাথীনদর প্রাথবমক ও গণবশক্ষা
বিনশষ োবহদা সম্পন্ন
বশখন
কশখাননা
কার্ যক্রনম মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষাথীনদর েন্য উপযুি
আইবসটির ব্যিহার বনবিি করনি বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও বশখন-কশখাননা কার্ যক্রম
বশক্ষকনদর দক্ষিা উন্নয়নন মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও পবরোলনার েন্য
প্রনয়ােনীয় প্রবশক্ষনণর ব্যিস্থা কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ,
বশক্ষকনদর দক্ষিা বৃবদ্ধ
গ্রহণ।
ইউবেবস এিং
পানি।
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
সকল বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রাথবমক ও গণবশক্ষা
একীর্ভি বশক্ষা
যানয়
পর্ একীর্ভি বশক্ষা িাস্তিায়নন মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ িাস্তিায়ননর েন্য উপযুি
প্রনয়ােনীয় বিবেটাল র্ন্ত্রপাবি ও বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও পবরনিশ দ্বিবর হনি এিং
সফটওয়যার সরিরাহ করা, িার মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও বশক্ষকনদর সক্ষমিা দ্বিবর
ব্যিহার বনবিি করা এিং এেন্য কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ,
হনি।
বশক্ষকনদর প্রনয়ােনীয় প্রবশক্ষণ ইউবেবস এিং
প্রদান।
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
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বিনশষ োবহদা সম্পন্ন বশক্ষাথীনদর
বশখন োবহদা ও উপকরনণর
স্বল্পিা বিনিেনা কনর
এযাকনসবসিল অনলাইন
বরনপাবেটবরর ব্যিস্থা গ্রহণ।

প্রিযাবশি ফলাফল

প্রাথবমক ও গণবশক্ষা
বিনশষ োবহদা সম্পন্ন
মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষাথীনদর বশখন োবহদা
বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও অনুর্ায়ী প্রনয়ােনীয়
মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও বরনসাস য প্রাবি সহে হনি।
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ,
ইউবেবস এিং
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
বিবেটাল প্রযুবি ব্যিহানরর
প্রাথবমক ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়, বশক্ষা প্রশাসন ও
মাধ্যনম দক্ষ ও গবিশীল বশক্ষা মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা বিভাগ, ব্যিস্থাপনা গবিশীল ও
প্রশাসন ও ব্যিস্থাপনা
কাবরগবর ও মাদ্রাসা বশক্ষা
কটকসই হনি।
বনবিিকরণ।
বিভাগ, িথ্য ও কর্াগানর্াগ
প্রযুবি বিভাগ, ইউবেবস এিং
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
প্রশাসবনক কর্াগানর্ানগর কক্ষনে প্রাথবমক ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রশাসবনক কর্াগানর্ানগর
বিবেটাল প্রযুবি
ব্যিহানরর মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা বিভাগ, কক্ষনে বসদ্ধান্ত গ্রহণ ও
মাধ্যনম বসদ্ধান্ত গ্রহণ ও িাস্তিায়ন কাবরগবর ও মাদ্রাসা বশক্ষা
িাস্তিায়ন িরাবন্বি হনি।
িরাবন্বিকরণ।
বিভাগ, িথ্য ও কর্াগানর্াগ
প্রযুবি বিভাগ, ইউবেবস এিং
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
বশক্ষা সংবিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও প্রাথবমক ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়, সকনলর েন্য বশক্ষা
প্রবিষ্ঠাননর মনধ্য
মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা বিভাগ, বিষয়ক কসিা প্রাবি সহে
আন্তঃনর্াগানর্ানগর কক্ষনে
কাবরগবর ও মাদ্রাসা বশক্ষা
হনি।
বিবেটাল প্রযুবি ব্যিহার
বিভাগ, িথ্য ও কর্াগানর্াগ
বনবিিকরণ।
প্রযুবি বিভাগ, ইউবেবস এিং
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
বশক্ষক, বশক্ষাথী, অবভভািকসহ প্রাথবমক ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়, সকনলর েন্য বশক্ষা
সংবিষ্ট সকনলর কানছ
মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা বিভাগ, বিষয়ক কসিা প্রাবি সহে
বশক্ষাবিষয়ক কসিা কপৌুঁনছ কদয়ার কাবরগবর ও মাদ্রাসা বশক্ষা
হনি।
কক্ষনে ইনমইল, এসএমএস বকংিা বিভাগ, িথ্য ও কর্াগানর্াগ
অনলাইন কসিা বনবিিকরণ।
প্রযুবি বিভাগ, ইউবেবস এিং
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
বশক্ষা কসিার মান উন্নয়নন গ্রাহক প্রাথবমক ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়, গ্রাহক এিং
মিামি এিং কসিাগ্রহীিার সন্তুবষ্ট মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা বিভাগ, কসিাগ্রহীিানদর েন্য
পবরমানপর ব্যিস্থা গ্রহণ।
কাবরগবর ও মাদ্রাসা বশক্ষা
কসিার মান উন্নয়ন করা
বিভাগ, িথ্য ও কর্াগানর্াগ
সম্ভি হনি।
প্রযুবি বিভাগ, ইউবেবস এিং
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
কসিা গ্রহীিার সুবিধানথ য সিার
প্রাথবমক ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়, কসিা গ্রহীিানদর
েন্য একই পদ্ধবি ব্যিহার না কনর মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা বিভাগ, োবহদাবভবিক কসিা প্রদান
োবহদাবভবিক পদ্ধবিগি বভন্নিা কাবরগবর ও মাদ্রাসা বশক্ষা
সম্ভি হনি।
অনুসরণ।
বিভাগ, িথ্য ও কর্াগানর্াগ
প্রযুবি বিভাগ, ইউবেবস এিং
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
বশক্ষা ব্যিস্থার সুষ্ঠু ব্যিস্থাপনার প্রাথবমক ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়, বশক্ষা ব্যিস্থার সুষ্ঠু
লনক্ষয আইবসটি ব্যিহার কনর
মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা বিভাগ, ব্যিস্থাপনার লনক্ষয
বনয়বমিভানি সকল কাে
কাবরগবর ও মাদ্রাসা বশক্ষা
বনয়বমিভানি সকল কাে
মবনটবরং এিং সুপারভাইবেং এর বিভাগ, িথ্য ও কর্াগানর্াগ
মবনটবরং এিং
ব্যিস্থা গ্রহণ।
প্রযুবি বিভাগ, ইউবেবস এিং সুপারভাইে করা সহে
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
হনি।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
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∙
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
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৫০%

১০০%

∙

২০%

৫০%

১০০%

৫০%

১০০%

∙
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∙

∙
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৩০%
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আইবসটি বশনল্প উপযুি
দক্ষিা সম্পন্ন েনিনলর
র্াটবি পূরণ হনি।

১০০%

∙

∙

িথ্যপ্রযুবির দক্ষ েনিল
োবহদা পূরণ হনি।
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∙

িথ্যপ্রযুবির েনিল দ্বিবর
হনি।

৩০%

৬০%

১০০%
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আন্তেযাবিক মান অনুসরণ কনর প্রিাসী কোণ ও দ্বিনদবশক
আইবসটি ব্যিসা
কদশীয় ও আন্তেযাবিক িাোর কমযসংস্থান মন্ত্রণালয়, িথ্য ও পবরোলনা, ব্যিস্থাপনা,
বিনিষণ, োবহদা বনরূপণ এিং কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
বিপণন ও সফটওয়যার
িদানুর্ায়ী কদশীয় আইবসটি এিং আইবসটি এনসাবসনয়শন উন্নয়নন দক্ষ েনিল দ্বিবর।
েনিনলর দক্ষিা উন্নয়নন প্রবিষ্ঠান
প্রবিষ্ঠাকরণ।
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।
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবিনি দক্ষ িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
প্রযুবি হস্তান্তর অবধকির
প্রিাসী িাংলানদশীনদর (NRBs) বিভাগ
উপনর্াগী ও কটকসই হনি।
সহায়িায় প্রযুবি হস্তান্তনরর
(Technology Transfer)
েন্য কদনশর বিদ্যমান প্রবশক্ষণ
প্রবিষ্ঠান ও সংস্থাসমূনহর সক্ষমিা
উন্নয়নন প্রনয়ােনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ
(নর্মনঃ টিওটি)।
স্থানীয় ও বিশ্বিাোনর আইবসটি শ্রম ও কমযসংস্থান মন্ত্রণালয়, আইটি
কপশােীিীনদর
েনিনলর োবহদা বনরূপণ এিং িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
োবহদা বনরূপনণর মাধ্যনম
কদনশ ও বিনদনশ শ্রম োবহদা বিভাগ, প্রিাসী কোণ ও
আইবসটি েনিল উন্নয়নন
বনরূপননর েন্য
Labour দ্বিনদবশক কমযসংস্থান
সুষ্ঠু পবরকল্পনা করা সম্ভি
Market
Information মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, হনি।
System (LMIS) োলুকরণ। পবরসংখ্যান ও িথ্য
ব্যিস্থাপনা বিভাগ (িাংলানদশ
পবরসংখ্যান ব্যযনরা) এিং
এনএসবিবস
আইবসটি ককাম্পাবনসমূনহর নারী অথ য বিভাগ, মবহলা ও বশশু আইবসটি কক্ষনে নারীেনিল ক্রমান্বনয় কমাট মানি
বিষয়ক মন্ত্রণালয়, যুি ও পুরুনষর অংশগ্রহনণ সমিা
সম্পনদর ৫০ শিাংনশ উন্নীি করা ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, িাবণেয বিধান হনি।
এিং কস লনক্ষয সনেিনিা,
মন্ত্রণালয়, িথ্য ও কর্াগানর্াগ
প্রবশক্ষণ ও প্রনণাদনার ব্যিস্থা
প্রযুবি বিভাগ এিং আইবসটি
গ্রহণ।
এনসাবসনয়শন
আইটি ও আইটিইএস উন্নয়ন, কসিা িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
প্রদান, গুণগি মান বনবিিকরণ বিভাগ, িাংলানদশ
এিং প্রকল্প ব্যিস্থাপনার েন্য কবম্পউটার কাউবন্সল,
Certification-এর
মাধ্যনম হাইনটক পাকয কর্তযপক্ষ ও
আইবসটি বশনল্প বননয়াবেি আইবসটি অবধদির
েনিনলর কপশাগি মাননর
ক্রমাগি উন্নয়ন (Continuous
Professional
Development)।

৫.২

৫.২.২

৫.২

৫.২.৪

িথ্যপ্রযুবি ককাম্পাবনসমূনহর
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
সুবনবদ যষ্ট োবহদা অনুর্ায়ী দক্ষ
বিভাগ (বিবসবস)
েনিল দ্বিবরনি সহায়িা প্রদান।
কপশাগি প্রানয়াবগক
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
অবভজ্ঞিাসম্পন্ন কমন্টবরং এর
বিভাগ এিং আইএসবস
ব্যিস্থা গ্রহণ।
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৫.২

৫.২.৫

৫.২

৫.২.৭

৫.২

৫.২.৮

৫.২

৫.২.৯

৫.২

৫.২.১০

৫.২

৫.২.১১

৫.৩

৫.৩.১

৫.৪

৫.৪.৫

৫.৫

৫.৫.১

৫.৫

৫.৫.২
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আইবসটি প্রবশক্ষনণ এনপ্রবন্টসবশপ আইবসটি এনসাবসনয়শনসমূহ
বনবিিকরণ।
সারানদনশ দক্ষ েনিল দ্বিবরনি িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
স্বল্প খরনে অনলাইন প্রবশক্ষনণর বিভাগ এিং আইবসটি
ব্যিস্থা গ্রহণ।
এনসাবসনয়শনসমূহ
িথ্যপ্রযুবি ককাম্পাবনসমূনহর
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
মধ্যম স্তনরর দক্ষ েনিল দ্বিবরর বিভাগ এিং আইবসটি
প্রনয়ােনীয় প্রবশক্ষণ প্রদান।
এনসাবসনয়শনসমূহ
িথ্যপ্রযুবি
কসক্টনর
বশল্প িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
প্রবিষ্ঠানবভবিক প্রবশক্ষণ িা বিভাগ এিং আইবসটি
এনপ্রবন্টসবশপ বনবিি করা এিং এনসাবসনয়শনসমূহ
এনপ্রবন্টসবশপ বিষয়ক আন্তেযাবিক
প্রবিষ্ঠাননর (নলািাল এনপ্রবন্টসবশপ
কনটওয়াকয) সানথ সম্পকয স্থাপন।
এনপ্রবন্টসবশপ ম্যাননেনমন্ট
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বসনেনমর মাধ্যনম এনপ্রবন্টসবশপ বিভাগ
কপ্রাগ্রাম মবনটবরং ও কমন্টবরং-এর
ব্যিস্থা গ্রহণ।
ককাম্পাবনসমূনহ
বিদ্যমান িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
েনসম্পদনক বিকাশমান প্রযুবি, বিভাগ, বসবপটিইউ,
নতুন পদ্ধবি, বিোইন পবরকল্পনা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, কিবসস
ও সফট বস্কলস-এ প্রবশক্ষণ এিং
প্রদাননর মাধ্যনম দক্ষিা উন্নয়ননর িানকা
েন্য ব্যিস্থা গ্রহণ।
কাবরগবর ও বৃবিমূলক বশক্ষায় িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
িথ্যপ্রযুবি
বিষয়ািলী বিভাগ, িস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়,
অন্তর্ভযিকরণ।
যুি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এিং
িাংলানদশ কাবরগরী বশক্ষা
কিাি য
কদনশর
িরুণ
আইবসটি িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
কপশােীিীনদর আইবসটি খানি
বিভাগ
কমযসংস্থাননর আরও সুনর্াগ
কদয়ার েন্য কদশীয় আইবসটি খানি
বিনদবশ আইবসটি কপশােীিীনদর
কাে করার কক্ষনে আইন প্রণয়ন
ও সরকার কথনক অনুমবি কনয়া
িাধ্যিামূলক করার উনদ্যাগ গ্রহণ।
ভবিষ্যি প্রযুবি ও বশল্পখানির িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিিিযননর ধারা বেবিিকরণ।
বিভাগ, িাংলানদশ হাইনটক
পাকয কর্তযপক্ষ এিং আইবসটি
এনসাবসনয়শনসমূহ
বিিবিযি ধারার সানথ সামঞ্জস্য িাংলানদশ হাইনটক পাকয
করনখ নতুন নতুন কমযসংস্থাননর কর্তযপক্ষ এিং আইবসটি
কক্ষে অন্তর্ভযিকরণ ও প্রনণাদনা এনসাবসনয়শনসমূহ
প্রদান।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

িথ্যপ্রযুবির েনিল দ্বিবর
সহে হনি।
মফস্বল এলাকায় েনিল
প্রবশবক্ষি হনি।

৩০%

৬০%

১০০%

৫০%

১০০%

∙

িথ্যপ্রযুবির দক্ষ েনিল
দ্বিবর হনি।

৫০%

১০০%

∙

প্রবশবক্ষি েনিনলর
োকুরীর কক্ষনে আন্তেযাবিক
িাোর সৃবষ্ট হনি।

৩০%

৬০%

১০০%

প্রবশবক্ষি েনিনলর
োকুরীর কক্ষনে আন্তেযাবিক
িাোর সৃবষ্ট হনি।

১০০%

∙

∙

বিদ্যমান েনসম্পদ নতুন
নতুন প্রযুবিনি দক্ষ হনি।

১০০%

∙

∙

িাোর-োবহদা অনুর্ায়ী
বশক্ষা কক্ষনে প্রনয়ােনীয়
পবরিিযন আনয়ন।

১০০%

∙

∙

কদনশর িরুণ আইবসটি
কপশােীিীনদর আইবসটি
খানি কমযসংস্থাননর আরও
সুনর্াগ বনবিি হনি।

১০০%

∙

∙

নতুন দ্বিবশ্বক প্রযুবি ও
বশল্পখাি বেবিি হনি।

৫০%

৮০%

১০০%

২০%

৫০%

১০০%

প্রিযাবশি ফলাফল

নতুন কমযসংস্থাননর কক্ষে
প্রস্তুি হনি।
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৫.৫

৫.৫.৩

৫.৫

৫.৫.৪

৬.১

৬.১.১

৬.১

৬.১.৩

৬.১

৬.১.৪

৬.১

৬.১.৫

৬.১

৬.১.৬

৬.১

৬.১.৭
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প্রবশবক্ষি েনিনলর িথ্যভাোর
দ্বিবর ও কমযসংস্থানকৃিনদর
বনয়বমি পর্ যনিক্ষণ।

পবরসংখ্যান ও িথ্য
ব্যিস্থাপনা বিভাগ, িথ্য ও
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ,
এিং আইবসটি
এনসাবসনয়শনসমূহ
দ্বিনদবশক কমযসংস্থাননর েন্য
প্রিাসী কোণ ও দ্বিনদবশক
বিনদশী ভাষা এিং বিনশষাবয়ি ও কমযসংস্থান মন্ত্রণালয় এিং
উদীয়মান আইবসটি প্রযুবির,
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
কিানমইন জ্ঞান এিং বিনশষাবয়ি বিভাগ (বিবসবস এিং
য
কট্রবনং সাটিবফনকশন
এর েন্য আইবসটি অবধদির)
প্রবশক্ষনণর ব্যিস্থা গ্রহণ।
আইবসটি বশনল্পর সক্ষমিা
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
পবরমাপ ও রিাবন বৃবদ্ধকনল্প
বিভাগ (িাংলানদশ
করািম্যাপ (Roadmap)
কবম্পউটার কাউবন্সল,
অনুর্ায়ী অগ্রগবি মূোয়ন।
আইবসটি অবধদির,
িাংলানদশ হাই-কটক পাকয
কর্তযপক্ষ) এিং সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
অন্যিম কসরা আউটনসাবস যং এর
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
স্থান বহনসনি িাংলানদনশর ব্র্যাড
বিভাগ
দ্বিবর ও প্রবিষ্ঠাকরণ।
বিনশ্বর িড় িড় আইবসটি কমলা, িাবণেয মন্ত্রণালয়, িথ্য ও
কনফানরন্স এিং ব্যিসা-িাবণনেযর কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ,
বলংনকে কপ্রাগ্রানম উচ্চ পর্ যানয়র পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এিং বিিা
নীবি-বনধ যারণী ব্যাবি, প্রবিষ্ঠান,
বশল্প এিং বশনল্পর কট্রি িবিসমূনহর
অংশগ্রহণ।
প্রবিিছর বিবেটাল ওয়াল্ডয, িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
আইবসটি কমলা এিং বিভাগ, কেলা
বিভাগ
ও উপনেলায় বিবেটাল উদ্ভািনী
কমলা আনয়ােন।
কদনশর আইবসটি সক্ষমিা
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
উপস্থাপননর বনবমি বনয়বমিভানি বিভাগ
োিীয়, আঞ্চবলক ও আন্তেযাবিক
সনিলননর আনয়ােন করা ও
এিদসংক্রান্ত প্রকাশনার
ব্যিস্থাকরণ।
আইটিইএস/বিবপও রিাবনর কক্ষনে িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
িাংলানদনশর অনন্য অিস্থান
বিভাগ, িাবণেয মন্ত্রণালয়,
বেবিিকরণ এিং িার উন্নয়নন ইবপবি, বিিা এিং িানকা
সহনর্াবগিা প্রদান।
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নতুন কমযসংস্থাননর কক্ষে
প্রস্তুি হনি।

৫০%

৮০%

১০০%

দ্বিনদবশক শ্রমিাোর
উপনর্াগী কনর গনড় কিালা
র্ানি।

১০০%

∙

∙

কদশীয় আইবসটি পণ্য ও
কসিা রিাবন সম্প্রসাবরি
হনি।

৫০%

১০০%

∙

িাংলানদনশর আইবসটি
সক্ষমিার প্রবি িবহবি যনশ্বর
আস্থা বৃবদ্ধ পানি।
িবহবি যনশ্ব িাংলানদনশর
আইবসটি পনণ্যর িাোর
সম্প্রসারণ হনি।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

আইবসটি কার্ যক্রনম কদনশর
মানুনষর সম্পৃিিা িাড়নি
এিং িবহবি যনশ্বর কানছ
িাংলানদনশর আইবসটি
খাি সম্পনকয ইবিিােক
ভািমূবিয দ্বিবর হনি।
কদশীয় ও আন্তেযাবিক
পবরমডনল আইবসটি কক্ষনে
িাংলানদনশর ব্র্যাবডং করা।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

কদশীয় ও আন্তেযাবিক
পবরমেনল আইবসটি কক্ষনে
িাংলানদনশর ব্র্যাবডং করা।

১০০%

∙

∙

প্রিযাবশি ফলাফল

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
৬.২

৬.২.১

৬.২

৬.২.৩

৬.২

৬.২.৪

৬.৩

৬.৩.২

৬.৩

৬.৩.৩

৬.৩

৬.৩.৪

৬.৩

৬.৩.৭

৬.৩

৬.৩.৯

৬.৩

৬.৩.১১

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

বিনিেনায় িাবণেয মন্ত্রণালয়, িথ্য ও আইবসটি খানি কদশী ও
সফটওয়যার কটকননালবে পাকয, কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ, বিনদশী বিবননয়াগকারীনদর
হাইনটক পাকয ও আইবসটি অথ য বিভাগ, অভযন্তরীণ সম্পদ বিবননয়াগ বৃবদ্ধ পানি,
ইনবকউনিটরগুনলানি িাসনর্াগ্য
বিভাগ,
কমযসংস্থান এিং রিাবন
আধুবনক সুনর্াগসুবিধা সম্ববলি োিীয় রােস্ব কিাি য এিং
বৃবদ্ধ পানি।
আিাসন স্থাপন করা (স্কুল, িাংলানদশ হাই-কটক পাকয
বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপািাল, শবপং
কর্তযপক্ষ
মল ইিযাবদ) এিং এ সকল
স্থাপনায়
আইবসটি
বশনল্পানদ্যািানদর
বিবননয়াগ
উৎসাবহি করনি কর অিকাশ,
রােস্ব ও অন্যান্য প্রনণাদনা
প্রদাননর ব্যিস্থাকরণ।
আন্তেযাবিকভানি স্বীকৃি পন্থা
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
কদশীয় ও আন্তেযাবিক
অনুসরনণ আইবসটি ককাম্পাবনর বিভাগ এিং
িাোনর কর্াগ্য ও
কর্াগ্যিা/মান বনণ যনয় সরকার ও সংবিষ্ট কট্রিিবিসমূহ
মানসম্পন্ন আইবসটি
আইবসটি কট্রিিবি সংবিষ্টিায়
ককাম্পাবনর গ্রহণনর্াগ্যিা
একটি পৃথক এবক্রবিনটশন কিাি য
িাড়নি।
গঠন।
সরকাবর মাবলকানাধীন আইটি
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
আইবসটি
উনদ্যাগ
পাকয, এসটিবপ, ইনবকউনিটর,
বিভাগ, হাই-কটক পাকয
উৎসাবহি হনি।
হাইনটক পাকয ও অন্যান্য
কর্তযপক্ষ
কসিাদানকারী প্রবিষ্ঠানন কদশীয়
আইবসটি উনদ্যািানদর ভাড়া
প্রদাননর কক্ষনে অগ্রাবধকার কদয়ার
ব্যিস্থা গ্রহণ।
স্থানীয়ভানি দ্বিবর হাি যওয়যার,
িাবণেয মন্ত্রণালয়, অথ য সফটওয়যার রিাবন
সফটওয়যার ও কসিা রিাবনকারক বিভাগ, িথ্য ও কর্াগানর্াগ
উৎসাবহি হনি।
প্রবিষ্ঠাননক ২০৩০ সাল পর্ যন্ত
প্রযুবি বিভাগ এিং োিীয়
নগদ প্রনণাদনা প্রদান।
রােস্ব কিাি য
আইবসটি বশল্প উন্নয়ন িহবিল অথ য বিভাগ এিং
কদশীয় সফটওয়যার/ITES
(আইআইবিএফ) গঠন।
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি বশনল্পর উন্নয়নন গৃহীি
বিভাগ
প্রকনল্পর িাস্তিায়ন দ্রুিির
হনি।
স্থানীয় ও রিাবনমুখী আইবসটি
অথ য বিভাগ, িথ্য ও
আইবসটি প্রবিষ্ঠানসমুহ
বিষয়ক
কানে
আইবসটি কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ পবরোলনায় অথ যায়ন
প্রবিষ্ঠানসমুহনক আবথ যক সহায়িা এিং িাবণেয মন্ত্রণালয় সমস্যার সমাধান হনি।
প্রদাননর বনবমি স্বল্প সুনদ কার্ যকরী
(রিাবন উন্নয়ন ব্যযনরা)
বিনশষ ওয়াবকযং কযাবপটাল ফাড
গঠন ।
ক্রনয়র কক্ষনে স্থানীয় আইবসটি
আইএমইবি (বসবপটিইউ) স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সামগ্রী ও কসিার েন্য মূে সুবিধা এিং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ বিকবশি হনি।
(Price Preference)
বনবিিকরণ।
বিবেটাল বিভাইস উৎপাদনন
অথ য বিভাগ এিং িথ্য ও স্থানীয় উৎপাদন বশল্প
প্রনণাদনা প্রদান।
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ বিকবশি হনি।
কদনশর স্থানীয় কভািানদর
সকল
স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সক্ষমিা উন্নয়নন সনেিনিা দ্বিবর মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিকবশি হনি।
করা।
Viability
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১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
৬.৩

৬.৩.১২

করণীয় বিষয়
IoT, RPA, Deep learning,
AI, Robotics এর মনিা

বিকাশমান
প্রযুবিসমূহ
আত্মীকরনণর
েন্য
পণ্য
উৎপাদনকারী প্রবিষ্ঠানগুনলানক
সহনর্াবগিা প্রদান।

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি স্থানীয় আইবসটি
বিভাগ
বিকবশি হনি।

বশল্প

১০০%

∙

∙

৬.৩

৬.৩.১৩

বশল্প প্রবিষ্ঠান ও বশক্ষা প্রবিষ্ঠাননর
অথ য বিভাগ, িথ্য ও
স্থানীয় আইবসটি
কর্ৌথ গনিষণা ও ঊন্নয়ননর েন্য কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ, বিকবশি হনি।
আবথ যক প্রনণাদনা প্রদান ।
কিবসস এিং িানকা

বশল্প

১০০%

∙

∙

৬.৩

৬.৩.১৫

স্থানীয় বিবপও প্রবিষ্ঠাননর কাছ
কথনক কসিাগ্রহণকারীনদর
প্রনণাদনা প্রদাননর েন্য নীবিমালা
প্রণয়ন।

স্থানীয় আইবসটি
বিকবশি হনি।

বশল্প

১০০%

∙

∙

৬.৩

৬.৩.১৬

কদশীয় ও আন্তেযাবিক আইবসটি
বশনল্পর ওপর গনিষণা, িথ্য
সংগ্রহ, েবরপ পবরোলনা, কমযককৌশল, োবহদা বনরূপণ ও নীবি
প্রণয়নন সরকাবর অনুদান প্রদান।

স্থানীয় আইবসটি
বিকবশি হনি।

বশল্প

১০০%

∙

∙

৬.৪

৬.৪.৩

১০০%

∙

∙

৬.৪

৬.৪.৪

১০০%

∙

∙

৬.৬

৬.৬.১

আইবসটি পণ্য ও কসিার স্থানীয়
এিং দ্বিবশ্বক িাোনরর োবহদা
পূরনণর
েন্য
সরকাবর
প্রবিষ্ঠানসমূনহর সক্ষমিা বৃবদ্ধর
ব্যিস্থা গ্রহণ।
সরকার অন্যান্য উন্নয়নশীল
কদশগুনলানি IT/ITES খানি
কাবরগবর সহনর্াবগিা (TA) প্রদান
করনল স্থানীয় সফটওয়যার এিং
আইটিইএস প্রবিষ্ঠানগুনলানক বননয়
প্রকল্প িাস্তিায়ননর ব্যিস্থা গ্রহণ।
িথ্যপ্রযুবি পণ্য, কসিা ও
কসিাদানকারী ক্রনয়র েন্য
পািবলক প্রবকউরনমন্ট বিবধমালা
ও নমুনা ছকসমূহ হালনাগাদকরণ।

সকল আইবসটি পণ্য ও
কসিা ক্রনয় নতুন ছক
অনুসরণ ত্বরাবন্বি হনি।

১০০%

∙

∙

৬.৬

৬.৬.২

সরকানরর প্রাথবমক উচ্চ
বিবননয়াগ-এর প্রনয়ােন
কমনি এিং আইবসটি
কার্ যক্রনমর স্থাবয়ত্ব বনবিি
করনি।

১০০%

∙

∙

৬.৬

৬.৬.৩

কদশীয় প্রবিষ্ঠাননর
আন্তেযাবিক মান অবেযি
হনি।

১০০%

∙

∙

িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ, িাংলানদশ ব্যাংক,
অথ য মন্ত্রণালয়, িাবণেয
মন্ত্রণালয় এিং োিীয় রােস্ব
কিাি য
অথ য বিভাগ, িথ্য ও
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ,
পবরসংখ্যান ও িথ্য
ব্যিস্থাপনা বিভাগ
(িাংলানদশ পবরসংখ্যান
ব্যযনরা) এিং আইবসটি
এনসাবসনয়শন
অথ য বিভাগ, িথ্য ও
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
এিং িাবণেয মন্ত্রণালয়
(রিাবন উন্নয়ন ব্যযনরা)

স্থানীয় আইবসটি বশল্প
বিকবশি হনি।

িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি আন্তেযাবিক িাোনর
বিভাগ এিং এটুআই প্রকল্প িাংলানদনশর আইবসটি
সক্ষমিা প্রমাবণি হনি।

িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ, বসবপটিইউ, কিবসস
এিং িানকা

আইবসটি’র মাধ্যনম সরকাবর কসিা অথ য বিভাগ, িথ্য ও
প্রদানন ও সরকানরর বিবভন্ন
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
আইবসটি বভবিক প্রকল্প
এিং
কটকসইকরনণ সরকাবরবসবপটিইউ
কিসরকাবর অংবশদারীত্ব
উৎসাবহিকরণ।
অবেযি জ্ঞাননর প্রনয়াগ, কসরা িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
েে যাগুনলার িাস্তিায়ননর েন্য বিভাগ, আইবসটি
কক্রিা-বিনক্রিাসহ
সকল এনসাবসনয়শন,
অংশীদানরর অংশগ্রহনণ একটি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, কিবসস
‘কসন্টার অি এবক্সনলন্স’ প্রবিষ্ঠা। এিং িানকা
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ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

∙

∙

∙

পবরনিশ ও িন মন্ত্রণালয়, ১। আধুবনক উন্নি প্রযুবির
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবিরক্ষা মাধ্যনম প্রাকৃবিক সম্পনদর
মন্ত্রণালয়,
পাবনসম্পদ ব্যিস্থাপনা দক্ষিা িাড়নি;
মন্ত্রণালয়,
মৎস্য
ও ২। সমবন্বি িাটা সংরক্ষণ
প্রাবণসম্পদ
মন্ত্রণালয়, ব্যিস্থপনা কোরদার হনি;
িাংলানদশ পবরসংখ্যান ও এিং
িথ্য ব্যিস্থাপনা বিভাগ ৩। প্রাকৃবিক সম্পনদর
(িাংলানদশ
পবরসংখ্যান ব্যিস্থাপনা ও ব্যিহানর
ব্যযনরা),
িাক কটবল বদক বননদ যশনা প্রদানন
কর্াগানর্াগ ও িথ্যপ্রযুবি সক্ষম হনি।
মন্ত্রণালয় এিং বিজ্ঞান ও
প্রযুবি মন্ত্রণালয়।
সরকাবর ক্রনয় আন্তেযাবিকভানি িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি অবধক হানর বিদুযৎ সাশ্রয়
গ্রহণনর্াগ্য মাননর বিদুযৎ সাশ্রয়ী
বিভাগ এিং সকল
হনি।
আইবসটি র্ন্ত্রপাবি ক্রয়।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর
দির/সংস্থা
দািবরক কানে ইনলক্ট্রবনক পদ্ধবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগসহ সকল কাগে দ্বিবরনি ব্যিহৃি
ব্যিহার বৃবদ্ধ কনর কাগনের
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রাকৃবিক উপাদান
ব্যিহার হ্রাসকরণ।
সংরক্ষনণ সহায়ক হনি।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

দুনর্ যাগ পরিিী অিস্থা কমাকানিলা,
ক্ষয়ক্ষবি বনরূপণ এিং োণ
সামগ্রীর সুষম িণ্টনন
আইবসটি/বনেস্ব স্যানটলাইট
বভবিক প্রযুবির ব্যিহার।

১০০%

∙

∙

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

৬.৬

৬.৬.৪

আইটি পণ্য ও প্রবিষ্ঠাননর িাংলানদশ হাইনটক পাকয
য
আন্তেযাবিক সাটিবফনকশন,
পদ্ধবি কর্তযপক্ষ
উন্নয়ন ও প্রযুবি রূপান্তনর
সহনর্াবগিা প্রদান।

৬.৬

৬.৬.৫

আইটি/আইটিইএস
অথ য বিভাগ, হাইনটক পাকয স্থানীয় আইবসটি বশল্প
ককাম্পাবনসমূনহর স্থায়ী সম্পদ
কর্তযপক্ষ, িাংলানদশ ব্যাংক বিকবশি হনি।
ক্রনয় স্বল্প সুনদ আবথ যক
এিং োিীয় রােস্ব কিাি য
ঋণ/সহনর্াবগিা প্রদান এিং
হাইনটক পাকযসমূনহ কর্ৌবিক
মূনে অবফনসর েন্য স্থান িরাে।

৬.৬

৬.৬.৬

েতুথ য বশল্প বিপ্লি ও স্মাট য শহর স্থানীয় সরকার বিভাগ এিং স্থানীয় আইবসটি
দ্বিবরর সক্ষমিা অেযননর লনক্ষয িাংলানদশ হাই-কটক পাকয বিকবশি হনি।
িথ্যপ্রযুবি প্রবিষ্ঠান ও বশক্ষা কর্তযপক্ষ
প্রবিষ্ঠাননর কর্ৌথ উনদ্যানগ সহায়িা
প্রদান।

৬.৭

৬.৭.১

োট যআপ ইনকাবসনেম প্রবিষ্ঠা
এিং একটি কটকসই
Entrepreneurial Supply
Chain সৃবষ্টর উনদ্যাগ গ্রহণ।

৭.১

৭.১.১

৭.২

৭.২.১

৭.২

৭.২.৩

৭.৩

৭.৩.২

কদশীয় প্রবিষ্ঠাননর
আন্তেযাবিক মান অবেযি
হনি।

বশল্প

িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি স্থানীয়
োট যআপ
বিভাগ (বিবসবস)
উনদ্যাগসূনহর বিকাশ ও
প্রবৃবদ্ধ অবেযি হনি।

প্রাকৃবিক সম্পনদর ব্যিস্থাপনা ও
ব্যিহানর বনেস্ব স্যানটলাইট
বভবিক বরনমাট কসবন্সং,
বেআইএস, িবন্টয়ার
কটকননালবে সহ অন্যান্য
ইনলকট্রবনক পদ্ধবির ব্যিহার।

দুনর্ যাগ ব্যিস্থাপনা ও োণ দুনর্ যাগ
কমাকানিলায়
মন্ত্রণালয়, পাবন সম্পদ প্রশাসবনক দক্ষিা বৃবদ্ধর
মন্ত্রণালয় ও অধীনস্ত সকল পাশাপাবশ র্থার্থ উনদ্যাগ
সংস্থা, প্রবিরক্ষা মন্ত্রণালয়, গ্রহনণ সহায়ক হনি।
িাক কটবলনর্াগানর্াগ বিভাগ
এিং িথ্য ও কর্াগানর্াগ
প্রযুবি বিভাগ
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ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

বশল্প মন্ত্রণালয়, পবরনিশ,
পবরনিশ দূষণ করানধ
পবরনিশ, িন ও েলিায়ু
সহায়ক হনি।
পবরিিযন মন্ত্রণালয়,
বিজ্ঞান ও প্রযুবি মন্ত্রণালয়,
িাক ও কটবলনর্াগানর্াগ
বিভাগ এিং িথ্য ও
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
বিবেটাল িনেযযর (e-waste) পবরনিশ, িন ও েলিায়ু বিবেটাল িনেযযর (eবনরাপদ ব্যিস্থাপনা বিষয়ক পবরিিযন মন্ত্রণালয়, বশল্প waste)
ক্ষবিকর
সনেিনিামূলক কমযসূবে প্রণয়ন মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুবি প্রভাি সম্বনন্ধ সকনল
ও িাস্তিায়ন।
মন্ত্রণালয়,
িাক ও সনেিন হনি।
কটবলনর্াগানর্াগ বিভাগ এিং
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

৭.৪

৭.৪.১

৭.৪

৭.৪.২

৮.১

৮.১.৩

সাউথ-সাউথ ককা-অপানরশননর িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিনদনশ কদশীয় বশনল্পর
আওিায় অন্য কদনশর ই-গভনন যন্স বিভাগ
বিকাশ র্টনি।
উনদ্যানগ সহায়িা প্রদান।

১০০%

∙

∙

৮.৩

৮.৩.১৯

আইবসটি বভবিক স্বাস্থয ও পবরিার স্বাস্থয কসিা বিভাগ, স্বাস্থয স্বাস্থয কসিার েন্য আইবসটি
কোণ কসিা বিষনয় স্বাস্থয ও বশক্ষা ও পবরিার কোণ টুলস এিং কটকননালবে
পবরিার
কোণ
মন্ত্রণালয় বিভাগ এিং িথ্য ও গুনলার আন্ত:পবরিাবহিা
National e-Governance কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
এিং পুন:ব্যিহানরর ব্যিস্থা
Architechture এর সানথ
করা সহে হনি।
সামঞ্জস্য করনখ একটি Digital

৬০%

১০০%

∙

১০ টি

২০ টি

৩০ টি

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

পুরািন বপবস, র্ন্ত্রাংশ ও আইবসটি
র্ন্ত্রাবদ হনি মূেিান ধাতু বনষ্কাশন
কনর পুনঃব্যিহানরর েন্য প্লান্ট
স্থাপন ও িাবম্পং কেশন স্থাপন
উৎসাবহিকরণ।

Enterprise Architecture

(নিটা বসবকউবরটি, েযাডাি যস,
ইন্টার অপানরবিবলটি, িাটা
কলাকালাইনেশান, সম্ভাব্য কক্ষনে
ওনপন কসাস য প্লযাটফরম ইিযাবদ)
দ্বিবরকরণ।
৮.৩

৮.৩.২৬

৮.৪

৮.৪.৯

৮.৪

৮.৪.১৪

স্বাস্থয কসিা বিভাগ এিং
অবধকির কার্ যকর স্বাস্থয
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
কসিা ব্যিস্থা গনড় কিালা
োট যআপ উৎসাবহিকরণ।
বিভাগ
সম্ভি হনি।
National e-Governance কৃবষ মন্ত্রণালয় এিং িথ্য ও কৃবষনি
ব্যিহার্ য
Architechture এর সানথ কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
িথ্যপ্রযুবির
সামঞ্জস্য করনখ কৃবষর েন্য একটি
আন্ত:পবরিাবহিা
এিং
Enterprise
পুন:ব্যিহানরর
ব্যিস্থা
Architecture দ্বিবর।
হনি।
AI, Machine এিং Deep
learning-বভবিক
কমবিনকল

সকল
পর্ যানয়র
কৃবষ কৃবষ মন্ত্রণালয়, িথ্য ও কমযকিযা কমযোবরগনণর
কমযকিযা/কমযোবরগনণর দক্ষিা কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ, দক্ষিা
বৃবদ্ধ
এিং
Knowledge
Update
উন্নয়ননর েন্য একটি e- কৃবষ সম্প্রসারণ অবধদির
Learning
Platform এিং োিীয় কৃবষ প্রবশক্ষণ হনি।
দ্বিবরকরণ।
একানিবম

509

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

৮.৪

৮.৪.১৮

পুবষ্ট সমৃদ্ধ ফল, ফসল, সিবে , কৃবষ মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও উন্নি প্রযুবির ব্যিহানর
মসলা, হাঁস, মুরবগ, গিাবদ প্রাবণসম্পদ মন্ত্রণালয় এিং উৎসাবহি করা, খাদ্য
পশুপালন, মৎস্য োষ ইিযাবদনি িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি উৎপাদনন Disruptive
নতুন প্রযুবি ব্যিহানরর প্রানয়াবগক বিভাগ
Technology ব্যিহানরর
জ্ঞান, পদ্ধবি এিং কেপ িাই কেপ
সুনর্াগ সৃবষ্ট হনি।
ব্যিহাবরক প্রদশযবন সম্ববলি একটি
বিভাইস
ও
প্লযাটফরম
independent
প্রযুবি
দ্বিবরকরণ।

৫০%

১০০%

∙

৮.৪

৮.৪.২২

সকল ধরননর কৃষনকর কানছ কৃবষ িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি প্রকৃি কৃষক প্রনয়ােননর
ঋণ সহেলভয করার েন্য বিভাগ, কৃবষ মন্ত্রণালয়, মৎস্য সময় সহনে ঋণ সুবিধা
GIS/GPS, কৃষক িাটা কিে, ও প্রাবণসম্পদ মন্ত্রণালয়, পানিন, কৃষনকর েন্য ঋণ
কেনল িাটা কিে, হাঁস-মুরগী পবরসংখ্যান
ও
িথ্য গ্রহণ ও পবরনশাধ সহেির
খামারী
িাটানিে,
ইনপুট ব্যিস্থাপনা বিভাগ এিং হনি।
এিভাইেবর বসনেম সমন্বনয় িাংলানদশ ব্যাংক
কমািাইল কফান বনভযর একটি
এযাবপ্লনকশন দ্বিবরকরণ।

১০০%

∙

∙

৮.৫

৮.৫.১

সকল আবথ যক কলন-কদন
দ্রুি, স্বচ্ছ ও সাশ্রয়ী হনি।

১০০%

∙

∙

৮.৫

৮.৫.৩

∙

∙

৮.৬.২

সকল আবথ যক কলন-কদন
বিবেটাল পদ্ধবিনি
সম্পাদন করা উৎসাবহি
হনি।
ব্যাংক ও আবথ যক খানির
কমযকিযানদর দক্ষিা বৃবদ্ধ
পানি।

১০০%

৮.৬

সকল কক্ষনে ই-কপনমন্ট ও
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
কমািাইল-কপনমন্ট োলু করার েন্য বিভাগ, অথ য বিভাগ, আবথ যক
প্রনয়ােনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ।
প্রবিষ্ঠান বিভাগ এিং
িাংলানদশ ব্যাংক
সকল কক্ষনে বিবেটাল কলননদন অথ য বিভাগ, িথ্য ও
উৎসাবহি করার েন্য প্রনণাদনা কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ,
প্রদান।
োিীয় রােস্ব কিাি য এিং
িাংলানদশ ব্যাংক
সরকাবর ব্যাংক ও অন্যান্য
অথ য বিভাগ, আবথ যক প্রবিষ্ঠান
আবথ যক প্রবিষ্ঠাননর কমযকিযানদর বিভাগ, িথ্য ও কর্াগানর্াগ
সক্ষমিা উন্নয়ন।
প্রযুবি বিভাগ এিং
িাংলানদশ ব্যাংক

১০০%

∙

∙
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ধম য বিষয়ক মন্ত্রণালয়

511

ধময বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনা
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

১.১

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%

∙

512

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনা
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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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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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 পবরকল্পনা
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 পবরকল্পনা
ক্রবমক ক্রবমক নং

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

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

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, সকল কসিার মান উন্নয়ন এিং
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর নাগবরক সন্তুবষ্ট বৃবদ্ধ পানি।
দির/সংস্থা

১০০%

∙

∙

নীবিমালা
প্রণয়নন
েনগনণর
অংশগ্রহণ
বনবিি হনি।
সকল মন্ত্রণালয়/
েনগনণর বৃহৎ অংশনক
বিভাগ/দির/সংস্থা
বশক্ষা, প্রবশক্ষণ ও গুরুত্বপূণ য
িথ্য প্রদাননর সুবিধা প্রশস্ত
হনি।
সংস্কৃবি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বকীয় সংস্কৃবি, সাবহিয,
ধময বিষয়ক মন্ত্রণালয় এিং ঐবিহয এিং ধময সম্পবকযি
পাি যিয েট্টগ্রাম বিষয়ক গুরুত্বপূণ য িনথ্যর স্থায়ী
মন্ত্রণালয়
সংরক্ষণ ও প্রোর বনবিি
হনি।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

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।

১০০%

∙

∙

২০%

৫০%

১০০%

করণীয় বিষয়

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

৩.৬

৩.৬.১

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
আনিদন, অবভনর্াগ গ্রহণ ও
বনষ্পবি এিং অিবহিকরণ।
বিবেটাল পদ্ধবিনি নাগবরক
মিামি গ্রহণ কনর কসিার মান
উন্নয়ন।
সকল প্রণীিব্য নীবিমালা ও
আইন ওনয়িসাইনট প্রকাশ ও
েনগনণর মিামি গ্রহণ।
প্রাবিষ্ঠাবনক সহায়িা ও আবথ যক
প্রনণাদনার মাধ্যনম িাংলা ভাষায়
স্থানীয় পর্ যানয়র উপযুি বিষয়িস্তু
উন্নয়ন উৎসাবহিকরণ।
ক্ষুদ্র ভাষা, স্বকীয় সাবহিয,
সংস্কৃবি, ঐবিহয এিং ধমযবিষয়ক
িথ্যভাডার প্রস্তুি, ই-িথ্যনকানষ
অন্তর্ভযিকরণ, বিবেটাল কনন্টন্ট
দ্বিবর ও প্রোর।

৪.৪

৪.৪.১১

৫.১

৫.১.২

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

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

সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/
সরকাবর দির/সংস্থা

517

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনা
ক্রবমক ক্রবমক নং
৬.১

৬.১.১

৬.৩

৬.৩.৭

৬.৩

৬.৩.১১

৭.২

৭.২.১

৭.২

৭.২.৩

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

আইবসটি বশনল্পর সক্ষমিা
পবরমাপ ও রিাবন বৃবদ্ধকনল্প
করািম্যাপ (Roadmap)
অনুর্ায়ী অগ্রগবি মূোয়ন।

প্রিযাবশি ফলাফল

িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি কদশীয় আইবসটি পণ্য ও
বিভাগ (িাংলানদশ
কসিা রিাবন সম্প্রসাবরি
কবম্পউটার কাউবন্সল,
হনি।
আইবসটি অবধদির,
িাংলানদশ হাই-কটক পাকয
কর্তযপক্ষ) এিং সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
ক্রনয়র কক্ষনে স্থানীয় আইবসটি
আইএমইবি (বসবপটিইউ) স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সামগ্রী ও কসিার েন্য মূে সুবিধা এিং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ বিকবশি হনি।
(Price Preference)
বনবিিকরণ।
কদনশর স্থানীয় কভািানদর
সকল
স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সক্ষমিা উন্নয়নন সনেিনিা দ্বিবর মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিকবশি হনি।
করা।
সরকাবর ক্রনয় আন্তেযাবিকভানি িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি অবধক হানর বিদুযৎ সাশ্রয়
গ্রহণনর্াগ্য মাননর বিদুযৎ সাশ্রয়ী
বিভাগ এিং সকল
হনি।
আইবসটি র্ন্ত্রপাবি ক্রয়।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর
দির/সংস্থা
দািবরক কানে ইনলক্ট্রবনক পদ্ধবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগসহ সকল কাগে দ্বিবরনি ব্যিহৃি
ব্যিহার বৃবদ্ধ কনর কাগনের
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রাকৃবিক উপাদান
ব্যিহার হ্রাসকরণ।
সংরক্ষনণ সহায়ক হনি।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

৫০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

য ব্যিস্থাপনা ও োণ মন্ত্রণালয়
দুনর্াগ
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দুনর্ যাগ ব্যিস্থাপনা ও োণ মন্ত্রণালয়
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

১.১

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%

∙

∙

521

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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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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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।

524

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী
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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
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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

৭.৩

৭.৩.১

৭.৩

৭.৩.২

৭.৩

৭.৩.৩

৮.৪

৮.৪.১৭

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%

∙

∙

দুনর্ যাগ
সিকীকরণ
ও দুনর্ যাগ ব্যিস্থাপনা ও োণ
দ্রুিিার সানথ এলাকা
কমাকানিলার েন্য কবমউবনটি মন্ত্রণালয়, পাবন সম্পদ
বভবিক দুনর্ যাগ সিকীকরণ
করবিও, কটবলবভশন, কমািাইল মন্ত্রণালয় ও অধীনস্ত সকল িািযা প্রোর করা সম্ভি
প্রযুবি ও বনেস্ব স্যানটলাইট সংস্থা, িথ্য মন্ত্রণালয়, িাক ও হনি।
বভবিক
আধুবনক
প্রযুবির কটবলনর্াগানর্াগ বিভাগ,
ব্যিহার।
আিহাওয়া অবধদির এিং
িাংলানদশ মহাকাশ গনিষণা
ও দূর অনুধািন প্রবিষ্ঠান
(স্পারনসা)
দুনর্ যাগ পরিিী অিস্থা কমাকানিলা, দুনর্ যাগ ব্যিস্থাপনা ও োণ দুনর্ যাগ
কমাকানিলায়
ক্ষয়ক্ষবি বনরূপণ এিং োণ
মন্ত্রণালয়, পাবন সম্পদ প্রশাসবনক দক্ষিা বৃবদ্ধর
সামগ্রীর সুষম িণ্টনন
মন্ত্রণালয় ও অধীনস্ত সকল পাশাপাবশ র্থার্থ উনদ্যাগ
আইবসটি/বনেস্ব স্যানটলাইট
সংস্থা, প্রবিরক্ষা মন্ত্রণালয়, গ্রহনণ সহায়ক হনি।
বভবিক প্রযুবির ব্যিহার।
িাক কটবলনর্াগানর্াগ বিভাগ
এিং িথ্য ও কর্াগানর্াগ
প্রযুবি বিভাগ
দুনর্ যাগকালীন বিকল্প কর্াগানর্াগ িাক ও কটবলনর্াগানর্াগ
বনরবিবচ্ছন্ন ইন্টারননট
ব্যিস্থা প্রবিষ্ঠা।
বিভাগ এিং দুনর্ যাগ
সংনর্াগ বনবিি হনি।
ব্যিস্থাপনা ও োণ মন্ত্রণালয়

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

সরকাবর সমবন্বি খাদ্য বিিরণ খাদ্য মন্ত্রণালয়, দুনর্ যাগ
ব্যিস্থায় (Public Food ব্যিস্থাপনা ও োণ মন্ত্রণালয়,
Distributon System) সকল এিং সমােকোণ মন্ত্রণালয়
কক্ষনে সুবিধানভাগীনদর িাটানিে
দ্বিবরকরণ।

৮০%

১০০%

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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প্রিযাবশি ফলাফল

উপকারনভাগী
বনি যােনন
স্বচ্ছিা, দ্বৈিিা পবরহার,
পবরকল্পনা
প্রণয়নন
সক্ষমিা
বৃবদ্ধকরণ
সনি যাপবর কদনশর খাদ্য
বনরাপিা বনবিিকরনণ
উনেখনর্াগ্য
র্ভবমকা
রাখনি।

কনৌ-পবরিহন মন্ত্রণালয়
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কনৌ-পবরিহন মন্ত্রণালয়
ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
১.১

১.১.১

১.১

১.১.২

১.১১

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

১.১

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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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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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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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%

∙

∙
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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

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।

োিীয় িথ্য আদান-প্রদানন
বনরাপিা বনবিি হনি।

১০০%

∙

∙

বিবেটাল বনরাপিা
সনেিনিা দ্বিবরকরণ।
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৩.১

৩.১.১

৩.১

৩.১.২

৩.৩

৩.৩.২

৩.৩

৩.৩.৬

৩.৪

৩.৪.১

৩.৪

৩.৪.২

৩.৫

৩.৫.৪
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বসটি কনপযানরশন, কেলা পবরষদ, িাক ও কটবলনর্াগানর্াগ কসিাসমূহ েনগনণর হানির
উপনেলা পবরষদ, কপৌরসভা, বিভাগ, স্থানীয় সরকার কানছ িাৎক্ষবণক কপৌুঁছানি।
ইউবনয়ন পবরষদ, িাস টাবমযনাল, বিভাগ,
কনৌ-পবরিহন
কফবর/লঞ্চর্াট,
করলনেশন, মন্ত্রণালয়, করলপথ মন্ত্রণালয়,
বিমানিদর, কপাে
অবফস, কর্াগানর্াগ মন্ত্রণালয় এিং
মানকযট ইিযাবদনি বিবেটাল কিসামবরক বিমান পবরিহন ও
কসন্টার/কসিা বনভযর বকয়স্ক পর্ যটন মন্ত্রণালয়
(Kiosk) স্থাপন।
নীবিমালার মাধ্যনম আন্তেযাবিক সমােকোণ মন্ত্রণালয় ও সকল
সরকাবর
ও
মান
অনুসরনণ
প্রবিিন্ধী সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ কিসরকাবর ওনয়িসাইট
ব্যবিিনগরয েন্য সকল সরকাবর ও সরকাবর দির/সংস্থা এিং প্রবিিন্ধীনদর েন্য অবভগম্য
কিসরকাবর ওনয়ি সাইট অবভগম্য এনবেও বিষয়ক ব্যযনরা হনি।
(Accessible) করণ।
বিবেটাল পদ্ধবিনি সকল প্রকার আবথ যক প্রবিষ্ঠান বিভাগ, বিল ও বফ পবরনশানধ ব্যয়
আবথ যক কলননদনসমূহ কমািাইল িাংলানদশ ব্যাংক এিং এিং সময় সামঞ্জস্যপূণ য
কফান, এটিএম,
Point of
সংবিষ্ট
হনি; অবধকির স্বচ্ছিা,
Sales (PoS) ও অন্যান্য কসিা
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রবক্রয়াকরনণর
দক্ষিা
দান ককনন্দ্রর মাধ্যনম কর্ ককাননা
এিং দ্রুি বিল পবরনশানধর
সময় কর্ ককাননা স্থান কথনক
মাধ্যনম েনগণ উপকৃি
প্রদাননর ব্যিস্থাকরণ।
হনি; সরকানরর উপর
আস্থা িাড়নি।
ইন্টারননট সংনর্াগ এিং িার িাক ও কটবলনর্াগানর্াগ
ইন্টারনননটর ব্যিহার
ব্যিহার প্রবক্রয়ানক নাগবরক এিং বিভাগ, অথ য বিভাগ, িথ্য ও
সম্প্রসাবরি হনি।
সরকাবর দিনর কমৌবলক উপনর্াগী কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
(নর্মনঃ বিদুযৎ, গ্যাস, কটবলনফান
এিং সকল সরকাবর
ইিযাবদ) কসিা বহসানি বিনিেনা
দির/সংস্থা
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।
যক
প্রাবিষ্ঠাবনক সহায়িা ও আবথ
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।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

৬০%

৮০%

১০০%

৫০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
৪.৪

৪.৪.১১

৫.১

৫.১.২

৬.১

৬.১.১

৬.৩

৬.৩.৭

৬.৩

৬.৩.১১

৭.২

৭.২.১

৭.২

৭.২.৩

৮.২

৮.২.২

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

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
ক্রনয়র কক্ষনে স্থানীয় আইবসটি
আইএমইবি (বসবপটিইউ) স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সামগ্রী ও কসিার েন্য মূে সুবিধা এিং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ বিকবশি হনি।
(Price Preference)
বনবিিকরণ।
কদনশর স্থানীয় কভািানদর
সকল
স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সক্ষমিা উন্নয়নন সনেিনিা দ্বিবর মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিকবশি হনি।
করা।
সরকাবর ক্রনয় আন্তেযাবিকভানি িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি অবধক হানর বিদুযৎ সাশ্রয়
গ্রহণনর্াগ্য মাননর বিদুযৎ সাশ্রয়ী
বিভাগ এিং সকল
হনি।
আইবসটি র্ন্ত্রপাবি ক্রয়।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর
দির/সংস্থা
দািবরক কানে ইনলক্ট্রবনক পদ্ধবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগসহ সকল কাগে দ্বিবরনি ব্যিহৃি
ব্যিহার বৃবদ্ধ কনর কাগনের
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রাকৃবিক উপাদান
ব্যিহার হ্রাসকরণ।
সংরক্ষনণ সহায়ক হনি।

১০০%

∙

∙

২০%

৫০%

১০০%

৫০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

সড়ক কসতু এিং কফবরর্ানট কটাল সড়ক পবরিহন ও মহাসড়ক কটাল আদায় ব্যিস্থার
আদানয়র সময় ককাননা গাবড়নক বিভাগ, কসতু বিভাগ এিং কনৌ- দক্ষিা বৃবদ্ধ, সড়নক
র্ানি কথনম কটাল পবরনশাধ করনি পবরিহন মন্ত্রণালয়
র্ানেট কবমনয় আনা।
না হয় িার েনন্য IoT/IoEএিং
কসন্সর কিসি অনটানমটিক কটাল
আদানয়র ব্যিস্থা োলুকরণ।

৫০%

৮০%

১০০%

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী
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সমােকোণ মন্ত্রণালয়
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

১.১

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)
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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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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%

∙

∙

১.৩

১.৩.৪

সুবিধা িবঞ্চি ও বপবছনয়
পড়া েননগাষ্ঠী সুবিধা
মনিা সমনয় কসিা গ্রহণ
করনি পারনি।

৫০%

১০০%

∙

১.৪

১.৪.১

স্বনল্পান্নি এলাকা এিং প্রাবন্তক
েননগাষ্ঠীর েন্য সাশ্রয়ী ব্যাড
উইিথ (Bandwidth) এর
মাধ্যনম প্রাসবঙ্গক বিষয়াবদ,
পণ্যমূে বিষয়ক িথ্যাবদ প্রদাননর
ব্যিস্থাকরণ।
সরকাবর পর্ যানয় সকল কশ্রণীর
বননয়ানগর ব্যিহাবরক পরীক্ষায়
কবম্পউটার ও ইন্টারনননটর
কমৌবলক বিষয় অন্তর্ভযিকরণ।

১০০%

∙

∙

১.৪

১.৪.২

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।

১০০%

∙

∙

১.৪

১.৪.৪

বিবেটাল গভনন যন্স কার্ যক্রম
িাস্তিায়নন
সরকাবর
কমযকিযানদর সক্ষমিা বৃবদ্ধ
পানি।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

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

সমােকোণ মন্ত্রণালয়,
মবহলা ও বশশু বিষয়ক
মন্ত্রণালয়, অভযন্তরীণ সম্পদ
বিভাগ, িাক ও
কটবলনর্াগানর্াগ বিভাগ এিং
বিটিআরবস
ে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

প্রদান
ইিযাবদ
বিষয়াবদ
অন্তর্ভযিকরণ।
স্থানীয় সরকার পর্ যানয় সনেিনিা সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এিং স্থানীয় সরকার পর্ যানয়
বৃবদ্ধ ও েনিলনক আইবসটি বিষনয় স্থানীয় সরকার বিভাগ সনেিনিা বৃবদ্ধ পানি
প্রবশক্ষণ প্রদান।
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১.৫
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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
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সকল সরকাবর দিনর ন্যাশনাল ই- সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/ িথ্য ও বসনেনমর দ্বৈিিা
গভনন যন্স
আবকযনটকোর
সংস্থা
হ্রাস হনি। িনথ্যর (Data)
(National e-Governance
সনি যাচ্চ ব্যিহার বনবিি
Architecture)
ও
eহনি।
সরকাবর
Governance
সংস্থাসমূনহর মনধ্য িথ্য ও
Interoperability
সফটওয়যার
আদানFramework অনুসরণ।
প্রদাননর পবরনিশ দ্বিবর
হনি।
েনসন্মুনখ প্রকাশনর্াগ্য িনথ্যর
মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ,
সরকাবর িনথ্যর স্বচ্ছিা
সনি যাচ্চ ব্যিহার বনবিিকরনণর
পবরসংখ্যান ও িথ্য
বৃবদ্ধ পানি এিং েনগণ ও
েন্য Open Government ব্যিস্থাপনা বিভাগসহ সকল গনিষকনদর সহনে িথ্য
Data কপাট যানল িথ্য উন্মুিকরণ
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রাবি বনবিি হনি।
ও অন্য দিনরর িথ্য ব্যিহানরর
সংস্কৃবি দ্বিবর।
বিবেটাল সাবভযনসর রূপান্তনরর িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিবেটাল-গভনন যন্স ও ইপবরকল্পনা প্রণয়নন ও অনুনমাদননর
বিভাগ, পবরকল্পনা
কসিা বিষয়ক কার্ যক্রনম
কক্ষনে দ্বৈিিা পবরহার ও
মন্ত্রণালয়সহ সকল
দ্বৈিিা (Duplication)
সমন্বনয়র লনক্ষ িথ্য ও কর্াগানর্াগ
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
পবরহানরর মাধ্যনম োিীয়
প্রযুবি বিভানগর মিামি গ্রহণ।
সম্পনদর সাশ্রয় র্টনি।
মন্ত্রণালয়/দিরসমূনহর বিবেটাল মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, িথ্য ও বিবেটাল-গভনন যন্স ও ইসাবভযস িাস্তিায়নন সকল বিবেটাল কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগসহ কসিা বিষয়ক কার্ যক্রনম
সাবভযনসর োবহদা বনরূপণ কথনক সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ দ্বৈিিা পবরহানরর মাধ্যনম
শুরু কনর প্রবকউরনমন্ট, দ্বিবর এিং
োিীয় সম্পনদর সাশ্রয়
িাস্তিায়ন পর্ যন্ত সকল প্রকার
র্টনি।
সংবিষ্ট কাবরগবর সহায়িার েন্য
মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ ও আইবসটি
বিভানগর কর্ৌথ উনদ্যাগ “Digital
Service Accelerator”-এর
সহায়িা গ্রহণ।
প্রনিযক নাগবরনকর একক আইবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, স্থানীয় কসিা
গ্রহণকারী
প্রণয়ন ও সহনে সংনশাধন সরকার বিভাগ এিং সকল সনািকরণ ও বিবভন্ন
বনবিিকরণ এিং আন্তঃমন্ত্রণালয়
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
বিভাগ কর্তযক প্রনদয়
সমন্বয় সাধন।
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।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

৮০%

১০০%

∙

৮০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

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
বনরাপিা
দক্ষ েনিল সৃবষ্টকরণ।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিবেটাল
বনবিি হনি।

৮০%

১০০%

∙

২.৫

২.৫.৩

বিবেটাল বনরাপিা
সনেিনিা দ্বিবরকরণ।

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৪

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৫

১০০%

∙

∙

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।
সহনর্াবগিা
বৃবদ্ধ
পানি।
(বিবসবস)
এিং
সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা

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।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বনরাপিা বিষয়ক কাবরগরী
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।

১০০%

∙

∙

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

540

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

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
সরকাবর
ও
কিসরকাবর ওনয়িসাইট
প্রবিিন্ধীনদর েন্য অবভগম্য
হনি।

৫০%

১০০%

∙

৩.১

৩.১.৩

প্রবিিন্ধী
ব্যবিিনগরয
িথ্যপ্রযুবিনি অবভগম্যিা
বৃবদ্ধর মাধ্যনম িানদর
ক্ষমিায়ন, সক্ষমিা, এিং
উন্নয়ন ক্মকানড অংশগ্রহণ
িাড়নি।

১০০%

∙

∙

৩.১

৩.১.৬

িথ্যপ্রযুবি
বিষনয়
প্রবশবক্ষি দক্ষ েনশবি
গনড় উঠনি এিং ক্ষমিায়ন
র্টনি।

১০০%

∙

∙

৩.১

৩.১.৮

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।
প্রবিিন্ধী
ব্যবিিনগরয
সমােকোণ মন্ত্রণালয়,
িথ্যপ্রযুবিনি
অবভগম্যিা িাবণেয মন্ত্রণালয়, বশল্প
বৃবদ্ধকনল্প িানদর েন্য বিনশষাবয়ি মন্ত্রণালয় এিং োিীয় রােস্ব
ও িাংলানদনশ দ্বিবর হয়না এমন
কিাি য
হাি যওয়যার, সফটওয়যার ও
অন্যান্য আইবসটি উপকরণ
আমদাবনর কক্ষনে ভযাট মওকুফ
এিং প্রবিিন্ধী ব্যবিিনগরয েন্য
বিনশষভানি দ্বিবর আইবসটি
উপকরনণর কক্ষনে (এইে.এস.
ককাি উনেখ থাকনল) শুল্কমুি
করার ব্যিস্থা গ্রহণ।
অনগ্রসর
েননগাষ্ঠীর
েন্য মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
বিনশষাবয়ি আইবসটি বশক্ষা এিং বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা
প্রবশক্ষনণর ব্যিস্থা গ্রহণ।
বশক্ষা বিভাগ, সমােকোণ
মন্ত্রণালয়, মবহলা ও বশশু
বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রাথবমক
ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়, পাি যিয
েট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়,
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ, যুি ও ক্রীড়া
মন্ত্রণালয়, িস্ত্র ও পাট
মন্ত্রণালয় এিং কিসকাবর খাি
শারীবরকভানি অক্ষম এিং বিনশষ সমােকোণ মন্ত্রণালয়, িথ্য
সহায়িা লাগনি পানর এমন ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
ব্যবিনদর বিষয় বিনিেনায় করনখ সংস্কৃবি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সাশ্রয়ী িাংলা কটক্সট প্রনসবসং এিং িাংলা একানিবম
টুলস ও অবিও সফটওয়যার
উন্নয়ন এিং ইশারা ভাষার
সফটওয়যার দ্বিবরকরণ।

প্রবিিন্ধী ও বনরক্ষর
েননগাষ্ঠী প্রযুবির সুবিধা
কভাগ করনি সক্ষম হনি।

৮০%

১০০%

∙
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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
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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

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

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

৬.৩

৬.৩.৭

৬.৩

৬.৩.১১

৭.২

৭.২.১

৭.২

৭.২.৩

৮.৩

৮.৩.৩

স্বাস্থয খানির কসিাদানকারী সকল সমােকোণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থয বিবেটাল
স্বাস্থযনসিা
কিসরকাবর ও এনবেও প্রবিষ্ঠাননক কসিা বিভাগ, স্বাস্থয বশক্ষা ও প্রদাননর সক্ষমিা বৃবদ্ধ
উচ্চগবির কনটওয়ানকয সংযুবি পবরিার কোণ
বিভাগ, পানি।
বনবিিকরণ। প্রনয়ােনন আইনী অবধনস্থ দির, সংস্থা ও
কাঠানমার অধীনন এই সংযুবি প্রবিষ্ঠানসমূহ এিং এনবেও
বনবিিকরণ।
ব্যযনরা।

১০০%

∙

৮.৪

৮.৪.১৭

সরকাবর সমবন্বি খাদ্য বিিরণ খাদ্য মন্ত্রণালয়, দুনর্ যাগ
ব্যিস্থায় (Public Food ব্যিস্থাপনা ও োণ মন্ত্রণালয়,
Distributon System) সকল এিং সমােকোণ মন্ত্রণালয়
কক্ষনে সুবিধানভাগীনদর িাটানিে
দ্বিবরকরণ।

৮০%

১০০%

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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উপকারনভাগী
বনি যােনন
স্বচ্ছিা, দ্বৈিিা পবরহার,
পবরকল্পনা
প্রণয়নন
সক্ষমিা
বৃবদ্ধকরণ
সনি যাপবর কদনশর খাদ্য
বনরাপিা বনবিিকরনণ
উনেখনর্াগ্য
র্ভবমকা
রাখনি।

মবহলা ও বশশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

544

মবহলা ও বশশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
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

১.১

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

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

সকল
সরকাবর
কমযকানের
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিনকন্দ্রীকরণ হনি।

১০০%

∙

∙

সমােকোণ মন্ত্রণালয়,
মবহলা ও বশশু বিষয়ক
মন্ত্রণালয়, অভযন্তরীণ সম্পদ
বিভাগ, িাক ও
কটবলনর্াগানর্াগ বিভাগ এিং
বিটিআরবস
েনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়,
িাংলানদশ পািবলক সাবভযস
কবমশন এিং সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা

সুবিধা িবঞ্চি ও বপবছনয়
পড়া েননগাষ্ঠী সুবিধা
মনিা সমনয় কসিা গ্রহণ
করনি পারনি।

৫০%

১০০%

∙

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।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

বিবেটাল গভনন যন্স কার্ যক্রম
িাস্তিায়নন
সরকাবর
কমযকিযানদর সক্ষমিা বৃবদ্ধ
পানি।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

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।

১.২

১.২.৯

১.৩

১.৩.২

১.৩

১.৩.৪

১.৪

১.৪.১

দ্রুি ও কটকসই বিবেটাল
গভন যনমন্ট িাস্তিায়ননর েন্য
কিসরকাবর খািনক সম্পৃি কনর
Managed Service মনিনলর
আনলানক
প্রকল্প
গ্রহনণ
উৎসাবহিকরণ।
সরকাবর
কমযকানের
বিনকন্দ্রীকরনণর লনক্ষয সকল
সরকাবর দিনর উচ্চ গবির িাটা
সংনর্াগ ও বিবেটাল-সরকার
ব্যিস্থা প্রিিযন।
স্বনল্পান্নি এলাকা এিং প্রাবন্তক
েননগাষ্ঠীর েন্য সাশ্রয়ী ব্যাড
উইিথ (Bandwidth) এর
মাধ্যনম প্রাসবঙ্গক বিষয়াবদ,
পণ্যমূে বিষয়ক িথ্যাবদ প্রদাননর
ব্যিস্থাকরণ।
সরকাবর পর্ যানয় সকল কশ্রণীর
বননয়ানগর ব্যিহাবরক পরীক্ষায়
কবম্পউটার ও ইন্টারনননটর
কমৌবলক বিষয় অন্তর্ভযিকরণ।

১.৪

১.৪.২

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

পবরকল্পনা বিভাগ/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

সরকানরর কার্ যক্রনম
কিসরকাবর খানির
সম্পৃিিা বৃবদ্ধ পানি।

প্রদান
ইিযাবদ
বিষয়াবদ
অন্তর্ভযিকরণ।
স্থানীয় সরকার পর্ যানয় সনেিনিা সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এিং স্থানীয় সরকার পর্ যানয়
বৃবদ্ধ ও েনিলনক আইবসটি বিষনয় স্থানীয় সরকার বিভাগ সনেিনিা বৃবদ্ধ পানি
প্রবশক্ষণ প্রদান।
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ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
১.৫

১.৫.২

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

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

সকল সরকাবর দিনর ন্যাশনাল ই- সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/ িথ্য ও বসনেনমর দ্বৈিিা
গভনন যন্স
আবকযনটকোর
সংস্থা
হ্রাস হনি। িনথ্যর (Data)
(National e-Governance
সনি যাচ্চ ব্যিহার বনবিি
Architecture)
ও
eহনি।
সরকাবর
Governance
সংস্থাসমূনহর মনধ্য িথ্য ও
Interoperability
সফটওয়যার
আদানFramework অনুসরণ।
প্রদাননর পবরনিশ দ্বিবর
হনি।
েনসন্মুনখ প্রকাশনর্াগ্য িনথ্যর
মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ,
সরকাবর িনথ্যর স্বচ্ছিা
সনি যাচ্চ ব্যিহার বনবিিকরনণর
পবরসংখ্যান ও িথ্য
বৃবদ্ধ পানি এিং েনগণ ও
েন্য Open Government ব্যিস্থাপনা বিভাগসহ সকল গনিষকনদর সহনে িথ্য
Data কপাট যানল িথ্য উন্মুিকরণ
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রাবি বনবিি হনি।
ও অন্য দিনরর িথ্য ব্যিহানরর
সংস্কৃবি দ্বিবর।
বিবেটাল সাবভযনসর রূপান্তনরর িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিবেটাল-গভনন যন্স ও ইপবরকল্পনা প্রণয়নন ও অনুনমাদননর
বিভাগ, পবরকল্পনা
কসিা বিষয়ক কার্ যক্রনম
কক্ষনে দ্বৈিিা পবরহার ও
মন্ত্রণালয়সহ সকল
দ্বৈিিা (Duplication)
সমন্বনয়র লনক্ষ িথ্য ও কর্াগানর্াগ
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
পবরহানরর মাধ্যনম োিীয়
প্রযুবি বিভানগর মিামি গ্রহণ।
সম্পনদর সাশ্রয় র্টনি।
মন্ত্রণালয়/দিরসমূনহর বিবেটাল মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, িথ্য ও বিবেটাল-গভনন যন্স ও ইসাবভযস িাস্তিায়নন সকল বিবেটাল কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগসহ কসিা বিষয়ক কার্ যক্রনম
সাবভযনসর োবহদা বনরূপণ কথনক সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ দ্বৈিিা পবরহানরর মাধ্যনম
শুরু কনর প্রবকউরনমন্ট, দ্বিবর এিং
োিীয় সম্পনদর সাশ্রয়
িাস্তিায়ন পর্ যন্ত সকল প্রকার
র্টনি।
সংবিষ্ট কাবরগবর সহায়িার েন্য
মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ ও আইবসটি
বিভানগর কর্ৌথ উনদ্যাগ “Digital
Service Accelerator”-এর
সহায়িা গ্রহণ।
প্রনিযক নাগবরনকর একক আইবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, স্থানীয় কসিা
গ্রহণকারী
প্রণয়ন ও সহনে সংনশাধন সরকার বিভাগ এিং সকল সনািকরণ ও বিবভন্ন
বনবিিকরণ এিং আন্তঃমন্ত্রণালয়
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
বিভাগ কর্তযক প্রনদয়
সমন্বয় সাধন।
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।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

৮০%

১০০%

∙

৮০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

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%

∙

∙

২.৪

২.৪.২

অবভভািক সনেিনিা কমযসূবে
প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন।

১০০%

∙

∙

২.৪

২.৪.৩

সহনে অবভগম্য ক্ষবিকর
বিবেটাল কননটন্ট কথনক
বশশুনদরনক
বনরাপদ
রাখনি
অবভভািনকরা
প্রস্তুি থাকনিন।
ক্ষবিকর বিবেটাল
কননটন্ট কথনক বশশুনদর
বনরাপদ রাখনি সহায়ক
হনি।

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.১

দক্ষ েনিনলর মাধ্যনম
বিবেটাল
বনরাপিা
বনবিি হনি।

৮০%

১০০%

∙

২.৫

২.৫.৩

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৪

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৫

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%

∙

∙

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।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বনরাপিা বিষয়ক কাবরগরী
সহায়িা প্রদান করা র্ানি।

১০০%

∙

∙

মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা
বশক্ষা বিভাগ, মবহলা ও বশশু
বিষয়ক মন্ত্রণালয় এিং িথ্য
ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
বশশুনদর
েন্য
ক্ষবিকারক িাক ও কটবলনর্াগানর্াগ
ওনয়িসাইটসমূনহর প্রনিশ কদনশর
বিভাগ (িাংলানদশ
অভযন্তনর িন্ধকরণ।
কটবলনর্াগানর্াগ বনয়ন্ত্রণ
কবমশন) এিং মবহলা ও বশশু
বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বিবেটাল অপরাধ কমাকানিলায়
সকল
দক্ষ েনিল সৃবষ্টকরণ।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা
বিবেটাল বনরাপিা
সনেিনিা দ্বিবরকরণ।

549

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

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
সরকাবর
ও
কিসরকাবর ওনয়িসাইট
প্রবিিন্ধীনদর েন্য অবভগম্য
হনি।

৫০%

১০০%

∙

৩.১

৩.১.৬

িথ্যপ্রযুবি
বিষনয়
প্রবশবক্ষি দক্ষ েনশবি
গনড় উঠনি এিং ক্ষমিায়ন
র্টনি।

১০০%

∙

∙

৩.১

৩.১.৯

প্রাথবমক বশক্ষার
কার্ যকাবরিা বৃবদ্ধ পানি।

১০০%

∙

∙

৩.৩

৩.৩.২

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/
ব্যবিিনগরয েন্য সকল সরকাবর ও সরকাবর দির/সংস্থা এিং
কিসরকাবর ওনয়ি সাইট অবভগম্য এনবেও বিষয়ক ব্যযনরা
(Accessible) করণ।
অনগ্রসর
েননগাষ্ঠীর
েন্য মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
বিনশষাবয়ি আইবসটি বশক্ষা এিং বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা
প্রবশক্ষনণর ব্যিস্থা গ্রহণ।
বশক্ষা বিভাগ, সমােকোণ
মন্ত্রণালয়, মবহলা ও বশশু
বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রাথবমক
ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়, পাি যিয
েট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়,
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ, যুি ও ক্রীড়া
মন্ত্রণালয়, িস্ত্র ও পাট
মন্ত্রণালয় এিং কিসকাবর খাি
দবরদ্র বশশুনদর েন্য মাবিবমবিয়া
প্রাথবমক ও গণবশক্ষা
র্ন্ত্রাবদ ব্যিহার কনর সরকাবর- মন্ত্রণালয়, মবহলা ও বশশু
কিসরকাবর এিং কবমউবনটি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এিং
স্কুনলই ইবসবিবপ (ECDP) এনবেও বিষয়ক ব্যযনরা
োলুকরণ।
বিবেটাল পদ্ধবিনি সকল প্রকার আবথ যক প্রবিষ্ঠান বিভাগ,
আবথ যক কলননদনসমূহ কমািাইল িাংলানদশ ব্যাংক এিং
কফান, এটিএম,
Point of
সংবিষ্ট
Sales (PoS) ও অন্যান্য কসিা
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
দান ককনন্দ্রর মাধ্যনম কর্ ককাননা
সময় কর্ ককাননা স্থান কথনক
প্রদাননর ব্যিস্থাকরণ।

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।

১০০%

∙

∙
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ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
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

৫.১

৫.১.৫

৬.১

৬.১.১

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

ইন্টারননট সংনর্াগ এিং িার িাক ও কটবলনর্াগানর্াগ
ইন্টারনননটর ব্যিহার
ব্যিহার প্রবক্রয়ানক নাগবরক এিং বিভাগ, অথ য বিভাগ, িথ্য ও
সম্প্রসাবরি হনি।
সরকাবর দিনর কমৌবলক উপনর্াগী কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
(নর্মনঃ বিদুযৎ, গ্যাস, কটবলনফান
এিং সকল সরকাবর
ইিযাবদ) কসিা বহসানি বিনিেনা
দির/সংস্থা
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 ককাম্পাবনসমূনহর নারী অথ য বিভাগ, মবহলা ও বশশু আইবসটি কক্ষনে নারীেনিল ক্রমান্বনয় কমাট মানি
বিষয়ক মন্ত্রণালয়, যুি ও পুরুনষর অংশগ্রহনণ সমিা
সম্পনদর ৫০ শিাংনশ উন্নীি করা ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, িাবণেয বিধান হনি।
এিং কস লনক্ষয সনেিনিা,
মন্ত্রণালয়, িথ্য ও কর্াগানর্াগ
প্রবশক্ষণ ও প্রনণাদনার ব্যিস্থা
প্রযুবি বিভাগ এিং আইবসটি
গ্রহণ।
এনসাবসনয়শন

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

২০%

৫০%

১০০%

১০%

৩০%

৫০%

আইবসটি বশনল্পর সক্ষমিা
পবরমাপ ও রিাবন বৃবদ্ধকনল্প
করািম্যাপ (Roadmap)
অনুর্ায়ী অগ্রগবি মূোয়ন।

৫০%

১০০%

∙

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ (িাংলানদশ
কবম্পউটার কাউবন্সল,
আইবসটি অবধদির,
িাংলানদশ হাই-কটক পাকয
কর্তযপক্ষ) এিং সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
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কদশীয় আইবসটি পণ্য ও
কসিা রিাবন সম্প্রসাবরি
হনি।

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

৮.৫

৮.৫.২

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।

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%

∙

∙

১০০%

∙

∙

প্রিযাবশি ফলাফল

নারী উনদ্যািানদর পনণ্যর িাোর বশল্প মন্ত্রণালয়, স্থানীয় বনে অঞ্চল িযাগ না
সম্প্রসারনণর েন্য বিদ্যমান িথ্য সরকার বিভাগ এিং মবহলা কনরও নারীনদর উপােযননর
কসিা ককনন্দ্রর মাধ্যনম ই-কমাস য ও বশশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সুনর্াগ বৃবদ্ধ পানি, িানদর
সুবিধা প্রদান।
পণ্য ও কসিা িাোরোি
করনণর েন্য কার্ যকরী
সমিায় গঠনন িাঁনদরনক
সহায়িা করনি এিং নতুন
কমযসংস্থাননর সুনর্াগ সৃবষ্ট
হনি।
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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

১.১

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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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%

∙

∙

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

প্রদান
ইিযাবদ
বিষয়াবদ
অন্তর্ভযিকরণ।
স্থানীয় সরকার পর্ যানয় সনেিনিা সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এিং স্থানীয় সরকার পর্ যানয়
বৃবদ্ধ ও েনিলনক আইবসটি বিষনয় স্থানীয় সরকার বিভাগ সনেিনিা বৃবদ্ধ পানি
প্রবশক্ষণ প্রদান।
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১.৫

১.৫.২

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
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সকল সরকাবর দিনর ন্যাশনাল ই- সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/ িথ্য ও বসনেনমর দ্বৈিিা
গভনন যন্স
আবকযনটকোর
সংস্থা
হ্রাস হনি। িনথ্যর (Data)
(National e-Governance
সনি যাচ্চ ব্যিহার বনবিি
Architecture)
ও
eহনি।
সরকাবর
Governance
সংস্থাসমূনহর মনধ্য িথ্য ও
Interoperability
সফটওয়যার
আদানFramework অনুসরণ।
প্রদাননর পবরনিশ দ্বিবর
হনি।
েনসন্মুনখ প্রকাশনর্াগ্য িনথ্যর
মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ,
সরকাবর িনথ্যর স্বচ্ছিা
সনি যাচ্চ ব্যিহার বনবিিকরনণর
পবরসংখ্যান ও িথ্য
বৃবদ্ধ পানি এিং েনগণ ও
েন্য Open Government ব্যিস্থাপনা বিভাগসহ সকল গনিষকনদর সহনে িথ্য
Data কপাট যানল িথ্য উন্মুিকরণ
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রাবি বনবিি হনি।
ও অন্য দিনরর িথ্য ব্যিহানরর
সংস্কৃবি দ্বিবর।
বিবেটাল সাবভযনসর রূপান্তনরর িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিবেটাল-গভনন যন্স ও ইপবরকল্পনা প্রণয়নন ও অনুনমাদননর
বিভাগ, পবরকল্পনা
কসিা বিষয়ক কার্ যক্রনম
কক্ষনে দ্বৈিিা পবরহার ও
মন্ত্রণালয়সহ সকল
দ্বৈিিা (Duplication)
সমন্বনয়র লনক্ষ িথ্য ও কর্াগানর্াগ
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
পবরহানরর মাধ্যনম োিীয়
প্রযুবি বিভানগর মিামি গ্রহণ।
সম্পনদর সাশ্রয় র্টনি।
মন্ত্রণালয়/দিরসমূনহর বিবেটাল মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, িথ্য ও বিবেটাল-গভনন যন্স ও ইসাবভযস িাস্তিায়নন সকল বিবেটাল কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগসহ কসিা বিষয়ক কার্ যক্রনম
সাবভযনসর োবহদা বনরূপণ কথনক সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ দ্বৈিিা পবরহানরর মাধ্যনম
শুরু কনর প্রবকউরনমন্ট, দ্বিবর এিং
োিীয় সম্পনদর সাশ্রয়
িাস্তিায়ন পর্ যন্ত সকল প্রকার
র্টনি।
সংবিষ্ট কাবরগবর সহায়িার েন্য
মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ ও আইবসটি
বিভানগর কর্ৌথ উনদ্যাগ “Digital
Service Accelerator”-এর
সহায়িা গ্রহণ।
প্রনিযক নাগবরনকর একক আইবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, স্থানীয় কসিা
গ্রহণকারী
প্রণয়ন ও সহনে সংনশাধন সরকার বিভাগ এিং সকল সনািকরণ ও বিবভন্ন
বনবিিকরণ এিং আন্তঃমন্ত্রণালয়
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
বিভাগ কর্তযক প্রনদয়
সমন্বয় সাধন।
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।
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(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

৮০%

১০০%

∙

৮০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

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
বনরাপিা
দক্ষ েনিল সৃবষ্টকরণ।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিবেটাল
বনবিি হনি।

৮০%

১০০%

∙

২.৫

২.৫.৩

বিবেটাল বনরাপিা
সনেিনিা দ্বিবরকরণ।

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৪

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৫

১০০%

∙

∙

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।
সহনর্াবগিা
বৃবদ্ধ
পানি।
(বিবসবস)
এিং
সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা

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।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বনরাপিা বিষয়ক কাবরগরী
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।

১০০%

∙

∙

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

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
সরকাবর
ও
কিসরকাবর ওনয়িসাইট
প্রবিিন্ধীনদর েন্য অবভগম্য
হনি।

৫০%

১০০%

∙

৩.১

৩.১.৬

িথ্যপ্রযুবি
বিষনয়
প্রবশবক্ষি দক্ষ েনশবি
গনড় উঠনি এিং ক্ষমিায়ন
র্টনি।

১০০%

∙

∙

৩.১

৩.১.১০

আইবসটি দক্ষ েনিল কিবশ
সংখ্যায় দ্বিবর হনি।

২৫%

৫০%

১০০%

৩.৩

৩.৩.২

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।
অনগ্রসর
েননগাষ্ঠীর
েন্য মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
বিনশষাবয়ি আইবসটি বশক্ষা এিং বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা
প্রবশক্ষনণর ব্যিস্থা গ্রহণ।
বশক্ষা বিভাগ, সমােকোণ
মন্ত্রণালয়, মবহলা ও বশশু
বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রাথবমক
ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়, পাি যিয
েট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়,
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ, যুি ও ক্রীড়া
মন্ত্রণালয়, িস্ত্র ও পাট
মন্ত্রণালয় এিং কিসকাবর খাি
বিনশষভানি দক্ষ েনসাধারনণর
যুি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, িথ্য
েন্য কদশীয় ও আন্তেযাবিক িাোর ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
উপনর্াগী আইবসটি দক্ষিা উন্নয়নন
এিং কাবরগবর বশক্ষা
ককাস য (কর্মন-বিোবন্সং, গ্রাবফক্স,
অবধদির
ইিযাবদ) োলুকরণ।
বিবেটাল পদ্ধবিনি সকল প্রকার আবথ যক প্রবিষ্ঠান বিভাগ,
আবথ যক কলননদনসমূহ কমািাইল িাংলানদশ ব্যাংক এিং
কফান, এটিএম,
Point of
সংবিষ্ট
Sales (PoS) ও অন্যান্য কসিা
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
দান ককনন্দ্রর মাধ্যনম কর্ ককাননা
সময় কর্ ককাননা স্থান কথনক
প্রদাননর ব্যিস্থাকরণ।

১০০%

∙

∙

৩.৩

৩.৩.৬

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

১০০%

∙

∙

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।
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ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
৩.৪

৩.৪.১

৩.১

৩.৪.২

৩.৫

৩.৫.৪

৪.৪

৪.৪.১১

৫.১

৫.১.২

৫.১

৫.১.৫

৫.৩

৫.৩.১

৬.১

৬.১.১

৬.৩

৬.৩.৭

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

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 ককাম্পাবনসমূনহর নারী অথ য বিভাগ, মবহলা ও বশশু আইবসটি কক্ষনে নারীেনিল ক্রমান্বনয় কমাট মানি
বিষয়ক মন্ত্রণালয়, যুি ও পুরুনষর অংশগ্রহনণ সমিা
সম্পনদর ৫০ শিাংনশ উন্নীি করা ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, িাবণেয বিধান হনি।
এিং কস লনক্ষয সনেিনিা,
মন্ত্রণালয়, িথ্য ও কর্াগানর্াগ
প্রবশক্ষণ ও প্রনণাদনার ব্যিস্থা
প্রযুবি বিভাগ এিং আইবসটি
গ্রহণ।
এনসাবসনয়শন

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

২০%

৫০%

১০০%

১০%

৩০%

৫০%

কাবরগবর ও বৃবিমূলক বশক্ষায় িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
িথ্যপ্রযুবি
বিষয়ািলী বিভাগ, িস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়,
অন্তর্ভযিকরণ।
যুি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এিং
িাংলানদশ কাবরগরী বশক্ষা
কিাি য
আইবসটি বশনল্পর সক্ষমিা
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
পবরমাপ ও রিাবন বৃবদ্ধকনল্প
বিভাগ (িাংলানদশ
করািম্যাপ (Roadmap)
কবম্পউটার কাউবন্সল,
অনুর্ায়ী অগ্রগবি মূোয়ন।
আইবসটি অবধদির,
িাংলানদশ হাই-কটক পাকয
কর্তযপক্ষ) এিং সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
ক্রনয়র কক্ষনে স্থানীয় আইবসটি
আইএমইবি (বসবপটিইউ)
সামগ্রী ও কসিার েন্য মূে সুবিধা এিং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ
(Price Preference)
বনবিিকরণ।

১০০%

∙

∙

৫০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী
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প্রিযাবশি ফলাফল

িাোর-োবহদা অনুর্ায়ী
বশক্ষা কক্ষনে প্রনয়ােনীয়
পবরিিযন আনয়ন।
কদশীয় আইবসটি পণ্য ও
কসিা রিাবন সম্প্রসাবরি
হনি।

স্থানীয় আইবসটি বশল্প
বিকবশি হনি।

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
৬.৩

৬.৩.১১

৭.২

৭.২.১

৭.২

৭.২.৩

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

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।

561

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

স্থানীয় আইবসটি বশল্প
বিকবশি হনি।

১০০%

∙

∙

অবধক হানর বিদুযৎ সাশ্রয়
হনি।

১০০%

∙

∙

কাগে দ্বিবরনি ব্যিহৃি
প্রাকৃবিক উপাদান
সংরক্ষনণ সহায়ক হনি।

১০০%

∙

∙

প্রিযাবশি ফলাফল

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

562

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
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

১.১

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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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%

∙

∙

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

প্রদান
ইিযাবদ
বিষয়াবদ
অন্তর্ভযিকরণ।
স্থানীয় সরকার পর্ যানয় সনেিনিা সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এিং স্থানীয় সরকার পর্ যানয়
বৃবদ্ধ ও েনিলনক আইবসটি বিষনয় স্থানীয় সরকার বিভাগ সনেিনিা বৃবদ্ধ পানি
প্রবশক্ষণ প্রদান।
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১.৫
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১.৫.৫

১.৫

১.৫.৬

১.৫

১.৫.৭

১.৫

১.৫.৮

২.৩

২.৩.২
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সকল সরকাবর দিনর ন্যাশনাল ই- সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/ িথ্য ও বসনেনমর দ্বৈিিা
গভনন যন্স
আবকযনটকোর
সংস্থা
হ্রাস হনি। িনথ্যর (Data)
(National e-Governance
সনি যাচ্চ ব্যিহার বনবিি
Architecture)
ও
eহনি।
সরকাবর
Governance
সংস্থাসমূনহর মনধ্য িথ্য ও
Interoperability
সফটওয়যার
আদানFramework অনুসরণ।
প্রদাননর পবরনিশ দ্বিবর
হনি।
েনসন্মুনখ প্রকাশনর্াগ্য িনথ্যর
মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ,
সরকাবর িনথ্যর স্বচ্ছিা
সনি যাচ্চ ব্যিহার বনবিিকরনণর
পবরসংখ্যান ও িথ্য
বৃবদ্ধ পানি এিং েনগণ ও
েন্য Open Government ব্যিস্থাপনা বিভাগসহ সকল গনিষকনদর সহনে িথ্য
Data কপাট যানল িথ্য উন্মুিকরণ
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রাবি বনবিি হনি।
ও অন্য দিনরর িথ্য ব্যিহানরর
সংস্কৃবি দ্বিবর।
বিবেটাল সাবভযনসর রূপান্তনরর িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিবেটাল-গভনন যন্স ও ইপবরকল্পনা প্রণয়নন ও অনুনমাদননর
বিভাগ, পবরকল্পনা
কসিা বিষয়ক কার্ যক্রনম
কক্ষনে দ্বৈিিা পবরহার ও
মন্ত্রণালয়সহ সকল
দ্বৈিিা (Duplication)
সমন্বনয়র লনক্ষ িথ্য ও কর্াগানর্াগ
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
পবরহানরর মাধ্যনম োিীয়
প্রযুবি বিভানগর মিামি গ্রহণ।
সম্পনদর সাশ্রয় র্টনি।
মন্ত্রণালয়/দিরসমূনহর বিবেটাল মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, িথ্য ও বিবেটাল-গভনন যন্স ও ইসাবভযস িাস্তিায়নন সকল বিবেটাল কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগসহ কসিা বিষয়ক কার্ যক্রনম
সাবভযনসর োবহদা বনরূপণ কথনক সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ দ্বৈিিা পবরহানরর মাধ্যনম
শুরু কনর প্রবকউরনমন্ট, দ্বিবর এিং
োিীয় সম্পনদর সাশ্রয়
িাস্তিায়ন পর্ যন্ত সকল প্রকার
র্টনি।
সংবিষ্ট কাবরগবর সহায়িার েন্য
মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ ও আইবসটি
বিভানগর কর্ৌথ উনদ্যাগ “Digital
Service Accelerator”-এর
সহায়িা গ্রহণ।
প্রনিযক নাগবরনকর একক আইবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, স্থানীয় কসিা
গ্রহণকারী
প্রণয়ন ও সহনে সংনশাধন সরকার বিভাগ এিং সকল সনািকরণ ও বিবভন্ন
বনবিিকরণ এিং আন্তঃমন্ত্রণালয়
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
বিভাগ কর্তযক প্রনদয়
সমন্বয় সাধন।
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।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

৮০%

১০০%

∙

৮০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

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
বনরাপিা
দক্ষ েনিল সৃবষ্টকরণ।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিবেটাল
বনবিি হনি।

৮০%

১০০%

∙

২.৫

২.৫.৩

বিবেটাল বনরাপিা
সনেিনিা দ্বিবরকরণ।

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৪

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৫

১০০%

∙

∙

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।
সহনর্াবগিা
বৃবদ্ধ
পানি।
(বিবসবস)
এিং
সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা

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।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বনরাপিা বিষয়ক কাবরগরী
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।

১০০%

∙

∙

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

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
সরকাবর
ও
কিসরকাবর ওনয়িসাইট
প্রবিিন্ধীনদর েন্য অবভগম্য
হনি।

৫০%

১০০%

∙

৩.৩

৩.৩.২

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।
বিবেটাল পদ্ধবিনি সকল প্রকার আবথ যক প্রবিষ্ঠান বিভাগ,
আবথ যক কলননদনসমূহ কমািাইল িাংলানদশ ব্যাংক এিং
কফান, এটিএম,
Point of
সংবিষ্ট
Sales (PoS) ও অন্যান্য কসিা
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
দান ককনন্দ্রর মাধ্যনম কর্ ককাননা
সময় কর্ ককাননা স্থান কথনক
প্রদাননর ব্যিস্থাকরণ।

১০০%

∙

∙

৩.৩

৩.৩.৬

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

১০০%

∙

∙

৩.৪

৩.৪.১

কসিার মান উন্নয়ন এিং
নাগবরক সন্তুবষ্ট বৃবদ্ধ পানি।

১০০%

∙

∙

৩.৪

৩.৪.২

নীবিমালা
েনগনণর
বনবিি হনি।

১০০%

∙

∙

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
আনিদন, অবভনর্াগ গ্রহণ ও মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর
বনষ্পবি এিং অিবহিকরণ।
দির/সংস্থা
বিবেটাল পদ্ধবিনি নাগবরক
মিামি গ্রহণ কনর কসিার মান
উন্নয়ন।
সকল প্রণীিব্য নীবিমালা ও সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/
আইন ওনয়িসাইনট প্রকাশ ও
সরকাবর দির/সংস্থা
েনগনণর মিামি গ্রহণ।
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প্রণয়নন
অংশগ্রহণ

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
৩.৫

৩.৫.১

৩.৫

৩.৫.২

৩.৫

৩.৫.৪

৪.৪

৪.৪.১১

৫.৪

৫.১.২

৬.১

৬.১.১

৬.৩

৬.৩.৭

৬.৩

৬.৩.১১

৭.২

৭.২.১

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

মুবিনর্াদ্ধা
ও
কপাষ্যনদর িথ্য
সংরক্ষণ।

প্রিযাবশি ফলাফল

মুবিনর্াদ্ধা মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সরকার প্রদি সকল
সংগ্রহ ও
সুনর্াগ-সুবিধা সমূহ দক্ষ ও
কার্ যকরভানি
মুবিনর্াদ্ধানদর
বনকট
কপৌুঁছানি। এ িথ্যভাডার
একটি
োিীয়
ও
ঐবিহাবসক দবলল বহনসনি
থাকনি।
মুবিযুদ্ধ বভবিক কর্ ককাননা মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় মুবিযুনদ্ধর কেিনা োিীয়
বিবেটাল কনন্টন্ট ও এবপ্লনকশন এিং িথ্য ও কর্াগানর্াগ সংস্কৃবিনি স্থাবয়ত্ব পানি।
উন্নয়ন, প্রোর, বিকাশ ও সংরক্ষনণ
প্রযুবি বিভাগ
সহনর্াবগিা ও প্রনণাদনা প্রদান।
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
ক্রনয়র কক্ষনে স্থানীয় আইবসটি
আইএমইবি (বসবপটিইউ) স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সামগ্রী ও কসিার েন্য মূে সুবিধা এিং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ বিকবশি হনি।
(Price Preference)
বনবিিকরণ।
কদনশর স্থানীয় কভািানদর
সকল
স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সক্ষমিা উন্নয়নন সনেিনিা দ্বিবর মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিকবশি হনি।
করা।
সরকাবর ক্রনয় আন্তেযাবিকভানি িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি অবধক হানর বিদুযৎ সাশ্রয়
গ্রহণনর্াগ্য মাননর বিদুযৎ সাশ্রয়ী
বিভাগ এিং সকল
হনি।
আইবসটি র্ন্ত্রপাবি ক্রয়।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর
দির/সংস্থা
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

২০%

৫০%

১০০%

৫০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
৭.২

৭.২.৩

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

দািবরক কানে ইনলক্ট্রবনক পদ্ধবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগসহ সকল কাগে দ্বিবরনি ব্যিহৃি
ব্যিহার বৃবদ্ধ কনর কাগনের
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রাকৃবিক উপাদান
ব্যিহার হ্রাসকরণ।
সংরক্ষনণ সহায়ক হনি।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

প্রিাসী কোণ ও দ্বিনদবশক কমসয ংস্থান মন্ত্রণালয়
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প্রিাসী কোণ ও দ্বিনদবশক কমযসংস্থান মন্ত্রণালয়
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

১.১

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
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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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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%

∙

∙

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

প্রদান
ইিযাবদ
বিষয়াবদ
অন্তর্ভযিকরণ।
স্থানীয় সরকার পর্ যানয় সনেিনিা সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এিং স্থানীয় সরকার পর্ যানয়
বৃবদ্ধ ও েনিলনক আইবসটি বিষনয় স্থানীয় সরকার বিভাগ সনেিনিা বৃবদ্ধ পানি
প্রবশক্ষণ প্রদান।
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১.৫

১.৫.২

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
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সকল সরকাবর দিনর ন্যাশনাল ই- সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/ িথ্য ও বসনেনমর দ্বৈিিা
গভনন যন্স
আবকযনটকোর
সংস্থা
হ্রাস হনি। িনথ্যর (Data)
(National e-Governance
সনি যাচ্চ ব্যিহার বনবিি
Architecture)
ও
eহনি।
সরকাবর
Governance
সংস্থাসমূনহর মনধ্য িথ্য ও
Interoperability
সফটওয়যার
আদানFramework অনুসরণ।
প্রদাননর পবরনিশ দ্বিবর
হনি।
েনসন্মুনখ প্রকাশনর্াগ্য িনথ্যর
মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ,
সরকাবর িনথ্যর স্বচ্ছিা
সনি যাচ্চ ব্যিহার বনবিিকরনণর
পবরসংখ্যান ও িথ্য
বৃবদ্ধ পানি এিং েনগণ ও
েন্য Open Government ব্যিস্থাপনা বিভাগসহ সকল গনিষকনদর সহনে িথ্য
Data কপাট যানল িথ্য উন্মুিকরণ
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রাবি বনবিি হনি।
ও অন্য দিনরর িথ্য ব্যিহানরর
সংস্কৃবি দ্বিবর।
বিবেটাল সাবভযনসর রূপান্তনরর িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিবেটাল-গভনন যন্স ও ইপবরকল্পনা প্রণয়নন ও অনুনমাদননর
বিভাগ, পবরকল্পনা
কসিা বিষয়ক কার্ যক্রনম
কক্ষনে দ্বৈিিা পবরহার ও
মন্ত্রণালয়সহ সকল
দ্বৈিিা (Duplication)
সমন্বনয়র লনক্ষ িথ্য ও কর্াগানর্াগ
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
পবরহানরর মাধ্যনম োিীয়
প্রযুবি বিভানগর মিামি গ্রহণ।
সম্পনদর সাশ্রয় র্টনি।
মন্ত্রণালয়/দিরসমূনহর বিবেটাল মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, িথ্য ও বিবেটাল-গভনন যন্স ও ইসাবভযস িাস্তিায়নন সকল বিবেটাল কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগসহ কসিা বিষয়ক কার্ যক্রনম
সাবভযনসর োবহদা বনরূপণ কথনক সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ দ্বৈিিা পবরহানরর মাধ্যনম
শুরু কনর প্রবকউরনমন্ট, দ্বিবর এিং
োিীয় সম্পনদর সাশ্রয়
িাস্তিায়ন পর্ যন্ত সকল প্রকার
র্টনি।
সংবিষ্ট কাবরগবর সহায়িার েন্য
মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ ও আইবসটি
বিভানগর কর্ৌথ উনদ্যাগ “Digital
Service Accelerator”-এর
সহায়িা গ্রহণ।
প্রনিযক নাগবরনকর একক আইবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, স্থানীয় কসিা
গ্রহণকারী
প্রণয়ন ও সহনে সংনশাধন সরকার বিভাগ এিং সকল সনািকরণ ও বিবভন্ন
বনবিিকরণ এিং আন্তঃমন্ত্রণালয়
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
বিভাগ কর্তযক প্রনদয়
সমন্বয় সাধন।
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।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

৮০%

১০০%

∙

৮০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

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
বনরাপিা
দক্ষ েনিল সৃবষ্টকরণ।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিবেটাল
বনবিি হনি।

৮০%

১০০%

∙

২.৫

২.৫.৩

বিবেটাল বনরাপিা
সনেিনিা দ্বিবরকরণ।

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৪

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৫

১০০%

∙

∙

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।
সহনর্াবগিা
বৃবদ্ধ
পানি।
(বিবসবস)
এিং
সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা

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।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বনরাপিা বিষয়ক কাবরগরী
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।

১০০%

∙

∙

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

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
সরকাবর
ও
কিসরকাবর ওনয়িসাইট
প্রবিিন্ধীনদর েন্য অবভগম্য
হনি।

৫০%

১০০%

∙

৩.৩

৩.৩.২

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।
বিবেটাল পদ্ধবিনি সকল প্রকার আবথ যক প্রবিষ্ঠান বিভাগ,
আবথ যক কলননদনসমূহ কমািাইল িাংলানদশ ব্যাংক এিং
কফান, এটিএম,
Point of
সংবিষ্ট
Sales (PoS) ও অন্যান্য কসিা
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
দান ককনন্দ্রর মাধ্যনম কর্ ককাননা
সময় কর্ ককাননা স্থান কথনক
প্রদাননর ব্যিস্থাকরণ।

১০০%

∙

∙

৩.৩

৩.৩.৬

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

১০০%

∙

∙

৩.৪

৩.৪.১

কসিার মান উন্নয়ন এিং
নাগবরক সন্তুবষ্ট বৃবদ্ধ পানি।

১০০%

∙

∙

৩.৪

৩.৪.২

১০০%

∙

∙

৩.৫

৩.৫.৪

নীবিমালা
প্রণয়নন
েনগনণর
অংশগ্রহণ
বনবিি হনি।
েনগনণর বৃহৎ অংশনক
বশক্ষা, প্রবশক্ষণ ও গুরুত্বপূণ য
িথ্য প্রদাননর সুবিধা প্রশস্ত
হনি।

১০০%

∙

∙

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
আনিদন, অবভনর্াগ গ্রহণ ও মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর
বনষ্পবি এিং অিবহিকরণ।
দির/সংস্থা
বিবেটাল পদ্ধবিনি নাগবরক
মিামি গ্রহণ কনর কসিার মান
উন্নয়ন।
সকল প্রণীিব্য নীবিমালা ও সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/
আইন ওনয়িসাইনট প্রকাশ ও
সরকাবর দির/সংস্থা
েনগনণর মিামি গ্রহণ।
প্রাবিষ্ঠাবনক সহায়িা ও আবথ যক
সকল মন্ত্রণালয়/
প্রনণাদনার মাধ্যনম িাংলা ভাষায়
বিভাগ/দির/সংস্থা
স্থানীয় পর্ যানয়র উপযুি বিষয়িস্তু
উন্নয়ন উৎসাবহিকরণ।
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৪.৪

৪.৪.১১

৫.১

৫.১.১

৫.১

৫.১.২

৫.১

৫.১.৪

৫.৪

৫.৪.৩

৫.৪

৫.৪.৪

৫.৫

৫.৫.৪

৬.১

৬.১.১
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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।
আন্তেযাবিক মান অনুসরণ কনর প্রিাসী কোণ ও দ্বিনদবশক
আইবসটি ব্যিসা
কদশীয় ও আন্তেযাবিক িাোর কমযসংস্থান মন্ত্রণালয়, িথ্য ও পবরোলনা, ব্যিস্থাপনা,
বিনিষণ, োবহদা বনরূপণ এিং কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
বিপণন ও সফটওয়যার
িদানুর্ায়ী কদশীয় আইবসটি এিং আইবসটি এনসাবসনয়শন উন্নয়নন দক্ষ েনিল দ্বিবর।
েনিনলর দক্ষিা উন্নয়নন প্রবিষ্ঠান
প্রবিষ্ঠাকরণ।
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।
স্থানীয় ও বিশ্বিাোনর আইবসটি শ্রম ও কমযসংস্থান মন্ত্রণালয়, আইটি
কপশােীিীনদর
েনিনলর োবহদা বনরূপণ এিং িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
োবহদা বনরূপনণর মাধ্যনম
কদনশ ও বিনদনশ শ্রম োবহদা বিভাগ, প্রিাসী কোণ ও
আইবসটি েনিল উন্নয়নন
বনরূপননর েন্য
Labour দ্বিনদবশক কমযসংস্থান
সুষ্ঠু পবরকল্পনা করা সম্ভি
Market
Information মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, হনি।
System (LMIS) োলুকরণ। পবরসংখ্যান ও িথ্য
ব্যিস্থাপনা বিভাগ (িাংলানদশ
পবরসংখ্যান ব্যযনরা) এিং
এনএসবিবস
বিনশ্বর
আইবসটি
অঙ্গনন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এিং প্রিাসী িাংলানদশী আইবসটি
িথ্যপ্রযুবির উচ্চির পর্ যানয়র কোণ ও দ্বিনদবশক
কপশােীিীগণ অবধক হানর
কমযসংস্থাননর েন্য বিনশষ কমযসংস্থান মন্ত্রণালয়
বিশ্বিাোনর উচ্চির পর্ যানয়
কার্ যক্রম গ্রহণ।
প্রনিনশর সুনর্াগ পানি।
আইবসটি কপশােীিীনদর দ্বিনদবশক প্রিাসী কোণ ও দ্বিনদবশক বরক্রুটিং এনেবন্সনদর ট্যাক্স
কমযসংস্থাননর ব্যিস্থাকারী বরক্রুটিং কমযসংস্থান মন্ত্রণালয় এিং সুবিধা প্রদাননর ফনল
এনেবন্সনক ট্যাক্স সুবিধা প্রদান। োিীয় রােস্ব কিাি য
িবহবি যনশ্ব আইবসটি
কমযসংস্থান বৃবদ্ধ পানি।
দ্বিনদবশক কমযসংস্থাননর েন্য
প্রিাসী কোণ ও দ্বিনদবশক
দ্বিনদবশক শ্রমিাোর
বিনদশী ভাষা এিং বিনশষাবয়ি ও কমযসংস্থান মন্ত্রণালয় এিং
উপনর্াগী কনর গনড় কিালা
উদীয়মান আইবসটি প্রযুবির,
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
র্ানি।
কিানমইন জ্ঞান এিং বিনশষাবয়ি বিভাগ (বিবসবস এিং
য
কট্রবনং সাটিবফনকশন
এর েন্য আইবসটি অবধদির)
প্রবশক্ষনণর ব্যিস্থা গ্রহণ।
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
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

৫০%

১০০%

∙

২০%

৫০%

১০০%

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

৫০%

১০০%

∙
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৬.৩

৬.৩.৭

৬.৩

৬.৩.১১

৭.২
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৭.২
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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%

∙

∙
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করলপথ মন্ত্রণালয়
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করলপথ মন্ত্রণালয়
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%

∙

∙

৫০%

১০০%

∙
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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

১.১

১.১.৮

১.১

১.১.৯

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
যানালাইেি
পানস
েননসিা
বনবিিকরণ।

সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ

581

কসিা প্রদান দ্রুি ও সমবন্বি
হনি।

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
১.১

১.১.১০

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

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

িড় সফটওয়যার এিং আইটিইএস সকল ক্রয়কারী কর্তযপক্ষ
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।
িড় সফটওয়যার এিং আইটিইএস সকল ক্রয়কারী কর্তযপক্ষ
প্রকনল্পর কক্ষনে বিদ্যমান আইন
অনুসরণপূি যক প্রনর্ােয কক্ষনে
সংবিষ্ট
কর্তযপক্ষ
BOO/BOT/ফযাবসবলটিে
ম্যাননেনমন্ট পদ্ধবির মাধ্যনম
িাস্তিায়ন।
BOO/BOT/ফযাবসবলটিে
সকল ক্রয়কারী কর্তযপক্ষ
ম্যাননেনমন্ট পদ্ধবির মাধ্যনম
িাস্তিায়ননর েন্য রােস্ব/বফ
কশয়ানরর েন্য বননদ যবশকা
প্রস্তুিকরণ।
সি যস্তনর
বিবেটাইনেশননর সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/
প্রবিিন্ধকিাগুনলা বেবিিকরণ,
সংস্থা
দূরীকরণ
ও
অগ্রগবির
পবরমাপনর্াগ্য বনণ যায়ক বনধ যারণ।
সরকাবর
সকল
অনুমবি, সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/
অনুদান/সুবিধা/প্রনণাদনা
িা
সংস্থা
লাইনসন্স প্রাবি/নিায়ননর েন্য
প্রাক-কর্াগ্যিা বহনসনি সংবিষ্ট
প্রবিষ্ঠাননর বিবেটালাইনেশননক
উৎসাবহি করা হনি।
সকল সরকাবর প্রবিষ্ঠাননর মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ এিং
নাগবরক কসিার হালনাগাদকৃি সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ
িথ্য সারণী ওনয়িসাইনট প্রকাশ।
ইনলকট্রবনক ক্রয় পদ্ধবি োলুকরণ আইএমইবি (বসবপটিইউ)
ও সকল উন্মুি দরপে ও বননয়াগ এিং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ
বিজ্ঞবি অনলাইনন প্রকানশর
ব্যিস্থাকরণ।
সকল মন্ত্রণালয়/
PPA ও PPR অনুর্ায়ী সংবিষ্ট
বিভাগ/দির/সংস্থা
মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/দির/সংস্থার
বনেস্ব ওনয়িসাইনট দরপে
বিজ্ঞবি প্রকাশ।
আইবসটি ব্যিহানরর মাধ্যনম আইএমইবি এিং স্ব স্ব
েলমান অসমাি উন্নয়ন প্রকল্প ও
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
কমযসূবেসমূনহর
কার্ যকাবরিা
মূোয়ননর েন্য েনগনণর
মিামি গ্রহণ, বিনিষণ এিং
অবেযি জ্ঞান পরিিীনি প্রকল্প
গ্রহণ ও িাস্তিায়নন ব্যিহার।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

প্রকল্প ব্যিস্থাপনা ও কসিা
প্রদাননর মান উন্নয়ন হনি।

৮০%

১০০%

∙

প্রকল্প ব্যিস্থাপনা ও কসিা
প্রদাননর মান উন্নয়ন হনি।

৮০%

১০০%

∙

প্রকল্প ব্যিস্থাপনা ও কসিা
প্রদাননর মান উন্নয়নহনি।

৮০%

১০০%

∙

সাবভযনসর মান উন্নয়ন হনি।

১০০%

∙

∙

বিবেটালাইনেশন
উৎসাবহি হনি এিং
সাবভযনসর মান উন্নয়ন হনি।

১০০%

∙

∙

েনগনণর প্রনয়ােনীয় িথ্য
প্রাবি বনবিি হনি।

১০০%

∙

∙

সরকাবর ক্রনয়র কক্ষনে
স্বচ্ছিা বৃবদ্ধ পানি।

১০০%

∙

∙

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

১০০%

∙

∙

উন্নয়ন কার্ যক্রনম েনগনণর
সম্পৃিিা বৃবদ্ধ পানি।

১০০%

∙

∙

প্রিযাবশি ফলাফল

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

প্রকল্প
ব্যিস্থাপনা
অথ যাৎ
সকল
প্রকল্প পবরকল্পনা ও
প্রকল্পগ্রহণ, পবরকল্পনা, িাস্তিায়ন, মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা িাস্তিায়নন দ্রুিিা বনবিি
মবনটবরং, সমাপন এিং অথ য
হনি।
িরানে আইবসটি বভবিক ব্যিস্থা
প্রেলন।
গুরুত্বপূণ য
সরকাবর
দিনর
সকল
সভায় অংশহগ্রহনণর েন্য
সি যাধুবনক কর্াগানর্াগ ব্যিস্থা মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা ভ্রমন, ব্যয় ও সময় হ্রাস
(নর্মন- বভবিও কনফানরবন্সং)
করনি এিং কক্ষে বিনশনষ
োলুকরণ।
সভার প্রনয়ােন দূর হনি।
সামাবেক কর্াগানর্ানগর মাধ্যনম
সকল
সরকানরর কার্ যক্রনম
সরকার ও েনগনণর মনধ্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা েনগনণর সম্পৃিিা বৃবদ্ধ
সংনর্াগ সাধন।
পানি।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

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%

∙

∙

১০০%

∙

∙

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।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

বিবেটাল গভনন যন্স কার্ যক্রম
িাস্তিায়নন
সরকাবর
কমযকিযানদর সক্ষমিা বৃবদ্ধ
পানি।

১০০%

∙

∙

করণীয় বিষয়

১.২

১.২.৬

১.২

১.২.৭

১.২

১.২.৮

১.২

১.২.৯

১.৩

১.৩.২

১.৪

১.৪.১

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

১.৪

১.৪.২

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

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

ে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

প্রদান
ইিযাবদ
অন্তর্ভযিকরণ।

প্রিযাবশি ফলাফল

বিষয়াবদ
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প্রিযাবশি ফলাফল

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১.৪

১.৪.৮

স্থানীয় সরকার পর্ যানয় সনেিনিা সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এিং স্থানীয় সরকার পর্ যানয়
বৃবদ্ধ ও েনিলনক আইবসটি বিষনয় স্থানীয় সরকার বিভাগ সনেিনিা বৃবদ্ধ পানি
প্রবশক্ষণ প্রদান।

১০০%

∙

∙

১.৫

১.৫.২

১০০%

∙

∙

১.৫

১.৫.৪

১০০%

∙

∙

১.৫

১.৫.৫

১০০%

∙

∙

১.৫

১.৫.৬

১০০%

∙

∙

১.৫

১.৫.৭

৮০%

১০০%

∙

১.৫

১.৫.৮

৮০%

১০০%

∙

২.৩

২.৩.২

সকল সরকাবর দিনর ন্যাশনাল ই- সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/ িথ্য ও বসনেনমর দ্বৈিিা
গভনন যন্স
আবকযনটকোর
সংস্থা
হ্রাস হনি। িনথ্যর (Data)
(National e-Governance
সনি যাচ্চ ব্যিহার বনবিি
Architecture)
ও
eহনি।
সরকাবর
Governance
সংস্থাসমূনহর মনধ্য িথ্য ও
Interoperability
সফটওয়যার
আদানFramework অনুসরণ।
প্রদাননর পবরনিশ দ্বিবর
হনি।
েনসন্মুনখ প্রকাশনর্াগ্য িনথ্যর
মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ,
সরকাবর িনথ্যর স্বচ্ছিা
সনি যাচ্চ ব্যিহার বনবিিকরনণর
পবরসংখ্যান ও িথ্য
বৃবদ্ধ পানি এিং েনগণ ও
েন্য Open Government ব্যিস্থাপনা বিভাগসহ সকল গনিষকনদর সহনে িথ্য
Data কপাট যানল িথ্য উন্মুিকরণ
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রাবি বনবিি হনি।
ও অন্য দিনরর িথ্য ব্যিহানরর
সংস্কৃবি দ্বিবর।
বিবেটাল সাবভযনসর রূপান্তনরর িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিবেটাল-গভনন যন্স ও ইপবরকল্পনা প্রণয়নন ও অনুনমাদননর
বিভাগ, পবরকল্পনা
কসিা বিষয়ক কার্ যক্রনম
কক্ষনে দ্বৈিিা পবরহার ও
মন্ত্রণালয়সহ সকল
দ্বৈিিা (Duplication)
সমন্বনয়র লনক্ষ িথ্য ও কর্াগানর্াগ
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
পবরহানরর মাধ্যনম োিীয়
প্রযুবি বিভানগর মিামি গ্রহণ।
সম্পনদর সাশ্রয় র্টনি।
মন্ত্রণালয়/দিরসমূনহর বিবেটাল মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, িথ্য ও বিবেটাল-গভনন যন্স ও ইসাবভযস িাস্তিায়নন সকল বিবেটাল কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগসহ কসিা বিষয়ক কার্ যক্রনম
সাবভযনসর োবহদা বনরূপণ কথনক সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ দ্বৈিিা পবরহানরর মাধ্যনম
শুরু কনর প্রবকউরনমন্ট, দ্বিবর এিং
োিীয় সম্পনদর সাশ্রয়
িাস্তিায়ন পর্ যন্ত সকল প্রকার
র্টনি।
সংবিষ্ট কাবরগবর সহায়িার েন্য
মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ ও আইবসটি
বিভানগর কর্ৌথ উনদ্যাগ “Digital
Service Accelerator”-এর
সহায়িা গ্রহণ।
প্রনিযক নাগবরনকর একক আইবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, স্থানীয় কসিা
গ্রহণকারী
প্রণয়ন ও সহনে সংনশাধন সরকার বিভাগ এিং সকল সনািকরণ ও বিবভন্ন
বনবিিকরণ এিং আন্তঃমন্ত্রণালয়
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
বিভাগ কর্তযক প্রনদয়
সমন্বয় সাধন।
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।

১০০%

∙

∙
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

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
বনরাপিা
দক্ষ েনিল সৃবষ্টকরণ।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিবেটাল
বনবিি হনি।

৮০%

১০০%

∙

২.৫

২.৫.৩

বিবেটাল বনরাপিা
সনেিনিা দ্বিবরকরণ।

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৪

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৫

১০০%

∙

∙

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।
সহনর্াবগিা
বৃবদ্ধ
পানি।
(বিবসবস)
এিং
সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা

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।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বনরাপিা বিষয়ক কাবরগরী
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।

১০০%

∙

∙

অবিট িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি আইটি বসনেম অবিনটর
বিভাগ (বিবসবস) এিং সকল মাধ্যনম বিবভন্ন বনয়ন্ত্রণ
মন্ত্রণালয়/দির/সংস্থা
বনবিি করা র্ানি।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

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

১০০%

∙

∙

২.৯

২.৯.২

১০০%

∙

∙

৩.১

৩.১.১

৬০%

৮০%

১০০%

৩.১

৩.১.২

৫০%

১০০%

∙

৩.২

৩.২.২

১০০%

∙

∙

৩.৩

৩.৩.২

১০০%

∙

∙

৩.৩

৩.৩.৬

সকল অবফনস বিবেটাল স্বাক্ষর িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি োিীয় িথ্য আদান-প্রদানন
োলুকরণ।
বিভাগ (বসবসএ) এিং সকল বনরাপিা বনবিি হনি।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা
িাংলানদনশর
সকল
িাটা িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি োিীয় িথ্য আদান-প্রদানন
িাংলানদনশর কভৌনগাবলক সীমানার বিভাগ (বিবসবস) এিং সকল বনরাপিা বনবিি হনি।
মনধ্য রাখা বনবিিকরনণর ব্যিস্থা মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা
গ্রহণ।
বসটি কনপযানরশন, কেলা পবরষদ, িাক ও কটবলনর্াগানর্াগ কসিাসমূহ েনগনণর হানির
উপনেলা পবরষদ, কপৌরসভা, বিভাগ, স্থানীয় সরকার কানছ িাৎক্ষবণক কপৌুঁছানি।
ইউবনয়ন পবরষদ, িাস টাবমযনাল, বিভাগ,
কনৌ-পবরিহন
কফবর/লঞ্চর্াট,
করলনেশন, মন্ত্রণালয়, করলপথ মন্ত্রণালয়,
বিমানিদর, কপাে
অবফস, কর্াগানর্াগ মন্ত্রণালয় এিং
মানকযট ইিযাবদনি বিবেটাল কিসামবরক বিমান পবরিহন ও
কসন্টার/কসিা বনভযর বকয়স্ক পর্ যটন মন্ত্রণালয়
(Kiosk) স্থাপন।
নীবিমালার মাধ্যনম আন্তেযাবিক সমােকোণ মন্ত্রণালয় ও সকল
সরকাবর
ও
মান
অনুসরনণ
প্রবিিন্ধী সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ কিসরকাবর ওনয়িসাইট
ব্যবিিনগরয েন্য সকল সরকাবর ও সরকাবর দির/সংস্থা এিং প্রবিিন্ধীনদর েন্য অবভগম্য
কিসরকাবর ওনয়ি সাইট অবভগম্য এনবেও বিষয়ক ব্যযনরা হনি।
(Accessible) করণ।
ব্রিব্যাড কনটওয়াকয স্থাপনন স্থানীয় িাক ও কটবলনর্াগানর্াগ ব্রিব্যাড
কনটওয়াকয
সরকার প্রবিষ্ঠানসহ অন্যান্য বিভাগ, বসটি কনপযানরশন, সম্প্রসারণ সাশ্রয়ী ও দ্রুি
প্রবিষ্ঠান কর্তযক আনরাবপি স্থানীয় সরকার বিভাগ, হনি।
ক্ষবিপূরণ )Compensation ( করলপথ মন্ত্রণালয়, সড়ক
আদানয়র পবরমাণ হ্রাসকরণ।
পবরিহন ও মহাসড়ক বিভাগ,
কসতু বিভাগ, বিদুযৎ বিভাগ
এিং িথ্য ও কর্াগানর্াগ
প্রযুবি বিভাগ
বিবেটাল পদ্ধবিনি সকল প্রকার আবথ যক প্রবিষ্ঠান বিভাগ, বিল ও বফ পবরনশানধ ব্যয়
আবথ যক কলননদনসমূহ কমািাইল িাংলানদশ ব্যাংক এিং এিং সময় সামঞ্জস্যপূণ য
কফান, এটিএম,
Point of
সংবিষ্ট
হনি; অবধকির স্বচ্ছিা,
Sales (PoS) ও অন্যান্য কসিা
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রবক্রয়াকরনণর
দক্ষিা
দান ককনন্দ্রর মাধ্যনম কর্ ককাননা
এিং দ্রুি বিল পবরনশানধর
সময় কর্ ককাননা স্থান কথনক
মাধ্যনম েনগণ উপকৃি
প্রদাননর ব্যিস্থাকরণ।
হনি; সরকানরর উপর
আস্থা িাড়নি।
ইন্টারননট সংনর্াগ এিং িার িাক ও কটবলনর্াগানর্াগ
ইন্টারনননটর ব্যিহার
ব্যিহার প্রবক্রয়ানক নাগবরক এিং বিভাগ, অথ য বিভাগ, িথ্য ও
সম্প্রসাবরি হনি।
সরকাবর দিনর কমৌবলক উপনর্াগী কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
(নর্মনঃ বিদুযৎ, গ্যাস, কটবলনফান
এিং সকল সরকাবর
ইিযাবদ) কসিা বহসানি বিনিেনা
দির/সংস্থা
করা। সরকাবর দিরসমূনহ এ
সংক্রান্ত মাবসক আবথ যক িরানের
ব্যিস্থা গ্রহণ।

১০০%

∙

∙
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ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
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

৬.৩

৬.৩.৭

৬.৩

৬.৩.১১

৭.২

৭.২.১

৭.২

৭.২.৩

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

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

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

২০%

৫০%

১০০%

৫০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

বিজ্ঞান ও প্রযুবি মন্ত্রণালয়
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বিজ্ঞান ও প্রযুবি মন্ত্রণালয়
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

১.১

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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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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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%

∙

∙

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

প্রদান
ইিযাবদ
বিষয়াবদ
অন্তর্ভযিকরণ।
স্থানীয় সরকার পর্ যানয় সনেিনিা সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এিং স্থানীয় সরকার পর্ যানয়
বৃবদ্ধ ও েনিলনক আইবসটি বিষনয় স্থানীয় সরকার বিভাগ সনেিনিা বৃবদ্ধ পানি
প্রবশক্ষণ প্রদান।
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ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
১.৫

১.৫.২

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

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

সকল সরকাবর দিনর ন্যাশনাল ই- সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/ িথ্য ও বসনেনমর দ্বৈিিা
গভনন যন্স
আবকযনটকোর
সংস্থা
হ্রাস হনি। িনথ্যর (Data)
(National e-Governance
সনি যাচ্চ ব্যিহার বনবিি
Architecture)
ও
eহনি।
সরকাবর
Governance
সংস্থাসমূনহর মনধ্য িথ্য ও
Interoperability
সফটওয়যার
আদানFramework অনুসরণ।
প্রদাননর পবরনিশ দ্বিবর
হনি।
েনসন্মুনখ প্রকাশনর্াগ্য িনথ্যর
মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ,
সরকাবর িনথ্যর স্বচ্ছিা
সনি যাচ্চ ব্যিহার বনবিিকরনণর
পবরসংখ্যান ও িথ্য
বৃবদ্ধ পানি এিং েনগণ ও
েন্য Open Government ব্যিস্থাপনা বিভাগসহ সকল গনিষকনদর সহনে িথ্য
Data কপাট যানল িথ্য উন্মুিকরণ
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রাবি বনবিি হনি।
ও অন্য দিনরর িথ্য ব্যিহানরর
সংস্কৃবি দ্বিবর।
বিবেটাল সাবভযনসর রূপান্তনরর িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিবেটাল-গভনন যন্স ও ইপবরকল্পনা প্রণয়নন ও অনুনমাদননর
বিভাগ, পবরকল্পনা
কসিা বিষয়ক কার্ যক্রনম
কক্ষনে দ্বৈিিা পবরহার ও
মন্ত্রণালয়সহ সকল
দ্বৈিিা (Duplication)
সমন্বনয়র লনক্ষ িথ্য ও কর্াগানর্াগ
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
পবরহানরর মাধ্যনম োিীয়
প্রযুবি বিভানগর মিামি গ্রহণ।
সম্পনদর সাশ্রয় র্টনি।
মন্ত্রণালয়/দিরসমূনহর বিবেটাল মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, িথ্য ও বিবেটাল-গভনন যন্স ও ইসাবভযস িাস্তিায়নন সকল বিবেটাল কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগসহ কসিা বিষয়ক কার্ যক্রনম
সাবভযনসর োবহদা বনরূপণ কথনক সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ দ্বৈিিা পবরহানরর মাধ্যনম
শুরু কনর প্রবকউরনমন্ট, দ্বিবর এিং
োিীয় সম্পনদর সাশ্রয়
িাস্তিায়ন পর্ যন্ত সকল প্রকার
র্টনি।
সংবিষ্ট কাবরগবর সহায়িার েন্য
মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ ও আইবসটি
বিভানগর কর্ৌথ উনদ্যাগ “Digital
Service Accelerator”-এর
সহায়িা গ্রহণ।
প্রনিযক নাগবরনকর একক আইবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, স্থানীয় কসিা
গ্রহণকারী
প্রণয়ন ও সহনে সংনশাধন সরকার বিভাগ এিং সকল সনািকরণ ও বিবভন্ন
বনবিিকরণ এিং আন্তঃমন্ত্রণালয়
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
বিভাগ কর্তযক প্রনদয়
সমন্বয় সাধন।
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।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

৮০%

১০০%

∙

৮০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

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
বনরাপিা
দক্ষ েনিল সৃবষ্টকরণ।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিবেটাল
বনবিি হনি।

৮০%

১০০%

∙

২.৫

২.৫.৩

বিবেটাল বনরাপিা
সনেিনিা দ্বিবরকরণ।

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৪

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৫

১০০%

∙

∙

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।
সহনর্াবগিা
বৃবদ্ধ
পানি।
(বিবসবস)
এিং
সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা

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।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বনরাপিা বিষয়ক কাবরগরী
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।

১০০%

∙

∙

অবিট িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি আইটি বসনেম অবিনটর
বিভাগ (বিবসবস) এিং সকল মাধ্যনম বিবভন্ন বনয়ন্ত্রণ
মন্ত্রণালয়/দির/সংস্থা
বনবিি করা র্ানি।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

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
সরকাবর
ও
কিসরকাবর ওনয়িসাইট
প্রবিিন্ধীনদর েন্য অবভগম্য
হনি।

৫০%

১০০%

∙

৩.৩

৩.৩.২

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।
বিবেটাল পদ্ধবিনি সকল প্রকার আবথ যক প্রবিষ্ঠান বিভাগ,
আবথ যক কলননদনসমূহ কমািাইল িাংলানদশ ব্যাংক এিং
কফান, এটিএম,
Point of
সংবিষ্ট
Sales (PoS) ও অন্যান্য কসিা
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
দান ককনন্দ্রর মাধ্যনম কর্ ককাননা
সময় কর্ ককাননা স্থান কথনক
প্রদাননর ব্যিস্থাকরণ।

১০০%

∙

∙

৩.৩

৩.৩.৬

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

১০০%

∙

∙

৩.৪

৩.৪.১

কসিার মান উন্নয়ন এিং
নাগবরক সন্তুবষ্ট বৃবদ্ধ পানি।

১০০%

∙

∙

৩.৪

৩.৪.২

১০০%

∙

∙

৩.৫

৩.৫.৪

নীবিমালা
প্রণয়নন
েনগনণর
অংশগ্রহণ
বনবিি হনি।
েনগনণর বৃহৎ অংশনক
বশক্ষা, প্রবশক্ষণ ও গুরুত্বপূণ য
িথ্য প্রদাননর সুবিধা প্রশস্ত
হনি।

১০০%

∙

∙

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
আনিদন, অবভনর্াগ গ্রহণ ও মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর
বনষ্পবি এিং অিবহিকরণ।
দির/সংস্থা
বিবেটাল পদ্ধবিনি নাগবরক
মিামি গ্রহণ কনর কসিার মান
উন্নয়ন।
সকল প্রণীিব্য নীবিমালা ও সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/
আইন ওনয়িসাইনট প্রকাশ ও
সরকাবর দির/সংস্থা
েনগনণর মিামি গ্রহণ।
প্রাবিষ্ঠাবনক সহায়িা ও আবথ যক
সকল মন্ত্রণালয়/
প্রনণাদনার মাধ্যনম িাংলা ভাষায়
বিভাগ/দির/সংস্থা
স্থানীয় পর্ যানয়র উপযুি বিষয়িস্তু
উন্নয়ন উৎসাবহিকরণ।
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ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
৪.২

৪.২.৭

৪.৪

৪.৪.৬

৪.৪

৪.৪.১১

৫.১

৫.১.২

৬.১

৬.১.১

৬.৩

৬.৩.৭

৬.৩

৬.৩.১১

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

সরকাবর ও কিসরকাবর খানির বিজ্ঞান ও প্রযুবি মন্ত্রণালয় আইবসটি বিষনয় ব্যপক
উনদ্যানগ গবণি, বিজ্ঞান ও এিং িথ্য ও কর্াগানর্াগ
উেীপনা সৃবষ্ট হনি এিং
আইবসটি বিষনয় োিীয় ও প্রযুবি বিভাগ
আইবসটি দক্ষিা বৃবদ্ধ
আন্তেযাবিক
প্রবিনর্াবগিা
পানি।
আনয়ােন,
আন্তেযাবিক
প্রবিনর্াবগিায় োিীয় দনলর
অংশগ্রহনণ সহায়িা প্রদান।
বিশ্ববিদ্যালনয় উদ্ভািনী েে যা এিং
িা গবিশীল করার েন্য কমন্টবরং
ও ককাবেং এর ব্যিস্থা গ্রহণ।
কদনশর সকল গনিষণা
মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
বশক্ষাথী ও গনিষকনদর
োিগুনলানক বননয় একটি
বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা
জ্ঞানেে যা ও গনিষণায়
Collaborative Network বশক্ষা বিভাগ, বিজ্ঞান ও
সহায়ক হনি।
দ্বিবরকরণ।
প্রযুবি মন্ত্রণালয় এিং িথ্য
ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
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
ক্রনয়র কক্ষনে স্থানীয় আইবসটি
আইএমইবি (বসবপটিইউ) স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সামগ্রী ও কসিার েন্য মূে সুবিধা এিং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ বিকবশি হনি।
(Price Preference)
বনবিিকরণ।
কদনশর স্থানীয় কভািানদর
সকল
স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সক্ষমিা উন্নয়নন সনেিনিা দ্বিবর মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিকবশি হনি।
করা।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

২০%

৫০%

১০০%

৫০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
৭.১

৭.১.১

৭.২

৭.২.১

৭.২

৭.২.৩

৭.৪

৭.৪.১

৭.৪

৭.৪.২

৮.৩

৮.৩.১১

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

পবরনিশ ও িন মন্ত্রণালয়, ১। আধুবনক উন্নি প্রযুবির
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবিরক্ষা মাধ্যনম প্রাকৃবিক সম্পনদর
মন্ত্রণালয়,
পাবনসম্পদ ব্যিস্থাপনা দক্ষিা িাড়নি;
মন্ত্রণালয়,
মৎস্য
ও ২। সমবন্বি িাটা সংরক্ষণ
প্রাবণসম্পদ
মন্ত্রণালয়, ব্যিস্থপনা কোরদার হনি;
িাংলানদশ পবরসংখ্যান ও এিং
িথ্য ব্যিস্থাপনা বিভাগ ৩। প্রাকৃবিক সম্পনদর
(িাংলানদশ
পবরসংখ্যান ব্যিস্থাপনা ও ব্যিহানর
ব্যযনরা),
িাক কটবল বদক বননদ যশনা প্রদানন
কর্াগানর্াগ ও িথ্যপ্রযুবি সক্ষম হনি।
মন্ত্রণালয় এিং বিজ্ঞান ও
প্রযুবি মন্ত্রণালয়।
সরকাবর ক্রনয় আন্তেযাবিকভানি িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি অবধক হানর বিদুযৎ সাশ্রয়
গ্রহণনর্াগ্য মাননর বিদুযৎ সাশ্রয়ী
বিভাগ এিং সকল
হনি।
আইবসটি র্ন্ত্রপাবি ক্রয়।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর
দির/সংস্থা
দািবরক কানে ইনলক্ট্রবনক পদ্ধবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগসহ সকল কাগে দ্বিবরনি ব্যিহৃি
ব্যিহার বৃবদ্ধ কনর কাগনের
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রাকৃবিক উপাদান
ব্যিহার হ্রাসকরণ।
সংরক্ষনণ সহায়ক হনি।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

পুরািন বপবস, র্ন্ত্রাংশ ও আইবসটি
র্ন্ত্রাবদ হনি মূেিান ধাতু বনষ্কাশন
কনর পুনঃব্যিহানরর েন্য প্লান্ট
স্থাপন ও িাবম্পং কেশন স্থাপন
উৎসাবহিকরণ।

বশল্প মন্ত্রণালয়, পবরনিশ,
পবরনিশ দূষণ করানধ
পবরনিশ, িন ও েলিায়ু
সহায়ক হনি।
পবরিিযন মন্ত্রণালয়,
বিজ্ঞান ও প্রযুবি মন্ত্রণালয়,
িাক ও কটবলনর্াগানর্াগ
বিভাগ এিং িথ্য ও
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
বিবেটাল িনেযযর (e-waste) পবরনিশ, িন ও েলিায়ু বিবেটাল িনেযযর (eবনরাপদ ব্যিস্থাপনা বিষয়ক পবরিিযন মন্ত্রণালয়, বশল্প waste)
ক্ষবিকর
সনেিনিামূলক কমযসূবে প্রণয়ন মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুবি প্রভাি সম্বনন্ধ সকনল
ও িাস্তিায়ন।
মন্ত্রণালয়,
িাক ও সনেিন হনি।
কটবলনর্াগানর্াগ বিভাগ এিং
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

আধুবনক এিং িথ্যপ্রযুবি বভবিক বিজ্ঞান ও প্রযুবি মন্ত্রণালয়, বেবকৎসা
কসিায়
পারনসানালাইেি কমবিবসন কসিা স্বাস্থয কসিা বিভাগ, স্বাস্থয Emerging
এর
োলুকরণ।
বশক্ষা ও পবরিার কোণ Technology
বিভাগ এিং অধীনস্থ দির, ব্যিহার দক্ষিা দ্বিবর হনি।
সংস্থা ও প্রবিষ্ঠানসমূহ

১০%

৪০%

১০০%

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

প্রাকৃবিক সম্পনদর ব্যিস্থাপনা ও
ব্যিহানর বনেস্ব স্যানটলাইট
বভবিক বরনমাট কসবন্সং,
বেআইএস, িবন্টয়ার
কটকননালবে সহ অন্যান্য
ইনলকট্রবনক পদ্ধবির ব্যিহার।
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িাবণেয মন্ত্রণালয়
ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনা
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

১.১

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 পবরকল্পনা
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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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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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)
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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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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)
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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
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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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ক্রবমক ক্রবমক নং
৩.১

৩.১.৩

৩.১

৩.১.৭

৩.৩

৩.৩.২

৩.৩

৩.৩.৬

৩.৪

৩.৪.১

৩.৪

৩.৪.২

৩.৫

৩.৫.৪

করণীয় বিষয়

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

প্রবিিন্ধী
ব্যবিিনগরয
িথ্যপ্রযুবিনি অবভগম্যিা
বৃবদ্ধর মাধ্যনম িানদর
ক্ষমিায়ন, সক্ষমিা, এিং
উন্নয়ন ক্মকানড অংশগ্রহণ
িাড়নি।

১০০%

∙

∙

প্রিযন্ত অঞ্চনলর দক্ষ
কাবরগরনদর বশল্প কনমযর
প্রোর, িাোরোিকরণ ও
নতুন ক্মসংস্থাননর সুনর্াগ
দ্বিবর হনি।

৫০%

১০০%

∙

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

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

কসিার মান উন্নয়ন এিং
নাগবরক সন্তুবষ্ট বৃবদ্ধ পানি।

১০০%

∙

∙

নীবিমালা
প্রণয়নন
েনগনণর
অংশগ্রহণ
বনবিি হনি।
েনগনণর বৃহৎ অংশনক
বশক্ষা, প্রবশক্ষণ ও গুরুত্বপূণ য
িথ্য প্রদাননর সুবিধা প্রশস্ত
হনি।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রবিিন্ধী
ব্যবিিনগরয
সমােকোণ মন্ত্রণালয়,
িথ্যপ্রযুবিনি
অবভগম্যিা িাবণেয মন্ত্রণালয়, বশল্প
বৃবদ্ধকনল্প িানদর েন্য বিনশষাবয়ি মন্ত্রণালয় এিং োিীয় রােস্ব
ও িাংলানদনশ দ্বিবর হয়না এমন
কিাি য
হাি যওয়যার, সফটওয়যার ও
অন্যান্য আইবসটি উপকরণ
আমদাবনর কক্ষনে ভযাট মওকুফ
এিং প্রবিিন্ধী ব্যবিিনগরয েন্য
বিনশষভানি দ্বিবর আইবসটি
উপকরনণর কক্ষনে (এইে.এস.
ককাি উনেখ থাকনল) শুল্কমুি
করার ব্যিস্থা গ্রহণ।
কদশীয়
কাবরগরনদর
অথ য বিভাগ, িাবণেয
(Indigenous
Artisans) মন্ত্রণালয়, িথ্য ও কর্াগানর্াগ
েন্য ওনয়ি ও কমািাইলবভবিক
প্রযুবি বিভাগ, এিং
বিবেটাল কমাস য ব্যিস্থা োলু
িাংলানদশ ব্যাংক
করনি সহায়ক নীবিমালা, সহে
সরিরাহ ব্যিস্থা ও সহে কপনমন্ট
োলুকরণ।
বিবেটাল পদ্ধবিনি সকল প্রকার আবথ যক প্রবিষ্ঠান বিভাগ,
আবথ যক কলননদনসমূহ কমািাইল িাংলানদশ ব্যাংক এিং
কফান, এটিএম,
Point of
সংবিষ্ট
Sales (PoS) ও অন্যান্য কসিা
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
দান ককনন্দ্রর মাধ্যনম কর্ ককাননা
সময় কর্ ককাননা স্থান কথনক
প্রদাননর ব্যিস্থাকরণ।
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
আনিদন, অবভনর্াগ গ্রহণ ও মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর
বনষ্পবি এিং অিবহিকরণ।
দির/সংস্থা
বিবেটাল পদ্ধবিনি নাগবরক
মিামি গ্রহণ কনর কসিার মান
উন্নয়ন।
সকল প্রণীিব্য নীবিমালা ও সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/
আইন ওনয়িসাইনট প্রকাশ ও
সরকাবর দির/সংস্থা
েনগনণর মিামি গ্রহণ।
প্রাবিষ্ঠাবনক সহায়িা ও আবথ যক
সকল মন্ত্রণালয়/
প্রনণাদনার মাধ্যনম িাংলা ভাষায়
বিভাগ/দির/সংস্থা
স্থানীয় পর্ যানয়র উপযুি বিষয়িস্তু
উন্নয়ন উৎসাবহিকরণ।
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ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনা
ক্রবমক ক্রবমক নং
৩.৮

৩.৮.৪

৪.৪

৪.৪.১১

৪.৬

৪.৬.১

৪.৬

৪.৬.২

৪.৭

৪.৭.৪

৫.১

৫.১.২

৫.১

৫.১.৫

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

সকল কিসরকাবর ও িাবণেয মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, িাবণেয বিবেটাল পদ্ধবিনি
প্রবিষ্ঠানন িাংলা ভাষার প্রবমি মন্ত্রণালয়, িাংলানদশ ব্যাংক রাষ্ট্রভাষা িাংলার ব্যিহার
মান BDS 1520:2018, ও িাবণেয সংগঠনসমূহ এিং বনবিি হনি।
BDS 1738:2018,
BDS এফবিবসবসআই
1935:2018
ব্যিহার
বনবিিকরণ।
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।
গনিষণালব্ধ
উদ্ভািনগুনলানক িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি গনিষণালব্ধ উদ্ভািনগুনলা
দীর্ যনময়ানদ মানুনষর কোনণ বিভাগ, অথ য বিভাগ, বশল্প
মানুনষর কোনণ ব্যিহার
ব্যিহার
করার
লনক্ষয মন্ত্রণালয়, িাবণেয মন্ত্রণালয়, হনি এিং উদ্ভািকগণ
িাোরোিকরণ এিং ব্যিসায় আবথ যক প্রবিষ্ঠান বিভাগ,
উৎসাবহি হনি।
বহনসনি প্রবিষ্ঠা করা এিং এেন্য িাংলানদশ ব্যাংক এিং
ঋণ িা অথ য সংস্থাননর ব্যিস্থা অন্যান্য সরকাবর-কিসরকাবর
গ্রহণ।
ব্যাংক
বিনশষজ্ঞ
প্যাননল
কর্তযক িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি গনিষণালব্ধ উদ্ভািনগুনলা
িাছাইকৃি গনিষণা ও উদ্ভািননর বিভাগ, অথ যবিভাগ, বশল্প
মানুনষর কোনণ ব্যিহার
িাবণবেযকীকরনণ সরকানরর পক্ষ মন্ত্রণালয়, িাবণেয মন্ত্রণালয়, হনি এিং উদ্ভািকগণ
কথনক উনদ্যাগ কনয়া। এনক্ষনে আবথ যক প্রবিষ্ঠান বিভাগ,
উৎসাবহি হনি।
কিসরকাবর
প্রবিষ্ঠাননকও িাংলানদশ ব্যাংক এিং
অংশগ্রহনণর সুনর্াগ প্রদান করা। অন্যান্য সরকাবর-কিসরকাবর
ব্যাংক
কমধাস্বত্ব দ্বিবর ও সরকাবর ক্রনয় িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
নতুন উদ্ভািনসমূনহর
কমধাস্বত্ব ব্যিস্থাপনানক উৎসাহ ও বিভাগ, িাবণেয মন্ত্রণালয় কমধাস্বত্ত্ব সৃবষ্ট ও
সহনর্াবগিা প্রদান।
এিং কিবসস
সংরক্ষনণর ফনল অনননক
িার উদ্ভািনী ধারণার
স্বীকৃবি পানি এিং
আইবসটি বশনল্প সৃেনশীল
কাে উৎসাবহি হনি।
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 ককাম্পাবনসমূনহর নারী অথ য বিভাগ, মবহলা ও বশশু আইবসটি কক্ষনে নারীেনিল ক্রমান্বনয় কমাট মানি
বিষয়ক মন্ত্রণালয়, যুি ও পুরুনষর অংশগ্রহনণ সমিা
সম্পনদর ৫০ শিাংনশ উন্নীি করা ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, িাবণেয বিধান হনি।
এিং কস লনক্ষয সনেিনিা,
মন্ত্রণালয়, িথ্য ও কর্াগানর্াগ
প্রবশক্ষণ ও প্রনণাদনার ব্যিস্থা
প্রযুবি বিভাগ এিং আইবসটি
গ্রহণ।
এনসাবসনয়শন
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

২০%

৫০%

১০০%

১০%

৩০%

৫০%

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনা
ক্রবমক ক্রবমক নং
৫.৪

৫.৪.১

৫.৪

৫.৪.২

৬.১

৬.১.১

৬.১

৬.১.২

৬.১

৬.১.৪

৬.১

৬.১.৭

৬.২

৬.২.১

৬.৩

৬.৩.২

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

বিনদশী বিবননয়াগকারীগণ
আকৃষ্ট হনি।

১০০%

∙

∙

বিনদশী বিবননয়াগকারীগণ
আকৃষ্ট হনি এিং কদনশর
ভািমূবিয উজ্জ্বল হনি।
কদশীয় আইবসটি পণ্য ও
কসিা রিাবন সম্প্রসাবরি
হনি।

১০০%

∙

∙

৫০%

১০০%

∙

সফটওয়যার ও ITES
রিাবন বৃবদ্ধ পানি।

৫টি কদনশ

িবহবি যনশ্ব িাংলানদনশর
আইবসটি পনণ্যর িাোর
সম্প্রসারণ হনি।

১০০%

∙

∙

কদশীয় ও আন্তেযাবিক
পবরমেনল আইবসটি কক্ষনে
িাংলানদনশর ব্র্যাবডং করা।

১০০%

∙

∙

বিনিেনায় িাবণেয মন্ত্রণালয়, িথ্য ও আইবসটি খানি কদশী ও
সফটওয়যার কটকননালবে পাকয, কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ, বিনদশী বিবননয়াগকারীনদর
হাইনটক পাকয ও আইবসটি অথ য বিভাগ, অভযন্তরীণ সম্পদ বিবননয়াগ বৃবদ্ধ পানি,
ইনবকউনিটরগুনলানি িাসনর্াগ্য
বিভাগ,
কমযসংস্থান এিং রিাবন
আধুবনক সুনর্াগসুবিধা সম্ববলি োিীয় রােস্ব কিাি য এিং
বৃবদ্ধ পানি।
আিাসন স্থাপন করা (স্কুল, িাংলানদশ হাই-কটক পাকয
বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপািাল, শবপং
কর্তযপক্ষ
মল ইিযাবদ) এিং এ সকল
স্থাপনায়
আইবসটি
বশনল্পানদ্যািানদর
বিবননয়াগ
উৎসাবহি করনি কর অিকাশ,
রােস্ব ও অন্যান্য প্রনণাদনা
প্রদাননর ব্যিস্থাকরণ।
স্থানীয়ভানি দ্বিবর হাি যওয়যার,
িাবণেয মন্ত্রণালয়, অথ য সফটওয়যার রিাবন
সফটওয়যার ও কসিা রিাবনকারক বিভাগ, িথ্য ও কর্াগানর্াগ
উৎসাবহি হনি।
প্রবিষ্ঠাননক ২০৩০ সাল পর্ যন্ত
প্রযুবি বিভাগ এিং োিীয়
নগদ প্রনণাদনা প্রদান।
রােস্ব কিাি য

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

িাবণেয মন্ত্রণালয়, অথ য
বিভাগ, োিীয় রােস্ব কিাি য,
িাংলানদশ ব্যাংক, িাংলানদশ
হাই-কটক পাকয কর্তযপক্ষ এিং
বিিা
বিনদশী বিবননয়াগকারীনদর েন্য িাবণেয মন্ত্রণালয়, বিিা,
অনলাইন ওয়ান েপ সাবভযনসর িাংলানদশ হাইনটক পাকয
ব্যিস্থাকরণ।
কর্তযপক্ষ, কিো এিং কিপো
আইবসটি বশনল্পর সক্ষমিা
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
পবরমাপ ও রিাবন বৃবদ্ধকনল্প
বিভাগ (িাংলানদশ
করািম্যাপ (Roadmap)
কবম্পউটার কাউবন্সল,
অনুর্ায়ী অগ্রগবি মূোয়ন।
আইবসটি অবধদির,
িাংলানদশ হাই-কটক পাকয
কর্তযপক্ষ) এিং সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
আইবসটির
রিাবন
িাোর অথ য বিভাগ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সম্প্রসারনণর লনক্ষয বিনদনশ
এিং
িাংলানদশ
দূিািাসসমূনহ
িাবণেয মন্ত্রণালয়
আইবসটি জ্ঞানসম্পন্ন েনিল
সহকানর আইবসটি কিস্ক স্থাপন
এিং এর অধীনন ব্যিসা উন্নয়ন
কার্ যক্রম গ্রহণ।
বিনশ্বর িড় িড় আইবসটি কমলা, িাবণেয মন্ত্রণালয়, িথ্য ও
কনফানরন্স এিং ব্যিসা-িাবণনেযর কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ,
বলংনকে কপ্রাগ্রানম উচ্চ পর্ যানয়র পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এিং বিিা
নীবি-বনধ যারণী ব্যাবি, প্রবিষ্ঠান,
বশল্প এিং বশনল্পর কট্রি িবিসমূনহর
অংশগ্রহণ।
আইটিইএস/বিবপও রিাবনর কক্ষনে িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
িাংলানদনশর অনন্য অিস্থান
বিভাগ, িাবণেয মন্ত্রণালয়,
বেবিিকরণ এিং িার উন্নয়নন ইবপবি, বিিা এিং িানকা
সহনর্াবগিা প্রদান।
বিবভন্ন কদনশর প্রনণাদনা প্যানকে
পর্ যানলােনাপূি যক
বিবননয়াগকারীনদর সামঞ্জস্যপূণ য
প্রনণাদনা প্রদান।

Viability
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প্রিযাবশি ফলাফল

১০টি কদনশ ৩০টি কদনশ

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনা
ক্রবমক ক্রবমক নং

করণীয় বিষয়

৬.৩

৬.৩.৪

৬.৩

৬.৩.৭

৬.৩

৬.৩.১১

৬.৩

৬.৩.১৪

৬.৩

৬.৩.১৫

স্থানীয় বিবপও প্রবিষ্ঠাননর কাছ
কথনক কসিাগ্রহণকারীনদর
প্রনণাদনা প্রদাননর েন্য নীবিমালা
প্রণয়ন।

৬.৪

৬.৪.৩

৭.২

৭.২.১

আইবসটি পণ্য ও কসিার স্থানীয়
এিং দ্বিবশ্বক িাোনরর োবহদা
পূরনণর
েন্য
সরকাবর
প্রবিষ্ঠানসমূনহর সক্ষমিা বৃবদ্ধর
ব্যিস্থা গ্রহণ।
সরকাবর ক্রনয় আন্তেযাবিকভানি
গ্রহণনর্াগ্য মাননর বিদুযৎ সাশ্রয়ী
আইবসটি র্ন্ত্রপাবি ক্রয়।

৭.২

৭.২.২

৭.২

৭.২.৩

স্থানীয় ও রিাবনমুখী আইবসটি
বিষয়ক
কানে
আইবসটি
প্রবিষ্ঠানসমুহনক আবথ যক সহায়িা
প্রদাননর বনবমি স্বল্প সুনদ কার্ যকরী
বিনশষ ওয়াবকযং কযাবপটাল ফাড
গঠন ।
ক্রনয়র কক্ষনে স্থানীয় আইবসটি
সামগ্রী ও কসিার েন্য মূে সুবিধা
(Price Preference)
বনবিিকরণ।
কদনশর স্থানীয় কভািানদর
সক্ষমিা উন্নয়নন সনেিনিা দ্বিবর
করা।
ইআরবকউ (ERQ) একাউনন্টর
মাধ্যনম অথ য কপ্ররণ সহেীকরণ
এিং ট্যাক্স অব্যাহবি।

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

আইএমইবি (বসবপটিইউ) স্থানীয় আইবসটি বশল্প
এিং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ বিকবশি হনি।

১০০%

∙

∙

সকল
স্থানীয় আইবসটি বশল্প
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিকবশি হনি।

১০০%

∙

∙

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

অথ য বিভাগ, িথ্য ও
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
এিং িাবণেয মন্ত্রণালয়
(রিাবন উন্নয়ন ব্যযনরা)

আইবসটি প্রবিষ্ঠানসমুহ
পবরোলনায় অথ যায়ন
সমস্যার সমাধান হনি।

িাংলানদশ ব্যাংক এিং
িাবণেয মন্ত্রণালয়

স্থানীয় আইবসটি
বিকবশি হনি।

বশল্প

১০০%

∙

∙

িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ, িাংলানদশ ব্যাংক,
অথ য মন্ত্রণালয়, িাবণেয
মন্ত্রণালয় এিং োিীয় রােস্ব
কিাি য
অথ য বিভাগ, িথ্য ও
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
এিং িাবণেয মন্ত্রণালয়
(রিাবন উন্নয়ন ব্যযনরা)

স্থানীয় আইবসটি
বিকবশি হনি।

বশল্প

১০০%

∙

∙

স্থানীয় আইবসটি বশল্প
বিকবশি হনি।

১০০%

∙

∙

অবধক হানর বিদুযৎ সাশ্রয়
হনি।

১০০%

∙

∙

ইনলকট্রবনক
িনেযযর
মাধ্যনম পবরনিশ দূষণ
করাধ হনি।

১০০%

∙

∙

কাগে দ্বিবরনি ব্যিহৃি
প্রাকৃবিক উপাদান
সংরক্ষনণ সহায়ক হনি।

১০০%

∙

∙

িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ এিং সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর
দির/সংস্থা
িাবণেয মন্ত্রণালয়, বশল্প
মন্ত্রণালয়, পবরনিশ, িন ও
েলিায়ু পবরিিযন মন্ত্রণালয়
এিং োিীয় রােস্ব কিাি য

অিাবিি ও অনকনো আইবসটি
র্ন্ত্রাবদর প্রনিশ বনয়ন্ত্রনণর েন্য
মান বনধ যারণ ও প্রনয়াগ। বনরাপদ
ইনলকট্রবনক িেযয খালানসর
প্রবক্রয়া অনুসরণ।
দািবরক কানে ইনলক্ট্রবনক পদ্ধবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগসহ সকল
ব্যিহার বৃবদ্ধ কনর কাগনের
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
ব্যিহার হ্রাসকরণ।
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কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনা
ক্রবমক ক্রবমক নং

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

৮.১

৮.১.১

নতুন ব্যিসা িাবণেয শুরু, নতুন মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, িাবণেয ১. Doing Business
বশল্প স্থাপন এিং ব্যিসা িাবণেয ও মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার সূেনক উন্নয়ন র্টনি;
বশল্প পবরোলনার েন্য প্রনয়ােনীয় বিভাগ, এনবিআর, BIDA,
২. সরকাবর কসিা প্রাবিনি
সকল সরকাবর, আধাসরকাবর, BEZA, BEPZA, , সকল
ব্যিসা
প্রবিষ্ঠানসমূনহর
স্বায়ত্ত্বশাবসি
এিং
স্থানীয় বসটি কনপযানরশন, স্থানীয়
েন্য TCV নুযনিম পর্ যানয়
সরকানরর কসিা সমন্বনয় একটি সরকার
প্রবিষ্ঠানসমূহ,
নাবমনয় আনা সম্ভি হনি;
One Stop Service দ্বিবর এফবিবসবসআই এিং কিবসস।
এিং
করনি হনি; এ সাবভযনসর মাধ্যনম
সংবিষ্ট সকল রােস্ব, বফ ইিযাবদ
৩.
কসিা
সরিরানহ
পবরনশানধর েন্য একটি কপনমন্ট
Individual Contact
কগটওনয় সমবন্বিকরণ।
নুযনিম পর্ যানয় নাবমনয়
আনা সম্ভি হনি।

১০০%

∙

∙

৮.৪

৮.৪.২

এবগ্রননট-নীবি
প্রণয়নকারী কৃবষ মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয় কার্ যকর নীবি প্রণয়ন,
প্রবিষ্ঠান, গনিষণা প্রবিষ্ঠান, কৃবষ এিং িাবণেয মন্ত্রণালয়
কৃষনকর প্রকৃি সমস্যা
সম্প্রসারণ বিপাট যনমন্টসমূহ, কৃষক
সমাধানন নীবি এিং
এিং িাোর সম্পৃি কনর একটি
গনিষণার
সমন্বয়,
সমবন্বি বিবেটাল প্লযাটফরম
িাোনরর প্রকৃি অিস্থা
(Knowledge Repository,
সম্পনকয অিবহি কথনক
Service
Delivery,
কৃষক ইনফমযি বিবসশন
Education & e-Learning,
গ্রহণ করনি সক্ষম হনি।
Real-time
Problem
কৃষনকর প্রকৃি সমস্যার
Solving, Collaboration &
সঠিক সমাধান বনবিি
Information
Sharing)
দ্বিবর করা এিং এনি সরকাবর
হনি।
খাদ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ
ব্যিস্থানকও সম্পৃিকরণ।

১০০%

∙

∙
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বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জরী কবমশন
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

১.১

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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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%

∙

∙

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

প্রদান
ইিযাবদ
বিষয়াবদ
অন্তর্ভযিকরণ।
স্থানীয় সরকার পর্ যানয় সনেিনিা সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এিং স্থানীয় সরকার পর্ যানয়
বৃবদ্ধ ও েনিলনক আইবসটি বিষনয় স্থানীয় সরকার বিভাগ সনেিনিা বৃবদ্ধ পানি
প্রবশক্ষণ প্রদান।
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১.৫

১.৫.২

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
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সকল সরকাবর দিনর ন্যাশনাল ই- সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/ িথ্য ও বসনেনমর দ্বৈিিা
গভনন যন্স
আবকযনটকোর
সংস্থা
হ্রাস হনি। িনথ্যর (Data)
(National e-Governance
সনি যাচ্চ ব্যিহার বনবিি
Architecture)
ও
eহনি।
সরকাবর
Governance
সংস্থাসমূনহর মনধ্য িথ্য ও
Interoperability
সফটওয়যার
আদানFramework অনুসরণ।
প্রদাননর পবরনিশ দ্বিবর
হনি।
েনসন্মুনখ প্রকাশনর্াগ্য িনথ্যর
মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ,
সরকাবর িনথ্যর স্বচ্ছিা
সনি যাচ্চ ব্যিহার বনবিিকরনণর
পবরসংখ্যান ও িথ্য
বৃবদ্ধ পানি এিং েনগণ ও
েন্য Open Government ব্যিস্থাপনা বিভাগসহ সকল গনিষকনদর সহনে িথ্য
Data কপাট যানল িথ্য উন্মুিকরণ
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রাবি বনবিি হনি।
ও অন্য দিনরর িথ্য ব্যিহানরর
সংস্কৃবি দ্বিবর।
বিবেটাল সাবভযনসর রূপান্তনরর িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিবেটাল-গভনন যন্স ও ইপবরকল্পনা প্রণয়নন ও অনুনমাদননর
বিভাগ, পবরকল্পনা
কসিা বিষয়ক কার্ যক্রনম
কক্ষনে দ্বৈিিা পবরহার ও
মন্ত্রণালয়সহ সকল
দ্বৈিিা (Duplication)
সমন্বনয়র লনক্ষ িথ্য ও কর্াগানর্াগ
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
পবরহানরর মাধ্যনম োিীয়
প্রযুবি বিভানগর মিামি গ্রহণ।
সম্পনদর সাশ্রয় র্টনি।
মন্ত্রণালয়/দিরসমূনহর বিবেটাল মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, িথ্য ও বিবেটাল-গভনন যন্স ও ইসাবভযস িাস্তিায়নন সকল বিবেটাল কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগসহ কসিা বিষয়ক কার্ যক্রনম
সাবভযনসর োবহদা বনরূপণ কথনক সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ দ্বৈিিা পবরহানরর মাধ্যনম
শুরু কনর প্রবকউরনমন্ট, দ্বিবর এিং
োিীয় সম্পনদর সাশ্রয়
িাস্তিায়ন পর্ যন্ত সকল প্রকার
র্টনি।
সংবিষ্ট কাবরগবর সহায়িার েন্য
মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ ও আইবসটি
বিভানগর কর্ৌথ উনদ্যাগ “Digital
Service Accelerator”-এর
সহায়িা গ্রহণ।
প্রনিযক নাগবরনকর একক আইবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, স্থানীয় কসিা
গ্রহণকারী
প্রণয়ন ও সহনে সংনশাধন সরকার বিভাগ এিং সকল সনািকরণ ও বিবভন্ন
বনবিিকরণ এিং আন্তঃমন্ত্রণালয়
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
বিভাগ কর্তযক প্রনদয়
সমন্বয় সাধন।
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।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

৮০%

১০০%

∙

৮০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

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
বনরাপিা
দক্ষ েনিল সৃবষ্টকরণ।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিবেটাল
বনবিি হনি।

৮০%

১০০%

∙

২.৫

২.৫.৩

বিবেটাল বনরাপিা
সনেিনিা দ্বিবরকরণ।

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৪

১০০%

∙

∙

২.৫

২.৫.৫

১০০%

∙

∙

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।
সহনর্াবগিা
বৃবদ্ধ
পানি।
(বিবসবস)
এিং
সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা

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।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বনরাপিা বিষয়ক কাবরগরী
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।

১০০%

∙

∙

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

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
সরকাবর
ও
কিসরকাবর ওনয়িসাইট
প্রবিিন্ধীনদর েন্য অবভগম্য
হনি।

৫০%

১০০%

∙

৩.৩

৩.৩.২

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।
বিবেটাল পদ্ধবিনি সকল প্রকার আবথ যক প্রবিষ্ঠান বিভাগ,
আবথ যক কলননদনসমূহ কমািাইল িাংলানদশ ব্যাংক এিং
কফান, এটিএম,
Point of
সংবিষ্ট
Sales (PoS) ও অন্যান্য কসিা
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
দান ককনন্দ্রর মাধ্যনম কর্ ককাননা
সময় কর্ ককাননা স্থান কথনক
প্রদাননর ব্যিস্থাকরণ।

১০০%

∙

∙

৩.৩

৩.৩.৬

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

১০০%

∙

∙

৩.৪

৩.৪.১

কসিার মান উন্নয়ন এিং
নাগবরক সন্তুবষ্ট বৃবদ্ধ পানি।

১০০%

∙

∙

৩.৪

৩.৪.২

১০০%

∙

∙

৩.৫

৩.৫.৪

নীবিমালা
প্রণয়নন
েনগনণর
অংশগ্রহণ
বনবিি হনি।
েনগনণর বৃহৎ অংশনক
বশক্ষা, প্রবশক্ষণ ও গুরুত্বপূণ য
িথ্য প্রদাননর সুবিধা প্রশস্ত
হনি।

১০০%

∙

∙

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
আনিদন, অবভনর্াগ গ্রহণ ও মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর
বনষ্পবি এিং অিবহিকরণ।
দির/সংস্থা
বিবেটাল পদ্ধবিনি নাগবরক
মিামি গ্রহণ কনর কসিার মান
উন্নয়ন।
সকল প্রণীিব্য নীবিমালা ও সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/
আইন ওনয়িসাইনট প্রকাশ ও
সরকাবর দির/সংস্থা
েনগনণর মিামি গ্রহণ।
প্রাবিষ্ঠাবনক সহায়িা ও আবথ যক
সকল মন্ত্রণালয়/
প্রনণাদনার মাধ্যনম িাংলা ভাষায়
বিভাগ/দির/সংস্থা
স্থানীয় পর্ যানয়র উপযুি বিষয়িস্তু
উন্নয়ন উৎসাবহিকরণ।
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ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
৩.৮

৩.৮.৫

৩.৮

৩.৮.৬

৪.১

৪.১.১

৪.১

৪.১.২

৪.১

৪.১.৩

৪.২

৪.২.১

৪.২

৪.২.২

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

বিজ্ঞান ও িথ্যপ্রযুবি বশক্ষাসহ সংস্কৃবি বিষয়ক মন্ত্রণালয়,
সকল প্রবশক্ষণ ও উচ্চবশক্ষার পাঠ্য মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
িই এিং পাঠ্য উপকরণ িাংলায় বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা
প্রণয়ন কনর
অনলাইনন
বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও
সহেলভযকরণ।
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ,
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুবর কবমশন
এিং িাংলা একানিবম
গনিষণা ও উন্নয়ননর মাধ্যনম সংস্কৃবি বিষয়ক মন্ত্রণালয়,
বিবেটাল মাধ্যনম িাংলা ভাষা ও মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
ক্ষুদ্র নৃনগাষ্ঠীর ভাষার েন্য প্রযুবি বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা
উদ্ভািন, বিকাশ ও প্রনয়ানগর
বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও
ব্যিস্থা গ্রহণ।
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ,
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুবর কবমশন
এিং িাংলা একানিবম
কদশীয়, বিশ্বিাোর এিং েতুথ য মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
বশল্প বিপ্লনির দক্ষিার প্রবি লক্ষয বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা
করনখ োবহদা বভবিক দক্ষ মানি বশক্ষা বিভাগ, প্রাথবমক ও
সম্পদ উন্নয়ন এিং জ্ঞান-বভবিক
গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়,
সমাে বিবনমযানণ বশক্ষার সকল এনবসটিবি, িথ্য ও কর্াগানর্াগ
স্তনর আইবসটি কাবরকুলাম প্রযুবি বিভাগ এিং ইউবেবস
বনয়বমি হালনাগাদকরণ।
বশক্ষানক্ষনে আইবসটির বনিয
প্রাথবমক ও গণবশক্ষা
নতুন, উদ্ভািনী ও এর কার্ যকর মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ
ব্যিহানরর (ICT disruption বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও
in education) মাধ্যনম বশক্ষার
মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ,
গুণগি মাননান্নয়ন করার ব্যিস্থা ইউবেবস এিং িথ্য ও
গ্রহণ।
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
োিীয় বিশ্ববিদ্যালনয়র আওিায় মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
কনলনে
উপযুি
আইবসটি বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা
অিকাঠানমাসহ
িাোর-োবহদা বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও
বভবিক আডার গ্রাজুনয়ট আইবসটি কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
কপ্রাগ্রাম োলুকরণ।
এিং োিীয় বিশ্ববিদ্যালয়

বশক্ষা ও প্রবশক্ষণ সহে
হনি।

১০০%

∙

∙

িথ্যপ্রযুবিনি িাংলা ও
ক্ষুদ্র নৃ-কগাষ্ঠীর ভাষার
ব্যিহার সহে হনি।

১০০%

∙

∙

আইবসটি কাবরকুলাম
বনয়বমি হালনাগাদ হনি
এিং দক্ষ মানি সম্পদ
উন্নয়নন সহায়ক হনি।

১০০%

∙

∙

আইবসটি ব্যিহানরর
মাধ্যনম বশক্ষার গুণগি
মাননান্নয়ন হনি।

১০০%

∙

∙

সকল স্তনরর সকল ধারার সকল
প্রাথবমক ও গণবশক্ষা
বশক্ষা প্রবিষ্ঠাননর কবম্পউটার মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ
োনি উচ্চ গবিসম্পন্ন ইন্টারননট বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও
সংনর্াগ প্রদান।
মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ,
ইউবেবস এিং িথ্য ও
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
কদনশর সকল বশক্ষা প্রবিষ্ঠানন
প্রাথবমক ও গণবশক্ষা
বিবেটাল প্রযুবির ব্যিহার মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ
বনবিিকরনণ
প্রনয়ােনীয় বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও
মাবিবমবিয়া
ক্লাসরুম/স্মাট য মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও
ক্লাসরুম/নতুন উদ্ভাবিি উপকরণ কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
সরিরাহ ও ব্যিহার বনবিিকরণ।
এিং ইউবেবস

বশক্ষায় আইবসটি
ব্যিহানরর েন্য উপযুি
পবরনিশ সৃবষ্ট হনি।

৫০%

১০০%

∙

বশক্ষায় আইবসটি
ব্যিহানরর েন্য উপযুি
পবরনিশ ও সুনর্াগ সৃবষ্ট
হনি।

৫০%

১০০%

∙
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অবধক হানর আইবসটি দক্ষ সকল কেলার
সকল
েনিল দ্বিবর হনি;
কমপনক্ষ উপনেলার
আইবসটি বশনল্প দক্ষ
একটি কনলে কমপনক্ষ
েনিনলর র্াটবি পূরনণ
একটি
সহায়ক হনি।
কনলে

কদনশর
সকল
কনলে

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
৪.২

৪.২.৩

৪.২

৪.২.৪

৪.২

৪.২.৬

৪.২

৪.২.৯

৪.২

৪.২.১০

৪.২

৪.২.১২

৪.২

৪.২.১৩

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

বিবেটাল প্রযুবি
ব্যিহানরর প্রাথবমক
ও
গণবশক্ষা বশক্ষক-বশক্ষাথী
এিং
৫০%
মাধ্যনম বশক্ষক-বশক্ষাথী এিং মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষাথী-বশক্ষাথীর মনধ্য
বশক্ষাথী-বশক্ষাথীর
মনধ্য বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও পারস্পবরক
ও
পারস্পবরক ও সহনর্াবগিামূলক মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও সহনর্াবগিামূলক বশখন
and
বশখন
(Peer
and কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ (Peer
Collaborative
Collaborative Learning) এিং ইউবেবস
Learning)
সুবিধা
সুবিধা সম্প্রসারনণ উপযুি
সম্প্রসারনণ
উপযুি
পবরনিশ সৃবষ্টকরণ।
পবরনিশ সৃবষ্ট হনি।
বশক্ষাথীনদর েন্য বিবেটাল যুনগর প্রাথবমক
ও
গণবশক্ষা জ্ঞান েে যায় পারস্পবরক
১০০%
দক্ষিা অেযন, সমস্যা সমাধান, মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ সহনর্াবগিা ও অংশগ্রহনণর
উদ্ভািনীেে যা, সনেনিা সৃবষ্টর বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও মাধ্যনম একট উদ্ভািনী
মাধ্যনম দক্ষ নাগবরক সৃবষ্টর েন্য মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও শবি সম্পন্ন েননগাষ্ঠী সৃবষ্ট
একটি প্লযাটফরম দ্বিবর।
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ হনি।
এিং ইউবেবস
সকল স্তনরর এিং সকল বিষনয়র মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
বশক্ষকনদর দক্ষিা বৃবদ্ধ
৫০%
বশক্ষকনক উপযুি প্রবশক্ষনণর
বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা পানি। কশ্রণীকনক্ষ পাঠদান
মাধ্যনম কশ্রণীকনক্ষ বিবেটাল
বশক্ষা বিভাগ, প্রাথবমক ও
পদ্ধবি আনদদায়ক এিং
প্রযুবি ব্যিহার কনর পাঠদাননর গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়, ইউবেবস ফলপ্রসূ হনি।
উপনর্াগীকরণ।
এিং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
বশক্ষাথীনদর েন্য ইন্টানরবক্টভ ই- মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা ই-লাবন যং ব্যিহানরর
প্রাথবমক
ব্যক, বিবেটাল বরনসাস য এিং ই- বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা মাধ্যনম বশক্ষাথীনদর জ্ঞান
লাবন যং কননটনন্টর ককন্দ্রীয় ই- বশক্ষা বিভাগ, প্রাথবমক ও অেযন সুগম হনি।
লাবন যং প্লযাটফরম দ্বিবর। ই- গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়, ইউবেবস,
লাবন যং বিষয়িস্তু দ্বিবরর েন্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এিং িথ্য
বিনশষ সহায়িা প্রদান।
ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
বিবভন্ন ই-লাবন যং ককাস য/কননটনন্টর মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
বশক্ষকনদর
কপশাগি
৫০%
মাধ্যনম বশক্ষকনদর কপশাগি বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা উন্নয়ন এিং বশক্ষাথীনদর
উন্নয়ন এিং বশক্ষাথীনদর জ্ঞান ও বশক্ষা বিভাগ, প্রাথবমক ও
জ্ঞান ও দক্ষিা উন্নয়ন
দক্ষিা উন্নয়ননর সুনর্াগ সৃবষ্ট।
গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়, িথ্য ও বনবিি হনি।
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
ইউবেবস এিং
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
সকল উচ্চ বশক্ষা প্রবিষ্ঠানন মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
বশক্ষাথীরা আইবসটি’র
৫০%
কবম্পউটার, কনটওয়াকয, উচ্চ- বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা মাধ্যনম বিনশ্বর জ্ঞানভাডানর
গবির বনভযরনর্াগ্য ইন্টারননট বশক্ষা বিভাগ, ইউবেবস এিং সংযুি হনি।
সংনর্াগ স্থাপন এিং কযাম্পাস বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
এলাকা জুনড় ওয়াইফাই এর
মাধ্যনম ইন্টারননট সুবিধা বশক্ষকবশক্ষাথী
সকনলর
েন্য
বনবিিকরণ।
বশক্ষায় আইবসটি ব্যিহানরর
মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
বশক্ষকগণ আইবসটি
১০০%
মাধ্যনম গুণগি মাননান্নয়নন
বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা ব্যিহানরর মাধ্যনম বশক্ষার
অিদান রাখার েন্য বশক্ষক ও
বশক্ষা বিভাগ, প্রাথবমক ও
গুণগি মাননান্নয়নন
সংবিষ্ট কমযকিযানদর স্বীকৃবি ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়, িথ্য ও উৎসাবহি হনি।
প্রনণাদনার ব্যিস্থাকরণ।
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
ইউবেবস এিং
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
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প্রাবিষ্ঠাবনক সহায়িা ও আবথ যক
প্রনণাদনার মাধ্যনম কিসরকাবর
খানি কার্ যকর বিবেটাল উপাি
(Content) উন্নয়ন
উৎসাবহিকরণ।

প্রিযাবশি ফলাফল

প্রাথবমক ও গণবশক্ষা
জ্ঞান অেযন ও সমৃদ্ধ করার
মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ েন্য বিবেটাল উপকরনণর
বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও মাধ্যনম বশখন-কশখাননা
মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ,
কার্ যক্রম আনদদায়ক ও
এনবসটিবি, ইউবেবস, িথ্য ও কার্ যকর হনি।
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
এিং আইবসটি ইডাবে
বিবেটাল প্রযুবি ব্যিহানরর
প্রাথবমক ও গণবশক্ষা
বশক্ষাথীনদর উপযুি ও
মাধ্যনম বশক্ষাথীনদর উপযুি ও মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ কার্ যকর মূোয়ন করা
কার্ যকর মূোয়ননর ব্যিস্থা করা। বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও
সম্ভি হনি।
মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ, ইউবেবস
এিং িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ
আইবসটি’র বশক্ষাথী/গ্রযাজুনয়টনদর িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
১) নতুন গ্রাজুনয়ট িা
আইবসটি বশনল্পর সানথ কসতুিন্ধন বিভাগ, মাধ্যবমক ও উচ্চ
ইন্টান যরা বশল্প প্রবিষ্ঠান
স্থাপনন উৎসাহ প্রদাননর েন্য
বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও উপনর্াগী কনর বননেনদর
কার্ যক্রম গ্রহণ এিং এ লনক্ষয
মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ,
গনড় তুলনি সক্ষম হনি।
বিশ্ববিদ্যালয় পর্ যানয় ইনবকউনিটর ইউবেবস এিং আইবসটি
২) বশল্প প্রবিষ্ঠাননর
স্থাপন। আইবসটি বশল্প িানদর
এনসাবসনয়শন (কিবসস,
বিকানশ সহায়ক হনি।
েনিনলর অন্তি ৫ শিাংশ
বিবসএস, আইএসবপএবি
ইন্টান যবশপ-এর েন্য উন্মুিকরণ। ইিযাবদ)
বিশ্ববিদ্যালয় পর্ যানয় কদশীয় ও মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
কদনশর বিকাশমান
বিশ্বিাোনরর িথ্য-প্রযুবিবভবিক বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা আইবসটি বশনল্প কর্াগান
োবহদার সানথ সামঞ্জস্য করনখ বশক্ষা বিভাগ, ইউবেবস এিং কদিার েন্য অবধক হানর
হালনাগাদ জ্ঞান ও দক্ষিা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
আইবসটি েনিল উন্নয়ন
উন্নয়ননর সুনর্াগ সৃবষ্ট, এেন্য
সম্ভি হনি।
উপনর্াগী ককাস য ও কাবরকুলাম
প্রণয়ন।
বিশ্ববিদ্যালয় পর্ যানয়র আইবসটি মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
কাবরকুলাম সমনয়াপনর্াগী
কাবরকুলাম প্রবি দুই িছর পরপর বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা
হওয়ায় িা অবধক
পর্ যানলােনাপূি যক
বশক্ষা বিভাগ এিং ইউবেবস
কার্ যকরী হনি।
যুনগাপনর্াগীকরণ।
আইবসটি বশনল্পর সহায়িায় মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
আইবসটি বশক্ষায় কমধািী
বিশ্ববিদ্যালয় পর্ যানয় আইবসটি বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা বশক্ষাথীরা অনুপ্রাবণি হনি।
বশক্ষায় কমধাবৃবি োলুকরণ।
বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
এিং ইউবেবস
আইবসটি
বশল্প
প্রবিষ্ঠাননর মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা ১. আইবসটি বশনল্পর েন্য
যক
কাবরগবর ও আবথ সহায়িায় বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা র্থার্থ ও িাবণবেযকভানি
বিশ্ববিদ্যালয় পর্ যানয় আইবসটি বশক্ষা বিভাগ, ইউবেবস এিং সম্ভািনাময়
প্রযুবি
বিষনয়
গনিষণা
কার্ যক্রম আইবসটি এনসাবসনয়শনসমূহ উদ্ভািনন উৎসাবহি করনি।
পবরোলনা।
২. আইবসটি বশল্প ও বশক্ষা
প্রবিষ্ঠানসমূনহর মনধ্য
ফলপ্রসু কর্াগসূে স্থাপন
হনি।
কদনশর ও িবহবি যনশ্বর ইমাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা বিনশ্বর অনলাইন
লাইনব্রবরনি প্রনিনশর েন্য সকল বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা জ্ঞানভাডানর সকল
বশক্ষা প্রবিষ্ঠানন ইন্টারননটসহ
বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও
বশক্ষাথী প্রনিনশর সুনর্াগ
অন্যান্য সুবিধা (Journal
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ, পানি।
Subscription) বনবিিকরণ। ইউবেবস এিং BANSDOC
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অবেযি জ্ঞান সহেলভয করার েন্য মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
বশক্ষাথী ও গনিষকনদর
উচ্চ বশক্ষা প্রবিষ্ঠান ও গনিষণা
বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা
জ্ঞানেে যা ও গনিষণায়
প্রবিষ্ঠানসমূনহ বিবেটাল লাইনব্রবর বশক্ষা বিভাগ, ইউবেবস,
সহায়ক হনি।
প্রবিষ্ঠা এিং এগুনলার মনধ্য
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, নানয়ম
আন্তঃসংনর্াগ স্থাপন; এিং এর
এিং কনপ
মাধ্যনম আন্তঃগ্রন্থাগার সহনর্াবগিা
স্থাপন।
কদনশর বিবেটাল লাইনব্রবর মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
কদশীয় বশক্ষাথী ও
কনটওয়াকযনক
িবহঃবি যনশ্বর বিভাগ, িথ্য ও কর্াগানর্াগ
গনিষকনদর েন্য
বিবেটাল লাইনব্রবরর সানথ প্রযুবি বিভাগ এিং ইউবেবস িবহবি যনশ্বর জ্ঞান ভাডানর
সংযুিকরণ এিং অনলাইনন প্রাি
প্রনিশ সহে হনি।
গনিষণা ও বরনসাস য বিষয়ক
সাইনটর সদস্য পদ গ্রহণ।
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।
োিীয় ও সামাবেক বিবভন্ন
মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
গনিষণার মাধ্যনম োিীয়
সমস্যা সমাধানন
বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা ও সামাবেক সমস্যার
বিশ্ববিদ্যালয়গুনলানক সম্পৃিকরণ বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও
সমাধান সম্ভি হনি।
ও প্রনয়ােনীয় পবরনিশ সৃবষ্টসহ কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ,
সহায়িা প্রদান।
ইউবেবস এিং
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
প্রবি িছর োিীয় পর্ যানয় স্কুল, মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
োিীয় ও সামাবেক
কনলে ও বিশ্ববিদ্যালয় বভবিক বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা সমস্যার সমাধানন উদ্ভািনী
সামাবেক/রাষ্ট্রীয়
সমস্যার বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও
কার্ যক্রম উৎসাবহি হনি।
সমাধানন উদ্ভািন প্রবিনর্াবগিা কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ,
আনয়ােননর ব্যিস্থা গ্রহণ।
ইউবেবস এিং
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
প্রনিযক বিভানগ একটি পািবলক মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা
সমগ্র কদনশ বিশ্ববিদ্যালয়
বিশ্ববিদ্যালয়নক
আইবসটি’র বিভাগ, কাবরগবর ও মাদ্রাসা পর্ যানয় উচ্চির মানসম্পন্ন
কসন্টার অফ এনক্সনলন্স বহনসনি বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও
আইবসটি বশক্ষার বিস্তার
গনড় তুলনি এিং বিকাশমান কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ
র্টনি।
প্রযুবির
(Emerging এিং ইউবেবস
Technology) ওপর িথ্য ও
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভানগর
আওিায় অনুরূপ একটি কসন্টার
উন্নয়নন বিনশষ সহায়িা প্রদান।
বিনশষ স্কুলগুনলানি র্ত্নসহকানর প্রাথবমক ও গণবশক্ষা
বিনশষ োবহদা সম্পন্ন
আইবসটি র্ন্ত্রপাবি (বিন বরিার, মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষাথীনদর েন্য
কব্রইল বপ্রন্টার, মাবিবমবিয়া টবকং বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও দ্বিষ্যম্যহীন উপযুি বশখনব্যক, বিবি বপ্রন্টার, অবিওমাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও কশখাননার পবরনিশ সৃবষ্ট
বভজুযয়াল উপকরণ ইিযাবদ)
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ,
হনি।
সরিরাহ বনবিিকরণ।
ইউবেবস এিং
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
618

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
৪.৮

৪.৮.২

৪.৮

৪.৮.৩

৪.৮

৪.৮.৪

৪.৯

৪.৯.১

৪.৯

৪.৯.২

৪.৯

৪.৯.৩

৪.৯

৪.৯.৪

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

বিনশষ োবহদা সম্পন্ন বশক্ষাথীনদর প্রাথবমক ও গণবশক্ষা
বিনশষ োবহদা সম্পন্ন
বশখন
কশখাননা
কার্ যক্রনম মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষাথীনদর েন্য উপযুি
আইবসটির ব্যিহার বনবিি করনি বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও বশখন-কশখাননা কার্ যক্রম
বশক্ষকনদর দক্ষিা উন্নয়নন মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও পবরোলনার েন্য
প্রনয়ােনীয় প্রবশক্ষনণর ব্যিস্থা কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ,
বশক্ষকনদর দক্ষিা বৃবদ্ধ
গ্রহণ।
ইউবেবস এিং
পানি।
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
সকল বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রাথবমক ও গণবশক্ষা
একীর্ভি বশক্ষা
পর্ যানয় একীর্ভি বশক্ষা িাস্তিায়নন মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ িাস্তিায়ননর েন্য উপযুি
প্রনয়ােনীয় বিবেটাল র্ন্ত্রপাবি ও বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও পবরনিশ দ্বিবর হনি এিং
সফটওয়যার সরিরাহ করা, িার মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও বশক্ষকনদর সক্ষমিা দ্বিবর
ব্যিহার বনবিি করা এিং এেন্য কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ,
হনি।
বশক্ষকনদর প্রনয়ােনীয় প্রবশক্ষণ ইউবেবস এিং
প্রদান।
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
বিনশষ োবহদা সম্পন্ন বশক্ষাথীনদর প্রাথবমক ও গণবশক্ষা
বিনশষ োবহদা সম্পন্ন
বশখন োবহদা ও উপকরনণর
মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষাথীনদর বশখন োবহদা
স্বল্পিা বিনিেনা কনর
বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও অনুর্ায়ী প্রনয়ােনীয়
এযাকনসবসিল অনলাইন
মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ, িথ্য ও বরনসাস য প্রাবি সহে হনি।
বরনপাবেটবরর ব্যিস্থা গ্রহণ।
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ,
ইউবেবস এিং
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
বিবেটাল প্রযুবি ব্যিহানরর
প্রাথবমক ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়, বশক্ষা প্রশাসন ও
মাধ্যনম দক্ষ ও গবিশীল বশক্ষা মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা বিভাগ, ব্যিস্থাপনা গবিশীল ও
প্রশাসন ও ব্যিস্থাপনা
কাবরগবর ও মাদ্রাসা বশক্ষা
কটকসই হনি।
বনবিিকরণ।
বিভাগ, িথ্য ও কর্াগানর্াগ
প্রযুবি বিভাগ, ইউবেবস এিং
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
প্রশাসবনক কর্াগানর্ানগর কক্ষনে প্রাথবমক ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রশাসবনক কর্াগানর্ানগর
বিবেটাল প্রযুবি
ব্যিহানরর মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা বিভাগ, কক্ষনে বসদ্ধান্ত গ্রহণ ও
মাধ্যনম বসদ্ধান্ত গ্রহণ ও িাস্তিায়ন কাবরগবর ও মাদ্রাসা বশক্ষা
িাস্তিায়ন িরাবন্বি হনি।
িরাবন্বিকরণ।
বিভাগ, িথ্য ও কর্াগানর্াগ
প্রযুবি বিভাগ, ইউবেবস এিং
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
বশক্ষা সংবিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও প্রাথবমক ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়, সকনলর েন্য বশক্ষা
প্রবিষ্ঠাননর মনধ্য
মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা বিভাগ, বিষয়ক কসিা প্রাবি সহে
আন্তঃনর্াগানর্ানগর কক্ষনে
কাবরগবর ও মাদ্রাসা বশক্ষা
হনি।
বিবেটাল প্রযুবি ব্যিহার
বিভাগ, িথ্য ও কর্াগানর্াগ
বনবিিকরণ।
প্রযুবি বিভাগ, ইউবেবস এিং
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
বশক্ষক, বশক্ষাথী, অবভভািকসহ প্রাথবমক ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়, সকনলর েন্য বশক্ষা
সংবিষ্ট সকনলর কানছ
মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা বিভাগ, বিষয়ক কসিা প্রাবি সহে
বশক্ষাবিষয়ক কসিা কপৌুঁনছ কদয়ার কাবরগবর ও মাদ্রাসা বশক্ষা
হনি।
কক্ষনে ইনমইল, এসএমএস বকংিা বিভাগ, িথ্য ও কর্াগানর্াগ
অনলাইন কসিা বনবিিকরণ।
প্রযুবি বিভাগ, ইউবেবস এিং
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
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বশক্ষা কসিার মান উন্নয়নন গ্রাহক প্রাথবমক ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়, গ্রাহক এিং
মিামি এিং কসিাগ্রহীিার সন্তুবষ্ট মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা বিভাগ, কসিাগ্রহীিানদর েন্য
পবরমানপর ব্যিস্থা গ্রহণ।
কাবরগবর ও মাদ্রাসা বশক্ষা
কসিার মান উন্নয়ন করা
বিভাগ, িথ্য ও কর্াগানর্াগ
সম্ভি হনি।
প্রযুবি বিভাগ, ইউবেবস এিং
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
কসিা গ্রহীিার সুবিধানথ য সিার
প্রাথবমক ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়, কসিা গ্রহীিানদর
েন্য একই পদ্ধবি ব্যিহার না কনর মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা বিভাগ, োবহদাবভবিক কসিা প্রদান
োবহদাবভবিক পদ্ধবিগি বভন্নিা কাবরগবর ও মাদ্রাসা বশক্ষা
সম্ভি হনি।
অনুসরণ।
বিভাগ, িথ্য ও কর্াগানর্াগ
প্রযুবি বিভাগ, ইউবেবস এিং
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
বশক্ষা ব্যিস্থার সুষ্ঠু ব্যিস্থাপনার প্রাথবমক ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়, বশক্ষা ব্যিস্থার সুষ্ঠু
লনক্ষয আইবসটি ব্যিহার কনর
মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা বিভাগ, ব্যিস্থাপনার লনক্ষয
বনয়বমিভানি সকল কাে
কাবরগবর ও মাদ্রাসা বশক্ষা
বনয়বমিভানি সকল কাে
মবনটবরং এিং সুপারভাইবেং এর বিভাগ, িথ্য ও কর্াগানর্াগ
মবনটবরং এিং
ব্যিস্থা গ্রহণ।
প্রযুবি বিভাগ, ইউবেবস এিং সুপারভাইে করা সহে
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
হনি।
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।
ককাম্পাবনসমূনহ
বিদ্যমান িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিদ্যমান েনসম্পদ নতুন
েনসম্পদনক বিকাশমান প্রযুবি, বিভাগ, বসবপটিইউ,
নতুন প্রযুবিনি দক্ষ হনি।
নতুন পদ্ধবি, বিোইন পবরকল্পনা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, কিবসস
ও সফট বস্কলস-এ প্রবশক্ষণ এিং
প্রদাননর মাধ্যনম দক্ষিা উন্নয়ননর িানকা
েন্য ব্যিস্থা গ্রহণ।
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
ক্রনয়র কক্ষনে স্থানীয় আইবসটি
আইএমইবি (বসবপটিইউ) স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সামগ্রী ও কসিার েন্য মূে সুবিধা এিং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ বিকবশি হনি।
(Price Preference)
বনবিিকরণ।
কদনশর স্থানীয় কভািানদর
সকল
স্থানীয় আইবসটি বশল্প
সক্ষমিা উন্নয়নন সনেিনিা দ্বিবর মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা বিকবশি হনি।
করা।
সরকাবর ক্রনয় আন্তেযাবিকভানি িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি অবধক হানর বিদুযৎ সাশ্রয়
গ্রহণনর্াগ্য মাননর বিদুযৎ সাশ্রয়ী
বিভাগ এিং সকল
হনি।
আইবসটি র্ন্ত্রপাবি ক্রয়।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকাবর
দির/সংস্থা
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

২০%

৫০%

১০০%

১০০%

∙

∙

৫০%

১০০%

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

৭.২

৭.২.৩

দািবরক কানে ইনলক্ট্রবনক পদ্ধবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগসহ সকল কাগে দ্বিবরনি ব্যিহৃি
ব্যিহার বৃবদ্ধ কনর কাগনের
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
প্রাকৃবিক উপাদান
ব্যিহার হ্রাসকরণ।
সংরক্ষনণ সহায়ক হনি।

১০০%

∙

∙

৮.৩

৮.৩.৭

সকল প্রকার বেবকৎসা বশক্ষায় স্বাস্থয কসিা বিভাগ, স্বাস্থয স্বাস্থয কসিার েন্য উপযুি
িথ্যপ্রযুবির ব্যিহার এিং বশক্ষা ও পবরিার কোণ HR সরিরাহ বনবিি
বশক্ষাথীনদর মনধ্য িথ্যপ্রযুবি বিভাগ এিং অধীনস্থ সংস্থা ও হনি।
ব্যিহানরর
দক্ষিা
দ্বিবর প্রবিষ্ঠানসমূহ, বিএমবিবস,
কাবরকুলাম-এ অন্তর্ভযি করনি বিএনএমবস, িাংলানদশ কেট
হনি। কস অনুর্ায়ী িািার নাস য, কমবিনকল ফযাকালটি, সকল
প্যারা কমবিকস এিং স্বাস্থয কমী কমবিনকল বিশ্ববিদ্যালয় এিং
ও
কটকবনবশয়াননদর েন্য ইউবেবস

৫০%

১০০%

∙

Massive Open Online
Course (MOOC), অন্যান্য

অনলাইন এিং ইননানভটিভ
ব্যিস্থায় দক্ষিা উন্নয়ননর েন্য
েীিনব্যাপী বশক্ষা ও প্রবশক্ষনণর
ব্যিস্থা গ্রহণ।
৮.৩

৮.৩.১২

কমবিনকল িায়াগননাবসস ও কসিায় স্বাস্থয কসিা বিভাগ, স্বাস্থয বেবকৎসা
কসিায়
কাটিং এে কটকননানলাবে ব্যিহার বশক্ষা ও পবরিার কোণ Emerging
এর
বিষয়ক গনিষণা সম্পাদন।
বিভাগ, বঙ্গবন্ধু কমবিনকল Technology
বিশ্ববিদ্যালয়, বিএমআরবস, ব্যিহার উদ্ভািন, সক্ষমিা
আইইবিবসআর
এিং ও দক্ষিা দ্বিবর হনি।
আইবসবিবিআর,বি

২০%

৮০%

১০০%

৮.৪

৮.৪.৫

সকল প্রকার কৃবষ বশক্ষায় কৃবষ মন্ত্রণালয়, মাধ্যবমক ও কৃবষনি
প্রনয়ােনীয়
িথ্যপ্রযুবির িাস্তি ও ব্যিহাবরক উচ্চ বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর িথ্যপ্রযুবি দক্ষিাসম্পন্ন
প্রনয়াগ এিং বশক্ষাথীনদর মনধ্য ও মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ এিং েনিল সরিরাহ বনবিি
িথ্যপ্রযুবি ব্যিহানরর দক্ষিা ইউবেবস
হনি।
দ্বিবরর ব্যিস্থা কাবরকুলাম-এ
অন্তর্ভযিকরণ।

১০০%

∙

∙
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দুনীবি দমন কবমশন
ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
১.১

১.১.১০

১.১

১.১.১১

১.১

১.১.১২

১.৬

১.৬.১৩

১.৬

১.৬.১৪

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

িড় সফটওয়যার এিং আইটিইএস সকল ক্রয়কারী কর্তযপক্ষ
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।
িড় সফটওয়যার এিং আইটিইএস সকল ক্রয়কারী কর্তযপক্ষ
প্রকনল্পর কক্ষনে বিদ্যমান আইন
অনুসরণপূি যক প্রনর্ােয কক্ষনে
সংবিষ্ট
কর্তযপক্ষ
BOO/BOT/ফযাবসবলটিে
ম্যাননেনমন্ট পদ্ধবির মাধ্যনম
িাস্তিায়ন।
BOO/BOT/ফযাবসবলটিে
সকল ক্রয়কারী কর্তযপক্ষ
ম্যাননেনমন্ট পদ্ধবির মাধ্যনম
িাস্তিায়ননর েন্য রােস্ব/বফ
কশয়ানরর
েন্য
বননদ যবশকা
প্রস্তুিকরণ।
দুনীবি দমন কবমশননর দুনীবির
দুনীবি দমন কবমশন
সকল অবভনর্াগ র্াোই-িাছাই,
অনুসন্ধান, িদন্ত, প্রবিনরাধ ও
মামলা পবরোলনার কােসহ
আনুষবঙ্গক সকল কার্ যক্রম
মবনটবরং এর েন্য ওনয়িবভবিক
সফটওয়যার সংনর্ােন।
সরকাবর কমযকিযা এিং সরকাবর
দুনীবি দমন কবমশন,
কানের
সানথ
সংবিষ্ট বিআরটিএ, োিীয় রােস্ব
ব্যিসায়ীনদর সম্পদ বিিরণী কিাি য, িাংলানদশ ব্যাংক এিং
দাবখনলর েন্য ককন্দ্রীয়ভানি গৃহায়ন ও গণপূিয মন্ত্রণালয়
‘কসন্ট্রাল
সম্পদ
বিিরণী
ব্যিস্থাপনা বসনেম’ প্রণয়ন করা।
[উি বসনেনমর সানথ বিআরটিএ,
োিীয় রােস্ব কিাি য, িাংলানদশ
ব্যাংক এিং গৃহায়ন ও গণপূিয
মন্ত্রণালনয়র কসন্ট্রাল প্লট/ফ্ল্যাট
ব্যিস্থাপনা বসনেনমর সানথ
সংনর্াগ স্থাপন থাকনি র্ানি কনর
সম্পদ বিিরণীর সানথ দাবখলকৃি
সম্পনদর সিযিা র্াোই করা
সম্ভি হয়।]
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

প্রকল্প ব্যিস্থাপনা ও কসিা
প্রদাননর মান উন্নয়ন হনি।

৮০%

১০০%

∙

প্রকল্প ব্যিস্থাপনা ও কসিা
প্রদাননর মান উন্নয়ন হনি।

৮০%

১০০%

∙

প্রকল্প ব্যিস্থাপনা ও কসিা
প্রদাননর মান উন্নয়নহনি।

৮০%

১০০%

∙

সকল কার্ যক্রম বনধ যাবরি
সময়সীমার মনধ্য হনচ্ছ
বকনা, কার্ যক্রমসমূনহর
অগ্রগবি ইিযাবদ মবনটবরং
আরও সহেির হনি এিং
কার্ যক্রনমর গবিশীলিা
বৃবদ্ধ পানি।
সকল সরকাবর কমযকিযার
সম্পদ বিিরণী দাবখনলর
কসন্ট্রাল বসনেম িাস্তিাবয়ি
হনি এিং দাবখলকৃি
সম্পনদর সিযিা র্াোই
করা সম্ভি হনি।

১০০%

∙

∙

৫০%

৮০%

১০০%

প্রিযাবশি ফলাফল

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
১.৬

১.৬.১৫

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

অপরাধ ও সংবিষ্ট অপরাবধনদর েন বনরাপিা বিভাগ, সকল কর্ ককাননা অপরাধ ও
সকল িথ্য সংরক্ষণ করার েন্য আইন প্রনয়াগকারী সংস্থা অপরাবধনদর
ব্যাপানর
বক্রবমনাল িাটানিে িাস্তিায়ন (পুবলশ, রযাি, এনএসআই) বিস্তাবরি িথ্য পাওয়া
করা। উি িাটানিে কথনক এিং দুনীবি দমন কবমশন বনবিি হনি এিং কানে
সংবিষ্ট আইন প্রনয়াগকারী সংস্থা
গবিশীলিা বৃবদ্ধ পানি।
পারস্পবরক প্রনয়ােনন অনুমবি
সানপনক্ষ সংনর্াগ স্থাপন কনর
িথ্য সংগ্রহ করা।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

৮০%

১০০%

∙

য কবমশন
িাংলানদশ বনিােন

625

িাংলানদশ বনি যােন কবমশন
ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
১.১

১.১.১০

১.১

১.১.১১

১.১

১.১.১২

করণীয় বিষয়
ি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।
ি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।

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 উন্নয়ন হনি।

৮০%

১০০%

∙

সকল ক্রয়কারী কর্তযপক্ষ

প্রকল্প ব্যিস্থাপনা ও কসিা
প্রদাননর মান উন্নয়নহনি।

৮০%

১০০%

∙
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য বমশন
িাংলানদশ সরকাবর কমক

627

িাংলানদশ সরকাবর কমযকবমশন
ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
১.১

১.১.১০

১.১

১.১.১১

১.১

১.১.১২

১.৪

১.৪.১

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

িড় সফটওয়যার এিং আইটিইএস সকল ক্রয়কারী কর্তযপক্ষ
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।
িড় সফটওয়যার এিং আইটিইএস সকল ক্রয়কারী কর্তযপক্ষ
প্রকনল্পর কক্ষনে বিদ্যমান আইন
অনুসরণপূি যক প্রনর্ােয কক্ষনে
সংবিষ্ট
কর্তযপক্ষ
BOO/BOT/ফযাবসবলটিে
ম্যাননেনমন্ট পদ্ধবির মাধ্যনম
িাস্তিায়ন।
BOO/BOT/ফযাবসবলটিে
সকল ক্রয়কারী কর্তযপক্ষ
ম্যাননেনমন্ট পদ্ধবির মাধ্যনম
িাস্তিায়ননর েন্য রােস্ব/বফ
কশয়ানরর
েন্য
বননদ যবশকা
প্রস্তুিকরণ।
সরকাবর পর্ যানয় সকল কশ্রণীর
েনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়,
বননয়ানগর ব্যিহাবরক পরীক্ষায় িাংলানদশ পািবলক সাবভযস
কবম্পউটার ও ইন্টারনননটর
কবমশন এিং সকল
কমৌবলক বিষয় অন্তর্ভযিকরণ।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দির/সংস্থা
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

প্রকল্প ব্যিস্থাপনা ও কসিা
প্রদাননর মান উন্নয়ন হনি।

৮০%

১০০%

∙

প্রকল্প ব্যিস্থাপনা ও কসিা
প্রদাননর মান উন্নয়ন হনি।

৮০%

১০০%

∙

প্রকল্প ব্যিস্থাপনা ও কসিা
প্রদাননর মান উন্নয়নহনি।

৮০%

১০০%

∙

সকল সরকাবর প্রবিষ্ঠানন
আইবসটি জ্ঞানসম্পন্ন
েনিল বননয়ানগর মাধ্যনম
বিবেটাল গভন যনমন্ট
কার্ যক্রম িাস্তিায়ন
ত্বরাবন্বি হনি।

১০০%

∙

∙

প্রিযাবশি ফলাফল

কিবসস
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কিবসস
ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

আইবসটি’র বশক্ষাথী/গ্রযাজুনয়টনদর
আইবসটি বশনল্পর সানথ কসতুিন্ধন
স্থাপনন উৎসাহ প্রদাননর েন্য
কার্ যক্রম গ্রহণ এিং এ লনক্ষয
বিশ্ববিদ্যালয় পর্ যানয় ইনবকউনিটর
স্থাপন। আইবসটি বশল্প িানদর
েনিনলর অন্তি ৫ শিাংশ
ইন্টান যবশপ-এর েন্য উন্মুিকরণ।
কমধাস্বত্ব দ্বিবর ও সরকাবর ক্রনয়
কমধাস্বত্ব ব্যিস্থাপনানক উৎসাহ ও
সহনর্াবগিা প্রদান।

িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ, মাধ্যবমক ও উচ্চ
বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও
মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ,
ইউবেবস এিং আইবসটি
এনসাবসনয়শন (কিবসস,
বিবসএস, আইএসবপএবি
ইিযাবদ)
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ, িাবণেয মন্ত্রণালয়
এিং কিবসস

ককাম্পাবনসমূনহ
বিদ্যমান
েনসম্পদনক বিকাশমান প্রযুবি,
নতুন পদ্ধবি, বিোইন পবরকল্পনা
ও সফট বস্কলস-এ প্রবশক্ষণ
প্রদাননর মাধ্যনম দক্ষিা উন্নয়ননর
েন্য ব্যিস্থা গ্রহণ।
বশল্প প্রবিষ্ঠান ও বশক্ষা প্রবিষ্ঠাননর
কর্ৌথ গনিষণা ও ঊন্নয়ননর েন্য
আবথ যক প্রনণাদনা প্রদান ।

িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ, বসবপটিইউ,
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, কিবসস
এিং
িানকা

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১) নতুন গ্রাজুনয়ট িা
ইন্টান যরা বশল্প প্রবিষ্ঠান
উপনর্াগী কনর বননেনদর
গনড় তুলনি সক্ষম হনি।
২) বশল্প প্রবিষ্ঠাননর
বিকানশ সহায়ক হনি।

১০০%

∙

∙

নতুন উদ্ভািনসমূনহর
কমধাস্বত্ত্ব সৃবষ্ট ও
সংরক্ষনণর ফনল অনননক
িার উদ্ভািনী ধারণার
স্বীকৃবি পানি এিং
আইবসটি বশনল্প সৃেনশীল
কাে উৎসাবহি হনি।
বিদ্যমান েনসম্পদ নতুন
নতুন প্রযুবিনি দক্ষ হনি।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

প্রিযাবশি ফলাফল

৪.৩

৪.৩.১

৪.৭

৪.৭.৪

৫.২

৫.২.১১

৬.৩

৬.৩.১৩

৬.৬

৬.৬.১

িথ্যপ্রযুবি পণ্য, কসিা ও িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
কসিাদানকারী ক্রনয়র
েন্য বিভাগ, বসবপটিইউ, কিবসস
পািবলক প্রবকউরনমন্ট বিবধমালা এিং িানকা
ও নমুনা ছকসমূহ হালনাগাদকরণ।

সকল আইবসটি পণ্য ও
কসিা ক্রনয় নতুন ছক
অনুসরণ ত্বরাবন্বি হনি।

১০০%

∙

∙

৬.৬

৬.৬.৩

অবেযি জ্ঞাননর প্রনয়াগ, কসরা
েে যাগুনলার িাস্তিায়ননর েন্য
কক্রিা-বিনক্রিাসহ
সকল
অংশীদানরর অংশগ্রহনণ একটি
‘কসন্টার অি এবক্সনলন্স’ প্রবিষ্ঠা।

কদশীয় প্রবিষ্ঠাননর
আন্তেযাবিক মান অবেযি
হনি।

১০০%

∙

∙

অথ য বিভাগ, িথ্য ও
স্থানীয় আইবসটি
কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ, বিকবশি হনি।
কিবসস এিং িানকা

িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ, আইবসটি
এনসাবসনয়শন,
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, কিবসস
এিং িানকা
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বশল্প

ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
৮.১

৮.১.১

করণীয় বিষয়

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

নতুন ব্যিসা িাবণেয শুরু, নতুন মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, িাবণেয ১. Doing Business
বশল্প স্থাপন এিং ব্যিসা িাবণেয ও মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার সূেনক উন্নয়ন র্টনি;
বশল্প পবরোলনার েন্য প্রনয়ােনীয় বিভাগ, এনবিআর, BIDA,
২. সরকাবর কসিা প্রাবিনি
সকল সরকাবর, আধাসরকাবর, BEZA, BEPZA, , সকল
ব্যিসা
প্রবিষ্ঠানসমূনহর
স্বায়ত্ত্বশাবসি
এিং
স্থানীয় বসটি কনপযানরশন, স্থানীয়
েন্য TCV নুযনিম পর্ যানয়
সরকানরর কসিা সমন্বনয় একটি সরকার
প্রবিষ্ঠানসমূহ,
নাবমনয় আনা সম্ভি হনি;
One Stop Service দ্বিবর এফবিবসবসআই এিং কিবসস।
এিং
করনি হনি; এ সাবভযনসর মাধ্যনম
সংবিষ্ট সকল রােস্ব, বফ ইিযাবদ
৩.
কসিা
সরিরানহ
পবরনশানধর েন্য একটি কপনমন্ট
Individual Contact
কগটওনয় সমবন্বিকরণ।
নুযনিম পর্ যানয় নাবমনয়
আনা সম্ভি হনি।
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স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

িানকা

632

িানকা
ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং

করণীয় বিষয়
ককাম্পাবনসমূনহ
বিদ্যমান
েনসম্পদনক বিকাশমান প্রযুবি,
নতুন পদ্ধবি, বিোইন পবরকল্পনা
ও সফট বস্কলস-এ প্রবশক্ষণ
প্রদাননর মাধ্যনম দক্ষিা উন্নয়ননর
েন্য ব্যিস্থা গ্রহণ।
আইটিইএস/বিবপও রিাবনর কক্ষনে
িাংলানদনশর অনন্য অিস্থান
বেবিিকরণ এিং িার উন্নয়নন
সহনর্াবগিা প্রদান।

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী

প্রিযাবশি ফলাফল

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ, বসবপটিইউ,
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, কিবসস
এিং
িানকা

বিদ্যমান েনসম্পদ নতুন
নতুন প্রযুবিনি দক্ষ হনি।

১০০%

∙

∙

িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ, িাবণেয মন্ত্রণালয়,
ইবপবি, বিিা এিং িানকা

কদশীয় ও আন্তেযাবিক
পবরমেনল আইবসটি কক্ষনে
িাংলানদনশর ব্র্যাবডং করা।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

∙

সকল আইবসটি পণ্য ও
কসিা ক্রনয় নতুন ছক
অনুসরণ ত্বরাবন্বি হনি।

১০০%

∙

∙

কদশীয় প্রবিষ্ঠাননর
আন্তেযাবিক মান অবেযি
হনি।

১০০%

∙

∙

৫.২

৫.২.১১

৬.১

৬.১.৭

৬.৩

৬.৩.১৩

বশল্প প্রবিষ্ঠান ও বশক্ষা প্রবিষ্ঠাননর
অথ য বিভাগ, িথ্য ও
স্থানীয় আইবসটি
কর্ৌথ গনিষণা ও ঊন্নয়ননর েন্য কর্াগানর্াগ প্রযুবি বিভাগ, বিকবশি হনি।
আবথ যক প্রনণাদনা প্রদান ।
কিবসস এিং িানকা

৬.৬

৬.৬.১

িথ্যপ্রযুবি পণ্য, কসিা ও িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
কসিাদানকারী ক্রনয়র েন্য বিভাগ, বসবপটিইউ, কিবসস
পািবলক প্রবকউরনমন্ট বিবধমালা এিং িানকা
ও নমুনা ছকসমূহ হালনাগাদকরণ।

৬.৬

৬.৬.৩

অবেযি জ্ঞাননর প্রনয়াগ, কসরা
েে যাগুনলার িাস্তিায়ননর েন্য
কক্রিা-বিনক্রিাসহ
সকল
অংশীদানরর অংশগ্রহনণ একটি
‘কসন্টার অি এবক্সনলন্স’ প্রবিষ্ঠা।

িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ, আইবসটি
এনসাবসনয়শন,
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, কিবসস
এিং িানকা
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বশল্প

বিবসএস

634

বিবসএস
ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
৪.৩

৪.৩.১

করণীয় বিষয়
আইবসটি’র বশক্ষাথী/গ্রযাজুনয়টনদর
আইবসটি বশনল্পর সানথ কসতুিন্ধন
স্থাপনন উৎসাহ প্রদাননর েন্য
কার্ যক্রম গ্রহণ এিং এ লনক্ষয
বিশ্ববিদ্যালয় পর্ যানয় ইনবকউনিটর
স্থাপন। আইবসটি বশল্প িানদর
েনিনলর অন্তি ৫ শিাংশ
ইন্টান যবশপ-এর েন্য উন্মুিকরণ।

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ, মাধ্যবমক ও উচ্চ
বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও
মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ,
ইউবেবস এিং আইবসটি
এনসাবসনয়শন (কিবসস,
বিবসএস, আইএসবপএবি
ইিযাবদ)
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প্রিযাবশি ফলাফল
১) নতুন গ্রাজুনয়ট িা
ইন্টান যরা বশল্প প্রবিষ্ঠান
উপনর্াগী কনর বননেনদর
গনড় তুলনি সক্ষম হনি।
২) বশল্প প্রবিষ্ঠাননর
বিকানশ সহায়ক হনি।

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

আইএসবপএবি
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আইএসবপএবি
ককৌশলগি
কমযবিষয়িস্তুর পবরকল্পনার
ক্রবমক ক্রবমক নং
৪.৩

৪.৩.১

করণীয় বিষয়
আইবসটি’র বশক্ষাথী/গ্রযাজুনয়টনদর
আইবসটি বশনল্পর সানথ কসতুিন্ধন
স্থাপনন উৎসাহ প্রদাননর েন্য
কার্ যক্রম গ্রহণ এিং এ লনক্ষয
বিশ্ববিদ্যালয় পর্ যানয় ইনবকউনিটর
স্থাপন। আইবসটি বশল্প িানদর
েনিনলর অন্তি ৫ শিাংশ
ইন্টান যবশপ-এর েন্য উন্মুিকরণ।

প্রাথবমক িাস্তিায়নকারী
িথ্য ও কর্াগানর্াগ প্রযুবি
বিভাগ, মাধ্যবমক ও উচ্চ
বশক্ষা বিভাগ, কাবরগবর ও
মাদ্রাসা বশক্ষা বিভাগ,
ইউবেবস এিং আইবসটি
এনসাবসনয়শন (কিবসস,
বিবসএস, আইএসবপএবি
ইিযাবদ)
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প্রিযাবশি ফলাফল
১) নতুন গ্রাজুনয়ট িা
ইন্টান যরা বশল্প প্রবিষ্ঠান
উপনর্াগী কনর বননেনদর
গনড় তুলনি সক্ষম হনি।
২) বশল্প প্রবিষ্ঠাননর
বিকানশ সহায়ক হনি।

স্বল্প কময়াদী
(২০২১)

মধ্য
কময়াদী
(২০৩০)

দীর্ য
কময়াদী
(২০৪১)

১০০%

∙

∙

