জাতীয় তথ্য  যমাকাযমাক প্রমৄক্তি নীক্ততভারা, ২০১৫

তথ্য  যমাকাযমাক প্রমৄক্তি ক্তফবাক
কণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাযদ যওায

জুন, ২০১৫

ক্তক্ষা ভন্ত্রণারয়
জাতীয় তথ্য  যমাকাযমাক প্রমৄক্তি নীক্ততভারা-২০১৫

ওভম-ক্তযওল্পনা (Action Plan)
উযেশ্য #১: াভাক্তজও ন্যায়যায়ণতা/াম্যতা
ক্রক্তভও নাং

ওযণীয় ক্তফলয়

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী

প্রতযাক্তত পরাপর

স্বল্প যভয়াদী
(২০১৬)

ভধ্য যভয়াদী
(২০১৮)

দীখ ম যভয়াদী
(২০২১)

যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ১.১:অথ মননক্ততও বফলম্য এফাং ক্তডক্তজটার ক্তডবাইড দূয ওযয (ও) ক্তনন্আযয়য ম্প্রদায়, (ঔ) অনগ্রযজনযকাষ্ঠী, (ক) নাযী এফাং (খ) প্রক্ততফন্ধী  ক্তফযল ায়তা প্রযয়াজন
এভন ব্যক্তিযদয ভায যুবফন্ধন যননা ওযয অনগ্রয যকাষ্ঠীভূিযদয মূরধাযায াভাক্তজও সুযমাক-সুক্তফধা প্রদান।
**৩
যওাক্তয প্রক্ততষ্ঠানগুযরাযত জনকযণয প্রধানভন্ত্রীয ওাম মারয়,
নাকক্তযওযদয ব্যয় ওভযফ এফাং ভযয়য ওর ক্তটি ওযমাযযন, ওর যফা
জন্য আইক্তটি ক্তবক্তিও যল্পযডস্ক
ভক্তন্ত্রক্তযলদ ক্তফবাক, ওর াশ্রয় যফ।
যজরা প্রাযওয
প্রদানওাযী প্রক্ততষ্ঠান,
স্থান। াংক্তিষ্ট যফাদানওাযী
ভন্ত্রণারয়/ক্তফবাক
ওাম মারয়, যজরা ক্তযলযদ ওর যৌযবা এফাং
প্রক্ততষ্ঠাযনয ক্তযফযতম ওর যন্টাযযয
যল্প যডস্ক  ওর যন্টায উযজরা ক্তযলযদ
ভাধ্যযভ এ ওাজ ম্পাক্তদত যত
স্থান;
যল্প যডস্ক  ওর
াযয। এফ ওর যন্টাযযয জন্য
যন্টায  যটার ক্তি
যটক্তরযমাকাযমাক যফা প্রদানওাযী
সুক্তফধা প্রফতমন;
প্রক্ততষ্ঠান ওতৃও স্বল্প মূযে অথফা
যটার-ক্তি নম্বয সুক্তফধা প্রদান।

1

ক্রক্তভও নাং
**৬

*৭

*৮

ওযণীয় ক্তফলয়

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী

প্রতযাক্তত পরাপর

(ও) ন্যানার পুযরন যযক্তজস্টায ফাাংরাযদ ক্তযাংখ্যান যফা গ্রণওাযী নািওযণ  ক্তফক্তবন্ন
(NPR) প্রণয়ন। যবাটায আইক্তড ব্যযযযা, ক্তনফ মানন ওক্তভন, ক্তফবাক ওতৃও প্রযদয় নাকক্তযও যফা
তাৎক্ষক্তণও প্রদান ক্তনক্তিত যফ।
ডাটাযফজযও ক্তবক্তি ক্তযযফ ব্যফায ওর ভন্ত্রণারয়
ওযা যমযত াযয। এনক্তআয-এয
াযথ স্ব স্ব ক্তফবাযকয ক্তফবাকীয়
যযক্তজস্টায বতযী ওযণ।
(ঔ) এনক্তআয-ক্তবক্তিও ভক্তিত
জাতীয় ক্তযনয়ত্র প্রফতমন এফাং তা
ব্যফায ওযয
ফ মযতাপ্রওায
নাকক্তযও যফা প্রদান এফাং
াভাক্তজও ক্তনযািা ক্তনক্তিতওযণ।
ইযরওট্রক্তনও দ্ধক্ততযত ওর ওর ভন্ত্রণারয়/ক্তফবাক
যফায আযফদন এফাং যফা গ্রযণ
নাকক্তযওযদযক্ষভতা
উন্নয়যন
ব্যফস্থা গ্রণ।

নাকক্তযযওয ক্ষভতা বৃক্তদ্ধ াযফ

যম যওান স্থান যত যম যওান ভয় ভক্তন্ত্রক্তযলদ ক্তফবাক, ওর স্বল্প ব্যয়  ভযয় ওর যফা প্রাক্তি
ওর নাকক্তযও যফা অনরাইযন ভন্ত্রণারয়/ক্তফবাক
ক্তনক্তিত যফ।
াফায ব্যফস্থাওযণ।

2

স্বল্প যভয়াদী
(২০১৬)
ক্তফবাকীয় যযক্তজস্টায 
এনক্তআয-বতযীয
ওাম মক্রভ শুরু

ভধ্য যভয়াদী
(২০১৮)

দীখ ম যভয়াদী
(২০২১)

ক্তফবাকীয় যযক্তজস্টায 
এনক্তআয ম্পন্ন

ফয়স্ক বাতা, ক্তফধফা
বাতা, মুক্তিযমাদ্ধা বাতা,
প্রক্ততফন্ধী বাতা,
ভাতৃত্বওারীন বাতা,
কৃক্তল বুবক্তম ও, উবৃক্তি
ইযরক্ট্রক্তনও দ্ধক্ততযত
গ্রণ ওযযত াযযফ
৫০% যফা
১০০% যফা

ওর
যফা
ইযরক্ট্রক্তনও
দ্ধক্ততযত
গ্রণ
ওযযত াযযফ

যফায ভান উন্নয়ন

ক্রক্তভও নাং
৯

ওযণীয় ক্তফলয়

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী

প্রতযাক্তত পরাপর

(ও) অনগ্রয জনযকাষ্ঠীয জন্য
ক্তফযলাক্তয়ত আইক্তটি ক্তক্ষা এফাং
প্রক্তক্ষযণয ব্যফস্থা গ্রণ।

স্বল্প যভয়াদী
(২০১৬)

ভধ্য যভয়াদী
(২০১৮)

দীখ ম যভয়াদী
(২০২১)

ক্তক্ষা ভন্ত্রণারয়,
ক্তডক্তজটার ক্তফবাজন ওভযফ।
১০%
অনগ্রয ৫০%
অনগ্রয ১০০% অনগ্রয
ভাজওোন ভন্ত্রণারয়,
জনযকাষ্ঠী
জনযকাষ্ঠী
জনযকাষ্ঠী
ভক্তরা  ক্তশু ক্তফলয়ও
ভন্ত্রণারয়, প্রাথক্তভও 
(ঔ) প্রক্ততটি ইউক্তনয়ন ক্তযলযদয
কণক্তক্ষা ভন্ত্রণারয়,
জনপ্রক্ততক্তনক্তধ ওতৃও
ম তাঁয এরাওায াফ মতয নট্টগ্রাভ ক্তফলয়ও
প্রক্ততটি ফাড়ীযত এওজন ভক্তরাযও ভন্ত্রণারয়
তথ্য প্রমৄক্তিয যভৌক্তরও প্রক্তক্ষণ
প্রদান।
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ১.২:স্থানীয়  যওন্দ্রীয় যওাযযযওাম মক্রভ  নীক্তত ক্তনধ মাযযণ জনকযণয অাংগ্রযণয সুযমাক সৃক্তষ্ট।
*১৩
ইযরওট্রক্তনও দ্ধক্ততযত নাকক্তযও ভক্তন্ত্রক্তযলদ ক্তফবাক, ওর যফায ভান উন্নয়ন এফাং নাকক্তযও ন্তুক্তষ্ট নাকক্তযও অক্তবযমাক গ্রণ
আযফদন  অক্তবযমাক গ্রণ  ভন্ত্রণারয়/ক্তফবাক/
বৃক্তদ্ধ

ক্তনষ্পক্তি
এফাং
ক্তনষ্পক্তি এফাং অফক্ততওযণ। যওাযী দিয
অফক্ততওযণ।
ইযরওট্রক্তনও দ্ধক্ততযত নাকক্তযও
ভতাভত গ্রণ ওযয যফায ভান
উন্নয়ন।
১৪
ওর প্রণীতব্য নীক্ততভারা যয়ফ ওর ভন্ত্রণারয়/ক্তফবাক/ নীক্ততভারা প্রণয়যন জনকযণয অাংগ্রণ
াইযট প্রওা  জনকযণয ভতাভত যওাযী দিয
ক্তনক্তিতওযণ।


গ্রণ।
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ১.৩:যফযওাক্তয ঔাত এফাং এনক্তজ/ক্তএ/ক্তক্তফ-যও আঞ্চক্তরও বালায় স্থানীয় ম মাযয়য উমৄি ক্তডক্তজটার ক্তফলয়ফস্তু, অনরাইন যফা উন্নয়ন এফাং প্রদাযন উৎা প্রদান।
১৫
প্রাক্ততষ্ঠাক্তনও ায়তা  আক্তথ মও ওর ভন্ত্রণারয়/ক্তফবাক/ জনকযণয বৃৎ অাংযও ক্তক্ষা, প্রক্তক্ষণ
প্রযণাদনায ভাধ্যযভ স্থানীয় বালায় দিয
 গুরুত্বপূণ ম তথ্য প্রদাযনয সুক্তফধা প্রস্ত



স্থানীয় ম মাযয়য উমৄি ক্তফলয়ফস্তু
যফ।
উন্নয়ন উৎাক্ততওযণ
3

ক্রক্তভও নাং

ওযণীয় ক্তফলয়

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী

প্রতযাক্তত পরাপর

স্বল্প যভয়াদী
(২০১৬)

ভধ্য যভয়াদী
(২০১৮)

দীখ ম যভয়াদী
(২০২১)

যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ১.৪: াংস্কৃক্তত, ঐক্ততয এফাং ধযভময উৎওল ম াধযন াাংস্কৃক্ততও ক্তফলয়ফস্তু উন্নয়ন  াংযক্ষণ এফাং ল্লী অঞ্চযরয রূওথা, উওথা, যরাওজ াক্ততয  ঙ্গীযতয বান্ডায
াংযক্ষণ  ক্তফওাযয ায়ও ক্তযযফ সৃক্তষ্ট।
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ১.৫:ক্ষক্ততওয ক্তডক্তজটার ক্তফলয়ফস্তু যথযও ক্তশুযদয যক্ষা ক্তশু ম্পক্তওমত অন্যান্য ক্তফলয় ফ মভযক্ষ উস্থান।
উযেশ্য #২: নীক্ততয প্রক্তত আস্থা  দায়ফদ্ধতা
প্রাথক্তভও
ভধ্য যভয়াদী
দীখ ম যভয়াদী
ফাস্তফায়নওাযী
প্রতযাক্তত পরাপর (প্রস্তাক্তফত)
স্বল্প যভয়াদী (প্রস্তাক্তফত)
(প্রস্তাক্তফত)
(প্রস্তাক্তফত)
(প্রস্তাক্তফত)
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ২.১:ক্তটিযজন নাট মায তদাযক্তও এফাং যফা প্রদাযনয পরাপর ফ মভযক্ষ প্রওাযয ভাধ্যযভ যওাক্তয যফা প্রদান জীওযণ, ভয়  ব্যয় াশ্রয়ী ওযা এফাং স্বচ্ছতা 
দায়ফদ্ধতা ক্তনক্তিত ওযা।
*২০
ওর যওাক্তয  যফযওাক্তয ই- ভক্তন্ত্রক্তযলদ ক্তফবাক
জনকণ যয়যফ এওাক্তধও স্থাযন
যফা জাতীয় ম মাযয়য এওটি
যঔাঁজাখক্তুঁ জয ক্তযফযতম এওটি স্থাযন ফ ইযাট মাযরয এওটি স্থান যত প্রদান;
যফা াযফ।
এও জাতীয় ই-যফামূ গুচ্ছাওাযয
ক্তিত যফ, জযফাধ্য ক্তনহ্ন
(আইওন) দ্বাযা প্রদক্ততম যফ এফাং
যফামূ যভাফাইর অন্যান্য
ইযরওট্রক্তনও নযাযনযরয ভাধ্যযভ
প্রদান।
২১
ক্তফর  ক্তপ ক্তযযাযধ ব্যয় এফাং ভযয়য
যভাফাইর যপান, এটিএভ, Point ওর ভন্ত্রণারয়
অনয় হ্রা াযফ; অক্তধওতয স্বচ্ছতা,
of Sales (POS) অন্যান্য
প্রক্তক্রয়াওযযণয দক্ষতা এফাং দ্রুত ক্তফর
যফা দান যওযন্দ্রয ভাধ্যযভ যম যওান
ক্তযযাযধয ভাধ্যযভ জনকণ উকৃত যফ;
ভয় যম যওান স্থান যথযও যম যওান
যওাযযয উয আস্থা ফাড়যফ।
ক্তফর

ক্তপ
ক্তযযাযধয
ব্যফস্থাওযণ।
ক্রক্তভও নাং
(প্রস্তাক্তফত)

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)
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ক্রক্তভও নাং
(প্রস্তাক্তফত)
৪৩
৪৪

৪৫

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
প্রতযাক্তত পরাপর (প্রস্তাক্তফত)
(প্রস্তাক্তফত)
ওর যওাক্তয প্রক্ততষ্ঠাযনয নাকক্তযও ভক্তন্ত্রক্তযলদ ক্তফবাক, ওর জনকযণয প্রযয়াজনীয় তথ্য প্রাক্তি
যফায তথ্য ওাঠাযভাযয়ফাইযট ভন্ত্রণারয়/ক্তফবাক
ক্তনক্তিতওযণ
প্রওা।
ইযরওট্রক্তনও ক্রয় দ্ধক্তত নালুওযণ আইএভইক্তড (ক্তক্তটিইউ), যওাক্তয ক্রযয়য যক্ষযত্র স্বচ্ছতা বৃক্তদ্ধ।
 ওর উন্ুি দযত্র  ক্তনযয়াক ওর ভন্ত্রণারয়/ক্তফবাক
ক্তফজ্ঞক্তি অনরাইযন প্রওাযয
ব্যফস্থাওযণ।
ওর যওাযী াংস্থা
ক্রয় প্রক্তক্রয়াযও আযযা স্বচ্ছ, জ,
PPAঅনুমায়ী ওর যওাক্তয
কক্ততভয়  ব্যয় াশ্রয়ী ওযযফ।
প্রক্ততষ্ঠাযনয দযত্র ক্তফজ্ঞক্তি
ক্তফক্তধযভাতাযফও বদক্তনও ক্তত্রওায়
প্রওাযয াাাক্ত CPTU এয
যয়ফাইযট প্রওাযয
ফাধ্যফাধওতা যযয়যে। এোড়া
াংক্তিষ্ট ভন্ত্রণারয়/ ক্তফবাক/াংস্থায
ক্তনজস্ব যয়ফাইযট দযত্র ক্তফজ্ঞক্তি
প্রওা ওযযত যফ।
ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ২.২:তথ্য প্রমৄক্তিয ওর যক্ষযত্র ফাাংরা ব্যফায ক্তনক্তিত ওযা
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্ত্ি ২.৩:যওাক্তয অক্তপমূযয ভযধ্য ওাম মওয তথ্য আদান-প্রদাযন আন্তঃাংযমাক স্থান।
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স্বল্প যভয়াদী (প্রস্তাক্তফত)

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

দীখ ম যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

প্রাথক্তভও
ভধ্য যভয়াদী
ফাস্তফায়নওাযী
প্রতযাক্তত পরাপর (প্রস্তাক্তফত)
স্বল্প যভয়াদী (প্রস্তাক্তফত)
(প্রস্তাক্তফত)
(প্রস্তাক্তফত)
*৫০
ওর যওাক্তয প্রক্ততষ্ঠাযনয ভযধ্য জনপ্রান ভন্ত্রণারয়,
তথ্য  পাইর আদান-প্রদাযন
ভন্ত্রণারয়  যজরা
যওাযযয ওর
পাইর এফাং তথ্য আদান-প্রদাযন তথ্য  যমাকাযমাক প্রমৄক্তি ইযরওট্রক্তনও দ্ধক্তত ব্যফহৃত যফ।
ম মাযয় ই-পাইক্তরাং  ম মাযয় ই-পাইক্তরাং 
আইক্তটি ব্যফায অনুপ্রাক্তনত ওযযত ক্তফবাক (আইক্তটি
ইযরওট্রক্তনও যমাকাযমাক ইযরওট্রক্তনও
াংক্তিষ্ট যওাক্তয ওভমওতমাযদয
অক্তধদিয),
ব্যফস্থা প্রফতমন
যমাকাযমাক ব্যফস্থা
অক্তবন্ন প্রক্তক্ষণ ওাক্তযকুরাযভয
ওর যওাযী াংস্থা
প্রফতমন
আতায় প্রক্তক্ষযণয ব্যফস্থাওযণ।
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ২.৪: ইযরওট্রক্তনও দ্ধক্ততযত যফা প্রদাযনয জন্য কণওভমনাযীযদয ওভমক্ষভতা বৃক্তদ্ধ  যনতৃত্ব ক্তনক্তিত ওযা
*৫৫
যওাক্তয ম মাযয় ওর যশ্রণীয
জনপ্রান ভন্ত্রণারয়
আইক্তটি’য ব্যফাক্তযও জ্ঞান  দক্ষতা
ক্তনযয়াযকয ব্যফাক্তযও যীক্ষায়
(াফক্তরও াক্তবম
উন্নয়যন নাকুযী প্রাথীযা যনষ্ট যফ এফাং
ওক্তম্পউটায  ইন্টাযযনযটয
ওক্তভন), ওর
ওর যওাক্তয প্রক্ততষ্ঠাযন আইক্তটি
যভৌক্তরও ক্তফলয় অন্তর্ভমিওযণ।
ভন্ত্রণারয়/ক্তফবাক/াংস্থা জ্ঞানম্পন্ন জনফর ক্তনযয়াক্তজত যফ।
৫৮
যওাক্তয
ম মাযয়
ওর জনপ্রান ভন্ত্রণারয়,
যওাযযয ভযধ্য আইক্তটিয ব্যাও এফাং
যস্টযনাটাইক্তস্ট দ াঁটমুদ্রাক্ষক্তযও ওর যওাযী াংস্থা
তথ্যক্তবক্তিও ব্যফায।
ওাভ-ওক্তম্পউটায অাযযটয যদ
রূান্তয ওযা যয়যে। এই যদ নুবন
ক্তনযয়াযকয যক্ষযত্র ওক্তম্পউটায
অাযযটয
যদয
ক্তনধ মাক্তযত
ক্তক্ষাকত যমাগ্যতা  অক্তবজ্ঞতা
অনুযণ ওযযত যফ।
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ২.৫: ইযরওট্রক্তনও দ্ধক্ততযত ওর যওাক্তয তযথ্যয প্রাপ্যতা ক্তনক্তিত ওযা এফাং আইক্তটি ক্তনবময জনযফা প্রদান ব্যফস্থায স্থাক্তয়ত্ব ক্তনক্তিত ওযা।
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ২.৬: উন্নয়ন প্রওযল্পয ক্তযওল্পনা, ফাস্তফায়ন  ওাম মওাক্তযতা তদাযক্তও য জন্য আইক্তটি ক্তনবময ব্যফস্থা প্রফতমন ওযা।
ক্রক্তভও নাং
(প্রস্তাক্তফত)

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

দীখ ম যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

উযেশ্য #৩:াফ মজনীন প্রযফাক্তধওায
ক্রক্তভও নাং
(প্রস্তাক্তফত)

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী (প্রস্তাক্তফত)

প্রতযাক্তত পরাপর (প্রস্তাক্তফত)
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স্বল্প যভয়াদী (প্রস্তাক্তফত)

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

দীখ ম যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ক্রক্তভও নাং
ওযণীয় ক্তফলয়
প্রাথক্তভও
ভধ্য যভয়াদী
প্রতযাক্তত পরাপর (প্রস্তাক্তফত)
স্বল্প যভয়াদী (প্রস্তাক্তফত)
(প্রস্তাক্তফত)
(প্রস্তাক্তফত)
ফাস্তফায়নওাযী (প্রস্তাক্তফত)
(প্রস্তাক্তফত)
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৩.১: জনযফায ফাধ্যফাধওতা ক্তযযফ ওর নাকক্তযওযও তথ্য জকযত প্রযফযয সুযমাক প্রদান ওযা।
*৭২ আন্তজমাক্ততও ভান অনুযযণ
প্রক্ততফন্ধী ব্যক্তিফযকযম জন্য ওর ওর ভন্ত্রণারয়/ক্তফবাক/
যওাক্তয যয়ফাইট অক্তবকম্য
যওাযী দিয
(Accessible) ওযা।
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৩.২: ওর যজরা দযয ইন্টাযযনট ব্যাওযফান ম্প্রাযণ ওযয যাজধানীয ভক্তযভান ঔযযন ইন্টাযযনট াংযমাক প্রদান ওযা
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৩.৩: জাতীয় যটক্তরওভ নীক্ততভারা অনুমায়ী সুযমাক সুক্তফধা প্রদান ওযয যদযয ফ মত্র ইন্টাযযনট এফাং আইক্ত যটক্তরযপান যফা ম্প্রাযণ ওযা।

দীখ ম যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৩.৪: আইক্ত ক্তবক্তিও যটক্তরযমাকাযমাক ফ মত্র ম্প্রাযণ ওযা এফাং ফায জন্য াশ্রয়ী ওযয যতারা।
উযেশ্য #৪: ক্তক্ষা  কযফলণা
প্রাথক্তভও
ভধ্য যভয়াদী
ফাস্তফায়নওাযী
প্রতযাক্তত পরাপর (প্রস্তাক্তফত)
স্বল্প যভয়াদী (প্রস্তাক্তফত)
(প্রস্তাক্তফত)
(প্রস্তাক্তফত)
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৪.১: কক্তণত, ক্তফজ্ঞান এফাং ইাংযযজী ক্তক্ষায প্রক্তত ক্তফযল গুরুত্ব ক্তদযয় ওর স্তযয ক্তক্ষায ভান এফাং ক্তযয বৃক্তদ্ধ ওযা
৮৫
প্রাথক্তভও, ভাধ্যক্তভও  উচ্চ
প্রাথক্তভও  কণক্তক্ষা
প্রাথক্তভও, ভাধ্যক্তভও  উচ্চ ভাধ্যক্তভও
PTIএফাং NAPE
ওর TTC
ভাধ্যক্তভওক্তক্ষায ক্তক্ষও প্রক্তক্ষণ ভন্ত্রণারয়, ক্তক্ষা ভন্ত্রণারয় ক্তক্ষায ক্তক্ষওযদয প্রক্তক্ষণ ব্যফস্থাভয়
ইনক্তস্টটিউযট ওক্তম্পউটায, োন,
উযমাকী যফ।
উচ্চকক্তত ইন্টাযযনট াংযমাক
(নুযনতভ ১ এভক্তফক্তএ) স্থান
এফাং কক্তণত, ক্তফজ্ঞান  ইাংযযজীযও
প্রাধান্য ক্তদযয় ভাক্তিক্তভক্তডয়া ক্তবক্তিও
ক্তক্ষও প্রক্তক্ষযণয ক্তফলয়ফস্তু
উন্নয়ন।
৮৭
আইক্তটি মন্ত্রাক্তত াংগ্রযয জন্য ক্তক্ষা ভন্ত্রণারয়
আইক্তটি ক্তক্ষায ভান বৃক্তদ্ধ াযফ।
ক্তক্ষওযদয ঋণ/অনুদান প্রদান।
ক্রক্তভও নাং
(প্রস্তাক্তফত)

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)
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দীখ ম যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)
ওর URC

ক্রক্তভও নাং
(প্রস্তাক্তফত)
৮৮

*৮৯

৯০

৯১

৯২

প্রাথক্তভও
ভধ্য যভয়াদী
ফাস্তফায়নওাযী
প্রতযাক্তত পরাপর (প্রস্তাক্তফত)
স্বল্প যভয়াদী (প্রস্তাক্তফত)
(প্রস্তাক্তফত)
(প্রস্তাক্তফত)
ক্তক্ষও প্রক্তক্ষণ এফাং োত্রযদয জন্য ক্তক্ষা ভন্ত্রণারয়, প্রাথক্তভও ই-রাক্তন মাং ক্তফলয়ফস্তু জরবয যফ
ই-ব্যও এফাংই-রাক্তন মাং ক্তফলয়ফস্তুয  কণক্তক্ষা ভন্ত্রণারয়
এওটিযওন্দ্রীয় াংগ্রারা স্থান।
ই-রাক্তন মাং ক্তফলয়ফস্তু বতক্তযয জন্য
ক্তফযল ায়তা প্রদান।
ওর অপ গ্রীড ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠাযন প্রাথক্তভও  কণক্তক্ষা
ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠাযন আইক্তটি ক্তবক্তিও ক্তক্ষা
যৌয ক্তফদ্যযযতয াায্য ইন্টাযযনট ভন্ত্রণারয়, ক্তক্ষা
প্রাক্তযত যফ।
৫০%
৫০%
াংযমাযকয ব্যফস্থাওযণ।
ভন্ত্রণারয়, তথ্য 
যমাকাযমাক প্রমৄক্তি ক্তফবাক
ভাধ্যক্তভও

উচ্চ-ভাধ্যক্তভও ক্তক্ষা ভন্ত্রণারয়
ক্তক্ষওযদয দক্ষতা বৃক্তদ্ধ াযফ। যশ্রণীওযক্ষ
ম মাযয়য জন্য ভাক্তিক্তভক্তডয়া ক্তবক্তিও
াঠদান দ্ধক্তত আনন্দদায়ও এফাং পরপ্রসু
যফ।
ক্তক্ষায ক্তফলয়ফস্তু (Teacher-led
Content
Development)সৃজযন
ক্তক্ষওযদয ক্ষভতা উন্নয়যন
প্রক্তক্ষণ।
যওায ওতৃও
ম প্রক্ততটি ইউক্তনয়যন ক্তক্ষা ভন্ত্রণারয়, স্থানীয় ওর ক্তক্ষাথীযদয ভায আইক্তটি ক্তক্ষা
ইউক্তনয়ন তথ্য  যফা যওন্দ্র যওায ক্তফবাক, তথ্য  প্রাক্তযত যফ।
(UISC) স্থান ওযা যয়যে। যমাকাযমাক প্রমৄক্তি ক্তফবাক,
ওর ইউক্তনয়ন
ম মায়ক্রযভ এই যফা/সুক্তফধা ওর এনক্তজ
য়াযড ম এফাং ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠাযন
ম্প্রাযণ ওযযত যফ।
TVET প্রক্ততষ্ঠানমূয ওক্তম্পউটায, ক্তক্ষা ভন্ত্রণারয় (ওাক্তযকক্তয ওাক্তযকক্তয ক্তক্ষায় অাংগ্রণওাযীযদয
আইক্তটি’যব্যফাক্তযও জ্ঞান উন্নয়ন যফ।
োন, উচ্চ কক্ততম্পন্ন ইন্টাযযনট ক্তক্ষা অক্তধদিয)
াংযমাক স্থান।
ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)
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দীখ ম যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ওর ইউক্তনয়ন,
য়াড ম  ক্তক্ষা
প্রক্ততষ্ঠান

ক্রক্তভও নাং
(প্রস্তাক্তফত)
৯৩

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(প্রস্তাক্তফত)
ক্তক্ষা ভন্ত্রণারয়
(ইউক্তজক্ত)

প্রতযাক্তত পরাপর (প্রস্তাক্তফত)

স্বল্প যভয়াদী (প্রস্তাক্তফত)

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

দীখ ম যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

উচ্চ ক্তক্ষায ওর প্রক্ততষ্ঠাযন
ক্তক্ষাথীযা আইক্তটি’য ভাধ্যযভ ক্তফযেয
ওক্তম্পউটায, োন, উচ্চ-কক্ততয
জ্ঞান বান্ডাযয াংমৄি যফ।
ক্তনবমযযমাগ্য ইন্টাযযনট াংযমাক
স্থান।
*৯৪
ওর ক্তফলয় ক্তক্ষওযও যশ্রণীওযক্ষ ক্তক্ষা ভন্ত্রণারয়
আইক্তটি ক্তক্ষযওয আশু খাটক্তত পূযযণ
আইক্তটি ব্যফায ওযয াঠদাযনয
ায়ও যফ।
উযমাক্তক ওযয ুবরযত যফ।
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৪.২:াঠ্যসূনীযও ফাজায নাক্তদায াযথ াভঞ্জস্যপূণ ম ওযযত ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠান এফাং ক্তল্প প্রক্ততষ্ঠাযনয ভযধ্য খক্তনষ্ঠ যমাক্তকতা উৎাক্তত ওযা।
৯৬
আইক্তটি’য োত্র/গ্রযাজুযয়টযদয
তথ্য  যমাকাযমাক প্রমৄক্তি ১) নুবন গ্রাজুযয়ট ফা ইন্টাণ মযা ক্তল্প
আইক্তটি ক্তযল্পয াযথ যুবফন্ধন ক্তফবাক, ক্তক্ষা ভন্ত্রণারয় প্রক্ততষ্ঠান উযমাকী ওযয ক্তনযজযদয কযড়
স্থাযন উৎা প্রদাযনয জন্য
(ইউক্তজক্ত), আইক্তটি
ুবরযত ক্ষভ যফ।
ওাম মক্রভ গ্রণ এফাং এ রযক্ষয
এযাক্তযয়ন (যফক্ত,
ক্তফেক্তফদ্যারয় মাযয় ইনক্তওউযফটয ক্তফক্তএ, আইএক্তএক্তফ, ২) ক্তল্প প্রক্ততষ্ঠাযনযক্তফওায ায়ও যফ।
স্থান। আইক্তটি ক্তল্প তাযদয
ইতযাক্তদ)
জনফযরয অন্তত ৫ তাাং
ইন্টাণ মক্ত-এয জন্য উন্ুিওযণ।
১০১
অবযন্তযীণ  ক্তফে ফাজায উযমাক্তক ক্তক্ষা ভন্ত্রণারয় (ওাক্তযকক্তয TVET যপ্রাগ্রাভযও মৄযকাযমাকী ওযা
দক্ষতা উন্নয়যন ক্তি-োক্তন্পাং,
ক্তক্ষা অক্তধদিয), মৄফ  ম্ভফ যফ।
আউটযাক্ত মাং এফাং আইক্তটি ক্তনবময ক্রীড়া ভন্ত্রণারয়
যফাঔাত (ITES) ম্পক্তওমত স্বল্প
যভয়াদী যওা ম TVET যপ্রাগ্রাযভ
অন্তভূমিওযণ।
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৪.৩:প্রাথক্তভও  ভাধ্যক্তভও ক্তক্ষায় এফাং ওাক্তযকক্তয  বৃক্তিমূরও ক্তক্ষা  প্রক্তক্ষযণ আইক্তটি যওা ম অন্তর্ভমি ওযয যদব্যাী আইক্তটি াক্ষযতা ম্প্রাযণ ওযা।
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ক্রক্তভও নাং
(প্রস্তাক্তফত)
১০২

১০৩

১০৪

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)
জ্ঞান-ক্তবক্তিও ভাজ ক্তফক্তনভমাযণ
ভাধ্যক্তভও  উচ্চভাধ্যক্তভও
ম মাযয়য আইক্তটি ওাক্তযকুরাভ
ক্তনয়ক্তভত ারনাকাদওযণ।
প্রাথক্তভও, ভাধ্যক্তভও  উচ্চভাধ্যক্তভও ম মাযয়য ক্তক্ষা
প্রক্ততষ্ঠাযন োন  ইন্টাযযনট
াংযমাক প্রদান এফাং োত্রক্তক্ষওযদয আইক্তটি াক্ষযতা
উন্নয়ন।
প্রাথক্তভও  ভাধ্যক্তভও
ক্তক্ষাপ্রক্ততষ্ঠান এফাং TVET
যপ্রাগ্রাযভয জন্য াশ্রয়ী মূযে
ইন্টাযযনট াংযমাক প্রদান।

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(প্রস্তাক্তফত)
ক্তক্ষা ভন্ত্রণারয়

প্রাথক্তভও  কণক্তক্ষা
ভন্ত্রণারয়, ক্তক্ষা
ভন্ত্রণারয়

প্রতযাক্তত পরাপর (প্রস্তাক্তফত)

স্বল্প যভয়াদী (প্রস্তাক্তফত)

দীখ ম যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

আইক্তটি ওাক্তযকুরাভ ক্তনয়ক্তভত
ারনাকাদ যফ।
ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠাযন আইক্তটি অফওাঠাযভা
উন্নয়ন এফাং োত্র-ক্তক্ষওযদয আইক্তটি
াক্ষযতা বৃক্তদ্ধ াযফ।

ভাধ্যক্তভও ম মাযয়

ভাধ্যক্তভও  উচ্চ
ভাধ্যক্তভও ম মাযয়

প্রাথক্তভও ম মাযয়

প্রাথক্তভও  কণক্তক্ষা
TVET যপ্রাগ্রাযভয রক্ষয পূযণ আযযা
ভন্ত্রণারয়, ক্তক্ষা
জতয যফ।
ভন্ত্রণারয় (ভাধ্যক্তভও 
উচ্চ ভাধ্যক্তভও ক্তক্ষা
অক্তধদিয)
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৪.৪: আইক্তটিয উচ্চতয ম মাযয় ক্তক্ষা  কযফলণা ক্তযনারনায জন্য দীখ মযভয়াদীথ মায়যনয ভাধ্যযভ এওটি আইক্তটি যন্টায অপ এযেযরন্প প্রক্ততষ্ঠা ওযা।
১০৬

প্রযতযও ক্তফবাযক এওটি াফক্তরও ক্তক্ষা ভন্ত্রণারয়
ক্তফেক্তফদ্যারয়যও আইক্তটি’য যন্টায (ইউক্তজক্ত)
অপ এযেযরন্প ক্তযযফ কযড় ুবরযত আইক্তটি ক্তফবাক
এফাং আইক্তটি ক্তফবাযকয আতায়
অনুরূ এওটি যন্টায উন্নয়যন
ক্তফযল ায়তা প্রদান।

ভগ্র যদয ক্তফেক্তফদ্যারয় ম মাযয় উচ্চতয
ভানম্পন্ন আইক্তটি ক্তক্ষায ক্তফস্তায
খটযফ।
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প্রাথক্তভও
ভধ্য যভয়াদী
দীখ ম যভয়াদী
ফাস্তফায়নওাযী
প্রতযাক্তত পরাপর (প্রস্তাক্তফত)
স্বল্প যভয়াদী (প্রস্তাক্তফত)
(প্রস্তাক্তফত)
(প্রস্তাক্তফত)
(প্রস্তাক্তফত)
*১০৭
ক্তফেক্তফদ্যারয় ম মাযয় আইক্তটি’য তথ্য  যমাকাযমাক প্রমৄক্তি আইক্তটি ক্তল্প, ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠান 
প্রাযয়াক্তকও কযফলণা প্রওযল্প
ক্তফবাক, ক্তক্ষা ভন্ত্রণারয়, যওাযযয ক্তিক্তরত উযদ্যাযক যদযয
আইক্তটি ক্তল্পযও ম্পৃিওযণ এফাং আইক্তটি এযাক্তযয়ন নানাক্তফধ ভস্যায স্বওীয় ভাধান ম্ভফ
এরূ প্রওযল্প যওাক্তয অনুদান
যফ।
প্রদান।
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৪.৫:ওর ক্তফেক্তফদ্যারযয় ক্তফেভাযনয আইক্তটি ক্তক্ষা ক্তনক্তিত ওযা এফাং কযফলণা  উদ্ভাফযন উৎাক্তত ওযায জন্য আইক্তটি ক্তক্ষায় স্দাতযওািয ক্ত ক্ষা প্রফতমন ওযা।
ক্রক্তভও নাং
(প্রস্তাক্তফত)

*১০৮

১০৯
*১১০

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

আইক্তটি ক্তক্ষায ভান
ক্তনক্তিতওযযণয জন্য ওর
ক্তফেক্তফদ্যারযয়য আইক্তটি ক্তক্ষাযও
ক্তনয়ক্তভত যযাাংক্তওাং ওযা।
আইক্তটি ক্তযল্পয ায়তায়
ক্তফেক্তফদ্যারয় ম মাযয় আইক্তটি
ক্তক্ষায় যভধাবৃক্তি নালুওযণ।
আইক্তটি ক্তল্প প্রক্ততষ্ঠাযনয
ওাক্তযকক্তয  আক্তথ মও ায়তায়
ক্তফেক্তফদ্যারয় ম মাযয় আইক্তটি
ক্তফলযয় কযফলণা ওাম মক্রভ
ক্তযনারনা।

ক্তক্ষা ভন্ত্রণারয়
(ইউক্তজক্ত)
ক্তক্ষা ভন্ত্রণারয়
(ইউক্তজক্ত), তথ্য 
যমাকাযমাক প্রমৄক্তি ক্তফবাক
ক্তক্ষা ভন্ত্রণারয়
(ইউক্তজক্ত), আইক্তটি
এযাক্তযয়ন

ক্তফেক্তফদ্যারয় ম মাযয় আইক্তটি ক্তক্ষায
ভান উন্নয়যনয জন্য সুষ্ঠু প্রক্ততযমাক্তকতা
উৎাক্তত যফ।
আইক্তটি ক্তক্ষায় যভধাফী ক্তক্ষাথীযা
অনুপ্রাক্তণত যফ।
১. আইক্তটি ক্তযল্পয জন্য মথামথ 
ফাক্তণক্তজযওবাযফ ম্ভাফনাভয় প্রমৄক্তি
উদ্ভাফযন উৎাক্তত ওযযফ।
২. আইক্তটি ক্তল্প  ক্তক্ষা
প্রক্ততষ্ঠানমূযয ভযধ্যপরপ্রসু যমাকসূত্র
স্থান যফ।
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প্রাথক্তভও
ভধ্য যভয়াদী
দীখ ম যভয়াদী
ফাস্তফায়নওাযী
প্রতযাক্তত পরাপর (প্রস্তাক্তফত)
স্বল্প যভয়াদী (প্রস্তাক্তফত)
(প্রস্তাক্তফত)
(প্রস্তাক্তফত)
(প্রস্তাক্তফত)
*১১২
অক্তজমত জ্ঞান জরবয ওযায জন্য ক্তক্ষা ভন্ত্রণারয়, ইউক্তজক্ত
জাতীয়
উচ্চ ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠান  কযফলণা
ওর ক্তফেক্তফদ্যারয়যও ক্তফেক্তফদ্যারযয়য
মা
প্রক্ততষ্ঠানমূয ক্তডক্তজটার
ওর
ক্তক্ষাথী  কযফলওযদয জ্ঞাননন 
এওটি জাতীয় কযফলণা  আতাভূি
রাইযেযীপ্রক্ততষ্ঠা এফাং এগুযরায
ওযরজযও
এই
কযফলণায় ায়ও যফ।
ক্তক্ষা যনটয়াযওময
ভযধ্য আন্তঃাংযমাক স্থান; এফাং
যনটয়াযওময আতায়
আতায় আনা যফ।
এয ভাধ্যযভ আন্তঃগ্রন্থাকায
আনা যফ।
যমাক্তকতা স্থান।
১১৫
ক্তফেক্তফদ্যারয় ম মাযয়য ওক্তম্পউটায ক্তক্ষা ভন্ত্রণারয়
ক্তফজ্ঞান াঠ্যসূনী প্রক্তত দ্যই ফেয
(ইউক্তজক্ত)
াঠ্যসূনী ভযয়াযমাকী য়ায় তা
যয ম মাযরাননাপূফ মও
অক্তধও ওাম মওযী যফ।
মৄযকাযমাকী ওযা যফ।
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৪.৬:আইক্তটি ব্যফাযযয ভাধ্যযভ প্রক্ততফন্ধী এফাং ক্তফযল ায়তা প্রযয়াজন এভন ব্যক্তিযদয ক্তক্ষা এফাং কযফলণায় ম্পৃি ওযা।
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৪.৭:ইক্তডক্তক্ত, কণাক্ষযতা এফাং আজীফন ক্তক্ষা ক্তক্ষায ওর স্তযয আইক্তটিয ব্যফায বৃক্তদ্ধ ওযা।
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৪.৮: আইক্তটি ক্তযল্প দক্ষ যাজীফীয াভক্তয়ও খাটক্তত পূযযণয জন্য আইক্তটি যাজীফীযদয দক্ষতা ক্তযভা ওযয প্রযয়াজনীয় প্রক্তক্ষযণয ভাধ্যযভ খাটক্তত পূযযণয জন্য
ক্তনযক্তফক্তচ্ছন্ন ক্তক্ষায ব্যফস্থা ওযা এফাং যাকত দক্ষতা মানাই  উন্নয়ন ওাম মক্রভ গ্রণ ওযা।
ক্রক্তভও নাং
(প্রস্তাক্তফত)

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

উযেশ্য #৫:ওভমাংস্থাযনয সুযমাক সৃক্তষ্ট
প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
প্রতযাক্তত পরাপর (প্রস্তাক্তফত)
(প্রস্তাক্তফত)
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৫.১: স্থানীয় আইক্তটি ক্তযল্প ক্তফক্তনযয়াযকয জন্য উৎা প্রদান ওযা।
ক্রক্তভও নাং
(প্রস্তাক্তফত)

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

স্বল্প যভয়াদী (প্রস্তাক্তফত)

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৫.২: যদীয়  ক্তফেফাজাযয নাক্তদায াযথ াভঞ্জস্য যযযঔ অক্তধও াংখ্যও আইক্তটি যাজীফী বতক্তযয জন্য প্রাক্ততষ্ঠাক্তনও ক্ষভতা উন্নয়ন ওযা।
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দীখ ম যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

প্রাথক্তভও
ভধ্য যভয়াদী
দীখ ম যভয়াদী
ফাস্তফায়নওাযী
প্রতযাক্তত পরাপর (প্রস্তাক্তফত)
স্বল্প যভয়াদী (প্রস্তাক্তফত)
(প্রস্তাক্তফত)
(প্রস্তাক্তফত)
(প্রস্তাক্তফত)
১২৯
ক্তফেক্তফদ্যারয় ম মাযয় আইক্তটি
ক্তক্ষা ভন্ত্রণারয়
যদযয ক্তফওাভান আইক্তটি ক্তযল্প
াংক্তিষ্ট ক্তফবাযকয আন াংখ্যা বৃক্তদ্ধ (ইউক্তজক্ত)
যমাকান যদফায জন্য অক্তধও াযয আইক্তটি
এফাং আনুাক্ততও াযয উমৄি
জনফর উন্নয়ন ম্ভফ যফ।
ক্তক্ষও ক্তনযয়াক।
১৩০
আইক্তটি ক্তক্ষওযদয প্রতযন্ত ক্তক্ষা ভন্ত্রণারয়, প্রাথক্তভও ঢাওায ফাইযয আইটি ক্তফলযয় ভানম্পন্ন
অঞ্চযরয ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠাযনমায়া  কণক্তক্ষা ভন্ত্রণারয়
ক্তক্ষও প্রাক্তি জ যফ।
উৎাক্তত ওযযত ক্তক্ষা ভন্ত্রণারযয়য
ক্তফযফননায় উমৄি ক্তযভান আক্তথ মও
সুক্তফধা প্রদান ওযযত যফ।
১৩১
জাতীয় ক্তফেক্তফদ্যারযয়য আতায় ক্তক্ষা ভন্ত্রণারয়
২০টি যজরায ওভযক্ষ ৪০টি যজরায ওভযক্ষ ওর
যজরায
যজরা ম মাযয় ওযরযজউমৄি
অক্তধও াযয আইক্তটি দক্ষ জনফর বতযী এওটি ওযরজ
এওটি ওযরজ
ওভযক্ষ
এওটি
আইক্তটি অফওাঠাযভা
যফ; আইক্তটি ক্তযল্প দক্ষ জনফযরয
ওযরজ
আন্ডাযগ্রাজুযয়ট আইক্তটি যপ্রাগ্রাভ
খাটক্তত পূযযণ ায়ও যফ।
নালুওযণ।
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৫.৩: ক্তফেফাজাযয দক্ষ জনফযরয ওভমাংস্থান জতয ওযা।
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৫.৪: আইক্তটি যাজীফীযদয দক্ষতা উন্নয়যনয জন্য আক্তথ মও ায়তা ওযা।
ক্রক্তভও নাং
(প্রস্তাক্তফত)

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)
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উযেশ্য #৬ : যিানী উন্নয়ন
প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
প্রতযাক্তত পরাপর (প্রস্তাক্তফত)
স্বল্প যভয়াদী (প্রস্তাক্তফত)
(প্রস্তাক্তফত)
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৬.১: ফাাংরাযদী আইক্তটি ণ্য  যফা ক্তফেফাজাযয ফাজাযজাতওযযণয জন্য ক্তিারী ক্তফণন  ব্র্যাক্তন্ডাং ওযা।
*১৩৮
আইক্তটি ক্তযল্পয ক্ষভতা ক্তযভা
যদীয় আইক্তটি যণ্যয যিানী ফাজায ক্ষভতা ক্তযভা এফাং
 যিানী বৃক্তদ্ধওযল্প যযাডম্যা
ফাক্তণজয ভন্ত্রণারয়
ম্প্রাক্তযত যফ।
যযাডম্যা বতক্তয।
(Roadmap) প্রণয়ন।
*১৩৯
আইক্তটিয যিানী ফাজায
ম্প্রাযযণয রযক্ষয ক্তফযদয
ফাাংরাযদ দূতাফামূয আইক্তটি যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়
পটয়যায  ITES যিানী বৃক্তদ্ধ াযফ। মৄিযাষ্ট্র  সুইযডন
জ্ঞানম্পন্ন জনফর ওাযয
আইক্তটি যডস্ক স্থান।
*১৪০
অন্যতভ যযা আউটযাক্তাংম এয
তথ্য  যমাকাযমাক প্রমৄক্তি ফাাংরাযদযয আইক্তটি ক্ষভতায প্রক্তত
স্থান ক্তযযফ ফাাংরাযদযয
ক্তফবাক
ফক্তক্তফ মযেয আস্থা বৃক্তদ্ধ াযফ।
ব্র্যাক্তন্ডাংওযণ।
১৪১
ক্তফযেয ফড় ফড় আইক্তটি যভরা,
ওনপাযযন্প এফাং ব্যফা-ফাক্তণযজযয ফাক্তণজয ভন্ত্রণারয়, তথ্য 
ফক্তক্তফ মযে ফাাংরাযদযয আইক্তটি যণ্যয
ক্তরাংযওজ যগ্রাগ্রাযভ উচ্চ ম মাযয়য যমাকাযমাক প্রমৄক্তি ক্তফবাক,
ফাজায ম্প্রাযণ যফ।
নীক্তত-ক্তনধ মাযনী ব্যাক্তি, প্রক্ততষ্ঠান
যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়
এফাং ক্তযল্পয অাংগ্রণ।
১৪২
প্রক্ততফেয ক্তডক্তজটার য়ার্ল্ম,
আইক্তটি ওাম মক্রযভ যদযয ভানুযলয
ইন্টাযযনট যভরা এফাং ক্তফবাক, যজরা তথ্য  যমাকাযমাক প্রমৄক্তি ম্পৃিতা ফাড়যফ এফাং ফক্তক্তফ মযেয ওাযে ৫টি যদ যথযও আভন্ত্রন
 উযজরায়ক্তডক্তজটার উদ্ভাফনী
ক্তফবাক
ফাাংরাযদযয আইক্তটি ঔাত ম্পযওম
জানাযনা যফ।
যভরা আযয়াজন।
ইক্ততফানও বাফমূক্তত ম বতযী যফ।
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৬.২: ক্তনবমযযমাগ্য আইক্তটি অফওাঠাযভা উন্নয়ন  যক্ষণাযফক্ষণ ওযা।
ক্রক্তভও নাং
(প্রস্তাক্তফত)

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)
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ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

দীখ ম যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

যযাডম্যা ম মাযরাননা
 ারনাকাদওযণ
যযাডম্যা অনুমায়ী
অন্তত আযযা ৫টি যদয ওভযক্ষ ২০ টি
(যমভন জাান,
যদয
মৄিযাজয  অন্যান্য)

১৫টি যদ যথযও
আভন্ত্রন জানাযনা যফ।

ক্রক্তভও নাং
(প্রস্তাক্তফত)
*১৪৩
১৪৪

১৪৫

*১৪৬

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(প্রস্তাক্তফত)

ওযরয জন্য নীয় মূযে
ডাও  যটক্তরযমাকাযমাক
ক্তনবমযযমাগ্যইন্টাযযনট
ক্তফবাক
ব্যান্ডউইডযথয ব্যফস্থা ওযা।
ইন্টাযযনট াংযমাক প্রাযয ক্তফদ্যভান
অফওাঠাযভা (যমভন ক্তফটিক্তএর 
ডাও  যটক্তরযমাকাযমাক
অন্যান্য অাযযটযযদয পাইফায,
ক্তফবাক
ওায এফাং অন্যান্য ওযাফর
স্থানা) রীযজয সুক্তফধা প্রদান ওযা।
জ্ঞান ক্তবক্তিও ভাজ উৎাক্তত
ওযায জন্য পটয়যায ক্তল্প,
আইক্তটি ইনক্তওউযফটয অথফা াওম,
ডাও  যটক্তরযমাকাযমাক
রাইযেযী, ক্তক্ষা  কযফলণা
ক্তফবাক
প্রক্ততষ্ঠান, ইন্টাযযনট ক্তওয়স্ক,
যটক্তরযন্টায, ইতযাক্তদযত হ্রাকৃত
মূযে ব্যান্ডউইথ যফযা।
াযাযদয পটয়যায যটওযনারজী
াওম, াইযটও াওম  আইক্তটি
ইনক্তওউযফটয স্থান ওযা এফাং এ তথ্য  যমাকাযমাক প্রমৄক্তি
ওর
স্থানায়
আইক্তটি ক্তফবাক,
ক্তযল্পাযদ্যািাযদয
ক্তফক্তনযয়াক অথ ম ক্তফবাক,
উৎাক্তত ওযযত ওয অফওা, জাতীয় যাজস্ব যফাড ম
যাজস্ব  অন্যান্য প্রযণাদনা প্রদাযনয
ব্যফস্থাওযণ।

প্রতযাক্তত পরাপর (প্রস্তাক্তফত)

স্বল্প যভয়াদী (প্রস্তাক্তফত)

সুরযব ইন্টাযযনট াংযমাক ায়া মাযফ।

যনটয়াওম অফওাঠাযভা উন্নয়যন ব্যয় 
ভযয়য াশ্রয় যফ।

ইন্টাযযনট ব্যফায ম্প্রাক্তযত যফ এফাং
জ্ঞানক্তবক্তিও ভাজ প্রক্ততষ্ঠা ত্বযাক্তিত যফ।

আইক্তটি ঔাযত যদী  ক্তফযদী
ভাঔারীযত পটয়যায
ক্তফক্তনযয়াকওাযীযদয ক্তফক্তনযয়াক বৃক্তদ্ধ াযফ; যটওযনারজী াওম
ওভমাংস্থান এফাং যিানী বৃক্তদ্ধ াযফ।
স্থাক্তত যফ।
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ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

দীখ ম যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ক্রক্তভও নাং
(প্রস্তাক্তফত)
*১৪৭

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(প্রস্তাক্তফত)
ডাও  যটক্তরযমাকাযমাক
ক্তফবাক

প্রতযাক্তত পরাপর (প্রস্তাক্তফত)

স্বল্প যভয়াদী (প্রস্তাক্তফত)

যটক্তরযমাকাযমাক াংক্তিষ্টওযাফর,
াযাযদয ক্তনবমযযমাগ্য ইন্টাযযনট
ডাক্ট ইতযাক্তদ স্থাযনয
অফওাঠাযভা উন্নয়ন ত্বযাক্তিত যফ।
যক্ষযত্রঔননকৃত যাস্তা অনুযভাদন 
Compensation ক্তযযাধ
জীওযণ; ঔননকৃত যাস্তা/স্থানা
যভযাভত/স্থানওাযী ওতৃ
ম ক্ষ
ওতৃও ম্পন্ন যত যফ।
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৬.৩: যিানী বৃক্তদ্ধয জন্য ক্তফযল সুক্তফধা প্রদান ওযা এফাং ক্তল্প-ফান্ধফ নীক্তত  উমৄি ক্তযযফ বতক্তয ওযা।
১৪৮
আইক্তটি অন্যান্য উদ্ভাফনমূযও
ফক্তক্তফ মযে ফাাংরাযদযও আউটযাক্ত মাং
উৎাক্তত ওযযত আইক্তআয
াংস্কৃক্তত ক্তফলয়ও
ওাজ, পটয়যায যিানী, তথ্য প্রমৄক্তি
আইযনয মথামথ ফাস্তফায়ন 
ভন্ত্রণারয়, ক্তল্প ভন্ত্রণারয় ক্তবক্তিও ণ্য  যফা প্রদাযনয ক্তনবমযযমাগ্য
আধুক্তনওায়ন (প্যাযটন্ট  নওা,
যক্ষত্র ক্তযযফ প্রক্ততষ্ঠা ওযা মাযফ।
যট্রডভাওম, ওক্তযাইট ইতযাক্তদ)।
*১৪৯
২০১৮ ার ম মন্ত স্থানীয়
াড ময়যায, পটয়যায 
জাতীয় যাজস্ব যফাড ম
আইক্তটি ঔাযত ক্তফক্তনযয়াক উৎাক্তত যফ।
আইটিইএ ঔাযতয উযদ্যািাযদয
আয়ওয ভকূপ।
১৫০
যনটয়াওম মন্ত্রাক্ততয (ডাটা
অথ ম ক্তফবাক, অবযন্তযীণ
ইন্টাযযনযটয প্রায খটযফ  াধাযণ
াংযমাক এয যক্ষযত্র) উয শুল্ক  ম্পদ ক্তফবাক (জাতীয়
গ্রাযওয ইন্টাযযনট ব্যয় হ্রা াযফ।
বযাট হ্রাকৃত াযয ক্তনধ মাযণ।
যাজস্ব যফাড)ম
১৫১
যদীয় আইক্তটি ক্তল্প প্রক্ততষ্ঠাযন
প্রদি ইন্টাযযনট  আইক্তটি
আইক্তটি ক্তল্প প্রক্ততষ্ঠান স্থাযন যদীয়
জাতীয় যাজস্ব যফাড ম
ক্তফলয়ও যাভম যফায উয
উযদ্যািাকণ উৎাক্তত যফন।
মাযণ।
হ্রাকৃত াযয বযাট ক্তনধ

16

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

দীখ ম যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ক্রক্তভও নাং
(প্রস্তাক্তফত)
১৫২

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
প্রতযাক্তত পরাপর (প্রস্তাক্তফত)
(প্রস্তাক্তফত)
অথ ম ক্তফবাক, আইক্তটি
ক্তফবাক  জাতীয় যাজস্ব পটয়যায যিানী উৎাক্তত যফ।
যফাড ম
জাতীয় যাজস্ব যফাড,ম
স্থানীয় আইক্তটি াড ময়যায ক্তযল্প
ক্তক্তটিইউ
ক্তফক্তনযয়াক উৎাক্তত যফ।

স্বল্প যভয়াদী (প্রস্তাক্তফত)

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

দীখ ম যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

স্থানীয়বাযফ বতযী পটয়যাযযয
যিানীওাযী প্রক্ততষ্ঠানযও যফানা
প্রদান।
১৫৩
(ও)স্থানীয় ওক্তম্পউটায/আইক্তটি
াড ময়যায ক্তযল্পয প্রযয়াজনীয়
ওযাক্তট্যার যভক্তনাযীজ  খনযা
মন্ত্রাাং আভদানীয যক্ষযত্র শুল্ক
সুক্তফধা প্রদান।
(ঔ) স্থানীয় ওক্তম্পউটায/আইক্তটি
াড ময়যায ক্তযল্প উৎাক্তদত ফা
াংযমাক্তজত ওক্তম্পউটায আন্যান্য
াড ময়যায াভগ্রীয যওাযী ক্রযয়
অগ্রাক্তধওায প্রদান।
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৬.৪: ম্ভাফনাভয় পট্য়যায  আইটি ক্তবক্তিও যফাদানওাযী প্রক্ততষ্ঠাযনয জন্য অথ মায়ন ক্তনক্তিত ওযা।
*১৫৪

আইক্তটি ক্তযল্পয নাক্তদা অনুমায়ী
অথ ম ক্তফবাক
ইইএপ নীক্তত ক্তযভাজমন ওযা।

আইক্তটি ক্তযল্পয নাক্তদা ভাক্তপও অথ মায়ন
প্রক্তক্রয়া জতয যফ।

**১৫৫ াড ময়যায,
পটয়যায

আইক্তটি ক্তযল্পয
আইটিইএ ঔাযত প্রযয়াজনীয় অথ ম ক্তফবাক , ফাাংরাযদ
মৄক্তিঙ্গত ক্তযভাযণ
আইক্তটি যওাম্পানীমূযয প্রওল্প
নাক্তদা অনুাযয
য়াক্তওমাং ওযাক্তটার এয জন্য ব্যাাংও, ব্যাাংও  আক্তথ মও
প্রক্ততফেয ফাযজযট এয
ফাস্তফায়যন আক্তথ মও ভস্যা ক্তনযন যফ।
অক্তধওতয অথ মায়যনয
জাভানতক্তফীন ঋযণয ফযন্দাফস্ত প্রক্ততষ্ঠান ক্তফবাক
ফযাে থাওযফ
সুযমাক যাঔা যফ।
ওযা।
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৬.৫:তথ্য প্রমৄক্তিয ভান, প্রক্তক্রয়া, প্রমৄক্তি, ওভমযক্ষত্র, বযালু যনইন এফাং niche ভাযওমট উন্নয়যনয জন্য কযফলণা  উন্নয়যনয ভাধ্যযভ সৃজনীরতা রারন ওযা।
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ক্রক্তভও নাং
(প্রস্তাক্তফত)

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

আন্তজমাক্ততও ভান অনুযণ ওযয
যদীয়  আন্তজমাক্ততও ফাজায
ক্তফযিলণ, নাক্তদা ক্তনরূথ এফাং
তদানুমায়ী যদীয় আইক্তটি
জনফযরয দক্ষতা উন্নয়যন প্রক্ততষ্ঠান
প্রক্ততষ্ঠা ওযা।
**১৫৭ তথ্য  যমাকাযমাক প্রমৄক্তিয উচ্চতয
ক্তক্ষা  কযফলণায জন্য ভাস্টা,ম
ক্তএইনক্তড যপ্রাগ্রাভ উৎাক্তত
ওযযত যপযরাী প্রদান এফাং
উদ্ভাফনী ওাযজ উৎা প্রদাযনয
জন্য অনুদান প্রদান ওযা যফ।

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(প্রস্তাক্তফত)

প্রতযাক্তত পরাপর (প্রস্তাক্তফত)

স্বল্প যভয়াদী (প্রস্তাক্তফত)

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

দীখ ম যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

দীখ ম যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

১৫৬

তথ্য  যমাকাযমাক প্রমৄক্তি
আইক্তটি ব্যফা ক্তযনারনা, ব্যফস্থানা,
ক্তফবাক (ফাাংরাযদ
ক্তফণন  পটয়যায উন্নয়যন দক্ষ
ওক্তম্পউটায ওাউক্তন্পর 
জনফর বতক্তয।
আইক্তটি অক্তধদিয)

তথ্য  যমাকাযমাক প্রমৄক্তি উচ্চতয কযফলণা উৎাক্তত যফ এফাং
তথ্য প্রমৄক্তি যক্ষযত্র রাকই প্রমৄক্তিয
ক্তফবাক
উদ্ভাফন যফ।

আইক্তটি কযফলনায
ভাধ্যযভ উদ্ভাফনী প্রওল্প
এফাং আইক্তডয়ায জন্য
মৄক্তিঙ্গত ক্তযভাযণ
অথ ম ফযাে যাঔা যফ।

উযেশ্য #৭: আইক্তটি ায়ও ক্তফলয়মূ
ক্রক্তভও নাং
ওযণীয় ক্তফলয়
প্রাথক্তভও
প্রতযাক্তত পরাপর (প্রস্তাক্তফত)
স্বল্প যভয়াদী (প্রস্তাক্তফত)
(প্রস্তাক্তফত)
(প্রস্তাক্তফত)
ফাস্তফায়নওাযী (প্রস্তাক্তফত)
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৭.১:যভধাস্বত্ত্ব াংযক্ষণ, অনরাইন ডকুযভন্ট আদান-প্রদান, যরন-যদন এফাং যযভন্ট এয ায়ও আইনী অফওাঠাযভা বতক্তয ওযা।
*১৫৮

আন্তঃব্যাাংও যরনযদযনয জন্য
ফাাংরাযদ ব্যাাংযওয ক্তফদ্যভান
যযভন্ট যকটযয়যত আন্তজমাক্ততও
ফাাংরাযদ ব্যাাংও
যরনযদযনয উযমাকীওযণ  ওর
ব্যাাংযও যওায ব্যাাংক্তওাং ক্তযস্টভ
ফাস্তফায়ন।

ইযরওট্রক্তনও দ্ধক্ততযত আক্তথ মও যরনযদযন
ভয়-অথ ম াশ্রয়ী, ক্তনযাদ  জতয
যফ।
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ক্রক্তভও নাং
ওযণীয় ক্তফলয়
প্রাথক্তভও
প্রতযাক্তত পরাপর (প্রস্তাক্তফত)
স্বল্প যভয়াদী (প্রস্তাক্তফত)
(প্রস্তাক্তফত)
(প্রস্তাক্তফত)
ফাস্তফায়নওাযী (প্রস্তাক্তফত)
*১৫৯
াইফায অযাধ তদন্ত  ক্তনণ মযয়য
স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়
রযক্ষয পুক্তরযয জন্য ক্তফযল
াইফায ক্তনযািা ক্তনক্তিত যফ।
(ফাাংরাযদ পুক্তর)
ইউক্তনট কঠন  প্রক্তক্ষযণয ব্যফস্থা।
১৬০
ওক্তম্পউটায ইভাযজমন্পী যযন্প তথ্য  যমাকাযমাক প্রমৄক্তি
টীভ (CERT) কঠন এফাং আইক্তটি ক্তফবাক, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়,
ক্তফবাযকয আতায় াইফায ডাও  যটক্তরযমাকাযমাক
ক্তফবাক
ক্তনযািা এযজন্পী স্থান।
**১৬১
াইফায ক্রাইভ এফাং যভধাস্বত্ত্ব
তথ্য  যমাকাযমাক প্রমৄক্তি
রঙ্ঘযনয অযাধ ক্তনয়ন্ত্রযণয জন্য
াইফায ক্তনযািা ক্তফধান এফাং যভধাস্বত্ব
ক্তফবাক, আইন, ক্তফনায 

যোর ট্রাইব্যযনার নালু ওযযত
াংযক্ষযণ আইযনয প্রযয়াক ক্তনক্তিত যফ।
াংদ ক্তফলয়ও ভন্ত্রণারয়,
যফ।
১৬২ এওাক্তধও ইন্টাযযনট এেযনঞ্জ
ডাও  যটক্তরযমাকাযমাক ইন্টাযযনট যফা দানওাযীযদয যনটয়াওম

স্থান।
ক্তফবাক
ম্প্রাযণ জতয যফ।
১৬৩ যযটন্ট এফাং ক্তডজাইন এযাক্ট
আইক্তটি ক্তযল্প সৃজনীর ওাজ উৎাক্তত
আইক্তটি ক্তল্প ায়ও ওযায জন্য ক্তল্প ভন্ত্রণারয়

যফ।
াংযাধন।
*১৬৪ ইযরওট্রক্তনওযরনযদনজতয
তথ্য  যমাকাযমাক প্রমৄক্তি
ইযরক্ট্রক্তনও যরনযদযনয অফওাঠাযভা
ক্তনযাদ ওযযত নুবন আইন
ক্তফবাক, অথ ম ভন্ত্রণারয়,
ম্প্রাযণ এফাং াইফায ক্তনযািাক্তনক্তিত

প্রণয়ন  ক্তফদ্যভান াাংখক্তল মও আইন ফাাংরাযদ ব্যাাংও, ডাও 
যফ।
াংযাধন।
যটক্তরযমাকাযমাক ক্তফবাক
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ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

দীখ ম যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)





ক্রক্তভও নাং
ওযণীয় ক্তফলয়
প্রাথক্তভও
প্রতযাক্তত পরাপর (প্রস্তাক্তফত)
(প্রস্তাক্তফত)
(প্রস্তাক্তফত)
ফাস্তফায়নওাযী (প্রস্তাক্তফত)
**১৬৫ আইক্তটি এযাক্ট ২০০৬ এফাং এয তথ্য  যমাকাযমাক প্রমৄক্তি ইযরওট্রক্তনও দ্ধক্ততযত তথ্য আদান প্রদান
অধীন ক্তফক্তধ ক্তফধান ফাস্তফায়যন
ক্তফবাক
 যরনযদযনয প্রযয়াজনীয় যক্ষযত্র আইক্তন
অন্যান্য আইন অথফা ক্তফক্তধ ক্তফধান
ব্যফস্থা গ্রণ জতয যফ।
ম মাযরাননা এফাং প্রযয়াজন ভাক্তপও
ক্তযফধ মন/ক্তযভাজমন ওযা।

যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৭.২:যাজধানীয ফাইযয আইক্তটি’য উন্নয়ন ওাম মক্রভ ক্তফযওন্দ্রীওযণ ওযা।
১৬৬ যওাযী ওভমওাযন্ডয
অথ ম ভন্ত্রণারয়, ডাও  যওাযী ওভমওাযন্ডয ক্তফযওন্দ্রীওযণ
ক্তফযওন্দ্রীওযযণয রযক্ষযওর
যটক্তরযমাকাযমাক ক্তফবাক,
যওাযী দিযয উচ্চ কক্ততয ডাটা
ক্তযওল্পনা ভন্ত্রণারয়
াংযমাক  ই-কবযন মন্প প্রফতমন।
১৬৭ ইউক্তনয়ন ম মায় ম মন্ত অটিওযার ডাও  যটক্তরযমাকাযমাক াধাযণ জনকণ ইন্টাযযনযটয আতায়
পাইফায যনটয়াওম স্থান এফাং
ক্তফবাক, স্থানীয় যওায আযফ
ইউক্তনয়ন ক্তযলদযও যওন্দ্র ওযয
ক্তফবাক
য়াই-পাই যজান নালুওযণ।
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ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)
স্টযাম্প এযাক্ট’১৮৯৯,
অন্যান্য প্রযয়াজনীয়
যওাট ম-ক্তপ এযাক্ট’১৮৭০, আইন।
এক্তবযডন্প এযাক্ট’১৮৭২,
ায়ায অপ এটনী
এযাক্ট’১৮৮২ অনুমায়ী ইডকুযভন্ট এয জন্য
স্টযাম্প ক্তডউটি ক্তনধ মাযণ
ওযযত যফ; এফাং
যযক্তজযষ্ট্রন এযাক্ট’১৯০৮
 ই-ডকুযভন্ট
যযক্তজযষ্ট্রন যক্ষযত্র
প্রযমাজয যফ।
স্বল্প যভয়াদী (প্রস্তাক্তফত)

দীখ ম যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ক্রক্তভও নাং
ওযণীয় ক্তফলয়
প্রাথক্তভও
প্রতযাক্তত পরাপর (প্রস্তাক্তফত)
(প্রস্তাক্তফত)
(প্রস্তাক্তফত)
ফাস্তফায়নওাযী (প্রস্তাক্তফত)
১৬৮ যওাযী যফযওাযী আফাযন
ডাও  যটক্তরযমাকাযমাক াধাযণ জনকণ ইন্টাযযনযটয আতায়
ইন্টাযযনট সুক্তফধা ক্তনক্তিতওযযণয ক্তফবাক, কণপূতম অক্তধদিয, আযফ
জন্য ক্তফক্তর্ল্াং-এয নওা
যাজউও, স্থানীয় যওায
অনুযভাদযনয ভয় ইন্টাযযনট
ক্তফবাক, আফাান অক্তধদিয
ওযাফক্তরাং এয ক্তফলয়টি অন্তভূমি
ওযযত যফ। যদযয অন্যান্য যয
আইএক্ত, ডাটা াংযমাক
প্রদানওাযী, আফান এফাং
অফওাঠাযভা ক্তনভমাণওাযীযদয
সুক্তফধাক্তদ প্রদান ওযযত যফ।
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৭.৩:ইন্টাযযনট-এয প্রাপ্যতা এফাং ক্তনবমযযমাগ্যতা ফাক্তড়যয় যতারা।
১৬৯ ক্তযডানযডন্ট াফযভক্তযন
ডাও  যটক্তরযমাকাযমাক ক্তনযক্তফক্তচ্ছন্ন ইন্টাযযনট াংযমাক ক্তনক্তিত
ওযাফরএক্তয়ায আন্তঃযাষ্ট্রীয়
ক্তফবাক
যফ।
পাইফায যটক্তযযেক্তযয়ারওযাফযর
াংযমাক স্থান।
*১৭০ গ্রাও ম মাযয় যভাফাইর
ডাও  যটক্তরযমাকাযমাক জনকনযও াশ্রয়ী মূযে ইন্টাযযনট প্রদান
ওযা মাযফ।
ইন্টাযযনযটয মূে হ্রা এফাং 4G ক্তফবাক
প্রমৄক্তি প্রনরন। ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠান 
াফক্তরও যেয যভাফাইর টেযটয
ভাধ্যযভ েডব্যান্ড ইন্টাযযনট ব্যফস্থা
নালুওযণ।
১৭১ ব্যান্ডউইডথ  ব্যাওযরয মূে
ডাও  যটক্তরযমাকাযমাক জনকনযও াশ্রয়ীমূযে ইন্টাযযনযটয
ওক্তভযয় য  গ্রাভাঞ্চযরয ভযধ্য ক্তফবাক
সুক্তফধা প্রদান ওযযফ।
ব্যান্ডউইডথ ব্যযয়য ভতাআনয়যনয
ভাধ্যযভ ইন্টাযযনট াধাযণ
জনকযণয ক্রয়ক্ষভতায ভযধ্য আনা।
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স্বল্প যভয়াদী (প্রস্তাক্তফত)

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

দীখ ম যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ক্রক্তভও নাং
ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)
(প্রস্তাক্তফত)
১৭২ েডব্যান্ড নীক্ততভারা
ফাস্তফায়ন ওযযত যফ।

প্রাথক্তভও
প্রতযাক্তত পরাপর (প্রস্তাক্তফত)
ফাস্তফায়নওাযী (প্রস্তাক্তফত)
ডাও  যটক্তরযমাকাযমাক আইক্তটিয ব্যফায যযওক্তন্দ্রও না যয়
াযাযদয ম্প্রাক্তযত যফ।
ক্তফবাক

স্বল্প যভয়াদী (প্রস্তাক্তফত)

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

২০%

৩০%

দীখ ম যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

১৭৩

WiMAX-এয রাইযন্প প্রদান ডাও  যটক্তরযমাকাযমাক অক্তধওাাং জনকযনয জন্য আইক্ত
ওযা যয়যে। অন্যান্য উন্নত 
যটক্তরযপাক্তন যফা  কক্ততীর ইন্টাযযনট
ক্তফবাক
দ্রুতকক্তত ম্পন্ন প্রমৄক্তিয সুক্তফধা
ওাবাযযজ প্রদান ওযযফ।
তৃণমূর ম মাযয় ম্প্রাযণ ওযযত
যফ।
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৭.৪:ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠাযন আইক্তটি অফওাঠাযভা উন্নয়ন ওযা।
১৭৪

প্রক্ততটি ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠাযন ওভযক্ষ ক্তক্ষা ভন্ত্রণারয়
ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠাযন আইক্তটি ক্তবক্তিও ক্তক্ষা
২০টি ওক্তম্পউটায  ১টি
দ্ধক্তত প্রফতমন যফ।
ভাক্তিক্তভক্তডয়া প্রযজক্টয ম্বক্তরত
ওক্তম্পউটায-ওাভ-োাংগুযয়জোফ
স্থান।
১৭৫ ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠাযনয ভাক্তিক্তভক্তডয়া
ক্তক্ষা ভন্ত্রণারয়, ডাও  ক্তক্ষাথীযা ক্তফেজ্ঞানবান্ডাযয প্রযফযয
ক্লারুযভ ক্তফনামূযে উচ্চ কক্তত ম্পন্ন যটক্তরযমাকাযমাক ক্তফবাক সুযমাক াযফ।
ইন্টাযযনট াংযমাক (ন্যযনতভ ১
(ফাাংরাযদ
এভক্তফক্তএ) প্রদান।
যটক্তরযমাকাযমাক ক্তনয়ন্ত্রণ
ওক্তভন)
ম
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৭.৫:াশ্রয়ী, যন যা এফাং যন আক্তওমযটওনায ক্তরউন এয ব্যফাযয উৎা প্রদান ওযা।
১৭৬ ওর যওাযী প্রক্ততষ্ঠাযন, স্বীকৃত তথ্য  যমাকাযমাক প্রমৄক্তি পটয়যায াইযযী ক্তনয়ন্ত্রণ,
এযাক্তযয়ন,
ক্তফবাক (আইক্তটি
আইক্তআয আইযনয ফাস্তফায়ন ক্তনক্তিত
স্কুর/ওযরজ/ক্তফেক্তফদ্যারযয় যভধাস্বত্ত্ব অক্তধদিয)
যফ; যন যা ম ভাধান ম্পযওম
এফাং যন যা ম পটয়যায এয
যনতনতা বতক্তয যফ।
ক্তফলযয় যনতনতা সৃক্তষ্ট ওযযত যফ।
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৫০%

ক্রক্তভও নাং
ওযণীয় ক্তফলয়
প্রাথক্তভও
ভধ্য যভয়াদী
প্রতযাক্তত পরাপর (প্রস্তাক্তফত)
স্বল্প যভয়াদী (প্রস্তাক্তফত)
(প্রস্তাক্তফত)
(প্রস্তাক্তফত)
ফাস্তফায়নওাযী (প্রস্তাক্তফত)
(প্রস্তাক্তফত)
১৭৭ ক্তভন ক্তক্রটিওযার  ক্তফযলাক্তয়ত ওর যওাযী াংস্থা
াশ্রয়ী মূযে পটয়যায ক্রয় ওযা মাযফ।
√
√
পটয়যায ব্যতীত পটয়যায
ক্রযয়য যক্ষযত্র যন যা ম
পটয়যাযযও অগ্রাক্তধওায প্রদান।
**১৭৮
ওর ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠাযন যন যা ম ক্তক্ষা ভন্ত্রণারয়
পটয়যায াইযযী দূয যফ এফাং ওর ১০ তাাং ক্তক্ষা
পটয়যায এয ব্যফায।
ম মাযয় উন্নত যভধাওভী (Knowledge প্রক্ততষ্ঠাযন যন যা ম
অাযযটিাং ক্তযস্টভ,
Worker) ায়া মাযফ।
২০%
অক্তপ টুর 
ক্তক্ষামূরও ফ্টয়যায
ব্যফহৃত যফ।
১৭৯ যওাযী ম মাযয় যন যা ম
তথ্য  যমাকাযমাক প্রমৄক্তি পটয়যাযযয রাইযন্প ব্যয় হ্রা াযফ। ১০ তাাং যওাযী
অাযযটিাং ক্তযস্টভ, টুর  অক্তপ ক্তফবাক (ফাাংরাযদ
উন্ুি যা মযওাড ব্যফায ওযয প্রযয়াজযন আইটি স্থানা যন
এযাক্তেযওযনয ব্যফায শুরু ওযযত ওক্তম্পউটায ওাউক্তন্পর  পটয়যায ক্তযফতমন ওযা মাযফ।
যা ম অাযযটিাং ক্তযস্টভ ৩০%
যফ।
আইক্তটি অক্তধদিয)
 অন্যান্য ফ্টয়যায
দ্বাযা ক্তযনাক্তরত যফ।
১৮০ আইক্তটি ক্তল্প  ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠাযনয তথ্য  যমাকাযমাক প্রমৄক্তি যন যা ম পটয়যায ব্যফায ওযয
ায়তায় যন যা ম কযফলণা  ক্তফবাক
ক্তনযজযদয উযমাক্তক পটয়যায তনযী
উন্নয়ন যওন্দ্র স্থান ওযযত যফ।
যফ।
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৭.৬:ক্তনবমযযমাগ্য এফাং াশ্রয়ী ক্তফদ্যযৎ যফযা ক্তনক্তিত ওযা।
১৮১ ক্তফদ্যযযতয ফতমভান নাক্তদা ভাক্তপও
াযাযদয ক্তফদ্যযত যফযা
উৎাদন  যফযায ব্যফস্থানা দক্ষতা
ক্তনক্তিতএফাং বক্তফষ্যত নাক্তদা
ক্তফদ্যযৎক্তফবাক
বৃক্তদ্ধ াযফ।
যভটাযনাযরযক্ষয তথ্য প্রমৄক্তি


প্রযয়াক।
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দীখ ম যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)
√

১০০%

৬০%

ক্রক্তভও নাং
ওযণীয় ক্তফলয়
প্রাথক্তভও
ভধ্য যভয়াদী
প্রতযাক্তত পরাপর (প্রস্তাক্তফত)
স্বল্প যভয়াদী (প্রস্তাক্তফত)
(প্রস্তাক্তফত)
(প্রস্তাক্তফত)
ফাস্তফায়নওাযী (প্রস্তাক্তফত)
(প্রস্তাক্তফত)
*১৮২ আইক্তটি স্থানা/অফওাঠাযভা
ক্তফক্তবন্ন অক্তপ  আফাক্তও বফযন
ক্তফদ্যযৎ ঔযন হ্রা াযফ, যরাডযক্তডাং
ক্তফদ্যযযতয াশ্রয় ক্তনক্তিতওযযণ
ওভযফ,ফাতায গ্রীণ াউজ গ্যাযয
ক্তফদ্যযৎক্তফবাক
স্বয়াংক্তক্রয় (Auto
ক্তযভাণ হ্রা াযফ।


On/OffSwitch, Green
Building ইতযাক্তদ) ব্যফস্থা নালু।
*১৮৩ অপগ্রীড এরাওায় আইক্তটি স্থানা
 অফওাঠাযভায জন্যক্তফওল্প ক্তফদ্যযৎ
ক্তফওল্প ক্তফদ্যযৎ ব্যফায উৎাক্তত

যমভন যৌয-ক্তফদ্যযৎ, ফায়ু-তাক্তড়ত
ক্তফদ্যযৎ ক্তফবাক
যফ,ফাতায গ্রীণ াউজ গ্যাযয ক্তযভাণ
ক্তফদ্যযৎ, বজফ-জ্বারানী, ইতযাক্তদ
হ্রা াযফ।
ব্যফায-এয জন্য ক্তফযল সুক্তফধা
প্রদান।
*১৮৪ আইক্তটি ইনক্তওউযফটয/াইযটও
াওম/পট্য়যায যটওযনারজী
আইক্তটি ক্তযল্পয ওাম মক্রভ ক্তনযক্তফক্তচ্ছন্নবাযফ


াওম/আইটি াওম-এ
ক্তফদ্যযৎক্তফবাক
ক্তযনারনায ায়ও যফ।
ক্তনযক্তফক্তচ্ছন্নRedundantক্তফদ্যযৎ
যফযা ক্তনক্তিতওযণ।
১৮৫ ক্তযস্টভ র ওক্তভযয় আনায রযক্ষয
ক্তফদ্যযৎ যফযা  ব্যফস্থানায় তথ্য
ক্তফদ্যযৎ ক্তফতযযণ ক্তযস্টভ র ওযভ
প্রমৄক্তি ক্তবক্তিও প্রমৄক্তি (যমভন:
ক্তফদ্যযৎক্তফবাক
আযফ।
ক্তপ্রযইড ক্তভটায, স্বয়াংক্তক্রয় ক্তভটায
ক্তযক্তডাং দ্ধক্তত) cÖPjb Ki‡Z যফ।
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৭.৭: ওর যওাক্তয আইক্তটি প্রওল্প অনুযণ ওযযফ এভন ইন্টায অাযযক্তফক্তরটি ওাঠাযভা প্রফতমন ওযা।

24

দীখ ম যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)



ক্রক্তভও নাং
ওযণীয় ক্তফলয়
প্রাথক্তভও
প্রতযাক্তত পরাপর (প্রস্তাক্তফত)
(প্রস্তাক্তফত)
(প্রস্তাক্তফত)
ফাস্তফায়নওাযী (প্রস্তাক্তফত)
**১৮৬ ওর আইক্তটি প্রওযল্পয জন্য
তথ্য  যমাকাযমাক প্রমৄক্তি তথ্য  ক্তযস্টযভয বদ্বততা হ্রা যফ;
ন্যানার ই-কবযন মন্প আক্তওমযটওনায ক্তফবাক(ফাাংরাযদ
যওাক্তয াংস্থামূযয ভযধ্য তথ্য 
ওক্তম্পউটায ওাউক্তন্পর  পটয়যায আদান-প্রদাযনয ক্তযযফ
(National
আইক্তটি অক্তধদিয)
বতক্তয যফ।
e-Governance
Architecture) প্রণয়ন 
ক্তনয়ক্তভত ারনাকাদ ওযণ। এ
ক্তফলযয় ওভমওতমা/আইক্তটি
যাজীফীযদয প্রক্তক্ষণ।
১৮৭ ই-কবযন মন্প  ই-যফা াংক্রান্ত
তথ্য  যমাকাযমাক প্রমৄক্তি ই-কবযন মন্প  ই-যফা ক্তফলয়ও ওাম মক্রযভ
প্রওযল্পয বদ্বততা (Duplication) ক্তফবাক, ক্তযওল্পনা
বদ্বততা (Duplication) ক্তযাযযয
ভন্ত্রণারয় ওর
ক্তযায ওযায জন্য প্রওল্প
ভাধ্যযভ জাতীয় ম্পযদয াশ্রয় খটযফ।
ভন্ত্র
ণ
ারয়/ক্ত
ফ
বাক
অনুযভাদযনয পূযফ ম আইক্তটি
ভন্ত্রণারযয়য োড়ত্র ক্তনযত যফ।
১৮৮ ওর যওাযী দিয ন্যানার ই- ওর
ন্যানার ই-কবযন মন্প আক্তওমযটওনায
কবযন মন্প আক্তওমযটওনায অনুযণ ভন্ত্রণারয়/ক্তফবাক/দিয
ব্যফাযযয স্থায়ীত্ব ক্তনক্তিত যফ।
ওযয পটয়যায  ই-যফা বতযী
ওযযফ।
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৭.৮:তথ্য প্রমৄক্তি, কক্তণত এফাং ইাংযযজী ক্তক্ষায ভান উন্নীতওযণ।
১৮৯ আইক্তটি ক্তক্ষায ক্তবত সুাংত
ক্তক্ষা ভন্ত্রণারয়
আইক্তটি ক্তক্ষায ভান আযযা উন্নত যফ।
ওযযত কক্তণত  ইাংযযক্তজ
ক্তক্ষওযদয যাকত  গুণকত ভান
উন্নয়যনয জন্য প্রক্তক্ষণ প্রদান।
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ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)
ন্যানার ই-কবযন মন্প
ন্যানার
আক্তওমযটওনায-এয
ই-কবযন মন্প
ভান যেক্তক্তপযওন আক্তওমযটওনায (NEA)
 ভাধান প্রণীত যফ। নালু ওযযত যফ।
স্বল্প যভয়াদী (প্রস্তাক্তফত)

৫০%

দীখ ম যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)
ওর ই-কবযন মন্প
প্রওযল্প ন্যানার ইকবযন মন্প
আক্তওমযটওনায(NE
A)স্থান ওযযত
যফ।

৫০%

ক্রক্তভও নাং
ওযণীয় ক্তফলয়
প্রাথক্তভও
প্রতযাক্তত পরাপর (প্রস্তাক্তফত)
(প্রস্তাক্তফত)
(প্রস্তাক্তফত)
ফাস্তফায়নওাযী (প্রস্তাক্তফত)
১৯০ যদযয  ফক্তক্তফ মযেয ই-রাইযেযীযত
ক্তফযেয অনরাইন জ্ঞানবান্ডাযয ওর
প্রযফযয জন্য ওর ক্তক্ষা
ক্তক্ষাথী প্রযফযয সুযমাক াযফ।
প্রক্ততষ্ঠাযন  ইন্টাযযনট অন্যান্য
ক্তক্ষা ভন্ত্রণারয়
সুক্তফধা (Journal
Subscriptionetc.)ক্তনক্তিত
ওযা।

স্বল্প যভয়াদী (প্রস্তাক্তফত)

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

দীখ ম যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

৫০%

৫০%

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

দীখ ম যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

উযেশ্য #৮ : স্বাস্থযযফা
প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(প্রস্তাক্তফত)
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৮.১: জাতীয় স্বাস্থয যফা প্রদাযনয ক্ষভতা বৃক্তদ্ধ ওযা।
*১৯১
তথ্য আদান-প্রদান এয জন্য
স্বাস্থয  ক্তযফায ওোণ
ক্তফযলাক্তয়ত াাতার অন্যান্য ভন্ত্রণারয়
ক্তনক্তওৎা ক্তফলয়ও প্রক্ততষ্ঠানমূযয
ভযধ্য আইক্তটি যনটয়াওম বতযী।
১৯২
ব্যয়াশ্রয়ীযযাকক্তনণ ময়, ক্তনক্তওৎা, স্বাস্থয  ক্তযফায ওোণ
স্বাস্থযযনতনতাবৃক্তদ্ধ,
ভন্ত্রণারয়
জফাফক্তদক্ততাস্বচ্চতাযযজন্যাা
তারমুযআইক্তটিযসৃজনীরব্যফ
াযউৎাক্ততওযযতযফ।
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৮.২:স্বাস্থয যফায ভান ক্তনক্তিত ওযা।
*১৯৩
স্বাস্থযযফায ভান উন্নয়যন ক্তনক্তওৎা স্বাস্থয  ক্তযফায ওোণ
ক্তফজ্ঞাযনয ীল মস্থানীয় প্রক্ততষ্ঠাযনয ভন্ত্রণারয়
ক্তনক্তওৎা ক্তফজ্ঞানীযদয াযথ যজরা
ক্রক্তভও নাং
(প্রস্তাক্তফত)

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

প্রতযাক্তত পরাপর (প্রস্তাক্তফত)

স্বল্প যভয়াদী (প্রস্তাক্তফত)

ওরস্বাস্থযপ্রক্ততষ্ঠানযজক্তনযজযদযভযধ্য
তথ্য-উািক্তফক্তনভয়ওযযতাযযফ
ক্তনক্তওৎা যক্ষযত্র আইক্তটি’য ব্যফায বৃক্তদ্ধ
াযফ।

যজরা ম মাযয়য াাতারমুয ক্তনক্তওৎা ফঙ্গফন্ধু যঔ মুক্তজব্যয
যফায ভান বৃক্তদ্ধ াযফ।
যভান যভক্তডযওর
ক্তফেক্তফদ্যারযয়য াযথ
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২০টি যজরা ম মাযয়য অন্যান্য
যওাক্তয াাতাযরয যজরায
ক্তবক্তড ওনপাযযক্তন্পাং যওাক্তয

ওর
ম মাযয়য

ক্রক্তভও নাং
(প্রস্তাক্তফত)

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(প্রস্তাক্তফত)

প্রতযাক্তত পরাপর (প্রস্তাক্তফত)

স্বল্প যভয়াদী (প্রস্তাক্তফত)

ম মাযয়য যওাক্তয
৫টি যজরা ম মাযয়য
াাতারমুযয ক্তবক্তড
যওাক্তয াাতাযরয
ওনপাযযক্তন্পাং যনটয়াওম স্থান।
ক্তবক্তড ওনপাযযক্তন্পাং
১৯৪
যদযঅনুযভাক্তদতওরলযধযনাভ, স্বাস্থয  ক্তযফায ওোণ স্বাস্থয যফায ভান বৃক্তদ্ধযত ায়ও যফ।
যযক্তজস্টাড মক্তনক্তওৎযওযতাক্তরওা,
ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাযদ
যওাক্তযস্বাস্থযযফাপ্রক্ততষ্ঠানঅন্যা যভক্তডযওর এযাক্তযয়ন,
ন্যতথ্যযয়ফাইযটপ্রওা।
লধ প্রান অক্তধদিয
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৮.৩:যটক্তরযভক্তডক্তন  আধুক্তনও প্রমৄক্তি ব্যফাযযয ভাধ্যযভ স্বাস্থয যফা প্রদাযনয ব্যফস্থানা উন্নত ওযা।
*১৯৫
াাতারমূযথযওস্বাস্থয যফা স্বাস্থয  ক্তযফায
ক্তনক্তওৎা ব্যফস্থানায় ক্তদ্ধান্ত গ্রযণ
স্বাস্থয ভন্ত্রণারয় ওতৃও
ম
গ্রণওাযীযযাকীযদযযভক্তডযওরযয ওোণ ভন্ত্রণারয়
অক্তধওতয ওাম মওাক্তযতা স্বচ্ছতা
গৃক্তত ক্তদ্ধান্ত
ওড মইযরক্ট্রক্তনওযারীাংযক্ষযণযজ
ক্তনক্তিত যফ।
যভাতাযফও দ্যটি
ন্যাাতাযর প্রযয়াজনীয়
যওাযী াাতাযর
আইক্তটি অফওাঠাযভা 
যীক্ষামূর বাযফ নালু
এযাক্তেযওন উন্নয়ন এফাং
ব্যফায।
**১৯৬
যওাক্তয াাতাযরয ক্তনক্তওৎা স্বাস্থয  ক্তযফায
াাাতাযরয ক্তনক্তওৎা যফা াংক্রান্ত প্রাথক্তভও ম মাযয়
যফা, ক্তনক্তওৎও, বক্তত,ম ক্তপ 
ওোণ ভন্ত্রণারয়
তথ্যাক্তদ জরবয যফ।
াাতারমূযয
অন্যান্য তথ্যাক্তদ অনরাইযন
যফাগুযরায তাক্তরওা,
ায়ায জন্য যয়ফ ক্তবক্তিও
ক্তনক্তওৎও তাক্তরওা,
ব্যফস্থা নালুওযণ।
ক্তনধ মাক্তযত ক্তপ
যয়ফাইযট যদয়া যফ
১৯৭
াাতাযর জনফর, মন্ত্রাক্তদ,
স্বাস্থয  ক্তযফায
আইক্তটি ক্তবক্তিও ভক্তিত াাতার
স্বাস্থয ভন্ত্রণারয় ওতৃও
ম
স্বাস্থযযফায অন্যান্য উওযণ
ওোণ ভন্ত্রণারয়
ব্যফস্থানায ভাধ্যযভ স্বাস্থয যফায ভান গৃক্তত ক্তদ্ধান্ত
ইতযাক্তদ াাাতার
উন্নত যফ।
যভাতাযফও দ্যটি
ব্যফস্থানায প্রযয়াজনীয়
যওাযী াাতাযর
পটয়যায উন্নয়ন 
যীক্ষামূরওবাযফ নালু
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ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

দীখ ম যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)
াাতাযরয
ক্তবক্তড
ওনপাযযক্তন্পাং

স্বাস্থয ভন্ত্রণারয়
ওতৃও
ম গৃক্তত ক্তদ্ধান্ত
যভাতাযফও দ্যটি
যওাযী
াাতাযর
যীক্ষামূর বাযফ
নালু
যযওন্ডাযী 
টাযক্তয়াযী
যরযবযরয
াাতাযর
ফাস্তফায়ন

যজরা ম মাযয়
ওর
াাতাযর নালু

স্বাস্থয ভন্ত্রণারয়
ওতৃও
ম গৃক্তত ক্তদ্ধান্ত
যভাতাযফও ৬টি
যওাযী
াাতাযর

ওর াাতার

ওর
াাতাযরযজন্য
যয়ফাইট
উন্নয়ন

ক্রক্তভও নাং
(প্রস্তাক্তফত)

*১৯৮

*১৯৯

*২০০

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)
ব্যফাযএফাংওরযওাক্তয
াাতাযরয জন্য এ জাতীয়
এযাক্তেযওন
ক্তযটভএন্টাযপ্রাইজআওাযযউন্নয়
ন এফাং যওাক্তয াাতাযর তা
ব্যফায ওযা।
ওক্তভউক্তনটিক্তক্লক্তনও, ইউক্তনয়ন
স্বাস্থযযওন্দ্র 
উযজরাাাতারম মাযয়
যটক্তরযভক্তডক্তনএফাংম্ভাব্যযক্ষযত্র
যটক্তরডায়াকনক্তস্টও নালুওযণ।
যযাযকয প্রাদ্যবমাফ এফাং ক্তফস্তাযযয
পূফ মাবা এফাং স্বাস্থয ঔাযতয
ক্তযওল্পনা জতয ওযযত
ক্তজগ্রাক্তপওযার ইনপযযভন
ক্তযস্টম্স (ক্তজআইএ) এয ব্যফায।
স্বাস্থয যফা প্রদান ম মযফক্ষণ 
ক্তযফীক্ষযণয সুক্তফধাযথ ম
আইক্তটিওাম মক্রভ ম্প্রাযণ।

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(প্রস্তাক্তফত)

প্রতযাক্তত পরাপর (প্রস্তাক্তফত)

স্বল্প যভয়াদী (প্রস্তাক্তফত)

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

দীখ ম যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

যীক্ষামূরওবাযফ
নালু

স্বাস্থয  ক্তযফায
ওোণ ভন্ত্রণারয়

দক্ষ  অক্তবজ্ঞ ক্তনক্তওৎওযদয ভিযয়
স্বাস্থয যফা যনটয়াওম যদযয ফ
অঞ্চযর ক্রভািযয় ম্প্রাক্তযত যফ।

স্বাস্থয  ক্তযফায ওোণ স্বাস্থয ঔাযত যদযয জন্য উমৄি
ভন্ত্রণারয়
ক্তযওল্পনা প্রণয়ন জতয যফ।

স্বাস্থয  ক্তযফায ওোণ স্বাস্থয ঔাযতয যফায ভান বৃক্তদ্ধ াযফ।
ভন্ত্রণারয়

৫টি উযজরা যথযও
যজরা ম মাযয়য
াাতাযর

৫০০ ওক্তভউক্তনটি
ক্তক্লক্তনও  ইউক্তনয়ন
ম মাযয়য স্বাস্থয যওন্ত্র
যথযও উযজরা

ওর ওক্তভউক্তনটি
ক্তক্লক্তনও 
ইউক্তনয়ন স্বাস্থয
যওন্দ্র যথযও
উযজরা

স্বাস্থয অক্তধদিয 
অক্তধদিয ওতৃও
ম
ক্তনধ মাক্তযত উমৄি
প্রক্ততষ্ঠাযন নালুওযণ

স্বাস্থয ঔাযতয জন্য
১০টি াাতাযর
ওর যজরা
উমৄি ভক্তনটক্তযাং
নালুওযণ
ম মাযয়য
পটয়যায উন্নয়ন এফাং
াাতাযর
যীক্ষামূরওবাযফ দ্যটি
নালুওযণ।
াাতাযর নালুওযণ
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৮.৪:দ্যকভম অঞ্চর ওর ম মাযয় াভাক্তজও যনতনতা সৃক্তষ্ট ওযা এফাং ক্তশু, ভাতৃ  প্রজনন স্বাযস্থযয উয গুরুত্ব ওাযয ক্তযনম মায সুক্তফধামূ প্রাক্তিয ব্যফস্থা ওযা।
*২০১
ক্তশু  ভাতৃযফা, জন্ ক্তনয়ন্ত্রণ  স্বাস্থয  ক্তযফায ওোণ
ওর যটক্তরক্তবন 
ওর কণভাধ্যযভ
প্রজনন স্বাস্থয ম্পযওম যনতনতা ভন্ত্রণারয়
জনকযণয স্বাস্থয যনতনতা বৃক্তদ্ধয ভাধ্যযভ যযক্তড নযাযনর
প্রনায বৃক্তদ্ধওযণ
বৃক্তদ্ধযত আইক্তটি’য ব্যফায।
স্বাস্থয ক্তযক্তস্থক্ততয উন্নক্তত যফ
ওক্তভউক্তনটি যযক্তডযত
প্রনায
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ক্রক্তভও নাং
(প্রস্তাক্তফত)
*২০২

**২০৩

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
প্রতযাক্তত পরাপর (প্রস্তাক্তফত)
(প্রস্তাক্তফত)
আইক্তটি ক্তবক্তিওযল্পরাইযনয
স্বাস্থয  ক্তযফায ওোণ জনকণ ক্তফযলতঃ নাযী, ক্তশু  দ্যকভম
ভাধ্যযভ দ্রুত াধাযণ স্বাস্থয ক্তফলয়ও ভন্ত্রণারয়
এরাওায় ফফাওাযী জনকযণয জন্য
যাভম প্রদান  অন্যান্য াংক্তিষ্ট
স্বাস্থয যাভম জরবয যফ।
ক্তফলযয় তথ্য যফা প্রদান।
যটক্তরযভক্তডক্তন এয ভাধ্যযভ
স্বাস্থয  ক্তযফায ওোণ উন্নত স্বাস্থযযফা ক্তনক্তিত যফ।
উযজরা ম মায় ম মন্ত াশ্রয়ীমূযে ভন্ত্রণারয়
দ্রুত  ওাম মওযী যফা প্রদাযনয
ব্যফস্থা।
ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)
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স্বল্প যভয়াদী (প্রস্তাক্তফত)

যজরা যযয উন্নতযফা
ব্যফস্থায াযথ াংমৄি
দূযফতী যটক্তরডায়াকনক্তস্টও যন্টায
নালু যফ।

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ওর উযজরায়
দূযফতী যটক্তরডায়াকনক্তস্টও যন্টায
নালু যফ।

দীখ ম যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ইউক্তনয়ন/
ক্তফওাভান
ব্যফাযওযন্দ্র
দূযফতী যটক্তরডায়াকনক্তস্টও
যন্টায নালু যফ।

উযেশ্য #৯ : ক্তযযফ, জরফায়ু এফাং দ্যযম মাক ব্যফস্থানা
প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
প্রতযাক্তত পরাপর (প্রস্তাক্তফত)
(প্রস্তাক্তফত)
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৯.১:ক্তযযফ যক্ষায় আইক্তটি প্রমৄক্তিয ব্যফায  প্রযয়াক উৎাক্তত ওযা।
ক্রক্তভও নাং
(প্রস্তাক্তফত)

২০৪

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

প্রাকৃক্ততও ম্পযদয ব্যফস্থানা 
ব্যফাযয ক্তযযভাট যক্তন্পাং, ক্তজআইএ
 অন্যান্য ইযরওট্রক্তনও দ্ধক্ততয
ব্যফায।

স্বল্প যভয়াদী (প্রস্তাক্তফত)

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ক্তযযফ  ফন
আধুক্তনও উন্নত প্রমৄক্তিয ভাধ্যযভ প্রাকৃক্ততও াক্তন  ভৎস্য ম্পদ, ফণ  ফণ্যপ্রাণী
ভন্ত্রণারয়, স্বযাষ্ট্র
ম্পযদয ব্যফস্থানা দক্ষতা ফাড়যফ।
ক্তযযফ ব্যফস্থানা
াংযক্ষযণ
ভন্ত্রণারয়, প্রক্ততযক্ষা
ভন্ত্রণারয়, াক্তনম্পদ
ভন্ত্রণারয়, ভৎস্য 
প্রাক্তণম্পদ ভন্ত্রণারয়
২০৫
যওাযী-যফযওাযী অাংীদাক্তযযত্ব ক্তযযফ  ফন ভন্ত্রণারয় ক্তযযফ দূলণ ম্পযওম জনযনতনতা
তথ্য প্রমৄক্তি ব্যফায ওযয ক্তযযফ
বৃক্তদ্ধ াযফ।
দূলণ ম্পযওম অফক্ততওযণ।
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৯.২: ক্তযযফ-ফান্ধফ ব্যজ প্রমৄক্তি ব্যফায ওযয ক্তযযফ াংযক্ষণ উৎাক্তত ওযা।
*২০৬
যওাক্তয ক্রযয়
তথ্য  যমাকাযমাক প্রমৄক্তি অক্তধও াযয ক্তফদ্যযৎ াশ্রয় যফ।
আন্তজমাক্ততওবাযফ গ্রণযমাগ্য ভাযনয ক্তফবাক, ওর
ক্তফদ্যযৎ াশ্রয়ী আইক্তটি মন্ত্রাক্তত ভন্ত্রণারয়/ক্তফবাক/যওাযী
ক্রয়।
দিয
২০৭
অফাক্তিত  অযওযজা আইক্তটি
ইযরওট্রক্তনও ফযজমযয ভাধ্যযভ ক্তযযফ
ফাক্তণজয ভন্ত্রণারয়,
মন্ত্রাক্তদয প্রযফ ক্তনয়ন্ত্রযণয জন্য ভান
দূলণ যযাধ যফ।
ক্তল্পভন্ত্রণারয়, জাতীয়
ক্তনধ মাযণ  প্রযয়াক। ক্তনযাদ
যাজস্ব যফাড,ম ক্তযযফ 
ইযরওট্রক্তনও ফজময ঔারাযয প্রক্তক্রয়া
ফন ভন্ত্রণারয়
অনুযণ।
২০৮
দািক্তযও ওাযজ
ওাকজ বতযীযত ব্যফহৃত প্রাকৃক্ততও
ওর ভন্ত্রণারয়, ক্তফবাক, ওর যওাক্তয দিয
ভক্তন্ত্রক্তযলদ ক্তফবাক,
ইযরক্ট্রক্তনও দ্ধক্তত ব্যফায বৃক্তদ্ধ ওযয
উাদান াংযক্ষযণ ায়ও যফ।
ক্তফবাকীয়  যজরা
ওর ভন্ত্রণারয়/ক্তফবাক
ওাকযজয ব্যফায হ্রা ওযা।
প্রান
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দীখ ম যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

প্রাথক্তভও
ভধ্য যভয়াদী
ফাস্তফায়নওাযী
প্রতযাক্তত পরাপর (প্রস্তাক্তফত)
স্বল্প যভয়াদী (প্রস্তাক্তফত)
(প্রস্তাক্তফত)
(প্রস্তাক্তফত)
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৯.৩: আইক্তটি ক্তবক্তিও দ্যযম মাক তওীওযণ এফাং ব্যফস্থানা প্রমৄক্তি ব্যফায ওযয নাকক্তযওযদয প্রাকৃক্ততও দ্যযম মাক যথযও যক্ষা ওযা।
ক্রক্তভও নাং
(প্রস্তাক্তফত)

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

দ্যযম মাক ব্যফস্থানা  প্রভযনয জন্য দ্যযম মাক ব্যফস্থানা  ত্রাণ দক্ষ  ওাম মওয দ্যযম মাক ব্যফস্থানা
আধুক্তনও প্রমৄক্তিব্যফায।
ভন্ত্রণারয়
*২১০
যয়ফ ক্তবক্তিও ক্তযযফকত
ক্তযযফ  ফন ভন্ত্রণারয় ক্তযযফ াংযক্ষণ  ব্যফস্থানায় স্বচ্ছতা
োড়ত্র ক্তযযফ ব্যফস্থানায়
 দক্ষতা বৃক্তদ্ধ াযফ।
অনরাইন ব্যফস্থা নালুওযণ।
**২১১
দ্যযম মাযক যভাওাযফরায জন্য
দ্যযম মাক ব্যফস্থানা  ত্রাণ দ্রুততায াযথ এরাওা ক্তবক্তিও দ্যযম মাক
যদযয ১০% এরাওা
ওক্তভউক্তনটি যযক্তড, যটক্তরক্তবন,
ভন্ত্রণারয়, তথ্য
তওীওযণ ফাতমা প্রনায ওযা ম্ভফ যফ।
মাক
যভাফাইর প্রমৄক্তি ক্তনবময দ্যযম
ভন্ত্রণারয়, আফায়া
তওীওযণ দ্ধক্তত নালু।
অক্তধদিয
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৯.৪:ইযরওট্রক্তনও ফযজমযয ক্তনযাদ ব্যফস্থানা।
২১২
পুযাতন ক্তক্ত, মন্ত্রাাং  আইক্তটিক্তল্প ভন্ত্রণারয়
ক্তযযফ দূলণ যযাযধ ায়ও যফ।
মন্ত্রাক্তদ যত মূেফান ধাুব ক্তনস্কান
ওযয পুনঃব্যফাযযয জন্য োন্ট
স্থান।
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৯.৫: ত্রাণ ব্যফস্থানা এফাং দ্যযম মাক যফতী ওাম মক্রযভয তদাযক্তও ক্তনক্তিত ওযা।
২১৩ দ্যযম মাক যফতী অফস্থা যভাওাযফরা, দ্যযম মাক ব্যফস্থানা  ত্রাণ দ্যযম মাক যভাওাযফরায় প্রাক্তনও দক্ষতা
ক্ষয়ক্ষক্তত ক্তনরূণ এফাং ত্রাণ াভক্তগ্রয ভন্ত্রণারয়
ফাড়যফ।
সুলভ ফণ্টযন আইক্তটি ব্যফায।

দীখ ম যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

*২০৯

উযেশ্য #১০: উৎাদনীরতা
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যদযয ৫০% এরাওা যদযয ১০০%
এরাওা

প্রাথক্তভও
ভধ্য যভয়াদী
ফাস্তফায়নওাযী
প্রতযাক্তত পরাপর (প্রস্তাক্তফত)
স্বল্প যভয়াদী (প্রস্তাক্তফত)
(প্রস্তাক্তফত)
(প্রস্তাক্তফত)
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ১০.১: অথ মনীক্ততযত উৎাদনীরতায যক্ষযত্র নুবন ধাযা প্রফতমন ওযযত দ্রুত ই-ওভা ম, ই-যযভন্ট এফাং ই-যরনযদন প্রফতমন উৎাক্তত ওযা।

ক্রক্তভও নাং
(প্রস্তাক্তফত)

২১৪

**২১৫

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

ওর যক্ষযত্র ই-যযভন্ট  যভাফাইরযযভন্ট নালু ওযায জন্য াংক্তিষ্ট
আইন াংযাধন।
ওর অক্তপয ক্তডক্তজটার স্বাক্ষয
নালুওযণ।

আইন  অথ ম
ভন্ত্রণারয় ওর
ভন্ত্রণারয়
ওর ভন্ত্রণারয়

ওর আক্তথ মও যরন-যদন দ্রুত, স্বচ্ছ 
াশ্রয়ী যফ।

প্রক্ততটিভন্ত্রণারয়২৫%
আক্তথ মওযরন-যদনম্পন্ন
ওযযফ
ই-ওভা ম এক্তেযওযনয ক্তনযািা ক্তনক্তিত প্রক্ততটিভন্ত্রণারযয়য২৫%
যফ।
অক্তপয
ক্তডক্তজটার স্বাক্ষয প্রফতমন
ওযা

*২১৬

ইযরক্ট্রক্তনও যরনযদন াংক্তিষ্ট অযাধ আইন ক্তফনায  াংদ ইযরওট্রক্তনও দ্ধক্ততযত যরনযদযনয যক্ষযত্র
ক্তনক্তহ্নতওযণ এফাং ক্তনযযাযধ ক্তফনায ক্তফলয়ও ভন্ত্রণারয়,
অযাধ অনুন্ধান  ক্তফনায জতয
ক্তফবাক ওভওতমাযদয প্রক্তক্ষযণয
জনপ্রান ভন্ত্রণারয়
যফ।
ব্যফস্থা গ্রণ।
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ১০.২:যদব্যাী ক্ষুদ্র, ভা াযী  যোট আওাযযয ক্তল্প এফাং কৃক্তলঔাযত উৎাদনীরতা বৃক্তদ্ধ য
ভযনাবাফ উৎাক্তত ওযা।
২১৭
ফাক্তণজয ায়ও আইক্তটি
ফাক্তণজয ভন্ত্রণারয়,
ই-যযক্তডযন ক্তযভা  অফওাঠাযভা
অফওাঠাযভা উন্নয়যন ভীক্ষা
ক্তযওল্পনা ভন্ত্রণারয়
উন্নয়ন।
ক্তযনারনা।
২১৮
তথ্য ভন্ত্রণারয়, তথ্য 
টিক্তব, যফতায, ওক্তভউক্তনটি যযক্তড 
IT Enabled Services (ITES)
যমাকাযমাক প্রমৄক্তি ক্তফবাক
এয উযমাক্তকতা  ম্ভাফনা ম্পযওম
াংফাদযত্রয ভাধ্যযভ নাকক্তযওযও আইটি
(ফাাংরাযদ ওক্তম্পউটায
ম্ভাব্য উযদ্যািাযদয যনতনতা
ব্যফাযযয উওাক্তযতা যফা াযত ায়তা
ওাউক্তন্পর  আইক্তটি
বৃক্তদ্ধ।
ওযযফ।
অক্তধদিয)
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ক্তএটিক্ত  পুক্তর
এওাযডক্তভযত প্রক্তক্ষণ
নালুওযণ

দীখ ম যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

প্রক্ততটিভন্ত্রণারয়১০০%
আক্তথ মওযরন-যদনম্পন্ন
ওযযফ
প্রক্ততটিভন্ত্রণারযয়য১০০
% অক্তপয
ক্তডক্তজটার স্বাক্ষয
প্রফতমন ওযা
ব্যাাংক্তওাং প্রক্তক্ষণ
ইনক্তস্টটিউট গুযরাযত
প্রক্তক্ষণ নালুওযণ

জন্য আইক্তটিয যফ মাচ্চ ব্যফায এফাং উদ্ভাফনী  প্রক্ততযমাক্তকতামূরও











ক্রক্তভও নাং
(প্রস্তাক্তফত)
*২১৯

২২০

২২১

২২২

২২৩

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(প্রস্তাক্তফত)

প্রক্তত ফেয যওাক্তয-যফযওাক্তয
উযদ্যাযক আইক্তটি ক্তফলয়ও
ফাক্তণজয ভন্ত্রণারয়, তথ্য
উদ্ভাফনীমূযয প্রনাযযয জন্য ক্তফবাক,  যমাকাযমাক প্রমৄক্তি
যজরা  উযজরা ম মাযয় ক্তডক্তজটার ক্তফবাক (আইক্তটি
উদ্ভাফনী যভরা  ইন্টাযযনট
অক্তধদিয))
যভরাআযয়াজন।
ক্তযল্পয উৎাদনীরতা বৃক্তদ্ধয জন্য ক্তল্প ভন্ত্রণারয়
দক্ষ জনফর উন্নয়যনয রযক্ষয
যওাক্তয  যফযওাক্তয ঔাযতয যমৌথ
উযদ্যাযক আইক্তটি’য ভাধ্যযভ ক্তক্ষা
 প্রক্তক্ষযণয ব্যফস্থা গ্রণ।
ওর ক্তফবাকীয় দযযয জন্য
ক্তল্প ভন্ত্রণারয়
আইক্তটি-ক্তনবময SMMEভযডর
ক্তনক্তহ্নতওযণ, প্রক্ততষ্ঠা এফাং এ জাতীয়
প্রক্ততষ্ঠান বতযীযত উৎাক্ততওযণ।
ফাাংরা বালায় কৃক্তল, ঔাদ্য এফাং
কৃক্তল ভন্ত্রণারয়, ঔাদ্য
SMMEক্তফলয়ও ক্তডক্তজটার ওনযটন্ট ভন্ত্রণারয়, ক্তল্প ভন্ত্রণারয়
উন্নয়ন।
SMME-য জন্য ই-ওভা ম ব্যফস্থা ক্তল্প ভন্ত্রণারয়
নালুওযণ।

প্রতযাক্তত পরাপর (প্রস্তাক্তফত)

স্বল্প যভয়াদী (প্রস্তাক্তফত)

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

দীখ ম যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

আইক্তটি ব্যফাযযয যক্ষযত্র সৃজনীরতা
 উদ্ভাফনী বৃক্তদ্ধ াযফ।



ক্তল্প প্রক্ততষ্ঠানমূয প্রাক্ততষ্ঠাক্তনও দক্ষতা
বৃক্তদ্ধ এফাংভানফম্পদ উন্নয়যনয ায়ও
যফ।



SMME-এয অনুওযণীয় ভযডর বতক্তয
যফ।





উমৄি ফাাংরা ক্তফলয়ফস্তু প্রস্তুত যফ।
যদীয় উযদ্যািাকণ জ ন্থায়
তথ্যব্যফাযযয সুক্তফধা াযফ।
SMMEউযদ্যািাযদয ফাজায ম্প্রাযণ
যফ।
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প্রাথক্তভও
ভধ্য যভয়াদী
দীখ ম যভয়াদী
ফাস্তফায়নওাযী
প্রতযাক্তত পরাপর (প্রস্তাক্তফত)
স্বল্প যভয়াদী (প্রস্তাক্তফত)
(প্রস্তাক্তফত)
(প্রস্তাক্তফত)
(প্রস্তাক্তফত)
২২৪
াভাক্তজও যনটয়াওম বতক্তযয ভাধ্যযভ কৃক্তল ভন্ত্রণারয় (কৃক্তল
ওক্তভউক্তনটি যযক্তড, যভাফাইর,
স্বাস্থয, ক্তক্ষা, কৃক্তল, দূযম মাক, ভৎস্য, তথ্য াক্তবম ,কৃক্তল
যটক্তরযন্টায, যয়ফ ক্তবক্তিও যনটয়াওম
প্রাক্তণম্পদ, ওীটতঙ্গ ক্তনয়ন্ত্রণ, স্য ম্প্রাযণ অক্তধদিয) কযড় উঠযফ।
াংযক্ষণ, জীফ-বফক্তনত্র াংযক্ষণ
ইতযাক্তদ গুরুত্বপূণ ম ক্তফলয়াক্তদ ম্পক্তওমত
স্বওীয় জ্ঞান এফাং উদ্ভাফনমূ
আদান-প্রদান।
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ১০.৩:আইক্তটি’য ফ মাধুক্তনও যওৌর ব্যফায এফাং ফাজায-াংফাদ ঞ্চারযনযভাধ্যযভ কৃক্তল যক্ষযত্র উৎাদন ক্ষভতা বৃক্তদ্ধ এফাং যফযা ব্যফস্থানা ক্তনক্তিত ওযা।

ক্রক্তভও নাং
(প্রস্তাক্তফত)

২২৫

২২৬

২২৭

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

ক্তফক্তবন্ন অঞ্চযরয স্থানীয় যফযা
ক্তল্প ভন্ত্রণারয়
ব্যফস্থানা কৃক্তলঔাযতয
প্রযয়াজনযও প্রাধান্য ক্তদযয় ক্ষুদ্র 
ভা াক্তয ক্তযল্পয (SME) জন্য
আইক্তটি ক্তনবমযক্তযযা ম যন্টায
প্রক্ততষ্ঠা।
কৃক্তল ঔাযতয উৎাদনীরতা বৃক্তদ্ধয কৃক্তল ভন্ত্রণারয়
জন্য প্রযয়াজনীয় প্রমৄক্তি  জ্ঞান
আযযণয উযেযশ্য প্রফাী
ফাাংরাযদী এফাং আন্তজমাক্ততও
কযফলণা প্রক্ততষ্ঠানমূযয াযথ
ক্তফক্তনভয় ওাম মক্রভ গ্রণ।
আইক্তটি ব্যফায ওযয কৃলও 
কৃক্তল ভন্ত্রণারয়
শ্রক্তভওযদয আধুক্তনও প্রমৄক্তি, ঋণ
ব্যফস্থা, আক্তথ মও ায়তা ইতযাক্তদ
ম্পক্তওমত অনরাইন প্রক্তক্ষণ প্রদান।

কৃক্তল ক্তবক্তিও ক্ষুদ্র-ভা াযী ক্তযল্পয
ক্ষভতা বৃক্তদ্ধ

ওর যজরা, ২৫%
উযজরা

TEIN3,
অক্তধও ক্তফওক্তত অথ মনীক্তত/ক্তল্প প্রক্ততষ্ঠান
BDRENযনটয়াওম এয
যথযও জ্ঞান আদান-প্রদান বৃক্তদ্ধ াযফ।
সুক্তফধা ব্যফায ওযযত
যফ।
দ্রুত  াশ্রয়ী উাযয় কৃলও  শ্রক্তভওযদয
ক্ষভতা উন্নয়ন যফ।
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১০০% উযজরা

ক্রক্তভও নাং
(প্রস্তাক্তফত)
২২৮

২২৯

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)
উৎাদন এফাং কৃক্তল প্রক্তক্রয়াওযণ
ক্তযল্পয জন্য কৃলযওয প্রযয়াজযনয
আযরাযও উন্নয়নকৃত দূযক্তক্ষযণয
ভাধ্যযভ কৃলওযদয ক্তক্ষা 
প্রক্তক্ষযণয ব্যফস্থাওযণ।
কৃক্তল যণ্যয নাক্তদা-যফযা এফাং
ফাজায ম্পক্তওমত real-timeতথ্য
জরবয ওযা।

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(প্রস্তাক্তফত)
কৃক্তল ভন্ত্রণারয়

কৃক্তল ভন্ত্রণারয় (কৃক্তল
ক্তফণন অক্তধদিয)

প্রতযাক্তত পরাপর (প্রস্তাক্তফত)

স্বল্প যভয়াদী (প্রস্তাক্তফত)

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

দীখ ম যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

স্থানীয় প্রযয়াজযনয ক্তবক্তিযত কৃলওযদয
ক্ষভতা উন্নয়ন যফ এফাং অন্যান্য স্থানীয়
অগ্রাক্তধওায-যও আফতম ক্তঞ্জওাযত স্থান
ক্তদযফ।
Real-time ফাজাযদয  ন্যায্যমূে
প্রাক্তি ায়ও যফ।
যফযা ওাঠাযভা মৃদ্ধ যফ এফাং
ভধ্যস্বত্বযবাকী অাক্তযত যফ।

২৩০

অঞ্চরক্তবক্তিও স্য উৎাদযনয
কৃক্তল ভন্ত্রণারয়(SRDI)
উযমাক্তকতা, োন্ড যজাক্তনাং, ভাটিয
উফ মযতা ক্তি এফাং ায প্রযয়াযকয
এরাওা-ক্তবক্তিও উমৄি স্য উৎাদন
ভাত্রা ম্পক্তওমত তথ্যাক্তদ ক্তফযিলযণয
এফাং ভাটিয মথামথ ব্যফায বৃক্তদ্ধ াযফ।
জন্য ক্তজ-আই-এ ক্তবক্তিও মৃক্তিওা
ম্যাক্তাং দ্ধক্তত ব্যফায।
*২৩১
প্রাক্তণম্পদ, াঁ, মুযকী এফাং ভৎস্য ভৎস্য  প্রাক্তণম্পদ
ম্পযদয দ্রুত যযাকক্তনণ ময় এফাং
ভন্ত্রণারয়
যক্ষত্র-ক্তবক্তিও ব্যফাক্তয়ও ক্ষক্তত হ্রা
ক্তনক্তওৎায সুক্তফধাযথ ম তথ্য বান্ডায
াযফ।
উন্নয়ন।
২৩২
কৃলও এফাং কৃক্তলযণ্যয ব্যফায জন্য ফাাংরাযদ ব্যাাংও
ব্যয়াশ্রয়ী ন্থায় ঋণ প্রাক্তি ম্ভফ যফ ক্তওছু যক্ষযত্র
যদযয ৫০% যজরায়
যভাফাইর অন্যান্য তথ্য প্রমৄক্তি
এফাং গ্রাভাঞ্চযর ব্যাাংক্তওাং ব্যফস্থা
যীক্ষামূরওবাযফ নালু
ভগ্র যদয
নালুওযণ।
ক্তবক্তিও ব্যাাংক্তওাং ব্যফস্থাওযণ।
ম্প্রাক্তযত যফ।
ওযযত যফ।
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ১০.৪: ইআযক্ত এক্তেযওন ব্যফায ওযয বৃৎ ক্তযল্পয উৎাদনীরতা বৃক্তদ্ধ এফাং উন্নত তদাযক্তও, দক্ষতায খাটক্তত ক্তনক্তহ্নতওযণ, উমৄি প্রক্তক্ষণ এফাং আধুক্তনও ক্তল্প
ক্তযনারন ক্তনক্তিত ওযা।
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ক্রক্তভও নাং
(প্রস্তাক্তফত)

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(প্রস্তাক্তফত)

প্রতযাক্তত পরাপর (প্রস্তাক্তফত)

স্বল্প যভয়াদী (প্রস্তাক্তফত)

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

দীখ ম যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

২৩৩

ওর ক্তল্প
ঔাত-ক্তবক্তিও ERP (এন্টাযপ্রাইজ
উৎাদনীরতা বৃক্তদ্ধ াযফ এফাং ওাম মওয ৫ টি ঔাযত ৫টি প্রওল্প
ক্তল্প ভন্ত্রণারয়
৫০টি প্রওল্প ফাস্তফায়ন প্রক্ততষ্ঠাযন
ক্তযযা ম েযাক্তনাং) প্রফতমযন প্রওল্প
তদাযক্তও ব্যফস্থা নালু যফ।
ফাস্তফায়ন
গ্রণ।
২৩৪
জ্বারানীয দক্ষ ব্যফায,
আন্তজমাক্ততও ভান যমভন ISO ক্তফলযয়
ক্তফদ্যযৎ, জ্বারানী  ঔক্তনজ যফায ভান উন্নয়ন  স্টযান্ডাড ম অনুযযণয
যমাগ্যতা, ক্তরন, ক্তে ক্তকভা,
ম্পদ ভন্ত্রণারয়, ক্তল্প ব্যাাযয ক্তযল্পাযদ্যািাযদয ায়তা
আধুক্তনও উৎাদন দ্ধক্তত, ইতযাক্তদ
ভন্ত্রণারয়
প্রদান।
াংক্রান্ত ক্তডক্তজটার ওনযটন্ট
বতক্তযওযণ।
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ১০.৫: ক্তযনারনা দ্ধক্তত এফাং ম্যাযনজযভন্ট ইনপযযভন ক্তযস্টযভয অক্তধওতয অযটাযভযনয ভাধ্যযভ যফাঔাযত যটওই উৎাদনীরতা ক্তনক্তিত ওযা।
২৩৫
ঔাত-ক্তবক্তিও এভআইএ (MIS)
প্রফতমযনয জন্য যীক্ষামূরও প্রওল্প
গ্রণ।

তথ্য  যমাকাযমাক
প্রমৄক্তি ক্তফবাক
(ফাাংরাযদ ওক্তম্পউটায ঔাত ক্তবক্তিও তথ্য ব্যফস্থানা দ্ধক্তত নালু
ওাউক্তন্পর (ফাাংরাযদ যফ।
ওক্তম্পউটায ওাউক্তন্পর 
আইক্তটি অক্তধদিয))
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ক্তযল্পাযদ্যািাযদয জন্য
এওটি এক্তেযওন
াক্তবযম  ক্তযস্টভ
উন্নয়ন।

কৃক্তল, ঔাদ্য,  স্বাস্থয
ঔাযত ৩টি
যীক্ষামূরও প্রওল্প
ফাস্তফায়ন।

যীক্ষামূরও বাযফ
১০টি প্রওল্প
ফাস্তফায়ন।

