
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

কারযগরয ও ভাদ্রাা রক্ষা রফবাগ 

রক্ষা ভন্ত্রণারয়। 

 

৪থ থ রল্পরফপ্লদফয ম্ভাব্য চ্যাদরঞ্জ মভাকাদফরায় কভ থরযকল্পনা প্রণয়ন। 

 

ক্ররভক 

নাং  
গৃীতব্য কাম থক্রদভয রফলয়/ মক্ষত্র গৃীতব্য কাদজয নাভ একক সূচ্ক/রক্ষযভাত্রা 

কাম থম্পাদদনয 

ভয়কার  

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যারি/াখা/টিভ 

তাৎক্ষরণক 

১ 
চতুথ থ শল্পশফপ্লবফয চযাবরঞ্জ মভাকাবফরায় কযণীয় 

ম্পবকথ ংশিষ্ট করবক অফশতকযণ 
বা াংখ্যা ১টি ৩০ নদবম্বয/২০২২ ইদনাদবন াখা 

 স্বল্প মভয়াদী (১ ফছদযয ভদে ফাস্তফায়নদমাগ্য) 

1.  
চতুথ থ শল্পশফপ্লফ ংক্রান্ত কাম থক্রভ ফাস্তফায়বনয      

কশভটি গঠন ও মপাকারবয়ন্ট শনফ থাচন 

ক) 4IR াংক্রান্ত মপাকার দয়ন্ট কভ থকতথা 

রনধ থাযণ 

খ) ফাস্তফায়ন করভটি গঠন 

াংখ্যা ১টি  নদবম্বয/২০২২ ইদনাদবন াখা 

2.  
চতুথ থ শল্পশফপ্লফ ম্পশকথত কাম থক্রভ গ্রবণয রবযয 

অধস্তন দপ্তযমূবক প্রবয়াজনীয় শনবদ থনা প্রদান 
ত্র ভাযপদত াংখ্যা ১টি নদবম্বয/২০২২ ইদনাদবন াখা 

3.  চতুথ থ শল্পশফপ্লফ ম্পশকথত প্রকল্প প্রস্তাফ      
আওতাধীন দপ্তয/াংস্থা মথদক প্রকল্প প্রস্তাফ 

আফান 
াংখ্যা ১টি রডদম্বয/২০২২ 

ইদনাদবন াখা 

4.  প্রাপ্ত প্রকল্প-প্রস্তাফ মাচাই ফাছাই ও ফাবজট প্রণয়ন 
প্রকল্প প্রস্তাফ মাচ্াই ফাছাই ও ফাদজট রনধ থাযণ 

াংক্রান্ত বা আদয়াজন 
াংখ্যা ২টি 

জানুয়ারয/২০২৩ 

মপব্রুয়ারয/২০২৩ 

ইদনাদবন াখা 

5.  
চতুথ থ শল্প শফপ্লবফয চযাবরঞ্জ মভাকাবফরায় শফলয়শবশিক 

কভ থারা আবয়াজন 
আদয়ারজত কভ থারা  াংখ্যা ২টি 

১) রডদম্বয/২০২২ 

 ২) মপব্রুয়ারয/২০২৩ 
ইদনাদবন াখা 

6.  
চতুথ থ শল্পশফপ্লফ এয কভ থশযকল্পনা ফাস্তফায়ন অগ্রগশত 

ংক্রান্ত ম থাবরাচনা বা  
বা আদয়াজন াংখ্যা ২টি 

১) ভাচ্ থ/২০২৩ 

২) মভ/২০২৩ 
ইদনাদবন াখা 

 ভে মভয়াদী (২-৫ ফছদযয ভদে ফাস্তফায়নদমাগ্য) 

১ 
গৃীত প্রকল্প ফাস্তফায়বনয ফাবজট ফযাবেয জন্য অথ থ 

শফবাবগ প্রস্তাফ মপ্রযণ 

 

ফাদজট ফযাদেয প্রস্তাফ অথ থ রফবাদগ মপ্রযণ 

 

 

াংখ্যা ১টি ভাচ্ থ/এরপ্রর/২০২৩ ইদনাদবন াখা 

২ প্রদনাদনা প্রদান 
বফ থািভ উবযাগ প্রদানকাযী কভ থকতথাবক 

প্রবনাদনা প্রদান 
াংখ্যা ১টি জুন/২০২৩ ইদনাদবন াখা 



ক্ররভক 

নাং  
গৃীতব্য কাম থক্রদভয রফলয়/ মক্ষত্র গৃীতব্য কাদজয নাভ একক সূচ্ক/রক্ষযভাত্রা 

কাম থম্পাদদনয 

ভয়কার  

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যারি/াখা/টিভ 

৩ চতুথ থ শল্পশফপ্লফ ম্পশকথত প্রকল্প অনুবভাদন 
অনুদভাদদনয জন্য মাচ্াই ফাছাই বা 

আদয়াজন 
াংখ্যা ২টি 

১) ভাচ্ থ/২০২৩ 

২) জুন/২০২৩ 
ইদনাদবন াখা 

৪ 
চতুথ থ শল্পশফপ্লফ এয কভ থশযকল্পনা ফাস্তফায়ন অগ্রগশত 

ংক্রান্ত ম থাবরাচনা বা  
বা আদয়াজন াংখ্যা ২টি 

১) ভাচ্ থ/২০২৩ 

২) মভ/২০২৩ 
ইদনাদবন াখা 

  

দীঘ থ মভয়াদী (৫ ফছদযয অরধক ভদয় ফাস্তফায়নদমাগ্য) 

১ চতুথ থ শল্পশফপ্লফ ম্পশকথত অশধকতয দযাতা বৃশি  প্রশযণ প্রদান াংখ্যা ৬টি রডদম্বয/২০২৫ ম থন্ত ইদনাদবন াখা 

৩ 
চতুথ থ শল্পশফপ্লফ এয কভ থশযকল্পনা ফাস্তফায়ন অগ্রগশত 

ংক্রান্ত ম থাবরাচনা বা  
বা আদয়াজন াংখ্যা ৪টি জুন/২০২৫ ম থন্ত ইদনাদবন াখা 

২ 
চতুথ থ শল্পশফপ্লফ ম্পশকথত গৃীত প্রকবল্পয ভধ্যফতী 

মূল্যায়ন 

ক) প্রকল্প এরাকা রযদ থন 

খ) সুরফধাদবাগীদদয রপডব্যাক 
াংখ্যা ৪টি জুন/২০২৬ ম থন্ত ইদনাদবন াখা 

 

ম্ভাব্য করতয় কাম থক্রভ: 

 কভ থারা আদয়াজদনয ভােদভ ফ থস্তদযয কভ থকতথায ভদে চতুথ থ শল্পশফপ্লবফয প্রযুশিমূবয শফলবয় দচ্তনতা ততরয; 

 প্ররক্ষণ ভরডউদর চ্তুথ থ রল্পরফপ্লদফয াদথ ম্পরকথত প্রযুরিমূ ম্পদকথ প্রদয়াজনীয় রফলয়ারদ অন্তর্ভ থিকযণ; 

 মমফ কাম থক্রভ রডরজটাইদজদনয সুদমাগ যদয়দছ রকন্তু এখদনা রডরজটাইদজন ম্পন্ন য়রন, মফ মক্ষদত্র রডরজটাইদজদনয উদযাগ গ্রণ; 

 রডরজটাইজড মফা/কাম থক্রদভ উযুিতা অনুাদয কৃরত্রভ বুরিভত্তা, রফগ মডটা এনারাইর, ব্লকদচ্ইন, আইওটি, ক্লাউড করম্পউটিাং-এয ব্যফাদয উদযাগ গ্রণ; 

 মফযকারয াংস্থামূদয াদথ অাংীদা  ত্ব ততরয/ প্রদয়াজদন ভদঝাতা স্মাযক স্বাক্ষয; 

 প্রদয়াজয মক্ষদত্র অ  স্তন দপ্তযমূদক প্রদয়াজনীয় রনদদ থনা মপ্রযণ; 

 দযতা উন্নয়বনয াবথ ম্পৃি ংস্থামূবয মযবে চতুথ থ শল্পশফপ্লবফয মপ্রযাবট জনশিয দযতা উন্নয়ন; 

 অগ্রযভান প্রযুশি ব্যফাবযয ভাধ্যবভ মফা/কাম থিশতয মকান শযফতথবন শরশগত ফা অন্য মকান প্রশতফন্ধকতা থাকবর তা দূযীকযণ; 

 কভ থশযকল্পনা ফাস্তফায়বনয জন্য প্রবয়াজনীয় ফাবজট ফযাবেয উবযাগ গ্রণ; 

 কভ থশযকল্পনা ফাস্তফায়ন ভশনটশযং।  

 


