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যমৌক্তিওতা
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ক্তফকত ২০০৯ াযর প্রণীত
চাতীয় তথ্য  যমাকাযমাক প্রমৄক্তি
নীক্ততভারায নুযেদ ঔ-এ
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যযয়যঙ;

ক্তফজ্ঞান এফং তথ্য  যমাকাযমাক প্রমৄক্তি ভন্ত্রণারয়

তথ্য  যমাকাযমাক প্রমৄক্তি ভন্ত্রণারয়

কণপ্রচাতন্ত্রী ফাংরাযদ যওায

কণপ্রচাতন্ত্রী ফাংরাযদ যওায

জুরাআ, ২০০৯

নযবম্বয, ২০১২
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চাতীয় তথ্য  যমাকাযমাক প্রমৄক্তি নীক্ততভারা-২০০৯
ও.

প্রস্তাফনা (Preamble)

চাতীয় তথ্য  যমাকাযমাক প্রমৄক্তি নীক্ততভারা-২০১২
ও.

প্রস্তাফনা (Preamble)

তথ্য  যমাকাযমাক প্রমৄক্তি ফতণভান ক্তফযে উন্নয়যনয ন্যতভ উাদান ক্তযযফ ক্তযকক্তণত। এয সুপর
ফ ণস্তযয যৌৌঁযঙ ক্তদযত ওযণীয় ক্তনধ ণাযণওযল্প ফতণভান যওায তায পূফ ণফতী ানাভযর এওটি তথ্য
 যমাকাযমাক প্রমৄক্তি নীক্ততভারা প্রণয়যনয প্রযয়াচনীয়তা নুধাফন ওযয। মায প্রক্ততপরন ক্তঙর
ওক্তিউটাযযয উয যথযও ম্পূণ ণবাযফ শুল্ক প্রতযাায ওযয যনয়া, াফযভক্তযন ওযাফযরয ভাধ্যযভ
সুায াআযয়য াযথ ফাংরাযদযয যমাকাযমাক স্থাযনয ব্যফস্থা গ্রণ ওযা এফং অআটি ব্যফাযও
উৎা যমাকাযত ৪০ যওাটি টাওায যথাও ফযাে যাঔা। যদয ক্তডক্তচটার যটক্তরযপাযনয মাত্রা যআ
ভয়আ শুরু য়। ক্তফযলত: যভাফাআর যপান প্রাক্তপ্ত মাযত াধাযণ চনকযণয ক্রয় ক্ষভতায ভযধ্য
থাযও য রযক্ষয ঐ ভযয়আ ভযনাক্তর যবযে যভাফাআর যপান ব্যফস্থাযও উম্মুি ওযা য়। তথ্য 
যমাকাযমাক প্রমৄক্তিয উন্নয়যনয প্রযয়াচযন যওায ১০ যভ ১৯৯৯ তাক্তযঔ চাতীয় তথ্য  যমাকাযমাক
প্রমৄক্তি নীক্ততভারা প্রণয়ন ওক্তভটি কঠন ওযয (প্রজ্ঞান নং-ক্তফপ্রভ/া-৯/এনক্তএটি-১/৯৯/৯০
তাক্তযঔঃ ১০-০৫-১৯৯৯)। যফতী যওাযযয ভয় ২০০২ যন নীক্ততভারা প্রণীত যর শক্তথযেয
ওাযযণ নীক্ততভারায় ফক্তণ ণত ২০০৬ াযরয ভযধ্য যদয জ্ঞান-ক্তবক্তিও ভাচ প্রক্ততষ্ঠায যঘিা সুদূয
যাতআ যযয় মায়। ফরা ফাহুে যম, তথ্য  যমাকাযমাক প্রমৄক্তিয যআ স্তযয যৌৌঁঙাযত অভাযদয
এঔযনা যনও থ াক্তি ক্তদযত যফ। য অযরাযও অআক্তটি ংক্তিি ওযরআ চাতীয় রক্ষয,
উযেশ্য  াভযথ্যণয ক্তনক্তযযঔ ক্তফদ্যভান অআক্তটি নীক্ততভারা ংযাধন  ক্তযভাচণন ওযায
প্রযয়াচনীয়তা নুবফ ওযযন। তদানুমায়ী ক্তফজ্ঞান এফং তথ্য  যমাকাযমাক প্রমৄক্তি ভন্ত্রণারয় এয
স্মাযও নং- ক্তফতযমাপ্রভ/াঔা-১৩/অআটি-৭/১৯৯৯/ং-২/১০৮, তাক্তযঔ: ৪-৫-২০০৮ এফং
যফতীযত ফাংরাযদ যকযচট, বক্তরউভ ২৯: জুরাআ ১৭, ২০০৮ এ প্রওাক্তত প্রজ্ঞান দ্বাযা ‘চাতীয়
তথ্য  যমাকাযমাক প্রমৄক্তি নীক্ততভারা ক্তযক্তবউ ওক্তভটি’ কঠিত য়। ‘চাতীয় তথ্য  যমাকাযমাক
প্রমৄক্তি নীক্ততভারা ২০০৯ (প্রস্তাক্তফত)’ এ ওক্তভটি প্রণীত দক্তরর।

তথ্য  যমাকাযমাক প্রমৄক্তি ফতণভান ক্তফযে উন্নয়যনয ন্যতভ উাদান ক্তযযফ ক্তযকক্তণত। এয সুপর
ফ ণস্তযয যৌৌঁযঙ ক্তদযত ওযণীয় ক্তনধ ণাযণওযল্প ফতণভান যওায তায পূফ ণফতী ানাভযর এওটি তথ্য 
যমাকাযমাক প্রমৄক্তি নীক্ততভারা প্রণয়যনয প্রযয়াচনীয়তা নুধাফন ওযয। মায প্রক্ততপরন ক্তঙর
ওক্তিউটাযযয উয যথযও ম্পূণ ণবাযফ শুল্ক প্রতযাায ওযয যনয়া, াফযভক্তযন ওযাফযরয ভাধ্যযভ
সুায াআযয়য াযথ ফাংরাযদযয যমাকাযমাক স্থাযনয ব্যফস্থা গ্রণ ওযা এফং অআটি ব্যফাযও
উৎা যমাকাযত ৪০ যওাটি টাওায যথাও ফযাে যাঔা। যদয ক্তডক্তচটার যটক্তরযপাযনয মাত্রা যআ
ভয়আ শুরু য়। ক্তফযলত: যভাফাআর যপান প্রাক্তপ্ত মাযত াধাযণ চনকযণয ক্রয় ক্ষভতায ভযধ্য থাযও
য রযক্ষয ঐ ভযয়আ ভযনাক্তর যবযে যভাফাআর যপান ব্যফস্থাযও উম্মুি ওযা য়। তথ্য 
যমাকাযমাক প্রমৄক্তিয উন্নয়যনয প্রযয়াচযন যওায ১০ যভ ১৯৯৯ তাক্তযঔ চাতীয় তথ্য  যমাকাযমাক
প্রমৄক্তি নীক্ততভারা প্রণয়ন ওক্তভটি কঠন ওযয (প্রজ্ঞান নং-ক্তফপ্রভ/া-৯/এনক্তএটি-১/৯৯/৯০
তাক্তযঔঃ ১০-০৫-১৯৯৯)। যফতী যওাযযয ভয় ২০০২ যন নীক্ততভারা প্রণীত যর শক্তথযেয
ওাযযণ নীক্ততভারায় ফক্তণ ণত ২০০৬ াযরয ভযধ্য যদয জ্ঞান-ক্তবক্তিও ভাচ প্রক্ততষ্ঠায যঘিা সুদূয
যাতআ যযয় মায়। ফরা ফাহুে যম, তথ্য  যমাকাযমাক প্রমৄক্তিয যআ স্তযয যৌৌঁঙাযত অভাযদয
এঔযনা যনও থ াক্তি ক্তদযত যফ। য অযরাযও অআক্তটি ংক্তিি ওযরআ চাতীয় রক্ষয,
উযেশ্য  াভযথ্যণয ক্তনক্তযযঔ ক্তফদ্যভান অআক্তটি নীক্ততভারা ংযাধন  ক্তযভাচণন ওযায
প্রযয়াচনীয়তা নুবফ ওযযন। তদানুমায়ী ক্তফজ্ঞান এফং তথ্য  যমাকাযমাক প্রমৄক্তি ভন্ত্রণারয় এয
স্মাযও নং- ক্তফতযমাপ্রভ/াঔা-১৩/অআটি-৭/১৯৯৯/ং-২/১০৮, তাক্তযঔ: ৪-৫-২০০৮ এফং
যফতীযত ফাংরাযদ যকযচট, বক্তরউভ ২৯: জুরাআ ১৭, ২০০৮ এ প্রওাক্তত প্রজ্ঞান দ্বাযা ‘চাতীয়
তথ্য  যমাকাযমাক প্রমৄক্তি নীক্ততভারা ক্তযক্তবউ ওক্তভটি’ কঠিত য়। ‘চাতীয় তথ্য  যমাকাযমাক প্রমৄক্তি
নীক্ততভারা ২০০৯ (প্রস্তাক্তফত)’ এ ওক্তভটি প্রণীত দক্তরর।

চাতীয় তথ্য  যমাকাযমাক প্রমৄক্তি নীক্ততভারা ২০০৯ এয রূওল্প  উযেশ্যমূযয পর
ফাস্তফায়যনয ভাধ্যযভ অকাভী ২০২১ াযরয ভযধ্য যওায প্রক্ততশ্রুত ক্তডক্তচটার ফাংরাযদ কযি
যতারা ম্ভফ যফ ফযর অা ওযা মায়।

চাতীয় তথ্য  যমাকাযমাক প্রমৄক্তি নীক্ততভারা ২০১২ এয রূওল্প  উযেশ্যমূযয পর
ফাস্তফায়যনয ভাধ্যযভ অকাভী ২০২১ াযরয ভযধ্য যওায প্রক্ততশ্রুত ক্তডক্তচটার ফাংরাযদ কযি
যতারা ম্ভফ যফ ফযর অা ওযা মায়।

াতা #4

ও.১ চাতীয় তথ্য  যমাকাযমাক প্রমৄক্তি নীক্ততভারায যমৌক্তিও ক্তবক্তি (Rationale)

ও.১ চাতীয় তথ্য  যমাকাযমাক প্রমৄক্তি নীক্ততভারায যমৌক্তিও ক্তবক্তি (Rationale)
কণপ্রচাতন্ত্রী ফাংরাযদ এয ংক্তফধাযন াভাক্তচও ক্ষভতা প্রক্ততষ্ঠায উয গুরুত্ব যদয়া
যয়যঙ, এআ যদযয ীক্তভত প্রাকৃক্ততও িদ এফং ফহুর ভানফ িযদয ওাম ণওয ব্যফায
ক্তনক্তিত ওযয এআ মূেযফাধ ঞ্চাযযয ব্যাাযয তথ্য  যমাকাযমাক প্রমৄক্তি ফযঘযয় ওাম ণওয
ভূক্তভওা যাঔযত াযয।

কণপ্রচাতন্ত্রী ফাংরাযদ এয ংক্তফধাযন াভাক্তচও ক্ষভতা প্রক্ততষ্ঠায উয গুরুত্ব যদয়া যয়যঙ,
এআ যদযয ীক্তভত প্রাকৃক্ততও িদ এফং ফহুর ভানফ িযদয ওাম ণওয ব্যফায ক্তনক্তিত
ওযয এআ মূেযফাধ ঞ্চাযযয ব্যাাযয তথ্য  যমাকাযমাক প্রমৄক্তি ফযঘযয় ওাম ণওয ভূক্তভওা
যাঔযত াযয।

ফাংরাযদযয ংক্তফধাযনয ১৯নং নুযেযদ ক্তযষ্কায ক্তনযদ ণনা যযয়যঙঃ

ফাংরাযদযয ংক্তফধাযনয ১৯নং নুযেযদ ক্তযষ্কায ক্তনযদ ণনা যযয়যঙঃ

‘‘১৯. (১)

‘‘১৯. (১)

(২)

ওর নাকক্তযযওয চন্য সুযমাযকয ভতা ক্তনক্তিত ওক্তযযত যাষ্ট্র যঘি আযফন।
ভানুযল ভানুযল াভাক্তচও  থ ণননক্ততও াম্য ক্তফযরা ওক্তযফায
নাকক্তযওযদয ভযধ্য িযদয সুলভ ফন্টন ক্তনক্তিত ওক্তযফায চন্য
প্রচাতযন্ত্রয ফ ণত্র থ ণননক্ততও উন্নয়যনয ভাচ স্তয চণযণয উযেযশ্য
সুযমাক-সুক্তফধাদান ক্তনক্তিত ওক্তযফায চন্য যাষ্ট্র ওাম ণওয ব্যফস্থা
ওক্তযযফন।’’

(২)

চন্য,
এফং
সুলভ
গ্রণ

ভানুযল ভানুযল াভাক্তচও  থ ণননক্ততও াম্য ক্তফযরা ওক্তযফায
নাকক্তযওযদয ভযধ্য িযদয সুলভ ফন্টন ক্তনক্তিত ওক্তযফায চন্য
প্রচাতযন্ত্রয ফ ণত্র থ ণননক্ততও উন্নয়যনয ভাচ স্তয চণযনয উযেযশ্য
সুযমাক-সুক্তফধাদান ক্তনক্তিত ওক্তযফায চন্য যাষ্ট্র ওাম ণওয ব্যফস্থা
ওক্তযযফন।’’

চন্য,
এফং
সুলভ
গ্রণ

এ নীক্ততভারা যাযষ্ট্রয ওর ক্তযওল্পনাক্তফদ এফং ক্তনফ ণাী ওভণওতণাযদয চন্য এওটি ারনীয়
ক্তনযদ ণক্তওা। এওআ যে এটি ব্যক্তি ঔাযতয প্রক্ততষ্ঠাযনয চন্য ক্তফক্তনযয়াক, এনক্তচ এফং সুীর
ভাযচয চন্য াভাক্তচও উযদ্যাক এফং আযরওট্রক্তনও দ্ধক্ততযত চনযফা প্রদাযনয চন্য এওটি
াক্তফ ণও ক্তনযদ ণনা।

এ নীক্ততভারা যাযষ্ট্রয ওর ক্তযওল্পনাক্তফদ এফং ক্তনফ ণাী ওভণওতণাযদয চন্য এওটি ারনীয়
ক্তনযদ ণক্তওা। এওআ যে এটি ব্যক্তি ঔাযতয প্রক্ততষ্ঠাযনয চন্য ক্তফক্তনযয়াক, এনক্তচ এফং
সুীর ভাযচয চন্য াভাক্তচও উযদ্যাক এফং আযরওট্রক্তনও দ্ধক্ততযত চনযফা প্রদাযনয
চন্য এওটি াক্তফ ণও ক্তনযদ ণনা।
ও.২ ফতণভান যপ্রক্ষাট  প্রফণতা (Present Context and Future Trends)

ওর নাকক্তযযওয চন্য সুযমাযকয ভতা ক্তনক্তিত ওক্তযযত যাষ্ট্র যঘি আযফন।

ও.২ ফতণভান যপ্রক্ষাট  প্রফণতা (Present Context and Future Trends)

ক্তফযেয ন্যান্য যদ অআক্তটি’য ক্তি ওাযচ রাক্তকযয় থ ণননক্ততও  াভাক্তচও গ্রকক্তত
চণন ওযযত যযযযঙ, ফাংরাযদ তা ওযযত াযযক্তন। ভযয়য াযথ াযথ অআক্তটি’য
গুরুত্ব ধীযয ধীযয বৃক্তদ্ধ যযয়যঙ এফং এঔন পৃক্তথফীযত অআক্তটি ক্তফীন বক্তফষ্যত ওল্পনা ওযা
ম্ভফ নয়। ন্যান্য অদৄক্তনও প্রমৄক্তিয তুরনায় অআক্তটিয যক্ষযত্র িযদয প্রযয়াচনীয়তা
যনও ওভ এফং ভানফ ভাযচয বক্তফষ্যত ক্তনক্তফিবাযফ অআক্তটিয াযথ িওণমৄি, তাআ
যদযয ওভণসূঘীযত এ প্রমৄক্তিযও িৃি ওযযত যফ এফং ফতণভান িাদদতা ওাটিযয়
অআক্তটিযত গ্রকাভী যদ ক্তযযফ দ্রুত উিযণ খটাযত এওটি গ্রণী ভূক্তভওা গ্রন ওযযত
যফ।

ক্তফযেয ন্যান্য যদ অআক্তটি’য ক্তি ওাযচ রাক্তকযয় থ ণননক্ততও  াভাক্তচও গ্রকক্তত
চণন ওযযত যযযযঙ, ফাংরাযদ তা ওযযত াযযক্তন। ভযয়য াযথ াযথ অআক্তটি’য
গুরুত্ব ধীযয ধীযয বৃক্তদ্ধ যযয়যঙ এফং এঔন পৃক্তথফীযত অআক্তটি ক্তফীন বক্তফষ্যত ওল্পনা ওযা
ম্ভফ নয়। ন্যান্য অদৄক্তনও প্রমৄক্তিয তুরনায় অআক্তটিয যক্ষযত্র িযদয প্রযয়াচনীয়তা
যনও ওভ এফং ভানফ ভাযচয বক্তফষ্যত ক্তনক্তফিবাযফ অআক্তটিয াযথ িওণমৄি, তাআ
যদযয ওভণসূঘীযত এ প্রমৄক্তিযও িৃি ওযযত যফ এফং ফতণভান িাদদতা ওাটিযয়
অআক্তটিযত গ্রকাভী যদ ক্তযযফ দ্রুত উিযণ খটাযত এওটি গ্রণী ভূক্তভওা গ্রন ওযযত
যফ।

ভাথাক্তছু ভাত্র ৬০০ ভাক্তওণন ডরায ক্তচএনক্ত ফায পযর ফাংরাযদ এঔযনা স্বযল্পান্নত যদ

ভাথাক্তছু ভাত্র ৬০০ ভাক্তওণন ডরায ক্তচএনক্ত য়ায পযর ফাংরাযদ এঔযনা স্বযল্পান্নত যদ
াতা #5

ক্তযযফ ক্তযক্তঘত। ক্তটি-যেট যদগুযরা ক্তফযফঘনা না ওযা যর প্রক্তত ফকক্তণ ওযরাক্তভটাযয
১০০০ চযনয ক্তধও চনফক্ততয ফফা ক্তযযফ ফাংরাযদ ক্তফযেয ফযঘযয় খনফক্তত
যদ। এ যদযয প্রাকৃক্ততও িদ তযন্ত ীক্তভত। ক্তওছু জ্বারানী িদ যযয়যঙ, ক্তওন্তু তা
যদযয ফতণভান এফং বক্তফষ্যৎ জ্বারানী ঘাক্তদা যভটাযনায চন্য যভাযট মযথি নয়। যদয
এওভাত্র যম িযদয প্রাচুম ণ যযয়যঙ তা যরা মৄফ ভাচ।

ক্তযযফ ক্তযক্তঘত। ক্তটি-যেট যদগুযরা ক্তফযফঘনা না ওযা যর প্রক্তত ফকক্তণ ওযরাক্তভটাযয ১০০০
চযনয ক্তধও চনফক্ততয ফফা ক্তযযফ ফাংরাযদ ক্তফযেয ফযঘযয় খনফক্তত যদ। এ
যদযয প্রাকৃক্ততও িদ তযন্ত ীক্তভত। ক্তওছু জ্বারানী িদ যযয়যঙ, ক্তওন্তু তা যদযয
ফতণভান এফং বক্তফষ্যৎ জ্বারানী ঘাক্তদা যভটাযনায চন্য যভাযট মযথি নয়। যদয এওভাত্র
যম িযদয প্রাচুম ণ যযয়যঙ তা যরা মৄফ ভাচ।

যদযয চাতীয় রক্ষয যরা থ ণননক্ততও ফস্থায উন্নয়ন খটিযয় ১০ ফৎযযয ভযধ্য যদযও
ভধ্যভ অযয়য যদয উন্নীত ওযা, মা ওযযত যর ফতণভান ভাথাক্তছু ক্তচএনক্ত ক্তদ্বগুণ ওযযত
যফ। াভাক্তচও াম্যতা এফং ন্যায়নীক্ততয ভাধ্যযভ এ থ ণননক্ততও রক্ষয চণন ওযযত যফ।

যদযয চাতীয় রক্ষয যরা থ ণননক্ততও ফস্থায উন্নয়ন খটিযয় ১০ ফৎযযয ভযধ্য যদযও
ভধ্যভ অযয়য যদয উন্নীত ওযা, মা ওযযত যর ফতণভান ভাথাক্তছু ক্তচএনক্ত ক্তদ্বগুণ ওযযত
যফ। াভাক্তচও াম্যতা এফং ন্যায়নীক্ততয ভাধ্যযভ এ থ ণননক্ততও রক্ষয চণন ওযযত যফ।

িযদয মথামথ ব্যফায, স্বীকৃত দক্ষতা উন্নয়ন, ওাম ণওয যমাকাযমাক ব্যফস্থা, ভান িন্ন
ক্তক্ষা ক্তনক্তিত ওযয এফং তথ্য  যমাকাযমাক প্রমৄক্তিয ব্যাও ব্যফাযযয ভাধ্যযভ
থ ণননক্ততও প্রবৃক্তদ্ধয ায ৭.৫% এয উযয উন্নীত ওযয ক্তনক্তদ ণি ভয়ীভায ভযধ্য উযযাি
রক্ষয  উযেশ্য চণন ওযা ম্ভফ। প্রবৃক্তদ্ধয এআ ায ফচায় যযযঔ যদযয ক্তচএনক্ত
ফতণভাযনয তুরনায় ক্তফগুণ বৃক্তদ্ধ ওযা মায় এফং ক্তত্র ফৎযযয ভযধ্য যদযও এওটি উচ্চ
অযয়য যদয ক্তযণত ওযা ম্ভফ।

িযদয মথামথ ব্যফায, স্বীকৃত দক্ষতা উন্নয়ন, ওাম ণওয যমাকাযমাক ব্যফস্থা, ভান িন্ন
ক্তক্ষা ক্তনক্তিত ওযয এফং তথ্য  যমাকাযমাক প্রমৄক্তিয ব্যাও ব্যফাযযয ভাধ্যযভ থ ণননক্ততও
প্রবৃক্তদ্ধয ায ৭.৫% এয উযয উন্নীত ওযয ক্তনক্তদ ণি ভয়ীভায ভযধ্য উযযাি রক্ষয 
উযেশ্য চণন ওযা ম্ভফ। প্রবৃক্তদ্ধয এআ ায ফচায় যযযঔ যদযয ক্তচএনক্ত ফতণভাযনয তুরনায়
ক্তফগুণ বৃক্তদ্ধ ওযা মায় এফং ক্তত্র ফৎযযয ভযধ্য যদযও এওটি উচ্চ অযয়য যদয ক্তযণত
ওযা ম্ভফ।

ও.৩ ওাঠাযভা  নুসৃত যীক্তত (Policy Structure & Conventions)

ও.৩ ওাঠাযভা  নুসৃত যীক্তত (Policy Structure & Conventions)
এওটিভাত্র রূওল্প, ১০টি উযেশ্য, ৫৬টি
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু এফং ৩০৬টি ওযণীয়
ক্তফলয়যও এ নীক্ততভারায় ক্তযাক্তভড অওাযয
ক্রভক্তফবি ওযয াচাযনা যয়যঙ।

এওটিভাত্র রূওল্প, ১০টি উযেশ্য, ৫৬টি যওৌরকত ক্তফলয়ফস্ত্ি এফং ৩০৬টি ওযণীয়
ক্তফলয়যও এ নীক্ততভারায় ক্তযাক্তভড অওাযয ক্রভক্তফবি ওযয াচাযনা যয়যঙ। রূওল্প 
উযেশ্যযও চাতীয় রযক্ষযয াযথ াভঞ্জস্যপূণ ণ ওযা যয়যঙ। বৃিয উযেযশ্যয াযথ ক্তভর
যযযঔ যওৌরকত ক্তফলয়ফস্ত্ি ক্তনধ ণাযণ ওযা যয়যঙ, মায সুপর অআক্তটি ব্যফাযযয ভাধ্যযভ
ায়া মাযফ।

রূওল্প  উযেশ্যযও চাতীয় রযক্ষযয াযথ
াভঞ্জস্যপূণ ণ ওযা যয়যঙ। বৃিয উযেযশ্যয াযথ
ক্তভর যযযঔ যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ক্তনধ ণাযণ ওযা
যয়যঙ, মায সুপর অআক্তটি ব্যফাযযয ভাধ্যযভ
ায়া মাযফ।

াতা #6

রূওল্প
উযেশ্য
(১০)
যওৌরকত ক্তফলয়
(৫৬)
ওযণীয় ক্তফলয়
(৩০৬)

ও.৩ ংয ফক্তণ ণত রূওল্প,
উযেশ্য, যওৌরকত
ক্তফলয়ফস্তু  ওযণীয়
ক্তফলয়যও চযফাধ্যবাযফ
ক্তঘত্রাওাযয প্রদণযনয ক্তনক্তভি
ক্তযাক্তভড ক্তন্নযফ ওযা য়;

ওযণীয় ক্তফলয়গুযরা ফাস্তফায়যনয চন্য ক্তনম্নরূ যভয়াদ ক্তঘন্তা ওযা যয়যঙঃ

ওযণীয় ক্তফলয়গুযরা ফাস্তফায়যনয চন্য ক্তনম্নরূ যভয়াদ ক্তঘন্তা ওযা যয়যঙঃ

 স্বল্প যভয়াদী (১৮ ভা ফা ওভ),
 ভধ্য যভয়াদী (৫ ফঙয ফা ওভ), এফং
 দীখ ণ যভয়াদী (১০ ফঙয ফা ওভ)।
তযফ যমওর ওযণীয় ক্তফলয়াক্তদ ফাস্তফায়যন যক্ষাকৃত যফী ভয় রাকযত াযয, যগুযরা
এওাক্তধও যভয়াদব্যাী ফাস্তফায়যনয সুাক্তয ওযা যয়যঙ।

তযফ যমওর ওযণীয় ক্তফলয়াক্তদ ফাস্তফায়যন যক্ষাকৃত যফক্ত ভয় রাকযত াযয, যগুযরা
এওাক্তধও যভয়াদব্যাী ফাস্তফায়যনয সুাক্তয ওযা যয়যঙ।

রূওল্প, উযেশ্য, যওৌরকত ক্তফলয় আতযাক্তদয প্রঘক্তরত ধাযণা ব্যক্তি এফং যক্ষযত্রয উয
ক্তনবণয ওযয ব্যাওবাযফ ক্তবন্ন ক্তবন্ন যয় থাযও। এআ নীক্ততভারায যক্ষযত্র ক্তনম্নরূ ংজ্ঞা
সুক্তনক্তদ ণি ওযয যদয়া যয়যঙঃ

রূওল্প, উযেশ্য, যওৌরকত ক্তফলয় আতযাক্তদয প্রঘক্তরত ধাযণা ব্যক্তি এফং যক্ষত্র ক্তফযযল ক্তবন্ন
ক্তবন্ন যয় থাযও। এআ নীক্ততভারায যক্ষযত্র ক্তনম্নরূ ংজ্ঞা সুক্তনক্তদ ণি ওযয যদয়া যয়যঙ:

রূওল্প (Vision) : তথ্য  যমাকাযমাক প্রমৄক্তিয যক্ষযত্র চাতীয় প্রতযাা।
উযেশ্য (Objective) : রূওল্প চণযনয চন্য যস্পয িওণমৄি ওতগুযরা রক্ষযভাত্রা।

রূওল্প (Vision) : তথ্য  যমাকাযমাক প্রমৄক্তিয যক্ষযত্র চাতীয় প্রতযাা।
উযেশ্য (Objective) : রূওল্প চণযনয চন্য যস্পয িওণমৄি ওতগুযরা রক্ষযভাত্রা।

যওৌরকত ক্তফলয় (Strategic themes) : ক্তনক্তদ ণি ওতগুযরা ওযণীয় ক্তফলযয়য উন্নয়ন 
ফাস্তফায়যনয চন্য ব্যাওক্তবক্তিও সুাক্তয।

যওৌরকত ক্তফলয় (Strategic theme) : ক্তনক্তদ ণি ওতগুযরা ওযণীয় ক্তফলযয়য উন্নয়ন 
ফাস্তফায়যনয চন্য ব্যাওক্তবক্তিও সুাক্তয।

ওভণ-ক্তযওল্পনা (Action item) : যওৌরকত ক্তফলযয়য অতাভূি এওটি ওাচ মায
পরাপর, ভয়ীভা এফং ফাস্তফায়নওাযী সুক্তনক্তদ ণি।

ওভণ-ক্তযওল্পনা (Action item) : যওৌরকত ক্তফলযয়য অতাভূি এওটি ওাচ মায পরাপর,
ভয়ীভা এফং ফাস্তফায়নওাযী সুক্তনক্তদ ণি।

তথ্য  যমাকাযমাক প্রমৄক্তি (ICT) : যম যওান প্রওাযযয তযথ্যয উৎক্তি, ংযক্ষণ,
প্রক্তক্রয়াওযণ, ঞ্চারন এফং ক্তফচ্ছুযযন ব্যফহৃত ওর আযরওট্রক্তনও প্রমৄক্তি।
ঔ.

 স্বল্প যভয়াদী (২০১৩ ার),
 ভধ্য যভয়াদী (২০১৫ ার), এফং
 দীখ ণ যভয়াদী (২০১৮ ার)।

তথ্য  যমাকাযমাক প্রমৄক্তি (ICT) : যম যওান প্রওাযযয তযথ্যয উৎক্তি, ংযক্ষণ,
প্রক্তক্রয়াওযণ, ঞ্চারন এফং ক্তফচ্ছুযযন ব্যফহৃত ওর আযরওট্রক্তনও প্রমৄক্তি।

নীক্ততভারায স্বত্ত্বাক্তধওায, তদাযক্তও এফং ক্তযক্তবউ (Policy Ownership, Monitoring & Review) : ঔ.

নীক্ততভারায স্বত্ত্বাক্তধওায, তদাযক্তও এফং ক্তযক্তবউ (Policy Ownership, Monitoring & Review):

চাতীয় চীফযন এআ নীক্ততভারা ফাস্তফায়যনয াযথ ংক্তিি ওর যেও যাল্ডাযযও এআ নীক্ততভারায
স্বত্ত্বাক্তধওায যত যফ। যওাযযয যফ ণাচ্চ ম ণাযয় অযরাঘয নীক্ততভারায স্বত্ত্বাক্তধওায ক্তনক্তিত যত
যফ। য নুমায়ী এআ নীক্ততভারায ক্তনম্নরূ স্বত্ত্ব ক্তফযফঘনা ওযা যয়যঙঃ

চাতীয় চীফযন এআ নীক্ততভারা ফাস্তফায়যনয াযথ ংক্তিি ওর যেও যাল্ডাযযও এআ নীক্ততভারায
স্বত্ত্বাক্তধওায যত যফ। যওাযযয যফ ণাচ্চ ম ণাযয় অযরাঘয নীক্ততভারায স্বত্ত্বাক্তধওায ক্তনক্তিত যত
যফ। য নুমায়ী এআ নীক্ততভারায ক্তনুরূ স্বত্ত্ব ক্তফযফঘনা ওযা যয়যঙ:

অআক্তটি’য দাক্তয়ত্বপ্রাপ্ত ভন্ত্রী এআ নীক্ততভারায তদাযওী  ভন্বয় াধন ওযযফন। ন্যক্তদযও
ফাংরাযদ ওক্তিউটায ওাউক্তন্পর ংক্তিি ওভণ-ক্তযওল্পনা ফাস্তফায়ন এফং/থফা ফাস্তফায়যন

অআক্তটি’য দাক্তয়ত্বপ্রাপ্ত ভন্ত্রী এআ নীক্ততভারায তদাযক্তও  ভন্বয় াধন ওযযফন। ন্যক্তদযও
ফাংরাযদ ওক্তিউটায ওাউক্তন্পর ংক্তিি ওভণ-ক্তযওল্পনা ফাস্তফায়ন এফং/থফা ফাস্তফায়যন
াতা #7

যভয়াদী ওাম ণক্রভ রূওল্প
২০২১ এয াযথ াভঞ্জস্যপূণ ণ
ওযযত ন উযেঔপূফ ণও স্বল্প,
ভধ্য  দীখ ণ যভয়াদী
ওাম ণক্রযভয যভয়াদ ঠিও ওযা
যয়যঙ;

ক.

যমাক্তকতা ওযযফ। ওর ভন্ত্রণারয়/ক্তফবাক এফং যওাযী প্রক্ততষ্ঠান স্ব স্ব যক্ষযত্র অআক্তটি
নীক্ততভারা ফাস্তফায়ন ওযযফ। যওান ব্যতযয় যর য যক্ষযত্র চাতীয় অআক্তটি টাস্কযপায ণয ক্তনযদ ণনা
গ্রণ ওযা যফ।

যমাক্তকতা ওযযফ। ওর ভন্ত্রণারয়/ক্তফবাক এফং যওাক্তয প্রক্ততষ্ঠান স্ব স্ব যক্ষযত্র অআক্তটি
নীক্ততভারা ফাস্তফায়ন ওযযফ। যওান ব্যতযয় যর য যক্ষযত্র চাতীয় অআক্তটি টাস্কযপায ণয ক্তনযদ ণনা
গ্রণ ওযা যফ।

নীক্ততভারায় ফক্তণ ণত ওভণ-ক্তযওল্পনায ফাস্তফায়ন ফস্থা মাঘাআ, ওযণীয় ক্তফলয়মূযয ক্তযফতণন এফং
গ্রাক্তধওায ক্তনরূযনয চন্য প্রক্ততফঙয ওযণীয় ক্তফলয়মূ (Action Items) ম ণাযরাঘনা ওযা
যফ। ক্তনতয নতুন ক্তযফতণন অক্তেযও ক্তফযল রক্ষযমূযও পূনঃক্তনধ ণাযযণয চন্য নীক্ততভারায
যওৌরকত ক্তফলয়গুযরা প্রক্তত ক্ততন ফঙয ন্তয ম ণাযরাঘনা ওযা যফ। এঙািা নীক্ততভারা
ফাস্তফায়যনয পরতা  ব্যথ ণতায ক্তবক্তিযত দীখ ণযভয়াদী ওযণীয় ক্তফলয়াক্তদয ভন্বয় াধযনয ক্তনক্তভযি
প্রক্তত ঙয় ফঙয য পূণ ণ নীক্ততভারাটি ম ণাযরাঘনা ওযা যফ।

নীক্ততভারায় ফক্তণ ণত ওভণ-ক্তযওল্পনায ফাস্তফায়ন ফস্থা মাঘাআ, ওযণীয় ক্তফলয়মূযয ক্তযফতণন এফং
গ্রাক্তধওায ক্তনরূযনয চন্য প্রক্ততফঙয ওযণীয় ক্তফলয়মূ (Action Items) ম ণাযরাঘনা ওযা
যফ। ক্তনতয নতুন ক্তযফতণন অক্তেযও ক্তফযল রক্ষযমূযও পুনক্তনধ ণাযযণয চন্য নীক্ততভারায
যওৌরকত ক্তফলয়গুযরা প্রক্তত ক্ততন ফঙয ন্তয ম ণাযরাঘনা ওযা যফ। এঙািা নীক্ততভারা ফাস্তফায়যনয
পরতা  ব্যথ ণতায ক্তবক্তিযত দীখ ণযভয়াদী ওযণীয় ক্তফলয়াক্তদয ভন্বয় াধযনয ক্তনক্তভি প্রক্তত ঙয় ফঙয
য পূণ ণ নীক্ততভারাটি ম ণাযরাঘনা ওযা যফ।

চাতীয় তথ্য  যমাকাযমাক প্রমৄক্তি নীক্ততভারা ২০০৯ এয রূওল্প  উযেশ্যমূযয পর
ফাস্তফায়ন ওযা যর অকাভী প্রচযন্ ফাংরাযদ এওটি জ্ঞানক্তবক্তিও ভাযচ ক্তযণত যফ ফযর
অা ওযা মায়।

চাতীয় তথ্য  যমাকাযমাক প্রমৄক্তি নীক্ততভারা ২০০৯ এয রূওল্প  উযেশ্যমূযয পর ফাস্তফায়ন
ওযা যর অকাভী প্রচযন্ ফাংরাযদ এওটি জ্ঞানক্তবক্তিও ভাযচ ক্তযণত যফ ভযভণ অা ওযা
মায়।

রূওল্প (Vision) :

ক.

তথ্য  যমাকাযমাক প্রমৄক্তিয ম্প্রাযণ এফং ফহুমুঔী ব্যফাযযয ভাধ্যযভ এওটা স্বে, দায়ফদ্ধ 
চফাফক্তদক্ততামূরও যওায প্রক্ততষ্ঠা ওযা; দক্ষ ভানফ িদ উন্নয়ন ক্তনক্তিত ওযা; াভাক্তচও
ন্যায়যায়ণতা বৃক্তদ্ধ ওযা; যওাক্তয/যফযওাক্তয ঔাযতয ংক্তদাক্তযযত্ব সুরযব চনযফা প্রদান
ক্তনক্তিত ওযা; এফং ২০২১ াযরয ভযধ্য যদযও ভধ্যভ অযয়য যদ এফং ক্তত্র ফৎযযয ভযধ্য উন্নত
যদযয াক্তযযত উন্নীতওযযণয চাতীয় রক্ষয চণযন ায়ও ভূক্তভওা ারন ওযা।

তথ্য  যমাকাযমাক প্রমৄক্তি ম্প্রাযণ এফং ফহুমুঔী ব্যফাযযয ভাধ্যযভ এওটা স্বে, দায়ফদ্ধ 
চফাফক্তদক্ততামূরও যওায প্রক্ততষ্ঠা ওযা; দক্ষ ভানফ িদ উন্নয়ন ক্তনক্তিত ওযা; াভাক্তচও
ন্যায়যায়ণতা বৃক্তদ্ধ ওযা; যওাযী-যফযওাযী ঔাযতয ংক্তদাক্তযযত্ব সুরযব চনযফা প্রদান
ক্তনক্তিত ওযা; এফং ২০২১ াযরয ভযধ্য যদযও ভধ্যভ অযয়য যদ এফং ক্তত্র ফৎযযয ভযধ্য
উন্নত যদযয াক্তযযত উন্নীতওযযণয চাতীয় রক্ষয চণযন ায়ও ভূক্তভওা ারন ওযা।
খ.

উযেশ্য (Objective):
খ.১

খ.২

রূওল্প (Vision):

খ.

উযেশ্য (Objectives):

াভাক্তচও ন্যায়যায়ণতা/াম্যতা (Social Equity) : প্রক্ততফন্ধী থফা ক্তফযল ায়তা
রাকযত াযয এভন ব্যক্তি ওরযও ক্তনযয় তথ্য  যমাকাযমাক দ্ধক্ততয ভাধ্যযভ
াভাক্তচও ন্যায়যায়ণতা, ক্তরে ভতা, ভ সুযমাক এফং ভ ংগ্রণ ক্তনক্তিতওযণ
ওযা।

খ.১

উৎাদনীরতা (Productivity) : কৃক্তল এফং ক্ষুদ্র, ভাছাক্তয  যঙাট অওাযযয ক্তল্প
ঔাত থ ণনীক্ততয ওর ঔাযত অআক্তটি ব্যফাযযয ম্যধ্যযভ উচ্চতয উৎাদনীরতা
চণন ওযা।

খ.২

ক্তফলয়ফস্তু নুমায়ী ক্তযযানাভ
াভাক্তচও ন্যায়যায়ণতা/াম্যতা (Social Equity): প্রক্ততফন্ধী থফা ক্তফযল ায়তা ক্তনধ ণাযণ ওযা যয়যঙ;

রাকযত াযয এভন ব্যক্তি ওরযও ক্তনযয় তথ্য  যমাকাযমাক দ্ধক্ততয ভাধ্যযভ
াভাক্তচও ন্যায়যায়ণতা, ক্তরে ভতা, ভসুযমাক এফং ভ ংগ্রণ ক্তনক্তিত ওযা।

াতা #8

উৎাদনীরতা (Productivity): কৃক্তল এফং ক্ষুদ্র, ভাছাক্তয  যঙাট অওাযযয ক্তল্প
ঔাত থ ণনীক্ততয ওর ঔাযত অআক্তটি ব্যফাযযয ম্যধ্যযভ উচ্চতয উৎাদনীরতা
চণন ওযা।

খ.৩

ম্পূণ ণতা/ঔন্ডতা (Integrity): চনযফা প্রদাযন স্বেতা, দায়ফদ্ধতা, চফাফক্তদক্ততা এফং
ক্তধওতয দক্ষতা চণন।

খ.৩

নীক্ততয প্রক্তত অস্থা  ততা (Integrity): চনযফা প্রদাযন স্বেতা, দায়ফদ্ধতা,
চফাফক্তদক্ততা এফং ক্তধওতয দক্ষতা চণন।

খ.৪

ক্তক্ষা  কযফলণা (Education and Research): অআক্তটি ব্যফাযযয ভাধ্যযভ ক্তক্ষায
ক্তযক্তধ এফং ভান যদব্যাী ম্প্রাযণ ওযা; ক্তক্ষায ফ ণস্তযয এফং যওাযী ম ণাযয়
ওক্তিউটায াক্ষযতা ক্তনক্তিত ওযা;মযথামৄি কযফলণা  উন্নয়যনয ভাধ্যযভ সৃক্তিীরতা
উৎাক্তত ওযা; যভধািদ সৃক্তি ওযা এফং চীফযনয ওর যক্ষযত্র অআক্তটি অত্মীওযণ।

খ.৪

ক্তক্ষা  কযফলণা (Education and Research): অআক্তটি ব্যফাযযয ভাধ্যযভ ক্তক্ষায
ক্তযক্তধ এফং ভান যদব্যাী ম্প্রাযণ ওযা; ক্তক্ষায ফ ণস্তযয এফং যওাক্তয ম ণাযয়
ওক্তিউটায াক্ষযতা ক্তনক্তিত ওযা; মযথামৄি কযফলণা  উন্নয়যনয ভাধ্যযভ সৃক্তিীরতা
উৎাক্তত ওযা; যভধািদ সৃক্তি ওযা এফং চীফযনয ওর যক্ষযত্র অআক্তটি অত্মীওযণ।

খ.৫

ওভণংস্থাযনয সুযমাক সৃক্তি (Employment Generation): স্থানীয়  অন্তচণাক্ততও
ফাচাযযয ওভণংস্থাযনয সুযমাক গ্রযণ ক্তফেভাযনয অআক্তটি যাচীফী শতযী।

খ.৫

ওভণংস্থাযনয সুযমাক সৃক্তি (Employment Generation): স্থানীয়  অন্তচণাক্ততও
ফাচাযযয ওভণংস্থাযনয সুযমাক গ্রযণ ক্তফেভাযনয অআক্তটি যাচীফী শতযী।

খ.৬

যপ্তানী উন্নয়ন (Strengthening Exports): বযন্তযীণ  ক্তফেফাচাযযয ঘাক্তদা যভটাযত,
শফযদক্তও ফাক্তণচয যত অয় ফািাযত, শফযদক্তও ক্তফক্তনযয়াক অকৃি ওযযত এফং অভদানী
ক্তনবণযীরতা ওভাযত এওটি মৃদ্ধ ফ্টয়যায ক্তল্প, তথ্য প্রমৄক্তিক্তবক্তিও যফা প্রদান, আওভা ণ/আ-ক্তফচযন এফং তথ্য প্রমৄক্তি ক্তনভণাণ ক্তযল্প উন্নয়ন ক্তনক্তিত ওযা।

খ.৬

যপ্তানী উন্নয়ন (Strengthening Exports): বযন্তযীণ  ক্তফেফাচাযযয ঘাক্তদা যভটাযত,
শফযদক্তও ফাক্তণচয যত অয় ফািাযত, শফযদক্তও ক্তফক্তনযয়াক অকৃি ওযযত এফং অভদাক্তন
ক্তনবণযীরতা ওভাযত এওটি মৃদ্ধ ফটয়যায ক্তল্প, তথ্য প্রমৄক্তিক্তবক্তিও যফা প্রদান, আওভা ণ/আ-ক্তফচযন এফং তথ্য প্রমৄক্তি ক্তনভণাণ ক্তযল্পয উন্নয়ন ক্তনক্তিত ওযা।

খ.৭

স্বাস্থয ক্তযঘম ণা (Healthcare): অআক্তটিয উদ্ভাফনী প্রযয়াযকয ভাধ্যযভ ওর নাকক্তযযওয
চন্য ভান িন্ন স্বাস্থযযফা ক্তনক্তিত ওযা।

খ.৭

স্বাস্থয ক্তযঘম ণা (Healthcare): অআক্তটিয উদ্ভাফনী প্রযয়াযকয ভাধ্যযভ ওর নাকক্তযযওয
চন্য ভান িন্ন স্বাস্থযযফা ক্তনক্তিত ওযা।

খ.৮

ফ ণচনীন প্রযফাক্তধওায (Universal Access): চনযফায ফাধ্যফাধওতা ক্তযযফ ফায
চন্য আন্টাযযনট/যটক্তরওভ ংযমাক ক্তনক্তিত ওযা।
ক্তযযফ, চরফায়ু  দুযমাক ণ ব্যফস্থানা (Environment, Climate & Disaster
ণ ফচণয এফং ক্তযল্পান্নত যদ ওর্তও
Management): এওক্তদযও ক্তল্প এফং যবািা ক্তনকত
ণ
ণ
তযক্তধও ওাফ ণন ডাআ ক্সাআড ক্তনকভযনয
পযর শফক্তেও উষ্ণতা বৃক্তদ্ধয ওাযযণ চরফায়ু
ক্তযফতণযনয পযর ফাংরাযদ শদ্বত ংওযটয মুযঔামুক্তঔ। যআ ংওট ক্তনযাভযয়য চন্য
অআক্তটি ব্যফাযযয ভাধ্যযভ ক্তযযফ-ফান্ধফ বুচ প্রমৄক্তিয উদ্ভাফন এফং অত্মীওযণ,
দূক্তলত ফযচণযয ক্তনযাদ ব্যফস্থানা, দুযম ণাযকয যক্ষযত্র প্রস্ত্িক্ততমূরও ভয় (response time)
হ্রা এফং চরফায়ু ক্তযফতণন ব্যফস্থানায় ওাম ণওয দযক্ষ ক্তনক্তিত ওযা।

খ.৮

ফ ণচনীন প্রযফাক্তধওায (Universal Access): চনযফায ফাধ্যফাধওতা ক্তযযফ ওযরয
চন্য আন্টাযযনট/যটক্তরওভ ংযমাক ক্তনক্তিত ওযা।

খ.৯

ক্তযযফ, চরফায়ু  দুযমাক ণ ব্যফস্থানা (Environment, Climate & Disaster
ণ ফচণয এফং ক্তযল্পান্নত যদ ওর্তও
Management): এওক্তদযও ক্তল্প এফং যবািা ক্তনকত
ণ
ণ
তযক্তধও ওাফ ণন ডাআ ক্সাআড ক্তনকভযনয পযর শফক্তেও উষ্ণতা বৃক্তদ্ধয ওাযযণ চরফায়ু
ক্তযফতণযনয পযর ফাংরাযদ শদ্বত ংওযটয মুযঔামুক্তঔ। যআ ংওট ক্তনযাভযয়য চন্য
অআক্তটি ব্যফাযযয ভাধ্যযভ ক্তযযফ-ফান্ধফ বুচ প্রমৄক্তিয উদ্ভাফন এফং অত্মীওযণ,
দূক্তলত ফযচণযয ক্তনযাদ ব্যফস্থানা, দুযম ণাযকয যক্ষযত্র প্রস্তুক্ততমূরও ভয় (response time)
হ্রা এফং চরফায়ু ক্তযফতণন ব্যফস্থানায় ওাম ণওয দযক্ষ ক্তনক্তিত ওযা।

অআক্তটিযত ায়তা প্রদান (Support to ICTs) : যদব্যাী অআক্তটিয ওাম ণওয
ব্যফায  অত্মীওযণ ক্তনক্তিত ওযযত ক্তফদুযৎ এফং অআনী ওাঠাযভা উমৄি
ফওাঠাযভা উন্নয়ন ওযা।

খ.১০

অআক্তটি ায়ও ক্তফলয়মূ (Supports to ICTs): যদব্যাী অআক্তটিয ওাম ণওয ব্যফায ক্তফলয়ফস্তু নুমায়ী ক্তযযানাভ

খ.৯

খ.১০

গ.

যওৌরকত ক্তফলয়ফস্ত্ি (Strategic themes) :
ঙ.1 াভাক্তচও ভতা (Social Equity) :
1.1
থ ণননক্ততও শফলম্য এফং ক্তডক্তচটার ক্তডবাআড দূয ওযয (ও) ক্তনম্ন অযয়য
ম্প্রদায়, (ঔ) ংখ্যারগৄ ম্প্রদায়, (ক) নাযী এফং (খ) প্রক্ততফন্ধী  ক্তফযল

 অত্মীওযণ ক্তনক্তিত ওযযত ক্তফদুযৎ এফং অআনী ওাঠাযভা উমৄি ফওাঠাযভা উন্নয়ন ক্তনধ ণাযণ ওযা যয়যঙ;
ওযা।
গ.

যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু (Strategic Themes):
ঙ.1 াভাক্তচও ভতা (Social Equity):
1.1
থ ণননক্ততও শফলম্য এফং ক্তডক্তচটার ক্তডবাআড দূয ওযয (ও) ক্তনন্অযয়য ম্প্রদায়,
(ঔ) নগ্রয চনযকাষ্ঠী, (ক) নাযী এফং (খ) প্রক্ততফন্ধী  ক্তফযল ায়তা
াতা #9

ায়তা প্রযয়াচন যি এভন ব্যক্তিযদয ভাযছ যতুফন্ধন যঘনা ওযয নগ্রয
যকাষ্ঠীযদয মূরধাযায াভাক্তচও সুযমাক-সুক্তফধা প্রদাযনয ক্তফলয়টি গ্রাক্তধওায
ক্তযযফ ক্তফযফঘনা ওযা।

প্রযয়াচন যি এভন ব্যক্তিযদয ভাযছ যতুফন্ধন যঘনা ওযয নগ্রয যকাষ্ঠীযদয
মূরধাযায াভাক্তচও সুযমাক-সুক্তফধা প্রদাযনয ক্তফলয়টি গ্রাক্তধওায ক্তযযফ
ক্তফযফঘনা ওযা।

1.2

গুরুত্বপূণ ণ চাতীয় ক্তফলয় ক্তযযফ স্থানীয়  যওন্দ্রীয় যওাযয এফং নীক্তত
ক্তনধ ণাযযণ চনকযণয ংগ্রযণয সুযমাক সৃক্তি ওযা।

1.2

গুরুত্বপূণ ণ চাতীয় ক্তফলয় ক্তযযফ স্থানীয়  যওন্দ্রীয় যওাযয এফং নীক্তত ক্তনধ ণাযযণ
চনকযণয ংগ্রযণয সুযমাক সৃক্তি ওযা।

1.3

যফযওাযী ঔাত এফং এনক্তচ/ক্তএ/ক্তক্তফ-যও স্থানীয় ম ণাযয়য উমৄু্ি
এফং অঞ্চক্তরও বালায় শতযী ক্তডক্তচটার ক্তফলয়ফস্ত্ি উন্নয়ন  নরাআন
যফামূ উন্নয়ন এফং প্রদাযনয চন্য উৎা প্রদান।

1.3

যফযওাক্তয ঔাত এফং এনক্তচ/ক্তএ/ক্তক্তফ-যও স্থানীয় ম ণাযয়য উমৄি
এফং অঞ্চক্তরও বালায় শতক্তয ক্তডক্তচটার ক্তফলয়ফস্তু উন্নয়ন  নরাআন যফামূ
উন্নয়ন এফং প্রদাযনয চন্য উৎা প্রদান।

1.4

ংস্কৃক্তত, ঐক্ততয এফং ধযভণয উৎওল ণ াধযন াংস্কৃক্ততও ক্তফলয়ফস্ত্ি উন্নয়ন 
ংযক্ষণ ওযা।

1.4

ংস্কৃক্তত, ঐক্ততয এফং ধযভণয উৎওল ণ াধযন াংস্কৃক্ততও ক্তফলয়ফস্তু উন্নয়ন  ফাংরাযদযয েী ঞ্চযরয
ংযক্ষণ ওযা এফং েী ঞ্চযরয রূওথা, উওথা, যরাওচ াক্ততয  ংস্কৃক্তত রারন ওযা

েীযতয মৃদ্ধ বান্ডায ংযক্ষণ  ক্তফওাযয ায়ও ক্তযযফ সৃক্তি ওযা।
1.5

ঙ.2

ক্ষক্ততওয ক্তডক্তচটার ক্তফলয়ফস্ত্ি যথযও ক্তশুযদয যক্ষা ক্তশু িক্তওণত ন্যান্য
ক্তফলয় ফ ণভযক্ষ তুযর ধযা।

উৎাদনীরতা (Productivity) :
২.১
যদব্যাী ক্ষুদ্র, ভাছাযী  যঙাট অওাযযয ক্তল্প এফং কৃক্তলঔাযত
উৎাদনীরতা বৃক্তদ্ধয চন্য অআক্তটিয যফ ণাচ্চ ব্যফায এফং উদ্ভাফনী 
প্রক্ততযমাক্তকতামূরও ভযনাবাফ উৎাক্তত ওযা।

1.5

ঙ.2

ক্ষক্ততওয ক্তডক্তচটার ক্তফলয়ফস্তু যথযও ক্তশুযদয যক্ষা ক্তশু িক্তওণত ন্যান্য
ক্তফলয় ফ ণভযক্ষ তুযর ধযা।

উৎাদনীরতা (Productivity):
২.১
যদব্যাী ক্ষুদ্র, ভাছাযী  যঙাট অওাযযয ক্তল্প এফং কৃক্তলঔাযত উৎাদনীরতা
বৃক্তদ্ধয চন্য অআক্তটিয যফ ণাচ্চ ব্যফায এফং উদ্ভাফনী  প্রক্ততযমাক্তকতামূরও
ভযনাবাফ উৎাক্তত ওযা।

২.২

অআক্তটি প্রযয়াযকয ভাধ্যযভ ফ ণাদৄক্তনও যওৌর এফং ফাচায-ংফাদ ঞ্চারন
এফং ব্যফায ক্তনক্তিত ওযয কৃক্তল যক্ষযত্র উৎাদন ক্ষভতা বৃক্তদ্ধ এফং যফযা
ব্যফস্থানা ক্তনক্তিত ওযা।

২.২

অআক্তটি প্রযয়াযকয ভাধ্যযভ ফ ণাদৄক্তনও যওৌর এফং ফাচায-ংফাদ ঞ্চারন
এফং ব্যফায ক্তনক্তিত ওযয কৃক্তল যক্ষযত্র উৎাদন ক্ষভতা বৃক্তদ্ধ এফং যফযা
ব্যফস্থানা ক্তনক্তিত ওযা।

২.৩

আঅযক্ত এযাক্তিযওযনয ব্যফায উৎাক্তত ওযয বৃৎ ক্তযল্পয উৎাদনীরতা
বৃক্তদ্ধ এফং উন্নত তদাযওী, দক্ষতায খাটক্তত ক্তঘক্তিতওযণ, উমৄি প্রক্তক্ষণ এফং
অদৄক্তনও ক্তল্প ক্তযঘারন ক্তনক্তিত ওযা।

২.৩

আঅযক্ত এক্তিযওযনয ব্যফায উৎাক্তত ওযয বৃৎ ক্তযল্পয উৎাদনীরতা
বৃক্তদ্ধ এফং উন্নত তদাযক্তও, দক্ষতায খাটক্তত ক্তঘক্তিতওযণ, উমৄি প্রক্তক্ষণ এফং
অদৄক্তনও ক্তল্প ক্তযঘারন ক্তনক্তিত ওযা।

২.৪

ক্তযঘারনা দ্ধক্তত এফং ম্যাযনচযভন্ট আনপযযভন ক্তযেযভয ক্তধওতয
যটাযভযনয ভাধ্যযভ যফাঔাযত যটওআ উৎাদনীরতা ক্তনক্তিত ওযা।

২.৪

ক্তযঘারনা দ্ধক্তত এফং ম্যাযনচযভন্ট আনপযযভন ক্তযেযভয ক্তধওতয
যটাযভযনয ভাধ্যযভ যফাঔাযত যটওআ উৎাদনীরতা ক্তনক্তিত ওযা।

২.৫

ক্ততত্ত্বয থ ণনীক্ততযত উৎাদনীরতায যক্ষযত্র নতুন ধাযা প্রফতণন ওযায চন্য
মত দ্রুত ম্ভফ আ-ওভা ণ, আ-যযভন্ট এফং আ-যরনযদন উৎাক্তত ওযা।

২.৫

ক্ততত্ত্বয থ ণনীক্ততযত উৎাদনীরতায যক্ষযত্র নতুন ধাযা প্রফতণন ওযায চন্য
মত দ্রুত ম্ভফ আ-ওভা ণ, আ-যযভন্ট এফং আ-যরনযদন উৎাক্তত ওযা।

াতা #10

প্রযয়াচন;

ঙ.3

ঔন্ডতা (Integrity) :
৩.১
তথ্য প্রমৄক্তিয ওর যক্ষযত্র ফাংরায ব্যফায ক্তনক্তিত ওযা।
৩.২

ঙ.4

ঙ.3

ক্তটিযচন ঘাট ণায তদাযওী এফং ক্তফঘায  অআন শৃঙ্খরা ক্তফলয় ওর যফা
প্রদাযনয পরাপর ফ ণভযক্ষ প্রওাযয ভাধ্যযভ যওাযী যফা প্রদাযনয যক্ষযত্র
চনকযণয য়যাক্তন হ্রা ওযা, ভয়  ব্যয় াশ্রয় ওযা এফং স্বেতা 
দায়ফদ্ধতা ক্তনক্তিত ওযা।

৩.৩

তযথ্যয পর অদান-প্রদাযনয চন্য যওাযী ক্তপমূযয ভযধ্য
অন্তঃংযমাক স্থান ওযা।

৩.৪

আযরওট্রক্তনও দ্ধক্ততযত যফা প্রদাযনয চন্য কণওভণঘাযীযদয ওভণক্ষভতা বৃক্তদ্ধ 
যনর্তত্ব ক্তনক্তিত ওযা।

৩.৫

আযরওট্রক্তনও দ্ধক্ততযত ওর যওাযী তযথ্যয প্রাপ্যতা ক্তনক্তিত ওযা এফং
অআক্তটি ক্তনবণয চনযফা প্রদান ব্যফস্থায স্থাক্তয়ত্ব ক্তনক্তিত ওযা।

৩.৬

উন্নয়ন প্রওযল্পয ক্তযওল্পনা, ফাস্তফায়ন  ওাম ণওাক্তযতা তদাযওীয চন্য অআক্তটি
ক্তনবণয ব্যফস্থা প্রফতণন ওযা।

ক্তক্ষা  কযফলণা (Education and Research)
৪.১

অআক্তটি ক্তযল্প দক্ষ যাচীফীয াভক্তয়ও খাটক্তত পূযযণয চন্য অআক্তটি
যাচীফীযদয দক্ষতা ক্তযভা ওযয প্রযয়াচনীয় প্রক্তক্ষযণয ভাধ্যযভ খাটক্তত
পূযযণয রযক্ষয ক্তনযক্তফক্তেন্ন ক্তক্ষায ব্যফস্থা ওযা এফং যাকত দক্ষতা মাঘাআ 
উন্নয়ন ওাম ণক্রভ গ্রণ ওযা।

৪.২

াঠ্যসূঘীযও ফাচায ঘাক্তদায াযথ াভঞ্জস্যপূণ ণ ওযযত ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠান এফং
ক্তল্প প্রক্ততষ্ঠাযনয ভযধ্য খক্তনি যমাক্তকতা উৎাক্তত ওযা।

৪.৩

অআক্তটিয উচ্চতয ম ণাযয় ক্তক্ষা  কযফলণা ক্তযঘারনায চন্য দীখ ণযভয়াদী
থ ণায়যনয ভাধ্যযভ এওটি অআক্তটি যন্টায প এযক্সযরন্প প্রক্ততষ্ঠা ওযা।

৪.৪

প্রাথক্তভও  ভাধ্যক্তভও ক্তক্ষায় এফং ওাক্তযকক্তয  বৃক্তিমূরও ক্তক্ষা  প্রক্তক্ষযণ
অআক্তটি যওা ণ ন্তভূণি ওযয যদব্যাী অআক্তটি াক্ষযতা ম্প্রাযণ ওযা।

ঙ.4

াতা #11

নীক্ততয প্রক্তত অস্থা  ততা (Integrity):
৩.১

তথ্য প্রমৄক্তিয ওর যক্ষযত্র ফাংরায ব্যফায ক্তনক্তিত ওযা।

৩.২

ক্তটিযচন ঘাট ণায তদাযক্তও এফং যফা প্রদাযনয পরাপর ফ ণভযক্ষ প্রওাযয
ভাধ্যযভ যওাক্তয যফা প্রদাযনয যক্ষযত্র চনকযণয য়যাক্তন হ্রা ওযা, ভয় 
ব্যয় াশ্রয় ওযা এফং স্বেতা  দায়ফদ্ধতা ক্তনক্তিত ওযা।

৩.৩

তযথ্যয পর অদান-প্রদাযনয চন্য যওাক্তয ক্তপমূযয ভযধ্য অন্তঃংযমাক
স্থান ওযা।

৩.৪

আযরওট্রক্তনও দ্ধক্ততযত যফা প্রদাযনয চন্য কণওভণঘাযীযদয ওভণক্ষভতা বৃক্তদ্ধ 
যনর্তত্ব ক্তনক্তিত ওযা।

৩.৫

আযরওট্রক্তনও দ্ধক্ততযত ওর যওাক্তয তযথ্যয প্রাপ্যতা ক্তনক্তিত ওযা এফং
অআক্তটি ক্তনবণয চনযফা প্রদান ব্যফস্থায স্থাক্তয়ত্ব ক্তনক্তিত ওযা।

৩.৬

উন্নয়ন প্রওযল্পয ক্তযওল্পনা, ফাস্তফায়ন  ওাম ণওাক্তযতা তদাযক্তও’য চন্য অআক্তটি
ক্তনবণয ব্যফস্থা প্রফতণন ওযা।

ক্তক্ষা  কযফলণা (Education and Research):
৪.১

অআক্তটি ক্তযল্প দক্ষ যাচীফীয াভক্তয়ও খাটক্তত পূযযণয চন্য অআক্তটি
যাচীফীযদয দক্ষতা ক্তযভা ওযয প্রযয়াচনীয় প্রক্তক্ষযণয ভাধ্যযভ খাটক্তত
পূযযণয চন্য ক্তনযক্তফক্তেন্ন ক্তক্ষায ব্যফস্থা ওযা এফং যাকত দক্ষতা মাঘাআ 
উন্নয়ন ওাম ণক্রভ গ্রণ ওযা।

৪.২

াঠ্যসূঘীযও ফাচায ঘাক্তদায াযথ াভঞ্জস্যপূণ ণ ওযযত ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠান এফং
ক্তল্প প্রক্ততষ্ঠাযনয ভযধ্য খক্তনষ্ঠ যমাক্তকতা উৎাক্তত ওযা।

৪.৩

অআক্তটিয উচ্চতয ম ণাযয় ক্তক্ষা  কযফলণা ক্তযঘারনায চন্য দীখ ণযভয়াদী
থ ণায়যনয ভাধ্যযভ এওটি অআক্তটি যন্টায প এযক্সযরন্প প্রক্ততষ্ঠা ওযা।

৪.৪

প্রাথক্তভও  ভাধ্যক্তভও ক্তক্ষায় এফং ওাক্তযকক্তয  বৃক্তিমূরও ক্তক্ষা  প্রক্তক্ষযণ
অআক্তটি যওা ণ ন্তর্ভণি ওযয যদব্যাী অআক্তটি াক্ষযতা ম্প্রাযণ ওযা।

ক্তফলয়ফস্তু নুমায়ী ক্তযযানাভ
ক্তনধ ণাযণ ওযা য়;

ঙ.5

ঙ.6

৪.৫

কক্তণত, ক্তফজ্ঞান এফং আংযযচী ক্তক্ষায প্রক্তত ক্তফযল গুরুত্ব ক্তদযয় ওর স্তযয
ক্তক্ষায ভান এফং ক্তযয বৃক্তদ্ধ ওযা।

৪.৫

কক্তণত, ক্তফজ্ঞান এফং আংযযচী ক্তক্ষায প্রক্তত ক্তফযল গুরুত্ব ক্তদযয় ওর স্তযয
ক্তক্ষায ভান এফং ক্তযয বৃক্তদ্ধ ওযা।

৪.৬

যওাযী ম ণাযয় ওযরয অআক্তটি াক্ষযতা ক্তনক্তিত ওযা।

৪.৬

যওাক্তয ম ণাযয় ওযরয অআক্তটি াক্ষযতা ক্তনক্তিত ওযা।

৪.৭

আক্তডক্তক্ত, কণ াক্ষযতা এফং অচীফন ক্তক্ষা ক্তক্ষায ওর স্তযয অআক্তটিয
ব্যফায বৃক্তদ্ধ ওযা।

৪.৭

আক্তডক্তক্ত, কণাক্ষযতা এফং অচীফন ক্তক্ষা ক্তক্ষায ওর স্তযয অআক্তটিয
ব্যফায বৃক্তদ্ধ ওযা।

৪.৮

অআক্তটি ব্যফাযযয ভাধ্যযভ প্রক্ততফন্ধী এফং ক্তফযল ায়তা প্রযয়াচন এভন
ব্যক্তিযদয ক্তক্ষা এফং কযফলণায় িৃি ওযা।

৪.৮

অআক্তটি ব্যফাযযয ভাধ্যযভ প্রক্ততফন্ধী এফং ক্তফযল ায়তা প্রযয়াচন এভন
ব্যক্তিযদয ক্তক্ষা এফং কযফলণায় িৃি ওযা।

৪.৯

ওর ক্তফেক্তফদ্যারযয় ক্তফেভাযনয অআক্তটি ক্তক্ষা ক্তনক্তিত ওযা এফং কযফলণা 
উদ্ভাফযন উৎাক্তত ওযায চন্য অআক্তটি ক্তক্ষায় স্দাতযওািয ক্তক্ষা প্রফতণন
ওযা।

৪.৯

ওর ক্তফেক্তফদ্যারযয় ক্তফেভাযনয অআক্তটি ক্তক্ষা ক্তনক্তিত ওযা এফং কযফলণা 
উদ্ভাফযন উৎাক্তত ওযায চন্য অআক্তটি ক্তক্ষায় স্দাতযওািয ক্তক্ষা প্রফতণন
ওযা।

ওভণংস্থান সৃক্তি (Employment Generation) :

ঙ.5

ওভণংস্থান সৃক্তি (Employment Generation):

৫.১

স্থানীয় অআক্তটি ক্তযল্প ক্তফক্তনযয়াযকয চন্য উৎা প্রদান ওযা।

৫.১

স্থানীয় অআক্তটি ক্তযল্প ক্তফক্তনযয়াযকয চন্য উৎা প্রদান ওযা।

৫.২

যদীয়  ক্তফেফাচাযয ঘাক্তদায াযথ াভঞ্জস্য যযযঔ ক্তধও ংখ্যও অআক্তটি
যাচীফী শতযীয চন্য প্রাক্ততষ্ঠাক্তনও ক্ষভতা উন্নয়ন ওযা।

৫.২

যদীয়  ক্তফেফাচাযয ঘাক্তদায াযথ াভঞ্জস্য যযযঔ ক্তধও ংখ্যও অআক্তটি
যাচীফী শতক্তযয চন্য প্রাক্ততষ্ঠাক্তনও ক্ষভতা উন্নয়ন ওযা।

৫.৩

স্থানীয় অআক্তটি ক্তযল্পয চন্য দক্ষতা প্রক্তভতওযণ।

৫.৩

স্থানীয় অআক্তটি ক্তযল্পয চন্য দক্ষতা প্রক্তভতওযণ।

৫.৪

ক্তফেফাচাযয দক্ষ চনফযরয ওভণংস্থান চতয ওযা।

৫.৪

ক্তফেফাচাযয দক্ষ চনফযরয ওভণংস্থান চতয ওযা।

৫.৫

অআক্তটি যাচীফীযদয দক্ষতা উন্নয়যনয চন্য অক্তথ ণও ায়তা ওযা।

৫.৫

অআক্তটি যাচীফীযদয দক্ষতা উন্নয়যনয চন্য অক্তথ ণও ায়তা ওযা।

যপ্তানী উন্নয়ন (Strengthening Exports)
৬.১

ফাংরাযদী অআক্তটি ণ্য  যফা ক্তফেফাচাযয ফাচাযচাতওযযণয চন্য
ক্তিারী ক্তফণন  ব্র্যাক্তন্ডং ওযা।

৬.২

ম্ভাফনাভয় পট্য়যায  অআটি ক্তবক্তিও যফাদানওাযী প্রক্ততষ্ঠাযনয চন্য
থ ণায়ন ক্তনক্তিত ওযা।

ঙ.6

াতা #12

যপ্তানী উন্নয়ন (Strengthening Exports):
৬.১

ফাংরাযদী অআক্তটি ণ্য  যফা ক্তফেফাচাযয ফাচাযচাতওযযণয চন্য
ক্তিারী ক্তফণন  ব্র্যাক্তন্ডং ওযা।

৬.২

ম্ভাফনাভয় পট্য়যায  অআটি ক্তবক্তিও যফাদানওাযী প্রক্ততষ্ঠাযনয চন্য
থ ণায়ন ক্তনক্তিত ওযা।

ঙ.7

ঙ.8

৬.৩

ক্তনবণযযমাগ্য অআক্তটি ফওাঠাযভা উন্নয়ন  যক্ষণাযফক্ষণ ওযা।

৬.৩

ক্তনবণযযমাগ্য অআক্তটি ফওাঠাযভা উন্নয়ন  যক্ষণাযফক্ষণ ওযা।

৬.৪

যপ্তানী বৃক্তদ্ধয চন্য ক্তফযল সুক্তফধা প্রদান ওযা এফং ক্তল্প-ফান্ধফ নীক্তত  উমৄি
ক্তযযফ শতযী ওযা।

৬.৪

যপ্তানী বৃক্তদ্ধয চন্য ক্তফযল সুক্তফধা প্রদান ওযা এফং ক্তল্প-ফান্ধফ নীক্তত  উমৄি
ক্তযযফ শতক্তয ওযা।

৬.৫

তথ্য প্রমৄক্তিয ভান, প্রক্তক্রয়া, প্রমৄক্তি, ওভণযক্ষত্র, বযালু যঘআন এফং niche
ভাযওণট উন্নয়যনয চন্য কযফলণা  উন্নয়যনয ভাধ্যযভ সৃচনীরতা রারন ওযা।

৬.৫

তথ্য প্রমৄক্তিয ভান, প্রক্তক্রয়া, প্রমৄক্তি, ওভণযক্ষত্র, বযালু যঘআন এফং niche ভাযওণট
উন্নয়যনয চন্য কযফলণা  উন্নয়যনয ভাধ্যযভ সৃচনীরতা রারন ওযা।

স্বাস্থয ক্তযঘম ণা (Healthcare)

ঙ.7

স্বাস্থয ক্তযঘম ণা (Healthcare):

৭.১

যটক্তরযভক্তডক্তন  অদৄক্তনও প্রমৄক্তি ব্যফাযযয ভাধ্যযভ স্বাস্থয যফা প্রদাযনয
ব্যফস্থানা উন্নত ওযা।

৭.১

যটক্তরযভক্তডক্তন  অদৄক্তনও প্রমৄক্তি ব্যফাযযয ভাধ্যযভ স্বাস্থয যফা প্রদাযনয
ব্যফস্থানা উন্নত ওযা।

৭.২

দূকভণ ঞ্চর ওর ম ণাযয় াভাক্তচও যঘতনতা সৃক্তি ওযা এফং ক্তশু, ভার্ত
 প্রচনন স্বাযস্থযয উয গুরুত্ব ওাযয ক্তযঘম ণায সুক্তফধামূ প্রাক্তপ্তয ব্যফস্থা
ওযা।

৭.২

দুকভণ ঞ্চর ওর ম ণাযয় াভাক্তচও যঘতনতা সৃক্তি ওযা এফং ক্তশু, ভার্ত 
প্রচনন স্বাযস্থযয উয গুরুত্ব ওাযয ক্তযঘম ণায সুক্তফধামূ প্রাক্তপ্তয ব্যফস্থা ওযা।

৭.৩

স্বাস্থয যফায ভান ক্তনক্তিত ওযা।

৭.৩

স্বাস্থয যফায ভান ক্তনক্তিত ওযা।

৭.৪

চাতীয় স্বাস্থয যফা প্রদাযনয ক্ষভতা বৃক্তদ্ধ ওযা।

৭.৪

চাতীয় স্বাস্থয যফা প্রদাযনয ক্ষভতা বৃক্তদ্ধ ওযা।

তথ্য চকযত াফ ণচনীন প্রযফাক্তধওায (Universal Access)

ঙ.8

তথ্য চকযত াফ ণচনীন প্রযফাক্তধওায (Universal Access):

ভয় ক্তবক্তিও ক্তফলয়গুযরা
ওযণীয় ক্তফলযয়য ন্তভূণি
চনযফায ফাধ্যফাধওতা ক্তযযফ ওর নাকক্তযওযও তথ্য চকযত প্রযফযয
ওযা যয়যঙ

৮.১

চনযফায ফাধ্যফাধওতা ক্তযযফ ৫ ফৎযযয ভযধ্য ওর নাকক্তযওযও তথ্য
চকযত প্রযফযয সুযমাক প্রদান ওযা।

৮.১

৮.২

ওর যচরা দযয আন্টাযযনট ব্যাওযফান ম্প্রাযণ ওযয যাচধানীয
ভক্তযভান ঔযযঘ আন্টাযযনট ংযমাক প্রদান ওযা।

৮.২

ওর যচরা দযয আন্টাযযনট ব্যাওযফান ম্প্রাযণ ওযয যাচধানীয ভক্তযভান
ব্যযয় আন্টাযযনট ংযমাক প্রদান ওযা।

৮.৩

চাতীয় যটক্তরওভ নীক্ততভারা নুমায়ী সুযমাক সুক্তফধা প্রদান ওযয ৫ ফৎযযয
ভযধ্য যদযয ফ ণত্র আন্টাযযনট এফং অআক্ত যটক্তরযপান যফা ম্প্রাযণ ওযা।

৮.৩

চাতীয় যটক্তরওভ নীক্ততভারা নুমায়ী সুযমাক সুক্তফধা প্রদান ওযয যদযয ফ ণত্র
আন্টাযযনট এফং অআক্ত যটক্তরযপান যফা ম্প্রাযণ ওযা।

৮.৪

এনক্তচএন এফং রাআযন্প ক্তফীন ব্যফস্থা াগ্রয নুযণ ওযয অআক্ত ক্তবক্তিও
যটক্তরযমাকাযমাক ফ ণত্র ম্প্রাযণ ওযা এফং ফায চন্য াশ্রয়ী ওযয যতারা।

৮.৪

অআক্ত ক্তবক্তিও যটক্তরযমাকাযমাক ফ ণত্র ম্প্রাযণ ওযা এফং ফায চন্য াশ্রয়ী অদৄক্তনও প্রমৄক্তিয সুক্তফধা
ফ ণত্র ম্প্রাযণ ওযা
ওযয যতারা।

সুযমাক প্রদান ওযা।

প্রযয়াচন;

াতা #13

ঙ.9

Management)

ক্তযযফ, চরফায়ু এফং দুযম ণাক ব্যফস্থানা (Environment, Climate & Disaster
Management):

৯.১

ক্তযযফ-ফান্ধফ বুচ প্রমৄক্তি ব্যফায ওযয ভূক্তভ  াক্তন াভক্তগ্রও ক্তযযফ
ংযক্ষণ উৎাক্তত ওযা।

৯.১

ক্তযযফ-ফান্ধফ বুচ প্রমৄক্তি ব্যফায ওযয ক্তযযফ ংযক্ষণ উৎাক্তত ওযা।

৯.২

অআক্তটি ব্যফাযযয ভাধ্যযভ ভূক্তভ  াক্তন াভক্তগ্রও ক্তযযফ যক্ষায়
উৎাক্তত ওযা।

৯.২

অআক্তটি ব্যফাযযয ভাধ্যযভ ক্তযযফ যক্ষায় উৎাক্তত ওযা।

৯.৩

অআক্তটি ক্তবক্তিও দুযম ণাক তওীওযণ এফং ব্যফস্থানা প্রমৄক্তি ব্যফায ওযয
নাকক্তযওযদয প্রাকৃক্ততও দুযম ণাক যথযও যক্ষা ওযা।

৯.৪

অআক্তটি ব্যফাযযয পযর উদ্ভূত ক্তফলাি ফযচণযয ক্তনযাদ ব্যফস্থানা ক্তনক্তিত
ওযা।

৯.৫

ত্রাণ ব্যফস্থানা এফং দুযম ণাক যফতী ওাম ণক্রযভয তদাযক্তও ক্তনক্তিত ওযা।

ক্তযযফ, চরফায়ু এফং দুযম ণাক ব্যফস্থানা (Environment, Climate & Disaster

৯.৩

ঙ.10
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অআক্তটি ক্তবক্তিও দুযম ণাক তওীওযণ এফং ব্যফস্থানা প্রমৄক্তি ব্যফায ওযয
নাকক্তযওযদয প্রাকৃক্ততও দূযম ণাক যথযও যক্ষা ওযা।

৯.৪

অআক্তটি ব্যফাযযয পযর উদ্ভুত ক্তফলাি ফযচণযয ক্তনযাদ ব্যফস্থানা ক্তনক্তিত
ওযা।

৯.৫

ত্রাণ ব্যফস্থানা এফং দূযম ণাক যফতী ওাম ণক্রযভয তদাযওী ক্তনক্তিত ওযা।

অআক্তটিযত ায়তা প্রদান (Support to ICTs) :
১০.১

ক্তনবণযযমাগ্য এফং াশ্রয়ী ক্তফদুযৎ যফযা ক্তনক্তিত ওযা।

১০.২

যভধাস্বত্ত্ব ংযক্ষণ, নরাআন ডকুযভন্ট অদান-প্রদান, যরন-যদন এফং যযভন্ট
এয ায়ও অআনী ফওাঠাযভা শতযী ওযা।

১০.৩

ওর যওাযী অআক্তটি প্রওল্প নুযণ ওযযফ এভন আন্টায াযযক্তফক্তরটি
ওাঠাযভা প্রফতণন ওযা।

১০.৪

াশ্রয়ী, যন যা ণ এফং যন অক্তওণযটওঘায ক্তরউন এয ব্যফাযয উৎা
প্রদান ওযা।

১০.৫

ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠাযন অআক্তটি ফওাঠাযভা উন্নয়ন ওযা।

১০.৬

অআক্তটি’য উন্নয়ন যাচধানীয ফাআযয ক্তফযওন্দ্রীওযণ ওযা।

১০.৭

তথ্য প্রমৄক্তি, কক্তণত এফং আংযযচী ক্তক্ষায ভান উন্নীতওযণ।

ঙ.10

াতা #14

অআক্তটি ায়ও ক্তফলয়মূ (Supports to ICTs):
১০.১

ক্তনবণযযমাগ্য এফং াশ্রয়ী ক্তফদুযৎ যফযা ক্তনক্তিত ওযা।

১০.২

যভধাস্বত্ত্ব ংযক্ষণ, নরাআন ডকুযভন্ট অদান-প্রদান, যরন-যদন এফং যযভন্ট
এয ায়ও অআনী ফওাঠাযভা শতক্তয ওযা।

১০.৩

ওর যওাক্তয অআক্তটি প্রওল্প নুযণ ওযযফ এভন আন্টায াযযক্তফক্তরটি
ওাঠাযভা প্রফতণন ওযা।

১০.৪

াশ্রয়ী, যন যা ণ এফং যন অক্তওণযটওঘায ক্তরউন এয ব্যফাযয উৎা
প্রদান ওযা।

১০.৫

ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠাযন অআক্তটি ফওাঠাযভা উন্নয়ন ওযা।

১০.৬

অআক্তটি’য উন্নয়ন যাচধানীয ফাআযয ক্তফযওন্দ্রীওযণ ওযা।

১০.৭

তথ্য প্রমৄক্তি, কক্তণত এফং আংযযচী ক্তক্ষায ভান উন্নীতওযণ।

১০.৮

আন্টাযযনট-এয প্রাপ্যতা এফং ক্তনবণযযমাগ্যতা ফাক্তিযয় যতারা।

ক্তফলয়ফস্তু নুমায়ী ক্তযযানাভ
ক্তনধ ণাযণ ওযা য়;

১০.৮
ঘ.

আন্টাযযনট-এয প্রাপ্যতা এফং ক্তনবণযযমাগ্যতা ফাক্তিযয় যতারা।

ঘ.

ওভণ-ক্তযওল্পনা (Action Plans):

ন্তকতণ ওযণীয় ওভণ-ক্তযওল্পগুযরা অআক্তটি নীক্ততভারায ফাস্তফ রূ মা ক্তযযযল নীক্ততভারায
াপে  ব্যথ ণতা ক্তযভা ওযযফ। ক্তন্নযফক্তত ৩০৬টি ওযণীয় ক্তফলয়গুযরা ভক্তন্বত যর ম্পূণ ণ
নয়। ক্তওছু ওযণীয় ক্তফলয় তাযওা ক্তঘক্তিত ওযয এওআ উযেশ্য পূযণওযল্প ফক্তণ ণত ন্যান্য ওভণক্তযওল্পনায যঘযয় যফী গুরুত্বপূণ ণ ক্তযযফ ক্তঘক্তিত ওযা যয়যঙ।

ন্তকতণ ওযণীয় ওভণ-ক্তযওল্পগুযরা অআক্তটি নীক্ততভারায ফাস্তফ রূ মা ক্তযযযল নীক্ততভারায
াপে  ব্যথ ণতা ক্তযভা ওযযফ। ক্তন্নযফক্তত ৩০৬টি ওযণীয় ক্তফলয়গুযরা ভক্তন্বত যর ম্পূণ ণ
নয়। ক্তওছু ওযণীয় ক্তফলয় এওটি তাযওা ক্তঘক্তিত ওযয এওআ উযেশ্য পূযণওযল্প ফক্তণ ণত ন্যান্য ওভণক্তযওল্পনায যঘযয় গুরুত্বপূণ ণ ক্তঘক্তিত ওযা যয়যঙ। ক্তওছু ওযণীয় ক্তফলয় এওআ উযেশ্য পূযণওযল্প
ফক্তণ ণত ন্যান্য ওভণ-ক্তযওল্পনায যঘযয় ক্তধওতয গুরুত্বপূণ ণ ক্তফযফঘনায় ২টি তাযওা দ্বাযা ক্তঘক্তিত ওযা
যয়যঙ।

উযয ফক্তণ ণত উযেশ্য এফং যওৌরকত ক্তফলয়গুযরাআ ওভণ-ক্তযওল্পনাগুযরাযও ঘাক্তরত ওযযফ। মূর
উযেযশ্যয ক্তবক্তিযত ওভণ-ক্তযওল্পনাগুযরাযও প্রথযভ াধাযনত এওক্তত্রত ওযা যয়যঙ এফং তাযয
যগুযরাযও যওৌরকত ক্তফলয়ফস্ত্ি নুমায়ী বাক ওযা যয়যঙ। ফ উযেশ্য  াযণীয ওযণীয়
ক্তফলযয়যমূযয ক্রক্তভও ধাযাফাক্তও বাযফ যদয়া যয়যঙ।

উযয ফক্তণ ণত উযেশ্য এফং যওৌরকত ক্তফলয়গুযরাআ ওভণ-ক্তযওল্পনাগুযরাযও ঘাক্তরত ওযযফ। মূর
উযেযশ্যয ক্তবক্তিযত ওভণ-ক্তযওল্পনাগুযরাযও প্রথযভ াধাযণত এওক্তত্রত ওযা যয়যঙ এফং তাযয
যগুযরাযও যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু নুমায়ী বাক ওযা যয়যঙ। ফ উযেশ্য  াযণীয ওযণীয়
ক্তফলযয়যমূযয ক্রক্তভও ধাযাফাক্তও বাযফ যদয়া যয়যঙ।

প্রক্ততটি ওযণীয় ক্তফলয়-এয চন্য স্বল্প, ভধ্য  দীখ ণ যভয়াদী ফাস্তফায়নওার যদঔাযনা যয়যঙ। যঔাযন
স্বল্প যভয়াদ ফরযত ১৮ ভা  তায ওভ ভয়, ভধ্য যভয়াদ ফরযত ১৮ ভাযয ক্তধও ক্তওন্তু ৫
ফৎযযয ওভ এফং দীখ ণ যভয়াদ ফরযত ৫ ফৎয যথযও নক্তধও ১০ ফৎয ভয় বুছাযনা যয়যঙ।
তথ্য  যমাকাযমাক প্রমৄক্তি দ্রুত ক্তযফতণনীর এভন এওটি ঔাত যমঔাযন অকাভী ২ (দুআ) ফঙযযআ
ক্তও ক্তযফতণন যত াযয তা নুভান ওযা ম্ভফ নয়। স্বল্প যভয়াদী ওযণীয় ক্তফলয়গুযরাযও ফতণভান
ভযয়য ঘাক্তদা ক্তযযফ ক্তনরূণ ওযা যয়যঙ। ন্যক্তদযও, ভধ্য যভয়াদী এফং দীখ ণ যভয়াদী ওযণীয়
ক্তফলয়গুযরা ফাস্তফতা এফং অআক্তটি ঔাযতয উনণয়যনয যপ্রক্তক্ষযত প্রক্ততফঙয নতুন ওযয ক্তফযফঘনা
ওযায প্রযয়াচন যযয়যঙ।

প্রক্ততটি ওযণীয় ক্তফলযয়য চন্য স্বল্প, ভধ্য  দীখ ণ যভয়াদী ফাস্তফায়নওার যদঔাযনা যয়যঙ। যঔাযন
২০২১ এয াযথ াভঞ্জস্যপূণ ণ
স্বল্প যভয়াদ ফরযত ২০১৩ ার ফা তায ওভ ভয়, ভধ্য যভয়াদ ফরযত ২০১৫ ার ফা তায ওভ ওযযত ন উযেঔপূফ ণও স্বল্প,
ভয় এফং দীখ ণ যভয়াদ ফরযত ২০১৮ ার ফা তায ওভ ভয় বুছাযনা যয়যঙ।
ভধ্য  দীখ ণ যভয়াদী

ওভণ-ক্তযওল্পনা এফং থ ণায়ন (Action Plans and Funding)

ওযণীয় ক্তফলয়গুযরা ফাস্তফায়যনয ক্তনক্তভযি চাতীয় ফাযচযট অরাদা ফযাে যাঔা প্রযয়াচন যফ। তথ্য
প্রমৄক্তি ংক্রান্ত ক্তনয়ক্তভত ওভণওান্ড ক্তযঘারনায  আ-কবযন ণযন্পয চন্য প্রযতযও ভন্ত্রণারয়, দপতয 
ংস্থামূযয অক্তথ ণও ফযাে প্রদান ওযযত যফ। এঙািা যওাযী প্রক্ততষ্ঠানমূযয ভযধ্য
প্রক্ততযমাক্তকতামূরও বাযফ অআক্তটি উন্নয়ন-এয ক্তনক্তভযি তক্তফর যমাকাযনয চন্য ফাক্তল ণও ফাযচট
ক্তযওল্পনায় নুদাযনয ভাধ্যযভ এওটি অআক্তটি উন্নয়ন তক্তফর কঠন ওযা যমযত াযয।

গুরুত্বপূণ ণ  অশু ওযণীয়
ক্তফযফঘনায় ক্তওছু ওযণীয়
ক্তফলয়যও ক্তঘক্তিত ওযা
প্রযয়াচন;

যভয়াদী ওাম ণক্রভ রূওল্প

ওাম ণক্রযভয যভয়াদ ঠিও ওযা

তথ্য  যমাকাযমাক প্রমৄক্তি দ্রুত ক্তযফতণনীর এভন এওটি ঔাত যমঔাযন অকাভী ২ (দুআ) ফঙযযআ ক্তও যয়যঙ;
ক্তযফতণন যত াযয তা নুভান ওযা ম্ভফ নয়। স্বল্প যভয়াদী ওযণীয় ক্তফলয়গুযরাযও ফতণভান
ভযয়য ঘাক্তদা ক্তযযফ ক্তনরুণ ওযা যয়যঙ। ন্যক্তদযও, ভধ্য যভয়াদী এফং দীখ ণ যভয়াদী ওযণীয়
ক্তফলয়গুযরা ফাস্তফতা এফং অআক্তটি ঔাযতয উন্নয়যনয যপ্রক্তক্ষযত প্রক্ততফঙয নতুন ওযয ক্তফযফঘনা
ওযায প্রযয়াচন যযয়যঙ।
ওযণীয় ক্তফলয়গুযরা ফাস্তফায়যনয ক্তনক্তভি চাতীয় ফাযচযট অরাদা ফযাযেয প্রযয়াচন যফ। তথ্য
প্রমৄক্তি ংক্রান্ত ক্তনয়ক্তভত ওভণওান্ড ক্তযঘারনায  আ-কবযন ণযন্পয চন্য প্রযতযও ভন্ত্রণারয়, দপ্তয 
ংস্থামূযয অক্তথ ণও ফযাে প্রদান ওযযত যফ। এঙািা যওাক্তয প্রক্ততষ্ঠানমূযয ভযধ্য
প্রক্ততযমাক্তকতামূরও বাযফ অআক্তটি উন্নয়ন-এয ক্তনক্তভযি তক্তফর যমাকাযনয চন্য ফাক্তল ণও ফাযচট
ক্তযওল্পনায় নুদাযনয ভাধ্যযভ এওটি অআক্তটি উন্নয়ন তক্তফর কঠন ওযা যমযত াযয।

ফাস্তফায়ন তদাযক্তওয যক্ষযত্র

ওযণীয় ক্তফলয়মূযয ফাস্তফায়ন তদাযক্তও (Monitoring) ক্তধওতয পরপ্রসু ওযযত ওযণীয় ক্তফলয়
ক্তযভাও গুরুত্বপূণ ণ ভূক্তভওা
ফাস্তফায়যনয পূযফ ণ ংক্তিি ক্তফলযয়য ফাস্তফায়ন গ্রকক্তত ক্তযভাও ক্তনধ ণাযণ ওযা প্রযয়াচন।
যাঔযফ;
াতা #15

উযেশ্য #১: াভাক্তচও ন্যায়যায়ণতা/াম্যতা
প্রাথক্তভও
প্রাথক্তভও
দীখ ণ
প্রতযাক্তত পরাপর
প্রতযাক্তত পরাপর
স্বল্প যভয়াদী
স্বল্প যভয়াদী
ভধ্য যভয়াদী ভধ্য যভয়াদী
দীখ ণ যভয়াদী
ফাস্তফায়নওাযী
ফাস্তফায়নওাযী
যভয়াদী
ভন্তব্য
যমৌক্তিওতা
(ক্তফদ্যভান)
(প্রস্তাক্তফত)
(ক্তফদ্যভান)
(প্রস্তাক্তফত)
(ক্তফদ্যভান)
(প্রস্তাক্তফত)
(প্রস্তাক্তফত)
(ক্তফদ্যভান)
(প্রস্তাক্তফত)
(ক্তফদ্যভান)
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ১.১: থ ণননক্ততও শফলম্য এফং ক্তডক্তচটার ক্তডবাআড দূয ওযয (ও) ক্তনম্নঅযয়য ম্প্রদায়, (ঔ) নগ্রয চনযকাষ্ঠী, (ক) নাযী এফং (খ) প্রক্ততফন্ধী  ক্তফযল ায়তা প্রযয়াচন যি এভন ব্যক্তিযদয ভাযছ যতুফন্ধন যঘনা ওযয নগ্রয যকাষ্ঠীযদয মূরধাযায াভাক্তচও সুযমাক-সুক্তফধা প্রদাযনয ক্তফলয়টি গ্রাক্তধওায ক্তযযফ ক্তফযফঘনা ওযা।
*১
**১
ওক্তিউটায, আন্টাযযনট এফং আওক্তিউটায, আন্টাযযনট এফং আতথ্য  যমাকাযমাক নাকক্তযওযা স্বল্প ব্যয়, ভয়  নাকক্তযওযা স্বল্প ব্যয়, ভয় ওর নকয 
ওর নকয 
চনংখ্যায ৭৫ চনংখ্যায ৭৫ চনংখ্যায ১০০চনংখ্যায ১০০
ফাস্তফায়নওাযী
MoSICT, MoEst,
ক্তটিযচন যফামূয প্রযফাক্তধওাযযয ক্তটিযচন যফামূয প্রযফাক্তধওায BTRC, NGOs,
প্রমৄক্তি ভন্ত্রণারয়
ক্তনছণঞ্জাটবাযফ তাযদয খযয  ক্তনছণঞ্চাটবাযফ তাঁযদয উযচরা যমঔাযন উযচরা যমঔাযন বাক
বাক
বাক
বাক
িক্তওণত স্পিতা
ফযদাফস্ত ওযযত যফযওাযী উযদ্যাযক ক্তনক্তিত ওযযত যফযওাক্তয উযদ্যাযক district
ফযআ ওর গুরুত্বপূণ ণ যফা খযয ফযআ ওর গুরুত্বপূণ ণ যদযয ৫০ বাক
যদযয ৫০ বাক
দূয ওযা প্রযয়াচন
ওক্তভউক্তনটি আ-যন্টায (যটক্তরযন্টায) ওক্তভউক্তনটি আ-যন্টায (যটক্তরযন্টায) administrations
গ্রযণ ক্ষভ যফ।
যফা গ্রযণ ক্ষভ যফ।
চনংখ্যায ফফা চনংখ্যায
স্থান  ক্তযঘারনায ব্যফস্থাওযণ। স্থান  ক্তযঘারনায ব্যফস্থাওযণ।
এফং ন্তত গ্রাভীন ফফা এফং ন্তত
স্বযল্পান্নত এরাওা এফং প্রাক্তন্তও
স্বযল্পান্নত এরাওা এফং প্রাক্তন্তও
চনযকাষ্ঠীয ২০
গ্রাভীণ চনযকাষ্ঠীয
চনযকাষ্ঠীয চন্য াশ্রয়ী ব্যান্ডউআড্থ চনযকাষ্ঠীয চন্য াশ্রয়ী ব্যান্ডউআডথ
তাং।
২০ তাং।
এয ভাধ্যযভ প্রাক্তেও ক্তফলয়াক্তদ, মূে এয ভাধ্যযভ প্রাক্তেও ক্তফলয়াক্তদ, ণ্য
ক্তফলয়ও তথ্যাক্তদ প্রদাযনয
মূে ক্তফলয়ও তথ্যাক্তদ প্রদাযনয
ব্যফস্থাওযণ। যওাযী এফং স্থানীয় ব্যফস্থাওযণ। যওাক্তয এফং স্থানীয়
যওাযযয যফামূ স্বল্প মূযে
যওাযযয যফামূ স্বল্প মূযে
প্রদাযনয ব্যফস্থাওযণ।
প্রদাযনয ব্যফস্থাওযণ।
*২
*২
ক্তটি ওযণাযযন, উযচরা ক্তযলদ, ক্তটি ওযণাযযন, যচরা ক্তযলদ,
ওর
ক্তটি ওর যৌযবা, ওর যাে ওর
ভাঠ ম ণাযয়
MoSICT, BTRC, ডাও  যটক্তরযমাকাযমাক গুরুত্বপূণ ণ যফামু চনকযনয যফামূ চনকযণয াযতয ওর ক্তটি
যৌযবা এফং আউক্তনয়ন ক্তযলযদ
উযচরা ক্তযলদ, যৌযবা, আউক্তনয়ন NGOs, district
ভন্ত্রণারয়,
স্থানীয় ওাযঙ যচ যৌযঙ ক্তদযয়
ওাযঙ তাৎক্ষক্তণও যৌৌঁঙাযফ ওযণাযযন,
ওযণাযযন, যচরা যচরা ক্তযলদ, ক্তপ, ভাযওণট আউক্তনয়ন
চনযফা
ওক্তভউক্তনটি আ-যন্টায স্থান।
ক্তযলদ, যাে ক্তপ  ফা
যওায ক্তফবাক, যনৌ তাযদয ভযয়য ঘয়,
উযচরা ক্তযলদ, ক্তযলদ, উযচরা ৫০% আউক্তনয়ন
ক্তযলদ
প্রদানওাযী ওর
administration,
টাক্তভনণ ার, যপযী/রঞ্চ খাট, ভাযওণযট
ক্তযফন ভন্ত্রণারয়
থ ণব্যয়  য়যানী হ্রা
২৫ বাক যৌযবা, ক্তযলদ, ২৫ বাক ক্তযলদ
দপ্তযযও ন্তভূণি
LGD
তথ্য  যফা যওন্দ্র স্থান।
ওযযফ।
১০ বাক আউক্তনয়ন
যৌযবা, ওর
ওযা যয়যঙ।
ক্তযলদ
আউক্তনয়ন ক্তযলদ,
ফা
টাক্তভনণ ার,
যপযী/রঞ্চ খাট
*৩
**৩
যওাযী প্রক্ততষ্ঠানগুযরাযত চনকযণয যওাক্তয প্রক্ততষ্ঠানগুযরাযত চনকযণয MoSICT, BTRC, প্রধানভন্ত্রী
ওাম ণারয়, নাকক্তযওযদয ব্যয়, ভয়  নাকক্তযওযদয ব্যয় ওভযফ ওর ক্তটি
ওর
ক্তটি ওর যফা
ওর
যফা
নাকক্তযও যফা
চন্য যল্পযডস্ক স্থান। ংক্তিি
চন্য অআক্তটি ক্তবক্তিও যল্পযডস্ক
ক্তফবাক, য়যানী ওভাযত যপাযনয
এফং ভযয়য াশ্রয় যফ। ওযণাযযন, যচরা ওযণাযযন, যচরা প্রদানওাযী,
প্রদানওাযী
উন্নততয ওযযত
NGOs,
district ভক্তন্ত্রক্তযলদ
যফাদানওাযী প্রক্ততষ্ঠাযনআ যাে
স্থান। ংক্তিি যফাদানওাযী
ওর ভন্ত্রণারয়/ক্তফবাক ভাধ্যযভ গুরুত্বপূণ ণ তথ্য
প্রাযওয
ওর যৌযবা প্রক্ততষ্ঠান,
তথ্য প্রমৄক্তিয
administrations,
ক্তযলদ
স্থাক্তত যফ তা নয়। এফ ওর
প্রক্ততষ্ঠাযনয ক্তযফযতণ ওর যন্টাযযয
প্রদযনয ব্যফস্থা যফ।
ওাম ণারয়, যচরা এফং উযচরা ওর যৌযবা
ব্যফায ক্তনক্তিত
LGD
যন্টাযযয চন্য যটক্তরযমাকাযমাক যফা ভাধ্যযভ এ ওাচ িাক্তদত যত াযয।
ক্তযলদ এ যল্প ক্তযলদ
এফং উযচরা
ওযা মাযফ।
প্রদানওাযী প্রক্ততষ্ঠানগুযরা স্বল্প মূযে এফ ওর যন্টাযযয চন্য
যডস্ক  ওর
ক্তযলদ এ যল্প
থফা যটার-ক্তি নম্বয সুক্তফধা ক্তদযফ। যটক্তরযমাকাযমাক যফা প্রদানওাযী
যন্টায স্থান;
যডস্ক  ওর
প্রক্ততষ্ঠানগুযরা স্বল্প মূযে থফা যটারযন্টায

ক্তি নম্বয সুক্তফধা প্রদান ওযযফ।
যটার
ক্তি
সুক্তফধা
প্রফতণন;

ক্রক্তভও নং ক্রক্তভও নং
(ক্তফদ্যভান) (প্রস্তাক্তফত)

*৪

**৪

ওযণীয় ক্তফলয়
(ক্তফদ্যভান)

াক্তযযীওবাযফ ক্ষভ এফং ক্তফযল
ায়তা রাকযত াযয এভন ব্যক্তিযদয
ক্তফলয় ক্তফযফঘনায় যযযঔ াশ্রয়ী ফাংরা
যটক্সট প্রযক্তং টুর এফং মুক্তদ্রত
ক্তফলয় যত ক্তড শতযীয পট্য়যায
উন্নয়যন সুক্তফধা প্রদান ওযা যফ।

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

াযীক্তযওবাযফ ক্ষভ এফং ক্তফযল
MoSICT, MoEdu, ভাচওোণ ভন্ত্রণারয়
ায়তা রাকযত াযয এভন ব্যক্তিযদয MoSW,
UGC,
ক্তফলয় ক্তফযফঘনায় যযযঔ াশ্রয়ী ফাংরা NCTB
যটক্সট প্রযক্তং টুর এফং ক্তড
পটয়যায উন্নয়যন সুক্তফধা প্রদান।

প্রক্ততফক্তন্ধ

ক্তনযক্ষয প্রক্ততফন্ধী  ক্তনযক্ষয ক্তবধান,
চনযকাষ্ঠী মাযা ওাম ণত দৃক্তি চনযকাষ্ঠী প্রমৄক্তিয সুক্তফধা যটক্সট টু স্পীঘ,
প্রক্ততফক্তন্ধ তাযদয উওাযয যবাক ওযযত ক্ষভ যফ। অআক্তবঅয
অযফ এআ প্রমৄক্তি।
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ক্তবধান,
যটক্সট টু স্পীঘ,
অআক্তবঅয

ক্তঅয, যান্ড
যাআটিং
ক্তযওকক্তনন,
যভক্তন
ট্রান্পযরন

ক্তঅয, যান্ড বযয়
যাআটিং
ক্তযওকক্তনন
ক্তযওকক্তনন,
যভক্তন
ট্রান্পযরন

বযয়
ক্তযওকক্তনন

প্রক্ততফন্ধী 
ক্তনযক্ষয
চনযকাষ্ঠীযও
প্রমৄক্তি সুক্তফধায
অতায় অনা
যফ।

ক্রক্তভও নং ক্রক্তভও নং
(ক্তফদ্যভান) (প্রস্তাক্তফত)
*৫

*৫

*৬

**৬

৭

*৭

*৮

*৮

প্রাথক্তভও
প্রাথক্তভও
প্রতযাক্তত পরাপর
প্রতযাক্তত পরাপর
ফাস্তফায়নওাযী
ফাস্তফায়নওাযী
(ক্তফদ্যভান)
(প্রস্তাক্তফত)
(ক্তফদ্যভান)
(প্রস্তাক্তফত)
অআএক্ত রাআযন্প ব্যফস্থা
অআএক্ত রাআযন্প ব্যফস্থা
MoSICT, MoPT, ডাও  যটক্তরযমাকাযমাক াশ্রয়ী  ক্তনবণযযমাগ্য েী েী ঞ্চযর াশ্রয়ী 
ংযাধনপূফ ণও যওায যথযও
ংযাধনপূফ ণও যওায যথযও
ভন্ত্রণারয়
ংযমাক ক্তনক্তিত ওযযফ।
ক্তনবণযযমাগ্য
ংযমাক
BTRC
আন্টাযযনট যফা প্রদানওাযীযদয
আন্টাযযনট যফা প্রদানওাযীযদয ক্তফযল
ক্তনক্তিত ওযযফ।
ক্তফযল ব্যফস্থা যমভন USO তক্তফর, ব্যফস্থা যমভন াভাক্তচও দায়ফদ্ধতা
অক্তথ ণও এফং ওয সুক্তফধা প্রদাযনয
তক্তফর (SOF-Social Obligation
ভাধ্যযভ েী ঞ্চযর আন্টাযযনট
Fund) তক্তফর, অক্তথ ণও এফং ওয
ংযমাযকয যনটয়াওণ ম্প্রাযণ
সুক্তফধা প্রদাযনয ভাধ্যযভ েী ঞ্চযর
ক্তনক্তিতওযণ।
আন্টাযযনট ংযমাযকয যনটয়াওণ
ম্প্রাযণ ক্তনক্তিতওযণ।
যবাটায অআক্তডযও চাতীয় ক্তযঘয়
(ও) ন্যানার পুযরন যযক্তচোয ECS, LGD,
ফাংরাযদ ক্তযংখ্যান যবাটায অআক্তড ডাটাযফচ
যফা
গ্রণওাযী
যত্র ম্প্রাক্তযত ওযায ভাধ্যযভ
(NPR) প্রণয়ন। যবাটায অআক্তড MoHFW, DPE,
বুযযযা,
ক্তনফ ণাঘন শতযীয ভাধ্যযভ যম ক্তবক্তি
নািওযণ  ক্তফক্তবন্ন
ফ ণযতাপ্রওায নাকক্তযও যফায় যমভন ডাটাযফচযও ক্তবক্তি ক্তযযফ ব্যফায MoSW
ওক্তভন,
ওর স্থাক্তত যয়যঙ তা ন্যান্য ক্তফবাক ওর্তও প্রযদয়
চন্-ক্তনফন্ধন, াযাট ণ, ব্যাংও
ওযা যমযত াযয। এনক্তঅয-এয াযথ
ভন্ত্রণারয়
করুত্বপূণ ণ াভাক্তচও
নাকক্তযও যফা তাৎক্ষক্তণও
এওাউন্ট, স্কুযর বক্তত,ণ স্বাস্থয যফা,
স্ব স্ব ক্তফবাযকয ক্তফবাকীয় যযক্তচোয
যফাঔাযত ম্প্রাক্তযত যফ। প্রদান ক্তনক্তিত যফ।
টিওা, ক্তবক্তচএপ/ক্তবক্তচক্তড এফং
শতযী ওযণ।
এয পযর ব্যয় হ্রা াযফ
ন্যান্য াভাক্তচও ক্তনযািায যক্ষযত্র
এফং এওর যফা ঘালু
ব্যফায।
(ঔ) এনক্তঅয-ক্তবক্তিও ভক্তন্বত
ওযযত ভযয়য াশ্রয় যফ।
চাতীয় ক্তযঘয়ত্র প্রফতণন এফং তা
ডাটাযফচমূযয আন্টাযব্যফায ওযয ফ ণযতাপ্রওায নাকক্তযও
াযযক্তফক্তরটি ক্তনক্তিত
যফা প্রদান এফং াভাক্তচও ক্তনযািা
ওযযত যফ মাযত নীক্তত
ক্তনক্তিতওযণ।
ক্তনধ ণাযনী ক্তদ্ধান্তগুযরা
াযস্পক্তযও ভক্তন্বত য় এফং
এওাক্তধও প্রক্ততষ্ঠান ক্তনবণয
যফাগুযরা উমৄি বাযফ
প্রণীত য়।
আযরওট্রক্তনও দ্ধক্ততযত যওাযী
আযরওট্রক্তনও দ্ধক্ততযত ওর যফায MoSICT, MoRA, ওর ভন্ত্রণারয়/ক্তফবাক নুদান প্রদাযন াক্তফ ণও
নাকক্তযযওয ক্ষভতা বৃক্তদ্ধ
নুদাযনয চন্য অযফদন ওযা এফং অযফদন
এফং
যফা
গ্রযণ MoWCA, MoSW,
স্বেতা ক্তনক্তিত যফ।
াযফ
গ্রযণয চন্য ওর নাকক্তযওযও
নাকক্তযওযদয ক্ষভতা উন্নয়যন ব্যফস্থা MoLWA
উমৄি ওযয কযি যতারা।
গ্রণ।
ওযণীয় ক্তফলয়
(ক্তফদ্যভান)

যদযয যম যওান স্থান যত চীক্তফওা
এফং ভানফিদ উন্নয়ন িক্তওণত
গুরুত্বপূণ ণ নাকক্তযও যফামূ
নরাআযন াফায ব্যফস্থাওযণ।

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

যম যওান স্থান যত যম যওান ভয় All
ক্তফবাক, নাকক্তযও যফা প্রদাযনয
স্বল্প ব্যয়  ভযয় ওর
ministries/ ভক্তন্ত্রক্তযলদ
ওর নাকক্তযও যফা নরাআযন াফায divisions, Cabinet ওর ভন্ত্রণারয়/ক্তফবাক আযরক্ট্রক্তনও ওাঠাযভা
যফা প্রাক্তপ্ত ক্তনক্তিত যফ।
ব্যফস্থাওযণ।
নাকক্তযওযদযযও তাযদয খয
Division
যথযওআ স্বল্প ব্যয়  ভযয়
এফং ক্তনছণঞ্জাটবাযফ ওর
প্রযয়াচনীয় যফামূ গ্রযণয
ক্তনিয়তা প্রদান ওযযফ।
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স্বল্প যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

স্বল্প যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভধ্য যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

দীখ ণ
যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

দীখ ণ যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভন্তব্য

যমৌক্তিওতা
েী ঞ্চযর
াশ্রয়ী 
ক্তনবণযযমাগ্য
ংযমাক স্থান

াক্তযযীও ক্ষভ
এফং ক্তফযল
ায়তা রাকযত
াযয এভন
ব্যক্তিযদয
নািওযযণ এফং
চন্ ক্তনফন্ধন,
াযণাট, ব্যাংও
এওাউন্ট আতযাক্তদ
যক্ষযত্র চাতীয়
ক্তযঘয়ত্র ব্যফায
যফ।

১০০ যাষ্ট্রীয় যফা
(প্রক্তত ভন্ত্রণারয়/
ক্তফবাযক ২টি ওযয)

ক্তফবাকীয়
টিওা, স্কুযর
যযক্তচোয
 বক্ততযণ যক্ষযত্র।
এনক্তঅয- শতযীয
ওাম ণক্রভ শুরু

ফয়স্ক বাতা, ক্তফধফা
বাতা, মুক্তিযমাদ্ধা
বাতা, প্রক্ততফন্ধী
বাতা,
ভার্তত্বওারীন
বাতা,
কৃক্তল
বতুক্তণ ও, উবৃক্তি
আযরক্ট্রক্তনও
দ্ধক্ততযত
গ্রণ
ওযযত াযযফ
৫০% যফা
৩০০
যাষ্ট্রীয় যফা

ক্তফবাকীয়
যযক্তচোয
এনক্তঅয
িন্ন

ন্যান্য
 াভাক্তচও
ক্তনযািা
ক্তফধাযনয
যক্ষযত্র।

অআক্তটি যক্ষযত্র
াম্প্রক্ততও
গ্রকক্ততয
ক্তফযফঘনায়
ন্যানার
পুযরন
যযক্তচোয
ন্তভূণি ওযা
যয়যঙ এফং য
নুমায়ী
ফাস্তফায়নওাযী 
প্রতযাক্তত
পরাপর ক্তনধ ণাযণ
প্রযয়াচন;

ওর
যফা
আযরক্ট্রক্তনও
দ্ধক্ততযত গ্রণ
ওযযত াযযফ

১০০% যফা

ফক্তি ওর যফায
যফা
উন্নয়ন

ভান

আযরওট্রক্তনও
যফা গ্রযণ
নাকক্তযও ক্ষভতা
বৃক্তদ্ধ।

নরাআযন ওর
নাকক্তযও যফা
প্রাক্তপ্ত ক্তনক্তিত
ওযা

ক্রক্তভও নং ক্রক্তভও নং
(ক্তফদ্যভান) (প্রস্তাক্তফত)
৯

৯

১০

১০

১১

১১

*১২

*১২

প্রাথক্তভও
প্রাথক্তভও
প্রতযাক্তত পরাপর
ফাস্তফায়নওাযী
ফাস্তফায়নওাযী
(ক্তফদ্যভান)
(ক্তফদ্যভান)
(প্রস্তাক্তফত)
ংখ্যারগৄ ম্প্রদাযয়য চন্য
(ও) নগ্রয চনযকাষ্ঠীয চন্য
ভন্ত্রণারয়, ংখ্যারগৄ  ফাওী
MoCA, MoCHTA, ক্তক্ষা
ক্তফযলাক্তয়ত অআক্তটি ক্তক্ষা এফং
ক্তফযলাক্তয়ত অআক্তটি ক্তক্ষা এফং
CHT
Zila ভাচওোন ভন্ত্রণারয়, চনংখ্যায ভযধ্য ক্তডক্তচটার
প্রক্তক্ষযণয ব্যফস্থা গ্রণ।
প্রক্তক্ষযণয ব্যফস্থা গ্রণ।
ভক্তরা  ক্তশু ক্তফলয়ও ক্তফবাচন ওভাযফ।
Parishads
ভন্ত্রণারয়, প্রাথক্তভও 
(ঔ) প্রক্ততটি আউক্তনয়ন ক্তযলযদয
কণক্তক্ষা
ভন্ত্রণারয়,
চনপ্রক্ততক্তনক্তধ ওর্তণও তাঁয এরাওায
াফ ণতয ঘট্টগ্রাভ ক্তফলয়ও
প্রক্ততটি ফািীযত এওচন ভক্তরাযও তথ্য
ভন্ত্রণারয়
প্রমৄক্তিয যভৌক্তরও প্রক্তক্ষণ প্রদান।
ক্তল্প ভন্ত্রণারয়
যয়ফাআযটয ভাধ্যযভ প্রতযন্ত
যদীয় ওাক্তযকযযদয (Indigenous যদীয় ওাক্তযকযযদয (Indigenous MoCHTA,
ঞ্চযরয দক্ষ ওাক্তযকযযদয
artisans) চন্য যয়ফ  যভাফাআর artisans) চন্য যয়ফ  যভাফাআর MoCommerce,
ক্তল্পওযভণয প্রঘায
CHT Zila
ক্তবক্তিও আ-ওভা ণ ব্যফস্থা প্রফতণন।
ক্তবক্তিও আ-ওভা ণ ব্যফস্থা প্রফতণন।
যক্রতাযদযযও ঐফ দক্ষ
Parishads, CHT
শ্রক্তভওযদয াযথ যমাকাযমাক
Unnayan Board
ওক্তযযয় ক্তদযফ থফা ন্য
ক্রযয়য ব্যফস্থা ওযযফ, মায
পযর উাচণযনয সুযমাক বৃক্তদ্ধ
াযফ, ন্য
ফাচাযচাতওযযণয চন্য
ওাম ণওযী ভফায় কযি তুরযত
ায়ও যফ এফং নতুন
ঘাকুযীয সুযমাক শতযী যফ।
ওযণীয় ক্তফলয়
(ক্তফদ্যভান)

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

প্রতযাক্তত পরাপর
(প্রস্তাক্তফত)

স্বল্প যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

ক্তডক্তচটার ক্তফবাচন ওভযফ। ১০% ধভীয়
ংখ্যারগৄ

যয়ফাআযটয ভাধ্যযভ
ওারু  ক্তল্প ক্তবক্তিও
প্রতযন্ত ঞ্চযরয দক্ষ
আ-ওভা ণ াআট ঘালু
ওাক্তযকযযদয ক্তল্পওযভণয
প্রঘায যক্রতাযদযযও ঐফ
দক্ষ শ্রক্তভওযদয াযথ
যমাকাযমাক ওক্তযযয় ক্তদযফ
থফা ণ্য ক্রযয়য ব্যফস্থা
ওযযফ, মায পযর
উাচণযনয সুযমাক বৃক্তদ্ধ
াযফ, ন্য
ফাচাযচাতওযযণয চন্য
ওাম ণওযী ভফায় কযি
তুরযত ায়ও যফ এফং
নতুন ঘাকুক্তযয সুযমাক শতক্তয
যফ।
নাযী যনর্তযত্ব ক্তযঘাক্তরত ক্ষুদ্র ক্তযল্পয নাযী উযদ্যািাযদয যণ্যয ফাচায DWA,
ক্তল্প ভন্ত্রণারয়, স্থানীয় ক্তনচ ঞ্চর তযাক না ওযয ক্তনচ ঞ্চর তযাক না ওযয ক্তফবাকীয় দয মূ
ফাচায ম্প্রাযযণয চন্য ভক্তরাযদয ম্প্রাযযণয চন্য ক্তফদ্যভান তথ্য যফা MoIndustries,
যওায ক্তফবাক
নাযীযদয উাচণযনয সুযমাক নাযীযদয উাচণযনয সুযমাক
আ-ওভা ণ যন্টায স্থান।
যওযন্দ্রয ভাধ্যযভ আ-ওভা ণ সুক্তফধা MoWCA, private
বৃক্তদ্ধ াযফ, তাযদয ন্য  বৃক্তদ্ধ াযফ, তাযদয ণ্য 
প্রদান।
যফা ফাচাযচাত ওযযণয
যফা ফাচাযচাত ওযযণয
sector
চন্য ওাম ণওযী ভফায় কঠযন চন্য ওাম ণওযী ভফায়
তাযদযযও ায়তা ওযযফ কঠযন তাঁযদযযও ায়তা
এফং নতুন ওভণংস্থাযনয
ওযযফ এফং নতুন
সুযমাক সৃক্তি যফ।
ওভণংস্থাযনয সুযমাক সৃক্তি
যফ।
ফাংরাযদ যটক্তরক্তবযনয স্বল্প ব্যফহৃত ভানফ িদ উন্নয়যন ক্তক্ষা  MoInformation,
উন্নয়নমূরও নুষ্ঠান ক্তফদ্যভান টিক্তব private sector
terrestrial ঘযাযনরযও ব্যফায
ওযয এওটি উন্নয়নমূরও টিক্তব ঘযাযনর ঘযাযনযর ম্প্রঘায।
ঘালুওযণ।

প্রধানভন্ত্রীয ওাম ণারয়, যওাযযয দূযীক্ষণ িযওণ ভানফ িদ
তথ্য ভন্ত্রণারয়
যঘতনতা কবীয  প্রস্ত
ায়ও যফ।
যফ।

াতা #18

উন্নয়যন ১২ খন্টা/ক্তদন

স্বল্প যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভধ্য যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

১০% নগ্রয ৫০% ধভীয়
চনযকাষ্ঠী
ংখ্যারগৄ

দীখ ণ
দীখ ণ যভয়াদী
যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)
(ক্তফদ্যভান)
৫০% নগ্রয ১০০% ধভীয় ১০০%
চনযকাষ্ঠী
ংখ্যারগৄ
নগ্রয
চনযকাষ্ঠী
ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভন্তব্য

যমৌক্তিওতা
গ্রয 
নদ্রয
চনযকাষ্ঠীয ভযধ্য
ক্তডক্তচটার
ক্তফবাচন হ্রা
াযফ।

ওারু  ক্তল্প
আযওা-ট্যযক্তযচভ ক্ষুদ্র  ভাছাযী
ক্তবক্তিও আ-ওভা ণ ঘালু
ক্তল্প

াআট ঘালু
ব্যফায় আওভা ণ ঘালু

ওর ক্তল্প 
ব্যফাফাক্তণযচয আওভা ণ ঘালু

ভধ্য  দীখ ণ
যভয়াদী ওাম ণক্রভ
ক্তযভাচণন ওযা
প্রযয়াচন;

ওর যচরা  যচরা য
উযচরা দয

ওর আউক্তনয়ন উযচরা
তথ্য
যফা মূ
যওন্দ্র

ভগ্র যদ

াযাযদয
নাযীযদয উাচণন
ক্ষভতা বৃক্তদ্ধ
ওযা।

ফাংরাযদ
যটক্তরক্তবন

ভানফিদ
উন্নয়ন
যটক্তরক্তবন,
যওাক্তয

যফযওাক্তয
ওর ঘযাযনর।

২৪ খন্টা/ক্তদন

ক্তফদ্যভান
যটক্তরক্তবন
ঘযাযনযর ক্তক্ষা 
উন্নয়নমূরও
নুষ্ঠান প্রঘাযযয
ব্যফস্থা

প্রাথক্তভও
প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
ফাস্তফায়নওাযী
(ক্তফদ্যভান)
(প্রস্তাক্তফত)
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ১.২: গুরুত্বপূণ ণ চাতীয় ক্তফলয় ক্তযযফ স্থানীয়  যওন্দ্রীয় যওাযয এফং নীক্তত ক্তনধ ণাযযণ চনকযণয ংগ্রযণয সুযমাক সৃক্তি ওযা
১৩
*১৩
আযরওট্রক্তনও দ্ধক্ততযত চনকযণয
আযরওট্রক্তনও দ্ধক্ততযত নাকক্তযও MoSICT, MoPT, ভক্তন্ত্রক্তযলদ
ক্তফবাক,
ভস্যা িযওণ চানাযনায ব্যফস্থা
অযফদন  ক্তবযমাক গ্রণ  ক্তনষ্পক্তি BTRC, Cabinet
ওর
ক্তনক্তিতওযণ। যওায এফং স্থানীয় এফং ফক্ততওযণ। আযরওট্রক্তনও Division, MoEst, ভন্ত্রণারয়/ক্তফবাক/যওা
যওায ওর্তণও এ চাতীয় ভস্যা
দ্ধক্ততযত নাকক্তযও ভতাভত গ্রণ ওযয LGD
যী দপ্তয
িযওণ তাঁযদয ফস্থান চানাযনায
যফায ভান উন্নয়ন।
ব্যফস্থা উন্নয়ন ওযা।

ক্রক্তভও নং ক্রক্তভও নং
(ক্তফদ্যভান) (প্রস্তাক্তফত)

*১৪

১৪

ওযণীয় ক্তফলয়
(ক্তফদ্যভান)

চনকযণয ভতাভত গ্রযণয উযেযশ্য
ওর নতুন প্রণীতব্য নীক্ততভারা
যওাযযয যয়ফ াআযট প্রওাযয
ব্যফস্থাওযণ।

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

ওর প্রণীতব্য নীক্ততভারা যয়ফ All ministries
াআযট প্রওা  চনকযণয ভতাভত
গ্রণ।

প্রতযাক্তত পরাপর
(ক্তফদ্যভান)

প্রতযাক্তত পরাপর
(প্রস্তাক্তফত)

স্বল্প যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

যওাযী যয়ফাআট এফং আ- যফায ভান উন্নয়ন এফং ক্তটি ওযণাযযন,
যভআর এয ভাধ্যযভ চনকযনয নাকক্তযও ন্তুক্তি বৃক্তদ্ধ
যচরা ক্তযলদ, ওর
দুঃঔ-দুদ ণায তথ্য গ্রযণয
যৌযবা, উযচরা
ভাধ্যযভ স্বেতা  দ্রুত
ক্তযলদ
ভাধান ক্তনক্তিত যফ।

ওর
স্থান  ওার ক্তফযফঘনা না
ভন্ত্রণারয়/ক্তফবাক/যওা ওযয চাতীয় নীক্ততভারা
যী দপ্তয
ংক্রান্ত ক্তফতযওণ চনকযনয
ব্যাও ংগ্রণ থাওযফ।

নীক্ততভারা
চনকযণয
ক্তনক্তিতওযণ।

স্বল্প যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভধ্য যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

দীখ ণ
যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

দীখ ণ যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

নাকক্তযও ক্তবযমাক ৫০% আউক্তনয়ন নাকক্তযও ভতাভত ১০০%
গ্রণ  ক্তনষ্পক্তি ক্তযলদ
গ্রণ ওযয যফায আউক্তনয়ন
এফং
ভান উন্নয়ন।
ক্তযলদ
ফক্ততওযণ।

প্রণয়যন
ংগ্রণ

ক্তটি
ওযণাযযন,
যৌযবা,
উযচরা
ক্তযলদ


আউক্তনয়ন
ক্তযলদ





যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ১.৩: যফযওাক্তয ঔাত এফং এনক্তচ/ক্তএ/ক্তক্তফ-যও স্থানীয় ম ণাযয়য উমৄু্ি এফং অঞ্চক্তরও বালায় শতক্তযক্তডক্তচটার ক্তফলয়ফস্তু উন্নয়ন  নরাআন যফামূ উন্নয়ন এফং প্রদাযনয চন্য উৎা প্রদান
*১৫
১৫
অঞ্চক্তরও বালায় স্থানীয় ম ণাযয়য
প্রাক্ততষ্ঠাক্তনও ায়তা  অক্তথ ণও MoInformation,
ওর
চনকযনয বৃৎ ংযও
চনকযণয বৃৎ ংযও
উমৄি ক্তফলয়াক্তদ শতযীয চন্য নুদান প্রযণাদনায ভাধ্যযভ স্থানীয় বালায় MoSICT, MoCA, ভন্ত্রণারয়/ক্তফবাক/দপ্তয ক্তক্ষা, প্রক্তক্ষণ  গুরুত্বপূণ ণ ক্তক্ষা, প্রক্তক্ষণ  গুরুত্বপূণ ণ
প্রদাযনয ব্যফস্থা গ্রণ। এয ভযধ্য
স্থানীয় ম ণাযয়য উমৄি ক্তফলয়ফস্তু MoHFW, MoA,
তথ্য প্রদাযনয সুক্তফধা প্রস্ত তথ্য প্রদাযনয সুক্তফধা প্রস্ত
ন্তভূণি যত াযয ক্তক্ষায উযেযশ্য উন্নয়ন উৎাক্ততওযণ
যফ।
যফ।
MoEdu, MoPME,
ক্তনক্তভতণ , ক্ষভতা উন্নয়যন ায়ও
all relevant
ক্তডক্তচটার ক্তফলয়ফস্ত্ি, ক্তফতযযণয চন্য
ministries
চীফন  চীক্তফওা িক্তওণত গুরুত্বপূণ ণ
তথ্যাক্তদ, আতযাক্তদ।


াতা #19





ভন্তব্য

যমৌক্তিওতা

যফায ভান
উন্নয়ন এফং
নাকক্তযও ন্তুক্তিয
চন্য ওযণীয়
ক্তফলয়  পরাপর
ক্তযভাচণন
প্রযয়াচন;
ফাস্তফায়নওাযী
ক্তযযফ উমৄি
ওর্তণক্ষ ক্তনধ ণাযণ
ওযা প্রযয়াচন;
নীক্ততভারা
প্রণয়যন চনকযণয
ংগ্রণ
ক্তনক্তিতওযল্প
ওযণীয় ক্তফলয় 
পরাপর
ক্তযভাচণন
প্রযয়াচন;
ফাস্তফায়নওাযী
ক্তযযফ উমৄি
ওর্তণক্ষ ক্তনধ ণাযণ
ওযা প্রযয়াচন;
চনকযণয বৃৎ
ংযও ক্তক্ষা,
প্রক্তক্ষণ 
গুরুত্বপূণ ণ তথ্য
প্রদানওযল্প
ওযণীয় ক্তফলয়
ক্তযভাচণন
প্রযয়াচন;
ফাস্তফায়নওাযী
সুক্তনক্তদ ণি ওযা
প্রযয়াচন;

প্রাথক্তভও
প্রাথক্তভও
প্রতযাক্তত পরাপর
প্রতযাক্তত পরাপর
স্বল্প যভয়াদী
স্বল্প যভয়াদী
ফাস্তফায়নওাযী
ফাস্তফায়নওাযী
(ক্তফদ্যভান)
(প্রস্তাক্তফত)
(ক্তফদ্যভান)
(প্রস্তাক্তফত)
(ক্তফদ্যভান)
(প্রস্তাক্তফত)
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ১.৪: ংস্কৃক্তত, ঐক্ততয এফং ধযভণয উৎওল ণ াধযন াংস্কৃক্ততও ক্তফলয়ফস্তু উন্নয়ন  ংযক্ষণ ওযা এফং েী ঞ্চযরয রূওথা, উওথা, যরাওচ াক্ততয  েীযতয মৃদ্ধ বান্ডায  ক্তফওাযয ায়ও ক্তযযফ সৃক্তি ওযা।
১৬
১৬
স্বওীয় ংস্কৃক্তত, ঐক্ততয এফং ধভণ
স্বওীয় ংস্কৃক্তত, ঐক্ততয এফং ধভণ
ংস্কৃক্তত
ক্তফলয়ও স্বওীয় ংস্কৃক্তত, ঐক্ততয এফং স্বওীয় ংস্কৃক্তত, ঐক্ততয
MoCA, National
ক্তফলয়ও ভাক্তিক্তভক্তডয়া ক্তফলয়ফস্ত্ি
ক্তফলয়ও তথ্য বান্ডায প্রস্তুত, আ-তথ্য
এফং ধভণ িক্তওণত
Archives, National ভন্ত্রণারয়, ধভণ ক্তফলয়ও ধভণ িক্তওণত গুরুত্বপূণ ণ
ংযক্ষণ এফং ক্তফতযণ উৎাক্তত
যওাযল ন্তণভূিওযণ  প্রঘায।
ভন্ত্রণারয়,
াফ ণতয তযথ্যয স্থায়ী ংযক্ষণ 
গুরুত্বপূণ ণ তযথ্যয স্থায়ী
Museum,
ওযা।
ক্তফলয়ও ক্তফতযণ ক্তনক্তিত যফ।
ংযক্ষণ  প্রঘায ক্তনক্তিত
MoCHTA, MoRA, ঘট্টগ্রাভ
ভন্ত্রণারয়
যফ।
UNESCO
উআক্তও(wiki),
ংস্কৃক্ততও ক্তফলয়ফস্তু

িক্তওণত যয়ফ
াআট

ক্রক্তভও নং ক্রক্তভও নং
(ক্তফদ্যভান) (প্রস্তাক্তফত)

ওযণীয় ক্তফলয়
(ক্তফদ্যভান)

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ১.৫: ক্ষক্ততওয ক্তডক্তচটার ক্তফলয়ফস্তু যথযও ক্তশুযদয যক্ষা ক্তশু িক্তওণত ন্যান্য ক্তফলয় ফ ণভযক্ষ তুযর ধযা
*১৭
১৭
ক্তশুযতাল ক্তডক্তচটার ক্তফলয়ফস্ত্ি
প্রাক্ততষ্ঠাক্তনও ায়তা  অক্তথ ণও MoWCA,
প্রাথক্তভও  কণক্তক্ষা
উন্নয়যন নুদান প্রদান। এযত ন্তভূণি প্রযণাদনায
ভাধ্যযভ
ক্তশুযতাল UNESCO,
ভন্ত্রণারয়, ভক্তরা 
যত াযয ক্তশু ক্তক্ষা ক্তফলয়ও এফং ক্তডক্তচটার ক্তফলয়ফস্তু (Content) UNICEF
ক্তশু ক্তফলয়ও ভন্ত্রণারয়,
যঘতনতা উন্নয়নমূরও ক্তডক্তচটার
এনক্তচ বুযযযা
উন্নয়ন উৎাক্ততওযণ।
ক্তফলয়ফস্ত্ি।
১৮
*১৮
যয়ফাআট এফং টিক্তব যপ্রাগ্রাযভয
যয়ফাআট এফং টিক্তব যপ্রাগ্রাযভয
ভক্তরা  ক্তশু ক্তফলয়ও
MoWCA,
ভাধ্যযভ ক্তশুযদয চন্য ক্ষক্ততওাযও ভাধ্যযভ ক্তশুযদয চন্য ক্ষক্ততওাযও
ভন্ত্রণারয়
MoInformation
ক্তফলয়াক্তদ ক্তপিায ওযা িযওণ
ক্তফলয়াক্তদ ক্তপিায ওযা িযওণ
ক্তববাফওযদয প্রক্তক্তক্ষত ওযা।
ক্তববাফওযদয যঘতনওযণ।

*১৯

২০

১৯

ক্তশুযদয চন্য ক্ষক্ততওাযও
যয়ফাআটমূয প্রযফ ক্তনয়ন্ত্রযণ
অআএক্তযদয প্রক্তক্তক্ষত ওযা।

ক্তশুযদয চন্য ক্ষক্ততওাযও ক্তফলযয়
যঘতনতা সৃক্তিয চন্য যপ্রাগ্রাভ শতযী।

ক্তশুযদয চন্য ক্ষক্ততওাযও
MoInformation,
যয়ফাআটমূয প্রযফ ক্তনয়ন্ত্রণ ওযা। MoSICT, BTRC

MoInformation,
MoWCA, NGOs

ডাও  যটক্তরযমাকাযমাক
ভন্ত্রণারয় (ফাংরাযদ
যটক্তরযমাকাযমাক ক্তনয়ন্ত্রণ
ওক্তভন)

জ্ঞান চণন  মৃদ্ধ ওযায
চন্য ক্তডক্তচটার ক্তফলয়ফস্ত্িয
অনদ-দায়ও  স্বয়ংক্তক্রয়
শফক্তি ক্তফপুর অগ্র সৃক্তি
ওযযফ।
ক্ষক্ততওয  যচ ক্তবকম্য
ক্তডক্তচটার ওনযটন্ট যথযও
ক্তশুযদযযও ক্তনযাদ যাঔযত
ক্তববাফযওযা স্ত্িত
থাওযফন।

জ্ঞান চণন  মৃদ্ধ ওযায
চন্য ক্তডক্তচটার ক্তফলয়ফস্তুয
অনদ-দায়ও  স্বয়ংক্তক্রয়
শফক্তি ক্তফপুর অগ্র সৃক্তি
ওযযফ।
যচ ক্তবকম্য ক্ষক্ততওয
ক্তডক্তচটার ওনযটন্ট যথযও
ক্তশুযদযযও ক্তনযাদ যাঔযত
ক্তববাফযওযা প্রস্তুত
থাওযফন।

প্রক্ততযযাধ ওযায চন্য
ক্তফলয়ফস্ত্ি িযওণ
অআএক্ত মূযয ভযধ্য
যঘতনতা সৃক্তি ওযযফ।

ক্ষক্ততওয ক্তডক্তচটার ওনযটন্ট ক্ষক্ততওয াআট
যথযও ক্তশুযদয ক্তনযাদ
নুযনওাযী
যাঔযত ায়ও যফ।
অন্তচণাক্ততও
যপাযাযভয াযথ
ংমৄক্তি

ক্ষক্ততওয ক্তডক্তচটার
ক্তফলয়ফস্ত্ি িযওণ ভাযচয
ওর ংযয ভযধ্য
যঘতনতা সৃক্তি ওযযফ এফং
প্রক্ততযযাযধয ব্যফস্থা উন্নয়ন
ওযযফ।

াতা #20

ভধ্য যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

স্বওীয় বালা
(যমভনভক্তনপুযী,
ঘাওভা আতযাক্তদ)
- এয চন্য
ওক্তিউটায
ক্তিন্ফ

ক্তশুযতাল
ক্তফলয়ফস্তু উন্নয়যন
যওািানীমূযয
ভযধ্য
প্রক্ততযমাক্তকতা।
াআট ক্তপিায ওযায াআট  ওনযটন্ট টিক্তব যপ্রাগ্রাভ
যয়ফাআট শতযী ক্তপিাযওযণ।
ওযা যফ।

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

দীখ ণ
যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)





ক্তশুযতাল ক্তফলয়ফস্ত্ি
উন্নয়যন
যওািানীমূযয
ভযধ্য প্রক্ততযমাক্তকতা।

ক্ষক্ততওয ক্তফলয়ফস্ত্ি
িযওণ ক্তশুযদযযও
যফাছাযত ওাটু ণন
মৃদ্ধ যয়ফাআট
উন্নয়ন

ক্ষক্ততওয াআট
যথযও ক্তশুযদয
ক্তনযাদ যাঔযত
স্থানীয় অআএক্ত
ওর্তও ব্যফস্থা
গ্রণ।

স্থানীয় 
ফক্তক্তফ ণযেয
াআট মূযয
ডাটাযফচ

টিক্তব যপ্রাগ্রাভ

টিক্তব যপ্রাগ্রাভ

ফক্তক্তফ ণযেয
াযথ
যমাক্তকতা 
ভন্বয়

দীখ ণ যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

স্কুর এফং
CIC -যত
যঘতনতা
ওভণসূঘী

ভন্তব্য

যমৌক্তিওতা

যদীয় ংস্কৃক্তত,
ঐক্ততয এফং ধভণ
িক্তওণত
গুরুত্বপূণ ণ তথ্য
প্রফা
ক্তনক্তিতওযযণ
ওযণীয় ক্তফলয়
ক্তযভাচণন
প্রযয়াচন;
যভয়াদী ওাম ণক্রভ
ক্তযভাচণন
প্রযয়াচন;

ফাস্তফতায
ক্তনক্তযযঔ ওযণীয়
ক্তফলয়  পরাপর
ক্তযভাচণন
প্রযয়াচন;
ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠাযন
যণ ণা চাতীয়
যঘতনতা
ওনযটন্ট
ওভণসূঘী
ক্তশুযদয
নাকাযরয ফাআযয
যাঔযত ওযণীয়
ক্তফলয়  পরাপর
ক্তযভাচণন
প্রযয়াচন;
যণ ণা
চাতীয়
ক্ষক্ততওয ওনযটন্ট
নাি

ক্তপিাযওযযণয
ক্ষভতা চণযন
যভয়াদী ওাম ণক্রভ
ংযাধন
প্রযয়াচন;
ফাক্ততর ফযর ১৮  ১৯ নং এ
কণ্য
ওযা ন্তর্ভণি
যমযত াযয

উযেশ্য #২: উৎাদনীরতা
প্রাথক্তভও
প্রাথক্তভও
প্রতযাক্তত পরাপর
প্রতযাক্তত পরাপর
ফাস্তফায়নওাযী
ফাস্তফায়নওাযী
(ক্তফদ্যভান)
(প্রস্তাক্তফত)
(ক্তফদ্যভান)
(প্রস্তাক্তফত)
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ২.১: যদব্যাী ক্ষুদ্র, ভাছাযী  যঙাট অওাযযয ক্তল্প এফং কৃক্তলঔাযত উৎাদনীরতা বৃক্তদ্ধয চন্য অআক্তটিয যফ ণাচ্চ ব্যফায এফং উদ্ভাফনী  প্রক্ততযমাক্তকতামূরও ভযনাবাফ উৎাক্তত ওযা

ক্রক্তভও নং ক্রক্তভও নং
(ক্তফদ্যভান) (প্রস্তাক্তফত)
২১

ওযণীয় ক্তফলয়
(ক্তফদ্যভান)

ফাক্তণচয ায়ও অআক্তটি ফওাঠাযভা MoSICT and
relevant trade
উন্নয়যন ভীক্ষা ক্তযঘারনা।
organisations

ভধ্য যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

দীখ ণ
যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

দীখ ণ যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ফাক্তণচয ভন্ত্রণারয়,
ক্তযওল্পনা ভন্ত্রণারয়

আ-যযক্তডযন ক্তনধ ণাক্তযত যফ।

আ-যযক্তডযন ক্তযভা 
ফওাঠাযভা উন্নয়ন।









MoSICT,
MoInformation,
MoA, MoFL,
NGOs, BASIS,
BCS and media

যযাড যা, টও যা এফং
তথ্য ভন্ত্রণারয়, তথ্য  টিক্তব, যযক্তড  ংফাদযত্রয
যমাকাযমাক প্রমৄক্তি
ভাধ্যযভ যমাকাযমাক চনকণযও
ভন্ত্রণারয়
অআটি ব্যফাযযয উওাক্তযতা
যফাছাযত ায়তা ওযযফ।

টিক্তব, যফতায, ওক্তভউক্তনটি
যযক্তড  ংফাদযত্রয
যচরা ম ণাযয়
ভাধ্যযভ নাকক্তযওযও অআটি
SMME -যদয চন্য
ব্যফাযযয উওাক্তযতা
যফাছাযত ায়তা ওযযফ।

MoCommerce,
MoInformation,
FBCCI, SMEF
and IBPC

ফাক্তণচয ভন্ত্রণারয়, তথ্য ক্তফযদী ক্তফক্তনযয়াকওাযীযদয
 যমাকাযমাক প্রমৄক্তি াযথ ফাক্তণচয সুক্তফধা উন্ুি
ভন্ত্রণারয়
যফ।

অআক্তটি ব্যফাযযয যক্ষযত্র
সৃচনীরতা  উদ্ভাফনী
বৃক্তদ্ধ াযফ।



ক্তল্প প্রক্ততষ্ঠানমূয
প্রাক্ততষ্ঠাক্তনও দক্ষতা বৃক্তদ্ধ
এফং ভানফিদ উন্নয়যনয
ায়ও যফ।





আউক্তনয়ন
ম ণাযয় কৃক্তল
ঔাযত

*২২
স্থানীয় ক্তযল্পাযদ্যাক ংক্রান্ত যভরা,
প্রদণনী, য়াওণ, যযাড যা এফং
ন্যান্য interactive যপ্রাগ্রাভ
অযয়াচন।

২৪

স্বল্প যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

২১
ITES এয উওায এফং এয ম্ভাফনা
IT Enabled Services (ITES) এয
িযওণ কণযঘতনতা শতযী ওযযত
উযমাক্তকতা  ম্ভাফনা িযওণ ম্ভাব্য
ক্তভক্তডয়াযত প্রঘাযণা ঘারাযনায
উযদ্যািাযদয যঘতনতা বৃক্তদ্ধ।
ব্যফস্থাওযণ।

২৩

স্বল্প যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

২০
ব্যফায চন্য অআক্তটিয ফতণভান
ফস্থা এফং যফায প্রাপ্যতা িযওণ
ভীক্ষা ক্তযঘারনা।

২২

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

২৩

ক্তযল্পয উৎাদনীরতা বৃক্তদ্ধয চন্য
দক্ষ চনফর উন্নয়যনয রযক্ষয যওাক্তয
 যফযওাক্তয ঔাযতয যমৌথ উযদ্যাযক
ক্তক্ষা  প্রক্তক্ষযণয ম্ভাফনা মাঘাআ।

প্রক্তত ফঙয যওাক্তয-যফযওাক্তয
উযদ্যাযক অআক্তটি ক্তফলয়ও
উদ্ভাফনীমূযয প্রঘাযযয চন্য ক্তফবাক,
যচরা  উযচরা ম ণাযয় ক্তডক্তচটার
উদ্ভাফনী যভরা  আন্টাযযনট যভরা
অযয়াচন।

ক্তযল্পয উৎাদনীরতা বৃক্তদ্ধয চন্য দক্ষ BCC & BSCIC
ক্তল্প ভন্ত্রণারয়
চনফর উন্নয়যনয রযক্ষয যওাক্তয 
MoEdu & MoSICT
যফযওাক্তয ঔাযতয যমৌথ উযদ্যাযক
অআক্তটি’য ভাধ্যযভ ক্তক্ষা 
প্রক্তক্ষযণয ব্যফস্থা গ্রণ।

উৎাদনক্ষভ িদ উন্নয়যনয
চন্য মযথামৄি PPP
ওাঠাযভা শতযী যফ।
প্রক্ততষ্ঠানমুযয অন্ন এফং
বক্তফষ্যত প্রযয়াচন যভটাযত
ভানফিযদয প্রযয়াচনীয়
দক্ষতা চণযনয ব্যফস্থা
ওযযত যফ।

াতা #21

ভন্তব্য

যমৌক্তিওতা

ক্তযওল্পণা
প্রণয়যন ক্তফদ্যভান
ফস্থা ক্তনরূযণয
প্রযয়াচযন
ওযণীয় ক্তফলয়
ক্তযভাচণন
প্রযয়াচন;
ITES এয
ক্তফওাযয
প্রযয়াচনওযল্প
ওযণীয় ক্তফলয়
ক্তযভাচণন
প্রযয়াচন;
যভয়াদী ওাম ণক্রযভ
ংযাধন
প্রযয়াচন;
অআক্তটি
ব্যফাযযয যক্ষযত্র
সৃচনীরতা 
উদ্ভাফনী বৃক্তদ্ধয
রযক্ষয ওযণীয়
ক্তফলয় 
প্রতযাক্তত
পরাপর
ক্তযভাচণন
প্রযয়াচন;
ক্তক্ষা 
প্রক্তক্ষযণ
অআক্তটি
িৃিওযযণয
প্রযয়াচযন
ওযণীয় ক্তফলয়
ক্তযভাচণন
প্রযয়াচন;

ক্রক্তভও নং ক্রক্তভও নং
(ক্তফদ্যভান) (প্রস্তাক্তফত)
২৫

২৪

প্রাথক্তভও
প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
ফাস্তফায়নওাযী
(ক্তফদ্যভান)
(প্রস্তাক্তফত)
ঢাওা এফং ন্যান্য ক্তফবাকীয় দযয
ওর ক্তফবাকীয় দযযয চন্য অআক্তটি- MoSICT, BASIS, ক্তল্প ভন্ত্রণারয়
অআক্তটি-ক্তনবণয ভযডর SMME
ক্তনবণয SMME ভযডর ক্তঘক্তিতওযণ,
BCS
(প্রযতযও প্রওাযযয এওটি ওযয) প্রক্ততষ্ঠা প্রক্ততষ্ঠা এফং এ চাতীয় প্রক্ততষ্ঠান
ওযা।
শতযীযত উৎাক্ততওযণ।
ওযণীয় ক্তফলয়
(ক্তফদ্যভান)

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

যদযয ওর গ্রাভাঞ্চর ম ণন্ত আন্টাযযনট
ংযমাযকয ব্যফস্থাওযণ।

২৬

প্রতযাক্তত পরাপর
(ক্তফদ্যভান)

প্রতযাক্তত পরাপর
(প্রস্তাক্তফত)

প্রক্ততটি ক্তফবাযক প্রক্ততটি াঔায়
যফ ণািভ দ্ধক্ততয ভযডর
শতযী যফ, ন্যান্য SMME
গুযরাযও উৎাক্তত ওযযত SMME-এয নুওযণীয়
নুওযণীয় ভযডযরয প্রদণন। ভযডর শতক্তয যফ।

স্বল্প যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

ঢাওা

২৮

২৯

২৫

২৬

২৭

কৃক্তল, ঔাদ্য এফং SMME িক্তওণত
ফাংরা ক্তফলয়ফস্ত্ি উন্নয়ন।

SMME-য চন্য আ-ওভা ণ ব্যফস্থা
ঘালুওযণ।

ওক্তভউক্তনটিগুযরায ভযধ্য যনটয়াওণ
শতযীয ভাধ্যযভ ওীটতে ক্তনয়ন্ত্রণ,
স্য ংযক্ষণ আতযাক্তদ িক্তওণত স্বওীয়
জ্ঞান এফং উদ্ভাফনমূ অদান-প্রদান
ওযা।

ফাংরা বালায় কৃক্তল, ঔাদ্য এফং SMME MoSICT, MoA,
MoFin,
ক্তফলয়ও ক্তডক্তচটার ওনযটন্ট উন্নয়ন।
MoCommerce,
MoIndustries,
BASIS and BCS
SMME-য চন্য আ-ওভা ণ ব্যফস্থা
ঘালুওযণ।

কৃক্তল ভন্ত্রণারয়, ঔাদ্য
ভন্ত্রণারয়, ক্তল্প
ভন্ত্রণারয়

ক্তল্প ভন্ত্রণারয়
NGOs, private
sector,
MoCommerce, BB,
MoF

াভাক্তচও যনটয়াওণ শতক্তযয ভাধ্যযভ MoA,
স্বাস্থয, ক্তক্ষা, কৃক্তল, দূযম ণাক, ভৎস্য,
MoInformation
প্রাক্তণিদ, ওীটতে ক্তনয়ন্ত্রণ, স্য
ংযক্ষণ, চীফ-শফক্তঘত্র ংযক্ষণ আতযাক্তদ
গুরুত্বপূণ ণ ক্তফলয়াক্তদ িক্তওণত স্বওীয়
জ্ঞান এফং উদ্ভাফনমূ অদান-প্রদান।



ভধ্য যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

ওর ক্তফবাক

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)



দীখ ণ
যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

দীখ ণ যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

কৃক্তল ভন্ত্রণারয় (কৃক্তল
তথ্য াক্তবণ , কৃক্তল
ম্প্রাযণ ক্তধদপ্তয)

উমৄি ফাংরা ক্তফলয়ফস্ত্ি
প্রস্ত্িত যফ। সুক্তফধা
যবাকওাযী ব্যক্তিযদয ায়তা
এফং প্রাংক্তকও স্থানীয়
ক্তফলয়াক্তদ ব্যফাযযয সুক্তফধা
াযফ।

গ্রাভাঞ্চর ম ণন্ত

উমৄি ফাংরা ক্তফলয়ফস্তু
প্রস্তুত যফ। যদীয়
উযদ্যািাকণ চ ন্থায়
তথ্য ব্যফাযযয সুক্তফধা
াযফ।

ওক্তভউক্তনটি যযক্তড,
ওক্তভউক্তনটি যযক্তড,
যটক্তরযন্টায, যয়ফ ক্তবক্তিও যভাফাআর, যটক্তরযন্টায,
যনটয়াওণ কযি উঠযফ।
যয়ফ ক্তবক্তিও যনটয়াওণ
কযি উঠযফ।







যমৌক্তিওতা
SMME-য
নুওযণীয়
ভযডর শতক্তয
উৎাক্তত ওযযত
ওযণীয় ক্তফলয়
ক্তযভাচণন
প্রযয়াচন;

ফাক্ততর কণ্য
ওযা যমযত
াযয

াফক্তরও ওী আনিাস্ট্রাওঘায SMME উযদ্যািাযদয
এফং আ-যযভন্ট যকটযয় ঘালু ফাচায ম্প্রাযণ যফ।
যফ।

াতা #22

ভন্তব্য



অআক্তটিয ব্যফায ফািযফ।

BTRC & MoPT

উযচরা ম ণন্ত

২৭

স্বল্প যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

যওৌরকত
ক্তফলয়ফস্তুয াযথ
াভঞ্জস্যপূণ ণ নয়
ক্তফধায় ফাক্ততর
ওযা প্রযয়াচন;
২৩৬ নং ওযণীয়
ক্তফলযয় ন্তভূণি
ওযা যয়যঙ
যদযয াধাযণ
ভানুযলয
সুক্তফধাযথ ণ
ওযণীয় ক্তফলয় 
পরাপর
ক্তযভাচণন
প্রযয়াচন;
SMME
উযদ্যািা

যবািায সুক্তফধা
ক্তফযফঘনায়
ক্তযভাচণন ওযা
প্রযয়াচন;
াভাক্তচও
যনটয়াযযওণয
সূপর যৌৌঁঙাযত
ওযণীয় ক্তফলয় 
পরাপর
ক্তযভাচণন
প্রযয়াচন;

প্রাথক্তভও
প্রাথক্তভও
প্রতযাক্তত পরাপর
প্রতযাক্তত পরাপর
ফাস্তফায়নওাযী
ফাস্তফায়নওাযী
(ক্তফদ্যভান)
(প্রস্তাক্তফত)
(ক্তফদ্যভান)
(প্রস্তাক্তফত)
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ২.২: অআক্তটি প্রযয়াযকয ভাধ্যযভ ফ ণাদৄক্তনও যওৌর এফং ফাচায-ংফাদ ঞ্চারন এফং ব্যফায ক্তনক্তিত ওযয কৃক্তল যক্ষযত্র উৎাদন ক্ষভতা বৃক্তদ্ধ এফং যফযা ব্যফস্থানা ক্তনক্তিত ওযা

ক্রক্তভও নং ক্রক্তভও নং
(ক্তফদ্যভান) (প্রস্তাক্তফত)
৩০

২৮

৩১

৩২

৩৩

৩৪

ওযণীয় ক্তফলয়
(ক্তফদ্যভান)

ক্তফক্তবন্ন ঞ্চযরয স্থানীয় যফযা
ব্যফস্থানা কৃক্তলঔাযতয প্রযয়াচনযও
প্রাধান্য ক্তদযয় ক্ষুদ্র  ভাছাক্তয ক্তযল্পয
(SME) চন্য ক্তযযা ণ যন্টায প্রক্ততষ্ঠা
ওযা।

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

ক্তফক্তবন্ন ঞ্চযরয স্থানীয় যফযা
MoSICT, NGOs, ক্তল্প ভন্ত্রণারয়
ব্যফস্থানা কৃক্তল ঔাযতয প্রযয়াচনযও SME Foundation
প্রাধান্য ক্তদযয় ক্ষুদ্র  ভাছাক্তয ক্তযল্পয and trade org.
(SME) চন্য অআক্তটি ক্তনবণয ক্তযযা ণ
যন্টায প্রক্ততষ্ঠা।

াভাক্তচও, ওক্তভউক্তনটি ক্তবক্তিও
প্রক্ততষ্ঠান  যওাযযয ফ ক্তনফ ণাী স্তযয
আ-কবযনন্পণ ঘালু ওযা।

MoSICT, LGRD,
Youth
Development
Ministry and PMO

ফাক্তণচয যভরা, প্রদণনী, যক্তভনায,
য়াওণ এয অযয়াচন ওযা।

BEPZA,
MoCommerce

ক্তফক্তফধ আযরওট্রক্তনও ঘযাযনযরয ভাধ্যযভ
ব্যফায ওযা মাযফ এভন ক্তফচযন
যাট ণাযরয ভাধ্যযভ কৃক্তল ঔাযতয
যফায ব্যফস্থানায উন্নয়ন।

২৯

কৃক্তল ঔাযতয উৎাদনীরতা বৃক্তদ্ধয
চন্য প্রযয়াচনীয় প্রমৄক্তি  জ্ঞান
অযযনয উযেযশ্য প্রফাী ফাংরাযদী
এফং অন্তচণাক্ততও কযফলণা
প্রক্ততষ্ঠানমূযয াযথ য়াওণ
অযয়াচন।

MoCommerce,
MoIndustries,
BASIS, BCS,
private sector

কৃক্তল ঔাযতয উৎাদনীরতা বৃক্তদ্ধয
চন্য প্রযয়াচনীয় প্রমৄক্তি  জ্ঞান
অযযণয উযেযশ্য প্রফাী ফাংরাযদী
এফং অন্তচণাক্ততও কযফলণা
প্রক্ততষ্ঠানমূযয াযথ ক্তফক্তনভয় ওাম ণক্রভ
গ্রণ।

কৃক্তল ভন্ত্রণারয়
MoSICT,
MoCommerce,
BASIS, BCS and
other Trade org.

স্থানীয় যঘম্বায/যটক্তরযন্টায
এয াযথ যওৌরকত যচাট

কৃক্তলক্তবক্তিও ক্ষুদ্র-ভাছাযী
ক্তযল্পয ক্ষভতা বৃক্তদ্ধ

নরাআযন যফা প্রদান।
SMME- এয চন্য যফা
প্রদাযনয ক্তযভাণ বৃক্তদ্ধ।
ওর িৃি যকািীয াযথ
ফাচায ক্তফলয়ও তথ্য এফং
অদৄক্তনও
ওরা-যওৌর িক্তওণত তথ্য
অদান প্রদান;
স্বে, জ্ঞান-ক্তবক্তিও যট্রক্তডং
িাটপভণ -এয সৃক্তিয ভাধ্যযভ
ভধ্যত্ত্বযবাকীযদয সুযমাক
ওভাযত/দূয ওযযত গুরুত্বপূণ ণ
ভূক্তভওা যাঔযফ। এওটি যট্রক্তডং
 তথ্য িাটপভণ পুযযা যমাকান
ওাঠাযভাযও প্রাক্তযত ওযযফ।
ক্তধও ক্তফওক্তত
ক্তধও ক্তফওক্তত
থ ণনীক্তত/ক্তল্প প্রক্ততষ্ঠান
থ ণনীক্তত/ক্তল্প প্রক্ততষ্ঠান যথযও
যথযও জ্ঞান অদান-প্রদান
জ্ঞান স্থানান্তয।
বৃক্তদ্ধ াযফ।

াতা #23

স্বল্প যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)
ওর যচরা,
উযচরা ক্তযলদ,
৫% আউক্তনয়ন
ক্তযলদ

স্বল্প যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভধ্য যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ওর যচরা, ২৫% ১০০%
১০০%
উযচরা
উযচরা
উযচরা
ক্তযলদ, ২৫%
আউক্তনয়ন
ক্তযলদ

মাঘাআ ফাঙাআ 
ক্তযওল্পনা

ফাস্তফায়ন

ক্তফবাকীয় ম ণাযয়

যচরা ম ণাযয়

TEIN3,
TEIN3 যনটয়াওণ BDREN
এয সুক্তফধা ব্যফায যনটয়াওণ এয
সুক্তফধা ব্যফায
ওযযত যফ।
ওযযত যফ।

ন্যান্য
অন্তচণাক্ততও
কযফলণা
ংস্থায াযথ
জ্ঞান অদান
প্রদাযনয থ 
ংযমাক স্থান

দীখ ণ
যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)
১০০%
আউক্তনয়ন
ক্তযলদ,
গ্রাভাঞ্চযরয
ক্তনফ ণাক্তঘত
প্রাথক্তভও
ক্তফদ্যারয়

দীখ ণ যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভন্তব্য

যমৌক্তিওতা

আউক্তনয়ন তথ্য 
যফা যওযন্দ্রয
ভাধ্যযভ এরূ
যফা প্রদান ম্ভফ
ক্তফধায় আউক্তনয়ন
ম ণাযয় ক্তযযা ণ
যন্টায
ফাস্তফম্মত নয়
এ ওাযযণ
যভয়াদী ওাম ণক্রভ
ক্তযভাচণন
প্রযয়াচন
ফাক্ততর কণ্য যওৌরকত
ওযা মায়।
ক্তফলযয়য াযথ
যাক্তয িৃি
নয় ক্তফধায় ফাক্ততর
কণ্য ওযা মায়।
ফাক্ততর কণ্য ২৩ নং ওযণীয়
ওযা মায়।
ক্তফলযয়য নুরূ
ক্তফধায় ফাক্ততর
ওযায প্রস্তাফ ওযা
য়;
ফাক্ততর কণ্য ৩৭ নং ওযণীয়
ওযা মায়
ক্তফলযয়য নুরূ
ক্তফধায় ফাক্ততর
যমাগ্য;

অন্তচণাক্ততও
ম ণাযয়য জ্ঞান
অদান প্রদাযনয
চন্য ওযণীয়
ক্তফলয় ক্তযভাচণন
প্রযয়াচন;

ক্রক্তভও নং ক্রক্তভও নং
(ক্তফদ্যভান) (প্রস্তাক্তফত)
৩৫

৩০

৩৬

৩১

৩৭

৩২

ওযণীয় ক্তফলয়
(ক্তফদ্যভান)
অআক্তটি ব্যফায ওযয কৃলও 
শ্রক্তভওযদয অদৄক্তনও প্রমৄক্তি, ঋণ
ব্যফস্থা, আতযাক্তদ িক্তওণত প্রক্তক্ষণ
প্রদান ওযা।

উৎাদন এফং কৃক্তল প্রক্তক্রয়াওযণ
ক্তযল্পয চন্য কৃলযওয প্রযয়াচযনয
অযরাযও উন্নয়নকৃত দূযক্তক্ষযণয
ভাধ্যযভ কৃলওযদয ক্তক্ষা  প্রক্তক্ষযণয
ব্যফস্থা ওযা।
কৃক্তল যণ্যয ঘাক্তদা-যফযা এফং
ফাচায িক্তওণত ারনাকাদ তথ্য
যফযা।

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)
অআক্তটি ব্যফায ওযয কৃলও 
শ্রক্তভওযদয অদৄক্তনও প্রমৄক্তি, ঋণ
ব্যফস্থা, অক্তথ ণও ায়তা আতযাক্তদ
িক্তওণত নরাআন প্রক্তক্ষণ প্রদান।

উৎাদন এফং কৃক্তল প্রক্তক্রয়াওযণ
ক্তযল্পয চন্য কৃলযওয প্রযয়াচযনয
অযরাযও উন্নয়নকৃত দূযক্তক্ষযণয
ভাধ্যযভ কৃলওযদয ক্তক্ষা  প্রক্তক্ষযণয
ব্যফস্থাওযণ।
কৃক্তল যণ্যয ঘাক্তদা-যফযা এফং
ফাচায িক্তওণত real-time তথ্য
চরবয ওযা।

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(ক্তফদ্যভান)
MoA, MoFL,
MoEF

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(প্রস্তাক্তফত)
কৃক্তল ভন্ত্রণারয়

MoA, MoFL,
MoEF, NGOs,
private sector

কৃক্তল ভন্ত্রণারয়

DAM, private
sectors

কৃক্তল ভন্ত্রণারয় (কৃক্তল
ক্তফণন ক্তধদপ্তয)

প্রতযাক্তত পরাপর
(ক্তফদ্যভান)

দ্রুত  াশ্রয়ী উাযয়
শ্রক্তভওযদয ক্ষভতা উন্নয়ন
যফ।

দ্রুত  াশ্রয়ী উাযয় কৃলও
 শ্রক্তভওযদয ক্ষভতা
উন্নয়ন যফ।

স্থানীয় প্রযয়াচযনয ক্তবক্তিযত
কৃলওযদয ক্ষভতা উন্নয়ন যফ
এফং ন্যান্য স্থানীয়
গ্রাক্তধওায-যও অফতণ
ক্তঞ্জওাযত স্থান ক্তদযফ।

স্থানীয় প্রযয়াচযনয ক্তবক্তিযত
কৃলওযদয ক্ষভতা উন্নয়ন
যফ এফং ন্যান্য স্থানীয়
গ্রাক্তধওায-যও অফতণ
ক্তঞ্জওাযত স্থান ক্তদযফ।

গুরুত্বপূণ ণ ফাচাযদযযয তথ্য
যদব্যাী প্রঘায ওযয
উৎাদনওাযীযদয ম্ভাব্য
ন্যায্যমূে প্রদাযন ায়তা
ওযযফ।

৩৮

৩৩

ঞ্চরক্তবক্তিও স্য উৎাদযনয
উযমাক্তকতা, োন্ড যচাক্তনং, ভাটিয
উফ ণযতা ক্তি এফং ায প্রযয়াযকয ভাত্রা
িক্তওণত তথ্যাক্তদ ক্তফযিলযনয চন্য
ক্তচ-অআ-এ ক্তবক্তিও মৃক্তিওা ম্যাক্তং
দ্ধক্তত ব্যফায ওযা।

ঞ্চরক্তবক্তিও স্য উৎাদযনয
SRDI
উযমাক্তকতা, োন্ড যচাক্তনং, ভাটিয
উফ ণযতা ক্তি এফং ায প্রযয়াযকয ভাত্রা
িক্তওণত তথ্যাক্তদ ক্তফযিলযণয চন্য ক্তচঅআ-এ ক্তবক্তিও মৃক্তিওা ম্যাক্তং দ্ধক্তত
ব্যফায।

প্রতযাক্তত পরাপর
(প্রস্তাক্তফত)

স্বল্প যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

স্বল্প যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভধ্য যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

দীখ ণ
যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

যওন্দ্রীয়
ঞ্চযরয
ক্তফযিলণ ক্ষভতা
উন্নয়ন

কৃক্তল ভন্ত্রণারয় (SRDI)

াতা #24

ভন্তব্য

যমৌক্তিওতা
দ্রুত  াশ্রয়ী
উাযয় ক্তফপুর
ংখ্যও কৃলও 
শ্রক্তভওযদয
ক্ষভতা
উন্নয়নওযল্প
ওযণীয় ক্তফলয়,
প্রতযাক্তত
পরাপর 
যভয়াদী ওাম ণক্রভ
ক্তযভাচণন
প্রযয়াচন
ফাস্তফায়নওাযী
সুক্তনক্তদ ণি ওযা
প্রযয়াচন;

Real-time ফাচাযদয 
উাি ংগ্রযয চন্য
ন্যায্যমূে প্রাক্তপ্ত ায়ও
ভাঠ ম ণাযয়য ক্ষভতা
যফ।
উন্নয়ন এফং মূে
ংক্রান্ত যওন্দ্রীয়
যফযা ওাঠাযভা মৃদ্ধ
যফ এফং ভধ্যস্বত্বযবাকী তথ্য-বান্ডায স্থান।
াক্তযত যফ।

সুক্তনক্তদ ণি ভূ-ফস্থায ক্তবক্তিযত
কৃক্তলচ উাযিয ব্যফায এয এরাওা-ক্তবক্তিও উমৄি
ভাধ্যযভ উৎাদযনয ক্তযভাণ স্য উৎাদন এফং ভাটিয
বৃক্তদ্ধ  ঘযয়য ক্তযভাণ মথামথ ব্যফায বৃক্তদ্ধ াযফ।
হ্রা াযফ।

দীখ ণ যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

আউক্তনয়ন ক্তযলদ
যথযও তথ্য ংগ্র
ওযয ক্তওছু ক্তনফ ণাক্তঘত
উযচরায় ব্যাও
ক্তবক্তিও উন্নয়নাধন

ওর উযচরা
ম ণন্ত, ১০%
আউক্তনয়ন
ক্তযলদ

ওর
আউক্তনয়ন
ক্তযলদ ম ণন্ত

Real-time
ফাচাযদয 
ন্যায্যমূে প্রাক্তপ্ত
ক্তনক্তিত ওযযত
ওযণীয় ক্তফলয় 
প্রতযাক্তত
পরাপর
ক্তযভাচণন
প্রযয়াচন;
যভয়াদী ওাম ণক্রভ
ক্তযভাচণন
প্রযয়াচন
প্রতযাক্তত
পরাপযরয বালা
ক্তযভাচণন
প্রযয়াচন;
ফাস্তফায়নওাযী
সুক্তনক্তদ ণি ওযা
প্রযয়াচন;
যভয়াদী ওাম ণক্রভ
ক্তযভাচণন
প্রযয়াচন

ক্রক্তভও নং ক্রক্তভও নং
(ক্তফদ্যভান) (প্রস্তাক্তফত)
৩৯

৪০

*৩৪

৩৫

৪১

ওযণীয় ক্তফলয়
(ক্তফদ্যভান)

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

শুিদ, মুযকী এফং ভৎস্য িযদয প্রাক্তণিদ, াঁ, মুযকী এফং ভৎস্য
দ্রুত যযাকক্তনণ ণয় এফং ক্তঘক্তওৎায চন্য িযদয দ্রুত যযাকক্তনণ ণয় এফং
যাভণ ক্তনক্তিতওযণ।
ক্তঘক্তওৎায সুক্তফধাযথ ণ তথ্য বান্ডায
উন্নয়ন।

কৃলও এফং কৃক্তলযণ্যয ব্যফায চন্য
যভাফাআর ব্যাংক্তওং এয ব্যফস্থা ওযা।

কৃক্তলযণ্যয যফযা ব্যফস্থা
ম্প্রাযযনয চন্য আন্টাযযনট এফং
যভাফাআর ক্তনবণয ফাক্তণক্তচযও ব্যফস্থা
উন্নয়ন ওযা।

কৃলও এফং কৃক্তলযণ্যয ব্যফায চন্য
যভাফাআর ন্যান্য তথ্য প্রমৄক্তি
ক্তবক্তিও ব্যাংক্তওং ব্যফস্থাওযণ।

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(ক্তফদ্যভান)
MoFL

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(প্রস্তাক্তফত)
ভৎস্য  প্রাক্তণিদ
ভন্ত্রণারয়

প্রতযাক্তত পরাপর
(ক্তফদ্যভান)

প্রতযাক্তত পরাপর
(প্রস্তাক্তফত)

এওটি ক্তনক্তদ ণি ভফাযয়য ফা
যক্ষত্র-ক্তবক্তিও ব্যফাক্তয়ও
এওচন কৃলযওয ব্যফাক্তয়ও
ক্ষক্তত হ্রা াযফ।
ক্ষক্তত ওভাযফ।

ফাংরাযদ ব্যাংও
MoA, MoFL,
MoFin, financial
institutions,
mobile operators

স্বল্প যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

স্বল্প যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

আউক্তনয়ন ক্তযলদ যত
ব্যফায এয সুযমাক
প্রদাযন ক্তওছু যচরা
ভৎ ঔাভায 
শুক্তফলয়ও যওযন্দ্র
ব্যাও উন্নয়ন াধন

নীক্তত ক্তনধ ণাযনী
মযথামৄি যবৌত
ক্তদ্ধান্ত ক্তনযত যফ।
ফওাঠাযভা এফং ভানফ
প্রঘক্তরত অআযন
িদ বৃক্তদ্ধ না ওযয ব্যয়
ব্যয়াশ্রয়ী ন্থায় ঋণ প্রাক্তপ্ত ক্তযফতণন ওযযত
াশ্রয়ী ন্থায় ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান ম্ভফ যফ এফং গ্রাভাঞ্চযর যফ এফং নতুন
এফং ঋণ ক্তযযাযধয ব্যফস্থা ব্যাংক্তওং ব্যফস্থা
অআন প্রণয়ন
ওাযয প্রঘক্তরত ব্যাংক্তওং ম্প্রাক্তযত যফ।
ওযযত যফ। ক্তওছু
ব্যফস্থায অতা প্রাক্তযত
যক্ষযত্র
যফ।
যীক্ষামুরওবাযফ
ঘালু ওযযত যফ।

ভধ্য যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ওর যচরা
ভৎস্য ঔাভায 
শু ক্তফলয়ও
যওন্দ্র

যভাফাআর
যপাযনয ক্তযঘাচণ
ব্যফস্থা থফা
যভাফাআযরয
ক্তওছু যক্ষযত্র
ভত ফ ণব্যী যদযয ৫০%
যীক্ষামূরও বাযফ এফং ব্যয়
যচরায়
ঘালু ওযযত যফ। াশ্রয়ী যওান ঘালুওযণ।
প্রমৄক্তি দ্বাযা
যদযয ৫০%
অতাভূি
ওযা যফ।

দীখ ণ
যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

দীখ ণ যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভন্তব্য

যমৌক্তিওতা
কৃলও/
ঔাভাক্তযযদয চন্য
তথ্য বান্ডায
উন্নয়যনয
অযরাযও ওযণীয়
ক্তফলয় 
প্রতযাক্তত
পরাপযরয বালা
ক্তযভাচণন ওযা
যয়যঙ
তথ্য প্রমৄক্তি
ক্তবক্তিও যমযওান
প্রমৄক্তি ব্যফায
ওযয
কৃলওযদযযও
ব্যাংক্তওং যফায
অতায় অনা

ওর
উযচরা
ভৎস্য ঔাভায
 শু
ক্তফলয়ও যওন্দ্র

কৃলওযদয
চন্য যভাফাআর
ব্যাংক্তওং
যদযয ওর ভগ্র যদয
ংয
চরবয
ওযা যফ।

ফাক্ততর কণ্য ৩৭ নং ওযণীয়
ওযা মায়
ক্তফলযয়য নুরূ
ক্তফধায় ফাক্ততর
যমাগ্য;

MoA, MoFL,
MoCommerce

যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ২.৩: আঅযক্ত এযাক্তিযওযনয ব্যফায উৎাক্তত ওযয বৃৎ ক্তযল্পয উৎাদনীরতা বৃক্তদ্ধ এফং উন্নত তদাযক্তও , দক্ষতায খাটক্তত ক্তঘক্তিতওযণ, উমৄি প্রক্তক্ষণ এফং অদৄক্তনও ক্তল্প ক্তযঘারন ক্তনক্তিত ওযা
৪২
উযচরা ম ণন্ত যমৌথ ক্তযফীক্ষণ 
ম ণাযরাঘনা ক্তফলয়ও টাস্কযপা ণ কঠন।
৪৩

৩৬
ঔাত-ক্তবক্তিও ERP ক্তযেম্স প্রফতণযনয
ঔাত-ক্তবক্তিও ERP (এন্টাযপ্রাআচ
MoSICT, BCC,
চন্য যীক্ষামূরও প্রওল্প গ্রণ।
ক্তযযা ণ িযাক্তনং) প্রফতণযন প্রওল্প গ্রণ। BASIS, BCS

৪৪

ফাক্ততর কণ্য
ওযা যমযত
াযয।

MoCommerce,
MoSICT, ICT
Task Force

উৎাদনীরতা বৃক্তদ্ধয চন্য
স্ট্রযাযটক্তচও ম্যাযনচযভযন্ট যাভণ
প্রদান িক্তওণত ক্ষভতা উন্নয়ন ওযা।

ক্তল্প ভন্ত্রণারয়

ম্যাযনচযভন্ট আনপযযভন
এয উৎাদনীরতা বৃক্তদ্ধ
উৎাদনীরতা বৃক্তদ্ধ াযফ ৫ টি ঔাযত
৫ টি ঔাযত ৫টি
াযফ এফং ওাম ণওয তদাযওী এফং ওাম ণওয তদাযক্তও
যীক্ষামূরও বাযফ
প্রওল্প ফাস্তফায়ন
এফং ক্তদ্ধান্ত গ্রণ ব্যফস্থা ঘালু ব্যফস্থা ঘালু যফ।
৫টি প্রওল্প ফাস্তফায়ন
যফ।

যীক্ষামূরও
৫০টি প্রওল্প
বাযফ ১০টি
ফাস্তফায়ন
প্রওল্প ফাস্তফায়ন

ওর ক্তল্প
প্রক্ততষ্ঠাযন

ফাক্ততর কণ্য
ওযা যমযত
াযয।

Private sector,
MoIndustries,
MoSICT

াতা #25

স্পি 
াভঞ্জস্যপূণ ণ
ক্তফধায় ফাক্ততর
প্রস্তাফ ওযা মায়
উৎাদনীরতা
 তদাযক্তও বৃক্তদ্ধ
াযফ ক্তফধায়
ওযণীয় ক্তফলয় 
প্রতযাক্তত
পরাপর
ক্তযভাচণন
প্রযয়াচন;
অআক্তটিয াযথ
িৃি নয়
ক্তফধায়
ফাক্ততরযমাগ্য;

ক্রক্তভও নং ক্রক্তভও নং
(ক্তফদ্যভান) (প্রস্তাক্তফত)
৪৫

ওযণীয় ক্তফলয়
(ক্তফদ্যভান)

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(ক্তফদ্যভান)

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(প্রস্তাক্তফত)

প্রতযাক্তত পরাপর
(ক্তফদ্যভান)

প্রতযাক্তত পরাপর
(প্রস্তাক্তফত)

স্বল্প যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

স্বল্প যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভধ্য যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

৩৭
জ্বারানীয দক্ষ ব্যফায, অন্তচণাক্ততও
ভান যমভন ISO ক্তফলযয় যমাগ্যতা, ক্তরন
ক্তক্স ক্তকভা, অদৄক্তনও উৎাদন দ্ধক্তত,
আতযাক্তদ ংক্রান্ত আযরওট্রক্তনও ক্তক্ষা
উওযণ শতযী এফং ক্তফতযযণয ব্যফস্থা।

জ্বারানীয দক্ষ ব্যফায,
অন্তচণাক্ততও ভান যমভন ISO ক্তফলযয়
যমাগ্যতা, ক্তরন, ক্তক্স ক্তকভা, অদৄক্তনও
উৎাদন দ্ধক্তত, আতযাক্তদ ংক্রান্ত
ক্তডক্তচটার ওনযটন্ট শতক্তযওযণ।

MoPEMR,
MoCommerce,
MoIndustries,
MoSICT

যফায ভান উন্নয়ন 
ক্তফদুযত, জ্বারানী 
েযান্ডাডণ নুযযনয ব্যাাযয
ঔক্তনচ িদ ভন্ত্রণারয়,
ক্তযল্পাযদ্যািাযদয ায়তা
ক্তল্প ভন্ত্রণারয়
প্রদান;

দীখ ণ যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভন্তব্য

যমৌক্তিওতা
ওযণীয় ক্তফলয়
অযযা সুক্তনক্তদ ণি
ওযা প্রযয়াচন
ক্তফধায়
ক্তযভাচণনযমাগ্য;

যফায ভান উন্নয়ন 
েযান্ডাডণ নুযযণয
ব্যাাযয ক্তযল্পাযদ্যািাযদয
ায়তা প্রদান।

যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ২.৪: ক্তযঘারনা দ্ধক্তত এফং ম্যাযনচযভন্ট আনপযযভন ক্তযেযভয ক্তধওতয যটাযভযনয ভাধ্যযভ যফাঔাযত যটওআ উৎাদনীরতা ক্তনক্তিত ওযা
৪৬
প্রাক্তন্তও এযাক্তিযওন এফং
ক্তফলয়ফস্ত্িয উন্নয়ন যফ।
ক্তফবাকীয় ম ণাযয় অআক্তটি ক্তনবণয
ব্যফায় উচ্চতয প্রবৃক্তদ্ধ এফং
MoSICT, BASIS,
যটাযভন এফং এভঅআএ(MIS)
ফাচাযয প্রক্ততযমাক্তকতা ওযায
BCS
ভযডর স্থান।
ক্ষভতা বৃক্তদ্ধয চন্য তথ্য
ব্যফস্থানায উন্নয়ন যফ।
৪৭
৩৮
ঔাত-ক্তবক্তিও এভঅআএ (MIS)
তথ্য  যমাকাযমাক
ঔাত-ক্তবক্তিও এভঅআএ (MIS)
ক্তযল্পাযদ্যািাযদয চন্য এওটি ক্তযল্পাযদ্যািাযদয চন্য
প্রফতণযনয চন্য যীক্ষামূরও প্রওল্প
MoA, MoFDM,
প্রমৄক্তি ভন্ত্রণারয়
প্রফতণযনয চন্য যীক্ষামূরও প্রওল্প
এওটি এক্তিযওন
গ্রণ।
MoHFW, BASIS, (ফাংরাযদ ওক্তিউটায এক্তিযওন াক্তবযণ 
গ্রণ।
ক্তযেভ উন্নয়ন
াক্তবযণ  ক্তযেভ উন্নয়ন।
and BCS
ওাউক্তন্পর)

দীখ ণ
যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

ফাক্ততর ফযর াভঞ্জস্যপূণ ণ
কণ্য ওযা
ক্তফধায় ফাক্ততর
যমযত াযয। ফযর কণ্য ওযা
যমযত াযয।

কৃক্তল, ঔাদ্য,  স্বাস্থয
ঔাযত ৩টি
যীক্ষামূরও প্রওল্প
ফাস্তফায়ন

যীক্ষামূরও
কৃক্তল, ঔাদ্য, 
বাযফ ১০টি
যীক্ষামূরও
স্বাস্থয ঔাযত ৩টি
প্রওল্প
বাযফ ১০টি
যীক্ষামূরও প্রওল্প
ফাস্তফায়ন।
প্রওল্প ফাস্তফায়ন
ফাস্তফায়ন।

ফাস্তফায়নওাযী
সুক্তনক্তদ ণিওযণ
প্রযয়াচন;

প্রক্ততটি ভন্ত্রণারয়
২৫% অক্তথ ণও
যরন-যদন িন্ন
ওযযফ

অক্তথ ণও যরন-যদন
দ্রুত, স্বে, াশ্রয়ী
 ক্তনযাদ
ওযযনয চন্য
অআন
ংযাধযনয
প্রস্তাফ ওযা
যয়যঙ

যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ২.৫: থ ণনীক্ততযত উৎাদনীরতায যক্ষযত্র নতুন ধাযা প্রফতণন ওযায চন্য মত দ্রুত আ-ওভা ণ, আ-যযভন্ট এফং আ-যরনযদন উৎাক্তত ওযা
৪৮

৩৯

অআক্তটি এযাক্ট ২০০৬ ফাস্তফায়ন এফং ওর যক্ষযত্র আ-যযভন্ট  যভাফাআর- MoFin, MoSICT
আ-ওভা,ণ আ-যযভন্ট এফং আযরক্ট্রক্তনও যযভন্ট ঘালু ওযায চন্য ংক্তিি অআন and BB
দ্ধক্ততযত যরনযদযনয চন্য ফওাঠাযভা ংযাধন।
সৃক্তি ওযা।

অআন  থ ণ
ভন্ত্রণারয় ওর
ভন্ত্রণারয়

ক্তল্প এফং ফাক্তণচয উৎাদন ওর অক্তথ ণও যরন-যদন
ব্যফস্থা চতয যফ।
দ্রুত, স্বে  াশ্রয়ী যফ।

াতা #26

অআক্তটি এযাক্ট
২০০৬ এয চন্য
ক্তফক্তধ-ক্তফধান প্রণয়ন
ওযযত যফ। CA
রাআযন্প প্রদাযনয
চন্য প্রযয়াচনীয়
অআনী এফং যবৌত
ফওাঠাযভা স্থান
ওযযত যফ। ক্তফওল্প
ব্যফস্থা, যমভন PGP
মায চন্য যওান CA
ওর্তণযক্ষয প্রযয়াচন
যনআ, তা িযওণ
যঘতনতা সৃক্তি
ওযযত যফ।

প্রক্ততটি
ভন্ত্রণারয়
১০০% অক্তথ ণও
যরন-যদন
িন্ন
ওযযফ

ক্রক্তভও নং ক্রক্তভও নং
(ক্তফদ্যভান) (প্রস্তাক্তফত)

ওযণীয় ক্তফলয়
(ক্তফদ্যভান)

৪৯

ণ
**৪০ াটিপাআং
থক্তযটি প্রক্ততষ্ঠা ওযা।

৫০

*৪১

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)
ওর ক্তপয ক্তডক্তচটার স্বাক্ষয
ঘালুওযণ।

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(ক্তফদ্যভান)
MoSICT, MoFin,
and BB

ক্তফঘায ক্তফবাক এফং অআন প্রযয়াকওাযী আযরক্ট্রক্তনও যরনযদন ংক্তিি যাধ MoHA, MoEst
ংস্থাগুযরায ক্ষভতা উন্নয়যনয চন্য
ক্তঘক্তিতওযণ এফং ক্তনযযাযধ ক্তফঘায
ওভণসূক্তঘ গ্রণ ওযা।
ক্তফবাক ওভওতণাযদয প্রক্তক্ষযণয ব্যফস্থা
গ্রণ।

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(প্রস্তাক্তফত)
ওর ভন্ত্রণারয়

প্রতযাক্তত পরাপর
(ক্তফদ্যভান)

প্রতযাক্তত পরাপর
(প্রস্তাক্তফত)

আ-ওভা ণ এক্তিযওযনয
ক্তনযািা ক্তনক্তিতওযণ।

আ-ওভা ণ এক্তিযওযনয
ক্তনযািা ক্তনক্তিত যফ।

অআন ক্তফঘায  ংদ ক্তএটিক্ত  ন্যান্য
ক্তফলয়ও ভন্ত্রণারয়,
প্রক্ততষ্ঠানমূয এওটি পৃথও
চনপ্রান ভন্ত্রণারয় প্রক্তক্ষণ াঠ্যসূঘী প্রঘরন
যফ।

াতা #27

আযরওট্রক্তনও দ্ধক্ততযত
যরনযদযনয যক্ষযত্র যাধ
নুন্ধান  ক্তফঘায
চতয যফ।

ভধ্য যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

দীখ ণ
যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

দীখ ণ যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

স্বল্প যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

স্বল্প যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

যযভন্ট যকটযয়
প্রক্ততষ্ঠায চন্য ক্তফক্তধক্তফধান শতযী ওযযত
যফ। ওাম ণক্রভ শুরু
ওযযত এফং
রাআযন্প প্রদাযনয
ক্তনক্তভযি আযরওট্রক্তনও
স্বাক্ষয াটিক্তণ পযওট
প্রদানওাযী
ওর্তণযক্ষয ক্তনয়ন্ত্রও
(CCA). ক্তনযয়াক
ওযযত যফ।

প্রক্ততটি ভন্ত্রণারযয়য
২৫% ক্তপয
ক্তডক্তচটার স্বাক্ষয
প্রফতণন ওযা

প্রক্ততটি
ভন্ত্রণারযয়য
১০০% ক্তপয
ক্তডক্তচটার
স্বাক্ষয প্রফতণন
ওযা

আযরক্ট্রক্তনও
দ্ধক্ততযত
যম
যওান তথ্য 
অক্তথ ণও
যরনযদযনয যক্ষযত্র
ক্তনযািা
ক্তনক্তিতওযণ

ক্তএটিক্ত  পুক্তর
এওাযডক্তভযত
প্রক্তক্ষণ ঘালুওযণ

ব্যাংক্তওং
প্রক্তক্ষণ
আনক্তেটিউট
গুযরাযত
প্রক্তক্ষণ
ঘালুওযণ

াআফায ক্রাআভ
ক্তনয়ন্ত্রযণয চন্য
ক্তযভাচণন
প্রযয়াচন

ভন্তব্য

যমৌক্তিওতা

উযেশ্য #৩: নীক্ততয প্রক্তত অস্থা  ততা
ক্রক্তভও নং ক্রক্তভও নং
(ক্তফদ্যভান) (প্রস্তাক্তফত)

ওযণীয় ক্তফলয়
(ক্তফদ্যভান)

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(ক্তফদ্যভান)

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(প্রস্তাক্তফত)

যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৩.১: তথ্য প্রমৄক্তিয ওর যক্ষযত্র ফাংরায ব্যফায ক্তনক্তিত ওযা
৫১
**৪২ প্রক্তভত ফাংরা ওী-যফাড ণ এয ব্যফায াযযটিং ক্তযেভ  ন্যান্য ফাংরা BSTI, BCC,
ম্প্রাযণ ওযা এফং ংক্তিি ফটয়যায ক্তনভণাতাযদয াযথ ক্তনয়ক্তভত Industry
ভস্যাগুযরায (মক্তদ থাযও) ভাধান যমাকাযমাক যক্ষায ভাধ্যযভ ফাংরা
Associations
ওযা।
ফটয়যায ারনাকাদ  ত্রুটিমুি
যাঔযত ব্যফস্থা গ্রণ।
৫২

৫৩

৫৪

**৪৩ আউক্তনযওাড এফং ISO-এয াযথ
াভচঞ্জস্যপূণ ণ যাঔায চন্য ফাংরা
এনযওাক্তডং দ্ধক্ততয ারনাকাদ ওযণ।
৪৪

প্রক্তভত এনযওাক্তডং ব্যফায ওযয
ডকুযভন্টমূযয সুফনীয়তা
(Portability) ক্তনক্তিত ওযয ওর
যওাক্তয প্রওানায ফাংরা ক্তডক্তচটার
প্রওানা ওযা।

ণ
**৪৫ আউক্তনযওাড ওনযাটিয়াযভয
দস্যদ
গ্রণ ওযা।

ণ
আউক্তনযওাড ওনযাটিয়াযভয
দস্যদ
ফার যযযঔ আউক্তনযওাড  ISO-এয
াযথ াভচঞ্জস্যপূণ ণবাযফ ফাংরা
এনযওাক্তডং দ্ধক্ততয ারনাকাদওযণ।

তথ্য  যমাকাযমাক
প্রমৄক্তি ভন্ত্রণারয়
(ফাংরাযদ ওক্তিউটায
ওাউক্তন্পর), ংস্কৃক্তত
ক্তফলয়ও ভন্ত্রণারয়
(ফাংরা এওাযডভী)
তথ্য  যমাকাযমাক
BCC, BSTI,
Copyright Office, প্রমৄক্তি ভন্ত্রণারয়
Industry
Associations

প্রতযাক্তত পরাপর
(ক্তফদ্যভান)

প্রতযাক্তত পরাপর
(প্রস্তাক্তফত)

স্বল্প যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

স্বল্প যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভধ্য যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

দীখ ণ
যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

দীখ ণ যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভন্তব্য

যমৌক্তিওতা

ফাংরা ব্যফাযওাযীযদয
প্রযতযযও প্রক্তভত ওীযফাড ণ
ব্যফায ওযযফন।

ফাংরা ফটয়যায
ত্রুটিমুিবাযফ ফাচাযচাত
যফ;

প্রক্তভত ফাংরা ব্যফাযওাযীযদয
ওী-যফাডণ
ক্তনওট ত্রুটিমুি
ফাস্তফাক্তয়ত ফাংরা
ফটয়যায প্রাক্তপ্ত
ক্তনক্তিত যফ;

পট্য়যায ক্তফযক্রতাকণ
েযান্ডাডণ এনযওাক্তডং দ্ধক্তত
ব্যফাযয উৎাক্তত যফন।

পট্য়যায ক্তফযক্রতাকণ
েযান্ডাডণ এনযওাক্তডং দ্ধক্তত
ব্যফাযয উৎাক্তত যফন।

ঘরভান প্রক্তক্রয়া

প্রক্তভত এনযওাক্তডং ব্যফায ওযয
ডকুযভন্টমূযয সুফনীয়তা
(Portability) ক্তনক্তিত ওযয ওর
যওাক্তয প্রওানায ফাংরা ক্তডক্তচটার
প্রওানা ওযা।

MoEst

ভক্তন্ত্রক্তযলদ ক্তফবাক

ফাংরায় শতযী ফ ডকুযভন্ট
ওর িযাটপভণ, এযাক্তিযওন
এফং ভযয় ব্যফায
উযমাক্তক যফ।

ফাংরায় শতক্তয ফ ডকুযভন্ট
ওর িযাটপভণ,
এযাক্তিযওন এফং ভযয়
ব্যফায উযমাকী যফ।

ঘরভান প্রক্তক্রয়া

ণ
আউক্তনযওাড ওনযাটিয়াযভয
দস্যদ
গ্রণ ওযা এফং দস্যদ ব্যাত
যাঔা।

BCC, MoSICT

তথ্য  যমাকাযমাক
প্রমৄক্তি ভন্ত্রণারয়

আউক্তনযওাড ফাংরা িীন্ফ
এনযওাক্তডং ক্তফলযয়
ফাংরাযদযয যাক্তয ফিব্য
যাঔায সুযমাক যফ।

আউক্তনযওাড ফাংরা িীন্ফ
এনযওাক্তডং ক্তফলযয়
ফাংরাযদযয যাক্তয
ফিব্য যাঔায সুযমাক যফ।

তথ্য প্রমৄক্তিযত
ফাংরা বালা
প্রক্তভতওযযণ
এফং প্রযয়াচনীয়
ারনাকাদওযযণ
এ ভস্যদ
ব্যাত যাঔা
প্রযয়াচন।

যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৩.২: ক্তটিযচন ঘাট ণায তদাযক্তও এফং যফা প্রদাযনয পরাপর ফ ণভযক্ষ প্রওাযয ভাধ্যযভ যওাক্তয যফা প্রদাযনয যক্ষযত্র চনকযণয য়যাক্তন হ্রা ওযা, ভয়  ব্যয় াশ্রয় ওযা এফং স্বেতা  দায়ফদ্ধতা ক্তনক্তিত ওযা
*৫৫
*৪৬ আ-ক্তটিযচন যফা প্রদাযনয চন্য
ওর যওাক্তয  যফযওাক্তয আ-যফা PMO, BCC
ভক্তন্ত্রক্তযলদ ক্তফবাক
চনকণ যয়যফ এওাক্তধও
চনকণ যয়যফ এওাক্তধও
’য়ানে ’ ক্তাযফ চাতীয় যয়ফ চাতীয় ম ণাযয়য এওটি যাট ণাযরয
স্থাযন যঔাঁচাখক্তৌঁ চয ক্তযফযতণ স্থাযন যঔাঁচাখক্তৌঁ চয ক্তযফযতণ
যাট ণার উন্নয়ন ওযা।
এওটি স্থান যত প্রদান; এও চাতীয় আএওটি স্থাযন ফ আ-ক্তটিযচন এওটি স্থাযন ফ আ-যফা
যফামূ গুোওাযয ক্তিত যফ,
যফা াযফ। ক্তফভ্রাক্তন্ত এফং
াযফ।
চযফাধ্য ক্তঘি (অআওন) দ্বাযা
নফধ যরন-যদযনয সুযমাক
প্রদক্ততণ যফ এফং যফামূ
হ্রা াযফ।
যভাফাআর ন্যান্য আযরওট্রক্তনও
ঘযাযনযরয ভাধ্যযভ প্রদান।

াতা #28

ক্তনক্তদ ণি স্থান যত
যফাক্তঘি ব্যফায
ওযয ক্তফক্তবন্ন
আযরওট্রক্তনও
ঘযাযনযরয
ভাধ্যযভ ওর আযফা প্রাক্তপ্ত
ক্তনক্তিতওযযণয
রযক্ষয ওযণীয়
ক্তফলয় ক্তযভাচণন
প্রযয়াচন;

ক্রক্তভও নং ক্রক্তভও নং
(ক্তফদ্যভান) (প্রস্তাক্তফত)

ওযণীয় ক্তফলয়
(ক্তফদ্যভান)

*৫৬

৪৭

*৫৭

**৪৮ যওাযট ণ ঘরভান ভাভরায ফতণভান ফস্থা ভাভরা ব্যফস্থানায়-ক্তফযল ওযয
নরাআযন চানায ব্যফস্থা ওযা।
ভাভরা দাযয়য প্রক্তক্রয়া (আ-যযক্তচষ্ট্রাক্তযং,
আ-পাআক্তরং, আ-যযভন্ট, আ-যও, আডাযয়যী, আ-যযওড ণক্তওক্তং, আডকুযভযন্টন, আ-রাআযেযী, ক্তডক্তচটার
স্বাক্ষয), ভাভরায তদযন্তয গ্রকক্তত
(যও ক্তরে, আ-ট্রযাক্তওং), পরাপর (আডাণ য, আ-চাচযভন্ট) আতযাক্তদ প্রঘরযনয
াাাক্ত ঘরভান ভাভরামুযয
প্রযয়াচনীয় তযথ্যয (যয়ফাআট,
এএভএ, আ-যভআর আতযাক্তদ) অদানপ্রদান এফং যচরা ম ণাযয় অআনকত
যফা প্রদাযন তথ্য  যমাকাযমাক
প্রমৄক্তিয মথামথ প্রযয়াক ক্তনক্তিতওযণ।
*৪৯ থানায় াধাযন ডাযয়যী (GD) এফং
(ও) থানায় াধাযণ ডাযয়যী (GD),
FIR আযরওট্রক্তনও দ্ধক্ততযত ওযায
প্রাথক্তভও তথ্য ক্তফফযণী (FIR), যও
ব্যফস্থা ওযা।
ডাযয়যী (CD), এফং অনুলংক্তকও
ক্তফলয়াক্তদ নরাআযন ওযায ব্যফস্থাওযণ।
(ঔ) অআন শৃংঔরা যক্ষাওাযী ফাক্তনীয
ওর ক্তফবাযক ক্তডক্তচটারাআযচযনয
ব্যফস্থা প্রফতণন।
(ক) যাধ ক্তনয়ন্ত্রযণ ওর স্তযয
বযন্তযীণ MIS এফং CDMS স্থান।

৫৮

৫৯

*৫০

যভাফাআর যপান, এটিএভ এফং ন্যান্য
যফা দান যওযন্দ্রয ভাধ্যযভ ক্তদফযয যম
যওান ভয় যম যওান স্থান যথযও ক্তফর
ক্তযযাযধয ব্যফস্থা ওযা।

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

আন্টাযযনট এফং যভাফাআর যপাযনয
ভাধ্যযভ ক্তযফন ভয়সূঘী  বািায
তথ্য এফং টিযওট ক্রযয়য ব্যফস্থা ওযা।

যভাফাআর যপান, এটিএভ, Point of
Sales (POS)  ন্যান্য যফা দান
যওযন্দ্রয ভাধ্যযভ যম যওান ভয় যম
যওান স্থান যথযও যম যওান ক্তফর  ক্তপ
ক্তযযাযধয ব্যফস্থাওযণ।

প্রাথক্তভও
প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
ফাস্তফায়নওাযী
(ক্তফদ্যভান)
(প্রস্তাক্তফত)
All utility providers ওর ভন্ত্রণারয়

প্রতযাক্তত পরাপর
(ক্তফদ্যভান)

প্রতযাক্তত পরাপর
(প্রস্তাক্তফত)

প্রক্ততভায ক্তফর ক্তযযাযধ
য়যাক্তন, ব্যয় এফং ভযয়য
ঘয় হ্রা াযফ। ক্তধওতয
স্বেতা, প্রক্তক্রয়াওযযণয
দক্ষতা এফং দ্রুত ক্তফর
ক্তযযাযধয ভাধ্যযভ যওায
উকৃত যফ।

ক্তফর  ক্তপ ক্তযযাযধ ব্যয়
এফং ভযয়য ঘয় হ্রা
াযফ; ক্তধওতয স্বেতা,
প্রক্তক্রয়াওযযণয দক্ষতা এফং
দ্রুত ক্তফর ক্তযযাযধয
ভাধ্যযভ চনকণ উকৃত
যফ; যওাযযয উয অস্থা
ফািযফ।

স্বল্প যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

দীখ ণ
যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

দীখ ণ যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

াধাযন ডাযয়যী (GD) এফং অআন প্রযয়াকওাযী ংস্থা  ঢাওা যভযট্রাক্তরটন ঢাওা যভযট্রাক্তরটন ন্যান্য
যভযট্রাক্তরটন
FIR যয়ফ এফং এএভএ প্রান দ্রুত যফা প্রদাযন এরাওায ওর থানা এরাওায ওর
ক্ষভ যফ।
থানা।
যয
এয ভাধ্যযভ ওযা মাযফ।

ন্যান্য
ওর থানা
যভযট্রাক্তরটন
যযয ওর
থানা।

যদযয ওর
থানা।

চনকণ যেযন না যমযয়
থফা রাআযন যক্ষা না
ওযয ভয়সূঘী ফা বািা
ংক্রান্ত তথ্য াযফ এফং এয
পযর ভযয়য ঘয়, ব্যয়
এফং য়যাক্তন হ্রা াযফ।

ক্তফঅযটিক্ত,
যনৌক্তযফন

MoHA

স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়
(ফাংরাযদ পুক্তর)

াতা #29

চনকণ যেযন না যমযয় যযরযয়, ক্তফভান
থফা রাআযন যক্ষা না
ওযয ভয়সূঘী ফা বািা
ংক্রান্ত তথ্য াযফ এফং
এয পযর ব্যয় এফং ভযয়য
ঘয় হ্রা াযফ।

যচরা যওাট ণ

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

সুপ্রীভ যওাট ণ
(এক্তযরট এফং
াআযওাট ণ
ক্তফবাক), এটক্তন ণ
যচনাযযযরয
ওাম ণারয়

অআন ভন্ত্রণারয়, সুপ্রীভ শুনানীয ক্তদন এফং ন্যান্য
যওাট ণ (এযাক্তযরট এফং তথ্য যয়ফ/এএভএ এয
াআযওাট ণ ক্তফবাক)
ভাধ্যযভ ায়া মাযফ এফং
এয পযর চনকযণয ভয়,
ব্যয় এফং য়যাক্তন হ্রা াযফ।

ন্যায়ক্তফঘায তথা অআনকত সুপ্রীভ যওাট ণ
ায়তা ংক্রান্ত তথ্য  (এক্তযরট এফং
যফা প্রাক্তপ্তযত নাকক্তযওযদয াআযওাট ণ ক্তফবাক),
ভয়, ব্যয় এফং য়যাক্তন
হ্রা াযফ।

ভধ্য যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

ওর যদয়ানী,
ওর
যপৌচদাযী 
ওর
ক্তফযলাক্তয়ত
অদারত 
ট্রাআবুনার

Supreme Court,
MoLaw, Land
Appeal Board

আন্টাযযনট এফং যভাফাআর যপাযনয
MoCommunicatio যমাকাযমাক ভন্ত্রণারয়
ভাধ্যযভ ক্তযফন ভয়সূঘী  বািায ns
(ক্তফঅযটিক্ত),
তথ্য এফং টিযওট ক্রযয়য ব্যফস্থাওযণ।
যফাভক্তযও ক্তফভান
ঘরাঘর  মটন
ভন্ত্রণারয়, যযরথ
ভন্ত্রণারয়, যনৌ ক্তযফন
ভন্ত্রণারয়

স্বল্প যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

যযরযয়, ক্তফভান

ভন্তব্য

যমৌক্তিওতা
ক্তফর, ক্তপ আতযাক্তদ
ক্তযযাধ চ
ওযা এফং
যওাযযয উয
চনকযণয অস্থা
বৃক্তদ্ধয চন্য
ওযণীয় ক্তফলয় 
প্রতযাক্তত
পরাপর
ক্তযভাচণন
প্রযয়াচন।
ন্যায়ক্তফঘায তথা
অআনকত
ায়তা প্রাক্তপ্ত
চতয ওযায
রযক্ষয ওযণীয়
ক্তফলযয়
প্রযয়াচনীয়
ক্তযভাচণন প্রস্তাফ
ওযা যয়যঙ

অআন
প্রযয়াকওাযী
ংস্থা  প্রান
ওর্তণও দ্রুত যফা
প্রদাযন ক্ষভতা
বৃক্তদ্ধয রযক্ষয
ওযণীয় ক্তফলয়
ক্তযভাচণন 
ংযমাচন প্রস্তাফ
ওযা যয়যঙ।

ভধ্য
যভয়াদী
ফাস্তফায়যন
ক্তফঅযটিক্ত,
যনৌক্তযফন-যও
ন্তভূণি
ওযা
যয়যঙ।

ক্রক্তভও নং ক্রক্তভও নং
(ক্তফদ্যভান) (প্রস্তাক্তফত)
৬০

৫১

ওযণীয় ক্তফলয়
(ক্তফদ্যভান)
ক্তফযদী ক্তফক্তনযয়াকওাযীযদয চন্য
নরাআযন যযক্তচযস্ট্রন এফং য়াওণ
াযক্তভযটয ব্যফস্থা ওযা।

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(ক্তফদ্যভান)

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)
ক্তফযদী ক্তফক্তনযয়াকওাযীযদয চন্য
নরাআযন যযক্তচযস্ট্রন এফং য়াওণ
াযক্তভযটয ব্যফস্থাওযণ।

BoI

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(প্রস্তাক্তফত)
প্রধানভন্ত্রীয ওাম ণারয়
(ক্তফক্তনযয়াক যফাডণ)

*৬১

*৫২

নরাআযন বযাট যযক্তচযস্ট্রযনয ব্যফস্থা (ও) নরাআযন টিঅআএন  বযাট
NBR
ওযা।
যযক্তচযস্ট্রন ওযায ব্যফস্থাওযণ।
(ঔ) নরাআযন ক্তফর ফ এক্তি/এক্সযাট ণ
দাক্তঔযরয ব্যফস্থাওযণ।

চাতীয় যাচস্ব যফাড ণ

*৬২

*৫৩

নরাআযন অয়ওয ক্তযটান ণ চভা যদয়ায
ব্যফস্থা ওযা। নরাআযনয ভাধ্যযভ
ম্পূন ণ থ ণফৎযযয অয়ওয এওযত্র
থফা ম ণায়ক্রযভ ক্তযযাযধয ব্যফস্থা
প্রফতণন ওযা।

চাতীয় যাচস্ব যফাড ণ

*৬৩

৬৪

৫৪

৫৫

নরাআযন াযণাট প্রদান/নফায়যনয
ব্যফস্থা ওযা।

(ও) অয়ওয, বযাট, ওািভ ক্তডউটি, NBR
আতযাক্তদ নরাআযন যদয়ায ব্যফস্থাওযণ।
(ঔ) নরাআযনয ভাধ্যযভ ম্পূন ণ
থ ণফৎযযয অয়ওয এওযত্র থফা
ম ণায়ক্রযভ ক্তযযাযধয ব্যফস্থা প্রফতণন।

নরাআযন াযণাট প্রদান/নফায়যনয
ব্যফস্থাওযণ।

Passport &
Immigration

আযরওট্রক্তনও দ্ধক্ততযত যভাটয কািীয আযরওট্রক্তনও দ্ধক্ততযত যভাটয কািীয BRTA
যযক্তচযস্ট্রন এফং ভাক্তরওানা স্তান্তযযয যযক্তচযস্ট্রন এফং ভাক্তরওানা স্তান্তযযয
ব্যফস্থা ওযা।
ব্যফস্থাওযণ।

স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়

যমাকাযমাক ভন্ত্রণারয়
(িও  চনথ
ক্তফবাক)

প্রতযাক্তত পরাপর
(ক্তফদ্যভান)

প্রতযাক্তত পরাপর
(প্রস্তাক্তফত)

ক্তফযদী ক্তফক্তনযয়াকওাযীযদয
যযক্তচযস্ট্রন দ্ধক্ততয
াক্তফ ণও দক্ষতা বৃক্তদ্ধ াযফ
এফং ক্তফযদী ক্তফক্তনযয়াক
বৃক্তদ্ধ াযফ এফং যদযয
বাফমূক্তত ণ উন্নত যফ।
টিঅআএন প্রাক্তপ্ত  ব্যফা
প্রক্ততষ্ঠাযনয বযাট
যযক্তচযস্ট্রন চতয যফ।
ওযদাতাযদয ংখ্যা 
বযাট অদাযয়য ক্তযভাণ
বৃক্তদ্ধ াযফ; ক্তফর ফ
এক্তি/এক্সযাট ণ দাক্তঔযর
কক্ততীরতা বৃক্তদ্ধ াযফ।
চনকণ স্বগৃয ফস্থানপূফ ণও চনকণ স্বগৃয ফস্থানপূফ ণও
স্বােদযওাযয তাযদয
স্বােযদয অয়ওয ক্তযটান ণ
সুক্তফধাভত অয়ওয ক্তযটান ণ দাক্তঔর ওযযফ মা তাযদয
দাক্তঔর ওযযফ মা তাযদয
ভয়, থ ণ এফং য়যাক্তন
ভয়, থ ণ এফং য়যাক্তন হ্রা হ্রা ওযযফ এফং এয পযর
ওযযফ এফং এয পযর
উচ্চাযয অয়ওয ক্তযটান ণ
উচ্চাযয অয়ওয ক্তযটান ণ
দাক্তঔর যফ এফং ওয
দাক্তঔর যফ এফং ওয
অদাযয়য ক্তযভাণ বৃক্তদ্ধ
অদাযয়য ক্তযভাণ বৃক্তদ্ধ
াযফ।
াযফ।

স্বল্প যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

স্বল্প যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ক্তফযদী ক্তফক্তনযয়াকওাযীযদয
যযক্তচযস্ট্রন দ্ধক্ততয াক্তফ ণও
দক্ষতা বৃক্তদ্ধ াযফ এফং
ক্তফযদী ক্তফক্তনযয়াক বৃক্তদ্ধ াযফ
এফং যদযয বাফমূক্তত ণ উন্নত
যফ।
ব্যফা প্রক্ততষ্ঠাযনয বযাট
যযক্তচযস্ট্রন যযত ভয়, ব্যয়
এফং য়যাক্তন হ্রা াযফ। এয
পযর যমাগ্য ওযদাতাযদয
ংখ্যা বৃক্তদ্ধ াযফ মা বযাট
অদাযয়য ক্তযভাণ বৃক্তদ্ধযত
াায্য ওযযফ।

দারারযদয দ্বাযা সৃি য়যাক্তন
হ্রা াযফ  ম ণায়ক্রযভ তা
ফন্ধ যফ। চনকণযও দীখ ণ
ভয় যক্ষা ওযয পভণ
ংগ্র থফা াযাট ণ গ্রন
ফা নফায়যনয চন্য অযত
যফ না।

দারারযদয দ্বাযা সৃি
য়যাক্তন হ্রা াযফ 
ম ণায়ক্রযভ তা ফন্ধ যফ।
চনকণযও দীখ ণ ভয়
যক্ষা ওযয পভণ ংগ্র
থফা াযাট ণ গ্রন ফা
নফায়যনয চন্য অযত যফ
না।
কািীয ভাক্তরযওযা কািী
কািীয ভাক্তরযওযা কািী
যযক্তচযস্ট্রযনয চন্য এওাক্তধও যযক্তচযস্ট্রযনয চন্য
স্থাযন মায়া যথযও যযাআ এওাক্তধও স্থাযন মায়া
াযফন। এ প্রক্তক্রয়ায াক্তফ ণও যথযও যযাআ াযফন। এ
স্বেতা ক্তনক্তিত যফ এফং এয প্রক্তক্রয়ায াক্তফ ণও স্বেতা
পযর যযক্তচযস্ট্রযনয
এফং যযক্তচযস্ট্রযনয শফধতা
তযওযণ ক্তনক্তিত যফ মা ক্তনক্তিত যফ মা দুখ ণটনা
দূখ ণটনা হ্রায ায়তা ওযযফ। হ্রায ায়তা ওযযফ।

াতা #30

ভধ্য যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

∙

∙

∙

∙

∙

দীখ ণ
যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

দীখ ণ যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

∙

ভন্তব্য

যমৌক্তিওতা

টিন, ক্তফর ফ
এক্তি নরাআযন
প্রাক্তপ্ত
ক্তনক্তিতওযযণ
ওযণীয় ক্তফলযয়য
বালা ক্তযভাচণন
 অনুলক্তেও
ক্তফলয় ংযমাচন
প্রযয়াচন
অয়ওয, বযাট,
ওািভ ক্তডউটি,
আতযাক্তদ
নরাআযন যদয়ায
ব্যফস্থা
ওযায
রযক্ষয ওযণীয়
ক্তফলয়

প্রতযাক্তত
পরাপযরয বালা
ক্তযভাচণন

অনুলক্তেও ক্তফলয়
ংযমাচন
প্রযয়াচন
মথামথ
ফাস্তফায়নওাযী
ক্তনধ ণাযণ প্রযয়াচন

∙

মথামথ
ফাস্তফায়নওাযী
ক্তনধ ণাযণ প্রযয়াচন
∙

∙

ক্রক্তভও নং ক্রক্তভও নং
(ক্তফদ্যভান) (প্রস্তাক্তফত)
*৬৫

*৬৬

*৬৭

৬৮

৬৯

৫৬

৫৭

ওযণীয় ক্তফলয়
(ক্তফদ্যভান)
নরাআযন ড্রাআক্তবং রাআযন্প
প্রদান/নফায়যনয ব্যফস্থা ওযা।

নরাআযন যট্রড রাআযন্প
প্রদান/নফায়যনয ব্যফস্থা ওযা।

**৫৮ চনাধাযণ ওর্তণও আযরওট্রক্তনও
দ্ধক্ততযত দুনীক্তত িক্তওণত ক্তযযণাট
প্রদাযনয ব্যফস্থা ওযা।

৫৯

যজ্ব কভযনচ্ছুযদয চন্য নরাআযন
অফাযনয ব্যফস্থা এফং টিযওট ক্রযয়য
ব্যফস্থা ওযা।

নরাআযন িক্তি যযক্তচযস্ট্রযনয
ব্যফস্থা ওযা।

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)
নরাআযন ড্রাআক্তবং রাআযন্প
প্রদান/নফায়যনয ব্যফস্থাওযণ।

নরাআযন যট্রড রাআযন্প প্রদান 
নফায়যনয ব্যফস্থাওযণ।

দুনীক্তত দভন ওক্তভযনয তদন্ত
প্রক্তক্রয়া ওর প্রাক্তনও ওাম ণক্রভ
যটাযভন।

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(ক্তফদ্যভান)
BRTA

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(প্রস্তাক্তফত)
যমাকাযমাক ভন্ত্রণারয়
(িও  চনথ
ক্তফবাক)

City Corporations স্থানীয় যওায ক্তফবাক

ACC

(ও) যওাক্তয  যফযওাক্তয
MoRA
ব্যফস্থানায় জ্ব কভযনচ্ছুযদয চন্য
নরাআযন অযফদন, থ ণ চভা,
অফাযনয ব্যফস্থা এফং টিযওট ক্রযয়য
ব্যফস্থাওযণ।
(ঔ) যম যওান ধভীয় প্রক্ততষ্ঠান  ব্যক্তি
ওর্তণও নুদান অযফদন নরাআযন
ওযায ব্যফস্থা।
(ক) মাওাত যফাড ণ, আভাভ-মুয়াক্তিন
ওোণ ট্রাযেয নুদান প্রদাযন
নরাআন দ্ধক্তত ঘালুওযণ।
(খ) য়াকপ  যদযফযিয িক্তিয
ব্যফস্থানা যটাযভন।
Dept of
Registration

দুনীক্তত দভন ওক্তভন

ধভণ ভন্ত্রণারয়

প্রতযাক্তত পরাপর
(ক্তফদ্যভান)

প্রতযাক্তত পরাপর
(প্রস্তাক্তফত)

ড্রাআক্তবং রাআযন্প
প্রদান/নফায়ন দ্ধক্ততয দক্ষতা
বৃক্তদ্ধ াযফ এফং দক্তররযত্রয
তযওযণ ক্তনক্তিত যফ মায
পযর নফধ কািীঘারযওয
ংখ্যা হ্রা াযফ।

ড্রাআক্তবং রাআযন্প
প্রদান/নফায়ন দ্ধক্ততয
দক্ষতা বৃক্তদ্ধ াযফ এফং
দক্তররযত্রয তযওযণ
ক্তনক্তিত যফ মায পযর
নফধ কািীঘারযওয ংখ্যা
হ্রা াযফ।
যমযতু গৄল যরন-যদন এফং গৄল এফং স্বচনপ্রীক্তত
স্বচনপ্রীক্ততয যওান সুযমাক
দূযীভূত যফ ক্তফধায় যট্রড
যনআ, যযতু যট্রড রাআযন্প রাআযন্প প্রদান প্রক্তক্রয়ায়
প্রদান প্রক্তক্রয়ায় স্বেতা বৃক্তদ্ধ স্বেতা বৃক্তদ্ধ াযফ।
াযফ।

ওথা ফরায সুযমাক ক্তদযয়
দুনীক্তত প্রক্ততযযাযধয প্রক্তক্রয়া
দূনীক্তত প্রক্ততযযাযধয ভাধ্যযভ দ্রুত  স্বে যফ।
চনকযণয ক্ষভতায়ন যফ
এফং এয পযর যওায
অযযা ওাম ণওযবাযফ দুনীক্ততয
যভাওাক্তফরা ওযযত াযযফ।

ক্তফক্তবন্ন উওযযণয ভাধ্যযভ
যেয য়যাক্তন হ্রা াযফ,
ক্তফযলত: মাঁযা ওঔযনা
ক্তফযদয মানক্তন এফং ফযয়াবৃদ্ধ
াচীকণ।

ব্যক্তিয িদ  িক্তিয
ক্তফস্তাক্তযত ক্তফফযণ প্রদাযনয
ভাধ্যযভ দুনীক্তত হ্রা াযফ।
অআন

াতা #31

স্বল্প যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

স্বল্প যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভধ্য যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

দীখ ণ
যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

দীখ ণ যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভন্তব্য

যমৌক্তিওতা
মথামথ
ফাস্তফায়নওাযী
ক্তনধ ণাযণ প্রযয়াচন

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

প্রতযাক্তত
পরাপযরয বালা
ক্তযভাচণন

মথামথ
ফাস্তফায়নওাযী
ক্তনধ ণাযণ
প্রযয়াচন,
ওাম ণক্রভ
ফাস্তফায়যনয
যভয়াদ ক্তযভাচণন
প্রযয়াচন
দুনীক্তত
প্রক্ততযযাযধয
প্রক্তক্রয়া দ্রুত 
স্বেওযযণয
ক্তফলয়টি
প্রতযাক্তত
পরাপযর
ন্তভূণি
ওযা
প্রযয়াচন;
ে কভযণচ্ছুযদয
প্রাক্তথ ণত যফা
প্রাক্তপ্ত চতয
যফ এফং ধভণ
ভন্ত্রণারযয়য
ক্তফক্তবন্ন ওামক্রভ
চতয ওযায
রযক্ষয ওযণীয়
ক্তফলযয় ক্তযভাচণন
 ংযমাচন
প্রস্তাফ ওযা
যয়যঙ;

ে কভযণচ্ছুযদয প্রাক্তথ ণত
যফা প্রাক্তপ্ত চতয যফ
এফং ধভণ ভন্ত্রণারযয়য
ক্তফক্তবন্ন ওামক্রভ চতয
যফ।

ফাক্ততর কণ্য
ওযা যমযত
াযয।

ওযণীয় ক্তফলয়
৭৮ এ ন্তভূণি
ক্তফধায় ফাক্ততর
কণ্য ওযায প্রস্তাফ
ওযা যয়যঙ।

ক্রক্তভও নং ক্রক্তভও নং
(ক্তফদ্যভান) (প্রস্তাক্তফত)
৭০

*৭১

৭২

৭৩

৭৪

*৬০

*৬১

*৬২

৬৩

৬৪

প্রাথক্তভও
প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
ফাস্তফায়নওাযী
(ক্তফদ্যভান)
(প্রস্তাক্তফত)
ব্যফা প্রক্ততষ্ঠান/এনক্তচমূযয
যওািানী অআন, যাাআটিচ এযাক্ট  Registrar of JSC ভফায় ক্তফবাক,
নরাআযন যযক্তচযস্ট্রযনয ব্যফস্থা ওযা। যওা-াযযটিব এযাক্ট এয অতায়
যযক্তচস্ট্রায প চযয়ন্ট
যওািানী, এনক্তচ এফং ন্যান্য
েও যওািানী,
প্রক্ততষ্ঠাযনয নরাআযন যযক্তচযস্ট্রযনয
এনক্তচ বুযযযা
ব্যফস্থাওযণ।
ওযণীয় ক্তফলয়
(ক্তফদ্যভান)

ওাযকাণ যথযও দ্রুত ওােভ ক্তিয়াযযন্প
এয ব্যফস্থা ওযা।

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

নরাআযন ওােভ ক্তিয়াযযন্প 
NBR
য়যায াউ এয াযথ তযথ্যয ভন্বয়
।

আযরওট্রক্তনও দ্ধক্ততয াাযয্য ওনসুরায নরাআযন াযাট, ক্তবা তযায়ন MoFA
দ্বাযা তযায়যনয ব্যফস্থা ওযা।
ওর ওনসুরায  ক্তফযদযয ওর
দূতাফায যফা প্রদান।

দুগ্ধ এফং দুগ্ধচাত দ্রযব্যয ংগ্র যওযন্দ্র কৃক্তল ণ্য (যমভন- দুগ্ধ এফং দুগ্ধচাত RDCD
তথ্য যওন্দ্র স্থান ওযা।
দ্রব্য, অভ  ন্যান্য পর, ভরা,ভাঙ,
আতযাক্তদ)-এয যফযাওাযী ওর্তক্ষ
ওর্তণও উৎাদনওাযীযদয মূে,
ংগ্রসূক্তঘ, ক্তযভাণ িক্তওণত তথ্য
নরাআন/ যভাফাআযর যফযাযয
ব্যফস্থাওযণ।
ক্তেযচয যটার ংগ্র দ্ধক্ততয
অদৄক্তনওায়ন।

আযরওট্রক্তনও দ্ধক্ততযত িও, যতু,
যপযী খাযটয যটার অদাযয়য
ব্যফস্থাওযণ।

Bridge Division

প্রতযাক্তত পরাপর
(ক্তফদ্যভান)
ক্তফক্তধ, ক্তফধান এফং ন্যান্য
তথ্যাক্তদ নরাআযন ক্তদযয়
ভয় এফং প্রক্তক্রয়াওযযণ
ব্যফহৃত ওাকযচয ক্তযভাণ
হ্রা াযফ।

চাতীয় যাচস্ব যফাড ণ

যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়

প্রতযাক্তত পরাপর
(প্রস্তাক্তফত)

স্বল্প যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

স্বল্প যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ক্তল্প ভন্ত্রণারয়, ভৎস্য 
প্রাণী িদ ভন্ত্রণারয়,
েী উন্নয়ন  ভফায়
ক্তফবাক, যফযওাযী
ংগ্রওাযী প্রক্ততষ্ঠান

ভান ঠিও যাঔায চন্য ংগ্র
যওযন্দ্রয প্রক্তক্রয়াওযণ দ্রুততয
যফ। মা প্রওাযান্তযয
ভধ্যস্বত্ত্বযবাকী াযন এফং
ঠিও  স্বে প্রক্তক্রয়ায় ভান
মাঘাআযয়য ভাধ্যযভ ঘালীযদয
তাৎক্ষক্তনও মূে ক্তযযাযধ
ায়ও যফ।
যমাকাযমাক ভন্ত্রণারয়, যটার অদায় প্রক্তক্রয়ায দক্ষতা
যনৌ-ক্তযফণ ভন্ত্রণারয় ফািযফ এফং এয পযর
চনকযণয ভয় এফং য়যাক্তন
হ্রা াযফ।

াতা #32

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

দীখ ণ
যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

দীখ ণ যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ক্তফক্তবন্ন প্রওায যযক্তচযস্ট্রন
প্রক্তক্রয়া অদৄক্তনও দ্ধক্ততযত
দ্রুততায াযথ ওযা মাযফ;
∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

ফাক্তণযচয কক্ততীরতা,
স্বেতা বৃক্তদ্ধ এফং ব্যয় হ্রা
াযফ এফং যফায ভান বৃক্তদ্ধ
াযফ।

দ্ধক্ততয স্বেতা এফং
ক্তনবণযযমাগ্যতা ক্তনক্তিত
ওযযত যফ, পযর যফা
গ্রীতাযদয য়যাক্তন এফং
প্রতাযণায ম্ভাফনা, মা
চাতীয় ক্তনযািায প্রক্তত
হুভক্তও স্বরূ, হ্রা াযফ।

ভধ্য যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

দ্রুততা  স্বেতায যে
যফা প্রদান ক্তনক্তিত যফ।

কৃক্তলণ্য প্রক্তক্রয়াওযণ
দ্রুততয যফ, ভধ্যস্বত্ত্বযবাকী
াক্তযত যফ এফং
কৃলওযা ন্যায্যমূে াযফ।

স্বেতা  দক্ষতায াযথ
যটার অদায় ওযা মাযফ।

∙

∙

ভন্তব্য

যমৌক্তিওতা
ক্তফক্তবন্ন
প্রওায
যযক্তচযস্ট্রন
প্রক্তক্রয়া অদৄক্তনও
দ্ধক্ততযত দ্রুততায
াযথ ওযায চন্য
ওযণীয় ক্তফলয় 
প্রতযাক্তত
পরাপযর
প্রযয়াচনীয়
ক্তযভাচণন প্রস্তাফ
ওযা যয়যঙ
ব্যফা  যফায
ভান উন্নয়যন
ওযণীয় ক্তফলয় 
প্রতযাক্তত
পরাপর
ক্তযভাচণন
প্রযয়াচন
দ্রুততা

স্বেতায যে
যফা প্রদান এফং
প্রফাীযদয ক্তনওট
যচ
যফা
যৌঙাযনায রযক্ষয
ওযণীয় ক্তফলয় 
প্রতযাক্তত
পরাপযর
প্রযয়াচনীয়
ক্তযভাচণন প্রস্তাফ
ওযা যয়যঙ
প্রতযাক্তত
পরাপযর
ক্তযভাচণন ওযা
যয়যঙ।

স্বেতা

দ্রুততায াযথ
যটার
অদায়
ক্তনক্তিতওযণ

ক্রক্তভও নং ক্রক্তভও নং
(ক্তফদ্যভান) (প্রস্তাক্তফত)
*৭৫

৭৬

৭৭

*৭৮

৬৫

৬৬

৬৭

ওযণীয় ক্তফলয়
(ক্তফদ্যভান)
নরাআন চফ ব্যাংও ঘালুওযণ।

প্রাথক্তভও
প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
ফাস্তফায়নওাযী
(ক্তফদ্যভান)
(প্রস্তাক্তফত)
ওর যওাক্তয  যফযওাক্তয ঘাকুযীয MoEWOE, BMET শ্রভ  প্রফাী ওোন 
চন্য চফ ব্যাংও শতযী এফং অযফদন
শফক্তদক্তও ওভণংস্থান
নরাআন ওযা।
ভন্ত্রণারয়, প্রফাী
ওোণ ভন্ত্রণারয়,
যওাক্তয ওভণ ওক্তভন
ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

মুক্তিযমাদ্ধাযদয ডাটাযফচ উন্নয়ন ওযা। মুক্তিযমাদ্ধা  মুক্তিযমাদ্ধা যাষ্যযদয
তথ্য ংগ্র  ংযক্ষণ।

MoLWA

আক্ষু উৎাদনওাযীযদয চন্য এএভএ/ আক্ষু উৎাদনওাযীযদয চন্য ক্তডক্তচটার MoIndustries
অআক্তবঅয ক্তবক্তিও দ্ধক্তত ঘালুওযণ। যকযচট এফং অআক্তবঅয-ক্তবক্তিও
দ্ধক্তত ঘালুওযণ এফং এএভএ
ক্তবক্তিও ক্রয় দ্ধক্তত ব্যাত যাঔা।

**৬৮ ভূক্তভ ব্যফস্থানা এফং যযক্তচযস্ট্রন
দ্ধক্ততয ওক্তিউটাযায়ন।

(ও) নরাআযন িক্তি যযক্তচযস্ট্রন, MoLand
ক্তপ চভাদান  দক্তরযরয নওর প্রদান।

(ঔ) ভূক্তভ যযওড ণ, চক্তয, ব্যফস্থানা,
ভূক্তভ উন্নয়ন ওয ক্তযযাধ  এ ংক্রান্ত
ন্যান্য যক্ষযত্র আযরওট্রক্তনও দ্ধক্তত
ঘালুওযণ।
*৭৯

*৮০

৬৯

ক্তটিযচন ঘাট ণায নরাআযন প্রওা এফং ওর যওাক্তয প্রক্ততষ্ঠাযনয নাকক্তযও
তা নুযযনয ব্যফস্থা ওযা।
যফায তথ্য ওাঠাযভা যয়ফাআযট
প্রওা।

All ministries,
divisions,
departments

চনকণ এফং ব্যফা-ফাক্তণযচযয চন্য
প্রযয়াচনীয় অন্তঃব্যাংও যরন-যদযনয
চন্য আযরওট্রক্তনও যযভন্ট যকটযয়
স্থান ওযা।

BB

প্রতযাক্তত পরাপর
(ক্তফদ্যভান)

প্রতযাক্তত পরাপর
(প্রস্তাক্তফত)

স্বল্প যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

ক্তযক্রুটিং ংস্থা এফং টিটিক্ত ক্তযক্রুটিং ংস্থা এফং ঘাকুক্তয
এয গ্রাজুযয়টযদয ভযধ্য চ প্রাথীযদয ভযধ্য চ
ংযমাক স্থান। টিটিক্ত মূ ংযমাক স্থান যফ।
ঘাক্তদা  যফযা ক্তযক্তস্থক্তত ওভণংস্থাযনয ফাচায উন্নত
িযওণ ম্যও ফক্তত যফ যফ।
যমন য নুমায়ী ক্তযওল্পনা
গ্রণ ওযযত াযয।
মুক্তিযমাদ্ধা ক্তফলয়ও
যওায প্রদি ওর সুযমাক- যওায প্রদি ওর সুযমাকভন্ত্রণারয়
সুক্তফধা মূ দক্ষ 
সুক্তফধা মূ দক্ষ 
ওাম ণওযবাযফ মুক্তিযমাদ্ধাযদয ওাম ণওযবাযফ মুক্তিযমাদ্ধাযদয
ক্তনওট যৌৌঁঙাযফ। এ তথ্যবান্ডায ক্তনওট যৌৌঁঙাযফ। এ
এওটি চাতীয়  ঐক্ততাক্তও তথ্যবান্ডায এওটি চাতীয় 
দক্তরর ক্তযযফ থাওযফ।
ঐক্ততাক্তও দক্তরর ক্তযযফ
থাওযফ।
ক্তল্প ভন্ত্রণারয় (ঔাদ্য  এওটি স্বে  সুষ্ঠু ক্রয় দ্ধক্তত এওটি স্বে  সুষ্ঠু ক্রয়
ক্তঘক্তন ক্তল্প ংস্থা)
ঘালু ওযা যফ, মা
দ্ধক্তত ঘালু যফ, পযর আক্ষু
কৃলওযদযযও থ ণব্যয়,
উৎাদনওাযীযদয ব্যয় 
ভযয়য ঘয়  য়যানী ভযয়য াশ্রয় যফ;
যথযও যক্ষা ওযযফ।
অআন, ক্তফঘায  ংদ ফযঘযয় যফী যাধ
ভূক্তভ  িক্তি ক্রয় 
PPP এয ভাধ্যযভ
ক্তফলয়ও ভন্ত্রণারয়
ংক্রান্ত ভাভরা ভূক্তভ ংক্তিি। স্তান্তয ংক্রান্ত তযথ্যয
যডভযা/ ভাক্তনওকঞ্জ
(অআক্তচঅয)
ভূক্তভ তযথ্যয ক্তডক্তচটাআযচন ক্তডক্তচটাআযচন এয পযর এ এয ভত ঢাওায
নাকক্তযওযদযযও সুক্তফধা,
যক্ষযত্র ক্তফদ্যভান সুক্তফধা ওর চায়কায়।
দূনীক্তত  য়যানী যথযও যক্ষা দূয যফ; ভধ্যস্বত্বযবাক্তক
ওযযফ।
াক্তযত যফ।
ভূক্তভ ভন্ত্রণারয়

ভক্তন্ত্রক্তযলদ ক্তফবাক,
ওর ভন্ত্রণারয়/ক্তফবাক

চনকযণয প্রযয়াচনীয় তথ্য
প্রাক্তপ্ত ক্তনক্তিতওযণ

যওাযযয আযরওট্রক্তনও
যযভন্ট দ্ধক্তত ঘালু যর
ক্তনধ ণাক্তযত ব্যাংযওয ভাধ্যযভ
যওাযযয ওাযঙ যযভন্ট
ওযায প্রযয়াচনীতা দূয যফ।
নাকক্তযওযা যম যওান
ব্যাংযওয ভাধ্যযভ থ ণ প্রদান
ওযযত াযযফ।

াতা #33

স্বল্প যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভধ্য যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

দীখ ণ
যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

দীখ ণ যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

∙

∙

∙
নওর প্রদান,
যযক্তচযস্ট্রন,
ওয ক্তযযাধ

ওর যচরা
প্রাও দপ্তয
এফং ওাযী
ওক্তভনায
(ভূক্তভ) দপ্তয।

নরাআন ক্তপ াযাযদ
ক্তযযাধ,
ব্যাী
যযক্তচযস্ট্রন,
ওয ক্তযযাধ,
চক্তয

যমৌক্তিওতা

∙

ওাম ণক্রভ
ফাস্তফায়যনয
যভয়াদ ক্তযভাচণন
প্রযয়াচন;

∙

ওাম ণক্রভ
ফাস্তফায়যনয
যভয়াদ ক্তযভাচণন
প্রযয়াচন;

∙
চক্তয

ভন্তব্য

ওাম ণক্রভ
ফাস্তফায়যনয
যভয়াদ ক্তযভাচণন
প্রযয়াচন;
ভূক্তভ  িক্তি
ক্রয়  স্তান্তয
ংক্রান্ত ওামক্রভ
চতয ওযায
রযক্ষয ওযণীয়
ক্তফলয় ক্তযভাচণন
 ংযমাচন
প্রস্তাফ ওযা
যয়যঙ;
ক্তটিযচন ঘাট ণায
 ক্তফচযন
প্রয
ক্তযআক্তঞ্জক্তনয়াক্তযং
(BPR) ভন্বয়
ওযা যয়যঙ;
ফাক্ততর কণ্য ২৭৪ নং
ওযা যমযত ওভণক্তযওল্পনায়
াযয।
ন্তভূণি

ক্রক্তভও নং ক্রক্তভও নং
(ক্তফদ্যভান) (প্রস্তাক্তফত)
*৮১

৭০

ওযণীয় ক্তফলয়
(ক্তফদ্যভান)

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

ফ উন্ুি দযত্র নরাআযন প্রওাযয আযরওট্রক্তনও ক্রয় দ্ধক্তত ঘালুওযণ 
ব্যফস্থা ওযা।
ওর উন্ুি দযত্র নরাআযন
প্রওাযয ব্যফস্থাওযণ।

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(ক্তফদ্যভান)
All public sector
organisations

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(প্রস্তাক্তফত)
অআএভআক্তড
(ক্তক্তটিআউ), ওর
ভন্ত্রণারয়/ক্তফবাক

৮২

ফাংরাযদী ITES যফাদানওাযীযদয
All public sector
organisations
দ্বাযা ক্তযঘাক্তরত যটন্ডায যাট ণারগুযরায
ন্তত এওটিযত যওাক্তয ম ণাযয়য
দযত্র ক্তফজ্ঞক্তপ্ত প্রওাযয ব্যফস্থা ওযা।
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্ত্ি ৩.৩: তযথ্যয পর অদান-প্রদাযনয চন্য যওাযী ক্তপমূযয ভযধ্য অন্তঃংযমাক স্থান ওযা
*৮৩
*৭১ যওাক্তয ম ণাযয়য ফ প্রক্ততষ্ঠাযনয ভযধ্য ওর যওাক্তয প্রক্ততষ্ঠাযনয ভযধ্য পাআর MoSICT, MoPT,
পাআর এফং তথ্য অদান-প্রদাযনয চন্য এফং তথ্য অদান-প্রদাযন অআক্তটি
BTRC, BCC
অআক্তটি ব্যফায ওযা। নুপ্রাক্তনত
ব্যফায নুপ্রাক্তনত ওযযত ংক্তিি
ওযায চন্য ংক্তিি যওাক্তয
যওাক্তয ওভণওতণাযদয ক্তবন্ন প্রক্তক্ষণ
ওভণওতণাযদয প্রক্তক্ষযণয ব্যফস্থা ওযা। ওাক্তযকুরাযভয অতায় প্রক্তক্ষযণয
ব্যফস্থাওযণ।

প্রতযাক্তত পরাপর
(ক্তফদ্যভান)

প্রতযাক্তত পরাপর
(প্রস্তাক্তফত)

স্বল্প যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

স্বল্প যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভধ্য যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ক্রয় প্রক্তক্রয়াযও অযযা স্বে,
চ, কক্ততভয়  ব্যয় াশ্রয়ী
ওযযফ।

চনপ্রান ভন্ত্রণারয়,
তথ্য  যমাকাযমাক
প্রমৄক্তি ভন্ত্রণারয়,
ওর যওাযী ংস্থা

ভন্তব্য

ফাক্ততর কণ্য
ওযা যমযত
াযয।

ওাম ণওযী তথ্য অদান-প্রদান তথ্য  পাআর অদানতথ্য মৃদ্ধ ক্তদ্ধান্ত গ্রণ
প্রদাযন আযরওট্রক্তনও দ্ধক্তত
ক্তনক্তিত ওযযফ। নক্তথয অদান ব্যফহৃত যফ।
প্রদান স্বেবাযফ নুযণ
ওযা মাযফ।

আযরওট্রক্তনও পাআর
(প্রঘক্তরত ওাকযচয
পাআর নয়) অদান
প্রদান  ক্তফতযযণয
চন্য আ-যভআর এফং
োযনয ব্যফায
ওযযত যফ।

ভন্ত্রণারয়  যচরা প্রঘক্তরত পাআর
ম ণাযয় আ-পাআক্তরং নুযন ব্যফস্থা
 আযরওট্রক্তনও
যমাকাযমাক ব্যফস্থা
প্রফতণন

যওাযযয
ওর ম ণাযয়
আ-পাআক্তরং 
আযরওট্রক্তনও
যমাকাযমাক
ব্যফস্থা প্রফতণন

৭২

চাতীয় ম ণাযয় যনটয়াওণ শতযী ওযয চাতীয় ম ণাযয় যনটয়াওণ শতক্তয ওযয MoSICT, MoPT,
ফ যওাক্তয প্রক্ততষ্ঠানযও ংমৄিওযণ। ফ যওাক্তয প্রক্ততষ্ঠানযও ংমৄিওযণ। BTRC, BCC

তথ্য  যমাকাযমাক
যওাযী দপতযমূয তযথ্যয
প্রমৄক্তি ভন্ত্রণারয়
অদান-প্রদান আযরওট্রক্তনও
(ফাংরাযদ ওক্তিউটায দ্ধক্ততযত যফ।
ওাউক্তন্পর)

যওাক্তয দপ্তযমূয তযথ্যয
অদান-প্রদান চাতীয়
যনটয়াযওণয অতায় ওযা
ম্ভফ যফ।

ভন্ত্রণারয়, ক্তফবাক,
দপ্তয, যচরা
প্রাযওয ওাম ণারয়,
উযচরা ক্তপ।

ভন্ত্রণারয়, ক্তফবাক, যচরা ক্তপ,
দপ্তয, যচরা
উযচরা
প্রাযওয
ক্তপ।
ওাম ণারয়, ক্তনফ ণাক্তঘত
উযচরা ক্তপ।

ওর যচরা
ক্তপ,
উযচরা
ক্তপ।

৮৫

৭৩

অআক্ত যটক্তরযপান এফং ক্তবক্তড
গুরুত্বপূণ ণ যওাক্তয দপ্তযয অআক্ত
MoSICT, MoPT,
ওনপাযযক্তন্পং এয চন্য প্রযয়াচনীয়
যটক্তরযপান এফং ক্তবক্তড ওনপাযযক্তন্পং BTRC, BCC
নীক্ততভারা শতযী এফং গুরুত্বপূণ ণ যওাক্তয ঘালুওযণ।
দপ্তযয তা ঘালু ওযায ব্যফস্থাওযণ।

বায় ংগ্রযণয চন্য ভন্ত্রণারয়, ক্তফবাক,
ভ্রভন, ব্যয়  ভয় হ্রা
দপ্তয, যচরা
ওযযফ এফং যক্ষত্র ক্তফযযল প্রাযওয ওাম ণারয়।
বায প্রযয়াচন দূয যফ।

ভন্ত্রণারয়, ক্তফবাক, যচরা ক্তপ,
দপ্তয, যচরা
উযচরা
প্রাযওয
ক্তপ।
ওাম ণারয়।

যচরা ক্তপ,
উযচরা
ক্তপ।

*৮৬

*৭৪

াফক্তরও যনটয়াওণ ক্তনয়ন্ত্রণ এফং
ব্যফস্থানায চন্য ন্যানার ডাটা
ক্তযযা ণ যন্টায স্থান মা চাতীয়
গুরুত্বপূণ ণ তথ্য ংযক্ষণ  যফযাযয
চন্য চাতীয় ডাটাযফচ ক্তযযফ ওাচ
ওযযফ।

ডাও  যটক্তরযমাকাযমাক
ভন্ত্রণারয় (ফাংরাযদ
যটক্তরযমাকাযমাক ক্তনয়ন্ত্রণ
ওক্তভন), ভক্তন্ত্রক্তযলদ
ক্তফবাক
তথ্য  যমাকাযমাক
প্রমৄক্তি ভন্ত্রণারয়
(ফাংরাযদ ওক্তিউটায
ওাউক্তন্পর)

BCC, MoSICT,
Cabinet Division

দীখ ণ যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

যওাযী ক্রযয়য যক্ষযত্র স্বেতা যওাক্তয ক্রযয়য যক্ষযত্র
বৃক্তদ্ধ।
স্বেতা বৃক্তদ্ধ।

*৮৪

যওাযযয তথ্য ংযক্ষণ  যফযা
এফং ক্তফক্তবন্ন প্রওায আ-যফা
যওন্দ্রীয়বাযফ যাক্তেং এয সুক্তফধাযথ ণ
চাতীয় ম ণাযয় ডাটা যন্টায স্থান।

দীখ ণ
যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

বায় ংগ্রযণয চন্য
ভ্রভন, ঔযঘ  ভয় হ্রা
ওযযফ এফং যক্ষত্র ক্তফযযল
বায প্রযয়াচন দূয যফ।

নাকক্তযওযদয চন্য আ-াক্তবণ নাকক্তযওযদয চন্য আ-াক্তবণ চাতীয় ডাটা ক্তযযা ণ চাতীয় ডাটা
মূযয উন্নয়ন; যাষ্ট্রীয়
মূযয উন্নয়ন এফং
যন্টায স্থান।
ক্তযযা ণ যন্টায
তযথ্যয ক্তনযািা ক্তফধান;
যওন্দ্রীয়বাযফ যাক্তেং
স্থান।
ংস্থামূযয ভযধ্য তথ্য
অদান-প্রদান বৃক্তদ্ধ এফং
তযথ্যয নুক্তরক্ত হ্রা।

াতা #34

চাতীয় ডাটা
যনটয়াওণ
ব্যফস্থানায
চন্য দক্ষতা
উন্নয়ন।

যওাযযয
প্রঘক্তরত
পাআর
প্রযক্তং
ব্যফস্থা যথযও
আযরওট্রক্তনও
পাআর
প্রযক্তং
ব্যফস্থায়
রূান্তয।

যমৌক্তিওতা
স্বেতা বৃক্তদ্ধওযল্প
আযরওট্রক্তনও ক্রয়
দ্ধক্তত ঘালু ওযা
প্রযয়াচন
ফাস্তফাক্তয়ত ক্তফধায়
ফাক্ততর কণ্য ওযা
মায়।

ওর প্রক্ততষ্ঠাযনয
ভযধ্য
আযরওক্তট্রনও
দ্ধক্ততযত পাআর
এফং তথ্য
অদান-প্রদাযন
ায়ও যফ;

প্রতযাক্তত
পরাপর
ক্তযভাচণন,
ফাস্তফায়নওাযী
ওর্তণক্ষ

ফাস্তফায়ন যভয়াদ
সুক্তনক্তদ ণি
ওযা
প্রযয়াচন;
মথামথ
ফাস্তফায়নওাযী
ওর্তণক্ষ ক্তনধ ণাযণ
প্রযয়াচন;
মথামথ
ফাস্তফায়নওাযী
ওর্তণক্ষ ক্তনধ ণাযণ
প্রযয়াচন;

ক্রক্তভও নং ক্রক্তভও নং
(ক্তফদ্যভান) (প্রস্তাক্তফত)
৮৭

৭৫

ওযণীয় ক্তফলয়
(ক্তফদ্যভান)
যয়ফ-ক্তবক্তিও ব্যফস্থা এফং ক্তবক্তড
ওনপাযযক্তন্পং এয ভাধ্যযভ যওাক্তয
ম ণাযয়য ওভণওতণাযদয প্রক্তক্ষযণয
ব্যফস্থা ওযা।

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(ক্তফদ্যভান)
তথ্য প্রমৄক্তিয যক্ষযত্র প্রমৄক্তিয
PATC, BCSAA,
উৎওল ণতায াযথ াভঞ্জস্য যযযঔ
APD, BCC,
আযরওট্রক্তনও দ্ধক্ততযত (যয়ফ-ক্তবক্তিও regional govt.
ব্যফস্থা, যটক্তরওনপাযযক্তন্পং, ক্তবক্তড
offices
ওনপাযযক্তন্পং আতযাক্তদ) যওাক্তয
ম ণাযয়য ওভণওতণাযদয প্রক্তক্ষযণয
ব্যফস্থাওযণ।
ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৩.৪: আযরওট্রক্তনও দ্ধক্ততযত যফা প্রদাযনয চন্য কণওভণঘাযীযদয ওভণক্ষভতা বৃক্তদ্ধ  যনর্তত্ব ক্তনক্তিত ওযা
*৮৮
*৭৬ যওাক্তয ম ণাযয় ওর প্রথভ যশ্রণী  যওাক্তয ম ণাযয় ওর যশ্রণীয
PSC, MoEst
ক্তদ্বতীয় যশ্রণীয ক্তনযয়াযকয ব্যফাক্তযও
ক্তনযয়াযকয ব্যফাক্তযও যীক্ষায়
যীক্ষায় (যভৌক্তঔও যীক্ষায পূযফ ণ)
ওক্তিউটায  আন্টাযযনযটয যভৌক্তরও
ওক্তিউটায  আন্টাযযনযটয যভৌক্তরও
ক্তফলয় ন্তর্ভণিওযণ।
ক্তফলয় ন্তভূণিওযণ।
*৮৯

*৯০

৭৭

*৯১

৭৮

৯২

ওযাডায াক্তবযণ য ক্তক্তনয়য যস্কযর
যদান্নক্ততয যক্ষযত্র ওক্তিউটায 
আন্টাযযনযটয প্রাযয়াক্তকও ক্তফলযয় ৫০
নম্বযযয (ফতণভাযনয ৩০০ নম্বয এয
াযথ) এওটি যীক্ষা প্রফতণন ওযা।
ওক্তিউটায  আন্টাযযনযটয যভৌক্তরও
ক্তফলযয় প্রাযয়াক্তকও জ্ঞান চাতীয় যফতন
যস্কযরয ১  ২ নং যগ্রযড যদান্নক্ততয
যক্ষযত্র ক্তযাম ণ ওযা।

ওক্তিউটায  আন্টাযযনযটয যভৌক্তরও
ক্তফলযয় প্রাযয়াক্তকও জ্ঞান প্রচাতযন্ত্রয
ওর ওভণওতণা/ ওভণঘাযীযদয
যদান্নক্ততয যক্ষযত্র ক্তফযফঘনা।

ফাক্তল ণও যকানীয় নুযফদন (ACR) এ
ওক্তিউটায এফং আন্টাযযনযটয যভৌক্তরও
জ্ঞান ংক্রান্ত নতুন এওটি ক্তনণ ণায়ও
ংযমাচন।

ফাক্তল ণও যকানীয় নুযফদন (ACR) এ MoEst
ওক্তিউটায এফং আন্টাযযনযটয যভৌক্তরও
জ্ঞান ংক্রান্ত নতুন এওটি ক্তনণ ণায়ও
ংযমাচন।

যওাক্তয ম ণাযয় যেযনাটাআক্তে যদ
ক্তনযয়াক ফন্ধ ওযা। যেযনা টাআক্তে যদ
ফতণভাযন ওভণযত ওরযও মযথামৄি
প্রক্তক্ষযণয ভাধ্যযভ ডাটা এক্তি
াযযটয যদ রূান্তয ওযা।

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(প্রস্তাক্তফত)
চনপ্রান ভন্ত্রণারয়,
তথ্য  যমাকাযমাক
প্রমৄক্তি ভন্ত্রণারয়
(ফাংরাযদ ওক্তিউটায
ওাউক্তন্পর)

MoEst, all GoB
organisations

প্রক্তক্ষযণ ংগ্রযণয চন্য
ভ্রভন, ঔযঘ  ভয় হ্রা
এফং ক্তওছু যক্ষযত্র তায
প্রযয়াচন দূয ওযযফ।

চনপ্রান ভন্ত্রণারয় ওর যওাযী ংস্থামূয
(াফক্তরও াক্তবণ
অআক্তটিয ব্যাও এফং
ওক্তভন), ওর
তথ্যক্তবক্তিও ব্যফায।
ভন্ত্রণারয়/ক্তফবাক/ংস্থা
যওাযযয ভযধ্য অআক্তটিয
ব্যাও এফং তথ্যক্তবক্তিও
ব্যফায।

MoEst

MoEst

প্রতযাক্তত পরাপর
(ক্তফদ্যভান)

প্রতযাক্তত পরাপর
(প্রস্তাক্তফত)

স্বল্প যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

স্বল্প যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

অআক্তটি’য ব্যফাক্তযও জ্ঞান ২০০৯-এ শুরু য়া
 দক্ষতা উন্নয়যন ঘাকুযী ক্তফক্তএ যীক্ষা
প্রাথীযা যঘি যফ এফং যথযওআ।
ওর যওাক্তয প্রক্ততষ্ঠাযন
অআক্তটি জ্ঞানিন্ন
চনফর ক্তনযয়াক্তচত যফ।
চানুয়াযী, ২০১০
যঔযও

দীখ ণ
যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

দীখ ণ যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভন্তব্য

ওর ম ণাযয়য যওাক্তয
চানুয়াযী, ২০১০
চনফযরয ভযধ্য ওক্তিউটায যঔযও
 আন্টাযযনযটয ব্যফায
বৃক্তদ্ধ াযফ।

চানুয়াযী, ২০১০
যঔযও

চনপ্রান ভন্ত্রণারয়

যওাযযয ভযধ্য অআক্তটিয
ব্যাও এফং তথ্যক্তবক্তিও
ব্যফায।

যওাযী ম ণাযয় ওক্তিউটায চানুয়াযী, ২০১০
 আন্টাযযনযটয ঘঘ ণা বৃক্তদ্ধ যঔযও (থফা তায
াযফ।
পূযফ ণ মক্তদ ফতণভান
ACR ংযাধন
প্রক্তক্রয়ায় তা ংমৄি
ওযা মায়)

চানুয়াযী, ২০১০
যঔযও (থফা তায
পূযফ ণ মক্তদ ফতণভান
ACR ংযাধন
প্রক্তক্রয়ায় তা
ংমৄি ওযা মায়)।

চানুয়াযী, ২০১০
যঔযও

যমৌক্তিওতা
যওাযী
ওভণওতণাযদয
অআক্তটি
ব্যফাযযয
ক্ষভতা
মৄযকাযমাকী
যাঔায চন্য
ওযণীয় ক্তফলযয়য
বালা ক্তযভাচণন
ওযা প্রযয়াচন;

ফাক্ততর কণ্য
ওযা যমযত
াযয

যওাযযয ভযধ্য অআক্তটিয
ব্যাও এফং তথ্যক্তবক্তিও
ব্যফায।

াতা #35

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

নতুন প্রমৄক্তিয াযথ
PATC, BCSAA, PATC, BCSAA, স্থানীয়
যওাক্তয ওভণওতণাযদয
প্রাক্তনও
BCC, BCS
BCC, BCS
ক্তযঘযয়য ভাধ্যযভ প্রমৄক্তিয
প্রক্ততষ্ঠান
ব্যফায ম্প্রাক্তযত যফ।

ভক্তন্ত্রক্তযলদ ক্তফবাক

যওাযযয ভযধ্য অআক্তটিয
ব্যাও এফং তথ্যক্তবক্তিও
ব্যফায।

ভধ্য যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

ফাক্ততর কণ্য
ওযা যমযত
াযয

ওভণক্তযওল্পনা
৯০ এয নুরূ
ক্তফধায় ফাক্ততর
ওযা মায়
যওাযযয ওর
ম ণাযয়
অআক্তটি’য সুষ্ঠু
ব্যফায ক্তনক্তিত
ওযায রযক্ষয
ওযণীয় ক্তফলয় 
প্রতযাক্তত
পরাপর
ক্তযভাচণন এফং
ফাস্তফায়নওাযী
পুনঃক্তনধ ণাযণ ওযা
যয়যঙ।
আ-কবযন ণযন্পয
চন্য যওাযী
ম ণাযয়
ওক্তিউটায 
আন্টাযযনযটয ঘঘ ণা
বৃক্তদ্ধ
ওযা
প্রযয়াচন।
ফাস্তফাক্তয়ত ক্তফধায়
ফাক্ততর কণ্য ওযা
মায়।

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(ক্তফদ্যভান)
**৭৯ যওাক্তয ম ণাযয়য প্রক্তক্ষণ প্রক্ততষ্ঠাযনয যওাক্তয ম ণাযয়য প্রক্তক্ষণ প্রক্ততষ্ঠাযনয MoSICT, MoPT,
অআক্তটি এফং আ-কবযন ণন্প ওাক্তযকুরাযভ অআক্তটি এফং আ-কবযন ণন্প ওাক্তযকুরাযভ BCC, Cabinet
Division, MoEst
change management এফং
change management এফং
process re-engineering ক্তফলয়াক্তদ process re-engineering ক্তফলয়াক্তদ
প্রাধান্য ক্তদযয় প্রযয়াচনীয় ক্তযফতণন
ন্তভূণিওযণ।
অনযত যফ।

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(প্রস্তাক্তফত)
চনপ্রান ভন্ত্রণারয়

*৯৪

৮০

চনপ্রান ভন্ত্রণারয়

*৯৫

**৮১ আ-কবযন ণন্প যপাওার যয়যন্টয ওভণ
ক্তযক্তধ এফং ফাযচট মথামথবাযফ
পুনক্তফ ণন্যা ওযয প্রাক্ততষ্ঠাক্তনও ওাম ণক্রভ
গ্রণ, উৎাক্তত ওযায চন্য
অনুযতাক্তলও এফং অআক্তটি ব্যফাযযয
ভাধ্যযভ যফা প্রদাযনয চন্য যনর্তত্ব
উন্নয়ন ওযা।

ক্রক্তভও নং ক্রক্তভও নং
(ক্তফদ্যভান) (প্রস্তাক্তফত)
*৯৩

ওযণীয় ক্তফলয়
(ক্তফদ্যভান)

যফা প্রদান এফং প্রাক্তনও ওাযচ
অআক্তটিয মথামথ ব্যফায িযওণ
ওর ীল ণ ওভণওতণাযদয ফক্ততওযণ।
ভক্তন্ত্রক্তযলদ ক্তফবাযকয নুযভাদনক্রযভ
ংস্থান ভন্ত্রণারয় ওর্তণও এ ওাম ণক্রভ
ক্তযঘাক্তরত যত যফ।

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

ওর ভন্ত্রণারয়, ক্তফবাক  দপ্তযযয আযফায যক্ষত্র ক্তঘক্তিতওযণ, উন্নয়ন 
back office automation
ওাম ণক্রযভ প্রক্ততষ্ঠাযনয ীল ণ ম ণাযয়য
ওভণওতণাযদয দাক্তয়ত্ব প্রদান।

MoSICT, MoPT,
BTRC, Cabinet
Division, PATC,
BCSAA, BCC,
NIMC

যওাক্তয ম ণাযয় সৃচনীর আ-কবযন ণন্প PMO, Cabinet
 আ-যফা ওাম ণক্রভ ফাস্তফায়যন যওাক্তয Division, MoEst,
ওভণওতণাযদয চন্য অনুযতাক্তলও 
MoSICT, BCC
পুযস্কায প্রফতণন।

তথ্য  যমাকাযমাক
প্রমৄক্তি ভন্ত্রণারয়

প্রতযাক্তত পরাপর
(ক্তফদ্যভান)

প্রতযাক্তত পরাপর
(প্রস্তাক্তফত)

স্বল্প যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

স্বল্প যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভধ্য যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

যওাযী ওভণওতণাযদয চন্য আ-কবযন ণন্প ওাম ণক্রভ
াঠ্যক্রভযও ২১ তযওয
ফাস্তফায়যন যওাক্তয
উমৄি ওযয অদৄক্তনওায়ন ওযা ওভণওতণাযদয ক্ষভতা বৃক্তদ্ধ
যফ। প্রক্তক্ষণ প্রক্তত ২ ফঙয াযফ।
ন্তয ন্তয অদৄক্তনও ওযা
যফ। প্রক্তক্ষযণ থাওযফঃ
1. ক্তযফতণন ব্যফস্থানা 
দ্ধক্তত ক্তয-আক্তঞ্জক্তনয়াক্তযং
এয উয গুরুত্ব যযযঔ আকবযন ণন্প যনর্তত্ব।
2. াধাযণ ওক্তিউটায 
আন্টাযযনট জ্ঞান।
অআক্তটি নীক্ততভারা 
অআন।
স্বয়ংক্তক্রয় প্রান  যফা অআক্তটি প্রযয়াযকয যক্ষযত্র
প্রদাযন অআক্তটিয ব্যফায ীল ণ ম ণাযয়য ওভণওতণাযদয
সুদৃঢ় যফ।
ক্তক্রয় ংগ্রযণয ভাধ্যযভ
যনর্তযত্বয ক্তফওা খটযফ

আ-কবযন ণন্প  অআক্তটি
আ-কবযন ণন্প  আ-যফা
ক্তবক্তিও যফা প্রদাযনয যক্ষযত্র প্রদাযন যওাক্তয ম ণাযয়য
উচ্চ ম ণাযয় প্রযয়াচনীয়
যনর্তত্ব কযি উঠযফ।
যনর্তত্ব কযি উঠযফ।

াতা #36

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

দীখ ণ
যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

দীখ ণ যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভন্তব্য

যমৌক্তিওতা
আ-কবযন ণন্প
ওাম ণক্রযভ
ক্ষভতা
উন্নয়যনয ক্তফলয়টি
প্রতযাক্তত
পরাপযর
ন্তভূণি ওযা
যয়যঙ।

আ-কবযন ণযন্পয যওন্দ্র
ক্তফন্দু ক্তযযফ
ভন্ত্রণারয়/ ক্তফবাক-এ
ক্তঘফ এফং ক্তধদপ্তয/
ওযণাযযযন ংস্থা
প্রধান ক্তনযয়াক ওযা
যফ। ক্তঘফকণ
অআক্তটি নীক্ততভারা
ফাস্তফায়যনয গ্রকক্তত
িযওণ অআক্তটি
টাস্কযপা ণযও
চানাযফন। যপাওার
যয়ন্ট স্ব-স্ব ক্তঘফ
ফযাফয প্রক্ততযফদন
য ওযযফন।

অআক্তটিযত
গুরুত্ব ক্তদযয়
যওাযযয
ংস্থা
ওাঠাযভাযত
ক্তযফতণন এযন
যনর্তত্ব ওাঠাযভা
প্রঘরন ওযা
যফ।

অআক্তটি
ওাম ণক্রযভ
যওাক্তয
প্রক্ততষ্ঠাযনয ীল ণ
ম ণাযয়য
ওভণওতণাযদয
ক্তক্রয় ংগ্রণ
ক্তনক্তিত
ওযা
প্রযয়াচন।
আ-কবযন ণন্প  আযফা
প্রদান
উৎাক্তত ওযায
চন্য
ওযণীয়
ক্তফলয় ক্তযভাচণন
ওযা প্রযয়াচন।

ক্রক্তভও নং ক্রক্তভও নং
(ক্তফদ্যভান) (প্রস্তাক্তফত)

ওযণীয় ক্তফলয়
(ক্তফদ্যভান)

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

*৯৬

৮২

যওাক্তয ম ণাযয়য ওর প্রক্ততষ্ঠাযন
অআক্তটি যাচীফী দ্বাযা ক্তিত
অআক্তটি যর স্থান। এ যযরয চন্য
অআক্তটি ংক্তিি দ সৃচন ওযা।
যওাক্তয ম ণাযয়য ওর অআক্তটি
ংক্তিি দযও ওাক্তযকক্তয দ ক্তযযফ
ক্তঘক্তিতওযণ।

যওাক্তয ম ণাযয়য ওর প্রক্ততষ্ঠাযন
অআক্তটি যাচীফী দ্বাযা ক্তিত
অআক্তটি যর স্থান। এ যযরয চন্য
অআক্তটি ংক্তিি দ সৃচন ওযা।
যওাক্তয ম ণাযয়য ওর অআক্তটি
ংক্তিি দযও ওাক্তযকক্তয দ ক্তযযফ
ক্তঘক্তিতওযণ।

*৯৭

*৮৩

যফযওাযী ম ণাযয়য ভতুে ক্তফযল
যফতন  সুযমাক সুক্তফধা াওযয
যওাক্তয ম ণাযয় ওর প্রক্ততষ্ঠাযন দ
সৃচযনয যক্ষযত্র যদান্নক্ততযমাগ্য
ওক্তিউটায চনওাঠাযভা শতযীওযণ
(যক্ষত্র ক্তফযযল দ যদান্নক্ততয
সুক্তফধা প্রদান)।

ক্তফযল যফতন-বাতা  সুযমাক সুক্তফধা
ওাযয যওাক্তয ম ণাযয় ওর
প্রক্ততষ্ঠাযন দ সৃচযনয যক্ষযত্র
যদান্নক্ততযমাগ্য ওক্তিউটায
চনওাঠাযভা শতযীওযণ।

*৯৮

অআক্তটি চনফরযও ওাক্তযকক্তয বাতা
প্রদান ওযয যওাক্তয প্রক্ততষ্ঠানমূয
ওাক্তযকক্তয ওাচ (ক্তযেভ এনারাআক্ত,
process
re-engineering, াযাট ণ,
যক্ষণাযফক্ষণ, অযগ্রড, প্রযচক্ট
ব্যফস্থানা) িাদন।

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(ক্তফদ্যভান)
All government
organisations,
MoEst, MoSICT

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(প্রস্তাক্তফত)
চনপ্রান ভন্ত্রণারয়

MoFin, MoEst,
MoSICT

চনপ্রান ভন্ত্রণারয়

PMO, Cabinet
Division, Mo Est,
MoSICT, BCC

প্রতযাক্তত পরাপর
(ক্তফদ্যভান)

স্বল্প যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

স্বল্প যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

আ-কবযন ণন্প প্রওযল্পয স্থায়ীত্ব
ক্তনক্তিত ওযযফ। যওাযী
ম ণাযয় ওভণংস্থান এয
ব্যফস্থা যফ।

অআক্তটি স্থানা ক্তযঘারনা ওর ভন্ত্রণারয়,
 ওাম ণক্রভ ফাস্তফায়ন সুষ্ঠু ক্তফবাক এফং
যফ।
ক্তযদপ্তয।

ওর ভন্ত্রণারয়,
ক্তফবাক এফং
ক্তযদপ্তয।

যওাযী ঔাযতয অআক্তটি
যাচীফীযা উৎাক্তত যফ।
যওাযযয অআক্তটি ক্ষভতা
বৃক্তদ্ধ াযফ।

যওাক্তয ঔাযতয অআক্তটি
যাচীফীযা উৎাক্তত
যফ। যওাযযয অআক্তটি
ক্ষভতা বৃক্তদ্ধ াযফ।

আযরওট্রক্তনও দ্ধক্ততযত
যফাদাযনয উযদ্যাক গ্রণ,
ফাস্তফায়ন এফং অআক্তটি
ওাযয প্রান যটাযভন
প্রওল্প ফাস্তফায়যন যওাযযয
ওাক্তযকক্তয ক্ষভতা ফহুরাংয
বৃক্তদ্ধ াযফ। ফাচায দযযয
াযথ ংকক্ততপূণ ণ যফতন-বাতা
ওাযয যওাযী অআক্তটি
চনফযরয ফদক্তর  যদান্নক্তত
যফ।

াতা #37

প্রতযাক্তত পরাপর
(প্রস্তাক্তফত)

 ওাক্তযকক্তয ায়তা
 যক্ষণাযফক্ষযনয
চন্য ভন্ত্রণারযয়
অআক্তটি চনফযরয
পুর শতযী ওযযত
যফ।
 প্রযচক্ট ব্যফস্থানা,
process reengineering,
ক্তযিভ এনারাআক্ত
আতযাক্তদয যক্ষযত্র
দক্ষতা বৃক্তদ্ধয চন্য
যওাযী
ভাক্তরওানাধীন
যওািানী প্রক্ততষ্ঠা
ওযযত যফ।
 উযযাি ওভণসূঘী
ফাস্তফায়যনয চন্য
যওাযী ক্রয়
ক্তফক্তধ-ক্তফধাযন
প্রযয়াচনীয় ক্তযফতণন
ওযযত যফ।

ভধ্য যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

যচরা এফং
উযচরা
ম ণাযয়য
যওাযী
ংস্থামূ।

যচরা এফং
উযচরা
ম ণাযয়য
যওাক্তয
ংস্থামূ।

যওাযী ম ণাযয়
অআক্তটি
যাচীফীযদয
ফদক্তর,
যদান্নক্তত এফং
যা
ব্যফস্থানা
চতয ওযায
চন্য ক্তফজ্ঞান
এফং তথ্য 
যমাকাযমাক
প্রমৄক্তি
ভন্ত্রণারয়-এয
ক্ষভতা
উন্নয়ন।
এওাক্তধও
ভন্ত্রণারযয়য
চন্য থফা ফ
ভন্ত্রণারযয়য
চন্য যওন্দ্রীয়
বাযফ ওাক্তযকক্তয
যফাদাযনয
ব্যফস্থা ওযযত
যফ।

যওাক্তয ম ণাযয়
অআক্তটি
যাচীফীযদয
ফদক্তর,
যদান্নক্তত এফং
যা
ব্যফস্থানা
চতয ওযায
চন্য তথ্য 
যমাকাযমাক
প্রমৄক্তি
ভন্ত্রণারয়-এয
ক্ষভতা
উন্নয়ন।

দীখ ণ
যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

দীখ ণ যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভন্তব্য

যমৌক্তিওতা
প্রতযাক্তত
পরাপর ওযণীয়
ক্তফলযয়য াযথ
াভঞ্জস্য যযযঔ
ক্তযভাচণন ওযা
 মথামথ
ফাস্তফায়নওাযী
ওর্তণক্ষ ক্তনধ ণাযণ
প্রযয়াচন।
মথামথ
ফাস্তফায়নওাযী
ওর্তণক্ষ ক্তনধ ণাযণ
প্রযয়াচন;

ফাক্ততর কণ্য
ওযা যমযত
াযয

৯৭ নং ওযণীয়
ক্তফলযয়য বাতা
প্রদাযনয ক্তফলয়
ন্তভূণি ক্তফধায়
ফাক্ততর ওযা
যমযত াযয।

প্রাথক্তভও
প্রাথক্তভও
প্রতযাক্তত পরাপর
ফাস্তফায়নওাযী
ফাস্তফায়নওাযী
(ক্তফদ্যভান)
(ক্তফদ্যভান)
(প্রস্তাক্তফত)
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৩.৫: আযরওট্রক্তনও দ্ধক্ততযত ওর যওাক্তয তযথ্যয প্রাপ্যতা ক্তনক্তিত ওযা এফং অআক্তটি ক্তনবণয চনযফা প্রদান ব্যফস্থায স্থাক্তয়ত্ব ক্তনক্তিত ওযা
*৯৯
মথামথ আযরওট্রক্তনও দ্ধক্তত যমভন
চনকন তাযদয ঘাক্তদা
All govt., semiএ.এভ.এ এফং ন্যান্য ভাধ্যভ
নুমায়ী ক্ততগুরুত্বপূণ ণ
govt. and local
ব্যফায ওযয যওাক্তয ম ণাযয়য মাফতীয়
তথ্যমূ ব্যয়াশ্রয়ী 
govt. institutions
তথ্য চনকযনয ওাযঙ যৌৌঁঙাযনায ব্যফস্থা
ওাম ণওযী উাযয় চানযত
ওযা।
ক্ষভ যফ।
*১০০ ** ৮৪ ওর প্রক্ততষ্ঠাযনয আ-কবযন ণন্প উযদ্যাযকয ওর প্রক্ততষ্ঠাযনয আ-কবযন ণন্প উযদ্যাযকয All ministries,
প্রধানভন্ত্রীয ওাম ণারয়,
চন্য উন্নয়ন ফাযচযট যথ ণয ংস্থান
থ ণ ক্তফবাক, তথ্য 
চন্য উদ্ভাফনী তক্তফর (Innovation divisions,
ওযা এফং এ ওর উযদ্যাযকয
যমাকাযমাক প্রমৄক্তি
Fund) ঘালুওযণ  উন্নয়ন ফাযচযট departments
ক্তযঘারনা  যক্ষণাযফক্ষযণয চন্য
ভন্ত্রণারয়, ক্তযওল্পনা
যথ ণয ংস্থান ওযা এফং এ ওর
যাচস্ব ফাযচযট যথ ণয ফযাে প্রদান।
ক্তফবাক
উযদ্যাযকয ক্তযঘারনা  যক্ষণাযফক্ষযণয
চন্য যাচস্ব ফাযচযট যথ ণয ফযাে
প্রদান।
*১০১
৮৫ যফযওাযী উযদ্যাযক অআক্তটিয ভাধ্যযভ অআক্তটি’য ভাধ্যযভ যওাক্তয যফা
প্রধানভন্ত্রীয ওাম ণারয়
যওাযযয প্রাথক্তভও উচ্চ
All ministries,
যফা প্রদাযনয চন্য যওাক্তয-যফযওাযী প্রদাযন  যওাযযয ক্তফক্তবন্ন অআক্তটি divisions,
ক্তফক্তনযয়াক-এয যফাছা ওভাযফ
(Office of PPP)
যমৌথ উযদ্যাক উৎাক্তত ওযণ।
ক্তবক্তিও প্রওল্প ফাস্তফায়যন যওাক্তয
এফং অক্তথ ণও স্থায়ীত্ব ক্তনক্তিত
departments
ওযযফ।
যফযওাক্তয ংক্তদাযীত্ব (PPP)
উৎাক্ততওযণ।

ক্রক্তভও নং ক্রক্তভও নং
(ক্তফদ্যভান) (প্রস্তাক্তফত)

ওযণীয় ক্তফলয়
(ক্তফদ্যভান)

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৩.৬: উন্নয়ন প্রওযল্পয ক্তযওল্পনা, ফাস্তফায়ন  ওাম ণওাক্তযতা তদাযক্তও য চন্য অআক্তটি ক্তনবণয ব্যফস্থা প্রফতণন ওযা
১০২
*৮৬
শফযদক্তও াায্য প্রাক্তপ্ত  ফযাে
আযরওট্রক্তনও দ্ধক্ততযত ক্তযফীক্ষযণয
ব্যফস্থাওযণ।
১০৩

শফযদক্তও াায্য প্রাক্তপ্ত  ফযাে
আযরওট্রক্তনও দ্ধক্ততযত ক্তযফীক্ষযণয
ব্যফস্থাওযণ।

ERD

থ ণননক্ততও িওণ
ক্তফবাক

শফযদক্তও াায্য ফন্টন
স্বেতায বৃক্তদ্ধ ওযযফ।
ণ  ফক্তকাভী
ণ প্রদি/
ন্তকাভী
ভঞ্জুযীকৃত ফস্তুয নুযণ
ওযযত যফ মা প্রাযনয
দক্ষতা বৃক্তদ্ধ ওযযফ।

প্রতযাক্তত পরাপর
(প্রস্তাক্তফত)

অআএভআক্তড

ভধ্য যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

যওাযযয প্রাথক্তভও উচ্চ
ক্তফক্তনযয়াক-এয প্রযয়াচন
ওভযফ এফং অআক্তটি
ওাম ণক্রযভয স্থায়ীত্ব ক্তনক্তিত
ওযযফ।

শফযদক্তও াায্য
ব্যফাযযয যক্ষযত্র স্বেতা
বৃক্তদ্ধ াযফ।

অআক্তটি এফং
ন্যান্য ঔাযত স্থানীয়
যফ ণািভ দ্ধক্ততয
ভাধ্যযভ ম্ভাব্যতা
মাঘাআ যফ। নতুন
e-Citizen যফা
প্রদাযনয দযক্ষ
গ্রযন PPP- যও
ফ ণাত্বওবাযফ
উৎাক্তত ওযা যফ।

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ওর ক্তযদপ্তয
 ংস্থা, ওর
যচরা 
উযচরা
প্রান

আ-কবণযনন্প উযদ্যাক
ADP-এয ৫%,
ADP-এয ৫%,
ফাস্তফায়ন  ক্তযঘারনায় যাচস্ব ফাযচট ২% যাচস্ব ফাযচট ২%
যথ ণয ংস্থান ক্তনক্তিত যফ

প্রওযল্পয উন্নক্তত 
উন্নয়ন ওাম ণক্রযভ চনকযণয
ওাম ণওাক্তযতা মূোয়যন
িৃিতা বৃক্তদ্ধ াযফ।
নাকক্তযও ফিব্য যানা মাযফ।

াতা #38

স্বল্প যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ওর ভন্ত্রণারয় 
ক্তফবাক, ওর
ক্তফবাকীয় দয

*৮৭
অআক্তটি ব্যফাযযয ভাধ্যযভ উন্নয়ন
অআক্তটি ব্যফাযযয ভাধ্যযভ উন্নয়ন
প্রওযল্পয ওাম ণওাক্তযতা মূোয়যনয চন্য
প্রওযল্পয ওাম ণওাক্তযতা মূোয়যনয চন্য
চনকযণয াযথ ভতাভত গ্রণ, ক্তফযিলণ IMED
চনকযণয াযথ ভত ক্তফক্তনভয়।
এফং যফতীযত প্রওল্প গ্রযণ ব্যফায।

স্বল্প যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

দীখ ণ যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ওর
আউক্তনয়ন
ক্তযলদ
ADP-এয
৫%, যাচস্ব
ফাযচট ২%

e-Citizenযফা ঘালু
ওযযত PPPযও উমৄি
ভযডর ক্তযযফ
শতযী ওযযত
যফ।

দীখ ণ
যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

ভন্তব্য

ফাক্ততর কণ্য
ওযা যমযত
াযয।
ADP-এয
৫%, যাচস্ব
ফাযচট ২%

যমৌক্তিওতা

সুক্তনক্তদ ণি নয়
ক্তফধায় ফাক্ততর
কণ্য ওযায প্রস্তাফ
ওযা যয়যঙ।
উদ্ভাফনী তক্তফর
(Innovation
Fund)
ঘালুওযযণয
ক্তফলয়টি ওযণীয়
ক্তফলযয় ন্তভূণি
ওযা যয়যঙ
যওাযযয
প্রাথক্তভও
উচ্চ
ক্তফক্তনযয়াক-এয
প্রযয়াচন এফং
অআক্তটি
ওাম ণক্রযভয
স্থায়ীত্ব ক্তনক্তিত
ওযায
চন্য
PPP-এয
ভাধ্যযভ অআক্তটি
প্রওল্প ফাস্তফায়ন
ওযা মৄক্তিমৄি
যফ ।
প্রতযাক্তত
পরাপযর
ংযমাচন ওযা
প্রযয়াচন
উন্নয়ন ওাম ণক্রযভ
চনকযণয
িৃিতাযও
গুরুত্ব প্রদান ওযয
ওযণীয় ক্তফলয় 
প্রতযাক্তত
পরাপর
ক্তযভাচণন

ফাস্তফায়ন যভয়াদ
ক্তনধ ণাযণ প্রযয়াচন

ক্রক্তভও নং ক্রক্তভও নং
(ক্তফদ্যভান) (প্রস্তাক্তফত)
*১০৪

ওযণীয় ক্তফলয়
(ক্তফদ্যভান)

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(ক্তফদ্যভান)

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(প্রস্তাক্তফত)

প্রতযাক্তত পরাপর
(ক্তফদ্যভান)

প্রতযাক্তত পরাপর
(প্রস্তাক্তফত)

*৮৮
প্রওল্প ক্তযওল্পনা এফং প্রযয়াচনীয় থ ণ প্রওল্প ক্তযওল্পনা, ভক্তনটক্তযং এফং থ ণ
Planning
ফযাযে ওক্তিউটায ক্তবক্তিও ব্যফস্থায
ফযাযে ওক্তিউটায ক্তবক্তিও ব্যফস্থা
Commission
প্রঘরন।
প্রঘরন।

ক্তযওল্পনা ওক্তভন

ওাম ণওযী প্রওল্প ক্তযওল্পনায
প্রওল্প ক্তযওল্পনা 
চন্য তক্তফর  িযদয
ফাস্তফায়যন দ্রুততা  দক্ষতা
মথাথ ণ এফং ম ণাপ্ত ফযাে
ক্তনক্তিত যফ।
ক্তনক্তিত যফ।

াতা #39

স্বল্প যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

স্বল্প যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভধ্য যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

দীখ ণ
যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

দীখ ণ যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভন্তব্য

যমৌক্তিওতা
ওযণীয় ক্তফলযয়
ভক্তনটক্তযং
ন্তভূণি
ওযা
যয়যঙ

যভয়াদী ওাম ণক্রযভ
ক্তযভাচণন
প্রযয়াচন

উযেশ্য #৪: ক্তক্ষা  কযফলণা
প্রাথক্তভও
প্রাথক্তভও
প্রতযাক্তত পরাপর
প্রতযাক্তত পরাপর
স্বল্প যভয়াদী
স্বল্প যভয়াদী
ভধ্য যভয়াদী ভধ্য যভয়াদী
ফাস্তফায়নওাযী
ফাস্তফায়নওাযী
(ক্তফদ্যভান)
(প্রস্তাক্তফত)
(ক্তফদ্যভান)
(প্রস্তাক্তফত)
(ক্তফদ্যভান)
(প্রস্তাক্তফত)
(ক্তফদ্যভান)
(প্রস্তাক্তফত)
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৪.১: অআক্তটি ক্তযল্প দক্ষ যাচীফীয াভক্তয়ও খাটক্তত পূযযণয চন্য অআক্তটি যাচীফীযদয দক্ষতা ক্তযভা ওযয প্রযয়াচনীয় প্রক্তক্ষযণয ভাধ্যযভ খাটক্তত পূযযণয রযক্ষয ক্তনযক্তফক্তেন্ন ক্তক্ষায ব্যফস্থা ওযা এফং যাকত দক্ষতা মাঘাআ  উন্নয়ন ওাম ণক্রভ গ্রণ ওযা

ক্রক্তভও নং ক্রক্তভও নং
(ক্তফদ্যভান) (প্রস্তাক্তফত)

*১০৫

৮৯

ওযণীয় ক্তফলয়
(ক্তফদ্যভান)

অআক্তটি যাকত দক্ষতা মাঘাআ 
উন্নীতওযণ ওভণসূক্তঘ (IPSAEP)
ঘালুওযণ

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

অআক্তটিয যাকত দক্ষতা মাঘাআ 
উন্নীতওযযণয চন্য এযাক্তক্রক্তডযটন
ঘালুওযণ।

BCC, BASIS,
BCS, Academia

তথ্য  যমাকাযমাক প্রমৄক্তি১) ক্তধও অআক্তটি ক্তল্প
অআক্তটি চনফযরয ভান
ভন্ত্রণারয় (ফাংরাযদ উযমাক্তক চনফর ায়া মাযফ। উন্নয়ন যফ  ওভণংস্থাযনয
ওক্তিউটায ওাউক্তন্পর) ২) দক্ষ অআটি চনফযরয চন্য সুযমাক বৃক্তদ্ধ াযফ।
ফক্তক্তফ ণযে ঘাকুযীয সুযমাক বৃক্তদ্ধ
াযফ।

অআক্তটি ক্তল্প 
ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠাযনয
যমাক্তকতায়
যওাযযয ওভণসূঘী
ক্তাযফ IPSAEP
ঘালু ওযা যফ।

যওায নদ
প্রদাযনয চন্য ২ টি
মাঘাআ দ্ধক্তত
গ্রণ ওযযফ

যওায,
অআক্তটি ক্তল্প
এফং ক্তক্ষা
প্রক্ততষ্ঠান
ভন্বক্তনত
স্বিাক্তধওাযযয
তত্ত্বাফধাযন
ওাম ণক্রভ ঘালু
যাঔযত
যফযওাযী
এনটিটি স্থান
ওযযত যফ।

যওায নদ
প্রদাযনয চন্য
প্রক্তত ফঙয
ওভযক্ষ ৫ টি
যীক্ষা গ্রণ
ওযযফ

দীখ ণ
যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

দীখ ণ যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)



ভন্তব্য

যমৌক্তিওতা

অআক্তটি ক্তযল্প
অন্তচণাক্ততও ভাযনয
চনফর সৃক্তি যফ
এফং তাযদয
ওভণংস্থাযনয থ
সুকভ যফ।

যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৪.২: াঠ্যসূঘীযও ফাচায ঘাক্তদায াযথ াভঞ্জস্যপূণ ণ ওযযত ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠান এফং ক্তল্প প্রক্ততষ্ঠাযনয ভযধ্য খক্তনি যমাক্তকতা উৎাক্তত ওযা
*১০৬

৯০

ক্তক্ষা ক্তযওল্পনায স্বাযথ ণ যদয 
ক্তফযদয শ্রভ ঘাক্তদা ক্তনরূযনয চন্য
Labour Market Information
System (LMIS) উন্নয়ন।

ক্তক্ষা ক্তযওল্পনায স্বাযথ ণ যদয 
ক্তফযদয শ্রভ ঘাক্তদা ক্তনরূযনয চন্য
Labour Market Information
System (LMIS) ঘালুওযণ।

*১০৭

৯১

অআক্তটি’য ঙাত্র/গ্রযাজুযয়টযদয অআক্তটি
ক্তযল্পয াযথ যতুফন্ধন স্থাযন উৎা
প্রদাযনয চন্য ওাম ণক্রভ গ্রণ। অআক্তটি
ক্তল্প তাযদয চনফযরয ন্তত ৫ তাং
আন্টাণ ণক্ত-এয চন্য উন্ুি ওযযফ।

অআক্তটি’য ঙাত্র/গ্রযাজুযয়টযদয অআক্তটি ICT Industry,
ক্তযল্পয াযথ যতুফন্ধন স্থাযন উৎা Academia
প্রদাযনয চন্য ওাম ণক্রভ গ্রণ এফং এ
রযক্ষয ক্তফেক্তফদ্যারয় মাযয়
আনক্তওউযফটয স্থান। অআক্তটি ক্তল্প
তাযদয চনফযরয ন্তত ৫ তাং
আন্টাণ ণক্ত-এয চন্য উন্ুিওযণ।

অআক্তটি ক্তল্প, ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠান এফং
যওাযযয ক্তম্মক্তরত উযদ্যাযক যদযয
ঘাক্তদা ভাক্তপও কযফলণা প্রওল্প গ্রণ।

ICT Industry,
Academia

১০৮

MoEdu,
MoLabour,
MoEWOE,
BANBEIS, BBS

শ্রভ  প্রফাী ওোন  ফাচায-ঘাক্তদা নুমায়ী
শফক্তদক্তও ওভণংস্থান দক্ষতা শতযী ওযযত যফ।
ভন্ত্রণারয়, প্রফাী
ওোণ ভন্ত্রণারয়

ফাচায-ঘাক্তদা নুমায়ী
ক্তক্ষা যক্ষযত্র প্রযয়াচনীয়
ক্তযফতণন অনয়ন।

নতুন গ্রাজুযয়ট ফা আন্টাণ ণযা১) নতুন গ্রাজুযয়ট ফা আন্টাণ ণযা
ক্তল্প প্রক্ততষ্ঠান মূযযক্তল্প প্রক্ততষ্ঠান উযমাকী ওযয
ভাধ্যযভ
বারবাযফক্তনযচযদয কযি তুরযত ক্ষভ
ক্তনযচযদয তুযর ধযযতযফ।
াযযফ মা তাযদযযও
যনও যফী ওভণযমাগ্য২) ক্তল্প প্রক্ততষ্ঠাযনয ক্তফওায
ওযয তুরযফ।
ায়ও যফ।
২) ক্তল্প প্রক্ততষ্ঠান মূ ওভ
ভানফ িদ ক্তফক্তনযয়াক
ওযযআ, ফাঙাআ ওযয তুযর
অনযত াযযফ।
1) অভাযদয যদযয চন্য
উমৄি  স্থায়ী প্রমৄক্তিয
প্রফতণযন ায়ও যফ। ক্তল্প
 ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠান তাযদয
জ্ঞান
নুীরন

ক্তবজ্ঞতা অদান-প্রদান
ওযযত াযযফ।

তথ্য  যমাকাযমাক
1)
প্রমৄক্তি ভন্ত্রণারয়, ক্তক্ষা
ভন্ত্রণারয় (আউক্তচক্ত),
অআক্তটি এযাক্তযয়ন
(যফক্ত, ক্তফক্তএ,
অআএক্তএক্তফ, আতযাক্তদ)
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ফাচায-ঘাক্তদা
নুমায়ী ক্তক্ষা
ক্তযওল্পণা
ফাস্তফায়ন ওযা
মাযফ।
ক্তল্প প্রক্ততষ্ঠান
উযমাকী চনফর
উন্নয়ন ক্তফযফঘনায়
ওযণীয় ক্তফলয়
ংযাধন ওযা
যয়যঙ।

ফাক্ততর ওযা ১১৬ নং ওযনীয়
যমযত াযয। ক্তফলযয় ন্তণভূি
ক্তফধায় ফাক্ততর
ওযা যমযত াযয।

ক্রক্তভও নং ক্রক্তভও নং
(ক্তফদ্যভান) (প্রস্তাক্তফত)
*১০৯

৯২

ওযণীয় ক্তফলয়
(ক্তফদ্যভান)
পট্য়যায ক্তডচাআন, উন্নয়ন,
গুণকতভান ক্তনক্তিতওযণ এফং প্রওল্প
ব্যফস্থানায চন্য অআক্তটি ক্তযল্পয
Certification -এয ভাধ্যযভ যাকত
ভাযনয ক্রভাকত উন্নয়যনয
(continuous professional
development) ব্যফস্থাওযণ।

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(ক্তফদ্যভান)
ICT Industry,
Academia

(ও) পট্য়যায ক্তডচাআন, উন্নয়ন,
গুণকতভান ক্তনক্তিতওযণ এফং প্রওল্প
ব্যফস্থানায চন্য Certification -এয
ভাধ্যযভ অআক্তটি ক্তযল্প ক্তনযয়াক্তচত
চনফযরয যাকত ভাযনয ক্রভাকত
উন্নয়ন (continious professional
development)।
(ঔ) Commercially available off
the shelf Software (COTS)ক্রযয়য উয ক্তনয়ন্ত্রণ প্রক্ততষ্ঠা।
াডণয়যায, যনটয়ণাও ট্রাফরশুটিং 
যওাযযয ক্তফক্তবন্ন দপ্তযযয আ-যফামূ ICT Industry,
যক্ষণাযফক্ষণ, ক্তযেভ আনটিযগ্রন এফং ফাস্তফায়যন ায়তা প্রদান, াড ণয়যায Academia
যনটয়াওণ ক্তডচাআন এয চন্য অআক্তটি  পটয়যায-এয ভান ক্তনধ ণাযণ, আকবযন ণন্প এযাক্তিযওন উন্নয়ন।
ক্তযল্পয Certification -এয ভাধ্যযভ
যাকত ভাযনয ক্রভাকত উন্নয়যনয
(continuous professional
development) ব্যফস্থাওযণ।

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(প্রস্তাক্তফত)
তথ্য  যমাকাযমাক
প্রমৄক্তি ভন্ত্রণারয়
(ফাংরাযদ ওক্তিউটায
ওাউক্তন্পর)

প্রতযাক্তত পরাপর
(ক্তফদ্যভান)

প্রতযাক্তত পরাপর
(প্রস্তাক্তফত)
অআক্তটি ক্তযল্প উমৄি
দক্ষতািন্ন চনফযরয
খাটক্তত পূযণ যফ।

চাতীয় যাচস্ব যফাড ণ

স্থানীয় পটয়যায ক্তল্প
নুপ্রাক্তনত যফ।

তথ্য  যমাকাযমাক
প্রমৄক্তি ভন্ত্রণারয়
(ফাংরাযদ ওক্তিউটায
ওাউক্তন্পর)

আ-কবযন ণন্প ওাম ণক্রভ
ফাস্তফায়যন ক্তনবণযযমাগ্য 
অন্তচণাক্ততও ভান নুসৃত
যফ।

১১০

৯৩

১১১

৯৪

াপযেয ভাওাঠি ক্তঘক্তিত ওযয প্রফাী তথ্য  যমাকাযমাক প্রমৄক্তি যক্ষযত্র প্রফাী ICT Industry,
তথ্য  যমাকাযমাক
ফাংরাযদীযদয (NRBs) ায়তা
ফাংরাযদীযদয (NRBs) ায়তায় Academia, NRBs প্রমৄক্তি ভন্ত্রণারয়
যটওযনারচী ট্রান্পপায ওাম ণক্রভ গ্রণ। প্রমৄক্তি স্তান্তয (Technology
Transfer)।

প্রমৄক্তি স্তান্তয ক্তধওতয
উযমাকী  যটওআ যফ।

*১১২

৯৫

প্রক্ততযমাক্তকতামূরও ক্তফযে ফাংরাযদযয
চন্য সুক্তফধাচনও অআক্তটি এফং ITES
ফা ংক্তিি যফাঔাত (যয়ফ 
যভাফাআর ওনযটন্ট উন্নয়ন, এযাক্তনযভন,
ওক্তিউটায যকম্স, প্রওানা, অক্তথ ণও
যরন-যদন ংক্রান্ত ওাচ আতযাক্তদ) এয
ফাচায নুন্ধান।

ক্তফযে ফাংরাযদযয
অআক্তটি ফাচায ম্প্রাযণ
যফ।

ক্তফে ফাচাযয ফাংরাযদযয চন্য
ICT Industry
উযমাক্তক অআক্তটি এফং ITES (যয়ফ
 যভাফাআর ওনযটন্ট উন্নয়ন,
এযাক্তনযভন, ওক্তিউটায যকম,
প্রওানা  ন্যান্য) এয ফাচায
নুন্ধান।

ফাক্তণচয ভন্ত্রণারয়
(যপ্তানী উন্নয়ন বুযযযা)
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স্বল্প যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

স্বল্প যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভধ্য যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

দীখ ণ
যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

দীখ ণ যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভন্তব্য

যমৌক্তিওতা
স্থানীয়
পটয়যায ক্তল্প
নুপ্রাক্তনত ওযায
রযক্ষয ওযণীয়
ক্তফলয়
ংযমাচযনয
প্রস্তাফ ওযা
যয়যঙ।

১০৯(ও) এয
নুরূ ক্তফধায় আযফা ফাস্তফায়ন,
পটয়যায 
াডণয়যায এয
ঠিও ভান
ক্তনক্তিতওযণ
এফং আ-কবযন ণন্প
এযাক্তিযওন
উন্নয়ন আতযাক্তদ
ক্তফলয়াক্তদয
অযরাযও
ক্তযভাচণন ওযা
যয়যঙ।
প্রতযাক্তত
পরাপর
ন্তভূণিওযণ,
ওযণীয় ক্তফলযয়
বালাকত
ক্তযভাচণন 
ফাস্তফায়নওাযী
সুক্তনক্তদ ণি ওযা
প্রযয়াচন
ক্তফযে
ফাংরাযদযয
অআক্তটি ফাচায
ম্প্রাযণওযল্প
ক্তযভাচণন ওযা
যয়যয়
এফং
তদনুমাক্তয়
ফাস্তফায়নওাযী,
ফাস্তফায়ন যভয়াদ,
প্রতযাক্তত
পরাপর ক্তনধ ণাযণ
ওযা যয়যঙ।

ক্রক্তভও নং ক্রক্তভও নং
(ক্তফদ্যভান) (প্রস্তাক্তফত)
১১৩

৯৬

ওযণীয় ক্তফলয়
(ক্তফদ্যভান)
TVET যপ্রাগ্রাযভ অআক্তটি ক্তনবণয
যফাঔাযতয (ITES) চন্য স্বল্প যভয়াদী
যওা ণ ন্তভূণি ওযয বযন্তযীন  ক্তফে
ফাচায উযমাক্তক দক্ষতা উন্নয়যনয
ব্যফস্থা গ্রণ।

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)
বযন্তযীণ  ক্তফে ফাচায উযমাক্তক
দক্ষতা উন্নয়যন ক্তি-োক্তন্পং,
অউটযাক্তংণ এফং অআক্তটি ক্তনবণয
যফাঔাত (ITES) িক্তওণত স্বল্প
যভয়াদী যওা ণ TVET যপ্রাগ্রাযভ
ন্তভূণিওযণ।

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(ক্তফদ্যভান)
MoEdu,
MoEWOE, ICT
Industry

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(প্রস্তাক্তফত)
ক্তক্ষা ভন্ত্রণারয়
(ওাক্তযকক্তয ক্তক্ষা
ক্তধদপ্তয), মৄফ  ক্রীিা
ভন্ত্রণারয়

প্রতযাক্তত পরাপর
(ক্তফদ্যভান)

প্রতযাক্তত পরাপর
(প্রস্তাক্তফত)

স্বল্প যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

স্বল্প যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভধ্য যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

দীখ ণ
যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

দীখ ণ যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভন্তব্য

যমৌক্তিওতা

TVET যপ্রাগ্রাভযও
মৄযকাযমাকী ওযা ম্ভফ
যফ।

TVET
যপ্রাগ্রাভযও
মৄযকাযমাকী
ওযায রযক্ষয
ওযণীয় ক্তফলয়
ক্তযভাচণন
প্রযয়াচন এফং
প্রতযাক্তত
পরাপর ন্তভূণি
ওযা যয়যঙ।

ফাস্তফায়ন যভয়াদ,
ফাস্তফায়নওাযী
ক্তনধ ণাযণ
ওযণীয় ক্তফলম 
প্রতযাক্তত
পরাপযর
বালাকত
ক্তযভাচণন
প্রযয়াচন

যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৪.৩: অআক্তটিয উচ্চতয ম ণাযয় ক্তক্ষা  কযফলণা ক্তযঘারনায চন্য দীখ ণযভয়াদী থ ণায়যনয ভাধ্যযভ এওটি অআক্তটি যন্টায প এযক্সযরন্প প্রক্ততষ্ঠা ওযা
*১১৪

১১৫

*১১৬

৯৭

যদযয কৃক্তলচাত দ্রযব্যয যচযনটিও
ম্যাক্তং যপ্রাপাআর যযওড ণ ওযায চন্য
ফাযয়া- আনপযযভক্তট্রক্স কযফলণায়
ক্তফক্তনযয়াযকয ব্যফস্থা গ্রণ।

৯৮

প্রযতযও ক্তফেক্তফদ্যারযয় অআক্তটি’য ক্তফলয় প্রযতযও ক্তফবাযক এওটি াফক্তরও
ক্তবক্তিও যন্টায প এযক্সযরন্প কযি ক্তফেক্তফদ্যারয়যও অআক্তটি’য যন্টায
যতারায চন্য ক্তফযল ায়তা প্রদান। প এযক্সযরন্প ক্তযযফ কযি তুরযত
ক্তফযল ায়তা প্রদান।

*৯৯

যওাক্তয নুদাযনয ভাধ্যযভ অআক্তটি
ক্তল্প এফং ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠাযনয
যমাক্তকতায় প্রাযয়াক্তকও কযফলণা প্রওল্প
গ্রণ।

যদযয কৃক্তলচাত দ্রযব্যয যচযনটিও
ম্যাক্তং যপ্রাপাআর শতযীয চন্য ফাযয়াআনপযযভক্তট্রক্স কযফলণা।

ক্তফেক্তফদ্যারয় ম ণাযয় অআক্তটি’য
প্রাযয়াক্তকও কযফলণা প্রওযল্প অআক্তটি
ক্তল্পযও িৃিওযণ এফং এরূ প্রওযল্প
যওাক্তয নুদান প্রদান।

কৃক্তল ভন্ত্রণারয়
(ফাংযরাযদ কৃক্তল
কযফলণা যওন্দ্র)

অদৄক্তনও প্রমৄক্তি, মন্ত্রাক্তদ,
প্রক্তক্রয়া এফং ভান
ক্তনক্তিতওযণ দ্ধক্ততয উয
কযফলণায ভাধ্যযভ ক্তক্ষায
ভান উন্নত যফ।

কযফলণায ভাধ্যযভ
কৃক্তলঔাযতয উৎাদনীরতা
বৃক্তদ্ধ াযফ।

ক্তক্ষা ভন্ত্রণারয়
(আউক্তচক্ত)

অদৄক্তনও প্রমৄক্তি, টুর,
প্রক্তক্রয়াওযণ  ভানক্তনক্তিতওযণ (QA) দ্ধক্ততয
ভাধ্যযভ ক্তক্ষায ভান উন্নীত
ওযা যফ।

ভগ্র যদয ক্তফেক্তফদ্যারয়
ম ণাযয় উচ্চতয ভানিন্ন
অআক্তটি ক্তক্ষায ক্তফস্তায
খটযফ।

তথ্য  যমাকাযমাক
প্রমৄক্তি ভন্ত্রণারয়, ক্তক্ষা
ভন্ত্রণারয়, অআক্তটি
এযাক্তযয়ন

অআক্তটি ক্তল্প, ক্তক্ষা
প্রক্ততষ্ঠান  যওাযযয
ক্তম্মক্তরত উযদ্যাযক যদযয
নানাক্তফধ ভস্যায স্বওীয়
ভাধান ম্ভফ যফ।

যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৪.৪: প্রাথক্তভও  ভাধ্যক্তভও ক্তক্ষায় এফং ওাক্তযকক্তয  বৃক্তিমূরও ক্তক্ষা  প্রক্তক্ষযণ অআক্তটি যওা ণ ন্তভূণি ওযয যদব্যাী অআক্তটি াক্ষযতা ম্প্রাযণ ওযা।

াতা #42

ওযণীয় ক্তফলয় 
প্রতযাক্তত
পরাপর
ক্তযভাচণন ওযা
প্রযয়াচন।
ফাস্তফায়ন যভয়াদ
 ফাস্তফায়নওাযী
ক্তনধ ণাযণ প্রযয়াচন
ফাস্তফায়নওাযী 
প্রতযাক্তত
পরাপর ন্তভূণি
ওযা প্রযয়াচন
এফং
যণীয়
ক্তফলয় ক্তযভাচণন
ওযা প্রযয়াচন।

ক্রক্তভও নং ক্রক্তভও নং
(ক্তফদ্যভান) (প্রস্তাক্তফত)

ওযণীয় ক্তফলয়
(ক্তফদ্যভান)

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

*১১৭

১০০

ব্যয় াশ্রয়ী জ্ঞান-ক্তবক্তিও এওটা
ভাযচয প্রযয়াচযনয অযরাযও
ভাধ্যক্তভও  উচ্চভাধ্যক্তভও ম ণাযয়য
অআক্তটি ওাক্তযকুরাভ ক্তনয়ক্তভত
ারনাকাদওযণ।

জ্ঞান-ক্তবক্তিও ভাচ ক্তফক্তনভণাযণ
ভাধ্যক্তভও  উচ্চভাধ্যক্তভও ম ণাযয়য
অআক্তটি ওাক্তযকুরাভ ক্তনয়ক্তভত
ারনাকাদওযণ।

*১১৮

১০১

যমযতু অআক্তটি দক্ষতা-যও একু
তযওয যভৌক্তরও দক্ষতা ক্তযযফ
ক্তঘক্তিত ওযা যয়যঙ, যযতু
প্রাথক্তভও  ভাধ্যক্তভও ম ণাযয়য ঙাত্র
এফং ক্তক্ষওযদয ব্যয়-াশ্রয়ী উাযয়
অআক্তটি-যত স্বাক্ষযতা ক্তনক্তিত
ওযযত যফ।

প্রাথক্তভও, ভাধ্যক্তভও  উচ্চভাধ্যক্তভও ম ণাযয়য ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠাযন
োন  আন্টাযযনট ংযমাক প্রদান
এফং ঙাত্র-ক্তক্ষওযদয অআক্তটি
াক্ষযতা উন্নয়ন।

১১৯

ফাচায উযমাক্তক দক্ষতা উন্নয়যনয
চন্য TVET যপ্রাগ্রাযভয ং
ক্তযযফ অআক্তটি দক্ষতা ক্তনক্তিত
ওযযত যফ।

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(ক্তফদ্যভান)

MoPME,
MoEdu, DPs

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(প্রস্তাক্তফত)
ক্তক্ষা ভন্ত্রণারয়

প্রতযাক্তত পরাপর
(ক্তফদ্যভান)

প্রতযাক্তত পরাপর
(প্রস্তাক্তফত)

স্বল্প যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

স্বল্প যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভধ্য যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

দীখ ণ
যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

দীখ ণ যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভন্তব্য

অআক্তটি ওাক্তযকুরাভ
ক্তনয়ক্তভত ারনাকাদ যফ।

প্রাথক্তভও  কণক্তক্ষা
ভন্ত্রণারয়, ক্তক্ষা
ভন্ত্রণারয়

ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠাযন অআক্তটি
ফওাঠাযভা উন্নয়ন এফং
ঙাত্র-ক্তক্ষওযদয
অআক্তটি াক্ষযতা বৃক্তদ্ধ
াযফ।

যচরা ম ণাযয়য
ভাধ্যক্তভও স্কুযর
এফং প্রাথক্তভও
ক্তফদ্যারযয় ওর
ভযডর, উমৄি
ওাক্তযকক্তয
ায়তা ওাযয
োন এফং
আন্টাযযনট
ংযমাক ক্তনক্তিত
ওযযত যফ।
প্রক্ততফঙয
পরাপর
িক্তওণত
প্রক্ততযফদন প্রওা
ওযযত যফ।

ভাধ্যক্তভও
ম ণাযয়

এরূ োফ
ভাধ্যক্তভও
ম ণাযয়য
ওর স্কুযর
এফং ক্তফদুযৎ
ংযমাক
িন্ন
প্রাথক্তভও
ক্তফদ্যারযয়য
২৫ তাং
ক্তফদ্যারযয়
ম্প্রাযণ
ওযা যফ।

TVET এয
চন্য
ফযঘযয়
উযমাক্তক
অআক্তটি
ঔাযতয
উমৄি
ফাচায
ক্তঘক্তিত
ওযযত যফ
এফং TVET
যপ্রাগ্রাযভয
ভাধ্যযভ
ারনাকাদ
াঠ্যসূঘী
ঘালু ওযযত
যফ।

MoEdu,
MoPME,
MoEWOE, DPs

াতা #43

ভাধ্যক্তভও 
উচ্চ
ভাধ্যক্তভও
ম ণাযয়

ক্তফদুযৎ
ংযমাক
িন্ন
প্রাথক্তভও
ক্তফদ্যারযয়য
৫০
তাং
ক্তফদ্যারযয়
ম্প্রাযণ
ওযা যফ।

প্রক্তত ক্ততন
ফঙয ন্তয
TVET
এয
অআক্তটি
যপ্রাগ্রাভ
ারনাকাদ
ওযযত
যফ।

যমৌক্তিওতা
ফাস্তফায়ন
যভয়াদ,
ফাস্তফায়নওাযী
ক্তনধ ণাযণ
ওযণীয় ক্তফলয়
 প্রতযাক্তত
পরাপরযও
অযযা সুস্পি
ওযা
প্রযয়াচন।
ক্তক্ষা
প্রক্ততষ্ঠাযন
অআক্তটি
ফওাঠাযভা
উন্নয়ন এফং
অআক্তটি
াক্ষযতা
বৃক্তদ্ধয রযক্ষয
ওযণীয় ক্তফলয়
 প্রতযাক্তত
পরাপরযও
অযযা সুস্পি
ওযা এফং
ফাস্তফায়ন
যভয়াদ ক্তনরুণ

প্রাথক্তভও
ম ণাযয়

ফাক্ততর
কণ্য ওযা
যমযত াযয

ওযণীয় ক্তফলয়
১১৩ এয
নুরূ ক্তফধায়
ফাক্ততর ওযা
মায়।

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(প্রস্তাক্তফত)
*১২০ ১০২
প্রাথক্তভও  ভাধ্যক্তভও প্রক্ততষ্ঠান এফং
প্রাথক্তভও  ভাধ্যক্তভও ক্তক্ষা
প্রাথক্তভও  কণক্তক্ষা
ভন্ত্রণারয়, ক্তক্ষা
TVET যপ্রাগ্রাযভয চন্য াশ্রয়ী মূযে
প্রক্ততষ্ঠান এফং TVET যপ্রাগ্রাযভয
ভন্ত্রণারয় (ভাধ্যক্তভও
আন্টাযযনট ংযমাক প্রদান ক্তনক্তিত
চন্য াশ্রয়ী মূযে আন্টাযযনট
 উচ্চ ভাধ্যক্তভও
ওযযত যফ।
ংযমাক প্রদান।
ক্তক্ষা ক্তধদপ্তয)
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৪.৫: কক্তণত, ক্তফজ্ঞান এফং আংযযচী ক্তক্ষায প্রক্তত ক্তফযল গুরুত্ব ক্তদযয় ওর স্তযয ক্তক্ষায ভান এফং ক্তযয বৃক্তদ্ধ ওযা

ক্রক্তভও নং ক্রক্তভও নং
(ক্তফদ্যভান) (প্রস্তাক্তফত)

*১২১

১০৩

ভাধ্যক্তভও ম ণাযয়য ওর ক্তক্ষও
প্রক্তক্ষণ ওযরযচ ওক্তিউটায, োন,
ক্তনবণযযমাগ্য উমৄি কক্তত িন্ন
আন্টাযযনট ংযমাক স্থান এফং কক্তণত,
ক্তফজ্ঞান এফং আংযযচীযও প্রাধান্য ক্তদযয়
ভাক্তিক্তভক্তডয়া ক্তবক্তিও ক্তক্ষও প্রক্তক্ষযণয
উমৄি ক্তফলয়ফস্ত্িয উন্নয়ন ওযযত যফ।

প্রাথক্তভও ম ণাযয়য ক্তক্ষও প্রক্তক্ষণ
আনক্তেটিউট (PTTI) যমভন, PTIs,
URCs এফং NAPE -এ ওক্তিউটায,
োন, ক্তনবণযযমাগ্য উমৄি কক্তত িন্ন
আন্টাযযনট ংযমাক স্থান এফং কক্তণত,
ক্তফজ্ঞান এফং আংযযচীযও প্রাধান্য ক্তদযয়
ভাক্তিক্তভক্তডয়া ক্তবক্তিও ক্তক্ষও প্রক্তক্ষযণয
উমৄি ক্তফলয়ফস্ত্িয উন্নয়ন ওযযত যফ।

*১২২

*১২৩

ওযণীয় ক্তফলয়
(ক্তফদ্যভান)

১০৪

অআক্তটি ক্তফলযয় চাতীয় (র্তণমূর
ম ণায়) অঞ্চক্তরও এফং অন্তচণাক্ততও
প্রক্ততযমাক্তকতা ক্তনয়ক্তভত অযয়াচন ওযযত
যফ এফং এরূ অন্তচণাক্ততও
প্রক্ততযমাক্তকতায় চাতীয় দযরয
ংগ্রযণয পৃষ্ঠযালওতা প্রদান।

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(ক্তফদ্যভান)
MoPME,
MoEdu, MoPT,
BTRC, DPs

প্রাথক্তভও, ভাধ্যক্তভও  উচ্চ ভাধ্যক্তভও MoEdu, Planning প্রাথক্তভও  কণক্তক্ষা
ক্তক্ষায ক্তক্ষও প্রক্তক্ষণ আনক্তেটিউযট Commission, DPs ভন্ত্রণারয়, ক্তক্ষা
ওক্তিউটায, োন, উচ্চকক্তত আন্টাযযনট
ভন্ত্রণারয়
ংযমাক (নুযনতভ ১ এভক্তফক্তএ)
স্থান এফং কক্তণত, ক্তফজ্ঞান 
আংযযচীযও প্রাধান্য ক্তদযয় ভাক্তিক্তভক্তডয়া
ক্তবক্তিও ক্তক্ষও প্রক্তক্ষযণয ক্তফলয়ফস্তু
উন্নয়ন।

প্রতযাক্তত পরাপর
(প্রস্তাক্তফত)

ক্তফজ্ঞান  প্রমৄক্তি
ভন্ত্রণারয়, তথ্য 
যমাকাযমাক প্রমৄক্তি
ভন্ত্রণারয়

স্বল্প যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

স্বল্প যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভধ্য যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

দীখ ণ
যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

দীখ ণ যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভন্তব্য

ভাধ্যক্তভও ম ণাযয় কক্তণত,
আংযযচী এফং ক্তফজ্ঞান
ক্তফলযয়য প্রক্তত ক্তফযলগুরুত্ব
ওাযয পরপ্রসু ক্তক্ষও
প্রক্তক্ষযণয চন্য অআক্তটি
টুরযয দ্বযফায যফ।

প্রাথক্তভও, ভাধ্যক্তভও  উচ্চ
ভাধ্যক্তভও ক্তক্ষায
ক্তক্ষওযদয প্রক্তক্ষণ ব্যফস্থা
ভয় উযমাকী যফ।

ভাধ্যক্তভও ম ণাযয়য PTI এফং NAPE
ক্তক্ষও প্রক্তক্ষণ
ওযরচমূয োন
এফং আন্টাযযনট
ংযমাক ক্তনক্তিত
ওযযত যফ। ক্তক্ষও
প্রক্তক্ষযণয চন্য
ভাক্তিক্তভক্তডয়া
ক্তবক্তিও ক্তফলয়ফস্ত্ি
ওাযয ফ TTC
এফং ফাঙাআকৃত
স্কুযর প্রক্তক্ষণ যদয়া
যফ।
PTI, URC এফং
NAPE-এয চন্য
োন এফং
আন্টাযযনট ংযমাক
ক্তনক্তিত ওযযত
যফ। ক্তনফ ণাক্তঘত
স্কুর ১০% -যত
ক্তক্ষও প্রক্তক্ষযণয
চন্য ভাক্তিক্তভয়া
ক্তবক্তিও ওনযটন্ট
যীক্ষামূরও বাযফ
ঘালূ ওযা যফ।

ক্তয়ায রাক্তন ণং ওর TTC
এফং এওন
ক্তযাঘ ণ এ
ক্তফযল করুত্ব
ওাযয স্বকঠিত প্রক্তক্ষণ
াঠ্যক্রভ 
ওর TTC এয ভাধ্যযভ
মূরধাযায
ভাক্তিক্তভক্তডয়া
ক্তবক্তিও ক্তক্ষও
প্রক্তক্ষণ ঘালু
ওযা যফ।
ক্তয়ায রাক্তন ণং
এফং এওন
ক্তযাঘ ণ এ
ক্তফযল করুত্ব
ওাযয স্বকঠিত প্রক্তক্ষণ
াঠ্যক্রভ 
ওর URCএয ভাধ্যযভ
মূরধাযায
ভাক্তিক্তভক্তডয়া
ক্তবক্তিও ক্তক্ষও
প্রক্তক্ষণ ঘালু
ওযা যফ।

এযাওন
ওর URC
ক্তযাঘ ণ -যও
ক্তক্ষও
প্রক্তক্ষযনয
প্রধান দ্ধক্তত
ক্তযযফ
ক্তফযফঘনা ওযয
ক্তক্ষও
প্রক্তক্ষযণয
চন্য ক্তবক্তড
ওনপাযযক্তন্পং
এয ব্যফস্থাু্
ওযযত যফ।
এযাওন
ক্তযাঘ ণ -যও
ক্তক্ষও
প্রক্তক্ষযনয
প্রধান দ্ধক্তত
ক্তযযফ
ক্তফযফঘনা ওযয
ক্তক্ষও
প্রক্তক্ষযণয
চন্য ক্তবক্তড
ওনপাযযক্তন্পং
এয ব্যফস্থাু্
ওযযত যফ।

∙

∙

ভাধ্যক্তভযওয
াাাক্ত
প্রাথক্তভও  উচ্চ
ক্তক্ষা
ন্তভূণিওযণ
এফং যভয়াদী
ওাম ণক্রযভ
ক্তযভাচণন 
মথামথ
ফাস্তফায়নওাযী
ওর্তণক্ষ ক্তনধ ণাযণ
প্রযয়াচন

ফাক্ততর কণ্য
ওযা যমযত
াযয।

চনংখ্যায ক্তফক্তবন্ন ংয অআক্তটি ক্তফলযয় ব্যও
অআক্তটি ক্তফলযয় উেীনা
উেীনা শতক্তয যফ এফং
শতযী ওযয অআক্তটি দক্ষতা অআক্তটি দক্ষতা বৃক্তদ্ধ াযফ।
বৃক্তদ্ধ াযফ।

াতা #44

যমৌক্তিওতা
প্রতযাক্তত
পরাপর 
ফাস্তফায়ন
যভয়াদ
ক্তনধ ণাযণ

TVET
যপ্রাগ্রাযভয
রক্ষযপূযণ
অযযা
চতয যফ।

প্রাথক্তভও ম ণাযয়য ওর
ক্তফলযয় আ-রাক্তন ণং উাদান
ব্যফাযযয ভাধ্যযভ
ক্তক্ষওযদয ওাম ণওযী প্রক্তক্ষণ
ক্তদযত অআক্তটি টুর-এয
ব্যফায ক্তিারী যফ।

MoPME, Planning
Commission, DPs

যওাক্তয  যফযওাক্তয ঔাযতয উযদ্যাযক MoSICT, BCC,
কক্তণত, ক্তফজ্ঞান  অআক্তটি ক্তফলযয়
Industry,
চাতীয়  অন্তচণাক্ততও প্রক্ততযমাক্তকতা Academia
অযয়াচন, অন্তচণাক্ততও প্রক্ততযমাক্তকতায়
চাতীয় দযরয ংগ্রযণ ায়তা
প্রদান।

প্রতযাক্তত পরাপর
(ক্তফদ্যভান)

∙

১২১ এ ন্তভূণি
ওযা যয়যঙ
ক্তফধায় ফাক্ততর
কণ্য ওযা যমযত
াযয।

ওযণীয় ক্তফলয় 
প্রতযাক্তত
পরাপযর বালা
ক্তযভাচণন,
ফাস্তফায়ন যভয়াদ
ক্তনধ ণাযণ

মথামথ
ফাস্তফায়নওাযী
ওর্তণক্ষ ক্তনধ ণাযণ
প্রযয়াচন।

ক্রক্তভও নং ক্রক্তভও নং
(ক্তফদ্যভান) (প্রস্তাক্তফত)

ওযণীয় ক্তফলয়
(ক্তফদ্যভান)

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

১২৪

১০৫

অআক্তটি মন্ত্রাক্তত ংগ্রযয চন্য
অআক্তটি মন্ত্রাক্তত ংগ্রযয চন্য
ক্তক্ষওযদয ক্তফযল ায়তা/ঋণ নুদান ক্তক্ষওযদয ঋণ/নুদান প্রদান।
প্রদাযনয ব্যফস্থা ওযা।

১২৫

১০৬

ক্তক্ষও প্রক্তক্ষণ এফং ঙাত্রযদয চন্য আরাক্তন ণং ক্তফলয়ফস্ত্িয যওন্দ্রীয় এওটি
ংগ্রারা স্থান। আ-রাক্তন ণং ক্তফলয়ফস্ত্ি
শতযীয চন্য ক্তফযল ায়তা প্রদান।
ভাধ্যক্তভও  উচ্চ-ভাধ্যক্তভও ম ণাযয়
ক্তফজ্ঞান ধ্যায়যনয চন্য ক্তক্ষাথীযদয
ক্তফযল ায়তা প্রদান।

১২৬

১২৭

১২৮

*১২৯

*১৩০

ক্তক্ষও প্রক্তক্ষণ এফং ঙাত্রযদয চন্য আবুও এফং আ-রাক্তন ণং ক্তফলয়ফস্তুয এওটি
যওন্দ্রীয় ংগ্রারা স্থান। আ-রাক্তন ণং
ক্তফলয়ফস্তু শতক্তযয চন্য ক্তফযল ায়তা
প্রদান।

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(ক্তফদ্যভান)

ভাধ্যক্তভও  উচ্চ-ভাধ্যক্তভও ম ণাযয়য
চন্য ভাক্তিক্তভক্তডয়া ক্তবক্তিও ক্তক্ষায
ক্তফলয়ফস্ত্ি উন্নয়ন এফং তা ক্তক্ষাথীযদয
ভাযছ ক্তফতযণ।

প্রতযাক্তত পরাপর
(ক্তফদ্যভান)

প্রাথক্তভও  কণক্তক্ষা
ভন্ত্রণারয়, ক্তক্ষা
ভন্ত্রণারয়, তথ্য 
যমাকাযমাক প্রমৄক্তি
ভন্ত্রণারয়

ভাধ্যক্তভও  উচ্চ-ভাধ্যক্তভও ম ণাযয়য MoEdu, different ক্তক্ষা ভন্ত্রণারয়
চন্য ভাক্তিক্তভক্তডয়া ক্তবক্তিও ক্তক্ষায
NGOs
ক্তফলয়ফস্তু (Teacher-led Content
Development) সৃচযন ক্তক্ষওযদয
ক্ষভতা উন্নয়যন প্রক্তক্ষণ।

MoEdu, MoSICT,
different NGOs

ভাধ্যক্তভও ম ণাযয় ক্তফজ্ঞাযনয ঙাত্রযদয
চন্য উচ্চতয কক্তণত ফাধ্যতামূরও ওযা
যফ।

MoEdu

স্বল্প যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

স্বল্প যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভধ্য যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

দীখ ণ
যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

আ-রাক্তন ণং ক্তফলয়ফস্তু
চরবয যফ

ওর ক্তক্ষাথীযদয ভাযছ
অআক্তটি ক্তক্ষা প্রাক্তযত
যফ।

ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠাযন অআক্তটি
ক্তবক্তিও ক্তক্ষা প্রাক্তযত
যফ।
৫০%

ক্তফযলত প্রতযন্ত ঞ্চযরয স্কুর
এফং ওযরযচ উন্নত ভাযনয
ক্তক্ষযওয বাফ পূযযণয
চন্য অআক্তটি টুর ব্যফহৃত
যফ।

ওর ক্তক্ষাথীযদয ভাযছ
অআক্তটি ক্তক্ষা প্রাক্তযত
যফ।

উচ্চ ক্তক্ষা যক্ষযত্র
ক্তক্ষাথীযদয-যও অআক্তটি
ক্তফলযয় বক্তত ণ উৎাক্তত
ওযযফ।
াতা #45

দীখ ণ যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভন্তব্য

যমৌক্তিওতা
ফাস্তফায়ন যভয়াদ,
ফাস্তফায়নওাযী
ক্তনধ ণাযণ

প্রতযাক্তত
পরাপর উযেঔ
ওযা প্রযয়াচন।
আ-রাক্তন ণং
ক্তফলয়ফস্তু
চরবয ওযা
প্রযয়াচন।

ক্তফজ্ঞান াঔায় বক্তত ণ বৃক্তদ্ধয
পযর অআক্তটি যাচীফীযদয
এওটি ক্তফার তাক্তরওা
ক্তনক্তিত যফ।

MoEdu, DPs

প্রযতযওটি আউক্তনয়যনয আনপযযভন
এযক্স যন্টায ক্তযযফ অআক্তটি সুক্তফধা
ওাযয এওটা ভযডর স্কুর উন্নয়ন ওযা
যফ মাযত াণফফতী স্কুরমূযয ঙাত্রযা
এ সুক্তফধা ব্যফায ওযযত াযয।

প্রতযাক্তত পরাপর
(প্রস্তাক্তফত)
অআক্তটি ক্তক্ষায ভান বৃক্তদ্ধ
াযফ।

MoSICT, MoEdu, ক্তক্ষা ভন্ত্রণারয়,
প্রাথক্তভও  কণক্তক্ষা
MoPME, PMO,
ভন্ত্রণারয়
Planning
Commission

*১০৭ ওর প্রাথক্তভও, ভাধ্যক্তভও  উচ্চওর প গ্রীড ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠাযন যৌয MoEdu, different
ভাধ্যক্তভও ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠাযন ওক্তিউটায, ক্তফদুযযতয াাযয্যা আন্টাযযনট
NGOs, DPs
আন্টাযযনট ংযমাক স্থান এফং উমৄি ংযমাযকয ব্যফস্থাওযণ।
ভাক্তিক্তভক্তডয়া-ক্তবক্তিও ক্তক্ষায ক্তফলয়ফস্ত্ি
প্রদান। এ ওর স্থাযন প্রযয়াচযন যৌয
ক্তফদুযযতয ব্যফস্থাওযণ।

১০৮

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(প্রস্তাক্তফত)
ক্তক্ষা ভন্ত্রণারয়

৫০%

ক্তক্ষওযদয দক্ষতা বৃক্তদ্ধ
াযফ। যশ্রণীওযক্ষ াঠদান
দ্ধক্তত অনদদায়ও এফং
পরপ্রসু যফ।

১০% আউক্তনয়ন
ক্তযলযদ

৫০%

ওর
আউক্তনয়ন

ফাক্ততর কণ্য ক্তক্ষানীক্তত
ওযা যমযত ংক্তিি ক্তফধায়
াযয।
ফাক্ততর
ওযায
প্রস্তাফ
ওযা
যয়যঙ।
প্রতযাক্তত
পরাপযর
ক্তক্ষাথীযদয
ক্তযফযতণ ক্তক্ষা
প্রক্ততষ্ঠান উযেঔ
ওযা মৄক্তিমৄি
যফ। ফাস্তফায়ন
যভয়াদ ক্তনধ ণাযণ
প্রযয়াচন।
ক্তক্ষওযদয
দক্ষতা, াঠদান
দ্ধক্তত উন্নত
ওযায রযক্ষয
ওযণীয় ক্তফলয় 
প্রতযাক্তত
পরাপর
ক্তযভাচণন ওযা
যয়যঙ।
ফাক্ততর কণ্য ওর স্কুযর োফ
ওযা যমযত প্রক্ততষ্ঠায উযদ্যাক
াযয।
এফং ভাঠ ম ণায়
আনপযযভন
এযক্স যন্টায
প্রক্ততষ্ঠা ওযা
যয়যঙ।
ফাক্ততর কণ্য ক্তক্ষানীক্তত
ওযা যমযত ংক্তিি
াযয।

ক্রক্তভও নং ক্রক্তভও নং
(ক্তফদ্যভান) (প্রস্তাক্তফত)

ওযণীয় ক্তফলয়
(ক্তফদ্যভান)

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

১৩১

১০৯

TVET প্রক্ততষ্ঠানমূয ওক্তিউটায,
TVET প্রক্ততষ্ঠানমূয ওক্তিউটায,
োন, উমৄি কক্তত িন্ন আন্টাযযনট োন, উচ্চ কক্ততিন্ন আন্টাযযনট
ংযমাক স্থান এফং ভাক্তিক্তভক্তডয়া
ংযমাক স্থান।
ক্তবক্তিও ক্তক্ষা ক্তফলয়ও ওনযটন্ট প্রদান।

১৩২

১১০

উচ্চ ক্তক্ষায ওর প্রক্ততষ্ঠাযন
ওক্তিউটায, োন, উচ্চ-কক্ততয
ক্তনবণযযমাগ্য আন্টাযযনট ংযমাক স্থান
ওযযত যফ।

১৩৩

*১১১

ভাধ্যক্তভও  উচ্চ-ভাধ্যক্তভও ম ণাযয়
ওর ক্তফলয় ক্তক্ষওযও যশ্রণীওযক্ষ
ওভযক্ষ অআটি গ্রযাজুযয়ট এফং অআটি- অআক্তটি ব্যফায ওযয াঠদাযনয
যত ক্তডযিাভাধাযী অআক্তটি ক্তক্ষও
উযমাক্তক ওযয তুরযত যফ।
ক্তনযয়াক।

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(প্রস্তাক্তফত)
ক্তক্ষা ভন্ত্রণারয়
(ওাক্তযকক্তয ক্তক্ষা
ক্তধদপ্তয)

উচ্চ ক্তক্ষায ওর প্রক্ততষ্ঠাযন
UGC, Universities ক্তক্ষা ভন্ত্রণারয়
ওক্তিউটায, োন, উচ্চ-কক্ততয
(আউক্তচক্ত)
ক্তনবণযযমাগ্য আন্টাযযনট ংযমাক স্থান।

যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৪.৬: যওাক্তয ম ণাযয় ওযরয অআক্তটি াক্ষযতা ক্তনক্তিত ওযা
*১৩৪
াফক্তরও াক্তবযণ য প্রযফক্তওা যীক্ষায
অআক্তটি জ্ঞান মূোয়ণ ন্তভূণি ওযযত
যফ।

*১৩৫

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(ক্তফদ্যভান)
MoEdu,
MoEWOE

ফাক্তল ণও যকানীয় নুযফদন (ACR) এয ং ক্তযযফ অআক্তটি স্বাক্ষযতায
মূোয়ন ন্তভূণি ওযযত যফ।

ক্তক্ষা ভন্ত্রণারয়

প্রতযাক্তত পরাপর
(ক্তফদ্যভান)
স্বল্প ক্তফক্তনযয়াক ওাক্তযকক্তয 
যাকত দক্ষতা উন্নয়যন
অআক্তটি টুর-এয ব্যফায
ক্তিারী যফ।

প্রতযাক্তত পরাপর
(প্রস্তাক্তফত)

স্বল্প যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

স্বল্প যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভধ্য যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

দীখ ণ
যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

দীখ ণ যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ওাক্তযকক্তয ক্তক্ষায়
ংগ্রণওাযীযদয
অআক্তটি’য ব্যফাক্তযও জ্ঞান
উন্নয়ন যফ।

অআক্তটি এয ভাধ্যযভ যাষ্ট্রীয়
যফা প্রদাযন যওাযী
ওভণচীক্তফযা অয ওাম ণওযী
 দক্ষ যফ।

Public Service
Commission
(PSC), MoEst

অআক্তটি এয ভাধ্যযভ যাষ্ট্রীয়
যফা প্রদাযন যওাযী
ওভণচীক্তফযা অয ওাম ণওযী
 দক্ষ যফ।

যমৌক্তিওতা
ব্যফাক্তযও জ্ঞান
ন্তভূণি ওযয
প্রতযাক্তত
পরাপর সুস্পি
ওযা প্রযয়াচন
প্রতযাক্তত
পরাপর সুস্পি
ওযা এফং
ফাস্তফায়ন যভয়াদ
ক্তনধ ণাযণ প্রযয়াচন

1) ক্তক্ষাথীযা অআক্তটি ক্তনবণয ক্তক্ষাথীযা অআক্তটি’য
 ওাম ণওযী যাচীফীভাধ্যযভ ক্তফযেয জ্ঞানবান্ডাযয
যফ।
ংমৄি যফ।
2) অআক্তটিয ভাধ্যযভ ক্তফে
জ্ঞানবান্ডায ব্যফায ওযা
মাযফ।
অআক্তটি ক্তক্ষযওয অশু
খাটক্তত পূযযণ ায়ও যফ।

Public Service
Commission
(PSC), MoEst

ভন্তব্য

প্রতযাক্তত
পরাপর সুস্পি
ওযা এফং
ফাস্তফায়ন যভয়াদ
ক্তনধ ণাযণ প্রযয়াচন
ফাক্ততর ফযর ৮৮ ৮৯ নং
কণ্য ওযা
ওযণীয় ক্তফলযয়য
যমযত াযয। নুরূ ক্তফধায়
ফাক্ততর ফযর কণ্য
ওযা যমযত াযয।
ফাক্ততর ফযর ৯১ নং ওযণীয়
কণ্য ওযা
ক্তফলযয়য নুরূ
যমযত াযয। ক্তফধায় ফাক্ততর
ফযর কণ্য ওযা
যমযত াযয।

যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৪.৭: আক্তডক্তক্ত, কণাক্ষযতা এফং অচীফন ক্তক্ষা ক্তক্ষায ওর স্তযয অআক্তটিয ব্যফায বৃক্তদ্ধ ওযা
*১৩৬

১১২

১৩৭

১৩৮

মুযঠাযপান এক্তিযওযনয চন্য ফাংরা
বালায িাটপভণ শতযী ওযযত যফ।

অআক্তটিয ভাধ্যযভ াভাক্তচও ন্তভূণক্তিয
চন্য অন্তচণাক্ততও প্রযঘিায ংীদায
যত যফ।
১১৩

অআক্তটিয ভাধ্যযভ যওাযী াঠাকায
যফায় প্রযফাক্তধওায ক্তনক্তিত ওযযত
যফ।

মুযঠাযপাযনয চন্য ফাংরা ওী-প্যাড
প্রক্তভতওযণ  ফণ ণভারায এনযওাক্তডং
েযান্ডাড ণ-এয ক্তযফতণযনয াযথ
াভঞ্জস্যপূণ ণবাযফ ারনাকাদওযণ।

BTRC, Telecom তথ্য  যমাকাযমাক
companies (both প্রমৄক্তি ভন্ত্রণারয়
operators &
phone
manufacturers)

ফাংরা ওনযটযন্টয ভাধ্যযভ
প্রাপ্ত ফয়স্ক ক্তক্ষা ক্তফওক্তত
যফ।

স্বল্প ব্যয়ী
ওক্তিউটায সুক্তফধা
উযন্াক্তঘত ওযা যফ।

MoSICT, MoPME,
MoEdu, DPs
যওন্দ্রীয় াফক্তরও রাআযেযীযত আ-যফা MoCA
ঘালু এফং আ-বুও শতযী; এ ব্যফস্থা
ম ণায়ক্রযভ ন্যান্য যওাক্তয াঠাকাযয
ম্প্রাযণ।

ফাংরা ওনযটযন্টয ভাধ্যযভ
ক্তক্ষা  যফা ঔাত ক্তফওক্তত
যফ।

ংস্কৃক্তত ক্তফলয়ও
ভন্ত্রণারয়

রাআযেযীয যফায় চনকযণয যওন্দ্রীয় াফক্তরও
প্রযফাক্তধওায বৃক্তদ্ধয ভাধ্যযভ রাআযেযী এফং
জ্ঞান ক্তবক্তিও ভাচ প্রক্ততষ্ঠা। ক্তফবাকীয় াঔায়

াতা #46

যওন্দ্রীয় াফক্তরও
রাআযেযী এফং
ক্তফবাকীয় াঔায়

ওর যচরা
াঔায়

ওর যচরা
রাআযেযী

যদযয ফ ণত্র

ওযণীয় ক্তফলয়
সুস্পি ওযা
যয়যঙ এফং
ফাস্তফায়ন যভয়াদ
ক্তনধ ণাযণ ওযা
যয়যঙ।
ফাক্ততর ফযর াভঞ্জস্যপূণ ণ
কণ্য ওযা
ক্তফধায় ফাক্ততর
যমযত াযয। ফযর কণ্য ওযা
যমযত াযয।
রাআযেযীয যফায়
চনকযণয
প্রযফাক্তধওায
বৃক্তদ্ধ ওযা
প্রযয়াচন।

ক্রক্তভও নং ক্রক্তভও নং
(ক্তফদ্যভান) (প্রস্তাক্তফত)
*১৩৯

১৪০

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

ক্তক্ষামূরও নুষ্ঠান প্রঘাযয কণভাধ্যভ
যমভন- যযক্তড এফং যটক্তরক্তবন ব্যফায
ওযযত যফ।

১১৪

১৪১

*১৪২

ওযণীয় ক্তফলয়
(ক্তফদ্যভান)

ওর দক্তযদ্র ক্তশুয চন্য ভাক্তিক্তভক্তডয়া
মন্ত্রাক্তদ ব্যফায ওযয ন্ততঃ ঙয় ভাযয
চন্য ক্তনয়ক্তভত এফং ওক্তভউক্তনটি স্কুযর
আক্তক্তডক্ত (ECDP) ঘালু ওযযত যফ।

দক্তযদ্র ক্তশুযদয চন্য ভাক্তিক্তভক্তডয়া
মন্ত্রাক্তদ ব্যফায ওযয যওাক্তযযফযওাক্তয এফং ওক্তভউক্তনটি স্কুযর
আক্তক্তডক্ত (ECDP) ঘালুওযণ।

দূযফতী এরাওায, ংখ্যারগৄ ক্তশুযদয
চন্য ভাক্তিক্তভক্তডয়া মন্ত্রাক্তদ ব্যফায ওযয
আক্তক্তডক্ত (ECDP) ঘালু ওযযত যফ।
*১১৫

মৄফ উন্নয়ন ওভণসূঘীযত আ-রাক্তন ণং মৄি
ওযয যদী  অন্তচণাক্ততও ফাচাযযয
চন্য ফাচায উযমাকী দক্ষতা ( যমভন
আংযযক্তচ, গ্রাক্তপক্স যওা ণ, আতযাক্তদ)-এয
উন্নয়ন ওযযত যফ।

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(ক্তফদ্যভান)
MoPME. MoEdu.
MoI, private
sector, DPs

MoPME

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(প্রস্তাক্তফত)

প্রতযাক্তত পরাপর
(ক্তফদ্যভান)

প্রতযাক্তত পরাপর
(প্রস্তাক্তফত)

স্বল্প যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

স্বল্প যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ক্তক্ষায চন্য স্বল্প
ব্যফহৃত ক্তফটিক্তব
যস্ট্রক্তযক্তস্ট্রয়ার
ঘযাযনর এ ভয়
ফযাে যাঔযত যফ।

প্রাথক্তভও  কণক্তক্ষা
ভন্ত্রণারয়

প্রাথক্তভও ক্তক্ষায
ওাম ণওাক্তযতা বৃক্তদ্ধ াযফ।

মৄফ  ক্রীিা ভন্ত্রণারয়,
ওাক্তযকক্তয ক্তক্ষা
ক্তধদপ্তয

অআক্তটি দক্ষ চনফর যফী এআ ওভণসূক্তঘটি ১০টি যীক্ষামূরও বাযফ
ংখ্যায় শতযী যফ।
মৄফ উন্নয়ন যওযন্দ্র ২৫টি মৄফ উন্নয়ন
যীক্ষামূরও বাযফ যওন্দ্র;
ঘালু ওযযত যফ।

ভধ্য যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

টিক্তবযত ১২
খন্টা ব্যাক্ত
ক্তক্ষামূরও
নুষ্ঠান
ম্প্রঘায
ক্তনক্তিত ওযযত
যফ।

দীখ ণ
যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)
টিক্তবযত ২৪
খন্টা ব্যাক্ত
ক্তক্ষামূরও
নুষ্ঠান
ম্প্রঘায
ক্তনক্তিত
ওযযত যফ।

দীখ ণ যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ফাক্ততর কণ্য
ওযা যমযত
াযয।

যমৌক্তিওতা
১২ নং ওযণীয়
ক্তফলযয়য নুরূ
ক্তফধায় ফাক্ততর
কণ্য ওযা যয়যঙ।

দক্তযদ্র ক্তশুযদয
চন্য প্রাথক্তভও
ক্তক্ষাযও ওাম ণওয
ওযযত ায়ও
যফ।
ফাক্ততর ফযর ১৪০ এয নুরূ
কণ্য ওযা
ক্তফধায় ফাক্ততর
যমযত াযয। ফযর কণ্য ওযা
যমযত াযয।
যফী ংখ্যও
অআক্তটি দক্ষ
চনফর শতযী
ওযযত ায়ও
যফ।

MoPME

মৄফ উন্নয়ন ওভণসূঘীযত যদীয় 
MoYS, MoEdu
অন্তচণাক্ততও ফাচায উযমাকী অআক্তটি
দক্ষতা উন্নয়যন যওা ণ (যমভনক্তিোক্তন্পং, গ্রাক্তপক্স, আতযাক্তদ)
ঘালুওযণ।

ভন্তব্য

যওাযযয
ওর মৄফ
যদযয ওর
উন্নয়ন যওযন্দ্র এ
মৄফ উন্নয়ন
ওভণসূক্তঘটি
যওন্দ্র;
ম্প্রাযন
ওযযত যফ।

যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৪.৮: অআক্তটি ব্যফাযযয ভাধ্যযভ প্রক্ততফন্ধী এফং ক্তফযল ায়তা প্রযয়াচন এভন ব্যক্তিযদয ক্তক্ষা এফং কযফলণায় িৃি ওযা
*১৪৩

দৃক্তি প্রক্ততফন্ধী ম্প্রদাযয়য চন্য ফাংরা
ফাঘন প্রক্তক্রয়াওযণ মন্ত্র, যমভন-যটক্সট টু
ক্তস্পঘ (টিটিএ), যটাযভটিও ক্তস্পঘ
ক্তযযওাকক্তনন (এএঅয) শতযী ওযযত
যফ।

১৪৪

১৪৫

দৃক্তি প্রক্ততফন্ধীযদয চন্য ফাংরা স্তক্তরক্ত
প্রক্তক্রয়াওযণ মন্ত্র, যমভন- টিওযার
ওযাযযক্টায ক্তযযওাকক্তনন (ক্তঅয),
যেআরী ক্তযডায শতযী ওযযত যফ।
১১৬

ওক্তিউটায এক্তিযওন-এয াযথ বালা প্রক্ততফন্ধীযদয চন্য ওক্তিউটায
প্রক্তক্রয়াওযণ মন্ত্র ংমৄি ওযযত যফ। এক্তিযওন-এয াযথ বালা প্রক্তক্রয়াওযণ
ব্যফস্থাক্তদ ংমৄিওযণ।

ভাচওোণ ভন্ত্রণারয়

ভাচওোণ ভন্ত্রণারয়

ভাচওোণ ভন্ত্রণারয়

অআক্তটি প্রমৄক্তিয সুক্তফধা
প্রক্ততফন্ধী ব্যক্তিযদয চন্য
ম্প্রাক্তযত যফ;

াতা #47

বালাতত্ব িক্তওণত
প্রযয়াচনীয় উাদান
শতযী ওযযত যফ।

ফাংরা TTS
শতযী ওযযত
যফ।

ফাংরা ASR
শতক্তয ওযযত
যফ।

এয চন্য ক্তনক্তদ ণি
ভাযয এওটি
পযন্টয ক্তপ্রযন্টড
ক্তিন্ফ OCR শতযী
ওযযত যফ।

ক্তফক্তফধ পযন্টয
ক্তপ্রযন্টড ক্তিন্ফ
OCR শতযী
ওযযত যফ।

ডকুযভযন্টয
চন্য OCR
শতক্তয ওযযত
যফ।
ক্তফক্তবন্ন
এক্তিযওন
প্যাযওযচ
TTS, ASR,
OCR
ভক্তন্বত
ওযযত যফ।

ক্তফক্তবন্ন
এক্তিযওন
প্যাযওযচ
TTS, ASR,
OCR ভক্তন্বত
ওযযত যফ।

ফাক্ততর কণ্য
ওযা যমযত
াযয।

ওযণীয় ক্তফয়য ৪
এ ন্তভূণি ক্তফধায়
ফাক্ততর ওযা মায়;

ফাক্ততর কণ্য
ওযা যমযত
াযয।

ওযণীয় ক্তফয়য ৪
এ ন্তভূণি ক্তফধায়
ফাক্ততর ওযা মায়;

অআক্তটি প্রমৄক্তিয
সুক্তফধা
প্রক্ততফন্ধীযদয
চন্য ম্প্রাক্তযত
যফ;

প্রাথক্তভও
প্রাথক্তভও
প্রতযাক্তত পরাপর
প্রতযাক্তত পরাপর
ফাস্তফায়নওাযী
ফাস্তফায়নওাযী
(ক্তফদ্যভান)
(প্রস্তাক্তফত)
(ক্তফদ্যভান)
(প্রস্তাক্তফত)
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৪.৯: ওর ক্তফেক্তফদ্যারযয় ক্তফেভাযনয অআক্তটি ক্তক্ষা ক্তনক্তিত ওযা এফং কযফলণা  উদ্ভাফযন উৎাক্তত ওযায চন্য অআক্তটি ক্তক্ষায় স্দাতযওািয ক্তক্ষা প্রফতণন ওযা।

ক্রক্তভও নং ক্রক্তভও নং
(ক্তফদ্যভান) (প্রস্তাক্তফত)

ওযণীয় ক্তফলয়
(ক্তফদ্যভান)

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

*১৪৬

*১১৭

ক্তফেক্তফদ্যারয় ভঞ্জুযী ওক্তভন
নুযভাক্তদত এওটি উমৄি ংকঠন
(ক্তক্ষা  অআক্তটি ক্তল্প প্রক্ততষ্ঠান )
যওাযী  যফযওাযী ক্তফেক্তফদ্যারযয়য
অআটি ওভণসূঘী মূযয ক্তনয়ক্তভত
যযাংক্তওং ওযযফ।

অআক্তটি ক্তক্ষায ভান ক্তনক্তিতওযযণয
চন্য ওর ক্তফেক্তফদ্যারযয়য অআক্তটি
ক্তক্ষাযও ক্তনয়ক্তভত যযাংক্তওং ওযা।

১৪৭

১১৮

অআক্তটি ক্তবক্তিও ক্তক্ষাযও উৎাক্তত
ওযযত যফযওাযী ক্তফেক্তফদ্যারযয় যভধা
বৃক্তি প্রাক্তধওায ক্তবক্তিযত ফযাে ওযযত
যফ।

অআক্তটি ক্তযল্পয ায়তায়
UGC, private
ক্তফেক্তফদ্যারয় ম ণাযয় অআক্তটি ক্তক্ষায় universities
যভধাবৃক্তি ঘালুওযণ।

ক্তক্ষা ভন্ত্রণারয়
(আউক্তচক্ত), তথ্য 
যমাকাযমাক প্রমৄক্তি
ভন্ত্রণারয়

ক্তফেক্তফদ্যারয়মূযয ভধ্য  দীখ ণ যভয়াদী
কযফলণা ওাম ণক্রযভ ায়তা ওযায চন্য
অআক্তটি ক্তল্প প্রক্ততষ্ঠানযও উৎাক্তত
ওযযত যফ।

অআক্তটি ক্তল্প প্রক্ততষ্ঠাযনয ওাক্তযকক্তয  ICT Industry,
অক্তথ ণও ায়তায় ক্তফেক্তফদ্যারয়
Academia
ম ণাযয় অআক্তটি ক্তফলযয় কযফলণা
ওাম ণক্রভ ক্তযঘারনা।

ক্তক্ষা ভন্ত্রণারয়
(আউক্তচক্ত), অআক্তটি
এযাক্তযয়ন

১৪৮

১৪৯

*১৫০

*১৫১

*১১৯

অআক্তটি ক্তল্প প্রক্ততষ্ঠাযনয অবযন্তযীন
কযফলণা  উন্নয়ন ক্তফবাক থাওযত যফ।
এআ কযফলণা  উন্নয়ন ক্তফবাক
ক্তফেক্তফদ্যারয়মূযয াযথ ায়তা
প্রদান ওযযফ।

UGC, BCC,
IPSAEP
Authority, ICT
Industry

ক্তক্ষা ভন্ত্রণারয়
(আউক্তচক্ত)

**১২০ ক্তনয়ক্তভতবাযফ চাতীয়, অঞ্চক্তরও 
যদযয অআক্তটি ক্ষভতা উস্থাযনয Academia
অন্তচণাক্ততও যম্মরন অযয়াচন ওযযত ক্তনক্তভি ক্তনয়ক্তভতবাযফ চাতীয়,
যফ।
অঞ্চক্তরও  অন্তচণাক্ততও যম্মরযনয
অযয়াচন ওযা  এতদংক্রান্ত
প্রওানায ব্যফস্থাওযণ।
অআক্তটিয ক্তফক্তবন্ন যক্ষযত্র চাতীয় ম ণাযয়
BCS, Academia,
ক্তনয়ক্তভত বাযফ াভক্তয়ক্তও প্রওা ওযা।
BCC

তথ্য  যমাকাযমাক
প্রমৄক্তি ভন্ত্রণারয়

স্বল্প যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভধ্য যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

দীখ ণ
যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

দীখ ণ যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভন্তব্য

ফতণভান ক্তনন্মুঔী প্রফণতা
াযি অআক্তটি ক্তফলযয়
যভধাফী ক্তক্ষাথীযদয বক্তত ণ
বৃক্তদ্ধ াযফ।

অআক্তটি ক্তক্ষায় যভধাফী
ক্তক্ষাথীযা নুপ্রাক্তণত যফ।

১. অআক্তটি ক্তযল্পয চন্য
মথামথ  ফাক্তণক্তচযওবাযফ
ম্ভাব্য প্রমৄক্তি উদ্ভাফযন
উৎাক্তত ওযযফ।
২. অআক্তটি ক্তল্প  ক্তক্ষা
প্রক্ততষ্ঠানমূ তাযদয জ্ঞান
ঘঘ ণা  ক্তবজ্ঞতা অদান
প্রদান ওযযফ।

১. অআক্তটি ক্তযল্পয চন্য
মথামথ  ফাক্তণক্তচযওবাযফ
ম্ভাফনাভয়
প্রমৄক্তি
উদ্ভাফযন উৎাক্তত ওযযফ।
২. অআক্তটি ক্তল্প  ক্তক্ষা
প্রক্ততষ্ঠানমূযয ভযধ্য
পরপ্রসু যমাকসূত্র স্থান
যফ।

অআক্তটি-যত ব্র্যান্ড ক্তযযফ
ফাংরাযদযয ক্তযক্তঘক্তত
যফ।
অআক্তটি-যত ব্র্যান্ড ক্তযযফ
ফাংরাযদযয ক্তযক্তঘক্তত যফ।

াতা #48

যমৌক্তিওতা

অআক্তটি
ক্তক্ষায ভান
উন্নয়যন সুস্থ
প্রক্ততযমাক্তকতামূর
ও ক্তযযফ
শতযীযত ায়ও
যফ।
অআক্তটি
ক্তক্ষায় যভধাফী
ক্তক্ষাথীযদয
নুপ্রাক্তণত ওযা
প্রযয়াচন।
ক্তফেক্তফদ্যারযয়য
কযফলণা
ওাম ণক্রযভ
অআক্তটি ক্তযল্পয
িৃিতা বৃক্তদ্ধয
রযক্ষয ওযণীয়
ক্তফলয় ক্তযভাচণন
ওযা যয়যঙ।

১) অআক্তটি ক্তক্ষায ভান ক্তফেক্তফদ্যারয়
ম ণাযয়
উন্নয়যনয চন্য
সুষ্ঠু অআক্তটি ক্তক্ষায ভান
প্রক্ততযমাকীতা উৎাক্তত যফ। উন্নয়যনয চন্য
সুষ্ঠু
২) অআক্তটি ক্তযল্পয
প্রক্ততযমাক্তকতা
উৎাক্তত
ঘাক্তদায াযথ অযযা
যফ।
াভঞ্জস্যপূণ ণ যফ।

১. অআক্তটি ক্তযল্পয ভানদন্ড
উদ্ধণমুঔী যফ।
২. যভধাফী চনফর মাযা
কঠনমূরও 
প্রক্ততযমাক্তকতামূরও ওাচ
ওযযত অগ্রী তাযদয চন্য
ক্তল্প ওাযঔানামূ ক্তধও
অওল ণনীয় যয় উঠযফ।

ICT Industry,
Academia

স্বল্প যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

ফাক্ততর কণ্য
ওযা যমযত
াযয

যদীয়  অন্তচণাক্ততও
ক্তযভন্ডযর অআক্তটি যক্ষযত্র
ফাংরাযদযয ব্র্যাক্তন্ডং ওযা।
ফাক্ততর কণ্য
ওযা যমযত
াযয

১৪৭  ১৪৮ নং
ওযণীয় ক্তফলযয়
এরূ ওাম ণক্রভ
ন্তভূণি ওযা
যয়যঙ।

ক্তফেফাচাযয
ফাংরাযদযও
অআক্তটি যক্ষযত্র
সুক্তযক্তঘত ওযা
প্রযয়াচন
১৫০ নং ওযণীয়
ক্তফলযয় ন্তভূণি

ক্রক্তভও নং ক্রক্তভও নং
(ক্তফদ্যভান) (প্রস্তাক্তফত)
*১৫২

*১৫৩

*১২১

১৫৬

১৫৭

ক্তচণত জ্ঞান চরবয ওযায চন্য উচ্চ
ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠনমূয আযরওট্রক্তনও
াঠাকায শতযী ওযযত যফ। এআরূ
প্রক্ততষ্ঠান মূযয ভযধ্য াযস্পক্তযও
ংযমাক স্থান ওযযত যফ।

প্রাথক্তভও
প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
ফাস্তফায়নওাযী
(ক্তফদ্যভান)
(প্রস্তাক্তফত)
ক্তচণত জ্ঞান চরবয ওযায চন্য উচ্চ Tertiary
ক্তক্ষা ভন্ত্রণারয়,
ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠান  কযফলণা
আউক্তচক্ত
educational
প্রক্ততষ্ঠানমূয ক্তডক্তচটার রাআযেযী
institutions – govt,
প্রক্ততষ্ঠা এফং এগুযরায ভযধ্য
and private
অন্তঃংযমাক স্থান; এফং এয ভাধ্যযভ
অন্তঃগ্রন্থাকায যমাক্তকতা স্থান।
ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

*১২২ ওর
আযরক্ট্রক্তনও
রাআযেযীযও যদযয ক্তডক্তচটার রাআযেযী
Academia, Govt, তথ্য  যমাকাযমাক
ফক্তঃক্তফ ণযেয কযফলণা যনটয়াযওণয াযথ যনটয়াওণযও ফক্তঃক্তফ ণযেয কযফলণা
প্রমৄক্তি ভন্ত্রণারয়
TEIN-3
ংমৄি ওযযত যফ।
যনটয়াযওণয াযথ ংমৄিওযণ এফং
(আউক্তচক্ত)
নরাআযন প্রাপ্ত কযফলণা ক্তফলয়ও াআট
াফিাআফওযণ।

১৫৪

১৫৫

ওযণীয় ক্তফলয়
(ক্তফদ্যভান)

১২৩

১২৪

কযফলণা  উন্নয়ন ওভণওাযন্ডয ভন্বযয়য
চন্য
ফাংরাযদয
ওক্তিউটায,
ওক্তভউক্তনযওন  আযরক্ট্রক্তনও যাাআটি
শতযী ওযযত যফ।
স্থানীয় ক্তল্প এফং ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠান
চাতীয় ক্তনযািায স্বাযথ ণ প্রক্ততযক্ষা
ব্যফস্থায চন্য অআক্তটি ক্তনবণয ভাধান
শতযী ওযযফ।

BCS, BCC

চাতীয় ক্তনযািায স্বাযথ ণ প্রক্ততযক্ষা
Academia, govt.
ব্যফস্থায চন্য অআক্তটি ক্তনবণয ভাধান
শতক্তযযত স্থানীয় অআক্তটি কযফলণা 
ক্তযল্পয ায়তা গ্রণ।

ক্তফেক্তফদ্যারয় ম ণাযয়য ওক্তিউটায ক্তফেক্তফদ্যারয় ম ণাযয়য ওক্তিউটায
ক্তফজ্ঞান াঠ্যসূঘী প্রক্তত দুআ ফঙয যয ক্তফজ্ঞান াঠ্যসূঘী প্রক্তত দুআ ফঙয যয
ম ণাযরাঘনা ওযযত যফ।
ম ণাযরাঘনাপূফ ণও মৄযকাযমাকী ওযা
যফ।
াভাক্তচও  শফজ্ঞাক্তনও কযফলণায চন্য
ক্তফওল্প দ্ধক্ততযত যমভন যটক্তরযন্টাযযয
ভাধ্যযভ তথ্য ংগ্রয াায্য ওযা যফ।

প্রতযাক্তত পরাপর
(ক্তফদ্যভান)

প্রতযাক্তত পরাপর
(প্রস্তাক্তফত)

ক্তফেক্তফদ্যারয়মূযয অক্তযত ক্তক্ষাথী  কযফলওযদয
জ্ঞান ংযক্ষণ  অদানজ্ঞানঘঘ ণা  কযফলণায়
প্রদান ওযা মাযফ।
ায়ও যফ।

স্বল্প যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)
উন্ুি
ক্তফেক্তফদ্যারয়
ওর
ক্তফেক্তফদ্যারয়যও
এওটি চাতীয়
কযফলনা  ক্তক্ষা
যনটয়াযওণয
অতায় অনা যফ।

স্বল্প যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)
ওর
ক্তফেক্তফদ্যারয়যও
এওটি চাতীয়
কযফলণা  ক্তক্ষা
যনটয়াযওণয
অতায় অনা
যফ।

ভধ্য যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

চাতীয়
ক্তফেক্তফদ্যারযয়য
অতাভূি
ওর
ওযরচযও এআ
যনটয়াযওণয
অতায় অনা
যফ।

চাতীয়
ক্তফেক্তফদ্যারযয়য
অতাভূি
ওর
ওযরচযও এআ
যনটয়াযওণয
অতায় অনা
যফ।

দীখ ণ
যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

দীখ ণ যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভন্তব্য

ক্তক্ষাথী 
কযফলওযদয
জ্ঞানঘঘ ণা 
কযফলণায়
ায়ও যফ।

যদীয় ক্তক্ষাথী 
ক্তফেকযফলণারব্ধ সুক্তফধা এফং
কযফলওযদয চন্য ফক্তক্তফ ণযেয
স্থানীয় জ্ঞানবান্ডায মৃদ্ধ
জ্ঞানবান্ডাযয প্রযফ চ
যফ।
যফ।
এওটি এওও ীল ণ ংস্থা
অআক্তটিয ক্তফক্তবন্ন ওাম ণক্রভ
তযন্ত দৃঢ়বাযফ ভন্বয়
ওযযত ক্ষভ যফ।

প্রক্ততযক্ষা
ভন্ত্রণারয়,স্বযাষ্ট্র
চাতীয় প্রক্ততযক্ষা ংক্রান্ত
ভন্ত্রণারয়, তথ্য 
ক্তফলযয় যওৌরকত স্বাধীনতা
যমাকাযমাক প্রমৄক্তি
ংযক্তক্ষত যফ।
ভন্ত্রণারয়
ক্তক্ষা
ভন্ত্রণারয়
(আউক্তচক্ত)

ফাক্ততর কণ্য
ওযা যমযত
াযয।

চাতীয় প্রক্ততযক্ষা ংক্রান্ত
ক্তফলযয় যওৌরকত স্বাধীনতা
ংযক্তক্ষত যফ।

ক্তক্ষাথী

কযফলওযদয
ফক্তক্তফ ণযেয
জ্ঞানবান্ডাযয
প্রযফ
চীওযণ
প্রযয়াচন।
াভঞ্জস্যপূণ ণ
ক্তফধায় ফাক্ততর
ওযায প্রস্তাফ ওযা
যয়যঙ।
চাতীয়
প্রক্ততযক্ষায স্বাযথ ণ
স্থানীয় অআক্তটি
ক্তল্পযও িৃি
ওযা প্রযয়াচন।

াঠ্যসূঘী
ভযয়াযমাকী
য়ায় তা ক্তধও ওাম ণওযী
যফ।
ফাক্ততর কণ্য
ওযা যমযত
াযয।
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যমৌক্তিওতা

াভঞ্জস্যপূণ ণ
ক্তফধায় ফাক্ততর
ফযর কণ্য ওযা
যমযত াযয।

উযেশ্য #৫: ওভণংস্থান সৃক্তি
ক্রক্তভও নং ক্রক্তভও নং
(ক্তফদ্যভান) (প্রস্তাক্তফত)

ওযণীয় ক্তফলয়
(ক্তফদ্যভান)

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(ক্তফদ্যভান)

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(প্রস্তাক্তফত)

প্রতযাক্তত পরাপর
(ক্তফদ্যভান)

প্রতযাক্তত পরাপর
(প্রস্তাক্তফত)

স্বল্প যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

স্বল্প যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভধ্য যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

দীখ ণ
যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

দীখ ণ যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভন্তব্য

যমৌক্তিওতা

যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৫.১: স্থানীয় অআক্তটি ক্তযল্প ক্তফক্তনযয়াযকয চন্য উৎা প্রদান ওযা
১৫৮

*১৫৯

১৬০

অআক্তটি ক্তযল্পয উন্নয়যনয চন্য এওটি
ওর্তণক্ষ শতযী ওযযত যফ।

*১২৫ অআক্তটি ক্তল্প উন্নয়ন তক্তফর
(অআঅআক্তডএপ) কঠন ওযা যফ।

অআক্তটি ক্তরক্তয ক্তবক্তিযত
যনয়া ক্তদ্ধান্তমূ ফাস্তফায়ন
ত্বযাক্তন্বত যফ।

PMO, MoSICT,
Industry
Associations

অআক্তটি ক্তল্প উন্নয়ন তক্তফর
(অআঅআক্তডএপ) কঠন।

PMO, MoFin,
proposed ICT
Industrial
Development
Authority
১২৬ যওাযযয ায়তা প্রাক্তপ্তয রযক্ষয
অন্তচণাক্ততওবাযফ স্বীকৃত ন্থা নুযযণ BCC, BTRC,
অআক্তটি যওািানীয যমাগ্যতা
অআক্তটি যওািানীয যমাগ্যতা/ভান
proposed ICT
মূোয়যনয চন্য এওটি পৃথও
ক্তনণ ণযয় এওটি পৃথও এযক্রক্তডযটন ফক্তড Industrial
এযক্রক্তডযটন ফক্তড কঠন ওযা যফ।
কঠন।
Development
Authority, Industry
Associations
*১২৭ স্থানীয়  যপ্তানীমুঔী ওাযচয চন্য স্বল্প স্থানীয়  যপ্তানীমুঔী অআক্তটি ক্তফলয়ও BB, MoFin and
ব্যাংও সুযদ ক্তফযল য়াক্তওণং ওযাক্তটার ওাযচ অআক্তটি প্রক্ততষ্ঠানমুযও
different
পান্ড শতযী ওযা যফ।
অক্তথ ণও ায়তা প্রদাযনয ক্তনক্তভি স্বল্প commercial
সুযদ ওাম ণওযী ক্তফযল য়াক্তওণং
financial
ওযাক্তটার পান্ড কঠন ।
institutions
অআক্তটি যাচীফীযদয প্রক্তক্ষণ ঔযঘ
MoSICT, MoFin
৫০% ক্তযযাধ ওযা যফ।

তথ্য  যমাকাযমাক
প্রমৄক্তি ভন্ত্রণারয়

তথ্য  যমাকাযমাক
প্রমৄক্তি ভন্ত্রণারয়

পটয়যায/ ITES ক্তযল্পয
উন্নয়যনয চন্য ক্তনয়ক্তভত
ফাযচট নুযভাদযনয ভয়
ওক্তভযয় প্রওল্পমূযয পাক্তন্ডং
চতয যফ।
এযক্রক্তডযটন এয পযর
মূোয়ন  নুযভাদন
প্রক্তক্রয়া দ্রুততয  ক্তধওতয
স্বে যফ।

থ ণ ক্তফবাক, তথ্য 
অআটি যওািানীমূযয
যমাকাযমাক প্রমৄক্তি
থ ণায়ন ভস্যায ভাধান
ভন্ত্রণারয়, ফাক্তণচয
যফ।
ভন্ত্রণারয় (যপ্তানী উন্নয়ন
বুযযযা)
১৬২
ভানফ িযদয প্রক্তক্ষযণয
চন্য প্রক্ততষ্ঠানমূযও সুযমাক
সুক্তফধাক্তদ প্রদান ওযা যফ মায
পযর তাযা যফী অআক্তটি
যাচীফী ওাযচ রাকাযত
াযযফ।
*১৬৩ ১২৮ যওাযী ভাক্তরওানাধীন অআটি াওণ,
যওাক্তয ভাক্তরওানাধীন অআটি াওণ, MoFin, MoPT,
তথ্য  যমাকাযমাক
ক্তধও ম্ভাফনাভয় অআটি
এটিক্ত, আনক্তওউযফটয, াআযটও াওণ  এটিক্ত, আনক্তওউযফটয, াআযটও াওণ MoSICT, BTRC, প্রমৄক্তি ভন্ত্রণারয় (াআ- যওািানীমূযও
ন্যান্য যফাদানওাযী প্রক্ততষ্ঠাযন বািা  ন্যান্য যফাদানওাযী প্রক্ততষ্ঠাযন
প্রাথক্তভওবাযফ যদয়া ায়তা
BTCL, MoPEMR, যটও াওণ ওর্তণক্ষ)
প্রদাযনয যক্ষযত্র মূেঙাি যদয়া যফ।
যদীয় অআক্তটি উযদ্যািাযদয বািা PDB
তাযদযযও প্রাযক্তম্ভও ফাধা দূয
প্রদাযনয যক্ষযত্র মূেঙাি যদয়া যফ।
ওযয প্রক্ততযমাক্তকতামূরও ওযয
কযি তুরযফ।
*১৬৪ **১২৯ ক্রযয়য যক্ষযত্র স্থানীয় অআক্তটি াভগ্রীয যওাক্তয ক্রযয় স্থানীয় ম ণাযয়
অআএভআক্তড
স্থানীয় অআক্তটি ক্তযল্পয
IMED, CPTU
চন্য মূেসূক্তফধা ক্তনক্তিত ওযযত যফ
উৎাক্তদত অআক্তটি ণ্য াভগ্রীয চন্য
(ক্তক্তটিআউ), তথ্য  চন্য ম ণাপ্ত ওাযচয
(ওর যওাযী ক্রযয়য যক্ষযত্র ন্ততঃ
মূেসূক্তফধা ক্তনক্তিত ওযা (ওর
যমাকাযমাক প্রমৄক্তি
ক্তনিয়তা যফ।
২৫%)
যওাক্তয ক্রযয়য যক্ষযত্র ন্ততঃ ২৫%)
ভন্ত্রণারয়
*১৬১

াতা #50

ফাক্ততর কণ্য
ওযা যমযত
াযয।

অআক্তটি ক্তযল্পয
উন্নয়যনয চন্য
ফাংরাযদ
াআযটও াওণ
ওর্তণক্ষ শতযী
ওযা যয়যঙ।
যদীয় অআক্তটি
ক্তযল্প থ ণায়ন
দ্রুততয 
চরবয ওযযত
ায়ও যফ।
যদীয় অআক্তটি
যওািানীয ভান
অন্তচণাক্ততও
ম ণাযয় উন্নয়যনয
ক্তফলয়টি ন্তভূণি
ওযা প্রযয়াচন
অআক্তটি
প্রক্ততষ্ঠানমুযয
ক্তফওায ায়ও
যফ।

ফাক্ততর কণ্য
ওযা যমযত
াযয

াভঞ্জস্যপূণ ণ
ক্তফধায় ফাক্ততর
ওযা যমযত াযয।

১০০ ক্তভক্তরয়ন ডরায ১০০ ক্তভক্তরয়ন
যদীয় পটয়যায/ ITES (৭০০ যওাটি টাওা) ডরায (৭০০ যওাটি
ক্তযল্পয উন্নয়যন গৃীত
টাওা)
প্রওযল্পয ফাস্তফায়ন দ্রুততয
যফ।
যদীয়  অন্তচণাক্ততও
ফাচাযয যমাগ্য 
ভানিন্ন অআক্তটি
যওািানীয গ্রণযমাগ্যতা
ফািযফ।
অআক্তটি প্রক্ততষ্ঠানমু
ক্তযঘারনায় থ ণায়ন
ভস্যায ভাধান যফ।

অআক্তটি উযদ্যাক উৎাক্তত
যফ।

স্থানীয় অআক্তটি ক্তল্প
ক্তফওক্তত যফ।

যদীয়
উযদ্যািাযদয
অআক্তটি ক্তযল্পয
উযদ্যািা যত
উৎাক্তত ওযা
প্রযয়াচন।
যদীয় অআক্তটি
ক্তযল্পয ক্তফওায
ায়ও যফ।

ক্রক্তভও নং ক্রক্তভও নং
(ক্তফদ্যভান) (প্রস্তাক্তফত)
১৬৫

*১৩০

১৬৬

ওযণীয় ক্তফলয়
(ক্তফদ্যভান)
তরুন অআক্তটি গ্রাজুযয়টযদয অআক্তটি
যওািানী প্রক্ততষ্ঠায চন্য যবঞ্চায
ওযাক্তটার পান্ড কঠন ওযা যফ।

ক্তফযল অআক্তটি এিাযপ্রনাযী
যডযবরযভন্ট পান্ড কঠন ওযা যফ।

১৬৭

অআক্তটি যায় ক্তনযয়াক্তচত অআক্তটি
যাচীফীযদযযও অনুাক্ততওাযয
ক্তফযল সুযমাক সুক্তফধা যদয়া যফ।

*১৬৮

ভাধ্যক্তভও/উচ্চ ভাধ্যক্তভও/স্দাতও ম ণাযয়য
ক্তফজ্ঞান ক্তক্ষায চন্য ক্তফযল বৃক্তি/ক্তক্ষা
ঋযণয ব্যফস্থা ঘালু ওযযত যফ।

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)
তরুণ অআক্তটি গ্রাজুযয়টযদয অআক্তটি
যওািানী প্রক্ততষ্ঠায চন্য যবঞ্চায
ওযাক্তটার পান্ড কঠন ওযা।

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(ক্তফদ্যভান)
BB, BCC,
financial
institutions

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(প্রস্তাক্তফত)
থ ণ ক্তফবাক

BB, Financial
Institutions

প্রতযাক্তত পরাপর
(ক্তফদ্যভান)
তরুন এফং যভধাফী অআটি 
ব্যফাক্তয়ও যাচীফীযদয
বুক্তদ্ধদীপ্ত ধাযনা দ্বাযা পরপ্রসু
উযদ্যাক (যবঞ্চায) কযি
উঠযফ।

প্রতযাক্তত পরাপর
(প্রস্তাক্তফত)

ক্তফজ্ঞান ক্তক্ষায ক্তনম্নমূঔী ধাযা
(ক্তফজ্ঞান ক্তক্ষায় উচ্চ
ভাধ্যক্তভও গ্রাজুযয়ট ংখ্যা
১৫% এয ওভ) ািাযফ।

ওর যওাযী ক্তফেক্তফদ্যারযয়য
CS/CSE/CE ক্তফবাযকয অন ংখ্যা
ক্তদ্বগুন ওযযত যফ।

ক্তফেক্তফদ্যারয় ম ণাযয় অআক্তটি ংক্তিি MoEdu, UGC
ক্তফবাযকয অন ংখ্যা বৃক্তদ্ধ এফং
অনুাক্ততও াযয উমৄি ক্তক্ষও
ক্তনযয়াক।

ক্তক্ষা ভন্ত্রণারয়
(আউক্তচক্ত)

তথ্য প্রমৄক্তি ক্তক্ষা
ক্তফপুরংখ্যও দক্তযদ্র
ক্তক্ষাথীযদয াভযথ্যণয ভযধ্য
অনায পযর পটয়যায
ক্তযল্পয ভানফিযদয
তাক্তরওা বৃক্তদ্ধ াযফ।

১৭০

১৩২

যযয অআটি ক্তক্ষওযদয প্রতযন্ত
ঞ্চযরয ওযরচমূয মায়ায চন্য
(স্বল্প যভয়াদী যপ্রলণ) ক্তফযল সুক্তফধাক্তদ
প্রদান ওযযত যফ।

অআক্তটি ক্তক্ষওযদয প্রতযন্ত ঞ্চযরয MoEdu, UGC,
ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠাযন যমযত উৎাক্তত
National
ওযযত ক্তফযল সুক্তফধা (২০% ক্ততক্তযি University
বাতা) প্রদান।

ক্তক্ষা ভন্ত্রণারয়,
প্রাথক্তভও  কণক্তক্ষা
ভন্ত্রণারয়

ঢাওায ফাক্তযয অআটি ক্তফলযয় ঢাওায ফাআযয অআটি
ভানিন্ন ক্তক্ষও প্রাক্তপ্ত
ক্তফলযয় ভানিন্ন ক্তক্ষও
ক্তনক্তিত যফ।
প্রাক্তপ্ত চ যফ।

ঢাওায ফাক্তযয অআটি ক্তফলযয়
ভানিন্ন ক্তক্ষও প্রাক্তপ্ত
ক্তনক্তিত যফ।

াতা #51

দীখ ণ
যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

দীখ ণ যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভন্তব্য

ফাক্ততর কণ্য
ওযা যমযত
াযয।

১৩১

MoEdu, UGC,
MoEWOE,
National
University

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ফাক্ততর কণ্য
ওযা যমযত
াযয।

*১৬৯

স্থানীয় অআক্তটি যাচীফী/ ক্তক্ষওযদয
ক্তনচ যচরায় থাওায চন্য ক্তফযল সুক্তফধা
প্রদান ওযযত যফ।

ভধ্য যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

ফাক্ততর কণ্য
ওযা যমযত
াযয।

তথ্য  যমাকাযমাক
চনফর ক্তনযয়াক ক্তফওা 
Proposed ICT
প্রমৄক্তি ভন্ত্রণারয়
বৃক্তদ্ধ ওযযত অআটি
Industrial
যওািানীমূ উৎাক্তত
Development
যফ।
Authority
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৫.২: যদীয়  ক্তফেফাচাযয ঘাক্তদায াযথ াভঞ্জস্য যযযঔ ক্তধও ংখ্যও অআক্তটি যাচীফী শতক্তযয চন্য প্রাক্ততষ্ঠাক্তনও ক্ষভতা উন্নয়ন ওযা

১৭১

স্বল্প যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

তরুণ এফং যভধাফী
গ্রাজুযয়টযদয সৃচনীর
উযদ্যাক দ্বাযা অআক্তটি
ক্তযল্পয ক্তফওা খটযফ।

মূরধন/েও-যয়ায ফাচাযযয
নুক্তস্থক্ততযত এআ তক্তফর
(স্পন্পযযয ক্তনচস্ব েওযয়ায এয নুরূ) “দীখ ণ
যভয়াদী ক্তফক্তনযয়াক তক্তফর”এয উৎ ক্তযযফ ভূক্তভওা
যাঔযত াযয।

MoEdu, BB,
financial
institutions

স্বল্প যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

যদযয ক্তফওাভান
অআক্তটি ক্তযল্প যমাকান
যদফায চন্য ক্তধও াযয
অআক্তটি চনফর উন্নয়ন
ম্ভফ যফ।

ফাক্ততর কণ্য
ওযা যমযত
াযয

যমৌক্তিওতা
তরুণ প্রচন্যও
অআক্তটি
উযদ্যািা যত
অকৃি ওযযত
ায়ও যফ।
ওযণীয় ক্তফলয়
১৫৯, ১৬১ 
১৬৫-যত
উযদ্যািা ায়ও
ক্তফক্তফধ ওভণন্থা
ন্তভূণি যযয়যঙ
ক্তফধায় ফাক্ততর
ওযায প্রস্তাফ ওযা
র।
াভঞ্জস্যপূণ ণ
ক্তফধায় ফাক্ততর
ফযর কণ্য ওযা
যমযত াযয।
াভঞ্জস্যপূণ ণ
এফং মূরতঃ
ক্তক্ষানীক্ততযত
ন্তভূণি ক্তফধায়
ফাক্ততর ওযা
যমযত াযয।
ক্তফেক্তফদ্যারয়
ম ণাযয় অআক্তটি
ক্তফবাযকয অন
ংখ্যা ভাধ্যক্তভও
 উচ্চ ভাধ্যক্তভও
ম ণাযয় অআক্তটি
ক্তক্ষায প্রাযযয
াযথ
াভঞ্জস্যপূণ ণ
ওযা।
যাচধানীয
ফাক্তযয অআক্তটি
ক্তক্ষযওয খাটক্তত
দূযীওযযণ
ায়ও যফ।
াভঞ্জস্যপূণ ণ
ক্তফধায় ফাক্ততর
ফযর কণ্য ওযা
যমযত াযয।

ক্রক্তভও নং ক্রক্তভও নং
(ক্তফদ্যভান) (প্রস্তাক্তফত)
১৭২

১৩৩

১৭৩

১৩৪

*১৭৪

*১৭৫

১৩৫

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(ক্তফদ্যভান)
চাতীয় ক্তফেক্তফদ্যারযয়য অতায় যচরা চাতীয় ক্তফেক্তফদ্যারযয়য অতায় যচরা MoEdu, UGC,
ম ণাযয়য ওযরচমূয অন্ডাযগ্রাজুযয়ট ম ণাযয় ওযরযচ উমৄি অআক্তটি
National
অআক্তটি যপ্রাগ্রাভ ঘালু ওযযত যফ।
ফওাঠাযভা অন্ডাযগ্রাজুযয়ট
University
(প্রযতযও যচরায় ন্তত এওটি ওযরযচ) অআক্তটি যপ্রাগ্রাভ ঘালুওযণ।
ওযণীয় ক্তফলয়
(ক্তফদ্যভান)

ক্তফযে অআক্তটি ভানফ িযদয ঘাক্তদা
ক্তনরূন ওযা, ক্তফদ্যভান অআক্তটি
চনফযরয ডাটাযফআচ শতযী ওযা।
বক্তফষ্যযত অআক্তটি ভানফ িযদয
ঘাক্তদায পূফ ণাবা যদয়া এফং চাতীয়
গ্রাক্তধওায ক্তঘক্তিত ওযা।
অআক্তটি যওায ণ ঙাত্রীযদয ংখ্যা বৃক্তদ্ধ
ওযা যফ।

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

স্থানীয়  ক্তফে ফাচাযয অআক্তটি
চনফযরয ঘাক্তদা ক্তনরূণ।

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(প্রস্তাক্তফত)
ক্তক্ষা ভন্ত্রণারয়

প্রতযাক্তত পরাপর
(ক্তফদ্যভান)

প্রতযাক্তত পরাপর
(প্রস্তাক্তফত)

স্বল্প যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

ক্তধও াযয অআক্তটি দক্ষ
তথ্য প্রমৄক্তি ক্তক্ষা াযাযদয
চনফর শতযী যফ;
ঙক্তিযয় িযফ এফং দক্তযদ্র
অআক্তটি ক্তযল্প দক্ষ
ক্তক্ষাথীযদয াভযথ্যণয ভযধ্য
চনফযরয খাটক্তত পূযযণ
অযফ।
ায়ও যফ।
অআটি যাচীফীযদয ঘাক্তদা অআটি যাচীফীযদয
MoSICT, BASIS, তথ্য  যমাকাযমাক
প্রমৄক্তি ভন্ত্রণারয়, প্রফাী  যমাকান ক্তযক্তস্থক্তত
ঘাক্তদা ক্তনরূযণয ভাধ্যযভ
BCS
ওোন  শফক্তদক্তও
ম ণাযরাঘনা ওযয ঠিও
অআক্তটি চনফর উন্নয়যন
ওভণংস্থান ভন্ত্রণারয়, ক্তদ্ধান্ত গ্রণ ওযা মাযফ।
সুষ্ঠু ক্তযওল্পনা ওযা ম্ভফ
যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়
যফ।
অআক্তটি যক্ষযত্র ক্তরেক্তফযবদ
দূয যফ। ক্তওছু ক্তওছু
ITS/ITES যায় নাযীযা
যক্ষাকৃত যফী উমৄি।

MoWCA, MoEdu,
MoEWOE

অআক্তটি যওািানীমূযয নাযী চনফর অআক্তটি যওািানীমূযয নাযী চনফর Industry
ক্রভাকতবাযফ যভাট ভানফ িযদয ৩০ ক্রভান্বযয় যভাট ভানফ িযদয ৫০
Associations
তাংয উন্নীত ওযযত যফ।
তাংয উন্নীত ওযা।

স্বল্প যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভধ্য যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

২০টি যচরায
ওভযক্ষ এওটি
ওযরচ

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

দীখ ণ
যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

৪০টি যচরায
ওভযক্ষ এওটি
ওযরচ

দীখ ণ যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভন্তব্য

ওর যচরায
ওভযক্ষ এওটি
ওযরচ

যমৌক্তিওতা
ভগ্র যদয
অআক্তটি’য
উচ্চতয ক্তক্ষায
প্রাযয ায়ও
যফ।
ঘাক্তদা নুাযয
অআক্তটি ক্তক্ষা
ক্তযওল্পনা 
ক্তফক্তনযয়াযক
ায়ও যফ।

ফাক্ততর কণ্য
ওযা যমযত
াযয।

অআক্তটি
নীক্ততভারা
ংক্তিি নয়
ক্তফধায় ফাক্ততর
ওযায প্রস্তাফ ওযা
র।
অআক্তটি’য বুক্তদ্ধ
বৃক্তিও ওাযচ
নাযীযদয
ংগ্রণ বৃক্তদ্ধযত
ায়ও যফ।

উচ্চক্তক্ষা যক্ষযত্র তথ্য প্রমৄক্তি
ক্তক্ষায ভান  ওাম ণওাক্তযতা
উন্নত যফ।
পটয়যায
যওািানীমূযও ক্তফযল
সুক্তফধাক্তদ প্রদান ওযয দ্য
গ্রাজুযয়ট িন্নযদযযও
ক্তনযয়াকপ্রদান  প্রক্তক্ষযণয
ভাধ্যযভ দক্ষ যাচীফী
ক্তযযফ কযি যতারা যফ।

ফাক্ততর কণ্য
ওযা যমযত
াযয।
ফাক্ততর কণ্য
ওযা যমযত
াযয।

১৪৬ নং ওযণীয়
ক্তফলযয় ন্তভূণি

ফক্তক্তফ ণযে অআটি
যাচীফীযদয ওভণংস্থাযনয
সুযমাক উযন্াক্তঘত যফ।

ফাক্ততর কণ্য
ওযা যমযত
াযয।

ওযণীয় ক্তফলয়
১৭৩ এয নুরূ
ক্তফধায় ফাক্ততর
কণ্য ওযায প্রস্তাফ
ওযা র।
যদীয় চনফযরয
শফক্তদক্তও ফাচায
উযমাক্তক বালা 
প্রমৄক্তি দক্ষতা
উন্নয়ন ওযা
প্রযয়াচন।

ক্তফবাকীয়  যচরা
ম ণায়

উযচরা ম ণায়

আউক্তনয়ন/
গ্রাভ ম ণায়

ফাক্তণচয ভন্ত্রণারয়,
অআক্তটি যক্ষযত্র ক্তরেক্তফযবদ অআক্তটি যক্ষযত্র নাযীঅআক্তটি এযাক্তযয়ন দূয যফ। ক্তওছু ক্তওছু
পুরুযলয ংগ্রযণ ভতা
ITS/ITES যায় নাযীযা ক্তফধান যফ।
যক্ষাকৃত যফী উমৄি।

যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৫.৩: স্থানীয় অআক্তটি ক্তযল্পয চন্য দক্ষতা প্রক্তভতওযণ
১৭৬

*১৭৭

আউক্তচক্তয ভাধ্যযভ ক্তক্ষায ভান
(ক্তফলয়ফস্ত্ি, াঠদান, ক্তক্ষও)
ক্তনক্তিতওযণ ।
ওর অআক্তটি গ্রযাজুযয়টযদয সুস্পি
ভানদযন্ডয ক্তবক্তিযত এও ফৎয যভয়াদী
ন-দা-চফ প্রক্তক্ষযণয ব্যফস্থা ওযা যফ
যমঔাযন ৮০% যফতন (ভাক্তও যফ ণাচ্চ
১০,০০০ টাওা) পটয়যায প্রক্ততষ্ঠানযও
প্রদান ওযা যফ।

UGC
MoSICT, MoFin

১০৭-এয নুরূ
ক্তফধায় ফাক্ততর
ওযায প্রস্তাফ ওযা
যয়যঙ।

যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৫.৪: ক্তফেফাচাযয দক্ষ চনফযরয ওভণংস্থান চতয ওযা
১৭৮

*১৭৯

ক্তফযে অআক্তটি যক্ষযত্র ওভণংস্থাযনয
তথ্য ংগ্র ওযা যফ এফং যঘতনতা
সৃক্তি ওযা যফ।

*১৩৬ শফযদক্তও ওভণংস্থাযনয চন্য ক্তফযদী
বালায (আংযযচী ব্যতীত) এফং
ক্তফযলাক্তয়ত প্রমৄক্তিয উয প্রক্তক্ষযণয
ব্যফস্থা গ্রণ।

BASIS, BCS,
BCC

শফযদক্তও ওভণংস্থাযনয চন্য ক্তফযদী BCC
বালা এফং ক্তফযলাক্তয়ত অআক্তটি
প্রমৄক্তিয উয প্রক্তক্ষযণয ব্যফস্থা গ্রণ।

প্রফাী ওোন 
শফক্তদক্তও ওভণংস্থান
ভন্ত্রণারয়, তথ্য 
যমাকাযমাক প্রমৄক্তি
ভন্ত্রণারয় (ফাংরাযদ
ওক্তিউটায ওাউক্তন্পর)

উচ্চ ফধ ণনীর ফাচাযয (যমভন শফক্তদক্তও শ্রভফাচায
চাান, যওাক্তযয়া চাভণানী
উযমাক্তক ওযয কযি যতারা
আতযাক্তদ) অআটি
মাযফ।
যাচীফীযদযযও ক্তধও ওভণ
উযমাকী ওযা মাযফ।
াতা #52

ক্রক্তভও নং ক্রক্তভও নং
(ক্তফদ্যভান) (প্রস্তাক্তফত)
*১৮০

১৮১

১৩৭

১৮২

১৩৮

*১৮৩

ওযণীয় ক্তফলয়
(ক্তফদ্যভান)

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(ক্তফদ্যভান)
BASIS, BCS,
BCC

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(প্রস্তাক্তফত)

প্রতযাক্তত পরাপর
(ক্তফদ্যভান)

প্রতযাক্তত পরাপর
(প্রস্তাক্তফত)

ক্তফে ফাচাযযয চনফর ঘাক্তদা এফং যআ
াযথ চাতীয় গ্রাক্তধওায ক্তনরূযণয চন্য
ক্তনযচযদয ক্ষভতা িক্তওণত কযফলণা
ক্তযঘারনা ওযা।
তথ্য প্রমৄক্তিয উচ্চতয ম ণাযয়য
ক্তফযেয অআক্তটি েযন তথ্য প্রমৄক্তিয MoEWOE, MoFA প্রফাী ওোন 
ওভণংস্থাযনয চন্য ক্তফযল উৎামূরও উচ্চতয ম ণাযয়য ওভণংস্থাযনয চন্য
শফক্তদক্তও ওভণংস্থান
ভন্ত্রণারয়
ওাম ণক্রভ গ্রণ (EPB, BMET, প্রফাী ক্তফযল ওাম ণক্রভ গ্রণ।
ওোণ ভন্ত্রণারয় এফং ক্তফযদয
ফাংরাযদ ক্তভযনয যরফায উআং এয
ভাধ্যযভ)।

ক্তফেফাচাযযয দক্ষতায
ঘাক্তদায াযথ ক্তফদ্যভান
াথ ণওয ক্তঘক্তিত ওযয কুরী
ক্তদ্ধান্ত গ্রন ওযা মাযফ।
ফাংরাযদী অআটি
যাচীফীযদয ক্তনধ ণাক্তযত
ওভণংস্থান ফাচাযয তুযর ধযা
মাযফ।

ফাংরাযদী অআক্তটি
যাচীফীকণ ক্তধও াযয
ক্তফেফাচাযয উচ্চতয ম ণাযয়
প্রযফযয সুযমাক াযফ।

অআক্তটি যাচীফীযদয ক্তনযয় ওাচ ওযয অআক্তটি যাচীফীযদয শফক্তদক্তও
এভন ক্তযক্রুটযভন্ট এযচন্টযদয ক্তফযল
ওভণংস্থাযনয ব্যফস্থাওাযী ক্তযক্রুটিং
সুক্তফধা প্রদান ওযা যফ।
এযচন্পীযও ট্যাক্স সুক্তফধা প্রদান।

MoEWOE/BMET প্রফাী ওোন 
শফক্তদক্তও ওভণংস্থান
ভন্ত্রণারয়, চাতীয়
যাচস্ব যফাডণ

এযচন্টযদয ক্তফযল সুক্তফধা
প্রদাযনয পযর তথ্য প্রমৄক্তিযত
নতুন ওভণংস্থান ফাচায
উযন্াক্তঘত যফ।

ক্তযক্রুটিং এযচন্পীযদয ট্যাক্স
সুক্তফধা প্রদাযনয পযর
ফক্তক্তফ ণযে অআক্তটি
ওভণংস্থান বৃক্তদ্ধ াযফ।

অআক্তটি ক্তযল্পয (বযন্তযীণ  ক্তফযদী)
চন্য ভানফ িদ উন্নয়যনয যওৌরকত
ন্থা ক্তনধ ণাযণ ওযা যফ।

BCC

এআ ক্তযওল্পনা ঘাক্তদা
নুমায়ী চনফযরয সুষ্ঠ
যফযা ক্তনক্তিত ওফযফ মায
পযর ওভণংস্থান সৃক্তি যফ।

স্বল্প যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

স্বল্প যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভধ্য যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

দীখ ণ
যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

দীখ ণ যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভন্তব্য
ফাক্ততর কণ্য
ওযা যমযত
াযয।

ফাক্ততর কণ্য
ওযা যমযত
াযয।

যমৌক্তিওতা
১৭৩ নং ওযণীয়
ক্তফলযয়য নুরূ
ক্তফধায় ফাক্ততর
ওযা যমযত াযয।
ক্তফে ফাচাযয
অআক্তটি যক্ষযত্র
ফাংরাযদযও
ক্তিারী
ফস্থাযন ক্তনযয়
যমযত ায়ও
যফ।
ক্তযক্রুটিং
এযচন্পীযও
ফক্তক্তফ ণযে
অআক্তটি
যাচীফী
যপ্তানীযত
উৎাক্তত ওযযফ।
১৮৭ নং ওযণীয়
ক্তফলযয় অআক্তটি
চনফর উন্নয়যন
নুরূ ওযণীয়
অন্তভূণি ওযা
যয়যঙ।

যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৫.৫: অআক্তটি যাচীফীযদয দক্ষতা উন্নয়যনয চন্য অক্তথ ণও ায়তা ওযা
*১৮৪

১৮৫

১৮৬

*১৩৯ অআক্তটি ক্তক্ষায চন্য দীখ ণ-যভয়াদী ঋণ
প্রদাযনয ব্যফস্থা (যফ ণাচ্চ ৪ ফৎযযয
যগ্র ক্তক্তযয়ড এফং যফ ণাচ্চ ৪% সুযদ)
যনয়া যফ।

ভাধ্যক্তভও  উচ্চ ভাধ্যক্তভও, উবয়
ম ণাযয় ক্তচক্তএ ৫ প্রাপ্ত ঙাত্রযদয
অআক্তটিযত ধ্যায়যনয চন্য তওযা
১০০ বাক বৃক্তি প্রদান ওযা যফ।
অন্ডায গ্রযাজুযয়ট ম ণাযয় অআক্তটি
ক্তক্ষায চন্য উচ্চ ভাধ্যক্তভও ম ণাযয়য
পরাপযরয ক্তবক্তিযত ক্তফযল বৃক্তি প্রদান
ওযা যফ (প্রযতযও উযচরা যথযও ১০
চন যভধাফী ক্তক্ষাথীযও)।

অআক্তটি’য উচ্চতয ক্তক্ষায চন্য দীখ ণযভয়াদী ঋণ প্রদাযনয ব্যফস্থা (ফ ণক্তনম্ন ৪
ফৎযযয যগ্র ক্তক্তযয়ড এফং যফ ণাচ্চ BB, Financial
৪% সুযদ) যনয়া।
Institutions

ফাংরাযদ ব্যাংও

তথ্য প্রমৄক্তি ক্তক্ষা কযীফ
যভধাফী ক্তক্ষাথীযদয
তথ্য প্রমৄক্তি ক্তক্ষায়
াভযথ্যণয ভযধ্য অযফ। এফং
স্বের যভধাফী ক্তক্ষাথীযা
তাযা গ্রাজুযয়ন িন্ন
উৎাক্তত যফ।
ওযায য ঋণ ক্তযযাধ
ওযযত ক্ষভ যফ।

MoEdu, MoSICT

তথ্য প্রমৄক্তি ক্তক্ষা কযীফ
যভধাফী ক্তক্ষাথীযদয
াভযথ্যণয ভযধ্য অযফ।

MoEdu, MoSICT ক্তক্ষা ভন্ত্রণারয়

তথ্য প্রমৄক্তি ক্তক্ষা কযীফ
যভধাফী ক্তক্ষাথীযদয
াভযথ্যণয ভযধ্য অযফ, মায
পযর পটয়যায ক্তযল্পয
চন্য প্রযয়াচনীয় ভানফিদ
বৃক্তদ্ধ াযফ।

াতা #53

উচ্চতয অআক্তটি
ক্তক্ষায সুযমাক
ম্প্রাযযণ
ায়ও যফ।

ফাক্ততর কণ্য
ওযা যমযত
াযয।
ফাক্ততর কণ্য
ওযা যমযত
াযয।

ক্তফলয়টি
যওাযযয অন্য
নীক্ততভারায়
ন্তভূণি যযয়যঙ।
ক্তফলয়টি
যওাযযয অন্য
নীক্ততভারায়
ন্তভূণি যযয়যঙ।

উযেশ্য #৬ : যপ্তানী উন্নয়ন
প্রাথক্তভও
প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
ফাস্তফায়নওাযী
(ক্তফদ্যভান)
(প্রস্তাক্তফত)
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৬.১: ফাংরাযদী অআক্তটি ণ্য  যফা ক্তফেফাচাযয ফাচাযচাতওযযণয চন্য ক্তিারী ক্তফণন  ব্র্যাক্তন্ডং ওযা

ক্রক্তভও নংক্রক্তভও নং
(ক্তফদ্যভান)(প্রস্তাক্তফত)

*১৮৭

*১৮৮

ওযণীয় ক্তফলয়
(ক্তফদ্যভান)

১৯০

১৯১

প্রতযাক্তত পরাপর
(ক্তফদ্যভান)

প্রতযাক্তত পরাপর
(প্রস্তাক্তফত)

স্বল্প যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

*১৪০
অআক্তটি ক্তযল্পয যপ্তানীয চন্য াভথ্যণ অআক্তটি ক্তযল্পয ক্ষভতা ক্তযভা 
MoCommerce,
যপ্তানী বৃক্তদ্ধওযল্প যযাডম্যা
এফং যওৌরকত ন্থা ক্তনরূযনয চন্য
PMO
মযথামৄি থ ণায়যনয ব্যফস্থা ওযা যফ। (Roadmap) প্রণয়ন।

ফাক্তণচয ভন্ত্রণারয়

*১৪১
ক্তফযদয ফাংরাযদ দূতাফাযয অআক্তটি
জ্ঞানিন্ন ওভণওতণাযদয ক্তনযয় ক্তফযেয
প্রধান প্রধান ফাচায এরাওায় ফাংরাযদ
অআক্তটি যডস্ক স্থান ওযা যফ।

*১৮৯

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

১৪৪

যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়

ন্যতভ যযা অউটযাক্তংণ এয স্থান
ক্তযযফ ফাংরাযদযয ব্র্যাক্তন্ডংওযণ।

*১৪২

১৪৩

অআক্তটিয যপ্তানী ফাচায ম্প্রাযযণয
রযক্ষয ক্তফযদয ফাংরাযদ
MoCommerce,
দূতাফামূয অআক্তটি জ্ঞানিন্ন
MoFA
চনফর ওাযয অআক্তটি যডস্ক স্থান।

ন্যতভ যযা অউটযাক্তংণ এয স্থান
ক্তযযফ ফাংরাযদযয এওটি ব্র্যান্ড
(যরাযকা, যয়ফাআট, েক্তউয এফং
ফাংরাযদযয অআক্তটিযও তুযর ধযায
চন্য াযাট ণ াক্তবযণ য যঘযয় ফি ক্তওছু)
উন্নয়ন ওযযত যফ।

MoCommerce,
MoFA

মযথি ফাযচট ফযাে ওাযয উচ্চ
ম ণাযয়য নীক্তত-ক্তনধ ণাযনী এফং ক্তযল্পয
ংগ্রণ ক্তনক্তিত ওযয ক্তফযেয ফি ফি
অআক্তটি যভরা, ওনপাযযন্প এফং ব্যফাফাক্তণযচযয ক্তরংযওচ যগ্রাগ্রাযভ ংগ্রণ
ওযযত যফ।

ক্তফযেয ফি ফি অআক্তটি যভরা,
ওনপাযযন্প এফং ব্যফা-ফাক্তণযচযয
ক্তরংযওচ যগ্রাগ্রাযভ উচ্চ ম ণাযয়য নীক্তত- MoCommerce,
ক্তনধ ণাযনী ব্যাক্তি, প্রক্ততষ্ঠান এফং ক্তযল্পয EPB, IBPC
ংগ্রণ।

অন্তচণাক্ততও যভরা  ওনপাযযযন্পয
ব্যফস্থা ওযয এযত অন্তচণাক্ততও অআক্তটি
যওািানী, াংফাক্তদও অভন্ত্রণ চানাযত
প্রক্ততফঙয ক্তডক্তচটার য়াল্ডণ, আন্টাযযনট
যফ মাযত ফাংরাযদযয অআক্তটি ণ্য 
যভরা এফং ক্তফবাক, যচরা  উযচরায় MoCommerce,
যফা ক্তফক্রয়  ফাচাযচাতওযণ এ
MoSICT, IBPC
ক্তডক্তচটার উদ্ভাফনী যভরা অযয়াচন।
সুযমাক ায়। অভক্তন্ত্রতযদয ভ্রভন 
ন্যান্য ব্যযয়য ব্যফস্থা ওযয ফাংরাযদযয
প্রক্তত তাযদয অগ্র চাক্তকযয় যতারা যফ।

তথ্য  যমাকাযমাক
প্রমৄক্তি ভন্ত্রণারয়

যদীয় অআক্তটি যণ্যয
ক্ষভতা ক্তযভা
FDI এফং স্থানীয় ক্তফক্তনযয়াক
যপ্তানী ফাচায ম্প্রাক্তযত এফং যযাডম্যা
অকৃি যফ।
যফ।
শতযী ওযা যফ।

ভধ্য যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

ফক্তক্তফ ণযে ফাংরাযদযয
অআক্তটি যণ্যয ফাচায
ম্প্রাযণ যফ।
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দীখ ণ
যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

দীখ ণ যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

যযাডম্যা
নুমায়ী ন্তত
অযযা ৫টি
ওভযক্ষ ২০ ওভযক্ষ ২০ টি
যদয (যমভন
টি যদয
যদয
চাান,
মৄিযাচয 
ন্যান্য)

১০ টি যদয
যভরা,
ওনপাযযন্প,
এফং যযাড যাযত ংগ্রণ
ওযা যফ।

৫টি যদয যভরায়
ংগ্রন ওযা যফ।

অআক্তটি ওাম ণক্রযভ যদযয
ভানুযলয িৃিতা ফািযফ
ক্তফযদী যক্রতাযদয ওাযঙ
৫টি যদ যথযও
এফং ফক্তক্তফ ণযেয ওাযঙ
ফাংরাযদী অআক্তটি ঔাযতয
অভন্ত্রন চানাযনা
ফাংরাযদযয অআক্তটি ঔাত
বাফমূক্তত ণ উন্নত যফ।
যফ।
িযওণ আক্ততফাঘও
বাফমূক্তত ণ শতযী যফ।

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

প্রক্তত ২ ফঙয
ক্ষভতা ক্তযভা
যযাডম্যা
ন্তয যযাডম্যা
এফং যযাডম্যা
ম ণাযরাঘনা 
ম ণাযরাঘনা
শতক্তয।
ারনাকাদওযণ
ওযা যফ।

যযাডম্যা
নুমায়ী ন্তত
অযযা ৫টি
পটয়যায  ITES যপ্তানী পটয়যায  ITES
মৄিযাষ্ট্র  সুআযডন মৄিযাষ্ট্র  সুআযডন যদয (যমভন
বৃক্তদ্ধ াযফ।
যপ্তানী বৃক্তদ্ধ াযফ।
চাান,
মৄিযাচয 
ন্যান্য)
ংফাদ এফং
ন্যান্য
ফাংরাযদযয
আযরক্ট্রক্তনও
যওৌরকত ফাচাযচাতওযণ
অআক্তটি ঔাতযও
কনভাধ্যভ 
এফং ব্র্যাক্তন্ডং ফাংরাযদযয ফাংরাযদযয অআক্তটি
অন্তচণাক্ততও ফাচাযয
অন্তচণাক্ততও
অআক্তটি ঔাতযও ক্তফযদী
ক্ষভতায প্রক্তত ফক্তক্তফ ণযেয তুযর ধযযত
যপাযাযভ
যক্রতাযদয ক্তনওট সুক্তযক্তঘত অস্থা বৃক্তদ্ধ াযফ।
ফাচাযচাতওযযনয
ফাংরাযদযয
ওযয তুরযফ।
ক্তযওল্পনা শতযী
অআক্তটি
ওযযত যফ
ঔাতযও তুযর
ধযযত যফ।

ক্তফযদী যক্রতা,
ফাক্তণচয ভন্ত্রণারয়, তথ্য ক্তফক্তনযয়াকওাযী 
 যমাকাযমাক প্রমৄক্তি কণভাধ্যযভয দৃক্তি অওল ণণ
ভন্ত্রণারয়, যযাষ্ট্র
ওযা যফ। যপ্তানী ঔাযত
ভন্ত্রণারয়
যনর্তত্ব শতযী যফ।

তথ্য  যমাকাযমাক
প্রমৄক্তি ভন্ত্রণারয়

স্বল্প যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

৫টি যদ যথযও
অভন্ত্রন চানাযনা
যফ।

১৫টি যদ
১৫টি যদ
যথযও অভন্ত্রন যথযও অভন্ত্রন
চানাযনা যফ। চানাযনা যফ।

ভন্তব্য

যমৌক্তিওতা

অআক্তটি ক্তল্পযও
যদযয ন্যতভ
বৃৎ যপ্তানী ঔাত
ক্তযযফ উন্নয়যন
ায়ও যফ।
ফক্তক্তফ ণযে যদযয
পটয়যায 
ITES ঔাতযও
ক্তনয়ক্তভত
উস্থান ওযা
প্রযয়াচন।
ফক্তক্তফ ণযে
ফাংরাযদযয
পটয়যায
ক্তযল্প অস্থা
চণযনয ায়ও
যফ।

২০ টি যদয
যভরা,
ওনপাযযন্প,
এফং যযাড
যা-যত
ংগ্রণ
ওযা যফ।

ফক্তক্তফ ণযে
ফাংরাযদযয
অআক্তটি যণ্যয
ফাচায
ম্প্রাযযণ
ায়ও যফ।
যদ-ক্তফযদয
ফাংরাযদযয
অআক্তটি ঔাত
িযওণ
আক্ততফাঘও
বাফমূক্তত ণ  অস্থা
শতযীযত ায়ও
যফ।

ক্রক্তভও নংক্রক্তভও নং
(ক্তফদ্যভান)(প্রস্তাক্তফত)
*১৯২

ওযণীয় ক্তফলয়
(ক্তফদ্যভান)

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(ক্তফদ্যভান)

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(প্রস্তাক্তফত)

ক্তফক্রয়  ফাচাযচাতওযণযনয চন্য
ঞ্চর, যফা, এরাওা এফং প্রমৄক্তি
ক্তবক্তিও অআক্তটি যচাট শতযী ওযযত
যফ।

প্রতযাক্তত পরাপর
(ক্তফদ্যভান)

প্রতযাক্তত পরাপর
(প্রস্তাক্তফত)

স্বল্প যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

আউযযা এফং উিয
অযভক্তযওায
ফাচাযযয চন্য
ফাচাযযচাট শতযী
ওযা যফ।

উৎাদন  ফাচাযচাতওযণ
আতযাক্তদ যক্ষযত্র দক্ষতা বৃক্তদ্ধ
এফং ব্যয় হ্রা যফ। অআক্তটি
প্রক্ততষ্ঠান গুযরা এযও যযয
ওাঙ যথযও ক্তক্ষা গ্রণ ওযযফ
এফং এরূয তাযদয দক্ষতা 
ভান বৃক্তদ্ধ াযফ।

MoCommerce,
MoSICT, IBPC

স্বল্প যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

ভধ্য যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

নতুন ফাচাযযয
চন্য
ফাচাযযচাট
শতক্তয ওযা
যফ; প্রমৄক্তি
এফং
ক্তফযলাক্তয়ত
জ্ঞাযনয চন্য 
িািায শতক্তয
ওযা যফ।

দীখ ণ
যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

দীখ ণ যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভন্তব্য
ফাক্ততর কণ্য
ওযা যমযত
াযয।

যমৌক্তিওতা
১৯১ নং ওযণীয়
ক্তফলযয় ফহুরাংয
িন্ন

যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৬.২: ম্ভাফনাভয় পট্য়যায  অআটি ক্তবক্তিও যফাদানওাযী প্রক্ততষ্ঠাযনয চন্য থ ণায়ন ক্তনক্তিত ওযা।
*১৯৩

*১৪৫ অআক্তটি ক্তযল্পয ঘাক্তদা নুমায়ী আআএপ অআক্তটি ক্তযল্পয ঘাক্তদা নুমায়ী
নীক্তত প্রণয়ন ওযযত যফ।
আআএপ নীক্তত ক্তযভাচণন ওযা।
MoFin, BB,
MoSICT

*১৯৪

**১৪৬ ফ্টয়যায  অআটিআএ ঔাযত য়াক্তওণং ফ্টয়যায  অআটিআএ ঔাযত
ওযাক্তটার এয ক্তফযীযত চাভানতক্তফীন প্রযয়াচনীয় য়াক্তওণং ওযাক্তটার এয
ঋযণয ফযদাফস্ত ওযা।
চন্য চাভানতক্তফীন ঋযণয ফযদাফস্ত
ওযা।

MoFin, BB,
MoSICT

থ ণ ক্তফবাক

যফামূ উন্নত 
প্রক্তক্রয়াওযণ দ্রুততয যফ।

অআক্তটি যওািানীমূ
থ ণ ক্তফবাক , ফাংরাযদ প্রওল্প মথাভযয় িন্ন
ব্যাংও
ওযায চন্য অক্তথ ণও সুক্তফধা
াযফ।

অআক্তটি ক্তযল্পয ঘাক্তদা
ভাক্তপও থ ণায়ন প্রক্তক্রয়া
চতয যফ।

অআক্তটি যওািানীমূযয
১০০ যওাটি টাওা
প্রওল্প ফাস্তফায়যন অক্তথ ণও
ফযাে যদয়া যফ
ভস্যা ক্তনযন যফ।

১৯৫
অআক্তটি ঔাযতয থ ণায়ন এয চন্য
নীক্ততভারা প্রণয়ন ওযা যফ এফং যবঞ্চায
ওযাক্তটার পান্ড কঠন ওযা যফ।

MoFin, BB,
MoSICT

যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৬.৩: ক্তনবণযযমাগ্য অআক্তটি ফওাঠাযভা উন্নয়ন  যক্ষণাযফক্ষণ ওযা
*১৯৬ *১৪৭ ওযরয চন্য অঞ্চক্তরও ম ণাযয়
ওযরয চন্য নীয় মূযে ক্তনবণযযমাগ্য
প্রক্ততযমাক্তকতামূরও মূযে এফং
আন্টাযযনট ব্যান্ডউআডযথয ব্যফস্থা ওযা।
ক্তনবণযযমাগ্য আন্টাযযনট ব্যান্ডউআডযথয
MoPT, BTRC
ব্যফস্থা ওযা যফ।

াতা #55

অআক্তটি ক্তযল্প
থ ণায়যনয
সুক্তফধাযথ ণ আআপ
নীক্তত ক্তযভাচণন
ওযা প্রযয়াচন।

অআক্তটি
ক্তযল্পয ঘাক্তদা
যভটাযনায চন্য
আআএপ পাযন্ডয
ক্তযভাণ বৃক্তদ্ধ
ওযা যফ।

১০০ যওাটি টাওা
ফযাে যদয়া যফ

অআক্তটি
ক্তযল্পয ঘাক্তদা
নুাযয
ক্তধওতয
থ ণায়যনয
সুযমাক যাঔা
যফ।

অআক্তটি
ক্তযল্পয ঘাক্তদা
নুাযয
ক্তধওতয
থ ণায়যনয
সুযমাক যাঔা
যফ।

অআক্তটি
প্রক্ততষ্ঠানমূযয
ক্তফক্তবন্ন প্রওল্প
মথাভযয় িন্ন
ওযযত ায়ও
যফ।
ফাক্ততর কণ্য
ওযা যমযত
াযয।

নতুন  উদ্ভাফনী ওাযচয
চন্য যওািানী মূযও
ায়তা যদয়া যফ।

ডাও  যটক্তরযমাকাযমাক অআক্তটি যওািানীমূ
ভন্ত্রণারয়
ক্তনযক্তফক্তেন্ন যফা াযফ।

অআক্তটি ক্তল্প, ক্তক্ষা
প্রক্ততষ্ঠান, এফং
যওাক্তয প্রক্ততষ্ঠাযনয
ভতাভত ওাযয
নীক্ততভারা
ম ণাযরাঘনা ওযা
যফ।

সুরযব আন্টাযযনট ংযমাক
ায়া মাযফ।

১৯৩  ১৯৪ নং
ওযণীয় ক্তফলযয়য
নুরূ ক্তফধায়
ফাক্ততর ফযর কণ্য
ওযা যমযত াযয।
অআক্তটি ব্যফায
ক্তফওায
ভানিন্ন
আন্টাযযনট
চরবয ওযা
প্রযয়াচন।

ক্রক্তভও নংক্রক্তভও নং
(ক্তফদ্যভান)(প্রস্তাক্তফত)
১৯৭

১৯৮

*১৯৯

১৪৮

১৪৯

ওযণীয় ক্তফলয়
(ক্তফদ্যভান)

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

আন্টাযযনট ংযমাক প্রাযয ক্তফদ্যভান
ফওাঠাযভা (যমভন ক্তফটিক্তএর 
ন্যান্য াযযটযযদয পাআফায, ওায
এফং ন্যান্য ওযাফর স্থানা) রীযচয
সুক্তফধা প্রদান ওযা যফ ।

আন্টাযযনট ংযমাক প্রাযয ক্তফদ্যভান
ফওাঠাযভা (যমভন ক্তফটিক্তএর 
ন্যান্য াযযটযযদয পাআফায, ওায
এফং ন্যান্য ওযাফর স্থানা) রীযচয
সুক্তফধা প্রদান ওযা।
MoPT, BTRC

জ্ঞান ক্তবক্তিও ভাচ উৎাক্তত
পটয়যায ক্তল্প, অআক্তটি আনক্তওউযফটয
থফা াওণ, রাআযেযী, ক্তক্ষা  কযফলণা
প্রক্ততষ্ঠান, আন্টাযযনট ক্তওয়স্ক, যটক্তরযন্টায,
আতযাক্তদযত হ্রাকৃত মূযে ব্যান্ডউআথ
যফযা ওযযত যফ। ক্তডওাউন্ট দ্ধক্তত
খফ চ যত যফ।

জ্ঞান ক্তবক্তিও ভাচ উৎাক্তত ওযায
চন্য পটয়যায ক্তল্প, অআক্তটি
আনক্তওউযফটয থফা াওণ, রাআযেযী,
ক্তক্ষা  কযফলণা প্রক্ততষ্ঠান, আন্টাযযনট MoPT, BTRC
ক্তওয়স্ক, যটক্তরযন্টায, আতযাক্তদযত
হ্রাকৃত মূযে ব্যান্ডউআথ যফযা।

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(প্রস্তাক্তফত)

২০০

আন্টাযযনযটয ক্তযডাযন্ডক্তয চন্য
ক্তফওল্প/ক্তদ্বতীয় াফযভক্তযন ওযাফর ংযমাক
স্থান প্রক্তক্রয়া তযাক্তন্বত ওযযত যফ। গ্রাভ
ম ণায় ম ণন্ত ংযমাক প্রদান ক্তনক্তিত
ওযযত যফ।
*১৫১

MoSICT

MoPT, BTRC

প্রতযাক্তত পরাপর
(ক্তফদ্যভান)

ব্যয় হ্রা, আন্টাযযনযটয
ব্যফায বৃক্তদ্ধ, ংযমাক
ডাও  যটক্তরযমাকাযমাক
স্থাযনয ভয় হ্রা, যাচস্ব
ভন্ত্রণারয়
অয় বৃক্তদ্ধ এফং ভযনাক্তর
াক্তযত যফ।

প্রতযাক্তত পরাপর
(প্রস্তাক্তফত)

স্বল্প যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

স্বল্প যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভধ্য যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

দীখ ণ
যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

দীখ ণ যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভন্তব্য

তথ্য  যমাকাযমাক
প্রমৄক্তি ভন্ত্রণারয়

অআক্তটি ঔাযত যদী 
ক্তফযদী ক্তফক্তনযয়াকওাযীযদয
ক্তফক্তনযয়াক বৃক্তদ্ধ াযফ; স্থানীয়
যওািানীমূযও মূে
প্রক্ততযমাকীতায উমৄি ওযা
যফ, ওভণংস্থান এফং যপ্তানী
বৃক্তদ্ধ াযফ।

যনটয়াওণ ফওাঠাযভা
উন্নয়যন ব্যয়  ভযয়য
াশ্রয় যফ।

অআক্তটি ঔাযত যদী 
ক্তফযদী ক্তফক্তনযয়াকওাযীযদয
ক্তফক্তনযয়াক বৃক্তদ্ধ াযফ;
ওভণংস্থান এফং যপ্তানী
বৃক্তদ্ধ াযফ।

ক্তদ্বতীয় াফযভক্তযন
ওযাফর ংযমাক
স্থাক্তত যফ।

আন্টাযযনযটয ক্তযডাযন্ডক্ত
ক্তনক্তিত ওযযত যফ।

যটক্তরযমাকাযমাক ংক্তিি ওযাফর, ডাক্ট
আতযাক্তদ স্থাযনয যক্ষযত্র ঔননকৃত যাস্তা
াযাযদয দ্রুত, ওাম ণওযী 
নুযভাদন  Compensation
ডাও  যটক্তরযমাকাযমাক
ক্তনবণযযমাগ্য আন্টাযযনট যফা
BTRC,
MoPT
ক্তযযাধ চীওযণ; ঔননকৃত
ভন্ত্রণারয়
প্রদান ওযা যফ।
যাস্তা/স্থানা যভযাভত/স্থানওাযী
ওর্তণক্ষ ওর্তও িন্ন যত যফ।
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৬.৪: যপ্তানী বৃক্তদ্ধয চন্য ক্তফযল সুক্তফধা প্রদান ওযা এফং ক্তল্প-ফান্ধফ নীক্তত  উমৄি ক্তযযফ শতক্তয ওযা
২০২
১৫২
ফাংরাযদয অউটযাক্তংণ
ওাচ যপ্রযযণয চন্য
অআক্তঅয অআযনয মথামথ ফাস্তফায়ন 
অআক্তঅয অআযনয মথামথ ফাস্তফায়ন
ংস্কৃক্তত ক্তফলয়ও
ফক্ত ণক্তফযেয যওািানী মূযয
অদৄক্তনওায়ন (প্যাযটন্ট  নওা,
 অদৄক্তনওায়ন (প্যাযটন্ট  নওা,
ভন্ত্রণারয়, ক্তল্প
ওাযঙ অস্থা ক্তচণত যফ।
MoSICT,
MoHA
যট্রডভাওণ, ওক্তযাআট)। অআক্তঅয
যট্রডভাওণ, ওক্তযাআট আতযাক্তদ)।
ভন্ত্রণারয়
যদী  ক্তফযদী যওািানী
ক্তপমূ ক্তিারী ওযা।
এফং যাচীফীযদয
যভধািদ যক্ষা ওযা মাযফ।
ংক্তিি ওর্তণক্ষ ওর্তণও ওযাফর এফং
ডাক্ট স্থাযন নুযভাদন, ক্তপ ক্তযযাধ
আতযাক্তদয চন্য য়ান ে াক্তবণ ঘালু
ওযযত যফ। নাভভাত্র ঘাযচণয ব্যফস্থা
যাঔযত যফ।
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ভাঔারীযত
পটয়যায
যটওযনারচী াওণ
স্থাক্তত যফ।

াযাযদয ক্তনবণযযমাগ্য
আন্টাযযনট ফওাঠাযভা
উন্নয়ন ত্বযাক্তন্বত যফ।

ফক্তক্তফ ণযে ফাংরাযদযও
অউটযাক্তংণ ওাচ,
পটয়যায যপ্তানী, তথ্য
প্রমৄক্তি ক্তবক্তিও ণ্য  যফা
প্রদাযনয ক্তনবণযযমাগ্য যক্ষত্র
ক্তযযফ প্রক্ততষ্ঠা ওযা মাযফ।

যমৌক্তিওতা
দ্রুত যনটয়াওণ
ফওাঠাযভা
ম্প্রাযযণয
ক্তফলয়টি ন্তভূণি
ওযয প্রতযাক্তত
পরাপর সুস্পি
ওযা  ফাস্তফায়ন
ক্তনধ ণাযণ ওযা
প্রযয়াচন।
জ্ঞান ক্তবক্তিও
ভাচ ক্তফক্তনভণাযণ
চন-গুরুত্বপূণ ণ
স্থাযন আন্টাযযনট
চরবয ওযযত
ায়ও যফ।

আন্টাযযনট ব্যফায
ফাংরাযদী অআক্তটি
অআক্তটি ক্তযল্পয
ডাও  যটক্তরযমাকাযমাক
ম্প্রাক্তযত যফ এফং
যওািানীমূ প্রক্ততযমাকীযদয
চন্য ৭৫% মূেঙাি
ভন্ত্রণারয়
জ্ঞানক্তবক্তিও ভাচ প্রক্ততষ্ঠা
তুরনায় মূে াশ্রয়ী যফ।
যদয়া যফ।
ত্বযাক্তন্বত যফ।

*১৫০
াযাযদয অয ফ্টয়যায যটওযনারচী াযাযদয পটয়যায যটওযনারচী
াওণ, াআযটও াওণ  অআক্তটি
াওণ, াআযটও াওণ  অআক্তটি
আনক্তওউযফটয স্থান ওযযত যফ।
আনক্তওউযফটয স্থান ওযা।

*২০১

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(ক্তফদ্যভান)

ভাঔারীযত
পটয়যায
যটওযনারচী াওণ
স্থাক্তত যফ।

অক্তআক্তটি ঔাযত
শফযদক্তও
ক্তফক্তনযয়াক বৃক্তদ্ধযত
ায়ও যফ।

গ্রাভ ম ণাযয়
আন্টাযযনট
ংযমাক
ক্তনক্তিত ওযা
যফ।

ফাক্ততর কণ্য
ওযা যমযত
াযয।

৩০২ নং ওযণীয়
ক্তফলযয়য নুরূ
ক্তফধায় ফাক্ততর
ওযা মায়।
আন্টাযযনট
ফওাঠাযভা
ম্প্রাযযণ
ায়ও যফ।

যভধাস্বত্ব
ংযক্ষযনয
ভাধ্যযভ অআক্তটি
ঔাযতয সৃচনীর
ওাচযও
উৎাক্তত ওযা
প্রযয়াচন।

ক্রক্তভও নংক্রক্তভও নং
(ক্তফদ্যভান)(প্রস্তাক্তফত)
*২০৩

ওযণীয় ক্তফলয়
(ক্তফদ্যভান)

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(ক্তফদ্যভান)

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(প্রস্তাক্তফত)

প্রতযাক্তত পরাপর
(ক্তফদ্যভান)

প্রতযাক্তত পরাপর
(প্রস্তাক্তফত)

স্বল্প যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

*১৫৩
২০১৮ ার ম ণন্ত ফ্টয়যায 
অআটিআএ ঔাযতয অয়ওয ভকূপ
ওযযত যফ।

২০৪

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

২০১৮ ার ম ণন্ত স্থানীয় াড ণয়যায,
পটয়যায  অআটিআএ ঔাযতয
উযদ্যািাযদয অয়ওয ভকূপ।

অআক্তটি ঔাযত ক্তফক্তনযয়াক
উৎাক্তত যফ।

চাতীয় যাচস্ব যফাড ণ

MoFin,
MoCommerce

বযন্তযীন মূে
ংযমাচন ওয এফং
থ ণ ক্তফবাক, বযন্তযীণ
আন্টাযযনযটয প্রায খটযফ
আভযাট ণ ক্তডউটি
িদ ক্তফবাক (চাতীয় ব্যয় হ্রা  ংযমাক প্রায।  াধাযণ গ্রাযওয
ওভাযনায চন্য
যাচস্ব যফাডণ)
আন্টাযযনট ব্যয় হ্রা াযফ।
WTO অআটি চুক্তি
স্বাক্ষয।

১৫৪
াধাযণ ভানুযলয ংযমাক ব্যয় ওভাযনায
যনটয়াওণ মন্ত্রাক্ততয (ডাটা ংযমাক
রযক্ষয যনটয়াওণ মন্ত্রাক্ততয (ডাটা
এয যক্ষযত্র) উয শুল্ক  বযাট
ংযমাক এয যক্ষযত্র) উয শুল্ক  বযাট
প্রতযাায।
প্রতযাায ওযযত যফ।

অআক্তটি ঔাযত ক্তফক্তনযয়াক
বৃক্তদ্ধ াযফ।

MoFin

*২০৫
অআক্তটি ঔাযত শফযদক্তও ক্তফক্তনযয়াক
(FDI) অকৃি ওযযত মথামথ সুযমাক
সুক্তফধা প্রদান ওযযত যফ।

২০৬

২০৭

২০৮

১৫৫

১৫৬

১৫৭

MoFin,
MoCommerce,
MoSICT

আন্টাযযনট যফা  অআক্তটি যাভণ
যফা ওর অআক্তটি ক্তফলয়ও যফা
যথযও বযাট প্রতযাায ওযযত যফ।

যদীয় অআক্তটি ক্তল্প প্রক্ততষ্ঠাযন প্রদি
আন্টাযযনট  অআক্তটি ক্তফলয়ও যাভণ
MoFin, NBR
যফায উয হ্রাকৃত াযয বযাট
ক্তনধ ণাযণ।

যপ্তানী উৎাক্তত ওযযত স্থানীয়বাযফ
শতযী ফ্টয়যাযযয উয ওয প্রতযাায
ওযযত যফ।

স্থানীয়বাযফ শতযী পটয়যাযযয
যপ্তানীওাযী প্রক্ততষ্ঠানযও যফানা প্রদান। NBR

স্থানীয়বাযফ ওক্তিউটায াড ণয়যায
উৎাদযনয চন্য সুক্তফধা প্রদান ওযযত
যফ।

(ও)স্থানীয় ওক্তিউটায/অআক্তটি
াড ণয়যায ক্তযল্পয প্রযয়াচনীয়
ওযাক্তট্যার যভক্তনাযীচ  খঘযা
মন্ত্রাং অভদানীয যক্ষযত্র শুল্ক সুক্তফধা
প্রদান।

NBR

ভাঔারীযত STP
স্থান; ব্যান্ডউআডথ
ব্যয় হ্রা

FDI উৎাক্তত যফ

চাতীয় যাচস্ব যফাড ণ

াধাযণ ভানুযলয চন্য
অআক্তটি ক্তল্প প্রক্ততষ্ঠান
ংযমাক প্রযাক্তত যফ এফং স্থাযন যদীয় উযদ্যািাকণ
ব্যয় ওভযফ।
উৎাক্তত যফন।

পটয়যায যপ্তানী
উৎাক্তত যফ।

চাতীয় যাচস্ব যফাড ণ
চাতীয় যাচস্ব যফাড ণ,
ক্তক্তটিআউ

স্থানীয় অআক্তটি াডণয়যায
ক্তযল্প ক্তফক্তনযয়াক উৎাক্তত
যফ।

(ঔ) স্থানীয় ওক্তিউটায/অআক্তটি
াড ণয়যায ক্তযল্প উৎাক্তদত ফা
ংযমাক্তচত ওক্তিউটায অন্যান্য
াড ণয়যায াভগ্রীয যওাযী ক্রযয়
গ্রাক্তধওায প্রদান।

াতা #57

স্বল্প যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভধ্য যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

দীখ ণ
যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

দীখ ণ যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভন্তব্য

যমৌক্তিওতা
স্থানীয় অআক্তটি
াডণয়যায ক্তযল্প
ক্তফক্তনযয়াক
উৎাক্তত ওযায
রযক্ষয
ওভণক্তযওল্পনাটি
ক্তযভাচণন ওযা
প্রযয়াচন।
আন্টাযযনট
ফওাঠাযভা
ম্প্রাযযণ
ায়ও ওযফ।

ফাক্ততর কন্য ১৯৯ নং ওযণীয়
ওযা যমযত ক্তফলযয় শফযদক্তও
াযয।
ক্তফক্তনযয়াক অকৃু্ি
ওযযত সুস্পি
দযক্ষ গ্রযনয
ক্তনদ ণনা যযয়যঙ
ক্তফধায় ফাক্ততর
ওযা য়ায়।
যদীয় অআক্তটি
ক্তল্প
ক্তফওায
ায়ও যফ।
পটয়যায
যপ্তানী
উৎাক্ততওযযণ
ায়ও যফ।
স্থানীয় অআক্তটি
াডণয়যায ক্তযল্প
ক্তফক্তনযয়াক
উৎাক্তত ওযায
রযক্ষয
ওভণক্তযওল্পনাটি
ক্তযভাচণন ওযা
প্রযয়াচন।

প্রাথক্তভও
প্রাথক্তভও
প্রতযাক্তত পরাপর
ফাস্তফায়নওাযী
ফাস্তফায়নওাযী
(ক্তফদ্যভান)
(ক্তফদ্যভান)
(প্রস্তাক্তফত)
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৬.৫: তথ্য প্রমৄক্তিয ভান, প্রক্তক্রয়া, প্রমৄক্তি, ওভণযক্ষত্র, বযালু যঘআন এফং niche ভাযওণট উন্নয়যনয চন্য কযফলণা  উন্নয়যনয ভাধ্যযভ সৃচনীরতা রারন ওযা।

ক্রক্তভও নংক্রক্তভও নং
(ক্তফদ্যভান)(প্রস্তাক্তফত)
*২০৯

২১০

ওযণীয় ক্তফলয়
(ক্তফদ্যভান)

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

যভধািদ শতযীয চন্য ক্তল্প  ক্তক্ষা
প্রক্ততষ্ঠানমূযয ং গ্রযণ এওটি
যন্টায প এক্সযযরন্প শতযী ওযযত
যফ।
১৫৮

*২১১

ভানফিদ, ণ্য  যফায
ভান বৃক্তদ্ধ াযফ

MoSICT, BCC

অন্তচণাক্ততও ভান নুযণ ওযয যদীয়
 অন্তচণাক্ততও ফাচায ক্তফযিলণ, ঘাক্তদা
আন্টাযন্যানার আন্পটিটিউট পয ক্তফচযন
ক্তনরূণ এফং তদানুমায়ী যদীয়
এযানারাআক্ত (IIBA) প্রক্ততষ্ঠা ওযযত
BCC
অআক্তটি চনফযরয দক্ষতা উন্নয়যন
যফ।
প্রক্ততষ্ঠান প্রক্ততষ্ঠা ওযা।

গ্রাওযদয উচ্চ ভাযনয যফা
তথ্য  যমাকাযমাক
প্রদাযনয চন্য ক্তফচযন
প্রমৄক্তি ভন্ত্রণারয়
এনাক্তরে  ক্তযেভ
(ফাংরাযদ ওক্তিউটায
এনাক্তরযেয ংখ্যা  ভান
ওাউক্তন্পর)
বৃক্তদ্ধ াযফ

প্রওল্প ব্যফস্থানা আনক্তেটিউট (PMI)
স্থান ওযযত যফ।

২১৩

**১৫৯

তথ্য  যমাকাযমাক প্রমৄক্তিয উচ্চতয
ক্তক্ষা  কযফলণায চন্য ভাো,ণ
ক্তএআঘক্তড যপ্রাগ্রাভ উৎাক্তত ওযযত
অআক্তটি ক্তফলযয় কযফলনায চন্য নুদান যপ্রাগ্রাভ ঘালুওযণ।
প্রদান ওযা যফ।

আ-রাক্তন ণং  দূযক্তক্ষযণয চন্য াযাযদয
উচ্চ কক্ততিন্ন ক্তক্ষা যনটয়াওণ স্থান
ওযযত যফ। ক্তক্ষায চন্য এওটি
যটক্তযযেক্তযয়ার টিক্তব ঘযাযনর ঘালু ওযযত
যফ।

MoSICT

নতুন প্রমৄক্তি এফং টুরযয
উয কযফলনা ওাম ণক্রভ
উৎাক্তত যফ।

MoEdu,
MoCommunicatio
n, MoSICT

তযাদৄক্তনও জ্ঞানবান্ডায এফং
উওযন চরবয ওযায
ভাধ্যযভ ক্তক্ষা দ্ধক্তত উন্নত
যফ।

BCC

অআক্তটি ঔাযতয উচ্চতয
ব্যফস্থানা দক্ষতা বৃক্তদ্ধ াযফ
এফং ক্তফযেয ব্যফস্থানা
চকযতয যফ ণািভ ন্থা
ফরম্বন ওযযত উৎাক্তত
ওযযফ।

*২১৪
উচ্চতয ব্যফস্থানা দক্ষতা উন্নয়যনয চন্য
যদযয  ক্তফযদযয যনর্তস্থানীয় ক্তফচযন
স্কুযরয ায়তায় এওটি আন্পটিটিউট
প্রক্ততষ্ঠা ওযযত যফ।

তথ্য  যমাকাযমাক
প্রমৄক্তি ভন্ত্রণারয়

াতা #58

স্বল্প যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

৫টি যনর্তস্থানীয়
ক্তফেক্তফদ্যারযয়

অআক্তটি ব্যফা ক্তযঘারনা,
ব্যফস্থানা, ক্তফণন 
ঢাওায় IIBA স্থান
পটয়যায উন্নয়যন দক্ষ ।
চনফর শতক্তয।

PMI এয ভাধ্যযভ প্রযচক্ট
ম্যাযনচাযযয ংখ্যা 
দক্ষতা বৃক্তদ্ধ াযফ।

BCC
২১২

প্রতযাক্তত পরাপর
(প্রস্তাক্তফত)

ঢাওায় PMI স্থান ।

উচ্চতয কযফলণা উৎাক্তত
যফ এফং তথ্য প্রমৄক্তি
যক্ষযত্র রাকআ প্রমৄক্তিয
উদ্ভাফন ওযফ।

স্বল্প যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভধ্য যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

১৫টি
ক্তফেক্তফদ্যারয় 
১০ টি ওযরযচ

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

দীখ ণ
যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)
ওর
ক্তফেক্তফদ্যারয়
 বৃদাওায
ওযরচমূয

দীখ ণ যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভন্তব্য

ফাক্ততর কণ্য
ওযা যমযত
াযয

ক্তফবাকীয়
ম ণাযয় াঔা
স্থান ।

ক্তফবাকীয়
ম ণাযয় PMI
স্থান ।

ফাক্ততর কণ্য
ওযা যমযত
াযয।

অআক্তটি কযফলনায
ভাধ্যযভ উদ্ভাফনী
প্রওল্প এফং
অআক্তডয়ায চন্য
১৫০ যওাটি টাওা
ফযাে যাঔা যফ।

ওর ক্তফেক্তফদ্যারযয়
যনটয়াওণ স্থাক্তত
যফ।

ওযরচ এফং
ক্তওছুংখ্যও
স্কুযর যনটয়াওণ
স্থাক্তত যফ।

ওর ক্তক্ষা
প্রক্ততষ্ঠানযও
এআ
যনটয়াযওণয
অতায়
অনা যফ।

যমৌক্তিওতা

ওযণীয় ক্তফলয়
১১৫ এয নুরূ
ক্তফধায় ফাক্ততর
ওযা যমযত াযয।
যদীয় অআক্তটি
ক্তযল্পয চন্য
ভানিন্ন
যাচীফী
উন্নয়যন ায়ও
যফ।
২১০ নং ওযণীয়
ক্তফলযয়য নুরূ
ক্তফধায় ফাক্ততর
ফযর কণ্য ওযা
যমযত াযয।
যদয অআক্তটি
যক্ষযত্র উচ্চতয
কযফলণা 
উন্নয়ন বৃক্তদ্ধয
রযক্ষয কযফলণা
ওাম ণক্রযভ
থ ণায়ন
প্রযয়াচন।

ফাক্ততর কণ্য
ওযা যমযত
াযয।

১২ নং ওযণীয়
ক্তফলযয়য নুরূ
ক্তফধায় ফাক্ততর
ফযর কণ্য ওযা
যমযত াযয।

ফাক্ততর কণ্য
ওযা যমযত
াযয।

২১০ নং ওযণীয়
ক্তফলযয়য নুরূ
ক্তফধায় ফাক্ততর
ফযর কণ্য ওযা
যমযত াযয।

উযেশ্য #৭: স্বাস্থয ক্তযঘম ণা
প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(ক্তফদ্যভান)
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৭.১: যটক্তরযভক্তডক্তন  অদৄক্তনও প্রমৄক্তি ব্যফাযযয ভাধ্যযভ স্বাস্থয যফা প্রদাযনয ব্যফস্থানা উন্নত ওযা।

ক্রক্তভও নংক্রক্তভও নং
(ক্তফদ্যভান)(প্রস্তাক্তফত)

ওযণীয় ক্তফলয়
(ক্তফদ্যভান)

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

*২১৫

*১৬০

গুরুত্বপূন ণ স্বাস্থয ব্যফস্থানায তথ্য
চরবয ওযায চন্য যওাযী
ম ণাযয়য ওর স্বাস্থয যফা প্রক্ততষ্ঠান
মূযয ভন্বযয় এওটি চাতীয় স্বাস্থয
যনটয়াওণ শতযী ওযযত যফ।

স্বাস্থয যফা গ্রণওাযীযদয তথ্য
ংযক্ষযণ াাতাযর প্রযয়াচনীয়
অআক্তটি ফওাঠাযভা 
এযাক্তিযওন উন্নয়ন এফং ব্যফায।

MoHFW &
private sector

২১৬

**১৬১

যওাযী াাতাযর ব্যফহৃত
গুরুত্বপূন ণ মন্ত্রাক্তত (যমভনঃ এক্স-যয,
অরট্রাযনাগ্রাভ, আতযাক্তদ) মথামথ
যক্ষণাযফক্ষণ এফং ক্রযয়য চন্য
এগূযরায ব্যফায, স্থায়ীত্ব আতযাক্তদ
ংক্রান্ত এওটি তথ্যবান্ডায কযি
তুরযত যফ।

াাতাযরয ক্তঘক্তওৎা যফা,
ক্তঘক্তওৎও, বক্তত,ণ ক্তপ  ন্যান্য
তথ্যাক্তদ নরাআযন ায়ায চন্য
যয়ফ ক্তবক্তিও ব্যফস্থা ঘালুওযণ।

MoHFW &
private sector

২১৭

১৬২

যওাযী িযদয ভযয়াক্তঘত
যক্ষণাযফক্ষণ ক্তনক্তিত ওযায চন্য
এওটি ফওাঠাযভাকত তথ্যবান্ডায
কযি তুরযত যফ।

াাতাযর চনফর, মন্ত্রাক্তদ,
স্বাস্থযযফায ন্যান্য উওযণ
আতযাক্তদ াাাতার ব্যফস্থানায
প্রযয়াচনীয় পটয়যায উন্নয়ন 
ব্যফায;
যওাক্তয াাতাযরয চন্য এ
চাতীয় এযাক্তিযওন
পুনঃব্যফাযযমাগ্য অওাযয উন্নয়ন
ওযয ওর যওাক্তয াাতাযর
ব্যফায ওযা।

MoHFW &
private sector

*২১৮

*১৬৩

ডািায, ক্তফওল্প স্বাস্থয ক্তযঘম ণা
যাচীফী, যক্তফওা প্যাযাযভক্তডক্স 
ন্যান্য স্বাস্থয ওভীযদয ক্তনযয়াক,
প্রক্তক্ষণ, যদান্নক্তত, ব্যফস্থানায চন্য
তথ্যবান্ডায ব্যফায এফং ারনাকাদ
ওযযত যফ।

আউক্তনয়ন তথ্য যফা যওন্দ্র  আযন্টাযযয ভাধ্যযভ যটক্তরযভক্তডক্তন,
যটক্তরডায়াকনক্তেও ঘালুওযণ।

MoHFW &
private sector

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(প্রস্তাক্তফত)
স্বাস্থয  ক্তযফায
ওোণ ভন্ত্রণারয়

স্বাস্থয  ক্তযফায
ওোণ ভন্ত্রণারয়

দীখ ণ যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

প্রতযাক্তত পরাপর
(প্রস্তাক্তফত)

স্বল্প যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

স্বল্প যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভধ্য যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ক্তদ্ধান্ত গ্রযণ ক্তধওতয
স্বেতা এফং ওাম ণওাক্তযতা

স্বাস্থয যফা
গ্রণওাযীযদয তথ্য
ংযক্ষণ  ব্যফাযযয
ভাধ্যযভ উন্নত ওাম ণওযী
স্বাস্থয যফা প্রদান।

এওটি যচরায়
যীক্ষামূরও বাযফ
ঘালু যফ।

ক্তডএভক্তএআঘ

ক্তফএএভএভ
আউ-যত
যীক্ষামূরও
বাযফ ঘালু

চাতীয় ম ণাযয়
এওটি
যনটয়াওণ
যফ।

৭টি
ক্তফবাকীয়
যযয
প্রধান
াাতার
মূয

যচরা
ম ণাযয়
ওর
াাতার

মন্ত্রাক্ততয ওোযন
থ ণননক্ততও সুক্তফধা ায়া
মাযফ, এফং মন্ত্রাক্ততয
শদত্বতা ক্তযায ওযা
মাযফ।

াাাতাযরয
ক্তঘক্তওৎা যফা ংক্রান্ত
তথ্যাক্তদ চরবয
যফ।

এওটি যচরায়
যীক্ষামূরও বাযফ
ঘালু যফ।

ক্তডএভক্তএআঘ

ক্তফএএভএভ
আউ-যত
যীক্ষামূরও
বাযফ ঘালু

চাতীয় ম ণাযয়
এওটি
যনটয়াওণ
যফ।

৭টি
ক্তফবাকীয়
যযয
প্রধান
াাতার
মূয

যচরা
ম ণাযয়
ওর
াাতার

অআক্তটি ক্তবক্তিও
ভক্তন্বত াাতার
ব্যফস্থানায ভাধ্যযভ
স্বাস্থয যফায ভান
উন্নত যফ।

এওটি যচরায়
যীক্ষামূরও বাযফ
ঘালু যফ।

ক্তডএভক্তএআঘ

ক্তফএএভএভ
আউ-যত
যীক্ষামূরও
বাযফ ঘালু

চাতীয় ম ণাযয়
এওটি
যনটয়াওণ
যফ।

৭টি
ক্তফবাকীয়
যযয
প্রধান
াাতার
মূয

যচরা
ম ণাযয়
ওর
াাতার

উযচরা
যথযও যচরা

আউক্তনয়ন
যথযও
উযচরা

স্বাস্থয  ক্তযফায
ওোণ ভন্ত্রণারয়

স্বাস্থয  ক্তযফায
ওোণ ভন্ত্রণারয়,
স্থানীয় যওায
ক্তফবাক

দীখ ণ
যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

প্রতযাক্তত পরাপর
(ক্তফদ্যভান)

দক্ষ  ক্তবজ্ঞ
ক্তঘক্তওৎওযদয ভন্বযয়
স্বাস্থয যফা যনটয়াওণ
যদযয ফ ঞ্চযর
ক্রভান্বযয় ম্প্রাক্তযত
যফ।

াতা #59

ভন্তব্য

যমৌক্তিওতা

স্বাস্থয যফা
গ্রণওাযীযদয
তথ্য ংযক্ষণ
 ব্যফাযযয
ভাধ্যযভ উন্নত
ওাম ণওযী
স্বাস্থয যফা
প্রদাযনয
রযক্ষয
ওভণক্তযওল্পনা
টি ক্তযভাচণন
প্রযয়াচন।
াাাতাযরয
ক্তঘক্তওৎা যফা
ংক্রান্ত
তথ্যাক্তদ
চরবয
ওযায চন্য
ওভণক্তযওল্পনা
টি ক্তযভাচণন
ওযা
প্রযয়াচন।
অআক্তটি
ক্তবক্তিও
ভক্তন্বত
াাতার
ব্যফস্থানায
ভাধ্যযভ স্বাস্থয
যফায ভান
উন্নত ওযযত
ওভণক্তযওল্পনা
টি ক্তযভাচণন
ওযা
প্রযয়াচন।
যদযয প্রতযন্ত
ঞ্চযর
ক্তফযলজ্ঞ
ক্তঘক্তওৎা
সুক্তফধা
চরবয
ওযযত
ায়ও যফ।

ক্রক্তভও নংক্রক্তভও নং
(ক্তফদ্যভান)(প্রস্তাক্তফত)
*২১৯

*২২০

ওযণীয় ক্তফলয়
(ক্তফদ্যভান)

*১৬৪ প্রওাভান যযাযকয প্রাদুবণাফ এফং
ক্তফস্তাযযয পূফ ণাবা এফং স্বাস্থয ঔাযতয
ক্তযওল্পনা চতয ওযযত
ক্তচগ্রাক্তপওযার আনপযযভন ক্তযেম্স
(ক্তচঅআএ) এয ব্যফায ওযযত যফ।
*১৬৫ স্বাস্থয যফা প্রদান ম ণযফক্ষযণয সুক্তফধাযথ ণ
অআক্তটিয ব্যফায উৎাক্তত ওযযত
যফ।

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(ক্তফদ্যভান)

যযাযকয প্রাদুবণাফ এফং ক্তফস্তাযযয
পূফ ণাবা এফং স্বাস্থয ঔাযতয ক্তযওল্পনা
চতয ওযযত ক্তচগ্রাক্তপওযার
আনপযযভন ক্তযেম্স (ক্তচঅআএ) এয
ব্যফায।
স্বাস্থয যফা প্রদান ম ণযফক্ষযণয
MoHFW
সুক্তফধাযথ ণ অআক্তটিয ব্যফায উৎাক্তত
ওযা।

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(প্রস্তাক্তফত)

প্রতযাক্তত পরাপর
(ক্তফদ্যভান)

প্রতযাক্তত পরাপর
(প্রস্তাক্তফত)

স্বল্প যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

স্বল্প যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভধ্য যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

দীখ ণ
যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

দীখ ণ যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভন্তব্য

যমৌক্তিওতা
মথামথ
ফাস্তফায়নওাযী
ওর্তণক্ষ ক্তনধ ণাযণ
প্রযয়াচন

স্বাস্থয  ক্তযফায ওোণ
ভন্ত্রণারয়

HMIS এয চন্য
উমৄি পটয়যায
শতক্তয যফ। ওর
যচরা ম ণাযয়য
ওভীযদয প্রক্তক্ষণ
প্রদান ওযা।

স্বাস্থয  ক্তযফায ওোণ
ভন্ত্রণারয়

HMIS এয চন্য
উমৄি
পটয়যায
শতযী যফ।
ওর যচরা
ম ণাযয়য
ওভীযদয
প্রক্তক্ষণ প্রদান
ওযা যফ।

ওর উযচরা
ম ণাযয়য ওভীযদয
প্রক্তক্ষণ প্রদান
ওযা যফ।

ওর উযচরা
ম ণাযয়য
ওভীযদয
প্রক্তক্ষণ প্রদান
ওযা যফ।

ওর
আউক্তনয়ন
ম ণাযয়য
ওভীযদয
প্রক্তক্ষণ
প্রদান ওযা
যফ।

ওর আউক্তনয়ন
ম ণাযয়য
ওভীযদয
প্রক্তক্ষণ প্রদান
ওযা যফ।

ভাঠওভীযদয ম ণযফক্ষণ, যমাকাযমাক  ভাঠওভীযদয ম ণযফক্ষণ, যমাকাযমাক  MoHFW, private
স্বাস্থয  ক্তযফায ওোণ
াযস্পক্তযও ভতক্তফক্তনভয় এয সুক্তফধাযথ ণ াযস্পক্তযও ভতক্তফক্তনভয় এয সুক্তফধাযথ ণ sector, NGOs
ভন্ত্রণারয়
অআক্তটি (যভাফাআর) -এয ব্যফায
অআক্তটি (যভাফাআর) -এয ব্যফায
ওযযত যফ।
ওযা।
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৭.২: দূকভণ ঞ্চর ওর ম ণাযয় াভাক্তচও যঘতনতা সৃক্তি ওযা এফং ক্তশু, ভার্ত  প্রচনন স্বাযস্থযয উয গুরুত্ব ওাযয ক্তযঘম ণায সুক্তফধামূ প্রাক্তপ্তয ব্যফস্থা ওযা।

মথামথ
ফাস্তফায়নওাযী
ওর্তণক্ষ ক্তনধ ণাযণ
প্রযয়াচন

*২২২ *১৬৭

ক্তশু  ভার্তযফা, চন্ ক্তনয়ন্ত্রণ 
প্রচনন স্বাস্থয আতযাক্তদ  স্বাস্থয ক্তফলয়ও
ওর যক্ষযত্র যঘতনতা প্রাযযয রযক্ষয
ওর াাতাযর অআক্তটি 
যটক্তরযভক্তডক্তযনয ব্যফায এফং যয়ফ
াআট উন্নয়ন ওযযত যফ।

ক্তশু  ভার্তযফা, চন্ ক্তনয়ন্ত্রণ 
প্রচনন স্বাস্থয আতযাক্তদ  স্বাস্থয ক্তফলয়ও
ওর যক্ষযত্র যঘতনতা প্রাযযয রযক্ষয
ওর াাতাযর অআক্তটি 
যটক্তরযভক্তডক্তযনয ব্যফায এফং যয়ফ
াআট উন্নয়ন।

মথামথ
ফাস্তফায়নওাযী
ওর্তণক্ষ ক্তনধ ণাযণ
প্রযয়াচন

*২২৩ *১৬৮

দূযফতী যাভণ যফা (যল্পরাআন)-এয
ভাধ্যযভ উযচরা ম ণায় ম ণন্ত াশ্রয়ী
মূযে দ্রুত  ওাম ণওযী যফা প্রদাযনয
ব্যফস্থা ওযযত যফ।

দূযফতী যাভণ যফা (যল্পরাআন)-এয MoHFW & private
স্বাস্থয  ক্তযফায ওোণ
ভাধ্যযভ উযচরা ম ণায় ম ণন্ত াশ্রয়ী sector, NGOs
ভন্ত্রণারয়
মূযে দ্রুত  ওাম ণওযী যফা প্রদাযনয
ব্যফস্থা ওযা।

২২১

২২৪

১৬৬

** ১৬৯ যটক্তরযভক্তডক্তন এয ভাধ্যযভ উযচরা
ম ণায় ম ণন্ত াশ্রয়ী মূযে দ্রুত 
ওাম ণওযী যফা প্রদাযনয ব্যফস্থা

যটক্তরযভক্তডক্তন এয ভাধ্যযভ উযচরা
ম ণায় ম ণন্ত াশ্রয়ীমূযে দ্রুত 
ওাম ণওযী যফা প্রদাযনয ব্যফস্থা।

MoHFW,
স্বাস্থয  ক্তযফায ওোণ
MoInformation,
NGOs and private ভন্ত্রণারয়
sector

৫০% উযচরা
াাতার এফং উন্নত
ক্তঘক্তওৎা যওযন্দ্রয ভযধ্য
ংযমাক স্থাক্তত যফ।

MoHFW & private
স্বাস্থয  ক্তযফায ওোণ
sector, NGOs
ভন্ত্রণারয়

াতা #60

৫০% উযচরা
াাতার এফং
উন্নত ক্তঘক্তওৎা
যওযন্দ্রয ভযধ্য ংযমাক
স্থাক্তত যফ।

১০০% উযচরা
াাতার এফং
উন্নত ক্তঘক্তওৎা
যওযন্দ্রয ভযধ্য
ংযমাক স্থাক্তত
যফ।

১০০% উযচরা
াাতার এফং
উন্নত ক্তঘক্তওৎা
যওযন্দ্রয ভযধ্য
ংযমাক স্থাক্তত
যফ।

আউক্তনয়ন
স্বাস্থযযওন্দ্র
এফং উন্নত
ক্তঘক্তওৎা
যওন্দ্র/যচরা
াাতাযরয
ভযধ্য ংযমাক
স্থাক্তত যফ।
যচরা যযয
যচরা যযয ওর উযচরায় ওর
উন্নতযফা ব্যফস্থায উন্নতযফা
দূযফতী যটক্তরউযচরায়
াযথ ংমৄি দূযফতী ব্যফস্থায াযথ ডায়াকনক্তেও
দূযফতী যটক্তরযটক্তর-ডায়াকনক্তেও ংমৄি দূযফতী যন্টায ঘালু যফ। ডায়াকনক্তেও
যন্টায ঘালু যফ।
যটক্তরযন্টায ঘালু
ডায়াকনক্তেও
যফ।
যন্টায ঘালু
যফ।

আউক্তনয়ন
স্বাস্থযযওন্দ্র
এফং উন্নত
ক্তঘক্তওৎা
যওন্দ্র/যচরা
াাতাযরয
ভযধ্য ংযমাক
স্থাক্তত যফ।
আউক্তনয়ন/
ক্তফওাভান
ব্যফাযওযন্দ্র
দূযফতী যটক্তরডায়াকনক্তেও
যন্টায ঘালু
যফ।

মথামথ
ফাস্তফায়নওাযী
ওর্তণক্ষ ক্তনধ ণাযণ
প্রযয়াচন

আউক্তনয়ন/
ক্তফওাভান
ব্যফাযওযন্দ্র
দূযফতী যটক্তরডায়াকনক্তেও
যন্টায ঘালু
যফ।

মথামথ
ফাস্তফায়নওাযী
ওর্তণক্ষ ক্তনধ ণাযণ
প্রযয়াচন

ক্রক্তভও নংক্রক্তভও নং
(ক্তফদ্যভান)(প্রস্তাক্তফত)
*২২৫ *১৭০

২২৬

১৭১

প্রাথক্তভও
প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
ফাস্তফায়নওাযী
(ক্তফদ্যভান)
(প্রস্তাক্তফত)
দূযফতী  ফযক্তরত এরাওায় যযাযক দূযফতী  ফযক্তরত এরাওায় যযাযক MoHFW & private
স্বাস্থয  ক্তযফায ওোণ
অক্রান্ত যত াযয এভন চনযকাষ্ঠীয
অক্রান্ত যত াযয এভন চনযকাষ্ঠীয sector, NGOs
ভন্ত্রণারয়
চন্য স্বাস্থয ক্তযঘম ণা  স্বাস্থয িক্তওণত চন্য স্বাস্থয ক্তযঘম ণা  স্বাস্থয িক্তওণত
তথ্যযফা ম্প্রাযণ  উন্নত ওযযত
তথ্যযফা ম্প্রাযণ  উন্নত ওযযত
অআক্তটি ব্যফায ওযযত যফ।
অআক্তটি ব্যফায।
চরুযী প্রযয়াচযন উন্নত ক্তঘক্তওৎা
চরুযী প্রযয়াচযন উন্নত ক্তঘক্তওৎা
MoHFW, private
স্বাস্থয  ক্তযফায ওোণ
যঞ্জাভ, ক্তফযলজ্ঞ  উচ্চ প্রমৄক্তিয যঞ্জাভ, ক্তফযলজ্ঞ  উচ্চ প্রমৄক্তিয
sector, NGOes
ভন্ত্রণারয়
ওক্তভউক্তনযওন যনটয়াওণ- এওটি
ওক্তভউক্তনযওন যনটয়াওণ- এওটি
ভ্রাম্যভান স্বাস্থয আউক্তনট ক্তযঘারনা
ভ্রাম্যভান স্বাস্থয আউক্তনট ক্তযঘারনায
ওযযত যফ যমঔাযন ডাটা  আযভচ
ভাধ্যযভ ডাটা  আযভচ আযরক্ট্রক্তনওযাক্তর
আযরক্ট্রক্তনওযাক্তর অদান-প্রদান ওযা মাযফ। অদান-প্রদান।
ওযণীয় ক্তফলয়
(ক্তফদ্যভান)

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

প্রতযাক্তত পরাপর
(ক্তফদ্যভান)

প্রতযাক্তত পরাপর
(প্রস্তাক্তফত)

স্বল্প যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

স্বল্প যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভধ্য যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

দীখ ণ
যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

দীখ ণ যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভন্তব্য

যমৌক্তিওতা
মথামথ
ফাস্তফায়নওাযী
ওর্তণক্ষ ক্তনধ ণাযণ
প্রযয়াচন

যচরা দযয যীক্ষামূরও যচরা দযয
বাযফ ঘালু যফ।
যীক্ষামূরও বাযফ
ঘালু যফ।

ওর যচরা
দয যথযও
চরবয যফ

ওর যচরা দয ওর উযচরা ওর
যথযও চরবয দয যথযও
উযচরা
যফ
চরবয যফ দয যথযও
চরবয
যফ

মথামথ
ফাস্তফায়নওাযী
ওর্তণক্ষ ক্তনধ ণাযণ
প্রযয়াচন

যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৭.৩: স্বাস্থযযফায ভান ক্তনক্তিত ওযা
*২২৭

*২২৮

২২৯

২৩০

*১৭২ ে ক্তঘক্তওৎায ভান উন্নয়যনয চন্য
কযফলণা  প্রক্তক্ষণ প্রক্ততষ্ঠান সূভযয
ভযধ্য অআক্তটি যনটয়াওণ স্থান।

ে ক্তঘক্তওৎায ভান উন্নয়যনয চন্য
কযফলণা  প্রক্তক্ষণ প্রক্ততষ্ঠান সূভযয
ভযধ্য অআক্তটি যনটয়াওণ স্থান ওযযত
যফ।
*১৭৩ স্বাস্থযযফায় ক্তনযয়াক্তচত প্রক্ততষ্ঠাযনয
স্বাস্থযযফায় ক্তনযয়াক্তচত প্রক্ততষ্ঠাযনয
ভাধ্যযভ স্বাস্থয ঔাযত গুরুত্বপূণ ণ যফা
ভাধ্যযভ স্বাস্থয ঔাযত গুরুত্বপূণ ণ যফা
ম ণযফক্ষযণয চন্য অআক্তটি ক্তবক্তিও
ম ণযফক্ষযণয চন্য অআক্তটি ক্তবক্তিও
(ক্তবক্তড ওনপাযযক্তন্পং ) ব্যফস্থা গ্রণ। (ক্তবক্তড ওনপাযযক্তন্পং )
ব্যফস্থাওযণ।
১৭৪ যদয লযধয অআক্তটি ক্তবক্তিও ভান
যদয লযধয অআক্তটি ক্তবক্তিও ভান
ক্তনয়ন্ত্রণ ব্যফস্থা ঘালু।
ক্তনয়ন্ত্রণ ব্যফস্থা ঘালুওযণ।

১৭৫

MoHFW, private
sector, NGOs
MoHFW, private
sector, NGOs

MoHFW, private
sector, NGOs

যদয যযাক ক্তনণ ণযয়য ব্যফস্থা (প্যাথরক্তচ  যদয যযাক ক্তনণ ণযয়য ব্যফস্থা (প্যাথরক্তচ MoHFW, private
ন্যান্য) ম ণযফক্ষযণয চন্য অআক্তটি
 ন্যান্য)রঁফীক্ষযণয চন্য অআক্তটি sector, NGOs
ক্তবক্তিও ব্যফস্থা ঘালু ওযা।
ক্তবক্তিও ব্যফস্থা ঘালুওযণ।

স্বাস্থয  ক্তযফায ওোণ
ভন্ত্রণারয়

মথামথ
ফাস্তফায়নওাযী
ওর্তণক্ষ ক্তনধ ণাযণ
প্রযয়াচন
মথামথ
ফাস্তফায়নওাযী
ওর্তণক্ষ ক্তনধ ণাযণ
প্রযয়াচন

স্বাস্থয  ক্তযফায ওোণ
ভন্ত্রণারয়

মথামথ
ফাস্তফায়নওাযী
ওর্তণক্ষ ক্তনধ ণাযণ
প্রযয়াচন
মথামথ
ফাস্তফায়নওাযী
ওর্তণক্ষ ক্তনধ ণাযণ
প্রযয়াচন

স্বাস্থয  ক্তযফায ওোণ
ভন্ত্রণারয়
স্বাস্থয  ক্তযফায ওোণ
ভন্ত্রণারয়

যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৭.৪: চাতীয় স্বাস্থয যফা প্রদাযনয ক্ষভতা বৃক্তদ্ধ ওযা
২৩১

১৭৬

অআক্তটিয ভাধ্যযভ স্বাস্থযঔাযতয
যাচীফীযদযযও ক্তফযেয স্বাস্থয ংক্রান্ত
জ্ঞানবান্ডণায  কযফলণা বান্ডাযয প্রযফযয
ব্যফস্থা ওযা।

অআক্তটিয ভাধ্যযভ স্বাস্থযঔাযতয
MoHFW, private
যাচীফীযদযযও ক্তফযেয স্বাস্থয
sector, NGOs
ংক্রান্ত জ্ঞানবান্ডায  কযফলণা বান্ডাযয
প্রযফযয ব্যফস্থা ওযযত যফ।

স্বাস্থয  ক্তযফায ওোণ
ভন্ত্রণারয়

দক্ষতা উন্নয়যনয চন্য দক্ষতা উন্নয়যনয ওর স্বাস্থয
ওর স্বাস্থয
অআক্তটি ক্তবক্তিও
চন্য অআক্তটি যফাদানওাযী- যদযযফাদানওাযীক্তড-ক্তবজুয়ার
ক্তবক্তিও ক্তড- প্রক্তক্ষণ প্রদান ওযাযদয প্রক্তক্ষণ
ওনযটন্ট উন্নয়ন এফং ক্তবজুয়ার ওনযটন্ট যফ।
প্রদান ওযা যফ।
যচরা াাতারযও উন্নয়ন এফং যচরা
যচরায ক্তযযা ণ যন্টায াাতারযও
ক্তযযফ কযি যতারা যচরায ক্তযযা ণ
যফ।
যন্টায ক্তযযফ
কযি যতারা উঠযফ।
াতা #61

মথামথ
ফাস্তফায়নওাযী
ওর্তণক্ষ ক্তনধ ণাযণ
প্রযয়াচন

ক্রক্তভও নংক্রক্তভও নং
(ক্তফদ্যভান)(প্রস্তাক্তফত)

ওযণীয় ক্তফলয়
(ক্তফদ্যভান)

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

*২৩২

*১৭৭ াাতাযর ক্তঘক্তওৎা ক্তফলয়ও
যাভণ/তীথ ণযদয াযথ ম ণাযরাঘনা/
উযদ এয চন্য অআক্তটি ক্তবক্তিও
যমাকাযমাক ব্যফস্থায ব্যফায।

*২৩৩

*১৭৮ তথ্য অদান-প্রদান এয চন্য ক্তঘক্তওৎা তথ্য অদান-প্রদান এয চন্য ক্তঘক্তওৎা MoHFW, private
ক্তফলয়ও প্রক্ততষ্ঠানমূযয ভযধ্য অআক্তটি ক্তফলয়ও প্রক্ততষ্ঠানমূযয ভযধ্য অআক্তটি sector, NGOs
যনটয়াওণ শতযী ওযযত যফ।
যনটয়াওণ শতযী ওযযত যফ।

২৩৪

১৭৯

ব্যয়াশ্রয়ী যযাক ক্তনণ ণয়  ক্তঘক্তওৎায
চন্য অআক্তটিয সৃচনীর ব্যফায
উৎাক্তত ওযা।

াাতাযর ক্তঘক্তওৎা ক্তফলয়ও
যাভণ/তীথ ণযদয াযথ ম ণাযরাঘনা/
উযদ এয চন্য অআক্তটি ক্তবক্তিও
যমাকাযমাক ব্যফস্থা ব্যফায ওযযত যফ।

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(ক্তফদ্যভান)
MoHFW, private
sector, NGOs

ব্যয়াশ্রয়ী যযাক ক্তনণ ণয়  ক্তঘক্তওৎায
চন্য অআক্তটিয সৃচনীর ব্যফায
উৎাক্তত ওযযত যফ।

MoHFW

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(প্রস্তাক্তফত)

প্রতযাক্তত পরাপর
(ক্তফদ্যভান)

প্রতযাক্তত পরাপর
(প্রস্তাক্তফত)

স্বল্প যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

স্বল্প যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

চাতীয় ম ণাযয়
চাতীয় ম ণাযয় এওটি
এওটি ওর
ওর যন্টায
যন্টায
যীক্ষামূরও বাযফ
যীক্ষামূরও
ঘালু যফ।
বাযফ ঘালু যফ।

স্বাস্থয  ক্তযফায ওোণ
ভন্ত্রণারয়

ভধ্য যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ক্তফবাকীয় দযয
ক্তফবাকীয় দযয
অঞ্চক্তরও ওর
অঞ্চক্তরও ওর
যন্টায
যন্টায ম্প্রাক্তযত
ম্প্রাক্তযত
যফ।
যফ।

দীখ ণ
যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

দীখ ণ যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

যচরা ম ণাযয়
যচরা ম ণাযয়
ওর যন্টায
ওর যন্টায
ম্প্রাক্তযত
ম্প্রাক্তযত
যফ।
যফ।

ভন্তব্য

যমৌক্তিওতা
মথামথ
ফাস্তফায়নওাযী
ওর্তণক্ষ ক্তনধ ণাযণ
প্রযয়াচন
মথামথ
ফাস্তফায়নওাযী
ওর্তণক্ষ ক্তনধ ণাযণ
প্রযয়াচন

স্বাস্থয  ক্তযফায ওোণ
ভন্ত্রণারয়
স্বাস্থয  ক্তযফায ওোণ
ভন্ত্রণারয়

াতা #62

উযেশ্য #৮ : তথ্য চকযত াফ ণচনীন প্রযফাক্তধওায
প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(ক্তফদ্যভান)
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৮.১: চনযফায ফাধ্যফাধওতা ক্তযযফ ওর নাকক্তযওযও তথ্য চকযত প্রযফযয সুযমাক প্রদান ওযা।
*২৩৫ *১৮০ যটক্তরযডনক্তটি ফািাযত যফ।
যটক্তরযডনক্তটি ফািাযত যফ।
Telecom
operators, ISPs,
BTRC, MoPT

ক্রক্তভও নং ক্রক্তভও নং
(ক্তফদ্যভান) (প্রস্তাক্তফত)

*২৩৬

*১৮১

*২৩৭

*১৮২

ওযণীয় ক্তফলয়
(ক্তফদ্যভান)

েডব্যান্ড ংযমাযকয প্রায খটাযত যফ।
২০১৫ াযরয ভযধ্য ৩০%, ২০১৮
াযরয ভযধ্য ৪০% -এ উন্নয়ন।
তথ্য চকযত াফ ণচনীন প্রযফযয চন্য
এওটি নীক্ততভারা প্রণয়ন  তক্তফর কঠন
ওযযত যফ।

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

যদব্যাী েডব্যান্ড আন্টাযযনট প্রাক্তপ্ত
ক্তনক্তিতওযণ।

BTRC & MoPT

তথ্য চকযত াফ ণচনীন প্রযফাক্তধওাযযয
চন্য এওটি নীক্ততভারা প্রণয়ন 
তক্তফর (USO) কঠন।
BTRC, MoPT

*১৮৩

১৮৪

অন্তচণাক্ততও ভান নুযযণ প্রক্ততফন্ধী
ব্যক্তিফযকযণ চন্য ওর যওাক্তয
যয়ফাআট ক্তবকম্য) Accessible (
ওযা।
প্রক্ততফন্ধী ব্যক্তিফযকযণ তথ্য প্রমৄক্তিযত
ক্তবকম্যতা বৃক্তদ্ধওযল্প উমৄি
াড ণয়যায পটয়যায  ,ন্যান্য
অআক্তটি উওযণ অভদাক্তনয যক্ষযত্র
শুল্ক  বযাট ভকুপ।

১৮৫

াআফায ওযাযপ  ন্যান্য
আনপযযভন এযক্স যন্টাযমূযও
ক্তফযলাক্তয়ত াড ণয়যায পটয়যায ,
অনুলংক্তেও অআক্তটি উওযণ
ওাযয প্রক্ততফন্ধী-ফান্ধফ ওযয কযি
যতারা।

**১৮৬

াআফায ওযাযপ  নুরু আনপযযভন
এযক্স যন্টায মূযয বফন  ন্যান্য
যবৌত ফওাঠাযভা প্রক্ততফন্ধীযদয
উযমাকী ওযা ।

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(প্রস্তাক্তফত)

প্রতযাক্তত পরাপর
(ক্তফদ্যভান)

প্রতযাক্তত পরাপর
(প্রস্তাক্তফত)

স্বল্প যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

ডাও  যটক্তরযমাকাযমাক
ভন্ত্রণারয়

স্বল্প যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

৭০%

ডাও  যটক্তরযমাকাযমাক
অআক্তটিয ব্যফায ফািযফ।
ভন্ত্রণারয়

ডাও  যটক্তরযমাকাযমাক
ভন্ত্রণারয়

ওর
ভন্ত্রণারয়
যওাক্তয দপ্তয/ক্তফবাক/

চাতীয় যাচস্ব যফাড ণ

স্থানীয় যওায ক্তফবাক ,
াআফায ওযাযপ না ণ
এযাক্তযয়ন

েডব্যান্ড আন্টাযযনযটয
প্রাযযয ভাধ্যযভ চাতীয় উযচরা ম ণন্ত
প্রবৃক্তদ্ধ ফািযফ।
USO তক্তফর ব্যফায
ওযয যদযয প্রতযন্ত
ঞ্চযর েডব্যান্ড
আন্টাযযনযটয প্রায

ভধ্য যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

৭০%

উযচরা দয
গ্রাভাঞ্চর ম ণন্ত
ম ণন্ত 1 Mbps

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

৮০%
যদব্যাী
2 Mbps

দীখ ণ যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

৯০%

দীখ ণ যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

৯৯%

যদব্যাী 10
Mbps

ভন্তব্য

যমৌক্তিওতা

মথামথ
ফাস্তফায়নওাযী
ওর্তণক্ষ ক্তনধ ণাযণ
প্রযয়াচন
চাতীয় প্রবৃক্তদ্ধ
বৃক্তদ্ধযত ায়ও
যফ।
যদযয প্রতযন্ত
ঞ্চযর েডব্যান্ড
আন্টাযযনট সুক্তফধা
প্রাযযয চন্য
তক্তফর ংগ্র 
ব্যফায ওযা
প্রযয়াচন;
প্রক্ততফন্ধী
ব্যক্তিযদয
মূরধাযায়
ংগ্রযণয
সুযমাক ম্প্রাযণ
ওযা চরুযী;
প্রক্ততফন্ধী
ব্যক্তিযদয
মূরধাযায়
ংগ্রযণয
সুযমাক ম্প্রাযণ
ওযা প্রযয়াচন;

প্রক্ততফন্ধী
ব্যক্তিযদয
মূরধাযায়
ংগ্রযণয চন্য
অআক্তটি-ক্তবক্তিও
সুযমাক ম্প্রাযণ
ওযা প্রযয়াচন;
প্রক্ততফন্ধী
ব্যক্তিযদয
মূরধাযায়
ংগ্রযণয চন্য
সুযমাক ম্প্রাযণ
ওযা প্রযয়াচন;

গৃায়ন  কণপূতণ
ভন্ত্রণারয়, স্থানীয়
যওায ক্তফবাকাআফায ,
ওযাযপ না ণ
এযাক্তযয়ন
াতা #63

প্রাথক্তভও
প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
ফাস্তফায়নওাযী
(ক্তফদ্যভান)
(প্রস্তাক্তফত)
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৮.২: ওর যচরা দযয আন্টাযযনট ব্যাওযফান ম্প্রাযণ ওযয যাচধানীয ভক্তযভান ঔযযঘ আন্টাযযনট ংযমাক প্রদান ওযা
২৩৮
১৮৭
যদযয কৃক্তত্রভ উগ্র উৎযক্ষন ওযযত যদযয কৃক্তত্রভ যমাকাযমাক উগ্র
যফ।
উৎযক্ষণ।

ক্রক্তভও নং ক্রক্তভও নং
(ক্তফদ্যভান) (প্রস্তাক্তফত)

ওযণীয় ক্তফলয়
(ক্তফদ্যভান)

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

BTRC, MoPT,
private sector

২৩৯

২৪০

২৪১

নতুন াফযভক্তযন যওফর (ক্তযডাযন্ডক্তন্প 
ধাযণক্ষভতা বৃক্তদ্ধয চন্য) স্থান ওযযত
যফ।
১৮৮

১৮৯

েডব্যান্ড ক্তপক্সড যনটয়াওণ স্থাযন
DCC এফং ন্যান্য প্রক্ততষ্ঠান ওর্তণও
অযযাক্তত মূে হ্রা ওযযত যফ।

প্রতযাক্তত পরাপর
(ক্তফদ্যভান)

স্যাযটরাআট টিক্তব ঘযাযনর,
যটক্তরযমাকাযমাক,
আন্টাযযনট আতযাক্তদ যক্ষযত্র
ন্যান্য যদযয কৃক্তত্রভ
উগ্র ব্যফাযয ব্যয়কৃত
থ ণ াশ্রয় যফ।

ডাও  যটক্তরযমাকাযমাক
ভন্ত্রণারয় (ক্তফটিঅযক্ত)

BTRC, MoPT
েডব্যান্ড ক্তপক্সড যনটয়াওণ স্থাযন
স্থানীয় যওায প্রক্ততষ্ঠান ন্যান্য
প্রক্ততষ্ঠান ওর্তণও অযযাক্তত ক্ষক্ততপূযণ
(Compensation) অদাযয়য
ক্তযভাণ হ্রা ওযা।

েডব্যান্ড যনটয়াওণ
ম্প্রাযণ াশ্রয়ী  দ্রুত
যফ।
ডাও  যটক্তরযমাকাযমাক
ভন্ত্রণারয়, ক্তটি
ওযণাযযন, স্থানীয়
যওায ক্তফবাক

াযাযদয ওর ক্তডক্তডএন যয়ন্ট যথযও াযাযদয ওর ক্তডক্তডএন যয়ন্ট যথযও
আন্টাযযনট ব্যফায এয ব্যয় ভান যত আন্টাযযনট ব্যফাযয ব্যযয়য ভতা
যফ।
ক্তফধান।

ভব্যযয় ওযরয ক্তনওট
আন্টাযযনট যফা যৌৌঁঙাযনা
মাযফ।

ডাও  যটক্তরযমাকাযমাক
ভন্ত্রণারয়

যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৮.৩: চাতীয় যটক্তরওভ নীক্ততভারা নুমায়ী সুযমাক সুক্তফধা প্রদান ওযয যদযয ফ ণত্র আন্টাযযনট এফং অআক্ত যটক্তরযপান যফা ম্প্রাযণ ওযা।
২৪২
১৯০
উন্নত যটক্তরযমাকাযমাক গ্রাও যফায চন্য উন্নত যটক্তরযমাকাযমাক গ্রাও যফায
ডাও  যটক্তরযমাকাযমাক
সুফনীয় নাম্বায ঘালু ওযা।
চন্য সুফনীয় নাম্বায ঘালু ওযযত যফ। BTRC
ভন্ত্রণারয়
২৪৩
২৪৪

১৯১

শুল্ক ফা যটার-ক্তি নাম্বায ঘালু ওযা।

প্রতযাক্তত পরাপর
(প্রস্তাক্তফত)

যটার-ক্তি নাম্বায ঘালু ওযযত যফ।

BTRC

স্বল্প যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভধ্য যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

দীখ ণ যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

দীখ ণ যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভন্তব্য

ডাও  যটক্তরযমাকাযমাক
ভন্ত্রণারয়

গ্রাও
যফা
প্রদান চতয
যফ।
গ্রাও
যফা
চতয যফ।
ফাক্ততর ফযর
কণ্য ওযা
যমযত াযয।
ফাক্ততর ফযর
কণ্য
ওযা
যমযত াযয।

২৪৫

েডব্যান্ড আন্টাযযনট
যভাফাআর প্রমৄক্তিয ফহুক্তফধ

ডাও  যটক্তরযমাকাযমাক
ভন্ত্রণারয়
াতা #64

যমৌক্তিওতা

যদযয ক্তনচস্ব
স্যাযটরাআট ঘালু
যর
ন্যান্য
যদযয কৃক্তত্রভ
উগ্র ব্যফাযয
ব্যয়কৃত
থ ণ
াশ্রয় যফ মা
প্রতযাক্তত
পরাপযর উযেঔ
ওযা প্রযয়াচন।
ফাক্ততর কণ্য ৩০২ নং ওযণীয়
ওযা যমাযত ক্তফলযয়য নুরু
াযয
ক্তফধায় ফাক্ততর
ওযা যমযত াযয।
েডব্যান্ড
যনটয়াওণ
ম্প্রাযণ াশ্রয়ী

দ্রুতওযযণ
ওযণীয় ক্তফলয়
সুস্পি
ওযা
যয়যঙ
এফং
প্রতযাক্তত
পরাপর উযেঔ
ওযা যয়যঙ।
যদব্যাী
আন্টাযযনট ব্যযয়য
াভঞ্জস্যতা দূয
ওযা প্রযয়াচন।

যপান নাম্বায দ্বাযা গ্রাও
ক্তযক্তঘক্তত ব্যফস্থা ঘালু
ওযা মাযফ।
গ্রাও যফায ভান বৃক্তদ্ধ
াযফ।

অআ.এ.ক্ত’যদয অআক্ত যটক্তরযপাক্তন
রাআযন্প প্রদান ওযযত যফ।

যমযতু গ্রাও আন্টাযযনযট প্রযফ ওযয
অআক্ত যটক্তরযপান ব্যফায ওযযন এফং
য চন্য ক্তপ প্রদান ওযযন, যযতু
অআক্ত ওর ঘাচণ ক্তি ওযযত যফ।
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৮.৪: অআক্ত ক্তবক্তিও যটক্তরযমাকাযমাক ফ ণত্র ম্প্রাযণ ওযা এফং ফায চন্য াশ্রয়ী ওযয যতারা
*২৪৬ ১৯২
উন্নত  দ্রুততয ডাটা , ভাক্তিক্তভক্তডয়া  উন্নত  দ্রুততয ডাটা, ভাক্তিক্তভক্তডয়া  BTRC, Telecom
বযয় ওক্তভউক্তনযওন এয চন্য
বযয় ওক্তভউক্তনযওন এয চন্য 3G
operators

স্বল্প যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

ফাস্তফাক্তয়ত ক্তফধায়
ফাক্ততর
ওযা
যমযত াযয।
াভঞ্জস্যপূণ ণ
ক্তফধায় ফাক্ততর
ফযর কণ্য ওযা
যমযত াযয।
বযয়
ওক্তভউক্তনযওযনয

ক্রক্তভও নং ক্রক্তভও নং
(ক্তফদ্যভান) (প্রস্তাক্তফত)

*২৪৭

*২৪৮

*১৯৩

*১৯৪

ওযণীয় ক্তফলয়
(ক্তফদ্যভান)

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

াক্তবণ ঘালু ওযা।

3G/4G/LTE াক্তবণ ঘালু ওযযত
যফ।

যটক্তরওভ রাআযক্তন্পং প্রক্তক্রয়া চতয
ওযা।

যটক্তরওভ রাআযক্তন্পং প্রক্তক্রয়া চতয
ওযযত যফ।

াযাযদয তাযক্তফীন েডব্যান্ড
াযাযদয তাযক্তফীন েডব্যান্ড
(WiMax  ন্যান্য অদৄক্তনও
(WiMax  ন্যান্য অদৄক্তনও প্রমৄক্তিয
প্রমৄক্তিয ভাধ্যযভ) যনটয়াওণ ঘালু
ভাধ্যযভ) যনটয়াওণ ঘালু ওযা।
ওযযত যফ।

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(ক্তফদ্যভান)

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(প্রস্তাক্তফত)

প্রতযাক্তত পরাপর
(ক্তফদ্যভান)

প্রতযাক্তত পরাপর
(প্রস্তাক্তফত)

স্বল্প যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

স্বল্প যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভধ্য যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

দীখ ণ যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

দীখ ণ যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ব্যফায উৎাক্তত যফ।

ICT Task Force,
MoPT

বৃিয যফা ঔাত দ্রুত 
ক্তনতযনতুন
ডাও  যটক্তরযমাকাযমাক স্বেতায াযথ তযাক্তন্বত ওযযতযটক্তরযমাকাযমাক যফা
ভন্ত্রণারয়
ক্তনতয-নতুন যফা ঘালু ওযায প্রফতণযন উযদ্যািাকণ
যক্ষযত্র প্রক্ততফন্ধওতা দূয যফ। উৎাক্তত যফ।

Telecom
operators, ISPs,
BTRC, MoPT

ডাও  যটক্তরযমাকাযমাক
ভন্ত্রণারয়

যদযয ফ ণত্র দ্রুতকক্ততয
আন্টাযযনট চরবয যফ
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াাাক্ত
যভাফাআর
প্রমৄক্তিয ফউক্তফধ
ব্যফায ক্তনক্তিত
ওযযত 4G/LTE
প্রমৄক্তি ঘালু ওযা
প্রযয়াচন।
যটক্তরযমাকাযমাক
ঔাত
অযযা
প্রক্ততযমাক্তকতামূর
ও যফ।

যস্পক্ট্রাভ ফযাে
এফং যস্পক্ট্রাভ
যফঘাযওনায চন্য
অন্তচণাক্ততও
ভানিন্ন
কাআডরাআন ঘালু
যফ।
ক্তফবাকীয় দয

ভন্তব্য

৩০টি যচরা

ওর যচরা

যদযয
ফ ণত্র
আন্টাযযনট
যৌঙাযনা
প্রযয়াচন।

উযেশ্য #৯ : ক্তযযফ, চরফায়ু এফং দুযম ণাক ব্যফস্থানা
ক্রক্তভও নংক্রক্তভও নং
(ক্তফদ্যভান)(প্রস্তাক্তফত)

ওযণীয় ক্তফলয়
(ক্তফদ্যভান)

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(ক্তফদ্যভান)

যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৯.১: ক্তযযফ-ফান্ধফ বুচ প্রমৄক্তি ব্যফায ওযয ক্তযযফ ংযক্ষণ উৎাক্তত ওযা
*২৪৯ *১৯৫ যওাযী ক্রযয়য যক্ষযত্র পূফ ণ ক্তনধ ণাক্তযত এফং যওাক্তয ক্রযয়
অন্তচণাক্ততওবাযফ গ্রণযমাগ্য ভাযনয
অন্তচণাক্ততওবাযফ গ্রণযমাগ্য ভাযনয
ক্তফদুযৎ াশ্রয়ী অআক্তটি মন্ত্রাক্তত ক্রয়
ক্তফদুযৎ াশ্রয়ী অআক্তটি মন্ত্রাক্তত ক্রয়। All ministries/
ফাধ্যতামূরও ওযযত যফ।
divisions
২৫০

আযরওট্রক্তনও ফচণয ঔারা প্রক্ততযযাধ ওযায
চন্য ফাক্তিত  যওযচা অআক্তটি
ফাক্তিত  যওযচা অআক্তটি মন্ত্রাক্তদয
মন্ত্রাক্তদয প্রযফ ক্তনয়ন্ত্রযণয চন্য ভান
প্রযফ ক্তনয়ন্ত্রযণয চন্য ভান ক্তনধ ণাযণ 
ক্তনধ ণাযণ  প্রযয়াক ওযযত যফ। ক্তনযাদ প্রযয়াক। ক্তনযাদ আযরওট্রক্তনও ফচণয
ঔারাযয প্রক্তক্রয়া এফং পুনঃ ব্যফাযযয ঔারাযয প্রক্তক্রয়া নুযণ।
দ্ধক্তত ফরম্বন ওযযত যফ।
২৫১
১৯৭
দাপ্তক্তযও যমাকাযমাক, নক্তথ প্রক্তক্রয়াওযণ,
তথ্য
দাপ্তক্তযও ওাযচ
অদান-প্রদান এফং ংযক্ষযণ আযরক্ট্রক্তনও আযরক্ট্রক্তনও দ্ধক্তত ব্যফায বৃক্তদ্ধ ওযয
দ্ধক্ততয ব্যফায বৃক্তদ্ধ ওযয ওাকযচয
ওাকযচয ব্যফায হ্রা ওযা।
ব্যফায হ্রা ওযযত যফ।
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৯.২: অআক্তটি ব্যফাযযয ভাধ্যযভ ক্তযযফ যক্ষায় উৎাক্তত ওযা
২৫২
১৯৮
ক্তযযভাট যনক্তং প্রমৄক্তি এফং যটক্তরওভ প্রাকৃক্ততও িযদয ব্যফস্থানা 
যনটয়াওণ ব্যফাযযয ভাধ্যযভ ক্তধওতয ব্যফাযয ক্তযযভাট যক্তন্পং, ক্তচঅআএ 
ওাম ণওয তদাযক্তও, িদ ব্যফস্থানা
ন্যান্য আযরওট্রক্তনও দ্ধক্ততয ব্যফায।
এফং ক্তযযফযয উয ঝক্তৌঁ ও হ্রায যমভননফধ রক্তকং, ভৎ ক্তওায, ফন যক্ষা,
ভূক্তভক্ষয়, াক্তনয গুনাগুণ আতযাক্তদ যযাযধ
ক্তচঅআএ এয ব্যফায ওযা।
২৫৩

*২৫৪

২৫৫

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(প্রস্তাক্তফত)

প্রতযাক্তত পরাপর
(ক্তফদ্যভান)

ক্তধও াযয ক্তফদুযৎ
াশ্রয় যফ।

তথ্য  যমাকাযমাক প্রমৄক্তি
ভন্ত্রণারয়, ওর
ভন্ত্রণারয়/ক্তফবাক/যওাযী
দপ্তয

১৯৬

MOSICT, BCS,
BCC

All government
offices

স্বল্প যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

স্বল্প যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

মন্ত্রাক্তত ক্রয় এফং
ব্যফাযয যঘতনতা
কযি উঠযফ। যওাক্তয
ম ণাযয় ওর মযন্ত্র
ক্তফি-আন ক্তফদুযৎ াশ্রয়ী
মন্ত্রাং ব্যফায যফ।

ভধ্য যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

দীখ ণ যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

দীখ ণ যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভন্তব্য

যওাযযয ওর
ম ণাযয় ক্তফদুযৎ
াশ্রয়ী অআক্তটি
মন্ত্রাক্তত ক্রয়
ওযা যফ।

ওাকচ শতযীযত ব্যফহৃত প্রধানভন্ত্রীয ওাম ণারযয়
প্রাকৃক্ততও উাদান
ওাকযচয ক্তযফযতণ
ংযক্ষযণ ায়ও যফ। অআক্তটি ক্তবক্তিও
যমাকাযমাক দ্ধক্তত ঘালু
যফ।

ভক্তন্ত্রক্তযলদ ক্তফবাক,
ওর ভন্ত্রণারয়/ক্তফবাক

ক্তযযফ  ফন
ভন্ত্রণারয়, স্বযাষ্ট্র
ভন্ত্রণারয়, প্রক্ততযক্ষা
ভন্ত্রণারয়, াক্তনিদ
ভন্ত্রণারয়, ভৎস্য 
প্রাক্তণিদ ভন্ত্রণারয়

অদৄক্তনও উন্নত প্রমৄক্তিয
ভাধ্যযভ প্রাকৃক্ততও
িযদয ব্যফস্থানা
দক্ষতা ফািযফ।

ওর ভন্ত্রণারয়, ওর ভন্ত্রনারয়
ক্তফবাক, ক্তফবাকীয় এফং ক্তফবাক
 যচরা প্রান

যওাে কাযডণয ায়তায় াক্তন  ভৎস্য
গুরুত্বপূণ ণ ফদযমূয
িদ, ক্তযযফ
ক্তযযভাট যনক্তং প্রমৄক্তি ব্যফস্থানা
ব্যফাযযয ভাধ্যযভ
নফধ ভৎস্য ক্তওায
ম ণযফক্ষণ ওযা মাযফ।

আযরওট্রক্তনও
ফযচণযয ক্ষক্ততওয
প্রবাফ যথযও
যদযয ক্তযযফ
যক্ষাযথ ণ ায়ও
যফ।
ফণ  ক্তযযফ
যক্ষাযথ ণ ওাকযচয
ক্তফওল্প দ্ধক্তত
ব্যফায ওযা
প্রযয়াচন।

ওর যওাক্তয ওর
দপ্তয
যওাক্তয
দপ্তয।

ফন ওভণওতণাযদয ফণ  ফণ্যপ্রাণী
ায়তায় নফধ ংযক্ষযণ
ফন উচায এফং
মূেফান ফন্যপ্রানী
ক্তফক্রয় ফন্ধ ওযা
মাযফ।

ক্তচঅআএ
ব্যফায
উযমাকী
স্থাযন
ক্তযযফ
যক্ষায চন্য
ওাম ণক্রভ
তদাযক্তও ওযা
মাযফ।

প্রাকৃক্ততও
িযদয সুযক্ষায়
অদৄক্তনও প্রমৄক্তি
ব্যফায ওযা
প্রযয়াচন

ফাক্ততর কণ্য
ওযা যমযত
াযয
ফাক্ততর কণ্য
ওযা যমযত
াযয
ফাক্ততর কণ্য
ওযা যমযত
াযয

PMO, MoEF,
MoWR, MoA,
MoFL, NGOs,
academia, CEGIS
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ক্তফদুযৎ াশ্রযয়
ায়ও যফ।

আযরওট্রক্তনও
ফযচণযয
ভাধ্যযভ ক্তযযফ দূলণ
যযাধ যফ।

ফাক্তণচয ভন্ত্রণারয়, ক্তল্প
ভন্ত্রণারয়, চাতীয়
যাচস্ব যফাডণ, ক্তযযফ
 ফন ভন্ত্রণারয়

ক্তফক্তবন্ন যক্ষত্র যমভন -কৃক্তল, স্বাস্থযব্যফস্থা,
াক্তন ব্যফস্থানা, ঔক্তন আতযাক্তদ এয
যটওআ উন্নয়ন যওৌর চরবয ওযযত
যফ এফং যঘতনতা সৃক্তি ওযযত যফ।
ক্তযযফযয ব্যফায/ক্তযযফ যক্ষায
ক্তফক্তধ ক্তফধান প্রযয়াযকয যক্ষযত্র ক্তধওতয
স্বেতা এফং তদাযক্তও ক্তনক্তিত ওযা।
ঝক্তৌঁ ও ক্তযভাযয চন্য ভযডক্তরং টুর
উদ্ভাফন ওযা এফং চরফায়ু ক্তযফতণন
ক্তযভা ওযায চন্য চাতীয়
ওভণক্তযওল্পনা প্রণয়ন ওযা।

প্রতযাক্তত পরাপর
(প্রস্তাক্তফত)

ক্তযযফ 
চরফায়ু ংক্রান্ত
নীক্ততভারা
ংক্তিি
ক্তযযফ 
চরফায়ু ংক্রান্ত
নীক্ততভারা
ংক্তিি
ক্তযযফ 
চরফায়ু ংক্রান্ত
নীক্ততভারা
ংক্তিি

ক্রক্তভও নংক্রক্তভও নং
(ক্তফদ্যভান)(প্রস্তাক্তফত)
২৫৬

১৯৯

ওযণীয় ক্তফলয়
(ক্তফদ্যভান)
যওাক্তয-যফযওাক্তয ংীদাক্তযযত্ব
অআক্তটি যনটয়াওণ ব্যফায ওযয
ক্তযযফ দূলণ িযওণ ফক্তত ওযা।

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(ক্তফদ্যভান)
যওাযী-যফযওাযী ংীদাক্তযযত্ব তথ্য NGOs, MoEF
প্রমৄক্তি ব্যফায ওযয ক্তযযফ দূলণ
িযওণ ফক্ততওযণ।
ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(প্রস্তাক্তফত)
ক্তযযফ  ফন
ভন্ত্রণারয়

প্রতযাক্তত পরাপর
(ক্তফদ্যভান)

প্রতযাক্তত পরাপর
(প্রস্তাক্তফত)

স্বল্প যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

স্বল্প যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভধ্য যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

দীখ ণ যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

দীখ ণ যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ক্তযযফ দূলণ িযওণ
চনযঘতনতা
বৃক্তদ্ধ
াযফ।

২৫৭

ফাক্ততর কণ্য
ওযা যমযত
াযয।

CBTs এফং/থফা দূযক্তক্ষযণয ভাধ্যযভ
ফন্য প্রাণী ংযক্ষযণয প্রযয়াচনীয়তা এফং
এ ংক্রান্ত ক্তফক্তবন্ন টুর ব্যফায ওযয ফন
ওভণওতণাযদয ওাক্তযকক্তয  বুক্তদ্ধবৃক্তিও
দক্ষতা বৃক্তদ্ধ ওযা।
২৫৮
নকয ক্তযওল্পনা  য উন্নয়যনয ং
ক্তযযফ ওাম ণওয এফং ভানক্তফও দ্ধক্ততযত
যাস্তায শুযদয ফস্থা সুক্তস্থত যাঔযত
(ক্তনক্তিি না ওযয) ক্তটি ওযণাযযযনয
ওভণওতণাযদয যঘতনতা বৃক্তদ্ধ এফং
প্রক্তক্ষযণয ব্যফস্থা ওযযত যফ।
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৯.৩: অআক্তটি ক্তবক্তিও দুযম ণাক তওীওযণ এফং ব্যফস্থানা প্রমৄক্তি ব্যফায ওযয নাকক্তযওযদয প্রাকৃক্ততও দুযম ণাক যথযও যক্ষা ওযা
*২৫৯ *২০০ দূযম ণাক ব্যফস্থানা  প্রভযনয চন্য
দুযম ণাক ব্যফস্থানা  প্রভযনয চন্য MoFDM, Dept. of দুযম ণাক ব্যফস্থানা 
ক্তযযভাট যক্তন্পং প্রমৄক্তিয ব্যফায ওযযত অদৄক্তনও প্রমৄক্তি ব্যফায।
ত্রাণ ভন্ত্রণারয়
Meteorology,
যফ।
SPARRSO,
MoDefense
*২৬০

*২০১

*২৬১

**২০২ দূযম ণাযক ক্ষক্ততগ্রস্থ যত াযয এভন
দুযম ণাযক যভাওাযফরায চন্য ওক্তভউক্তনটি
যযক্তড, যটক্তরক্তবন, যভাফাআর প্রমৄক্তি
চনযকাষ্ঠীয চন্য এএভএ(SMS)
ক্তবক্তিও দূযম ণাক তওীওযণ দ্ধক্তত ঘালু ক্তনবণয দুযম ণাক তওীওযণ দ্ধক্তত ঘালু।
ওযযত যফ।
ফন্যা এফং াআযিান অশ্রয়যওন্দ্র
(দূযম ণাকপূণ ণ এরাওামূয সুলভফন্টন )
তদাযক্তওয চন্য ক্তচঅআএ ক্তবক্তিও
দ্ধক্তত ব্যফায ওযযত যফ।

*২৬২

যয়ফ ক্তবক্তিও ক্তযযফকত ঙািত্র
প্রতযায়ন দ্ধক্তত ঘালু ওযযত যফ।

যয়ফ ক্তবক্তিও ক্তযযফকত ঙািত্র MoEF
ক্তযযফ ব্যফস্থানায় নরাআন ব্যফস্থা
ঘালুওযণ।

DMB, DMIC,
BTRC, ATOB,
BMetD, BDRCS,
NGOs
MoFDM, MoWR

যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৯.৪: অআক্তটি ব্যফাযযয পযর উদ্ভুত ক্তফলাি ফযচণযয ক্তনযাদ ব্যফস্থানা ক্তনক্তিত ওযা
২৬৩
২০৩ পুযাতন ক্তক্ত এফং এয মন্ত্রাং যত
পুযাতন ক্তক্ত, মন্ত্রাং  অআক্তটি
মূেফান ধাতু ক্তনষ্কান ওযয
মন্ত্রাক্তদ যত মূেফান ধাতু ক্তনস্কান ওযয
পুনঃব্যফাযযয চন্য িান্ট স্থান ওযযত পুনঃব্যফাযযয চন্য িান্ট স্থান।
যফ।

ভন্তব্য

ফাক্ততর কণ্য
ওযা যমযত
াযয।

দক্ষ  ওাম ণওয দুযম ণাক
ব্যফস্থানা

ক্তযযফ  ফন
ভন্ত্রণারয়

ক্তযযফ ংযক্ষণ  ক্তযযফফান্ধফ (Green)
ব্যফস্থানায় স্বেতা 
দক্ষতা বৃক্তদ্ধ াযফ।

দুযম ণাক ব্যফস্থানা 
ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, তথ্য
ভন্ত্রণারয়, অফায়া
ক্তধদপ্তয

দ্রুততায াযথ এরাওা ১০০%
ক্তবক্তিও দুযম ণাক
তওীওযণ ফাতণা প্রঘায
ওযা ম্ভফ যফ।

ন্যান্য

যদযয ১০%
এরাওা

যদযয ৫০%
এরাওা

যদযয ১০০%
এরাওা

ফাক্ততর কণ্য
ওযা যমযত
াযয

ক্তল্প ভন্ত্রণারয়

ক্তযযফ দূলণ যযাযধ
ায়ও যফ।

াতা #67

যমৌক্তিওতা
ক্তযযফ দূলযণয
ক্তফলযয় ক্তনয়ক্তভত
চনকণযও
যঘতন ওযায
ব্যফস্থা
ক্তনযত
যফ।
ওযণীয় ক্তফলয়
২৫২-যত
এ
চাতীয় ক্তফলয়
ন্তভূণি
ওযা
যয়যঙ।
অআক্তটি
নীক্ততভারায াযথ
াভঞ্জস্যপূণ ণ নয়।

দুযম ণাক
ব্যফস্থানায় দ্রুত
ক্তদ্ধান্ত গ্রণ 
ফাস্তফায়যন
ায়ও যফ।
ক্তযযফ
ব্যফস্থানায়
স্বেতা  দক্ষতা
বৃক্তদ্ধযত ায়ও
যফ।।
দুযম ণাক
তওীওযণ ফাতণা
প্রঘায দ্রুত 
চতয যফ।
সুস্পি নয় এফং
াভঞ্জস্যপূণ ণ
ক্তফধায় ফাক্ততর
ওযা যমযত াযয।

অআক্তটি মন্ত্রাক্তদয
ক্তযযফ ফান্ধফ
ঔারা ক্তনক্তিত
ওযা প্রযয়াচন।

ক্রক্তভও নংক্রক্তভও নং
(ক্তফদ্যভান)(প্রস্তাক্তফত)

ওযণীয় ক্তফলয়
(ক্তফদ্যভান)

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ৯.৫: ত্রাণ ব্যফস্থানা এফং দুযম ণাক যফতী ওাম ণক্রযভয তদাযক্তও ক্তনক্তিত ওযা
*২৬৪ ২০৪
ত্রাণ াভক্তগ্রয সুলভফণ্টন ক্তনক্তিত ওযযত দুযম ণাক যফতী ফস্থা যভাওাযফরা,
ক্তফযলত দূকভণ এরাওায প্রক্তত দৃক্তি যযযঔ ক্ষয়ক্ষক্তত ক্তনরূণ এফং ত্রাণ াভক্তগ্রয
ক্তচঅআএ দ্ধক্তত ব্যফায ওযযত যফ। সুলভ ফণ্টযন অআক্তটি ব্যফায।

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(ক্তফদ্যভান)

MoFDM, MoA,
MoDefense

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(প্রস্তাক্তফত)

প্রতযাক্তত পরাপর
(ক্তফদ্যভান)

দুযম ণাক ব্যফস্থানা 
ত্রাণ ভন্ত্রণারয়

প্রতযাক্তত পরাপর
(প্রস্তাক্তফত)
দুযম ণাক
যভাওাযফরায়
প্রাক্তনও
দক্ষতা
ফািযফ।

াতা #68

স্বল্প যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

স্বল্প যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভধ্য যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

দীখ ণ যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

দীখ ণ যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভন্তব্য

যমৌক্তিওতা

দুযম ণাক
যভাওাযফরায়
প্রাক্তনও দক্ষতা
বৃক্তদ্ধযত ায়ও
যফ।

উযেশ্য #১০: অআক্তটি ায়ও ক্তফলয়মূ
ক্রক্তভও নংক্রক্তভও নং
(ক্তফদ্যভান)(প্রস্তাক্তফত)

ওযণীয় ক্তফলয়
(ক্তফদ্যভান)

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(ক্তফদ্যভান)

যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ১০.১: ক্তনবণযযমাগ্য এফং াশ্রয়ী ক্তফদুযৎ যফযা ক্তনক্তিত ওযা
২৬৫
২০৫
ক্তফদুযযতয ফতণভান ঘাক্তদা ভাক্তপও
ক্তফদুযযতয ফতণভান ঘাক্তদা ভাক্তপও
াযাযদয ক্তফদুযৎ যফযা ক্তনক্তিত ওযা াযাযদয ক্তফদুযত যফযা ক্তনক্তিত
এফং বক্তফষ্যত ঘাক্তদা যভটাযনায ব্যফস্থা এফং বক্তফষ্যত ঘাক্তদা যভটাযনায রযক্ষয MoPEMR
ওযা।
তথ্য প্রমৄক্তি প্রযয়াক।
*২৬৬

*২৬৭

২৬৮

*২০৬

*২০৭

*২০৮

২৬৯

ক্তফওল্প ক্তফদুযৎ যমভন যৌয-ক্তফদুযৎ, ফায়ুতাক্তিত ক্তফদুযৎ, শচফ-জ্বারানী, আতযাক্তদ
ব্যফায-এয চন্য ক্তফযল সুক্তফধা প্রদান
ওযা।
অআক্তটি আনক্তওউযফটয/াআযটও
াওণ/পট্য়যায যটওযনারচী
াওণ/অআটি াওণ-এ ক্তনযক্তফক্তেন্ন ক্তফদুযৎ
যফযা ক্তনক্তিত ওযা।
ায়ায যচনাযযটয, যৌয প্যাযনর,
অআক্তএ, আউক্তএ, অআক্তএ 
আউক্তএ-এয ব্যাটাযী, আতযাক্ততয উয
ক্ততণ ওয হ্রা ওযা।

২৭০

ক্তফদুযৎ উৎাদযন যফযওাক্তয ক্তফক্তনযয়াক
উৎাক্তত ওযা এফং যওাক্তয ক্তফদুযৎ
উৎাদযওয নুরূ সুক্তফধাক্তদ প্রদান ওযা।

২৭১

২৭২

দ ফৎযযয ভযধ্য যওাযযয থ ণায়যন
প্রঘক্তরত রাআট ক্তযফতণন ওযয ক্তফদুযৎাশ্রয়ী রাআযটয ব্যফস্থা ওযযত যফ।

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(প্রস্তাক্তফত)

পগ্রীড এরাওায় অআক্তটি স্থানা 
ফওাঠাযভায চন্য ক্তফওল্প ক্তফদুযৎ যমভন
যৌয-ক্তফদুযৎ, ফায়ু-তাক্তিত ক্তফদুযৎ, শচফ- MoPEMR
জ্বারানী, আতযাক্তদ ব্যফায-এয চন্য
ক্তফযল সুক্তফধা প্রদান।

ক্তফদুযৎ ক্তফবাক

ক্তফদুযৎ ক্তফবাক

ক্তযেভ রস্ ওক্তভযয় অনা।

ক্তফদুযৎ ঔযঘ হ্রা াযফ,
যরাডযক্তডং ওভযফ,
ক্তফদুযৎ ঔযঘ হ্রা াযফ, মায
ফাতায গ্রীণ াউচ
পযর যরাডযক্তডং ওভযফ।
গ্যাযয ক্তযভাণ হ্রা
াযফ।
যফী ংখ্যও ভানুল প্রমৄক্তি
ব্যফায ওযযত াযযফ।
ক্তফওল্প ক্তফদুযৎ ব্যফায
ওক্তিউটায এফং যনটয়াওণ উৎাক্তত যফ, ফাতায
মন্ত্রাংযয চন্য ব্যাওঅ
গ্রীণ াউচ গ্যাযয
ক্তফদুযৎ উৎ ক্তযযফ ব্যফায ক্তযভাণ হ্রা াযফ।
ওযা মাযফ।
অআক্তটি ক্তযল্পয উৎাদন
সুষ্ঠবাযফ ক্তযঘাক্তরত যফ।

BoI,
MoPEMR

ক্তধও ক্তফদুযৎ উৎাদন
ক্তনক্তিত যফ।

MoPEMR

ক্ষুদ্র আউক্তনযটয ভাধ্যযভ
অআক্তটি’য চন্য ক্তফওল্প
ক্তফদুযৎ উৎাদযনয ব্যফস্থা
যফ।

ক্তযেভ র ওক্তভযয় অনায রযক্ষয
ক্তফদুযৎ যফযা  ব্যফস্থানায় তথ্য
প্রমৄক্তি ক্তবক্তিও প্রমৄক্তি (যমভন: ক্তপ্রযআড MoPEMR
ক্তভটায, স্বয়ংক্তক্রয় ক্তভটায ক্তযক্তডং দ্ধক্তত)
cÖPjb Ki‡Z যফ।

অআক্তটি ক্তযল্পয ওাম ণক্রভ
ক্তনযক্তফক্তেন্নবাযফ
ক্তযঘারনায ায়ও যফ।

ব্যাওঅ ায়ায ক্তযেযভয
ব্যয় হ্রা াযফ।

NBR

ক্তফদুযৎ উৎাদন  ব্যফাযয দক্ষতায
ক্তফলযয় কযফলণা উৎাক্তত ওযা।

২০৯

স্বল্প যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

স্বল্প যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ক্তফদুযৎ ক্তফবাক

ভধ্য যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

দীখ ণ যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

দীখ ণ যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভন্তব্য

ক্তফদুযৎ ক্তফতযযণ ক্তযেভ রস্ ক্তফদুযৎ ক্তফতযযণ ক্তযেভ
ওযভ অযফ।
র ওযভ অযফ।

াতা #69

যমৌক্তিওতা

ক্তফদুযৎ
ঔাযতয
ব্যফস্থানা দক্ষতা
বৃক্তদ্ধ াযফ।


ক্তফদুযৎ ক্তফবাক

MoPEMR

প্রতযাক্তত পরাপর
(প্রস্তাক্তফত)

উৎাদন  যফযায
ব্যফস্থানা দক্ষতা বৃক্তদ্ধ
াযফ।

ক্তফদুযৎ ক্তফবাক

অআক্তটি স্থানা/ফওাঠাযভা ক্তফক্তবন্ন
ক্তপ  অফাক্তও বফযন ক্তফদুযযতয
াশ্রয় ক্তনক্তিতওযযণ স্বয়ংক্তক্রয় (Auto MoPEMR
On/Off Switch, Green
Building আতযাক্তদ) ব্যফস্থা ঘালু।

অআক্তটি আনক্তওউযফটয/াআযটও
াওণ/পট্য়যায যটওযনারচী
াওণ/অআটি াওণ-এ ক্তনযক্তফক্তেন্ন 
Redundant ক্তফদুযৎ যফযা
ক্তনক্তিতওযণ।

প্রতযাক্তত পরাপর
(ক্তফদ্যভান)





ক্তফদুযৎ-াশ্রয়ী
প্রমৄক্তি ব্যফায
ক্তনক্তিতওযযণ
ক্তফলয় সুস্পি ওযা
যয়যঙ।
ক্তফওল্প
ক্তফদুযৎ
ব্যফায উৎাক্তত
যফ।











ফাক্ততর
ওযা
াযয।

ফাক্ততর
ওযা
াযয।

ফাক্ততর
ওযা
াযয।

অআক্তটি ক্তযল্প
ক্তনযক্তফক্তেন্নবাযফ
উৎাদন ওাম ণক্রভ
ক্তযঘারনা ওযা
প্রযয়াচন।
কণ্য এ
ওযণীয়
যমযত ক্তফলয়টি
ফাক্ততরওযা যর
যদীয়
ক্তল্প
উৎাক্তত যফ।
কণ্য অআক্তটি
যমযত নীক্ততভারায াযথ
ংকক্ততপূণ ণ নয়
ক্তফধায়
ফাক্ততর
ওযা যমযত াযয।
কণ্য অআক্তটি
যমযত নীক্ততভারায াযথ
ংকক্ততপূণ ণ নয়
ক্তফধায়
ফাক্ততর
ওযা যমযত াযয।
ক্তফদুযৎ যফযা 
ব্যফস্থানায় তথ্য
প্রমৄক্তি ব্যফাযযয
ভাধ্যযভ ক্তযেভ
র ওযভ অযফ।

ক্রক্তভও নংক্রক্তভও নং
(ক্তফদ্যভান)(প্রস্তাক্তফত)
২৭৩

ওযণীয় ক্তফলয়
(ক্তফদ্যভান)

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(ক্তফদ্যভান)

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(প্রস্তাক্তফত)

প্রতযাক্তত পরাপর
(ক্তফদ্যভান)

প্রতযাক্তত পরাপর
(প্রস্তাক্তফত)

স্বল্প যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

স্বল্প যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভধ্য যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

দীখ ণ যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

দীখ ণ যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ক্তপ্র-যআড ক্তভটায প্রঘরন ওযযত যফ।

যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ১০.২: যভধাস্বত্ত্ব ংযক্ষণ, নরাআন ডকুযভন্ট অদান-প্রদান, যরন-যদন এফং যযভন্ট এয ায়ও অআনী ফওাঠাযভা শতক্তয ওযা
২৭৪
*২১০ যযভন্ট যকটযয় ফাস্তফায়ন ওযা।
অন্তঃব্যাংও যরনযদযনয চন্য
ফাংরাযদ ব্যাংযও যযভন্ট যকটযয় 
ওর ব্যাংযও যওায ব্যাংক্তওং ক্তযেভ MoSICT, BB
ফাংরাযদ ব্যাংও
ফাস্তফায়ন।

২৭৬

২৭৭

২৭৮

২৭৯

২৮০

*২১১

২১২

াআফায পুক্তর প্রঘরন
ওযযত যফ।

াআফায
যাধ তদন্ত  ক্তনণ ণযয়য রযক্ষয
স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়
পুক্তরযয চন্য ক্তফযল আউক্তনট কঠন  MoSICT, MoHA &
(ফাংরাযদ পুক্তর)
MoLaw
প্রক্তক্ষযণয ব্যফস্থা।

অআক্তটি অআন ২০০৬
ফাস্তফায়ন ওযা (আযরওট্রক্তনও স্বাক্ষয,
াটিক্তণ পযওন থক্তযটি, আতযাক্তদ)।

ওক্তিউটায আভাযচণন্পী যযন্প টীভ
(CERT) কঠন।

**২১৩ াআফায ক্রাআভ এফং যভধাস্বত্ত্ব রঙ্ঘযনয
যাধ ক্তনয়ন্ত্রযণয চন্য যস্পার
ট্রাআবুযনার ঘালু ওযা।

২১৪

২১৫

াআফায ক্রাআভ এফং যভধাস্বত্ত্ব
রঙ্ঘযনয যাধ ক্তনয়ন্ত্রযণয চন্য
যস্পার ট্রাআবুযনার ঘালু ওযযত যফ।

এওাক্তধও আন্টাযযনট এক্সযঘঞ্জ স্থান
ওযা।

এওাক্তধও আন্টাযযনট এক্সযঘঞ্জ স্থান।

যযটন্ট এফং ক্তডচাআন এযাক্ট ারনাকাদ
ওযা।

যযটন্ট এফং ক্তডচাআন এযাক্ট অআক্তটি
ক্তল্প ায়ও ওযায চন্য ংযাধন।

যওাক্তয ম ণাযয়য ক্রয় এফং ক্তনযয়াযকয
ক্তফজ্ঞক্তপ্ত ংক্তিি যয়ফ যাট ণাযর প্রওাযয
চন্য এওটা অআন প্রণয়ন ওযযত যফ।
দযত্র এফং ঘাকুযীয দযঔাস্ত নরাআযন
চভা যদয়ায ব্যফস্থা ওযযত যফ।

নরাআন যরনযদযনয থ
উন্ুি যফ এফং যমযতু
ভানুল নরাআযন যফা াযফ,
যযতু যাস্তায় ট্রাক্তপও হ্রা
াযফ।

আযরওট্রক্তনও দ্ধক্ততযত
অক্তথ ণও যরনযদযন ভয়থ ণ াশ্রয়ী, ক্তনযাদ 
চতয যফ।

াআফায ক্তনযািা ক্তনক্তিত
যফ।

াআফায ক্তনযািা ক্তনক্তিত
যফ।



MoSICT &
MoLaw

তথ্য  যমাকাযমাক
প্রমৄক্তি ভন্ত্রণারয়, স্বযাষ্ট্র
নরাআন যরনযদন এফং আভন্ত্রণারয়, ডাও 
ওভা ণ শুরু যফ।
যটক্তরযমাকাযমাক
ভন্ত্রণারয়

MoSICT &
MoLaw

তথ্য  যমাকাযমাক
াআফায ক্তক্তওউক্তযটি এফং
প্রমৄক্তি ভন্ত্রণারয়,
অআক্তঅয অআন -এয
অআন, ক্তফঘায  ংদ
প্রযয়াক ক্তনক্তিত যফ।
ক্তফলয়ও ভন্ত্রণারয়,

াআফায ক্তনযািা ক্তফধান
এফং যভধাস্বত্ব ংযক্ষযণ
অআযনয প্রযয়াক ক্তনক্তিত
যফ।



MoSICT

মূেফান অন্তচণাক্ততও
ডাও  যটক্তরযমাকাযমাক
ব্যান্ডউআডথ এয ঘয়
ভন্ত্রণারয়
ওভাযফ।

আন্টাযযনট যফা
দানওাযীযদয যনটয়াওণ
ম্প্রাযণ চতয যফ।



MoIndustries

ক্তল্প ভন্ত্রণারয়

পটয়যায যযটন্ট 
ক্তডচাআন ক্তনফক্তন্ধত যফ।

অআক্তটি ক্তযল্প সৃচনীর
ওাচ উৎাক্তত যফ।



MoEst, PSC,
CPTU, MoSICT,
MoPlanning,
MoInformation

যমৌক্তিওতা

ফাক্ততর ফযর ওযণীয়
ক্তফলয়
কণ্য ওযা
২৭২-এ ন্তভূণি
যমযত াযয। ওযা যয়যঙ

MoPEMR

২৭৫

ভন্তব্য

ক্তধওতয স্বে, চ,
কক্ততীর এফং ওাম ণওয ক্রয় এফং
ক্তনযয়াক প্রক্তক্রয়া ক্তনক্তিত ওযযফ।
যওাযযয আ-কবযন ণন্প নীক্ততভারা
ফাস্তফায়ন ত্বযাক্তন্বত যফ।

াতা #70







ফাক্ততর কণ্য
ওযা যমযত
াযয।

অদৄক্তনও চীফযনয
উযমাক্তক
যরনযদন দ্ধক্তত
ঘালু
ওযা
প্রযয়াচন।
াআফায
িক্তওণত
যাধ ক্তনয়ন্ত্রযণ
পুক্তরযয দক্ষতা
বৃক্তদ্ধ াযফ।
াআফায যাধ
ক্তনয়ন্ত্রযণ ৪৮ নং
ওযণীয় ক্তফলযয়য
নুরূ ক্তফধায়
ক্তযভাচণনপূফ ণও
ওক্তিউটায
আভাযচণন্পী
যযন্প টীভ
কঠযনয প্রস্তাফ
ওযা যয়যঙ।
ক্রভফধ ণভান
ক্তডক্তচটার
চীফন-মাত্রায়
াআফায
ক্তনযািা
ক্তফধাযন
প্রযয়াচন।
আন্টাযযনট
যনটয়াওণ
ম্প্রাযণ
ায়ও যফ।
অআক্তটি ক্তযল্পয
উযমাক্তক ওযয
যযটন্ট এফং
ক্তডচাআন এযাক্ট
ারনাকাদ ওযা
প্রযয়াচন।
৮  ৮১ নং
ওযণীয় ক্তফলযয়য
নুরূ ক্তফধায়
ফাক্ততর ফযর কণ্য
ওযা যমযত াযয।

ক্রক্তভও নংক্রক্তভও নং
(ক্তফদ্যভান)(প্রস্তাক্তফত)
*২৮১

*২৮২

*২১৬

ওযণীয় ক্তফলয়
(ক্তফদ্যভান)

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

আযরওট্রক্তনও দ্ধক্ততযত তক্তফর
আযরওট্রক্তনও যরনযদন চতয 
স্থানান্তযযয চন্য অআন, াআফায ক্রাআভ ক্তনযাদ ওযযত নতুন অআন প্রণয়ন 
এযাক্ট এফং ওভক্তটিন ধ্যাযদ প্রণয়ন ক্তফদ্যভান াংখক্তল ণও অআন ংযাধন।
 প্রযয়াক ওযা।

**২১৭ অআক্তটি এযাক্ট ২০০৬ থফা এয ক্তফক্তধ
ক্তফধান ম ণাযরাঘনা এফং ক্তযফধ ণন ওযয
ম্পূণ ণ ফা অংক্তও ফযক্তরত ক্তফলয়াক্তদ
প্রযয়াচন ভাক্তপও ন্তভূণি ওযযত যফ।

অআক্তটি এযাক্ট ২০০৬ এফং এয ধীন
ক্তফক্তধ ক্তফধান ফাস্তফায়যন ন্যান্য অআন
থফা ক্তফক্তধ ক্তফধান ম ণাযরাঘনা এফং
প্রযয়াচন ভাক্তপও ক্তযফধ ণন/ক্তযভাচণন
ওযা।

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(ক্তফদ্যভান)

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(প্রস্তাক্তফত)
তথ্য  যমাকাযমাক
প্রমৄক্তি ভন্ত্রণারয়, থ ণ
MoFin, BB,
ভন্ত্রণারয়, ফাংরাযদ
MoCommerce,
ব্যাংও, ডাও 
MoLaw
যটক্তরযমাকাযমাক
ভন্ত্রণারয়
MoSICT, MoLaw তথ্য  যমাকাযমাক
প্রমৄক্তি ভন্ত্রণারয়

যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ১০.৩: ওর যওাক্তয অআক্তটি প্রওল্প নুযণ ওযযফ এভন আন্টায াযযক্তফক্তরটি ওাঠাযভা প্রফতণন ওযা।
২৮৩
** ২১৮ ওর অআক্তটি প্রওযল্পয চন্য ক্তচঅআএপ ওর অআক্তটি প্রওযল্পয চন্য ন্যানার MoSICT, BCC
তথ্য  যমাকাযমাক
উন্নয়ন ওযযত যফ।
প্রমৄক্তি ভন্ত্রণারয়
আ-কবযন ণন্প অক্তওণযটওঘায (National
e-Governance Architecture)
প্রণয়ন  ক্তনয়ক্তভত ারনাকাদ ওযণ। এ
ক্তফলযয় ওভণওতণা/অআক্তটি
যাচীফীযদয প্রক্তক্ষণ।

২৮৪

২১৯

ক্তচঅআএপ এয ব্যফায িযওণ অআক্তটি আ-কবযন ণন্প  আ-যফা ংক্রান্ত প্রওযল্পয MoSICT, BCC,
যাচীফীযদয প্রক্তক্ষযণয ব্যফস্থা ওযযত শদ্বততা (Duplication) ক্তযায ওযায BASIS, BCS
যফ।
চন্য প্রওল্প নুযভাদযনয পূযফ ণ অআক্তটি
ভন্ত্রণারযয়য ঙািত্র ক্তনযত যফ।

প্রতযাক্তত পরাপর
(ক্তফদ্যভান)
ক্তনযাদ আযরক্ট্রক্তনও যরনযদন
ওযায চন্য চনকণ
আযরক্ট্রক্তনও দ্ধক্ততযত যযভন্ট
ওযায সুক্তফধা াযফ।

প্রতযাক্তত পরাপর
(প্রস্তাক্তফত)
আযরক্ট্রক্তনও যরনযদযনয
ফওাঠাযভা ম্প্রাযণ
এফং াআফায ক্তনযািা
ক্তনক্তিত যফ।
আযরওট্রক্তনও দ্ধক্ততযত
তথ্য অদান প্রদান 
যরনযদযনয প্রযয়াচনীয়
যক্ষযত্র অআক্তন ব্যফস্থা গ্রণ
চতয যফ।

তথ্য  ক্তযেযভয শদত্বতা
হ্রা যফ; যওাযী
ংস্থামূযয ভযধ্য তথ্য 
পটয়যায অদান-প্রদাযনয
ক্তযযফ শতযী যফ।

তথ্য  যমাকাযমাক
আ-কবযন ণন্প
প্রমৄক্তি ভন্ত্রণারয়,
ফাস্তফায়যন ক্তচঅআএপ
ক্তযওল্পনা ভন্ত্রণারয় নুযণ ক্তনক্তিত যফ।
ওর ভন্ত্রণারয়/ক্তফবাক

াতা #71

স্বল্প যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

স্বল্প যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

দীখ ণ যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

দীখ ণ যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

েযাি
এযাক্ট’১৮৯৯,
যওাট ণ-ক্তপ
এযাক্ট’১৮৭০,
এক্তবযডন্প
এযাক্ট’১৮৭২,
ায়ায প
এটনী
এযাক্ট’১৮৮২
নুমায়ী আডকুযভন্ট এয
চন্য েযাি
ক্তডউটি ক্তনধ ণাযণ
ওযযত যফ;
এফং যযক্তচযষ্ট্রন
এযাক্ট’১৯০৮ 
আ-ডকুযভন্ট
যযক্তচযষ্ট্রন
যক্ষযত্র প্রযমাচয
যফ।

তথ্য  ক্তযেযভয শদ্বততা আ-ক্তচঅআএপ ভান
হ্রা যফ; যওাক্তয
যস্পক্তক্তপযওন 
ংস্থামূযয ভযধ্য তথ্য ভাধান প্রণীত যফ।
 পটয়যায অদানপ্রদাযনয ক্তযযফ শতক্তয
যফ।

ন্যানার আকবযন ণন্প
অক্তওণযটওঘাযএয ভান
যস্পক্তক্তপযওন
 ভাধান প্রণীত
যফ।

ন্যান্য
প্রযয়াচনীয়
অআন।

ন্যানার
এন্টাযপ্রাআচ
অক্তওণযটওঘায
(NEA) ঘালু
ওযযত যফ।

ন্যানার
আ-কবযন ণন্প
অক্তওণযটওঘায
(NEA) ঘালু
ওযযত যফ।

ভন্তব্য

যমৌক্তিওতা
আযরক্ট্রক্তনও
যরনযদযনয
ফওাঠাযভা
ম্প্রাযণ এফং
াআফায ক্তনযািা
ক্তনক্তিত যফ।
অআক্তটি অআন
ফাস্তফায়যনয
সুক্তফধাযথ ণ
(প্রযমাচয যক্ষযত্র)
যদযয ন্যান্য
অআযনয
ংযাধন
প্রযয়াচন।



েযাি এযাক্ট’১৮৯৯,
এক্তবযডন্প
এযাক্ট’১৮৭২, ায়ায
প এটনী
এযাক্ট’১৮৮২ নুমায়ী
আ-ডকুযভন্ট এয চন্য
েযাি ক্তডউটি ক্তনধ ণাযণ
ওযযত যফ; এফং
যযক্তচযষ্ট্রন
এযাক্ট’১৯০৮  আডকুযভন্ট যযক্তচযষ্ট্রন
যক্ষযত্র প্রযমাচয যফ।

আ-কবযন ণন্প  আ-যফা
ক্তফলয়ও ওাম ণক্রযভ শদ্বততা
(Duplication)
ক্তযাযযয ভাধ্যযভ চাতীয়
িযদয াশ্রয় খটযফ।

ভধ্য যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

ওর আকবযন ণন্প
প্রওযল্প
ন্যানার
এন্টাযপ্রাআচ
অক্তওণযটওঘায
(NEA)
স্থান ওযযত
যফ।

ওর আকবযন ণন্প প্রওযল্প
ন্যানার আকবযন ণন্প
অক্তওণযটওঘায
(NEA) স্থান
ওযযত যফ।

আ-কবযন ণন্প
ফাস্তফায়যন এওআ
দ্ধক্তত নুসৃত
যফ। পযর আন্টায
াযযক্তফক্তরটি
ক্তনক্তিত যফ।

প্রক্তক্ষণ ংক্রান্ত
ক্তফলয়টি ২৮৩-যত
ংমৄি এফং আকবযন ণন্প  আযফা ংক্রান্ত
প্রওযল্পয শদ্বততা
(Duplication)
ক্তযায  যথ ণয
াশ্রয় যফ।

ক্রক্তভও নংক্রক্তভও নং
(ক্তফদ্যভান)(প্রস্তাক্তফত)
২৮৫

২২০

ওযণীয় ক্তফলয়
(ক্তফদ্যভান)
ক্তচঅআএপ ংক্রান্ত ওাযচয ায়ও
ওাঠাযভা শতযী ওযযত যফ।

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)
ওর যওাযী দপ্তয ন্যানার আকবযন ণন্প অক্তওণযটওঘায নুযণ ওযয
পটয়যায  আ-যফা শতযী ওযযফ।

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(ক্তফদ্যভান)
MoSICT, BCC

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(প্রস্তাক্তফত)
ওর
ভন্ত্রণারয়/ক্তফবাক/দপ্তয

যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ১০.৪: াশ্রয়ী, যন যা ণ এফং যন অক্তওণযটওঘায ক্তরউন এয ব্যফাযয উৎা প্রদান ওযা
২৮৬
২২১
ওর যওাক্তয প্রক্ততষ্ঠাযন, স্বীকৃত
ওর যওাযী প্রক্ততষ্ঠাযন, স্বীকৃত
তথ্য  যমাকাযমাক
MoSICT,
এযাক্তযয়ন, স্কুর/ওযরচ/ক্তফেক্তফদ্যারযয় এযাক্তযয়ন,
MoEnergy, Trade প্রমৄক্তি ভন্ত্রণারয়
যভধাস্বত্ত্ব এফং যন যা ণ পটয়যায স্কুর/ওযরচ/ক্তফেক্তফদ্যারযয় যভধাস্বত্ত্ব
Bodies, NGOs
এয ক্তফলযয় যঘতনতা সৃক্তি ওযা।
এফং যন যা ণ পটয়যায এয
ক্তফলযয় যঘতনতা সৃক্তি ওযযত যফ।
২৮৭

২২২

২৮৮

**২২৩ ক্তক্ষা এফং জ্ঞান উন্নয়যনয চন্য ওর ওর ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠাযন যন যা ণ
ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠাযন যন যা ণ পটয়যায পটয়যায এয ব্যফায।
এয ব্যফায ঘালু ওযযত যফ।

২৮৯

২২৪

ব্যফাক্তয়ও দৃক্তিযওাণ যথযও, ক্তফযলত: ক্তভন ক্তক্রটিওযার  ক্তফযলাক্তয়ত
Total Cost of Ownership (TCO)- পটয়যায ব্যতীত পটয়যায
এয অযরাযও যন যা ণ পটয়যায ক্রযয়য যক্ষযত্র যন যা ণ
পটয়যাযযও গ্রাক্তধওায প্রদান।
এফং যপ্রাপ্রাআটাক্তয ফ্টয়যায এয ব্যফায
িযওণ যঘতনতা সৃক্তি ওযা। যওান
ব্যফাক্তয়ও প্রস্তাযফ TCO দৃক্তিযওাণ যথযও
যন যা ণ পটয়যায সুক্তফধাচনও
ক্তফযফক্তঘত যর তাযও গ্রাক্তধওায যদয়া।

MoFin,
MoPlanning,
CPTU

ওর যওাযী ংস্থা

MoEdu,
MoPlanning

ক্তক্ষা ভন্ত্রণারয়

যওাক্তয ম ণাযয় যন যা ণ াযযটিং যওাযী ম ণাযয় যন যা ণ াযযটিং MoFin,
ক্তযেভ, টুর  ক্তপ এযাক্তস্দযওযনয ক্তযেভ, টুর  ক্তপ এযাক্তিযওযনয MoPlanning,
ব্যফায শুরু ওযা।
ব্যফায শুরু ওযযত যফ।
CPTU

প্রতযাক্তত পরাপর
(ক্তফদ্যভান)

প্রতযাক্তত পরাপর
(প্রস্তাক্তফত)

স্বল্প যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

স্বল্প যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভধ্য যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

দীখ ণ যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

দীখ ণ যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভন্তব্য

যমৌক্তিওতা

ক্তচঅআএপ ব্যফাযযয স্থায়ীত্ব ন্যানার আ-কবযন ণন্প
ক্তনক্তিত যফ।
অক্তওণযটওঘায ব্যফাযযয
স্থায়ীত্ব ক্তনক্তিত যফ।

যওাযী ম ণাযয়
উন্নয়নকৃত ওর
পটয়যায 
এক্তিওযাযনয
ভযধ্য াভঞ্জস্য
ক্তফধান ওযযত
ায়ও যফ।

অআক্তঅয অআযনয চ
ফাস্তফায়ন ক্তনক্তিত যফ এফং
প্রযমাচয যক্ষযত্র স্বল্প মূযে
যন যা ণ ভাধান এয
ক্তফলযয় যঘতনতা শতযী যফ।

যভধাস্বত্ব
ংযক্ষযণ ায়ও
যফ।

পটয়যায াআযযী
ক্তনয়ন্ত্রণ, অআক্তঅয
অআযনয ফাস্তফায়ন
ক্তনক্তিত যফ; যন যা ণ
ভাধান িযওণ
যঘতনতা শতক্তয যফ।
যন যা ণ ফ্টয়যাযযয
াশ্রয়ী মূযে পটয়যায ৩০%
যওাক্তয
রাআযন্প ব্যয় ওভ ফা
ক্রয় ওযা মাযফ।
প্রক্ততষ্ঠাযন
TCO
এযওফাযয যনআ ফরযরআ ঘযর;
মূোয়ন
দ্ধক্তত
ক্তফযল ক্তফযল যওাযী
িযওণ কাআডরাআন
প্রযয়াচযন  ঞ্চর ক্তফযযল
এফং প্রক্তক্ষণ প্রদান
অত্মীওযযনয (স্থানীয়ওযণ)
ওযা যফ।
স্বাধীনতা যযয়যঙ।

ফ্টয়যায াআযযী দূয যফ
এফং ওর ম ণাযয় উন্নত
যভধাওভী (Knowledge
Worker) ায়া মাযফ।

৪০ তাং ক্তক্ষা
প্রক্ততষ্ঠাযন যন যা ণ
াযযটিং ক্তযেভ,
ক্তপ টুর 
ক্তক্ষামূরও ফ্টয়যায
ব্যফহৃত যফ।

৭০%

১০ তাং ক্তক্ষা
প্রক্ততষ্ঠাযন যন
যা ণ াযযটিং
ক্তযেভ, ক্তপ
৮০%
টুর 
ক্তক্ষামূরও
ফ্টয়যায
ব্যফহৃত যফ।
তথ্য  যমাকাযমাক
যন যা ণ ফ্টয়যাযযয
পটয়যাযযয রাআযন্প ১০ তাং যওাক্তয ১০ তাং
প্রমৄক্তি ভন্ত্রণারয়
রাআযন্প ব্যয় ওভ ফা
ব্যয় হ্রা াযফ। উন্ুি অআটি স্থানা যন যওাযী অআটি
(ফাংরাযদ ওক্তিউটায এযওফাযয যনআ ফরযরআ ঘযর; যাযণ ওাড ব্যফায ওযয যা ণ াযযটিং
স্থানা যন
ওাউক্তন্পর)
ক্তফযল ক্তফযল যওাযী
প্রযয়াচযন পটয়যায ক্তযেভ  ন্যান্য
যা ণ াযযটিং
৩০%
প্রযয়াচযন  ঞ্চর ক্তফযযল ক্তযফতণন ওযা মাযফ।
ফ্টয়যায দ্বাযা
ক্তযেভ 
অত্মীওযযণয (স্থানীয়ওযণ)
ক্তযঘাক্তরত যফ।
ন্যান্য
স্বাধীনতা যযয়যঙ।
ফ্টয়যায দ্বাযা
ক্তযঘাক্তরত যফ।

াতা #72

পটয়যায াআযযী দূয
যফ এফং ওর ম ণাযয়
উন্নত যভধাওভী
(Knowledge Worker)
ায়া মাযফ।

√

√

১০০%

√

াশ্রয়ী
মূযে
পটয়যায ক্রয়
ওযা মাযফ।

পটয়যায
ব্যফাযয াশ্রয়ী
ওযযত প্রযয়াচন।
২০%

৩০%

১০০%

৬০%

১০০%

৬০%

যওাযী ম ণাযয়
পটয়যায
ব্যফায াশ্রয়ী
যয় উঠযফ।

ক্রক্তভও নংক্রক্তভও নং
(ক্তফদ্যভান)(প্রস্তাক্তফত)
২৯০

২২৫

২৯১

ওযণীয় ক্তফলয়
(ক্তফদ্যভান)

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

অআক্তটি ক্তল্প  ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠাযনয
অআক্তটি ক্তল্প  ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠাযনয
ায়তায় যন যা ণ কযফলণা  উন্নয়ন ায়তায় যন যা ণ কযফলণা 
যওন্দ্র স্থান ওযা।
উন্নয়ন যওন্দ্র স্থান ওযযত যফ।

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(ক্তফদ্যভান)
MoSICT

প্রতযাক্তত পরাপর
(ক্তফদ্যভান)
যন যা-ণ এয চকযত
ফদান যাঔা মাযফ; যন
যায ণয সুক্তফধা  সুক্তফধা
িযওণ যঘতনতা ফািযফ।

প্রতযাক্তত পরাপর
(প্রস্তাক্তফত)

স্বল্প যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

স্বল্প যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভধ্য যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

দীখ ণ যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

দীখ ণ যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

২২৭

প্রক্ততটি স্কুর  ওযরচ ১ এভক্তফক্তএ
আন্টাযযনট ংযমাক ক্তফনামূযে প্রদান
ওযযত যফ।

ভন্তব্য

যন যা ণ পটয়যায
ব্যফায ওযয ক্তনযচযদয
উযমাক্তক পটয়যায
তনযী যফ।

যওাক্তয অআক্তটি প্রওল্পমূ ফাস্তফায়ন
এয যক্ষযত্র অউটযাক্ত ণং যও প্রাধান্য
যদয়া।

ফাক্ততর কণ্য
ওযা যমযত
াযয।

যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ১০.৫: ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠাযন অআক্তটি ফওাঠাযভা উন্নয়ন ওযা
২৯২
২২৬
প্রক্ততটি স্কুর  ওযরযচ ওভযক্ষ ২০টি প্রক্ততটি ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠাযন ওভযক্ষ ২০টি MoSICT
ওক্তিউটায- এওটি ওক্তিউটায োফ ওক্তিউটায  ১টি ভাক্তিক্তভক্তডয়া
স্থান ওযযত যফ।
প্রযচক্টয ম্বক্তরত ওক্তিউটায-ওাভোংগুযয়চ োফ স্থান।
২৯৩

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(প্রস্তাক্তফত)
তথ্য  যমাকাযমাক
প্রমৄক্তি ভন্ত্রণারয়

ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠাযনয ভাক্তিক্তভক্তডয়া
িারুযভ ক্তফনামূযে উচ্চ কক্তত িন্ন
আন্টাযযনট ংযমাক (ন্যযনতভ ১
এভক্তফক্তএ) প্রদান।

BTRC

২৯৪

ম ণাপ্ত োফ সুক্তফধা  ক্তক্ষও  ওর
স্কুর  ওযরযচয ক্তফজ্ঞান ক্তফবাযকয
ধাযণক্ষভতা ফািাযত যফ।

MoSICT

২৯৫

নতুন  পুযাতন ওক্তিউটায নুদান
প্রদাযনয চন্য দীখ ণ যভয়াদী ব্যফায
াভাক্তচও দায়ফদ্ধতা (CSR) ওভণসূঘী
ঘালূ ওযযত যফ।

MoF,
MoCommerce,
FBCCI

যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ১০.৬: অআক্তটি’য উন্নয়ন যাচধানীয ফাআযয ক্তফযওন্দ্রীওযণ ওযা
২৯৬
২২৮
উচ্চ কক্ততয ডাটা ংযমাক  যটাযভন যওাযী ওভণওাযন্ডয ক্তফযওন্দ্রীওযযণয MoFin,
(আ-কবযন ণন্প)-এয ভাধ্যযভ যওাক্তয
রযক্ষয ওর যওাযী দপ্তযয উচ্চ কক্ততয MoPlanning
ওভণওাযন্ডয ক্তফযওন্দ্রীওযণ ওযা।
ডাটা ংযমাক  আ-কবযন ণন্প প্রফতণন।

ক্তক্ষা ভন্ত্রণারয়

ওর ক্তক্ষাথী ওক্তিউটায  ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠাযন অআক্তটি
পটয়যায এ াধাযণ জ্ঞান ক্তবক্তিও ক্তক্ষা দ্ধক্তত
এফং এয সুক্তফধা িযওণ
প্রফতণন যফ।
চানযত াযযফ।

ক্তক্ষা ভন্ত্রণারয়, ডাও 
যটক্তরযমাকাযমাক
ভন্ত্রণারয় (ফাংরাযদ
যটক্তরযমাকাযমাক ক্তনয়ন্ত্রণ
ওক্তভন)

ক্তফেফাচাযয প্রক্ততযমাক্তকতা
ক্তক্ষাথীযা
ওযায চন্য ক্তক্ষাথীযা
ক্তফেজ্ঞানবান্ডাযয প্রযফযয
জ্ঞানবান্ডাযয প্রযফযয সুযমাক সুযমাক াযফ।
াযফ।
ক্তফজ্ঞান ক্তক্ষায় ক্তক্ষাথী বৃক্তদ্ধ
াযফ।

২০%

৩০%

৫০%

ফাক্ততর কণ্য
ওযা যমযত
াযয।

ফাক্ততর কণ্য
ওযা যমযত
াযয।

থ ণ ভন্ত্রণারয়, ডাও 
যটক্তরযমাকাযমাক
ভন্ত্রণারয়, ক্তযওল্পনা
ভন্ত্রণারয়

পটয়যায  প্রমৄক্তিয
যওাযী ওভণওাযন্ডয
ঘাক্তদা বৃক্তদ্ধ াযফ এফং সুলভ ক্তফযওন্দ্রীওযণ
উন্নয়ন এফং াভাক্তচও
াম্যতায ক্তচণত যফ।

াতা #73

যমৌক্তিওতা
ক্তনযচযদয ঘাক্তদা
ভাক্তপও
পটয়যায
উন্নয়ন

ওািভাআচ ওযা
ম্ভফ যফ।
অআক্তটি
নীক্ততভারায াযথ
ংকক্ততপূণ ণ
ক্তফধায়
ফাক্ততর
ফযর কণ্য ওযা
যমযত াযয।
যদযয
ক্তক্ষা
প্রক্ততষ্ঠাযন
ক্তক্ষাদান দ্ধক্তত
অদৄক্তনওায়ন ওযা
প্রযয়াচন।
ক্তক্ষাথীযদয
ব্যফাযযয চন্য
আন্টাযযনট সুক্তফধা
ম্প্রাযণ ওযা
প্রযয়াচন।
ক্তক্ষানীক্তত-যত
ক্তফলয়টি থাওায়
অআক্তটি
নীক্ততভারা যথযও
ফাক্ততযরয
সুাক্তয
ওযা
যয়যঙ।
ভযয়য
যপ্রক্ষাযট
ংকক্ততপূণ ণ
ক্তফধায়
ফাক্ততর
ফযর কণ্য ওযা
যমযত াযয।
অআক্তটি’য
ভাধ্যযভ যওাযী
ওভণওাযন্ডয
ক্তফযওন্দ্রীওযণ

ক্রক্তভও নংক্রক্তভও নং
(ক্তফদ্যভান)(প্রস্তাক্তফত)
২৯৭

২২৯

২৯৮

২৩০

প্রাথক্তভও
প্রাথক্তভও
প্রতযাক্তত পরাপর
ফাস্তফায়নওাযী
ফাস্তফায়নওাযী
(ক্তফদ্যভান)
(ক্তফদ্যভান)
(প্রস্তাক্তফত)
উযচরা ম ণায় ম ণন্ত টিওযার পাআফায আউক্তনয়ন ম ণায় ম ণন্ত টিওযার
MoSICT & BTRC ডাও  যটক্তরযমাকাযমাক াধাযণ চনকণ ংযমাযকয
যনটয়াওণ স্থান ওযা।
পাআফায যনটয়াওণ স্থান এফং
ভন্ত্রণারয়, স্থানীয়
অতায় অযফ
আউক্তনয়ন ক্তযলদযও যওন্দ্র ওযয য়াআযওায ক্তফবাক
পাআ যচান ঘালুওযণ।
ওযণীয় ক্তফলয়
(ক্তফদ্যভান)

যদযয ন্যান্য যয ফাচায
ম্প্রাযযণয চন্য অআএক্ত, ডাটা
ংযমাক প্রদানওাযী, অফান এফং
ফওাঠাযভা ক্তনভণাণওাযীযদয সুক্তফধাক্তদ
প্রদান ওযা।

ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

যওাযী যফযওাযী অফাযন আন্টাযযনট MoSICT & BTRC
সুক্তফধা ক্তনক্তিতওযযণয চন্য ক্তফক্তল্ডং-এয
নওা নুযভাদযনয ভয় আন্টাযযনট
ওযাফক্তরং এয ক্তফলয়টি ন্তভূণি ওযযত
যফ। যদযয ন্যান্য যয অআএক্ত,
ডাটা ংযমাক প্রদানওাযী, অফান এফং
ফওাঠাযভা ক্তনভণাণওাযীযদয সুক্তফধাক্তদ
প্রদান ওযযত যফ।

যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ১০.৭: তথ্য প্রমৄক্তি, কক্তণত এফং আংযযচী ক্তক্ষায ভান উন্নীতওযণ
২৯৯
২৩১
কক্তণত  আংযযক্তচয চন্য ক্তফযল ক্তক্ষও অআক্তটি ক্তক্ষায ক্তবত সুংত ওযযত MoEdu
প্রক্তক্ষণ ওাম ণক্রভ ঘালু ওযা।
কক্তণত  আংযযক্তচ ক্তক্ষওযদয যাকত
 গুণকত ভান উন্নয়যনয চন্য প্রক্তক্ষণ
প্রদান।
৩০০

২৩২

প্রক্ততটি স্কুর  ওযরযচ মযথি ংখ্যও যদযয  ফক্তক্তফ ণযেয আ-রাআযেযীযত
তথ্য প্রমৄক্তি ক্তফলয়ও ফআত্র- রাআযেযী প্রযফযয চন্য ওর ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠাযন 
স্থাযনয ওভণসূঘী ঘালু ওযা।
আন্টাযযনট ন্যান্য সুক্তফধা (Journal MoEdu
Subscription etc.) ক্তনক্তিত ওযা।

যওাক্তয এফং অধা-যওাক্তয স্কুর 
ওযরযচয ক্তফজ্ঞান ক্তক্ষওযদয যফতন যস্কর
ন্যান্যযদয যঘযয় অযযা গ্রনযমাগ্য ভাযন
উন্নত ওযা।
যওৌরকত ক্তফলয়ফস্তু ১০.৮: আন্টাযযনট-এয প্রাপ্যতা এফং ক্তনবণযযমাগ্যতা ফাক্তিযয় যতারা
৩০২
২৩৩ প্রক্ততযমাক্তকতামূরও ক্তযযফ ক্তনক্তিত ওযয ক্তযডানযডন্ট াফযভক্তযন ওযাফর
যফযওাযী ঔাতযও ব্যফাযযয ভাধ্যযভ এক্তয়ায অন্তঃযাষ্ট্রীয় পাআফায
অন্তচণাক্ততও ংযমাক উন্নততয ওযযত যটক্তযযস্ট্রক্তযয়ার ওযাফযর ংযমাক
ন্তত অয ২টি াফযভক্তযন ওযাফর
স্থান।
ংযমাক স্থান ওযযত যফ।
৩০৩
*২৩৪ আন্টাযযনযটয খঘযামূে ওভাযত
গ্রাও ম ণাযয় যভাফাআর আন্টাযযনযটয
(অআএক্ত এফং GPRS/EDGE/3G মূে হ্রা এফং 4G প্রমৄক্তি প্রঘরন।
প্রমৄক্তি ব্যফায ওযয যভাফাআর
ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠান  াফক্তরও যিয
আন্টাযযনট) যফ।
যভাফাআর টস্পযটয ভাধ্যযভ েডব্যান্ড
আন্টাযযনট ব্যফস্থা ঘালুওযণ।

ডাও  যটক্তরযমাকাযমাক াধাযণ চনকণ ংযমাযকয
ভন্ত্রণারয়, কণপূতণ
অতায় অযফ
ক্তধদপ্তয, যাচউও,
স্থানীয় যওায ক্তফবাক,
অফাান ক্তধদপ্তয

ক্তক্ষা ভন্ত্রণারয়

ক্তক্ষা ভন্ত্রণারয়

৩০১

প্রতযাক্তত পরাপর
(প্রস্তাক্তফত)

অআক্তটিয জ্ঞানবান্ডাযয ওর ক্তফযেয নরাআন
ক্তক্ষাথী প্রযফযয সুযমাক
জ্ঞানবান্ডাযয ওর
াযফ।
ক্তক্ষাথী প্রযফযয সুযমাক
াযফ।

ডাও  যটক্তরযমাকাযমাক
ভন্ত্রণারয়, ফাংরাযদ
যটক্তরযমাকাযমাক ক্তনয়ন্ত্রণ
ওক্তভন

BTRC

ফাংরাযদ
চনকনযও াশ্রয়ী মূযে
যটক্তরযমাকাযমাক ক্তনয়ন্ত্রণ আন্টাযযনট প্রদান ওযযফ।
ওক্তভন

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

দীখ ণ যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

দীখ ণ যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভন্তব্য

চনকনযও াশ্রয়ী মূযে
আন্টাযযনট প্রদান ওযা
মাযফ।

যমৌক্তিওতা
ভাঠ ম ণাযয় আযফা
ক্তনক্তিতওযযণ
আউক্তনয়ন ম ণায়
ম ণন্ত টিওযার
পাআফায স্থান
ওযা প্রযয়াচন।
ওর নাকক্তযযওয
ফাায়
আন্টাযযনযটয
সুক্তফধা প্রদান ওযা
প্রযয়াচন।

৫০%

৫০%

অআক্তটি’য
ক্তক্ষায
ক্তবত
সুংত ওযযত
ায়ও যফ।

৫০%

৫০%

ফাক্ততর কণ্য
ওযা যমযত
াযয।

অআক্তটিয ব্যফায  যপ্তানী ক্তনযক্তফক্তেন্ন আন্টাযযনট
বৃক্তদ্ধয চন্য ভানিন্ন এফং ংযমাক ক্তনক্তিত যফ।
প্রক্ততযমাক্তকতামূরও আন্টাযযনট
ংযমাক ক্তনক্তিত ওযযফ।

াতা #74

ভধ্য যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

াধাযণ চনকণ
আন্টাযযনযটয অতায়
অযফ

কক্তণত  আংযযক্তচ ক্তক্ষায
অআক্তটি ক্তক্ষায ভান
ভান উন্নত যফ, পযর ক্তফজ্ঞান অযযা উন্নত যফ।
ক্তক্ষায চন্য উমৄি ক্তক্ষাথী
শতযী যফ।

BTRC

স্বল্প যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

াধাযণ চনকণ
আন্টাযযনযটয অতায়
অযফ

ক্তফজ্ঞান ক্তক্ষায চন্য বাযরা
ক্তক্ষও ায়া মাযফ।

MoEdu

স্বল্প যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

নরাআন
জ্ঞানবান্ডাযয
প্রযফযয সুযমাক
ম্প্রাযযণ
ায়ও যফ।
অআক্তটি
নীক্ততভারায াযথ
ংকক্ততপূণ ণ নয়

ক্তনযক্তফক্তেন্ন
আন্টাযযনট
ংযমাক ক্তনক্তিত
ওযযত ংমৄি
য়া প্রযয়াচন।
চনকণযও ফ ণত্র
আন্টাযযনট
সুক্তফধায অতায়
যাঔযত ায়ও
যফ।

ক্রক্তভও নংক্রক্তভও নং
(ক্তফদ্যভান)(প্রস্তাক্তফত)

ওযণীয় ক্তফলয়
(ক্তফদ্যভান)

৩০৪

২৩৫

আন্টাযযনট ব্যয় াধাযণ চনকযণয
াভযথ্যণয ভযধ্য অনযত যফ।

৩০৫

২৩৬

েডব্যান্ড নীক্ততভারা
ফাস্তফায়ন ওযযত যফ।

৩০৬

WiMax এয রাআযন্প উন্ুি ওযযত
যফ।

প্রাথক্তভও
ফাস্তফায়নওাযী
(ক্তফদ্যভান)
ব্যান্ডউআডথ  ব্যাওযরয মূে ওক্তভযয় BTRC
য  গ্রাভাঞ্চযরয ভযধ্য ব্যান্ডউআডথ
ব্যযয়য ভতা অনয়যনয ভাধ্যযভ
আন্টাযযনট াধাযণ চনকযণয ক্রয়
ক্ষভতায ভযধ্য অনা।
েডব্যান্ড নীক্ততভারা
BTRC
ফাস্তফায়ন ওযযত যফ।
ওযণীয় ক্তফলয়
(প্রস্তাক্তফত)

BTRC

প্রাথক্তভও
প্রতযাক্তত পরাপর
ফাস্তফায়নওাযী
(ক্তফদ্যভান)
(প্রস্তাক্তফত)
ফাংরাযদ
চনকনযও াশ্রয়ী মূযে
যটক্তরযমাকাযমাক ক্তনয়ন্ত্রণ আন্টাযযনযটয সুক্তফধা প্রদান
ওক্তভন
ওযযফ।

প্রতযাক্তত পরাপর
(প্রস্তাক্তফত)

স্বল্প যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভধ্য যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

ভধ্য যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

দীখ ণ যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

দীখ ণ যভয়াদী
(প্রস্তাক্তফত)

ভন্তব্য

যমৌক্তিওতা
যদযয
ফ ণত্র
আন্টাযযনযটয ব্যয়
ভতা
অনা
প্রযয়াচন।

চনকনযও াশ্রয়ীমূযে
আন্টাযযনযটয সুক্তফধা প্রদান
ওযযফ।

ফাংরাযদ
অআক্তটিয ব্যফায এওটি
অআক্তটিয ব্যফায
যটক্তরযমাকাযমাক ক্তনয়ন্ত্রণ যযওক্তন্দ্রও না যয়
যযওক্তন্দ্রও না যয়
ওক্তভন
াযাযদয ম্প্রাক্তযত যফ। াযাযদয ম্প্রাক্তযত
যফ।
ক্তধওাং চনকযনয চন্য
অআক্ত যটক্তরযপাক্তন যফা 
কক্ততীর আন্টাযযনট ওাবাযযচ
প্রদান ওযযফ।

াতা #75

স্বল্প যভয়াদী
(ক্তফদ্যভান)

ফাক্ততর কণ্য
ওযা যমযত
াযয।

েডব্যান্ড
আন্টাযযনযটয
ম্প্রাযণ
প্রযয়াচন।
ক্তচণত  ২৪৮নং
ওযণীয় ক্তফলযয়য
নুরূ
ক্তফধায়
ফাক্ততর কণ্য ওযা
যমযত াযয।

াতা #76

