
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িব ৎ, ালািন ও খিনজ স দ ম ণালয ়

ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ 
হাইে াকাবন ইউিনট 

১৫৩, পাইওিনয়ার রাড, স নবািগচা, ঢাকা-১০০০ ।

ন র: ২৮.০৬.০০০০.০০০.৩১.০০৫.১৮.১৮ তািরখ: 
০৮ অে াবর ২০২০

২৩ আি ন ১৪২৭

াপক:
িসিনয়র সিচব
িসিনয়র সিচেবর দ র

ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ

িবষয:় ‘‘জ াতীয়জ াতীয়   তত   ওও  যাগােযাগযাগােযাগ   িি   নীিতমালানীিতমালা   ২০১৮২০১৮ ’ ’ এরএর   কমকম--পিরক নাপিরক না   িভি কিভি ক  করণ ীয়করণ ীয়
িবষয়স েহরিবষয়স েহর   ব া ব ায়নবা ব ায়ন   কায েমরকায েমর   মা িসকমািসক ( ( লাইলাই   ২০২০২০২০- - সে রসে র   ২০২০২০২০) ) অ গিতরঅ গিতর

িতেবদনিতেবদন   রণরণ   সেসে ।।
: ২৮.০০.০০০০.০১১.৫৪.৩২৫.১৮.১৪১ তািরখঃ ০৪ অে াবর ২০২০

উপ  িবষয় ও ে র ি েত ‘জাতীয় ত  ও যাগােযাগ ি  নীিতমালা ২০১৮’ এর কম-পিরক না িভি ক করণীয়
িবষয়স েহর বা বায়ন কায েমর মািসক ( লাই- সে র/২০২০) অ গিতর িতেবদন পরবত  েয়াজনীয় কাযােথ
এতৎসে  রণ করা হল।

সং ি ঃ বণনা মাতােবক।

আপনার একা ,

৮-১০ -২০ ২০

এ এস এম ম ল কােদর
মহাপিরচালক

ফান: ৮৩৯১০৭৫
ইেমইল: hcu@hcu.org.bd
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হাইড্রাকার্ বন ইউননট 

জ্বালানন ও খননজ সম্পদ নর্ভাগ 

 

‘জাতীয় তথ্য ও য াগায াগ প্রযুক্তি নীক্ততমালা ২০১৮’ এর কম ম-পক্তরকল্পনাক্তিক্তিক জ্বালাক্তন ও খক্তনজ সম্পদ ক্তিিাযগর করণীয় ক্তিষয়সমূযের িাস্তিায়ন কা মক্রযমর 

ত্রৈমাক্তসক (জুলাই ২০২০- যসযেম্বর ২০২০) অগ্রগক্ততর প্রক্ততযিদন 

 

যকৌশলগত 

ক্তিষয়িস্তুর 

ক্রক্তমক 

কম ম-

পক্তরকল্পনারক্র

ক্তমক নং 

করণীয় ক্তিষয় প্রাথক্তমক িাস্তিায়নকারী 
প্রতযাক্তশত 

ফলাফল 

স্বল্প 

যময়াদী 

(২০২১) 

মধ্য 

যময়াদী 

(২০৩০) 

দীর্ ম 

যময়াদী 

(২০৪১) 

গৃক্তেত 

কা মক্রম/পদযেপ 

কা মক্রযমর িতমমান 

অিস্থা 

র্াস্তর্ায়ড্নর 

শতকরা 

হার 

১.১ ১.১.১ সকল সরকাক্তর যসিা য  যকাযনা স্থান 

েযত সেযজ, স্বচ্ছিাযি, কম খরযে, কম 

সমযয় ক্তিক্তজটাল ক্তিিাইযসর মাধ্যযম 

প্রাক্তি ক্তনক্তিতকরণ। 

সকল 

মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ/দির/ 

সংস্থা 

স্বল্প ব্যয় ও সমযয় 

সকল যসিা প্রাক্তি 

ক্তনক্তিত েযি। 

১০০% ∙ ∙ নিনজটাল নিভাইস 

যেমন 

ওড্য়র্সাইট/ই-

ননি/ই-

যমইল/এসএমএস 

এর মাধ্যড্ম সকল 

সরকানর যসর্ার 

কাে বক্রম গ্রহন করা 

হড্য়ড্ে।  

ওড্য়র্সাইট/ই-

ননি/ই-

যমইল/এসএমএস 

প্রনতনদন হালনাগাদ 

ও যেক করা হয়।  

  ১০০%  

১.১ ১.১.২ ক্তিক্তজটাল পদ্ধক্ততযত সকল যসিা গ্রেযণ 

নাগক্তরকযদর সেমতা উন্নয়ন ও 

অিক্তেতকরযণ  ব্যিস্থা গ্রেণ। 

সকল মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ/দির/ 

সংস্থা 

নাগক্তরকগযণর 

সেমতা বৃক্তদ্ধ 

পাযি। 

৬০% ৮০% ১০০% নিনজটাল পদ্ধনতর 

মাধ্যড্ম সকল যসর্া 

গ্রহড্ন নাগনরকড্দর 

সক্ষমতা উন্নয়ন ও 

অর্নহতকরড্ন 

ব্যর্স্থা গ্রহন করা 

হড্ে। 

েলমান ৪০%  



 

যকৌশলগত 

ক্তিষয়িস্তুর 

ক্রক্তমক 

কম ম-

পক্তরকল্পনারক্র

ক্তমক নং 

করণীয় ক্তিষয় প্রাথক্তমক িাস্তিায়নকারী 
প্রতযাক্তশত 

ফলাফল 

স্বল্প 

যময়াদী 

(২০২১) 

মধ্য 

যময়াদী 

(২০৩০) 

দীর্ ম 

যময়াদী 

(২০৪১) 

গৃক্তেত 

কা মক্রম/পদযেপ 

কা মক্রযমর িতমমান 

অিস্থা 

র্াস্তর্ায়ড্নর 

শতকরা 

হার 

১.১ ১.১.৩ সকল মন্ত্রণালয়, ক্তিিাগ ও দিযরর 

ক্তিক্তজটাল সাক্তি মস প্রদাযনর  যেযৈ 

সাক্তি মস ক্তেক্তিতকরণ, ক্রযয়র ব্যিস্থাকরণ 

ও িাস্তিায়যনর উযেযে প্রক্ততষ্ঠাযনর 

শীষ ম প মাযয়র স্থায়ী   (য মন Chief 

Innovation Officer/ 

Innovation Officer/ ICT 

Focal Point) কম মকতমাযক দাক্তয়ত্ব 

প্রদান। 

মক্তন্ত্রপক্তরষদ ক্তিিাগ/ 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়/ 

সকল 

মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ/দির/ 

সংস্থা  

ক্তিক্তজটাল সরকার 

কা মক্রম দেিাযি 

িাস্তিায়ন করা 

 াযি। 

১০০% ∙ ∙ নিনজটাল সানভ বস 

প্রদাড্নর যক্ষড্ে 

সানভ বস নেনিতকরণ, 

ক্রড্য়র ব্যর্স্থাকরণ 

ও র্াস্তর্ায়ড্নর জন্য  

ইড্নাড্ভশন 

অনিসারড্ক দানয়ত্ব 

প্রদান করা হড্য়ড্ে।  

নিনজটাল সানভ বস 

প্রদাড্নর যক্ষড্ে 

ইড্নাড্ভশন 

অনিসারড্ক দানয়ত্ব 

প্রদান করা হড্য়ড্ে। 

  ১০০%  

১.১ ১.১.৬ সরকাক্তর প্রক্ততষ্ঠানগুযলাযত জনগযণর 

জন্য আইক্তসটি ক্তিক্তিক যেল্পযিস্ক স্থাপন। 

এসি কল যসন্টাযরর জন্য 

যটক্তলয াগায াগ যসিা প্রদানকারী 

প্রক্ততষ্ঠান কর্তমক স্বল্প মূযে অথিা যটাল-

ক্তি নম্বর সুক্তিধা প্রদান। 

মক্তন্ত্রপক্তরষদ ক্তিিাগ,  

প্রধানমন্ত্রীর কা মালয়,   িাক 

ও যটক্তলয াগায াগ ক্তিিাগ, 

এিং সকল মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ 

যসিা গ্রেণকারীরা 

সেযজ এিং স্বল্প 

সমযয় যসিা 

পাযিন। 

১০০% ∙ ∙ প্রড্োজয নয় প্রড্োজয নয় - 

১.১ ১.১.৮ ক্তিক্তজটাল সরকার িাস্তিায়যনর লযেয 

সকল মন্ত্রণালয়/দির কর্তমক ক্তিক্তজটাল 

সাক্তি মস িাস্তিায়ন যরািম্যাপ প্রণয়ন ও 

তথ্যপ্রযুক্তি ব্যিস্থার মাধ্যযম িাস্তিায়ন 

সমন্বয়করণ। 

মক্তন্ত্রপক্তরষদ ক্তিিাগ এিং 

সকল 

মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ/দির/সংস্থা 

ক্তিক্তজটাল সাক্তি মস 

িাস্তিায়যনর সমন্বয় 

সাক্তধত েযি। 

১০০% ∙ ∙ নিনজটাল সানভ বস  

র্াস্তর্ায়ন যরািম্যাপ 

প্রণয়ন ও তথ্যপ্রযুনি 

ব্যর্স্থার মাধ্যড্ম  

র্াস্তর্ায়ন 

সমন্বয়করড্ণর 

পদড্ক্ষপ  গ্রহন করা 

হড্য়ড্ে।  

েলমান     ২০%  

১.১ ১.১.৯ ক্তিক্তজটাল সাক্তি মসসমূযে Data 

Analytics ও AI সংয াজযনর 

মাধ্যযম স্মাট ম এিং পাযস মানালাইজি 

জনযসিা ক্তনক্তিতকরণ। 

সকল মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ যসিা প্রদান দ্রুত ও 

সমক্তন্বত েযি। 

৫০% ১০০% ∙ প্রড্োজয নয় প্রড্োজয নয় - 

১.১ ১.১.১০ িড় সফটওয়যার এিং আইটিইএস 

ক্রযয়র যেযৈ ক্তিদ্যমান আইন ও 

ক্তিক্তধমালা (PPA ও PPR) 

অনুসরণপূি মক ক্রয়কারী কর্তমপে 

প্রয াজয যেযৈ ক্তিজাইন ও সুপারক্তিশন 

(PMC) এিং িাস্তিায়ন- এ দুটি পৃথক 

চুক্তির মাধ্যযম সম্পাদন। 

সকল ক্রয়কারী কর্তমপে  প্রকল্প ব্যিস্থাপনা ও 

যসিা প্রদাযনর মান 

উন্নয়ন েযি। 

৮০% ১০০% ∙ প্রড্োজয নয় প্রড্োজয নয় -   



 

যকৌশলগত 

ক্তিষয়িস্তুর 

ক্রক্তমক 

কম ম-

পক্তরকল্পনারক্র

ক্তমক নং 

করণীয় ক্তিষয় প্রাথক্তমক িাস্তিায়নকারী 
প্রতযাক্তশত 

ফলাফল 

স্বল্প 

যময়াদী 

(২০২১) 

মধ্য 

যময়াদী 

(২০৩০) 

দীর্ ম 

যময়াদী 

(২০৪১) 

গৃক্তেত 

কা মক্রম/পদযেপ 

কা মক্রযমর িতমমান 

অিস্থা 

র্াস্তর্ায়ড্নর 

শতকরা 

হার 

১.১ ১.১.১১ িড় সফটওয়যার এিং আইটিইএস 

প্রকযল্পর যেযৈ ক্তিদ্যমান আইন 

অনুসরণপূি মক প্রয াজয যেযৈ সংক্তিষ্ট 

কর্তমপে BOO/BOT/ফযাক্তসক্তলটিজ 

ম্যাযনজযমন্ট পদ্ধক্ততর মাধ্যযম 

িাস্তিায়ন।   

 

সকল ক্রয়কারী কর্তমপে প্রকল্প ব্যিস্থাপনা ও 

যসিা প্রদাযনর মান 

উন্নয়ন েযি। 

৮০% ১০০% ∙ প্রড্োজয নয় প্রড্োজয নয় - 

১.১ ১.১.১২ BOO/BOT/ফযাক্তসক্তলটিজ 

ম্যাযনজযমন্ট পদ্ধক্ততর মাধ্যযম 

িাস্তিায়যনর জন্য রাজস্ব/ক্তফ যশয়াযরর 

জন্য ক্তনযদ মক্তশকা প্রস্তুতকরণ। 

 

সকল ক্রয়কারী কর্তমপে প্রকল্প ব্যিস্থাপনা ও 

যসিা প্রদাযনর মান 

উন্নয়নেযি। 

৮০% ১০০% ∙ প্রড্োজয নয় প্রড্োজয নয় -  

১.১ ১.১.১৩ সি মস্তযর ক্তিক্তজটাইযজশযনর 

প্রক্ততিন্ধকতাগুযলা ক্তেক্তিতকরণ, 

দূরীকরণ ও অগ্রগক্ততর পক্তরমাপয াগ্য 

ক্তনণ মায়ক ক্তনধ মারণ। 

 

সকল 

মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ/দির/ 

সংস্থা 

সাক্তি মযসর মান 

উন্নয়ন েযি। 

১০০% ∙ ∙ প্রড্োজয নয় প্রড্োজয নয় - 

১.১ ১.১.১৪ সরকাক্তর সকল অনুমক্তত, 

অনুদান/সুক্তিধা/প্রযণাদনা িা লাইযসন্স 

প্রাক্তি/নিায়যনর জন্য প্রাক-য াগ্যতা 

ক্তেযসযি সংক্তিষ্ট প্রক্ততষ্ঠাযনর 

ক্তিক্তজটালাইযজশনযক উৎসাক্তেত করা 

েযি। 

  

 

সকল 

মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ/দির/ 

সংস্থা 

ক্তিক্তজটালাইযজশন 

উৎসাক্তেত েযি 

এিং সাক্তি মযসর মান 

উন্নয়ন েযি। 

১০০% ∙ ∙ প্রড্োজয নয় প্রড্োজয নয় - 

১.২ ১.২.১ সকল সরকাক্তর প্রক্ততষ্ঠাযনর নাগক্তরক 

যসিার োলনাগাদকৃত  তথ্য সারণী 

ওযয়িসাইযট প্রকাশ। 

 

মক্তন্ত্রপক্তরষদ ক্তিিাগ এিং 

সকল মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ 

জনগযণর 

প্রযয়াজনীয় তথ্য 

প্রাক্তি ক্তনক্তিত েযি। 

১০০% ∙ ∙ প্রড্োজয নয় প্রড্োজয নয় - 

১.২ ১.২.২ ইযলকট্রক্তনক ক্রয় পদ্ধক্তত োলুকরণ ও 

সকল উন্মুি দরপৈ ও ক্তনযয়াগ ক্তিজ্ঞক্তি 

অনলাইযন প্রকাযশর ব্যিস্থাকরণ। 

 

আইএমইক্তি (ক্তসক্তপটিইউ) 

এিং সকল মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ 

সরকাক্তর ক্রযয়র 

যেযৈ স্বচ্ছতা বৃক্তদ্ধ 

পাযি। 

১০০% ∙ ∙ প্রড্োজয নয় প্রড্োজয নয় - 



 

যকৌশলগত 

ক্তিষয়িস্তুর 

ক্রক্তমক 

কম ম-

পক্তরকল্পনারক্র

ক্তমক নং 

করণীয় ক্তিষয় প্রাথক্তমক িাস্তিায়নকারী 
প্রতযাক্তশত 

ফলাফল 

স্বল্প 

যময়াদী 

(২০২১) 

মধ্য 

যময়াদী 

(২০৩০) 

দীর্ ম 

যময়াদী 

(২০৪১) 

গৃক্তেত 

কা মক্রম/পদযেপ 

কা মক্রযমর িতমমান 

অিস্থা 

র্াস্তর্ায়ড্নর 

শতকরা 

হার 

১.২ ১.২.৩ PPA ও PPR অনু ায়ী সংক্তিষ্ট 

মন্ত্রণালয়/ ক্তিিাগ/দির/সংস্থার ক্তনজস্ব 

ওযয়িসাইযট দরপৈ ক্তিজ্ঞক্তি প্রকাশ। 

সকল মন্ত্রণালয়/ 

ক্তিিাগ/দির/সংস্থা 

ক্রয় প্রক্তক্রয়াযক 

আযরা স্বচ্ছ, সেজ, 

গক্ততময় ও ব্যয় 

সাশ্রয়ী করযি। 

১০০% ∙ ∙ PPA ও PPR 

অনুোয়ী সংস্থার 

ননজস্ব ওড্য়র্সাইড্ট 

দরপে নর্জ্ঞনি প্রকাশ 

করা হড্ে। 

   েলমান  ১০০% 

১.২ ১.২.৫ আইক্তসটি ব্যিোযরর মাধ্যযম েলমান 

অসমাি উন্নয়ন প্রকল্প ও 

কম মসূক্তেসমূযের কা মকাক্তরতা মূোয়যনর 

জন্য জনগযণর মতামত গ্রেণ, ক্তিযিষণ 

এিং অক্তজমত জ্ঞান পরিতীযত প্রকল্প 

গ্রেণ ও িাস্তিায়যন ব্যিোর। 

 

আইএমইক্তি এিং স্ব স্ব 

মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ 

উন্নয়ন কা মক্রযম 

জনগযণর 

সম্পৃিতা বৃক্তদ্ধ 

পাযি। 

১০০% ∙ ∙ প্রড্োজয নয় প্রড্োজয নয় - 

১.২ ১.২.৬ প্রকল্প ব্যিস্থাপনা অথ মাৎ প্রকল্পগ্রেণ, 

পক্তরকল্পনা, িাস্তিায়ন, মক্তনটক্তরং, 

সমাপন এিং অথ ম িরাযে আইক্তসটি 

ক্তিক্তিক ব্যিস্থা প্রেলন। 

 

সকল 

মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ/দির/সংস্থা 

প্রকল্প পক্তরকল্পনা ও 

িাস্তিায়যন দ্রুততা 

ক্তনক্তিত েযি। 

১০০% ∙ ∙ কাে বক্রম গ্রহন করা 

হড্ে ।  

েলমান   ৬০% 

১.২ ১.২.৭ গুরুত্বপূণ ম সরকাক্তর দিযর সি মাধুক্তনক 

য াগায াগ ব্যিস্থা (য মন- ক্তিক্তিও 

কনফাযরক্তন্সং) োলুকরণ। 

সকল 

মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ/দির/সংস্থা 

সিায় 

অংশেগ্রেযণর জন্য 

ভ্রমন, ব্যয় ও সময় 

হ্রাস করযি এিং 

যেৈ ক্তিযশযষ 

সিার প্রযয়াজন  

দূর েযি। 

১০০% ∙ ∙ কাে বক্রম গ্রহন করা 

হড্য়ড্ে।   

    েলমান  ১০০% 

১.২ ১.২.৮ সামাক্তজক য াগায াযগর মাধ্যযম 

সরকার ও জনগযণর মযধ্য সংয াগ 

সাধন। 

সকল 

মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ/দির/সংস্থা 

সরকাযরর 

কা মক্রযম জনগযণর 

সম্পৃিতা বৃক্তদ্ধ 

পাযি। 

১০০% ∙ ∙ কাে বক্রম গ্রহন করা 

হড্য়ড্ে ।  

েলমান  ১০০% 

১.২ ১.২.৯ দ্রুত ও যটকসই ক্তিক্তজটাল গিন মযমন্ট 

িাস্তিায়যনর জন্য যিসরকাক্তর খাতযক 

সম্পৃি কযর Managed Service 

মযিযলর আযলাযক প্রকল্প গ্রেযণ 

উৎসাক্তেতকরণ।   

পক্তরকল্পনা ক্তিিাগ/সকল 

মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ/দির/সংস্থা 

সরকাযরর 

কা মক্রযম 

যিসরকাক্তর খাযতর 

সম্পৃিতা বৃক্তদ্ধ 

পাযি। 

১০০% ∙ ∙ কাে বক্রম গ্রহন করা 

হড্ে ।  

েলমান  ৪০% 



 

যকৌশলগত 

ক্তিষয়িস্তুর 

ক্রক্তমক 

কম ম-

পক্তরকল্পনারক্র

ক্তমক নং 

করণীয় ক্তিষয় প্রাথক্তমক িাস্তিায়নকারী 
প্রতযাক্তশত 

ফলাফল 

স্বল্প 

যময়াদী 

(২০২১) 

মধ্য 

যময়াদী 

(২০৩০) 

দীর্ ম 

যময়াদী 

(২০৪১) 

গৃক্তেত 

কা মক্রম/পদযেপ 

কা মক্রযমর িতমমান 

অিস্থা 

র্াস্তর্ায়ড্নর 

শতকরা 

হার 

১.৩ ১.৩.২ সরকাক্তর কম মকাযের ক্তিযকন্দ্রীকরযণর 

লযেয সকল সরকাক্তর দিযর উচ্চ গক্ততর 

িাটা সংয াগ ও ক্তিক্তজটাল-সরকার 

ব্যিস্থা প্রিতমন। 

 

সকল 

মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ/দির/সংস্থা 

সরকাক্তর 

কম মকাযের 

ক্তিযকন্দ্রীকরণ েযি। 

১০০% ∙ ∙ কাে বক্রম গ্রহন করা 

হড্ে  

েলমান  ২০% 

 

১.৩ ১.৩.৪ স্বড্পান্নত এলাকা এর্ং প্রানিক 

জনড্গাষ্ঠীর জন্য সাশ্রয়ী ব্যান্ডউইি 

(Bandwidth) এর মাধ্যড্ম  

প্রাসনিক নর্ষয়ানদ, পণ্যমূল্য নর্ষয়ক 

তথ্যানদ প্রদাড্নর ব্যর্স্থাকরণ। 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, 

মনহলা ও নশশু নর্ষয়ক 

মন্ত্রণালয়, িাক ও 

যটনলড্োগাড্োগ নর্ভাগ এর্ং 

নর্টিআরনস  

 

সুনর্ধার্নিত ও 

নপনেড্য় পড়া 

জনড্গাষ্ঠী 

সুনর্ধামত সমড্য় 

যসর্া গ্রহণ করড্ত 

পারড্র্।  

৫০% ১০০% ∙ প্রড্োজয নয় প্রড্োজয নয় - 

১.৪ ১.৪.১ সরকাক্তর প মাযয় সকল যশ্রণীর ক্তনযয়াযগর 

ব্যিোক্তরক পরীোয়  কক্তম্পউটার ও 

ইন্টারযনযটর যমৌক্তলক ক্তিষয় 

অন্তর্ভ মিকরণ। 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, 

র্াংলাড্দশ পািক্তলক সাক্তি মস 

কক্তমশন এিং সকল 

মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ/দির/সংস্থা 

সকল সরকাক্তর 

প্রক্ততষ্ঠাযন আইক্তসটি 

জ্ঞানসম্পন্ন জনিল 

ক্তনযয়াযগর মাধ্যযম 

ক্তিক্তজটাল 

গিন মযমন্ট কা মক্রম 

িাস্তিায়ন ত্বরাক্তন্বত 

েযি। 

 

১০০% ∙ ∙ কাে বক্রম গ্রহন করা 

হড্ে ।  

েলমান  ৬৫% 

১.৪ ১.৪.২ সরকাক্তর প মাযয় সৃজনশীল ক্তিক্তজটাল 

সরকার ব্যিস্থা ও ক্তিক্তজটাল-যসিা 

কা মক্রম িাস্তিায়যন সরকাক্তর 

কম মকতমাযদর জন্য আনুযতাক্তষক ও 

পুরস্কার প্রিতমন।  

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, 

 অথ ম ক্তিিাগ, তথ্য ও 

য াগায াগ প্রযুক্তি ক্তিিাগ 

এিং সকল মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ 

ক্তিক্তজটাল গিযন মন্স 

ও ই-যসিা প্রদাযন 

সরকাক্তর 

কম মকতমারা 

উৎসাক্তেত েযিন। 

১০০% ∙ ∙ প্রড্োজয নয় প্রড্োজয নয় - 

১.৪ ১.৪.৪ সরকাক্তর প মাযয়র প্রক্তশেণ প্রক্ততষ্ঠাযনর 

আইক্তসটি এিং ক্তিক্তজটাল গিযন মন্স 

কাক্তরকুলাযম Service Process 

Simplification (SPS)/BPR, 

Digital Service Design and 

Planning, Project 

Management ক্তিক্তজটাল যসিা 

প্রদান ইতযাক্তদ ক্তিষয়াক্তদ অন্তর্ভ মিকরণ। 

সকল মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ ক্তিক্তজটাল গিযন মন্স 

কা মক্রম িাস্তিায়যন 

সরকাক্তর 

কম মকতমাযদর 

সেমতা বৃক্তদ্ধ 

পাযি। 

১০০% ∙ ∙ প্রড্োজয নয় প্রড্োজয নয় - 



 

যকৌশলগত 

ক্তিষয়িস্তুর 

ক্রক্তমক 

কম ম-

পক্তরকল্পনারক্র

ক্তমক নং 

করণীয় ক্তিষয় প্রাথক্তমক িাস্তিায়নকারী 
প্রতযাক্তশত 

ফলাফল 

স্বল্প 

যময়াদী 

(২০২১) 

মধ্য 

যময়াদী 

(২০৩০) 

দীর্ ম 

যময়াদী 

(২০৪১) 

গৃক্তেত 

কা মক্রম/পদযেপ 

কা মক্রযমর িতমমান 

অিস্থা 

র্াস্তর্ায়ড্নর 

শতকরা 

হার 

১.৪ ১.৪.৮ স্থানীয় সরকার প মাযয় সযেতনতা বৃক্তদ্ধ 

ও জনিলযক আইক্তসটি ক্তিষযয় প্রক্তশেণ 

প্রদান।  

 

 

 

 

সকল মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ এিং 

স্থানীয় সরকার ক্তিিাগ 

স্থানীয় সরকার 

প মাযয় সযেতনতা 

বৃক্তদ্ধ পাযি 

১০০% ∙ ∙ প্রড্োজয নয় প্রড্োজয নয় - 

১.৫ ১.৫.২ সকল সরকাক্তর দিযর ন্যাশনাল ই-

গিযন মন্স আক্তকমযটকোর (National e-

Governance Architecture) ও 

e-Governance 

Interoperability Framework 

অনুসরণ। 

সকল 

মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ/দির/ 

সংস্থা 

তথ্য ও ক্তসযেযমর 

ত্রৈততা হ্রাস েযি। 

তযথ্যর (Data) 

সযি মাচ্চ ব্যিোর 

ক্তনক্তিত েযি। 

সরকাক্তর 

সংস্থাসমূযের মযধ্য 

তথ্য ও 

সফটওয়যার 

আদান-প্রদাযনর 

পক্তরযিশ ত্রতক্তর 

েযি। 

১০০% ∙ ∙ কাে বক্রম গ্রহন করা 

হড্ে ।  

েলমান  ৬০%  

১.৫ ১.৫.৪ জনসন্মুযখ প্রকাশয াগ্য তযথ্যর সযি মাচ্চ 

ব্যিোর ক্তনক্তিতকরযণর জন্য Open 

Government Data যপাট মাযল তথ্য 

উন্মুিকরণ ও অন্য দিযরর তথ্য 

ব্যিোযরর সংস্কৃক্তত ত্রতক্তর।  

 

মক্তন্ত্রপক্তরষদ ক্তিিাগ, 

পক্তরসংখ্যান ও তথ্য 

ব্যিস্থাপনা ক্তিিাগসে সকল 

মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ 

সরকাক্তর তযথ্যর 

স্বচ্ছতা বৃক্তদ্ধ পাযি 

এিং জনগণ ও 

গযিষকযদর সেযজ 

তথ্য প্রাক্তি ক্তনক্তিত 

েযি। 

১০০% ∙ ∙ প্রড্োজয নয় প্রড্োজয নয় - 

১.৫ ১.৫.৫ ক্তিক্তজটাল সাক্তি মযসর রূপান্তযরর 

পক্তরকল্পনা প্রণয়যন ও অনুযমাদযনর 

যেযৈ ত্রৈততা পক্তরোর ও সমন্বযয়র 

লযে তথ্য ও য াগায াগ প্রযুক্তি 

ক্তিিাযগর মতামত গ্রেণ। 

তথ্য ও য াগায াগ প্রযুক্তি 

ক্তিিাগ, পক্তরকল্পনা 

মন্ত্রণালয়সে সকল 

মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ 

ক্তিক্তজটাল-গিযন মন্স 

ও ই-যসিা ক্তিষয়ক 

কা মক্রযম ত্রৈততা 

(Duplication) 

পক্তরোযরর মাধ্যযম 

জাতীয় সম্পযদর 

সাশ্রয় র্টযি। 

 

১০০% ∙ ∙ প্রড্োজয নয় প্রড্োজয নয় - 



 

যকৌশলগত 

ক্তিষয়িস্তুর 

ক্রক্তমক 

কম ম-

পক্তরকল্পনারক্র

ক্তমক নং 

করণীয় ক্তিষয় প্রাথক্তমক িাস্তিায়নকারী 
প্রতযাক্তশত 

ফলাফল 

স্বল্প 

যময়াদী 

(২০২১) 

মধ্য 

যময়াদী 

(২০৩০) 

দীর্ ম 

যময়াদী 

(২০৪১) 

গৃক্তেত 

কা মক্রম/পদযেপ 

কা মক্রযমর িতমমান 

অিস্থা 

র্াস্তর্ায়ড্নর 

শতকরা 

হার 

১.৫ ১.৫.৬ মন্ত্রণালয়/দিরসমূযের  ক্তিক্তজটাল 

সাক্তি মস িাস্তিায়যন সকল ক্তিক্তজটাল 

সাক্তি মযসর োক্তেদা ক্তনরূপণ যথযক শুরু 

কযর প্রক্তকউরযমন্ট, ত্রতক্তর এিং 

িাস্তিায়ন প মন্ত সকল প্রকার সংক্তিষ্ট 

কাক্তরগক্তর সোয়তার জন্য মক্তন্ত্রপক্তরষদ 

ক্তিিাগ ও আইক্তসটি ক্তিিাযগর য ৌথ 

উযদ্যাগ “Digital Service 

Accelerator”-এর সোয়তা গ্রেণ। 

 

মক্তন্ত্রপক্তরষদ ক্তিিাগ, তথ্য ও 

য াগায াগ প্রযুক্তি ক্তিিাগসে 

সকল মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ 

ক্তিক্তজটাল-গিযন মন্স 

ও ই-যসিা ক্তিষয়ক 

কা মক্রযম ত্রৈততা 

পক্তরোযরর মাধ্যযম 

জাতীয় সম্পযদর 

সাশ্রয় র্টযি। 

১০০% ∙ ∙ প্রড্োজয নয় প্রড্োজয নয় - 

১.৫ ১.৫.৭ প্রযতযক নাগক্তরযকর একক আইক্তি 

প্রণয়ন ও সেযজ সংযশাধন  

ক্তনক্তিতকরণ এিং আন্তঃমন্ত্রণালয় 

সমন্বয় সাধন।  

মক্তন্ত্রপক্তরষদ ক্তিিাগ, স্থানীয় 

সরকার ক্তিিাগ এিং সকল 

মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ 

যসিা গ্রেণকারী 

সনািকরণ ও 

ক্তিক্তিন্ন ক্তিিাগ 

কর্তমক প্রযদয় 

নাগক্তরক যসিা 

তাৎেক্তণক প্রদান 

ক্তনক্তিত েযি। 

 

 

 

 

৮০% ১০০% ∙ প্রড্োজয নয় প্রড্োজয নয় - 

১.৫ ১.৫.৮ একক আইক্তি ব্যিোর কযর ক্তিক্তজটাল 

যসিা  প্রদান ও সামাক্তজক ক্তনরাপিা 

ক্তনক্তিতকরণ। 

মক্তন্ত্রপক্তরষদ ক্তিিাগ এিং 

সংক্তিষ্ট মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ 

যসিা গ্রেণকারী 

সনািকরণ ও 

ক্তিক্তিন্ন ক্তিিাগ 

কর্তক প্রযদয় 

নাগক্তরক যসিা 

তাৎেক্তণক প্রদান 

ক্তনক্তিত েযি। 

৮০% ১০০% ∙ প্রড্োজয নয় প্রড্োজয নয় - 

২.৩ ২.৩.২ নাগক্তরকযদর সকল প্রকার ব্যক্তিগত 

তযথ্যর মাক্তলকানা এিং যগাপনীয়তা 

ক্তনক্তিতকরণ। 

সকল 

মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ/সকল 

সরকাক্তর-যিসরকাক্তর 

প্রক্ততষ্ঠান 

ব্যক্তিগত তযথ্যর 

মাক্তলকানা ক্তনক্তিত 

েযি। 

১০০% ∙ ∙ প্রড্োজয নয় প্রড্োজয নয় - 



 

যকৌশলগত 

ক্তিষয়িস্তুর 

ক্রক্তমক 

কম ম-

পক্তরকল্পনারক্র

ক্তমক নং 

করণীয় ক্তিষয় প্রাথক্তমক িাস্তিায়নকারী 
প্রতযাক্তশত 

ফলাফল 

স্বল্প 

যময়াদী 

(২০২১) 

মধ্য 

যময়াদী 

(২০৩০) 

দীর্ ম 

যময়াদী 

(২০৪১) 

গৃক্তেত 

কা মক্রম/পদযেপ 

কা মক্রযমর িতমমান 

অিস্থা 

র্াস্তর্ায়ড্নর 

শতকরা 

হার 

২.৩ ২.৩.৩ নাগক্তরকযদর যকাযনা তথ্য সংগ্রে িা 

সংরেযণর জন্য তাঁযক তা অিক্তেত 

করযত েযি। এসি তথ্য সংক্তিষ্ট ব্যক্তির 

সুস্পষ্ট অনুমক্তত ছাড়া যকাযনা ব্যক্তি িা 

যকাম্পাক্তনযক প্রদান করা  াযি না। তথ্য 

এনক্তক্রযেি কযর ক্তনরাপদ রাখযত েযি। 

এর ব্যতযয় েযল আক্তথ মক জক্তরমানার 

ক্তিষয় ক্তনক্তিতকরণ। 

 

সকল 

মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ/সকল 

সরকাক্তর-যিসরকাক্তর 

প্রক্ততষ্ঠান 

ব্যক্তিগত তযথ্যর 

মাক্তলকানা ক্তনক্তিত 

েযি। 

১০০% ∙ ∙ প্রড্োজয নয় প্রড্োজয নয় -  

২.৪  ২.৪.২ অনভভার্ক সড্েতনতা কম বসূনে প্রণয়ন ও 

র্াস্তর্ায়ন। 

মাধ্যনমক ও উচ্চ নশক্ষা 

নর্ভাগ, কানরগনর ও মাদ্রাসা 

নশক্ষা নর্ভাগ, মনহলা ও 

নশশু নর্ষয়ক মন্ত্রণালয় এর্ং 

তথ্য ও যোগাড্োগ প্রযুনি 

নর্ভাগ 

 

সহড্জ অনভগম্য 

ক্ষনতকর নিনজটাল 

কনড্টন্ট যিড্ক 

নশশুড্দরড্ক 

ননরাপদ রাখড্ত 

অনভভার্ড্করা 

প্রস্তুত িাকড্র্ন।  

 

 

 

 

 

১০০% ∙ ∙ প্রড্োজয নয় প্রড্োজয নয় - 

২.৪  ২.৪.৩ নশশুড্দর জন্য ক্ষনতকারক ওড্য়র্সাইট 

সমুড্হর প্রড্র্শ যদড্শর অভযিড্র 

র্ন্ধকরণ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

িাক ও যটনল যোগাড্োগ 

নর্ভাগ (র্াংলাড্দশ 

যটনলড্োগাড্োগ ননয়ন্ত্রন 

কনমশন) এর্ং মনহলা ও 

নশশু নর্ষয়ক মন্ত্রণালয় 

ক্ষনতকর নিনজটাল 

কনড্টন্ট যিড্ক 

নশশুড্দরড্ক 

ননরাপদ রাখড্ত 

সহায়ক হড্র্। 

১০০% ∙ ∙ প্রড্োজয নয় প্রড্োজয নয় - 

২.৫ ২.৫.১ ক্তিক্তজটাল অপরাধ যমাকাযিলায় দে 

জনিল সৃক্তষ্টকরণ। 

সকল 

মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ/দির/সংস্থা 

দে জনিযলর 

মাধ্যযম ক্তিক্তজটাল 

ক্তনরাপিা ক্তনক্তিত 

েযি। 

৮০% ১০০% ∙ প্রড্োজয নয় প্রড্োজয নয় - 

২.৫ ২.৫.৩ ক্তিক্তজটাল ক্তনরাপিা ক্তিষযয়  সযেতনতা 

ত্রতক্তরকরণ। 

তথ্য ও য াগায াগ প্রযুক্তি 

ক্তিিাগ (ক্তিক্তসক্তস) এিং সকল 

মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ/দির/সংস্থা  

জনসাধারণ 

ক্তিক্তজটাল ক্তনরাপিা 

ও ক্তিক্তজটাল 

অপরাধ সম্বযন্ধ 

অিগত থাকযি। 

১০০% ∙ ∙ প্রড্োজয নয় প্রড্োজয নয় - 



 

যকৌশলগত 

ক্তিষয়িস্তুর 

ক্রক্তমক 

কম ম-

পক্তরকল্পনারক্র

ক্তমক নং 

করণীয় ক্তিষয় প্রাথক্তমক িাস্তিায়নকারী 
প্রতযাক্তশত 

ফলাফল 

স্বল্প 

যময়াদী 

(২০২১) 

মধ্য 

যময়াদী 

(২০৩০) 

দীর্ ম 

যময়াদী 

(২০৪১) 

গৃক্তেত 

কা মক্রম/পদযেপ 

কা মক্রযমর িতমমান 

অিস্থা 

র্াস্তর্ায়ড্নর 

শতকরা 

হার 

২.৫ ২.৫.৪ ক্তিক্তজটাল অপরাধ যমাকাযিলায় 

সরকাক্তর ও যিসরকাক্তর সংস্থাসমুযের 

মযধ্য পারস্পাক্তরক সেয াক্তগতা বৃক্তদ্ধ। 

তথ্য ও য াগায াগ প্রযুক্তি 

ক্তিিাগ (ক্তিক্তসক্তস) এিং সকল 

মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ/দির/সংস্থা 

পারস্পাক্তরক 

সেয াক্তগতার 

মাধ্যযম ক্তিক্তজটাল 

অপরাধ যমাকাযিলা 

সম্ভি েযি। 

১০০% ∙ ∙ প্রড্োজয নয় প্রড্োজয নয় - 

২.৫ ২.৫.৫ আন্তজমাক্ততক সংস্থাসমুযের সাযথ 

সংর্িদ্ধ েযয় ক্তিক্তজটাল অপরাধ 

যমাকাযিলার ব্যিস্থা গ্রেণ। 

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, তথ্য ও 

য াগায াগ প্রযুক্তি ক্তিিাগ 

(ক্তিক্তসক্তস) এিং সকল 

মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ/দির/সংস্থা  

ক্তিক্তিন্ন আন্তজমাক্ততক 

সংস্থার মযধ্য 

পারস্পাক্তরক 

সেয াক্তগতা বৃক্তদ্ধ 

পাযি। 

১০০% ∙ ∙ প্রড্োজয নয় প্রড্োজয নয় - 

২.৫ ২.৫.৬ জাতীয় ক্তিক্তজটাল ক্তনরাপিা যিমওয়াকম 

প্রস্তুত ও িাস্তিায়ন। 

তথ্য ও য াগায াগ প্রযুক্তি 

ক্তিিাগ (ক্তিক্তসক্তস) এিং সকল 

মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ/দির/সংস্থা  

রাষ্ট্রীয় গুরতৃ্বপূণ ম 

অিকাঠাযমাসমুযের 

ক্তিক্তজটাল ক্তনরাপিা 

ক্তনক্তিত েযি। 

১০০% ∙ ∙ প্রড্োজয নয় প্রড্োজয নয় - 

২.৫ ২.৫.৭ জাতীয় ক্তিক্তজটাল ক্তনরাপিা সংস্থা গঠন 

ও কা মকর করার ব্যিস্থা গ্রেণ। 

তথ্য ও য াগায াগ প্রযুক্তি 

ক্তিিাগ (ক্তিক্তসক্তস) এিং সকল 

মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ/দির/সংস্থা  

সাইিার ক্তনরাপিায় 

সকল সংস্থাযক 

ক্তিক্তজটাল ক্তনরাপিা 

ক্তিষয়ক কাক্তরগরী 

সোয়তা প্রদান করা 

 াযি। 

১০০% ∙ ∙ প্রড্োজয নয় প্রড্োজয নয় - 

২.৫ ২.৫.৯ ক্তিক্তজটাল অপরাধ দমযন এ সংক্রান্ত 

আইযনর  প্রযয়াগ। 

সকল 

মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ/দির/সংস্থা 

এিং আইন প্রযয়াগকারী 

সংস্থাসমূে 

ক্তিক্তজটাল অপরাধ 

দমযন সোয়ক 

েযি। 

১০০% ∙ ∙ প্রড্োজয নয় প্রড্োজয নয় - 

২.৫ ২.৫.১০ আইটি ক্তসযেম অক্তিট িাধ্যতামুলক 

করা। 

তথ্য ও য াগায াগ প্রযুক্তি 

ক্তিিাগ (ক্তিক্তসক্তস) এিং সকল 

মন্ত্রণালয়/দির/সংস্থা 

আইটি ক্তসযেম 

অক্তিযটর মাধ্যযম 

ক্তিক্তিন্ন ক্তনয়ন্ত্রণ 

ক্তনক্তিত করা  াযি।  

১০০% ∙ ∙ কাে বক্রম গ্রহন করা 

হড্ে ।  

    েলমান  -  



 

যকৌশলগত 

ক্তিষয়িস্তুর 

ক্রক্তমক 

কম ম-

পক্তরকল্পনারক্র

ক্তমক নং 

করণীয় ক্তিষয় প্রাথক্তমক িাস্তিায়নকারী 
প্রতযাক্তশত 

ফলাফল 

স্বল্প 

যময়াদী 

(২০২১) 

মধ্য 

যময়াদী 

(২০৩০) 

দীর্ ম 

যময়াদী 

(২০৪১) 

গৃক্তেত 

কা মক্রম/পদযেপ 

কা মক্রযমর িতমমান 

অিস্থা 

র্াস্তর্ায়ড্নর 

শতকরা 

হার 

২.৫ ২.৫.১২ ক্তিক্তিন্ন ক্তিক্তজটাল ক্তনরাপিা 

যসিাপ্রদানকারী  (যপক্তনযট্রশন যটক্তেং,  

িালনাযরক্তিক্তলটি অযাযসসযমন্ট, আইটি 

অক্তিট) প্রক্ততষ্ঠাযনর অনুযমাদন। 

তথ্য ও য াগায াগ প্রযুক্তি 

ক্তিিাগ (ক্তিক্তসক্তস) এিং সকল 

মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ/দির/সংস্থা 

আইটি 

যসিাপ্রদানকারী 

প্রক্ততষ্ঠাযনর মাধ্যযম 

তথ্য সুরো ও 

যসিার মান ক্তনক্তিত 

করা  াযি।  

১০০% ∙ ∙ প্রড্োজয নয় প্রড্োজয নয় -  

২.৯ ২.৯.১ সকল অক্তফযস ক্তিক্তজটাল স্বাের 

োলুকরণ। 

তথ্য ও য াগায াগ প্রযুক্তি 

ক্তিিাগ (ক্তসক্তসএ) এিং সকল 

মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ/দির/সংস্থা 

জাতীয় তথ্য 

আদান-প্রদাযন 

ক্তনরাপিা ক্তনক্তিত 

েযি। 

১০০% ∙ ∙ কাে বক্রম গ্রহন করা 

হড্য়ড্ে।  

েলমান  ১০০%  

২.৯ ২.৯.২ িাংলাযদযশর সকল িাটা িাংলাযদযশর 

যিৌযগাক্তলক সীমানার মযধ্য রাখা 

ক্তনক্তিতকরযণর ব্যিস্থা গ্রেণ।  

তথ্য ও য াগায াগ প্রযুক্তি 

ক্তিিাগ (ক্তিক্তসক্তস) এিং সকল 

মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ/দির/সংস্থা 

জাতীয় তথ্য 

আদান-প্রদাযন 

ক্তনরাপিা ক্তনক্তিত 

েযি। 

১০০% ∙ ∙ প্রড্োজয নয় প্রড্োজয নয় - 

৩.১ ৩.১.২ নীক্ততমালার মাধ্যযম আন্তজমাক্ততক মান 

অনুসরযণ প্রক্ততিন্ধী ব্যক্তিিযগ মর জন্য 

সকল সরকাক্তর ও যিসরকাক্তর ওযয়ি 

সাইট অক্তিগম্য (Accessible) করণ। 

সমাজকোণ মন্ত্রণালয় ও 

সকল মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ/ 

সরকাক্তর দির/সংস্থা এিং 

এনক্তজও ক্তিষয়ক ব্যযযরা 

সকল সরকাক্তর ও 

যিসরকাক্তর 

ওযয়িসাইট 

প্রক্ততিন্ধীযদর জন্য 

অক্তিগম্য েযি। 

৫০% ১০০% ∙ প্রড্োজয নয় প্রড্োজয নয় - 

৩.১ ৩.১.৬ অনগ্রসর জনড্গাষ্টীর জন্য নর্ড্শষানয়ত 

আইনসটি নশক্ষা এর্ং প্রনশক্ষড্নর ব্যর্স্থা 

গ্রহন।  

মাধ্যনমক ও উচ্চ নশক্ষা 

নর্ভাগ, কানরগনর ও মাদ্রাসা 

নশক্ষা নর্ভাগ, সমাজ কল্যান 

মন্ত্রণালয়, মনহলা ও নশশু 

নর্ষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রিনমক 

ও গননশক্ষা মন্ত্রণালয়, 

পার্ বতয েট্রগ্রাম নর্ষয়ক 

মন্ত্রণালয়, তথ্য ও 

যোগাড্োগ প্রযুনি নর্ভাগ, 

যুর্ ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, র্স্ত্র 

ও পাট মন্ত্রণালয় এর্ং 

যর্সরকানর খাত 

তথ্যপ্রযুনি নর্ষড্য় 

প্রনশনক্ষত দক্ষ 

জনশনি গড্ড় 

উঠড্র্ এর্ং 

ক্ষমতায়ন ঘটড্র্। 

১০০% ∙ ∙ প্রড্োজয নয় প্রড্োজয নয় -  



 

যকৌশলগত 

ক্তিষয়িস্তুর 

ক্রক্তমক 

কম ম-

পক্তরকল্পনারক্র

ক্তমক নং 

করণীয় ক্তিষয় প্রাথক্তমক িাস্তিায়নকারী 
প্রতযাক্তশত 

ফলাফল 

স্বল্প 

যময়াদী 

(২০২১) 

মধ্য 

যময়াদী 

(২০৩০) 

দীর্ ম 

যময়াদী 

(২০৪১) 

গৃক্তেত 

কা মক্রম/পদযেপ 

কা মক্রযমর িতমমান 

অিস্থা 

র্াস্তর্ায়ড্নর 

শতকরা 

হার 

৩.১ ৩.১.৯ দনরদ্র নশশুড্দর জন্য মানিনমনিয়া 

েন্ত্রানদ ব্যর্হার কড্র সরকানর, 

যর্সরকানর এর্ং কনমউননটি স্কুড্ল 

ইনসনিনপ (ECDP) োলুকরণ। 

প্রিনমক ও গননশক্ষা 

মন্ত্রণালয়,মনহলা ও নশশু 

নর্ষয়ক মন্ত্রণালয় এর্ং 

এননজও নর্ষয়ক ব্যযড্রা  

প্রািনমক নশক্ষার 

কাে বকানরতা বৃনদ্ধ 

পাড্র্। 

১০০% ∙ ∙ প্রড্োজয নয় প্রড্োজয নয় - 

৩.৩ ৩.৩.২ ক্তিক্তজটাল পদ্ধক্ততযত সকল প্রকার 

আক্তথ মক যলনযদনসমূে যমািাইল যফান, 

এটিএম,  Point of Sales (PoS) ও  

অন্যান্য যসিা দান যকযন্দ্রর মাধ্যযম য  

যকাযনা সময় য  যকাযনা স্থান যথযক 

প্রদাযনর ব্যিস্থাকরণ। 

আক্তথ মক প্রক্ততষ্ঠান ক্তিিাগ, 

িাংলাযদশ ব্যাংক এিং 

সংক্তিষ্ট 

মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ 

ক্তিল ও ক্তফ 

পক্তরযশাযধ ব্যয় 

এিং সময় 

সামঞ্জস্যপূণ ম েযি; 

অক্তধকতর স্বচ্ছতা, 

প্রক্তক্রয়াকরযণর 

দেতা এিং দ্রুত 

ক্তিল পক্তরযশাযধর 

মাধ্যযম জনগণ 

উপকৃত েযি; 

সরকাযরর উপর 

আস্থা িাড়যি। 

১০০% ∙ ∙ প্রড্োজয নয় প্রড্োজয নয় -  

৩.৩ ৩.৩.৬ ইন্টারযনট সংয াগ এিং তার ব্যিোর 

প্রক্তক্রয়াযক নাগক্তরক এিং সরকাক্তর 

দিযর যমৌক্তলক উপয াগী (য মনঃ 

ক্তিদুযৎ, গ্যাস, যটক্তলযফান ইতযাক্তদ) যসিা 

ক্তেসাযি ক্তিযিেনা করা। সরকাক্তর 

দিরসমূযে এ সংক্রান্ত মাক্তসক আক্তথ মক 

িরাযের ব্যিস্থা গ্রেণ। 

িাক ও যটক্তলয াগায াগ 

ক্তিিাগ, অথ ম ক্তিিাগ, তথ্য ও 

য াগায াগ প্রযুক্তি ক্তিিাগ 

এিং সকল সরকাক্তর 

দির/সংস্থা 

ইন্টারযনযটর 

ব্যিোর 

সম্প্রসাক্তরত েযি। 

১০০% ∙ ∙ কাে বক্রম গ্রহন করা 

হড্ে । 

    েলমান   

৭০% 

৩.৪ ৩.৪.১ ক্তিক্তজটাল পদ্ধক্ততযত নাগক্তরক আযিদন, 

অক্তিয াগ গ্রেণ ও ক্তনষ্পক্তি এিং 

অিক্তেতকরণ। ক্তিক্তজটাল পদ্ধক্ততযত 

নাগক্তরক মতামত গ্রেণ কযর যসিার 

মান উন্নয়ন। 

মক্তন্ত্রপক্তরষদ ক্তিিাগ, সকল 

মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ/ সরকাক্তর 

দির/সংস্থা 

যসিার মান উন্নয়ন 

এিং নাগক্তরক 

সন্তুক্তষ্ট বৃক্তদ্ধ পাযি। 

১০০% ∙ ∙ কাে বক্রম গ্রহন করা 

হড্য়ড্ে।   

েলমান  ১০০%   

৩.৪ ৩.৪.২ সকল প্রণীতব্য নীক্ততমালা ও আইন 

ওযয়িসাইযট  প্রকাশ ও জনগযণর 

মতামত গ্রেণ। 

সকল মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ/ 

সরকাক্তর দির/সংস্থা 

নীক্ততমালা প্রণয়যন 

জনগযণর 

অংশগ্রেণ ক্তনক্তিত 

েযি। 

১০০% ∙ ∙ কাে বক্রম গ্রহন করা 

হড্য়ড্ে।    

েলমান  ১০০% 



 

যকৌশলগত 

ক্তিষয়িস্তুর 

ক্রক্তমক 

কম ম-

পক্তরকল্পনারক্র

ক্তমক নং 

করণীয় ক্তিষয় প্রাথক্তমক িাস্তিায়নকারী 
প্রতযাক্তশত 

ফলাফল 

স্বল্প 

যময়াদী 

(২০২১) 

মধ্য 

যময়াদী 

(২০৩০) 

দীর্ ম 

যময়াদী 

(২০৪১) 

গৃক্তেত 

কা মক্রম/পদযেপ 

কা মক্রযমর িতমমান 

অিস্থা 

র্াস্তর্ায়ড্নর 

শতকরা 

হার 

৩.৫ ৩.৫.৪ প্রাক্ততষ্ঠাক্তনক সোয়তা ও আক্তথ মক 

প্রযণাদনার মাধ্যযম িাংলা িাষায় 

স্থানীয় প মাযয়র উপযুি ক্তিষয়িস্তু 

উন্নয়ন উৎসাক্তেতকরণ। 

সকল মন্ত্রণালয়/ 

ক্তিিাগ/দির/সংস্থা 

জনগযণর বৃেৎ 

অংশযক ক্তশো, 

প্রক্তশেণ ও 

গুরুত্বপূণ ম তথ্য 

প্রদাযনর সুক্তিধা 

প্রশস্ত েযি। 

১০০% ∙ ∙ প্রড্োজয নয় প্রড্োজয নয় - 

৪.৪ ৪.৪.১১ ক্তশো, গযিষণা ও উদ্ভািনমূলক 

উযদ্যাযগর জন্য উদ্ভািনী তেক্তিল 

(Innovation Fund) োলুকরণ ও 

উন্নয়ন িাযজযট অযথ মর সংস্থান করা 

এিং এ সকল উযদ্যাগ পক্তরোলনা ও 

রেণাযিেণ এিং Scale-up করার 

জন্য রাজস্ব িাযজযট অযথ মর িরাে 

প্রদান। 

প্রধানমন্ত্রীর কা মালয়, অথ ম 

ক্তিিাগ, তথ্য ও য াগায াগ 

প্রযুক্তি ক্তিিাগ, পক্তরকল্পনা 

ক্তিিাগ এিং সংক্তিষ্ট 

মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ 

গযিষণা ও 

উদ্ভািনমূলক 

উযদ্যাগ িাস্তিায়ন 

ও পক্তরোলনায় 

অযথ মর সংস্থান 

ক্তনক্তিত েযি। 

১০০% ∙ ∙ প্রড্োজয নয় প্রড্োজয নয় - 

৫.১ ৫.১.২ ক্তিশ্বিাজাযরর োক্তেদার সাযথ সামঞ্জস্য 

যরযখ দে যপশাজীিী ত্রতক্তরর লযেয 

প্রক্তশেণ প্রক্ততষ্ঠানসমূযের অিকাঠাযমা 

উন্নয়ন। 

তথ্য ও য াগায াগ প্রযুক্তি 

ক্তিিাগ এিং সংক্তিষ্ট 

মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ 

ক্তিশ্বমাযনর 

যপশাজীিী ত্রতক্তর 

েযি। 

২০% ৫০% ১০০%   -  

৫.১ ৫.১.৫ আইনসটি যকাম্পাননসমূড্হর নারী জনর্ল 

ক্রমান্বড্য় যমাট মানর্ সম্পড্দর ৫০ 

শতাংড্শ উন্নীত করা এর্ং যসলড্ক্ষয 

সড্েতনতা, প্রনশক্ষন ও প্রড্ণাদনার 

ব্যর্স্থা গ্রহণ। 

অথ ম ক্তিিাগ, মনহলা ও নশশু 

নর্ষয়ক মন্ত্রণালয় , যুর্ ও 

ক্রীড়া মন্ত্রণালয়,  র্াননজয 

মন্ত্রণালয়, তথ্য ও 

য াগায াগ প্রযুক্তি ক্তিিাগ, 

এর্ং আইনসটি 

এড্সানসড্য়শন  

আইনসটিড্ক্ষড্ে 

নারী পুরুড্ষর 

অংশগ্রহড্ন সমতা 

নর্ধান হড্র্।  

১০% ৩০% ৫০% প্রড্োজয নয় প্রড্োজয নয় - 

৬.১ ৬.১.১ আইক্তসটি ক্তশযল্পর সেমতা পক্তরমাপ ও 

রিাক্তন বৃক্তদ্ধকযল্প যরািম্যাপ 

(Roadmap) অনু ায়ী অগ্রগক্তত 

মূোয়ন। 

তথ্য ও য াগায াগ প্রযুক্তি 

ক্তিিাগ (িাংলাযদশ 

কক্তম্পউটার কাউক্তন্সল, 

আইক্তসটি অক্তধদির, 

িাংলাযদশ োই-যটক পাকম 

কর্তমপে)  এিং  সকল 

মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ 

যদশীয় আইক্তসটি 

পণ্য ও যসিা রিাক্তন 

সম্প্রসাক্তরত েযি। 

৫০% ১০০% ∙ প্রড্োজয নয় প্রড্োজয নয় -  



 

যকৌশলগত 

ক্তিষয়িস্তুর 

ক্রক্তমক 

কম ম-

পক্তরকল্পনারক্র

ক্তমক নং 

করণীয় ক্তিষয় প্রাথক্তমক িাস্তিায়নকারী 
প্রতযাক্তশত 

ফলাফল 

স্বল্প 

যময়াদী 

(২০২১) 

মধ্য 

যময়াদী 

(২০৩০) 

দীর্ ম 

যময়াদী 

(২০৪১) 

গৃক্তেত 

কা মক্রম/পদযেপ 

কা মক্রযমর িতমমান 

অিস্থা 

র্াস্তর্ায়ড্নর 

শতকরা 

হার 

৬.২ ৬.২.৫ আইক্তসটি ইনক্তকউযিটর/োইযটক 

পাকম/সফট্ওয়যার যটকযনালক্তজ 

পাকম/আইটি পাকম-এ ক্তনরক্তিক্তচ্ছন্ন ও 

Redundant ক্তিদুযৎ সরিরাে 

ক্তনক্তিতকরণ। 

জ্বালাক্তন ও খক্তনজ সম্পদ 

ক্তিিাগ এিং ক্তিদুযৎ ক্তিিাগ 

আইক্তসটি ক্তশযল্পর 

কা মক্রম 

ক্তনরক্তিক্তচ্ছন্নিাযি 

পক্তরোলনার 

সোয়ক েযি। 

১০০% ∙ ∙ প্রড্োজয নয় প্রড্োজয নয় - 

৬.৩ ৬.৩.৭ ক্রযয়র যেযৈ স্থানীয় আইক্তসটি সামগ্রী ও 

যসিার জন্য মূে সুক্তিধা (Price 

Preference) ক্তনক্তিতকরণ। 

আইএমইক্তি (ক্তসক্তপটিইউ) 

এিং সকল মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ 

স্থানীয় আইক্তসটি 

ক্তশল্প ক্তিকক্তশত 

েযি। 

১০০% ∙ ∙ প্রড্োজয নয় প্রড্োজয নয় - 

৬.৩ ৬.৩.১১ যদযশর স্থানীয় যিািাযদর সেমতা 

উন্নয়যন সযেতনতা ত্রতক্তর করা। 

সকল 

মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ/দির/সংস্থা 

স্থানীয় আইক্তসটি 

ক্তশল্প ক্তিকক্তশত 

েযি। 

১০০% ∙ ∙ প্রড্োজয নয় প্রড্োজয নয় - 

৭.১ ৭.১.৩ আইক্তসটি স্থাপনা/অিকাঠাযমাসে ক্তিক্তিন্ন 

অক্তফস ও আিাক্তসক িিযন ক্তিদুযযতর 

সাশ্রয় ক্তনক্তিতকরযণ স্বয়ংক্তক্রয় 

(Auto On/Off Switch, 

Green Building ইতযাক্তদ) 

ব্যিস্থা োলুকরণ। 

 

ক্তিদুযৎ,জ্বালাক্তন ও খক্তনজ 

সম্পদ মন্ত্রণালয় 

ক্তিদুযৎ/গ্যাস খরে 

হ্রাস পাযি, 

যলািযশক্তিং কমযি, 

িাতাযস ক্তগ্রন োউজ 

গ্যাযসর পক্তরমাণ 

হ্রাস পাযি। 

১০০% ∙ ∙ প্রড্োজয নয় প্রড্োজয নয় - 

৭.২ ৭.২.১ সরকাক্তর ক্রযয় আন্তজমাক্ততকিাযি 

গ্রেণয াগ্য মাযনর ক্তিদুযৎ সাশ্রয়ী 

আইক্তসটি  ন্ত্রপাক্তত ক্রয়। 

তথ্য ও য াগায াগ প্রযুক্তি 

ক্তিিাগ এিং সকল 

মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ/ সরকাক্তর 

দির/সংস্থা 

অক্তধক োযর ক্তিদুযৎ 

সাশ্রয় েযি। 

১০০% ∙ ∙ কাে বক্রম গ্রহন করা 

হড্য়ড্ে ।   

েলমান  ১০০%  

৭.২ ৭.২.৩ দািক্তরক কাযজ ইযলক্ট্রক্তনক পদ্ধক্তত 

ব্যিোর বৃক্তদ্ধ কযর কাগযজর ব্যিোর 

হ্রাসকরণ। 

 

মক্তন্ত্রপক্তরষদ ক্তিিাগসে সকল 

মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ 

কাগজ ত্রতক্তরযত 

ব্যিহৃত প্রাকৃক্ততক 

উপাদান সংরেযণ 

সোয়ক েযি। 

১০০% ∙ ∙ প্রড্োজয নয় প্রড্োজয নয় - 

৮.১ ৮.১.৫ সি মৈ কৃক্তৈম ব্যক্তদ্ধমিা (AI) ব্যিোযরর 

মাধ্যযম ক্তিদুযৎ ও গ্যাস 

সাশ্রয়ী/স্বয়ংক্তক্রয়  ন্ত্রপাক্তত ব্যিোর। 

ক্তিদুযৎ ক্তিিাগ এিং জ্বালাক্তন 

ও খক্তনজ সম্পদ ক্তিিাগ 

ক্তিদুযৎ/গ্যাস খরে 

হ্রাস পাযি, 

যলািযশক্তিং কমযি, 

িাতাযস ক্তগ্রন োউজ 

গ্যাযসর পক্তরমাণ 

হ্রাস পাযি। 

১০০% ∙ ∙ প্রড্োজয নয় প্রড্োজয নয় -  



 

যকৌশলগত 

ক্তিষয়িস্তুর 

ক্রক্তমক 

কম ম-

পক্তরকল্পনারক্র

ক্তমক নং 

করণীয় ক্তিষয় প্রাথক্তমক িাস্তিায়নকারী 
প্রতযাক্তশত 

ফলাফল 

স্বল্প 

যময়াদী 

(২০২১) 

মধ্য 

যময়াদী 

(২০৩০) 

দীর্ ম 

যময়াদী 

(২০৪১) 

গৃক্তেত 

কা মক্রম/পদযেপ 

কা মক্রযমর িতমমান 

অিস্থা 

র্াস্তর্ায়ড্নর 

শতকরা 

হার 

৮.৫ ৮.৫.২ নারী উড্যািাড্দর পড্ন্যর র্াজার 

সম্প্রসারড্নর জন্য নর্যমান তথ্য যসর্া 

যকড্ের মাধ্যড্ম ই-কমাস ব সুনর্ধা প্রদান 

নশড্পা মন্ত্রণালয়, স্থানীয় 

সরকার নর্ভাগ এর্ং মনহলা 

ও নশশু নর্ষয়ক মন্ত্রণালয় 

ননজ অিল তযাগ 

না কড্রও নারীড্দর 

উপাজবড্নর সুড্োগ 

বৃনদ্ধ পাড্র্, তাড্দর 

পণ্য ও যসর্া 

র্াজারজাত 

করড্ণর জড্ন্য 

কাে বকরী সমর্ায় 

গঠড্ন তাড্দরড্ক 

সহায়তা করড্র্ 

এর্ং নতুন 

কম বসংস্থাড্নর 

সুড্োগ সৃনষ্ট হড্র্। 

 

 

১০০% ∙ ∙ প্রড্োজয নয় প্রড্োজয নয় -  

 

 

 

 

 

  

                 ০৭-১০-২০২০ 

             এ এস এম মঞ্জুরুল কাযদর 

              মোপক্তরোলক (যুগ্ন সক্তেি) 

                  োইযরাকাি মন ইউক্তনট 

                                                                                                                                                                           জ্বালাক্তন ও খক্তনজ সম্পদ ক্তিিাগ 
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