‘জাতীয় তথ্য ও য াগায াগ প্রযুক্তি নীক্ততমালা ২০১৮’ এর কমম-পক্তরকল্পনা ক্তিক্তিক জ্বালাক্তন ও খক্তনজ সম্পদ ক্তিিাযগর করনীয় ক্তিষয়সমূযের িাস্তিায়ন কা মক্রযমর
ত্রৈমাক্তসক (জানুয়াক্তর - মার্ ম, ২০২২) অগ্রগক্ততর প্রক্ততযিদন
মন্ত্রণালয়/সংস্থার নাম: ক্তিদ্যুৎ, জ্বালাক্তন ও খক্তনজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালাক্তন ও খক্তনজ সম্পদ ক্তিিাগ
িাংলাযদশ ভূতাক্তিক জক্তরপ অক্তিদপ্তর
ই-যমইল: dg@gsb.gov.bd; geologicalsurveybd@gmail.com
ওযয়িসাইট: www.gsb.gov.bd
যকৌশলগত
ক্তিষয়িস্তুর
ক্রক্তমক
১.১

কমমপক্তরকল্পনার
ক্রক্তমক নং
১.১.১

১.১

১.১.২

প্রাথক্তমক
িাস্তিায়নকারী

প্রতুাক্তশত
ফলাফল

সকল সরকাক্তর যসিা য যকাযনা
স্থান েযত সেযজ, স্বচ্ছিাযি, কম
খরযর্, কম সমযয় ক্তিক্তজটাল
ক্তিিাইযসর মাধ্যযম প্রাক্তপ্ত
ক্তনক্তিতকরণ।

সকল মন্ত্রণালয়/
ক্তিিাগ/ দপ্তর/ সংস্থা

স্বল্প ব্যয় ও
সমযয়
সকল
যসিা
প্রাক্তপ্ত
ক্তনক্তিত েযি।

ক্তিক্তজটাল পদ্ধক্ততযত সকল যসিা
গ্রেযণ নাগক্তরকযদর সেমতা
উন্নয়ন ও অিক্তেতকরযণ ব্যিস্থা
গ্রেণ।

সকলমন্ত্রণালয়/
ক্তিিাগ/ দপ্তর/ সংস্থা

নাগক্তরকগযণর
সেমতা বৃক্তদ্ধ
পাযি।

করণীয় ক্তিষয়

স্বল্প
যময়াদী
(২০২১)
১০০%

মধ্য
যময়াদী
(২০৩০)
∙

দীর্ ম
যময়াদী
(২০৪১)
∙

৮০%

১০০%

-

গৃক্তেত কা মক্রম/ পদযেপ

কা মক্রযমর িতমমান অিস্থা

শতকরা
োর

মন্তব্য

ক্তজএসক্তি’র ক্তনজস্ব ওযয়িসাইট, ইনক্তথ, সামাক্তজক য াগায াগ মাধ্যম
এিং ভূবিজ্ঞাক্তনক সফটওয়ার ব্যিোর
কযর সরকাক্তর যসিা সেযজ,
স্বচ্ছিাযি, কম খরযর্, কম সমযয়
ক্তনক্তিতকরযণর লযেু-“ক্তজএসক্তি’র লাইযেক্তরযক ইলাইযেক্তরযত রূপান্তযররর লযেু
কুাটালগ প্রস্তুতকরন”শীষ মক পদযেপ
গ্রেন করা েযয়যে।
-যমািাইল অুাপ িা ওযয়ি যপাট মাযলর
মাধ্যযম ক্তিনামূযে ভূবিজ্ঞাক্তনক তথ্য
প্রকাশ।

গৃক্তেত কা মক্রমসমূে থা থিাযি
িাস্তিায়ন করা েযয়যে।

১০০%

গযিষণাগার যসিা সেক্তজকরণ এর
জন্য নমুনা ক্তিযেষণ আযিদন ফরম
ওযয়িসাইযট সংযুিকরণ।
ইনযিক্স
মানক্তর্যৈর
মাধ্যযম
ভূবিজ্ঞাক্তনক তথ্যপ্রদান প্রক্তক্রয়া
সেক্তজকরণ।
ই-লাইযেরী
প্রক্ততষ্ঠার
মাধ্যযম
ক্তজএসক্তি’র লাইযেরীযত সংরক্তেত
পুস্তক, জান মাল, প্রক্ততযিদন ইতুাক্তদ
সম্পযকম অিক্তেতকরণ।
এ সকল কা মক্রম োলনাগাদ করা।

নমুনা ক্তিযেষণ আযিদন ফরম
শীষ মক যসিাটি ওযয়িসাইযট
সংযুি আযে।
ইনযিক্স মানক্তর্যৈর মাধ্যযম
ভূবিজ্ঞাক্তনক তথ্যপ্রদান প্রক্তক্রয়া
শীষ মক যসিাটি ওযয়িসাইযট
সংযুি কযর প্রদান করা েযচ্ছ।
ই-লাইযেরী প্রক্ততষ্ঠার ক্তিষয়টি
এখযনা প্রক্তক্রয়ািীন রযয়যে।
এ সকল কা মক্রম োলনাগাদ
রযয়যে।

১০০%

িতমমাযন
ক্তজএসক্তি’র ০২
(দ্যই টি) যমািাইল
অুাপ
এর
মাধ্যযম
ভূবিজ্ঞাক্তনক তথ্য
জানা
ায়।
ক্তজএসক্তি’র
ওযয়ি যপাট মাযল
ক্তগযয় িা গুগল যে
যটার
েযত
ক্তিনামূযে
িাউনযলাি কযর
এর
তথ্যসমূে
জানা ায়।।
“ক্তজএসক্তি’র
লাইযেক্তরযক ইলাইযেক্তরযত
রূপান্তযররর
লযেু কুাটালগ
প্রস্তুতকরন”
শীষ মক পদযেপটি
িাস্তিায়ন করা
েযয়যে।

যকৌশলগত
ক্তিষয়িস্তুর
ক্রক্তমক
১.১

কমমপক্তরকল্পনার
ক্রক্তমক নং
১.১.৩

করণীয় ক্তিষয়
সকল মন্ত্রণালয়, ক্তিিাগ ও
দপ্তযরর ক্তিক্তজটাল সাক্তিসম
প্রদাযনর
যেযৈ সাক্তিসম
ক্তর্ক্তিতকরণ, ক্রযয়র ব্যিস্থাকরণ
ও
িাস্তিায়যনর
উযেযে
প্রক্ততষ্ঠাযনর শীষ ম প মাযয়র স্থায়ী
(য মন
Chief

স্বল্প
যময়াদী
(২০২১)
১০০%

মধ্য
যময়াদী
(২০৩০)
∙

দীর্ ম
যময়াদী
(২০৪১)
∙

গৃক্তেত কা মক্রম/ পদযেপ

কা মক্রযমর িতমমান অিস্থা

শতকরা
োর

প্রাথক্তমক
িাস্তিায়নকারী

প্রতুাক্তশত
ফলাফল

মক্তন্ত্রপক্তরষদ ক্তিিাগ/
জনপ্রশাসন
মন্ত্রণালয়/
সকল মন্ত্রণালয়/
ক্তিিাগ/ দপ্তর/ সংস্থা

ক্তিক্তজটাল সরকার
কা মক্রম
দেিাযি
িাস্তিায়ন করা
াযি।

মক্তন্ত্রপক্তরষদ ক্তিিাগ,
প্রিানমন্ত্রীর
কা মালয়, িাক ও
যটক্তলয াগায াগ
ক্তিিাগ, এিং সকল
মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ

যসিা
গ্রেণকারীরা
সেযজ এিং স্বল্প
সমযয়
যসিা
পাযিন।

∙

∙

∙

প্রয াজু নয়।

প্রয াজু নয়।

-

মক্তন্ত্রপক্তরষদ ক্তিিাগ
এিং
সকল মন্ত্রণালয়/
ক্তিিাগ/ দপ্তর/ সংস্থা

ক্তিক্তজটাল সাক্তিসম
িাস্তিায়যনর
সমন্বয় সাক্তিত
েযি।

৫০%

১০০%

∙

ক্তিক্তজটাল ই-সাক্তিসম যরািম্যাপ-২০২১
প্রনয়ন করা েযয়যে।

ক্তিক্তজটাল ই-সাক্তিসম যরািম্যাপ২০২১
িাস্তিায়যনর
জন্য
যকন্দ্রীয়িাযি
িাংলাযদশ
কক্তম্পউটার
কাউক্তিল
‘িাংলাযদশ
ই-গিান মযমন্ট
ইআরক্তপ (২য় সংযশাক্তিত)’
পাইলট প্রকযল্পর আওতায় ০৯ টি
সািারন মক্তিউল ক্তিজাইন কযর
া তথ্য ক্তিিাযগর ১০ টি
কা মালযয় পাইলটিং র্লযে।
পরিক্ততযম ত
িাংলাযদশ
কক্তম্পউটার কাউক্তিল কর্তমক
প মায়ক্রক্তমক
িাযি
অৈ
অক্তিদপ্তযরও র্ালু করা েযি িযল
অিগত করা েয়।অদ্যিক্তি
িাংলাযদশ কক্তম্পউটার কাউক্তিল
কর্তমক েযত অৈ অক্তিদপ্তযরও
র্ালু করার জন্য যকান ক্তনযদ মশনা
আযস নাই।

-

ক্তজএসক্তি’র

ক্তজএসক্তি’র

Innovation

Chief
Innovation
Officer/Innovation
Officer/ICT Focal Point

Officer

দাক্তয়ত্ব পালনরত

এর মযনানয়ন পূি মক দ্বাক্তয়ত্ব প্রদান
করা েযয়যে।

মযনানয়ন করা েযয়যে এিং
ক্ততক্তনও দাক্তয়ত্ব পালনরত আযেন।

১০০%

আযেন।
ICT

Focal

Point

Innovation
Officer/
Innovation
Officer/
ICT
Focal
Point)

১.১

১.১.৬

১.১

১.১.৮

কমমকতমাযক দাক্তয়ত্ব প্রদান।
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
সুক্তিিা প্রদান।
ক্তিক্তজটাল সরকার িাস্তিায়যনর
লযেু সকল মন্ত্রণালয়/দপ্তর
কর্তমক
ক্তিক্তজটাল
সাক্তিসম
িাস্তিায়ন যরািম্যাপ প্রণয়ন ও
তথ্যপ্রযুক্তি ব্যিস্থার মাধ্যযম
িাস্তিায়ন সমন্বয়করণ।

মন্তব্য

-

যকৌশলগত
ক্তিষয়িস্তুর
ক্রক্তমক
১.১

কমমপক্তরকল্পনার
ক্রক্তমক নং
১.১.৯

১.১

১.১.১০

১.১

১.১.১১

১.১

১.১.১২

১.১

১.১.১৩

স্বল্প
যময়াদী
(২০২১)
∙

মধ্য
যময়াদী
(২০৩০)
∙

দীর্ ম
যময়াদী
(২০৪১)
∙

প্রকল্প ব্যিস্থাপনা
ও যসিা প্রদাযনর
মান উন্নয়ন েযি।

৭০%

১০০%

∙

সকল ক্রয়কারী
কর্তমপে

প্রকল্প ব্যিস্থাপনা
ও যসিা প্রদাযনর
মান উন্নয়ন েযি।

৮০%

১০০%

সকল ক্রয়কারী
কর্তমপে

প্রকল্প ব্যিস্থাপনা
ও যসিা প্রদাযনর
মান উন্নয়নেযি।

৮০%

সাক্তিযম সর মান
উন্নয়ন েযি।

১০০%

প্রাথক্তমক
িাস্তিায়নকারী

প্রতুাক্তশত
ফলাফল

ক্তিক্তজটাল সাক্তিসম সমূযে Data
Analytics
ও
AI
সংয াজযনর মাধ্যযম স্মাট ম এিং
পাযস মানালাইজি
জনযসিা
ক্তনক্তিতকরণ।
িড়
সফটওয়ুার
এিং
আইটিইএস ক্রযয়র যেযৈ
ক্তিদ্যমান আইন ও ক্তিক্তিমালা
(PPA
ও
PPR)
অনুসরণপূি মক ক্রয়কারী কর্তমপে
প্রয াজু যেযৈ ক্তিজাইন ও
সুপারক্তিশন
(PMC)এিং
িাস্তিায়ন- এ দ্যটি পৃথক চুক্তির
মাধ্যযম সম্পাদন।

সকল
মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ

যসিা প্রদান দ্রুত
ও সমক্তন্বত েযি।

সকল ক্রয়কারী
কর্তমপে

িড়সফটওয়ুার
এিং
আইটিইএস প্রকযল্পর যেযৈ
ক্তিদ্যমান আইন অনুসরণপূি মক
প্রয াজু যেযৈ সংক্তেষ্ট কর্তমপে
BOO/BOT/ফুাক্তসক্তলটিজ
ম্যাযনজযমন্ট পদ্ধক্ততর মাধ্যযম
িাস্তিায়ন।
BOO/BOT/ফুাক্তসক্তলটিজ
ম্যাযনজযমন্ট পদ্ধক্ততর মাধ্যযম
িাস্তিায়যনর জন্য রাজস্ব/ক্তফ
যশয়াযরর জন্য ক্তনযদ মক্তশকা
প্রস্তুতকরণ।
সি মস্তযর
ক্তিক্তজটাইযজশযনর
প্রক্ততিন্ধকতাগুযলা ক্তর্ক্তিতকরণ,
দূরীকরণ
ও
অগ্রগক্ততর
পক্তরমাপয াগ্য ক্তনণ মায়ক ক্তনি মারণ।

করণীয় ক্তিষয়

সকল
মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ/দ
প্তর/ সংস্থা

গৃক্তেত কা মক্রম/ পদযেপ

কা মক্রযমর িতমমান অিস্থা

শতকরা
োর

প্রয াজু নয়।

প্রয াজু নয়।

িড় সফটওয়ুার এিং আইটিইএস
ক্রযয়র যেযৈ ক্তিদ্যমান আইন ও
ক্তিক্তিমালা (PPA ও PPR)
অনুসরণপূি মক ক্রয়কারী কর্তমপে
প্রয াজু যেযৈ ক্তিজাইন ও
সুপারক্তিশন
(PMC)
এিং
িাস্তিায়ন- এ দ্যটি পৃথক চুক্তির
মাধ্যযম সম্পাদন করা েয়।

Arc GIS সফটওয়ুার ক্রয়

∙

তথ্য ও প্রযুক্তি ক্তিিাযগর সাযথ
য াগায াগ
কযর
BOO/BOT/ফুাক্তসক্তলটিজ
ম্যাযনজযমন্ট পদ্ধক্ততর মাধ্যযম
িাস্তিায়ন প্রয াজু যেযৈ িাম্তিায়ন
করা েয়।

-

-

১০০%

∙

প্রয াজু যেযৈ িাম্তিায়ন করা েযি।

-

-

∙

∙

প্রক্ততিন্ধকতাগুযলা
ক্তর্ক্তিতকরণ,
দূরীকরণ ও অগ্রগক্ততর পক্তরমাপয াগ্য
ক্তনণ মায়ক ক্তনি মারযণ পদযেপ গ্রেণ
করা।
অক্তিদপ্তযর দ্রুততম, ক্তনরক্তিচ্ছন্ন
ইন্টারযনট সংয াযগর ক্তনক্তমযি ওয়াইফাই এর পক্তরিযতম LAN সংয াযগর
মাধ্যযম ইন্টারযনট যসিাপ্রদান করা।

ক্তিদ্যমান ওয়াই-ফাই এর মাধ্যযম
ইন্টারযনট
যসিার
প্রক্ততিন্ধকতাসমূে দূর করযত
এুাকযসস্ পযয়ন্ট-এর সংখ্যা
বৃক্তদ্ধ, সফটওয়ুার আপযিট,
পুযরাযনা এুাকযসস্ পযয়ন্ট
সাক্তিক্তম সং ইতুাক্তদর মাধ্যযম মান
উন্নয়যনর কাজ সম্পন্ন করা
েযয়যে এিং এটি র্লমান রাখা
েযয়যে।

৭০%

৫০%

এর যেযৈ উি ক্তিক্তিমালা
অনুসরণ করা েযয়যে।

মন্তব্য

িতমমাযন
সফটওয়ুারটি
ক্রযয়র
জন্য
সরিরােকারী
প্রক্ততষ্ঠাযনর সাযথ
চুক্তি স্বােক্তরত
এিং
সফটওয়ুারটি
বুযে
যনওয়ার
প্রক্তক্রয়া র্লযে।
-

ইন্টারযনযটর
িীরগক্তত
সমািাযনর জন্য
একটি প্রাইযিট
যকাম্পানীর সাযথ
চুক্তি করা েযয়যে
এিং এ ক্তিষযয়
কাজ
র্লমান
আযে।

যকৌশলগত
ক্তিষয়িস্তুর
ক্রক্তমক

কমমপক্তরকল্পনার
ক্রক্তমক নং

করণীয় ক্তিষয়

প্রাথক্তমক
িাস্তিায়নকারী

প্রতুাক্তশত
ফলাফল

স্বল্প
যময়াদী
(২০২১)

মধ্য
যময়াদী
(২০৩০)

দীর্ ম
যময়াদী
(২০৪১)

গৃক্তেত কা মক্রম/ পদযেপ

কা মক্রযমর িতমমান অিস্থা

দ্রুতগক্ততর ইন্টারযনট যসিার
ক্তনক্তমযি প মায়ক্রযম LAN
সংয াযগর মাধ্যযম উন্নতকরণ
কা মক্রম ক্তিযির্নািীন রযয়যে।
ক্তিক্তজটালাইযজশযনর
অংশ
ক্তেযসযি ই-নক্তথ ও ই-ক্তজক্তপ এর
মাধ্যযম দাপ্তক্তরক কমমকান্ড
পক্তরর্াক্তলত েযচ্ছ।

শতকরা
োর

১.১

১.১.১৪

সরকাক্তর সকল অনুমক্তত,
অনুদান/সুক্তিিা/প্রযণাদনা
িা
লাইযসি প্রাক্তপ্ত/নিায়যনর জন্য
প্রাক-য াগ্যতা ক্তেযসযি সংক্তেষ্ট
প্রক্ততষ্ঠাযনর ক্তিক্তজটালাইযজশন
যক উৎসাক্তেত করা েযি।

সকল
মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ/দ
প্তর/ সংস্থা

ক্তিক্তজটালাইযজশ
ন উৎসাক্তেত েযি
এিং সাক্তিযম সর
মান উন্নয়ন েযি।

১০০%

∙

∙

সরকাক্তর সকল অনুমক্তত, সুক্তিিা ইনক্তথর মাধ্যযম িাস্তিায়ন করা েয়।

১.২

১.২.১

মক্তন্ত্রপক্তরষদ ক্তিিাগ
এিং সকল
মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ

∙

∙

নাগক্তরক যসিার োলনাগাদকৃত তথ্য
সারণী তথ্যিাতায়যন প্রকাশ।

ক্তনয়ক্তমত োলনাগাদকৃত তথ্য
ওযয়িসাইযট প্রকাশ করা েয়।

১০০%

১.২.২

জনগযণর
প্রযয়াজনীয় তথ্য
প্রাক্তপ্ত ক্তনক্তিত
েযি।
সরকাক্তর ক্রযয়র
যেযৈ স্বচ্ছতা
বৃক্তদ্ধ পাযি।

১০০%

১.২

সকল সরকাক্তর প্রক্ততষ্ঠাযনর
নাগক্তরক যসিার োলনাগাদকৃত
তথ্য সারণী ওযয়িসাইযট
প্রকাশ।
ইযলকট্রক্তনক
ক্রয়
পদ্ধক্তত
র্ালুকরণ ও সকল উন্মুি দরপৈ
ও ক্তনযয়াগ ক্তিজ্ঞক্তপ্ত অনলাইযন
প্রকাযশর ব্যিস্থাকরণ।

১০০%

∙

∙

ই-ক্তজক্তপ এর মাধ্যযম ক্রয়পদ্ধক্তত
র্ালুকরণ।
উন্মুি দরপৈ ও ক্তনযয়াগ ক্তিজ্ঞক্তপ্ত
অনলাইযন প্রকাশ।

১০০%

১.২

১.২.৩

ও PPR অনু ায়ী
সংক্তেষ্ট মন্ত্রণালয়/ ক্তিিাগ/ দপ্তর/
সংস্থার ক্তনজস্ব ওযয়ি সাইযট
দরপৈ ক্তিজ্ঞক্তপ্ত প্রকাশ।

সকল মন্ত্রণালয়/
ক্তিিাগ/ দপ্তর/ সংস্থা

১০০%

∙

∙

PPA ও PPR ক্তিক্তি অনু ায়ী

আইক্তসটি ব্যিোযরর মাধ্যযম
র্লমান অসমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প ও
কমমসূক্তর্সমূযের
কা মকাক্তরতা
মূোয়যনর জন্য জনগযণর
মতামত গ্রেণ, ক্তিযেষণ এিং
অক্তজমত জ্ঞান পরিতীযত প্রকল্প
গ্রেণ ও িাস্তিায়যন ব্যিোর।
প্রকল্প ব্যিস্থাপনা অথ মাৎ
প্রকল্পগ্রেণ, পক্তরকল্পনা,
িাস্তিায়ন, মক্তনটক্তরং, সমাপন
এিং অথ ম িরাযে আইক্তসটি

আইএমইক্তি এিং স্ব
স্ব মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ

ক্রয় প্রক্তক্রয়াযক
আযরা
স্বচ্ছ,
সেজ, গক্ততময় ও
ব্যয়
সাশ্রয়ী
করযি।
উন্নয়ন কা মক্রযম
জনগযণর
সম্পৃিতা বৃক্তদ্ধ
পাযি।

ই-ক্তজক্তপ এর মাধ্যযম ক্রয়পদ্ধক্তত
র্ালু রযয়যে।
ক্তনয়ক্তমত উন্মুি দরপৈ ও
ক্তনযয়াগ ক্তিজ্ঞক্তপ্ত ওযয়িসাইযট
প্রকাশ করা েয়।
ক্তিক্তি অনু ায়ী ক্তনয়ক্তমত দরপৈ
ক্তিজ্ঞক্তপ্ত অনলাইযন প্রকাশ করা
েয়।

-

∙

∙

প্রয াজু নয়।

প্রকল্প পক্তরকল্পনা
ও িাস্তিায়যন
দ্রুততা ক্তনক্তিত
েযি।

১০০%

∙

∙

ক্তজইউক্তি প্রকযল্পর প্রকল্প ব্যিস্থাপনায়
অথ মাৎ
প্রকল্পগ্রেণ,
পক্তরকল্পনা,
িাস্তিায়ন, মক্তনটক্তরং, সমাপন এিং
অথ ম িরাযে আইক্তসটি ক্তিক্তিক ব্যিস্থা

১.২

১.২

১.২.৫

১.২.৬

PPA

আইএমইক্তি
(ক্তসক্তপটিইউ)এিংস
কল
মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ

সকল
মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ/দপ্ত
র/সংস্থা

দরপৈ ক্তিজ্ঞক্তপ্ত অনলাইযন প্রকাশ
পদযেপ গ্রেন করা েযয়যে।।

১০০%

১০০%

প্রয াজু নয়।

ক্তজইউক্তি
প্রকযল্পর
সকল
কক্তম্পউটার এিং ক্তপ্রন্টার োন-এ
সংযুি।
িাটাযিস
সািমার
সমস্ত

১০০%

মন্তব্য

যকৌশলগত
ক্তিষয়িস্তুর
ক্রক্তমক

কমমপক্তরকল্পনার
ক্রক্তমক নং

করণীয় ক্তিষয়

প্রাথক্তমক
িাস্তিায়নকারী

প্রতুাক্তশত
ফলাফল

স্বল্প
যময়াদী
(২০২১)

মধ্য
যময়াদী
(২০৩০)

দীর্ ম
যময়াদী
(২০৪১)

ক্তিক্তিক ব্যিস্থা প্রর্লন।

প্রর্লন আযে।

১.২

১.২.৭

গুরুত্বপূণ ম সরকাক্তর
দপ্তযর
সি মাধুক্তনক য াগায াগ ব্যিস্থা
(য মন- ক্তিক্তিও কনফাযরক্তিং)
র্ালুকরণ।

সকল
মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ/দপ্ত
র/সংস্থা

১.২

১.২.৮

সামাক্তজক য াগায াযগর মাধ্যযম
সরকার ও জনগযণর মযধ্য
সংয াগ সািন।

সকল
মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ/দপ্ত
র/সংস্থা

১.২

১.২.৯

দ্রুত ও যটকসই ক্তিক্তজটাল
গিন মযমন্ট িাস্তিায়যনর জন্য
যিসরকাক্তর খাতযক সম্পৃি কযর

পক্তরকল্পনা
ক্তিিাগ/সকল
মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ/দপ্ত
র/সংস্থা

Managed

Service

মযিযলর আযলাযক প্রকল্প গ্রেযণ
উৎসাক্তেতকরণ।

গৃক্তেত কা মক্রম/ পদযেপ

কা মক্রযমর িতমমান অিস্থা

কক্তম্পউটাযরর সাযথ সংযুি।
ক্তজইউক্তি প্রকযল্পর অথ ম িরাে
প্রকল্প অনুযমাক্তদত TAPP
অনু া ী করা েয়।
স্কাইপ/জুম
ক্তিক্তিও
কনফাযরক্তিং-এর
মাধ্যযম
য াগায াগ ব্যিস্থা র্ালু আযে।

সিায়
অংশেগ্রেযণর
জন্য ভ্রমন, ব্যয়
ও সময় হ্রাস
করযি এিং যেৈ
ক্তিযশযষ সিার
প্রযয়াজন দূর
েযি।
সরকাযরর
কা মক্রযম
জনগযণর
সম্পৃিতা বৃক্তদ্ধ
পাযি।
সরকাযরর
কা মক্রযম
যিসরকাক্তর
খাযতর সম্পৃিতা
বৃক্তদ্ধ পাযি।

১০০%

∙

∙

সদর দপ্তর েযত িক্তেরংগন কা মক্রম
ক্তিক্তিও কনফাযরক্তিং-এর মাধ্যযম
প মযিেণ করা েযয়যে।
যকাক্তিি-১৯ মোমাক্তর সঙ্কটকাক্তলন
সমযয় ক্তিক্তিও কনফাযরক্তিং-এর
মাধ্যযম কা মক্রম অব্যােত রাখা
েযয়যে।

১০০%

∙

∙

ক্তজএসক্তি’রর
যফসবুকযপজ
(Geological Survey of
Bangladesh) এর মাধ্যযম
প্রযয়াজনীয় তথ্য প্রকাশ।

ক্তনয়ক্তমত যফসবুক যপাট প্রদাযনর
মাধ্যযম তথ্য প্রকাশ করা েয়।

১০০%

∙

∙

দ্রুত ও যটকসই ক্তিক্তজটাল গিন মযমন্ট
িাস্তিায়যনর জন্য যিসরকাক্তর খাতযক
সম্পৃি
কযর
Managed
Service মযিযলর আযলাযক যকান
প্রকল্প িতমমাযন ক্তজএসক্তি’যত যনই।
ফযল িক্তিষ্যযত এক্তিষযয় উযদ্যাগ
গ্রেণ করা েযি।

প্রয াজু নয়।

১০০%

∙

∙

উচ্চ গক্ততর িাটা সংয াগ ক্তনক্তিক্তত
করা।

উচ্চ গক্ততর িাটা সংয াযগর জন্য
ইন্টাযনযটর ব্যন্ডউইথ 100
mbps করা েযয়যে।

∙

∙

∙

প্রয াজু নয়।

১.৩

১.৩.২

সরকাক্তর
কমমকাযের
ক্তিযকন্দ্রীকরযণর লযেু সকল
সরকাক্তর দপ্তযর উচ্চ গক্ততর িাটা
সংয াগ ও ক্তিক্তজটাল-সরকার
ব্যিস্থাপ্রিতমন।

সকল
মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ/দপ্ত
র/সংস্থা

সরকাক্তর
কমমকাযের
ক্তিযকন্দ্রীকরণ
েযি।

১.৩

১.৩.৪

স্বযল্পান্নত এলাকা এিং প্রাক্তন্তক
জনযগাষ্ঠীর জন্য সাশ্রয়ী ব্যান্ড
উইিথ (Band width) এর
মাধ্যযম প্রাসক্তিক ক্তিষয়াক্তদ,
পণ্যমূে ক্তিষয়ক তথ্যাক্তদ
প্রদাযনর ব্যিস্থাকরণ।

সমাজকোণ
মন্ত্রণালয়, মক্তেলা ও
ক্তশশু ক্তিষয়ক
মন্ত্রণালয়, অিুন্তরীণ
সম্পদ ক্তিিাগ, িাক
ও যটক্তলয াগায াগ

সুক্তিিা িক্তিত ও
ক্তপক্তেযয়
পড়া
জনযগাষ্ঠী
সুক্তিিামযতা
সমযয় যসিা গ্রেণ
করযত পারযি।

প্রয াজু নয়।

শতকরা
োর

১০০%

১০০%

১০০%

মন্তব্য

যকৌশলগত
ক্তিষয়িস্তুর
ক্রক্তমক

কমমপক্তরকল্পনার
ক্রক্তমক নং

স্বল্প
যময়াদী
(২০২১)

মধ্য
যময়াদী
(২০৩০)

দীর্ ম
যময়াদী
(২০৪১)

সকল সরকাক্তর
প্রক্ততষ্ঠাযন
আইক্তসটি
জ্ঞানসম্পন্ন
জনিল ক্তনযয়াযগর
মাধ্যযম
ক্তিক্তজটালগিন মযম
ন্ট
কা মক্রম
িাস্তিায়ন
ত্বরাক্তন্বত েযি।
ক্তিক্তজটাল
গিযন মি ও ইযসিা
প্রদাযন
সরকাক্তর
কমমকতমারা
উৎসাক্তেত েযিন।
ক্তিক্তজটাল
গিযন মি কা মক্রম
িাস্তিায়যন
সরকাক্তর
কমমকতমাযদর
সেমতা
বৃক্তদ্ধ
পাযি।

১০০%

∙

∙

১০০%

∙

১০০%

সকল
মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ
এিং স্থানীয় সরকার
ক্তিিাগ

স্থানীয় সরকার
প মাযয় সযর্তনতা
বৃক্তদ্ধ পাযি

সকল
মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ/দপ্ত
র/ সংস্থা

তথ্য
ও
ক্তসযটযমর
ত্রদ্বততা হ্রাস েযি।

প্রাথক্তমক
িাস্তিায়নকারী

করণীয় ক্তিষয়

ক্তিিাগএিং
ক্তিটিআরক্তস
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
(পািক্তলক সাক্তিসম
কক্তমশন) এিং সকল
মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ/দপ্ত
র/সংস্থা

১.৪

১.৪.১

সরকাক্তর প মাযয় সকল যশ্রণীর
ক্তনযয়াযগর ব্যিোক্তরক পরীোয়
কক্তম্পউটার ও ইন্টারযনযটর
যমৌক্তলক ক্তিষয় অন্তর্ভমিকরণ।

১.৪

১.৪.২

১.৪

১.৪.৪

সরকাক্তর প মাযয় সৃজনশীল
ক্তিক্তজটাল সরকার ব্যিস্থা ও
ক্তিক্তজটাল-যসিা
কা মক্রম
িাস্তিায়যন সরকাক্তর কমমকতমাযদর
জন্য আনুযতাক্তষক ও পুরস্কার
প্রিতমন।
সরকাক্তর প মাযয়র প্রক্তশেণ
প্রক্ততষ্ঠাযনর আইক্তসটি এিং
ক্তিক্তজটাল গিযন মি কাক্তরকুলাযম

জনপ্রশাসন
মন্ত্রণালয়,
অথ ম ক্তিিাগ, তথ্য ও
য াগায াগ প্রযুক্তি
ক্তিিাগ এিংসকল
মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ
সকল
মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ

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

১.৪

১.৪.৮

১.৫

১.৫.২

ক্তিক্তজটাল যসিা প্রদান ইতুাক্তদ
ক্তিষয়াক্তদ অন্তভূমিকরণ।
স্থানীয়
সরকার
প মাযয়
সযর্তনতা বৃক্তদ্ধ ও জনিল যক
আইক্তসটি ক্তিষযয় প্রক্তশেণ প্রদান।

সকল সরকাক্তর দপ্তযর ন্যাশনাল
ই-গিযন মি
আক্তকমযটকর্ার
(National

e-

প্রতুাক্তশত
ফলাফল

গৃক্তেত কা মক্রম/ পদযেপ

কা মক্রযমর িতমমান অিস্থা

শতকরা
োর

প্রয াজু যেযৈ যনয়া েয়।

ক্তজএসক্তি’র ক্তনযয়াগ ক্তিক্তিমালা,
২০১৫ অনু ায়ী শুধুমাৈ র্ততীয়
যশ্রক্তণর কক্তমপউটার মুদ্রােক্তরক ও
সাট-ক্তলক্তপকার
পযদর
ক্তনযয়াগকাযল ব্যিোক্তরক পরীো
গ্রেণ করা েয়।

১০০%

∙

প্রয াজু নয়।

প্রয াজু নয়।

∙

∙

প্রয াজু নয়।

প্রয াজু নয়।

১০০%

∙

∙

প্রয াজু নয়।

প্রয াজু নয়।

১০০%

∙

∙

তথ্য ও প্রযুক্তি ক্তিিাযগর সাযথ
য াগায াগ কযর প্রযয়াজনীয় পদযেপ
গ্রেণ েযচ্ছ।

িতমমাযন ক্তনযদ মশনা যমাতাযিক
অৈ অক্তিদপ্তযর ক্তিক্তজটাল
আক্তকমযটকর্ার-এর
যফাকাল

মন্তব্য

যকৌশলগত
ক্তিষয়িস্তুর
ক্রক্তমক

কমমপক্তরকল্পনার
ক্রক্তমক নং

প্রাথক্তমক
িাস্তিায়নকারী

করণীয় ক্তিষয়
Governance
Architectur)
ও
eGovernance
Intero
perability
Framework অনুসরণ।

১.৫

১.৫.৪

জনসন্মুযখ প্রকাশয াগ্য তযথ্যর
সযি মাচ্চ ব্যিোর ক্তনক্তিতকরযণর
জন্য
Open
Government

১.৫

১.৫.৫

১.৫

১.৫.৬

Data

যপাট মাযল তথ্য উন্মুিকরণ ও
অন্য দপ্তযরর তথ্য ব্যিোযরর
সংস্কৃক্তত ত্রতক্তর।
ক্তিক্তজটাল সাক্তিযম সর রূপান্তযরর
পক্তরকল্পনা
প্রণয়যনও
অনুযমাদযনর যেযৈ ত্রদ্বততা
পক্তরোর ও সমন্বযয়র লযে তথ্য
ও য াগায াগ প্রযুক্তি ক্তিিাযগর
মতামত গ্রেণ।

মন্ত্রণালয়/দপ্তরসমূযের
ক্তিক্তজটালসাক্তিসম
িাস্তিায়যন
সকল ক্তিক্তজটাল সাক্তিযম সর
র্াক্তেদা ক্তনরূপণ যথযক শুরু কযর
প্রক্তকউরযমন্ট, ত্রতক্তর এিং
িাস্তিায়ন প মন্ত সকল প্রকার
সংক্তেষ্ট কাক্তরগক্তর সোয়তার জন্য
মক্তন্ত্রপক্তরষদ ক্তিিাগ ও আইক্তসটি
ক্তিিাযগর
য ৌথ
উযদ্যাগ
“Digital
Service
Accelerator”-এর সোয়তা

মক্তন্ত্রপক্তরষদ ক্তিিাগ,
পক্তরসংখ্যান ও তথ্য
ব্যিস্থাপনা ক্তিিাগসে
সকল
মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ
তথ্য ও য াগায াগ
প্রযুক্তি ক্তিিাগ,
পক্তরকল্পনা
মন্ত্রণালয়সে সকল
মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ

মক্তন্ত্রপক্তরষদ ক্তিিাগ,
তথ্য ও য াগায াগ
প্রযুক্তি ক্তিিাগসে
সকল
মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ

প্রতুাক্তশত
ফলাফল
তযথ্যর (Data)
সযি মাচ্চ ব্যিোর
ক্তনক্তিত
েযি।
সরকাক্তর
সংস্থাসমূযের
মযধ্য তথ্য ও
সফটওয়ুার
আদান-প্রদাযনর
পক্তরযিশ ত্রতক্তর
েযি।
সরকাক্তর তযথ্যর
স্বচ্ছতা বৃক্তদ্ধ পাযি
এিং জনগণ ও
গযিষকযদর
সেযজ তথ্য প্রাক্তপ্ত
ক্তনক্তিত েযি।
ক্তিক্তজটালগিযন মি ও ইযসিা
ক্তিষয়ক
কা মক্রযম ত্রদ্বততা
(Duplicatio
n) পক্তরোযরর
মাধ্যযম জাতীয়
সম্পযদর সাশ্রয়
র্টযি।
ক্তিক্তজটালগিযন মি ও ইযসিা
ক্তিষয়ক
কা মক্রযম ত্রদ্বততা
পক্তরোযরর
মাধ্যযম জাতীয়
সম্পযদর সাশ্রয় র্টযি।

স্বল্প
যময়াদী
(২০২১)

মধ্য
যময়াদী
(২০৩০)

দীর্ ম
যময়াদী
(২০৪১)

গৃক্তেত কা মক্রম/ পদযেপ

কা মক্রযমর িতমমান অিস্থা

শতকরা
োর

মন্তব্য

-

-

-

-

পযয়ন্ট ও ক্তিকল্প যফাকাল পযয়ন্ট
মযনানয়ন করা েযয়যে।
ক্তনযদ মশনা অনু ায়ী প্রযয়াজনীয়
ব্যিস্থা গ্রেন করা েয়।

∙

∙

∙

প্রয াজু নয়।

প্রয াজু নয়।

∙

∙

∙

প্রয াজু নয়।

প্রয াজু নয়।

∙

∙

∙

প্রয াজু নয়।

প্রয াজু নয়।

যকৌশলগত
ক্তিষয়িস্তুর
ক্রক্তমক

কমমপক্তরকল্পনার
ক্রক্তমক নং

১.৫

১.৫.৭

১.৫

১.৫.৮

একক আইক্তি ব্যিোর কযর
ক্তিক্তজটাল যসিা
প্রদান ও
সামাক্তজক
ক্তনরাপিা
ক্তনক্তিতকরণ।

২.৩

২.৩.২

২.৩

২.৩.৩

২.৫

২.৫.১

নাগক্তরকযদর সকল প্রকার
সকল
ব্যক্তিগত তযথ্যর মাক্তলকানা এিং মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ/সক
যগাপনীয়তা ক্তনক্তিতকরণ।
ল
সরকাক্তরযিসরকাক্তর প্রক্ততষ্ঠান
নাগক্তরকযদর যকাযনা তথ্য সংগ্রে সকল
িা সংরেযণর জন্য তাঁযক তা
মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ/সক
অিক্তেত করযত েযি। এসি তথ্য ল
সরকাক্তরসংক্তেষ্ট ব্যক্তির সুস্পষ্ট অনুমক্তত যিসরকাক্তর প্রক্ততষ্ঠান
োড়া যকাযনা ব্যক্তি িা
যকাম্পাক্তনযক প্রদান করা াযি
না। তথ্য এনক্তক্রযেি কযর
ক্তনরাপদ রাখযত েযি। এর ব্যতুয়
েযল আক্তথ মক জক্তরমানার ক্তিষয়
ক্তনক্তিতকরণ।
ক্তিক্তজটাল অপরাি যমাকাযিলায়
সকল
দে জনিল সৃক্তষ্টকরণ।
মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ/দপ্ত
র/সংস্থা

২.৫

২.৫.৩

করণীয় ক্তিষয়
গ্রেণ।
প্রযতুক নাগক্তরযকর একক
আইক্তি প্রণয়ন ও সেযজ
সংযশািন ক্তনক্তিতকরণ এিং
আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় সািন।

ক্তিক্তজটাল ক্তনরাপিা ক্তিষযয়
সযর্তনতা ত্রতক্তরকরণ।

কা মক্রযমর িতমমান অিস্থা

শতকরা
োর

মন্তব্য

প্রয াজু নয়।

প্রয াজু নয়।

-

-

∙

প্রয াজু নয়।

প্রয াজু নয়।

-

-

মধ্য
যময়াদী
(২০৩০)

যসিা গ্রেণকারী
সনািকরণ ও
ক্তিক্তিন্ন ক্তিিাগ
কর্তমক
প্রযদয়
নাগক্তরক যসিা
তাৎেক্তণক প্রদান
ক্তনক্তিত েযি।

∙

∙

∙

যসিা গ্রেণকারী
সনািকরণ ও
ক্তিক্তিন্ন ক্তিিাগ
কর্তক
প্রযদয়
নাগক্তরক যসিা
তাৎেক্তণক প্রদান
ক্তনক্তিত েযি।
ব্যক্তিগত তযথ্যর
মাক্তলকানা
ক্তনক্তিত েযি।

∙

∙

প্রতুাক্তশত
ফলাফল

মক্তন্ত্রপক্তরষদ ক্তিিাগ,
স্থানীয় সরকার
ক্তিিাগ এিংসকল
মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ

মক্তন্ত্রপক্তরষদ ক্তিিাগ
এিংসংক্তেষ্ট
মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ

তথ্য ও য াগায াগ
প্রযুক্তি ক্তিিাগ
(ক্তিক্তসক্তস)এিং সকল

দীর্ ম
যময়াদী
(২০৪১)

স্বল্প
যময়াদী
(২০২১)

প্রাথক্তমক
িাস্তিায়নকারী

গৃক্তেত কা মক্রম/ পদযেপ

∙

∙

∙

প্রয াজু নয়।

প্রয াজু নয়।

-

-

ব্যক্তিগত তযথ্যর
মাক্তলকানা
ক্তনক্তিত েযি।

∙

∙

∙

প্রয াজু নয়।

প্রয াজু নয়।

-

-

দে জনিযলর
মাধ্যযম ক্তিক্তজটাল
ক্তনরাপিা ক্তনক্তিত
েযি।
জনসািারণ
ক্তিক্তজটাল
ক্তনরাপিা ও

৬০%

১০০%

-

প্রয াজু যেযৈ পদযেপ গ্রেন করা
েযি।

-

-

-

১০০%

∙

∙

প্রয াজু যেযৈ প্রযয়াজনীয় পদযেপ
গ্রেন করা েযি।

-

-

-

যকৌশলগত
ক্তিষয়িস্তুর
ক্রক্তমক

কমমপক্তরকল্পনার
ক্রক্তমক নং

করণীয় ক্তিষয়

প্রাথক্তমক
িাস্তিায়নকারী
মন্ত্রণালয়/ ক্তিিাগ/
দপ্তর/ সংস্থা

২.৫

২.৫.৪

ক্তিক্তজটাল অপরাি যমাকাযিলায়
সরকাক্তর ও যিসরকাক্তর সংস্থা
সমুযের মযধ্য পারস্পাক্তরক
সেয াক্তগতা বৃক্তদ্ধ।

২.৫

২.৫.৫

আন্তজমাক্ততক সংস্থা সমুযের সাযথ
সংর্িদ্ধ েযয় ক্তিক্তজটাল অপরাি
যমাকাযিলার ব্যিস্থা গ্রেণ।

২.৫

২.৫.৬

জাতীয় ক্তিক্তজটাল ক্তনরাপিা
যিমওয়াকম প্রস্তুত ও িাস্তিায়ন।

২.৫

২.৫.৭

জাতীয় ক্তিক্তজটাল ক্তনরাপিা
সংস্থা গঠন ও কা মকর করার
ব্যিস্থা গ্রেণ।

২.৫

২.৫.৯

ক্তিক্তজটাল অপরাি দমযন এ
সংক্রান্ত আইযনর প্রযয়াগ।

২.৫

২.৫.১০

আইটি ক্তসযটম অক্তিট
িাধ্যতামুলক করা।

২.৫

২.৫.১২

ক্তিক্তিন্ন ক্তিক্তজটাল ক্তনরাপিা যসিা

তথ্য ও য াগায াগ
প্রযুক্তি ক্তিিাগ
(ক্তিক্তসক্তস) এিং
সকল মন্ত্রণালয়/
ক্তিিাগ/দপ্তর/সংস্থা
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়,
তথ্য ও য াগায াগ
প্রযুক্তি ক্তিিাগ
(ক্তিক্তসক্তস)এিং সকল
মন্ত্রণালয়/
ক্তিিাগ/দপ্তর/সংস্থা
তথ্য ও য াগায াগ
প্রযুক্তি ক্তিিাগ
(ক্তিক্তসক্তস) এিং
সকল মন্ত্রণালয়/
ক্তিিাগ/ দপ্তর/ সংস্থা
তথ্য ও য াগায াগ
প্রযুক্তি ক্তিিাগ
(ক্তিক্তসক্তস) এিং
সকল মন্ত্রণালয়/
ক্তিিাগ/ দপ্তর/ সংস্থা

সকল মন্ত্রণালয়/
ক্তিিাগ/দপ্তর/সংস্থা
এিং আইন
প্রযয়াগকারী
সংস্থাসমূে
তথ্য ও য াগায াগ
প্রযুক্তি ক্তিিাগ
(ক্তিক্তসক্তস) এিং
সকল মন্ত্রণালয়/
দপ্তর/ সংস্থা
তথ্য ও য াগায াগ

প্রতুাক্তশত
ফলাফল
ক্তিক্তজটাল অপরাি
সম্বযন্ধ অিগত
থাকযি।
পারস্পাক্তরকসে
য াক্তগতারমাধ্যযম
ক্তিক্তজটালঅপরাি
যমাকাযিলা সম্ভি
েযি।
ক্তিক্তিন্ন
আন্তজমাক্ততক
সংস্থার মযধ্য
পারস্পাক্তরক
সেয াক্তগতা বৃক্তদ্ধ
পাযি।
রাষ্ট্রীয় গুরৃত্বপূণ ম
অিকাঠাযমা
সমুযের ক্তিক্তজটাল
ক্তনরাপিা ক্তনক্তিত
েযি।
সাইিার
ক্তনরাপিায় সকল
সংস্থাযক
ক্তিক্তজটাল
ক্তনরাপিা ক্তিষয়ক
কাক্তরগরী সোয়তা
প্রদান করা াযি।
ক্তিক্তজটাল অপরাি
দমযন সোয়ক
েযি।

আইটি ক্তসযটম
অক্তিযটর মাধ্যযম
ক্তিক্তিন্ন ক্তনয়ন্ত্রণ
ক্তনক্তিত করা
াযি।
আইটি যসিা

স্বল্প
যময়াদী
(২০২১)

মধ্য
যময়াদী
(২০৩০)

দীর্ ম
যময়াদী
(২০৪১)

গৃক্তেত কা মক্রম/ পদযেপ

কা মক্রযমর িতমমান অিস্থা

১০০%

∙

∙

প্রয াজু যেযৈ প্রযয়াজনীয় পদযেপ
গ্রেন করা েযি।

-

১০০%

∙

∙

আইক্তসটি
কক্তমটির
সোয়তায়
প্রযয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রেন করা।

ক্তিক্তজটাল অপরাি যমাকাযিলার
ব্যিস্থা গ্রেযণর জন্য একটি
কক্তমটি গঠযনর উযদ্যাগ গ্রেণ করা
েযয়যে।

১০০%

∙

∙

প্রয াজু যেযৈ পদযেপ গ্রেন করা
েযি।

-

১০০%

∙

∙

প্রয াজু যেযৈ পদযেপ গ্রেন করা
েযি।

-

১০০%

∙

∙

প্রয াজু নয়।

প্রয াজু নয়।

-

১০০%

∙

∙

প্রয াজু যেযৈ পদযেপ গ্রেন করা
েযি।

-

-

-

১০০%

∙

∙

প্রয াজু যেযৈ প্রযয়াজনীয় পদযেপ

-

-

-

শতকরা
োর

মন্তব্য

যকৌশলগত
ক্তিষয়িস্তুর
ক্রক্তমক

কমমপক্তরকল্পনার
ক্রক্তমক নং

করণীয় ক্তিষয়

প্রাথক্তমক
িাস্তিায়নকারী

প্রদানকারী (যপক্তনযট্রশন
যটক্তটং,িালনাযরক্তিক্তলটি
অুাযসসযমন্ট, আইটি অক্তিট)
প্রক্ততষ্ঠাযনর অনুযমাদন।

প্রযুক্তি ক্তিিাগ
(ক্তিক্তসক্তস) এিং
সকল মন্ত্রণালয়
/ক্তিিাগ / দপ্তর/
সংস্থা
তথ্য ও য াগায াগ
প্রযুক্তি ক্তিিাগ
(ক্তসক্তসএ) এিং সকল
মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ/দপ্ত
র/সংস্থা
তথ্য ও য াগায াগ
প্রযুক্তি ক্তিিাগ
(ক্তিক্তসক্তস) এিং
সকল মন্ত্রণালয়/
ক্তিিাগ/ দপ্তর/ সংস্থা
সমাজকোণ
মন্ত্রণালয় ও সকল
মন্ত্রণালয়/ ক্তিিাগ/
সরকাক্তর দপ্তর/
সংস্থা এিংএনক্তজও
ক্তিষয়ক বুুযরা
মাধ্যক্তমক ও উচ্চ
ক্তশো ক্তিিাগ,
কাক্তরগক্তর ও মাদ্রাসা
ক্তশো ক্তিিাগ,
সমাজকোণ
মন্ত্রণালয়, মক্তেলা ও
ক্তশশু ক্তিষয়ক
মন্ত্রণালয়, প্রাথক্তমক
ও গণক্তশো
মন্ত্রণালয়,
পাি মতুর্ট্টগ্রাম
ক্তিষয়ক মন্ত্রণালয়,
তথ্য ও য াগায াগ
প্রযুক্তি ক্তিিাগ, যুি
ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়,

২.৯

২.৯.১

সকল অক্তফযস ক্তিক্তজটাল স্বাের
র্ালুকরণ।

২.৯

২.৯.২

িাংলাযদযশর সকল িাটা
িাংলাযদযশর
যিৌযগাক্তলক
সীমানার মযধ্য রাখা ক্তনক্তিত
করযণর ব্যিস্থা গ্রেণ।

৩.১

৩.১.২

৩.১

৩.১.৬

নীক্ততমালার মাধ্যযম আন্তজমাক্ততক
মান
অনুসরযণ
প্রক্ততিন্ধী
ব্যক্তিিযগরম জন্য সকল সরকাক্তর
ও যিসরকাক্তর ওযয়ি সাইট
অক্তিগম্য
(Accessible)
করণ।
অনগ্রসর জনযগাষ্ঠীর জন্য
ক্তিযশষাক্তয়ত আইক্তসটি ক্তশো
এিং প্রক্তশেযণর ব্যিস্থা গ্রেণ।

প্রতুাক্তশত
ফলাফল
প্রদানকারী
প্রক্ততষ্ঠাযনর
মাধ্যযম তথ্য
সুরো ও যসিার
মান ক্তনক্তিত করা
াযি।
জাতীয় তথ্য
আদান-প্রদাযন
ক্তনরাপিা ক্তনক্তিত
েযি।

স্বল্প
যময়াদী
(২০২১)

মধ্য
যময়াদী
(২০৩০)

দীর্ ম
যময়াদী
(২০৪১)

গৃক্তেত কা মক্রম/ পদযেপ

কা মক্রযমর িতমমান অিস্থা

শতকরা
োর

মন্তব্য

গ্রেন করা েযি।

১০০%

∙

∙

মন্ত্রণালয় /ক্তিিাগ এর ক্তনযদ মশনা
অনু ায়ী ব্যিস্থা গ্রেন করা েযি।

-

-

-

জাতীয় তথ্য
আদান-প্রদাযন
ক্তনরাপিা ক্তনক্তিত
েযি।

১০০%

∙

∙

ক্তজএসক্তি’র িাটা ক্তনজস্ব িাটাযসন্টাযর
সুরক্তেত রাখা েয়।

ক্তজএসক্তি’র তথ্য ও প্রক্ততযিদন
ক্তনজস্ব িাটাযসন্টাযর সুরক্তেত
রযয়যে। ক্তজএসক্তি কর্তমপে কর্তমক
ক্তনয়ক্তমত মক্তনটক্তরং করা েয়।

১০০%

-

সকল সরকাক্তর ও
যিসরকাক্তর
ওযয়িসাইট
প্রক্ততিন্ধীযদর জন্য
অক্তিগম্য েযি।

৫০%

১০০%

∙

প্রয াজু যেযৈ পদযেপ গ্রেন করা
েযি।

-

-

-

তথ্যপ্রযুক্তি
ক্তিষযয় প্রক্তশক্তেত
দে
জনশক্তি
গযড় উঠযি এিং
েমতায়ন র্টযি।

∙

∙

∙

প্রয াজু নয়

প্রয াজু নয়

যকৌশলগত
ক্তিষয়িস্তুর
ক্রক্তমক

কমমপক্তরকল্পনার
ক্রক্তমক নং

করণীয় ক্তিষয়

প্রাথক্তমক
িাস্তিায়নকারী
িস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
এিং যিসকাক্তর খাত
প্রাথক্তমক ও
গণক্তশো মন্ত্রণালয়,
মক্তেলা ও ক্তশশু
ক্তিষয়ক মন্ত্রণালয়
এিং এনক্তজও
ক্তিষয়ক বুুযরা
আক্তথ মক প্রক্ততষ্ঠান
ক্তিিাগ, িাংলাযদশ
ব্যাংক এিং সংক্তেষ্ট
মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ

স্বল্প
যময়াদী
(২০২১)

মধ্য
যময়াদী
(২০৩০)

দীর্ ম
যময়াদী
(২০৪১)

গৃক্তেত কা মক্রম/ পদযেপ

কা মক্রযমর িতমমান অিস্থা

প্রাথক্তমক ক্তশোর
কা মকাক্তরতা বৃক্তদ্ধ
পাযি।

∙

∙

∙

প্রয াজু নয়

প্রয াজু নয়

-

∙

∙

প্রয াজু নয়

প্রয াজু নয়

১০০%

∙

∙

প্রযয়াজনীয় যেযৈ পদযেপ গ্রেণ করা
েযয়যে।

প্রতুাক্তশত
ফলাফল

৩.১

৩.১.৯

দক্তরদ্র
ক্তশশুযদর
জন্য
মাক্তিক্তমক্তিয়া ন্ত্রাক্তদ ব্যিোর
কযর সরকাক্তর-যিসরকাক্তর এিং
কক্তমউক্তনটি স্কুযলই ইক্তসক্তিক্তপ
(ECDP) র্ালুকরণ।

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।

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
দপ্তর/ সংস্থা

ক্তিল ও ক্তফ
পক্তরযশাযি ব্যয়
এিং
সময়
সামঞ্জস্যপূণ ম েযি;
অক্তিকতর
স্বচ্ছতা,
প্রক্তক্রয়াকরযণর
দেতা এিং দ্রুত
ক্তিল পক্তরযশাযির
মাধ্যযম জনগণ
উপকৃত
েযি;
সরকাযরর উপর
আস্থা িাড়যি।
যসিার
মান
উন্নয়ন
এিং
নাগক্তরক সন্তুক্তষ্ট
বৃক্তদ্ধ পাযি।

৩.৪

৩.৪.২

সকল প্রণীতব্য নীক্ততমালা ও
আইন ওযয়িসাইযট প্রকাশ ও
জনগযণর মতামত গ্রেণ।

সকল মন্ত্রণালয়/
ক্তিিাগ/ সরকাক্তর
দপ্তর/ সংস্থা

নীক্ততমালাপ্রণয়যন
জনগযণরঅংশগ্র
েণক্তনক্তিত েযি।

১০০%

∙

∙

প্রযয়াজনীয় পদযেপ গ্রেণ করা।

৩.৫

৩.৫.৪

প্রাক্ততষ্ঠাক্তনক সোয়তা ও আক্তথ মক
প্রযণাদনার মাধ্যযম িাংলা
িাষায় স্থানীয় প মাযয়র উপযুি
ক্তিষয়
িস্তু
উন্নয়ন

সকল মন্ত্রণালয়/
ক্তিিাগ/ দপ্তর/ সংস্থা

জনগযণর বৃেৎ
অংশযক ক্তশো,
প্রক্তশেণ ও
গুরুত্বপূণ ম তথ্য

১০০%

∙

∙

প্রযয়াজনীয় পদযেপ গ্রেণ করা েযচ্ছ।

শতকরা
োর

মন্তব্য

ওযয়িসাইযট অক্তিয াগ প্রক্ততকার
ব্যিস্থা (GRS) যসিা িক্স র্ালু
আযে।
ই-নক্তথযত নাগক্তরক যসিা সংক্রান্ত
ট্যাি রযয়যে
ার মাধ্যযম
নাগক্তরকগণ
আযিদন/অক্তিয াগ/মতামত/
যপ্ররণ করযত পাযরন।
ওযয়িসাইযট ক্তনয়ক্তমত আপযলাি
করা েয়।

১০০%

অনলাইযন প্রাপ্ত
অক্তিয াগগুযলা
থা থ প্রক্তক্রয়ায়
ক্তনষ্পক্তি
করা
েযয়যে।

িতমমাযন ক্তজএসক্তি’র প্রক্ততযিদন
সমুযের সারসংযেপ এিং
Spot Investigationএর প্রক্ততযিদন িাংলায় প্রস্তুত

১০০%

১০০%

যকৌশলগত
ক্তিষয়িস্তুর
ক্রক্তমক

কমমপক্তরকল্পনার
ক্রক্তমক নং

করণীয় ক্তিষয়
উৎসাক্তেতকরণ।

৪.৪

৪.৪.১১

ক্তশো, গযিষণা ও উদ্ভািনমূলক
উযদ্যাযগর জন্য উদ্ভািনী তেক্তিল
(Innovation Fund)
র্ালুকরণ ও উন্নয়ন িাযজযট
অযথ মর সংস্থান করা এিং এ
সকল উযদ্যাগ পক্তরর্ালনা ও
রেণাযিেণ এিং Scaleup করার জন্য রাজস্ব িাযজযট
অযথ মর িরাে প্রদান।
আইক্তসটি যকাম্পাক্তনসমূযের নারী
জনিল ক্রমান্বযয় যমাট মানি
সম্পযদর ৫০ শতাংযশ উন্নীত
করা এিং যসলযেু সযর্তনতা,
প্রক্তশেণ ও প্রযণাদনার ব্যিস্থা
গ্রেণ।

৫.১

৫.১.৫

৬.১

৬.১.১

আইক্তসটি ক্তশযল্পর সেমতা
পক্তরমাপ ও রপ্তাক্তন বৃক্তদ্ধকযল্প
যরািম্যাপ (Roadmap)
অনু ায়ী অগ্রগক্তত মূোয়ন।

৬.৩

৬.৩.৭

৬.৩

৬.৩.১১

ক্রযয়র যেযৈ স্থানীয় আইক্তসটি
সামগ্রী ও যসিার জন্য মূে
সুক্তিিা ( Price
Preference) ক্তনক্তিতকরণ।
যদযশর স্থানীয় যিািাযদর
সেমতা উন্নয়যন সযর্তনতা

প্রাথক্তমক
িাস্তিায়নকারী

প্রতুাক্তশত
ফলাফল

স্বল্প
যময়াদী
(২০২১)

প্রদাযনর সুক্তিিা
প্রশস্ত েযি।
প্রিানমন্ত্রীর
গযিষণা
ও
কা মালয়,
অথ ম উদ্ভািনমূলক
ক্তিিাগ, তথ্য ও উযদ্যাগ িাস্তিায়ন
য াগায াগ প্রযুক্তি ও পক্তরর্ালনায়
ক্তিিাগ, পক্তরকল্পনা অযথ মর সংস্থান
ক্তিিাগ এিং সংক্তেষ্ট ক্তনক্তিত েযি।
মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ

মধ্য
যময়াদী
(২০৩০)

দীর্ ম
যময়াদী
(২০৪১)

গৃক্তেত কা মক্রম/ পদযেপ

কা মক্রযমর িতমমান অিস্থা

শতকরা
োর

মন্তব্য

করা েয়।
∙

∙

অথ ম ক্তিিাগ, মক্তেলা
ও ক্তশশু ক্তিষয়ক
মন্ত্রণালয়, যুি ও
ক্রীড়া
মন্ত্রণালয়,
িাক্তণজু মন্ত্রণালয়,
তথ্য ও য াগায াগ
প্রযুক্তি ক্তিিাগ এিং
আইক্তসটি
এযসাক্তসযয়শন

আইক্তসটি যেযৈ
নারী-পুরুযষর
অংশগ্রেযণ সমতা
ক্তিিান েযি।

∙

∙

তথ্য ও য াগায াগ
প্রযুক্তি ক্তিিাগ
(িাংলাযদশ
কক্তম্পউটার
কাউক্তিল, আইক্তসটি
অক্তিদপ্তর,
িাংলাযদশ োই-যটক
পাকম কর্তমপে) এিং
সকল মন্ত্রণালয়/
ক্তিিাগ
আইএমইক্তি
(ক্তসক্তপটিইউ) এিং
সকল মন্ত্রণালয়/
ক্তিিাগ
সকল মন্ত্রণালয়/
ক্তিিাগ/ দপ্তর/ সংস্থা

যদশীয় আইক্তসটি
পণ্য ও যসিা
রপ্তাক্তন
সম্প্রসাক্তরত েযি।

∙

∙

∙

প্রয াজু নয়

প্রয াজু নয়

প্রয াজু নয়

প্রয াজু নয়

∙

প্রয াজু নয়

প্রয াজু নয়

∙

স্থানীয় আইক্তসটি
ক্তশল্প ক্তিকক্তশত
েযি।

∙

∙

∙

প্রয াজু নয়

প্রয াজু নয়

স্থানীয় আইক্তসটি
ক্তশল্প ক্তিকক্তশত

১০০%

∙

∙

যদযশর স্থানীয় যিািাযদর সেমতা
উন্নয়যন ভূবিজ্ঞাক্তনক তথ্য-উপাি

র্াক্তেদা অনু ায়ী ভূ-ত্রিজ্ঞাক্তনক
তথ্য-উপাি প্রদান করা েয়।

-

১০০%

-

যকৌশলগত
ক্তিষয়িস্তুর
ক্রক্তমক

কমমপক্তরকল্পনার
ক্রক্তমক নং

৭.২

৭.২.১

৭.২

৭.২.৩

৮.৫

৮.৫.২

করণীয় ক্তিষয়

প্রাথক্তমক
িাস্তিায়নকারী

ত্রতক্তর করা।
সরকাক্তর ক্রযয় আন্তজমাক্ততকিাযি তথ্য ও য াগায াগ
গ্রেণয াগ্য মাযনর ক্তিদ্যুৎ সাশ্রয়ী প্রযুক্তি ক্তিিাগ এিং
আইক্তসটি ন্ত্রপাক্তত ক্রয়।
সকল মন্ত্রণালয়/
ক্তিিাগ/ সরকাক্তর দপ্তর/
সংস্থা
দাপ্তক্তরক কাযজ ইযলক্ট্রক্তনক
মক্তন্ত্রপক্তরষদ
পদ্ধক্তত ব্যিোর বৃক্তদ্ধ কযর
ক্তিিাগসেসকল
কাগযজর ব্যিোর হ্রাসকরণ।
মন্ত্রণালয়/ক্তিিাগ

নারী উযদ্যািাযদর পযণ্যর িাজার
সম্প্রসারযণর জন্য ক্তিদ্যমান তথ্য
যসিা যকযন্দ্রর মাধ্যযম ই-কমাস ম
সুক্তিিা প্রদান।

ক্তশল্প
মন্ত্রণালয়,
স্থানীয়
সরকার
ক্তিিাগ এিং মক্তেলা
ও ক্তশশু ক্তিষয়ক
মন্ত্রণালয়

৩১/০৩/২০২২

(যমাোম্মদ যমাস্তাক্তফজুর রেমান)
লাইযেক্তরয়ান ও সদস্য সক্তর্ি
আইক্তসটি, ওযয়ি, ই-সাক্তিসম ও ই-নক্তথ টিম
িাংলাযদশ ভূতাক্তিক জক্তরপ অক্তিদপ্তর

প্রতুাক্তশত
ফলাফল
েযি।
অক্তিক োযর
ক্তিদ্যুৎ সাশ্রয়
েযি।

কাগজ ত্রতক্তরযত
ব্যিহৃত প্রাকৃক্ততক
উপাদান
সংরেযণ সোয়ক
েযি।
ক্তনজ অিল তুাগ
না
কযরও
নারীযদর
উপাজমযনর সুয াগ
বৃক্তদ্ধ
পাযি,
তাযদর পণ্য ও
যসিা িাজারজাত
করযণর
জন্য
কা মকরী সমিায়
গঠযন তাঁযদরযক
সোয়তা করযি
এিং
নতুন
কমমসংস্থাযনর
সুয াগ সৃক্তষ্ট েযি।

স্বল্প
যময়াদী
(২০২১)

মধ্য
যময়াদী
(২০৩০)

দীর্ ম
যময়াদী
(২০৪১)

গৃক্তেত কা মক্রম/ পদযেপ

কা মক্রযমর িতমমান অিস্থা

১০০%

∙

∙

প্রদান।
প্রয াজু যেযৈ পদযেপ গ্রেন করা
েযি।

-

∙

∙

∙

প্রয াজু নয়

প্রয াজু নয়

∙

∙

∙

প্রয াজু নয়

প্রয াজু নয়

৩১/০৩/২০২২

(যমা: কামাল যেযসন)
পক্তরর্ালক (ভূতি) ও সিাপক্তত
আইক্তসটি, ওযয়ি, ই-সাক্তিসম ও ই-নক্তথ টিম
িাংলাযদশ ভূতাক্তিক জক্তরপ অক্তিদপ্তর

শতকরা
োর

-

মন্তব্য

-

