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কভ ম-ক্তযকল্পনা (Action Plan) 

উযেশ্য #১: াভাক্তজক ন্যায়যায়ণতা/াম্যতা 

 

ক্রক্তভক নাং কযণীয় ক্তফলয় প্রাথক্তভক 

ফাস্তফায়নকাযী 
প্রতযাক্তত পরাপর 

স্বল্প যভয়াদী 

(২০১৬) 

ভধ্য যভয়াদী 

(২০১৮) 

দীঘ ম যভয়াদী 

(২০২১) 
  

যকৌরগত ক্তফলয়ফস্তু ১.১:অথ মননক্ততক বফলম্য এফাং ক্তডক্তজটার ক্তডবাইড দূয কযয (ক) ক্তনন্আযয়য ম্প্রদায়, (খ) অনগ্রযজনযগাষ্ঠী, (গ) নাযী এফাং (ঘ) প্রক্ততফন্ধী  ক্তফযল ায়তা প্রযয়াজন 

এভন ব্যক্তিযদয ভাযঝ যতুফন্ধন যচনা কযয অনগ্রয যগাষ্ঠীভূিযদয মূরধাযায াভাক্তজক সুযমাগ-সুক্তফধা প্রদান। 

**৩ যকাক্তয প্রক্ততষ্ঠানগুযরাযত জনগযণয 

জন্য আইক্তটি ক্তবক্তিক যল্পযডস্ক 

স্থান। াংক্তিষ্ট যফাদানকাযী 

প্রক্ততষ্ঠাযনয ক্তযফযতম কর যন্টাযযয 

ভাধ্যযভ এ কাজ ম্পাক্তদত যত 

াযয।  এফ কর যন্টাযযয জন্য 

যটক্তরযমাগাযমাগ যফা প্রদানকাযী 

প্রক্ততষ্ঠান কতৃক স্বল্প মূযে অথফা 

যটার-ক্তি নম্বয সুক্তফধা প্রদান। 

প্রধানভন্ত্রীয কাম মারয়,   

ভক্তন্ত্রক্তযলদ ক্তফবাগ, কর 

ভন্ত্রণারয়/ক্তফবাগ 

নাগক্তযকযদয ব্যয় কভযফ এফাং ভযয়য 

াশ্রয় যফ। 
কর ক্তটি কয মাযযন, 

যজরা প্রাযকয 

কাম মারয়, যজরা ক্তযলযদ 

যল্প যডস্ক  কর যন্টায 

স্থান; 

কর যফা 

প্রদানকাযী প্রক্ততষ্ঠান, 

কর যৌযবা এফাং 

উযজরা ক্তযলযদ 

যল্প যডস্ক  কর 

যন্টায  যটার ক্তি 

সুক্তফধা  প্রফতমন; 
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ক্রক্তভক নাং কযণীয় ক্তফলয় প্রাথক্তভক 

ফাস্তফায়নকাযী 
প্রতযাক্তত পরাপর 

স্বল্প যভয়াদী 

(২০১৬) 

ভধ্য যভয়াদী 

(২০১৮) 

দীঘ ম যভয়াদী 

(২০২১) 
  

**৬ (ক) ন্যানার পুযরন যযক্তজস্টায 

(NPR) প্রণয়ন। যবাটায আইক্তড 

ডাটাযফজযক ক্তবক্তি ক্তযযফ ব্যফায 

কযা যমযত াযয। এনক্তআয-এয 

াযথ স্ব স্ব ক্তফবাযগয ক্তফবাগীয় 

যযক্তজস্টায বতযী কযণ।  

 

(খ) এনক্তআয-ক্তবক্তিক ভক্তিত 

জাতীয় ক্তযচয়ত্র প্রফতমন এফাং তা 

ব্যফায কযয  ফ মযতাপ্রকায 

নাগক্তযক যফা প্রদান এফাং 

াভাক্তজক ক্তনযািা ক্তনক্তিতকযণ। 

ফাাংরাযদ ক্তযাংখ্যান 

ব্যযযযা, ক্তনফ মাচন কক্তভন, 

কর ভন্ত্রণারয় 

যফা গ্রণকাযী নািকযণ  ক্তফক্তবন্ন 

ক্তফবাগ কতৃক প্রযদয় নাগক্তযক যফা 

তাৎক্ষক্তণক প্রদান ক্তনক্তিত যফ।

ক্তফবাগীয় যযক্তজস্টায  

এনক্তআয-বতযীয 

কাম মক্রভ শুরু 

ক্তফবাগীয় যযক্তজস্টায  

এনক্তআয ম্পন্ন 
 

*৭ ইযরকট্রক্তনক দ্ধক্ততযত কর 

যফায আযফদন এফাং যফা গ্রযণ 

নাগক্তযকযদযক্ষভতা উন্নয়যন 

ব্যফস্থা গ্রণ। 

কর ভন্ত্রণারয়/ক্তফবাগ নাগক্তযযকয ক্ষভতা বৃক্তদ্ধ াযফ  ফয়স্ক বাতা, ক্তফধফা 

বাতা, মুক্তিযমাদ্ধা বাতা, 

প্রক্ততফন্ধী বাতা, 

ভাতৃত্বকারীন বাতা, 

কৃক্তল বতুমক্তক, উবৃক্তি 

ইযরক্ট্রক্তনক দ্ধক্ততযত 

গ্রণ কযযত াযযফ  

 কর যফা 

ইযরক্ট্রক্তনক 

দ্ধক্ততযত গ্রণ 

কযযত াযযফ 

*৮ যম যকান স্থান যত যম যকান ভয় 

কর নাগক্তযক যফা অনরাইযন 

াফায ব্যফস্থাকযণ। 

ভক্তন্ত্রক্তযলদ ক্তফবাগ, কর 

ভন্ত্রণারয়/ক্তফবাগ 
স্বল্প ব্যয়  ভযয় কর যফা প্রাক্তি 

ক্তনক্তিত যফ। 
৫০% যফা ১০০% যফা যফায ভান উন্নয়ন  

যকৌরগত ক্তফলয়ফস্তু  ১.২:স্থানীয়  যকন্দ্রীয় যকাযযযকাম মক্রভ  নীক্তত ক্তনধ মাযযণ জনগযণয অাংগ্রযণয সুযমাগ সৃক্তষ্ট।  
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ক্রক্তভক নাং কযণীয় ক্তফলয় প্রাথক্তভক 

ফাস্তফায়নকাযী 
প্রতযাক্তত পরাপর 

স্বল্প যভয়াদী 

(২০১৬) 

ভধ্য যভয়াদী 

(২০১৮) 

দীঘ ম যভয়াদী 

(২০২১) 
  

*১৩ ইযরকট্রক্তনক দ্ধক্ততযত নাগক্তযক 

আযফদন  অক্তবযমাগ গ্রণ  

ক্তনষ্পক্তি এফাং অফক্ততকযণ। 

ইযরকট্রক্তনক দ্ধক্ততযত নাগক্তযক 

ভতাভত গ্রণ কযয যফায ভান 

উন্নয়ন। 

ভক্তন্ত্রক্তযলদ ক্তফবাগ, কর 

ভন্ত্রণারয়/ক্তফবাগ/ 

যকাযী দিয 

যফায ভান উন্নয়ন এফাং নাগক্তযক ন্তুক্তষ্ট 

বৃক্তদ্ধ 

নাগক্তযক অক্তবযমাগ গ্রণ 

 ক্তনষ্পক্তি এফাং 

অফক্ততকযণ। 

  

১৪ কর প্রণীতব্য নীক্ততভারা যয়ফ 

াইযট প্রকা  জনগযণয ভতাভত 

গ্রণ। 

কর ভন্ত্রণারয়/ক্তফবাগ/ 

যকাযী দিয 

নীক্ততভারা প্রণয়যন জনগযণয অাংগ্রণ 

ক্তনক্তিতকযণ।   

 

যকৌরগত ক্তফলয়ফস্তু ১.৩:যফযকাক্তয খাত এফাং এনক্তজ/ক্তএ/ক্তক্তফ-যক আঞ্চক্তরক বালায় স্থানীয় ম মাযয়য উযুি ক্তডক্তজটার ক্তফলয়ফস্তু, অনরাইন যফা উন্নয়ন এফাং প্রদাযন উৎা প্রদান।  

১৫ প্রাক্ততষ্ঠাক্তনক ায়তা  আক্তথ মক 

প্রযণাদনায ভাধ্যযভ স্থানীয় বালায় 

স্থানীয় ম মাযয়য উযুি ক্তফলয়ফস্তু 

উন্নয়ন উৎাক্ততকযণ 

কর ভন্ত্রণারয়/ক্তফবাগ/ 

দিয  

জনগযণয বৃৎ অাংযক ক্তক্ষা, প্রক্তক্ষণ 

 গুরুত্বপূণ ম তথ্য প্রদাযনয সুক্তফধা প্রস্ত 

যফ।
   

যকৌরগত ক্তফলয়ফস্তু ১.৪: াংস্কৃক্তত, ঐক্ততয এফাং ধযভ ময উৎকল ম াধযন াাংস্কৃক্ততক ক্তফলয়ফস্তু উন্নয়ন  াংযক্ষণ এফাং ল্লী অঞ্চযরয রূকথা, উকথা, যরাকজ াক্ততয  ঙ্গীযতয বান্ডায 

াংযক্ষণ  ক্তফকাযয ায়ক ক্তযযফ সৃক্তষ্ট।

যকৌরগত ক্তফলয়ফস্তু ১.৫:ক্ষক্ততকয ক্তডক্তজটার ক্তফলয়ফস্তু যথযক ক্তশুযদয যক্ষা ক্তশু ম্পক্তকমত অন্যান্য ক্তফলয় ফ মভযক্ষ উস্থান। 

উযেশ্য #২: নীক্ততয প্রক্তত আস্থা  দায়ফদ্ধতা 

 

ক্রক্তভক নাং 

(প্রস্তাক্তফত) 

কযণীয় ক্তফলয় 

(প্রস্তাক্তফত) 

প্রাথক্তভক 

ফাস্তফায়নকাযী 

(প্রস্তাক্তফত) 

প্রতযাক্তত পরাপর (প্রস্তাক্তফত) স্বল্প যভয়াদী (প্রস্তাক্তফত) 
ভধ্য যভয়াদী 

(প্রস্তাক্তফত) 

দীঘ ম যভয়াদী 

(প্রস্তাক্তফত) 

যকৌরগত ক্তফলয়ফস্তু ২.১:ক্তটিযজন চাট মায তদাযক্তক এফাং যফা প্রদাযনয পরাপর ফ মভযক্ষ প্রকাযয ভাধ্যযভ যকাক্তয যফা প্রদান জীকযণ, ভয়  ব্যয় াশ্রয়ী কযা এফাং স্বচ্ছতা  

দায়ফদ্ধতা ক্তনক্তিত কযা।  
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ক্রক্তভক নাং 

(প্রস্তাক্তফত) 

কযণীয় ক্তফলয় 

(প্রস্তাক্তফত) 

প্রাথক্তভক 

ফাস্তফায়নকাযী 

(প্রস্তাক্তফত) 

প্রতযাক্তত পরাপর (প্রস্তাক্তফত) স্বল্প যভয়াদী (প্রস্তাক্তফত) 
ভধ্য যভয়াদী 

(প্রস্তাক্তফত) 

দীঘ ম যভয়াদী 

(প্রস্তাক্তফত) 

২১ যভাফাইর যপান, এটিএভ,  Point 

of Sales (POS)  অন্যান্য 

যফা দান যকযন্দ্রয ভাধ্যযভ যম যকান 

ভয় যম যকান স্থান যথযক যম যকান 

ক্তফর  ক্তপ ক্তযযাযধয 

ব্যফস্থাকযণ। 

কর ভন্ত্রণারয় ক্তফর  ক্তপ ক্তযযাযধ ব্যয় এফাং ভযয়য 

অচয় হ্রা াযফ; অক্তধকতয স্বচ্ছতা, 

প্রক্তক্রয়াকযযণয দক্ষতা এফাং দ্রুত ক্তফর 

ক্তযযাযধয ভাধ্যযভ জনগণ উকৃত যফ; 

যকাযযয উয আস্থা ফাড়যফ। 

 

  

*৩৪ যকাম্পানী আইন,  যাাইটিজ 

এযাক্ট  যকা-অাযযটিব এযাক্ট এয 

আতায় যকাম্পানী,  এনক্তজ এফাং 

অন্যান্য প্রক্ততষ্ঠাযনয  অনরাইযন 

যযক্তজযেযনয ব্যফস্থাকযণ। 

ল্লী উন্নয়ন  ভফায় 

ক্তফবাগ, যযক্তজোয অপ 

জযয়ন্ট স্টক যকাম্পানী, 

এনক্তজ ব্যযযযা 

ক্তফক্তবন্ন প্রকায যযক্তজযেন প্রক্তক্রয়া 

আধুক্তনক দ্ধক্ততযত দ্রুততায াযথ কযা 

মাযফ;  ∙ ∙ 

৩৭ কৃক্তলণ্য (যমভন- দুগ্ধ এফাং দুগ্ধজাত 

দ্রব্য, আভঅন্যান্যপর, 

ভরা,ভাছ, ইতযাক্তদ)-

এযযফযাকাযীকতৃক্ষ 

কতৃমকউৎাদনকাযীযদযমূে, 

াংগ্রসূক্তচ, ক্তযভাণম্পক্তকমততথ্য 

অনরাইন/ যভাফাইযরযফযাযয 

ব্যফস্থাকযণ। 

ক্তল্প ভন্ত্রণারয়, ভৎস্য  

প্রাণী ম্পদ ভন্ত্রণারয়,  

ল্লী উন্নয়ন  ভফায় 

ক্তফবাগ, যফযকাযী 

াংগ্রকাযী প্রক্ততষ্ঠান 

কৃক্তলণ্য প্রক্তক্রয়াকযণ দ্রুততয যফ, 

ভধ্যস্বত্ত্বযবাগী অাক্তযত যফ এফাং 

কৃলকযা ন্যায্যমূোযফ। 

∙ ∙ ∙ 

৪৩ কর যকাক্তয প্রক্ততষ্ঠাযনয নাগক্তযক 

যফায তথ্য কাঠাযভাযয়ফাইযট 

প্রকা। 

ভক্তন্ত্রক্তযলদ ক্তফবাগ, কর 

ভন্ত্রণারয়/ক্তফবাগ 

জনগযণয প্রযয়াজনীয় তথ্য প্রাক্তি 

ক্তনক্তিতকযণ  

  

৪৪ ইযরকট্রক্তনক ক্রয় দ্ধক্তত চালুকযণ 

 কর উনু্ি দযত্র  ক্তনযয়াগ 

ক্তফজ্ঞক্তি অনরাইযন প্রকাযয 

ব্যফস্থাকযণ। 

আইএভইক্তড (ক্তক্তটিইউ), 

কর ভন্ত্রণারয়/ক্তফবাগ 

যকাক্তয ক্রযয়য যক্ষযত্র স্বচ্ছতা বৃক্তদ্ধ। 
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ক্রক্তভক নাং 

(প্রস্তাক্তফত) 

কযণীয় ক্তফলয় 

(প্রস্তাক্তফত) 

প্রাথক্তভক 

ফাস্তফায়নকাযী 

(প্রস্তাক্তফত) 

প্রতযাক্তত পরাপর (প্রস্তাক্তফত) স্বল্প যভয়াদী (প্রস্তাক্তফত) 
ভধ্য যভয়াদী 

(প্রস্তাক্তফত) 

দীঘ ম যভয়াদী 

(প্রস্তাক্তফত) 

৪৫ PPAঅনুমায়ী কর যকাক্তয 

প্রক্ততষ্ঠাযনয দযত্র ক্তফজ্ঞক্তি 

ক্তফক্তধযভাতাযফক বদক্তনক ক্তত্রকায় 

প্রকাযয াাাক্ত CPTU এয 

যয়ফাইযট প্রকাযয 

ফাধ্যফাধকতা যযয়যছ। এছাড়া 

াংক্তিষ্ট ভন্ত্রণারয়/ ক্তফবাগ/াংস্থায 

ক্তনজস্ব যয়ফাইযট দযত্র ক্তফজ্ঞক্তি 

প্রকা কযযত যফ। 

 

 

কর যকাযী াংস্থা ক্রয় প্রক্তক্রয়াযক আযযা স্বচ্ছ, জ, 

গক্ততভয়  ব্যয় াশ্রয়ী কযযফ। 

 

   

যকৌরগত ক্তফলয়ফস্তু ২.২:তথ্য প্রযুক্তিয কর যক্ষযত্র ফাাংরা ব্যফায ক্তনক্তিত কযা  

যকৌরগত ক্তফলয়ফস্ত্ি ২.৩:যকাক্তয অক্তপমূযয  ভযধ্য কাম মকয তথ্য আদান-প্রদাযন আন্তঃাংযমাগ স্থান।  

*৫০ কর যকাক্তয প্রক্ততষ্ঠাযনয ভযধ্য 

পাইর এফাং তথ্য আদান-প্রদাযন 

আইক্তটি ব্যফায অনুপ্রাক্তনত কযযত 

াংক্তিষ্ট যকাক্তয কভ মকতমাযদয 

অক্তবন্ন প্রক্তক্ষণ কাক্তযকুরাযভয 

আতায় প্রক্তক্ষযণয ব্যফস্থাকযণ। 

জনপ্রান ভন্ত্রণারয়, 

তথ্য  যমাগাযমাগ প্রযুক্তি 

ক্তফবাগ (আইক্তটি 

অক্তধদিয), 

কর যকাযী াংস্থা 

তথ্য  পাইর  আদান-প্রদাযন 

ইযরকট্রক্তনক দ্ধক্তত ব্যফহৃত যফ।  
ভন্ত্রণারয়  যজরা 

ম মাযয় ই-পাইক্তরাং  

ইযরকট্রক্তনক যমাগাযমাগ 

ব্যফস্থা প্রফতমন 

যকাযযয কর 

ম মাযয় ই-পাইক্তরাং  

ইযরকট্রক্তনক 

যমাগাযমাগ ব্যফস্থা 

প্রফতমন 

 

যকৌরগত ক্তফলয়ফস্তু ২.৪: ইযরকট্রক্তনক দ্ধক্ততযত যফা প্রদাযনয জন্য গণকভ মচাযীযদয কভ মক্ষভতা বৃক্তদ্ধ  যনতৃত্ব ক্তনক্তিত কযা 

*৫৫ যকাক্তয ম মাযয় কর যশ্রণীয 

ক্তনযয়াযগয ব্যফাক্তযক যীক্ষায়  

কক্তম্পউটায  ইন্টাযযনযটয 

যভৌক্তরক ক্তফলয় অন্তর্ভ মিকযণ। 

জনপ্রান ভন্ত্রণারয় 

(াফক্তরক াক্তব ম 

কক্তভন), কর 

ভন্ত্রণারয়/ক্তফবাগ/াংস্থা 

আইক্তটি’য ব্যফাক্তযক জ্ঞান  দক্ষতা 

উন্নয়যন চাকুযী প্রাথীযা যচষ্ট যফ এফাং 

কর যকাক্তয প্রক্ততষ্ঠাযন আইক্তটি 

জ্ঞানম্পন্ন জনফর ক্তনযয়াক্তজত যফ। 
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ক্রক্তভক নাং 

(প্রস্তাক্তফত) 

কযণীয় ক্তফলয় 

(প্রস্তাক্তফত) 

প্রাথক্তভক 

ফাস্তফায়নকাযী 

(প্রস্তাক্তফত) 

প্রতযাক্তত পরাপর (প্রস্তাক্তফত) স্বল্প যভয়াদী (প্রস্তাক্তফত) 
ভধ্য যভয়াদী 

(প্রস্তাক্তফত) 

দীঘ ম যভয়াদী 

(প্রস্তাক্তফত) 

৫৮ যকাক্তয ম মাযয় কর 

যস্টযনাটাইক্তস্ট দ াঁটমুদ্রাক্ষক্তযক 

কাভ-কক্তম্পউটায অাযযটয যদ 

রূান্তয কযা যয়যছ। এই যদ নতুন 

ক্তনযয়াযগয যক্ষযত্র কক্তম্পউটায 

অাযযটয যদয ক্তনধ মাক্তযত 

ক্তক্ষাগত যমাগ্যতা  অক্তবজ্ঞতা 

অনুযণ কযযত যফ।  

জনপ্রান ভন্ত্রণারয়, 

কর যকাযী াংস্থা 

যকাযযয ভযধ্য আইক্তটিয ব্যাক এফাং 

তথ্যক্তবক্তিক ব্যফায। 
  

যকৌরগত ক্তফলয়ফস্তু ২.৫: ইযরকট্রক্তনক দ্ধক্ততযত কর যকাক্তয তযথ্যয প্রাপ্যতা ক্তনক্তিত কযা এফাং আইক্তটি ক্তনবময জনযফা প্রদান ব্যফস্থায স্থাক্তয়ত্ব ক্তনক্তিত কযা। 

যকৌরগত ক্তফলয়ফস্তু ২.৬:  উন্নয়ন প্রকযল্পয ক্তযকল্পনা, ফাস্তফায়ন  কাম মকাক্তযতা তদাযক্তক য জন্য আইক্তটি ক্তনবময ব্যফস্থা প্রফতমন কযা।

 
 
উযেশ্য #৩:াফ মজনীন প্রযফাক্তধকায 

 

ক্রক্তভক নাং 

(প্রস্তাক্তফত) 

কযণীয় ক্তফলয় 

(প্রস্তাক্তফত) 

প্রাথক্তভক 

ফাস্তফায়নকাযী (প্রস্তাক্তফত) 
প্রতযাক্তত পরাপর (প্রস্তাক্তফত) স্বল্প যভয়াদী (প্রস্তাক্তফত) 

ভধ্য যভয়াদী 

(প্রস্তাক্তফত) 

দীঘ ম যভয়াদী 

(প্রস্তাক্তফত) 

যকৌরগত ক্তফলয়ফস্তু ৩.১: জনযফায ফাধ্যফাধকতা ক্তযযফ কর নাগক্তযকযক তথ্য জগযত প্রযফযয সুযমাগ প্রদান কযা। 

*৭২ আন্তজমাক্ততক ভান অনুযযণ 

প্রক্ততফন্ধী ব্যক্তিফযগ ময জন্য কর 

যকাক্তয যয়ফাইট অক্তবগম্য 

(Accessible) কযা। 

কর ভন্ত্রণারয়/ক্তফবাগ/ 

যকাযী দিয 

 

   

যকৌরগত ক্তফলয়ফস্তু ৩.২:  কর যজরা দযয ইন্টাযযনট ব্যাকযফান ম্প্রাযণ কযয যাজধানীয ভক্তযভান খযযচ ইন্টাযযনট াংযমাগ প্রদান কযা 

যকৌরগত ক্তফলয়ফস্তু ৩.৩: জাতীয় যটক্তরকভ নীক্ততভারা অনুমায়ী সুযমাগ সুক্তফধা প্রদান কযয যদযয ফ মত্র ইন্টাযযনট এফাং আইক্ত যটক্তরযপান যফা ম্প্রাযণ কযা।

যকৌরগত ক্তফলয়ফস্তু ৩.৪:  আইক্ত ক্তবক্তিক যটক্তরযমাগাযমাগ ফ মত্র ম্প্রাযণ কযা এফাং ফায জন্য াশ্রয়ী কযয যতারা। 
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উযেশ্য #৪: ক্তক্ষা  গযফলণা 

 

ক্রক্তভক নাং 

(প্রস্তাক্তফত) 

কযণীয় ক্তফলয় 

(প্রস্তাক্তফত) 

প্রাথক্তভক 

ফাস্তফায়নকাযী 

(প্রস্তাক্তফত) 

প্রতযাক্তত পরাপর (প্রস্তাক্তফত) স্বল্প যভয়াদী (প্রস্তাক্তফত) 
ভধ্য যভয়াদী 

(প্রস্তাক্তফত) 

দীঘ ম যভয়াদী 

(প্রস্তাক্তফত) 

যকৌরগত ক্তফলয়ফস্তু ৪.১:  গক্তণত, ক্তফজ্ঞান এফাং ইাংযযজী ক্তক্ষায প্রক্তত ক্তফযল গুরুত্ব ক্তদযয় কর স্তযয ক্তক্ষায ভান এফাং ক্তযয বৃক্তদ্ধ কযা 

যকৌরগত ক্তফলয়ফস্তু ৪.২:াঠ্যসূচীযক ফাজায চাক্তদায াযথ াভঞ্জস্যপূণ ম কযযত ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠান এফাং ক্তল্প প্রক্ততষ্ঠাযনয ভযধ্য ঘক্তনষ্ঠ যমাক্তগতা উৎাক্তত কযা।

যকৌরগত ক্তফলয়ফস্তু ৪.৩:প্রাথক্তভক  ভাধ্যক্তভক ক্তক্ষায় এফাং কাক্তযগক্তয  বৃক্তিমূরক ক্তক্ষা  প্রক্তক্ষযণ আইক্তটি যকা ম অন্তর্ভ মি কযয যদব্যাী আইক্তটি াক্ষযতা ম্প্রাযণ কযা। 

যকৌরগত ক্তফলয়ফস্তু  ৪.৪: আইক্তটিয উচ্চতয ম মাযয় ক্তক্ষা  গযফলণা ক্তযচারনায জন্য দীঘ মযভয়াদীথ মায়যনয ভাধ্যযভ একটি আইক্তটি যন্টায অপ এযেযরন্প প্রক্ততষ্ঠা কযা। 

যকৌরগত ক্তফলয়ফস্তু ৪.৫:কর ক্তফশ্বক্তফদ্যারযয় ক্তফশ্বভাযনয আইক্তটি ক্তক্ষা ক্তনক্তিত কযা এফাং গযফলণা  উদ্ভাফযন উৎাক্তত কযায জন্য আইক্তটি ক্তক্ষায় স্দাতযকািয ক্তক্ষা প্রফতমন কযা। 

যকৌরগত ক্তফলয়ফস্তু ৪.৬:আইক্তটি ব্যফাযযয ভাধ্যযভ প্রক্ততফন্ধী এফাং ক্তফযল ায়তা প্রযয়াজন এভন ব্যক্তিযদয ক্তক্ষা এফাং গযফলণায় ম্পৃি কযা।  

যকৌরগত ক্তফলয়ফস্তু ৪.৭:ইক্তডক্তক্ত, গণাক্ষযতা এফাং আজীফন ক্তক্ষা ক্তক্ষায কর স্তযয আইক্তটিয ব্যফায বৃক্তদ্ধ কযা।

যকৌরগত ক্তফলয়ফস্তু ৪.৮: আইক্তটি ক্তযল্প দক্ষ যাজীফীয াভক্তয়ক ঘাটক্তত পূযযণয জন্য আইক্তটি যাজীফীযদয দক্ষতা ক্তযভা কযয প্রযয়াজনীয় প্রক্তক্ষযণয ভাধ্যযভ ঘাটক্তত পূযযণয জন্য 

ক্তনযক্তফক্তচ্ছন্ন ক্তক্ষায ব্যফস্থা কযা এফাং যাগত দক্ষতা মাচাই  উন্নয়ন কাম মক্রভ গ্রণ কযা। 

উযেশ্য #৫:কভ মাংস্থাযনয সুযমাগ সৃক্তষ্ট 

 

ক্রক্তভক নাং 

(প্রস্তাক্তফত) 

কযণীয় ক্তফলয় 

(প্রস্তাক্তফত) 

প্রাথক্তভক 

ফাস্তফায়নকাযী 

(প্রস্তাক্তফত) 

প্রতযাক্তত পরাপর (প্রস্তাক্তফত) স্বল্প যভয়াদী (প্রস্তাক্তফত) 
ভধ্য যভয়াদী 

(প্রস্তাক্তফত) 

দীঘ ম যভয়াদী 

(প্রস্তাক্তফত) 

যকৌরগত ক্তফলয়ফস্তু ৫.১: স্থানীয় আইক্তটি ক্তযল্প ক্তফক্তনযয়াযগয জন্য উৎা প্রদান কযা। 

যকৌরগত ক্তফলয়ফস্তু ৫.২:  যদীয়  ক্তফশ্বফাজাযয চাক্তদায াযথ াভঞ্জস্য যযযখ অক্তধক াংখ্যক আইক্তটি যাজীফী বতক্তযয জন্য প্রাক্ততষ্ঠাক্তনক ক্ষভতা উন্নয়ন কযা। 

যকৌরগত ক্তফলয়ফস্তু ৫.৩: ক্তফশ্বফাজাযয দক্ষ জনফযরয কভ মাংস্থান জতয কযা। 

যকৌরগত ক্তফলয়ফস্তু ৫.৪: আইক্তটি যাজীফীযদয দক্ষতা উন্নয়যনয জন্য আক্তথ মক ায়তা কযা। 
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উযেশ্য #৬ : যিানী উন্নয়ন 

ক্রক্তভক নাং 

(প্রস্তাক্তফত) 

কযণীয় ক্তফলয় 

(প্রস্তাক্তফত) 

প্রাথক্তভক 

ফাস্তফায়নকাযী 

(প্রস্তাক্তফত) 

প্রতযাক্তত পরাপর (প্রস্তাক্তফত) স্বল্প যভয়াদী (প্রস্তাক্তফত) 
ভধ্য যভয়াদী 

(প্রস্তাক্তফত) 

দীঘ ম যভয়াদী 

(প্রস্তাক্তফত) 

যকৌরগত ক্তফলয়ফস্তু ৬.১:  ফাাংরাযদী আইক্তটি ণ্য  যফা ক্তফশ্বফাজাযয ফাজাযজাতকযযণয জন্য ক্তিারী ক্তফণন  ব্র্যাক্তন্ডাং কযা।  

যকৌরগত ক্তফলয়ফস্তু ৬.২: ক্তনবমযযমাগ্য আইক্তটি অফকাঠাযভা উন্নয়ন  যক্ষণাযফক্ষণ কযা। 

যকৌরগত ক্তফলয়ফস্তু ৬.৩:  যিানী বৃক্তদ্ধয জন্য ক্তফযল সুক্তফধা প্রদান কযা এফাং ক্তল্প-ফান্ধফ নীক্তত  উযুি ক্তযযফ বতক্তয কযা। 

যকৌরগত ক্তফলয়ফস্তু ৬.৪: ম্ভাফনাভয় পট্য়যায  আইটি ক্তবক্তিক যফাদানকাযী প্রক্ততষ্ঠাযনয জন্য অথ মায়ন ক্তনক্তিত কযা। 

যকৌরগত ক্তফলয়ফস্তু ৬.৫:তথ্য প্রযুক্তিয ভান, প্রক্তক্রয়া, প্রযুক্তি, কভ মযক্ষত্র, বযালু যচইন এফাং niche ভাযকমট উন্নয়যনয জন্য গযফলণা  উন্নয়যনয ভাধ্যযভ সৃজনীরতা রারন কযা। 

 

উযেশ্য #৭: আইক্তটি ায়ক ক্তফলয়মূ 

 

ক্রক্তভক নাং 

(প্রস্তাক্তফত) 

কযণীয় ক্তফলয় 

(প্রস্তাক্তফত) 

প্রাথক্তভক 

ফাস্তফায়নকাযী (প্রস্তাক্তফত) 
প্রতযাক্তত পরাপর (প্রস্তাক্তফত) স্বল্প যভয়াদী (প্রস্তাক্তফত) 

ভধ্য যভয়াদী 

(প্রস্তাক্তফত) 

দীঘ ম যভয়াদী 

(প্রস্তাক্তফত) 

যকৌরগত ক্তফলয়ফস্তু ৭.১:যভধাস্বত্ত্ব াংযক্ষণ, অনরাইন ডকুযভন্ট আদান-প্রদান, যরন-যদন এফাং যযভন্ট এয ায়ক আইনী অফকাঠাযভা বতক্তয কযা।  

যকৌরগত ক্তফলয়ফস্তু ৭.২:যাজধানীয ফাইযয আইক্তটি’য উন্নয়ন কাম মক্রভ ক্তফযকন্দ্রীকযণ কযা। 

যকৌরগত ক্তফলয়ফস্তু ৭.৩:ইন্টাযযনট-এয প্রাপ্যতা এফাং ক্তনবমযযমাগ্যতা ফাক্তড়যয় যতারা।  

যকৌরগত ক্তফলয়ফস্তু ৭.৪:ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠাযন আইক্তটি অফকাঠাযভা উন্নয়ন কযা।

যকৌরগত ক্তফলয়ফস্তু ৭.৫:াশ্রয়ী, যন যা ম এফাং যন আক্তকমযটকচায ক্তরউন এয ব্যফাযয উৎা প্রদান কযা। 

১৭৭ ক্তভন ক্তক্রটিকযার  ক্তফযলাক্তয়ত 

পটয়যায  ব্যতীত পটয়যায  

ক্রযয়য যক্ষযত্র যন যা ম 

পটয়যাযযক অগ্রাক্তধকায প্রদান। 

কর যকাযী াংস্থা াশ্রয়ী মূযে পটয়যায ক্রয় কযা মাযফ। √ √ √ 

যকৌরগত ক্তফলয়ফস্তু ৭.৬:ক্তনবমযযমাগ্য এফাং াশ্রয়ী ক্তফদুযৎ যফযা ক্তনক্তিত কযা। 

যকৌরগত ক্তফলয়ফস্তু ৭.৭: কর যকাক্তয আইক্তটি প্রকল্প অনুযণ কযযফ এভন ইন্টায অাযযক্তফক্তরটি কাঠাযভা প্রফতমন কযা।  
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ক্রক্তভক নাং 

(প্রস্তাক্তফত) 

কযণীয় ক্তফলয় 

(প্রস্তাক্তফত) 

প্রাথক্তভক 

ফাস্তফায়নকাযী (প্রস্তাক্তফত) 
প্রতযাক্তত পরাপর (প্রস্তাক্তফত) স্বল্প যভয়াদী (প্রস্তাক্তফত) 

ভধ্য যভয়াদী 

(প্রস্তাক্তফত) 

দীঘ ম যভয়াদী 

(প্রস্তাক্তফত) 

১৮৭ ই-গবযন মন্প  ই-যফা াংক্রান্ত 

প্রকযল্পয বৈততা (Duplication) 

ক্তযায কযায জন্য প্রকল্প 

অনুযভাদযনয পূযফ ম আইক্তটি 

ভন্ত্রণারযয়য ছাড়ত্র ক্তনযত যফ। 

তথ্য  যমাগাযমাগ প্রযুক্তি 

ক্তফবাগ, ক্তযকল্পনা 

ভন্ত্রণারয় কর 

ভন্ত্রণারয়/ক্তফবাগ 

ই-গবযন মন্প  ই-যফা ক্তফলয়ক কাম মক্রযভ 

বৈততা (Duplication) ক্তযাযযয 

ভাধ্যযভ জাতীয় ম্পযদয াশ্রয় ঘটযফ।  

 

 

১৮৮ কর যকাযী দিয ন্যানার ই-

গবযন মন্প আক্তকমযটকচায অনুযণ 

কযয পটয়যায  ই-যফা বতযী 

কযযফ। 

কর 

ভন্ত্রণারয়/ক্তফবাগ/দিয 
ন্যানার ই-গবযন মন্প আক্তকমযটকচায 

ব্যফাযযয স্থায়ীত্ব ক্তনক্তিত যফ। 
 

  

যকৌরগত ক্তফলয়ফস্তু ৭.৮:তথ্য প্রযুক্তি, গক্তণত এফাং ইাংযযজী ক্তক্ষায ভান উন্নীতকযণ। 

 

উযেশ্য #৮ : স্বাস্থযযফা 

 

ক্রক্তভক নাং 

(প্রস্তাক্তফত) 

কযণীয় ক্তফলয় 

(প্রস্তাক্তফত) 

প্রাথক্তভক 

ফাস্তফায়নকাযী 

(প্রস্তাক্তফত) 

প্রতযাক্তত পরাপর (প্রস্তাক্তফত) স্বল্প যভয়াদী (প্রস্তাক্তফত) 
ভধ্য যভয়াদী 

(প্রস্তাক্তফত) 

দীঘ ম যভয়াদী 

(প্রস্তাক্তফত) 

যকৌরগত ক্তফলয়ফস্তু ৮.১: জাতীয় স্বাস্থয যফা প্রদাযনয ক্ষভতা বৃক্তদ্ধ কযা। 

যকৌরগত ক্তফলয়ফস্তু ৮.২:স্বাস্থয যফায ভান ক্তনক্তিত কযা।  

যকৌরগত ক্তফলয়ফস্তু ৮.৩:যটক্তরযভক্তডক্তন  আধুক্তনক প্রযুক্তি ব্যফাযযয ভাধ্যযভ স্বাস্থয যফা প্রদাযনয ব্যফস্থানা উন্নত কযা।  

যকৌরগত ক্তফলয়ফস্তু ৮.৪:দুগ মভ অঞ্চর কর ম মাযয় াভাক্তজক যচতনতা সৃক্তষ্ট কযা এফাং ক্তশু, ভাতৃ  প্রজনন স্বাযস্থযয উয গুরুত্ব কাযয ক্তযচম মায সুক্তফধামূ প্রাক্তিয ব্যফস্থা কযা।  

উযেশ্য #৯ : ক্তযযফ, জরফায়ু এফাং দুযম মাগ ব্যফস্থানা 

 

ক্রক্তভক নাং 

(প্রস্তাক্তফত) 

কযণীয় ক্তফলয় 

(প্রস্তাক্তফত) 

প্রাথক্তভক 

ফাস্তফায়নকাযী 

(প্রস্তাক্তফত) 

প্রতযাক্তত পরাপর (প্রস্তাক্তফত) স্বল্প যভয়াদী (প্রস্তাক্তফত) 
ভধ্য যভয়াদী 

(প্রস্তাক্তফত) 

দীঘ ম যভয়াদী 

(প্রস্তাক্তফত) 

যকৌরগত ক্তফলয়ফস্তু ৯.১:ক্তযযফ যক্ষায় আইক্তটি প্রযুক্তিয ব্যফায  প্রযয়াগ উৎাক্তত কযা।  
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ক্রক্তভক নাং 

(প্রস্তাক্তফত) 

কযণীয় ক্তফলয় 

(প্রস্তাক্তফত) 

প্রাথক্তভক 

ফাস্তফায়নকাযী 

(প্রস্তাক্তফত) 

প্রতযাক্তত পরাপর (প্রস্তাক্তফত) স্বল্প যভয়াদী (প্রস্তাক্তফত) 
ভধ্য যভয়াদী 

(প্রস্তাক্তফত) 

দীঘ ম যভয়াদী 

(প্রস্তাক্তফত) 

যকৌরগত ক্তফলয়ফস্তু ৯.২: ক্তযযফ-ফান্ধফ ব্যজ প্রযুক্তি ব্যফায কযয ক্তযযফ াংযক্ষণ উৎাক্তত কযা। 

*২০৬ যকাক্তয ক্রযয় 

আন্তজমাক্ততকবাযফ গ্রণযমাগ্য ভাযনয 

ক্তফদুযৎ াশ্রয়ী আইক্তটি মন্ত্রাক্তত 

ক্রয়। 

তথ্য  যমাগাযমাগ প্রযুক্তি 

ক্তফবাগ, কর 

ভন্ত্রণারয়/ক্তফবাগ/যকাযী 

দিয 

অক্তধক াযয ক্তফদুযৎ াশ্রয় যফ। 

  

 

২০৮ দািক্তযক কাযজ  

ইযরক্ট্রক্তনক দ্ধক্তত ব্যফায বৃক্তদ্ধ কযয 

কাগযজয ব্যফায হ্রা কযা।  

ভক্তন্ত্রক্তযলদ ক্তফবাগ, 

কর ভন্ত্রণারয়/ক্তফবাগ 

কাগজ বতযীযত ব্যফহৃত প্রাকৃক্ততক 

উাদান াংযক্ষযণ ায়ক যফ। 

কর ভন্ত্রণারয়, ক্তফবাগ, 

ক্তফবাগীয়  যজরা 

প্রান 

কর যকাক্তয দিয  

যকৌরগত ক্তফলয়ফস্তু ৯.৩:  আইক্তটি ক্তবক্তিক দুযম মাগ তকীকযণ এফাং ব্যফস্থানা প্রযুক্তি ব্যফায কযয নাগক্তযকযদয প্রাকৃক্ততক দুযম মাগ যথযক যক্ষা কযা। 

যকৌরগত ক্তফলয়ফস্তু ৯.৪:ইযরকট্রক্তনক ফযজমযয ক্তনযাদ ব্যফস্থানা। 

যকৌরগত ক্তফলয়ফস্তু ৯.৫: ত্রাণ ব্যফস্থানা এফাং দুযম মাগ যফতী কাম মক্রযভয তদাযক্তক  ক্তনক্তিত কযা। 

উযেশ্য #১০: উৎাদনীরতা 

 

ক্রক্তভক নাং 

(প্রস্তাক্তফত) 

কযণীয় ক্তফলয় 

(প্রস্তাক্তফত) 

প্রাথক্তভক 

ফাস্তফায়নকাযী 

(প্রস্তাক্তফত) 

প্রতযাক্তত পরাপর (প্রস্তাক্তফত) স্বল্প যভয়াদী (প্রস্তাক্তফত) 
ভধ্য যভয়াদী 

(প্রস্তাক্তফত) 

দীঘ ম যভয়াদী 

(প্রস্তাক্তফত) 

যকৌরগত ক্তফলয়ফস্তু ১০.১: অথ মনীক্ততযত উৎাদনীরতায যক্ষযত্র নতুন ধাযা প্রফতমন কযযত দ্রুত ই-কভা ম, ই-যযভন্ট এফাং ই-যরনযদন প্রফতমন উৎাক্তত কযা।  

২১৪ কর যক্ষযত্র ই-যযভন্ট  যভাফাইর-

যযভন্ট চালু কযায জন্য াংক্তিষ্ট 

আইন াংযাধন। 

আইন  অথ ম 

ভন্ত্রণারয় কর 

ভন্ত্রণারয় 

কর আক্তথ মক যরন-যদন দ্রুত, স্বচ্ছ  

াশ্রয়ী যফ। 

প্রক্ততটি ভন্ত্রণারয় ২৫% 

আক্তথ মক যরন-যদন ম্পন্ন 

কযযফ

প্রক্ততটি ভন্ত্রণারয় 

১০০% আক্তথ মক যরন-

যদন ম্পন্ন 

কযযফ
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ক্রক্তভক নাং 

(প্রস্তাক্তফত) 

কযণীয় ক্তফলয় 

(প্রস্তাক্তফত) 

প্রাথক্তভক 

ফাস্তফায়নকাযী 

(প্রস্তাক্তফত) 

প্রতযাক্তত পরাপর (প্রস্তাক্তফত) স্বল্প যভয়াদী (প্রস্তাক্তফত) 
ভধ্য যভয়াদী 

(প্রস্তাক্তফত) 

দীঘ ম যভয়াদী 

(প্রস্তাক্তফত) 

**২১৫ কর অক্তপয ক্তডক্তজটার স্বাক্ষয 

চালুকযণ। 

কর ভন্ত্রণারয় ই-কভা ম এক্তিযকযনয ক্তনযািা ক্তনক্তিত 

যফ। 
প্রক্ততটি ভন্ত্রণারযয়য 

২৫% অক্তপয 

ক্তডক্তজটার স্বাক্ষয প্রফতমন 

কযা 

প্রক্ততটি ভন্ত্রণারযয়য 

১০০% অক্তপয 

ক্তডক্তজটার স্বাক্ষয 

প্রফতমন কযা 

 

যকৌরগত ক্তফলয়ফস্তু ১০.২:যদব্যাী ক্ষুদ্র, ভাঝাযী  যছাট আকাযযয ক্তল্প এফাং কৃক্তলখাযত উৎাদনীরতা বৃক্তদ্ধয জন্য আইক্তটিয যফ মাচ্চ ব্যফায এফাং উদ্ভাফনী  প্রক্ততযমাক্তগতামূরক 

ভযনাবাফ উৎাক্তত কযা। 

যকৌরগত ক্তফলয়ফস্তু ১০.৩:আইক্তটি’য ফ মাধুক্তনক যকৌর ব্যফায এফাং ফাজায-াংফাদ ঞ্চারযনযভাধ্যযভ কৃক্তল যক্ষযত্র উৎাদন ক্ষভতা বৃক্তদ্ধ এফাং যফযা ব্যফস্থানা ক্তনক্তিত কযা। 

যকৌরগত ক্তফলয়ফস্তু ১০.৪: ইআযক্ত এক্তিযকন ব্যফায কযয বৃৎ ক্তযল্পয উৎাদনীরতা বৃক্তদ্ধ এফাং উন্নত তদাযক্তক, দক্ষতায ঘাটক্তত ক্তচক্তিতকযণ, উযুি প্রক্তক্ষণ এফাং আধুক্তনক ক্তল্প 

ক্তযচারন ক্তনক্তিত কযা।  

যকৌরগত ক্তফলয়ফস্তু ১০.৫:  ক্তযচারনা দ্ধক্তত এফাং ম্যাযনজযভন্ট ইনপযযভন ক্তযস্টযভয অক্তধকতয অযটাযভযনয ভাধ্যযভ যফাখাযত যটকই উৎাদনীরতা ক্তনক্তিত কযা।  


