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 ‘জাতীয় তথ্য ও ব াগাদ াগ প্রযুক্তি নীক্ততমালা-২০১৮’ এর কম ডপক্তরকল্পনার করণীয় ক্তবষদয় ক্তভক্তিক বাস্তবায়ন 

কা ডক্রদমর ত্রৈমাক্তিক অগ্রগক্ততর প্রক্ততদবেন (এপ্রিল-জুন,২০২০) 

 

ক ৌশলগত 

প্রিষয়িস্তুর 

ক্রপ্রি  

 ম ডপক্তরকল্পনার 

ক্রক্তমক নাং 
করণীয় ক্তবষয় 

স্বল্প 

বময়ােী 

(২০২১) 

মধ্য 

বময়ােী 

(২০৩০) 

েীর্ ড 

বময়ােী 

(২০৪১) 

গৃহীত কা ডক্রম/পদক্ষেপ  া ডক্রদমর বতডমান অবস্থা 

১.১ ১.১.১ িকল িরকারী বিবা ব  বকান স্থান হদত 

িহদজ, স্বচ্ছভাদব, কম খরদে, কম িমদয় 

ক্তর্প্রিটাল ক্তর্ভাইদজর মাধ্যদম প্রাক্তত 

ক্তনক্তিতকরণ 

১০০% ∙ ∙ প্রিআরপ্রিপ্রি’র িদত্ত কেিা অনলাইন 

প্রিপ্রত্ত   রা 

প্রিআরপ্রিপ্রি’র আওতাধীন দুইটি 

ি ল্প/ ম ডসূক্তের কা ডক্রম অনলাইন 

ক্তভক্তিক করা হদয়দে। 

ে ল ১ি কেণীর  ম ডকতডাদের জন্য 

কদপ ডাদরট বমাবাইল নম্বর িরবরাহ 

করা হদয়দে। 

কদপ ডাদরট বমাবাইল নম্বদরর/FFL 

এর মাধ্যদম িকল িরকারী বিবা 

ব  বকান স্থান হদত িহদজ, 

স্বচ্ছভাদব, কম খরদে, কম িমদয় 

প্রাক্তত ক্তনক্তিত হদচ্ছ 

বজলা ও উপদজলা প ডাদয় ইন্টারদনট 

খাদত বরাদ্দ বাড়াদনা। 

ইদতামদধ্য ইন্টারদনট খাদত বরাদ্দ 

িাদানেহ এ অর্ থিছক্ষর  বাড়াদনা 

হদয়দে এবাং উপদজলা প ডায় 

কমপদে দুটি কক্তিউটার বরাদ্দ 

প্রোন প্রনপ্রিত করা হদয়দে। 

১.১ ১.১.২ ক্তর্ক্তজটাল পদ্ধক্ততদত িকল বিবা গ্রহদণ 

নাগক্তরকদের িেমতা উন্ন ন় অবক্তহতকরবণ 

ব্যবস্থা গ্রহণ 

৬০% ৮০% ১০০% সুক্তবধাদভাগীদের প্রক্তশেদণর মাধ্যদম 

িেমতা উন্ন দ়নর ব্যবস্থা করা 

প্রক্ততক্তনয়ত সুক্তবধাদভাগীদের েেতা 

ও আইপ্রিএ প্রিপ্রত্ত  িপ্রশেণ 

িদাক্ষনর িাধ্যক্ষি  উন্ন দ়নর ব্যবস্থা 

করা হদচ্ছ 

সুক্তবধাদভাগী র্াটাদবজ ত্রতরী সুক্তবধাদভাগী র্াটাদবজ ত্রতরীর 

ব্যবস্থা বনয়া হদচ্ছ 



ক ৌশলগত 

প্রিষয়িস্তুর 

ক্রপ্রি  

 ম ডপক্তরকল্পনার 

ক্রক্তমক নাং 
করণীয় ক্তবষয় 

স্বল্প 

বময়ােী 

(২০২১) 

মধ্য 

বময়ােী 

(২০৩০) 

েীর্ ড 

বময়ােী 

(২০৪১) 

গৃহীত কা ডক্রম/পদক্ষেপ  া ডক্রদমর বতডমান অবস্থা 

১.১ ১.১.৩ িকল মন্ত্রণাল ়, ক্তবভাগ ও েতদরর ক্তর্ক্তজটাল 

িাক্তভ ডি প্রোদনর বেদৈ িাক্তভ ডি ক্তেক্তিতকরণ, 

ক্রদয়র ব্যবস্থাকরণ ও বাস্তবা দ়নর উদদ্দদে 

প্রক্ততষ্ঠাদনর শীষ ড প ডাদ ়র স্থায়ী (ব মন েীফ 

ইদনাদভশন অক্তফিার/ইদনাদভশন 

অক্তফিার/আইক্তিটি বফাকাল পদ ন়্ট) 

কম ডকতডাদক োক্ত ়ত্ব প্রোন 

১০০% ∙ ∙ প্রিআরপ্রিপ্রি’র ক্তর্ক্তজটাল িাক্তভ ডি 

ক্তেক্তিতকরা, ক্রদয়র ব্যবস্থাকরা ও 

বাস্তবা দ়নর জন্য ইদনাদভশন 

অপ্রিোরবক োক্ত ়ত্ব প্রোন করা 

প্রিআরপ্রিপ্রি’র োপ্রি থেেমূহ প্রিপ্রিত 

 ক্ষর োপ্রি থে কিািাইল বু  ততপ্রর 

 রা হক্ষয়ক্ষছ এিং ইক্ষনাক্ষিশন 

অপ্রিোক্ষরর িাধ্যক্ষি এর িাস্তিায়ন 

 া ডক্রম েলমান রদয়দে। 

১.১ ১.১.৮ ক্তর্ক্তজটাল িরকার বাস্তবা দ়নর লদেে 

মন্ত্রণাল /়েতর কর্তডক ক্তর্ক্তজটাল িাক্তভ ডি 

বাস্তবা ন় বরার্ম্যাপ প্রণয়ন ও তথ্যপ্রযুক্তি 

ব্যবস্থার মাধ্যদম বাস্তবা ন় িমন্ব ়করণ 

 

১০০% ∙ ∙ মন্ত্রণাল /়েতবরর ক্তনদে ডশনানু ায়ী ই-

িাক্তভ ডি বরার্ম্যাপ প্রণয়ন করা এবাং 

বাস্তবায়ন করা 

ই-িাক্তভ ডি বরার্ম্যাপ প্রণয়ন করা 

হদয়দে এবাং বি আদলাদক 

RDCD Integrated 

Service Delivery 

Platform প্রশক্ষরানাক্ষি 

System ক্রদয়র কা ডক্রম েলমান 

রদয়দে 

১.১ ১.১.১০ বর়্ িফটওয়়্ার এবাং আইটিইএি ক্রবয়র 

বেদৈ ক্তবদ্যমান আইন ও ক্তবক্তধমালা (PPA 

ও PPR) অনুিরণ পূব ডক ক্রয়কারী কর্তডপে 

প্রদ াজে বেদৈ ক্তর্জাইন ও িপারক্তভশন 

(PMC) এবাং বাস্তবা ন়-এ দুটি পৃথক 

চুক্তির মাধ্যদম িিােন 

৮০% ১০০% ∙ ক্তবদ্যমান আইন ও ক্তবক্তধমালা (PPA 

ও PPR) অনুিরণ এিং ক্তর্জাইন ও 

িপারক্তভশন (PMC) এবাং 

বাস্তবা ন়-এ দুটি পৃথক চুক্তি 

িিােন 

পল্লী উন্নয়ন ও েিিায় প্রিিাক্ষগর 

িাধ্যক্ষি PPA ও PPR 

অনুেরণপূি থ  িড় েিটওয়যার 

ততপ্ররর  া ডক্রম েলমান রদয়দে। 

 

পউিক্তব কর্তডক প্রেি এ িাংক্রান্ত 
ক্তনদে ডশনা অনুিরণ করা হদচ্ছ। 

১.১ ১.১.১১ বর়্ িফটওয়়্ার এবাং আইটিইএি প্রকদল্পর 

বেদৈ ক্তবদ্যমান আইন অনুিরণপূব ডক 

প্রদ াজে বেদৈ িাংক্তিষ্ট কর্তডপে 

BOO/BOT/ফোক্তিক্তলটিজ ম্যাদনজদমন্ট 

পদ্ধক্ততর মাধ্যদম িিােন 

৮০% ১০০% ∙ ক্তবদ্যমান আইন অনুিরণ এিং 

BOO/BOT/ফোক্তিক্তলটিজ 

ম্যাদনজদমন্ট পদ্ধক্ততর মাধ্যদম 

িিােন 

পল্লী উন্নয়ন ও েিিায় প্রিিাক্ষগর 

িাধ্যক্ষি PPA ও PPR 

অনুেরণপূি থ  িড় েিটওয়যার 

ততপ্ররর  া ডক্রম েলমান 

১.১ ১.১.১২ বর়্ িফটওয়়্ার এবাং আইটিইএি প্রকদল্পর 

বেদৈ ক্তবদ্যমান আইন অনুিরণপূব ডক 

প্রদ াজে বেদৈ িাংক্তিষ্ট কর্তডপে 

৮০% ১০০% ∙ ক্তবদ্যমান আইন অনুিরণ এিং 

BOO/BOT/ফোক্তিক্তলটিজ 

ম্যাদনজদমন্ট পদ্ধক্ততর মাধ্যদম 

পল্লী উন্নয়ন ও েিিায় প্রিিাক্ষগর 

িাধ্যক্ষি PPA ও PPR 

অনুেরণপূি থ  িড় েিটওয়যার 



ক ৌশলগত 

প্রিষয়িস্তুর 

ক্রপ্রি  

 ম ডপক্তরকল্পনার 

ক্রক্তমক নাং 
করণীয় ক্তবষয় 

স্বল্প 

বময়ােী 

(২০২১) 

মধ্য 

বময়ােী 

(২০৩০) 

েীর্ ড 

বময়ােী 

(২০৪১) 

গৃহীত কা ডক্রম/পদক্ষেপ  া ডক্রদমর বতডমান অবস্থা 

BOO/BOT/ফোক্তিক্তলটিজ ম্যাদনজদমন্ট 

পদ্ধক্ততর মাধ্যদম বাস্তবায়দনর জন্য 

রাজস্ব/ক্তফ বশয়াদরর জন্য ক্তনদে ডক্তশকা 

প্রস্তুতকরণ 

িিােন এিং বাস্তবায়দনর জন্য 

রাজস্ব/ক্তফ বশয়াদরর জন্য ক্তনদে ডক্তশকা 

প্রস্তুতকরণ 

ততপ্ররর  া ডক্রম েলমান 

১.১ ১.১.১৩ িব ডস্তদর ক্তর্ক্তজটাইদজশদনর 

প্রক্ততবন্ধকতাগুদলা ক্তেক্তিতকরণ, দূরীকরণ ও 

অগ্রগক্ততর পক্তরমাপদ াগ্য ক্তনণ ডা ়ক ক্তনধ ডারণ 

১০০% ∙ ∙ ক্তর্ক্তজটাইদজশদনর প্রক্ততবন্ধকতাগুদলা 

ক্তেক্তিতকরা, িমাধান করা ও এদক 

অগ্রগক্ততর সূেক ক্তহদিদব ক্তনধ ডারণ করা 

ক্তর্ক্তজটালাইদজশদনর প্রক্ততবন্ধকতা 

ক্তেক্তিতপূব ডক বজলা ও উপদজলা 

প ডাদয় লক্তজক্তষ্ট িাদপাদট ডর জন্য 

বাদজট বরাদ্দ বেয়া হদয়দে। 

১.১ ১.১.১৪ িরকাক্তর িকল অনুমক্তত, অনুোন/ 

সুক্তবধা/প্রদণােনা বা লাইদিন্স/প্রাক্তত 

নবা দ়নর জন্য প্রাক- ব াগ্যতা ক্তহদিদব 

িাংক্তিষ্ট প্রক্ততষ্ঠাদনর ক্তর্ক্তজটাইদজশনদক 

উৎিাক্তহত করা হদব 

১০০% ∙ ∙ ক্তর্ক্তজটাইদজশনদক সূেক ধদর 

িরকাক্তর িকল অনুমক্তত, অনুোন/ 

সুক্তবধা/প্রদণােনা বা লাইদিন্স/প্রাক্তত 

নবা দ়নর জন্য প্রাক-ব াগ্যতা 

ক্তনধ ডারণ 

প্রক্ততষ্ঠাদনর ক্রয় কা ডক্রম ই-ক্তজক্তপ 

িপ্রক্রয়ার িাধ্যক্ষি েম্পক্ষন্নর িন্য 

ব্যিস্থা কনয়া হক্ষয়ক্ষছ। 

১.২ ১.২.৩ PPA এবাং PPR অনু া ী় িাংক্তিষ্ট 

মন্ত্রণাল /় ক্তবভাগ/ েতর/ িাংস্থার ক্তনজস্ব 

ওদ ব়িাইদট েরপৈ ক্তবজ্ঞক্তত প্রকাশ 

১০০% ∙ ∙ ক্তনজস্ব ওদ ব়িাইদট েরপৈ ক্তবজ্ঞক্তত 

প্রকাশ করা 

িকল ধরদণর েরপৈ ক্তবজ্ঞক্তত 

ক্তনজস্ব ওদ ব়িাইদট প্রকাশ করা 

হদচ্ছ। 

১.২ ১.২.৬ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অথ ডাৎ প্রকল্প গ্রহণ, 

পক্তরকল্পনা, বাস্তবা ন়, মক্তনটক্তরাং, িমাপন 

এবাং অথ ড বরাদদ্দ আইক্তিটি ক্তভক্তিক ব্যবস্থা 

প্রেলন 

১০০% ∙ ∙ আইক্তিটি ব্যবহার কদর প্রকল্প 

ব্যবস্থাপনা অথ ডাৎ প্রকল্প গ্রহণ, 

পক্তরকল্পনা, বাস্তবা ন়, মক্তনটক্তরাং, 

িমাপন এবাং অথ ড বরাদ্দ প্রোন 

প্রিআরপ্রিপ্রি’র আওতাধীন একটি 

ি ল্প  িাস্তিায়ন, িপ্রনটপ্ররং, 

িমাপন এবাং অথ ড িরাদ্দ আইপ্রেটি 

ক্তভক্তিক করা হক্ষয়ক্ষছ। 

১.২ ১.২.৭ গুরুত্বপূণ ড িরকাক্তর েতদর িব ডাধুক্তনক 

ব াগাদ াগ ব্যবস্থা (ব মন ক্তভক্তর্ও 

কনফাদরক্তন্সাং) োলু করণ 

১০০% ∙ ∙ বেদশর ব  বকান প্রাদন্ত ক্তভক্তর্ও 

কনফাদরন্স করার িাব ডেক্তনক ব্যবস্থা 

রাখা। 

বজলা, উপদজলা ও িপ্রশেণ 

প্রক্ততষ্ঠান েমূক্ষহর িাদথ প্রক্ততক্তনয়ত 

ক্তভক্তর্ও কনফাদরন্স এর মাধ্যদম 

িাব ডেক্তনক তোরক্তক করা হদচ্ছ। 

মাক্তিক ও অন্যান্য িভািমূহ 

ক্তভক্তর্ও কনফাদরদন্সর মাধ্যদম 

িিন্ন করা হদচ্ছ। 



ক ৌশলগত 

প্রিষয়িস্তুর 

ক্রপ্রি  

 ম ডপক্তরকল্পনার 

ক্রক্তমক নাং 
করণীয় ক্তবষয় 

স্বল্প 

বময়ােী 

(২০২১) 

মধ্য 

বময়ােী 

(২০৩০) 

েীর্ ড 

বময়ােী 

(২০৪১) 

গৃহীত কা ডক্রম/পদক্ষেপ  া ডক্রদমর বতডমান অবস্থা 

১.২ ১.২.৮ িামাক্তজক ব াগাদ াগ মাধ্যদম িরকার ও 

জনগদণর মদধ্য িাংদ াগ িাধন 

১০০% ∙ ∙ িামাক্তজক ব াগাদ াগ মাধ্যদম 

িরকার ও জনগদণর মদধ্য িাংদ াগ 

িাধদনর ব্যবস্থা করা। 

অক্তফক্তিয়াল কিিবুক বপজ ও 

ইউটিউি িযাক্ষনল ততপ্ররপূব ডক িমদয় 

িমদয় ক্তবক্তভন্ন ধরদণর অক্তফি 

আদেশ ও ক্তেকক্তনদে ডশনামূলক পৈ 

আপদলার্ করা হদচ্ছ। 

১.২ ১.২.৯ দ্রুত ও বটকশই ক্তর্ক্তজটাল গভন ডদমন্ট 

বাস্তবা দ়নর জন্য ববিরকাক্তর খাতদক 

িিৃি কদর Managed Service 

মদর্দলর আদলাদক প্রকল্প গ্রহদণ উৎিাক্তহত 

 রণ 

১০০% ∙ ∙ দ্রুত ও বটকশই ক্তর্ক্তজটাল গভন ডদমন্ট 

বাস্তবা দ়নর জন্য ববিরকাক্তর খাতদক 

িিৃি কদর Managed 

Service মদর্দলর আদলাদক প্রকল্প 

গ্রহণ 

Participator Rural 

Development Project 

(PRDP-3) ি ক্ষল্পর িক্ষতা 

Managed Service িক্ষিক্ষলর 

আক্ষলাক্ষ  ি ল্প গ্রহক্ষণর িস্তুপ্রত 

কনয়া হক্ষয়ক্ষছ। 

১.৩ ১.৩.২ িরকাক্তর কম ডকাদে ক্তবদকন্দ্রীকরদণর লদে 

িকল িরকাক্তর েতদর উচ্চগক্ততর র্াটা 

িাংদ াগ ও ক্তর্ক্তজটাল-িরকার ব্যবস্থা প্রণ ন় 

১০০% ∙ ∙ উচ্চগক্ততর র্াটা িাংদ াগ ও 

ক্তর্ক্তজটাল-িরকার ব্যবস্থার উন্নয়ন 

করা 

িের েতদর ১৪৬ এমক্তবক্তপএি 

ইন্টারদনট িাংদ াগ রদয়দে। বজলা 

ও উপদজলা প ডাদয় ইনদফা 

িরকার-২ এর িাংদ াগ োড়াও 

ক্তনজস্ব ব্যবস্থাপনায় িাংদ াগ 

বনয়ািহ ক্তর্ক্তজটাল-িরকার ব্যবস্থা 

প্রণ দ়নর কা ডক্রম েলমান রদয়দে  

িের েতদর ক্তবকল্প ইন্টারদনট 

িাংদ াদগর ব্যবস্থা রাখার ক্তবষদয় 

ক্তিদ্ধান্ত বনয়া হদয়দে। 

১.৪ ১.৪.১ িরকাক্তর প ডাদ ় িকল বেণীর প্রনক্ষয়াক্ষগর 

ব্যবহাক্তরক পরীো  ় কক্তিউটার ও 

ইন্টারদনট এর বমৌক্তলক ক্তবষ ় অন্তর্ভ ডি করা 

১০০% ∙ ∙ িকল বেণীর প্রনক্ষয়াক্ষগর ব্যবহাক্তরক 

পরীো  ়কক্তিউটার ও ইন্টারদনট 

এর বমৌক্তলক ক্তবষ ় অন্তর্ভ ডি করা। 

িকল বেণীর প্রনক্ষয়াক্ষগর ব্যবহাক্তরক 

পরীো  ়কক্তিউটার ও ইন্টারদনট 

এর বমৌক্তলক ক্তবষবয়র উপর গুরুত্ব 

আদরাপ করা হদয়দে। 

১.৫ ১.৫.২ িকল িরকাক্তর েতদর ন্যাশনাল ই-গভদন ডন্স 

আক্তকডদটকোর (National e-

Governance Architecture) ও 

e-Governance Interoperability 

১০০% ∙ ∙ ন্যাশনাল ই-গভদন ডন্স আক্তকডদটকোর 

(National e-Governance 

Architecture) ও 

e-Governance 

ন্যাশনাল ই-গভদন ডন্স আক্তকডদটকোর 

(National e-Governance 

Architecture) ও 

e-Governance 
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Framework অনুেরণ Interoperability 

Framework অনুেরণ করা 

Interoperability 

Framework অনুেরণ  রা 

হক্ষে। 

২.৩ ২.৩.২ নাগক্তরকদের িকল প্রকার ব্যক্তিগত তদথ্যর 

মাক্তলকানা এবাং বগাপনীয়তা ক্তনক্তিতকরণ। 

১০০% ∙ ∙ নাগক্তরকদের িকল প্রকার ব্যক্তিগত 

তদথ্যর মাক্তলকানা এবাং বগাপনীয়তা 

ক্তনক্তিতকরা 

ে ল ি ার ব্যপ্রিগত কগাপনীয়তা 

ও তথ্য রেণাক্ষিেক্ষণর  া ডক্রম 

অব্যাহত রদয়দে। 

 ২.৩.৩ নাগক্তরকদের বকান তথ্য িাংগ্রহ বা 

িাংরেদণর জন্য তাঁদক তা অবক্তহত করদত 

হদব। এিব তথ্য িাংক্তিষ্ট ব্যক্তির সুস্পষ্ট 

অনুমক্তত োড়া বকাদনা ব্যক্তি বা 

বকািাক্তনদক প্রোন করা  াদব না। তথ্য 

এনপ্রক্রবের্ কদর ক্তনরাপে রাখদত হদব। এর 

ব্যতয় হদল আক্তথ ডক জক্তরমানার ক্তবষয় 

ক্তনক্তিতকরণ। 

১০০% ∙ ∙ নাগক্তরকদের বকান তথ্য িাংগ্রহ বা 

িাংরেদণর জন্য তাঁদক অবক্তহত এবাং 

সুস্পষ্ট অনুমক্তত োড়া বকাদনা ব্যক্তি 

বা বকািাক্তনদক প্রোন না করা। তথ্য 

এনপ্রক্রে করা। না হদল আক্তথ ডক 

জক্তরমানার ক্তবষয় ক্তনক্তিতকরা 

নাগক্তরকদের িকল প্রকার তথ্য 

িাংরেদণ কা ডক্রম অব্যাহত 

রদয়দে। 

২.৫ ২.৫.১ ক্তর্ক্তজটাল অপরাধ বমাকাদবলায় েে জনবল 

সৃক্তষ্টকরণ। 

৮০% ১০০% ∙ েে জনবল ত্রতরী কদর ক্তর্ক্তজটাল 

অপরাধ বমাকাদবলা করা 

আইক্তিটি বিদলর মাধ্যদম কা ডক্রম 

শুরু হদয়দে। 

 ২.৫.৩ ক্তর্ক্তজটাল ক্তনরাপিা ক্তবষদয় িদেতনতা 

ত্রতক্তরকরণ। 

১০০% ∙ ∙ ক্তর্ক্তজটাল ক্তনরাপিা ক্তবষদয় িদেতনতা 

ত্রতক্তর 

- 

 ২.৫.৪ ক্তর্ক্তজটাল অপরাধ বমাকাদবলায় িরকাক্তর ও 

ববিরকাক্তর েংস্থােমূক্ষহর মদধ্য পারস্পাক্তরক 

িহদ াক্তগতা বৃক্তদ্ধ। 

১০০% ∙ ∙ িরকাক্তর ও ববিরকাক্তর েংস্থােমূক্ষহর 

মদধ্য পারস্পাক্তরক িহদ াক্তগতার 

িাধ্যক্ষি  ক্তর্ক্তজটাল অপরাধ 

বমাকাদবলা 

- 

 

 ২.৫.৫ আন্তজডাক্ততক েংস্থােমূক্ষহর িাদথ িাংর্বদ্ধ 

হদয় ক্তর্ক্তজটাল অপরাধ বমাকাদবলার ব্যবস্থা 

গ্রহণ। 

১০০% ∙ ∙ আন্তজডাক্ততক েংস্থােমূক্ষহর িাদথ 

িাংর্বদ্ধ হদয় ক্তর্ক্তজটাল অপরাধ 

বমাকাদবলা 

- 

 ২.৫.৬ জাতীয় ক্তর্ক্তজটাল ক্তনরাপিা বেমওয়াকড 

িস্তুত ও বাস্তবায়ন। 

১০০% ∙ ∙ জাতীয় ক্তর্ক্তজটাল ক্তনরাপিা 

বেমওয়াকড িস্তুত ও বাস্তবায়ন 

- 

 ২.৫.৭ জাতীয় ক্তর্ক্তজটাল ক্তনরাপিা িাংস্থা গঠন ও ১০০% ∙ ∙ জাতীয় ক্তর্ক্তজটাল ক্তনরাপিা িাংস্থা - 
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কা ডকর করার ব্যবস্থা গ্রহণ। গঠন ও কা ডকর 

 ২.৫.৯ ক্তর্ক্তজটাল অপরাধ েমদন এ িাংক্রান্ত 

আইদনর প্রদয়াগ। 

১০০% ∙ ∙ ক্তর্ক্তজটাল অপরাধ েমদন এ িাংক্রান্ত 

আইদনর প্রদয়াগ। 

- 

 ২.৫.১০ আইটি ক্তিদেম অক্তর্ট বাধ্যতামূলক করা। ১০০% ∙ ∙ বাধ্যতামূলকভাদব আইটি ক্তিদেম 

অক্তর্ট করা 

নতুন ত্রতক্তরকৃত অক্তর্ট ম্যানুদয়ল এ 

ক্তবষদয় অন্তডভূি হদয়দে। 

 ২.৫.১২ ক্তবক্তভন্ন ক্তর্ক্তজটাল ক্তনরাপিা বিবা প্রোনকারী 

(বপক্তনদেশন বটক্তোং, ভালনাদরক্তবক্তলটি 

অোদিিদমন্ট, আইটি অক্তর্ট) প্রক্ততষ্ঠাদনর 

অনুদমােন। 

১০০% ∙ ∙ ক্তবক্তভন্ন ক্তর্ক্তজটাল ক্তনরাপিা বিবা 

প্রোনকারী (বপক্তনদেশন বটক্তোং, 

ভালনাদরক্তবক্তলটি অোদিিদমন্ট, আইটি 

অক্তর্ট) প্রক্ততষ্ঠাদনর অনুদমােন 

- 

২.৯ ২.৯.১ িকল অক্তফদি ক্তর্ক্তজটাল স্বাের োলুকরণ। ১০০% ∙ ∙ ক্তর্ক্তজটাল স্বাের োলুকরণ পল্লী উন্নয়ন ও িমবায় ক্তবভাদগর 

মাধ্যদম প্রক্তশেণ প্রোদনর পরই 

ক্তর্ক্তজটাল স্বাের োলু করা িম্ভব 

হদব। 

 ২.৯.২ বাাংলাদেদশর িকল র্াটা বাাংলাদেদশর 

বভৌদগাক্তলক িীমানার মদধ্য রাখা 

ক্তনক্তিতকরদণর ব্যবস্থা গ্রহণ। 

১০০% ∙ ∙ ই-নক্তথ ব্যবস্থাপনা এবাং োতক্তরক 

ওদয়বদমইল ব্যবহার ক্তনক্তিতকরদণর 

ব্যবস্থা। 

তথ্য আোন প্রোদনর জন্য ই-নক্তখ 

ব্যবস্থাপনা এবাং োতক্তরক 

ওদয়বদমইল ব্যবহার করার জন্য 

মহাপক্তরোলক মদহােয় ও 

পক্তরোলক(প্রশািন) মদহােদয়র 

মাধ্যদম ক্তেক ক্তনদে ডশনামূলক পৈ 

প্রোন করা হদচ্ছ। 

৩.৩ ৩.৩.৬ ইন্টারদনট িাংদ াগ এবাং তার ব্যবহার 

প্রপ্রক্রয়াদক নাগক্তরক এবাং িরকাক্তর েতদর 

বমৌক্তলক উপদ াগী (ব মন: ক্তবদুেৎ, গ্যাি, 

বটক্তলদফান ইতোক্তে) বিবা ক্তহিাদব ক্তবদবেনা 

করা। িরকাক্তর েতরিমূদহ এ 

িাংক্রান্ত মাক্তিক আক্তথ ডক বরাদদ্দর ব্যবস্থা 

গ্রহণ। 

১০০% ∙ ∙ ইন্টারদনট িাংদ াগ এবাং তার 

ব্যবহার প্রপ্রক্রয়াদক নাগক্তরক এবাং 

িরকাক্তর েতদর বমৌক্তলক উপদ াগী 

(ব মন: ক্তবদুেৎ, গ্যাি, বটক্তলদফান 

ইতোক্তে) বিবা ক্তহিাদব ক্তবদবেনা এবাং 

িরকাক্তর েতরিমূদহ এতে 

িাংক্রান্ত মাক্তিক আক্তথ ডক বরাদদ্দর 

প্রোন। 

ক্তবআরক্তর্ক্তব িেরেতদর ১৪৬ 

এমক্তবক্তপএি ইন্টারদনট িাংদ াগ 

েলমান রদয়দে এবাং বজলা ও 

উপদজলা প ডাদয় ইন্টারদনট 

িাংদ াগ এর জন্য বাদজট বরাদ্দ 

বাড়াদনা হদয়দে। 



ক ৌশলগত 

প্রিষয়িস্তুর 

ক্রপ্রি  

 ম ডপক্তরকল্পনার 

ক্রক্তমক নাং 
করণীয় ক্তবষয় 

স্বল্প 

বময়ােী 

(২০২১) 

মধ্য 

বময়ােী 

(২০৩০) 

েীর্ ড 

বময়ােী 

(২০৪১) 

গৃহীত কা ডক্রম/পদক্ষেপ  া ডক্রদমর বতডমান অবস্থা 

৩.৪ ৩.৪.১ ক্তর্ক্তজটাল পদ্ধক্ততদত নাগক্তরক আদবেন, 

অক্তভদ াগ গ্রহণ ও ক্তনষ্পক্তি এবাং 

অবক্তহতকরণ। ক্তর্ক্তজটাল পদ্ধক্ততদত নাগক্তরক 

মতামত গ্রহণ কদর বিবার মান উন্নয়ন। 

১০০% ∙ ∙ ক্তর্ক্তজটাল পদ্ধক্ততদত নাগক্তরক 

আদবেন, অক্তভদ াগ গ্রহণ, ক্তনষ্পক্তি, 

অবক্তহতকরণ, নাগক্তরক মতামত গ্রহণ 

কদর বিবার মান উন্নয়ন করা 

ক্তর্ক্তজটাল পদ্ধক্ততদত নাগক্তরক 

আদবেন, অক্তভদ াগ গ্রহণ, ক্তনষ্পক্তি, 

অবক্তহতকরণ, নাগক্তরক মতামত 

গ্রহণ কদর বিবার মান উন্নয়ন 

করার জন্য ওদয়বিাইদট ওদয়বফম ড 

িাংযুি করা হদয়দে এবাং কা ডক্রম 

েলমান রদয়দে। 

 ৩.৪.২ িকল প্রণীতব্য নীক্ততমালা ও আইন 

ওদয়বিাইদট প্রকাশ ও জনগদণর মতামত 

গ্রহণ। 

১০০% ∙ ∙ িকল প্রণীতব্য নীক্ততমালা ও আইন 

ওদয়বিাইদট প্রকাশ ও জনগদণর 

মতামত গ্রহকণর িন্য ওক্ষয়িিাইদট 

িম ড িাংযুি করা। 

িকল প্রণীতব্য নীক্ততমালা ও আইন 

ওদয়বিাইদট প্রকাশ ও জনগদণর 

মতামত গ্রহকণর িন্য ওক্ষয়িিাইদট 

িম ড িাংযুি করা হদয়দে এবাং 

মতামত গ্রহকণর কা ডক্রম েলমান 

রদয়দে। 

৩.৫ ৩.৫.৪ প্রাক্ততষ্ঠাক্তনক িহায়তা ও আক্তথ ডক প্রদণােনার 

মাধ্যদম বাাংলা ভাষায় স্থানীয় প ডাদয়র 

উপযুি ক্তবষয়বস্তু উন্নয়ন উৎিাক্তহতকরণ। 

১০০% ∙ ∙ প্রাক্ততষ্ঠাক্তনক িহায়তা ও আক্তথ ডক 

প্রদণােনার মাধ্যদম বাাংলা ভাষায় 

স্থানীয় প ডাদয়র উপযুি ক্তবষয়বস্তু 

উন্নয়বন উৎিাক্তহতকরণ। 

প্রাক্ততষ্ঠাক্তনক িহায়তা ও আক্তথ ডক 

প্রদণােনার মাধ্যদম বাাংলা ভাষায় 

স্থানীয় প ডাদয়র উপযুি ক্তবষয়বস্তু 

উন্নয়ন ক্তবষদয় কা ডক্রম েলমান 

রদয়দে। 

 


