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রূপকল্প (Vision): 

 

তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি ব্যবহোযেে মোধ্যযম একটি স্বচ্ছ, দোয়বদ্ধ ও জবোবক্তদক্তহমূলক সেকোে প্রক্ততষ্ঠো; দক্ষ মোনব সম্পদ উন্নয়ন; সোমোক্তজক ন্যোয়পেোয়ণতো ক্তনক্তিতকেণ এবং সেকোক্তে ও 

যবসেকোক্তে খোযতে অংশীদ্বোক্তেযে সেকোক্তে যসবোসমূহ জনগযণে যদোেযগোড়োয় যপ ৌঁছোযনোসহ ২০২১ সোযলে মযধ্য ‘ক্তিক্তজটোল বোংলোযদশ’ ক্তবক্তনম মোণ এবং ২০৪১ সোযলে মযধ্য বাাংলাদেশদক 

জ্ঞোনক্তিক্তিক উন্নত েোযে পক্তেণত কেো। 

 

উদেশ্য : ‘জোতীয় তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি নীক্ততমোলো ২০১৮’ তে ৮টি উদেশ্য রদেদে। 

 

ক. ডিডিটাল সরকার (Digital Government),  

খ. ডিডিটাল ডিরাপত্তা (Digital Security),  

গ. সামাডিক সমো এবাং সাব বিিীি প্রদবশাডিকার (Social Equity and Universal Access),  

ঘ. ডশক্ষা গদবষণা এবাং উদ্ভাবি (Education, Research and Innovation),  

ঙ. েক্ষো উন্নেি এবাং কম বসাংস্থাি সৃডি (Skill Development and Employment Generation),  

চ. অভ্যন্তরীণ সক্ষমো বৃডি (Strengthening Domestic Capacity)  

ে. পডরদবশ, িলবাে  এবাং দূদ্ বাগ ব্যবস্থাপিা (Environment, Climate & Disaster Management),  

ি. উৎপােিশীলো বাড়াদিা (Enhancing Productivity) 

 

 

তকৌশলগে ডবষেবস্তু : ‘জোতীয় তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি নীক্ততমোলো ২০১৮’ তে ৫৫ টি তকৌশলগে ডবষেবস্তু রদেদে। েন্মদে, ২৫ টি তকৌশলগে ডবষেবস্তুর সাদে অভ্যন্তরীণ সম্পে 

ডবভ্াদগর সম্পকৃ্তো রদেদে। 

 

 

 গণপ্রজোতন্ত্রী বোংলোযদশ সেকোে 

অর্ ম মন্ত্রণোলয় 

অিযন্তেীণ সম্পদ ক্তবিোগ 

আইডসটি শাখা 

www.ird.gov.bd 
 

 

http://www.ird.gov.bd/
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ডবষে: অভ্যন্তরীণ সম্পে ডবভ্াগ ও এর আওোিীি েপ্তর/সাংস্থার করণীে ডবষেসমূহ 

ক্রডমক িাং কেণীয় ক্তবষয় প্রোর্ক্তমক বোস্তবোয়নকোেী প্রতযোক্তশত ফলোফল 
স্বল্প যময়োদী 

(২০২১) 

মধ্য 

যময়োদী 

(২০৩০) 

দীর্ ম 

যময়োদী 

(২০৪১) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

উদেশ্য # ১ : ডিডিটাল সরকার (Digital Government) 

তকৌশলগে ডবষেবস্তু ১.১: সরকারী েথ্য ও তসবাসমূহ ডিডিটাল পিডেদে প্রোি ডিডিেকরণ 

১.১.১ সকল সেকোক্তে যসবো য  যকোযনো স্থোন হযত সহযজ, স্বচ্ছিোযব, কম খেযে, কম 

সমযয় ক্তিক্তজটোল ক্তিিোইযসে মোধ্যযম প্রোক্তি ক্তনক্তিতকেণ। 

সকল মন্ত্রণোলয়/ক্তবিোগ/দিে/ সংস্থো স্বল্প ব্যয় ও সমযয় সকল যসবো প্রোক্তি 

ক্তনক্তিত হযব। 

১০০% ∙ ∙ 

১.১.২ ক্তিক্তজটোল পদ্ধক্ততযত সকল যসবো গ্রহযণ নোগক্তেকযদে সক্ষমতো উন্নয়ন ও 

অবক্তহতকেযণ  ব্যবস্থো গ্রহণ। 

সকল মন্ত্রণোলয়/ক্তবিোগ/দিে/ সংস্থো নোগক্তেকগযণে সক্ষমতো বৃক্তদ্ধ পোযব। ৬০% ৮০% ১০০% 

১.১.৩ সকল মন্ত্রণোলয়, ক্তবিোগ ও দিযেে ক্তিক্তজটোল সোক্তি মস প্রদোযনে  যক্ষযে সোক্তি মস 

ক্তেক্তিতকেণ, ক্রযয়ে ব্যবস্থোকেণ ও বোস্তবোয়যনে উযেযে প্রক্ততষ্ঠোযনে শীষ ম 

প মোযয়ে স্থোয়ী (য মন Chief Innovation Officer/ Innovation 

Officer/ ICT Focal Point) কম মকতমোযক দোক্তয়ে প্রদোন। 

মক্তন্ত্রপক্তেষদ ক্তবিোগ/ জনপ্রশোসন 

মন্ত্রণোলয়/সকল মন্ত্রণোলয়/ক্তবিোগ/দিে/ 

সংস্থো  

ক্তিক্তজটোল সেকোে কো মক্রম 

দক্ষিোযব বোস্তবোয়ন কেো  োযব। 

১০০% ∙ ∙ 

১.১.৬ সেকোক্তে প্রক্ততষ্ঠোনগুযলোযত জনগযণে জন্য আইক্তসটি ক্তিক্তিক যহল্পযিস্ক স্থোপন। 

এসব কল যসন্টোযেে জন্য যটক্তলয োগোয োগ যসবো প্রদোনকোেী প্রক্ততষ্ঠোন কর্তমক স্বল্প 

মূযে অর্বো যটোল-ক্তি নম্বে সুক্তবধো প্রদোন। 

মক্তন্ত্রপক্তেষদ ক্তবিোগ,  প্রধোনমন্ত্রীে 

কো মোলয়,   িোক ও যটক্তলয োগোয োগ 

ক্তবিোগ, এবং সকল মন্ত্রণোলয়/ক্তবিোগ 

যসবো গ্রহণকোেীেো সহযজ এবং স্বল্প 

সমযয় যসবো পোযবন। 

১০০% ∙ ∙ 

১.১.৮ ক্তিক্তজটোল সেকোে বোস্তবোয়যনে লযক্ষয সকল মন্ত্রণোলয়/দিে কর্তমক ক্তিক্তজটোল 

সোক্তি মস বোস্তবোয়ন যেোিম্যোপ প্রণয়ন ও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবস্থোে মোধ্যযম বোস্তবোয়ন 

সমন্বয়কেণ। 

মক্তন্ত্রপক্তেষদ ক্তবিোগ এবং 

সকল মন্ত্রণোলয়/ক্তবিোগ/দিে/সংস্থো 

ক্তিক্তজটোল সোক্তি মস বোস্তবোয়যনে 

সমন্বয় সোক্তধত হযব। 

১০০% ∙ ∙ 

১.১.৯ ক্তিক্তজটোল সোক্তি মসসমূযহ Data Analytics ও AI সংয োজযনে মোধ্যযম স্মোট ম 

এবং পোযস মোনোলোইজি জনযসবো ক্তনক্তিতকেণ। 

সকল মন্ত্রণোলয়/ক্তবিোগ যসবো প্রদোন দ্রুত ও সমক্তন্বত হযব। ৫০% ১০০% ∙ 

১.১.১০ বড় সফটওয়যোে এবং আইটিইএস ক্রযয়ে যক্ষযে ক্তবদ্যমোন আইন ও ক্তবক্তধমোলো 

(PPA ও PPR) অনুসেণপূব মক ক্রয়কোেী কর্তমপক্ষ প্রয োজয যক্ষযে ক্তিজোইন ও 

সুপোেক্তিশন (PMC) এবং বোস্তবোয়ন- এ দুটি পৃর্ক চুক্তিে মোধ্যযম সম্পোদন। 

সকল ক্রয়কোেী কর্তমপক্ষ  
প্রকল্প ব্যবস্থোপনো ও যসবো প্রদোযনে 

মোন উন্নয়ন হযব। 

৮০% ১০০% ∙ 
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ক্রডমক িাং কেণীয় ক্তবষয় প্রোর্ক্তমক বোস্তবোয়নকোেী প্রতযোক্তশত ফলোফল 
স্বল্প যময়োদী 

(২০২১) 

মধ্য 

যময়োদী 

(২০৩০) 

দীর্ ম 

যময়োদী 

(২০৪১) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১.১.১১ বড় সফটওয়যোে এবং আইটিইএস প্রকযল্পে যক্ষযে ক্তবদ্যমোন আইন অনুসেণপূব মক 

প্রয োজয যক্ষযে সংক্তিষ্ট কর্তমপক্ষ BOO/BOT/ফযোক্তসক্তলটিজ ম্যোযনজযমন্ট 

পদ্ধক্ততে মোধ্যযম বোস্তবোয়ন।   

সকল ক্রয়কোেী কর্তমপক্ষ প্রকল্প ব্যবস্থোপনো ও যসবো প্রদোযনে 

মোন উন্নয়ন হযব। 

৮০% ১০০% ∙ 

১.১.১২ BOO/BOT/ফযোক্তসক্তলটিজ ম্যোযনজযমন্ট পদ্ধক্ততে মোধ্যযম বোস্তবোয়যনে জন্য 

েোজস্ব/ক্তফ যশয়োযেে জন্য ক্তনযদ মক্তশকো প্রস্তুতকেণ। 

সকল ক্রয়কোেী কর্তমপক্ষ প্রকল্প ব্যবস্থোপনো ও যসবো প্রদোযনে 

মোন উন্নয়নহযব। 

৮০% ১০০% ∙ 

১.১.১৩ সব মস্তযে ক্তিক্তজটোইযজশযনে প্রক্ততবন্ধকতোগুযলো ক্তেক্তিতকেণ, দূেীকেণ ও 

অগ্রগক্ততে পক্তেমোপয োগ্য ক্তনণ মোয়ক ক্তনধ মোেণ। 

সকল মন্ত্রণোলয়/ক্তবিোগ/দিে/ সংস্থো সোক্তিমযসে মোন উন্নয়ন হযব। ১০০% ∙ ∙ 

১.১.১৪ সেকোক্তে সকল অনুমক্তত, অনুদোন/সুক্তবধো/প্রযণোদনো বো লোইযসন্স প্রোক্তি/নবোয়যনে 

জন্য প্রোক-য োগ্যতো ক্তহযসযব সংক্তিষ্ট প্রক্ততষ্ঠোযনে ক্তিক্তজটোলোইযজশনযক 

উৎসোক্তহত কেো হযব। 

সকল মন্ত্রণোলয়/ক্তবিোগ/দিে/ সংস্থো ক্তিক্তজটোলোইযজশন উৎসোক্তহত হযব 

এবং সোক্তি মযসে মোন উন্নয়ন হযব। 

১০০% ∙ ∙ 

তকৌশলগে ডবষেবস্তু ১.২ : ডিডিটাল প্রযুডক্তর ্ো্ে ব্যবহাদরর মােদম সরকাডর তসবা প্রোদি স্বচ্ছো ও োেবিো ডিডিেকরণ 

১.২.১ সকল সেকোক্তে প্রক্ততষ্ঠোযনে নোগক্তেক যসবোে হোলনোগোদকৃত  তথ্য সোেণী 

ওযয়বসোইযট প্রকোশ। 

মক্তন্ত্রপক্তেষদ ক্তবিোগ এবং সকল 

মন্ত্রণোলয়/ক্তবিোগ 

জনগযণে প্রযয়োজনীয় তথ্য প্রোক্তি 

ক্তনক্তিত হযব। 

১০০% ∙ ∙ 

১.২.২ ইযলকট্রক্তনক ক্রয় পদ্ধক্তত েোলুকেণ ও সকল উন্মুি দেপে ও ক্তনযয়োগ ক্তবজ্ঞক্তি 

অনলোইযন প্রকোযশে ব্যবস্থোকেণ। 

আইএমইক্তি (ক্তসক্তপটিইউ) এবং সকল 

মন্ত্রণোলয়/ক্তবিোগ 

সেকোক্তে ক্রযয়ে যক্ষযে স্বচ্ছতো বৃক্তদ্ধ 

পোযব। 

১০০% ∙ ∙ 

১.২.৩ PPA ও PPR অনু োয়ী সংক্তিষ্ট মন্ত্রণোলয়/ ক্তবিোগ/দিে/সংস্থো ে ক্তনজস্ব 

ওযয়বসোইযট দেপে ক্তবজ্ঞক্তি প্রকোশ। 

সকল মন্ত্রণোলয়/ ক্তবিোগ/দিে/সংস্থো ক্রয় প্রক্তক্রয়োযক আযেো স্বচ্ছ, সহজ, 

গক্ততময় ও ব্যয় সোশ্রয়ী কেযব। 

১০০% ∙ ∙ 

১.২.৫ আইক্তসটি ব্যবহোযেে মোধ্যযম েলমোন অসমোি উন্নয়ন প্রকল্প ও কম মসূক্তেসমূযহে 

কো মকোক্তেতো মূেোয়যনে জন্য জনগযণে মতোমত গ্রহণ, ক্তবযিষণ এবং অক্তজমত 

জ্ঞোন পেবতীযত প্রকল্প গ্রহণ ও বোস্তবোয়যন ব্যবহোে। 

আইএমইক্তি এবং স্ব স্ব মন্ত্রণোলয়/ক্তবিোগ উন্নয়ন কো মক্রযম জনগযণে 

সম্পৃিতো বৃক্তদ্ধ পোযব। 

১০০% ∙ ∙ 

১.২.৬ প্রকল্প ব্যবস্থোপনো অর্ মোৎ প্রকল্পগ্রহণ, পক্তেকল্পনো, বোস্তবোয়ন, মক্তনটক্তেং, সমোপন 

এবং অর্ ম বেোযে আইক্তসটি ক্তিক্তিক ব্যবস্থো প্রেলন। 

সকল মন্ত্রণোলয়/ক্তবিোগ/দিে/সংস্থো প্রকল্প পক্তেকল্পনো ও বোস্তবোয়যন 

দ্রুততো ক্তনক্তিত হযব। 

১০০% ∙ ∙ 
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ক্রডমক িাং কেণীয় ক্তবষয় প্রোর্ক্তমক বোস্তবোয়নকোেী প্রতযোক্তশত ফলোফল 
স্বল্প যময়োদী 

(২০২১) 

মধ্য 

যময়োদী 

(২০৩০) 

দীর্ ম 

যময়োদী 

(২০৪১) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১.২.৭ গুরুেপূণ ম সেকোক্তে দিযে সব মোধুক্তনক য োগোয োগ ব্যবস্থো (য মন- ক্তিক্তিও 

কনফোযেক্তন্সং) েোলুকেণ। 

সকল মন্ত্রণোলয়/ক্তবিোগ/দিে/সংস্থো সিোয় অংশহগ্রহযণে জন্য ভ্রমন, 

ব্যয় ও সময় হ্রোস কেযব এবং যক্ষে 

ক্তবযশযষ সিোে প্রযয়োজন  দূে হযব। 

১০০% ∙ ∙ 

১.২.৮ সোমোক্তজক য োগোয োযগে মোধ্যযম সেকোে ও জনগযণে মযধ্য সংয োগ সোধন। সকল মন্ত্রণোলয়/ক্তবিোগ/দিে/সংস্থো সেকোযেে কো মক্রযম জনগযণে 

সম্পৃিতো বৃক্তদ্ধ পোযব। 

১০০% ∙ ∙ 

১.২.৯ দ্রুত ও যটকসই ক্তিক্তজটোল গিন মযমন্ট বোস্তবোয়যনে জন্য যবসেকোক্তে খোতযক 

সম্পৃি কযে Managed Service মযিযলে আযলোযক প্রকল্প গ্রহযণ 

উৎসোক্তহতকেণ।   

পক্তেকল্পনো ক্তবিোগ/সকল 

মন্ত্রণোলয়/ক্তবিোগ/দিে/সংস্থো 

সেকোযেে কো মক্রযম যবসেকোক্তে 

খোযতে সম্পৃিতো বৃক্তদ্ধ পোযব। 

১০০% ∙ ∙ 

তকৌশলগে ডবষেবস্তু ১.৩ : সরকাডর েথ্য ও তসবাসমূহ িিসািারদণর ডিকট ডিডিটাল পিডেদে তপৌোদিার লদক্ষয প্রদোিিীে অবকাঠাদমা উন্নেি ও রক্ষণাদবক্ষণ এবাং োদে িিগদির প্রদবশাডিকার 

ডিডিেকরণ 

১.৩.২ সেকোক্তে কম মকোযেে ক্তবযকন্দ্রীকেযণে লযক্ষয সকল সেকোক্তে দিযে উচ্চ গক্ততে 

িোটো সংয োগ ও ক্তিক্তজটোল-সেকোে ব্যবস্থো প্রবতমন। 

 

সকল মন্ত্রণোলয়/ক্তবিোগ/দিে/সংস্থো সেকোক্তে কম মকোযেে ক্তবযকন্দ্রীকেণ 

হযব। 

১০০% ∙ ∙ 

১.৩.৪ স্বদল্পান্নে এলাকা এবাং প্রাডন্তক িিদগাষ্ঠীর িন্য সাশ্রেী ব্যান্ড (Bandwidth) 

এর মােদম প্রাসডিক ডবষোডে, পণ্যমূল্য ডবষেক েথ্যাডে প্রোদির 

ব্যবস্থাকরণ। 

সমািকল্যাণ মন্ত্রণালে, মডহলা ও ডশশু 

ডবষেক মন্ত্রণালে, অভ্যন্তরীণ সম্পে 

ডবভ্াগ, িাক ও তটডলদ্াগাদ্াগ ডবভ্াগ 

এবাং ডবটিআরডস 

সুডবিা বডিে ও ডপডেদে পড়া 

িিদগাডষ্ঠ সুডবিা মদো সমদে তসবা 

গ্রহণ করদে পারদব। 

৫০% ১০০% ∙ 

তকৌশলগে ডবষেবস্তু ১.৪ : সরকাডর েথ্য ও তসবাসমূহ িিগণদক ডিডিটাল পিডেদে প্রোদি তসবা প্রোিকারীর সক্ষমো উন্নেি 

১.৪.১ সেকোক্তে প মোযয় সকল যশ্রণীে ক্তনযয়োযগে ব্যবহোক্তেক পেীক্ষোয়  কক্তম্পউটোে ও 

ইন্টোেযনযটে যম ক্তলক ক্তবষয় অন্তর্ভ মিকেণ। 

জনপ্রশোসন মন্ত্রণোলয় (পোবক্তলক সোক্তি মস 

কক্তমশন) এবং সকল 

মন্ত্রণোলয়/ক্তবিোগ/দিে/সংস্থো 

সকল সেকোক্তে প্রক্ততষ্ঠোযন আইক্তসটি 

জ্ঞোনসম্পন্ন জনবল ক্তনযয়োযগে 

মোধ্যযম ক্তিক্তজটোল গিন মযমন্ট 

কো মক্রম বোস্তবোয়ন েেোক্তন্বত হযব। 

১০০% ∙ ∙ 
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ক্রডমক িাং কেণীয় ক্তবষয় প্রোর্ক্তমক বোস্তবোয়নকোেী প্রতযোক্তশত ফলোফল 
স্বল্প যময়োদী 

(২০২১) 

মধ্য 

যময়োদী 

(২০৩০) 

দীর্ ম 

যময়োদী 

(২০৪১) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১.৪.২ সেকোক্তে প মোযয় সৃজনশীল ক্তিক্তজটোল সেকোে ব্যবস্থো ও ক্তিক্তজটোল-যসবো 

কো মক্রম বোস্তবোয়যন সেকোক্তে কম মকতমোযদে জন্য আনুযতোক্তষক ও পুেস্কোে 

প্রবতমন।  

জনপ্রশোসন মন্ত্রণোলয়, অর্ ম ক্তবিোগ, তথ্য 

ও য োগোয োগ প্রযুক্তি ক্তবিোগ এবং সকল 

মন্ত্রণোলয়/ক্তবিোগ 

ক্তিক্তজটোল গিযন মন্স ও ই-যসবো 

প্রদোযন সেকোক্তে কম মকতমোেো 

উৎসোক্তহত হযবন। 

১০০% ∙ ∙ 

১.৪.৪ সেকোক্তে প মোযয়ে প্রক্তশক্ষণ প্রক্ততষ্ঠোযনে আইক্তসটি এবং ক্তিক্তজটোল গিযন মন্স 

কোক্তেকুলোযম Service Process Simplification (SPS)/BPR, 

Digital Service Design and Planning, Project 

Management ক্তিক্তজটোল যসবো প্রদোন ইতযোক্তদ ক্তবষয়োক্তদ অন্তর্ভ মিকেণ। 

সকল মন্ত্রণোলয়/ক্তবিোগ ক্তিক্তজটোল গিযন মন্স কো মক্রম 

বোস্তবোয়যন সেকোক্তে কম মকতমোযদে 

সক্ষমতো বৃক্তদ্ধ পোযব। 

১০০% ∙ ∙ 

১.৪.৮ স্থোনীয় সেকোে প মোযয় সযেতনতো বৃক্তদ্ধ ও জনবলযক আইক্তসটি ক্তবষযয় প্রক্তশক্ষণ 

প্রদোন। 

সকল মন্ত্রণোলয়/ক্তবিোগ এবং স্থোনীয় 

সেকোে ক্তবিোগ 

স্থোনীয় সেকোে প মোযয় সযেতনতো 

বৃক্তদ্ধ পোযব 

১০০% ∙ ∙ 

 

তকৌশলগে ডবষেবস্তু ১.৫ : সরকাডর ডবডভ্ন্ন েপ্তদরর মদে সহদি ও দ্রুেোর সদি েদথ্যর আোি-প্রোদির িন্য ডিডিটাল সাংযুডক্তসহ েথ্যব্যবস্থা অবকাঠাদমা (Architecture) ও আন্ত:পডরবাডহো 

(Interoperability) প্রডেষ্ঠার ব্যবস্থা গ্রহণ 

১.৫.২ সকল সেকোক্তে দিযে ন্যোশনোল ই-গিযন মন্স আক্তকমযটকেোে (National e-

Governance Architecture) ও e-Governance 

Interoperability Framework অনুসেণ। 

সকল মন্ত্রণোলয়/ক্তবিোগ/দিে/ সংস্থো তথ্য ও ক্তসযেযমে দ্বদ্বততো হ্রোস 

হযব। তযথ্যে (Data) সযব মোচ্চ 

ব্যবহোে ক্তনক্তিত হযব। সেকোক্তে 

সংস্থোসমূযহে মযধ্য তথ্য ও 

সফটওয়যোে আদোন-প্রদোযনে 

পক্তেযবশ দ্বতক্তে হযব। 

১০০% ∙ ∙ 

১.৫.৪ জনসন্মুযখ প্রকোশয োগ্য তযথ্যে সযব মোচ্চ ব্যবহোে ক্তনক্তিতকেযণে জন্য Open 

Government Data যপোট মোযল তথ্য উন্মুিকেণ ও অন্য দিযেে তথ্য 

ব্যবহোযেে সংস্কৃক্তত দ্বতক্তে।  

মক্তন্ত্রপক্তেষদ ক্তবিোগ, পক্তেসংখ্যোন ও তথ্য 

ব্যবস্থোপনো ক্তবিোগসহ সকল 

মন্ত্রণোলয়/ক্তবিোগ 

সেকোক্তে তযথ্যে স্বচ্ছতো বৃক্তদ্ধ পোযব 

এবং জনগণ ও গযবষকযদে সহযজ 

তথ্য প্রোক্তি ক্তনক্তিত হযব। 

১০০% ∙ ∙ 
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ক্রডমক িাং কেণীয় ক্তবষয় প্রোর্ক্তমক বোস্তবোয়নকোেী প্রতযোক্তশত ফলোফল 
স্বল্প যময়োদী 

(২০২১) 

মধ্য 

যময়োদী 

(২০৩০) 

দীর্ ম 

যময়োদী 

(২০৪১) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১.৫.৫ ক্তিক্তজটোল সোক্তি মযসে রূপোন্তযেে পক্তেকল্পনো প্রণয়যন ও অনুযমোদযনে যক্ষযে দ্বদ্বততো 

পক্তেহোে ও সমন্বযয়ে লযক্ষ তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি ক্তবিোযগে মতোমত গ্রহণ। 

তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি ক্তবিোগ, 

পক্তেকল্পনো মন্ত্রণোলয়সহ সকল 

মন্ত্রণোলয়/ক্তবিোগ 

ক্তিক্তজটোল-গিযন মন্স ও ই-যসবো 

ক্তবষয়ক কো মক্রযম দ্বদ্বততো 

(Duplication) পক্তেহোযেে 

মোধ্যযম জোতীয় সম্পযদে সোশ্রয় 

র্টযব। 

১০০% ∙ ∙ 

১.৫.৬ মন্ত্রণোলয়/দিেসমূযহে  ক্তিক্তজটোল সোক্তি মস বোস্তবোয়যন সকল ক্তিক্তজটোল সোক্তি মযসে 

েোক্তহদো ক্তনরূপণ যর্যক শুরু কযে প্রক্তকউেযমন্ট, দ্বতক্তে এবং বোস্তবোয়ন প মন্ত সকল 

প্রকোে সংক্তিষ্ট কোক্তেগক্তে সহোয়তোে জন্য মক্তন্ত্রপক্তেষদ ক্তবিোগ ও আইক্তসটি 

ক্তবিোযগে য  র্ উযদ্যোগ “Digital Service Accelerator”-এে সহোয়তো 

গ্রহণ। 

মক্তন্ত্রপক্তেষদ ক্তবিোগ, তথ্য ও য োগোয োগ 

প্রযুক্তি ক্তবিোগসহ সকল মন্ত্রণোলয়/ক্তবিোগ 

ক্তিক্তজটোল-গিযন মন্স ও ই-যসবো 

ক্তবষয়ক কো মক্রযম দ্বদ্বততো 

পক্তেহোযেে মোধ্যযম জোতীয় 

সম্পযদে সোশ্রয় র্টযব। 

১০০% ∙ ∙ 

১.৫.৭ প্রযতযক নোগক্তেযকে একক আইক্তি প্রণয়ন ও সহযজ সংযশোধন  ক্তনক্তিতকেণ 

এবং আন্তঃমন্ত্রণোলয় সমন্বয় সোধন।  

মক্তন্ত্রপক্তেষদ ক্তবিোগ, স্থোনীয় সেকোে 

ক্তবিোগ এবং সকল মন্ত্রণোলয়/ক্তবিোগ 

যসবো গ্রহণকোেী সনোিকেণ ও 

ক্তবক্তিন্ন ক্তবিোগ কর্তমক প্রযদয় 

নোগক্তেক যসবো তোৎক্ষক্তণক প্রদোন 

ক্তনক্তিত হযব। 

৮০% ১০০% ∙ 

১.৫.৮ একক আইক্তি ব্যবহোে কযে ক্তিক্তজটোল যসবো  প্রদোন ও সোমোক্তজক ক্তনেোপিো 

ক্তনক্তিতকেণ। 

 

মক্তন্ত্রপক্তেষদ ক্তবিোগ এবং সংক্তিষ্ট 

মন্ত্রণোলয়/ক্তবিোগ 

যসবো গ্রহণকোেী সনোিকেণ ও 

ক্তবক্তিন্ন ক্তবিোগ কর্তক প্রযদয় 

নোগক্তেক যসবো তোৎক্ষক্তণক প্রদোন 

ক্তনক্তিত হযব। 

৮০% ১০০% ∙ 

তকৌশলগে ডবষেবস্তু ১.৬ : ডশক্ষা. স্বাস্থয, কৃডষ, ভূডম, িােীে সাংসে, ডবচার ডবভ্াগ ও আইি প্রদোগকারী সাংস্থাসহ সকল সরকাডর প্রডেষ্ঠাদির ডিডিটালাইদিশি এবাং তস অনু্ােী প্রডশডক্ষে মািব সম্পে সৃডি 

১.৬.১৪ সেকোক্তে কম মকতমো এবং সেকোক্তে কোযজে সোযর্ সংক্তিষ্ট ব্যবসোয়ীযদে সম্পদ 

ক্তববেণী দোক্তখযলে জন্য যকন্দ্রীয়িোযব ‘যসন্ট্রোল সম্পদ ক্তববেণী ব্যবস্থোপনো 

ক্তসযেম’ প্রণয়ন কেো। [উি ক্তসযেযমে সোযর্ ক্তবআেটিএ, জোতীয় েোজস্ব যবোি ম, 

বোংলোযদশ ব্যোংক এবং গৃহোয়ন ও গণপূতম মন্ত্রণোলযয়ে যসন্ট্রোল প্লট/ফ্ল্যোট 

ব্যবস্থোপনো ক্তসযেযমে সোযর্ সংয োগ স্থোপন র্োকযব  োযত কযে সম্পদ ক্তববেণীে 

সোযর্ দোক্তখলকৃত সম্পযদে সতযতো  োেোই কেো সম্ভব হয়।] 

দুনীক্তত দমন কক্তমশন, ক্তবআেটিএ, জোতীয় 

েোজস্ব যবোি ম, বোংলোযদশ ব্যোংক এবং 

গৃহোয়ন ও গণপূতম মন্ত্রণোলয় 

সকল সেকোক্তে কম মকতমোে সম্পদ 

ক্তববেণী দোক্তখযলে যসন্ট্রোল ক্তসযেম 

বোস্তবোক্তয়ত হযব এবং দোক্তখলকৃত 

সম্পযদে সতযতো  োেোই কেো সম্ভব 

হযব। 

৫০% ৮০% ১০০% 
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ক্রডমক িাং কেণীয় ক্তবষয় প্রোর্ক্তমক বোস্তবোয়নকোেী প্রতযোক্তশত ফলোফল 
স্বল্প যময়োদী 

(২০২১) 

মধ্য 

যময়োদী 

(২০৩০) 

দীর্ ম 

যময়োদী 

(২০৪১) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

উদেশ্য # ২ : ডিডিটাল ডিরাপত্তা (Digital Security) 

তকৌশলগে ডবষেবস্তু ২.৩ : ব্যডক্তগে েদথ্যর তগাপিীেো রক্ষাে ব্যবস্থা গ্রহণ 

২.৩.২ নোগক্তেকযদে সকল প্রকোে ব্যক্তিগত তযথ্যে মোক্তলকোনো এবং যগোপনীয়তো 

ক্তনক্তিতকেণ। 

সকল মন্ত্রণোলয়/ক্তবিোগ/সকল সেকোক্তে-

যবসেকোক্তে প্রক্ততষ্ঠোন 

ব্যক্তিগত তযথ্যে মোক্তলকোনো 

ক্তনক্তিত হযব। 

১০০% ∙ ∙ 

২.৩.৩ নোগক্তেকযদে যকোযনো তথ্য সংগ্রহ বো সংেক্ষযণে জন্য তাঁযক তো অবক্তহত কেযত 

হযব। এসব তথ্য সংক্তিষ্ট ব্যক্তিে সুস্পষ্ট অনুমক্তত ছোড়ো যকোযনো ব্যক্তি বো 

যকোম্পোক্তনযক প্রদোন কেো  োযব নো। তথ্য এনক্তক্রযেি কযে ক্তনেোপদ েোখযত হযব। 

এে ব্যতযয় হযল আক্তর্ মক জক্তেমোনোে ক্তবষয় ক্তনক্তিতকেণ। 

সকল মন্ত্রণোলয়/ক্তবিোগ/সকল সেকোক্তে-

যবসেকোক্তে প্রক্ততষ্ঠোন 
ব্যক্তিগত তযথ্যে মোক্তলকোনো 

ক্তনক্তিত হযব। 

১০০% ∙ ∙ 

তকৌশলগে ডবষেবস্তু ২.৫ : ডিডিটাল অপরাি প্রডেদরাি ও প্রডেকাদরর প্রদোিিীে ব্যবস্থা গ্রহণ 

২.৫.১ ক্তিক্তজটোল অপেোধ যমোকোযবলোয় দক্ষ জনবল সৃক্তষ্টকেণ। সকল মন্ত্রণোলয়/ক্তবিোগ/দিে/সংস্থো দক্ষ জনবযলে মোধ্যযম ক্তিক্তজটোল 

ক্তনেোপিো ক্তনক্তিত হযব। 

৮০% ১০০% ∙ 

২.৫.৩ ক্তিক্তজটোল ক্তনেোপিো ক্তবষযয়  সযেতনতো দ্বতক্তেকেণ। তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি ক্তবিোগ 

(ক্তবক্তসক্তস) এবং সকল 

মন্ত্রণোলয়/ক্তবিোগ/দিে/সংস্থো  

জনসোধোেণ ক্তিক্তজটোল ক্তনেোপিো ও 

ক্তিক্তজটোল অপেোধ সম্বযন্ধ অবগত 

র্োকযব। 

১০০% ∙ ∙ 

২.৫.৪ ক্তিক্তজটোল অপেোধ যমোকোযবলোয় সেকোক্তে ও যবসেকোক্তে সংস্থোসমুযহে মযধ্য 

পোেস্পোক্তেক সহয োক্তগতো বৃক্তদ্ধ। 

তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি ক্তবিোগ 

(ক্তবক্তসক্তস) এবং সকল 

মন্ত্রণোলয়/ক্তবিোগ/দিে/সংস্থো 

পোেস্পোক্তেক সহয োক্তগতোে মোধ্যযম 

ক্তিক্তজটোল অপেোধ যমোকোযবলো 

সম্ভব হযব। 

১০০% ∙ ∙ 

২.৫.৫ আন্তজমোক্ততক সংস্থোসমুযহে সোযর্ সংর্বদ্ধ হযয় ক্তিক্তজটোল অপেোধ যমোকোযবলোে 

ব্যবস্থো গ্রহণ। 

পেেোে মন্ত্রণোলয়, তথ্য ও য োগোয োগ 

প্রযুক্তি ক্তবিোগ (ক্তবক্তসক্তস) এবং সকল 

মন্ত্রণোলয়/ক্তবিোগ/দিে/সংস্থো  

ক্তবক্তিন্ন আন্তজমোক্ততক সংস্থোে মযধ্য 

পোেস্পোক্তেক সহয োক্তগতো বৃক্তদ্ধ 

পোযব। 

১০০% ∙ ∙ 

২.৫.৬ জোতীয় ক্তিক্তজটোল ক্তনেোপিো যিমওয়োকম প্রস্তুত ও বোস্তবোয়ন। তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি ক্তবিোগ 

(ক্তবক্তসক্তস) এবং সকল 

মন্ত্রণোলয়/ক্তবিোগ/দিে/সংস্থো  

েোেীয় গুেৃেপূণ ম 

অবকোঠোযমোসমুযহে ক্তিক্তজটোল 

ক্তনেোপিো ক্তনক্তিত হযব। 

১০০% ∙ ∙ 
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ক্রডমক িাং কেণীয় ক্তবষয় প্রোর্ক্তমক বোস্তবোয়নকোেী প্রতযোক্তশত ফলোফল 
স্বল্প যময়োদী 

(২০২১) 

মধ্য 

যময়োদী 

(২০৩০) 

দীর্ ম 

যময়োদী 

(২০৪১) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২.৫.৭ জোতীয় ক্তিক্তজটোল ক্তনেোপিো সংস্থো গঠন ও কো মকে কেোে ব্যবস্থো গ্রহণ। তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি ক্তবিোগ 

(ক্তবক্তসক্তস) এবং সকল 

মন্ত্রণোলয়/ক্তবিোগ/দিে/সংস্থো  

সোইবোে ক্তনেোপিোয় সকল সংস্থোযক 

ক্তিক্তজটোল ক্তনেোপিো ক্তবষয়ক 

কোক্তেগেী সহোয়তো প্রদোন কেো 

 োযব। 

১০০% ∙ ∙ 

২.৫.৯ ক্তিক্তজটোল অপেোধ দমযন এ সংক্রোন্ত আইযনে  প্রযয়োগ। সকল মন্ত্রণোলয়/ক্তবিোগ/দিে/সংস্থো এবং 

আইন প্রযয়োগকোেী সংস্থোসমূহ 

ক্তিক্তজটোল অপেোধ দমযন সহোয়ক 

হযব। 

১০০% ∙ ∙ 

২.৫.১০ আইটি ক্তসযেম অক্তিট বোধ্যতোমুলক কেো। তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি ক্তবিোগ 

(ক্তবক্তসক্তস) এবং সকল 

মন্ত্রণোলয়/দিে/সংস্থো 

আইটি ক্তসযেম অক্তিযটে মোধ্যযম 

ক্তবক্তিন্ন ক্তনয়ন্ত্রণ ক্তনক্তিত কেো  োযব।  

১০০% ∙ ∙ 

২.৫.১২ ক্তবক্তিন্ন ক্তিক্তজটোল ক্তনেোপিো যসবোপ্রদোনকোেী  (যপক্তনযট্রশন যটক্তেং,  

িোলনোযেক্তবক্তলটি অযোযসসযমন্ট, আইটি অক্তিট) প্রক্ততষ্ঠোযনে অনুযমোদন। 

তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি ক্তবিোগ 

(ক্তবক্তসক্তস) এবং সকল 

মন্ত্রণোলয়/ক্তবিোগ/দিে/সংস্থো 

আইটি যসবোপ্রদোনকোেী প্রক্ততষ্ঠোযনে 

মোধ্যযম তথ্য সুেক্ষো ও যসবোে মোন 

ক্তনক্তিত কেো  োযব।  

১০০% ∙ ∙ 

তকৌশলগে ডবষেবস্তু ২.৯ : সরকাডর তগাপিীে ও সাংদবেিশীল েথ্যাবলী আোি প্রোদির তক্ষদে ডিডিটাল স্বাক্ষরসহ অন্যান্য সুরক্ষা ব্যবস্থা ডিডিেকরণ এবাং বাাংলাদেদশর সকল িাটা বাাংলাদেদশর তভ্ৌগডলক 

সীমািার মদে রাখা ডিডিেকরণ 

২.৯.১ সকল অক্তফযস ক্তিক্তজটোল স্বোক্ষে েোলুকেণ। তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি ক্তবিোগ 

(ক্তসক্তসএ) এবং সকল 

মন্ত্রণোলয়/ক্তবিোগ/দিে/সংস্থো 

জোতীয় তথ্য আদোন-প্রদোযন 

ক্তনেোপিো ক্তনক্তিত হযব। 

১০০% ∙ ∙ 

২.৯.২ বোংলোযদযশে সকল িোটো বোংলোযদযশে যি যগোক্তলক সীমোনোে মযধ্য েোখো 

ক্তনক্তিতকেযণে ব্যবস্থো গ্রহণ।  

তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি ক্তবিোগ 

(ক্তবক্তসক্তস) এবং সকল 

মন্ত্রণোলয়/ক্তবিোগ/দিে/সংস্থো 

জোতীয় তথ্য আদোন-প্রদোযন 

ক্তনেোপিো ক্তনক্তিত হযব। 

১০০% ∙ ∙ 

উদেশ্য # ৩ : সামাডিক সমো এবাং সাব বিিীি প্রদবশাডিকার (Social Equity and Universal Access)  

তকৌশলগে ডবষেবস্তু ৩.১ : সমাদির সব বস্তদরর মানুষ ডবদশষ কদর অিগ্রসর িিদগাষ্ঠী, িারী ও প্রডেবন্ধী ব্যডক্ত এবাং ডবদশষ সহােো প্রদোিি এমি ব্যডক্তদের েথ্য প্রযুডক্ত ব্যবহাদরর মােদম সমাদির মূল তরাদে 

আিেি 

৩.১.২ নীক্ততমোলোে মোধ্যযম আন্তজমোক্ততক মোন অনুসেযণ প্রক্ততবন্ধী ব্যক্তিবযগ মে জন্য 

সকল সেকোক্তে ও যবসেকোক্তে ওযয়ব সোইট অক্তিগম্য (Accessible) কেণ। 

সমোজকেোণ মন্ত্রণোলয় ও সকল 

মন্ত্রণোলয়/ক্তবিোগ/ সেকোক্তে দিে/সংস্থো 

এবং এনক্তজও ক্তবষয়ক ব্যযযেো 

সকল সেকোক্তে ও যবসেকোক্তে 

ওযয়বসোইট প্রক্ততবন্ধীযদে জন্য 

অক্তিগম্য হযব। 

৫০% ১০০% ∙ 
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ক্রডমক িাং কেণীয় ক্তবষয় প্রোর্ক্তমক বোস্তবোয়নকোেী প্রতযোক্তশত ফলোফল 
স্বল্প যময়োদী 

(২০২১) 

মধ্য 

যময়োদী 

(২০৩০) 

দীর্ ম 

যময়োদী 

(২০৪১) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩.১.৩ প্রক্ততবন্ধী ব্যক্তিবযগ মে তথ্যপ্রযুক্তিযত অক্তিগম্যতো বৃক্তদ্ধকযল্প তোযদে জন্য 

ক্তবযশষোক্তয়ত ও বোংলোযদযশ দ্বতক্তে হয়নো এমন  হোি মওয়যোে, সফটওয়যোে ও 

অন্যোন্য আইক্তসটি উপকেণ আমদোক্তনে যক্ষযে িযোট মওকুফ এবং প্রক্ততবন্ধী 

ব্যক্তিবযগ মে জন্য ক্তবযশষিোযব দ্বতক্তে আইক্তসটি উপকেযণে যক্ষযে (এইে.এস. 

যকোি উযেখ র্োকযল) শুল্কমুি কেোে ব্যবস্থো গ্রহণ। 

সমোজকেোণ মন্ত্রণোলয়, বোক্তণজয 

মন্ত্রণোলয়, ক্তশল্প মন্ত্রণোলয় এবং জোতীয় 

েোজস্ব যবোি ম 

প্রক্ততবন্ধী ব্যক্তিবযগ মে তথ্যপ্রযুক্তিযত 

অক্তিগম্যতো বৃক্তদ্ধে মোধ্যযম তোযদে 

ক্ষমতোয়ন, সক্ষমতো, এবং উন্নয়ন 

ক ্মকোযে অংশগ্রহণ বোড়যব। 

১০০% ∙ ∙ 

তকৌশলগে ডবষেবস্তু ৩.৩ : সরকাডর ও তবসরকাডর তসবাসমূহ িিগদণর কাদে ডিডিটাল পিডেদে ববষম্যহীি ভ্াদব তপৌোদিা 

৩.৩.২ ক্তিক্তজটোল পদ্ধক্ততযত সকল প্রকোে আক্তর্ মক যলনযদনসমূহ যমোবোইল যফোন, এটিএম,  

Point of Sales (PoS) ও  অন্যোন্য যসবো দোন যকযন্দ্রে মোধ্যযম য  যকোযনো 

সময় য  যকোযনো স্থোন যর্যক প্রদোযনে ব্যবস্থোকেণ। 

আক্তর্ মক প্রক্ততষ্ঠোন ক্তবিোগ, বোংলোযদশ 

ব্যোংক এবং সংক্তিষ্ট মন্ত্রণোলয়/ক্তবিোগ 

ক্তবল ও ক্তফ পক্তেযশোযধ ব্যয় এবং 

সময় সোমঞ্জস্যপূণ ম হযব; অক্তধকতে 

স্বচ্ছতো, প্রক্তক্রয়োকেযণে দক্ষতো 

এবং দ্রুত ক্তবল পক্তেযশোযধে মোধ্যযম 

জনগণ উপকৃত হযব; সেকোযেে 

উপে আস্থো বোড়যব। 

১০০% ∙ ∙ 

৩.৩.৬ ইন্টোেযনট সংয োগ এবং তোে ব্যবহোে প্রক্তক্রয়োযক নোগক্তেক এবং সেকোক্তে দিযে 

যম ক্তলক উপয োগী (য মনঃ ক্তবদুযৎ, গ্যোস, যটক্তলযফোন ইতযোক্তদ) যসবো ক্তহসোযব 

ক্তবযবেনো কেো। সেকোক্তে দিেসমূযহ এ সংক্রোন্ত মোক্তসক আক্তর্ মক বেোযেে ব্যবস্থো 

গ্রহণ। 

িোক ও যটক্তলয োগোয োগ ক্তবিোগ, অর্ ম 

ক্তবিোগ, তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি ক্তবিোগ 

এবং সকল সেকোক্তে দিে/সংস্থো 

ইন্টোেযনযটে ব্যবহোে সম্প্রসোক্তেত 

হযব। 

১০০% ∙ ∙ 

তকৌশলগে ডবষেবস্তু ৩.৪ : সরকাদরর েথ্য ও ত্াগাদ্াগ প্রযুডক্ত ডবষেক কা্ বক্রম এবাং িীডে ডিি বারদণ িিগদণর অাংশগ্রহদণর সুদ্াগ বেডর 

৩.৪.১ ক্তিক্তজটোল পদ্ধক্ততযত নোগক্তেক আযবদন, অক্তিয োগ গ্রহণ ও ক্তনষ্পক্তি এবং 

অবক্তহতকেণ। ক্তিক্তজটোল পদ্ধক্ততযত নোগক্তেক মতোমত গ্রহণ কযে যসবোে মোন 

উন্নয়ন। 

মক্তন্ত্রপক্তেষদ ক্তবিোগ, সকল 

মন্ত্রণোলয়/ক্তবিোগ/ সেকোক্তে দিে/সংস্থো 

যসবোে মোন উন্নয়ন এবং নোগক্তেক 

সন্তুক্তষ্ট বৃক্তদ্ধ পোযব। 

১০০% ∙ ∙ 

৩.৪.২ সকল প্রণীতব্য নীক্ততমোলো ও আইন ওযয়বসোইযট  প্রকোশ ও জনগযণে মতোমত 

গ্রহণ। 

সকল মন্ত্রণোলয়/ক্তবিোগ/ সেকোক্তে 

দিে/সংস্থো 

নীক্ততমোলো প্রণয়যন জনগযণে 

অংশগ্রহণ ক্তনক্তিত হযব। 

১০০% ∙ ∙ 
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ক্রডমক িাং কেণীয় ক্তবষয় প্রোর্ক্তমক বোস্তবোয়নকোেী প্রতযোক্তশত ফলোফল 
স্বল্প যময়োদী 

(২০২১) 

মধ্য 

যময়োদী 

(২০৩০) 

দীর্ ম 

যময়োদী 

(২০৪১) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

তকৌশলগে ডবষেবস্তু ৩.৫ : মুডক্তযুদির তচেিাসহ বাাংলাদেদশর ইডেহাস, সাংস্কৃডে, সাডহেয ও ঐডেহযদক েথ্যপ্রযুডক্তর মােদম তেদশর পাশাপাডশ ডবশ্ব েরবাদর উপস্থাপি করা 

৩.৫.৪ প্রোক্ততষ্ঠোক্তনক সহোয়তো ও আক্তর্ মক প্রযণোদনোে মোধ্যযম বোংলো িোষোয় স্থোনীয় 

প মোযয়ে উপযুি ক্তবষয়বস্তু উন্নয়ন উৎসোক্তহতকেণ। 

সকল মন্ত্রণোলয়/ক্তবিোগ/দিে/সংস্থো জনগযণে বৃহৎ অংশযক ক্তশক্ষো, 

প্রক্তশক্ষণ ও গুরুেপূণ ম তথ্য প্রদোযনে 

সুক্তবধো প্রশস্ত হযব। 

১০০% ∙ ∙ 

তকৌশলগে ডবষেবস্তু ৩.৭ : েদথ্য অবাি প্রবাহ ডিডিে করার লদক্ষয প্রদেযক িাগডরকদক সমমূদল্য/সাশ্রেী মূদল্য দ্রুেগডের ইন্টারদিট প্রোদির ব্যবস্থা গ্রহণ 

৩.৭.৪ যনটওয়োকম  ন্ত্রপোক্ততে (িোটো সংয োগ এে যক্ষযে) উপে শুল্ক ও িযোট হ্রোসকৃত 

হোযে  ক্তনধ মোেণ। 

অিযন্তেীণ সম্পদ ক্তবিোগ (জোতীয় েোজস্ব 

যবোি ম) 

ইন্টোেযনযটে প্রসোে র্টযব ও 

সোধোেণ গ্রোহযকে ইন্টোেযনট ব্যয় 

হ্রোস পোযব। 

১০০% ∙ ∙ 

উদেশ্য # ৪ : ডশক্ষা গদবষণা এবাং উদ্ভাবি (Education, Research and Innovation) 

তকৌশলগে ডবষেবস্তু ৪.৪ : গদবষিা ও উিাবিী কা্ বক্রদমর পডরদবশ সৃডি এবাং প্রদোিিীে প্রদণােিার ব্যবস্থা গ্রহণ 

৪.৪.১১ ক্তশক্ষো, গযবষণো ও উদ্ভোবনমূলক উযদ্যোযগে জন্য উদ্ভোবনী তহক্তবল 

(Innovation Fund) েোলুকেণ ও উন্নয়ন বোযজযট অযর্ মে সংস্থোন কেো এবং 

এ সকল উযদ্যোগ পক্তেেোলনো ও েক্ষণোযবক্ষণ এবং Scale-up কেোে জন্য 

েোজস্ব বোযজযট অযর্ মে বেোে প্রদোন। 

প্রধোনমন্ত্রীে কো মোলয়, অর্ ম ক্তবিোগ, তথ্য 

ও য োগোয োগ প্রযুক্তি ক্তবিোগ, পক্তেকল্পনো 

ক্তবিোগ এবং সংক্তিষ্ট মন্ত্রণোলয়/ক্তবিোগ 

গযবষণো ও উদ্ভোবনমূলক উযদ্যোগ 

বোস্তবোয়ন ও পক্তেেোলনোয় অযর্ মে 

সংস্থোন ক্তনক্তিত হযব। 

১০০% ∙ ∙ 

উদেশ্য # ৫ : েক্ষো উন্নেি এবাং কম বসাংস্থাি সৃডি (Skill Development and Employment Generation) 

তকাশলগে ডবষেবস্তু ৫.১ : তেশীে ও ডবশ্ববািাদরর চাডহোর সাদে সামঞ্জস্য তরদখ প্রদোিিীে সাংখ্যক আইডসটি তপশািীবী বেডরর িন্য প্রাডেষ্ঠাডিক সক্ষমো উন্নেি 

৫.১.২ ক্তবশ্ববোজোযেে েোক্তহদোে সোযর্ সোমঞ্জস্য যেযখ দক্ষ যপশোজীবী দ্বতক্তেে লযক্ষয 

প্রক্তশক্ষণ প্রক্ততষ্ঠোনসমূযহে অবকোঠোযমো উন্নয়ন। 

তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি ক্তবিোগ এবং 

সংক্তিষ্ট মন্ত্রণোলয়/ক্তবিোগ 

ক্তবশ্বমোযনে যপশোজীবী দ্বতক্তে হযব। ২০% ৫০% ১০০% 
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ক্রডমক িাং কেণীয় ক্তবষয় প্রোর্ক্তমক বোস্তবোয়নকোেী প্রতযোক্তশত ফলোফল 
স্বল্প যময়োদী 

(২০২১) 

মধ্য 

যময়োদী 

(২০৩০) 

দীর্ ম 

যময়োদী 

(২০৪১) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

তকৌশলগে ডবষেবস্তু ৫.৪ : কম বসাংস্থাি সৃডির িন্য তেডশ-ডবদেশী ডবডিদোগ আকৃি করার লদক্ষয প্রদোিিীে িীডে সহােো ও প্রদণােদির ব্যবস্থা গ্রহণ 

৫.৪.১ ক্তবক্তিন্ন যদযশে প্রযণোদনো প্যোযকজ প মোযলোেনোপূব মক ক্তবক্তনযয়োগকোেীযদে 

সোমঞ্জস্যপূণ ম প্রযণোদনো প্রদোন। 

বোক্তণজয মন্ত্রণোলয়, অর্ ম ক্তবিোগ, জোতীয় 

েোজস্ব যবোি ম, বোংলোযদশ ব্যোংক, 

বোংলোযদশ হোই-যটক পোকম কর্তমপক্ষ এবং 

ক্তবিো 

ক্তবযদশী ক্তবক্তনযয়োগকোেীগণ আকৃষ্ট 

হযব। 

১০০% ∙ ∙ 

৫.৪.৪ আইডসটি তপশািীবীদের ববদেডশক কম বসাংস্থাদির ব্যবস্থাকারী ডরক্রুটিাং 

এদিডিদক ট্যাক্স সুডবিা প্রোি। 

প্রবাসী কল্যাি ও ববদেডশক কম বসাংস্থাি 

মন্ত্রণালে এবাং িােীে রািস্ব তবাি ব 

ডরক্রুটিাং এদিডিদের ট্যাক্স সুডবিা 

প্রোদির ফদল বডহডব বদশ্ব আইডসটি 

কম বসাংস্থাি বৃডি পাদব। 

১০০% ∙ ∙ 

 

 

 

 

উদেশ্য # ৬ : অভ্যন্তরীণ সক্ষমো বৃডি (Strengthening Domestic Capacity) 

তকৌশলগে ডবষেবস্তু ৬.১ : বাাংলাদেশী আইডসটি পন্য ও তসবা ডবশ্ববািাদর বািারিােকরদণর িন্য শডক্তশালী ডবপণি ও ব্র্যাডন্ডাং এবাং তেশ ডহদসদব বাাংলাদেদশর আন্তিবাডেক ব্র্যাডন্ডাংকরণ 

৬.১.১ আইক্তসটি ক্তশযল্পে সক্ষমতো পক্তেমোপ ও েিোক্তন বৃক্তদ্ধকযল্প যেোিম্যোপ 

(Roadmap) অনু োয়ী অগ্রগক্তত মূেোয়ন। 

তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি ক্তবিোগ 

(বোংলোযদশ কক্তম্পউটোে কোউক্তন্সল, 

আইক্তসটি অক্তধদিে, বোংলোযদশ হোই-যটক 

পোকম কর্তমপক্ষ)  এবং  সকল 

মন্ত্রণোলয়/ক্তবিোগ 

যদশীয় আইক্তসটি পণ্য ও যসবো 

েিোক্তন সম্প্রসোক্তেত হযব। 

৫০% ১০০% ∙ 
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ক্রডমক িাং কেণীয় ক্তবষয় প্রোর্ক্তমক বোস্তবোয়নকোেী প্রতযোক্তশত ফলোফল 
স্বল্প যময়োদী 

(২০২১) 

মধ্য 

যময়োদী 

(২০৩০) 

দীর্ ম 

যময়োদী 

(২০৪১) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

তকৌশলগে ডবষেবস্তু ৬.২ : তেশব্যাপী সফটওেযার তটকদিালডি পাকব/ডশল্প স্থাপি এবাং ডিভ্ বরদ্াগ্য আইডসটি অবকাঠাদমা উন্নেি ও রক্ষণাদবক্ষণ 

৬.২.১ Viability ক্তবযবেনোয় সফটওয়যোে যটকযনোলক্তজ পোকম, হোইযটক পোকম ও 

আইক্তসটি ইনক্তকউযবটেগুযলোযত বোসয োগ্য আধুক্তনক সুয োগসুক্তবধো সম্বক্তলত 

আবোসন স্থোপন কেো (স্কুল, ক্তবশ্বক্তবদ্যোলয়, হোসপোতোল, শক্তপং মল ইতযোক্তদ) এবং 

এ সকল স্থোপনোয় আইক্তসটি ক্তশযল্পোযদ্যোিোযদে ক্তবক্তনযয়োগ উৎসোক্তহত কেযত কে 

অবকোশ, েোজস্ব ও অন্যোন্য প্রযণোদনো প্রদোযনে ব্যবস্থোকেণ।  

বোক্তণজয মন্ত্রণোলয়, তথ্য ও য োগোয োগ 

প্রযুক্তি ক্তবিোগ, অর্ ম ক্তবিোগ, অিযন্তেীণ 

সম্পদ ক্তবিোগ, জোতীয় েোজস্ব যবোি ম এবং 

বোংলোযদশ হোই-যটক পোকম কর্তমপক্ষ  

আইক্তসটি খোযত যদশী ও  ক্তবযদশী 

ক্তবক্তনযয়োগকোেীযদে ক্তবক্তনযয়োগ বৃক্তদ্ধ 

পোযব, কম মসংস্থোন এবং েিোক্তন বৃক্তদ্ধ 

পোযব। 

১০০% ∙ ∙ 

তকৌশলগে ডবষেবস্তু ৬.৩ : প্রডেদ্াডগোমূলক বািাদর ব্যে বান্ধর (Cost Effective) েথ্যপ্রযুডক্ত ও েথ্যপ্রযুডক্ত ডিভ্ বর তসবা (IT/ITES) সাংক্রান্ত ডশল্প ডবকাদশর লদক্ষয প্রদোিিীে সহােো ও প্রদণােিার 

ব্যবস্থা গ্রহণ 

৬.৩.১ ২০৩০ সোল প মন্ত স্থোনীয় হোি মওয়যোে, সফটওয়যোে ও আইটিইএস খোযতে 

উযদ্যোিোযদে আয়কে মওকুযফে ব্যবস্থো গ্রহণ। 

অিযন্তেীণ সম্পদ ক্তবিোগ এবং জোতীয় 

েোজস্ব যবোি ম 

আইক্তসটি খোযত ক্তবক্তনযয়োগ 

উৎসোক্তহত হযব। 

১০০% ∙ ∙ 

৬.৩.২ স্থোনীয়িোযব দ্বতক্তে হোি মওয়যোে, সফটওয়যোে ও যসবো  েিোক্তনকোেক প্রক্ততষ্ঠোনযক 

২০৩০ সোল প মন্ত নগদ প্রযণোদনো প্রদোন। 

বোক্তণজয মন্ত্রণোলয়, অর্ ম ক্তবিোগ, তথ্য ও 

য োগোয োগ প্রযুক্তি ক্তবিোগ এবং জোতীয় 

েোজস্ব যবোি ম 

সফটওয়যোে েিোক্তন উৎসোক্তহত হযব। 

১০০% ∙ ∙ 

৬.৩.৫ (ক) স্থোনীয় কক্তম্পউটোে/আইটি হোি মওয়যোে ক্তশযল্পে প্রযয়োজনীয় কযোক্তপট্যোল 

যমক্তশনোক্তেজ ও খুেেো  ন্ত্রোংশ আমদোক্তনে যক্ষযে শুল্কমুি সুক্তবধো প্রদোন। 

(খ) স্থোনীয় কক্তম্পউটোে/আইক্তসটি হোি মওয়যোে ক্তশযল্প উৎপোক্তদত বো সংয োক্তজত 

কক্তম্পউটোেসহ আন্যোন্য হোি মওয়যোে সোমগ্রীে সেকোক্তে ক্রযয় অগ্রোক্তধকোে প্রদোন। 

অিযন্তেীণ সম্পদ ক্তবিোগ, জোতীয় েোজস্ব 

যবোি ম এবং ক্তসক্তপটিইউ 

স্থোনীয় আইক্তসটি হোি মওয়যোে ক্তশযল্প 

ক্তবক্তনযয়োগ উৎসোক্তহত হযব। 

১০০% ∙ ∙ 

৬.৩.৬ যদশীয় আইক্তসটি ক্তশল্প প্রক্ততষ্ঠোযন প্রদি ইন্টোেযনট, যিটো ইউটিক্তলটিজ, িোড়ো ও 

আইক্তসটি ক্তবষয়ক পেোমশ ম যসবোে উপে িযোট  মওকুযফে ব্যবস্থো গ্রহণ।  

অিযন্তেীণ সম্পদ ক্তবিোগ এবং জোতীয় 

েোজস্ব যবোি ম 

আইক্তসটি ক্তশল্প প্রক্ততষ্ঠোন স্থোপযন 

যদশীয় উযদ্যোিোগণ  উৎসোক্তহত 

হযবন। 

১০০% ∙ ∙ 
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ক্রডমক িাং কেণীয় ক্তবষয় প্রোর্ক্তমক বোস্তবোয়নকোেী প্রতযোক্তশত ফলোফল 
স্বল্প যময়োদী 

(২০২১) 

মধ্য 

যময়োদী 

(২০৩০) 

দীর্ ম 

যময়োদী 

(২০৪১) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৬.৩.৭ ক্রযয়ে যক্ষযে স্থোনীয় আইক্তসটি সোমগ্রী ও যসবোে জন্য মূে সুক্তবধো (Price 

Preference) ক্তনক্তিতকেণ। 

আইএমইক্তি (ক্তসক্তপটিইউ) এবং সকল 

মন্ত্রণোলয়/ক্তবিোগ 

স্থোনীয় আইক্তসটি ক্তশল্প ক্তবকক্তশত 

হযব। 

১০০% ∙ ∙ 

৬.৩.১১ যদযশে স্থোনীয় যিোিোযদে সক্ষমতো উন্নয়যন সযেতনতো দ্বতক্তে কেো। সকল মন্ত্রণোলয়/ক্তবিোগ/দিে/সংস্থো স্থোনীয় আইক্তসটি ক্তশল্প ক্তবকক্তশত 

হযব। 

১০০% ∙ ∙ 

৬.৩.১৫ স্থোনীয় ক্তবক্তপও প্রক্ততষ্ঠোযনে কোছ যর্যক যসবোগ্রহণকোেীযদে প্রযণোদনো প্রদোযনে 

জন্য নীক্ততমোলো প্রণয়ন। 

তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি ক্তবিোগ,  

বোংলোযদশ ব্যোংক, অর্ ম মন্ত্রণোলয়, 

বোক্তণজয মন্ত্রণোলয় এবং জোতীয় েোজস্ব 

যবোি ম 

স্থোনীয় আইক্তসটি ক্তশল্প ক্তবকক্তশত 

হযব। 

১০০% ∙ ∙ 

তকৌশলগে ডবষেবস্তু ৬.৫ : ব্যবসা বাডণদিয েথ্য প্রযুডক্ত ব্যবহার উৎসাডহেকরদণর িন্য প্রদোিিীে পডরদবশ সৃডি 

৬.৫.১ ক্তবযদক্তশ Commercially Available Off The Shelf Software 

(COTS)-ক্রযয়ে উপে ক্তনয়ন্ত্রণ প্রক্ততষ্ঠো। 

অর্ ম ক্তবিোগ, আক্তর্ মক প্রক্ততষ্ঠোন ক্তবিোগ 

এবং জোতীয় েোজস্ব যবোি ম 

স্থোনীয় সফটওয়যোে ক্তশল্প 

অনুপ্রোক্তণত হযব। 

১০০% ∙ ∙ 

 

 

তকৌশলগে ডবষেবস্তু ৬.৬ : োো/সহদ্াগী প্রডেষ্ঠািসহ ত্ তকাদিা অে বােদি গৃহীে প্রকদল্প PPR অনুসরণপূব বক সকল আইটি/আইটিইএস ও ডিডিটাল ডিভ্াইস ক্রদে স্থািীে পণ্য ও তসবার অগ্রাডিকার প্রোি করা 

এবাং তস লদক্ষয স্থািীে তকাম্পািীসহ সক্ষমো বৃডির ব্যবস্থা গ্রহণ 

৬.৬.৫ আইটি/আইটিইএস যকোম্পোক্তনসমূযহে স্থোয়ী সম্পদ ক্রযয় স্বল্প সুযদ আক্তর্ মক 

ঋণ/সহয োক্তগতো প্রদোন এবং হোইযটক পোকমসমূযহ য  ক্তিক মূযে অক্তফযসে 

জন্য স্থোন বেোে। 

অর্ ম ক্তবিোগ, হোইযটক পোকম কর্তমপক্ষ, 

বোংলোযদশ ব্যোংক এবং জোতীয় েোজস্ব 

যবোি ম 

স্থোনীয় আইক্তসটি ক্তশল্প ক্তবকক্তশত 

হযব। 

১০০% ∙ ∙ 

উদেশ্য # ৭ পডরদবশ, িলবাে  এবাং দূদ্ বাগ ব্যবস্থাপিা (Environment, Climate & Disaster Management) 

তকৌলগে ডবষেবস্তু ৭.২ : পডরদবশ-বান্ধব সুবি প্রযুডক্ত ব্যবহাদরর কদর পডরদবশ সাংরক্ষণ উৎসাডহেকরণ 

৭.২.১ সেকোক্তে ক্রযয় আন্তজমোক্ততকিোযব গ্রহণয োগ্য মোযনে ক্তবদুযৎ সোশ্রয়ী আইক্তসটি 

 ন্ত্রপোক্তত ক্রয়। 

তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি ক্তবিোগ এবং 

সকল মন্ত্রণোলয়/ক্তবিোগ/ সেকোক্তে 

দিে/সংস্থো 

অক্তধক হোযে ক্তবদুযৎ সোশ্রয় হযব। ১০০% ∙ ∙ 
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ক্রডমক িাং কেণীয় ক্তবষয় প্রোর্ক্তমক বোস্তবোয়নকোেী প্রতযোক্তশত ফলোফল 
স্বল্প যময়োদী 

(২০২১) 

মধ্য 

যময়োদী 

(২০৩০) 

দীর্ ম 

যময়োদী 

(২০৪১) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৭.২.২ অবোক্তিত ও অযকযজো আইক্তসটি  ন্ত্রোক্তদে প্রযবশ ক্তনয়ন্ত্রযণে জন্য মোন ক্তনধ মোেণ ও 

প্রযয়োগ। ক্তনেোপদ ইযলকট্রক্তনক বজময খোলোযসে প্রক্তক্রয়ো অনুসেণ। 

বোক্তণজয মন্ত্রণোলয়, ক্তশল্প মন্ত্রণোলয়, 

পক্তেযবশ, বন ও জলবোয়ু পক্তেবতমন 

মন্ত্রণোলয় এবং জোতীয় েোজস্ব যবোি ম  

ইযলকট্রক্তনক বযজমযে মোধ্যযম 

পক্তেযবশ দূষণ যেোধ হযব। 

১০০% ∙ ∙ 

৭.২.৩ দোিক্তেক কোযজ ইযলক্ট্রক্তনক পদ্ধক্তত ব্যবহোে বৃক্তদ্ধ কযে কোগযজে ব্যবহোে 

হ্রোসকেণ। 

মক্তন্ত্রপক্তেষদ ক্তবিোগসহ সকল 

মন্ত্রণোলয়/ক্তবিোগ 

কোগজ দ্বতক্তেযত ব্যবহৃত প্রোকৃক্ততক 

উপোদোন সংেক্ষযণ সহোয়ক হযব। 

১০০% ∙ ∙ 

উদেশ্য # ৮ : উৎপােিশীলো বাড়াদিা (Enhancing Productivity) 

তকৌশলগে ডবষেবস্তু ৮.১ : তেদশর সকল ডশল্প-বাডণিয-তসবা ও উৎপােি খাদের উৎপােিশীলো বৃডির িন্য ডিডিটাল প্রযুডক্ত সদবার্চ্ব ব্যবহার ডিিেকরদণ সব বপ্রকার সহােো এবাং অগ্রাডিকার প্রোি 

৮.১.১ নতুন ব্যবসো বোক্তণজয শুরু, নতুন ক্তশল্প স্থোপন এবং ব্যবসো বোক্তণজয ও ক্তশল্প 

পক্তেেোলনোে জন্য প্রযয়োজনীয় সকল সেকোক্তে, আধোসেকোক্তে, স্বোয়ত্ত্বশোক্তসত 

এবং স্থোনীয় সেকোযেে যসবো সমন্বযয় একটি One Stop Service দ্বতক্তে 

কেযত হযব; এ সোক্তি মযসে মোধ্যযম সংক্তিষ্ট সকল েোজস্ব, ক্তফ ইতযোক্তদ 

পক্তেযশোযধে জন্য একটি যপযমন্ট যগটওযয় সমক্তন্বতকেণ। 

মক্তন্ত্রপক্তেষদ ক্তবিোগ, বোক্তণজয মন্ত্রণোলয়, 

স্থোনীয় সেকোে ক্তবিোগ, এনক্তবআে, 

BIDA, BEZA, BEPZA সকল 

ক্তসটি কযপ মোযেশন, স্থোনীয় সেকোে 

প্রক্ততষ্ঠোনসমূহ, এফক্তবক্তসক্তসআই এবং 

যবক্তসস। 

১. Doing Business সূেযক 

উন্নয়ন র্টযব; 

২. সেকোক্তে যসবো প্রোক্তিযত ব্যবসো 

প্রক্ততষ্ঠোনসমূযহে জন্য TCV 

নুযনতম প মোযয় নোক্তমযয় আনো 

সম্ভব হযব; এবং 

৩. যসবো সেবেোযহ Individual 

Contact নুযনতম প মোযয় 

নোক্তমযয় আনো সম্ভব হযব। 

১০০% ∙ ∙ 

তকৌশলগে ডবষেবস্তু ৮.৫ : িােীে উৎপােিশীলো বৃডি করদে ডিডিটাল কমাস ব, ডিডিটাল তলিদেি ও ডিডিটাল ডিভ্ বর ডশল্পদক উৎসাডহেকরণ এবাং ডশল্প বাডণদিযর ডিডিটাল রূপান্তর 

৮.৫.৩ সকল যক্ষযে ক্তিক্তজটোল যলনযদন উৎসোক্তহত কেোে জন্য প্রযণোদনো প্রদোন।   অর্ ম ক্তবিোগ, তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি 

ক্তবিোগ, জোতীয় েোজস্ব যবোি ম এবং 

বোংলোযদশ ব্যোংক 

সকল আক্তর্ মক যলন-যদন ক্তিক্তজটোল 

পদ্ধক্ততযত সম্পোদন কেো উৎসোক্তহত 

হযব।  

১০০% ∙ ∙ 

 


