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মখুবন্ধ 

 

একডবাংে েতাব্দীর ডবশ্বায়দনর যুদগ সকল অেথননডতক িযাদলঞ্জ মমাকাদবলা কদর বাাংলাদেেদক একডট 

মধ্যম আদয়র মেদে উন্নীত করার েৃঢ় প্রতযদয় ২০০৮ সাদলর নবম িাতীয় সাংসে ডনবথািদনর প্রাক্কাদল ‘রূপকল্প 

২০২১’ নাদম তেয- প্রযডুি ডভডিক এক নতনু ডিডিটাল বাাংলাদেে গড়ার অঙ্গীকার বযি কদরন বাাংলাদেে 

আওয়ামী লীদগর সভাপডত এবাং মাননীয় প্রধ্ানমন্ত্রী মেখ হাডসনা। আেথ- সামাডিক উন্নয়দনর ধ্ারাবাডহকতায় 

২০১৪ সাদলর েেম িাতীয় সাংসে ডনবথািনদক সামদন মরদখ ‘রূপকল্প ২০৪১’-এর ম াষণা ডেদয়দেন আমাদের 

সরকার প্রধ্ান। মধ্যম আদয়র পযথায় মপডরদয় মেেদক োডিপূণথ, সুখী- সমদৃ্ধ এক উন্নত িনপদে পডরণত করাই এ 

ম াষণার মূল লক্ষ্য। শুধ্ ুঅেথননডতক উন্নয়ন নয়, সরকাডর সকল কাযথক্রদম স্বচ্ছতা ও িবাবডেডহতার মাধ্যদম মেদে 

সুোসন ডনডিত করা এবাং কু্ষ্ধ্া, োডরদ্র্য, দুনথীডত ও ববষমযহীন সমাি প্রডতষ্ঠাও ডিডিটাল বাাংলাদেে গড়ার 

অন্যতম লক্ষ্য। পর পর দু’বার িাতীয় ডনবথািদন ডবপলু িনসমেথন ডনদয় আমরা মেে পডরিালনার োডয়ত্বভার গ্রহণ 

কদর এ লক্ষ্য অিথদন ডনরির কাি কদর যাডচ্ছ। সফলতার সাদে সরকাদরর এ েৃপ্ত অঙ্গীকার বাস্তবায়দন আমাদের 

বাস্তব অগ্রগডত ও ভডবষ্যৎ নীডত পডরকল্পনা ডনদয় ডবগত বেরসমদূহর ন্যায় এবেরও বাদিট প্রকােনার অাংে 

ডহদসদব ‘ডিডিটাল বাাংলাদেদের পদে অগ্রযাত্রা: হালডিত্র ২০১৭’ েীষথক পডুস্তকাডট প্রকাডেত হদচ্ছ। 

ডিডিটাল বাাংলাদেে গড়ার িন্য কমথপডরকল্পনা গ্রহণ, তেয ও মযাগাদযাগ প্রযডুি প্রদয়াদগর অবকাঠাদমা 

উন্নয়ন, এ ডবষয়ক আইন, নীডতমালা ও গাইিলাইন প্রণয়ন, একডবাংে েতাব্দীর উপদযাগী প্রডেডক্ষ্ত সরকাডর 

কমথকতথা- কমথিাডর গদড় মতালা, এ খাদত ডবডনদয়াগবান্ধব পডরদবে বতডর করা, সরকাডর- মবসরকাডর সকল পযথাদয়র 

বযডি/প্রডতষ্ঠানদক এ কাদি সম্পৃি করা, পডরকল্পনা অনুযায়ী এ খাদত সরকাডর বযয় ডনডিত করা এ ডবষয়গুডল 

অতযি িরুরী। আইডন কাঠাদমা প্রস্তুতসহ ৬ষ্ঠ পডরকল্পনা মেদষ ৭ম পঞ্চবাডষথক পডরকল্পনাদতও তেয- প্রযডুি 

খাদতর ডবকাদের উপর সডবদেষ গুরুত্ব প্রোন কদর সরকাদরর অঙ্গীকার বাস্তবায়দন সুডনডেথষ্ট লক্ষ্যমাত্রা এবাং 

আইডসডট মকৌেল ডনধ্থারণ করা হদয়দে। যদোপযিু পডরকল্পনা অনুযায়ী েক্ষ্তার সাদে এ কািগুদলা সম্পােদন 

সরকাদরর প্রবল সডেচ্ছার কারদণই প্রতযাোর িাইদতও অডধ্ক হাদর লক্ষ্যমাত্রা অডিথত হদচ্ছ। মেদে মটডলদিনডসডট 

৮৩.০৩ েতাাংদে উন্নীত হদয়দে। ৪১.৫২ েতাাংে গ্রাহক ইন্টারদনট বযবহার করদে। মমাবাইল গ্রাহক সাংখযা প্রায় 

১৩ মকাডটদত উন্নীত হদয়দে। একডট ডনরবডচ্ছন্ন ও উন্নত মটডলদযাগাদযাগ বযবস্থা ডনডিত করদত এ বের ডিদসম্বদরর 

মদধ্য মহাকাদে ‘বঙ্গবন্ধু স্যাদটলাইট- ১’ নাদম বাাংলাদেদের ডনিস্ব স্যাদটলাইট উৎদক্ষ্পদণর প্রস্তুডত প্রায় সম্পন্ন 

হদয়দে। 

স্বল্প সমদয় স্বল্প খরদি সরকাডর সকল মসবা িনগদণর মোরদগাড়ায় মপৌৌঁোদনার লদক্ষ্য ৪,৫৫৪ডট 

ইউডনয়ন পডরষদে, ৩২৫ডট মপৌরসভায় এবাং ডসডট কদপথাদরেনসমদূহর ৪০৭ডট ওয়াদিথ ডিডিটাল মসন্টার স্থাপন 

করা হদয়দে। প্রায় ১০২ডটরও অডধ্ক সরকাডর- মবসরকাডর মসবা মকন্দ্র মেদক নাগডরকদের মসবা প্রোন করা হদচ্ছ। 

মিলা প্রোসদকর কাযথালদয় স্থাডপত ই- মসবা মকন্দ্র মেদকও িনগণ মসবা গ্রহণ করদে। ৫১ডট মন্ত্রণালয়/ডবভাগ, 

৪৪ডট অডধ্েপ্তর, সকল ডবভাগীয় কডমেনাদরর কাযথালয়, ৩২২ডট মিলা পযথাদয়র অডফস ও ৬৫৯ডট উপদিলা 

পযথাদয়র অডফদস ই- ফাইডলাং কাযথক্রম শুরু হওয়ার ফদল এসকল সরকাডর েপ্তদর পূদবথর ময মকান সমদয়র তুলনায় 

দ্রুত নাগডরক মসবা প্রোন করা সম্ভব হদচ্ছ। মানবসম্পে উন্নয়দনর িন্য সরকার ই- ডেক্ষ্ায় মিার ডেদয়দে। ডেক্ষ্া 

মক্ষ্দত্র আইডসডট মাস্টার প্লান (২০১২- ২০২১) বাস্তবায়দনর কাি িলদে। সাধ্ারণ ডেক্ষ্ার ন্যায় মাদ্র্াসা ডেক্ষ্া 
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ধ্ারায়ও মাধ্যডমক ও উচ্চমাধ্যডমক পযথাদয় আইডট ডবষয়ডট আবডিক ডবষয় ডহদসদব পাঠোন করা হদচ্ছ। মেদের 

২৩,৩৩১ডট মাধ্যডমক ডবেযালয়, ৪,৫০০ডট প্রােডমক ডবেযালয় এবাং ৫,৫০০ডট মাদ্র্াসায় মাডিডমডিয়া ক্লাসরুদমর 

মাধ্যদম োত্রদের পড়াদনা হদচ্ছ। 

এোড়াও ই- গভদনথন্স এবাং ই- বাডণিযদক গুরুত্ব ডেদয় এ খাত দু’ডটদত ডবগত বেরসমদূহ আমাদের 

সরকার ডবডনদয়াদগর পডরমাণ উদেখদযাগয হাদর বাডড়দয়দে। যার সুফল ইদতামদধ্য িাডত মপদত শুরু কদরদে। 

আইডসডট খাদতর গুরুদত্বর কো ডবদবিনা কদর তেয ও মযাগাদযাগ প্রযুডি খাদত প্রডত বেদরর ন্যায় এ- বাদিদটও 

বরাদ্দ বৃডদ্ধর প্রস্তাব করা হদয়দে। ২০০৯- ১০ অেথবেদর োডয়ত্ব গ্রহদণর পর প্রেম বাদিদট এ- খাদতর সাডবথক 

বরাদ্দ ডেল ২,৩৫৭ মকাডট টাকা। ২০১৭- ১৮ অেথবেদর প্রস্তাব করা হদয়দে ১১,৬৪১ মকাডট টাকা। এ নয় বেদর 

আইডসডট খাদত বরাদদ্দর পডরমাণ বৃডদ্ধ মপদয়দে প্রায় ৪.৯৪ গুণ। এ বরাদদ্দর পডরমাণ ২০১৬- ১৭ অেথবেদরর 

ডিডিডপ’র প্রায় ০.৬০ েতাাংে এবাং ২০১৭- ১৮ অেথবেদর িাতীয় বাদিদটর প্রায় ২.৯১ েতাাংে বরাদ্দ রাখার 

প্রস্তাব করা হদয়দে। এডট ডিডিটাল বাাংলাদেে প্রডতষ্ঠায় সরকাদরর েৃঢ় অঙ্গীকাদরর প্রডতফলন। 

তেয ও মযাগাদযাগ প্রযডুি খাদত সরকাদরর ডবোল ডবডনদয়াগ বৃো যায়ডন। নানা ধ্রদণর প্রদণােনা প্রোন 

কদর সফটওয়যার সৃডষ্টদত আমরা সডবদেষ েক্ষ্তা ও সাফলয মেডখদয়ডে। বাাংলা ও আমাদের ডনকটবতথী অন্যান্য 

ভাষায় OCR আমরাই সৃডষ্ট কদরডে। এ সবই সম্ভব হদয়দে সরকাডর ও মবসরকাডর খাদতর স্ব স্ব উদেযাদগ। 

সফটওয়যার সৃডষ্টকারীরা এখন হািথওয়ার ডনমথাদণর পদে এডগদয় িলদে। এ খাদতর উিদরাির ডবকাে সাধ্দনর 

ফদল ডেক্ষ্া, স্বাস্থয, কৃডষ, পেী উন্নয়ন, নারীর ক্ষ্মতায়নসহ আেথ- সামাডিক সকল পযথাদয় উন্নয়দনর ধ্ারা ঊর্ধ্থগামী। 

এ ধ্ারা অবযাহত োকদল কাডিত সমদয়র পূদবথই আমরা অডভষ্ঠ লদক্ষ্য মপৌৌঁেদত সক্ষ্ম হব। কু্ষ্ধ্া ও োডরদ্র্যমুি 

এবাং ববষমযহীন সমাি গঠদনর মাধ্যদম মধ্যম আদয়র পযথায় মপডরদয় উন্নত মেদের কাতাদর ডনদিদের অবস্থান 

সুেৃঢ় করদত সক্ষ্ম হব। ‘ডিডিটাল বাাংলাদেদের পদে অগ্রযাত্রা: হালডিত্র ২০১৭’ েীষথক প্রকােনাডট সকদলর 

সামদন উপস্থাপন করদত মপদর আডম আনডিত। যাৌঁদের অক্লাি পডরশ্রদম এ প্রকােনাডট সম্ভব হদয়দে তাৌঁদেরদক 

আিডরক ধ্ন্যবাে িানাই। 
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ডিডিটাল বাাংলাদেদের পদে অগ্রযাত্রা: হালডিত্র ২০১৭ 

ভডূমকা 

‘ডিডিটাল বাাংলাদেে’ উন্নয়দনর এক যগুািকারী েেথদনর নাম। িাডতর ডপতা বঙ্গবন্ধু মেখ মুডিবুর 

রহমাদনর  আিীবন লাডলত মসানার বাাংলা গড়ার ময স্বপ্ন মসডট বাস্তবায়দনর এ এক নতনু অডভধ্া। একডবাংে 

েতাব্দীর প্রযডুি- ডনভথর মবগবান ববডশ্বক উন্নয়দনর সাদে তাল ডমডলদয় তেযপ্রযুডি- ডভডিক নতুন এক ডিডিটাল 

বাাংলাদেে গড়ার প্রতযদয় ২০০৮ সাদলর নবম িাতীয় সাংসে ডনবথািদন ‘রূপকল্প- ২০২১’ এর ম াষণা মেয় 

বাাংলাদেে আওয়ামী লীগ। ২০১৪ সাদলর ৫ই িানুয়াডরর েেম িাতীয় সাংসে ডনবথািনদক সামদন মরদখ বাাংলাদেে 

আওয়ামী লীগ ম াষণা কদর ‘রূপকল্প- ২০৪১’। এ- সমদয়র মদধ্য বাাংলাদেেদক মধ্যম আদয়র পযথায় মপডরদয় 

োডিপূণথ, সুখী- সমদৃ্ধ এক উন্নত িনপদে পডরণত করার অঙ্গীকার বযি করা হয় রূপকদল্প। মযখাদন োকদব 

সুোসন, সকল কাযথক্রদমর স্বচ্ছতা ও োয়বদ্ধতা। যার অডধ্বাসীরা হদব োডরদ্র্য ও কু্ষ্ধ্া- মুি, হদব দুনথীডত ও 

ববষময- মুি। সুখী- সমদৃ্ধ বাাংলাদেে গড়ার এ স্বপ্ন বাস্তবায়দন সরকাদরর সকল কমথকাদন্ির মকন্দ্রডবন্দুদত তেয ও 

মযাগাদযাগ প্রযডুির অডভদযািন ও বযবহাদরর মাধ্যদম মেদের সকল িনসাধ্ারণদক সাংযুিকরণ, একডবাংে 

েতাব্দীর উপদযাগী েক্ষ্ মানব সম্পে উন্নয়ন, অেথননডতক সুদযাদগর ববডিত্রায়ন, সরকাডর মসবা দ্রুততার সাদে 

িনগদণর মোরদগাড়ায় মপৌৌঁদে মেয়া এবাং অডধ্ক উৎপােনেীল ও প্রডতদযাডগতামূলক বািার সৃডষ্টই হল 

অগ্রাডধ্কারমূলক কাি। 

আধ্ুডনক যগু ডবজ্ঞান ও তেয- প্রযডুির যুগ। ডবজ্ঞাদনর মগৌরবময় ভূডমকার িন্যই ডবশ্বসভযতা আি 

উন্নডতর েীদষথ। ডবজ্ঞান ও প্রযডুি োড়া মকাদনা মেে তার আেথ- সামাডিক অবস্থার উন্নডত করদত পাদর না। 

একডবাংে েতাব্দীদত উন্নয়দনর প্রধ্ান হাডতয়ার ডহদসদব প্রডতডট মক্ষ্দত্র সনাতন পদ্ধডতর স্থদল ডিডিটাল টুলস 

বযবহাদরর মকান ডবকল্প মনই। মেে মেদক োডরদ্র্য ও ববষময েরূ কদর িনগদণর মমৌডলক িাডহো পূরদণ সরকাডর 

সকল কমথকাদন্ির িাডলকােডি হদব ডিডিটাল বাাংলাদেে। শুরুদতই সরকাদরর িযাদলঞ্জ ডেল মেদের অেথনীডতর 

ভীত সুেৃঢ় করা এবাং সামাডিক সূিকসমহূদক উন্নীত করার মটকসই মকৌেল ডনধ্থারণ করা। অন্যসব মকৌেলগত 

পেদক্ষ্দপর পাদে ‘ডিডিটাল বাাংলাদেে’ এককভাদব সকল িযাদলদঞ্জর মমাকাদবলায় কাযথকর ভূডমকা মরদখ যাদচ্ছ। 

সরকাদরর লক্ষ্য হদচ্ছ অেথননডতক প্রবৃডদ্ধদক ৬ েতাাংদের বৃি মভদঙ্গ ২০২০ সাদলর মদধ্য ৮ েতাাংদে উন্নীত করা 

এবাং ডবডনদয়াদগর হার ২০১৫ সাদলর ডিডিডপ’র ২৮.৯ েতাাংে মেদক ২০২০ সাদল ডিডিডপ’র ৩৪.৪ েতাাংদে 

উন্নীত করা। েডরদ্র্মখুী ও অিভুথডিমূলক প্রবৃডদ্ধ অিথদন সরকাদরর সকল প্রডতষ্ঠানদক অডধ্কতর উন্নত ও মটকসই 

মসবা প্রোন পদ্ধডত প্রবতথন করদত হদব। এিদন্য প্রদয়ািন সম্পদের সুষম বন্টন, যোযে বযবহার এবাং সরকাডর 

প্রোসনযদন্ত্রর গডত, েক্ষ্তা ও কাযথকাডরতা বৃডদ্ধ। 

তেয ও মযাগাদযাগ প্রযডুির সডঠক প্রদয়াদগর মাধ্যদম সরকাডর মসবা দ্রুততার সাদে িনগদণর 

মোরদগাড়ায় মপৌৌঁোদনার মক্ষ্দত্র উন্নত ও উন্নয়নেীল মেদের অডভজ্ঞতা কাদি লাগাদনা মযদত পাদর। মেদের 

অডধ্কাাংে মলাদকর বসবাস গ্রাদম। গ্রামীণ সাধ্ারণ িনগদণর মোরদগাড়ায় সরকাডর মসবা মপৌৌঁোদনার িন্য 

প্রদয়ািন েক্ষ্ ও কাযথকর তেয ও মযাগাদযাগ প্রযডুি বযবস্থার প্রবতথন এবাং এর সম্প্রসারণ। এ বাস্তবতার মপ্রক্ষ্াপদট 

িনগদণর মোরদগাড়ায় সব ধ্রদণর সরকাডর- মবসরকাডর ও বাডণডিযক তেয ও মসবা মপৌৌঁদে মেয়ার একডট সমডিত 

উদেযাগ ডহদসদব ইদতামদধ্য ৪,৫৫৪ডট ইউডনয়ন পডরষদে, ৩২৫ডট মপৌরসভায় এবাং ডসডট কদপথাদরেনসমদূহর 

৪০৭ডট ওয়াদিথ ডিডিটাল মসন্টার স্থাপন করা হদয়দে। প্রায় ১০২ ডটরও অডধ্ক সরকাডর- মবসরকাডর মসবা মকন্দ্র 
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মেদক িনসাধ্ারণদক মসবা প্রোন করা হদচ্ছ। সকল মিলা প্রোসদকর কাযথালদয় ই- মসবা মকন্দ্র স্থাপন করা 

হদয়দে। ই- মসবা মকন্দ্রসমূদহর মাধ্যদম কৃডষ, স্বাস্থয, ডেক্ষ্া, সামাডিক ডনরাপিা মবষ্টনী, আইডন সহায়তা, দুদযথাগ 

বযবস্থাপনা, আইদনর প্রদয়াগসহ ডবপুল সাংখযক সরকাডর মসবা িনগদণর মোরদগাড়ায় মপৌৌঁোদনা সম্ভব হদচ্ছ। 

ইউডনয়ন পযথাদয় স্থাডপত ইউডনয়ন তেয মসবা মকদন্দ্রর (UISC) মাধ্যদম পদণযর উৎপােন ও ডবপণন সাংক্রাি তদেয 

অডভগমযতার (accessibility) সুবাদে প্রাডিক কষৃক ও কু্ষ্দ্র্ বযবসায়ীদের উৎপােন েক্ষ্তা বৃডদ্ধ পাদচ্ছ এবাং 

উৎপাডেত পণয বািারিাতকরণ সহিতর হদচ্ছ। এদত প্রডতদযাডগতামূলক বািার সৃডষ্ট হদচ্ছ যা অিভুথডিমলূক 

প্রবৃডদ্ধ’র (inclusive growth) সহায়ক। 

আধ্ুডনক ডবশ্বদক বলা হয় Global village। প্রযডুিডনভথর বযবস্থার মাধ্যদম ডবদশ্বর এক প্রাি মেদক অন্য 

প্রাদি মযাগাদযাগ স্থাপন করা সমদয়র বযাপার মাত্র। ডিডিটাল বাাংলাদেে গদড় উঠদল মেদের প্রডতডট মানুষ ডবশ্ব 

তেয- প্রযডুি মহাসড়দক সডঠকভাদব প্রদবে করদত পারদব। মসকারদণ ডিডিটাল বাাংলাদেে বাস্তবায়দনর প্রেম ও 

গুরুত্বপূণথ ধ্াপ হল মটডলদযাগাদযাগ বযবস্থার উন্নয়ন। তৃণমলূ পযথায় মেদক েহর এলাকার অডধ্বাসীদের 

মটডলদযাগাদযাদগর মাধ্যদম সাংযিু করার লদক্ষ্য মটডলদযাগাদযাগ বযবস্থার অবকাঠাদমাগত উন্নয়ন এবাং িনগদণর 

িন্য মটডলদযাগাদযাগ মসবাদক সহিলভয করার মাধ্যদম সরকার ডিডিটাল বাাংলাদেে গড়ার পেদক প্রেস্ত কদরদে। 

গদবষণায় মেখা মগদে ময, সাধ্ারণভাদব উন্নয়নেীল মেদে সাংদযাগ (connectivity) সম্প্রসারণ ডবদেষত 

মটডলদিনডসডট ১০ েতাাংে বডৃদ্ধ মপদল ডিডিডপ ০.৬০ েতাাংে বৃডদ্ধ পায়। বতথমান সরকার ২০০৯ সাদল োডয়ত্বভার 

গ্রহণকাদল বাাংলাদেদের মটডলদিনডসডট ডেল ৩০ েতাাংদের মত। এ হার ৮৩.০৩ েতাাংদে উন্নীত করা সম্ভব 

হদয়দে। মটডলদযাগাদযাগ খাদত এ প্রবৃডদ্ধ প্রতযাডেত মাত্রা অডতক্রম কদরদে। ২০২০ সাদলর মদধ্য এ- হার ১০০ 

েতাাংদে উন্নীত করার পডরকল্পনা রদয়দে। 

ইন্টারদনট বযবহাদরর আওতা বৃডদ্ধ করার মাধ্যদম িনগণদক তেয ও মযাগাদযাগ প্রযডুির সদঙ্গ আদরা 

মবডে সম্পৃি করার প্রয়াস িলমান রদয়দে। মনটওয়াকথ বযবহারকারীদের আিঃদযাগাদযাগ নতনু নতনু উদ্ভাবন এবাং 

বািার সম্প্রসারদণ ভূডমকা রাদখ। ইন্টারদনট লাইভ স্টযাটস ওদয়ব- এর তেয অনুযায়ী ১লা িুলাই ২০১৬ পযথি 

ডবদশ্বর ৭৪৩ মকাডট িনদগাষ্ঠীর মদধ্য ইন্টারদনট বযবহার করদে ৩৪২ মকাডটর উপদর, অেথাৎ ৪৬.১% মলাক। ডবদশ্ব 

ইন্টারদনট বযবহারকারীর সাংখযা প্রেম ডবডলয়দন উন্নীত হয় ২০০৫ সাদল, ডিতীয় ডবডলয়দন উন্নীত হয় ২০১০ সাদল 

এবাং তৃতীয় ডবডলয়দন উন্নীত হয় ২০১৪ সাদল। এদত বঝুা যায় ডবদশ্ব ইন্টারদনট বযবহারকারীর সাংখযা কত দ্রুত 

বৃডদ্ধ পাদচ্ছ। ডবদশ্বর কদয়কডট মেদের ইন্টারদনট মপডনদেেন এর হার ডনদে মেখাদনা হল: 

সারডণ- ১: উদেখদযাগয মেেসমদূহ ইন্টারদনট বযবহারকারীর েতকরা হার 

মেদের নাম 
মমাট িনসাংখযা 

(লক্ষ্) 
ইন্টারদনট বযবহারকারী 

(লক্ষ্) 
েতকরা হার 

যুিরািয ৬,৫১.১১ ৬,০২.৭৩ ৯২.৬০% 

যুিরাষ্ট্র ৩২,৪১.১৮ ২৮,৬৯.৪২ ৮৮.৫৩% 

মালিীপ ৩.৬৯ ১.৯৮ ৫৩.৬০% 

ভারত ১৩২,৬৮.০১ ৪৬,২১.২৪ ৩৪.৮৩% 

শ্রীলাংকা ২,০৮.১০ ৬০.৮৭ ২৯.৩০% 

পাডকস্তান ১৯,২৮.২৬ ৩,৪৩.৪২ ১৭.৮১% 

মনপাল ২,৮৮.৫০ ৪৯.৬২ ১৭.২০% 

বামথা ৫,৪৩.৬৩ ১৩.৫৩ ২.৫০% 

বাাংলাদেে* ১৬,১৯.৪৬ ৬,৭২.৪০ ৪১.৫২% 

সূত্র: http://www.internetlivestats.com/internet-users-by-country/ 

http://www.internetlivestats.com/internet-users-by-country/
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২০০৮ সাদল বাাংলাদেদে ইন্টারদনট বযবহারকারী ডেল ২.৬৭ েতাাংে। ডবডটআরডস’র হালনাগাে 

তেযানুসাদর মফব্রুয়াডর ২০১৭- মত এ- হার বতথমাদন প্রায় ৪১.৫২ েতাাংদে উন্নীত হদয়দে। প্রডত বের ইন্টারদনট 

গ্রাহক সাংখযা দ্রুত বডৃদ্ধ পাদচ্ছ। ২০১২ সাদলর মাদিথ গ্রাহক সাংখযা ডেল ৪০.১৮ ডমডলয়ন, মফব্রুয়াডর ২০১৭- মত 

গ্রাহক সাংখযা ৬৭.২৪ ডমডলয়দন উন্নীত হদয়দে। এদের প্রায় ৯০ ভাগই মমাবাইল মফান মনটওয়াদকথর মাধ্যদম 

ইন্টারদনদটর মসবা বযবহার কদর োদকন। ডবদশ্ব বতথমাদন ইন্টারদনট মপডনডেেদনর গড় হার ৪৬.১ েতাাংে। মস 

ডহদসদব আমরা ডকেুটা ডপডেদয় োকদলও মানুদষর মদধ্য মিটা বযবহাদরর আগ্রহ বাড়ায় আগামীদত ইন্টারদনট 

গ্রাহদকর সাংখযা আদরা বাড়দব বদল আো করা যায়। ইন্টারদনট মপডনডেেদনর হার ২০২০ সাদল েতকরা ১০০ 

ভাদগ উন্নীত করার পডরকল্পনা রদয়দে। এোড়া ব্রিবযান্ি কাভাদরি ২০২০ সাদলর মদধ্য ৫০ েতাাংদে উন্নীত 

করারও পডরকল্পনা রদয়দে। 

ডিতীয় ডবষয়ডট হদচ্ছ তেয- প্রযডুি ডেক্ষ্া। মেদের অেথননডতক উন্নয়দনর িন্য মতা বদটই, ই- গভদনথন্স 

মসবা মপদত হদলও আমাদের িনগদণর তেয- প্রযডুি ডেক্ষ্া িরুরী। মেদের প্রায় ৬৫.০৮ েতাাংে মানুদষর বয়স 

১৫ মেদক ৬৪ বেদরর মদধ্য হওয়ায় এই ‘মিদমাগ্রাডফক ডিডভদিন্ি’ ডবশ্ব মদঞ্চ বাাংলাদেদের নতনু সম্ভাবনার িার 

উদমািন কদরদে। তেয ও মযাগাদযাগ প্রযডুির এ অডমত সম্ভাবনাদক বাস্তদব রূপ ডেদত অগ্রণী ভূডমকা পালন 

করদত পাদর মেদের ডবপুল তরুণ িনেডি। ২০২০ সাদলর মদধ্য প্রােডমক ও মাধ্যডমক স্তদর ১০০ ভাগ নীট 

এনদরালমযান্ট অিথদনর লক্ষ্যমাত্রা ডনধ্থারণসহ প্রযডুি জ্ঞানসম্পন্ন প্রিম গদড় মতালার লদক্ষ্য যুদগাপদযাগী 

ডেক্ষ্ানীডত ও মানব সম্পে উন্নয়ন মকৌেল ডনধ্থারণ করা হদয়দে। আমাদের িনেডিদক জ্ঞান- ডবজ্ঞান ও প্রযডুি 

ডেক্ষ্ায় ডেডক্ষ্ত কদর েক্ষ্ মানব পুৌঁডি (human capital) ডহদসদব গদড় তলুদত সরকার বদ্ধপডরকর। এ লদক্ষ্য 

ডেক্ষ্াদক্ষ্দত্র আইডসডট মাস্টার প্লান (২০১২- ২০২১) এর বাস্তবায়দনর কাি িলদে। মাদ্র্াসাসহ মাধ্যডমক ও 

উচ্চমাধ্যডমক স্তদর তেয ও মযাগাদযাগ প্রযডুি ডবষয়ডট আবডিক ডবষয় ডহদসদব পাঠোন করা হদচ্ছ। একদসস ট ু

ইনফরদমেন মপ্রাগ্রাদমর সহদযাডগতায় ডেক্ষ্া মন্ত্রণালয় কতৃথক ২৩,৩৩১ডট মাধ্যডমক ডবেযালয় ও ৫,৫০০ডট 

মাদ্র্াসায় এবাং প্রােডমক ও গণডেক্ষ্া মন্ত্রণালয় কতৃথক ৪,৫০০ডট প্রােডমক ডবেযালদয় মাডিডমডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন 

করা হদয়দে। মাডিডমডিয়া ক্লাসরুমসমূহ অনলাইদন মযাদনিদমন্ট ও মডনটডরাং করার িন্য একডট িযােদবািথ 

(mmc.e-service.gov.bd) বতডর করা হদয়দে। ডেক্ষ্করা ডেক্ষ্ােথীদের উপদযাগী কদন্টন্ট বতডর কদর ক্লাদস বযবহার 

করদেন এবাং ডেক্ষ্ক বাতায়দন এগুদলা িমা রাখদেন। এ পযথি গডণত, ডবজ্ঞান, ইাংদরডি এবাং বাাংলাদেে ও 

ডবশ্বপডরিয় ডবষদয় ৬২ হািার মদিল কদন্টন্ট বতডর হদয়দে। ৬,৬০০ডট মাদ্র্াসায় ডি ইন্টারদনট সাংদযাগ প্রোন করা 

হদয়দে। বাাংলাদেে কডম্পউটার কাউডন্সদলর সহায়তায় এ পযথি ৩,১৭২ডট স্কুল, কদলি ও মাদ্র্াসায় কডম্পউটার 

লযাব স্থাপন করা হদয়দে। িাতীয় কাডরকুলাম ও পাঠযপুস্তক মবািথ (NCTB) এবাং একদসস ট ুইনফরদমেন (a2i) 

এর মযৌে উদেযাদগ প্রােডমক ও মাধ্যডমক স্তদর এবাং মাদ্র্াসা ডেক্ষ্ার িন্য পাঠয বইসমূদহর ই- বুক ওদয়বসাইট 

বতডর করা হদয়দে। প্রােডমক, মাধ্যডমক, মাদ্র্াসা ও কাডরগডর ডেক্ষ্াদবাদিথর ৩২৫ডট পাঠযপুস্তক এবাং ১০০ডটর মবডে 

সহায়ক বই ই- বুদক রূপাির করা হদয়দে। ebook.gov.bd ওদয়বসাইট মেদক এ সব ই- বুক পড়া, িাউনদলাি ও 

ডপ্রন্ট করা যায়। 

মেেীয় তেয ও মযাগাদযাগ প্রযডুি ডেদল্পর প্রসার ডিডিটাল বাাংলাদেে গড়ার অগ্রযাত্রায় উদেখদযাগয 

অবোন মরদখ িদলদে। প্রেম মেদকই আইডসডট খাতদক একডট রফতাডন খাত ডহদসদব গদড় মতালা এবাং আইডসডট 

গ্রযািুদয়টদের কমথসাংস্থান সৃডষ্টর একডট সম্ভাবনাময় মক্ষ্ত্র সৃডষ্টর উদেযাগ ডেল। আইডসডট ডেদল্পর হািথওয়যার ও 

সফট্ওয়যার মযানুফযাকিাডরাং খাদতর মাধ্যদম ডবপলু কমথসাংস্থান সম্ভব। এদক্ষ্দত্র সবদিদয় গুরুত্বপূণথ ও ডক্রডটকযাল 

পাটথ হদচ্ছ আইডট আউটদসাডসথাং, যার উপর ডনভথর করদে ডিডিটাল বাাংলাদেে গড়ার িতুেথ ধ্াপ। বাাংলাদেদের 
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আইডট/ আইডটইএস ডেল্প ৪০০ ডমডলয়ন মাডকথন িলাদরর বািার সৃডষ্ট হদয়দে এবাং ডবপলু সাংখযক মলাদকর 

কমথসাংস্থাদনর সুদযাগ সডৃষ্ট কদরদে। ইদতামদধ্য বাাংলাদেদের অদনকগুদলা মকাম্পাডন সফট্ওয়যার এবাং ডবডভন্ন 

ধ্রদণর ITES মসবা রপ্তাডন শুরু কদরদে। ডবগত ২০১০ মেদক ২০১৪ সাল পযথি আইডসডট রফতাডন খাদত সমডিত 

প্রদিষ্টার ফদল বাাংলাদেে আয় কদরদে যোক্রদম ২৪৬.৫,৩৪৯.৬,৫২০.৭,৩৪৯.৫ ও ৪৪৪.৮ ডমডলয়ন মাডকথন 

িলার। উপযুি পেদক্ষ্প মনয়া হদল এডট রফতাডন আদয়র একডট উদেখদযাগয খাত হদত পাদর। ডবষয়ডট ডবদবিনায় 

ডনদয় সপ্তম পঞ্চবাডষথক পডরকল্পনায় আইডসডট ডেদল্পর িন্য ১০ লক্ষ্ প্রডেডক্ষ্ত মানব সম্পে প্রস্তুতসহ অভযিরীণ 

আয় ২ ডবডলয়ন মাডকথন িলাদরর সমপডরমাণ এবাং রফতাডনর মাধ্যদম ২ ডবডলয়ন মাডকথন িলার আদয়র লক্ষ্যমাত্রা 

ডনধ্থারণ করা হদয়দে। 

আমরা বাাংলাদেেদক একডট আইডট আউটদসাডসথাং হাব- এ পডরণত করদত িাই। এডট ডনভথর করদে 

অবকাঠাদমার উপর-  যা হদচ্ছ মটডলদযাগাদযাগ। আইডসডট ডেদল্পর সাদে িডড়ত মবসরকাডর উদেযািাদের েক্ষ্তা 

এবাং এ ডবষদয় সরকাদরর নানামুখী ইডতবািক পেদক্ষ্দপর কারদণ বাাংলাদেে আিিথাডতক পডরমন্িদল আউটদসাডসথাং 

মসবা প্রোদনর মক্ষ্দত্র ক্রদমই পেিনীয় মেে হদয় উঠদে। ২০১০ এর ডিদসম্বদর আিিথাডতকভাদব স্বীকতৃ একডট 

প্রডতষ্ঠান আইডট/ আইডটইএস খাদত আউটদসাডসথাং- এর মক্ষ্দত্র পেিনীয় প্রেম ৩০ডট মেদের তাডলকায় ইদতামদধ্য 

বাাংলাদেেদক অিভুথি কদরদে। আউটদসাডসথাং- এ আগ্রহী আিিথাডতক প্রডতষ্ঠানসমদূহর কাদে ইদতামদধ্য 

বাাংলাদেদের অবস্থান এবাং পডরডিডতদত লক্ষ্যণীয় ইডতবািক পডরবতথন সূডিত হদয়দে। 

ডিডিটাল বাাংলাদেদের মনতৃত্ব সৃডষ্টদত সরকার ডনরলসভাদব কাি কদর যাদচ্ছ। মডন্ত্রসভার মাননীয় 

সেস্যগণ মেদক শুরু কদর উপদিলা মিয়ারমযানগণদক ডিডিটাল বাাংলাদেে ডবষয়ক সুস্পষ্ট ধ্ারণা প্রোন করা 

হদয়দে। প্রডতডট মন্ত্রণালয়/ ডবভাদগর অডতডরি সডিব/যগু্ম- সডিব পযথাদয়র একিন কমথকতথা সাংডিষ্ট 

মন্ত্রণালয়/ডবভাগ বা এর অধ্ীনস্ত েপ্তরসমদূহর সকল আইডসডট কাযথক্রদমর পডরিালনা ও সমিদয়র োডয়ত্ব পালন 

কদর আসদেন। মিলা পযথাদয় অডতডরি মিলা প্রোসক, উপদিলা পযথাদয় উপদিলা মিয়ারমযান ও উপদিলা 

ডনবথাহী কমথকতথা এবাং ইউডনয়ন পযথাদয় ২ িন কদর উদেযািা (তমদধ্য ১ িন নারী) ডিডিটাল বাাংলাদেদের মনতৃত্ব 

প্রোন করদেন। এোড়াও ডবডভন্ন মন্ত্রণালয়/ ডবভাদগর উদেযাদগ স্থানীয় পযথাদয় তেয ও মযাগাদযাগ প্রযডুি ডনভথর 

মসবা প্রোন মকন্দ্র গদড় উদঠদে মযখাদন প্রাডিক িনদগাষ্ঠীর বেনডিন িীবদনর ডবডভন্ন সমস্যা/ িাডহোর সহি 

সমাধ্ান প্রোদনর প্রয়াস িাডলদয় যাওয়া হদচ্ছ। ডবডভন্ন পযথাদয় ডিডিটাল বাাংলাদেদের মনততৃ্ব প্রোন করদত ডগদয় 

প্রদতযদকর এ মদমথ উপলডি হদয়দে ময, ডিডিটাল বাাংলাদেে গড়ার অেথ শুধ্ুমাত্র হািথওয়যার ও সফট্ওয়যাদরর 

সাংযুডি নয়, বরাং এগুদলা বযবহার কদর মসবা প্রোন পদ্ধডত আদরা সহি, দ্রুত এবাং সাশ্রয়ী করা, িনগদণর মসবা 

গ্রহণ প্রডক্রয়াদক আরও সহিতর করা এবাং উন্নত মেদের সাদে তাল ডমডলদয় উচ্চতর প্রবডৃদ্ধ অিথদনর মাধ্যদম 

বাাংলাদেেদক মধ্যম আদয়র মেদে পডরণত করা। 

২০২১ সাদলর মদধ্য ডিডিটাল বাাংলাদেে গড়ার প্রতযদয় সরকাদরর অঙ্গীকার, গৃহীত পডরকল্পনা ও তার 

বাস্তবায়দনর অগ্রগডত সম্পদকথ মহান িাতীয় সাংসদের মাধ্যদম মেেবাসীদক অবডহত করার িন্য ‘ডিডিটাল 

বাাংলাদেদের পদে অগ্রযাত্রা’ েীষথক পুডস্তকার েয়ডট সাংস্করণ বাদিট উপস্থাপনকাদল মহান িাতীয় সাংসদে 

উপস্থাডপত হদয়দে। এ ডবষদয় সরকাদরর সবথদেষ অিথন এবাং অবস্থান িাডতদক অবডহত করার িন্য ডিডিটাল 

বাাংলাদেদের পদে অগ্রযাত্রা’র এ সবথদেষ হালডিত্র প্রকাডেত হল। িনগণদক কযাবল অবডহত করা নয় বরাং ডবোল 

এ কমথযদজ্ঞ সকলদক সম্পৃি করা এবাং একদযাদগ কাি করার প্রতযয় বযি করাও এ প্রকােনার অন্যতম প্রধ্ান 

উদদ্দি। 
 



5 

 

 

 

 
ডিতীয় অধ্যায় 

 

 

 

 

 

 

ডিডিটাল বাাংলাদেে 
  



6 

  



7 

ডিডিটাল বাাংলাদেে 

২.১ ধ্ারণা 

২০০৮ সাদলর ডনবথািনী ইেদতহার ‘ডেন বেদলর সনে’-এ প্রেমবাদরর মত ডিডিটাল বাাংলাদেে ধ্ারণাডট িাডতর 
সামদন উপস্থাপন করা হয়। এ ধ্ারণার মকদন্দ্র রদয়দে ডবজ্ঞান, তেয ও মযাগাদযাগ প্রযডুির লাগসই বযবহারদক 
ডনডিত কদর মেদের উন্নয়নদক ত্বরাডিত করা। সরকাডর- মবসরকাডর সকল পযথাদয় প্রযডুির যোযে বযবহার িাতীয় 
লক্ষ্যমাত্রাসমহূ অিথনদক সহিসাধ্য কদর তুলদব। এ ডবোল কমথযদজ্ঞ কাডিত লক্ষ্যমাত্রা অিথদন সরকাডর 
উদেযাদগর পাোপাডে মবসরকাডর খাতদকও সম্পৃি করা িরুরী। গুরুত্বপূণথ ডবষয় হদচ্ছ শুধ্ু কডম্পউটার হািথওয়যার 
ও সফটওয়যার সমদৃ্ধ হওয়াটাই এখাদন মখূয নয়। ডিডিটাল টুলস বযবহাদরর মাধ্যদম সরকাডর মসবার উৎকষথ 
সাধ্ন, কাযথক্রদম েক্ষ্তা আনয়ন এবাং স্বচ্ছতা ও োয়বদ্ধতা ডনডিতকরণ অতযি গুরুত্বপূণথ। প্রকৃত অদেথ ‘ডিডিটাল 
বাাংলাদেে’ হদচ্ছ ডেক্ষ্া, স্বাস্থয, বযবসায়- বাডণিয, কমথসাংস্থান, োডরদ্র্য ডবদমািনসহ সকল মক্ষ্দত্র সরকাদরর লক্ষ্য ও 
উদদ্দি বাস্তবায়দন প্রযডুির লাগসই প্রদয়াদগর একডট আধ্ুডনক উন্নয়ন েেথন। এই উন্নয়ন েেথদন মনতৃদত্বর ভূডমকা 
পালন করদে মূলত যুব সম্প্রোয়, যারা হদচ্ছ এই মেদের িনসাংখযার প্রায় ৪৩.২৩ েতাাংে। 

এডট অনস্বীকাযথ ময, ডিডিটাল বাাংলাদেে প্রডতষ্ঠা মপদল সরকাডর মসবা দ্রুততার সাদে স্বল্প খরদি িনগদণর 
মোরদগাড়ায় মপৌৌঁোদনা যাদব, িনসাধ্ারদণর সকল ধ্রদণর তদেয অডভগমন (access) সম্ভবপর হদব, সরকাডর 
কাদির স্বচ্ছতা ও িবাবডেডহতা ডনডিত হদব, সরকাদরর নীডত- পডরকল্পনা গ্রহদণ িনসাধ্ারদণর সম্পৃিতা বাড়দব, 

দুনথীডত প্রেডমত হদব, মানব সম্পে উন্নয়ন, োডরদ্র্য ডবদমািন এবাং কাডিত অেথননডতক প্রবৃডদ্ধ অিথন সম্ভব হদব। 

২.২ ডিডিটাল ডিডভদিন্িস 

ডবশ্ব বযাাংক কতৃথক প্রকাডেত ‘ওয়ার্ল্থ মিদভলপমযান্ট ডরদপাটথ ২০১৬: ডিডিটাল ডিডভদিন্িস’ প্রডতদবেদন 
অেথননডতক উন্নয়দন ইন্টারদনট, মমাবাইল মফান এবাং এ- সম্পডকথত প্রযডুির ইডতবািক প্রভাব রদয়দে মদমথ উদেখ 
করা হদয়দে। ডিডিটাল ডবডনদয়াদগর সবিাইদত গুরুত্বপূণথ ডরটানথ ডহদসদব ময ডতনডট ডবষদয়র উদেখ করা হদয়দে 
মসগুদলা হল-  প্রবৃডদ্ধ, িাকুডর এবাং মসবা। ডিডিটাল প্রযডুি বযডি, প্রডতষ্ঠান এবাং সরকাডর খাদত অেথননডতক ও 
সামাডিক মলনদেদনর খরি ডবদেষভাদব কডমদয় মেয়। যখন মলনদেন খরি েূন্যদত মনদম আদস তখন এগুদলা নতনু 
নতনু উদ্ভাবদনর অগ্রগডত সাধ্দন সহায়তা োন কদর, বতথমান কাযথক্রম এবাং মসবা সুলভ, দ্রুত ও সুডবধ্ািনক 
অবস্থায় উন্নীত হওয়ায় েক্ষ্তা উন্নয়দন সহায়তা কদর। তাোড়া, মসবার মক্ষ্দত্র িনগদণর অডভগমযতার কারদণ 
অিভুথডি বৃডদ্ধ পায়। এভাদবই ডিডিটাল প্রযডুির উন্নয়ন ত্বরাডিত কদর এবাং ডিডিটাল ডিডভদিন্ি মিনাদরট কদর। 
ইন্টারদনট প্রধ্ানত ডতনভাদব উন্নয়দনর অগ্রগডত সাধ্দন সহায়তা কদর োদক। ডিত্র- ১ এ ডবষয়ডট মেখাদনা হদয়দে। 

ডিত্র- ১: ৩ডট মযাকাডনিদমর মাধ্যদম উন্নয়দন ইন্টারদনট 

 

 

 

 

 

 

উৎস: WDR 2016 

অনুসন্ধান এবাং 
তেযাডে

স্বয়াংডক্রয়করণ এবাং 
সমিয়করণ

মস্কল ইদকানডমি এবাং 
প্লযাটফমথ

ডিডিটাল প্রযডুি 

উদ্ভাবন েক্ষ্তা অিভুথডি 
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ডিত্র- ২ মত মেখাদনা হদয়দে এই ডতনডট মযাকাডনিম ডকভাদব বযবসায়- বাডণদিয, িনসাধ্ারদণর মক্ষ্দত্র এবাং 

সরকাদরর মক্ষ্দত্র প্রদয়াগ করা হয়। 

ডিত্র- ২: বযবসায়, িনসাধ্ারণ, এবাং সরকাদর ৩ডট মযাকাডনিদমর প্রদয়াগ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

উৎস: WDR 2016 

২.৩ সরকাদরর অঙ্গীকার এবাং নীডত ও পডরকল্পনা েডলল 
 

২.৩.১ রূপকল্প ২০২১- এ ‘ডিডিটাল বাাংলাদেে’ প্রডতষ্ঠাকদল্প ডনেরূপ পডরকল্পনার উদেখ করা হয়: 

 সরকাডর েপ্তরসমদূহ ই- মসবা িালুর মাধ্যদম সরকাডর মসবাদক সহিলভয ও সাশ্রয়ী করা; 

 ই- গভনথযান্স িালুর মাধ্যদম সরকাডর কমথকাদন্ি গডত, স্বচ্ছতা ও িবাবডেডহতা ডনডিত করা; 

 ভূডম মরকিথ ডিডিটাইদিেদনর মাধ্যদম ভূডম এবাং িলমহাল বযবস্থাপনা স্বচ্ছ ও কাযথকর করা; 

 িনগুরুত্বপূণথ সরকাডর মসবাসমহূ ইউডনয়ন পযথায় মেদক প্রোদনর বযবস্থা ডনডিত করা; 

 তেয অডধ্কার আইদনর যোযে বাস্তবায়ন ডনডিত করা; 

 প্রােডমক এবাং মাধ্যডমক ডেক্ষ্া প্রডতষ্ঠানসমূদহ মাডিডমডিয়া ক্লাসরুম স্থাপদনর মাধ্যদম ডেক্ষ্ার গুণগতমান বৃডদ্ধ 

করা; 

 ২০১৪ সাদলর মদধ্য মাধ্যডমক স্তদর এবাং ২০২১ সাদলর মদধ্য প্রােডমক স্তদর আইডট ডেক্ষ্া বাধ্যতামূলক করা; 

 ডবজ্ঞান ও প্রযডুি ডেক্ষ্াদক ডবদেষভাদব উৎসাহ প্রোন করা; 

 ডিডিটাল বাাংলাদেে ডবডনমথাদণ ডবজ্ঞান ও তেযপ্রযডুি ডেক্ষ্াদক অগ্রাডধ্কার ডেদয় মানব সম্পে উন্নয়ন খাদত 

সদবথাচ্চ বরাদ্দ প্রোন করা; 

 ইদলক্ট্রডনক পদ্ধডতদত মসবা প্রোদনর িন্য কমথেক্ষ্তা বৃডদ্ধ ও মনততৃ্ব ডনডিত করা এবাং ডবডভন্ন প্রদণােনার 

বযবস্থা করা; 

 সামাডিক ডনরাপিা মবষ্টনী, মবতন- ভাতা, িালান এবাং সকল প্রকার প্রদেয় ডফসহ িনগদণর সাদে সরকাডর 

পযথাদয়র েপ্তরসমদূহর আডেথক মলনদেদন ইদলক্ট্রডনক পদ্ধডত িালু করা; 

 িনগদণর সাদে বযবসাডয়ক প্রডতষ্ঠানসমদূহর আডেথক মলনদেন ই- কমাসথ এর মাধ্যদম সম্পন্ন করা; 

ডিডিটাল প্রযডুি 

অিভুথডি েক্ষ্তা উদ্ভাবন 

প্রডতদযাডগতা মূলধ্ন বযবহার বাডণিয 

মভািা- কলযাণ শ্রদমর উৎপােনেীলতা িাকডরর সুদযাগ 

ভদয়স সরকাডর খাদতর সক্ষ্মতা অাংেগ্রহণ 

বযবসায় 

িনসাধ্ারণ 

সরকার 
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 আইডসডট ডেদল্পর উন্নয়দন অগ্রাডধ্কার প্রোন করা; 

 আইডট ইন্িাডি মিদভলপদমন্ট অেডরডট গঠন করা; 

 রপ্তাডন বৃডদ্ধ ও বযাপক কমথসাংস্থাদনর লদক্ষ্য মেদের প্রডতভাবান তরুণ ও আগ্রহী উদেযািাদের সবথদতাভাদব 

সহায়তা ডেদয় সফটওয়যার ডেল্প ও আইডট এনাবর্ল্ (enabled) সাডভথদসর ডবকাে সাধ্ন করা; 

 বাাংলাদেেী আইডসডট পণয ও মসবা ডবশ্ববািাদর বািারিাতকরদণর িন্য ব্রযাডন্িাং এর মাধ্যদম েডিোলী 

ডবপণন বযবস্থা গদড় মতালা; 

 মেদের সকল ডবভাদগ আইডসডট পাদকথর (হাইদটক পাকথ, সফটওয়যার মটকদনালডি পাকথ, আইডসডট ইনকুদবটর) 

কাযথক্রম পদূণথােযদম িাল ুকরা; 

 প্রডতডট সরকাডর েপ্তর, ডেক্ষ্া প্রডতষ্ঠান, স্বাস্থয মসবা মকন্দ্র এবাং সকল ইউডনয়ন পডরষদে স্বল্প মূদলয দ্রুত 

গডতসম্পন্ন ব্রিবযান্ি ইন্টারদনট ডনডিত করা; 

 তেয- প্রযডুি খাদতর সদবথািম ডবকাে এবাং মেডে- ডবদেেী ডবডনদয়াগ আকষৃ্ট করার িন্য ডবডনদয়াগবান্ধব 

পডরদবে সৃডষ্টর বযবস্থা সম্বডলত উন্নয়ন মকৌেল গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা; 

 ডবেযমান সকল সরকাডর িাটাদবি- এর মদধ্য সামডগ্রক সমিয় সাধ্ন এবাং তদেযর আোন- প্রোন ডনডিত 

করা; 

 সকল নাগডরদকর িন্য সমডিত নাগডরক িাটাদবি (NPR) বতডর করা; 

 সরকাডর- মবসরকাডর অাংেীোডরত্ব (ডপডপডপ) এর মাধ্যদম ডবডভন্ন ই- মসবা কাযথক্রম বাস্তবায়ন ডনডিত করা। 

২.৩.২ বাাংলাদেদের মপ্রডক্ষ্ত পডরকল্পনা (২০১০- ২০২১) 

ডনবথািনী ইেদতহাদর উডেডখত অঙ্গীকারসমহূ বাস্তবায়দনর লদক্ষ্য ২০১০- ২০২১ মময়াদে বাাংলাদেদের মপ্রডক্ষ্ত 

পডরকল্পনা প্রণয়ন করা হদয়দে। এ পডরকল্পনায় ডিডিটাল বাাংলাদেে গদড় মতালার লদক্ষ্য তেয- প্রযডুি খাত 

েডিোলীকরণদক অগ্রাডধ্কার খাত ডহদসদব ডিডিত করা হদয়দে। ডিডিটাল বাাংলাদেে বাস্তবায়ন করদত 

উদ্ভাবনক্ষ্ম িনেডি গদড় মতালাদক অগ্রাডধ্কার প্রোন করায় এডট স্পষ্ট হদয়দে ময, উডেডখত সমদয় আইডসডট’র 

উন্নয়নই হদব সমস্ত উন্নয়ন এদিন্িার উপিীবয। পডরকল্পনা বাস্তবায়দন কডতপয় লক্ষ্যমাত্রাও ডনধ্থারণ করা হদয়দে, 

যা পরবতথী পযথাদয় উদেখ করা হদয়দে। 

২.৩.৩  ৭ম পঞ্চবাডষথক পডরকল্পনা (২০১৬- ২০২০) 
 

২.৩.৩.১ ৭ম পডরকল্পনায় আইডসডট লক্ষ্যমাত্রা: 

রূপকল্প ২০২১- এর সফল বাস্তবায়দনর লদক্ষ্য মপ্রডক্ষ্ত পডরকল্পনা (২০১০- ২০২১), ৬ষ্ঠ পঞ্চবাডষথক পডরকল্পনা 

(২০১১- ২০১৫) এবাং ৭ম পঞ্চবাডষথক পডরকল্পনা (২০১৬- ২০২০) প্রণয়ন করা হয়। সরকাদরর উন্নয়ন কাযথক্রম 

বাস্তবায়দনর মক্ষ্দত্র মূল ডেকডনদেথেক ডহদসদব ৫ বেদরর করণীয় ডবষয়সমহূ সুডনডেথষ্ট কদর ৬ষ্ঠ পঞ্চবাডষথক 

পডরকল্পনা েডলল প্রণয়ন করা হদয়ডেল। তারই ধ্ারাবাডহকতায় ৭ম পঞ্চবাডষথক পডরকল্পনাদতও আইডসডট খাদতর 

ডবকাদের উপর সডবদেষ গুরুত্ব প্রোন কদর এ সম্পডকথত সরকাদরর অঙ্গীকার বাস্তবায়দন ডনেরূপ লক্ষ্যমাত্রা 

ডনধ্থারণ করা হদয়দে: 

 মটডলদিনডসডট ১০০%, ইন্টারদনট মপডনদেেন ১০০% এবাং ব্রিবযাণ্ড কাভাদরি ৫০%- এ উন্নীত করা; 

 সকল প্রােডমক ডবেযালদয় কমপদক্ষ্ ১ডট এবাং সকল মাধ্যডমক ডবেযালদয় কমপদক্ষ্ ৩ডট কদর মাডিডমডিয়া 

ক্লােরুম োকা; ৩০ ভাগ প্রােডমক ডবেযালয় এবাং ১০০ ভাগ মাধ্যডমক ডবেযালদয় আইডসডট লযাবদরটরী োকা; 
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 েহর এলাকায় ২৫ ভাগ কডমউডনডট স্বাস্থয ডক্লডনদক ডবদেষজ্ঞ িারা মটডলকনসালদটেন মসবা প্রোন করা; 

 সকল G2P নগে স্থানাির এবাং অডধ্কাাংে P2G এবাং B2G পডরদোধ্ ডিডিটাল পদ্ধডতদত সম্পন্ন করা; 

 সকল ডিডিটাল মসন্টাদর িাতীয় মপাটথাল এবাং মমাবাইল ডিভাইদসর মাধ্যদম অডধ্কাাংে সরকাডর মসবা 

সহিলভয করা; ১০০ ভাগ নাগডরক এবাং মরডসদিন্টস এর ডিডিটাল পডরডিডত নম্বর োকা এবাং সরকাডর 

মসবার মক্ষ্দত্র এ নম্বর বযবহার করা; 

 ডবডভন্ন ডিমান্ি ও সাপ্লাই সাইি মস্টকদহার্ল্ারদের সাদে মযাগাদযাদগর িন্য সামাডিক মাধ্যম বযবহার করা; 

 সরকাডর ডসদ্ধাি গ্রহদণর মক্ষ্দত্র ডনয়ডমতভাদব উমুি সরকাডর িাটা এবাং ডবগ িাটা ডবদিষণ বযবহার করা; 

আইডসডট খাত মেদক অভযিরীণ আয় ২ ডবডলয়ন মাডকথন িলার সমপডরমাণ এবাং রফতাডন আয় ২ ডবডলয়ন 

মাডকথন িলাদর উন্নীত করা; আইডসডট ডেদল্পর িন্য ১ ডমডলয়ন প্রডেডক্ষ্ত মানব সম্পে প্রস্তুত করা; 

 গদবষণা ও উন্নয়ন খাদত ডিডিডপ’র েতকরা ১ ভাগ বযয় করা; 

 মিারোর সাইবার ডনরাপিা বযবস্থার প্রাডতষ্ঠাডনকীকরণ। 

২.৩.৩.২ ৭ম পঞ্চবাডষথক পডরকল্পনায় আইডসডট মকৌেল 

৭ম পডরকল্পনার মূল উপাোন ডহদসদব আইডসডট মকৌেল প্রণয়ন করা হদয়দে ডনদোি মমৌডলক নীডতর উপর ডভডি 

কদর: 

 অেথননডতক প্রবৃডদ্ধ ত্বরাডিত করা 

 ই- কমাসথ এবাং মেি এর মাধ্যদম বািার সম্প্রসারণ এবাং মলনদেন খরি কমাদনা 

 সরকাডর- মবসরকাডর অাংেীোডরত্ব (ডপডপডপ) উন্নয়ন 

 আডেথক মলনদেন সহিীকরণ 

 প্রযডুি পাকথ ডনমথাণ 

 ইদনাদভেন ইদকাডসদস্টম এবাং স্টাটথআপ ইনকুদবেন সৃডষ্ট করা 

 আইডসডট’র মাধ্যদম ডেক্ষ্ার মান উন্নয়ন 

 প্রদতযক ডবেযালদয় ইন্টারঅযাকডটভ মাডিডমডিয়া ক্লােরুম স্থাপন করা 

 কমথকডৃত ও উদ্ভাবদনর উপর ডভডি কদর ডেক্ষ্কদের প্রদণােনা মেয়া 

 ডবশ্বডবেযালয় পযথাদয়র ডেক্ষ্ােথীদের িন্য তেয- প্রযডুি ডেক্ষ্া োন 

 ডেক্ষ্া মটডলডভেন অেবা ওদয়ব মটডলডভেন িযাদনল িাল ুকরা 

 আইডসডট ডেক্ষ্ার িন্য ঋণ এবাং বৃডির বযবস্থাকরণ 

 িাতীয় সনেপ্রোনকারী কতৃথপক্ষ্ প্রডতষ্ঠা করা 

 ভািুথয়াল ইউডনভাডসথডট স্থাপন করা 

 যুব ক্ষ্মতায়দনর ডবকাে 

 আইডসডট’র ন্যায়পরতার ডেক উন্নয়ন 

 ভূডম বািাদরর েক্ষ্তা উন্নয়ন 

 িনদসবা সহায়ক েডিোলী স্থানীয় সরকার প্রডতষ্ঠা করা 

 আইডসডট’র মাধ্যদম কৃডষ উন্নয়দন সহায়তা োন 

 আইডসডট’র মাধ্যদম েডরদ্র্ িনসাধ্ারদণর স্বাস্থয সুডবধ্ার উন্নয়ন 

 আইডসডট’র মাধ্যদম েক্ষ্ ও কাযথকর সামাডিক ডনরাপিা প্রোসন গদড় মতালা 
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 অডধ্কতর স্বচ্ছতা, সুোসন এবাং মসবা প্রোদনর িন্য আইডসডট 

 িনমখুী ডসডভল সাডভথস 

 ডবিার বযবস্থার উন্নয়ন 

 দ্রুত বযবডস্থত আইন প্রদয়াগ 

 সাংসদের সাড়াোন- সক্ষ্মতা েডিোলীকরণ 

 পডরদবদের আক্রমযতা (Vulnerability) কমাদনা। 

২.৩.৪ আইডসডট নীডতমালা ২০১৫ 

ডিডিটাল বাাংলাদেে বাস্তবায়দন মেদে তেয ও মযাগাদযাগ প্রযডুির প্রসার ও প্রদয়াদগ পালনীয় ডনদেথডেকা ডহদসদব 

সরকার িাতীয় তেয ও মযাগাদযাগ প্রযডুি নীডতমালা, ২০০৯ প্রণয়ন কদর। এ নীডতমালায় বডণথত কমথপডরকল্পনা 

অনুযায়ী বযাপক উন্নয়ন কাযথক্রম গ্রহণ করায় সমাদির সকল স্তদর ডবদেষ কদর মেদের পিাৎপে এলাকায় 

আইডসডট সুডবধ্া মপৌৌঁদে মেয়া সম্ভব হয়। এদত মেদের আেথ- সামাডিক অবস্থায় ইডতবািক পডরবতথন সূডিত হয়। মস 

কারদণ নীডতমালায় বডণথত ডকে ুকরণীয় ডবষদয়র প্রাসডঙ্গকতা মক্ষ্ত্র ডবদেদষ হ্রাস পাওয়ায় এ নীডতমালাডট ডকেটুা 

সাংদোধ্ন ও পডরমািথন কদর িাতীয় তেয ও মযাগাদযাগ প্রযুডি নীডতমালা, ২০১৫ পনুগথঠন করা হয়। এ 

নীডতমালায় একডট রূপকল্প, ১০ডট উদদ্দি, ৫৪ডট মকৌেলগত ডবষয়বস্তু এবাং ২৩৫ডট করণীয় ডবষয়দক ডপরাডমি 

আকাদর ক্রমডবভি কদর সািাদনা হয়। কমথ- পডরকল্পনাসমহূ বাস্তবায়দনর িন্য স্বল্প মময়ােী (২০১৬ সাল), মধ্য 

মময়ােী (২০১৮ সাল) এবাং েী থ মময়ােী (২০২১ সাল) ডতন পযথাদয়র মময়াে ডস্থর করা হয়। এ নীডতমালায় ডিডিত 

উদদ্দিসমহূ হদচ্ছ-  (১) সামাডিক ন্যায়পরতা/সমতা ডনডিত করা, (২) নীডতর প্রডত আস্থা ও োয়বদ্ধতা, 

(৩) তেযিগদত সাবথিনীন প্রদবোডধ্কার, (৪) ডেক্ষ্ার পডরডধ্ সম্প্রসারণ এবাং যদোপযিু গদবষণার মাধ্যদম 

সৃিনেীলতা উৎসাডহত করা, (৫) কমথসাংস্থাদনর সুদযাগ সৃডষ্ট করা, (৬) রপ্তাডন উন্নয়ন, (৭) আইডসডট সহায়ক 

ডবষয়সমহূ উন্নয়ন, (৮) মানসম্পন্ন ও সুলভ স্বাস্থয মসবা ডনডিত করা, (৯) পডরদবে, িলবায়ু ও দুদযথাগ বযবস্থাপনায় 

কাযথকর পেদক্ষ্প গ্রহণ করা, এবাং (১০) উচ্চতর উৎপােনেীলতা অিথন। 

২.৩.৫ ডিডিটাল বাাংলাদেদের মকৌেলগত অগ্রাডধ্কার ডনধ্থারণ 

ডিডিটাল বাাংলাদেদের ফলাফল অিথনকদল্প এবাং মন্ত্রণালয়ডভডিক প্রদয়ািনীয় কাযথক্রম গ্রহদণ িরুরী অগ্রাডধ্কার 

ডনণথয়, প্রকল্প প্রণয়ন এবাং বাস্তবায়দনর লদক্ষ্য খসড়া আকাদর ডিডিটাল বাাংলাদেদের মকৌেলগত অগ্রাডধ্কার 

ডনধ্থারণ করা হদয়দে। এ মকৌেলপদত্র ডেক্ষ্া, কৃডষ, স্বাস্থয, ন্যায়ডবিার, আইদনর প্রদয়াগ, ভূডম ও প্রাকৃডতক সম্পে, 

সামাডিক ডনরাপিা মবষ্টনী, দুদযথাগ, পডরদবে ও িলবায়ু পডরবতথন, বাডণিয ও ডবডনদয়াগ, তেয ও মযাগাদযাগ 

প্রযডুি ডেল্প প্রভৃডত উন্নয়ন মক্ষ্ত্রসমূহদক অগ্রাডধ্কার মেয়া হদয়দে। এদত ডবেযমান সাডবথক পডরডস্থডতর ডবদিষণ, 

সাফদলযর মূল উপাোনগুডল সনািকরণ, প্রধ্ান িযাদলঞ্জসমূহ ডনডেথষ্টকরণ এবাং মকৌেলগত অগ্রাডধ্কার ডিডিত করা 

হদয়দে। মূলত এ মকৌেলপত্রডট প্রণয়ন করা হদয়দে ডিডিটাল বাাংলাদেে বাস্তবায়দন নীডত প্রদণতা, উন্নয়ন 

অাংেীোর, বযডিখাদতর উদেযািা, মবসরকাডর ও সুেীল সমাদির উদেযািা, গণমাধ্যমকমথী, ডেক্ষ্াডবে ও 

নাগডরকবদৃির িন্য। এ মকৌেলপত্র অনুযায়ী তেয ও মযাগাদযাগ প্রযডুি নীডতমালা, ২০০৯ পডরমািথন ও সাংদোধ্ন 

কদর তেয ও মযাগাদযাগ প্রযডুি নীডতমালা, ২০১৫ প্রণয়ন করা হদয়দে। 
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২.৩.৬ ডিডিটাল বাাংলাদেে সাংক্রাি আইন, নীডতমালা ও মরগুদলটরী মিমওয়াকথ 

সারডণ- ২: আইডসডট সাংডিষ্ট আইন ও নীডতমালার তাডলকা 

ক্র. নাং আইন, নীডতমালা ও গাইিলাইন (সাংদোধ্দনর িন্য অদপক্ষ্মানসহ) 
১. আইডসডট (সাংদোধ্ন) আইন, ২০১৩ 
২. মটডলদযাগাদযাগ আইন, ২০০১ 

৩. ডিডিটাল ডনরাপিা আইন, ২০১৬ (খসড়া) 
৪. তেয অডধ্কার আইন, ২০০৯  
৫. পদণথাগ্রাফী আইন, ২০১১ 

৬. বাাংলাদেে কডম্পউটার কাউডন্সল (ডবডসডস) আইন, ১৯৯০ 

৭. বাাংলাদেে হাইদটক পাকথ কতৃথপক্ষ্ সাংদোধ্ন আইন, ২০১৪ 

৮. সাইবার ডনরাপিা আইন- ২০১৫ (খসড়া) 
৯. বাাংলাদেে মটডল মরগুদলটডর (সাংদোধ্ন) এযাক্ট, ২০১০ 

১০. তেয প্রযুডি ডবডধ্মালা, ২০১০ 

১১. বাাংলাদেে হাইদটক পাকথ কতৃথপদক্ষ্র ডবডধ্মালা, ২০১৫ 

১২. আইডসডট খাদত গদবষণার িন্য মফদলােীপ ও বৃডি প্রোন এবাং উদ্ভাবনীমূলক কাদির িন্য অনুোন 
প্রোন সম্পডকথত (সাংদোধ্ন) নীডতমালা, ২০১৬ 

১৩. ই- কৃডষ নীডতমালা 
১৪ িাতীয় আইডসডট নীডতমালা, ২০১৫ 

১৫. িাতীয় ই- বাডণিয নীডতমালা, ২০১৬ (খসড়া) 
১৬. িাতীয় মটডলদযাগাদযাগ নীডতমালা, ২০১০ 

১৭. েূরপাোর মটডলদযাগাদযাগ সাডভথস নীডতমালা, ২০১০ 

১৮. ব্রিবযান্ি নীডতমালা, ২০০৯ 

১৯. গাইিলাইন অন আইডসডট ডসডকউডরডট ফর বযাাংকস এণ্ড নন- বযাাংক ডফনাডন্সয়াল ইন্সডটডটউেন, ২০১৫ 

২০. ইউডটডলডট ডবল পডরদোধ্ গাইিলাইন 

২১. গ্রামীণ সাংদযাগ নীডতমালা গাইিলাইন, ২০১০ 

২২. িাতীয় আইডসডট ইন্টাণথেীপ গাইি লাইনস, ২০০৯ 

২৩. তেয ডনরাপিা নীডতমালা গাইিলাইন, ২০১৪ 

২৪. মপ্রা- এযাকডটভ ইনফরদমেন ডিসদক্লািার গাইিলাইনস, ২০১৪ 

২৫. বযাাংক-এর িন্য মমাবাইল ডফন্যাডন্সয়াল সাডভথস গাইিলাইন 

২৬. মমাবাইল বযাাংডকাং পডলডস গাইিলাইন 

২৭. ডস.এ. ডনরীক্ষ্ার গাইিলাইন্স, ২০১৩ 

২৮. কডম্পউটার লযাব মযাদনিমযান্ট পডলডস, ২০১৩ 

২৯. িাতীয় িাটা মসন্টার ইউিার পডলডস 

৩০. ইদনাদভেন টীম মগদিট 

৩১. িাতীয় তেয বাতায়ন বযবস্থাপনা মগদিট 

৩২. গাইিলাইন ফর প্রাইদভট এসডটডপ, ২০১৫ 

৩৩. ডিডিটাল স্বাক্ষ্র ইন্টাদরাদপরাডবডলডট ডনদেথডেকা, ২০১৬ 

৩৪. মমাবাইল কী- মপি স্টযাণ্ডািথাইদিেন পডলডস 

৩৫. িাতীয় ই- গভদনথন্স ডনমথাণ মকৌেল 

৩৬. সাইবার ডসডকউডরডট িাদটডি 

৩৭. মপ্রডক্ষ্ত পডরকল্পনা (২০১০- ২০২১) 
৩৮. ডিডিটাল বাাংলাদেদের মকৌেলগত অগ্রাডধ্কার 

৩৯. টাইম স্টযাডম্পাং সাডভথদসস গাইিলাইন্স ফর সাডটথফাইাং অেডরডটস, ২০১৬ 
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অবকাঠাদমা উন্নয়ন ও সহায়তা 

মকান মেদের মটকসই উন্নয়দনর পূবথেতথ হদচ্ছ তেয ও মযাগাদযাগ প্রযডুির উন্নয়ন। বতথমান সরকার আইডসডট 

খাতদক রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়দনর অন্যতম বাহন ডহদসদব ডবদবিনা কদর ‘ডিডিটাল বাাংলাদেে’ গড়ার প্রতযয় 

বযি কদরদেন। তেযপ্রযডুির সফল প্রদয়াগ এবাং বযাপক প্রসাদরর মাধ্যদম একডট জ্ঞানডভডিক সমাি প্রডতষ্ঠা কদর 

২০২১ সাদলর মদধ্য বাাংলাদেেদক একডট মধ্যম আদয়র মেদে উন্নীত করা ডিডিটাল বাাংলাদেদের অন্যতম লক্ষ্য। 

রূপকল্প ২০২১,৭ম পঞ্চবাডষথক পডরকল্পনা ও িাডতসাং  ম াডষত মটকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) -এর সাদে 

সঙ্গডতপূণথ কদর মেদের আেথ- সামাডিক উন্নয়দনর িাডলকােডি ডহদসদব সরকার তেয ও মযাগাদযাগ প্রযডুি মক্ষ্দত্র 

ডবডভন্ন পেদক্ষ্প গ্রহণ কদরদে এবাং তেয ও মযাগাদযাগ প্রযডুি- সুডবধ্ার সহি প্রাডপ্ত এবাং বযবহাদরর মাধ্যদম 

িনগদণর মোরদগাড়ায় মসবা মপৌৌঁদে ডেদত ডনরির কাি কদর যাদচ্ছ। ডিডিটাল বাাংলাদেে ডবডনমথাদণর অন্যতম 

পূবথেতথ হদচ্ছ আইডসডট’র অবকাঠাদমা উন্নয়ন ও সাংদযাগ স্থাপন। সরকাদরর অঙ্গীকার ও প্রণীত পডরকল্পনার 

আদলাদক আইডসডট মক্ষ্দত্র কী কী অডিথত হদয়দে তার একডট হালনাগাে ডিত্র ডনদে উপস্থাপন করা হল। 

৩.১ সাংদযাগ (Connectivity) 

অবকাঠাদমার মক্ষ্দত্র সবদিদয় গুরুত্বপূণথ হদচ্ছ সাংদযাগ (connectivity); যাদক ডিডিটাল বাাংলাদেদের বযাকদবান 

(backbone) ডহদসদব ডিডিত করা যায়। সাংদযাদগর মক্ষ্দত্র সুডনডেথষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অিথদন মবে ডকেু পডরকল্পনা/ 

কাযথক্রম গ্রহণ করা হদয়দে। 

৩.১.১ অঙ্গীকার/ পডরকল্পনা 

২০২০ সাদলর মদধ্য: 

 মটডলদিনডসডট ১০০ েতাাংদে উন্নীতকরণ; 

 সকল উপদিলাদক ইন্টারদনট সাংদযাদগর আওতায় আনা; 

 ১০০ ভাগ ইউডনয়দন ইন্টারদনট সাংদযাগ প্রোন করা: 

 ব্রিবযাদন্ির সম্প্রসারণ ৫০ েতাাংদে উন্নীতকরণ; 

 ওয়যারদলস ব্রিবযান্ি (ওয়াইমযাক্স) িালুকরণ; 

 প্রডতডট সরকাডর েপ্তর, ডেক্ষ্া প্রডতষ্ঠান, স্বাস্থয মসবা মকন্দ্র এবাং সকল ইউডনয়ন পডরষদে স্বল্পমদূলয 

দ্রুতগডতসম্পন্ন ব্রিবযান্ি ইন্টারদনট ডনডিত করা; 

 মেদের সবথত্র ৩ডি মনটওয়াকথ ডবস্তৃডতকরণ এবাং ৪ডি মসবা িালুকরণ; এবাং 

 সকল ডিডিটাল মসন্টাদর িাতীয় মপাটথাল এবাং মমাবাইল ডিভাইদসর মাধ্যদম সরকাডর তেয ও মসবা সহিলভয 

করা। 

৩.১.২ গহৃীত কাযথক্রম/অিথন 

ক. আিিথাডতক সাংদযাগ (International connectivity) 

 বাাংলাদেে SEA-ME-WE-4 সাবদমডরন কযাবদলর সাদে সাংযিু আদে; 

 ডবেযমান সাবদমডরন কযাবল SEA-ME-WE-4 এর কযাপাডসডট ৪৪ ডিডবডপএস হদত ২০০ ডিডবডপএস- এ 

উন্নীত করা হদয়দে; 

 মেদের ডিতীয় সাবদমডরন কযাবল SEA-ME-WE-5- এর ‘কযাবল লযাডন্িাং মস্টেন’ পটুয়াখালী মিলার 
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কুয়াকাটায় স্থাপন করা হদচ্ছ। ‘কযাবল লযাডন্িাং মস্টেন’- এর মূল ভবন ও যন্ত্রপাডত স্থাপদনর কাি ইদতামদধ্য 

মেষ হদয়দে। ডবডটডসএল এর মাধ্যদম ঢাকা-কুয়াকাটা বযাকহল ডলাংক িালু করা হদয়দে। SEA-ME-WE-5 

এর মূল কযাবদলর সাদে মেদের সাংদযাগ স্থাডপত হদয়দে, খুব েীঘ্রই এ- কযাবদলর মাধ্যদম মসবা প্রোন শুরু 

হদব। SEA-ME-WE-5 এর মাধ্যদম বাাংলাদেে ১,৫০০ ডিডবডপএস বযান্িউইিে পাদব; 

 সাবদমডরন কযাবল হদত আখাউড়া হদয় ভারদতর আগরতলায় IP Transit সাংদযাগ প্রোন করা হদয়দে। এ 

মসবা হদত বাাংলাদেে বেদর প্রায় ১০ মকাডট টাকার ববদেডেক মুদ্র্া আয় করদে; 

 আিিথাডতক মটডলদযাগাদযাগ সাংদযাগ ডনরবডচ্ছন্ন এবাং সহিতর করার লদক্ষ্য সাবদমডরন কযাবদলর পাোপাডে 

আিিথাডতক মটডরডিয়াল সাংদযাগ স্থাপদনর কাযথক্রম গ্রহণ করা হদয়দে। 

ডিত্র- ৩ : Digital World 2016 

 

খ. আঞ্চডলক সাংদযাগ (Regional Connectivity) 

 ‘South Asia Sub-regional Economic Cooperation (SASEC)’ প্রকদল্পর মাধ্যদম SASEC- ভুি 

িারডট মেদের (বাাংলাদেে, ভারত, মনপাল ও ভুটান) মদধ্য ডরডিওনাল মনটওয়াকথ স্থাপদনর লদক্ষ্য পঞ্চগড় 

মেদক বাাংলাবান্ধা পযথি ৫৮ ডক.ডম ফাইবার অপডটক কযাবল লাইন স্থাপদনর কাি সম্পন্ন হদয়দে; 

 বঙ্গবন্ধ ুস্যাদটলাইট- ১ উৎদক্ষ্পদণর লদক্ষ্য স্যাদটলাইট প্রস্তুত, উৎদক্ষ্পণ ও গ্রাউন্ি মস্টেন স্থাপদনর িন্য 

িাদন্সর Thales Alenia Space এর সাদে িুডি সম্পােন করা হদয়দে; 

 স্যাদটলাইট উৎদক্ষ্পদণর িন্য পরামেথক প্রডতষ্ঠান (Space Partnership International) এর সাদে িুডির 

মময়াে বৃডদ্ধ করা হদয়দে; 

 বঙ্গবন্ধ ুস্যাদটলাইট উৎদক্ষ্পণ প্রকল্পডট Tenderer’s/ Bidder’s Financing (Buyer’s Credit) এর মাধ্যদম 

বাস্তবায়দনর িন্য গত ০৯/০৯/২০১৬ তাডরদখ HSBC France ও ডবডটআরডস’র মদধ্য ১৫৭ ডমডলয়ন ইউদরা 

ঋণিুডি স্বাক্ষ্ডরত হদয়দে; 

 ২০১৭ সাদলর ডিদসম্বদরর মদধ্য মহাকাদে বাাংলাদেদের ডনিস্ব স্যাদটলাইট ‘বঙ্গবন্ধ ু স্যাদটলাইট- ১’ 

উৎদক্ষ্পণ সম্ভব হদব বদল আো করা যায়; 

 গািীপুর ও মবতবুডনয়াস্থ ০২ ডট গ্রাউন্ি কদন্োল মস্টেদনর নকো িূড়াি করা হদয়দে। নকো অনুযায়ী আেথ 

ডফডলাং, বাউন্িাডর ওয়াল এর কাি মেষ পযথাদয়, ৩ তলা মলূ ভবদনর োে ঢালাই এর কাি মেষ এবাং 

িরডমটডর ডবডর্ল্াং ও ইউডটডলডট ডবডর্ল্াং এর ডফডনডসাং কাি িলদে। গ্রাউন্ি কদন্োল মস্টেদনর আমোডনকৃত 

যন্ত্রপাডতসমূহ installation এর কাি িলমান। 
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গ. অভযিরীণ সাংদযাগ (Internal Connectivity) 

 মেেবযাপী পাবডলক মনটওয়াকথ স্থাপদনর লদক্ষ্য মিদভলপদমন্ট অব ন্যােনাল ইনিা মনটওয়াকথ ফর বাাংলাদেে 

গভণথদমন্ট প্রকদল্পর মাধ্যদম ৫৮ডট মন্ত্রণালয়/ডবভাগ, ২২৭ডট েপ্তর/পডরেপ্তর, ৬৪ডট মিলা ও ৬৪ডট উপদিলা 

পযথাদয়র েপ্তদরর মদধ্য মনটওয়াকথ সাংদযাগ স্থাপন করা হদয়দে; 

 ৬৪ডট মিলা ও ৪৮৮ডট উপদিলায় অবডস্থত ১৮,৪৫৩ডট সরকাডর অডফসদক মিডিদকদটি ব্রিবযান্ি 

মনটওয়াদকথর আওতায় সম্পৃিকরদণর কাি সম্পন্ন হদয়দে; 

 ২০০৮ সাদল বাাংলাদেদে আিিথাডতক বযান্িউইিে বযবহাদরর পডরমাণ ডেল মাত্র ৭.৫ ডিডবডপএস যা বৃডদ্ধ 

মপদয় বতথমাদন প্রায় ৪০০ ডিডবডপএস এ উন্নীত হদয়দে; 

 ‘ইনদফাবাহন’ প্রকদল্পর আওতায় মেদের ৭ডট ডবভাগীয় েহরসহ ৫৬ডট মিলা ও কদয়কডট উপদিলায় মমাট 

৪,৫০০ ডক.ডম অপডটকযাল ফাইবার কযাবল মনটওয়াকথ ও োন্সডমেন যন্ত্রপাডত স্থাপন করা হদয়দে; 

 তেয- প্রযডুি মকদন্দ্রর িন্য ৯৩ডট উপদিলায় ১০৮ডট ইউডনয়দন অপডটকযাল ফাইবার কযাবল ও োন্সডমেন 

যন্ত্রপাডত স্থাপন করা হদয়দে; 

 ১,০০০ডট ইউডনয়ন পডরষদে অপডটকযাল ফাইবার কযাবল মনটওয়াকথ উন্নয়ন প্রকদল্পর মাধ্যদম ৬৪ডট মিলায় 

১১৪ডট উপদিলার ১,১০৪ডট ইউডনয়দন প্রায় ৮,০০০ ডক.ডম অপডটকযাল ফাইবার কযাবল স্থাপন করা হদয়দে। 

এর ফদল ইউডনয়ন পযথাদয় ডবডভন্ন সরকাডর- মবসরকাডর অডফস, স্বায়িোডসত প্রডতষ্ঠান এবাং ডেক্ষ্া 

প্রডতষ্ঠানসমূদহ ব্রিবযান্ি ইন্টারদনট সুডবধ্া সম্প্রসাডরত হদয়দে; 

 ‘উপদিলা পযথাদয় অপডটকযাল মনটওয়াকথ উন্নয়ন’ প্রকদল্পর আওতায় ৬৪ডট মিলার ৩৪৯ডট উপদিলায় 

৮,৯০০ ডক.ডম অপডটকযাল ফাইবার কযাবল স্থাডপত হদব। ইদতামদধ্য ৬০৬৫ ডক.ডম অপডটকযাল ফাইবার 

কযাবল স্থাপন কাি মেষ হদয়দে এবাং ২০২ডট উপদিলায় যন্ত্রপাডত িালু করা হদয়দে। এর মাধ্যদম মেদের প্রায় 

সকল উপদিলায় িনসাধ্ারণ ব্রিবযান্ি ইন্টারদনটসহ আধ্ুডনক মটডলদযাগাদযাগ সুডবধ্া পাদব; 

 ইনদফা সরকার প্রকদল্পর িন্য ৬ডট ডবভাগ হদত ঢাকা পযথি ৪,৪০৮ ডিডবডপএস, মিলা হদত ডবভাগ পযথি 

মমাট ৫,৯২৮ ডিডবডপএস বযান্িউইে প্রোদনর কাি প্রায় সম্পন্ন করা হদয়দে। প্রডতডট উপদিলা হদত মিলা 

পযথি ৮ এমডবডপএস কদর মমাট ২৫৫ডট উপদিলার িন্য বযান্িউইে প্রোদনর কাি িলমান আদে; 

 ভদয়স কল সুডবধ্ার পাোপাডে িাটা মসবা প্রোদনর লদক্ষ্য মটডলটক এরই মদধ্য ৩ লক্ষ্ গ্রাহক ক্ষ্মতাসম্পন্ন 

িাটা মনটওয়াকথ স্থাপন কদরদে। মটডলটক ঢাকা েহদর দ্রুত গডতর 3G/ HSDPA- সহ প্রায় সমগ্র 

বাাংলাদেদেই EDGE/ GPRS িাটা মসবা প্রোন কদর আসদে; 

 ডবভাগীয় েহরসহ ৬৩ডট মিলা েহদর ৩ ডি মমাবাইল মনটওয়াকথ স্থাপন করা হদয়দে; 

 মেদের ৬৪ডট মিলা ও ৪৮১ডট উপদিলায় ডবডটডসএল এর ডিডিটাল মটডলদফান মনটওয়াকথ িাল ু আদে। 

অবডেষ্ট ৬ডট উপদিলা মনটওয়াদকথর আওতায় আনার কাি িলদে; 

 মটডলদফাদনর কলদরট কডমদয় প্রডতডমডনট ৩০ পয়সা (ডেদন) ও ১০ পয়সা (রাদত) করা হদয়দে। সারাদেদে 

কদলর মক্ষ্দত্র একই মরট প্রদযািয; 

 ৪৫ডট মিলায় উচ্চগডতর ১৫,০০০ ADSL ইন্টারদনট সাংদযাগ রদয়দে। সকল মটডলদফাদন সদবথাচ্চ ৫৮ Kbps 

গডতর িায়াল আপ ইন্টারদনট বযবহাদরর সুদযাগ রদয়দে; 

 ডিডিটাল বাাংলাদেদের িন্য ‘ওয়যারদলস ব্রিবযান্ি মনটওয়াকথ স্থাপন’ প্রকদল্পর মাধ্যদম সারাদেদে ব্রিবযান্ি 

ইন্টারদনট মসবা প্রোন সম্ভব হদব; 
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 মেদের প্রতযি অঞ্চদল আধ্ুডনক ডিডিটাল মটডলদফান সুডবধ্া সম্প্রসারদণর লদক্ষ্য ‘উপদিলা ও মগ্রাে মসন্টাদর 

ডিডিটাল এক্সদিঞ্জ স্থাপন’ েীষথক প্রকদল্পর আওতায় ৫৮ডট মিলার ১৭৮ডট উপদিলা ও ৪৪ডট মগ্রাে মসন্টাদর 

সবথদমাট ১,০৯,০০০ লাইন ধ্ারণ ক্ষ্মতাসম্পন্ন ডিডিটাল মটডলদফান এক্সদিঞ্জ স্থাপন করা হদয়দে। এোড়া 

১৬৪ডট মরডিও ডলাংক ও ২৫ডট অপডটকযাল ফাইবার ডলাংক স্থাপন করা হদয়দে। এই প্রকদল্পর আওতায় প্রায় 

৩৩৫ ডক.ডম অপডটকযাল ফাইবার কযাবল স্থাপন করা হদয়দে; 

ডিত্র- ৪: Ministerial Conference 

 
 ‘ইনদফা সরকার- ২’ প্রকদল্পর মাধ্যদম ৬ডট ডবভাগ হদত ঢাকা পযথি ৪.৪০৮ ডিডবডপএস, মিলা হদত ডবভাগ 

পযথি মমাট ৫.৯২৮ ডিডবডপএস বযান্িউইে প্রোদনর কাি এবাং ৬৪ডট মিলা ও ৪৮৮ডট উপদিলায় অবডস্থত 

১৮,১৩০ডট সরকাডর অডফসদক একই মনটওয়াদকথর আওতায় সম্পৃিকরদণর কাি সম্পন্ন করা হদয়দে। এ 

মনটওয়াকথ সাংদযাগ বযবহার কদর উপদিলা ও মিলার গুরুত্বপূণথ প্রোসডনক ৮০০ডট স্থাদন ডভডিও কনফাদরডন্সাং 

ডসদস্টম িাল ুকরা হদয়দে; 

 ডবডভন্ন মন্ত্রণালয়/ডবভাগ/প্রডতষ্ঠাদনর িাটা সাংরক্ষ্দণর িন্য ডবডসডস’মত স্থাডপত Tier-3 মাদনর িাটা মসন্টাদর 

সরকাডর ডবডভন্ন প্রডতষ্ঠান ও িলমান আইডসডট প্রকদল্পর িাটাদবইি ও এডপ্লদকেন সাভথার ও ডিআরএস 

সাংরক্ষ্ণ করা হদচ্ছ। এোড়াও কাডলয়ানকর হাইদটক পাদকথ িীন সরকাদরর অেথায়দন Tier-4 মাদনর িাটা 

মসন্টার স্থাপদনর কাযথক্রম িলমান রদয়দে; 

 ২৫৪ডট উপদিলায় ই- এডগ্রকালিার মসন্টার এবাং ২৫ডট মটডলদমডিডসন মকন্দ্র স্থাপন করা হদয়দে। ডবডভন্ন 

ডবশ্বডবেযালদয় ১৫ডট ডবদেষাডয়ত লযাব স্থাপন করা হদয়দে; 

 ‘মটডলদযাগাদযাগ মনটওয়াকথ উন্নয়ন’ প্রকদল্পর আওতায় Gigabit Passive Optical Network ডভডিক 

FTTx (Ofiice/home/building) System িালু করা হদয়দে। এর মাধ্যদম একই লাইদন Triple Play 

(Voice, Data and Video) সাডভথস পাওয়া যাদব; 
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 ২৫ডট দুগথম পাবথতয উপদিলাসহ ৪৮৬ডট উপদিলা মটডলটদকর মনটওয়াদকথর আওতায় এদসদে। নতনু ২৫ডট 

মিলাদক অপডটকযাল ফাইবার মনটওয়াদকথর আওতায় আনার মাধ্যদম প্রধ্ানমন্ত্রীর কাযথালদয়র সাদে সকল 

ডবভাগীয় ও মিলা প্রোসদকর অডফসসমূহদক উচ্চ গডতসম্পন্ন মনটওয়াদকথ সাংযুি কদর ‘ই- মসবা’ িাল ুকরা 

হদয়দে; 

 ২৩ মািথ ২০১৬ তাডরদখ ভারদতর ডত্রপুরায় ১০ ডিডবডপএস আইডপ োনডিট সাংদযাগ আনুষ্ঠাডনকভাদব িাল ু

হদয়দে; 

 মেদে মটডলদযাগাদযাগ সম্প্রসারণ মনটওয়াকথ বতরী এবাং এর রক্ষ্ণাদবক্ষ্দণর িন্য Fiber@Home Ltd. ও 

Summit Communications Ltd.-মক মনেনওয়াইি মটডলকডমউডনদকেন োন্সডমেন মনটওয়াকথ (NTTN) 

লাইদসন্স প্রোন করা হদয়দে। Fiber@Home Ltd. এখন পযথি ২৩ডট মিলার ৯৮ডট উপদিলায় প্রায় ২,৩৮৬ 

ডক.ডম মনটওয়াকথ অবকাঠাদমা বতরী কদরদে। Summit Communications Ltd. ডনিস্ব োন্সডমেন 

মনটওয়াদকথর মাধ্যদম ১৭ডট মিলা ও ১১৫ডট উপদিলায় মমাট ৩০০ ডক.ডম এবাং ঢাকা, িট্টগ্রাম এবাং 

ডসদলটসহ ৮ডট মমদো ডসডটদত সবথদমাট ১,০৮৮ ডক.ডম মনটওয়াকথ স্থাপন কদরদে। এোড়া গ্রামীণ মফান হদত 

লীিকৃত মনটওয়াদকথর মাধ্যদম ৩৮৫ডট উপদিলায় সাডভথস প্রোন করা হদচ্ছ। বতথমাদন এ প্রডতষ্ঠানডট 

সারাদেদে ১৬ডট Pop (Point of Presence) ডবেযমান এবাং ঢাকা, িট্টগ্রাম, গািীপুর, যদোর, খুলনা, 

ফডরেপদুর মমাট ২,৪০৯ ডক.ডম Long Haul োন্সডমেন ডবস্তৃত; 

 IP Based ডবডভন্ন মসবা গ্রাহদকর িারপ্রাদি মপৌৌঁোদত ৭২ডট মনাদি মমাট ২৩,৯৩০ মপাটথ ক্ষ্মতার ADSL 

Based Access Network স্থাপন করা হদয়দে। মেদের ডবডভন্ন গুরুত্বপূণথ মিলা, উপদিলা, মগ্রাে মসন্টার এবাং 

ডবডভন্ন ডেক্ষ্া প্রডতষ্ঠানদক অপডটকযাল ফাইবার মনটওয়াদকথর আওতায় আনয়দনর িন্য ৫৭ডট উচ্চ ক্ষ্মতার 

োন্সডমেন যন্ত্রপাডত স্থাপন করা হদয়দে; 

 ওয়যারদলস ব্রিবযান্ি সাডভথস প্রোদনর িন্য ৩ডট প্রডতষ্ঠানদক ডবিডিউএ (Broadband Wireless Access, 

BWA) লাইদসন্স প্রোন করা হদয়দে; 

 বাাংলাদেে কডম্পউটার কাউডন্সল কতৃথক ৬৪ডট মিলা প্রোসদকর কাযথালদয় এবাং সকল ডবভাগীয় কডমেনাদরর 

কাযথালদয় সাভথারসহ লযান স্থাপন করা হদয়দে। এোড়া বাাংলাদেে কডম্পউটার কাউডন্সল- এ িাতীয় িাটা 

মসন্টার স্থাপন করা হদয়দে। মিলা ও উপদিলা পযথাদয় ৩,৩৭২ডট ডেক্ষ্া প্রডতষ্ঠাদন কডম্পউটার লযাব স্থাপন, 

১৪৭ডট উপদিলায় কডমউডনডট ই- মসন্টার ও ১,০১৩ডট ইউডনয়দন মসৌরেডি িাডলত তেয মসবা মকন্দ্র স্থাপন 

করা হদয়দে; 

 িনগদণর মোরদগাড়ায় সব ধ্রদনর সরকাডর- মবসরকাডর ও বাডণডিযক তেয ও মসবা মপৌৌঁদে মেয়ার একডট 

সমডিত উদেযাগ ডহদসদব ৪,৫৫৪ডট ইউডনয়ন পডরষদে, ৩২৫ডট মপৌরসভায় এবাং ৪০৭ডট ডসডট কদপথাদরেদনর 

ওয়াদিথ ডিডিটাল মসন্টার স্থাপন করা হদয়দে; 

 ৪১ডট মিলায় মমাট ১,০০০ডট Digital Data Network (DDN) সাংদযাগ প্রোদনর সক্ষ্মতা বতরী হদয়দে, যার 

মদধ্য ৪২৫ডট সাংদযাগ বযবহৃত হদচ্ছ। কদপথাদরট গ্রাহকগদণর িন্য DDN, ডি মফান সাডভথস, IPL 

(International Private Leased Circuit) এবাং Web ও DNS Hosting ইতযাডে সাডভথদসর আওতা বৃডদ্ধ 

করা হদচ্ছ; 

 মাঠ প্রোসদনর কাযথক্রদম গডতেীলতা আনয়ন এবাং মযাগাদযাগ বযবস্থাদক সহি করার লদক্ষ্য প্রধ্ানমন্ত্রীর 

কাযথালয়, মডন্ত্রপডরষে ডবভাগ, ডবডভন্ন মন্ত্রণালদয়র আওতাধ্ীন েপ্তর- সাংস্থা, ডবভাগীয় কডমেনাদরর কাযথালয় 

এবাং মিলা প্রোসদকর কাযথালদয়র মদধ্য ডভডিও কনফাদরডন্সাং ডসদস্টম িালু করা হদয়দে। এদত রাষ্ট্রীয় িরুরী 
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প্রদয়ািদন মাঠ প্রোসদনর সাদে সরাসডর মযাগাদযাগ বযবস্থা প্রডতডষ্ঠত হদয়দে; 

 তেয- প্রযডুির বযবহার সম্প্রসারদণর লদক্ষ্য বাাংলাদেদের প্রায় সকল মসনাডনবাসদক Wide Area Network 

(WAN) এর আওতায় আনা হদয়দে; 

 সকল মন্ত্রণালয়/ডবভাগ/অডধ্েপ্তর/পডরেপ্তর ও অন্যান্য সরকাডর সাংস্থার মসবাসমহূ মমাবাইল মফাদনর মাধ্যদম 

িনগণদক প্রোন করার িন্য one office one app এর পডরকল্পনা গ্রহণ করা হদয়দে। মস লদক্ষ্য প্রদতযকডট 

মন্ত্রণালয়/ডবভাগ/সাংস্থার িন্য কমপদক্ষ্ একডট মমাবাইল অযাডপ্লদকেন বতডরর পডরকল্পনায় ইদতামদধ্য তেয ও 

মযাগাদযাগ প্রযডুি ডবভাদগর উদেযাদগ ৬০০ মমাবাইল অযাডপ্লদকেন প্রস্তুত করা হদয়দে। এ অযাডপ্লদকেনসমহূ 

ইদতামদধ্য আিিথাডতক সকল মমাবাইল মস্টারগুদলাদত প্রকাে করা হদয়দে; 

 বাাংলাদেদে এই প্রেমবাদরর মত সরকাডর কমথকতথাদের মদধ্য আিঃদযাগাদযাদগর লদক্ষ্য আলাপন অযাপস িাল ু

করা হদয়দে; 

ডিত্র- ৫: Award Night 

 
 ইউডনয়ন পযথাদয় উচ্চ গডতর ফাইবার অপডটক কযাবল মপৌৌঁদে ডেদত ইনদফা সরকার- ৩ এবাং ইদনাদভেন 

ডিিাইন এন্ি অন্েদপ্রডনউরেীপ একাদিডম (IDEA) প্রকল্প অনুদমােন হদয়দে। সারাদেেদক একডট সমডিত 

প্লযাটফদমথ আনদত ইস্টাবদলডোং ডিডিটাল কাদনডক্টডভডট প্রকল্প গ্রহদণর উদেযাগ গৃহীত হদয়দে। ফদল ২০২১ 

সাদলর আদগই তৃণমূল পযথাদয় ব্রিবযান্ি কাদনডক্টডভডট মপৌৌঁদে যাদব এবাং সারাদেে মনটওয়াদকথর আওতায় 

আসদব; 

 এডেয়ান হাইওদয় এবাং োন্সএডেয়ান মরলওদয় মনটওয়াদকথর পাশ্বথ বরাবর যোক্রদম ১ লক্ষ্ ৪৩ হািার এবাং ১ 

লক্ষ্ ২৭ হািার ডক.ডম েী থ পে িুদড় একডট ইনফরদমেন সুপারহাইওদয় গদড় উঠদব; 

 উপদিলা হদত ২,৬০০ডট ইউডনয়দন অপডটকযাল ফাইবার সাংদযাগ ও প্রডতডট ইউডনয়দন একডট কদর POP 

(Point of Presence) স্থাপন, ডলিি লাইদনর মাধ্যদম ১,০০০ডট পুডলে অডফস সাংদযাগসহ পৃেক VPN 

স্থাপন করার লদক্ষ্য ইনদফা- সরকার (৩য় পযথায়) প্রকল্প গ্রহণ করা হদয়দে। বতথমাদন এ প্রকদল্পর কাযথক্রম 
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িলমান রদয়দে। 

 . মটডলদযাগাদযাগ মনটওয়াকথ 

 মফব্রুয়াডর ২০১৭ পযথি মেদের মমাবাইল গ্রাহক সাংখযা বডৃদ্ধ মপদয় প্রায় ১২.৯৬ মকাডটদত উন্নীত হদয়দে, যা 

২০০৮ সাদল ৪.৬ মকাডট ডেল এবাং মটডলদিনডসডট ৮৩.০৩% এ উন্নীত হদয়দে, যা ২০০৮ সাদল ৩৪.৫% 

ডেল; 

 ইন্টারদনট গ্রাহক সাংখযা মফব্রুয়াডর ২০১৭ পযথি প্রায় ৬.৭২ মকাডটদত উন্নীত হদয়দে, যা ২০০৮ সাদল মাত্র ৪০ 

লক্ষ্ ডেল এবাং ইন্টারদনট মিনডসডট ৪১.৫২% এ উন্নীত হদয়দে, যা ২০০৮ সাদল ২.৬৭% ডেল; 

 ৩ডট পাবথতয মিলার ২০ডট উপদিলাসহ ৪৮১ডট উপদিলায় ডিডিটাল মটডলদফান এক্সদিঞ্জ স্থাপন করা হদয়দে; 

 বাাংলাদেদে মমাবাইল মফাদনর অনুদমাডেত কলদরট সবথডনে ০.২৫ টাকা হদত সদবথাচ্চ ২.০০ টাকা ডনধ্থারণ 

করা হদয়দে। ডবডভন্ন পযাদকদির গড় কলদরট বতথমাদন ০.৮৩ টাকা। এখাদন উদেখয ময, বাাংলাদেদে ২০০১ 

সাদল গড় কলদরট ডেল ৯.৬০ টাকা, যা গত েে বেদর প্রায় ৮.৭৭ টাকা কদমদে। এোড়া সদবথাচ্চ ১০ 

মসদকন্ি পালস িালু করায় মমাবাইল গ্রাহকরা সাশ্রয়ী মদূলয কো বলদত পারদেন; 

 মটডলদযাগাদযাগ মসবার মান উন্নয়দনর িন্য কল ড্রপ মরাধ্, মনটওয়াদকথর মান বৃডদ্ধ, ডবডটআরডসর QoS সাংক্রাি 

ডনদেথেনা মমদন িলা, গ্রাহক কতৃথক অবাডিত পযাদকি বন্ধকরণ, কডপরাইট লঙ্ঘন মরাধ্ ইতযাডে ডবষদয় 

ডনদেথেনা প্রোন করা হদয়দে। কল ড্রদপর মক্ষ্দত্র কল ডমডনট মফরত প্রোদনর িন্য ডনদেথেনা প্রোন করা হদয়দে; 

 মেদের ১০০ েতাাংে িনগণ এবাং ৯৯ েতাাংে এলাকা মটডলদযাগাদযাগ মনটওয়াদকথর আওতায় আনয়ন করা 

হদয়দে; 

 ঢাকা েহদরর ১,০০,০০০ পুরাতন ডিডিটাল মটডলদফান ডসদস্টম প্রডতস্থাপনসহ ১,৩৯,০০০ (আধ্ুডনক িাটা 

সাডভথস) নতনু মটডলদফান সাংদযাগ সুডবধ্া বতডর করা হদয়দে; 

 সুিরবন ও পাবথতয িট্টগ্রাদমর মত দুগথম স্থাদন মমাবাইল মনটওয়াকথ স্থাপন করা হদয়দে; 

 গত ৮ই মািথ ২০১৬ তাডরদখ আনুষ্ঠাডনকভাদব নতনু মলাদগাসহ মটডলটক এর ডর-ব্রযাডন্িাং এর কাযথক্রম শুরু করা 

হদয়দে। মটডলটদকর ৬০% ডিডিডবউেন বযবস্থায় ডিলার মযাদনিদমন্ট ডসদস্টম ইদতামদধ্য Install করা 

হদয়দে এবাং অবডেষ্ট ডিডিডবউেন বযবস্থায় দ্রুততম সমদয় এডট িাল ুকরা হদব; 

 গত মেড় বেদর কাস্টমার মকয়ার এর সাংখযা ৭০ ডট হদত ৯৬ ডট- মত উন্নীত করা হদয়দে এবাং ডরদটইলার এর 

সাংখযা ৩৬,০০০ হদত ৫৬,০০০- এ উন্নীত করা হদয়দে; 

 মটডলটক বাাংলাদেে ডলঃ সারাদেদে প্রায় ২,১০০ডট ডবডটএস এর মাধ্যদম ২৫ডট দুগথম পাবথতয উপদিলাসহ 

মমাট ৪৮০ডট উপদিলায় মটডলটক এর মনটওয়াকথ ডবস্তৃত কদরদে; 

 বতথমাদন পাবথতয এলাকায় ৮০% গ্রাহক মটডলটক মমাবাইল বযবহার করদে; যা পাবথতয অঞ্চদলর আেথ-

সামাডিক উন্নয়ন সাধ্দন ডবদেষ ভূডমকা পালন করদে; 

 ‘৩ ডি প্রযডুি িালকুরণ এবাং ২.৫ ডি মনটওয়াকথ সম্প্রসারণ’ েীষথক প্রকদল্পর মাধ্যদম মটডলদযাগাদযাগ 

মনটওয়াকথ সুডবধ্া মেদের সকল ইউডনয়ন এবাং গুরুত্বপূণথ মগ্রাে মসন্টাদর ডবস্তৃত করা সম্ভব হদয়দে; 

 মটডলটদকর কাদনকডটডভডট বযবহার কদর রূপালী বযাাংক প্রােডমক ও গণডেক্ষ্া মন্ত্রণালদয়র উপবৃডির টাকা 

ডেক্ষ্ােথীদের মাদয়দের হাদত মপৌৌঁদে ডেদচ্ছ। িাল ুহওয়ার পর মেদক এ পযথি ১ লক্ষ্ ৫০ হািার িনদক মসবা 

প্রোন করা হদয়দে; 

 এসএসডস, এইিএসডস/সমমান সকল মবািথ, প্রােডমক ও ডনেমাধ্যডমক সমাপনী পরীক্ষ্া, মমডিকযাল ও িাতীয় 
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ডবশ্বডবেযালদয়র সকল পরীক্ষ্ার ফলাফল প্রকাদে মটডলটক সহায়তা প্রোন করদে; 

 মটডলটক ১০ডট ডেক্ষ্াদবাদিথর অডফডসয়াল ওদয়ব-সাইট মহাস্ট কদরদে, যার মাধ্যদম মেদের সবথস্তদরর 

িনসাধ্ারণ উপকতৃ হদচ্ছ; 

 কডমউডনডট ডক্লডনক এর মসবার ডবষদয় মাননীয় প্রধ্ানমন্ত্রীর মরকিথকৃত ভদয়স গ্রাম পযথাদয় প্রায় ৩ (ডতন) মকাডট 

গ্রাহদকর কাদে BOD (Outbound Dialer) কদলর মাধ্যদম মপৌৌঁদে মেয়া হদয়দে। এর মাধ্যদম সাধ্ারণ িনগণ 

কডমউডনডট ডক্লডনক সম্পদকথ িানদত পাদরন এবাং কডমউডনডট ডক্লডনক হদত ডিডকৎসা গ্রহদণর িন্য উৎসাডহত 

হন; 

 Cell Broadcast- এর মাধ্যদম ডসরািগঞ্জ এবাং কক্সবািার মিলায় Disaster Management Bureau- এর 

পাইলট প্রকদল্পর আওতায় দুদযথাদগর আগাম বাতথা প্রিার করা হয়। এই আগাম বাতথা মপদয় মানুষ ডনরাপে 

আশ্রদয় সদর মযদত পারদে ফদল প্রাণহাডনর আোংকা অদনকাাংদে কদম মগদে; 

 SMS এর মাধ্যদম পেী ডবদুযৎ সডমডতর ডবদুযৎ ডবল পডরদোধ্, SMS মভাডটাং, SMS এর মাধ্যদম দুদযথাগ 

বযবস্থাপনা বযুদরার কাযথক্রম পডরিালনা ও মসবা প্রোন কদর আসদে। মেদের সকল কদলি ও ডবশ্বডবেযালদয়র 

োত্র- োত্রীদের িন্য স্বল্পমদূলয িাটা ও ভদয়স কদলর িন্য বণথমালা নামক ডবদেষ পযাদকি িালু করা হদয়দে; 

 সবথাডধ্ক সাশ্রয়ী মদূলয গ্রাহক পযথাদয় প্রডত এমডবডপএস গডতর ইন্টারদনট বযান্িউইিদের মাডসক িািথ 

২৭,০০০ টাকা হদত কডমদয় ৫৬২ টাকা ডনধ্থারণ করা হদয়দে; 

 IP Transit এর মক্ষ্দত্র হ্রাসকতৃ মূলয ১লা মসদেম্বর ২০১৫ হদত কাযথকর করা হদয়দে। বতথমাদন IIG পযথাদয় 

প্রডত এমডবডপএস এর সবথডনে মলূয ৪০০ টাকা; 

 ইন্টারন্যােনাল কদলর মক্ষ্দত্র এদক্সস মনটওয়াকথ সাডভথস মপ্রাভাইিারদের সাদে আইডিিডিউ’র সাংদযাগ স্থাপন 

এবাং মেদের অভযিরীণ কলসমহূ আোন প্রোদনর িন্য ডবডটডসএলসহ মমাট ২৬ডট আইডসএক্স লাইদসন্স প্রোন 

করা হদয়দে; 

 মবসরকাডর পযথাদয় কু্ষ্দ্র্ বযবসায়ীদের মটডলকম খাদত ডবডনদয়াদগ উৎসাহ প্রোন এবাং ববধ্পদে আিিথাডতক 

কদলর পডরমাণ বৃডদ্ধর লদক্ষ্য ৮৮১ডট প্রডতষ্ঠানদক VSP লাইদসন্স প্রোন করা হদয়দে; 

 আিিথাডতক ইনকাডমাং কল িািথ ২০০৭ সাদলর ৪ মসন্ট মেদক কডমদয় ৩.৪৫ মসন্ট ডনধ্থারণ করা হদয়দে; 

 ডবডটডসএল কতৃথক ডবডভন্ন ডবভাগীয় ও মিলা েহদর মটডলদফান লাইদনর মাধ্যদম ৪৭ হািার দ্রুতগডতসম্পন্ন 

এডিএসএল সাংদযাগসহ ইন্টারদনট সাডভথস লাইন িালু করা হদয়দে; 

 আিিথাডতক বডহগথামী কদলর টযাডরফ সম্প্রডত ডরডভউ এর মাধ্যদম ৮০ েতাাংদেরও মবেী গিদবয কল িািথ হ্রাস 

করা হদয়দে; 

 মটডলটক বাাংলাদেে ডলডমদটিসহ ৫ডট প্রডতষ্ঠানদক ডিডি লাইদসন্স মেয়া হদয়দে। ডনলাদম প্রডত মমগাহাটথি 

মস্পকোম ২১ ডমডলয়ন িলার মদূলয ডবক্রয় করা হদয়দে; 

 ইদতামদধ্য মেদের ৬৪% িনদগাষ্ঠী এবাং ৪৮% মভৌদগাডলক এলাকা 3G মনটওয়াদকথর আওতায় এদসদে; 

 ডবডটডসএল এবাং ৬ডট মবসরকাডর প্রডতষ্ঠানদক International Terrestrial Cable (ITC) লাইদসন্স প্রোন করা 

হদয়দে; 

 িনগদণর ডনকট স্বল্পমদূলয ইন্টারদনট মসবা মপৌৌঁোদনার লদক্ষ্য ডবডটডসএল, ডপডিডসডব, মরলওদয় এবাং ২ডট 

মবসরকাডর প্রডতষ্ঠানদক Nationwide Telecommunication Transmission Network (NTTN) লাইদসন্স 

প্রোন করা হদয়দে; 

 মটডলদযাগাদযাগ মসবা প্রোদনর িন্য সরকাদরর পূবথানুদমােন সাদপদক্ষ্ ডবডভন্ন প্রকাদরর ১,৭৩০ডট লাইদসন্স 

ইসুয করা হদয়দে; 
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 ডিডিটাল এক্সদিঞ্জ প্রায় ২,০০,০০০ লাইন সম্প্রসারদণর কাি সম্পন্ন কদরদে। ডবডটডসএল এর মটডলদফান 

সাংদযাগ ক্ষ্মতা বতথমাদন ১৪.৯৫ লক্ষ্ এবাং গ্রাহক সাংখযা ৯.০০ লক্ষ্; 

 সরকাডর- মবসরকাডর খাদতর সমিদয় গদড় ওঠা বাাংলাদেদের মটডলদযাগাদযাগ বযবস্থায় বতথমাদন Public 

Switch Telephone Network (PSTN) মসবা প্রোনকারী মকাম্পাডনর সাংখযা ১২ডট এবাং মমাবাইল মফান 

অপাদরটদরর সাংখযা ৬ডট। এোড়া সাবদমডরন কযাবল ও উপগ্রদহর সাহাদযয সারাডবদশ্ব আিিথাডতক প্রদবেিার 

(International Gateway, IGW), আিঃসাংদযাগ এক্সদিঞ্জ (Interconnection Exchange, ICX) ও 

আিিথাডতক ইন্টারদনট প্রদবেপে (International Internet gateway, IIG) প্রোনকারী মকাম্পাডনসমদূহর 

মাধ্যদম তেয আোন- প্রোন হদচ্ছ। সরকাডর মাডলকানাধ্ীন বাাংলাদেে মটডলদযাগাদযাগ মকাম্পাডন ডলডমদটি 

(BTCL)-সহ মমাট ২৫ডট মকাম্পাডনদক এসব আিিথাডতক প্রদবেপে ও ২৬ডট মকাম্পাডনদক আিঃসাংদযাগ 

এক্সদিঞ্জ পডরিালনার িন্য লাইদসন্স প্রোন করা হদয়দে; 

সারডণ- ৩: মমাবাইল/মটডলদফান বযবহারকারীর সাংখযা 
(ডমডলয়ন) 

ডবষয় ২০১০ ২০১২ ২০১৩ ২০১৪ ২০১৫ ২০১৬ ২০১৭ 

মমাবাইল ৫৯.৯৮ ৮৭.৭০ ৯৮.৬০ ১১৫.৬৩ ১২৩.৭ ১৩১.১০ ১২৯.৫৮ 

ডপএসডটএন ১.০৮ ১.১০ ১.২০ ১.৩২ ১.০৭ ০.৮০ ০.০৬ 

মমাট ৬১.০৬ ৮৮.৮০ ৯৯.৮০ ১১৬.৯৫ ১২৪.৭৭ ১৩১.৯০ ১২৯.৬৪ 

মটডলদিনডসডট (%) ৪৭.৮০ ৬১.০০ ৬৪.৬৪ ৭৭.৮১ ৭৯.৩ ৮৪.৮১ ৮৩.০৩ 

 মটডলদযাগাদযাগ খাদতর উন্নয়ন এবাং মনটওয়াকথ সম্প্রসারদণ ডিডিটাল বাাংলাদেদের িন্য Next Generation 

Network (NGN) ডভডিক মটডলকডমউডনদকেন মনটওয়াকথ স্থাপন, মটডলদযাগাদযাগ খাদতর উন্নয়দন 

মটডলকডমউডনদকেন মনটওয়াকথ উন্নয়ন এবাং পাবথতয িট্টগ্রাম অঞ্চদল মটডলদযাগাদযাগ অবকাঠাদমা উন্নয়দনর 

উদেযাগ মনয়া হদয়দে; 

 আধ্ুডনক প্রযুডি সমৃদ্ধ মসলুলার মমাবাইল সাডভথদসস অপাদরটর লাইদসন্স প্রোন করা হদয়দে। 

ঙ. ডিডিটাল িাক মসবা 

 ‘মপাস্ট ই- মসন্টার ফর রুরাল কডমউডনডট’ েীষথক প্রকদল্পর অধ্ীদন সারা মেদে ৫০০ডট উপদিলা ও সাব 

মপাস্টঅডফস এবাং ৮,০০০ ডট গ্রামীণ অডবভাগীয় োখা িাক রদক মপাস্ট ই- মসন্টাদর রূপািদরর কাি সম্পন্ন 

হদয়দে, এর ফদল গ্রাম পযথাদয় ইন্টারদনট মসবা ও সুডবধ্া প্রোন, ডবদেে হদত আগত মরডমদটন্স সুডবধ্া প্রোন, 

ওদয়বকযাম- এর মাধ্যদম ডবদেদে অবস্থানরত আত্মীয়স্বিনদের সাদে কদোপদকােদনর সুডবধ্া প্রোন করা 

হদব; 

 িাক ডবভাদগর গযারাদন্টি এক্সদপ্রস মপাস্ট (ডিইডপ) সাডভথস প্রায় সকল উপদিলায় িাল ুকরা হদয়দে; 

 ডিডিটাল প্রযডুি- ডনভথর ৩ডট নতনু মসবা (মমাবাইল মাডন অিথার, মপাস্টাল কযাে কািথ এবাং মমাবাইল 

বযাাংডকাং) প্রবডতথত হদয়দে; 

 মপাস্ট অডফদসর মাধ্যদম মমাবাইল মাডন অিথার সাডভথস প্রোন করা হদচ্ছ। বতথমাদন সমগ্র মেদে ৮,৫০০ ডট 

ডবডভন্ন মশ্রণীর িাক দর (সকল মিলার প্রধ্ান িাক র, সকল উপদিলা িাক র ও ডনবথাডিত ডকেু িাক দর) এ 

সাডভথসডট িাল ুআদে; 

 কযাে কাদিথর বাডণডিযক কাযথক্রম শুরু করা হদয়দে। ডকউ কযাে মনটওয়াদকথর আওতাধ্ীন ২৬ ডট বযাাংদকর 
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১,৪০০ ডট এডটএম বদুে মপাস্টাল কযাে কািথ মসবা িালু করা হদয়দে। মেদের সকল মিলা/উপদিলা মপাস্ট 

অডফসসহ ডবভাগীয় গুরুত্বপূণথ সাব- মপাস্ট অডফসসমূদহর ৬,২০০ ডট অডফদস ডপওএস (POS) মমডেন এর 

মাধ্যদম মপাস্টাল কযাে কািথ মসবা িাল ুআদে। POS (Point of Sale) মমডেদনর মাধ্যদম Remote wireless 

connectivity প্রোন করা হদয় োদক। এ সাডভথদসর মাধ্যদম টাকা উদিালন ও িমা প্রোন ও স্থানাির করা 

যায়। নগে টাকা বহদনর ঝুৌঁডক এড়াদনা যায়; 

ডিত্র- ৬: মপাস্ট ই- মসন্টাদরর সম্মখু ডিত্র 

 

 বতথমাদন সমািকলযাণ মন্ত্রণালদয়র অধ্ীদন মপাস্টাল কযাে কাদিথর মাধ্যদম ৬,৬৩৮ িন সুডবধ্াদভাগীদক বয়স্ক 

ভাতা ও ১,২৪৯ িন সুডবধ্াদভাগীদক প্রডতবন্ধী ভাতা প্রোন করা হদচ্ছ; 

 সামাডিক ডনরাপিা মবষ্টনীর আওতায় দুদযথাগ বযবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালদয়র অধ্ীদন পডরিাডলত ‘অডত 

েডরদ্র্দের িন্য কমথসাংস্থান কমথসূডি (ইডিডপডপ)’ েীষথক প্রকদল্পর আওতায় ৬,০০৪ িন উপকারদভাগীদক 

মমাট ৪ মকাডট ২৫ লক্ষ্ ৯ েত টাকা মপাস্টাল কযাে- কাদিথর মাধ্যদম প্রোন করা হদয়দে; 

 স্থানীয় সরকার ডবভাদগর অধ্ীদন পডরিাডলত মপাস্টাল কযাে- কাদিথর মাধ্যদম ডবশ্ববযাাংদকর অেথায়দন ‘সুডবধ্া 

বডঞ্চত ডেশুদের পুডষ্ট ও ডেক্ষ্া ডনডিতকরণ’ েীষথক প্রকদল্পর আওতায় মমাট ১৪ হািার ১২৭ িন 

সুডবধ্াদভাগী পডরবারদক মপাস্টাল কযাে- কাদিথর মাধ্যদম ১৩ মকাডট ৭১ লক্ষ্ ৭ হািার ২৭০ টাকা প্রোন করা 

হদয়দে; 

 Food and Agriculture Organization (FAO) এর অেথায়দন ২,১৭১ িন প্রাডিক কৃষকদক মপাস্টাল কযাে 

কাদিথর মাধ্যদম প্রডেক্ষ্ণ ভাতা প্রোদনর কাযথক্রম শুরু হদয়দে; 

 স্থানীয় সরকার, পেী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালদয়র তত্ত্বাবধ্াদন Income Support Program for the 

Poorest (ISPP) প্রকদল্পর অধ্ীদন মপাস্ট ই- মসন্টাদরর মাধ্যদম ময়মনডসাংহ, িামালপুর, মেরপুর, কুডড়গ্রাম 

ও গাইবান্ধা মিলার প্রায় ৬ লক্ষ্ উপকারদভাগীর ভাতা ডবতরদণর িন্য স্থানীয় সরকার ডবভাদগর সাদে িাক 

ডবভাদগর িুডি স্বাক্ষ্ডরত হদয়দে; 

 গ্রামীণ িাক রগুডলদত ই- মসন্টার স্থাপদনর িন্য ‘তেয প্রযডুি ডনভথর গ্রামীণ িাক র ডনমথাণ’ েীষথক প্রকদল্পর 

আওতায় ১০৬ ডট তেয প্রযডুি- ডনভথর গ্রামীণ িাক র ডনমথাণ সমাপ্ত হদয়দে। এোড়া ৯৫ডট িাক দরর 

কাউন্টার সাডভথসসমূহ অদটাদমেদনর আওতায় আনা হদয়দে; 

 ইন্টারদনদটর মাধ্যদম ডবডভন্ন পরীক্ষ্ার ফলাফল প্রকাদের সুডবধ্া প্রোন, কৃডষ, ডেক্ষ্া ও স্বাস্থয ডবষয়ক ডবডভন্ন 

সমস্যার বযাপাদর তেয প্রোদনর সুডবধ্া, গ্রামীণ িাক রগুদলাদক প্রযডুি ডনভথর তেয মসন্টার ডহসাদব 
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রূপািরকরণ, ডবশ্বডবেযালয় ও কদলি ডেক্ষ্ােথীদের অনলাইদন ভডতথর আদবেনপত্র পূরদণর সুডবধ্া প্রোন এবাং 

কমথসাংস্থান সাংক্রাি ডবডভন্ন তেয সুডবধ্া প্রোন করা সম্ভব হদচ্ছ; 

 িাক অডধ্েপ্তর কতৃথক কদয়কডট নতনু সাডভথস প্রবতথন ও সম্প্রসারদণর ফদল িাক সাডভথদসর গুণগত মান বৃডদ্ধ 

মপদয়দে; 

 হযরত োহিালাল আিিথাডতক ডবমান বির, ঢাকা এর এয়ারদপাটথ সডটথাং অডফদস িাক বযাগ সডঠক সমদয় 

িলািল ও সময় ডনয়ন্ত্রদণর িন্য মলাবাল মডনটডরাং ডসদস্টম (ডিএমএস) িাল ুকরা হদয়দে; 

 িাক রসমদূহর িাক বযবস্থাপনা ও কাউন্টার কাযথক্রমদক তেযপ্রযডুি ডনভথর করার লদক্ষ্য একডট ওদয়ব 

মবইিি এডপ্লদকেন সফ্টওয়যার বতরী করা হদয়দে; 

 িাক ডবভাগ ঢাকা মমদোপডলটন এলাকায় পণয পডরবহদনর নতনু মসবা ‘মপাস্ট ই- কমাসথ সাডভথস’ িালু 

কদরদে। ই- কমাসথ অযাদসাডসদয়েন অব বাাংলাদেদের সাদে পরীক্ষ্ামূলকভাদব ঢাকায় এই প্রকল্পডট িাল ুকরা 

হদয়দে। প্রােডমকভাদব ঢাকার ১১ডট সাব- মপাস্ট অডফস মেদক পণয গ্রহণ ও ২১ডট সাব- মপাস্ট অডফস মেদক 

পণয ডবতরণ করা হদব। 

ি. ইন্টারদনট কাদনডক্টডভডট 

 ইন্টারদনট মযাগাদযাগ ডবস্ততৃ করদত ‘ইনদফা-বাহন’ প্রকদল্পর আওতায় ডবেযমান ৩,২০০ ডক.ডম অপডটকযাল 

ফাইবাদরর সাদে অডতডরি ১,৪৫০ ডক.ডম অপডটকযাল ফাইবার কযাবল মনটওয়াকথ ও োন্সডমেন যন্ত্রপাডত 

স্থাপন করা হদয়দে; 

 ‘১,০০০ডট ইউডনয়দন অপডটকযাল ফাইবার স্থাপন’ প্রকদল্পর আওতায় প্রায় ৭,১৫৪ ডক.ডম অপডটকযাল 

ফাইবার স্থাপন কাদির মদধ্য ৫,৪৬১ ডক.ডম সম্পন্ন হদয়দে এবাং ১,০০৭ডট ইউডনয়দনর মদধ্য ৩৯৪ডট 

ইউডনয়দন যন্ত্রপাডত স্থাডপত হদয়দে; 

 ‘উপদিলা পযথাদয় অপডটকযাল ফাইবার মনটওয়াকথ উন্নয়ন’ েীষথক প্রকদল্পর মাধ্যদম ২৯০ উপদিলা প্রকদল্পর 

আওতায় মমাট ৭,৪৬০ ডক.ডম কাদির মদধ্য ৩,৪০০ ডক.ডম অপডটকযাল ফাইবার স্থাডপত হদয়দে এবাং ৩৪৯ডট 

স্থাপনার মদধ্য ৬২ডট স্থাপনায় যন্ত্রপাডত স্থাপন সম্পন্ন হদয়দে; 

 িনগদণর ডনকট স্বল্প মূদলয ইন্টারদনট মসবা মপৌৌঁোদনার লদক্ষ্য ডবডটডসএল, ডপডিডসডব, মরলওদয় এবাং ২ডট 

মবসরকাডর প্রডতষ্ঠানদকও Nationwide Telecommunication Transmission Network (NTTN) 

লাইদসন্স প্রোন করা হদয়দে; 

 প্রাডিক পযথাদয় ইন্টারদনট মসবা মপৌৌঁদে ডেদত ডবেযমান দুইডট প্রডতষ্ঠাদনর পাোপাডে আরও দুইডট প্রডতষ্ঠানদক 

Broadband Wireless Access (BWA) লাইদসন্স প্রোন করা হদয়দে; 

 ২,৬০০ ইউডনয়দন ফাইবার অপডটকযাল কাদনডক্টডভডট এবাং ১,০০০ পুডলে অডফদস ফাইবার অপডটকযাল 

কাদনডক্টডভডট বাস্তবায়দনর ডনডমি িাতীয় তেয ও মযাগাদযাগ প্রযডুি অবকাঠাদমা উন্নয়ন ৩য় পযথায় (ইনদফা-

সরকার, ৩য় পযথায়) েীষথক প্রকল্প গ্রহণ করা হদয়দে। 

৩.২ মটডলদযাগাদযাগ প্রডতষ্ঠানসমহূ 
 

৩.২.১ ডবডটআরডস 

মটডলদযাগাদযাগ সম্প্রসারদণর লদক্ষ্য প্রডতডষ্ঠত বাাংলাদেে মটডলদযাগাদযাগ ডনয়ন্ত্রণ কডমেন (ডবডটআরডস) কতৃথক 
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এযাবৎ আিিথাডতক ভদয়স কদলর িন্য ২৯ডট IGW লাইদসন্স, ভদয়স কদলর আিঃসাংদযাগ প্রোদনর িন্য ২৬ডট 

ICX লাইদসন্স, আিিথাডতক িাটা আোন প্রোদনর িন্য ৩৭ডট IIG লাইদসন্স, দ্রুত গডতসম্পন্ন িাটা সাডভথদসর 

িন্য ৩ডট BWA লাইদসন্স, ৫ডট োন্সডমেন মনটওয়াকথ (NTTN) লাইদসন্স, ইন্টারন্যােনাল মটডরডিয়াল কযাবদলর 

িন্য ৬ডট ITC এবাং আইডপ প্রযুডি বযবহার কদর ভদয়স কল পাঠাদনার িন্য ৪৩ডট আইডপ- ডপএসডপ মটডলদফান 

লাইদসন্স প্রোন করা হদয়দে। ইনিািাকিার মেয়াডরাং গাইি লাইন প্রবতথদনর মাধ্যদম মেদে কল মসন্টার স্থাপন ও 

এর কাযথক্রম িালু হওয়ায় সরকাদরর রািস্ব আদয়র মক্ষ্ত্র সৃডষ্ট এবাং ২০ হািাদরর মবেী মলাদকর কমথসাংস্থান 

হদয়দে। মস্পকোম মডনটডরাং যন্ত্রপাডত স্থাপন ও কাযথক্রম শুরু করায় মেদের ১০০ েতাাংে িনগণ এবাং ৯৯ েতাাংে 

এলাকা মটডলদযাগাদযাগ মনটওয়াদকথর আওতায় এদসদে। 

৩.২.২  ডবডটডসএল 

মেেবযাপী মটডলদফান সাংদযাগ, ব্রিবযান্ি ইন্টারদনট সাংদযাগ, িাটা কডমউডনদকেদনর িন্য অপডটকযাল 

ফাইবারডভডিক ডপডসএম/ এসডটএম সাংদযাগ এবাং অবকাঠাদমা স্থাপদনর কাি বাাংলাদেে সরকার ডবডটডসএল 

কতৃথক পডরিালনা করদে। ৫৩ডট মিলায় ADSL-এর মমাট গ্রাহক সাংখযা োৌঁডড়দয়দে ১৭ হািাদর এবাং ধ্ারণ ক্ষ্মতা 

৮৯ হািাদর মপৌৌঁদেদে। অপডটকযাল ফাইবার এবাং ওয়যারদলস এর মাধ্যদম মেেবযাপী উচ্চগডতর ব্রিবযান্ি সুডবধ্া 

প্রোদনর পেদক্ষ্প গ্রহণ করা হদয়দে। বতথমাদন সকল ডবভাগীয় েহর, ৫৬ডট মিলাসহ উপদিলা ও ইউডনয়ন 

পযথাদয় ফাইবার অপডটকযাল কযাবল মনটওয়াকথ এর বে থয ৫,০০০ ডক.ডম.। পাবথতয মিলার উপদিলা পযথাদয় 

ডিডিটাল এক্সদিঞ্জ স্থাপন করা হদয়দে। 

৩.২.৩  মটডলটক বাাংলাদেে ডলডমদটি 

প্রােডমক পযথাদয় ৬৪ডট মিলা েহদর ৬৩৪ডট BTS ও ৪ (িার) লক্ষ্ গ্রাহক ক্ষ্মতাসম্পন্ন মনটওয়াকথ ডনদয় ৩১ মািথ 

২০০৫ তাডরদখ মটডলটক বাডণডিযকভাদব যাত্রা শুরু কদর। পরবতথীদত প্রেম সম্প্রসারণ প্রকদল্পর আওতায় (যা 

সম্পূণথরূদপ মটডলটক- এর ডনিস্ব অেথায়দন বাস্তবাডয়ত) আরও ৩৯১ডট BTS স্থাপনসহ গ্রাহক ক্ষ্মতা ১৪.৫ লদক্ষ্ 

উন্নীত করা হয়। বতথমাদন ডনিস্ব অেথায়দন ডিতীয় সম্প্রসারণ প্রকল্প বাস্তবায়দনর মাধ্যদম গ্রাহক সাংখযা ৫৬ লদক্ষ্ 

মপৌৌঁদেদে। ইদতামদধ্য মেদের সকল ডবভাগীয় েহরসহ মমাট ৬৪ডট মিলার ডবডভন্ন গুরুত্বপূণথ েহর এলাকায় 

মটডলটদকর 3G মসবা িালু করা হদয়দে। উি 3G প্রযডুির বযবহাদরর মাধ্যদম গ্রাহকগণ অতযাধ্ডুনক 

মটডলদযাগাদযাগ মসবা তো মযদকান স্থান মেদকই উচ্চ গডতসম্পন্ন ইন্টারদনট, লাইভ মমাবাইল ডটডভ, ডভডিও কল, 

ই- কমাসথ, ই- বযাাংডকাং, ই- মহল্প, ই- লাডনথাং ইতযাডে মসবা পাদচ্ছ। মটডলটক ডপ্র- মপইি মমাবাইল মফান ডেদয় 

েেথনােথীগণ নদভাডেদয়টার এর ডটডকট ২ ডেন আদগ ক্রয় করদত পাদরন। এদত েী থ লাইন এডড়দয় একিন েেথনােথী 

তার পেিমত সময় মবদে ডনদয় ময মকাদনা ডেদয়টার মো মেখদত পারদবন। মটডলটদকর কাডরগরী সহায়তায় মেদের 

৬৪ডট মিলার সকল অপাদরটদরর গ্রাহকগণ ডনি ডনি মিলার ই- মসবার আওতায় সকল ডবভাগ, েপ্তরসমদূহর 

ডনধ্থাডরত তেয িানদত পাদরন। সরকাদরর আওতাধ্ীন মমাবাইল মফান মসবাোনকারী প্রডতষ্ঠান মটডলটক e-

Governance প্রডতষ্ঠাসহ e-education, e-Public health এবাং High-speed communication network মসবার 

মক্ষ্দত্র বযাপক সাফলয অিথন কদরদে। 

৩.২.৪  বাাংলাদেে মটডলদফান ডেল্প সাংস্থা 

এ সাংস্থা কতৃথক সবথাধ্ুডনক প্রযডুির মোদয়ল লযাপটপ উৎপােন কদর স্বল্পমদূলয বািাদর ডবক্রয় করা হদচ্ছ। এোড়া 

মেদে কডম্পউটার, ডপএসডটএন (লযান্ি) মটডলদফান মসট, মমাবাইল মসট, মমাবাইল বযাটারী িািথার, ইদলডক্ট্রক 
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ডিডিটাল ডমটার (ডবদুযৎ খাদতর িন্য) প্রস্তুত এবাং বািারিাত করা হদচ্ছ। এর বাইদর মটডলদযাগাদযাগ খাদতর নব 

কাযথক্রম 2G & 3G প্রযডুি সম্প্রসারদণ এ সাংস্থা ২৩২ডট টাওয়ার ডনমথাণ কদরদে। িনসাধ্ারণদক ডনরবডচ্ছন্ন মসবা 

প্রোদনর লদক্ষ্য মটডলটক বাাংলাদেে ডলডমদটি এর ১৫৬ডট টাওয়াদর মমনদটইন্যান্স ডি বযাটারী সরবরাহ কদরদে। 

মাধ্যডমক ও উচ্চ মাধ্যডমক ডেক্ষ্া অডধ্েপ্তদর ২০,৫০০ডট, বাাংলাদেে মসনাবাডহনীদত ৩,০০০ডট এবাং ডবডভন্ন 

সরকাডর ও মবসরকাডর প্রডতষ্ঠান ও িনসাধ্ারদণর মদধ্য ৯,০৩৮ডট মোদয়ল লযাপটপ ডবতরণ করা হদয়দে। 

৩.২.৫  অন্যান্য প্রডতষ্ঠান 

 মেদে লযাপটপ কডম্পউটার, ডপএসডটএন (লযান্ি) মটডলদফান মসট, মমাবাইল মসট, মমাবাইল বযাটারী িািথার, 

ইদলডক্ট্রক ডিডিটাল ডমটার (ডবদুযৎ খাদতর িন্য) প্রস্তুত এবাং বািারিাতকরণ করা হদয়দে; 

 মটডেস উচ্চ ক্ষ্মতাসম্পন্ন Core i5এবাং Core i7প্রদসসর সমদৃ্ধ মোদয়ল লযাপটপ সাংদযািন কদর বািারিাত 

করদে। মটডেস কতৃথক উৎপাডেত লযাপটদপ আধ্ুডনক ও ডবদুযৎ সাশ্রয়ী মাোরদবািথ বযবহার করা হদচ্ছ এবাং 

বযাটাডরর বযাকআপ ক্ষ্মতা উন্নীত করা হদয়দে; 

 বাাংলাদেে কযাবল ডেল্প ডলডমদটি- এ অপডটকযাল ফাইবার কযাবদলর বাডণডিযক উৎপােন শুরু এবাং 

ডবডটডসএলসহ মেদের সরকাডর/ মবসরকাডর প্রডতষ্ঠাদন সরবরাহ করা হদচ্ছ। 

৩.২.৬  গণমাধ্যম (মবতার ও মটডলডভেন) 

পাবডলক সাডভথস ব্রিকাডস্টাং মনটওয়াকথ ডহদসদব িনসদিতনতা বৃডদ্ধ, সরকাদরর নীডত- কাযথক্রম ও উন্নয়ন 

পডরকল্পনা সম্পদকথ িনগণদক অবডহতকরণ এবাং সবথস্তদরর িনগণদক একাদি সম্পৃি করার মক্ষ্দত্র ইদলকেডনক 

মাধ্যম ডবদেষত বাাংলাদেে মবতার ও মটডলডভেদনর গুরুত্ব অপডরসীম। এ কারদণ ডিডিটাল বাাংলাদেে গড়ার 

লদক্ষ্য িাতীয় গণমাধ্যদমর কমথপ্রবাহ ও সম্প্রিার পডরকল্পনায় পডরবতথন আনা হদয়দে। সম্প্রিার বযবস্থায় ডিডিটাল 

প্রযডুি প্রবতথদনর ফদল িনসদিতনতা বডৃদ্ধর মাধ্যদম িনগণদক উন্নয়ন কদমথ অডধ্কতর সম্পৃি করা সম্ভব হদব। 

বাাংলাদেে মটডলডভেদনর উন্নয়নমূলক িযাদনল ‘সাংসে বাাংলাদেে’ এর সম্প্রিার শুরু হদয়দে। সাংসে অডধ্দবেন 

যখন িাল ু োদক না মসসমদয় মানব সম্পে উন্নয়ন ডবষয়ক সম্প্রিার কাদি এ িযাদনলডটর বযবহাদরর ডবষয়ডট 

প্রডক্রয়াধ্ীন রদয়দে। মবতাদরর এফএম মনটওয়াকথ ও কডমউডনডট মরডিওর কাযথক্রম বাড়াদনার মাধ্যদম স্থানীয় 

সমস্যা, প্রাকৃডতক দুদযথাগ, কৃডষ ও স্বাস্থয ডবষয়ক বাতথা গ্রামীণ িনদগাষ্ঠীর ডনকট মপৌৌঁদে মেয়ার উদেযাগ মনয়া 

হদয়দে। ইন্টারদনট ব্রিকাডস্টাং মনটওয়াকথ বযবস্থা এবাং ডিডিটাল সম্প্রিার বযবস্থা প্রবতথন করা হদয়দে। 

৩.৩ কডম্পউটাদর বাাংলা ভাষা সম্প্রসারণ এবাং ইউডনদকাি বাস্তবায়ন 

 অনলাইদন বাাংলা ভাষা িিথার িন্য একাডধ্ক বাাংলা ফন্ট োকদলও তা বাাংলা একাদিডমর অনুদমােন োড়াই 

প্রস্তুত করা হদয়দে। ফদল যুিবণথ ও অন্যান্য ডবষয় বযবহাদরর মক্ষ্দত্র অসুডবধ্া রদয় মগদে। এ মপ্রক্ষ্াপদট 

সরকাডর উদেযাদগ ইউডনদকাি সুডবধ্া সম্বডলত প্রডমত বাাংলা ফন্ট ‘আমার বণথমালা’ প্রস্তুত ও সকদলর িন্য 

উমুি করার উদেযাগ গ্রহণ করা হদয়দে; 

 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) কতৃথক গত ০৪ অদক্টাবর ২০১৬ 

িট বাাংলা (‘.বাাংলা’.xn--54b7fta0cc)IDN ccTLD বাাংলাদেদের অনুকূদল িূড়াি বরাদ্দ প্রোন করা 

হদয়দে। মাননীয় প্রধ্ানমন্ত্রী গত ৩১ ডিদসম্বর ২০১৬ তাডরদখ ‘.বাাংলা’ মিাদমইদনর আনুষ্ঠাডনক উদিাধ্ন 

ম াষণা কদরন। ‘.বাাংলা’ মিাদমইন িালুর ফদল বাাংলাদেে এবাং ডবদশ্বর বাাংলা ভাষাভাষী মানুষ বাাংলা ভাষায় 

ইন্টারদনদট প্রদবে ও বযবহার করদত পারদব। এর ফদল ইন্টারদনদট বাাংলা ভাষার বযবহার বৃডদ্ধসহ বাাংলা 
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কনদটন্ট বতডর উৎসাডহত হদব। এোড়া িট বাাংলা ‘.বাাংলা’ মিাদমইন সবথস্তদর বাাংলা ভাষা প্রিলদনর মক্ষ্দত্র 

ডবদেষ ভূডমকা রাখদব; 

 তেয- প্রযডুি বযবহাদরর মাধ্যদম দ্রুততার সাদে নাগডরক মসবা প্রোন করা এবাং প্রডমত বাাংলা বযবহার ডনডিত 

করার লদক্ষ্য মডন্ত্রপডরষে ডবভাদগর তত্ত্বাবধ্াদন সকল মন্ত্রণালয়/ ডবভাগ/ েপ্তদর ইউডনদকাি বাস্তবায়ন ডবষয়ক 

প্রডেক্ষ্ণ প্রোন করা হদয়দে। বাাংলাদেে ডবশ্ব ইউডনদকাি মফারাদমর সেস্য ডহদসদব অিভুথি হওয়ায় পৃডেবীর 

সকল মেে মেদক আইডসডটদত বাাংলা বযবহাদরর সুদযাগ সৃডষ্ট হদয়দে; 

 বাাংলা একাদিডম এবাং সাংস্কৃডত ডবষয়ক মন্ত্রণালদয়র তত্ত্বাবধ্াদন প্রডমত বাাংলা বানান অডভধ্ান অনুসরদণ বাাংলা 

বানান ডনরীক্ষ্ক সফ্টওয়যার প্রস্তুত করার লদক্ষ্য কমথসূডি গৃহীত হদয়দে; 

 সাধ্ারণ মানুদষর বাাংলা ভাষা িিথার ডবষয়ডট ডবদবিনায় এদন ইউডনদকাি সুডবধ্া সম্বডলত প্রডমত বাাংলা ফন্ট 

‘আমার বণথমালা’ প্রস্তুত ও সকদলর িন্য উমুি করার উদেযাগ মনয়া হদয়দে; 

 মমাবাইল মফাদনর সাধ্ারণ বযবহারকারীরা সহদিই যাদত ডবডভন্ন ব্রযাদন্ির মমাবাইল মসদট মাতৃভাষা বাাংলায় 

এসএমএস পাঠাদত ও পড়দত পাদর মসিন্য মমাবাইল মফাদন বাাংলা বযবহার উপদযাগী বাাংলা ডক- পযাদির 

মান উন্নয়ন করা হদয়দে; 

 মাননীয় প্রধ্ানমন্ত্রী বাাংলা ওডসআর, বাাংলা করপাস ও মটক্সট- ট-ু স্পীি (TTS) সফটওয়যার ৩ডট 

আনুষ্ঠাডনকভাদব ১৫ই মািথ ২০১৫ ডি. উদিাধ্ন কদরন। পরবতথীদত সকল মন্ত্রণালয়/ডবভাদগর িীফ ইদনাদভেন 

অডফসার ও মটকডনকযাল কমথকতথাবৃিদক এ ডতনডট সফটওয়যার বযবহাদরর ডবষদয় প্রডেক্ষ্ণ প্রোন করা হয়। 

বতথমাদন এগুদলা ডবডভন্ন েপ্তদর বযবহৃত হদচ্ছ; 

 কডম্পউটাদর বাাংলা ভাষার বযবহার বৃডদ্ধর লদক্ষ্য ইউডনদকাি- ৬ ডভডিক বাাংলাদেে মান ডবডিএস 

১৫২০:২০২১ প্রণয়ন করা হদয়দে; 

 হালনাগােকতৃ Bangla Character Code Set-WU BDS ১৫২০:২০১১ নাদম এবাং প্রস্তাডবত বাাংলা ডক-

পযািডট BDS ১৮৩৪:২০১১ বাাংলাদেে মান ডহদসদব BSTI কতৃথক ম াষণা করা হদয়দে। এ মান দুডট বাাংলা 

ভাষাডভডিক সফটওয়যার উন্নয়ন, মমাবাইল এযাডপ্লদকেন উন্নয়ন, বাাংলায় SMS-mn তেয- প্রযডুিদত বাাংলার 

বযবহার সম্প্রসারদণ সহায়ক হদব; 

 ইউডনদকাি উপদযাগী িাতীয় বাাংলা কী মবািথ ও সফটওয়যার উন্নয়ন করা হদয়দে; 

 তেয ও মযাগাদযাগ প্রযডুির উন্নয়দন সরকার কতৃথক িার স্তর ডবডেষ্ট িাতীয় (বাাংলা) কী মবাদিথর মল- আউট 

ডিিাইন আধ্ুডনকীকরণ করা হদয়দে। বাাংলাদেে সরকাদরর কী মবাদিথর স্টযান্িািথ মান BDS-১৭৩৮- ২০০৪ 

ডহদসদব উন্নীত করা হদয়দে; 

 Windows 2000, Windows XP (onward) & Linux Operating System-এ বযবহার করার িন্য 

ইউডনদকাদি িাতীয় (বাাংলা) কী মবাদিথর সফটওয়যার মিদভলপ করা হদয়দে। 

৩.৪ আিিথাডতক স্বীকডৃত 

তেয ও মযাগাদযাগ প্রযডুি খাদত ডবডভন্ন উদেযাগ বাস্তবায়দনর স্বীকৃডত স্বরূপ আিিথাডতক পুরস্কার লাভ বাাংলাদেদের 

িন্য বদয় এদনদে অনন্য সম্মান। তেয ও মযাগাদযাগ প্রযডুির বহুমুখী বযবহার ও উদেযাগ বাস্তবায়দন আিিথাডতক 

স্বীকডৃত ডহসাদব িাডতসাং  সাউে সাউে মকা- অপাদরেন ডভেনাডর অযাওয়ািথ ২০১৪, WSIS ২০১৪ ও ২০১৫, 

আইডটইউ মেদক ওয়ার্ল্থ সাডমট অন ইনফরদমেন মসাসাইডট প্রাইি, আইডসডট সাসদটদনবল মিদভলপদমন্ট 

অযাওয়ািথ ২০১৫, ওয়ার্ল্থ ইনফরদমেন মটকদনালডি এন্ি সাডভথদসস অযালাদয়ন্স (WITSA) মেদক Global ICT 
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Excellence Award 2014 অডিথত হদয়দে। 

৩.৫ আইডসডট ডেল্প ডবকাদে প্রদয়ািনীয় অবকাঠাদমা 

আইডসডট ডেদল্পর ডবকাদে অন্যান্য অবকাঠাদমা ডবদেষ কদর তেয- প্রযডুি অবকাঠাদমা ডনমথাদণর উপর গুরুত্ব মেয়া 

হদয়দে। আইডসডট ডেল্প খাত হদত সফট্ওয়যার রপ্তাডনপবূথক প্রিুর ববদেডেক মুদ্র্া আহরদণর সম্ভাবনা রদয়দে। 

এদক্ষ্দত্র প্রেি অঙ্গীকার, কাযথক্রম, ডেদল্পর উন্নয়ন ও গদবষণায় সরকার কতৃথক গৃহীত নানাডবধ্ উদেযাগ ও অগ্রগডত 

ডনদে বডণথত হল। 

৩.৫.১ অঙ্গীকার/ পডরকল্পনা 

 আইডসডট খাদত ডবদেেী ডবডনদয়াগ বৃডদ্ধ; 

 ২০২১ সদনর মদধ্য আইডসডট রপ্তানী ৫ ডবডলয়ন িলাদর উন্নীত করা; 

 ২০২১ সদনর মদধ্য আইডসডট মপোিীবীর সাংখযা ২০ লদক্ষ্ উন্নীত করা; 

 ডিডিডপ- মত আইডসডট খাদতর অবোন ৫ েতাাংদে উন্নীত করা; 

 হাইদটক পাকথ, সফটওয়যার মটকদনালডি পাকথ, আইডসডট ইনডকউদবটর কাযথক্রম পদূণথােযদম িালকুরণ; 

 ডবশ্বডবেযালদয় ডবিদনস ইনডকউদবটর স্থাপন করা; 

 হাইদটক পাদকথ Electronics, Computer Hardware, Computer Software, Communications 

Hardware, Communications Software, IT Enabled Services, Human Resources Development 

Institute, Design and Consultancy, Bio-informatics, Agro-bio-technology and Genetic 

Engineering (R&D), Automobiles and Metal Industries (R&D). New and advanced materials, 

Medical supplies and Devices (R&D). Pharmaceuticals and Clinical Products (R&D). 

Garments and Textile (R&D) Plastics (R&D), Merchandising and Machinery ইতযাডে ডবষয়ক 

আধ্ুডনক প্রযডুি এবাং গদবষণা ও উন্নয়ন ডনভথর ডেল্প প্রডতষ্ঠা করা; 

 বাাংলাদেেী আইডসডট পণয ও মসবা ডবশ্ববািাদর বািারিাতকরদণর িন্য েডিোলী ডবপণন বযবস্থা ও ব্রযাডন্িাং 

করা; 

 আইডসডট ডেদল্পর উন্নয়নদক অগ্রাডধ্কার প্রোন করা; 

 রপ্তাডন বৃডদ্ধ ও বযাপক কমথসাংস্থাদনর লদক্ষ্য মেদের প্রডতভাবান তরুণ ও আগ্রহী উদেযািাদের সবথাত্মক 

সহায়তা ডেদয় সফটওয়যার ডেল্প ও আইডট এনাবর্ল্ সাডভথদসর ডবকাে সাধ্ন করা; এবাং 

 সাইবার ডনরাপিা বযবস্থা মিারোর করা। 

৩.৫.২  ডবডনদয়াগ আকষথদণ প্রদণােনা সুডবধ্া 

হাইদটক পাদকথ মেডে- ডবদেেী ডবডনদয়াগ আকষথদণর ডনডমি মিদভলপার/আইডট মকাম্পানীসমদূহর িন্য সরকার 

কতৃথক ডবদেষ প্রদণােনা সুডবধ্া প্রোদনর উদেযাগ গ্রহণ করা হদয়দে। ইদতামদধ্য িাতীয় রািস্ব মবািথ কতৃথক 

প্রদণােনা সুডবধ্া সাংক্রাি ১১ ডট এসআরও িারী করা হদয়দে। উদেখদযাগয প্রদণােনা সুডবধ্াসমহূ ডনেরূপ: 

 আইডট/আইডটইএস মকাম্পানীসমূদহর িন্য ১০ বের পযথি টযাক্স মওকুফ; 

 পাকথ মিদভলপাদরর িন্য ১২ বের পযথি টযাক্স মওকুফ; 

 মূলধ্নী সম্পডি ও মমডেনাডরি এর উপর আমোডন শুল্ক মওকুফ; 
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 প্রদতযকডট হাইদটক পাকথ ওয়যার হাউি মষ্টেন ডহদসদব ডবদবডিত হদব; 

 ইউডটডলডট সাডভথদসর উপর ভযাট মওকুফ; 

 পুনঃডবডনদয়াদগর মক্ষ্দত্র লভযাাংদের উপর টযাক্স মওকুফ; 

 ববদেডেক কমথীদের মক্ষ্দত্র আদয়র উপর আয়কর মওকুফ সুডবধ্া। 

৩.৫.৩  প্রাডতষ্ঠাডনক অবকাঠাদমা সডৃষ্ট 

আইডট/আইডটএস মসক্টদর বযাপক কমথসাংস্থাদনর মাধ্যদম আেথ- সামাডিক সমডৃদ্ধ অিথদনর লদক্ষ্য ২০১০ সাদল 

বাাংলাদেে হাইদটক পাকথ কতৃথপক্ষ্ প্রডতষ্ঠা করা হয়। বাাংলাদেে হাইদটক পাকথ কতৃথপক্ষ্ প্রডতষ্ঠার মূল উদদ্দি হদলা 

তেয- প্রযডুির বাডণডিযক বযবহাদরর সুদযাগ সম্প্রসারদণর িন্য অবকাঠাদমাগত সুডবধ্াডে মযমন- হাইদটক পাকথ, 

সফট্ওয়যার মটকদনালডি পাকথ, আইডট ডভদলি, আইডট পাকথ, আইডট ইনডকউদবটর ইতযাডে স্থাপনা সৃডষ্টর মাধ্যদম 

িাতীয় ও আিিথাডতক পযথাদয় তেয- প্রযডুি ডেদল্পর ডবকাে ও ডবস্তার  টাদনা। বাাংলাদেে হাইদটক পাকথ ডেল্প 

স্থাপন ও ডবকাদের িন্য মেদের ডবডভন্ন স্থাদন হাইদটক পাকথ স্থাপন, সুষ্ঠু বযবস্থাপনা ও পডরিালনা এবাং উন্নয়দনর 

কাযথক্রম গ্রহণ করা হদয়দে; ডনদে মসগুডল উপস্থাপন করা হদলা: 

ক. বঙ্গবন্ধ ুহাইদটক ডসডট 

বঙ্গবন্ধ ু হাইদটক ডসডট মেদের প্রেম রাষ্ট্রায়াত্ত্ব হাইদটক পাকথ যা গািীপুর মিলার কাডলয়ানকর উপদিলায় ৩৫৫ 

একর িডমর উপর প্রডতষ্ঠা করা হদচ্ছ। ডপডপডপ মদিদল পাকথডট বাস্তবায়দনর িন্য ৩৫৫ একর িডমর মদধ্য ২৩২ 

একর িডম ৫ডট িদক ডবভি কদর দুডট মিদভলপার প্রডতষ্ঠান ডনদয়াগ মেয়া হদয়দে। ইদতামদধ্য ৩ নাং িদক একডট 

মাডি মটন্যান্ট ডবডর্ল্াং (১,৮৬,০০০ বগথফটু), ২ নাং িদক ১ ডট এমডট ভবন (১,৬৮,০০০ বগথফটু) এবাং ৫ নাং িদক 

একডট ইন্িাডিয়াল ডবডর্ল্াং (৬০,০০০ বগথফটু) এর ডনমথাণ কাি িলদে। ১ লক্ষ্ ৮৬ হািার বগথফটু মলার মস্পস 

ডিদসম্বর ২০১৭ এর মদধ্য প্রস্তুত হদব। 

খ. মেখ হাডসনা সফট্ওয়যার মটকদনালডি পাকথ 

যদোর মিলায় ১২.১৩ একর িডমর উপর মেখ হাডসনা সফটওয়যার মটকদনালডি পাকথ ডনমথাণ কাি প্রায় মেষ 

পযথাদয় রদয়দে। ১৫ তলা ডবডেষ্ট মাডি টযাদনন্ট ভবদনর ১- ১১ তলা পযথি ডফডনডোং কাি মেষ হদয়দে। ২ লক্ষ্ ৩২ 

হািার মস্পস প্রস্তুত এবাং ১৪ ডট আইডট মকাম্পাডনদক মস্পস বরাদ্দ প্রোন করা হদয়দে। এর মদধ্য ৭ ডট প্রডতষ্ঠানদক 

সরিডমদন েখল প্রোন করা হদয়দে। ১২- ১৫ তলা ডফডনডোং কাি মেষ পযথাদয়। িরডমটডর ভবন, কযাডন্টন ও 

এমডপডেদয়টার ভবদনর কাি িলমান। 

গ. ডসদলট ইদলকেডনক্স ডসডট 

ডসদলট ডবভাদগর মকাম্পানীগঞ্জ উপদিলায় ১৬২.৮৩ একর িডমদত ডপডপডপ মদিদল ‘ডসদলট ইদলকেডনক্স ডসডট’ 

স্থাপদনর কাযথক্রম িলমান রদয়দে। মাননীয় প্রধ্ানমন্ত্রী ২১ িানুয়াডর ২০১৬ তাডরদখ এ- ডসডটর ডভডিপ্রস্তর স্থাপন 

কদরন। প্রকদল্পর ফাইবার অপডটকযাল সাংদযাগ ইদতামদধ্য প্রোন করা হদয়দে। এ বেদরই ভবন ডনমথাণ কাি মেষ 

হদব। 

 .বঙ্গবন্ধ ুডসডলকন ডসডট, রািোহী 

রািোহী মিলার পবা উপদিলার নবীনগর মমৌিায় ৩১.৬৩ একর িডমদত ‘বঙ্গবন্ধ ু ডসডলকন ডসডট’ নাদম একডট 

আইডট পাকথ স্থাপদনর ডনডমি গত ২২ ডিদসম্বর ২০১৬ তাডরখ একদনক সভায় একডট প্রকল্প অনুদমাডেত হদয়দে। 

প্রকদল্পর আওতায় ২০১৯ সদনর মদধ্য ২ লক্ষ্ বগথফটুডবডেষ্ট ১ডট ১০ তলা ভবনসহ অন্যান্য অবকাঠাদমা ডনমথাণ 

করা হদব। প্রকল্প এলাকার মমৌডলক অবকাঠাদমা উন্নয়দনর লদক্ষ্য ভূডম উন্নয়ন, অভযিরীন রাস্তা, সীমানা প্রািীর, 
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সুয়াদরি লাইন, পাডন সরবরাহ লাইন, সড়কবাডত এবাং একডট প্রডেক্ষ্ণ ভবদনর ডনমথাণ কাি শুরু হদয়দে। 

ঙ. িনতা টাওয়ার ‘সফটওয়যার মটকদনালডি পাকথ’ 

ঢাকার কারওয়ান বািারস্থ ১২ তলা ডবডেষ্ট িনতা টাওয়ারদক ‘সফটওয়যার মটকদনালডি পাকথ’ ডহদসদব উদিাধ্ন 

করা হদয়দে। নতনু উদেযািাদের সুদযাগ সৃডষ্টর লদক্ষ্য উি ভবদনর ৪েথ তলায় একডট আইডট ইনডকউদবটর প্রডতষ্ঠা 

করা হদয়দে এবাং প্রডতদযাডগতার মাধ্যদম ডনবথাডিত ১০ ডট Start-up মকাম্পাডনর মদধ্য বরাদ্দ প্রোন করা হদয়দে। 

উি পাদকথর অন্যান্য মলাদর ইদতামদধ্য আগ্রহী আইডট/আইডটইএস মকাম্পানীসমদূহর মদধ্য মস্পস বরাদ্দ প্রোন 

করা হদয়দে এবাং ১৬ ডট মকাম্পানী তাদের কাযথক্রম পডরিালনা করদে; 

ি. ১২ ডট আইডট পাকথ প্রকল্প 

অবকাঠাদমা উন্নয়ন ও আইডট/আইডটইএস ডেদল্পর সক্ষ্মতা বৃডদ্ধর উদদ্দদি ইডন্িয়ান মক্রডিট লাইদনর অেথায়দন 

মেদের ১২ডট স্থাদন যোক্রদম মগাপালগঞ্জ সের, ময়মনডসাংহ সের, িামালপুর সের, ঢাকার মকরানীগঞ্জ, কুডমো 

সের েডক্ষ্ণ, িট্টগ্রাম বির, কক্সবািাদরর রাম,ু রাংপুর সের, নাদটাদরর ডসাংড়া, ডসদলদটর মকাম্পানীগঞ্জ, বডরোল 

সের, খুলনার কুদয়দট একই ডিিাইদনর আইডট পাকথ ডনমথাদণর লদক্ষ্য ‘১২ আইডট পাকথ স্থাপন’ েীষথক প্রকল্প গ্রহণ 

করা হদয়দে। 

ে. মহাখালী আইডট ডভদলি 

ডপডপডপ মদিদল মহাখালী আইডট ডভদলি স্থাপদনর লদক্ষ্য ৩ডট মরসপডন্সভ প্রডতষ্ঠান বরাবর RFP ইসূয করা হয়। 

ডকন্তু মহামান্য হাইদকাদটথ বডস্তবাসীদের পূনবথাসন সাংক্রাি মামলার মপ্রডক্ষ্দত ডস্থতাবস্থা োকায় মিদভলপার ডনদয়াগ 

সাংক্রাি কাযথক্রম আপাতত স্থডগত রদয়দে। মামলা ডনষ্পডির আইনানুগ কাযথক্রম িলমান রদয়দে। এোড়াও 

মহাখালী আইডট ডভদলি এর মবডসক অবকাঠাদমা ডনমথাণ সাংক্রাি প্রকদল্পর ডপইডস সভা পডরকল্পনা কডমেদন 

অনুডষ্ঠত হদয়দে। 

ি. িদুয়ট আইডট ডবিদনস এন্ি ইনডকউদবটর মসন্টার 

আইডট খাদত েক্ষ্ মানব সম্পে এবাং উদেযািা বতডরর লদক্ষ্য িট্টগ্রাম প্রদকৌেল ও প্রযডুি ডবশ্বডবেযালদয় IT 

Business and Incubation Center স্থাপদনর উদেযাগ গ্রহণ করা হদয়দে। 

ঝ. মবসরকাডর সফটওয়যার মটকদনালডি পাকথ ম াষণা 

বাাংলাদেে হাইদটক পাকথ কতৃথপক্ষ্ আইদনর আওতায় প্রেি ক্ষ্মতাবদল মবসরকাডর সফটওয়যার মটকদনালডি পাকথ 

ম াষণার লদক্ষ্য একডট গাইি লাইন প্রস্তুত করা হদয়দে। উি গাইিলাইদনর আওতায় ইদতামদধ্য মেডে- ডবদেেী 

১০ ডট মবসরকাডর আইডট প্রডতষ্ঠানদক ‘সফটওয়যার মটকদনালডি পাকথ’ ডহদসদব ম াষণা করা হদয়দে। 

৩.৫.৪ গহৃীত কাযথক্রম/অিথন 

 আইডসডট ডেল্প ডবকাদের লদক্ষ্য প্রডত বের আইডসডট এক্সদপা ডিডিটাল ওয়ার্ল্থ, ই- আইডি মফারাম ডবডপও 

সাডমট আদয়ািন করা হদচ্ছ; 

 ডবদুযৎডবহীন ১,০১৩ডট ইউডনয়দন মসৌরেডি িাডলত ডিডিটাল তেয ও মসবা মকন্দ্র স্থাপন করা হদয়দে; 

 িাতীয় তেয সম্ভারদক তেয- প্রযডুি ডনভথর করার িন্য ডবডসডস- মত সরকাডরভাদব িাতীয় িাটা মসন্টার (Tier-

iii) স্থাপন করা হদয়দে। ডবডসডস’মত স্থাডপত National Data Centre এর সম্প্রসারণ করা হদয়দে এবাং এদত 

িাতীয় রািস্ব মবাদিথর ই- ভযাট, ই- টযাক্স ইতযাডে ডসদস্টম, National Portal Framework (NPF) মহাডস্টাং 

করা হদয়দে। অেথ ডবভাদগর অনলাইন মবতন ও মপনেন ডনধ্থারণী ডসদস্টম মহাডস্টাং করা হদয়দে; 
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 নাদটাদর আইডট মেডনাং এন্ি ইনডকউদবেন মসন্টার ডনমথাদণর িন্য পুরাতন মিলখানাসহ ১.২৪ একর িডম 

ডনবথািন করা হদয়দে। আইডট মেডনাং এন্ি ইনডকউদবেন মসন্টাদর ৪৮০ িদনর মেডনাং করার সুদযাগ সৃডষ্ট হদব, 

৫০ ডট Start-up, ২৯ ডট Plug & Play প্রডতষ্ঠান গদড় ওঠদব; 

 আইডট খাদত েক্ষ্ মানব সম্পে বতডরর লদক্ষ্য মেদের সাতডট স্থাদন যোক্রদম ডসদলট মকাম্পানীগঞ্জ, িট্টগ্রাম 

বির, নাদটার ডসাংড়া, কুডমো সের, মনত্রদকানা সের, বডরোল সের এবাং মাগুরা সেদর বাাংলাদেে সরকাদরর 

অেথায়দন ‘মেখ কামাল আইডট মেডনাং এন্ি ইনডকউদবেন মসন্টার’ নামীয় আইডট মেডনাং এন্ি ইনডকউদবেন 

মসন্টার স্থাপন েীষথক প্রকল্প গত ৭ই মফব্রুয়াডর ২০১৭ তাডরখ একদনক সভায় অনুদমাডেত হদয়দে; 

 ইদলক্ট্রডনক পদ্ধডতদত িাটা সাংরক্ষ্দণর িন্য কাডলয়ানকর হাইদটক পাদকথ Tier-4 মাদনর িাটা মসন্টার স্থাপদনর 

কাি এডগদয় িলদে; 

 ডবডসএসআইআর এর ‘িাটাদবি প্রস্তুত এবাং তেযপ্রযডুি স্বয়াংডক্রয়করণ’ েীষথক কমথসূডির আওতায় 

ডবডসএসআইআর এর ববজ্ঞাডনক িাটাদবি, মানব সম্পে িাটাদবি, ডফন্যাডন্সয়াল িাটাদবি, লাইদব্রডর 

িাটাদবি, এবাং মমডিদকল িাটাদবি ইতযাডের িন্য িাটাদবি সফটওয়যার বতডর করা হদয়দে। 

ডবডসএসআইআর এর মলাকাল এডরয়া মনটওয়াকথডট অপডটকযাল ফাইবার িারা প্রডতস্থাপন করা হদয়দে; 

 বযানদবইদসর অধ্ীদন মকাডরয়ান এডক্সম বযাাংদকর সহায়তায় Establishment of Upazila ICT Training 

and Resource Centre for Education (U.I.T.R.C.E.) প্রকদল্পর আওতায় মেদের ১২৫ডট উপদিলায় 

আইডসডট মেডনাং এন্ি ডরদসাসথ মসন্টার স্থাপন করা হদয়দে; 

 বযানদবইদস ডিডিটাল মাডিডমডিয়া মসন্টার স্থাপন করা হদয়দে; 

 পাবথতয িট্টগ্রাম উন্নয়ন মবািথ, রাঙ্গামাডটদত ICT Business Resource Center প্রডতষ্ঠা করা হদয়দে; 

 সরকাদরর সকল পযথাদয় আইডসডট’র বযবহার ও প্রদয়াগ ডনডিতকরণ ও সমিয় সাধ্দনর লদক্ষ্য মাঠপযথায় পযথি 

আইডসডট’র উপযুি অবকাঠাদমা সৃডষ্ট, রক্ষ্ণাদবক্ষ্ণ এবাং সাদপাটথ প্রোদনর উদদ্দদি তেয ও মযাগাদযাগ 

প্রযডুি অডধ্েপ্তর সৃডষ্ট করা হয়। অডধ্েপ্তরডট তেয ও মযাগাদযাগ প্রযডুি ডবভাদগর অধ্ীদন একডট সাংযুি 

অডফস ডহদসদব মাঠ পযথায় পযথি সকল েপ্তদর আইডসডট’র উপযুি অবকাঠাদমা সৃডষ্টদত সহায়তা প্রোন, 

রক্ষ্ণাদবক্ষ্ণ এবাং সাদপাটথ প্রোন করদে; 

 ‘সাইবার ডনরাপিা’ কমথসূডির আওতায় সাধ্ারণ িনগণদক সদিতন করার লদক্ষ্য সাইবার অপরাধ্ এবাং তেয 

ও মযাগাদযাগ প্রযডুি আইন সম্পডকথত ২ডট ডটডভডস বতডর করা হদয়দে। এোড়াও কমথসূডির আওতায় একডট 

মহল্পদিস্ক িালু রদয়দে, এডট ২৪  ন্টা মখালা মরদখ যারা সাইবার আক্রমদনর ডেকার তাদের মসবা প্রোন কদর 

হদচ্ছ; 

 ই- গভদনথন্স কাযথক্রম বাস্তবায়দন ইন্টার অপাদরডবডলডট সমস্যা েূরীকরণ ও প্রডক্রয়া সহিসাধ্য করার িন্য 

ডবডসডস National Enterprise Architecture (NEA) উন্নয়ন করদে; 

 ২৫৪ডট এডগ্রকালিারাল ইনফরদমেন মসন্টার স্থাপন করা হদয়দে; 

 ২৫ডট মটডলদমডিডসন মসন্টার স্থাপন করা হদয়দে; 

 যদোদর National Data Centre এর ডিিাস্টার ডরদকাভারী মসন্টার স্থাপন করা হদয়দে; 

 সফটওয়যার ডেদল্পর উন্নয়ন ও রপ্তাডনর উদদ্দদি সরকাডর পৃষ্ঠদপাষকতায় কাওরান বািারস্থ ডবডিডবএল ভবদন 

আইডসডট ইনডকউদবটর- এ ৪৮ডট প্রডতষ্ঠান সফট্ওয়যার উন্নয়ন ও রপ্তাডনর কাি করদে। এদত প্রায় ৩৮ মকাডট 

টাকা ডবডনদয়াগ করা হদয়দে এবাং ১,৭০০ িন আইডট মপোিীবীর কমথসাংস্থান হদয়দে; 

 আইডট/ আইডটইএস খাদত আউটদসাডসথাং এর মক্ষ্দত্র পেিনীয় প্রেম ৩০ডট মেদের তাডলকায় বাাংলাদেে স্থান 
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লাভ কদরদে; 

ডিত্র- ৭: আইডসডট প্রডেক্ষ্ণ 

 
 ৭- ১০ হািার ডিলযান্সার সফটওয়যার মিদভলপার কতৃথক প্রায় ১০ ডমডলয়ন মাডকথন িলার আয় হদচ্ছ; 

 মন্ত্রণালয় ও ডবভাগসহ সকল সরকাডর অডফদসর ওদয়বসাইট এদক্সস আিিথাডতক প্রো অনুযায়ী .gov.bd 

মিাদমইন যুি কদর প্রডমতকরণ করা হদয়দে; 

 বাাংলাদেদে প্রায় ৪০০ডট সফটওয়যার ফামথ/আইডসডট মকাম্পাডন তাদের উৎপাডেত সফটওয়যার এবাং আইডসডট 

সাডভথদসস যুিরাষ্ট্র, ইউদরাপ, িাপান, কানািা, অদিডলয়াসহ ডবদশ্বর ৬০ডট মেদে রপ্তাডন করদে। বাাংলাদেদের 

সফটওয়যার বযবহারকারী কদয়কডট প্রডতষ্ঠান হল-  নডকয়া, িাপান এয়ারলাইন্স, ডবশ্ব বযাাংক, এইিডপ, মাডকথন 

মপাস্টাল এন্ি এডগ্রকালিার ডিপাটথদমন্ট; 

 বাাংলাদেদে আইডসডট খাদতর ক্রমডবস্তৃত বািার মূলধ্ন, েক্ষ্ মানব পুৌঁডি, ডবোল কমথসাংস্থান ডিডিডপ’র 

প্রবৃডদ্ধদত ভডূমকা রাখদে। বাাংলাদেে সরকার সফ্টওয়যার ডেদল্প সবদিদয় বড় গ্রাহক। প্রায় ৫৭ েতাাংে 

সফ্টওয়যার ডেল্প প্রডতষ্ঠান সরকাডর খাদত ডবডভন্ন প্রকল্প কাযথক্রদমর সাদে যুি। বাাংলাদেদের আইডসডট 

খাদতর বতথমান অবস্থা ডনেরূপ: 
সারডণ- ৪: বাাংলাদেদের আইডসডট খাদতর বতথমান অবস্থা 

কযাটাগডর সাংখযা/অদেথর পডরমাণ মিবয 
আইডট ডেদল্পর বািাদরর আকার আনুমাডনক ৮০০ডমডলয়ন 

ইউএস িলার/বের (রপ্তাডনসহ) 
সফ্টওয়যার ডেল্প ৪৬% 
আইডট সাডভথদসস ৫৬% 

সফ্টওয়যার মকাম্পাডন  ১,৫০০ (মরডিস্টািথ ১,০০০) আনুমাডনক ৪০ েতাাংে মকাম্পাডন রপ্তাডনমুখী, 
বতথমাদন প্রায় ৪০০ডট মকাম্পাডন ৬০ডট মেদে 
সফটওয়যার রপ্তাডন করদে।  

আইডট ডেদল্পর রািস্ব আয় ৪০০ডমডলয়ন ইউএস 
িলার/বের (রপ্তাডনসহ) 

 

আইডট ডেদল্প কমথরত আইডট 
প্রদফেনালস 

৭০,০০০  
 

আইডট ডেদল্প কমথরত মানবসম্পে ২,৫০,০০০  

আইডট প্রদফেনালস অন্যত্র কমথরত ৩৫,০০০  

উৎস: মবডসস 

সফ্টওয়যার রপ্তাডন: বতথমাদন বাাংলাদেদের আইডট ও আইডটএস ডেদল্পর দ্রুত প্রসার হদচ্ছ। রপ্তাডনর পাোপাডে 
মেেীয় বািাদরও আইডটর িাডহো বাড়দে। ডবদেষ কদর মটডলদযাগাদযাগ খাত, বযাাংডকাং খাত ও রপ্তাডনমুখী মপাষাক/ 



34 

মটক্সটাইল ডেদল্প অদটাদমেন এর কারদণ স্থানীয় িাডহো বাড়দে। গত ১০ বেদর সফ্টওয়যার রপ্তাডনর মক্ষ্দত্র 
বাাংলাদেদের অবস্থান ডনেরূপ: 

সারডণ- ৫: সফ্টওয়যার রপ্তাডনর মক্ষ্দত্র বাাংলাদেদের আয় ও প্রবডৃদ্ধ 

বের ২০০৪-
০৫ 

২০০৫-
০৬ 

২০০৬-
০৭ 

২০০৭-
০৮ 

২০০৮-
০৯ 

২০০৯-
১০ 

২০১০-
১১ 

২০১১-
১২ 

২০১২-
১৩ 

২০১৩-
১৪ 

সফটওয়যার রপ্তাডন 
(ডমডল: ইউএস িলার) 

১২.৬৮ ২৭.০১ ২৬.০৮ ২৪.০৯ ৩২.৯১ ৩৫.৩৬ ৪৫.৩১ ৭০.৮১ ১০১.৬৩ ১২৪.৭২ 

প্রবডৃদ্ধ ৭৬ ১১৩ - ৩.৪ - ৪.৮ ১৮.৫৬ ৭.৪৫ ২৮.১৪ ৫৬.২৮ ৪৩.৫৩ ২২.৭১ 

 ডিত্র- ৮: বাাংলাদেদে আইডট/ আইডটইএস খাদত রপ্তাডন (ডমডলয়ন ইউএস িলাদর) 

 
উৎস: এক্সদপাটথ প্রদমােন বুযাদরা 

৩.৬ প্রোসডনক কাঠাদমা সিৃন 

প্রোসডনক কাঠাদমা সৃডষ্ট, সাংস্কার ও ডবন্যাসসহ উপযুি কতৃথপক্ষ্ গঠন করার লদক্ষ্য ডবডভন্ন কাযথক্রম গ্রহণ করা 

হদয়দে। 

৩.৬.১ অঙ্গীকার/ পডরকল্পনা 

 ডিডিটাল বাাংলাদেে বাস্তবায়দনর িন্য তেয- প্রযডুি ডবষয়ক টাস্কদফাসথ সডক্রয় ও কাযথকর করা; 

 ইদলকেডনক পদ্ধডতদত মসবা প্রোদনর িন্য কমথেক্ষ্তা বৃডদ্ধ ও মনতৃত্ব ডনডিত করা এবাং ডবডভন্ন প্রদণােনার 

বযবস্থা করা। 

৩.৬.২ গহৃীত কাযথক্রম/অিথন 

 িাতীয় ডবজ্ঞান ও প্রযডুি পডরষে (NCST)-এর পনুগথঠন কদর মাননীয় প্রধ্ানমন্ত্রীর মনতৃদত্ব িাতীয় ডবজ্ঞান ও 

প্রযডুি পডরষে গঠন করা হদয়দে; 

 আইডসডট টাস্কদফাদসথর নাম পডরবতথন ও পুনগথঠন কদর ডিডিটাল বাাংলাদেে টাস্কদফাসথ গঠন করা হদয়দে; 

 তেয ও মযাগাদযাগ প্রযডুি ডবভাগ এবাং এর অধ্ীদন তেয ও মযাগাদযাগ প্রযডুি অডধ্েপ্তর গঠন করা হদয়দে; 

 ডিডিটাল বাাংলাদেে ডবডনমথাদণর লদক্ষ্য ডবডভন্ন মক্ষ্দত্র ইদলক্ট্রডনক পদ্ধডতদত মসবা প্রোদনর উদেযাগ গ্রহণ এবাং 

এসকল মসবার ডনরাপিা ডনডিতকরদণর লদক্ষ্য ডিডিটাল স্বাক্ষ্র বযবস্থা প্রবতথন করা হদয়দে; 
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 ডিডিটাল স্বাক্ষ্র বাস্তবায়দনর িন্য ডিডিটাল স্বাক্ষ্র ডনয়ন্ত্রক কতৃথপদক্ষ্র কাযথালয় প্রডতষ্ঠা করা হদয়দে; 

 হাইদটক পাকথ কতৃথপক্ষ্ প্রডতষ্ঠা করা হদয়দে; 

 মেদের ৪৫৫৪ডট ইউডনয়দন, ৩২৫ডট মপৌরসভায় এবাং ডবডভন্ন ডসডট কদপথাদরেদনর ওয়ািথ পযথাদয় ৪০৭ডট 

ডিডিটাল মসন্টার িালু করা হদয়দে। এ সকল মসন্টার মেদক নাগডরকগণ কম সমদয় ও কম খরদি ডবডভন্ন 

প্রদয়ািনীয় মসবা ও তেয গ্রহণ করদেন; 

 ন্যােনাল ই- সাডভথস ডসদস্টদমর (NESS) আওতায় নাগডরকগণ ডবভাগীয় কডমেনার ও মিলা প্রোসদকর 

কাযথালয় মেদক অনলাইদন ডবডভন্ন মসবা গ্রহণ করদেন। মিলা ও উপদিলা পযথাদয়র ডবডভন্ন অডফদস মসবা 

অনলাইদন প্রোদনর কাযথক্রম শুরু করা হদয়দে; 

 প্রায় ২৫,০০০ (পৌঁডিে হািার) সরকাডর েপ্তদরর ওদয়বসাইদটর সমিদয় পৃডেবীর বৃহিম িাতীয় তেয বাতায়ন 

ডনডমথত হদয়দে। এদপ্রডক্ষ্দত ২০১৫ সাদল The World Summit on the Information Society-WSIS 

পুরস্কাদর ভূডষত হদয়দে; 

 ডভডিও কনফাদরডন্সাং ডসদস্টদমর মাধ্যদম প্রধ্ানমন্ত্রীর কাযথালয়, ডবডভন্ন মন্ত্রণালয়/ডবভাগ, সকল ডবভাগীয় 

কডমেনাদরর কাযথালয় এবাং মিলা প্রোসদকর কাযথালদয়র সদঙ্গ মডন্ত্রপডরষে ডবভাগ ডবডভন্ন ডবষদয় আদলািনা, 

অডভজ্ঞতা ডবডনময় অবযাহত রদয়দে; 

 সরকাডর েপ্তদরর উদ্ভাবনী উদেযাগসমহূদক উৎসাহ প্রোদনর লদক্ষ্য মডন্ত্রপডরষে ডবভাগ কতৃথক প্রজ্ঞাপন িাডর 

করা হদয়দে। ইদতামদধ্য প্রায় এক হািার ইদনাদভেন ডটম গডঠত হদয়দে এবাং বতথমাদন মাঠ পযথাদয় প্রায় 

৫৬৫ডট উদ্ভাবনী উদেযাগ িলমান রদয়দে; 

 রূপকল্প ২০২১ যোযেভাদব বাস্তবায়ন করার লদক্ষ্য সরকাডর প্রডতষ্ঠানসমূদহর িন্য কমথসম্পােন বযবস্থাপনা 

পদ্ধডত প্রবতথন করা হদয়দে। এ পদ্ধডতর আওতায় ৪৮ডট মন্ত্রণালয়/ডবভাদগর সডিব স্ব- স্ব কমথ- পডরকল্পনা 

বাস্তবায়দনর িন্য মডন্ত্রপডরষে সডিদবর সদঙ্গ বাডষথক কমথসম্পােন িুডি (Annual Performance Agreement-

APA) স্বাক্ষ্র করদেন। মন্ত্রণালয়/ডবভাগসমদূহর বাডষথক কমথসম্পােন িুডি প্রণয়ন এবাং িডুি অনুযায়ী 

কমথপডরকল্পনা সডঠকভাদব বাস্তবাডয়ত হদচ্ছ ডক- না তা মূলযায়ন ও পডরবীক্ষ্দণর িন্য একডট সফটওয়যার 

(http://gpmsnew.bcc.gov.bd) বতডর করা হদয়দে; 

 ডসআইডি অপরাধ্ী সনািকরদণর িন্য ডবডভন্ন সফটওয়যার ডভডিক সডলউেন বযবহার করা হদচ্ছ; মযমন-  

Automated Fingerprint Identification System (AFIS) ও Crime Notification Management 

System Software (CNMS); 

 ৬ডট মুডিযুদ্ধডভডিক িলডচ্চত্র ডফল্ম ফরদমট হদত ডিডিটাল ফরদমদট রূপাির করা হদয়দে; 

 অডিট মডনটডরাং এবাং মযাদনিদমন্ট ডসদস্টম সফটওয়যার এর মাধ্যদম কাযথকর অডিট েযাডকাং এর বযবস্থা গ্রহণ 

করা হদয়দে; 

 OCAG Information System Policy, OCAG Mailing System Policy ও Comptroller Usage 

Policy প্রণয়ন করা হদয়দে; 

 বাাংলাদেে সুপ্রীম মকাদটথর ডনিস্ব ওদয়ব সাইট supremecourt.gov.bd এবাং ডবিার ডবভাদগর িাটা মসন্টার 

স্থাপন, মকাদটথর ৫ডট ভবনদক একডট কডম্পউটার মনটওয়াদকথর আওতায় আনয়ন এবাং িাটা মসন্টাদর মকস 

িাটাদবি ও মকস ইনফরদমেন মযাদনিদমন্ট সফটওয়যার ডসদস্টদম মামলার সকল তেয এডন্ে ও মামলার 

ফাইল আকথাইভ করার বযবস্থা করা হদয়দে; 
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 িাটা মসন্টাদর অধ্স্তন আোলদত bdcourts.gov.bd নামক পৃেক ওদয়ব সাইট স্থাপনপূবথক এদত ঢাকা, 

ডকদোরগঞ্জ ও রাঙামাডট মিলার মকাটথসমূদহর প্রডতডেদনর কাযথতাডলকা ও মামলার ফলাফল প্রেেথদনর সুডবধ্া 

প্রোন করা হদয়দে; এোড়া স্মাটথ মফান বযবহারকারীদের সুডবধ্ার কো ডিিা কদর একই পেথায় মামলার সকল 

তেয সািথ করার িন্য supremecourt.gov.bd/sccs নামক একডট স্মাটথ পযাদনল মখালা; ডবিারপ্রােথীরা মযন 

শুনানী িলাকালীন মযদকান মবদঞ্চর কাযথক্রম সম্পদকথ একডট স্থাদন োৌঁডড়দয় অবগত হদত পাদর মসিন্য 

বাাংলাদেে সুপ্রীম মকাটথ এলাকায় ৪ডট ৪২ ইডঞ্চ ডিডিটাল ডিসদপ্ল স্থাপন করা হদয়দে; 

 ৬ডট ডবশ্বডবেযালদয় বাাংলাদেে ডরসািথ এন্ি এিদুকেন মনটওয়াকথ (Bd REN) স্থাপন; Bd REN মনটওয়াকথডট 

োন্স ইউদরডেয়া ইনফরদমেন মনটওয়াকথ (TEIN-3) এর সাদে সাংযুি করা হদয়দে; 

 সডিবালয়, ডবডসডসসহ ডবডভন্ন ডবশ্বডবেযালদয় ওয়াই- ফাই মিান প্রডতষ্ঠা করা হদয়দে; 

 মমাটরযাদন ডিডিটাল মরডিদিেন সাডটথডফদকট ও স্মাটথকািথ ড্রাইডভাং লাইদসন্স প্রোন িালু হদয়দে; 

 মমাটরযাদন মরদো- ডরদলডক্টভ ৮.৮৬ লক্ষ্ নাম্বার মপ্লট প্রস্তুত এবাং ৫.৪৭ লক্ষ্ সাংদযািন করা হদয়দে; 

 িাতীয় রািস্ব মবাদিথর ওদয়বসাইট মেদক অনলাইন টযাক্স কযালকুদলটদরর মাধ্যদম আয়কদরর ডহসাব মবর 

করা এবাং আয়কর ডরটানথ প্রস্তুত করা হদচ্ছ; 

 মরলওদয়দত ই- ডটদকডটাং িাল ু হওয়ায় esheba.cnsbd.com সাইদট ডগদয় মরডিদিেন কদর সহদিই ডভসা 

কািথ, মক্রডিট কািথ বা মিডবট কািথ বযবহার কদর ডটডকট ক্রদয়র সুডবধ্া পাদচ্ছ; 

 ডেক্ষ্ক ও ডেক্ষ্ােথীদের উপডস্থডত ডনডিতকরদণর িন্য ইদতামদধ্য পাইলটডভডিদত ডফঙ্গার ডপ্রদন্টর মাধ্যদম 

উপডস্থডত মরকিথ করার উদেযাগ মনয়া হদয়দে। পাইলদটর মাধ্যদম প্রাপ্ত ফলাফদলর আদলাদক এ কাযথক্রমডট 

সমগ্র ডবেযালদয় সম্প্রসারণ করা হদব; 

 বাাংলাদেে মলাক প্রোসন প্রডেক্ষ্ণ মকন্দ্র, ডবডসএস প্রোসন একাদিডম ও বাাংলাদেে ইন্সডটডটউট অব 

মযাদনিদমন্ট এ মিদন্িি লাডনথাং ডহদসদব তাদের ১ডট কদর মূল মকাদসথ ই- লাডনথাং কাযথক্রম িলদে; 

 মমাবাইল বযাাংডকাং- এর মাধ্যদম উপ- বৃডির টাকা পডরদোধ্ করা হদচ্ছ; 

 িাতীয় মপাটথাল মিমওয়াকথ (NPF) এর আওতায় মেদের সকল ইউডনয়ন, উপদিলা, মিলা, ডবভাগ, অডধ্েপ্তর 

মন্ত্রণালয়সহ সকল সরকাডর েপ্তদরর িন্য ২৪ হািার ওদয়ব মপাটথাল (তেয বাতায়ন) ডনমথাণ কাি সম্পন্ন করা 

হদয়দে। ইডতহাস, ঐডতহ্য, সাংস্কডৃত, ডেক্ষ্া, কৃডষ মভৌদগাডলক ডববরণ, বযবসা বাডণিয, ডবখযাত বযডিত্ব, ডেল্প, 

িনপ্রডতডনডধ্সহ ডবডভন্ন তেয মসবা ডনদয় মেদের ৬৪ মিলায় মিলাপ্রোসদকর কাযথালদয় মিলা তেয বাতায়ন 

ও ওদয়বসাইট বতডর করা হদয়দে। ই- মসবা প্রোদনর ডভডিপ্রস্তর ডহদসদব বাাংলাদেদের িাতীয় ওদয়ব মপাটথাল 

bangladesh.gov.bd প্রডতষ্ঠা করা হদয়দে। এোড়াও সরকাদরর ডবডভন্ন মন্ত্রণালয়/ ডবভাগ/ অডধ্েপ্তদরর রদয়দে 

ডনিস্ব ওদয়বসাইট; 

 আইডসডট’র বযবহার, প্রসার এবাং মলাবাল মাদকথদট বাাংলাদেদের সক্ষ্মতা তদুল ধ্রার লদক্ষ্য প্রডত বের 

ডিডিটাল ওয়ার্ল্থ েীষথক আিিথাডতক সদম্মলন আদয়ািন করা হদচ্ছ; 

 মেদের িনগণদক ডবডভন্ন ই- মসবার সাদে পডরডিত করার লদক্ষ্য িাতীয় পযথাদয় ডিডিটাল উদ্ভাবনী মমলা 

অনুষ্ঠাদনর পাোপাডে সকল ডবভাগ, মিলা ও উপদিলায় এ মমলার আদয়ািন করা হদচ্ছ; 
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ডিত্র- ৯: মিলা তেয বাতায়ন 
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ডিত্র ১০: উন্নয়ন মমলা ২০১৭ - মত অেথ ডবভাগ 
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 তৃণমূল পযথাদয় গ্রামীণ মযাগাদযাগ সহি ও সুলভ করা, স্থানদভদে উপযিু প্রযুডি ডনরূপণ এবাং গ্রামীণ 

মযাগাদযাদগর মক্ষ্দত্র ফাইবার অপডটক বযবহাদরর লদক্ষ্য অভযিরীণ মনটওয়াকথ সমিয় কডমডট (Domestic 

Network Coordination Committee) গঠন করা হদয়দে; 

 মিলা ও উপদিলা পযথাদয় আইডসডট ডবষয়ক কডমডট /

মফারাম গঠন করা হদয়দে; 

 আইডসডট ডবিদনস প্রদমােন কাউডন্সল েডিোলী করা 

হদয়দে; 

 িাতীয় পডরিয়পত্রদক ডবডভন্ন ই- সাডভথস প্রোদনর মক্ষ্দত্র 

বযবহার করা হদচ্ছ; 

 পডরকল্পনা মন্ত্রীর মনতৃদত্ব িাতীয় তেয বযবস্থাপনা 

কডমডট গঠন করা হদয়দে; 

 ডবডভন্ন ওদয়বসাইটদক সাইবার আক্রমণ মেদক প্রডতদরাধ্ 

করার লদক্ষ্য আইডসডট প্রডতমন্ত্রীর মনতৃদত্ব িাতীয় তেয 

ডনরাপিা কডমডট গঠন করা হদয়দে; 

 বাাংলাদেদে কৃডষ গদবষণার সদঙ্গ সাংযুি সকল 

প্রডতষ্ঠাদনর গদবষণা সম্বডলত তেয একডট মকন্দ্রীয় 

িাটাদবদি সাংরক্ষ্দণর উদদ্দদি ‘Agricultural 

Research Management Information System 

(ARMIS)’ বাস্তবায়দনর কাি িলদে। স্বাধ্ীনতা পরবতথী 

সময় হদত এ পযথি সকল গদবষণার তেয এই িাটাদবদি 

সাংরক্ষ্ণ করা হদচ্ছ যা অনলাইদন একদসস করা যাদব। 

এডট মসদকন্িারী িাটা মসাসথ ডহদসদব কৃডষ গদবষণার 

মক্ষ্দত্র একডট গুরুত্বপূণথ তেয হাবরূদপ কাি করদব যা 

কৃডষ গদবষণায় বিততা পডরহার, গদবষণা অগ্রাডধ্কার 

ডনধ্থারণসহ গদবষণা পডরিালনায় সহায়ক হদব। 

ইদতামদধ্য ডবশ্বডবেযালয়, অন্যান্য সরকাডর-মবসরকাডর 

প্রডতষ্ঠান, এনডিও ইতযাডে প্রডতষ্ঠাদনর ২২,০০০ এর 

অডধ্ক কৃডষ গদবষণা তেয সডন্নদবডেত করা হদয়দে; 

 ভূডমর গঠন, ববডেষ্টয, আদ্র্থতা, ভঙ্গুরতা, লবণািতা 

ইতযাডে তেয সম্বডলত অনলাইন িাটাদবি বতডর করা হদয়দে। মসবাডটর মাধ্যদম ভূডম সাংক্রাি ডবডভন্ন ধ্রদনর 

ডরদপাটথ মিনাদরট করা যাদব; 

 Passport, Visa- র সডঠকতা যািাই করার িন্য হযরত োহিালাল আিিথাডতক ডবমানবির, মস্পোল ব্রাঞ্চ 

সের েপ্তর, ওসমানী আিিথাডতক ডবমানবির, িট্টগ্রাম আিিথাডতক ডবমানবির এবাং মবনাদপাল স্থলবির- এ 

Digital Analysis Centre স্থাপন করা হদয়দে; 
 

ডিত্র- ১১: আইবাস ++ 
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বক্স- ১: ডিডিটাল উদ্ভাবনী মমলা 

২০১০ সাদল প্রেমবাদরর মত িাতীয় পযথাদয় 
ঢাকাস্থ বঙ্গবন্ধু নদভাডেদয়টাদর সমাদির সকল 
মশ্রডণ মপোর মানুষদক ই- মসবার সাদে পডরডিত 
করার লদক্ষ্য ডিডিটাল উদ্ভাবনী মমলার 
আদয়ািন করা হয়। মাননীয় প্রধ্ানমন্ত্রীর 
ডনদেথেনার আদলাদক পরবতথীদত প্রডত বেরই 
সকল ডবভাগ, মিলা ও উপদিলায় এ মমলার 
আদয়ািন করা হদচ্ছ। মসবাোনকারী এবাং মসবা গ্রহণকারীদের মদধ্য মসতবুন্ধ রিনা ও ডবডভন্ন 
ডিডিটাল মসবার সাদে মানুষদক বযাপকভাদব পডরডিত করার উৎকষৃ্ট মাধ্যম হল ডিডিটাল মমলা। 
মমলায় প্রেেথক ও পডরেেথক মেখাদত ও ডেখদত; িানাদত ও িানদত, মেখাদত ও মেখদত এবাং 
মোনাদত ও শুনদত পাদরন। ডিডিটাল উদ্ভাবনী মমলা মেদক বতথমান মসবার পাোপাডে ভডবষ্যদতর ই-
মসবা ডবষদয় সাধ্ারণ মানুষ ধ্ারণা পাদচ্ছ। একইসাদে এ কমথকাদণ্ডর সাদে সম্পৃি কমথকতথাগণও তা 
বাস্তবায়দন অঙ্গীকারাবদ্ধ হদচ্ছন। 

মিলা পযথাদয়র মমলা মেদক ২৪  ন্টার মদধ্য িডমর পিথা মেয়া, অনলাইদন িম ডনবন্ধন করা, মমাবাইল 
বযাাংডকাং এর এযাকাউন্ট মখালা, সব স্টল মেদক ই- মমইল আইডি মখালার বযবস্থা োকদে। পযথায়ক্রদম 
সকল ডেক্ষ্া প্রডতষ্ঠাদনর ডেক্ষ্ক- ডেক্ষ্ােথীদের মমলায় ডেক্ষ্কদের বতডর কদন্টন্ট মেখাদনা হদচ্ছ। মিলা 
পযথাদয়র কমথকতথাগণ স্টদল উপডস্থত মেদক িনগণদক মসবা প্রোদনর ডবষয়ডট অবডহত করদেন। 
প্রডতডেন সুডনডেথষ্ট ডবষদয় ‘ডটিার মলি কদন্টন্ট মিদভলপদমন্ট’, ‘লাডনথাং এন্ি আডনথাং’ ইতযাডে ডবষদয় 
প্রডেক্ষ্ণ বা মসডমনাদরর আদয়ািন মমলাদক সমদৃ্ধ করদে। মমলা মেদষ উদেখদযাগয ডবষয়গুদলা মিলা 
তেয বাতায়দন আপদলাি করা হদচ্ছ। মকান মকান মিলা প্রোসন স্থানীয় কযাবল ডটডভদত সরাসডর মমলা 
সম্প্রিাদরর উদেযাগ ডনদয়দে।  

 

 

বক্স- ২: উপদিলা ডিডিটাল উদ্ভাবনী মমলা 

২০১৩ সাদলর ১৫ ও ১৬ এডপ্রল 
প্রেমবাদরর মত উপদিলা পযথাদয় ডিডিটাল 
উদ্ভাবনী মমলা অনুডষ্ঠত হয় কুডড়গ্রাম 
মিলার নাদগশ্বরী উপদিলায়। প্রডতডট 
ইউডনয়ন তেয ও মসবাদকন্দ্রসহ মমাট ২৫ডট 
সরকাডর মবসরকাডর প্রডতষ্ঠান এ মমলায় 

অাংে মনয়। ইউডনয়ন তেয ও মসবাদকদন্দ্রর স্টল মেদক মিলা প্রোসদকর অডফদস িডমর পিথার 
আদবেন, অনলাইদন পরীক্ষ্ার ফলাফল, ই- মমইল আোন- প্রোন, ডভডিও কনফাদরডন্সাং, ইন্টারদনট 
ব্রাউডিাং, কডম্পউটার প্রডেক্ষ্ণ ইতযাডে ডবষয় মাডিডমডিয়া প্রদিক্টদরর মাধ্যদম মেখাদনা হয়। এোড়া 
অন্যান্য মসবা মযমন-  েডব মতালা, ফদটাকডপ করা, কডম্পউটার কদম্পাি- ডপ্রন্ট, কৃডষ- ডেক্ষ্া- স্বাস্থয 
ডবষয়ক তেয খুব সহদি ইউআইএসডস- মত পাওয়া যায় মসডটও তুদল ধ্রা হয়। ডেক্ষ্া প্রডতষ্ঠানগুদলার 
স্টল মেদক মাডিডমডিয়া ক্লাসরুদমর মাধ্যদম কীভাদব পাঠোন পদ্ধডত সহিদবাধ্য, আনিোয়ক ও 
অাংেগ্রহণমূলক করা যায় মস ডবষয়ডটও মেখাদনা হয়। ডেক্ষ্কদের বতডর ডিডিটাল কদন্টন্টও প্রেেথন 
করা হয়। মমলার প্রডতডট স্টল মেদক উপডস্থত সকদলর িন্য ই- মমইল ডঠকানা মখালার বযবস্থাও রাখা 
হয়।  
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 ডবডবএস কতৃথক ময সকল শুমাডর ও িডরদপর িাটা Magnetic Tape এ সাংরডক্ষ্ত আদে তা ডিডিটাল 

পদ্ধডতদত স্থানািদরর িন্য Data Recovery Lab প্রডতষ্ঠা করা হদয়দে। আডের েেক হদত সাংগৃহীত িাটা 

মযাগদনডটক মটদপ সাংরডক্ষ্ত আদে এবাং ডিডিটাল পদ্ধডতদত উি িাটা রূপাির কদর িাটার বযবহার সহি 

করা হদয়দে; 

 Geo-database বযবহার এবাং আেমশুমাডর ও গৃহগণনা- ২০১১ এর তেয উপাি বযবহার কদর খুলনা ডবভাদগ 

১০ডট, রাংপুর ডবভাদগ ৮ডট, ডসদলট ডবভাদগ ৪ডট, ঢাকা ডবভাদগ ৫ডট, িট্টগ্রাম ডবভাদগ ১ডট ও রািোহী ডবভাদগ 

১ডটসহ এ পযথি মমাট ২৯ডট মিলার সকল মমৌিা/মহোর ডিডিটাল মযাপ প্রস্তুত করা হদয়দে; 

 বাাংলাদেদের প্রোসডনক ডবভাগ, মিলা, উপদিলা, ইউডনয়ন, মমৌিা, গ্রাম, ডসডটকদপথাদরেন, মপৌরসভা ও 

মহোর Key Point Installation এর নাম বাাংলা ও ইাংদরডিদত শুদ্ধ ও সুডনডেথষ্টকরণ, এ সকল সুডনডেথষ্ট নাদমর 

একডট আইনগত মযথাো (Legal Status) প্রোন এবাং ডিও মকাি নম্বর প্রোন করার িন্য বাাংলাদেে 

পডরসাংখযান বুযদরা মিনদেডনাং ডিও মকাডিাং ডসদস্টম কমথসূডি গ্রহণ কদর তার কাযথক্রম পডরিালনা করদে; 

 ই- পাবডলদকেন ডিডিটাল প্রযডুির একডট উন্নত সাংরক্ষ্ণ প্রযডুির কলযাদণ গদবষক, পডরকল্পানাডবে, নীডত 

ডনধ্থারক, োত্র ও বযবহারকারীগণ এখন  দর বদস অনায়াদস অন- লাইদনর মাধ্যদম মুহূদতথর মদধ্য প্রদয়ািনীয় 

তেয ও উপাি সাংগ্রহ করদত পাদরন। মসিন্য বাাংলাদেে পডরসাংখযান বযুদরা একডট যগুািকারী পেদক্ষ্প ‘ই-

পাবডলদকেন পদ্ধডত’ গ্রহণ কদরদে। ফদল, ডবডবএস কতৃথক সময় সময় প্রকাডেত আেমশুমাডর, অেথননডতক 

শুমাডর ও অন্যান্য িাতীয় িডরদপর সামডয়ক ও িূড়াি ডরদপাটথসমূহ এখন অন- লাইদন িাউনদলাি কদর ডপ্রন্ট 

মনয়া সম্ভব হদচ্ছ; 

 ময মকান স্থান মেদক তাৎক্ষ্ডণক তেয প্রাডপ্তর সুডবধ্াদেথ সড়ক পডরবহণ ও মহাসড়ক ডবভাদগর ওদয়বসাইদট 

একডট ডিডিটাল লাইদব্রডর সডন্নদবডেত করা হদয়দে। ৯ডট িদক ডবডভন্ন তেযাডে সাংরডক্ষ্ত আদে; 

 মাঠপযথায় পযথি আইডসডট’র উপযুি অবকাঠাদমা সৃডষ্ট, রক্ষ্ণাদবক্ষ্ণ এবাং সাদপাটথ প্রোদনর উদদ্দদি ৬৪ডট 

মিলা ও ৪৮৮ডট উপদিলায় ৭৫৬ডট পে সম্বডলত তেয ও মযাগাদযাগ প্রযডুি অডধ্েপ্তর প্রডতষ্ঠা করা হদয়দে; 

 ডিডিটাল স্বাক্ষ্র প্রবতথদনর উদদ্দদি প্রােডমক পযথাদয় ৫ডট মবসরকাডর প্রডতষ্ঠান এবাং ০১ডট সরকাডর প্রডতষ্ঠান 

বাাংলাদেে কডম্পউটার কাউডন্সলদক সাডটথডফদকট প্রোনকারী কতৃথপক্ষ্ (ডসএ) ডহসাদব লাইদসন্স প্রোন করা 

হদয়দে। ডসএ ডহসাদব লাইদসন্স প্রাপ্ত ০৬ডট প্রডতষ্ঠান তাদের ডনিস্ব কাডরগরী প্রডক্রয়া সম্পন্ন কদর ইদলক্ট্রডনক 

স্বাক্ষ্র সাডটথডফদকট প্রোনকারী কতৃথপদক্ষ্র ডনয়ন্ত্রদকর কাযথালয় হদত ডসএ সাডটথডফদকট গ্রহণ কদরদেন। ডসএ 

প্রডতষ্ঠানসমূহ বতথমাদন ডবডভন্ন সরকাডর- মবসরকাডর সাংস্থা ও আগ্রহী বযডিবদগথর ডনকট ডিডিটাল স্বাক্ষ্র 

সাডটথডফদকট ডবতরণ ও সাংডিষ্ট মসবা প্রোন করদে। ডবডভন্ন সরকাডর- মবসরকাডর প্রডতষ্ঠান ও বযাাংক ইদতামদধ্য 

তাদের স্ব- স্ব ওদয়ব সাইট ও েপ্তদর ডিডিটাল স্বাক্ষ্র বযবহার শুরু কদরদে। ই- ডটআইএন এবাং িম ডনবন্ধদন 

ডিডিটাল স্বাক্ষ্দরর বযবহার শুরু করা হদয়দে; 

 ইন্টারঅপাদরডটডবডলডট গাইিলাইন, Auditing গাইিলাইন, Certification Practice Statement (CPS) 

গাইিলাইন প্রস্তুত করা হদয়দে। এর ফদল ডনরাপে ই- গভদনথন্স িালু করা সম্ভব হদব; 

 ডবডভন্ন মন্ত্রণালয়/ ডবভাগ/সাংস্থা ও মিলা- উপদিলায় কমথরত সরকাডর কমথকতথাদের মদধ্য ডিডিটাল স্বাক্ষ্র 

ডবতরণ করা হদয়দে এবাং ডিডিটাল স্বাক্ষ্র ডবষয়ক প্রডেক্ষ্ণ প্রোন করা হদয়দে; 

 ইদলক্ট্রডনক স্বাক্ষ্র সাডটথডফদকট প্রোনকারী কতৃথপদক্ষ্র ডনয়ন্ত্রদকর কাযথালদয় ২০ িন িনবল ডনদয় সাইবার 

ডনরাপিা মসল গঠন করা হদয়দে; 
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 সাইবার ডনরাপিা মসদলর কাযথক্রম শুরু করা হদয়দে এবাং িনবল ডনদয়াগ প্রডক্রয়া শুরু হদয়দে। সাইবার 

অপরাধ্ ডনয়ন্ত্রণ এর উদদ্দদি তেয ও মযাগাদযাগ প্রযডুি আইন ২০০৬ সাংদোধ্ন করা হদয়দে; 

 সাইবার অপরাধ্ ডবিাদরর লদক্ষ্য সাইবার োইবুযনাল স্থাপন করা হদয়দে। টাইম স্টযাডম্পাং সাডভথদসস 

গাইিলাইস ফর সাডটথফাইাং অেডরডটি ২০১৬ প্রণয়ন করা হদয়দে; 

 সাইবার ডসডকউডরডট িযাদটডিক গাইিলাইন প্রণয়ন করা হদয়দে। সাইবার অপরাধ্ তেদির িন্য সাইবার 

অপরাধ্ ও তেি ডবডধ্মালার খসড়া প্রণয়ন করা হদয়দে; 

 ডিডিটাল স্বাক্ষ্র বযবহাদরর উদদ্দদি বযবহারকারীর তেয যািাইদয়র িন্য ডনবথািন কডমেদনর NID 

িাটাদবদির সাংদঙ্গ VPN সাংদযাগ স্থাপন করা হদয়দে; 

 ইন্টারদনট অপরাধ্ী সনািকরদন দ্রুত কাযথকর বযবস্থা গ্রহণ করার উদেযাগ মনয়া হদয়দে। ডিডিটাল ডনরাপিা 

আইন প্রণয়ন িড়ূাি পযথাদয় রদয়দে। এই আইদনর আওতায় সাইবার ডসডকউডরডট অডধ্েপ্তর গঠন করা হদব। 

ডসডসএ CIRT কাযথকর করার িন্য প্রদয়ািনীয় বযবস্থা গ্রহণ করা হদচ্ছ; 

 সাইবার অপরাধ্ ডনয়ন্ত্রণ ও তেদির িন্য সাইবার ফদরনডসক লযাব স্থাপদনর িন্য ডসডসএ কাযথালয় কতৃথক 

‘Upgradation of PKI (Public Key Infrastructure) System and Capacity Building of CCA 

Office’ প্রকল্প মনয়া হদয়দে; 

 রািস্ব স্টযাম্প, মকাটথ ডফ- মক অবাধ্, ডনরাপে ও িাডলয়াডত মুি কদর সহদি সবথসাধ্ারদণর কাদে মপৌৌঁদে 

মেয়ার মাধ্যদম সরকাদরর রািস্ব আয় বৃডদ্ধ ও ডিডিটাল বাাংলাদেে ডবডনমথাদণর লদক্ষ্য e-stamping প্রকদল্পর 

DPP প্রণয়ন করা হদয়দে; 

 মামলা তেদির সুডবধ্াদেথ Digital Evidence Management & Reporting system (DEMRS) 

সফটওয়যার ও প্রদয়ািনীয় হািথওয়যার সরবরাহ করার বযবস্থা গ্রহণ করা হদয়দে; 

 মকাডরয়া সরকাদরর কাডরগডর েক্ষ্তা ডবডনমদয়র মাধ্যদম মেদের সরকাডর কমথকতথাদের েক্ষ্তা উন্নয়দন এবাং 

মেদের ৫২ডট মন্ত্রণালয়/ডবভাগ এবাং ৬৮ডট প্রডতষ্ঠানদক Bangladesh National Enterprise Architecture 

এর আওতায় আনয়দনর লদক্ষ্য ‘Formation of the e-Government Master Plan for Digital 

Bangladesh’ –েীষথক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হদচ্ছ; 

 সরকাদরর সকল মক্ষ্দত্র একডট স্বচ্ছ ও িবাবডেডহমলূক ই- গভনথদমন্ট বযবস্থা প্রডতষ্ঠার িন্য একডট পাইলট 

প্রকল্প বাস্তবায়নসহ ই- গভনথদমদন্টর িন্য সডঠক ও সহিলভয প্লযাটফরম এবাং স্হানীয় সম্পে বযবহার কদর 

তেয ও মযাগাদযাগ প্রযডুি ডবভাগ এবাং পডরকল্পনা ডবভাদগর িন্য একডট ERP সডলউেন বতরী এবাং ই-

গভনথদমন্ট বযবস্থা বাস্তবায়দনর মাধ্যদম স্থানীয় আইডসডট ইন্িাডির েক্ষ্তা বৃডদ্ধ করার লদক্ষ্য বাাংলাদেে ই-

গভনথদমন্ট ইআরডপ-  েীষথক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হদচ্ছ; 

 মেদে ময সকল সফটওয়যার উন্নয়ন অেবা ক্রয় করা হদয় োদক তার মকান গুণগত ও আিিথাডতক মান ডনধ্থারণ 

করার ডনডমি একডট আিিথাডতক মাদনর সফটওয়যাদরর মান ডনডিতকরণ, পরীক্ষ্া ও সাডটথডফদকেন মসন্টার 

প্রডতষ্ঠাকরণ েীষথক প্রকদল্পর কাযক্রম শুরু করা হদয়দে; 

 মটকসই উদ্ভাবনী ইদকাডসদস্টম বতডর, প্রযডুি উদ্ভাবন ও উদেযাগ উন্নয়ন, মমধ্াসত্ত্ব সাংরক্ষ্ণ ও সাংদযাগকরণ, 

তরুণ উদ্ভাবকদের সক্ষ্মতা বৃডদ্ধ, উিম ধ্ারণাসমহূ ডিডিতকরণ, লালন ও উন্নয়দনর িন্য প্রাডতষ্ঠাডনক কাঠাদমা 

বতডর; এবাং উদ্ভাবনী সামগ্রীর বাডণডিযকীকরণ ও ব্রাডন্িাং-এর মক্ষ্দত্র সহায়তা প্রোদনর লদক্ষ্য উদ্ভাবন ও 

উদেযািা উন্নয়ন একাদিডম প্রডতষ্ঠাকরণ (IDEA) েীষথক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হদচ্ছ; 

 ই- গভদনথন্স কাযথক্রম বাস্তবায়দন ইন্টারঅপাদরডবডলডট সমস্যা েূরীকরণ ও প্রডক্রয়া সহিসাধ্য করার িন্য 
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ডবডসডস National Enterprise Architecture (NEA) উন্নয়ন করদে। ইদতামদধ্য NEA–এর অবকাঠাদমা 

বযবহার কদর পাইলট কাযথক্রম ডহদসদব খােয অডধ্েপ্তদরর ‘খােয েস্য ক্রয়’ এবাং ডেক্ষ্া অডধ্েপ্তদরর আওতায় 

‘মবসরকাডর প্রােডমক ডেক্ষ্কদের মপনেন প্রডক্রয়াকরণ’ সফটওয়যার বতডর করা হদয়দে। NEA–এর Service 

Bus বযবহার কদর সরকাডর কমথিারীদের মবতন ডনধ্থারণ ডসদস্টম িালু করা হদয়দে; 

 কৃডষদক্ষ্দত্র তেযপ্রযডুি বযবহার করার অডমত সম্ভাবনা ও সুদযাগ রদয়দে। কৃডষদক্ষ্দত্র আইডসডটডভডিক 

তেযদসবা কাযক্রম পডরিালনার িন্য ২৫৪ ডট এডগ্রকালিারাল ইনফরদমেন মসন্টার স্থাপন করা হদয়দে। 

সমীক্ষ্ায় মেখা মগদে, প্রডতডট এডগ্রকালিারাল ইনফরদমেন মসন্টার মেদক প্রডতডেন গদড় ৪৫- ৫০ িন মানুষ 

তেয মসবা গ্রহণ করদেন। এর মদধ্য উদেখদযাগয সাংখযক নারী রদয়দেন। মস ডহদসদব প্রডতডেন সারা মেদে 

২০,০০০ এরও অডধ্ক সাংখযক কৃষক মসবা গ্রহণ করদেন। 

৩.৬.৩ প্রাডতষ্ঠাডনক ও অন্যান্য মসবা প্রোন কাযথক্রম 

ডিডিটাল বাাংলাদেদের সুডবধ্া সমাদির সকল মশ্রডণ মপোর মানুদষর মোরদগাড়ায় কম খরদি, কম সমদয় এবাং 

ডনরাপদে মপৌৌঁদে মেয়ার লদক্ষ্য গহৃীত কডতপয় প্রাডতষ্ঠাডনক ও অন্যান্য মসবা প্রোন কাযথক্রম ডনেরূপ: 

ক. ডিডিটাল মসন্টার 

িনগদণর মোরদগাড়ায় সব ধ্রদনর সরকাডর- মবসরকাডর ও বাডণডিযক তেয ও মসবা মপৌৌঁদে মেয়ার একডট সমডিত 

উদেযাগ ডহদসদব সারাদেদে ৫,২৮৬ডট ডিডিটাল মসন্টার স্থাপন করা হদয়দে। 

ডিত্র- ১২: ইউডনয়ন ই- তেয মসবা মকন্দ্র 

 
 

ইউডনয়ন পডরষদে ৪৫৫৪ডট, মপৌরসভায় ৩২৫ডট এবাং ডসডট কদপথাদরেদন ৪০৭ডট ডিডিটাল মসন্টার িালু রদয়দে। 

নারীসহ মমাট উদেযািা ১০,৫৭২িন। ডিডিটাল মসন্টার মেদক ২০১৬ সাল পযথি ১১৬ ডট মসবা কযাটাগডরদত প্রায় 

২৫ মকাডট ৭৬ লক্ষ্ মসবা (িমডনবন্ধন, মমাবাইল বযাাংডকাং, ডবদুযৎ ডবল পডরদোধ্, কডম্পউটার প্রডেক্ষ্ণ, অনলাইন 

আদবেন, ভূডম মরকিথ ইতযাডে উদেখদযাগয) প্রোন করা হদয়দে। এসকল মসবার মাধ্যদম ডিডিটাল মসন্টাদরর 

উদেযািারা প্রায় ২৬৩ মকাডট ৬০ লক্ষ্ টাকা আয় কদরদে। 
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খ. িাতীয় তেয বাতায়ন 

এক ডঠকানায় একডটমাত্র প্লাটফদমথ মেদের সকল সরকাডর েপ্তদরর তেয ও মসবা প্রাডপ্তর মগটওদয় ডহদসদব বযবহাদরর 

িন্য ডনমথাণ করা হদয়দে বাাংলাদেে িাতীয় তেয বাতায়ন। এখাদন সডন্নদবডেত রদয়দে ডবডভন্ন উপদিলা, মিলা, 

ডবভাগ, অডধ্েপ্তর ও মন্ত্রণালদয়র ২৫ হািাদররও মবডে ওদয়বসাইট। মসবাকুঞ্জ এমন একডট ওদয়ব প্লাটফমথ মযখাদন 

সরকাডর েপ্তরসমহূ মেদক প্রদেয় মসবার সকল গুরুত্বপূণথ তেযাডে িনগণ সহদি িানদত পারদবন। ৩৬ডট 

অডধ্েপ্তর/সাংস্থার ৪০০ মসবার তেযাডে মসবাকুদঞ্জ রদয়দে। িনগদণর দুদভথাগ হ্রাসকদল্প সকল সরকাডর ফরম এক 

ডঠকানায় প্রাডপ্তর লদক্ষ্য ফরমস বাতায়দনর সূিনা। বাাংলা ও ইাংদরডি ভাসথদন ফরমস বাতায়ন বতডর করা হদয়দে। 

মকাদনা ফরম সহদি খুৌঁদি পাওয়ার িন্য সকল ফরমদক ২০ডট কযাটাগডরদত সািাদনা হদয়দে। এই বাতায়দন 

বতথমাদন মমাট ফরম রদয়দে ১,৫৫৯ডট; যার মদধ্য প্রায় ১,২০০ডট ফরম পূরণদযাগয ডপডিএফ ফরদমদট রদয়দে। 

এোড়া ১১০ডট মসবার ফরম ই-ফরদম রুপাির করা হদয়দে; যার মাধ্যদম মসবাপ্রােথীরা সরাসডর অনলাইদন মসবা 

গ্রহদণর িন্য আদবেন করদত পাদরন। 

গ. মিলা ই-সাডভথস 

মেদের সকল মিলায় সরকাডর েপ্তদর অনলাইদন নাগডরক আদবেন, োপ্তডরক আদবেন, িডমর পিথা প্রাডপ্তর আদবেন 

গ্রহণসহ এ সাংক্রাি মসবা োদনর বযবস্থা গ্রহণ করা হদয়দে। নাগডরকগণ ডবভাগীয় কডমেনার ও মিলা প্রোসদকর 

কাযথালয় হদত অনলাইদন ডবডভন্ন মসবা গ্রহণ করদেন। উপদিলা পযথাদয়র ডবডভন্ন েপ্তদর অনলাইদন মসবা প্রোদনর 

কাযথক্রম শুরু করা হদয়দে। 

 . ই- ফাইডলাং 

সরকাডর অডফদস গডত, স্বচ্ছতা ও েক্ষ্তা বৃডদ্ধর মাধ্যদম িনগণদক মসবা প্রোন ও কাগদির বযবহার কডমদয় 

পডরদবেবান্ধব অডফস সৃডষ্টর লদক্ষ্য ই-ফাইডলাং ডসদস্টম িালু করা হদয়দে। এই ডসদস্টমডট বতথমাদন প্রধ্ানমন্ত্রীর 

কাযথালয়, ৫১ডট মন্ত্রণালয়/ডবভাগ, ৪৪ডট অডধ্েপ্তর, ৬৪ডট মিলা প্রোসদকর কাযথালয়, ৮ডট ডবভাগীয় কডমেনাদরর 

কাযথালয়সহ ১,২০০ডট অডফদস বযবহৃত হদচ্ছ। মমাট বযবহারকারীর সাংখযা ২১,০০০ িন। ই-ফাইডলাং বযবহারকারী 

১,২০০ডট অডফস হদত ই- ফাইদলর মাধ্যদম প্রায় ২ মকাডট মসবাপ্রােথীদক মসবা প্রোন করা হদয়দে। 

ঙ. মসবা পদ্ধডত সহিীকরণ 

মসবাপ্রােথীগণ যাদত কম সমদয়, কম খরদি ও অডফদস কম সাংখযক যাতায়াত কদর মসবা মপদত পাদরন মসিন্য মসবা 

সহডিকরণ-এর উদেযাগ গ্রহণ করা হদয়দে। ইদতামদধ্য ৩৭ডট অডধ্েপ্তর/সাংস্থার ৬৪ডট মসবা সহডিকরণ করা 

হদয়দে। িনগণদক ডবডভন্ন সরকাডর সাংস্থার মসবাসমহূ সম্পদকথ অবডহত করার মাধ্যদম ক্ষ্মতায়ন এবাং সরকাডর মসবা 

উন্নয়দনর িন্য ৩৬ সরকাডর সাংস্থার মসবা সম্পডকথত ডবস্তাডরত তেয সম্বডলত ‘মসবা মপ্রাফাইল বই’ প্রণয়ন করা 

হদয়দে। উপদিলা ভূডম অডফদসর নামিাডর মসবাদক ই-মসবায় পডরণত করা হদয়দে। বতথমাদন ৫০ডট উপদিলায় এর 

বাস্তবায়ন িলদে। মতৃ বযডির সম্পডি বন্টদনর ডহসাব যাদত সাধ্ারণ মানুষ সহদি করদত পাদরন মসিন্য 

‘উিরাডধ্কার কযালকুদলট’ নাদম একডট অযাপডলদকেন বতডর করা হদয়দে। 

ি. ডেক্ষ্ক বাতায়ন 

প্রােডমক, মাধ্যডমক ও উচ্চ মাধ্যডমদকর সকল ডেক্ষ্কদের িন্য একডট সমডিত প্লাটফমথ হল ডেক্ষ্ক বাতায়ন। 

বতথমাদন বাতায়দন েডব, পাওয়ার পদয়ন্ট, প্রকােনা, অডিও এবাং ডভডিও সব ডমডলদয় মমাট ৯৯,৫০০ কদন্টন্ট 

রদয়দে। এর সেস্য সাংখযা প্রায় ১,৪৪,৮৬৬ িন। 
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ে. িাতীয় ই- তেযদকাষ 

িীবন-িীডবকা ডভডিক তেয এক িায়গায় সহদি খুৌঁদি মপদত বাাংলা ভাষায় সবথপ্রেম তেযভান্িার িাতীয় ই-

তেযদকাষ িাল ুকরা হদয়দে। িাতীয় ই- তেযদকাদষ কৃডষ, ডেক্ষ্া, স্বাস্থয, আইন ও মানবাডধ্কার, পযথটন, কমথসাংস্থান, 

নাগডরক মসবা, পডরদবে ও দুদযথাগ বযবস্থাপনা, ডেল্প ও বাডণিয, ডবজ্ঞান ও মযাগাদযাগ প্রযডুি ইতযাডে ডবষদয় 

বাাংলা ভাষায় তেয, অযাডনদমেন ও েডব অডিও এবাং ডভডিও আকাদর সডন্নদবডেত আদে। ১০ হািার ডবষদয় মমাট ১ 

লক্ষ্ কনদটন্ট রদয়দে। 

ি. মসািাল ডমডিয়া 

সরকাডর েপ্তরসমদূহ মসািাল ডমডিয়ার প্লযাটফমথ বযবহার কদর নাগডরকগদণর সাদে মসবা প্রোনকারীর সরাসডর ও 

উমুি মযাগাদযাগ স্থাপদনর বযবস্থা িাল ু করা হদয়দে। এ ডবষদয় মডন্ত্রপডরষে ডবভাগ হদত ‘সরকাডর প্রডতষ্ঠাদন 

সামাডিক মযাগাদযাগ মাধ্যম বযবহার সাংক্রাি ডনদেথডেকা, ২০১৬’ িাডর করা হদয়দে। সামাডিক মযাগাদযাগ মাধ্যদম 

প্রায় ১.৭ ডমডলয়ন নাগডরক ৫,০০০ এরও মবেী মফইসবুক মপইদির মাধ্যদম যুি আদেন। ১২,০০০ এর মবেী 

সরকাডর কমথকতথা এই প্লাটফরদম অাংেগ্রহণ কদরদেন এবাং ১,০০০ এর মবডে নাগডরক মিলা প্রোসদনর সমিদয় 

‘ডসডটদিন িানথাডলিম’-এ সক্রীয়ভাদব সম্পৃি হদয় নাগডরকদের ডবডভন্ন সমস্যা সমাধ্াদন মাঠ প্রোসনসহ নীডত 

ডনধ্থারণী পযথাদয়র কমথকতথাবৃিদক যুি করদেন। তমদধ্য বডরোল মিলায় খাল উদ্ধার, মলৌহিাং- এ নেী উদ্ধার, 

সবুি ডত্রোল, রাংপুর মমডিদকল কদলদির োত্রীদের আবাসন সমস্যার সমাধ্ান উদেখদযাগয। 

 

ডিত্র- ১৩: িাতীয় ই- তেযদকাষ 

 

ঝ. ডিডিটাল পডুিথ 

সকল আখিাষীদের কাদে তেয মসবা মপৌৌঁদে ডেদত মাননীয় প্রধ্ানমন্ত্রী মেখ হাডসনা ২০১০ সাদলর ১২ই ডিদসম্বর 

ডিডিটাল পুডিথ বযবস্থাপনার আনুষ্ঠাডনক উদিাধ্ন কদরন। এরই ধ্ারাডবহকতায় ২০১০ সাদল রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ১৫ডট 

ডিডনকদল ডিডিটাল পুডিথ ডসদস্টম কাযথক্রম শুরু হয়। ২০১২ সাল মেদক এই কাযথক্রম বাাংলাদেে খােয ও ডিডন 

ডেল্প কদপথাদরেদনর সরাসডর তত্ত্বাবধ্াদন পডরিাডলত হদচ্ছ। এ পযথি ৫৩ লক্ষ্ ৭৯ হািার ডিডিটাল পুডিথ ইসুয করা 

হদয়দে। 

ঞ. রুরাল ই- কমাসথ 

সারাদেদে স্থাডপত ডিডিটাল মসন্টাদরর মাধ্যদম রুরাল ই- কমাসথ কাযথক্রম শুরু হদয়দে। এই কাদির আওতায় 

এটুআই মপ্রাগ্রাদমর ই- কমাসথ পাটথনার প্রডতষ্ঠানগুদলার মাধ্যদম েহদরর বািাদর ডবডভন্ন ধ্রদনর ইদলকডেকাল ও 
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ইদলকেডনক্স পণয, বই, ডসডি, মপাষাক, উপহার সামগ্রী, গহনা, িুতা,  র গৃহস্থাডলর প্রদয়ািনীয় অন্যান্য ডিডনসপত্র, 

ই- ডটডকট ইতযাডে প্রাডিক এলাকায় ডিডিটাল মসন্টাদর ডগদয় অনায়াদস পাওয়া যাদচ্ছ। 

ট. িডয়তা 

এটুআই প্রকদল্পর ইদনাদভেন ফাদন্ির মাধ্যদম িডয়তা ফাউদন্িেদনর কু্ষ্দ্র্ নারী উদেযিাদের বতডর পণযসম্ভার 

ডনদয় একডট ই- কমাসথ প্লাটফমথ বতডর করা হদয়দে যার নাম ই.িডয়তা.কম। িডয়তা একডট উমিু প্লাটফমথ মযখাদন 

গ্রাদমর কু্ষ্দ্র্ নারী উদেযািাদের পণয ডবডক্রর সুদযাগ বতডর কদর মেয়া হদয়দে। 

ঠ. ডিডিটাল বাস কাযথক্রম 

ডবআরডটডসর মডতডঝল- উিরা রুদটর ২০ডট বাদস লাইভ েযাডকাং ও ডি ওয়াই- ফাই ইন্টারদনট সুডবধ্া সম্বডলত 

ডিডিটাল বাস কাযথক্রদমর যাত্রা ১০ই এডপ্রল ২০১৪ মেদক শুরু হদয়দে। পরীক্ষ্ামূলকভাদব িালু হওয়া এ 

উদেযাদগর মাধ্যদম একিন যাত্রী খুব সহদি urbanlaunchpad.org/brtc/ সাইট মেদক বাদসর রুট, ডনডেথষ্ট বাসডট 

মকান রুদট মকান ডেদক যাদচ্ছ, তা লাইভ েযাডকাং করদত পারদবন। 

ি. অনলাইন হজ্জ বযবস্থাপনা 

হজ্জ বযবস্থাপনাদক আরও কাযথকর, সহি এবাং সুেৃাংখল করার লদক্ষ্য িালু করা হদয়দে অনলাইন হজ্জ বযবস্থাপনা। 

ধ্মথডবষয়ক মন্ত্রণালয় হজ্জ ডবষয়ক ওদয়ব সাইট (hajj.gov.bd)-এর মাধ্যদম খুব সহদি এবাং দ্রুততার সদঙ্গ হদজ্জর 

কাযথক্রম সম্পন্ন করা হদচ্ছ। 

ঢ. ইদনাদভেন 

মেদের উদ্ভাবনী সাংস্কৃডতদক মবগবান করদত আইডিয়া, উদেযাগ, উদ্ভাবনী- প্রকল্প এবাং এর সাংডিষ্ট তেয সম্বডলত 

আইডিয়া বযাাংক (ideabank.eservice.gov.bd/) নাদম একডট উদ্ভাবনী প্লাটফমথ িাল ুকরা হদয়দে। ৭,৪৭৬ িন 

সরকাডর কমথকতথাদক নাগডরক মসবায় উদ্ভাবন ডবষদয় সরাসডর প্রডেক্ষ্ণ এবাং ১,৪৭২ ডট কযাসদকডিাং প্রডেক্ষ্দণর 

মাধ্যদম ১৩,১০২ িন কমথকতথাদক উি ডবষদয় সমযক ধ্ারণা প্রোন করা হদয়দে। স্থানীয়ভাদব প্রায় ৬৯৪ডট উদ্ভাবনী 

পাইলট উদেযাগ গ্রহণ করা হদয়দে, তমদধ্য ২১৮ডট উদ্ভাবনীর প্রাডেডমক পযথাদয় পাইলট সম্পন্ন এবাং ৫ডট উদ্ভাবন 

সারাদেদে মস্কল- আপ করা হদয়দে। ৩৭ডট সরকাডর প্রডেক্ষ্ণ প্রডতষ্ঠাদনর স্বল্প ও েী থ মময়ােী প্রডেক্ষ্ণ মকাদসথ 

‘উদ্ভাবন ও ডিডিটাল বাাংলাদেে’ ডবষয়ক কনদটন্টস অিভুথি করা হদয়দে। ১,০০০ ইদনাদভেন ডটদমর মদধ্য 

৬০০- এর অডধ্ক ডটদমর বাডষথক কমথপডরকল্পনা স্বীয় মপাটথাল এবাং মডন্ত্রপডরষে ডবভাদগর মপাটথাদল আপদলাি করা 

হদয়দে। বাাংলাদেদের প্রডতডট মিলার স্বাতন্ত্রয ও অেথননডতক সম্ভাবনাসমহূ ডবকডেত করার মাধ্যদম সমৃদ্ধ বাাংলাদেে 

ডবডনমথাদণর লদক্ষ্য মিলা ব্রাডন্িাংদয়র উদেযাগ গ্রহণ করা হদয়দে। 

ণ. ডিডিটাল মমলা 

ই-মসবা ডবষদয় নাগডরক সদিতনতা বৃডদ্ধর লদক্ষ্য মাননীয় প্রধ্ানমন্ত্রী মেখ হাডসনা ২০১০ সাদলর মািথ মাদস 

ডিডিটাল উদ্ভাবনী মমলার আনুষ্ঠাডনক উদিাধ্ন কদরন। এরই ধ্ারাবাডহকতায় প্রডত বের ডবভাগীয় ও মিলা পযথাদয় 

ডিডিটাল উদ্ভাবনী মমলা আদয়াডিত হদচ্ছ। ডিডিটাল মমলায় সরকাডর ও মবসরকাডর প্রডতষ্ঠানসমদূহর পাোপাডে 

বযডিগত উদ্ভাবনী কাযথক্রমও প্রেডেথত হদচ্ছ। এসব মমলা ই- সাডভথস ও ডিডিটাল বাাংলাদেে গড়ার মক্ষ্দত্র সরকাডর 

উদেযাগসমহূ সম্পদকথ িনসাধ্ারণদক অবডহত রাখদত গুরুত্বপূণথ ভূডমকা পালন করদে। পাোপাডে ডিডিটাল 

বাাংলাদেে গড়ার মক্ষ্দত্র স্থানীয় পযথাদয় গুরুত্বপূণথ অবোন রাখার স্বীকডৃতস্বরূপ পুরস্কার প্রোন করা হদচ্ছ। 
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ত. সরকাডর প্রডেক্ষ্ণ প্রডতষ্ঠানসমদূহ ই- লাডনথাং িাল ুকরা 

আধ্ুডনক প্রযডুির প্রদয়াগ  ডটদয় প্রডেক্ষ্ণ কাযথক্রমদক অডধ্কতর কাযথকর করার লদক্ষ্য সরকাডর কমথকতথাগদণর 

প্রডেক্ষ্ণ কাযথক্রদম ই- লাডনথাং বযবস্থা িালু করার িন্য এটআুই প্রকদল্পর সহায়তায় প্রদয়ািনীয় উদেযাগ মনয়া 

হদয়দে। ইদতামদধ্য ডবডসএস (প্রোসন) একাদিডম এবাং বাাংলাদেে মলাক প্রোসন প্রডেক্ষ্ণ মকদন্দ্র এর পাইলডটাং 

কাযথক্রম শুরু হদয়দে। 

ে. ডবিার ডবভাদগ ডিডিটাইদিেন 

ডবিার ডবভাগীয় বাতায়ন, ৬৪ডট মিলা আোলত বাতায়ন এবাং ৫ডট মহানগর আোলদতর বাতায়ন বা ওদয়ব 

মপাটথাল বতডর করা হদয়দে। এোড়া প্রডতডট আোলদতর িন্য অনলাইন কিডলস্ট এবাং সকল ডবিাডরক কমথকতথার 

িন্য মডনটডরাং িযােদবািথ বতডর করা হদয়দে। আোলদতর কাযথক্রম আধ্ুডনকায়দনর লদক্ষ্য ডিডিটাল মমাবাইল মকাটথ 

ডসদস্টম িাল ুকরা হদয়দে। এই ডসদস্টদমর মাধ্যদম নাগডরকগণ অনলাইদন সরাসডর মিলা মযাডিদিট বা ডনবথাহী 

মযাডিদিটগণদক ডবডভন্ন অপরাদধ্র ডবষদয় অবডহত করদত পাদরন। ডিডিটাল মমাবাইল মকাদটথর মাধ্যদম 

৬১,৭৭৯ডট মামলা ডনষ্পডি হদয়দে। সকল মিলায় ই- মমাবাইল মকাটথ বাস্তবায়ন করা হদয়দে। 

ে. ডিডিটাল ফদরনডসক লযাব 

ডসআইডি, ঢাকায় একডট অতযাধ্ুডনক ডিডিটাল ফদরনডসক লযাব প্রডতষ্ঠা করা হদয়দে। উি লযাদব আিিথাডতক 

মাদনর ফদরনডসক সফটওয়যার বযবহার কদর ডিডিটাল আলামত পরীক্ষ্া করা হয়। বাাংলাদেে বযাাংক হ্যাডকাং 

সাংক্রাি, হডল আডটথিান িডঙ্গ হামলা, মফসবকু ও অন্যান্য সাইবার ক্রাইম সাংক্রাি আলামত পরীক্ষ্া ও মতামত 

প্রোন করা হয়। 

ধ্. ই- োডফক প্রডসডকউেন ডসদস্টম 

ঢাকা মমদোপডলটন পডুলদের োডফক ডবভাগ ঢাকা মহানগর এলাকার যানবাহন িলািল বযবস্থা স্বাচ্ছিযময় করার 

লদক্ষ্য ই- োডফক প্রডসডকউেন পদ্ধডত িালু করা হদয়দে। ‘ই- োডফক প্রডসডকউেন প্রদিক্ট’ এর মাধ্যদম মকস এডন্ে 

এন্ি মডনটডরাং ডসদস্টম, ফাইন মপদমন্ট কাদলকেন এবাং িকুদমন্ট হস্তাির এর মাধ্যদম পদুরা োডফক বযবস্থাদকই 

ডিডিটাল করা হদয়দে। ‘ই- োডফক প্রডসডকউেন ডসদস্টম’ প্রদিদক্ট বতথমাদন ঢাকা মহানগরীদত ইউডসডবএল বযাাংক 

এবাং মমাবাইল বযাাংডকাং এর মাধ্যদম িডরমানার অেথ সাংগ্রহ করা হয়। ক্রমািদয় অন্যান্য মমদোপডলটন পুডলদে িাল ু

করার কাযথক্রম প্রডক্রয়াধ্ীন রদয়দে। 

ন. অনলাইন ডভসা যািাই 

ডবদেে গমদনচ্ছ ু কমথীগণ ডনদিরাই ডনদিদের ডভসা অনলাইদন যািাই কদর মযন ডনডিত হদত পাদর মস লদক্ষ্য 

ডবএমইডটর ওদয়বসাইদট অনলাইন ডভসা মিডকাং পদ্ধডতদত বযবস্থা করা হদয়দে। ডভসা মিডকাং এর সময়- এ মসবা 

গ্রহণকারীগণ সাংডিষ্ট মেদের আেথ- সামাডিক ও মভৌগডলক তেযাডেও পাদবন। অনলাইদন ওদয়ব সাইদটর মাধ্যদম 

ডভসার সতযতা যািাই করা যায়। 

প. ‘e-Payment’পদ্ধডত 

অনলাইদন আয়কর পডরদোদধ্র িন্য ‘e-Payment’ পদ্ধডত িালু রদয়দে। এর মাধ্যদম করোতাগণ Q-cash 

মনটওয়াদকথর সাদে সাংযুি মসানালী বযাাংকসহ অন্যান্য বযাাংদকর মিডবট/মক্রডিট/ডপ্র- মপইি কাদিথর মাধ্যদম সীডমত 

আকাদর কর পডরদোধ্ করদত পারদেন। এই পদ্ধডতদক আরও গডতেীল করদত করোতার বযাাংক একাউন্ট হদত 

on-line -এ কর পডরদোদধ্র বযবস্থা অেথাৎ Large Value Payment বযবস্থা সাংদযাডিত হদয়দে (বতথমাদন দুডট 



49 

বযাাংক সাংযুি)। বাাংলাদেে বযাাংদক RTGS (Real Time Gross Settlement) পদ্ধডত িাল ুহদল করোতাগণ এই 

পদ্ধডতর সুফল পদুরাপুডর মভাগ করদত পারদবন। 

ফ. e-TIN মরডিদিেন পদ্ধডত 

IFC এর আডেথক ও কাডরগডর সহদযাডগতায় এবাং রািস্ব মবাদিথর ডনিস্ব উদেযাদগ ১লা িুলাই ২০১৩ হদত 

অনলাইদন মরডিদিেদনর িন্য ‘e-TIN Registration’ পদ্ধডত িালু করা হদয়দে। এ পদ্ধডতদত করোতাগণ ময 

মকান স্থান মেদকই e-TIN গ্রহণ করদত পারদেন এবাং পুরাতন করোতাগণ Re-Registration এর মাধ্যদম ১২ 

ডিডিদটর e-TIN গ্রহণ করদত পারদেন। এোড়াও e-TIN এর সডঠকতা যািাই এর ডনডমদি Third Party 

Verification বযবস্থা প্রবতথন করা হদয়দে। এই পদ্ধডতর সফল বাস্তবায়দনর ফদল মবাদিথর ডতনডট অনুডবভাদগর 

মদধ্য সমডিত Automation প্রডক্রয়া মযমন সহিতর হদব মতমডন ভুয়া বা িাল ডটআইএন বযবহার হ্রাস হদব এবাং 

প্রকৃত করোতা সনািকরণ, অডধ্কতর মসবা প্রোন ও কর ফাৌঁডক মরাধ্ করা সম্ভব হদব। 

ব. অনলাইন িম-মতৃযু ডনবন্ধন 

িম ও মৃতযু ডনবন্ধন আইন, ২০০৪ এর আওতায় স্থানীয় সরকার ডবভাদগর িম ও মৃতুয ডনবন্ধন প্রকদল্পর মাধ্যদম 

বাাংলাদেদে অনলাইন িম ও মৃতুয ডনবন্ধন কাযথক্রদমর সূিনা হদয়ডেল। িম- মৃতুয ডনবন্ধন প্রকদল্পর মময়াে 

পূডতথদত কাযথক্রমডট মরডিিার মিনাদরল, িম ও মৃতুয ডনবন্ধন এর কাযথালয় ডহদসদব বতথমাদন একডট স্থায়ী ও 

প্রাডতষ্ঠাডনক রূপ লাভ কদরদে। এ অডফদসর সাডবথক তত্ত্বাবধ্াদন স্থানীয় সরকার প্রডতষ্ঠান পযথাদয় িম ও মতৃুয 

ডনবন্ধদনর ডবষদয় একডট িলমান কাযথক্রম ডহদসদব অবযাহত আদে। 

ভ. মটডলদমডিডসন 

মটডলদমডিডসন একডট আধ্ুডনক প্রযডুি ডনভথর ডিডকৎসা বযবস্থা, যার মাধ্যদম মেদের প্রতযি অঞ্চদলর 

হাসপাতালসমূহ মেদক িনগণ রািধ্ানী েহরসহ ডবডভন্ন স্থাদন কমথরত ডবদেষজ্ঞ ডিডকৎসদকর পরমেথ ও মসবা ডনদয় 

ডিডকৎসা গ্রহণ কদর োদক। এর ফদল মরাগীদের যাতায়াদতর কষ্ট লা বসহ আডেথক সাশ্রয় হয় এবাং উন্নত মাদনর 

ডিডকৎসা মসবা গ্রহদণর িন্য ২৫ডট মটডলদমডিডসন মসন্টার স্থাপন করা হদয়দে। এ সমস্ত মসবা মকন্দ্রগুডলদত মটডল 

মস্টদেদস্কাপ, মটডল অপোলদমাদস্কাপ, মটডল স্পাইদরা ডমটার, মটডল োদমথাডমটার, মটডল ইডসডট, মটডল ডবডপ মমডেন, 

মটডল পালস অডক্সডমটার, মটডল মাইদক্রাদস্কাপ, মটডল লদুকাডমটার, মটডল আলোসাউন্িসহ ডবডভন্ন প্রকার আধ্ুডনক 

পালস্ অডক্সডমটার, মটডল মাইদক্রাদস্কাপ, মটডল লদুকাডমটার, মটডল আলোসাউন্িসহ ডবডভন্ন প্রকার আধ্ুডনক মটডল 

গযাদিি বযবহার করা হদচ্ছ। এগুডল বযবহার কদর ডিডকৎসকরা েূদর মেদকও সডঠকভাদব মরাগ ডনণথয়সহ যোযে 

ডিডকৎসা মসবা ডেদত পারদে। এ সাডভথদসর মাধ্যদম মরাগীরা ডবদেষত মমডিডসন, হৃেদরাগ, িমথ, নাক কান গলা, 

গাইনী, িকু্ষ্ প্রভৃডত ডবষদয়র মরাগীরা মসবা ডনদয় োদক। স্বাস্থয অডধ্েপ্তদরর এমআইএস োখায় সমিয় মকন্দ্রসহ ৮৪ 

ডট হাসপাতাদল উন্নতমাদনর মটডলদমডিডসন কাযথক্রম িালু করা হদয়দে। 

ম. স্বাস্থয বাতায়ন 

স্বাস্থয বাতায়ন নাদম ২৪/৭ একডট মহলে কল মসন্টার িাল ুকরা হদয়দে। এর নম্বর ১৬২৬৩। মমাটামুডট স্বাভাডবক 

কল মরট এর মাধ্যদম ডিডকৎসদকর তাৎক্ষ্ডণক পরামেথ ও ডবডভন্ন স্বাস্থয তেয প্রোন করা হয় এবাং সরকাডর-

মবসরকাডর স্বাস্থয মসবা প্রডতষ্ঠান সম্পদকথ অডভদযাগ গ্রহণ এবাং প্রডতকার করা হয়। এোড়াও ৬৪ডট মিলা 

হাসপাতাল ও ৪২১ডট উপদিলা হাসপাতাদল মমাবাইল মফাদনর মাধ্যদম ২৪  ন্টা/ সপ্তাদহর ৭ (সাত) ডেন ডবনা 

মূদলয ডিডকৎসা পরামেথ প্রোদনর কাযথক্রম িাল ুকরা হদয়দে। মটডলনদরর সাদে মযৌে সহদযাডগতামূলক স্বাস্থযদসবার 

কমথসূডি িাল ুকরা হদয়দে। 
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৩.৭ নীডত সহায়তা 

ডনধ্থাডরত সমদয়র মদধ্য ডিডিটাল বাাংলাদেে- এর ধ্ারণা বাস্তবায়দনর িন্য এবাং আইডসডটডভডিক ডবডভন্ন 

কাযথক্রদমর আইনগত ডভডি গদড় মতালার লদক্ষ্য অঙ্গীকার অনুযায়ী আইন, নীডত ও ডবডধ্মালা প্রণয়ন, হালনাগাে ও 

কাযথকর করার প্রদয়ািন রদয়দে। তেয- প্রযডুি উন্নয়দন সরকাদরর নীডত সহায়তার ডববরণ ডনদে উদেখ করা 

হদয়দে। 

৩.৭.১ অঙ্গীকার/ পডরকল্পনা 

 তেয- প্রযডুি খাদতর সদবথািম ডবকাে এবাং মেেী- ডবদেেী ডবডনদয়াগ আকষৃ্ট করার িন্য ডবদনয়াগবান্ধব 

পডরদবে সৃডষ্টর বযবস্থা সম্বডলত উন্নয়ন মকৌেল গ্রহণ ও বাস্তবায়ন; 

 আইডসডট খাদতর সম্ভাবনাদক সােথক কদর মতালার বযবস্থা গ্রহণ। 

৩.৭.২ গহৃীত কাযথক্রম/অিথন 

 তেয ও মযাগাদযাগ প্রযডুি নীডতমালা- ২০০৯ বাস্তবতা ও সমদয়র সাদে সামঞ্জস্যপূণথ রাখদত পডরমািথন কদর 

তেয মযাগাদযাগ প্রযডুি নীডতমালা- ২০১৫ প্রণয়ন করা হদয়দে। নতুন নীডতমালায় ১০ডট মলূ উদদ্দিদক 

সামদন মরদখ ডবডভন্ন মন্ত্রণালয় ডবভাগ ও সাংস্থার িন্য সুডনডেথষ্ট কদর আশু, মধ্য ও েী থদময়ােী মমাট ২৩৫ডট 

কমথপডরকল্পনা গ্রহণ করা হদয়দে। সাইবার ডনরাপিা ডিডিটাল ডসডকউডরডট আইদনর খসড়া প্রণয়ন করা 

হদয়দে; 

 আইডসডট ডবভাগ এবাং এর আওতাধ্ীন বাাংলাদেে কডম্পউটার কাউডন্সল (ডবডসডস), বাাংলাদেে হাইদটক পাকথ 

অেডরডট (ডবএইিডটডপএ), কদন্োলার অব সাডটথফাইাং অেডরডট (ডসডসএ) এবাং তেয ও মযাগাদযাগ প্রযডুি 

অডধ্েপ্তর কতৃথক মেেবযাপী কাদনডক্টডভডট স্থাপন, মানব সম্পে উন্নয়ন, হাইদটক পাকথ স্থাপন ও আইডট ডেদল্পর 

ডবদেষ প্রদণােনা প্রোন করা হদয়দে; 

 সমাদির সকল স্তদর ডিডিটাল ডলটাদরডস বৃডদ্ধর মাধ্যদম তেয ও মযাগাদযাগ প্রযডুির বযবহার ও প্রদয়াগ, 

তেয- প্রযডুিডভডিক কাযথক্রম পডরিালনার মাধ্যদম িনগদণর মসবা ডনডিতকরণ, তেয- প্রযডুি ডনভথর ডেল্প ও 

অেথনীডতর প্রসাদরর মাধ্যদম োডরদ্র্য ডবদমািন, জ্ঞানডভডিক ডেদল্প বযাপক কমথসাংস্থান সৃডষ্ট এবাং ই- গভদনথন্স ও 

ই- কমাসথ প্রবতথদনর মাধ্যদম আধ্ুডনক ও উন্নত ডিডিটাল বাাংলাদেে গঠন, সদবথাপডর ৬৪ মিলায় 4th 

Generation broadband সাডভথদসর সম্প্রসারণসহ মমাবাইল ও ইন্টারদনট বযবহার বৃডদ্ধ করার লদক্ষ্য সরকার 

আইডসডট ডবষয়ক িাতীয় টাস্কদফাসথ গঠন কদরদে; 

 মটডলদযাগাদযাগ খাদত েক্ষ্ িনবল সৃডষ্ট এবাং সরকারদক নীডতডনধ্থারণ ও বাস্তবায়দন সহায়তার িন্য ২৪ িুন 

২০১৫ তাডরদখ মটডলদযাগাদযাগ অডধ্েপ্তর সৃিন করা হদয়দে; 

 মেদে মবসরকাডর খাদতর মমইডলাং অপাদরটর ও কুডরয়ার সাডভথস প্রডতষ্ঠানসমূহদক লাইদসন্স প্রোন ও ডনয়ন্ত্রদণর 

িন্য ২০১৩ সাদল মমইডলাং অপাদরটর ও কুডরয়ার সাডভথস লাইদসডন্সাং কতৃথপক্ষ্ গঠন করা হদয়দে; 

 িাতীয় ব্রিবযান্ি নীডতমালায় ব্রিবযাদন্ির সাংজ্ঞা ১ এমডবডপএস এর স্থদল ৫ এমডবডপএস ডনধ্থারণ করা 

হদয়দে; 

 মমাবাইল নাম্বার মপাদটথডবডলডট সাংক্রাি লাইদসডন্সাং গাইিলাইন িূড়ািভাদব অনুদমাডেত হদয়দে। অডত েীঘ্রই 

লাইদসদন্সর ডনলাম অনুডষ্ঠত হদব; 

 িাতীয় মটডলদযাগাদযাগ নীডতমালা-২০১৬ এর খসড়া িূড়াি করা হদয়দে। অনুদমােদনর িন্য মডন্ত্রপডরষে 

ডবভাদগ মপ্ররদণর কাযথক্রম িলদে; 
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 SIM ডনবন্ধদন গ্রাহকগদণর িাতীয় পডরিয়পদত্রর তেয যািাই এর িন্য গত ৩রা নদভম্বর ২০১৫ তাডরদখ 

ডনবথািন কডমেদনর সাদে মেদের েয়ডট মমাবাইল মসবা প্রোনকারী অপাদরটর ডি- পাক্ষ্ীক িুডি স্বাক্ষ্র কদরদে; 

 গ্রাহকগদণর আঙ্গুদলর োপ সাংরক্ষ্ণ না কদরই NID এর তদেযর সাদে যািাইপূবথক প্রায় ১১ মকাডট ৬০ লক্ষ্ 

SIM/RUIM এর বাদয়াদমডেক পুনঃ ডনবন্ধন সম্পন্ন হদয়দে। এর ফদল মমাবাইল মফাদন হুমডক, িাৌঁোবাডি, 

িডঙ্গ অেথায়ন ইতযাডে অপরাধ্মলূক কমথকাণ্ড বহুলাাংদে হ্রাস মপদয়দে। পাোপাডে আিিথাডতক কদলর অনবধ্ 

টাডমথদনেন হ্রাস পাওয়ার ফদল সরকাদরর রািস্ব বৃডদ্ধ পাদব; 

 IIG এবাং ISP পযথাদয় লাইদসডন্সাং গাইিলাইন অনুসাদর Lawful Interception এবাং নিরোডর 

মিারোরকরদণ ডবডটআরডস-মক ডনদেথেনা প্রোন করা হদয়দে; 

 Cyber space এবাং Internet ডভডিক সাইবার ক্রাইম পযথদবক্ষ্ণ ও অপরাধ্ প্রডতহতসহ সকল প্রকার 

তেয/ডনরাপিা ডনডিত করদণর লদক্ষ্য ‘Cyber Threat Detection and Response’ েীষথক প্রকল্প ECNEC 

কতৃথক অনুদমাডেত হদয়দে; 

 অনলাইদন পদনথাগ্রাডফ মরাদধ্ ইদতামদধ্য ৬০০ডট ওদয়বসাইট বন্ধ করা হদয়দে। এ ডবষদয় কাযথকর বযবস্থা 

গ্রহদণ ডবডটআরডস, অপাদরটর এবাং আইন েৃঙ্খলা রক্ষ্াকারী বাডহনী সমিদয় গডঠত একডট কডমডট কাি করদে; 

 সামাডিক মনটওয়াডকথাং সাইটসমদূহ সমাি ও মেে ডবদরাধ্ী প্রিারণা মরাদধ্ মডনটডরাং ও প্রডতহতকরদণর লদক্ষ্য 

মফসবুক, গুগল, মাইদক্রাসফট এবাং অন্যান্য অনলাইন মাধ্যমসমদূহর কতৃথপদক্ষ্র সাদে সমদঝাতার উদেযাগ 

গ্রহণ করা হদয়দে; 

 উপদিলা পযথাদয় আইডসডট অবকাঠাদমা ডনমথাদণর লদক্ষ্য ‘িাতীয় তেয ও মযাগাদযাগ প্রযডুি অবকাঠাদমা 

উন্নয়ন (ইনদফা সরকার ৩য় পযথায়)’ প্রকল্প কাযথক্রম িলমান রদয়দে। প্রকল্পডট বাস্তবাডয়ত হদল ১,২০০ডট 

ইউডনয়দন কাদনডক্টডভডট স্থাপন এবাং ৫৫৪ডট মপৌরসভা ও ডবডভন্ন ডেক্ষ্া প্রডতষ্ঠাদন ডবিদনস প্রদসস 

আউটদসাডসথাং (ডবডপও) মসন্টার স্থাপন করা সম্ভব হদব; 

 িাক মসবার আধ্ুডনকায়দনর লদক্ষ্য মমইল ও কযাে পডরবহদণর িন্য ১১৮ডট মমইল গাড়ী এবাং ৩৩ডট গযাদরি 

ডনমথাদণর িন্য ‘িাক পডরবহণ বযবস্থা েডিোলীকরণ েীষথক প্রকদল্পর মাধ্যদম পাদসথল ও লডিডস্টক পডরবহণ 

মসবা প্রবতথদনর মাধ্যদম ডবপুল পডরমাণ অেথ আয় হদব এবাং দ্রুত ও ডনরাপদে িাক মসবা প্রোন করা সম্ভব 

হদব; 

 অনবধ্ ডভওআইডপ কল মরাদধ্ ডভওআইডপ অডভযান পডরিালনাকাদল এ পযথি মমাট ৩,৩৯,৯৫৪ডট ডসম িব্দ 

করা হদয়দে; 

 ভুয়া মরডিদিেন বন্ধ এবাং অনবধ্ SIM Box বযবহারকারীদের ডনরুৎসাডহত করার লদক্ষ্য সকল মমাবাইল 

অপাদরটর এর সমিদয় ডবডটআরডসদত SIM Box detection System স্থাপন করা হদয়দে। SIM Box 

ডিদটকেন ডসদস্টদমর মাধ্যদম ১৭,৫২,৫১২ডট ডসম সনাি কদর বন্ধ করা হদয়দে; 

 Self-Regulations পদ্ধডত একডট software based technological system। উি পদ্ধডত কাযথকদরর ফদল 

অনবধ্ ডভওআইডপ মরাধ্কদল্প SIM/RUIM এর বযবহার ডনরুৎসাডহত হদচ্ছ। Self-Regulations এর 

মাধ্যদম ১,২৬,২০,৭৯৮ডট ডসম সনাি কদর বন্ধ করা হদয়দে; 

 অনবধ্ ডভওআইডপ কাযথক্রম মরাধ্কদল্প Bi-Lateral connectivity সমহূ ডবডচ্ছন্নকরণ, ISP ও IIG 

Bandwidth ডনয়ডমত পযথাদলািনা করা, আিিথাডতক ও অভযিরীণ কল টাডমথদনেদনর িািথ সমিয় এবাং 

VSAT এর বযবহার সীডমতকরণ করা হদয়দে। অনবধ্ ডভওআইডপ মরাধ্কদল্প উপডরউি কমথকাদণ্ডর ফদল ও 

ডবডটআরডসর কদঠার নিরোরীর কারদণ সরকাদরর রািস্ব আোয় বৃডদ্ধ পাদচ্ছ; 
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 সরকার কতৃথক অনুদমাডেত কলদরট এর ডনদে যাদত মকান Operator / IGW ববদেডেক কল আোন- প্রোন 

করদত না পাদর, মসলদক্ষ্য সকল IGW অপাদরটরদক মাডসক ডভডিদত তাদের বযাাংক ডহসাব ডববরণী (Local 

& F.C (Foreign Currency account) তেযাডে ডবডটআরডসদত োডখদলর িন্য ডনদেথেনা প্রোন করা হদয়দে; 

 অনবধ্ টাডমথদনেদন বযবহৃত SIM/RUIM এর সাংখযার ডভডিদত সাংডিষ্ট অপাদরটরদক িডরমানা করার িন্য 

িাক ও মটডলদযাগাদযাগ ডবভাগ হদত ডনদেথেনা প্রোন করা হদয়দে; 

 নকল ও অনবধ্ভাদব আমোনীকৃত মমাবাইল মসট বািারিাতকরদণর ডবরুদদ্ধ বযবস্থা মনওয়া হদয়দে। 

ইদতামদধ্য ডবডটআরডস কতৃথক র যাব এর সহায়তায় মবে কদয়কডট অডভযান পডরিালনা করা হদয়দে। অনবধ্ 

মমাবাইল মসট ডবক্রয় বন্ধকরদণ কাযথক্রম অবযাহত রদয়দে; 

 বাাংলাদেে কডম্পউটার কাউডন্সলদক সরকাডর পযথাদয় ডসএ ডহসাদব কাি করার িন্য লাইদসন্স প্রোন করা 

হদয়দে; 

 ২০১৪ সাদল সাইবার ডসডকউডরডট িযাদটডি এবাং তেয ডনরাপিা পডলডস গাইিলাইন প্রণয়ন করা হদয়দে। 

ডিডিটাল ডনরাপিা আইনডট িড়ূািকরদণর কাি িলদে। সাইবার ডসডকউডরডট মিারোর করার উদদ্দদি 

পাবডলক ডক ইনিািাকিার ডসদস্টদমর মাদনান্নয়ন এবাং ডসডসএ কাযথালদয়র সক্ষ্মতা বৃডদ্ধ, E-Stamping, 

Establishment of National CERT- েীষথক প্রকল্পসমহূ গ্রহণ করা হদচ্ছ; 

 মডন্ত্রপডরষে ডবভাদগর Annual Performance Agreement ডসদস্টম বতরীদত কাডরগডর সহায়তা প্রোন এবাং 

ডবিার বযবস্থার ডিডিটালাইদিেদনর িন্য কাডরগডর সহায়তা প্রোন সাংক্রাি প্রকল্প গ্রহণ করা হদয়দে্। 

৩.৮ মানব সম্পে উন্নয়ন 

ডিডিটাল বাাংলাদেে ডবডনমথাদণ মানব সম্পে উন্নয়দনর ডবষয়ডট অতযি গুরুত্বপূণথ। আইডসডট খাদতর প্রসাদরর 

মাধ্যদম অেথননডতক উন্নয়ন ত্বরাডিত করদত এবাং এদক মটকসই করদত েক্ষ্ মানব সম্পদের মকান ডবকল্প মনই। 

আইডসডটদত প্রডেডক্ষ্ত ও েক্ষ্ মানব সম্পে ডিডিটাল বাাংলাদেে প্রডতষ্ঠায় মলূ ভূডমকা পালন করদব। এ লদক্ষ্য 

সরকার ডবডভন্ন উদেযাগ গ্রহণ কদরদে। ‘িাতীয় ডেক্ষ্ানীডত ২০১০’–এ ডেক্ষ্ার প্রদতযক স্তদর ডেক্ষ্াোদনর উপকরণ 

ডহদসদব তেয ও মযাগাদযাগ প্রযডুির বযবহার বৃডদ্ধর ডনদেথেনা প্রোন করা হদয়দে। 

৩.৮.১ অঙ্গীকার/ পডরকল্পনা 

 রপ্তাডন বৃডদ্ধ ও বযাপক কমথসাংস্থাদনর লদক্ষ্য মেদের প্রডতভাবান তরুণ ও আগ্রহী উদেযািাদের সহায়তা 

প্রোদনর মাধ্যদম সফটওয়যার ডেল্প ও আইডট সাডভথদসর ডবকাে সাধ্ন; 

 ডেক্ষ্াদক্ষ্দত্র আইডসডট মাস্টার প্লান (২০১২- ২০২১) বাস্তবায়ন; 

 ডবজ্ঞান ও প্রযডুি ডেক্ষ্াদক ডবদেষভাদব উৎসাহ প্রোন; 

 ডবজ্ঞান ও তেয- প্রযডুি ডেক্ষ্াদক অগ্রাডধ্কার প্রোনপূবথক মানব সম্পে উন্নয়ন খাদত সদবথাচ্চ বরাদ্দ প্রোন। 

৩.৮.২ গহৃীত কাযথক্রম/অিথন 

ক. তরুণ ও আগ্রহী িনদগাষ্ঠী 

আইডট/ আইডটইএস ডেদল্পর িন্য বাাংলাদেদের পযথাপ্ত মানব সম্পদের ডভডি হদচ্ছ ডবপুল সাংখযক মমধ্াবী ও েক্ষ্ 

তরুণ িনেডি। স্বল্প বযদয় এ িনদগাষ্ঠীদক সহদি েক্ষ্ ও প্রডেডক্ষ্ত কদর গদড় মতালার যদেষ্ট সুদযাগ রদয়দে। 

তা’োড়া সহিলভয এবাং স্বল্প মবতদনর আইডট কমথী বাাংলাদেদের সাদে বযবসা পডরিালনার মক্ষ্দত্র একডট ডনয়ামক 

েডি। তরুণ িনদগাষ্ঠীর িন্য ডবেযমান সুডবধ্াডে/ গৃহীত কাযথক্রম ডনেরূপ: 
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 তেয প্রযডুি ডেক্ষ্াদক গুরুত্ব প্রোন কদর ‘িাতীয় ডেক্ষ্ানীডত- ২০১০’এ প্রােডমক স্তর হদতই তেযপ্রযডুি 

ডেক্ষ্াদক বাধ্যতামূলক করা হদয়দে; 

 ডেক্ষ্া মক্ষ্দত্র তেযপ্রযডুি সম্পৃি কদর একডট েক্ষ্ ও যদুগাপদযাগী ডেক্ষ্া বযবস্থা গদড় মতালার ডনডমি ডেক্ষ্ার 

সকল স্তরদক সম্পৃি কদর ICT in Education Master Plan প্রণয়ন করা হদয়দে; 

 সরকাডর কদলদি আইডসডট ডেক্ষ্দকর পে সৃডষ্টর উদেযাগ গ্রহণ করা হদয়দে। প্রেম ধ্াদপ ২৫৫ডট পে সৃডষ্টর 

কাযথক্রম প্রডক্রয়াধ্ীন আদে; 

 তৃণমূল পযথাদয় আইডসডট ডেক্ষ্া সম্প্রসারদণর িন্য ২০০৯ মেদক এ যাবৎ বাাংলাদেে কডম্পউটার কাউডন্সল 

কতৃথক ৩,৫৪৪ডট ডেক্ষ্া প্রডতষ্ঠাদন কডম্পউটার লযাব স্থাপন করা হদয়দে। স্থাডপত কডম্পউটার লযাবসমহূ বযবহার 

কদর উি ডেক্ষ্া প্রডতষ্ঠান ও আদেপাদের অন্যান্য ডেক্ষ্া প্রডতষ্ঠাদনর োত্র-োত্রী, ডেক্ষ্ক ও িনসাধ্ারণ 

বযবহাডরক ডেক্ষ্ায় আইডসডট ডবষদয় ডেডক্ষ্ত হবার সুদযাগ পাদচ্ছ; 

 মেদের ১,১৪৮ডট মাদ্র্াসায় কডম্পউটার লযাব এবাং ৩,২১৫ডট মাদ্র্াসায় মাডিডমডিয়া ক্লাসরুম িালু করা 

হদয়দে। উদেখয, প্রডতডট কডম্পউটার লযাদব ২০ডট কদর এবাং মাডিডমডিয়া মশ্রণীকদক্ষ্র িন্য ০১ডট লযাপটপ ও 

একডট কদর প্রদিক্টর সরবরাহ করা হদয়দে; 

 KOICA কতৃথক ‘Establishment of IT Labs in Selected Secondary Level Institutions in Dhaka’ 

েীষথক প্রকদল্পর আওতায় এ পযথি ঢাকা মহানগরীর ১০০ডট ডেক্ষ্া প্রডতষ্ঠাদন কডম্পউটার লযাব স্থাপন এবাং ১ 

হািার ৭০০ডট কডম্পউটার সরবরাহ করা হদয়দে; 

 সারাদেদে ‘আইডসডট ফর এিদুকেন ইন মসদকন্িাডর এন্ি হায়ার মসদকন্িাডর মলদভল’ প্রকদল্পর মাধ্যদম 

২৩,৩৩১ডট ডেক্ষ্া প্রডতষ্ঠাদন মাডিডমডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হদয়দে এবাং ২৫০ডট কডম্পউটার লযাব স্থাপন 

করা হদয়দে; 

 ‘তেয প্রযডুির সহায়তায় ডেক্ষ্ার মাদনান্নয়দনর লদক্ষ্য ডনবথাডিত মবসরকাডর কদলিসমদূহর উন্নয়ন’ েীষথক 

প্রকদল্পর আওতায় ১ হািার ৫০০ডট মবসরকাডর কদলদি কডম্পউটার লযাব স্থাপন এবাং কডম্পউটার সরবরাহ 

কাযথক্রম প্রডক্রয়াধ্ীন রদয়দে; 

 সরকাডর মাধ্যডমক ডবেযালয়ডবহীন ৩১৫ উপদিলা সেদর অবডস্থত মবসরকাডর মাধ্যডমক ডবেযালয়দক মদিল 

স্কুদল রূপাির প্রকদল্পর মাধ্যদম ৩১০ডট মদিল ডবেযালদয় কডম্পউটার লযাব স্থাপন এবাং প্রডতডট ডবেযালদয় ৭ 

ডট কদর মাডিডমডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হদয়দে; 

 ডেক্ষ্া মন্ত্রণালয়াধ্ীন মাধ্যডমক ও উচ্চ ডেক্ষ্া অডধ্েপ্তদরর আওতায় ‘মসদকন্িাডর এিদুকেন মসক্টর 

ইনদভস্টদমন্ট মপ্রাগ্রাম (মসডসপ)’-এর আওতায় ডেক্ষ্ক প্রডেক্ষ্ণ এবাং োত্রদের ই-লাডনথাং কমথসূডিদত অিভুথডির 

লদক্ষ্য সারাদেদে মমাট ৬৪০ডট ডবেযালদয় ICT Lab (৫১২ডট ডবেযালয় ও ১২৮ডট মাদ রাসা) স্থাপদনর সাংস্থান 

রদয়দে। ইদতামদধ্য লযাব স্থাপদনর কাি শুরু হদয়দে। বতথমাদন ৬৪০ডট ডেক্ষ্া প্রডতষ্ঠাদন ICT Learnning 

Center স্থাপদনর কাি িলদে; 

 ‘ডটডিাং মকায়াডলডট ইমপ্রুভদমন্ট (TQI-II) ইন মসদকন্িাডর এিুদকেন’ েীষথক প্রকদল্পর আওতায় ৫১ডট ক্লাস্টার 

মসন্টার স্কুল (CCS) স্থাপদনর সাংস্থান রদয়দে, যার মদধ্য ২৭ডট ই-লাডনথাং মসন্টার স্থাপন করা হদব। ফদল ডেক্ষ্ক 

ও ডেক্ষ্ােথীরা আইডসডট ডবষদয় েক্ষ্ হদয় গদড় উঠদব। ইদতামদধ্য ৩১ডট ক্লাস্টার মসন্টাদরর কাি সম্পন্ন 

হদয়দে। অবডেষ্ট ২০ ডটর ডনমথাণ কাি িলদে; 

 ’বাাংলাদেে মকাডরয়া আইডসডট মেডনাং মসন্টার ফর এিদুকেন (ডবদকআইডটডসই)’ প্রকদল্পর আওতায় 
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বযানদবইদস ৫ডট অতযাধ্ডুনক আইডসডট লযাব প্রডতষ্ঠা করা হদয়দে যাদত একসাদে ১০০ িনদক আইডসডট 

প্রডেক্ষ্ণ প্রোদনর সুদযাগ রদয়দে; 

 ডিডিটাল মাডিডমডিয়া মসন্টার আইডসডট ডভডিক ডেক্ষ্া ও ডেক্ষ্ণ পদ্ধডতর সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়দনর ডনডমি 

‘উপদিলা আইডসডট মেডনাং এন্ি ডরদসাসথ মসন্টার ফর এিদুকেন (ইউআইডটআরডসই)’ প্রকদল্পর আওতায় 

২০১৩ সাদল বযানদবইদস একডট ডিডিটাল মাডিডমডিয়া মসন্টার স্থাপন করা হদয়দে যার মাধ্যদম 

মাডিডমডিয়াডভডিক ডেক্ষ্া উপকরণ প্রণয়ন এবাং ই- লাডনাং কাযথক্রম বাস্তবায়দন পেদক্ষ্প গ্রহণ করা হদচ্ছ; 

 উপদিলা আইডসডট মটডনাং এন্ি ডরদসাসথ মসন্টার ফর এিদুকেন (ইউআইডটআরডসই) এর আওতায় ১২৫ডট 

উপদিলায় আইডসডট মেডনাং এন্ি ডরদসাসথ মসন্টার ফর এিদুকেন (ইউআইডটআরডসই) স্থাপন করা হদয়দে। 

প্রকদল্পর আওতায় ডনডমথত মোতলা ভবদনর উপদিলা মাধ্যডমক ডেক্ষ্া অডফস, ২৪ ডট কডম্পউটার ও 

মাডিডমডিয়াসহ একডট ডপডস লযাব, ৫ডট কডম্পউটার ডবডেষ্ট একডট সাইবার মসন্টার এবাং ১ডট সাভথারসহ 

মলাকাল িাটাদসন্টার স্থাপন করা হদয়দে। ইদতামদধ্য ১২৫ডট উপদিলার ভবন ডনমথাণ ও যন্ত্রপাডত স্থাপদনর 

কাি সম্পন্ন হদয়দে; 

 ৩৭২ডট ডেক্ষ্া প্রডতষ্ঠাদন ভািুথয়াল কডম্পউডটাং এর মাধ্যদম লযাব স্থাপন করা হদয়দে; 

 ডবজ্ঞান ও প্রযডুি ডভডিক ডেক্ষ্া বযবস্থাদক ডবদেষ প্রদণােনা প্রোন করা হদচ্ছ; 

 ডবশ্বডবেযালয় পযথাদয় কডম্পউটার এর বযবহার সম্প্রসারদণ মেদের ২৭ডট ডবশ্বডবেযালয় ও ডবশ্বডবেযালয় কদলদি 

সাইবার মসন্টার স্থাপন করা হদয়দে; 

 ইউডনয়ন তেয ও মসবা মকন্দ্র মেদক এপযথি ৫১,৫০০ িনদক কডম্পউটার ডবষদয় প্রডেক্ষ্ণ প্রোন করা হদয়দে; 

 মানব সম্পে উন্নয়দনর লদক্ষ্য বাাংলাদেে কডম্পউটার কাউডন্সল ডবডভন্ন মন্ত্রণালয়, অডধ্েপ্তর, েপ্তর ও অন্যান্য 

সাংস্থার িাডহো মমাতাদবক কমথকতথা ও কমথিারীদের আইডসডট সাংক্রাি ডবদেষ প্রডেক্ষ্ণ প্রোদনর বযবস্থা করদে। 

এোড়া ডবডভন্ন ডেক্ষ্া প্রডতষ্ঠাদনর ডেক্ষ্ক, োত্র- োত্রী, প্রডতবন্ধী, UISC উদেযািা ও অন্যান্য প্রডেক্ষ্ণােথীদেরও 

প্রডেক্ষ্ণ প্রোন করদে; 

 ডবডসডস’র ইনডস্টডটউট ডবদকআইআইডসডট ও ৬ডট ডবভাগীয় সের মকদন্দ্রর মাধ্যদম এ পযথি সরকাডর পযথাদয় 

কাষ্টমাইিি মকাদসথ ৩,৭৩৮ িনসহ সরকাডর ও মবসরকাডর পযথাদয় ডনয়ডমত প্রডেক্ষ্দণর মাধ্যদম মমাট 

১,৬০,৭০৩ িনদক প্রডেক্ষ্ণ প্রোন করা হদয়দে; 

 প্রডতবন্ধী বযডিদের সক্ষ্মতা উন্নয়দন ৬০০ িনদক প্রডেক্ষ্ণ প্রোন করা হদয়দে। প্রডতবের ১লা িানুয়াডর 

আইডসডট প্রডেডক্ষ্ত প্রডতবন্ধী বযডিদের িন্য িাকুডর মমলার আদয়ািন করা হয়। আইডসডট প্রডেডক্ষ্ত প্রডতবন্ধী 

বযডিদের িন্য প্রডতবের িাকুডর মমলার আদয়ািন করা হয় এবাং অাংেগ্রহণকারীদের মদধ্য এ পযথি ২২৩ 

িদনর িাকুডরর বযবস্থা হয়; 

 বাাংলাদেদে ITEE পরীক্ষ্া ডনয়ডমতভাদব পডরিালনার িন্য প্রাডতষ্ঠাডনকভাদব Bangladesh IT-Engineers 

Examination Center (BD-ITEC) স্থাপন করা হদয়দে। িাপাদনর সহায়তায় IT Engineers 

Examination (ITEE) পডরিালনা কদর। IT Engineers Examination (ITEE) পরীক্ষ্ার িন্য ৫,৯৭৬ িন 

মরডিদিেন কদর যার মদধ্য ২,২৬৯ িন পরীক্ষ্ায় অাংেগ্রহণ কদর। এ পযথি ২২১ িন সাডটথডফদকেন অিথন 

কদর; 

 বাাংলাদেে হাইদটক পাকথ কতৃথপক্ষ্ কতৃথক আইডট/ আইডটইএস মসক্টদর অবকাঠাদমা উন্নয়দনর পাোপাডে েক্ষ্ 

মানব সম্পে বতরীর লদক্ষ্য ‘সাদপাটথ টু মিদভলপদমন্ট অব কাডলয়ানকর হাইদটক পাকথ এবাং অন্যান্য হাইদটক 
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পাকথ’ প্রকদল্পর আওতায় Skill Enhancement Program, Mid Level Program, C-Level 

Training program, Training on Lean Six Sigma, Capacity Building in Public Sector, 

IT Training for IT students from Infosys in Bangalore, India, Oracle & SAP ডবষদয় প্রায় 

৬,০৪১ িনদক প্রডেক্ষ্ণ প্রোন করা হদয়দে, যাদের মদধ্য নারী ১,৩০৫ িন এবাং পরুুষ ৪,৭৩৬ িন; 

 মানবসম্পে উন্নয়ন ও েক্ষ্তা বৃডদ্ধর লদক্ষ্য উডেডখত প্রকদল্পর আওতায় িাহাঙ্গীরনগর ডবশ্বডবেযালদয় 

Software Testing & Quality Assurance Lab; ঢাকা ডবশ্বডবেযালদয় Animation Lab ও বাাংলাদেে 

প্রদকৌেল ডবশ্বডবেযালদয় Robotic Lab স্থাপন করা হদয়দে; 

 তেয ও মযাগাদযাগ প্রযডুি খাদতর ডবকাদের িন্য ‘Leveraging ICT for growth, Employment and 

Governance’ েীষথক প্রকদল্পর মাধ্যদম (১) ১০,০০০ িন গ্রািুদয়টদক Top-Up-IT Training, (২) 

২০,০০০ িনদক Foudation Training এবাং (৩) ৪,০০০ িনদক Fast Track Future Leader কমথসূডির 

মাধ্যদম প্রডেডক্ষ্ত কদর IT/ITES Industry মত কমথসাংস্থাদনর বযবস্থা করা হদব। ইদতামদধ্য Leveraging 

ICT for Governance, Employment and Growth প্রকদল্পর আওতায় ২,৭২৫ িদনর Top-Up-IT 

Training সম্পন্ন করা হদয়দে যার মদধ্য ৫৫৩ িন িাকুডর মপদয়দেন; ৫,৮৫০ িদনর Foudation Training 

সম্পন্ন করা হদয়দে যার মদধ্য ৩৭২ িন িাকুডর মপদয়দেন এবাং ৫২৪ িদনর Fast Track Future Leader 

প্রডেক্ষ্ণ সম্পন্ন করা হদয়দে যার মদধ্য ৩৫৬ িন িাকুডর মপদয়দেন। এ পযিথ মেডনাংপ্রাপ্তদের কমথসাংস্থান ডনডিত 

করার লদক্ষ্য ইদতামদধ্য ৩২ডট আইডট মকাম্পাডনর সাদে সমদঝাতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষ্ডরত হদয়দে এবাং মমাট 

১,২৮১ িন প্রডেক্ষ্াণােথীদক প্রডেক্ষ্ণ মেদষ িাকডর প্রোন করা হদয়দে; 

 অনলাইদন কডম্পউটার মপ্রাগ্রাডমাং (C-Programming Language) ডেক্ষ্ার সহায়ক পডরদবে সৃডষ্ট, উন্নতমাদনর 

কডম্পউটার মপ্রাগ্রাডমাং প্রডেক্ষ্ণ প্রোদনর মাধ্যদম েক্ষ্ সফটওয়যার ইডঞ্জডনয়ার বতডরর সহায়ক পডরদবে সৃডষ্ট 

এবাং ডেক্ষ্ােথীদের ডনকট হদত অনলাইদনর মাধ্যদম মপ্রাগ্রাডমাং- এর মকাি সাংগ্রহকরণ ও অতযাধ্ুডনক প্রযডুির 

অনলাইন িাি এর মাধ্যদম তা মূলযায়ন ও ফলাফল প্রোদনর লদক্ষ্য ই- লাডনথাং প্লযাটফমথ উন্নয়ন করা হদয়দে। 

ইদতামদধ্য ৪,০০০ মপ্রাগ্রাডমাং ডেক্ষ্ায় আগ্রহী ডেক্ষ্ােথী ই- লাডনথাং প্লযাটফমথ (www.eshikkha.net) এ 

মরডিদিেন সম্পন্ন কদরদেন; 

 তেয ও মযাগাদযাগ প্রযডুির উন্নয়দন েক্ষ্ িনবল বতরীর উদদ্দদি ডবডসডস’মত ১ডট Specialized Network 

Lab, ১ডট Special Effect Lab এবাং ১ডট Titanium Lab স্থাপন করা হদয়দে। স্থাডপত এ সকল লযাদবর 

মাধ্যদম মনটওয়াডকথাং, মমাবাইল এযাপস, মমাবাইল মগইম এবাং সাইবার ডসডকউডরডট, ডবগিাটা ইতযাডে ডবষদয় 

প্রডেক্ষ্ণ প্রোন করা হয়; 

 আইডট মসক্টর উন্নয়দন মকাম্পানীসমদূহর সক্ষ্মতা বৃডদ্ধর লদক্ষ্য সাদপাটথ ট ু মিদভলপদমন্ট অব কাডলয়ানকর 

হাইদটক পাকথ (এবাং অন্যান্য হাইদটক পাকথ) প্রকল্প এর আওতায় ৪০ডট প্রডতষ্ঠানদক মকাম্পানী 

সাডটথডফদকেদনর িন্য সহায়তা প্রোন করা হদচ্ছ। ইদতামদধ্য ৩৮ডট প্রডতষ্ঠাদনর (২৪ডট আইএসও- ৯০০১ 

এবাং ৩ডট আইএসও- ২৭০০১,৯ডট ডসএমএমআই মলদভল- ৩,২ডট ডসএমএমআই মলদভল- ৫,) মকাম্পানী 

সাডটথডফদকেন কাযথক্রম সম্পন্ন হদয়দে। বাাংলাদেদে সবথপ্রেম ‘িাটাসফট ডসদস্টম বাাংলাদেে ডলডমদটি’ ও 

‘লীিস কাদপথাদরেন ডলডমদটি’ প্রডতষ্ঠান দুডট ডসএমএমআই মলদভল- ৫ সাডটথডফদকট অিথন কদরদে। এোড়াও 

৮০ডট মকাম্পানীদক মভন্ির সাডটথডফদকেদন সহায়তা প্রোন করা হদয়দে; 

 ‘লাডনথাং এন্ি আডনথাং মিদভলপদমন্ট’ প্রকদল্পর আওতায় ডনধ্থাডরত ২০,০০০িন মডহলাদক ‘মবডসক আইডসডট 
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ডলটাদরডস’ এর উপর প্রডেক্ষ্ণ প্রোন করা হদয়দে। এ প্রকদল্পর মাধ্যদম িলডত অেথবেদর আদরা ২৫,০০০ 

যুবক/যুবডতদক ‘মবডসক আইডসডট মেডনাং’ এবাং ১১,০০০ িন সাইন্স গ্রািুদয়টদক ‘অযািভান্সি আউটদসাডসথাং’ 

এর উপর প্রডেক্ষ্ণ প্রোন করা হদব। ৭ডট কযারাভাদনর মদধ্য ১,৬৬,৩২০ িনদক সরকাডর/মবসরকাডর মযৌে 

উদেযাদগ প্রডেক্ষ্ণ প্রোন করা হয়। প্রডেক্ষ্ণপ্রাপ্ত ৮০%মক আউটদসাডসথাং এর আওতায় আনা হদচ্ছ, যাদের 

৫০% ইদতামদধ্য ববদেডেক মদু্র্া আয় করদে; 

 মটকসই নারী উন্নয়দনর লদক্ষ্য কাযথক্রম শুরু কদরদে সাতডট মমাবাইল আইডসডট মেডনাং বাস। অনলাইন 

মাদকথডটাং এর িন্য ই-েপ কাযথক্রম গ্রহণ করা হদয়দে। িরুডর মসবা ডনডিত করার িন্য ৯৯৯ িরুডর মসবা 

কাযথক্রম িালু করা হদয়দে। মডহলা উদেযািাদের প্রডেক্ষ্দণর িন্য Women ICT frontyare Initiative 

(wifi) কাযথক্রম িলদে; 

 e-Gov CIRT এর মাধ্যদম এ পযথি ২,৩০০ সরকাডর কমথকতথাদেরদক Cyber security, Digital Forensic 

Certified Ethical Hacker (CEH), Certified Secure Computer User, Malware Analysis, 

Managing Digital forensic Lab & Vulnerability assessment প্রডেক্ষ্ণ প্রোন করা হদয়দে। যার মদধ্য 

সরকাডর ডবডভন্ন আইন েৃাংখলা রক্ষ্া বাডহনীর ১,২৫০ িন কমথকতথাদক প্রডেক্ষ্ণ প্রোন করা হয়; 

 ডবডসডস United Nations Asia Pacific Centre for ICT (UN-APCICT) এর একাদিডম কাযথক্রদমর অাংে 

ডহদসদব সরকাডর কমথকতথাদের সক্ষ্মতা উন্নয়দন ঢাকাসহ ডবডসডস’র ৬ডট ডবভাগীয় মকদন্দ্র e-Government 

Applications ডবষয়ক ওয়াকথেপ- এ ১৬০ িন সরকাডর কমথকতথা অাংেগ্রহণ কদর; 

 গদবষকদের িন্য ডিডিটাল পদ্ধডতদত তেয মসবা ডনডিতকরদণর লদক্ষ্য বতথমাদন বযান্সিক- এর ওদয়বসাইট 

(bansdoc.gv.bd) এর মাধ্যদম তদেযর Remote Access ডনডিত করা হদয়দে; 

 ন্যােনাল ইন্সডটডটউট অব বাদয়াদটকদনালডি এর অধ্ীদন ‘Development of Computer Laboratory to 

Facilitate Research and Academic Activities of National Institute of Biotechnology’ েীষথক 

কমথসূিীর আওতায় অতযাধ্ুডনক Computer laboratory বতডর কদর software management এবাং library 

management system পরীক্ষ্ামূলকভাদব িালু করা হদয়দে। ফদল Bioinformatics সাংক্রাি গদবষণা 

কাযথক্রম ও সকল কমথকতথাবদৃির computer তো Internet বযবহার ডনডিত হদয়দে; 

 গািীপুর মিলায় ডিডিটাল ডবশ্বডবেযালয় স্থাপদনর কাযথক্রম হাদত মনয়া হদয়দে; 

 মকাইকা (Korean International Co-operation Agency)-র সহদযাডগতায় বাাংলাদেে মকাডরয়া 

ইনডস্টডটউট অব ইনফরদমেন এন্ি কডমউডনদকেন মটকদনালডি স্থাডপত হদয়দে; 

 আইডট/ আইডটইএস ডেদল্প কমথরত প্রডেডক্ষ্ত িনবদলর বাইদর আদরা বহুগুণ মবডে আইডসডট ডিলযান্সার এই 

ডেদল্পর সাদে কাি কদর যাদচ্ছ। এর বাইদর মেদের ৮০ডট সরকাডর মবসরকাডর ডবশ্বডবেযালয় হদত প্রডতবের 

১০,০০০ িন আইডসডট ডবষদয় গ্রযািুদয়ট বতডর হদচ্ছ; 

 Establishment of IT Labs in Selected Secondary Level Institutions in Dhaka’ েীষথক প্রকদল্পর 

আওতায় এ পযথি ২০০ িন ডেক্ষ্কদক মাডিডমডিয়া ক্লােরুদমর িন্য ডিডিটাল কনদটন্ট বতডরর ডবষদয় 

প্রডেক্ষ্ণ প্রোন করা হদয়দে; 

 মাধ্যডমক ও উচ্চ মাধ্যডমক পযথাদয়র ৯০ হািার ডেক্ষ্কদক মাডিডমডিয়া ক্লাসরুম ও ডিডিটাল কনদটন্ট বতরীর 

লদক্ষ্য প্রডেক্ষ্ণ প্রোন করা হদয়দে; 

 ‘আইডসডট ফর এিুদকেন ইন মসদকন্িাডর এন্ি হায়ার মসদকন্িাডর মলদভল’ েীষথক প্রকদল্পর মাধ্যদম ২৪ 
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হািার ১২২ িন ডেক্ষ্কদক মাডিডমডিয়া ক্লােরুদমর িন্য ডিডিটাল কনদটন্ট বতডরর ডবষদয় প্রডেক্ষ্ণ প্রোন 

করা হদয়দে। 

খ. িাতীয় আইডসডট ইন্টাণথেীপ 

 মানব সম্পে উন্নয়দনর মক্ষ্দত্র বাাংলাদেে সরকাদরর গৃহীত কমথসূডির অন্যতম িাতীয় আইডসডট ইন্টাণথেীপ। এ 

মপ্রাগ্রাদমর উদদ্দি তেয ও মযাগাদযাগ প্রযডুিদত কডম্পউটার িনবদলর মপোগত েক্ষ্তা উন্নয়ন। ইন্টাণথেীপ 

মপ্রাগ্রাদমর মাধ্যদম এ পযথি ১৩ডট বযাদির মাধ্যদম মমাট ৩,১৬০ িদনর ইন্টাডণথর সুদযাগ সৃডষ্ট করা হয়; 

 প্রডত ইন্টাডণথদক মাদস ৮,০০০ টাকা হাদর প্রোন করা হয়। ইন্টাডণথদের ৬০ েতাাংে মবতন- ভাতা সরকার এবাং 

অবডেষ্ট ৪০ েতাাংে সাংস্থা কতৃথক বহন করা হয়; 

 বাাংলাদেে কডম্পউটার কাউডন্সদলর ৬ডট ডবভাগীয় আঞ্চডলক কাযথালদয় সরকাডর কমথকতথা, ডেক্ষ্ক- ডেডক্ষ্কা ও 

অন্যান্যদের ডনডবড় প্রডেক্ষ্দণর উদেযাগ গ্রহণ করা হদয়দে। এোড়া প্রডতবের িাতীয় কদলডিদয়ট মপ্রাগ্রাডমাং 

প্রডতদযাডগতা আদয়ািদনর উদেযাগ গ্রহণ করা হদয়দে। 

৩.৯ বাদিট সহায়তা 

ডিডিটাল বাাংলাদেে প্রডতষ্ঠায় প্রদয়ািনীয় অবকাঠাদমাসহ ডবডভন্ন পডরকল্পনা ও উদেযাগ বাস্তবায়দন অেথ বরাদদ্দর 

ডবষয়ডট গুরুত্বপূণথ। ডিডিটাল বাাংলাদেে গড়ার অঙ্গীকার বাস্তবায়দন এ খাদত সরকাদরর ডবডনদয়াগ/ অেথ বরাদদ্দর 

ডিত্র সারডণ- ৬ এ উদেখ করা হল। 

সারডণ- ৬: বেরডভডিক আইডসডট খাদত বাদিট বরাদ্দ 

(মকাডট টাকা) 

বরাদদ্দর খাত 

২০১২- ১৩ ২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 
প্রকল্প/ 
কমথসডূি 
সাংখযা 

বরাদ্দ প্রকল্প/ 
কমথসডূি 
সাংখযা 

বরাদ্দ প্রকল্প/ 
কমথসডূি 
সাংখযা 

বরাদ্দ প্রকল্প/ 
কমথসডূি 
সাংখযা 

বরাদ্দ প্রকল্প/ 
কমথসডূি 
সাংখযা 

বরাদ্দ প্রকল্প/ 
কমথসডূি 
সাংখযা 

বরাদ্দ 

আবতথক বরাদ্দ: আইডসডট 
সাংডিষ্ট খাদতর বরাদ্দ 

-  ৩৭৬ -  ৫৭৪ -  ৫৩৮ - ৫৭০ -  ৮৪৫  ১০৮৬ 

আবতথক বরাদ্দ: আইডসডট 
সাংডিষ্ট প্রাডতষ্ঠাডনক বরাদ্দ 

-  ৪০ -  ১৫০ -  ৬০৫ - ৬৯৪ -  ১১৬০  ১২৭২ 

রািস্ব বাদিদটর অেথায়দন 

কমথসূডি (মোক বরাদ্দসহ) 
৩৪ ৯৬ ৩০ ১২৩ ৩৩ ১৩০ ১১ ১৩৬ ৯ ৫৯ ৩ ২০ 

উন্নয়ন প্রকল্প (মোক 
বরাদ্দসহ) 

৪৯ ২৮০৪ ৭২ ৩৮৪১ ৭৫ ৩৩৯৬ ৫৫ ৪৭০৭ ৮৭ ৬২৪২ ৭২ ৯২৬৩ 

মমাট  ৩৩১৬  ৪৬৮৮  ৪৬৬৯  ৬১০৭  ৮৩০৬  ১১৬৪১ 

উৎস: iBAS++, অেথ ডবভাগ। 

সারডণ- ৬ এবাং ডিত্র- ১৪ অনুসাদর এখাদত সরকাদরর বাদিট বরাদদ্দর উর্ধ্থগডত পডরলডক্ষ্ত হয়। ২০১২- ১৩ 

অেথবেদর আইডসডট খাদতর উন্নয়দন সাডবথক বরাদ্দ ডেল ৩,৩১৬ মকাডট টাকা। েয় বেদর বরাদদ্দর পডরমাণ প্রায় ৩.৫ 

গুণ বৃডদ্ধ মপদয় ২০১৭- ১৮ অেথবেদর এখাদত বরাদদ্দর পডরমাণ োৌঁড়ায় ১১,৬৪১ মকাডট টাকাদত। এেয় বেদরর 

মদধ্য এডটই সদবথাচ্চ বাদিট বরাদ্দ। এ বরাদ্দ প্রস্তাব ২০১৬- ১৭ অেথবেদরর ডিডিডপ’র প্রায় ০.৬০ েতাাংে এবাং 

২০১৭- ১৮ অেথবেদরর িাতীয় বাদিদটর প্রায় ২.৯১ েতাাংে। 
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ডিত্র- ১৪: আইডসডট খাদত বাদিট বরাদ্দ (মকাডট টাকায়) 

 

উৎস: iBAS++, অেথ ডবভাগ। 

 উন্নয়ন প্রকদল্পর বরাদ্দ ডবদিষদণ মেখা যায়, প্রডতবের এখাদত বরাদদ্দর পডরমাণ বৃডদ্ধ পাদচ্ছ। ২০১২- ১৩ 

অেথবেদর এ খাদত বরাদ্দ ডেল ২,৮০৪ মকাডট টাকা। েয় বেদর ৩.৩ গুণ বৃডদ্ধ মপদয় ২০১৭- ১৮ অেথবেদর 

এ- খাদত বরাদদ্দর পডরমাণ (মোক বরাদ্দসহ) োৌঁড়ায় ৯,২৬৩ মকাডট টাকাদত। তেয ও মযাগাদযাগ প্রযুডি 

প্রসাদরর মাধ্যদম ডিডিটাল বাাংলাদেে ডবডনমথাদণর লদক্ষ্য ২০১৬- ১৭ ও ২০১৭- ১৮ অেথবেদর গৃহীত উন্নয়ন 

প্রকল্পসমদূহর তাডলকা পডরডেষ্ট- ‘ক’ মত মেখাদনা হল। 

 

  

0 

2,000 

4,000 

6,000 

8,000 

10,000 

12,000 

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

3,316 

4,688 4,669 

6,107 

8,306 

11,641 



59 

 

 

 
িতেুথ অধ্যায় 

 

 

 

 

 

 

 

অগ্রাডধ্কার মক্ষ্ত্র 
  



60 

  



61 

অগ্রাডধ্কার মক্ষ্ত্র 

ডিডিটাল বাাংলাদেে ডবডনমথাণ ধ্ারণার পডরপূণথ বাস্তবায়ন করদত হদল উন্নয়দনর সকল ধ্ারায় তেয ও মযাগাদযাগ 

প্রযডুিদক সম্পৃি করদত হদব। মসিদন্য প্রদয়ািন যদোপযিু ডবডনদয়াগ। তদব রাদষ্ট্রর সক্ষ্মতা ও সামেথয এবাং 

িাতীয় গুরুদত্বর অগ্রাডধ্কাদরর ডভডিদত এই ডবডনদয়াদগর প্রাডধ্কার ডনধ্থাডরত হদত হদব। ডিডিটাল বাাংলাদেে 

প্রডতষ্ঠার মক্ষ্দত্র অগ্রাডধ্কার ডেদত হদব মমৌডলক িারডট স্তম্ভ েডিোলীকরদণর ডবষয়ডটদক। এই স্তম্ভগুদলা হল: 

ই- গভদনথন্স : সরকাদরর েক্ষ্তা, স্বচ্ছতা ও িবাবডেডহতা বৃডদ্ধ 

ই- ডেক্ষ্া : মানব সম্পে উন্নয়ন 

ই- বাডণিয : মেেীয়/ববদেডেক ডবডনদয়াগ বৃডদ্ধ এবাং মভািা অডধ্কার সাংরক্ষ্ণ 

ই- মসবা : সরকাদরর মসবাসমহূ িনগদণর মোরদগাড়ায় মপৌৌঁদে মেয়া 

৪.১ ই- গভদনথন্স 

ই- গভদনথন্স এর মূল কো হল সুোসন প্রডতষ্ঠায় আইডসডট প্রযডুির কাযথকর প্রদয়াগ  ডটদয় িনকলযাণদক আদরা 

উচ্চতায় ডনদয় যাওয়া। িনকলযাদণ সরকাদরর সফলতা অেবা বযেথতার অন্যতম প্রধ্ান সিূক হদচ্ছ সুোসন 

প্রডতষ্ঠায় সাফদলযর মাত্রা। সরকাডর মসবা প্রোদন সরকার কতটুকু েক্ষ্তা, স্বচ্ছতা এবাং িবাবডেডহতা ডনডিত 

করদত পারদে মসটাই সরকাদরর সুোসদনর পডরমাপক। এটা ডবশ্ব িুদড় স্বীকতৃ ময, তেয ও মযাগাদযাগ প্রযডুির 

সডঠক প্রদয়াগ সরকাদরর েক্ষ্তা, স্বচ্ছতা এবাং িবাবডেডহতা বৃডদ্ধদত সাহাযয কদর। 

তেয- প্রযডুির যোযে প্রদয়াগ মূলত ৪ডট মক্ষ্দত্র সুোসনদক েডিোলী করদব। এগুদলা হদচ্ছ- োডরদ্র্য ডবদমািন, 

মমৌডলক মানডবক িাডহো পূরণ, িনপ্রোসদনর উন্নয়ন এবাং গণতন্ত্র সুসাংহতকরণ। আইডসডট’র সফল প্রদয়াগ েক্ষ্ 

িনেডি বতডরসহ সরকাদরর ডবডভন্ন সাহাযয ও ভতুথডক প্রাডিক িনদগাষ্ঠীর ডনকট সডঠকভাদব সডঠক সমদয়র মদধ্য 

মপৌৌঁদে মেয়া ডনডিত কদর এবাং মমৌডলক িাডহো ডবদেষত স্বাস্থয মসবার মান উন্নয়ন, ডেক্ষ্ার সুদযাগ বৃডদ্ধ, কৃডষদত 

উৎপােন বৃডদ্ধ এবাং বাডণদিযর উন্নয়দন সাহাযয কদর। অবাধ্ তেয সরবরাহ ডসদ্ধাি গ্রহণ প্রডক্রয়ায় সহায়তা 

প্রোনসহ অেথনীডতর প্রবৃডদ্ধ, আইন- েৃঙ্খলার উন্নয়ন, েক্ষ্ িনপ্রোসন বযবস্থা গদড় মতালাসহ ডবডভন্ন মগাষ্ঠীর মদধ্য 

সমিয় এবাং িনদসবার মান উন্নয়দন সাহাযয করদব। এোড়া িনগদণর ক্ষ্মতায়ন ও আিঃদযাগাদযাগ বৃডদ্ধ, িনমত 

গঠন এবাং অনলাইদনর মাধ্যদম ডবডভন্ন মসবা প্রাডপ্তর মক্ষ্দত্রও সাহাযয করদব। এ কারদণ মেেবযাপী একডট তেয ও 

মযাগাদযাগ প্রযডুি অবকাঠাদমা গদড় মতালার মাধ্যদম নাগডরকদের িন্য তেয প্রাডপ্তর সুদযাগ ও অডভগমযতা ডনডিত 

করদত ই- গভদনথন্স প্রবতথদনর মকান ডবকল্প মনই। 

৪.১.১ সরকাদরর অঙ্গীকার/ পডরকল্পনা 

অঙ্গীকার 

 সকল সরকাডর েপ্তদর ই- মসবা িালুর মাধ্যদম সরকাডর মসবাদক সহি, সহিলভয ও সাশ্রয়ী করা; 

 ই- গভদনথন্স িালুর মাধ্যদম সরকাডর কমথকাদন্ি দ্রুততা, স্বচ্ছতা ও িবাবডেডহতা ডনডিত করা; 

 ভূডম মরকিথ ডিডিটাইদিেদনর মাধ্যদম ভূডম এবাং িলমহাল বযবস্থাপনা স্বচ্ছ ও কাযথকরী করা; 

 ইউডনয়ন পযথায় মেদক িনগুরুত্বপূণথ সরকাডর মসবাসমহূ প্রোদনর বযবস্থা ডনডিত করা; 

 তেয অডধ্কার আইদনর যোযে বাস্তবায়ন করা; 
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 ‘ICT Road Map for Bangladesh Power Sector’ অনুযায়ী ডবদুযৎখাদত Enterprise Resource 

Planning (ERP) বাস্তবায়ন ও একডট সমডিত িাটাদসন্টার স্থাপন করা; 

 গ্রীণ ক্লাইদমট ফান্ি বযবস্থাপনার িন্য একডট সফটওয়যার বতরী করা। 

মধ্যদময়াডে পডরকল্পনা 

 সরকাদরর সকল ডনবথাহী স্তদর ই- গভদনথন্স িালকুরণ; 

 স্থানীয় সরকার প্রডতষ্ঠানসমদূহ ই- গভদনথন্স প্রবতথন; 

 সকল মপাস্ট অডফসদক মপাস্ট ই- মসন্টাদর রূপািরকরণ; 

 স্যাদটলাইট মসবার সুষ্ঠ ু প্রদয়াদগর মাধ্যদম িরাঞ্চল, উপকূলীয়, পাহাডড় এবাং দুগথম অঞ্চলসমদূহ কাযথকর 

মযাগাদযাগ বযবস্থা গদড় মতালা; 

 মেদে ই-কমাদসথর ডবকাদের িন্য সুষ্ঠু আইডন, ডনয়ন্ত্রণমূলক এবাং প্রযডুি ডভডিক কাঠাদমা গদড় মতালা; 

 Digital Financial Service এর প্রসার ডনডিত করা; 

 সাইবার ডনরাপিা ডনডিতকদল্প প্রাডতষ্ঠাডনক, আইডন এবাং কাডরগডর কাঠাদমা গদড় মতালা; 

 সকল মন্ত্রণালয়/ েপ্তর কতৃথক অনলাইদন তেয প্রাডপ্তর মকৌেল প্রণয়ন; 

 ই- গভদনথন্স বাস্তবায়ন ও মডনটডরাং এর িন্য প্রোসডনক কাঠাদমা সৃডষ্ট; 

 ডবেযমান সকল সরকাডর িাটাদবদির মদধ্য সামডগ্রক সমিয় সাধ্ন এবাং তদেযর আোন-প্রোন ডনডিতকরণ; 

 সকল নাগডরদকর িন্য সমডিত নাগডরক িাটাদবি (National Population Register-NPR) বতডর। 

েী থ মময়াডে পডরকল্পনা 

 ই- গভদনথন্স মদিল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; 

 সরকাডর কাযথ পডরিালনা প্রডক্রয়ার সাদে তেয ও মযাগাদযাগ প্রযডুির মটকসই সমিদয়র স্বাদেথ এ প্রডক্রয়ায় 

পডরবতথন সাধ্ন; এবাং 

 মমাবাইদলর মাধ্যদম সরকাদরর সকল মসবা প্রোন। 

৪.১.২ গহৃীত কাযথক্রম 

 মডন্ত্রপডরষে ডবভাদগর তত্ত্বাবধ্াদন বাস্তবাডয়ত ন্যােনাল ই- সাডভথস ডসদস্টদমর (NESS) আওতায় নাগডরকগণ 

ডবভাগীয় কডমেনার ও মিলা প্রোসদকর কাযথালয় এবাং মিলা ও উপদিলা পযথাদয়র ডবডভন্ন অডফস মেদক 

অনলাইদন ডবডভন্ন মসবা গ্রহণ করদেন। মেদের ৪,৫৫৪ডট ইউডনয়দন, ৩২৫ডট মপৌরসভায় এবাং ডবডভন্ন ডসডট 

কদপথাদরেদনর ওয়ািথ পযথাদয় ৪০৭ডট ডিডিটাল মসন্টার মেদক নাগডরকগণ কম সমদয় ও কম খরদি 

মভাগাডিডবহীন ডবডভন্ন প্রদয়ািনীয় মসবা ও তেয গ্রহণ করদেন; 

 নাগডরকগদণর অডভদযাগ ডনষ্পডির িন্য মডন্ত্রপডরষে ডবভাদগর তত্ত্বাবধ্াদন একডট ওদয়বডভডিক (grs.gov.bd) 

অডভদযাগ ডনষ্পডি বযবস্থা পরীক্ষ্ামূলকভাদব িালু করা হদয়দে; 

 মডন্ত্রপডরষে ডবভাদগর তত্ত্বাবধ্াদন প্রায় ২৫,০০০ সরকাডর েপ্তদরর ওদয়বসাইদটর সমিদয় পৃডেবীর বৃহিম 

িাতীয় তেয বাতায়ন ডনডমথত হদয়দে; 
 মাঠ প্রোসনসহ অন্যান্য সরকাডর কাযথালদয়র সদঙ্গ মকন্দ্রীয় পযথাদয় তাৎক্ষ্ডণক মযাগাদযাগ ডনডিত করার 

লদক্ষ্য ডভডিও কনফাদরডন্সাং ডসদস্টদমর মাধ্যদম প্রধ্ানমন্ত্রীর কাযথালয়, ডবডভন্ন মন্ত্রণালয়/ডবভাগ, সকল ডবভাগীয় 

কডমেনাদরর কাযথালয় এবাং মিলা প্রোসদকর কাযথালদয়র সদঙ্গ মডন্ত্রপডরষে ডবভাগ অনলাইদন সভা মসডমনার 

কদর ডবডভন্ন ডবষদয় আদলািনা, অডভজ্ঞতা ডবডনময় কদরদে। এদত িরুরী ডবষয় ডনস্পডি, প্রতযি অঞ্চলসহ 
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ডবডভন্ন মস্টকদহার্ল্ারদের িাডহো পূরণ এবাং প্রোসদনর কাদি গডত সঞ্চার হদয়দে। অনলাইদন সকল মিলা 

প্রোসদকর কাযথালয় এবাং ডবভাগীয় কডমেনাদরর কাযথালয় মেদক মডন্ত্রপডরষে ডবভাদগ ডনয়ডমত পাডক্ষ্ক 

মগাপনীয় প্রডতদবেন আোন-প্রোদনর িন্য ওদয়ব মবইিি সফটওয়যার বতডর করা হদয়দে; 

 রূপকল্প ২০২১ যোযেভাদব বাস্তবায়ন করার লদক্ষ্য সরকাডর প্রডতষ্ঠানসমূদহর িন্য কমথসম্পােন বযবস্থাপনা 

পদ্ধডতর আওতায় ৪৮ডট মন্ত্রণালয়/ডবভাদগর সডিব স্ব স্ব কমথ-পডরকল্পনা বাস্তবায়দনর িন্য মডন্ত্রপডরষে সডিদবর 

সদঙ্গ বাডষথক কমথসম্পােন িডুি (Annual Performance Agreement-APA) স্বাক্ষ্র কদরদেন। 

মন্ত্রণালয়/ডবভাগসমদূহর বাডষথক কমথসম্পােন িুডি প্রণয়ন এবাং িুডি অনুযায়ী কমথপডরকল্পনা সডঠকভাদব 

বাস্তবাডয়ত হদচ্ছ ডক-না তা মূলযায়ন ও পডরবীক্ষ্দণর িন্য একডট সফটওয়যার (gpmsnew.bcc.gov.bd) বতডর 

করা হদয়দে; 

 ই- গভদনথন্স কাযথকরভাদব িালু করার লদক্ষ্য নীডতডনধ্থারক পযথাদয় পডরকল্পনা প্রণয়ন ও েক্ষ্তা ডবকাদের িন্য 

সকল মন্ত্রণালদয়র কমথকতথাদের ই- গভদনথন্স ডবষদয় প্রডেক্ষ্ণ মেয়া হদচ্ছ; 

 ডবভাগীয় কডমেনার কাযথালদয় ‘নাগডরক মসবায় উদ্ভাবন’ ডবষয়ক ৪৮ডট কমথোলার মাধ্যদম মিলা ও উপদিলা 

পযথাদয়র প্রায় ১,৪৪০ িন সরকাডর কমথকতথাদক প্রডেক্ষ্ণ প্রোন করা হদয়দে; 

 মন্ত্রণালয়/ ডবভাগ, অধ্ীনস্থ সাংস্থা, মিলা ও উপদিলা পযথাদয় গডঠত ইদনাদভেন ডটম মসবা প্রডক্রয়া সহডিকরণ 

ও ডবডভন্ন নাগডরক সমস্যা সমাধ্াদনর পদ্ধডত উদ্ভাবন করদে। ডবডভন্ন েপ্তদরর ২,৪৮৮ িন কমথকতথাদক 

নাগডরক মসবায় উদ্ভাবন ডবষয়ক প্রডেক্ষ্ণ প্রোন করা হদয়দে। বতথমাদন মাঠ পযথাদয় প্রায় ৫৬৫ডট উদ্ভাবনী 

উদেযাগ িলমান রদয়দে। ১৮২ ডট প্রকদল্পর পাইলডটাং ইদতামদধ্য সমাপ্ত হদয়দে এবাং আগামী কদয়ক মাদসর 

মদধ্য আদরা মবে ডকে ুপ্রকদল্পর বাস্তবায়ন সম্পন্ন হদব।  এরই ধ্ারাবাডহকতায় ১৫০ ডট উদ্ভাবনী পাইলট 

প্রকদল্পর (সমাপ্ত) পযথাদলািনা ও মলূযায়ন সম্পন্ন হদয়দে। ইদতামদধ্য ৩৬ ডট উদ্ভাবনী পাইলট প্রকল্প 

মন্ত্রণালয় ও অডধ্েপ্তর কতৃথক ডিডিত কদর সারাদেদে মরডপ্লদকেন এবাং ২৯ ডট প্রকল্প বৃহির পাইলডটাং এর 

িন্য প্রডক্রয়াধ্ীন আদে। যার মাধ্যদম মসবা প্রাডপ্তদত িনগদণর কষ্ট লা ব হদব। ই-সাডভথস ও ইদনাদভেদনর 

মাধ্যদম িনগদণর মসবা প্রোনদক প্রডতডনয়ত উৎসাডহত করা হদচ্ছ; 

 প্রায় সকল মন্ত্রণালয়/ডবভাগ, অধ্ীনস্থ সাংস্থার ডনিস্ব ওদয়বসাইদট প্রডতষ্ঠাদনর সব ধ্রদনর তেয, ডবজ্ঞডপ্ত, 

ডনদেথেনা প্রিার করা হদচ্ছ। কমথীদের প্রডতষ্ঠাদনর বেনডিন উপডস্থডত ডনডিতকরদত ডিডিটাল পাঞ্চব মমডেন 

বযবহার করা হদচ্ছ। প্রডতষ্ঠাদনর ডনরাপিা ডনডিত করদত ডসডস কযাদমরা এবাং সুোসন ডনডিত করদত সমস্ত 

কাযথক্রম মরকিথ করা হদচ্ছ। ই-লাইদব্ররীসহ সমস্ত প্রকােনা অনলাইদন প্রকাে করা হদচ্ছ; 

 ডনবথাহী আোলদতর কাযথক্রম পডরবীক্ষ্দণর িন্য একডট MIS (Management Information System) বতডর 

করা হদয়দে; 

 মেদের অধ্স্তন আোলতসমহূদক পযথায়ক্রদম বাাংলাদেে সুপ্রীমদকাদটথর ওদয়ব মনটওয়াদকথর আওতায় আনার 

লদক্ষ্য প্রােডমক পযথাদয় মবে কদয়কডট অধ্ঃস্তন আোলদতর গুরুত্বপূণথ িাটা সাংরক্ষ্ণ, মামলার গডতডবডধ্ 

পযথদবক্ষ্ণ, মামলা সাংডিষ্ট পক্ষ্গণদক প্রদয়ািনীয় তেয প্রোনসহ মামলা বযবস্থাপনা আধ্ুডনকায়দনর উদেযাগ 

মনয়া হদয়দে। এদক্ষ্দত্র মামলার তাডরখ, সাংডক্ষ্প্ত আকাদর মামলার ফলাফল এসএমএস ও ইন্টারদনদটর 

মাধ্যদম পাওয়ার বযবস্থা করা হদচ্ছ। এোড়া আোলদতর বেডনক কাযথতাডলকা ডিডিটাল ডিসদপ্ল মবাদিথর 

মাধ্যদম প্রেেথদনর বযবস্থা মনয়া হদয়দে। এদত কদর আোলদতর কাযথক্রদমর স্বচ্ছতা বৃডদ্ধ পাদব; 

 মমাবাইল মকাটথ পডরিালনার সাদে সম্পৃি এডক্সডকউডটভ মযাডিদিটগদণর কমথেক্ষ্তা বৃডদ্ধ, একডট ডসদস্টদমর 

মাধ্যদম প্রডেক্ষ্ণ প্রোদন সহায়তাসহ তাৎক্ষ্ডণকভাদব মযাডিদিটগণদক আইনী তেয সরবরাহ, উর্ধ্থতন 
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কতৃথপদক্ষ্র মাধ্যদম এডক্সডকউডটভ মযাডিদিটগদণর কাযথক্রম পডরবীক্ষ্ণ, নাগডরদকর ডনকট মেদক সরাসডর 

অপরাধ্ এবাং আইন- েৃঙ্খলা সম্পডকথত অডভদযাগ গ্রহণ, দ্রুততার সাদে কাযথক্রম সম্পােন এবাং িনগদণর 

হয়রাডন লা বকদল্প একডট ইদলক্ট্রডনক ডসদস্টদমর মাধ্যদম মামলার নকল সরবরাহকরদণর লদক্ষ্য এটআুই 

মপ্রাগ্রাম মমাবাইল মকাটথ বযবস্থাপনা ডসদস্টম বতডর কদরদে। বতথমাদন ০৪ডট মিলায় মমাবাইল মকাটথ বযবস্থাপনা 

ডসদস্টদমর পাইলট মপ্রাগ্রাম বাস্তবায়ন হদচ্ছ; 

 সরকাডর েপ্তরসমদূহ তেয- প্রযডুি প্রকল্প বাস্তবায়দনর মক্ষ্দত্র ন্যােনাল ই- গভদনথন্স আডকথদটকিার (NEA) 

প্রণয়দনর কাযথক্রম িলদে; 

 সরকাডর পযথাদয় ই- গভদনথন্স কাযথক্রম উিরদণর িন্য ই- ফাইডলাং, ই- সাডভথসসহ মেেবযাপী সরকাডর 

েপ্তরসমদূহর মদধ্য মনটওয়াকথ স্থাপন ও এযাডপ্লদকেন উন্নয়দনর কাি িলদে। তেয ও মযাগাদযাগ প্রযডুি ডবভাগ 

কতৃথক বাস্তবায়নাধ্ীন ‘বাাংলাগভদনট’ প্রকদল্পর মাধ্যদম ৫৬ডট মন্ত্রণালয়/ ডবভাগ, সকল মিলা প্রোসদকর 

কাযথালয়, ৬৪ডট উপদিলা ডনবথাহী কমথকতথার কাযথালয়, এবাং ১১৪ডট েপ্তর/ অডধ্েপ্তদর মনটওয়াকথ স্থাপন সম্পন্ন 

হদয়দে এবাং ১০৮ডট েপ্তদর মনটওয়াকথ স্থাপদনর কাি িলমান রদয়দে। উপদিলা আইডসডট মকন্দ্রসমহূদক মিলা 

আইডসডট মকদন্দ্রর মাধ্যদম িাতীয় আইডসডট মকদন্দ্রর সাদে সাংযুি করা হদব। সরকাডর কমথকতথাদের িন্য 

২৫,০০০ডট টযাবদলট ডবতরণ করা হদয়দে। ফদল আইডসডট বযবহাদরর মাধ্যদম প্রোসদন েক্ষ্তা, িবাবডেডহতা 

ও স্বচ্ছতা আনয়ন, সম্পদের অপিয় মরাধ্ করা, পডরকল্পনানুযায়ী সরকাডর কাযথক্রম দ্রুততার সাদে সম্পন্ন 

করা ও মসবার গুণগতমান বৃডদ্ধসহ িনগদণর মোরদগাড়ায় সরকাডর মসবা মপৌৌঁদে মেয়া সম্ভব হদব; 
 মসবা কাযথক্রদম গডত বৃডদ্ধর লদক্ষ্য ডবডভন্ন মন্ত্রণালয়/ ডবভাগ, েপ্তর/ সাংস্থা ও মাঠ পযথাদয়র অডফসসমূদহ ই-

ফাইডলাং কাযথক্রম শুরু করা হদয়দে; 

 সরকাডর েপ্তরসমদূহ মসািাল ডমডিয়ার প্লযাটফমথ বযবহার কদর নাগডরকগদণর সাদে মসবা প্রোনকারীর 

সরাসডর ও উমুি মযাগাদযাগ স্থাপদনর বযবস্থা িাল ুকরার লদক্ষ্য মডন্ত্রপডরষে ডবভাগ হদত ‘সরকাডর প্রডতষ্ঠাদন 

সামাডিক মযাগাদযাগ মাধ্যম বযবহার সাংক্রাি ডনদেথডেকা, ২০১৬’ িাডর করা হদয়দে; 

 বাাংলাগভদনট প্রকদল্পর ডিতীয় পযথায় ডহদসদব ‘Development of National ICT Infra-Network for 

Bangladesh Government Phase-II (Info-Sarker)’ গ্রহণ করা হদয়দে। এ প্রকদল্পর আওতায় মিলা ও 

উপদিলা পযথাদয় ১৮,১৩০ডট অডফদস কাদনকডটডভডট প্রোদনর কাি িলমান। এোড়া ৮০০ডট স্থাদন ডভডিও 

কনফাদরডন্সাং ডসদস্টম স্থাপন করা হদব। বাাংলাদেে সডিবালদয় এবাং ডবডসডস ভবদন ওয়াই- ফাই মনটওয়াকথ 

স্থাপন করা হদয়দে; 

 সরকাদরর ডিডিটাল বাাংলাদেে ম াষণার সাদে সঙ্গডত মরদখ ডবদুযৎ ডবভাগ গ্রাহক মসবার মান বৃডদ্ধ, 

প্রাডতষ্ঠাডনক েক্ষ্তা বৃডদ্ধ এবাং স্বচ্ছতা ও িবাবডেডহতা বৃডদ্ধর মাধ্যদম সুোসন প্রডতষ্ঠার লদক্ষ্য তেয- প্রযডুি 

ডনভথর নানাডবধ্ কমথসূডি গ্রহণ কদরদে। ইদতামদধ্য ডবদুযৎ গ্রাহকদের িন্য মমাবাইল মফান ও অনলাইদন ডবদুযৎ 

ডবল পডরদোধ্, অনলাইদন নতুন ডবদুযৎ সাংদযাদগর আদবেন ও ডনদয়াগ বযবস্থাপনা, অডভদযাগ ডনষ্পডি 

বযবস্থাপনা, ই- ফাইডলাং বযবস্থাপনা, ডভডিও কনফাদরডন্সাং, ই- মটন্িাডরাং, মস্টার বযবস্থাপনা, অদটাদমদটি 

ডরদমাট ডমটার, ডপ্র- মপইি ডমটাডরাং এবাং ‘স্ন্যাপ সট’ পদ্ধডতদত ডবদুযদতর ডমটার ডরডিাং সাংগ্রহ এবাং স্মাটথ 

মফাদনর মাধ্যদম তেযাডে সরাসডর সাভথাদর মপ্ররণ, সমডিত অডিট মযাদনিদমন্ট সফট্ওয়যার, ‘আইডিয়া বুট 

কযাম্প’ সীডমত ডবদুযৎ/জ্বালাডন সম্পদের বহুমখুী বযবহার ও জ্বালাডন সাংকট ডনরসদনর ডবডভন্ন উপায় ডনদয় 

‘এনাডিথ হ্যাকােন’ প্রডতদযাডগতা িালু করা হদয়দে; 

 ডিডিটাল বাাংলাদেে সম্পদকথ হালনাগাে তেয প্রকাদের িন্য ডিডিটাল বাাংলাদেে সাংক্রাি ওদয়বসাইট 
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digitalbangladesh.gov.bd বতডর করা হদয়দে; 

 ডিডিটাল পদ্ধডতদত সরকাদরর মসবা প্রোন, দুনথীডত প্রেমন, সরকাডর মসবার েক্ষ্তা বৃডদ্ধ এবাং অনলাইদন 

সরকাডর সাংগ্রহ সাংক্রাি তেযাবলী প্রোন ডবষদয় ডবডভন্ন মন্ত্রণালয়/ ডবভাগ কতৃথক পেৃক পেৃক পেদক্ষ্প গ্রহণ 

করা হদয়দে; 

 কদন্োলার অব সাডটথফাইাং অেডরডট (ডসডসএ) কাযথালয় হদত ডসএ লাইদসন্স প্রাপ্ত ০৫ডট প্রডতষ্ঠান ডবডভন্ন 

সরকাডর-মবসরকাডর সাংস্থা ও আগ্রহী বযডিবদগথর ডনকট ডিডিটাল স্বাক্ষ্র সাডটথডফদকট ও সাংডিষ্ট মসবা প্রোন 

করদে। পরবতথীদত বাাংলাদেে কডম্পউটার কাউডন্সলদক সরকাডর পযথাদয় ডসএ ডহসাদব কাি করার লাইদসন্স 

প্রোন করা হদয়দে। বাাংলাদেে কডম্পউটার কাউডন্সল ইদতামদধ্য ২৩ হািার কমথকতথাদক ডিডিটাল স্বাক্ষ্র 

ডবতরণ এবাং প্রডেক্ষ্ণ প্রোন কদরদে। ২৫ হািার সরকাডর কমথকতথাদক ডবনামূদলয ডিডিটাল স্বাক্ষ্র সাডটথডফদকট 

ডবতরণ এবাং প্রডেক্ষ্ণ প্রোন করার কাি িলমান রদয়দে; 

 সরকাডর ক্রদয়র মক্ষ্দত্র স্বচ্ছ ও ডনভথরদযাগয e-tendering বযবস্থা একডট যগুািকারী পেদক্ষ্প। ই- মটন্িাডরাং 

এবাং ই- িুডি বযবস্থাপনাদক (e-Contract management) একীভূত কদর ই- ডিডপ (Integrated e-GP) 

বযবস্থা প্রবতথন হদয়দে। ই- ডিডপ (Electronic Government Procurement, e-GP) পদ্ধডত ও ই- ডিডপ 

মপাটথাদলর (eprocure.gov.bd) মাধ্যদম সকল সরকাডর ক্রয় কাযথক্রম িলদে। ই- ডিডপ- র মাধ্যদম অনলাইদন 

মটন্িার িকুদমন্ট িমা মেয়া যাদচ্ছ। ই- মটন্িাডরাং এ স্বয়াংডক্রয় পদ্ধডতদত েরপত্র/ প্রস্তাব মূলযায়ন, িুডি 

বযবস্থাপনা, ই- মপদমন্টসহ ডবডভন্ন কাি স্বল্প সমদয়, সহদি ও সমডিতভাদব করা োড়াও অদনক মবডে 

প্রডতষ্ঠান/বযডি েরপত্র িমাোন করদত পারদে। েরপত্র ডেনতাই বা প্রভাব ডবস্তাদরর মকান সুদযাগ োকদে না, 

েরপত্র োতাগণ ভয়- ভীডত ও ঝাদমলামুি পডরদবদে েরপত্র িমা মেয়ার সুদযাগ পাদচ্ছন। এোড়া, 

Procurement Information System - এর মাধ্যদম সাংস্থাসমূহ কতৃথক অনলাইদন প্রডক্রয়াকরণকতৃ 

েরপত্রসমূদহ পাবডলক প্রডকউরদমন্ট- র ডবডধ্ডবধ্ান যোযেভাদব প্রডতপালন করা হদচ্ছ ডক না তাও 

পডরবীক্ষ্দণর বযবস্থা করা হদয়দে; 

 ই-মটন্িাডরাং কাযথক্রম মকন্দ্রতর করার লদক্ষ্য আরও উচ্চতর গডতসম্পন্ন নতনু িাটাদসন্টার স্থাপদনর কাযথক্রম 

িলমান রদয়দে। ই-ডিডপ মসবা সাবথক্ষ্ডণক িালু রাখার ডনডমি ২৪/৭ মহল্পদিস্ক িালু রাখা হদয়দে। ইদতামদধ্য 

প্রায় ১,২৩৩ ডট সরকাডর ক্রয়কারী সাংস্থার মদধ্য মািথ ১৯,২০১৭ পযথি ১,০৩৭ডট ক্রয়কারী সাংস্থা ই-ডিডপ 

ডসদস্টদম ডনবডন্ধত হদয়দে। ডনবডন্ধত সাংস্থাসমদূহর ২,৬৫৫ িন কমথকতথাদক ই-ডিডপ ডবষয়ক প্রডেক্ষ্ণ প্রোন 

কাযথক্রম িলমান রদয়দে। প্রােডমক পযথাদয় িারডট সরকাডর সাংস্থা; স্থানীয় সরকার প্রদকৌেল অডধ্েপ্তর, সড়ক ও 

িনপে অডধ্ েপ্তর, বাাংলাদেে পাডন উন্নয়ন মবািথ এবাং বাাংলাদেে পেী ডবদুযতায়ন মবাদিথর েপ্তদর পাইলট 

ডভডিদত সরকাডর ক্রদয় ই-ডিডপ বযবস্থা প্রবতথন করা হয়। ১৯ মািথ ২০১৭ পযথি মমাট ৪৫ডট মন্ত্রণালয়/ ডবভাগ 

এর ১,০৩৭ডট সাংস্থার ৪,১৩৭ডট ক্রয় এদিডন্স ই-ডিডপ বযবস্থার আওতায় এদসদে। একইসদঙ্গ ৩০,৪৪৬ডট 

েরোতা/প্রডতষ্ঠান ই-ডিডপ’মত ডনবডন্ধত হদয়দে এবাং ই-ডিডপ ডসদস্টদম ৮৬,৫২৯ডট েরপত্র আহ্বান করা 

হদয়দে; 

 IMED কতৃথক বাস্তবায়নাধ্ীন Strengthening Monitoring & Evaluation Capabilities of IMED 

(SMECI) (1st Revised) প্রকদল্পর মাধ্যদম মডনটডরাং বযবস্থা ডিডিটালাইিি করদত এডিডপভিু প্রকল্পসমহূ 

অন-লাইন িাটা মযাদনিদমন্ট ডসদস্টম প্রডক্রয়াধ্ীন আদে। নতনু PMIS Application িাটাদবইদি প্রেদম 

মমৌডলক উপাি ও বেরওয়ারী টাদগথটসমূহ অতঃপর িলমান িাটাসমহূ মাদসর প্রেম ২-৩ ডেদনর মদধ্য এবাং 

প্রডতমাদসর খরদির ডহসাব সকল প্রকল্প পডরিালকগণ একডট ডনডেথষ্ট সমদয়র মদধ্য এডন্ে ও আপদিট 
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করদবন। আইএমইডি ও সাংডিষ্ট োড়াও মাননীয় প্রধ্ানমন্ত্রী, একদনক সেস্যবৃি এবাং অন্যান্য সাংডিষ্ট 

বযডিবগথ ডনি ডনি িযােদবািথ- এর মাধ্যদম সকল প্রকদল্পর হালনাগাে তেযাডে ডবডভন্ন মটডবল, গ্রাফ ও িাদটথর 

মাধ্যদম পযথদবক্ষ্ণ করদত পারদবন। PMIS বযবহাদরর মাধ্যদম তাৎক্ষ্ডণকভাদব এডিডপভুি সকল উন্নয়ন 

প্রকদল্পর হালনাগাে তেয, এনইডস, একদনক এবাং সরকাদরর ডবডভন্ন কতৃথপদক্ষ্র িন্য িযােদবািথ মেদক 

প্রদয়ািনীয় প্রডতদবেন, সমাপ্ত প্রকদল্পর ডবদিষণধ্মথী প্রডতদবেন, উপদিলাওয়াডর এবাং আডেথক অবস্থার খাত-

ওয়ারী তেয, উন্নয়ন প্রকল্পসমদূহর পডরেেথন সূিী ও প্রডতদবেন, িলমান প্রকদল্পর ডনডবড় পডরবীক্ষ্ণ ও সমাপ্ত 

প্রকল্পসমদূহর পযথদবক্ষ্ণ এবাং ডিও–মকাি বযবহার কদর প্রণীত প্রকল্পসমদূহর মযাপ-ওয়ারী সারমমথ পাওয়া 

যাদব; 

 মসনাবাডহনী ও মনৌবাডহনীর সকল কাযথাডে ডনভুথল, সহদি ও দ্রুত সম্পন্ন করার িন্য ডবডভন্ন স্থাপনা ও ইউডনট 

সমদূহর প্রোসডনক, পডরিালন ও রক্ষ্ণাদবক্ষ্ণ কাযথক্রম ডিডিটাইদিেন করার কাি িলদে; 

 মসনাবাডহনী ও মনৌবাডহনীর ডবদেদে অবস্থানরত ডবডভন্ন স্থাপনার (UN Mission)সদঙ্গ Video 

Conference-  কাযথক্রম সম্প্রসারণ করার পডরকল্পনা রদয়দে; 

 ডবমানবাডহনীর ডবডভন্ন  াডট ও ইউডনট সমদূহর উড্ডয়ন, পডরিালন, রক্ষ্ণাদবক্ষ্ণ, ও প্রোসডনক কাযথক্রম 

ডিডিটাইদিেন করার কাি িলদে। ফদল এসকল কাযথাডে ডনভুথল, সহদি ও দ্রুত সম্পন্ন করা যাদচ্ছ; 

 অনলাইন মবতন ডনধ্থারণ পদ্ধডতর মাধ্যদম ডিদসম্বর ২০১৫ হদত সকল সরকাডর কমথিারীর মবতন ডনধ্থারণ 

কাযথক্রম অনলাইদন সম্পন্ন করা হদচ্ছ। এিন্য কমথিারীদের একডট িাটাদবইি বতডর হদচ্ছ। এদত মগ্রিডভডিক 

ও মমাট কমথিারীদের সাংখযা, পুরুষ এবাং নারী কমথকতথার সাংখযা এবাং মবতন খাদত প্রদয়ািনীয় বাদিট বরাদদ্দর 

পডরমাণ ডনধ্থারদণ সহায়ক হদব। এ কাযথক্রম শুরু হদয়দে। ২৬ ডিদসম্বর ২০১৬ তাডরখ পযথি প্রায় ১০.৮৫ লক্ষ্ 

সরকাডর কমথিারীর মবতন ডনধ্থারণ এ উদেযাদগর মাধ্যদম সম্পন্ন হদয়দে; 

 অনলাইন মপনেন ডনধ্থারণ পদ্ধডতর মাধ্যদম অবসরপ্রাপ্ত সরকাডর কমথিারীদের মপনেন ডনধ্থারণ কাযথক্রম 

অনলাইদন সম্পন্ন হদচ্ছ। এদত মপনেনারদের একডট িাটাদবইি বতডর হদচ্ছ, যা প্রকৃত মপনেনারদের সাংখযা 

এবাং এ খাদতর বাদিট বরাদ্দ ডনণথদয় সহায়ক হদব। এর ফদল মপনেনাদরর বযাাংক ডহদসদব EFT-এর মাধ্যদম 

মপনেদনর অেথ মপ্ররদণর মক্ষ্ত্র প্রস্তুত হদয়দে। এদত মপনেনাদরর মভাগাডি অদনকাাংদে লা ব হদব। ডিদসম্বর 

২০১৫ হদত এ উদেযাদগর বাস্তবায়ন শুরু হদয়দে। ২৬ ডিদসম্বর ২০১৬ তাডরখ পযথি প্রায় ৬.০১ লক্ষ্ সরকাডর 

কমথিারীর মপনেন ডনধ্থারণ এ উদেযাদগর মাধ্যদম সম্পন্ন হদয়দে; 

 অনলাইদন মবতন ডবল োডখল পদ্ধডতর মাধ্যদম সরকাডর কমথিারীগণ ডনদির ডবল ডনদিই োডখল করদত 

পারদবন। এদত সাংডিষ্ট কমথিারী একডেদক মযমন তাৌঁর ডবদলর হালনাগাে অবস্থা অনলাইদন িানদত পারদবন, 

মতমডন তাৌঁর ভডবষ্য তহডবল এবাং ঋণ ও অডগ্রদমর খডতয়ান স্বয়াংডক্রয়ভাদব হালনাগাে হদব। পাইলট ডভডিদত 

এডট িাল ুহদয়দে। পযথায়ক্রদম সকল সরকাডর অডফদস এডট িালু করা হদব; 

 বতথমাদন সরকাডর কমথকতথা /কমথিারীদের মবতন-ভাতার ডবল হদত উৎদস আয়কর কতথন করার ডবধ্ান িাল ু

হদয়দে। বের মেদষ সকল কমথকতথা/কমথিারীদক ডহসাব রক্ষ্ণ অডফস হদত সনে গ্রহণ করদত হদব। ডহসাব 

রক্ষ্ণ অডফসসমূহ ও সাংডিষ্ট কমথকতথা /কমথিারী আইবাস ++ হদত ডনধ্থাডরত েদক এ সনে বতডর /গ্রহণ করদত 

পারদব। মম ২০১৬ হদত এ উদেযাদগর বাস্তবায়ন শুরু হদয়দে; 

 সকল ডহসাব রক্ষ্ণ অডফস োপ্তডরক কাি সম্পােন এবাং ডহসাব প্রণয়দন আইবাস বযবহার করদে। 

Distributed (ডবদকন্দ্রীভূত)ও ইন্টারদনট ডভডিক ডসদস্টম না হওয়ায় এর সুফল পুদরাপুডর পাওয়া সম্ভব হদচ্ছ 

না। এ িন্য আইবাস এর পডরবদতথ আইবাস ++ িালুর উদেযাগ মনয়া হদয়দে। আইবাস++ হদচ্ছ বাাংলাদেে 
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সরকাদরর সমডিত বাদিট এবাং ডহসাব রক্ষ্ণ বযবস্থা, যা আিিথাডতকভাদব GFMIS (Government 

Financial Management Information System) ডহদসদব পডরডিত। এর মাধ্যদম সরকাদরর বাদিট প্রণয়ন, 

বরাদ্দ ডবভািন, অেথ অবমডুি, বাদিট পনু:উপদযািন, অনলাইদন ডবল োডখল এবাং তার ডবপরীদত মিক বা 

ইএফডটর মাধ্যদম অেথ প্রোন, রািস্ব িমার ডহসাব রক্ষ্ণ, স্বয়াংডক্রয়ভাদব ডহসাদবর সঙ্গডতসাধ্ন (automated 

reconciliation of accounts) ইতযাডে আডেথক কমথকাণ্ড সম্পন্ন করা হয়। একডট মকন্দ্রীভতূ ও ইন্টারদনট 

ডভডিক ডসদস্টম হওয়ায় Real Time ডভডিদত আইবাস++ হদত সরকাডর আয়-বযদয়র ডহসাব িানা সম্ভব হদব। 

মফব্রুয়াডর ২০১৬ হদত িাল ুহওয়া এ সফটওয়াদরর প্রধ্ানত ৪ডট মডিউল-বাদিট প্রণয়ন, বাদিট বাস্তবায়ন, 

ডহসাব রক্ষ্ণ ও মিনাদরল মলিার রদয়দে। সকল মন্ত্রণালয়/ডবভাগ এবাং অডধ্েপ্তর ২০১৬-১৭ অেথবের হদত 

এর মাধ্যদম বাদিট প্রণয়দনর কাি শুরু কদরদে। সকল মন্ত্রণালয় /ডবভাগ এবাং অডধ্েপ্তর আইবাস++ এর 

বাদিট বাস্তবায়ন মডিউদলর বযবহার শুরু কদরদে; 

 িালান যািাইকরদণর ঝাদমলা মেদক উপকারদভাগীদক মুডি মেয়া এবাং সরকাডর প্রাডপ্তর মক্ষ্দত্র স্বচ্ছতা আনদত 

অনলাইদন িালান যািাইকরণ পদ্ধডত িাল ুকরা হদয়দে; 

 ভূডম উন্নয়ন কর পডরদোধ্ ও ডমউদটেন কাযথক্রমদক ই- মসবার আওতায় আনার কাযথক্রম শুরু হদয়দে। 

িবাবডেডহতা ও ভডূম মরকদিথর ডনভথরদযাগযতা ডনডিত করার িন্য ভডূম মন্ত্রণালদয়র অধ্ীদন ভূডম মরকিথ 

ডিডিটাইিি করা হদচ্ছ। ভূডমর গুণাগুণ ও ববডেষ্টয অনুযায়ী ভূডমর পডরকডল্পত ও সুষ্ঠ ু বযবহাদরর লদক্ষ্য 

উপকূলীয় অঞ্চদলর ১৯ডট মিলা ও মপ্লইন লযাদন্ির ২ডট মিলাসহ মমাট ২১ডট মিলার ১৫২ডট উপদিলার 

ডিডিটাল লযান্ি মিাডনাং মযাপসম্বডলত প্রডতদবেন প্রণয়ন করা হদয়দে। বতথমাদন প্রকদল্পর ২য় পযথাদয় অবডেষ্ট 

৪০ডট মিলায় মিাডনাং কাযথক্রম িলদে; 

 ভূডম প্রোসন ও বযবস্থাপনাদক স্বচ্ছ ও িবাবডেডহমূলক করার িন্য অনলাইদন ভূডম মরকিথ সাংরক্ষ্ণ ও 

হালনাগােকরণ, ডিডিটাল িডরপ কাযথক্রম পডরিালনা, ডিডিটাল নকো ও খডতয়ান প্রণয়ন এবাং প্রিডলত 

মরকদিথর (খডতয়ান) পডরবদতথ ভডূম মাডলকানা সনে প্রবতথদনর লদক্ষ্য ডতনডট উপদিলায় একডট পাইলট প্রকল্প 

বাস্তবায়ন করা হদচ্ছ। ঢাকা মহানগদর ১৯১ডট মমৌিায় সম্পাডেত িডরপ অনুযায়ী ৪,৪১,৫০৬ডট খডতয়ান ও 

৪,০৮৯ডট মমৌিামযাপ েীট ডিডিটাইদিেদনর কাি সম্পন্ন কদর তা ভূডম মরকিথ িডরপ অডধ্েপ্তদরর 

ওদয়বসাইদট আপদলাি করা হদয়দে; 

 ডিডিটাইদিেন অব লযান্ি সাদভথ, মরকিথ ডপ্রপাদরেন এন্ি ডপ্রিারদভেন প্রদিক্ট, ১ম পযথায় েীষথক অপর 

প্রকদল্পর আওতায় ৫৫ডট মিলায় Computerization of Existing Mouza Maps and Khatian এর কাি 

িলদে। মিনদেডনাং গভদনথন্স মযাদনিদমন্ট প্রদিক্ট, কদম্পাদনন্ট- ডব েীষথক প্রকদল্পর আওতায় ৭ডট মিলার 

৪৫ডট উপদিলার ডিডিটাল লযান্ি মযাদনিদমন্ট ডসদস্টম (DGMS) প্রস্তুত করার কাি এবাং িনগণদক ভূডমর 

তেযাডে সম্পডকথত মসবা প্রোদনর লদক্ষ্য ২০ডট উপদিলায় ২০ডট ভূডম তেয মসবাদকন্দ্র স্থাপন সাংক্রাি 

বাস্তবায়দনর কাি এডগদয় িলদে; 

 মসৌডে আরদবর ই- হজ্জ বযবস্থাপনার সাদে সম্পৃি হদয় অনলাইন মরডিদষ্ট্রেদনর মাধ্যদম হজ্জযাত্রী সাংগ্রহসহ 

হজ্জ বযবস্থাপনার ডবডভন্ন কাযথক্রম www.hajj.gov.bd ওদয়বসাইট এর মাধ্যদম পডরিালনা করা হদচ্ছ; 

 িলডত ২০১৭ সাদল সরকাডর ও মবসরকাডর বযবস্থাপনায় ১,২৭,১৯৮ (এক লক্ষ্ সাতাে হািার একেত 

আটানব্বই) িন হিযাত্রীর তেয আোন-প্রোনসহ ই-হজ্জ্ব ডসদস্টদম পডবত্র হদির যাবতীয় কাযথক্রম সম্পন্ন করা 

হদব; 

 ‘ইসলাডমক ফাউদন্িেদনর কাযথক্রম ডিডিটাদল রুপািরকরণ ও ডিডিটাল আকথাইভ স্থাপন’ েীষথক প্রকদল্পর 

http://www.hajj.gov.bd/
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মাধ্যদম প্রধ্ান কাযথালদয়র ডবভাগীয় পযথাদয় ইমাম প্রডেক্ষ্ণ একাদিডমদত ৭ডট ডভডিও কনফাদরন্স ডসদস্টম 

স্থাপন, ৩৪৮ডট কডম্পউটার, ৭৭ডট লযাপটপ, ৬৪ডট মাডিডমডিয়া প্রদিক্টর ও ১০৪ডট স্কযানার এবাং প্রধ্ান 

কাযথালয়, ডবভাগ ও মিলা কাযথালদয় ইন্টারদনট সাংদযাগ প্রোন করা হদয়দে; 

 ‘ইসলাডমক ফাউদন্িেদনর িাতীয় পযথায় ও মিলা লাইদব্ররীদত পুস্তক সাংদযািন ও পাঠকদসবা কাযথক্রম 

সম্প্রসারণ’ েীষথক প্রকদল্পর মাধ্যদম অনলাইদন পুস্তক পাঠ, পুস্তদকর িাটাদবইি বতরীসহ পাঠকদসবা বৃডদ্ধর 

বযবস্থা গ্রহণ করা হদয়দে; 

 ‘প্রডত মিলা ও উপদিলায় ১ডট কদর ৫৬০ডট মদিল মসডিে ডনমথাণ’ েীষথক প্রকদল্প ১ডট কদর ই-কণথার স্থাপদনর 

প্রডভেন রাখা হদয়দে। উি ই-কণথার মেদক অনলাইদন হজ্জ্ব মরডিদিেনসহ িনগণ ডবডভন্ন সুডবধ্া উপদভাগ 

করদত পারদব। উি প্রকল্প অনুদমােদনর পযথাদয় আদে; 

 ১,৩৯,২৫৬ (এক লক্ষ্ ঊনিডেে হািার দুইেত োপ্পান্ন)ডট ওয়াক্ফ এদস্টট ডিডিত কদর ওয়াক্ফ িাটাদবইি 

প্রস্িত ও ওদয়ব সাইট মখালা হদয়দে; 

 অনলাইদন ওয়াক্ফ সম্পডি তাডলকাভুিকরদণর সফট্ওয়যার বতরী করা হদয়দে; 

 ওয়াক্ফ প্রোসদকর কাযথালদয় একডট সমৃদ্ধ কডম্পউটার লযাব স্থাপনসহ অন্যান্য োখা ও মিলা পযথাদয়র 

অডফদসর িন্য মমাট ৭৫ডট কডম্পউটার, ডপ্রন্টার, ইউডপএস, কডম্পউটার মটডবল, কডম্পউটার মিয়ার, ৩ডট 

স্কযানার, ১ডট মলডমদনটর, ১ডট সাভথার, একডট বযাকআপ সাভথার, ১ডট অনলাইন ইউডপএস, ২ডট মনটওয়াডকথাং 

ডপ্রন্টার ১ডট কালার ডপ্রন্টার, ২ডট লযাপটপ ও ২ডট প্রদিক্টর ক্রয় করা হদয়দে; 

 ডহন্দু ধ্মথীয় কলযাণ োস্ট, মবৌদ্ধ ধ্মথীয় কলযাণ োস্ট ও ডিস্টান ধ্মথীয় কলযাণ োস্ট- এর পৃেক পৃেক ওদয়ব 

সাইট মখালা হদয়দে। এসব ওদয়বদপাটথাল এর মাধ্যদম মেদের ময মকান স্থান মেদক িািথ/উপাসনালয়/মবৌদ্ধ 

ডবহার/কবরস্থান/শ্মোন এর সাংস্কার, মমরামত ও ডনমথাণ কাদির িন্য অনুোদনর ফরম িাউনদলাি করা যাদচ্ছ; 

 ডিডিটাইিি পদ্ধডতদত মরডিদিেন ও ডফঙ্গারডপ্রন্ট বডহগথমন োড়পত্র প্রোদনর ফদল কমথীদের িাটাদবি হদত 

মপো ডভডিক কমথী ডনবথািন, কমথী ও ডনদয়াগকতথার ডবস্তাডরত তেয, ববদেডেক কমথসাংস্থান সাংক্রাি তেয 

প্রডতদবেন প্রাডপ্তসহ োপ্তডরক ও নাগডরক মসবার মদনান্নয়ন এবাং ডনরাপে অডভবাসন ডনডিত করা সম্ভব 

হদয়দে; 

 কমথীদের বডহগথমন োড়পত্র প্রোদনর সাদে একডট মমডেন ডরদিবল স্মাটথকািথ প্রোন করা হয়। স্মাটথ কাদিথর 

ডিদপ কমথীর ডবস্তাডরত তেয অিভুথি োদক। স্মাটথ কািথ বযবস্থা েডক্ষ্ণ এডেয়ার িনেডি রপ্তানীকারক 

মেেসমূদহর মদধ্য বাাংলাদেেই প্রেম িাল ুকরা হয়; 

 িনেডি, কমথসাংস্থান ও প্রডেক্ষ্ণ বুযদরা )ডবএমইডট (এর িাটদবদি মেিডভডিক কমথীদের ডবস্তাডরত তেয 

সাংরক্ষ্ণ করা হয়। ডবএমইডটর িাটাদবি হদত কমথী বাোই করা হয়; 

 ডবদেেস্থ বাাংলাদেে েতূাবাসসমূদহর শ্রম কলযাণ উইাং সাংডিষ্ট মেদে বাাংলাদেেী কমথীদেরদক মসবা প্রোদনর 

সুডবধ্াদেথ স্মাটথ কািথডট পঠদনর িন্য ডবডভন্ন মেদে বাাংলাদেদের ২৮ ডট ডমেদন সরঞ্জাম সরবরাহ করা হদয়দে। 

মস সকল মেদে অবডস্থত কমথীগণ েূতাবাদসর ময মকান মসবা গ্রহদণর মক্ষ্দত্র স্মাটথ কািথডট উপস্থাপন করদল 

তাদের মসবা প্রাডপ্ত অতযি সহি হদব; 

 ঢাকাসহ ২৬ডট মিলায় ডবদেে গমদনচ্ছ ুকমথীদের মসবা সহিীকরদণর লদক্ষ্য ডফঙ্গার ডপ্রন্ট কাযথক্রম ডবদকন্দ্রীকরণ 

করা হদয়দে। ফদল উি ২৬ডট মিলার কমথীদের ডফঙ্গার ডপ্রন্ট কাযথক্রদমর িন্য ঢাকায় আসদত হয় না; 

 বাাংলাদেে পডরসাংখযান বুযদরার সকল শুমাডর ও িডরদপর ডবডভন্ন তেযসমহূ সাভথাদর সাংরক্ষ্ণ কদর Web 

enabled GIS Based Information System এর মাধ্যদম ডবভাগ, মিলা, উপদিলা/োনা, ইউডনয়ন ও 
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মমৌিাডভডিক তেয Digital পদ্ধডতদত Graphically উপস্থাপন করা হদচ্ছ। তাোড়া বাাংলাদেদের ডবডভন্ন 

মমৌিা, ইউডনয়ন, োনা/উপদিলা, মিলা ও ডবভাগীয় পযথাদয়র িনতাডত্ত্বক তেয ও উপািদক GIS Map এর 

মাধ্যদম উপস্থাপন ও তেয- মসবা প্রোদন Geo-Master file ডবডবএস কতৃথক সাংরডক্ষ্ত হয় এবাং সরকাদরর 

অন্যান্য সাংস্থার কাদি এ মকাি বযবহার করা হয়; 

 বাাংলাদেে পডরসাংখযান বুযদরার সকল শুমাডর ও িডরদপর িাটা Magnetic tape এ সাংরডক্ষ্ত আদে। আডের 

েেক হদত সাংগৃহীত মযাগদনডটক মটদপ সাংরডক্ষ্ত িাটা ডিডিটাল পদ্ধডতদত রূপািদরর িন্য Data Recovery 

Lab প্রডতষ্ঠা করা হদয়দে; 

 বাাংলাদেে পডরসাংখযান বুযদরা মেদের সকল খানা (প্রায় ৩.৫ মকাডট)হদত খানা ও খানা সেস্যগদণর আেথ-

সামাডিক ও িনতাডত্ত্বক তেয সাংগ্রহ কদর খানাডভডিক একডট তেযভাণ্ডার  ational Houseoold 

 atabase ) H (  গদড় মতালার কাি শুরু কদরদে। এ িাটাদবইদি প্রডতডট খানার আেথ-সামাডিক অবস্থার 

ডনদেথেক একডট মস্কার প্রোন করা হদব। মেদের প্রায় ১০০ডট সামাডিক ডনরাপিা কমথসূডির উপকারদভাগী 

ডনবথািদন এ িাটাদবইি অতযি সহায়ক হদব। অন্যান্য মসবা দ্রুত ও ডনভুথলভাদব িনগদণর মোরদগাড়ায় মপৌৌঁদে 

ডেদত এ িাটাদবইি বযবহৃত হদব; 

 মেদের ডবভাগ, মিলা, উপদিলা, ইউডনয়ন, মমৌিা, গ্রাম, ডসডট করদপাদরেন, মপৌরসভা, মহো ও Key Point 

Installation এর নাম বাাংলা ও ইাংদরডিদত শুদ্ধ ও সুডনডেথষ্টকরণ, এ সকল সুডনডেথষ্ট নাদমর একডট আইনগত 

মযথাো (Legal Status)প্রোন, ডিও মকাি নম্বর প্রোন করা হদয়দে; 

 বাাংলাদেে পডরসাংখযান বুযদরা পডরদবে িলবায় ু পডরবতথন এবাং দুদযথাগ পডরসাংখযান মসল, মিন্িার ডভডিক 

পডরসাংখযান প্রণয়ন ও পডরকল্পনা প্রণয়দনর িন্য মিন্িার স্টযাডটসডটক্ স মসল ও উন্নয়ন পডরকল্পনা প্রণয়ন ও 

বাস্তবায়ন পরীডবক্ষ্দণর ডনডমি প্লাডনাং এন্ি মিদভলপদমন্ট মসল প্রডতষ্ঠার উদেযাগ গ্রহণ কদরদে; 

 এটুআই মপ্রাগ্রাদমর আওতায় ফায়ার সাডভথস ও ডসডভল ডিদফন্স অডধ্েপ্তদরর ওদয়ব সাইটডট ন্যােনাল ওদয়ব 

মপাটথাল মিমওয়াদকথ যুি হদয়দে; 

 যুব সমাদির মবকারত্ব েূরীকরদণ ৭১,০০০ িন আনসার সেস্য-সেস্যাদক প্রডেক্ষ্ণ মেদষ স্মাটথকািথ 

(SMART CARD) প্রোনপূবথক মেদের ডবডভন্ন সাংস্থায় ও গুরুত্বপূণথ স্থাপনাসমদূহর (KPI) এর ডনরাপিা 

ডবধ্াদন অাংগীভূত করদণর মাধ্যদম কমথসাংস্থাদনর বযবস্থা করা হদয়দে। স্মাটথকািথ প্রাপ্ত আনসার সেস্যদের িাকুরী 

সাংক্রাি যাবতীয় তেযাডে Ansar Management Information System (AMIS) Softwar এর মাধ্যদম 

সাংরক্ষ্ণ করা হদয় োদক; 

 দ্রুত ও ডনরাপে তেয আোন প্রোন করার লদক্ষ্য ইনদফা-সরকার প্রকল্প-২ এর আওতায় Multiprotoco 

Label Switching (MPLS) ও Virtual Private Network (VPN) একক মনটওয়াকথ কাদনকডটডভডট স্থাপন 

কাযথক্রম িলদে; 

 বাাংলাদেে পুডলদের োনা ও ফাৌঁডড় পযথি ৬২০ডট ইউডনদট ইনদফা সরকার প্রকল্প মফি- ২ এর আওতায় 

মনটওয়াকথ কাদনকডটডভডট প্রোন করা হদয়দে; আরও প্রায় ১,০০০ডট ইউডনদট ইনদফা সরকার মফি- ৩ এর 

আওতায় মনটওয়াকথ কাদনকডটডভডট এর কাযথক্রম িলমান রদয়দে। বাাংলাদেে পডুলদের সকল ইউডনটদক 

একডট একক মনটওয়াদকথর আওতায় আনার কাযথক্রম গ্রহণ করা হদয়দে; 

 পুডলে বাডহনীর সক্ষ্মতা বডৃদ্ধদত োনা পযথায় পযথি কমথরত পডুলে সেস্যদের বাাংলাদেে পুডলদের বযবহৃত 

ডবডভন্ন কাষ্টমাইিি সফটওয়যারসহ মবডসক কডম্পউটার ডবষদয় ১২,২৯৬ িনদক প্রডেক্ষ্ণ মেয়া হদচ্ছ। 

এোড়াও EC-Council, USA এর আওতায় ২০ িন কমথকতথাগণদক Cyber Security Investigation & 
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Vulnerability Assesment ডবষদয় প্রডেক্ষ্ণ মেদষ তাদের মাধ্যদম সারাদেদে ৪৩৩ িন তেিকারী 

কমথকতথাদক Cyber Security ডবষদয় প্রডেক্ষ্ণ প্রোন করা হদয়দে। এোড়াও তেয প্রযডুি ডবষদয় বাাংলাদেে 

কডম্পউটার কাউডন্সল, ডবআইএম, এনএডপডি, বুদয়টসহ ডবডভন্ন প্রডতষ্ঠাদন কমথকতথাদের প্রডেক্ষ্ণ প্রোন করা 

হদচ্ছ; 

 তেয প্রযুডি- ডনভথর পুডলডোং কাযথক্রম গ্রহণ করার লদক্ষ্য আইডসডট মাস্টার প্লান ২০১৫- ২০২০ প্রণয়ন করা 

হদয়দে; 

 পুডলে মহিদকায়াটথাদসথ ডভডিও কনফাদরডন্সাং ডসদস্টম িাল ুকরা হদয়দে; 

 ডসআইডি, ঢাকায় একডট অতযাধ্ডুনক ডিডিটাল ফদরনডসক লযাব প্রডতষ্ঠা করা হদয়দে; 

 বতথমাদন অপরাধ্ী এবাং অপরাধ্ সাংক্রাি তেয মরডিিার বইদয় সাংরক্ষ্ণ করা হদয় োদক যার ফদল মকান 

োনায় মকান অপরাধ্ী ধ্তৃ হদল মস সাংক্রাদি অন্য মকান োনা খুব সহদি িানদত পাদর না। এোড়াও মকান 

অপরাধ্ী িাডমদন মুি হদয় পনুরায় অপরাদধ্ ডলপ্ত হদচ্ছ তাও সহদি বুঝদত পারা যায় না। এসকল িডটল 

সমস্যা সমাধ্ানকদল্প এসআইডভএস (সাসদপক্ট আইদিনডটডফদকেন এন্ি মভডরডফদকেন ডসদস্টম)- এ 

বাদয়াদমডেক তেযসহ অপরাধ্ীর িাটাদবস বতরী করার ডসদ্ধাি ডিএমডপদত গৃহীত হদয়দে; 

 িনগণদক সহদি পুডলেী মসবা প্রোন করার লদক্ষ্য Bd Police Helpline ডেদরানাদম একডট মমাবাইল অযাপ 

িালু করা হদয়দে। ইদতামদধ্য এই অযাপ ডট সারাদেদে গ্রহণদযাগযতা মপদয়দে; 

 পুডলেী মসবা সম্প্রসারণ এবাং িনগদণর মোরদগাড়ায় মপৌৌঁদে মেয়ার লদক্ষ্য বাাংলাদেে পুডলে Online Police 

Clearance মসবা িাল ুকদরদে; 

 ঢাকা মমদোপডলটন পুডলদের োডফক ডবভাগ ঢাকা মহানগর এলাকার যানবাহন িলািল বযবস্থা স্বাচ্ছিযময় 

করার লদক্ষ্য ই- োডফক প্রডসডকউেন পদ্ধডত িাল ুকরা হদয়দে। ‘ই- োডফক প্রডসডকউেন প্রদিক্ট’ এর মাধ্যদম 

মকস এডন্ে এন্ি মডনটডরাং ডসদস্টম, ফাইন মপদমন্ট কাদলকেন এবাং িকুদমন্ট হস্তাির এর মাধ্যদম পদুরা 

োডফক বযবস্থাদকই ডিডিটাল করা হদয়দে। ‘ই- োডফক প্রডসডকউেন ডসদস্টম’ প্রদিদক্ট বতথমাদন ঢাকা 

মহানগরীদত ইউডসডবএল বযাাংক এবাং মমাবাইল বযাাংডকাং এর মাধ্যদম িডরমানার অেথ সাংগ্রহ করা হয়। 

ক্রমাম্বদয় অন্যান্য মমদট্টাপডলটন পুডলদে িাল ুকরার কাযথক্রম প্রডক্রয়াধ্ীন রদয়দে; 

 ডবডটআরডস হদত বাাংলাদেে পুডলদের বযবহাদরর িন্য েটথদকাি ১- ০- ০ বরাদ্দ মেওয়া হদয়দে। উি েটথদকাি 

বযবহার কদর Emergency Call Center িালু করার কাযথক্রম িলমান রদয়দে; 

 অপরাধ্ীদের দ্রুত সনািকরদণর লদক্ষ্য CDMS Software এ মগ্রফতারকৃত সদিহভািন আসামীদের 

Biometric Data সাংগ্রহ এবাং NID Database এর সাদে Integration করার ডবষয়ডট বাস্তবায়নাধ্ীন রদয়দে; 

 অপরাধ্স্থদল দ্রুত পুডলদের উপডস্থডত ডনডিত করার লদক্ষ্য Automated Vehicle Locator System 

(AVLS) িালু করার পডরকল্পনা রদয়দে; 

 বাড়ীওয়ালা ও ভাড়াডটয়াদের তেয সাংগ্রহ এবাং সডন্নদবদের লদক্ষ্য একডট Web Based Solution বতডরর 

ডবষয়ডট পডরকল্পনাধ্ীন; 

 বাাংলাদেে পডুলদের ক্রয়কতৃ মালামাদলর একডট িাটাদবি বতডরর উদদ্দি Organizational Resource 

Planning (ORP) System এর কাযথক্রম িলমান রদয়দে; 

 বাাংলাদেে পুডলদের তেয ডনরাপিা, Information Availability এবাং IT Recource Optimization এর 

ডনডমি িাটাদসন্টার সক্ষ্মতা বডৃদ্ধর লদক্ষ্য Enhancement Capacity of Data center বতডরর কাযথক্রম 

িলমান রদয়দে; 
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 বিথার গািথ বাাংলাদেে এর আওতায় পাবথতয িট্টগ্রাদমর েগূথম ইউডনটসমদূহ ডিডিটাল মনটওয়াকথ সম্প্রসারদণ 

অপডটকযাল মটডলদফান মাস্ক, মরডিও ডলাংক ইতযাডে স্থাপন করা হদয়দে; 

 পযথায়ক্রদম ডভডিও কনফাদরন্স ডসদস্টম স্থাপন কদর বিথার গািথ বাডহনীর কাযথক্রদম গডতেীলতা আনয়ন করা 

হদয়দে যা এখদনা িলমান রদয়দে; 

 মমাবাইল ও মটডলদফান মযাগাদযাগ ডবডচ্ছন্ন েগূথম বিথার মপাস্ট- এ স্যাদটলাইট মফান সাংদযাডিত করার বযবস্থা 

গ্রহণ করা হদয়দে; 

 স্মাটথ বিথার মযাদনিদমন্ট এর আওতায় স্বল্প পডরসদর যদোহর ও মটকনাফ সীমাদি অতযাধ্ডুনক প্রযডুির 

‘সাদভথইলযান্স ডসদস্টম ইকুযইপমযান্ট’ স্থাপদনর কাযথক্রম িলমান রদয়দে; 

 ডবডিডব’র িন্য যুদগাপদযাগী িাটা মসন্টার এবাং মনটওয়াকথ সম্প্রসারণ করার কাযথক্রম গ্রহণ করা হদয়দে; 

 বাাংলাদেদের সীমাি এলাকার বিথার মপাস্টসমহূদক ডসডসডটডভ মডনটডরাং এর আওতায় আনার কাযথক্রম গ্রহণ 

করা হদয়দে; 

 ‘স্মাটথ বিথার মযাদনিদমন্ট’ বযবস্থা িালুর িন্য মভৌত অবকাঠাদমা উন্নয়ন, ডিডিটাল সাদভথইলযান্স সক্ষ্মতা 

অিথন, আধ্ুডনক মযাগাদযাগ বযবস্থা, সমডিত ডনয়ন্ত্রণ বযবস্থা, তদেযর পযথাদলািনা ও ডবতরণ বযবস্থার উন্নয়ন, 

মােক ও অস্ত্র মিারািালান প্রডতদরাদধ্ িগ মস্কায়াি বযবহার, ডনয়ডমত সমডিত টহল পডরিালনা, অডধ্ক 

মিারািালান ও ঝুৌঁডকপূণথ এলাকা এবাং সীমাদির ৮ ডক.ডম এর বাডহদর মিারািালানীর তেয পাওয়া মগদল 

টাস্কদফাসথ অডভযান পডরিালনা করা ইতযাডেদক ডবদবিনায় রাখা হদয়দে; 

 সীমাি এলাকাসমহূ নিরোরীর আওতায় আনার লদক্ষ্য ডবডিডব সের েপ্তদরর অপাদরেন রুদম ‘সাদভথইলযান্স 

ডসদস্টম’ িালু করার পডরকল্পনা গ্রহণ করা হদয়দে; 

 বাাংলাদেে মকাস্ট গাদিথ কমথরত সকল কমথকতথা ও নাডবক এবাং মবসামডরক কমথকতথা ও কমথিারীদের 

বাদয়ািাটা, িাকুডরর নডে, বেলী, মপোগত ফলাফল ইতযাডে সাংরক্ষ্দণর িন্য Personal Profile 

Management Software (PPMS) ও ০১ডট Data Base Server স্থাপন করা হদয়দে; 

 বাাংলাদেে কডম্পউটার কাউডন্সল, ‘মিদভলপদমন্ট আব ন্যােনাল আইডট ইনিা-মনটওয়াকথ ফর বাাংলাদেে 

গভণথদমন্ট (বাাংলাগভ:মনট)’ প্রকদল্পর আওতায় বাাংলাদেে মকাস্ট গািথদক ০৩ডট আইডপ মফান 

(মহাপডরিালক, অপদরেন্স েপ্তর ও আইডট েপ্তদর), ১৩(মতর)ডট টযাবদলট (ডমডিয়া পযাি) ও ১৩(মতর)ডট সীম 

প্রোন কদরদে; 

 সকল সমুদ্র্গামী গভীর সমদুদ্র্ ডফডসাং েলাদর Automatic Identification System (AIS) স্থাপদনর ডনদেথেনা 

প্রোদনর প্রস্তাব মপ্ররণ করা হদয়দে। AIS স্থাপন করা োকদল সমুদ্র্গামী ডফডসাং েলার সমদূহর অবস্থান ডনণথয়, 

গডতডবডধ্ এবাং ডিডিত ডফডোং গ্রাউন্ি বযতীত অননুদমাডেত কম পাডনদত মৎস্য আহরণ করদে ডকনা তা মকাস্ট 

গািথ কতৃথক সহদিই ডনণথয় করা সম্ভব হদব, ফদল মৎস্য সম্পে রক্ষ্া করা সহি হদব। এোড়া মকান িাহাি 

ডনদখাৌঁি হদল বা দু থটনা- কবডলত হদল তার অবস্থানও িানা সম্ভব হদব; 

 বাাংলাদেে মকাস্ট গািথ সের েপ্তর, পূবথ মিান (িট্টগ্রাম), পডিম মিান (মাংলা), েডক্ষ্ণ মিান (মভালা) এবাং 

ঢাকা মিাদনর সকল কমথকান্ি এক নিদর িানার িন্য সাডভথস ও প্রদসস মযাডপাং সাডভথস ও প্রদসস মযাডপাং 

প্রস্তুত করা হদচ্ছ; 

 পুডলে, RAB, মকাস্ট গািথ, কাস্টমস এবাং বন ডবভাদগর মদধ্য ইন্টারএযাকডটভ ওদয়ভ মপাটথাল িালুর ডবষয়ডট 

প্রডক্রয়াধ্ীন রদয়দে; 

 বাাংলাদেে মকাস্ট গাদিথর মহাপডরিালক প্রডতমাদস নূযনতম ০১(এক)বার সকল মিাদনর মিানাল 

কমান্িারদের সাদে স্কাইডপ- এর মাধ্যদম ডভডিও কনফাদরন্স কদরন। যার মাধ্যদম সকল মিানাল কমান্িার 
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এদিন্িার মাধ্যদম মকাস্ট গাদিথর ডবডভন্ন মিাদনর িরুডর সমস্যা উত্থাপন কদরন এবাং মহাপডরিালক মসই 

সকল সমস্যার সমাধ্ান কদরন; 

 বাাংলাদেে মকাস্ট গাদিথর কমথকান্িসমূহ সুষ্ঠুভাদব সম্পােদনর লদক্ষ্য Coast Guard Resource Planning & 

Management System (CG-RPMS) বতরীর কাি িলমান রদয়দে। এ সফটওয়ার িারা বাাংলাদেে মকাস্ট 

গািথ বাডহনীর Inventory, Accounting, Budgeting, Procurement, Quality Control Management 

System, Store Accounting, Billing, Vehicle, Operation, Plan & Acquisition, Personnel 

Management Sysytem ইতযাডে সম্পােন করা সম্ভব হদব; 

 অভযিরীণ ও িাতীয় ডনরাপিা রক্ষ্ায় মেদের সকল আইন-েৃঙ্খলা রক্ষ্াকারী বাডহনী ও মগাদয়িা 

সাংস্থাসমহূদক Lawful Interception (LI) সহায়তা প্রোদনর লদক্ষ্য গত ৩১ িানুয়াডর ২০১৩ তাডরদখ 

িনডনরাপিা ডবভাদগর অধ্ীনস্থ একডট পৃেক সাংস্থা ডহদসদব ন্যােনাল মটডলকডমউডনদকেন মডনটডরাং মসন্টার 

(এনডটএমডস) গঠন করা হদয়দে। ডনরবডচ্ছন্ন LI কাযথক্রম পডরিালনার সডহত সাংডিষ্ট উন্নত প্রযডুিসম্পন্ন 

ডসদস্টমসমহূ পডরিালনা ও রক্ষ্ণাদবক্ষ্দণর ডনডমি এনডটএমডস’র কমথকতথা ও কমথিারীগদণর সরকাডর 

পৃষ্ঠাদপাষকতায় ডবডভন্ন মেেী ও ডবদেেী প্রডেক্ষ্দণ অাংেগ্রহণ অবযাহত আদে, যা ভডবষ্যদতও িলমান োকদব; 

 গণপ্রিাতন্ত্রী বাাংলাদেে সরকাদরর ডিডিটাল বাাংলাদেে গঠদনর প্রডতবন্ধকতা ডহদসদব কডতপয় দুষ্কৃডতকারী 

তেয প্রযডুির উন্নয়দনর সুডবধ্া গ্রহদণর মাধ্যদম নানাডবধ্ অনাকাডিত  টনার সডৃষ্ট করদে। এ অপরাধ্ীদের 

সনািকরণ এবাং আইনানুগ বযবস্থা গ্রহদণর িন্য ইদতামদধ্য এনডটএমডস’র পুরাতন LI ডসদটটম Monitoring 

Centre Version 5 (MCv5)মক Monitoring Centre Next Generation (MCng) মত Upgradation, 

Open Source Intelligence Monitoring System (OSINT) প্রযডুি স্থাপন করা হদয়দে। এোড়াও উন্নত 

প্রযডুিসম্পন্ন মযাগাদযাগ মাধ্যদম Lawful Interception এর িন্য Interception Lawful Interception 

System (ILIS) ক্রয় প্রডক্রয়া প্রায় মেষ পযথাদয় রদয়দে। ILIS এর কাযথপডরডধ্দত Internet Data মক সাংযুি 

করা হদয়দে, যা ইতঃপদূবথ সরকাদরর মডনটডরাংদয়র বাইদর ডেল। ইন্টারদনট িাটা মডনটডরাং সরকাদরর কািদক 

আদরা সুসাংহত করদব; 

 নবগডঠত সুরক্ষ্া মসবা ডবভাদগর িন্য প্রণীত নতুন ওদয়বসাইট (www.ssd.gov.bd)- এ উি ডবভাদগর 

ডসডটদিন/ক্লাদয়ন্ট িাটথার প্রকাে করা হদয়দে এবাং সকল কমথকতথার োখাডভডিক ওদয়বদমইল মখালা হদয়দে; 

 আিিথাডতক মবসামডরক ডবমান িলািল সাংস্থার গাইি লাইন অনুযায়ী ২০১০ সাল মেদক এমআরডপ ও 

এমআরডভ প্রোন এবাং িাটাদবি বতরীর ফদল বডহডবথদশ্ব বাাংলাদেদের ভাবমডূতথ উজ্জ্বল হদয়দে। এমআরডপ 

ধ্ারীদের তেয সাংরক্ষ্দণর িন্য সবথাধ্ুডনক িাটা মসন্টার এবাং এমআরডপ মুদ্র্দণর িন্য বৃহোকার পাসদপাটথ 

ডপ্রডন্টাং মমডেন সম্বডলত পাদসথানালাইদিেন মসন্টার স্থাপন করা হদয়দে। অনলাইন মরসপন্স ডসদস্টম িালুর ফদল 

২৪  ন্টা মনটওয়াকথ কদন্োল ডটম ও সাদপাটথ মসদলর মাধ্যদম মেদে-ডবদেদে বাাংলাদেে ডমেনসমদূহ 

এমআরডপ ও এমআরডভ কাযথক্রদম কাডরগডর সহায়তা প্রোন করা হদচ্ছ; 

 প্রবাসী বাাংলাদেেীদের ডনকট স্বল্প সমদয় পাসদপাটথ মপৌৌঁদে মেয়ার লদক্ষ্য মবসরকাডর কুডরয়ার সাডভস 

মফিাদরল এক্সদপ্রদসর মাধ্যদম এখন ৩-৫ ডেদনর মদধ্য ডবদেেস্থ ডমেনসমদূহ পাসদপাটথ মপৌৌঁোদনা সম্ভব হদচ্ছ। 

ডবগত ২ এডপ্রল, ২০১৭ ডিঃ মেদক এ কাযথক্রম শুরু হদয়দে; 

 ফায়ার সাডভস ও ডসডভল ডিদফন্স অডধ্েপ্তদরর কমথকতথাদের িন্য ডবদেদে Structural Fire fighting 

Hazmat Training এবাং মেদে Fire Safety Manager Course িালু করা হদয়দে; 

 কারাবিীদের ডনরাপিার িন্য কারা অডধ্েপ্তদর ২ডট ওদয়ব মবইিি ডপ্রিন ভযান সাংদযািন করা হদয়দে; 

 কারা অডধ্েপ্তর ও কাডেমপুর কারাগাদরর মদধ্য ডভডিও ডলাংদকি িালু করা হদয়দে। কারা মহাপডরেেথক ঢাকা 

http://www.ssd.gov.bd)-এ
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হদত ডভডিও কনফাদরডন্সাং এর মাধ্যদম প্রডেক্ষ্ণ উদিাধ্ন, ক্লাস মনয়া ও সমাপনী কুিকাওয়াি অডভবােন গ্রহণ 

কদরদেন; 

 মাননীয় প্রধ্ানমন্ত্রীর প্রডতশ্রুডত অনুযায়ী বিীদের মমাবাইল মফাদন পডরবাদরর সাদে কো বলার সুদযাগ মেয়ার 

িন্য পডরকল্পনা গ্রহণ করা হদয়দে। পাইলট প্রকল্প ডহদসদব বাস্তবায়দনর িন্য এটআুই প্রকদল্পর মাধ্যদম ২৫ 

লক্ষ্ টাকা বরাদ্দ করা হদয়দে। প্রেদম টাঙ্গাইল মিলা কারাগাদর বাস্তবায়দনর িন্য পডরকল্পনা গ্রহণ করা 

হদয়দে; 

 এটুআই প্রকদল্পর সহদযাডগতায় ঢাকা মকডন্দ্রয় কারাগার, মকরানীগঞ্জ ও হাইডসডকউডরডট কারাগাদর দুধ্থষথ 

আসামীদের কারাগাদর মরদখ আোলত ও কারাগাদরর মদধ্য ডভডিও কনফাদরডন্সাং বযবস্থার মাধ্যদম ডবিার কাি 

শুরু করার ডবষয়ডট প্রডক্রয়াধ্ীন রদয়দে; 

 এসএমএদসর মাধ্যদম বিীদের মেখা সাক্ষ্াদতর আদবেন গ্রহণ একডট কারাগাদর িাল ুকরা হদয়দে। অন্যান্য 

সকল কারাগাদর িালুর কাি িলদে; 

 র যাদবর সহদযাডগতায় বিীদের িাটা এডন্ের কাি শুরু হদয়দে। বতথমাদন ২২ডট কারাগাদর এ কাি িলদে; 

 ‘কারা ডনরাপিা আধ্ুডনকায়ন’ েীষথক প্রকদল্পর আওতায় ৩ডট ডবভাদগর কারাগাদরর িন্য কডম্পউটার, 

ডসডসডটডভ, ওয়াডক-টডক, টযানয় ডসদস্টম, লাদগি স্কযানার ইতযাডে ক্রয় করা হদচ্ছ। অবডেষ্ট ৫ডট ডবভাদগর 

কারাগাদরর িন্য প্রকল্প প্রণয়দনর কাি িলদে; 

 িনগদণর ডনরাপিা তো সরকাদরর ও রাদষ্ট্রর েঙৃ্খলা বিায় রাখার স্বাদেথ বাাংলাদেে পুডলদের ডবডভন্ন ইউডনদট 

সফটওয়যার ডভডিক ডবডভন্ন এযাডপ্লদকেন মযমন Crime Data Management System (CDMS), Ration 

Management System (RMS), Personnel Information Management System (PIMS), Building 

Management Software (BMS), Payroll Management Software (PMS) ও Asset Management 

এবাং ডভডিও কনফাদরডন্সাং ডসদস্টম স্থাপন করার কাযথক্রম িলমান রদয়দে; 

 হযরত োহিালাল আিিথাডতক ডবমানবির, োহ আমানত আিিথাডতক ডবমানবির, ওসমানী আিিথাডতক 

ডবমানবির এবাং মবনাদপাল স্থলবিদর ইডমদগ্রেন সফটওয়যার এর নতনু ভাসথন IMMS Immigration 

Management Software (Fortrac 3) বযবহার করা হদচ্ছ। Passport, Visa সডঠকতা যািাই করার িন্য 

হযরত োহিালাল আিিথাডতক ডবমানবির, মস্পোল ব্রাঞ্চ সের েপ্তর, ওসমানী আিিথাডতক ডবমানবির, 

ডসদলট, িট্টগ্রাম আিিথাডতক ডবমানবির এবাং মবনাদপাল স্থলবির, যদোর এ Digital Analysis centre 

স্থাপন করা হদয়দে; 

 ডসআইডি অপরাধ্ী সনািকরদণর িন্য ডবডভন্ন সফটওয়যার ডভডিক সডলউেন বযবহার করা হদচ্ছ মযমন-

Automated Fingerprint Identification System (AFIS) ও Crime Notification Management 

System Software (CNMS); 

 Police Clearance Management System, E-Traffic Prosecution & Fine Payment System এবাং 

Online GD and Lost & Found Service পাইলট প্রকদল্পর কাযথক্রম িলমান। 

 বাাংলাদেে পুডলে সেস্যদের আইডটদত প্রডেক্ষ্ণ প্রোদনর ডনডমি প্রডতডট পুডলে প্রডেক্ষ্ণ মকদন্দ্র একডট কদর 

কডম্পউটার লযাব স্থাপন করা হদয়দে; 

 গত ১৬ ডিদসম্বর ২০১৫ তাডরদখ সারা মেদে বাদয়াদমডেক পদ্ধডতদত িাতীয় পডরিয়পদত্রর সাদে যািাইপূবথক 

SIM/RUIM ডনবন্ধন/ পুনঃডনবন্ধন করা হদয়দে। এিন্য সকল মমাবাইল অপাদরটর প্রায় ১ লক্ষ্ ২০ হািার 

বাদয়াদমডেক ডিভাইস স্থাপন কদর। এদক্ষ্দত্র গ্রাহকগদণর আঙ্গুদলর োপ সাংরক্ষ্ণ না কদরই NID এর তদেযর 
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সাদে যািাইপূবথক পনুঃডনবন্ধন কাযথক্রম ৩১ মম ২০১৬ তাডরখ সময়সীমার মভতদর সুষ্ঠভুাদব সম্পােন করা 

হদয়দে। ডনধ্থাডরত সমদয়র মদধ্য প্রায় ১১ মকাডট ৬০ লক্ষ্ SIM/RUIM এর বাদয়াদমডেক পুনঃ ডনবন্ধন সম্পন্ন 

হদয়দে। এর ফদল মমাবাইল মফাদন হুমডক, িাৌঁোবাডি, িডঙ্গ অেথায়ন ইতযাডে অপরাধ্মূলক কমথকাণ্ড বহুলাাংদে 

হ্রাস মপদয়দে। পাোপাডে আিিথাডতক কদলর অনবধ্ টাডমথদনেন হ্রাস পাওয়ার ফদল সরকাদরর রািস্ব বৃডদ্ধ 

পাদব; 

 Cyber space এবাং Internet ডভডিক সাইবার ক্রাইম পযথদবক্ষ্ণ ও অপরাধ্ প্রডতহতসহ সকল প্রকার 

তেয/ডনরাপিা ডনডিত করদণর লদক্ষ্য ‘Cyber Threat Detection and Response’ েীষথক প্রকল্প ECNEC 

কতৃথক অনুদমাডেত হদয়দে; 

 অনলাইদন পদনথাগ্রাডফ মরাদধ্ ইদতামদধ্য ৬০০ ডট ওদয়বসাইট বন্ধ করা হদয়দে। এ ডবষদয় কাযথকর বযবস্থা 

গ্রহদণ ডবডটআরডস, অপাদরটর এবাং আইন েৃঙ্খলা রক্ষ্াকারী বাডহনী সমিদয় গডঠত একডট কডমডট কাি করদে; 

 ভুয়া মরডিদিেন বন্ধ এবাং অনবধ্ SIM Box বযবহারকারীদের ডনরুৎসাডহত করার লদক্ষ্য সকল মমাবাইল 

অপাদরটরদের সমিদয় ডবডটআরডসদত SIM Box detection System স্থাপন করা হদয়দে। SIM Box 

ডিদটকেন ডসদস্টদমর মাধ্যম ১৭,৫২,৫১২ ডট ডসম সনাি কদর বন্ধ করা হদয়দে; 

 Self-Regulations পদ্ধডত একডট software based technological system। উি পদ্ধডত কাযথকদরর ফদল 

অনবধ্ ডভওআইডপ মরাধ্কদল্প SIM/RUIM এর বযবহার ডনরুৎসাডহত হদচ্ছ। Self-Regulations এর 

মাধ্যদম ১,২৬,২০,৭৯৮ ডট ডসম সনাি কদর বন্ধ করা হদয়দে; 

 অনবধ্ ডভওআইডপ কাযথক্রম মরাধ্কদল্প Bi-Lateral connectivity সমহূ ডবডচ্ছন্নকরণ, ISP ও IIG 

Bandwidth ডনয়ডমত পযথাদলািনা করা, আিিথাডতক ও অভযিরীণ কল টাডমথদনেদনর িািথ সমিয় এবাং 

VSAT এর বযবহার সীডমতকরণ করা হদয়দে। অনবধ্ ডভওআইডপ মরাধ্কদল্প উপডরউি কমথকাদণ্ডর ফদল ও 

ডবডটআরডস'র কদঠার নিরোডরর কারদণ সরকাদরর রািস্ব আোয় বৃডদ্ধ পাদচ্ছ; 

 সরকার কতৃথক অনুদমাডেত কলদরট এর ডনদে যাদত মকান Operator / IGW ববদেডেক কল আোন- প্রোন 

করদত না পাদর, মসলদক্ষ্য IGW অপাদরটরদেরদক মাডসক ডভডিদত তাদের বযাাংক ডহসাব ডববরণী Local & 

F.C (Foreign Currency account) তেযাডে ডবডটআরডসদত োডখদলর িন্য ডনদেথেনা প্রোন করা হদয়দে; 

 ‘তেয প্রযডুি- ডনভথর গ্রামীণ িাক র ডনমথাণ’ প্রকদল্পর আওতায় ২,৯৫৫ডট িাক রদক তেয প্রযডুি ডনভথর 

গ্রামীণ িাক দর রূপাির এবাং ‘মপাস্ট ই- মসন্টার ফর রুরাল কডমউডনডট’ েীষথক প্রকদল্পর আওতায় ৯,৬২৯ডট 

মপাস্ট অডফসদক ই- মসন্টাদর রূপাির করা হদব; 

 ডভডিও কনফাদরন্স ডসদষ্টম িারা মনৌ-পডরবহণ মন্ত্রণালদয়র সাদে তার অধ্ীনস্থ ০৮ডট েপ্তর/সাংস্থা 

ডবআইিডিউডটডস, মমডরন একাদিমী, বাাংলাদেে ডেডপাং কদপথাদরেন, ডবআইিডিউডটএ, বাাংলাদেে স্থল বির 

কতৃথপক্ষ্, িট্টগ্রাম ও মাংলা বির কতৃথপক্ষ্, সমদু্র্ পডরবহণ অডধ্েপ্তদরর িরুরী কনফাদরন্স/ডমডটাং কাযথক্রম 

িলমান রদয়দে। মনৌ-পডরবহণ মন্ত্রণালদয়র বাদিট োখা এবাং িট্টগ্রাম বির োখার কাযথক্রম ই- ফাইডলাং এর 

মাধ্যদম পডরিাডলত হদচ্ছ; 

 মনৌ-পডরবহণ মন্ত্রণালদয়র আওতায় কমথকান্ি অডধ্কতর গডতেীল করার িন্য Personnel Management 

Information System (PMIS), Container Terminal Management System (CTMS), Vessels 

Tracing Management Information System(VTMIS), Differential Global Positioning System 

(DGPS), Financial Accounting System (FAS), Port Trade Automation System, Digital Gate 

access System, Vehicle Tracking System (VIS) এবাং E-ticketing System, Machine Readable 
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Seafarer's Identity Document (MRSID), Long Range Identification and Tracking (LRIT), 

Web based Certificate Verification (WCB) কাযথক্রম িলমান রদয়দে; 

 গণপ্রিাতন্ত্রী বাাংলাদেে সরকাদরর মাননীয় প্রধ্ানমন্ত্রী মেখ হাডসনা ডবগত ১৯ নদভম্বর, ২০১৩ তাডরদখ মেদের 

৩য় সমদু্র্ বির ডহদসদব পায়রা বির উদিাধ্ন কদরন। সীডমত আকাদর বিরদক অপাদরেনাল কাযথক্রদম 

সম্পৃি করার লদক্ষ্য বডহ:মনাঙ্গদর ডক্লাংকার, সার ও অন্যান্য বাল্ক পণযবাহী িাহাি আনয়ন ও বাদিথর মাধ্যদম 

মেদের অভযিদর পডরবহদনর িন্য মনৌ পে ডিডিত কদর মফয়ার ওদয় ও মুডরাংবয়া স্থাপন, মযাগাদযাদগর িন্য 

VHF মবইি মষ্টেনসহ মযাগাদযাগ যন্ত্রপাডত স্থাপন করা হদয়দে। কাস্টমস ও ডেডপাং সুডবধ্াডের বযবস্থা গ্রহণ 

করা হদয়দে। আিিথাডতক বির সাংস্থার িাডহো মমাতাদবক বিদরর িযাদনল ও বডহঃদনাঙ্গদর ডনরাপিার িন্য 

ISPS মকাি বাস্তবায়ন এবাং িাডতসাং  কতৃথক ইউএন মলাদকটর মকাি বরাদ্দ করা হদয়দে। সাবথক্ষ্ডণক ডবদুযৎ 

বযবস্থা ডনডিত করার িন্য ১০০০ KVA এর ১ডট ববদুযডতক সাব-মস্টেন স্থাপন করা হদয়দে। ইহা োড়া 

বিদর আগত ববদেডেক িাহাদি ডবশুদ্ধ পাডন সরবরাদহর িন্য প্রডত  ন্টায় ২৫০ মম. টন উৎপােন ক্ষ্মতা 

সম্পন্ন ১ডট ওয়াটার ডেটদমন্ট প্লযান্ট স্থাপন করা হদয়দে; 

 বাাংলাদেে পাডন উন্নয়ন মবাদিথ মকন্দ্রীয় িাটা মসন্টার, GIS মসল, Dynamic Web Portal িালু করা হদয়দে 

এবাং ঢাকা েহদর মবাদিথর আওতাধ্ীন ১৫ডট ভবদনর প্রায় ৮০০ডট কডম্পউটারদক একই মনটওয়াদকথর আওতায় 

আনা হদয়দে; 

 মডহলা ও ডেশু ডবষয়ক মন্ত্রণালয় কতৃথক বাস্তবায়নাধ্ীন নারী ডনযথাতন প্রডতদরাধ্কদল্প িুলাই ২০০৯ সাল মেদক 

ডবডভন্ন উৎস হদত নারী ডনযথাতন সম্পডকথত তেযাবলী সাংগ্রহ কদর National Database on Violence 

Against Women and Children েীষথক িাটাদবইদির মাধ্যদম mspvaw.org.bd ওদয়ব সাইদট প্রেেথন 

করা হয় যাদত প্রদয়ািদন ময মকউ তা বযবহার করদত পাদর; 

 সড়ক পডরবহণ ও মহাসড়ক ডবভাদগ ডফিবযাক এযাডপ্লদকেন যুি ইন্টারএডক্টভ ওদয়বসাইট স্থাপন করা 

হদয়দে; 

 সড়ক ও িনপে ডবভাগ কতৃথক অনলাইন মডনটডরাং অব মরাি মনটওয়াকথ স্থাপদনর মাধ্যদম মহাসড়ক ও মসতরু 

ক্ষ্ডতগ্রস্থতা এবাং তা মমরামদতর সডিত্র অনলাইন মডনটডরাং বযবস্থা িালু করা হদয়দে। মাঠ পযথাদয়র 

কমথকতথাগণও ডনধ্থাডরত User Name ও Password ডেদয় লগইন কদর তার আওতাধ্ীন ক্ষ্ডতগ্রস্ত মহাসড়ক ও 

মসতুর েডবসহ প্রডতদবেন ওদয়বসাইদট আপদলাি করদত পাদরন। এ ডবষদয় গৃহীত প্রডতকারমূলক বযবস্থার 

তেযাডেও েডবসহ ডনয়ডমত হালনাগাে করদত পাদরন। 

৪.১.৩ অিথন 

 িুন ২০১২ মেদক ডিদসম্বর ২০১৫ পযথি মডন্ত্রপডরষে ডবভাদগর সবথদমাট ৩৬০ডট ডভডিও কনফাদরন্স অনুডষ্ঠত 

হদয়দে। উি কনফাদরদন্স মাননীয় প্রধ্ানমন্ত্রী, মডন্ত্রপডরষদের মাননীয় সেস্যগণ, উর্ধ্থতন কমথকতথাগণ, 

িনপ্রডতডনডধ্, মাঠপ্রোসদনর কমথকতথা এবাং নাগডরকগণ অাংেগ্রহণ কদরদেন; 

 সরকাডর েপ্তদরর উদ্ভাবনী উদেযাগসমহূদক উৎসাহ প্রোদনর লদক্ষ্য প্রায় এক হািার ইদনাদভেন ডটম গডঠত 

হদয়দে এবাং মাঠ পযথাদয় ৩৮০ডট উদ্ভাবনী উদেযাগ পাইলডটাং করা হদচ্ছ; 

 িাতীয় তেয বাতায়দনর মাধ্যদম িনগণ  দর বদসই কৃডষ, স্বাস্থয, ডেক্ষ্া, আইন ও মানবাডধ্কার, পযথটন, 

পডরদবে ও দুদযথাগ বযবস্থাপনা, ডবজ্ঞান ও প্রযডুি, বাডণিয, কমথসাংস্থানসহ ডবডভন্ন ডবষদয় তেয সাংগ্রহ করদত 

পারদেন। এোড়া, ডবডভন্ন মসবা প্রাডপ্তর লদক্ষ্য প্রদয়ািনীয় ফরম-এর একডট মপাটথাল এদত বতডর করা হদয়দে। 
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এ মপাটথাল মেদক িনগণ সকল প্রকার ফরম সহদিই িাউনদলাি কদর সরকাডর েপ্তদর োডখল করদত 

পারদেন; 

 ৩১মে মািথ ২০১৭ তাডরখ পযথি ৪৯ডট মন্ত্রণালয়/ডবভাগ, ১২০ডট অডধ্েপ্তর/সাংস্থা, ১০ ডট ডবভাগীয় পযথাদয়র 

অডফস, ৩২২ডট মিলা পযথাদয়র অডফস ও ৬৫৯ডট উপদিলা পযথাদয়র অডফদস ই-ফাইডলাং কাযথক্রম শুরু হওয়ার 

ফদল এসকল সরকাডর েপ্তদর পদূবথর ময মকান সমদয়র তুলনায় দ্রুত নাগডরক মসবা প্রোন করা সম্ভব হদচ্ছ; 

 সরকাডর েপ্তরসমদূহ মসািাল ডমডিয়ার প্লযাটফমথ বযবহার কদর নাগডরকগণ মসবা প্রাডপ্তদত সষৃ্ট মকান অসন্তুডষ্ট, 

ডনিস্ব ডকাংবা িনগুরুত্বসম্পন্ন ময মকান সমস্যা সহদিই ময মকান সময় ময মকান স্থান মেদক সাংডিষ্ট েপ্তদরর 

মগািদর আনদত পারদেন এবাং সমস্যা সমাধ্াদন প্রদয়ািনীয় পরামেথও পাদচ্ছন; 

 ২০১৬ সাদল অডধ্কাাংে মন্ত্রণালয়/ডবভাদগ একডট অন-লাইন মসবা িালু ও একডট মসবা সহডিকরণ করা 

হদয়দে। মসবা সহডিকরদণর ডনডমি ইদতামদধ্য ৩৬ডট অডধ্েপ্তর/সাংস্থার মসবা মপ্রাফাইল বই প্রকাে করা 

হদয়দে; 

 সরকাডর েপ্তদরর ডনরীক্ষ্া কাযথক্রমসমহূ Audit Monitoring and Management System (AMMS) এর 

মাধ্যদম মাঠ পযথাদয় ডনরীক্ষ্া কমথসূিী, ডনরীক্ষ্া পডরকল্পনা ইতযাডে ডিডিটালাইি করা হদয়দে। মাঠ পযথাদয় 

ডনরীক্ষ্া েল কতৃথক সম্পাডেত কাি AMMS এর মাধ্যদম সরাসডর অডিট ভবদন অবডস্থত মকন্দ্রীয় িাটা 

মসন্টাদর মপ্ররণ করা হয়। ফদল অডিট অডধ্েপ্তদর বদস মহাপডরিালক এবাং উর্ধ্থতন কমথকতথাবৃি 

তাৎক্ষ্ডণকভাদব মাঠ পযথাদয় অডিদটর কাি তোরডক করদত পাদরন। এদত অডিদটর গুণগত মান উন্নয়নসহ 

অডিট ডবষয়ক তেয বযবস্থাপনা সহি, দ্রুততর এবাং গ্রহণদযাগয হদয়দে; 

 তেয অডধ্কার আইন ২০০৯ এর আওতায় িনগদণর িাডহোর মপ্রডক্ষ্দত তেয প্রোদনর লদক্ষ্য ডসএডি ডমডিয়া ও 

কডমউডনদকেন মসল প্রডতষ্ঠা করা হদয়দে; 

 বাাংলাদেদের ডবডভন্ন স্থাদন কমথরত ডবদেেী নাগডরকদের ডনরাপিার আদবেন গ্রহণ ও ডনরাপিা োড়পত্র 

অনলাইদন প্রোন করা হদচ্ছ; 

 বাাংলাদেে পুডলদের ডবডভন্ন ইউডনদট সফটওয়যার ডভডিক ডবডভন্ন এডপ্লদকেন মযমন Crime Data 

Management System (CDMS), Personnel Information Management System (PIMS), Ration 

Management System (RMS), Building Management System (BIMS) ও Payrol Management 

System সহ ডবডভন্ন সফটওয়যার ও এডপ্লদকেন বযবহৃত হদচ্ছ। ডসআইডিদত অপরাধ্ী সনািকরদনর িন্য 

Automated Fingerprint Identification System (AFIS) ও Crime Notificatin Management 

System, এসডব, ঢাকায় আিিথাডতক ডবমানবির ও স্থলবিরসমদূহ যাতায়াতকারী যাত্রীদের পাসদপাটথ ও 

ডভসার সডঠকতা যািাইদয়র িন্য Immigration Management Software (Fortac 3) ও Digital Analysis 

Centre বযবহার করা হদচ্ছ; 

 ডবডভন্ন মরঞ্জ ও মমদট্টাপডলটন পুডলে ইউডনদটর সদঙ্গ পুডলে মহিদকায়াটথাদসথর Video Conferencinng 

System এর মাধ্যদম আইডিডপ মদহােয় মাঠ পযথাদয় কমথকতথাগদণর সাদে মত ডবডনময় ও ডবডভন্ন ডেক 

ডনদেথেনা প্রোন কদর োদকন; 

 ঢাকায় স্থাডপত ডিডিটাল ফদরনডসক লযাদব আিিথাডতক মাদনর ফদরনডসক সফটওয়যার বযবহার কদর ডিডিটাল 

আলামত পরীক্ষ্া করা হয়। বাাংলাদেে বযাাংক হ্যাডকাং সাংক্রাি, হডল আডটথিান িডঙ্গ হামলা, মফসবুক ও অন্যান্য 

সাইবার ক্রাইম সাংক্রাি আলামত পরীক্ষ্া ও মতামত প্রোন করা হয়; 

 Bd Police Helpline মমাবাইল অযাপ এর মাধ্যদম ময মকউ লগ- ইন কদর অপরাধ্ ও অপরাধ্ী সম্পদকথ তেয 
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প্রোন, মযদকান ধ্রদনর পুডলেী মসবা িাইদত পাদরন; 

 Online Police Clearance System এর মাধ্যদম িনসাধ্ারণ অনলাইদন পুডলে ডক্লয়াদরদন্সর আদবেন 

করদত পাদরন এবাং দ্রুততম সমদয় িনসাধ্ারণ এই সাডটথডফদকট মপদয় োদকন; 

 তেয অডধ্কার আইন ২০০৯ এর ডবধ্ান মমাতাদবক ‘আিিথাডতক অপরাধ্ োইবুযনালস, তেি সাংস্থা’ র ডনিস্ব 

ওদয়ব সাইট এবাং মফইসবুদক (Investigation-Agency ictbd) ডনয়ডমতভাদব ডবডভন্ন তেয, মামলার 

পডরসাংখযান, সাংস্থার কাযথক্রম, েডব, ডবডভন্ন মটন্িার, সরকাডর প্রজ্ঞাপন এবাং সরকার কতৃথক ডবডভন্ন সমদয় মেয়া 

ডনদেথেনাবলী যোযেভাদব আপদলাি কদর ওদয়ব সাইটডটদক হালনাগাে রাখা হদচ্ছ। সাংস্থায় গৃহীত অডভদযাগ, 

তেিাধ্ীন মামলা, ডনস্পডিকৃত মামলা, রায় ম াডষত মামলা, রায় কাযথকর মামলা, হাইদকাটথ ও এযডপদলট 

ডিডভেদন মুলতডবকৃত মামলাসমূদহর একডট সূিক ওদয়ব সাইদটর প্রেম মপদি সবথসাধ্ারদণর িন্য উমুি 

করা হদয়দে; 

 গ্রামীণ মফাদনর কদপথাদরট মমদসডিাং প্লাটফদমথ ‘আিিথাডতক অপরাধ্ োইবুযনালস, তেি সাংস্থা’-  র ডনিস্ব বাল্ক 

এসএমএস সাডভথস িাল ু করা হদয়দে, যার পডরডিডত ডসএলআই লদগা-ICTBD IA। এ সাংস্থার ডনিস্ব 

ইদমইদল (E-mail; ictbdinvestigation@gmail.Com) গুরুত্বপূণথ সকল তেয আোন প্রোন হদচ্ছ। এ তেস্ত 

সাংস্থায় কমথরত কমথিারীদের ডিডিটাল প্রযডুিজ্ঞান সম্পন্ন কদর মতালার লদক্ষ্য সমদয় সমদয় Capacity 

buklding এর িন্য ডবদেষ মেডনাংদয়র বযবস্থা গ্রহণ করা হদচ্ছ; 

 িনডনরাপিা মন্ত্রণালদয়র website www.mha.gov.bd এর অডধ্েপ্তর মযানুদত তেি সাংস্থা, আিিথাডতক 

অপরাধ্ োইবুযনাল সাব মযানুদত তেি সাংস্থার ডনিস্ব website Address: www.ictbd-investigation.org 

ডলাংক করার ডনডমি ইদতামদধ্য উদেযাগ গ্রহণ করা হদয়দে; 

 বাাংলাদেে মকাস্ট গাদিথর ডনিস্ব ওদয়ব সাইট (www.coastguard.gov.bd)- এ মকাস্ট গাদিথর সের েপ্তদরর 

ডবডভন্ন মিাদনর অডফদসর ডঠকানা ও মফান নম্বরসমূহ এবাং ডসডটদিন িাটথার মেওয়া আদে যার মাধ্যদম সহদি 

িনগণ মসবা মপদত পাদরন। বতথমাদন প্রধ্ানমন্ত্রীর কাযথালদয়র আওতাধ্ীন 

(www.coastguard.portal.gov.bd) একডট নতনু ওদয়ব সাইট বতডর করা হদচ্ছ এবাং উি ওদয়ব সাইটডট 

তেয, মযাগাদযাগ ও প্রযুডি মন্ত্রণালয় কতৃথক রক্ষ্ণাদবক্ষ্ণ করা হদব; 

 বাাংলাদেে মকাস্ট গািথ সের েপ্তর, পূবথ মিান (িট্টগাম), পডিম মিান (মাংলা), েডক্ষ্ণ মিান (মভালা) ও মকাস্ট 

গািথ মেডনাং মবইি অগ্রযাত্রায় 8Mbps স্পীি সম্পন্ন ইন্টারদনট সাংদযাদগর মাধ্যদম প্রডতডট মিাদন ই-মমইল 

আোন-প্রোন, অপাদরেনাল কমথকান্িসমূহ দ্রুত পাঠাদনা, A/S এর মাধ্যদম িাহাি/মবাট সমূদহর অবস্থান 

ইতযাডে কাযথক্রমদক আরও সহিতর কদরদে; 

 বাাংলাদেে মকাস্ট গাদিথর ওদয়ব মমইল (mail.coastguard.gov.bd) -  এর মাধ্যদম মকাস্ট গাদিথর সকল 

িাহাি/ াৌঁডট/মস্টেদন মযানুয়যাল ডসদস্টদমর পাোপাডে তেয আোন প্রোন করা হয়; 

 অনলাইদন পাসদপাদটথর আদবেদনর বযবস্থা োকায় আদবেনকারী ডনদিই অডধ্েপ্তদরর ওদয়বসাইট 

(www.passport.gov.bd) লগইন কদর পাসদপাদটথর তেয এডন্ে করদত পাদরন। পাসদপাটথ ডফ িাডলয়াডত 

মরাধ্কদল্প অনলাইন বযাাংডকাং এর মাধ্যদম (ঢাকা বযাাংক, োষ্ট বযাাংক, ডপ্রডময়ার বযাাংক, ওয়ান বযাাংক, বযাাংক 

এডেয়া)পাসদপাটথ ডফ িমাোদনর বযবস্থা িালু করা হদয়দে। ডিডিটাল ডিসদপ্ল মবািথ স্থাপদনর মাধ্যদম 

পাসদপাদটথর তেয তাৎক্ষ্ডণকভাদব প্রোন করা হদচ্ছ;  

 ইন্টারদনট ও এসএমএস- এর মাধ্যদম পাসদপাদটথর তেয, অগ্রগডত এবাং পাসদপাটথ আদবেদনর সবথদেষ অবস্থা 

িানার বযবস্থা করা হদয়দে; 

http://www.mha.gov.bd/
http://www.coastguard.gov.bd)-এ
http://www.coastguard.portal.gov.bd/
http://www.passport.gov.bd/
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 মফসবদুকর মাধ্যদম পাসদপাটথ প্রতযােীদের তেয সহায়তা প্রোন করা হদচ্ছ; 

 িনদভাগাডি লাগদব এবাং সরকাদরর রািস্ব আয় বৃডদ্ধর লদক্ষ্য ফায়ার লাইদসদন্সর আদবেন ও লাইদসন্স প্রোন 

এবাং বহুতল ভবদনর োড়পদত্রর আদবেন গ্রহণ ও োড়পত্র প্রোন অনলাইদনর মাধ্যদম করা হদচ্ছ; 

 মমডেন ডরদিবল পাসদপাটথ (MRP) প্রোন করা হদচ্ছ; 

 িাটাদবি প্রণয়দনর মাধ্যদম প্রডতডট নাগডরদকর তেয সাংরক্ষ্ণ ও িাতীয় পডরিয়পত্র প্রোন; 

 আইন মন্ত্রণালয় কতৃথক প্রিডলত আইনসমহূ হালনাগাে কদর ‘বাাংলাদেে মকাি এবাং ল’ি অব বাাংলাদেে’ 

েীষথক ওদয়বসাইদট upload করা হদয়দে; 

 আমোডন- রপ্তাডন কাযথক্রদম স্বচ্ছতা ও গডতেীলতা আনয়দনর লদক্ষ্য িট্টগ্রাম ও ঢাকা কাস্টমস হাউসদক 

অদটাদমেদনর আওতায় আনয়ন; 

 মেদের ১৩ডট মিলার ১৩ডট আোলদতর বেডনক কাযথতাডলকা (Daily Cause List) িনসমদক্ষ্ প্রেেথদনর 

লদক্ষ্য ইদতামদধ্য ১৩ডট ডিডিটাল ডিসদপ্ল মবািথ স্থাপন করা; 

 অেথ ডবভাদগর ডবেযমান WAN/ LAN Connection মিলা পযথাদয় ডবস্তৃত এবাং অেথ ডবভাদগর সাদে LAN/ 

VPN এর মাধ্যদম সকল মন্ত্রণালয় ও ডবভাগ সাংযুি করা হদয়দে। সডিবালদয়র বাইদর অবডস্থত সরাসডর ১৮ডট 

মন্ত্রণালয়/ ডবভাদগর সাদে LAN িারা যুি এবাং বাকী ২২ডট মন্ত্রণালয় VPN (Virtual Private Network) 

িারা যুি করা হদয়দে। িাতীয় বাদিট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবাং পডরবীক্ষ্দণ iBAS++ এর তেয ও উপাি এই 

মনটওয়াদকথর মাধ্যদম আোন- প্রোন করা হদচ্ছ। এোড়া অেথ ডবভাদগর সাদে সকল মিলা এবাং প্রায় ৪২০ডট 

উপদিলা এই মনটওয়াদকথর এর মাধ্যদম সাংযুি। ডবেযমান মনটওয়াকথ এর মাধ্যদম মকন্দ্রীয়ভাদব বাাংলাদেদের 

সকল ডসএও, ডিডসএ এবাং ডিএও অডফদসর ডবল পাে সাংক্রাি কাযথক্রম মডনটডরাং পদ্ধডত িালু অন্যতম। 

প্রডতডট আডেথক মলনদেন/কাযথক্রম online-এ সম্পােদনর ফদল সময় হ্রাস ও ডহসাব সাংকলদন ভলু- ভ্রাডিও হ্রাস 

পাদচ্ছ; 

 বৃহেদের ঋণ তোরডকর সুডবধ্াদেথ বাাংলাদেে বযাাংক কতৃথক একডট সফটওয়যার িালু করা হদয়দে। এদত 

বযাাংকওয়াডর এবাং সমগ্র বযাাংডকাং খাদতর বৃহেদের ঋদণর আকার, গ্রাহকদভদে বৃহেদের ঋদণর আকার, 

মসক্টরডভডিক ঋদণর সম্প্রসারণ ইতযাডে সহদিই ডনণথয় করা সম্ভব হদব। ডিপাটথদমন্ট অব অফ- সাইট 

সুপারডভেন হদত অনলাইদন ডসআইডব সাংক্রাি সফটওয়যাদর প্রদবে করা যাদব। ফদল দ্রুততার সাদে গ্রাহক 

সম্পডকথত হালনাগাে তেযাডে সম্পদকথ অবগত হওয়া যাদব এবাং বৃহেদের ঋণ মঞ্জুর ডনয়ডমত মডনটডরাং করা 

সম্ভব হদব। এডট মকন্দ্রীয় বযাাংদকর সামেথ বৃডদ্ধর পাোপাডে সরকাদরর ডনবথািনী অঙ্গীকার ‘ডিডিটাল 

বাাংলাদেে’ গঠদনর পদে একডট মাইলফলক; 

 অডত েডরদ্র্ িনদগাষ্ঠীর িাটাদবি ও ন্যােনাল পপদুলেন মরডিস্টাদরর সাদে অডত েডরদ্র্দের তাডলকা বতডরর 

লদক্ষ্য পডরসাংখযান ও তেয বযবস্থাপনা ডবভাগ কতৃথক বাস্তবায়নাধ্ীন প্রকদল্পর আওতায় ইদতামদধ্য Computer 

Assisted Personal Interviewing (CAPI) পদ্ধডতদত মাডনকগঞ্জ ও নরডসাংেী মিলায় ডফর্ল্ মটস্ট সম্পন্ন 

হদয়দে। CAPI পদ্ধডতদত ১ ডিদসম্বর ২০১৪ হদত ৬ িানুয়াডর ২০১৫ সময়কাদল রাংপুর ডসডট কদপথাদরেদনর 

৩২ নাং ওয়াদিথ প্রেম পাইলট সম্পন্ন হদয়দে। নীলফামারী মিলার বসয়েপুর উপদিলাধ্ীন বাঙ্গালীপুর 

ইউডনয়দন একই পদ্ধডতদত ২য় পাইলডটাং পডরিাডলত হদচ্ছ; 

 ইন্টারঅপাদরডটডবডলডট গাইিলাইন, Auditing গাইিলাইন, Certification Practice Statement (CPS) 

গাইিলাইন প্রস্তুত করা হদয়দে। এর ফদল ডনরাপে ই-গভদনথন্স িালু করা সম্ভব হদব; 

 ডিডিটাল স্বাক্ষ্র প্রবতথদনর উদদ্দদি প্রােডমক পযথাদয় ৫ডট মবসরকাডর প্রডতষ্ঠান এবাং ০১ডট সরকাডর প্রডতষ্ঠান 



79 

বাাংলাদেে কডম্পউটার কাউডন্সলদক সাডটথডফদকট প্রোনকারী কতৃথপক্ষ্ (ডসএ) ডহসাদব লাইদসন্স প্রোন করা 

হদয়দে। ডসএ ডহসাদব লাইদসন্স প্রাপ্ত ০৬ডট প্রডতষ্ঠান তাদের ডনিস্ব কাডরগরী প্রডক্রয়া সম্পন্ন কদর ইদলক্ট্রডনক 

স্বাক্ষ্র সাডটথডফদকট প্রোনকারী কতৃথপদক্ষ্র ডনয়ন্ত্রদকর কাযথালয় হদত ডসএ সাডটথডফদকট গ্রহণ কদরদেন। ডসএ 

প্রডতষ্ঠানসমূহ বতথমাদন ডবডভন্ন সরকাডর-মবসরকাডর সাংস্থা ও আগ্রহী বযডিবদগথর ডনকট ডিডিটাল স্বাক্ষ্র 

সাডটথডফদকট ডবতরণ ও সাংডিষ্ট মসবা প্রোন করদে। ডবডভন্ন সরকাডর-মবসরকাডর প্রডতষ্ঠান ও বযাাংক ইদতামদধ্য 

তাদের স্ব-স্ব ওদয়ব সাইট ও েপ্তদর ডিডিটাল স্বাক্ষ্র বযবহার শুরু কদরদে। ই-ডটআইএন এবাং িম ডনবন্ধদন 

ডিডিটাল স্বাক্ষ্দরর বযবহার শুরু করা হদয়দে; 

 তেয ও মযাগাদযাগ প্রযডুি ডবভাদগ ২০ িন িনবল ডনদয় সাইবার ডনরাপিা মসল গঠন করা হদয়দে। সাইবার 

অপরাধ্ ডনয়ন্ত্রণ- এর উদদ্দদি তেয ও মযাগাদযাগ প্রযডুি আইন ২০০৬ সাংদোধ্ন করা হদয়দে। সাইবার 

অপরাধ্ ডবিাদরর লদক্ষ্য সাইবার োইবুযনাল স্থাপন করা হদয়দে। টাইম স্টযাডম্পাং সাডভথদসস গাইিলাইনস ফর 

সাডটথফাইাং অেডরডটি ২০১৬ প্রণয়ন করা হদয়দে। সাইবার ডসডকউডরডট িযাদটডিক গাইিলাইন প্রণয়ন করা 

হদয়দে। সাইবার অপরাধ্ তেদির িন্য সাইবার অপরাধ্ ও তেি ডবডধ্মালার খসড়া প্রণয়ন করা হদয়দে। 

ডিডিটাল স্বাক্ষ্র বযবহাদরর উদদ্দদি বযবহারকারীর তেয যািাইদয়র িন্য ডনবথািন কডমেদনর NID 

িাটাদবদির সাংদঙ্গ VPN সাংদযাগ স্থাপন করা হদয়দে; 

 সাইবার অপরাধ্ ডনয়ন্ত্রণ ও তেদির িন্য সাইবার ফদরনডসক লযাব স্থাপদনর িন্য ডসডসএ কাযথালয় কতৃথক 

‘Up gradation of PKI (Public Key Infrastructure) System and Capacity Building of CCA 

Office’ প্রকল্প মনয়া হদয়দে; 

 রািস্ব স্টযাম্প, মকাটথ ডফ মক অবাধ্, ডনরাপে ও িাডলয়াডতমুি কদর সহদি সবথসাধ্ারদণর মদধ্য মপৌৌঁদে মেয়ার 

মাধ্যদম সরকাদরর রািস্ব আয় বৃডদ্ধ ও ডিডিটাল বাাংলাদেে ডবডনমথাদণর লদক্ষ্য e-stamping প্রকদল্পর DPP 

প্রণয়ন করা হদয়দে; 

 মামলা তেদির সুডবধ্াদেথ Digital Evidence Management & Reporting System (DEMRS) 

সফটওয়যার ও প্রদয়ািনীয় হািথওয়যার সরবরাহ করার বযবস্থা গ্রহণ করা হদয়দে; 

 সকল ডবভাগীয় েহদর সাইবার োইবুযনাল প্রডতষ্ঠা, আিিথাডতক মাদনর Cyber Crime Investigation Team 

বতরী এবাং Cyber Crime Investigation এর িন্য গদবষণা মসল প্রডতষ্ঠার পডরকল্পনা গ্রহণ করা হদয়দে; 

 এডেয়ান হাইওদয় এবাং োন্স এডেয়ান মরলওদয় মনটওয়াদকথর পাশ্বথ বরাবর যোক্রদম ১ লক্ষ্ ৪৩ হািার এবাং ১ 

লক্ষ্ ২৭ হািার ডকদলাডমটাদরর েী থ পে িুদড় ইনফরদমেন সুপারহাইওদয় গদড় উঠদব। িাডতসাংদ র 

প্রডতষ্ঠান UN-ESCAP এর এ- উদেযাগডট বাস্তবায়দন বাাংলাদেে গুরুত্বপূণথ অবোন রাখদে। এ উদেযাগডটর 

মাধ্যদম মাোডপে ু ডনে Bandwidth এর মেে ডহদসদব এডেয়া- পযাডসডফক অঞ্চদলর অন্যান্য মেদের মদতা 

বাাংলাদেে প্রভতূ লাভবান হদব। 

৪.২ ই- ডেক্ষ্া 

ডিডিটাল বাাংলাদেে প্রডতষ্ঠার আদরকডট অগ্রাডধ্কার হদচ্ছ তেয ও মযাগাদযাগ প্রযডুি বযবহাদরর মাধ্যদম ডেক্ষ্ার 

গুণগত মান উন্নয়ন। ডেক্ষ্া মক্ষ্দত্র মটকসই উন্নয়ন, অভীষ্ঠ লক্ষ্ অিথনসহ একডবাংে েতাডব্দর িযাদলঞ্জ মমাকাদবলার 

উপদযাগী সুডেডক্ষ্ত, আধ্ুডনক প্রযুডি জ্ঞান সম্পন্ন েক্ষ্ মানবসম্পে গদড় মতালার প্রয়াদস ‘তেয- প্রযডুি ডেক্ষ্া নয়, 

বরাং ডেক্ষ্ায় তেয- প্রযডুি’ এই মূলমন্ত্র ধ্ারণ কদর ডেক্ষ্ার সকল পযথাদয় ‘ডভেন ২০২১- ডিডিটাল বাাংলাদেে’ 

বাস্তবায়দনর কাি িলদে। ডেক্ষ্া প্রডতষ্ঠানসমদূহ মাডিডমডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন এবাং ডেক্ষ্দকর ডিডিটাল কদন্টন্ট 
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বতডরর প্রডেক্ষ্ণ এদেদের ই- ডেক্ষ্া কাযথক্রমদক আরও একধ্াপ এডগদয় ডনদয় মগদে। এোড়া তেয- প্রযডুির জ্ঞান 

বৃডদ্ধর লদক্ষ্য কডম্পউটার লযাব ও লযাঙ্গদুয়ি লযাব বতডরর পাোপাডে ডবজ্ঞান ও প্রযডুি ডেক্ষ্াদক উৎসাহ প্রোদন 

ডবদেষ গুরুত্ব মেয়া হদয়দে। 

৪.২.১ অঙ্গীকার/পডরকল্পনা 

 প্রােডমক ও মাধ্যডমক স্তদরর ডেক্ষ্া প্রডতষ্ঠানগুদলাদত মাডিডমডিয়া ক্লাসরুম স্থাপদনর মাধ্যদম ডেক্ষ্ার গুণগত 

মান বৃডদ্ধ করা। ২০১৭ সাদলর মদধ্য প্রডতডট ডেক্ষ্া প্রডতষ্ঠাদনর সকল ক্লাসরুমদক মাডিডমডিয়া ক্লাসরুদম 

রূপাির করা; 

 ২০২১ সাদলর মদধ্য প্রডতডট ডেক্ষ্া প্রডতষ্ঠাদন মানসম্পন্ন কডম্পউটার লযাব ও লযাঙ্গদুয়ি লযাব প্রডতষ্ঠা করা; 

 সকল ডেক্ষ্া প্রডতষ্ঠাদন ডিডিটাল লযাবদরটডর ডনমথাণ (প্রেদম ৫ডট কডম্পউটার ডনদয় ২০১৫ সাদলর মদধ্য, 

অতঃপর ১০ডট কডম্পউটার সহদযাদগ ২০১৭ সাদলর মদধ্য এবাং ২০ডট কডম্পউটার ডনদয় ২০২১ সাদলর মদধ্য 

কডম্পউটার লযাবদরটডর স্থাপন); 

 ৪,০৮৬ডট মাদ্র্াসায় কডম্পউটার লযাব স্থাপন; 

 ই- বুক ওদয়বসাইটদক ইন্টারএযকডটভ করা; 

 সকল ডেক্ষ্া প্রডতষ্ঠাদনর ওদয়বসাইট বতডর; 

 ২০২১ সাদলর মদধ্য প্রােডমক স্তদর আইডসডট ডেক্ষ্া বাধ্যতামূলক করা; 

 ডবজ্ঞান ও প্রযডুিডভডিক ডেক্ষ্া বযবস্থাদক ডবদেষ প্রদণােনা প্রোন এর মাধ্যদম উৎসাডহত করা; 

 মাধ্যডমক ও উচ্চ মাধ্যডমক স্তদরর ডেক্ষ্ােথীদের িন্য মাডিডমডিয়া মবিি ডিডিটাল কদন্টন্ট বতডর করা; 

 ডেক্ষ্াদক্ষ্দত্র আইডসডট মাস্টার প্লান (২০১২- ২০২১) বাস্তবায়ন; 

 ডেক্ষ্া মবািথসমদূহর অডফস অদটাদমেন কাযথক্রম বাস্তবায়ন; 

 ডেক্ষ্ক মের MPO ভুডির আদবেন গ্রহণ, প্রডক্রয়াকরণ, ফলাফল প্রোনসহ সকল মসবা অনলাইদন প্রোন 

ডনডিতকরণ; 

 Online এ মশ্রডণ কাযথক্রম পডরিালনা করা। ক্লাস মটস্ট, কুযইি মটস্ট, বষথমধ্য পরীক্ষ্া গ্রহণ, মূলযায়ন 

অনালইদনর মাধ্যদম ডনডিত করা; 

 োত্র-োত্রীদের একাদিডমক মরকিথ ও হাডিরা তেয অনলাইদন অডভভাবকগণদক প্রোন; 

 ডেক্ষ্ক, োত্র-োত্রীর Digital Library বযবহাদরর সুডবধ্াদেথ ই-বুক ও অন্যান্য ডেক্ষ্া সহায়ক ডবষয়বস্তু 

আপদলাি ও িাউনদলাদির বযবস্থা করা; 

 অবডেষ্ট ৩৬৫ডট উপদিলায় পযথায়ক্রদম উপদিলা আইডসডট মেডনাং এন্ি ডরদসাসথ মসন্টার স্থাপন; 

 সকল প্রােডমদকাির স্তদরর ডেক্ষ্া প্রডতষ্ঠান মেদক ই- সাদভথ সফ্টওয়যার বযবহার কদর অন- লাইন িাটা এডন্ের 

মাধ্যদম তেয সাংগ্রহ কদর সবথাক্ষ্ডণক িাটাদবি হালনাগাে রাখা; 

 মবসরকাডর ডেক্ষ্া প্রডতষ্ঠান ডেক্ষ্ক ও কমথিারী অবসর সুডবধ্া মবািথ এবাং মবসরকাডর ডেক্ষ্া প্রডতষ্ঠান ডেক্ষ্ক ও 

কমথিারী কলযাণ োদস্ট মঞ্জুরীকতৃ অেথ মিক এর পডরবদতথ অনলাইদন সাংডিষ্ট ডেক্ষ্দকর বযাাংক একাউদন্ট অেবা 

মমাবাইল একাউদন্ট পডরদোদধ্র বযবস্থা মনয়া; 

 ডেক্ষ্া মন্ত্রণালদয়র মাধ্যডমক ও উচ্চ ডেক্ষ্া ডবভাগ এর আওতাধ্ীন সকল অডধ্েপ্তর, েপ্তর, সাংস্থায় e-filing 

কাযথক্রম িালু করা; 

 ২০১৮ সাদলর মদধ্য িাতীয় আরকাইভদস সাংগৃহীত িকুদমন্টস ও নডেপত্র মাইদক্রাডফল্ম কদর সাংরক্ষ্ণ এবাং 
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ডিডিটাল কযাটালগ বতডরপূবথক অনলাইদন মেয়ার মহাপডরকল্পনা গ্রহণ; 

 িাতীয় গ্রন্থাগাদর সাংগৃহীত অডত পুরাতন িনগুরুত্বপূণথ পসু্তকসমহূ ২০১৮ সাদলর মদধ্য স্কযান কদর ডপডিএফ 

ফরদমদট পাঠদকর িন্য উমুি করা। 

৪.২.২ গহৃীত কাযথক্রম/অিথন 

 এটুআই মপ্রাগ্রাদমর সহদযাডগতায় ডেক্ষ্া মন্ত্রণালয় মেদের ২৩,৩৩১ডট মাধ্যডমক ডবেযালয় এবাং প্রােডমক ও 

গণডেক্ষ্া মন্ত্রণালয় মেদের ৪,৫০০ডট প্রােডমক ডবেযালয় এবাং ৫,৫০০ডট মাদ্র্াসায় মাডিডমডিয়া ক্লাসরুম 

স্থাপন করা হদয়দে। সারাদেদের মাডিডমডিয়া ক্লাসরুমসমহূ অনলাইদন মযাদনিদমন্ট ও মডনটডরাং করার িন্য 

একডট িযােদবািথ (mmc.e-service.gov.bd) বতডর করা হদয়দে; 

 মাডিডমডিয়াডভডিক ক্লাসরুম স্থাপদনর লদক্ষ্য ডপইডিডপ- ৩ কমথসূডির আওতায় প্রডতডট সরকাডর প্রােডমক 

ডবেযালদয় ১ডট কদর লযাপটপ ও মাডিডমডিয়ার সাংস্থান রাখা হদয়দে। ধ্ারাবাডহকভাদব প্রডতবের ডবেযালদয় 

এগুদলা সরবরাহ করা হদচ্ছ। এ পযথি ৫,৪৩০ডট লযাপটপ এবাং ২,৯৯৭ডট মাডিডমডিয়া প্রদিক্টর ক্রয়পূবথক 

ডবেযাদলয় সরবরাহ করা হদয়দে; 

ডিত্র- ১৫: মাডিডমডিয়া ক্লাসরুম 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ‘Establishment of IT Labs in Selected Secondary Level Institutions in Dhaka’ েীষথক প্রকদল্পর 

আওতায় এ পযথি ২০০ িন ডেক্ষ্কদক মাডিডমডিয়া ক্লােরুদমর িন্য ডিডিটাল কনদটন্ট বতডরর ডবষদয় 

প্রডেক্ষ্ণ প্রোন করা হদয়দে; 

 ‘আইডসডট ফর এিুদকেন ইন মসদকন্িাডর এন্ি হায়ার মসদকন্িাডর মলদভল’ েীষথক প্রকদল্পর মাধ্যদম ২৪ 

হািার ১২২ িন ডেক্ষ্কদক মাডিডমডিয়া ক্লােরুদমর িন্য ডিডিটাল কনদটন্ট বতডরর ডবষদয় প্রডেক্ষ্ণ প্রোন 

করা হদয়দে; 

 মাধ্যডমক ও উচ্চ মাধ্যডমক পযথাদয়র ৯০ হািার ডেক্ষ্কদক মাডিডমডিয়া ক্লাসরুম ও ডিডিটাল কনদটন্ট বতরীর 

লদক্ষ্য প্রডেক্ষ্ণ প্রোন করা হদয়দে; 

 মাডিডমডিয়া ক্লাসরুম বযবহার ও ডিডিটাল কদন্টন্ট বতডরর প্রডেক্ষ্ণ প্রাপ্ত ৪০০ ডেক্ষ্ক- প্রডেক্ষ্ক ডনদিরাই 

ডিডিটাল কদন্টন্ট বতডর কদর পাঠোন করদেন। এ পযথি গডণত, ডবজ্ঞান, ইাংদরডি এবাং বাাংলাদেে ও 

ডবশ্বপডরিয় ডবষদয় ৬২ হািার মদিল কদন্টন্ট বতডর হদয়দে; 

 ‘মাধ্যডমক ও উচ্চ মাধ্যডমক স্তদর আইডসডট’র মাধ্যদম ডেক্ষ্ার সূিনা’ েীষথক প্রকদল্পর মাধ্যদম ২০,৫০০ডট 

ডেক্ষ্া প্রডতষ্ঠাদন ইন্টারদনট সাংদযাগসহ একডট কদর লযাপটপ ও মাডিডমডিয়া প্রোন করা হদয়দে। 

 মেদের ডবডভন্ন ডেক্ষ্া প্রডতষ্ঠাদন ৮০ডট স্মাটথ ক্লাস রুম প্রডতষ্ঠা করা হদয়দে; 
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 ‘মসদকন্িাডর এিুদকেন মসক্টর ইনদভস্টদমন্ট মপ্রাগাম (মসডসপ)’ েীষথক প্রকদল্পর আওতায় সারাদেদে ৬৪০ডট 

ডেক্ষ্া প্রডতষ্ঠাদনর (৫১২ডট ডবেযালয় ও ১২৮ডট মাদ রাসা) একডট মশ্রণীকদক্ষ্ ICT Lab স্থাপদনর কাি শুরু করা 

হদয়দে: 

 সরকাডর মাধ্যডমক ডেক্ষ্া প্রডতষ্ঠাদন পযথায়ক্রদম কডম্পউটার লযাব স্থাপন করা হদচ্ছ; 

 ‘সরকাডর মাধ্যডমক ডবেযালয়ডবহীন ৩১৫ডট উপদিলা সেদর অবডস্থত মবসরকাডর মাধ্যডমক ডবেযালয়দক মদিল 

স্কুদল রূপাির’ েীষথক প্রকদল্পর আওতায়  এ পযথি ৩১০ডট মদিল ডবেযালদয় কডম্পউটার লযাব স্থাপন, প্রডতডট 

ডবেযালদয় ৭ ডট কদর মাডিডমডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন এবাং ১০ডট কদর মমাট ১ হািার ৫০০ডট কডম্পউটার 

সরবরাহ করা হদয়দে; 

 KOICA কতৃথক ‘Establishment of IT Labs in Selected Secondary Level Institutions in Dhaka’ 

েীষথক প্রকদল্পর আওতায় এ পযথি ঢাকা মহানগরীর ১০০ডট ডেক্ষ্া প্রডতষ্ঠাদন কডম্পউটার লযাব স্থাপন এবাং এক 

হািার ৭০০ডট কডম্পউটার সরবরাহ করা হদয়দে; 

 বযানদবইদসর অধ্ীদন মকাডরয়ান এডক্সম বযাাংদকর সহায়তায় Establishment of Upazila ICT Training 

and Resource Centre for Education (UITRCE) প্রকদল্পর আওতায় মেদের ১২৫ডট উপদিলায় 

আইডসডট মেডনাং এন্ি ডরদসাসথ মসন্টার স্থাপন করা হদয়দে; 

 বাাংলাদেে মকাডরয়া আইডসডট মেডনাং মসন্টার ফর এিদুকেন (ডবদকআইডটডসই) প্রকদল্পর আওতায় বযানদবইদস 

একসাদে ১০০ িনদক আইডসডট প্রডেক্ষ্ণ প্রোদনর সুডবধ্া সম্বডলত ৫ডট অতযাধ্ুডনক আইডসডট লযাব প্রডতষ্ঠা 

করা হদয়দে;এ প্রকদল্পর মাধ্যদম স্থাডপত আইডসডট মসন্টাদরর মাধ্যদম মাধ্যডমক ও উচ্চ মাধ্যডমক স্তদরর 

ডেক্ষ্ক, মকন্দ্রীয় ও মাঠ পযথাদয়র ডেক্ষ্া কমথকতথা ও কমথিারী এবাং অন্যান্য মন্ত্রণালয়/সাংস্থার অেথায়দন ৮ডট 

মডিউদল আইডসডট ডবষদয় কাদস্টামাইি মকাসথসমূহ পডরিালনা করা হদচ্ছ। ২০০৯ মেদক ২০১৩ পযথি ৯,২১০ 

িনদক উি লযাবসমদূহ প্রডেক্ষ্ণ প্রোন করা হদয়দে; 

 ‘ডটডিাং মকায়াডলডট ইমপ্রভুদমন্ট (T.Q.I.-II) ইন মসদকন্িাডর এিুদকেন প্রকল্প’ েীষথক প্রকদল্পর আওতায় 

ফদল ডেক্ষ্ক ও ডেক্ষ্ােথীরা আইডসডট ডবষদয় েক্ষ্তা বৃডদ্ধর িন্য ৫১ডট ক্লাস্টার মসন্টার স্কুল (CCS) স্থাপদনর 

সাংস্থান রদয়দে, যার মদধ্য ২৭ডট ই-লাডনথাং মসন্টার স্থাপন করা হদব। ইদতামদধ্য ৩১ডট ক্লাস্টার মসন্টাদরর কাি 

সম্পন্ন হদয়দে। অবডেষ্ট ২০ ডটর ডনমথাণ কাি িলদে; 

 ডেক্ষ্া প্রডতষ্ঠাদন ইন্টারদনদটর প্রসার  টাদনার িন্য ডবনামূদলয ইন্টারদনট সাংদযাদগর বযবস্থা করা হদচ্ছ; 

 ডেক্ষ্ায় আইডসডট’র বযবহার বৃডদ্ধর লদক্ষ্য সকল সরকাডর কদলদি ইন্টারদনট সাংদযাগ প্রোন করা হদয়দে; 

 োত্রদের িাটাদবি বতডরর িন্য Electronic Student Information Form (e-SIF) বতডর করা হদয়দে; 

 মাধ্যডমক পযথাদয়র ডেক্ষ্ােথীদের মাদঝ কডম্পউটার মপ্রাগ্রাডমাং-এ আগ্রহ সৃডষ্টর লদক্ষ্য National High School 

Programming Contest কমথসূডির এর আওতায় সারাদেদে ডবডভন্ন মাধ্যডমক ডবেযালদয় োত্র/োত্রীদের মদধ্য 

আইডট ডবষদয় প্রডেক্ষ্ণ প্রোদনর কাযথক্রম সমাপ্ত হদয়দে; 

 সরকাডর কদলদি আইডসডট ডেক্ষ্দকর পে সৃডষ্টর উদেযাগ গ্রহণ করা হদয়দে। প্রেম ধ্াদপ ২৫৫ডট পে সৃডষ্টর 

কাযথক্রম প্রডক্রয়াধ্ীন আদে; 

 ডেক্ষ্কদের আইডসডট ডবষদয় প্রডেক্ষ্ণ প্রোদনর লদক্ষ্য ডবেযমান ৫৫ডট ডপডটআইদত অতযাধ্ুডনক আইডসডট লযাব 

স্থাপন করা হদয়দে। প্রডতডট লযাদব ৪ডট কদর লযাপটপ ও মাডিডমডিয়া প্রদিক্টর সরবরাহ করা হদয়দে; 

 ‘তেয- প্রযডুির সহায়তায় ডেক্ষ্ার মাদনান্নয়দনর লদক্ষ্য ডনবথাডিত মবসরকাডর কদলিসমূদহর উন্নয়ন’ েীষথক 

প্রকদল্পর আওতায় ১ হািার ৫০০ডট মবসরকাডর কদলদি কডম্পউটার লযাব স্থাপন এবাং কডম্পউটার সরবরাহ 
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কাযথক্রম প্রডক্রয়াধ্ীন রদয়দে এবাং এ পযথি ৯২৪ িন ডবজ্ঞান ডেক্ষ্কদক আইডসডট ডবষয়ক প্রডেক্ষ্ণ প্রোন করা 

হদয়দে; 

 ডিডিটাল মাডিডমডিয়া মসন্টার আইডসডট ডভডিক ডেক্ষ্া ও ডেক্ষ্ণ পদ্ধডতর সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়দনর ডনডমি 

উপদিলা আইডসডট মেডনাং এন্ি ডরদসাসথ মসন্টার ফর এিদুকেন (ইউআইডটআরডসই) প্রকদল্পর আওতায় 

২০১৩ সাদল বযানদবইদস একডট ডিডিটাল মাডিডমডিয়া মসন্টার স্থাপন করা হদয়দে যার মাধ্যদম 

মাডিডমডিয়াডভডিক ডেক্ষ্া উপকরণ প্রণয়ন এবাং ই- লাডনাং কাযথক্রম বাস্তবায়দন পেদক্ষ্প গ্রহণ করা হদচ্ছ; 

 উপদিলা আইডসডট মটডনাং এন্ি ডরদসাসথ মসন্টার ফর এিদুকেন (ইউআইডটআরডসই) এর আওতায় ১২৫ডট 

উপদিলায় আইডসডট মেডনাং এন্ি ডরদসাসথ মসন্টার ফর এিদুকেন (ইউআইডটআরডসই) স্থাপন করা হদয়দে। এ 

প্রকদল্পর আওতায় ডনডমথত মোতলা ভবদন উপদিলা মাধ্যডমক ডেক্ষ্া অডফস, ২৪ ডট কডম্পউটার ও 

মাডিডমডিয়াসহ একডট ডপডস লযাব, ৫ডট কডম্পউটার ডবডেষ্ট একডট সাইবার মসন্টার এবাং ১ডট সাভথারসহ 

মলাকাল িাটাদসন্টার স্থাপন করা হদয়দে। ইদতামদধ্য ১২৫ডট উপদিলার ভবন ডনমথাণ ও যন্ত্রপাডত স্থাপদনর 

কাি সম্পন্ন হদয়দে; 

 বযানদবইস হদত মপাস্ট-প্রাইমাডর মসক্টদর মেদের সকল ডেক্ষ্া প্রডতষ্ঠাদনর িডরপ অনলাইদন করা হদচ্ছ। 

 ডেক্ষ্া মক্ষ্দত্র তেয- প্রযডুি সম্পিৃ কদর একডট েক্ষ্ ও যদুগাপদযাগী ডেক্ষ্া বযবস্থা গদড় মতালার লদক্ষ্য ডেক্ষ্ার 

সকল স্তরদক সম্পৃি কদর ICT in Education Master Plan প্রণয়ন করা হদয়দে। বতথমাদন এর বাস্তবায়ন 

কাি িলদে; 

 তেয- প্রযডুি ডেক্ষ্াদক গুরুত্ব প্রোন কদর ‘িাতীয় ডেক্ষ্ানীডত- ২০১০’- এ প্রােডমক স্তর হদতই তেযপ্রযডুি 

ডেক্ষ্াদক বাধ্যতামূলক করা হদয়দে; 

 প্রাক- প্রােডমক স্তদরর ডেক্ষ্াক্রম ও ডেক্ষ্ণ সামগ্রীদত আইডসডট সম্পডকথত ধ্ারণা মেয়া হদয়দে; 

 প্রােডমক স্তদরর ডেক্ষ্াক্রদম ডেক্ষ্ােথীদের উপদযাগী আইডসডট সম্পডকথত ডবষয়বস্তু অিভূথি করা হদয়দে; 

 ২০১১- ১২ সাদল মাধ্যডমক ও উচ্চমাধ্যডমক স্তদর আইডসডট ডবষয়ক ডেক্ষ্াক্রম প্রণীত হদয়দে। ২০১২ 

ডেক্ষ্াবদষথ ৬ষ্ঠ মশ্রণীর, ২০১৩ ডেক্ষ্াবদষথ ৭ম মশ্রণীর, ২০১৪ ডেক্ষ্াবদষথ অষ্টম ও নবম মশ্রণীর, এবাং ২০১৩-

২০১৪ ডেক্ষ্াবদষথ উচ্চ মাধ্যডমক স্তদর আইডসডট ডবষয়ক পাঠযপসু্তক প্রণয়ন ও প্রবতথন করা হদয়দে; 

 ২০০৯ সাল হদত এসএসডস ও মভাদকেনাল ডেক্ষ্াক্রদম কডম্পউটার ডবষয়ডট নবম ও েেম মশ্রণীর িন্য 

আবিকীয় করা হদয়দে এবাং ২০১৫ ডেক্ষ্াবষথ মেদক সাধ্ারণ ডেক্ষ্া ধ্ারার ন্যায় মাদ্র্াসা ডেক্ষ্া ধ্ারার ৬ষ্ঠ 

মেদক িােে মশ্রডণ পযথি তেয ও মযাগাদযাগ প্রযডুি (ICT) ডবষয়ডট আবডিক ডহদসদব পাঠোন করা হদচ্ছ; 

 ডেক্ষ্া মন্ত্রণালয় ও প্রধ্ানমন্ত্রীর কাযথালদয়র এটআুই মপ্রাগ্রাদমর মযৌে উদেযাদগ এ পযথি মেদের প্রােডমক, 

মাধ্যডমক, মাদ্র্াসা ও কাডরগরী ডেক্ষ্াদবাদিথর ৩২৫ডট পাঠযপসু্তক ও ১০০ডটর মবেী সহায়ক বই ই- বুদক 

রূপাির কদর ebook.gov.bd ওদয়বসাইদট আপদলাি করা হদয়দে; 

 এনডসডটডব ৬ষ্ঠ মশ্রডণর ১৬ডট পাঠযপসু্তকদক ইন্টারএযাকডটভ ডিডিটাল মটক্সটবুক- এ রূপাির করার লদক্ষ্য কাি 

কদর যাদচ্ছ। ইদতামদধ্য ডিপট রাইডটাং এর কাি সমাপ্ত হদয়দে, মিদভলপদমন্ট এর কাি িলদে; 

 এনডসডটডব’র ওদয়বসাইদট সকল পাঠযপুস্তদকর সফট কডপ আপদলাি করা হদচ্ছ। ইদতামদধ্য প্রােডমক স্তদরর 

সকল ও মাধ্যডমক স্তদরর অডধ্কাাংে পাঠযপুস্তক আপদলাি করা হদয়দে; 

 ৬ষ্ঠ মশ্রডণ হদত ৯ম- ১০ম মশ্রডণর ইাংদরডি ডবষদয়র listening- এর িন্য প্রদয়ািনীয় ডবষয় সমদূহর অডিও 

NCTB- এর ওদয়বসাইদট আপদলাি করা হদয়দে; 

 ডেক্ষ্ােথীদের ইাংদরডিদত বলা ও মোনার েক্ষ্তা অিথদনর িন্য Listening Text Audio বতরী কদর 
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এনডসডটডব’র ওদয়বসাইদট আপদলাি করা হদয়দে; 

 িাতীয় ডেক্ষ্াক্রম ও পাঠযপসু্তক মবাদিথ িাইনাডমক ওদয়বসাইট বতডর কদর মসখাদন সকল রকদমর ডেখন-

মেখাদনা সামগ্রী ও পাঠযপসু্তক আপদলাি করা হদয়দে। এ ওদয়বসাইদট (nctb.gov.bd) মাধ্যডমক স্তদরর 

৬২ডট বাাংলা ভাসথন, ৫০ডট ইাংদরডি ভাসথন এবাং প্রােডমক স্তদরর ৩৩ডট বাাংলা ভাসথন ও ২৩ডট ইাংদরডি ভাসথন 

এবাং উচ্চ মাধ্যডমক পযথাদয়র ৩১ডট পাঠযপসু্তদকর ডপডিএফ ভাসথন আপদলাি করা হদয়দে; 

 TQI-II প্রকদল্পর আডেথক সহদযাডগতায় এনডসডটডব’র ৬ ডট পাঠযপুস্তদকর ই-লাডনথাং মযাদটডরয়াল এবাং ৯ম-১০ম 

মশ্রডণর ৬ ডট পাঠযপুস্তদকর মযানুয়াল বতডর কদর এনডসডটডব’র ওদয়বসাইদট আপদলাি করা হদয়দে যা 

Windows এবাং Android OS Version এ open করা এবাং প্রদয়ািন অনুযায়ী download করা যাদব; 

 বাাংলাদেে িাতীয় গ্রন্থাগার আধ্ডুনকীকরণ প্রকদল্পর আওতায় ডিডিটাল লাইদব্রডর অবকাঠাদমা বতডর, িাতীয় 

গ্রন্থাগার সাংগ্রহ সামগ্রীর ফুল মটক্সট ডিডিটাইদিেন, স্থায়ী সাংরক্ষ্ণ, ডিডিটাল তেয- সাংরক্ষ্ণাগার বতডর, 

অনলাইন পদ্ধডতদত তেয আোন- প্রোন ডনডিত করা, স্বয়াংডক্রয় বাৌঁধ্াই ও ববজ্ঞাডনক সাংরক্ষ্ণ বযবস্থা গ্রহণ 

এবাং গদবষক ও ডেক্ষ্ােথীদের িন্য ইদলক্ট্রডনক ডেক্ষ্া পদ্ধডত (ই- লাডনথাং) িালু করা হদয়দে; 

 ৪৯ ডট সরকাডর পডলদটকডনক ইনডস্টডটউট এবাং ৬৪ডট মটকডনকযাল স্কলু ও কদলি ডিদপ্লামা ইন ইডঞ্জডনয়াডরাং 

মকাদসথ ডেক্ষ্ােথীদের ভডতথ প্রডক্রয়া অনলাইদন সম্পন্ন করা হদচ্ছ; 

 কাডরগডর ডেক্ষ্া অডধ্েপ্তর এবাং অডধ্েপ্তরাধ্ীন সকল সরকাডর ডেক্ষ্া প্রডতষ্ঠাদনর কমথকতথা, ডেক্ষ্ক, কমথিারীর 

তেয বযবস্থাপনা অনলাইদন Personal Information Management System সফটওয়যাদরর মাধ্যদম সম্পন্ন 

করা হয়; 

 কাডরগডর ডেক্ষ্া অডধ্েপ্তরাধ্ীন সকল সরকাডর ডেক্ষ্া প্রডতষ্ঠাদন মাডিডমডিয়া প্রদিক্টর স্থাপন ও ডিডিটাল 

ক্লােরুম িালু করা হদয়দে; 

 কাডরগডর ডেক্ষ্া অডধ্েপ্তরাধ্ীন ডেক্ষ্া প্রডতষ্ঠাদনর ডেক্ষ্কদেরদক ডিডিটাল কনদটন্ট মিদভলপদমন্ট ও এর 

বযবহার ডবষদয় প্রডেক্ষ্ণ মেয়া হদয়দে এবাং ডেক্ষ্কগণ ডিডিটাল কনদটন্ট মিদভলপ কদর তা মাডিডমডিয়া 

ক্লােরুদম বযবহার করদেন; 

 পডলদটকডনক, মটকডনকযাল স্কলু ও কদলি সমমাদনর প্রডতষ্ঠান সমদূহ ভডতথর আদবেন গ্রহণ, ফলাফল প্রকাে 

এবাং ভডতথ কাযথক্রম ইতযাডে মসবা সমহূ অনলাইদন প্রোদনর বযবস্থা ডনডিত করা হদয়দে; 

 ইদলকেডনক ক্রয় পদ্ধডত িালু করার িন্য ইদতামদধ্য ডসডপডটইউদত মরডিদষ্ট্রেন সম্পন্ন করা হদয়দে। কাডরগডর 

ডেক্ষ্া অডধ্েপ্তর ও অডধ্েপ্তরাধ্ীন প্রডতষ্ঠান সমদূহর উমুি েরপত্র ও ডনদয়াগ ডবজ্ঞডপ্ত অডধ্েপ্তদরর ডনিস্ব 

ওদয়বসাইদট প্রকাডেত হদচ্ছ এবাং CPTU এর ওদয়ব সাইদট প্রকাদের িন্য মপ্ররণ করা হদচ্ছ; 

 ৬৪ডট সরকাডর মটকডনকযাল স্কুল ও কদলদি কডম্পউটার লযাব ও ইন্টারদনট স্থাপন করা হদয়দে; 

 TVET প্রডতষ্ঠাদনর প্রেম মশ্রডণর ডেক্ষ্ক ও কমথকতথাদের আইডসডট যন্ত্রপাডত সাংগ্রদহর িন্য ঋণ প্রোন করা 

হয়; TVET প্রডতষ্ঠানসমদূহ কডম্পউটার, লযান, ইন্টারদনট সাংদযাগ স্থাপন করা হদয়দে; 

 ডেক্ষ্কদের সক্ষ্মতা উন্নয়দন Competency Based Training –CBT&A, It operator-Level-1 &2, 

Competence- Based learning, Digital Content Development সহ ডবডভন্ন ডবষদয় প্রডেক্ষ্ণ প্রোন করা 

হয়; 

 কাডরগডর ডেক্ষ্া অডধ্প্তরাধ্ীন সরকাডর সকল ডেক্ষ্া প্রডতষ্ঠানগুদলাদত ডভডিও কনফাদরডন্সাং এর মাধ্যদম ডবভাগ 

এবাং মিলা ডভডিক োডয়ত্বপ্রাপ্ত পডরিালকবৃি ডনয়ডমতভাদব মডনটডরাং কাযথক্রম পডরিালনা কদরন; 

 বাাংলাদেদের মাদ্র্াসা ডেক্ষ্ার পডরদবে উন্নয়দনর লদক্ষ্য ‘Enhancing the Madrassa Learning 
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Environment Project in Bangladesh’ েীষথক প্রকদল্পর আওতায় সমগ্র বাাংলাদেদে ৯৪ডট মাদ্র্াসায় ১ডট 

কদর Multimedia Projector সরবরাদহর বযবস্থা রাখা হদয়দে; 

 প্রডতডট মাদ্র্াসায় ১ডট কদর Desktop Computer ও Laptop এবাং প্রদয়ািনীয় আসবাবপত্র সরবরাদহর বযবস্থা 

রাখা হদয়দে; 

 মেদের ১,১৪৮ডট মাদ্র্াসায় কডম্পউটার লযাব এবাং ৩,২১৫ডট মাদ্র্াসায় মাডিডমডিয়া ক্লাসরুম িালু করা 

হদয়দে। প্রডতডট কডম্পউটার লযাদব ২০ডট লযাপটপ এবাং মাডিডমডিয়া মশ্রডণকদক্ষ্র িন্য ০১ডট লযাপটপ ও 

একডট প্রদিক্টর সরবরাহ করা হদয়দে; 

 ‘মসদকন্িারী এিুদকেন মসক্টর মিদভলপদমন্ট প্রদিক্ট’ (SESIP)এর সহায়তায় ৩৫ডট মাদ্র্াসাদক মদিল 

মাদ্র্াসা ডহদসদব ম াষণা কদর উি মাদ্র্াসায় অতযাধ্ুডনক ভবন ডনমথাণ, উন্নতমাদনর আসবাবপত্র সরবরাহ, 

কডম্পউটার লযাব স্থাপন, প্রদয়ািনীয় উপকরণসহ কডম্পউটার প্রোন এবাং উন্নত ডেক্ষ্ার পডরদবে ডনডিত করা 

হদয়দে; 

 SESIP এর আওতায় মাে রাসা ডেক্ষ্া ধ্ারার ৬ষ্ঠ মশ্রডণর কুরআন মডিে, আকাইে ও ডফকহ, আরডব ১ম পত্র 

এবাং আরডব ২য় পত্র এ ৪ডট ডবষদয়র প্রিডলত পাঠযপুস্তদকর ইদলকেডনক ভাসথন উন্নয়দনর কাযথক্রম গ্রহণ করা 

হদয়দে। এ প্রকদল্পর অেথায়দন ৪ডট ডবষদয়র ডিে বতডর কদর পাঠযপুস্তদকর ইন্টার যাকডটভ ডিডিটাল ভাসথন 

উন্নয়দনর কািও িূড়াি পযথাদয় রদয়দে; 

 প্রযডুিগত ডেক্ষ্া প্রসাদরর লদক্ষ্য মাদ্র্াসায় ডবজ্ঞান ও কডম্পউটার লযাব স্থাপন করা হদয়দে; 

 ৬,৬০০ডট মাদ্র্াসায় ডি ইন্টারদনট সাংদযাগ প্রোন করা হদয়দে; 

 ডটডকউআই প্রকদল্পর মাধ্যদম গহৃীত তেয প্রযডুি ডবষয়ক প্রডেক্ষ্ণ মকাদসথ মাদ্র্াসা ডেক্ষ্করা অাংেগ্রহণ কদর 

সাফলয লাভ কদরদে; 

 বাাংলাদেে মাদ্র্াসা ডেক্ষ্া মবািথ এর অডধ্ভুি প্রায় ৯,৪০০ডট মাদ্র্াসায় ওদয়বসাইট মখালা হদয়দে। ওদয়ব 

সাইট পডরিালনা ও আপদিট করার সক্ষ্মতা বৃডদ্ধর িন্য সকল মাদ্র্াসার ডেক্ষ্কদের (প্রডতডট মাদ্র্াসা মেদক 

০১িন ডেক্ষ্কদক) ওদয়ব মপাটথাল উন্নয়ন ডবষয়ক প্রডেক্ষ্ণ প্রোদনর কাযথক্রম গ্রহণ করা হদয়দে। এ 

কাযথক্রদমর আওতায় ওদয়ব মপাটথাল প্রডেক্ষ্ণ মযানুয়াল বতডর করা হদয়দে। এ প্রডেক্ষ্ণ পডরিালনার িন্য 

মাষ্টার মেইনার বতডরর লদক্ষ্য প্রায় ৪০০ মাদ্র্াসা ডেক্ষ্কদক প্রােডমকভাদব ০১ডেদনর ওডরদয়দন্টেন প্রডেক্ষ্ণ 

প্রোন করা হদয়দে; 

 বাাংলাদেে মাদ্র্াসা ডেক্ষ্া মবাদিথর অডধ্ভুি মেদের সকল োডখল ও আডলম মাদ্র্াসার ডনয়ডমত মযাদনডিাং 

কডমডট/গভডণথাং বডি অনুদমােন এবাং োডখল, আডলম ও ফাডযল/কাডমল মাদ্র্াসার োডখল/আডলম স্তদরর 

একাদিডমক স্বীকডৃতর মময়াে বডৃদ্ধর (নবায়ন) আদবেন Online- এ গ্রহণ এবাং e- Filling পদ্ধডতদত প্রাপ্ত 

আদবেন ডনস্পডিকরণ কাযথক্রম িালু করা হদয়দে। প্রােডমকভাদব ঢাকা, িট্টগ্রাম ও ডসদলট ডবভাদগর সকল 

মাদ্র্াসার আদবেন গ্রহণ ও ডনস্পডির কাযথক্রম পাইলডটাং িলদে। অডত শ্রীঘ্রই মেদের সকল মাদ্র্াসার কাযথক্রম 

এর আওতায় আনা হদব; 

 ই- গভদনথন্স প্রবতথদনর লদক্ষ্য ১ম পদবথ কাডরগডর মবাদিথর ২০ িন কমথকতথা ও কমথিারীদক আইডসডট ডবষয়ক 

প্রডেক্ষ্ণ প্রোন করা হদয়দে; 

 ই- গভদনথন্স ডসদস্টম বাস্তবায়ন পযথাদয় বাাংলাদেে মাদ্র্াসা ডেক্ষ্া মবাদিথর সকল ধ্রদনর আদবেনপত্র 

অনলাইদন গ্রহদণর কাযথক্রম গৃহীত হদয়দে; 

 ই- মটন্িাডরাং এর উপর সাংডিষ্ট কমথকতথাদের প্রডেডক্ষ্ত করা করা হদয়দে এবাং মবাদিথর সকল প্রকার ক্রয়কাযথ 
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ই- মটন্িাডরাং এর মাধ্যদম সম্পন্ন করা হদচ্ছ; 

 মিডিডস, োডখল ও আডলম ডেক্ষ্ােথীদের ডনবন্ধন (e-SIF), পরীক্ষ্ার ফরম পূরণ (eFF) েডবসহ পরীক্ষ্ােথীদের 

স্বাক্ষ্রডলডপ, পরীক্ষ্া গ্রহদণর যাবতীয় কাযথক্রম, ফলাফল প্রডক্রয়াকরণ ও প্রকাে, ফলাফল পুনঃডনরীক্ষ্ণ, 

নম্বরপত্র, সনেপত্র প্রোন ও পরীক্ষ্ক ডনদয়াগসহ যাবতীয় কাযথক্রম অনলাইদন সম্পন্ন করা হদচ্ছ; 

 পরীক্ষ্ার ফলাফল প্রোন ও ফলাফল পুনঃডনরীক্ষ্দণর আদবেন এসএমএস এর মাধ্যদম গ্রহণ করা হদচ্ছ; 

 পরীক্ষ্া সাংক্রাি যাবতীয় কাযথাবডল অদটামেন এর মাধ্যদম সম্পন্ন করা হদচ্ছ। কািগুদলা সুষ্ঠুভাদব সম্পােদনর 

লদক্ষ্য মাদ্র্াসার ডেক্ষ্কদের তেযপ্রযডুি ডবষদয় প্রডেক্ষ্ণ ও ই- মসবা প্রোদনর মাধ্যদম ডিডিটাল বাাংলাদেে 

ডবডনমথাদণর কাযথক্রম দ্রুত এডগদয় িলদে; 

 অনলাইদনর মাধ্যদম পাবডলক পরীক্ষ্ার মাদ্র্াসার মকন্দ্র হদত বেনডিন তেয গ্রহণ করা হদচ্ছ; 

 মবাদিথর অডধ্ভুি সকল মাদ্র্াসায় (৯,৩৯৭ডট) মবাদিথর ডনিস্ব মিাদমইন নাদমর ওদয়ব মপাটথাদলর আওতায় 

ইন্টার যাকডটভ ওদয়ব সাইট খুদল মেয়া হদয়দে; 

 মাননীয় প্রধ্ানমন্ত্রীর েপ্তদরর ডনদেথেনা মমাতাদবক মবাদিথর ডনিস্ব ওদয়ব সাইটডট (www.bmeb.gov.bd) 

NPF (ন্যােনাল মপাটথাল মিমওয়াকথ) এর আওতায় এটআুই প্রকদল্পর কাডরগডর সহায়তায় উন্নয়দনর কাি 

শুরু করা হদয়দে। এ লদক্ষ্য ইদতামদধ্য মবাদিথর ০২ িন আইডসডট কমথকতথাদক প্রডেক্ষ্ণ প্রোন করা হদয়দে; 

 মাদ্র্াসার প্রােডমক পাঠোন অনুমডত, একাদিডমক স্বীকডৃত, ডবষয়/ডবভাগ মখালার অনুমডত, পডরিালনা কডমডট 

অনুদমােন, অডভদযাগ ডনস্পডিসহ যাবতীয় অডফস আদেে ও ডিডঠপত্র মবাদিথর ডনিস্ব ওদয়ব সাইট 

(www.bmeb.gov.bd)- এ প্রকাদের পাোপাডে মাদ্র্াসা সমদূহর ই- মমইল নম্বদর মপ্ররণ করা হদচ্ছ; 

 সাংখযাল  ুসম্প্রোদয়র িন্য পাবথতয িট্টগ্রাদম ডবদেষাডয়ত আইডসডট ডেক্ষ্া এবাং প্রডেক্ষ্ণ প্রোন করা হদচ্ছ; 

 তৃণমূল পযথাদয় আইডসডট ডেক্ষ্া সম্প্রসারদণর িন্য ২০০৯- ১০ মেদক এ যাবৎ বাাংলাদেে কডম্পউটার 

কাউডন্সল কতৃথক ৩,৫৪৪ডট ডেক্ষ্া প্রডতষ্ঠাদন কডম্পউটার লযাব স্থাপন করা হদয়দে; 

 ডবশ্বডবেযালদয় অধ্যয়নরত েডরদ্র্ ও মমধ্াবী োত্র/োত্রীদের মক আইডট ডবষদয় আদরা েক্ষ্ কদর গদড় মতালার 

ডনডমি উৎসাহ প্রোদনর িন্য One Student one LaOtoO one Dream কমথসূডির আওতায় এ যাবৎ ঢাকা 

ডবশ্বডবেযালদয়র ২০০ িন, বুদয়দটর ১০০ িন এবাং োহিালাল ডবজ্ঞান ও প্রযডুি ডবশ্বডবেযালদয়র ৫০ িন 

োত্র/োত্রীসহ মমাট ৩৫০ িন োত্র/োত্রীদের মদধ্য ডবনামূদলয লযাপটপ ডবতরণ করা হদয়দে; 

 ডেক্ষ্া মন্ত্রণালয় অনলাইন প্রযডুি বযবহার কদর এসএসডস, এইিএসডস ও সমমাদনর পরীক্ষ্ার ফলসহ ডেক্ষ্ক 

ডনদয়াগ ও ডনবন্ধন পরীক্ষ্ার ফলাফল ওদয়বসাইদট প্রকাে করদে। তাোড়া, মমাবাইল মফাদনর এসএমএস 

এবাং ডেক্ষ্া প্রডতষ্ঠাদনর ই-মমইদলর মাধ্যদমও এ ফল অডতদ্রুত প্রকাে করা হদচ্ছ; 

 ২০১০ সাল মেদক মাধ্যডমক ও উচ্চ মাধ্যডমক পযথাদয়র ডেক্ষ্ােথীদের মরডিদিেন ও পরীক্ষ্ার ফরম ডফল-আপ 

অন-লাইদন সম্পন্ন করা হদচ্ছ; 

 অষ্টম মশ্রডণর োত্র-োত্রীদেরদক প্রেি ইউডনক মরডিদিেন নম্বরই পরবতথী পাবডলক পরীক্ষ্াগুদলাদত 

ডেক্ষ্ােথীদের মরডিদিেন নম্বর ডহসাদব বযবহার করা হদচ্ছ। EIIN-ডভডিক e-mail ডঠকানা বতডরর মাধ্যদম 

প্রডতডট প্রডতষ্ঠাদন ইউডনক পডরডিডত নম্বর মেওয়া হদচ্ছ, এদত দ্রুত ও স্বল্প বযদয় মসবাগ্রহীতা প্রডতষ্ঠানসমহূ 

ডেক্ষ্া মবািথ সাংডিষ্ট মসবা গ্রহণ করদত পারদে। ডবশ্বডবেযালয়সমদূহর ইদলক্ট্রডনক ভডতথ প্রডক্রয়ায় সহায়তা করার 

িন্য এসএসডস ও এইিএসডস পরীক্ষ্ার ফলাফল সাংডিষ্ট প্রদয়ািনীয় িাটা সরবরাহ করা হদচ্ছ; 

 মবসরকাডর ডেক্ষ্কদের Monthly Payment Order (MPO) কাযথক্রম Online-এ সম্পন্ন করা হদচ্ছ; 

 ডেক্ষ্াদক্ষ্দত্র উপবৃডি প্রোন Online-এ সম্পন্ন করা হদচ্ছ; 

http://www.bmeb.gov.bd/
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 ডবডসএস (সাধ্ারণ ডেক্ষ্া কযািার) কমথকতথাদের তেযভান্িার প্রস্তুত পূবথক (www.emis.gov.bd:3366) 

যাবতীয় কাযথক্রম সম্পােন করা হদচ্ছ; 

 সরকাডর মাধ্যডমক ডবেযালদয়র ডেক্ষ্কদের তেযভান্িার (PDS) প্রস্তুত পূবথক (portal.sib.gov.bd) সকল 

কাযথক্রম সম্পােন করা হদচ্ছ; 

 ক্লাসরুম ও উপযুি ডেক্ষ্ণ-ডেখন পডরদবে ডনডিতকরণ এবাং সকল ডেক্ষ্া প্রডতষ্ঠাদন দ্রুতগডতর ইন্টারদনট 

কাদনকডটডভডট ডনডিতকরদণর উদেযাগ গ্রহণ করা হদয়দে; 

 ডেক্ষ্ক ডনবন্ধন পরীক্ষ্াসমদূহ প্রােথীদের আদবেনপত্র পূরণ, ডফ িমাকরণ, প্রদবেপত্র প্রোন Online-এসম্পন্ন 

করা হদচ্ছ। ডেক্ষ্ক ডনবন্ধন পরীক্ষ্ায় উিীণথ প্রােথীর েডবসহ Online-এ ফলাফল প্রকাে করা হদচ্ছ এবাং 

মমাবাইল এসএমএস-এর মাধ্যদম উিীণথ প্রােথীদের ফলাফল িানাদনা হদচ্ছ; 

 ডেক্ষ্া মন্ত্রণালয়াধ্ীন মাধ্যডমক ও উচ্চ ডেক্ষ্া অডধ্েপ্তদরর আওতাধ্ীন কমথকতথা/ডেক্ষ্ক/ কমথিারীদের ডপডিএস 

এর িন্য সফটওয়যার বতরী কদর ডেক্ষ্া প্রডতষ্ঠান, কমথকতথা, ডেক্ষ্ক ও কমথিারীদের তেযাডে অনলাইদনর 

মাধ্যদম সাংগ্রহ করা হদচ্ছ; 

 ২০১০ সাল হদত বযানদবইস ডি.ডপ.এস. ডিভাইদসর মাধ্যদম সকল ডেক্ষ্া প্রডতষ্ঠাদনর অবস্থাডনক তেয ডনণথয় 

কদর তা বযানদবইদসর িাটাদবদির সাদে যুি কদরদে। এিদুকেন ডি.আই.এস- এর মাধ্যদম বযানদবইস 

ডেক্ষ্া প্রডতষ্ঠাদনর প্রাপযতা ডনধ্থারণ, একাদিডমক স্বীকডৃত ও অনুমডত সাংক্রাি ডসদ্ধাি গ্রহদণ ডেক্ষ্া মন্ত্রণালয়দক 

সহায়তা করদে; 

 পাবডলক ডবশ্বডবেযালয়সমহূ, পডলদটকডনক ইন ডস্টডটউট, কদলি ও স্কলু পযথাদয় ভডতথর কাযথক্রদম অনলাইন 

পদ্ধডত বযবহার করা হদচ্ছ। ঢাকাসহ ডবডভন্ন মিলা েহদর সরকাডর- মবসরকাডর মাধ্যডমক ডবেযালদয়র ভডতথ 

পরীক্ষ্ার আদবেনপত্র গ্রহণ, প্রদবেপত্র ডবতরণ ও ফলাফল প্রোন Online এ শুরু হদয়দে। অনলাইন ও 

এসএমএস’র মাধ্যদম োত্র-োত্রীরা তাদের পরীক্ষ্ার ফল খবু সহদিই  দর বদস মপদয় যাদচ্ছ। ওদয়ব-

মমইদলর মাধ্যদম ডেক্ষ্া প্রডতষ্ঠানগুদলা প্রডতষ্ঠানডভডিক ফল প্রডতষ্ঠাদন বদসই মপদয় যাদচ্ছ। এখন ফলাফল 

প্রকাে প্রডক্রয়া Paperless হদয় মগদে; 

 ডবশ্বডবেযালয় পযথাদয় কডম্পউটার এর বযবহার সম্প্রসারদণ ডবডসডস কতৃথক মেদের ২১ডট ডবশ্বডবেযালয় ও 

ডবশ্বডবেযালয় কদলদি সাইবার মসন্টার স্থাপন করা হদয়দে; 

 ডবশ্বডবেযালয় পযথাদয় ডেক্ষ্া ও গদবষণার মান উন্নয়দনর িন্য বাাংলাদেে সরকার ও World Bank-এর মযৌে 

অেথায়দন ৬৮১ মকাডট টাকা বযদয় ‘উচ্চ ডেক্ষ্ায় মান উন্নয়ন প্রকল্প’- এর আওতায় ডবশ্বডবেযালয়সমদূহ 

হাইডস্পি ইন্টারদনট কাদনকেন প্রোদনর মাধ্যদম পরস্পর সাংযুি কদর বাাংলাদেে ডরসািথ এন্ি এিুদকেন 

মনটওয়াকথ স্থাপন করা হদয়দে। এদত বাাংলাদেদের ডবশ্বডবেযালদয়র ডেক্ষ্ােথীরা ডবদশ্বর জ্ঞানভান্িাদরর 

মনটওয়াকথ- এর সাদে যুি হদত পারদে। Bd.R.E.N., Trans Asian Education Network-III- সহ এ 

িাতীয় অন্যান্য আঞ্চডলক ও আিিথাডতক ডেক্ষ্া মনটওয়াকথ এর সাদে যুি োকদে; 

 ইউডিডস’র ডিডিটাল লাইদব্রডরর মাধ্যদম মেদের ৩১ডট পাবডলক ও ৭ডট মবসরকাডর ডবশ্বডবেযালদয় ১৭,৫০০ 

ই- ডরদসাসথ সরবরাহ করা হদচ্ছ। পযথায়ক্রদম প্রডতডট ডবশ্বডবেযালয়দক ইউডিডস ডিডিটাল লাইদব্রডরর আওতায় 

আনা হদব এবাং ই- ডরদসাসথ এর সাংখযাও বৃডদ্ধ করা হদব; 

 মফদলােীপ/বৃডি প্রোন: আইডসডট’র মক্ষ্দত্র উচ্চ ডেক্ষ্া ও গদবষণা প্রসাদরর লদক্ষ্য এ পযথি ১৪০ িন মফদলা-

মক ৩ মকাডট ৫০ লক্ষ্ টাকা এবাং তেযপ্রযডুি খাদত উদ্ভাবনী কাদি ৪২ডট প্রকদল্পর ডবপরীদত ২ মকাডট ৩৬ 

লক্ষ্ টাকা অনুোন প্রোন করা হদয়দে; 
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 তেযপ্রযুডির যোযে বযবহার ও বযাপক প্রসাদরর মাধ্যদম েক্ষ্ মানবসম্পে সৃডষ্ট ও কমথসাংস্থাদনর সুদযাগ সৃডষ্টর 

লদক্ষ্য আইডসডট ডবভাগ সারাদেদে প্রায় ৫০,০০০ তরুণ-তরুণীদক আইডসডট ও আউটদসাডসথাং ডবষদয় প্রডেক্ষ্ণ 

প্রোন কদরদে এবাং আদরা ৫০,০০০ তরুণ-তরুণীদক আইডসডট ও আউটদসাডসথাং ডবষদয় প্রডেক্ষ্ণ প্রোদনর 

কাযথক্রম িলমান রদয়দে। তরুণ প্রিমদক মমাবাইল এযাডপ্লদকেদনর আিথিাডতক বািাদরর সাদে সম্পৃি এবাং 

ডবশ্বমাদনর আইডসডট মপোিীবী বতডর করার লদক্ষ্য ৫,৫২১ িনদক প্রডেক্ষ্ণ প্রোন করা হদয়দে; 

 Leveraging ICT for Growth, Employment and Governance Project এর আওতায় ডবডসডস ৩৪ 

হািার গ্রািুদয়টদক আইডসডট ডবষয়ক প্রডেক্ষ্ণ প্রোন কদরদে। এ কাযথক্রদম ৬০% প্রডেক্ষ্নােথীদের 

কমথসাংস্থাদনর ডবধ্ান অনুযায়ী এ প্রকদল্পর First Track Future Leader (FTFL) প্রডেক্ষ্ণ কমথসূডির 

আওতায় প্রডেক্ষ্ণপ্রাপ্ত ২৫১ িদনর মদধ্য ২১৩ িন িাকরীদত মযাগোন কদরদে। Capacity Building on 

Information Technology Engineers Examination Management (ITEE) Project- এর আওতায় 

ইদতামদধ্য ৮৩ িন আইডট প্রদকৌেলী আিিথাডতক মাদনর সাডটথডফদকট অিথন কদরদে। বাাংলাদেে কডম্পউটার 

কাউডন্সদলর ডনয়ডমত প্রডেক্ষ্দণর আওতায় ডবডভন্ন ডবষদয় ১৮,০০০ িনদক প্রডেক্ষ্ণ প্রোন করা হদয়দে। 

কমথসাংস্থান সৃডষ্টর লদক্ষ্য ১৩ডট বযাদি ডবডভন্ন প্রডতষ্ঠাদনর ৩,১৫০ িনদক ইন্টাডনথ ডহদসদব ডনদয়াগ প্রোন করা 

হদয়দে। এোড়াও, ২৯৭ িন োরীডরক ও েৃডষ্ট প্রডতবন্ধীদক প্রডেক্ষ্ণ প্রোন করা হদয়দে; 

 বাাংলাদেে হাইদটক পাকথ কতৃথপদক্ষ্র আওতায় আইডট/আইডটইএস মসক্টদর েক্ষ্ িনেডি বতরী ও ডিলযাডন্সাং-

এর মাধ্যদম মবকারত্ব েূরীকরদণর লদক্ষ্য ৩২৪৪ িনদক ৩৪ডট মেডনাং ইডনডস্টটউদটর মাধ্যদম ২৫ডট ডবষদয় 

প্রডেক্ষ্ণ মেয়া হদয়দে। ৪১ডট আইডট প্রডতষ্ঠাদনর মাধ্যদম ১২২৩ডট নতনু কমথসাংস্থাদনর সৃডষ্ট করা হদয়দে। 

আইডট/আইডটইএস মসক্টদর কমথরত ১০৭২ িন ডমি মলদভল মযাদনিার/প্রদফেনালদক ডবডভন্ন ডবষদয় প্রডেক্ষ্ণ 

প্রোন করা হদয়দে। ৪০ডট প্রডতষ্ঠানদক মকায়াডলডট মকাম্পানী সাডটথডফদকেন প্রাডপ্তর িন্য সহায়তা প্রোন করা 

হদচ্ছ। ইদতামদধ্য ৩২ডট প্রডতষ্ঠাদনর (২৩ডট আইএসও:৯০০১,৩ডট আইএসও:২৭০০১ এবাং ৬ডট 

ডসএমএমদলদভল- ৩) সাডটথডফদকেন কাযথক্রদম সহায়তা প্রোন করা হদয়দে। আইডট মকাম্পানীর ৪৫ িন 

CEO/COO-মক মেদে এবাং ২৫ িনদক মেদের বাইদর ১২ডেন মময়ােী ৯ডট মডিউদলর উপদর ‘Advanced 

Management Program’ েীষথক প্রডেক্ষ্ণ মেয়া হদয়দে। ৯৮ িন কডম্পউটার সাদয়ন্স ও ইডঞ্জডনয়াডরাং 

গ্রািুদয়টস ভারদত অবডস্থত ইনদফাডসস প্রডেক্ষ্ণ মকদন্দ্র Java-এর উপর ১২ িানুয়ারী- ২৪ মািথ ২০১৫ পযথি 

প্রডেক্ষ্ণ গ্রহণ কদরদে; 

 ২০১৭ এর ডিদসম্বদরর মদধ্য e-GP মাধ্যদম মটন্িার কাযথক্রম বাস্তবায়দনর পেদক্ষ্প গ্রহণ করা হদয়দে। 

National e-GP Portal বযবহার কদর ডেক্ষ্া মন্ত্রণালয়, মাধ্যডমক ও উচ্চ ডেক্ষ্া ডবভাদগর আওতাধ্ীন প্রায় 

সকল েপ্তদরর ক্রয় কাযথক্রম ই- ডিডপ (ই- মটন্িাডরাং) ডসদস্টদম বাস্তবায়ন করা হদচ্ছ; 

 এস্টাবডলেদমন্ট অব ফদরন লযাাংগুদয়ি মেডনাং মসন্টারস-২ (এফএলডটডস-২) প্রকদল্পর অধ্ীন ববদেডেক কমথ-

সাংস্থাদনর মাধ্যদম মরডমদটন্স আহরদণ সরকারদক সহায়তা করার ডনডমি আিিথাডতক শ্রম বািাদরর িন্য 

ডবডভন্ন ডবদেেী ভাষায় (ইাংদরডি, আরডব, মকাডরয়ান, িাপাডন, মিঞ্চ) েক্ষ্তা সম্পন্ন িনবল বতডর করার লদক্ষ্ 

২৯ডট মিলায় মমাট ২৯ডট মপাস্ট গ্রািুদয়ট সরকাডর কদলি, সরকাডর মােরাসা-ই আডলয়া, ঢাকা এবাং 

আিিথাডতক মাতভৃাষা ইনডস্টডটউদট অতযাধ্ুডনক প্রযডুিসমৃদ্ধ ডিডিটাল লযাাংগুদয়ি লযাবদরটরী স্থাপন করা 

হদয়দে। এসকল প্রডেক্ষ্ণ মকদন্দ্র এ পযথি সবথদমাট প্রায় ৩০ হািার প্রডেক্ষ্ণােথী ডবডভন্ন ভাষায় প্রডেক্ষ্ণ গ্রহণ 

কদরদেন। উদেখয, এ প্রকদল্পর মাধ্যদম িাডতসাং  োডিরক্ষ্া ডমেদন োডয়ত্ব পালনকারী বাাংলাদেে মনৌ-

বাডহনীর পাৌঁি েতাডধ্ক সেস্য আরডব ভাষায় এবাং বাাংলাদেে মসনাবাডহনী ও পুডলে ডবভাদগর দু'েতাডধ্ক 
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সেস্য মিঞ্চ ভাষায় প্রডেক্ষ্ণ গ্রহণ কদরদেন; 

 ‘বাাংলাদেে িাতীয় িাদু র তেয মযাগাদযাগ ও ডিডিটালাইদিেন কাযথক্রম’ েীষথক কমথসূডির আওতায় ১৯১৩ 

সাদল প্রডতডষ্ঠত েতবষথ পুরাদনা বাাংলাদেে িাতীয় িাদু র ও এর োখা িাদু রসমদূহর প্রায় ৯১,২৮৭ডট 

ডনেেথন তেয (বাাংলাদেে িাতীয় িাদু দর সাংরডক্ষ্ত িাতীয় প্রত্নতাডত্ত্বক সম্পদের েডবসহ) ডিডিটাল 

িাটাদবস–এ সাংরক্ষ্ণ করা হদয়দে; 

 প্রধ্ানমন্ত্রীর কাযথালদয়র ‘Access to Information (a2i) Programme’ প্রকদল্পর আওতায় Innovation 

Fund এর সহায়তায় এডপ্রল ২০১৭-এ িাদু দরর Virtual Gallery স্থাপদনর ফদল মেে- ডবদেদের আগ্রহী 

মলাকিন ও প্রতযি অঞ্চদল বসবাসকারী গ্রামীণ নারী- পুরুষ ও োত্র- োত্রীগণ মেদের ঐডতহ্য সম্পদকথ জ্ঞান 

লাদভর িন্য Online এর মাধ্যদম িাদু র পডরেেথন করদত পারদেন; 

 প্রধ্ানমন্ত্রীর কাযথালদয়র ‘Access to Information (a2i) Programme’ এর আওতায় 

www.publiclibrary.gov.bd েীষথক ওদয়ব মপাটথাল িাল ুকরা হদয়দে; 

 Library and Archives Management System এর মাধ্যদম িাটাদবদস িাতীয় িাদু দরর ৩০ (ডত্রে) 

হািার গ্রদন্থর ডিডিটাল কযাটালগ বতডর কদর অনলাইদন মেখার বযবস্থা করা হদয়দে; 

 www.bangladeshmuseum.gov.bd –এর মাধ্যদম িাতীয় িাদু দরর যাবতীয় কমথকান্ি (িনগদণর কাদে 

অনলাইদন মপৌৌঁোদনার বযবস্থা গ্রহণ করা হদয়দে। প্রডতডনয়ত এই Website - এ তেয আপদিট করা হদচ্ছ; 

 িাতীয় িাদু দরর ৩৮ নম্বর গযালাডরদত ভাষা আদিালন, গণঅভুযত্থান ও স্বাধ্ীনতা যুদদ্ধর ওপর ডিডিটাল 

‘Light and sound show’ প্রেেথদনর বযবস্থা গ্রহণ করা হদয়দে; 

 িাতীয় িাদু র, বাাংলাদেে মলাক ও কারুডেল্প ফাউদন্িেন, প্রত্নতত্ত্ব অডধ্েপ্তদরর সকল িাদু র ও 

প্রত্নসাইদটর ডটদকট অনলাইদন ডবডক্রর উদেযাগ গ্রহণ করা হদয়দে; 

 সুডফয়া কামাল িাতীয় গণগ্রন্থাগাদর সাংগৃহীত বইদয়র ১.১৪ লক্ষ্ পৃষ্ঠা e-book-এ রূপাির এবাং সাংগৃহীত 

পুরাদনা পডত্রকার ৭.৭৫ ডিডিটাইদিেন কাি সম্পােন করা হদয়দে; 

 মমাবাইল মফান ‘রডব’ এর সহদযাডগতায় সুডফয়া কামাল িাতীয় গণগ্রন্থাগার এবাং ৬ডট ডবভাগীয় সরকাডর 

গণগ্রন্থাগাদর ডবনামদূলয ইন্টারদনট মসবা প্রোন করা হদচ্ছ। এোড়াও রডবর সহদযাডগতায় সুডফয়া কামাল 

িাতীয় গণগ্রন্থাগাদর Free Wi-Fi এর বযবস্থা মনয়া হদচ্ছ; 

 প্রত্নতত্ত্ব অডধ্েপ্তদরর আওতায় মাননীয় প্রধ্ানমন্ত্রী কতৃথক উদিাধ্নকতৃ লাইট এযান্ি সাউন্ি মো লালবাগ 

মকোয় ডনয়ডমত প্রেডেথত হদচ্ছ; 

 বাাংলাদেে মলাক ও কারুডেল্প ফাউদন্িেদনর ডনিস্ব ওদয়বসাইদট ফাউদন্িেন সম্পডকথত প্রদয়ািনীয় তেয 

নাগডরক মসবা প্রোন, অডভদযাগ গ্রহণ ও ডনষ্পডি এবাং কারুডেল্পীদের মমলায় অাংেগ্রহণ ফরমসহ অন্যান্য 

প্রদয়ািনীয় ফরম সাংগ্রদহর বযবস্থা রাখা হদয়দে। ফাউদন্িেদনর অডফডসয়াল মফসবুক মপইদির মাধ্যদম ডবডভন্ন 

ইদভন্ট, অনুষ্ঠাদনর তেয, েডব, ডভডিও আপদলাি করা হদচ্ছ; 

 িাতীয় গ্রন্থদকদন্দ্রর ডনিস্ব ওদয়ব মপাটথাল (www.nbc.org.bd) –এ েপ্তর সাংক্রাি ডনয়ডমত হালনাগােকতৃ 

যাবতীয় তেয সবথসাধ্ারদণর সুডবধ্া ও মবাধ্গমযতার িন্য বাাংলা ও ইাংদরডি ভাসথদন মেয়া হদচ্ছ; 

 িাতীয় গ্রন্থদকন্দ্র তার ডনিস্ব কমথকান্ি িনসমদক্ষ্ তুদল ধ্রার িন্য একডট মফসবুক মপি খদুলদে; 

 িাতীয় গ্রন্থদকন্দ্র মলখক প্রকােক ও তাদের বই ডনদয় অন- লাইন িাটাদবইি বতডরকরদণর উদেযাগ গ্রহণ করা 

হদয়দে; 

 কািী নিরুল ইসলাদমর গ্রন্থসমূদহর আডে সাংস্করণ ও পত্র- পডত্রকা, কডবর আদলাকডিত্র এবাং কডবর হাদতর 
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মলখা পান্িুডলডপর ডিডিটাইদিেন করা হদয়দে; 

 িাতীয় আরকাইভস ও িাতীয় গ্রন্থাগার অডধ্েপ্তর ডনদয়াদগর আদবেন অনলাইদন গ্রহণ, অনলাইদন 

ডববডলওগ্রাডফ মসবা গ্রহণ, অনলাইদন ISBN মসবা গ্রহণ করার বযবস্থা গৃহীত হদয়দে। 

৪.৩ ই- বাডণিয 

ডিডিটাল বাাংলাদেে প্রডতষ্ঠায় তৃতীয় অগ্রাডধ্কার ই- বাডণিয। তেয- প্রযডুি বযবহাদরর মাধ্যদম আডেথক মলনদেন 

সম্পন্ন করাসহ তেয- প্রযডুি ডনভথর আডেথক মলনদেন সম্পন্ন করার প্রদয়ািনীয় পডরদবে গদড় মতালার লদক্ষ্য এর 

গুরুত্ব রদয়দে। 

৪.৩.১ অঙ্গীকার/ পডরকল্পনা: 

 ই- বযাাংডকাং বযবহার কদর বযাাংডকাং/ বাডণিয- এর গডতদক ত্বরাডিত করা; 

 সামাডিক ডনরাপিা মবষ্টনী সম্পডকথত কাযথক্রম পডরিালনা, মবতন- ভাতা, িালান এবাং সকল প্রকার প্রদেয় ডফ-

সহ িনগদণর সাদে সরকাডর পযথাদয় েপ্তরসমদূহর আডেথক মলনদেদন ইদলক্ট্রডনক পদ্ধডত িালকুরণ; 

 িনগদণর সাদে বযবসাডয়ক প্রডতষ্ঠানসমদূহর আডেথক মলনদেন ই- কমাদসথর মাধ্যদম সম্পন্ন করা। 

৪.৩.২ গহৃীত কাযথক্রম 

 ডবডনদয়াগ মবাদিথর Online Service Tracking (BOST), BOI Information Management System 

(BIMS), Online Receive number প্রোন, Online Registration এর মাধ্যদম মসবা প্রোন অবযাহত 

আদে; 

 আডেথক মলনদেদনর মক্ষ্দত্র ইদলকেডনক পদ্ধডতদত মাডন োন্সফার এবাং অন- লাইদন মপদমন্ট এর প্রবতথন করা 

হদয়দে; 

 আইএফডস- র অেথায়দন বাডণিয মন্ত্রণালদয় ন্যােনাল মেি মপাটথাল এবাং এর অধ্ীনস্থ আমোডন ও রপ্তাডন 

ডনয়ন্ত্রণ অডধ্েপ্তদর OLM স্থাপদনর কাযথক্রম গ্রহণ করা হদয়দে; 

 মযৌে মূলধ্ন মকাম্পাডন ও ফামথসমূদহর পডরেপ্তদর সম্পূণথ ডিডিটাল পদ্ধডতদত কাযথক্রম পডরিাডলত হদচ্ছ। 

সম্পূণথ অদটাদমদটি পদ্ধডতদত বযবসা প্রডতষ্ঠাদনর নাদমর োড়পত্র, মকাম্পাডন ডনবন্ধন, মকাম্পাডনর বন্দুদকর 

ডববরণী, বাডষথক ডরটানথ, মেয়ার বরাদ্দ, মেয়ার হস্তাির, পডরিালদকর পডরবতথন, সাং  স্মারক ও সাং  ডবডধ্র 

পডরবতথন, মকাম্পাডনর অবলুডপ্ত ইসূয করা হদচ্ছ এবাং ৪  ন্টায় মকাম্পাডনর মরডিদিেন প্রোন সম্ভব হদচ্ছ; 

ডনবন্ধন সনে ও সতযাডয়ত নকল কুডরয়াদরর মাধ্যদম মকাম্পাডনর ডঠকানায় পাঠাদনা হদচ্ছ। এসমস্ত অনলাইন 

মসবাসমহূদক আদরা সহিতর করার লদক্ষ্য গ্রাহক পযথাদয় ডিডিটাল স্বাক্ষ্র িালু করার িন্য মিাাংগল 

সরবরাহকারী প্রডতষ্ঠাদনর মাধ্যদম আরদিএসডস অডফদস একডট বেু স্থাপন করা হদয়দে। তাোড়া িাি- বাাংলা 

বযাাংদকর মাধ্যদম আরদিএসডসর ডবডভন্ন ডফস মমাবাইল বযাাংডকাং প্রডক্রয়ার মাধ্যদম সাংগৃহীত হদচ্ছ। তদুপডর 

গ্রাহকপযথাদয় ডিডিটাল স্বাক্ষ্র িালুকরদণ সাডটথফাইাং অেডরডট এর সাদে এ পডরেপ্তদরর ডনয়ডমত কাযথক্রম 

অবযাহতভাদব পডরিালনা ও সুরডক্ষ্ত করার িন্য ডিিাসটার ডরকভাডর মসন্টাদরর সাদে সাংদযাগ স্থাপদনর 

বযবস্থা গ্রহণ করা হদচ্ছ; 

 ডবিদনস প্রদমােন কাউডন্সদল Content Management System, Information Research Cell, Web 

based Business Portal ও ১ ডট Knowledge Management System স্থাপদনর উদেযাগ গ্রহণ করা হদয়দে; 

 ডটডসডব’র প্রধ্ান ও আঞ্চডলক কাযথালদয় বযবহাদরর ডনডমদি Combined Web based Software (Financial 
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Accounting, HR and Payroll, Inventory, Sales and Distribution, Market Monitor) বতডরর 

কাযথক্রম মেষ পযথাদয় রদয়দে। ডটডসডব’র ডিলারদের ডনকট পণয বরাদ্দ সহিীকরদণর িন্য e-D.O 

(Electronic Delivery Order) িালু ও আরএসডপএস (যথাডিকাল সাডভথস প্রদসস ডসমডপ্লডফদকেন) পদ্ধডতদত 

খুিরা ও পাইকারী বািারের সাংগ্রহ ও প্রোন-  এর কাযথক্রম মনয়া হদয়দে; 

 আমোডন ও রপ্তডন প্রধ্ান ডনয়ন্ত্রদকর েপ্তর হদত প্রেি সকল প্রকার মসবা অনলাইদন সম্পন্ন করার লদক্ষ্য 

বতথমাদন Online License Module (OLM) প্রকল্প বাস্তবায়নাধ্ীন; 

 রপ্তাডন উন্নয়ন বযুদরা (ইডপডব) হদত মটক্সটাইল মসক্টদরর িন্য ডিএসডপ সাডটথডফদকট ইসুয, ডবডভন্ন মেদে ও 

ডবদেদে অনুডষ্ঠত মমলায় অাংেগ্রহণকারীদের আদবেন বাোই ও ডনষ্পডিকরণ, ঢাকা আিিথাডতক মমলার সাদে 

সম্পৃি কাযথাবডল, ডসআইডপ ও রপ্তাডট েডফর আদবেন গ্রহণ সাংক্রাি কদয়কডট কাযথাবডল সম্পূণথ অনলাইন 

ডভডিদত করা হদচ্ছ। এ েপ্তর হদত প্রেি অন্যান্য সকল প্রকার মসবা অনলাইদন প্রোদনর লদক্ষ্য কাযথক্রম 

িলমান; 

 ইনডস্টডটউট অব িাটািথ মসদক্রটাডরি অব বাাংলাদেে (আইডসএসডব)মফইসবুক, টুইটার, উইডকডপডিয়া, 

ইউডটউব, ডলাংকিইন ইতযাডের মাধ্যদম ইনডস্টডটউদটর কাযথক্রম ডনয়ডমত আপদিট ও মডনটর করদে। 

প্রডতষ্ঠাদনর যাবতীয় ডহসাব ডনকাে ERP নামক অতযাধ্ুডনক সফটওয়যাদরর মাধ্যদম করা হদচ্ছ; 

 ‘মপাস্ট ই- মসন্টার ফর রুরাল কডমউডনডট’ েীষথক প্রকদল্পর অধ্ীদন সারা মেদে ৫০০ডট উপদিলা ও সাব 

মপাস্টঅডফস এবাং ৮,০০০ ডট গ্রামীণ অডবভাগীয় োখা িাক রদক মপাস্ট ই- মসন্টাদর রূপািদরর কাি সম্পন্ন 

হদয়দে; 

 হযরত োহিালাল আিিথাডতক ডবমান বির, ঢাকা এর এয়ারদপাটথ সডটথাং অডফদস িাক বযাগ সডঠক সমদয় 

িলািল ও সময় ডনয়ন্ত্রদণর িন্য মলাবাল মডনটডরাং ডসদস্টম (ডিএমএস) িাল ুকরা হদয়দে; 

 কযাে কাদিথর বাডণডিযক কাযথক্রম শুরু করা হদয়দে। ডকউ কযাে মনটওয়াদকথর আওতাধ্ীন ২৬ ডট বযাাংদকর 

১,৪০০ ডট এডটএম বদুে মপাস্টাল কযাে কািথ মসবা িালু করা হদয়দে। মেদের সকল মিলা/উপদিলা মপাস্ট 

অডফসসহ ডবভাগীয় গুরুত্বপূণথ সাব মপাস্ট অডফস সমদূহর ৮,৫০০ ডট অডফদস ডপওএস (POS) মমডেন এর 

মাধ্যদম মপাস্টাল কযাে কািথ মসবা িালু আদে; 

 সামাডিক ডনরাপিা মবষ্টনীর আওতায় দুদযথাগ বযবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালদয়র অধ্ীদন পডরিাডলত ‘অডত 

েডরদ্র্দের িন্য কমথসাংস্থান কমথসূিী (ইডিডপডপ)’ েীষথক প্রকদল্পর আওতায় ৬,০০৪ িন উপকারদভাগীদক 

মমাট ৪ মকাডট ২৫ লক্ষ্ ৯ েত টাকা মপাস্টাল কযাে- কাদিথর মাধ্যদম প্রোন করা হদয়দে; 

 স্থানীয় সরকার ডবভাদগর অধ্ীদন পডরিাডলত মপাস্টাল কযাে- কাদিথর মাধ্যদম ডবশ্ববযাাংদকর অেথায়দন সুডবধ্া 

বডঞ্চত ডেশুদের পুডষ্ট ও ডেক্ষ্া ডনডিতকরণ েীষথক প্রকদল্পর আওতায় মমাট ১৪ হািার ১২৭ িন সুডবধ্াদভাগী 

পডরবারদক মপাস্টাল কযাে- কাদিথর মাধ্যদম ১৩ মকাডট ৭১ লক্ষ্ ৭ হািার ২৭০ টাকা প্রোন করা হদয়দে; 

 বতথমাদন সমািকলযাণ মন্ত্রণালদয়র অধ্ীদন মপাস্টাল কযাে- কাদিথর মাধ্যদম ৬,৬৩৮ িন সুডবধ্াদভাগীদক 

বয়স্ক ভাতা ও ১,২৪৯ িন সুডবধ্াদভাগীদক প্রডতবন্ধী ভাতা প্রোন করা হদচ্ছ; 

 Food and Agriculture Organization (FAO) এর অেথায়দন ২,১৭১ িন প্রাডিক কষৃকদক মপাস্টাল 

কযাে- কাদিথর মাধ্যদম প্রডেক্ষ্ণ ভাতা প্রোদনর কাযথক্রম শুরু হদয়দে; 

 স্থানীয় সরকার, পেী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালদয়র তত্ত্বাবধ্াদন Income Support Program for the 

Poorest (ISPP) প্রকদল্পর অধ্ীদন মপাস্ট ই- মসন্টাদরর মাধ্যদম ময়মনডসাংহ, িামালপুর, মেরপুর, কুডড়গ্রাম 

ও গাইবান্ধা মিলার প্রায় ৬ লক্ষ্ উপকারদভাগীর ভাতা ডবতরদণর িন্য স্থানীয় সরকার ডবভাদগর সাদে িাক 
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ডবভাদগর িুডি স্বাক্ষ্ডরত হদয়দে। ISPP প্রকদল্পর উপর িাক অডধ্েপ্তর কতৃথক একডট পাইলট প্রকল্প 

সফলভাদব সম্পন্ন হদয়দে; 

 মমইল ও কযাে পডরবহদনর িন্য ১১৮ ডট মমইল গাড়ী এবাং এবাং ৩৩ ডট গযাদরি ডনমথাদণর িন্য ‘িাক 

পডরবহন বযবস্থা েডিোলীকরণ’ েীষথক প্রকল্পডট গত ১৫-০৯-২০১৫ তাডরদখ ECNEC সভায় অনুদমাডেত 

হয়। প্রকল্পডট বাস্তবায়দনর ফদল পাদসথল ও লডিডস্টক পডরবহন মসবা প্রবতথদনর মাধ্যদম ডবপলু পডরমাণ অেথ 

আয় হদব এবাং দ্রুত ও ডনরাপদে িাক মসবা প্রোন করা সম্ভব হদব; 

 গ্রামীণ িাক রগুডলদত ই- মসন্টার স্থাপদনর িন্য ‘তেয প্রযডুি ডনভথর গ্রামীণ িাক র ডনমথাণ’ েীষথক প্রকদল্পর 

আওতায় ১০৬ ডট তেয প্রযুডি ডনভথর গ্রামীণ িাক র ডনমথাণ সমাপ্ত হদয়দে। এোড়া ৯৫ডট িাক দরর কাউন্টার 

সাডভথসসমূহ অদটাদমেন করা হদয়দে; 

 িাক ডবভাগ ঢাকা মমদোপডলটন এলাকায় পণয পডরবহদনর নতনু মসবা ‘মপাস্ট ই-কমাসথ সাডভথস’ িালু 

কদরদে। ই-কমাসথ অযাদসাডসদয়েন অব বাাংলাদেদের সাদে পরীক্ষ্ামূলকভাদব ঢাকায় এই প্রকল্পডট িাল ুকরা 

হদয়দে। প্রােডমকভাদব ঢাকার ১১ডট সাব মপাস্ট অডফস মেদক পণয গ্রহণ ও ২১ডট সাব মপাস্ট অডফস মেদক 

পণয ডবতরণ করা হদব; 

 বাাংলাদেে িাক ডবভাগ ইদলকেডনক মাডন অিথার ও মমাবাইল কযাে কািথ িাল ুকদরদে; 

 সরকার ম াডষত ই- কমাসথ কাযথক্রমদক মবগবান করার লদক্ষ্য অনলাইদন ইউডটডলডট ডবল পডরদোধ্, একই 

বযাাংদকর গ্রাহকদের মদধ্য অনলাইদন তহডবল স্থানাির ও মক্রডিট কািথডভডিক ইন্টারদনট মপদমন্ট িাল ুকরার 

িদন্য বযাাংকগুদলাদক ডনদেথেনা মেয়া হদয়দে। ইদতামদধ্য ২ডট বযাাংক ই- কমাসথ কাযথক্রম শুরু কদরদে; 

 বাাংলাদেে বযাাংদক একডট িাতীয় ই- মপদমন্ট সুইি িালু করা হদয়দে; 

 তেয- প্রযডুি সম্পডকথত বযবসার প্রসাদর ডনয়ন্ত্রণমূলক প্রডতবন্ধকতা বহুলাাংদে তুদল মেয়া হদয়দে। ডনবাসী 

বযডি/ প্রডতষ্ঠান কতৃথক মেদে বদস ইন্টারদনট বযবস্থায় ডবদেদে ডবিদনস প্রদসস আউটদসাডসথাং (BPO) মসবা 

রপ্তাডনর ডবপরীদত ময মকাদনা পডরমাদণর অডিথত ববদেডেক আয় সহদিই মেদে আনদত পারদবন। ডিলযান্সার 

কতৃথক প্রেি তেয- প্রযডুি মসবার ডবপরীদত অডিথত কু্ষ্দ্র্ কু্ষ্দ্র্ ববদেডেক আয় স্বল্প বযদয় মেদে আনদত 

অনলাইন মপদমন্ট মগটওদয় সাডভথস মপ্রাভাইিার (OPGSP)- এর সহদযাডগতা গ্রহদণর িদন্য অনুদমাডেত 

ডিলার বযাাংকগুদলাদক ডনদেথেনা মেয়া হদয়দে। প্রােডমক পযথাদয় OPGSP এর মাধ্যদম সদবথাচ্চ ২,০০০ িলার 

মেদে আনার সুদযাগ রাখা হদয়দে; 

 মসদেম্বর ২০১৫ হদত Real Time Gross Settlement (RTGS) এর লাইভ অপাদরেন শুরু হদয়দে। যার 

মাধ্যদম সকল বাডণডিযক বযাাংক ১ লক্ষ্ বা তদুধ্থ পডরমাণ তহডবল তাৎক্ষ্ডণকভাদব স্থানাির করদত পারদে; 

 সরকারী সকল প্রদেয় অনলাইদন গ্রহণ করার িন্য ই- মপদমন্ট মগটওদয় বাস্তবায়দনর কাযথক্রম িলমান 

রদয়দে। যার মাধ্যদম ময মকান বযাাংদকর গ্রাহক সরাসডর তার একাউন্ট হদত সরকারী মপদমন্ট ডেদত পারদব। 

ইদতামদধ্য প্রায় ১৫ডট বাডনডিযক বযাাংক ইন্টারদনট বযাাংডকাং বযাবস্থা িাল ুকদরদে; 

 প্রায় সকল মন্ত্রণালদয়র মবতন ভাতাডে BEFTN এর সাহাদযয অন- লাইন পদ্ধডতদত পডরদোডধ্ত হদচ্ছ; 

 আগামী িুলাই/১৬ হদত ১৫ডট বযাাংদকর মাধ্যদম অনলাইদন ভযাট মেয়ার বযবস্থা গ্রহণ করা হদয়দে। সরকাডর 

অন্যান্য সকল মপদমদন্ট অনলাইন করার ডবষয়ডট প্রডক্রয়াধ্ীন আদে; এবাং 

 ইদতামদধ্য মবে কদয়কডট বযাাংক ই- কমাসথ মসবা িালু কদরদে; 

 Debt Management & Financial Analysis System (DMFAS) এর মাধ্যদম ববদেডেক ঋণ প্রাডপ্ত ও 

পডরদোধ্ এবাং অনুোন প্রাডপ্তর ডহসাব সাংরক্ষ্ণ ও ঋণ ও অনুোদনর ডবডভন্ন প্রকার ডরদপাটথ প্রনয়ন করা হয়; 
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 মাননীয় অেথমন্ত্রী মদহােদয়র ডনদেথদে বাাংলাদেদের সরকাডর ও মবসরকাডর কু্ষ্দ্র্ঋণ পডরিালনাকারী 

প্রডতষ্ঠানগুদলার ঋণ ডবতরণ ও আোয় সাংক্রাি তেযাডে সাংগ্রহপূবথক একডট িাতীয় িাটাদবি প্রস্তুত করদত 

CEGIS (Center for Environmental and Geographic Information Services) মক িাটাদবইি প্রস্তুদতর 

িন্য ডনযুি করা হয়। কু্ষ্দ্র্ঋদণর িাতীয় িাটাদবইি এর আওতায় কু্ষ্দ্র্ঋণ মসবাোনকারী প্রডতষ্ঠানগুদলা 

অনলাইন সনদের আদবেন প্রাডপ্তর লদক্ষ্য ই- লাইদসন্সডসাং ডসদস্টম িালুকরদনর ডনডমদি সফ্টওয়যার প্রস্তুডতর 

কাি সম্পন্ন হদয়দে; 

 বাাংলাদেে ডসডকউডরডটি অযান্ি এক্সদিঞ্চ কডমেন- এর ওদয়ব সাইদট (www.sec.gov.bd ও 

www.secbd.org) মপ্রস ডরডলি, ডসডকউডরডটি আইন, আইডপও প্রসদপক্টাস, এডলডিবল ডসডকউডরডটি, 

ডিপডিটরী পাডটথডসদপন্টস, এনদফাসথদমন্ট এযাকেনস, ডরদপাটথস ইতযাডে ডবডভন্ন তেয সডন্নদবডেত করা হদয়দে 

যা ডনয়ডমত আপদিট করা হয় এবাং ওদয়ব সাইটডট প্রিুর বযবহৃত হদয় োদক। মাদকথট সাদভথইলযান্স বযবস্থা 

অডধ্কতর েডিোলী করার িন্য কডমেদন আিিথাডতক মাদনর পুৌঁডিবািার সাদভথইলযান্স ডসদস্টম স্থাপন করা 

হদয়দে, যা উভয় স্টক এক্সদিদঞ্জর মেডিাং ডসদস্টদমর সাদে API এর মাধ্যদম অনলাইদন সাংযুি। উি 

সাদভথইলযান্স ডসদস্টদমর মাধ্যদম বেনডিন মলনদেন পযথদবক্ষ্ণ ও তোরকী কদর এদত মকানরূপ অডনয়ম, 

সদিহিনক মলনদেন এবাং বািার আিরণ ডবডধ্র পডরপন্থী ডকে ু দট োকদল তা ডনণথয় করা সহিতর হদয়দে;  

 কু্ষ্দ্র্ঋণ মসবা গ্রহণকারী গ্রাহক অেথাৎ ঋণগ্রহীতাদের ঋদণর তেয সডন্নদবে করার লদক্ষ্য মাইদক্রাদক্রডিট 

মরগুদলটরী অেডরডট মাইদক্রাফাইন্যান্স মক্রডিট ইনফরদমেন বুযদরা (MF-CIB) প্রডতষ্ঠার কাযথক্রম হাদত 

ডনদয়দে। এ কাযথক্রদমর আওতায় মেদে ৩.৫০ মকাডট গ্রাহদকর কু্ষ্দ্র্ঋদনর ডহসাবাডে কু্ষ্দ্র্ঋণ প্রডতষ্ঠানসমূহ 

অনলাইদন ডনয়ডমত অেডরডটদত মপ্ররণ করদব। এর ফদল মেদের এক পঞ্চমাাংে িনদগাষ্ঠীর মক্রডিট ডহডি 

ডিডিটালাইিি হদব বদল ধ্ারণা করা হদচ্ছ। এমআরএ এর তত্ত্বাবধ্াদন বাাংলাদেে বযাাংদক উি ডসদস্টদমর 

সফটওয়যারডটর ডনমথাণ প্রডক্রয়া অডিদরই শুরু করার কাযথক্রম হাদত মনয়া হদয়দে, যার সাদে মেদের প্রায় ৭০০ 

কু্ষ্দ্র্ঋণ প্রডতষ্ঠাদনর সাদে অনলাইদন িাটা প্রোদনর ডনডমদি কাদনকডটডভডট মনটওয়াকথ গদড় মতালা হদব; 

 Aid Information Management System (AIMS) ওদয়ব এপডলদকসন –এ উন্নয়ন সহদযাগী কতৃথক এইি 

ইনফরদমেন এডন্ে করা হয় এবাং সকল িনগন উি তেয মেখদত পাদরন; 

 Foreign Aid Management System (FAMS) ওদয়ব এপডলদকসন-  এর মাধ্যদম পাইপ লাইন প্রকল্প, 

িলমান প্রকল্প, এডিডপ/আরএডিডপ এদলাদকেন (ববদেডেক সাহাদযযর অাংে) ইতযাডে বযবস্থাপনা করা হদচ্ছ; 

 Bangladesh Sweden Trust Fund online Application System (BSTF)-  এর মাধ্যদম বৃডি ডনদয় 

ডবদেদে অধ্যায়দন যাওয়া বাাংলাদেডে োত্রদের যাতায়াত ভাড়া অনুোন ডহদসদব মেওয়া হয়; 

 মেদের সকল কাস্টম হাউস এবাং প্রধ্ান স্থল শুল্ক মস্টেদন কাস্টমস পদ্ধডতর অদটাদমেদন ASYCUDA 

World বাস্তবায়ন করা হদয়দে। এসাইকুিা ডসদস্টদম পণয খালাদসর সাদে িডড়ত একাডধ্ক সাংস্থা যো ডস 

এন্ি এফ এদিন্ট, আমোডনকারক, ডেডপাং এদিন্ট, মিইট ফদরায়ািথ, মপাটথ অেডরডট, বযাাংক সমহূ এর সাদে 

অনলাইদন সাংদযাগ স্থাডপত হদয়দে। এোড়া BSTI, Atomic Energy, BRTA, Drug Administration, 

CCI&E, Quarantine - এর সাদে তৃতীয় পক্ষ্ ইডন্টদগ্রেন ডবদবিনাধ্ীন রদয়দে; 

 বাডণিয ও পণয খালাদসর সাদে িডড়ত সাংস্কার কাযথক্রমসমদূহর সমিয় এবাং সাংডিষ্ট সকল সাংস্থাদক একডট 

ডনডেথষ্ট ডসদষ্টদমর আওতায় আনার মাধ্যদম বাডণিয সহিীকরণ এর লদক্ষ্য ডবদশ্বর অন্যান্য মেদের ন্যায় 

বাাংলাদেদেও National Single Window (NSW) প্রবতথন এবাং পণয োড়করদণর সাদে সাংডিষ্ট এদিডন্স; 

BSTI, CCI&E, Drug Administration ও Quaratine department সহ অন্যান্য গুরুত্বপূণথ সরকারী 
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সাংস্থার সাদে অনলাইন কাদনডক্টডভডট স্থাপদনর ডবষয়ডট প্রডক্রয়াধ্ীন রদয়দে; 

 বাডণিয সহিীকরণ এবাং সময় হ্রাদসর লদক্ষ্য আমোডনর পূদবথ মকান পদণযর এইি এস মকাি, অডরডিন ইতযাডে 

সম্পদকথ মকান প্রডতষ্ঠাদনর আদবেদনর ডভডিদত শুল্ক কতৃথপক্ষ্ কতৃথক ডলডখত ডসদ্ধাি প্রোন হদচ্ছ Advance 

Ruling, যা Revised Kyoto Convention (RKC) এর একডট েতথ। USAID BTFA এর সহায়তায় 

Advance Ruling- এর ডবডধ্মালা প্রণয়দনর কাি িলদে; 

 ADB-র সহদযাডগতায় NII (Non-Intrusive Inspection) এর িন্য ৪ডট বৃহৎ বিদর কদন্টনার স্কযানার 

স্থাপদনর লদক্ষ্য একডট ডনি এদসসদমন্ট সম্পন্ন করা হদয়দে। এ োড়া NII পদ্ধডত পডরিালনা ও পদণযর কাডয়ক 

পরীক্ষ্া (Physical Inspection) ডবষদয় SOP (Standard Operating Procedue) এর খসড়া প্রস্িত করা 

হদয়দে। িীন সরকাদরর অনুোদন প্রাপ্ত ০৪ (িার) ডট মমাবাইল কদন্টইনার স্কযানার িট্টগ্রাম বিদর অবস্থান 

করদে। স্কযানারগুডল িট্টগ্রাম, মাংলা, আইডসডি, কমলাপুর এবাং মবনাদপাল কাস্টম হাউদস স্থাপদনর িন্য 

পূতথকাি ও মেি স্থাপদনর কাি িলদে; 

 IFC- র সহদযাডগতায় শুল্কায়ন ও মূলযায়ন সাংক্রাি Standard Operating Procedue (SOP) এর খসড়া 

প্রণয়ন করার কাযথক্রম িলমান; 

 মূলয সাংদযািন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ আগামী ২০১৭- ১৮ অেথবের হদত বাস্তবায়ন করা হদব। 

নতনু এই ভযাট বযবস্থায় সম্পণূথ অদটাদমেদনর মাধ্যদম ভযাট প্রোসনদক েডিোলী ও আধ্ডুনকায়ন করা, 

VAT:GDP ratio মক ২০১৮ সাদলর মদধ্য বতথমাদনর মিদয় ১% বৃডদ্ধ করা সহ ভযাট কমপ্লাদয়ন্স এর 

ডবেযমান প্রডতবন্ধকতা সমহূ েরূীকরদণর লদক্ষ্য VAT Online Project গৃহীত হদয়দে। ২০১৩- ২০১৮ 

মময়ােী এ প্রকদল্পর আওতায় অনলাইদন মসূক মরডিদিেন কাযথক্রম শুরু হদয়দে। ১লা িুলাই ২০১৭ হদত 

পযথায়ক্রদম অনলাইদন ভযাট মপদমন্ট এবাং অনলাইদন ডরটানথ োডখল কাযথক্রম শুরু হদব; 

 মূসদকর অনলাইন মপদমন্ট এবাং ডরটানথ সম্পডকথত সফটওয়যার IVAS (Integrated VAT Accounting 

System) এর কাযথক্রম িালুর মাধ্যদম অনলাইন ভযাট মরডিদিেন ও অনলাইদন ভযাট ডরটানথ োডখল এবাং ই-

মপদমন্ট বযবস্থা প্রবডতথত হদয়দে। ফদল বযবসায়ীদের turaround time কদম যাদব এবাং বযবসায়ীদের প্রেি 

ভযাট ইদলকেডনকযাডল পডরদোদধ্র সুদযাগ হদব; 

 অনলাইদন আয়কর ডরটাণথ গ্রহণ এবাং তা প্রডক্রয়াকরদণর িন্য এেীয় উন্নয়ন বযাাংদকর আডেথক সহায়তায় 

SGMP (Strensthening Governance Management Project) েীষথক প্রকল্প গ্রহণ করা হদয়দে; 

 অনলাইদন আয়কর পডরদোদধ্র িন্য ‘e-Payment’ পদ্ধডতর মাধ্যদম করোতাগণ Q-cash মনটওয়াদকথর 

সাদে সাংযুি মসানালী বযাাংকসহ অন্যান্য বযাাংদকর মিডবট/মক্রডিট/ডপ্র- মপইি কাদিথর মাধ্যদম সীডমত আকাদর 

কর পডরদোধ্ করদত পারদেন। এই পদ্ধডতদক আরও গডতেীল করদত করোতার বযাাংক একাউন্ট হদত 

online এ কর পডরদোদধ্র বযবস্থা অেথাৎ Large Value Payment বযবস্থা সাংদযাডিত হদয়দে (বতথমাদন দুডট 

বযাাংক সাংযুি)। বাাংলাদেে বযাাংদক RTGS (Real Time Gross Settlement) পদ্ধডত িাল ুহদল করোতাগণ 

এই পদ্ধডতর সুফল পদুরাপুডর মভাগ করদত পারদবন; 

 IFC এর আডেথক ও কাডরগডর সহদযাডগতায় এবাং রািস্ব মবাদিথর উদেযাদগ ০১ িুলাই ২০১৩ হদত অনলাইদন 

মরডিদিেদনর িন্য ‘e-TIN Registration’ পদ্ধডত িাল ুকরা হদয়দে। এ পদ্ধডতদত করোতাগণ ময মকান 

স্থান মেদকই e-TIN গ্রহণ করদত পারদেন এবাং পুরাতন করোতাগণ Re-Registration এর মাধ্যদম ১২ 

ডিডিদটর e-TIN গ্রহণ করদত পারদেন। এোড়াও e-TIN এর সডঠকতা যািাই এর ডনডমদি Third Party 

Verification বযবস্থা প্রবতথন করা হদয়দে। এই পদ্ধডতর সফল বাস্তবায়দনর ফদল মবাদিথর ডতনডট অনুডবভাদগর 
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মদধ্য সমডিত Automation প্রডক্রয়া মযমন সহিতর হদব মতমডন ভয়ুা বা িাল ডটআইএন বযবহার হ্রাস হদব 

এবাং প্রকৃত করোতা সনািকরণ, অডধ্কতর মসবা প্রোন ও কর ফাৌঁডক মরাধ্ করা সম্ভব হদব; 

 Tax Administration Capacity and Taxpayer’s Service (TACTS) প্রকদল্পর মাধ্যদম মকন্দ্রীয় িডরপ 

অঞ্চদল Tax Information Retrieval System এর Web Application স্থাপদনর ফদল ডবআরডটএ, 

মমাটরগাড়ীর মরডিদিেন, িডমর ক্রয়- ডবক্রয় মরডিদিেন, মেি লাইদসন্স গ্রহণ সহ অন্যান্য অডফস হদত 

তেয সাংগ্রহ কদর কদরর পডরডধ্ ডবস্তৃত করা এবাং কর ফাৌঁডক মরাধ্ করা সহিতর হদব; 

 মসন্োল ইদন্টডলদিন্স মসদলর সক্ষ্মতা বৃডদ্ধর লদক্ষ্য মাঠ পযথাদয় তেয সাংগ্রদহর িন্য High End Forensic 

work-station FRED, Forensic Duplicator, Portable base station সহ অন্যান্য মগাদয়িা সরঞ্জামাডে 

এবাং কডম্পউটার ক্রয় করা হদয়দে। উডেডখত ডিভাইস সমহূ বযবহাদরর িন্য কমথকতথাদের প্রডেক্ষ্ণ প্রোন করা 

রদয়দে; 

 িাতীয় মভািা অডধ্কার সাংরক্ষ্ণ অডধ্েপ্তর ই-মমইদলর মাধ্যদম অডভদযাগ গ্রহণ ও প্রাপ্ত অডভদযাদগর 

ডফিবযাক প্রোন করদে; 

 মভািা অডধ্কার সাংরক্ষ্ণ আইন, ২০০৯ সম্পদকথ সামাডিক মযাগাদযাগ মাধ্যম (মফইসবুক) ও মমাবাইল –এ 

SMS- এর মাধ্যদম িনগণদক সদিতন করা হদচ্ছ; 

 ডবদেেগামী কমথীদের ডনরাপে অডভবাসন, সুরক্ষ্া এবাং কলযাণ ডনডিত করদত প্রবাসী কলযাণ ও ববদেডেক 

কমথসাংস্থান মন্ত্রণালয় এবাং এর আওতাধ্ীন সাংস্থাসমূহ নাগডরক মসবায় উদ্ভাবন, ই- মসবা এবাং প্রিডলত মসবাসমূহ 

সহিীকরদণর মধ্য ডেদয় বাাংলাদেদের ডিডিটাল অগ্রযাত্রায় সদগৌরদব ডনদির অবস্থান েৃঢ় কদর িদলদে। সপ্তম 

পঞ্চবাডষথক পডরকল্পনায় (২০১৬- ২০২০) অডভবাসন ডবষয়ডট পৃেকভাদব অিভুথি হদয়দে; 

 ওদয়ি আনথাসথ কলযাণ মবািথ ২০১৪ সাল মেদক এবাং ২০১৬- ১৭ অেথ বের মেদক এ মন্ত্রণালয় ই- মটন্িাডরাং 

এর মাধ্যদম ক্রয় কাযথ পডরিালনা করদে। ডবএমইডট, মবাদয়দসল এবাং প্রবাসী কলযাণ বযাাংকদক ই- মটন্িাডরাং 

কাযথক্রম অডতসির শুরু করার িন্য ডনদেথেনা প্রোন করা হদয়দে; 

 বাাংলাদেে প্রদকৌেল ডবশ্বডবেযালদয়র কাডরগডর সহদযাডগতায় কমথীদের তেযাডে িাটাদবদি এডন্ের বযবস্থা এবাং 

একডট মকন্দ্রীয় সাভথাদরর সাদে িনেডি কমথসাংস্থান ও প্রডেক্ষ্ণ বুযদরা, প্রবাসী কলযাণ ও ববদেডেক কমথসাংস্থান 

মন্ত্রণালয় এবাং ডবমানবিদর মনটওয়থাক সম্প্রসারণ করা হদয়দে; 

 ILO এর সহায়তায় Work in Freedom (WIF) প্রকদল্পর মাধ্যদম ইউডনয়ন ডিডিটাল মসন্টার, মিলা 

কমথসাংস্থান ও িনেডি অডফস, ডবএমইডট ও প্রবাসী কলযাণ ও ববদেডেক কমথসাংস্থাদনর মদধ্য অনলাইন ডভডিক 

সাংদযাগ স্থাপদনর িন্য একডট এযাপস বতরীর উদেযাগ গ্রহণ করা হদয়দে; 

 মসৌডে আরদব প্রবাসী তেয মসবা মকন্দ্র Expatriate's Digital Center (EDC) স্থাপদনর মাধ্যদম মসৌডে আরদব 

কমথরত বাাংলাদেেী কমথীগণ ডবডভন্ন সমস্যার ডবষদয় তেয আোন- প্রোন করদত, ডভডিও কদলর মাধ্যদম পডরবাদরর 

সেস্যদের সাদে মযাগাদযাগ করদত ও স্বল্পতম সমদয় কমথদক্ষ্দত্রর ডনকটতম স্থান মেদক কাডিত মসবা গ্রহণ করদত 

পারদব; 

 ডবদেে গমদনচ্ছ ু বা কমথরত ঋণ গ্রহীতাদের ঋদণর ডস্থডত সম্পদকথ অবডহত করার িন্য অনলাইনডভডিক 

ওদয়বদবস এযাডপ্লদকেন বতরীর পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হদচ্ছ। 

৪.৩.৩ অিথন 

 বাাংলাদেে বযাাংদক অদটাদমদটি ডক্লয়াডরাং হাউস িালু করার ফদল দ্রুততার সাদে মিক ডক্লয়াডরাং কাযথক্রম সম্পন্ন 
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হদচ্ছ। এ পদ্ধডতর দু’ডট অাংে রদয়দে, মযমন-  বাাংলাদেে স্বয়াংডক্রয় মিক প্রডক্রয়াকরণ বযবস্থা (BACPS) এবাং 

বাাংলাদেে ইদলক্ট্রডনক ফান্ি োন্সফার মনটওয়াকথ (BEFTN)। প্রেমডট মিক ইদমডিাং এন্ি োনদিকেন 

ডসদস্টম (CITS) বযবহার কদর কাগি- ডভডিক ইন্সেদুমন্টসমদূহর ইদলক্ট্রডনক ডনকাে কদর। ডিতীয় পদ্ধডতদত 

মিদকর পডরবদতথ গ্রাহদকর ডনদেথেনার ডভডিদত মলনদেন সম্পাডেত হয়, যা বযয় সাশ্রয়ী ও ডনরাপে মলনদেন 

বযবস্থা; 

 কদয়কডট মন্ত্রণালদয়র কমথকতথাদের মবতন- ভাতা বতথমাদন BEFTN- এর মাধ্যদম পডরদোধ্ করা হদচ্ছ। 

পযথায়ক্রদম সকল সরকাডর পডরদোধ্ এই পদ্ধডতদত প্রডক্রয়াকরণ করা হদব; 

 অদটাদমদটি ডক্লয়াডরাং হাউদির আওতায় অাংেগ্রহণকারী প্রডতডট বযাাংক কাগুদি মিদকর বেদল ইদমি আোন-

প্রোদনর মাধ্যদমই পুদরা ডক্লয়াডরাং প্রডক্রয়াডট সম্পন্ন করদে। সারাদেদের ময মকান মিক মকন্দ্রীয়ভাদব 

বযবস্থাপনার ফদল বযাাংদকর গ্রাহকগণ মিদকর অেথ ১ ডেদন সাংগ্রহ করদত পারদেন যা পূদবথর বযবস্থায় ১৫- ২০ 

ডেন লাগদতা। ফদল মেদে বযবসায়- বাডণদিয গডতেীলতা বৃডদ্ধ মপদয়দে; 

 ফাইন্যাডন্সয়াল ইনক্লুেনদক মবগবান করা এবাং এক িায়গা মেদক অন্য িায়গায় দ্রুত ও কম খরদি টাকা 

পাঠাদনার সহি প্রডক্রয়া ডহদসদব িাল ু করা হদয়দে মমাবাইল বযাাংডকাং। বাাংলাদেে বযাাংক এ পযথি ২৮ডট 

বযাাংকদক মমাবাইল বযাাংডকাং কাযথক্রদমর অনুদমােন ডেদয়দে। ২০ডট বযাাংক ইদতামদধ্য এ মসবা িালু কদরদে। 

বযাাংডকাং মলনদেদন গডত বাড়াদত ডরদয়ল টাইম গ্রস মসদটলদমন্ট (RTGS) ডসদস্টম বাস্তবায়দনর কাি হাদত 

মনয়া হদয়দে। এডট বাস্তবাডয়ত হদল এক বযাাংদকর গ্রাহদকর ডহসাব মেদক অন্য বযাাংদকর গ্রাহদকর ডহসাদব বড় 

অদের টাকা তাৎক্ষ্ডণকভাদব মাত্র এক ডমডনদটর মদধ্যই স্থানাির করা সম্ভব হদব; 

 National Payment Switch (NPS) বাস্তবায়দনর ফদল আিঃবযাাংক মলনদেনসহ মেদে ই- বাডণিয অনুকূল 

পডরদবে সৃডষ্ট হদয়দে। স্থানীয়ভাদব আিঃবযাাংক মসদটলদমন্ট সম্পন্ন হওয়ায় ববদেডেক মদু্র্ার সাশ্রয়সহ 

অনলাইন মলনদেদন ডনরাপিা ঝডুক অদনকাাংদে হ্রাস মপদয়দে; 

 আডেথক মলনদেদন স্বচ্ছতা আনয়ন ও মাডন লন্িাডরাং প্রডতদরাধ্ আরও সুসাংহত ও কাযথকরী করার িন্য 

বাাংলাদেে বযাাংদক goAML সফ্টওয়যার বাস্তবায়ন করা হদয়দে; 

 অনলাইদন আয়কর ডরটানথ িমা মেয়া এবাং আয়কর ও ভযাট প্রোদনর বযবস্থা িালু হদয়দে। একই সাদে িাল ু

হদয়দে অনলাইন টযাক্স কযালকুদলটদরর মাধ্যদম আয়কদরর ডহসাব মবর করার পদ্ধডত। ইদতামদধ্য ৬ লাদখর 

অডধ্ক করোতা অনলাইন টযাক্স কযালকুদলটর বযবহার কদরদেন এবাং অনলাইদন টযাক্স ডরটানথ প্রস্তুত কদরদেন; 

 ই- কমাসথ িালুর লদক্ষ্য লাইদসডন্সাং (সাডটথডফদকট প্রোনকারী কতৃথপক্ষ্) গাইিলাইন, সতযায়দনর রীডত পদ্ধডতর 

ডববরণ (Certification Practice Statement) এবাং ডনরীক্ষ্া গাইিলাইন প্রণীত হদয়দে; 

 বতথমান সরকাদরর ডিডিটাল বাাংলাদেে গঠদনর রূপকল্পদক ধ্ারণ কদর মাইদক্রাদক্রডিট মরগুদলটরী অেডরডটর 

প্রাডতষ্ঠাডনক কাযথক্রম অডধ্কতর েক্ষ্তা ও স্বচ্ছতার সাদে পডরিালনার লদক্ষ্য অেডরডটদত েতাডধ্ক 

কডম্পউটাদরর একডট Active Directory Domain Based Wi-Fi মনটওয়াকথ প্রডতষ্ঠা করা হদয়দে৷ যাদত ৮ডট 

উচ্চ ক্ষ্মতা সম্পন্ন সাভথার, ৯৪ডট মিস্কটপ কডম্পউটার, প্রদয়ািনীয় সাংখযক লযাপটপ, ডপ্রন্টার, স্কযানার, Cisco 

Router ও Switch এর মাধ্যদম দ্রুতগডতর ইন্টারদনট সাংযুি করা হদয়দে৷  অেডরডটর কাযথক্রমসমহূ িনগণ 

ও সাংডিষ্টদের ডনকট তদুল ধ্রা এবাং কু্ষ্দ্র্ঋণ প্রডতষ্ঠানসমহূ ও কু্ষ্দ্র্ঋণ গ্রডহতাদের প্রদয়ািনীয় তেয মসবা 

প্রোদনর  িন্য একডট Dynamic Website বতরী করা হদয়দে যা প্রডতডনয়ত হালনাগাে করা হয়৷ ফদল 

MRA-এর কাযথক্রদম গডতেীলতাসহ স্বচ্ছতা, েক্ষ্তা ও িবাবডেডহতা ডনডিত করা যাদচ্ছ৷ অেডরডটর 

অভযিরীণ কাযথক্রম (অযাকাউন্ট মযাদনিদমন্ট, ডহউমযান ডরদসাসথ মযাদনিদমন্ট, ইনদভনটরী মযাদনিদমন্ট, ডফর্ল্ 
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অযাদসট মযাদনিদমন্ট, প্রডভদিন্ট ফান্ি মযাদনিদমন্ট) ডিডিটাল পদ্ধডতদত অদটাদমেদন অডফস মযাদনিদমন্ট 

ডসদস্টদমর মাধ্যদম এবাং Digital Document Archiving System-এ  সম্পন্ন করা হদচ্ছ; 

 বাাংলাদেে পযথটন করদপাদরেদন ইন্টারঅযাকডটভ মাডিডলাংগুদয়ল ওদয়বসাইট িাল ু করা হদয়দে। এোড়াও 

কদপথাদরেদনর আওতাধ্ীন সকল মহাদটল মমাদটল বুডকাং ইনফরদমেন এসএমএস এর মাধ্যদম ডনডিত করা 

হদচ্ছ। ইন্টারন্যােনাল মপদমন্ট মগটওদয়দত সাংযুি হদয় অনলাইন ডরিাদভথেন ডসদস্টদমর সুডবধ্া প্রণয়দনর 

কাযথক্রম গ্রহণ করা হদয়দে। বাাংলাদেে পযথটন কদপথাদরেদনর আওতাভুি বাডণডিযক স্থাপনাসমূদহ মসবার মান 

বৃডদ্ধর িন্য ‘ইডন্টদগ্রেন অব অদটাদমেন ডসদস্টম অব বাাংলাদেে পযথটন কদপথাদরেন’ প্রকল্প গ্রহণ করা 

হদয়দে; 

 ‘ডবএফডিডসর আধ্ুডনকায়ন ও সম্প্রসারণ’ েীষথক প্রকদল্পর আওতায় বতথমাদন ডিডিটাল পদ্ধডতদত 

বাাংলাদেদের িলডচ্চত্র ডনমথাতারা িলডচ্চত্র ডনমথাণ করদেন; 

 মমাবাইল বযাাংডকাং এর মাধ্যদম ১৮ডট বযাাংক মকনাকাটা, মবতন- ভাতা পডরদোধ্, সরকারী বৃডি, সামাডিক 

ডনরাপিা ভাতা, ডবদেে মেদক মরডমদটন্স গ্রহণ ইতযাডে মসবা প্রোন করা হদচ্ছ; 

 মবে কদয়কডট বযাাংক অনলাইদন ডবডভন্ন ইউডটডলডট ডবল গ্রহণ করদে, একই বযাাংদকর পাোপাডে ডভন্ন বযাাংদকর 

গ্রাহকদের মদধ্যও তহডবল স্থানাির হদচ্ছ। ইদতামদধ্য ৪ডট বযাাংক আলাোভাদব এবাং একডট মপদমন্ট ডসদষ্টম 

অপাদরটর (ডপএসও) মপদমন্ট মগটওদয় স্থাপদনর মাধ্যদম মবে কদয়কডট বযাাংক ই- কমাসথ মসবা প্রোন করদে; 

 বাাংলাদেে বযাাংক কতৃথক স্থাডপত ন্যােনাল মপদমন্ট সুইি এর মাধ্যদম ইদতামদধ্যই ৫০ডট বযাাংদকর আিঃবযাাংক 

এডটএম মলনদেন, ৩৫ডট বযাাংদকর আিবযাাংক ডপওএস মলনদেন িলমান রদয়দে। এোড়া ইন্টারদনট বযাাংডকাং 

এর মাধ্যদম আিবযাাংক তাৎক্ষ্ডণক তহডবল স্থানািদরর িন্য ৩ডট বযাাংদকর প্রস্তুডত সম্পন্ন হদয়দে যা খুব েীঘ্রই 

িালু হদব; 

 আয়কদরর মক্ষ্দত্র e-TIN পদ্ধডত িালুর পাোপাডে অনলাইদন ডরটানথ োডখল, অনলাইদন কর পডরদোধ্, ই-লাডনথ 

কাযথক্রম গ্রহণসহ অনলাইন টযাক্স কযালকুদলটর সুডবধ্া িাল ুকরা হদয়দে; 

 মেে-ডবদেদের সম্মাডনত করোতাগণ যাদত  দর বদসই অনলাইদন আয়কর ডরটানথ োডখল করদত পাদরন 

মসিন্য মেদের মমাট ৬৩৯ডট আয়কর অডফস/সাদকথদল ডবদেষাডয়ত কডম্পউটার ও হািথওয়যার সামগ্রী প্রোন 

করা হদয়দে; 

 বাাংলাদেে মটডলডভেনসহ সকল মবসরকাডর মটডলডভেদন এবাং কযাবল ডটডভসমদূহ শুল্ক, কর ও ভযাট সাংক্রাি 

প্রিারণার বযবস্থা মনয়া হদয়দে। এোড়া এ ডবষদয় ডভডিও বতরী ও তা প্রিাদরর বযবস্থা মনয়া হদয়দে। কর মনট 

সম্প্রসারদণ ও করোতাদের উদ্ধদু্ধকরদণর লদক্ষ্য ডবভাগ ও মিলার সীমা মপডরদয় উপদিলা পযথাদয়ও অাংেীিন 

সহ সমাদির ডবডভন্ন মশ্রডণ-মপোর িনসাধ্ারদণর সম্পৃিতায় রািস্ব সাংলাপ অনুডষ্ঠত হদয়দে এবাং হদচ্ছ। 

এোড়া তৃণমূল পযথাদয় িাতীয় উন্নয়দন আয়কর, শুল্ক ও ভযাদটর গুরুত্ব প্রিারসহ িনসাধ্ারণদক উিুদ্ধ করার 

িন্য কডমউডনডট মরডিও প্রবতথদনর উদেযাগ মনয়া হদয়দে। ফদল করোতা বান্ধব রািস্ব সাংস্কডৃত, সামাডিক 

মযাগাদযাগ মাধ্যদম গণসদিতনতা বতরী ও কর ফাৌঁডকর তেয উে াটন তো কর ফাৌঁডক মরাদধ্ উদেখদযাগয 

অগ্রগডত সাডধ্ত হদয়দে; 

 ডেল্প ও বযবসাবান্ধব পডরদবে সৃডষ্ট এবাং কাডিত ডবডনদয়াগ প্রবৃডদ্ধ অিথদনর লদক্ষ্য িলমান অেথবেদর BEZA, 

তেয ও মযাগাদযাগ প্রযডুি Hi-Tech Park, ডপডপডপ’র আওতায় ডবদুযৎ উৎপােন মকন্দ্র সমহূদক ডবডবধ্ কর 

প্রদণােনা প্রোন করা হদয়দে; 

 ডেক্ষ্ােথীদের কর ডবষদয় জ্ঞান অিথদনর িন্য প্রােডমক ও মাধ্যডমক ডেক্ষ্া পাঠযক্রদম আয়কর, শুল্ক ও ভযাট 
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সম্পদকথ পাঠক্রম অিভুথি করার বযবস্থা মনয়া হদয়দে; 

 FBCCI, MCCI, DCCI - সহ ডবডভন্ন বযবসায়ী সাংগঠদনর সাদে পাটথনারেীপ িায়ালদগর ফদল পারস্পডরক 

সম্পদকথর উন্নডত হদয়দে; 

 িাতীয় তেয ও মযাগাদযাগ প্রযডুি নীডতমালা- ২০০৯ ও িাতীয় তেয ও মযাগাদযাগ প্রযডুি নীডতমালা- ২০১৫ 

অনুযায়ী প্রবাসী কলযাণ ও ববদেডেক কমথসাংস্থান মন্ত্রণালয় নাগডরক মসবার তেয কাঠাদমা, ববদেডেক 

কমথসাংস্থাদনর িন্য ববদেডেক ভাষা (িাপাডনি, িাইডনি, মকাডরয়ান) মেখাদনা, অনলাইন বযাাংক িাল,ু 

ডসডটদিন িাটথার, সকল ডরক্রুডটাং এদিডন্সর নাম ও প্রদয়ািনীয় তেযাডে, মেেডভডিক কমথী মপ্ররদণর ডবস্তাডরত 

তেয ওদয়বসাইদট ডনয়ডমত প্রকাে কদর আসদে; 

 অনলাইদন ডনবন্ধদনর মাধ্যদম মালদয়ডেয়ায় গমদনচ্ছ ু১৪.১৫ লক্ষ্ কমথীর একডট িাটাদবি বতরী করা হদয়দে। 

উি িাটাদবি হদত ইউডনয়নডভডিক িনসাংখযার আনুপাডতক হাদর মকাটা ডনধ্থারণপূবথক স্বয়াংডক্রয় পদ্ধডতদত 

বেবিয়দনর মাধ্যদম কমথী ডনবথািন করা হদচ্ছ। হাংকাংসহ ডবদশ্বর ডবডভন্ন মেদে গমদনচ্ছ ু৪০,৪২১ িন মডহলা 

ডনবডন্ধত কমথীর িাটাদবি বতরী করা হদয়দে। ডবদশ্বর ডবডভন্ন মেদে গমদনচ্ছ ু স্কীলডভডিক িাটাদবদি 

৫,৪৪,২৬০ িন কমথী ডনবডন্ধত হদয়দে; অেথাৎ বতথমাদন প্রায় ২১ লক্ষ্ কমথীর ডবদেদে গমদনচ্ছ ু িাটাদবি 

রদয়দে; 

 ডবএমইডটর কডম্পউটার িাটাদবি মনটওয়াকথ আধ্ুডনকায়দনর মাধ্যদম অডভবাসন প্রডক্রয়ায় প্রদতযক বডহথগামী 

িাকডর প্রােথীদের ডফঙ্গার ডপ্রন্ট )বাদয়াদমডেক ইমদপ্রসন (সাংরক্ষ্ণ , কডম্পউটার ডিপস সম্বডলত স্মাটথ কাদিথর 

মাধ্যদম বডহগথমন োড়পত্র প্রোন, বডহগথামী কমথীদের ইন্টারদনদটর মাধ্যদম অনলাইন মরডিদিেন, ডবমান 

বিদর স্মাটথ কািথ ডরিাদরর সাহাযয বডহগথমন োড়পত্র পরীক্ষ্া, মমগা ও মুসাদনে পদ্ধডতদত অনলাইদন সাভথাদর 

সাংরডক্ষ্ত িাটা হদত কমথী ডনবথািন করা হদচ্ছ; 

 বডহগথমন োড়পত্র মনয়ার সময় ডরক্রুডটাং এদিডন্সদক কমথী প্রডত সরকার ডনধ্থাডরত হাদর িালাদনর মাধ্যদম 

আয়কর ও মপ- অিথাদরর মাধ্যদম িনেডি কমথসাংস্থান ও প্রডেক্ষ্ণ বযুদরাদত কলযাণ ডফ িমা প্রোদনর 

প্রডক্রয়াদক ডিডিটাইিি করা হদয়দে। অনলাইদন ডনধ্থাডরত আয়কর ও কলযাণ ডফ প্রোন োড়া মকান কমথীর 

বডহগথমন োড়পত্র সম্বডলত স্মাটথ কািথ ডপ্রন্ট হদব না। রািস্ব আোদয়র প্রডক্রয়াডট ডিডিটাইি হওয়ায় আয়কর ও 

কলযাণ ডফ সাংগ্রহ েতভাগ ডনডিত হদয়দে। 

আইডসডট প্রদমােন কাযথক্রম 

 ডিডিটাল ওয়ার্ল্থ- ২০১২,২০১৪,২০১৫ এবাং ২০১৬- এর মত িারডট আিিথাডতক মাদনর সদম্মলন সফলভাদব 

আদয়ািন করা হদয়দে; 

 আইডসডট পণয ও মসবাসমদূহর বযবসাডয়ক সুডবধ্া সৃডষ্ট ও ডবডনদয়াগদক উৎসাডহত করার লদক্ষ্য ২০১৫ এর 

মদতা বাাংলাদেে আইডসডট এক্সদপা- ২০১৬ সফলভাদব আদয়ািন করা হদয়দে; 

 ডিদসম্বর ২০১৭ - মত িাতীয় ইন্টারদনট সপ্তাহ পালন করা হদব; 

 উন্নয়ন মমলা ২০১৬ উেযাপন করা হদয়দে; 

 ডবদেেী ডবডনদয়াগকারীদের সফটওয়যার ও হািথওয়যার ডেল্পডভডিক ডবডনদয়াদগ আকৃষ্ট করার িন্য লন্িদন 

২০১৩ ও ২০১৫ সাদল ২ডট ‘ইউদক- বাাংলাদেে ই- কমাসথ মফয়ার’ আদয়ািন করা হদয়দে; 

 প্রডতবের মিলা ও উপদিলা পযথাদয় আইডসডট মমলা আদয়ািন করা হদচ্ছ; 

 এটুআই মপ্রাগ্রাদমর উদেযাদগ ২০১৩ সাদল ৬৪ডট মিলায় ডিডিটাল উদ্ভাবনী মমলা সম্পন্ন হদয়দে এবাং এ 
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সকল মমলায় সরকাডর েপ্তরসমূহদক ইদনাদভেন পুরস্কার প্রোন করা হদয়দে। তেয ও মযাগাদযাগ প্রযডুি 

মন্ত্রণালয় হদত এ বের মেদের ৪৮৭ডট উপদিলায় ডিডিটাল মমলা সম্পন্ন করা হদয়দে; এবাং 

 গত ৮ এডপ্রল ২০১৩ তাডরদখ মডন্ত্রপডরষে ডবভাগ কতৃথক সকল সরকাডর েপ্তদর ‘ইদনাদভেন ডটম’ গঠন ডবষদয় 

একডট পডরপত্র িাডর করা হদয়দে। পডরপদত্রর আদলাদক মন্ত্রণালয়/ডবভাগসমদূহ িীফ ইদনাদভেন অডফসার 

এবাং অডধ্েপ্তর, মিলা ও উপদিলাসমদূহ ইদনাদভেন অডফসারগণ োডয়ত্ব পালন করদেন। 

৪.৪ ই- মসবা 

সরকাডর মসবাসমহূ িনগদণর মোরদগাড়ায় মপৌৌঁদে মেয়ার লদক্ষ্য সরকার ডবডবধ্ কাযথক্রম হাদত ডনদয়দে। এর মদধ্য 

অন্যতম কাযথক্রম হদচ্ছ সকল তেয ও তেয- প্রযডুিদত িনগদণর প্রদবোডধ্কার ডনডিত করা। ডসাংহভাগ িনগণ 

যাদত প্রযডুি বযবহার কদর িীবন- িীডবকাডভডিক তেয ও মসবা মপদত পাদর এিন্য ই- ডসডটদিনদকও গুরুত্ব 

প্রোন করা হদয়দে। ইডতমদধ্য ২০১৪ সাদল িনগদণর মোরদগাড়ায় মসবা- কযাটাগডরদত আিিথাডতক সম্মাননা 

ওয়ার্ল্থ সাডমট অন েয ইনফরদমেন মসাসাইডট পুরস্কার অিথন কদরদে ডিডিটাল মসন্টার। এর স্বীকডৃত স্বরূপ 

এটুআই মপ্রাগ্রাদমর িাতীয় তেয বাতায়ন ২০১৫ সাদল ‘একদসস টু ইনফরদমেন এন্ি নদলি কযাটাগডরদত’ 

মদনানীত হদয় ‘ওয়ার্ল্থ সাডমট অন ইনফরদমেন মসাসাইডট’ পুরস্কার অিথন কদরদে। 

৪.৪.১ অঙ্গীকার/ পডরকল্পনা 

 তেয অডধ্কার প্রডতষ্ঠা করা; 

 ইউডনয়ন পযথায় মেদক িনগুরুত্বপূণথ সরকাডর মসবাসমহূ প্রোদনর বযবস্থা ডনডিতকরণ। 

৪.৪.২ গহৃীত কাযথক্রম/ অিথন 

 বাাংলাদেে মরলওদয়দক সম্পূণথভাদব ডিডিটাইিি করার লদক্ষ্য ERP (Enterprise Resource Planning) 

Solution স্থাপন করা হদয়দে; 

 এ পযথি বাাংলাদেে মরলওদয়র ১০২ডট মেনদক Train Tracking & Monitoring System (TTMS) এর 

আওতায় আনা হদয়দে এবাং কাযথক্রমডট বতথমাদন িলমান রদয়দে। এই ডসদস্টদমর আওতায় মেন কদন্োল 

অডফস মেদক Digital Monitor এর মাধ্যদম সরাসডর মেদনর অবস্থান, গডত ইতযাডে পযথদবক্ষ্ণ করা যাদচ্ছ; 

 বাাংলাদেে মরলওদয়র যাত্রী মসবার মান বৃডদ্ধর লদক্ষ্য স্বল্প পডরসদর পরীক্ষ্ামূলকভাদব মরকদিথি কল (মকাি 

নাং-  ১৩১) মসন্টার স্থাপন করা হদয়দে। ভডবষ্যদত পূণথাঙ্গভাদব কল মসন্টার িাল ুকরার পডরকল্পনা গ্রহণ করা 

হদয়দে; 

 মরলওদয়র মসবার মান বৃডদ্ধ এবাং যাত্রী সাধ্ারদণর উপকাদরর লদক্ষ্য বাাংলাদেে মরলওদয়র ইতঃপূদবথ িালুকতৃ 

মেন েযাডকাং ও মডনটডরাং ডসদস্টম (TTMS), e-ticketing system, Free Wi-Fi system ও CCTV system 

এর পডরডধ্ বৃডদ্ধর উদেযাগ মনয়া হদয়দে; 

 ভারত- বাাংলাদেদের মদধ্য িলািলকৃত আি:মেেীয় বমত্রী মেদনর ডটডকট অন- লাইদন কাটার বযবস্থা করার 

উদেযাগ মনয়া হদয়দে; 

 কৃডষ মন্ত্রণালয় কতৃথক ‘মাঠ পযথাদয়র কৃডষ উদ্ভাবনী উদেযাগসমদূহর মদধ্য মেদক উদ্ভাবন বাোই কদর ৩ডট 

উদ্ভাবন যো- (১) কষৃদকর িানালা, (২) কষৃদকর ডিডিটাল ডঠকানা ও (৩) ডিডিটাল মপডস্টসাইি 

মপ্রসডক্রপসন ডনবথািনকরত ইদতামদধ্য সারাদেদে মরডপ্লদকট করা হদয়দে; 

 বীি উৎপােন, সরবরাহ ও ডবপণন প্রডক্রয়ার সাদে সাংডিষ্ট সকল সরকাডর মবসরকাডর অাংেীিদনর বীি 
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সাংক্রাি তেয সাংগ্রদহর িন্য বতডরকৃত ‘সীি মডনটডরাং সফটওয়যার’ এর মাধ্যদম বীদির মক্ষ্দত্র সরকাডর ডসদ্ধাি 

গ্রহণ প্রডক্রয়া সহি করা হদয়দে; 

 কৃডষ প্রযডুিডভডিক ১০০ডট মাডিডমডিয়া ই- বুক, কৃডষ তেয ও প্রযডুিডনভথর ১০ডট মমাবাইল অযাপ ডনমথাণ, 

ডবেযমান কৃডষ কল মসন্টার এর মসবা সময় বৃডদ্ধ (ডবেযমান ৮  ণ্টার স্থদল ১২  ণ্টা), কৃডষডভডিক ই- বুক 

মপাটথাল প্রডতষ্ঠা করার উদেযাগ মনয়া হদয়দে; 

 ডিদসম্বর ২০১৬ সাদল সমাপ্ত ‘১,০০০ডট ইউডনয়ন পডরষদে অপডটকযাল ফাইবার কযাবল মনটওয়াকথ উন্নয়ন 

প্রকল্প’–এর মাধ্যদম ৬৪ডট মিলায় ১১৪ডট উপদিলার ১,১০৪ডট ইউডনয়দন প্রায় ৮,০০০ ডক.ডম অপডটকযাল 

ফাইবার কযাবল স্থাপন করা হদয়দে। এর ফদল ইউডনয়ন পযথাদয় ডবডভন্ন সামডরক, মবসামডরক সরকাডর, 

স্বায়িোডসত প্রডতষ্ঠান, ডেক্ষ্া প্রডতষ্ঠান এ ব্রিবযান্ি ইন্টারদনট সুডবধ্া সম্প্রসাডরত হদয়দে; 

 ‘উপদিলা পযথাদয় অপডটকযাল মনটওয়াকথ উন্নয়ন’ প্রকদল্পর আওতায় ৬৪ডট মিলার ৩৪৯ডট উপদিলায় 

৮,৯০০ ডক.ডম অপডটকযাল ফাইবার কযাবল স্থাডপত হদব। ইদতামদধ্য ৬,০৬৫ ডক.ডম অপডটকযাল ফাইবার 

কযাবল স্থাপন কাি মেষ হদয়দে এবাং ২০২ডট উপদিলায় যন্ত্রপাডত িালু করা হদয়দে। এর মাধ্যদম মেদের প্রায় 

সকল উপদিলার িনগণ ব্রিবযান্ি ইন্টারদনটসহ আধ্ুডনক মটডলদযাগাদযাগ সুডবধ্া পাদব; 

 ‘মটডলদযাগাদযাগ মনটওয়াকথ উন্নয়ন’ প্রকদল্পর আওতায় Gigabit Passive optical Network (GPON), 

ডভডিক FTTx (Ofiice/home/building) System িালু করা হদয়দে। এর মাধ্যদম একই লাইদন Triple 

Play (Voice, Data and Video) সাডভথস পাওয়া যাদব; 

 সাবদমডরন কযাবল এর বযান্িউইে বহদনর িন্য ঢাকা ও কক্সবািাদরর মদধ্য ডবডটডসএল ও পাওয়ার ডগ্রি 

মকাম্পাডন ডলডমদটদির অপডটকযাল ফাইবার বযবহাদরর মাধ্যদম ডবেযমান ৪০ ডিডবডপএস ক্ষ্মতার বতথমান 

অপডটকযাল ফাইবার োন্সডমেন ডলাংকদক ২৪০ ডিডবডপএস ক্ষ্মতায় রূপাির করা হদয়দে; 

 তেয ও মযাগাদযাগ প্রযডুি ডবভাগ কতৃথক বাস্তবায়নাধ্ীন ইনদফা সরকার প্রকদল্পর িন্য ৬ডট ডবভাগ হদত ঢাকা 

পযথি ৪,৪০৮ ডিডবডপএস, মিলা হদত ডবভাগ পযথি মমাট ৫,৯২৮ ডিডবডপএস বযান্িউইে প্রোদনর কাি প্রায় 

সম্পন্ন করা হদয়দে। প্রডতডট উপদিলা হদত মিলা পযথি ৮ এমডবডপএস কদর মমাট ২৫৫ডট উপদিলার িন্য 

বযান্িউইে প্রোদনর কাি িলমান আদে; 

 মেদের ডিতীয় সাবদমডরন কযাবল SEA-ME-WE-5 এর ‘কযাবল লযাডন্িাং মস্টেন’ পটুয়াখালী মিলার 

কুয়াকাটায় স্থাপন করা হদচ্ছ। কযাবল লযাডন্িাং মস্টেদনর মূল ভবন ও যন্ত্রপাডত স্থাপদনর কাি ইদতামদধ্য মেষ 

হদয়দে। SEA-ME-WE-5 এর মূল কযাবদলর সাদে মেদের সাংদযাগ স্থাডপত হদয়দে। ডবডটডসএল এর মাধ্যদম 

ঢাকা- কুয়াকাটা বযাকহল ডলাংক িাল ুকরা হদয়দে। খুব েীঘ্রই এ কযাবদলর মাধ্যদম মসবা প্রোন শুরু হদব। 

SEA-ME-WE-5 এর মাধ্যদম বাাংলাদেে ১,৫০০ ডিডবডপএস বযান্িউইিে পাদব; 

 ২০১২ সাদল গ্রামীনদফান, রডব, বাাংলাডলাংক এবাং ডসডটদসল এর টুডি লাইদসন্স নবায়ন করা হদয়দে। 

নবায়দনর সময় প্রডত মমগাহাটথি তরঙ্গ ১৫০ মকাডট টাকায় বরাদ্দ মেয়া হদয়দে যা ইতঃপদূবথ ডবনামূদলয প্রোন 

করা হদয়ডেল; 

 মটডলটক বাাংলাদেে ডলডমদটিসহ ৫ডট প্রডতষ্ঠানদক ডিডি লাইদসন্স মেয়া হদয়দে। ডিডি মস্পকোম ডনলাদম 

প্রডত মমগাহাটথি মস্পকোম ২১ ডমডলয়ন িলার মূদলয ডবক্রয় করা হদয়দে; 

 ইদতামদধ্য মেদের ৬৪% িনদগাষ্ঠী এবাং ৪৮% মভৌগডলক এলাকা 3G মনটওয়াদকথর আওতায় এদসদে; 

 ডবডটডসএল এবাং ৬ডট মবসরকাডর প্রডতষ্ঠানদক International Terrestrial Cable (ITC) লাইদসন্স প্রোন করা 

হদয়দে; 
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 িনগদণর ডনকট স্বল্পমদূলয ইন্টারদনট মসবা মপৌৌঁোদনার লদক্ষ্য ডবডটডসএল, ডপডিডসডব, মরলওদয় এবাং ২ডট 

মবসরকাডর প্রডতষ্ঠানদক Nationwide Telecommunication Transmission Network (NTTN) লাইদসন্স 

প্রোন করা হদয়দে; 

 প্রাডিক পযথাদয় ইন্টারদনট মসবা মপৌৌঁদে ডেদত ডবেযমান দুইডট প্রডতষ্ঠাদনর পাোপাডে আরও দুইডট প্রডতষ্ঠানদক 

Broadband Wireless Access (BWA) লাইদসন্স প্রোন করা হদয়দে; 

 মটডলদযাগাদযাগ মসবা প্রোদনর িন্য সরকাদরর পূবথানুদমােন সাদপদক্ষ্ ডবডভন্ন প্রকাদরর ১,৭৩০ডট লাইদসন্স 

ইসুয করা হদয়দে; 

 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) কতৃথক গত ০৪ অদক্টাবর ২০১৬ 

িট বাাংলা (‘.বাাংলা’ .xn--54b7fta0cc) IDN ccTLD বাাংলাদেদের অনুকূদল িূড়াি বরাদ্দ প্রোন করা 

হদয়দে। মাননীয় প্রধ্ানমন্ত্রী গত ৩১মে ডিদসম্বর ২০১৬ তাডরদখ ‘.বাাংলা’ মিাদমইদনর আনুষ্ঠাডনক উদিাধ্ন 

ম াষণা কদরন। ‘.বাাংলা’ মিাদমইন িালুর ফদল বাাংলাদেে এবাং ডবদশ্বর বাাংলা ভাষাভাষী মানুষ বাাংলা ভাষায় 

ইন্টারদনদট প্রদবে ও বযবহার করদত পারদব। এর ফদল ইন্টারদনদট বাাংলা ভাষার বযবহার বৃডদ্ধসহ বাাংলা 

কনদটন্ট বতডর উৎসাডহত হদব। এোড়া িট বাাংলা ‘.বাাংলা’ মিাদমইন সবথস্তদর বাাংলা ভাষা প্রিলদনর মক্ষ্দত্র 

ডবদেষ ভূডমকা রাখদব; 

 বাাংলাদেদে মমাবাইল মফাদনর অনুদমাডেত কলদরট সবথডনে ০.২৫ টাকা হদত সদবথাচ্চ ২.০০ টাকা ডনধ্থারণ 

করা হদয়দে। ডবডভন্ন পযাদকদির গড় কলদরট বতথমাদন ০.৮৩ টাকা। এখাদন উদেখয ময, বাাংলাদেদে ২০০১ 

সাদল গড় কলদরট ডেল ৯.৬০ টাকা যা এসমদয় প্রায় ৮.৭৭ টাকা কদমদে। এোড়া সদবথাচ্চ ১০ মসদকন্ি 

পালস িালু করায় মমাবাইল গ্রাহকরা সাশ্রয়ী মদূলয কো বলদত পারদে; 

 মটডলদযাগাদযাগ মসবার মান উন্নয়দনর িন্য কল ড্রপ মরাধ্, মনটওয়াদকথর মান বডৃদ্ধ, ডবডটআরডসর QoS সাংক্রাি 

ডনদেথেনা মমদন িলা, গ্রাহক কতৃথক অবাডিত পযাদকি বন্ধকরণ, কডপরাইট লঙ্ঘন মরাধ্ ইতযাডে ডবষদয় 

ডনদেথেনা প্রোন করা হদয়দে। কল ড্রদপর মক্ষ্দত্র কল ডমডনট মফরত প্রোদনর বযবস্থা গ্রহণ করা হদয়দে; 

 সবথাডধ্ক সাশ্রয়ী মূদলয গ্রাহক পযথাদয় প্রডত এমডবডপএস গডতর ইন্টারদনট বযান্িউইিদের মাডসক িািথ 

২৭,০০০ টাকা হদত কডমদয় ৫৬২ টাকা ডনধ্থারণ করা হদয়দে; 

 IP Transit এর মক্ষ্দত্র হ্রাসকতৃ মূলয ১লা মসদেম্বর ২০১৫ হদত কাযথকর করা হদয়দে। বতথমাদন IIG পযথাদয় 

প্রডত এমডবডপএস এর সবথডনে মলূয ৪০০ টাকা; 

 গ্রামীণদফান, রডব, এয়ারদটল ও বাাংলাডলাংক বযবহারকারীগণ ১৬৩১৮ নম্বদর Mobile SMS এর মাধ্যদম ময 

মকান আি:নগর মেদনর অডভমখু, মেন োড়ার সময়, মেদনর অবস্থান, পরবতথী স্টদপি, real time ডভডিদত 

মেদনর ডবলম্ব ইতযাডে তেযাডে িানদত পারদেন; 

 মটডেস উচ্চ ক্ষ্মতাসম্পন্ন Core i5এবাং Core i7 প্রদসসর সমদৃ্ধ মোদয়ল লযাপটপ সাংদযািন কদর বািারিাত 

করদে। মটডেস কতৃথক উৎপাডেত লযাপটদপ আধ্ুডনক ও ডবদুযৎ সাশ্রয়ী মাোরদবািথ বযবহার করা হদচ্ছ এবাং 

বযাটাডরর বযাকআপ ক্ষ্মতা উন্নীত করা হদয়দে; 

 মটডেস এর সাদে অাংেীোডরদত্ব ‘OK মমাবাইল’ কতৃথক মমাবাইল মটডলদফান মসট সাংদযািন ও ডবপণন শুরু 

করা হদয়দে। পাোপাডে প্রােডমক ডবেযালয়সমদূহর োত্র- োত্রীদের িন্য ডেশু উপদযাগী পাঠয বইসহ 

ডেক্ষ্ামূলক অযাডপ্লদকেন ও কদন্টটসহ ‘স্বদেে টযাব’ও এ প্রডতষ্ঠান সাংদযািন ও ডবপণন করদে; 

 মটডলটক বাাংলাদেে ডলঃ সারাদেদে প্রায় ২,১০০ডট ডবডটএস এর মাধ্যদম ২৫ডট দুগথম পাবথতয উপদিলাসহ 

মমাট ৪৮০ডট উপদিলায় মটডলটক এর মনটওয়াকথ ডবস্তৃত কদরদে। উদেখয ময, ‘৩- ডি প্রযডুি িালুকরণ এবাং 
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২.৫- ডি মনটওয়াকথ সম্প্রসারণ’ েীষথক প্রকল্পডটর কাি সফলভাদব সম্পন্ন করা হদয়দে যার মাধ্যদম 

মটডলদযাগাদযাগ মনটওয়াকথ সুডবধ্া মেদের সমস্ত ইউডনয়ন পযথাদয় এবাং গুরুত্বপূণথ মগ্রাে মসন্টাদর ডবস্তৃত করা 

সম্ভব হদয়দে; 

 ডিলার মযাদনিদমন্ট ডসদস্টম (DMS) ইদতামদধ্য মটডলটদকর ৬০% ডিডিডবউেন বযবস্থায় Install করা 

হদয়দে এবাং অবডেষ্ট ডিডিডবউেন বযবস্থায় দ্রুততম সমদয় এডট িাল ুকরা হদব; 

 মটডলটদকর কাদনকডটডভডট বযবহার কদর রূপালী বযাাংক প্রােডমক ও গণডেক্ষ্া মন্ত্রণালদয়র উপবৃডির টাকা 

ডেক্ষ্ােথীদের মাদয়দের হাদত মপৌৌঁদে ডেদচ্ছ। িাল ুহওয়ার পর মেদক এ পযথি ১,৫০,০০০ িন মক মসবা প্রোন 

করা হদয়দে; 

 গত মেড় বেদর কাস্টমার মকয়ার এর সাংখযা ৭০ ডট হদত ৯৬ ডট মত উন্নীত করা হদয়দে এবাং ডরদটইলার এর 

সাংখযা ৩৬,০০০ হদত ৫৬,০০০ এ উন্নীত করা হদয়দে; 

 মটডলটক দুগথম পাবথতয এলাকায় মনটওয়াকথ স্থাপদনর সরকাদরর ডভেন বাস্তবায়দনর িন্য গুরুদত্বর সাদে ডবদেষ 

পেদক্ষ্প গ্রহণ কদর। ফদল অল্প সমদয়র মদধ্য মটডলটক ৩ডট পাবথতয মিলায় ২৫ডট উপদিলায় সবকডটদতই 

মনটওয়াকথ িালু করদত সক্ষ্ম হয়। উদেখয ময, বতথমাদন পাবথতয এলাকায় ৮০% গ্রাহক মটডলটক মমাবাইল 

বযবহার করদে, যা পাবথতয অঞ্চদলর আেথ- সামাডিক উন্নয়ন সাধ্দন ডবদেষ ভূডমকা পালন করদে; 

 এসএসডস, এইিএসডস/সমমান সকল মবািথ, প্রােডমক ও ডনে মাধ্যডমক সমাপনী পরীক্ষ্া, সকল মমডিকযাল ও 

িাতীয় ডবশ্বডবেযালদয়র সকল পরীক্ষ্ার ফলাফল প্রকাদে মটডলটক সহায়তা প্রোন করদে; 

 মটডলটক ১০ডট ডেক্ষ্াদবাদিথর অডফডসয়াল ওদয়ব- সাইট মহাস্ট কদরদে। যার মাধ্যদম মেদের সবথস্তদরর 

িনসাধ্ারণ উপকতৃ হদচ্ছ; 

 কডমউডনডট ডক্লডনক এর মসবার ডবষদয় মাননীয় প্রধ্ানমন্ত্রীর মরকিথকৃত ভদয়স গ্রাম পযথাদয় প্রায় ৩ (ডতন) মকাডট 

গ্রাহদকর কাদে BOD (Outbound Dialer) কদলর মাধ্যদম মপৌৌঁদে মেয়া হদয়দে। এর মাধ্যদম সাধ্ারণ িনগণ 

কডমউডনডট ডক্লডনক সম্পদকথ িানদত পাদরন এবাং কডমউডনডট ডক্লডনক হদত ডিডকৎসা গ্রহদণর িন্য উৎসাডহত 

হন; 

 Cell Broadcast- এর মাধ্যদম ডসরািগঞ্জ এবাং কক্সবািার মিলায় Disaster Management Bureau-এর 

পাইলট প্রকদল্পর আওতায় দুদযথাদগর আগাম বাতথা প্রিার করা হয়। এই আগাম বাতথা মপদয় মানুষ ডনরাপে 

আশ্রদয় সদর মযদত মপদরদে এবাং প্রাণহাডনর আোংকা অদনকাাংদে কদম মগদে; 

 SMS এর মাধ্যদম পেী ডবদুযৎ সডমডতর ডবদুযৎ ডবল পডরদোধ্, SMS মভাডটাং, SMS এর মাধ্যদম দুদযথাগ 

বযবস্থাপনা বযুদরার কাযথক্রম পডরিালনা ও মসবা প্রোন কদর আসদে। মেদের সকল কদলি ও ডবশ্বডবেযালদয়র 

োত্র- োত্রীদের িন্য স্বল্পমদূলয িাটা ও ভদয়স কদলর িন্য বণথমালা নামক ডবদেষ পযাদকি িালু করা হদয়দে; 

 বাাংলাদেে মরলওদয়র সবদিদয় গুরুত্বপূণথ ও বযস্ততম ঢাকা, ডবমানবির, িট্টগ্রাম, রািোহী ও ডসদলট মরলওদয় 

মস্টেদন Train Information Display System (TIDS) িালু করা হদয়দে। TIDS এর মাধ্যদম মস্টেন 

এলাকায় ডবডভন্ন স্থাদন স্থাডপত Digital Monitor এর মাধ্যদম মেদনর অডভমুখ, আগমণ, বডহগথমণ, ডবলম্ব, মেন 

বাডতল, বাাংলাদেে মরলওদয়র মেন পডরিালনা সাংক্রাি ডবডভন্ন তেযাডে কডম্পউটাদরর মাধ্যম ডনয়ডন্ত্রত হদয় 

Digital Monitor এ প্রেডেথত হদচ্ছ; 

 বতথমাদন বাাংলাদেে মরলওদয়র ১৩ডট মরলওদয় মস্টেদন (ঢাকা ডবমানবির, ঢাকা এবাং িট্টগ্রাম, মফণী, 

কুডমো, ডসদলট, ময়মনডসাংহ, রািোহী, বগুড়া, ডেনািপুর, রাংপুর, যদোহর ও খলুনা) Qubee Ltd নামক 

প্রডতষ্ঠাদনর মাধ্যদম Free Wi-Fi মসবা িালু করা হদয়দে। এই মসবাডট িালুকরদণর ফদল মস্টেদন অবস্থানরত 
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যাত্রীসাধ্ারণ Wi-Fi এর মাধ্যদম Internet browsing এবাং ডনি ডনি e-mail আোন প্রোন করদত পারদেন; 

 বাাংলাদেে মরলওদয়দত অনলাইদন (Internet এর মাধ্যদম) ৬৪ডট মস্টেদন e-Ticketing system এর মাধ্যদম 

ডটডকট ক্রয় কাযথক্রম িালু করা হদয়দে। এদত মরল ভ্রমদণচ্ছ ুযাত্রীসাধ্ারণ মস্টেদন আসার িন্য রাস্তায় যানিট, 

সমদয়র অপিয়, ডটডকদটর িন্য েী থ লাইদন অদপক্ষ্ার কষ্ট হদত মুডি মপদয়দেন; 

 মমাবাইল মফাদন এসএমএস (SMS) এর মাধ্যদম যাত্রীসাধ্ারণ কতৃথক বাাংলাদেে মরলওদয়র মেদনর ডটডকট 

ক্রদয়র কাযথক্রম িাল ুকরা হদয়দে। এ উদেযাদগর ফদল যাত্রীসাধ্ারণ ডনি ডনি অবস্থান মেদক মেদনর ডটডকট 

ক্রয় করদত পারদেন। মমাবাইলদফাদন এসএমএস এর মাধ্যদম ডটডকট ক্রয় সম্পডকথত ডনদেথডেকা বাাংলাদেে 

মরলওদয়র ওদয়ব সাইদট (www.railway.gov.bd) মেওয়া আদে; 

 বাাংলাদেে মরলওদয়দত পূবথাঞ্চদলর গুরুত্বপূণথ ৩১ডট মরলওদয় মস্টেদন ৩৪৩ডট ডসডস কযাদমরা এবাং ৯ডট 

গুরুত্বপূণথ অডফস স্থাপনায় ৭৩ডট ডসডস কযাদমরা স্থাপন করা হদয়দে। অনুরূপভাদব বাাংলাদেে মরলওদয়র 

পডিমাঞ্চদল গুরুত্বপূণথ ৮ডট মরলওদয় মস্টেদন ১৪৭ডট ডসডস কযাদমরা এবাং ৩ডট গুরুত্বপূণথ অডফস স্থাপনায় 

৫৩ডট ডসডস কযাদমরা স্থাপন করা হদয়দে। এই ডসদস্টম প্রবতথন করার মাধ্যদম মরলওদয় মস্টেদন ডটডকট 

কাদলাবািাডর প্রডতদরাধ্, গুরুত্বপূণথ স্থাপনাসমদূহর ডনরাপিা ডনডিত করা হদয়দে এবাং এই সকল মরলওদয় 

মস্টেন এবাং স্থাপনা সমদূহ অবাডঞ্চত মলাকিদনর যাতায়াত পযথদবক্ষ্ণ করা হদচ্ছ এবাং প্রদয়ািনীয় পেদক্ষ্প 

গ্রহণ করা সম্ভব হদচ্ছ; 

 বাাংলাদেে মরলওদয়র আি:নগর মসানার বাাংলা এক্সদপ্রস ও মহানগর মগাধ্ুডল/প্রভাডত মেদনর েীতাতপডনয়ডন্ত্রত 

মকািসমূদহ রডব আডিয়াটা ডল: নামক একডট মবসরকাডর মমাবাইল মফান অপাদরটর কতৃথক পরীক্ষ্ামূলকভাদব 

Free Wi-Fi মসবা িালুকরদণর লদক্ষ্ যন্ত্রপাডত স্থাপন করা হদয়দে। পযথায়ক্রদম অন্যান্য আি:নগর মেদন 

েীতাতপডনয়ডন্ত্রত মকািসমদূহ Free Wi-Fi মসবা িালুকরদণর কাযথক্রম িলমান রদয়দে। এ মসবাডট িাল ুহদল 

িলি মেদন অদনক যাত্রীই স্মাটথদফান, টযাব, লযাপটপ বযবহার কদর ডি ওয়াই- ফাই এর মাধ্যদম ইন্টারদনট 

ব্রাউি করদত পারদবন এবাং বযবহারকারীগণ বেনডিন িীবদন োপ্তডরক/বযডিগত িকুদমন্ট 

আপদলাি/িাউনদলাি এর মাধ্যদম ই- মমইল আোন প্রোন করদত পারদবন; 

 িনগদণর মোরদগাড়ায় সহদি, দ্রুত ও সুলদভ সব ধ্রদণর সরকাডর- মবসরকাডর ও বাডণডিযক তেয ও মসবা 

মপৌৌঁদে মেয়ার একডট সমডিত উদেযাগ ডহদসদব ৪,৫৪৭ডট ইউডনয়ন পডরষদে, ৩২১ডট মপৌরসভায় এবাং ৪০৭ডট 

ডসডট কদপথাদরেদনর ওয়াদিথ ইউডনয়ন তেয ও মসবাদকন্দ্র (UISC)/ ডিডিটাল মসন্টার স্থাপন করা হদয়দে। প্রায় 

১০২ডটরও অডধ্ক সরকাডর- মবসরকাডর মসবা মকন্দ্র গুদলা মেদক নাগডরকদের মসবা প্রোন করা হদচ্ছ। 

প্রডতডনয়ত সরকাডর- মবসরকাডর ডবডভন্ন মসবা ডিডিটাল মসন্টাদর যুি হদচ্ছ এবাং প্রডতমাদস প্রায় ৪৫ লদক্ষ্রও 

মবডে প্রাডিক িনগণদক মসবা প্রোন করা হদচ্ছ। এসব তেয ও মসবাদকন্দ্র মেদক সাধ্ারণ মানুষদক মসবা প্রোন 

োড়াও স্বাস্থয, ডেক্ষ্া, ডিডকৎসা, কৃডষ ও আইনগত মসবা, অনলাইন িম- ডনবন্ধন, ডবদেে গমদনচ্ছ ুশ্রডমক ও 

মপোিীবীদের অনলাইন ডনবন্ধন, ইউডলডট সাডভথদসর ডবল প্রোনসহ নানা ধ্রদণর মসবা প্রোন করা হদচ্ছ। 

এসকল মকদন্দ্র পযথায়ক্রদম নুতন নুতন মসবা অিভুথি করা হদচ্ছ; 

 একডটমাত্র প্লযাটফমথ bangladesh.gov.bd-এ মেদের সকল সরকাডর েপ্তদরর প্রদয়ািনীয় মসবাসমহূ প্রাডপ্তর 

প্রদবেিার ডহদসদব বাাংলাদেদের সকল ইউডনট, উপদিলা, মিলা, ডবভাগ, অডধ্েপ্তর ও ডবডভন্ন মন্ত্রণালয়সহ 

প্রায় ২৫,০০০ সরকাডর েপ্তদরর ওদয়বসাইদটর সমিদয় িাতীয় তেয বাতায়ন ডনমথাণ করা হদয়দে; 

 িনগদণর মোরদগাড়ায় নাগডরক মসবা মপৌৌঁদে মেবার লদক্ষ্য মেদের সকল মিলায় সরকাডর েপ্তদর অন- লাইদন 

নাগডরক আদবেন, োপ্তডরক আদবেন, িডমর পিথা প্রাডপ্তর আদবেন গ্রহণসহ এসাংক্রাি মসবা োদনর বযবস্থা 

http://www.railway.gov.bd/
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গ্রহণ করা হদয়দে। নাগডরকগণ ডবভাগীয় কডমেনার ও মিলা প্রোসদকর কাযথালয় হদত অনলাইদন ডবডভন্ন 

মসবা গ্রহণ করদেন। উপদিলা পযথাদয়র ডবডভন্ন েপ্তদর অনলাইদন মসবা প্রোদনর কাযথক্রম শুরু করা হদয়দে; 

 সরকাডর ‘সকল মসবা এক ডঠকানায়’ এই মলাগান সামদন মরদখ মসবাকুঞ্জ বা সাডভথস মপাটথাল 

(services.portal.gov.bd) এবাং সরকাডর ফরম সমহূদক সহিলভয করার িন্য ১৪০০ এর মবডে সরকাডর 

ফরম ডনদয় ‘বাাংলাদেে ফরমস মপাটথাল’ (forms.gov.bd) িালু করা হদয়দে। মসবাকুদঞ্জ ডবডভন্ন মন্ত্রণালয় 

অডধ্েপ্তর/সাংস্থা, ডবভাগীয়, মিলা এবাং উপদিলা পযথাদয়র প্রেি ৪০০ডট গুরুত্বপূণথ মসবার বণথনা প্রেেথন করা 

হদয়দে; 

 মডন্ত্রপডরষে ডবভাগ ৭ম পঞ্চবাডষথক পডরকল্পনার আদলাদক মটকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অিথদনর উদদ্দদি 

২০১৬- ১৭ অেথবেদর ৪৮ডট মন্ত্রণালয়/ডবভাদগ মসবা পদ্ধডত সহডিকরণ ও ই- মসবা বাস্তবায়দনর লদক্ষ্য প্রায় 

৩,০০০ সরকাডর েপ্তদর ই- ফাইল বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণ ও ২০১৮- ১৯ অেথবেদর আরও ১৯,০০০ সরকাডর 

েপ্তদর ই- ফাইল বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারদণর উদেযাগ গ্রহণ কদরদে। এোড়া মসবা পদ্ধডত সহিীকরণ ও ই-

মসবা বাস্তবায়দনর লদক্ষ্য সভা, কমথোলা, মসডমনার, সদম্মলন ও উপযিু প্রডেক্ষ্দণর মাধ্যদম ডবডভন্ন 

মন্ত্রণালয়/ডবভাগদক তেয ও মযাগাদযাগ প্রযুডি সাংক্রাি সরকাডর ডনদেথেনাসমহূ বাস্তবায়দন উিুদ্ধকরণ ও 

সহায়তা প্রোন করদে; 

 কম খরদি, দ্রুত এবাং ডবনা মভাগাডিদত িনগদণর মোরদগাড়ায় নাগডরক মসবা মপৌৌঁদে ডেদত তেযপ্রযডুি 

বযবহাদরর মাধ্যদম সরকাডর কমথ পদ্ধডতর অপ্রদয়ািনীয় কাি ও ধ্াপ কমাদত মডন্ত্রপডরষে ডবভাগ এবাং 

প্রধ্ানমন্ত্রীর কাযথালয়- এর একদসস ট ু ইনফরদমেন (এটআুই) মপ্রাগ্রাদমর মযৌে উদেযাদগ মসবা পদ্ধডত 

সহডিকরদণর উদেযাগ মনয়া হদয়দে। মূলতঃ িারডট ধ্াদপ প্রডক্রয়াডট সম্পন্ন হয়; মসবা ডিডিতকরণ, ডিডিত 

মসবার মপ্রাফাইল বতরী, প্রদসস মযাপ এবাং প্রদয়ািনীয় পডরবতথন সাধ্ন; 

 ডবেযমান মসবাদক ই- মসবায় রূপািদরর লদক্ষ্য মন্ত্রণালয়, অডধ্েপ্তর, মিলা ও উপদিলা পযথাদয়র সরকাডর 

কমথকতথাদের মসবা পদ্ধডত সহিীকরণ ডবষয়ক প্রডেক্ষ্ণ প্রোন করা হদয় োদক। ৩৯ডট মসবার মসবা পদ্ধডত 

সহিীকরণ বই প্রকােনার কাযথক্রম িলমান রদয়দে; 

 সকল নাগডরদকর িন্য ই- মসবা ডনডিত করার লদক্ষ্য National Population Register (NPR) প্রণয়দনর 

কাযথক্রম িলদে। একডট পাইলট প্রকদল্পর মাধ্যদম এর প্রােডমক নকো প্রস্তুত করা হদয়দে; 

 িনদসবায় অবোন রাখার প্রদয়ািদন তেয ও মযাগাদযাগ প্রযুডির প্রসাদর সৃিনেীলতা এবাং উদ্ভাবনদক 

পৃষ্ঠদপাষকতা প্রোদনর লদক্ষ্য ‘ইদনাদভেন ফান্ি’ বতডর করা হদয়দে; 

 বতথমাদন ২৬৫ডটর মবডে সরকাডর েপ্তদর মফসবুক মপি িলমান রদয়দে। শুধ্ ুসরকাডর কমথকতথার িন্য নাগডরক 

মসবায় উদ্ভাবনী ডবষদয় আদলািনার িন্য রদয়দে ‘পাবডলক সাডভথস ইদনাদভেন বাাংলাদেে’ গ্রুপ; 

 মসবা প্রতযােী িনসাধ্ারদণর অডভদযাগ বা মতামত সহদি সাংডিষ্ট কতৃথপক্ষ্দক িানাদনা ও ডনষ্পডির িন্য 

বাাংলাদেে মসত ু কতৃথপদক্ষ্র ওদয়বসাইদট একডট অন- লাইন Grievance Redress System (GRS) 

সাংদযািন করা হদয়দে। ইদনাদভডটভ আইডিয়া মেয়াদরর মক্ষ্দত্র অন- লাইন প্লযাটফমথ ডহদসদব কাি করার 

লদক্ষ্ মসতু ডবভাগ এবাং বাাংলাদেে মসত ুকতৃথপক্ষ্ এর ২ডট পৃেক মফসবুক মপইি রদয়দে; 

 তেয- প্রযডুি বযবহাদরর মাধ্যদম স্বাস্থযবযবস্থা িনগদণর মোরদগাড়ায় মপৌৌঁদে মেয়ার িন্য সকল মিলা ও 

৪৮২ডট উপদিলা হাসপাতাদল মমাবাইল মফান স্বাস্থয মসবা কাযথক্রম িাল ু হদয়দে। মেদের ৯ডট ডবদেষাডয়ত 

হাসপাতাল, ৮ডট মিলা হাসপাতাল এবাং ১১ডট উপদিলা স্বাস্থয কমদপ্লক্সসহ মমাট ২৮ডট হাসপাতাদল 

মটডলদমডিডসন মসবা িালু হদয়দে। এসব মকদন্দ্র উন্নতমাদনর ডভডিও কযাদমরা, মটডলদমডিডসন যন্ত্রপাডত এবাং 
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উচ্চ গডতর ইন্টারদনট সাংদযাগ প্রোন করা হদয়দে। ৮০০ডট স্বাস্থয প্রডতষ্ঠাদন কডম্পউটার সরবরাহ করাসহ 

ইন্টারদনট সাডভথদসর আওতায় আনা হদয়দে। এর মাধ্যদম অনলাইন ডরদপাডটথাং এর বযবস্থা িাল ুকরা হদয়দে। 

সকল উপদিলা স্বাস্থয কমদপ্লদক্স ওদয়ব কযাম প্রোন করা হদয়দে, যার মাধ্যদম ডভডিও কনফাদরডন্সাং কদর ময 

মকান প্রডতষ্ঠাদনর কমথকান্ি তাৎক্ষ্ডণকভাদব মডনটডরাং করা যায়। ১৩,৮৬১ডট কডমউডনডট ডক্লডনদক ইদতামদধ্য 

ওদয়ব কযাদমরাযুি ডমডন লযাপটপ প্রোন করা হদয়দে; 

 স্বাস্থয বাতায়ন নাদম ১৬২৬৩ নম্বদর ২৪/৭ একডট মহলে কল মসন্টার িালু করা হদয়দে। মমাটামুডট স্বাভাডবক 

কল মরট এর মাধ্যদম ডিডকৎসদকর তাৎক্ষ্ডণক পরামেথ ও ডবডভন্ন স্বাস্থয তেয প্রোন করা হয় এবাং সরকাডর-

মবসরকাডর স্বাস্থয মসবা প্রডতষ্ঠান সম্পদকথ অডভদযাগ গ্রহণ এবাং প্রডতকার করা হয়। এোড়াও ৬৪ মিলা 

হাসপাতাল ও ৪২১ডট উপদিলা হাসপাতাদল মমাবাইল মফাদনর মাধ্যদম ২৪  ন্টা/ সপ্তাদহর ৭ (সাত) ডেন 

ডবনা মূদলয ডিডকৎসা পরামেথ প্রোদনর কাযথক্রম িাল ুকরা হদয়দে। মটডলনদরর সাদে মযৌে সহদযাডগতামূলক 

স্বাস্থযদসবার কমথসূডি িাল ুকরা হদয়দে; 

 স্বাস্থয অডধ্েপ্তদরর এমআইএস োখায় সমিয় মকন্দ্রসহ ৮৪ ডট হাসপাতাদল উন্নতমাদনর মটডলদমডিডসন 

কাযথক্রম িালু করা হদয়দে; 

 সকল ডবভাগীয় ও মিলা স্বাস্থয বযবস্থাপদকর কাযথালয়, স্বাস্থয অডধ্েপ্তর, পডরবার পডরকল্পনা অডধ্েপ্তর এবাং 

স্বাস্থয মন্ত্রণালয়দক যুি কদর আধ্ূডনক ডভডিও কনফাদরডন্সাং বযবস্থা িালু করা হদয়দে। এোড়াও সফটওয়যার 

ডভডিক ডভডিও কনফাদরডন্সাং ডসদস্টম িালু করা হদয়দে। মযখাদন একসাদে ১০০ িন বযডি অাংেগ্রহণ করদত 

পাদর; 

 মেদের সকল সরকাডর হাসপাতাল ও স্বাস্থয মসবা মকন্দ্রসমূদহর মসবার মান সম্পদকথ িনগদণর অডভদযাগ ও 

পরামেথ িানা এবাং প্রদয়ািনীয় বযবস্থা গ্রহদণর িন্য এসএমএস- ডভডিক িমৎকার ও উদ্ভাবনীমূলক 

পরামেথ/অডভদযাগ িানাদনার বযবস্থা প্রবতথন করা হদয়দে। প্রডতডেন ওদয়ব সাইদটর মাধ্যদম অডভদযাগগুদলা 

মেখা হয় এবাং সমাধ্ান মেয়া হয়; 

 িাডতসাংদ র মকাইয়া (COIA) উদেযাদগ ডবশ্ব স্বাস্থয সাংস্থার আডেথক সহায়তায় সরকাডর- মবসরকাডর, এনডিও-

োতা সাংস্থার সমডিত অাংেগ্রহদণ অন- লাইদন প্রডতডট কডমউডনডটর প্রসুডত মা ও অনুর্ধ্থ ৫ বেদরর ডেশুদের 

ডনবন্ধন ও েযাডকাং করার পদ্ধডত িাল ু করা হদয়দে যা এসডিডি অগ্রগডত পডরমাপ ও উন্নয়দন বযাপকভাদব 

সহায়তা করদব; 

 ইউএসএআইডি এবাং ডি.মনট নামক একডট স্থানীয় সাংস্থার সহায়তায় আপনিন নাদম মা ও ডেশু স্বাস্থয 

উন্নয়নমলূক মমাবাইল ভদয়স ও এসএমএস ডভডিক পরামেথ মসবা কাযথক্রম িাল ুআদে; 

 তেয আোন প্রোদন আইডসডট বযবহার অনুপ্রাডণত করার লদক্ষ্য পডরবার পডরকল্পনা, মা ও ডেশু স্বাস্থয, পুডষ্ট, 

ডকদোর- ডকদোরীর স্বাস্থয ও প্রিনন স্বাস্থয মসবা সাংক্রাি ‘মাডসক সাডভথস স্টযাডটস্ ডটকস প্রডতদবেন’ এবাং 

‘মাডসক লডিডস্টক্স প্রডতদবেন’ সাংগ্রহ ও প্রকাদের িন্য অনলাইন ওদয়বদবইস সফটওয়যারসমহূ; মযমন-

Service Statistics (SS), Logistics Management Information System (LMIS), Personnel 

Management Information System (PMIS), Pregnant Mother Registration Software, Long 

Acting Permanent Method User Traking and Bottom Up Projection Software বযবহার কদর সকল 

উপদিলা পডরবার পডরকল্পনা কাযথালয় হদত ‘মাডসক সাডভথস িযাডটসডটক্স প্রডতদবেন’ এবাং ‘মাডসক 

লডিডস্টক্স প্রডতদবেন’ এর তেয সাংগ্রহ কদর প্রডতদবেন প্রকাে করা হদচ্ছ; 

 ডবডভন্ন প্রডতষ্ঠান কতৃথক মমাবাইল ডনভথর নানাডবধ্ মসবা প্রোন শুরু হদয়দে। মযমন- মমাবাইল মফাদনর মাধ্যদম 
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পাবডলক পরীক্ষ্ার ফলাফল, ডবশ্বডবেযালদয় ভডতথর আদবেন করা যাদচ্ছ। মরদলরডটদকটও এখন মমাবাইদলর 

মাধ্যদম ক্রয় করা যায়। গুরুতর নয় এমন অডভদযাদগর ডবষদয় অনলাইদন ডিডি করা যায়। পরীক্ষ্ামূলকভাদব 

ঢাকা মমদোপডলটন পুডলে অন- লাইন ডিডি িালু কদরদে; 

 তেয আপা প্রকদল্পর মাধ্যদম মডহলাদের িন্য তেয- প্রযডুি ডনভথর মসবার পডরডধ্ বাড়াদনার পডরকল্পনা হাদত 

মনয়া হদয়দে। এ লদক্ষ্য তেয ভান্িার ডনমথাণ, মডহলাদের িন্য উপদযাগী ওদয়ব কদন্টন্ট বতরী, মেদের ডবডভন্ন 

স্থাদন তেয মকন্দ্র প্রডতষ্ঠা এবাং মডহলাদের কাদে প্রদয়ািনীয় তেয মসবা মপৌৌঁদে ডেদত তেয আপা পে নাদম 

মডহলা তেয কমথী ডনদয়াগ করা হদয়দে; 

 বাাংলাদেেী নাডবকদের ডবদশ্বর সকল মেদে যাতায়াদতর সুডবধ্াদেথ ২০১০ সন হদত ‘সী মফয়ারার বাদয়াদমডেক 

মমডেন ডরদিবল’ আইডি প্রোন কাযথক্রম িালু করা হদয়দে যা বাাংলাদেেী নাডবকদের ডবদেদে কমথসাংস্থাদনর 

সুদযাগ আরও সহিতর করদে; 

 প্রবাসী বাাংলাদেেীদের স্বদেদে দ্রুত অেথ মপ্ররণ এবাং সাডবথকভাদব মরডমটযান্স প্রবাদহ গডতেীলতা আনয়দনর 

লদক্ষ্য বাাংলাদেে বযাাংক কতৃথক মরডমটযান্স ডবতরদণর মনটওয়াকথ সম্প্রসারদণর উদেযাগ মনয়া হদয়দে। 

এদপ্রডক্ষ্দত ডবডভন্ন বযাাংক মক মরডমটযাদন্সর অেথ Mobile Operator গুদলার Outlet এর মাধ্যদম ডবতরদণর 

অনুদমােন মেয়া হদয়দে; 

 সাদপাটথ ট ুকাডলয়ানকর হাইদটক পাকথ প্রকদল্পর মাধ্যদম প্রায় ৫,০০০ িনবলদক আইডসডট ডবষদয় েক্ষ্ কদর 

মতালার কাযথক্রম িলদে। ‘িাতীয় পযথাদয় মমাবাইল এযাডপ্লদকেন উন্নয়ন, সদিতনতা ও েক্ষ্তা বৃডদ্ধ’ 

কমথসূডি’র আওতায় বতরী মপাষাক ডেদল্পর ন্যায় একডট সমদৃ্ধোলী এযাপ স ইন্িাডি গদড় মতালার লদক্ষ্য সারা 

মেদে এনড্রদয়ি মমাবাইল এযাডপ্লদকেন বতরীর উপর প্রডেক্ষ্ণ প্রোন করা হদচ্ছ। ইদতামদধ্য প্রায় ২,০০০ 

িনদক মমাবাইল অযাপস বতডরর ডবষদয় প্রডেক্ষ্ণ প্রোন করা হদয়দে। বাাংলাদেদের আইডসডট ডেল্পদক এডগদয় 

মনয়া তো মমাবাইল এযাডপ্লদকেন বযবহাদরর মাধ্যদম িনগদণর িীবনযাত্রার মান সহিতর করার লদক্ষ্য 

‘Inception of the Ecosystem and Skill Development for Mobile Application and Gameing 

Industry’ েীষথক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহদণর উদেযাগ মনয়া হদয়দে। এর আওতায় প্রায় ১৯,৩৫৫ িনদক প্রডেক্ষ্ণ 

প্রোদনর বযবস্থা রদয়দে। এোড়া ডবডভন্ন সরকাডর মসবাসমহূদক িনগদণর হাদতর মদুঠায় মপৌৌঁদে মেয়ার িন্য 

প্রদয়ািনীয় মসবা ডনদয় ১০০ডট মমাবাইল এযাডপ্লদকেন ডনমথাণ করা হদচ্ছ; 

 সরকাডর মবসরকাডর অাংেীোডরত্ব নীডতমালায় ‘লাডনথাং এযান্ি আডনথাং’ কমথসূডির মাধ্যদম স্কলু, কদলি ও 

ডবশ্বডবেযালদয়র ডেক্ষ্ােথীদের অনলাইন আউটদসাডসথাং ডবষদয় প্রডেক্ষ্দণর মাধ্যদম উপািথনক্ষ্ম কদর মতালা 

হদচ্ছ; 

 লাডনথাং এন্ি আডনথাং মিদভলপদমন্ট প্রকল্প- এর মাধ্যদম মিলা, উপদিলা ও ইউডনয়ন পযথাদয় ৫৫,০০০ িনদক 

প্রডেক্ষ্ণ মেয়ার িন্য প্রদিক্ট অনুদমাডেত হদয়দে। এ প্রকদল্পর আওতায় ইউডনয়ন পযথাদয় ২০,০০০ িন 

মডহলাদক ১৫ডেন বযাডপ মবডসক আইডসডট’র উপর প্রডেক্ষ্ণ মেয়া হদব যার মদধ্য ১০,০০০ িদনর প্রডেক্ষ্ণ 

ইদতামদধ্য সম্পন্ন হদয়দে। তাোড়া প্রকল্পডটর আওতায় ৩৫,০০০ িনদক আউটদসাডসথাং এর উপর প্রডেক্ষ্ণ 

মেয়া হদব। বতথমাদন ডিলযাডন্সাং- এ বাাংলাদেদের অবস্থান ডবদশ্ব ৩য়। ‘বাড়ী বদস বড়দলাক’ কমথসূডির 

আওতায় মেদের সকল বয়সী প্রায় ১২,৪২০ িন ডেডক্ষ্ত মবকার মডহলাদক মবডসক আউটদসাডসথাং প্রডেক্ষ্ণ 

এবাং এদের মধ্য হদত প্রায় ২,২৪০ িনদক এযািভান্সি প্রডেক্ষ্ণ প্রোন করা হদয়দে। ‘ডিলযান্সার ট ু

এন্টারদপ্রডনউর উন্নয়ন’ কমথসূডির আওতায় ৬৪ডট মিলায় মমাট ২,৫১২ িন ডিলযান্সারদক প্রডেক্ষ্ণ ডেদয় 

এন্টারথদপ্রডনউর ডহদসদব গদড় মতালা হদয়দে; 
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 সনেপ্রাপ্ত কু্ষ্দ্র্ঋণ প্রডতষ্ঠান সমদূহর স্বচ্ছতা ও িবাবডেডহতা ডনডিতকদল্প অনলাইন ই- মরগুদলটরী ডসদস্টম 

নাদম একডট ইনফরদমেন ডসদস্টম- এর মাধ্যদম অনলাইদন সনেপ্রাপ্ত কু্ষ্দ্র্ঋণ প্রডতষ্ঠানসমদূহর কু্ষ্দ্র্ঋণ 

কাযথক্রদমর তেয সাংগ্রহ ও সাংরক্ষ্ণ করা হয়৷ সনেপ্রাপ্ত সকল কু্ষ্দ্র্ঋণ প্রডতষ্ঠান তাদের স্ব স্ব কাযথালয় হদত 

এই ই- মরগুদলটরী ডসদস্টদম প্রদবে কদর কু্ষ্দ্র্ঋণ কাযথক্রম সাংডিষ্ট মাসডভডিক, ষামাডসক ও বাৎসডরক তেয 

ডববরণী অেডরডটর মকন্দ্রীয় িাটাদবদি অিথভূি কদর োদক৷ এদত MRA দ্রুততার সাদে কু্ষ্দ্র্ঋণ 

প্রডতষ্ঠানসমূদহর তেয উপাি সাংগ্রহ ও সাংরক্ষ্ণ ও ডবদিষণপূবথক ডবডভন্ন প্রডতদবেন বতরী কদর কু্ষ্দ্র্ঋণ 

প্রডতষ্ঠানসমূহদক প্রদয়ািনীয় ডেক ডনদেথেনা প্রোন করদত সক্ষ্ম হদচ্ছ। সনেপ্রাপ্ত সকল প্রডতষ্ঠান অনলাইন 

ই- মরগুদলটরী ডসদস্টম বযবহার কদর তাদের কাযথক্রদমর মাসডভডিক, ষামাডসক ও বাৎসডরক তেয ডববরনী 

অেডরডটর িাটাদবদি অিথভূি  করদত সক্ষ্ম হদয়দে৷ এ োড়া অনলাইন ই- মরগুদলটরী ডসদস্টমডট বযবহাদর 

সক্ষ্মতা অিথদনর লদক্ষ্য সকল সনেপ্রাপ্ত কু্ষ্দ্র্ঋণ প্রডতষ্ঠানসমহূদক প্রডেক্ষ্ণ প্রোন করা হদয়দে৷ অেডরডটর 

সনেপ্রাপ্ত কু্ষ্দ্র্ঋণ প্রডতষ্ঠান (৬৯১ ডট)এবাং গ্রাহদকর (প্রায় ২ মকাডট ৭০ লক্ষ্) স্বােথ সাংডিষ্ট ডবষদয় 

অনুসন্ধানমলূক তেয এবাং অন্যান্য অডভদযাগ গ্রহণকদল্প অেডরডটদত একডট CIPC (Customer Interest 

Protection Center) িালু করা হদয়দে যার মমইল নাং hotline number ১৬৩৯৪; 

 এমআরএ’র সনেপ্রাপ্ত কু্ষ্দ্র্ঋণ প্রডতষ্ঠাদনর মভৌদগাডলক ও িনতাডত্ত্বক অবস্থান সুডনডেথষ্টকরদণর লদক্ষ্য প্রডতডট 

কাযথালদয়র েডব, অক্ষ্াাংে, দ্র্াড মাাংে ডনণথয় ও ডঠকানা উদেখপবূথক ওদয়ব মবিি ডিডিটাল মযাপ বতডরর কাি 

িলদে। কু্ষ্দ্র্ঋণ প্রডতষ্ঠাদনর মমাট োখার সাংখযা ১৭ হািাদরর উপদর (মািথ, ২০১৭)। ইদতামদধ্য ১২ হািার 

োখার তেযাডে সডন্নদবে কদর মানডিত্র বতডর করা হদয়দে। এ ডিডিটাল মযাপ বযবহার কদর িনসাধ্ারণ 

সহদিই তাদের ডনকটবতথী কু্ষ্দ্র্ঋণ প্রডতষ্ঠানসমূদহর োখা খুৌঁদি মপদত ও আডেথক মসবা গ্রহণ করদত পারদব৷ 

এোড়া উি ডিডিটাল মযাপডট এলাকা ডভডিক আডেথক মসবার ডবষদয় সাংডিষ্ট কতৃথপক্ষ্দক প্রদয়ািনীয় ডসদ্ধাি 

গ্রহদণ সহায়তা করদব এবাং মসবা োনকারী প্রডতষ্ঠাদনর কমথএলাকা সম্প্রসারণ নীডত ডনধ্থারদণ বযাপক ভূডমকা 

রাখদব; 

 মেদের িনসাধ্ারদণর অবগডতর িন্য ডবএসইডস’র উৎপাডেত পদণযর ডববরণসহ মূলয তাডলকা, ডিলারদের 

নাম ও মযাগাদযাদগর ডঠকানা, আইন/ডবডধ্/প্রডবধ্ানমালা, ডনদয়াগ সাংক্রাি ডবজ্ঞডপ্ত, েরপত্র ডবজ্ঞডপ্ত ডবএসইডস 

প্রধ্ান কাযথালয়সহ ডনয়ন্ত্রণাধ্ীন প্রডতষ্ঠান সমদূহর ওদয়বসাইদট প্রোন করা হদয়দে; 

 ডবডসক- এর ওদয়বসাইটদক পুণথাঙ্গভাদব ন্যােনাল ওদয়বদপাটথাদল রুপাির করা হদয়দে। এ ওদয়বদপাটথাদলর 

মাধ্যদম আগ্রহী উদেযািা ডবনামূদলয ডবডসদকর ডবডভন্ন মসবা প্রাডপ্তর তেয, ডবডভন্ন ফরম ও প্রডতদবেন, নতনু ও 

সম্ভাবনাময় ডবডভন্ন ডেদল্পর মপ্রাফাইল এবাং উন্নতমাদনর ডিিাইন ও Prototype সাংগ্রহ করার সুডবধ্া পাদচ্ছন; 

 সমগ্র মেদের ডবডভন্ন অঞ্চদলর কু্ষ্দ্র্ ও কুডটর ডেদল্পর উদেযািাদের সাদে ডভডিও কনফাদরদন্সর মাধ্যদম মত 

ডবডনময় বা তাৌঁদের ডবডভন্ন িাডহো ও সমস্যা ডবষদয় উর্ধ্থতন কতৃথপদক্ষ্র সরাসডর মযাগাদযাদগর সুদযাগ প্রোন 

করা হদচ্ছ; 

 ডবডসদকর ঢাকাস্থ প্রধ্ান কাযথালদয় কডম্পউটার লযাব স্থাপন করা হদয়দে। সম্পূণথ ডনিস্ব িনবল িারা এ লযাদব 

এ পযথি ৩৭৫ িন কমথকতথা- কমথিারীদক কডম্পউটাদরর বযবহার ও রক্ষ্ণাদবক্ষ্ণ, কডম্পউটার মনটওয়াকথ ও 

ইন্টারদনদটর বযবহার এবাং Troubleshooting ও ইউডনদকাদির বযবহার ডবষদয় প্রডেক্ষ্ণ প্রোন করা হদয়দে। 

এ প্রডেক্ষ্ণ বাস্তবায়দনর মাধ্যদম ই- সাডভথস প্রোদন েক্ষ্ িনবল সৃডষ্ট হদচ্ছ; 

 ডবএসএফআইডস’র সের েপ্তর ও ডমল পযথাদয়র কমথকতথাদের মদধ্য আইডিয়া ও কমথডভজ্ঞতা মেয়ার এর 

প্লাটফমথ ডহদসদব কাি করার িন্য করদপাদরেদনর ডনিস্ব মফসবুক (cbsfic@gmail.com) মখালা হদয়দে। 
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এই মফসবুদক ডবএসএফআইডস ও অধ্ীনস্থ ডমল প্রডতষ্ঠাদনর সাডবথক কমথকান্ি, মযমন-  আখ মরাপণ, ডমল 

মাড়াই উদিাধ্ন কাযথক্রম, ডিডন ডবডক্রর পযাদকি মপ্রাগ্রাম কাযথক্রম ইতযাডের বণথনা রদয়দে। এই মফসবকু 

মপদির সাদে ডবএসএফআইডস’র অধ্ীনস্থ ১৫ডট সুগার ডমলসহ ডেল্প মন্ত্রণালদয়র মফসবুক গ্রুপ 

(facebook.com/groups/moind) এবাং প্রধ্ানমন্ত্রীর কাযথালদয়র এটআুই মফসবুক গ্রুপ ‘Public service 

Innovation Bangladesh’ (facebook.com/groups/publicserviceinnovationblog)-এ যিু হদয়দে; 

 বাাংলাদেদের সরকাদরর সবথবৃহৎ সামাডিক ডনরাপিামূলক কমথসূডি ডভডিডি’র ৭ লক্ষ্ ৫০হািার উপকার 

মভাগীর িাটাদবইি প্রণয়দনর কাি িলদে; 

 একডট ওদয়বদপাটথাল বযবহার কদর সড়কপে, আকােপে, মনৌ- পে এবাং মরলপদে যাতায়াত করার িন্য রুট, 

ভাড়ার তাডলকা, সময়সূডি, গিবয স্থাদনর েূরত্ব, ডটদকট বুডকাং, ডটদকট ক্রয় ইতযাডে মসবা গ্রহদণর অনলাইন 

বযবস্থাপনা করা হদচ্ছ; 

 সমডিত বহুমাধ্যমডভডিক পডরবহণ মসবা সাংক্রাি ওদয়ব মপাটথাল প্রস্তুদতর লদক্ষ্য ‘মিদভলপদমন্ট অফ 

মাডিদমািাল োন্সদপাটথ ওদয়ব মপাটথাল উইে মমাবাইল ইন্টার যাডক্টডভডট’ েীষথক প্রকল্প বাস্তবায়নাধ্ীন আদে। 

ইদতামদধ্য ওদয়ব মপাটথাল (etransport.gov.bd) প্রস্তুত ও প্রকাে করা হদয়দে। অনলাইন মপদমন্ট মগটওদয় 

মসবা প্রোনকারী প্রডতষ্ঠান ডনবথািদনর সম্পদন্নর পর েীঘ্রই মপাটথালডট আনুষ্ঠাডনকভাদব িাল ুকরা হদব; 

 SASEC প্রকদল্পর আওতায় ৩০ডট উপদিলায় ৩০ডট কডমউডনডট ই- মসন্টার (CEC) স্থাপদনর কাি সম্পন্ন 

হদয়দে। ইদতাপূদবথ উপদিলা পযথাদয় অনুরূপ আদরাও ১৪৭ডট কডমউডনডট ই- মসন্টার স্থাপন করা হদয়দে; 

 েহদরর মানুদষর অনুরূপ সুডবধ্া গ্রাম পযথাদয় ডনডিতকরদণর লদক্ষ্য আইডসডট ডবভাগ কতৃথক নবসৃষ্ট ও ডবদুযৎ 

ডবহীন ৩১ডট মিলার ১০০ডট উপদিলার ২০০ডট ইউডনয়ন তেয ও মসবা মকন্দ্রদক েডিোলীকরণ করা হদয়দে। 

এর ফদল প্রতযি অঞ্চদল অনলাইন মসবা প্রোদনর মাধ্যদম গ্রাম অঞ্চদলর মানুদষর কমথসাংস্থাদনর সুদযাগ সৃডষ্ট 

হদয়দে; 

 মেদের ৬৪ডট মিলায় স্থাডপত ই- মসবা মকদন্দ্র এদস িনগণ সরাসডর, িাকদযাদগ ডকাংবা অনলাইদন আদবেন 

কদর তাৎক্ষ্ডণকভাদব রডেে পাদচ্ছ। ফদল মসবা প্রোদনর মক্ষ্দত্র িবাবডেডহতা ডনডিত হদয়দে। িনসাধ্ারণ খুব 

সহদি অনলাইন আদবেদনর মাধ্যদম মিলা প্রোসদকর কাযথালদয়র মরকিথরুম মেদক সাডটথফাইি কডপ ডনদত 

পারদেন; 

 ই- সাডভথস ও ইদনাদভেদনর মাধ্যদম িনগদণর মসবা প্রোনদক প্রডতডনয়ত উৎসাডহত করা হদচ্ছ। ২০১৬ সাদল 

অডধ্কাাংে মন্ত্রণালয়/ ডবভাদগ একডট অন- লাইন মসবা িাল ুও একডট মসবা সহডিকরণ করা হদয়দে। মসবা 

সহডিকরদণর ডনডমি ইদতামদধ্য ৩৬ডট অডধ্েপ্তর/ সাংস্থার মসবা মপ্রাফাইল বই প্রকাে করা হদয়দে; 

 হি কযাম্প, ঢাকার সাবথক্ষ্ডণক আইডট মহল্পদিস্ক এবাং www.hajj.gov.bd ওদয়বসাইদট ডনয়ডমত বদুলডটন 

প্রিাদরর মাধ্যদম হিযাত্রীদের তেয মসবা প্রোন করা হদচ্ছ; 

 মক্কা ও মডেনায় হি মমৌসুদম আধ্ুডনক তেয প্রযডুিসমৃদ্ধ KIOSK মমডেদনর মাধ্যদম ডবগত বেদর প্রায় 

লক্ষ্াডধ্ক হিযাত্রীদক ডিডকৎসা মসবা প্রোন করা হদয়দে; 

 মমাবাইদলর মাধ্যদম ডবজ্ঞ আদলমগণ িনগণদক ইসলাডমক ডবষদয় তাৎক্ষ্ডণকভাদব প্রদের উির প্রোন 

করদেন। এ ই- তেয মসবার আওতায় িুলাই- ২০১৪ মেদক এ পযথি ৫,৯৩,৮০০ িন নাগডরক মসবাডট গ্রহণ 

কদরদেন; 

 মসতু ডবভাগ ও বাাংলাদেে মসত ুকতৃথপদক্ষ্র ২ডট পৃেক ওদয়বসাইদট সাংস্থার কাযথক্রদমর ডবডভন্ন তেয, িাকডরর 

ডবজ্ঞডপ্ত, সাংডিষ্ট নীডতমালা, মটাদলর হার, সকল প্রকার মনাডটেসহ সকল হালনাগাে তেয প্রকাে করা হয়; 

http://www.hajj.gov.bd/
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 মসবা প্রতযােী িনসাধ্ারদণর অডভদযাগ বা মতামত সাংডিষ্ট কতৃথপক্ষ্দক িানাদনার িন্য বাাংলাদেে মসত ুকতৃথপদক্ষ্র 

ওদয়বসাইদট একডট ‘অডভদযাগ প্রডতকার বযবস্থা (Grievance Redress System)’ সাংদযািন করা হদয়দে; 

 ৬ষ্ঠ বাাংলাদেে- িীন বমত্রী মসতুর (মুিারপুর) একডট Real-time Digital Toll Collection System-এর 

মাধ্যদম মটাল আোয় ও মটাদলর অেথ ডনডেথষ্ট বযাাংদক িমা করা হয়। মটাল আোদয়র মমাট পডরমাণ, মকান 

মশ্রডণর যানবাহন হদত কী পডরমাণ মটাল আোয় হদয়দে ইতযাডে তেয তাৎক্ষ্ডণকভাদব ডসদস্টদম প্রেডেথত হয়। 

মটাল আোয় প্রডক্রয়া, মটাদলর অেথ িমা সাংক্রাি সকল তেয, মটাল প্লািা এলাকার ডভডিও ডিত্র বনানীস্থ 

বাাংলাদেে মসতু কতৃথপদক্ষ্র সের েপ্তর হদত VPN-এর মাধ্যদম সরাসডর মডনটর করা হয়; 

 মসতু ডবভাদগর ডনয়ন্ত্রণাধ্ীন বঙ্গবন্ধু মসতু এবাং ৬ষ্ঠ বাাংলাদেে- িীন বমত্রী (মুিারপুর) মসতুর সকল কাযথক্রম 

online remote monitoring system-এর মাধ্যদম ঢাকার বনানীস্থ মসত ু ভবন হদত পযথদবক্ষ্ণ করা হদয় 

োদক। ফদল point of service-এ মসবা প্রোন প্রডক্রয়ার স্বচ্ছতা ডনডিত করা সম্ভব হদচ্ছ; 

 ঢাকা- বডরোল- মমাদড়লগঞ্জ রুদট যাত্রীবাহী সাডভথদস ই- ডটদকডটাং পদ্ধডত ০১ মম, ২০১৫ মেদক কাযথকর করা 

হদয়দে; 

 পাটুডরয়া, মেৌলতডেয়া ও কািীরহাট মফডর  াদট িাইকা এর সহদযাডগতার ই- ডটদকডটাং পদ্ধডত বাস্তবায়দনর 

কাযথক্রম প্রডক্রয়াধ্ীন আদে; 

 বাাংলাদেে অভযিরীণ মনৌ- পডরবহণ কদপথাদরেন (ডবআইিডিউডটডস) সাংস্থার ৪২ডট িাহাদি (৩৫ডট মফরী ও 

৭ডট যাত্রীবাহী িাহাি) Vessel Tracking System (VTS) স্থাপন করার ফদল প্রধ্ান কাযথালয় মফরী ও 

যাত্রীবাহী ডবডভন্ন িলযাদনর অবস্থান সম্পদকথ তাৎক্ষ্ডণক তেযাডে পাদচ্ছন। ফদল মযদকান অসুডবধ্া/ েূ থটনা 

তাৎক্ষ্ডণক মমাকাদবলা করাসহ ডবআইিডিউডটডস পডরিাডলত ডবডভন্ন মসবার মান বৃডদ্ধ মপদয়দে এবাং িনগদণর 

দুদভথাগ লা ব হদয়দে; 

 পাটুডরয়া, মাওয়া ও িাৌঁেপুর মফরী মসক্টদরর উভয় প্রাদি মমাট ৬ডট ওদয়ব্রীি স্থাপদনর ফদল সাংস্থার আয় বৃডদ্ধ 

সহ ওভারদলাদিি োক পারাপার ডনয়ন্ত্রণ এবাং মফরী মসক্টদরর েৃঙ্খলা রক্ষ্া সম্ভব হদচ্ছ। একই সাংদগ 

অডতডরি পণযবাহী োদকর িলািদলর কারদণ মফরী, পন্টুন ও সড়কসহ সাংডিষ্ট সকল অবকাঠাদমাদক ক্ষ্ডতর 

হাত মেদক রক্ষ্া করা সম্ভব হদচ্ছ; 

 সাংস্থার ডনিস্ব ওদয়বসাইদটর মাধ্যদম ডবআইিডিউডটডস’র মফরী সাডভথস ও যাত্রীবাহী সাডভথদসর সময়সূডি, 

ভাড়ার হার এবাং িরুরী প্রদয়ািদন মযাগাদযাদগর ডঠকানাসহ অন্যান্য সাংডিষ্ট তেযাডে িনসাধ্ারদণর ডনকট 

সহদি মপৌৌঁদে যাদচ্ছ; 

 ডবআইিডিউডটডস’র মকন্দ্রীয় ভান্িার (central store) কডম্পউটারাইি করার ফদল নারায়ণগঞ্জ 

ডবআইিডিউডটডস’র মকন্দ্রীয় ভান্িাদর (central store) রডক্ষ্ত িাহাি মমরামদতর সকল মালামাদলর অবস্থান 

তাৎক্ষ্ডণকভাদব িানা যাদব এবাং মালামাল মিুে মেষ হদল পূবথ হদতই মালামাল সাংগ্রদহর বযবস্থা গ্রহণ করা 

যাদব। ফদল িাহাি মমরামদতর কাি ত্বরাডিত হদব এবাং ডনডবথঘ্ন সাডভথস প্রোন ডনডিত হদব; 

 বাাংলাদেে পডরসাংখযান বুযদরা স্বাধ্ীনতা উির প্রকাডেত সকল প্রকােনা ডিডিটাইি কদর ওদয়ব এনাদবলি 

অন- লাইন ডসদস্টদম সডন্নদবডেত ও Google এর ন্যায় একডট Search Engine Develop কদর সমেুয় তেয 

মেদে ডবদেদে বযবহারকারীদের ডনকট সহিলভয করার বযবস্থা ডনদয়দে; 

 ডবডভন্ন সাংস্থা হদত Secondary তেয উপাি অন- লাইদন সাংগ্রহ কদর পডরসাংখযান বযুদরার মাডসক/বাৎসডরক 

প্রকােনাসহ এতেসম্পডকথত অন্যান্য প্রকােনা স্বয়াংডক্রয়ভাদব প্রস্তুত কদর িনসাধ্ারণ, পডরকল্পনাডবে ও 

নীডতডনধ্থারকদের িন্য তেয উপাদির সহিলভযতা ডনডিত করার বযবস্থা ডনদয়দে; 
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 বাাংলাদেে পডরসাংখযান বুযদরার যুগািকারী পেদক্ষ্প ‘ই- পাবডলদকেন পদ্ধডত’ গ্রহদণর ফদল গদবষক, 

পডরকল্পনাডবে, নীডত ডনধ্থারক, োত্র ও বযবহারকারীগণ এখন  দর বদস অনায়াদস অন- লাইদনর মাধ্যদম 

ডবডবএস কতৃথক সময় সময় প্রকাডেত আেমশুমাডর, অেথননডতক শুমাডর ও অন্যান্য িাতীয় িডরদপর প্রদয়ািনীয় 

তেয ও উপাি সাংগ্রহ করদত পারদেন; 

 মপাস্ট অডফদসর মাধ্যদম মমাবাইল মাডন অিথার এবাং কযাে কাদিথর প্রিলন করার ফদল িাক ডবভাদগর 

মমাবাইল মফান বযবহার কদর সদবথাচ্চ ১ ডমডনদটর মদধ্য মপাস্ট অডফস মেদক অেথ মপ্ররণ ও গ্রহণ করদত 

পারদে; 

 অডভবাসন বযবস্থাপনাদক বযাপক ডিডিটাইদিেন করার মাধ্যদম িাটাদবি মনটওয়াকথ স্থাপন করা হদয়দে এবাং 

িাটা বযাাংক হদত কমথী ডনদয়াগ আইনগতভাদব বাধ্যতামূলক করা হদয়দে। ডবদেেগামী কমথীদের বাধ্যতামূলক 

অনলাইন মরডিদিেন, ডফঙ্গার ডপ্রন্ট সম্বডলত স্মাটথ কািথ প্রোন, অনলাইদন ডভসা যািাই, প্রতাডরত কমথীদের 

অনলাইদন অডভদযাগ োডখদলর সুডবধ্া প্রণয়ন কদর অডভবাসন বযবস্থাপনাদক ডিডিটাইিি করার মাধ্যদম 

এদক আদরা স্বচ্ছ ও িবাবডেডহমূলক করা হদয়দে। িাটাদবদি প্রায় ২২ লক্ষ্ ডবদেে গমদনচ্ছ ুকমথীদক ৪৬ডট 

ডস্কল কযাটাগডরর আওতায় অিভূথি করা হদয়দে। তাোড়া স্মাটথ কাদিথ ৩২ মকডব মমদমাডর ডিপস এর মাধ্যদম 

অডভবাসী কমথীর সকল তেয সাংরক্ষ্ণ করা হদচ্ছ। অনলাইন মরডিদিেন এর মাধ্যদম কমথী ডনবথািন পদ্ধডত িাল ু

কদর ডভসার সডঠকতা যািাই ও অডভদযাগ োডখদলর বযবস্থা করা হদয়দে। এর ফদল ডনরাপে অডভবাসন ডনডিত 

হদচ্ছ এবাং বাাংলাদেদে অঞ্চলডভডিক সমতার ডভডিদত ডবদেে মপ্ররণ করা সম্ভব হদচ্ছ। এোড়া অডভবাসন 

বযবস্থাপনাদক ডিডিটাইিি করায় ডবদেদে কমথী মপ্ররণ প্রডক্রয়ায় মধ্যস্বত্বদভাগী োলালদের মেৌরাত্ম হ্রাস এবাং 

পূদবথর তলুনায় অডধ্কতর গডতেীলতা ও স্বচ্ছতা আনয়ন করা সম্ভব হদয়দে এবাং অডভবাসন বযয় হ্রাস 

মপদয়দে; 

 োত্র- ডেক্ষ্ক, ডবজ্ঞানী, সম্প্রসারণডবে, কৃষক ও মেডে- ডবদেেী পডরেেথকদের মাদঝ কৃডষর ইডতহাস- ঐডতহ্য, 

সাফলয গাৌঁো, কৃডষ উপকরণ, ফসদলর িাত, উৎপােন কলাদকৌেল, মপাকামাকদড়র িীবনিক্র ইতযাডে 

প্রেেথদনর উদদ্দদি ডবএআরডস’মত একডট িাতীয় কৃডষ প্রেেথনী মকন্দ্র স্থাপন করা হদয়দে। এ মকদন্দ্র টাি ডিন 

ও ডটডভ ডিসদপ্ল ডিদনর মাধ্যদম কৃডষর ধ্ারাবাডহক ডববতথন, িাতীয় কৃডষ গদবষণা প্রডতষ্ঠানসমদূহর পডরডিডত ও 

গদবষণা কমথকান্ি এবাং উদ্ভাডবত ডবডভন্ন ফসদলর িাত, খামার যন্ত্রপাডতসহ কৃডষপ্রযডুি, ডবডভন্ন ফসদলর বীি, 

কৃডষিপণয, মৎস্য প্রিাডত, মপাডরে ও পশুখােয, কৃডষ যন্ত্রপাডত ইতযাডে প্রেেথন করা হদচ্ছ; 

 কৃডষ তেয সাডভথদসর ওদয়বসাইদট (www.ais.gov.bd) ডবডভন্ন ফসদলর উৎপােন প্রযডুি, সমসামডয়ক 

করণীয়, কৃডষ পরামেথ, আবহাওয়া ইতযাডের ডনয়ডমত হালনাগােকৃত তেয সডন্নদবডেত করা হদচ্ছ; 

 কৃডষকো ও সম্প্রসারণ বাতথা পডত্রকা দুডটর অনলাইন ভাসথন ওদয়বসাইদট ডনয়ডমত আপদলাি করা হদচ্ছ। 

ডবডভন্ন ফসল/প্রযডুিডভডিক ৩৭ডট ই- বুক বতডর করা হদয়দে। তৃণমূল পযথাদয় তেয ডবস্তাদরর িন্য মেেবযাপী 

৪৯৯ডট এআইডসডস (কৃডষ তেয ও মযাগাদযাগ মকন্দ্র) স্থাপন করা হদয়দে; 

 কৃডষ কল মসন্টার (১৬১২৩) মেদক প্রডতডেন গদড় ১৫০- ২০০ িন গ্রাহকদক মমাবাইল মফাদনর মাধ্যদম কডৃষ 

মসবা প্রোন করা হদচ্ছ। কৃডষকো মমাবাইল অযাপ ও কৃডষতেয সাডভথদসর মমাবাইল অযাপ বতডর করা হদয়দে; 

 বরগুনা মিলার আমতলী উপদিলায় স্থাডপত কৃডষ মরডিও (কডমউডনডট মরডিও) ৯৮.৮ এফএম- এর মাধ্যদম 

প্রডতডেন ৮  ণ্টা অনুষ্ঠান সম্প্রিাডরত হদচ্ছ; 

 েেডট কৃডষ অঞ্চদল ১০ডট আইডসডট লযাব প্রডতষ্ঠা করা হদয়দে এবাং ডবডভন্ন প্রডেক্ষ্ণ প্রোন করা হদচ্ছ; 

 উপদিলা পযথাদয় পাইলটডভডিক কীটনােদকর লাইদসন্স প্রোন কাযথক্রম ডিডিটালাইদিেন করার প্রডক্রয়া শুরু 
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হদয়দে; 

 ওদয়বসাইদটর মাধ্যদম কৃডষর ডবডভন্ন মনাডটে, প্রজ্ঞাপণ প্রিার, মাদঠ বালাই েমদন আগাম ডনদেথেনা প্রোন, 

মমৌসুমডভডিক ফসল উৎপােন ও সাংরক্ষ্দণ তাৎক্ষ্ডণক ডবডভন্ন ডনদেথেনা প্রোন, অন- লাইদন ফসদলর ডবডভন্ন 

অবস্থা (Crop Stage), বেডনক বৃডষ্টপাত, ফসল আবাদের অগ্রগডত, সাদরর বেডনক মিুে পডরডস্থডত, সার 

আমোনীকারক, প্রস্তুতকারক, ডবতরণকারীদের তাডলকা, ফাইদটাস্যাডনটারী সাডটথডফদকট প্রকাে, এনওডস, 

ডনদয়াগ ডবজ্ঞাপন এবাং ফলাফল প্রকাে ইতযাডে কাযথক্রম প্রকাে করা হদচ্ছ, যা কৃষক এবাং কডৃষর সাদে িডড়ত 

বযডিবদগথর িাডহো মমটাদচ্ছ; 

 মাঠ পযথাদয় কৃডষ সম্প্রসারণ কমথকতথাদের উদ্ভাডবত ৩৭ডট উদ্ভাবন রদয়দে। এর মদধ্য ডতনডট কৃডষ উদ্ভাবন 

(কৃষদকর িানালা, কৃষদকর ডিডিটাল ডঠকানা, ই- বালাইনােক মপ্রসডক্রপেন) গত ৪ িানুয়াডর ২০১৭ তাডরদখ 

মাননীয় কৃডষ মন্ত্রী উদিাধ্ন কদরদেন; 

 ‘কৃডষ প্রযডুি ভান্িার’ নাদম মমাবাইল অযাপদসর মাধ্যদম মভািাদের কৃডষ প্রযডুি সাংডিষ্ট প্রদের উির মেয়ার 

কাযথক্রম িলমান রদয়দে; 

 বাাংলাদেে ধ্ান গদবষণা ইনডস্টডটউট কতৃথক উদ্ভাডবত ধ্াদনর িাত ও িাষাবাে এবাং কৃডষ যন্ত্রপাডত প্রযডুির 

তেয ডেদয় বতরী ‘রাইস নদলি বযাাংক’ নামক মমাবাইল অযাপসডটর মাধ্যদম ধ্ান িাদষর আধ্ডুনক প্রযডুি, 

আধ্ুডনক িাদতর ধ্ান এবাং িাত অনুযায়ী উন্নত িাষাবাে পদ্ধডত, সার ও পাডন বযবস্থাপনা, মরাগবালাই ও 

মপাকামাকড় েমন বযবস্থাপনা, বীি উৎপােন ও সাংরক্ষ্ণ এবাং কৃডষ যন্ত্রপাডতসহ সকল ডবষয়গুদলার সম্পথদক 

ডবস্তাডরত তেয সাংগ্রহ করা যাদব; 

 বাাংলাদেদে কৃডষ গদবষণার সদঙ্গ সাংযুি সকল প্রডতষ্ঠাদনর গদবষণা সম্বডলত তেয একডট মকন্দ্রীয় িাটাদবদি 

সাংরক্ষ্দণর উদদ্দদি ‘Agricultural Research Management Information System (ARMIS)’ 

বাস্তবায়দনর কাি িলদে। স্বাধ্ীনতা পরবতথী সময় হদত এ পযথি সকল গদবষণার তেয এ িাটাদবদি সাংরক্ষ্ণ 

করা হদব। কৃডষ গদবষণায় মসদকন্িারী িাটা মসাসথ ডহদসদব এ িাটাদবি গুরুত্বপূণথ তেয হাব রূদপ কাি করদব, 

কৃডষ গদবষণায় বিততা পডরহার, গদবষণা অগ্রাডধ্কার ডনধ্থারণসহ গদবষণা পডরিালনায় সহায়ক হদব। 

ইডতমদধ্য নাসথভিু প্রডতষ্ঠান, ডবশ্বডবেযালয়, অন্যান্য সরকাডর- মবসরকাডর প্রডতষ্ঠান, এনডিও ইতযাডে 

প্রডতষ্ঠাদনর ২২,০০০- এর অডধ্ক কৃডষ গদবষণা তেয এদত সডন্নদবে করা হদয়দে; 

 ডবএআরডসর ডবডভন্ন পাবডলদকেন, সাকুথলার, ডনউি- ইদভন্ট, মটন্িার, পডলডস িকুদমন্ট, এডিভদমন্ট এবাং 

অন্যান্য তেয সাংরক্ষ্ণ করার িন্য একডট ডিডিটাল আকথাইভ বতডর করা হদয়দে। আকথাইদভ সাম্প্রডতক 

প্রকােনার পাোপাডে পূবথপ্রকাডেত িকুদমন্টসমূহও রাখা হদয়দে। আকথাইদভ সাংরডক্ষ্ত িকুদমন্টসমূহ ই- বুক 

আকাদর মেখা, পড়া ও িাউনদলাি করার সুদযাগ রাখা হদয়দে। গদবষক, ডেক্ষ্ক, ডেক্ষ্ােথী, নীডত- ডনধ্থারক সহ 

মযদকাদনা নাগডরক অনলাইদন ইন্টারদনদটর মাধ্যদম সাবথক্ষ্ডনকভাদব, কম সমদয়, ডবনামদূলয মসবাডট গ্রহণ 

করদত পারদবন; 

 ডিআইএস ডভডিক ডবডভন্ন মযাপ ও িাটা সডন্নদবডেত কদর একডট অনলাইন মসবা বতডর করা হদয়দে যা কৃডষ 

ডবষদয় গুরুত্বপূণথ ভডুমকা পালন করদব; 

 খােয উৎপােন বৃডদ্ধ ও ডনরাপিা ডবধ্াদন কৃডষ এবাং তৎসম্পডকথত ডবষদয় মমৌডলক ও প্রাদয়াডগক ডবদশ্বর ডবডভন্ন 

মেদে পডরিাডলত গদবষণার ফলাফল ডবডভন্ন িাণথাদল প্রবন্ধ ডহদসদব প্রকাডেত হয় যা পরবতথী গদবষণার িন্য 

অপডরহাযথ। আদমডরকার কদণথল ডবশ্বডবেযালয় ডবদশ্বর ডবডভন্ন িাণথাদল প্রকাডেত প্রবদন্ধর ফুল- মটক্সট 

সডন্নদবডেত কদর The Essential Electronic Agricultural Library (TEEAL) নাদম ডনয়ডমতভাদব 
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হালনাগােকতৃ একডট িাটাদবি গদড় তুদলদে। ১৯৯৩ সাল হদত ডবএআরডস- মত পডরিাডলত TEEAL 

িাটাদবিডটর মাধ্যদম ডেক্ষ্ক, ডেক্ষ্ােথী, গদবষক মসবা লাভ করদেন; 

 বাাংলাদেদের মাডট ও আবহাওয়ার তারতদমযর কারদণ ডতন কৃডষ মমৌসুদম ডবডভন্ন ধ্রদনর ফসল িাষ হদয় 

োদক। এলাকাদভদে মাডট ও আবহাওয়ার ডভন্নতার কারদণ একই ফসদলর ফলদন তারতময  দট োদক। তাই 

মেদের আবহাওয়া ও মাডটর ববডেষ্টয অনুযায়ী বাাংলাদেদের মকান এলাকা ডক ধ্রদনর ফসল িাদষর িন্য 

উপদযাগী তা ডনরূপণ করার উদদ্দদি উপদিলা ডভডিক ফসল অঞ্চল (crop zoning) করা হদয়দে। 

ডিআইএস পদ্ধডত বযবহাদরর মাধ্যদম ফসল উৎপােন ডনয়ন্ত্রনকারী ভূডম, মাডট ও কৃডষ িলবায় ুতেয ডবদিষণ 

কদর উপদযাগী মশ্রণী (suitability class) অনুসাদর ১৭ (সদতর)ডট ফসদলর উৎপােন উপদযাগী এলাকা ডনণথয় 

এবাং তেনুযায়ী ফসল উপদযাডগতা (crop suitability) মযাপ বতরী করা হদয়দে। ফসল উপদযাডগতা 

মযাপসমূহদক ডভডি কদর ফসল অঞ্চল ডবভািন এবাং উপদিলা ডভডিক ফসল অঞ্চল (crop zoning) মযাপ 

বতরী করা হদয়দে। ফসল উপদযাগীতার মশ্রণীডবন্যাস অনুযায়ী উপদিলা ডভডিক িডমর পডরমাণ এবাং 

উৎপােন মিান মটডবল আকাদর উপস্থাপন করা হদয়দে; 

 বাাংলাদেে আবহাওয়া অডধ্েপ্তর (ডবএমডি) হদত সাংগৃহীত তাপমাত্রা, আদ্র্থতা, বৃডষ্টপাত, সূযথাদলাক, বাতাদসর 

গডতদবগ, মমদ র পডরডধ্ এর বেডনক উপাদির উপর ডভডি কদর িলবায়ু িাটাদবি 

(climate.barcapps.gov.bd) প্রস্তুত করা হদয়দে। এ মসবাডট মূলত কৃডষ মক্ষ্দত্র িলবায়ুর প্রভাব ডনরূপণ 

সম্পডকথত ডবডভন্নধ্মথী গদবষণা কাযথক্রদম বযবহাদরর লদক্ষ্য প্রস্তুত করা হদয়দে; 

 ফসল আবাদের উপযুি সময়, উৎপােন কলাদকৌেল, বালাই বযবস্থাপনা ইতযাডে ডবষয় অিভুথি কদর আউে, 

আমন, মবাদরা, গম, সডরষা, পাট, ভুট্টা, মুগিাল, আল,ু এবাং আমসহ মমাট ১৫ডট ফসদলর ফসল পডঞ্জকা 

(cropcalender.barcapps.gov.bd) সম্প্রসারণডবেসহ কষৃক পযথাদয় বযবহাদরর লদক্ষ্য প্রস্তুত করা হদয়দে; 

 মেদের ময মকান প্রাদির একিন কষৃক শুধ্ু তার ইউডনয়ন, উপদিলা এবাং মিলার নাম এবাং সাধ্ারণ বষথায় 

িডমদত কতটুকু পাডন োৌঁড়ায় এ তেয ডেদয় মৃডিকা উবথরতা মাদনর ডভডিদত তার িাডহত ফসদলর িন্য সুষম 

সার সুপাডরে মপদত পাদরন। মৃডিকা সম্পে উন্নয়ন ইনডস্টডটউদটর ওদয়বসাইট (srdi.gov.bd) এর মাধ্যদম এ 

মসবা সুডবধ্া পাওয়া যাদব। ইউডনয়ন তেয মসবা মকন্দ্র ইউডনয়ন ডিডিটাল মসন্টার)- এর মাধ্যদমও মকান কষৃক 

ময মকান সময় এ মসবা মপদত পাদরন। মফব্রুয়াডর ২০১৭ পযথি প্রায় ৫৩,১৪৮ িন কষৃক এ মসবাডটর সুডবধ্া 

গ্রহণ কদরদেন; 

 প্রতযি অঞ্চদল মযখাদন ডনরবডচ্ছন্ন ডবদুযৎ সরবরাহ সুডবধ্া এবাং ইন্টারদনট বযবহাদরর মাধ্যদম OFRS ডভডিক 

সার সুপাডরে মসবা গ্রহণ সম্ভব নয় মসখাদন সার সুপাডরে মসবা প্রোদনর লদক্ষ্য অফলাইন ডিডিটাল সার 

সুপাডরে সফটওয়যার- এর প্রবতথন করা হদয়দে। সফটওয়যারডটর মাধ্যদম ইউডনয়নডভডিক ডবডভন্ন ভুডম মশ্রডণর 

মৃডিকার পডুষ্ট উপাোদনর িাটাদবি বতরী সহ তেয- প্রযডুি বযবহাদরর মাধ্যদম ডনডেথষ্ট ফসদলর উচ্চ 

ফলনমাত্রার িন্য সুষম সাদরর পডরমাণ ডনণথয়পূবথক কষৃক ও উপকারদভাগীদের ডনকট সহদি ও অডত অল্প 

সমদয় সার সুপাডরে মসবা প্রোন করা সম্ভব হদচ্ছ। বতথমাদন ২১০ডট উপদিলায় অফ- লাইন সার সুপাডরে 

কাযথক্রম িালু করা হদয়দে এবাং ৬৮ডট বযাদি ১,৭০০ িন কষৃক/কৃডষ কমথীদক এ সাংক্রাি প্রডেক্ষ্ণ প্রোন এবাং 

৪ডট পযথাদলািনা সভা/কমথোলার আদয়ািন করা হদয়দে। পযথায়ক্রদম বাকী উপদিলাসমদূহ এ মসবাডট 

সম্প্রসারণ এবাং সাংডিষ্ট উপকারদভাডগদের এ সাংক্রাি প্রডেক্ষ্ণ প্রোন করা হদব; 

 কৃডষ ডবষয়ক বাাংলা ওদয়বসাইট (ais.gov.bd) িালু করা হদয়দে। কৃডষ তেয সাডভথদসর ই- কৃডষ কাযথক্রদমর 

আওতায় মাঠ পযথাদয়র ফসদলর সমস্যা সমাধ্াদনর িন্য কৃডষ তেয মযাগাদযাগ মকন্দ্র (এআইডসডস)’র 
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সহায়তায় ডভডিও সাংলাপ এর মাধ্যদম কৃডষ ডবদেষজ্ঞদের মতামত বা পরামেথ প্রোন করা হয়। ইদতামদধ্য 

৯৫ডট এআইডসডস িালু করা হদয়দে এবাং আদরা ১৫০ডট িালকুরণ প্রডক্রয়াধ্ীন রদয়দে। ৪,৫০১ডট ইউডনয়ন 

তেয মসবা মকন্দ্র AIS মেদক কৃডষ সাংক্রাি যাবতীয় প্রদের উির স্কাইদপর মাধ্যদম ২৪  ন্টার মদধ্য প্রোন করা 

হদচ্ছ। গদড় প্রডতডেন প্রডতডট মকন্দ্র মেদক ২০- ২২ িন মানুষ তেয মসবা গ্রহণ করদেন; 

 মেদের ৬৪ডট মিলা হদত প্রডতডেন ডবডভন্ন কৃডষপদণযর বািার ের সহ অন্যান্য তেয িনসাধ্ারদণর িন্য উমুি 

করার প্রয়াদস কৃডষ ডবপণন অডধ্েপ্তদরর ওদয়ব সাইটডট ইাংদরডির পাোপাডে বাাংলা সাংস্করণ করার প্রডক্রয়া 

মেষ পযথাদয় আদে; 

 রািধ্ানী এবাং ডবভাগীয় েহদর ১০ডট বািাদর কৃডষ পদণযর বািার ের এর িন্য ১০ডট ইদলক্ট্রডনক ডিসদপ্ল মবািথ 

স্থাপন করা হদয়দে; 

 িনগদণর মোরদগাড়ায় কাযথকর নাগডরক মসবা মপৌৌঁদে মেয়ার ডবষয়ডটদক স্থানীয় সরকার ডবভাগ মেেবযাপী 

৫,০০০ ডিডিটাল মসন্টার স্থাপন কদরদে। এসব ডিডিটাল মসন্টার ওয়ান স্টপ ই- সাডভথস মসন্টার ডহদসদব 

কাি করদে। স্থানীয় একিন নারী ও একিন পরুুষ উদেযািা প্রডতডট মসন্টার মেদক েতাডধ্ক নাগডরক মসবা 

প্রোন কদর োদকন। মসবা গ্রহীতার সাংখযা প্রডত মাদস গদড় ৫০ লক্ষ্। ময সকল মসবা পাওয়ার িন্য আদগ 

একিন নাগডরকদক গদড় ৪০ ডক.ডম পে পাডড় ডেদয় মিলা সের মযদত হত, মস মসবাডট এখন তার বাডড়র 

কাদের ডিডিটাল মসন্টার মেদক পাওয়া সম্ভব হদচ্ছ। এপযথি ৪,৫৪৫ডট ইউডনয়ন ডিডিটাল মসন্টার, ৩৮৫ডট 

উপদিলা ডিডিটাল মসন্টার, ৬১ডট মিলা ডিডিটাল মসন্টার, ৩২১ডট মপৌর ডিডিটাল মসন্টার, ৩২৩ডট নগর 

ডিডিটাল মসন্টার সবথদমাট ৫,৬৩৪ ডট ডিডিটাল মসন্টার স্থাপন করা হদয়দে; 

  ূডণথঝড়, বন্যা ও অন্যান্য দুদযথাদগর পূবথাভাস ও সতকথীকরন বাতথা সবথসাধ্ারদণর মবাধ্গমযভাদব বাাংলায় ও 

ইাংদরিীদত অনলাইদন প্রকাদের বযবস্থা গ্রহণ করা হদয়দে। বতথমাদন বাাংলাদেদের ময মকান প্রাদির িনগণ 

মমাবাইদল ১০৯৪১ নাম্বাদর িায়াল কদর প্রডতডেদনর  ূডণথঝড়, বন্যা, িদলাচ্ছাদসরও ভূডমকদম্পর পূবথাভাস 

িানদত পাদরন। মমাবাইল ও অনলাইদনর মাধ্যদম সারাদেদে দুদযথাদগর পূবথাভাস ঝুৌঁডকপূণথ এলাকাসমদূহ 

িানাদনা হদচ্ছ। মযমন- গ্রামীণ ও মটডলটদকর সহায়তায় বন্যাপ্রবণ ডসরািগঞ্জ এবাং  ূডণথঝড়প্রবণ কক্সবািার 

মিলায় অবস্থানরত সকলদক SMS এলাটথ মেয়া হদচ্ছ। ফদল মেদের কষৃকসহ সবথস্তদরর িনগণ প্রাকৃডতক 

দুদযথাদগ পূবথ প্রস্তডত গ্রহণ করার সুদযাগ পাদচ্ছ এবাং িান- মাল ও সম্পে ক্ষ্য়ক্ষ্ডত মেদক রক্ষ্া পাদচ্ছ; 

  ূডণথঝড়, বন্যা ও অন্যান্য দুদযথাদগর পবূথাভাস ও সতকথীকরণ বযবস্থায় আধ্ুডনক প্রযডুি বযবহাদরর মাধ্যদম পাডন 

সমতল ও বৃডষ্টপাদতর উপাি সাংগ্রহ করার মাধ্যদম ৩৮ডট পদয়দন্ট ৫ ডেদনর আগাম সুডনডেথষ্ট পূবথাভাস ওদয়ব 

সাইদটর মাধ্যদম অনলাইদন প্রিার করা হদচ্ছ। ৩৬ডট স্বয়াংডক্রয় মষ্টেন প্রডত ১৫ ডমডনট অির পাডনর সমতল ও 

অন্যান্য তেয মমাবাইল অযাপদসর মাধ্যদম স্বয়াংডক্রয়ভাদব মকন্দ্রীয় সাভথাদর মপ্ররণ কদর। উি তেয পূবথাভাস ও 

সতকথীকরণ কাদি বযবহার করা হয়; 

 নারী ও ডেশু ডনযথাতন প্রডতদরাদধ্ ন্যােনাল মহল্পলাইন মসন্টার প্রডতষ্ঠা করা হদয়দে। এই মসন্টাদর মহল্পলাইন 

১০৯২১ নম্বদর মফান কদর ডনযথাতদনর ডেকার নারী ও ডেশু, তাদের পডরবার এবাং সাংডেস্ন্ষ্ট সকদল প্রদয়ািনীয় 

তেয, পরামেথসহ মেদে ডবরািমান মসবা এবাং সহায়তা সম্পদকথ িানদত পাদর; 

 মডহলা ও ডেশু ডবষয়ক মন্ত্রণালদয়র আওতায় কমথিীবী মডহলা মহাদস্টল কমথসূডির ঢাকাস্থ ডতনডট মহাদস্টদল 

অনলাইদন আদবেন ও ডনবথাডিত প্রােথীদক মমাবাইল মযাদসি/ই- মমইল এর মাধ্যদম অবডহতকরণ এর বযবস্থা 

করা হদয়দে; 

 ঢাকা উির ও েডক্ষ্ণ ডসডট কদপথাদরেদনর আওতায় ওদয়ব সাইট (e-GP) মপাটথাল, ‘নগর’ অযাপ Vehicle 
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Tracking System, ডি ওয়াই- ফাই মিান স্থাপন, ও নগরীর ডবডভন্ন গুরুত্বপূণথ পদয়দন্ট ডসডস কযাদমরা স্থাপন 

করা হদয়দে; 

 ঢাকা উির ও েডক্ষ্ণ ডসডট কদপথাদরেনসহ মেদের সকল ডসডট কদপথাদরেদনর আওতায় অন- লাইদন িম- মৃতুয 

ডনবন্ধন ও সনে প্রোন, মহাডর্ল্াং টযাক্স এযাদসসদমন্ট ও ডবডলাং, মেি লাইদসন্স প্রোন, অডভদযাগ বযবস্থাপনা, পাডনর 

ডবল বযবস্থাপনা, পডরচ্ছন্নকমথীদের িন্য মলাদকেন েযাডকাং, ই- প্রডকউরদমন্ট, সামাডিক মযাগাদযাগ মাধ্যম 

মফসবুক মপি ডনয়ডমত হালনাগােকরণ, ডিডিটাল এযাদটদন্িন্স ইতযাডে মসবা প্রোন করা হদচ্ছ; 

 পাট অডধ্েপ্তদরর ওদয়ব সাইদট পাট বযবসাদয়র ডবডভন্ন কযাটাগডরর লাইদসন্স প্রডক্রয়া সহিতর করার লদক্ষ্য 

‘অনলাইন লাইদসডন্সাং ডসদস্টম’ প্রবতথন করা হদয়দে; 

 ডবদিএমডস’র আওতাধ্ীন পাটক্রয় মকদন্দ্র স্বচ্ছতা ও গডতেীলতা আনয়দনর িন্য সরাসডর পাটিাষীদের কাে 

মেদক পাট ক্রয়- ডবক্রয় করার িন্য প্রধ্ানমন্ত্রীর কাযথালদয়র একদসস টু ইনফরদমেন মপ্রাগ্রাদমর আওতাধ্ীন 

‘এসএমএস ডভডিক পাট ক্রয়- ডবক্রয় করার বযবস্থা’ েীষথক পাইলট প্রকল্পডটর কাযথক্রম িাল ুকরা কদরদে; 

 বাাংলাদেে তাৌঁত মবাদিথর ওদয়ব সাইদট (www.bhb.gov.bd) ডনরবডচ্ছন্নভাদব বাাংলাদেে তাৌঁত মবািথ হদত 

রপ্তানীকারক প্রডতষ্ঠাদনর অনুকূদল প্রদেয় কাডন্ে অব অডরডিন সনেপত্র এবাং ডনবডন্ধত রপ্তানীকারক প্রডতষ্ঠান 

সম্পডকথত তেযাডে স্থল/ডবমান বির কাষ্টমস্ কতৃথপদক্ষ্র যািাইকরদণর বযবস্থা িালু করা হদয়দে; 

 িনগণদক মরেম িাষ সম্পডকথত তেয মমাবাইদলর মাধ্যদম িানাদনার িন্য তেয ও মযাগাদযাগ প্রযডুি ডবভাগ 

কতৃথক মসডরকালিার ইনফরদমেন নামক মমাবাইল এযাপডলদকেন প্রস্তুত কদর গুগল মপ্ল- মস্টাদর আপদলাি 

করা হদয়দে; 

 এোড়া মমাবাইল মফাদন মরেম ই- মসবা নামক তেয মসবা প্রোদনর িন্য ডবডভন্ন অঞ্চদলর মরেমিাষী, 

মাঠকমথীদের মমাবাইল নম্বর ও অনান্য তেয সম্বডলত ১,৪৩০ িদনর একডট িাটাদবি প্রস্তুত করা হদয়দে। এর 

মাধ্যদম মরেমিাষীদের ডবডভন্ন সমদয় তুৌঁতিাষ ডবষয়ক বাতথা মমাবাইদল মপ্ররণ করা হদব; 

 জ্বালাডন ও খডনি সম্পে ডবভাগ এবাং এ ডবভাদগর অধ্ীনস্থ েপ্তর/সাংস্থাসমদূহর সরকাদরর উন্নয়নমূলক 

কমথকান্ি সম্পদকথ িনসদিতনতা বতরীর উদদ্দদি Facebook ও Youtube একাউন্ট মখালা হদয়দে, এবাং তেয 

প্রিার করা হদচ্ছ। ইদতামদধ্য Youtube এ ডিএসডব’র ভূ- ববজ্ঞাডনক কমথকান্ি ও ভুডমকম্প ডবষয়ক দুডট 

প্রামাণযডিত্র প্রকাে করা হদয়দে; 

 পাবথতয এলাকায় ডবদেষ কদর িেগ্রাম ডসডট কদপথাদরেন, কক্সবািার সের এবাং মটকনাফ এলাকায় অডত 

বৃডষ্টিডনত ভূডমর্ধ্স এর ঝুৌঁডক মমাকাদবলায় landslide Early Warning System (LEWS) কাযথকর আদে যা 

িানমাদলর ক্ষ্য়ক্ষ্ডত হ্রাস করার লদক্ষ্ ইন্টারদনদট (m-2- m.com) ও মমাবাইদল আগাম সতকথতার 

এসএমএস বাতথা মপ্ররদণর মাধ্যদম িনগণদক মসবা প্রোন করা হদচ্ছ; 

 বাাংলাদেে বতল, গযাস ও খডনিসম্পে করদপাদরেন (মপদোবাাংলা) ও এর আওতাধ্ীন মকাম্পানীসমদূহ 

প্রোসন, ডবপণন, রািস্ব, মপ- মরাল, ডহসাব, ভান্িার, গ্রাহক সাংক্রাি তেযাডে, ভূকম্পন িরীপ, ভূতাডত্ত্বক ও 

ভূপোডেথক ডরিাভথ এবাং সমীক্ষ্া, গযাস সঞ্চালন ও মডনটডরাং ইতযাডে কাযথক্রদম ডবডভন্ন কাস্টমাইিি 

সফটওয়যার বযবহার করা হদচ্ছ; 

 গ্রাহক মসবার মান উন্নয়ন ও গ্রাহক মসবা সাংক্রাি তেযাডে সহিলভয করার িন্য মপদোবাাংলা ও আওতাধ্ীন 

ডবপণন মকাম্পাডনসমূদহর কাযথক্রম, মকাম্পাডন পডরডিডত, স্থানীয় ও আিিথাডতক ডঠকাোরদের তাডলকা, 

ডসডটদিন িাটথার, িরুডর গযাস সাংদযাদগর আদবেনপত্র ইতযাডে তেয আগ্রহী প্রডতষ্ঠান/গ্রাহক ওদয়ব সাইট হদত 

সাংগ্রহ করদত পারদেন; 
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 সকল মশ্রণীর গ্রাহক যাদত সহদি এবাং দ্রুততার সাদে ডবডভন্ন বযাাংক ও মমাবাইল অপাদরটদরর মাধ্যদম গযাস 

ডবল পডরদোধ্ করদত পাদর মস লদক্ষ্য অনলাইন বযাাংডকাং এর সুডবধ্াসম্পন্ন বযাাংদকর ময মকান োখায় মেদের 

ময মকান প্রাি মেদক গযাস ডবল পডরদোধ্ করদত পারদবন। সাংডিষ্ট গ্রাহদকর বযাাংক ডহসাব হদত ডবদলর অেথ 

মিডবদটর মাধ্যদম পডরদোধ্ এবাং সাদে সাদেই মকাম্পাডনসমদূহর ডবডলাং িাটাদবি আপদিট হদব। 

মপদোবাাংলার আওতাধ্ীন গযাস োন্সডমেন মকাম্পাডন ডলডমদটি (ডিডটডসএল) এবাং FPT Information 

System Corporation of Vietnam এর মদধ্য Enterprise Resource Planning (ERP) ও Enterprise 

Asset Manage ment (EAM)-এর িন্য অদটাদমদটি সফটওয়যার টুলস সরবরাদহর লদক্ষ্ একডট িডুি 

স্বাক্ষ্ডরত হদয়দে। এর মাধ্যদম মেেবযাপী গযাস পাইপলাইন মনটওয়াকথ বযবস্থাপনা, জ্বালাডন ডনরাপিা 

ডনডিতকরদণ ও রক্ষ্ণাদবক্ষ্ণ বৃডদ্ধ পাদব; 

 বাাংলাদেে মপদোডলয়াম কদপথাদরেন- এর অধ্ীনস্থ মতল ডবপনন মকাম্পানীসমদূহর প্রধ্ান স্থাপনা ও 

ডিদপাগুদলাদত ডসডস কযাদমরা স্থাপন এবাং ডভডিও কনফাদরন্স বযবস্থা স্থাপদনর কাি ইদতামদধ্য সম্পন্ন হদয়দে; 

 ‘Petroleum System Modeling (PetroMod) Software’-এর মাধ্যদম Sedimentary Basin এর 

Petroleum System Modeling বতরী কদর Hydrocarbon Reservoir সম্পডকথত ডবডবধ্ ভ-ূ তাডত্ত্বক ধ্ারণা 

পাওয়া যাদব। Cost Database Software Develop কদর Demonstration করা হদয়দে। এ Software-এর 

মাধ্যদম মেদের গযাসদক্ষ্ত্রসমূদহ মেেী ও ডবদেেী মকাম্পানী কতৃথক অনুসন্ধান কাযথক্রম হদত শুরু কদর 

উৎপােন বন্ধ হদয় যাওয়া সকল পযথাদয়র যাবতীয় ডহসাব- ডনকাে পাওয়া যাদব; 

 PDMS (Petroleum Database Management System) Software-এর মাধ্যদম ডিদিল, মপদোল, 

মকদরাডসন ডবটুডমন, ফাদনথস অদয়ল, মিটফদুয়ল ইতযাডে টযাংকগুদলার ডিপ কযলকুদলেন (Dip Calculation), 

অফদটক (Offtake), মিডলভাডর (Delivery), ডবক্রয় (Sales) এবাং বেডনক, মাডসক মিুে ডরদপাটথ, অফদটক 

ডরদপাটথ, আপকাডন্ে মিুে ডরদপাটথ ইতযাডে িানা যাদব; 

 আমোডনকৃত জ্বালাডন মতল সডঠকভাদব পডরমাপ ও মেদের সকল ডিদপাদত ডসদস্টম অদটাদমেন (ডনরাপিা, 

ডরডসডভাং, মিডলভারী) করার লদক্ষ্ ‘অদটাদমেন অফ অল অদয়ল ডিদপা ইনক্লুডিাং মসফডট এন্ি ডসডকউডরডট’ 

প্রকল্প গ্রহদণর ডবষয়ডট ডবদবিনাধ্ীন রদয়দে এবাং সরকাদরর ডসদ্ধাি অনুযায়ী মতল আমোনীর কাযথক্রম 

ই-মটন্িাডরাং প্রডক্রয়ার মাধ্যদম সম্পন্ন করার পডরকল্পনা গৃহীত হদয়দে; 

 ওদয়ি আনথাসথ ওদয়লদফয়ার মবািথ কতৃথক এটআুই প্রকদল্পর সহায়তায় ইদনাদভেন ফান্ি এবাং ওদয়ি আনথাসথ 

ওদয়লদফয়ার মবাদিথর অেথায়দন কল মসন্টার স্থাপন করা হদয়দে। ডবদেদে অবডস্থত বাাংলাদেেী কমথী এবাং 

অন্যান্য মসবা প্রতযােীগণ সকাল ৯ টা হদত সন্ধযা ৬ টা পযথি +৮৮ ০৯৬৫৪ ৩৩৩ ৩৩৩ নম্বদর প্রবাসবন্ধু কল 

মসন্টাদর কল করদত পাদরন; 

 দুবাই ও মাসকাদট মটাল ডি মহল্প লাইন স্থাপদনর ফদল শ্রমবািাদরর এ দুডট গুরুত্বপূণথ স্থাদন বাাংলাদেেী 

কমথীগণ তাৌঁদের আইনগত সহায়তা, কমথদক্ষ্দত্র মকান সমস্যা, প্রবাসী কমথীর মৃতুয, গুরুতর আহত বা অসুস্থতা, 

িম ডনবন্ধন, িকুদমন্ট সতযায়ন, পাসদপাটথ ইতযাডে সাংক্রাি মসবা গ্রহদণর িন্য সকাল ৯ টা মেদক ডবদকল ৫ 

টা পযথি মটাল ডি মহল্প লাইন (দুবাই- ৮০০১৯৫২, মাসকাট- ৮০০৮১২৩৪) বযবহার করদত পাদরন; 

 েক্ষ্ বা আধ্ােক্ষ্ কযাটাগরীদত বযডিগতভাদব ডভসা সাংগ্রহকারী কমথীগণ ডরক্রুডটাং এদিডন্সর িারস্থ না হদয় 

সরাসডর মসলফ্ কযাটাগরীদত বুযদরার ওয়ান স্টপ সাডভথদসর মাধ্যদম একডেদনই োড়পত্র গ্রহণ করদত পাদর; 

 বাাংলাদেে ওভারসীি এমপ্লয়দমন্ট এন্ি সাডভথদসস ডলডমদটি (মবাদয়দসল) এর কাযথক্রম অডধ্কতর 

ডিডিটাইিড্ করার লদক্ষ্য এবাং স্বল্প খরদি, স্বল্প সমদয়, ডবনা মভাগাডিদত ডবদেদেগামী কমথীদের মসবা 
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প্রোদনর িন্য বাাংলায় এসএমএস সাডভথস িাল ুকরা হদয়দে; 

 ডবদেে গমদনচ্ছ ুকমথীদের অডভবাসন বযয় ডনবথাহ এবাং মফরত আসা কমথীদের পুণবথাসন বযয় ডনবথাদহর িন্য 

প্রেি ঋণ সুডবধ্া প্রডক্রয়া দ্রুত ও সহি করার লদক্ষ্য প্রবাসী কলযাণ বযাাংক (ডপদকডব)- এর তত্ত্বাবধ্াদন অন-

লাইদন অডভবাসন ঋণ আদবেন গ্রহণ ও ঋণ ডবতরদণর িন্য ‘ডপদকডব অডভবাসন ঋণ অদটাদমেন’ 

ডেদরানাদম একডট কমথসূডির বাস্তবায়ন কাযথক্রম িলমান রদয়দে; 

 ইদতামদধ্য প্রবাসী কলযাণ বযাাংক- এর সকল োখায় অন- লাইন বযাাংডকাং এর মাধ্যদম মসবা প্রোন কদর 

ডবদেেগামী কমথীগদণর অডভবাসন ঋণ ও Reintegration ঋণ প্রডক্রয়া সহিতর করা হদয়দে; 

 মৃত প্রবাসী বাাংলাদেেী কমথীর মৃত মেহ োফদনর ডনডমি তার পডরবারদক ডবমানবির হদত ৩৫,০০০/-  

পৌঁয়ডত্রে হািার) টাকার মিক প্রোদনর সময় আডেথক অনুোন প্রাডপ্তর িন্য প্রদয়ািনীয় কাগিপদত্রর নমুনা ও 

মৃত প্রবাসী কমথীর যাবতীয় তেয বা িাটাসমহূ স্বয়াংক্রীয়ভাদব ওদয়ি আনথাসথ কলযাণ মবাদিথর Digital file 

opening software - এ এডন্ে হয়। উি তেয প্রাডপ্তর সাদে সাদে মতৃ প্রবাসী কমথীর পডরবাদরর সেস্যদের 

০৩ (ডতন) লক্ষ্ টাকা আডেথক অনুোন প্রোদনর কাযথক্রম গ্রহণ করা হয়। মিক স্বাক্ষ্ডরত হওয়ার পর মমাবাইল 

এসএমএস এর মাধ্যদম মৃদতর পডরবার এবাং সাংডিষ্টদের িাডনদয় মেয়া হয়। মৃদতর পাডরবাডরক তেযাডে 

যািাইপূবথক সুডনডেথষ্ট প্রডক্রয়ায় যোযে উিরাডধ্কারীর অনুকূদল দ্রুততার সাদে আডেথক অনুোন মপৌৌঁদে মেয়া 

ডনডিতকরদণর মাধ্যদম ওদয়ি আনথাসথ কলযাণ মবািথ একডট েৃষ্টাি স্থাপন কদরদে; 

 প্রবাসী কলযাণ ও ববদেডেক কমথসাংস্থান মন্ত্রণালয় প্রডত বের ৩ ডট কযাটাগডরদত বাডণডিযক গুরুত্বপূণথ বযডি 

ডনবথািন কদর আসদে। বাাংলাদেদে ডেল্পদক্ষ্দত্র সরাসডর ডবডনদয়াগকারী অনাবাডস বাাংলাদেডে, বাাংলাদেদে ববধ্ 

িযাদনদল সবথাডধ্ক ববদেডেক মুদ্র্া মপ্ররণকারী অনাবাডস বাাংলাদেডে এবাং ডবদেদে বাাংলাদেডে পদণযর 

আমোডনকারক অনাবাডস বাাংলাদেডে- এ ৩ডট মশ্রণীডবন্যাদস ডসআইডপ (এনআরডব) ডনবথািদনর িন্য 

মন্ত্রণালদয়র ওদয়বসাইদট আদবেনপত্র ও সাংডিষ্ট তেযাডে সডন্নদবে করা হদয়দে। ফদল, ডবদশ্বর ময মকান প্রাি 

হদত আগ্রহীগণ অন- লাইদন CIP Application োডখল করদত পারদেন। অন- লাইদন োডখলকৃত 

আদবেনসমহূ পযথায়ক্রদম ইদলক্ট্রডনক পদ্ধডতদত প্রডক্রয়াকরদণরও পডরকল্পনা রদয়দে; 

 ডবদেে গমদনচ্ছ ুকমথীগণ ডনদিরাই ডনদিদের ডভসা অনলাইদন যািাই কদর মযন ডনডিত হদত পাদর মসলদক্ষ্য 

ডবএমইডটর ওদয়বসাইদট ইউএই, বাহারাইন, কাতার, ডসঙ্গাপরু ও মকএসএ- এর অন- লাইন ডভসা মিডকাং এর 

বযবস্থা করা হদয়দে। স্টযাডম্পাং ডভসা UV Lamp এর মাধ্যদম যািাইপূবথক ডভসার সতযতা ডনডিত করা যায়। 

এোড়াও ডভসা যািাই এর িন্য প্রস্তুতকতৃ ‘মমাবাইল এযাপস’ িাউনদলাি কদর ময মকউ মেদের ময মকান 

প্রাদি বদস অন- লাইন এ ডভসা যািাই করদত পাদর; 

 িনগদণর মোরদগাড়ায় মসবা মপৌৌঁদে মেয়ার লদক্ষ্য ডবদেে গমদনচ্ছ ুকমথীদের প্রাক বডহগথমন প্রডেক্ষ্ণ কাযথক্রম 

৯ডট ডটডটডস হদত বৃডদ্ধ কদর বতথমাদন ২৯ডট ডটডটডস’র মাধ্যদম পডরিাডলত হদচ্ছ; 

 মেদের উন্নয়দন নারী কমথীর অডধ্কতর অাংেগ্রহণ ডনডিত করার লদক্ষ্য বতথমাদন ৩৪ডট ডটডটডস- মত গৃহকমথ 

মপোয় প্রডেক্ষ্ণ কাযথক্রম ডবদকডন্দ্রকরণ করা হদয়দে। ডবদেেগমদনচ্ছ ু মডহলা গৃহকমথীগণ মমাবাইল এযাপস 

বযবহাদরর মাধ্যদম  দর বদসই গৃহকমথী মপোয় প্রডেক্ষ্ণ গ্রহদণর মাধ্যদম Training duration কডমদয় 

Pedagogical part এ Physical visit োড়াই e-learning দ্রুততম সমদয় সম্ভব হদয়দে; 

 সকল কাডরগডর প্রডেক্ষ্ণ মকদন্দ্র অনলাইনডভডিক ভডতথ কাযথক্রম িালু করা হদয়দে। মন্ত্রণালয় ও ডবএমইডট 

মেদক একডট এযাপস এর মাধ্যদম ৭০ডট কাডরগডর প্রডেক্ষ্ণ মকদন্দ্রর কাযথক্রম ডরদয়ল টাইম মডনটডরাং করার 

বযবস্থা করা হদয়দে; 
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 মমাবাইল মফাদনর মাধ্যদম দুদযথাদগর আগাম বাতথা িাডহো মমাতাদবক অবডহতকরদণর িন্য মটাল ডি 

Interactive Voice Response (IVR) পদ্ধডত িাল ুকরা হদয়দে। ময মকান মমাবাইল মফান হদত ১০৯০ মটাল 

ডি নম্বদর িায়াল কদর ১ িায়াল করদল সমদূ্র্গামী মিদলদের িন্য আবহাওয়া বাতথা; ২ িায়াল করদল নেী 

বিরসমদূহর িন্য সতকথ সাংদকত; ৩ িায়াল করদল বেনডিন আবহাওয়া বাতথা; ৪ িায়াল করদল  ূডণথঝদড়র 

সতকথ সাংদকত; ৫ িায়াল করদল মেদের বন্যা তো ডবডভন্ন নে- নেীর পাডন হ্রাস-  বৃডদ্ধর অবস্থা সম্পদকথ তেয 

অবডহত হওয়া যাদব। এ উদেযাগডট e-Asia 2011 মমলাদত ‘Serving Citizens; Best ICT Initiative in 

Climate Change and Disaster Management’ এবাং প্রধ্ানমন্ত্রীর েপ্তদরর এটআুই মপ্রাগ্রাদমর উদেযাদগ 

আদয়াডিত ঢাকা ডবভাগীয় ডিডিটাল উদ্ভাবনী মমলা- ২০১১ মত ডবদেষ সম্মাননা পুরস্কার মপয়দে।  ূডণথঝড় 

‘মরায়ানু’ আ াত হানার পদূবথ ১৮- ২১ মম ২০১৬ সমদয় প্রায় ১ লক্ষ্ ১৩ হািার িন IVR বযবহার কদর 

দুদযথাদগর আগাম সতকথবাতথা সাংগ্রহ কদরদেন। ২০১৩ সাদলর মম মাদস  ূডণথঝড় ‘মহাদসন’-এর সময় ৬২ 

হািার মলাক IVR বযবহার কদর দুদযথাদগর সকতথবাতথা অবডহত হদয়দেন; 

 EGPP MIS এর মাধ্যদম অডতেডরদ্র্দের িন্য কমথসাংস্থান কমথসূডির (ইডিডপডপ) সকল সুডবধ্াদভাগী এবাং 

সকল প্রকদল্পর তেয িাটাদবইি বের এবাং মফি ওয়ারী সাংরক্ষ্ণ করা হদব, এদত কমথসূডির মিুডর পডরদোধ্ 

প্রডক্রয়া আরও স্বচ্ছ ও কাযথকর হদব। সাধ্ারণ িনগণ উি এমআইএস বযবহার কদর মন্ত্রণালয় এবাং সাংডিষ্ট 

মস্টকদহার্ল্ারগণ কমথসূডিডটর ডবডভন্ন তেয ও প্রডতদবেন যোসমদয় পাদব এবাং কতৃথপক্ষ্ দ্রুত ডসদ্ধাি গ্রহণ 

করদত পারদব। তাোড়া মিলাওয়ারী মডহলা ও পুরুষ সুডবধ্াদভাগীর সাংখযা বাাংলাদেে মযাদপ মেখা যাদব; 

 Multi Hazard Risk and vulnerability Assessment (MRVA) বহুমুখী ডবপডি ঝুডকৌঁ ও ডবপোপন্নতা 

ডনরূপন মসদলর আপে, ঝুৌঁডক, ডবপোপন্নতার উপর ডিডিটাল মযাপ প্রস্তুত করা হদয়দে; 

 Damage and need Assessment Cell (DNA)-এর মাধ্যদম দুদযথাগ পরবতথী ক্ষ্য়ক্ষ্ডত ডনরূপদন online এ 

ডি ফরম পূরদণর িন্য Web Based Application বতরী করা হদয়দে। িনগণ মমাবাইল মফান বযবহার কদর 

অনলাইদন েডবসহ দুদযথাদগর ক্ষ্য়ক্ষ্ডত কতৃথপক্ষ্দক িানাদত পারদব; 

 দুদযথাগ বযবস্থাপনা ডবষদয় ই- লাইদব্রডর www.dmic.org.bd/e-library একডট অন- লাইন প্লাটফমথ যা দুদযথাগ 

ঝুৌঁডক হ্রাস এবাং িলবায়ু পডরবতথন অডভদযািন ডবষয়ক প্রকােনা মযমন-  বাাংলাদেে সরকার ও ডবডভন্ন উন্নয়ন 

সাংস্থা কতৃক প্রকাডেত বই, প্রডতদবেন, গদবষণা পত্র, মযানুয়াল, তেযপসু্তক, মপাষ্টার, ডলফদলট, মানডিত্র ইতযাডে 

এবাং নীডতমালা মযমন- দুদযথাগ বযবস্থাপনা আইন ২০১২, দুদযথাগ ডবষদয় স্থায়ী আদেোবলী ইতযাডে ধ্ারণ এবাং 

দুদযথাগ বযবস্থাপনায় িডড়ত প্রডতষ্ঠান, গণমাধ্যম ও বযডিবদগথর মাদঝ তেয ও অডভজ্ঞতা ডবডনমদয়র সুদযাগ 

প্রোন কদর। ময মকান বযডি বা প্রডতষ্ঠান মরডিদিেন কদর দুদযথাগ বযবস্থাপনা, ঝুৌঁডক হ্রাস এবাং িলবায় ু

পডরবতথন তেয এবাং সাংডিষ্ট প্রকােনাগুদলাদক ই- লাইদব্রডরডটদত সহদিই সাংযুি করদত পাদরন। তদব মকান 

প্রকােনা পড়া বা িাউনদলাদির িন্য মরডিদিেন প্রদয়ািন হদব না; 

 সাইদক্লান মসিার তেয ভান্িাদর উপকূলীয় অঞ্চদল ডনডমথত  ূডণথঝড় আশ্রয়দকদন্দ্র ডবস্তাডরত তেযাডের 

িাটাদবইি সাংরক্ষ্ণ করা হদয়দে। এ িাটাদবইদি আশ্রয়দকন্দ্রগুদলার কাঠাদমাগত এবাং আনুষাডঙ্গক তেয, 

মভৌদগাডলক অবস্থান অক্ষ্াাংে/দ্র্াড মাাংে, বযবহার উপদযাডগতা, ধ্ারণক্ষ্মতা ইতযাডে সাংরক্ষ্ণ করা হদয়দে। 

এই িাটাদবইিডটর তেয বযবহার কদর নতনু  ূডণথঝড় আশ্রয়দকন্দ্র ডনমথাদণর সডঠক স্থান ডনধ্থারণ করা, 

 ূডণথঝদড়র সময় মলাকিনদক আশ্রয়দকদন্দ্র আনার িন্য উপযুি পে ডনধ্থারণ করা এবাং আশ্রয়দকদন্দ্রর 

বযবস্থাপনা ও মমরামদতর প্রদয়ািনীয়তা ডনরূপণ করা যাদব; 

 বাাংলাদেদের েডক্ষ্ণ উপকূলীয় অঞ্চল প্রায় প্রডত বের  ূডণথঝড় িডনত িদলাচ্ছ্বাদস প্লাডবত হয়, ফদল িীবন-

http://www.dmic.org.bd/e-library
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িীডবকা এবাং অবকাঠাদমার বযাপক ক্ষ্য়ক্ষ্ডত হয়। এই সমস্যা সমাধ্াদনর িন্য মেদের েডক্ষ্ণ উপকূলীয় 

অঞ্চদলর িদলাচ্ছ্বাসিডনত বন্যার স্থানডভডিক গভীরতার তেয ডনভথর Inundation Map/Risk Map for 

Storm Surge বতরী করা হদয়দে। এই মানডিত্র হদত ঐ সকল এলাকার  র- বাড়ীর ডভটা কতটুকু উিুৌঁ করদত 

হদব; আশ্রয়দকন্দ্র, রাস্তা বা অন্যান্য অবকাঠাদমা কতটুকু উৌঁিদুত করদত হদব, তার ধ্ারণা পাওয়া যাদব; 

 দুদযথাগ ডবষয়ক অনলাইন প্রডেক্ষ্ণ সুডবধ্া Learn Disaster Management online িালু করা হদয়দে। দুদযথাগ 

বযবস্থাপনা ডবষদয় ০২ (দুই) ডট মকাসথ: (০১) দুদযথাগ বযবস্থাপনা পডরডিডত ও (২) সমডিত দুদযথাগ বযবস্থাপনা 

িালু করা হদয়দে; 

 সামাডিক ডনরাপিা কমথসূডির আওতায় গ্রামীণ অবকাঠাদমা রক্ষ্ণাদবক্ষ্ণ/সাংস্কাদরর িন্য সরকার প্রডত বের 

রািস্ব বাদিদটর একডট উদেখদযাগয অাংে বযয় কদর। সরকাডর অদেথ বতডরকৃত এসব রাস্তা াট, ডব্রি/কালভাটথ, 

বন্যা আশ্রয়দকন্দ্র,  ূডণথঝড় আশ্রয়দকন্দ্র িাতীয় সম্পে। এ- সকল িাতীয় সম্পেসমদূহর সুষ্ঠু রক্ষ্ণাদবক্ষ্ণ 

করার িন্য সডঠক ডহসাব প্রদয়ািন, যাদত সম্পদের সুষ্ঠ ু বযবহার ডনডিত হয়। এ- যাবতকাল গ্রামীণ 

অবকাঠাদমা রক্ষ্ণাদবক্ষ্ণ/সাংস্কাদরর িন্য বযডয়ত অদেথ বাস্তবাডয়ত প্রকল্পসমদূহর ডহসাব গতানুগডতক 

পদ্ধডতদত কাগদির মরডিস্টাদর রাখা হত, ফদল দ্রুত প্রডতদবেন বতরী করদত যদেষ্ট মবগ মপদত হত সময় ও 

শ্রম অপিয় হত। এ সীমাবদ্ধতা হদত উিরদণর লদক্ষ্য ডবশ্ব খােয কমথসূডির সহায়তায় Electronic Asset 

Register বতডরর উদেযাগ গ্রহণ করা হদয়দে। যার মাধ্যদম পডৃেবীর ময মকান প্রাি মেদক ডেন রাত ময মকান 

সময় তাৎক্ষ্ডণকভাদব িাডহো মমাতাদবক তেয পাওয়া যাদব; 

 সামাডিক ডনরাপিা কমথসূডিসমদূহর মদধ্য অডতেডরদ্র্দের িন্য ৫ডট বৃহৎ কমথসাংস্থান কমথসূডি (EGPP, FFW, 

TR, GR এবাং VGF) দুদযথাগ বযবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালদয়র মাধ্যদম বাস্তবাডয়ত হয় যা এ খাদত মমাট 

বরাদদ্দর এক ততৃীয়াাংে। সম্পদের সুষ্ঠ ু বন্টন এবাং সুফলদভাগী ডনবথািন আদরা উন্নত করার লদক্ষ্য 

SMoDMRPA প্রকদল্পর মাধ্যদম Social Safety Net Programs MIS (SSNPMIS) বতরীর উদেযাগ মনয়া 

হদয়দে, যা ডিদসম্বর, ২০১৭ এর মদধ্য মেষ হদব; 

 দুদযথাগ বযবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালদয়র ‘অডতেডরদ্র্দের িন্য কমথসৃিন কমথসূডি’ এর বরাদ্দ ও ডবতরণ সাংক্রাি 

প্রডক্রয়া আরও স্বচ্ছ ও কাযথকর করার লদক্ষ্য অন- লাইদন অডভদযাগ গ্রহণ ও ডনষ্পডিকরদণর িন্য SoMDMR 

প্রকল্প হদত সফটওয়ার বতরী করা হদচ্ছ। ফদল িনগণ ডিডিটাল মসন্টার ও ই- মপাষ্ট মসন্টারসহ মযদকান স্থান 

মেদক ইন্টারদনট বযবহার কদর ডেন রাত ২৪  ন্টা অডভদযাগ োডখল ও ডনষ্পডির তেয সাংগ্রহ করদত পারদব; 

 ‘ইদলক্ট্রডনক ভূডম মরডিদিেন’ প্রকদল্পর মাধ্যদম মরডিদিেন অদটাদমেন ডসদস্টম প্লাটফমথ, মিটাদসন্টার, মাঠ 

পযথাদয় প্রডেক্ষ্ণ ও বাস্তবায়ন মডনটডরাং- এর িন্য সফটওয়যার ও হািথওয়যার বতরীর কাযথক্রম িলমান রদয়দে; 

 মেদের সুডবধ্া বডঞ্চত এবাং ডেডক্ষ্ত োরীডরক প্রডতবন্ধীদের আইডট ডবষদয় েক্ষ্ কদর গদড় মতালার মাধ্যদম 

উপািথনক্ষ্ম িনেডিদত রূপািদরর িন্য ‘প্রডতবন্ধী বযডিদের আইডট েক্ষ্তা উন্নয়দনর মাধ্যদম কমথসাংস্থান 

ডনডিতকরণ’ কমথসূডি গ্রহণ প্রডক্রয়াধ্ীন রদয়দে। এদত প্রডতবন্ধীরা আইডসডট ডবষদয় পারেেথী এবাং উদেযািা 

ডহদসদব আত্মডনভথরেীল হদব এবাং প্রডতবন্ধীদের উপািথনক্ষ্ম করার ডবষদয় সামাডিক সদিতনতা সৃডষ্ট হদব; 

 ডেটমহদলর িনসাধ্ারদণর িন্য সরকাডর সকল তেযপ্রযডুি মসবা প্রাডপ্ত ডনডিত এবাং বযবহার এর সক্ষ্মতা 

বতডর করার লদক্ষ্য ‘সেয ডবলুপ্ত ডেটমহলগুদলাদত ডিডিটাল ডলটাদরডস কমথসূডি’ গ্রহণ প্রডক্রয়াধ্ীন রদয়দে; 

 কৃডষ তেয সাডভথস এর মাধ্যদম কৃডষদক্ষ্দত্র আইডসডটডভডিক তেযদসবা কাযক্রম পডরিালনার িন্য ২৫৪ ডট 

এডগ্রকালিারাল ইনফরদমেন মসন্টার স্থাপন করা হদয়দে। সমীক্ষ্ায় মেখা মগদে, প্রডতডট এডগ্রকালিারাল 

ইনফরদমেন মসন্টার মেদক প্রডতডেন গদড় ৪৫- ৫০ িন মানুষ তেয মসবা গ্রহণ করদেন। এর মদধ্য 
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উদেখদযাগয সাংখযক নারী রদয়দেন। মস ডহদসদব প্রডতডেন সারা মেদে ২০,০০০ এরও অডধ্ক সাংখযক কষৃক 

মসবা গ্রহণ করদেন। 
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সম্ভাবনা, িযাদলঞ্জ ও উিরদণর উপায় 1 

‘ডিডিটাল বাাংলাদেে’ ডবডনমথাদণ আমাদের যাত্রা অগ্রসরমান। সারা ডবদশ্বর সাদে তাল ডমডলদয় ডিডিটাল 

বাাংলাদেে গড়ার এ বন্ধুর পদে ইদতামদধ্য আমরা খবু দ্রুত অদনক েূর এডগদয়ডে। ডবদেষকদর কাদনকডটডভডট 

আমাদের অদনক মবদড়দে। এ অিথদন আত্মপ্রসাদের সুদযাগ কম। উন্নয়দনর পুদরা সুডবধ্া লাদভর িন্য এডট সব 

নয়। এখদনা অদনক মলাক কাদনকডটডভডটর বাইদর রদয় মগদে। তাদেরদক উন্নয়দনর অাংেীোর করার িন্য প্রদয়ািন 

েডিোলী আইনী কাঠাদমা গঠন করা, েক্ষ্ িনবল বতরী করা এবাং িবাবডেডহমূলক প্রডতষ্ঠান সৃডষ্ট করা। মসকারদণ 

এ পে পডরক্রমার সমাডপ্ত মরখা টানারও মকান সুদযাগ মনই। আমাদের ডনরির প্রদিষ্টা অবযাহত রাখদত হদব 

সদিতনভাদব। েত প্রদিষ্টা এবাং সমডিত উদেযাগ আমাদের এ যাত্রাদক মসণৃ কদর তলুদব এবাং কাডিত লদক্ষ্য 

মপৌৌঁেদত সাহাযয করদব। এ যাত্রায় মযমন রদয়দে একডবাংে েতাব্দীর প্রডতদযাডগতােীল ডবদশ্ব ডটদক মেদক মেদের 

অেথননডতক অবস্থার ধ্ারাবাডহক উন্নয়দনর িার উদমািদনর অডমত সুদযাগ, মতমডন রদয়দে ডকেু প্রডতবন্ধকতা। 

সবদিদয় ইডতবািক ডেক হল ‘ডিডিটাল বাাংলাদেে’ নামক উন্নয়ন েেথদনর পডরপূণথ বাস্তবায়ন এখন আমাদের 

অন্যতম অগ্রাডধ্কার। 

অদনক সম্ভাবনার একডট হদচ্ছ মমধ্া ডেদয় ডবদশ্ব িায়গা কদর মনয়া। ডবডনদয়াগকারীদের ডনকট বাাংলাদেদের সাশ্রয়ী 

মিুরীর শ্রমেডি এবাং প্রডতশ্রুডতেীল যুবসম্পে অতযি আকষথণীয় ও গুরুত্বপূণথ উপাোন সদিহ মনই। তদব শুধ্ু কম 

মিুরীদত শ্রডমক প্রাডপ্তদকই সম্ভাবনাময় এবাং অদপক্ষ্াকৃত নবীন এ খাদতর ডবকাদের িন্য যদেষ্ট প্রদণােনা ডহদসদব 

ডবদবিনা করা যাদব না। এ কারদণ সুষ্ঠু পডরকল্পনা প্রণয়ন ও মকৌেল ডনধ্থারদণর প্রদয়ািদন তেযপ্রযডুি খাদতর মূল 

েডি, সম্ভাবনা, িযাদলঞ্জ প্রভৃডত সনািকরদণর িন্য একডট বযাপকডভডিক ডবদিষণ প্রদয়ািন। 

৫.১ সম্ভাবনা 
 

৫.১.১ অেময যবুেডি ও মমধ্া 

 আইডট/ আইডটইএস ডেল্প সম্প্রসারদণ মেদের যুব সম্প্রোদয়র ভূডমকাই মূখয। মেদে এরূপ মপোয় ডনদয়াডিত 

হওয়ার মত সক্ষ্ম যুবেডি রদয়দে; 

 সফটওয়যার উন্নয়দনর িন্য মমধ্াবী ও েক্ষ্ িনেডি আদে; 

 উপদযাগী আইডট মমধ্া উন্নয়দনর িন্য সরকাডর ও মবসরকাডর পযথাদয় যদেষ্ট উদেযাগ রদয়দে। 

৫.১.২ সস্তা মিরুী ও সহিলভয শ্রডমক সরবরাহ 

 ভারত, িীন ও পাডকস্তাদনর তুলনায় আইডট/ আইডটইএস মসক্টদর শ্রডমক মিুরী (labour cost)বাাংলাদেদে কম 

যা এখাদত ডবডনদয়াদগর একডট প্রধ্ান ডনয়ামক। কারণ, আইডট/ আইডটইএস খাদত বযদয়র উপাোন সমদূহর 

মদধ্য মিুরী হদচ্ছ অন্যতম বৃহৎ উপাোন (cost component); 

 গত েেদক যুিরাদষ্ট্র আইডট মসক্টদর মিুরী প্রায় ডিগুণ হদয়দে। ১৯৯৭ সাদল একিন মপ্রাগ্রামাদরর মাডসক 

মিুরী মযখাদন ডেল ২,৭০০ মাডকথন িলার, ২০০৬ সাদল তা মবদড় োৌঁড়ায় ৫,৪৬০ মাডকথন িলাদর। ভারদতও 

একই ধ্রদণর প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ডকন্তু বাাংলাদেদে এর পডরমাণ ৩৬০-৭০০ মাডকথন িলাদরর মবেী নয়; 
                                                           
1
 এ অধ্যায়ডট রিনার মক্ষ্দত্র ডিডিটাল বাাংলাদেে খসড়া মকৌেলপত্র Setting Priorities of Digital Bangladesh এবাং World Bank প্রণীত Leveraging 

ICT for Growth and Competitiveness in Bangladesh: IT and ITES Industry Development েীষথক প্রডতদবেদনর সহায়তা মনয়া হদয়দে। 
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 বাাংলাদেদে শ্রমাডধ্দকযর সম্ভাবনা সম্পদকথ মেদের অভযিদর ও বডহডবথদশ্ব সদিতনতা বৃডদ্ধ করা মগদল তা 

আইডট/ আইডটইএস ডেল্প প্রসাদর সহায়ক ভূডমকা রাখদব। 

৫.১.৩ ডবেযমান সুডবধ্াডে 

 বাাংলাদেদে মমাবাইল মটডলদিনডসডট ও ইন্টারদনট মিনডসডট ক্রমািদয় বৃডদ্ধ পাদচ্ছ; 

 বাড়ী ভাড়া, ডবদুযৎ, পাডন, গযাস এবাং জ্বালাডন ইতযাডে খরি অন্যান্য মেদের তুলনায় অদপক্ষ্াকৃত কম; 

 অদনক উন্নত মেদে অডনবাসী বাাংলাদেেীদের (এনআরডব) এযাদসাডসদয়েন মবে সুসাংগডঠত ও সুসাংহত। 

এদেরদক আইডট/ আইডটইএস ডেদল্পর উন্নয়দন মেদের প্রদমাটার ডহদসদব কাদি লাগাদনা মযদত পাদর। 

৫.১.৪ উেীয়মান আইডট ডেল্প 

 মেদের ডবডভন্ন েহর, মিলা ও ডবভাদগ (মযমন-  িট্টগ্রাম, কুডমো, বডরোল, রািোহী, বগুড়া, খলুনা) আইডট/ 

আইডটইএস বযবসা সম্প্রসারদণর মাধ্যদম মমধ্া খুৌঁদি মবর করা হদল একডেদক মযমন মমধ্াবীদের পাওয়া যাদব 

মতমডন আইডট/ আইডটইএস ডেদল্পর সুষম ও মটকসই উন্নয়ন সম্ভব হদব; 

 আইডট/ আইডটইএস ডেল্প মমধ্া ডনভথর হওয়ায় নারীদের িন্য এখাত মবে উপদযাগী। মসকারদণ নারী 

শ্রডমকদের ডবদেষ পলু গঠদনর মাধ্যদম ভাল ফল পাওয়া মযদত পাদর; 

 ভারত ও িীন ডবদশ্ব আইডট মাদকথদটর উচ্চ ডেখদর আদরাহদণর প্রডতদযাডগতায় ডলপ্ত। এডট বাাংলাদেদের িন্য 

একডট সুদযাগ ডহদসদব ডবদবডিত হদত পাদর। ভারত ও িীন ময সমস্ত মোট মকাম্পাডনদক উদপক্ষ্া করদব 

বাাংলাদেে তাদেরদক আহবান কদর মাদকথট মেয়ার বাড়াদত পাদর; 

 উপমহাদেেীয় অদনক ফামথ আিিথাডতকভাদব বযবসা সম্প্রসারদণর সুদযাগ খুৌঁিদে। বাাংলাদেে মাদকথট 

সম্প্রসারণ ও অবকাঠাদমা উন্নয়ন উভয় ডেক মেদক এ সুদযাগ কাদি লাগাদত পাদর; 

 ডবশ্ববযাপী মমাবাইল মগদমর ডবোল বািার রদয়দে। তেয- প্রযুডিদত উন্নত অদনক মেে মমাবাইল মগদমর 

বািার হদত প্রিুর ববদেডেক মুদ্র্া অিথন করদে। বাাংলাদেে তেয- প্রযডুিদত উন্নত হদয় এ বািাদর প্রদবে কদর 

লাভবান হদত পাদর। 

৫.২ িযাদলঞ্জ 
 

৫.২.১ প্রযডুি বান্ধব মানসম্মত ডেক্ষ্ার অভাব ও অপযথাপ্ত সুদযাগ 

 ডেক্ষ্া প্রডতষ্ঠাদন প্রযডুি বান্ধব মানসম্মত এবাং ডবজ্ঞান ডবষয়ক পাঠক্রদমর অপযথাপ্ততা; 

 োত্র- োত্রীদের মমধ্া এবাং সৃিনেীলতা ডবকাে উপদযাগী প্রযডুি ডবষয়ক কাডরকুযলাম ও পাঠোন পদ্ধডতর 

অপযথাপ্ততা; 

 মাধ্যডমক পযথাদয় আইডট ডবষয়ক অডভজ্ঞ, প্রডেডক্ষ্ত ও েক্ষ্ ডেক্ষ্দকর স্বল্পতা; 

 ডেক্ষ্ক প্রডেক্ষ্ণ বযবস্থা একডবাংে েতাব্দীর উপদযাগী তো প্রযডুি বযবহাদরর ডভডিদত প্রণীত নয়; 

 পাঠোদনর মক্ষ্দত্র ডেক্ষ্কদের আিডরকতার প্রদয়ািন, অদনকদক্ষ্দত্র মশ্রণীকদক্ষ্র পডরবদতথ ডনিস্ব মকাডিাং 

মসন্টাদরর প্রডত মাত্রাডতডরি মদনাডনদবে; 

 ডনেমাধ্যডমক/ মাধ্যডমক স্তদর আইডট ডেক্ষ্ার সীডমত সুদযাগ; 

 সেয পাে করা গ্রযািুদয়টগদণর যদেষ্ট কাডরগডর ও প্রাদয়াডগক েক্ষ্তার অভাব। প্রডতদবেী মেে ভারত ও 

পাডকস্তাদনর তলুনায় ইাংদরডিদত কো বলার েক্ষ্তা (English proficiency) তুলনামূলকভাদব কম; 
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 ডেক্ষ্া প্রডতষ্ঠাদন ইাংদরডি ডেক্ষ্ার মক্ষ্দত্র দুবথলতা োকায় ইাংদরডিদত অপযথাপ্ত েক্ষ্তা; 

 িাকুডরর সীডমত সুদযাগ ও স্বল্প মবতন; 

 মশ্রডণকদক্ষ্ তেযপ্রযডুি প্রদয়াদগর প্রবণতা কম; 

 আইডটদক একডট কাযথকডর আিঃোস্ত্রীয় উপকরণ (Interdisciplinary Tool) ডহদসদব বযবহাদরর মক্ষ্দত্র 

ডেক্ষ্াডবে মহদল (Academic Community) প্রদয়ািনীয় সদিতনতার অভাব। 

৫.২.২ মানবসম্পে 

 আইডট ডেল্প ডবস্তাদরর িন্য অেবা বৃহৎ আকাদরর প্রকল্প বাস্তবায়দনর িন্য িাডহোর তুলনায় মানবসম্পে 

সরবরাহ মবে ডপডেদয় রদয়দে; 

 আইডট/ আইডটইএস ডেদল্পর িন্য বযাপকডভডিক মানবসম্পে উন্নয়ন মকৌেল প্রণয়দনর মক্ষ্দত্র প্রদয়ািনীয় ও 

ডনভথরদযাগয ডভডি তদেযর (Baseline Information) অভাব; 

 েক্ষ্ আইডট কমথী বতডরর মক্ষ্দত্র কাডরগডর প্রডেক্ষ্ণ প্রডতষ্ঠান (Vocational Training Institute) এর সক্ষ্মতার 

অভাব; 

 নারী আইডট কমথীবাডহনী বতডরর মক্ষ্দত্র প্রদণােনার সীমাবদ্ধতা; 

 আইডট/ আইডটইএস ডেদল্পর প্রবৃডদ্ধদক সহায়তাোদনর িন্য েক্ষ্ যুব সমাি গদড় মতালার িন্য আনুষ্ঠাডনক 

অেবা অনানুষ্ঠাডনক ডেক্ষ্ানবীে কমথসূডির অপযথাপ্ততা; 

 তরুণ মমধ্াবী আইডট গ্রযািুদয়টদের ডবদেদে পাডড় িমাদনার প্রবণতা এবাং মমধ্া পািার (Brain Drain)। 

৫.২.৩ আইডট ডেদল্প মপোোডরত্ব, বযবস্থাপনা ও তহডবল সেট 

 মকাম্পাডনর সাংখযা কম হওয়ার কারদণ সফটওয়যার ডেদল্প ডবদেষাডয়ত েক্ষ্তা (skill) উন্নয়দন সীডমত সুদযাগ, 

একদিডটয়া বািার (monopoly) সৃডষ্টর প্রবণতা; 

 েক্ষ্ ডটম লীিার/ মযাদনিাদরর স্বল্পতা; 

 কাডরগডর ও মপোগত উভয় মক্ষ্দত্র আিিথাডতক সনে প্রাডপ্তদত প্রাডতষ্ঠাডনক েক্ষ্তার অভাব; 

 সরকাডর মস্টকদহার্ল্ারদের মদধ্য আইডট/ আইডটইএস ডেল্প সম্পদকথ সদিতনতার অভাব। আিিথাডতক 

প্রডতদযাডগতামূলক র যাাংডকাং (মযমন-  McKinsey's Locational Ranking Index) অনুযায়ী প্রদয়ািনীয় 

টযাদলন্টপুল বতরীর িন্য মকান মানবসম্পে উন্নয়ন মকৌেল মনই; 

 আিিথাডতক সনদের মলূযায়ন সম্পদকথ সীডমত জ্ঞান এবাং মস্টকদহার্ল্ার, সরকাডর- মবসরকাডর খাত ও 

ডেক্ষ্াডবেগদণর মদধ্য দুবথল সমিয়; 

 অন্য বযবসার প্রডত আগ্রদহর কারদণ আইডটদক কযাডরয়ার ডহদসদব গ্রহদণর মানডসকতা সম্পন্ন মপোিীবীর 

সাংখযা কম; 

 আইডট ডেদল্পর ডবডনদয়াদগর িন্য সম্পদের অপ্রতলুতা ও কাঠাদমাগত সীমাবদ্ধতা; 

 আইডট খাদত সম- মূলধ্ন উন্নয়ন তহডবদলর অপযথাপ্ত বযবহার। 

৫.২.৪ অবকাঠাদমা 

 মেদে ডবেযমান অবকাঠাদমার সাডবথক গুণগত মান প্রতযাডেত পযথাদয়র নয়; 

 উচ্চগডতসম্পন্ন ইন্টারদনট সাংদযাগ এখদনা বযয়বহুল ও সীডমত; 

 কলদসন্টারগুদলাদত ব্রিবযান্ি ইন্টারদনট এর অবাডরত সাংদযাগ (uninterrupted connection) এর অভাব; 
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 ব্রিবযান্ি স্পীি, গুণগতমান ও ডনভথরদযাগযতা অপযথাপ্ত; 

 ডনরবডচ্ছন্ন ডবদুযৎ সরবরাদহ  াটডত; 

 মদনাপডল (monopoly) ও উচ্চহাদর সাংদযাগ বযয় ও মনটওয়াদকথর অপযথাপ্ততা গ্রামীণ ও পিাৎপে িনদগাষ্ঠীর 

িন্য ইন্টারদনট সাংদযাগ প্রাডপ্তর মক্ষ্দত্র প্রডতবন্ধক। 

৫.৩ উিরদণর উপায়/ আশু করণীয় 
 

৫.৩.১ সাইবার ডনরাপিা ডবধ্ান 

ডিডিটাল বাাংলাদেে গড়ার পদে সবিাইদত গুরুত্বপূণথ ডবষয় হদচ্ছ সাইবার ডনরাপিা ডবধ্ান। ইন্টারদনট 

বযবহারকারীদের সাইবার ক্রাইম মেদক রক্ষ্া করা এবাং তাদের ডনিস্ব মগাপনীয়তা যাদত ভঙ্গ না হয় মসডট ডনডিত 

করার লদক্ষ্য ডবেযমান সাইবার ডনরাপিা আইন ও এসাংক্রাি ডবডধ্- ডবধ্ান সমদয় সমদয় হালনাগাে করদণর িন্য 

সাংদোধ্ন, সাংদযািন, পডরমািথন, পডরবতথন করা িরুরী। 

৫.৩.২ ডেক্ষ্ার সাডবথক মাদনান্নয়ন ও প্রদণােনা 

 ডেক্ষ্ার সাডবথক মান বডৃদ্ধর লদক্ষ্য ডেক্ষ্কগদণর িন্য আইডসডট ডবষদয় বযাপক ডভডিক প্রডেক্ষ্ণ প্রোন করার 

উদেযাগ মনয়া; 

 ডেক্ষ্কগণ যাদত মশ্রডণকদক্ষ্ মদনাডনদবে কদরন তার িন্য পডরবীক্ষ্ণ মিারোর করা; 

 ডেক্ষ্কগদণর কমথকৃডত (performance) মূলযায়ন কদর িাকডরর সুদযাগ- সুডবধ্া বৃডদ্ধর উদেযাগ মনয়া। আইডসডট 

ডবষদয় অভতূপূবথ সাফদলযর িন্য উপযুি প্রদণােনার ডবষয়ডট ডবদবিনা করা; 

 তেযপ্রযুডি খাদত ডবশ্বমাদনর িনবল/ গ্রযািুদয়ট বতরীর িন্য একডট আিথিাডতক মাদনর তেযপ্রযডুি 

ইনডস্টডটউট (Information Communication Technology Institute) স্থাপন করা; 

 গরীব ও মমধ্াবী োত্র/ োত্রীদের আইডট ডেক্ষ্া লাদভর সুদযাগ সৃডষ্টর িন্য বাডণডিযক বযাাংকগুদলার মাধ্যদম 

স্বল্প সুদে েী থ মময়াডে ঋদণর (কমপদক্ষ্ ৪ বৎসদরর মগ্রস ডপডরয়ি ও সদবথাচ্চ ৪ েতাাংে সুদে) বযবস্থা করা 

মযদত পাদর, যাদত তারা গ্রযািুদয়েদনর পর কদমথ ডনদয়াডিত হদয় এ ঋণ পডরদোধ্ করার সুদযাগ পায়; 

 মমধ্া পািার মঠকাদত মমধ্াবী ও উদেযাগী তরুণ আইডট গ্রযািুদয়টদের িন্য ডবদেষ পডরকল্পনা গ্রহণ করা 

মযদত পাদর। এ মক্ষ্দত্র মফস্বল েহর ও গ্রামাঞ্চদলর মমধ্াবী োত্রদের, যাদের ডবদেদে পাডড় িমাদনার ইচ্ছা 

তুলনামূলকভাদব কম তাৌঁদেরদক আইডসডট ডবষদয় ডবশ্বডবেযালদয় ভডতথর মক্ষ্দত্র উৎসাহোন করার িন্য ডবদেষ 

ডেক্ষ্া ঋণ িালু ও বৃডির বযবস্থা গ্রহণ করা মযদত পাদর; 

 ডেল্প প্রসাদরর (industry promotion) িন্য আইডট/ আইডটইএস মকাম্পানীসমদূহর আিিথাডতক মমলায় 

অাংেগ্রহদণর সুদযাগ সৃডষ্ট করা মযদত পাদর; 

 ডবদশ্বর মমাবাইল মগইম ও এডপ্লদকেন বতডরর বািাদর প্রদবে ও প্রডতষ্ঠার লদক্ষ্য কদলি, ডবশ্বডবেযালয় এবাং 

ডবডভন্ন প্রডেক্ষ্ণ প্রডতষ্ঠাদন মমাবাইল মগইম ও এডপ্লদকেন বতডরর সক্ষ্মতা ও েক্ষ্তা উন্নয়দন প্রডেক্ষ্ণ প্রোদনর 

বযবস্থা মনয়া মযদত পাদর। 

৫.৩.৩ আইডট ডেদল্প অেথায়ন 

 আইডট ডেদল্পর দ্রুত প্রসাদরর িন্য সরকাডর ডবডনদয়াদগর পাোপাডে প্রদয়ািন প্রিুর মবসরকাডর ডবডনদয়াগ। এ 

খাদত ডবডনদয়াদগর যদোপযিু মক্ষ্ত্র প্রস্তুত করার োডয়ত্ব সরকাদরর। নতনু উদ্ভাবনী/ সৃিনেীল েডিসম্পন্ন 
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মমধ্াবী তরুণ বযবসায়ী ও মপোিীবীদের আইডসডট খাদত ডবডনদয়াদগর িন্য মভঞ্চার কযাডপটাল ফান্ি 

(Venture Capital Fund) সৃডষ্ট করার ডবষয় ডবদবিনা করা মযদত পাদর; 

 আইডসডট মসক্টদর প্রকল্প সাহাদযযর িন্য উন্নয়ন সহদযাগী মেে ও সাংস্থাসমহূদক আহ্বান িানাদনা মযদত পাদর; 

 আইডট খাদত ডবডনদয়াগকারী মকাম্পানীসমহূ যাদত স্থানীয় ও রপ্তাডনদযাগয কাদির িন্য স্বল্প সুদে ঋণ মপদত 

পাদর মসিন্য মস্পোল ওয়াডকথাং কযাডপটাল ফান্ি প্রডতষ্ঠা করার িন্য বাডণডিযক বযাাংকগুদলাদক পরামথে প্রোন 

করা মযদত পাদর। এদত আইডট মকাম্পানীসমদূহর অেথায়দনর সমস্যা েূরীভূত হদব; 

 ববদেডেক ডবডনদয়াগদকও এখাদত উৎসাডহত করা মযদত পাদর। 

 আইডট ডেদল্পর উন্নয়ন ও ডবকাদে নানা ইদভন্ট মযমন-  আইডট পাকথ, হাইদটক পাকথ/ডসডট, ই- েপ মসন্টার, 

ইনডকউদবসন মসন্টার স্থাপদনর সাংখযা বডৃদ্ধ ও মান ডনডিত করা; 

 ববডশ্বক বািাদর বাাংলাদেদের আইডট ডেদল্পর উদেযািাদের প্রদমােদনর লদক্ষ্য কাযথকর পেদক্ষ্প গ্রহণ; 

 আইডট ডেদল্প যোযে ই- গভদনথন্স প্রডতষ্ঠা ও প্রদয়াগ; 

 মমাবাইল মগইম ও এডপ্লদকেন বতডরর কাদি প্রদয়ািনীয় সরকাডর অনুোন ও প্রদণােনা প্রোন; 

 তরুণ তরুণীদের আইডসডট- ডনভথর মকডরয়ার গঠদনর লদক্ষ্য মেদের সকল সরকাডর/ মবসরকাডর কদলি, 

ডবশ্বডবেযালদয় আইডসডট মকডরয়ার কযাম্প এর আদয়ািন করা; 

 মেডে ডবদেডে আইডট উদেযািা, মবাদ্ধা, ডবদেষজ্ঞ সমিদয় আিিথাডতক পযথাদয় আইডট সাডমট, আইডট 

মফারাদমর আদয়ািন কদর উন্নত প্রডেক্ষ্ণ, ইন্টাদরকেন, প্রডতদযাডগতা, সহদযাডগতা, জ্ঞান ও েক্ষ্তার আোন 

প্রোন, প্রিার ও প্রসার  টান। 

৫.৩.৪ অবকাঠাদমা উন্নয়ন 

আইডট/ আইডটইএস ডেল্প প্রসাদরর িন্য প্রদয়ািনীয় অবকাঠাদমা উন্নয়ন অতযি গুরুত্বপূণথ। অন্যোয় এ ডেদল্পর 

প্রবৃডদ্ধর অডমত সম্ভাবনার সুদযাগ সীডমত হদয় মযদত পাদর। অবকাঠাদমাগত দুবথলতার সুদযাদগ অন্য প্রডতদযাগী 

মেেসমূহ মযমন-  ডভদয়তনাম, মালদয়ডেয়া, ডফডলপাইন ও পাডকস্তান এদক্ষ্দত্র আমাদের যায়গা েখল কদর মনদব। 

এ মপ্রডক্ষ্দত ডনদের পেদক্ষ্পসমহূ গ্রহণ করা মযদত পাদর: 

 দ্রুতগডতর ইন্টারদনট সুডবধ্া সম্প্রসারদণর বযবস্থা গ্রহণ করদত হদব; 

 সরকাডর- মবসরকাডর অাংেীোডরদত্বর মাধ্যদম গ্রামাঞ্চদল ব্রিবযান্ি সাংদযাদগর ডবস্তাদর বযডি ও মবসরকাডর 

খাতদক সরকার আমন্ত্রণ িানাদত পাদর। এদক্ষ্দত্র তৃণমূল পযথাদয় কমথরত এনডিও’র সহায়তা মনয়া মযদত 

পাদর। তখন মসডট হদব সরকাডর- মবসরকাডর- এনডিও অাংেীোডরত্ব; 

 তেযপ্রযুডি বযবহারদক মটকসই করার লদক্ষ্য সকল সরকাডর েপ্তদর ডসদস্টম এযানাডলস্ট/ মপ্রাগ্রামাদরর পে 

সৃডষ্ট এবাং ডনদয়াগ প্রোদনর উদেযাগ গ্রহণ করা মযদত পাদর। এদত একডেদক মযমন আইডট গ্রযািুদয়টদের নতনু 

কমথ সৃিদনর সুদযাগ সৃডষ্ট হদব, অন্যডেদক সরকাডর েপ্তদর তেয- প্রযডুি বযবহার মটকসই হদব। কাডরগডর 

সমস্যার উদ্ভব হদল দ্রুত সমাধ্াদনর পাোপাডে সরকাডর েপ্তরসমদূহর ওদয়বসাইট ডনয়ডমতভাদব হালনাগাে 

করাও সম্ভব হদব; 

 মেদের প্রডতডট ডবভাদগ এবাং বহৃৎ ও গুরুত্বপূণথ মিলাসমদূহ তেযপ্রযুডি ডনভথর কমথসাংস্থাদনর সুদযাগ সৃডষ্টর 

লদক্ষ্য সফটওয়যার মটকদনালডি পাকথ, ডসডলকন ডসডট গঠন করদত হদব; 

 আমাদের মেদে অদনক প্রডতষ্ঠাদন ও বযডিগত উদেযাদগ সফটওয়যার বতডর হদচ্ছ। ডকন্তু এসব সফটওয়যার 
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সাডটথডফদকেন এর বযবস্থা মনই। সরকাডর পযথাদয় তেয ও মযাগাদযাগ প্রযডুি ডবভাগ এসকল সফটওয়যাদরর 

গুণগত মান ও উপদযাডগতা পরীক্ষ্া কদর সনেপত্র প্রাোদনর িন্য িরুরী ডভডিদত সাডটথডফদকেন মসন্টার 

স্থাপন করা প্রদয়ািন। 

৫.৩.৫ নীডত ও বাদিট সহায়তা 

 প্রাডিক েডরদ্র্ িনদগাষ্ঠীর ডনকট মমাবাইল মফাদনর মনটওয়াকথ মপৌৌঁোদনার িন্য মটডলদযাগাদযাগ ডেদল্পর কর 

নীডতদত প্রদয়ািনীয় সাংস্কার আনার ডবষয়ডট ডবদবিনা করা মযদত পাদর; 

 ডবশ্বডবেযালয় মেদক সেয পাে করা তরুণ আইডট গ্রযািুদয়টগণদক ডবনা িামানদত ‘সম- মূলধ্ন উন্নয়ন 

তহডবল- আইডট’ মেদক মূলধ্ন প্রাডপ্তর সুদযাগ প্রোন করা মযদত পাদর; 

 সম- মূলধ্ন উন্নয়ন তহডবল- আইডট নীডতমালা সাংদোধ্ন কদর মূলধ্ন প্রাডপ্ত সহি করা, উন্নত মসবা প্রোন 

এবাং দ্রুত প্রডক্রয়াকরণ ডনডিত করা মযদত পাদর; 

 আইডসডট মকাম্পাডনসমদূহর প্রকল্পসমহূ সময়মত বাস্তবায়দনর সুডবধ্াদেথ সফটওয়যার ও আইডটইএস মসক্টদরর 

ওয়াডকথাং কযাডপটাল এর িন্য সহায়ক িামানত মুি (collateral free)ঋণ প্রোদনর বযবস্থা করা মযদত পাদর; 

 মেদে মেওয়ানী ও মফৌিোডর মামলার ডসাংহভাদগর উদ্ভব হয় ভূডম সাংক্রাি ডবদরাধ্দক মকন্দ্র কদর। ভূডম 

সাংক্রাি ডবদরাধ্ ডনরসনকদল্প ভূডম বযবস্থাপনার ডিডিটালাইদিেন ত্বরাডিত করা প্রদয়ািন। এডবষদয় 

প্রদয়ািনীয় পেদক্ষ্প গ্রহণ করা মযদত পাদর; 

 আইডসডট নীডতদত বডণথত কমথপডরকল্পনা (Action Plan)বাস্তবায়দন পডরবীক্ষ্ণ মিারোর করা এবাং এলদক্ষ্য 

ষামাডসক ডভডিদত বাস্তবায়ন পডরবীক্ষ্ণ করা মযদত পাদর; 

 আইডসডট পডলডসদত অগ্রাডধ্কার ডভডিক কমথপডরকল্পনা ডিডিত কদর সীডমত সম্পে কাদি লাডগদয় অগ্রাডধ্কার 

ডভডিদত ডিডিত কািগুদলা বাস্তবায়ন করা এবাং সমদয়র সাদে সাদে আইডসডট পডলডস সাংদোধ্দনর উদেযাগ 

মনয়া মযদত পাদর; 

 ডিডিটাল বাাংলাদেে গদড় মতালার পূবথেতথ ডহদসদব ডিডিটাল সরকার বযবস্থা গদড় মতালা প্রদয়ািন। এ িন্য 

দ্রুত ই- গভদনথন্স মকৌেল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা মযদত পাদর; 

 আইডসডট উদ্ভাবনী গদবষণা ও মফদলােীদপর িন্য ডবদেষ অনুোন প্রোদনর বযবস্থা মনয়া মযদত পাদর; 

 আইডসডট পডলডসর লক্ষ্যমাত্রা অিথদন ডনিস্ব অেথায়ন োড়াও উন্নয়ন সহদযাগীদের সহায়তা মনয়া মযদত পাদর; 

 সম্ভাবনাময় উদ্ভাবনীসমহূদক মেেী- ডবদেেী প্রডতডষ্ঠত বযডি বা প্রডতষ্ঠাদনর মাধ্যদম মমন্টরেীপ প্রোদনর 

বযবস্থা করা মযদত পাদর; 

 আইডসডট সাংক্রাি ইদনাদভেন প্রেেথনী, মাদকথডটাং, ব্রযাডন্িাং ও মমধ্াস্বত্ব সাংরক্ষ্দণ আডেথক সহদযাডগতা প্রোদনর 

বযবস্থা মনয়া মযদত পাদর; 

 নীডত ডনধ্থারণী পযথাদয় সহায়তা এবাং কমথপডরকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগডত সমিয় ও পডরবীক্ষ্দণর লদক্ষ্য তেয ও 

মযাগাদযাগ প্রযডুি ডবভাদগ সরকাডর কমথকতথা, আইডট ডবদেষজ্ঞ, ডবশ্বডবেযালদয়র আইডট ডেক্ষ্ক, আইডট/ 

আইডটইএস মপোিীবী ও বযবসায়ী সাংগঠন ও এনডিও প্রডতডনডধ্ সমিদয় একডট স্থায়ী তেয- প্রযডুি মসল 

গঠন করার উদেযাগ মনয়া মযদত পাদর; 

 সাইবার অপরাধ্ (cyber crime) প্রডতদরাধ্ এবাং ডনয়ন্ত্রদণ িরুরী ডভডিদত আইনগত ও কাডরগডর বযবস্থা গ্রহণ 

করা মযদত পাদর। 
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৫.৩.৬ প্রোসডনক পেদক্ষ্প 

 আইডসডট মসক্টদরর প্রসার ও মটকসই উন্নয়দনর িন্য সরকাডর ও মবসরকাডর সকল সাংস্থা, প্রডতষ্ঠান ও কাযথালদয় 

প্রদয়ািনীয় সাংখযক ডসদস্টম এনাডলস্ট ও কডম্পউটার মপ্রাগ্রামার- এর পে সৃিন কদর তাদত উপযুি আইডসডট 

জ্ঞানসম্পন্ন িনবল ডনদয়াগ প্রোন; 

 আইডসডট’র সফল ও সডঠক প্রদয়াদগর লদক্ষ্য ডবেযমান আইডসডট পডলডস ও এতেসাংক্রাি সকল নীডতমালা ও 

ডবডধ্র যোযে প্রডতপালন ডনডিতকরদণ সাবথক্ষ্ডণক ডনডবড় মডনটডরাং এর বযবস্থা গ্রহণ; 

 আইডসডট মসক্টদরর ক্রমবডধ্থষ্ণ ুউন্নয়ন ও যদোপযিু বযবহার ডনডিতকদল্প ডনডেথষ্ট সময় অির অির আইডসডট 

পডলডস এবাং সাংডিষ্ট সকল নীডতমালা ও ডবডধ্র পডরবতথন, পডরবধ্থন ও পডরমািথন করা; 

 সডঠক নীডতর সাদে বাস্তবধ্মথী মকৌেল সমডিত কদর িনকলযাদণ ও মটকসই উন্নয়দন আইডসডট’র বযবহার করা; 

 অপডরকডল্পত আইডসডট ডনভথর উদেযাগ বা কাযথক্রম পডরহার কদর পডরকডল্পত ও সমডিত আইডসডট ডনভথর 

উদেযাগ ও কাযথক্রম গ্রহণ। 
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উপসাংহার 

আিদক ডবশ্বসভযতা উন্নডতর েীদষথ। উন্নত ডকাংবা েডরদ্র্ সকল মেে- িাডতই এদক অদন্যর সাদে ডবডভন্নভাদব 

সাংযুি, সম্পৃি, ওতদপ্রাতভাদব িডড়ত। িাইদলও মকউ ডনদিদের আড়াল কদর ডনিথদন ডনভদৃত অবস্থান করার 

সুদযাগ মনই। সকদলই আি মলাবাল ডভদলদির অাংে। ডবশ্বসভযতার অাংে ডহদসদব উন্নত ডবদশ্বর সাদে তাল ডমডলদয় 

সমান কাতাদর সাডমল হদত সকদলই উেগ্রীব। একডবাংে েতাব্দীর উপদযাগী কদর ডনদিদের প্রস্তুত করদত বযাপৃত 

সকদলই। িাতীয় অেথননডতক উন্নয়ন ও মানব উন্নয়দনর সাদে আইডসডট’র অডভদযািন ও বযবহার ক্রমবধ্থমান হাদর 

বাড়দে। আিিথাডতক অেথনীডতদত অাংেগ্রহণ মেদক শুরু কদর প্রডতষ্ঠান ও বািাদরর আধ্ুডনকায়ন এবাং 

িনসাধ্ারদণর কলযাদণ ডবকােমান প্রযডুিদক কাদি লাগাদত আইডসডট বযবহার করদে। অন্যান্য উন্নয়নেীল মেদের 

মদতা বাাংলাদেেও আইডসডট সম্ভাবনার ডবষয়ডটদক অনুধ্াবন কদর রূপকল্প ২০২১ ম াষণার মাধ্যদম মেদের 

অেথননডতক মুডির একডট অভতূপূবথ উপায় ডহদসদব যোসমদয় ডিডিটাল বাাংলাদেে গড়ার প্রতযদয় এক ডবোল 

কমথযদজ্ঞ ডনদয়াডিত হদয়দে। সরকাদরর সডঠক মকৌেলগত পডরকল্পনা এবাং সকদলর ডমডলত প্রদিষ্টায় মেে আি 

অনুডমত সমদয়র মিদয়ও দ্রুত এর সুফল মপদত শুরু কদরদে। তেয ও মযাগাদযাগ প্রযডুির মোৌঁয়ায় সরকাডর-

মবসরকাডর কাদির ধ্ারায় গডত সঞ্চাডরত হদয়দে। সরকাডর মসবা পাওয়ার মক্ষ্দত্র মানুদষর হয়রাডন কদম এদসদে। 

মানুদষর মূলযবান সময় এবাং বযয় সাশ্রয় হদচ্ছ। 

রূপকল্প ২০৪১- এ বাাংলাদেেদক মধ্যম আদয়র পযথায় মপডরদয় োডিপূণথ, সুখীসমৃদ্ধ এক উন্নত িনপদে পডরণত 

করার অঙ্গীকার বযি করা হদয়দে। এ লক্ষ্য অিথদন প্রদয়ািন সরকাদরর সমডিত প্রয়াস, আইডন কাঠাদমা বতরী, 

সুডনডেথষ্ট এদিন্িার অগ্রাডধ্কার প্রস্তুতকরণ, ডিডিটাল বাাংলাদেে গঠদনর মানডসকতাসম্পন্ন একডবাংে েতাব্দীর 

উপযুি েক্ষ্ িনেডি বতরী করা এবাং সুষ্ঠ ুকমথপডরকল্পনা প্রণয়ন করা। আইডন কাঠাদমা সুসাংহত করার লদক্ষ্য 

সরকার আইডসডট সাংক্রাি আইন, নীডতমালা প্রণয়ন ও সাংদোধ্দনর কাি সম্পন্ন কদর সুডনডেথষ্ট ডেকডনদেথেনা প্রোন 

কদরদে। স্বচ্ছ এবাং িবাবডেডহমলূক কাযথক্রদমর মাধ্যদম মেদে সুোসন প্রডতষ্ঠার অগ্রযাত্রায় সরকার বদ্ধপডরকর। 

সরকাডর প্রোসন যন্ত্র সকল প্রস্তুডত ডনদয় ডেকডনদেথেনা এবাং কমথপডরকল্পনা অনুযায়ী সো বযাপৃত মরদখদে 

ডনদিদের। ডিডিটাল বাাংলাদেে প্রডতষ্ঠা আি শুধ্ু স্বপ্ন নয়, এ এক বাস্তবতা। একডবাংে েতাব্দীর িযাদলঞ্জ 

মমাকাডবলা কদর মিবুত অেথননডতক ডভডির উপর োৌঁডড়দয় মধ্যম আদয়র একডট মেদে ডনদিদের অবস্থান সুেৃঢ় 

করার িারপ্রাদি আমরা উপনীত। সততা, ডনষ্ঠা আর আিডরকতার সাদে সুষ্ঠ ু নীডত ও পডরকল্পনা বাস্তবায়দনর 

মাধ্যদম ডনিয়ই আমরা অভীষ্ঠ লদক্ষ্য মপৌৌঁেদত সক্ষ্ম হব। 

 

-  ০ -  
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পডরডেষ্ট- ক 

আইডসডট খাদত গৃহীত উন্নয়ন প্রকদল্পর তাডলকা 
(অাংকসমূহ হািার টাকায়) 

ক্র.  প্রকদল্পর নাম ২০১৭- ১৮ ২০১৬- ১৭ 

১ ১০০০ডট ইউডনয়ন পডরষদে অপডটকযাল ফাইবার কযাবল মনটওয়াকথ উন্নয়ন -  ৬৫, ০০, ০০ 

২ 
১৩ডট নেী বিদর ১ম মশ্রণীর আবহাওয়া পযথদবক্ষ্ণদিার মযাগাদযাগ 
েডিোলীকরণ 

-  ৩৯, ৫৬, ০০ 

৩ ২য় মলাকাল গভনথযান্স সাদপাটথ -  ৪৫, ৬০, ০০ 

৪ 
৪০ডট উপদিলায় ৪০ডট কাডরগরী প্রডেক্ষ্ণ মকন্দ্র ও িট্টগ্রাদম ১ডট ইনডস্টডটউট 
অব মমডরন মটকদনালডি স্থাপন  

২৬৫, ০০, ০০ ১৫০, ০০, ০০ 

৫ 
৬৪ডট মিলায় তেয প্রযুডি প্রডেক্ষ্ণ প্রোদনর িন্য যুব উন্নয়ন অডধ্েপ্তদরর 
সক্ষ্মতা বৃডদ্ধ  

১৩, ৬৮, ০০ -  

৬ অপডটকযাল িাটা আকথাইভ এন্ি মনটওয়াডকথাং ৬, ০৩, ০০ ৪, ৯৯, ০০ 

৭ আইদিডন্টডফদকেন ডসদস্টম ফর এনদহনডসাং একদসস টু সাডভথদসস -  ৪৮১, ৫২, ০০ 

৮ আইডসডট’র মাধ্যদম মাধ্যডমক ও উচ্চ মাধ্যডমক স্তদর ডেক্ষ্ার প্রিলন ২০, ০০, ০০ -  

৯ আঞ্চডলক সাবদমডরন মটডলদযাগাদযাগ প্রকল্প,  বাাংলাদেে ২৬, ৯৬, ০০ ১২৫, ৩৪, ৫৫ 

১০ আবহাওয়া তেয- মসবা ও আগাম সতকথবাণী পদ্ধডত মিারোরকরণ ৮০, ০০, ০০ -  

১১ ইউডনয়ন পডরষে গভনথযান্স -  ৮, ০০, ০০ 

১২ 
ইদন্োিাকেন অব মমডেন ডরদিবল পাসদপাটথ (এম.আর.ডপ.) এন্ি মমডেন 
ডরদিবল ডভসা (এম.আর.ডভ.) ইন বাাংলাদেে 

৪, ৬৭, ০০ -  

১৩ ইনফরদমেন এিুদকেন এন্ি কডমউডনদকেন (আইইডস) ৫৮, ০০, ০০ ১৭, ০০, ০০ 

১৪ ইনডস্টডটউট অব লাইভস্টক সাদয়ন্স এণ্ড মটকদনালিী স্থাপন -  ৩০, ০০, ০০ 

১৫ 
ইম্প্রুডভাং অব মলবার স্টযাডটসডটকস এন্ি মলবার মাদকথট ইনফরদমেন ডসদস্টম 
থ্রু পযাদনল সাদভথ  

৮৫, ০০ ৩, ১৫, ০০ 

১৬ ইমডপ্লদমদন্টেন অব ডিডিটাল একদনক ৩, ২০, ০০ -  

১৭ 
ইসলাডমক ইউডনভাডসথডট অব মটকদনালিী (আইইউডট)- এর আনুষাডঙ্গক 
সুডবধ্াসহ ১২০ আসন ডবডেষ্ট োত্রী ডনবাস ডনমথাণ 

-  ৯, ৮৪, ০০ 

১৮ উদ্ভাবন ও উদেযািা উন্নয়ন একাদিমী প্রডতষ্ঠাকরণ ৪২, ০৫, ০০ -  

১৯ উপদিলা গভনথযান্স -  ১৮, ৯১, ০০ 

২০ উপদিলা পযথাদয় অপডটকযাল ফাইবার কযাবল মনটওয়াকথ উন্নয়ন ৫০, ৭০, ০০ ১৮৫, ০০, ০০ 

২১ এদক্সস টু ইনফরদমেন- ২ ৮০, ৩১, ০০ ৮০, ২৮, ০০ 

২২ এস্টাবডলডোং িাটা মসন্টার এন্ি ওদয়ব মপাটথাল ডসদস্টম ফর ডবআরডটএ   ১৩, ৪৮, ০০ 

২৩ 
এস্টাবডলেদমন্ট অব উপদিলা আইডসডট মেডনাং এণ্ড ডরদসাসথ মসন্টার ফর 
এিুদকেন বযানদবইি 

-  ৬৫, ০০, ০০ 

২৪ এস্টাবডলস্টদমন্ট অব ডব.এ.এস.ডব অদটাদমেন ডসদস্টম  ৭, ৮৪, ০০ -  

২৫ কাডলয়ানকর হাইদটক পাকথ এবাং অন্যান্য হাইদটক পাকথ এর উন্নয়ন ৩০, ০০, ০০ ৩৪, ০০, ০০ 

২৬ 
কযাপাডসডট ডবডর্ল্াং এণ্ড সাদপাডটথাং ডে ইমডপ্লদমদন্টেন মিনদেডনাং গভণথযান্স 
মযাদনিদমন্ট প্রদিক্ট (কদম্পাদনন্ট ডব- ডিডিটাল লযান্ি মযাদনিদমন্ট ডসদস্টম) 

-  ১, ০৫, ০০ 

২৭ 
কনিাকেন অব উপদিলা এন্ি ডরডিওনাল সাভথার মস্টেনস ফর 
ইদলকদটারাল িাটাদবি 

-  ২৬, ০৮, ০০ 
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ক্র.  প্রকদল্পর নাম ২০১৭- ১৮ ২০১৬- ১৭ 

২৮ কৃডষ আবহাওয়া তেয পদ্ধডত উন্নতকরণ প্রকল্প ২৩, ২০, ০০ -  

২৯ খুলনা প্রদকৌেল ও প্রযুডি ডবশ্বডবেযালদয়র অবকাঠাদমা সুডবধ্াডে উন্নয়ন  ২০, ৯০, ০০ ৩১, ১৩, ০০ 

৩০ গদবষণা ও উন্নয়দনর মাধ্যদম তেয প্রযুডিদত বাাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ ৫২, ০০, ০০ -  

৩১ িট্টগ্রাম প্রদকৌেল ও প্রযুডি ডবশ্বডবেযালদয়র অডধ্কতর সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন  ২২, ২১, ০০ ২০, ০০, ০০ 

৩২ িট্টগ্রাম প্রদকৌেল ও প্রযুডি ডবশ্বডবেযালদয়র উন্নয়ন  ১৭, ৪৮, ০০ -  

৩৩ 
িট্টগ্রাম,  মাংলা,  আইডসডি কমলাপুর এবাং মবনাদপাল কাস্টম হাউদির িন্য 
কদন্টইনার স্কযানার ক্রয় 

-  ১১৫, ৪৬, ০০ 

৩৪ িলডচ্চত্র ও প্রকােনা অডধ্েপ্তদরর ডিডিটাল িলডচ্চত্র ডনমথাদণর যন্ত্রপাডত স্থাপন  ১০, ০০, ০০ ১, ০০, ০০ 

৩৫ িাতীয় তেয ও মযাগাদযাগ প্রযুডি অবকাঠাদমা উন্নয়ন ইনদফা- সরকার 
১৩০৬, ২২, ০

০ 
-  

৩৬ িাতীয় ডবজ্ঞান ও প্রযুডি কমদপ্লক্স স্থাপন ১০০, ৬০, ০০ ১২২, ৬৩, ০০ 

৩৭ িাতীয় মবতার ভবদন আধ্ুডনক ও ডিডিটাল সম্প্রিার যন্ত্রপাডত স্থাপন  ২০, ০০, ০০ ৭, ০০, ০০ 

৩৮ িাতীয় ভূডম মিাডনাং -  ৭, ৭২, ০০ 

৩৯ মিলাডভডিক মডহলা কডম্পউটার প্রডেক্ষ্ণ (৬৪ মিলা)  ১২, ৭৩, ০০ ৮, ৯১, ০০ 

৪০ 
মটকদনালডি এমপাওয়ারদমন্ট মসন্টার অন হুইল ফর আনডপ্রডভলাইিি রুরাল 
ডপপল অব বাাংলাদেে 

-  ২, ৬০, ০০ 

৪১ যদোর ডবজ্ঞান ও প্রযুডি ডবশ্বডবেযালদয়র একাদিডমক ও অবকাঠাদমা উন্নয়ন  ৩০, ৬০, ০০ ৮০, ০০, ০০ 

৪২ যদোর সফটওয়যার মটকদনালডি পাকথ -  ৫৫, ৫৫, ০০ 

৪৩ িাটা কাদলকেন ইউডিাং ডি.আই.এস -  ২, ২০, ০০ 

৪৪ 
ডিডিটাইদিেন অব ডবডবএস পাবডলদকেন্স এন্ি অনলাইন মসদকন্িাডর িাটা 
কাদলকেন  

৩, ৩৬, ০০ ৫, ০০, ০০ 

৪৫ 
ডিডিটাল িাটাদবি ডসদস্টম ও আকথাইভ প্রডতষ্ঠার মাধ্যদম এনইডস- একদনক 
ও সমিয় অনুডবভাদগর সক্ষ্মতা বডৃদ্ধকরণ 

৮, ০০, ০০ -  

৪৬ 
ডিডিটাল পদ্ধডতদত ভডূম িডরপ ও মরকিথ প্রণয়ন এবাং সাংরক্ষ্ণ (১ম পযথায়: 
ডবেযমান মমৌিা মযাপস এবাং খডতয়ান সমূদহর কডম্পউটারাইদিেন) 

৬৩, ৪৮, ০০ ৩০, ০০, ০০ 

৪৭ ডিডিটাল বাাংলাদেদের িন্য ই- গভণথদমন্ট মাস্টারপ্লান প্রণয়ন ১১, ১৩, ০০   

৪৮ ডিডিটাল বাাংলাদেদের িন্য এনডিএন মটডলকডমউডনদকেন মনটওয়াকথ -  ১, ০০ 

৪৯ ডিডিটাল বাাংলাদেদের িন্য ওয়যারদলস ব্রিবযান্ি মনটওয়াকথ স্থাপন -  -  

৫০ ডিডিটাল বাাংলাদেদের িন্য ব্রিবযান্ি ওয়যারদলস মনটওয়াকথ স্থাপন  ৭৫৬, ৪৮, ০০ ৫৭৯, ০৪, ০০ 

৫১ 
মিদভলপদমন্ট অব স্মাটথ প্রদিক্ট মডনটডরাং এণ্ড মযাদনিদমন্ট ইনফরদমেন 
ডসদস্টম 

-  ১, ৭৬, ০০ 

৫২ 
মিসদকা এলাকায় সুপারভাইিার কদন্োল ও িাটা এযাকুইডিেন (স্কািা) 
ডসদস্টম স্থাপন 

৫, ০০, ০০ ১, ০০ 

৫৩ ঢাকা প্রদকৌেল ও প্রযুডি ডবশ্বডবেযলদয়র অডধ্কতর উন্নয়ন ১৫, ০০, ০০ -  

৫৪ তৃতীয় মলাকাল গভনথযান্স প্রদিক্ট (এলডিএসডপ- ৩) 
১১৪৫, ৮৭, ০

০ 
  

৫৫ 
তেয প্রযুডির সহায়তায় ডেক্ষ্ার মাদনান্নয়দনর লদক্ষ্য ডনবথাডিত মবসরকাডর 
কদলিসমূদহর উন্নয়ন 

১৫০০, ০০, ০
০ 

-  

৫৬ তেয- প্রযুডি ডনভথর গ্রামীণ িাক র ডনমথাণ -  ৪০, ০০, ০০ 
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৫৭ 
তেয- প্রযুডির সহায়তায় ডেক্ষ্ার মাদনান্নয়দনর লদক্ষ্য ডনবথাডিত মবসরকাডর 
কদলিসমূদহর উন্নয়ন 

-  ৪৯৬, ৬১, ০০ 

৫৮ োডরদ্র্ ডবদমািদনর লদক্ষ্য বযাপক প্রযুডি ডনভথর সমডিত সম্পে বযবস্থাপনা -  ১৬, ৪৬, ০০ 

৫৯ মনায়াখালী ডবজ্ঞান ও প্রযুডি ডবশ্বডবেযালদয়র উন্নয়ন -  ১৬, ২৭, ০০ 

৬০ 
মনায়াখালী ডবজ্ঞান ও প্রযুডি ডবশ্বডবেযালদয়র মভৌত ও একাদিডমক সুডবধ্া 
বডৃদ্ধকরণ  

১৪, ৮০, ০০ ২৮, ০০, ০০ 

৬১ ন্যােনাল হাউিদহার্ল্ িাটাদবইি  ৩০৪, ৬৯, ০০ ২২৩, ২০, ০০ 

৬২ পাবডলক প্রডকউরদমন্ট ডরফমথস প্রদিক্ট- ২ -  ১০০, ১৩, ০০ 

৬৩ পাসদপাটথ তেয সাংরক্ষ্ণ মকন্দ্র স্থাপন -  ১০, ০০, ০০ 

৬৪ মপাস্ট- ই মসন্টার ফর রুরাল কডমউডনডট -  ১৪৫, ০০, ০০ 

৬৫ পটুয়াখালী ডবজ্ঞান ও প্রযুডি ডবশ্বডবেযালদয়র অডধ্কতর উন্নয়ন ৫, ০১, ০০ ৩১, ১৭, ০০ 

৬৬ 
প্রডকউরদমন্ট,  মস্টাদরি এযান্ি সাপ্লাইি মযাদনিদমন্ট ( ডপএসএসএম-
এফডপ) 

৩০, ৭৫, ০০ -  

৬৭ পডরকডল্পত উন্নত বাাংলাদেদের প্রেেথন -  ১৪, ৮২, ০০ 

৬৮ 
পেী োডরদ্র্ ডবদমািন ফাউদন্িেন এর আইডসডট কাযথক্রম ও ই মসবা 
েডিোলীকরণ 

-  ২, ৩০, ০০ 

৬৯ 
পেী ডবদুযতায়ন কাযথক্রদমর আওতায় ঢাকা ডবভাগীয় অঞ্চদল ডপ্রদপদমন্ট ই-
ডমটার স্থাপন 

-  ১, ০০ 

৭০ মফার টায়ার িাতীয় িাটা মসন্টার স্থাপন -  ৮৬০, ৮১, ০০ 

৭১ বঙ্গবন্ধু মফদলাডেপ অন এসআইডসডট  ৫, ৭২, ০০ ১১, ৬৪, ০০ 

৭২ 
বঙ্গবন্ধু মেখ মুডিবরু রহমান ডবজ্ঞান ও প্রযুডি ডবশ্বডবেযালদয়র অডধ্কতর 
উন্নয়ন,  মগাপালগঞ্জ 

২০, ০০, ০০ ৬০, ০০, ০০ 

৭৩ বঙ্গবন্ধু স্যাদটলাইট উৎদক্ষ্পন ৩৮৬, ১৭, ০০ ১৮৩, ০০, ০০ 

৭৪ বঙ্গবন্ধু হাইদটক পাকথ,  রািোহী (বদরন্দ্র ডসডলকন ডসডট) স্থাপন  ৬৭, ৫৩, ০০ -  

৭৫ বাাংলাদেে ই- গভণথদমন্ট ই- আরডপ ১৯, ৮৩, ০০ -  

৭৬ 
বাাংলাদেে ইনডস্টডটউট অব মমডরন মটকদনালডি,  নারায়নগঞ্জ সাংষ্কার ও 
আধ্ুডনকায়ন 

২০, ০০, ০০ -  

৭৭ বাাংলাদেে িডরপ অডধ্েপ্তদরর ডিডিটাল মযাডপাং পদ্ধডতর উন্নয়ন -  ১৯, ১৯, ০০ 

৭৮ 
বাাংলাদেে মটডলডভেন িট্টগ্রাম মকন্দ্র পাহাড়তলীদত োন্সডমডটাং টাওয়ার ভবন 
ডনমথাণ এবাং োন্সডমডটাং যন্ত্রপাডত স্থাপন 

-  ২, ০৫, ০০ 

৭৯ বাাংলাদেে িাক ডবভাদগর কাযথ প্রডক্রয়া স্বয়াংডক্রয়করণ -  ১৫, ৭৭, ০০ 

৮০ বাাংলাদেে প্রদকৌেল ডবশ্বডবেযালদয় অডধ্কতর উন্নয়ন -  ৩০, ০০, ০০ 

৮১ বাাংলাদেে প্রদকৌেল ডবশ্বডবেযালদয় ডেপ মদিল মটডস্টাং মসন্টার স্থাপন ১২, ৮৪, ০০ ২০, ০০, ০০ 

৮২ বাাংলাদেে প্রদকৌেল ডবশ্বডবেযালদয়র অডধ্কতর উন্নয়ন  ২০, ০০, ০০   

৮৩ 
বাাংলাদেে মবতাদরর মহােডি মপ্ররণ মকদন্দ্র ১০০০ ডক.ও. মধ্যম তরঙ্গ 
োন্সডমটার স্থাপন 

-  ২, ০০, ০০ 

৮৪ 
বাাংলাদেে মরলওদয়র আশুগঞ্জ- আখাউড়া মসকেদনর ৩ডট মষ্টেদনর ডসগন্যাডলাং 
ও ইন্টারলডকাং বযবস্থার প্রডতস্থাপন ও আধ্ুডনকীকরণ 

৮, ৫২, ০০ -  

৮৫ 
বাাংলাদেে মরলওদয়র ঈশ্বরেী- িয়দেবপুর মসকেদনর ৪ডট মস্টেদন নবডনডমথত 
৩য় লাইনগুদলাদত কডম্পউটার মবইিি ইন্টারলডকাং বযবস্থার সম্প্রসারণ 

২৬, ৬০, ০০ ১৭, ৮৫, ০০ 
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৮৬ ডবডভন্ন মিলায় ৩০ডট কাডরগডর প্রডেক্ষ্ণ মকন্দ্র স্থাপন ৩৮, ০০, ০০ -  

৮৭ ডবডসএসআইআর- এর প্রযুডি হস্তাির ও উদ্ভাবদনর লদক্ষ্য মভৌত সুডবধ্াডে সৃডষ্ট -  ১৯, ০০, ০০ 

৮৮ বডরোল ইডঞ্জডনয়াডরাং কদলি স্থাপন ১৩, ৩৮, ০০ -  

৮৯ মাওলানা ভাসানী ডবজ্ঞান ও প্রযুডি ডবশ্বডবেযালয় েডিোলীকরণ ১৫, ০০, ০০ ১৯, ৯০, ০০ 

৯০ ডমউডনডসপযাল গভারন্যানস এন্ি সাডভথদসস প্রদিক্ট (এমডিএসডপ) ২৯২, ০০, ০০   

৯১ মযাদনিদমন্ট ইনফরদমেন ডসদস্টম (এমআইএস) ১৮, ০০, ০০ ১১, ৫০, ০০ 

৯২ 
মুন্সীগঞ্জ,  ফডরেপুর,  িাৌঁেপুর,  ডসরািগঞ্জ ও বাদগরহাদট ০৫ডট 
ইনডস্টডটউট অব মমডরন মটকদনালডি স্থাপন 

১৩, ০০, ০০ -  

৯৩ মূলয সাংদযািন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২ (ভযাট অনলাইন) ১৬০, ২৩, ০০ -  

৯৪ রাঙ্গামাডট ডবজ্ঞান ও প্রযুডি ডবশ্বডবেযালয় স্থাপন  ২৬, ৯২, ০০ ৩৫, ৩৫, ০০ 

৯৫ লাডনথাং এন্ি আডনথাং মিদভলপদমন্ট ৪৬, ৩৬, ০০ ৯৮, ৬৭, ০০ 

৯৬ মলভাদরডিাং আইডসডট ফর মগ্রাে,  এমপয়দমন্ট এন্ি গভদণথন্স ২৫৮, ৩৯, ০০ ৯৫, ৩০, ০০ 

৯৭ মেখ কামাল আইডট মেডনাং এন্ি ইনডকউদবেন মসন্টার ৭৫, ৭২, ০০   

৯৮ ডস্কলস এণ্ড এমপ্লয়দমন্ট মপ্রাগ্রাম ইন বাাংলাদেে -  ৫০, ০০, ০০ 

৯৯ সাইবার মিট ডিদটকেন ও মরসপন্স ১, ০০ -  

১০০ 
সাদপাটথ টু ইমডপ্লদমদন্টেন অব ডে মরডভডনউ মডবলাইদিেন মপ্রাগ্রাম ফর 
মরিাি: ভযাট ইম্প্রুভদমন্ট মপ্রাগ্রাম 

-  ৩, ৯৫, ০০ 

১০১ সাদপাটথ টু মিদভলপদমন্ট অব কাডলয়ানকর হাইদটক পাকথ -  ৩৪, ০০, ০০ 

১০২ সাদপাটথ টু মিাংদেডনাং গভদনথন্স মযাদনিদমন্ট -  ১০, ০৭, ০০ 

১০৩ সারা মেদের ডেক্ষ্া প্রডতষ্ঠাদন কডম্পউটার ও ভাষা প্রডেক্ষ্ণ লযাব স্থাপন ১২, ৪৯, ০০ ৮৫, ৩৮, ০০ 

১০৪ ডসডট গভদণথন্স ৩১৫, ৩২, ০০ ২৮২, ৮২, ০০ 

১০৫ 
স্টাডি প্রদিক্ট ফর এস্টাবডলডোং এ ওয়ার্ল্ ক্লাস মস্টট- অব- আটথ সাইন্স এণ্ড 
মটকদনালডি ডমউডিয়াম 

-  ৪৪, ০০ 

১০৬ 
মিাংদেডনাং অব গভাদনথস মযাদনিদমন্ট প্রদিক্টঃ এঃ অন লাইন ফাইডলাং এন্ি 
ডিডিটাইদিেন অব টযাক্স ডরটানথস;  ডসঃ এস্টাবডলেদমন্ট অব টযাক্স মপয়ারস 
ইনফরদমেন এন্ি সাডভথস মসন্টারস 

২৩, ৫৫, ০০ -  

১০৭ মিাংদেডনাং এডগ্রকালিার মাদকথট ইনফরদমেন ডসদস্টম ইন বাাংলাদেে  -  ৩, ১২, ০০ 

১০৮ মিাংদেডনাং এণ্ড মিানথাইদিেন অব মেখ হাডসনা ইয়ুে মসন্টার -  ৬, ০৯, ০০ 

১০৯ মিাংদেডনাং ডে ডিডিটাল কাডটথওগ্রাডফক কযাপাডসডট অব সাদভথ অব বাাংলাদেে  ৪, ০০, ০০ ৭, ২০, ০০ 

১১০ 
মিাংদেডনাং ন্যােনাল ফদরস্ট ইনদভন্টডর এন্ি স্যাদটলাইট লযান্ি মডনটডরাং 
ডসদস্টম ইন সাদপাটথ অব মরি ইন বাাংলাদেে  

৮, ০৯, ০০ ১২, ৮৭, ০০ 

১১১ মিাংদেডনাং পাবডলক ইনদভস্টদমন্ট মযাদনিদমন্ট ডসদস্টম -  ১২, ০০, ০০ 

১১২ মিাংদেডনাং মপৌরসভা গভদনথন্স ৪, ১০, ০০ -  

১১৩ মিাংদেডনাং হাইদড্রাদলাডিকযাল ইনফরদমেন সাডভথদসস এণ্ড আরডল ডসদস্টম -  ৬, ৬৮, ০০ 

১১৪ 
মিনদেডনাং ডে এনভায়রনদমন্ট,  ফদরডি এন্ি ক্লাইদমট মিঞ্জ কযাপাডসডটি 
অব ডে ডমডনডি অব এনভায়রনদমন্ট এন্ি ফদরস্টস এন্ি ইটস এদিডন্সি 

১, ৪০, ০০ -  

১১৫ 
মিনদেডনাং মসদটলদমন্ট মপ্রস,  মযাপ ডপ্রডন্টাং মপ্রস এণ্ড ডপ্রপাদরেন অব 
ডিডিটাল মযাপ 

-  ৪, ৮২, ০০ 

১১৬ সফটওয়যাদরর মকায়াডলডট পরীক্ষ্া ও সাডটথডফদকেন মসন্টার প্রডতষ্ঠাকরণ ১৮, ৪৫, ০০ -  
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১১৭ 
হাইদটক পাকথ ডসদলট (ডসদলট ইদলক্ট্রডনক ডসডট) এর প্রােডমক অবকাঠাদমা 
ডনমথাণ 

১২০, ০০, ০০ ৫০, ০০, ০০ 

১১৮ 
হাইদটক পাদকথর িন্য ডমিথাপুর ও মমৌিাক মস্টেদনর মধ্যবতথী কাডলয়ানকর- এ 
একডট ডব- ক্লাস মস্টেন ডনমথাণ 

-  ৩০, ৫০, ০০ 

১১৯ হাউিদহার্ল্ ইনকাম এন্ি এক্সদপডন্িিার সাদভথ ৬, ৩৭, ০০ -  

১২০ হািী মমাহাম্মে োদনে ডবজ্ঞান ও প্রযুডি ডবশ্বডবেযালদয়র ডবদেষ উন্নয়ন ১০, ৯৩, ০০ ১১, ৫৪, ০০ 

১২১ মহলে ইনফরদমেন ডসদস্টমস এন্ি ই মহলে -  ৫৪, ০০, ০০ 

১২২ 
অননুদমাডেত নতুন প্রকদল্পর িন্য মোক বরাদ্দ (আইডসডট এবাং িাক ও 
মটডলদযাগাদযাগ ডবভাগ) 

১০২৫, ০০, ০
০ 

৪৭৬, ২৯, ০০ 

 
মমাট 

৯২৬২, ৭২, ০
০ 

৫৭৬৫, ৩০, ৫
৫ 
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