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ভৄঔফন্ধ 

 

তথ্য-প্রভেডিডনব থয উন্নত দদদয ওাতাদয াডভর দত ডডডচটার ফাাংরাদদদয ডফওল্প দনই। এ অনুধাফন দথদওই ২০০৮ 

াদরয নফভ চাতী াংদ ডনফ থাঘনওাদর „রূওল্প-২০২১’ এয দখালণা দদ ফাাংরাদদ আাভী রীক। মাদত ক্ষুধাভৄি, 

দাডযদ্র্যভৄি, বফলম্যীন নতুন এও ডডডচটার ফাাংরাদদ কড়ায দৃঢ় প্রতয ব্যি ওযা দদঙ। ২০১৪ াদরয চাতী ডনফ থাঘদন 

দদদও ভধ্যভ আদয ম থা দডযদ াডিপূণ থ, সুঔী-ভদ্ধ এও উন্নত চনদদ ডযণত ওযায রক্ষ্য ডনদ দখালণা ওযা 

দদঙ „রূওল্প-২০৪১’। আভযা এ রদক্ষ্য ডনযিয ওাচ ওদয ঘদরডঙ। অচথন ওদযডঙ অদনও। ইদতাভদধ্য ডনম্ন আদয দদ 

দথদও ডনম্ন-ভধ্যভ আদয দদদ উন্নীত দডঙ। অথ থননডতও প্রবৃডদ্ধ প্রা ৮.১৩ তাাং অচথন ওদযডঙ। উন্নদনয 

ধাযাফাডওতা ম্প্রডত অনুডিত ২০১৮ াদরয চাতী ডনফ থাঘদন ফাাংরাদদ আাভী রীদকয ২১ দপা ডনফ থাঘনী ইদতাদয 

২০২১-২০২৩ াদরয ভদধ্য াযাদদদ ৫ডচ ইন্টাযদনট দফা দ ৌঁদঙ দদায অঙ্গীওায ব্যি ওযা দদঙ।  

শুদৄ অথ থননডতও উন্নন ন, যওাডয ওর ওাম থক্রদভ স্বচ্ছতা  চফাফডদডতায ভাধ্যদভ দদদ সুান ডনডিত ওযা 

আভাদদয অন্যতভ রক্ষ্য। স্বল্প ভদ স্বল্প ঔযদঘ যওাডয ওর দফা চনকদণয দদাযদকাড়া দ ৌঁঙাদনায রদক্ষ্য ৬৪ দচরা, 

ইউডনন ডযলদ, দ যবা এফাং ডটি ওদ থাদযদনয াড থ ম থাদ স্াডত ডডডচটার দন্টাদযয ভাধ্যদভ প্রা ১৫০ 

ধযদনয দফা প্রদান ওযা দচ্ছ। দফা প্রদান ডফদওন্দ্রীওযদণয পদর নাকডযওদদয দফা প্রাডি চতয দদঙ। এঙাড়া প্রফাী 

ডডডচটার দন্টায এয ভাধ্যদভ প্রফাীযা দফা াদচ্ছ। ওর দচরা প্রাদওয ওাম থারদ স্থাডত ই-দফা দওন্দ্রভদয 

ভাধ্যদভ কৃডল, স্বাস্থয, ডক্ষ্া, াভাডচও ডনযাত্তা দফষ্টনী, আইডন াতা  দুদম থাক ব্যফস্থানা ডফডবন্ন ধযদনয যওাডয 

দফা প্রদান ম্ভফ দচ্ছ। ডক্ষ্া প্রডতিানভদ ভাডিডভডডা ক্লারুদভয ভাধ্যদভ ডক্ষ্া প্রদান ওযা দচ্ছ। ডডডচটার 

ডপন্যাডন্পার াডব থদয আতা এদচন্ট ব্যাাংডওাং, ই-দদভন্ট, ই-ঘারান, ডচ টু ড, ড টু ডচ, াভাডচও ডনযাত্তা বাতা 

ডডডচটাইদচন, ডাও ডফবাদকয „নকদ’ াডব থ ঘালু ওযা দদঙ। এঙাড়া দননদবাকীদদয অফযবাতায অথ থ ইএপটি-য 

ভাধ্যদভ দপ্রযণ ওযা দচ্ছ। আইটি ডদল্পয উন্নদন ২৮টি াইদটও/ পটযায দটওনরডচ াওথ স্থান ওযা দদঙ। 

দটডরদডনডটি ৯৮.৪৬ তাাংদ এফাং ইন্টাযদনট দডনডটি ৫৬.৬৫ তাাংদ উন্নীত ওযা ম্ভফ দদঙ। তথ্য প্রভেডি ঔাদতয 

ডফওাদয রদক্ষ্য প্রদণাদনা ডদদফ ডফডবন্ন আইটি দেয উয ওয অফওা অন্যান্য সুডফধাডদ প্রদান ওযা দচ্ছ। আইডন 

ওাঠাদভা উন্নদন তথ্য প্রভেডি াংডিষ্ট ডফডবন্ন আইন এফাং নীডতভারা প্রণন  ভেদকাদমাকী ওযা দদঙ। 

আভাদদয ডযওডল্পত ওাম থক্রভ  ফডরি প্রাদয ভাধ্যদভ ডনিই আভযা অবীষ্ট রদক্ষ্য দ ৌঁঙাদত ক্ষ্ভ দফা। যওাদযয এ 

দৃি অঙ্গীওায ফাস্তফাদন আভাদদয ফাস্তফ অগ্রকডত, ডফদ্যভান ভস্যা  উত্তযদণয উা ডনদ ডফকত ফঙযভদয ন্যা এ 

ফঙয ফাদচট প্রওানায অাং ডদদফ „ডডডচটার ফাাংরাদদদয দথ অগ্রমাত্রা: ারডঘত্র ২০১৯‟ পুডস্তওাটি প্রওাডত দচ্ছ। 

এ প্রওানাটি মাঁদদয ডযশ্রদভ ম্ভফ দদঙ তাঁদদযদও আিডযও ধন্যফাদ চানাই। 
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ডডডচটার ফাাংরাদদদয দথ অগ্রমাত্রা: ারডঘত্র ২০১৯ 
 

ভূডভওা 
 

তথ্যপ্রভেডি ব্যফাদযয ব্যাওতা দদদয উন্নদনয াদথ কবীযবাদফ ম্পওথভেি (significantly corelated)। পৃডথফীদত 

দম দদ মতদফড তথ্যপ্রভেডিয ভেতই ব্যফাদয ডদ্ধস্ত দ দদ ততদফড চনকদণয প্রতযাা অনুমাী কণদফা প্রদাদন 

ওাম থওয। আফায, তথ্যপ্রভেডিয প্রাদযয ভাধ্যদভ যওাডয  দফযওাডয ঔাদত অডধও ওভ থাংস্থান সৃডষ্ট ওদয দ্রুত দাডযদ্র্য 

ডফদভাঘন ম্ভফ। কত এও দও ধদয স্বদল্পান্নত  উন্ননীর দদভ দ্রুতকডতদত দাডযদ্র্য ডফদভাঘদন দম ভথ থ দচ্ছ তায 

দঙদন তথ্যপ্রভেডিয ব্যফাযদও অন্যতভ ঘাডরওাডি ডদদফ ডফদফঘনা ওযা । তথ্যপ্রভেডিয এ অডভত ম্ভাফনাদও ওাদচ 

রাকাদত ফাাংরাদদ যওায সুডযওডল্পতবাদফ ডনযর প্রদঘষ্টা যত। 

চাডতয ডতা ফঙ্গফন্ধু দঔ ভৄডচবুয যভাদনয  আচীফন রাডরত দানায ফাাংরা কড়ায দম স্বপ্ন দটি ফাস্তফাদনয এও নতুন 

প্রতযদয নাভ „ডডডচটার ফাাংরাদদ’। এওডফাং তাব্দীয প্রভেডিডনব থয দফকফান বফডিও উন্নদনয াদথ তার ডভডরদ 

তথ্যপ্রভেডি-ডবডত্তও নতুন এও ডডডচটার ফাাংরাদদ কড়ায প্রতযদ ২০০৮ াদরয নফভ চাতী াংদ ডনফ থাঘদন „রূওল্প-

২০২১’ এয দখালণা দদ ফাাংরাদদ আাভী রীক। ২০০৮ াদরয এ ডনফ থাঘনী ইদতাদয ফাাংরাদদ আাভী রীক প্রথভ 

‘ডডডচটার ফাাংরাদদ’ ধাযণায সূত্রাত ওদয। এওটি উন্নত দদ, ভদ্ধ ডডডচটার ভাচ, রূািডযত উৎাদন ব্যফস্থা, এওটি 

জ্ঞানডবডত্তও অথ থনীডত - ফ ডভডরদ এওটি জ্ঞানডবডত্তও ভাচই দরা ডডডচটার ফাাংরাদদদয ফাস্তফ অফফ। ফস্তুত, 

জ্ঞানডবডত্তও ভাচ কঠনই দচ্ছ ডডডচটার ফাাংরাদদদয প্রথভ দাান। এওাত্তদয ভান ভৄডিভেদদ্ধয ভধ্য ডদদ যফতী 

প্রচদন্য চন্য দম ভদ্ধ ফাাংরাদদদয স্বপ্ন দদঔা দডঙদরা তা ফাস্তফাদনয থডনদদ থও এ ডডডচটার ফাাংরাদদ। ফতথভাদন 

„ডডডচটার ফাাংরাদদ‟ উন্নদনয এও ভেকািওাযী দ থদনয নাভ। এ দ থন ডক্ষ্া, স্বাস্থয, ব্যফা-ফাডণচয, ওভ থাংস্থান, দাডযদ্র্য 

ডফদভাঘন ওর দক্ষ্দত্র যওাদযয রক্ষ্য  উদেশ্য ফাস্তফাদন প্রভেডিয রাকই প্রদাদকয এওটি ভডিত প্রদঘষ্টা। এ 

উন্নন দ থদন তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডিয ম্প্রাযণ এফাং ফহুভৄডঔ ব্যফাদযয ভাধ্যদভ এওটি স্বচ্ছ, দাফদ্ধ  

চফাফডদডভরও যওায প্রডতিা, দক্ষ্ ভানফ ম্পদ উন্নন ডনডিত ওযা, াভাডচও ন্যাযানতা বৃডদ্ধ ওযা, যওাডয  

দফযওাডয ঔাদতয অাংীদাডযদে সুরদব চনদফা প্রদান ডনডিত ওযা, ২০২১ াদরয ভদধ্য দদদও ভধ্যভ আদয দদদ 

ডযণত ওযদত ডডডচটার/তথ্য-দমাকাদমাক প্রভেডিদও াও ডি ডদদফ ডফদফঘনা ওযা দদঙ।  

২০১৪ াদরয ৫ই চানুাডযয দভ চাতী াংদ ডনফ থাঘনদও াভদন দযদঔ ফাাংরাদদ আাভী রীক দখালণা ওদয 

„রূওল্প-২০৪১‟। এ-ভদয ভদধ্য ফাাংরাদদদও ভধ্যভ আদয ম থা দডযদ াডিপূণ থ, সুঔী-ভদ্ধ এও উন্নত চনদদ 

ডযণত ওযায অঙ্গীওায ব্যি ওযা  রূওদল্প, দমঔাদন থাওদফ সুান, ওর ওাম থক্রদভয স্বচ্ছতা  দাফদ্ধতা। মায 

অডধফাীযা দফ দাডযদ্র্য  ক্ষুধা-ভৄি, দফ দুনীডত  বফলম্য-ভৄি। সুঔী-ভদ্ধ ফাাংরাদদ কড়ায এ স্বপ্ন ফাস্তফাদন 

যওাদযয ওর ওভ থওাদেয দওন্দ্রডফন্দুদত তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডিয অডবদমাচন  ব্যফাদযয ভাধ্যদভ দদদয ওর 

চনাধাযণদও াংভেিওযণ, এওডফাং তাব্দীয উদমাকী দক্ষ্ ভানফ ম্পদ উন্নন, অথ থননডতও সুদমাদকয বফডঘত্রান, 

যওাডয দফা দ্রুততায াদথ চনকদণয দদাযদকাড়া দ ৌঁদঙ দদা এফাং অডধও উৎাদনীর  প্রডতদমাডকতাভরও ফাচায 

সৃডষ্টই র অগ্রাডধওাযভরও ওাচ। ২০১৮ াদরয চাতী ডনফ থাঘদন আাভী রীদকয ২১ দপা ডনফ থাঘনী ইদতাদয ২০২১-

২০২৩ াদরয ভদধ্য াযাদদদ ৫ডচ ইন্টাযদনট দফা দ ৌঁদঙ দদায অঙ্গীওায ওযা । আাভী রীক পুনযা ডনফ থাডঘত 

দ যওায ডযঘারনা ওযদঙ। ডনফ থাঘনী ইদতাদয উডিডঔত নতুন রক্ষ্যভাত্রা অচথদন যওায ইদতাভদধ্য ওাম থক্রভ শুরু 

ওদযদঙ। ২০১৯-২০ অথ থফঙদযয ফাদচদট ডনফ থাঘনী অঙ্গীওাদযয প্রডতপরন দদঔা মাদফ। 

 



2 

আদৄডনও ভেক ডফজ্ঞান  তথ্যপ্রভেডিয ভেক। ডফজ্ঞাদনয দক যফভ ভূডভওায চন্যই ডফিবযতা আচ উন্নডতয ীদল থ। ডফজ্ঞান  

প্রভেডি ঙাড়া দওাদনা দদ তায আথ থ-াভাডচও অফস্থায উন্নডত ওযদত াদয না। এওডফাং তাব্দীদত উন্নদনয প্রধান 

াডতায ডদদফ প্রডতটি দক্ষ্দত্র নাতন দ্ধডতয স্থদর ডডডচটার টুর ব্যফাদযয দওান ডফওল্প দনই। দদ দথদও দাডযদ্র্য  

বফলম্য দূয ওদয চনকদণয দভ ডরও ঘাডদা পূযদণ যওাডয ওর ওভ থওাদেয ঘাডরওাডি দফ ডডডচটার ফাাংরাদদ। 

শুরুদতই যওাদযয ঘযাদরঞ্জ ডঙর দদদয অথ থনীডতয বীত সুদৃঢ় ওযা এফাং াভাডচও সূঘওভদও উন্নীত ওযায দটওই 

দও র ডনধ থাযণ ওযা। অন্যফ দও রকত দদক্ষ্দয াদ „ডডডচটার ফাাংরাদদ‟ এওওবাদফ ওর ঘযাদরদঞ্জয 

দভাওাদফরা ওাম থওয ভূডভওা দযদঔ মাদচ্ছ। যওাদযয রক্ষ্য দচ্ছ অথ থননডতও প্রবৃডদ্ধদও ৬ তাাংদয বৃত্ত দবদঙ্গ ২০২০ 

াদরয ভদধ্য ৮ তাাংদ উন্নীত ওযা এফাং ডফডনদাদকয ায ২০১৫ াদরয ডচডডড‟য ২৮.৯ তাাং দথদও ২০২০ াদর 

ডচডডড‟য ৩৪.৪ তাাংদ উন্নীত ওযা। ২০১৭-১৮ অথ থফঙদযয ডযাংখ্যান অনুমাী ডফডনদাক বৃডদ্ধ দদ দাঁডড়দদঙ 

ডচডডডয ৩১.৪৭ তাাং। ইদতাভদধ্য ২০১৯ াদরয দপব্রুাডয ভাদ প্রডবনার ডদফ অনুমাী ফাাংরাদদদয ডচডডড 

প্রবৃডদ্ধ ৮.১৩ তাাংদ উন্নীত দদঙ (ডফডফএ ডাটা, ২০১৯)। 

দডযদ্র্ফান্ধফ  অির্ভ থডিভরও প্রবৃডদ্ধ অচথদন যওাদযয ওর প্রডতিানদও অডধওতয উন্নত  দটওই দফা প্রদান দ্ধডত 

প্রফতথন ওযদত দফ। এচদন্য প্রদাচন ম্পদদয সুলভ ফন্টন, মথামথ ব্যফায এফাং যওাডয প্রানমদন্ত্রয কডত, দক্ষ্তা  

ওাম থওাডযতা বৃডদ্ধ। তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডিয ঠিও প্রদাদকয ভাধ্যদভ যওাডয দফা দ্রুততায াদথ চনকদণয 

দদাযদকাড়া দ ৌঁঙাদনায দক্ষ্দত্র উন্নত  উন্ননীর দদদয অডবজ্ঞতা ওাদচ রাকাদনা দমদত াদয। দদদয অডধওাাং 

দরাদওয ফফা গ্রাদভ। গ্রাভীণ াধাযণ চনকদণয দদাযদকাড়া যওাডয দফা দ ৌঁঙাদনায চন্য প্রদাচন দক্ষ্  ওাম থওয 

তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডি ব্যফস্থায প্রফতথন এফাং এয ম্প্রাযণ। এ ফাস্তফতায দপ্রক্ষ্াদট চনকদণয দদাযদকাড়া ফ ধযদনয 

যওাডয-দফযওাডয  ফাডণডচযও তথ্য  দফা দ ৌঁদঙ দদায এওটি ভডিত উদদ্যাক ডদদফ ইদতাভদধ্য এ ম থি ৬৪টি 

দচরা, ৪,৫৫৪টি ইউডনন ডযলদ, ৩২৫টি দ যবা এফাং ৪০৭টি ডটি ওদ থাদযদনয াদড থ ডডডচটার দন্টাদযয ভাধ্যদভ 

চন্-ডনফন্ধন, ভতুয ডনফন্ধন, নাকডযও নদ, চডভয ঘ থা, ডফদুযৎ ডফর ডযদাধ প্রা ১৫০ ধযদনয যওাডয-দফযওাডয 

দফা প্রদান ওযা দচ্ছ। ডডডচটার দন্টায প্রডতডিত ায পদর প্রতযি এরাওায নাকডযওদদয দীখ থ থ াডড় ডদদ দম দফা 

াংডিষ্ট দিয দত ডনদত ত, দটা াদতয ওাদঙই ডডডচটার দন্টায দত এঔন দদা দচ্ছ। এয পদর াংডিষ্ট অডপদ দফা 

ডনদত তাদদয ভ এফাং ঔযঘ ওভ দচ্ছ এফাং ফাযফায ভ্রভণ ওযদত দচ্ছ না। নাকডযওযা নাভভাত্র ভদে তাদদয ওাডিত 

দফা গ্রণ ওযদত াযদঙ। চনকদণয দদাড়দকাড়া দফা দ দঙ দদায ভডত এ উদদ্যাক আিচথাডতও ডযভেদর 

স্বীকৃত।ডডডচটার দন্টায দত ৪২২.৩ ডভডরন দফা গৃীত দদঙ। দফা দদত ভ, ঔযঘ এফাং মাতাাদতয াংখ্যা 

(টিডডব) মথাক্রদভ ৭৭%, ৭৫% এফাং ৩৬% ওদভদঙ। পদর ইউডনন ডডডচটার দন্টায উদদ্যািাদদয আ দফদড়দঙ। দফা 

প্রদান ডফদওন্দ্রীওযদণয পদর নাকডযওদদয যাডন ওদভদঙ। এঙাড়া, প্রফাী ডডডচটার দন্টায দথদও প্রফাীযা দফা 

াদচ্ছন। াযা দদদ ১০,০০০ এয অডধও ই-দাস্ট দন্টায যদদঙ। ওর দচরা প্রাদওয ওাম থারদ ই-দফা দওন্দ্র স্থান 

ওযা দদঙ। ই-দফা দওন্দ্রভদয ভাধ্যদভ কৃডল, স্বাস্থয, ডক্ষ্া, াভাডচও ডনযাত্তা দফষ্টনী, আইডন াতা, দুদম থাক 

ব্যফস্থানা, আইদনয প্রদাক ডফপুর াংখ্যও যওাডয দফা চনকদণয দদাযদকাড়া দ ৌঁঙাদনা ম্ভফ দচ্ছ। ইউডনন ম থাদ 

স্থাডত ইউডনন ডডডচটার দন্টাদযয (UDC) ভাধ্যদভ দেয উৎাদন  ডফণন াংক্রাি তদথ্য অডবকম্যতায 

(accessibility) সুফাদদ প্রাডিও কৃলও  ক্ষুদ্র্ ব্যফাীদদয উৎাদন দক্ষ্তা বৃডদ্ধ াদচ্ছ এফাং উৎাডদত ে 

ফাচাযচাতওযণ চতয দচ্ছ। এদত প্রডতদমাডকতাভরও ফাচায সৃডষ্ট দচ্ছ মা অির্ভ থডিভরও প্রবৃডদ্ধ‟য (inclusive 

growth) াও। ২০২১ াদরয ভদধ্য প্রডত ৩ ডও.ডভ. এয ভদধ্য এওটি ওদয ডডডচটার দন্টায অথ থাৎ প্রা ২০,০০০ 

ডডডচটার দন্টায স্থান এফাং প্রডতভাদ ২০ ডভডরন নাকডযওদও দফা প্রদান ওযা দফ। 

আদৄডনও ডফিদও ফরা  Global village। প্রভেডিডনব থয ব্যফস্থায ভাধ্যদভ ডফদিয এও প্রাি দথদও অন্য প্রাদি দমাকাদমাক 

স্থান ওযা ভদয ব্যাায ভাত্র। ডডডচটার ফাাংরাদদ কদড় উঠদর দদদয প্রডতটি ভানুল ডফি তথ্যপ্রভেডি ভাড়দও 
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ঠিওবাদফ প্রদফ ওযদত াযদফ। দওাযদণ ডডডচটার ফাাংরাদদ ফাস্তফাদনয প্রথভ  গুরুেপূণ থ ধা র দটডরদমাকাদমাক 

ব্যফস্থায উন্নন। তৃণভর ম থা দথদও য এরাওায অডধফাীদদয দটডরদমাকাদমাদকয ভাধ্যদভ াংভেি ওযায রদক্ষ্য 

দটডরদমাকাদমাক ব্যফস্থায অফওাঠাদভাকত উন্নন এফাং চনকদণয চন্য দটডরদমাকাদমাক দফাদও চরবয ওযায ভাধ্যদভ 

যওায ডডডচটার ফাাংরাদদ কড়ায থদও প্রস্ত ওদযদঙ। কদফলণা দদঔা দকদঙ দম, াধাযণবাদফ উন্ননীর দদদ 

াংদমাক (connectivity) ম্প্রাযণ ডফদলত দটডরদডনডটি ১০ তাাং বৃডদ্ধ দদর ডচডডড ০.৬০ তাাং বৃডদ্ধ া। 

ফতথভান যওায ২০০৯ াদর দাডেবায গ্রণওাদর ফাাংরাদদদয দটডরদডনডটি ডঙর ৩০ তাাংদয ভত। ভাঘ থ ২০১৯ ম থি 

এ ায 98.46 তাাংদ উন্নীত ওযা ম্ভফ দদঙ। দটডরদমাকাদমাক ঔাদত এ প্রবৃডদ্ধ প্রতযাডত ভাত্রা অডতক্রভ ওদযদঙ। 

২০২০ াদরয ভদধ্য এ-ায ১০০ তাাংদ উন্নীত ওযায ডযওল্পনা যদদঙ। 

ইন্টাযদনট ব্যফাদযয আতা বৃডদ্ধ ওযায ভাধ্যদভ চনকণদও তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডিয দঙ্গ আয দফড ম্পৃি ওযায 

প্রা ঘরভান যদদঙ। দনটাওথ ব্যফাযওাযীদদয আিঃদমাকাদমাক  নতুন নতুন উদ্ভাফন এফাং ফাচায ম্প্রাযদণ ভূডভওা 

যাদঔ। https://www.internetworldstats.com/top.20htm এয তথ্যানুমাী ভাঘ থ ২০১৯ ম থি ডফদিয ৭৬৬ দওাটি 

চনদকািীয ভদধ্য ইন্টাযদনট ব্যফায ওযদঙ ৪৩৪ দওাটিয দফড অথ থাৎ ৫৬.৬৫%। ১ জুরাই ২০১৬ ম থি এ ায ডঙর 

৪৬.১% দরাও। ডফদি ইন্টাযদনট ব্যফাযওাযীয াংখ্যা প্রথভ ডফডরদন উন্নীত  ২০০৫ াদর, ডদ্রৃতী ডফডরদন উন্নীত  

২০১০ াদর, তৃতী ডফডরদন উন্নীত  ২০১৪ াদর এফাং ঘতুথ থ ডফডরদন উন্নীত  ২০১৮ াদর। এদত দফাছা মা ডফদি 

ইন্টাযদনট ব্যফাযওাযীয াংখ্যা ওত দ্রুত বৃডদ্ধ াদচ্ছ। 

২০০৮ াদর ফাাংরাদদদ ইন্টাযদনট ব্যফাযওাযী ডঙর ২.৬৭ তাাং। ডফটিআযড‟য ারনাকাদ তথ্যানুাদয ভাঘ থ ২০১9-দত 

এ ায প্রা 56.89 তাাংদ উন্নীত দদঙ। প্রডত ফঙয ইন্টাযদনট গ্রাও াংখ্যা দ্রুত বৃডদ্ধ াদচ্ছ। ২০১২ াদরয ভাদঘ থ 

গ্রাও াংখ্যা ডঙর ৪০.১৮ ডভডরন এফাং ভাঘ থ ২০১৮-দত গ্রাও াংখ্যা ডঙর ৮৪.৫৪ ডভডরন। 

https://www.internetworldstats.com/top.20htm এয তথ্যানুমাী ভাঘ থ ২০১৯-দত এ াংখ্যা ৯২.০ ডভডরদন উন্নীত 

দদঙ। ডফটিআযড’য ারনাকাদ তথ্য অনুমাী ২০১৯ ভাঘ থ ম থি ইন্টাযদনট গ্রাও াংখ্যা প্রা ৯৩.১ ডভডরদন উন্নীত 

দদঙ। এদদয প্রা ৯০ বাকই দভাফাইর দপান দনটাদওথয ভাধ্যদভ ইন্টাযদনদটয দফা ব্যফায ওদয থাদওন। ২০১৭ 

াদরয দদন্ফম্বদয ডফদি ইন্টাযদনট দডনডিদনয কড় ায ডঙর ৫১ তাাং এফাং ভাঘ থ ২০১৯-দত এদ এ ায ৫৬.৬৫ 

তাাংদ উন্নীত দদঙ। দ ডদদফ আভযা ডডঙদ দনই দভাদটই এফাং ভানুদলয ভদধ্য দডটা ব্যফাদযয আগ্র ফাড়া 

আকাডভদত ইন্টাযদনট গ্রাদওয াংখ্যা আয ফাড়দফ ফদর আা ওযা মা। ইন্টাযদনট দডনডিদনয ায ২০২০ াদর 

তওযা ১০০ বাদক উন্নীত ওযায ডযওল্পনা যদদঙ। এঙাড়া, ব্রডব্যাে ওাবাদযচ ২০২০ াদরয ভদধ্য ৫০ তাাংদ উন্নীত 

ওযায ডযওল্পনা যদদঙ। 

াযডণ - ১: ডফদিয দফ থাচ্চ াংখ্যও ইন্টাযদনট ব্যফাযওাযী  ইন্টাযদনট ব্যফাদয দযা প্রবৃডদ্ধ অচথনওাযী দদভ 

দদ চনাংখ্যা-২০১৯ 

(রক্ষ্) 

চনাংখ্যা-২০০০ 

(রক্ষ্) 

ইন্টাযদনট ব্যফাযওাডয ৩১ 

ভাঘ থ ২০১৯ (রক্ষ্) 

ইন্টাযদনট ব্যফাযওাডয  

৩১ ডডদম্বয ২০০০ (রক্ষ্) 

ইন্টাযদনট ব্যফাযওাডযয 

প্রবৃডদ্ধ (%) 

ফাাংরাদদ  ১৬৮০.৬৫ ১৩১৫.৮১ ৯২০.৬১ ১.০০ ৯১৯৬১ 

নাইদচডযা  ২০০৯.৬২ ১২২৩.৫২ ১১১৬.৩২ ২.০০ ৫৫৭১৬ 

ডবদতনাভ  ৯৭৪.২৯ ৮০২.৮৫ ৬৪০.০০ ২.০০ ৩১৯০০ 

ইযান ৮২৫.০৩ ৬৬১.৩১ ৬২৭.০২ ২.৫০ ২৪৯৮১ 

বাযত ১৩৬৮৭.৩৭ ১০৫৩০.৫০ ৫৬০০.০০ ৫০.০০ ১১১০০ 

ডভয ১০১১.৬৮ ৬৯৯.০৫ ৪৯২.৩১ ৪.৫০ ১০৬১৩ 

ইদদাদনডা ২৬৯৫.৩৬ ২১১৫.৪০ ১৪৩২.৬০ ২০.০০ ৭০৬৩ 

ঘীন ১৪২০০.৬২ ১২৮৩১.৯৮ ৮২৯০.০০ ২২৫.০০ ৩৫৮৪ 

যাডা ১৪৩৯.৬৪ ১৪৬৩.৯৬ ১০৯৫.৫২ ৩১.০০ ৩৪৩৪ 

তাডওথ ৮২৯.৬১ ৬৩২.৪০ ৬৯১.০৭ ২০.০০ ৩৩৫৫ 

(ecruoS: https://www.internetworldstats.com/top.20htm, Accessed on  13/04/2012) 

https://www.internetworldstats.com/top20.htm
https://www.internetworldstats.com/top20.htm
https://www.internetworldstats.com/top20.htm
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াযডণ-১ দথদও দদঔা মা, ২০০০ ার দথদও ভাঘ থ ২০১৯ ম থি ভদ ইন্টাযদনট ব্যফাযওাযীয াংখ্যা বৃডদ্ধদত ডফদি 

ফাাংরাদদ দযা স্থান অচথনওাযী দদ। উডিডঔত ভদ ফাাংরাদদদ ইন্টাযদনট ব্যফাযওাযীয প্রবৃডদ্ধ দদঙ ৯১৯৬১% এফাং 

এ ভদ ব্যফাযওাযীয াংখ্যা ১ রাঔ দথদও ৯২০.৬১ রাদঔ উন্নীত । 

ডফটিডএর ওতৃথও দদদয ওর ডফবাক, দচরা, ৪৭৮টি উদচরা  ইউডনন ম থা ম থি াযা দদব্যাী ২৩,৫০০ ডও.ডভ. 

এয অডধও ডনচস্ব অটিওযার পাইফায স্থাডত দদঙ। ফাাংরাদদদয তওযা ৯৯ বাক চনাংখ্যা 2G দভাফাইর 

দনটাদওথয আতাধীণ ডফধা অডধওাাং ইউডনন  গ্রাভ ম থাদ ইন্টাযদনট দফা ডফস্তৃত দদঙ। তাঙাড়া, দদদয 

অডধওাাং এরাওা 3G দনটাদওথয আতা যদদঙ। কত দপব্রুাডয ২০১৮ দত শুরু া 4G ইদতাভদধ্য ডফবাকী  

দচরা য উদচরা ম থা ম থি ডফস্তৃত দদঙ। এদত াযা দদদ উচ্চভাদনয দভাফাইর ব্রডব্যাে দফায প্রাপ্যতা ডনডিত 

ফায দ্রৃায উদন্াডঘত দদঙ। 

ডডডচটার ফাাংরাদদ ফাস্তফাদনয ডদ্রৃতী ডফলটি দচ্ছ তথ্যপ্রভেডি ডক্ষ্া। দদদয অথ থননডতও উন্নদনয চন্য দতা ফদটই, 

ই-কবদন থন্প দফা দদত দর আভাদদয চনকদণয তথ্যপ্রভেডি ডক্ষ্া চরুডয। দদদয প্রা ৬৫.০৮ তাাং ভানুদলয ফ 

১৫ দথদও ৬৪ ফঙদযয ভদধ্য া এ „দডদভাগ্রাডপও ডডডবদডে‟ ডফিভদে ফাাংরাদদদয নতুন ম্ভাফনায দ্রৃায উদন্াঘন 

ওদযদঙ। তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডিয এ অডভত ম্ভাফনাদও ফাস্তদফ রূ ডদদত অগ্রণী ভূডভওা ারন ওযদত াদয দদদয 

ডফপুর তরুণ চনডি। ২০২০ াদরয ভদধ্য প্রাথডভও  ভাধ্যডভও স্তদয ১০০ বাক নীট এনদযারদভন্ট অচথদনয রক্ষ্যভাত্রা 

ডনধ থাযণ প্রভেডি জ্ঞানম্পন্ন প্রচন্ কদড় দতারায রদক্ষ্য ভেদকাদমাকী ডক্ষ্ানীডত  ভানফ ম্পদ উন্নন দও র ডনধ থাযণ 

ওযা দদঙ। আভাদদয চনডিদও জ্ঞান-ডফজ্ঞান  প্রভেডি ডক্ষ্া ডডক্ষ্ত ওদয দক্ষ্ ভানফ পু ৌঁডচ (human capital) 

ডদদফ কদড় তুরদত যওায ফদ্ধডযওয। এ রদক্ষ্য ডক্ষ্াদক্ষ্দত্র আইডটি ভাস্টায প্লান (২০১২-২০২১) ফাস্তফাদনয ওাচ 

ঘরদঙ। ভাদ্র্াা ভাধ্যডভও  উচ্চভাধ্যডভও স্তদয তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডি ডফলটি আফডশ্যও ডফল ডদদফ াঠদান 

ওযা দচ্ছ। ফতথভাদন ২০ রাদঔয অডধও ভাডিডভডডা ক্লারুভ স্থান ওযা দদঙ। এঙাড়া স্বত:প্রদণাডদত দ প্রডতিানভ 

ডনচ উদদ্যাদক আদযা প্রা ২৫ াচায ভাডিডভডডা ক্লারুভ স্থান ওদযদঙ। ভাডিডভডডা ক্লারুভ ম্যাদনচদভন্ট ডদস্টদভয 

ভাধ্যদভ ৯০% স্কুর অনরাইদন াংভেি যদদঙ। ৭৫ রক্ষ্ ডক্ষ্াথী এ উদদ্যাদকয ভাধ্যদভ উকৃত দচ্ছ। দুই রদক্ষ্য অডধও 

ডক্ষ্ও এ ডদস্টদভয ভাধ্যদভ াংভেি। ইদতাভদধ্য দভাফাইর অযাদয ভাধ্যদভ অডত দচই পুদযা ভডনটডযাং ডদস্টভদও 

াদতয ভৄদঠা ডনদ আা দদঙ। ১ভ দশ্রডণ দথদও ৯ভ-১০ভ দশ্রডণয ওর াঠ্য-পুস্তও অনরাইদন প্রাডি ডনডিত ওযায 

রদক্ষ্য এওটি ভদ্ধ ই-বুও প্লাটপভ থ বতডয ওযা দদঙ। মায পদর দম দওান স্থান দত দম দওান অফস্থা াঠ্যপুস্তও 

ডাউনদরাড ওযা মাদফ। াড থওড ফই ডিঁদড় দকদর ফা নষ্ট দ দকদর অনরাইদনয ভাধ্যদভ তা ড়দত াযদফ ফা ডাউনদরাড 

ওদয াড থওড ওদয ব্যফায ওযা মাদফ। দূযদূযাদিয ডক্ষ্াথীযা াড থওড ফই না দদর পট ওড ফইদয ভাধ্যদভ 

ডক্ষ্া ওাম থক্রভ ঘারাদত াযদফ। ভৄিাঠ ই-রাডন থাং প্লাটপদভ থ ডনফডন্ধত নাকডযদওয াংখ্যা ১৪৮৩৬২ চন। প্রাও-প্রাথডভও  

ভাধ্যডভও (ওাডযকডয  ভাদ্র্াা) ম থাদয াঠ্যপুস্তও এনডটিডফ’য দফাইট (www.nctb.gov.bd) এ আদরাড 

ওযা দদঙ। ডক্ষ্ওদদয বতডয ডডডচটার ওনদটন্ট দাডযাং এয চন্য ডক্ষ্ও ফাতান নাভও এওটি ওনদটন্ট দাট থার বতডয 

ওযা দদঙ (www.teachers.gov.db) ডক্ষ্ওযা ডক্ষ্াথীদদয উদমাকী ওদন্টন্ট বতডয ওদয ক্লাদ ব্যফায ওযদঙন এফাং 

ডক্ষ্ও ফাতাদন এগুদরা চভা যাঔদঙন। ৩,৬৩,১৪৫ ডক্ষ্ও এ প্লাটপদভ থ াংভেি আদঙ। ডক্ষ্ওবৃদ তাদদয ডক্ষ্াভরও 

১,৫৬,২৪৮টি ডডডচটার ওদন্টন্ট ব্যফায ওযদত াদযন। ডক্ষ্া ওাম থক্রভদও আদযা দফড অাংগ্রণভরও এফাং াঠদান আদযা 

আওল থণী ওযদত ডক্ষ্ওদদয চন্য ৬ি দথদও ১০ভ দশ্রডণয ডফডবন্ন ডফলদ ডক্ষ্াথীদদয াঠদাদনয চন্য ভদডর ওদন্টন্ট বতডয 

ওযা দদঙ। দম দওান ডক্ষ্াথী অনরাইদনয ভাধ্যদভ এ ওদন্টন্ট ডাউনদরাড ওদয ড়দত াযদফ।ফতথভাদন ১,৫০০টি ভদডর 

ওদন্টন্ট বতডয ওযা দদঙ। এ ম থি ডক্ষ্ও ফাতাদন ৩,৫৩,৬৭০ চন ডক্ষ্ও এফাং ডওদায ফাতাদন ২,৯১,৭০০ চন 

ডওদায ডনফডন্ধত। ৬,৬০০টি ভাদ্র্াা ডি ইন্টাযদনট াংদমাক প্রদান ওযা দদঙ। ফতথভাদন াযাদদদ ডক্ষ্া ভন্ত্রণার এফাং 

http://www.teachers.gov.bd/
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প্রাথডভও  কণডক্ষ্া ভন্ত্রণারদয দমাডকতা য়ঁডত্র াচাদযয দফড ভাডিডভডডা ক্লারুভ স্থান ওযা দদঙ। 

ফাাংরাদদ ওডম্পউটায ওাউডন্পদরয াতা এ ম থি ৩,৫৪৪টি স্কুর, ওদরচ  ভাদ্র্াা ওডম্পউটায োফ স্থান ওযা 

দদঙ। ৪১৬১টি ডক্ষ্া প্রডতিাদন দঔ যাদর ডডডচটার োফ বতডয ওযা দদঙ। আইডটিয ভাধ্যদভ ভাধ্যডভও  

উচ্চভাধ্যডভও স্তদযয ডক্ষ্ায প্রঘরন প্রওদল্পয আতা (ডদ্রৃতী ম থা) ডক্ষ্া প্রডতিাদন ৪৬,০০০টি ভাডিডভডডা ক্লারুভ 

স্থান ওযা দফ। 

দদী তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডি ডদল্পয প্রায ডডডচটার ফাাংরাদদ কড়ায অগ্রমাত্রা উদিঔদমাগ্য অফদান দযদঔ ঘদরদঙ। 

প্রথভ দথদওই আইডটি ঔাতদও এওটি যিাডন ঔাত ডদদফ কদড় দতারা এফাং আইডটি গ্রযাজুদটদদয ওভ থাংস্থান সৃডষ্টয 

এওটি ম্ভাফনাভ দক্ষ্ত্র সৃডষ্টয উদদ্যাক ডঙর। আইডটি ডদল্পয াড থযায  পওয়যায ম্যানুপযাওঘাডযাং ঔাদতয ভাধ্যদভ 

ডফপুর ওভ থাংস্থান ম্ভফ। এদক্ষ্দত্র ফদঘদ গুরুেপূণ থ  ডক্রটিওযার াট থ দচ্ছ আইটি আউটদাড থাং, মায য ডনব থয ওযদঙ 

ডডডচটার ফাাংরাদদ কড়ায ঘতুথ থ ধা। ফতথভাদন ফাাংরাদদদ ৮০০ এয অডধও পটযায /আইটি দওাম্পানীদত ৭০,০০০ 

এয অডধও আইটি দাচীফী ওভ থযত আদঙন। ইদতাভদধ্য ফাাংরাদদদয প্রা ১৫০টি দওাম্পাডন পওয়যায এফাং ডফডবন্ন 

ধযদনয ITES দফা যিাডন শুরু ওদযদঙ। ডফকত ২০১০ দথদও ২০১৪ ার ম থি আইডটি যিাডন ঔাদত ভডিত প্রদঘষ্টায 

পদর ফাাংরাদদ আ ওদযদঙ মথাক্রদভ ২৪৬.৫, ৩৪৯.৬, ৫২০.৭, ৩৪৯.৫  ৪৪৪.৮ ডভডরন ভাডওথন ডরায। উভেি 

দদক্ষ্ দনা দর এটি যিাডন আদয এওটি উদিঔদমাগ্য ঔাত দত াদয। ডফলটি ডফদফঘনা ডনদ িভ েফাডল থও 

ডযওল্পনা আইডটি ডদল্পয চন্য ১০ রক্ষ্ প্রডডক্ষ্ত ভানফ ম্পদ প্রস্তুত অবযিযীণ আ ২ ডফডরন ভাডওথন ডরাদযয 

ভডযভাণ এফাং যিাডন ভাধ্যদভ ২ ডফডরন ভাডওথন ডরায আদয রক্ষ্যভাত্রা ডনধ থাযণ ওযা দদঙ। আইটি ডদল্পয উন্নদন 

ফাাংরাদদ াই-দটও াওথ ওতৃথক্ষ্ াযাদদদ প্রথভ ম থাদ ২৮টি াই-দটও াওথ/পটযায দটওদনারডচ াওথ স্থান 

ওদযদঙ। 

আভযা ফাাংরাদদদও এওটি আইটি আউটদাড থাং াফ-এ ডযণত ওযদত ঘাই। এটি ডনব থয ওযদঙ অফওাঠাদভায উয- মা 

দচ্ছ দটডরদমাকাদমাক। আইডটি ডদল্পয াদথ চডড়ত দফযওাডয উদদ্যািাদদয দক্ষ্তা এফাং এ ডফলদ যওাদযয নানাভৄডঔ 

ইডতফাঘও দদক্ষ্দয ওাযদণ ফাাংরাদদ আিচথাডতও ডযভণ্ডদর আউটদাড থাং দফা প্রদাদনয দক্ষ্দত্র ক্রদভই ঙদনী দদ 

দ উঠদঙ। ২০১০ এয ডডদম্বদয আিচথাডতওবাদফ স্বীকৃত এওটি প্রডতিান আইটি/ আইটিইএ ঔাদত আউটদাড থাং-এয 

দক্ষ্দত্র ঙদনী প্রথভ ৩০টি দদদয তাডরওা ফাাংরাদদদও অির্ভ থি ওদযদঙ। আউটদাড থাং-এ আগ্রী আিচথাডতও 

প্রডতিানভদয ওাদঙ ফাাংরাদদদয অফস্থান এফাং ডযডঘডতদত রক্ষ্যণী ইডতফাঘও ডযফতথন সূডঘত দদঙ। 

ডডডচটার ফাাংরাদদদয দনতৃে সৃডষ্টদত যওায ডনযরবাদফ ওাচ ওদয মাদচ্ছ। ভডন্ত্রবায ভাননী দস্যকণ দথদও শুরু 

ওদয উদচরা ডযলদ দঘাযম্যানকণদও ডডডচটার ফাাংরাদদ ডফলও সুস্পষ্ট ধাযণা প্রদান ওযা দদঙ। প্রডতটি ভন্ত্রণার/ 

ডফবাদকয অডতডযি ডঘফ/ ভেগ্ম-ডঘফ ম থাদয এওচন ওভ থওতথা াংডিষ্ট ভন্ত্রণার/ডফবাক ফা এয অধীন দিযভদয ওর 

আইডটি ওাম থক্রদভয ডযঘারনা  ভিদয দাডে ারন ওদয আদঙন। দচরা ম থাদ অডতডযি দচরা প্রাও, 

উদচরা ম থাদ উদচরা ডযলদ দঘাযম্যান  উদচরা ডনফ থাী ওভ থওতথা এফাং ইউডনন ম থাদ ২ চন ওদয উদদ্যািা 

(তন্দধ্য ১ চন নাযী) ডডডচটার ফাাংরাদদদয দনতৃে প্রদান ওযদঙন। এঙাড়া, ডফডবন্ন ভন্ত্রণার/ ডফবাদকয উদদ্যাদক স্থানী 

ম থাদ তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডিডনব থয দফা প্রদান দওন্দ্র কদড় উদঠদঙ দমঔাদন প্রাডিও চনদকািীয বদনডদন চীফদনয ডফডবন্ন 

ভস্যা/ ঘাডদায চ ভাধান প্রদাদনয প্রা ঘরভান যদদঙ। ডফডবন্ন ম থাদ ডডডচটার ফাাংরাদদদয দনতৃে প্রদান 

ওযদত ডকদ প্রদতযদওয উরডি দদঙ দম, ডডডচটার ফাাংরাদদ কড়ায অথ থ শুদৄ াড থযায  পওয়যাদযয াংভেডি ন, 

ফযাং এগুদরা ব্যফায ওদয দফা প্রদান দ্ধডত আয চ, দ্রুত এফাং াশ্রী ওযা, চনকদণয দফা গ্রণ প্রডক্রাদও চতয 

ওযা এফাং উন্নত দদদয াদথ তার ডভডরদ উচ্চতয প্রবৃডদ্ধ অচথদনয ভাধ্যদভ ফাাংরাদদদও ভধ্যভ আদয দদদ ডযণত 

ওযা। 
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ওভ ঔযদঘ, দ্রুত  ডফনা দবাকাডিদত চনকদণয দদাযদকাড়া দফা দ ৌঁদঙ ডদদত ডফদ্যভান নাকডযও-দফা ডচওযণ উদদ্যাদকয 

অাং ডদদফ দফাভদও অনরাইদন প্রদাদনয ব্যফস্থায চন্য উদদ্যাক দনা দদঙ। ভরতঃ যওাডয দফায চরবযতা  

প্রদফকম্যতা ডনডিতওযণ, তথ্য-প্রভেডিয ভাধ্যদভ চনকদণয বদনডদন চীফদনয প্রদাচন পূযণ চীওযণ  াংডিষ্ট ভস্যা 

ভাধাদনয রদক্ষ্য ২০০৭ াদরয দভ ভা দথদও মাত্রা শুরু ওদয এটুআই দপ্রাগ্রাভ। এটুআই দপ্রাগ্রাভ ৪টি াধাযণ দিভাদওথয 

ভাধ্যদভ ওাচ ওদয মাদচ্ছ- (১) অনরাইন ফা ইন্টাযদনটডবডত্তও ডফডবন্ন যওাডয  দফযওাডয দফা চনকদণয দদাযদকাড়া 

দ ৌঁদঙ দদা, (২) দফা প্রদাদন ম্পৃি ডফডবন্ন প্রডতিাদনয াট থনাযডদয ভাধ্যদভ াংডিষ্টদদয দক্ষ্তা বৃডদ্ধ ডফডবন্ন 

দঘতনতাভরও ওাম থক্রভ ডযঘারনা ওযা, মা দফা প্রদাদনয ডফলটিদও চতয ওদয তুরদত াও, (3) এওই াদথ 

দফা প্রদাদনয দক্ষ্দত্র পৃিদালওতা প্রদান ওযা এফাং (৪) ডফডবন্ন ডরড এযাডদবাদওডয ভাধ্যদভ ডফডবন্ন নীডত-প্রণন  

উন্নন প্রডক্রা নাকডযদওয াংডিষ্টতা বৃডদ্ধ ওযা এফাং দফা ডচওযদণয দক্ষ্দত্র ভাঠ ম থাদয ইদনাদবনদও প্রাডতিাডনও 

রূ প্রদান ওযা। এটুআই দপ্রাগ্রাভ যওাডয দফায ডফডবন্ন দক্ষ্দত্র চনকদণয ভ, অথ থ  মাতাাদতয াংখ্যা হ্রাদয রদক্ষ্য 

প্রঘডরত দফায ডচওযণ উদদ্যাক, চনকদণয দদাযদকাড়া দফা প্রদাদনয উদদ্যাক এফাং প্রঘডরত দফাভদয অনরাইন 

দফা রুািয াংক্রাি প্রা ১ াচাদযয দফড উদদ্যাদকয ফাস্তফান ওদযদঙ। ৩৯০টি উদচরা ই-নাভচাডয ওাম থক্রভ 

পরবাদফ ঘালু ওযা দদঙ। ৪৬১৩টি যওাডয অডপদ ফতথভাদন ৬০ াচায যওাডয ওভ থওতথা ই-নডথ ডদস্টভ ব্যফায 

ওদয যওাডয পাইর ওাম থক্রভ ডযঘারনা ওযদঙন। চাতী তথ্য ফাতাদন ৪৬০০০টিয অডধও যওাডয প্রডতিানদও 

াংভেি ওযা দদঙ। খদয ফদ নাকডযও দফা গ্রণ ওযদত ভাননী আইডটি ডফলও উদদষ্টা চনাফ চীফ াদচদ 

৩৩৩ ওরদন্টায উদদ্রৃাধন ওদযন। এঔন ম থি প্রা ৪০ ডভডরন ওরগ্রণ ওযা দদঙ। াাাড কৃডল দফা প্রদাদন ৩৩৩১ 

কৃডল ওরদন্টায ঘালু দদঙ। প্রডতভাদ কদড় ৬০০০টি ওর গ্রণ ওযা দচ্ছ। ওর দফা এও চাকা প্রাডিয ধাযণা দথদও 

দফাকুঞ্জ প্রস্তুত ওযা দদঙ। দফা ম্পদওথ ডফস্তাডযত তথ্য াা মা ফদর এঔান দথদও যওাডয ওভ থওতথা নাকডযওকণ 

উকৃত দফন। যওাডয ডফডবন্ন দিদযয ১৬০০টিয অডধও পযদভয বাণ্ডায। যওাডয প্রা ওর পভ থ এ দাট থাদর াা 

মা। পদর দওাদনা এওটি দফায আদফদন ওযায পযভ াংগ্রদয চন্য দূযফতী যওাডয অডপগুদরাদত মাায প্রদাচন  

না। এটুআই যওাডয দফা ইদনাদবন ফা উদ্ভাফনী উদদ্যাদকয াভাডচও ফা নাকডযও প্রবাফ ভোন ওদয থাদও। ২০১৪ 

দথদও ২০১৭ ার ম থি ২০০ এয অডধও যওাডয-দফযওাডয ই-দফা প্রওদল্পয ভধ্য দথদও প্রা ১৫০টি ই-দফা প্রওদল্পয 

উয টিডডব কদফলণা ডযঘাডরত দদঙ। এ কদফলণাগুদরা পরবাদফ ফ ধযদনয দফা ঔাত দমভন: ডক্ষ্া, স্বাস্থয, ভূডভ, 

কৃডল  প্রাণী ম্পদ, ডযদফ, নাযী উন্নন, ডফডবন্ন উদমাক ডফর, ডফডবন্ন যওাডয আদফদন, ডফদল ঘাডদাম্পন্ন দকািী, 

াভাডচও ডনযাত্তা ডযওল্পনা, আইডটি এদওদ, ইতযাডদ দফা ঔাদতয মথামথ ভোন ওদযদঙ। ৯২টি তুরনাভরও 

টিডডব কদফলণায ভাধ্যদভ প্রাি পরাপদরয ডবডত্তদত দদঔা মাদচ্ছ দম, ডফডবন্ন যওাডয-দফযওাডয দফা ঔাদত ই-দফা ঘালুয 

পদর চনকদণয ১ ডফডরদনয দফড ওাম থডদফ (ভ), প্রা ৩ ডফডরন অথ থ  ৪৭০ ডভডরন মাতাাত াশ্র দদঙ। 

২০২১ াদরয ভদধ্য ডডডচটার ফাাংরাদদ কড়ায প্রতযদ যওাদযয অঙ্গীওায, গৃীত ডযওল্পনা  ফাস্তফান অগ্রকডত 

ম্পদওথ ভান চাতী াংদদয ভাধ্যদভ দদফাীদও অফডত ওযায চন্য „ডডডচটার ফাাংরাদদদয দথ অগ্রমাত্রা‟ ীল থও 

পুডস্তওায আটটি াংস্কযণ ফাদচট উস্থানওাদর ভান চাতী াংদদ উস্থাডত দদঙ। এ ডফলদ যওাদযয ফ থদল 

অচথন এফাং অফস্থান চাডতদও অফডত ওযায চন্য ডডডচটার ফাাংরাদদদয দথ অগ্রমাত্রা‟য এ ফ থদল ারডঘত্র প্রওাডত 

র। চনকণদও শুদৄ অফডত ওযা ন, ফযাং ডফার এ ওভ থমদজ্ঞ ওরদও ম্পৃি ওযা এফাং এওদমাদক ওাচ ওযায প্রতয 

ব্যি ওযা এ প্রওানায অন্যতভ প্রধান উদেশ্য। 
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ডডডচটার ফাাংরাদদ 

২.১ ধাযণা 

স্বাধীনতায সুফণ থ চিীয আদকই উন্নত  ন্যাডবডত্তও ভধ্যভ আদয দদদ রূািদয যওায দখাডলত ‘ডবন- ২০২১’ এয 

অডফদচ্ছদ্য অাং দরা “ডডডচটার ফাাংরাদদ”। ২০০৯-১০ অথ থফঙদযয ফাদচট ফিৃতা ভাননী অথ থভন্ত্রী ‘ডডডচটার 

ফাাংরাদদ’ ফরদত তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডিয াতা এওটি আথ থ-াভাডচও রূািযদও বুডছদদঙন। এওই ফঙদয 

ভাননী প্রধানভন্ত্রী ‘ডডডচটার ফাাংরাদদ’ দফাছাদত ৪টি অগ্রাডধওায ঔাতদও ডঘডিত ওদযদঙন। ঔাতভ দরা- ও) একু 

তদওয উদমাকী ভানফম্পদ উন্নন; ঔ) তাৎম থপূণ থ উাদ নাকডযওদদয ভেিওযণ; ক) নাকডযওদদয দদাযদকাড়া দফা 

দ ৌঁঙাদনা  খ) ডডডচটার প্রভেডিয ব্যফাদযয ভাধ্যদভ দফযওাডয ঔাত  ভাদওথটদও অডধওতয উৎাদনভৄঔী  

প্রডতদমাডকতাভরও ওযা। আফায, ডডডচটার ফাাংরাদদ ফরদত চাডতয অথ থননডতও, াাংস্কৃডতও  াভাডচও ভৄডিয াংগ্রাদভ 

তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডিদও ক্ষ্ভওাযী (Enabler) ডদদফ ব্যফায ওযা দফাছাদনা দদঙ। এটিদও দানায ফাাংরা 

অচথদন দফ থাচ্চ (overarching) উদেশ্য ডদদফ ডফদফঘনা ওযা দচ্ছ। যওায ২০২১ াদরয ভদধ্য ডডডচটার ফাাংরাদদ 

ডবদন আইডটিদও দডযদ্র্ফান্ধফ াডতায ডদদফ ব্যফায ওদয ভানম্মত ডক্ষ্া, স্বাস্থযদফা, ওরদও ভআইডন াতা 

 চরফায়ু ডযফতথনচডনত ডযডস্থডত দভাওাদফরা প্রস্তত ওদয দাডযদ্র্য ডফদভাঘন, সুান প্রডতিা  াভাডচও ন্যাডবডত্তও 

ভাচ ডনডিত ওযদত ওাচ ওদয মাদচ্ছ। 

২০০৮ াদরয ডনফ থাঘনী ইদতায „ডদন ফদদরয নদ‟-এ প্রথভফাদযয ভত ডডডচটার ফাাংরাদদ ধাযণাটি চাডতয াভদন 

উস্থান ওযা । এ ধাযণায দওদন্দ্র যদদঙ ডফজ্ঞান, তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডিয রাকই ব্যফাযদও ডনডিত ওদয দদদয 

উন্ননদও েযাডিত ওযা। যওাডয-দফযওাডয ওর ম থাদ প্রভেডিয মথামথ ব্যফায চাতী রক্ষ্যভাত্রাভ অচথনদও 

চাধ্য ওদয তুরদফ। এ ডফার ওভ থমদজ্ঞ ওাডিত রক্ষ্যভাত্রা অচথদন যওাডয উদদ্যাদকয াাাড দফযওাডয ঔাতদও 

ম্পৃি ওযা চরুডয। শুদৄ ওডম্পউটায াড থযায  পটযায ভদ্ধ াটাই এঔাদন ভখ্য ন। ডডডচটার টুর 

ব্যফাদযয ভাধ্যদভ যওাডয দফায উৎওল থ াধন, ওাম থক্রদভ দক্ষ্তা আনন এফাং স্বচ্ছতা  দাফদ্ধতা ডনডিতওযণ অতযি 

গুরুেপূণ থ। প্রকৃত অদথ থ „ডডডচটার ফাাংরাদদ‟ দচ্ছ ডক্ষ্া, স্বাস্থয, ব্যফা-ফাডণচয, ওভ থাংস্থান, দাডযদ্র্য ডফদভাঘন ওর 

দক্ষ্দত্র যওাদযয রক্ষ্য  উদেশ্য ফাস্তফাদন প্রভেডিয রাকই প্রদাদকয এওটি আদৄডনও উন্নন দ থন। এ উন্নন দ থদন 

তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডিয ম্প্রাযণ এফাং ফহুভৄডঔ ব্যফাদযয ভাধ্যদভ এওটি স্বচ্ছ, দাফদ্ধ  চফাফডদডভরও যওায 

প্রডতিা, দক্ষ্ ভানফ ম্পদ উন্নন ডনডিত ওযা, াভাডচও ন্যাযতা বৃডদ্ধ ওযা, যওাডয  দফযওাডয ঔাদতয 

অাংীদাডযদে সুরদব চনদফা প্রদান ডনডিত ওযা, ২০২১ াদরয ভদধ্য দদদও ভধ্যভ আদয দদ এফাং ২০৪১ াদরয 

ভদধ্য উন্নত দদদয াডযদত উন্নীতওযদণয চাতী রক্ষ্য অচথদন ডডডচটার/ তথ্য-দমাকাদমাক প্রভেডিদও াও ডি/ 

ভূডভওা ডদদফ ডফদফঘনা ওযা দদঙ। 

এটি অনস্বীওাম থ দম, ডডডচটার ফাাংরাদদ প্রডতিা দদর যওাডয দফা দ্রুততায াদথ স্বল্প ঔযদঘ চনকদণয দদাযদকাড়া 

দ ৌঁঙাদনা মাদফ, চনাধাযদণয ওর ধযদনয তদথ্য অডবকভন (access) ম্ভফয দফ, যওাডয ওাদচয স্বচ্ছতা  

চফাফডদডতা ডনডিত দফ, যওাদযয নীডত-ডযওল্পনা গ্রদণ চনাধাযদণয ম্পৃিতা ফাড়দফ, দুনীডত প্রডভত দফ, ভানফ 

ম্পদ উন্নন, দাডযদ্র্য ডফদভাঘন এফাং ওাডিত অথ থননডতও প্রবৃডদ্ধ অচথন ম্ভফ দফ। 

২.২ ‘ডডডচটার ফাাংরাদদ’ এয ফাস্তফ অফফ (Tangible Presence) 

প্রধান দুটি ডাইদভনদনয ওডত দক্ষ্দত্রয উডস্থডত  এদদয পরাপদরয/প্রবাফ দথদও চনকণ ‘ডডডচটার ফাাংরাদদ’দও 

ফাস্তফ চীফদন প্রতযক্ষ্ ওযদফ- 



10 

১) ব্যাও ডফস্তৃত াংভেি (ওাদনদেড) ভাচ  

দক্ষ্ত্র/এডযা প্রধান পরাপর/প্রবাফ 

ওদরয চন্য ভ 

অডবকম্যতা 

অথ থননডতও অফস্থা, ডক্ষ্া, ধভ থ-ফণ থ, দা, ডরঙ্গ ডনডফ থদদল ওর নাকডযও ব্রডব্যাে 

ইন্টাযদনট, দভাফাইর দনটাওথ  অডড- ডবজুার ভাধ্যদভ তথ্য  অডবকম্য দফায 

আদান-প্রদাদন ভথ থ দফ।  

অনুনাদীর (বাইদব্রন্ট) 

আইডটি ডল্প 

ডফিব্যাী আইডটি ডল্প ডডক্ষ্ত ভেফ-ভেফাদদয দফ থাচ্চ ওভ থাংস্থাদনয দক্ষ্ত্র। ডফদিয অডধওাাং 

আউটদাড থাং ব্যফা জুদড় আইডটি ডডক্ষ্ত গ্রাজুদটদদয যদদঙ ওভ থাংস্থাদনয ডফার 

সুদমাক।  

২) প্রধান প্রধান াডব থ দেদযয নফচীফনদান (ডযবাটাইটারাইডচাং)  

দক্ষ্ত্র/এডযা প্রধান পরাপর/প্রবাফ 

একু তদওয 

উদমাকী ডক্ষ্া 

আইডটি’য াতা উচ্চ দক্ষ্তাম্পন্ন ডক্ষ্ও  দক্ষ্ কবদন থন্প ব্যফস্থাভদ্ধ ডক্ষ্া ব্যফস্থা 

প্রডডক্ষ্ত দ প্রদতযও ঙাত্র একু তদওয ঘযাদরঞ্জ দভাওাদফরা ভথ থ দফ।  

ফ থচনীন স্বাস্থযদফা স্বাস্থযদফা ডফডর/প্রদান ব্যফস্থায ক্ষ্ভতা বৃডদ্ধ  উন্নত ব্যফস্থানায পরশ্রুডতদত নফনফ স্বাস্থয 

ঝৌঁডও  ভস্যা দভাওাদফরা ম থাি প্রস্তুডতওদল্প ভানম্মত স্বাস্থযদফা প্রডতটি নাকডযদওয 

অডবকম্যতা ডনডিত দফ।  

উৎাদনীর কৃডল স্য, ভৎস্য  শুারন ঔাদত আদফ অডধওতয দক্ষ্তা  ভতা। আইডটিডবডত্তও 

তথ্যপ্রফাদয ওাযদণ ফাচায তদথ্যয অম থািতায ওাযদণ সৃষ্ট দালণ ওদভ মাদফ।  

ন্যাডবডত্তও 

ডফঘাযব্যফস্থা  

আইডটি’য ব্যাও ব্যফাদয ভাভরাচট ওদভ মাদফ। পদর, কযীফ  প্রাডিও নাকডযওদদয 

ডফঘায প্রাডিয অদতুও ডফরদম্বয অফান খটদফ।  

াংদফদনীর আইন 

প্রদাক 

অযাদধয ধযন  দযওড থ াংযক্ষ্দণ ডডডচটাইচড অযাধ তথ্য ব্যফস্থানা আইদনয ান 

প্রডতিা  নাকডযওদদয চন্য ডনযাদ ওভ থ  চীফন ডযদফ ডনডিত ওযদফ।  

ক্রভহ্রাভান 

ডযদফকত ঝৌঁডও 

চাতী  আিচথাডতও দস্টওদাল্ডাযদদয ভিদ আইডটিডনব থয ভডিত  দ্রুত াড়াদাদন 

ক্ষ্ভ ওাম থওয ব্যফস্থায ভাধ্যদভ দডযদ্র্  প্রাডিও চনদকািী ওর নাকডযদওয ডযদফকত 

ঝৌঁডও দভাওাদফরা চতয দফ।  

ওাম থওয  দক্ষ্ 

াভাডচও ডনযাত্তা 

আইডটি’য দমাডকতা এওটি ওাম থওয  দক্ষ্ াভাডচও ডনযাত্তা ব্যফস্থায আতা 

প্রাডিও, অা  দডযদ্র্ চনদকাডিদও অির্ভ থি ওযা ম্ভফ দচ্ছ। পদর, দ্রুতকডতদত দাডযদদ্র্যয 

ায ওদভ ২০২১ াদর ১৫%এ দনদভ আদফ।  

ছাদভরাভৄি ভূডভ 

ব্যফস্থানা 

আইডটি’য াদাদট থড ভূডভ দযওড থ আদৄডনওাদনয ভাধ্যদভ স্বচ্ছ  দক্ষ্ ভূডভ ব্যফস্থানা 

নাকডযওদদয অডবকম্যতা বৃডদ্ধ াদচ্ছ। এদত যওাদযয ভূডভ যাচস্ব ব্যফস্থানা চতয দচ্ছ। 

আফায, স্বচ্ছ ঔাচডভ ডফডর ব্যফস্থানায ওাযদণ ভূডভীন  প্রাডিও নাকডযওকণ ভূডভদত 

আইডন অডধওায রাব ওযদঙ।  

অথ থননডতও ভডদ্ধ আইডটি াদাদট থড ান স্ট দন্টায  ব্যফাফান্ধফ দযগুদরটডয ডযদফদয ওাযদণ 

অবযিযীণ  বফদদডও ডফডনদাক বৃডদ্ধ াদচ্ছ। পদর, দ্রুত অথ থননডতও ভডদ্ধ অচথন ম্ভফ 

দচ্ছ।  

অদম্য ভেফডি সুডফধাফডেত নাযী, ঘযভ দডযদ্র্  প্রডতফন্ধী ফাাংরাদদদয ভেফডি প্রদাচনী তথ্য, 

দক্ষ্তা  ডক্ষ্া অডবকম্যতা রাব ওদয ব্যডিকত  দরী চীফনদও ইডতফাঘও ধাযা 

রূািয ওযায সুদমাক াদফ। পদর, চাডত কঠদন ভেফডি ওাম থওযবাদফ ভূডভওা যাঔদত ভথ থ 

দফ।  

 

 



11 

২.৩  ডডডচটার ডডডবদডে 

ডফি ব্যাাংও ওতৃথও প্রওাডত „াল্ডথ দডদবরম্যান্ট ডযদাট থ ২০১৬: ডডডচটার ডডডবদডে‟ প্রডতদফদদন অথ থননডতও উন্নদন 

ইন্টাযদনট, দভাফাইর দপান এফাং এ ম্পডওথত প্রভেডিয ইডতফাঘও প্রবাফ যদদঙ ভদভ থ উদিঔ ওযা দদঙ। ডডডচটার 

ডফডনদাদকয ফঘাইদত গুরুেপূণ থ ডযটান থ ডদদফ দম ডতনটি ডফলদয উদিঔ ওযা দদঙ দগুদরা র- প্রবৃডদ্ধ, ঘাওডয এফাং 

দফা। ডডডচটার প্রভেডি ব্যডি, প্রডতিান এফাং যওাডয ঔাদত অথ থননডতও  াভাডচও দরনদদদনয ঔযঘ ডফদলবাদফ 

ওডভদ দদ। মঔন দরনদদন ঔযঘ শূন্যদত দনদভ আদ তঔন এগুদরা নতুন নতুন উদ্ভাফদনয অগ্রকডত াধদন াতা দান 

ওদয, ফতথভান ওাম থক্রভ এফাং দফা সুরব, দ্রুত  সুডফধাচনও অফস্থা উন্নীত া দক্ষ্তা উন্নদন াতা ওদয। 

তাঙাড়া, দফায দক্ষ্দত্র চনকদণয অডবকম্যতায ওাযদণ অির্ভ থডি বৃডদ্ধ া। এবাদফই ডডডচটার প্রভেডিয উন্নন েযাডিত 

ওদয এফাং ডডডচটার ডডডবদডে দচনাদযট ওদয। ইন্টাযদনট প্রধানত ডতনবাদফ উন্নদনয অগ্রকডত াধদন াতা ওদয 

থাদও। ডঘত্র-১ এ ডফলটি দদঔাদনা দদঙ। 

ডঘত্র-১: ৩টি ম্যাওাডনচদভয ভাধ্যদভ উন্নদন ইন্টাযদনট 

 

 

 

 

 

 

উৎ: WDR 2016 

ডঘত্র-২ দত দদঔাদনা দদঙ এ ডতনটি ম্যাওাডনচভ ওীবাদফ ব্যফা-ফাডণদচয, চনাধাযদণয দক্ষ্দত্র এফাং যওাদযয দক্ষ্দত্র 

প্রদাক ওযা । 

ডঘত্র-২: ব্যফা, চনাধাযণ, এফাং যওাদয ৩টি ম্যাওাডনচদভয প্রদাক 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

উৎ: WDR 2016 

অনুন্ধান এফাং তথ্যাডদ স্বাংডক্রওযণ এফাং ভিওযণ দস্কর ইদওানডভচ এফাং প্লযাটপভ থ 

ডডডচটার প্রভেডি 

উদ্ভাফন দক্ষ্তা অির্ভ থডি 

ডডডচটার প্রভেডি 

অির্ভ থডি দক্ষ্তা উদ্ভাফন 

প্রডতদমাডকতা ভরধন ব্যফায ফাডণচয 

দবািা-ওোণ শ্রদভয উৎাদনীরতা ঘাওডযয সুদমাক 

বদ যওাডয ঔাদতয সক্ষমতা অাংগ্রণ 

ব্যফা 

চনাধাযণ 

যওায 
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২.৪ যওাদযয অঙ্গীওায এফাং নীডত  ডযওল্পনা দডরর 
 

২.৪.১ ফাাংরাদদদয দপ্রডক্ষ্ত ডযওল্পনা (২০১০-২০২১): ডবন-২০২১ ফাস্তফান 

ডনফ থাঘনী ইদতাদয ডফবৃত অঙ্গীওাযভ ফাস্তফাদনয রদক্ষ্য ২০১০-২০২১ দভাদদ ফাাংরাদদদয দপ্রডক্ষ্ত ডযওল্পনা 

প্রণন ওযা দদঙ। এ ডযওল্পনা ডডডচটার ফাাংরাদদ কদড় দতারায রদক্ষ্য তথ্যপ্রভেডি ঔাত ডিারীওযণদও 

অগ্রাডধওায ঔাত ডদদফ ডঘডিত ওযা দদঙ। ফাাংরাদদদয দপ্রডক্ষ্ত ডযওল্পনা (২০১০-২০২১) এয ‘অধ্যা ৭: ২০২১ 

াদরয ভদধ্য ডডডচটার ফাাংরাদদ’ এ উদিঔ ওযা দদঙ দম, দ্রুত উন্নদনয চন্য প্রডতটি দেদযয উৎাদনীরতা বৃডদ্ধ 

অডযাম থ, মডদ এদক্ষ্দত্র ফাাংরাদদদয অডবজ্ঞতা আানুরূ ন। তাই, দপ্রডক্ষ্ত ডযওল্পনায অন্যতভ প্রধান দও র দরা 

প্রডতটি দেদযয উৎাদনীরতা বৃডদ্ধয ভাধ্যদভ দদদয দ্রুত উন্নন খটাদনা। আয উৎাদনীরতা বৃডদ্ধ অদনওাাংদ ডনব থয 

ওদয কদফলণা  প্রভেডিয ব্যফাদযয য। ডফি নফ নফ জ্ঞান  প্রভেডি উদ্ভাফদন অদনও দূয এডকদ দকদঙ। ফাাংরাদদ এফ 

প্রভেডি এডান্ফ  ব্যফাদযয ভাধ্যদভ ওাডিত উন্নন খটাদত াদয। তাই, জ্ঞান অথ থনীডতয (নদরচ ইদওানডভ) য 

গুরুোদযা ফাাংরাদদদয অন্যতভ উন্নন অগ্রাডধওায। 

ডবন ২০২১ এ ডডডচটার ফাাংরাদদ দও র এয য গুরুে আদযা ওযা দদঙ। এচন্য দদদয উন্ননদও েযাডিত 

ওযদত দপ্রডক্ষ্ত ডযওল্পনা আইডটি’য ডফার ক্ষ্ভতাদও ওাদচ রাকাদত দও র ডনধ থাযণ ওযা দদঙ। চাতী আইডটি 

নীডতভারা ২০১৮ দত স্বচ্ছ, ডনদফডদত  চফাফডদডভরও ান ব্যফস্থা, দক্ষ্ ভানফ ম্পদ উন্নন, াভাডচও ন্যা ডফঘায 

প্রডতিা  উন্নত যওাডয দফা ব্যফস্থানা আইডটি অায ম্ভাফনা  ডফওাদও গুরুে দদা দদঙ। আইডটি ব্যফাদয 

উডিডঔত দক্ষ্ত্রভদয দম থ অফদাদন ২০২১ াদরয ভদধ্য দাডযদ্র্যভৄি ভধ্যভ আদয দদদ রুািডযত দফ। দপ্রডক্ষ্ত 

ডযওল্পনা ডডডচটার ফাাংরাদদ অচথদন আদযা দমফ ডফলদ উদিঔ ওযা দদঙ – 

(ও) জ্ঞান অথ থনীডত (নদরচ ইদওানডভ): প্রবৃডদ্ধ অচথদন প্রঘডরত শ্রভখন অথফা ভরধনখন দও দরয দঘদ ফতথভান ডফদি 

জ্ঞানখন দও রদও অডধও প্রাধান্য দদা দচ্ছ। একু তদও প্রঘডরত প্রাকৃডতও ম্পদ ফা ভরধন-শ্রডভও অনুাত অদক্ষ্া 

প্রভেডি দক্ষ্তাদও তুরনাভরও সুডফধা তদে ওাম থওয পাাংন ডদদফ ডফদফঘনা ওযা । উন্নত অথ থনীডতদত আইডটি ডফপ্লফ 

জ্ঞাদনয াযাংগ্র (দওাডডডপদওন) াংযক্ষ্ণ  াযাংগ্র জ্ঞানদও দায ওযায প্রডক্রাদও েযাডিত ওদযদঙ। আইডটি 

জ্ঞাদনয াযাংগ্র প্রস্তুতওযণ  তা যস্পয ডফডনভদও অডধও াশ্রী  াংকঠদনয ক্ষ্ভতা অদনওগুণ বৃডদ্ধ ওদযদঙ। 

এওওথা, আইডটি জ্ঞান অথ থনীডতয ফান ডদদফ ওাচ ওদয। 

(ঔ) চাতী উন্নদন আইডটি  ডফজ্ঞান-প্রভেডি: ডফজ্ঞান-প্রভেডি শুদৄ ভানুদলয চীফনমানদওই প্রবাডফত ওযদঙ না, ফযাং, 

ডফিব্যাী ডযফতথদনয ডনাভও ডাদফ ওাচ ওযদঙ। ফন্যাপ্রফণ দদদয চন্য ফন্যা ডষ্ণু স্যচাত উদ্ভাফন, অডধও 

চনাংখ্যা বৃডদ্ধয ডফযীদত ক্রভহ্রাভান ঘালদমাগ্য চডভদত অডধও পর উৎাদন  দটওই উন্নন ডফজ্ঞান-প্রভেডিয 

ব্যফায ঙাড়া ম্ভফ ন। তাই, চাতী ডফজ্ঞান  প্রভেডি নীডত-২০১১ দত বফজ্ঞাডনও কদফলণায য অডধও দচায দদা 

দদঙ। এফ কদফলণা কৃডল, স্বাস্থয, ডযদফ  চরফায়ু ডযফতথন ইতযাডদ দক্ষ্দত্র উদ্ভূত ভস্যা ভাধাদনয দঘষ্টা ওযা । 

উদ্ভাফন  নফপ্রভেডি উদ্ভাফনদও উৎাডত ওযদত ওডযাইট  দদটন্ট অডধওায াংযক্ষ্দণয মথামথ প্রাডতিাডনও ব্যফস্থা 

কদড় দতারা দফ। আফায, চাতী আইডটি নীডতভারা ২০১৮ দত ডক্ষ্া, ডফজ্ঞান প্রভেডি, অফওাঠাদভা উন্নন, ওভ থসৃচন, 

দফযওাডয ঔাত উন্নন, কৃডল স্বাস্থয, পুডষ্ট, ক্ষুদ্র্  ভাছাডয ডল্প উন্নন ওদওটি ডথভাটিও এডযাদত দচায দদা দদঙ। 

ডফজ্ঞান প্রভেডি  আইডটি নীডতভারায প্রধান রক্ষ্যভ: 

 উচ্চ ডক্ষ্ায দক্ষ্দত্র ডফজ্ঞান প্রভেডি ডফলদ আদযা ইনডস্টটিউট স্থান; 

 আযএনডড ব্য ঔাদত ডচডডড’য দায বৃডদ্ধ ওযা; 

 ক্ষুদ্র্  ভাছাডয ডল্প অথ থনীডতয ওর স্তদয উৎাদনীরতা বৃডদ্ধ; 
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 ডক্ষ্া  কদফলণা দক্ষ্দত্র আইডটি’য অির্ভ থডি;  

 ওডম্পউটায ডক্ষ্া  উদ্ভাফনদও উৎাডত ওযা। 

আইডটি দও দর অগ্রাডধওায: 

 এওটি ভডিত ভাস্টায প্লান প্রণন; 

 ফ থচনীন অডবকম্য নীডতভারা প্রণন; 

 আইডন  দযগুদরটডয অফওাঠাদভা উন্নন; 

 যওাডয তদথ্য অডবকম্যতা ডনডিতওযণ; 

 ই-ওভা থ  আডথ থও ঔাদত অদটাদভন ডনডিতওযণ; 

 ই-ডটিদচন াডব থ প্রডতিা; 

 ডদ্ধাি গ্রণ প্রডক্রা ই-াটি থডদন ডনডিত ওযা; 

 ডক্ষ্া প্রডতিাদন ওডম্পউটায োফডবডত্তও ওাডযকুরাভ প্রণন ওযা; 

 যওাডয দফাইটভদ ডডডচটার ওদন্টন্ট াংখ্যা বৃডদ্ধ ওযা; 

 ডডড উদদ্যাদকয ভাধ্যদভ আইডটি ঔাদত স্থানী  বফদদডও ডফডনদাক আওল থণ ওযা। 

(ক) আইডটি  ডডডচটার ফাাংরাদদ াংডিষ্ট ডফলাফরী: 

সুলভ প্রবৃডদ্ধ  ডডডচটার অথ থনীডতয উিম্ফন: প্রবৃডদ্ধ অচথদন আইডটি  জ্ঞানডবডত্তও দও র বৃৎ অফওাঠাদভা 

প্রদাচন। ডল্প  বচফ দক্ষ্দত্রয উদ্ভাফন ব্যফাদয শ্রডভওদদয উৎাদনীরতা বৃডদ্ধ া। প্রভেডিকত উদ্ভাফন  তায পর 

প্রদাদকয ভাধ্যদভ অথ থননডতও প্রবৃডদ্ধ েযাডিত ওদয। ফাাংরাদদদও এওটি ভচবুত ডল্পডনব থয অথ থনীডতদত রুািদযয চন্য 

প্রদাচন আইডটিভদ্ধ অডধও ম্যানুপযাওঘাডযাং  কৃডলডবডত্তও ডল্প স্থান। 

পটযায ভাদওথট: ইউদযা  ভেিযাদেয ভাদওথদটয ডফলদ আইটি ডডক্ষ্ত দরাওচদনয ব্যাও আগ্র যদদঙ। এদক্ষ্দত্র 

বাযদতয াপে উদিঔদমাগ্য। ইাংদযডচ ডক্ষ্া  প্রফর আইডটি প্রডক্ষ্ণ বাযতীদদয এ পরতা অচথনদও ম্ভফ ওদযদঙ। 

প্রদাচনী াতা  প্রডক্ষ্ণ দদর ফাাংরাদদ পটযায আউটদাড থাং এয উৎ ডদদফ ি অফস্থান বতডয ওযদত 

াযদফ। 

(খ) ই-কবদন থন্প: যওাডয দফা  তথ্যভ ই-ডডবাই এয ভাধ্যদভ চনকদণয ওাদঙ অডবকম্য ওযাই দরা ই-কবদন থন্প। এ 

প্রডক্রা নাকডযওকণ যওাদযয াদথ দমাকাদমাক ওযদত ক্ষ্ভ দফ এফাং যওাডয নীডত  ডযওল্পনা প্রণদন অাংগ্রণ 

ওযদত াযদফ। 

ই-কবদন থন্প দও র: প্রাডিও ব্যফাযওাডযয ঘাডদাম্পন্ন দফাভদয য এওটি ভেডিাংকত ই-কবদন থন্প ডরড থাওদফ। 

যওাডয দফাভ ই-কবদন থন্প এয ভাধ্যদভ চরবয ওযা দফ। প্রাথডভওবাদফ যাচস্ব াংগ্র, উন্নত আডথ থও ব্যফস্থানা  

ডফডনদাক উদমাকী ডযদফ সৃডষ্ট অগ্রাডধওায াদফ। 

(গ) দীখ থদভাডদ দও রকত রক্ষ্যভ: 

 কদফলণা উন্নন ঔাদতয ব্য ফতথভাদনয ডচডডড ০.৬ তাাং দথদও উদিঔদমাগ্য ডযভাদণ বৃডদ্ধ ওযা; 

 ভাধ্যডভও ম থাদ ২০১৩ াদরয ভদধ্য  প্রাথডভও ম থাদ ২০২১ াদরয ভদধ্য আইডটি ডক্ষ্া ফাধ্যতাভরও 

ওযা; 

 ২০২০ াদরয ভদধ্য ১০০% ইউডনদন ইন্টাযদনট সুডফধাম্বডরত ওডভউডনটি ই-দন্টায স্থান; 

 প্রাথডভও ডফদ্যারভদ ২০১৪ াদরয ভদধ্য ৫ দট, ২০১৭ াদরয ভদধ্য ১০ দট  ২০২১ াদরয ভদধ্য ২০ 

দট ডদদ োফ প্রডতিা ওযা; 
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 ই-কবদন থন্প ভদডর উদ্ভাফন  ফাস্তফান। ই-দটোয  ই-ডফর দদভন্ট ডদদ এ ওাম থক্রভ শুরু দফ; 

 ২০২১ াদরয ভদধ্য দদদয প্রডতটি পুডর দস্টদন ইদরক্ট্রডনও ডচডড  এপআইআয ডনডিত ওযা; 

 ২০২১ াদরয ভদধ্য ৯০% দটডরখনে অচথন; 

 ২০২১ াদরয ভদধ্য ৪০% ব্রডব্যাে ইন্টাযদনদটয ডফস্তৃডত; 

 তাযডফীন ব্রডব্যাে ওাদনওদনয ডফস্তৃডত। 

ডডডচটার ফাাংরাদদ ফাস্তফান ওযদত উদ্ভাফনক্ষ্ভ চনডি কদড় দতারাদও অগ্রাডধওায প্রদান ওযা এটি স্পষ্ট দদঙ দম, 

উডিডঔত ভদ আইডটি‟য উন্ননই দফ ভস্ত উন্নন এদচোয উচীব্য। ডযওল্পনা ফাস্তফাদন ওডত রক্ষ্যভাত্রা 

ডনধ থাযণ ওযা দদঙ, মা যফতী ম থাদ উদিঔ ওযা দদঙ। 

২.৪.২ ৭ভ েফাডল থও ডযওল্পনা (২০১৬-২০২০) 

 

২.৪.২.১ ৭ভ ডযওল্পনা আইডটি রক্ষ্যভাত্রা: 

রূওল্প ২০২১-এয পর ফাস্তফাদনয রদক্ষ্য দপ্রডক্ষ্ত ডযওল্পনা (২০১০-২০২১), ৬ি েফাডল থও ডযওল্পনা (২০১১-২০১৫) 

এফাং ৭ভ েফাডল থও ডযওল্পনা (২০১৬-২০২০) প্রণন ওযা । যওাদযয উন্নন ওাম থক্রভ ফাস্তফাদনয দক্ষ্দত্র ভর 

ডদওডনদদ থও ডদদফ ৫ ফঙদযয ওযণী ডফলভ সুডনডদ থষ্ট ওদয ৬ি েফাডল থও ডযওল্পনা দডরর প্রণন ওযা দডঙর। 

তাযই ধাযাফাডওতা ৭ভ েফাডল থও ডযওল্পনাদত আইডটি ঔাদতয ডফওাদ ডফদল গুরুে প্রদান ওদয এ ম্পডওথত 

যওাদযয অঙ্গীওায ফাস্তফাদন ডনম্নরূ রক্ষ্যভাত্রা ডনধ থাযণ ওযা দদঙ: 

 দটডরদডনডটি ১০০%, ইন্টাযদনট দডনদিন ১০০% এফাং ব্রডব্যাে ওাবাদযচ ৫০%-এ উন্নীত ওযা; 

 ওর প্রাথডভও ডফদ্যারদ ওভদক্ষ্ ১টি এফাং ওর ভাধ্যডভও ডফদ্যারদ ওভদক্ষ্ ৩টি ওদয ভাডিডভডডা ক্লারুভ 

থাওা; ৩০ বাক প্রাথডভও ডফদ্যার এফাং ১০০ বাক ভাধ্যডভও ডফদ্যারদ আইডটি োফদযটডয থাওা; 

 য এরাওা ২৫ বাক ওডভউডনটি ডক্লডনদও ডফদলজ্ঞ দ্রৃাযা দটডরওনারদটন দফা প্রদান ওযা; 

 ওর G2P নকদ স্থানািয এফাং অডধওাাং P2G এফাং B2G ডযদাধ ডডডচটার দ্ধডতদত ম্পন্ন ওযা; 

 ওর ডডডচটার দন্টাদয চাতী দাট থার এফাং দভাফাইর ডডবাইদয ভাধ্যদভ অডধওাাং যওাডয দফা চরবয 

ওযা; ১০০ বাক নাকডযও এফাং দযডদডন্ট এয ডডডচটার ডযডঘডত নম্বয থাওা এফাং যওাডয দফায দক্ষ্দত্র এ নম্বয 

ব্যফায ওযা; 

 ডফডবন্ন ডডভাে  াপ্লাই াইড দস্টওদাল্ডাযদদয াদথ দমাকাদমাদকয চন্য াভাডচও ভাধ্যভ ব্যফায ওযা; 

 যওাডয ডদ্ধাি গ্রদণয দক্ষ্দত্র ডনডভতবাদফ উন্ুি যওাডয ডাটা এফাং ডফক ডাটা ডফদিলণ ব্যফায ওযা; আইডটি 

ঔাত দথদও অবযিযীণ আ ২ ডফডরন ভাডওথন ডরায ভডযভাণ এফাং যিাডন আ ২ ডফডরন ভাডওথন ডরাদয উন্নীত 

ওযা; আইডটি ডদল্পয চন্য ১ ডভডরন প্রডডক্ষ্ত ভানফ ম্পদ প্রস্তুত ওযা; 

 কদফলণা  উন্নন ঔাদত ডচডডড’য তওযা ১ বাক ব্য ওযা; 

 দচাযদায াইফায ডনযাত্তা ব্যফস্থায প্রাডতিাডনওীওযণ। 

২.৪.২ .2 ৭ভ েফাডল থও ডযওল্পনা আইডটি দও র 

৭ভ ডযওল্পনায ভর উাদান ডদদফ আইডটি দও র প্রণন ওযা দদঙ ডনদম্নাি দভ ডরও নীডতয য ডবডত্ত ওদয: 

 অথ থননডতও প্রবৃডদ্ধ প্রফধ থন/েযাডিত ওযা 

 ই-ওভা থ এফাং দিড এয ভাধ্যদভ ফাচায ম্প্রাযণ এফাং দরনদদন ঔযঘ ওভাদনা 

 ই-ওভা থ এফাং অনরাইন/দভাফাইদর দরনদদন 
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 দওউ ফাদ মাদফ না-ডডবর ডনফন্ধন  আডথ থও অির্ভ থডি 

 ব্যফায উৎাদনীরতা 

 আইটি ডদল্পয দ্রুত ডফস্তায 

 যিাডন আদয প্রধান উৎ ডাদফ আইডটি রুািয 

 যওাডয-দফযওাডয অাংীদাডযে (ডডড) উন্নন 

 ডডড অডপ ডিারীওযণ 

 আডথ থও দরনদদন ডচওযণ 

 প্রভেডি াওথ ডনভ থাণ 

 ইদনাদবন ইদওাডদস্টভ এফাং স্টাট থআ ইনকুদফন সৃডষ্ট ওযা 

 আইডটি’য ভাধ্যদভ ডক্ষ্ায ভান উন্নন 

 প্রদতযও ডফদ্যারদ ইন্টাযঅযাওটিব ভাডিডভডডা ক্লারুভ স্থান ওযা; 

 ওভ থকৃডত  উদ্ভাফদনয য ডবডত্ত ওদয ডক্ষ্ওদদয প্রদণাদনা দদা; 

 ডফিডফদ্যার ম থাদয ডক্ষ্াথীদদয চন্য তথ্যপ্রভেডি ডক্ষ্া দান; 

 ডক্ষ্া দটডরডবন অথফা দফ দটডরডবন ঘযাদনর ঘালু ওযা; 

 আইডটি ডক্ষ্ায চন্য ঋণ এফাং বৃডত্তয ব্যফস্থা; 

 চাতী নদপ্রদানওাযী ওতৃথক্ষ্ প্রডতিা ওযা; 

 বার্চথার ইউডনবাড থটি স্থান ওযা। 

 ভেফ ক্ষ্ভতাদনয ডফওা 

 আইডটি’য ন্যাযতায ডদও উন্নন 

 ভূডভ ফাচাদযয দক্ষ্তা উন্নন 

 ডডডচটার ভূডভ ফাচায াংস্কায 

 াংতওযণ 

 ক্ষ্ভতা বৃডদ্ধ 

 চনদফা াও ডিারী স্থানী যওায প্রডতিা ওযা 

 ডনযফডচ্ছন্নতা 

 দফা প্রডক্রা যরীওযণ 

 ক্ষ্ভতা বৃডদ্ধ 

 ান স্ট দওন্দ্র 

 ই-কবদন থন্প 

 চাতী দাট থার 

 আইডটি‟য ভাধ্যদভ কৃডল উন্নদন াতা দান 

 কদফলণা  উন্নন 

 জ্ঞান ব্যফস্থানা 

 ম্প্রাযণ ব্যফস্থা 

 তথ্য, দফা  ফাচায সুডফধা প্রাডি 

 গ্রাভীণ অথ থান 

 ডচডএ  দযডডডবডত্তও ডদস্টভ 
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 আইডটি‟য ভাধ্যদভ দডযদ্র্ চনাধাযদণয স্বাস্থয সুডফধায উন্নন 

 স্বাস্থযদফা ব্যফস্থানা  স্বাস্থযডযঘম থা দফা 

 স্বাস্থয  চনাংখ্যাতাডেও তথ্য 

 আইডটি‟য ভাধ্যদভ দক্ষ্  ওাম থওয াভাডচও ডনযাত্তা প্রান কদড় দতারা 

 ডডডডএ ব্যফায 

 এওটি চাতীদত্রয চন্য এওটি ত্তা (entity) 

 দাট থার, এএভএ প্রদান 

 অডধওতয স্বচ্ছতা, সুান এফাং দফা প্রদাদনয চন্য আইডটি 

 এডএ, ই-াডব থ  আযটিআই 

 দফায প্রাডিস্থর 

 ডডবর াডব থদ উদ্ভাফন প্রদণাদনা 

 ই-প্রান  আডধতয যম্পযায ভতরান 

 ই-অাংগ্রণ  াভাডচও ভাধ্যভ 

 চনভৄডঔ ডডবর াডব থ 

 ডযফতথন ব্যফস্থানা 

 উদ্ভাফন তডফর 

 ওাকচভৄি অডপ ডযঘারনা  ডডডচটার তথ্যপ্রফা 

 ডডবর াডব থ াংভেিওযণ, াভথ থ  দনতৃে উন্নন 

 ডফঘায ব্যফস্থায উন্নন 

 ভাভরা প্রডক্রা ব্যফস্থানা, দযওড থ  ডফফযণ াংযক্ষ্ণ 

 ডকুদভদন্টন  দযপাদযডন্পাং 

 আইডন দফা 

 দ্রুত ব্যফডস্থত আইন প্রদাক 

 াংদমাকীরতা  অযাধ দভাওাদফরা 

 তথ্যব্যফস্থানা  আইডটি দক্ষ্তা বৃডদ্ধ 

 নাকডযও দফা, াইফায অযাধ প্রডতদযাধ ভাভরা দাদয 

 াংদদয াড়াদান-ক্ষ্ভতা ডিারীওযণ 

 ডযদফদয আক্রম্যতা (Vulnerability) ওভাদনা 

 ডযদভাট দনডাং  পূফ থাবাদান, আকাভ তথওতা  দুদম থাকভৄডি 

 স্যাদটরাইটডবডত্তও দনটাওথ  ডচআইএডবডত্তও ভদডডরাং 

 বুচ আইটি, ওডভউডনটি দযডড উন্নন 

২.4.3 এডডডচ  আইডটি 

চাডতাংদখয াধাযণ ডযলদদয ৭০ তভ অডধডফদন ২৫ দন্ফম্বয ২০১৫ তাডযদঔ দটওই উন্নন অবীষ্ট (SDG) ‘২০৩০ 

এদচো’ গৃীত । উি এদচো ১৭টি Goal, ১৬৯টি Target এফাং ২৩০টি Indicator ডনধ থাযণ ওযা । ‘দটওই 

উন্নন অবীষ্ট রক্ষ্যভাত্রা ৪ এ ওদরয চন্য অির্ভ থডিভরও  ভতাডবডত্তও গুণকত ডক্ষ্া ডনডিতওযণ এফাং চীফনব্যাী 

ডক্ষ্ারাদবয সুদমাক সৃডষ্টয উদিঔ ওযা দদঙ। এডডডচ অচথদন আইডটি াংডিস্ট রক্ষ্যভাত্রা  সুঘওভ ডনদম্ন উদিঔ 

ওযা র: 
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এডডডচ রক্ষ্যভাত্রা ৪.৪: ঘাকুযী  দাবন ওদভ থ সুদমাক রাব এফাং উদদ্যািা ফায চন্য প্রদাচনী ওাডযকডয  বৃডত্তভরও 

দক্ষ্তা অন্যান্য প্রাডঙ্গও দক্ষ্তাম্পন্ন ভেফও  প্রািফস্ক চনদকািীয াংখ্যা ২০৩০ াদরয ভদধ্য উদিঔদমাগ্য ডযভাদণ 

ফাড়াদনা; 

এডডডচ সূঘও ৪.৪.১: দক্ষ্তায ধযন অনুমাী তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডি (আইডটি)-দত দক্ষ্ ভেফও  ফস্কদদয অনুাত; 

এডডডচ সূঘও ৪.ঔ: উন্নত দদ  অন্যান্য উন্ননীর দদগুদরাদত বৃডত্তভরও প্রডক্ষ্ণ, তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডি, 

ওাডযকডয, প্রদও র  ডফজ্ঞান াংডিষ্ট ঔাত  অধ্যদনয প্রকৃডত অনুমাী বৃডত্তয চন্য যওাডযবাদফ উন্নন াতা 

প্রফাদয ডযভাণ বৃডদ্ধ। 

২.4.4 দডিা প্লান এফাং তথ্য  জ্ঞান ব্যফস্থানা 

দডিা াংক্রাি ডফলদ ব্যাও জ্ঞান আযণ এফাং অডবদমাডচত দডিা ব্যফস্থানায দ্ধডতদত তথ্য  জ্ঞান ব্যফস্থানা এফাং 

দৃডষ্টবডঙ্গয প্রদাচনীতায য গুরুোদযা ওযা দদঙ। এ দৃডষ্টবডঙ্গয াঁঘটি উাদান ডনম্নরু: 

 জ্ঞাদনয প্রদাচনীতা এফাং ডফলসূডঘ: জ্ঞান ডফলসূডঘ ফদঘদ গুরুেপূণ থ কদফলণা প্রদেয াাাড ওডত 

প্রধান ডফল ডঘডিত ওদয। 

 জ্ঞান আযণ: ফ-দ্রৃী ডযওল্পনা ২১০০ প্রণনওদল্প ম্পাডদত ২৬টি দফরাইন ভীক্ষ্া াংওরদনয ভাধ্যদভ জ্ঞান 

আযদণয ওাম থক্রভ শুরু দদঙ। এ ভীক্ষ্াগুদরা ারনাকাদ ওযা ঙাড়া জ্ঞাদনয অম থািতা ডনধ থাযণপূফ থও নতুন 

দক্ষ্দত্র ডঘডিত ওদয কদফলণা ম্পাদন ওযদত দফ। 

 জ্ঞান রবযতা: এওটি দফডবডত্তও তথ্য দাট থার, দব কডরও উাদত্তয স্তয ডফন্যা কদফলণা, ভীক্ষ্া নীডত াংক্রাি 

দডরর এফাং অন্যান্য ওাডযকডয প্রডতদফদদনয ডবডত্তদত জ্ঞাদনয রবযতা ডনডিত ওযা দফ। 

 উদমাডকতা ডনডিতওযণ: দডিা নদরচ ব্যাাংও-এয ব্যফায শুরু দর ক্রভািদ এয উদমাডকতা বৃডদ্ধ াদফ। 

উদাযণস্বরু, ৮ভ েফাডল থও ডযওল্পনা প্রণন এফাং চরফায়ু ডফলও ভানডঘত্র প্রস্তুত অথফা জ্ঞান এফাং 

বফজ্ঞাডনও পরাপর দ্রৃাযা সূডঘত প্রাডঙ্গও নীডত প্রণদন এটিদও উওযণ ডদদফ ব্যফায ওযা দমদত াদয। 

 দডিা জ্ঞানডবডত্তও ওডভউডনটি: ডক্ষ্াডফদ, নীডত ডনধ থাযও, উন্নন দমাডক, এনডচ এফাং ভাঠ ওভীকণ এ 

ওডভউডনটিয অির্ভ থি। ডডডচটার প্রভেডি ব্যফায ওদয এ ওডভউডনটি তায অাংীচদনয ওাদঙ াংডিষ্ট জ্ঞান 

চরবযওযদণয ভাধ্যদভ তাদদযদও অডবদমাডচ দডিা ব্যফস্থানায াদথ ম্পৃি ওযদত ভথ থ দফ। 

ডঘত্র ৩: ডডডচটার ফাাংরাদদ দত উদ্ভাফনী ফাাংরাদদ 
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২.4.5 চাতী তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডি নীডতভারা ২০১৮ 

ডডডচটার ফাাংরাদদ ফাস্তফাদন দদদ তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডিয প্রায  প্রদাদক ারনী ডনদদ থডওা ডদদফ যওায 

চাতী তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডি নীডতভারা, ২০০৯ প্রণন ওদয। এ নীডতভারা ফডণ থত ওভ থডযওল্পনা অনুমাী ব্যাও 

উন্নন ওাম থক্রভ গ্রণ ওযা ভাদচয ওর স্তদয ডফদল ওদয দদদয প্রাডিও এরাওা আইডটি সুডফধা দ ৌঁদঙ দদা ম্ভফ 

। এদত দদদয আথ থ-াভাডচও অফস্থা ইডতফাঘও ডযফতথন সূডঘত । দ ওাযদণ নীডতভারা ফডণ থত ডওছু ওযণী 

ডফলদয প্রাডঙ্গওতা দক্ষ্ত্র ডফদদল হ্রা াা এ নীডতভারাটি ডওছুটা াংদাধন  ডযভাচথন ওদয চাতী তথ্য  

দমাকাদমাক প্রভেডি নীডতভারা, ২০১৫ পুনক থঠন ওযা । ম্প্রডত চাতী তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডি নীডতভারা, ২০১৫ যডত 

ওদয চাতী তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডি নীডতভারা, ২০১৮ প্রণন ওযা দদঙ। এ নীডতভারা এওটি রূওল্প, ৮টি উদেশ্য, 

৫৫টি দও রকত ডফলফস্তু এফাং ওভ থডযওল্পনা অিথভূি যদদঙ। ওভ থ-ডযওল্পনাভ ফাস্তফাদনয চন্য স্বল্প দভাদী (২০২১ 

ার), ভধ্য দভাদী (২০৩০ ার) এফাং দীখ থ দভাদী (২০৪১ ার) ডতন ম থাদয দভাদ ডস্থয ওযা । এ নীডতভারা 

ডঘডিত উদেশ্যভ দচ্ছ- (১) ডডডচটার যওায (২) ডডডচটার ডনযাত্তা, (৩) াভাডচও ভতা এফাং াফ থচনীন 

প্রদফাডধওায, (৪) ডক্ষ্া, কদফলণা  উদ্ভাফন, (৫) দক্ষ্তা উন্নন  ওভ থাংস্থান সৃডষ্ট, (৬) অবযিযীণ ক্ষ্ভতা বৃডদ্ধ, (৭) 

ডযদফ, চরফায়ু  দুদম থাক ব্যফস্থানা এফাং (৮) উৎাদনীরতা ফাড়াদনা। 

চাতী তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডি নীডতভারা ২০১৮ এয উদেশ্যভ (Objectives) 

 ডডডচটার যওায (Digital Government): যওাদযয ওর ওাম থক্রদভ তথ্যপ্রভেডিয ব্যফাদযয ভাধ্যদভ 

দফাভ দচ চনকদণয দদাযদকাড়া দ ৌঁঙাদনায ব্যফস্থানা ডনিতওযণ এফাং এওটি ওাডযকডয  দক্ষ্ তথ্য 

ব্যফস্থানা কদড় দতারা; 

 ডডডচটার ডনযাত্তা (Digital Security): ওর দক্ষ্দত্র তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডিয ব্যফায ডনযাদ  

ঝৌঁডওভৄি ওযা; 

 াভাডচও ভতা এফাং াফ থচনীন প্রদফাডধওায (Social Equity and Universal Access): তথ্য  

দমাকাদমাক প্রভেডি ব্যফাদযয ভাধ্যদভ ফ থস্তদয াভাডচও ভতা প্রডতিা এফাং যাদেয তথ্য প্রফাদ াফ থচনীন 

প্রদফাডধওায ডনিত ওযা; 

 ডক্ষ্া, কদফলণা  উদ্ভাফন (Education, Research and Innovation): ডক্ষ্া, কদফলণা ওাদচ 

তথ্যপ্রভেডিয পর প্রদাক  ডযঘম থায ভাধ্যদভ এওটি জ্ঞানডবডত্তও ভাচ কঠন ওযা এফাং উদ্ভাফনী ওাম থক্রভদও 

ভথ থন (Promote)  প্রদণাদনা (Inceentive) প্রদান ওযা; 

 দক্ষ্তা উন্নন  ওভ থাংস্থান সৃডষ্ট (Skill Development and Employment Generation): উভেি 

প্রডক্ষ্দণয ভাধ্যদভ তথ্যপ্রভেডি জ্ঞানম্পন্ন দক্ষ্ চনফর কদড় দতারা এফাং ওভ থাংস্থাদনয সুদমাক সৃডষ্ট ওযা; 

 অবযিযীণ ক্ষ্ভতা বৃডদ্ধ (Strengthening Domestic Capability): স্থানীবাদফ তথ্য প্রভেডিডবডত্তও ডল্প 

স্থান  দফা প্রদাদন ক্ষ্ভতা বৃডদ্ধ এফাং এদক্ষ্দত্র ডফডনদাক উৎাডত ওযায রদক্ষ্য ব্যফাফান্ধফ ডযদফ সৃডষ্টয 

ভাধ্যদভ অবযিযীণ ক্ষ্ভতা বৃডদ্ধ ওযা; 

 ডযদফ, চরফায়ু  দুদম থাক ব্যফস্থানা (Environment, Climate & Disaster Management): 

চরফায়ু ডযফতথদন সৃষ্ট ঝৌঁডও হ্রাওদল্প আইডটি ঔাদত ডযদফ-ফান্ধফ বুচ প্রভেডিয উদ্ভাফন  আত্মীওযণ, 

ইদরক্ট্রডনও ফদচথযয ডনযাদ ব্যফস্থানা, দুদম থাক দভাওাদফরা এফাং চরফায়ু ডযফতথন ব্যফস্থানা তথ্য 

প্রভেডিডবডত্তও ওাম থওয দদক্ষ্ গ্রণ ওযা; এফাং 
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 উৎাদনীরতা ফাড়াদনা (Enhancing Productivity): দদদয স্বাস্থয, কৃডল, দমাকাদমাক, ফাডণচয  আডথ থও 

ঔাত ওয ঔাদত তথ্যপ্রভেডি ব্যফায ওদয উৎাদনীরতা ফাড়াদনা এফাং ডডডচটার এন্ট্রাদপ্রডনউযড 

(Digital Entrepreneurship) উৎাডত ওযায ডনডভত্ত ওাম থওয গ্রণ ওযা। 

২.4.6 ডডডচটার ফাাংরাদদদয দও রকত অগ্রাডধওায ডনধ থাযণ 

ডডডচটার ফাাংরাদদদয পরাপর অচথনওদল্প এফাং ভন্ত্রণারডবডত্তও প্রদাচনী ওাম থক্রভ গ্রদণ চরুডয অগ্রাডধওায ডনণ থ, 

প্রওল্প প্রণন এফাং ফাস্তফাদনয রদক্ষ্য ঔড়া আওাদয ডডডচটার ফাাংরাদদদয দও রকত অগ্রাডধওায ডনধ থাযণ ওযা দদঙ। 

এ দও রদত্র ডক্ষ্া, কৃডল, স্বাস্থয, ন্যাডফঘায, আইদনয প্রদাক, ভূডভ  প্রাকৃডতও ম্পদ, াভাডচও ডনযাত্তা দফষ্টনী, 

দুদম থাক, ডযদফ  চরফায়ু ডযফতথন, ফাডণচয  ডফডনদাক, তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডি ডল্প প্রভৃডত উন্নন দক্ষ্ত্রভদও 

অগ্রাডধওায দদা দদঙ। এদত ডফদ্যভান াডফ থও ডযডস্থডতয ডফদিলণ, াপদেয ভর উাদানগুডর নািওযণ, প্রধান 

ঘযাদরঞ্জভ ডনডদ থষ্টওযণ এফাং দও রকত অগ্রাডধওায ডঘডিত ওযা দদঙ। ভরত এ দও রত্রটি প্রণন ওযা দদঙ 

ডডডচটার ফাাংরাদদ ফাস্তফাদন নীডত প্রদণতা, উন্নন অাংীদায, ব্যডিঔাদতয উদদ্যািা, দফযওাডয  সুীর ভাদচয 

উদদ্যািা, কণভাধ্যভওভী, ডক্ষ্াডফদ  নাকডযওবৃদদয চন্য। এ দও রত্র অনুমাী তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডি নীডতভারা, 

২০০৯  তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডি নীডতভারা, ২০১৫ ডযভাচথন  াংদাধন ওদয তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডি নীডতভারা, 

২০১৮ প্রণন ওযা দদঙ। 

২.4.7 ডডডচটার ফাাংরাদদ াংক্রাি আইন, নীডতভারা  দযগুদরটযী দিভাওথ 

াযডণ-২: আইডটি াংডিষ্ট আইন  নীডতভারায তাডরওা 

ক্র. নাং আইন, নীডতভারা  কাইডরাইন (াংদাধদনয চন্য অদক্ষ্ভান)  

১. তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডি (াংদাধন) আইন, ২০১৩ 

২. দটডরদমাকাদমাক আইন, ২০০১ 

৩. ডডডচটার ডনযাত্তা আইন, ২০১৮  

৪. তথ্য অডধওায আইন, ২০০৯  

৫. দন থাগ্রাপী আইন, ২০১১ 

৬. ফাাংরাদদ ওডম্পউটায ওাউডন্পর (ডফডড) আইন, ১৯৯০ 

৭. ফাাংরাদদ াইদটও াওথ ওতৃথক্ষ্ াংদাধন আইন, ২০১৪ 

৮. াইফায ডনযাত্তা আইন-২০১৫ (ঔড়া)  

৯. ফাাংরাদদ দটডর দযগুদরটডয (াংদাধন) এযাে, ২০১০ 

১০. তথ্যপ্রভেডি ডফডধভারা, ২০১০ 

১১. ফাাংরাদদ াইদটও াওথ ওতৃথদক্ষ্য ডফডধভারা, ২০১৫ 

১২. 
আইডটি ঔাদত কদফলণায চন্য দপদরাী  বৃডত্ত প্রদান এফাং উদ্ভাফনীভরও ওাদচয চন্য অনুদান প্রদান ম্পডওথত 

(াংদাধন) নীডতভারা, ২০১৬ 

১৩. ই-কৃডল নীডতভারা 

১৪ চাতী তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডি নীডতভারা-২০১৫ 

১৫. চাতী ই-ফাডণচয নীডতভারা, ২০১৬ (ঔড়া)  

১৬. চাতী দটডরদমাকাদমাক নীডতভারা, ২০১০ 

১৭. দূযািায দটডরদমাকাদমাক াডব থ নীডতভারা, ২০১০ 

১৮. ব্রডব্যাে নীডতভারা, ২০০৯ 

১৯. কাইডরাইন অন আইডটি ডডওউডযটি পয ব্যাাংও এণ্ড নন-ব্যাাংও ডপনাডন্পার ইন্পটিটিউন, ২০১৫ 

২০. ইউটিডরটি ডফর ডযদাধ কাইডরাইন 

২১. গ্রাভীণ াংদমাক নীডতভারা কাইডরাইন, ২০১০ 

২২. চাতী আইডটি ইন্টান থী কাইড রাইন, ২০০৯ 



20 

ক্র. নাং আইন, নীডতভারা  কাইডরাইন (াংদাধদনয চন্য অদক্ষ্ভান)  

২৩. তথ্য ডনযাত্তা ডরড কাইডরাইন (ফাাংরা  ইাংদযডচ বা থন) 

২৪. দপ্রা-এযাওটিব ইনপযদভন ডডদক্লাচায কাইডরাইন, ২০১৪ 

২৫. ব্যাাংও-এয চন্য দভাফাইর ডপন্যাডন্পার াডব থ কাইডরাইন 

২৬. দভাফাইর ব্যাাংডওাং ডরড কাইডরাইন 

২৭. ড.এ. ডনযীক্ষ্ায কাইডরাইন্প, ২০১৩ 

২৮. ওডম্পউটায োফ ম্যাদনচম্যান্ট ডরড, ২০১২ 

২৯. চাতী ডাটা দন্টায ইউচায ডরড 

৩০. ইদনাদবন টিভ দকদচট 

৩১. চাতী তথ্য ফাতান ব্যফস্থানা দকদচট 

৩২. কাইডরাইন পয প্রাইদবট এটিড, ২০১৫ 

৩৩. ডডডচটার স্বাক্ষ্য ইন্টাদযাদযাডফডরটি ডনদদ থডওা, ২০১৮ 

৩৪. দভাফাইর ওী-দড স্টযাোড থাইদচন ডরড 

৩৫. চাতী ই-কবদন থন্প ডনভ থাণ দও র 

৩৬. াইফায ডডওউডযটি স্ট্রাদটডচ 

৩৭. দপ্রডক্ষ্ত ডযওল্পনা (২০১০-২০২১)  

৩৮. ডডডচটার ফাাংরাদদদয দও রকত অগ্রাডধওায 

৩৯. টাইভ স্টযাডম্পাং াডব থদ কাইডরাইন্প পয াটি থপাইাং অথডযটি, ২০১৬ 

৪০. যওাডয ই-দভইর নীডতভারা-২০১৮ 

৪১. আইডটি ডনদাক ডফডধভারা-২০১৫ 

৪২. ানস্ট াডব থ আইন-২০১৮ 

৪৩. ফাাংরাদদ াইদটও াওথ ম্পডওথত এআয 

৪৪. ডদ ওডম্পউটায াদ থাদনর ডযক্রুটদভন্ট রুর-১৯৮৫ (াংদাডধত ১৯৯৫) 

৪৫. আইটি ডএ রুর-২০১০ 

৪৬. ডডওউয দওাডডাং ডনদদ থডওা 

৪৭. ফাাংরাদদ রুট-ডএ-াটি থডপদওন অনুীরন ডফবৃডত, ২০১৩ 

৪৮. যাযদর দটডরগ্রাপ এযাে-১৯৩৩  

৪৯. ডফটিআযড ইন্টাযওাদনওন দযগুদরন-২০১৪ 

৫০. দটডরওভ নীডতভারা-১৯৯৮ 

৫১. ডআইডফ অনরাইন ইনপযদভন কাইড-২০১৫ 

৫২. ডডডচটার ডনযাত্তা আইন, ২০১৮ 

৫৩. ফাাংরাদদ াইদটও-াওথ ম্পডওথত এআয 

৫৪. চাতী ই-ওভা থ নীডতভারা,২০১৮ 

৫৫. চাতী তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডি নীডতভারা ২০১৮ 

৫৬. চাতী দটডরদমাকাদমাক নীডতভারা-২০১৮ 

৫৭. ফাাংরাদদ দটডরদমাকাদমাক ডনন্ত্রণ ওডভন (তাৎম থপূণ থ ফাচায ক্ষ্ভতা) প্রডফধানভারা, ২০১৮ 
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অফওাঠাদভা উন্নন  াতা 

তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডি আথ থাভাডচও উন্নদনয ঘাডরওাডি। ফতথভান যওায আইডটি ঔাতদও উন্নদনয অন্যতভ 

াডতায ডদদফ ডফদফঘনা ওদয ডডডচটার ফাাংরাদদ কড়ায প্রতয ব্যি ওদযদঙন। রূওল্প ২০২১ এ ডডডচটার ফাাংরাদদ 

ডফডনভ থাদণয অঙ্গীওায ওযা , মা ফাস্তফাদন গ্রণ ওযা দদঙ নানাভৄঔী উদদ্যাক। ভাননী প্রধানভন্ত্রী দঔ াডনায 

দূযদী দনতৃদে এফাং প্রধানভন্ত্রীয তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডি ডফলও ভাননী উদদষ্টা চনাফ চীফ াদচদ এয াডফ থও 

তোফধাদন ধাযাফাডওবাদফ এডকদ ঘদরদঙ ডডডচটার ফাাংরাদদ ডফডনভ থাদণয ওাম থক্রভ। অচথন ওদযদঙ দৃশ্যভান অদনও 

পরতা। দদদয াভডগ্রও উন্নদন এ ঔাদতয অচথন  াপদেয াাাড আিচথাডতও অঙ্গদন ফদ এদনদঙ এও অনন্য 

ম্মান। ডফদিয অদনও দদ ডডডচটার ফাাংরাদদ ফাস্তফাদনয ওভ থন্থাদও অনুযদণ আগ্রী। এ াপদেয ধাযাফাডওতা 

ডডডচটার অগ্রমাত্রায থ আদযা সুকভ দচ্ছ। ডডডচটার ফাাংরাদদদয অন্যতভ অনুলঙ্গ দরা-অফওাঠাদভা উন্নন/ 

ওাদনডেডবটি স্থান, ভানফম্পদ উন্নন, ই-কবন্যথান্প প্রডতিা এফাং আইটি ডদল্পয উন্নন। এ ঘাযটি ভর উাদান ফা স্তম্ভদও 

াভদন দযদঔই ভরত ২০০৯ দন শুরু  ডডডচটার ফাাংরাদদ স্বপ্ন পূযদণয ডফার ওভ থমজ্ঞ। 

ডঘত্র-৪: ডডডচটার ফাাংরাদদদয ভর উাদান 

 

ডডডচটার ফাাংরাদদ ডফডনভ থাদণয অন্যতভ অনুলঙ্গ দচ্ছ আইডটি’য অফওাঠাদভা উন্নন  াংদমাক স্থান। যওাদযয 

অঙ্গীওায  প্রণীত ডযওল্পনায আদরাদও আইডটি দক্ষ্দত্র ওী ওী অডচথত দদঙ তায এওটি ারনাকাদ ডঘত্র ডনদম্ন 

উস্থান ওযা র। 

৩.১. াংদমাক (Connectivity) 

অফওাঠাদভায দক্ষ্দত্র ফদঘদ গুরুেপূণ থ দচ্ছ াংদমাক (connectivity), মাদও ডডডচটার ফাাংরাদদদয ব্যাওদফান 

(backbone) ডদদফ ডঘডিত ওযা মা। াংদমাদকয দক্ষ্দত্র সুডনডদ থষ্ট রক্ষ্যভাত্রা অচথদন দফ ডওছু ডযওল্পনা/ ওাম থক্রভ গ্রণ 

ওযা দদঙ। 

৩.১.১ অঙ্গীওায/ ডযওল্পনা 

২০২০ াদরয ভদধ্য: 

 দটডরদডনডটি ১০০ তাাংদ উন্নীতওযণ; 

মডমিটার 

ফাাংরাদদ 

ভানফিদ 

উন্নয়ন 

ই গবন্যজাি 

প্রমতষ্ঠা 

কাদনমিমবটি 

স্ান  

আইমটি 

মদল্পয উন্নয়ন 
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 ওর উদচরাদও ইন্টাযদনট াংদমাদকয আতা আনা; 

 ১০০ বাক ইউডনদন ইন্টাযদনট াংদমাক প্রদান ওযা: 

 ব্রডব্যাদেয ম্প্রাযণ ৫০ তাাংদ উন্নীতওযণ; 

 যাযদর ব্রডব্যাে (াইম্যাক্স) ঘালুওযণ; 

 প্রডতটি যওাডয দিয, ডক্ষ্া প্রডতিান, স্বাস্থযদফা দওন্দ্র এফাং ওর ইউডনন ডযলদদ স্বল্পভদে দ্রুতকডতম্পন্ন 

ব্রডব্যাে ইন্টাযদনট ডনডিত ওযা; 

 দদদয ফ থত্র ৩ডচ দনটাওথ ডফস্তৃডত এফাং ৪ডচ দফা ঘালুওযণ; 

 ওর ডডডচটার দন্টাদয চাতী দাট থার এফাং দভাফাইর ডডবাইদয ভাধ্যদভ যওাডয তথ্য  দফা চরবয 

ওযা। 

৩.১.২ গৃীত ওাম থক্রভ/অচথন 

আিচথাডতও াংদমাক (International connectivity) 

 ফাাংরাদদ ২০০৫ াদর ফ থপ্রথভ াফদভডযন ওযাফদর ভেি । নতুন IIG, IGW , Wimax, 3G এফাং 4/ 

LTE (Long Term Evolution) াডব থভদয প্রাদযয দঙ্গ দঙ্গ আদযা অডধও ব্যােউইথদডয ঘাডদায 

ওথা ভাথা দযদঔ SEA-ME-WE-4 ওনদাটি থাদভয আদগ্রড-৩ প্রডক্রায ভাধ্যদভ ডফএডডএর দদদয 

ব্যােউইড্থ ম্পদ বৃডদ্ধ ওযায ওাম থক্রদভ অাংগ্রণ ওদয। ডফএডডএর-এয ওক্সফাচাযস্থ োডোং দস্টদন 

ভাননী প্রধানভন্ত্রী ৩ এডপ্রর ২০১১ ডরঃ তাডযদঔ ব্যােউইড্থ ম্প্রাযণ প্রওদল্পয শুব উদদ্রৃাধন ওদযন। এ 

ম্প্রাযণ প্রওদল্পয পদর দদদ SEA-ME-WE-4 এয ভাধ্যদভ ব্যােউইড্থ এয ডযভাণ ফতথভাদন ৪০০ 

ডচডফডএ এয অডধও দাঁডড়দদঙ; 

 ফাাংরাদদদ এওটি ভাত্র াফদভডযন ওযাফর (SEA-ME-WE-4) থাওা প্রদাচনী Redundancy 

ডনডিতওযণ এফাং দদদ ক্রভফধ থভান ব্যােউইডদথয ঘাডদা পূযদণয চন্য ডদ্রৃতী াফদভডযন ওযাফর দনটাওথ 

এয াদথ াংভেি ায রদক্ষ্য ফাাংরাদদ যওায ২০১১ াদর উদদ্যাক গ্রণ ওদয। তাযই ধাযাফাডওতা 

ফাাংরাদদ SEA-ME-WE-5 নাভও াফদভডযন ওযাফর ওনদাটি থাভ এয াদথ কত ৭ই ভাঘ থ ২০১৪ ডর: 

তাডযদঔ Construction & Maintenance Agreement (C&MA) স্বাক্ষ্য ওদয। “আেডরও াফদভডযন 

দটডরদমাকাদমাক প্রওল্প, ফাাংরাদদ” প্রওদল্পয আতা টুাঔারী দচরায কুাওাটা ডদ্রৃতী াফদভডযন ওযাফর 

landing station স্থাদনয ওাচ ম্পন্ন ওদয ভাঘ থ ২০১৭ দত এ ওযাফদরয ভাধ্যদভ যীক্ষ্াভরওবাদফ 

ব্যােউইড্থ ব্যফায শুরু ওযা । ১০ই দদন্ফম্বয ২০১৭ তাডযদঔ ভাননী প্রধানভন্ত্রী ডবডড ওনপাদযদন্পয 

ভাধ্যদভ ডদ্রৃতী াফদভডযন ওযাফর োডোং দস্টন  ফাাংরাদদদ SEA-ME-WE-5 াফদভডযন ওযাফর 

ডদস্টদভয শুব উদদ্রৃাধন দখালণা ওদযন। ফতথভাদন এ ডদ্রৃতী াফদভডযন ওযাফর প্রথভ াফদভডযন ওযাফদরয 

াাাড ফাডণডচযওবাদফ ব্যােউইড্থ ডযফণ দুদম থাকওারীন ভদ প্রথভ াফদভডযন ওযাফদরয ডফওল্প 

ডদদফ পরবাদফ ব্যফহৃত দচ্ছ; 

 ২০০৯ াদর ডফএডডএর এয ব্যােউইথড ব্যাফায ডঙর ৭.৫ ডককাডফট ায দদওে (ডচডফডএ)। ফতথভাদন 

এয ব্যফায ৬৫০ ডচডফডএ অডতক্রভ ওযদঙ, মা দদদয দভাট ঘাডদায ৬৫ তাাংদয দফড। উদিখ্য, 

ডফএডডএর SEA SEA-ME-WE-5 াফদভডযন ওযাফর ওনাটি থাভ এয রাইট আ ২ আদগ্রড অাংগ্রণ 

ওযদঙ, মায পদর আকস্ট ২০১৯ ার নাকাদ আদযা ৬০০ ডচডফডএ ব্যােউইথড দদদয াফদভডযন ওযাফর 

ওযাাডটিদত াংভেি দফ; 

 াফদভডযন ওযাফর দত আঔাউড়া দ বাযদতয আকযতরা IP Transit াংদমাক প্রদান ওযা দদঙ। এ দফা 

দত ফাাংরাদদ ফঙদয প্রা ১০ দওাটি টাওায বফদদডও ভৄদ্র্া আ ওযদঙ; 
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 আিচথাডতও দটডরদমাকাদমাক াংদমাক ডনযফডচ্ছন্ন এফাং চতয ওযায রদক্ষ্য াফদভডযন ওযাফদরয াাাড 

আিচথাডতও দটডযডস্ট্রার াংদমাক স্থাদনয ওাম থক্রভ গ্রণ ওযা দদঙ। 

ফঙ্গফন্ধু স্যাদটরাইট -১ 

চাডতয ডতা ফঙ্গফন্ধু দঔ ভৄডচবুয যভাদনয দানায ফাাংরা কড়ায দৃঢ় প্রতয ডনদ ভাননী প্রধানভন্ত্রী দঔ াডনায 

ডডডচটার ফাাংরাদদ ডফডনভ থাদণ ফঙ্গফন্ধু স্যাদটরাইট-১ এও অনন্য ভাইর পরও। ফাাংরাদদ যওায ২০১৫ াদর ১১ই 

নদবম্বয িাদন্পয থ্যাদর এদরডনা দস্প এয াদথ এ কৃডত্রভ উগ্র ডনভ থাণ, উৎদক্ষ্ণ  ভূ-উগ্র দওন্দ্র ডনভ থাদণয চন্য 

এওটি টান থ-ওী র্চডি স্বাক্ষ্য ওদয। ফাাংরাদদ দটডরদমাকাদমাক ডনন্ত্রণ ওডভন (ডফটিআযড) ওতৃথও ‘এওটি দমাকাদমাক  

ম্প্রঘায স্যাদটরাইদটয উৎদক্ষ্ণ প্রাওপ্রস্তুডত  তদাযডও’ প্রওল্প এফাং ‘ফঙ্গফন্ধু স্যাদটরাইট উৎদক্ষ্ণ’ প্রওদল্পয ভাধ্যদভ এ 

কৃডত্রভ উগ্র ডনভ থাণ  উৎদক্ষ্দণয ডফলদ ওাম থক্রভ গৃীত । উৎদক্ষ্ণ যফতী ডফক্র, ডফণন ডযঘারনা  

যক্ষ্ণাদফক্ষ্দণয চন্য কঠিত দদঙ ফাাংরাদদ ওডভউডনদওন স্যাদটরাইট দওাম্পাডন ডরডভদটড (ডফডএডএর)। ফঙ্গফন্ধু 

স্যাদটরাইট-১ াংক্রাি তথ্যাডদ ডনদম্ন উস্থান ওযা র: 

ডঘত্র-৫: ফঙ্গফন্ধু স্যাদটরাইট-১ 

 

 ফঙ্গফন্ধু স্যাদটরাইট-১ (ডফএ-১) কৃডত্রভ উগ্রটি এওটি ডচদস্টনাডয স্যাদটরাইট। এটি ১১৯.১⁰  পূফ থ 

দ্র্াডখভাাংদ অফডস্থত। এয ভাধ্যদভ ফাাংরাদদ এডায দফ ওদওটি দদদ উন্নত ওডভউডনদওন এফাং 

ব্রডওাডস্টাং াডব থ দদা মাদফ। এয প্লাটপভ থ SPACE BUS400 B2 এয প্রডতটি াঔা ৩টি ওদয দ য প্যাদনর 

ডন্নদফডত আদঙ। ফঙ্গফন্ধু স্যাদটরাইট-১ এয ন্যযনতভ আয়ুষ্কার ১৫ ফঙয; 

 ফঙ্গফন্ধু স্যাদটরাইট-১-এ দভাট ৪০টি িান্পোয আদঙ। এয ভদধ্য ২৬টি Ku ব্যাদেয এফাং ১৪টি C ব্যাদেয 

িান্পোয। প্রডতটি িান্পোদযয ব্যােউইডথ ৩৬ MHz এফাং ডফ এ-১ এয ফ থদভাট ব্যেউইডথ ১৬০০ MHz; 

 ফঙ্গফন্ধু স্যাদটরাইট-১ এয ওাবাদযচ এডযাদও দু‟টি বাদক বাক ওযা দদঙ। এয এওটিদও ফরা দচ্ছ প্রাইভাডয 

ওাবাদযচ এডযা  অন্যটি দদওোডয ওাবাদযচ এডযা। এদন্টনা ডফভ  এরাওা অনুমাী প্রাথডভও ওাবাদযচ 

এডযাদও ডতনটি বাদক বাক ওযা দদঙ; 

 ডযডচন-০১: এটি Ku ব্যাদেয ডফভ-১ এয আতার্ভি। এয ওাবাদযচ এডযা দচ্ছ ফাাংরাদদ  তায অির্ভ থি 
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ফদঙ্গাাকয এরাওা। চনাংখ্যা  ঘাডদায ডবডত্তদত ঢাওা, ঘট্টগ্রাভ, যাচাী  ডদরটদও প্রাধান্য ডদদ এ 

এদন্টনা ডফভটি ডডচাইন ওযা দদঙ; 

 ডযডচন-০২: এটি Ku ব্যাদেয ডফভ-২ এয আতার্ভি। এ ডফদভয ডফস্তৃডত ফাাংরাদদ, বাযত, াডওস্তান, দনার, 

র্ভটান  শ্রীরাংওা। চনাংখ্যা  ঘাডদায ডবডত্তদত বাযদতয দম ১০টি দযয চন্য এ ডফদভয ওভ থক্ষ্ভতা ফাড়াদনা 

দদঙ দগুদরা র: ভৄম্বাই, ডদিী, ব্যাঙ্গাদরায, াদ্র্াফাদ, আদভদাফাদ, দঘন্নাই, ওরওাতা, সুযাট, পুদন এফাং 

চপুয; 

 ডযডচন-০৫: এটি ভরত C ব্র্যাদেয ডফভ-০৫ ওাবাদযচ এডযা। এয অির্ভ থি দদগুদরা র- ফাাংরাদদ  তায 

অির্ভ থি ফদঙ্গাাকয এডযা, বাযত, দনার, র্ভটান, ভাানভায, আপকাডনস্তান, াডওস্তান, ডওযডকডচস্তান, 

তাডচডওস্তান, তুওথদভডনস্তান, উচদফডওস্তান এফাং ওাচাডওস্তান এয ডওছু অাং, ডপডরাইন  ইদদাদনডা; 

 দদওোডয ওাবাদযচ এডযায ভদধ্য যদদঙ ডফভ-০৩ এফাং ডফভ-০৪। এদন্টনা ডফভ-০৩ এওটি Ku ব্যাদেয ডফভ মা 

ইদদাদনডা  তায অির্ভ থি দ্রৃীভ ওাবায ওযদফ। এদন্টনা ডফভ-০৪ এওটি Ku ব্যাদেয ডফভ মা ডপডরাইন  

তায অির্ভ থি দ্রৃীভ ওাবায ওযদফ; 

 ফঙ্গফন্ধু স্যাদটরাইট-১ এয ম থদফক্ষ্ণ, ডযঘারনা  ডনন্ত্রদণয চন্য দু‟টি ভূ-উগ্র দওন্দ্র স্থান ওযা দদঙ। মায 

এওটি কাচীপুদয  অন্যটি যাগাভাটিয দফতবুডনা। এ দু‟টি ভূ-উগ্রদওন্দ্র সুযডক্ষ্ত অটিওযার পাইফায দ্রৃাযা 

াংভেি দমন দম দওান ওাডযকডয ভস্যা দওান দফা ফন্ধ দ না মা। দু‟টি উগ্র দওদন্দ্রয ভদধ্য কাচীপুয প্রধান 

দওন্দ্র ডদদফ এফাং দফতবুডনা ডফওল্প ডযঘারনা দওন্দ্র ডদদফ ওাচ ওযদফ; 

ডঘত্র-৬: ফঙ্গফন্ধু স্যাদটরাইট-১ উৎদক্ষ্ণ 

 

 প্রধান ভূ-উগ্র দওদন্দ্র ডফওল্প এওটি SOCC (স্যাদটরাইট অাদযন ওদন্ট্রার দন্টায)  NOCC 

(দনটাওথ অাদযন ওদন্ট্রার দন্টায) যদদঙ এফাং দফতবুডনা এওটি ওদয SOCC  NOCC যদদঙ; 

 ভূ-উগ্র দওন্দ্রগুদরাদত Ku ব্র্যাদেয চন্য এওটি ৯ ডভ. এদন্টনা এফাং ৪টি ম্প্রঘায রাইন (ডফওল্প) যদদঙ এফাং 

C ব্যাদেয চন্য এওটি ৯.৩ ডভ. এদন্টনা এফাং ২টি ম্প্রঘায রাইন (ডফওল্প) যদদঙ। এঙাড়া প্রধান ভূ-উগ্র 

দওদন্দ্র এওটি VSAT Hub (ডবস্যাট াফ)  CMS (ওযাডযায ভডনটডযাং ডদস্টভ) যদদঙ; 
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 কত ১২ দভ ২০১৮ তাডযদঔ ফঙ্গফন্ধু স্যাদটরাইট-১ পরবাদফ ভাওাদ উৎদক্ষ্ণ ওযা দদঙ। ফঙ্গফন্ধু 

স্যাদটরাইদটয ভাধ্যদভ উন্নত দটডরদমাকাদমাক  ম্প্রঘায দফা প্রদাদনয াাাড ডফডবন্ন ধযদনয অতযাদৄডনও 

ডডডচটার দফা প্রদান ওযা ম্ভফ দফ। দওানরু ওযাফর াংদমাক ঙাড়াই খদয ডযডবায মন্ত্র স্থান ওদয ফঙ্গফন্ধু 

স্যাদটরাইদটয ভাধ্যদভ ডডটিএইঘ (ডাইদযে টু দাভ) প্রভেডি ব্যফায ওদয স্যাদটরাইট টিডবয ডফডবন্ন ঘযাদনর 

দদঔা মাদফ। ফঙ্গফন্ধু স্যাদটরাইদটয ওাবাদযচ দদদয ফ থত্র ডফদ্যভান, তাই দুক থভ াাডড় অের, ঘযাের  

দ্রৃীদ এ ওর দফা প্রদান ওযা মাদফ; 

 ফঙ্গফন্ধু স্যাদটরাইট-১ এ ৪০টি িান্পোয যদদঙ মায ভদধ্য ২০টি দদদয অবযিদয ব্যফহৃত দফ এফাং অফডষ্ট 

২০টি িান্পোয বফদদডও ব্যফাদযয চন্য বাড়া/ডরচ দদা দফ; 

 ডফটিডবয ওাদঙ ৪২ দভকাাচথ ওযাাডটি ডফক্রদয উদেদশ্য ভদছাতা র্চডি স্বাক্ষ্য দদঙ। ফঙ্গফন্ধু স্যাদটরাইট-

১-এয ভাধ্যদভ ডফটিডবয ৪টি ঘযাদনদরয যীক্ষ্াভরও ম্প্রঘায ঘরভান; 

 দফডক্সভদওা ওডভউডনদওন ডরডভদটড (দফক্সওভ)-এয DTH দফায ভাধ্যদভ ২৫টি ঘযাদনদরয যীক্ষ্াভরও 

ম্প্রঘায ঘরভান। ফতথভাদন ডফক্রদয উদেদশ্য দফক্সওভদও ৪টি িান্পোয যীক্ষ্াভরওবাদফ ফযাে ওযা দদঙ; 

 ফঙ্গফন্ধু স্যাদটরাইট-১ এয ভাধ্যদভ দদদয প্রতযি অেদর স্বাস্থয  ডক্ষ্া দফা দ ৌঁঙাদনায চন্য দটডরদভডডডন  

ই-এডুদওন দফা প্রভেডি স্থাদনয ওাচ ঘরভান আদঙ; 

 ভৎস্য  প্রাডণম্পদ ভন্ত্রণারদয ফাাংরাদদ দভডযন ডপাডযচ ওযাাডটি ডফডল্ডাং প্রওদল্পয ভাধ্যদভ ভৄদ্র্কাভী 

ফাডণডচযও ভৎস্য দন মান ভডনটডযাং এয রদক্ষ্য Vessel Tracking Monitoring System এ ফঙ্গফন্ধু 

স্যাদটরাইট-১-এয তযঙ্গ ব্যফায ওাম থক্রভ ঘরভান যদদঙ। 

আেডরও াংদমাক (Regional Connectivity) 

 ‘South Asia Sub-regional Economic Cooperation (SASEC)‟ প্রওদল্পয ভাধ্যদভ SASEC- র্ভি 

ঘাযটি দদদয (ফাাংরাদদ, বাযত, দনার  র্ভটান) ভদধ্য ডযডচনার দনটাওথ স্থাদনয রদক্ষ্য েকড় দথদও 

ফাাংরাফান্ধা ম থি ৫৮ ডও.ডভ পাইফায অটিও ওযাফর রাইন স্থাদনয ওাচ ম্পন্ন দদঙ; 

 ২৩ ভাঘ থ ২০১৬ তাডযদঔ বাযদতয ডত্রপুযা ১০ ডচডফডএ আইড িানডচট াংদমাক আনুিাডনওবাদফ ঘালু দদঙ; 

 আেডরও অটিওযার পাইফায ভাড়দওয াদথ াংদমাদকয উদেদশ্য েকড় দথদও ফাাংরাফান্ধা ম থি ৫৫ 

ডওদরাডভটায অটিওযার ওযাফর  আনুলাডঙ্গও মন্ত্রাডত স্থাদনয ওাচ ম্পন্ন ওযা দদঙ। 

অবযিযীণ াংদমাক (Internal Connectivity) 

 ডফটিডএর ওতৃথও দদদয ওর ডফবাক, দচরা, ৪৭৮টি উদচরা ইউডনন ম থা ম থি াযা দদদ ২৩,৫০০ 

ডও.ডভ. এয অডধও ডনচস্ব অটিওযার পাইফায স্থাডত দদঙ; 

 ২৬০০ ইউডনদন অটিওযার পাইফায ওযাফদরয ভাধ্যদভ দ্রুতকডতয ইন্টাযদনট াংদমাক স্থান এফাং ১০০০টি 

পুডর অডপদ Virtual Private Network াংদমাক প্রদাদনয চন্য চাতী তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডি 

অফওাঠাদভা উন্নন ৩ ম থা ীল থও প্রওল্প ফাস্তফান ওযা দচ্ছ। এ ম থি ১৮৬৮টি ইউডননদও অটিওযার 

পাইফায ওযাদফর দনটাওথ এয াদথ ভেি ওযা দদঙ। অফডষ্ট ৭৩২টি ইউডনাদনয াংদমাক ৩০ দ জুন ২০১৯ 

তাডযদঔয ভদধ্য ম্পন্ন ওযা মাদফ ফদর আা ওযা মাদচ্ছ; 

 দনটাদওথয আতা-ফডভূ থত দুক থভ  প্রতযি এরাওাভদয অফডষ্ট ৭৭২টি ইউডনন ওাদনডেডবটি প্রদাদনয 

রদক্ষ্য “ওাদনেদটড ফাাংরাদদ” ীল থও প্রওদল্পয ফাস্তফান ঘরভান যদদঙ, মা ফাস্তফাডত দর াযাদদদ 

ব্রডব্যাে ওাদনডেডবটি ডনডিত ওযা ম্ভফ দফ। পদর াযাদদদ তৃণভর ম থাদ ই-দফা  ওভ থাংস্থাদনয দক্ষ্ত্র 

প্রাডযত দফ; 
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 তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডিয দফ থাত্তভ ব্যফায ডনডিত ওদয দদদয ওর উদচরায াদথ চরুডয প্রদাচদন 

যাডয ওদথাওথদনয চন্য এফাং এওাদথ এওাডধও উদচরা ফাতথা/তথ্য দপ্রযণ, বা/অনুিান ম্পদন্নয 

উদেদশ্য ইনদপা-যওায প্রওল্প দথদও স্থাডত ইন্ট্রাদনট ওাদনডেডবটিয য ডবডত্ত ওদয ৮৯৩টি ডবডড 

ওনপাদযডন্পাং ডদস্টভ স্থান ওযা দদঙ; 

 দদদয ৫৮টি ভন্ত্রণার, ২৪০টি যওাডয দিয  ৬৪টি দচরা প্রাদওয ওাম থার ১৮,৪৩৪টি যওাডয 

অডপদও এওটি এওীভূত দনটাদওথ াংভেি ওযা দদঙ। এ দনটাদওথয আতা দদব্যাী VPN (Voice 

Protocol Network) স্থান ওদয ডনযাদ তথ্য আদান প্রদাদনয ব্যফস্থা যদদঙ; 

 দনটাওথ ব্যফস্থানায চন্য ডফডড‟দত Network Operation Centre (NOC) স্থান ওযা দদঙ। চাতী 

ই-কবন থদভন্ট দনটাদওথয দওন্দ্রী ভডনটডযাং ডদস্টদভয আতা ১৮৪৩৪টি দিদযয ভদধ্য ১৭২৯৩টি যওাডয 

অডপ এফাং ৮৯৩টি ডবডড ওনপাদযডন্পাং ডদস্টভ NOC এয ভডনটডযাং এয আতা আনা দদঙ; 

 ১৭২৯৩টি যওাডয দিদয ডি াইপাই দচান বতডয ওযা দদঙ; 

 ৬৪টি দচরা  ৪৮৮টি উদচরা অফডস্থত ১৮,৪৫৩টি যওাডয অডপদও দডডডদওদটড ব্রডব্যাে দনটাদওথয 

আতা ম্পৃিওযদণয ওাচ ম্পন্ন দদঙ; 

 ফাাংরাদদ ওডম্পউটায ওাউডন্পর ওতৃথও ৬৪টি দচরা প্রাও ওাম থারদ তথ্যপ্রভেডিডবডত্তও দচরা ই-দফা দওন্দ্র 

ঘালুওযদণ দনটাওথ অফওাঠাদভা স্থান ওযা দদঙ। এ দওন্দ্র দত চনাধাযণদও প্রদাচনী অনরাইন দফা 

প্রদান ওযা দচ্ছ মা দচরা ই-দফা নাদভ ডযডঘত; 

 ডফডড‟দত পটযায দওাাডরটি দটডস্টাং োফ স্থান ওযা দদঙ। এয াদথ াড থযায দটডস্টাং এয ওাচ 

অির্ভ থি ওযা দদঙ। পদর দদদ পওয় যায  াড থযায এয ভান ডনডিত ওযা চ দফ; 

 ‘ইনদপাফান’ প্রওদল্পয আতা দদদয ৭টি ডফবাকী য ৫৬টি দচরা  ওদওটি উদচরা দভাট ৪,৫০০ 

ডও.ডভ অটিওযার পাইফায ওযাফর দনটাওথ  িান্পডভন মন্ত্রাডত স্থান ওযা দদঙ; 

 “১০০০টি ইউডনন ডযলদদ অটিওযার পাইফায ওযাফর দনটাওথ উন্নন” প্রওল্পটি ডডদম্বয ২০১৬ াদর 

ভাি দদঙ। এ প্রওদল্পয ভাধ্যদভ ৬৪টি দচরা ১১৪টি উদচরা দত ১১০৪টি ইউডনদন প্রা ৮,০০০ ডও:ডভ: 

অটিওযার পাইফায ওযাফর স্থান ওযা দদঙ। পদর দদদয প্রতযি অেদরয চনকণ ব্রডব্যাে ইন্টাযদনদটয 

ভাধ্যদভ আদৄডনও ডফদিয াদথ াংভেি দত াযদফ; 

 েকড় দচরায কাড়াতী, ারফাড়ী  দরা ঔাকড়াফাড়ী ডঙটভর ডতনটিদও ডফটিডএর’য অটিওযার পাইফায 

ওযাফর দনটাদওথয াদথ াংভেি ওযা দদঙ; 

 “উদচরা ম থাদ অটিওযার পাইফায দনটাওথ উন্নন’ প্রওদল্পয আতা দদদয প্রা ওর উদচরায 

চনকণদও ব্রডব্যাে ইন্টাযদনট আদৄডনও দটডরদমাকাদমাক সুডফধা প্রদাদনয রদক্ষ্য দদদয ৩৪৩টি উদচরা 

৯২১৫ ডও.ডভ. অটিওযার পাইফায ওযাফর স্থান ওযা দদঙ; 

 “Modernization of Telecommunication Network for Digital Connectivity” প্রওল্পটি ঘরভান 

যদদঙ। উি প্রওদল্পয আতা দদদয ডতনটি স্থাদন IMS (IP Multi-media Subsystem) Platform, 

FTTx Technology এয AGW (Access Gate Way), GPON (Gigabit Passive Optical 

Network)  MDU (Multi Dwelling Unit) এয ভাধ্যদভ Fixed Access Network এফাং ডফটিডএর 

এয IP Network স্থান ওযা দফ। প্রওল্পটি ফাস্তফাডত দর দদদয চনকণ উচ্চকডতয ইন্টাযদনট দফা 

আদৄডনও দটডরদমাকাদমাক সুডফধা াদফ; 

 ফাাংরাদদ ওডম্পউটায ওাউডন্পদর চাতী দডটা দন্টায (Tier-3) স্থান ওযা দদঙ। ৫৩৬টি দডাদভইন এ 
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ফ থদভাট ৭৩,৬১৬টি ইদভইর এওাউন্ট দঔারা দদঙ এফাং ২৫,০০০ এয অডধও দফ াইট  ২৬৪টি 

Application দাডস্টাং ওযা দদঙ। এঙাড়া দডটা দন্টায দত ৪৩৬টি Virtual Private Server, ৫টি File 

Server, ১১১টি Managed Service, ১৮টি Co-location Service প্রদান ওযা দচ্ছ। দডটা াংযক্ষ্ণ ক্ষ্ভতা 

৩ (ডতন) দটাফাইদট বৃডদ্ধ ওযা দদঙ। এদত চাতী যাচস্ব দফাদড থয ই-বযাট, ই-ট্যাক্স ইতযাডদ ডদস্টভ, 

National Portal Framework (NPF), চন্  ভতুয ডনফন্ধন তথ্য, অথ থ ডফবাদকয অনরাইন দফতন  দনন 

ডনধ থাযণী ডদস্টভ দাডস্টাং ওযা দদঙ। ফাাংরাদদ ডনফ থাঘন ওডভদনয চাতী ডযঘত্র  দবাটায তাডরওায 

তথ্য বাোয ই-দফা াংক্রাি ওাম থক্রভ এ ডাটা দন্টায দত ডযঘাডরত দচ্ছ। ন্যানার ই-াডব থ দাডস্টাং 

াডব থ নানাডফধ দফা ডাটা দন্টায দত প্রদান ওযা দচ্ছ; 

 কাচীপুদযয ওাডরানওয -এ ফঙ্গফন্ধু াই-দটও ডটিদত দপায টিায চাতী দডটা দন্টায ডনভ থাণ ওাচ ঘরভান 

যদদঙ। ইদতাভদধ্য ২ রক্ষ্ ফক থপৄটডফডষ্ট বফন ডনভ থাণ  দঔাদন মন্ত্রাডত স্থাদনয ওাচ দল দদঙ। ফতথভাদন 

দডটা দন্টাদয দটস্ট অাদযন ঘরদঙ। ীঘ্রই এ দডটা দন্টাদযয ওাম থক্রভ শুরু ওযা মাদফ ভদভ থ আা ওযা দচ্ছ; 

 মদাদয National Data Centre এ ডডচাস্টায ডযদওাবাডয দন্টায স্থান ওযা দদঙ; 

 বদ ওর সুডফধায াাাড ডাটা দফা প্রদাদনয রদক্ষ্য দটডরটও ইদতাভদধ্য ৩ রক্ষ্ গ্রাও ক্ষ্ভতাম্পন্ন ডাটা 

দনটাওথ স্থান ওদযদঙ; 

 দটডরটও ঢাওা দয দ্রুতকডতয 3G/ HSDPA- প্রা ভগ্র ফাাংরাদদদই EDGE/ GPRS ডাটা দফা প্রদান 

ওদয আদঙ; 

 ৪৫টি দচরা উচ্চকডতয ১৫,০০০ ADSL ইন্টাযদনট াংদমাক যদদঙ। ওর দটডরদপাদন দফ থাচ্চ ৫৮ Kbps 

কডতয ডাার আ ইন্টাযদনট ব্যফাদযয সুদমাক যদদঙ; 

 ‘‘ডডডচটার ফাাংরাদদদয চন্য যাযদর ব্রডব্যাে দনটাওথ স্থান’’ প্রওল্পটি ফাস্তফান ম থাদ যদদঙ। এ 

প্রওদল্পয আতা ওর দভদিাডরটন য, দচরা য, উদচরা  দগ্রাথ দন্টাযগুদরাদত eNodeB, ৩০০ 

ডও.ডভ. অটিওযার পাইফায এফাং eNodeB ভদয আিঃাংদমাদকয চন্য দদব্যাী িান্পডভন মন্ত্রাডত 

স্থাডত দফ। প্রওল্পটি ফাস্তফাডত দর LTE এয ভাধ্যদভ চনকণ উচ্চকডতয ব্রডব্যাে সুডফধা দবাক ওযদত াযদফ। 

ফ থত্র ব্রডব্যাে সুডফধা ডনডিত দফ; 

 ফাাংরাদদ ওডম্পউটায ওাউডন্পর ওতৃথও ৬৪টি দচরা প্রাদওয ওাম থার এফাং ওর ডফবাকী ওডভনাদযয 

ওাম থারদ াব থায োন স্থান ওযা দদঙ; 

 আইডটি ব্যফাদযয ভাধ্যদভ যওাডয দফা গ্রদণয সুদমাক অফাডযত ওযায রদক্ষ্য দদদয ১৪৭টি উদচরা ই-

দন্টায স্থান ওযা দদঙ; 

 ডফদুযৎডফীন ১০১৩টি ইউডনদন দ যডি ঘাডরত তথ্য  দফা দওন্দ্র স্থান ওযা দদঙ। এ ওর দওদন্দ্র দম 

ওর দফা াা মা তায ভদধ্য অন্যতভ: চন্  ভতুয দযডচদস্ট্রন, াফডরও যীক্ষ্ায পরাপর, যওাডয 

পযভ ডাউনদরাড, ঘাওডযয তথ্য  অনরাইন আদফদন, ডবা দঘডওাং, ইডোন ডবায আদফদন, ডবডড 

ওনপাদযডন্পাং, ডবডড বাড়া দদা, ই-দভইর, ইন্টাযদনট, ভাডিডভডডা প্রদচেয বাড়া দদা, ওডম্পউটায প্রডক্ষ্ণ, 

ঙডফ স্কযান, দভাফাইর দপান, ড্রাইডবাং রাইদন্প, পদটাওড, ডডডচটার ঙডফ দতারা  ঙডফ ডপ্রন্ট ওযা এফাং দচরা 

প্রাদওয ওাম থারদ অনরাইন ঘ থা  াধাযণ দফায আদফদন দপ্রযণ ইতযাডদ; 

 ৪১টি দচরা দভাট ১,০০০টি Digital Data Network (DDN) াংদমাক প্রদাদনয ক্ষ্ভতা বতডয দদঙ, মায 

ভদধ্য ৪২৫টি াংদমাক ব্যফহৃত দচ্ছ। ওদ থাদযট গ্রাওকদণয চন্য DDN, ডি দপান াডব থ, IPL 

(International Private Leased Circuit) এফাং Web  DNS Hosting ইতযাডদ াডব থদয আতা বৃডদ্ধ 

ওযা দচ্ছ; 
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 তথ্যপ্রভেডিয ব্যফায ম্প্রাযদণয রদক্ষ্য ফাাংরাদদদয প্রা ওর দনাডনফাদও Wide Area Network 

(WAN) এয আতা আনা দদঙ; 

 ওর ভন্ত্রণার/ডফবাক/অডধদিয/ডযদিয  অন্যান্য যওাডয াংস্থায দফাভ দভাফাইর দপাদনয ভাধ্যদভ 

চনকণদও প্রদান ওযায চন্য one office one app এয ডযওল্পনা গ্রণ ওযা দদঙ। দ রদক্ষ্য প্রদতযওটি 

ভন্ত্রণার/ডফবাক/াংস্থায চন্য ওভদক্ষ্ এওটি দভাফাইর অযাডপ্লদওন বতডযয ডযওল্পনা ইদতাভদধ্য তথ্য  

দমাকাদমাক প্রভেডি ডফবাদকয উদদ্যাদক ৬০০ দভাফাইর অযাডপ্লদওন প্রস্তুত ওযা দদঙ। এ অযাডপ্লদওনভ 

ইদতাভদধ্য আিচথাডতও ওর দভাফাইর দস্টাযগুদরাদত প্রওা ওযা দদঙ; 

 ফাাংরাদদদ প্রথভফাদযয ভত যওাডয ওভ থওতথাদদয ভদধ্য আিঃদমাকাদমাদকয রদক্ষ্য আরান অযা ঘালু ওযা 

দদঙ; 

 NGN ডবডত্তও সুইডঘাং নতুন ৪০,০০০ ADSL  ৪৫০ ডও.ডভ. অটিওযার পাইফায স্থান ম্পন্ন দদঙ। 

পদর ঢাওা দযয দটডরদপান গ্রাওযা দটডরদপাদনয ভাধ্যদভ বদ এয াাাড আদৄডনও ডাটা াডব থ সুডফধা 

দবাক ওযদত াযদঙন। 

দটডরদমাকাদমাক দনটাওথ 

 ভাঘ থ ২০১৯ ম থি দদদয দভাফাইর গ্রাও াংখ্যা বৃডদ্ধ দদ প্রা ১৫.৯৭ দওাটিদত উন্নীত দদঙ, মা ২০০৮ াদর 

৪.৬ দওাটি ডঙর এফাং দটডরদডনডটি ৯৮.৪৬% এ উন্নীত দদঙ, মা ২০০৮ াদর ৩৪.৫% ডঙর; 

 ইন্টাযদনট গ্রাও াংখ্যা ভাঘ থ ২০১৯ ম থি প্রা ৯.৩১ দওাটিদত উন্নীত দদঙ, মা ২০০৮ াদর ভাত্র ৪০ রক্ষ্ ডঙর 

এফাং ইন্টাযদনট দডনডটি ৫৬.৮৯% এ উন্নীত দদঙ, মা ২০০৮ াদর ২.৬৭% ডঙর; 

াযডণ-৩: দভাফাইর/দটডরদপান ব্যফাযওাযীয াংখ্যা 

(ডভডরন) 

ডফল ২০১০ ২০১২ ২০১৩ ২০১৪ ২০১৫ ২০১৬ ২০১৭ ২০১৮ ২০১৯ 

দভাফাইর ৫৯.৯৮ ৮৭.৭০ ৯৮.৬০ ১১৫.৬৩ ১২৩.৭ ১৩১.১০ ১২৯.৫৮ ১৫০.২৮ ১৫৯.৭০ 

ডএটিএন ১.০৮ ১.১০ ১.২০ ১.৩২ ১.০৭ ০.৮০ ০.৬০ ০.৬২ ০.৬২ 

দভাট ৬১.০৬ ৮৮.৮০ ৯৯.৮০ ১১৬.৯৫ ১২৪.৭৭ ১৩১.৯০ ১৩০.১৮ ১৫০.৯০ ১৬০.৩২ 

দটডরদডনডটি (%)  ৪৭.৮০ ৬১.০০ ৬৪.৬৪ ৭৭.৮১ ৭৯.৩0 ৮৪.৮১ ৮৩.০৩ ৯১.00 ৯৮.৪৬ 

 ডফবাকী য ৬৩টি দচরা দয ৩ ডচ দভাফাইর দনটাওথ স্থান ওযা দদঙ; 

 দদদয ৬৪টি দচরা  ৪৮১টি উদচরা ডফটিডএর এয ডডডচটার দটডরদপান দনটাওথ ঘালু আদঙ। অফডষ্ট 

৬টি উদচরা দনটাদওথয আতা আনায ওাচ ঘরদঙ; 

 দটডরদপাদনয ওরদযট ওডভদ প্রডতডভডনট ৩০ া (ডদদন)  ১০ া (যাদত) ওযা দদঙ। াযাদদদ ওদরয 

দক্ষ্দত্র এওই দযট প্রদমাচয; 

 ৩টি াফ থতয দচরায ২০টি উদচরা ৪৮১টি উদচরা ডডডচটার দটডরদপান এক্সদঘঞ্জ স্থান ওযা দদঙ; 

 ফাাংরাদদদ দভাফাইর দপাদনয অনুদভাডদত ওরদযট ফ থডনম্ন ০.২৫ টাওা দত দফ থাচ্চ ২.০০ টাওা ডনধ থাযণ ওযা 

দদঙ। ম্প্রডত ওরদযট অনদনট  অপদনট ০.৪৫ টাওা ডনধ থাযণ ওযা দদঙ; 

 দটডরদমাকাদমাক দফায ভান উন্নদনয চন্য ওর ড্র দযাধ, দনটাদওথয ভান বৃডদ্ধ, ডফটিআযডয QoS াংক্রাি 

ডনদদ থনা দভদন ঘরা, গ্রাও ওতৃথও অফাডিত প্যাদওচ ফন্ধওযণ, ওডযাইট রঙ্ঘন দযাধ ইতযাডদ ডফলদ ডনদদ থনা 

প্রদান ওযা দদঙ। ওর ড্রদয দক্ষ্দত্র ওর ডভডনট দপযত প্রদাদনয চন্য ডনদদ থনা প্রদান ওযা দদঙ; 

 দদদয ১০০ তাাং চনকণ এফাং ৯৯ তাাং এরাওা দটডরদমাকাদমাক দনটাদওথয আতা আনা দদঙ; 
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 ঢাওা দযয ১,০০,০০০ পুযাতন ডডডচটার দটডরদপান ডদস্টভ প্রডতস্থান ১,৩৯,০০০ (আদৄডনও ডাটা 

াডব থ) নতুন দটডরদপান াংদমাক সুডফধা বতডয ওযা দদঙ; 

 সুদযফন  াফ থতয ঘট্টগ্রাদভয ভত দুক থভ স্থাদন দভাফাইর দনটাওথ স্থান ওযা দদঙ; 

 দটডরটও ফাাংরাদদ ডরঃ াযাদদদ প্রা ২,১০০টি ডফটিএ এয ভাধ্যদভ ২৫টি দুক থভ াফ থতয উদচরা দভাট 

৪৮০টি উদচরা দটডরটও এয দনটাওথ ডফস্তৃত ওদযদঙ; 

 কত ৮ ভাঘ থ ২০১৬ দথদও আনুিাডনওবাদফ নতুন দরাদকা দটডরটও এয ডয-ব্র্যাডোং এয ওাম থক্রভ শুরু দদঙ; 

 দটডরটও ৩টি াফ থতয দচরা ২৫টি উদচরা ফওটিদতই দনটাওথ ঘালু ওযদত ক্ষ্ভ দদঙ। ফতথভাদন 

াফ থতয এরাওা অডধওাাং গ্রাও দটডরটও দভাফাইর ব্যফায ওযদঙ। সুদযফদনয ভত দুক থভ স্থাদন এওভাত্র 

দটডরটও দভাফাইর দনটাওথ স্থান ওযা দদঙ; 

 ফ থত্র দটডরটও ডভ  ডযঘাচথ সুডফধা ডনডিতওযদণ ডযদটইরায দন্ট াংখ্যা ৩৬ াচায দত ৫৬ াচাদয উন্নীত 

ওযা দদঙ। গ্রাওদদয চন্য ডযঘাচথ সুডফধা চরবয ওযায রদক্ষ্য ডাঘ-ফাাংরা ব্যাাংও  ডফওা এয ভাধ্যদভ 

ডযঘাচথ ব্যফস্থা প্রণন ওযা দদঙ। গ্রাওদফায গুণকত ভান উন্ননওদল্প ডফডবন্ন দদক্ষ্ দনা দদঙ। দদদয 

ডফডবন্ন স্থাদন নতুন ২৩টি দওন্দ্র স্থান ওযা দদঙ। ফতথভাদন দটডরটদওয গ্রাও দফাদওদন্দ্রয াংখ্যা ৯৭। এঙাড়া 

দটডরটদওয ১২১ াডব থদয ভাধ্যদভ ২৪ খণ্টা ওরদন্টায াডব থ প্রদান ওযা ; 

 দটডরটও াযাদদদ প্রা ৪২৬২টি ২ডচ ডফটিএ এফাং ২৫২৯টি ৩ডচ ডফটিএ (দনাড ডফ) এয ভাধ্যদভ ওর দচরা 

দয  ৩৫১টি উদচরা 3G দভাফাইর দফা প্রদান ওযদঙ; 

 াফডরও যীক্ষ্ায পরাপর, ডফিডফদ্যারদয বডতথ ওাম থক্রভ  পরাপর প্রওা, ডঘডওৎা, ডক্ষ্া, দুদম থাক 

ব্যফস্থানা, ডফদনাদন, ইউটিডরটি ডফর ডযদাধ ইতযাডদ দক্ষ্দত্র দটডরটও চনকণদও ই-দফা প্রদান ওযদঙ; 

 P2G payment গ্রদণয চন্য a2i এয াদথ দম থবাদফ Utility Payment Platform (UPP) স্থাদনয ওাচ 

শুরু দদঙ। ইদতাভদধ্য ১৭টি ইউটিডরটি দফা প্রদানওাযী াংস্থায াদথ ভদছাতা স্মাযও স্বাক্ষ্ডযত দদঙ; 

 দটডরটদওয ডফনাভদে ডফতযণকৃত ১০ (দ) রক্ষ্াডধও ‘ভাদয াড’ ডদভয ভাধ্যদভ প্রাথডভও ডফদ্যারদয 

ঙাত্রঙাত্রীদদয যওাডয বৃডত্তয টাওা ঠিও অাংদও  ঠিও ভদ ভাদদদয ওাদঙ দ ৌঁদঙ দদা ম্ভফ দচ্ছ; 

 নাযীয ক্ষ্ভতাদনয রদক্ষ্য দটডরটও নাযীদদয ভাদছ ডফনাভদে ১৫ (দনয) রক্ষ্ ‘অযাডচতা’ ডভ াযা দদদ 

ডফতযণ ওদযদঙ। ‘অযাডচতা’ ডদভ অতযি সুরব ভদে ওর  ইন্টাযদনট দফা াা মা। এয পদর 

ইন্টাযদনট প্রদফাডধওাদয (‘এদক্স টু ইন্টাযদনট’) দচোয বফলম্য ফহুরাাংদ হ্রা াদফ; 

 দটডরটও ‘উচ্চ ভাধ্যডভও উবৃডত্ত প্রওদল্পয’ আতা ডক্ষ্াথীদদয যওাডয বৃডত্তপ্রদাদনয চন্য ডফনাভদে ১.৭৫ 

রক্ষ্ ফণ থভারা ডভ ডফতযণ ওযা দদঙ; 

 দফডবডত্তও দফা আদযা ওাম থওয ওযায রদক্ষ্য এফাং প্রদাচনী তথ্যপ্রাডিয ডনিতা প্রদানওদল্প ওাম থওয 

দফ দাট থার ঘালু ওযা দদঙ, মায ভাধ্যদভ দফ াইট দথদওই গ্রাও ডফডবন্ন দফা দদত াদযন; 

 SMS এয ভাধ্যদভ িী ডফদুযৎ ডভডতয ডফদুযৎ ডফর ডযদাধ, SMS দবাটিাং, SMS এয ভাধ্যদভ দুদম থাক 

ব্যফস্থানা বুযদযায ওাম থক্রভ ডযঘারনা  দফা প্রদান ওদয আদঙ; 

 এএড, এইঘএড/ভভান ওর দফাড থ, প্রাথডভও  ডনম্নভাধ্যডভও ভানী যীক্ষ্া, ওর দভডডদওর  

চাতী ডফিডফদ্যারদয ওর যীক্ষ্ায পরাপর প্রওাদ দটডরটও াতা প্রদান ওযদঙ; 

 দটডরটও ১০টি ডক্ষ্াদফাদড থয অডপডার দফ-াইট দাস্ট ওদযদঙ, মায ভাধ্যদভ দদদয ফ থস্তদযয চনাধাযণ 

উকৃত দচ্ছ; 

 ওডভউডনটি ডক্লডনও এয দফায ডফলদ ভাননী প্রধানভন্ত্রীয দযওড থকৃত বদ গ্রাভ ম থাদ প্রা ৩ (ডতন) দওাটি 
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গ্রাদওয ওাদঙ BOD (Outbound Dialer) ওদরয ভাধ্যদভ দ ৌঁদঙ দদা দদঙ। এয ভাধ্যদভ াধাযণ চনকণ 

ওডভউডনটি ডক্লডনও ম্পদওথ চানদত াদযন এফাং ওডভউডনটি ডক্লডনও দত ডঘডওৎা গ্রদণ উৎাডত ন; 

 Cell Broadcast-এয ভাধ্যদভ ডযাচকঞ্জ এফাং ওক্সফাচায দচরা Disaster Management Bureau-এয 

াইরট প্রওদল্পয আতা দুদম থাদকয আকাভ ফাতথা প্রঘায ওযা । এ আকাভ ফাতথা দদ ভানুল ডনযাদ আশ্রদ 

দয দমদত দদযদঙ এফাং প্রাণাডনয আাংওা অদনওাাংদ ওদভ দকদঙ। 

 দফযওাডয ম থাদ ক্ষুদ্র্ ব্যফাীদদয দটডরওভ ঔাদত ডফডনদাদক উৎা প্রদান এফাং বফধদথ আিচথাডতও ওদরয 

ডযভাণ বৃডদ্ধয রদক্ষ্য ৮৮১টি প্রডতিানদও VSP রাইদন্প প্রদান ওযা দদঙ; 

 আিচথাডতও ইনওাডভাং ওর ঘাচথ ২০০৭ াদরয ৪ দন্ট দথদও ওডভদ ৩.৪৫ দন্ট ডনধ থাযণ ওযা দদঙ; 

 ডফটিডএর ওতৃথও ডফডবন্ন ডফবাকী  দচরা দয দটডরদপান রাইদনয ভাধ্যদভ ৪৭ াচায দ্রুতকডতম্পন্ন 

এডডএএর াংদমাক ইন্টাযদনট াডব থ রাইন ঘালু ওযা দদঙ; 

 আিচথাডতও ফডঃক থাভী ওদরয ট্যাডযপ ম্প্রডত ডযডবউ এয ভাধ্যদভ ৮০ তাাংদয দফড কিদব্য ওর ঘাচথ হ্রা 

ওযা দদঙ; 

 দটডরটও ফাাংরাদদ ডরডভদটড ৫টি প্রডতিানদও ডিডচ রাইদন্প দদা দদঙ; 

 ইদতাভদধ্য দদদয ৬৪% চনদকািী এফাং ৪৮% দব দকাডরও এরাওা 3G দনটাদওথয আতা এদদঙ; 

 ডফটিডএর এফাং ৬টি দফযওাডয প্রডতিানদও International Terrestrial Cable (ITC) রাইদন্প প্রদান ওযা 

দদঙ; 

 দটডরদমাকাদমাক দফা প্রদাদনয চন্য যওাদযয পূফ থানুদভাদন াদদক্ষ্ ডফডবন্ন প্রওাদযয ১,৭৩০টি রাইদন্প ইসুয 

ওযা দদঙ; 

 যওাডয-দফযওাডয ঔাদতয ভিদ কদড় ঠা ফাাংরাদদদয দটডরদমাকাদমাক ব্যফস্থা ফতথভাদন Public Switch 

Telephone Network (PSTN) দফা প্রদানওাযী দওাম্পাডনয াংখ্যা ১২টি এফাং দভাফাইর দপান অাদযটদযয 

াংখ্যা ৬টি। এঙাড়া াফদভডযন ওযাফর  উগ্রদয াাদে াযাডফদি আিচথাডতও প্রদফদ্রৃায (International 

Gateway, IGW), আিঃাংদমাক এক্সদঘঞ্জ (Interconnection Exchange, ICX)  আিচথাডতও ইন্টাযদনট 

প্রদফথ (International Internet gateway, IIG) প্রদানওাযী দওাম্পাডনভদয ভাধ্যদভ তথ্য আদান-প্রদান 

দচ্ছ। যওাডয ভাডরওানাধীন ফাাংরাদদ দটডরদমাকাদমাক দওাম্পাডন ডরডভদটড (BTCL) - দভাট ২৫টি 

দওাম্পাডনদও এফ আিচথাডতও প্রদফথ  ২৬টি দওাম্পাডনদও আিঃাংদমাক এক্সদঘঞ্জ ডযঘারনায চন্য 

রাইদন্প প্রদান ওযা দদঙ; 

 দদদয প্রতযি অেদর আদৄডনও ডডডচটার দটডরদপান সুডফধা ম্প্রাযদণয রদক্ষ্য ‘উদচরা  দগ্রাথ দন্টাদয 

ডডডচটার এক্সদঘঞ্জ স্থান’ ীল থও প্রওদল্পয আতা ৫৮টি দচরায ১৭৮টি উদচরা  ৪৪টি দগ্রাথ দন্টাদয 

ফ থদভাট ১,০৯,০০০ রাইন ধাযণ ক্ষ্ভতাম্পন্ন ডডডচটার দটডরদপান এক্সদঘঞ্জ স্থান ওযা দদঙ। এঙাড়া ১৬৪টি 

দযডড ডরাংও  ২৫টি অটিওযার পাইফায ডরাংও স্থান ওযা দদঙ। এ প্রওদল্পয আতা প্রা ৩৩৫ ডও.ডভ 

অটিওযার পাইফায ওযাফর স্থান ওযা দদঙ; 

 ২৫টি দুক থভ াফ থতয উদচরা ৪৮৬টি উদচরা দটডরটদওয দনটাদওথয আতা এদদঙ। নতুন ২৫টি 

দচরাদও অটিওযার পাইফায দনটাদওথয আতা আনায ভাধ্যদভ প্রধানভন্ত্রীয ওাম থারদয াদথ ওর 

ডফবাকী  দচরা প্রাদওয অডপভদও উচ্চ কডতম্পন্ন দনটাদওথ াংভেি ওদয ‘ই-দফা’ ঘালু ওযা 

দদঙ; 

 IP Based ডফডবন্ন দফা গ্রাদওয দ্রৃাযপ্রাদি দ ৌঁঙাদত ৭২টি দনাদড দভাট ২৩,৯৩০ দাট থ ক্ষ্ভতায ADSL Based 
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Access Network স্থান ওযা দদঙ। দদদয ডফডবন্ন গুরুেপূণ থ দচরা, উদচরা, দগ্রাথ দন্টায এফাং ডফডবন্ন 

ডক্ষ্া প্রডতিানদও অটিওযার পাইফায দনটাদওথয আতা আনায চন্য ৫৭টি উচ্চ ক্ষ্ভতায িান্পডভন 

মন্ত্রাডত স্থান ওযা দদঙ; 

 যাযদর ব্রডব্যাে াডব থ প্রদাদনয চন্য ৩টি প্রডতিানদও ডফডডিউএ (Broadband Wireless Access, 

BWA) রাইদন্প প্রদান ওযা দদঙ, এয পদর দদদয ডফডবন্ন চাকা ঘতুথ থ প্রচদন্য Wimax এফাং LTE 

প্রভেডি ব্যফাদযয ভাধ্যদভ নতুন ওভ থাংস্থান সৃডষ্ট তথ্যপ্রভেডি ঔাদত এও অবাফনী ম্ভাফনায দ্রৃায উদন্াডঘত 

দদঙ; 

 দ্রুতকডতয ইন্টাযদনট দফা প্রদাদনয চন্য দভাফাইর দপান অাদযটযদদয 4G/LTE প্রভেডিয রাইদন্প প্রদান, 

১৮০০  ২১০০ দভকাাচথ ব্যাে দথদও তযঙ্গ ডনরাদভয ভাধ্যদভ প্রদান ওযা দদঙ; 

 দটডরদমাকাদমাক দনটাওথ উন্নন প্রওদল্পয আতা ঢাওা  ঘট্টগ্রাভ ভানকযীদত ডককাফাইট প্যাডব 

অটিওযার দনটাওথডবডত্তও (GPON) ডির দপ্ল াডব থ (বদ, ডাটা  ভাডিডভডডা) প্রদাদন ক্ষ্ভ 

দনটাওথ স্থান ওযা দদঙ। এঙাড়া বযালু আদডড াডব থ প্রদাদনয রদক্ষ্য Intelligent Network (IN) 

স্থান ওযা দদঙ। াাাড ওায ওযাফদরয ডনব থযতা ওডভদ অটিওযার পাইফাযডবডত্তও দটডরদপান 

দনটাওথ এওদ দকটদ (AGW) স্থান ওযা দদঙ। পুযাতন ডডডচটার এক্সদঘঞ্জ এয ডযফদতথ IMS 

Bassed Telephone System স্থান ওযা দদঙ। দমফ দচরা ইদতাপূদফ থ ADSL ডদস্টভ ডঙর না, 

দগুডর দভাট ৩৯টি স্থাদন ADSL ডদস্টভ স্থান ওযা দদঙ; 

 দটডরদমাকাদমাক ঔাদতয উন্নন এফাং দনটাওথ ম্প্রাযদণ ডডডচটার ফাাংরাদদদয চন্য Next Generation 

Network (NGN) ডবডত্তও দটডরওডভউডনদওন দনটাওথ স্থান, দটডরদমাকাদমাক ঔাদতয উন্নদন 

দটডরওডভউডনদওন দনটাওথ উন্নন এফাং াফ থতয ঘট্টগ্রাভ অেদর দটডরদমাকাদমাক অফওাঠাদভা উন্নদনয 

উদদ্যাক দনা দদঙ; 

 আদৄডনও প্রভেডিভদ্ধ দলুরায দভাফাইর াডব থদ অাদযটয রাইদন্প প্রদান ওযা দদঙ। 

ইন্টাযদনট াংদমাক 

 ইন্টাযদনট দমাকাদমাক ডফস্তৃত ওযদত ‘ইনদপা-ফান’ প্রওদল্পয আতা ডফদ্যভান ৩,২০০ ডও.ডভ অটিওযার 

পাইফাদযয াদথ অডতডযি ১,৪৫০ ডও.ডভ অটিওযার পাইফায ওযাফর দনটাওথ  িান্পডভন মন্ত্রাডত স্থান 

ওযা দদঙ; 

 ‘৩ডচ প্রভেডিঘালুওযণ  ২.৫ডচ দনটাওথ ম্প্রাযণ’ প্রওদল্পয আতা ৬৪টি দচরা দয ৩ডচ দনটাদওথয 

আতা আনা এফাং ২ডচ দনটাওথ দদব্যাী ঙডড়দ দদা দদঙ। এ প্রওদল্পয আতা ২১০০টি 2.5-wR 

BTS (Base Transceiver Station) এফাং ১৫৬২টি 3-wR Node-B স্থান ওযা দদঙ। দটডরটও 

ফাাংরাদদ ডরঃ ফ থদভাট ৩৯৯১টি ডফটিএ  ১৯৫৭টি দনাড-ডফ (৩-ডচডফটিএ) পরতায াদথ ঘালু ওদযদঙ; 

 ‘৩ডচ প্রভেডিঘালুওযণ  ২.৫ডচ দনটাওথ ম্প্রাযণ (দপচ-২)‟ প্রওদল্পয ওাচ শুরু দদঙ। এ প্রওদল্পয 

আতা ওভদক্ষ্ ১২০০টি ৩ডচ  ৫০০টি ২.৫ ডচাইট স্থাডত দফ; 

 ডঘফার, ডফডড ডফডবন্ন ডফিডফদ্যারদ াই-পাই দচান প্রডতিা ওযা দদঙ; 

 ইন্টাযদনদটয ভে হ্রাওযণ ফতথভান যওাদযয এও অন্যতভ াপে, মা দদদয অথ থনীডতদত সূদুযপ্রাযী ভূডভওা 

যাঔদঙ। াধাযণ চনকদণয চন্য ইন্টাযদনদটয ব্য হ্রা ওযায রদক্ষ্য যওাদযয নানাভৄঔী দদক্ষ্দয পরশ্রুডতদত 

ইন্টাযদনট ব্যােউইদড্থয ভে চনকদণয ক্রীভায ভদধ্য এদদঙ এফাং দদদ ইন্টাযদনদটয প্রায  কডত বৃডদ্ধ, 

ডডডচটার ডডবাইড হ্রা এফাং আইটিডবডত্তও াডব থভদয ডফওা  ওভ থাংস্থাদনয সুদমাক সৃডষ্ট দদঙ। 

উদাযণস্বরূ ফরা মা, ২০০৯ াদর প্রডত এভডফডএ ইন্টাযদনট ব্যােউইথ এয ভে দমঔাদন ডঙর ২৭,০০০ 
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টাওা, ফতথভাদন তা ব্যাওবাদফ ওদভ প্রা ৩০০ টাওা দাঁডড়দদঙ; 

 দভাফাইর অাদযটযদদয অনুকূদর ২-ডচ, ৩-ডচ এফাং ৪ডচ/এরটিই াডব থদয চন্য ডনরাদভয ভাধ্যদভ তযঙ্গ ফযাে 

ওযা দদঙ। এদত ওদয ডফপুর অাংদওয যাচস্ব আদয াাাড াধাযণ চনকদণয দদাযদকাড়া উন্নত প্রভেডি 

ব্যফাদযয সুদমাক দ দঙ দদা ম্ভফ দদঙ। ৪ডচ/এরটিই প্রভেডিয প্রাদযয ওাযদণ দািডযও  ব্যডিকত ম থাদ 

তথ্য প্রভেডিয দফা অডত দ্রুতকডতদত প্রদান ম্ভফ দচ্ছ, মা প্রতযক্ষ্বাদফ যওাদযয ডডডচটার ফাাংরাদদ 

ডফডনভ থাদণ ভূডভওা যাঔদঙ। ২০১৮ াদর দভাফাইর অাদযটযদদয অনুকূদর ফযােকৃত তযদঙ্গয দস্পওিার 

ইডপডদডন্প বৃডদ্ধয রদক্ষ্য ২-ডচ, ৩-ডচ এফাং ৪-ডচ/এরটিই তযদঙ্গ প্রভেডি ডনযদক্ষ্াতা (Tech neutrality) 

সুডফধা প্রদান ওযা দদঙ; 

 চনকদণয ডনওট স্বল্পভদে ইন্টাযদনট দফা দ ৌঁঙাদনায রদক্ষ্য ডফটিডএর, ডডচডডফ, দযরদ এফাং ২টি 

দফযওাডয প্রডতিানদও Nationwide Telecommunication Transmission Network (NTTN) 

রাইদন্প প্রদান ওযা দদঙ; 

 প্রাডিও ম থাদ ইন্টাযদনট দফা দ ৌঁদঙ ডদদত ডফদ্যভান দুইটি প্রডতিাদনয াাাড আয দুইটি প্রডতিানদও 

Broadband Wireless Access (BWA) রাইদন্প প্রদান ওযা দদঙ; 

 ‘‘দরবাদযডচাং আইডটি পয দগ্রাথ, এভপ্লদভন্ট এে কবদন থন্প’’ ীল থও প্রওদল্পয আতা দদদয 

তথ্যপ্রভেডিডবডত্তও ডদল্পয প্রায  উন্নদনয ভাধ্যদভ এ ঔাদত ফ থদল প্রভেডিয (IOT) Medical Scribe, 

Big data, Machine Learning, Artificial Intelligency ওভ থাংস্থান সৃডষ্ট, IT/ITES ঔাদত যিাডন 

বৃডদ্ধ যিাডন ফহুভৄডঔওযণ, যওাদযয দফায ভান উন্নন  চনকদণয দদাযদকাড়া দফা দ ৌঁদঙ দদায রদক্ষ্য 

ওাচ ওযদঙ; 

 ''ডডডচটার াংদমাক স্থান’’ আতা দদদয ফ থত্র এওই দাদভ ইন্টাযদনট দফা দ ৌঁদঙ ডদদত ঢাওা 

াযাদদদয ২২টি স্থাদন POI স্থান এফাং ইউডনন ম থি প্রাডিও ম থাদয প্রা ১15০০0 প্রডতিাদন ব্রডব্যাে 

াংদমাক স্থান ওযা দফ। এঙাড়া ২৫০০০ ডডডচটার োফ, াফডরও ডফিডফদ্যারদ ডফদলাডত োফ, উদচরা, 

দচরা ম থাদ ফ থদভাট ৫৫৫টি যওাডয অডপদয চন্য প্রদাচনী তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডি অফওাঠাদভা স্থান 

উন্নন  ব্যফস্থানা, অতযাদৄডনও আইডটি প্রডক্ষ্ণ সুডফধাডদ ২১ তরা বফন স্থান, CRVS ফাস্তফাদনয 

চন্য দওন্দ্রী  ভাঠ ম থাদয অফওাঠাদভা স্থান  স্মাট থ কৃডল ব্যফস্থানা প্রঘরদনয চন্য ১০০টি ডডডচটার 

ডবদরচ স্থান দফ; 

 ফদঙ্গাাকয উকূদর অফডস্থত ভদঔারী দ্রৃীদও ডডডচটার দনটাদওথয আতা এদন এঔানওায 

অডধফাীদদয চীফনমাত্রায ভান উন্নন; ডক্ষ্া, স্বাস্থয, তথ্য  চরফায়ু ডযফতথদন তথ্যপ্রভেডিয ব্যফাদযয ভাধ্যদভ 

চনদফায ভান উন্নন, য  দ্রৃীােদরয অডধফাীদদয াভাডচও  অথ থননডতও ব্যফধান ওডভদ আনা, দ্রৃীদয 

অডধফাীদদয চীফনমাত্রায ভান উন্নদনয ভাধ্যদভ প্রডতকূর অফস্থা অডনডভত অডবফান হ্রা ওযায রদক্ষ্য 

„ডডডচটার আইোে ভদঔারী‟ প্রওল্প গ্রণ ওযা দদঙ। ইদতাভদধ্য ভদঔারী দ্রৃীদয ৩টি ডনফ থাডঘত 

ইউডনদনয ২৫টি যওাডয প্রডতিানদও াই ডস্পড ইন্টাযদনদটয ভাধ্যদভ াংভেি, এওটি ওডম্পউটায প্রডক্ষ্ণ 

দওন্দ্র  ওডভউডনটি ক্লাফ এফাং ডফদুযৎ ডফভ্রাট ভাধাদন ১০টি প্রাথডভও ডফদ্যার, আইটি দস্প, দরথ ওভদপ্লক্স, 

ওডভউডনটি ক্লাফ  দাার দরদপায ওাম থারদ ডফওল্প ডফদুযৎ ডদদফ দারায প্যাদনর স্থান ওযা দদঙ; 

 ডাও  দটডরদমাকাদমাক ডফবাদকয অধীন “Modernization of Telecommunication Network for 

Digital Connectivity (MoTN)” ীল থও প্রওল্পটি ফাস্তফাডত দর দদদয গ্রাভাের ম থি ডনব থযদমাগ্য  

াশ্রী ভদে আইডটি সুডফধা দ ৌঁদঙ দদা দদদয ভগ্র চনাধাযদণয চন্য দটডরদডনডটি এফাং দটডর এওদস্  

সুডফধায ম্প্রাযণ ওযা, আইডটি দফা উন্নন  ম্প্রাযণ ওযা এফাং দাডযদ্র্ ডফদভাঘন ওযা ম্ভফ দফ। 
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ডডডচটার ডাও দফা 

 ডডডচটার প্রভেডিডনব থয ৩টি নতুন দফা -দভাফাইর ভাডন অড থায, দাস্টার ওযা ওাড থ এফাং দভাফাইর ব্যাাংডওাং 

প্রফডতথত দদঙ; 

 ডাওখযগুদরাদত ইদরক্ট্রডনও/ দভাফাইর ভাডন অড থায াডব থ ভাননী প্রধানভন্ত্রী ওতৃথও কত ২৬ ভাঘ থ, ২০১০ ডর: 

তাডযদঔ আনুিাডনওবাদফ উদদ্রৃাধন ওযা । দভ, ২০১০ দত এ াডব থটিয ওাম থক্রভ ফাডণডচযওবাদফ আযম্ভ । 

ফতথভাদন ভগ্র দদদ ৮,৫০০টি ডফডবন্ন দশ্রডণয ডাওখদয (ওর দচরায প্রধান ডাওখয, ওর উদচরা ডাওখয  

ডনফ থাডঘত ডওছু ডাওখদয) এ াডব থটি ঘালু আদঙ; 

 ওাতায, ভারদডা  ভডযা এয াদথ আিচথাডতও ডপনাডন্পার ডদস্টভ (আইএপএ) এয ভাধ্যদভ 

ইন্টাযন্যানার ভাডন অড থায াডব থ ঘালু ওযা দদঙ; 

 ১ রা জুরাই ২০১১ দথদও ওযা ওাদড থয ফাডণডচযও ওাম থক্রভ শুরু । ওর দচরা উদচরা ডাওখয দদদ 

৮৩৮টি ডাওখদয দাস্টার ওযা ওাড থ াডব থ প্রদান ওযা দচ্ছ। এ াডব থদয ভাধ্যদভ টাওা উদত্তারন  চভা 

প্রদান  স্থানািয ওযা মা। নকদ টাওা ফদনয ঝৌঁডও এড়াদনা মা। ডাও ডফবাক দানারী ব্যাাংদওয াদথ এ 

াডব থদও ম্প্রাযদণয উদেদশ্য Co-branding ওযদঙ। ফতথভাদন এদচডন্প প্রদাদনয ভাধ্যদভ এ াডব থটি ব্যাও 

ম্প্রাযদণয উদদ্যাক গ্রণ ওযা দদঙ; 

 ফতথভাদন ভাচওোণ ভন্ত্রণারদয অধীদন দাস্টার ওযা ওাদড থয ভাধ্যদভ ৬,৬৩৮ চন সুডফধাদবাকীদও ফস্ক 

বাতা  ১,২৪৯ চন সুডফধাদবাকীদও প্রডতফন্ধী বাতা প্রদান ওযা দচ্ছ; 

 াভাডচও ডনযাত্তাদফষ্টনীয আতা দুদম থাক ব্যফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণারদয অধীদন ডযঘাডরত ‘অডতদডযদ্র্দদয 

চন্য ওভ থাংস্থান ওভ থসূডঘ (ইডচডড)’ ীল থও প্রওদল্পয আতা ৬,০০৪ চন উওাযদবাকীদও দভাট ৪ দওাটি ২৫ 

রক্ষ্ ৯ ত টাওা দাস্টার ওযা-ওাদড থয ভাধ্যদভ প্রদান ওযা দদঙ; 

 স্থানী যওায ডফবাদকয অধীদন ডযঘাডরত দাস্টার ওযা-ওাদড থয ভাধ্যদভ ডফিব্যাাংদওয অথ থাদন 

‘সুডফধাফডেত ডশুদদয পুডষ্ট  ডক্ষ্া ডনডিতওযণ’ ীল থও প্রওদল্পয আতা দভাট ১৪ াচায ১২৭ চন 

সুডফধাদবাকী ডযফাযদও দাস্টার ওযা-ওাদড থয ভাধ্যদভ ১৩ দওাটি ৭১ রক্ষ্ ৭ াচায ২৭০ টাওা প্রদান ওযা 

দদঙ; 

 Food and Agriculture Organization (FAO) এয অথ থাদন ২,১৭১ চন প্রাডিও কৃলওদও দাস্টার ওযা 

ওাদড থয ভাধ্যদভ প্রডক্ষ্ণ বাতা প্রদাদনয ওাম থক্রভ শুরু দদঙ; 

 ডাও ডফবাদকয গ্যাযাদন্টড এক্সদপ্র দাস্ট (ডচইড) াডব থ প্রা ওর উদচরা ঘালু ওযা দদঙ; 

 ২০০৯ দন িযাও এে দিডাং (আইডএ রাইট) ঘালু ওযা দদঙ, মায ভাধ্যদভ ডফদদ দত আকত  

ডফদদকাভী ওর দযডচঃ ডঘঠি, ইএভএ  াদ থদরয িযাও এে দিডাং ওযা ম্ভফ দচ্ছ; 

 ২০০৯ দন অনরাইন ইনদওাাডয ডদস্টভ (আইডফআইএ) ঘালু ওযা দদঙ, মায ভাধ্যদভ বফদদডও ডঘঠিত্র 

াংক্রাি দম দওান তথ্য প্রথাকত ত্র দমাকাদমাক ব্যডতদযদও অনরাইদন ওযা ম্ভফ দচ্ছ; 

 “দাস্ট ই-দন্টায পয রুযার ওডভউডনটি” ীল থও প্রওদল্পয আতা ৮০০০টি গ্রাভীণ ডাওখয এফাং ৫০০টি 

উদচরা ডাওখযদও Digital Center ডদদফ রূািয ওযা দদঙ। এফ দন্টাদযয ভাধ্যদভ গ্রাভ ম থাদ 

ইন্টাযদনট দফা প্রদান, ডফদদ দত আকত দযডভদটন্প সুডফধা, দফ ওযাভ এয ভাধ্যদভ ডফদদদ ফফাযত 

আত্মীস্বচদনয াদথ ওদথাওথন, ইন্টাযদনদটয ভাধ্যদভ ডফডবন্ন যীক্ষ্ায পরাপর প্রওাদয সুডফধা প্রদাদনয 

াাাড কৃডল, ডক্ষ্া  স্বাস্থযডফলও ডফডবন্ন ভস্যা ভাধাদনয ব্যাাদয তথ্য প্রদান, ডফিডফদ্যার  ওদরচ 

ডক্ষ্াথীদদয অনরাইদন বডতথয আদফদনত্র পূযণ এফাং ওভ থাংস্থান াংক্রাি ডফডবন্ন তথ্য প্রদাদনয সুদমাক সৃডস্ট 

দদঙ; 
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ডঘত্র-৭: দাস্ট অডপ ই-দন্টায 

 

 ২৯ ডডদম্বয ২০১৬ তাডযদঔ াইরটিাং ডবডত্তদত ঢাওা দভদিাডরটন এরাওা ২০টি ডাওখদয ঘালু া ই-ওভা থ 

াডব থ ফতথভাদন ওর উদচরা ডাওখদয ম্প্রাযণ ওযা দদঙ; 

 মযত াচারার আিচথাডতও ডফভান ফদয, ঢাওা এয এাযদাট থ টি থাং অডপদ ডাও ব্যাক ঠিও ভদ ঘরাঘর 

 ভ ডনন্ত্রদণয চন্য দলাফার ভডনটডযাং ডদস্টভ (ডচএভএ) ঘালু ওযা দদঙ। ডাওখযভদয ব্যফস্থানা  

ওাউন্টায ওাম থক্রভদও তথ্যপ্রভেডি ডনব থয ওযায রদক্ষ্য এওটি দফ দফইচড এডপ্লদওন ফ্টযায বতডয ওযা 

দদঙ; 

 ‘ডাও ডফবাদকয ওাম থপ্রডক্রা স্বাংডক্রওযণ’ প্রওদল্পয ভাধ্যদভ স্বাংডক্র দ্ধডতদত ডাও াডব থদয উন্নন এফাং 

আদৄডনও প্রভেডিদত ডাও অডধদিযদও ডিত ওদয দদী  আিদদ থী দাস্টার ভাদওথদট ডযফতথদনয ঘযাদরঞ্জ 

গ্রণ ওযা দদঙ। উি প্রওদল্পয আতা ইদতাভদধ্য ৭১টি প্রধান ডাওখয, ১৩টি দভইর অযাে টি থাং অডপ এফাং 

২০০টি উদচরা দাস্ট অডপ এফাং টাউন াফ দাস্ট অডপদও অদটাদভদনয আতা আনা দদঙ; 

 „তথ্য প্রভেডিডনব থয গ্রাভীণ ডাওখয ডনভ থাণ’ প্রওদল্পয ভাধ্যদভ িী চনকদণয ডডডচটার ফাাংরাদদদয স্বপ্ন পূযদণয 

রদক্ষ্য িী ডাওখয অফওাঠাদভা ডনভ থাণ ওযা দদঙ, মা ই-দন্টায ডদদফ ওাচ ওযদঙ এফাং িী এরাওায 

অথ থননডতও উন্নদন িী ডাওখযগুদরা দফা বফন ডদদফ প্রদড থত দচ্ছ। উি প্রওদল্পয আতা ৫৯০টি 

ডাওখদযয বফন নতুন ওদয ডনভ থাণ ওযা দদঙ এফাং ১২৭৩টি ডাওখদযয দভযাভত ওাচ ম্পন্ন ওযা দদঙ। 

৩.২ দটডরদমাকাদমাক প্রডতিানভ 

 

৩.২.১ ডফটিআযড 

দটডরদমাকাদমাক ম্প্রাযদণয রদক্ষ্য প্রডতডিত ফাাংরাদদ দটডরদমাকাদমাক ডনন্ত্রণ ওডভন (ডফটিআযড) ওতৃথও এমাফৎ 

আিচথাডতও বদ ওদরয চন্য ২৪টি IGW, বদ ওদরয আিাংদমাক প্রদাদনয চন্য ২৬টি ICX, আিচথাডতও ডাটা 

আদান প্রদাদনয চন্য ৩৫টি IIG, দ্রুতকডতম্পন্ন ডাটা াডব থদয চন্য ৪টি BWA, ৫টি িান্পডভন দনটাওথ NTTN, 

ইন্টাযন্যানার দটডযডস্ট্রার ওযাফদরয চন্য ৭টি ITC, IP Telepony এয চন্য ৩৬টি আইডডএড, ৪টি 4 /TL/ 

eS  r Su ncdl S ibcmS eSulloS, ৪টি টাায দাডযাং, ৫৬টি দটডরওডভউডনদওন্প বযালু এযাদডড াডব থদ এফাং 

১টি Mobile Number Portability (MNP) রাইদন্প প্রদান ওযা দদঙ। ফাাংরাদদদয তওযা ৯৯ বাক চনাংখ্যা 
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2G দভাফাইর দনটাদওথয আতাধীন। তাঙাড়া দদদয অডধওাাং এরাওা 3G দনটাদওথয আতা যদদঙ। কত 

দপব্রুাডয ২০১৮ দত শুরু া 4G ইদতাভদধ্য ডফবাকী  দচরা য উদচরা ম থাদ ম থি ডফস্তৃত দদঙ। এদত াযা 

দদদ উচ্চভাদনয দভাফাইর ব্রডব্যাে দফায প্রাপ্যতা ডনডিত ফায দ্রৃায উদন্াডঘত দদঙ। 

৩.২.২ ডফটিডএর 

১ জুরাই, ২০০৮ াদর তৎওারীন ডফটিটিডফ দথদও দওাম্পাডনদত রূািডযত ডফটিডএর ফতথভাদন ৮,৫৫৬ দরাওফর ডনদ 

ডএটিএন, আইডচডডিউ, আইডএক্স, আইএড, আইআইডচ, ডফডডিউএ, আইটিড এফাং এনটিটিএন রাইদদন্পয আতা 

বদ অন্যান্য ভে াংদমাচন দফা, আিচথাডতও ওর আদান প্রদান, আিঃাংদমাক দফা, ডরচড রাইন, ডবডএন, .bd 

 .ফাাংরা ডনফন্ধন, গ্রাও/প্রাডতিাডনও ম থাদ উচ্চকডতয ইন্টাযদনট দফা, চাতী ম থাদ িান্পডভন দফা এফাং দটডরওভ 

অফওাঠাদভা ইচাযা/বাড়া প্রদান ওদয মাদচ্ছ। ডফটিডএর ওতৃথও দদদয ওর ডফবাক, দচরা, ৪৭৮টি উদচরা ইউডনন 

ম থা ম থি দদব্যাী ২৩,৫০০ ডও.ডভ. এয অডধও ডনচস্ব অটিওযার পাইফায স্থাডত দদঙ। ডফটিডএর ঢাওা-

ওক্সফাচায SMW-4 রুট, ঢাওা-কুাওাটা SMW-5 রুট, ঢাওা-দফনাদার ITC রুট এফাং ঢাওা-আঔাউড়া এক্সদাট থ 

রুদটদভাট ৬০০ Gbps ব্যােউইডথ ক্ষ্ভতা এয ভাধ্যদভ ফডডফ থদিয াদথ ভেি যদদঙ। ডফটিডএর ৫.৫০ রক্ষ্ ডএটিএন 

োেদপান গ্রাও, ২৩ াচায ADSL/GPON (২-১০ Mbps) গ্রাও, াধাযণ/ISP/IIG ম থাদয দভাট ১২১৭ গ্রাওদও 

১৩৮.১ Gbps ডরচড রাইন ইন্টাযদনট ব্যােউইডথ ডনযডফডচ্ছন্ন দফা প্রদান ওদয মাদচ্ছ। 

৩.২.৩ দটডরটও ফাাংরাদদ ডরডভদটড 

প্রভেডিয আদৄডনওাদনয ধাযাফাডওতা ফাাংরাদদদয দটডরওভ দেদয দটডরটও ফ থপ্রথভ 3G দফা ঘালু ওদয। ২০১২ 

াদরয ১৪ অদোফয দটডরটও ফাাংরাদদ ডরডভদটদডয ভাধ্যদভ 3G দনটাদওথয উদদ্রৃাধন ওদযন ভাননী প্রধানভন্ত্রী দঔ 

াডনা। ডতন ফঙদযই দদদয ওর দচরা দয দটডরটদওয 3G দফা ঘালু দদঙ। এ দনটাওথ ব্যফাদযয পদর 

দটডরটদওয গ্রাদওযা দম দওান স্থান দথদও রাইব দভাফাইর টিডব, ডবডড ওর, উচ্চ কডতম্পন্ন দভাফাইর ইন্টাযদনট, ই-

ওভা থ, ই-ব্যাাংডওাং, ই-দরথ, ই-রাডন থাং ইতযাডদ দফা াদচ্ছন। মাত্রা শুরুয য দথদওই এ অাদযটযটি ডনতয নতুন দফা 

প্রদান ওদয আদঙ। ডফদল ওদয গ্রাওদদয স্বল্পতভ ভদে দফা প্রদাদনয প্রতযদ দদদয টাওা দদদ যাঔায ভাধ্যদভ 

দটডরটও চাতী অথ থনীডতদত অফদান যাঔদঙ। ডডডচটার ফাাংরাদদ কড়ায রদক্ষ্য দটডরটও ডফডবন্ন নতুন ডযওল্পনা াদত 

ডনদদঙ এফাং ঘরভান ওাম থক্রভগুদরা ফাস্তফাদনয চন্য ওাচ ওদয মাদচ্ছ। দটডরটও ফাাংরাদদ ডরঃ এ মাফৎ প্রা াদড় ঘায 

াচায দওাটি টাওা ডফডনদাক ওদযদঙ এফাং াযাদদদ প্রা ৪২৬২টি 2  ডফটিএ এফাং ২৫২৯টি 3G ডফটিএ (দনাড ডফ) 

এয ভাধ্যদভ ওর দচরাদয  ৩৫১টি উদচরা 3G দভাফাইর দফা প্রদান ওযদঙ। 4 /3G দনাড-ডফ ম্প্রাযদণয 

ওাচ পরবাদফ ম্পন্ন ওযা দচ্ছ। দদদয ফ থত্র দটডরটদওয 4G দনটাওথ ওবাদযচ প্রদাদনয ওাচ ঘরভান আদঙ। 

ডফদল ওদয, দটডরটও উচ্চকডতয দভাফাইর ব্রডব্যাে াংদমাদকয ভাধ্যদভ ফাাংরাদদদও ডতযওায অদথ থ „ডডডচটার 

ফাাংরাদদ‟-এ রূািয ওযদফ। এ রদক্ষ্য দটডরটও আকাভী ডডদম্বয, ২০১৯ ভাদয ভদধ্য দদদয ওর উদচরা  

ভাড়ওভ ডনযডফডচ্ছন্ন 3G/4G দনটাদওথয আতা আদফ। প্রাথডভও ম থাদ দটডরটও াযাদদদ ১১০০টি 4G 

NodeB স্থান ওদযদঙ। এ ভদ াযাদদদ ৯১টি গ্রাও দফা দওন্দ্র/দন্ট এয ভাধ্যদভ দটডরটও উন্নত গ্রাও দফা প্রদান 

ওযদঙ। দটডরটদওয ফতথভান গ্রাও াংখ্যা ৪০ রক্ষ্। 

৩.২.৪ ফাাংরাদদ দটডরদপান ডল্প াংস্থা 

এ াংস্থা ওতৃথও ফ থাদৄডনও প্রভেডিয দদাদর োট উৎাদন ওদয স্বল্পভদে ফাচাদয ডফক্র ওযা দচ্ছ। দদদ এঔন 

ওডম্পউটায, ডএটিএন (োে) দটডরদপান দট, দভাফাইর দট, দভাফাইর ব্যাটাডয ঘাচথায, ইদরওডিও ডডডচটার ডভটায 

(ডফদুযৎ ঔাদতয চন্য) প্রস্তুত এফাং ফাচাযচাত ওযা দচ্ছ। এয ফাইদয দটডরদমাকাদমাক ঔাদত 2G & 3G প্রভেডি ম্প্রাযদণ 

এ াংস্থা ২৩২টি টাা্ায ডনভ থাণ ওদযদঙ। চনাধাযণদও ডনযফডচ্ছন্ন দফা প্রদাদনয রদক্ষ্য দটডরটও ফাাংরাদদ ডরডভদটড এয 
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১৫৬টি টাাদয দভইদন্টন্যান্প ডি ব্যাটাডয যফযা ওদযদঙ। দটড উচ্চক্ষ্ভতা ম্পন্ন Core i5 এফাং Core i7 

প্রদযভদ্ধ দদাদর োট াংদমাচন ওদয ফাচাযচাত ওযদঙ, এ ম থি দটড ফ থদভাট ৭৮,০০০টি োট াংদমাচন 

ওদযদঙ। ভাধ্যডভও  উচ্চ ভাধ্যডভও ডক্ষ্া অডধদিদয ২০,৫০০টি, ফাাংরাদদ দনাফাডনীদত ৩,০০০টি, ফাাংরাদদ ডাও 

ডফবাদক ২৬,০০০টি, দঔ যাদর ডডডচটার োফ ১৩,২৬০টি, আইডটি অডধদিদয ১০০টি এফাং ডফডবন্ন যওাডয  

দফযওাডয প্রডতিান  চনাধাযদণয ভদধ্য ১০,০০০টি দদাদর োট ডফতযণ ওযা দদঙ। দটড ওতৃথও উৎাডদত 

োটদ আদৄডনও  ডফদুযৎ াশ্রী ভাদাযদফাড থ ব্যফায ওযা দচ্ছ এফাং ব্যাটাডযয ব্যাওআ ক্ষ্ভতা উডন্নত ওযা দদঙ। 

দটড এয াদথ অাংীদাডযদে OK দভাফাইর ওতৃথও দভাফাইর দটডরদপান দট াংদমাচন  ডফণন শুরু ওযা দদঙ। 

াাাড প্রাথডভও ডফদ্যারভদয ঙাত্র-ঙাত্রীদদয চন্য উদমাকী াঠ্য ফই ডক্ষ্াভরও অযাডপ্লদওন  ওদন্টট 

স্বদদ ট্যাফ এফাং টুইন ান ট্যাফ ৫০০টি যওাডয দফযওাডয প্রডতিাদন যফযা ওদযদঙ। 

৩.২.৫ অন্যান্য প্রডতিান 

 দদদ োট ওডম্পউটায, ডএটিএন (োে) দটডরদপান দট, দভাফাইর দট, দভাফাইর ব্যাটাডয ঘাচথায, 

ইদরডক্ট্রও ডডডচটার ডভটায (ডফদুযৎ ঔাদতয চন্য) প্রস্তুত এফাং ফাচাযচাতওযণ ওযা দদঙ; 

 ফাাংরাদদ ওযাফর ডল্প ডরডভদটড-এ অটিওযার পাইফায ওযাফদরয ফাডণডচযও উৎাদন শুরু দদঙ এফাং 

ডফটিডএর দদদয যওাডয/ দফযওাডয প্রডতিাদন যফযা ওযা দচ্ছ; 

 দদী ঘাডদা ডফদফঘনা HDPE Silicon Duct বতডযয চন্য প্রা ১.৭৫ দওাটি টাওা ব্যদ দভডন স্থান ওযা 

দদঙ, মা দদন্ফম্বয, ২০১৬ দত ফাডণডচযও উৎাদন শুরু ওদযদঙ। ডাে প্লযাদন্টয উৎাদন ৩,০০০ 

ডওদরাডভটাদয উডন্নত ওযদত আদযা এওটি নতুন দভডন াংদমাচন ওযা দদঙ; 

 ২০১৭ াদর অটিওযার পাইফায প্লাদন্টয ফাডল থও উৎাদন ৮,০০০ ডওদরাডভটাদয উন্নীতওযদণ ২.০ দওাটি টাওা 

ব্যদ এওটি নতুন এ-দচড স্ট্রাডোং রাইন দভডন াংদমাচন ওযা দদঙ; 

 প্রডতিাদনয উৎাদন ফহুভডঔওযদণ প্রা ২৪.১৬ দওাটি টাওা ব্যদ ফাডল থও ২,৪০০ দভডিও টন (ভাদ কদড় ৬০০ 

ডওদরাডভটায) উৎাদন ক্ষ্ভতাম্পন্ন বফদুযডতও বাযদড ওোেয, াডব থ ড্র ওযাফর  দফায/ইনসুযদরদটড 

যায বতডযয প্লান্ট স্থান ওাম থক্রভ ঘালূ দত মাদচ্ছ। 

৩.২.৬ কণভাধ্যভ (দফতায  দটডরডবন) 

ডডডচটার ফাাংরাদদ কড়ায রদক্ষ্য চাতী কণভাধ্যদভয ওভ থপ্রফা  ম্প্রঘায ডযওল্পনা ডযফতথন আনা দদঙ। ম্প্রঘায 

ব্যফস্থা ডডডচটার প্রভেডি প্রফতথদনয পদর চনদঘতনতা বৃডদ্ধয ভাধ্যদভ চনকণদও উন্নন ওদভ থ অডধওতয ম্পৃি ওযা 

ম্ভফ দফ। ফাাংরাদদ দটডরডবদনয উন্ননভরও ঘযাদনর „াংদ ফাাংরাদদ‟ এয ম্প্রঘায শুরু দদঙ। াংদ অডধদফন 

মঔন ঘালু থাদও না দভদ ভানফ ম্পদ উন্নন ডফলও ম্প্রঘায ওাদচ এ ঘযাদনরটিয ব্যফাদযয ডফলটি প্রডক্রাধীন 

যদদঙ। দফতাদযয এপএভ দনটাওথ  ওডভউডনটি দযডডয ওাম থক্রভ ফাড়াদনায ভাধ্যদভ স্থানী ভস্যা, প্রাকৃডতও দুদম থাক, 

কৃডল  স্বাস্থয ডফলও ফাতথা গ্রাভীণ চনদকািীয ডনওট দ ৌঁদঙ দদায উদদ্যাক দনা দদঙ। ইন্টাযদনট ব্রডওাডস্টাং দনটাওথ 

ব্যফস্থা এফাং ডডডচটার ম্প্রঘায ব্যফস্থা প্রফতথন ওযা দদঙ। 

৩.৩ ওডম্পউটাদয ফাাংরা বালা ম্প্রাযণ এফাং ইউডনদওাড ফাস্তফান 

 অনরাইদন ফাাংরাবালা ঘঘ থায চন্য এওাডধও ফাাংরা পন্ট থাওদর তা ফাাংরা এওাদডডভয অনুদভাদন ঙাড়াই প্রস্তুত 

ওযা দদঙ। পদর ভেিফণ থ  অন্যান্য ডফল ব্যফাদযয দক্ষ্দত্র অসুডফধা যদ দকদঙ। এ দপ্রক্ষ্াদট যওাডয 

উদদ্যাদক ইউডনদওাড সুডফধাম্বডরত প্রডভত ফাাংরা পন্ট „আভায ফণ থভারা‟ প্রস্তুত  ওদরয চন্য উন্ুি ওযায 

উদদ্যাক গ্রণ ওযা দদঙ; 

 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) ওতৃথও ৪ অদোফয ২০১৬ ডট 
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ফাাংরা („.ফাাংরা‟.xn--54b7fta0cc) IDN ccTLD ফাাংরাদদদয অনুকূদর চূড়াি ফযাে প্রদান ওযা দদঙ। 

ভাননী প্রধানভন্ত্রী ৩১ ডডদম্বয ২০১৬ তাডযদঔ „.ফাাংরা‟ দডাদভইদনয আনুিাডনও উদদ্রৃাধন দখালণা ওদযন। 

„.ফাাংরা‟ দডাদভইন ঘালুয পদর ফাাংরাদদ এফাং ডফদিয ফাাংরা বালাবালী ভানুল ফাাংরা বালা ইন্টাযদনদট প্রদফ 

 ব্যফায ওযদত াযদফ। পদর ইন্টাযদনদট ফাাংরা বালায ব্যফায বৃডদ্ধ ফাাংরা ওনদটন্ট বতডয উৎাডত দফ। 

ডট ফাাংরা „.ফাাংরা‟ দডাদভইন ফ থস্তদয ফাাংরা বালা প্রঘরদনয দক্ষ্দত্র ডফদল ভূডভওা যাঔদফ; 

 ফাাংরা ডদভইন দযডচদস্ট্রন ঘাচথ পূদফ থ ২৫০০০/- টাওা ডঙর, ফতথভাদন তা ওডভদ ৮০০ টাওা ডনধ থাযণ ওযা 

দদঙ; 

 তথ্যপ্রভেডি ব্যফাদযয ভাধ্যদভ দ্রুততায াদথ নাকডযও দফা প্রদান এফাং প্রডভত ফাাংরা ব্যফায ডনডিত ওযায 

রদক্ষ্য ভডন্ত্রডযলদ ডফবাদকয তোফধাদন ওর ভন্ত্রণার/ ডফবাক/ দিদয ইউডনদওাড ফাস্তফান ডফলও প্রডক্ষ্ণ 

প্রদান ওযা দদঙ। ফাাংরাদদ ডফি ইউডনদওাড দপাযাদভয দস্য ডদদফ অির্ভ থি া পৃডথফীয ওর দদ 

দথদও আইডটিদত ফাাংরা ব্যফাদযয সুদমাক সৃডষ্ট দদঙ; 

 ফাাংরা এওাদডডভ এফাং াংস্কৃডত ডফলও ভন্ত্রণারদয তোফধাদন প্রডভত ফাাংরা ফানান অডবধান অনুযদণ ফাাংরা 

ফানান ডনযীক্ষ্ও পটযায প্রস্তুত ওযায রদক্ষ্য ওভ থসূডঘ গৃীত দদঙ; 

 দভাফাইর দপাদনয াধাযণ ব্যফাযওাযীযা দচই মাদত ডফডবন্ন ব্র্যাদেয দভাফাইর দদট ভাতৃবালা ফাাংরা 

এএভএ াঠাদত  ড়দত াদয দচন্য দভাফাইর দপাদন ফাাংরা ব্যফায উদমাকী ফাাংরা ডও-প্যাদডয ভান 

উন্নন ওযা দদঙ; 

 ভাননী প্রধানভন্ত্রী ফাাংরা ডআয, ফাাংরা ওযা  দটক্সট-টু-স্পীঘ (TTS) পটযায ৩টি আনুিাডনওবাদফ 

১৫ই ভাঘ থ ২০১৫ উদদ্রৃাধন ওদযন। যফতীদত ওর ভন্ত্রণার/ডফবাদকয ঘীপ ইদনাদবন অডপায  দটওডনওযার 

ওভ থওতথাবৃদদও এ ডতনটি পটযায ব্যফাদযয ডফলদ প্রডক্ষ্ণ প্রদান ওযা । ফতথভাদন এগুদরা ডফডবন্ন দিদয 

ব্যফহৃত দচ্ছ; 

 ওডম্পউটাদয ফাাংরা বালায ব্যফায বৃডদ্ধয রদক্ষ্য ইউডনদওাড-৬ ডবডত্তও ফাাংরাদদ ভান ডফডডএ ১৫২০: ২০২১ 

প্রণন ওযা দদঙ; 

 ারনাকাদকৃত Bangla Character Code Set-WU BDS ১৫২০: ২০১১ নাদভ এফাং প্রস্তাডফত ফাাংরা ডও-

প্যাডটি BDS ১৮৩৪: ২০১১ ফাাংরাদদ ভান ডদদফ BSTI ওতৃথও দখালণা ওযা দদঙ। এ ভান দুটি ফাাংরা 

বালাডবডত্তও পটযায উন্নন, দভাফাইর এযাডপ্লদওন উন্নন, ফাাংরা SMS-MMS আদান-প্রদান 

তথ্যপ্রভেডিদত ফাাংরায ব্যফায ম্প্রাযদণ াও দফ; 

 ইউডনদওাড উদমাকী চাতী ফাাংরা ডও দফাড থ  পটযায উন্নন ওযা দদঙ; 

 তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডিয উন্নদন যওায ওতৃথও ঘায স্তয ডফডষ্ট চাতী (ফাাংরা) ডও দফাদড থয দর-আউট 

ডডচাইন আদৄডনওীওযণ ওযা দদঙ। ফাাংরাদদ যওাদযয ওী দফাদড থয স্টযাোড থ ভান BDS-১৭৩৮-২০০৪ 

ডদদফ উন্নীত ওযা দদঙ; 

 Windows 2000, Windows XP (onward) & Linux Operating System-এ ব্যফায ওযায চন্য 

ইউডনদওাদড চাতী (ফাাংরা) ওী দফাদড থয পটযায দডদবর ওযা দদঙ; 

 ফাাংরা বালায চন্য ডফডবন্ন প্রভেডি ভাধ্যদভ (দফ, দভাফাইর, ওডম্পউটায) ব্যফাযদমাগ্য ডফডবন্ন 

পটযায/টুর/ডযদা থ উন্নন ওযা, মাদত ফাাংরা বালা ওডম্পউটাদয ব্যফায ওযদত দওাদনা প্রডতফন্ধওতা না 

থাদও, এওই দঙ্গ বযালুদফর ডযদা থ বতডযয ভাধ্যদভ ডফদি ডফডবন্ন ম থাদ  প্রডতিাদন (দমভন চাডতাংখ) 

ফাাংরা বালায য যাাংওদও আদযা উন্নত  ভম থাদাপূণ থ ওযায রদক্ষ্য ‘কদফলণা  উন্নদনয ভাধ্যদভ তথ্য প্রভেডিদত 

ফাাংরা বালা ভদ্ধওযণ’ প্রওল্প ফাস্তফান ওযা দচ্ছ। 
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৩.৪ আিচথাডতও স্বীকৃডত 

তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডিয ফহুভৄডঔ ব্যফাদযয ভাধ্যদভ ডডডচটার ফাাংরাদদদয আিচথাডতও স্বীকৃডত ডদদফ চাডতাংখ 

াউথ াউথ দওা-অাদযন ডবনাডয অযাাড থ, ICT Sustainable Development Award, Global ICT 

Excellence Award, াল্ডথ াডভট অন ইনপযদভন দাাইটি (WSIS) অযাাড থ, আইডটি পয দডদবরদভন্ট 

অযাাড থ-২০১৬, অযাডড ডডডচটার কবন থদভন্ট অযাাড থ-২০১৬, Global MoboleGov Award 2017 অডচথত 

দদঙ। ‘ওর তথ্য  দফা এও ঠিওানা’- এ রক্ষ্যদও াভদন দযদঔ ভডন্ত্রডযলদ ডফবাদকয তোফধাদন ওর দিদযয 

দমাডকতা এটুআই চাতী তথ্য ফাতান ফাস্তফান ওযদঙ। ডফদিয বৃত্তভ যওাডয দফদাট থার চাতী তথ্য ফাতান 

(www.bangladesh.gov.bd) তথ্য  দফায দক্ষ্দত্র অনফদ্য অফদান যাঔা ২০১৫ াদর চাডতাংদখয ডফদলাডত 

াংস্থা আইটিইউ (ITU)-এয WSIS Award-এ ভূডলত দদঙ। 

ডঘত্র-৮: আিচথাডতও অযাাড থ প্রাডি 

 

এঙাড়া ইউদওডবডত্তও আিচথাডতও এযাাড থ The Open Group Awards for Innovation and Excellence 

2017-এয „President‟s Award‟ অচথন ওদযদঙ। গ্রাভীণ চনকদণয ডনওট ফহুভাডত্রও ডডডচটার দফা দ দঙ দদায 

স্বীকৃতস্বরু ডাও অডধদিয এডান-দডনান ওডম্পউটিাং ইোডস্ট্র অক থানাইদচন (ASOCIO) দত (ASOCIO) -

2017 Digital Government Award রাব ওদযদঙ। ৮৫০০টি ডাওখযদও দাস্ট ই-দন্টাদয রুািদযয চন্য ডাও 

ডফবাকদও দ্য ােথ ইনপযদভন দটওদনারডচ আযাে াডব থদ আযরাদন্প (ডডিউআইটএএ) এয Digital 

Opportunity Category দত দভডযট আযাাড থ প্রদান ওদযদঙ। ৮ নদবম্বয, ২০১৮ তাডযদঔ চাাদনয দটাডওদত Asian-

Oceanian Computing Industry Organization (ASOCIO) ওতৃথও আদাডচত ASOCIO Digital Summit 

2018 অনুিাদন Digital Government Award ওযাটাকযীদত “ইনদপা-যওায” প্রওল্পদও পুযস্কৃত ওযা । কত ৮-১২ 

এডপ্রর সুইচাযোদেয দচদনবা অনুডিত World Summit of the Information Society (WSIS) এ ফাাংরাদদ 

১৮টি ওযাটাকডযয ভদধ্য ফ থাডধও ৮টিদত ঘযাডম্পন এফাং এয ভদধ্য ১টিদত উইনায ফায দক যফ অচথন ওদযদঙ। দু‟টি দভ ডরও 

উদ্ভাফনী উদদ্যাদকয চন্য এটুআই „ডডিউএআইএ‟ ম্মাননা দদদঙ। এটুআই এয ডক্ষ্ও ফাতান 

(www.teachers.gov.bd) এফাং দভাফাইর দফইচড এইচ দবডযডপদওন ডফদপায ম্যাদযচ দযডচদস্ট্রন টু স্ট ঘাইল্ড 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.teachers.gov.bd%2F%3Ffbclid%3DIwAR1YIJTHpjVrrQaUtzBULwVyAYjFzObcfalz78gFmMmZWLde_SPJPat5TeY&h=AT08zNPbvKV3T54i_INr_2tWwHPtTyoFp4-3OS3EJCZ5gBoRDuKM2g3-ft36IQC9DC8AL4ZjMFLMLj9g_Yk8n9rdLa3-5K6Cfah2_rlre7gaB9_w1MZj5HZu7xpCRTuK9Z__4Bt2B7fS60GhOMOAgGQRXvwQNHqSj2ghQ1EkcyNV-h2npVdLUbyNQVDTfSlEJKy681S2ojun2tyE8y-_KSmCh-9PqISfSEfu7ApMjs5tP_vmBID6OnICNJz6-zEHhbO9Gxj1pjjE9xiuvLoHCtDIik0MoJNfPEb9xhVXahiPs_gEa0BERyyj_8y98zW-2RR6FosXPHgTiCdKWRhRPgQALzYSuqBrAUW6jw1QUssP3tm048kzWorM0zrm_HfpawwXiqgK8IpbpGXvmLKCtHodOhjo9R3GXde0isL9PDNZaXD9tzYOCXCMEYeFlo2KjGLKzCtesOY5lJ1zitUF7NBAiJ7TY6eY9gPfs_l584KeSyvQj_iX0VJVCjMOTOwGyp7GjKKhYmPzAKpyEdkJkagHkR-xDP-ZibBRytv29rbrrg1UvlRj9zqDXI_Jp0hejb07LX6CJEjFOWr3Ojq2fO5iwXYlj0qY-6KIcxVaxWcOwgkm78VAKroDXhQeGEP2XJ4a1Q
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ম্যাদযচ প্রদচে দু‟টি ঘযাডম্পন ায দক যফ অচথন ওদযদঙ। এঙাড়া ফাাংরাদদ ওডম্পউটায ওাউডন্পর (ডফডড) এয 

এস্টাফডরদভন্ট অফ ফাাংরাদদ ন্যানার ডডডচটার আডওথদটওঘায (ডফএনডডএ) এযাে ই-কবন থদভন্ট ইন্টাদযাদযাডফডরটি 

দিভাওথ (ই-ডচআইএপ) প্রদচে উইনায এফাং দডদবরদভন্ট অফ ন্যানার আইডটি ইন্ফ্িাদনটাওথ (ইনদপা-যওায) 

প্রদচে ঘযাডম্পন দদঙ। এঙাড়া ফাাংরাদদ ওডম্পউটায ওাউডন্পর (ডফডড) এয এস্টাফডরদভন্ট অফ ফাাংরাদদ ন্যানার 

ডডডচটার আডওথদটওঘায (ডফএনডডএ) এযাে ই-কবন থদভন্ট ইন্টাদযাদযাডফডরটি দিভাওথ (ই-ডচআইএপ) প্রদচে উইনায 

এফাং দডদবরদভন্ট অফ ন্যানার আইডটি ইন্ফ্িাদনটাওথ (ইনদপা-যওায) প্রদচে ঘযাডম্পন দদঙ। অন্যডদদও 

ফাাংরাদদ এনডচ‟ দনটাওথ পয দযডড এযাে ওডভউডনদওন (ডফএনএনআযড) এয ই-ক্লাইদভট চাটি এযাে 

দযডচডরদন্প দিা ওডভউডনটি দযডড এট দওাস্টার এডযা‟ অফ ডদ দফ অফ দফঙ্গর ইন ফাাংরাদদ এফাং ডক্রদটিাং 

অযাাযদন অন ই-যাইট টু ইনপযদভন (ই-আযটিআই) দিা ওডভউডনটি দযডড প্রদচেগুদরা ঘযাডম্পন ায দক যফ 

অচথন ওদযদঙ। 

৩.৫ চাতী  আিচথাডতও ইদবন্ট 

আইটি দওাম্পাডন প্রদ থনী 

ফাাংরাদদদয আইটি ডল্পদও ফড থডফদি চানাদনা এফাং ব্যফা ম্প্রাযদণয উদেদশ্য ভেিযাদচয ১১-১৮ দপব্রুমাডয ২০১৯ 

তাডযদঔ ফাাংরাদদদয প্রথভ াডযয আইটি দওাম্পাডন প্রদ থনীয আদাচন ওযা দদঙ। এওইাদথ ফাাংরাদদদ ডফডনদাদক 

আগ্রী ভেিযাদচযয ফড় ওদওটি আইটি দওাম্পাডনয াদথ B2B ডভটিাং  দনটাডওথাং দন এয আদাচন ওযা দদঙ। 

এঙাড়া ২টি প্যাদনর আদরাঘনায আদাচন ওযা দ মাদত ভাননী প্রডতভন্ত্রী ভদাদ অাংগ্রণ ওদযন। ফাাংরাদদ দথদও 

প্রথভ াডযয ৬টি আইটি দওাম্পাডন উি প্রদ থনী এফাং বা অাংগ্রণ ওদয। 

চাতী ডশু-ডওদায দপ্রাগ্রাডভাং প্রডতদমাডকতা ২০১৮ 

ডশু-ডওদাযদদয তথ্যপ্রভেডি ডক্ষ্া আগ্রী ওযদত ২০১৮ ভাঘ থ দথদও াযাদদদ ১৮০টি স্কুদরয ডক্ষ্াথীদদয অাংগ্রদণ 

দদব্যাী „চাতী ডশু-ডওদায দপ্রাগ্রাডভাং প্রডতদমাডকতা ২০১৮‟ আদাচন ওদয ফাাংরাদদ ওডম্পউটায ওাউডন্পর। 

South Asian Network Operators Group (SANOG) এয ৩২ তভ দম্মরন 

ইন্টাযদনট াডব থ দপ্রাবাইডায এদাডদন অপ ফাাংরাদদ (ISPAB) এয উদদ্যাদক ডফকত ২-১০ আকস্ট ২০১৮ তাডযদঔ 

দাদটর রা-দভডযডডান, ঢাওা South Asian Network Operators Group (SANOG) এয ৩২তভ দম্মরন 

আদাডচত । ISPAB এয াদথ Bangladesh Network Operators Group (BDNOG) দম থবাদফ ৯ ডদনব্যাী 

এ আিচথাডতও দম্মরন আদাচন ওদয। এ দম্মরদনয উদেশ্য ডঙর দডক্ষ্ণ এডায ডফডবন্ন দদদয ইন্টাযদনট প্রদও রী, 

দনটাওথ ডফদলজ্ঞ, ইন্টাযদনট াডব থ প্রবাইডাযদদয প্রাডতিাডনও  দাকত দক্ষ্তা উন্নন। 

চাতী উন্নন দভরা-২০১৮ 

প্রধানভন্ত্রীয ওাম থার এফাং ভডন্ত্রডযলদ ডফবাদকয উদদ্যাদক কত ৪-৬ অদোফয ২০১৮ তাডযদঔ দদব্যাী চাতী উন্নন 

দভরা-২০১৮ অনুডিত । উি দভরা তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডি ডফবাক এফাং তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডি অডধদিয এয 

উদদ্যাদক উদচরা ম থাদ ডক্ষ্াথীদদয ভাদছ আইডটি কুইচ প্রডতদমাডকতা আদাচন ওযা । 

APICTA-2018 Award, Guangzho 

৯-১৪ অদোফয ২০১৮ তাডযদঔ ঘীদনয গুাাংজুদত 18
th
 APICTA Awards Ceremony অনুডিত । এ প্রডতদমাডকতা 

ফাাংরাদদদয ৭০টি প্রওল্প অাংগ্রণ ওদয মায ভদধ্য পটযায দওাম্পাডন ,ব্যডি দপ্রাগ্রাভায  উদ্ভাফনী প্রওল্প অির্ভ থি 

ডঙর। উি প্রডতদমাডকতা তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডি ডফবাক দত ২ দস্যডফডষ্ট এওটি যওাডয প্রডতডনডধ দর অাংগ্রণ 

ওদয। এডা  প্রাি ভাাকযী অেদরয ১৫টি ইদওানডভ দত দভাট ২৬৬টি প্রওল্প প্রডতদ্রৃডদতা ওদয। ফাাংরাদদদয 
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যাচউও উত্তযা ভদডর ওদরদচয প্রওল্প Feed’em ডডনয স্টুদডন্ট ওযাটাকডযদত ঘযাডম্পন পুযস্কায অচথন ওদয। এঙাড়া 

ফাাংরাদদদয ৫টি প্রওল্প ডফডবন্ন ওযাটাকডযদত দভডযট পুযস্কায অচথন ওদয। 

ডডডচটার ফাাংরাদদ ডদফ ২০১৮ 

১২ ডডদম্বয ২০১৮ তাডযদঔ মথাদমাগ্য ভম থাদা দদব্যাী ‘ডডডচটার ফাাংরাদদ ডদফ’ ২০১৮ উদমাডত । ডদফটি 

উদমান উরদক্ষ্ দওন্দ্রীবাদফ ঢাওায ডফআইডডদত উদদ্রৃাধনী অডধদফন, দডভনায, গুরুেপূণ থ ইদনাদবন  ই-দফায 

প্রদ থনী আদাচন, যদফাটিক্স ওনদটস্ট ,আইডটি ঔাদত গুরুেপূণ থ অফদাদনয চন্য পুযস্কায প্রদান  ওনাট থ পয আইডটি 

আদাচন ওযা । ওর দচরা  ৪২৭টি উদচরা (দয উদচরা ব্যতীত) এ ডদফ উরদক্ষ্ ডঘত্রাাংওন, যঘনা 

প্রডতদমাডকতা  আদরাঘনা বায আদাচন ওযা ।  

ফক্স ১: ডডডচটার াল্ডথ ২০১৭ 

ডডডচটার াল্ডথ ২০১৭ পরবাদফ 

ভাি দঙ। তথ্য  দমাকাদমাক 

প্রভেডি ভন্ত্রণার এয উদদ্যাদক 

অনুডিত এ দপ্রাগ্রাভটি তথ্য  

দমাকাদমাক প্রভেডি ডফলও দদদয 

ফ থবৃৎ আিচথাডতও ওনপাদযন্প। এ 

ওনপাদযদন্প অির্ভ থি ডঙর আইডটি 

ে  দফায প্রদ থনী, দদদয 

তরুণ প্রচদন্য উদ্ভাডফত ডফডবন্ন 

প্রভেডিয প্রদ থনী, ডনতয-নতুন 

প্রভেডিয াদত-ওরদভ ব্যফায, 

ফাাংরাদদদয ইডতা-ঐডতয  

াম্প্রডতও অচথন উস্থান ৪৭টি 

দডভনায, ওভ থারা  প্রডক্ষ্দণয 

আদাচন ওযা । াঁঘ রদক্ষ্য 

অডধও দনাথী দভরা ডযদ থন 

ওদযন। 

ACM-ICPC World Finals 2019 Portugal 

ডফদিয ফ থবৃৎ আিচথাডতও দপ্রাগ্রাডভাং প্রডতদমাডকতা দচ্ছ ACM-ICPC World Finals। প্রডতফঙয ডফদিয ডফডবন্ন দদদ 

এ প্রডতদমাডকতা আদাডচত । উদিখ্য, ফাাংরাদদ ২০২১ াদর এ প্রডতদমাডকতায আদাচও দদ ডদদফ ইদতাভদধ্য 

ডনফ থাডঘত দদঙ। ২০১৯ াদর উি প্রডতদমাডকতা তুথকাদরয দাদতথা দয ৩১ দভ -৫ এডপ্রর, ২০১৯ তাডযঔ অনুডিত । 

ফাাংরাদদ প্রদও র ডফিডফদ্যার এফাং াচারার ডফজ্ঞান  প্রভেডি ডফিডফদ্যার দত ২টি টিভ চূড়াি প্রডতদমাডকতা 

অাংগ্রণ ওদয। 

ডফড াডভট ২০১৯ 

তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডি অডধদিয (DoICT) এফাং ফাাংরাদদ এদাডদন অফ ওর দন্টায এযাে আউটদাড থাং 

(BACCO) এয দম থ উদদ্যাদক ২১-২২ এডপ্রর, ২০১৯ তাডযঔ প্যান প্যাডডপও দানাযকাঁ দাদটর, ঢাওা আিচথাডতও 

ভাদনয অনুিান ‘ডফড াডভট ফাাংরাদদ ২০১৯’ অনুডিত । এ দম্মরন আদাচদনয ভাধ্যদভ ডফড দেদয আভাদদয 

ক্ষ্ভতা বৃডদ্ধ, তরুণ ভেফওদদয চন্য ডফড দেদয ওভ থাংস্থান সৃডষ্ট এফাং ডফদদদ যিাডন বৃডদ্ধয সুদমাক সৃডষ্ট দদঙ। 
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ঘাকুডয দভরা আদাচন 

ডরবাদযডচাং আইডটি পয দগ্রাথ, এযাভপ্লদভন্ট এযাে কবান্যথান্প প্রদচে (এরআইডটি)- ঢাওা, ঘিগ্রাভ যাচাী  খুরনাদত 

৪টি ঘাওডয দভরা আদাচন ওযা দদঙ। এ ওর দভরা ৫৬,০০০ এয অডধও ঘাকুডয প্রাথী অাংগ্রণ ওদয। দভরা 

অাংগ্রণওাযী দওাম্পানীভ ওতৃথও ৬৫৭ চনদও ডনদাক দদা । ‘চাাডনচ আইটি দেদযয উদমাকী ওদয আইটি 

ইডঞ্জডনাযদদয দক্ষ্তা উন্নন’ ীল থও প্রওদল্পয আতা ৮১ চদনয ঘাকুযী চাাদন দদঙ এফাং ১৯ চদনয ঘাকুযী চাান-

দফইচড ফাাংরাদদী দওাম্পাডনদত াংস্থান দদঙ। 

প্রডতফন্ধী ব্যডিদদয ওভ থাংস্থাদনয চন্য ঘাকুযী দভরা ২০১৯ 

কত ২৪ এডপ্রর ২০১৯ তাডযদঔ ফাাংরাদদ ওডম্পউটায ওাউডন্পর এয অডডটডযাদভ ’প্রডতফন্ধী ব্যডিদদয ওভ থাংস্থাদনয চন্য 

ঘাকুযী দভরা ২০১৯’ অনুডিত । উি দভরা দভাট ২৩টি ঘাকুযীদাতা প্রডতিান অাংগ্রণ ওদয। দভরা ৫১৮ চন 

প্রডতফন্ধী অাংগ্রণ ওদযন এফাং ১০০ চন অডববাফও উডস্থত ডঙদরন। অাংগ্রণওাযীদদয ভদধ্য ৩৮৩ চন প্রডতফন্ধীয 

ডডব Short List ওযা । 

ভেফ প্রডতফন্ধী ব্যডিদদয চন্য চাতী আইডটি প্রডতদমাডকতা 

ফাাংরাদদ ওডম্পউটায ওাউডন্পর কত ২১ এডপ্রর ২০১৮ ডরঃ তাডযদঔ ভেফপ্রডতফন্ধী ব্যডিদদয চন্য চাতী আইডটি 

প্রডতদমাডকতা আদাচন ওদয। াযাদদ দথদও আকত দভাট ৬০ চন প্রডতদমাকী ৪টি ওযাটাকডযদত অাংগ্রণ ওদযদঙ। 

প্রদতযওটি ওযাটাকডয দত দযা ৩ চন ওদয দযা ১২ চনদও পুযস্কৃত ওযা । প্রদতযও ওযাটাকডযয দযা ডতনচনদও 

পুযষ্কায ডদদফ দক্রস্ট, াটি থডপদওট, াদটয বতডয াভগ্রী এফাং স্মাট থদপান প্রদান ওযা । 

ফক্স ২: ডডডচটার উদ্ভাফনী দভরা 

ই-দফা ডফলদ নাকডযও দঘতনতা বৃডদ্ধয 

রদক্ষ্য ভাননী প্রধানভন্ত্রী দঔ াডনা 

২০১০ াদরয ভাঘ থ ভাদ ডডডচটার 

উদ্ভাফনী দভরায আনুিাডনও উদদ্রৃাধন 

ওদযন। এযই ধাযাফাডওতা প্রডতফঙয 

ডফবাকী  দচরা ম থাদ ডডডচটার 

উদ্ভাফনী দভরা আদাডচত দচ্ছ। এ দভরা 

আদাচদনয ভাধ্যদভ ডফডবন্ন ম থাদয 

দফা গ্রণওাযী এফাং দফা প্রদানওাযীয 

ভদধ্য দতুফন্ধ যঘনা  ডফডবন্ন ডডডচটার 

দফায দঙ্গ ভানুলদও ব্যাওবাদফ 

ডযডঘত ওযাদনায াাাড তরুণদদয 

অপৄযি প্রাণডিদও ডডডচটার ফাাংরাদদ 

কড়ায ওভ থমদজ্ঞ াডভর ওযায সুদমাক সৃডষ্ট 

দদঙ। এ দভরা প্রডতফঙয ডডডচটার ফাাংরাদদ ফাস্তফাদন অাভান্য অফদাদনয স্বীকৃডত ডদদফ দচরা এফাং ডফবাকী 

ম থাদ ডফডবন্ন ওযাটাকডযদত ব্যডি  প্রডতিানদও ম্মাননা প্রদান ওযা দ থাদও। ২০১০ ার দথদও এ দভরা অনুডিত 

দচ্ছ। প্রডতফঙয প্রডতদচরা প্রা কদড় ২০টিয দফড যওাডয-দফযওাডয প্রডতিান অাংগ্রণ ওদয থাদও। প্রডতফঙয 

দদব্যাী এ দভরা আদাচদনয ভাধ্যদভ ডডডচটার ফাাংরাদদ ম্পদওথ চনকণদও আদযা দফড দঘতন ওযা ম্ভফ দফ। 

Women ICT Frontier Initiative (WIFI) 

Women ICT Frontier Initiative (WIFI) চাডতাংদখয এওাদয আতাধীন United Nations-Asian and 
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Pacific Training Centre for ICT for Development (UN-APCICT) এয এওটি ফ্লাকড ওভ থসূডঘ। কত ০২-

০৬ জুরাই ২০১৭ তাডযদঔ প্যান প্যাডডপও দানাযকাঁ দাদটদর এ দপ্রাগ্রাভটি আইডটি ডফবাদকয ডযঘারনা আইডটি 

অডধদিদযয াডফ থও দমাডকতা পরবাদফ অনুডিত । এডা-প্যাডডপও অেদরয নাযী উদদ্যািাদদয আইডটিদত 

দক্ষ্ ওদয কদড় দতারায ভাধ্যদভ বার উদদ্যািা বতডযদত াতা ওযা এয ভর উদেশ্য, মাদত তাদদয ভাধ্যদভ ডযঘাডরত 

এন্টাযপ্রাইচভ আদযা দফড উৎাদনভডঔ এফাং দটওই দত াদয। এয অন্যতভ দভ ডরও উদেশ্য দচ্ছ নাযীয 

ক্ষ্ভতাদনয ভাধ্যদভ তাদদযদও ওডভউডনটি উন্নদন ম্পৃি ওযদত স্থানী  চাতী অথ থনীডতদত অফদান যাঔদত ভূডভওা 

ারন ওযা। 

৩.৬ আইডটি ডল্প ডফওাদ প্রদাচনী অফওাঠাদভা  

আইডটি ডদল্পয ডফওাদ তথ্যপ্রভেডি অফওাঠাদভা ডনভ থাদণয য ডফদল গুরুে দদা দদঙ। আইডটি ডল্পঔাত দত 

পওয়যায যিাডনপূফ থও প্রর্চয বফদদডও ভৄদ্র্া আযদণয ম্ভাফনা যদদঙ। আইটি/আইটিএ দেদয ব্যাও ওভ থাংস্থাদনয 

ভাধ্যদভ আথ থ-াভাডচও ভডদ্ধ অচথদনয রদক্ষ্য ২০১০ াদর ফাাংরাদদ াইদটও াওথ ওতৃথক্ষ্ প্রডতিা ওযা । ফাাংরাদদ 

াইদটও াওথ ওতৃথক্ষ্ প্রডতিায ভর উদেশ্য দরা তথ্যপ্রভেডিয ফাডণডচযও ব্যফাদযয সুদমাক ম্প্রাযদণয চন্য 

অফওাঠাদভাকত সুডফধাডদ দমভন-াইদটও াওথ, পওয়যায দটওদনারডচ াওথ, আইটি ডবদরচ, আইটি াওথ, আইটি 

ইনডওউদফটয ইতযাডদ স্থানা সৃডষ্টয ভাধ্যদভ চাতী  আিচথাডতও ম থাদ তথ্যপ্রভেডি ডদল্পয ডফওা  ডফস্তায খটাদনা। 

ফাাংরাদদ াই-দটও াওথ ওতৃথক্ষ্ াযাদদদ প্রথভ ম থাদ ২৮টি াই-দটও াওথ/পটযায দটওদনারডচ াওথ স্থান 

ওদযদঙ। মদাদয ‘দঔ াডনা পটযায দটওদনারডচ াওথ’, ঢাওায ওাযান ফাচাদয ‘চনতা টাায পটযায 

দটওদনারডচ াওথ‟ এফাং নাদটাদয „দঔ ওাভার আইটি দিডনাং এে ইনডওউদফন দন্টায‟ ডনভ থাণ ম্পন্ন দদঙ। মদাদয 

‘দঔ াডনা পটযায দটওদনারডচ াওথ’ ঢাওায ওাযান ফাচাদয ‘চনতা টাায পটযায দটওদনারডচ াওথ‟ 

দুটিদত মথাক্রদভ ৪৮টি  ১৮টি প্রডতিাদনয ব্যফাডও ওাম থক্রভ পূদন থােযদভ ঘরদঙ। যাচাী, ডদরট ঙাড়া আদযা ১২টি 

স্থাদন াই-দটও াওথ স্থান ওাম থক্রভ ঘরভান যদদঙ, দদদয ৭টি স্থাদন „দঔ ওাভার আইটি দিডনাং এে ইনডওউদফন 

দন্টাদযয ডনভ থাণ ওাচ ঘরভান যদদঙ। ম থাক্রদভ ৬৪টি দচরাদত আইটি াওথ/দিডনাং দন্টায ডনডভ থত দফ। াইদটও াওথ 

স্থান  আইটি ডদল্পয উন্নদন প্রদত্ত অঙ্গীওায, ওাম থক্রভ, যওায ওতৃথও গৃীত নানাডফধ উদদ্যাক  অগ্রকডত ডনদম্ন ফডণ থত 

র। 

৩.৬.১ অঙ্গীওায/ ডযওল্পনা 

 আইডটি ঔাদত ডফদদড ডফডনদাক বৃডদ্ধ; 

 ২০২১ াদরয ভদধ্য আইডটি যিাডন ৫ ডফডরন ডরাদয উন্নীত ওযা এফাং আইডটি দাচীফীয াংখ্যা ২০ রদক্ষ্ 

উন্নীত ওযা; 

 ডচডডড-দত আইডটি ঔাদতয অফদান ৫ তাাংদ উন্নীত ওযা; 

 াইদটও াওথ, পটযায দটওদনারডচ াওথ, আইডটি ইনডওউদফটয ওাম থক্রভ পূদন থােযদভ ঘালুওযণ; 

 ডফিডফদ্যারদ ডফচদন ইনডওউদফটয স্থান ওযা; 

 াইদটও াদওথ আদৄডনও প্রভেডি এফাং কদফলণা  উন্ননডনব থয ডল্প প্রডতিা ওযা; 

 ফাাংরাদদড আইডটি ে  দফা ডফিফাচাদয ফাচাযচাতওযদণয চন্য ডিারী ডফণন ব্যফস্থা  ব্র্যাডোং 

ওযা; 

 আইডটি ডদল্পয উন্ননদও অগ্রাডধওায প্রদান ওযা; 

 যিাডন বৃডদ্ধ  ব্যাও ওভ থাংস্থাদনয রদক্ষ্য দদদয প্রডতবাফান তরুণ  আগ্রী উদদ্যািাদদয ফ থাত্মও াতা 
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প্রদাদনয ভাধ্যদভ পটযায ডল্প  আইটি এনাফল্ড াডব থদয ডফওা াধন ওযা; এফাং 

 াইফায ডনযাত্তা ব্যফস্থা দচাযদায ওযা। 

৩.৬.২ গৃীত ওাম থক্রভ/অচথন 

ডফডনদাক আওল থদণ প্রদণাদনা সুডফধা: াই-দটও াদওথ ডফডনদাকওাযীদদয আকৃষ্ট ওযায ভাধ্যদভ ওভ থাংস্থান সৃডষ্ট, যিাডন 

আ বৃডদ্ধয উদেদশ্য ডফডনদাকওাযীদদয ডফডবন্ন ধযদনয প্রদণাদনা প্রদান ওযা দচ্ছ। ডফডনদাকওাযীদদয চন্য ইদতাভদধ্য ১২ 

ধযদনয প্রদণাদনায ব্যফস্থা গ্রণ ওযা দদঙ। উভেি ডফডনদাকফান্ধফ ডযদফ কদড় দতারায চন্য ডফডবন্ন াংস্থায াদথ 

ডম্মডরত উদদ্যাক গ্রণ ওযা দচ্ছ। াই-দটও াদওথ ডফডনদাক আওল থদণয ডনডভত্ত দডদবরায/আইটি দওাম্পাডনভদয চন্য 

যওায ওতৃথও ডফদল প্রদণাদনা সুডফধা প্রদাদনয উদদ্যাক গ্রণ ওযা দদঙ। ইদতাভদধ্য চাতী যাচস্ব দফাড থ ওতৃথও প্রদণাদনা 

সুডফধা াংক্রাি ১৫টি এআয চাযী ওযা দদঙ। উদিঔদমাগ্য প্রদণাদনা সুডফধাভ ডনম্নরু: 

 আইটি/আইটিইএ দওাম্পাডনভদয চন্য ১০ ফঙয ম থি ট্যাক্স ভকুপ; 

 াওথ দডদবরাদযয চন্য ১২ ফঙয ম থি ট্যাক্স ভকুপ; 

 ভরধনী ম্পডত্ত  দভডনাডযচ এয য আভদাডন শুল্ক ভকুপ; 

 প্রদতযওটি াইদটও াওথ যায াউচ দস্টন ডদদফ ডফদফডঘত দফ; 

 ইউটিডরটি াডব থদয বযাট ভকুপ; 

 পুনঃডফডনদাদকয দক্ষ্দত্র রবযাাংদয য ট্যাক্স ভকুপ; 

 বফদদডও ওভীদদয দক্ষ্দত্র আদয য আওয ভকুপ সুডফধা; 

আইটি ডল্প স্থান  ডফওাদয চন্য দদদয ডফডবন্ন স্থাদন াইদটও াওথ স্থান, সুিু ব্যফস্থানা  ডযঘারনা এফাং 

উন্নদনয ওাম থক্রভ গ্রণ ওযা দদঙ, ডনদম্ন দগুডর উস্থান ওযা দরা: 

দঔ াডনা পওয়যায দটওদনারডচ াওথ 

ভাননী প্রধানভন্ত্রী কত ১০ ডডদম্বয, ২০১৭ তাডযঔ „দঔ াডনা পটযায দটওদনারডচ াওথ, মদায‟ উদদ্রৃাধন ওদযন। 

ডঘত্র-৯: দঔ াডনা পওয়যায দটওদনারডচ াওথ 

 

১২.১৩ এওয চডভয উয ২৫৩.৪৮ দওাটি টাওা ব্যদ ডনডভ থত াওথটিদত এওটি ভাডি-দটন্যান্ট ডফডল্ডাং (২,৩২,০০০ ফক থপৄট, 

১৫তরা), এওটি ডযডভটডয ডফডল্ডাং (৯৮,০০০ ফক থপৄট, ১২তরা), এওটি ওযাডন্টন  অযাডম্ফডথদটায (২৫,৫০০ ফক থপৄট, ৩ 
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তরা) এফাং অন্যান্য াও ইউটিডরটি াডব থ দদড-ডফদদড ডফডনদাকওাযীদদয চন্য উভেি ডযদফ বতডয ওযা 

দদঙ। াওথটিদত এ ম থি ৪৮টি দওাম্পাডনদও দস্প ফযাে দদা দদঙ। তন্দধ্য ২৩টি দওাম্পাডন ওাচ শুরু ওদযদঙ। 

ফক্স ৩:ফঙ্গফন্ধু াই-দটও ডটি 

ফঙ্গফন্ধু াই-দটও ডটি দদদয প্রথভ াই-দটও াওথ। 

ফঙ্গফন্ধু াই-দটও ডটিয দভাট চডভয ডযভাণ ৩৫৫ 

এওয। ডডড ভদডদর ডনদাককৃত দডদবরায 

প্রডতিান াডভট দটওদনাডর ডরঃ িও নাং ৫-এ ৬০ 

াচায ফক থপৄটডফডষ্ট এওটি ৩ তরা ইোডস্ট্রার 

ডফডল্ডাং ডনভ থাণ ওদযদঙ এফাং িও নাং ২-এ ১.৬৫ রক্ষ্ 

ফক থপৄটডফডষ্ট এওটি ৩ তরা ডকদঘনায ডফডল্ডাং 

ডনভ থাদণয ওাচ ঘরভান যদদঙ, মায ৭০% ওাচ 

ম্পন্ন দদঙ। ফাাংরাদদ দটওদনাডটি ডরঃ িও নাং 

৩-এ ২ রক্ষ্ ফক থপৄট ডফডষ্ট এওটি ৮ তরা এভটিডফ 

ডনভ থাণ ওযদঙ, মায ৮০% ওাচ ম্পন্ন দদঙ। 

দইাদথ প্রডতিানটি নতুন এওটি বফন বতডয ওযদঙ। 

দডদবরায প্রডতিানদ্রৃ ৭টি দদড-ডফদদড 

প্রডতিাদনয অনুকূদর চডভ এফাং দস্প ফযাে প্রদান 

ওদযদঙ। ফঙ্গফন্ধু াই-দটও ডটিয ৩৫৫ এওয চডভয 

ভদধ্য ৯৭.৩৩ এওয চডভ ভাস্টায প্লযান দভাতাদফও 

২টি ম থাদ যাডয ১৯টি প্রডতিানদও ফযাে প্রদান 

ওযা দদঙ। ইদতাভদধ্য ওদওটি প্রডতিান ভাটি 

বযাট অন্যান্য ওাম থক্রভ শুরু ওদযদঙ। ফতথভাদন 

ডাটাপট নাভী প্রডতিান ফঙ্গফন্ধু াই-দটও ডটিদত 

উৎাডদত Water Tank Management 

System IoT Device দ ডদ আযদফ যিাডন 

ওযদঙ। Business Automation ফঙ্গফন্ধু াই-

দটও ডটিদত Kiosk দভডন াংদমাচনপূফ থও দদী 

ফাচাদয (াাতার  ব্যাাংও দেদয) ডফণন 

ওযদঙ। ফঙ্গফন্ধু াই-দটও ডটিদত ১ রক্ষ্ ভানুদলয 

ওভ থাংস্থান দফ। ইদতাভদধ্য ঘাযটি বফদন ৪,২৫,০০০ 

ফক থপৄট দস্প ডনভ থাণ ওযা দদঙ। ফাাংরাদদ াই-

দটও াওথ ওতৃথক্ষ্ ওতৃথও াও অফওাঠাদভা 

ডদদফ অবযিযীণ যাস্তা, ডব্রচ  ওারবাট থ, সুযাদযচ 

ডিটদভন্ট প্লান্ট, ডফওল্প যাস্তায স্ট্রীট রাইট, ফাউোডয 

ার, ওাস্টভ াউচ, াডন যফযা রাইন, 

ডযচাব থায, অবযিযীণ ডফদুযৎ রাইন প্রভৃডত দভ ডরও 

অফওাঠাদভা ডনভ থাণ ওযা দদঙ। 

ফঙ্গফন্ধু াই-দটও ডটিয িও নাং ৫-এয ইোডস্ট্রার বফন 

 

ফঙ্গফন্ধু াই-দটও ডটিয িও নাং ৩-এয এভটিডফ 

 

ফঙ্গফন্ধু াই-দটও ডটিদত ডফচদন অদটাদভন এয বতডয Kiosk 

Machine 
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চনতা টাায পটযায দটওদনারডচ াওথ 

প্রধানভন্ত্রীয তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডি ডফলও ভাননী উদদষ্টা কত ২৭ জুরাই, ২০১৬ তাডযদঔ ৭২,০০০ ফক থপৄটডফডষ্ট 

চনতা টাায পটযায দটওদনারডচ াওথ উদদ্রৃাধন ওদযন। ফতথভাদন বফনটিদত ১৭টি প্রডতিাদন প্রা ১০০০ চন ওাচ 

ওযদঙ। আইটি দেদয উদদািা বতডযয চন্য প্রডতফঙয প্রডতদমাডকতায ভাধ্যদভ ১০টি স্টাট থ-আ দওাম্পানীদও ডনফ থাঘন ওযা 

 এফাং এওটি দফ্লাদয ডফনা বাড়া দস্প ফযাে প্রদান ওযা । ইদতাভদধ্য ১০টি দওাম্পানী ইনডওডফউন ডডযড ম্পন্ন 

ওদয পরবাদফ ব্যফাডও ওাম থক্রভ ডযঘারনা ওযদঙ। 

ফঙ্গফন্ধু দঔ ভৄডচফ াইদটও াওথ, যাচাী 

ভাননী প্রধানভন্ত্রীয প্রডতশ্রুত ফঙ্গফন্ধু দঔ ভৄডচফ াই-দটও াওথ, যাচাী প্রওল্পটি ভাননী প্রধানভন্ত্রী ওতৃথও ১৪ নদবম্বয, 

২০১৭ তাডযদঔ উদদ্রৃাধন ওযা । ৬২,০০০ ফক থপৄটডফডষ্ট আইটি ইনডওউদফন ওাভ দিডনাং দন্টায  ২ রক্ষ্ ফক থপৄটডফডষ্ট 

১০তরা ডডরওন টাায, াফদস্টন  দচনাদযটয বফন অন্যান্য আনুলডঙ্গও ওাচ ঘরদঙ। এ প্রওদল্পয আতা 

যাচাী ডফিডফদ্যারদ এওটি (AR/VR/MR) োফ স্থান ওযা দদঙ। াওথটি ফাস্তফাডত দর প্রা ১৪ াচায ভানুদলয 

ওভ থাংস্থাদনয সুদমাক সৃডষ্ট দফ। এঙাড়া দঔাদন এওটি আইটি ইনডওউদফন এযাে দিডনাং দন্টায স্থান ওযা দচ্ছ, মায 

প্রা ৮০% ওাচ ভাি দদঙ। এয ভাধ্যদভ উদদ্যািা সৃডষ্ট দক্ষ্ ভানফ ম্পদ উন্নদন প্রডক্ষ্ণ প্রদান ওযা দফ। 

াড থযায, ফ্টযায এফাং আইটিইএ ডল্পপ্রডতিা  ওাম থ ডযঘারনায চন্য ডফদদী দওাম্পাডন আকৃষ্ট ওযদত াও 

ডযদফ বতডয এফাং আইটি ডদল্প ডফিডফদ্যারদয গ্রাজুদটদদয উদদ্যািা ডদদফ বতডয ওযা দফ। 

দচরা ম থাদ আইটি/াই-দটও াওথ (১২টি দচরা) স্থান 

দদদ আইটি/ আইটিইএ ডদল্পয ডফওা  উন্নদনয চন্য স্থানী  বফদদডও দওাম্পাডনদও আকৃষ্ট ওযায রদক্ষ্য দদদয 

১২টি স্থাদন মথাক্রদভ যাংপুয দয, নাদটায (ডাংড়া), খুরনা, ফডযার, দকাারকঞ্জ (ফঙ্গফন্ধু দঔ ভৄডচবুয যভান ডফজ্ঞান  

প্রভেডি ডফিডফদ্যার), ঢাওা (দওযানীকঞ্জ), ভভনডাং দয, চাভারপুয, কুডভিা (দয দডক্ষ্ণ), ঘট্টগ্রাভ, ওক্সফাচায 

(যাভৄ) এফাং ডদরট (দওাম্পানীকঞ্জ) আইটি াওথ ফাস্তফাদনয চন্য ড্রইাং/ডডচাইন প্রণন ওযা দচ্ছ। ডনফ থাডঘত প্রডতটি 

দচরা এওটি ওদয ভাডিদটন্যান্ট বফন (১,০৫,০০০ ফক থপৄট, ৭তরা), ওযাডন্টন  অযাডম্ফডথদটায বফন (২১,০০০ ফক থপৄট, 

৩তরা) ডনভ থাণ ওযা দফ। দাদথ ডনধ থাডযত দচরাভদয ভদধ্য ৮টি দচরায প্রডতটিদত এওটি ওদয ৩ তরাডফডষ্ট ডযদভটডয 

বফন (১৮,০০০ ফক থপৄট) ডনভ থাণ ওযা দফ। এ প্রওদল্পয আতা দদদয ৯টি ডফিডফদ্যারদ ডফদলাডত োফ স্থান ওযা 

দফ। জুন ২০২০ এয ভদধ্য ফাস্তফানাধীন াওথগুদরাদত দভাট ৬০ াচায তরুণ-তরুণীয ওভ থাংস্থাদনয সুদমাক বতডয দফ। 

ডদরট াই-দটও াওথ (ডদরট ইদরওিডনক্স ডটি) 

ডদরট ডফবাদকয দওাম্পাডনকঞ্জ উদচরা ১৬২.৮৩ এওয চডভদত ডডড ভদডদর „ডদরট ইদরওিডনক্স ডটি’ স্থাদনয 

ওাম থক্রভ ঘরভান যদদঙ। ভাননী প্রধানভন্ত্রী ২১ চানুাডয ২০১৬ তাডযদঔ এ-ডটিয ডবডত্তপ্রস্তয স্থান ওদযন। ফতথভাদন 

প্রওদল্পয াওথ ডনভ থাদণয াও অফওাঠাদভা ডনভ থাণ ওযা দচ্ছ।প্রাডনও বফদনয ওাম থক্রভ অদোফয/২০১৯ ভদয ভদধ্য 

ম্পন্ন দফ। ইদতাভদধ্য ভেিযাদচযয এওটি প্রডতিানদও প্রাডনও বফদন ২০০০ ফক থপৄট দস্প ফযাে প্রদান ওযা দদঙ। এ 

াদওথ প্রা ৫০,০০০ দক্ষ্ চনডিয প্রতযক্ষ্ ওভ থাংস্থান ডফপুর ডযভাণ ওভ থাংস্থাদনয সুদমাক সৃডষ্ট দফ। 
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ডঘত্র-১০: প্রাডনও বফন, ডদরট াই-দটও াওথ 

 

দঔ ওাভার আইটি দিডনাং এযাে ইনডওউদফন দন্টায, নাদটায 

নাদটাদয পুযাতন ওাযকাযদও াংস্কাদযয ভাধ্যদভ এওটি দৃডষ্টনদন আইটি দিডনাং এে ইনডওউদফন দন্টায বতডয ওযা 

দদঙ। এ দন্টাদয প্রডক্ষ্দণয াাাড দঙদরদভদদদয আউটদাড থাং এয সুদমাক যাঔা দদঙ। ঙ তরা পাউদেনডফডষ্ট 

আইটি দিডনাং এে ইনডওউদফন বফদনয ডনভ থাণ ওাচ ম্পন্ন দদঙ। 

ডঘত্র-১১: দঔ ওাভার আইটি দিডনাং এযাে ইনডওউদফন দন্টাদয প্রডক্ষ্ণ 

 

দফযওাডয পটযায দটওদনারডচ াওথ দখালণা 

ফাাংরাদদ াই-দটও াওথ ওতৃথক্ষ্ আইদনয আতা প্রদত্ত ক্ষ্ভতাফদর দফযওাডয পটযায দটওদনারডচ াওথ 

দখালণায রদক্ষ্য প্রস্তুতকৃত কাইডরাইন অনুযদণ ইদতাভদধ্য ১৩টি দফযওাডয আইটি প্রডতিানদও „পটযায দটওদনারডচ 

াওথ‟ ডদদফ দখালণা ওযা দদঙ। এদত ওভ থাংস্থাদনয ব্যাও সুদমাক সৃডষ্ট দচ্ছ। 
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দঔ ওাভার আইটি দিডনাং এযাে ইনডওউদফন দন্টায স্থান 

তথ্য প্রভেডি দেদয দক্ষ্ চনম্পদ কদড় দতারায চন্য কুডভিা, ঘট্টগ্রাভ, নাদটায, ডদরট, ফডযার, ভাগুযা  দনত্রদওাণা 

দচরা দঔ ওাভার আইটি দিডনাং এে ইনডওউদফন দন্টায স্থান ওযা দচ্ছ। প্রডতটি দচরা ৩৬০০০ ফক থপৄটডফডষ্ট 

৬তরা বফন ডনভ থাণ ওযা দফ। উি প্রওদল্পয আতা ৩১০০ চদনয প্রডক্ষ্ণ ঘরভান যদদঙ এফাং আয ১২,৪০০ চনদও 

প্রডক্ষ্ণ প্রদান ওযা দফ। 

খুরনা দপ্র ওর  প্রভেডি ডফিডফদ্যারদ আইটি ইনডওউদফন এযাে দিডনাং দন্টায স্থান 

খুরনা প্রদও র  প্রভেডি ডফিডফদ্যারদ এওটি আইটি ইনডওউদফন এযাে দিডনাং দন্টায  াও অফওাঠাদভা বতডয 

ওযা দচ্ছ। ইদতাভদধ্য বফদনয ৩ তরা ম থি ডনভ থাণ দদঙ। এয ভাধ্যদভ উদদ্যািা সৃডষ্ট কুদদটয ঙাত্র/ঙাত্রীদদয দক্ষ্তা 

বৃডদ্ধয চন্য প্রডক্ষ্ণ প্রদান ওযা দফ। 

র্চদট আইটি ডফচদন এে ইনডওউদফন দন্টায 

আইটিঔাদত দক্ষ্ ভানফ ম্পদ এফাং উদদ্যািা বতডযয রদক্ষ্য ঘট্টগ্রাভ প্রদও র  প্রভেডি ডফিডফদ্যারদ IT Business and 

Incubation Center স্থাদনয উদদ্যাক গ্রণ ওযা দদঙ। প্রওল্পটি ফাস্তফাডত দর ডফিডফদ্যারডবডত্তও আইটি দেদয 

নতুন উদদ্যািা সৃডষ্ট ওযা ম্ভফ দফ। এঔাদন থাওদঙ ইনডওউদফন াউ (৫০,০০০ ফক থপৄট, ১০ তরা), ভাডিাযা 

প্রডক্ষ্ণ বফন (৩৬,০০০ ফক থপৄট, ৬ তরা) এফাং নাযী  পুরুলদদয চন্য পৃথও দুটি ডযদভটডয বফন (দভাট ৪০,০০০ ফক থপৄট, 

৪ তরা)। প্রওল্পটি ফাস্তফাডত দর প্রডতফঙয ২২০ চনদও দিডনাং  ইনডওউদফন সুডফধা প্রদান ওযা দফ। 

ডফদলাডত োফ 

ডফিডফদ্যার  আইডটি/াই-দটও ইোডস্ট্রয ভদধ্য দতুফন্ধন সৃডষ্টয ভাধ্যদভ ভানফম্পদ উন্নন  দক্ষ্তা বৃডদ্ধয রদক্ষ্য 

ফাাংরাদদ াই-দটও াওথ ওতৃথক্ষ্ ডফডবন্ন ডফিডফদ্যারদ ডফদলাডত োফদযটডয স্থান ওযদঙ। ইদতাভদধ্য ডফডবন্ন 

ডফিডফদ্যারদ ৭টি োফ স্থান ওযা দদঙ। এ োফগুদরা ডক্ষ্াদাদনয াাাড ঙাত্র-ডক্ষ্ও অন্যান্য কদফলওদদয 

কদফলণায ওাদচ ব্যফহৃত দচ্ছ। এঙাড়া ৫টি প্রদও র  প্রভেডি ডফিডফদ্যারদ োফ সৃডষ্টয প্রডক্রা ঘরভান যদদঙ। 

অন্যডদদও দচরা ম থাদ (১২টি দচরা) আইটি/াই-দটও াওথ স্থান প্রওদল্পয ভাধ্যদভ আয ৯টি ডফিডফদ্যারদ 

ডফদলাডত োফ স্থান ওযা দফ। 

আইটি দেদযয ডফডবন্ন দওাম্পাডনভদয ক্ষ্ভতা বৃডদ্ধ 

আইটি দেয উন্নদন দওাম্পনীভদয ক্ষ্ভতা বৃডদ্ধয রদক্ষ্য দদদ প্রথভ ফাদযয ভত যওাডযবাদফ ডফডবন্ন প্রডতিানদও 

দওাাডরটি াট থডপদওদন দমভন CMMI Level-5.3, ISO-27001, 9001 প্রাডিয চন্য াতা প্রদান ওযা দদঙ। এ 

ওাম থক্রদভয আতা ৭০টি আইটি প্রডতিানদও াতা প্রদান ওযা দচ্ছ। ইদতাভদধ্য দুটি দওাম্পাডন CMMI Level-5 

ISO-27001 াটি থডপদওন প্রাি দদঙ। ডদ্রৃতী ম থাদ আদযা ৩০টি আইটি প্রডতিানদও াটি থডপদওন প্রদান ওযা দচ্ছ, 

এয ভদধ্য ৯টি প্রডতিাদনয াটি থডপদওন ইদতাভদধ্যই ম্পন্ন দদঙ। এয পদর এ ওর প্রডতিান ডফিফাচাদয অন্যদদদয 

প্রডতদমাকী প্রডতিাদনয াদথ প্রডতদমাডকতা ওযদত ক্ষ্ভ দফ। 

ান স্ট াডব থ 

াই-দটও াওথগুদরাদত দদড-ডফদদড ডফডনদাকওাডযকণদও দ্রুত ডফডবন্ন দফা প্রদান ডনডিতওযদণয রদক্ষ্য ান স্ট 

াডব থ এয ভাধ্যদভ দফা প্রদান ওযা দচ্ছ। এ দফা আদযা ডচওযদণয রদক্ষ্য online ডবডত্তও One Stop Service 

ঘালু দদঙ। এয পদর স্বচ্ছতা  চফাফডদডতা ডনডিতওযদণয ভাধ্যদভ ডফডনদাকওাডযদদয চন্য ডফডনদাকফান্ধফ ডযদফ 

ডনডিত ওযা ম্ভফ দচ্ছ। 
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 আইটি/ আইটিইএ ঔাদত আউটদাড থাং এয দক্ষ্দত্র ঙদনী প্রথভ ৩০টি দদদয তাডরওা ফাাংরাদদ স্থান রাব 

ওদযদঙ; 

 ৭-১০ াচায ডিোন্পায পটযায দডদবরায ওতৃথও প্রা ১০ ডভডরন ভাডওথন ডরায আ দচ্ছ; 

 ‘রাডন থাং এে আডন থাং দডদবরদভন্ট’ প্রওদল্পয আতা ডনধ থাডযত ২০,০০০ চন ভডরাদও ‘দফডও আইডটি 

ডরটাদযড’ এয য প্রডক্ষ্ণ প্রদান ওযা দদঙ। এ প্রওদল্পয ভাধ্যদভ ঘরডত অথ থফঙদয আয ২৫,০০০ 

ভেফও/ভেফডতদও ‘দফডও আইডটি দিডনাং’ এফাং ১১,০০০ চন াইন্প গ্রাজুদটদও ‘অযাডবান্পড আউটদাড থাং’ এয 

য প্রডক্ষ্ণ প্রদান ওযা দফ। ৭টি ওযাযাবাদনয ভদধ্য ১,৬৬,৩২০ চনদও যওাডয/দফযওাডয দম থ উদদ্যাদক 

প্রডক্ষ্ণ প্রদান ওযা । প্রডক্ষ্ণপ্রাি ৮০%-দও আউটদাড থাং এয আতা আনা দচ্ছ, মাদদয ৫০% 

ইদতাভদধ্য বফদদডও ভৄদ্র্া আ ওযদঙ; 

 ফাাংরাদদদ প্রা ৪০০টি পটযায পাভ থ/আইডটি দওাম্পাডন তাদদয উৎাডদত পটযায এফাং আইডটি 

াডব থদ ভেিযাে, ইউদযা, চাান, ওানাডা, অদস্ট্রডরা ডফদিয ৬০টি দদদ যিাডন ওযদঙ। ফাাংরাদদদয 

পটযায ব্যফাযওাযী ওদওটি প্রডতিান র- নডওা, চাান এাযরাইন্প, ডফি ব্যাাংও, এইঘড, ভাডওথন 

দাস্টার এে এডগ্রওারঘায ডডাট থদভন্ট; 

 পটযায ডদল্পয উন্নন  যিাডনয উদেদশ্য যওাডয পৃিদালওতা ওাযান ফাচাযস্থ ডফডডডফএর বফদন 

আইডটি ইনডওউদফটয-এ ৪৮টি প্রডতিান পওয়যায উন্নন  যিাডনয ওাচ ওযদঙ। এদত প্রা ৩৮ দওাটি টাওা 

ডফডনদাক ওযা দদঙ এফাং ১,৭০০ চন আইটি দাচীফীয ওভ থাংস্থান দদঙ; 

 ফাাংরাদদদ আইডটি ঔাদতয ক্রভডফস্তৃত ফাচায ভরধন, দক্ষ্ ভানফ পু ৌঁডচ, ডফার ওভ থাংস্থান ডচডডড’য প্রবৃডদ্ধদত 

ভূডভওা যাঔদঙ। ফাাংরাদদ যওায ফ্টযায ডদল্প ফদঘদ ফড় গ্রাও। প্রা ৫৭ তাাং পটযায ডল্প 

প্রডতিান যওাডয ঔাদত ডফডবন্ন প্রওল্প ওাম থক্রদভয াদথ ভেি; 

 আইটি দেয উন্নদন দওাম্পাডনভদয ক্ষ্ভতা বৃডদ্ধয রদক্ষ্য াদাট থ টু দডদবরদভন্ট অফ ওাডরানওয াইদটও 

াওথ (এফাং অন্যান্য াইদটও াওথ) প্রওদল্পয আতা ৪০টি প্রডতিানদও দওাম্পাডন াটি থডপদওদনয চন্য 

াতা প্রদান ওযা দচ্ছ; 

 প্রা ৫৫০০ এয অডধও IT/ITES প্রডতিান দদদয  ডফদদদয ফাচাদয আইটি ে  দফা দদায চন্য 

দভাফাইর অযা, দফাইট, ডডডচটার ভাদওথটিাং  প্রদাচনী অন্যান্য ওর ধযদনয আদৄডনও ই-ওভা থ 

সুডফধা দ ৌঁদঙ ডদদচ্ছ। 

৩.৭  ডডডচটার দফা প্রদান ওাম থক্রভ 

চাডতাংদখয UNDP Bangaldesh (United Nations Development Programme Bangaldesh)-এয আডথ থও 

দমাডকতা এফাং প্রধানভন্ত্রীয ওাম থারদও ফাস্তফানওাযী ওতৃথক্ষ্ ডদদফ এটুআই দপ্রাগ্রাভ ২০০৭ াদর মাত্রা শুরু ওদয। 

যফতীদত ২০১৮ ার দত আইডটি ডফবাক ফাস্তফানওাযী ওতৃথক্ষ্ ডদদফ এটুআই-এয াদথ ভেি । তথ্য-প্রভেডিয 

(আইডটি) ব্যফাদযয ভাধ্যদভ চনকদণয দদাযদকাড়া দফা প্রদান, দফা দ্ধডত চীওযণ,  অনরাইন দফায 

ডনডিতওযদণ এটুআই দপ্রাগ্রাভ যওাদযয ওাম থক্রদভ সুান প্রডতিা, দাফদ্ধ-স্বচ্ছতা যাঔদত এফাং দুনীডত ওডভদ সুঔী-ভদ্ধ 

দদ কড়দত “রূওল্প ২০২১” অচথদনয রদক্ষ্য ওাচ ওযদঙ। এফ ওাম থক্রভভদয ভর উদেশ্য দরা দফাপ্রাথী চনকণদও 

পূদফ থয তুরনা স্বল্প ভ, স্বল্প ঔযঘ  ওভ মাতাাদতয ভাধ্যদভ আদযা গুণকত  দিালচনও দফা প্রদান। ডডডচটার 

ফাাংরাদদদয সুডফধা ভাদচয ওর দশ্রডণ-দায ভানুদলয দদাযদকাড়া ওভ ঔযদঘ, ওভ ভদ এফাং ডনযাদদ দ ৌঁদঙ 

দদায রদক্ষ্য গৃীত ওডত প্রাডতিাডনও  অন্যান্য দফা প্রদান ওাম থক্রভ ডনম্নরূ: 
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ফাাংরাদদ চাতী তথ্য ফাতান (ন্যানার দাট থার) (http://bangladesh.portal.gov.bd/) 

ওর তথ্য  দফা এও ঠিওানা- এ রক্ষ্যদও াভদন দযদঔ ভডন্ত্রডযলদ ডফবাদকয তোফধাদন ওর দিদযয দমাডকতা 

এটুআই চাতী তথ্য ফাতান ফাস্তফান ওযদঙ। 

ডঘত্র-১২: ফাাংরাদদ চাতী তথ্য ফাতান (ন্যানার দাট থার) 

 

দদদয ওর ইউডনন, উদচরা, দচরা, ডফবাক, অডধদিয  ভন্ত্রণারদয ২৮০০০ (আটা াচায)-এয দফড 

দফাইদটয ভিদ বতডয ওযা দদঙ এওভাত্র প্লাটপভ থ „ফাাংরাদদ চাতী তথ্য ফাতান‟ দমঔাদন ৪৬০০০ (দঙঘডি 

াচায)-এয অডধও যওাডয অডপ যদদঙ। চাতী তথ্য ফাতান ফাস্তফাদনয রদক্ষ্য াযাদদদ প্রা ১,০০,০০০ (এও 

রক্ষ্) চন ওভ থওতথা-ওভ থঘাযীদও প্রডক্ষ্ণ প্রদান ওযা দদঙ। এঔাদন ৪৫২টি ই-দফা এফাং ১৬০০-এয অডধও দফা গ্রদণয 

পযভ াংভেি যদদঙ। দদদ-ডফদদদ অফস্থানযত দম দওান ব্যডি ভন্ত্রণার দত ইউডনন ম থা ম থি ওর যওাডয 

অডপদয তথ্য  দফা এ ফাতান দথদও গ্রণ ওযদত াদযন। তাঙাড়া দদড-ডফদদড ভ্রভণডাসু ব্যডিকণ ফাাংরাদদদয 

দ থনী স্থানভদয ডফস্তাডযত তথ্য এ ফাতাদনয ভাধ্যদভ দদত াদযন। চাতী তথ্য ফাতান „তথ্য অডধওায আইন 

২০০৯‟ ফাস্তফাদনয দক্ষ্দত্র এওটি স্বীকৃত প্লাটপভ থ। ইউডনন ম থা দথদও শুরু ওদয ভন্ত্রণার ম থি প্রা ৪৩,০০০ যওাডয 

অডপ এ ফাতাদন াংভেি যদদঙ, মা ডডডচটার ফাাংরাদদ ডফডনভ থাদণয দক্ষ্দত্র এও উদিঔদমাগ্য অচথন। 

৩৩৩ ওরদন্টায (http://333.gov.bd/) 

খদয ফদই দভাফাইর দপান ব্যফায ওদয ফাাংরাদদদয ওর নাকডযও চাতী তথ্য ফাতাদনয ওর তথ্য  দফা দমন 

দদত াদযন, দ চন্য এটুআই ওতৃথও চাতী তথ্য ফাতাদনয ওর দন্টায ঘালু ওযা দদঙ। ৩৩৩ নম্বদয দপান ওদয 

দদদয ওর নাকডযও চাতী তথ্য ফাতাদন াংযডক্ষ্ত তথ্য  দফা ম্পদওথ ডফস্তাডযত চানদত াদযন এফাং াংডিষ্ট 

দচরায দচরা প্রাও  উদচরা ডনফ থাী অডপায ভাঠ ম থাদয ওর ওভ থওতথায ডনওট ডফডবন্ন াভাডচও ভস্যায 

ভাধান  নাকডযও দফা প্রাডিয ডফলদ অনুদযাধ ওযদত াদযন। 

http://bangladesh.portal.gov.bd/
http://333.gov.bd/
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ডঘত্র-১৩: ৩৩৩ ওরদন্টায উদদ্রৃাধন 

 

ওর দন্টাদযয ভাধ্যদভ ডনম্নরু সুডফধা প্রদান ওযা : 

 এও ঠিওানা ফাাংরাদদদয ওর যওাডয অডপ, ডফবাক, দচরা, উদচরা এফাং ইউডনদনয তথ্য  দফাভ; 

 এও ফাতান দত ৪৬,০০০+ ফাতাদন ভ্রভণ সুডফধা; 

 ওর তথ্য প্রদানওাযী ওভ থওতথায তথ্য; 

 ৫ ডভডরন+ তথ্য-উাত্ত ভদ্ধ; 

 যওাডয ঘাকুডয  দটোয ডফজ্ঞডিয চরবযতা; 

 ১৬৫০+ দফায পযভ; 

 ৬০০+ই-দফায আদফদদনয ব্যফস্থা; 

 ১০ রক্ষ্+ যওাডয ওভ থঘাযীয তথ্য; 

 ১,২০০+ দ থনী স্থান; 

 ৫,০০০+ যওাডয াকুথরায; 

 ফাাংরাদদ ডডদযেডয  দ থনী স্থান নাদভ দুটি দভাফাইর অযা বতডযওযা দদঙ; 

 ১০০০+ ফােডফফা প্রডতদযাধ ওযা দদঙ; 

ফতথভাদন ৬৪ দচরা ঘরভান ৩৩৩ ওরদন্টাদয এঔন ম থি প্রা ৩ডভডরন ওর গ্রণ ওযা দদঙ। এ ম থি এ উদদ্যাদকয 

ভাধ্যদভ ১,৯১৪,৭১৭ চন নাকডযও দফা গ্রণ ওদযদঙ। ডফডবন্ন ভন্ত্রণারদয দফাগুদরা ক্রভািদ ওরদন্টাদয ভেি ওযা দফ। 

ইউডডড উদদ্যািাদদযদও এ ওরদন্টাদয ভেি ওযা দফ মাদত চনকণ উদদ্যািাদদয ভাধ্যদভ তথ্য  দফা গ্রণ ওযদত ক্ষ্ভ 

। এঙাড়া তথ্য প্রদান  দফা প্রঘাযণায ভাধ্যভ ডদদফ এ ওরদন্টায ব্যফায ওযা দফ। ওর যওাডয দিদযয তথ্য 

ডনডভত ারনাকাদ ওযা, চাতী তথ্য ফাতাদনয দভাফাইর বা থন ঘালু ওযা, ওর যওাডয দফা চাতী তথ্য ফাতাদন 

াংভেি ওযা, আদযা ৬টি দভাফাইর অযা ঘালু ওযা  ঘাকুডয ফাতান বতডয ওযায ডযওল্পনা যদদঙ। 
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অনরাইন ডগ্রদবন্প ডযদড্র ডদস্টভ (GRS) (http://www.grs.gov.bd/home/index_english) 

যওাডয দিদযয প্রডতশ্রুত দফা ফা ে এফাং/অথফা দফা দ্ধডত ম্পদওথ দফা প্রতযাীদদয ইদরওিডনও উাদ অডবদমাক 

দাডঔদরয সুদমাক সৃডষ্টয রদক্ষ্য ভডন্ত্রডযলদ ডফবাদকয অনুদযাদধ অনরাইন অডবদমাক প্রডতওায ব্যফস্থা ফা GRS বতডয ওযা দচ্ছ। 

দদন্ফম্বয ২০১৮-দত অনরাইন ডগ্রদবন্প ডযদড্র ডদস্টভ বতডযয ওাচ ম্পন্ন দদঙ এফাং দভাফাইর অযা বতডযয ওাচ 

ঘরভান যদদঙ। 

কৃডল ফাতান (http://krishi.gov.bd/) এফাং ৩৩৩১ কৃডল ওর দন্টায 

দদব্যাী কৃলদওয দদাযদকাড়া দ্রুত  আয দচ ওাম থওযী ই-কৃডল দফা ম্প্রাযদণয রদক্ষ্য ডডডচটার প্লযাটপভ থ „কৃডল 

ফাতান‟ এফাং „কৃলও ফন্ধু‟ দপানদফায ভাধ্যদভ কৃডল ডফলও দম দওান যাভ থ  দফা চরবয ওযা দদঙ। ভাননী 

প্রধানভন্ত্রী ২০১৮ াদর ২৮ দপব্রুাডয কৃডল ফাতান উদদ্রৃাধন ওদযন। 

ডঘত্র- ১৪: কৃডল ফাতান 

 

কৃডল ফাতাদন ডন্নদফডত তথ্যভ ডনম্নরু: 

 ভাঠ ম থাদ ওভ থযত ১৮ াচায কৃডল ম্প্রাযণ ওভ থওতথায তথ্য; 

 ৫০৪টি উদচরায বফডঘত্রভ কৃডলয তথ্য; 

 ১৪ াচায কৃডল িদওয তথ্য, ৫০০০ কৃলও াংকঠদনয তথ্য; 

 ৬০০0 াট-ফাচাদযয তথ্য; 

 ১,৪০০ ফারাইদয তথ্য, ২৫০টি পর, ৯৯৬ চাত; 

 ডডরাদযয তথ্য আদঙ প্রা ১২,৫০০; 

 কৃডল ওাদচ ব্যফহৃত প্রা ৫০ ধযদনয কৃডল মন্ত্রাডতয তথ্য  দগুডর দদদয দওাথা ব্যফহৃত  তায তথ্য; 

 পরডবডত্তও ডফডবন্ন ওদন্টন্ট ১২,০০টি; 

 ২০০টি কৃডল ওভ থওাে ডফলও ডস্থযডঘদত্রয অযারফাভ; 

 ডবডড ওদন্টন্ট ৫৪০টি; 

 কৃডল প্রদ থনীয তথ্য আদঙ ৭,০০০টি। 

http://www.grs.gov.bd/home/index_english
http://krishi.gov.bd/
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প্রডত ভাদ কদড় ৬,০০০ ওর দফা দদা দচ্ছ। ১৫ াচায ম্প্রাযণওভী দ্রৃাযা প্রা ৩ দওাটি কৃলওদও দচ, দ্রুত  

ওাম থওযবাদফ ঘাডদা ডবডত্তও দফা ডদদত উদচরায ওর কৃডল তথ্যভ ফহুভাডত্রও উাদ ডন্নদফডত ওযা দদঙ। এয 

ভাধ্যদভ দম দওউ দদদয বফডঘত্রভ কৃডল ম্পদওথ ম্যও ধাযণা রাব ওযদত াযদফ। ফতথভাদন কৃডল ফাতাদন প্রা ৮ 

ডভডরন কৃলদওয তথ্য াংভেি যদদঙ। 

কৃলও ফা অন্য দম দওান নাকডযও ৩৩৩১ নম্বদয ডাার ওদয কৃডল ডফলও দম দওান দফা তাৎক্ষ্ডণওবাদফ কৃডল ওভ থওতথায 

ওাঙ দথদও াদফন। কৃডল ফাতান ব্যফাদযয ভাধ্যদভ ভাঠম থাদয কৃডল ম্প্রাযণ ওভীয দঙ্গ কৃলদওয াফ থক্ষ্ডণও 

দমাকাদমাক, কৃডল কদফলণায দঙ্গ ভাঠম থাদয াংদমাক াধন, কৃডল উৎাদন ব্যফস্থা প্রদাচনী কৃডল উওযণ (ায, 

ফীচ, ওীটনাও, মন্ত্রাডত ইতযাডদ) প্রাডি  কৃলদওয উৎাডদত েভদেয ফাচায দয কৃলদওয াদতয ভৄদঠা ডনদ আা, 

কৃডল তথ্যডবডত্তও জ্ঞানবাোয কদড় দতারা এফাং ৭ভ েভফাডল থওী ডযওল্পনা ফডণ থত কদফলণা-ম্প্রাযণ-ঔাভায াংদমাক 

ডিারীওযদণ ভৄখ্য ভূডভওা ারন ওযদফ। 

ডঘত্র- ১৫: ‘কৃলও ফন্ধু’ দপানদফা 

 

কুডষ্টায ডভযপুদয দফাদযা ধাদনয চডভ ঠাৎ ওদযই িাস্ট আক্রাি । কৃলও মঔন ডদদাযা দ কৃলওফন্ধু দপান দফা 

৩৩৩১-এ দপান ওদয, তাৎক্ষ্ডণওবাদফ কৃডল ফাতান দথদও ১৭ াচায কৃলদওয দপাদন এয াভাধান ডদদ ক্ষুদদ ফাতথা 

প্রদান ওযা । আক্রাি চডভয ৮ াচায ৯৭০ চন কৃলও দযয ডদনই তায চডভদত শৄধ দদা শুরু ওদয। এয পদর তাদদয 

দফাদযা ধান যক্ষ্া া। ডডডচটার ফাাংরাদদদয সুপর আচ কৃলও ম থি দ ৌঁদঙদঙ। 
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ফক্স ৪: ডডডচটার দন্টায 

চনকদণয দদাযদকাড়া ফ ধযদনয 

যওাডয-দফযওাডয  ফাডণডচযও তথ্য 

 দফা দ ৌঁদঙ দদায এওটি ভডিত 

উদদ্যাক ডদদফ াযাদদদ ৫,৮৩৮টি 

ডডডচটার দন্টায স্থান ওযা দদঙ। 

দীখ থ থ াডড় ডদদ প্রতযি এরাওায 

নাকডযওদদয দম দফা াংডিষ্ট দিয দত 

ডনদত ত, দটা াদতয ওাদঙই 

ডডডচটার দন্টায দত এঔন দদা দচ্ছ। 

পদর াংডিষ্ট অডপদ দফা ডনদত তাদদয 

ভ এফাং ঔযঘ ওভ দচ্ছ এফাং ফাযফায 

ভ্রভণ ওযদত দচ্ছ না। নাকডযওযা নাভভাত্র ভদে তাদদয ওাডিত দফা গ্রণ ওযদত াযদঙ। চনকদণয দদাড়দকাড়া দফা 

দ দঙ দদায ভডত এ উদদ্যাক আিচথাডতও ডযভণ্ডদর স্বীকৃত। এ ম থি ৬১টি দচরা, ৪১৯টি উদচরা, ৪,৫৭৩টি 

ইউডনন ডযলদ, ৩২১টি দ যবা এফাং ৩৬৩টি ডটি ওদ থাদযদনয াদড থ ডডডচটার দন্টাদযয ভাধ্যদভ চন্ ডনফন্ধন, 

ভতুয ডনফন্ধন, নাকডযও নদ, চডভয ঘ থা, ডফদুযৎ ডফর ডযদাধ প্রা ১৫০ ধযদনয যওাডয-দফযওাডয দফা প্রদান 

ওযা দচ্ছ। প্রাডিও  সুডফধাফডিত নাকডযওকণ দদব্যাী ডডডচটার দন্টায দথদও ৪০০ ডভডরদনয অডধও দফা গ্রণ 

ওদযদঙ। দফা দদত ভ, ঔযঘ এফাং মাতাাদতয াংখ্যা (টিডডব) মথাক্রদভ ৭৭%, ৭৫% এফাং ৩৬% ওদভদঙ। পদর 

ইউডনন ডডডচটার দন্টায উদদ্যািাদদয আডথ থও আ দফদড়দঙ। দফা প্রদান ডফদওন্দ্রীওযদণয পদর নাকডযওদদয যাডন 

ওদভদঙ। এঙাড়া, প্রফাী ডডডচটার দন্টায দথদও প্রফাীযা দফা ডনদত াযদঙন। 

ই- দওাট থ ডদস্টভ (http://www.ecourt.gov.bd/) এফাং ডফঘায ডফবাকী তথ্য ফাতান 

(http://www.judiciary.org.bd/) 

ই-দভাফাইর দওাট থ ডদস্টদভয ভাধ্যদভ খুফ দচ  দ্রুততায াদথ অনরাইদন এফাং প্রদাচদন অপরাইদন এডক্সডওউটিব 

ম্যাডচদস্ট্রটকণ দভাফাইর দওাদট থয ওর ওাম থক্রভ দমভন:অডবদমাকনাভা দাদয, অডবদমাক কঠন, চব্দতাডরওা প্রস্তুত, 

চফানফডদ গ্রণ  আদদ প্রদান ওযদত াদযন। এ ডদস্টদভয ভাধ্যদভ নাকডযওকণ অনরাইদন দচরা ম্যাডচদস্ট্রট ফা ডনফ থাী 

ম্যাডচদস্ট্রটকণদও ডফডবন্ন অযাদধয ডফলদ অফডত ওযদত াদযন। ই-দভাফাইর দওাদট থয ভাধ্যদভ ডযঘাডরত ভাভরায তথ্য 

ঊর্ধ্থতন ওতৃথক্ষ্ তাৎক্ষ্ডণওবাদফ প্রডতদফদন এফাং গ্রাপ আওাদয দদঔদত াদযন। এয পদর খুফ দচ অযাদধয ধযন এফাং 

স্থানডবডত্তও ভাভরায তথ্য চানা মা। ডফঘায ডফবাকী তথ্য ফাতান ফাাংরাদদদয ডফঘায ডফবাদকয ওর তথ্য দ্রৃাযা ভদ্ধ। 

স্বচ্ছ, চফাফডদডভরও, উদ্ভাফনী  চনভৄডঔ ডফঘায ডফবাক প্রডতিা এফাং আদারত  নাকডযদওয ভধ্যওায দূযে ওভাদনায 

রদক্ষ্য এ ফাতাদনয মাত্রা। এ ম থি ৪৬ াচাদযয দফড দভাফাইর দওাদট থয ভাধ্যদভ ১ রদক্ষ্য দফড ভাভরা ম্পন্ন দদঙ। 

ফতথভাদন সুডপ্রভ দওাট থ, ৬৯টি অধঃস্থন দওাট থ এফাং ৮টি িাইবুনাদর জুডডডার দাট থাদরয ওাম থক্রভ ফাস্তফাডত দচ্ছ। ১,৫০০ 

আদারদত এটি ফাস্তফাডত দচ্ছ। ৫৫০ আদারদত ভাভরায ওচডরস্ট ফাস্তফাডত দচ্ছ এফাং ডফঘায ডফবাকী ২টি দফা 

ডচওযণ ওযা দদঙ। 

http://www.ecourt.gov.bd/
http://www.judiciary.org.bd/
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ফক্স ৫: কৃডল ওর দন্টায 

কৃডল তথ্য াডব থদয দয দিদয স্থাডত 

কৃডল ওর দন্টায (১৬১২৩) দথদও প্রডত 

ডভডনদট ২৫ া ব্যদ কৃডল/ভৎস্য/ 

প্রাডণম্পদ ডফলও ডফদলজ্ঞদদয ভাধ্যদভ 

কৃলদওয উডিডঔত ডফলদ ভস্যায 

তাৎক্ষ্ডণও ভাধান দদা দচ্ছ। প্রডতডদন 

প্রা ২৫০টি ওদরয ভাধান এঔান দথদও 

প্রদান ওযা দচ্ছ। জুন/২০১৪ দথদও 

অদ্যাফডধ প্রা ১ রক্ষ্ ৩০ াচায ওর দফা 

প্রদান ওযা দদঙ।  

কৃডল তথ্য  দমাকাদমাক দওন্দ্র (এআইডড) 

গ্রাভীণ ম থাদ কৃডল তথ্য ডফস্তাদযয রদক্ষ্য দদব্যাী ৪৯৯টি কৃডল তথ্য  দমাকাদমাক দওন্দ্র (এআইডড) স্থান ওযা দদঙ। 

কৃলও ডযঘাডরত এফ দওদন্দ্র ওডম্পউটায, োট, ভদডভ, ভাডিডভডডা ইতযাডদ াভগ্রী প্রদান ওযা দদঙ  

প্রদাচনী প্রডক্ষ্ণ প্রদান ওযা দদঙ। এফ প্রডতটি দওন্দ্র দথদও প্রডতডদন কদড় ১৫-২০ চন ভানুল তথ্য দফা গ্রণ 

ওযদঙন।  

ফক্স ৬: ই-নডথ 

ই-নডথ দরা প্রঘডরত নডথ ব্যফস্থানায ডযফদতথ ইদরেডনও দ্ধডতদত নডথ ডনষ্পডত্তয প্রডক্রা। ভন্ত্রণার/ যওাডয অডপদ 

ওাদচয কডতীরতা আনদন ই-নডথ যওাদযয ডডডচটার ফাাংরাদদ ফাস্তফাদন গুরুেপূণ থ াংদমাচন। এ দ্ধডতদত প্রাি 

ত্র, নডথদত উত্থাডত দনাট, গৃীত ডদ্ধাি, 

ত্রচাডয, নডথয অফস্থান এফাং দযডচস্টায, 

ডফডবন্ন দযপাদযদন্পয ওর তথ্য ডদস্টদভ 

াংযডক্ষ্ত থাদও। তাৎক্ষ্ডণওবাদফ তথ্য উাত্ত 

ম থদফক্ষ্ণ ওযা মা, ডদ্ধাি গ্রণ প্রডক্রা চ 

দদঙ, দফা গ্রদণ, দফা প্রদাদন ভ ওভ 

রাকদঙ, স্মাট থদপাদনয ভাধ্যদভ ডদ্ধাি প্রদান 

ওযা মা। ইদতাভদধ্য ৪৬৬৩টি যওাডয 

অডপদ ৬০০০০ চন যওাডয ওভ থওতথা ই-

নডথয আতা এদদঙ এফাং ৪ ডভডরদনয 

অডধও পাইর ই-পাইদরয ভাধ্যদভ ডনস্পডত্ত 

দদঙ। এঔন ম থি উদচরা দত ভন্ত্রণার 

ম থি ৪৬০০+ অডপদয ৮ ডভডরদনয অডধও ওভ থওতথা/ওভ থঘাযী নডথ ব্যফায ওযদঙন। এ ম থি নডথ ডদস্টদভয ভাধ্যদভ ৪ 

ডভডরদনয অডধও নডথ ডনস্পডত্তয ভাধ্যদভ ৫.৫ ডভডরন+ উওাযদবাকী দফা দদদঙ। 
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ভূডভ-দফা: (ই-নাভচাডয  ) (http://www.land.gov.bd/pages/mutation), আয এ ঔডতান ডদস্টভ 

(http://www.land.gov.bd/pages/muttion), 

ভূডভ ব্যফস্থানা নাভচাডয দফা এওটি গুরুেপূণ থ চনফান্ধফ দফা। প্রডত ফঙয দদদ প্রা ২২,০০,০০০ (ফাই রক্ষ্) নাভচাডয 

ভাভরা দাদয । এওর ভাভরা স্বাংডক্র দ্ধডতদত ডযঘারনা ওযা দকদর চনকদণয এওডদদও দমভন ভ, ঔযঘ  

মাতাাত হ্রা াদফ, অন্যডদদও এ ঔাদত দুনীডত  যাডন রাখফ দফ। াাাড ভাভরা-দভাওেভায াংখ্যা হ্রা াদফ। 

এ রদক্ষ্য উদচরা/াদওথর ভূডভ অডপদয নাভচাডয  চভা-ঔাডযচ দফা ইদরওিডনও দ্ধডতদত ওভ ভদ, ওভ ঔযদঘ  

দবাকাডিীনবাদফ প্রদাদনয চন্য ই-নাভচাডয (e-mutation) ব্যফস্থানা ডদস্টভ বতডয ওযা দদঙ। এয ডরঙ্ক দরা- 

http://land.gov.bd। ইদতাভদধ্য ১.৬ রাঔ নাভচাডযয ভাভরা ডনস্পডত্ত দদঙ। ইদরওিডনও দ্ধডতদত স্বচ্ছতায দঙ্গ 

দচ ভূডভদফা প্রদাদনয চন্য ৬১টি দচরায ৩৪২ (ডতন ত ডফাডি)-টি উদচরা ইদরক্ট্রডনও নাভচাডয ডদস্টভ ঘালু 

দদঙ। এ ডদস্টদভয ভাধ্যদভ ঘায রক্ষ্াডধও নাভচাডযয আদফদন ডনষ্পডত্ত ওযা দদঙ। ২০১৯ াদরয ভদধ্য ওর 

উদচরা ই-ডভউদটন ঘালু দফ। 

ডঘত্র ১৬: ই-নাভচাডয 

 

উত্তযাডধওায ওযারকুদরটয (উত্তযাডধওায.ফাাংরা ফা uttoradhikar.gov.bd) এওটি স্বাংডক্র ওযারকুদরটয মা দ্রৃাযা ভত 

ব্যডিয ম্পডত্ত তায উত্তযাডধওাযদদয ভদধ্য ফণ্টন ডাফ ওযা মা। ভত ব্যডিয ম্পদ ফণ্টন ব্যফস্থায চটিরতা দথদও 

দচ ভৄডি াায ডঘিা দথদওই উত্তযাডধওায ফাতান এফাং অযাদয মাত্রা। ভাননী প্রধানভন্ত্রী ৩১ ডডদম্বয ২০১৬ 

তাডযদঔ এওদ টু ইনপযদভন (এটুআই) ওতৃথও বতডযকৃত এ উত্তযাডধওায ফাতান এফাং অযাদয শুব উদদ্রৃাধন ওদযন। 

ভূডভ দযওড থ  চডয অডধদিয ওতৃথও প্রওাডত আয, এ ঔডতানভ অনরাইদন প্রদ থন  ডফতযদণয রদক্ষ্য এটুআই  

ভূডভ দযওড থ  চডয অডধদিয আয-এ ঔডতান ডদস্টভ বতডয ওদযদঙ। এয ডরঙ্ক দরা- http://land.gov.bd। 

ইদতাভদধ্য ৩৯০টি উদচরা ই-নাভচাডয ওাম থক্রভ পরবাদফ ঘালু ওযা দদঙ। ওাডয ওডভনায (ভূডভ) উদচরায 

যাচস্ব প্রাদনয ওর ওভ থঘাযীদও এটুআই  ভূডভ াংস্কায দফাড থ দম থবাদফ প্রডক্ষ্ণ প্রদান ওদযদঙ। ভূডভ ভন্ত্রণারদয 

দমাডকতা ভূডভ াংস্কায দফাড থ এ ওর উদচরা/াদর থয ওর ভূডভ অডপদ প্রদাচনী াড থযায যফযা ওদযদঙ। এ 

ডদস্টভটি ভূডভ দযডচদস্ট্রন, দদটরদভন্ট অডপ  দচরা দযওড থরুভ-এয াদথ ভডিত। ইদতাভদধ্য প্রা ১.৬ রাঔ নাভচাডয 

ভাভরা অনরাইদন প্রদ দদঙ। ডনষ্পডত্তকৃত আদফদদনয াংখ্যা ১ রক্ষ্ এয অডধও। 

file:///D:/BudSec22/Budget%20Books/Ditital%20Bangladesh%202019/(http:/www.land.gov.bd/pages/mutation
file:///D:/BudSec22/Budget%20Books/Ditital%20Bangladesh%202019/(http:/www.land.gov.bd/pages/mutation
http://www.land.gov.bd/pages/muttion
http://land.gov.bd/
http://land.gov.bd/
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ফক্স ৭: এডডডচ িযাওায (http://www.sdg.gov.bd/) 

এভডডডচ’য ভদতা দটওই উন্নন 

রক্ষ্যভাত্রা ফা এডডডচ অচথদন ফাাংরাদদ 

প্রডতশ্রুডতফদ্ধ। ফাাংরাদদদয এ রক্ষ্য অচথদনয 

দক্ষ্দত্র অন্যতভ ডনাভও দফ তথ্য-

উাত্তডনব থয ডদ্ধাি গ্রণ এফাং 

অগ্রাডধওাযডবডত্তও ম্পদদয ফযাে। এটুআই 

দপ্রাগ্রাভ, াধাযণ অথ থনীডত ডফবাক, 

ফাাংরাদদ ডযাংখ্যান বুযদযা এফাং অন্যান্য 

যওাডয  দফযওাডয অাংীচদনয 

দমাডকতা এডডডচ িযাওায বতডয 

ওদযদঙ। এয ভাধ্যদভ দটওই উন্নন 

রক্ষ্যভাত্রা (এডডডচ) এফাং অন্যান্য চাতী উন্নন রক্ষ্যভাত্রাভদয ফাস্তফান ডযফীক্ষ্দণয চন্য এওটি উাত্ত-বাণ্ডায 

বতডয, ফহুডফধ ডবজুযারাইদচন ডস্কদভয ভাধ্যদভ প্রডতটি অবীষ্ট এফাং রক্ষ্যভাত্রায ফাস্তফান অগ্রকডত ডযফীক্ষ্দণ 

াতা প্রদান  দটওই উন্নন রক্ষ্যভাত্রাভদয ফাস্তফান ডযডস্থডত ডফদিলদণ াতা এফাং ডনধ থাডযত ভদয 

ভদধ্য রক্ষ্যভাত্রা অচথদনয দক্ষ্দত্র বডফষ্যত ওভ থন্থা ডনধ থাযদণ াতা প্রদান ওযা দফ।  

চাতী ই-তথ্যদওাল 

চীফন-চীডফওাডবডত্তও তথ্য এও চাকা দচ খু ৌঁদচ দদত ফাাংরা বালা ফ থপ্রথভ তথ্যবাোয চাতী ই-তথ্যদওাল ঘালু 

ওযা দদঙ। চাতী ই-তথ্যদওাদল কৃডল, ডক্ষ্া, স্বাস্থয, আইন  ভানফাডধওায, ম থটন, ওভ থাংস্থান, নাকডযও দফা, 

ডঘত্র-১৭: চাতী ই-তথ্যদওাল 

 

ডযদফ  দুদম থাক ব্যফস্থানা, ডল্প  ফাডণচয, ডফজ্ঞান  দমাকাদমাক প্রভেডি ইতযাডদ ডফলদ ফাাংরা বালা তথ্য, 

অযাডনদভন  ঙডফ অডড এফাং ডবডড আওাদয ডন্নদফডত আদঙ। ১০ াচায ডফলদ দভাট ১ রক্ষ্ ওনদটন্ট যদদঙ। 

http://www.sdg.gov.bd/
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দফা ডচওযণ 

ওভ ঔযদঘ, দ্রুত  ডফনা দবাকাডিদত চনকদণয দদাযদকাড়া দফা দ ৌঁদঙ ডদদত ডফদ্যভান নাকডযও-দফা ডচওযণ উদদ্যাদকয 

অাং ডদদফ দফাভদও অনরাইদন প্রদাদনয ব্যফস্থা ওযায উদদ্যাক দনা দদঙ। ফতথভান দফায ধাভদয খু ৌঁটিনাটি 

ডফদিলণ ওদয তা ওডভদ ওভ ভদ চনকদণয ওাদঙ দফা দ ৌঁদঙ দদায চন্য এ উদদ্যাক দনা দদঙ। দফা ডচওযদণয 

পদর চনকণ ওাডিত ভদ, ওভ ঔযদঘ এফাং যাডনভৄিবাদফ দফা াদচ্ছন। দফা প্রদানওাযী াংস্থাভ দচ দফা 

প্রদান ওযদত াযদঙন। ডদ্ধাি গ্রণ  ফাস্তফাদন দীখ থসূডত্রতা এফাং ডদ্ধাি গ্রদণয নানা স্তয ওদঠাযবাদফ াংকুডঘত ওযায 

রদক্ষ্য যওাডয দিদযয দফা দ্ধডত ডচওযদণয ডনডভত্ত ১০০০ (এও াচায) চদনয অডধও ওভ থওতথাদও দফা ডচওযণ 

দ্ধডতয য প্রডক্ষ্ণ প্রদান ওযা দদঙ। 

ডঘত্র-১৮: দফাকুঞ্জ 

 

এয আতা এঔন ম থি অগ্রকডত দচ্ছ: 

 ফতথভাদন ৪২৪টিয দফড দফা ডচওযণ ওযা দদঙ; 

 ৩৬টি াংস্থায ডফস্তাডযত তথ্য ম্বডরত „দফা দপ্রাপাইর ফই‟ প্রওা ওযা দদঙ; 

 ২০টি াংস্থা তাদদয দফা ডচওযণ ওাম থক্রভদও „দফা ডচওযণ দৃষ্টাি‟ নাদভ ফই আওাদয প্রওা ওদযদঙ; 

 এ প্রডক্রায ভাধ্যদভ দফা প্রদানওাযী  দফা গ্রণওাযী উব ডদদও যাডন ওদভদঙ। 
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দফা ডচওযদণয আতা ২০০টি দফা অির্ভ থি ওযা দফ। দফা চডওযদণয দক্ষ্দত্র অডধও চনম্পৃি দফা এফাং 

ব্যফা-াংক্রাি দফাদও অগ্রাডধওায দদা দফ। 

পভ থ দাট থার  অনরাইন পযভ (http://www.forms.gov.bd/) 

যওাডয ডফডবন্ন দিদযয ১৬০০টিয অডধও পযদভয বাণ্ডায। যওাডয প্রা ওর পভ থ এ দাট থাদর াা মা। পদর দওান 

এওটি দফায আদফদন ওযায পযভ াংগ্রদয চন্য দূযফতী যওাডয অডপগুদরাদত মাায প্রদাচন  না। ই-নডথয াদথ 

াংভেি ায ওাযদণ নাকডযওদদয প্রডতিাদন ডকদ আদফদন ওযায প্রদাচন  না। 

ডঘত্র-১৯: পভ থ দাট থার  অনরাইন পযভ 

 

এঔান দথদও দম দফাভ দদা দচ্ছ তা ’র: 

 ১,৬০০+ অনরাইন পযভ; 

 ১,২০০+ পূযণদমাগ্য ডডডএপ; 

 ২৬৮টি যওাডয অডপদয ১৬৫৬টি অনরাইন পভ থ; 

 খু ৌঁদচ াায রদক্ষ্য ওর পভ থ অডপ  ধযন অনুাদয াচাদনা দদঙ; 

 স্বাংডক্রবাদফ ডডডএপ পভ থ াংদমাক এফাং ারনাকাদ; 

 প্রডতভাদ ২.৫ রক্ষ্+ ব্যফাযওাযী; 

 ফাাংরাদদ াডব থ এডপ্লদওন প্লযাটপযভ (BSAP)-এ যওাডয দিদযয পভ থ এফাং অনরাইন পভ থভদও 

ইডন্টদগ্রট ওযা।  

http://www.forms.gov.bd/
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ফক্স ৮: আটি থডপডার ইডন্টডরদচন্প 

‘ডনউ দকইভ দঘডঞ্জাং দটওদনারডচ’- এয ভদধ্য আটি থডপডার ইডন্টডরদচন্প অন্যতভ মা ডফিদও ঘতুথ থ ডফপ্লদফয ডদদও ডনদ 

মাদচ্ছ। নতুন প্রচন্দও এ ডফলদ উৎাডত ওযদত ফাাংরাদদ ডফডবন্ন উদদ্যাক গ্রণ ওদযদঙ। কৃডত্রভ বুডদ্ধভত্তাদও ব্যফায 

ওদয ভানুদলয চীফনভানদও উন্নত ওযায 

এ প্রাদয উভেি ব্যফায ডনডিত 

ওযদত এটুআই যওাডয ডফডবন্ন উদদ্যাদক 

এয ব্যফায আনায চন্য এফাং চাডতদও 

দটওদনারডচ দডন্ট্রও ওযদত দপ্রাদটাটাই 

ডদদফ ফাাংরাদদ চাতী তথ্য ফাতান 

এফাং চাতী ওর দন্টায (৩৩৩) দুটি 

উদদ্যাদকয াদথ আটি থডপডার 

ইডন্টডরদচন্পডবডত্তও দযন্প ডদস্টভ ভেি 

ওযা দদঙ, মা যওাডয দফা প্রদাদন 

এওটি বফপ্লডফও ডযফতথন ডনদ আদফ। 

যওাডয ডফডবন্ন প্লাটপদভ থ আটি থডপডার 

ইডন্টডরদচন্প ব্যফায ওযা দফ এফাং 

ব্যফাদয উৎাডত ওযা দফ। 

দভাফাইর াডব থ 

ফতথভান ভদ যওাডয-দফযওাডয দফডযবাক দফা ইন্টাযদনদটয ভাধ্যদভ প্রদান ওযা দচ্ছ মা ডনযক্ষ্য  স্বল্পডডক্ষ্ত 

চনদকািী ডডডচটার দন্টাদযয উদদ্যািাদদয ভাধ্যদভ গ্রণ ওযদঙ। ফতভান যওাদযয গৃীত উদদ্যাদকয পদর স্মাট থ দপাদনয 

ভে ওদভ মাা স্বল্প আদয এফাং দডযদ্র্ ভানুদলয ওাদঙ এয ব্যফায বৃডদ্ধ দদদঙ। এটুআই প্রওল্প এওটি অতযাদৄডনও 

প্রওল্প বতডয ওদযদঙ মায পদর ডনযক্ষ্য  স্বল্পডডক্ষ্ত চনদকািী অদন্যয দমাডকতা ঙাড়াই দভাফাইর দপাদনয ভাধ্যদভ 

যাডয ই-দফা গ্রণ ওযদত াযদফ। এ প্রভেডিয প্রাথডভও সুডফধাদবাকী দফন দদদয ২ দওাটি কৃলও এফাং ১ দওাটি প্রফাী 

শ্রডভও। াডথ, ফাাংরা স্মাট থ দপান প্রভেডি যীক্ষ্াভরওবাদফ ফাস্তফান ঘরদঙ। যওাডয দফযওাডয ওর অনরাইন দফাদও 

াডথ ফাাংরা স্মাট থ প্রভেডিয াদথ ভেি ওযা দফ। 

ফাাংরাদদ াডব থ এডপ্লদওন প্লযাটপযভ (BSAP) 

এ ডদস্টভ যওাডয দিদযয ওর দফায আদফদন  দফাপ্রাডিয এওও প্লযাটপযভ ডদদফ ব্যফহৃত দফ। দফায ধযন, ঔাত 

 দিয অনুমাড দফা ফাঙাই ওযা মাদফ। প্রডতটি দফা অনুমাড দযডচস্টায বতডয দফ এফাং আদফদদনয অফস্থা, ডনষ্পডত্তয ায 

ইতযাডদ ডফল ভডনটডযাং ওযা মাদফ। 

দফাপ্রাথীদদয দযডচদস্ট্রদনয সুডফধা থাওা এওই তথ্য এওাডধওফায প্রদান ওযদত দফ না এফাং অনরাইদন দফা প্রাডি  

াংযক্ষ্দণয ব্যফস্থা থাওদফ। এ ম থি পভ থ যরীওযদণয 6টি ওভ থারা ডযঘারনা ওযা দদঙ। BSAP এয চন্য ১৫০টি 

দফা বতডয ওযা দদঙ। ম থাক্রদভ ওর যওাডয দফায আদফদন অনরাইদন দাডঔর ওযায ব্যফস্থা ওযা দফ। এওই াদথ 

এওটি পূণ থাঙ্গ আদফদন গ্রণ, দদভন্ট প্রদান, িযাডওাং, দনাটিডপদওন, ডপডব্যাও প্রদান এফাং দফা দডডরবাডয ওযায ভাধ্যভ 

ডদদফ ওাচ ওযদফ। ই-নডথ, ই-ভূডভ দফা এফাং অন্যান্য ওর অনরাইন দফায দঙ্গ াংদমাক স্থান ওযা দফ। 

দফাপ্রাডিদত অন্তুষ্ট দর অডবদমাক দাডঔর ওযা মাদফ। 
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িও দঘইন 

আডথ থও দরনদদদনয দক্ষ্দত্র ওযাদয ডফওল্প ডদদফ িও দঘইন াযাডফদিই ব্যাও চনডপ্রতা অচথন ওদযদঙ। এটুআই দফ 

ডওছু দফযওাডয প্রডতিান এফাং ডফিডফদ্যারদয াতা আডথ থও দরনদদদনয দক্ষ্দত্র ডফিাদমাগ্যতা ডনদ আায চন্য এফাং 

াফডরও াডব থদয দক্ষ্দত্র উৎওল থ াধদন িও দঘইন ফাস্তফান ওযদঙ। ফাাংরাদদদ দুটি দক্ষ্দত্র এটুআই এ উদদ্যাক 

দপ্রাদটাটাই ডদদফ গ্রণ ওদযদঙ: 

 ডক্ষ্া াটি থডপদওট 

 রাইদডন্পাং এফাং যওাডয নডথ ব্যফস্থানা 

এঙাড়া এটুআই এ ডফলদও এডকদ দনায ওতগুদরা দক্ষ্ত্র ডঘডিত ওদযদঙ। এগুদরায ভদধ্য Know your Customer 

এফাং ID Management অন্যতভ। 

ডঘত্র-২০: িও দঘইন 

 

আগ্রী ব্যডি  প্রডতিানদও এ ডফলদ ভাধান দদায চন্য “Block Chain Users‟ Group Bangladesh” নাদভ 

এওটি দপইবুও গ্রু বতডয ওদযদঙ। যওাদযয প্রডওউযদভন্ট দেযদও আদযা দক্ষ্ ওযায রদক্ষ্য ওর ভন্ত্রণার এফাং 

াংভেি অডপগুদরাদও াদথ ডনদ এওটি “Enterprise-wide procure-to-pay process” দিভাওথ বতডয ওদযদঙ, 

মা এ দেদয প্রঘডরত দইদভন্ট প্রদডাং এফাং িাদন্পওন দযওড থ যাঔায ভস্যা দূয ওযদফ। IT Companyগুদরা 

“Tamper proof Electronic Platform” এফাং “Natural Language Processor for Bangla” নাভও উদদ্যাক 

গ্রণ ওদযদঙ, মা এ ডফলও উদদ্যাকগুদরাদও দফকফান ওযদফ। নতুন উদদ্যাক ডদদফ িওদঘইদনয ভাধ্যদভ ব্যাাংডওাং এফাং 

আডথ থও প্রডতিানগুদরাদও আদযা দঘতন ওযা এফাং দরনদদদনয দক্ষ্দত্র ডফিাদমাগ্যতা ডনদ আা দফ। এঙাড়া ভূডভ দযওড থ 

ব্যফস্থানা এ দ্ধডত াংভেি ওযা দফ। অআডথ থও ডফলদ ব্যফস্থানায দক্ষ্দত্র এ দ্ধডতয ডফলদ ব্যফাদযয ডযওল্পনা দনা 

দদঙ। িও দঘইদনয এওটি ডফচদন ভদডর বতডয ওযা দফ। 

ই-বুও (http://www.ebook.gov.bd/) 

১ভ দশ্রডণ দথদও ৯ভ-১০ভ দশ্রডণয ওর াঠ্যপুস্তও অনরাইদন প্রাডি ডনডিত ওযায রদক্ষ্য এওটি ভদ্ধ ই-বুও প্লাটপভ থ বতডয 

http://www.ebook.gov.bd/
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ওযা দদঙ। পদর দম দওান স্থান দত দম দওান অফস্থা াঠ্যপুস্তও ডাউনদরাড ওযা মাদফ। াড থওড ফই ডিঁদড় দকদর ফা নষ্ট 

দ দকদর অনরাইদনয ভাধ্যদভ তা ড়দত াযদফ ফা ডাউনদরাড ওদয াড থওড ওদয ব্যফায ওযা মাদফ। দূযদূযাদিয 

ডক্ষ্াথীযা াড থওড ফই না দদর পট ওড ফইদয ভাধ্যদভ ডক্ষ্া ওাম থক্রভ ঘারাদত াযদফ। ৯ভ-১০ভ ম থি ওর ফই 

অনরাইদন উমু্মি ওযা দদঙ। ভাদ্র্াা ওাডযকডয দফাদড থয ওর ফই অনরাইদন াংদমাচন ওযা দদঙ। 

ফক্স ৯: ডক্ষ্ও ফাতান (http://www.teachers.gov.bd/) 

ডক্ষ্ওদদয দাকত দক্ষ্তা উন্নদনয ভাধ্যদভ তাদদয ক্ষ্ভতাদনয চন্য ডক্ষ্ও ফাতান ২০১৩ াদরয দভ ভাদ মাত্রা 

শুরু ওদয। ফাতাদন াধাযণ, ওাডযকডয  ভাদ্র্াা ডক্ষ্ায ডফডবন্ন ডফলদয অডড, ডবডড, অযাডনদভন, ডঘত্র, ডকুদভন্ট, 

প্রওানা ইতযাডদ ওদন্টন্ট যদদঙ মা ব্যফায 

ওদয ডক্ষ্ওকণ ভাডিডভডডা দশ্রডণ ওদক্ষ্ 

ডক্ষ্া প্রদান ওযদঙন। যওাদযয প্রা ওর 

ডক্ষ্ও এ প্লাটপদভ থ থাওায ওাযদণ ডক্ষ্ওযা 

ডনদচদদয ভদধ্য তাদদয ডফল ম্পদওথ 

আদরাঘনা ওযদত াদয এফাং াঠ্যপুস্তদওয 

ডফডবন্ন ডফল ম্পদওথ নতুন নতুন ওনদটন্ট 

বতডয ওদয এফাং এদও অযদও দায ওযায 

ভাধ্যদভ াঠ্যদান ওাম থক্রভদও ঙাত্র-ঙাত্রীদদয 

ওাদঙ আদযা উন্নতরূদ উস্থান ওযদত 

াযদঙ। এদত ওদয দূয াঠ্যপুস্তও আদযা 

দফাধকম্যরূদ উস্থান ওযা ম্ভফ দফ। 

ডক্ষ্ও ওনপাদযদন্পয ভাধ্যদভ ডক্ষ্ওদদয 

ইনদডন্টদবয ব্যফস্থা ওযা দচ্ছ। ডক্ষ্ওযা 

তাদদয ডক্ষ্াভরও ১৫৬,২৪৮টি ডডডচটার ওদন্টন্ট ব্যফায ওযদত াদয। ডক্ষ্াভরও ডফডবন্ন ডফলদ আদরাঘনা ওযদত 

াদয। দশ্রণী ডক্ষ্ও এফাং ডফদলজ্ঞদদয ভাধ্যদভ ৯৪৩টি ভদডর ওদন্টন্ট ব্যফাদযয সুদমাক। ৩৬৩,১৪৫ ডক্ষ্ও এ প্লাটপদভ থ 

াংভেি আদঙ।  

ভৄিাঠ (http://www.muktopaath.gov.bd/login/auth)  

“ভৄিাঠ” অনরাইন দওাদ থ অাংগ্রদণয ভাধ্যদভ জ্ঞান  দক্ষ্তা অচথন ওযদত ফাাংরা বালা ডনডভ থত এওটি উমু্মি ই-

রাডন থাং প্লাটপভ থ। এ প্লাটপদভ থয ভাধ্যদভ ডনদম্নাি দফা প্রদান ওযা দচ্ছ: 

 াধাযণ ডক্ষ্া, ওাডযকডয ডক্ষ্া  বৃডত্তভরও ডক্ষ্া এফাং চীফনভৄঔী ডক্ষ্ায সুদমাক; 

 সুডফধাফডেত  প্রাডিও চনদকািীদও ভৄিাদঠয ভাধ্যদভ আত্মওভ থাংস্থাদনয সুদমাক বতডয ওদয দদা; 

 ডফদদকাভী ওভীদদয চন্য ডফডবন্ন দওা থ গ্রদণয সুদমাক; 

 যওাডয  দফযওাডয ওভ থঘাযীদদয চন্য অনরাইদন ইনাডব থ প্রডক্ষ্ণ দফা; 

 ডফডবন্ন ডফলদয ওদন্টন্ট দদঔায সুদমাক। 

ফতথভাদন ১,৫৮,৯৮৪ দদস্যয চন্য এঔাদন ৭৭টি ই-রাডন থাং দওা থ এফাং ১,২০০-এয অডধও ই-রাডন থাং ওদন্টন্ট/ডবডড 

যদদঙ। ডক্ষ্াদও দদদয ফ চাকা ঙডড়দ ডদদত এফাং দূযফতী স্থাদন থাওা দে ওাউদও ডক্ষ্া দত ফডেত মাদত না 

দত  দচন্য এ উদদ্যাক ওাচ ওযদফ। ২০১৮ াদর এ উদদ্যাক WSIS পুযস্কায অচথন ওদয। কণভাধ্যভ দক্ষ্দত্র উদ্ভাফদনয 

চন্য „দাদর-াভাদ স্মৃডত পুযস্কায-২০১৮‟ অচথন ওদযদঙ ভৄিাঠ। 

http://www.muktopaath.gov.bd/login/auth
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ফক্স ১০: ভাডিডভডডা ক্লারুভ (http://mmc.e-service.gov.bd/) 
একু তদওয দক্ষ্তা অচথন  গুণকত ডক্ষ্া ডনডিতওযদণ ডক্ষ্া প্রভেডি ব্যফাদযয এও অন্যতভ দৃষ্টাি ভাডিডভডডা 

ক্লারুভ। এয পদর ফতথভাদন াযাদদদ ডক্ষ্া ভন্ত্রণার এফাং প্রাথডভও  কণডক্ষ্া ভন্ত্রণারদয দমাডকতা য়ঁডত্র 

াচাদযয দফড ভাডিডভডডা ক্লারুভ স্থান ওযা দদঙ। এওটি োট, ইন্টাযদনট ভদডভ, ভাডিডভডডা প্রদচেয, 

প্রদচেযডিন, াউে 

ডদস্টভ ভাডিডভডডা 

ক্লারুভ ডক্ষ্াথীদদয 

আনদখন ডঔন ডযদফ 

ডনডিত ওযদঙ। এওইাদথ 

য  গ্রাদভয ডক্ষ্া 

প্রডতিাদনয ভধ্যওায 

প্রভেডিকত বফলম্য ডনযদন 

ভাডিডভডডা ক্লারুভ 

গুরুেপূণ থ ভূডভওা ারন ওদয 

ঘদরদঙ। ডক্ষ্ও ওতৃথও 

ভাডিডভডডা ওদন্টন্ট বতডয 

 ক্লারুদভ ব্যফাদযয চন্য 

ইদতাভদধ্য ডক্ষ্া ভন্ত্রণারদয 

অধীন আইডটি প্রওল্প এফাং 

টিডঘাং দওাাডরটি ইভপ্রুবদভন্ট (টিডওউআই-২) প্রদচদেয ভাধ্যদভ ডক্ষ্ওদদযদও প্রডক্ষ্ণ প্রদান ওযা দদঙ। 

ভাডিডভডডা ক্লারুভ ম্যাদনচদভন্ট ডদস্টদভয ভাধ্যদভ ৯০% স্কুর অনরাইদন াংভেি যদদঙ। ৭৫ রক্ষ্ ডক্ষ্াথী এ 

উদদ্যাদকয ভাধ্যদভ উকৃত দচ্ছ। ২০০ াচাদযয অডধও ডক্ষ্ও এ ডদস্টদভ াংভেি। ইদতাভদধ্য দভাফাইর অযাদয 

ভাধ্যদভ অডত দচই পুদযা ভডনটডযাং ডদস্টভদও াদতয ভৄদঠা ডনদ আা দদঙ। 

ডওদায ফাতান (http://konnect.edu.bd/public/) 

ডক্ষ্াথীদদয সৃচনীরতা, দভধা ডফওা  সুস্থ ডফদনাদদনয চন্য াঠ্যপুস্তদওয াও নানাভৄডঔ ওদন্টন্ট ডনডিতওযদণয 

রদক্ষ্য প্রস্তুতকৃত দাট থার দচ্ছ ডওদায ফাতান। এ উদদ্যাক দত ডনদম্নাি দফা াা মাদফ: 

● ডফদ্যভান ওনদটন্ট দদঔদত াযদফ  নতুন ওনদটন্ট ভেি ওযদত াযদফ; 

● ফাতান দথদও ডওদাযযা ফই ড়া  ডাউনদরাড ওযা; 

● ডদনভা দদঔা  বতডয ওদয আদরাড ওযা; 

● ডফলডবডত্তও ডক্ষ্াভরও ওডভও ড়ায সুডফধা; 

● বদনডদন চীফদনয নানা ভস্যাদও ডফজ্ঞাদনয আদরাদও ডফদিলণ ওযা  াদতওরদভ যীক্ষ্া-ডনযীক্ষ্ায ভাধ্যদভ 

ব্যফাডযও জ্ঞান রাব ওযদত াযদফ; 

● ডওদায ফাতাদন ফঃডন্ধওার, ব্যডিকত স্বাস্থয ডনযাত্তা, এইঘআইডব এইড, ভাদও, দচোয বাফনা, বুডরাং, 

ভানডও ঘা, াইফায তওথতা চীফন দক্ষ্তায নানা ডফল ডক্ষ্াথীদদয াযীডযও  ভানডও ডফওাদয চন্য 

ভেি দচ্ছ; 

● ভৄডিভেদদ্ধয দঘতনা ধাযণ  প্রডতপরন, াাংস্কৃডতও ভননীরতায ঘঘ থা  ডডডচটার ওদন্টন্ট ডদদফ ভাডিডভডডা 

ক্লারুদভ ব্যফাদযয সুদমাক থাওদঙ। 

● ডওদায ডওদাযীযা তাদদয ডনচস্ব, াডযফাডযও এফাং াডযাডিথও ডফল ম্পদওথ দম ধযদনয ভস্যা ফা 

ঘযাদরদঞ্জয মু্মডঔন  তা দায ওদয ডনদচদদয ভস্যা ডনদচযাই ভাধান ওযদত াযদফ, ভাধান ম্পদওথ 

http://mmc.e-service.gov.bd/
http://konnect.edu.bd/public/
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চানদত াযদফ। তাঙাড়া ডফডবন্ন ডক্ষ্াভরও ডফল ম্পদওথ ড়াশুনায সুদমাক থাওায ওাযদণ বনডতও ডক্ষ্া এ 

ফাতাদনয ভাধ্যদভ ডওদায-ডওদাযীযা াদচ্ছ। ফতথভাদন এ উদদ্যাদকয আতা ৬,০০,০০০+ দস্য এফাং ২৮ 

াচায+ ওনদটন্ট ভেি দদঙ। ভাননী প্রধানভন্ত্রী ১রা দপব্রুাডয, ২০১৮ তাডযদঔ একুদ ফইদভরা এ 

উদদ্যাকটিয উদদ্রৃাধন ওদযন। 

ডঘত্র ২১: ডওদায ফাতান 

 

স্বাস্থয ফাতান 

স্বাস্থয ফাতান নাদভ ২৪/৭ এওটি দরথ ওর দন্টায ঘালু ওযা দদঙ। এয নম্বয ১৬২৬৩। দভাটাভৄটি স্বাবাডফও ওর দযট 

এয ভাধ্যদভ ডঘডওৎদওয তাৎক্ষ্ডণও যাভ থ  ডফডবন্ন স্বাস্থয তথ্য প্রদান ওযা  এফাং যওাডয-দফযওাডয স্বাস্থয দফা 

প্রডতিান ম্পদওথ অডবদমাক গ্রণ এফাং প্রডতওায ওযা । এঙাড়া ৬৪টি দচরা াাতার  ৪২১টি উদচরা 

াাতাদর দভাফাইর দপাদনয ভাধ্যদভ ২৪ খন্টা/িাদয ৭ ডদন ডফনাভদে ডঘডওৎা যাভ থ প্রদাদনয ওাম থক্রভ ঘালু ওযা 

দদঙ। দটডরনদযয াদথ দম থ দমাডকতাভরও স্বাস্থযদফায ওভ থসূডঘ ঘালু ওযা দদঙ। 

দটডরদভডডডন 

দটডরদভডডডন এওটি আদৄডনও প্রভেডিডনব থয ডঘডওৎা ব্যফস্থা, মায ভাধ্যদভ দদদয প্রতযি অেদরয াাতারভ দথদও 

চনকণ যাচধানী য ডফডবন্ন স্থাদন ওভ থযত ডফদলজ্ঞ ডঘডওৎদওয যভ থ  দফা ডনদ ডঘডওৎা গ্রণ ওদয থাদওন। 

এয পদর দযাকীদদয মাতাাদতয ওষ্ট রাখফ আডথ থও াশ্র  এফাং উন্নত ভাদনয ডঘডওৎা দফা গ্রদণয চন্য 

দটডরদভডডডন দন্টায স্থান ওযা দদঙ। এ দফাদওন্দ্রগুডরদত দটডর দস্টদথদস্কা, দটডর অথারদভাদস্কা, দটডর স্পাইদযা 

ডভটায, দটডর থাদভ থাডভটায, দটডর ইডটি, দটডর ডফড দভডন, দটডর ার অডক্সডভটায, দটডর ভাইদক্রাদস্কা, দটডর 

গ্লুদওাডভটায, দটডর আরিাাউে ডফডবন্ন প্রওায আদৄডনও ারস্ অডক্সডভটায, দটডর ভাইদক্রাদস্কা, দটডর গ্লুদওাডভটায, 

দটডর আরিাাউে ডফডবন্ন প্রওায আদৄডনও দটডর গ্যাদচড ব্যফায ওযা দচ্ছ। এগুডর ব্যফায ওদয ডঘডওৎওযা দূদয 

দথদও ঠিওবাদফ দযাক ডনণ থ মথামথ ডঘডওৎা দফা ডদদত াযদঙন। এ াডব থদয ভাধ্যদভ দযাকীযা ডফদলত 

দভডডডন, হৃদদযাক, ঘভ থ, নাও ওান করা, কাইনী, ঘক্ষু প্রভৃডত ডফলদয দযাকীযা দফা ডনদ থাদও। স্বাস্থয অডধদিদযয 

এভআইএ াঔা ভি দওন্দ্র াাতাদর উন্নতভাদনয দটডরদভডডডন ওাম থক্রভ ঘালু ওযা দদঙ। দটডরদভডডডন 
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ওাম থক্রভ আদযা ম্প্রাযণ ওযা দফ। স্বাস্থয অডধদিদযয এভআইএ াঔা ফদ এওচন ডঘডওৎও স্কাইদ ওর ডযডব 

ওদযন এফাং প্রদাচনী স্বাস্থয যাভ থ  দপ্রডক্রন দদন। ইউডনন তথ্য  দফা দওদন্দ্রয উদদ্যািা দযাকীদও স্কাইদ 

াংদমাক ওদয দদন। ৯৪টি াাতাদর উন্নতভাদনয দটডরদভডডডন ওাম থক্রভ ঘালু ওযা দদঙ।  

ফক্স ১১: ইভাভ ফাতান (imam.gov.bd) 

ইভাভ ফাতান দচ্ছ ইভাভ-ভৄাডিনকদণয 

চন্য এওদ টু ইনপযদভন (এটুআই) 

দপ্রাগ্রাভ, ইওযা ফাাংরাদদ  ইরাডভও 

পাউদেন ওতৃথও বতডয এওটি অনরাইন 

প্লযাটপভ থ। দদদয ৩ রক্ষ্ ইভাভ-

ভৄাডিনকণদও অনরাইদন এওটি প্লাটপদভ থ 

আনদনয রদক্ষ্য এটুআই দপ্রাগ্রাদভয উদদ্যাদক 

„ইভাভ ফাতান’ বতডয ওযা দদঙ। এদত 

ইরাডভও জ্ঞাদনয ওর াঔা-প্রাঔা ডনদ 

আদরাঘনা ওযায াাাড ওাডযকডয  

বৃডত্তভরও প্রডক্ষ্দণয চন্য ঘাডদা দপ্রযণ ওযায 

ব্যফস্থা যাঔা দদঙ। ফতথভাদন ইভাভ ফাতাদন 

১,২০,০০০+ দস্য, ১০০+ ডওতাফ, ৩০০+ 

ওনদটন্ট, ১,৪৫০+ িক, ৮০০+ ভারা-ভাাদর, ৫৫০+ াডিয ফাণী, ২,০০০+ দক্ষ্তায কল্প যদদঙ।  

অন-রাইন দরাওার দরথ বুদরটিন 

স্থানী তথ্য-উাত্ত  ডফস্তাডযত চানায নাকডযও আওািা পূযদণয এওটি উভেি ব্যফস্থা বতডযয উদেদশ্য স্বাস্থয ডফবাক 

অনরাইন দরাওার দরথ বুদরটিন প্রওাদয উদদ্যাক ডনদদঙ। স্বাস্থয অডধদিদযয দফ াইদট এঔন ৫০০-এয অডধও 

স্থানী স্বাস্থয প্রডতিাদনয দরাওার দরথ বুদরটিন যদদঙ। দওান আডথ থও ব্য ঙাড়াই অনরাইন পযভ পূযণ ওদয াংডিষ্ট 

প্রডতিানগুদরা এফ দরথ বুদরটিন বতডয ওদযদঙ, মা াযাডফদিয ভানুল দফ াইদট দদঔদত াদচ্ছন। 

ফক্স ১২: দক্ষ্তা ফাতান (skills.gov.bd) 

এটুআই দপ্রাগ্রাদভয উদদ্যাদক দফওায ভেফ-

ভেফভডরাদদয ডফডবন্ন দিদড ওাডযকডয  

বৃডত্তভৄরও প্রডক্ষ্ণ প্রদান ওদয 

মদথাভেি ওদভ থ ডনভেি ওযা দদঙ। এ 

ওর প্রডক্ষ্ণাথীদদয ডফস্তাডযত তথ্য 

াংযক্ষ্ণ  তাদদয ভদধ্য ডনডভত 

দাডযাং া দযওায। াাাড 

নতুন প্রডক্ষ্দণয ভসূঘী, 

দওা থভৄদয ডফফযণ, ঘাকুডয াংক্রাি 

তথ্য, প্রডক্ষ্ণদানওাযী প্রডতিান  

ডফডবন্ন ডল্প-প্রডতিানদও অনরাইদন 

এওই প্লযাটপদভ থ আনন ওযা প্রদাচন। এ ওাযদণ এওটি „ডস্কর দাট থার’ বতডযয ওাচ ঘরভান যদদঙ। এ দাট থাদরয 

ভাধ্যদভ ডফডবন্ন ডল্প-প্রডতিাদন ঘরভান এযাদপ্রনটিড দপ্রাগ্রাভ ভডনটডযাং ওযা ম্ভফয দফ। দাট থাদর ইদতাভদধ্য 

৩৮,৫০০+ অডবফাী ওভী, ৩ াচায নাযী ওভী, ২৭ াচায এযাদপ্রডন্ট, ৩ রদক্ষ্য অডধও ইভাভ-ভৄাডিন ভেি যদদঙ।  
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দভাফাইর দপাদন স্বাস্থয দফা 

প্রডতটি যওাডয উদচরা  দচরা াাতাদর দভাফাইর দপাদনয ভাধ্যদভ স্বাস্থয যাভ থ দদায ওাম থক্রভ ঘালু ওযা দদঙ। 

াংডিষ্ট াাতাদরয এভডফডফএ ডঘডওৎও ডফনাভদে িাদয ৭ ডদন ২৪ খন্টা দভাফাইর দপাদন স্বাস্থয যাভ থ ডদদচ্ছন। 

ব্যফস্থাটিয পদর নাকডযওকণ াাতাদর না এদই স্বাস্থয যাভ থ ডনদত াযদঙন। 

ওডভউডনটি ডক্লডনদও দটডরদভডডডন দফা ঘালু 

ইদতাভদধ্য ১৩ াচাদযয অডধও ওডভউডনটি ডক্লডনদও ১টি ওদয দফ ওযাদভযাভেি ডভডন োট যফযা ওযা দদঙ। 

এফ ডভডন োটদ তাযীন ইন্টাযদনট াংদমাক যদদঙ। দটডরদভডডডন দফা প্রদাদনয ওাদচ োটগুদরা ব্যফায ওযা 

দচ্ছ। োটগুদরা গ্রাভীণ চনকদণয স্বাস্থয ডক্ষ্ায ওাদচ ব্যফায ওযা দফ। ডফিব্যাী চরফামু ডযফতথদনয ওাযদণ 

াংক্রাভও ব্যাডধয প্রদওা দফদড়দঙ। ভাদছ ভাদছ ডওছু াংক্রাভও ব্যাডধ প্রাণাংাযী ভাভাযী ডদদফ দদঔা দদ। তঔন 

চনকণদও স্বাস্থয াংক্রাি চরুডয দঘতনতাভরও তথ্য প্রদান ওযা অতযাফশ্যও দ দড়। াায দন্ট, ফিব্য, ডবডড 

ডক্লদ স্বাস্থয ডক্ষ্াভরও দভদচ বতডয ওদয ইন্টাযদনদটয ভাধ্যদভ ওডভউডনটি ডক্লডনওগুদরাদত ডফতযণ ওদয চনকদণয াভদন 

প্রদ থন ওযা মাদফ। 

ফক্স ১৩: ইদনাদবন পাে  (http://ideabank.eservice.gov.bd/) 

চনদফা অফদান যাঔায প্রদাচদন তথ্য  দমাকাদমাক 

প্রভেডিয প্রাদয সৃচনীরতা এফাং উদ্ভাফনদও পৃিদালওতা 

প্রদাদনয রদক্ষ্য ঘালু ওযা  „ইদনাদবন পাে”। দম ওর 

উদ্ভাফদনয ভাধ্যদভ নাকডযদওয ওাদঙ দফা প্রদান প্রডক্রাদও ওভ 

ঔযদঘ, দ্রুত এফাং আয উন্নত ওযা মা, দ ওর উদ্ভাফনদও 

অথ থাদনয ভাধ্যদভ এফাং তোফধাদনয ভাধ্যদভ ফাস্তফাদনয 

রদক্ষ্য কঠন ওযা  ইদনাদবন পাে। দদদয ডফডবন্ন প্রাি 

দথদও উদ্ভাফওদদয দাডঔরকৃত আইডডাভ অথ থাদনয ভাধ্যদভ 

দফা রুািয ওদয চনকদণয দফা ব্যফায ওদয দদদ এওটি 

উদ্ভাফনী াংস্কৃডত কদড় দতারায দক্ষ্দত্র এ উদদ্যাক উদিঔদমাগ্য 

ভূডভওা ারন ওযদঙ। ইদনাদবন পাদেয আতা এ ম থি 

দভাট ১২টি দফ থ ২৪৭টি প্রওল্পদও ৪.৫ ডভডরন ভাডওথন ডরায 

পাে প্রদান ওযা দদঙ। এয দবতদয ৬০টি প্রওদল্পয ওাচ 

ম্পন্ন দদঙ। ভাি প্রওদল্পয ভদধ্য পরবাদফ দস্কর-আ ওযা 

 ১৮টি প্রওদল্পয। 

আই-োফ (http://ilab.gov.bd/) 

ভরত: উদ্ভাফনী াংস্কৃডত বতডয এফাং ঙাত্র-ডক্ষ্ও ওর ম থাদয চনদকািীদও ডডবাই ফা ডদস্টভ অথফা উবদয ভিদ 

কঠিত ভাধাদনয দওন্দ্র ডফন্দু দচ্ছ আই-োফ ফা ইদনাদবন োফ। ইদতাভদধ্য, উদ্ভাফনী াংস্কৃডতদও দফকফান ওযদত এটুআই 

দপ্রাগ্রাভ প্রডতটি ডফিডফদ্যারদ „ইদনাদবন াফ‟ বতডযয উদদ্যাক ডনদদঙ মায ভধ্য ডদদ নাকডযও ভস্যায ফাস্তফানদমাগ্য 

ভাধান বতডয দফ মা আই-োফ ফা ইদনাদবন োদফয তোফধাদন ডযঘাডরত দফ। ভরত: প্রদতযওটি াদফয তোফধাদন 

থাওদফ এডক্সডওউটিব ওডভটি মাদত থাওদফন এওচন াফ দপাওার া থন, উদদষ্টাভণ্ডরী, এফাং ডওছু দভন্টয। এঙাড়া ওর 

াফদও এও সুদতা ফাঁধদত এওটি অনরাইন দাট থার বতডয ওযা দদঙ দমঔাদন ওডভটিয দস্যযা ডনফডন্ধত দত এফাং 

এটুআই দপ্রাগ্রাদভয আইোদফয াদথ দচই যাডয দমাকাদমাক ওদযন। ফতথভাদন ডফিডফদ্যারদয ডক্ষ্ও ফা ডক্ষ্াথী 

ইদনাদবন াফ এয দ ইদনাদবন োদফয াডফ থও তত্তাফধাদন কদফলণা ওাম থক্রভ ডযঘারনা ওযদঙন। প্রভেডি ডফলও দফা 

ফা ে উৎাদনওাযী প্রডতিাদনয প্রডতডনডধ, ব্যফাী, কদফলও, ডদস্টভ ডডচাইনায ফা ফাাংরাদদড দেয যিাডনওাযও 

http://ideabank.eservice.gov.bd/
http://ilab.gov.bd/
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ডদদফ ইদনাদবন োদফয ডযাঘ থ এে দডদবরদভন্ট, প্রদটাটাই এে দপ্রাডাে দডদবরদভন্ট, দপ্রাডাে ভাদওথটিাং ইতযাডদ 

ওভ থওাদেয াদথ ম্পৃি দত াদযন। দম দওান ব্যডিয আইডডা, ওভ থপ্রদঘষ্টা এফাং কদফলণা মথামথ ডফদফডঘত দর 

ইদনাদবন োদফয াডফ থও দমাডকতা এফাং তোফধাদন ইদনাদবন োদফয াদথ ম্পৃি দ প্রওল্প ফাস্তফাদন ওাচ 

ওযায সুদমাক াদফন। যওাডয আদযা দফ ওদওটি োদফয াদথ এ োফ াংভেি। এ উদদ্যাদকয ভাধ্যদভ ইদন্টদরওর্চার 

দপ্রাাটি থ যাইট াংযক্ষ্ণ ওযা । ১৩৮টি ডফিডফদ্যারদও এ াদফয আতা ডনদ আা দদঙ। ৫৫টি প্রওল্প ঘরভান 

যদদঙ। আনুিাডনওবাদফ 13টি প্রওদল্পয ওাম থক্রভ ম্পন্ন দদঙ। iLab এয দমাডকতা এওটি উদ্ভাফন দন্ট্রার দনবুরাায 

ডদস্টভ ঢাওায ভাঔাডরদত National Institute of Diseases of the Chest and Hospital এয Emergency দত 

স্থান ওযা দদঙ, মায ভাধ্যদভ এওই াদথ ঙ চন দযাকীদও দফা প্রদান ওযা ম্ভফ দচ্ছ। আদযা ডওছু উদ্ভাফদনয ভাধ্যদভ 

খুফ তাড়াতাডড় ভাঠ ম থাদ দফা প্রদান ওযা ম্ভফ দফ। 

ডঘত্র ২২:আই-োফ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

চাতী ডযঘদত্রয ডডডচটার ব্যাডি 

দবাটায ডাটাদফইচ ব্যফায ওদয দবাটাযদদয ভদধ্য চাতী ডযঘত্র প্রদান ওযা দচ্ছ। চাতী ডযঘত্র ব্যফায ওদয 

ভাডচও সুযক্ষ্া ওভ থসূডঘদত প্রকৃত উওাযদবাকী নািওযণ চতয । এ তথ্যবাণ্ডাদযয সুডফধা গ্রদণয চন্য 

ইদতাভদধ্য চাতী যাচস্ব দফাড থ, ফাাংরাদদ ব্যাাংও, াদাট থ অডধদিয ১০৬টি াংস্থায াদথ ডনফ থাঘন ওডভদনয 

ভদছাতা র্চডি (MoU) স্বাক্ষ্ডযত দদঙ। এয ভদধ্য চাতী যাচস্ব দফাড থ ইদরওিডনও দ্ধডতদত ওযদাতাদদয ডযডঘডত 

মাঘাইপূফ থও ই-টিআইএন (e-TIN) ব্যফস্থা ঘালু ওদযদঙ। নাকডযওদদয উন্নততয চাতী ডযঘত্র (Smart ID Card) 

প্রদাদনয চন্য IDEA (Identification System for Enhancing Access to Services) প্রওল্প ওাচ ওদয মাদচ্ছ। এ 

প্রওদল্পয অধীদন ডনফ থাঘন ওডভদনয ভাঠ ম থাদয অডপভ তথ্যবাণ্ডাদযয (data base) াদথ বার্চ থার প্রাইদবট 

দনটাওথ (VPN)-এয ভাধ্যদভ যাডয ভেি থাওদফ। পদর দবাটায তাডরওা অির্ভ থডি ডযঘত্র প্রদান ইতযাডদ 

উন্নততয নাকডযও দফা আদযা দ্রুততায াদথ প্রদান ওযা ম্ভফ। স্মাট থ চাতী ডযঘত্র ব্যফাদয ডফডবন্ন ধযদনয নাকডযও 

সুডফধা খুফ দচ  ঠিওবাদফ প্রদান এফাং গ্রণ ওযা মা, মায ভদধ্য যদদঙ ব্যডি ডযঘ নািওযণ, ঘাওডযয 

আদফদন, ব্যাাংও ডাফ দঔারা, াদাট থ বতডয, ই-কবদন থন্প দফা, যওাডয ডফডবন্ন াভাডচও ডনযাত্তা াংক্রাি বাতা গ্রণ, 

ডফফা ডনফন্ধন, চডভ ডনফন্ধন ইতযাডদ। এঙাড়া প্রচাতদন্ত্রয ওভ থঘাযীদদয ঠিও াংখ্যা ডনরূণ এফাং প্রকৃত দফতন বাতাডদয 

প্রাক্করন ডনধ থাযদণ অথ থ ডফবাক ওতৃথও প্রচাতদন্ত্রয ওর ওভ থঘাযীদদয দফতন ডনধ থাযণ ওযায ওাদচ চাতী ডযঘত্র নম্বয 

ফাধ্যতাভরওবাদফ প্রদাদকয ব্যফস্থা ওযা দদঙ। চাতী ডযঘত্র চার-চাডরাডতয দযাধ ওযায রদক্ষ্য ওর দবাটাযদও 

অদোফয, ২০১৬ দত Smart ID Card যফযাওযণ ঘরভান যদদঙ। 
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৩.৮ ডডডচটার ডপন্যাডন্পার াডব থদ 

ডডডচটার ফাাংরাদদ ২০২১ ডবন অচথদন দদদয প্রদতযও নাকডযদওয দ্রৃাযপ্রাদি দচ এফাং াশ্রী ভদে আডথ থও দফাভ 

দ ৌঁদঙ দদায ভাধ্যদভ এওটি অিভূ থডিভরও আডথ থও ব্যফস্থা কদড় দতারায চন্য ফতথভান যওায ফদ্ধডযওয। ভাদচয ওর 

দশ্রডণ-দায ভানুল ডফদল ওদয নাযী, প্রডতফন্ধী ব্যডি এফাং ফস্কদদয চন্য আডথ থও দফায অডবকম্যতা ডনডিত ওযায 

ভাধ্যদভ এওটি অিভূ থডিভরও আডথ থও ব্যফস্থা কদড় দতারা উন্ননীর দদদয অগ্রাডধওাযভূি ঔাতভদয ভদধ্য অন্যতভ। 

বডফষ্যদতয অপ্রতযাডত ঝৌঁডও দভাওাদফরায ে বৃডদ্ধ এফাং ডক্ষ্া, স্বাস্থয  আত্মডনবথযীরতা অচথদন ডফডবন্ন ব্যফাদ 

উদদ্যাদক ডফডনদাদকয চন্য ক্ষ্ভতা বতডযয ভাধ্যদভ ভানুলদও দাডযদদ্র্যয দফড়াচার দথদও ভৄি ওযায দক্ষ্দত্র ডডডচটার 

আডথ থও দফায গুরুেপূণ থ ভূডভওা ারন ওদয। দভাফাইর ব্যাাংডওাং, অনরাইন ব্যাাংডওাং, ডডডচটার দদভন্ট প্লযাটপভ থ, ফীভা, 

ক্ষুদ্র্ ে, এফাং ক্ষুদ্র্  ভাছাডয ঋদণয ভদতা ডডডচটার আডথ থও দফাভ শুদৄ ভানুদলয আডথ থও অডবকম্যতা ডনডিত ওযা  

আডথ থও ক্ষ্ভতা অচথদনই ভূডভওা ারন ওযদঙ না, দ াদথ দ্রুত দটওই অবীষ্ট রক্ষ্যভাত্রা (এডডডচ) অচথদন ডডডচটার 

আডথ থও দফা র্ভডভওা ারন ওযদঙ। ফাাংরাদদ যওায তায িভ েফাডল থও ডযওল্পনা দদভন্ট ডডডচটাইদচনদও 

অগ্রাডধওায ডদদদঙ। উদিঔদমাগ্য ডডডচটার আডথ থও দফাভ ডনদম্ন উস্থান ওযা র: 

কবদভন্ট টু া থন (ডচটুড) দদভন্ট 

ডচটুড দদভদন্টয ভাধ্যদভ ভাডচও ডনযাত্তাদফষ্টনীয আতা রক্ষ্াডধও প্রডিও চনদকািীদও আডথ থও দফায আতা 

ডনদ আা ম্ভফ দদঙ। ফাাংরাদদ যওাদযয চাতী াভাডচও ডনযাত্তা দও র (এনএএএ) ফাাংরাদদদয 

াভাডচও ডনযাত্তা ব্যফস্থা ডিারীওযদণয য দচায ডদদচ্ছ। যওায ফাাংরাদদদয াভাডচও ডনযাত্তাদফষ্টনীয 

আতা ওর দদভন্টভদও ডডডচটার ওযায উদদ্যাক গ্রণ ওদযদঙ এফাং মায অাং ডদদফ ভাননী প্রধানভন্ত্রী ১৭ 

জুরাই ২০১৮ তাডযদঔ ডচটুড দদভন্ট এয উদদ্রৃাধন ওদযন। 

ডঘত্র ২৩: ভাননী প্রধানভন্ত্রী ওতৃথও ইদরওিডনও উাদ (G2P) বাতা ডফতযণ ওাম থক্রদভয উদদ্রৃাধন 

 

এ দ্ধডতয ভাধ্যদভ যওায যাডয দিচাডয দথদও বাতাদবাকীয এওাউদন্ট অথ থ প্রদান ওযদত াযদফ এফাং বাতাদবাকী তায 

ঙদভত ভাধ্যভ দথদও বাতায অথ থ উত্তারন ওযদত াযদফ। ইদতাভদধ্য ফস্কবাতা, ভাতৃেওারীন বাতা, ভৄডিদমাদ্ধা 

ম্মানীয অথ থ, ডফধফা বাতা, প্রডতফন্ধী বাতায ওাম থক্রভ নতুন দ্ধডতদত তাডরওাভূি ওদয নকদ অথ থ প্রদান ওাম থক্রভ শুরু 

দদঙ। ২০১৮ াদর াভাডচও ডনযাত্তা ওভ থসূঘীয বাতা ডডডচটাইদচদনয আতা সুডফধাদবাকীয দভাট াংখ্যা 

৯,১৬,৬৩৯ চন। ২০১৮-১৯ অথ থফঙদয পূদফ থয ৯টি দচরা এফাং নতুন ৭টি দচরা দভাট ১৬টি দচরায ওর ইউডনদট (১৪২টি 
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উদচরায ১২৪২টি ইউডনন) ইদরওিডনও উাদ (G2P) বাতা ডফতযদণয রদক্ষ্য ওাচ শুরু দদঙ। ইদতাভদধ্য এ ওর 

দচরা ইনদন াওথ, ওভ থওতথা/ওভ থঘাযীদদয প্রডক্ষ্ণ  উওাযদবাকী, স্থানী প্রান  চনপ্রডতডনডধদদয 

ভিদ ওযাদম্পইন ম্পন্ন দদঙ। 

া থন টু কবদভন্ট (ডটুডচ) দদভন্ট 

যওাডয দিচাডয দদভন্ট াংগ্র ডডডচটার দদভন্ট চন্য অন্যতভ প্রধান দক্ষ্ত্র। যওায ই-ঘারান নাভও এওটি অনরাইন 

এওও প্লাটপভ থ ঘালু ওদযদঙ মা ফাাংরাদদ যওাদযয যাচস্ব প্রাডিয এওটি অন্যতভ ভেকািওাযী ভাধ্যভ। ২৫ ভাঘ থ ২০১৮ 

তাডযদঔ প্রাথডভওবাদফ ই-ঘারাদনয ভাধ্যদভ চনকণ যওাযদও যাডয দিচাডযয ভাধ্যদভ দফা ডপ ফাফদ টাওা প্রদান 

ওযদত াযদঙ। ই-ঘারান এয ভাধ্যদভ যওাযদও অনরাইদন, ওাদড থয ভাধ্যদভ, দভাফাইর ব্যাাংডওাং, ইন্টাযদনট ব্যাাংডওাং  

অন্যান্য ভাধ্যদভ গ্রাও যাডয অথ থ প্রদাদনয অডবজ্ঞতা অচথন ওযদঙ। ফতথভাদন ই-ঘারাদনয ভাধ্যদভ যওাডয দদভন্ট দদা 

মাদচ্ছ এফাং ম্প্রডত আদযা ডওছু ডটুডচ দদভন্ট প্রদাদনয ব্যফস্থা দনা দচ্ছ। 

ফক্স ১৪: াভাডচও ডনযাত্তা ওভ থসূডঘয বাতা ডডডচটাইদচন 

ফাাংরাদদ যওায াভাডচও ডনযাত্তাদফষ্টনীয আতা ডফডবন্ন ওভ থসূডঘয ভাধ্যদভ প্রডতফঙয ডফপুর ডযভাণ নকদ অথ থ 

াতা প্রদান ওদয থাদও। এ ভস্ত নকদ অথ থ াতা এফাং দফা গ্রদণয ডপ ইদরওিডনও উাদ প্রদান ওযা ম্ভফ দর 

তা আডথ থও দফার্ভডিয ওাম থক্রভদও েযাডিত ওযদফ। এটুআই প্রওদল্পয উদদ্যাদক ডযঘাডরত এওটি ভীক্ষ্া দদঔা দকদঙ এ 

ভস্ত অথ থ াতা ইদরওিডনও উাদ 

প্রদান ওযা ম্ভফ দর বাতাদবাকীদদয 

৫৮% ভ, ৩২% ঔযঘ  ৮০% 

ডবডচট হ্রা ওযা ম্ভফ। চাতী 

ডযঘত্রদও ব্যফায ওদয াভাডচও 

ডনযাত্তা ওভ থসূডঘয বাতাদবাকীদদয 

বাতা ডযদাদধয চন্য ওাম থক্রভ ঘরভান 

যদদঙ। ইদরওিডনও উাদ (G2P) 

বাতা প্রদাদনয রদক্ষ্য ইদতাভদধ্য প্রা ৭ 

রক্ষ্ ডাটা এনআইডড দবডযডপদওন 

ম্পন্ন দদঙ। ৪টি প্রডতিান মথা-

ডাওডফবাক, ব্যাাংও এডা, এনআযডফ, 

ওভাড থার ব্যাাংও  ভদৄভডত ব্যাাংও 

ডর: এয ভাধ্যদভ G2P Payment দদা 

দচ্ছ। ২০২১ াদরয ভদধ্য ভাচদফা 

অডধদপতয ডযঘাডরত াভাডচও ডনযাত্তা ওভ থসূডঘয অধীন ওর নকদ াতা G2P Payment এয আতা আনায 

রক্ষ্যভাত্রা ডনধ থাযণ ওযা দদঙ। 

া থন টু ডফচদন দদভন্ট 

ফতথভাদন ফাাংরাদদদ প্রডতফঙয ১৫০ ডফডরন ডরাদযয দফড ব্যাডিকত দরনদদন , মায ভদধ্য ৯০% এয দফড দরনদদন 

 নকদ অদথ থয ভাধ্যদভ। ব্যডিকত এ ওর দদভন্টগুদরাদও ওদওটি বাদক বাক ওযা দমদত াদয দমভন, ডযদলফা ডপ, 

প্রাডতিাডনও ডপ, ব্যফাডও ডপ ইতযাডদ। এ ম থি এওর ডটুডফ দদভন্টদও ডডডচটাইচ ওযায চন্য দতভন দওান উদদ্যাক 

দনা ডন, মায পদর ডটুডফ দদভদন্টয ভাত্র ১০% দদভন্ট ইদরওিডনও উাদ দরনদদন । যওায এওটি ভডিত 

দদভন্ট প্লাটপভ থ ঘালু ওযায উদদ্যাক াদত ডনদদঙ, মায ভাধ্যদভ ফাাংরাদদদয ওর নাকডযও দমদওান ভ  দমদওান 

চাকা দথদও যাডয দফায ডপয অথ থ ডডডচটাডর প্রদান ওযদত াযদফ। 

ইএপটিয ভাধ্যদভ াভাডচও ডনযাত্তা বাতা প্রাডি 
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ফক্স ১৫: ই-ঘারান 

যওাডয ডফডবন্ন দফায ডপ আদা  দরনদদদনয দক্ষ্দত্র ঘারান ব্যফহৃত দ থাদও। ডফদ্যভান ম্যানুার দ্ধডতদত ব্যাাংদও 

ডকদ ফা পদটাওডয দদাওান দথদও এওচন নাকডযও/দফাগ্রীতাদও ঘারান পযভ াংগ্র ওদয াদত ডরদঔ ডনডদ থষ্ট 

ব্যাাংদওয ভাধ্যদভ যওাডয দওালাকাদয টাওা প্রদান 

ওযদত । এয পদর এওচন নাকডযও/দফাগ্রীতায 

দমভন অডতডযি ভ, অথ থ  মাতাাত ব্য  

দতভডন াংডিষ্ট ব্যাাংও ফা প্রডতিান ভদয ওভ থওতথা-

ওভ থঘাযীদদয বদডনও ঘারাদনয ডাফ দভরাদনা, 

ডনধ থাডযত প্রডতিাদনয অনুকূদর অথ থ মথাভদ দপ্রযণ 

এফাং অন্যান্য দািডযও ওাচ ম্পন্ন ওযদত ফাড়ডত 

ভ ব্য  ভানডও ঘা সৃডষ্ট । যওাদযয 

যাচস্ব আদাদয এ গুরুেপূণ থ ব্যফস্থাটিয 

ডডডচটাইদচন  যওায দখাডলত রুওল্প ২০২১ 

ফাস্তফাদন যওাডয ডফডবন্ন দফায ডপ ইদরক্ট্রডনও 

উাদ গ্রদণয চন্য অথ থ ডফবাদকয প্রতযক্ষ্ তোফধাদন 

এওটি ইদরক্ট্রডনও ঘারান ব্যফস্থানা ডদস্টভ 

(http://echallan.gov.bd) বতডয ওযা 

দচ্ছ।াদাট থ ডপ, পুডর ডক্লাদযন্প ডপ এফাং চাতী ডযঘ ত্র াংদাধন ডপ ফ থদভাট ১০টি দফায দক্ষ্দত্র ই-ঘারান 

এয ভাধ্যদভ ইদরওিডনও দদভন্ট ওাম থক্রভ াইরট আওাদয উদদ্রৃাধন ওযা দদঙ। ওর ধযদনয যওাযী দফায 

দদভন্টয দক্ষ্দত্র ই-ঘারান ব্যফস্থায প্রঘরন ওযা দফ। 

নকদ 

নকদ ফাাংরাদদ ডাও ডফবাদকয এওটি ডডডচটার ডপন্যাডন্পার াডব থ, মা ২৬ ভাঙ থ ২০১৯ তাডযদঔ উদদ্রৃাধন । এটি 

ডফওা, যদওট ইতযাডদয ভতই এওটি নতুন দভাফাইর অথ থ দরনদদন দফা। অন্যান্য দভাফাইর ব্যাাংডওাংদয ভতই নকদ 

ব্যফায ওযা মাদফ USSD (*167#) ডাার ওদয এফাং দভাফাইর অযাদয ভাধ্যদভ। 

ডঘত্র ২৪: ভাননী প্রধানভন্ত্রী ওতৃথও ‘‘নকদ’’ এয উদদ্রৃাধন 

 

নকদ উদদ্যািা দন্ট এফাং ভাদঘ থন্ট দন্ট দথদও QR দওাদডয ভাধ্যদভ টাওা উদত্তারন এফাং দদভন্ট ওযা মাদফ। নকদদয 
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বদডনও  ভাডও দরনদদদনয ডরডভট এওচন ব্যফাযওাযী বদডনও পৃথওবাদফ ২,৫০,০০০ টাওা ওদয ওযা ইন, ওযা 

আউট এফাং দে ভাডন ওযদত াযদফ। প্রডতডদন ১০ ফায ওদয ওযা ইন  ওযা আউট এফাং ৫০ ফায দে ভাডন ওযা 

মাদফ। প্রডতটি দরনদদদন দফ থাচ্চ ৫০,০০০ টাওা ওদয াঠাদনা মাদফ। প্রডত ভাদ এওচন ব্যফাযওাযী পৃথওবাদফ 

৫,০০,০০০ টাওা ওদয ওযা ইন, ওযা আউট এফাং দে ভাডন ওযদত াযদফ। ভাদ দফ থাচ্চ ৫০ ফায ওদয ওযা ইন  

ওযা আউট এফাং ১৫০ ফায দে ভাডন ওযা মাদফ। এঙাড়া প্রডতফায দফ থাচ্চ ১০০০ টাওা ওদয আনডরডভদটড ফায 

দভাফাইর ডযঘাচথ ওযা মাদফ। এ ধযদনয ডরডভট ক্ষুদ্র্ ব্যফাীদদয চন্য অদনও উওাযী দফ। দরনদদদনয ঘাচথ নকদ 

অযাওাউদন্ট দরনদদদনয ঘাচথ ডফওা এফাং যদওদটয ঘাইদত ওভ। ওযা ইন ওযদর তা ম্পূণ থ ডি। এদচন্ট দন্ট দথদও 

াধাযণবাদফ ওযা আউট ওযদর প্রডত াচাদয ১৮ টাওা ঘাচথ প্রদমাচয দফ। 

এদচন্ট ব্যাাংডওাং দফা 

প্রভেডি ব্যফাদযয ভাধ্যদভ ব্যাাংডওাং দফায আতায ফাইদয থাওা ডফার চনদকািীদও আডথ থও দফায আতা ডনদ 

আায চন্য দদদয ওর ডডডচটার দন্টায দথদও এদচন্ট ব্যাাংডওাং এয ভাধ্যদভ তৃণভদরয চনকণদও আডথ থও দফা প্রদান 

ডনডিত ওযায চন্য এ উদদ্যাকটি গৃীত দদঙ। 

ডঘত্র ২৫: এদচন্ট ব্যাাংডওাং দফা 

 

এয পদর নাকডযওযা ডচডচটার দন্টায দথদও এওাউন্ট দঔারা, টাওা াঠাদনা, ে ওযা, ঋণ গ্রণ, ডফদদ দথদও াঠাদনা 

দযডভদটন্প উদত্তারন, াভাডচও ডনযাত্তা ওভ থসূডঘয টাওা উদত্তারন, ডফডবন্ন ধযদনডয ডপ প্রদান ইতযাডদ আডথ থও সূডফধা াদফ। 

ফতথভাদন ৩৬০০+ ডডডচটার দন্টায দথদও এ দফা প্রদান ওযা দচ্ছ। এ দফা দদব্যাী দ্রুত ম্প্রাযদণয পদর ফাাংরাদদ 

কত ওদও ফঙদযয তুরনা এওটি ডফযাট চনদকািীয ভাদছ আডথ থও সুদমাক সৃডষ্ট ওযদত ক্ষ্ভ দদঙ। এভএপএ এয 

ভাধ্যদভ প্রডতডদন ফাাংরাদদড টাওা ১১ ডফডরন দরনদদন দচ্ছ এফাং ব্যফাযওাযীয াংখ্যা প্রা ৬৭ ডভডরন। এ 

ব্যফাযওাযীয অডধওাাংই ডঙর ব্যাাংডওাং দফায ফাইদযয নাকডযও। 
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ফক্স ১৬: এও- 

এও-, এটুআই দপ্রাগ্রাভ 

দত বতডয এওটি ই-ওভা থ 

ভাদওথট দপ্ল, দমঔাদন দদদয 

ই-ওভা থ ভাদঘ থন্টযা াংভেি 

থাওদফন। এঔাদন দক্রতা 

ডাদফ ধযা দদঙ ইউডনন 

ম থাদয ভানুলদদয। এও- 

দদব্যাী ডডডচটার 

দন্টাদযয উদদ্যািাদদয 

াতা ডনদ ‘এডদস্টড ই-

ওভা থ’ ভদডদরয ভাধ্যদভ, 

মাযা ইন্টাযদনট ব্যফায 

ওদযন না ফা ওযদত াদযন 

না, তাদদযদও ই-ওভাদ থয 

দরনদদদন আতার্ভি ওযদফ এফাং তাদদয দক্ষ্ দওনাদফঘা ওযদফ। ২০১৭ াদরয নদবম্বদয ৫০টি ইউডডড ডনদ এওদয শুরু । 

এডপ্রর ২০১৯ ম থি ৩৫০০+ ইউডনন ডডডচটার দন্টাদয এওদয ওাম থক্রভ ঘালু দদঙ, দমঔাদন প্রডতটি ইউডডডদতই যদদঙন ১ 

চন পুরুল  ১ চন ভডরা এঔন ম থি ২.৫ রক্ষ্ দবািা এও দথদও ে ক্র ওদযদঙ। দদদয ই- ওভাদ থয দবািাদদয অডধওায 

যক্ষ্া ওযদত প্রদাচনী নীডত এফাং ডরড (ডযটান থ, ডযপাে, ডযদপ্ল) াংভেি ওযা দদঙ। ই-ওভাদ থয প্রাদয প্রদাচনী ওাঠাদভা 

উন্নন ওযা, অনরাইন িযাডওাংভদ্ধ কুডযায াডব থ দদা, ডনযাদ আডথ থও দরনদদদন াাতা ওযা এফাং দবািাদদয আস্থা অচথদন 

ডফদল দদক্ষ্ গ্রণ ওযা দদঙ। 

ডাও টাওা 

ব্যাাংডওাং সুডফধাফডেত াধাযণ চনকদণয চন্য ব্যারান্প িান্পদচওন ডনডিতওযদণয রদক্ষ্য শুরু দত মাদচ্ছ ডাও টাওা। 

ব্যাাংও ডাফ ঙাড়াই দভাফাইর দপাদনয ভাধ্যদভ দওনাওাটায এওটি যওাডয দফাই দচ্ছ „ডাও টাওা‟। এ দফায সুডফধা 

দদত ডাওখদয ডকদ দভাফাইর নম্বয ব্যফায ওদয ২ টাওা ডদদ প্রথদভ এওটি ডাফ খুরদত দফ। তাযদয ডাওখদযয 

দাস্টার ওযা ওাড থ ডদদ দভাফাইদরয দই ডাদফ টাওা ডযঘাচথ ফা অযাওাউদন্ট টাওা চভা ওযদত দফ। এযয প্রদাচদন 

দওনাওাটা ওদয দাভ দভটাদনায ভ এনএপড  (কুইও দযন্প) ব্যফায ওদয ফা ডওউআয (ডনায ডপল্ড ওডভউডনদওন)

দওাদডয য দভাফাইর দপানটি ধযদরই দদভন্ট ওযা দ মাদফ। দভাফাইর দপানটিই তঔন দ মাদফ ডডডচটার াদরট। 

আয াদরদটয ভদধ্য দম টাওা থাওদফ দই টাওাই দরা „ডাও টাওা‟। দদদয ৮ াচাদযয দফড ডাওখদযয ভাধ্যদভ ৩ 

দওাটি আনব্যাাংওড ভানুলদও ব্যাাংডওাং সুডফ (মাদদয ব্যাাংও ডাফ দনই)ধা ডদদতই এ উদদ্যাক ডনদদঙ যওায। ডডডচটার 

দ্ধডতদত আডথ থও দরনদদদনয ভাধ্যদভ „ডডডচটার াদরট‟টি ব্যফায ওযা মাদফ। এয ভাধ্যদভ ভাদঘ থন্ট  াংডিষ্ট ঔাদতয 

ডডডচটার ইদওাডদস্টদভ অাং দনা ম্ভফ দফ। ডাও টাওা ব্যফায ওদয ওাড থ (দাস্টার ওযা ওাড থ), অযা  

এভডএ দওনাওাটা ফা দরনদদদন ডফডবন্ন ঘযাদনর ব্যফাদযয সুদমাক যদদঙ। এটিদত ডওউআয দওাড সুডফধা যাঔা 

দদঙ। ডড-ভাডন প্লযাটপভ থ ব্যফায ওদয ডফনা ঔযদঘ „ডাও টাওা‟ ডাফ দঔারা মাদফ। ডাফ খুরদত রাকদফ ভাত্র ২ টাওা, 

মা ডাদফ ফ থডনম্ন ব্যাদরন্প ডদদফ চভা থাওদফ। ডাওখদযয দাস্টার ওযা ওাড থ ডওদন এ ডাদফ ওযা ইন (টাওা চভা 

দদা, াঠাদনা) এফাং ওযা আউট (টাওা ঠাদনা) ওযা মাদফ। এভনডও ডফর দদা, অন্যান্য আডথ থও প্রডতিানগুদরায দঙ্গ 

দরনদদন ওযা মাদফ। 
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দরনদদন 

িী ে ব্যাাংদওয ডডডচটার ডপনাডন্পার াডব থ “দরনদদন” প্রতযি অেদর চরবয ওযায ভাধ্যদভ দদদয ওর দডযদ্র্ 

ভানুলদও আডথ থও অিথভূডিয ভদধ্য ডনদ আা এফাং তাদদয দাডযদ্র্য ডফদভাঘদন াতা ওযা। উি াডব থদয ভাধ্যদভ 

ব্যাাংদওয ডভডতয দস্যকণ গ্রাদভ ফদ এদচদন্টয ডনওট ে চভা দদদফন, মা ডযদরটাইদভ ব্যাাংদওয ডডফএ এ 

দস্যকদণয ডাদফ চভা দফ। এওইবাদফ দস্যকণ ঋদণয ডওডস্ত চভা ডদদফন। উি ওাম থক্রভ ম্পাদদনয ডফলদ দস্যকণ 

দভাফাইদর দভদচ াদফন। দস্যকদণয অনুকূদর ভঞ্জুযদীকৃত ঋদণয টাওা গ্রাদভ ফদ এদচন্ট এয ওাঙ দথদও গ্রণ ওযদত 

াযদফন। দস্যকণ উি াডব থদয ভাধ্যদভ িী ে ব্যাাংদও এওাউন্ট খুদর টাওা চভা  উদত্তারন ওযদত াযদফন এফাং 

ব্যারান্প দদঔদত াযদফন। দম দওান দস্যয ডনওট ফা অন্য ওাদযায ডনওট টাওা াঠাদত/গ্রণ ওযদত াযদফন। ইউটডরটি 

ডফর (ডফদুযৎ, গ্যা, াডন ইতযাডদ) প্রদান ওযদত াযদফন। াভাডচও ডনযাত্তা ওথভসূডঘয (ডফধফা, ভৄডিদমাদ্ধা, ফস্ক, দুস্থ 

ইতযাডদ) বাতা গ্রাদভ ফদ তুরদত াযদফন।স্কুদরয দঙদর দভদযা ডক্ষ্া উবৃডত্ত/ইতযাডদ ব্যাাংডওাং ওাম থক্রভ ওযদত াযদফন। 

ফক্স ১৭: iBAS++ 

iBAS++ ফাাংরাদদ যওাদযয ভডিত ফাদচট এফাং ডাফযক্ষ্ণ 

ব্যফস্থা। এটি এওটি ইন্টাযদনটডবডত্তও পটযায, মায ভাধ্যদভ 

যওাদযয ফাদচট প্রণন, ফযাে ডফবাচন, অথ থ অফভৄডি, ফাদচট 

পুনঃউদমাচন, অনরাইদন ডফর দাডঔর এফাং তায ডফযীদত দঘও ফা 

ইএপটিয ভাধ্যদভ অথ থ প্রদান, যাচস্ব চভায ডাফযক্ষ্ণ, স্বাংডক্র ব্যাাংও 

ডাফ ভি ইতযাডদ আডথ থও ওভ থওাণ্ড ম্পন্ন ওযা মা। 

ইন্টাযদনটডবডত্তও দওন্দ্রী াব থাদযয ভাধ্যদভ দদী ডফদলজ্ঞদদয দ্রৃাযা 

বতডয আইফা++ (ভডিত ফাদচট  ডাফ দ্ধডত) ফ্টযায এয 

ভাধ্যদভ নতুন ফাদচট  ডাফ দশ্রডণডফন্যা দ্ধডত (New Budget 

and Accounting Classification System - BACS) -এয 

ডবডত্তদত যওাদযয ফাদচট প্রণন  ডাফ প্রডক্রাওযদণয ওাচ ঘরদঙ। 

ফতথভাদন ৫৩৫টি অাভডযও ডাফযক্ষ্ণ ওাম থার, ওর 

ভন্ত্রণার/ডফবাক, অডধদিয/ডযদি প্রা ১৩০০ ওাম থারদ আইফা++ 

ব্যফহৃত দচ্ছ। আইফা++ ব্যফায ওদয অনরাইদন ভন্ত্রণার/ডফবাক  

অডধদিয/ডযদিয ফাদচট প্রণন এফাং ফযাে ডফতযণ  অথ থ ঙাড় ওযদঙ। 

এয পদর যওাদযয ফাদচট  ফযাে ব্যফস্থানা অডধওতয শৃিরা 

প্রডতডিত দদঙ এফাং ভন্ত্রণার/ডফবাক  অডধদিয/ডযদিয 

তাৎক্ষ্ডণওবাদফ ডনচ ডনচ দিদযয ফাদচট, ফযাে এফাং ব্যদয ডাফ 

চানদত াযদঙ। যওাদযয প্রডতটি ব্য  প্রাডি আইফা++ এয ভাধ্যদভ 

াংযডক্ষ্ত দচ্ছ। পরশ্রুডতদত চনকদণয অথ থ াংগ্র  ব্যদ দমভন আডথ থও 

শৃিরা, স্বচ্ছতা  চফাফডদডতা বৃডদ্ধ াদচ্ছ, দতভডন নকদ ব্যফস্থানায 

উন্নন খটিদ অপ্রদাচনী ঋণ ডযাদযয সুদমাক সৃডষ্ট দচ্ছ। 

 

iBAS++ (Integrated Budget and Accounting System) 

আইফা++ ফ্টযায ব্যফায ওদয যওাডয আডথ থও দফাদও চনকদণয দ্রৃাযদকাড়া দ ৌঁদঙ দদায উদদ্যাক দনা দদঙ। 

এদক্ষ্দত্র ডনম্নডরডঔত অগ্রকডত অডচথত দদঙ: 

 যওাডয ওভ থঘাযীদদয দফতন ডনধ থাযণ ওাম থক্রভ অনরাইদন ম্পন্ন ওযা দচ্ছ। এয পদর ওভ থঘাযীদদয এওটি ডাটাদফচ 
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বতডয দচ্ছ, মা দগ্রডডবডত্তও ওভ থঘাযীদদয াংখ্যা এফাং দফতন ঔাদত প্রদাচনী ফাদচট ফযাদেয ডযভাণ ডনধ থাযদণ 

াও দদঙ; 

 অফযপ্রাি যওাডয ওভ থঘাযীদদয দনন ডনধ থাযণ ওম থক্রভ অনরাইদন ম্পন্ন ওযা দচ্ছ। পদর দননাযদদয এওটি 

ডাটাদফচ বতডয দচ্ছ, মা দভাট প্রকৃত দননাযদদয াংখ্যা এফাং এ ঔাদতয ফাদচট ফযাে ডনণ থদ াও দফ, এওই 

াদথ দননাদযয দবাকাডি অদনওাাংদ রাখফ দদঙ; 

 াভাডচও ডনযাত্তাদফষ্টনী ওভ থসূডঘয সুডফধাদবাকীদদযদও তাদদয বাতা ইএপটিয ভাধ্যদভ দভাফাইর ব্যাাংও ডাদফ 

দপ্রযণ ওযা দচ্ছ। াভাডচও ডনযাত্তা ওভ থসূডঘয াঁঘ রক্ষ্ সুডফধাদবাকীদও এ ম থি ইএপটিয ভাধ্যদভ বাতা প্রদান ওযা 

দদঙ; 

 ভাদ ভাদ ব্যাাংও ফা ডাফযক্ষ্ণ অডপদ াডচযা ব্যডতদযদও দননাযকণ দমন তাদদয ব্যাাংও ফা দভাফাইর ডাদফ 

ইএপটিয ভাধ্যদভ দনন দদত াদযন, ইদরওিডনও ডডয ভাধ্যদভ দই ব্যফস্থা প্রফতথন ওযা দদঙ। ইদতাভদধ্য 

ঢাওা ওর ডফবাকী দয এ সুডফধা ঘালু দদঙ। আকাভী অথ থফঙদয এ সুডফধা ওর দননাযদদয চন্য ঘালু 

ওযায ডযওল্পনা যদদঙ; 

 ওভ থওতথাদদয াাাড ওভ থঘাযীদদযদও ইএপটিয ভাধ্যদভ দফতন-বাতাডদ ডযদাধ শুরু দদঙ এফাং তাদদয ঋণ  

অডগ্রভ ারনাকাদ তথ্যাডদ অদটাদভট ওযা দচ্ছ। পদর যওাডয ওভ থঘাযীদদয অফযওারীন দবাকাডি অদনওাাংদ 

রাখফ দফ। াাাড অনরাইদন দফতন-বাতাডদয ডফর দাডঔর ক্রভািদ াযাদদদ ঘালু ওযা দচ্ছ; 

ডঘত্র ২৬: অথ থডঘফ ওতৃথও েত্র দওন্দ্রী ডাটাদফচ ডদস্টদভয য TOT এয উদদ্রৃাধন 

 

 যওাদযয যাচস্ব প্রাডিয দক্ষ্দত্র ব্যাাংদও ঘারান চভা দদায কতানুকডতও দ্ধডতয াাাড অনরাইদন যওাডয 

যাচস্ব চভা দদায চন্য ‘ই-ঘারান’ নাভও যওাদযয যাচস্ব প্রাডি ফাতান ঘালু ওযা দদঙ। পদর দদদয দম দওান 

স্থান দথদও দম দওউ দওান প্রওায ছডক্ক-ছাদভরা ঙাড়া দচই যওাডয দওালাকাদয অথ থ চভা প্রদান ওযদত াযদফন। 

তাঙাড়া অনরাইদন ঘারান মাঘাই ওাম থক্রভ ঘালু যদদঙ; 

 েদত্রয সুডফধায অব্যফায দযাধ ওযায উদেদশ্য অথ থ ডফবাদকয উদদ্যাদক েত্র ক্র-ডফক্রদয চন্য এওটি 

দওন্দ্রী ডাটাদফচ বতডয ওযা দদঙ এফাং তা ফাস্তফাদনয ওাচ ঘরদঙ। পদর এওডদদও দমভন ডনম্ন  ভধ্য আদয 

নাকডযদওযা দচ অনরাইদন েত্র ক্র  বাঙ্গাদত াযদফন, ইএপটিয ভাধ্যদভ ভৄনাপা াদফন, দতভডন এ ঔাদত 

আডথ থও শৃিরা বৃডদ্ধ াদফ। 
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৩.৯  ভানফ ম্পদ উন্নন 

ডডডচটার ফাাংরাদদ ডফডনভ থাদণ ভানফম্পদ উন্নদনয ডফলটি অতযি গুরুেপূণ থ। আইডটি ঔাদতয প্রাদযয ভাধ্যদভ 

অথ থননডতও উন্নন েযাডিত ওযদত এফাং উন্ননদও দটওই ওযদত দক্ষ্ ভানফম্পদদয দওান ডফওল্প দনই। আইডটিদত 

প্রডডক্ষ্ত  দক্ষ্ ভানফ ম্পদ ডডডচটার ফাাংরাদদ প্রডতিা ভর ভূডভওা ারন ওযদফ। এ রদক্ষ্য যওায ডফডবন্ন উদদ্যাক 

গ্রণ ওদযদঙ। „চাতী ডক্ষ্ানীডত ২০১০’–এ ডক্ষ্ায প্রদতযও স্তদয ডক্ষ্াদাদনয উওযণ ডদদফ তথ্য  দমাকাদমাক 

প্রভেডিয ব্যফায বৃডদ্ধয ডনদদ থনা প্রদান ওযা দদঙ। 

৩.৯.১ অঙ্গীওায/ ডযওল্পনা 

 ডক্ষ্াদক্ষ্দত্র আইডটি ভাস্টায প্লান (২০১২-২০২১) ফাস্তফান; 

 ডফজ্ঞান  প্রভেডি ডক্ষ্াদও ডফদলবাদফ উৎা প্রদান; 

 যিাডন বৃডদ্ধ  ব্যাও ওভ থাংস্থাদনয রদক্ষ্য দদদয প্রডতবাফান তরুণ  আগ্রী উদদ্যািাদদয াতা প্রদাদনয ভাধ্যদভ 

পটযায ডল্প  আইটি াডব থদয ডফওা াধন; 

 ডফজ্ঞান  তথ্যপ্রভেডি ডক্ষ্াদও অগ্রাডধওায প্রদানপূফ থও ভানফম্পদ উন্নন ঔাদত দফ থাচ্চ ফযাে প্রদান। 

৩.৯.২ গৃীত ওাম থক্রভ/অচথন 

আইটি/ আইটিইএ ডদল্পয চন্য ফাাংরাদদদয ম থাি ভানফ ম্পদদয ডবডত্ত দচ্ছ ডফপুর াংখ্যও দভধাফী  দক্ষ্ তরুণ 

চনডি। স্বল্প ব্যদ এ চনদকািীদও দচ দক্ষ্  প্রডডক্ষ্ত ওদয কদড় দতারায মদথষ্ট সুদমাক যদদঙ। তাঙাড়া চরবয 

এফাং স্বল্প দফতদনয আইটি ওভী ফাাংরাদদদয াদথ ব্যফা ডযঘারনায দক্ষ্দত্র এওটি ডনাভও ডি। তরুণ চনদকািীয চন্য 

ডফদ্যভান সুডফধাডদ/ গৃীত ওাম থক্রভ ডনম্নরূ: 

 তথ্যপ্রভেডি ডক্ষ্াদও গুরুে প্রদান ওদয ‘চাতী ডক্ষ্ানীডত-২০১০’এ প্রাথডভও স্তয দথদও তথ্যপ্রভেডি ডক্ষ্াদও 

ফাধ্যতাভরও ওযা দদঙ; 

 ২০০৯ ার দত এএড দবাদওনার ডক্ষ্াক্রদভ ওডম্পউটায ডফলটি নফভ  দভ দশ্রডণয চন্য আফশ্যওী ওযা 

দদঙ; 

 ভাধ্যডভও ম থাদ ওডম্পউটায ডক্ষ্া ডফল আফশ্যওী ওযা দদঙ; 

 ডক্ষ্া দক্ষ্দত্র তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডি ব্যফায ওদয এওটি ভেদকাদমাডক ডক্ষ্া ব্যফস্থা কদড় দতারায রদক্ষ্য আইডটি 

ইন এডুদওন ভাস্টায প্লান প্রণন ওযা দদঙ; 

 ব্যানদফইদয অধীদন দওাডযান এডক্সভ ব্যাাংদওয াতা Upazila ICT Training and Resource Centre 

for Education (UITRCE) প্রওদল্পয আতা দদদয ১২৫টি উদচরা আইডটি দিডনাং এে ডযদা থ দন্টায 

স্থান ওযা দদঙ; 

 তথ্য প্রভেডিয াতা ডক্ষ্ায ভাদনান্নদনয রদক্ষ্য ডনফ থাডঘত দফযওাডয ওদরচভদয উন্নন (১ভ াংদাডধত)‟ 

ীল থও প্রওদল্পয ৫৩০টি োফ স্থান ওযা দদঙ; 

 Secondary Education Sector Improvement Program (SESIP) এয আতা ভাধ্যডভও ম থাদয ৬৪০টি 

ডক্ষ্া প্রডতিাদন আইডটি রাডন থাং দন্টায স্থান ওযা দদঙ এফাং ৫১টি ডক্ষ্া প্রডতিাদন ক্লাস্টায দন্টায স্কুর 

(ডডএ)/ ক্লাস্টায দন্টায স্কুর (ডডএ)ওাভ  ই-রাডন থাং দন্টায স্থান ওযা দচ্ছ 

 এস্টাফডরদভন্ট অফ পদযন োাংগুদচ দিডনাং দন্টায-২ (এপএরটিড-২) প্রওদল্পয অধীন ফ থদভাট ৩১টি ডডডচটার 

োাংগুদচ োফদযটডয স্থান ওযা দদঙ; 
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 ফাাংরাদদ ওডম্পউটায ওাউডন্পর দত ৩৫৪৪টি ডক্ষ্া প্রডতিাদন ওডম্পউটায োফ স্থান ওযা দদঙ; 

 দম ওর উদচরা যওাডয ভাধ্যডভও ডফদ্যার দনই এভন ৩১৫টি উদচরা এওটি ওদয ভদডর স্কুর বতডয প্রওদল্পয 

আতা এ ম থি ৩১২টি ডক্ষ্া প্রডতিাদন ওডম্পউটায োফ স্থান ওযা দদঙ; 

 ভাধ্যডভও  উচ্চ ভাধ্যডভও স্তদয ডক্ষ্ায গুণকত ভান বৃডদ্ধয রদক্ষ্য দশ্রডণওদক্ষ্ াঠদান দ্ধডত আদযা পরপ্রসূ ওযায 

চন্য ডফডবন্ন প্রওদল্পয ভাধ্যদভ ২০০৯ দথদও এ ম থি ২৬৬৫৫টি ডনফ থাডঘত ডক্ষ্া প্রডতিাদন ভাডিডভডডা ক্লারুভ স্থান 

ওযা দদঙ; 

 আইডটিয ভাধ্যদভ ভাধ্যডভও  উচ্চভাধ্যডভও স্তদযয ডক্ষ্ায প্রঘরন প্রওদল্পয আতা (ডদ্রৃতী ম থা) ডক্ষ্া প্রডতিাদন 

৪৬,০০০টি ভাডিডভডডা ক্লারুভ স্থান ওযা দফ এফাং ভাডিডভডডা এফাং আদৄডনও প্রভেডিডনব থয ক্লা ডযঘারনায 

চন্য ডফডবন্ন ডফলদ প্রা ৫ রক্ষ্ ২০ াচায চন ডক্ষ্ওদও প্রডক্ষ্ণ প্রদান ওযা দফ; 

 যওাডয ওদরদচ আইডটি ডক্ষ্দওয দ সৃডষ্ট ওযা দদঙ; 

 KOICA ওতৃথও „Establishment of IT Labs in Selected Secondary Level Institutions in Dhaka‟ 

ীল থও প্রওদল্পয আতা এ ম থি ঢাওা ভানকযীয ১০০টি ডক্ষ্া প্রডতিাদন ওডম্পউটায োফ স্থান এফাং ১ াচায 

৭০০টি ওডম্পউটায যফযা ওযা দদঙ; 

 ‘তথ্যপ্রভেডিয াতা ডক্ষ্ায ভাদনান্নদনয রদক্ষ্য ডনফ থাডঘত দফযওাডয ওদরচভদয উন্নন‟ ীল থও প্রওদল্পয 

আতা ১,৫০০টি দফযওাডয ওদরদচ ওডম্পউটায োফ স্থান এফাং ওডম্পউটায যফযা ওযা দদঙ এফাং ৩ াচায 

১৮২ চনদও আইডটি ডফলও প্রডক্ষ্ণ প্রদান ওযা দদঙ; 

 যওাডয ভাধ্যডভও ডফদ্যারডফীন ৩১৫ উদচরা দদয অফডস্থত দফযওাডয ভাধ্যডভও ডফদ্যারদও ভদডর স্কুদর 

রূািয প্রওদল্পয ভাধ্যদভ ৩১০টি ভদডর ডফদ্যারদ ওডম্পউটায োফ স্থান এফাং প্রডতটি ডফদ্যারদ ৭টি ওদয 

ভাডিডভডডা ক্লারুভ স্থান ওযা দদঙ; 

 ডফিডফদ্যার ভঞ্জুযী ওডভন এয আতা Higher Education Quality Enhancement Project (HEQEP) 

এয ভাধ্যদভ ৩৫টি ডফিডফদ্যারদ Bangladesh Research and Education Network (BdREN) স্থান ওযা 

দদঙ; 

 ব্যানদফইদ ৫টি অতযাদৄডনও আইডটি োফ  ডডডচটার ভাডিডভডডা দন্টায স্থান ওযা দদঙ; 

 াফ থতয ঘট্টগ্রাভ উন্নন দফাড থ, যাঙ্গাভাটিদত ICT Business Resource Center প্রডতিা ওযা দদঙ; 

 ৩৭২টি ডক্ষ্া প্রডতিাদন বার্চ থার ওডম্পউটিাং এয ভাধ্যদভ োফ স্থান ওযা দদঙ; 

 ডফজ্ঞান  প্রভেডিডবডত্তও ডক্ষ্া ব্যফস্থাদও ডফদল প্রদণাদনা প্রদান ওযা দচ্ছ; 

 তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডি ডফবাক ওতৃথও প্রডতফঙয আইডটি ঔাদত কদফলণায চন্য দপদরাড/বৃডত্ত, উদ্ভাফনীভরও 

ওাদচয চন্য ব্যডি/ প্রডতিানদও অনুদান প্রদান ওযা দচ্ছ; 

 ডফিডফদ্যার ম থাদ ওডম্পউটায এয ব্যফায ম্প্রাযদণ দদদয ২৭টি ডফিডফদ্যার  ডফিডফদ্যার ওদরদচ াইফায 

দন্টায স্থান ওযা দদঙ; 

 ইউডনন তথ্য  দফা দওন্দ্র দথদও এ ম থি ৫১,৫০০ চনদও ওডম্পউটায ডফলদ প্রডক্ষ্ণ প্রদান ওযা দদঙ; 

 ভানফ ম্পদ উন্নদনয রদক্ষ্য ফাাংরাদদ ওডম্পউটায ওাউডন্পর ডফডবন্ন ভন্ত্রণার, অডধদিয, দিয  অন্যান্য াংস্থায 

ঘাডদা দভাতাদফও ওভ থওতথা  ওভ থঘাযীদদয আইডটি াংক্রাি ডফদল প্রডক্ষ্ণ প্রদাদনয ব্যফস্থা ওযদঙ। এঙাড়া ডফডবন্ন 

ডক্ষ্া প্রডতিাদনয ডক্ষ্ও, ঙাত্র-ঙাত্রী, প্রডতফন্ধী, UISC উদদ্যািা  অন্যান্য প্রডক্ষ্ণাথীদদয প্রডক্ষ্ণ প্রদান ওযদঙ; 

 আইডটিয ভাধ্যদভ ভাধ্যডভও  উচ্চভাধ্যডভও স্তদযয ডক্ষ্ায প্রঘরন প্রওদল্পয আতা (প্রথভ ম থা) ২৩৮৩৮ চন 

ডক্ষ্ওদও ডডডচটার ওনদটন্ট বতডযয উয প্রডক্ষ্ণ প্রদান ওযা দদঙ; 
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 Teaching Quality Improvement in Secondary Education (TQISEP)-II এয আতা প্রা ৬৩ াচায 

চন ডক্ষ্ওদও ডডডচটার ওনদটন্ট বতডযয উয প্রডক্ষ্ণ প্রদান ওযা দদঙ, প্রা ৫৬ াচায চন ডক্ষ্ওদও ডডডচটার 

ওনদটন্ট বতডযয পদরাআ প্রডক্ষ্ণ প্রদান ওযা দদঙ এফাং ২৩ াচায চন ডক্ষ্ওদও ওডম্পউটায াড থায  

িাফরসুটিাং এয উয প্রডক্ষ্ণ প্রদান ওযা দদঙ; 

 ডক্ষ্ওদদয বতডয ডডডচটার ওনদটন্ট দাডযাং এয চন্য ডক্ষ্ও ফাতান নাভও এওটি ওনদটন্ট দাট থার বতডয ওযা 

দদঙ (www.teachers.gov.db); 

 ডদরট, ফডযার  খুরনা দয ৭টি যওাডয ভাধ্যডভও ডফদ্যার স্থান প্রওদল্পয ভাধ্যদভ ৪টি ডক্ষ্া প্রডতিাদন এফাং 

ঢাওা ভানকযীদত ১১টি ভাধ্যডভও ডফদ্যার  ৬টি ভাডফদ্যার (যওাডয) স্থান প্রওদল্পয ভাধ্যদভ ১৪টি ডক্ষ্া 

প্রডতিাদন ওডম্পউটায োফ স্থান ওযা দদঙ; 

 ‘ডক্ষ্ায ভাদনান্নদনয রদক্ষ্য দচরা দদয অফডস্থত যওাডয দাস্ট গ্রাজুদট ওদরচ উন্নন’ ীল থও প্রওদল্পয ভাধ্যদভ 

৭০টি ডক্ষ্া প্রডতিাদন ওডম্পউটায োফ স্থান ওযা দদঙ; 

 ‘এইএডডড‘ প্রওদল্পয আতা ৫৩টি ডক্ষ্া প্রডতিাদন ওডম্পউটায োফ স্থান ওযা দদঙ; 

 ৪১৬১টি ডক্ষ্া প্রডতিাদন দঔ যাদর ডডডচটার োফ বতডয ওযা দদঙ; 

ডঘত্র ২৭: দঔ যাদর ডডডচটার োফ 

 

 ভাধ্যডভও  উচ্চ ডক্ষ্া অডধদিদযয আতা ৬,২৩১ চনদও আই.ড.টি. ডফলও প্রডক্ষ্ণ প্রদান ওযা দদঙ; 

 ফাাংরাদদ-দওাডযা আইডটি দিডনাং দন্টায পয এডুদওন (ডফদওআইটিডই) এয আতা ২০০৯ দত এ ম থি 

৬৭৭০ চন ডক্ষ্ওদও প্রডক্ষ্ণ প্রদান ওযা দদঙ; 

 ডফডড‟য ইনডস্টটিউট ডফদওআইআইডটি  ৬টি ডফবাকী দয দওদন্দ্রয ভাধ্যদভ এ ম থি যওাডয ম থাদ 

ওাস্টভাইচড দওাদ থ ৩,৭৩৮ চন যওাডয  দফযওাডয ম থাদ ডনডভত প্রডক্ষ্দণয ভাধ্যদভ দভাট ১,৬০,৭০৩ 

চনদও প্রডক্ষ্ণ প্রদান ওযা দদঙ; 

 উদচরা আইডটি দিডনাং এে ডযদা থ দন্টায পয এডুদওন (ইউআইটিআযডই) এয আতা ২০১৬-১৭  ২০১৭-

http://www.teachers.gov.bd/
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১৮ অথ থফঙদয ৯৮০০০ চন ডক্ষ্ওদও প্রডক্ষ্ণ প্রদান ওযা দদঙ; 

 নাদদভ ২০০৯ ার দত এ ম থি ২৫৬৫ চন ডক্ষ্ওদও ওডম্পউটায প্রডক্ষ্ণ প্রদান ওযা দদঙ; 

 ইভাভ-ভৄাডিনকদণয ভাডও উাচথন ওভ া তাদদয চন্য ডফডবন্ন ওাডযকডয  বৃডত্তভরও প্রডক্ষ্দণয উদদ্যাক 

দনা দদঙ। এদত ওদয তাযা ডনচ দায ফাইদয ডফডবন্ন আত্মওভ থাংস্থানভরও ওাদচ ম্পৃি দথদও উন্নদনয ভর 

দরাতধাযা অির্ভ থি দত াদযন। ইরাডভও পাউদেন  এটুআই এ ডফলদ ওাচ ওযদঙ। যাংপুয, যাচাী  খুরনা 

ডফবাদক ইভাভ-ভৄাডিনদদয ডনদ দক্ষ্তায ঘাডদা ডনরূণ ডফলও ওভ থারা ওযা দদঙ। ৭টি ডফবাকী ইভাভ 

প্রডক্ষ্ণ এওাদডডভদও ম্পৃি ওদয ১০০০+ ইভাভ  ভৄাডিনদও ইদরডক্ট্রওযার াউচযাডযাং, আডভনড  

দভাফাইর াডব থডাং ডফলদ দক্ষ্তা উন্নন ওযা দদঙ; 

 ওডভ ভাদ্র্াায ডক্ষ্াথীদদযদও উন্নদনয ভরধাযা আনদনয রদক্ষ্য ভারানা পডযদ উডেন ভাউদদয দনতৃোধীন 

„ইওযা’ দফাদড থয াদথ এটুআই দপ্রাগ্রাদভয ভদছাতা স্মাযও স্বাক্ষ্ডযত দদঙ। দ্রৃীডন ডক্ষ্ায াাাড তাদদযদও 

এওটি ডফদল দিদড ওাডযকযী  বৃডত্তভরও প্রডক্ষ্ণ এফাং দদী  আিচথাডতও ফাচাদয ঘাওডযয সুদমাক বতডয ওযা 

দচ্ছ। ওডভ ভাদ্র্াায ১৭০০০+ ডক্ষ্াথীদও দক্ষ্তা উন্নন প্রডক্ষ্ণ প্রদান ওযা দচ্ছ, এয ভদধ্য ৫০০০+ নাযী 

ডক্ষ্াথী ডনচ ভাদ্র্াা দ থায াদথ প্রডক্ষ্ণ গ্রণ ওযদঙ; 

 ভডরা  ডশু ডফলও ভন্ত্রণার, এএভই পাউদেন, ফাাংরাদদ দভন ইন দটওদনারডচ  এটুআই দপ্রাগ্রাদভয দম থ 

উদদ্যাদক তৃণভর ম থাদয নাযীদদয চন্য দক্ষ্তা উন্ননভরও দপ্রাগ্রাভ গ্রণ ওযা দদঙ। ৩,০০০ চন সুডফধাফডেত 

গ্রাভীণ নাযী প্রডক্ষ্ণ গ্রণ ওদয আত্মওভ থাংস্থানভরও ওাদচ ম্পৃি দদঙন; 

 দচরা ব্র্যাডোং এয আতা টুযডযচভ  ডটাডরটি দেদযয ডফডবন্ন দিদড দক্ষ্তা উন্নদনয উদদ্যাক গ্রণ ওযা 

দদঙ। দফাভডযও ডফভান ডযফন  ম থটন ভন্ত্রণার, ফাাংরাদদ ম থটন ওদ থাদযন, টুযডযচভ দফাড থ, ন্যানার 

দাদটর অযাে টুযডযচভ দিডনাং ইনডস্টটিউট  প্রাইদবট দেদযয াদথ ভিদয ভাধ্যদভ দক্ষ্তা উন্নন ওযা। 

ইদতাভদধ্য ৪/৫টি স্টায দাদটর  ডযদাদট থয াদথ াট থনাযড, ২,৫০০+ ভেফও  ভেফভডরায দক্ষ্তা উন্নন  

ওভ থাংস্থাদন ওাচ ওযদঙ; 

 চাতী উন্নদন এফাং নাযীয ক্ষ্ভতাদনয চন্য তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডিয দঙ্গ ডযডঘডতয ডনডভত্ত ডফডড Office 

Applications & Unicode Bangla under WID Ges Women and ICT Frontier Initiative ীল থও 

ডফদল প্রডক্ষ্ণ দওা থ ডযঘারনা ওযদঙ; 

 ডফডড‟য ফাাংরাদদ দওাডযা ইনডস্টটিউট অফ ওডভউডনদওন দটওদনারডচ (ডফদওআইআইডটি)  ৬টি ডফবাকী 

আেডরও দওদন্দ্রয ভাধ্যদভ প্রডতফন্ধী ব্যডিদদয ক্ষ্ভতা উন্নদন এ ম থি ৬৯১ চনদও প্রডক্ষ্ণ প্রদান ওযা দদঙ; 

 এরআইডটি প্রওদল্পয আতা ৩২৯৪৪ চন আইটি প্রডডক্ষ্ত দক্ষ্ ভানফ ম্পদ বতডয ওযা দদঙ। প্রডক্ষ্ণপ্রািদদয 

ভদধ্য টআ আইটিদত প্রডক্ষ্ণ গ্রণ ওদযদঙ ১০৫৮৫ চন, পাউদেন ডস্কর এ ২০৩৬৯ চন এফাং Fast Track 

Future Leader-এ ১৬৮৮ চনদও প্রডক্ষ্ণ দদা দদঙ। এয ভদধ্য ১০,৬২৪ চদনয ওভ থাংস্থান দদঙ; 

 দদদয আইটি প্রডতিাদনয ৫২৬ চন ভধ্যভস্তদযয ওভ থওতথাদদয এরআইডটি প্রওদল্পয দমাডকতা ঢাওা 

ডফিডফদ্যারদয ইনডস্টটিউট অফ ডফচদন অযাডডভডনদস্ট্রদন Advanced Certification for Management 

Professionals প্রডক্ষ্ণ দল দদঙ; 

 ফাাংরাদদদ ITEE যীক্ষ্া ডনডভতবাদফ ডযঘারনায চন্য প্রাডতিাডনওবাদফ Bangladesh IT-engineers 

Examination Center (BD-ITEC) স্থান ওযা দঙ। চাাদনয াতা IT Engineers Examination 

(ITEE) ডযঘারনা ওদয। IT Engineers Examination (ITEE) যীক্ষ্ায চন্য এ ম থি ৭৫৮৫ চন দযডচদস্ট্রন 

ওদয মায ভদধ্য ৩,১০০ চন যীক্ষ্া অাংগ্রণ ওদয। এ ম থি ৩৬৫ চন াটি থডপদওন অচথন ওদয। ২০১৮-১৯ 

অথ থফঙদয ৮৫০ চন ডনফন্ধন ওদয, মায ভদধ্য ৪৪০ চন যীক্ষ্া অাংগ্রণ ওদয  ৫০ চন াটি থডপদওট অচথন ওদয; 
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 ডফডডদত Software Quality Testing and Certification দন্টায স্থাদনয চদন্য ডফডড‟য ১৮চন 

ওভ থওতথাদও ISTQB Core Foundation  ISTQB Agile Foundation প্রডক্ষ্ণ প্রদান ওযা দদঙ। 

ইদতাভদধ্য ১৫চন ওভ থওতথা ISTQB Core Foundation এয াটি থডপদওট অচথন ওদযদঙন। এয পদর ডফডডদত 

দদদ উৎাডদত  ব্যফহৃত পওয়যাযভদয গুণকত ভান যীক্ষ্ায ওযা ম্ভফ দফ; 

 ফাাংরাদদ াই-দটও াওথ ওতৃথদক্ষ্য ডফডবন্ন প্রওল্প/ওভ থসূডঘয ভাধ্যদভ Lean Six Sigma, Oracle e suit, PMP 

 উচ্চতয অন্যান্য ডফলদ প্রা ১০৫০০ চনদও প্রডক্ষ্ণ দদা দদঙ। দদদ-ডফদদদ আদাডচত এফ প্রডক্ষ্দণ 

ডফডবন্ন আইটি/আইটিইএ প্রডতিাদনয CEO, COO, CTO Level এয ওভ থওতথাযা অির্ভ থি ডঙদরন। এঙাড়া 

ফাাংরাদদ াই-দটও াওথ ওতৃথদক্ষ্য ঘরভান দুটি প্রওদল্পয আতা ৩১০০ চদনয প্রডক্ষ্ণ ঘরভান যদদঙ, আদযা 

৪১৯০০ চনদও প্রডক্ষ্ণ প্রদান ওযা দফ; 

 “প্রভেডিয াতা নাযীয ক্ষ্ভতান (She Power Project) প্রওদল্পয ভাধ্যদভ ১০৫০০ চন নাযীদও প্রডক্ষ্ণ এফাং 

ইন্টান থডদয ভাধ্যদভ আইডটি ইদওা-ডদস্টদভ নাযীদদয অাংগ্রণ  আইডটিদও ব্যফায ওদয নাযীদও 

দক্ষ্তা/ক্ষ্ভতা বৃডদ্ধয ভাধ্যদভ আইডটি দেদয নাযীয ওভ থাংস্থাদনয সুদমাক বৃডদ্ধ, নাযী উদদ্যাি বতডয এফাং ফ থদাডয 

আইডটিয ভাধ্যদভ নাযীদদয ক্ষ্ভতাডত ায প্রডক্রাদও সুকভ ওযদফ; 

 ঘরডত ২০১৮-১৯ অথ থফঙদয ৬০০ চন যওাডয ওভ থওতথাদও ডডডচটার স্বাক্ষ্য প্রডক্ষ্ণ  ডডডচটার স্বাক্ষ্য াটি থডপদওট 

প্রদান ওযা দদঙ। ডডডচটার স্বাক্ষ্য ব্যফায  াইফায ডনযাত্তা ডফলও দঘতনতা বৃডদ্ধয চন্য ডডএ ওাম থারদয 

উদদ্যাদক ডফডবন্ন ডফিডফদ্যার, দচরা প্রাদওয ওাম থার এফাং ডফবাকী ওডভনাদযয ওাম থারদ ডডডচটার স্বাক্ষ্য 

াটি থডপদওট এয ব্যফায এফাং াইফায অযাধ  ডনযাত্তা াংক্রাি দডভনায আদাচন ওযা দদঙ; 

 ৮০ চন যওাডয ওভ থওতথাদও PKI এফাং Forensic ডফলদ দদদ এফাং ডফদদদ ডনডফড় প্রডক্ষ্ণ প্রদান, যওাডয এফাং 

দফযওাযী ওভ থওতথা, ব্যাাংও এফাং আডথ থও প্রডতিাদনয ওভ থওতথা, াাংফাডদও, ডফিডফদ্যারদয ঙাত্র-ডক্ষ্ও এফাং 

আইনশৃিরা যক্ষ্া ফাডনীয দস্যদও াইফায ডডওউডযটি, ডডডচটার স্বাক্ষ্য এফাং াইফায পদযনডও ডফলদ প্রডক্ষ্ণ 

প্রদান ওযা দদঙ; 

 নাযীদদয াইফায অযাধ  ডনযাত্তা ডফলদ দঘতন ওযায রদক্ষ্য াযা দদদয ৮টি ডফবাদকয কার থ স্কুদর 

“ডডডচটার ডনযাত্তা দভদদদয দঘতনতা” ীল থও দঘতনতাভরও াওথদ ৩৩২০০ চন ঙাত্রীদও াদত ওরদভ 

াইফায ডনযাত্তা ডফলও প্রডক্ষ্ণ ওযা দদঙ; 

 াযাদদ দথদও ডনফ থাডঘত ১০২৪ চনদও বালাগুরু পটাদযয ভাধ্যদভ ব্যাঘডবডত্তও বালা প্রডক্ষ্ণ প্রদান ওযা 

দদঙ; 

 দঔ যাদর ডডডচটার োফভ ব্যফায ওদয ১০০০ ডক্ষ্ওদও CRI (ডআযআই) এয ভাধ্যদভ দফডও আইডটি 

ডফলদ প্রডক্ষ্ণ প্রদান ওযা দদঙ; 

 াযাদদদ ৭০০০চন ঙাত্র/ঙাত্রীদও ভাইদক্রাপট অডপদয উয প্রডক্ষ্ণ দদা দদঙ; 

 দঔ যাদর ডডডচটার োফভ ব্যফায ওদয নাযীয ক্ষ্ভতান প্রওদল্পয ভাধ্যদভ ১০৫০০ চন নাযীদও প্রডক্ষ্ণ দদা 

দদঙ; 

 অনরাইদন ওডম্পউটায দপ্রাগ্রাডভাং (C Programming Language) ডক্ষ্ায াও ডযদফ সৃডষ্ট, উন্নতভাদনয 

ওডম্পউটায দপ্রাগ্রাডভাং প্রডক্ষ্ণ প্রদাদনয ভাধ্যদভ দক্ষ্ পটযায ইডঞ্জডনায বতডযয াও ডযদফ সৃডষ্ট এফাং 

ডক্ষ্াথীদদয ডনওট দত অনরাইদনয ভাধ্যদভ দপ্রাগ্রাডভাং-এয দওাড াংগ্রওযণ  অতযাদৄডনও প্রভেডিয অনরাইন চাচ 

এয ভাধ্যদভ তা ভোন  পরাপর প্রদান রদক্ষ্য ই-রাডন থাং প্লযাটপভ থ উন্নন ওযা দদঙ। ইদতাভদধ্য ৪০০০ দপ্রাগ্রাডভাং 

ডক্ষ্া আগ্রী ডক্ষ্াথী ই-রাডন থাং প্লযাটপভ থ (www.eshikkha.net) এ দযডচদস্ট্রন ম্পন্ন ওদযদঙন; 

 ভানফম্পদ উন্নন  দক্ষ্তা বৃডদ্ধয রদক্ষ্য চাাঙ্গীযনকয ডফিডফদ্যারদ Software Testing & Quality 

Assurance Lab; ঢাওা ডফিডফদ্যারদ Animation Lab  ফাাংরাদদ প্রদও র ডফিডফদ্যারদ Robotic Lab 
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স্থান ওযা দদঙ; 

 তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডিয উন্নদন দক্ষ্ চনফর বতডযয উদেদশ্য ডফডড’দত ১টি Specialized Network Lab, 

১টি Special Effect Lab এফাং ১টি Titanium Lab স্থান ওযা দদঙ। স্থাডত এ ওর োদফয ভাধ্যদভ 

দনটাডওথাং, দভাফাইর এযা, দভাফাইর দকইভ এফাং াইফায ডডওউডযটি, ডফকডাটা ইতযাডদ ডফলদ প্রডক্ষ্ণ প্রদান 

ওযা ; 

 দটওই নাযী উন্নদনয রদক্ষ্য ওাম থক্রভ শুরু ওদযদঙ াতটি দভাফাইর আইডটি দিডনাং ফা ঘালু ওযা দদঙ; 

 প্রধানভন্ত্রীয ওাম থারদয „ভতদরয ক্ষুদ্র্ নৃ-দকািীয চন্য উন্নন াতা ওভ থসূডঘ‟-এয াদথ াট থনাযডদয ভাধ্যদভ 

ভতদর ফফাযত আডদফাী ভেফওদদয চন্য ডফডবন্ন ওাডযকযী  বৃডত্তভরও দিদড দক্ষ্তা উন্নন ওযা দচ্ছ। 

পরবাদফ প্রডক্ষ্ণ দল ওদয তাযা ওদভ থ ডনভেি দচ্ছন। এ উদদ্যাক তাদদয আথ থ-াভাডচও অফস্থায ইডতফাঘও 

ডযফতথন খটাদত  চীফনভান উন্নত ওযদত াতা ওযদঙ। এঔন ভতদর ফফাযত ৩০,০০০+ দফওায ক্ষুদ্র্ নৃ-

দকািী ভেফও-ভেফভডরায দক্ষ্তা উন্নদন ওাচ ওযদঙ এফাং ৮০+ আডদফাী প্রডক্ষ্ণ দওন্দ্র/ ইনডস্টটিউদট দিডডবডত্তও 

দক্ষ্তা উন্নদন ওাচ ওযদঙ; 

 ডফিডফদ্যার  আইডটি/াই-দটও ইোডস্ট্রয ভদধ্য দতুফন্ধন সৃডষ্টয ভাধ্যদভ ভানফম্পদ উন্নন  দক্ষ্তা বৃডদ্ধয 

রদক্ষ্য ফাাংরাদদ াই-দটও াওথ ওতৃথক্ষ্ ডফডবন্ন ডফিডফদ্যারদ ডফদলাডত োফদযটডয স্থান ওযদঙ। ইদতাভদধ্য 

ডফডবন্ন ডফিডফদ্যারদ ৭টি োফ স্থান ওযা দদঙ। এ োফগুদরা ডক্ষ্াদাদনয াাাড ঙাত্র-ডক্ষ্ও অন্যান্য 

কদফলওদদয কদফলণায ওাদচ ব্যফহৃত দচ্ছ। এঙাড়া ৫টি প্রদও র  প্রভেডি ডফিডফদ্যারদ োফ সৃডষ্টয প্রডক্রা 

ঘরভান যদদঙ। অন্যডদদও দচরা ম থাদ (১২টি দচরা) আইটি/াই-দটও াওথ স্থান প্রওদল্পয ভাধ্যদভ আয ৯টি 

ডফিডফদ্যারদ ডফদলাডত োফ স্থান ওযা দফ; 

 ভডরা উদদ্যািাদদয প্রডক্ষ্দণয চন্য Women ICT Frontier Initiative (wifi) ওাম থক্রভ ঘরদঙ; 

 e-Gov CIRT এয ভাধ্যদভ এ ম থি ২,৩০০ যওাডয ওভ থওতথাদদযদও Cyber security, Digital Forensic 

Certified Ethical Hacker (CEH), Certified Secure Computer User, Malware Analysis, 

Managing Digital forensic Lab & Vulnerability assessment প্রডক্ষ্ণ প্রদান ওযা দদঙ। তন্দধ্য 

যওাডয ডফডবন্ন আইন শৃাংঔরা যক্ষ্া ফাডনীয ১,২৫০ চন ওভ থওতথাদও প্রডক্ষ্ণ প্রদান ওযা ; 

 ডফডড United Nations Asia Pacific Centre for ICT (UN-APCICT) এয এওাদডডভও ওাম থক্রদভয অাং 

ডদদফ যওাডয ওভ থওতথাদদয ক্ষ্ভতা উন্নদন ঢাওা ডফডড’য ৬টি ডফবাকী দওদন্দ্র e-Government 

Applications ডফলও াওথ-এ ১৬০ চন যওাডয ওভ থওতথা অাংগ্রণ ওদয; 

 কদফলওদদয চন্য ডডডচটার দ্ধডতদত তথ্য দফা ডনডিতওযদণ ফতথভাদন ব্যান্পডও-এয দফাইট 

(bansdoc.gv.bd) এয ভাধ্যদভ তদথ্যয Remote Access ডনডিত ওযা দদঙ; 

 কাচীপুয দচরা ডডডচটার ডফিডফদ্যার স্থাদনয ওাম থক্রভ াদত দনা দদঙ; 

 KICA-য দমাডকতা ফাাংরাদদ দওাডযা ইনডস্টটিউট অফ ইনপযদভন এে ওডভউডনদওন দটওদনারডচ স্থাডত 

দদঙ; 

 আইটি/আইটিইএ ডদল্প ওভ থযত প্রডডক্ষ্ত চনফদরয ফাইদয আয ফহুগুণ দফড আইডটি ডিোন্পায এ ডদল্পয াদথ 

ওাচ ওদয মাদচ্ছ। এয ফাইদয দদদয ৮০টি যওাডয দফযওাডয ডফিডফদ্যার দত প্রডতফঙয ১০,০০০ চন আইডটি 

ডফলদ গ্রযাজুদট বতডয দচ্ছ; 

 তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডিদত আইটি চনফদরয দাকত দক্ষ্তা উন্নদনয চন্য ডফডনডন ওতৃথও চাতী আইডটি 

ইন্টান থড দগ্রাভ ডযঘারনা ওযা দচ্ছ। প্রডত ইন্টাডন থদও ভাদ ৮,০০০ টাওা াদয প্রদান ওযা । ইন্টাডন থদদয ৬০ 

তাাং দফতন-বাতা যওায এফাং অফডষ্ট ৪০ তাাং াংস্থা ওতৃথও ফন ওযা ;এফাং 
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 ফাাংরাদদ ওডম্পউটায ওাউডন্পদরয ৬টি ডফবাকী আেডরও ওাম থারদ যওাডয ওভ থওতথা, ডক্ষ্ও-ডডক্ষ্ওা  

অন্যান্যদদয ডনডফড় প্রডক্ষ্দণয উদদ্যাক গ্রণ ওযা দদঙ। এঙাড়া প্রডতফঙয চাতী ওদরডচদট দপ্রাগ্রাডভাং 

প্রডতদমাডকতা আদাচন ওযা দচ্ছ। 

৩.১০ প্রাডনও ওাঠাদভা সৃচন 

প্রাডনও ওাঠাদভা সৃডষ্ট, াংস্কায  ডফন্যা উভেি ওতৃথক্ষ্ কঠন ওযায রদক্ষ্য ডফডবন্ন ওাম থক্রভ গ্রণ ওযা দদঙ। 

যওায প্রডতশ্রুত ডডডচটার ফাাংরাদদ ডফডনভ থাদণয ডবডত্ত ডদদফ দদদ ই-ওভ থা, ই-দরনদদন, ই-কবদন থন্প ঘালুওযদণয 

রক্ষ্যভাত্রা অচথদন ডডডচটার স্বাক্ষ্য প্রফতথদনয উদেদশ্য তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডি আইন ২০০৬ অনুাদয ২০১১ াদর তথ্য 

 দমাকাদমাক প্রভেডি ডফবাদকয অধীদন াংভেি অডপ ‘ইদরক্ট্রডনও স্বাক্ষ্য াটি থডপদওট প্রদানওাযী ওতৃথদক্ষ্য ডনন্ত্রদওয 

(Controller of Certifying Authorities) ওাম থার’ প্রডতিা ওযা দদঙ। দদদ দফযওাডয ঔাদতয দভইডরাং অাদযটয 

 কুডযায াডব থ প্রডতিানভদও রাইদন্প প্রদান  ডনন্ত্রদণয চন্য ২০১৩ াদর ‘দভইডরাং অাদযটয  কুডযায াডব থ 

রাইদডন্পাং ওতৃথক্ষ্’ কঠন ওযা দদঙ। যওাদযয ওর ম থাদ আইডটি‟য ব্যফায  প্রদাক ডনডিতওযণ  ভি 

াধদনয রদক্ষ্য ভাঠম থা ম থি আইডটি‟য উভেি অফওাঠাদভা সৃডষ্ট, যক্ষ্ণাদফক্ষ্ণ এফাং াদাট থ প্রদাদনয উদেদশ্য তথ্য  

দমাকাদমাক প্রভেডি অডধদিয সৃডষ্ট ওযা । অডধদিযটি তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডি ডফবাদকয অধীদন এওটি াংভেি অডপ 

ডদদফ ভাঠ ম থা ম থি ওর দিদয আইডটি‟য উভেি অফওাঠাদভা সৃডষ্টদত াতা প্রদান, যক্ষ্ণাদফক্ষ্ণ এফাং াদাট থ 

প্রদান ওযদঙ। দটডরদমাকাদমাক ঔাদত দক্ষ্ চনফর সৃডষ্ট এফাং যওাযদও নীডতডনধ থাযণ  ফাস্তফাদন াতায চন্য ২৪ জুন 

২০১৫ তাডযদঔ দটডরদমাকাদমাক অডধদিয সৃচন ওযা দদঙ। স্যাদটরাইট উৎদক্ষ্দণয য এটি ডযঘারনায চন্য 

‘Bangladesh Communication Satellite Company Limited (BCSL)’ ীল থও দওাম্পাডন কঠন ওযা দদঙ। 

ডডডচটার ডনযাত্তা আইন ২০১৮ অনুাদয তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডি ডফবাদকয অধীদন ডডডচটার ডনযাত্তা এদচডন্প কঠন 

ওযা দদঙ। 

৩.১০.১ অঙ্গীওায/ ডযওল্পনা 

 ডডডচটার ফাাংরাদদ ফাস্তফাদনয চন্য তথ্যপ্রভেডি ডফলও টাস্কদপা থ ডক্র  ওাম থওয ওযা; 

 ইদরওিডনও দ্ধডতদত দফা প্রদাদনয চন্য ওভ থদক্ষ্তা বৃডদ্ধ  দনতৃে ডনডিত ওযা এফাং ডফডবন্ন প্রদণাদনায ব্যফস্থা 

ওযা। 

৩.১০.২ গৃীত ওাম থক্রভ/অচথন 

 যওাদযয প্রডতশ্রুত ডডডচটার ফাাংরাদদ ফাস্তফাদনয দফ থাচ্চ দপাযাভ ডদদফ ভাননী প্রধানভন্ত্রীয দনতৃদে ২৩ 

দস্যডফডষ্ট ডডডচটার ফাাংরাদদ টাস্কদপা থ কঠন ওযা । ভাননী প্রধানভন্ত্রীয দনতৃদে এ ওডভটিদত যদদঙন 

অথ থভন্ত্রী, ফাডণচযভন্ত্রী, ডাও দটডরদমাকাদমাক ভন্ত্রী, ডযওল্পনা ভন্ত্রী এফাং তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডি প্রডতভন্ত্রী, যওাযী 

ওভ থওতথা, আইটি ডফদলজ্ঞ, ব্যফাী  ডফিডফদ্যারদয ডক্ষ্ওবৃদ। প্রভেডিডবডত্তও উন্নদনয াাাড পটযায 

চাতী ে যিাডন ডডডচটার ফাাংরাদদদয রদক্ষ্য দ ৌঁঙাদনা এ ওডভটিয ভর রক্ষ্য। ই-কবদন থন্প, ই-ওভা থ, ই-দিড, 

ই-ডপন্যান্প, ই-দভডডডন, ই-এডুদওন এফাং ই-দিডনাং ডফডবন্ন ধযদনয আইডটি দফা ঘালুয ডফলদ এ ওডভটি স্বল্প  

ভধ্যদভাডদ ডযওল্পনা প্রণদন ভসূডঘডবডত্তও রক্ষ্যভাত্রা  ফাস্তফান ওভ থডযওল্পনা ডনধ থাযণ ওদয। ডডডচটার 

ফাাংরাদদ টাস্কদপা থ এয অন্যতভ উদেশ্য ‟র: 

 ফাাংরাদদদয অথ থননডতও, াভাডচও, ফাডণডচযও  বফজ্ঞাডনও ডযভেদর তথ্যপ্রভেডিয অফদাদনয ম্ভাফনা 

ডঘডিতওযণ; 

 তথ্যপ্রভেডিয ম্প্রাযণ, উন্নন  ডফওাদয রূদযঔা প্রণন; 

 ৬৪ দচরা 4th Generation broadband াডব থদয ম্প্রাযণ দভাফাইর  ইন্টাযদনট ব্যফায বৃডদ্ধ;এফাং 

 দ্রূত ডযফতথনীর এ প্রভেডিয স্বল্প  ভধ্যদভাডদ ডযওল্পনা প্রণন। 
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 ‘ডডচটার ফাাংরাদদ টাস্কদপা থ’ এয নীডতডনধ থাযণী ডদ্ধাি প্রদণ াতা  সুাডয প্রদান এফাং ভসূডঘডবডত্তও 

রক্ষ্যভাত্রা  ওভ থ ডযওল্পনা ফাস্তফাদন াডফ থও দমাডকতা প্রদাদনয রদক্ষ্য ভাননী প্রধানভন্ত্রীয ওাম থারদয 

ভৄখ্যডঘফদও প্রধান ওদয ১৯ দদস্যয এওটি ‘ডডচটার ফাাংরাদদ টাস্কদপা থ’ ডনফ থাী ওডভটি কঠন ওযা দদঙ; 

 ডডডচটার ফাাংরাদদ ডফডনভ থাদণ যওাডয ব্যফস্থানায আদৄডনওান এফাং উন্নদন দক্ষ্  স্বচ্ছ ব্যফস্থানা ওাঠাদভা 

কদড় দতারায রদক্ষ্য ‘ডডডচটার ফাাংরাদদ টাস্কদপা থ’ ডনফ থাী ওডভটি ভডিত ওাম থক্রভ গ্রণ ওদয ঘরদঙ। ‘ডডডচটার 

ফাাংরাদদ টাস্কদপা থ’ ডনফ থাী ওডভটি ডনদম্নাি উদিঔদমাগ্য ওাম থক্রভ ফাস্তফাদন ডদওডনদদ থনা  যাভ থ প্রদান 

ওযদঙ: 

 ওাদনডেডবটি  ব্রডব্যাে দফা: ২ াফ-দভডযন ওযাফদরয োডোং দস্টন স্থান, ব্রডব্যাে ইন্টাযদনট দফায ভান 

উন্নন, ইন্টাযদনট দফায Cost Model Analysis, ইন্টাযদনট ডফদরয বযাট ওভাদনা, দচরা  ভন্ত্রণারদয 

ডবডড ওনপাদযডন্পাং ডদস্টভ আদৄনাওান ইতযাডদ; 

 ওাডরানওয ফঙ্গফন্ধু াই-দটও াওথ স্থান প্রওল্প ম্পন্নওযণ, দদদয ওর ডফবাদক াই-দটও াওথ স্থান, 

ডডডচটার পদযনডও োফ স্থান, ডডডচটার/ভাডিডভডডা দশ্রডণওক্ষ্ স্থান; 

 যওাডয ই-দভইর নীডতভারা প্রণন, ই-ওভা থ নীডতভারা প্রণন, বযালু অযাদডড াডব থ (VAS) নীডতভারা 

প্রণন, আইডটি দক্ষ্দত্র ফাাংরা বালা প্রডভতওযণ এফাং আইডটি দক্ষ্দত্র দভধাস্বে াংযক্ষ্ণ। 

 ডফডবন্ন দক্ষ্দত্র ইদরক্ট্রডনও দ্ধডতদত দফা প্রদান এফাং এ ওর দফায ডনযাত্তা ডনডিতওযদণয রদক্ষ্য ডডডচটার 

স্বাক্ষ্য ব্যফস্থা প্রফতথন ওযা দদঙ। ১৮ এডপ্রর, ২০১২ াদর রুট ওী দচনাদযন দডযভডনয ভাধ্যদভ দদদ ডডডচটার 

স্বাক্ষ্য ঘালুওযদণয অন্যতভ ধা ম্পন্ন ওযা দদঙ। দাযদর কবদভন্ট ওদযনদডন্প, ই-কবদভন্ট,ই-ওভা থ, ই-

প্রডওউযদভন্ট, ইদরক্ট্রডনও ডকুদভন্ট াইডনাং, ডডডচটার স্বাক্ষ্য ব্যফাদযয ভাধ্যদভ ইন্টাযদনট ব্যাাংডওাং, ডডবাই  

াব থায াইডনাং, াইফায অযাধ প্রডতদযাধ ওাম থক্রভ ফাস্তফাদনয চন্য দদদ ডডডচটার স্বাক্ষ্য ব্যফস্থা প্রফতথন ওযা 

দদঙ; 

 ডডডচটার স্বাক্ষ্য প্রফতথদনয উদেদশ্য প্রাথডভও ম থাদ ৫টি দফযওাডয প্রডতিান এফাং ১টি যওাডয প্রডতিান ফাাংরাদদ 

ওডম্পউটায ওাউডন্পরদও াটি থডপদওট প্রদানওাযী ওতৃথক্ষ্ (ডএ) ডাদফ রাইদন্প প্রদান ওযা দদঙ। ডএ ডাদফ 

রাইদন্পপ্রাি ৬টি প্রডতিান তাদদয ডনচস্ব ওাডযকডয প্রডক্রা ম্পন্ন ওদয ইদরক্ট্রডনও স্বাক্ষ্য াটি থডপদওট প্রদানওাযী 

ওতৃথদক্ষ্য ডনন্ত্রদওয ওাম থার দত ডএ াটি থডপদওট গ্রণ ওদযদঙন। ডএ প্রডতিানভ ফতথভাদন ডফডবন্ন যওাডয-

দফযওাডয াংস্থা  আগ্রী ব্যডিফদক থয ডনওট ডডডচটার স্বাক্ষ্য াটি থডপদওট ডফতযণ  াংডিষ্ট দফা প্রদান ওযদঙ। 

ডফডবন্ন যওাডয-দফযওাডয প্রডতিান  ব্যাাংও ইদতাভদধ্য তাদদয স্ব-স্ব দফাইট  দিদয ডডডচটার স্বাক্ষ্য 

ব্যফায শুরু ওদযদঙ। ই-টিআইএন এফাং চন্ ডনফন্ধদন ডডডচটার স্বাক্ষ্দযয ব্যফায শুরু ওযা দদঙ; 

 তৃণভর ম থাদ গ্রাভীণ দমাকাদমাক চ  সুরব ওযা, স্থানদবদদ উভেি প্রভেডি ডনরূণ এফাং গ্রাভীণ দমাকাদমাদকয 

দক্ষ্দত্র পাইফায অটিও ব্যফাদযয রদক্ষ্য অবযিযীণ দনটাওথ ভি ওডভটি (Domestic Network 

Coordination Committee) কঠন ওযা দদঙ; 

 দচরা  উদচরা ম থাদ আইডটি ডফলও ওডভটি /দপাযাভ কঠন ওযা দদঙ; 

 আইডটি ডফচদন প্রদভান ওাউডন্পর ডিারী ওযা দদঙ; 

 চাতী ডযঘত্রদও ডফডবন্ন ই-াডব থ প্রদাদনয দক্ষ্দত্র ব্যফায ওযা দচ্ছ; 

 ডযওল্পনা ভন্ত্রীয দনতৃদে চাতী তথ্য ব্যফস্থানা ওডভটি কঠন ওযা দদঙ; 

 ডফডবন্ন দফাইটদও াইফায আক্রভণ দথদও প্রডতদযাধ ওযায রদক্ষ্য আইডটি প্রডতভন্ত্রীয দনতৃদে চাতী তথ্য 

ডনযাত্তা ওডভটি কঠন ওযা দদঙ; 

 দটওই উদ্ভাফনী ইদওাডদস্টভ বতডয, প্রভেডি উদ্ভাফন  উদদ্যাক উন্নন, দভধাত্ত াংযক্ষ্ণ  াংদমাকওযণ, তরুণ 
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উদ্ভাফওদদয ক্ষ্ভতা বৃডদ্ধ, উত্তভ ধাযণাভ ডঘডিতওযণ, রারন  উন্নদনয চন্য প্রাডতিাডনও ওাঠাদভা বতডয এফাং 

উদ্ভাফনী াভগ্রীয ফাডণডচযওীওযণ  ব্রাডোং-এয দক্ষ্দত্র াতা প্রদাদনয রদক্ষ্য উদ্ভাফন  উদদ্যািা উন্নন এওাদডডভ 

প্রডতিা ওযা দদঙ; 

 পটযায এয গুণকত  আিচথাডতও ভান ডনধ থাযণ ওযায ডনডভত্ত ডফডড‟দত Software quality Testing and 

Certification দন্টায বতডয ওযা দদঙ; 

 ইদরক্ট্রডনও স্বাক্ষ্য াটি থডপদওট প্রদানওাযী ওতৃথদক্ষ্য ডনন্ত্রদওয ওাম থারদ ২০ চন চনফর ডনদ াইফায ডনযাত্তা 

দর কঠন ওযা দদঙ; 

 াইফায অযাধ ডফঘাদযয রদক্ষ্য াইফায িাইবুযনার স্থান ওযা দদঙ; 

 াইফায ডডওউডযটি স্ট্রযাদটডচও কাইডরাইন প্রণন ওযা দদঙ। াইফায অযাধ তদদিয চন্য াইফায অযাধ  

তদি ডফডধভারায ঔড়া প্রণন ওযা দদঙ; 

 ডডডচটার স্বাক্ষ্য ব্যফাদযয উদেদশ্য ব্যফাযওাযীয তথ্য মাঘাইদয চন্য ডনফ থাঘন ওডভদনয NID ডাটাদফদচয 

াংদঙ্গ VPN াংদমাক স্থান ওযা দদঙ; 

 দদদয চনকণদও ডফডবন্ন ই-দফায াদথ ডযডঘত ওযায রদক্ষ্য চাতী ম থাদ ডডডচটার উদ্ভাফনী দভরা অনুিাদনয 

াাাড ওর ডফবাক, দচরা  উদচরা এ দভরায আদাচন ওযা দচ্ছ; 

 ‘াইফায ডনযাত্তা’ ওভ থসূডঘয আতা াধাযণ চনকণদও দঘতন ওযায রদক্ষ্য াইফায অযাধ এফাং তথ্য  

দমাকাদমাক প্রভেডি আইন ম্পডওথত ২টি টিডবড বতডয ওযা দদঙ। এঙাড়া ওভ থসূডঘয আতা এওটি দল্পদডস্ক ঘালু 

যদদঙ, এটি ২৪ খন্টা দঔারা দযদঔ মাযা াইফায আক্রভদনয ডওায তাদদয দফা প্রদান ওদয দচ্ছ; এফাং 

 ডডএ ওাম থারদয ‘ডদওআই ডদস্টদভয ভাদনান্নন এফাং ডডএ ওাম থারদয ক্ষ্ভতা বৃডদ্ধওযণ’ ীল থও প্রওদল্পয 

আতা াইফায অযাধ ডনন্ত্রণ  তদদিয চন্য ডডডচটার পদযনডও োফ স্থান ওযা দদঙ এফাং ডদওআই 

ডদস্টভ আদগ্রড ওযা দদঙ। ডফিভাদনয ডদওআই ডদস্টভ স্থাদনয ভাধ্যদভ অনরাইন দরনদদদন এফাং তথ্য 

আদান-প্রদাদন ডডডচটার স্বাক্ষ্য াটি থডপদওট ব্যফাদযয ভাধ্যদভ াইফায ডনযাত্তা ডনডিত দফ; 

 দভাফাইর অাদযটযদদয অনুকূদর ২-ডচ, ৩-ডচ এফাং ৪ডচ/এরটিই াডব থদয চন্য ডনরাদভয ভাধ্যদভ তযঙ্গ ফযাে ওযা 

দদঙ। এদত ওদয এওাধাদয ডফপুর অাংদওয যাচস্ব আদয াাাড াধাযণ চনকদণয দদাঁযদকাড়া উন্নত প্রভেডি 

ব্যফাদযয সুদমাক দ ৌঁদঙ দদা ম্ভফ দদঙ। ৪ডচ/এরটিই প্রভেডিয প্রাদযয ওাযদণ দািডযও  ব্যডিকত ম থাদ তথ্য 

প্রভেডিয দফা প্রাডি অডত দ্রুততভ ম্ভফয দচ্ছ, মা প্রতযক্ষ্বাদফ যওাদযয ডডডচটার ফাাংরাদদ ডফডনভ থাদণ ভূডভওা 

যাঔদঙ; 

 স্যাদটরাইট দটডরডবদন ম্প্রঘাদযয চন্য ৩৬টি, এপএভ দযডড ম্প্রঘাদযয চন্য ২৯টি এফাং ওডভউডনটি দযডড 

ম্প্রঘাদযয চন্য ১৭টি প্রডতিাদনয অনুকূদর তযঙ্গ ফযাে াংডিষ্ট দফতায মন্ত্রাডত আভদানীয অনাডত্ত প্রদান ওযা 

দদঙ। এদত ওদয ভানুদলয দদাযদকাড়া যওাডয দফা অন্যান্য দফযওাডয প্রডতিাদনয াডব থভ প্রঘায ওযা 

ম্ভফ দচ্ছ এফাং চনাধাযণ ডফডবন্ন ধযদনয ডফদনাদনভরও অনুিান উদবাদকয সুদমাক াদচ্ছ। পদর এ ঔাত দথদও 

ডফপুর ডযভাণ যাচস্ব আদা এ ঔাদত ওভাংস্থাদনয সুদমাক বতডয দদঙ; 

 কত ১৬ ডডদম্বয ২০১৫ তাডযদঔ াযা দদদ আনুিাডনওবাদফ ফাদাদভডিও দ্ধডতদত চাতী ডযঘদত্রয াদথ 

মাঘাইপূফ থও SIM/RUIM ডনফন্ধন/ পুনঃডনফন্ধন ঘালু দদঙ; 

 ৩১/০৫/২০১৬ তাডযঔ ম থি ওর দভাফাইর অাদযটযদদয দভাট ১১ দওাটি ২১ রক্ষ্ গ্রাদওয ফাদাদভডিক্স দ্ধডতদত 

ডয-দযডচস্ট্রন ম্পন্ন দদঙ। অডনফডন্ধত ডভভ ১রা জুন ২০১৬ দথদও ডফডচ্ছন্ন ওযা দদঙ। তদফ ঠিও দ্ধডতদত 

ডয-দযডচস্ট্রদনয ভাধ্যদভ উি ডভভ পূনযা ঘর ওযায সুদমাক যদদঙ। 
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 ২০ ভাঘ থ’২০১৮ইাং ম থি ওর দভাফাইর অাদযটযদদয দভাট ২০ দওাটি ৩৮ রক্ষ্ ৯৪ াচায ৩ ত ৭৬ চন গ্রাদওয 

ডভ ফাদাদভডিক্স দ্ধডতদত দযডচস্ট্রন/ডয-দযডচস্ট্রন ম্পন্ন দদঙ। 

৩.১১ নীডত াতা 

ডনধ থাডযত ভদয ভদধ্য ডডডচটার ফাাংরাদদ-এয ধাযণা ফাস্তফাদনয চন্য এফাং আইডটিডবডত্তও ডফডবন্ন ওাম থক্রদভয 

আইনকত ডবডত্ত কদড় দতারায রদক্ষ্য অঙ্গীওায অনুমাী আইন, নীডত  ডফডধভারা প্রণন, ারনাকাদ  াংদাধন ওাম থক্রভ 

ঘরভান যদদঙ। 

৩.১১.১ অঙ্গীওায/ ডযওল্পনা 

 তথ্যপ্রভেডি ঔাদতয দফ থাত্তভ ডফওা এফাং দদড-ডফদদড ডফডনদাক আকৃষ্ট ওযায চন্য ডফদনাকফান্ধফ ডযদফ সৃডষ্টয 

ব্যফস্থাম্বডরত উন্নন দও র গ্রণ  ফাস্তফান; 

 আইডটি ঔাদতয ম্ভাফনাদও াথ থও ওদয দতারায ব্যফস্থা গ্রণ। 

৩.১১.২ গৃীত ওাম থক্রভ 

ডডডচটার ফাাংরাদদ ফাস্তফাদনয অাং ডদদফ অথ থ আইন, ২০১৭ এয ভাধ্যদভ আওয অধ্যাদদ, ১৯৮৪ এয এ াংক্রাি 

6
th
 schedule Part A এয অনুদচ্ছদ 33 প্রডতস্থান ওযা দদঙ। ডযফডতথত ডফধান অনুমাী, দওান ডনফাী ফা অডনফাী 

ফাাংরাদদড nSurcm এয ১ জুরাই, ২০০৮ দত ৩০ জুন, ২০২৪ ম থি তথ্য  প্রভেডি াংডিষ্ট ডফডবন্ন ঔাতভদয ব্যফা 

দত অডচথত আদও ধাযা 75 এয ডফধান অনুমাী ডযটান থ দাডঔদরয তথ াদদক্ষ্ ওয অব্যাডত প্রদান ওযা দদঙ। তথ্য  

প্রভেডি াংডিষ্ট ঔাতগুদরা দচ্ছ- 

(i) Software development; 

(ii) Software or application customization; 

(iii) Nationwide Telecommunication Transmission Network (NTTN); 

(iv) Digital content development and management; 

(v) Digital animation development; 

(vi) Website development; 

(vii) Website services; 

(viii) Web listing; 

(ix) IT process outsourcing; 

(x) Website hosting; 

(xi) Digital graphics design; 

(xii) Digital data entry and processing; 

(xiii) Digital data analytics; 

(xiv) Geographic Information Services (GIS); 

(xv) IT support and software maintenance service; 

(xvi) Software test lab services; 

(xvii) Call center service; 

(xviii) Overseas medical transcription; 

(xix) Search engine optimization services; 

(xx) Document conversion, imaging and digital archiving; 
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(xxi) Robotics process outsourcing; 

(xxii) Cyber security services. 

 াইদটও াদওথ ডযঘাডরত উডিডঔত তথ্য  প্রভেডি ঔাদতয ব্যফাদয দক্ষ্দত্র এ 1984 এয এ াংক্রাি 6 th 

schedule Part A এয 33 অনুদচ্ছদদ ফডণ থত ওয সুডফধা প্রদমাচয দফ; 

 ওয ব্যফস্থানাদও ডডডচটার ওযায রদক্ষ্য ডফডবন্ন আইনকত াংস্কায ওযা দদঙ, দমভন: অনরাইদন ডযটান থ,আীর 

আদফদন, ডফওল্প ডফদযাধ ডনষ্পডত্তয আদফদন ডফডফধ আদফদন গ্রণ, ডদস্টভ দচনাদযদটড আদদ, দনাটি, নদ 

ইতযাডদ ইসুয, ওযদাতায ডাফ, ডফফযণী, দডরর, উাত্ত ইতযাডদ ইদরওিডনও ডফন্যাদ ফা ইদরওিডনও ডভডডাদত ওয 

ডফবাদকয ডনওট দাডঔদরয ডফধান প্রফতথন; 

 তথ্য প্রভেডি দফায ডফওাদয রদক্ষ্য ওডম্পউটায  তায ইউডনটভ, ওডম্পউটায ভদডভ, পটযায ইতযাডদয য 

দথদও আভদাডন  উৎাদন ম থাদ বযাট অব্যাডত প্রদান ওদযদঙ; এঙাড়া, তথ্য প্রভেডিডনব থয দফা (Information 

Technology Enabled Service) এয দক্ষ্দত্র াংকুডঘত াদয (৪.৫%) বযাট আদযা ওযা দদঙ; 

 অদথ থয আদান প্রদান প্রডক্রা চ  স্বচ্ছ ওযায রদক্ষ্য দভাফাইর ব্যাাংডওাং সুডফধা ঘালু ওযা দদঙ। দভাফাইর ঔাদত 

‘তৃতী প্রচন্ সুডফধা (3G)' চনকদণয দবাকীভায ভদধ্য যাঔায চন্য রাইদন্প ডপ এয ৫০ তাাংদও বযাট অব্যাডত 

সুডফধা প্রদান ওযা দদঙ এফাং এঔাদত, দযদবডনউ দাডযাংদও বযাট এয আতা ফডর্ভ থত যাঔা দদঙ; 

 তথ্যপ্রভেডিডনব থয দফায চন্য ব্যফহৃত স্থান-স্থানায য প্রদমাচয বযাট অব্যাডত প্রদান ওযা দদঙ, মা এ ঔাদতয 

ডফওাদয চন্য অন্যতভ াও ভূডভওা ারন ওযদঙ; 

 চাতী তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডি নীডতভারা, ২০১৮ প্রণন ওযা দদঙ। এ নীডতভারা এওটি রূওল্প, ৮টি উদেশ্য, 

৫৫টি দও রকত ডফলফস্তু এফাং ওভ থডযওল্পনা অিথভূি যদদঙ। ওভ থ-ডযওল্পনাভ ফাস্তফাদনয চন্য স্বল্পদভাডদ 

(২০২১ ার), ভধ্যদভাডদ (২০৩০ ার) এফাং দীখ থদভাডদ (২০৪১ ার) ডতন ম থাদয দভাদ ডস্থয ওযা ; 

 ফাাংরাদদ াইদটও-াওথ ম্পডওথত এআয প্রণন ওযা দদঙ; 

 ফাাংরাদদ াই-দটও াওথ ওতৃথক্ষ্ (াংদাধন) আইন- ২০১৪ প্রণন ওযা দদঙ; 

 চাতী তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডি নীডতভারা ২০১৮ প্রণন ওযা দদঙ; 

 ডডডচটার ডনযাত্তা আইন, ২০১৮ প্রণন ওযা দদঙ; 

 তথ্য ডনযাত্তা ডরড কাইডরাইন (ফাাংরা  ইাংদযচী বা থন) প্রণন ওযা দদঙ; 

 তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডি ঔাদত কদফলণায চন্য দপদরাড  বৃডত্ত প্রদান এফাং উদ্ভাফনীভরও ওাদচয চদন্য অনুদান 

প্রদান ম্পডওথত (াংদাডধত) নীডতভারা-২০১৬ প্রণন ওযা দদঙ; 

 চাতী আইডটি ইন্টান থড কাইডরাইন-২০০৯ প্রণন ওযা দদঙ; 

 আইটি ডএ রুর-২০১২ প্রণন ওযা দদঙ; 

 ওডম্পউটায োফ ম্যাদনচদভন্ট ডরড-২০১২ প্রণন ওযা দদঙ; 

 চাতী ডাটা দন্টায ইউচায ডরড প্রণন ওযা দদঙ; 

 চাতী দটডরদমাকাদমাক নীডতভারা-২০১৮ প্রণন ওযা দদঙ; 

 ফাাংরাদদ দটডরদমাকাদমাক ডনন্ত্রণ ওডভন (তাৎম থপূণ থ ফাচায ক্ষ্ভতা) প্রডফধানভারা, ২০১৮ প্রণন ওযা দদঙ; 

 LTAe কাইড রাইন প্রণন ওযা দদঙ; 

 টাায দাডযাং াংক্রাি নীডতভারা প্রণন ওযা দদঙ; 
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 দভাফাইর নাম্বায দাট থাডফডরটি াংক্রাি রাইদডন্পাং কাইডরাইন চূড়ািবাদফ অনুদভাডদত দদঙ; 

 ই-দফা ডচওযদণ hSmd SbSrb National Digital Architeture (BNDA) এয উন্নন ওযা দদঙ; 

 ফাাংরাদদ ব্যাাংও চাতী দদভন্ট সুইঘ (এনডএ) উদদ্রৃাধন ওদয আিঃব্যাাংও ইদরক্ট্রডনও সুডফধা সুকভ ওদযদঙ। এদত 

গ্রাওদদয অনরাইন  দভাফাইর ডবডত্তও আডথ থও দরনদদদনয সুডফধা বৃডদ্ধ দদদঙ; 

 টাইভ স্টযাডম্পাং াডব থদ কাইডরাই পয াটি থপাইাং অথডযটিচ ২০১৬ প্রণন ওযা দদঙ; 

 াইফায ডডওউডযটি স্ট্রযাদিডচও কাইডরাইন প্রণন ওযা দদঙ; 

 াইফায অযাধ তদদিয চন্য াইফায অযাধ  তদি ডফডধভারায ঔড়া প্রণন ওযা দদঙ; 

 াইফায ডনযাত্তা ডনডিত  ডডডচটার স্বাক্ষ্য ব্যফাদযয ডনডভত্ত যওাডয ই-দভইর নীডতভারা ২০১৮ প্রণন ওযা 

দদঙ; 

 যওাডয প্রডতিাদন াভাডচও দমাকাদমাক ভাধ্যভ ব্যফাদযয ডফলদ যওাডয প্রডতিাদন াভাডচও দমাকাদমাক ভাধ্যভ 

ব্যফায াংক্রাি ডনদদ থডওা-২০১৬‟ চাডয ওযা দদঙ; 

 ইন্টাযঅাদযটিডফডরটি কাইডরাইন, Auditing কাইডরাইন, Certification Practice Statement (CPS) 

কাইডরাইন প্রণন ওযা দদঙ। পদর ডনযাদ ই-কবদন থন্প ঘালু ওযা ম্ভফ দফ; 

 ই-ওভা থ ঘালুয চন্য াও আইনী অফওাঠাদভা সৃডষ্ট দদঙ; 

 তথ্য দমাকাদমাক প্রভেডি ব্যফায ওদয এওটি ডডডচটার ফাডণচয ইদওা-ডদস্টভ প্রডতিা ওযায রদক্ষ্য চাতী ই-ওভা থ 

নীডতভারা ২০১৮ প্রণন ওযা দদঙ; 

 দদদয ডডডচটার ওভাদ থয প্রাদযয চন্য যওায ওতৃও গৃীত দদক্ষ্ভ ডনডিতবাদফই ই-ওভা থ ডদল্পয প্রকডতয 

চন্য ভাইরপরও ডদদফ ওাচ ওযদফ এফাং ডনযাদ  ডডডচটার ই-ওভা থ দরনদদনদও উৎা প্রদান ওযদফ; 

 ব্যডি দত প্রাডতিাডনও ম থাদ ইন্টাযদনট ব্যফাযদও আওল থণী ওযায ডনডভদত্ত ২০১৭ াদর “Instruction for 

Providing Services through 2.4 and 5.7 GHz band in Bangladesh” প্রণন ওযা দদঙ। এ 

ডনদদ থডওায ভাধ্যদভ আইটিইউ ওতৃথও ডনধ থাডযত Unlicensed Band ডাদফ ব্যফহৃত এ দুই ব্যােদও ঘাচথভৄি ওযা 

দদঙ। পদর াইপাই দফায ভাধ্যদভ ফাাংরাদদদ ডদন ডদন ইন্টাযদনট ব্যফাযওাযীয াংখ্যা বৃডদ্ধ াদচ্ছ; 

 ২০১৭ াদর স্যাদটরাইট দপান ব্যফায াংক্রাি “Instructions for the usage of Satellite Phone in 

Bangladesh” প্রণন ওযা দদঙ; 

 ২০১৮ াদর ফাাংরাদদদ IoT (Internet of Things) ডডবাই আভদাডনয ডনদদ থডওা প্রণন ওযা দদঙ। IoT 

ডডবাই ব্যফাদযয পদর কৃডল, ডঘডওৎা, ডল্প, দমাকাদমাক, ওভ থস্থর, ফাস্থান ইতযাডদ নানাডফধ দক্ষ্দত্র প্রভূত উন্নডত 

াধদনয ভাধ্যদভ চীফনমাত্রায ব্যাও ভান উন্নন াডধত দফ; এফাং 

 ২০১৭ াদর স্থানীবাদফ দভাফাইরদপান যােদট াংদমাচন  উৎাদদনয ওাযঔানা স্থান এয ডনডভত্ত ডনদদ থডওা 

প্রণন ওযা দদঙ। ইদতাভদধ্য ৭টি প্রডতিাদনয অনুকূদর দভাফাইর যােদট বতডযয ওাযঔানা 

(এযাদম্বডরাং/াংদমাচন) এফাং দটডস্টাং োফ স্থাদনয ডনডভত্ত াটি থডপদওট প্রদান ওযা দদঙ; 

৩.১২  ফাদচট াতা 

ডডডচটার ফাাংরাদদ প্রডতিা প্রদাচনী অফওাঠাদভা ডফডবন্ন ডযওল্পনা  উদদ্যাক ফাস্তফাদন অথ থ ফযাদেয ডফলটি 

গুরুেপূণ থ। ডডডচটার ফাাংরাদদ কড়ায অঙ্গীওায ফাস্তফাদন এ ঔাদত যওাদযয ডফডনদাক/অথ থ ফযাদেয ডঘত্র াযডণ-৪ এ 

উদিঔ ওযা র। 
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াযডণ-৪: আইডটি ঔাদত ফাদচট ফযাে 

(ফযাদেয অাংওভ দওাটি টাওা)  

ফযাদেয ঔাত ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

আফতথও ফযাে: আইডটি াংডিষ্ট ঔাদতয ফযাে ৫৭০ ৮৪৫ ১০৮৬ ৯৬৩ 1,320 

আফতথও ফযাে: আইডটি াংডিষ্ট প্রাডতিাডনও ফযাে ৬৯৪ ১১৬০ ১২৭২ ১,২৩০ 1,366 

ফাডল থও উন্নন ওভ থসূডঘ ফডভূ থত ১৩৬ ৫৯ ২০ ২০ 13 

উন্নন প্রওল্প (দথাও ফযাে)  ৪,৭০৭ ৬,২৪২ ৯,২৬৩ ১০,৮৯৮ 13,074 

দভাট ৬,১০৭ ৮,৩০৬ ১১,৬৪১ ১৩,১১১ 15,773 

উৎ: iBAS++, অথ থ ডফবাক। 

 াযডণ-৪ এফাং ডঘত্র-২৮ অনুাদয এঔাদত যওাদযয ফাদচট ফযাদেয উর্ধ্থকডত ডযরডক্ষ্ত । ২০১৫-16 অথ থফঙদয 

আইডটি ঔাদতয উন্নদন াডফ থও ফযাে ডঙর ৬,১০৭ দওাটি টাওা। াঁঘ ফঙদয ফযাদেয ডযভাণ প্রা ২.58 গুণ বৃডদ্ধ 

দদ ২০১৯-20 অথ থফঙদয এঔাদত ফযাদেয ডযভাণ দাঁড়া 15,773 দওাটি টাওাদত। এ াঁঘ ফঙদযয ভদধ্য এটিই 

দফ থাচ্চ ফাদচট ফযাে। এ ফযাে প্রস্তাফ ২০১৮-19 অথ থফঙদযয ডচডডড‟য প্রা ০.৫৫ তাাং এফাং ২০১৯-20 

অথ থফঙদযয চাতী ফাদচদটয প্রা 3.01 তাাং। 

 

ডঘত্র ২৮: আইডটি ঔাদত ফাদচট ফযাে 

 

উৎ: iBAS++  অথ থ ডফবাক 

 উন্নন প্রওদল্পয ফযাে ডফদিলদণ দদঔা মা, প্রডতফঙয এঔাদত ফযাদেয ডযভাণ বৃডদ্ধ াদচ্ছ। ২০১৫-16 অথ থফঙদয এ 

ঔাদত ফযাে ডঙর 4,843 দওাটি টাওা। াঁঘ ফঙদয 2.70 গুণ বৃডদ্ধ দদ ২০১৯-20 অথ থফঙদয এ-ঔাদত ফযাদেয 

ডযভাণ (দথাও ফযাে) দাঁড়া 13087 দওাটি টাওাদত। তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডি প্রাদযয ভাধ্যদভ ডডডচটার 

ফাাংরাদদ ডফডনভ থাদণয রদক্ষ্য ২০১৮-19  ২০১৯-20 অথ থফঙদয গৃীত উন্নন প্রওল্পভদয তাডরওা ডযডষ্ট-‘ও’দত 

দদঔাদনা র। 
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অগ্রাডধওায দক্ষ্ত্র 

যওাদযয রূওল্প-২০২১ ফাস্তফাদন তথা ২০২১ াদরয ভদধ্য ভধ্যভ আদয দদ এফাং ২০৪১ াদরয ভদধ্য উন্নত দদদ 

উন্নীত ায অডবপ্রা ফাস্তফাদন ডডডচটার ফাাংরাদদ ডফডনভ থাদণয ঘযাদরঞ্জ দভাওাদফরা ফাাংরাদদ ফতথভাদন ডফদিয 

ওাদঙ এও দযার ভদডর। ম্পদদয ীভাফদ্ধতা থাওা দে ডডডচটার ফাাংরাদদ ডফডনভ থাদণ ফাাংরাদদ উন্নদনয ওর 

ধাযা তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডিদও ম্পৃি ওদযদঙ। ডযপূণ থ ডডডচটার ফাাংরাদদ কঠদনয চন্য প্রদাচন মদথাভেি 

ডফডনদাক। তদফ যাদেয ক্ষ্ভতা  াভথ্যথ এফাং চাতী গুরুদেয অগ্রাডধওাদযয ডবডত্তদত এ ডফডনদাদকয প্রাডধওায ডনধ থাডযত 

দত দফ। ডডডচটার ফাাংরাদদ প্রডতিায দক্ষ্দত্র অগ্রাডধওায ডদদত দফ দভ ডরও ঘাযটি স্তম্ভ ডিারীওযদণয ডফলটিদও। 

এ স্তম্ভগুদরা র: 

ই-কবদন থন্প : যওাদযয দক্ষ্তা, স্বচ্ছতা  চফাফডদডতা বৃডদ্ধ 

ই-ডক্ষ্া : ভানফ ম্পদ উন্নন 

ই-ফাডণচয : দদী/নফদদডও ডফডনদাক বৃডদ্ধ এফাং দবািা অডধওায াংযক্ষ্ণ 

ই-দফা : যওাদযয দফাভ চনকদণয দদাযদকাড়া দ ৌঁদঙ দদা 

৪.১ ই-কবদন থন্প 

ই-কবদন থন্প র সুান প্রডতিা তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডিয ওাম থওয প্রদাক খটিদ যওাদযয দক্ষ্তা, স্বচ্ছতা এফাং 

চনদফাদও ওাডিত ভাত্রা দ ৌঁদঙ দদা। ই-কবদন থন্প ফাস্তফাদন প্রদাচন দক্ষ্ দনতৃে এফাং ওদরয ভান অাংগ্রণ। 

যওাডয দফা প্রদাদন যওায ওতটুকু দক্ষ্তা, স্বচ্ছতা এফাং চফাফডদডতা ডনডিত ওযদত াযদঙ দটাই যওাদযয 

সুাদনয ডযভাও। ই-কবদন থন্প যওাডয ওাম থক্রদভ স্বচ্ছতা আনদন চনকণ  যওদযয ভদধ্য ইন্টাযদপ ডদদফ ওাচ 

ওদয। তাঙাড়া ই-কবদন থন্প যওাডয প্রডতিাদন দুনীডত হ্রাদ ওাম থওয ভূডভওা ারন ওদয। এটা ডফিজুদড় স্বীকৃত দম, তথ্য  

দমাকাদমাক প্রভেডিয ঠিও প্রদাক যওাদযয দক্ষ্তা, স্বচ্ছতা এফাং চফাফডদডতা বৃডদ্ধয অন্যতভ ডনাভও। 

তথ্যপ্রভেডিয মথামথ প্রদাকভরত ৪টি দক্ষ্দত্র সুানদও ডিারী ওযদফ। এগুদরা দচ্ছ-দাডযদ্র্য ডফদভাঘন, দভ ডরও 

ভানডফও ঘাডদা পূযণ, চনপ্রাদনয উন্নন এফাং কণতন্ত্র সুাংতওযণ। আইডটি‟য পর প্রদাক দক্ষ্ চনডি বতডয 

যওাদযয ডফডবন্ন াাে  বতুথডও প্রাডিও চনদকািীয ডনওট ঠিওবাদফ ঠিও ভদয ভদধ্য দ ৌঁদঙ দদা ডনডিত ওদয 

এফাং দভ ডরও ঘাডদা ডফদলত স্বাস্থয দফায ভান উন্নন, ডক্ষ্ায সুদমাক বৃডদ্ধ, কৃডলদত উৎাদন বৃডদ্ধ এফাং ফাডণদচযয 

উন্নদন াাে ওদয। অফাধ তথ্য যফযা ডদ্ধাি গ্রণ প্রডক্রা াতা প্রদান অথ থনীডতয প্রবৃডদ্ধ, আইন-শৃিরায 

উন্নন, দক্ষ্ চনপ্রান ব্যফস্থা কদড় দতারা ডফডবন্ন দকািীয ভদধ্য ভি এফাং চনদফায ভান উন্নদন াাে ওযদফ। 

এঙাড়া চনকদণয ক্ষ্ভতান  আিঃদমাকাদমাক বৃডদ্ধ, চনভত কঠন এফাং অনরাইদনয ভাধ্যদভ ডফডবন্ন দফা প্রাডিয দক্ষ্দত্র 

াাে ওযদফ। এ ওাযদণ দদব্যাী এওটি তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডি অফওাঠাদভা কদড় দতারায ভাধ্যদভ নাকডযওদদয চন্য 

তথ্য প্রাডিয সুদমাক  অডবকম্যতা ডনডিত ওযদত ই-কবদন থন্প প্রফতথদনয দওান ডফওল্প দনই। 

৪.১.১ যওাদযয অঙ্গীওায/ডযওল্পনা 

অঙ্গীওায 

 ওর যওাডয দিদয ই-দফা ঘালুয ভাধ্যদভ যওাডয দফাদও চ, চরবয  াশ্রী ওযা; 

 ই-কবদন থন্প ঘালুয ভাধ্যদভ যওাডয ওভ থওাদে দ্রুততা, স্বচ্ছতা  চফাফডদডতা ডনডিত ওযা; 

 ভূডভ দযওড থ ডডডচটাইদচদনয ভাধ্যদভ ভূডভ এফাং চরভার ব্যফস্থানা স্বচ্ছ  ওাম থওয ওযা; 

 ইউডনন ম থা দথদও চনগুরুেপূণ থ যওাডয দফাভ প্রদাদনয ব্যফস্থা ডনডিত ওযা; 
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 তথ্য অডধওায আইদনয মথামথ ফাস্তফান ওযা; 

 ‘ICT Road Map for Bangladesh Power Sector’ অনুমাী ডফদুযৎঔাদত Enterprise Resource Planning 

(ERP) ফাস্তফান  এওটি ভডিত ডাটাদন্টায স্থান ওযা; 

 গ্রীন ক্লাইদভট পাে ব্যফস্থানায চন্য এওটি পটযায বতডয ওযা। 

ভধ্যদভাডদ ডযওল্পনা 

 যওাদযয ওর ডনফ থাী স্তদয ই-কবদন থন্প ঘালুওযণ; 

 স্থানী যওায প্রডতিানভদ ই-কবদন থন্প প্রফতথন; 

 ওর দাস্ট অডপদও দাস্ট ই-দন্টাদয রূািযওযণ; 

 স্যাদটরাইট দফায সুিু প্রদাদকয ভাধ্যদভ ঘযাের, উকূরী, াাডড় এফাং দুক থভ অেরভদ ওাম থওয দমাকাদমাক 

ব্যফস্থা কদড় দতারা; 

 দদদ ই-ওভাদ থয ডফওাদয চন্য সুিু আইডন, দযগুদরটডয এফাং প্রভেডিডবডত্তও ওাঠাদভা কদড় দতারা; 

 ডডডচটার আডথ থও দফায প্রায ডনডিত ওযা; 

 াইফায ডনযাত্তা ডনডিতওদল্প প্রাডতিাডনও, আইডন এফাং ওাডযকডয ওাঠাদভা কদড় দতারা; 

 ওর ভন্ত্রণার/ দিয ওতৃথও অনরাইদন তথ্য প্রাডিয দও র প্রণন; 

 ই-কবদন থন্প ফাস্তফান  ভডনটডযাং এয চন্য প্রাডনও ওাঠাদভা সৃডষ্ট; 

 ডফদ্যভান ওর যওাডয ডাটাদফদচয ভদধ্য াভডগ্রও ভি াধন এফাং তদথ্যয আদান-প্রদান ডনডিতওযণ; 

 ওর নাকডযদওয চন্য ভডিত নাকডযও ডাটাদফচ (National Population Register-NPR) বতডয; 

 দটওই উদ্ভাফনী ইদওাডদস্টভ বতডয, প্রভেডি উদ্ভাফন  উদদ্যাক উন্নন, দভধাে াংযক্ষ্ণ  াংদমাকওযণ, তরুণ 

উদ্ভাফওদদয ক্ষ্ভতা বৃডদ্ধ, উত্তভ ধাযণাভ ডঘডিতওযণ, রারন  উন্নদনয চন্য প্রাডতিাডনও ওাঠাদভা বতডয; 

 তথ্যপ্রভেডিদত ফাাংরা বালায ব্যফায ম্প্রাযদণ প্রদাচনী চডয এফাং কদফলণা ডযঘারনা ওযায রদক্ষ্য কদফলণা  

উন্নদনয ভাধ্যদভ তথ্যপ্রভেডিদত ফাাংরা বালা ভদ্ধওযণ। 

দীখ থদভাডদ ডযওল্পনা 

 ই-কবদন থন্প ভদডর প্রণন  ফাস্তফান; 

 যওাডয ওাম থ ডযঘারনা প্রডক্রায াদথ তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডিয দটওই ভিদয ভাধ্যদভ এ প্রডক্রা ডযফতথন 

াধন; এফাং 

 দভাফাইদরয ভাধ্যদভ যওাদযয ওর দফা প্রদান। 

৪.১.২ গৃীত ওাম থক্রভ 

 ডবন ২০২১ ফাস্তফাদন াও  তা দটওই ওযদত ৫২টি ভন্ত্রণার/ডফবাক এফাং ৬৮টি প্রডতিানদও Bangladesh 

National Architecture (BNEAF) এয আতা আনদনয রদক্ষ্য “ডডডচটার ফাাংরাদদদয চন্য ই-কবন থদভন্ট 

ভাস্টায প্লযান” ীল থও প্রওল্প ফাস্তফান ওযা দচ্ছ। প্রওদল্পয আতা ফাাংরাদদদয ১০টি দ যবা “ডডডচটার 

ডভউডনডাডরটি াডব থদ ডদস্টভ দডদবরদভন্ট” নাদভ াইরট প্রওল্প ফাস্তফাদনয ওাম থক্রভ ঘরভান যদদঙ; 

 ই-কবদন থন্প ওাম থক্রভ ফাস্তফাদন ইন্টাযঅাদযডফডরটি ভস্যা দূযীওযণ  প্রডক্রা চাধ্য ওযায চন্য Bangladesh 

National Digital Architecture প্রস্তুত ওযা দদঙ। e-GIF with MSDP, National E-Service Bus প্রস্তুত 
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এফাং GeoDASH প্লাটপভ থটি BNDA াডব থ ফাদ াংভেি ওযা দদঙ। এঙাড়া াডব থ বুও অদটাদভন, ই-

দনন াডব থ দন, BOESL এয চন্য android অযা, অনরাইদন ঔাদ্যস্য াংগ্রদয পটযায, Project 

Tracking System ইতযাডদ পটযায প্রস্তুত ওযা দদঙ। ই-ডযক্রুটদভন্ট ডদস্টদভ Blockchain Integration 

এয ওাচ ম্পন্ন দদঙ এফাং ডফডড‟য প্রডক্ষ্ণাথীদদয ভাদছ নদ ডফতযদণ িওদঘইন প্রভেডিয ব্যফায 

যীক্ষ্াভরওবাদফ শুরু দদঙ। ডফডড ওতৃথও ইসুযকৃত প্রডক্ষ্ণ াটি থডপদওদট Blockchain Integration এয ওাচ 

ম্পন্ন দদঙ; 

 দদদয অবযিদয আইডটি ওভ থসূডঘ ডফওা  ম্প্রাযদণয রদক্ষ্য ওডম্পউটায ইডন্পদডন্ট ব্যফস্থানা দক্ষ্তা উন্নদনয 

ভাধ্যদভ ইদতাভদধ্য ডফডচডড ই-কব াট থ প্রডতিা ওযা দদঙ। ডফডচডড ই-কব াট থ আিচথাডতও াইফায ডডওউডযটি 

াংস্থা FIRST.Org, OIC-CERT এফাং APCERT এয দস্যদ অচথন ওদযদঙ। এয ভাধ্যদভ ২০১৮-১৯ 

অথ থফঙদয ফ থদভাট ৬৯২টি াইফায ডনযাত্তা ডফলও ইডন্পদডন্ট দযডচস্টায ওযা দদঙ। এ াংক্রাি দফাইদট 

ফ থদভাট ২০৩টি াইফায ডনযাত্তা ডফলও যাভ থ, তওথ-ফাতথা এফাং াংফাদ প্রওা ওযা ফ থদভাট ৪০টি যওাডয 

প্রডতিানদও াইফায ইডন্পদডন্ট দযদন্প াতা প্রদান এফাং দফাইট  অযাডপ্লদওনভদয VA  PT ওদয 

প্রাি পরাপর ঐ ওর প্রডতিাদন দপ্রযণ ওযা দদঙ। Cyber Sensors দত ২৯টি Cyber Security প্রডতদফদন 

৮টি যওাডয প্রডতিানদও দদা দদঙ। াইফায ডনযাত্তা প্রডক্ষ্ণ প্রদাদনয চন্য CIRT োফ প্রডতিা ওযা দদঙ। 

ভাননী প্রধানভন্ত্রীয তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডি ডফলও উদদষ্টা চনাফ চীফ াদচদ এ োদফয উদদ্রৃাধন ওদযন। 

াইফায ডচভ স্থাদনয ওাচ ঘরভান আদঙ; 

 Cyber space এফাং Internet-ডবডত্তও াইফায ক্রাইভ ম থদফক্ষ্ণ  অযাধ প্রডতত ওর প্রওায তথ্য/ডনযাত্তা 

ডনডিতওযদণয রদক্ষ্য „Cyber Threat Detection and Response‟ ীল থও প্রওল্প গ্রণ ওযা দদঙ; 

 াইফায অযাধ ডফঘাদযয রদক্ষ্য াইফায িাইবুযনার স্থান, টাইভ স্টযাডম্পাং াডব থদ কাইডরাই পয াটি থপাইাং 

অথডযটিচ ২০১৬ প্রণন, াইফায ডডওউডযটি স্টযাদিডচও কাইডরাইন প্রণন, াইফায অযাধ তদদিয চন্য াইফায 

অযাধ  তদি ডফডধভারায ঔড়া প্রণন এফাং াইফায ডনযাত্তা ডনডিত  ডডডচটার স্বাক্ষ্য ব্যফাদযয ডনডভত্ত 

যওাডয ই-দভইর নীডতভারা ২০১৮ প্রণন ওযা দদঙ; 

 চনকদণয ডনওট প্রাদনয চফাফডদড ডনডিতওযণ, দফায ভাদনান্নন এফাং সুান াংতওযদণয রদক্ষ্য ভডন্ত্রডযলদ 

ডফবাদকয তোফধাদন ওর ভন্ত্রণার/ডফবাদক অডবদমাক প্রডতওায ব্যফস্থানা Grievance Redress System 

(GRS) দ্ধডত ঘালু ওযা দদঙ। এ দ্ধডত যওাডয দফা প্রাডি এফাং প্রদত্ত দফায ভান ম্পদওথ াধাযণ নাকডযদওয 

অডবদমাক প্রডতওাদয গুরুেপূণ থ ভূডভওা ারন ওযদঙ। ভডন্ত্রডযলদ ডফবাক ওতৃথও ২০১৫ াদর অনরাইদন GRS ঘালু 

ওযা । দ ডযদপ্রডক্ষ্দত াংক্ষুদ্ধ দফা প্রতযাডকণ তাদদয অডবদমাকভ (Grievance) াংডিষ্ট ভন্ত্রণার/ডফবাদক 

অনরাইদন GRS software-এয ভাধ্যদভ  অপরাইন উব দ্ধডতদত দাডঔর ওযদত াদযন; 

 ভডন্ত্রডযলদ ডফবাদকয তোফধাদন আদারদতয ওাম থক্রভ আদৄডনওাদনয রদক্ষ্য ই-দওাট থ ডদস্টভ 

(www.ecourt.gov.bd) ঘালু ওযা দদঙ। এয ভাধ্যদভ খুফ দচ  দ্রুততায দঙ্গ অনরাইদন এফাং প্রদাচদন 

অপরাইদন এডক্সডওউটিব ম্যাডচদস্ট্রটকণ দভাফাইর দওাদট থয ওর ওাম থক্রভ দমভন: অডবদমাকনাভা দাদয, চব্দ তাডরওা 

প্রস্তুত, অডবদমাক কঠন, চফানফডদ গ্রণ  আদদ প্রদান ওযদত াদযন। এ ডদস্টদভয ভাধ্যদভ নাকডযওকণ অনরাইদন 

যাডয দচরা ম্যাডচদস্ট্রট ফা ডনফ থাী ম্যাডচদস্ট্রটকণদও ডফডবন্ন অযাদধয ডফলদ চানাদত াদযন; 

 ভডন্ত্রডযলদ ডফবাদকয তোফধাদন উদ্ভাফন ওাম থক্রভদও াযাদদদ ঙডড়দ দদায রদক্ষ্য ওর ভন্ত্রণার/ ডফবাক, 

অডধদিয/ দিয, দচরা এফাং উদচরায ফাডল থও উদ্ভাফন ওভ থডযওল্পনা ২০১৮-২০১৯ প্রণন ওযা দদঙ। প্রডতভাদ 

ভন্ত্রণার/ডফবাক  আতাধীন দিয/াংস্থাদও ডনদ ফাডল থও উদ্ভাফন ওভ থডযওল্পনা অগ্রকডত ম থাদরাঘনা বায 

আদাচন ওযা ; 
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 াভাডচও ডনযাত্তাদফষ্টনীয আতা ৫ ডভডরদনয অডধও প্রাডিও ম থাদয নাকডযও দম দওান আডথ থও দরনদদন 

াংক্রাি দফাভ ডডডচটার উাদ প্রদান ওযা দচ্ছ মাদদয ভদধ্য ফঃবৃদ্ধ, ডফধফা এফাং প্রডতফন্ধী নাকডযও 

ডফদলবাদফ উদিঔদমাগ্য। ১৩৮৪টি ডডডচটার দন্টায দথদও এদচন্ট ব্যাাংডওাং এয ভাধ্যদভয চনকণদও আডথ থও 

দরনদদন দফা প্রদান ওযা দচ্ছ; 

 ৫টি দফযওাডয প্রডতিান এফাং যওাডয ম থাদ ফাাংরাদদ ওডম্পউটায ওাউডন্পরদও াটি থডপদওট প্রদানওাযী ওতৃথক্ষ্ 

(ডএ) ডাদফ রাইদন্প প্রদান ওযা দদঙ। ডএ ডাদফ রাইদন্প প্রাি ৬টি প্রডতিান ফতথভাদন ডফডবন্ন যওাডয-

দফযওাডয াংস্থা  আগ্রী ব্যডিফদক থয ডনওট ডডডচটার স্বাক্ষ্য াটি থডপদওট  াংডিষ্ট দফা প্রদান ওযদঙ। ইদতাভদধ্য 

ই-টিআইএন, a2i এয ই-নডথ, ডফডবন্ন ব্যাাংদও এফাং চাতী ডফিডফদ্যারদয অনরাইন Admit Card-এ ডডডচটার 

স্বাক্ষ্দযয ব্যফায ওযা দচ্ছ; 

 ডডডচটার স্বাক্ষ্য ব্যফাদযয উদেদশ্য ব্যফাযওডযয তথ্য মাঘাইদয চন্য ডনফ থাঘন ওডভদনয NID ডাটাদফদচয 

াংদঙ্গ VPN াংদমাক স্থান ওযা দদঙ; 

 ইন্টায অাদযটিডফডরটি কাইডরাইন, Auditing কাইডরাইন, Certification Practice Statement কাইডরাইন 

প্রস্তুত ওযা দদঙ, পদর ডনযাদ ই-কবদন থন্প ঘালু ওযা ম্ভফ দদঙ; 

 ডডডচটার পদযনডও োফ স্থান, ডদওআই ডদস্টভ আদগ্রড, ডফিভাদনয াফডরও ডও ইনিাস্ট্রাওঘায ডদস্টভ 

স্থাদনয ভাধ্যদভ অনরাইন দরনদদদন এফাং তথ্য আদান-প্রদাদন ডডডচটার স্বাক্ষ্য াটি থডপদওট ব্যফাদযয ভাধ্যদভ 

াইফায ডনযাত্তা ডনডিত ওযা দচ্ছ; 

 ভাভরা তদদিয সুডফধাদথ থ অযাদধয আরাভত াংযক্ষ্ণ  অনরাইদন তাৎক্ষ্ডণওবাদফ অযাধী নািওযদণয চন্য 

ডডএ ওাম থারদ Digital Evidence Management & Reporting system নাদভ এওটি অনরাইন দফা ঘালু 

ওযা দদঙ; 

 াটি থপাইডাং অথডযটিভদও ম্পৃি ওদয াইফায ইনডদডন্ট াংক্রাি তদাযডও ব্যফস্থা কদড় দতারা, উচ্চ 

দক্ষ্তাম্পন্ন াইফায দটওডনওযার টিদভয ক্ষ্ভতা বতডযওযণ, ম্ভাব্য াইফায আক্রভণ থাভাদনা এফাং ঝৌঁডও প্রডতদযাধ 

 ডনন্ত্রণওযণ, াটি থপাইডাং অথডযটিয আতাধীন ডদস্টভভ  চনকণদও ম্ভাব্য াইফায আক্রভণ ডফলদ 

দঘতন ওযায রদক্ষ্য ‘ডডএ ওাম থারদ ডএ ভডনটডযাং ডদস্টভ স্থান এফাং ডনযাত্তাডফধান’ প্রওল্প ফাস্তফাদনয 

ডযওল্পনা গ্রণ ওযা দদঙ; 

 দভাফাইর ডডবাই দত ডডডচটার স্বাক্ষ্য াংভেিওযণ, দভাফাইর ডডবাই দত ই-দরনদদদন ডনযাত্তা ডনডিতওযণ 

এফাং চনকদণয দঘতনতা বৃডদ্ধওযদণয রদক্ষ্ দভাফাইর ডদওআই ডদস্টভ স্থাদনয উদদ্যাক গ্রণ ওযা দদঙ; 

 দন া্া পটযাদযয ভাধ্যদভ ডফডবন্ন ভন্ত্রণার/ডফবাক, অডধদিয/ডযদিয, স্বাত্তাডত াংস্থা  ওদ থাদযন এফাং 

ভাঠ ম থাদয দচরা  উদচরা প্রাদনয অনুদভাডদত  শূন্যদদয াাাড ডফদ্যভান চনফদরয দিয, দশ্রডণ  

দফতন দস্করডবডত্তও তথ্য এফাং নাযী ওভ থওতথা  ওভ থঘাযীদদয ডযাংখ্যান াংগ্রপূফ থও ডন্নদফডত ওযা । ডএডড 

প্রডতফঙয এ দযওড থগুডর ারনাকাদওযদণয ওাম থক্রভ ডযঘারনা ওদয এফাং এ চন্য ডনডভতবাদফ পটযায প্রণন  

উন্নন ওদয থাদও; 

 ফতথভাদন চনপ্রান ভন্ত্রণারদয ওর ওভ থওতথা (২৬৮ চন, ২৮/০৩/২০১৯ ম থি) ই-পাইর ব্যফায ওযদঙন। তাদদয 

user id বতডয, প্রডক্ষ্ণ প্রদান ই-পাইর ফাস্তফাদন ওর ওাম থক্রভ ডএডড ডযঘারনা ওদয আদঙ। ফতথভাদন 

প্রা ওর নডথ (ায াংদক্ষ্  ভাভরায নডথ ব্যতীত) ই-পাইদর ডনষ্পডত্ত ওযা দচ্ছ; 

 এডআয পটযাদযয ভাধ্যদভ ওভ থওতথাদদয ACR এয তথ্য াংযক্ষ্ণ ওযা দদঙ। এ পটযাদয ওভ থওতথাদদয 

এডআয এয তথ্য এডন্ট্র ম্পন্ন দর উি তথ্য দত দচ এফাং স্বল্প ভদ এডআয এয প্রডতদফদন প্রদান ওযা ম্ভফ 
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দফ। দফাইদট আইডড ব্যফায ওদয ওভ থওতথাকণ তাদদয এডআয চভায তথ্য ডফডবন্ন তথ্য চানায সুদমাক 

াদচ্ছন। ঘাডদা অনুমাড পটযায প্রণন, উন্নন  User বতডয ওযা দচ্ছ; 

 দুনীডত দভন পটযাদয ওভ থওতথাদদয (২৮/০৩/২০১৯ ম থি) Anticorruption এয তথ্য াংযক্ষ্ণ ওযা দদঙ। 

শৃিরা অনুডফবাদকয চন্য User বতডয এফাং ওভ থওতথা/ওভ থঘাযীদদয এ পটযায এয য প্রডক্ষ্ণ প্রদান ওযা । 

এঙাড়া GRS এয ভাধ্যদভ অনরাইদন অডবদমাক গ্রণ  ডনষ্পডত্ত ঘরভান যদদঙ; 

 দফাভডযও প্রাদন ঘাওডযযত অফস্থা দওান যওাডয ওভ থওতথা/ওভ থঘাযী ভতুযফযণ ওযদর এফাং গুরুতয আত দর 

স্থাী অক্ষ্ভতাচডনত আডথ থও অনুদান প্রদাদনয চন্য পটযাযট বতডয ওযা দদঙ। ৩১/০৩/২০১৯ তাডযঔ ম থি 

দভাট ৬,৮১৪ চন ওভ থওতথা/ওভ থঘাযী অনুদাদনয চন্য আদফদন ওদযন। তাদদয তথ্য াংযক্ষ্ণ, প্রডক্রাওযণ এফাং 

যফতীওাদর ডচ চাডয ওযা ম থি ম্পূণ থ ওাচ এ পটযাদযয ভাধ্যদভ ম্পন্ন ওযা দদঙ। ওোণ াঔায ঘাডদা 

অনুমাী User বতডয এফাং তাদদযদও এ পটযায এয য প্রডক্ষ্ণ প্রদান ওযা দ থাদও; 

 ২০১৬ াদর ফ থপ্রথভ এএডফ-এয দাযদর বা অনুডিত । ডএডড এএডফয বায ওর তথ্যভ বা 

উস্থাদনয চন্য এওটি পটযায বতডয ওদয পটযাদয তথ্য এডন্ট্র, আদডট এফাং ঘাডদা অনুমাড পটযায 

উন্নদনয ওাম থক্রভ ডযঘারনা ওদয আদঙ। এ ওাম থক্রভ ফতথভাদন পটযাদযয ভাধ্যদভ ম্পন্ন ওযা ; 

 দুদদওয দটার ডি টরাইন ঘালু ওযা দদঙ মায নম্বয „১০৬‟। এটি ডনযডফডচ্ছন্নবাদফ ঘালু যাঔায ডনডভত্ত ডনডভত 

যক্ষ্ণাদফক্ষ্দণয ভাধ্যদভ ঘর যাঔা এফাং চনাধাযদনয দুনীডতয অডবদমাকভ যাডয গ্রদণয ব্যফস্থা ওযা দদঙ; 

 সুিুবাদফ যওাডয দাডে ারদনয চন্য ইদরওিডনও দমাকাদমাদকয দকানীতা, চফাফডদডতা  ওাম থওাডযতা ডনডিত 

ওযায রদক্ষ্য ফাাংরাদদ কৃডল কদফলণা ইনডস্টটিউদটয ডফজ্ঞানী  ওভ থওতথাদদয দমাকাদমাদকয চন্য ডফএআযআই-এয 

দডাদভইন দফইচড (bari.gov.bd) ই-দভইর ব্যফস্থা ঘরভান যদদঙ; 

 নদপ্রাি ক্ষুদ্র্ঋণ প্রডতিানভদয স্বচ্ছতা  চফাফডদডতা ডনডিতওদল্প অনরাইন ই-দযগুদরটডয ডদস্টভ নাদভ এওটি 

ইনপযদভন ডদস্টভ বতডয ওযা দদঙ; 

 মভৄনা নদীয উয ডনডভ থত ফাাংরাদদদয ফ থবৃৎ ফঙ্গফন্ধু দতুয দটার আদা ওাম থক্রভ ম্পূণ থ স্বাংডক্র। IRD INC. 

নাভও এওটি প্রডতিাদনয ভাধ্যদভ ২০০৫ াদর এ automatic toll collection system স্থান ওযা । পদর 

স্বাংডক্র দ্ধডতদতই মানফাদনয দশ্রণীডফন্যা  দটার ডনধ থাযণ ওযা ম্ভফ দচ্ছ; 

 ফঙ্গফন্ধু দতুয দটার ওাদরওন ডদস্টভ ঢাওাস্থ ফাাংরাদদ দতু ওতৃথদক্ষ্য প্রধান ওাম থার দত ডযফীক্ষ্ণ ওযায 

চন্য এওটি Remote Monitoring System যদদঙ। দটার াংক্রাি মাফতী তথ্য  ডযদাট থ াংযক্ষ্ণ এফাং ফঙ্গফন্ধু 

দতু ডদদ মানফান ঘরাঘর যাডয ম থদফক্ষ্দণয চন্য অটিওযার পাইফায দনটাদওথয ভাধ্যদভ এওটি ডযদভাট 

ভডনটডযাং ডদস্টভ কদড় দতারা দদঙ। এয ভাধ্যদভ ঢাওাস্থ প্রধান ওাম থার দত ফঙ্গফন্ধু দতুয দটার ওাদরওন এফাং 

দটার এরাওায মানফান ডযডস্থডত ডযফীক্ষ্ণ ওযা ম্ভফ দচ্ছ। দটার াংক্রাি এফাং চন দস্টদনয মাফতী তথ্য 

স্থানীবাদফ local server এয back up ডদদফ দতু বফনস্থ central server -এ াংযক্ষ্ণ ওযা দচ্ছ। পদর 

দওানবাদফ local storage ক্ষ্ডতগ্রস্ত দর ফাাংরাদদ দতু ওতৃথদক্ষ্য দস্টাদযদচ তা াংযডক্ষ্ত থাওদফ এফাং data 

recover ওযা ম্ভফ দফ; 

 ৬ি ফাাংরাদদ-ঘীন বভত্রী (ভৄিাযপুয) দতুয দটার আদা ওাম থক্রভ Real-time Digital Toll Collection 

System-এয ভাধ্যদভ ডযঘাডরত । দতু াযাাদযয চন্য মানফান দটার প্লাচা উডস্থত দর প্রথদভ মানফাদনয 

দযডচদস্ট্রন নম্বযটি ডদস্টদভ এডন্ট্র দদা । এ ডদস্টভটি যাডয ডফআযটিএ-এয database-এয াদথ াংভেি 

থাওা মানফানটিয প্রকৃত দশ্রডণ ডফস্তাডযত তথ্য ডদস্টদভ প্রদড থত । ডদস্টদভ প্রদড থত দশ্রডণ এফাং তথ্য অনুমাী 

মানফানটিয দটাদরয ায ডনধ থাডযত  এফাং দ অনুমাী দটার আদা ওযা । ডযদাডধত দটাদরয ডযভাণ 



96 

দটার আদা াংক্রাি ওর তথ্য ডদস্টদভ াংযডক্ষ্ত । দটার আদাদয দভাট ডযভাণ, দওান দশ্রডণয মানফান দত 

ডও ডযভাণ দটার আদা দদঙ ইতযাডদ তথ্য তাৎক্ষ্ডণওবাদফ ডদস্টদভ প্রদড থত । দটার আদা প্রডক্রা, দটাদরয 

অথ থ চভা াংক্রাি ওর তথ্য, দটার প্লাচা এরাওায ডবডড ডঘত্র ফনানীস্থ ফাাংরাদদ দতু ওতৃথদক্ষ্য দয দিয দত 

VPN-এয ভাধ্যদভ যাডয ভডনটয ওযা ; 

 অডপ অদটাদভদনয অাং এফাং ওাকদচয ব্যফায হ্রাদয উদদ্যাক ডদদফ দতু ডফবাক এফাং ফাাংরাদদ দতু 

ওতৃথক্ষ্ ওতৃথও Client Server-based Integrated System এয Accounting System, Provident Fund 

Management System, Payroll System, Store Management System, Vehicle Management 

System এফাং Asset Management System ভডডউর ব্যফায ওযা দচ্ছ। ডডডচটার দ্ধডতদত তথ্য াংযক্ষ্ণ 

ওযা ওাকদচয ব্যফায দমভন হ্রা দদদঙ, দতভডন প্রদাচনী তথ্য দচ দ্রুত খু ৌঁদচ াা ম্ভফ দচ্ছ; 

 ডনযীক্ষ্া ওাম থক্রভ ডডডচটারাইচ ওযায রদক্ষ্য Audit Monitoring and Management System (AMMS) 

নাভও পটযায বতডযওযণ এফাং ভাঠম থাদ এয ব্যফাদযয ভাধ্যদভ ডনযীক্ষ্া ওভ থসূডঘ, ডনযীক্ষ্া ডযওল্পনা ইতযাডদ 

ডডডচটারাইচ ওযা দদঙ। ভাঠম থাদ ডনযীক্ষ্া দর ওতৃথও ম্পাডদত ওাচ AMMS এয ভাধ্যদভ যাডয অডডট 

বফদন অফডস্থত দওন্দ্রী ডাটা দন্টাদয দপ্রযণ ওযা । পদর দওন্দ্রী দনটাদওথয াদথ ভেি অডডট অডধদিদয ফদ 

ভাডযঘারও এফাং উর্ধ্থতন ওভ থওতথাবৃদ তাৎক্ষ্ডণওবাদফ ভাঠ ম থাদ অডডদটয ওাচ তদাযডও ওযদত াদযন। এদত 

অডডদটয গুণকত ভান উন্নদনয সুদমাক সৃডষ্ট দদঙ। তাঙাড়া অডডট ডফলও তথ্য ডডডচটারাইদচদনয ওাযদণ এ 

ম্পডওথত তথ্য ব্যফস্থানা চ, দ্রুততয এফাং গ্রণদমাগ্য দদঙ; 

 ফাডড়য ভাডরও  বাড়াটিাদদয তথ্যাডদ মথামথবাদফ াংযক্ষ্দণয চন্য Citizen Information Management 

System (CIMS) Software-টি ফাাংরাদদ পুডরদয ওর ইউডনদট ম্প্রাযণ ওযা দদঙ; 

 আদৄডনও তথ্য প্রভেডিয াদথ ভি দযদঔ ফড থায কাড থ ফাাংরাদদ এয বদনডদন ওাম থক্রভদও ভেদকাদমাকী, কডতীর  

ডনযাদ ওযায রদক্ষ্য ফড থায কাড থ ফাাংরাদদ এয দয দিদয ডনচস্ব ডাটা দন্টায স্থান ওযা দদঙ; 

 ফড থায কাড থ ফাাংরাদদ এয ওভ থওােদও চ, কডতীর, ডনর্ভ থর  স্বচ্ছ ওযায রদক্ষ্য ডফডবন্ন পটযাদযয প্রঘরন ওযা 

দদঙ। এওর পটযাযদও এওই প্লাটপদভ থ আনায চন্য Integrated Data Information and Management 

(iDIM) software এয প্রঘরন ওযা দদঙ। ডফডচডফ„য ওর পটযাযদও ভাইদগ্রন ওদয iDIM স্থানািয 

ওামক্রভ ঘরভান যদদঙ; 

 ফড থায কাড থ ফাাংরাদদ আদৄডনও দমাকাদমাক ব্যফস্থায অাং ডদদফ ফাাংরাদদদ ফ থপ্রথভ ওক্সফাচায, দটওনাপ এফাং 

মদায দচরায পুটঔারী ীভাি এরাওা ডবএইঘএপ ডডডচটার দভাফাইর দযডড (ডডএভআয) দনটাওথ স্থান 

ওদযদঙ। ম থাক্রদভ এ দনটাওথ াযাদদদ ওর ডফড ম থি ম্প্রাযণ ওযা দফ। এয পদর দয দিয ডফডচডফ 

দত দূক থভ াফ থতযাের প্রতযি অেদর অফডস্থত ীভািফতী ডফডভদয াদথ যাডয দমাকাদমাক ওযা ম্ভফ দফ; 

 ডনফ থাঘডন ব্যফস্থানা আদৄডনওাদনয রদক্ষ্য ডনফ থাঘদন অাংগ্রণওাযী প্রাথীদদয তথ্য  ডনফ থাঘদনয পরাপর াংগ্রদয 

চন্য Candidate Information Management System (CIMS), Result Management System (RMS) 

 Election Management System (EMS) নাদভ ৩টি পটযায ব্যফায ঘরভান যদদঙ। ডআইএভএ 

(CIMS) এয ভাধ্যদভ প্রডতদ্রৃন্দ্বী প্রাথীদদয তথ্যাডদ ম্বডরত রপনাভা  প্রাথীদদয ব্যডিকত তথ্য ডাটাদফদচ াংযক্ষ্ণ 

ওযা দদঙ, মা যফতীদত ডনফ থাঘন ওডভদনয দফাইদট প্রওা ওযা । ইএভএ (EMS) এয ভাধ্যদভ ডনফ থাঘদন 

ব্যফহৃত দওদন্দ্রয তথ্য াংগ্র ওযা  এফাং আযএভএ (RMS)-ভাধ্যদভ দভ চাতী াংদ  এওাদ চাতী 

াংদ ডনফ থাঘদনয আন অনুমাী এফাং যফতীদত অনুডিত ওর স্থানী ম থাদয ডনফ থাঘদন দওন্দ্রডবডত্তও পরাপর 

ওাযী ডযটাডন থাং অডপাদযয ওাম থার দত াংগ্র ওযা ; 
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 ডনফ থাঘডন ব্যফস্থানা আদৄডনওান, দবাট প্রদাদন স্বচ্ছতা আনন এফাং দ্রুত পরাপর প্রদাদনয রদক্ষ্ দবাটদওদন্দ্র 

ইদরক্ট্রডনও দবাটিাং দভডন (EVM) ব্যফায ওযা দচ্ছ; 

 ডনফ থাঘন ওডভন ডঘফারদ ওর ধযদনয ডনফ থাঘদন ব্যফহৃত দবাটদওদন্দ্রয তথ্যভদ্ধ এওটি ডাটাদফচ যদদঙ। উি 

ডাটাদফদচ দবাটদওদন্দ্রয ঙডফ ডফস্তাডযত তথ্য যদদঙ। ডনফ থাঘনী আনভদয ীভানা  প্রাডনও ীভানা 

(দচরা, উদচরা, ইউডনন) এওটি GIS ডবডত্তও ডাটাদফচ প্রণন ওযা দদঙ; 

 ২০০৮ ন দত ডফকত ওর ডটি ওদ থাদযন ডনফ থাঘদন এফাং দ্য ভাি এওাদ চাতী াংদ ডনফ থাঘদন দবাটাযদদয 

SMS এয ভাধ্যদভ দবাটদওদন্দ্রয তথ্য প্রদান ওযা । দবাটায তাঁয চাতী ডযঘত্র নম্বয এওটি ট থদওাদড দপ্রযণ 

ওযদর, ডপযডত দভদদচ তাদও তায নাভ, দবাটায ডডযার নম্বয, দবাটদওদন্দ্রয নাভ  দবাটায এরাওায নাভ চানাদনা 

; 

 ডনফ থাঘন ওডভদন ফতথভাদন প্রা ১০ দওাটি ৪২ রক্ষ্ দবাটাদযয তথ্যবাোয যদদঙ। উি তথ্যবাোদয দবাটাযদদয 

াধাযণ তথ্যাডদ ঙাড়া ফাদাদভডিও তথ্যাডদ (আইডয  দ আঙ্গুদরয ঙা) াংযডক্ষ্ত আদঙ। আইডয  দ 

আঙ্গুদরয ঙা দনায চন্য উদচরা/থানা ম থাদয Irish Scanner  10-Finger Scanner প্রদান ওযা দদঙ। 

পরস্বরু, Automated Finger Identification System (AFIS) দ্ধডত  আইডয স্কযাডনাং এয ভাধ্যদভ দওান 

এওচন দবাটায এওাডধও স্থাদন ডনফন্ধন ওযায অদঘষ্টা ঘারাদর স্বাংডক্রবাদফ তা ধযা ড়দফ, এদত বদ্রৃত দবাটায 

ায দওান অফওা থাদও না; 

 ঙডফ দবাটায তাডরওা ব্যফাদযয পদর অডধওতয ডনর্ভ থরতা, স্বচ্ছতায াংদক ডনফ থাঘনী ওাম থক্রভ ম্পন্ন ওযা ম্ভফ 

দচ্ছ। Smart ID Card ডফতযদণয ওাম থক্রভ ফতথভান ঘরভান যদদঙ। ম থাক্রদভ ওর দবাটাযকণ Smart ID Card 

াদফন। এটি Online/Offline readable এফাং এওটি উৎকৃষ্ট Digital Document; 

 দবাটায ডাটাদফইচ ব্যফায ওদয দবাটাযদদয ভদধ্য চাতী ডযঘত্র প্রদান ওযা দচ্ছ। চাতী ডযঘত্র ব্যফায 

ওদয ভাডচও সুযক্ষ্া ওভ থসূডঘদত প্রকৃত উওাযদবাকী নািওযণ চতয । এ তথ্যবাণ্ডাদযয সুডফধা গ্রদণয চন্য 

ইদতাভদধ্য চাতী যাচস্ব দফাড থ, ফাাংরাদদ ব্যাাংও, াদাট থ অডধদিয ১০৬টি াংস্থায াদথ ডনফ থাঘন ওডভদনয 

ভদছাতা র্চডি (MoU) স্বাক্ষ্ডযত দদঙ। এয ভদধ্য চাতী যাচস্ব দফাড থ ইদরওিডনও দ্ধডতদত ওযদাতাদদয 

ডযডঘডত মাঘাইপূফ থও ই-টিআইএন (e-TIN) ব্যফস্থা ঘালু ওদযদঙ; 

 নাকডযওদদয উন্নততয চাতী ডযঘত্র (Smart ID Card) প্রদাদনয চন্য IDEA (Identification System for 

Enhancing Access to Services) প্রওল্প ওাচ ওদয মাদচ্ছ। এ প্রওদল্পয অধীদন ডনফ থাঘন ওডভদনয ভাঠ ম থাদয 

অডপভ তথ্যবাণ্ডাদযয (database) াদথ বার্চ থার প্রাইদবট দনটাওথ (VPN)-এয ভাধ্যদভ যাডয ভেি 

থাওদফ। পদর দবাটায তাডরওা অির্ভ থডি ডযঘত্র প্রদান ইতযাডদ উন্নততয নাকডযও দফা আদযা দ্রুততায াদথ 

প্রদান ওযা ম্ভফ; 

 স্মাট থ চাতী ডযঘত্র ব্যফাদয ডফডবন্ন ধযদনয নাকডযও সুডফধা খুফ দচ  ঠিওবাদফ প্রদান এফাং গ্রণ ওযা মা। 

মায ভদধ্য যদদঙ ব্যডি ডযঘ নািওযণ, ঘাওডযয আদফদন, ব্যাাংও ডাফ দঔারা, াদাট থ বতডয, ই-কবদন থন্প 

দফা, যওাডয ডফডবন্ন াভাডচও ডনযাত্তাাংক্রাি বাতা গ্রণ, ডফফা ডনফন্ধন, চডভ ডনফন্ধন ইতযাডদ। এঙাড়া 

প্রচাতদন্ত্রয ওভ থঘাযীদদয ঠিও াংখ্যা ডনরূণ এফাং প্রকৃত দফতন বাতাডদয প্রাক্করন ডনধ থাযদণ অথ থ ডফবাক ওতৃথও 

প্রচাতদন্ত্রয ওর ওভ থঘাযীদদয দফতন ডনধ থাযণ ওযায ওাদচ চাতী ডযঘত্র নম্বয ফাধ্যতাভরওবাদফ প্রদাদকয 

ব্যফস্থা ওযা দদঙ। 

 ফাাংরাদদদয দম দওান প্রাি দথদও চাতী ডযঘত্র াংক্রাি তথ্য দফা প্রদাদনয রদক্ষ্য দটার ডি (১০৫) ওর দন্টায 

ডযঘারনা ওযা দচ্ছ এফাং Problem Solution Management System (PSMS) পটায বতডয দচ্ছ,মায 
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ভাধ্যদভ ভাঠ ম থাদয এনআইডড াংক্রাি ওাডযকডয ভস্যা ডফডবন্ন ধযদনয ভস্যায ভাধান দ্রুত  চ দফ; 

 ডফদচএভড‟য ডভরভদয বদডনও উৎাদন ওাম থক্রদভয উয পটযায বতডয ওযা দদঙ। এ পটযাদযয 

ভাধ্যদভ স্বল্প ভদ অনরাইদন ডফদচএভড‟য ডভদরয বদডনও উৎাদন াংক্রাি তথ্যাডদ াংগ্রপূফ থও ডফডবন্ন প্রডতদফদন 

বতডয ওযা চতয দদঙ; 

 চাতী দবািা অডধওায াংযক্ষ্ণ অডধদিয ই-দভইদরয ভাধ্যদভ অডবদমাক গ্রণ  প্রাি অডবদমাদকয ডপডব্যাও প্রদান 

ওদয থাদও। তাঙাড়া দবািা অডধওায াংযক্ষ্ণ আইন-২০০৯ ম্পদওথ ওর দভাফাইর অাদযটয এয াাদে 

এএভএ এয ভাধ্যদভ দবািাদদযদও অফকত ওযাদনা দচ্ছ। অডবদমাক  প্রডতওায ব্যফস্থানা Grievance 

Redress System (GRS) অনরাইদন প্রদাদনয পদর অডবদমাক ডনষ্পডত্তদত কডতীরতা আদঙ; 

 ফাাংরাদদ ট্যাডযপ ওডভন ওতৃথও অতযাফশ্যওী দেয আিচথাডতও ফাচায ভে অনরাইদনয (Thomson Reuters 

Eikon) ভাধ্যদভ াংগ্র ওদয তা ঘাডদা অনুমাী প্রডতডদন ভন্ত্রণার এফাং গ্রাওদদয ভাদছ ডফতযণ  দফাইদট 

প্রওাদয পদর দবািাকণ দেয ভে ম্পদওথ অফকত দচ্ছন; 

 ডফএটিআই এয দভাফাইর অযা "BSTI (Product Check)" এয ভাধ্যদভ ডফএটিআই ’য দফাইট  দথদও 

ডফএটিআই ওতৃথও অনুদভাডদত ফাধ্যতাভরও েভদয পূণ থাঙ্গ তথ্য চানা মা (Search by Product Name, 

Search by City & Search by License Number); 

 ডফদুযৎঔাদতয চন্য এওটি ভডিত অডডট ম্যাদনচদভন্ট পটযায ফাস্তফান ওযা দদঙ। এদত ওদয অডডট ডনষ্পডত্ত 

আদযা চতয এফাং কডতীর দদঙ। পদর প্রডত ডনযীক্ষ্া ফঙদযয অডডট আডত্ত  ডনষ্পডত্তয ব্যফধান ওদভ মাদফ। 

ক্রভািদ অডনভ  অস্বচ্ছতা হ্রা াদচ্ছ। ফ থস্তদয প্রাডনও চফাফডদডতা ডনডিত দফ; 

 ডফদুযৎ ডফবাক  এয আতাধীন াংস্থাভদয ভাভরা ডযফীক্ষ্ণ  মথামথবাদফ ডনষ্পডত্তওযদণয চন্য অনরাইন 

ভডনটডযাং ডদস্টভ ঘালু ওযা দদঙ; 

 ডফদুযৎঔাদত প্রণীত আইডটি দযাড ম্যা ফাস্তফাদনয অাং ডাদফ ডফদুযৎঔাদত ভডিত Enterprise Resource 

Planning (ERP) ফাস্তফান ওযা দচ্ছ। আকাভী এও ফঙদযয ভদধ্য Enterprise Resource Planning (ERP) 

ফাস্তফাদনয ভাধ্যদভ ডফদুযৎঔাদত ‘দায দর’ অডপ স্থাদন এও নফডদকদিয সূঘনা দফ; 

 ওর নাকডযদওয দভ ডরও তথ্য ম্বডরত চাতী ঔানা তথ্যবাণ্ডায (NHD) নাদভ এওটি পৃথও ডাটাদফচ প্রণদনয 

ওাচ ঘরভান। এ ডাটাদফচ প্রণীত দর যওাডয-দফযওাডয াংস্থা চাতী  আিচথাডতও ম থাদয ব্যফাযওাযীকণ 

এ ডাটাদফচ দত প্রদাচনী তথ্য ব্যফায ওদয চাতী উন্নদন উভেি ওাম থক্রভ গ্রণ ওযদত াযদফ। ঘরভান 

াভাডচও ডনযাত্তা ওভ থসূডঘয আতা এ ডাটাদফইদচ দদদয সুডফধাদবাকী দডযদ্র্ চনদকািীয তথ্যাফরী াংদমাচন 

ওযা দফ। াাাড ারনাকাদ ডযাংখ্যান প্রণদন ডাটাদফচটি প্রতযক্ষ্ ভূডভওা যাঔদফ; 

 দদদয প্রদতযওটি স্থাী ব্যফা-প্রডতিাদনয ডওছু গুরুেপূণ থ দভ ডরও তথ্যম্বডরত এওটি পূণ থাঙ্গ দওন্দ্রীভূত তথ্যবাোয 

বতডযয রদক্ষ্য ইদতাভদধ্য াইরট ডফচদন দযডচস্টায (Pilot Business Register) প্রস্তুত ওাম থক্রদভয ভাঠম থাদ 

তথ্য াংগ্রদয ওাচ ভাি দদঙ। ফতথভাদন online এ data processing এয ওাচ শুরু দদঙ। এটি দদদয 

অথ থননডতও ডযাংখ্যান প্রণদনয প্রধান ওাঠাদভা ডদদফ ব্যফহৃত দফ। ডফচদন দযডচস্টাদয প্রডতটি প্রডতিাদনয নাভ, 

ঠিওানা, আইনকত ওাঠাদভা, ওাম থাফরীয ধযন, ডনদাডচত চনফদরয াংখ্যা, ফাডল থও কড় উৎাদন, দভাট ম্পদদয 

ডযভাণ ইতযাডদ তথ্য থাওদফ; 

 ডফডফএ-এয তথ্যবাণ্ডায ব্যফায ওদয ঘাডদা অনুমাী ডফডবন্ন ডযাংখ্যান প্রদাদনয চন্য ডফডফএ-এয দফাইদট 

REDATAM নাদভয এওটি অনরাইন অযাডপ্লদওন াংদমাচন ওযা দদঙ। এটি ব্যফায ওদয আদভশুভাডয, 

ফডস্তশুভাডয ডফডবন্ন শুভাডয  চডযদয তথ্য-উাত্ত প্রদাচনভদতা প্রদ থন  ডাউনদরাড ওযা মাদফ। ডফডফএ-এয 
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শুভাডয  চডযদয ভাইদক্রাডাটা দত ব্যফাযওাযীকণ ডনদচদদয প্রদাচন ভদতা ডাটা ডফদিলণ, দটডফর  গ্রাপ বতডয 

 ডাউনদরাড ওযদত াযদফ। পদর ডফডফএ-এয তথ্য-উাত্ত এঔন ব্যফাযওাযীদদয াদতয নাকাদর। অযাডপ্লদওনটি 

ব্যফাদযয ডরাংও: http://203.112.212.92/redbgd; 

 ফতথভান যওাদযয Digital Vision দও াভদন দযদঔ ফাাংরাদদ ডযাংখ্যান বুযদযায ওর শুভাডয  চডযদয 

ডফডবন্ন তথ্যভ াব থাদয াংযক্ষ্ণ ওদয Web enabled GIS based Information System এয ভাধ্যদভ ডফবাক, 

দচরা, উদচরা ,থানা, ইউডনন  দভ চাডবডত্তও তথ্য Digital দ্ধডতদত Graphically উস্থান ওযা দদঙ। 

তাঙাড়া ফাাংরাদদদয ডফডবন্ন দভ চা, ইউডনন, উদচরা/থানা, দচরা  ডফবাকী ম থাদয চনতাডেও তথ্য  

উাত্তদও GIS Map-এয ভাধ্যদভ উস্থান  তথ্য-দফা প্রদান Geo-Master file ডফডফএ ওতৃথও াংযডক্ষ্ত  

ারনাকাদ ওযা  এফাং যওাদযয অন্যান্য াংস্থায ওাদচ এ দওাড ব্যফায ; 

 শুভাডয  চডযদয তদথ্যয ভান অক্ষুণ্ন দযদঔ দ্রুত পরাপর প্রওাদয সুডফধাদথ থ ডফডফএ ডফডবন্ন শুভাডয  চডযদ 

অতযাদৄডনও Intelligent Character Recognition (ICR) প্রভেডি ব্যফায শুরু ওদযদঙ। এ প্রভেডিদত প্রণীত 

প্রেত্র দত স্কযাডনাং-এয ভাধ্যদভ াদতয দরঔাদও Character-এ রূািয ওযা ; 

 আদৄডনও ডচগ্রাডপও ইনপযদভন ডদস্টভ (ডচআইএ)-এয াদথ ডযাংখ্যাডনও তথ্য-উাত্তদও ডন্নডত ওদয 

ব্যফাযওাযীদদয চন্য অনরাইদন প্রদ থদনয ব্যফস্থা ওদযদঙ ডফডফএ। Web based GIS Application-এয ভাধ্যদভ 

ব্যফাযওাযীকণ এঔন খুফ দচই ডফবাক, দচরা, উদচরা/থানা, ইউডনন  দভ চায শুভাডয  চডযদয পরাপদরয 

ডফডবন্ন তথ্য-উাত্ত অনরাইদন ম্যা দদঔদত াদযন। প্রদাচদন তাযা তথ্য-উাত্ত ডাউনদরাড ওদয ব্যফায ওযদত 

াদযন। ডচআইএ অযাপ্লদওনটি http://203.112.212.96/bbsdis ডরাংদও াা মাদফ; 

 ডফডফএ-এয যদদঙ স্বাংম্পূণ থ ডচআইএ ইউডনট। াযাদদদয ওর দভ চা/ভিায ডডডচটার ম্যা ারনাকাদ 

ওদয থাদও ডফডফএ। ভরত ডফডবন্ন শুভাডয  চডয ওাবাদযদচয ভান ডনডিত ওযায চন্য ডচআইএ ম্যাদয ব্যফায 

শুরু ওযা দর দাডযদ্র্য ভানডঘত্র প্রণন, ডযাংখ্যাডনও তথ্য-উাত্ত ডচআইএ ম্যাদয াদথ ডন্নডতওযদণয 

ভাধ্যদভ উন্নন ডযওল্পনা গ্রণ চতয ওযদঙ এ প্রভেডিটি। ফতথভাদন াযাদদদয ডক্ষ্া  স্বাস্থয ম্পডওথত 

অফওাঠাদভাভদয অফস্থান ডচডএ-এয ভাধ্যদভ ধাযণপূফ থও ডচআইএ ম্যাদ ডন্নডতওযদণয ওাম থক্রভ প্রা 

দদলয দথ। তাঙাড়া, ডফডফএ-এয ডচ ডাটাদফইচ ব্যফায ওদয ৬৪টি দচরা  ১১টি ডটি ওদ থাদযদনয Small 

Area Atlas প্রওাদয ওাম থক্রভ প্রা দল ম থাদ; 

 দওান দদদয অবযিযীণ দব কডরও এরাওায চন্য এও ফা এওাডধও অদঙ্কয দওাড ডনধ থাযণ ওযাদও ডচদওাডডাং ফরা 

দ থাদও। ফাাংরাদদদয প্রাডনও ডফবাক, দচরা, উদচরা, ইউডনন, দভ চা, গ্রাভ, ডটি ওযদাদযন, দ যবা, 

ভিা  Key Point Installation এয নাভ ফাাংরা  ইাংদযডচদত শুদ্ধ  সুডনডদ থষ্টওযণ  ওর সুডনডদ থষ্ট নাদভয 

এওটি আইনকত ভম থাদা (Legal Status) প্রদান, ডচ দওাড নম্বয প্রদান ওযায চন্য „দস্ট্রনদদডনাং ডচ দওাডডাং 

ডদস্টভ‟ ওভ থসূডঘ ম্পন্ন দদঙ। প্রণীত ডচ-দওাড শুভাডয  চডযদয ভাধ্যদভ াংগৃীত তদথ্যয সুদক্ষ্ ডনন্ত্রণ 

ডফন্যাদ ব্যফহৃত দ থাদও; 

 ফাাংরাদদ ডনফ থাঘন ওডভদনয চাতী ডযঘদত্রয নম্বয ডনধ থাযণ, স্থানী যওায ভন্ত্রণার ওতৃথও চন্ডনফন্ধন নম্বয 

ডনধ থাযণ, ডঘফার ডনদদ থভারা ২০১৪ অনুমাী যওাডয দিদয ডডডচটার নডথ নম্বয প্রদান ডফডবন্ন ওাদচ ডফডফএ 

ওতৃথও ডনধ থাডযত ডচ দওাডভ ব্যফায ওযা দচ্ছ; 

 ই-াফডরদওন ডডডচটার প্রভেডিয এওটি উন্নত াংস্কযণ। প্রভেডিয ওোদণ কদফলও, ডযওল্পনাডফদ, নীডত ডনধ থাযও, 

ঙাত্র  ব্যফাযওাযীকণ এঔন খদয ফদ অনাাদ অনরাইদনয ভাধ্যদভ ভৄসৄদতথয ভদধ্য প্রদাচনী তথ্য  উাত্ত াংগ্র 

ওযদত াদযন। দচন্য ফাাংরাদদ ডযাংখ্যান বুযদযা এওটি ভেকািওাযী দদক্ষ্ „ই-াফডরদওন দ্ধডত‟ গ্রণ 

http://203.112.218.69/redbgd
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ওদযদঙ। ফাাংরাদদ ডযাংখ্যান বুযদযা ওতৃথও ভ ভ প্রওাডত অথ থননডতও শুভাডয  অন্যান্য চাতী চডযদয 

াভডও  চূড়াি ডযদাট থভ এঔন অনরাইন দত ডাউনদরাড ওদয ব্যফায ওযা ম্ভফ দচ্ছ; 

 ফাাংরাদদ দওাড ৩০ জুন, ২০১৪ ম থি ারনাকাদ াংদাডধত আওাদয ৪২ ঔদণ্ড প্রওাডত দদঙ। দফাইদট ‘র’চ 

অফ ফাাংরাদদ’ (http://bdlaws.minlaw.gov.bd/) ডদযানাদভ এওটি দফাইদটয ডরাংও যদদঙ মায ভাধ্যদভ 

ফাাংরাদদদয প্রঘডরত আইনভ ারনাকাদ ওযা দচ্ছ। পৃডথফীয দম দওান প্রাি দথদও ফাাংরাদদদ প্রঘডরত দম দওান 

আইদনয ফ থদল অফস্থা চানা ম্ভফ দচ্ছ, মা অতীদত ম্ভফ ডঙর না; 

 নাকডযও চীফদনয নানা দুদব থাক এফাং নাকডযও দফা দদত যানীয াাাড দম দওাদনা ধযদনয অডবদমাক 

নাকডযওদদয ওাঙ দথদও চানদত এওটি ‘নকয দভাফাইর অযা’ ঘালু ওদযদঙ ডদরট ডটি ওদ থাদযন। এ অযাদয 

ভাধ্যদভ এরাওায যাস্তা, ড়ও ফাডত, াডন, নদ থভা, আফচথনা, ভা, অনফধ দঔর, দম দওান যাভ থ  দুনীডতয 

অডবদমাক ডটি ওদ থাদযন ওতৃথদক্ষ্য ওাদঙ াঠাদনা মা। অযাদয ভাধ্যদভ দভাফাইদর দতারা ঙডফ স্বাংডক্রবাদফ 

ওতৃথদক্ষ্য ওাদঙ দ দঙ মাদফ। অডবদমাক ফা ভতাভত দদায য এওটি এএভএ আদফ মাদত দ্রুত অডবদমাক 

ডনষ্পডত্ত ওযা মা।অনরাইন ডফর াংক্রাি গ্রাও আইডড  াাড থ ব্যফায ওদয এওচন নাকডযও নকয দভাফাইর 

অযাটিদত রক ইন ওদয তায ডফর এয ারনাকাদ তথ্য দদত াদযন; 

 অনরাইদন ওর দচরা প্রাদওয ওাম থার এফাং ডফবাকী ওডভনাদযয ওাম থার দথদও ভডন্ত্রডযলদ ডফবাদক ডনডভত 

াডক্ষ্ও দকানী প্রডতদফদন আদান-প্রদাদনয চন্য দফ দফইচড পটযায বতডয ওযা দদঙ; 

 ‘ওর তথ্য  দফা এও ঠিওানা’- এ রক্ষ্যদও াভদন দযদঔ ভডন্ত্রডযলদ ডফবাদকয তোফধাদন ওর দিদযয 

দমাডকতা এটুআই চাতী তথ্য ফাতান ফাস্তফান ওযদঙ; 

 ডনফ থাী আদারদতয ওাম থক্রভ ডযফীক্ষ্দণয চন্য এওটি MIS (Management Information System) বতডয ওযা 

দদঙ; 

 যওাডয ক্রদয দক্ষ্দত্র স্বচ্ছ  ডনব থযদমাগ্য e-tendering ব্যফস্থা এওটি ভেকািওাযী দদক্ষ্। ই-দটোডযাং এফাং ই-

র্চডি ব্যফস্থানাদও এওীভূত ওদয ই-ডচড (Integrated e-GP) ব্যফস্থা প্রফতথন দদঙ। ই-ডচড দ্ধডত  ই-ডচড 

দাট থাদরয (eprocure.gov.bd) ভাধ্যদভ ওর যওাডয ক্র ওাম থক্রভ ঘরদঙ। ই-ডচড-য ভাধ্যদভ অনরাইদন দটোয 

ডকুদভন্ট চভা দদা মাদচ্ছ। ই-দটোডযাং এ স্বাংডক্র দ্ধডতদত দযত্র/ প্রস্তাফ ভোন, র্চডি ব্যফস্থানা, ই-দদভন্ট 

ডফডবন্ন ওাচ স্বল্প ভদ, দচ  ভডিতবাদফ ওযা ঙাড়া অদনও দফড প্রডতিান/ব্যডি দযত্র চভাদান ওযদত 

াযদঙ। দযত্র ডঙনতাই ফা প্রবাফ ডফস্তাদযয দওান সুদমাক থাওদঙ না, দযত্র দাতাকণ ব-বীডত  ছাদভরাভৄি 

ডযদফদ দযত্র চভা দদায সুদমাক াদচ্ছন; 

 ই-ডচডদও দটওই ওযায চন্য ১৬৫৭৫ নম্বদয দম দওউ দম দওান নম্বয দথদও দম দওান ভ দপান ওদয ই-ডচড দফা 

প্রদান ওযা দচ্ছ। াফডরও প্রডওউযদভন্ট াংক্রাি ডফলদ ২৫,৩৮৫ চন ওভ থওতথাদও ডফডবন্ন দভাদদ (৩ িা, ১ 

িা, ৩ডদন, ১ ডদন) প্রডক্ষ্ণ প্রদান ওযা দদঙ, e-tendering-ওাম থক্রদভয চন্য ব্যাাংও ডফডবন্ন ক্রওাযী াংস্থা 

 দিদযয ১৪,৯৮৫ চন ওভ থওতথাদও প্রডক্ষ্ণ প্রদান ওযা দদঙ; 

 চাতী ম থাদ ই-দফায দক্ষ্দত্র এটুআই দপ্রাগ্রাদভয াতা দদদয ৬৪টি দচরা দচরা ই-াডব থ ওাম থক্রভ 

পরবাদফ শুরু ওযা দদঙ। দচরা ই-াডব থদয ভাধ্যদভ নাকডযওকণদও দচরা দদয না এদ ইউডনন ডডডচটার 

দন্টাদযয ভাধ্যদভ ডনডদ থষ্ট দফা প্রাডিয সুদমাক ডনডিত ওযা দদঙ। উি অডবজ্ঞতায ডবডত্তদত ৬৪টি দচরা ন্যানার 

ই-াডব থ ডদস্টভ (NESS) -এয ওাম থক্রভ ঘালু ওযা ; 

 ফতথভাদন ন্যানার ই-াডব থ ডদস্টভ (NESS) -এয আদগ্রদডড বা থন ডদদফ যওাডয অডপভদ ই-পাইডরাং 

ওাম থক্রভ ঘালু ওযা দদঙ; 
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 অনরাইদন দফতন ডফর দাডঔর দ্ধডতয ভাধ্যদভ যওাডয ওভ থঘাযীকণ ডনদচয ডফর ডনদচই দাডঔর ওযদত াদযন। এদত 

াংডিষ্ট ওভ থঘাযী এওডদদও দমভন তায ডফদরয ারনাকাদ অফস্থা অনরাইদন চানদত াযদফন, দতভডন তায বডফষ্য 

তডফর এফাং ঋণ  অডগ্রদভয ঔডতান স্বাংডক্রবাদফ ারনাকাদ দফ; 

 ঘারান মাঘাইওযদণয ছাদভরা দথদও উওাযদবাকীদও ভৄডি দদা এফাং যওাডয প্রাডিয দক্ষ্দত্র স্বচ্ছতা আনদত 

অনরাইদন ঘারান মাঘাইওযণ দ্ধডত ঘালু ওযা দদঙ; 

 ‘ডডডচটাইদচন অফ োে াদব থ, দযওড থ ডপ্রাদযন এে ডপ্রচাযদবন প্রদচে, ১ভ ম থা’ ীল থও প্রওদল্পয আতা 

৫৫টি দচরা Computerization of Existing Mouza Maps and Khatian এয ওাচ ঘরদঙ। ‘দস্ট্রনদদডনাং 

কবদন থন্প ম্যাদনচদভন্ট প্রদচে, ওদম্পাদনন্ট-ডফ’ ীল থও প্রওদল্পয আতা ৭টি দচরায ৪৫টি উদচরায ডডডচটার োে 

ম্যাদনচদভন্ট ডদস্টভ (DGMS) প্রস্তুত ওযায ওাচ এফাং চনকণদও ভূডভয তথ্যাডদ ম্পডওথত দফা প্রদাদনয রদক্ষ্য 

২০টি উদচরা ২০টি ভূডভ তথ্য দফাদওন্দ্র স্থান াংক্রাি ফাস্তফাদনয ওাচ এডকদ ঘরদঙ; 

 উদচরা/াদওথর ভূডভ অডপদয নাভচাডয  চভা-ঔাডযচ দফা ইদরওিডনও দ্ধডতদত ওভ ভদ, ওভ ঔযদঘ  

দবাকাডিীনবাদফ প্রদাদনয চন্য ই-নাভচাডয (e-mutation) ব্যফস্থানা ডদস্টভ বতডয ওযা দদঙ। এয ডরঙ্ক দরা- 

http://land.gov.bd; 

 ভূডভ দযওড থ  চডয অডধদিয ওতৃথও প্রওাডত আযএ ঔডতানভ অনরাইদন প্রদ থন  ডফতযদণয রদক্ষ্য এটুআই 

 ভূডভ দযওড থ  চডয অডধদিয আযএ ঔডতান ডদস্টভ বতডয ওদযদঙ। এয ডরঙ্ক দরা- http://land.gov.bd; 

 উত্তযাডধওায ওযারকুদরটয (উত্তযাডধওায.ফাাংরা ফা uttoradhikar.gov.bd) এওটি স্বাংডক্র ওযারকুদরটয, মা দ্রৃাযা 

ভত ব্যডিয ম্পডত্ত তায উত্তযাডধওাযদদয ভদধ্য ফণ্টন ডাফ ওযা মা। ভত ব্যডিয ম্পদ ফণ্টন ব্যফস্থায চটিরতা 

দথদও দচ ভৄডি াায ডঘিা দথদও উত্তযাডধওায ফাতান এফাং অযাদয মাত্রা। ভাননী প্রধানভন্ত্রী ৩১ ডডদম্বয 

২০১৬ তাডযদঔ এটুআই ওতৃথও বতডযকৃত এ উত্তযাডধওায ফাতান এফাং অযাদয শুব উদদ্রৃাধন ওদযন। ডদস্টভটি 

ইরাডভ ডযাডবডত্তও; 

 দব দকাডরও বফডদষ্টয ডবডত্তদত ফাাংরাদদদয প্রডতটি দচরায স্বতন্ত্র বফডষ্টয তুদর ধযায প্রাদয চন্য দচরা ব্যাডোং 

ওাম থক্রভ গ্রণ ওযা দদঙ, মায আতা এওটি দচরায ইডতা-ঐডতযদও ডফদফঘনা দযদঔ দচরায ফ থস্তদযয 

ভানুলদও ম্পৃি ওদয তায স্বাতন্ত্রয  ম্ভাফনাদও ডফওডত ওযায রদক্ষ্য াডফ থও ওভ থ-ডযওল্পনা প্রণন এফাং তা 

ফাস্তফাদনয চন্য এ উদদ্যাক গ্রণ ওযা । াাাড ব্র্যাডোংদয ডফলফস্তুয দঙ্গ ম্পডওথত ভন্ত্রণার/ডফবাক  

াংস্থাভ এ ওাম থক্রদভয দঙ্গ ম্পৃি যদদঙ। ৬৪টি দচরায ৩ ফঙয দভাডদ দচরা-ব্র্যাডোং ডযওল্পনা গ্রণ ওযা 

দদঙ; 

 ডফঘায ডফবাকী তথ্য ফাতান ফাাংরাদদদয ডফঘায ডফবাদকয ওর তথ্য দ্রৃাযা ভদ্ধ। এটুআইদয উদদ্যাদক 

ফাাংরাদদদয উচ্চ আদারত  অধস্তন আদারত ওর ডফঘায ডফবাক ম্পডওথত প্রডতিাদনয দফাইট এওসূদত্র 

াংভেিওযণ নডচয ডদদফ অনন্য। স্বচ্ছ, চফাফডদডভরও, উদ্ভাফনী  চনভৄডঔ ডফঘায ডফবাক প্রডতিা এফাং আদারত  

নাকডযদওয ভধ্যওায দূযে ওভাদনায রদক্ষ্ই এ ফাতাদনয মাত্রা; 

 দ্রুত  ওাম থওয ই-াডব থ ফাস্তফাদনয রদক্ষ্য এফাং ওভ থওতথাদদয ক্ষ্ভতা বৃডদ্ধ তথা দফা প্রদানওাযী দিযগুডরয 

ক্ষ্ভতা উন্নন  বৃডদ্ধদত a2i ই-াডব থ ডডচাইদন  ফাস্তফাদন ই-াডব থ ডডচাইন োফ নাদভয নতুন এওটি উদ্ভাফন 

খটিদদঙ, মা কত এও ফঙয মাফত ভডন্ত্রডযলদ ডফবাদকয াতা  পৃিদালওতা ওাম থওযবাদফ ঘালু যদদঙ; 

 াযাদদ দথদও ডফডবন্ন ম থাদ ফাঙাইদয ভাধ্যদভ নাকডযও দফা নানা ধযদনয উদ্ভাফনদও উৎাডত ওযদত 

দটডরডবন ডযদডরটি দা উদ্ভাফদওয দঔাঁদচ ডনভ থাণ ওযা দদঙ। এয ভধ্য ডদদ দযা উদ্ভাফওদদয উদ্ভাফন তুদর আনা 

 এফাং ফড় ডযদয নাকডযও দফা সুদমাক সৃডষ্টয রদক্ষ্য দযা উদ্ভাফনগুদরাদও ভাঠম থাদ ফাস্তফাদনয চন্য ডফডবন্ন 

http://land.gov.bd/
http://land.gov.bd/
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ভন্ত্রণারদয াদথ াংভেি ওযা । উদ্ভাফদওয দদদ ভরত যওাডয ওভ থওতথাদদয ভাদছ আয দফড উদ্ভাফনী াংস্কৃডত 

সৃডষ্টয রদক্ষ্য পর ওভ থওতথাদদয পর উদদ্যাকগুদরা এওটি দটডরডবন অনুিাদনয ভাধ্যদভ তুদর ধযা ; 

 চনদফা অফদান যাঔায প্রদাচদন তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডিয প্রাদয সৃচনীরতা এফাং উদ্ভাফনদও পৃিদালওতা 

প্রদাদনয রদক্ষ্য ঘালু ওযা  „ইদনাদবন পাে’। দম ওর উদ্ভাফদনয ভাধ্যদভ নাকডযদওয ওাদঙ দফা প্রদান প্রডক্রাদও 

ওভ ঔযদঘ, দ্রুত এফাং আদযা উন্নত ওযা মা, দ ওর উদ্ভাফনদও অথ থাদনয ভাধ্যদভ এফাং তোফধাদনয ভাধ্যদভ 

ফাস্তফাদনয রদক্ষ্য কঠন ওযা  ইদনাদবন পাে। দদদয ডফডবন্ন প্রাি দথদও উদ্ভাফওদদয দাডঔরকৃত আইডডাভ 

অথ থাদনয ভাধ্যদভ দফা রুািদযয ভাধ্যদভ চনকদনয দফা ব্যফাদযয ভাধ্যদভ দদদ এওটি উদ্ভাফনী াংস্কৃডত কদড় 

দতারায দক্ষ্দত্র এ উদদ্যাক উদিঔদমাগ্য ভূডভওা ারন ওযদঙ; 

 এটুআই যওাডয দফা ইদনাদবন ফা উদ্ভাফনী উদদ্যাদকয াভাডচও ফা নাকডযও প্রবাফ ভোন ওদয থাদও। এ 

উদদ্যাদকয দফডযবাকই অনরাইদনয ভাধ্যদভ গৃীত প্রওল্প। ডফডবন্ন দভাদদ গৃীত এইওর ইদনাদবন ফা উদ্ভাফনগুদরা 

ফাস্তফাদনয পদর ভাদচ ফা নাকডযও চীফদন ওী প্রবাফ দড তা ডফঘায ওযায চন্য উদ্ভাফনী প্রওল্পগুদরাদও ভ 

(T-time), ঔযঘ (C-cost) এফাং মাতাাত (V-visit) এ ডতনটি দক্ষ্ত্র দ্রৃাযা ডযভা ওযা । দফা দক্ষ্দত্র দম দওান 

উদ্ভাফনী প্রওদল্পয ফাস্তফান দদল ভোদন এ ডতনটি দক্ষ্দত্রয মডদ ডযফতথন  অথ থাৎ মডদ প্রওল্প ফাস্তফাদনয পদর 

এওচন দফা গ্রডতা ওভ ভদ, ওভ ঔযদঘ এফাং ওভ মাতাাত ব্য ওদয দফা গ্রণ ওদয তদফ প্রওল্পটিয ভাধ্যদভ 

ইডতফাঘও ডযফতথন দদঙ ফদর প্রভাডণত । এয পদর দফাটিয ভান (Quality) উন্নত দদঙ ভদভ থ কে ওযা 

। ফতথভাদন াভাডচও এফাং নাকডযও চীফদন প্রওল্পগুদরায প্রবাফ মাঘাই ওযায চন্য TCV এওটি স্বীকৃত দ্ধডত ফা 

টুর ডদদফ ডযকডণত দচ্ছ; 

 ‘াট থনাযড পয আইডটি পয এডডডচ’ প্রওদল্পয ভাধ্যদভ ই-কবন থদভন্ট ডফলও ডাটা ভোদনয চন্য াংডিষ্ট 

প্রডতিানগুদরায দক্ষ্তা বৃডদ্ধ াদফ। দটওই উন্নন রক্ষ্যভাত্রা অচথদন াংডিষ্ট ভন্ত্রণারগুদরা ডাটাডবডত্তও ডদ্ধাি গ্রদণ 

অডধও দক্ষ্ দফ। ই-কবন থদভন্টদও দওন্দ্র ওদয অথ থননডতও উন্নন, াভাডচও াংডিষ্টতা, ডযদফ যক্ষ্া এ ডতনটি ডরায 

এয য ডবডত্ত ওদয দটওই উন্নন রক্ষ্যভাত্রা অচথদন ক্ষ্ভতা বৃডদ্ধ াদফ, দমঔাদন ই-কবন থদভদন্টয ভূডভওা ম্পদওথ 

দঘতনতা সৃডষ্টয ভাধ্যদভ স্বাস্থয, ডক্ষ্া, ওভ থাংস্থান, অথ থননডতও, ডযদফকত অন্যান্য ডফলদ দটওই রক্ষ্যভাত্রা 

অচথদন উদিঔদমাগ্য অফদান যাঔদফ। প্রওল্পটি ডফডবন্ন প্রডতিাদন দটওই উন্নন ডফলও ডদ্ধাি গ্রদণ অাংগ্রণ বৃডদ্ধয 

াাাড যওাডয প্রডতিানগুদরায স্বচ্ছতা  চফাফডদডতা বৃডদ্ধয রদক্ষ্য ওাচ ওযদঙ; 

 বফদদডও াতাপুষ্ট াইরাইন  ঘরভান প্রওল্পভ ডনডফড় ডযফীক্ষ্ণ এফাং বফদদডও াতায ব্যফস্থানা 

কডতীর ওযায চন্য Foreign Aid Management System (FAMS) নাভও দফ দফইচড এডপ্লদওন 

পটযায প্রণন ওদয ইদতাভদধ্য ঘালু ওযা দদঙ। পদর ইআযডড’য ওাম থক্রভ ডডডচরাইচড ওযা ম্ভফ দফ। 

এঙাড়া, এ পটযাদযয ভাধ্যদভ ইআযডড’য প্রওল্প ফাস্তফানওাযী ভন্ত্রণার/ডফবাক/াংস্থা/প্রওল্প অডপ এফাং 

ফাাংরাদদ ব্যাাংও অনরাইদন ভেি দথদও তথ্য আদান প্রদান ওযদফ। উন্নন দমাকী দত প্রাি ঋণ  অনুদান 

ওাম থক্রভ ব্যফস্থানা, বফদদডও অথ থাদনয ভাধ্যদভ ফাস্তফাডত প্রওদল্পয ফাদচট ফযাে (এডডড/আযএডডড) এফাং উি 

প্রওদল্পয ফাস্তফান াংক্রাি বফদদডও াতায অথ থ ঙাড় মাফতী তথ্য এ পটযাদযয ভাধ্যদভ ব্যফস্থানা ওযা 

ম্ভফ দফ; 

 ডডএ ওাম থারদয ‘ডদওআই (াফডরও ডও ইনিাস্ট্রাওঘায) ডদস্টদভয ভাদনান্নন এফাং ডডএ ওাম থারদয ক্ষ্ভতা 

বৃডদ্ধওযণ’ প্রওদল্পয আতা াইফায অযাধ ডনন্ত্রণ  তদদিয চন্য ডডডচটার পদযনডও োফ স্থান ওযা দদঙ 

এফাং ডদওআই ডদস্টভ আদগ্রড ওযা দদঙ। ডফিভাদনয ডদওআই (াফডরও ডও ইনিাস্ট্রাওঘায) ডদস্টভ 

স্থাদনয ভাধ্যদভ অনরাইন দরনদদদন এফাং তথ্য আদান-প্রদাদন ডডডচটার স্বাক্ষ্য াটি থডপদওট ব্যফাদযয ভাধ্যদভ 

াইফায ডনযাত্তা ডনডিত দফ; 
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 ফাাংরাদদ দভডযন ডপাডযচ ওযাাডটি ডফডল্ডাং প্রওদল্পয আতা দভাট ১৩৩টি ভাঙ ধযা াভৄডদ্র্ও দন মাদন দবদর 

িাডওাং এফাং ভডনটডযাং ডদস্টভ (ডবটিএভএ) াংদমাচন ওযা দদঙ। এয ভাধ্যদভ স্যাদটরাইট ডকন্যার দ্রৃাযা 

ফাডণডচযও দন মানভদয কডতডফডধ, অক্ষ্াাং  দ্র্াডখভাাংদয তথ্যপ্রাডিয ভাধ্যদভ ভৄদদ্র্য কবীযতা ডনণ থ, ফাডণডচযও 

ডপডাং িরাযভদয দওা থ, স্পীড, ভ, তাডযঔ অফস্থাদনয তথ্যপ্রাডি  ডপডাং ম্পদওথ তথ্য প্রাডি এফাং কডতডফডধ 

ম থদফক্ষ্দণয পদর অনফধ ডপডাং দযাধ ওযা এফাং াভৄডদ্র্ও ভৎস্য ম্পদ ব্যফস্থানা চ দদঙ; 

 চনকদণয দবাকাডি রাখফ ওযায রদক্ষ্য অনরাইদন ভৎস্য ব্যফাীদদয রাইদন্প প্রদাদনয ডনডভত্ত আদফদনত্র গ্রণ  

রাইদন্প প্রদান ম্পন্ন ওযায রদক্ষ্য এ ব্যফস্থা গ্রণ ওযা দদঙ। ডদনাচপুয দচরায াফ থতীপুয উদচরা এ প্রডক্রায 

ভাধ্যদভ রাইদন্প প্রদান ম্পন্ন দদঙ এফাং যফতীদত কাচীপুয দচরা ৫০টি ভৎস্য ঔাদদ্যয রাইদন্প প্রদান ওযা 

দদঙ; 

 দন -ডযফন ভন্ত্রণার স্থরফদদযয আভদাডন-যিাডন ফাডণদচয কডতীরতা আনন এফাং স্বচ্ছতা ডনডিতওযদণয স্বাদথ থ 

দফনাদার স্থরফদদযয ওদওটি দদডয দরাড, আনদরাড, যাচস্ব দিদযয যাচস্ব আদা  দডব্রচ দস্কদরয চন 

াংক্রাি মাফতী ওাম থাডদ অদটাদভদনয চন্য Piloting ওযা । ফতথভাদন দফনাদার স্থরফদদয Automation 

ওাম থওযবাদফ ঘরভান যদদঙ; 

 দদব্যাী ঙডড়দ থাওা ড়ও  চনথ অডধদিয  ফাাংরাদদ ড়ও ডযফন ওদ থাদযন (ডফআযটিড) এয 

ভেফান ভূডভয দযওড থ, ভূডভ উন্নন ওয ডযদাদধয ডফফযণ, ড়ও  চনথ অডধদিদযয আতাধীন ডযদ থন 

ফাাংদরা, ওদটচ, ডযদাট থ  ডওডনও স্পটভদয তথ্য এ পটযাদয াংযক্ষ্ণ ওযা দদঙ। এঙাড়া ইচাযাকৃত 

দদিার াম্প এফাং ডএনডচ দস্টনভদয তথ্য  এ পটযাদয ডন্নদফডত ওযা আদঙ এফাং ডনডভত ারনাকাদ 

ওযা দচ্ছ; 

 ড়ও  চনথ অডধদিদযয আতাধীন ফড় দতুভদয দটার আদাদয চন্য Real Time Web Based 

Monitoring System ঘালু ওযা দদঙ। ইদতাভদধ্য দভখনা  দকাভডত দতুয দটার আদা এ দ্ধডতদত ভডনটডযাং 

ওযা দচ্ছ। ম থাক্রদভ অফডষ্ট ৯টি Digital Toll Plaza এওই ভডনটডযাং দ্ধডতয আতা আনা দফ; 

 দযাড দনটাওথ পটযাদযয ভাধ্যদভ ওর দশ্রডণয ভাড়ও ফা দতুয নম্বয, নাভ, অফস্থান, বদখ থয  প্রস্থ ওদও 

দদওদেই াা মা। এয ভাধ্যদভ ভাড়ও ফা দতুভদয ারনাকাদকৃত ঙডফ, ডনফ থাডঘত স্থানভদয দূযে ফা 

ফ থডনম্ন দূযে এফাং মাতাাদতয ডফওল্প থ দদঔা মাদফ। এঙাড়া ডনফ থাডঘত ড়ও ডফবাদকয অধীন ওর দশ্রডণয 

ভাড়ও, দতু  দটার প্লাচায তাডরওা এয ভাধ্যদভ াা মাদফ; 

 ড়ও ডযফন দেদযয এনদপা থদভন্ট ওাম থক্রভ ডিারী ওযায রদক্ষ্য দভাটযমাদন দযদিা-ডযদফ্লডেব নাম্বায দপ্লট  

দযডড ডিকুযদডন্প আইদডনটিডপদওন (RFID) ট্যাক প্রফতথন ওযা দদঙ; 

 ১রা অদোফয ২০১৩ দত ডডডচটার দযডচদস্ট্রন াটি থডপদওট ওাম থক্রভ শুরু ওযা দদঙ। দভাটযমান ভাডরদওয 

ফাদাদভডিক্স ম্বডরত ডডডচটার দযডচদস্ট্রন াটি থডপদওট প্রস্তুত  ডফতযণ ওাম থক্রভ জুন ২০১৪ দত ঘরদঙ; 

 র্ভা/চার/অনফধ ড্রাইডবাং রাইদন্প ব্যফাদযয প্রফণতা হ্রাওযতঃ ড়ও ডনযাত্তা ডযডস্থডত উন্নদনয উদেদশ্য ১৭ 

অদোফয, ২০১১ দত ইদরক্ট্রডনও ডঘভেি ডডডচটার স্মাট থওাড থ ড্রাইডবাং রাইদন্প ঘালু ওযা দদঙ; 

 ডফআযটিএ’য ডফডবন্ন ডডডচটার াডব থদয তথ্যভ ডনযাদ  সুযডক্ষ্ত যাঔায উদেদশ্য ডফআযটিএ’দত আিচথাডতও 

ভাদনয দওন্দ্রী ডাটা দন্টায স্থান ওযা দদঙ। এয পদর ডাটাভ সুযডক্ষ্ত যাঔায াাাড ডফআযটিএ’য 

অদনওগুদরা দফা খদয ফদই াা ম্ভফ দফ; 

 কাডড়য ডপটদন াটি থডপদওট ম্যানুদর দ্ধডতয ডযফদতথ স্বাংডক্রবাদফ প্রদাদনয রদক্ষ্য ঢাওা ভানকযীয ডভযপুদয 

কত ভাঘ থ ২০১৬ দত যীক্ষ্াভরওবাদফ দবডওযার ইন্পদওন দন্টায (ডবআইড) ঘালু ওযা দদঙ; 
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 প্রধানভন্ত্রীয ওাম থারদয a2i দপ্রাগ্রাদভয ওাডযকডয াতা কত ১০ এডপ্রর ২০১৪ দত ঢাওা ভানকযীয আব্দুিাপুয-

ভডতডছর রুদট ডফআযটিড‟য ১৫টি ফাদ যীক্ষ্াভরওবাদফ Wi-Fi Internet সুডফধা ঘালু ওযা । এ দফায 

চনডপ্রতা উরডি ওদয যফতীদত এ রুদটয ২৬টি ফাদ এ সুডফধা ম্প্রাযণ ওযা দদঙ; 

 মাত্রীদদয সুডফধাদথ থ ভডতডছর-আব্দুিাপুয এফাং ভডতডছর-নফীনকয রুদট ডফআযটিড ফাদয অফস্থান চানায চন্য 

„ওতদূয’ নাদভ এওটি এযা প্রফতথন ওযা দদঙ; 

 মযত াচারার আিচথাডতও ডফভানফদয, ঢাওা, া আভানত আিচথাডতও ডফভানফদয, ঘট্টগ্রাভ, ভানী 

আিচথাডতও ডফভানফদয, ডদরট এফাং দফনাদার স্থরফদদয ইডভদগ্রন পটযায এয নতুন বা থন- IMMS-

Immigration Management Software (Fortrack 3) ব্যফায ওযা দচ্ছ। Passport, Visa ঠিওতা মাঘাই 

ওযায চন্য মযত াচারার আিচথাডতও ডফভানফদয, দস্পার ব্রাে দয দিয, ভানী আিচথাডতও ডফভানফদয, 

ডদরট, ঘট্টগ্রাভ আিচথাডতও ডফভানফদয এফাং দফনাদার স্থরফদয, মদায এ Digital Analysis centre স্থান 

ওযা দদঙ; 

 ফাস্তফান, ডযফীক্ষ্ণ  ভোন ডফবাদকয আতা ফাস্তফানাধীন ‘Strengthening Monitoring & 

Evaluation Capabilities of IMED (SMECI) (2nd Revised)’ প্রওল্প দথদও ভডনটডযাং ব্যফস্থা 

ডডডচটারাইচড ওযদত এডডডর্ভি প্রওল্পভ অনরাইন ডাটা ম্যাদনচদভন্ট ডদস্টভ প্রণন ওযা যদদঙ। প্রণীত নতুন 

PMIS Application-টিদত ডাটাভ প্রওল্প ডযঘারওকণ যাডয এডন্ট্র ওযদফন। এচন্য প্রওল্প ডযঘারওকণ 

দভ ডরও উাত্ত Basic data  ফঙযাযী টাদক থটভদয (মা DPP/TAPP দথদও যাডয প্রাি) ডাটাদফইচ এওটি 

ডনডদ থষ্ট ভদয ভদধ্য এডন্ট্র  আদডট ওযদফন। এযয তাযা ঘরভান ডাটাভ Dynamic data দমভন- ডফবাচন, 

ভডবডত্তও ওভ থডযওল্পনা, অথ থ ঙাড়, ফাডল থও ক্র ডযওল্পনা ইতযাডদ এওটি ডনডদ থষ্ট ভদয ভদধ্য ডাটাদফইচ 

এডন্ট্র/আদডট ওযদফন, মা তাদদয বদনডদন ওাম থক্রভদও েযাডিত ওযদফ; 

 চন্  ভতুয ডনফন্ধন আইন, ২০০৪ এয আতা স্থানী যওায ডফবাদকয ‘চন্  ভতুয ডনফন্ধন’ প্রওদল্পয ভাধ্যদভ 

ফাাংরাদদদ অনরাইন চন্  ভতুয ডনফন্ধন ওাম থক্রভ ঘরভান যদদঙ। চন্-ভতুয ডনফন্ধন প্রওদল্পয দভাদ পূডতথদত 

ওাম থক্রভটি দযডচস্টায দচনাদযর, চন্  ভতুয ডনফন্ধন এয ওাম থার ডদদফ ফতথভাদন এওটি স্থাী  প্রডতিাডনও 

রূরাব ওদযদঙ। স্থানী যওায প্রডতিান ম থাদ চন্  ভতুয ডনফন্ধন ওাম থক্রভ মথামথবাদফ ফাস্তফান অব্যাত 

যদদঙ; 

 ওয ব্যফস্থানাদও ডডডচটার ওযায চন্য অন রাইদন ডযটান থ, আীর আদফদন, ডফওল্প ডফদযাধ ডনষ্পডত্তয আদফদন 

ডফডফধ আদফদন গ্রণ, ডদস্টভ দচনাদযদটড আদদ, দনাটি, নদ ইতযাডদ ইসুয, ওযদাতায ডাফ, ডফফযণী, দডরর, 

উাত্ত ইতযাডদ ইদরওিডনও ডফন্যাদ ফা ইদরওিডনও ডভডডাদত ওয ডফবাদকয ডনওট দাডঔদরয ডফধান প্রফতথন ওযা 

দদঙ। Online এ নতুন ওযদাতা ডনফডন্ধত ওদয তাৎক্ষ্ডণওবাদফ আওয অডধর্ভি ওযায ওাম থক্রভ গ্রণ ওযা 

দদঙ; 

 ‘Strengthening Government Management Project (SGMP)’ প্রওদল্পয আতা Online এ আওয 

ডযটান থ দাডঔর ওভ থসূঘী ফাস্তফাডত দচ্ছ। ওয তথ্য াংগ্র ওাম থক্রভ দচাযাদরা ওযায রদক্ষ্য Third Party 

Information System প্রডতিায রদক্ষ্য আইনকত াংদাধন ওযা দদঙ; 

 ফতথভান যওাদযয ডডডচটার ফাাংরাদদ কড়ায রদক্ষ্য ‘VAT Online Project‟ নাদভ এওটি প্রওল্প াদত দনা 

দদঙ। উি প্রওদল্পয আতা ম্পদ াংগ্রদয ওাম থক্রভ এডকদ ঘরদঙ। ইদতাভদধ্য অনরাইদন প্রা ১.৬৩ রক্ষ্ বযাট 

ডনফন্ধন ম্পন্ন দদঙ। অনরাইদন বযাট দাডঔরদত্রয ওর প্রস্তুডত শুরু ওযা দদঙ; 

 ফাাংরাদদ ওাস্টভ ডফকত প্রা দুই দও ধদয UNCTAD ওতৃথও উদ্ভাডফত ASYCUDA ডদস্টদভ শুল্কান ওদয 
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আদঙ। ফতথভাদন এয ফ থদল াংস্কযণ ASYCUDA World এয ভাধ্যদভ অনরাইদন ডফর অফ এডন্ট্র দাডঔর, তথ্য  

ডাটা াংগ্র  শুল্কান ওযা দচ্ছ। ওাস্টভ প্রডক্রায অদটাদভন ম্পূণ থওযদণ ওর শুল্ক দস্টনভদ 

ASYCUDA World ঘালু ওযা দদঙ। ২০১৯-২০২০ অথ থফঙদযয ভদধ্য অফডষ্ট স্থর শুল্ক দস্টদন তা ঘালু ওযায 

উদদ্যাক গ্রণ ওযা দদঙ; 

 যওায ১ জুরাই দথদও যফযা ম থাদ EFD/EFDMS স্থান, ব্যফায  ডাটা ব্যফস্থানা ওাম থক্রভ ঘালুয ডদ্ধাি 

ওাম থওয ওদযদঙ। দদদয বৃৎাংখ্যও ব্যফাী খুঘযা ম থাদ ে ডফক্র ওদয থাদওন। এ ব্যফস্থা ঘালু দর যাচস্ব 

আযদণয ডযডধ ব্যাও বৃডদ্ধ াদফ, বযাট পাঁডওয প্রফণতা হ্রা াদফ এফাং এডডডচ অচথদন বযাট ডফবাক এওটি ফড় 

ধা অডতক্রভ ওযদফ; 

 Integrated VAT Administration System iVAS-এয ভাধ্যদভ Online VAT Registration এফাং VAT 

Re-Registration এয ওাম থক্রভ শুরু দদঙ; 

 অথ থ ডফবাক ওতৃথও ফাস্তফানাধীন „যওাডয ব্য ব্যফস্থানা ডিারীওযণ: অগ্রাডধওায ওাম থক্রভভদয 

ধাযাফাডওতা যক্ষ্া (ডইএভএ)‟ ীল থও ওভ থসূঘীয আতা প্রণীত „চাতী েডস্কভ অনরাইন ম্যাদনচদভন্ট 

ডদস্টভ‟ এয ভাধ্যদভ ভাঘ থ, ২০১৯ ভা দত ে ডস্কদভয সুদ  আর BEFTN-এয ভাধ্যদভ ঢাওা ভানকযীদত 

অফডস্থত অডপভদয গ্রাওদদয যাডয ব্যাাংও ডাদফ চভা দচ্ছ। 

৪.১.৩ অচথন 

 ই-কবন থদভন্ট দডদবরদভন্ট য যাাংডওাং-এ ফাাংরাদদ ১৯৩টি দদদয ভদধ্য ১১৫ তভ স্থান অচথন ওদযদঙ। ফাাংরাদদ 

০.৪৭৬৩ দন্ট দদ কত দুই য যাাংডওাং-এ ৩৩ ধা এডকদ এ অফস্থান অচথন ওদযদঙ। াযাডফদি দদগুদরায 

ডডডচটার কবন থদভন্ট বতডয ওদয ২০৩০ াদরয ভদধ্য প্রভেডিদও ব্যফায ওদয দটওই উন্নন রক্ষ্যভাত্রা অচথন চ 

ওযদত ২০০১ ার দত এওটি াদব থ ফা চডযদয ভাধ্যদভ চাডতাংখ দদগুদরায অফস্থান ডযভা ওদয আদঙ; 

 এটুআই-এয দফা ডচওযণ প্রডক্রায (এডএ) ভাধ্যদভ দফা প্রদানওাযী  দফা গ্রণওাযী উব ডদদও যাডন 

ওদভদঙ এফাং ৪২৪টি দফাডচওযণ ওযা দদঙ; 

 এটুআই ই-পাইর (নডথ) উদদ্যাদকয ভাধ্যদভ পাইর  ওাকচদত্রয দফা প্রদাদনয দক্ষ্তা এফাং স্বচ্ছতা বৃডদ্ধদত ওাচ 

ওযদঙ। ইদতাভদধ্য ৫৬,০০০ চন যওাডয ওভ থওতথা ই-নডথয আতা এদদঙ এফাং ৪ ডভডরদনয অডধও পাইর ই-

পাইদরয ভাধ্যদভ ডনস্পডত্ত দদঙ; 

 নাকডযওদদয াভাডচও ভস্যাগুদরা নািওযণ  ভাধানওদল্প এফাং ডফনা যানীদত দফা প্রাডিয রদক্ষ্য এটুআই 

২৪০টি উদ্ভাফনী প্রওল্পদও ৪৩০ ডভডরন টাওা আডথ থও াতা প্রদান ওদযদঙ। ৫৩টি প্রওদল্পয ওাচ ম্পন্ন দদঙ; 

 ইদনাদবন পাে এয অথ থাদন ফাস্তফাডত ৬টি প্রওল্প WSIS পুযস্কায অচথন ওদযদঙ; 

 ২০১৯ াদর „Mobile Based Age Verification before Marriage Registration to Stop Child 

Marriage‟ প্রওল্প WSIS পুযস্কায অচথন ওদযদঙ; 

 এডআয পটযাদযয ভাধ্যদভ ৫৮৩১ চন ওভ থওতথায ৪৮২৪৫টি (২৮/০৩/২০১৯ ম থি) ACR এয তথ্য াংযক্ষ্ণ 

ওযা দদঙ; 

 দুনীডত দভন পটযাদয ৪৫৫ চন ওভ থওতথায (২৮/০৩/২০১৯ ম থি) Anticorruption এয তথ্য াংযক্ষ্ণ ওযা 

দদঙ; 

 দুনীডত দভন ওডভদনয দটার ডি টরাইন 106 ঘালুয পদর শুদৄ ২০১৮ াদরই টরাইদনয ভাধ্যদভ প্রাি আভরদমাগ্য 

অডবদমাদকয াংখ্যা ১১৬২টি; 
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 ভাইদক্রাদক্রডডট দযগুদরটযী অথডযটিয নদপ্রাি ৬৯৭টি ক্ষুদ্র্ঋণ প্রডতিান এফাং এদদয প্রা ৩.০ দওাটি গ্রাদওয 

স্বাথ থাংডিষ্ট ডফলদ অনুন্ধানভরও তথ্য এফাং অন্যান্য অডবদমাক গ্রণওদল্প অথডযটিদত এওটি CIPC (Customer 

Interest Protection Center) ঘালু ওযা দদঙ; 

 প্রডতফঙয যওাদযয ওর ভন্ত্রণার, ডফবাক, দিয অডধদিয ওতৃথও উন্নন দভরা  ডডডচটার দভরায আদাচন ওযা 

। এ ওর দভরা ডডডচটার অগ্রকডত ম্পদওথ চনকণদও অফডত ওযা ; 

 ২০১০ াদরয ডডডচটার উদ্ভাফনী দভরা ডনফ থাঘন ওডভন ইউডনদওাড পন্ট “   ডনও” প্রণদনয চন্য ডফদল ম্মাননা 

পুযস্কায এফাং The Manthan Award South Asia 2011 এয e-localization ওযাটাকডযদত ‘ডনও পন্ট 

ওনবাট থায’ বতডযদত ডফদল ম্মাননা পুযস্কায রাব ওদয। যওাডযবাদফ ওর ভন্ত্রণার/ডফবাক  স্বাত্তাডত 

প্রডতিান ওডম্পউটাদয ফাাংরাবালা ডরডফদ্ধওযদণ ‘ডনও’ ফাাংরা ইউডনদওাড পদন্টয প্রঘরন  ব্যফায ঘরভান 

যদদঙ; 

 PMIS পওয় যায আনুিাডনও উদদ্রৃাধন ওযা দদঙ। ২০১৮-১৯ অথ থফঙদয ১৬০২টি প্রওদল্পয DPP/TPP, 

Allocation, Time Based Action Plan, Fund Release, Progress, Annual Procurement Plan 

ইতযাডদ তথ্য PMIS এ অিভূ থি ওযা দদঙ; 

 ফাাংরাদদদয চাতী তথ্য ফাতান (www.bangladesh.gov.bd) ডফদিয বৃত্তভ যওাডয দফ দাট থার ডদদফ 

তথ্য  দফায দক্ষ্দত্র অনফদ্য অফদান যাঔা ২০১৫ াদর চাডতাংদখয ডফদলাডত াংস্থা আইটিইউ (ITU)-এয 

WSIS Award-এ ভূডলত দদঙ। এঙাড়া ইউদওডবডত্তও আিচথাডতও এযাাড থ The Open Group Awards for 

Innovation and Excellence 2017-এয „President‟s award‟ দদদঙ। ইউডনন ম থা দথদও শুরু ওদয 

ভন্ত্রণার ম থি প্রা ৪৩,০০০ যওাডয অডপ এ ফাতাদন াংভেি যদদঙ, মা ডডডচটার ফাাংরাদদ ডফডনভ থাদণয দক্ষ্দত্র 

এও উদিঔদমাগ্য অচথন। দদদ-ডফদদদ অফস্থানযত দমদওাদনা ব্যডি ভন্ত্রণার দত ইউডনন ম থা ম থি ওর 

যওাডয অডপদয তথ্য  দফা এ ফাতান দথদও গ্রণ ওযদত াদযন। তাঙাড়া দদড-ডফদদড ভ্রভণডাসু ব্যডিকণ 

ফাাংরাদদদয দ থনী স্থানভদয ডফস্তাডযত তথ্য এ ফাতাদনয ভাধ্যদভ দদত াদযন। চাতী তথ্য ফাতান „তথ্য 

অডধওায আইন, ২০০৯’ ফাস্তফাদনয দক্ষ্দত্র এওটি স্বীকৃত প্লাটপভ থ; 

 ফাাংরাদদদয ই-নডথ দ্ধডত ২০১৫ াদর চাডতাংদখয ডফদলাডত াংস্থা আইটিইউ (ITU)-এয WSIS Award-এ 

ভূডলত দদঙ। এঙাড়া The Open Group Awards for Enterprise Architecture- 2017 এয Award of 

Distinction দদদঙ। ৩ এডপ্রর ২০১৮ তাডযঔ ম থি ৫৮টি ভন্ত্রণার/ডফবাক, ২৪১টি অডধদিয/াংস্থা, ১১৮টি 

ডফবাকী ম থাদয অডপ, ৬২৬টি দচরা ম থাদয অডপ  ১৪৩৫টি উদচরা ম থাদয অডপ দভাট ২৫৭৫টি 

যওাডয অডপদ ই-পাইডরাং ওাম থক্রভ ঘালু ওযা দদঙ; 

 ইদতাভদধ্য ১১২টি উদচরা ই-নাভচাডয ওাম থক্রভ পরবাদফ ঘালু ওযা দদঙ। ওাডয ওডভনায (ভূডভ) 

উদচরায যাচস্ব প্রাদনয ওর ওভ থঘাযীদও এটুআই  ভূডভ াংস্কায দফাড থ দম থবাদফ প্রডক্ষ্ণ প্রদান ওদযদঙ। ভূডভ 

ভন্ত্রণারদয দমাডকতা ভূডভ াংস্কায দফাড থ এওর উদচরা/াদর থয ওর ভূডভ অডপদ প্রদাচনী াড থযায 

যফযা ওদযদঙ। এ ডদস্টভটি ভূডভ দযডচদস্ট্রন, দদটরদভন্ট অপ  দচরা দযওড থ এয াদথ ভডিত। ই-নাভচাডযয 

পদর নাকডযওদদয চডভয নাভচাডয ওযদত ভ, ঔযঘ এফাং মাতাাদতয াংখ্যা (টিডডব) উদিঔদমাগ্য াদয ওদভদঙ। 

ইদরওিডনও দ্ধডতদত ই-নাভচাডয ভাভরাগুদরা দ্রুত ডনস্পডত্ত দচ্ছ। ইদতাভদধ্য ই-নাভচাডয দ্ধডতদত ১.৬ রাঔ 

ভাভরা ডনস্পডত্ত দদঙ; 

 দচরা-ব্র্যাডোং াংক্রাি াভাডচও দমাকাদমাক ভাধ্যদভ ৪৫,০০০-এয অডধও নাকডযও ভেি আদঙন, ইদতাভদধ্য ২০টি 

ব্র্যাে ফই প্রওাডত দদঙ; 
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 ডফঘায ডফবাকী তথ্য ফাতান দদদয ১,৫০০ আদারদত এটি ফাস্তফাডত দচ্ছ। ৫৫০ আদারদত ভাভরায ওচডরস্ট 

ফাস্তফাডত দচ্ছ এফাং ডফঘায ডফবাকী ২টি দফা ডচওযণ ওযা দদঙ; 

 „টিডডব এদদভন্ট’-এয ভাধ্যদভ চানা দকদঙ দম, ডফডবন্ন যওাডয-দফযওাডয দফা ঔাদত ই-দফা ঘালুয পদর 

চনকদণয ১ ডফডরদনয দফড ওাম থডদফ (ভ), প্রা ৩ ডফডরন অথ থ  ৪৭০ ডভডরন মাতাাত াশ্র দদঙ; 

 বফদদডও াতাপুষ্ট াইরাইন  ঘরভান প্রওল্পভ ডনডফড় ডযফীক্ষ্ণ এফাং বফদদডও াতায ব্যফস্থানা 

কডতীর ওযায চন্য Foreign Aid Management System (FAMS) নাভও দফ দফইচড এডপ্লদওন 

পটযায প্রণদনয পদর বফদদডও াতায তথ্য ারনাকাদ ওযা ম্ভফ দচ্ছ; 

 ড়ও ডযফন দেদযয এনদপা থদভন্ট ওাম থক্রভ ডিারী ওযায রদক্ষ্য দভাটযমাদন দযদিা-ডযদফ্লডেব নাম্বায দপ্লট  

দযডড ডিকুযদডন্প আইদডনটিডপদওন (RFID) ট্যাক প্রফতথন ওযা দদঙ। ভাঘ থ ২০১৮ ম থি ২১,১৭,৪০৪ দট নাম্বায 

দপ্লট  RFID ট্যাক প্রস্তুত ওযা দদঙ তন্দধ্য ১৬,৫৬,৬৩০দট নাম্বায দপ্লট  RFID ট্যাক দভাটযমাদন াংদমাচন 

ওযা দদঙ। ঢাওা ভানকযীয ১২টি গুরুেপূণ থ ড়ও দদন্ট স্থাডত ১২টি RFID দস্টদনয ভাধ্যদভ এ ওর 

দভাটযমাদনয কডতডফডধ ম থদফক্ষ্ণ ওযা দচ্ছ; 

 ১ অদোফয ২০১৩ দত ডডডচটার দযডচদস্ট্রন াটি থডপদওট ওাম থক্রভ শুরু ওযা দদঙ। দভাটযমান ভাডরদওয 

ফাদাদভডিক্স ম্বডরত ডডডচটার দযডচদস্ট্রন াটি থডপদওট প্রস্তুত  ডফতযণ ওাম থক্রভ জুন ২০১৪ দত ঘরদঙ। ভাঘ থ 

২০১৮ র্য্নিথ দভাট ১২,৫৩,১৬২টি ডডডচটার দযডচদস্ট্রন াটি থডপদওট প্রস্তুত ওযা দদঙ তন্দধ্য ৮,৬১,৮৬৯টি ডফতযণ 

ওযা দদঙ; 

 র্ভা/চার/অনফধ ড্রাইডবাং রাইদন্প ব্যফাদযয প্রফণতা হ্রাওযতঃ ড়ও ডনযাত্তা ডযডস্থডত উন্নদনয উদেদশ্য ১৭ 

অদোফয ২০১১ দত ইদরক্ট্রডনও ডঘভেি ডডডচটার স্মাট থওাড থ ড্রাইডবাং রাইদন্প ঘালু ওযা দদঙ; 

 ১৪ নদবম্বয ২০১০ দত দভাটযমাদনয ওয  ডপ আদাদ অনরাইন ব্যাাংডওাং দ্ধডত ঘালু ওযা দদঙ। এ দ্ধডতদত 

১৯টি দফযওাডয ফাডণডচযও ব্যাাংদওয ৩১৮টি াঔা  বুদথয ভাধ্যদভ দভাটযমাদনয ওয  ডপ াংগ্র ওযা দচ্ছ। ভাঘ থ 

২০১৮ ম থি এ দ্ধডতদত দভাটযমাদনয ওয  ডপ ফাফদ দভাট ৭,৮৮৩ দওাটি ৮৩ রক্ষ্ টাওা এফাং অডগ্রভ  অনুডভত 

আওয এফাং বযাট ফাফদ ৫,৪১০ দওাটি ১০ রক্ষ্ টাওা াংগ্র দদঙ; 

 ভগ্র ফাাংরাদদদয এভডর্ভি প্রা ২৭ াচায ডক্ষ্া প্রডতিাদন (স্কুর, ওদরচ  ভাদ্র্াা) ওভ থযত প্রা ৫ রক্ষ্ 

ডক্ষ্ও-ওভ থঘাযীয দফতন বাতা প্রডক্রাওযণ অনরাইদন ওযা ; 

 বৃদদঙ্কয ঋণ তদাযডওয সুডফধাদথ থ ফাাংরাদদ ব্যাাংও ওতৃথও এওটি পটযায ঘালু ওযা দদঙ। এদত ব্যাাংওাডয 

এফাং ভগ্র ব্যাাংডওাং ঔাদতয বৃদদঙ্কয ঋদণয আওায, গ্রাওদবদদ বৃদদঙ্কয ঋদণয আওায, দেযডবডত্তও ঋদণয 

ম্প্রাযণ ইতযাডদ দচই ডনণ থ ওযা ম্ভফ দফ; 

 ফতথভাদন প্রধানভন্ত্রীয ওাম থার, ভডন্ত্রডযলদ ডফবাক যওাদযয ডফডবন্ন গুরুেপূণ থ দিযভ ভাঠপ্রাদনয দঙ্গ ই-

দভইদরয ভাধ্যদভ াফ থক্ষ্ডণও দমাকাদমাক যক্ষ্া ওদয আদঙ। চনপ্রান ভন্ত্রণারদয ডনচস্ব দডাদভইনর্ভি ৯৭৬টি ই-

দভইর অযাদড্র যদদঙ; 

 „উদ্ভাফন  উদদ্যািা উন্নন এওাদডডভ প্রডতিাওযণ (iDEA)’ ীল থও প্রওদল্পয আতা ৬১টি স্টাট থআদও ফাঙাই 

ওযতঃ দভাট অনুদান প্রদাদনয চন্য সুাডয ওযা দদঙ; 

 তথ্যপ্রভেডিডবডত্তও উদ্ভাফনীদও উৎাডত ওযদত ১০০০ Innovative Products by 2021 Event Festival 

ওাম থক্রদভয আতা ফাাংরাদদ ওডম্পউটায ওাউডন্পদরয ভাধ্যদভ আডথ থও সুডফধা প্রদান ওাম থক্রভ ঘরভান যদদঙ। 
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ই-ডক্ষ্া 

৪.২ ই-ডক্ষ্া 

ডডডচটার ফাাংরাদদ প্রডতিায আদযওটি অগ্রাডধওায দচ্ছ তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডি ব্যফাদযয ভাধ্যদভ ডক্ষ্ায গুণকত 

ভান উন্নন। ডক্ষ্া দক্ষ্দত্র দটওই উন্নন, অবীি রক্ষ্য অচথন এওডফাং তাব্দীয ঘযাদরঞ্জ দভাওাদফরায উদমাকী 

সুডডক্ষ্ত, আদৄডনও প্রভেডি জ্ঞানম্পন্ন দক্ষ্ ভানফম্পদ কদড় দতারায প্রাদ „তথ্যপ্রভেডি ডক্ষ্া ন, ফযাং ডক্ষ্া 

তথ্যপ্রভেডি’ এ ভরভন্ত্রদও ধাযণ ওদয ডক্ষ্ায ওর ম থাদ „ডবন ২০২১-ডডডচটার ফাাংরাদদ’ ফাস্তফাদনয ওাচ ঘরদঙ। 

ডক্ষ্া প্রডতিানভদ ভাডিডভডডা ক্লারুভ স্থান এফাং ডক্ষ্দওয ডডডচটার ওদন্টন্ট বতডযয প্রডক্ষ্ণ ই-ডক্ষ্া ওাম থক্রভদও 

আদযা এওধা এডকদ ডনদ দকদঙ। এঙাড়া তথ্যপ্রভেডিয জ্ঞান বৃডদ্ধয রদক্ষ্য ওডম্পউটায োফ  োঙ্গুদচ োফ বতডযয 

াাাড ডফজ্ঞান  প্রভেডি ডক্ষ্াদও উৎা প্রদাদন ডফদল গুরুে দদা দদঙ। ফতথভাদন ৩৫,০০০ এয অডধও 

ভাডিডভডডা ক্লারুভ স্থান ওযা দদঙ। এঙাড়া স্বতঃপ্রদণাডদত দ প্রডতিানভ ডনচ উদদ্যাদক আদযা প্রা ১০,০০০ 

ভাডিডভডডা ক্লারুভ স্থান ওদযদঙ। ভাডিডভডডা ক্লারুভ ম্যাদনচদভন্ট ডদস্টদভয ভাধ্যদভ ৯০% স্কুর অনরাইদন াংভেি 

যদদঙ। ৭৫ রক্ষ্ ডক্ষ্াথী এ উদদ্যাদকয ভাধ্যদভ উকৃত দচ্ছ। ২০০ াচাদযয অডধও ডক্ষ্ও এ ডদস্টদভয ভাধ্যদভ 

াংভেি। ইদতাভদধ্য দভাফাইর অযাদয ভাধ্যদভ অডত দচই পুদযা ভডনটডযাং ডদস্টভদও াদতয ভৄদঠা ডনদ আা দদঙ। 

৪.২.১ অঙ্গীওায/ডযওল্পনা 

 ২০২১ াদরয ভদধ্য প্রডতটি ডক্ষ্া প্রডতিাদন ভানম্পন্ন ওডম্পউটায োফ  োঙ্গুদচ োফ প্রডতিা ওযা; 

 ওর ডক্ষ্া প্রডতিাদন ডডডচটার োফদযটডয ডনভ থাণ; 

 ৪,০৮৬টি ভাদ্র্াা ওডম্পউটায োফ স্থান; 

 ই-বুও দফাইটদও ইন্টাযএযাওটিব ওযা; 

 ওর ডক্ষ্া প্রডতিাদনয দফাইট বতডয; 

 ২০২১ াদরয ভদধ্য প্রাথডভও স্তদয আইডটি ডক্ষ্া ফাধ্যতাভরও ওযা; 

 ডফজ্ঞান  প্রভেডিডবডত্তও ডক্ষ্া ব্যফস্থাদও ডফদল প্রদণাদনা প্রদাদনয ভাধ্যদভ উৎাডত ওযা; 

 ভাধ্যডভও  উচ্চ ভাধ্যডভও স্তদযয ডক্ষ্াথীদদয চন্য ভাডিডভডডা দফচড ডডডচটার ওদন্টন্ট বতডয ওযা; 

 ডক্ষ্া দক্ষ্দত্র আইডটি ভাস্টায প্লান (২০১২-২০২১) ফাস্তফান; 

 ডক্ষ্া দফাড থভদয অডপ অদটাদভন ওাম থক্রভ ফাস্তফান; 

 ডক্ষ্ওদদয MPO র্ভডিয আদফদন গ্রণ, প্রডক্রাওযণ, পরাপর প্রদান ওর দফা অনরাইদন প্রদান ডনডিতওযণ; 

 Online এ দশ্রডণ ওাম থক্রভ ডযঘারনা ওযা। ক্লা দটস্ট, কুযইচ দটস্ট, ভধ্যফাডল থও যীক্ষ্া গ্রণ  ভোন অনরাইদনয 

ভাধ্যদভ ডনডিত ওযা; 

 ঙাত্র-ঙাত্রীদদয এওাদডডভও দযওড থ  াডচযায তথ্য অনরাইদন অডববাফওকণদও প্রদান; 

 ডক্ষ্ও, ঙাত্র-ঙাত্রীয Digital Library ব্যফাদযয সুডফধাদথ থ ই-বুও  অন্যান্য ডক্ষ্া াও ডফলফস্তু আদরাড  

ডাউনদরাদডয ব্যফস্থা ওযা; 

 অফডষ্ট ৩৬৫টি উদচরা ম থাক্রদভ উদচরা আইডটি দিডনাং এে ডযদা থ দন্টায স্থান; 

 ওর প্রাথডভদওাত্তয স্তদযয ডক্ষ্া প্রডতিান দথদও ই-াদব থ পটযায ব্যফায ওদয অনরাইন ডাটা এডন্ট্রয ভাধ্যদভ 

তথ্য াংগ্র ওদয ফ থাক্ষ্ডণও ডাটাদফচ ারনাকাদ যাঔা; 
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 দফযওাডয ডক্ষ্া প্রডতিান, ডক্ষ্ও  ওভ থঘাযী অফয সুডফধা দফাড থ এফাং দফযওাডয ডক্ষ্া প্রডতিান ডক্ষ্ও  

ওভ থঘাযী ওোণ িাদস্ট ভঞ্জুডযকৃত অথ থ দঘও এয ডযফদতথ অনরাইদন াংডিষ্ট ডক্ষ্দওয ব্যাাংও এওাউদন্ট অথফা 

দভাফাইর এওাউদন্ট ডযদাদধয ব্যফস্থা দনা; 

 ডক্ষ্া ভন্ত্রণারদয ভাধ্যডভও  উচ্চ ডক্ষ্া ডফবাক এয আতাধীন ওর অডধদিয, দিয, াংস্থা e-filing ওাম থক্রভ 

ঘালু ওযা; 

৪.২.২ গৃীত ওাম থক্রভ/অচথন 

 একু তদওয দক্ষ্তা অচথন  গুণকত ডক্ষ্া ডনডিতওযদণ ডক্ষ্া প্রভেডি ব্যফাদযয এও অন্যতভ দৃষ্টাি 

ভাডিডভডডা ক্লারুভ। এয পদর ফতথভাদন াযাদদদ ডক্ষ্া ভন্ত্রণার এফাং প্রাথডভও  কণডক্ষ্া ভন্ত্রণারদয 

দমাডকতা পঁডত্র াচাদযয দফড ভাডিডভডডা ক্লারুভ স্থান ওযা দদঙ। এওটি োট, ইন্টাযদনট ভদডভ, 

ভাডিডভডডা প্রদচেয, প্রদচেয ডিন, াউে ডদস্টভ ভাডিডভডডা ক্লারুভ ডক্ষ্াথীদদয আনদখন ডঔন 

ডযদফ ডনডিত ওযদঙ। এওইাদথ য  গ্রাদভয ডক্ষ্া প্রডতিাদনয ভধ্যওায প্রভেডিকত বফলম্য ডনযদন 

ভাডিডভডডা ক্লারুভ গুরুেপূণ থ ভূডভওা ারন ওদয ঘদরদঙ; 

 ভাধ্যডভও  উচ্চ ভাধ্যডভও স্তদয ডক্ষ্ায গুণকত ভান বৃডদ্ধয রদক্ষ্য দশ্রডণওদক্ষ্ াঠদান দ্ধডত আদযা পরপ্রসূ ওযায 

চন্য ‘আইডটিয ভাধ্যদভ ভাধ্যডভও  উচ্চ ভাধ্যডভও স্তদযয ডক্ষ্ায প্রঘরন (ডদ্রৃতী ম থা)’ প্রওদল্পয আতা ডক্ষ্া 

প্রডতিাদন ৪৬,০০০টি ভাডিডভডডা ক্লারুভ স্থান ওযা দফ; 

 ডক্ষ্ও ওতৃথও ভাডিডভডডা ওদন্টন্ট বতডয  ক্লারুদভ ব্যফাদযয চন্য ইদতাভদধ্য ডক্ষ্ওদদযদওদও প্রডক্ষ্ণ প্রদান 

ওযা দদঙ; 

 ডক্ষ্া ওাম থক্রভদও আদযা দফড অাংগ্রণভরও এফাং াঠদান আয আওল থণী ওযদত ডক্ষ্ওদদয চন্য ৬ি দত ১০ভ 

দশ্রডণয ডফডবন্ন ডফলদ াঠদাদনয চন্য ভদডর ওদন্টন্ট বতডয ওযা দদঙ। দম দওান ডক্ষ্াথী অনরাইদনয ভাধ্যদভ এ 

ওদন্টন্ট ডাউনদরাড ওদয ড়দত াযদফ। ফতথভাদন ১,০৫৪টি ভদডর ওদন্টন্ট বতডয ওযা দদঙ; 

 ১ভ দশ্রডণ দথদও ৯ভ-১০ভ দশ্রডণয ওর াঠ্যপুস্তও অনরাইদন প্রাডি ডনডিত ওযায রদক্ষ্য এওটি ভদ্ধ ই-বুও প্লাটপভ থ 

বতডয ওযা দদঙ। মায পদর দম দওান স্থান দত দম দওান অফস্থা াঠ্যপুস্তও ডাউনদরাড ওযা মাদফ। াড থওড ফই 

ডিঁদড় দকদর ফা নষ্ট দ দকদর অনরাইদনয ভাধ্যদভ তা ড়দত াযদফ ফা ডাউনদরাড ওদয ব্যফায ওযা মাদফ। দূয-

দূযাদিয ডক্ষ্াথীযা াড থওড ফই না দদর পট ওড ফইদয ভাধ্যদভ ডক্ষ্া ওাম থক্রভ ঘারাদত াযদফ। ৯ভ-১০ 

ম থি ওর ফই অনরাইদন উমু্মি ওযা দদঙ; 

 প্রাও-প্রাথডভও  ভাধ্যডভও (ওাডযকডয  ভাদ্র্াা) ম থাদয াঠ্যপুস্তও এনডটিডফ’য দফাইট 

(www.nctb.gov.bd) এ আদরাড ওযা দদঙ; 

 Teaching Quality Improvement in Secondary Education (TQISEP)-II এয আতা ৬ি দশ্রডণয 

ডক্ষ্াথীদদয চন্য এনডটিডফ প্রণীত ১৬টি ফইদয ইন্টাদযওটিব ডডডচটার দটক্সট বুও প্রণদনয ওাচ ম্পন্ন দদঙ 

এফাং নফভ  দভ দশ্রডণয চন্য ৩টি ডফলদ ই ম্যানুদর (দাথ থডফদ্যা, যান এফাং ফাাংরাদদ  ডফি ডযঘ) প্রণন 

এফাং ঙটি ডফলদ ই-রাডন থাং (ইাংদযডচ, কডণত  ডাফডফজ্ঞান এফাং দাথ থডফদ্যা, যাণ  চীফডফজ্ঞান) উওযণ 

উন্নন  প্রস্তুত ওযা দদঙ; 

 প্রাও-প্রাথডভও  ভাধ্যডভও (ওাডযকডয  ভাদ্র্াা) ম থাদয াঠ্যপুস্তও এনডটিডফ‟য দফাইট 

(www.nctb.gov.bd) এ আদরাড ওযা দদঙ 

 TQISEP-II এয আতা ৬ি দশ্রডণয ডক্ষ্াথীদদয চন্য এনডটিডফ প্রণীত ১৬টি ফইদয ইন্টাদযওটিব ডডডচটার 
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দটক্সট বুও প্রণদনয ওাচ ম্পন্ন দদঙ এফাং নফভ  দভ দশ্রডণয চন্য ৩টি ডফলদ ই ম্যানুদর (দাথ থডফদ্যা, 

যান এফাং ফাাংরাদদ  ডফি ডযঘ) প্রণন এফাং ঙটি ডফলদ ই-রাডন থাং (ইাংদযডচ, কডণত  ডাফডফজ্ঞান এফাং 

দাথ থডফদ্যা, যাণ  চীফডফজ্ঞান) উওযণ উন্নন  প্রস্তুত ওযা দদঙ। SESIP এয আতা ৭ভ, ৮ভ দশ্রডণয 

৬টি ডফলদয য দভাট ১২টি াঠ্যপুস্তও এয ই-রাডন থাং ওনদটন্ট বতডযয ওাচ ঘরদঙ; 

 TQISEP-II এয আতা প্রা ৬৩ াচায চন ডক্ষ্ওদও ডডডচটার ওনদটন্ট বতডযয য প্রডক্ষ্ণ প্রদান ওযা 

দদঙ। এয আতা প্রা ৫৬ াচায চন ডক্ষ্ওদও ডডডচটার ওনদটন্ট বতডযয পদরাআ প্রডক্ষ্ণ প্রদান ওযা 

দদঙ এফাং ২৩ াচায চন ডক্ষ্ওদও ওডম্পউটায াড থায  িাফরসুযটিাং এয য প্রডক্ষ্ণ প্রদান ওযা দদঙ। 

এঙাড়া ১ াচায চন ডক্ষ্ওদও এযাডবান্প আইডটি ডফলদ প্রডক্ষ্ণ প্রদান ওযা দদঙ; 

 আইডটিয ভাধ্যদভ ভাধ্যডভও  উচ্চভাধ্যডভও স্তদযয ডক্ষ্ায প্রঘরন প্রওদল্পয আতা (প্রথভ ম থা) ২৩৮৩৮ চন 

ডক্ষ্ওদও ডডডচটার ওনদটন্ট বতডযয য প্রডক্ষ্ণ প্রদান ওযা দদঙ; 

 ‘আইডটি‟য ভাধ্যদভ ভাধ্যডভও  উচ্চভাধ্যডভও স্তদযয ডক্ষ্ায প্রঘরন (ডদ্রৃতী ম থা)’ প্রওদল্পয আতা 

ভাডিডভডডা এফাং আদৄডনও প্রভেডি ডনব থয ক্লা ডযঘারনায চন্য ডফডবন্ন ডফলদ প্রা ৫ রক্ষ্ ২০ াচায চন 

ডক্ষ্ওদও প্রডক্ষ্ণ প্রদান ওযা দফ; 

 Secondary Education Sector Improvement Program (SESIP) এয আতা ৭ভ, ৮ভ দশ্রডণয ৬টি 

ডফলদয য দভাট ১২টি াঠ্যপুস্তও এয ই-রাডন থাং ওনদটন্ট বতডযয ওাচ ঘরদঙ; 

 ডক্ষ্ওদদয বতডয ডডডচটার ওনদটন্ট দাডযাং এয চন্য ডক্ষ্ও ফাতান নাভও এওটি ওনদটন্ট দাট থার বতডয ওযা 

দদঙ (www.teachers.gov.bd); 

 ডক্ষ্ও ফাতাদন ৩,৪৩,৬৭০ চন ডনফডন্ধত ডক্ষ্ও তাঁদদয দক্ষ্তা বৃডদ্ধয াাাড ডক্ষ্ায গুণকত ভান ডনডিত ওযায 

চন্য ১,৪৯,৬৬৫টি ওদন্টন্ট ব্যফায ওযদঙন। ভাননী প্রধানভন্ত্রীয দখালণা অনুমাী ২০২১ াদরয ভদধ্য ৯ রাঔ 

ডক্ষ্দওয ফাইদও এ ফাতাদন অির্ভ থি ওযা দফ; 

 ভাধ্যডভও  উচ্চ ডক্ষ্া অডধদিদযয আতা ৬,২৩১ চনদও আইডটি ডফলও প্রডক্ষ্ণ প্রদান ওযা দদঙ; 

 ফাাংরাদদ-দওাডযা আইডটি দিডনাং দন্টায পয এডুদওন (ডফদওআইটিডই) এয আতা ২০০৯ দত এ ম থি 

৬৭৭০ চন ডক্ষ্দও প্রডক্ষ্ণ প্রদান ওযা দদঙ; 

 নাদদভ ২০০৯ ার দত এ ম থি ২৫৬৫ চন ডক্ষ্ওদও ওডম্পউটায প্রডক্ষ্ণ প্রদান ওযা দদঙ; 

 তথ্য প্রভেডিয াতা ডক্ষ্ায ভাদনান্নদনয রদক্ষ্য ডনফ থাডঘত দফযওাডয ওদরচভদয উন্নন (১ভ াংদাডধত)‟ 

ীল থও প্রওদল্পয আতা ৩ াচায ১৮২ চনদও আইডটি ডফলও প্রডক্ষ্ণ প্রদান ওযা দদঙ; 

 দচএড, এএড, এইঘএড, দাডঔর, আডরভ  ভভাদনয যীক্ষ্ায পরাপর দফাইদট প্রওা, ই-দভইর এয 

ভাধ্যদভ ডক্ষ্া প্রডতিাদন এফাং এএভএ এয ভাধ্যদভ ডক্ষ্াথীদদয ডনওট দপ্রযণ ওযা দচ্ছ; 

 দফযওাডয ডক্ষ্া প্রডতিাদন ডক্ষ্ও ডনদাদকয রদক্ষ্য ডনফন্ধন যীক্ষ্ায পরাপর এফাং ডক্ষ্ও ডনদাক প্রডক্রা 

অনরাইদনয ভাধ্যদভ ম্পন্ন ওযা দচ্ছ; 

 াফডরও ডফিডফদ্যার এফাং ওদরচ  স্কুর ম থাদ বডতথয ওাম থক্রদভ অনরাইন দ্ধডতয ব্যফায ওযা দচ্ছ; 

 ডক্ষ্া দফাড থভদয আতা ভাধ্যডভও  উচ্চ ভাধ্যডভও ম থাদয ডক্ষ্াথীদদয দযডচদেন ওাম থক্রভ চতয ওযায 

রদক্ষ্য Electronic Students Information Form (e-SIF) এয ওাম থক্রভ গ্রণ ওযা দদঙ। ২০১১ াদর দত 

ওর ডক্ষ্া প্রডতিাদন e-SIF এয ভাধ্যদভ দযডচদেন ম্পন্ন ওযা দচ্ছ; 

http://www.teachers.gov.bd/
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 ৪৯টি যওাডয ডরদটওডনও ইনডস্টটিউট এফাং ৬৪টি দটওডনওযার স্কুর  ওদরচ ডডদপ্লাভা ইন ইডঞ্জডনাডযাং দওাদ থ 

ডক্ষ্াথীদদয বডতথ প্রডক্রা অনারাইদন Online Admission System পটযাদযয ভাধ্যদভ ম্পন্ন ওযা দদঙ; 

 ওাডযকডয ডক্ষ্া অডধদিয এফাং এয অধীন ওর যওাডয ডক্ষ্া প্রডতিাদনয ওভ থওতথা, ডক্ষ্ও, ওভ থঘাযীয তথ্য 

ব্যফস্থানা অনরাইদন Personal Information Management System পটযাদযয ভাধ্যদভ ম্পন্ন ওযা ; 

 ওাডযকডয ডক্ষ্া অডধদিদযয অধীন ডক্ষ্া প্রডতিাদনয ডক্ষ্ওদদযদও ডডডচটার ওনদটন্ট দডদবরদভন্ট  এয ব্যফায 

ডফলদ প্রডক্ষ্ণ দদা দদঙ এফাং ডক্ষ্ওকণ ডডডচটার ওনদটন্ট দডদবর ওদয তা ভাডিডভডডা ক্লারুদভ ব্যফায 

ওযদঙন; 

 ডরদটওডনও, দটওডনওযার স্কুর  ওদরচ ভভাদনয প্রডতিানভদ বডতথয আদফদন গ্রণ ওযা, পরাপর প্রওা এফাং 

বডতথ ওাম থক্রভ ম্পন্ন ওযা ইতযাডদ দফাভ অনরাইদন প্রদাদনয ব্যফস্থা ডনডিত ওযা দদঙ; 

 ক্লা দটস্ট, কুযইচ দটস্ট, ফল থভধ্য যীক্ষ্া গ্রণ, ভোন অনারইদনয ভাধ্যদভ ডনডিত ওযা মাদফ। অডববাফওকণ ঙাত্র-

ঙাত্রীদদয এওাদডডভও দযওড থ  াডচযা তথ্য অনরাইদন াদফ; 

 ৬৪টি যওাডয দটওডনওযার স্কুর  ওদরদচ ওডম্পউটায োফ  ইন্টাযদনট স্থান ওযা দদঙ; 

 ১১৯টি ওাডযকডয ডক্ষ্া প্রডতিাদনয ৭২৭টি ভাডিডভডডা দশ্রডণওদক্ষ্ ১০৯৯টি ভাডিডভডডা প্রদচেয স্থান ওযা দদঙ 

এফাং ডক্ষ্ওদদয ভাডিডভডডা প্রদচেয এয াাদে দশ্রডণওদক্ষ্ াঠদাদনয চন্য প্রডক্ষ্ণ প্রদান ওযা দদঙ; 

 যীক্ষ্া গ্রদণয মাফতী ওাম থক্রভ মথা পরাপর প্রডক্রাওযণ  স্বল্প ভদ প্রওা, পরাপর পুনঃডনযীক্ষ্ণ, নম্বযত্র, 

নদত্র প্রদান  যীক্ষ্ও ডনদাক মাফতী ওাম থক্রভ তথ্যপ্রভেডিয ভাধ্যদভ অনরাইদন ম্পন্ন ওযা দচ্ছ; 

 ওাডযকডয ডক্ষ্ায ভর রক্ষ্য দরা আদৄডনও প্রভেডি জ্ঞানম্পন্ন দক্ষ্ ভানফ ম্পদ সৃডষ্ট ওযা। এ রক্ষ্য পূযদণয প্রা 

ডদদফ ভাদ্র্াা ডক্ষ্ায আদৄডনওাদন ইন্টাযএওটিব ডডডচটার ভাদ্র্াা বুও প্রণন ৫৮০০টি ভাডিডভডডা 

ক্লারুভ স্থান ওযা দদঙ; 

 ভাদ্র্াা ডক্ষ্া দফাদড থয আতা 381টি ভাদ্র্াা ইদতাভদধ্য ওাডযকডয ডক্ষ্া দওা থ ঘালু ওযা দদঙ; 

 ভাদ্র্াা ডক্ষ্ার্ভি ওর ভাদ্র্াা (৯৫০০টি) দফাদড থয ডনচস্ব দডাদভইন নাদভয দফ দাট থাদরয আতা 

ইন্টাযএওটিব দফাইট খুদর দদা দদঙ; 

 ৩৫টি ভাদ্র্াাদও ভদডর ভাদ্র্াা ডদদফ দখালণা ওদয উি ভাদ্র্াাভদ অতযাদৄডনও বফন ডনভ থাণ, উন্নতভাদনয 

আফাফত্র যফযা, ওডম্পউটায োফ স্থান, প্রদাচনী উওযণ ওডম্পউটায প্রদান এফাং উন্নত ডক্ষ্ায 

ডযদফ ডনডিত ওযা দদঙ। দক্ষ্ চনফর সৃডষ্টয প্রাদ ভাদ্র্াা ডক্ষ্াদও ম্পৃি ওযায ডনডভত্ত ফতথভাদন ২৯৪টি 

দাডঔর ভাদ্র্াা দাডঔর (দবাদওনার) এফাং ১৪১টি দাডঔর ভাদ্র্াা এএড (দবাদওনার) দওা থ ঘালু ওযা দদঙ; 

 দাডঔর/এএড দবাদওনার ম থাদ ওডম্পউটায ৩১টি দিদড াঠদান ওযা দচ্ছ। ম থাক্রদভ দদদয প্রডতটি 

ভাদ্র্াা দাডঔর/এএড দবাদওনার দওা থ ঘালু ওযায ডযওল্পনা যদদঙ। স্থানী ডফদ্যারগুদরাদত ওডম্পউটায 

োফ  ভাডিডভডডা ক্লারুভ স্থাদনয রদক্ষ্য “দদদয ৬৫৩টি ভাদ্র্াা ভাডিডভডডা ক্লারুভ স্থান” ীল থও এওটি 

ডফডনদাক প্রওল্প অনুদভাডদত দদঙ এফাং এয ওাম থক্রভ ঘরভান যদদঙ; 

 ভাদ্র্াা ডক্ষ্া ধাযায ৬ি দশ্রডণয কুযআন ভডচদ, আওাইদ  ডপও, আযডফ ১ভ ত্র এফাং আযডফ ২ ত্র এ ৪টি 

ডফলদয প্রঘডরত াঠ্যপুস্তদওয ইদরওিডনও বা থন উন্নদনয ওাম থক্রভ গ্রণ ওযা দদঙ; 

 ফাাংরাদদ ওডম্পউটায ওাউডন্পদরয াতা এ ম থি ৩,৫৪৪টি স্কুর, ওদরচ  ভাদ্র্াা ওডম্পউটায োফ স্থান 

ওযা দদঙ। ৪১৬১টি ডক্ষ্া প্রডতিাদন দঔ যাদর ডডডচটার োফ বতডয ওযা দদঙ; 
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 ডফডএটিডদত CTMS ফ টাযটিয ভাধ্যদভ প্রডক্ষ্ণাথীকণ Online এ ফিা ভোন ওযদঙ। ফ টযায 

ব্যফাদযয Video Tutorial বতডয ওযা দদঙ। কদফলণা, প্রডক্ষ্ণ  প্রওানা    Plagiarism দূযীওযদণয চন্য 

ডফডএটিডদত Turnitin (Anti Plagiarism) ফ টযায ব্যফায ওযা দচ্ছ। কদফলণা Data Analysis-এয 

চন্য SPSS প া্টযায ব্যফায ওযা দচ্ছ, ওর দওাদ থ অনরাইন দযডচদস্ট্রন ওযা দচ্ছ। ৪টি আযডএটিড‟দত 

ওর দওাদ থ অনরাইন দযডচস্ট্রন ওযা দচ্ছ। ডফডএটিডদত Moodle Software এয ভাধ্যদভ e-Learning 

Platform বতডয ওযা দদঙ। ডনচস্ব ERP ব্যফায ওদয LAN এয ভাধ্যদভ প্রডক্ষ্ণাথীদদয ভদধ্য প্রডক্ষ্ণ াভগ্রী 

যফযা ওযা দচ্ছ; 

 ডফডএটিড‟য দওদন্দ্রয Library Automation এয আতা আনা দদঙ এফাং ডফডএটিড রাইদব্রডয এঔন Online 

রাইদব্রডয। পৃডথফীয দম দওান স্থান দথদও ডফডএটিড রাইদব্রডয দত তথ্য াংগ্র ওযা মা। ইদতাভদধ্য দফ ডওছু e-

Resource (JSTOR, WILEY) াংগ্র ওযা দদঙ। নতুন াব থায স্থান  ওডম্পউটায োফ স্থান  

যক্ষ্ণাদফক্ষ্ণ, e-Library আদডট, ডডচাইন, দডদবর ওযা দদঙ। Library‟য মাফতী ফইদয তথ্য ডদদ 

Library Automation ওযা দদঙ। ডফডএটিড রাইদব্রডযয চন্য আরাদা Web Portal (library.bpatc.org.bd) 

সৃচন ওযা দদঙ এফাং তা ব্যফায দচ্ছ। ডফডএটিডয ডফডবন্ন প্রওানা, আইন ইতযাডদ Digitalized ওযায চন্য 

ইদতাভদধ্য Digital Archive বতডয ওযা দদঙ এফাং ডফডএটিডয ডফডবন্ন প্রওানা, আইন ইতযাডদ দঔাদন াংযক্ষ্ণ 

ওযায ওাচ শুরু দদঙ; 

 ইভাভ ফাতান দচ্ছ ইভাভ-ভৄাডিনকদণয চন্য এটুআই দপ্রাগ্রাভ, ইওযা ফাাংরাদদ  ইরাডভও পাউদেন ওতৃথও 

বতডয এওটি অনরাইন প্লযাটপভ থ। দদদয ৩ রক্ষ্ ইভাভ-ভৄাডিনকণদও অনরাইদন এওটি প্লাটপদভ থ আনদনয রদক্ষ্য 

এটুআই দপ্রাগ্রাদভয উদদ্যাদক „ইভাভ ফাতান‟ বতডয ওযা দদঙ। এদত ইরাডভও জ্ঞাদনয ওর াঔা-প্রাঔা ডনদ 

আদরাঘনা ওযায াাাড ওাডযকডয  বৃডত্তভরও প্রডক্ষ্দণয চন্য ঘাডদা দপ্রযণ ওযায ব্যফস্থা যাঔা দদঙ। ফতথভাদন 

ইভাভ ফাতাদন ১,২০,০০০+ দস্য, ১০০+ ডওতাফ, ৩০০+ ওনদটন্ট, ১,৪৫০+ িক, ৮০০+ ভারা-ভাাদর, ৫৫০+ 

াডিয ফাণী, ২,০০০+ দক্ষ্তায কল্প যদদঙ; 

 ওাডযকডয  ভাদ্র্াা ডক্ষ্া ডফবাক ৪৯টি যওাডয ডরদটওডনও ইনডস্টটিউট এফাং ৬৪টি দটওডনওযার স্কুর  ওদরচ 

ডডদপ্লাভা ইন ইডঞ্জডনাডযাং দওাদ থ ডক্ষ্াথীদদয বডতথ প্রডক্রা অনারাইদন Online Admission System 

পটযাদযয ভাধ্যদভ ম্পন্ন ওযা দদঙ। ওাডযকডয ডক্ষ্া অডধদিয এফাং এয অধীন ওর যওাডয ডক্ষ্া 

প্রডতিাদনয ওভ থওতথা, ডক্ষ্ও, ওভ থঘাযীয তথ্য ব্যফস্থানা অনরাইদন Personal Information Management 

System পটযাদযয ভাধ্যদভ ম্পন্ন ওযা । ওাডযকডয ডক্ষ্া অডধদিযা এয আধীন ডক্ষ্া প্রডতিাদনয 

ডক্ষ্ওদদযদও ডডডচটার ওনদটন্ট দডদবরদভন্ট  এয ব্যফায ডফলদ প্রডক্ষ্ণ দদা দদঙ এফাং ডক্ষ্ওকণ 

ডডডচটার ওনদটন্ট দডদবর ওদয তা ভাডিডভডডা ক্লারুদভ ব্যফায ওযদঙন; 

 ওাডযকডয  ভাদ্র্াা ডক্ষ্া অডধদিদযয অধীন যওাডয ওর ডক্ষ্া প্রডতিানুদরাদত ডবডড ওনপাদযডন্পাং এয ভাধ্যদভ 

ডফবাক এফাং দচরাডবডত্তও দাডেপ্রাি ডযঘারওবৃদ ডনডভতবাদফ ভডনটডযাং ওাম থক্রভ ডযঘারনা ওদযন। 

ডরদটওডনও, দটওডনওযার স্কুর  ওদরচ ভভাদনয প্রডতিানভদ বডতথয আদফদন গ্রণ ওযা, পরাপর প্রওা এফাং 

বডতথ ওাম থক্রভ ম্পন্ন ওযা ইতযাডদ দফাভ অনরাইদন প্রদাদনয ব্যফস্থা ডনডিত ওযা দদঙ। MPO র্ভডিয আদফদন 

গ্রণ, প্রডক্রাওযণ, পরাপর প্রদান ওর দফা প্রদান ডনডিতওযণ, Online এ দশ্রডণ ওাম থক্রভ ডযঘারনা ওযা, 

ক্লা দটস্ট, কুযইচ দটস্ট, ভধ্যফাডল থও যীক্ষ্া গ্রণ, ভোন অনারইদনয ভাধ্যদভ ডনডিত ওযা মাদফ। যওাডয ম থাদ 

ওর দশ্রডণয ডনদাদকয ব্যফাডযও যীক্ষ্া ওডম্পউটায  ইন্টাযদনদটয দভ ডরও ডফল অির্ভ থি ওযা । TVET 

প্রডতিাদনয প্রথভ দশ্রডণয ডক্ষ্ও  ওভ থওতথাদদয আইডটি মন্ত্রাডত াংগ্রদয চন্য ঋণ প্রদান ওযা ; 



113 

 ডক্ষ্া এফাং জ্ঞান উন্নদনয চন্য ওর ডক্ষ্া প্রডতিাদনয এইঘএড  ডডদপ্লাভা-ইন-ইডঞ্জডনাডযাং ম থাদয ডক্ষ্াক্রদভ 

দন দা থ পটযায অির্ভ থি ওযা দদঙ। আইডটি ডক্ষ্ায ডবত সুাংত ওযদত কডণত  ইাংদযডচ অন্যান্য 

ডফলদয ডক্ষ্ওদদয দাকত  গুণকত ভান উন্নদনয চন্য English in Action এফাং ভাডিডভডডাডবডত্তও 

ডডডচটার ওনদটন্ট বতডয  ব্যফাদযয ডফলদ প্রডক্ষ্ণ প্রদান ওযা দদঙ। ন্যানার দফ দাট থার ফাাংরা  

ইাংদযডচ বা থদন বতডয ওযা দদঙ। ওাডযকডয ডক্ষ্া অডধদিদযয অধীন প্রডতিানভদ আইডটি ডফলও ডক্ষ্ও 

ডনদাক এফাং তাদদয প্রডক্ষ্ণ অব্যাত আদঙ। ওাডযকডয ডক্ষ্া অডধদিদযয অধীন প্রডতিানভদ ওডম্পউটায োফ  

ভাডিডভডডা ক্লারুভ স্থান ওযা দদঙ; 

 নাযীদদয আইটিডফলও প্রডক্ষ্দণয চন্য পৃথওবাদফ ডফবাকী দয ৪টি ভডরা ডরদটওডনও ইন্পটিটিউট ওর 

যওাডয ডরদটওডনও ইন্পটিটিউদট ঙাত্রী দওাটা ১০% দত ২০%-এ উন্নীত ওযা দদঙ। ১১৯টি ওাডযকডয ডক্ষ্া 

প্রডতিাদনয ৭২৭টি ভাডিডভডডা দশ্রডণওদক্ষ্ ১০৯৯টি ভাডিডভডডা প্রদচেয স্থান ওযা দদঙ এফাং ডক্ষ্ওদদয 

ভাডিডভডডা প্রদচেয এয াাদে দশ্রডণওদক্ষ্ াঠদাদনয চন্য প্রডক্ষ্ণ প্রদান ওযা দদঙ; 

 এএড (দবাদওনার)  এইঘএড (দবাদওনার) ডক্ষ্া ওাম থক্রদভ আইডটি ডফল আফডশ্যও ওযা দদঙ; 

 এএড (দবাদওনার) স্তদযয ২১টি ডফলদয iBook (Interactive Book) প্রণদনয চন্য বুদদটয াদথ এভইউ 

স্বাক্ষ্য দদঙ এফাং ইদতাভদধ্য ওাচ শুরু ওযা দদঙ এফাং STEP প্রওদল্পয ভাধ্যদভ ডডদপ্লাভা-ইন-ইডঞ্জডনাডযাং এয 

প্রা ৬০০ (ঙত) ডফলদয ফইদয য eBook প্রণদনয ওাম থক্রভ াদত দনা দদঙ; 

 ব্যানদফই দত দাস্ট-প্রাইভাডয দেদয দদদয ওর ডক্ষ্া প্রডতিাদনয চডয অনরাইদন ম্পন্ন ওযা দচ্ছ; 

 তথ্যপ্রভেডিয াতা ডক্ষ্ায ভাদনান্নদনয রদক্ষ্য ‘ডনফ থাডঘত দফযওাডয ওদরচভদয উন্নন (১ভ াংদাডধত)‟ 

ীল থও প্রওদল্পয ৫৩০টি োফ স্থান ওযা দদঙ; 

 ডক্ষ্ায ভাদনান্নদনয রদক্ষ্য ‘দচরা দদয অফডস্থত যওাডয দাস্ট গ্রাজুদট ওদরচ উন্নন’ ীল থও প্রওদল্পয ভাধ্যদভ 

৭০টি ডক্ষ্া প্রডতিাদন ওডম্পউটায োফ স্থান এফাং এইএডডড প্রওদল্পয আতা ৫৩টি ডক্ষ্া প্রডতিাদন 

ওডম্পউটায োফ স্থান ওযা দদঙ; 

 SESIP এয আতা ভাধ্যডভও ম থাদয ৬৪০টি ডক্ষ্া প্রডতিাদন আইডটি রাডন থাং দন্টায স্থান ওযা দদঙ; 

 TQISEP-II এয আতা ৫১টি ডক্ষ্া প্রডতিাদন ক্লাস্টায দন্টায স্কুর (ডডএ)/ ডডএ ওাভ  ই-রাডন থাং দন্টায 

স্থান ওযা দচ্ছ। ‘স্টাফডরদভন্ট অফ পদযন োাংগুদচ দিডনাং দন্টায-২ (এপএরটিড-২)’ প্রওদল্পয অধীন ফ থদভাট 

৩১টি ডডডচটার োাংগুদচ োফদযটডয স্থান ওযা দদঙ; 

 ডফিডফদ্যার ভঞ্জুযী ওডভন এয আতা ‘Higher Education Quality Enhancement Project (HEQEP)’ 

এয ভাধ্যদভ ৩৫টি ডফিডফদ্যারদ Bangladesh Research and Education Network (BdREN) স্থান ওযা 

দদঙ; 

 ২০০৯ ার দত এএড দবাদওনার ডক্ষ্াক্রদভ ওডম্পউটায ডফলটি নফভ  দভ দশ্রডণয চন্য আফশ্যওী ওযা 

দদঙ। ভাধ্যডভও ম থাদ ওডম্পউটায ডক্ষ্া ডফল আফশ্যওী ওযা দদঙ; 

 ডক্ষ্া দক্ষ্দত্র তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডি ব্যফায ওদয এওটি ভেদকাদমাকী ডক্ষ্া ব্যফস্থা কদড় দতারায রদক্ষ্য আইডটি 

ইন এডুদওন ভাস্টায প্লান প্রণন ওযা দদঙ; 

 ওর ওাডযকডয প্রডক্ষ্ণ দওদন্দ্র অনরাইনডবডত্তও বডতথ ওাম থক্রভ ঘালু ওযা দদঙ; 

 ভন্ত্রণার  ডফএভইটি দথদও এওটি এযা এয ভাধ্যদভ ৭০টি ওাডযকডয প্রডক্ষ্ণ দওদন্দ্রয ওাম থক্রভ ডযদর টাইভ 
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ভডনটডযাং ওযায ব্যফস্থা ওযা দদঙ; 

 গৃওভ থ দা ফাাংরাদদ দওাডযা টিটিড, ডভযপুদয ই-রাডন থাং এয ভাধ্যদভ ১২ ডদদনয প্রডক্ষ্ণ দওা থ ঘালু ওযা 

দদঙ। অথ থাৎ ডফদদদ কভদনচ্ছু নাযী ওভীকণ দভাফাইর অযাদয ভাধ্যদভ ১৮ডদন খদয ফদ ই-রাডন থাং ম্পন্ন ওযায 

য ভাদয অফডষ্ট ১২ ডদন উি টিটিডদত ব্যফাডযও প্রডক্ষ্ণ গ্রণ ওদয; 

 ‘Digital Transformation of Textbooks’ প্রওদল্পয আতা ইন্টাযঅযাওটিডবটি এফাং ভাডিডভডডা 

ব্যফাযপূফ থও াধাযণ ডক্ষ্ায প্রাও-প্রাথডভও, প্রাথডভও এফাং ভাধ্যডভও স্তয,ভাদ্র্াা ডক্ষ্াদফাড থয অধীন ইফদতদাী 

এফাং দাডঔর স্তদযয ওর  ওাডযকডয ডক্ষ্াদফাড থয অধীন এএড দবাদওনার ম থাদয ৪৪টি াঠ্য ফইদয 

ডডডচটার রুািয ওযা দফ। 
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ই-ফাডণচয 

৪.৩ ই-ফাডণচয 

ডডডচটার ফাাংরাদদ প্রডতিা তৃতী অগ্রাডধওায ই-ফাডণচয। তথ্যপ্রভেডিয ভাধ্যদভ দম দওান ধযদনয আডথ থও ওভ থওাে 

ডযঘারনাই ই-ফাডণচয। রূওল্প-২০২১ এয অন্যতভ স্বপ্ন দরা ফাাংরাদদদও এওটি ভধ্যভ আদয দদদ উন্নীত ওযা। ই-

ফাডণচয আভাদদয ডনচস্ব ডল্পদও ডফদিয দমদওান ফাচাদয দচ এফাং ওভ ঔযদঘ প্রদফ ডনডিতওযদণ ওাম থওয ভূডভওা 

ারন ওযদত াদয। এয ভাধ্যদভ আভাদদয ে ডফিফাচাদয দ্রুত ভাদৃত দত াদয মা াডফ থওবাদফ আভাদদয অথ থনীডত 

এফাং ডচডডড’য প্রবৃডদ্ধ অচথদন অন্যতভ ভূডভওা ারন ওযদফ। ডফিফাচাদয তথ্যপ্রভেডিডনব থয আডথ থও দরনদদন ক্রদভই 

চনডপ্র দ উঠদঙ। আভাদদয যদদঙ প্রা ১৬ দওাটিয দফড ডফার দবািাফাচায। মায ভদধ্য ৫ দওাটিয ভদতা ভানুল ই-

ওভা থ ব্যফায আদ থ দবািা। ধীদয ধীদয ভানুদলয রুডঘ  ক্র আঘযদনয ডযফতথন আদঙ এফাং অডধও ভানুল ই-ওভাদ থয 

সুডফধাদও গ্রণ ওযদঙ। ভানুল ই-দদভদন্ট আগ্রী দচ্ছ। অথ থাৎ দদদয দভাট ইন্টাযদনট ব্যফাযওাযীয প্রা ২২ তাাং 

ব্যফাযওাযী কদড় ৭,৫৯৪ টাওা অনরাইদন দওনাওাটা ব্যা ওদয, মায ভাদওট াইচ প্রডতফঙদয প্রা ৭০০০+ দওাটি 

টাওা। ফতথভাদন প্রা ৫০০০ এয অডধও দপবুও দচ যদদঙ মাযা ডডডচটার ওভাদ থয াদথ ভেি। এঙাড়া প্রা ৭০০ই-

ওভা থ দফাইট যদদঙ। তাদদয ভদধ্য প্রা ৪০০টি ই-ওভা থ ই-ওযাদফয দস্য। ফতথভাদন প্রা ৪০০ দওাটি টাওায ভাডও 

দরনদদন  ই-ওভা থ দ্রৃাযা এফাং এটি প্রডত ফঙদয কদড় ১০% ওদয বৃডদ্ধ াদচ্ছ। দভাট দরনদদদনয প্রা ৭০ তাাং ওযা 

অন দডডরবাডযদত দ থাদও। এফ দবািায প্রা ৭০ তাাংই য ডবডত্তও এফাং তাদদয ভদধ্য প্রা ৭০ তাাং গ্রাও 

ঢাওা ফা ওদযন। দভাট ই-ওভাদ থয ভদধ্য প্রা ৫০ তাাংদয ডনচস্ব ে ডযফণ সুডফধা যদদঙ। 

ফাাংরাদদদয ইন্টাযদনট ব্যফাযওাযীয াংখ্যা প্রা ৯৩.১ ডভডরন এফাং দভাফাইর ব্যফাযওাযী যদদঙ ১৫৯.৭ ডভডরন। 

৫৫০০ এয উদয আইট/আইটিইএ দওাম্পানী যদদঙ দদদ। যদদঙ ১০,০০০ এয অডধও ই-দাষ্ট দন্টায। এ ইোডস্ট্রয 

াদথ প্রা ৪০,০০০ এয অডধও চনম্পদ াংভেি। ই-ওভা থ াইদটয াংখ্যা খুফ দ্র্ত বৃডদ্ধ াদচ্ছ। প্রা ৫০,০০০ এপ ওভা থ 

এ ব্যফাডও দচ যদদঙ। দডডরবাযী সুডফধা ডদদত যদদঙ প্রা ১০০ এয ভদতা রডচডস্টও দওাম্পাডন। এঙাড়া যদদঙ 

২০টিয ভদতা অনরাইন দদভন্ট দকটদ  এডগ্রদকটয। উদিযঔদমাগ্য ডদও দরা দভাট ই-ওভা থ দবািায প্রা ৬০ তাাংই 

৩৫ ফঙয ফদয ডনদঘ। ফতথভাদন প্রডতফঙদয প্রা ১৮০০+ দওাটি টাওায দরনদদন/ব্যফা ই-ওভাদ থয ভাধ্যদভ দ থাদও, 

মায ভদধ্য ডডডচটার দদভন্ট দচ্ছ প্রা ৬০০+ দওাটি টাওা। 

ই-ওভাদ থয প্রধান অাংীদায ডদদফ ভূডভওা ারন ওদযন দবািাকণ। এঙাড়া ডফদক্রতাকণ, ওর ধযদনয ব্যফাী, 

উদদ্যািা, প্রডতিান  এওও ব্যডি মাযা অনরাইদন দভাফাইর অযা ডওাংফা দফাইদটয ভাধ্যদভ ে  দফা ডফক্র 

ওযদঙন। ২০১৮ াদর যওায ওতৃথও গ্রাভীণ ই-ওভা থ প্লযাটপভ থ এওদয প্রফতথন ওযা  এফাং এওই ফঙয যওায 

চাতী ডডডচটার ই-ওভা থ নীডত অনুদভাদন ওদয। এ নীডতভারা ই-ওভা থ ডদল্পয প্রকডতয চন্য ভাইরপরও ডদদফ ওাচ 

ওযদফ এফাং ডনযাদ  ডডডচটার ই-ওভা থ দরনদদনদও উৎা প্রদান ওযদফ। চাতী ডডডচটার ই-ওভা থ নীডতয প্রধান 

রক্ষ্য দরা তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডি ব্যফায ওদয এওটি ডডডচটার ফাডণচয ইদওা-ডদস্টভ প্রডতিা ওযা। এঙাড়া যদদঙ 

আইডটি ডযওাঠাদভা উন্নন, দক্ষ্তা  দঘতনতা উন্নন, ডডডচটার দরনদদদনয প্রঘায, দক্রতায ডফিস্ততা, ডডডচটার 

ডনযাত্তা দফাইট ডডচাইন  ডনখু ৌঁত অফওাঠাদভাকত উন্নন, রডচডষ্টও  দডডরবাডয ঘযাদনর, এএভই এয চন্য 

অথ থাদনয সুদমাক ইতযাডদ। 

৪.৩.১ অঙ্গীওায/ ডযওল্পনা: 

 ই-ব্যাাংডওাং ব্যফায ওদয ব্যাাংডওাং/ ফাডণচয-এয কডতদও েযাডিত ওযা; 

 াভাডচও ডনযাত্তাদফষ্টনী ম্পডওথত ওাম থক্রভ ডযঘারনা, দফতন-বাতা, ঘারান এফাং ওর প্রওায প্রদদ ডপ- 
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চনকদণয াদথ যওাডয ম থাদ দিযভদয আডথ থও দরনদদদন ইদরক্ট্রডনও দ্ধডত ঘালুওযণ; 

 চনকদণয াদথ ব্যফাডও প্রডতিানভদয আডথ থও দরনদদন ই-ওভাদ থয ভাধ্যদভ ম্পন্ন ওযা। 

৪.৩.২ গৃীত ওাম থক্রভ/ অচথন 

 ডডডচটার দন্টাদয ওভ থযত উদদ্যািাদদয এওটি আদয উৎ দ উদঠদঙ এও-। ে ক্রদয প্রডতটি অড থাদযয চন্য 

উদদ্যািাদদয পৃথও পৃথওবাদফ ওডভন প্রদান ওযা দ থাদও। আয প্রডতভাদয অডচথত দভাট ওডভদনয টাওা 

তাদদযদও ভা দদল ই-ওভা থ াট থনায ভাযপত ডনচ ডনচ ডফওা অথফা যদওট নম্বদয াঠিদ দদা । প্রডতভাদ 

দভাট ওডভদনয ডযভাদনয য ডনব থয ওদয তাদদয চন্য ডফডবন্ন ই-ওভা থ াট থনায দথদও প্রদণাদনাভরও ডফডবন্ন 

পুযষ্কায দমভন ডফদদ ভ্রভণ, দভাটযাইদওর, টিডব, দভাফাইর ইতযাডদ প্রদান ওযা ; 

 প্রাডিও উৎাদওদদয ে, ডফদল ওদয ডফডবন্ন দচরায ডফখ্যাত েভ দদব্যাী ডফক্র ওযায চন্য ব্যফায ওযা 

মাদফ এও-দয দদব্যাী াপ্লাই দঘইন। দদদয ডফডবন্ন ইউডনদনয রক্ষ্ রক্ষ্ দক্রতা-ডফদক্রতা দদী ে ক্র-

ডফক্র ওযদত াযদঙন এও-দয ভাধ্যদভ এফাং ২০১৯ ার দথদও দদদয ফাইদয যিাডন শুরু ওদযদঙ। দদদয 

ডফডবন্ন প্রাি দথদও গুণকত ভানম্পন্ন ে সুরবভদে ইন্টাযদনট ব্যফাদয অনবযস্ত গ্রাভীণ চনদকািী ভানুলদদয ওাদঙ 

দ ৌঁদঙ ডদদ এও- গ্রাওদদয প্রদাচনী ভ, শ্রভ  ঔযঘ অদনওাাংদ ওডভদ ডদদচ্ছ; 

 ২০১৭ াদরয নদবম্বদয ৫০টি ইউডডড ডনদ শুরু  এও। এডপ্রর ২০১৯ ম থি ৩৫০০+ ইউডনন ডডডচটার 

দন্টাদয এওদয ওাম থক্রভ ঘালু দদঙ দমঔাদন প্রডতটি ইউডডডদতই যদদঙন ১ চন পুরুল  ১ চন ভডরা 

উদেযািা। এঔন ম থি ১৫৭৬৭ দডডরবাডয ম্পন্ন দদঙ। এঔন ম থি ২.৫ রক্ষ্ দবািা এও দথদও ে ক্র 

ওদযদঙ। দদভন্ট ওযা অন দডডরবাডযদত (ডডড) (৮২%) দদঙ, ব্যাাংডওাং এফাং এভএপএদয ভাধ্যদভ 

উদদ্যািাদদয দ্রৃাযা ওযা দদভন্টগুডরদও ডডডচটার ওযা দদঙ; 

 এওদয ভাধ্যদভ দভাট ২৪৭ উদদ্যািা এপএভডডচ েগুডরয স্থানী ডফতযণওাযীদত ডযণত দদঙ। এঙাড়া 

দভাট ২১০০ উদদ্যািাদদয এও টিভ দ্রৃাযা ই-ওভা থ প্রডক্ষ্ণ দদমা দদঙ। উদদ্যািা ডফতযদণ এও প্রকডতীর 

(পুরুল: ভডরা) (৬৮%: ৩২%)। এও গ্রাভীণ এরাওা দথদও প্রডত িাদ ২০০০ ডওদরাগ্রাভ অড থাযকৃত ে দয 

ডফটুডফ ভদডদর যফযা ওযদঙ; 

 এওদয ভাধ্যদভ ফাচাযচাত ওযা িী েগুডরয ৭৭% নাযী দ্রৃাযা উৎাডদত । এও প্লযাটপদভ থয াদথ 

ফতথভাদন ৫০০ ভাইদক্রা-ভাদঘ থন্ট ওাচ ওযদঙন (৪ দচরা াইরটিাং) ফ নাযী। প্রথভফাদযয ভদতা এও ভাইদক্রা 

ভাদঘ থন্ট উদদ্যাদকয ভাধ্যদভ দলভাইর রডচডস্টও াংদমাদকয চন্য নাযীদদয ব্যফায ওযদঙ; 

 এও ই-ফাচাদয এওভাত্র ই-ওভা থ প্লযাটপভ থ মা গ্রাদভ শৄধ দ ৌঁদঙ ডদদত ক্ষ্ভতা অচথন ওদযদঙ। ১১০০ অড থায এঔন 

ম থি ডযদফডত দদঙ। দফীযবাক অড থাযগুদরা র চীফন যক্ষ্াওাযী ব্যফহুর অযাডন্টফাদাটিও এফাং ইনদরায, ফাল্ক 

লধ এয ক্র মা প্রাই গ্রাভীণ ম থাদ ডফতযণ ওযা  না, এও দওা-অাদযটিব ডডদযেদযদটয াদথ কবীযবাদফ 

চডডত; 

 দদদয প্রা ১,৫৮,০০০ ভফা ডভডতয দস্য ডক্র যদদঙ, মায াংখ্যা ১.২ দওাটি +, এদদয ৩৮% নাযীদদয দ্রৃাযা 

ঘাডরত । ২০০৫ াদর ডফআইডডডয কদফলণা দদঔা মা দম, ফাাংরাদদদ দওা-অাদযটিব ডচডডডয প্রা ১% 

অফদান দযদঔদঙ। এও নাযী দনতৃোধীন দওা-অদযাটিবদও ফাচাদয আনদত ওাচ ওযদঙ; 

 দভাফাইর ডপনাডন্পার াডব থ (এভএপএ) এফাং এদচন্ট ব্যাাংডওাং দফা দদব্যাী দ্রুত ম্প্রাযদণয পদর ফাাংরাদদ 

কত ওদও ফঙদযয তুরনা এওটি ডফযাট চনদকািীয ভাদছ আডথ থও সুদমাক সৃডষ্ট ওযদত ক্ষ্ভ দদঙ। এভএপএ এয 

ভাধ্যদভ প্রডতডদন ফাাংরাদদী টাওা ১১ ডফডরন দরনদদন দচ্ছ এফাং ব্যফাযওাযীয াংখ্যা ডপ্র ৬৭ ডভডরন। এ 
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ব্যফাযওাযীয অডধওাাংই ডঙর ব্যাাংডওাং দফায ফাইদযয নাকডযও। ফতথভাদন ১৯টি ব্যাাংদওয ভাধ্যদভ াযাদদদ প্রা 

৭০০০ এদচন্ট এয ভাধ্যদভ ডডডচটার ব্যাাংডওাং দফা ডযঘাডরত দচ্ছ; 

 ই-ওভাদ থয অাংীদায ডদদফ দফা প্রদানওাযী এভন ওর ব্যফাী  উদদ্যািাযা যদদঙ, মাদদয অদনদওয দদাওান 

আদঙ ফা দনই ডওাংফা যদদঙ অনরাইন ওাদচয ভাদওথটদপ্ল। দফা প্রদানওাযী দফায ভদধ্য যদদঙ যাইড দাডযাং, 

মানফান দাডযাং ডফডবন্ন ই-াডব থ দমভন. স্বাস্থয, ডক্ষ্া, ফাস্থান, টুযডযচভ, ডফদনাদন ইতযাডদ। রডচডস্টওদফা 

যফযাওাযী ডদদফ যদদঙ দফযওাযী রডচডস্টওভ এফাং ফাাংরাদদ দাষ্ট অডপ। দবািাকণ দভাট ই-ওভাদ থয 

প্রা ৮৫ তাাং ই ওযা অন দডডরবাযী ডদদফ ে ক্র ওযদঙন। এঙাড়া এদদয ভদধ্য প্রা ১৫% গ্রাও অনরাইদন 

দদভন্ট ওদয থাদওন। ফাাংরাদদদয ই-ওভা থ এঔন দদদয ফাইদয অাদযদটড দচ্ছ; 

 অনরাইদন দদভন্ট সুডফধা দদায চদন্য দদদয অনুদভাডদত ওর ব্যাাংওভ  অন্যান্য প্রাইদবট দদভন্ট দকটদ, 

এডগ্রদকটযভ ওাচ ওযদঙ। প্রা ৫০০০ এয অডধও IT/ITES প্রডতিান দদদয  ডফদদদয ফাচাদয আইটি ে  

দফা দদায চন্য দভাফাইর অযা, দফাইট, ডডডচটার ভাদওথটিাং প্রদাচনী অন্যান্য ওর ধযদনয আদৄডনও 

ই-ওভা থ সুডফধা দ ৌঁদঙ ডদদচ্ছ; 

 আভাদদয দদদ প্রাডিও উৎাদওদদয উৎাডদত ে আিচথাডতও ফাচাদয ফাচাযচাত ওযায চন্য ইদতাভদধ্যই 

"ক্রফড থায ই-ওভা থ" এয ডফখ্যাত প্লাটপভ থ "Qoove" এয াদথ ভদছাতা  আিচথাডতও ই-ওভা থ প্লাটপভ থ 

আভাচন (উত্তয আদভডযওা), আডরফাফা (ঘীন), এপএভটি (শ্রীরঙ্কা), জুদভই (দডক্ষ্ণ দওাডযা) এফাং াদাডরও 

(বাযত) এয াদথ আদরাঘনা এডকদ দনা দচ্ছ। এঙাড়া আেডরও ই-ওভা থ এদাডদনগুদরায াদথ াংদমাক 

স্থাদনয ভাধ্যদভ বৃত্তয ফাচায সৃডষ্টয দঘষ্টা ওযা দচ্ছ, মায ভাধ্যদভ থাইোে  তাইান অন্যতভ। এ আদরাঘনায 

পরতা প্রাডিও উৎাদওদকািীয উৎাদন ডি  অথ থননডতও স্বাফরডম্বতা বৃডদ্ধদত গুরুেপূণ থ ভূডভওা যাঔদফ ফদর আা 

ওযা মা; 

 ফাাংরাদদ কৃডল ব্যাাংদওয ওর াঔা ওডম্পউটাযাইদচন তথা অনরাইন ব্যাাংডওাং, Data Center  Disaster 

Recovery Site স্থান, Bangladesh Automated Clearing House (BACH) & Electronic Fund 

Transfer, ATM Service এফাং Mobile Banking দফা ঘালু ওযা দদঙ; 

 ফাাংরদদ ব্যাাংও ব্যাাংডওাং অাদযন ডযঘারনায রদক্ষ্য দওায ব্যাাংডওাং ডদস্টভ, ভানফম্পদ, ডাফ এফাং ক্র 

ব্যফস্থানায চন্য এন্টাযপ্রাইচ ডযদা থ প্লযাডনাং ডদস্টভ, ডাটা এযানারাইড, ভাইডনাং  ভদডডরাং এয চন্য 

এন্টাযপ্রাইচ ডাটা যাযাউচ ডদস্টভ, ইরাভী ফে দিডডাং ডদস্টভ, আিঃব্যাাংও দদটরদভন্ট দ্রুত ওযায রদক্ষ্য 

ন্যানার দদভন্ট সুইঘ ফাস্তফান ডফইএপটিএন, ডফএডএইঘ, আযটিডচএ, দভাফাইর ব্যাাংডওাং, ইন্টাযদনট ব্যাাংডওাং 

ইতযাডদ ওাম থক্রভ ঘালু ওদযদঙ। পদযন এক্সদঘঞ্জ িানদচওন ভডনটডযাং ডদস্টদভয ভাধ্যদভ আভদাডন, যিাডন ওর 

পদযন এক্সদঘঞ্জ ওাম থক্রভ ভডনটডযাং ওযা দচ্ছ। আনরাইন দক্রডডট ইনপযদভন বুযদযা ডদস্টদভয ভাধ্যদভ গ্রাওদদয 

ডআইডফ ডযদাট থ তাৎক্ষ্ডণওবাদফ প্রদাদনয ভাধ্যদভ স্বচ্ছতা বৃডদ্ধ ভদয াশ্র দচ্ছ; 

 যাোে ব্যাাংওগুদরায ভদধ্য ফ থপ্রথভ অনরাইন ব্যাাংডওাং ঘালুওযণ অগ্রণী ব্যাাংদওয ওর াঔা (৯৫১টি) তা 

ডযঘারনা ওযা দচ্ছ। প্রডতটি াঔা BEFTN  RTGS এফাং ৭০টি ডক্লাডযাং এডযা দভাট ৪০০টি াঔাদও 

BACPS আতা আনা দদঙ। ২০০টি দরাদওদন এদচন্ট ব্যাাংডওাং ওাম থক্রভ ঘরদঙ। ডযওল্পনা ভন্ত্রণারদয 

ডডটিইউ‟য অধীদন ই-ডচড দপ্রাগ্রাভ দদব্যাী ২৯৬টি াঔা ঘালু আদঙ। গ্রাওকদণয সুডফধাদথ থ ারনাকাদ 

তথ্যম্বডরত দফাইট ঘালু আদঙ। প্রধান ওাম থারদয ডফডবন্ন তথ্য ভডিত ওযায চন্য দওন্দ্রী এভআইএ, 

দযডভদটন্প দফ-দফইচড্ পটযায  এফাং ইউটিডরটি ডফর গ্রাও দত আদাদয চন্য অনরাইন ডফডরাং ফ্টযায  

প্রস্তুত ওযা দদঙ। অডঘদযই Credit Card, MFS, ইন্টাযদনট ব্যাাংডওাং ব্যফস্থা ঘালু ওযা দফ; 
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 দফা ডচওযণ  ডডডচটারাইদচদনয ভাধ্যদভ স্বচ্ছতা, চফাফডদডতা বতডযয চন্য দানারী ব্যাাংও ডরডভদটড ওর 

াঔা অনরাইন ডযদর টাইভ ব্যাাংডওাং এয আতার্ভি ওযা দদঙ। যওাডয দরনদদন অনরাইদন ম্পাডদত দচ্ছ। 

অনরাইন দদভন্ট ডদস্টদভয ভাধ্যদভ াদাট থ ডপ, পুডর ডক্লাদযন্প ডপ, চাতী ডযঘত্র ডপয টাওা গ্রণ ওযা 

। ওর াঔা ডফইএপটিএন এফাং আযটিডচএ ঘালু ওযা দদঙ। াভডচও ডনযাত্তা দফষ্টনীয আতাধীন 

বাতাভ যাডয বাতাদবাকীদদয ব্যাাংও ডাদফ দপ্রযণ ওযা । 

 e-custom duty ঘালু ওযা দদঙ। দযডভদটন্প ম্যাদনচদভন্ট ডদস্টভ এয আতা ডাফধাযী এফাং ডাফধাযী ঙাড়া 

গ্রাদওয দযডভদটন্প তাৎক্ষ্ডণও প্রদান ওযা দচ্ছ; 

 দানারী দফা পটযায এয ভাধ্যদভ ডফডবন্ন ডক্ষ্া প্রডতিান, ডফডবন্ন ডক্ষ্া দফাদড থয যীক্ষ্া ডপ, বডতথ ডপ অনরাইদন 

গ্রণ ওযা দচ্ছ। দানারী ব্যাাংও ডরডভদটদড চভাকৃত ঘারান Online এ verify ওযা মা। Sonali Payment 

Getway ঘালু ওযা দদঙ। Online CIB ঘালু ওযা দদঙ। দন্ট্রার এভআইএ দ্ধডত ডফদ্যভান। ব্যাাংডওাং ভাভরা 

াংক্রাি মাফতী তথ্যাডদ ডডডচটাডর াংযক্ষ্ণ ওযা মা। অদটাদভদটড দঘও ডক্লাডযাং ডদস্টভ ওযা দদঙ। Sonali e-

wallet, Internet banking, Human resource management system ঘালু প্রডক্রাধীন যদদঙ; 

 রূারী ব্যাাংও ডরডভদটড এয ওর াঔা Online ব্যাাংডওাং সুডফধা ডফদ্যভান। রূারী ব্যাাংদওয Own Brand 

ATM Service ঘালু যদদঙ। NPSB এয ভাধ্যদভ ভগ্র ফাাংরাদদদ ATM Service প্রদান ওযা দচ্ছ। ওর 

াঔায ভাধ্যদভ RTGS দফা প্রদান, ারনাকাদ তথ্যভদ্ধ Website ডযঘারনা, Online এ যওাডয ওভ থওতথা 

ওভ থঘাযীদদয গৃডনভ থাণ ঋদণয আদফদন গ্রণ, ডফডবন্ন ডফিডফদ্যারদয Admission Fee Collection, াচীদদয অথ থ 

গ্রণ এফাং ডফডবন্ন Utility Bill Collection ওযা দচ্ছ। ব্যাাংদওয ওর াঔা BEFTN এফাং ৩৫০টি াঔা 

BACH Implementation ওযা দদঙ। এ ঙাড়া ব্যাাংদও ICT Security Policy প্রণন, AML Software 

এফাং NID Verification System ঘালু ওযা দদঙ; 

 যিাডন উন্নন বুযদযা (ইডডফ) ওতৃথও ডচএড াটি থডপদওট ইসুয, দদদ  ডফদদদ অনুডিত দভরা অাংগ্রণওাযীদদয 

আদফদন ফাঙাই  ডনষ্পডত্তওযণ, ঢাওা আিচথাডতও দভরায াদথ স্পৃি ওাম থাফরী, ডআইড  যিাডন িডপয আদফদন 

অনরাইদন ম্পন্ন ওযা দচ্ছ; 

 ফাাংরাদদড দেয াটি থডপদওট অফ অডযডচন (ড) চাডয দ্ধডত ম্যানুদর এফাং নাতনী মা অতযি ভাদক্ষ্ 

ডঙর। ইউদযাডান ওডভদনয সুাডয এফাং আডথ থও দমাডকতা ফস্ত্র ডফবাক দত প্রদত্ত ডচএড নদ ইসুয াংক্রাি 

দফা প্রদান অদটাদভদনয আতা আনায প্রদঘষ্টা গৃীত । রুর অফ অডযডচন মথামথবাদফ প্রদাক, তা বদঙ্গয 

দওভ নািওযণ, াটি থডপদওট চাডয, উত্তয মাঘাঁই তদি, দফ থাডয চাডরাডতয খটনা ফদন্ধয রদক্ষ্য ইউদযাী 

ইউডননর্ভি দদদ বতডয দাাও ফস্ত্রাভগ্রী যিাডনয ডফযীদত Generalized System of Preference (GSP) 

নদ ইসুযয দফা অনরাইদন ম্পাদদনয রদক্ষ্য পটযায GSP Tracker প্রঘরন ওযা দদঙ, মায ভাধ্যদভ ২০১৪ 

ন দথদও ম্পূণ থ অদটাদভন দ্ধডতদত ফস্ত্র ডফবাদকয ডচএড াংক্রাি দফা প্রদান ম্পাডদত দচ্ছ; 

 দম থভরধন দওাম্পাডন  পাভ থভদয ডযদিয (আযদচএড) ফতথভাদন অনরাইদন দওাম্পাডনয নাদভয ঙাড়ত্র প্রদান, 

ডনফন্ধন, ডযটান থ পাইডরাং, অনরাইন ব্যাাংডওাং  দভাফাইর ব্যাাংডওাং এয ভাধ্যদভ ডপ আদা ডডডচটার স্বাক্ষ্য ঘালু 

ওদযদঙ; 

 ডফচদন প্রদভান ওাউডন্পদর Content Management System, Information Research Cell, Web based 

Business Portal  Knowledge Management System স্থাদনয ওাম থক্রভ ঘরভান যদদঙ। দিডডাং 

ওদ থাদযন অফ ফাাংরাদদ (টিডডফ) ওতৃথও দযডডদওর াডব থ প্রদ ডভডপ্লডপদওন (আযএডএ) দ্ধডতদত খুঘযা 

 াইওাডয ফাচায দয াংগ্র  প্রওাদয চন্য পটযায বতডযয ওাম থক্রভ ঘরভান যদদঙ; 
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 টিডডফ‟য প্রধান  আেডরও ওাম থারদ ব্যফাদযয ডনডভদত্ত Combined Web based Software (Financial 

Accounting, HR and Payroll, Inventory, Sales and Distribution, Market Monitor) বতডযয ওাম থক্রভ 

দল ম থাদ যদদঙ। টিডডফ‟য ডডরাযদদয ডনওট ে ফযাে ডচওযদণয চন্য e-D.O (Electronic Delivery 

Order) ঘালুয ওাম থক্রভ ঘরভান যদদঙ। এ ওর প্রডক্রায ওাম থক্রভ ম্পন্ন দর তা দ্র্ব্যভে ডনন্ত্রদণ ওাম থওয ভূডভওা 

যাঔদফ; 

 চাতী দবািা অডধওায াংযক্ষ্ণ অডধদিয ই-দভইদরয ভাধ্যদভ অডবদমাক গ্রণ  প্রাি অডবদমাদকয ডপডব্যাও প্রদান 

ওদয থাদও; 

 প্রধান আভদাডন  যিাডন ডনন্ত্রদওয দিয দত ৫৫ ধযদনয দফা দস্টইওদাল্ডাযকণদও প্রদান ওযা দ থাদও। এ 

ওর দফা অনরাইদন ম্পন্ন ওযায রদক্ষ্য Online Licensing Module (OLM) প্রওল্প ফাস্তফান দচ্ছ। তাঙাড়া 

Smart Office Management System (SOMS) এয আতা ওর দফা প্রতযাীদদযদও এএভএ এয 

ভাধ্যদভ দফা অনুদভাদনপূফ থও চানাদনায পদর ঐ দিদযয ওাদচয কডতীরতা এদদঙ; 

 ডফডও এয ডল্প প্রডতিান ডনফন্ধন দফা (Registration of Industry) প্রদাদনয ফতথভান ম্যানুার দ্ধডতয ডযফদতথ 

অনরাইনডবডত্তও “ই-দযডচদেন” ডদস্টভ বতডয  ফাস্তফাদনয উদদ্যাক গ্রণ ওযা দদঙ। এদত স্বচ্ছতা  দ্রুততায 

াদথ ডল্প ডনফন্ধদন ডফডও এয “ই-দযডচদেন” ব্যফস্থা অনরাইদন দযডচদেন ম্পন্ন দফ। আদফদনওাযীদও ফায 

ফায ডফডদও আা-মাা ওযদত দফ না। অনরাইদন িাডওাং নাম্বাদযয াাদে আদফদন প্রডক্রাওযণ অগ্রকডত 

চানদত াযদফন এফাং অনরাইদন ডনফন্ধন ডপ চভাদাদনয ব্যফস্থা থাওদঙ; 

 প্রফাী ওোণ  বফদদডও ওভ থাংস্থান ভন্ত্রণার ওতৃথও দভাফাইর ব্যাাংডওাং এয ভাধ্যদভ প্রফাী ওভীদদয দভধাফী 

িানদদয দভাফাইদর বৃডত্তয অথ থ প্রদান ওযা দচ্ছ; 

 দদদয ই-ওভাদ থয দবািাদদয অডধওায যক্ষ্া ওযদত প্রদাচনী নীডত এফাং ডরড (ডযটান থ, ডযপাে, ডযদপ্ল) াংভেি 

ওযা দদঙ। ই-ওভাদ থয প্রাদয প্রদাচনী ওাঠাদভা উন্নন ওযা, অনরাইন িযাডওাংভদ্ধ কুডযায াডব থ দদা, 

ডনযাদ আডথ থও দরনদদদন াাতা ওযা এফাং দবািাদদয আস্থা অচথদন ডফদল দদক্ষ্ গ্রণ ওযা দদঙ; 

 ফাাংরাদদ জুট ডভর ওদ থাদযন ডফদচএভডয চন্য Dynamic Website বতডয ওযা দদঙ। পদর ডফদিয দম 

দওান প্রাি দত ডফদচএভড ম্পডওথত তথ্যপ্রাডি ডনডিত ওযা দদঙ। ডফদচএভড ম্পডওথত ডঘত্র তথ্যাডদ ওদরয 

চন্য উন্ুি দদঙ। এয ভাধ্যদভ ডফদচএভড‟য উৎাডদত দেয প্রঘাযণা বৃডদ্ধ ওযা দদঙ; 

 ডফদচএভড‟য আতাধীন াটক্র দওদন্দ্র যাডয াটঘালীদদয ওাঙ দথদও াট ক্র-ডফক্র ওযায চন্য এওদ টু 

ইনপযদভন দপ্রাগ্রাদভয আতাধীন ‘এএভএডবডত্তও াট ক্র-ডফক্র ওযায ব্যফস্থা’ ীল থও াইরট প্রওল্পটিয 

ওাম থক্রভ ঘালু ওযা ওদযদঙ। ডফদচএভড‟য আতাধীন প্রডতটি াটক্র দওদন্দ্র প্রওল্পটি ঘালু ওযা দফ। ভাননী 

প্রধানভন্ত্রীয ডনদদ থনা ফাস্তফাদনয আদরাদও ERP Software ফাস্তফাদনয ওাম থক্রভ গ্রণ ওযা দদঙ। ডফদচএভড  

ডফদচএভড‟য আতাধীন প্রডতটি ডভদর ERP Software ফাস্তফান ওযা দফ; 

 যওাডয ডফডবন্ন দফায ডপ আদা  দরনদদদনয দক্ষ্দত্র ঘারান ব্যফহৃত দ থাদও। এ গুরুেপূণ থ ব্যফস্থাটিয 

ডডডচটাইদচদন যওাডয ডফডবন্ন দফায ডপ ইদরক্ট্রডনও উাদ গ্রদণয চন্য অথ থ ডফবাদকয প্রতযক্ষ্ তোফধাদন এওটি 

ইদরক্ট্রডনও ঘারান ব্যফস্থানা ডদস্টভ (http://echallan.gov.bd) বতডয ওযা দদঙ। াদাট থ ডপ, পুডর 

ডক্লাদযন্প ডপ এফাং চাতী ডযঘত্র াংদাধন ডপ এ ডতনটি দফায দক্ষ্দত্র ই-ঘারান এয ভাধ্যদভ ইদরওিডনও 

দদভন্ট ওাম থক্রভ াইরট আওাদয উদদ্রৃাধন ওযা দদঙ; 

 ১৪ নদবম্বয ২০১০ দত দভাটযমাদনয ওয  ডপ আদাদ অনরাইন ব্যাাংডওাং দ্ধডত ঘালু ওযা দদঙ। এ দ্ধডতদত 

১৯টি দফযওাডয ফাডণডচযও ব্যাাংদওয ৩১৮টি াঔা  বুদথয ভাধ্যদভ দভাটযমাদনয ওয  ডপ াংগ্র ওযা দচ্ছ; 
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 ঢাওা ডযফন ভি ওতৃথক্ষ্ (ডডটিডএ) এওই স্মাট থ ওাড থ Rapid Pass ব্যফায ওদয ডফডবন্ন কণডযফন ভাধ্যভ 

দমভন- দভদিাদযর, ফা দযডড িানডচট, ফাাংরাদদ দযরদ, ডফআযটিড’য ফা, ডফআইডডিউটিড’য দন -মান  

র্চডিফদ্ধ দফযওাডয ফাদ স্বাচ্ছদদয  ডনযফডচ্ছন্নবাদফ মাতাাদতয রদক্ষ্য ১৬ দভ ২০১৭ তাডযঔ দথদও আব্দুিাপুয-

ভডতডছর রুদট ঘরাঘরওাযী ডফআযটিড’য এড ফাদ যীক্ষ্াভরওবাদফ প্রথভফাদযয ভত Rapid Pass প্রফতথন ওযা 

দদঙ; 

 দফযওাডয ফা দওাম্পাডন দভা থ  ভাভা ডরডভদটড ডযঘাডরত ভডতডছর-ওারা রুদট এডফাদ  গুরান এরাওা 

„ঢাওা ঘাওা’ ফাদ যীক্ষ্াভরওবাদফ Rapid Pass ঘালুওযা দদঙ। Rapid Pass এয ভাধ্যদভ বাড়া ডদদফ 

আদাকৃত অথ থ ব্যফায অনুমাী ডযফন দফা প্রদানওাযী প্রডতিাদনয ভদধ্য ডফতযদণয ডনডভত্ত ডডটিডএ’দত e-

Clearing House ওাম থওয ওযা দদঙ; 

 প্রভেডি ব্যফাদযয ভাধ্যদভ ব্যাাংডওাং দফায আতায ফাইদযয ব্যাও চনদকািীদও আডথ থও দফায আতা ডনদ 

আায চন্য দদদয ওর ডডডচটার দন্টায দথদও এদচন্ট ব্যাাংডওাং এয ভাধ্যদভ তৃণভদরয চনকণদও আডথ থও দফা 

প্রদান ডনডিত ওযায চন্য এ উদদ্যাকটি গৃীত দদঙ। এয পদর নাকডযওযা ডডডচটার দন্টায দথদও এওাউন্ট দঔারা, 

টাওা াঠাদনা, ে ওযা, ঋণ গ্রণ, ডফদদ দথদও াঠাদনা দযডভদটন্প উদত্তারন, াভাডচও ডনযাত্তা ওভ থসূডঘয টাওা 

উদত্তারন, ডফডবন্ন ধযদনয ডপ প্রদান ইতযাডদ আডথ থও সূডফধা াদফ; 

 ফাাংরাদদ ডাও ডফবাক ইদরওিডনও ভাডন অড থায  দভাফাইর ওযা ওাড থ ঘালু ওদযদঙ; 

 আদৄডনও ভেদকয াদথ তার ডভডরদ ওাকচী ভৄদ্র্ায াাাড দরনদদদনয ভাধ্যভ ডদদফ ডাও ডফবাক দাস্টার 

ওযাওাড থ ঘালু ওদযদঙ। ১রা জুরাই ২০১১ দথদও ওযা ওাদড থয ফাডণডচযও ওাম থক্রভ শুরু । ফাাংরাদদদয ওর 

উদচরা/ দচরা দাস্ট অডপ ডফবাকী গুরুেপূণ থ াফ দাস্ট অডপভদয ১,৩৪৬টি অডপদ ডএ  দভডন এয 

ভাধ্যদভ দাস্টার ওযা ওাড থ দফা ঘালু আদঙ; 

 ১৬ই ডডদম্বয, ২০১২ তাডযদঔ ভান ডফচ ডদফদ ফাাংরাদদ ডাও ডফবাদকয দভাফাইর ব্যাাংডওাং দফায উদদ্রৃাধন ওযা 

। এ াডব থটিয াদথ e-Commerce এফাং m-Commerce এয সুদমাক ডফদ্যভান আদঙ। খদয ফদ চনকণ অথ থ 

আদান প্রদান ঙাড়া ডফডবন্ন ধযদনয দওনাওাটা ওযদত াযদফ। এয দফ াইট www.postepay.gov.bd; 

 ডাওখযগুদরাদত ইদরক্ট্রডনও/দভাফাইর ভাডন অড থায াডব থ প্রফতথন ওযা , মা ভাননী প্রধানভন্ত্রী ওতৃথও ২৬ ভাঘ থ, 

২০১০ ডরঃ তাডযদঔ আনুিাডনওবাদফ উদদ্রৃাধন ওযা । দভ, ২০১০ দত এ াডব থটিয ওাম থক্রভ ফাডণডচযওবাদফ আযম্ভ 

। ফতথভাদন ভগ্র দদদ ২৭৫০টি ডফডবন্ন দশ্রডণয ডাওখদয (ওর দচরায প্রধান ডাওখয, ওর উদচরা ডাওখয  

ডনফ থাডঘত ডওছু উ ডাওখদয) এ াডব থটি ঘালু যদদঙ; 

 দাস্টার ওযা ওাড থ ব্যফাদযয ভাধ্যদভ প্রতযি অেদরয ওভ থযত শ্রডভওদদয ডনডভত উডস্থডত ডনডিতওযণ  

উডস্থডতয ডবডত্তদত বাতাদবাকী শ্রডভওদদয ওাদড থ বাতা প্রদান ওযা ; 

 ফডক থভন ঙাড়ত্র দনায ভ ডযক্রুটিাং এদচডন্পদও ওভীপ্রডত যওায ডনধ থাডযত াদয ঘারাদনয ভাধ্যদভ আওয  দ-

অড থাদযয ভাধ্যদভ ওোণ ডপ চনডি ওভ থাংস্থান  প্রডক্ষ্ণ বুযদযাদত চভা ডদদত । ওভীদদয আওয  দ-

অড থায প্রদাদনয এ প্রডক্রাদও ডডডচটাইচড ওযা দদঙ। যাচস্ব আদাদয প্রডক্রাটি ডডডচটাইচ া আওয  

ওোণ ডপ াংগ্র তবাক ডনডিত দদঙ; 

 ফাডণচয ভন্ত্রণার  এয আতাধীন ডফডবন্ন দিয/াংস্থা অদটাদভন দ্ধডত ঘালু দদঙ। ব্যফাীদদয প্রদাচনী 

তথ্য দচ দদত ফাাংরাদদ দিড দাট থার ঘালু ওযা দদঙ। এয পদর ফাডণচয তথ্যবাোয উন্ুি দদঙ; 

 যিাডন উন্নন বুযদযা (ইডডফ) ওতৃথও ডচএড াটি থডপদওট ইসুয, দদদ  ডফদদদ অনুডিত দভরা অাংগ্রণওাযীদদয 

আদফদন ফাঙাই  ডনষ্পডত্তওযণ, ঢাওা আিচথাডতও দভরায াদথ স্পৃি ওাম থাফডর, ডআইড  যিাডন িডপয আদফদন 

http://www.postepay.gov.bd/
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অনরাইদন ম্পন্ন ওযা দচ্ছ। অনরাইদনয ভাধ্যদভ ডচএড নদ ইসুযয পদর চাডরাডতয খটনা দযাধ দচ্ছ। পদর 

যিাডন ওাম থক্রদভ চটিরতা ডযায দচ্ছ; 

 Online Tax Return Submission BITAX Systems ব্যফায ওদয ভ, ঔযঘ  দবাকাডি ওদভদঙ এফাং 

চনকণ খদয ফদই দফা াদচ্ছ। Integrated VAT Administration System (iVAS) এয ভাধ্যদভ Online 

VAT Registration এফাং VAT Re-Registration এয ওাম থক্রভ শুরু দদঙ। এদত দফা প্রাডিদত ভ, ঔযঘ  

দবাকাডি অদনওাাংদ ওদভদঙ; 

 ইদরওিডনও দ্ধডতদত চাতী যাচস্ব দফাদড থয ডনদাক, ই-টিআইএন দযডচদস্ট্রন/পুনঃদযডচদস্ট্রন, বযাট দযডচদস্ট্রন/ 

পুনঃদযডচদস্ট্রন, ওাস্টভদয ডফর অফ এডন্ট্র/ এক্সদাট থ/ ইভদাট থ ইতযাডদ দফায আদফদন এফাং দফা গ্রদণ 

নাকডযওদদয ক্ষ্ভতা বৃডদ্ধওদল্প ব্যফাযওাযীয ডনদদ থডওা প্রস্তুত ওযা দদঙ; 

 চাতী যাচস্ব দফাড থ ওতৃথও প্রদত্ত দফাভ চনকদণয দদাযদকাড়া যফযাদয চন্য আইডটিডবডত্তও দল্পদডস্ক স্থান 

ওযা দদঙ। মায টরাইন নম্বযভ বযাট ম্পডওথত-১৬৫৫৫, ট্যাক্স  ই-টিআইএন ম্পডওথত ০৯৬১১৭৭৭১১১। 

দফাদানওাযী প্রডতিাদনয ডযফদতথ ওর দন্টাদযয ভাধ্যদভ সুডফধাদবাকীদদযদও ওাডিত দফা প্রদান ওযা দচ্ছ; 

 আডথ থও দরনদদদনয দক্ষ্দত্র ইদরওিডনও দ্ধডতদত ভাডন িান্পপায এফাং অনরাইদন দদভন্ট এয প্রফতথন ওযা দদঙ; 

 ইনডস্টটিউট অফ ঘাটাড থ দদক্রটাডযচ অফ ফাাংরাদদ (আইডএডফ) দপইবুও, টুইটায, উইডওডডডা, ইউটিউফ, 

ডরাংওডইন ইতযাডদয ভাধ্যদভ ইনডস্টটিউদটয ওাম থক্রভ ডনডভত আদডট  ভডনটয ওযদঙ। প্রডতিাদনয মাফতী ডাফ 

ডনওা ERP নাভও অতযাদৄডনও পটযাদযয ভাধ্যদভ ওযা দচ্ছ; 

 ফাাংরাদদ ব্যাাংদও এওটি চাতী ই-দদভন্ট সুইঘ ঘালু ওযা দদঙ; 

 তথ্যপ্রভেডি ম্পডওথত ব্যফায প্রাদয ডনন্ত্রণভরও প্রডতফন্ধওতা ফহুরাাংদ তুদর দদা দদঙ। ডনফাী ব্যডি/ 

প্রডতিান ওতৃথও দদদ ফদ ইন্টাযদনট ব্যফস্থা ডফদদদ ডফচদন প্রদ আউটদাড থাং (BPO) দফা যিাডনয ডফযীদত 

দম দওাদনা ডযভাদণয অডচথত বফদদডও আ দচই দদদ আনদত াযদফন। ডিোন্পায ওতৃথও প্রদত্ত তথ্যপ্রভেডি 

দফায ডফযীদত অডচথত ক্ষুদ্র্ ক্ষুদ্র্ বফদদডও আ স্বল্প ব্যদ দদদ আনদত অনরাইন দদভন্ট দকটদ াডব থ 

দপ্রাবাইডায (OPGSP)-এয দমাডকতা গ্রদণয চদন্য অনুদভাডদত ডডরায ব্যাাংওগুদরাদও ডনদদ থনা দদা দদঙ। 

প্রাথডভও ম থাদ OPGSP এয ভাধ্যদভ দফ থাচ্চ ২,০০০ ডরায দদদ আনায সুদমাক যাঔা দদঙ; 

 যওাডয ওর প্রদদ অনরাইদন গ্রণ ওযায চন্য ই-দদভন্ট দকটদ ফাস্তফাদনয ওাম থক্রভ ঘরভান যদদঙ। এয 

ভাধ্যদভ দম দওান ব্যাাংদওয গ্রাও যাডয তায এওাউন্ট দত যওাডয দদভন্ট ডদদত াযদফ। ইদতাভদধ্য প্রা ১৫টি 

ফাডণডচযও ব্যাাংও ইন্টাযদনট ব্যাাংডওাং ব্যাফস্থা ঘালু ওদযদঙ; 

 প্রা ওর ভন্ত্রণারদয দফতন বাতাডদ BEFTN এয াাদে অনরাইন দ্ধডতদত ডযদাডধত দচ্ছ; 

 Debt Management & Financial Analysis System (DMFAS) এয ভাধ্যদভ বফদদডও ঋণ প্রাডি  

ডযদাধ এফাং অনুদান প্রাডিয ডাফ াংযক্ষ্ণ  ঋণ  অনুদাদনয ডফডবন্ন প্রওায ডযদাট থ প্রণন ওযা ; 

 ফাাংরাদদ ডডওউডযটিচ অযাে এক্সদঘঞ্জ ওডভন-এয দফ াইদট (www.sec.gov.bd  www.secbd.org) 

দপ্র ডযডরচ, ডডওউডযটিচ আইন, আইড প্রদো, এডরডচফর ডডওউডযটিচ, ডডডচটযী াটি থডদন্ট, 

এনদপা থদভন্ট এযাওন, ডযদাট থ ইতযাডদ ডফডবন্ন তথ্য ডন্নদফডত ওযা দদঙ, মা ডনডভত আদডট ওযা  এফাং 

দফ াইটটি প্রর্চয ব্যফহৃত দ থাদও। ভাদওথট াদব থইোন্প ব্যফস্থা অডধওতয ডিারী ওযায চন্য ওডভদন 

আিচথাডতওভাদনয পু ৌঁডচফাচায াদব থইোন্প ডদস্টভ স্থান ওযা দদঙ, মা উব স্টও এক্সদঘদঞ্জয দিডডাং ডদস্টদভয 

াদথ API এয ভাধ্যদভ অনরাইদন াংভেি। উি াদব থইোন্প ডদস্টদভয ভাধ্যদভ বদনডদন দরনদদন ম থদফক্ষ্ণ  

তদাযডও ওদয এদত দওানরূ অডনভ, দদচনও দরনদদন এফাং ফাচায আঘযণ ডফডধয ডযন্থী ডওছু খদট থাওদর 

তা ডনণ থ ওযা চতয দদঙ; 
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 দদদয ওর ওাস্টভ াউ এফাং প্রধান স্থর শুল্ক দস্টদন ওাস্টভ দ্ধডতয অদটাদভদন ASYCUDA World 

ফাস্তফান ওযা দদঙ। এাইকুডা ডদস্টদভ ে ঔারাদয াদথ চডড়ত এওাডধও াংস্থা মথা ডএেএপ এদচন্ট, 

আভদাডনওাযও, ডডাং এদচন্ট, দিইট পদযাাড থ, দাট থ অথডযটি, ব্যাাংওভদয াদথ অনরাইদন াংদমাক স্থাডত 

দদঙ। অযাাইকুডা াল্ডথ ডদস্টভ ব্যফায ওদয আভদাডন-যিাডনওাযওকণ পৃডথফীয দম দওান স্থান দত অনরাইদন 

ডফর অফ এডন্ট্র/ এক্সদাট থ ইতযাডদ দাডঔর ওযদত াযদঙন। ডডাং এদচন্টকণ Online এ Manifest Submission 

ওযদঙন। তাঙাড়া অযাাইকুডা াল্ডথ ডদস্টভ দথদও ডফডবন্ন অাংীচন তাদদয প্রদাচনী তথ্য াদচ্ছন; 

 ফাডণচয  ে ঔারাদয াদথ চডড়ত াংস্কায ওাম থক্রভভদয ভি এফাং াংডিষ্ট ওর াংস্থাদও এওটি ডনডদ থষ্ট 

ডদস্টদভয আতা আনায ভাধ্যদভ ফাডণচয ডচওযণ এয রদক্ষ্য ডফদিয অন্যান্য দদদয ন্যা ফাাংরাদদদ 

National Single Window (NSW) প্রফতথন এফাং ে ঙাড়ওযদণয াদথ াংডিষ্ট এদচডন্প- BSTI, CCI&E, 

Drug Administration  Quarantine department- অন্যান্য গুরুেপূণ থ যওাডয াংস্থায াদথ অনরাইন 

ওাদনডেডবটি স্থাদনয ডফলটি প্রডক্রাধীন যদদঙ; 

 অনরাইন ট্যাক্স ওযারকুদরটদযয ভাধ্যদভ আওদযয ডাফ দফয ওযায দ্ধডত ঘালু দদঙ। 

 যাোে ব্যাাংওগুদরায ভদধ্য ফ থপ্রথভ অন-রাইন ব্যাাংডওাং ঘালুওযণ অগ্রণী ব্যাাংদওয ৯৫১টি াঔা তা ডযঘারনা 

ওযা দচ্ছ। ব্যাাংদওয ডনচস্ব ৩৫টি  ৫৭টি ব্যাাংদওয প্রা ৮,৫০০টি ATM বুথ দথদও গ্রাওকণ দফা াদচ্ছন; 

 রূারী ব্যাাংও ডরডভদটড Rupali Bank Surecash দভাফাইর ব্যাাংডওাং এয ভাধ্যদভ প্রাথডভও ম থাদ ১দওাটি ৪০ রক্ষ্ 

ডক্ষ্াথীয উবৃডত্তয টাওা ডফতযণ ওদযদঙ; 

 Online এ ম্মাডনত ওযদাতাকণ তাদদয চাতী ডযঘত্র ব্যফায ওদয অডত দচই Tax Identification 

Number (TIN) াংগ্র ওযদত াযদঙন। এ ম থি e-TIN System এয ভাধ্যদভ প্রদানকৃত TIN এয াংখ্যা 

৩৪,৫৬,৯৮৩টি; 

 ফাাংরাদদ ব্যাাংদও অদটাদভদটড ডক্লাডযাং াউ ঘালু ওযায পদর দ্রুততায াদথ দঘও ডক্লাডযাং ওাম থক্রভ ম্পন্ন দচ্ছ। 

এ দ্ধডতয দু’টি অাং যদদঙ, দমভন- ফাাংরাদদ স্বাংডক্র দঘও প্রডক্রাওযণ ব্যফস্থা (BACPS) এফাং ফাাংরাদদ 

ইদরক্ট্রডনও পাে িান্পপায দনটাওথ (BEFTN)। প্রথভটি দঘও ইদভডচাং এে িানদচওন ডদস্টভ (CITS) ব্যফায 

ওদয ওাকচ-ডবডত্তও ইন্পিুদভন্টভদয ইদরক্ট্রডনও ডনওা ওদয। ডদ্রৃতী দ্ধডতদত দঘদওয ডযফদতথ গ্রাদওয 

ডনদদ থনায ডবডত্তদত দরনদদন ম্পাডদত , মা ব্য াশ্রী  ডনযাদ দরনদদন ব্যফস্থা; 

 ওদওটি ভন্ত্রণারদয ওভ থওতথাদদয দফতন-বাতা ফতথভাদন BEFTN-এয ভাধ্যদভ ডযদাধ ওযা দচ্ছ। ম থাক্রদভ 

ওর যওাডয ডযদাধ এ দ্ধডতদত প্রডক্রাওযণ ওযা দফ; 

 অদটাদভদটড ডক্লাডযাং াউদচয আতা অাংগ্রণওাযী প্রডতটি ব্যাাংও ওাগুদচ দঘদওয ফদদর ইদভচ আদান-প্রদাদনয 

ভাধ্যদভই পুদযা ডক্লাডযাং প্রডক্রাটি ম্পন্ন ওযদঙ। াযাদদদয দম দওান দঘও দওন্দ্রীবাদফ ব্যফস্থানায পদর 

ব্যাাংদওয গ্রাওকণ দঘদওয অথ থ ১ ডদদন াংগ্র ওযদত াযদঙন মা পূদফ থয ব্যফস্থা ১৫-২০ ডদন রাকদতা। পদর দদদ 

ব্যফা-ফাডণদচয কডতীরতা বৃডদ্ধ দদদঙ; 

 পাইন্যাডন্পার ইনক্লুনদও দফকফান ওযা এফাং এও চাকা দথদও অন্য চাকা দ্রুত  ওভ ঔযদঘ টাওা াঠাদনায 

চ প্রডক্রা ডদদফ ঘালু ওযা দদঙ দভাফাইর ব্যাাংডওাং। ফাাংরাদদ ব্যাাংও এ ম থি ২৮টি ব্যাাংওদও দভাফাইর 

ব্যাাংডওাং ওাম থক্রদভয অনুদভাদন ডদদদঙ। ২০টি ব্যাাংও ইদতাভদধ্য এ দফা ঘালু ওদযদঙ। ব্যাাংডওাং দরনদদদন কডত 

ফাড়াদত ডযদর টাইভ গ্র দদটরদভন্ট (RTGS) ডদস্টভ ফাস্তফাদনয ওাচ াদত দনা দদঙ। এটি ফাস্তফাডত দর 

এও ব্যাাংদওয গ্রাদওয ডাফ দথদও অন্য ব্যাাংদওয গ্রাদওয ডাদফ ফড় অদঙ্কয টাওা তাৎক্ষ্ডণওবাদফ ভাত্র এও 

ডভডনদটয ভদধ্যই স্থানািয ওযা ম্ভফ দফ; 
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 National Payment Switch (NPS) ফাস্তফাদনয পদর আিঃব্যাাংও দরনদদন দদদ ই-ফাডণচয অনুকূর 

ডযদফ সৃডষ্ট দদঙ। স্থানীবাদফ আিঃব্যাাংও দদটরদভন্ট ম্পন্ন া বফদদডও ভৄদ্র্ায াশ্র অনরাইন 

দরনদদদন ডনযাত্তা ঝডও অদনওাাংদ হ্রা দদদঙ; 

 ই-ওভা থ ঘালুয রদক্ষ্য রাইদডন্পাং (াটি থডপদওট প্রদানওাযী ওতৃথক্ষ্) কাইডরাইন, তযাদনয যীডতদ্ধডতয ডফফযণ 

(Certification Practice Statement) এফাং ডনযীক্ষ্া কাইডরাইন প্রণীত দদঙ; 

 ফাাংরাদদ ম থটন ওযদাদযদন ইন্টাযঅযাওটিব ভাডিডরাংগুদর দফাইট ঘালু ওযা দদঙ। এঙাড়া 

ওদ থাদযদনয আতাধীন ওর দাদটর দভাদটর বুডওাং ইনপযদভন এএভএ এয ভাধ্যদভ ডনডিত ওযা দচ্ছ। 

ইন্টাযন্যানার দদভন্ট দকটদদত াংভেি দ অনরাইন ডযচাদব থন ডদস্টদভয সুডফধা প্রণদনয ওাম থক্রভ গ্রণ ওযা 

দদঙ। ফাাংরাদদ ম থটন ওদ থাদযদনয আতার্ভি ফাডণডচযও স্থানাভদ দফায ভান বৃডদ্ধয চন্য ‘ইডন্টদগ্রন অফ 

অদটাদভন ডদস্টভ অফ ফাাংরাদদ ম থটন ওদ থাদযন’ প্রওল্প গ্রণ ওযা দদঙ; 

 দফ ওদওটি ব্যাাংও অনরাইদন ডফডবন্ন ইউটিডরটি ডফর গ্রণ ওযদঙ, এওই ব্যাাংদওয াাাড ডবন্ন ব্যাাংদওয 

গ্রাওদদয ভদধ্য তডফর স্থানািয দচ্ছ। ইদতাভদধ্য ৪টি ব্যাাংও আরাদাবাদফ এফাং এওটি দদভন্ট ডদস্টভ অাদযটয 

(ডএ) দদভন্ট দকটদ স্থাদনয ভাধ্যদভ দফ ওদওটি ব্যাাংও ই-ওভা থ দফা প্রদান ওযদঙ; 

 ফাাংরাদদ দটডরডবন ওর দফযওাডয দটডরডবদন এফাং ওযাফর টিডবভদ শুল্ক, ওয  বযাট াংক্রাি প্রঘাযণায 

ব্যফস্থা দনা দদঙ। এঙাড়া এ ডফলদ ডবডড বতডয  তা প্রঘাদযয ব্যফস্থা দনা দদঙ। ওয দনট ম্প্রাযদণ  

ওযদাতাদদয উদ্ধুদ্ধওযদণয রদক্ষ্য ডফবাক  দচরায ীভা দডযদ উদচরা ম থাদ অাংীচন ভাদচয ডফডবন্ন 

দশ্রডণ-দায চনাধাযদণয ম্পৃিতা যাচস্ব াংরা অনুডিত দদঙ এফাং দচ্ছ। এঙাড়া তৃণভর ম থাদ চাতী 

উন্নদন আওয, শুল্ক  বযাদটয গুরুে প্রঘায চনাধাযণদও উদ্রৃুদ্ধ ওযায চন্য ওডভউডনটি দযডড প্রফতথদনয উদদ্যাক 

দনা দদঙ। পদর ওযদাতাফান্ধফ যাচস্ব াংস্কৃডত, াভাডচও দমাকাদমাক ভাধ্যদভ কণদঘতনতা বতডয  ওয পাঁডওয 

তথ্য উদখাটন তথা ওয পাঁডও দযাদধ উদিঔদমাগ্য অগ্রকডত াডধত দদঙ; 

 ডক্ষ্াথীদদয ওয ডফলদ জ্ঞান অচথদনয চন্য প্রাথডভও  ভাধ্যডভও ডক্ষ্া াঠ্যক্রদভ আওয, শুল্ক  বযাট ম্পদওথ 

াঠক্রভ অির্ভ থি ওযায ব্যফস্থা দনা দদঙ; 

 ওাতায, ভারদডা  ভডযা এয াদথ আিচথাডতও ডপনাডন্পার ডদস্টভ (আইএপএ) এয ভাধ্যদভ 

ইন্টাযন্যানার ভাডন অড থায াডব থ ঘালু ওযা দদঙ। 
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ই-দফা 

৪.৪ ই-দফা 

ডডডচটার ফাাংরাদদ রূওল্প ফাস্তফাদনয সুডনডদ থষ্ট রক্ষ্য যদদঙ। কণতন্ত্র, সুান, স্বচ্ছতা, চফাফডদডতা, ন্যাডফঘায  

দুনীডতভৄি ভাচ প্রডতিায অঙ্গীওাযদও এডকদ দনাই এ রূওল্প ফাস্তফাদনয ভর রক্ষ্য। এয দঙ্গ আদযা যদদঙ তথ্য  

দমাকাদমাক প্রভেডিয ব্যফাদযয ভাধ্যদভ যওাডয দফা দচ চনকদণয ডনওট দ ৌঁদঙ দদা। যওাডয দফাভ চনকদণয 

দদাযদকাড়া দ ৌঁদঙ দদায রদক্ষ্য যওায ডফডফধ ওাম থক্রভ াদত ডনদদঙ। এয ভদধ্য অন্যতভ ওাম থক্রভ দচ্ছ ওর তথ্য  

তথ্যপ্রভেডিদত চনকদণয প্রদফাডধওায ডনডিত ওযা। অডধওাাং চনকণ মাদত প্রভেডি ব্যফায ওদয চীফন-চীডফওাডবডত্তও 

তথ্য  দফা দদত াদয দচন্য ই-ডটিদচনদও গুরুে প্রদান ওযা দদঙ। ইদতাভদধ্য ২০১৪ াদর চনকদণয 

দদাযদকাড়া দফা-ওযাটাকডযদত আিচথাডতও ম্মাননা াল্ডথ াডভট অন দ্য ইনপযদভন দাাইটি পুযস্কায অচথন ওদযদঙ 

ডডডচটার দন্টায। এয স্বীকৃডতস্বরূ এটুআই দপ্রাগ্রাদভয চাতী তথ্য ফাতান ২০১৫ াদর „এওদ টু ইনপযদভন এে 

নদরচ ওযাটাকডযদত‟ ভদনানীত দ „াল্ডথ াডভট অন ইনপযদভন দাাইটি‟ পুযস্কায অচথন ওদযদঙ। ওর ভন্ত্রণার 

 অডধদিদযয দফাভদও দ্রুত  ঠিওবাদফ ডডচাইন, ডযওল্পনা  ফাস্তফাদনয রদক্ষ্য ভডন্ত্রডযলদ ডফবাক  এটুআই, 

আইডটি ডফবাক ভডিতবাদফ প্রদাচনী াতা, দমাডকতা  যাভ থ প্রদান ওযদঙ এফাং দ্রুত ই-াডব থ ফাস্তফাদনয 

প্রথভ ধা ডদদফ ওর দিদয ই-াডব থ দযাডম্যা প্রস্তুতওযদণয উদদ্যাক গ্রণ ওদযদঙ। 

৪.৪.১ অঙ্গীওায/ ডযওল্পনা 

 তথ্য অডধওায প্রডতিা ওযা; 

 ইউডনন ম থা দথদও চনগুরুেপূণ থ যওাডয দফাভ প্রদাদনয ব্যফস্থা ডনডিতওযণ। 

৪.৪.২ গৃীত ওাম থক্রভ/ অচথন 

 দদদয ওর ইউডনন, উদচরা, দচরা, ডফবাক, অডধদিয  ভন্ত্রণারদয ২৮০০০ (আটা াচায)-এয দফড 

দফাইদটয ভিদ বতডয ওযা দদঙ এওভাত্র প্লাটপভ থ „ফাাংরাদদ চাতী তথ্য ফাতান‟ দমঔাদন ৪৬০০০ 

(দঙঘডি াচায)-এয অডধও যওাডয অডপ যদদঙ। চাতী তথ্য ফাতান ফাস্তফাদনয রদক্ষ্য াযাদদদ প্রা 

১,০০,০০০ (এও রক্ষ্) চন ওভ থওতথা-ওভ থঘাযীদও প্রডক্ষ্ণ প্রদান ওযা দদঙ। এঔাদন ৪৫২টি ই-দফা এফাং ১৬০০-এয 

অডধও দফা গ্রদণয পযভ াংভেি যদদঙ; 

 ভডন্ত্রডযলদ ডফবাদকয তোফধাদন ডদ্ধাি গ্রণ  ফাস্তফাদন দীখ থসূত্রতা এফাং ডদ্ধাি গ্রদণয নানা স্তয ওদঠাযবাদফ 

াংকুডঘত ওযায রদক্ষ্য যওাডয দিদযয দফা দ্ধডত ডচওযদণয ডনডভত্ত ১০০০ (এও াচায) চদনয অডধও 

ওভ থওতথাদও দফা ডচওযণ দ্ধডতয য প্রডক্ষ্ণ প্রদান ওযা দদঙ। ১৬০টি দফায দ্ধডত ডচওযণ ওযা 

দদঙ। ২১টি াংস্থা দফা ডচওযদণয দৃষ্টাি ডফলদ ফই প্রওা ওদযদঙ; 

 ভডন্ত্রডযলদ ডফবাদকয তোফধাদন ইদরওিডনও দ্ধডতদত স্বচ্ছতায দঙ্গ দচ ভূডভদফা প্রদাদনয চন্য ৬১টি দচরায 

৩৪২টি উদচরা ইদরক্ট্রডনও নাভচাডয ডদস্টভ ঘালু দদঙ। এ ডদস্টদভয ভাধ্যদভ ঘায রক্ষ্াডধও নাভচাডযয 

আদফদন ডনষ্পডত্ত ওযা দদঙ। ২০১৯ াদরয ভদধ্য ওর উদচরা ই-ডভউদটন ঘালু দফ; 

 কত ১২ দভ ২০১৮ তাডযদঔ ‘ফঙ্গফন্ধু স্যাদটরাইট-১’ পরবাদফ ভাওাদ উৎদক্ষ্ণ ওযা দদঙ। ফঙ্গফন্ধু 

স্যাদটরাইদটয ভাধ্যদভ উন্নত দটডরদমাকাদমাক  ম্প্রঘায দফা প্রদাদনয াাাড ডফডবন্ন ধযদনয অতযাদৄডনও 

ডডডচটার দফা প্রদান ওযা ম্ভফ দফ। দওানরু ওযাফর াংদমাক ঙাড়াই খদয ডযডবায মন্ত্র স্থান ওদয ফঙ্গফন্ধু 

স্যাদটরাইদটয ভাধ্যদভ ডডটিএইঘ (ডাইদযে টু দাভ) প্রভেডি ব্যফায ওদয স্যাদটরাইট টিডবয ডফডবন্ন ঘযাদনর দদঔা 

মাদফ। ফঙ্গফন্ধু স্যাদটরাইদটয ওাবাদযচ দদদয ফ থত্র ডফদ্যভান। তাই দুক থভ াাডড় অের, ঘযাের  দ্রৃীদ এ ওর 
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দফা প্রদান ওযা মাদফ; 

 ফঙ্গফন্ধু স্যাদটরাইট-১ এয ভাধ্যদভ দদদয প্রতযি অেদর স্বাস্থয  ডক্ষ্া দফা দ ৌঁঙাদনায চন্য দটডরদভডডডন  ই-

এডুদওন দফা প্রভেডি স্থাদনয ওাচ ঘরভান আদঙ; 

 ভৎস্য  প্রাডণম্পদ ভন্ত্রণারদয ফাাংরাদদ দভডযন ডপাডযচ ওযাাডটি ডফডল্ডাং প্রওদল্পয ভাধ্যদভ ভৄদ্র্কাভী 

ফাডণডচযও ভৎস্য দন মান ভডনটডযাং এয রদক্ষ্য Vessel Tracking Monitoring System এ ফঙ্গফন্ধু স্যাদটরাইট-

১-এয তযঙ্গ ব্যফায ওাম থক্রভ ঘরভান যদদঙ; 

 াফডরও যীক্ষ্ায পরাপর, ডফিডফদ্যারদয বডতথ ওাম থক্রভ  পরাপর প্রওা, ডঘডওৎা, ডক্ষ্া, দুদম থাক ব্যফস্থানা, 

ডফদনাদন, ইউটিডরটি ডফর ডযদাধ ইতযাডদ দক্ষ্দত্র দটডরটও চনকণদও ই-দফা প্রদান ওযদঙ; 

 P2G payment গ্রদণয চন্য a2i এয াদথ দম থবাদফ Utility Payment Platform (UPP) স্থাদনয ওাচ শুরু 

দদঙ। ইদতাভদধ্য ১৭টি ইউটিডরটি দফা প্রদানওাযী াংস্থায াদথ ভদছাতা স্মাযও স্বাক্ষ্ডযত দদঙ; 

 যওাদযয ডডডচটার ফাাংরাদদ ফাস্তফাদনয রদক্ষ্য “দাস্ট ই-দন্টায পয রুযার ওডভউডনটি” ীল থও প্রওদল্পয 

আতা ৮০০০টি গ্রাভীণ ডাওখয এফাং ৫০০টি উদচরা ডাওখযদও Digital Center ডাদফ রূািয ওযা দদঙ; 

 ‘ডাও ডফবাদকয ওাম থপ্রডক্রা স্বাংডক্রওযণ’ প্রওদল্পয ভাধ্যদভ স্বাংডক্র দ্ধডতদত ডাও াডব থদয উন্নন এফাং 

আদৄডনও প্রভেডিদত ডাও অডধদিযদও ডিত ওদয দদী  আিদদ থী দাস্টার ভাদওথদট ডযফতথদনয ঘযাদরঞ্জ গ্রণ 

ওযা দদঙ। উি প্রওদল্পয আতা ইদতাভদধ্য ৭১টি প্রধান ডাওখয, ১৩টি দভইর অযাে টি থাং অডপ এফাং ২০০টি 

উদচরা দাস্ট অডপ এফাং টাউন াফ দাস্ট অডপদও অদটাদভদনয আতা আনা দদঙ; 

 ‘তথ্য প্রভেডি ডনব থয গ্রাভীণ ডাওখয ডনভ থাণ’ প্রওদল্পয ভাধ্যদভ িী ডাওখয অফওাঠাদভা ডনভ থাণ ওযা দদঙ, মা ই-

দন্টায ডদদফ ওাচ ওযদঙ এফাং িী এরাওায অথ থননডতও উন্নদন িী ডাওখযগুদরা দফা বফন ডদদফ প্রদড থত 

দচ্ছ। উি প্রওদল্পয আতা ৫৯০টি ডাওখদযয বফন নতুন ওদয ডনভ থাণ ওাচ ওযা দদঙ এফাং ১২৭৩টি ডাওখদযয 

দভযাভত ওাচ ম্পন্ন ওযা দদঙ; 

 দনটাদওথয আতা-ফডভূ থত দুক থভ এফাং প্রতযি এরাওাভদয অফডষ্ট ৭৭২টি ইউডনন ওাদনডেডবটি প্রদাদনয রদক্ষ্য 

‘ওাদনেদটড ফাাংরাদদ’ ীল থও প্রওদল্পয ফাস্তফান ঘরভান যদদঙ, মা ফাস্তফাডত দর াযাদদদ ব্রডব্যাে 

ওাদনডেডবটি ডনডিত ওযা ম্ভফ দফ। পদর াযাদদদ তৃণভর ম থাদ ই-দফা  ওভ থাংস্থাদনয দক্ষ্ত্র প্রাডযত দফ; 

 ই-দফা ডচওযদণ Bangladesh National Digital Architeture (BNDA) এয উন্নন ওযা দচ্ছ; 

 ‘ডডডচটার আইোে ভদঔারী’ ীল থও প্রওদল্পয ভাধ্যদভ দদদয উকূরী দ্রৃী ভদঔারীদত দ্রুডতকডতয ইন্টাযদনট 

অফওাঠাদভা ওাদয ডডডচটার দফা ঘালু ওযা দদঙ। এয আতা ডক্ষ্া, স্বাস্থয, কৃডল  ই-ওভা থ দফা প্রদান 

ওযা দদঙ; 

 ডডদম্বয ২০১৮ অফডধ কৃডল ম্প্রাযণ অডধদিদযয ১৩০০০ চদনয অডধও ওভ থওতথা দাট থাদরয ভাধ্যদভ কৃলওদদয 

ডফডবন্ন ধযদনয দফা প্রদান ওযদঙন। ৮ ডভডরন এয অডধও কৃলদওয তথ্য এ ফাতাদন ডন্নদফডত যদদঙ। ৩৩৩১ 

কৃডল ওরদন্টায দথদও প্রডতভাদ কদড় ৬,০০০টি দপানওর গ্রণ ওযা দচ্ছ। এনডচ দওারাদফাদযদনয রদক্ষ্য ২০১৯ 

াদর এওটি এডগ্র-এনডচ ওনপাদযন্প আদাচন ওযা দফ; 

 ডডডচটার দন্টায দত ৪২২.৩ ডভডরন দফা গৃীত দদঙ। ৪৬১৩টি যওাডয অডপদ ফতথভাদন ৬০ াচায যওাডয 

ওভ থওতথা ইনডথ ডদস্টভ ব্যফায ওদয যওাডয পাইর ওাম থক্রভ ডযঘারনা ওযদঙন। যওাডয ম থাদ ওভ থওতথাদদয 

ক্ষ্ভতা ফাড়াদনায চন্য ২২.৬ াচায ওভ থওতথাদদয প্রডক্ষ্ণ প্রদান ওযা দদঙ; 

 ভৄিাঠ ই-রাডন থাং প্লাটপদভ থ ডনফডন্ধত নাকডযদওয াংখ্যা ১৪৮৩৬২ চন। ডক্ষ্ও ফাতাদন এম থি ৩৫৩৬৭০ চন 

ডক্ষ্ও এফাং ডওদায ওাদনদে ২৯১.৭ াচায ডওদায ডনফডন্ধত দদঙ; 
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 চাতী তথ্য ফাতাদন ৪৬০০০টিয অডধও যওাডয প্রডতিানদও াংভেি ওযা দদঙ। খদয ফদ নাকডযও দফা গ্রণ 

ওযদত ভাননী আইডটি ডফলও উদদষ্টা চনাফ চীফ াদচদ ৩৩৩ ওরদন্টায উদদ্রৃাধন ওদযন। এঔন ম থি প্রা 

৪০ ডভডরন ওরগ্রণ ওযা দদঙ। াাাড কৃডল দফা প্রদাদন ৩৩৩১ কৃডল ওরদন্টায ঘালু দদঙ। প্রডতভাদ কদড় 

৬০০০টি ওর গ্রণ ওযা দচ্ছ; 

 ফাাংরাদদ ওভ থঘাযী ওোণ দফাদড থয াধাযণ ডঘডওৎা অনুদান, চটির  ব্যফহুর দযাদকয ডঘডওৎা অনুদান, ভাডও 

ওোণ অনুদান এফাং দম থডফভায এওওারীন অনুদান দফায ওাম থক্রভ Automation Software এয ভাধ্যদভ 

ম্পাদন ওযা দচ্ছ; 

 ফাাংরাদদ ওভ থঘাযী ওোণ দফাদড থয দম থডফভায এওওারীন অনুদান, চটির  ব্যফহুর দযাদকয ডঘডওৎা 

অনুদান,াধাযণ ডঘডওৎা অনুদান, ডক্ষ্াবৃডত্ত এফাং দাপন অনুদান ৫টি দফায অথ থ দফাপ্রাথীয ব্যাাংও ডাদফ EFT 

এয ভাধ্যদভ দপ্রযণ ওযা দচ্ছ; 

 ফাাংরাদদ ওভ থঘাযী ওোণ দফাদড থয Online Application System ঘালু ওযা দদঙ। Pay-fixation Database 

ব্যফায ওদয Employee verification  Duplication Check ওযা ব্যফস্থা ওযা দদঙ।২টি দফায Online 

Application System ঘালু ওযা দদঙ; 

 ই-কৃডলয ভাধ্যদভ কৃডল দফাদও কৃলদওয দদাযদকাড়া দ ৌঁদঙ দদায চন্য এওদ টু ইনপযদভন(এটুআই) দপ্রাগ্রাভ  

কৃডল ম্প্রাযণ অডধদিদযয দম থ উদদ্যাদক কৃডল দফাডবডত্তও ডডডচটার প্লযাটপভ থ “কৃডল ফাতান” উদ্ভাফন ওযা 

দদঙ। কৃডল ম্প্রাযণ ওভীদদয াদথ কৃলদওয াফ থক্ষ্ডণও দমাকাদমাদকয রদক্ষ্য “কৃলও ফন্ধু দপান দফা” প্রফতথন ওযা 

দদঙ। ভাননী প্রধানভন্ত্রী ২৮ দপব্রুাডয ২০১৮ তাডযঔ কণবফন দথদও ডবডড ওনপাদযন্প এয ভাধ্যদভ দদব্যাী ই-

কৃডল দফা ম্প্রাযদণয রদক্ষ্য ডডডচটার প্লযাটপভ থ „কৃডল ফাতান‟ এফাং „কৃলও ফন্ধু দপান দফা‟ এয শুব উদদ্রৃাধন 

ওদযন; 

 „কৃডল ফাতান‟ ব্যফাদযয ভাধ্যদভ ভাঠ ম থাদ কৃডল ম্প্রাযণ ওভীয াদথ কৃলদওয াফ থক্ষ্ডণও দমাকাদমাক, কৃডল 

কদফলণায াদথ ভাঠ ম থাদয াংদমাক াধন, কৃডল তথ্যডবডত্তও জ্ঞানবাোয কদড় দতারা এফাং ভাঠ ম থা দত দওন্দ্র 

ম থি ডফডফধ ডযদাট থ আদান প্রদাদন াও দফ। এ ফাতাদনয াও দভাফাইর এডপ্লদওন “কৃলও ফন্ধু দপান দফা” 

এয ভাধ্যদভ ৩৩৩১ নম্বদয দপান ওদয কৃলও ডনওটস্থ কৃডল ম্প্রাযণ ওভী এফাং উদচরা কৃডল ওভ থওতথায াদথ 

স্বাংডক্রবাদফ াংদমাক স্থান এফাং অডত দচ প্রদাচনী কৃডল দফা দদত ভথ থ দফন; 

 কৃডল ফাতাদন ভাঘ থ, ২০১৯ ম থি ইদতাভদধ্য প্রা ৮০ রক্ষ্ কৃলদওয তথ্য, ১১.৫ াচায কৃডল াংডিষ্ট ওভ থওতথায তথ্য, 

৬ াচায াট-ফাচাদযয তথ্য ইনপুট দদা দদঙ। ‘কৃলও ফন্ধু দপান দফা’ ৩৩৩১ নম্বদয ইদতাভদধ্য প্রা ১ রক্ষ্ ৩৫ 

াচায ওর দফা প্রদান ওযা দদঙ; 

 কৃডল ভন্ত্রণার ওতৃথও „দাদওডাং‟ আদাচদনয ভাধ্যদভ ভাঠ ম থাদয উদ্ভাফনী উদদ্যাকভদয ভদধ্য দথদও াযা দদদ 

দযডপ্লদওদনয চন্য উদ্ভাফন ফাঙাই ওযা । দ অনুমাী ৩টি উদ্ভাফনঃ (১) কৃলদওয চানারা, (২) কৃলদওয ডডডচটার 

ঠিওানা  (৩) ডডডচটার দডস্টাইড দপ্রডক্রন ডনফ থাঘনপূফ থও ইদতাভদধ্য াযাদদদ দযডপ্লদওট ওযা দদঙ; 

 ফীচ উৎাদন, যফযা  ডফণন প্রডক্রায াদথ াংডিষ্ট ওর যওাডয দফযওাডয অাংীচনদদয ফীচ াংক্রাি তথ্য 

াংগ্র ওযায চন্য „ীড ভডনটডযাং পটযায‟ বতডয ওযা দদঙ। এঔাদন নটি দনাডার দন্ট দত ডাটা আদরাড 

ওযা দচ্ছ, মা ফীদচয দক্ষ্দত্র যওাডয ডদ্ধাি গ্রণ প্রডক্রাদও চ ওযদফ; 

 কৃডল দঘতন চনদকাডিয াদথ যাডয বাফ ডফডনভদয চন্য „কৃডল বাফনা‟ নাদভ দপবুও গ্রু ঘালু ওযা দদঙ; 

এঙাড়া ডফনাভদে দচ ওদরয ডনওট কৃডল ভন্ত্রণারদয উন্নন ওাম থক্রভ প্রঘাদযয চন্য 

https://www.facebook.com/moa.gov.bd ঠিওানা, ‘Ministry of agriculture, Bangladesh (কৃডল 

ভন্ত্রণার)’ নাদভ এওটি দপবুও দচ বতডয ওযা দদঙ; 
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 গ্রাভীণ ম থাদ কৃডল তথ্য ডফস্তাদযয রদক্ষ্য দদব্যাী ৪৯৯টি কৃডল তথ্য  দমাকাদমাক দওন্দ্র (এআইডড) স্থান ওযা 

দদঙ। কৃলও ডযঘাডরত এফ দওদন্দ্র ওডম্পউটায, োট, ভদডভ, ভাডিডভডডা ইতযাডদ াভগ্রী প্রদান ওযা  

প্রদাচনী প্রডক্ষ্ণ প্রদান ওযা দদঙ। এফ প্রডতটি দওন্দ্র দথদও প্রডতডদন কদড় ১৫-২০ চন ভানুল তথ্য দফা গ্রণ 

ওযদঙন; 

 কৃডল তথ্য াডব থদয দয দিদয স্থাডত কৃডল ওর দন্টায (১৬১২৩) দথদও প্রডত ডভডনদট ২৫ া ব্যদ 

কৃডল/ভৎস্য/প্রাডণম্পদ ডফলও ডফদলজ্ঞদদয ভাধ্যদভ কৃলদওয উদিডঔত ডফলদ ভস্যায তাৎক্ষ্ডণও ভাধান দদা 

দচ্ছ। প্রডতডদন প্রা ২৫০টি ওদরয ভাধান এঔান দথদও প্রদান ওযা দচ্ছ। জুন/২০১৪ দথদও অদ্যাফডধ প্রা ১ রক্ষ্ ৩০ 

াচায ওর দফা প্রদান ওযা দদঙ; 

 কৃডল তথ্য াডব থদয উদদ্যাদক ফযগুনা দচরায আভতরীদত এওটি ওডভউডনটি রুযার দযডড স্থান ওযা দদঙ, 

ফতথভাদন প্রডতডদন ৮ খণ্টা ওদয ম্প্রঘায ওযা দচ্ছ। এ দযডড’য ৫০টি দশ্রাতা ক্লাফ যদদঙ এফাং প্রা ২ রক্ষ্ ভানুল 

অনুিানগুদরায ডনডভত দশ্রাতা; 

 কৃডল তথ্য াডব থদয উদদ্যাদক ডফডবন্ন পর  প্রভেডি ডনব থয ভাডিডভডডা ই-বুও বতডয ওযা দ থাদও। এঔাদন 

অডড, ডবডড, অযাডনদভন থাওা খুফ দচই এটি ব্যফায ওযা মা; 

 কৃডলয ডফডবন্ন তথ্য প্রভেডি ম্বডরত এওটি সুডফার দফদাট থার www.ais.gov.bd ডনভ থাণ ওযা দদঙ, মা 

ডনডভত ারনাকাদ ওযা দ থাদও। এঙাড়া কৃডলওথা  কৃডল তথ্য াডব থ নাদভ দুটি দভাফাইর অযা ডনভ থাণ ওযা 

দদঙ; 

 কৃডল তথ্য াডব থদয উদদ্যাদক দটি কৃডল অেদর দভাট ১০টি আইডটি োফ প্রডতিা ওযা দদঙ। এফ আইডটি 

োদফয ভাধ্যদভ ফঙযব্যাী কৃলও, ম্প্রাযণওভী াংডিষ্টদদয ই-কৃডল ডফলও প্রডক্ষ্ণ প্রদান ওযা দচ্ছ। কৃডল 

াংডিষ্ট ডফডবন্ন যওাডয-দফযওাডয প্রডতিান এফ োফ ব্যফায ওদয আইডটি প্রডক্ষ্ণ/ওভ থারা আদাচন ওযদত 

াযদঙন; 

 দফাইদটয ভাধ্যদভ ডফডবন্ন দনাটি, প্রজ্ঞান ইতযাডদ প্রঘায, ভাদঠ ফারাই দভদন আকাভ ডনদদ থনা প্রদান, 

দভ সুভডবডত্তও পর উৎাদন  াংযক্ষ্দণ তাৎক্ষ্ডণও ডফডবন্ন ডনদদ থনা প্রদান, অনরাইদন পদরয ডফডবন্ন অফস্থা, 

বদডনও বৃডষ্টাত, পর আফাদদয অগ্রকডত, াদযয বদডনও ভজুদ ডযডস্থডত, ায আভদানীওাযও, প্রস্তুতওাযও, 

ডফতযণওাযীদদয তাডরওা, পাইদটাস্যডনটাযী াটি থডপদওট প্রওা, এনড, ডনদাক ডফজ্ঞান এফাং পরাপর প্রওা 

ইতযাডদ ওাম থক্রভ কৃডল াংডিষ্ট প্রদাচনী ডরাংও দদা দদঙ মা কৃলও এফাং কৃডলয াদথ চডড়ত ব্যাডিফদক থয 

ঘাডদা দভটাদচ্ছ; 

 ‘কৃলদওয চানারা’ উদ্ভাফনীয চন্য WISIS ঘযাডম্পন পুযস্কায, ব্রাও ভন্থন পুযস্কায আদযা ৪টি পুযস্কায, ‘কৃলদওয 

ডডডচটার ঠিওানা’ উদ্ভাফনীয চন্য ৭টি পুযস্কায, “ই-ফারাইনাও দপ্রডক্রন” এয চন্য ৪টি পুযস্কায অডচথত দদঙ; 

 কৃডল ম্প্রাযণ ফাতান এয ভাধ্যদভ ইদতাভদধ্য ৮০ রাঔ কৃলও তথ্য আদরাড ওযা দদঙ; 

 ফাাংরাদদদ কৃডল কদফলণায দঙ্গ াংভেি ওর প্রডতিাদনয কদফলণা ম্বডরত তথ্য এওটি দওন্দ্রী ডাটাদফদচ 

াংযক্ষ্দণয উদেদশ্য ‘Agricultural Research Management Information System (ARMIS)’ 

ফাস্তফাদনয ওাচ ঘরদঙ। স্বাধীনতা যফতী ভ দত এ ম থি ওর কদফলণায তথ্য এ ডাটাদফদচ াংযক্ষ্ণ ওযা 

দচ্ছ মা অনরাইদন অডবকভন ওযা মাদফ। এটি দদওোডয ডাটা দা থ ডদদফ কৃডল কদফলণায দক্ষ্দত্র এওটি গুরুেপূণ থ 

তথ্য াফ (Hub) ডদদফ ওাচ ওযদফ, মা কৃডল কদফলণা বদ্রৃততা ডযায, কদফলণা অগ্রাডধওায ডনধ থাযণ কদফলণা 

ডযঘারনা াও দফ। ইদতাভদধ্য না থর্ভি প্রডতিান, ডফিডফদ্যার, অন্যান্য যওাডয-দফযওাডয প্রডতিান, 

এনডচ ইতযাডদ প্রডতিাদনয ২৬,৫০০ কৃডল কদফলণা তথ্য ডন্নদফডত ওযা দদঙ; 

 দদদয আফাা  ভাটিয বফডষ্টয অনুমাী পর ঘাদলয চন্য উদমাকী ধযন ডনরূণ ওযায উদেদশ্য 
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উদচরাডবডত্তও পর অের (crop zoning) ওযা দদঙ। ডচআইএ দ্ধডত ব্যফাদযয ভাধ্যদভ পর উৎাদন 

ডনন্ত্রণওাযী ভূডভ, ভাটি  কৃডল চরফায়ু তথ্য ডফদিলণ ওদয উদমাকী দশ্রণী (suitability class) অনুাদয ১৭টি 

পদরয উৎাদন উদমাকী এরাওা ডনণ থ এফাং তদনুমাী পর উদমাডকতা (crop suitability) ম্যা বতডয ওযা 

দদঙ; 

 ম্প্রাযণডফদ কৃলও ম থাদ ব্যফাদযয রদক্ষ্য পর আফাদদয উভেি ভ, উৎাদন ওরাদও র, ফারাই 

ব্যফস্থানা ইতযাডদ ডফল অির্ভ থি ওদয আউ ধান, আভন ধান, দফাদযা ধান, কভ, ডযলা, াট, র্ভট্টা, ভৄক ডার, আলু, 

আভ, ভসূয ডার, ডরর্চ, দপঁাচ, আঔ, টদভদটা, দাযা, কুর, দফগুন, ভডযঘ, তুরা, ওাঁঠার, দরবু, দপঁদ, ওরা এফাং 

টর দভাট ২৫টি পদরয পর ডঞ্জওা প্রস্তুত ওযা দদঙ। এ ম থি দভাট ১,৫০,০০০ (এও রক্ষ্ ো াচায) 

ওড পর ডঞ্জওা কৃডল ম্প্রাযণ অডধদিয, াংডিষ্ট চাতী কৃডল কদফলণা ডদস্টভ (না থ)র্ভি প্রডতিান, কৃডল তথ্য 

াডব থ এফাং অন্যান্য প্রডতিাদন ডফতযণ ওযা দদঙ। দফাটিদত ইদভচ আওাদয (.jpg পযম্যাদট) পর ডঞ্জওা যাঔা 

দদঙ মা প্রদাচনভত ডাউনদরাড ওদয ব্যফায ওযা মাদফ। কৃডল ম্প্রাযণডফদ, কদফলও, ডক্ষ্ও, ডক্ষ্াথী, কৃলও 

এয ভাধ্যদভ উকৃত দফন; 

 ডচআইএডবডত্তও ডফডবন্ন ম্যা  ডাটা ডন্নদফডত ওদয এওটি অনরাইন দফা বতডয ওযা দদঙ, মা কৃডল ডফলদ 

গুরুেপূণ থ ভূডভওা ারন ওযদফ। এঔান দথদও প্রদাচনী ম্যা এফাং ডাটা ডাউনদরাড  ওযা মাদফ। ভূডভয কঠন, 

বফডষ্টয, আদ্র্ থতা, বঙ্গুযতা, রফণািতা ইতযাডদ তথ্যম্বডরত অনরাইন ডাটাদফচ বতডয ওযা দদঙ। দফাটিয ভাধ্যদভ 

ভূডভ াংক্রাি ডফডবন্ন ধযদনয ডযদাট থ দচনাদযট ওযা মাদফ; 

 ফাাংরাদদ কৃডল কদফলণা ইনডস্টটিউট উদ্ভাডফত কৃডল প্রভেডিভদয তথ্যভদ্ধ অনরাইন  অপরাইন উব অফস্থা 

ব্যফায উদমাকী ‘কৃডল প্রভেডি বাোয’ নাদভ এওটি দভাফাইর অযা Android  Windows ডবডত্তও স্মাট থ 

দপাদনয চন্য বতডয ওযা দদঙ। এঙাড়া অনরাইন ডত্তও দভাফাইর দফ অযা (baritechnology.org/m) ওর 

স্মাট থ দপাদন (Android / Windows/ iOS/ Black berry ইতযাডদ) ব্যফাদযয চন্য বতডয ওযা দদঙ; 

 দভাফাইর অযাদয ভাধ্যদভ দবািাদদয কৃডল প্রভেডি াংডিষ্ট প্রদেয উত্তয দদায ওাম থক্রভ ঘরভান যদদঙ; 

 অনরাইদন এ দম দওান ব্রাউচাদয baritechnology.org/crpt ঠিওানা দথদও ফাডয উদ্ভাডফত স্য ডফন্যাদয ডফস্তাডযত 

তথ্য াা মা; 

 আইডটি প্রভেডি ব্যফায ওদয ডফডবন্ন এরাওায ভাটি যীক্ষ্ায ডবডত্তদত সুলভ ভাত্রায ায সুাডয প্রদাদনয চন্য 

ভডত্তওা ম্পদ উন্নন ইনডস্টটিউট (এআযডডআই) ওতৃথও Online Fertilizer Recommendation System 

(OFRS) ফ্টযায প্রস্তুত ওযা দদঙ, মায ভাধ্যদভ দদদয দম দওান প্রাদিয এওচন কৃলও শুদৄ তায ইউডনন, 

উদচরা এফাং দচরায নাভ এফাং াধাযণ ফল থা চডভদত ওতটুকু াডন দাঁড়া এ তথ্য ডদদ ভডত্তওা উফ থযতা ভাদনয 

ডবডত্তদত তায ঘাডত পদরয চন্য সুলভ ায সুাডয দদত াদযন। ভডত্তওা ম্পদ উন্নন ইনডস্টটিউদটয 

দফাইট (www.srdi.gov.bd) এ প্রদফ ওদয তথ্য-প্রভেডি দফা-এয ভদধ্য ‘অনরাইন ায সুাডয’ ডরাংওটিদত 

ডক্লও ওযায ভাধ্যদভ এ াডব থদয সুডফধা াা মাদফ; 

 Online Fertilizer Recommendation System (OFRS) -এ শুরু দথদও ৩১ ভাঘ থ, ২০১৯ ডর. ম থি ৭৬,৪০৪ 

চন কৃলও ায সুাডয গ্রণ ওদযদঙন। প্রতযি অেদর দমঔাদন ডনযডফডচ্ছন্ন ডফদুযৎ যফযা সুডফধা এফাং ইন্টাযদনট 

ব্যফাদযয ভাধ্যদভ OFRS ডবডত্তও ায সুাডয দফা গ্রণ ম্ভফ ন, দঔাদন ায সুাডয দফা প্রদাদনয রদক্ষ্য 

‘অপরাইন ডডডচটার ায সুাডয পটযায’-এয প্রফতথন ওযা দদঙ; 

 ডডডচটার ায সুাডয পটযাযটিয ভাধ্যদভ ইউডননডবডত্তও ডফডবন্ন ভূডভ দশ্রডণয ভডত্তওায পুডষ্ট উাদাদনয 

ডাটাদফচ বতডয তথ্য প্রভেডি ব্যফাদযয ভাধ্যদভ ডনডদ থষ্ট পদরয উচ্চ পরনভাত্রায চন্য সুলভ াদযয ডযভাণ 

ডনণ থপূফ থও কৃলও  উওাযদবাকীদদয ডনওট দচ  অডত অল্প ভদ ায সুাডয দফা প্রদান ওযা ম্ভফ দচ্ছ। 
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ফতথভাদন এআযডডআই ২১টি দচরা ওাম থারদয অধীদন ওর উদচরা অপরাইন ায সুাডয পটযাযটিয 

ভাধ্যদভ কৃলওদদয দফা প্রদান ওযা দচ্ছ। ফতথভাদন দভাফাইর চরবয া দম ভস্ত এরাওা ইন্টাযদনট সুডফধা 

দনই, দঔাদন অনরাইদনয াাাড ভডত্তওা ম্পদ উন্নন ইনডস্টটিউট ওতৃথও প্রফডতথত ‘ায সুাডয অযা’ এয 

ভাধ্যদভ দফা গ্রীতাকণ ওাডিত পর ঘাদল ায সুাডয চানদত াযদফ। ভডত্তওা ম্পদ উন্নন ইনডস্টটিউদটয 

দফাইট (www.srdi.gov.bd) এ প্রদফ ওদয ডাউনদরাড দভনুয ফায দথদও ভৄদঠাদপান অযা এ প্রদফ ওদয 

অযাটি ডাউনদরাড ওযা মাদফ। বডফষ্যদত এ অযাটিয নতুন বা থন বতডযয ডযওল্পনা যদদঙ; 

 ফাাংরাদদ কৃডল ব্যাাংও a2i ডনদদ থডত ইদনাদবন ওাম থক্রদভয ভাধ্যদভ নতুন দফা ডঘডিতওযণ ডফদ্যাভান দফা 

ডচওযদণ ফতথভাদন প্রদদ অদনও দফা ওাম থক্রভ ডডডচটাইচড ওযা দচ্ছ, দমভনঃ অদটাদভদটড ঋণ দশ্রণীডফন্যা, 

দফ দফইচড াভডযও দনন, অনরাইদন কৃডল  িী ঋদণয আদফদন,ঋণ ব্যাাংদওয ওর তথ্য দদত এন্ড্রদড 

দভাফাইর অযা ‘BKB-JANALA‟ ইতযাডদ। এঙাড়া ব্যাাংদওয ডযদাটি থাং  দফা ওাম থক্রভ ডডডচটারাইদচদনয 

ভাধ্যদভ প্রদান ওযায চন্য পটযায বতডয ওযা দদঙ, দমভনঃ AML, CIB, SBS-2/3, Weekly Position, 

৫ রক্ষ্ ফা তদুধ থ ঋণ এয তথ্য দদফ াংযক্ষ্ণ, দফ দফইচড দযডভদটন্প, RTGS, EFTN, BACH, ATM 

ইতযাডদ; 

 মযত াচারার আিচথাডতও ডফভানফদদযয ডনযাত্তা আইডড ওাড থ দঘডওাং-এয চন্য ফায দওাড ডদস্টভ, Aviation 

Safety Reporting Tracking Management (ASRTM) পটযায দ্রৃাযা ফ্লাইট দপটি ইন্পদওন, 

Online Billing System, ওর আিচথাডতও  অবযিযীণ ডফভাফদযগুদরাদত IP Based দক্লাচড াডওথট 

দটডরডবন (CCTV) স্থান, ডডডচটার দস্মাও (Smoke) ফা পাায এযারাভ থ ডদস্টভ ঘালুয প্রদাচনী ওাম থক্রভ 

ঘরভান আদঙ। Commercial/ Private বফভাডনওদদয রাইদন্প াংক্রাি তথ্যাডদ, Air Operational Certificate 

(AOC), উঁর্চ বফনভদয Height Clearance এফাং অন্যান্য প্রদাচনী পযভভ Online এ যফযা ওযা 

দচ্ছ; 

 Air Traffic Control (ATC) প্রডক্ষ্ণভ এঔন ম্পূণ থরূদ ডডডচটার দ্ধডতয ভাধ্যদভ ডযঘাডরত দচ্ছ; 

 Online-এ Non-Schedule Aircraft-এয Overflying & Landing Permit ব্যফস্থা ঘালু ওযা দদঙ; 

 দদদয ওর ডফভানফদদয মাত্রীদদয চন্য Wi-Fi Internet এয সুডফধা ডফদ্যভান যদদঙ। ডফভানফদযভদ Flight 

Information Display System (FIDS) ঘালু ওযা দদঙ। এঙাড়া মযত াচারার আিচথাডতও ডফভানফদদযয 

ফ্লাইট  ব্যাদকচ ম্পডওথত মাফতী তথ্য দভাফাইর অযাস্ এয ভাধ্যদভ দফাভডযও ডফভান ঘরাঘর ওতৃথক্ষ্, 

দফাভডযও ডফভান ডযফন  ম থটন ভন্ত্রণার এফাং প্রধানভন্ত্রীয ওাম থারদয ক্ষ্ভতাপ্রাি ওভ থওতথাকণ ডনডভত 

তদাযডও  ডনন্ত্রণ ওযদঙন; 

 মাত্রীদফায ভান বৃডদ্ধ ওযায রদক্ষ্য ডফভাদনয টিদওট ডফক্র  আন াংযক্ষ্দণ অদটাদভন দ্ধডত ঘালু ওযা দদঙ। 

দফাইদট টিদওট ক্রদয াদথ াদথ মাত্রীকণ এঔন ঙদ অনুমাী  ডনডদ থষ্ট ডট ডনফ থাঘন ওযদত াযদঙন। 

বফভাডনও  দওডফন ক্রুদদয  ফ্লাইদটয দাডে ভবাদফ ফন্টদনয চন্য Crew Scheduling Software ঘালু ওযা 

দদঙ। আন াংযক্ষ্ণ ব্যফস্থা স্বচ্ছতা ডনডিতওযদণয চন্য দযডবডনউ  ইডন্টডগ্রটি (RI) দ্ধডত ঘালু ওযা দদঙ। 

ওডম্পউটাযাইচড যাচস্ব ব্যফস্থানা দ্ধডত (RMS) প্রফতথন ওদয টিদওদটয ঘাডদা  যফযা ডনডিত ওযায ভাধ্যদভ 

আ বৃডদ্ধয ওামক্রথভ ঘালু ওযা দদঙ। এওদ টু ইনপযদভন (এটুআই) প্রওদল্পয ভাধ্যদভ ওর  ইউডনন ডডডচটার 

দন্টায (UDC) এয ভাধ্যদভ ডফভাদনয দফা প্রদাদনয ব্যফস্থা আদঙ; 

 ফাাংরাদদ টুযডযচভ দফাড থ (ডফটিডফ) ওতৃথও ম থটন আওল থণ ডফলাডদ ডডডচটার প্রভেডিয ভাধ্যদভ প্রঘাদযয পদর 

ফডডফ থদি ম থটন কিব্য (Tourist Destination) ডদদফ ফাাংরাদদ ক্রদভই ডযডঘডত রাব ওদযদঙ। ডফটিডফ তাদদয 

ডনচস্ব দফাইটদও নতুন বাদফ াডচদদঙ। নতুন দফাইটটি ফতথভাদন ম থটওফান্ধফ  তথ্যফহুর। এদত 
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আওল থণী ম থটন দওন্দ্রগুদরায দৃডষ্টনদন ঙডফ আদরাড ওযা দদঙ। ম থটওদদয  সুফডধাদথ থ এ দফাইদট ফাাংরাদদ 

টুযয অাদযটয, িাদবর এদচন্ট, দাদটর-দভাদটর এফাং দযস্টুদযদন্টয ডরাংও দদা আদঙ; 

 Web-based Promotion এফাং ডফদিয ডফডবন্ন অনরাইন  ডডডচটারডনব থয ডভডডা ফাস্তফাডত প্রঘাযণায পদর 

ম থটন াংক্রাি দফাইটগুদরাদত পূদফ থয তুরনা দফাইট ডবডচটদযয াংখ্যা  অনুন্ধাদনয ায বৃডদ্ধ দদদঙ। 

স্থানী  আিচথাডতও ম থটও ডফদল ওদয তরুণ ম থটও আওল থদণয চন্য ডফটিডফ ডফডবন্ন াভাডচও দমাকাদমাক 

ভাধ্যভদও ব্যফায ওযদঙ। এয অাং ডদদফ ফাাংরাদদদয চাতী ম থটন াংস্থা ডফটিডফ াভাডচও দমাকাদমাক 

ভাধ্যদভয দপবুও দচ, টুইটায  উইঘযাদট ডনচস্ব দফদচ ডযঘারনা ওযদঙ; 

 াভাডচও দমাকাদমাক ভাধ্যদভয াাাড ডফটিডফ “ডফউটিপৄর ফাাংরাদদ” নাদভ এওটি দভাফাইর অযা বতডয ওদযদঙ। 

এ অযাদয ভাধ্যদভ ডবা প্রডক্রা, থাওা-ঔাায চাকা, ডযফন ব্যফস্থা, আওল থণী ম থটন দওন্দ্র, ইদবন্ট 

ওযাদরোয, ডফদনাদন, দওনাওাটা  টুযয ওযারকুদরটয ম্পডওথত তথ্য াা মাদফ; 

 ফাাংরাদদ টুযডযচভ দফাদড থয https://www.youtube.com/user/visitbangladeshnow নাদভ এওটি ইউটিউফ 

ঘযাদনর যদদঙ, দমঔাদন ফাাংরাদদদয ম থটন আওল থণী স্থানভদয সুদয ডবডড ডঘত্র প্রদড থত দচ্ছ। ভ্রভণ ডাসু 

ম থটওকণ এ ওর ম থটনডফলও তথ্যাডদ ম্পদওথ চানদত াযদঙন এফাং ফাাংরাদদ ভ্রভদণ আগ্রী দচ্ছন; 

 দফাভডযও ডফভান ডযফন  ম থটন ভন্ত্রণারদয আতাধীন প্যান প্যাডডপও দানাযকাঁ দাদটর ওতৃথও অনরাইন 

ডযচাদব থন ডদস্টভ ঘালু ওযা দদঙ। এদত ওদয আিচথাডতওবাদফ দাদটদরয বুডওাং ওাম থক্রভ  যাচস্ব আ বৃডদ্ধ 

দদদঙ। এ দাদটদর ডডডচটার আইড দপান াংদমাচদনয পদর অডধওতয অডতডথদফা প্রদান ওযা ম্ভফ দচ্ছ। এ 

ভন্ত্রণারদয আতাধীন ফাাংরাদদ াডব থদ ডরডভদটড ওতৃথও ডযঘাডরত দাদটর ইন্টাযওডন্টদনন্টাদর Holidex 

Software এয ভাধ্যদভ Marketing ওাম থক্রভ ডযঘাডরত দচ্ছ, Sun Accounting System প্রফডতথত দদঙ এফাং 

ররুভ ওর বাওদক্ষ্ অতযাদৄডনও অডড ডবজুার  ডডডচটার ডডদপ্ল স্থান ওযা দদঙ; 

 চাতী চরুডয দফা প্রদাদনয রদক্ষ্য ফাাংরাদদ পুডর কৃতৃথও National Emergency Service-999 ডযঘাডরত 

দচ্ছ। এদত পুডর, পাায াডব থ, স্বাস্থয ডফবাদকয এযামু্বদরন্প দফা অির্ভ থি যদদঙ। দম দওান ব্যডি দদদয দম দওান 

প্রাি দথদও টিএেটি ফা দভাফাইর দপাদনয ভাধ্যদভ (ডফনা ভাশুদর) ৯৯৯ ডাার ওদয চরুডয দফা ঘাইদত াযদফন। এ 

দফাটি আদযা ম্প্রাযণ ওযায রদক্ষ্য দপচ-৩ এয চন্য DPP প্রণন ওযা দদঙ এফাং ওাম থক্রভ ঘরভান যদদঙ; 

 ফাাংরাদদ পুডর ওতৃথও Online Police Clearance Certifcate দফা ঘালু ওযা । দম দওান নাকডযও অনরাইদন 

Online Police Clearance Certificate এয আদফদন ওযদত াদযন। Online এ আদফদনকৃত তথ্য মাঘাই ফাঙাই 

দদল দ্রুততভ ভদ Online Police Clearance Certifcate প্রদান ওযা । চাডতাংদখয অধীদন World 

Summit on the Information Society (WSIS) Prize-2018 দত ফাাংরাদদ পুডর ওতৃথও উন্ননকৃত Police 

Clearance Management System-টি ডডডচটার দফা ওযাটাকডযদত WSIS Prize-2018 অচথন ওদযদঙ; 

 চনকণদও পুডরড দফা প্রদাদনয রদক্ষ্য BD Police Line এওটি Mobile Apps উদদ্রৃাধন ওযা । এয ভাধ্যদভ 

চনাধাযণ অডপায ইনঘাচথ দথদও উর্ধ্থতন পুডর ওভ থওতথাদদযদও অযাধ াংক্রাি তথ্য, ওদথাওথন, ঙডফ  

ডবডড দপ্রযণ ওযদত াদযন। পুডর ওভ থওতথাকণ দ অনুমাী ব্যফস্থা গ্রণ ওদয ফাতথা প্রদানওাযীদও গৃীত ব্যফস্থা 

ম্পদওথ অফডত ওযদত াদযন; 

 ফাাংরাদদ যওাদযয ইনদপা যওায-৩ প্রওদল্পয আতা ফাস্তফানাধীন ফাাংরাদদ পুডরদয ১০০০টি ইউডনদট 

Network Connectivity ওাচ ঘরভান যদদঙ। এদত ফাাংরাদদ পুডরদয ১০০০টি ইউডনদটয Network 

Connectivity াফ থক্ষ্ডণও ভডনটডযাং ওযা ম্ভফ দফ; 

 E-Traffic Prosecution & Fine Payment System দফাটি ঘালু ওযা দদঙ। অনরাইন ব্যাাংডওাং এয ভাধ্যদভ 

চডযভানা ডযদাধ ওযায পদর িাডপও পুডরদয ওাদচ দক্ষ্তা, কডতীডরতা বৃডদ্ধ দদদঙ এফাং দফায ভান উন্নত 

দদঙ। দফাটি ম থাক্রদভ ফাাংরাদদদয ওর দচরা/দভদিাডরটন এরাওা ঘালু ওযা দচ্ছ; 

https://www.youtube.com/user/visitbangladeshnow
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 মযত াচারার আিচথাডতও ডফভানফদয, ঢাওা, া আভানত আিচথাডতও ডফভানফদয, ঘট্টগ্রাভ, ভানী 

আিচথাডতও ডফভানফদয, ডদরট এফাং দফনাদার স্থরফদদয ইডভদগ্রন পটযায এয নতুন বা থন-IMMS-

Immigration Management Software (Fortrack 3) ব্যফায ওযা দচ্ছ। Passport Visa ঠিওতা মাঘাই 

ওযায চন্য মযত াচারার আিচথাডতও ডফভানফদয, দষ্পার ব্রাে দয দিয, ভানী আিচথাডতও ডফভানফদয, 

ডদরট, ঘট্টগ্রভা আিচথাডতও ডফভানফদয এফাং দফনাদার স্থরফদয, মদায এ Digital Analysis centre স্থান 

ওযা দদঙ; 

 উন্নত ডনযাত্তা দফায ভান ডনডিত ওযণাদথ থ ২০১০ ার দথদও অঙ্গীভূত আনাযদদয ঘাকুযী প্রাডিয প্রডক্রা 

ডচওযদণয এফাং „ফায চন্য ভান সুদমাক‟ ডনডিত ওযায রদক্ষ্য আনায  গ্রাভ প্রডতযক্ষ্া ফাডনী তথ্য প্রভেডি 

ডনব থয এওটি অনরাইন ডদস্টভ উন্নদনয ওাম থক্রভ গ্রণ ওদয। তাযই পরশ্রুডতদত ২০১২ াদর প্রথভফাদযয ভত 

প্রডক্ষ্ণ, ফ  াডযডযওবাদফ ক্ষ্ভতায ডফদফঘনা উভেি আনায দস্য-দস্যাদদয তাডরওা প্রণন  দডটা 

দফইচ বতডযয ওাচ ম্পন্ন  এফাং দডটা দফইদচয অির্ভ থি আনায দস্য-দস্যাকদণয প্রদতযওদও স্মাট থ ওাড থ প্রদান 

ওযা । ফতথভাদন এ ফাডনীদত ৮৩৬৭৬ স্মাট থওাড থধাযী আনায দস্য-দস্যা যদদঙন মাদদয ভদধ্য ৪৭৭৪৩ ওভ থযত, 

১৮০৬৭ ঘাকুযী প্রাডিয চন্য প্যদনদর, ৭৩৬৩ ডনধ থাডযত ভদয ডফযডতদত এফাং অফডষ্ট আনাযকণ অফদয ফা 

যদরাওকভন ওদযদঙন; 

 ফতথভাদন দদদয প্রা ওর ব্যাাংদওয অনরাইন অথ থ দরনদদন দফা ঘালু  চনডপ্র া ফাাংরাদদ আনায  

ডবডডড ফাডনীয প্রা ৪৮০০০ অঙ্গীভূত আনায, ১৬০০০ ব্যাটাডরন আনায, ১৩০০০ ইউডনন  াড থ দরদনতা 

দরদনত্রীদদয বাতা ডযদাধ ওযা দচ্ছ অনরাইদন। এ ব্যফস্থায পদর দ্রুততভ ভদ এফাং দওান ডযদ থন  অমাডঘত 

ব্য াংদিল ব্যডতদযদওই তাদদয ব্যডিকত ডাফ দফতন বাতাডদ দ ৌঁদঙ মাদচ্ছ। অডধওাাং দভাফাইর ডপনাডন্পার 

াডব থ ব্যফায ওদয তাযা ডযচনদদয ওাদঙ অথ থ দপ্রযদণ অবযস্থ দ উদঠদঙ; 

 সুপ্রীভ দওাট থ  দদদয অধস্তন দওাদট থয ওাম থক্রভ  ভাভরা ব্যফস্থানা আদৄডনও তথ্য প্রভেডিয ভাধ্যদভ ডফঘাযপ্রাথী, 

আইনচীফী াংডিষ্টদদয দ্রুত দফা প্রদান ওাম থক্রভ ঘালু ওযা দদঙ। সুপ্রীভ দওাদট থয পূণ থাঙ্গ দফাইট স্থান ওযা 

দদঙ, দমঔাদন প্রডতডদনওায ওাম থতাডরওা, ভাভরা ম্পডওথত দফডও তথ্যাডদ, ভাভরায াংডক্ষ্ি ডফফযণ এফাং যা  

আদদ তাৎক্ষ্ডণওবাদফ আদরাড ওযা ; 

 আদারতগুদরা ভাভরায তথ্যাডদ ডডডচটার দ্ধডতদত প্রদ থদনয ব্যফস্থা ওযা ভাভরা াংক্রাি তথ্যাডদ াংগ্র এঔন 

অদনও চতয দদঙ। সুপ্রীভ দওাদট থ ভাভরা ব্যফস্থানা  ভাভরা ম্পডওথত তথ্য যফযাদ ডডডচটার ডডদপ্ল স্থান 

ওযা দদঙ। ডডডচটার ডডদপ্লদত বদডনও ওাম থতাডরওা, ক্রভ অনুমাী ভাভরা শুনাডনয তথ্য াদথ াদথই চানা মাদচ্ছ। 

এদত দফেগুদরায বদডনও এফাং প্রডত ভৄসৄদতথয ডফঘাডযও ওাম থক্রদভয ায াংদক্ষ্ যফযা ওযা । ভাভরা ম্পডওথত 

তথ্য যফযাদ প্রাথডভও ম থাদ াঁঘটি ডডডচটার ডডদপ্ল স্থান ওযা দদঙ। ভাননী প্রধান ডফঘাযডত ভদাদদয 

ওাম থার, সুডপ্রভ দওাট থ আইনচীফী ডভডত বফন, এটডন থ দচনাদযর ওাম থার  সুডপ্রভ দওাদট থয এদনক্স বফদন স্থাডত 

এফ ডডডচটার ডডদপ্ল দথদও ভাভরায ফ থদল তথ্য চানা মা; 

 তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডি ব্যফাদযয ভাধ্যদভ স্বাস্থয ব্যফস্থাদও চনকদণয দদাযদকাড়া দ ৌঁদঙ দদায চন্য ওর দচরা 

 উদচরা াাতাদর দভাফাইর দপান স্বাস্থযদফা ওাম থক্রভ ঘালু দদঙ। চনকণ দভাফাইর দপাদনয ভাধ্যদভ 

ডফনাভদে ডঘডওৎা দফা াদচ্ছন। তাঙাড়া দভাফাইর দপাদন যাডয দমাকাদমাদকয ভাধ্যদভ প্রদাচনী স্বাস্থযদফা 

ম্পদওথ চানদত াযদঙন এফাং তাৎক্ষ্ডণও ডদ্ধাি ডনদত াযদঙন; 

 স্বাস্থয অডধদিদযয এভআইএ াঔা ভি দওন্দ্র াাতাদর উন্নতভাদনয দটডরদভডডডন ওাম থক্রভ ঘালু ওযা 

দদঙ। দটডরদভডডডন ওাম থক্রভ ম্প্রাযণ ওযা দফ। স্বাস্থয অডধদিদযয এভআইএ াঔা ফদ এওচন ডঘডওৎও 

স্কাইদ ওর ডযডব ওদযন এফাং প্রদাচনী স্বাস্থয যাভ থ  দপ্রডক্রন দদন। ইউডনন তথ্য  দফা দওদন্দ্রয 

উদদ্যািা দযাকীদও স্কাইদ াংদমাক ওদয দদন। ৯৪টি াাতাদর উন্নতভাদনয দটডরদভডডডন ওাম থক্রভ ঘালু ওযা 

দদঙ; 
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 স্থানী তথ্য-উাত্ত ডফস্তাডযত চানায নাকডযও আওািা পূযদণয এওটি উভেি ব্যফস্থা বতডযয উদেদশ্য স্বাস্থয ডফবাক 

অনরাইন দরাওার দরথ বুদরটিন প্রওাদয উদদ্যাক ডনদদঙ। স্বাস্থয অডধদিদযয দফ াইদট এঔন ৫০০-এয অডধও 

স্থানী স্বাস্থয প্রডতিাদনয দরাওার দরথ বুদরটিন যদদঙ। দওান আডথ থও ব্য ঙাড়াই অনরাইন পযভ পূযণ ওদয 

াংডিষ্ট প্রডতিানগুদরা এফ দরথ বুদরটিনগুদরা বতডয ওদযদঙ মা াযাডফদিয ভানুল দফ াইদট দদঔদত াদচ্ছন; 

 চাতী ম থা স্বাস্থয প্রডতিান  াাতার দথদও শুরু ওদয ওডভউডনটি ডক্লডনও এফাং গ্রাভীণ স্বাস্থয ওভী ম থি 

উদচরা ম থাদ ওডম্পউটায, োট  দটফদরট ওডম্পউটায প্রদান এফাং ইন্টাযদনট াংদমাক স্থান ওযা দদঙ। 

এয ভাধ্যদভ ১৩ াচাদযয অডধও ওর ঘালু ওডভউডনটি ডক্লডনদও ১টি ওদয ওডম্পউটায এফাং প্রা ২৪ াচায স্বাস্থয 

ওভীদদয দটফদরট ইন্টাযদনট াংদমাক দদা দদঙ। এফ সুডফধায পদর ওর প্রডতিান এফাং ডপল্ড দথদও অনরাইন 

ডাটাদফইদচ ারনাকাদ তথ্য-উাত্ত াংগ্র এফাং স্বাংডক্র প্রডতদফদন বতডয, দটডরদভডডডন দফা প্রদান, ডবডড 

ওনপাদযডন্পাং, স্বাস্থয ডক্ষ্া প্রদান  ই-রাডন থাং তথ্য প্রভেডি াংক্রাি ডফডবন্ন ওাম থক্রভ ম্পাদন ওযা মাদচ্ছ; 

 স্বাস্থয ফাতান নাদভ ২৪/৭ এওটি দরথ ওর দন্টায ঘালু ওযা দদঙ, মায নম্বয ১৬২৬৩। এয ভাধ্যদভ ডঘডওৎদওয 

তাৎক্ষ্ডণও যাভ থ  ডফডবন্ন স্বাস্থয তথ্য প্রদান ওযা  এফাং যওাডয-দফযওাডয স্বাস্থয দফা প্রডতিান ম্পদওথ 

অডবদমাক গ্রণ এফাং প্রডতওায প্রদান ওযা । এঙাড়া দদদয ৬৪ দচরা াাতার  ৪২১টি উদচরা াাতাদর 

দভাফাইর দপাদনয ভাধ্যদভ ২৪ খন্টা/ িাদয ৭ (াত) ডদন ডফনা ভদে ডঘডওৎা যাভ থ প্রদাদনয ওাম থক্রভ ঘালু ওযা 

দদঙ; 

 যওাডয দফযওাডয স্বাস্থয প্রডতিান  াাতাদরয ইদরক্ট্রডনও তথ্য বাোয, দদ-ডবডত্তও স্বাস্থয ভানফম্পদ তথ্য 

বাোয, ডচ-দরাদওন তথ্য বাোয, াাতার অদটাদভদনয চন্য দন এভআযএ পটযায ঘালু, চনস্বাস্থয 

ডফলও তথ্য-উাত্ত াংগ্রদয চন্য ডডএইঘআইএ২ (DHIS2) পটযায ব্যফায ওদয ডফদিয ফ থবৃৎ স্বাস্থযতথ্য 

দনটাওথ বতডয ওযা দদঙ। রুটিন দরথ ইনপযনদভন াংগ্রদয চন্য স্বাস্থয অডধিয DHIS2 পটযাযটি 

ব্যফায ওদয। পৃডথফীয ৬৩টি দদদ এ পটযাযটি ব্যফায ওযা । পটযাযটি ফাস্তফাদনয ডদও দথদও 

ফাাংরাদদ ফ থবৃৎ; 

 দদদয প্রডতটি নাকডযদওয স্বাস্থয উাত্তডবডত্তও এওটি ইদরক্ট্রডনও তথ্যবাোয কদড় দতারায চন্য গ্রাভম থাদ 

ফফাওাযী ওর নাকডযদওয তথ্য ম্বডরত ডাটাদফচ বতডযয ওাচ স্পন্ন দদঙ। এঔন এ ডাটাদফইচডবডত্তও রাইপ 

টাইভ দায দাদট থফর ডটিদচন ইদরেডনও দরথ দযওড থ বতডযয ওাচ ঘরদঙ। ডডবর দযডচদস্ট্রন এযাে বাইটার 

স্টাটিটিক  নাদভ এওটি আিচথাডতও উদদ্যাদকয আতা ফতথভাদন চন্-ভতুয ডনফন্ধন, ইদরওন ওডভন দবাটায 

ডাটাদফইচ, স্বাস্থয ডাটাদফইচ এফাং ডনভীভান দাডযদ্র্য ডাটাদফইচভ ভডিত ওদয আাংগুদরয ঙা  দযটিনায 

ঙডফভেি ন্যানার ইদরক্ট্রডনও পুদরন দযডচস্টায বতডযয ওাচ ঘরদঙ; 

 চাভ থান যওায স্বাস্থয অডধিদযয এভআইএ াঔা ওতৃথও ডযঘাডরত রুটিন দরথ ইনপযনদভন ডদস্টভ ডফদিয ১২৩ 

দদদয ভদধ্য Best Practice ডদদফ স্বীকৃডত ডদদ ২৬ ডডদম্বয ২০১৪ আনুিাডনওবাদফ ফাডর থন দয A Quiet 

Revolution- Strengthening the Routine Health Information System in Bangladesh ীল থও এওটি 

পুস্তও প্রওা ওদযদঙ; 

 কবথফতী ভাদয নাভ এএভএ-এয ভাধ্যদভ দযডচডে ওযদত । এযয ভা স্বাংডক্রবাদফ তায দভাফাইর দপাদন 

এএভএ-এয ভাধ্যদভ ডফডবন্ন ভদ প্রদাচনী যাভ থ ান; 

 স্বাস্থয ডক্ষ্া  ডযফায ওোণ ডফবাদকয ডফডবন্ন ই-দরথ ওাম থক্রদভয স্বীকৃডতস্বরূ চাডতাংখ ওতৃথও ২০১১ াদর 

ভাননী প্রধানভন্ত্রীদও ডডডচটার দরথ পয ডডডচটার দডদবরদভন্ট ীল থও াউথ-াউথ পুযস্কায প্রদান ওযা ; 

 ডফদচএভড যাডয াটঘালীদদয ওাঙ দথদও াট ক্র-ডফক্র ওযায চন্য এওদ টু ইনপযদভন দপ্রাগ্রাদভয 

আতাধীন “এএভএ ডবডত্তও াট ক্র-ডফক্র ওযায ব্যফস্থা” ীল থও াইরট প্রওল্পটি দুইটি াটক্র দওদন্দ্র াইরটিাং 



133 

এয ওাচ পরবাদফ ম্পন্ন ওযা দদঙ। ফতথভাদন প্রওদল্পয আতাধীন দুটি াটক্র দওদন্দ্র যাডয কৃলওদদয ডনফন্ধন 

 াট ক্র ওাম থক্রভ ঘরভান যদদঙ; 

 দযভঘাডল এফাং ফনীদদয তথ্য ডাটা দফইচ-এ অিভূ থডিয রদক্ষ্য পটায প্রস্তুত ডাটা এডন্ট্র ওযা দদঙ; 

 দযভ দফাদড থয ৩টি উদ্ভাফনী ধাযনা ফাস্তফান ওযা দচ্ছ (১) এএভএ এয ভাধ্যদভ কৃলওদদয ওাডযকডয যাভ থ প্রদান 

(২) তুৌঁতঘাডল  লুারনওাযীদদয দভাফাইর দপাদন যাভ থ প্রদান (৩) ভাঠ ম থাদ দযভঘাডলদদয উৎাডদত গুটিয 

ন্যাে ভে ডযদাদধয রদক্ষ্য ডাঘফাাংরা যদওদটয ভাধ্যদভ তাঁদদয প্রাপ্য অথ থ ডযদাধ; 

 দভাফাইর দপাদনয ভাধ্যদভ তথ্য দফা প্রদাদনয চন্য দযভ ই-দফা নাভও এওটি ইদনাদবন ধাযণা ফাস্তফানাধীন 

যদদঙ। ইদতাভদধ্য দদদ ডফডবন্ন অেদরয দযভঘালী, ভাঠওভীদদয দভাফাইর নাম্বায অনান্য তথ্য ম্বডরত ১৫৮০ 

চদনয এওটি ডাটাদফচ প্রস্তুত ওযা দদঙ। দযভঘালীদদয ডফডবন্ন ভদ তুৌঁতঘাল  লুারদন ওযণী ডফলও ফাতথা 

দভাফাইদর দপ্রযদণয ওাচ ঘরভান যদদঙ; 

 ফাাংরাদদ দযভ কদফলণা  প্রডক্ষ্ণ ইনডস্টটিউট এয লু াউডায ডফক্র দফা দ্ধডত ডচওযদনয রদক্ষ্য “এও 

ধাদ লুাউডায যফযা” নাভও ইদনাদবন ধাযণা ফাস্তফান ওযা দচ্ছ। এ দফায আতা দভাফাইদরয ভাধ্যদভ 

DBBL/Bkash Account ব্যফায ওদয ডনচ অফস্থাদন দথদও দস্টও দাল্ডাযকদণয লুাউডায ক্র  গ্রণ ওযায 

সুদমাক যাঔা দদঙ; 

 ফাাংরাদদ ঘা দফাদড থয ওাম থক্রদভয ারনাকাদ তথ্য তাদদয ডনচস্ব দফাইট, ই-দভইর এফাং াভাডচও দমাকাদমাক 

ভাধ্যভ (দপবুও) এয ভাধ্যদভ গ্রাওদদয ওাদঙ উস্থান ওযা দচ্ছ। দই াদথ দফা গ্রীতাদদয ডফডবন্ন প্রদেয 

তাৎক্ষ্ডণও উত্তয প্রদান ওযা দচ্ছ। ফাাংরাদদ ঘা দফাদড থয অঙ্গ প্রডতিান ফাাংরাদদ ঘা কদফলণা ইনডস্টটিউট ওতৃথও 

ইডতভদধ্য ‘ঘা দফা’  ‘দুটি াতা এওটি কুৌঁডড়’ নাদভ দুটি অযা ঘালু ওযা দদঙ। অযা দুটি ডনডভত ারনাকাদ 

ওযা দচ্ছ এফাং ব্যফাযওাযীযা ডনডফ থদে এটি ব্যফায ওযদঙন। ফাাংরাদদ ঘা দফাড থ টি ডযদাট থ অনরাইন দদভন্ট 

ডদস্টভ  উত্তযফদঙ্গয ঘা ডদল্পয উন্নদন পটায দনটাডওথাং এয ভাধ্যদভ বুচ ঘা াতা ডফক্র ব্যফস্থানা 

দ্ধডত ফাস্তফাদনয ওাম থক্রভ ঘরভান যদদঙ; 

 ডল্প ভন্ত্রণারদয ২০১০-১১ আঔভাড়াই দভ সুভ দত ঘরডত ভাড়াই দভ সুভ ম থি ওর ডঘডন ওদরয আঔ ঘাডলদও ডভর 

দত পুডচথ ইসুয ায ফাতথা তায ডনচস্ব ফা অনুদযাধদমাগ্য দভাফাইর দপাদন এএভএ এয ভাধ্যদভ দপ্রযণ ওযা 

দদঙ; 

 ডল্প ভন্ত্রণারদয ২০১১-১২ আঔ ভাড়াই দভ সুভ দত ঘরডত ভাড়াই দভ সুভ ম থি ডভর দত পুডচথয এএভএ প্রাডিয 

য আঔঘাডলকণ ডনওটস্থ ইউডনন ডডডচটার দন্টায (UDC) অথফা ইন্টাযদনট সুডফধা াংফডরত ওডম্পউটায দথদও 

অনরাইদন পুডচথ দদঔদত এফাং ডপ্রন্ট ওযদত াদযন। ডভরগুদরাদত ই-পূডচথ ওাম থক্রভ ঘালু া আঔ ক্রদ স্বচ্ছতা  

চফাফডদডতা বৃডদ্ধ দদদঙ। এ াপে ডফডবন্ন ভদ কণভাধ্যদভয াংফাদদ প্রওা দদদঙ; 

 ডল্প ভন্ত্রণারদয ই-পূডচথ ব্যফস্থানা পরতায য দফায ডযডধ আয ডফস্তৃত ওযদত ঘালু ওযা দদঙ ই-দকদচট। 

এয ভাধ্যদভ ঘাডলযা ইউডনন তথ্য দফা দওদন্দ্র ডকদ অনরাইদন পুদযা দভ সুদভয দওন্দ্র  ইউডনটডবডত্তও আঔক্রদয 

আকাভ ওভ থসূডঘ দদঔদত াদযন। াংস্থায অধীন পডযদপুয ডঘডনওদর যীক্ষ্াভরওবাদফ ই-দকদচট পটযায বতডয 

ওদয ২০১৪-১৫ আঔভাড়াই দভ সুদভ ঘালু ওযা দদঙ। ২০১৮-১৯ আঔভাড়াই দভ সুদভ ওর ডঘডনওদর পরবাদফ 

ঘরদঙ; 

 ই-পূডচথ  ই-দকদচট প্রঘরদনয য ডঘডনওরগুদরাদত এফায দভাফাইর ব্যাাংডওাং এয ভাধ্যদভ আদঔয ভে ডযদাদধয 

এও ভেকািওাযী উদদ্যাক গ্রণ ওযা দদঙ। রুারী ব্যাাংও ডয ওযা এয ভাধ্যদভ ওর ডঘডনওদর এওদমাদক ঘালু 

ওযা দদঙ। ২০১৬-১৭ আঔভাড়াই দভ সুদভ ওর ডঘডনওদরয আঔঘাডলদদয আদঔয ভে দভাফাইর ব্যাাংডওাং এয 

ভাধ্যদভ ডযদাধ ওযা দদঙ। ঘরডত ভাড়াই দভ সুদভ এ ওাম থক্রভ পরবাদফ ঘরদঙ। াাাড ঘাডলদদযদও 

আঔঘাদল প্রদণাদনায অথ থ দভাফাইর ব্যাাংডওাং এয ভাধ্যদভ ডযদাধ ওযা দদঙ; 
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 ডফডও চন্রগ্ন দথদও দদদয ক্ষুদ্র্  কুটিয ডদল্পয উন্নন  ম্প্রাযদণ দফযওাডয ঔাদতয উদদ্যািাদদয এওাডধও 

দফা প্রদান ওদয আদঙ। ডফডও a2i প্রওদল্পয দমাডকতা অনরাইদন প্রদাদনয চন্য web-based application 

system বতডয  ঘালু ওদযদঙ। পদর আগ্রী উদদ্যািা/আদফদনওাযী খুফ অল্প ভদ দম দওান স্থান দথদও আদফদনত্র 

দাডঔর  দাডঔরকৃত আদফদনদত্রয অনুদভাদন অফস্থা/ম থা ভহুদতথই অনরাইদন চানদত াযদঙন। এদত দবাকাডি 

ওভ দচ্ছ এফাং স্বচ্ছতায াদথ দফাটি দ্রুত প্রদাদন ডফডদওয ক্ষ্ভতা অদনওগুণ দফদড় দকদঙ। ম থাক্রদভ ডফডদওয 

অন্যান্য দফাগুদরা অনরাইদন প্রদাদনয ব্যফস্থা গ্রণ ওযা দচ্ছ; 

 দদদয ভস্ত অেদরয ক্ষুদ্র্  কুটিয ডল্পগুদরাদও এওটি দডটাদফদচ অির্ভ থি ওযায চন্য ডফডও এটুআই এয 

াতা 'ক্ষুদ্র্  কুটিয ডদল্পয GISডবডত্তও অনরাইন দডটাদফচ' নাদভ এওটি অনরাইন দডটাদফচ বতডয ওদযদঙ। 

ইদতাভদধ্য াইরটিাং এয আতা যাচাী ডফবাদকয ৮ দচরায দভাট ৬৩ াচায ক্ষুদ্র্  কুটিয ডল্প অনরাইদন এ 

দডটাদফদচ অির্ভ থি দদঙ। অফডষ্ট ৭ ডফবাদকয ৫৬ দচরায প্রা ৯ রক্ষ্ ডল্প অনরাইদন ঘরডত ফঙয দথদও এ 

দডটাদফদচ অিভূ থডিয ওাম থক্রভ শুরু দচ্ছ।দদদ এ চাতী দডটাদফচ এটিই প্রথভ। দডটাদফচটি যওাদযয ডফডবন্ন 

ভন্ত্রণার, ডফবাক  দিদযয ডল্প াংক্রাি মাফতী তথ্য অনরাইদন ভৄহুদতথ প্রদাদন ক্ষ্ভ। দডটাদফচটি ডদল্পাদদ্যািা, 

ডল্প কদফলও, ক্ষুদ্র্ ব্যফাী, ওাঁঘাভার উৎাদনওাযী ক্ষুদ্র্ কৃলও ওদরয চন্য অনরাইদন ফ ধযদনয তথ্য যফযাদয 

ভাধ্যদভ দডটাদফচটি দদদয ডল্পাদন গুরুেপূণ থ ভূডভওা যাঔদফ; 

 ডফএটিআই’য প্রধান ওাম থারদয ান স্ট াডব থ দন্টায ডফবাকী অডপগুডরয ডফর আদাদয দ্ধডত 

ওডম্পউটাযাইচড ওযা এফাং এ াংক্রাি ডনযাত্তা বৃডদ্ধয রদক্ষ্য ওযা ওাউন্টাদযয চন্য এওটি আদৄডনও  ভেকদাভেকী 

‘Bill Management Software‟ (https://bstibillingsoft.org) বতডয ওযা দদঙ। এ Software-এয ভাধ্যদভ 

ডফএটিআই’য ওর ধযদনয ডপ (দমভন- ডএভ রাইদন্প ডপ, ওর দটডস্টাং ডপ, ভান ডফডক্র ডপ, দটণ্ডায ডডডউর 

ডফডক্র ডপ ইতযাডদ) অডত দচ দ্রুততভ ভদ গ্রণ ওযা দচ্ছ। ম থাক্রদভ ডফএটিআই’য আেডরও অডপভদ এ 

Software ফাস্তফান ওযা দফ; 

 শ্রভ  ওভ থাংস্থান ভন্ত্রণারদয আতা ডযঘাডরত ফাাংরাদদ শ্রডভও ওোণ পাউদেন  দওন্দ্রী তডফদরয 

অনুদান দভাফাইর ব্যাাংডওাং-এয ভাধ্যদভ (রূারী ব্যাাংও ডযওযা) যাডয শ্রডভও  তাদদয ডযফাদযয ডনওট 

দ ৌঁদঙ দদায ওাম থক্রভ ঘালু ওযা দদঙ; 

 শ্রভ  ওভ থাংস্থান ভন্ত্রণারদয আতা দিড ইউডনন  ,দিড ইউডনন দপডাদযন  দিড ইউডনন ওনদপডাদযন 

এয দযডচদস্ট্রদনয আদফদন অনরাইন এয ভাধ্যদভ ওযা  ম্ভফ দচ্ছ; 

 শ্রভ  ওভ থাংস্থান ভন্ত্রণারদয আতা শ্রডভও  তাঁদদয ডযফাদযয দস্যদদয স্বাস্থযদফা ডফলও যাভদ থয চন্য 

„শ্রডভদওয স্বাস্থযওথা‟ দভাফাইর অযা ঘালু ওযা দদঙ; 

 নতুন ডফদুযৎ াংদমাদকয চন্য অনরাইদন আদফদন ওযা মা। পদর গ্রাওকণ ছাদভরাভৄিবাদফ ডফদুযৎ াংদমাদকয 

আদফদন ওযদত াদযন এফাং অনরাইদনয ভাধ্যদভ াংদমাদকয ারনাকাদ তথ্য দদত াদযন। ডফদুযৎ ডফবাদকয 

ডনদদ থনা াায দদরয তোফধাদন প্রথদভ দডদওা যফতীদত ওর ডফতযণ াংস্থা পওয়যাযটি ফাস্তফান 

ওযা । ফতথভাদন ৭ ডদদন আফাডও াংদমাক  ২৮ ডদদন ডল্প াংদমাক প্রদান ওযা দচ্ছ। এদত গ্রাও দবাকাডি হ্রা 

দদদঙ; 

 গ্রাওদদয চন্য ডওছুডদন আদক ডফদুযৎ ডফর ডযদাধ ওযা ছাদভরাপূণ থ ডফল ডঙর। ব্যাাংও  ইউটিডরটিয ভদধ্য 

ভিদয অবাদফ ডফর ডযদাদধয দয পুনযা ডফর দাফী ওযায খটনা খটত। এ ভস্যা ভাধাদনয রদক্ষ্য ফতথভাদন 

ওর গ্রাদওয ডাফ ওডম্পউটাদযয ডাটাদফইদচয আতা আনা দদঙ এফাং দভাফাইদরয ভাধ্যদভ ডফদুযৎ ডফদরয 

তথ্য গ্রাওকণ চানদত াদযন। এঔন দভাফাইর দপান এফাং অন-রাইদনয ভাধ্যদভ গ্রাওকণ ডফদুযৎ ডফর ডযদাধ 

ওযদত াদযন; 

http://www.bstibillingsoft.org/
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 গ্রাওকদণয ডফদুযৎ াংডিষ্ট নানাডফধ অডবদমাক দ্রুততায াদথ ডনষ্পডত্ত ওযায রদক্ষ্য তথ্য প্রভেডিডনব থয অডবদমাক 

ডনষ্পডত্ত ব্যফস্থানা ঘালু ওযা দদঙ। প্রদতযওটি াংস্থা দওন্দ্রী অডবদমাক দওন্দ্র স্থান ওযা দদঙ। দম দওান গ্রাও 

দম দওান ভ অনরাইদন, দাশ্যার ডভডডা, এযা এয ভাধ্যদভ দচ  দ্রুততভ ভদ অডবদমাক, ভতাভত প্রদান 

 িযাও ওযদত াদযন। পদর প্রাি অডবদমাক দ্রুত ডনষ্পন্ন ওযা ম্ভফ দচ্ছ। এয ভাধ্যদভ চাতী শুদ্ধাঘায (NIS) 

ফাস্তফান ম্ভফ দচ্ছ; 

 ডফদুযৎ ডফবাদকয আতাধীন ডফডবন্ন াংস্থায এডডডভূি প্রওদল্পয প্রওল্প ডযঘারওকদণয অডপ দদদয ডফডবন্ন স্থাদন 

অফডস্থত। প্রওল্প ডযঘারওকণ দত তথ্য এওীভূত ওদয াংস্থাডবডত্তও তা ডফদুযৎ ডফবাদক ডযফীক্ষ্ণ ওযা দফ ওষ্টাধ্য 

 ভ াদক্ষ্ ডঙর। দফডবডত্তও প্রওল্প ডযফীক্ষ্ণ ব্যফস্থানা ঘালু ওযা দূয-দূযাি অডপ দত প্রওল্প ডযঘারও 

ওতৃথও অনরাইদন তথ্য প্রদাদনয াদথ াদথই তা ডযফীক্ষ্ণ ওযা ম্ভফ দচ্ছ। পদর প্রওল্প ফাস্তফাদন কডত বৃডদ্ধ 

দদদঙ; 

 ডফদদ কভদনচ্ছু ওভীকণ ডনদচযাই ডনদচদদয ডবা অনরাইদন মাঘাই ওদয দমন ডনডিত দত াদয দ রদক্ষ্য 

ডফএভইটিয দফাইদট অনরাইন ডবা দঘডওাং দ্ধডতদত ব্যফস্থা ওযা দদঙ। ডবা দঘডওাং এয ভ এ দফা 

গ্রণওাযীকণ াংডিষ্ট দদদয আথ থ-াভাডচও  দব কডরও তথ্যাডদ াদফন। অনরাইদন ইউ এ ই এয ডবা দঘডওাং এয 

চন্য-htt://www.mol.gov.ae, ফাাযাইদনয ডবা দঘডওাং এয চন্য http://www.portal.lmra.bh/english, 

ওাতাদযয ডবা দঘডওাং এয চন্য http://www.moi.gov.qa/site/english, ডঙ্গাপুদযয ডবা দঘডওাং এয চন্য 

www.mom.gov.sg, দও এ এ এয ডবা দঘডওাং এয চন্য http://enjazit.com.sa এঙাড়া স্টযাডম্পাং ডবা UV 

Lamp এয ভাধ্যদভ মাঘাইপূফ থও ডবায তযতা ডনডিত ওযা মা। এঙাড়া ডবা মাঘাই এয চন্য এওটি „দভাফাইর 

এযা‟ প্রস্তুত ওযা দদঙ, মা দভাফাইদর ডাউনদরাড ওদয দদদয দম দওান প্রাদি ফদ অনরাইন-এ ডবা মাঘাই ওযা 

মা; 

 চনকদণয দদাঁযদকাড়া দফা দ দঙ দদায রদক্ষ্য দফা ডচওযণ ওদয ডফদদ কভদনচ্ছু ওভীদদয প্রাও ফডক থভন 

প্রডক্ষ্ণ ওাম থক্রভ ৯টি টিটিড দত বৃডদ্ধ ওদয ফতথভাদন ৬০টি টিটিড ৬টি আইএভটিয ভাধ্যদভ ডযঘাডরত দচ্ছ। 

দদদয উন্নদন নাযী ওভীয অডধওতয অাংগ্রণ ডনডিত ওযায রদক্ষ্য ফতথভাদন ৪১টি টিটিডদত গৃওভ থ দা 

প্রডক্ষ্ণ ওাম থক্রভ ডফদওডন্দ্রওযণ ওযা দদঙ; 

 ওর ওাডযকডয প্রডক্ষ্ণ দওদন্দ্র অনরাইনডবডত্তও বডতথ ওাম থক্রভ ঘালু ওযা দদঙ। গৃওভ থ দা ফাাংরাদদ দওাডযা 

টিটিড, ডভযপুদয ই-রাডন থাং এয ভাধ্যদভ ১২ ডদদনয প্রডক্ষ্ণ দওা থ ঘালু ওযা দদঙ। অথ থাৎ ডফদদদ কভদনচ্ছু নাযী 

ওভীকণ দভাফাইর অযাদয ভাধ্যদভ ১৮ ডদন খদয ফদ ই-রাডন থাং ম্পন্ন ওযায য ভাদয অফডষ্ট ১২ ডদন উি 

টিটিডদত ব্যফাডযও প্রডক্ষ্ণ গ্রণ ওদয। তৎদপ্রডক্ষ্দত তাদদয প্রডক্ষ্ণ ম্পন্ন দর ডফএভইটি দত নদ দদা । এ 

মাফত ৭৩৭ চনদও এ নদ দদা দদঙ; 

 ডফদদ কভন ইচ্ছুও দমদওাদনা ব্যডি তায দভাফাইদর দফাদদদরয দভাফাইর অযা ইনস্টর ওদয যাঔদর দফাদদর 

ওতৃথও প্রদানকৃত দম দওান তথ্য দভাফাইর অযা এয ভাধ্যদভ দদঔদত াযদফন। পূদফ থ ডফদদকাভী ওভীদদযদও 

দফাদদদরয দফাইদট ঢুদও তথ্য দদঔদত দতা ফা এএভএ এ তথ্য দদতন ডওন্তু দভাফাইর অযা এয ভাধ্যদভ 

ডফদদ কভনইচ্ছুও প্রাথীয ডনওট স্বাংডক্রবাদফ দনাটিডপদওন ঘদর মাদফ। দভাফাইর অযা এয ভাধ্যদভ ডফদদকাভী 

ওভীযা দম দওান অডবদমাক দপ্রযণ ওযদত াদযন। এ প্রডক্রা ডফদদ কভনইচ্ছুও ওভীদদয ভদধ্য এফাং দফাদদদরয 

ভদধ্য তথ্য আদান প্রদাদন দতু ফন্ধন বতডয ওদযদঙ; 

 ফাাংরাদদ যওায  দডক্ষ্ণ দওাডযায যওাদযয ভদধ্য এওটি Memorandum of Understanding (MOU) 

এয আতা Employment Permit System (EPS) দ্ধডতয ভাধ্যদভ ফাাংরাদদ দত দডক্ষ্ণ দওাডযা 

দফাদদর এয ভাধ্যদভ ওভী দপ্রযণ ওযা দচ্ছ। দডক্ষ্ণ দওাডযা কভদনয চন্য দওাডযা বালা যীক্ষ্া ওভী ডনফ থাঘন এফাং 

ওভী দপ্রযণ ওর প্রডক্রা Online এ অতযি স্বচ্ছতায দঙ্গ SPAS Software এয ভাধ্যদভ ম্পন্ন দচ্ছ; 
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 ভত প্রফাী ফাাংরাদদী ওভীয ভতদদ দাপদনয ডনডভত্ত ডযফাদযয দস্যদদয ঢাওাস্থ দচ আন থা থ ওোণ দফাড থ এয 

ওাম থারদ এদ আদফদন ওযদত  না। দঘও স্বাক্ষ্ডযত ায য দভাফাইর এএভএ এয ভাধ্যদভ ভদতয ডযফায 

এফাং াংডিষ্টদদয চাডনদ দদা । ভদতয াডযফাডযও তথ্যাডদ মাঘাইপূফ থও সুডনডদ থষ্ট প্রডক্রা মথামথ উত্তযাডধওাযীয 

অনুকূদর আডথ থও অনুদান দ ৌঁদঙ দদা ডনডিতওযদণয াাাড এ দফাটি দ্রুততায াদথ ম্পন্ন ওযায রদক্ষ্য দচ 

আন থা থ ওোণ দফাড থ এওটি টাইভ দিভ অনুযণ ওযদঙ। পদর অতীদতয তুরনা এ দফা প্রদাদনয ওাম থক্রভটি অদনও 

দ্রুততায াদথ ম্পন্ন ওযা মাদচ্ছ; 

 ডফদদকাভী  প্রফাী ওভীদদয ভস্যা ভাধাদন দমাডকতায রদক্ষ্য দচ আন থা থ ওোণ দফাদড থয তোফধাদন 

প্রফাফন্ধু ওর দন্টায ওার ৭ টা দত যাত ৯ টা ম থি দঔারা থাদও; 

 ডফত্র গ্রন্থ আর-দওাযআদনয ডডডচটার বা থন (www.quran.gov.bd) ঘালু ওযা দদঙ। দমঔাদন আযডফ, ফাাংরা  

ইাংদযডচ বালা ডফত্র গ্রন্থ আর-দওাযআন ঠন  শ্রফণ ম্ভফ; 

 চ ডফলও তথ্য দফা চ দভ সুদভ প্রডতডদন ারনাকাদ ই-চ বুদরটিন (ডনউচ দরটায) প্রওা দ থাদও; 

 চমাত্রীদদয দফা চডফলও ডকুদভন্টাডয, দভাফাইর Apps, তথ্য দফা IVR ডদস্টভ এফাং দভাফাইর 

দপানডবডত্তও ওর দন্টায ঘালু ওযা দদঙ। ২০১৮ ার ম থি ২৯,৩৪৯ চন ব্যডি দচয দভাফাইর অযাডপ্লদওনটি 

ব্যফায ওদযদঙন; 

 চমাত্রীদদয স্বাস্থয দফা ইদরক্ট্রডনও দরথ দপ্রাপাইর ব্যফস্থা প্রফতথন ওযা দদঙ; 

 দ ডদ আযদফ অসুস্থ চমাত্রীদদয ডঘডওৎা দফা প্রদান ডচওযদণয চন্য Kiosk দভডন ব্যফায ওযা দ থাদও। 

মায ভাধ্যদভ ২০১৮ াদর দভাট ৭৪,৬২৬টি (ভডদনা দথদও ১৭,৫৮২, ভক্কা দথদও ৫৭,০৪৪) দরথ ওাড থ স্বাংডক্র 

ডদস্টভ দথদও চমাত্রীকণ ডপ্রন্ট ওদয স্বাস্থযদফা গ্রণ ওদযন; 

 চমাত্রীয পুডর দবডযডপদওন চতয ওযায চন্য দস্পার ব্রােদও তাদদয ডনধ থাডযত ঙদও তথ্য প্রদান ওযা  দয 

তাদদয ডযদাট থ দফাইদট ারনাকাদ ওযা দ থাদও; 

 দুবথাগ্যক্রদভ দওাদনা চমাত্রীয ভতুয দর দঙ্গ দঙ্গ তায দডথ াটি থডপদওট অনরাইদন প্রওা ওযা ; 

 ইরাডভও পাউদেন ওতৃথও ‘দভাফাইদরয ভাধ্যদভ ইরাডভও তথ্য দফা প্রদান’ নাভও ই-দফা ঘালু ওদযদঙ। 

ফাাংরাদদদয নাকডযওকণ দভাফাইদরয ভাধ্যদভ দদদয দম দওান প্রাি দথদও ৮১৫৫ নম্বদয (যডফ, ফাাংরাডরাংও) ডাার 

ওদয অল্প ঔযদঘ (২ টাওা) ইরাডভও পাউদেন ওতৃথও ভদনানীত অডবজ্ঞ ভৄপডত, ভৄাডে ফা ডফজ্ঞ ইরাডভও 

ব্যডিদেয ভাধ্যদভ ইরাভ ডফলও প্রদেয ফাফ/ভাআরা-ভাাদর তাৎক্ষ্ডণওবাদফ দচই দদ মাদচ্ছন; 

 দভাফাইদরয ভাধ্যদভ ইরাডভও তথ্য দফা প্রদান দফাটিয আতা জুরাই ২০১৪ দথদও এ ম থি ৩২,০৩,৩০৪ চন 

নাকডযও দফাটি গ্রণ ওদযদঙন। ইরাডভও পাউদেন ওতৃথও ভদনানীত দচন আদরভ যাডয চনকদণয ইরাভ 

ডফলও প্রদেয চফাফ ডদদচ্ছন; 

 দফ দ্ধ ধভী ওোণ িাদস্টয অনুদাদনয আদফদনত্র িাদস্টয দফ-াইদট প্রদান ওযা দদঙ। এয পদর দমদওান দফা 

গ্রডতা ইউডনন ম থাদ দফ দ্ধ ধভী ওোণ িাদস্টয অনুদান প্রাডিয চন্য আদফদন ওযদত াযদফ; 

 ২০১৮ াদর ২৮,৬৬,১৩০ চন ব্যডি অনরাইদন চ ব্যফস্থানা দাট থারটি (www.hajj.gov.bd) ব্যফায ওদযদঙন; 

 ২০১৮ াদর ১,২৭,১৯৮ চন চমাত্রীদও আইডডওাড থ এফাং াযদপাদযদটড ওাড থ যফযা ওযা ; 

 „ইরাডভও ওথা (Islamic kotha)‟ ইরাডভও চীফনধাযা ঘরায চন্য এওটি ম্পূণ থ দভাফাইরডবডত্তও 

Application Appটি Google play store দথদও ডি ডাউনদরাড ওযা মা। এঙাড়া এ ডরাংও 

„http://kotha.mobi/appdev/shared.php‟ দথদও Appটি ডাউনদরাড ওযা মাদফ। ডাউনদরাড ওযায য 

Appটি ইন্টাযদনট ঙাড়া ব্যফায ওযা মাদফ। এ Appটিদত াঁঘ াি নাভাদচয ভসূডঘ, আমান, বদনডদন চীফদন 

http://www.hajj.gov.bd/
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ব্যফহৃত দদাা  ফাাংরা অথ থ, নাভাদচয প্রডক্ষ্ণ, আদাদ অফডস্থত ভডচদদয অফস্থান চানায চন্য 

ডচডএডবডত্তও গুদকার ম্যা, ডওফরায ডদওডনদদ থনা, ডফলডবডত্তও াডদ, আযডফ ওযাদরোয, ইরাডভও ডবডড, 

আিায ৯৯টি নাভ এফাং অথ থ  নাভাদম ব্যফহৃত প্রদাচনী দফা ডফদ্যভান যদদঙ; 

 ডফজ্ঞান  প্রভেডি ভন্ত্রণার ওতৃথও ফঙ্গফন্ধু দঔ ভৄডচবুয যভান নদবাডথদটায এফাং চাতী ডফজ্ঞান  প্রভেডি 

চাদুখদয দ থনাথীদদয চন্য e-Ticketing ঘালু ওযা দদঙ; 

 ফাাংরাদদ ডফজ্ঞান  ডল্প কদফলণা ডযলদ ওতৃথও প্রদত্ত ডফডবন্ন ডফদিলণ দফা প্রদাদনয চন্য অনরাইদন আদফদন গ্রণ 

ওযা । ফঙ্গফন্ধু ডফজ্ঞান  প্রভেডি দপদরাড িাস্ট ওতৃথও দপদরাড প্রদাদনয চন্য অনরাইদন আদফদন গ্রণ  

ব্যফস্থানা ডদস্টভ প্রস্তুতওযণ ওযা দদঙ; 

 ভাদও অযাধ াংক্রাি দকাদদা তথ্য  অযাধ দভদন Computer Based training ঘালু ওযা দদঙ। ডফকত 

ওদও ফঙয মাফত অডধদিয ডফডবন্ন াংস্থায ওভ থওতথা-ওভ থঘাযীদদয Computer Based training এয ভাধ্যদভ 

ভাদও নািওযণ, ভাদও াঘাদয ব্যফহৃত ব্যডি, মানফান, খযফাডড় ইতযাডদ তিাডয দও র এওাং ঠিওবাদফ 

ভাদও অযাধদভদন  ভাডনরোডযাং দযাদধ আইন প্রদাদকয ওাম থওয দও র ডক্ষ্া দদা দচ্ছ; 

 ভাদওদ্র্ব্য ডনন্ত্রণ অডধদিয ওতৃথও Patient Management System পটাদযয ভাধ্যদভ দযাকীদদয তথ্য 

াংযক্ষ্ণ ওযা দচ্ছ। ভাদওডফদযাধী প্রঘাদযয দক্ষ্দত্র ডডডচটার প্রভেডি ব্যফায ওযা দচ্ছ; 

 পাায াডব থ  ডডবর ডডদপন্প অডধদিদযয দফাইট (www.fire service.gov.bd) ডনডভত ারনাকাদ 

ওযায াাাড এদত ভেদকাদমাকী ডযফতথন আনা দদঙ। নাকডযওকণ দচ ঠিও তথ্য াদচ্ছন। চনদবাকাডি 

রাকদফ এফাং যওাদযয যাচস্ব আ বৃডদ্ধয রদক্ষ্য এ অডধদিয দত পাায রাইদন্প প্রদান ওাম থক্রভ অনরাইদন ঘালু 

ওযায রদক্ষ্য াইরটিাং ম্পন্ন দদঙ। দস্কর আ ওযায ডনডভত্ত াইরটিাং এ প্রাি পরাপর ম থাদরাঘনায ওাচ ঘরদঙ। 

নাকডযও দফা ডচওযদণয রদক্ষ্য অনরাইদনয ভাধ্যদভ ফহুতর বফদনয ঙাড়ত্র ডফলও আদফদন গ্রণ  দ 

অনুমাী ঙাড়ত্র প্রদান ওাম থক্রভ ঘরভান যদদঙ। দুদম থাকওাদর নাকডযও দফা অডধদিদযয এওটি অনরাইন এযা  

এওটি অপরাইন এযা ঘালু আদঙ। ওর ধযদনয ভারাভার  াচ-যঞ্জাভ অনরাইন দস্টায ইনদবনটডযয আতা 

আনদনয াইরটিাং ম্পন্ন দদঙ। দযডপ্লদওন/দস্কর আ ওযায ডনডভত্ত াইরটিাং-এ প্রাি পরাপর ম থাদরাঘনায 

ওাচ ঘরদঙ; 

 Bangladesh Prison নাদভ এওটি াফডরও গ্রু দইচ দঔারা দদঙ। ওাযা ভাডযদ থও উি দইদচয ভাধ্যদভ 

অডবদমাক গ্রণ ওদযন এফাং ডনষ্পডত্ত ওদয থাদওন। ওাযা ফডদদদয আত্মী-স্বচদনয াদথ দটডরদপাদন ওথা ফরায 

সুদমাক সৃডষ্টয রদক্ষ্য টাঙ্গাইর দচরা ওাযাকাদয দভাফাইর দপান বুথ স্বচন ঘালু ওযা ওযা দদঙ। ম থাক্রদভ ওর 

ওাযাকাদয দভাফাইর দপান বুথ স্থান ওযায রদক্ষ্য এওটি প্রওল্প গ্রণ ওযা দদঙ; 

 আিচথাডতও দফাভডযও ডফভান ঘরাঘর াংস্থায কাইডরাইন অনুমাী ২০১০ ার দথদও প্রওদল্পয আতা এভআযড 

 এভআযডব প্রদান ডাটাদফচ বতডযয পদর ফড থডফদি ফাাংরাদদদয বাফভডতথ উজ্বর দদঙ। এভআযড  

এভআযডবধাযীদদয তথ্য াংযক্ষ্দণয চন্য ফ থাদৄডনও ডাটা দন্টায স্থান ওযা দদঙ। বৃদাওায াদাট থ ডপ্রডন্টাং 

দভডন াংফডরত াদ থানারাইদচন দন্টাদয প্রডতডদন কদড় ১৫ াচায এভআযড ভৄদ্র্ণ ওযা দচ্ছ। ২০১৯ াদরয 

৩১ভাঘ থ ম থি ২,৩৭,৯৮,৫৮১টি দভডন ডযদডফর াদাট থ (এভআযড)  ১২,৫৯,১৩৮টি দভডন ডযদডফর ডবা 

(এভআযডব) পরবাদফ ভৄদ্র্ণ ওযা দদঙ। অনরাইদন াদাট থ আদফদদনয ব্যফস্থা থাওা আদফদনওাযী ডনদচই 

অডধদিদযয দফাইদট (www.passport.gov.bd) রকইন ওদয াদাদট থয তথ্য এডন্ট্র ওযদত াদযন। অনরাইদন 

ডবায আদফদদনয ব্যফস্থা ওযা দদঙ। পদর আদফদনওাযী দচই (www.passport.gov.bd) রকইন ওদয ডবায 

তথ্য এডন্ট্র ওযদত াদযন। াদাট থ ডপ চাডরাডত দযাধওদল্প অনরাইন ব্যাাংডওাং এয ভাধ্যদভ (ঢাওা ব্যাাংও, িাস্ট 

ব্যাাংও, ডপ্রডভায ব্যাাংও, ান ব্যাাংও, ব্যাাংও এডা) াদাট থ ডপ চভাদাদনয ব্যফস্থা ঘালু ওযা দদঙ; 
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 অনরাইন দযন্প ডদস্টভ ঘালুয পদর ২৪ খন্টা দনটাওথ ওদন্ট্রার টিভ  াদ থাট দদরয ভাধ্যদভ দদ এফাং ডফদদদ 

ফাাংরাদদ ডভনভদ এভআযড  এভআযডব ওাম থক্রদভ ওাডযকযী াতা প্রদান ওযা দচ্ছ। দভাফাইদর এএভএ 

এয ভাধ্যদভ াদাদট থয তথ্য প্রদান এফাং াদাট থ আদফদদনয ফ থদল অফস্থা চানায ব্যফস্থা ঘালু ওযা দদঙ; 

 প্রফাী ফাাংরাদদডদদয ডনওট স্বল্পভদ াদাট থ দ ৌঁদঙ দদায রদক্ষ্য দফযওাডয কুডযায াডব থ দপডাদযর 

এক্সদপ্রদয াদথ র্চডি ম্পন্ন া এঔন ৩-৫ ডদদনয ভদধ্য ডফদদস্থ ডভনভদ াদাট থ দ ৌঁঙাদনা ম্ভফ দদঙ। 

২ এডপ্রর, ২০১৭ ডর: তাডযঔ দথদও এ ওাম থক্রভ শুরু দদঙ; 

 াদাট থ আদফদনওাযীদদয চাতী ডযঘ াংক্রাি তথ্য অনরাইদন দবডযডপদওদনয চন্য ডনফ থাঘন ওডভন াব থাদযয 

াদথ ওাদনডেডবটি স্থান ওযা দদঙ; 

 ইডভদগ্রন  াদাট থ অডধদিদযয তোফধাদন ফাাংরাদদদ অনুপ্রদফওাযী ডভাযভাদনয নাকডযও দযাডঙ্গাদদয ভদধ্য 

প্রা ১০ রক্ষ্ ৮০ দচায ফাদাদভডিও ডনফন্ধন ম্পন্ন ওযা দদঙ; 

 ফাাংরাদদ দতর, গ্যা  ঔডনচম্পদ ওদ থাদযদনয (দদিাফাাংরা) ডফণন দওাম্পাডনগুদরাদত এএভএ এয ভাধ্যদভ 

গ্রাদওয গ্যা ডফর প্রাডি ডনডিত ওযা দদঙ। দওাম্পাডনভদ অনরাইন ইনদবনটডয ব্যফস্থানা ঘালু ওযা দদঙ; 

 ডফডড‟য অধীনস্থ দওাম্পাডনভ দত দ্রুত ভদ ডফক্ররি অথ থ আদা ওযায চন্য দদভন্ট অদটাদভন ডদস্টভ ঘালু 

ওযায চন্য ইদতাভদধ্য এওটি পটযায দওাম্পাডনয াদথ র্চডি দদঙ; 

 ফাাংরাদদ দদিাডরাভ ওদ থাদযদনয (ডফডড) দ্মা, দভখনা  ইআযএর দওাম্পাডনয প্রধান স্থানাকাদয অদটা 

ট্যাাংও গ্যাডচাং ডদস্টভ ঘালু ওযা দদঙ, মা ফতথভাদন ঘালু যদদঙ; 

 এও নচদয ঔডনচ ম্পদ (দতর  গ্যা ব্যতীত) াংক্রাি তথ্য চানায চন্য দফ দফইচ এডপ্লদওন „ঔডনচ তথ্য 

ওডণওা‟ (www.mic.bomd.gov.bd) বতডয ওযা দদঙ। এঙাড়া অবযিযীণ ই-দফায অাং ডদদফ অনুন্ধান 

রাইদন্প, ঔডন ইচাযা এফাং দওাাডয ইচাযায ডডডচটার দযডচস্টায/আওথাইব ঘালু ওযা দদঙ; 

 ডদরট ডটি ওদ থাদযদন ম্যানুদর দ্ধডতয ীভাফদ্ধতা ওাটিদ াডনয ডফর অনরাইদন প্রাডি  দভাফাইর ব্যাাংডওাং-

এয ভাধ্যদভ প্রদাদনয ডদস্টভ বতডয ওযা দদঙ। এদত ওদয যওাডয  দফযওাডয বফন ফা খয-ফাডড়য ভাডরওকণ ফা 

গ্রাদওযা ডফদরয ডযভাণ, প্রদাদনয তাডযঔ, ডফকত ডফর প্রদাদনয তাডযঔ এফাং পর ডফর প্রদাদনয দনাটিডপদওান 

এএভএ-এয ভাধ্যদভ এফাং অনরাইদন ডদরট ডটি ওদ থাদযদনয দফ াইদট চানা মা। তাঙাড়া নকযফাীযা 

waterbill.scc.gov.bd দফ াইদট তায ডনচস্ব আইডড  াাড থ ব্যফায ওদয ডফদরয ারনাকাদ তথ্য দদঔদত 

াদযন; 

 ডদরট ডটি ওদ থাদযদন দাডল্ডাং ট্যাক্স অনরাইদন প্রাডি  দভাফাইর ব্যাাংডওাং-এয ভাধ্যদভ ডপ প্রদাদনয ডদস্টভ বতডয 

ওযা দদঙ। গ্রাও খদয ফাদই দভাফাইর ব্যাাংডওাং এয ভাধ্যদভ দাডল্ডাং ট্যাক্স ডপ ডযদাধ ওযদত াদযন। ডদরট 

ডটি ওদ থাদযদনয দফ াইদট গ্রাওকণ তায ডনচস্ব আইডড  াাড থ ব্যফায ওদয অথফা Google play 

store দথদও Citizen Charter app ডাউনদরাড ওদয দাডল্ডাং ট্যাক্স এয ারনাকাদ তথ্য দদঔদত াদযন; 

 এটুআই প্রওদল্পয ‘Service Innovation Fund‟- দথদও অথ থানকৃত যাংপুয ডটি ওদ থাদযদনয ‘ই-াডব থ 

দডডরবাডয (ভা  ডশুয টিওা প্রদান ম্পডওথত তথ্য ডডডচটারাইদচন)’ ীল থও প্রদচদেয ভাধ্যদভ ওদ থাদযদনয 

আতার্ভি ৩৩টি াদড থয প্রা ৭০০০ ভা  ডশুদও দভাফাইদরয ভাধ্যদভ দযডচদস্ট্রন টিওা প্রদাদনয তথ্য দপ্রযণ 

ওযা দফ। এদত মথাভদ মথামথ টিওা ব্যফস্থানায ভাধ্যদভ ডশু  ভাতৃভতুযয ায অদনওাাংদ হ্রা াদফ; 

 দন ফাডনীদত ইদরওিডনও দ্ধডতদত তথ্য আদান-প্রদান ঙাড়া ডফডবন্ন দািডযও ওাম থক্রভ ফতথভাদন অদটাদভদনয 

আতা ডযঘাডরত দচ্ছ। দন ফাডনীদত ডটার ম্যাদনচদভন্ট পওয় যাযটিয Development ওাম থক্রভ ঘরভান 

যদদঙ; 

 ফাাংরাদদ ডফভানফাডনী প্রাডনও যক্ষ্ণাদফক্ষ্ণ, ডযঘারন  প্রডক্ষ্ণ ওাম থক্রদভ কডত আনদনয রদক্ষ্য এওটি 
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ভডিত ডফদলাডত ওডম্পউটায দপ্রাগ্রাভ প্রস্তুত ওযা দদঙ; মা ডফএএপ ওাস্টভাইচড পওয়ায নাদভ ডযডঘত। 

ফতথভাদন ডফভানফাডনীয ডফভানদনাদদয Career Exam অনরাইদন ম্পন্ন ওযা দচ্ছ। ডফভান ফাডনীয ডনদাক 

াংক্রাি ওাম থক্রভ দফাইট www.foinbangladeshairforce.mil.bd এয ভাধ্যদভ ম্পন্ন ওযা দচ্ছ; 

 ডফভানফাডনীয তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডিদও আদৄডনওান  ফাস্তফভৄঔী ওযায রদক্ষ্য আইটি দা (Trade) াংদমাচন 

ওযা দদঙ। ডফভানফাডনীয তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডিদও আদৄডনওান  ফাস্তফভৄঔী ওযায রদক্ষ্য ডফভানফাডনীয 

প্রডতটি খাঁটিদত IT Squadron কদড় দতারায রদক্ষ্য ডফদল ওাম থক্রভ ঘরদঙ। ডফভানফাডনীয ওভ থওতথাদদয Coreer 

দওা থ JS & SC এফাং ISSP e-Learning এয আতা আনায ব্যফস্থা গ্রণ ওযা দদঙ; 

 ডফডবন্ন ডএভএইঘ এ অতযাদৄডনও ডডডচটার ডঘডওৎা মন্ত্রাডত ম থাক্রদভ প্রডতস্থান ওযা দচ্ছ। াভডযও ডঘডওৎা 

াডব থ ভাডযদিয, এএপআইড, এএপএভআই এফাং এএপএভএডড এয ডনযাত্তা ডনডিতওদল্প ডডটিডব ডদস্টভ 

স্থান ওযা দদঙ। টীওা, লধ, ডয-এদচন্ট, ইদরদক্ট্রা দভডডদওর মন্ত্রাডত ইতযাডদয ঘরভান ঘাডদা/যফযা ওাম থক্রভ 

পটযাদযয ভাধ্যদভ াভডযও ডঘডওৎা াডব থ ভাডযদিয, ওর ডএভএইঘ এফাং এএপএভএডড ওতৃথও ম্পন্ন 

ওযা দচ্ছ। এএপআইড ওতৃথও ডডডচটার ডদস্টদভয ভাধ্যদভ Sample Coding এফাং Report প্রদান ওাম থক্রভ 

ডযঘারনা ওযা দচ্ছ; 

 প্রডতযক্ষ্া ক্র ভাডযদিয অদটাদভদটড দকট া ডদস্টভ প্রফতথন, যফযাওাযীকণ  তাদদয প্রডতডনডধদদয ডপাংকায 

ডপ্রন্ট ডাটাদফচ াংযক্ষ্ণ ওযা দদঙ। অনরাইদনয ভাধ্যদভ লধাভগ্রী ক্র প্রডক্রা প্রফতথন, অদটাদভদটড ডাটা 

ব্যাওআ ডদস্টভ এফাং ই-পাইডরাং ডদস্টভ প্রফতথন ওযা দদঙ। ই-াডব থদয ভাধ্যদভ নাকডযও দফা ডচওযণ ওযা 

দদঙ। ডওউ ডদস্টভ ম্যাদনচদভন্ট প্রফতথন ওযা দদঙ। স্ত্র ফাডনীয ওর ক্র ওাম থক্রভ স্বাংডক্র দ্ধডতদত 

ম্পন্ন ওযায রদক্ষ্য ইদরওিডনক্স ডডদপন্প দপ্রাডওউযদভন্ট (ই-ডডড) ডদস্টভ নাভও এওটি প্রওল্প ফাস্তফাদনয প্রডক্রা 

ঘরভান যদদঙ; 

 াভডযও ভূডভ  দনাডনফা অডধদিয এফাং এয আতাধীন দফাড থভদয দফ দচ দঔারা দদঙ। অডধদিদযয 

আতাধীন ফ থদভাট ৩৮টি (৩৫টি স্কুর  ৩টি ওদরচ) ডক্ষ্া প্রডতিাদন ই-দফা ওাম থক্রভ ঘালু ওযা দদঙ। প্রডতটি 

ডক্ষ্া প্রডতিাদন ওডম্পউটায োফ স্থান ওযা দদঙ এফাং আইডটিদত দক্ষ্ চনফর ডনদাক প্রদান ওযা দদঙ। 

অডধদিদযয আতাধীন ডফডবন্ন দফাদড থয দস্টাদযয ভারাভার ক্র, াংযক্ষ্ণ  ডফতযদণয মাফতী ডফলাডদ ব্যফস্থানা 

স্কুর, ওদরচ  াাতাদর Inventory Management System এফাং Hospital Management Software 

প্রফতথন ওযা দদঙ। াভডযও ভূডভ  দনাডনফা অডধদিদযয আতাধীন াাতারভদয আউটদডায  োদফয 

ওাম থক্রভ অদটাদভন ওযা দদঙ এফাং ইনদডায অদটাদভদনয ওাম থক্রভ প্রডক্রাধীন; 

 াভডযও ফাডনী ওভাে  স্টাপ ওদরচ স্টাপ ওদরদচয প্রডক্ষ্ণ সুিুবাদফ ম্পদন্নয রদক্ষ্য ওডম্পউটায পওয় ায 

বতডয ওযা দদঙ। প্রডতিাদনয ডনযাত্তা ব্যফস্থা দচাযদাযওযদণয রদক্ষ্য ভগ্র স্টাপ ওদরচদও ডডটিডব ওযাভযায 

আতার্ভি ওযা দদঙ। ওর ক্লারুভ ডডডচটারাইচড ওযা দদঙ। ঙাত্রদদয তথ্য-উাত্ত, ওর প্রডক্ষ্ণ ওাম থক্রভ, 

যীক্ষ্ায পরাপর ইতযাডদ াংযক্ষ্ণ ওযায চন্য পটযায বতডয ওযা দদঙ; 

 ওদন্ট্রারায দচনাদযর ডডদপন্প পাইন্যান্প (ডডচডডএপ) প্রডতযক্ষ্া অথ থ অডধদিদযয অধীন অডপভদ ফাদচট 

ব্যফস্থানায উদেদশ্য iBAS++ অির্ভ থডিয ব্যফস্থা ওযা দদঙ। ইদতাভদধ্য iBAS++ ঘালু ওযতঃ EFT 

(Electronic Fund Transfer) এয ভাধ্যদভ ডডচডডএপ ওাম থার  এয অধীন অডপভদয ওভ থওতথা/ 

ওভ থঘাযীদদয দনাফাডনী, দন ফাডনী, ডফভানফাডনী  আিঃফাডনীয ওভ থওতথা/ওভ থঘাযীদদয দফতন বাতাডদ 

ডযদাধ ওযা দচ্ছ। ডাফ প্রণদনয দক্ষ্দত্র iBAS++ ঘালু ওযা দদঙ; 

 আিঃফাডনী ডনফ থাঘন ল থদ (আইএএডফ) ওর যীক্ষ্াথীয/প্রাথীয প্রাও-ডনফ থাঘনী তথ্যভ অনরাইদন/ডডডচটার 

দ্ধডতদত াংগৃীত দচ্ছ। ওর প্রাথীয ডনফ থাঘনী ভোন ডডডচটার দ্ধডতদত ম্পন্ন ওযা দচ্ছ। ১৯৭৪ ার দথদও এ 
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ম থি আইএএডফ‟দত আকভনওাযী ওর প্রাথী ফতথভাদন ডনফ থাডঘত প্রাথীকদণয নডথত্রাডদ ডডডচটার দ্ধডতদত 

াংযক্ষ্ণ  ারনাকাদ ওযা দচ্ছ। আইএএডফ‟য প্রাথীকদণয ওাম থক্রদভয দঙ্গ ডযডঘডতয উদেদশ্য ইদতাভদধ্য ISSB 

ওতৃথও ডনডভ থত ডবডড Youtube- ডডডচটার ডভডডা উন্ুি ওযা দদঙ। আইএএডফয ওর ডনযাত্তা ব্যফস্থা 

ডডডচটার দ্ধডতদত ডনডন্ত্রত দচ্ছ; 

 ফাাংরাদদ চডয অডধদিয ভগ্র ফাাংরাদদদয ডফডবন্ন দস্কদর টদাগ্রাডপও ডডডচটার ম্যা প্রণদনয ওাচ ঘরভান 

যদদঙ। ফাাংরাদদদয প্রাডনও  দমাকাদমাক ভানডঘত্র, ৮টি ডফবাকী  ৬৪টি দচরায ডডডচটার ম্যা প্রণন ম্পন্ন 

দদঙ। ডডডচটার ভানডঘত্র প্রণন, ডফডবন্ন স্থাদনয স্থানাাংও, উচ্চতা ডনণ থ ওযায চন্য ডচদডটিও বাটি থওযার ওদন্ট্রার 

দদন্ট স্থান ওযা দদঙ; 

 ফাাংরাদদ আফাা অডধদিয আফাা পূফ থাবা চনকদণয ডনওট চরবয ওযায রদক্ষ্য ভাননী প্রধানভন্ত্রী ২৭ 

ডডদম্বয ২০১৬ ‘ডফএভডড দদায অযা’ (BMD Weather APPS) উদদ্রৃাধন ওদযদঙন। স্মাট থ দপাদনয ভাধ্যদভ এ 

অযা ব্যফায ওদয তাৎক্ষ্ডণওবাদফ এরাওাডবডত্তও আফাা পূফ থাবা াা মাদচ্ছ; 

 ভৎস্য ঘাদল আফাা পূফ থাবা ব্যফাদযয রদক্ষ্য ফাাংরাদদ আফাা অডধদিয ম্প্রডত BMD Aquaculture 

App ঘালু ওযা দদঙ, মায ভাধ্যদভ ভৎস্যঘালীকণ দচই স্মাট থ দপান এফাং ডফএভডড দবাইড ব্যফায ওদয ভাঙ 

উৎাদন বৃডদ্ধ ওযদত ক্ষ্ভ দফন। ভূডভওম্প ম থদফক্ষ্ণ  কদফলণা ওাম থক্রভ আয আদৄডনওাদনয রদক্ষ্য দদদয 

১০টি স্থাদন ভূওম্প মন্ত্র স্থান ওযা দদঙ। াভৄডদ্র্ও ঘূডণ থছড় ম থদফক্ষ্ণ  পূফ থাবা প্রদান এফাং দদদ ফন্যা, অডতবৃডষ্ট 

 ভূডভর্ধ্দয ঠিও পূফ থাবা প্রদাদনয রদক্ষ্য ৩টি প্রওদল্পয ভাধ্যদভ ঢাওা, যাংপুয, ওক্সফাচায, দঔপুাড়া এফাং 

দভ রবীফাচাদয ৫টি আফাা যাডায স্থান ওযা দদঙ; 

 গুিাংদওত ডযদিয াইপায দডরর ভৄদ্র্দণয চন্য অতযাদৄডনও ৫টি ভৄদ্র্ণ মন্ত্রাডত এফাং প্রডক্ষ্ণ ওদক্ষ্য চন্য এও 

দট ভডাণ থ াউে ডদস্টভ, এও দট ওনপাদযন্প ডদস্টভ (ডফ ইউডনট), ২০টি ব্রাে ওডম্পউটায স্থান ওযা দদঙ। এ 

দিয াইপায ব্যফাযওাযী াংস্থাভদয চন্য ডক্রদন্ফা পওয় যায উদ্ভাফন ওদযদঙ। প্রডক্ষ্ণ ওক্ষ্  ওডম্পউটায 

োদফ TAL স্থাডত  ব্যফহৃত দচ্ছ। এ দিদয Access Control System এফাং CCTV Surveillance 

System স্থাডত  ব্যফহৃত দচ্ছ; 

 ভাচওোণ ভন্ত্রণার াভাডচও ডনযাত্তা সুডফধাদবাকীদদয দওন্দ্রী ডাটাদফইচ Management Information 

System (MIS) বতডয ওযা দদঙ, মাদত ৫৬ রক্ষ্ বাতাদবাকীয তথ্য ডন্নদফ ওযা দদঙ। কত ১৭ জুরাই ২০১৮ 

ইদরওিডনও (G2P) দ্ধডতদত বাতা প্রদান ওাম থক্রদভয শুব উদদ্রৃাধন দখালণা ওদযন কণপ্রচাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যওাদযয 

ভাননী প্রধানভন্ত্রী দঔ াডনা। এ ডাটা দফইচ ব্যফায ওদয G2P (Government to Person) দ্ধডতদত বাতা 

প্রদান শুরু দদঙ। ১৬টি দচরা বাতাদবাকীদদয ভদধ্য G2P দ্ধডতদত বাতা ডফতযণ াইরটিাং ওযা দচ্ছ; 

 ভাচওোণ ভন্ত্রণার ওতৃথও ‘Cash Transfer Mordenization (CTM)’ নাদভ এওটি প্রওল্প গ্রণ ওযা দদঙ, 

মায ভাধ্যদভ ভগ্র ফাাংরাদদদ বাতাদবাকীদদয ভাদছ G2P ডডডচটার দ্ধডতদত বাতা ডফতযণ ওযা ম্ভফ দফ। 

ভাচওোণ ভন্ত্রণার প্রডতফন্ধী ব্যডিদদয পৃথও ডাটাদফইচ প্রস্তুত ওযা দদঙ, মাদত প্রা ১৬ রক্ষ্ প্রডতফন্ধীয তথ্য 

াংযডক্ষ্ত যদদঙ। Disability Information System (DIS) নাদভ এওটি প্রওল্প গ্রণ ওযা দদঙ এফাং 

www.dis.gov.bd দফাইদট নািওাযী ডফডবন্ন ধযদনয প্রডতফন্ধীদদয াংখ্যা ডনডভত আদডট ওযা দ থাদও। 

ভাচওোণ ভন্ত্রণার www.dis.gov.bd দফাইট এ প্রডতফডন্ধতা পভ থ ট্যাদফ’ ডকদ চাতী ডযঘত্র নম্বয 

ডওাংফা চন্ডনফন্ধন নদ নম্বয ডদদ ডনধ থাডযত পযভ পূযণ ওদয ডািাদযয মাঘাই াদদক্ষ্ প্রডতফন্ধী ডদদফ ডনফডন্ধত 

ফায সুদমাক াদফ; 

 ভাচওোণ ভন্ত্রণার দটার ডি ঘাইল্ড দল্পরাইন ১০৯৮ এফাং দস্বচ্ছাদফী াংস্থা ডনফন্ধন  ডনন্ত্রণ ডচওযদণ 

Volunteers Organization Management System and Mobile Apps ঘালু ওদযদঙ;  
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 দভাফাইর দপাদনয ভাধ্যদভ দুদম থাদকয আকাভফাতথা ঘাডদাভদত অফডতওযদণয চন্য দটার ডি Interactive Voice 

Response (IVR) দ্ধডত ঘালু ওযা দদঙ। দম দওান দভাফাইর দপান দত ১০৯০ দটার ডি নম্বদয ডাার ওদয ১ 

ডাার ওযদর ভৄদ্র্কাভী দচদরদদয চন্য আফাা ফাতথা, ২ ডাার ওযদর নদীফদযভদয চন্য তওথ াংদওত, ৩ 

ডাার ওযদর বদনডদন আফাাফাতথা, ৪ ডাার ওযদর ঘূডণ থছদড়য তওথ াংদওত, ৫ ডাার ওযদর দদদয ফন্যা 

তথা ডফডবন্ন নদ/নদীয াডন হ্রাবৃডদ্ধয অফস্থা ম্পডওথত তথ্য চানা মাদফ; 

 দুদম থাক ব্যফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণার ওতৃথও Multi Hazard Risk and Vulnerability Assessment and 

Mapping Cell (MRVA Cell) স্থান ওযা দদঙ। Multi Hazard Risk and Vulnerability 

Assessment (MRVA) ফহুভৄডঔ ডফডত্ত ঝডিঁ  ডফদান্নতা ডনরূণ দর প্রডতিা ওযা দদঙ। এ দদরয ভাধ্যদভ 

আদ, ঝৌঁডও, ডফদান্নতা াংক্রাি ডডডচটার ম্যা প্রস্তুত ওযা দদঙ; 

 দুদম থাক ব্যফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণার ওতৃথও Damage and Need Assessment Cell (DNA) দর প্রডতিা ওযা 

দদঙ। দুদম থাদকয য ক্ষ্ক্ষ্ডত ডনরূদন online-এ ডড-পযভ পুযদনয চন্য Web Based Application বতডয ওযা 

দদঙ; 

 উকূরী অেদর ডনডভ থত ঘূডণ থছড় আশ্রদওদন্দ্রয ডফস্তাডযত তথ্যাডদ দফাইটডবডত্তও ডাটাদফদইদচ াংযক্ষ্ণ ওযা 

দদঙ। এ ডাটাদফইচটিদত আশ্রদওন্দ্রগুদরায ওাঠাদভাকত এফাং আনুলডঙ্গও তথ্য দমভন: দব কডরও অফস্থান 

(অক্ষ্াাং/দ্র্াডখভাাং), ব্যফায উদমাডকতা, ধাযণক্ষ্ভতা, ইতযাডদ াংযক্ষ্ণ ওযা দদঙ। এ ডাটাদফইচটিয তথ্য 

ব্যফায ওদয নতুন ঘূডণ থছড় আশ্রদওন্দ্র ডনভ থাদণয ঠিও স্থান ডনধ থাযণ ওযা, ঘূডণ থছদড়য ভ দরাওচনদও আশ্রদওদন্দ্র 

আনায চন্য উভেি থ ডনধ থাযণ ওযা এফাং আশ্রদওদন্দ্রয ব্যফস্থানা  দভযাভদতয প্রদাচনীতা ডনরূণ ওযা মাদফ; 

 দুদম থাক ব্যফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণার ওতৃথও প্লাডফত এরাওায ভানডঘত্র (Inundation Map/Risk Map for Storm 

Surge) ফানাদনা দদঙ। ফাাংরাদদদয দডক্ষ্ণ উকূরী অের প্রা প্রডতফঙয ঘূডণ থছড়চডনত চদরাচ্ছ্বাদ প্লাডফত , 

পদর চীফন-চীডফওা এফাং অফওাঠাদভায ব্যাও ক্ষ্ক্ষ্ডত । এ ভস্যা ভাধাদনয চন্য দদদয দডক্ষ্ণ উকূরী 

অেদরয চদরাচ্ছ্বাচডনত ফন্যায স্থানডবডত্তও কবীযতায তথ্যডনবথয Inundation Map/Risk Map for Storm 

Surge বতযা ওযা দদঙ, এ ভানডঘএ দথদও এ ওর এরাওায খযফাডড়য ডবটা ওতটুকু উঁর্চ ওযদত দফ, আশ্রদওন্দ্র, 

যাস্তা ফা অন্যান্য অফওাঠাদভা ওতটুকু উর্চৌঁদত ওযদত দফ, তায ধাযণা াা মাদফ; 

 EGPP MIS এয ভাধ্যদভ অডতদডযদ্র্দদয চন্য ওভ থাংস্থান ওভ থসূডঘয (ইডচডড) ওর সুডফধাদবাকী এফাং ওর 

প্রওদল্পয তথ্য ডাটাদফইদচ ফঙয এফাং দপচাডয াংযক্ষ্ণ ওযা দচ্ছ, মাদত ওদয ওভ থসূডঘয ভজুডয ডযদাধ প্রডক্রা 

আদযা স্বচ্ছ  ওাম থওয । াধাযণ চনকদণয চন্য ইডচডড ওভ থসূডঘয ওর তথ্য এ MIS এয ভাধ্যদভ াফায 

ব্যফস্থা যদদঙ। এ ঙাড়া এভআইএটি ব্যফায ওদয ভন্ত্রণার এফাং াংডিষ্ট দস্টওদাল্ডাযকণ ওভ থসূডঘয ডফডবন্ন তথ্য  

প্রডতদফদন মথাভদ াদফ এফাং উি তদথ্যয ডবডত্তদত ওতৃথক্ষ্ দ্রুত ডদ্ধাি গ্রণ ওযদত াযদফ। ১ভ ম থাদ EGPP 

MIS ব্যফায ওদয ওর উদচরা ইডচডড ওভ থসূডঘ ফাস্তফান ওযা দচ্ছ এফাং জুন’ ২০১৯ এয ভদধ্য ওর 

উওাযদবাকীয তথ্য ডন্নদফ ওযা দফ; 

 াভাডচও ডনযাত্তা ওভ থসূডঘভদয ভদধ্য ৫টি বৃৎ ওভ থসূডঘ দুদম থাক ব্যফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণারদয ভাধ্যদভ ফাস্তফাডত 

। এ ৫টি ওভ থসূডঘ দচ্ছ অডত দডযদ্র্দদয চন্য ওভ থাংস্থান ওভ থসূডঘ (EGPP), FFW, TR, GR এফাং VGF। এ 

ওর ওভ থসূডঘ দডযদ্র্ফান্ধফ া দে ম্পদদয সুিু ফন্টন এফাং সুপরদবাকী ডনফ থাঘদন আয উন্নডতয সুদমাক যদদঙ। 

দ রদক্ষ্য SMoDMRPA প্রওদল্পয ভাধ্যদভ SNSP MIS বতডযয ওাচ ঘরভান। তাঙাড়া উি MIS এয ভাধ্যদভ 

hhe ওতৃথও প্রণীত LSnlcmS  dcrrSbc b lSnSdSrS ব্যফায ওদয ওভ থসূডঘয চন্য উওাযদবাকী ডনফ থাঘন ওযা 

মাদফ। জুন‟২০১৯ এয ভদধ্য SNSP MIS বতডযয ওাচ দল দফ; 

 াভাডচও ডনযাত্তা ওভ থসূডঘয আতা গ্রাভীণ অফওাঠাদভা যক্ষ্নাদফক্ষ্ণ/াংস্কাদযয চন্য যওায প্রডতফঙয যাচস্ব 
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ফাদচদটয উদিঔদমাগ্য অাং ফযাে ওদয। যওাদযয অদথ থ বতডযকৃত এ ওর যাস্তাখাট, ডব্রচ/ওারবাট থ, ফন্যা 

আশ্রদওন্দ্র, ঘূডণ থছড় আশ্রদওন্দ্র চাতী ম্পদ। এ ওর চাতী ম্পদভদয সুিু যক্ষ্ণাদফক্ষ্ণ ওযায চন্য তথ্য  

দমাকাদমাক প্রভেডি ডনব থয Electronic Asset Register দযডচস্টায বতডয ওযা দদঙ; 

 ঘূডণ থছড় প্রস্তুডত ওভ থসূডঘয আতা ৫৬ াচায দস্বচ্ছাদফদওয ারনাকাদ তথ্যম্বডরত অনরাইন ডাটাদফইচ 

(http://voldb.cpp.gov.bd) প্রস্তুত ওযা দদঙ। ওর দস্বচ্ছাদফওদদয চন্য স্মাট থ ওাড থ প্রফতথন  ঘূডণ থছদডয 

াংদওত চনাধাযদণয ভদধ্য প্রঘাদযয ডনডভত্ত দভাফাইর অযা বতডযয ডযওল্পনা যদদঙ। ঘূডণ থছড় প্রস্তুডত ওভ থসূডঘয 

দািডযও দমাকাদমাক ইদভদরয ভাধ্যদভ ঘালু ওযা দদঙ। প্রডতটি দচান  উদচরা ওাম থার ইন্টাযদনট াংদমাক সুডফধা 

যদদঙ। ডনচস্ব দফাইট ঘালু ওযা দদঙ, মা চাতী দাট থাদর অির্ভ থি যদদঙ; 

 ‘দচদরদদয ডনফন্ধন  আইডড ওাড থ প্রদান’ প্রওদল্পয আতা ভগ্র ফাাংরাদদদয ১৬ রক্ষ্ ২০ াচায দচদরয ডনফন্ধন 

এফাং ১৪ রক্ষ্ ২০ াচায দচদরদও ডডডচটার আইডড ওাড থ প্রদান ওযা দদঙ। ১৬ রক্ষ্ ২০ াচায দচদরয ৩৮ ধযদনয 

তথ্য অডধদিদযয াব থাদয াংযডক্ষ্ত আদঙ; 

 ফাাংরাদদ দভডযন ডপাডযচ ওযাাডটি ডফডল্ডাং প্রওদল্পয আতা দভাট ১৩৩টি ভাঙ ধযা াভৄডদ্র্ও দন মাদন বযাদর 

িযাডওাং এফাং ভডনটডযাং ডদস্টভ (ডবটিএভএ) াংদমাচন ওযা দদঙ। এয ভাধ্যদভ স্যাদটরাইট ডকন্যার দ্রৃাযা 

(ও) ফাডণডচযও দন মানভদয কডতডফডধ (ঔ) অাংক্ষ্া  দ্র্াডখভাাংদয তথ্য প্রাডিয ভাধ্যদভ ভৄদদ্র্য কবীযতা ডনণ থ 

(ক) ফাডণডচযও ডপডাং িরাযভদয দওা থ, স্পীড, ভ, তাডযঔ অফস্থাদনয তথ্য প্রাডি  (খ) ডপডাং ম্পদওথ তথ্য 

প্রাডি এফাং ম্ভাব্য কডতডফডধ ম থদফক্ষ্ণ ওযা । এয পদর অনফধ ডপডাং দযাধ ওযা এফাং াভৄডদ্র্ও ভৎস্য ম্পদ 

ব্যফস্থানা চ দদঙ; 

 চনকদণয দবাকাডি রাখফ ওযায রদক্ষ্য অনরাইদন ভৎস্য ব্যফাীদদয রাইদন্প প্রদাদনয ডনডভত্ত আদফদনত্র গ্রণ  

রাইদন্প প্রদান ম্পন্ন ওযায রদক্ষ্য এ ব্যফস্থা গ্রণ ওযা দদঙ। ডদনাচপুয দচরায াফ থতীপুয উদচরা এ প্রডক্রায 

ভাধ্যদভ রাইদন্প প্রদান ম্পন্ন দদঙ; 

 ডপ এযাডবাই ডদস্টভ এওটি দফদফইচ পটযায মায ভাধ্যদভ ভৎস্যঘাডল /সুপরদবাকী ডফনা ঔযদঘ, ডফনা 

ডযশ্রদভ দচ খদয ফদ ভৎস্য ডফলও ডফডবন্ন ঘাল দ্ধডত, দযাক ফারাই ঙডফ ভাধান  ভৎস্যঘাদয আ-ব্যদয 

তথ্যাডদ াা মাদফ; 

 ভৎস্য অডধদিয  এটুা্আই দপ্রাগ্রাদভয উদদ্যদক Fish Advise Technique নাভও এওটি দভাফাইর অযা প্রস্তুত ওযা 

দদঙ; 

 প্রাডণম্পদ উন্নদনয ডফডবন্ন প্রভেডি  তথ্য দফা াধাযণ চনকদণয ওাদঙ দ ৌঁদঙ দদায রদক্ষ্য ‘Livestock Diary’ 

(রাইবস্টও ডাদডয) ডদযানাদভ এওটি দভাফাইর অযা উদ্ভাফন ওযা দদঙ; 

 www.blri.gov.bd এ দাট থাদর ডকদ ঔাভাডয/উদদ্যিাকণ ডপড ভাস্টায দফ বা থন ব্যফায ওদয করু  ভডদলয 

চন ডনণ থ, সুলভ ঔাদ্য প্রস্তুত  ঔাাদনায দ্ধডত এফাং কফাডদ প্রাণীয বযাওডন প্রদাদনয ঠিও ভ ডনধ থাযণ 

ওযায াদথ প্রদাচনী সুলভ ঔাদ্য এয ডযদাট থ ডপ্রন্ট ওদয াংযক্ষ্ণ ওযদত াযদফন; 

 ফাাংরাদদ ভৎস্য উন্নন ওদ থাদযদনয ওািাই হ্রদ ভৎস্য উন্নন  ডফণন ইউডনট-এ অফতযণকৃত ভাঙ ঠিওবাদফ 

ডযভাদয চন্য ফতথভাদন ডডডচটার দস্কদরয াাদে ভাদঙয চন ডযভা ওযা । পরশ্রুডতদত উি ইউডনট দত 

ওদ থাদযদনয দফ থাচ্চ যাচস্ব প্রাডি ডনডিত ওযা ম্ভফ দদঙ; 

 ফাাংরাদদ ভৎস্য উন্নন ওদ থাদযন অনরাইদন ভাঙ ডফক্রদয ওাম থক্রভ ঘরভান যদদঙ। এয ভাধ্যদভ খুফ দচই 

দবািা ম থাদ পযভাডরনভৄি ভাঙ দ ৌঁঙাদনা ম্ভফ দচ্ছ; 

 দভাফাইর দকইভ  এযাডপ্লদওন এয দক্ষ্তা উন্নন প্রওল্প Citizen Help Desk-Apps (ফায আদক নাকডযও) বতডয 

ওযা দদঙ। এযাটিয দলাকান দরা ‘মায দচরা তায াদ দফা এঔন াদতয ওাদঙ’; 

http://www.blri.gov.bd/
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 যওাডয ডফডবন্ন দিদযয ১৫০০টিয অডধও ডফডবন্ন পযভ যদদঙ। যওাডয প্রা ওর পযভ এওটি দাট থাদর াা 

মা। পদর দওাদনা এওটি দফায আদফদন ওযায পযভ াংগ্রদয চন্য দূযফতী যওাডয অডপগুদরাদত মাায 

প্রদাচন  না। ই-নডথয াদথ াংভেি ায ওাযদণ নাকডযওদদয প্রডতিাদন ডকদ আদফদন ওযায প্রদাচন  না। 

প্রডত ভাদ ২.৫ রক্ষ্ দফাগ্রীতা দফা গ্রণ ওদযদঙ; 

 ফতথভান ভদ যওাডয-দফযওাডয দফডযবাক দফা ইন্টাযদনদটয ভাধ্যদভ প্রদান ওযা দচ্ছ, মা ডনযক্ষ্য  

স্বল্পডডক্ষ্ত চনদকািী ডডডচটার দন্টাদযয উদদ্যািাদদয ভাধ্যদভ গ্রণ ওযদঙ, ফতভান যওাদযয গৃীত উদদ্যাদকয 

পদর স্মাট থদপাদনয ভে ওদভ মাা স্বল্প আদয এফাং দডযদ্র্ ভানুদলয ওাদঙ এয ব্যফায বৃডদ্ধ দদদঙ, এটুআই প্রওল্প 

এওটি অতযাদৄডনও প্রওল্প বতডয ওদযদঙ মায পদর ডনযক্ষ্য  স্বল্পডডক্ষ্ত চনদকািী অদন্যয দমাডকতা ঙাড়া 

স্মাট থদপাদনয ভাধ্যদভ যাডয ই-দফা গ্রণ ওযদত াযদফ, এ প্রভেডিয প্রাথডভও সুডফধাদবাকী দফন দদদয ২ দওাটি 

কৃলও এফাং ১ দওাটি প্রফাী শ্রডভও, াডথ, ফাাংরা স্মাট থদপান প্রভেডি যীক্ষ্াভরওবাদফ ফাস্তফান ওযা দচ্ছ; 

 ঢাওা াা অনরাইদন াডনয াংদমাক প্রদাদনয আদফদন, ডডভাে দনাট  াংদমাক অনুভডত ত্র প্রাডি ডচওযণ, 

Veichle Information System, Storage Inventory- এয ভাধ্যদভ ই-দফা প্রদান ওযদঙ; 

 ঘট্টগ্রাভ াা Online Billing System, Online Payment Posting System, Complain Box, দযত্র 

প্রডক্রা e- GP দফ দাট থাদরয ব্যফায, Production Posting System- এয ভাধ্যদভ ই-দফা প্রদান ওযদঙ; 

 খুরনা াা ওডম্পউটাযাইচড ডফডরাং ডদস্টভ, দভাফাইদর ডফর ডযদাধ, ই-ডচডয ভাধ্যদভ দযত্র প্রডক্রাওযদণয 

উদদ্যাক গ্রণ ওদযদঙ এফাং যাচাী াা ই-ডচডয ভাধ্যদভ যওাডয দওনাওাটায ওাম থক্রভ ডযঘারনা ওযদঙ; 

 াদাট থ ডপ চাডরাডত দযাধওদল্প অনরাইন ব্যাাংডওাং এয ভাধ্যদভ (ঢাওা ব্যাাংও, িাস্ট ব্যাাংও, ডপ্রডভায ব্যাাংও, 

ান ব্যাাংও, ব্যাাংও এডা) াদাট থ ডপ চভাদাদনয ব্যফস্থা ঘালু ওযা দদঙ। অনরাইন দযন্প ডদস্টভ ঘালুয 

পদর ২৪ খন্টা দনটাওথ ওদন্ট্রার টিভ  াদাট থ দদরয ভাধ্যদভ দদদ-ডফদদদ ফাাংরাদদ ডভনভদ এভআযড  

এভআযডব ওাম থক্রদভ ওাডযকডয াতা প্রদান ওযা দচ্ছ। দভাফাইর এএভএ-এয ভাধ্যদভ াদাদট থয তথ্য প্রদান 

এফাং াদাট থ আদফদদনয ফ থদল অফস্থা চানায ব্যফস্থা ঘালু ওযা দদঙ। ইন্টাযদনদটয ভাধ্যদভ াদাদট থয 

আদফদদনয অগ্রকডত ম্পডওথত তথ্য অনুন্ধাদনয ব্যফস্থা ওযা দদঙ; 

 াদাট থ আদফদনওাযীদদয চাতী ডযঘ াংক্রাি তথ্য অনরাইদন দবডযডপদওদনয চন্য ডনফ থাঘন ওডভন াব থাদযয 

াদথ ওাদনডেডবটি স্থান ওযা দদঙ। ৭০ টিএডফ/ডডএডফ অডপদ অনরাইদন পুডর দবডযদপদওন ওাম থক্রভ 

ম্পন্ন ওযায চন্য অনরাইন ওাদনডেডবটি স্থান ওযা দদঙ। ফডযাকভন  াদাট থ অডধদিদযয তোফধাদন 

ফাাংরাদদদ অনুপ্রদফওাযী ডভানভাদযয নাকডযও দযাডঙ্গাদদয ভদধ্য প্রা ১০ রক্ষ্ ৮০ াচায চদনয ফাদাদভডিও 

ডনফন্ধন ম্পন্ন ওযা দদঙ; 

 দটডরদভডডডন এওটি আদৄডনও প্রভেডিডনব থয ডঘডওৎা ব্যফস্থা মায ভাধ্যদভ দদদয প্রতযি অেদরয াাতারভ 

দথদও চনকণ যাচধানী য ডফডবন্ন স্থাদন ওভ থযত ডফদলজ্ঞ ডঘডওৎদওয যভ থ  দফা ডনদ ডঘডওৎা গ্রণ 

ওদয থাদও। এয পদর দযাকীদদয মাতাাদতয ওষ্ট রাখফ আডথ থও াশ্র  এফাং উন্নতভাদনয ডঘডওৎাদফা গ্রদণয 

চন্য ২৫টি দটডরদভডডডন দন্টায স্থান ওযা দদঙ; 

 অনরাইদন কৃডলদেয ক্র-ডফক্রদয চন্য ই-এডগ্রওারঘাযার ভাদওথটিাং দফা বতডয ওযা দদঙ। এঔাদন কৃলও, 

ব্যফাী এফাং কৃডলদেয াদথ চডড়ত অন্যান্য ব্যফাী ডি দযডচদস্ট্রন ওদয কৃডলে ক্র-ডফক্র ওযদত াযদফ 

এফাং ক্র-ডফক্র াংক্রাি তথ্য চানদত াযদফ। ডফএডডড প্রদচদেয আতা ক্ষুদ্র্ উদদ্যািাদদয ডডডচটার তাডরওা 

প্রণন ওযা দদঙ; 

 াইরটিাং ডাদফ দদদয ৩টি দচরায প্রডতটি দচরাদত প্রধান ৫টি ফাচাদযয ফাচায াংডিষ্ট ডফডবন্ন তথ্য াংগ্র এফাং 

ডনডভতবাদফ ারনাকাদপূফ থও দভাফাইর এযাদয ভাধ্যদভ প্রঘায ওযা দচ্ছ। দভ রবীফাচায দচরায দয উদচরায 
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কৃলও/ উদদ্যািা/ কৃডল ব্যফাী  ফাচায ওাযফাযীদদয ডডডচটার তাডরওা প্রণদনয ওাচ দল দদঙ। পডযদপুয 

দচরায দয উদচরায গুদাদভয (ায াউচ) তথ্যম্বডরত ডডডচটার তাডরওা প্রণদনয ওাচ দল দদঙ। নকাঁ 

দচরায দয উদচরায ফাচায ওাযফাযীকদণয রাইদন্প নফাদনয চন্য এএভএদয ভাধ্যদভ দনাটিডপদওন প্রদাদনয 

উদেদশ্য প্রডক্রাটি ঘরভান যদদঙ। জুন/২০১৮ এয ভদধ্য ম্পন্ন দফ ফদর চানা দকদঙ; 

 দন -ডযফণ ভন্ত্রণার ফদয ব্যফাযওাযীদদয চন্য (ডএেএপ এদচন্ট, আভদাডনওাযও  যিাডনওাযও) চন্য 

goods tracking system ম্বডরত অনরাইন দফা public IP দত ঘরভান। ফতথভাদন ই দাট থ ম্যাদনচদভন্ট 

ডদস্টদভয- ToR, RFP, EoI ম্পন্নওযত: EOI ডত্রওা প্রওা ওযা । EOI ভোন ওাম থক্রভ ম্পন্ন দদঙ। 

ীঘ্রই RFP ইসুয ওযা দফ; 

 দটডরটও SMS এয ভাধ্যদভ িী ডফদুযৎ ডভডতয ডফদুযৎ ডফর ডযদাধ, SMS দবাটিাং, SMS এয ভাধ্যদভ দুদম থাক 

ব্যফস্থানা বুযদযায ওাম থক্রভ ডযঘারনা  দফা প্রদান ওদয আদঙ। দদদয ওর ওদরচ  ডফিডফদ্যারদয ঙাত্র-

ঙাত্রীদদয চন্য স্বল্পভদে ডাটা  বদ ওদরয চন্য ফণ থভারা নাভও ডফদল প্যাদওচ ঘালু ওযা দদঙ; 

 ওডভউডনটি ডক্লডনও এয দফায ডফলদ ভাননী প্রধানভন্ত্রীয দযওড থকৃত বদ গ্রাভ ম থাদ প্রা ৩ (ডতন) দওাটি 

গ্রাদওয ওাদঙ BOD (Outbound Dialer) ওদরয ভাধ্যদভ দ ৌঁদঙ দদা দদঙ। এয ভাধ্যদভ াধাযণ চনকণ 

ওডভউডনটি ডক্লডনও ম্পদওথ চানদত াদযন এফাং ওডভউডনটি ডক্লডনও দত ডঘডওৎা গ্রদণয চন্য উৎাডত ন; 

 Cell Broadcast- এয ভাধ্যদভ ডযাচকঞ্জ এফাং ওক্সফাচায দচরা Disaster Management Bureau-এয 

াইরট প্রওদল্পয আতা দুদম থাদকয আকাভ ফাতথা প্রঘায ওযা । এ আকাভ ফাতথা দদ ভানুল ডনযাদ আশ্রদ দয 

দমদত দদযদঙ এফাং প্রাণাডনয আাংওা অদনওাাংদ ওদভ দকদঙ; 

 দযরদ দস্টদন মাত্রীদদয অদক্ষ্া দূযীওযদণ ফাাংরাদদ দযরদদত Global Positioning System 

(GPS)/General Packet Radio Service (GPRS) ডবডত্তও Train Tracking & Monitoring System 

(TTMS) স্থাদনয ওাম থক্রভ গ্রণ ওদযদঙ এফাং ডদস্টভটি কত ০৩/১০/২০১৩ তাডযদঔ ঘালু ওযা দদঙ। ডদস্টভটি 

পূফ থাের  ডিভােদরয ওর আিঃনকয দিদন ঘালু ওযা দদঙ, মা ম থাক্রদভ ওর দভইর  দরাওার দিদন 

ম্প্রাযণ ওযা দফ। এ ডদস্টদভয ভাধ্যদভ দম ফ দফা াা মাদচ্ছ: গ্রাভীণ দপান, যডফ, এাযদটর  ফাাংরাডরাংও 

ব্যফাযওাযীকণ 16318 নম্বদয Mobile SMS এয ভাধ্যদভ দম দওান আিঃনকয দিদনয অডবভৄঔ, দিন ঙাড়ায ভ, 

দিদনয অফস্থান, যফতী স্টদচ, real time ডবডত্তদত দিদনয ডফরম্ব তথ্যাডদ চানদত াযদঙন; 

 ফাাংরাদদ দযরদয ফদঘদ গুরুেপূণ থ  ব্যস্ততভ ঢাওা, ঢাওা ডফভানফদয  ঘট্টগ্রাভ দযরদ দস্টদন এ ব্যফস্থা 

দপব্রুাডয/২০১৪ ভা দথদও ঘালু ওযা দদঙ। ডদরট এফাং যাচাী দযরদ দস্টদন Train Information 

Display System স্থান ওযা দদঙ। TIDS স্থান এয ভাধ্যদভ দস্টন এরাওা ডফডবন্ন স্থাদন স্থাডত Digital 

Monitor এয ভাধ্যদভ দিদনয আকভন, ফডক থভন, ডফরম্ব, দিন ফাডতর, ফাাংরাদদ দযরদয দিন ডযঘারনা াংক্রাি 

তথ্যাডদ ওডম্পউটাদযয ভাধ্যভ ডনডন্ত্রত দ Digital Monitor এ প্রদড থত দচ্ছ; 

 সুিু  ডনযাদ দিন ডযঘারনায স্বাদথ থ ফাাংরাদদ দযরদ ওতৃথও ওডম্পউটায ডনডন্ত্রত ডডডচটার ডকন্যাডরাং ব্যফস্থা 

প্রফতথন ওযা দচ্ছ। এ ম থি ফাাংরাদদ দযরদয দভাট ৯৭টি দস্টদন Computer Based Interlocking (CBI) 

System ঘালু ওযা দদঙ এফাং আদযা ৫১টি দস্টদন Computer Based Interlocking (CBI) System 

স্থাদনয ওাচ ঘরভান যদদঙ। এঙাড়া আয ৪৭টি দযরদ দস্টদন (খুরনা-দ থনা: ১৮, আব্দুরপুয-াফ থতীপুয: ২০  

দদাাচাযী-ওক্সফাচায: ৯টি) ওডম্পউটায ডনডন্ত্রত ডডডচটার ডকন্যাডরাং ব্যফস্থা প্রফতথন ওযায ডযওল্পনা গ্রণ ওযা 

দচ্ছ। এদত দিন ঘরাঘদরয ডনযাত্তা  ভানুফডতথতা দমভন অডধওতয ডনডিত দফ, দতভডন দওনার ওযাাডটি 

মদথষ্ট বৃডদ্ধ াদফ; 
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 ১৯৯৪ াদর ফাাংরাদদ দযরদদত ওডম্পউটাযাইচড ডট ডযচাদব থন এফাং টিডওটিাং ডদস্টভ প্রফতথন ওযা । 

ফাাংরাদদ দযরদয ৬৮টি গুরুেপূণ থ দযরদ দস্টদন দফাটি ঘালু যদদঙ। এ দফাটিয ভাধ্যদভ মাত্রীাধাযণ দ্রুততভ 

ভদ তাদদয ওাডিত কিদব্যয টিডওট ক্র ওযদত াযদঙন এফাং প্রদাচদন মাত্রা ফাডতরাদদক্ষ্ ক্রকৃত টিডওদটয 

ভে দপযত ডনদচ্ছন। এওই াদথ ফতথভাদন ৬৮টি গুরুেপূণ থ দযরদ দস্টদনয চন্য আিঃনকয দিদনয অন রাইদন 

(ইন্টাযদনদটয ভাধ্যদভ) টিডওট ক্র ওযদত াযদঙন। অনরাইন দফায ওাম থক্রভ ২৯/০৫/২০১২ তাডযঔ দথদও ঘালু ওযা 

দদঙ। এ দফা ঘালু ায পদর দযর ভ্রভদণচ্ছু মাত্রীাধাযণ দস্টদন আায চন্য যাস্তা মানচদট ভদয অঘ, 

টিডওদটয চন্য দীখ থ রাইদন অদক্ষ্ায ডফযডিওয ডযদফ দত ভৄডি দদদঙন; 

 দভাফাইর দপাদন (ফাাংরা ডরাংও এফাং গ্রাভীণ দপান ডরঃ) এএভএ (SMS) এয ভাধ্যদভ দযরদয টিডওট ডফক্র 

ওাম থক্রভ (Ticketing system through Mobile phone): দভাফাইর দপাদন (ফাাংরা ডরাংও এফাং গ্রাভীণ দপান 

ডরঃ) এএভএ (SMS) এয ভাধ্যদভ মাত্রীাধাযণ ওতৃথও ফাাংরাদদ দযরদয দিদনয টিডওট ক্রদয ওাম থক্রভ ৪ 

ভাঘ থ, ২০১০ ডরঃ দত ঘালু ওযা দদঙ। এ উদদ্যাদকয পদর মাত্রীাধাযণ ডনচ ডনচ অফস্থান দথদও দিদনয টিডওট ক্র 

ওযদত াযদঙন; 

 ফাাংরাদদ দযরদয দিন অাদযন, প্রাডনও এফাং ফাডণডচযও ওাম থক্রদভয কডত বৃডদ্ধ  সুিুবাদফ তা ডযঘারনায 

সুডফধাদথ থ আদৄডনও উি ERP Solution, Computerized Seat Reservation and Ticketing System 

(CSRTS), Bangladesh Railway Automated Support System (BRASS), এয াদথ 

Integrate/Linking ওযা দফ এফাং ভগ্র ওাম থক্রভ দযরদয ডনচস্ব Dedicated Optical Fiber ব্যফায ওদয 

এওটি Wide Area Network (WAN) স্থাদনয ভাধ্যদভ ডযঘারনা ওযায প্রডক্রা ঘরদঙ। ফাাংরাদদ দযরদদত 

ইদতাভদধ্যই ১২টি স্থাদন Video Conferencing System স্থান পূফ থও WAN এয াদথ Connectivity প্রদান 

ওযা দদঙ; 

 াডন ম্পদ ভন্ত্রণার াইদড্রারডচওযার ডাটা এডন্ট্র, প্রদডাং, দওাাডরটি ওদন্ট্রার, এযানারাইড, প্রফা 

ওযারকুদরন, এভডডডড, Flood Frequency Analysis, দযটিাং ওাব থ বতডয, ডাটা াংযক্ষ্ণ  ম্যা বতডয ওদযদঙ; 

 দভাফাইদরয ভাধ্যদভ ফন্যায পূফ থাবা মথাভদ চনাধাযণদও দ ৌঁদঙ দদা । াডন উন্নন দফাড থ ওতৃথও ফাস্তফাডত 

ওাম থক্রদভয তথ্য াংযক্ষ্ণ, যক্ষ্নাদফক্ষ্ণ ফাদচট প্রণদনয চদন্য GIS-ডবডত্তও ডাটাদফ পটযায বতডযওযণ 

স্বাংডক্রবাদফ Real Time Hydrological তথ্যউাত্তভ (Water level/ Rainfall/ Temperature/ Wind 

Speed/ Wind direction etc) াংগ্র, প্রদ  াংযক্ষ্ণ ফাাউদফায দিযভদয ডনযাত্তা দওন্দ্রীবাদফ 

অনরাইদন ডনন্ত্রণ  ব্যফস্থানা ওযা ; 

 ‘Access to Land and Property Rights for All Citizens of Bangladesh’ প্রওদল্পয আতা ইউডনন 

ভূডভ অডপ, াফ-দযডচস্ট্রায অডপ এফাং ওাযী ওডভনায (ভূডভ) এ ডতনটি অডপদয ভদধ্য ওাদনওটিডবটি স্থাদনয 

চন্য Integrated Digital Land Recording System (IDLRS) পটযাদযয ভাধ্যদভ প্রওল্প এরাওা 

ওাম থক্রভ ফাস্তফাডত দচ্ছ; 

 ে আভদাডন-যিাডনদত ানস্ট াডব থ প্রদাদনয চন্য ওর দস্টও দাল্ডাযদদয অন রাইদন াংভেি ওযায রদক্ষ্য 

ন্যানার ডদঙ্গর উইদো (NSW) প্রদচে াদত দনা দদঙ মা ডডডচটার ফাাংরাদদ কঠন ওদল্প যওাডয 

দিযভদয অডবন্ন ডডডচটার প্লযাটপভ থ ডদদফ ওাচ ওযদফ। ইডতভদধ্য ৩৭টি প্রডতিাদনয াদথ চাতী যাচস্ব দফাদড থয 

দভদভাযাোভ অফ আোযস্টযাডোং স্বাক্ষ্ডযত দদঙ; 

 দ্রুত ে ঙাদড়য চন্য ে আভদাডনয পূদফ থই ডযস্ক এযানারাইড ওদয তা শুল্কান ভাি ওযা দফ। এয পদর 

ডডডচটার দ্ধডতদত ে ফদদয আকভদনয পূদফ থই এ াংক্রাি দখালণা প্রদান ওযা দফ। পদর শুল্কাদনয দক্ষ্দত্র 

দীখ থসূডত্রতা ডযায ওযা ম্ভফ দফ; 
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 ে ম্যানুারী যীক্ষ্া না ওদয ডডডচটার দ্ধডতদত স্কযানাদযয াাদে স্কযান ওদয দ্রুত ঙাড়ওযণ ডনডিতওযনাদথ থ 

ডফডবন্ন ওাস্টভ দস্টদন ১০টি মাত্রী ব্যাদকচ স্কযানায, ৫টি এায দিইট স্কযানায ৮টি ওদন্টইনায ওাদক থা স্কযানায স্থাডত 

যদদঙ; 

 Online এ ম্মাডনত ওযদাতাকণ তাদদয চাতী ডযঘত্র ব্যফায ওদয অডত দচই Tax Identification 

Number (TIN) াংগ্র ওযদত াদযন। অদ্য ম থি e-TIN System এয ভাধ্যদভ প্রদানকৃত TIN এয াংখ্যা 

৪০,০৫,৪৪৪টি। Online Tax Return Submission BITAX Systems ব্যফায ওদয ভ, ঔযঘ  দবাকাডি 

ওদভদঙ দদতু খদয ফদই দফা াদচ্ছ; 

 বযাট অনরাইন প্রওদল্পয আতা খদয ফদই অনরাইদন বযাট দযডচদস্ট্রদনয মাফতী ওাম থক্রভ ম্পাদদনয সুদমাক 

সৃডষ্ট ওযা দদঙ। এঙাড়া, ওযদাতাকণ দমন অনরাইদন বযাট ডযটান থ  অথ থ ডযদাধ ওযদত াদযন দচন্য প্রদাচনী 

প্রস্তুডত গ্রণ ওযা দদঙ; 

 lldlnS  LhD কঠদনয রদক্ষ্ lSnS eSmnuS  llrSrnSu DSoclSuo eSmnuS alDe a স্থাডত দদঙ; 

 ভাননী প্রধানভন্ত্রী ২ জুন, ২০১১ তাডযদঔ চাতী ই-ডচড দাট থাদরয শুব উদদ্রৃাধন ওদযন। এওই ফঙয ২৩ আকস্ট 

তাডযদঔ ই-ডচড‟দত প্রথভ দটোয আফান ওযা । শুরু  ফাাংরাদদদ যওাডয ক্রদ অনরাইন দ্ধডত। 

ইন্টাযদনদটয ভাধ্যদভ দযত্র ওাম থক্রভ ওাডযকযী উৎওল থতা  ডফিাদনয ভেদক এওটি স্বচ্ছ  ডফিাদমাগ্য ক্র  

আডথ থও ব্যফস্থানা দ্ধডত। দযদত্রয ভাধ্যদভ যওাডয ক্রদয দম ভরনীডত দমভন- স্বচ্ছতা, চফাফডদডতা, ভআঘযণ 

 অফাধ প্রডতদমাডকতাদও অডধওতয ডনডিত ওদয অনরাইদন যওাযী ক্র এও ভেকািওাযী দদক্ষ্; 

 ১৬৫৭৫ নম্বদয দম দওউ দম দওান নম্বয দথদও দম দওান ভ দপান ওযদর ই-ডচড দফা প্রদান ওযা দচ্ছ; 

 ই-ডচড ডদস্টদভয আতা ৩০ এডপ্রর, ২০১৯ ম থি ওর ভন্ত্রণার/ডফবাক এয ডনন্ত্রণাধীন ১৩৬২টি ক্রওাযী 

াংস্থায ভদধ্য ১২৯৮টি াংস্থাদও অিভূ থি ওযা দদঙ। এওই দঙ্গ ৫৯,১৩০ চন দযদাতা প্রডতিান/দযদাতা ই-ডচড 

ডদস্টদভ ডনফডন্ধত দদঙ। e-GP ডদস্টদভ ২,৭৮,৮৭৭টি দযত্র আফান ওযা দদঙ এফাং ১,৬০,৫৯৭টি র্চডি 

ম্পাডদত দদঙ। ই-ডচড প্রডক্রা ৪৬টি ব্যাাংদওয ৪,২৯৩টি াঔাদও ইদতাভদধ্য াংভেি ওযা দদঙ। 
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ম্ভাফনা  বডফষ্যৎ ডযওল্পনা 

ডডডচটার ফাাংরাদদ ডফডনভ থাদণ আভাদদয মাত্রা অগ্রযভান। ডফদিয াদথ তার ডভডরদ ডডডচটার ফাাংরাদদ কড়ায দথ 

আভযা খুফ দ্রুত এডকদডঙ। এও দও আদক „ডডডচটার ফাাংরাদদ‟ দখালণায ভাধ্যদভ এও নতুন দথ দম স্বপ্নমাত্রা শুরু 

ওদযডঙর যওায আচ তা ফাস্তদফ রূ ডনদদঙ। যওায দদদ এওটি প্রভেডিফান্ধফ ডযদফ বতডযদত ক্ষ্ভ দদঙ। দদদয 

আনাদঘ-ওানাদঘ ফ থত্র আচ প্রভেডিয ব্যফায দচ্ছ। ডডডচটার প্রভেডি ব্যফাদযয সুপর ভানুলদও আদযা উৎাড ওদয 

তুরদঙ। আিচথাডতওভাদনয প্রভেডিডনব থয, আদৄডনও, ওভ থদক্ষ্  দভধাম্পন্ন চনডি বতডযদত যওায ওাচ ওদয মাদচ্ছ। 

ডফকত এও দদও ডডডচটার প্রভেডিয প্রদাক, ব্যফায  উন্নদনয াদথ ঔা ঔাইদ ফাাংরাদদ আচ ফদদর মাা এও 

ফাাংরাদদ। বদনডদন াধাযণ ওাচওভ থ দথদও শুরু ওদয ফদক্ষ্দত্র নাকডযওকণ আচ প্রভেডিয াতা দফাগ্রদণ তৎয 

দ উদঠদঙন। নতুন প্রচন্ চাত প্রফণতা শুরু দথদওই ভদাদমাকী দটওদনারডচয াদথ ডযডঘত দ দফদড় উঠদঙ। 

দফায ধযন ফদদর মাা অদক্ষ্াকৃত ফদাঃবৃদ্ধ নাকডযওকণ অনরাইন দফা গ্রদণ আগ্রী দ উদঠদঙন। যীদয রম্বা 

রাইন ধদয আয দফা ডনদত দচ্ছ না। দফা প্রাডিদত দিালচনওবাদফ ভ, অথ থ  ভ্রভণ (Time, Cost, Visit) ওদভ 

দকদঙ। দটওদনারডচয উদ্ভাফনী ব্যফাযদও উৎা প্রদাদনয চন্য যওায দওফর ডনচস্ব প্রডতিাদনই ন, দফযওাডয 

উদদ্যািাদদযদও ডফডবন্ন যওদভয প্রদণাদনা দদায ভাধ্যদভ ডডডচটার ফাাংরাদদ ফাস্তফাদনয ওাচ ঘাডরদ মাদচ্ছ। 

ভাথাডছু আ, ভানফ ম্পদ উন্নন এফাং অথ থননডতও ঝৌঁডও এ ডতনটি ডফল ডফদফঘনা ইদতাভদধ্য আভযা এরডডড দথদও 

উত্তডযত দডঙ। ডনম্ন আদয দদ দথদও ডনম্নভধ্যভ আদয দদদ উন্নীত দডঙ। এঔন রক্ষ্য শুদৄ ২০৪১ াদরয ভদধ্য দদদও 

উন্নত দদদয ওাতাদয াডভর ওযা। ২০৪১ াদরয ভদধ্য উন্নত ফাাংরাদদ ফাস্তফাদনয থ সুকভ ওযদত ডডডচটার 

ফাাংরাদদ ডফডনভ থাদণয ডফওল্প দনই। ফঙ্গফন্ধু স্যদটরাইদটয পর উৎদক্ষ্ণ তথ্য  দমকাদমাক প্রভেডিয উন্ননদও আদযা 

দফকফান ওযদফ ফদর আা ওযা মা।। এঔন এ অচথনদও ধদয যাঔা এফাং এয ডফস্তাযদও সুদৃঢ়ওযদণয ঘযাদরঞ্জ ডনদ এডকদ 

দমদত দফ। ঘতুথ থ ডল্প ডফপ্লদফয প্রস্তুডত গ্রণ  ঘযাদরঞ্জ দভাওাদফরা ভডিত উদদ্যাক গ্রদণয এঔনই উভেি ভ। 

ডফিব্যাী দটওদনারডচয ডফওাদও ধাযণ ওদয এয স্থানীওযদণয ভাধ্যদভ ফ থদল ন্যাদনা দটওদনাডরডচ তথ্য প্রভেডি 

জ্ঞানম্পন্ন চাডতকঠদন ওরদও াদথ ডনদ এডকদ দমদত দফ উন্নত ফাাংরাদদ ডফডনভ থাদণয দথ। 

৫.১ ম্ভাফনা 

 

৫.১.১ অদম্য ভেফডি  দভধা 

 আইটি/আইটিএ ডল্প ম্প্রাযদণ দদদয ভেফ ম্প্রদাদয ভূডভওাই ভৄখ্য। তাই ডক্ষ্াদও ওভ থভৄডঔ ওযদত এফাং 

নতুন প্রচন্দও এওডফাং তাব্দীয দক্ষ্ চনডি ডদদফ কদড় তুরদত চাডত, ধভ থ, ফণ থ ডনডফ থদদল ফাইদও ডনদ 

এডকদ আদত দফ। দক্ষ্ চনডিই দফ আকাভী ডদদনয উন্নদনয প্রধান দাান;  

 দদ এফাং দদদয ফাইদয পটযায ফাচাদয ফাাংরাদদদয অাংখ্য তরুণ-তরুণী ওাচ ওযদঙ। দভধাম্পন্ন 

এওর ভেফও াযাডফদিই দদদয নাভ উজ্জ্বর ওযদঙ; 

 দদদয প্রদাচন অনুমাী পটযায বতডয এফাং পুযাতন পটযায ারনাকাদদয চন্য দক্ষ্ চনডি দদদ 

যদদঙ; 

 ঘাডদা অনুমাী ডফিডফদ্যারগুদরাদত আইডটি ডফলদ ড়ায সুদমাক যদদঙ। এ ওর ডফলদ ঙাত্র-ঙাত্রীদদয 

আগ্র ফাড়দঙ; 

 আইটি ঔাদত দভধা উন্নদন যওাডয-দফযওাডয ম থাদ ডফডবন্ন উদদ্যাক যদদঙ। 
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৫.১.২ দফা দক্ষ্দত্র বফপ্লডফও ডযফতথন 

ডডডচটার দফা দক্ষ্দত্র বফপ্লডফও ডযফতথন াডধত দদঙ এফাং দফায ডযডধ প্রডতডনত বৃডদ্ধ াদচ্ছ- 

 নতুন প্রভেডি ব্যফায ওদয দফাদও আদযা নাকডযওফান্ধফ ওযদত, এ ওর প্রভেডিয াদথ ডযঘ ওদয ডদদ নতুন 

প্রচন্দও আদযা দফড ডিারী ওদয কদড় তুরদত যওায ওাচ ওদয ঘদরদঙ; 

 ফাাংরাদদ চাতী তথ্য ফাতাদনয দফাগুদরাদও দভাফাইদর দচ দদত দভাফাইর অযা বতডয ওদয ফায াদত 

াদত দফা দ ৌঁদঙ দদা মাদচ্ছ। চনকণদও দফা ডনদত দূযদূযাদি যওাডয অডপগুদরাদত ডবডচট ওযদত দচ্ছ না। 

মাযা ডডডচটার দন্টায ফা ওাঙাওাডঙ চাকা ডকদ দফা ডনদত াযদফ না তাদদয চন্য দদদয ৬৪টি দচরা ওযা 

দদঙ দল্পরাইন ৩৩৩ ওরদন্টায। তাযা এ দথদও দফা গ্রণ ওযদত াযদঙন। এয পদর যওাডয দফা এঔন 

২৪/৭ ডদদফ ফ থক্ষ্ণ গ্রদণয সুদমাক থাওদঙ। এদক্ষ্দত্র নতুন নতুন দফা ভেি দচ্ছ; 

 আইডটি/আইটিইএ ব্যফাদও চনকদণয ওাদঙ চ ওযদত দদদয প্রডতটি দচরা াই-দটও াওথ স্থাদনয 

প্রডতশ্রুডত ফাস্তফাদনয রক্ষ্য ডনদ ওাচ ওযদঙ ফাাংরাদদ াই-দটও াওথ ওতৃথক্ষ্। দ রদক্ষ্য দচরা ম থাদ 

এটিড ফা আইটি াওথ ফা আইটি দিডনাং এে ইনডওউদফন দন্টায স্থান ওাম থক্রভ অব্যাত যদদঙ। ২০২১ 

াদরয ভদধ্য দভাট ৩৪টি আইটি াওথ ডনভ থাণ ওযা দফ। ইদতভদধ্য ২৮টি াইদটও/পটযায াওথ ডনভ থাণ ওযা 

দদঙ। ডফদদড ডফডনদাক বৃডদ্ধয চন্য আদযা আওল থণী প্রদণাদনা প্যাদওচ দখালণা ওযা দফ এফাং আইটি 

গ্রযাজুদটদদয উচ্চতয প্রডক্ষ্দণয নতুন নতুন সুদমাক সৃডষ্ট ওযা দফ। এফ ওভ থওাে পরবাদফ ফাস্তফান ওযদত 

াযদর এ ডদল্পয অনুকূর ডযদফ বতডয দফ, FDI ফাড়দফ, তথ্যপ্রভেডিয ডফস্তায দফ, ওভ থাংস্থান সৃডষ্ট দফ, 

এঔাদত যিাডন আ ফাড়দফ, মা GDP’দত গুরুেপূণ থ অফদান যাঔদফ। ২০২১ াদরয ভদধ্য ৭ ডফডরন এফাং ২০৩০ 

াদরয ভদধ্য ১৫ ডফডরন ভাডওথন ডরায যিাডন আদয রক্ষ্যভাত্রা অচথন েযাডিত দফ; 

 যওাডয অডপদয অনরাইন দফা দমভন, ই-জুডডডাডয, ই-দভইর দমাকাদমাক, ই-ডচড, চাতী ডযঘত্র, e-

Tax, e-VAT, ফদযভদয ওাম থক্রভ, দম থ ভরধনী দওাম্পাডন  ইদরক্ট্রডনও দকদচট ইতযাডদদত ডডডচটার 

স্বাক্ষ্য াটি থডপদওট ঘালু ওযায উদদ্যাক গ্রণ ওযা দদঙ; 

 ই-অডপ ওাম থক্রদভয অাং ডদদফ ভন্ত্রণার/যওাডয অডপদ ওাদচয কডতীরতা, স্বচ্ছতা এফাং চফাফডদডতা 

আনদন ফতথভাদন ওভ থওতথাবৃদ ই-নডথ ব্যফায ওযদঙন। এয পদর দ্রুততায াদথ ডদ্ধাি দনা ম্ভফ দচ্ছ। পভ থ 

দাট থাদরয াদথ ই-নডথদও ভেি ওযা দফা দক্ষ্দত্র এওটি বফপ্লডফও ডযফতথদনয ধাযা এডকদ ঘরদঙ; 

 চডভয দডরর াা এফাং চডভ াংক্রাি চটিরতা ভীভাাংায দক্ষ্দত্র যাডন এফাং দুনীডত নাকডযওদদয দবাকাডিদত 

দপদর। ভূডভ াংক্রাি দফা প্রাডিয চটিরতা দূয ওযদত ই-নাভচাডয শুরু দদঙ। স্বাংডক্র দ্ধডতদত ভূডভয দযওড থ 

 চডযদয তথ্য াা মাদচ্ছ। ম্পডত্তয উত্তযাডধওায ডনদ নানা ধযদনয চাটিরতা বতডয । উত্তযাডধওায 

ওযারকুদরটাদযয ভাধ্যদভ চডভয বাকাবাডক াংক্রাি চটিরতা চ ওযা দদঙ। চডভ াংক্রাি ওর ডফলদ অডত 

ীঘ্রই স্বাংডক্র দ্ধডত ঘালু দত মাদচ্ছ। 

৫.১.৩ াদতয নাকাদর ওর দফা, ফভ, ফ চাকা 

 গ্রাভীণ চনদকািী ওর প্রাডিও নাকডযদওয চন্য দফা দ্রুত এফাং াদতয নাকাদর দ ৌঁদঙ দদায চন্য ৫,৮৩৭টি 

ডডডচটার দন্টাদয ওাচ ওদয মাদচ্ছ। দদদয দম দওান স্থান দথদও নাকডযওযা এদ যওাডয প্রা ১৫০টিয দফড 

ধযদনয দফা গ্রণ ওযদত াযদঙন নাভভাত্র ভদে, ওঔন ওঔন ডফনাভদে; 

 দ ডদ আযদফ প্রফাী ডডডচটার দন্টায স্থাডত া প্রফাীযা দফা ডনদত াযদঙন; 

 ইউডনন ডডডচটার দন্টায ডনতয নতুন দফা চনকদণয নাকাদর দ ৌঁদঙ ডদদচ্ছ। ডডডচটার দন্টাযগুদরাদও মাদত 

আদযা দফড চনফান্ধফ ওযা ম্ভফয  এফাং গ্রাভীণ চনদকািী মাদত আদযা দফড দফা গ্রণ ওযদত াদয দচন্য 
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নতুন নতুন দফা ভেি ওযা দচ্ছ। ধীদয ধীদয ডডডচটার দন্টাদয এদচন্ট ব্যাাংডওাং দফায সুডফধা প্রাডযত দচ্ছ; 

 দনটাদওথয ফাইদয থাওা দুক থভ  প্রতযি এরাওাভদয ইউডননগুদরাদও ওাদনডেডবটিয আতা আনায 

উদদ্যাক গ্রণ ওযা দদঙ; 

 ফদঙ্গাাকয কূদরয দ্রৃী ভদঔাডরদত ফফাওাযী চনদকািীয ডনওট ডডডচটার দফা দ ৌঁদঙ দদায রদক্ষ্য 

„ডডডচটার আইোে ভদঔারী‟ প্রওল্প গ্রণ ওযা দদঙ। 

৫.১.৪ যওাডয দফা উদ্ভাফন াংস্কৃডত বতডয 

 যওাডয দফা উদ্ভাফন াংস্কৃডত বতডযয রদক্ষ্য যওায ওাচ ওযদঙ। কতানুকডতও প্রডক্রা দফা প্রদাদন দফা 

গ্রণওাডয এফাং প্রদানওাডয উবদযই দুদব থাক ঘযদভ দঠ। চনকণদও তায ওাডিত দফা দ ৌঁদঙ ডদদত তাই দফা 

উদ্ভাফন আনা চরুডয; 

 দফা প্রদানওাডয ওভ থওতথাদদয উদ্ভাফন ম্পদওথ ক্ষ্ভতা বৃডদ্ধয চন্য দচরা, উদচরা এফাং ডফবাদকয াাাড 

ভন্ত্রণারগুদরাদত উদ্ভাফন াংস্কৃডত আনায দঘষ্টা ওযা দচ্ছ; 

 যওাডয ওভ থওতথাকণ ভন্ত্রণারদয দফাগুদরাদও আদযা চনফান্ধফ ওযায চন্য ডফডবন্ন উদ্ভাফনী প্রওল্প গ্রণ ওযদঙন। 

ধীদয ধীদয চটির দফাগুদরায প্রাডি চরবয দ উঠদঙ। নাকডযওকণ দফা গ্রদণ অনুপ্রাডণত দচ্ছন। 

৫.১.৫ কৃডল দক্ষ্দত্রয উন্নন 

 কৃডল দক্ষ্দত্রয াডফ থও উন্নদনয চন্য কৃডল দাট থার বতডয ওযা দদঙ। দদব্যাী কৃলদওয দদাযদকাড়া দ্রুত  

আদযা দচ ওাম থওয ই-কৃডল দফা ম্প্রাযদণয রদক্ষ্য ডডডচটার প্লযাটপভ থ „কৃডল ফাতান‟ এফাং „কৃলও ফন্ধু‟ 

দপানদফায ( ৩৩৩১ ওরদন্টায ) ভাধ্যদভ কৃডল ডফলও দম দওান যাভ থ  দফা চরবয ওযা দদঙ; 

 ফতথভাদন কৃডল ফাতাদন ৭৮ রক্ষ্ কৃলদওয তথ্য, ভাঠ ম থাদ ওভ থযত ১৮ াচায কৃডল ম্প্রাযণ ওভ থওতথা, ৫০৪টি 

উদচরা কৃডলয তথ্য াংভেি যদদঙ। পদর কৃলওযা খুফ দচ দূযদূযাদি অফডস্থত কৃডল ওভ থওতথায অডপদ না 

ডকদ এ ফাতাদনই অদনও তথ্য দদদঔ কৃডলদক্ষ্দত্র অফদান যাঔদত ক্ষ্ভ দচ্ছন। 

৫.১.৬ ডডডচটার ডপন্যাডন্পার াডব থদ  ই-ওভা থ 

 ওর নাকডযদওয চন্য ব্যাাংডওাং দফা ডনডিত ওযায রদক্ষ্য আডথ থও দফা অির্ভ থডি ওাম থক্রভ াদত দনা দদঙ; 

 প্রভেডি ব্যফাদযয ভাধ্যদভ ব্যাাংডওাং দফায আতায ফাইদয থাওা ব্যাও চনদকািীদও আডথ থও দফায আতা 

ডনদ আায চন্য দদদয ওর ডডডচটার দন্টায দথদও এদচন্ট ব্যাাংডওাং দফা ওাবাদযচ ম থাক্রদভ ওর 

ডডডচটার দন্টাদয ম্প্রাযদণয উদদ্যাক দনা দদঙ; 

 চাতী ডযঘত্র ব্যফায ওদয াভাডচও ডনযাত্তা ওভ থসূডঘয বাতাদবাকীদদয বাতা ডযদাধ ঘরভান যদদঙ; 

 যওাডয দফা ঘারাদন টাওা চভা দদা ছাদভরাপূণ থ া ঘারান ব্যফস্থা ইদরক্ট্রডনও ওযায ওাচ ঘরভান 

যদদঙ। াদাট থ, পুডর ডক্লাদযন্প ডপ এফাং চাতী ডযঘত্র াংদাধদনয ডপ-এ ডতনটি দফায দক্ষ্দত্র ই-

ঘারান াইরট ওযায ওাচ ঘরভান যদদঙ; 

 চনকদনয ওাদঙ ই-ওভা থদও আদযা ডযডঘত ওযদত ২০১৬ াদরয প্রথভ ডদদও প্রডতটি দচরায চন্য ই-ওভা থ 

দফাইট বতডয ওযায উদদ্যাক গ্রণ ওযা ; 

 ফাাংরাদদদ ই-ওভাদ থয ডফডস্তৃডত খটদঙ  চনডপ্র দ উদঠদঙ। ২০১৮ াদর যওায ওতৃথও গ্রাভীণ ই-ওভা থ 

প্লযাটপভ থ এওদয প্রফতথন ওযা  এফাং এওই ফঙয যওায চাতী ডডডচটার ই-ওভা থ নীডত অনুদভাদন ওদয; 

 ২০১৮ ার নাকাদ ডডডচটার ভাদওথটিাং  অনরাইন ভাদওথটদপ্ল প্রা ২০ তাাং বৃডদ্ধ া; 
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 ই-ওভাদ থয অাংীদায ডদদফ যদদঙ দফা প্রদানওাযী এভন ওর ব্যফাী  উদদ্যািাযা মাদদয অদনদওয 

দদাওান আদঙ ফা দনই ডওাংফা যদদঙ অনরাইন ওাদচয ভাদওথটদপ্ল। দফাভদয ভদধ্য যদদঙ যাইড দাডযাং, 

মানফান দাডযাং ডফডবন্ন ই-াডব থ দমভন: স্বাস্থয, ডক্ষ্া, ফাস্থান, টুযডযচভ, ডফদনাদন ইতযাডদ। রডচডস্টও 

দফা যফযাওাযী ডদদফ যদদঙ দফযওাই রডচডস্টওভ এফাং ফাাংরাদদ দাস্ট অডপ। দবািাকণ দভাট 

ই-ওভাদ থয প্রা ৮৫ তাাংই ওযা অন দডডরবাযী ডদদফ ে ক্র ওযদঙন। এঙাড়া এদদয ভদধ্য প্রা ১৫% 

গ্রাও অনরাইদন দদভন্ট ওদয থাদওন। ফাাংরাদদদয ই-ওভা থ এঔন দদদয ফাইদয অাদযদটড দচ্ছ। 

৫.১.৭ ফাদ মাদফ না দওউ 

 নাযী এফাং প্রডতফন্ধীদদয াডফ থও উন্নদনয চন্য প্রডক্ষ্ণ প্রদান, দমাগ্যতা অনুমাী ওভ থদক্ষ্ত্র বতডয ইতযাডদ ওভ থওাে 

ঘরভান যদদঙ; 

 নাযীদদয ওোদণ এফাং নাযী উদদ্যািাদদয উদ্রৃুদ্ধ ওযদত গৃীত উদদ্যাক Women Innovation Camp-এয 

ভাধ্যদভ ১৫টি আইডডাদও পুযস্কৃত ওযা । নাযীদদযদও ভর ধাযায উন্নদনয াদথ ভেি ওযায চন্য এ উদদ্যাক 

খুফই উদমাকী; 

 প্রডতফন্ধীদদয াডফ থও উন্নদনয চন্য দফ ডওছু প্রওল্প গ্রণ ওযা দদঙ। প্রডতফডন্ধতা দূযীওযদণ উদ্ভাফনী উদদ্যাদকয 

ওাচ শুরু ওযা এফাং ঘট্টগ্রাভ ডফিডফদ্যারদও দদদয প্রথভ ইনক্লুডব ইউডনবাড থটি ফাস্তফান ওযায ওাচ ঘরভান 

যদদঙ। ২০২৩ াদরয ভদধ্য দদদয াফডরও ডফিডফদ্যারগুদরাদও ইনক্লুডব ইউডনবাড থটি ডদদফ বতডয দত 

দমাডকতা ওযা দফ; 

 দৃডষ্টপ্রডতফন্ধী এফাং ডনযক্ষ্যদদয চন্য প্রাথডভও  ভাধ্যডভও স্তদয ১০৯টি াঠ্যফইদয চন্য ডডডচটার টডওাং বুও 

ঘালু যদদঙ। পদর প্রডতফডন্ধতা ডক্ষ্া দক্ষ্দত্র দওান ফাধা দ দাঁড়াদফ না; 

 ওর দফাইট প্রডতফন্ধীফান্ধফ ওদয দতারায রদক্ষ্য এওটি দফ এওদডডফডরটি টুরডওট বতডযয চন্য 

ঘযাদরঞ্জ পাে দদা দদঙ। 

৫.২ ঘযাদরঞ্জ 
 

৫.২.১ প্রভেডিফান্ধফ ভানম্মত ডক্ষ্ায প্রায 

 ডক্ষ্া প্রডতিাদন প্রভেডিফান্ধফ, ভানম্মত এফাং ডফজ্ঞানডফলও াঠক্রদভয অম থািতা; 

 ঙাত্র-ঙাত্রীদদয দভধা এফাং সৃচনীরতা ডফওাদ দমাকী প্রভেডি ডফলও ওাডযকুযরাভ  াঠদান দ্ধডতয প্রায; 

 ভাধ্যডভও ম থাদ আইটিডফলও অডবজ্ঞ, প্রডডক্ষ্ত  দক্ষ্ ডক্ষ্দওয স্বল্পতা; 

 ডক্ষ্ও প্রডক্ষ্ণ ব্যফস্থা এওডফাং তাব্দীয উদমাকী তথা প্রভেডি ব্যফাদযয ডবডত্তদত প্রণীত ন। াঠদাদনয 

দক্ষ্দত্র ডক্ষ্ওদদয আিডযওতায খাটডত যদদঙ। অদনওদক্ষ্দত্র দশ্রডণওদক্ষ্য ডযফদতথ ডনচস্ব দওাডঘাং দন্টাদযয 

প্রডত ভাত্রাডতডযি ভদনাডনদফ; 

 দ্য া ওযা গ্রযাজুদটকদণয মদথষ্ট ওাডযকডয  প্রাদাডকও দক্ষ্তায অবাফ। প্রডতদফী দদ বাযত  

াডওস্তাদনয তুরনা ইাংদযডচদত ওথা ফরায দক্ষ্তা (English proficiency) তুরনাভরওবাদফ ওভ; 

 ডক্ষ্া প্রডতিাদন ইাংদযডচ ডক্ষ্ায দক্ষ্দত্র দুফ থরতা  উভেি ডক্ষ্ও না থাওা ভানম্মত ইাংদযডচ ডক্ষ্া দান 

ওঠিন দ দড়দঙ; 

 আইটিদও এওটি ওাম থওয আিঃাস্ত্রী উওযণ (Interdisciplinary Tool) ডদদফ ব্যফাদযয দক্ষ্দত্র 

ডক্ষ্াডফদ ভদর প্রদাচনী দঘতনতায অবাফ। 
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৫.২.২ ভানফম্পদ 

 আইটি ডল্প ডফস্তাদযয চন্য অথফা বৃৎ আওাদযয প্রওল্প ফাস্তফাদনয চন্য ঘাডদায তুরনা ভানফম্পদ যফযা 

দফ ডডঙদ যদদঙ। দক্ষ্তা উন্নদন ডফডবন্ন ওাম থক্রভ ঘরভান থাওা দে এ ডফার চনদকািীয ডফডবন্ন দায 

দরাওচনদদয দক্ষ্তা উন্নদন আদযা সুদূযপ্রাযী ওাম থক্রভ গ্রণ ওযা দযওায; 

 আইটি/ আইটিইএ ডদল্পয চন্য ব্যাওডবডত্তও ভানফম্পদ উন্নন দও র প্রণদনয দক্ষ্দত্র প্রদাচনী  

ডনব থযদমাগ্য ডবডত্ততদথ্যয (Baseline Information) অবাফ; 

 দক্ষ্ আইটি ওভী বতডযয দক্ষ্দত্র ওাডযকডয প্রডক্ষ্ণ প্রডতিান (Vocational Training Institute) এয ক্ষ্ভতায 

অবাফ; 

 নাযী আইটি ওভীফাডনী বতডযয দক্ষ্দত্র প্রদণাদনায ীভাফদ্ধতা; 

 আইটি/ আইটিইএ ডদল্পয প্রবৃডদ্ধদও াতা দাদনয চন্য দক্ষ্ ভেফভাচ কদড় দতারায চন্য আনুিাডনও অথফা 

অনানুিাডনও ডক্ষ্ানডফ ওভ থসূডঘয অম থািতা; 

 তরুণ দভধাফী আইটি গ্রযাজুদটদদয ডফদদদ াডড় চভাদনায প্রফণতা এফাং দভধা াঘায (Brain Drain)। 

৫.২.৩ আইটি ডদল্প দাদাডযে  ব্যফস্থানা 

 দওাম্পাডনয াংখ্যা ওভ ায ওাযদণ পটযায ডদল্প ডফদলাডত দক্ষ্তা (skill) উন্নদন সুদমাক ীডভত 

এফাং এওদঘটিা ফাচায (Monopoly) সৃডষ্টয প্রফণতা দদঔা মা; 

 দক্ষ্ টিভ ডরডায/ ম্যাদনচাদযয স্বল্পতা; 

 ওাডযকডয  দাকত উব দক্ষ্দত্র আিচথাডতও নদ প্রাডিদত প্রাডতিাডনও দক্ষ্তায অবাফ; 

 যওাডয দস্টওদাল্ডাযদদয ভদধ্য আইটি/ আইটিইএ ডল্প ম্পদওথ দঘতনতায অবাফ; 

 আিচথাডতও নদদয ভোন ম্পদওথ ীডভত জ্ঞান এফাং দস্টওদাল্ডায, যওাডয-দফযওাডয ঔাত  

ডক্ষ্াডফদকদণয ভদধ্য দুফ থর ভি; 

 অন্য ব্যফায প্রডত আগ্রদয ওাযদণ আইটিদও ওযাডযায ডদদফ গ্রদণয ভানডওতাম্পন্ন দাচীফীয াংখ্যা 

ওভ; 

 আইটি ডদল্পয ডফডনদাদকয চন্য ম্পদদয অপ্রতুরতা  ওাঠাদভাকত ীভাফদ্ধতা; 

 আইটি ঔাদত ভভরধন উন্নন তডফদরয অম থাি ব্যফায। 

৫.২.৪ অফওাঠাদভা 

 দদদ ডফদ্যভান অফওাঠাদভায াডফ থও গুণকত ভান প্রতযাডত ম থাদয ন; 

 উচ্চ কডতম্পন্ন ইন্টাযদনট াংদমাক এঔদনা ব্যফহুর  ীডভত; 

 ওর নাকডযদওয চন্য ব্রডব্যাে াংদমাক ডনিতওযণ। দদদয ওর ইউডনন ম থাদ অটিওযার পাইফাযডবডত্তও 

ব্রডব্যাে ইন্টাযদনট ডফস্তায; 

 স্যাদটরাইট দফায সুিু প্রদাদকয ভাধ্যদভ ঘযাের, উকূরী, াাডড় এফাং দুক থভ অেরভদ ওাম থওয 

দমাকাদমাক ব্যফস্থা কদড় দতারা; 

 ডনযফডচ্ছন্ন ডফদুযৎ যফযাদ ডনডিতওযণ; 

 ভদনাডর (Monopoly)  াংদমাক ব্যদয উচ্চায  দনটাদওথয অম থািতা গ্রাভীণ  িাৎদ চনদকািীয 

চন্য ইন্টাযদনট াংদমাক প্রাডিয দক্ষ্দত্র প্রডতফন্ধও। 
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৫.২.৫ উদ্ভাফন াও ওাম থক্রভ 

 ডডডচটার ফাাংরাদদ ফাস্তফাদনয দক্ষ্দত্র ভন্ত্রণারদয প্রদাচনী প্রস্তুডতয স্বল্পতা  ভন্ত্রণারগুদরায 

আি:ভিদয অবাফ; 

 দ্রুত ডযফতথনীর উদ্ভাফনী াংস্কৃডতয াদথ যওাডয ম থাদ মথামথ নীতভারায প্রদাচনীতা; 

 উদদ্যাকগুদরায ব্যাডি অনুমাী আডথ থও এফাং ভানফ ম্পদদয অম থািতা; 

 ডফদলাডত প্রওদল্পয াংখ্যা অনুমাী স্থানী ম থাদ দফা প্রদাদন ম থাি উদদ্যািায অবাফ; 

 উদ্ভাফনী প্রওল্প প্রস্তুত এফাং ই-াডব থ ফাস্তফাদনয দক্ষ্দত্র ফাডযও প্রডতিান ফা ব্যডিয য ডনব থযীরতা। 

৫.২.৬ ডডডচটার পাইন্যাডন্পার াডব থদ  ই-ওভা থ ওাম থক্রভ 

 ই-ওভ থা, ই-দরনদদন, ই-কবদন থন্প ঘালুওযদণ যওাডয, দফযওাডয এফাং আডথ থও প্রডতিাদন ডডডচটার স্বাক্ষ্য 

াংভেিওযদণয দক্ষ্দত্র াংডিষ্ট প্রডতিানভদয ওভ থডযওল্পনা  তৎযতায অবাফ; 

 আডথ থও অির্ভ থডিয চন্য আডথ থও দফা প্রদানওাযী  ব্যফাযওাযী উবদয দক্ষ্তা উন্নন প্রদাচন; 

 আডথ থও দফা প্রদানওাযীদদয অডধও াংখ্যও নাকডযওদদয ডনওট আডথ থও দফা প্রদাদনয ক্ষ্ভতা অচথন ওযদত 

দফ; 

 ব্যফাযওাযীদদয ক্ষ্ভতা বৃডদ্ধয চন্য অথ থননডতও ডফলদ দঘতনতা সৃডষ্ট ওযা প্রদাচন। তদফ, নাকডযওদদয 

অথ থননডতও ডক্ষ্াদও তাদদয অফস্থান অনুমাী আয প্রাডযত ওযা প্রদাচন;  

 ই-ওভাদ থয য দঘতনতা এফাং ডফিা বতডযদত ওাচ ওযা; 

 গ্রাও ফান্ধফ অফওাঠাদভা উন্নন ওযা; 

 ডনযাত্তা ডনডিতওযণ এফাং আইন ফাস্তফান ওযা; 

 ডডডচটার দদভদন্টয উন্নন  প্রঘরন বৃডদ্ধ ওযা; 

 ভানফ ম্পদ উন্নন ওযা। 

৫.২.৭ ডাটা াংযক্ষ্ণ এফাং ব্যফাদয দঘতনতা 

 ডাটায ব্যাাদয মদথষ্ট দঘতনতায অবাফ; 

 ভন্ত্রণার ফা অধীন প্রডতিানগুদরাদত ডাটাডবডত্তও ডদ্ধাি গ্রদণ অনীা ফা ক্ষ্ভতায খাটডত; 

 ডাটা গ্যা পূযদণ ভন্ত্রণার দথদও ভন্ত্রণারদ ডাটা এফাং তথ্য দাডযাং-এয খাটডত; 

 ডাটা ডবজুারাইদচদন গুরুে ওভ দদা এফাং ভন্ত্রণারগুদরায ফাতাদন ডবজুারাইদচনদও গুরুেপূণ থবাদফ 

উস্থান না ওযা; 

 ডদ্ধাি গ্রণ প্রডক্রা ডাটা ডফদিলণদও অগ্রাডধওায না দদা। ডাটা াংগ্র এফাং তা ব্যফাযদও ঘঘ থা ডনদত 

াংডিষ্ট প্রডতিাদনয ডক্রতায অবাফ; 

 আিচথাডতও ম থাদ ডাটা দায না ওযা, র্ভর ডাটা দদা ফা ারনাকাদ ডাটা না দদা। 

৫.৩ উত্তযদণয উা 
 

৫.৩.১ গ্রাভীণ ম থাদ দক্ষ্ চনডিয ম্প্রাযণ এফাং দক্ষ্ চনডি যিাডন 

 দক্ষ্ চনডি বৃডদ্ধ এফাং তা গ্রাভীণ ম থা ম থি দ ৌঁঙাদনা প্রদাচন; 
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 ডডডচটার দন্টাদযয ভাধ্যদভ গ্রাভীণ চনডিদও ডফডবন্ন দেদয প্রডক্ষ্ণ প্রদাদনয ভাধ্যদভ দক্ষ্ ওদয কদড় দতারা 

দমদত াদয। এদত ওদয ডফডবন্ন দেদয আ বৃডদ্ধ াদফ মা দাডযদ্র্য ডফদভাঘদন াও দফ; 

 ফড:ডফ থদি দক্ষ্ চনডি যিাডনয রদক্ষ্য বডফষ্যদত দম ওর প্রডতিাদন ফা ঔাদত দক্ষ্ চনডিয প্রদাচন তা 

ডঘডিত ওদয দ ওর প্রডতিাদনয াদথ ভদছাতা বৃডদ্ধ ওযা দমদত াদয। ডফদদড প্রডতিাদনয ঘাডদা অনুমাী 

দদদ দক্ষ্ চনডি বতডযয ওাম থক্রভ দনা দমদত াদয। এচন্য ঘাডদা অনুমাী দওা থ, প্রডক্ষ্ণ ডফলফস্তুয সূঘনা 

ফা প্রদাচদন প্রডক্ষ্ণ দন্টায বতডয ওযা দমদত াদয; 

 প্রডক্ষ্ণ চদফাধ্য এফাং চরবয ওযদত অনরাইন প্লাটপভ থগুদরাদও আদযা দফড দঘষ্ট ওযদত ভৄিাদঠয 

ভদতা প্রডতিানগুদরাদত দওা থ, ওনদটন্ট (দটক্সট ফা ডবডড)-এয াংখ্যা ফাড়াদত দফ এফাং নাকডযওদদয ব্যফায 

উদমাকী ওদয বতডয ওযদত দফ। দওা থগুদরা স্মাট থদপাদন ব্যফায উদমাকী ওযা দমদত াদয; 

 অনফধ িাডপডওাং দযাধ ওযদত এ অেদরয দদগুদরায ভদধ্য াউথ-াউথ দমাডকতা ফাড়াদত দফ। 

৫.৩.২ দফা দক্ষ্ত্র দফ আয চনফান্ধফ 

 দফা প্রদানওাডয প্রডতিানগুদরাদও দক্ষ্ ওযায চন্য ভন্ত্রণার এফাং অধীন যওাডয প্রডতিানগুদরাদও আদৄডনও 

প্রডক্ষ্ণ প্রদাদন ক্ষ্ভ প্রডক্ষ্ও এফাং প্রদাচনী যঞ্জাভাডদ ডদদ ডিত ওযদত দফ; 

 যওাডয অডপগুদরাদও আদযা দফড আইডটি অফওাঠাদভাকত াতা প্রদান ওযদত দফ। ই-অডপ বতডযদত 

প্রদণাদনায ব্যফস্থা ওযদত দফ। আইদনয ভাধ্যদভ দফা চরবয ওযদত ওর ওাম থক্রভ ডিারী ওযা দমদত 

াদয; 

 দফাগুদরায ভদধ্য ভি খটিদ ভন্ত্রণারগুদরায ভদধ্য দমাকাদমাক আদযা দচাযদায ওযদত দফ। ভন্ত্রণারগুদরায 

ভদধ্য তথ্য এফাং ডাটা আদান প্রদাদনয ঘঘ থা ফাড়াদত দফ। ডদ্ধাি গ্রদণ ারনাকাদ ডাটা ব্যফায ডনিত ওযদত 

দফ। 

৫.৩.৩ উদ্ভাফদনয স্বীকৃডত 

 যওাডয-দফযওাডয ভদছাতায আতা াডব থ দেদয গুরুেপূণ থ ডযফতথন আনদত দফ। উদ্ভাফদন 

ভন্ত্রণারগুদরাদও আয দফড াতা ডদদত দফ এফাং ক্ষ্ভতা ফাড়াদত দফ; 

 ভন্ত্রণারগুদরায ভধ্যওায ভদছাতা, দভাটিদবন এফাং দনদকাডদন ফাড়াদনা; 

 ভন্ত্রণারগুদরাদও উদ্ভাফনী প্রওল্প ফাস্তফাদন ক্ষ্ভতা ফাড়াদত ভডিতবাদফ অগ্রয া; 

 উদ্ভাফনী প্রওল্প এফাং উদদ্যাক ম্পদওথ ভন্ত্রণারগুদরাদও দঘতন ওযদত ওভ থওতথাদদয প্রডক্ষ্ণ ফাড়াদনা; 

 উদ্ভাফনী াংস্কৃডতদও ওাম থওয ওযদত উদ্ভাফন ডযভাদ TCV (Time, Cost, Visit) -দও ব্যফায ওযা। 

৫.৩.৪ াইফায ডনযাত্তা দচাযদায 

 ইন্টাযদনট এফাং াইফায ডনযাত্তায য দচায ডদদত দফ। ইন্টাযদনট দমভন আইডটি ব্যফাযদও উন্নত ওদয 

দতভডন এয অনফধ এফাং মদথচ্ছ ব্যফায দঠওাদত প্রদাচনী আইন প্রণন ওযা চরুডয; 

 নাকডযওদদয ব্যডিকত তথ্য এফাং ডাটা মাদত দওউ অনফধ ডওাংফা অন্য ঔাদত ব্যফায ওযদত না াদয দচন্য 

প্রদাচনী আইন, নীডত, াকুথরায ইতযাডদ প্রণন  াংদাধন ওযা দমদত াদয। তদফ আইদনয ওাযদণ মাদত 

আইডটি ব্যফায ডনরুৎাডত না  দ ডদদও রক্ষ্য যাঔদত দফ; 

 দদদ তথ্য-প্রভেডিয ব্যফায বৃডদ্ধয দপ্রডক্ষ্দত উদ্ভূত াইফায দিট (cyber threat) ডনযদনয ওাম থক্রভ ডযঘারনায 

চন্য যওাডয দদক্ষ্ ডনডিত ওযা  চনফর প্রস্তুত ওযা এফাং যওাদযয ডফডবন্ন ভন্ত্রণার/ডফবাদক াইফায 

ডনযাত্তা বৃডদ্ধ  তাদদয আতা স্থাডত ই-দফাভদয ডনযাত্তা প্রদাদন াও ভূডভওা যাঔায রদক্ষ্য ঘরভান 
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„ফাাংরাদদ যওাদযয চন্য ডনযাদ ই-দভইর  ডডডচটার ডরটাদযড দন্টায স্থান‟ প্রওল্পটিয ওাম থওয 

ফাস্তফান। 

৫.৩.৫ অফওাঠাদভা উন্নন  আইডটি ডদল্পয ডফওা 

 আইটি ডদল্পয দ্রুত প্রাদযয চন্য যওাডয ডফডনদাদকয াাাড প্রদাচন প্রর্চয দফযওাডয ডফডনদাক। এ ঔাদত 

ডফডনদাদকয মদথাভেি দক্ষ্ত্র প্রস্তুত ওযায দাডে যওাদযয। নতুন উদ্ভাফনী/ সৃচনীর ডিম্পন্ন দভধাফী 

তরুণ ব্যফাী  দাচীফীদদয আইডটি ঔাদত ডফডনদাদকয চন্য দবোয ওযাডটার পাে (Venture Capital 

Fund) সৃডষ্ট ওযায ডফল ডফদফঘনা ওযা দমদত াদয; 

 দচরা ম থাদ ডফডবন্ন ওভ থসূডঘয ভাধ্যদভ তথ্য প্রভেডিডনব থয ওভ থাংস্থাদনয সুদমাক বতডযদত ডফডবন্ন অফওাঠাদভা 

ডনভ থাণ ওযা দমদত াদয- দমভন াইদটও াওথ, ডডরওন ডটি ইতযাডদ; 

 পটযায প্রডতিানগুদরাদও এফাং এ াংক্রাি ব্যডিদদযদও প্রদাচদন প্রদণাদনা দদায সুদমাক যাঔা দমদত াদয। 

তাদদয প্রাডতিাডনও অনুদভাদন চরবয ওযা দমদত াদয; 

 ইন্টাযদনদটয দাভ ওভাদনা এফাং দ্রুত কডতয ইন্টাযদনট দফা ফঔাদন চরবয ওযা দমদত াদয; 

 কযীফ এফাং দভধাফী ঙাত্র-ঙাত্রীদদয ভদধ্য আইডটি ডক্ষ্া রাদবয সুদমাক এফাং ব্যফায ডনডিত ওযায চন্য ওভ 

ভদে আইডটি ইকুযইদভন্ট দদা দমদত াদয; 

 আইডটি ইকুইদভদন্ট বতুথডও ডদদ ে দদদ চরবয ওযা দমদত াদয। দদদই মাদত ে বতডয ওযা ম্ভফ 

, দচন্য নতুন নতুন উদদ্যািা বতডয এফাং তাদদয ক্ষ্ভতা ফাড়াদনায য দচায দদা দমদত াদয; 

 ডফডবন্ন দভরা/ওনপাদযন্প ফা ওভ থারায ভাধ্যদভ াংডিষ্ট ব্যডি ফা প্রডতিানদও ডফডবন্ন ডফল ম্পদওথ দঘতন ওযা 

দমদত াদয; 

 যওাডয-দফযওাডয প্রডতিাদনয ভি াধন ওদয এ ডদল্প ডফওা খটাদনা দমদত াদয। যওাযদও এয ডফওাদ 

ওাম থওয ভূডভওা গ্রণ ওযদত দফ। উন্নন দমাকী দদ এফাং প্রডতিানগুদরাদও এডকদ আায আহ্বান চানাদনা 

দমদত াদয; 

 দদড-ডফদদড দফাদ্ধা, উদদ্যািা, ওতথাব্যডি, ডফদলজ্ঞদদয ভিদ ডফলডবডত্তও ইদবন্ট, ওভ থারা, াডভট, ডভটিাং, 

প্রডতদমাডকতা ইতযাডদ আদাচন ওযা দমদত াদয। 

৫.৩.৬ ডক্ষ্ায াডফ থও ভাদনান্নন  প্রদণাদনা 

 ডক্ষ্ায াডফ থও ভান বৃডদ্ধয রদক্ষ্য ডক্ষ্ওকদণয চন্য আইডটি ডফলদ ব্যাওডবডত্তও প্রডক্ষ্ণ প্রদাদনয উদদ্যাক 

দনা; 

 ডক্ষ্ওকণ মাদত দশ্রডণওদক্ষ্ ভদনাডনদফ ওদযন তায চন্য ডযফীক্ষ্ণ দচাযদায ওযা; 

 ডক্ষ্ওকদণয ওভ থকৃডত (Performance) ভোন ওদয ঘাওডযয সুদমাক-সুডফধা বৃডদ্ধয উদদ্যাক দনা। আইডটি 

ডফলদ াপদেয চন্য উভেি প্রদণাদনায ডফলটি ডফদফঘনা ওযা; 

 তথ্যপ্রভেডি ঔাদত ডফিভাদনয চনফর/ গ্রযাজুদট বতডযয চন্য আিথচাডতও ভাদনয তথ্যপ্রভেডি ইনডস্টটিউট 

(Information Communication Technology Institute) স্থান ওযা; 

 কযীফ  দভধাফী ঙাত্রঙাত্রীদদয আইটি ডক্ষ্া রাদবয সুদমাক সৃডষ্টয চন্য ফাডণডচযও ব্যাাংওগুদরায ভাধ্যদভ স্বল্পসুদদ 

দীখ থদভাডদ ঋদণয ব্যফস্থা ওযা দমদত াদয, মাদত তাযা গ্রযাজুদদনয য ওদভ থ ডনদাডচত দ এ ঋণ ডযদাধ 

ওযায সুদমাক া; 
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 দভধা াঘায দঠওাদত দভধাফী  উদদ্যাকী তরুণ আইটি গ্রযাজুদটদদয চন্য ডফদল ডযওল্পনা গ্রণ ওযা দমদত 

াদয। এদক্ষ্দত্র ভপস্বর য  গ্রাভােদরয দভধাফী ঙাত্রদদয, আইডটি ডফলদ ডফিডফদ্যারদ বডতথয দক্ষ্দত্র 

উৎাদান ওযায চন্য ডফদল ডক্ষ্া ঋণ ঘালু  বৃডত্তয ব্যফস্থা গ্রণ ওযা দমদত াদয; 

 ডল্প প্রাদযয (Industry Promotion) চন্য আইটি/ আইটিইএ দওাম্পাডনভদয আিচথাডতও দভরা 

অাংগ্রদণয সুদমাক সৃডষ্ট ওযা দমদত াদয; 

 ডফদিয দভাফাইর দকভ  এডপ্লদওন বতডযয ফাচাদয প্রদফ  প্রডতিায রদক্ষ্য ওদরচ, ডফিডফদ্যার এফাং ডফডবন্ন 

প্রডক্ষ্ণ প্রডতিাদন দভাফাইর দকভ  এডপ্লদওন বতডযয ক্ষ্ভতা  দক্ষ্তা উন্নদন প্রডক্ষ্ণ প্রদাদনয ব্যফস্থা 

দনা দমদত াদয। 

৫.৩.৭ প্রাডনও দদক্ষ্ 

 আইডটি দেদযয প্রায  দটওই উন্নদনয চন্য যওাডয  দফযওাডয ওর াংস্থা, প্রডতিান  ওাম থারদ 

প্রদাচনী াংখ্যও ডদস্টভ এনাডরস্ট  ওডম্পউটায দপ্রাগ্রাভায-এয দ সৃচন ওদয উভেি আইডটি জ্ঞানম্পন্ন 

চনফর ডনদাক প্রদান; 

 আইডটি‟য পর  ঠিও প্রদাদকয রদক্ষ্য ডফদ্যভান আইডটি ডরড  এাংক্রাি ওর নীডতভারা  ডফডধয 

মথামথ প্রডতারন ডনডিতওযদণ ভেদকাদমাকী আইডটি নীডত প্রণন; 

 আইডটি দেদযয ক্রভফডধ থষ্ণু উন্নন  মদথাভেি ব্যফায ডনডিতওদল্প ডনডদ থষ্ট ভ অিয অিয আইডটি 

ডরড এফাং াংডিষ্ট ওর নীডতভারা  ডফডধয ডযফতথন, ডযফধ থন  ডযভাচথন অব্যাত যাঔা; 

 ঠিও নীডতয াদথ ফাস্তফধভী দও র ভডিত ওদয চনওোদণ  দটওই উন্নদন আইডটি‟য ব্যফায ওযা; 

 অডযওডল্পত আইডটিডনব থয উদদ্যাক ফা ওাম থক্রভ ডযায ওদয ডযওডল্পত  ভডিত আইডটিডনব থয উদদ্যাক  

ওাম থক্রভ গ্রণ। 

৫.৩.৮ ই-ওভা থ ফাস্তফাদনয সুাডয 

 াংডিষ্ট আইন, নীডত এফাং প্রডফধান াংস্কায; 

 গ্রাওফান্ধফ ডযওাঠাদভা ডনডিতওযণ এফাং দক্রতা এফাং ডফদক্রতায ভদধ্য ডফিা স্থান; 

 আইডটি এফাং ই-ওভা থ ডদল্পয াদথ দভওাদফরা ওযায চন্য ডফদলঞ্জ ভানফম্পদদয ডফওা; 

 অফওাঠাদভাকত উন্নন ডযওল্পনা ফাস্তফান; 

 ই-ওভাদ থ যওাডয, ডফঘাডযও  আইন প্রদমাকওাযী ওভ থওতথাদদয প্রডক্ষ্ণ ওভ থসূডঘয ব্যফস্থাওযণ; 

 ব্যাাংডওাং এফাং দদভন্ট ডদস্টদভয আিচথাডতওীওযণ; 

 ডফিফাচাদয ডফওাদয চন্য ডফিব্যাী ই -ওভা থ ফাচাদযয াদথ দতু- ফন্ধন বতডয; 

 ই-ওভা থ ব্যফাী এফাং দস্টওদাল্ডাযদদযদও চাতী নীডত ওদঠাযবাদফ দভদন ঘরায চন্য ফাধ্য ওযা; 

 ঝৌঁডও, াইদযড, যাডওাং এফাং ই-অযাধ এফাং ম্পডত্ত অডধওায সুযক্ষ্া নাি ওযদত ডডডচটার ডডওউডযটি 

অযাে ২০১৮ ফাস্তফান; 

 ই-ওভা থ ব্যফাীযা তাদদয দফাইটগুডরদত ে এফাং ডযদলফায ঠিও ভে, ফণ থনা এফাং ঠিও 

দমাকাদমাদকয তথ্য প্রওা ডনডিতওযণ; 

 ডডডচটার দরনদদদন গুরুে দদায চন্য দযগুদরটডয দুফ থরতাগুদরা ন্ধান এফাং দবািাদদয অডধওায সুযক্ষ্া আইন 

াংদাধন; 
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 দদব্যাী ই-ওভা থ দডডরবাডয ঘযাদনর এফাং BPO এয আদৄডনওীওযণ  যফযা ডনডিত ওযা; 

 ফাধা দূযীওযণ এফাং এভএপএ সুডফধা  ওাড থ ডনব থয দরনদদদন চনাধাযণদও উদ্রৃুদ্ধওযণ; 

 বফদদডও দরনদদদনয চন্য দযগুদরটযী দূফ থরতাভ খু ৌঁদচ দফয ওযা এফাং ভাধান ওযা। 
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উাংায 

ডফিব্যফস্থা ওদরই আচ দলাফার ডবদরদচয অাং। ডফিবযতায অাং ডদদফ উন্নত ডফদিয াদথ তার ডভডরদ ভান 

ওাতাদয াডভর দত ওদরই উদগ্রীফ। এওডফাং তাব্দীয উদমাকী ওদয ডনদচদদয প্রস্তুত ওযদত ব্যাপৃত ওদরই। চাতী 

অথ থননডতও উন্নন  ভানফ উন্নদনয াদথ আইডটি‟য অডবদমাচন  ব্যফায ক্রভফধ থভান াদয ফাড়দঙ। আিচথাডতও 

অথ থনীডতদত অাংগ্রণ দথদও শুরু ওদয প্রডতিান  ফাচাদযয আদৄডনওান এফাং চনাধাযদণয ওোদণ ডফওাভান 

প্রভেডিদও ওাদচ রাকাদত আইডটি ব্যফায ওযদঙ। অন্যান্য উন্ননীর দদদয ভদতা ফাাংরাদদ আইডটি ম্ভাফনায 

ডফলটিদও অনুধাফন ওদয রূওল্প ২০২১ দখালণায ভাধ্যদভ দদদয অথ থননডতও ভৄডিয এওটি অভূতপূফ থ উা ডদদফ 

মথাভদ ডডডচটার ফাাংরাদদ কড়ায প্রতযদ এও ডফার ওভ থমদজ্ঞ ডনদাডচত যদদঙ। যওাদযয ঠিও দও রকত 

ডযওল্পনা এফাং ওদরয ডভডরত প্রদঘষ্টা দদ আচ অনুডভত ভদয দঘদ দ্রুত এয সুপর দদত শুরু ওদযদঙ। ইদতাভদধ্য 

ফাাংরাদদ স্বল্প-ভধ্যভ আদয দদদয ওাতাদয দ ৌঁদঙ দকদঙ। তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডিয দঙাঁা যওাডয-দফযওাডয 

ওাদচয ধাযা কডত োডযত দদঙ। দচ যওাডয দফা াফায সুদমাক বতডয দদঙ। ভানুদলয ভেফান ভ এফাং ব্য 

াশ্র দচ্ছ। 

রূওল্প ২০৪১-এ ফাাংরাদদদও ভধ্যভ আদয ম থা দডযদ াডিপূণ থ, সুঔীভদ্ধ এও উন্নত চনদদ ডযণত ওযায 

অঙ্গীওায ব্যি ওযা দদঙ। এ রক্ষ্য অচথদন প্রদাচন যওাদযয ভডিত প্রা, আইডন ওাঠাদভা বতডয, সুডনডদ থষ্ট এদচোয 

অগ্রাডধওায প্রস্তুতওযণ, ডডডচটার ফাাংরাদদ কঠদনয ভানডওতাম্পন্ন এওডফাং তাব্দীয উভেি দক্ষ্ চনডি বতডয 

এফাং সুিু ওভ থডযওল্পনা প্রণন ওযা। আইডন ওাঠাদভা সুাংত ওযায রদক্ষ্য যওায আইডটি াংক্রাি আইন, নীডতভারা 

প্রণন  াংদাধদনয ওাচ ম্পন্ন ওদয সুডনডদ থষ্ট ডদওডনদদ থনা প্রদান ওদযদঙ। স্বচ্ছ এফাং চফাফডদডভরও ওাম থক্রদভয 

ভাধ্যদভ দদদ সুান প্রডতিায অগ্রমাত্রা যওায ফদ্ধডযওয। যওাডয প্রান মন্ত্র ওর প্রস্তুডত ডনদ ডদওডনদদ থনা 

এফাং ওভ থডযওল্পনা অনুমাী ডনদচদদয দাব্যাপৃত দযদঔদঙ। ডডডচটার ফাাংরাদদ প্রডতিা আচ শুদৄ স্বপ্ন ন, এ এও 

ফাস্তফতা। ততা, ডনিা আয আিডযওতায াদথ সুিু নীডত  ডযওল্পনা ফাস্তফাদনয ভাধ্যদভ ডনিই আভযা অবীষ্ট রদক্ষ্য 

দ ৌঁঙদত ক্ষ্ভ দফা। 

 

- ০ - 
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পরিরিষ্ট-ক 

আইরিরি খাতে গহৃীে উন্নয়ন প্রকতেি োরিকা 

 

(অাংওভ াচায টাওা) 

ক্র. প্রওদল্পয নাভ 
ফাদচট ফযাে 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

1 ১০০টি উদচরা ১টি ওদয দটওডনওযার স্কুর স্থান 245,26,00 350,00,00 

2 ৩ডচ প্রভো্ডি ঘালুওযণ  ২.৫ ডচ দনটথাও ম্প্রাযণ 240,00,00 350,00,00 

3 
৪০টি উদচরা ৪০টি ওাডযকযী প্রডক্ষ্ণ দওন্দ্র  ঘট্টগ্রাদভ ১টি ইনডস্টটিউট অফ দভডযন দটওদনারডচ 

স্থান  
219,01,00 200,00,00 

4 ৬৪টি দচরা তথ্য প্রভেডি প্রডক্ষ্ণ প্রদাদনয চন্য ভেফ উন্নন অডধদিদযয ক্ষ্ভতা বৃডদ্ধ  2,98,00 2,70,00 

5 
অদৄনালুি ডঙটভদরয নাযীদদয চন্য ইউডনন ম থাদ দফডও আইটি/আইডটি ডরটাদযড এফাং নাযীয 

চীফন মাত্রায ভান উন্নন ডফলদ প্রডক্ষ্ণ 
2,05,36 1,95,96 

6 অন-রাইন কণগ্রন্থাকাযভদয ব্যফস্থানা  উন্নন প্রওল্প 10,00,00 6,33,00 

7 অনরাইন প্রাই ভডনটডযাং াংক্রাি ইদরক্ট্রডনও ডডদপ্লদফাড থ স্থান ওভ থসূডঘ 93,50 20,50 

8 আইডটিয ভাধ্যদভ ভাধ্যডভও  উচ্চ ভাধ্যডভও স্তদয ডক্ষ্ায প্রঘরন 325,00,00 360,00,00 

9 
আওা আদরাওডঘত্র ধাযদণয ভাধ্যদভ ঢাওা য  ািথফতী এরাওায বৃৎ দস্কদরয টদাগ্রাডপওযার 

ভানডঘত্র প্রণন  
  9,14,00 

10 আদৄডনও প্রভেডিয ভাধ্যদভ াাংস্কৃডতও ঐডতয াংযক্ষ্ণ (াংদাডধত) 2,46,00 0 

11 আফাা তথ্য-দফা  আকাভ তওথফাণী দ্ধডত দচাযদাযওযণ (ওদম্পাদনন্ট-এ)  47,41,00 177,06,00 

12 আভায ইন্টাযদনট আভায আ  2,80,00 42,00 

13 ইনপযদভন এডুদওন এে ওডভউডনদওন (আইইড) 65,00,00 64,95,00 

14 ইনডস্টটিউট অফ রাইবস্টও াদন্প এণ্ড দটওদনারচী স্থান প্রওল্প 80,00,00 75,00,00 

15 ই-ফাডণচয ওযদফা, ডনদচয ব্যফা কড়দফা অনুদভাডদত।   6,11,00 

16 ইভপ্রুডবাং অফ ডচডডড ওম্পাইদরন এে ডযদফডাং অফ ইনডডদ প্রদচে 3,52,00 3,90,00 

17 ইভডপ্লদভদন্টন অফ ডডডচটার এওদনও 1,21,00 0 

18 
ইস্টাফডরদভন্ট অফ ১৬০ উদচরা আইডটি দিডনাং এে ডযদা থ দন্টায পয এডুদওদন-২ 

(ইউআইটিআযডই-২) (দপচ-২) 
360,00,00 276,00,00 

19 উদ্ভাফন  উদদ্যািা উন্নন এওাদডভী প্রডতিাওযণ প্রওল্প 53,00,00 60,00,00 

20 এওদ টু ইনপযদভন-২ প্রওল্প 41,00,00 1,00 

21 

এস্টাফডরদভন্ট অফ ডডডচটার োে ম্যাদনচদভন্ট ডদস্টভ (ডডএরএভএ) থ্রু ডডডচটার াদব থ এে 

দদটরদভন্ট অাদযন অফ ৩ (ডি) ডটি ওদ থাদযন, ১(ান)দ যবা এে ২(টু) রুযার উদচরা 

অফ ফাাংরাদদ অনুদভাডদত।  

  90,44,00 

22 
এস্টাফডরদভন্ট অফ দারায দফইচড দফচ দস্টন ইন াড থ টু যীঘ এডযা পয দস্ট্রাংদদডনাং দটডরটও 

দনটাওথ ওবাদযচ অনুদভাডদত। 
  230,00,00 

23 

এস্টাডযদভন্ট অফ এ ডচগ্রাডপও ইনপযদভন ডদস্টভ অফ ডদ দওাস্টার এডযা অফ ফাাংরাদদ এে 

এ দভডযন ডপডাং দচান আইদডনটিডপদওন ডদস্টভ দফইচড অন ডযদভাট াডব থাং এে ডচআইএ 

দটওডনও 

  2,60,00 

24 
াদচদা কুদ্দু প্রফীণ ডনফা এফাং িাৎদ ডওদায-ডওদাযীদদয চন্য ওাডযকডয প্রডক্ষ্ণ দওন্দ্র 

স্থান  
16,58,00 9,55,00 

25 
দস্ট দচান াায ডডডস্ট্রডফউন দওাম্পাডন ডরঃ (দচাাডডদওা) এরাওায চন্য স্মাট থ ডপ্র-দদভন্ট 

ডভটাডযাং প্রওল্প 
225,00,00 178,61,00 

26 
ওাম থক্রভ ডফবাদক এওটি নতুন ডডডচটার ডাটাদফচ ডদস্টভ স্থাদনয ভাধ্যদভ উন্নন ফাদচট ব্যফস্থানা 

দ্ধডত ডিারীওযণ প্রওল্প 
10,60,00 12,08,00 

27 ওাডরানওয াইদটও াওথ (এফাং অন্যান্য াইদটও াওথ ) এয উন্নন প্রওল্প 50,00,00 58,00,00 

28 ওযা িান্পপায ভড থানাইদচন (ডটিএভ)    31,32,00 

29 কৃডল আফাা তথ্য দ্ধডত উন্নতওযণ প্রওল্প (ওদম্পাদনন্ট-ড)  80,56,00 13,64,00 
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(অাংওভ াচায টাওা) 

ক্র. প্রওদল্পয নাভ 
ফাদচট ফযাে 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

30 কৃডল তথ্য াডব থ আদৄডনওান  ডডডচটার কৃডল তথ্য  দমাকাদমাক ডিারীওযণ প্রওল্প 22,70,00 20,00,00 

31 ক্ষুদ্র্দঘ উন্নদন চযী  ডযফীক্ষ্ণ ডডডচটারাইদচনওযণ (৪থ থ ম থা) 19,50,00 14,00,00 

32 কদফলণা  উন্নদনয ভাধ্যদভ তথ্য প্রভেডিদত ফাাংরা বালা ভদ্ধওযণ প্রওল্প 13,00,00 47,84,00 

33 ঘট্টগ্রাভ প্রদও র  প্রভেডি ডফিডফদ্যারদ আইটি ডফচদন ইনকুদফটয স্থান প্রওল্প 23,80,00 61,00,00 

34 ঘট্টগ্রাভ প্রদও র  প্রভেডি ডফিডফদ্যারদয অডধওতয ম্প্রাযণ  উন্নন  1,00 3,29,00 

35 ঘট্টগ্রাভ প্রদও র  প্রভেডি ডফিডফদ্যারদয উন্নন  57,18,00 40,00,00 

36 ঘরডচ্চত্র  প্রওানা অডধদিদযয ডডডচটার ঘরডচ্চত্র ডনভ থাদণয মন্ত্রাডত স্থান  11,88,00 0 

37 চাতী তথ্য  দমাকাদমাক প্রভেডি অফওাঠাদভা উন্নন ইনদপা-যওায 1,00 1,00 

38 চাতী ডফজ্ঞান  প্রভেডি ওভদপ্লক্স স্থান 95,00,00 0 

39 চাতী দফতায বফদন আদৄডনও  ডডডচটার ম্প্রঘায মন্ত্রাডত স্থান  10,83,00 21,66,00 

40 
চাতী াংদ ডঘফারদয আইডটি অফওাঠাদভা, ভানফম্পদ  প্রভেডি দক্ষ্তা উন্নন (১ভ 

াংদাডধত) অনুদভাডদত। 
  26,50,00 

41 চাাডনচ আইটি দেদযয উদমাকী ওদয আইটি ইডঞ্জডনাযদদয দক্ষ্তা উন্নন প্রওল্প অনুদভাডদত।   27,06,00 

42 ডচএভডডএএ  ইডন্টদগ্রদটড দভডযটাইভ দনডবদকন ডদস্টভ স্থান (১ভ াংদাডধত) অনুদভাডদত   94,24,00 

43 ডচ ইনপযদভন পয আযফান প্লযাডনাং এে এডাদটন টু ক্লাইদভট দঘঞ্জ (ডচইউডএড) 10,10,00 6,65,00 

44 দচরা ম থাদ আইটি/াই-দটও াওথ স্থান (১২টি দচরা) 433,54,00 400,00,00 

45 দচরাডবডত্তও ভডরা ওডম্পউটায প্রডক্ষ্ণ প্রওল্প (৬৪ দচরা)  13,25,00 1,95,00 

46 মদায ডফজ্ঞান  প্রভেডি ডফিডফদ্যারদয এওাদডডভও  অফওাঠাদভা উন্নন  70,00,00 60,00,00 

47 ডাটা ওনবথান, দভটা ডাটা ডপ্রাদযন, টাইভ ডডযচ ডাটা ওম্পাইদরন প্রওল্প 8,07,00 1,91,00 

48 
ডডডচএপআই এয দটডরদমাকাদমাক  আইডটি অফওাঠাদভা, ভানফ ম্পদ এফাং ওাডযকযী ক্ষ্ভতা 

উন্নন (টিআইএইঘটিডডফ) অনুদভাডদত। 
  520,00,00 

49 ডডডচটাইডচাং ইভডপ্লদভদন্টন ভডনটডযাং এে াফডরও প্রডওউযদভন্ট প্রদচে  80,00,00 85,50,00 

50 ডডডচটার আইোে ভদঔারী 6,84,00 1,00 

51 ডডডচটার ওাদনওটিডবটি ডিারীওযদণ সুইডঘাং  িান্পডভন দনটাওথ উন্নন প্রওল্প অনুদভাডদত   100,00,00 

52 
ডডডচটার দকচ াংগ্র  স্থান এফাং দলাফার ডদন্ফ ভ পয দভাফাইর (ডচ এএভ) দনটাদওথয ভাধ্যদভ 

উাত্ত াংগ্র প্রওল্প 
15,00,00 0 

53 
ডডডচটার ডাটাদফচ ডদস্টভ  আওথাইব প্রডতিায ভাধ্যদভ এনইড-এওদনও  ভি অনুডফবাদকয 

ক্ষ্ভতা বৃডদ্ধওযণ প্রওল্প  
5,00,00 7,50,00 

54 
ডডডচটার দ্ধডতদত ভূডভ চডয  দযওড থ প্রণন এফাং াংযক্ষ্ণ (১ভ ম থা: ডফদ্যভান দভ চা ম্যা 

এফাং ঔডতান ভদয ওডম্পউটাযাইদচণ) প্রওল্প 
31,74,00 10,00,00 

55 ডডডচটার প্রাথডভও ডক্ষ্া প্রওল্প 25,00,00 30,00,00 

56 ডডডচটার ফাাংরাদদদয চন্য ই-কবণ থদভন্ট ভাস্টাযপ্লান প্রণন প্রওল্প 12,51,00 0 

57 ডডডচটার ফাাংরাদদদয চন্য ব্রডব্যাে যাযদর দনটাওথ স্থান  678,15,00   

58 ডডডচটার াংদমাদকয চন্য দটডর ওডভউডন দওন দনটাওথ আদৄডনওীওযণ প্রওল্প 1058,76,00 1070,00,00 

59 ডডডচটার ডদরট ডটি প্রওল্প 20,10,00 22,33,00 

60 ডডডচটারাইদচদনয আদৄনীওযণ এফাং ৫টি ডফডচডফ াাতাদরয ওাম থক্রভদও ডিারীওযণ 15,00,00 7,69,00 

61 ডডডডডড’য আতাধীন এরাওা আট রক্ষ্ ো াচায স্মাট থ ডপ্র-দদভন্ট ডভটায স্থান প্রওল্প    100,00,00 

62 দডদওা এরাওা সুাযবাইচায ওদন্ট্রার  ডাটা এযাকুইডচন (স্কাডা) ডদস্টভ স্থান 24,00,00 58,70,00 

63 দডদওা এরাওা স্মাট থ ডপ্র-দদভন্ট ডভটায যফযা  স্থান    20,00,00 

64 
ঢাওা উত্তয ডটি ওদ থাদযন এরাওা এরইডড ড়ও ফাডত, ডডটিডব ওযাদভযা  ডডটিডব ওদন্ট্রার 

দন্টায যফযা  স্থান প্রওল্প অনুদভাডদত 
  50,00,00 

65 ঢাওা প্রদও র  প্রভেডি ডফিডফদ্যরদয অডধওতয উন্নন 58,00,00 50,00,00 

66 তৃতী দরাওার কবথদনন্প প্রদচে (এরডচএড-৩) 1140,41,00 943,67,00 
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67 
তথ্য  আা: ডডডচটার ফাাংরাদদ কড়ায রদক্ষ্য তথ্য দমাকাদমাক প্রভেডিয ভাধ্যদভ ভডরাদদয ক্ষ্ভতান 

(২ ম থা) প্রওল্প 
145,84,00 130,00,00 

68 
তথ্য প্রভেডিয ভাধ্যদভ ডনউদযা দডদবরদভন্ট ডডচাড থায ফধযদনয প্রডতফন্ধী ব্যডিয ক্ষ্ভতান 

প্রওল্প 
8,00,00 18,07,00 

69 তথ্য প্রভেডিয াতা ডক্ষ্ায ভাদনান্নদনয রদক্ষ্য ডনফ থাডঘত দফযওাযী ওদরচভদয উন্নন 600,00,00 410,00,00 

70 
দাডযদ্র্য ডফদভাঘদনয রদক্ষ্য ব্যাও প্রভেডি ডনবথয ভডিত ম্পদ ব্যফস্থানা (২ ম থা) (১ভ 

াংদাডধত) াংদাডধত অননুদভাডদত 
2,09,00 0 

71 দদদয ৬৫৩টি ভাদ্র্াা ভাডিডভডডা ক্লা রুভ স্থান প্রওল্প 15,56,00 14,25,00 

72 
দদদয ওর ওদরচ/ডফিডফদ্যার  দিডনাং ইনডস্টটিউদট অটিওযার পাইফায দনটাওথ স্থান 

অনুদভাডদত। 
  25,15,00 

73 
ডনফ থাঘন ব্যফস্থা তথ্য প্রভেডি প্রদাদকয রদক্ষ্য ইদরক্ট্রডনও দবাটিাং দভডন (ইডবএভ) ব্যফায 

অনুদভাডদত। 
  1124,00,00 

74 দনাাঔারী ডফজ্ঞান  প্রভেডি ডফিডফদ্যারদয দব ত  এওাদডডভও সুডফধা বৃডদ্ধওযণ  77,00,00 60,00,00 

75 ন্যানার াউচদাল্ড ডাটাদফইচ  274,22,00 1,00 

76 
নদ থান ইদরওডিডটি াপ্লাই দওাম্পাডন ডরডভদটড এরাওা াঁঘ রক্ষ্ স্মাট থ ডপ্র-দদভন্ট ডভটায স্থান 

প্রওল্প  
  120,00,00 

77 াডন ডফজ্ঞান ম্পডওথত তথ্য দফা  আকাভ তওীওযণ ব্যফস্থা ডিারীওযণ (ওদম্পাদনন্ট-ডফ) 68,41,00 84,00,00 

78 
াডন ম্পদ উন্নন প্রওদল্পয ঙাড়ত্র এফাং ভূ-কবথস্থ াডন উদত্তারদনয অনাডত্তত্র অনরাইন 

প্রডক্রাওযণ অনুদভাডদত। 
  4,00,00 

79 াফনা ডফজ্ঞান প্রভেডি ডফিডফদ্যার উন্নন প্রওল্প   60,00,00 

80 প্রডওউযদভন্ট, দস্টাদযচ এযাে াপ্লাইচ ম্যাদনচদভন্ট (ডএএএভ-এপড) 31,28,00 56,84,00 

81 প্রভেডিয াতা নাযীয ক্ষ্ভতান প্রওল্প 61,00,00 2,98,00 

82 প্রডতফন্ধী ব্যডিদদয চন্য এওটি ওাডযকডয প্রডক্ষ্ণ এফাং পুনফ থান দওন্দ্র ডনভ থাণ-ডআযড, ভাডনওকঞ্জ 3,06,00 1,00,00 

83 দপায টাায চাতী ডাটা দন্টায স্থান প্রওল্প (১ভ াংদাডধত) 1,00 62,77,00 

84 ফঙ্গফন্ধু াই-দটও াওথ, যাচাী (ফদযন্দ্র ডডরওন ডটি) স্থান অনুদভাডদত   84,00,00 

85 ফঙ্গফন্ধু দঔ ভৄডচবুয যভান নদবাডথদটায, যাচাী স্থান প্রওল্প অনুদভাডদত   55,00,00 

86 ফঙ্গফন্ধু দঔ ভৄডচবুয যভান ডফজ্ঞান  প্রভেডি ডফিডফদ্যারদয অডধওতয উন্নন, দকাারকঞ্জ 1,00 57,00,00 

87 ফঙ্গফন্ধু াই-দটও াওথ, যাচাী (ফদযন্দ্র ডডরওন ডটি) স্থান  199,64,00 84,00,00 

88 
ফাাংরাদদ আেডরও দমাকাদমাক প্রওল্প-১: ন্যানার ডদঙ্গর উইদো এফাং ওাস্টভ আদৄডনওান 

দচাযদাযওাযণ 
60,00,00 176,40,00 

89 ফাাংরাদদ ই-কবণ থদভন্ট ই-আযড প্রওল্প 1,00 10,93,00 

90 
ফাাংরাদদ দটডরডবদনয দওন্দ্রী ম্প্রঘায ব্যফস্থায আদৄডনওান, ডডডচটারাইদচন  অদটাদভন 

(১ভ ম থা)  
  57,95,00 

91 ফাাংরাদদ দটডরডবদনয দদব্যাড ডডডচটার দটডযডস্ট্রার ম্প্রঘায প্রফতথন (১ভ ম থা)    56,00,00 

92 ফাাংরাদদ প্রদও র ডফিডফদ্যারদয অডধওতয উন্নন  24,69,00 5,69,00 

93 
ফাাংরাদদ পুডর এওাদডডভ, াযদা, যাচাীদত ফাাংরাদদ বাযত বভত্রী বফন ডনভ থাণ এফাং আইটি 

দন্টায স্থান 
6,07,00 0 

94 
ফাাংরাদদ দযরদয ৫৭৫ ডও.ডভ. দদওোযী রাইদন অটিওযার পাইফায ডবডত্তও দটডরদমাকাদমাক 

ব্যফস্থা স্থান এফাং ঘালুওযণ অনুদভাডদত।। 
  28,53,00 

95 
ফাাংরাদদ দযরদয ঈিযদী-চদদফপুয দওদনয ৪টি দস্টদন নফডনডভ থত ৩ রাইনগুদরাদত 

ওডম্পউটায দফইচড ইন্টাযরডওাং ব্যফস্থায ম্প্রাযণ 
1,00 0 

96 ফাাংরাদদ যওাদযয চন্য ডনযাদ ই-দভইর  ডডডচটার ডরটাদযড দন্টায স্থান 19,70,00 61,53,00 

97 ফাাংরাদদদ ই-াদাট থ  স্বাংডক্র ফড থায ডনন্ত্রণ ব্যফস্থানা প্রফতথন    410,00,00 

98 ফাাংরাদদদয ৫০৯টি যওাডয প্রাথডভও ডফদ্যারদ ওডম্পউটায  বালা োফ স্থান   1,17,00 

99 দবদর িাডপও ম্যাদনচদভন্ট এে ইনপযদভন ডদস্টভ (ডবটিএভআইএ) প্রফতথন 15,00,00 15,00,00 
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100 ভারানা বাানী ডফজ্ঞান  প্রভেডি ডফিডফদ্যার ডিারীওযণ 88,00,00 105,00,00 

101 ডভউডনডপ্যার কবাযন্যান এে াডব থদ প্রদচে (এভডচএড) প্রওল্প  424,50,00 693,00,00 

102 
ডভডরটাডয ইনডস্টটিউট অফ াইন্প এে দটওদনারডচ (এভআইএটি), ডভযপুয দনাডনফা এয 

অফওাঠাদভাকত সুডফধা ম্প্রাযণ  
62,38,00 200,00,00 

103 দভইর প্রদডাং  রডচডস্টও াডব থ দন্টায ডনভ থাণ অনুদভাডদত    180,00,00 

104 দভাফাইর দকইভ  এডপ্লদওন এয দক্ষ্তা উন্নন অনুদভাডদত   88,00,00 

105 ম্যাদনচদভন্ট ইনপযদভন ডদস্টভ (এভআইএ) 50,00,00 31,15,00 

106 ভড থানাইদচন অফ ন্যানার এওাউন্ট স্টযাটিডস্টও প্রদচে অনুদভাডদত   4,76,00 

107 ভড থানাইদচন এে দস্ট্রনদদডনাং অফ স্টযাটিটিও এে ইনপযদভটিও ডডডবন (এআইডড) 1,00 0 

108 ভে াংদমাচন ওয  ম্পূযও শুল্ক আইন ২০১২ (বযাট অনরাইন) প্রওল্প 158,18,00 178,19,00 

109 যাঙ্গাভাটি ডফজ্ঞান  প্রভেডি ডফিডফদ্যার স্থান  2,36,00 86,00 

110 যাচাী প্রদও র  প্রভেডি ডফিডফদ্যারদয  অডধওতয উন্নন 55,00,00 55,00,00 

111 য যাফ এয ওাডযকডয  প্রভেডিকত ক্ষ্ভতা বৃডদ্ধ ওযন প্রওল্প অনুদভাডদত।   1,00 

112 রাডন থাং এে আডন থাং দডদবরদভন্ট প্রদচে 127,42,00 100,00,00 

113 দরবাদযডচাং আইডটি পয দগ্রাথ, এভদভন্ট এে কবদণ থন্প প্রওল্প 320,16,00 0 

114 াচারার ডফজ্ঞান  প্রভেডি ডফিডফদ্যারদয অডধওতয উন্নন 20,00,00 80,00,00 

115 দঔ ওাভার আইটি দিডনাং এে ইনডওউদফন দন্টায 90,00,00 100,14,00 

116 াইফায দিট ডডদটওন  দযন্প প্রদচে 103,18,00 14,96,00 

117 াযা দদদয ডক্ষ্া প্রডতিাদন ওডম্পউটায  বালা প্রডক্ষ্ণ োফ স্থান প্রওল্প 1,00 0 

118 ডটি কবদণ থন্প প্রদচে 467,44,00 500,00,00 

119 
দস্ট্রাংদদডনাং ন্যানার পদযস্ট ইনদবন্টডয এে স্যাদটরাইট োে ভডনটডযাং ডদস্টভ ইন াদাট থ অফ দযড 

ইন ফাাংরাদদ  
7,00,00 0 

120 
দস্ট্রাংদদডনাং াফডরও পাইন্যাডন্পার ম্যাদনচদভন্ট দপ্রাগ্রাভ টু এনাফর াডব থ দডডরবাডয 

(এডএপএভএ) 
  111,00,00 

121 
দস্ট্রাংদদডনাং াফডরও পাইন্যাডন্পার ম্যাদনচদভন্ট পয দাস্যার দপ্রাদটওন আোয এডচড 

অনুদভাডদত 
  17,08,00 

122 
দস্ট্রাংদদডনাং স্টাটিটিওযার ওযাাডটি অফ ডফডফএ পয ওাদরডোং ডাটা অন পুদরন এে 

দডদবরদভন্ট 
1,49,00 1,61,00 

123 দ্য ডফলুি ডঙটভরগুদরাদত আইডটি প্রডক্ষ্ণ এফাং অফওাঠাদভা স্থান অনুদভাডদত   6,07,52 

124 পটযাদযয দওাাডরটি যীক্ষ্া  াটি থডপদওন দন্টায প্রডতিাওযণ প্রওল্প 1,00 15,00 

125 ভাচদফা অডধদপতদযয চন্য ভানফ ম্পদ ব্যফস্থানা পটযায প্রওল্প  16,76,00 1,00 

126 যওাডয ওদরচভদ ডফজ্ঞান ডক্ষ্ায সুদমাক ম্প্রাযণ প্রওল্প  94,00,00 180,00,00 

127 াইদটও াওথ ডদরট (ডদরট ইদরক্ট্রডনও ডটি) এয প্রাথডভও অফওাঠাদভা ডনভ থাণ 70,00,00 114,84,00 

128 াচী দভাাম্মদ দাদন ডফজ্ঞান  প্রভেডি ডফিডফদ্যারদয ডফদল উন্নন 52,00,00 60,00,00 

129 
াদত ওরদভ ওাডযকডয প্রডক্ষ্দণ ভডরাদদয গুরুে ডদদ ডফটাদওয ওাম থক্রভ ম্প্রাযণ পূফ থও আত্ম-

ওভ থাংস্থান সৃডষ্ট  দাডযদ্র্য ডফদভাঘন (৩ াংদাডধত) 
8,20,00 0 

130 দরথ্  ইনপযদভন ডদস্টভ এে ই-দরথ্  (এইঘআইএ এে ই-দরথ্ ) অনুদভাডদত   138,00,00 

131 অননুদভাডদত নতুন প্রওদল্পয চন্য দথাও ফযাে (আইডটি এফাং ডাও  দটডরদমাকাদমাক ডফবাক) 1023,56,00 366,62,00 

 
দভাট: 10897,71,11 13074,25,98 

 


