
জাতীয় ত� ও �যাগােযাগ ��ি� নীিতমালা-২০১৫ 

 

 

জাতীয় ত� ও �যাগােযাগ ��ি� নীিতমালা, ২০১৫  

 

ত� ও �যাগােযাগ ��ি� িবভাগ 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

 

�ন, ২০১৫ 

 

িশ� ম�ণালয়  

 



1 

 

কম �-পিরক�না (Action Plan) 

উে�� #১: সামািজক �ায়পরায়ণতা/সা�তা 
 

�িমক নং করণীয় িবষয় 

  

�াথিমক 
বা�বায়নকারী 

�ত�ািশত ফলাফল 
�� �ময়াদী 

(২০১৬) 
ম� �ময়াদী 

(২০১৮) 
দীঘ �ময়াদী�  

(২০২১) 

�কৗশলগত িবষয়ব� ১.১:অথৈনিতক �বষ� এবং িডিজটাল িডভাইড �র কের � (ক) িন�আেয়র স�দায়, (খ) অন�সরজনেগা�ী, (গ) নারী এবং (ঘ) �িতব�ী ও িবেশষ সহায়তা �েয়াজন 

এমন �ি�েদর মােঝ �স�ব�ন রচনা কের অন�সর �গা�ী��েদর �লধারার সামািজক �েযাগ-�িবধা �দান। 

**৩ সরকাির �িত�ান�েলােত জনগেণর 
জ� আইিস� িভি�ক �হ�েড� 
�াপন। সংি�� �সবাদানকারী 
�িত�ােনর পিরবেত কল �স�ােরর �
মা�েম এ কাজ স�ািদত হেত 
পাের।  এসব কল �স�ােরর জ� 
�টিলেযাগােযাগ �সবা �দানকারী 
�িত�ান ক�ক �� �ে� অথবা 
�টাল-ি� ন�র �িবধা �দান। 

�ধানম�ীর কাযা�লয়,   
মি�পিরষদ িবভাগ, সকল 
ম�ণালয়/িবভাগ 

নাগিরকেদর �য় কমেব এবং সমেয়র 
সা�য় হেব। 

সকল িস� কেপােরশন� , 
�জলা �শাসেকর 
কাযালয়� , �জলা পিরষেদ 
�হ� �ড� ও কল �স�ার 
�াপন; 

সকল �সবা 
�দানকারী �িত�ান, 
সকল �পৗরসভা এবং 
উপেজলা পিরষেদ 
�হ� �ড� ও কল 
�স�ার সহ �টাল ি� 
�িবধা  �বতন� ; 
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�িমক নং করণীয় িবষয় 

  

�াথিমক 
বা�বায়নকারী 

�ত�ািশত ফলাফল 
�� �ময়াদী 

(২০১৬) 
ম� �ময়াদী 

(২০১৮) 
দীঘ �ময়াদী�  

(২০২১) 

**৬ (ক) �াশনাল প�েলশন �রিজ�ার 
(NPR) �ণয়ন। �ভাটার আইিড 
ডাটােবজেক িভি� িহেসেব �বহার 
করা �যেত পাের। এনিপআর-এর 
সােথ � � িবভােগর িবভাগীয় 
�রিজ�ার �তরী করণ।  
 
(খ) এনিপআর-িভি�ক সমি�ত 
জাতীয় পিরচয়প� �বতন এবং তা �
�বহার কের  সবেতা�কার �
নাগিরক �সবা �দান এবং 
সামািজক িনরাপ�া িনি�তকরণ। 

বাংলােদশ পিরসং�ান 
��েরা, িনবাচন কিমশন� , 
সকল ম�ণালয় 

�সবা �হণকারী সনা�করণ ও িবিভ� 
িবভাগ ক�ক �েদয় নাগিরক �সবা 
তাৎ�িণক �দান িনি�ত হেব। 

িবভাগীয় �রিজ�ার ও 
এনিপআর-�তরীর 
কায ��ম �� 

িবভাগীয় �রিজ�ার ও 
এনিপআর স�� 

 

*৭ ইেলক�িনক প�িতেত সকল 
�সবার আেবদন এবং �সবা �হেণ 
নাগিরকেদরস�মতা উ�য়েন 
�ব�া �হণ। 

সকল ম�ণালয়/িবভাগ নাগিরেকর স�মতা �ি� পােব  বয়� ভাতা, িবধবা 
ভাতা, �ি�েযা�া ভাতা, 
�িতব�ী ভাতা, 
মা��কালীন ভাতা, 
�িষ ভ�িক� , উপ�ি� 
ইেল�িনক প�িতেত 
�হণ করেত পারেব  

 সকল �সবা 
ইেল�িনক 
প�িতেত �হণ 
করেত পারেব 

*৮ �য �কান �ান হেত �য �কান সময় 
সকল নাগিরক �সবা অনলাইেন 
পাবার �ব�াকরণ। 

মি�পিরষদ িবভাগ, সকল 
ম�ণালয়/িবভাগ 

�� �য় ও সমেয় সকল �সবা �াি� 
িনি�ত হেব। 

৫০% �সবা ১০০% �সবা �সবার মান উ�য়ন  
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�িমক নং করণীয় িবষয় 

  

�াথিমক 
বা�বায়নকারী 

�ত�ািশত ফলাফল 
�� �ময়াদী 

(২০১৬) 
ম� �ময়াদী 

(২০১৮) 
দীঘ �ময়াদী�  

(২০২১) 

১০ �দশীয় কািরগরেদর 

(Indigenous artisans) জ� 
ওেয়ব ও �মাবাইল িভি�ক ই-
কমাস �ব�া �বতন� � । 

িশ� ম�ণালয় ওেয়বসাইেটর মা�েম �ত�� অ�েলর 
দ� কািরগরেদর িশ�কেমর �চার �
��তােদরেক ঐসব দ� �িমকেদর সােথ 
�যাগােযাগ কিরেয় িদেব অথবা প� 
�েয়র �ব�া করেব, যার ফেল 
উপাজেনর �েযাগ �ি� পােব� , প� 
বাজারজাতকরেণর জ� কাযকরী সমবায় �
গেড় �লেত সহায়ক হেব এবং ন�ন 
চা�িরর �েযাগ �তির হেব। 

কা� ও িশ� িভি�ক ই-
কমাস সাইট চা��  

�� ও মাঝারী িশ� 
ও �বসায় ই-কমাস �
চা� 

সকল িশ� ও 
�বসা-বািণেজ� ই-
কমাস � চা� 

১১ নারী উে�া�ােদর পে�র বাজার 
স�সারেণর জ� িব�মান ত� 
�সবা �কে�র মা�েম ই-কমাস �
�িবধা �দান। 

িশ� ম�ণালয়, �ানীয় 
সরকার িবভাগ 

িনজ অ�ল ত�াগ না কেরও নারীেদর 
উপাজেনর �েযাগ �ি� পােব� , তােদর প� 
ও  �সবা বাজারজাত করেণর জ� 
কাযকরী সমবায় গঠেন �া� েদরেক 
সহায়তা করেব এবং ন�ন কমসং�ােনর �
�েযাগ �ি� হেব। 

সকল �জলা ও  
উপেজলা সদর 

সকল ইউিনয়ন ত� 
�সবা �ক� 

সম� �দশ 

�কৗশলগত িবষয়ব�  ১.২:�ানীয় ও �ক�ীয় সরকােররকায�ম ও�  নীিত িনধারেণ জনগেণর অংশ�হেণর �েযাগ �ি�� ।  

*১৩ ইেলক�িনক প�িতেত নাগিরক 

আেবদন ও অিভেযাগ �হণ ও 

িন�ি� এবং অবিহতকরণ। 

ইেলক�িনক প�িতেত নাগিরক 

মতামত �হণ কের �সবার মান 

উ�য়ন। 

মি�পিরষদ িবভাগ, সকল 

ম�ণালয়/িবভাগ/ 

সরকারী দ�র 

�সবার মান উ�য়ন এবং নাগিরক স�ি� 

�ি� 

নাগিরক অিভেযাগ �হণ 

ও িন�ি� এবং 

অবিহতকরণ। 

  

১৪ সকল �ণীত� নীিতমালা ওেয়ব 

সাইেট �কাশ ও জনগেণর মতামত 

�হণ। 

সকল ম�ণালয়/িবভাগ/ 

সরকারী দ�র 

নীিতমালা �ণয়েন জনগেণর অংশ�হণ 

িনি�তকরণ।   
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�িমক নং করণীয় িবষয় 

  

�াথিমক 
বা�বায়নকারী 

�ত�ািশত ফলাফল 
�� �ময়াদী 

(২০১৬) 
ম� �ময়াদী 

(২০১৮) 
দীঘ �ময়াদী�  

(২০২১) 

�কৗশলগত িবষয়ব� ১.৩:�বসরকাির খাত এবং এনিজও/িসএসও/িসিবও-�ক আ�িলক ভাষায় �ানীয় পযােয়র উপ�� িডিজটাল িবষয়ব�� , অনলাইন �সবা উ�য়ন এবং �দােন উৎসাহ �দান।  

১৫ �ািত�ািনক সহায়তা ও আিথক �

�েণাদনার মা�েম �ানীয় ভাষায় 

�ানীয় পযােয়র উপ�� িবষয়ব� �

উ�য়ন উৎসািহতকরণ 

সকল ম�ণালয়/িবভাগ/ 

দ�র  

জনগেণর �হৎ অংশেক িশ�া, �িশ�ণ 

ও ����ণ ত� �দােনর �িবধা �শ� �

হেব।
   

�কৗশলগত িবষয়ব� ১.৪: সং�িত, ঐিতহ� এবং ধেমর উৎকষ সাধেন সাং�িতক িবষয়ব� উ�য়ন ও সংর�ণ এবং প�ী অ�েলর �পকথা� � , উপকথা, �লাকজ সািহত� ও স�ীেতর ভা�ার 
সংর�ণ ও িবকােশর সহায়ক পিরেবশ �ি�।
�কৗশলগত িবষয়ব� ১.৫:�িতকর িডিজটাল িবষয়ব� �থেক িশ�েদর র�াসহ িশ� স�িকত অ�া� িবষয় সবসমে� � � উপ�াপন। 

 
উে�� #২: নীিতর �িত আ�া ও দায়ব�তা 

 

�িমক নং 
(��ািবত) 

করণীয় িবষয় 
(��ািবত) 

�াথিমক 
বা�বায়নকারী 

(��ািবত) 
�ত�ািশত ফলাফল (��ািবত) �� �ময়াদী (��ািবত) 

ম� �ময়াদী 
(��ািবত) 

দীঘ �ময়াদী �
(��ািবত) 

�কৗশলগত িবষয়ব� ২.১:িস�েজন চাটার তদারিক এবং �সবা �দােনর ফলাফল সবসমে� �কােশর মা�েম সরকাির �সবা �দান � � সহজীকরণ, সময় ও �য় সা�য়ী করা এবং ��তা ও 
দায়ব�তা িনি�ত করা।  
২১ �মাবাইল �ফান, এ�এম,  Point 

of Sales (POS)ও  অ�া� 
�সবা দান �কে�র মা�েম �য �কান 
সময় �য �কান �ান �থেক �য �কান 
িবল ও িফ পিরেশােধর 
�ব�াকরণ। 

সকল ম�ণালয় িবল ও িফ পিরেশােধ �য় এবং সমেয়র 
অপচয় �াস পােব; অিধকতর ��তা, 
�ি�য়াকরেণর দ�তা এবং �ত িবল 
পিরেশােধর মা�েম জনগণ উপ�ত হেব; 
সরকােরর উপর আ�া বাড়েব। 
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�িমক নং 
(��ািবত) 

করণীয় িবষয় 
(��ািবত) 

�াথিমক 
বা�বায়নকারী 

(��ািবত) 
�ত�ািশত ফলাফল (��ািবত) �� �ময়াদী (��ািবত) 

ম� �ময়াদী 
(��ািবত) 

দীঘ �ময়াদী �
(��ািবত) 

৩৭ �িষপ� (�যমন- �� এবং ��জাত 
��, আমওঅ�া�ফল, 
মসলা,মাছ, ইত�ািদ)-
এরসরবরাহকারীক�প� 
ক�ক� উৎপাদনকারীেদর��, 
সং�হ�িচ, পিরমাণস�িকতত� �
অনলাইন/ �মাবাইেলসরবরােহর 
�ব�াকরণ। 

িশ� ম�ণালয়, মৎ� ও 
�াণী স�দ ম�ণালয়,  
প�ী উ�য়ন ও সমবায় 
িবভাগ, �বসরকারী 
সং�হকারী �িত�ান 

�িষপ� �ি�য়াকরণ �ততর হেব, 
ম���েভাগী অপসািরত হেব এবং 
�ষকরা �া���পােব। 

∙ ∙ ∙ 

৪৩ সকল সরকাির �িত�ােনর নাগিরক 
�সবার ত� কাঠােমাওেয়বসাইেট 
�কাশ। 

মি�পিরষদ িবভাগ, সকল 
ম�ণালয়/িবভাগ 

জনগেণর �েয়াজনীয় ত� �াি� 
িনি�তকরণ  

  

৪৪ ইেলক�িনক �য় প�িত চা�করণ 
ও সকল উ�ু� দরপ� ও িনেয়াগ 
িব�ি� অনলাইেন �কােশর 
�ব�াকরণ। 

আইএমইিড (িসিপ�ইউ), 
সকল ম�ণালয়/িবভাগ 

সরকাির �েয়র ��ে� ��তা �ি�। 

 

  

৪৫ PPAঅ�যায়ী সকল সরকাির 
�িত�ােনর দরপ� িব�ি� 
িবিধেমাতােবক �দিনক পি�কায় 

�কােশর পাশাপািশ CPTU এর 
ওেয়বসাইেট �কােশর 
বা�বাধকতা রেয়েছ। এছাড়াও 
সংি�� ম�ণালয়/ িবভাগ/সং�ার 
িনজ� ওেয়বসাইেট দরপ� িব�ি� 
�কাশ করেত হেব। 
 
 

সকল সরকারী সং�া �য় �ি�য়ােক আেরা ��, সহজ, 
গিতময় ও �য় সা�য়ী করেব। 
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�িমক নং 
(��ািবত) 

করণীয় িবষয় 
(��ািবত) 

�াথিমক 
বা�বায়নকারী 

(��ািবত) 
�ত�ািশত ফলাফল (��ািবত) �� �ময়াদী (��ািবত) 

ম� �ময়াদী 
(��ািবত) 

দীঘ �ময়াদী �
(��ািবত) 

�কৗশলগত িবষয়ব� ২.২:ত� ��ি�র সকল ��ে� বাংলা �বহার িনি�ত করা  

�কৗশলগত িবষয়ব�� ২.৩:সরকাির অিফসস�েহর  মে� কাযকর � ত� আদান-�দােন আ�ঃসংেযাগ �াপন।  

*৫০ সকল সরকাির �িত�ােনর মে� 
ফাইল এবং ত� আদান-�দােন 
আইিস� �বহার অ��ািনত করেত 
সংি�� সরকাির কমকতােদর � �
অিভ� �িশ�ণ কাির�লােমর 
আওতায় �িশ�েণর �ব�াকরণ। 

জন�শাসন ম�ণালয়, 
ত� ও �যাগােযাগ ��ি� 
িবভাগ (আইিস� 
অিধদ�র), 
সকল সরকারী সং�া 

ত� ও ফাইল  আদান-�দােন 
ইেলক�িনক প�িত �ব�ত হেব।  

ম�ণালয় ও �জলা 
পযােয় ই� -ফাইিলং ও 
ইেলক�িনক �যাগােযাগ 
�ব�া �বতন�  

সরকােরর সকল 
পযােয় ই� -ফাইিলং ও 
ইেলক�িনক 
�যাগােযাগ �ব�া 
�বতন�  

 

�কৗশলগত িবষয়ব� ২.৪: ইেলক�িনক প�িতেত �সবা �দােনর জ� গণকমচারীেদর কম�মতা �ি� ও �ন�� িনি�ত করা� �  
*৫৫ সরকাির পযােয় সকল ��ণীর �

িনেয়ােগর �বহািরক পরী�ায়  
কি�উটার ও ই�ারেনেটর 
�মৗিলক িবষয় অ���করণ� । 

জন�শাসন ম�ণালয় 
(পাবিলক সািভস �
কিমশন), সকল 
ম�ণালয়/িবভাগ/সং�া 

আইিস�’র �বহািরক �ান ও দ�তা 
উ�য়েন চা�রী �াথ�রা সেচ� হেব এবং 
সকল সরকাির �িত�ােন আইিস� 
�ানস�� জনবল িনেয়ািজত হেব। 

   

৫৮ সরকাির পযােয় সকল �
��েনাটাইিপ� পদ �াট��া�িরক 
কাম-কি�উটার অপােরটর পেদ 
�পা�র করা হেয়েছ। এই পেদ ন�ন 
িনেয়ােগর ��ে� কি�উটার 
অপােরটর পেদর িনধািরত �
িশ�াগত �যা�তা ও অিভ�তা 
অ�সরণ করেত হেব।  

জন�শাসন ম�ণালয়, 
সকল সরকারী সং�া 

সরকােরর মে� আইিস�র �াপক এবং 
ত�িভি�ক �বহার। 

   

�কৗশলগত িবষয়ব� ২.৫: ইেলক�িনক প�িতেত সকল সরকাির তে�র �া�তা িনি�ত করা এবং আইিস� িনভর জনেসবা �দান �ব�ার � �ািয়� িনি�ত করা। 
�কৗশলগত িবষয়ব� ২.৬:  উ�য়ন �কে�র পিরক�না, বা�বায়ন ও কাযকািরতা তদারিক র জ� আইিস� িনভর �ব�া �বতন করা� � � । 
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উে�� #৩:সাবজনীন �েবশািধকার�  
 

�িমক নং 
(��ািবত) 

করণীয় িবষয় 
(��ািবত) 

�াথিমক 
বা�বায়নকারী (��ািবত) 

�ত�ািশত ফলাফল (��ািবত) �� �ময়াদী (��ািবত) 
ম� �ময়াদী 
(��ািবত) 

দীঘ �ময়াদী �
(��ািবত) 

�কৗশলগত িবষয়ব� ৩.১: জনেসবার বা�বাধকতা িহেসেব সকল নাগিরকেক ত� জগেত �েবেশর �েযাগ �দান করা। 

*৭২ আ�জািতক মান অ�সরেণ �
�িতব�ী �ি�বেগর জ� সকল �

সরকাির ওেয়বসাইট অিভগ� 
(Accessible) করা। 

সকল ম�ণালয়/িবভাগ/ 
সরকারী দ�র 

 

   

�কৗশলগত িবষয়ব� ৩.২:  সকল �জলা সদের ই�ারেনট �াকেবান স�সারণ কের রাজধানীর সমপিরমান খরেচ ই�ারেনট সংেযাগ �দান করা 
�কৗশলগত িবষয়ব� ৩.৩: জাতীয় �টিলকম নীিতমালা অ�যায়ী �েযাগ �িবধা �দান কের �দেশর সব� ই�ারেনট এবং�  আইিপ �টিলেফান �সবা স�সারণ করা। 

�কৗশলগত িবষয়ব� ৩.৪:  আইিপ িভি�ক �টিলেযাগােযাগ সব� স�সারণ করা এবং সবার জ� সা�য়ী কের �তালা� ।  
 

উে�� #৪: িশ�া ও গেবষণা 

 

�িমক নং 
(��ািবত) 

করণীয় িবষয় 
(��ািবত) 

�াথিমক 
বা�বায়নকারী 

(��ািবত) 
�ত�ািশত ফলাফল (��ািবত) �� �ময়াদী (��ািবত) 

ম� �ময়াদী 
(��ািবত) 

দীঘ �ময়াদী �
(��ািবত) 

�কৗশলগত িবষয়ব� ৪.১:  গিণত, িব�ান এবং ইংেরজী িশ�ার �িত িবেশষ ��� িদেয় সকল �ের িশ�ার মান এবং পিরসর �ি� করা 
�কৗশলগত িবষয়ব� ৪.২:পা��চীেক বাজার চািহদার সােথ সাম���ণ করেত িশ�া �িত�ান এবং িশ� �িত�ােনর মে� ঘিন� সহেযািগতা উৎসািহত করা� । 

�কৗশলগত িবষয়ব� ৪.৩:�াথিমক ও মা�িমক িশ�ায় এবং কািরগির ও �ি��লক িশ�া ও �িশ�েণ আইিস� �কাস অ��� কের �দশ�াপী আইিস� সা�রতা স�সারণ করা� � ।  

�কৗশলগত িবষয়ব�  ৪.৪: আইিস�র উ�তর পযােয় িশ�া ও গেবষণা পিরচালনার জ� দীঘেময়াদীথায়েনর মা�েম এক�� � �  আইিস� �স�ার অফ এে�েল� �িত�া করা।  

�কৗশলগত িবষয়ব� ৪.৫:সকল িব�িব�ালেয় িব�মােনর আইিস� িশ�া িনি�ত করা এবং গেবষণা ও উ�াবেন উৎসািহত করার জ� আইিস� িশ�ায় �াতেকা�র িশ�া �বতন করা� ।  

�কৗশলগত িবষয়ব� ৪.৬:আইিস� �বহােরর মা�েম �িতব�ী এবং িবেশষ সহায়তা �েয়াজন এমন �ি�েদর িশ�া এবং গেবষণায় স�ৃ� করা।  

�কৗশলগত িবষয়ব� ৪.৭:ইিডিসিপ, গণসা�রতা এবং আজীবন িশ�াসহ িশ�ার সকল �ের আইিস�র �বহার �ি� করা। 
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�িমক নং 
(��ািবত) 

করণীয় িবষয় 
(��ািবত) 

�াথিমক 
বা�বায়নকারী 

(��ািবত) 
�ত�ািশত ফলাফল (��ািবত) �� �ময়াদী (��ািবত) 

ম� �ময়াদী 
(��ািবত) 

দীঘ �ময়াদী �
(��ািবত) 

�কৗশলগত িবষয়ব� ৪.৮: আইিস� িশে� দ� �পশাজীবীর সামিয়ক ঘাটিত �রেণর জ� আইিস� �পশাজীবীেদর দ�তা পিরমাপ কের �েয়াজনীয় �িশ�েণর মা�েম ঘাটিত �রেণর জ� 
িনরিবি�� িশ�ার �ব�া করা এবং �পশাগত দ�তা যাচাই ও উ�য়ন কায�ম �হণ করা� ।  

উে�� #৫:কমসং�ােন� র �েযাগ �ি� 
 

�িমক নং 
(��ািবত) 

করণীয় িবষয় 
(��ািবত) 

�াথিমক 
বা�বায়নকারী 

(��ািবত) 
�ত�ািশত ফলাফল (��ািবত) �� �ময়াদী (��ািবত) 

ম� �ময়াদী 
(��ািবত) 

দীঘ �ময়াদী �
(��ািবত) 

�কৗশলগত িবষয়ব� ৫.১: �ানীয় আইিস� িশে� িবিনেয়ােগর জ� উৎসাহ �দান করা। 

�কৗশলগত িবষয়ব� ৫.২:  �দশীয় ও িব�বাজাের চািহদার সােথ সাম�� �রেখ অিধক সং�ক আইিস� �পশাজীবী �তিরর জ� �ািত�ািনক �মতা উ�য়ন করা।  
�কৗশলগত িবষয়ব� ৫.৩: িব�বাজাের দ� জনবেলর কমসং�ান সহজতর করা� ।  
�কৗশলগত িবষয়ব� ৫.৪: আইিস� �পশাজীবীেদর দ�তা উ�য়েনর জ� আিথক সহায়তা করা� ।  

উে�� #৬ : র�ানী উ�য়ন 

�িমক নং 
(��ািবত) 

করণীয় িবষয় 
(��ািবত) 

�াথিমক 
বা�বায়নকারী 

(��ািবত) 
�ত�ািশত ফলাফল (��ািবত) �� �ময়াদী (��ািবত) 

ম� �ময়াদী 
(��ািবত) 

দীঘ �ময়াদী �
(��ািবত) 

�কৗশলগত িবষয়ব� ৬.১:  বাংলােদশী আইিস� প� ও �সবা িব�বাজাের বাজারজাতকরেণর জ� শি�শালী িবপণন ও �াি�ং করা।  

�কৗশলগত িবষয়ব� ৬.২: িনভরেযা� আইিস� অবকাঠােমা উ�য়ন ও র�ণােব�ণ করা� ।  

�কৗশলগত িবষয়ব� ৬.৩:  র�ানী �ি�র জ� িবেশষ �িবধা �দান করা এবং িশ�-বা�ব নীিত ও উপ�� পিরেবশ �তির করা।  
�কৗশলগত িবষয়ব� ৬.৪: স�াবনাময় সফ�ওয়�ার ও আই� িভি�ক �সবাদানকারী �িত�ােনর জ� অথায়ন িনি�ত করা� ।  

�কৗশলগত িবষয়ব� ৬.৫:ত� ��ি�র মান, �ি�য়া, ��ি�, কমে��� , ভ�া� �চইন এবং niche মােকট উ�য়েনর জ� গেবষণা ও উ�য়েনর মা�েম �জনশীলতা লালন করা� ।  

 
উে�� #৭: আইিস� সহায়ক িবষয়স�হ 
 



9 

 

�িমক নং 
(��ািবত) 

করণীয় িবষয় 
(��ািবত) 

�াথিমক 
বা�বায়নকারী (��ািবত) 

�ত�ািশত ফলাফল (��ািবত) �� �ময়াদী (��ািবত) 
ম� �ময়াদী 
(��ািবত) 

দীঘ �ময়াদী �
(��ািবত) 

�কৗশলগত িবষয়ব� ৭.১:�মধা�� সংর�ণ, অনলাইন ড�েম� আদান-�দান, �লন-�দন এবং �পেম� এর সহায়ক আইনী অবকাঠােমা �তির করা।  

১৬৩ �পেট� এবং িডজাইন এ�া� 
আইিস� িশ� সহায়ক করার জ� 
সংেশাধন। 

িশ� ম�ণালয় 
আইিস� িশে� �জনশীল কাজ উৎসািহত 
হেব। 

 
  

�কৗশলগত িবষয়ব� ৭.২:রাজধানীর বাইের আইিস�’র উ�য়ন কায�ম � িবেক�ীকরণ করা। 
�কৗশলগত িবষয়ব� ৭.৩:ই�ারেনট-এর �া�তা এবং িনভরেযা�তা বািড়েয় �তালা� ।  
�কৗশলগত িবষয়ব� ৭.৪:িশ�া �িত�ােন আইিস� অবকাঠােমা উ�য়ন করা। 

�কৗশলগত িবষয়ব� ৭.৫:সা�য়ী, ওেপন �সাস এবং ওেপন আিকেটকচার সিলউশন এর �বহাের উৎসাহ �দান করা� � ।  
১৭৭ িমশন ি��ক�াল ও িবেশষািয়ত 

সফটওয়�ার  �তীত সফটওয়�ার  
�েয়র ��ে� ওেপন �সাস �
সফটওয়�ারেক অ�ািধকার �দান। 

সকল সরকারী সং�া সা�য়ী �ে� সফটওয়�ার �য় করা যােব। √ √ √ 

�কৗশলগত িবষয়ব� ৭.৬:িনভরেযা� এবং সা�য়ী িব��ৎ সরবরাহ িনি�ত করা� ।  
�কৗশলগত িবষয়ব� ৭.৭: সকল সরকাির আইিস� �ক� অ�সরণ করেব এমন ই�ার অপােরিবিল� কাঠােমা �বতন করা� ।  

১৮৭ ই-গভেন��  ও ই-�সবা সং�া� 
�কে�র ��ততা (Duplication) 
পিরহার করার জ� �ক� 
অ�েমাদেনর �েব আইিস� �
ম�ণালেয়র ছাড়প� িনেত হেব। 

ত� ও �যাগােযাগ ��ি� 
িবভাগ, পিরক�না 
ম�ণালয়সহ সকল 
ম�ণালয়/িবভাগ 

ই-গভেন� ও ই� -�সবা িবষয়ক কায�েম �

��ততা (Duplication) পিরহােরর 
মা�েম জাতীয় স�েদর সা�য় ঘটেব।  

 

 

১৮৮ সকল সরকারী দ�র �াশনাল ই-
গভেন� আিকেটকচার � � অ�সরণ 
কের সফটওয়�ার ও ই-�সবা �তরী 
করেব। 

সকল 
ম�ণালয়/িবভাগ/দ�র 

�াশনাল ই-গভেন� আিকেটকচার � �
�বহােরর �ায়ী� িনি�ত হেব। 

 

  

�কৗশলগত িবষয়ব� ৭.৮:ত� ��ি�, গিণত এবং ইংেরজী িশ�ার মান উ�ীতকরণ। 
 

উে�� #৮ : �া��েসবা 
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�িমক নং 
(��ািবত) 

করণীয় িবষয় 
(��ািবত) 

�াথিমক 
বা�বায়নকারী 

(��ািবত) 
�ত�ািশত ফলাফল (��ািবত) �� �ময়াদী (��ািবত) 

ম� �ময়াদী 
(��ািবত) 

দীঘ �ময়াদী �
(��ািবত) 

�কৗশলগত িবষয়ব� ৮.১: জাতীয় �া�� �সবা �দােনর �মতা �ি� করা। 
�কৗশলগত িবষয়ব� ৮.২:�া�� �সবার মান িনি�ত করা।  
�কৗশলগত িবষয়ব� ৮.৩:�টিলেমিডিসন ও আ�িনক ��ি� �বহােরর মা�েম �া�� �সবা �দােনর �ব�াপনা উ�ত করা।  

�কৗশলগত িবষয়ব� ৮.৪:�গম অ�লসহ সকল পযােয় সামািজক সেচতনতা �ি� করা এবং িশ�� � , মা� ও �জনন �াে��র উপর ��� সহকাের পিরচযার �িবধাস�হ �াি�র �ব�া করা� ।  

উে�� #৯ : পিরেবশ, জলবা� এবং �েযাগ �ব�া� পনা 
 

�িমক নং 
(��ািবত) 

করণীয় িবষয় 
(��ািবত) 

�াথিমক 
বা�বায়নকারী 

(��ািবত) 
�ত�ািশত ফলাফল (��ািবত) �� �ময়াদী (��ািবত) 

ম� �ময়াদী 
(��ািবত) 

দীঘ �ময়াদী �
(��ািবত) 

�কৗশলগত িবষয়ব� ৯.১:পিরেবশ র�ায় আইিস� ��ি�র �বহার ও �েয়াগ উৎসািহত করা।  

�কৗশলগত িবষয়ব� ৯.২: পিরেবশ-বা�ব স�জ ��ি� �বহার কের পিরেবশ সংর�ণ উৎসািহত করা।  
*২০৬ সরকাির �েয় 

আ�জািতকভােব �হণেযা� মােনর �
িব��ৎ সা�য়ী আইিস� য�পািত 
�য়। 

ত� ও �যাগােযাগ ��ি� 
িবভাগ, সকল 
ম�ণালয়/িবভাগ/সরকারী 
দ�র 

অিধক হাের িব��ৎ সা�য় হেব। 

  

 

২০৭ অবাি�ত ও অেকেজা আইিস� 
য�ািদর �েবশ িনয়�েণর জ� মান 
িনধারণ ও �েয়াগ� । িনরাপদ 
ইেলক�িনক বজ� খালােসর �ি�য়া �
অ�সরণ।  

বািণজ� ম�ণালয়, 
িশ�ম�ণালয়, জাতীয় 
রাজ� �বাড �, পিরেবশ ও 
বন ম�ণালয় 

ইেলক�িনক বেজ�র মা�েম পিরেবশ �
�ষণ �রাধ হেব। 

  

 

২০৮ দা�িরক কােজ  
ইেল�িনক প�িত �বহার �ি� কের 
কাগেজর �বহার �াস করা।  

মি�পিরষদ িবভাগ, 
সকল ম�ণালয়/িবভাগ 

কাগজ �তরীেত �ব�ত �া�িতক 
উপাদান সংর�েণ সহায়ক হেব। 

সকল ম�ণালয়, িবভাগ, 
িবভাগীয় ও �জলা 
�শাসন 

সকল সরকাির দ�র  

�কৗশলগত িবষয়ব� ৯.৩:  আইিস� িভি�ক �েযাগ সতক�করণ এবং �ব�াপনা ��ি� �বহার কের নাগিরকেদর �া�িতক �েযাগ �থেক র�া করা� � ।  
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�িমক নং 
(��ািবত) 

করণীয় িবষয় 
(��ািবত) 

�াথিমক 
বা�বায়নকারী 

(��ািবত) 
�ত�ািশত ফলাফল (��ািবত) �� �ময়াদী (��ািবত) 

ম� �ময়াদী 
(��ািবত) 

দীঘ �ময়াদী �
(��ািবত) 

�কৗশলগত িবষয়ব� ৯.৪:ইেলক�িনক বেজ�র িনরাপদ �� ব�াপনা।  
২১২ �রাতন িপিস, য�াংশ ও আইিস� 

য�ািদ হেত ��বান ধা� িন�াশন 
কের �নঃ�বহােরর জ� �া� 
�াপন। 

িশ� ম�ণালয় পিরেবশ �ষণ �রােধ সহায়ক হেব। 

  

 

�কৗশলগত িবষয়ব� ৯.৫: �াণ �ব�াপনা এবং �েযাগ পরবত� কায�েমর তদারিক  িন� � ি�ত করা।  
 
উে�� #১০: উৎপাদনশীলতা 

 

�িমক নং 
(��ািবত) 

করণীয় িবষয় 
(��ািবত) 

�াথিমক 
বা�বায়নকারী 

(��ািবত) 
�ত�ািশত ফলাফল (��ািবত) �� �ময়াদী (��ািবত) 

ম� �ময়াদী 
(��ািবত) 

দীঘ �ময়াদী �
(��ািবত) 

�কৗশলগত িবষয়ব� ১০.১: অথনীিতেত উৎপাদনশীলতার ��ে� ন�ন ধারা �বতন কর� � েত �ত ই-কমাস �, ই-�পেম� এবং ই-�লনেদন �বতন � উৎসািহত করা।  

২১৪ সকল ��ে� ই-�পেম� ও �মাবাইল-
�পেম� চা� করার জ� সংি�� 
আইন সংেশাধন। 

আইন ও অথ �
ম�ণালয়সহ সকল 
ম�ণালয় 

সকল আিথ �ক �লন-�দন �ত, �� ও 
সা�য়ী হেব। 

�িত�ম�ণালয়২৫% 
আিথ �কেলন-�দনস�� 
করেব 

�িত�ম�ণালয়১০০% 
আিথ �কেলন-�দনস�� 
করেব 

 

**২১৫ সকল অিফেস িডিজটাল �া�র 
চা�করণ। 

সকল ম�ণালয় ই-কমাস এি�েকশেনর িনরাপ�া িনি�ত �
হেব। 

�িত�ম�ণালেয়র২৫% 
অিফেস 
িডিজটাল �া�র �বত�ন 
করা 

�িত�ম�ণালেয়র১০০
% অিফেস 
িডিজটাল �া�র 
�বত�ন করা 

 

�কৗশলগত িবষয়ব� ১০.২:�দশ�াপী ��, মাঝারী ও �ছাট আকােরর িশ� এবং �িষখােত উৎপাদনশীলতা �ি�র জ� আইিস�র সেবা� �বহার এবং উ�াবনী ও �িতেযািগতা�লক �
মেনাভাব উৎসািহত করা।  
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�িমক নং 
(��ািবত) 

করণীয় িবষয় 
(��ািবত) 

�াথিমক 
বা�বায়নকারী 

(��ািবত) 
�ত�ািশত ফলাফল (��ািবত) �� �ময়াদী (��ািবত) 

ম� �ময়াদী 
(��ািবত) 

দীঘ �ময়াদী �
(��ািবত) 

২২০ িশে�র উৎপাদনশীলতা �ি�র জ� 
দ� জনবল উ�য়েনর লে�� 
সরকাির ও �বসরকাির খােতর �যৗথ 
উে�ােগ আইিস�’র মা�েম িশ�া 
ও �িশ�েণর �ব�া �হণ। 

িশ� ম�ণালয় 
িশ� �িত�ানস�েহ �ািত�ািনক দ�তা 
�ি� এবংমানবস�দ উ�য়েনর সহায়ক 
হেব। 

   

২২১ সকল িবভাগীয় সদেরর জ� 
আইিস�-িনভর � SMMEমেডল 
িচি�তকরণ, �িত�া এবং এ জাতীয় 
�িত�ান �তরীেত উৎসািহতকরণ। 

িশ� ম�ণালয় 
SMME-এর অ�করণীয় মেডল �তির 
হেব। 

   

২২৩ SMME-র জ� ই-কমাস �ব�া �
চা�করণ। 

িশ� ম�ণালয় SMMEউে�া�ােদর বাজার স�সারণ 
হেব।    

�কৗশলগত িবষয়ব� ১০.৩:আইিস�’র সবা�িনক �কৗশল � �বহার এবং বাজার-সংবাদ স�ালেনরমা�েম �িষ ��ে� উৎপাদন �মতা �ি� এবং সরবরাহ �ব�াপনা িনি�ত করা।  

২২৫ িবিভ� অ�েলর �ানীয় সরবরাহ 
�ব�াপনাসহ �িষখােতর 
�েয়াজনেক �াধা� িদেয় �� ও 
মাঝাির িশে�র (SME) জ� 
আইিস� িনভর� িরেসাস �স�ার �
�িত�া। 

িশ� ম�ণালয় �িষ িভি�ক ��-মাঝারী িশে�র 
স�মতা �ি� 

সকল �জলা, ২৫% 
উপেজলা 

১০০% উপেজলা  

 

�কৗশলগত িবষয়ব� ১০.৪: ইআরিপ এি�েকশন �বহার কের �হৎ িশে�র উৎপাদনশীলতা �ি� এবং উ�ত তদারিক, দ�তার ঘাটিত িচি�তকরণ, উপ�� �িশ�ণ এবং আ�িনক িশ� 
পিরচালন িনি�ত করা।  
২৩৩ খাত-িভি�ক ERP (এ�ার�াইজ 

িরেসাস ��ািনং� ) �বতেন �ক� �
�হণ।  

িশ� ম�ণালয় 
উৎপাদনশীলতা �ি� পােব এবং কাযকর �
তদারিক �ব�া চা� হেব। 

৫ � খােত ৫� �ক� 
বা�বায়ন 

৫০� �ক� বা�বায়ন 

সকল িশ� 
�িত�ােন 
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�িমক নং 
(��ািবত) 

করণীয় িবষয় 
(��ািবত) 

�াথিমক 
বা�বায়নকারী 

(��ািবত) 
�ত�ািশত ফলাফল (��ািবত) �� �ময়াদী (��ািবত) 

ম� �ময়াদী 
(��ািবত) 

দীঘ �ময়াদী �
(��ািবত) 

২৩৪ �ালানীর দ� �বহার,  
আ�জািতক মান �যমন � ISO িবষেয় 
�যা�তা, িলন, িস� িসগমা, 
আ�িনক উৎপাদন প�িত, ইত�ািদ 
সং�া� িডিজটাল কনেট� 
�তিরকরণ। 

িব��ৎ, �ালানী ও খিনজ 
স�দ ম�ণালয়, িশ� 
ম�ণালয় 

�সবার মান উ�য়ন ও ��া�াড অ�সরেণর �
�াপাের িশে�াে�া�ােদর সহায়তা 
�দান। 

  

 

�কৗশলগত িবষয়ব� ১০.৫:  পিরচালনা প�িত এবং �ােনজেম� ইনফরেমশন িসে�েমর অিধকতর অেটােমশেনর মা�েম �সবাখােত �টকসই উৎপাদনশীলতা িনি�ত করা।  

 


