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�িমক 
নং 

করণীয় িবষয়  �াথিমক 
বা�বায়নকারী 

�ত�ািশত ফলাফল ��েময়াদী  
(২০১৮) 

ম�েময়াদী 
(২০২০) 

দীঘ �েময়াদী 
(২০২২) 

�হীত কায ��ম/পদে�প 

**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 
কায �ালয়, 
মি�পিরষদ িবভাগ, 
সকল 
ম�ণালয়/িবভাগ 

নাগিরকেদর �য় 
কমেব এবং সমেয়র 
সা�য় হেব। 

∙   বত�মােন পির�ণ � আই,িস,�, িভি�ক �হ�েড� না থাকেলও 
�টিলেফান, �মাবাইল �ফান, ইেমইল এবং পিরদ�েরর দা�িরক 
�ফস�ক �পইেজর �মেসিজং অপশন �বহার কের 
�সবা�হীতাগণেক ত� �দান করা হে�। 

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

সকল  
ম�ণালয়/িবভাগ 

নাগিরেকর স�মতা 
�ি� পােব  

∙   পিরদ�ের এই বছেরই ই-নিথ �ব�াপনা চা�র পিরক�না 
রেয়েছ। এই �ব�াপনা চা� হেল সকল আেবদন “নাগিরক 
কন �ার” �বহার কের আেবদন �হেণ অনলাইন প�িত �বত�ন 
সহজ হেব। 

*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।  

  ∙ পিরদ�ের এই বছেরই ই-নিথ �ব�াপনা চা�র পিরক�না 
রেয়েছ। এই �ব�াপনা পির�ণ �ভােব চা� করা হেল পিরদ�েরর 
সকল �সবা �য �কান সময় সকল নাগিরক �হণ করেত পারেবন। 

*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/ 
সরকাির দ�র 

�সবার মান উ�য়ন 
এবং নাগিরক স�ি� 
�ি� 

∙   বত�মােন পিরদ�েরর ওেয়বসাইেট �দিশ �ত ইেমইলিভি�ক 
অিভেযাগ �দান �ব�াপনা এবং পিরদ�েরর �ফস�ক �পইজ 
�বহার কের �সবা�হীতাগেণর মতামত �হণসহ অিভেযাগস�হ 
তাৎ�িণকভােব িন�� করা হয়। 

১৪ সকল �ণীত� নীিতমালা ওেয়বসাইেট �কাশ ও 
জনগেণর মতামত �হণ।  

সকল 
ম�ণালয়/িবভাগ/ 
সরকাির দ�র 

নীিতমালা �ণয়েন 
জনগেণর অংশ�হণ 
িনি�তকরণ।  

∙   �ণীত� নীিতমালাসহ �েয়াজনীয় অ�া� সকল ত� 
ওেয়বসাইেট িনয়িমত হালনাগাদ করা হয়। 

১৫ �ািত�ািনক সহায়তা ও আিথ �ক �েণাদনার মা�েম 
�ানীয় ভাষায় �ানীয় পয �ােয়র উপ� �� িবষয়ব� উ�য়ন 
উৎসািহতকরণ।  

সকল 
ম�ণালয়/িবভাগ/ 
দ�র 

জনগেণর �হৎ 
অংশেক িশ�া, 
�িশ�ণ ও ����ণ � 
ত� �দােনর �িবধা 
�শ� হেব।  

   িবষয়�র সােথ এই পিরদ�েরর সংি��তা �নই। 

৪৩ সকল সরকাির �িত�ােনর নাগিরক �সবার ত� কাঠােমা 
ওেয়বসাইেট �কাশ।  

মি�পিরষদ িবভাগ, 
সকল 
ম�ণালয়/িবভাগ 

জনগেণর �েয়াজনীয় 
ত� �াি� 
িনি�তকরণ 

∙   সকল ত� ওেয়বসাইেট িনয়িমত হালনাগাদ করা হয়। 

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 �ি�।  

 ∙  ই-িজিপ প�িত চা�র পিরক�না রেয়েছ। 
বত�মােন দরপ� িব�ি� অনলাইেন �কাশ করা হয়। 
পিরদ�ের িনেয়াগ সং�া� কায ��ম �হণ করা হেল তা 
ওেয়বসাইেট �কাশ করা হেব। 

৪৫ PPA অ�যায়ী সকল সরকাির �িত�ােনর দরপ� 
িব�ি� িবিধ �মাতােবক �দিনক পি�কায় �কােশর 
পাশাপািশ CPTU-এর ওেয়বসাইেট �কােশর 

সকল সরকাির 
সং�া 

�য় �ি�য়ােক আেরা 
��, সহজ গিতময় 
ও �য় সা�য়ী 

∙   দরপ� িব�ি� �দিনক সংবাদপে�র পাশাপািশ ওেয়বসাইেটও 
�কাশ করা হয়। 
ভিব�েত ই-িজিপ চা� করা হেল CPTU-এর ওেয়বসাইেটও 
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বা�বাধকতা রেয়েছ। এছাড়াও সংি�� 
ম�ণালয়/িবভাগ/সং�ার িনজ� ওেয়বসাইেট দরপ� 
িব�ি� �কাশ করেত হেব।  

করেব।  দরপ� িব�ি� �কািশত হেব। 

*৫৫ সরকাির পয �ােয় সকল ��ণীর িনেয়ােগর �বহািরক 
পরী�ায় কি�উটার ও ই�ারেনেটর �মৗিলক িবষয় 
অ�� ��করণ।  

জন�শাসন ম�ণালয় 
(পাবিলক সািভ �স 
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।  

∙   পিরদ�ের িনেয়াগ সং�া� কায ��ম �হণ করা হেল এই িবষেয় 
পদে�প �নওয়া হেব। 

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

জন�শাসন 
ম�ণালয়, সকল 
সরকাির সং�া 

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

∙   পিরদ�ের িনেয়াগ সং�া� কায ��ম �হণ করা হেল এই িবষেয় 
পদে�প �নওয়া হেব। 

*৭২ আ�জ�ািতক মান অ�সরেণ �িতব�ী �ি�বেগ �র জ� 
সকল সরকাির ওেয়বসাইট অিভগ� (Accessible) 
করা 

সকল 
ম�ণালয়/িবভাগ/ 
সরকাির দ�র 

   ∙ সরকাির আবাসন পিরদ�র-এর ওেয়বসাইট� NPF-এর 
আওতায় বা�বায়ন করা হেয়েছ। NPF-এ িবষয়� কায �করী 
করা হেল এই পিরদ�েরর ওেয়বসাইেটও তা কায �করী হেব। 

১৬৮ সরকাির �বসরকাির আবাসেন ই�ারেনট �িবধা 
িনি�তকরেণর জ� িবি�ং এর নকশা অ�েমাদেনর 
সময় ই�ারেনট ক�াবিলং এর িবষয়� অ�� �� করেত 
হেব। �দেশর অ�া� শহের আইএসিপ, ডাটা সংেযাগ 
�দানকারী, আবাসন এবং অবকাঠােমা িনম �াণকারীেদর 
�িবধািদ �দান করেত হেব।  

ডাক ও 
�টিলেযাগােযাগ 
িবভাগ, গণ�ত� 
অিধদ�র, রাজউক, 
�ানীয় সরকার 
িবভাগ, আবাসন 
অিধদ�র 

সাধারণ জনগণ 
ই�ারেনেটর 
আওতায় আসেব 

  ∙ িবষয়�র সােথ সরকাির আবাসন পিরদ�েরর সরাসির স�ৃ�তা 
�নই। 

১৭৭ িমশন ি��ক�াল ও িবেশষািয়ত সফটওয়�ার �তীত 
সফটওয়�ার �েয়র অ�ািধকার �দান।  

সকল সরকাির 
সং�া 

সা�য়ী �ে� 
সফটওয়�ার �য় করা 
যােব।  

 ∙  সফটওয়ার �েয়র ��ে� িবষয়� িবেবচনা করা হেব। 

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-গভ�েন� ও ই-�সবা 
িবষয়ক কায ��েমর 
��ততা 
(Duplication) 
পিরহােরর মা�েম 
জাতীয় স�েদর 
সা�য় ঘটেব।  

 ∙  এ সং�া� কায ��েম �দ� িনেদ �শনা অ�সরণ করা হেব। 
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১৮৮ সকল সরকাির দ�র �াশনাল ই-গভেন �� আিক�েটকচার 
অ�সরণ কের সফটওয়�ার ও ই-�সবা �তির করেব।  

সকল 
ম�ণালয়/িবভাগ/ 
দ�র 

�শনাল ই-গভ�েন� 
আিক�েটকচার 
�বহােরর �ায়ী� 
িনি�ত হেব।  

 ∙  এ সং�া� কায ��েম �দ� িনেদ �শনা অ�সরণ করা হেব। 

*২০৬ সরকাির �েয় আ�জ�ািতকভােব �হণেযা� মােনর িব��ৎ 
সা�য়ী আইিস� য�পািত �য়।  

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

অিধক হাের িব��ৎ 
সা�য় হেব।  

 ∙  এ সং�া� কায ��েম �দ� িনেদ �শনা অ�সরণ করা 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।  

 ∙  সরকাির আবাসন পিরদ�র-এর কায ��েম ইেলক�িনক প�িত, 
িবেশষতঃ ইেমইল �বহােরর মা�েম কাগেজর �বহার �াস 
করা হেয়েছ। ২০১৭ সােলর মে�ই ই-নিথ �ব�াপনা চা� করার 
পিরক�না রেয়েছ। এই �ব�াপনা চা� হেল দা�িরক কােজ 
কাগেজর �বহার আরও �াস পােব। 

 


