
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায  

ফাাংরাদদ ট্যারযপ করভন 

১ভ ১২ তরা যকারয অরপ বফন 

সগুন-ফারগচা, ঢাকা -১০০০ 

www.btc.gov.bd 
 

 

ছক – ১ 

 

আইরটি অগ্রগরতয সেত্রমূ (সুচদকয নাভ/রফলয়) ২০০৮-০৯ াদর অজজন (াংখ্যা রবরিক) ২০১৪-১৫াদর অজজন (াংখ্যা রবরিক) 

সরাকার এরযয়া সনটওয়জাক স্থান (৩৯টি রর) ১  

ওদয়ফাইট সডাদভন স ারা www.btc.gov.bd ১  

Bandwidth 2MB সথদক বৃরি কদয ১০ MB  ১ 

যয়টা জ Software ক্রয় কযা  ১ 

ওদয়ফাইট a2i এয দমাগীতায় নতুন বাদফ Develop কযা  ১ 

ASYCUDA++ এয উয কাদজয েভতা অজজন  ১ 

আইটি এনাদফর ারব জদয উয ভীো প্ররতদফদন  ১ 

অরপরয়ার email কর কভ জকতজাদদয দদয রফযীদত স ারা  ১ 

BTC ম্পূণ জ অরপ Wi-Fi স্থান  ১ 

রফটির অরপদ ইউরনদকাড চালুকযণ   ১ 

সভাট ২ ৮ 

 

 

 

 



ছক-২ 

 

তথ্য ও সমাগাদমাগ প্রযুরি নীরতভারা -২০১৫ এ ফরণ জত তাঁয ভন্ত্রণারয়/রফবাদগয কযণীয় কভ জরযকল্পনামূ  এয আদরাদক গৃতীত/গৃতীতব্য কাম জক্রদভয ত্রত্রভারক প্ররতদফদন সপ্রযদণয 

ছক। 

কভ জ-রযকল্পনা (Action Plan) 

 

ক্ররভ

ক নাং 

কযণীয় রফলয় স্বল্প সভয়াদী 

(২০১৬) 

ভধ্য সভয়াদী 

(২০১৮) 

দীর্ জ সভয়াদী 

(২০২১) 

গৃতীত  কাম জক্রভ/দ সে  কাম জক্রদভয ফতজভান অফস্থা 

**৩ যকারয প্ররতষ্ঠানগুদরাদত জনগদণয জন্য 

আইরটি রবরিক সল্লদডস্ক স্থান । াংরিষ্ট 

সফাদানকাযী প্ররতষ্ঠাদনয রযফদতজ কর 

সন্টাদযয ভাধ্যদভ এ কাজ ম্পারদত দত 

াদয । এফ কর সন্টাদযয জন্য 

সটররদমাগাদমাগ সফা প্রদানকাযী প্ররতষ্ঠান 

কর্তজক স্বল্প মূদে অথফা সটার-রি নম্বয 

সুরফধা প্রদান। 

∙  ∙ স্বল্প সভয়াদী - সল্লদডস্ক স্থান কযা দফ। 

দীর্ জ সভয়াদী -কর সন্টাদযয জন্য 

সটররদমাগাদমাগ সফা প্রদানকাযী প্ররতষ্ঠান 

কর্তজক স্বল্প মূদে অথফা সটার-রি নম্বয সুরফধা 

চালু করণ ।  

চলমান  

**৬ (ক) ন্যানার পুদরন সযরজস্টায 

(NPR)প্রণয়ন।  সবাটায আইরড 

ডাটাদফজদক রবরি রদদফ ব্যফায কযা 

সমদত াদয। এনরআয –এয াদথ স্ব স্ব 

রফবাদগয রফবাগীয় সযরজস্টায ত্রতযী কযণ।  

     

**৭ ইদরকট্ররনক িরতদত কর সফায 

আদফদন এফাং সফা গ্রদণ নাগরযকদদয 

েভতা উন্নয়দন ব্যফস্থা গ্রণ। 

 ∙ ∙ ইদনাদবন টিভ এয ভাধ্যদভ সফা  াত রচরিৃত  

কযণ এফাং ন্যানার আইরড রবরিক সফা গ্রণ 

ও সফা ম্পাদনায ব্যফস্থা কযা। 

 

চলমান 

**৮ সম সকান স্থান দত সম সকান ভয় কর 

নাগরযক সফা অনরাইদন াফায 

ব্যফস্থাকযণ। 

 ৫০% সফা ১০০% সফা ভধ্য সভয়াদী ও দীর্ জ সভয়াদী – শুল্ক হ্রা / বৃরিয 

আদফদন অনরাইন এ গ্রণ।  

চলমান 

**১৩ ইদরকট্ররনক িরতদত নাগরযক আদফদন ও 

অরবদমাগ গ্রণ ও রনষ্পরি এফাং 

অফরতকযণ। ইদরকট্ররনক িরতদত 

নাগরযক ভতাভত গ্রণ কদয সফায ভান  

উন্নয়ন।  

ম্পন্ন  ∙ ∙ অধিকতর সেবা প্রদাননর লক্ষ্য  রআযএভ 

পটওয়যায প্রফতজন কযা দফ।  

কাজ টি ম্পন্ন তদফ আরধকতয 

উন্নত কযদত দফ। 



ক্ররভ

ক নাং 

কযণীয় রফলয় স্বল্প সভয়াদী 

(২০১৬) 

ভধ্য সভয়াদী 

(২০১৮) 

দীর্ জ সভয়াদী 

(২০২১) 

গৃতীত  কাম জক্রভ/দ সে  কাম জক্রদভয ফতজভান অফস্থা 

**১৪ কর প্রণীতব্য নীরতভারা ওদয়ফ াইদট 

প্রকা ও জনগদণয ভতাভত গ্রণ। 

ম্পন্ন কযা দফ কযা দফ কর প্রণীতব্য নীরতভারা ওদয়ফ াইদট প্রকা ওদয়ফাইদট প্রকা দে। 

২১ সভাফাইর সপান, এটিএভ, Point of 

Sales (POS)ও অন্যান্য সফা দান 

সকদেয ভাধ্যদভ সম সকান ভয় সম সকান 

স্থান সথদক সম সকান রফর ও রপ রযদাদধয 

ব্যব্যস্থাকযণ। 

     

৪৩ কর যকাযী প্ররতষ্ঠাদনয নাগরযক সফায 

তথ্য কাঠাদভা ওদয়ফাইদট প্রকা।  

ম্পন্ন ∙ ∙ নাগরযক সফায তথ্য কাঠাদভা ওদয়ফাইদট 

প্রকা। 

ওদয়ফ াইদট প্রকা দে। 

৪৪ ইদরকট্ররনক ক্রয় িরত চালুকযণ ও কর 

উন্ুি দযত্র ও রনদয়াগ রফজ্ঞরি  অনরাইদন 

প্রকাদয ব্যফস্থাকযণ। 

ম্পন্ন ∙ ∙ উন্ুি দযত্র ও রনদয়াগ রফজ্ঞরি  অনরাইদন 

প্রকাদয ব্যফস্থাকযণ।  
ম্পন্ন কযা দয়দছ। 

৪৫ PPA অনুমায়ী কর যকারয প্ররতষ্ঠাদনয 

দযত্র রফজ্ঞিী রফরধ সভাতাদফক ত্রদরনক 

রত্রকায় প্রকাদয াাার CPTU এয 

ওদয়ফাইদট প্রকাদয  ফাধ্যফাধকতা  

যদয়দছ। এছাড়াও াংরিষ্ট ভন্ত্রণারয়/ 

রফবাগ/াংস্থায রনজস্ব ওদয়ফাইদট দযত্র 

রফজ্ঞরি প্রকা কযদত দফ। 

∙ ∙ ∙ CPTU এয ভাধ্যদভ ইদরকট্ররনক ক্রয় িরত 

চালু কযা সমদত াদয। কর ক্রদয়য রফজ্ঞরি 

ওদয়ফাইদট  সদয়া দে।। 

রফটির এয  রনজস্ব ওদয়ফাইদট 

দযত্র রফজ্ঞরি প্রকা কযা দে।  

৫০ কর যকারয প্ররতষ্ঠাদনয ভদধ্য পাইর 

এফাং তথ্য আদান-প্রদান আইরটি ব্যফায 

অনুপ্রারণত কযদত  াংরিষ্ট যকারয 

কভ জকতজাদদয অরবন্ন প্ররেণ কারযকুরাদভয 

আওতায় প্ররেদণয ব্যফস্থাকযণ।  

∙ ∙ ∙ ই-পাইর ম্যাদনজদভন্ট , ডুকুদভন্ট আকজাইরবাং, 

রফজদন প্রদ রয-ইরিরনয়ারযাং,ইনপযদভন 

অরডট,করম্পউটায ররকউরযটি,ই-কভা জ, ারব জ 

ইদনাদবন, রডরজটার ডাটা এদেদচজ্ঞ  এয 

উয  সট্ররনাং এয ব্যফস্থা কযা। 

 অরনস্পন্ন  

৫৫ যকারয ম জাদয় কর সেণীয রনদয়াদগয  

ব্যফারযক যীোয় করম্পউটায ও 

ইন্টাযদনদটয সভৌররক রফলয় অন্তর্ভ জিকযণ। 

ম্পন্ন কযা দফ কযা দফ করম্পউটায ও ইন্টাযদনদটয সভৌররক রফলয় 

অন্তর্ভ জিকযণ কযা দয়দছ ।  

ম্পন্ন কযা দয়দছ। 

৫৮ যকারয ম জাদয় কর সস্টদনাটাইরস্ট দ  

াঁটমুদ্রােরযক কাভ-করম্পউটায অাদযটয 

দদ রুান্তয কযা দয়দছ। এই দদ নতুন 

ম্পন্ন ∙ ∙ কর সস্টদনাটাইরস্ট দ  াঁটমুদ্রােরযক কাভ-

করম্পউটায অাদযটয দদ রুান্তয 

ম্পন্ন কযা দয়দছ। 



ক্ররভ

ক নাং 

কযণীয় রফলয় স্বল্প সভয়াদী 

(২০১৬) 

ভধ্য সভয়াদী 

(২০১৮) 

দীর্ জ সভয়াদী 

(২০২১) 

গৃতীত  কাম জক্রভ/দ সে  কাম জক্রদভয ফতজভান অফস্থা 

রনদয়াদগয সেদত্র করম্পউটায অাদযটয 

দদয রনধ জারযত রোগত সমাগ্যতা ও 

অরবজ্ঞতা অনুযণ কযদত দফ। 

৭২ আন্তজজারতক ভান অনুযদণ প্ররতফন্ধী 

ব্যরিফদগ জয জন্য কর যকারয ওদয়ফাইট 

অরবগম্য  (Accessible)কযা 

 ∙  Accessability issue অনুযণ কযা সমদত 

াদয।এদেদত্র www.w3.org standard 

পদরা কযা সমদত াদয। Access by 

everyone regard less of disability 

is an essential aspect. 

www.w3.org standard 

পদরা কদয ভধ্য সভয়াদদ কাজ টি 

রনস্পন্ন কযা দফ ।  

১০০ রফদে ফাজাদয ফাাংরাদদদয জন্য উদমারগ 

আইরটি এফাং ITES (ওদয়ফ ও সভাফাইর 

কনদটন্ট উন্নয়ন, এযারনদভন, করম্পউটায 

সগম্স . প্রকানা ও অন্যান্য) এয ফাজায 

অনুন্ধান। 

     

১২৫ স্থানীয় ও যিানীমু ী আইরটি রফলয়ক 

কাদজ আইরটি প্ররতষ্ঠানমূদক আরথ জক 

ায়তা প্রদাদনয রনরভি স্বল্প সুদদ কাম জকযী 

রফদল ওয়ারকজাং কযারটার পান্ড গঠন। 

     

১৩৩ আইরটি সকাম্পানীমূদয নাযী জনফর 

ক্রভান্বদয় সভাট ভানফ ম্পদদয ৫০ তাাংদ 

চারদা রনরুণ। 

         ∙  আইরটি সকাম্পানীমূদয নাযী জনফর সভাট 

ভানফ ম্পদদয ৫০ ভতাাং কযণীয় রফলয়ক 

ভীো। 

 

১৩৮ আইরটি রদল্পয েভতা রযভা ও 

যিানী বৃরিকদল্প সযাডম্যা 

(Roadmap) প্রণয়ন। 

   রফটির  দত এ াংক্রান্ত একটি গদফলণা 

কাম জক্রভ রযচাররত দয়দছ। এয ভতাভত গুদরা 

রফদফচনা কযা  সমদত াদয। 

অরবজ্ঞাতা থাকায় এ ধযদনয 

গদফলণা কদভ জ রফটিরদক অন্তর্ভ জি 

কযা সমদত াদয। 

১৪১ রফদেয ফড় ফড় আইরটি সভরা, কনপাদযন্প 

এফাং ব্যফা-ফারণদজযয ররাংদকজ সগ্রাগ্রাদভ 

উচ্চ ম জাদয়য নীরত-রনধ জাযণী ব্যরি, প্ররতষ্ঠান 

এফাং রদল্পয অাংগ্রণ। 

     

১৭৭ রভন রক্রটিকযার ও রফদলারয়ত 

পটওয়যায ব্যতীত পটওয়যায ক্রদয়য 

সেদত্র ওদন সা জ পটওয়যাযদক 

 ∙ ∙ ওদন সা জ পটওয়যাযদক অগ্রারধকায প্রদান  

কযা দে।  

অনুযণ কযা দে ।  

http://www.w3.org/
http://www.w3.org/


ক্ররভ

ক নাং 

কযণীয় রফলয় স্বল্প সভয়াদী 

(২০১৬) 

ভধ্য সভয়াদী 

(২০১৮) 

দীর্ জ সভয়াদী 

(২০২১) 

গৃতীত  কাম জক্রভ/দ সে  কাম জক্রদভয ফতজভান অফস্থা 

অগ্রারধকায প্রদান।  

১৮৮ কর যকারয দিয ন্যানার ই-গবদন জন্প  

আরকজদটকচায অনুযণ কদয পটওয়যায ও 

ই-সফা ত্রতযী কযদফ। 

∙ ∙ ∙ ই-গবদন জন্প  আরকজদটকচায অনুযণ কযা দে। অনুযণ কযা দফ।  

২০৭ অফারিত ও অদকদজা আইরটি মন্ত্রারদয 

প্রদফ রনয়ন্ত্রদণয জন্য ভান রনধ জাযণ ও 

প্রদফ রনয়ন্ত্রদণয জন্য ভান রনধ জাযণ ও 

প্রদয়াগ। রনযাদ ইদরকট্ররনক ফজজয 

 ারাদয প্ররক্রয়া অনুযণ। 

 ∙ ∙ অফারিত ও অদকদজা আইরটি মন্ত্রারদয প্রদফ 

রনয়ন্ত্রদণয জন্য  ফারনজয ভন্ত্রনারদয়য আদদ 

অনুমায়ী  রফটির  সুারয প্রদান কদয।  

অফারিত ও অদকদজা আইরটি 

মন্ত্রারদয প্রদফ রনয়ন্ত্রদণয জন্য ও 

ফজজব্যফস্থানা জন্য নীরতভারা 

প্রণয় কযা । এ সেদএ e-

waste stanndard 

পদরা কযা সমদত াদয। 

২০৮ দািরযক কাদজ ইদরক্ট্ররনক িরত ব্যফায 

বৃরি কদয কাগদজয ব্যফায হ্রা কযা। 

 ∙ ∙ ণ্যয স্থানীয় ও অন্তজজারতক ফাজায মূে ও  া 

প্লাই সচইন ম জদফেন পটওয়যায 

সডফরা,ডুকুদভন্ট ম্যাদন্টজদভন্ট,ইনদবনটরয  

ম্যাদন্টজদভন্ট,সপ্লগারযভ পটওয়যায চালু 

কযায ব্যফস্া কযা। 

ভধ্য সভয়াদদ এফাং দীর্ জ সভয়াদদ 

কাজ টি ম্পন্ন দফ। ব্যাক অরপ 

অদটাদভন কযদত দফ। 

 

২১৪ কর সেদত্র ই-সদভন্ট ও সভাফাইর-সদভন্ট 

চালূ কযায জন্য াংরিষ্ট আইন াংদাধন। 

     

২১৫ কর অরপদ রডরজটার স্বােয চালুকযণ।    ∙ রডরজটার স্বােয চালুকযণ। দীর্ জ সভয়াদদ কাজ টি ম্পন্ন  কযা 

দফ। 

২১৭ ফারণজয ায়ক আইরটি অফকাঠাদভা 

উন্নয়দন ভীো রযচারনা। 

 ∙ ∙ আইরটি এয ক্লাস্টায রবরিক ভীো রযচারনা 

। 
ভধ্য সভয়াদদ এফাং দীর্ জ সভয়াদদ 

কাজ টি ম্পন্ন দফ। ফাাংরাদদ 

ট্যারযপ করভন আইরটি এয 

ক্লাস্টায রবরিক ভীো 

রযচারনা কদয ফারণজয 

ভন্ত্রণারয়দক প্রদমাজণীয় সুারয 

প্রদান কযদত াদয। 

২১৯ প্ররত ফছয যকারয –সফযকারয উদেদগ 

আইরটি রফলয়ক উদ্ভাফনীমূদয প্রচাদযয 

জন্য রফবাগ, সজরা ও উদজরা ম জাদয় 

     



ক্ররভ

ক নাং 

কযণীয় রফলয় স্বল্প সভয়াদী 

(২০১৬) 

ভধ্য সভয়াদী 

(২০১৮) 

দীর্ জ সভয়াদী 

(২০২১) 

গৃতীত  কাম জক্রভ/দ সে  কাম জক্রদভয ফতজভান অফস্থা 

রডরজটার উদ্ভাফনী সভরা ও ইন্টাযদনট সভরা 

আদয়াজন।  

 


