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উপক্রমরণশ সরকরজা (Preamble)

মরজাধ্যরমশ সরক ও উচ্চরশশিকরজা র্রী বা বিভরজাগ, রশশিকরজা মনণরজা বাংলয়রজারাধিতন্ত্রীন ্রী বরজা্রী বাং বাংলরজাাংলাদবাংলাদেশ রশশিকরজাতথ্য ও পররস্রী বাংসংখরজান যান ব্যান ব্যুাংলাদররজা (বরজানাংলাদ্রী বইস) এর
বাংলাদেরজারয়াংলাদবে রনাংলাদয়রজারজত

পররচরজা বাংলশ সরক

এ্রী ব্রী বাং

গণপ্রজরজাতনতন্ত্রী ্রী বরজা্রী বাং বাংলরজাাংলাদবাংলাদেশ সরশ সরকরজাাংলাদরর রশশিকরজা মনণরজা বাংলাংলাদয়র বাংলাদেরজারয়াংলাদবে রনাংলাদয়রজারজত মরজাননতন্ত্রীয় মনতন্ত্রীর প্ররতরনররাধি রহসরজাাংলাদ্রী ব

সরচ্রী ব, মরজাধ্যরমশ সরক ও উচ্চরশশিকরজা র্রী বা বিভরজাগ,  রশশিকরজা মনণরজা বাংলয়

২০১৭ সরজাাংলাদ বাংলর জুন মরজাাংলাদসর ২০ তরজাররাংলাদে এই ্রী বরজার্ ষশ সরক শ সরকম ষসমরজাবাংলাদেন চুরন ে সরজাশিকররত হ বাংল।

এই  চুরনাংলাদত ে সরজাশিকরশ সরকরজারতন্ত্রী উা বিভয়পশিক রনম্নর বাংলরেত র্রী ব্য়সমূাংলাদহ সম্মত হাংলাদ বাংলন:
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বরজানাংলাদ্রী বইস-এর শ সরকম ষসমরজাবাংলাদোংলাদনর সরজার্রী ব ষশ সরক রচত
(Overview of the Performance of the BANBEIS)

সরজাম্প্ররতশ সরক অজষন, চ্যান ব্যুরজাাংলাদ বাংলঞ এ্রী ব্রী বাং া বিভর্রী বষৎ পররশ সরকল্পনরজা

সরজাম্প্ররতশ সরক ্রী বছরসমূাংলাদহর (৩ ্রী বছর) প্ররাধিরজান অজষনসমূহ : 
“সমর্বিত রশশিকরজাতথ্য ও পররস্রী বাংসংখরজান র্রী বরনম ষরজাণ এ্রী ব্রী বাং আই.রস.ট.  প্ররশরশিকত মরজান্রী ব সমবাংলাদে ততরতন্ত্রী।”  এ রা বিভশন সরজামাংলাদন রনাংলাদয়
্রী বরজা্রী বাং বাংলরজাাংলাদবাংলাদেশ রশশিকরজাতথ্য ও পররস্রী বাংসংখরজান যান ব্যান ব্যুাংলাদররজা (বরজানাংলাদ্রী বইস) শ সরকরজাজ শ সরকাংলাদর ররজাাংলাদছ।

পররস্রী বাংসংখরজান ও গাংলাদ্রী ব্ণরজা: বরজানাংলাদ্রী বইস গত ২০১৪,  ২০১৫ ও ২০১৬ সাংলাদন অন বাংলরজাইন জররাংলাদপর মরজাধ্যাংলাদম প্ররজায় ৪০,৩৩৬ ট সপরজাস
প্ররজাইমরজারর রশশিকরজা প্ররতষরজাাংলাদন ্রী বরজার্ ষশ সরক রশশিকরজা প্ররতষরজান জররপ সমন্ন শ সরকাংলাদর জরিপ সম্পন্ন করে ডরজািপ সম্পন্ন করে ডাটরজাাংলাদ্রী বইজ প্রণয়ন ও প্ররতাংলাদ্রী ববাংলাদেন প্রস্তুত শ সরকাংলাদরাংলাদছ। এছরজা চূড়রজা প্ররজায়
১০,০০০ (বাংলাদেশ হরজাজরজার) নতুন রশশিকরজা প্ররতষরজাাংলাদনর পাংলাদয়ন্ট রফচরজার স্রী বাংগহ এ্রী ব্রী বাং জরিপ সম্পন্ন করে ডরজািপ সম্পন্ন করে ডাটরজাাংলাদ্রী বাংলাদজ (GIS) অনর ষন শ সরকাংলাদর পুররজাতন প্ররতষরজাাংলাদনর
অ্রী বসরজান ররজাচরজাই ও হরজা বাংলনরজাগরজাবাংলাদেশ সরকরণ  সমন্ন শ সরকাংলাদরাংলাদছ। রশশিকরজা সমরশ সরকষত র্রী বরা বিভন্ন গুরুবেপূণ ষ র্রী ব্াংলাদয় গত ৩ ্রী বৎসাংলাদর প্ররজায় ১০ট গাংলাদ্রী ব্ণরজা
শ সরকরজার ষক্রম সমন্ন শ সরকাংলাদরাংলাদছ। 
UNESCO এর অর ষরজায়াংলাদন ২০১৫ সাংলাদন Climate Change Education for Sustainable Development
(CCESD) জররপ শ সরকাংলাদর জরিপ সম্পন্ন করে ডরজািপ সম্পন্ন করে ডাটরজাাংলাদ্রী বইজ প্রণয়ন ও প্ররতাংলাদ্রী ববাংলাদেন প্রশ সরকরজাশ শ সরকররজা হাংলাদয়াংলাদছ। ২০১৬ সরজাাংলাদ বাংল ্রী বরজার্ ষশ সরক রশশিকরজা জররাংলাদপ Climate
Change ও Disaster impact এ্রী ব্রী বাং Disable student স্রী বাংক্ররজান তথ্য সরন্নাংলাদ্রী বশ শ সরকাংলাদর জরিপ সম্পন্ন করে ডরজািপ সম্পন্ন করে ডাটরজাাংলাদ্রী বইস হরজা বাংলনরজাগরজাবাংলাদে শ সরকররজা হাংলাদয়াংলাদছ।
TQI  প্রশ সরকাংলাদল্পর অর ষরজায়াংলাদন অন বাংলরজাইাংলাদন জরজাততন্ত্রীয় রশশিকশ সরক শুমরজারতন্ত্রীর মরজাধ্যাংলাদম ২০১৪ সরজাাংলাদ বাংল মরজাধ্যরমশ সরক স্তাংলাদরর ৩,১২,৪৭৯ জন এ্রী ব্রী বাং ২০১৬
সরজাাংলাদ বাংল মরজাধ্যরমশ সরক স্তাংলাদরর  ৩,২৭,০১৫ রশশিকাংলাদশ সরকর তথ্য স্রী বাংগহ শ সরকাংলাদর এশ সরকট পূণ ষরজাঙ্গ জরিপ সম্পন্ন করে ডরজািপ সম্পন্ন করে ডাটরজাাংলাদ্রী বজ ততরর শ সরকররজা হাংলাদয়াংলাদছ। হাংলাদয়াংলাদছ।

আইরসট রশশিকরজা র্রী বাংলাদশ সরকেনতন্ত্রীশ সরকরণ ও প্ররশশিকণ: গত রতন ্রী বছাংলাদর বরজানাংলাদ্রী বইস এ অ্রী বরসত BKITCE. সত ৮ট মরজরিপ সম্পন্ন করে ডউাংলাদ বাংল ২,৮৫০ জন
রশশিকশ সরক,  সরশ সরকরজারর শ সরকম ষশ সরকতষরজা ও শ সরকম ষচরজাররাংলাদশ সরক আই.রস.ট.  র্রী ব্াংলাদয় প্ররশশিকণ সবাংলাদেয়রজা হাংলাদয়াংলাদছ। সশ সরকরজাররয়রজা সরশ সরকরজাাংলাদরর আরর ষশ সরক সহরজায়তরজায়
বরজানাংলাদ্রী বইস শ সরকরষশ সরক ১২৫ট উপাংলাদজ বাংলরজায় সবাংলাদেরজাতরজা বাংলরজা া বিভ্রী বনসহ আইরসট সিটি ট্রেরন্রী বাং ও ররাংলাদসরজাস ষ সসন্টরজার UITRCE প্ররতষরজা শ সরকররজা হাংলাদয়াংলাদছ । গত
২ মরজাচ ষ ২০১৬ তরজাররে গণপ্রজরজাতনতন্ত্রী ্রী বরজা্রী বাং বাংলরজাাংলাদবাংলাদেশ সরশ সরকরজাাংলাদরর মরজাননতন্ত্রীয় প্ররাধিরজানমনতন্ত্রী সশে হরজারসনরজা এস্রী ব সসন্টরজাাংলাদরর শুা বিভ উাংলাদসরজারাধিন শ সরকাংলাদরন।
১২৫ট সশ সরকাংলাদেন প্ররশশিকণ পররচরজা বাংলনরজার জ ক্ষেত্রে অন উপাংলাদজ বাংলরজার সসররজা ১০০০ জন রশশিকশ সরকাংলাদশ সরক এশ সরকমরজাস সময়রজাবাংলাদেতন্ত্রী Training of Trainers
(TOT) প্ররশশিকণ প্রবাংলাদেরজাাংলাদনর মরজাধ্যাংলাদম মরজাসরজার সিটি ট্রেইনরজার শ সরকররজা হাংলাদয়াংলাদছ। উর্লিরেত ১২৫ট UITRCE সশ সরকাংলাদেন রজরিপ সম্পন্ন করে ডাংলাদসম্বর ২০১৬ পর ষন ৬২
হরজাজরজার রশশিকশ সরকাংলাদশ সরক ১৫ রবাংলাদেনবরজাপতন্ত্রী আই.রস.ট. র্রী ব্াংলাদয় প্ররশশিকণ প্রবাংলাদেরজান শ সরকররজা হাংলাদয়াংলাদছ। 

ই-জরিপ সম্পন্ন করে ডকুাংলাদমন্ট ও  বাংলরজাইাংলাদাইব্রেরর সস্রী বরজা: বরজানাংলাদ্রী বইস এ পর ষন র্রী বরা বিভন্ন পরতশ সরকরজায় প্রশ সরকরজারশত রশশিকরজা স্রী বাংক্ররজান  বাংলশিকরজাররাধিশ সরক স্রী বাং্রী বরজাবাংলাদে ৬০ট রশাংলাদররজানরজাাংলাদম
ই-রিরপ্রী বাংস শ সরকাংলাদর Web Enable  শ সরকররজা হাংলাদয়াংলাদছ। র্রী বগত দুই ্রী বছাংলাদর জরিপ সম্পন্ন করে ডকুাংলাদমাংলাদন্টশন সশ সরকাংলাদেন স্রী বাংররশিকত সশ সরক বাংল রাধিরাংলাদণর প্রশ সরকরজাশনরজা
PDF  শ সরকাংলাদর বরজানাংলাদ্রী বইস এর রনজে স  ওাংলাদয়্রী বসরজাইাংলাদিপ সম্পন্ন করে ডাট e-book  সশয়রজাাংলাদরর মরজাধ্যাংলাদম online  সস্রী বরজা রনর্চিত শ সরকাংলাদরাংলাদছ। মুরনযুদ্ধ
র্রী ব্য়শ সরক ্রী বই রনাংলাদয়  বাংলরজাইাংলাদাইব্রেররাংলাদত এশ সরকট মুরনযুদ্ধ শ সরকন ষরজার সরজাপন শ সরকররজা হাংলাদয়াংলাদছ। 

সমসরজা এ্রী ব্রী বাং চ্যান ব্যুরজাাংলাদ বাংলঞসমূহ: ক্রম্রী বরাধি ষমরজান প্ররতষরজান রহাংলাদসাংলাদ্রী ব বরজানাংলাদ্রী বইস এর জন্রী ব বাংল ও সশিকমতরজা (Capacity)  বৃরদ্ধ। র্রী বদ্যমরজান
রনাংলাদয়রজাগর্রী বররাধিাংলাদত অসরজামঞসতরজা রনরসন শ সরকাংলাদর সশ সরক বাংল পাংলাদবাংলাদে পাংলাদবাংলাদেরজান্নরতর সুাংলাদররজাগ সৃরষ। জরজাততন্ত্রীয় রশশিকরজাতথ্য া বিভরজাভানরজার রহাংলাদসাংলাদ্রী ব বরজানাংলাদ্রী বইসাংলাদশ সরক
সশ সরকেন শ সরকাংলাদর রশশিকরজাাংলাদশিকাংলাদত সমর্বিত রশশিকরজাতথ্য ব্রী বসরজাপনরজা রসাংলাদসম (IEIMS) প্ররতষরজা শ সরকররজা।

া বিভর্রী বষৎ পররশ সরকল্পনরজা: ্রী বতষমরজান সরশ সরকরজাাংলাদরর রূপশ সরকল্প : ২০২১ এর আওতরজায় রজরিপ সম্পন্ন করে ডরজিপ সম্পন্ন করে ডাটরজা বাংল ্রী বরজা্রী বাং বাংলরজাাংলাদবাংলাদেশ র্রী বরনম ষরজাণ এ্রী ব্রী বাং ২০৪১ সাংলাদনর মাংলাদধ্য
্রী বরজা্রী বাং বাংলরজাাংলাদবাংলাদেশাংলাদশ সরক উন্নত ররজাাংলাদ রাষ্ট্রে পররণত শ সরকররজার পররশ সরকল্পনরজা গহণ ও ্রী বরজাস্ত্রী বরজায়াংলাদন রশশিকরজা সশিকাংলাদত সঠিশ সরক, রনর ষ বাংল ও গহনাংলাদররজাগ্য তথ্য স্রী বাংগহ,
স্রী বাংরশিকণ ও সর্রী বররজাাংলাদহর  বাংলাংলাদশিক্যান ব্যু বরজানাংলাদ্রী বইস-াংলাদশ সরক সশ সরকেন শ সরকাংলাদর রশশিকরজাাংলাদশিকাংলাদত এশ সরকশ সরক ও সমর্বিত রশশিকরজাতথ্য ব্রী বসরজাপনরজা রসাংলাদসম
(IEIMS)  প্ররতষরজা শ সরকররজা। বরজানাংলাদ্রী বইস সশ সরক শরনশরজা বাংলতন্ত্রী,  বাংলাদেশিক স্রী বাংসরজা রহাংলাদসাংলাদ্রী ব গাংলাদ চূড় তু বাংলাংলাদত অগ ষরজাাংলাদনরজাগরজাম আপাংলাদজরিপ সম্পন্ন করে ডিপ সম্পন্ন করে ডাট ও শ সরকম ষশ সরকতষরজা-
শ সরকম ষচরজারতন্ত্রীাংলাদবাংলাদের সশিকমতরজা (Capacity)  বৃরদ্ধর শ সরকরজার ষক্রম গহণ। রশশিকরজােরজাাংলাদত প্রাংলাদয়রজাজনতন্ত্রীয় গাংলাদ্রী ব্ণরজা শ সরকরজার ষক্রম পররচরজা বাংলনরজা। প্ররজাররমশ সরক
রশশিকরজা স্তাংলাদরর প্ররজায় ১(এশ সরক)  বাংলশিক প্ররতষরজাাংলাদনর School GIS সমন্ন শ সরকররজা হাংলাদ্রী ব।

২০১৭-১৮ অর ষ্রী বছাংলাদরর সম্রজাব প্ররাধিরজান অজষনসমূহ:
রনাংলাদম্নরজান শ সরকরজার ষক্রাংলাদমর মরজাধ্যাংলাদম বরজানাংলাদ্রী বইস সবাংলাদোংলাদশর রশশিকরজার উন্নয়ন ও ্রী বতষমরজান সরশ সরকরজাাংলাদরর ‘রূপশ সরকল্প : ২০২১’ এর আওতরজায় রজরিপ সম্পন্ন করে ডরজিপ সম্পন্ন করে ডাটরজা বাংল
্রী বরজা্রী বাং বাংলরজাাংলাদবাংলাদেশ র্রী বরনম ষরজাাংলাদণ শ সরকরজাজ শ সরকাংলাদর ররজাাংলাদছ। 

 On line ্রী বরজার্ ষশ সরক রশশিকরজা জররপ এর মরজাধ্যাংলাদম প্ররজায় ৪১,০০০ হরজাজরজার রশশিকরজা প্ররতষরজাাংলাদনর তথ্য স্রী বাংগৃহতন্ত্রীত হাংলাদ্রী ব। 
 SFYP, Ministry Budgetery Framework (MBF), SDG4  সহ প্রাংলাদয়রজাজনতন্ত্রীয় KPI  স্রী বাংযুন প্ররতাংলাদ্রী ববাংলাদেন,

রশশিকরজা র্রী ব্য়শ সরক গাংলাদ্রী ব্ণরজা, মরনিপ সম্পন্ন করে ডাটরর্রী বাং ও মূলরজায়ন স্রী বাংক্ররজান সমরজািপ সম্পন্ন করে ডাট ১৬ট প্ররতাংলাদ্রী ববাংলাদেন প্রশ সরকরজারশত হাংলাদ্রী ব।
 উপাংলাদজ বাংলরজা পর ষরজাাংলাদয় প্ররজায় ৩৬,০০০ রশশিকশ সরকাংলাদশ সরক আইরসট র্রী ব্াংলাদয় প্ররশশিকণ সবাংলাদেয়রজা হাংলাদ্রী ব।
 রশশিকরজা র্রী ব্য়শ সরক স্রী বাং্রী বরজাাংলাদবাংলাদের ১  বাংলশিক ৫ হরজাজরজার ই-াংলাদপপরজার রিরপ্রী বাংস PDF আপাংলাদ বাংলরজাজরিপ সম্পন্ন করে ড শ সরকাংলাদর ওাংলাদয়্রী ব এনরজা্রী ব বাংল শ সরকরণ।
 বরজানাংলাদ্রী বইস গ্রনরজাগরজাাংলাদর মুরনযুদ্ধ শ সরকণ ষরজার ও  বাংলরজাইাংলাদাইব্রেররর ৩২,০০০ পুস্তাংলাদশ সরকর জরিপ সম্পন্ন করে ডরজািপ সম্পন্ন করে ডাটরজাাংলাদ্রী বজ আপাংলাদজরিপ সম্পন্ন করে ডিপ সম্পন্ন করে ডাট শ সরকরণ ও একুাংলাদশ শ সরকণ ষরজার সরজাপন।
 ই-রজরপ এর মরজাধ্যাংলাদম সশ সরক বাংল ক্রয় ব্রী বসরজাপনরজা সমন্ন শ সরকররজা।
 রশশিকরজােরজাাংলাদত উচ্চতর গাংলাদ্রী ব্ণরজায় সমরজািপ সম্পন্ন করে ডাট ২০০ট গাংলাদ্রী ব্ণরজা সমন্ন হাংলাদ্রী ব।
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সসশ সরকশন ১:

বরজানাংলাদ্রী বইস -এর রূপশ সরকল্প (Vision), অরা বিভ বাংলশিক (Mission), সশ সরকশশ বাংলগত উাংলাদদেশ্যসমূহ এ্রী ব্রী বাং শ সরকরজার ষরজা্রী বর বাংল

১.১ রূপশ সরকল্প (Vision)

সমর্বিত  রশশিকরজাতথ্য ও পররস্রী বাংসংখরজান র্রী বরনম ষরজাণ এ্রী ব্রী বাং আই.রস.ট প্ররশরশিকত মরজান্রী ব সমবাংলাদে ততরতন্ত্রী

১.২ অরা বিভ বাংলশিক্যান ব্যু (Mission)

সমর্বিত রশশিকরজাতথ্য ও পররস্রী বাংসংখরজান র্রী বরনম ষরজাণ,  রজরিপ সম্পন্ন করে ডরজিপ সম্পন্ন করে ডাটরজা বাংল তথ্য ব্রী বসরজাপনরজা,  আই.রস.ট প্ররশশিকণ ও আই.রস.ট রশশিকরজা
প্রসরজার ঘটাংলাদয় জরজাততন্ত্রীয় উন্নয়াংলাদন তথ্য ও  তথ্যরনা বিভষর পররশ সরকল্পনরজা রনর্চিত শ সরকররজা এ্রী ব্রী বাং বাংলাদেশিক মরজান্রী ব সমবাংলাদে গাংলাদ চূড় সতরজা বাংলরজা।

১.৩ সশ সরকশশ বাংলগত উাংলাদদেশ্যসমূহ (Strategic Objective)  
১.৩.১ সরজারাধিরজারণ সশ সরকশশ বাংলগত উাংলাদদেশ্যসমূহ (মরজানসম্মত রশশিকরজা রনর্চিতশ সরকরণ)
 মরজান সমন্ন রশশিকরজা পররস্রী বাংসংখরজান র্রী বরনমরজাণ ষ ও রশশিকরজা ব্রী বসরজাপনরজা শরনশরজা বাংলতন্ত্রী শ সরকরণ। 
 উপাংলাদজ বাংলরজা আইরসট সিটি ট্রেরন্রী বাং এণ্ড ররাংলাদসরজাস ষ সসন্টরজার ফর এডুাংলাদশ সরকশন (UITRCE)  সরজাপন ও সরজাররজাাংলাদবাংলাদোংলাদশ ICT

র্রী ব্াংলাদয় প্ররশশিকাংলাদণর র্রী বস্তরজার ঘটাংলাদয় রশশিকরজার গুণগত মরজান বৃরদ্ধ।
 রজরিপ সম্পন্ন করে ডরজিপ সম্পন্ন করে ডাটরজা বাংল  বাংলরজাইাংলাদাইব্রেরর ও জরিপ সম্পন্ন করে ডকুাংলাদমাংলাদন্টশন অাংলাদিপ সম্পন্ন করে ডাটরজাাংলাদমশন শ সরকাংলাদর ই-ররাংলাদসরজাস ষ মরজাাংলাদনজাংলাদমন্ট বৃরদ্ধ। 
১.৩.২ আ্রী বরশ্যশ সরক সশ সরকশশ বাংলগত উাংলাদদেশ্যসমূহ্
 বাংলাদেশিকতরজার স্রী বাংাংলাদঙ্গ ্রী বরজার্ ষশ সরক শ সরকম ষসমরজাবাংলাদেন চুরন ্রী বরজাস্ত্রী বরজায়ন
 উদরজা্রী বন ও অরা বিভাংলাদররজাগ প্ররতশ সরকরজাাংলাদরর মরজাধ্যাংলাদম সস্রী বরজার মরজাাংলাদনরজান্নয়ন
 বাংলাদেশিকতরজা ও তনরতশ সরকতরজার উন্নয়ন
 তথ্য অররাধিশ সরকরজার ও ে সপ্রাংলাদণরজারবাংলাদেত তথ্য প্রশ সরকরজাশ ্রী বরজাস্ত্রী বরজায়ন
 আরর ষশ সরক ব্রী বসরজাপনরজার উন্নয়ন

১.৪ শ সরকরজার ষরজা্রী ব বাংলতন্ত্রী (Function)

১. রশশিকরজা প্ররতষরজাাংলাদন রনয়রমত On line জররপ পররচরজা বাংলনরজা, ্রী বরজার্ ষশ সরক প্ররতাংলাদ্রী ববাংলাদেন ততরর এ্রী ব্রী বাং সশ সরক বাংল সুর্রী বরাধিরজাাংলাদা বিভরজাগতন্ত্রী
(Stakeholder) স্রী বাংসরজাসমূাংলাদহ র্রী বতরণ।

২. রশশিকরজা সসক্টাংলাদর রশশিকরজা প্ররতষরজান সরজাপন শ সরকরজার ষক্রম পররশ সরকরল্পত ব্রী বসরজাপনরজার অরাধিতন্ত্রীাংলাদন রনাংলাদয় আসরজার জ ক্ষেত্রে অন
আধুরনশ সরক Education GIS পদ্ধরত অ্রী ব বাংলম্বন শ সরকাংলাদর তথ্য সর্রী বররজাহ।

৪. বরজানাংলাদ্রী বইস এর র্রী বাংলাদশ্রজারয়ত  বাংলরজাইাংলাদাইব্রেররাংলাদশ সরক আধুরনশ সরক অাংলাদিপ সম্পন্ন করে ডাটরজাাংলাদমশন পদ্ধরত ্রী বরজাস্ত্রী বরজায়ন শ সরকাংলাদর রজরিপ সম্পন্ন করে ডরজিপ সম্পন্ন করে ডাটরজা বাংল  বাংলরজাইাংলাদাইব্রেরর
পররচরজা বাংলনরজা এ্রী ব্রী বাং রশশিকরজার জরজাততন্ত্রীয় জরিপ সম্পন্ন করে ডকুাংলাদমাংলাদন্টশন সশ সরকেনাংলাদশ সরক ই-যান বশ সরক পদ্ধরতর আওতরজায় সশ সরকাংলাদ বাংলর প্রাংলাদয়রজাজন
অনুসরজাাংলাদর ব্রী বহরজাাংলাদরর সুাংলাদররজাগ সৃরষ শ সরকররজা।

৫. বরজানাংলাদ্রী বইস এ প্ররতরষত শ সরকরমউিপ সম্পন্ন করে ডাটরজার লরজা্রী ব-এ রশশিকরজা মনণরজা বাংলয়,  র্রী বরা বিভন্ন বাংলাদেপ্তর ও অররাধিবাংলাদেপ্তাংলাদরর শ সরকম ষশ সরকতষরজা ও
শ সরকম ষচরজারতন্ত্রী এ্রী ব্রী বাং রশশিকরজা প্ররতষরজাাংলাদনর রশশিকশ সরকাংলাদবাংলাদেরাংলাদশ সরক আইরসট প্ররশশিকণ প্রবাংলাদেরজান।

৬. সবাংলাদোংলাদশর রশশিকরজাাংলাদশিকাংলাদত তথ্য ও সররজাগরজাাংলাদররজাগ প্রযুরন (আইরসট) ব্রী বহরজার এ্রী ব্রী বাং আইরসট রশশিকরজা প্রসরজাাংলাদরর জ ক্ষেত্রে অন
প্ররতট উপাংলাদজ বাংলরজায় আইরসট সিটি ট্রেরন্রী বাং এভান ররাংলাদসরজাস ষ সসন্টরজার সরজাপন শ সরকাংলাদর সশ সরক বাংল রশশিকরজা প্ররতষরজাাংলাদনর রশশিকশ সরকাংলাদশ সরক
আইরসট র্রী ব্াংলাদয় প্ররশরশিকত শ সরকররজা।

৭. রশশিকরজা সশিকাংলাদত গাংলাদ্রী ব্ণরজা শ সরকরজার ষক্রম পররচরজা বাংলনরজা শ সরকররজা।
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সসশ সরকশন ২  
মনণরজা বাংলয়/র্রী বা বিভরজাাংলাদগর র্রী বরা বিভন্ন শ সরকরজার ষক্রাংলাদমর চূ চূড়রজান ফ বাংলরজাফ বাংল/প্রা বিভরজা্রী ব (Outcome/Impact)

চূ চূড়রজান ফ বাংলরজাফ বাংল/প্রা বিভরজা্রী ব
(Outcome/Impact)

চূ চূড়রজান ফ বাংলরজাফ বাংল সূচশ সরক
শ সরকম ষসমরজাবাংলাদেন সূচশ সরকসমূহ

(Performance Indicators)

এশ সরকশ সরক
(Unit)

রা বিভর্তি্রী বছর
২০১৫-১৬

প্রকৃত*
২০১৬-১৭

 বাংলশিক্যান ব্যুমরজাতরজা
২০১৭-১৮

প্রাংলাদশিকপণ (Projection)  
রনরাধি ষরজাররত   বাংলশিক্যান ব্যুমরজাতরজা অজষাংলাদনর
সশিকাংলাদত সরশরা বিভরজাাংলাদ্রী ব বাংলাদেরজারয়বেপ্ররজাপ্ত

মনণরজা বাংলয়/র্রী বা বিভরজাগ/
স্রী বাংসহরজাসমূাংলাদহর নরজাম

উপরজা্তিসূত
[source(s) of data]

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০

১। তথ্যরনা বিভ ষর নতন্ত্রীরত রনরাধি ষরজারণ
ও রসদ্ধরজান ্রী বরজাস্ত্রী বরজায়ন

(১.১) রশশিকরজাতথ্য স্রী বাংগহ ও স্রী বাংরশিকণ স্রী বাংসংখরজা ৪০৩৩৬ ৪০৫০০ ৪১০০০ ৪১৫০০ ৪২০০০ মরজাউরশঅ, ্রী বরজাশ সরকরজারশাংলাদ্রী বরজা পররস্রী বাংসংখরজান র্রী বা বিভরজাগ

(১.২) KPI প্রণয়ণ সহ প্ররতাংলাদ্রী ববাংলাদেন 
প্রস্তুত ও র্রী বতরণ

স্রী বাংসংখরজা ৭ ৮ ৮ ৮ ৮ পররস্রী বাংসংখরজান র্রী বা বিভরজাগ

(১.৩) রশশিকরজা র্রী ব্য়শ সরক গাংলাদ্রী ব্ণরজা স্রী বাংসংখরজা ৩ ৪ ৫ ৬ ৬ রজরিপ সম্পন্ন করে ডএ বাংলরপ র্রী বা বিভরজাগ

(১.৪) মরনিপ সম্পন্ন করে ডাটরর্রী বাং ও মূলরজায়ন 
প্ররতাংলাদ্রী ববাংলাদেন 

স্রী বাংসংখরজা ২ ৩ ৩ ৩ ৩ মরজাউরশঅ পররস্রী বাংসংখরজান র্রী বা বিভরজাগ

(১.৫) Education GIS
স্রী বাংসংখরজা ৩০০০ ৫০০০ ৬০০০ ৬৫০০ ৬৫০০

পররস্রী বাংসংখরজান ও
শ সরকরমউিপ সম্পন্ন করে ডাটরজার র্রী বা বিভরজাগ

(২)  র্রী বশ্বমরজাাংলাদনর রশশিকরজা
রনর্চিতশ সরকরাংলাদণর মরজাধ্যাংলাদম
মরজান্রী বসমবাংলাদে উন্নয়ন

(২.১) প্ররশরশিকত রশশিকশ সরক 
(BKITCE)

স্রী বাংসংখরজা ১০০০ ১০০০ ১১০০ ১২০০ ১২০০ মরজাউরশঅ. অর ষ মনণরজা বাংলয় শ সরকরমউিপ সম্পন্ন করে ডাটরজার র্রী বা বিভরজাগ

(২.২) প্ররশরশিকত রশশিকশ সরক   
(UITRCE)

স্রী বাংসংখরজা ২৭০০০ ৭১০০০ ৩৬০০০ ৩৬০০০ ৩৬০০০ মরজাউরশঅ. অর ষ মনণরজা বাংলয় শ সরকরমউিপ সম্পন্ন করে ডাটরজার র্রী বা বিভরজাগ

(২.৩) মরজাসরজার সিটি ট্রেইনরজার (ToT) স্রী বাংসংখরজা ৭৬০ ২০ ৪০ ১০০০ ১০০০ মরজাউরশআ. অর ষ মনণরজা বাংলয় শ সরকরমউিপ সম্পন্ন করে ডাটরজার র্রী বা বিভরজাগ

(২.৪) অ্রী বশ সরকরজাঠরজাাংলাদমরজা উন্নয়ন 
(UITRCE)

স্রী বাংসংখরজা ১২৫ ... … ১৬০ ... সরজানতন্ত্রীয় সরশ সরকরজার র্রী বা বিভরজাগ শ সরকরমউিপ সম্পন্ন করে ডাটরজার র্রী বা বিভরজাগ

(৩)  অন- বাংলরজাইন রশশিকরজা সস্রী বরজা
সহজতন্ত্রীশ সরকরণ

(৩.১) ই –যান বশ সরক সস্রী বরজা স্রী বাংসংখরজা ২০ ১৫ ২০ ২৫ ২৫ রজরিপ সম্পন্ন করে ডএ বাংলরপ র্রী বা বিভরজাগ

(৩.২) ই-াংলাদপপরজার রিরপ্রী বাংস স্রী বাংসংখরজা ৪০০০০ ১০০০০ ১০৫০০ ১১০০০ ১১০০০ রজরিপ সম্পন্ন করে ডএ বাংলরপ র্রী বা বিভরজাগ

(৩.৩)ই-শ সরক্যান ব্যুরজািপ সম্পন্ন করে ডাটরজা বাংলরগ্রী বাং সরজারা বিভ ষস স্রী বাংসংখরজা ৫৮০ ৬০০ ৬৫০ ৭০০ ৭০০ রজরিপ সম্পন্ন করে ডএ বাংলরপ র্রী বা বিভরজাগ

(৩.৪) ই-রজরপ স্রী বাংসংখরজা - ৮ ৮ ১০ ১০ IMED শ সরকরম.র্রী ব, প্রশরজা. ইউরনিপ সম্পন্ন করে ডাট

(৪) র্রী বরা বিভন্ন র্রী ব্াংলাদয় গাংলাদ্রী ব্ণরজা (৩.৫) রশশিকরজােরজাাংলাদত উচ্চতর গাংলাদ্রী ব্ণরজা স্রী বাংসংখরজা ১২৬ ১৬৬ ২০০ ২৫০ ২৫০ SHED রজরিপ সম্পন্ন করে ডএ বাংলরপ র্রী বা বিভরজাগ
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সসশ সরকশন ৩
সশ সরকশশ বাংলগত উাংলাদদেশ্য শ সরকম ষসমরজাবাংলাদেন সূচশ সরক অগরজাররাধিশ সরকরজার  এ্রী ব্রী বাং  বাংলশিক্যান ব্যুমরজাতরজাসমূহ, শ সরকরজার ষক্রম, 

সশ সরকশশ বাংলগত
উাংলাদদেশ্য

(Strategic
Objectives)

সশ সরকশশ বাংলগত
উাংলাদদোংলাদশ্যর

মরজান
(Weight of
Strategic

Objectives)

শ সরকরজার ষক্রম
(Activities)

শ সরকম ষসমরজাবাংলাদেন 
সূচশ সরক

(Performance
Indicators)

এশ সরকশ সরক
(Unit)

শ সরকম ষ
-সমরজাবাংলাদেন 

সূচাংলাদশ সরকর মরজান
(Weight of

Performance

Indicators)

প্রকৃত অজষন
২০১৫-১৬ 

(Base
Year)

 প্রকৃত
অজষন*
২০১৬-

১৭

 বাংলশিক্যান ব্যুমরজাতরজা/রনণ ষরজায়শ সরক ২০১৭-১৮
(Target /Criteria Value for FY 2017-18)

প্রাংলাদশিকপণ
(Projec

tion)
২০১৮-১৯

প্রাংলাদশিকপণ
(Proje
ction)
২০১৯-২০

অসরজা-রাধিরজারণ
(target)

অরত 
উ্তিম

উ্তিম চ বাংলরত 
-মরজান

চ বাংলরত
মরজাাংলাদনর রনাংলাদম্ন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%
(১) মরজান সমন্ন 
রশশিকরজাপররস্রী বাংসংখরজান
র্রী বরনমরজাাংলাদণ ষর 
মরজাধ্যাংলাদম রশশিকরজা 
ব্রী বসরজাপনরজা 
শরনশরজা বাংলতন্ত্রী শ সরকরণ 

৩০.০০ (১.০) সমর্বিত 
রশশিকরজাতথ্য 
ব্রী বসরজাপনরজার অরাধিতন্ত্রীন 
সশ সরকরেনয় তথ্য া বিভরজাভানরজার
রহসরজাাংলাদ্রী ব বরজানাংলাদ্রী বইস 
সশ সরক শরনশরজা বাংলতন্ত্রী শ সরকরণ

(১.১) রশশিকরজাতথ্য স্রী বাংগহ ও 
স্রী বাংরশিকণ স্রী বাংসংখরজা ১০.০০ ৪০৩৩৬ ৪০৫০০ ৪১০০০ ৪০০০০ ৩৫০০০ ৩০০০০ ২৫০০০ ৪১৫০০ ৪২০০০

(১.২) KPI প্রণয়ণ সহ 
রশশিকরজাতথ্য প্ররতাংলাদ্রী ববাংলাদেন প্রস্তুত
ও র্রী বতরণ

স্রী বাংসংখরজা ৫.০০ ৭ ৮ ৮ ৭ ৬ ৫ ০ ৮ ৮

(১.৩) রশশিকরজা র্রী ব্য়শ সরক 
গাংলাদ্রী ব্ণরজা

স্রী বাংসংখরজা ৫.০০ ৩ ৪ ৫ ৪ ৩ - - ৬ ৬

(১.৪) মরনিপ সম্পন্ন করে ডাটরর্রী বাং ও মূলরজায়ন স্রী বাংসংখরজা ৫.০০ ২ ৩ ৩ ২ - - - ৩ ৩

(১.৫) Education GIS স্রী বাংসংখরজা ৫.০০ ৩০০০ ৫০০০ ৬০০০ ৫০০০ ৪০০০ ৩০০০ - ৬৫০০ ৬৫০০

(২) রশশিকরজার 
গুণগতমরজান বৃরদ্ধ 

৩০.০০ (২.০) UITRCE 

সরজাপন ও আইরসট 
প্ররশশিকণ

(২.১) প্ররশরশিকত রশশিকশ সরক 
(BKITCE)

স্রী বাংসংখরজা ৩.০০ ১০০০ ১০০০ ১১০০ ১০০০ ৯০০ ৮০০ - ১২০০ ১২০০

(২.২) প্ররশরশিকত রশশিকশ সরক   
(UITRCE)

স্রী বাংসংখরজা ১০.০০ ২৭০০০ ৭১০০০ ৩৬০০০ ৫০০০০ ৪০০০০ ৩৫০০০
- ৩৬০০০ ৩৬০০

০
(২.৩) মরজাসরজার সিটি ট্রেইনরজার 
(ToT)

স্রী বাংসংখরজা ২.০০ ৭৬০ ২০ ৪০ ১৫ ১০ - - ১০০০ ১০০০

(২.৪) অ্রী বশ সরকরজাঠরজাাংলাদমরজা উন্নয়ন 
(UITRCE)

স্রী বাংসংখরজা ১৫.০০ ১২৫ ... … - - - - ১৬০ ...

(৩)ই-ররাংলাদসরজাস ষ 
মরজাাংলাদনজাংলাদমন্ট 

১০.০০ (৩.০) রজরিপ সম্পন্ন করে ডরজিপ সম্পন্ন করে ডাটরজা বাংল  
 বাংলরজাইাংলাদাইব্রেরর,  
জরিপ সম্পন্ন করে ডকুাংলাদমন্টশন সস্রী বরজা ও
ই-রজরপ

(৩.১) ই –যান বশ সরক সস্রী বরজা স্রী বাংসংখরজা ২.০০ ২০ ১৫ ২০ ১০ ৫ - - ২৫ ২৫

(৩.২) ই-াংলাদপপরজার রিরপ্রী বাংস স্রী বাংসংখরজা ৪.০০ ৪০০০০ ১০০০০ ১০৫০০ ৯০০০ ৮০০০ ৭০০০ - ১১০০০ ১১০০০

(৩.৩)ই-শ সরক্যান ব্যুরজািপ সম্পন্ন করে ডাটরজা বাংলরগ্রী বাং সরজারা বিভ ষস স্রী বাংসংখরজা ২.০০ ৫৮০ ৬০০ ৬৫০ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ - ৭০০ ৭০০

(৩.৪) ই-রজরপ স্রী বাংসংখরজা ২.০০ - ৮ ৮ ৭ ৬ ৫ - ১০ ১০

(৩)র্রী বরা বিভন্ন 
র্রী ব্াংলাদয় গাংলাদ্রী ব্ণরজা

১০.০০ রপএইচরজরিপ সম্পন্ন করে ড গাংলাদ্রী ব্নরজা (৩.৫) রশশিকরজােরজাাংলাদত উচ্চতর 
গাংলাদ্রী ব্ণরজা

স্রী বাংসংখরজা ১০.০০ ১২৬ ১৬৬ ২০০ ১৫০ ১২০ ১১০ ২৫০ ২৬০
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স্রী বাংাংলাদররজাজনতন্ত্রী-১

শব্দস্রী বাংাংলাদশিকপ (Acronyms)

BANBEIS : Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics
BBS : Bangladesh Bureau of Statistics
BKITCE : Bangladesh Korea ICT Training Centre for Education
CV : Compliance Verification
DMC : Digital Multimedia Centre
DPE : Directorate of Primary Education
E-GP : E-Government Procurement
EDCF : Economic Development Cooperation Fund
IEIMS : Integrated Education Information Management System
EMIS : Educational Management  Information System
FS : Feasibility Study
GIS : Geographic Information System
ICT : Information and Communication Technology
IER : Institute of Education and Research
KPI : Key Performance Indicator
LA : Letter of Agreement
MoE : Ministry of Education
MOD : Minutes of Discussion 

M&E : Monitoring and Evaluation
MoPA : Ministry of Public Administration
MoF : Ministry of Finance
MBF : Ministry Budgetery Framework
PMT : Proxy Means Testing
SDG : Sustainable Development Goals
SHED : Secondary and Higher Education Division
SFYP : Seventh Five Year Plan
ToT : Trainer of Trainees
TMED : Technical and Madrasah Education Division
UITRCE : Upazila ICT Training and Resource Centre for Education
UIS : UNESCO Institute for Statistics
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শ সরকম ষসমরজাবাংলাদেন সূচশ সরকসমূহ ্রী বরজাস্ত্রী বরজায়নশ সরকরজারতন্ত্রী মনণরজা বাংলয়, র্রী বা বিভরজাগ, স্রী বাংসরজা এ্রী ব্রী বাং পররমরজাপ পদ্ধরতর

ক্ররমশ সরক
নম্বর

শ সরকম ষসমরজাবাংলাদেন সূচশ সরকসমূহ র্রী ব্রী বরণ ্রী বরজাস্ত্রী বরজায়নশ সরকরজারতন্ত্রী র্রী বা বিভরজাগ/শরজােরজা পররমরজাপ পদ্ধরত এ্রী ব্রী বাং
উপরজা্তিসূত

সরজারাধিরজারণ মনব

১ (১.১) রশশিকরজাতথ্য স্রী বাংগহ ও স্রী বাংরশিকণ রশশিকরজা স্রী বাংক্ররজান তথ্য স্রী বাংগহ পররস্রী বাংসংখরজান র্রী বা বিভরজাগ রশশিকরজা স্রী বাংক্ররজান তথ্য সমৃদ্ধশ সরকরণ
(১.২) KPI প্রণয়ণ সহ প্ররতাংলাদ্রী ববাংলাদেন প্রস্তুত 
ও র্রী বতরণ

পররস্রী বাংসংখরজান প্ররতাংলাদ্রী ববাংলাদেন পররস্রী বাংসংখরজান র্রী বা বিভরজাগ পররস্রী বাংসংখরজান প্ররতাংলাদ্রী ববাংলাদেন বৃরদ্ধ

(১.৩) রশশিকরজা র্রী ব্য়শ সরক গাংলাদ্রী ব্ণরজা রশশিকরজা র্রী ব্য়শ সরক গাংলাদ্রী ব্ণরজা 
সমরজাবাংলাদেন

পররস্রী বাংসংখরজান র্রী বা বিভরজাগ, রজরিপ সম্পন্ন করে ডএ বাংলরপ
র্রী বা বিভরজাগ

গাংলাদ্রী ব্ণরজা প্ররতাংলাদ্রী ববাংলাদেন স্রী বাংসংখরজা

(১.৪) মরনিপ সম্পন্ন করে ডাটরর্রী বাং ও মূলরজায়ন রশশিকরজা র্রী ব্য়শ সরক মরনিপ সম্পন্ন করে ডাটরর্রী বাং ও 
মূলরজায়ন প্ররতাংলাদ্রী ববাংলাদেন

পররস্রী বাংসংখরজান র্রী বা বিভরজাগ, রজরিপ সম্পন্ন করে ডএ বাংলরপ
র্রী বা বিভরজাগ

রশশিকরজা র্রী ব্য়শ সরক মরনিপ সম্পন্ন করে ডাটরর্রী বাং ও
মূলরজায়ন প্ররতাংলাদ্রী ববাংলাদেন স্রী বাংসংখরজা

(১.৫) Education GIS রজআইএস মরজারপ্রী বাং শ সরকরমউিপ সম্পন্ন করে ডাটরজার র্রী বা বিভরজাগ,
পররস্রী বাংসংখরজান র্রী বা বিভরজাগ

রশশিকরজা প্ররতষরজাাংলাদনর প্ররজাপ্যতরজা
রনরাধি ষরজারণ

২ (২.১) প্ররশরশিকত রশশিকশ সরক (BKITCE) প্ররশরশিকত রশশিকশ সরক শ সরকরমউিপ সম্পন্ন করে ডাটরজার র্রী বা বিভরজাগ প্ররশরশিকত রশশিকশ সরক স্রী বাংসংখরজা
(২.২) প্ররশরশিকত রশশিকশ সরক   (UITRCE) প্ররশরশিকত রশশিকশ সরক শ সরকরমউিপ সম্পন্ন করে ডাটরজার র্রী বা বিভরজাগ প্ররশরশিকত রশশিকশ সরক স্রী বাংসংখরজা
(২.৩) মরজাসরজার সিটি ট্রেইনরজার (ToT) রশশিকশ সরকাংলাদবাংলাদের প্ররশশিকশ সরক রহাংলাদসাংলাদ্রী ব 

ততরতন্ত্রী
শ সরকরমউিপ সম্পন্ন করে ডাটরজার র্রী বা বিভরজাগ রশশিকশ সরকাংলাদবাংলাদের প্ররশশিকশ সরক স্রী বাংসংখরজা

(২.৪) অ্রী বশ সরকরজাঠরজাাংলাদমরজা উন্নয়ন (UITRCE) UITRCE সরজাপন শ সরকরমউিপ সম্পন্ন করে ডাটরজার র্রী বা বিভরজাগ সরজানতন্ত্রীয়া বিভরজাাংলাদ্রী ব ররাংলাদসরজাস ষ সসন্টরজার
সরজাপন

৩ (৩.১) ই –যান বশ সরক সস্রী বরজা ই-যান বশ সরক ও জরিপ সম্পন্ন করে ডকুাংলাদমাংলাদন্টশন রজরিপ সম্পন্ন করে ডএ বাংলরপ র্রী বা বিভরজাগ আধুরনশ সরক পদ্ধরতাংলাদত ্রী বই, জরিপ সম্পন্ন করে ডকুাংলাদমন্ট
সহজ বাংলা বিভ্যান ব্যু শ সরকররজা

(৩.২) ই-াংলাদপপরজার রিরপ্রী বাংস ই-জরিপ সম্পন্ন করে ডকুাংলাদমাংলাদন্টশন রজরিপ সম্পন্ন করে ডএ বাংলরপ র্রী বা বিভরজাগ তবাংলাদেরনশ সরক পরতশ সরকরজায় প্রশ সরকরজারশত রশশিকরজা
সমরশ সরকষত স্রী বাং্রী বরজাবাংলাদে ই-রিরপ্রী বাংস

(৩.৩)ই-শ সরক্যান ব্যুরজািপ সম্পন্ন করে ডাটরজা বাংলরগ্রী বাং সরজারা বিভ ষস অন- বাংলরজাইন  বাংলরজাইাংলাদাইব্রেরর 
শ সরক্যান ব্যুরজািপ সম্পন্ন করে ডাটরজা বাংলরগ্রী বাং

রজরিপ সম্পন্ন করে ডএ বাংলরপ র্রী বা বিভরজাগ আধুরনশ সরক পদ্ধরতাংলাদত ্রী বই অনুসনরজান

(৩.৪) ই-রজরপ ক্রয় প্ররক্রয়রজা শ সরকরমউিপ সম্পন্ন করে ডাটরজার র্রী বা বিভরজাগ, প্রশরজাসন
শরজােরজা

অন- বাংলরজাইাংলাদনর মরজাধ্যাংলাদম ক্রয় 
প্ররক্রয়রজাশ সরকরণ
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স্রী বাংাংলাদররজাজনতন্ত্রী- ২:



      র্রী বরা বিভন্ন মনণরজা বাংলয় শ সরকরষশ সরক রনশ সরকিপ সম্পন্ন করে ডাট প্রত্যান ব্যুরজারশত সুরনরবাংলাদে ষষ শ সরকম ষসমরজাবাংলাদেন সহরজায়তরজাসমূহ

প্ররতষরজাাংলাদনর
রাধিরণ

প্ররতষরজাাংলাদনর নরজাম স্রী বাংর্লিষ শ সরকম ষসমরজাবাংলাদেন সূচশ সরক উন প্ররতষরজাাংলাদনর রনশ সরকিপ সম্পন্ন করে ডাট
স্রী বাংর্লিষ মনণরজা বাংলর/র্রী বা বিভরজাাংলাদগর

প্রত্যান ব্যুরজারশত সহরজায়তরজা

প্রত্যান ব্যুরজাশরজার সরশরনশ সরকতরজা উন প্ররতষরজাাংলাদনর রনশ সরকিপ সম্পন্ন করে ডাট
প্রত্যান ব্যুরজাশরজার মরজাতরজা উাংলাদ্লিে

শ সরকরুন

প্রত্যান ব্যুরজাশরজা পূরণ নরজা
হাংলাদ বাংল সম্রজাব প্রা বিভরজা্রী ব

মনণরজা বাংলয় জনপ্রশরজাসন 
মনণরজা বাংলয়

জন্রী ব বাংল স্রী বাংসংখরজা জন্রী ব বাংল বৃরদ্ধশ সরকরণ ক্রম্রী বরাধি ষমরজান স্রী বাংসরজা ১০০%

মনণরজা বাংলয় অর ষ মনণরজা বাংলয় আরর ষশ সরক সরজামর ষ আরর ষশ সরক সরজামর ষ বৃরদ্ধ ক্রম্রী বরাধি ষমরজান স্রী বাংসরজা ১০০%
র্রী বা বিভরজাগ শ সরকরজাররগরতন্ত্রী ও মরজাদরজাসরজা 

রশশিকরজা র্রী বা বিভরজাগ
এশ সরকতন্ত্রীভূত ও সমর্বিত তথ্য 
ব্রী বসরজাপনরজা র্রী বরনম ষরজাণ

শ সরকরজাররগরতন্ত্রী ও মরজাদরজাসরজা রশশিকরজার
তথ্য স্রী বাংগাংলাদহ সহরজায়তরজা

এশ সরকশ সরক ও সমর্বিত 
রশশিকরজাতথ্য র্রী বরনম ষরজাণ

১০০%

র্রী বা বিভরজাগ পররস্রী বাংসংখরজান ও তথ্য
ব্রী বসরজাপনরজা র্রী বা বিভরজাগ

উপরজাাংলাদ্তির র্রী বরনময় ও 
সহাংলাদররজারগতরজা

উপরজাাংলাদ্তির র্রী বরনময় ও 
সহাংলাদররজারগতরজা

সঠিশ সরক তথ্য ব্রী বসরজাপনরজা ১০০%

মনণরজা বাংলয় শ্রম ও জনশরন 
মনণরজা বাংলয়

শ সরকম ষ-স্রী বাংসরজান তথ্য শ সরকম ষ-স্রী বাংসরজান তথ্য চরজারহবাংলাদেরজা-রা বিভর্তিশ সরক গরজাজুাংলাদয়িপ সম্পন্ন করে ডাট 
ততরতন্ত্রী শ সরকররজা

১০০%

র্রী বা বিভরজাগ আইরসট র্রী বা বিভরজাগ প্রযুরনর র্রী বস্তরজার ও 
ব্রী বহরজাাংলাদরর শতশ সরকররজা বৃরদ্ধ

প্রযুরনর র্রী বস্তরজার ও ব্রী বহরজার দ্রুততরজা ও ে সছতরজা বৃরদ্ধ ১০০%

মনণরজা বাংলয় প্ররজাররমশ সরক ও 
গণরশশিকরজা মনণরজা বাংলয়

এশ সরকতন্ত্রীভূত ও সমর্বিত তথ্য 
ব্রী বসরজাপনরজা র্রী বরনম ষরজাণ

প্ররজাররমশ সরক রশশিকরজা স্তাংলাদরর তথ্য 
স্রী বাংগাংলাদহ সহরজায়তরজা

এশ সরকশ সরক ও সমর্বিত 
রশশিকরজাতথ্য র্রী বরনম ষরজাণ

১০০%

র্রী বা বিভরজাগ সরজানতন্ত্রীয় সরশ সরকরজার 
র্রী বা বিভরজাগ

UITRCE সরজাপন ররম অ্রী বশ সরকরজাঠরজাাংলাদমরজা রনম ষরজাণ ১০০%

র্রী বা বিভরজাগ IMED E-GP ক্রয় র্রী বররাধিমরজা বাংলরজা ও এর 
ব্রী বহরজার

ক্রয় প্ররক্রয়রজায় ে সছতরজা ১০০%
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স্রী বাংাংলাদররজাজনতন্ত্রী- ৩:
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