
 

 

                                                                                
 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

জাতীয় ভ াক্তা অধিকার সাংরক্ষণ অধিেপ্তর  

১ কারওয়ান বাজার (টিধসধব  বন-৮ম তলা), ঢাকা 

www.dncrp.gov.bd 

 

      জাতীয় তথ্য ও যমাগাযমাগ প্রযুক্তি নীক্ততভারা ২০১৫ এয কভ মক্তযকল্পনা ফাস্তফায়ন ম্পক্তকমত বায 

কাম মক্তফফযণী 

 

বাক্তত   : জনাফ যভাোঃ আবুর যাযন ক্তভঞা , ভাক্তযচারক (অক্ততক্তযি ক্তচফ ), জাতীয় ভ াক্তা অধিকার সাংরক্ষণ 

অধিেপ্তর। 

তাক্তযখ     : ১০ এক্তপ্রর ২০১৬ 

ভয়       : কার ১১.০০ ঘটিকা 

স্থান        : জাতীয় যবািা অক্তধকায ংযক্ষণ অক্তধদপ্তযযয যেরন কক্ষ। 

 

উক্তস্থত কভ মকতমাগযণয তাক্তরকা ক্তযক্তষ্ট ‘ক’ 

 

 উক্তস্থত করযক স্বাগত জাক্তনযয় বায কাম মক্রভ  শুরু কযা য়।  গত ১৩ জানুয়াযী ২০১৬ তাক্তযখ ফাক্তণজয 

ভন্ত্রণারযয় অনুক্তিত   জাতীয় তথ্য  ও যমা গাযমাগ প্রযুক্তি নীক্ততভারা -২০১৫ এয কভ মক্তযকল্পনা ফাস্তফায়ন ম্পক্তকমত 

বায ক্তদ্ধাযেয উয আযরাকাত কযা য়।  অতোঃয জাতীয় তথ্য ও যমাগাযমাগ প্রযুক্তি নীক্ততভারা ২০১৫ এয াযথ 

ংক্তিষ্ট কভ মক্তযকল্পনা প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন যকৌর ম্পযকম আযরাচনা পূফ মক ক্তনম্নরু ক্তদ্ধাে গ্রণ কযা য়োঃ 

 

কযণীয়মূোঃ 

ক্রোঃ 

নং 

জাতীয় তথ্য ও 

যমাগাযমাগ প্রযুক্তি 

নীক্ততভারা ২০১৫ এয 

ক্রক্তভক নং 

                                 

কযণীয় ক্তফলয় 

 

গৃীত কাম মক্রভ 

01 02 03 0৪ 

০১ উযেশ্য-১ (াভাক্তজক 

ন্যায়যায়ণতা/াম্যতা) 

এয অধীযন কযণীয়মূ 

০৩ 

যকাক্তয প্রক্ততিানগুযরাযত জনগযণয জন্য 

আইক্তটি ক্তবক্তিক যল্প  যেস্ক স্থান। 

ংক্তিষ্ট যফাদানকাযী প্রক্ততিাযনয 

ক্তযফযতম কর যন্টাযযয ভাধ্যযভ এ কাজ 

ম্পাক্তদত যত াযয। এফ কর যন্টাযযয 

জন্য যেক্তরযমাগাযমাগ যফা প্রদানকাযী 

প্রক্ততিান কর্তমক স্বল্প মূযে অথফা যোর -ক্তি 

নম্বয সুক্তফধা প্রদান।  

 

 

                        - 

০২ ০৬ (ক) ন্যানার পুযরন যযক্তজস্টায 

(NPR)  প্রণয়ন। যবাোয  আইক্তে 

োোযফজযক ক্তবক্তি ক্তযযফ ব্যফায কযা 

যমযত াযয। এনক্তআয - এয াযথ স্ব স্ব 

ক্তফবাযগয ক্তফবাগীয় যযক্তজস্টায ততযী কযণ।  

(খ) এনক্তআয-ক্তবক্তিক ভক্তিত জাতীয় 

ক্তযচয়ত্র প্রফতমন এফং তা ব্যফায কযয 

ফ মযতাপ্রকায নাগক্তয ক যফা প্রদান এফং 

াভাক্তজক ক্তনযািা ক্তনক্তিতকযণ। 

                       - 

০৩ ০৭ ইযরকট্রক্তনক দ্ধক্ততযত কর যফায ওযয়ফাইে 

http://www.dncrp.gov.bd/


 

 

                                                                                
 

আযফদন এফং যফা গ্রযণ নাগক্তযকযদয 

ক্ষভতা উন্নয়যন ব্যফস্থা গ্রণ। 

(www.dncrp.gov.bd)   এফং 

ই-যভইর (dncrp@ 

yahoo.com. এফং 

nccc@dncrp.gov.bd) এয 

ভাধ্যযভ অক্তধদপ্তযযয অক্তবযমাগ গ্রণ 

কযয নাগক্তযক যফা প্রদান কযা যে। 

 

 

ক্রোঃ 

নং 

জাতীয় তথ্য ও 

যমাগাযমাগ প্রযুক্তি 

নীক্ততভারা ২০১৫ এয 

ক্রক্তভক নং 

                                 

কযণীয় ক্তফলয় 

 

গৃীত কাম মক্রভ 

01 02 03 0৪ 

০৪ ০৮ যম যকান স্থান যত যম যকান ভয় কর 

নাগক্তযক যফা অনরাইযন াফায 

ব্যফস্থাকযণ।  

ওযয়ফাইে 

(www.dncrp.gov.bd)   এফং 

ই-যভইর (dncrp @ 

yahoo.com এফং 

nccc@dncrp.gov.bd) এয 

ভাধ্যযভ অক্তধদপ্তযযয অক্তবযমাগ গ্রণ 

কযয নাগক্তযক যফা প্রদান কযা যে। 

০৫ ১৩ ইযরকট্রক্তনক দ্ধক্ততযত নাগক্তযক আযফদন 

ও অক্তবযমাগ গ্রণ ও ক্তনষ্পক্তি এফং 

অফক্ততকযণ। ইযরকট্রক্তনক দ্ধক্ততযত 

নাগক্তযক ভতাভত গ্রণ কযয যফায ভান 

উন্নয়ন। 

ই-যভইযরয ভাধ্যযভ  অক্তধদপ্তযয 

অক্তবযমাগ গ্রণ  কযা যে  ও 

প্রক্ততকায প্রদাযনয ক্তনক্তযযখ  ক্তনষ্পক্তিয 

তথ্য ক্তনয়ক্তভতবাযফ অফক্তত কযা 

যে। 

০৬ ১৪ কর প্রণীতব্য নীক্ততভারা ওযয়ফ াইযে 

প্রকা ও জনগযণয  ভতাভত গ্রণ।  

কর কাম মক্রভ অক্তধদপ্তযযয 

ওযয়ফাইযে ক্তনয়ক্তভত প্রকা কযা 

যে। 

০৭ উযেশ্য-২ (নীক্ততয প্রক্তত    

আস্থা ও দায়ফদ্ধতা) এয 

অধীযন কযণীয় মূ 

২১ 

যভাফাইর যপান , এটিএভ, Point of 

Sales (post) ও অন্যান্য যফা দা ন 

যকযেয ভাধ্যযভ যম যকান ভয় যম যকান 

স্থান যথযক যম যকান ক্তফর ও ক্তপ 

ক্তযযাযধয ব্যফস্থাকযণ। 

                      - 

০৮ ৪৩ কর যকাক্তয প্রক্ততিাযনয নাগক্তযক 

যফায তথ্য কাঠাযভা ওযয়ফাইযে প্রকা।  

 

কর নাগক্তযক যফায তথ্য কাঠাযভা 

ওযয়ফাইযে ক্তনয়ক্তভত বাযফ প্রকা 

কযা যে। 

 

 

০৯ ৪৪ ইযরকট্রক্তনক ক্রয় দ্ধক্তত চালুকযণ ও 

কর উেুি দযত্র ও ক্তনযয়াগ ক্তফজ্ঞক্তপ্ত 

অনরাইযন প্রকাযয ব্যফস্থাকযণ। 

কর উন্ুি দযত্র ও ক্তনযয়াগ 

ক্তফজ্ঞক্তপ্ত অনরাইযন প্রকাযয ব্যফস্থা 

কযা যয়যে এফং বক্তফষ্যযত 

ইযরকট্রক্তনক ক্রয় দ্ধক্তত চালুয ব্যফস্থা 

কযা যফ। 



 

 

                                                                                
 

১০ ৪৫ PPA অনুমায়ী কর যকাক্তয 

প্রক্ততিাযনয দযত্র ক্তফজ্ঞক্তপ্ত ক্তফক্তধযভাতাযফক 

তদক্তনক ক্তত্রকায় প্রকাযয াাাক্ত 

CPTU এয ওযয়ফাইযে প্রকাযয 

ফাধ্যফাধকতা যযয়যে। এোড়াও ংক্তিষ্ট 

ভন্ত্রণারয়/ ক্তফবাগ/ ংস্থায ক্তনজস্ব 

ওযয়ফাইযে দযত্র ক্তফজ্ঞক্তপ্ত প্রকা কযযত 

যফ।  

১। PPA (Public 

Procurement Act, 2006) 

অনুমায়ী দযত্র ক্তফজ্ঞক্তপ্ত 

ক্তফক্তধযভাতাযফক তদক্তনক ক্তত্রকায় 

প্রকাযয াাাক্ত CPTU এয 

ওযয়ফাইযে প্রকাযয ব্যফস্থা যনয়া 

যে। তাোড়া অক্তধদপ্তযযয ক্তনজস্ব 

ওযয়ফাইযে দযত্র ক্তফজ্ঞক্তপ্ত প্রকা 

কযা যে। 

১১ ৫০ কর যকাক্তয প্রক্ততিাযনয ভযধ্য পাইর 

এফং তথ্য আদান প্রদাযন  আইক্তটি 

ব্যফায অনুপ্রাক্তনত কযযত ংক্তিষ্ট 

যকাক্তয কভ মকতমাযদয অক্তবন্ন প্রক্তক্ষণ 

কাক্তযকুরাযভয  আওতায় প্রক্তক্ষযণয 

ব্যফস্থাকযণ। 

 

কর কভ মকতমাযদয কক্তম্পউোয ক্তফলযয় 

প্রক্তক্ষণ প্রদান কযা যয়যে। 

১২ ৫৫ যকাক্তয ম মাযয় কর যেণীয ক্তনযয়াযগয 

ব্যফাক্তযক যীক্ষায় কক্তম্পউোয ও 

ইন্টাযনযেয যভৌক্তরক ক্তফলয় অের্ভ মিকযণ।  

 

অক্তধদপ্তযযয ক্তফক্তবন্ন যদ ক্তনযয়াযগয 

ব্যফাক্তযক যীক্ষায় কক্তম্পউোয ও 

ইন্টাযযনযেয যভৌক্তরক ক্তফলয় অের্ভ মি কযা 

যয়যে। 

 

ক্রোঃ 

নং 

জাতীয় তথ্য ও 

যমাগাযমাগ প্রযুক্তি 

নীক্ততভারা ২০১৫ এয 

ক্রক্তভক নং 

                                 

কযণীয় ক্তফলয় 

 

গৃীত কাম মক্রভ 

01 02 03 0৪ 

১৩ ৫৮ যকাক্তয ম মাযয় কর যস্টযনাোইক্তস্ট দ 

াঁেমুদ্রাক্ষক্তযক কাভ -কক্তম্পউোয  

অাযযেয যদ রূােয কযা যয়যে। এই 

যদ নতুন ক্তনযয়াযগয যক্ষযত্র কক্তম্পউোয  

অাযযেয যদয ক্তনধ মাক্তযত ক্তক্ষাগত 

যমাগ্যতা ও অক্তবজ্ঞতা অনুযণ কযযত 

যফ।   

                        - 

১৪ উযেশ্য-৩: (াফ মজনীন 

প্রযফাক্তধকায) এয 

অধীযন কযণীয়মূ 

৭২ 

আেজমাক্ততক ভান অনুযযণ প্রক্ততফন্ধী 

ব্যক্তিফযগ ময জন্য কর যকাক্তয 

ওযয়ফাইে অক্তবগম্য (Accessible) 

কযা।  

- 

১৫ উযেশ্য-৭: 

(আইআইক্তটি ায়ক 

ক্তফলয়মূ) এয অধীযন 

কযনীয়মূ 

১৭৭ 

ক্তভন ক্তক্রটিকযার ও ক্তফযলাক্তয়ত 

পেওয়যায ব্য তীত পেওয়যায ক্রযয়য 

যক্ষযত্র ওযন যা ম পেওয়যাযযক 

অগ্রাক্তধকায প্রদান। 

- 

১৬ ১৮৭ ই-গবযন মন্প ও ই - যফা ংক্রাে প্রকযল্পয 

তৈততা( Duplication) ক্তযায 

কযায জন্য প্রকল্প অনুযভাদযনয পূযফ ম 

আইক্তটি ভন্ত্রণারযয়য োড়ত্র ক্তনযত যফ।  

                         - 



 

 

                                                                                
 

১৭ ১৮৮  কর যকাক্তয দপ্তয ন্যানার ই -গবযন মন্প 

আক্তকমযেকচায অনুযণ কযয পেওয়যায 

ও ই- যফা ততক্তয কযযফ। 

                         - 

১৮ উযেশ্য-৯: (ক্তযযফ, 

জরফায়ু এফং দুযম মাগ 

ব্যফস্থানা) এয অধীযন 

কযণীয়মু 

২০৬ 

যকাক্তয ক্রযয় আেজমাক্ততকবাযফ 

গ্রণযমাগ্য ভাযনয ক্তফদুয ৎ ােয়ী আইক্তটি 

মন্ত্রাক্তত ক্রয়। 

                        - 

১৯ ২০৮ দাপ্তক্তযক কাযজ ইযরক্ট্রক্তনক দ্ধক্তত ব্যফায 

বৃক্তদ্ধ কযয কাগযজয ব্যফায হ্রা কযা। 

কাগযজয ব্যফায হ্রা কযায ক্তনক্তভযি 

দাপ্তক্তযক কাযজ ইযরক্ট্রক্তনক দ্ধক্তত 

ব্যফায কযা যে।  

২০ উযেশ্য-১০: 

(উৎাদনীরতা 

 এয অধীযন 

কযণীয়মূ 

২১৪ 

কর যক্ষযত্র ই -যযভন্ট ও যভাফাইর -

যযভন্ট চালু কযায জন্য ংক্তিষ্ট আইন 

ংযাধন। 

- 

২১ ২১৫ কর অক্তপয ক্তেক্তজোর স্বাক্ষয চালুকযণ।  - 

২২ ২১৭ ফাক্তণজয ায়ক আইক্তটি অফকাঠাযভা 

উন্নয়যন ভীক্ষা ক্তযচারনা। 

- 

২৩ ২১৯ প্রক্তত ফেয যকাক্তয-যফযকাক্তয উযযাযগ 

আইক্তটি ক্তফলয়ক উদ্ভাফনীমূযয প্রচাযযয 

জন্য ক্তফবাগ , যজরা ও উযজরা ম মাযয় 

ক্তেক্তজোর উদ্ভাফনী যভরা ও ইন্টাযযনে 

যভরা আযয়াজন। 

- 

ক্তদ্ধােমূোঃ 

 

১। জাতীয় তথ্য ও যমাগাযমাগ প্রযুক্তি নীক্ততভারা ২০১৫ এ ফক্তণ মত ফাক্তণজয ভন্ত্রণারযয়য ক্তনয়ন্ত্রণাধীন দপ্ত য/ংস্থামূযয 

াযথ ংক্তিষ্ট কাম মাফরী ম্পাদযনয রযক্ষয দপ্তয / ংস্থামূয একটি কভ মক্তযকল্পনা প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন কক্তভটি গঠন 

কযযত যফ। 

 

অগ্রগক্ততোঃ এ ক্তফলযয় ক্তফগত ৯ভাচ ম ২০১৬ তাক্তযখ ২৬.০৪.০০০০.১০৮.১৬.১৮৫.১৬.৯১ নং স্মাযযক অত্র অক্তধদপ্তয কর্তমক 

১টি কক্তভটি গঠন কযা যয়যে। 

 

২। ভন্ত্রণারয় ও এয আওতাধীন অধীনস্থ দপ্তয / ংস্থায কক্তভটিযত প্রযয়াজনীয় ংখ্যক দস্য একজন 

আফায়ক/বাক্তত এফং একজন দস্য ক্তচফ যাখযত যফ। দস্য ক্তচফ যপাকার যয়ন্ট অক্তপায ক্তযযফ দাক্তয়ত্ব 

ারন কযযফ। 

 

অগ্রগক্ততোঃ ক্তফগত ৯ভাচ ম ২০১৬ তাক্তযখ ২৬.০৪.০০০০.১০৮.১৬.১৮৫.১৬.৯১ নং স্মাযযক এ ক্তফলযয় মথামথ ব্যফস্থা 

যনওয়া যয়যে। 

 

৩। জাতীয় তথ্য ও যমাগাযমাগ প্রযুক্তি নীক্ততভারা ২০১৫ এয ক্তদ্ধােমূ ফাস্তফায়ন ংক্রাে কক্তভটি এফং প্রক্ততভাযয 

ভাক্তক প্রক্ততযফদন ভন্ত্রণারয় ও দপ্তয/ ংস্থায ওযয়ফাইযে আযরাে কযযত যফ ও উা  ারনাগাদ যাখযত যফ। 

 

 

 

 



 

 

                                                                                
 

অগ্রগক্ততোঃ ক্তফলয়টি প্রক্তক্রয়াধীন যযয়যে। 

 

৪। ভন্ত্রণারয় এফং দপ্তয /ংস্থায জাতীয় তথ্য ও যমাগাযমাগ প্রযুক্তি নীক্ততভারা ২০১৫ ফাস্তফায়ন ংক্রাে কক্তভটি স্বল্প 

যভয়াদী, ভধ্য যভয়াদী ও দীঘ ম যভয়াদী কভ ম ক্তযকল্পনা (Action Plan ) প্রস্তুতপূফ মক আগাভী  ভাচ ম ২০১৬ এ 

ভন্ত্রণারযয় অনুক্তিতব্য ফাক্তণজয ভন্ত্রণারয় ও এয অধীনস্থ দপ্তয /ংস্থায কভ ম ক্তযকল্পনা ফাস্তফায়ন ংক্রাে বায় 

উস্থান কযযত যফ। 

 

অগ্রগক্ততোঃ ক্তফগত ১০ জানুয়াযী ২০১৬ তাক্তযখ ২৬.০৪.০০০০.১০৮.৯৯.১৫২.১৬.০৫ নং স্মাযযক “ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী যখ 

াক্তনায ক্তফযল উযযাযগ ক্তেক্তজোর ফাংরাযদ এয তথ্য যপ্রযণ” ীল মক যত্রয ভাধ্যযভ জাতীয় তথ্য ও যমাগাযমাগ 

প্রযুক্তি নীক্ততভারা ২০১৫ এয উয স্বল্প যভয়াদী, ভধ্য যভয়াদী ও দীঘ ম যভয়াদী কভ মক্তযকল্পনা যপ্রযণ কযা যয়যে। 

অক্তধকন্তু এ ক্তফলযয় মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ কযা যে। 

 

০২। বায় আয যকান আযরাচয ক্তফলয় না থাকায় উক্তস্থত করযক ধন্যফাদ জাক্তনযয় বায ভাক্তপ্ত যঘালণা কযা য় । 

 

 

                                                                                                                                    

                                                                              স্বাক্ষক্তযত/- 

                                                                                 (যভাোঃ আবুর যাযন ক্তভঞা) 

                                                                                  ভাক্তযচারক (অক্ততক্তযি ক্তচফ) 

 

 


