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অধ্যায়-১ 

সংশিপ্ত শিবরানা , প্রিিথন ও সংজ্ঞা 

 

1.1 সংশিপ্ত শিবরানা  ও প্রিিথন 

ক সংশিপ্ত শিবরানা  : এ নীশি াো ‘শি ান ৪র্ থ শিল্প শিপ্লবির সম্ভাব্য চ্যাবেঞ্জ ম াকাবিো নীশি াো ২০২২’ 

                                 নাব  অশভশ ি  বি। 

খ প্রিিথন  : এটি অিেবে কায থকর  বি। 

 

1.2 সংজ্ঞাুঃ শিষয় িা প্রসবের িশরিন্থী শকছু না র্াকবে এ নীশি াোয় - 

(1) “শডশজটাে ব্যিস্থািনা (Digital Governance)”  বে এ ন একটি প্রশিয়া, যার  াধ্যব  মকান 

কশিউটার/শডশজটাে শডভাইস এিং /অর্িা শডশজটাে সংযুশক্ত ব্যি ার কবর ব্যিস্থািনা কায থি  সঠিক ও 

স্চ্ারুরূবি সিােন করা যায় এিং মসিাস্মূ  দ্রুি জনগবণর শনকট মিৌৌঁছাবনা যায়; 

(2) “শডশজটাে শনরািত্তা (Digital Security)” অর্ থ মকাবনা শডশজটাে শডভাইস িা শডশজটাে শসবে -এর 

 ধ্যশস্থি িথ্য-উিাত্ত ও ক থপ্রশিয়ার শনরািত্তা; 

(3) “আন্তুঃিশরিাশ িা (Interoperability)” অর্ থ কশিউটার শসবেব র কবিাবনন্টসমূ  যা শিশভন্ন 

শসবেব র সাবর্ িারস্পশরক িথ্য আোন প্রোন কবর কায থ সিােন করবি সি ; 

(4) “অবটাব িন (Automation)”  বে একটি যাশিক না ইবেক্ট্রশনক িিশি িা যি যা স্বয়ংশিয়ভাবি কায থ 

সিােন করবি িাবর, ফবে কায থ সিােবন  ানুবষর  স্তবিি কব  যায়; 

(5) “ম শিন োশন থং (Machine Learning)”  বে কৃশত্র  বুশি ত্তার একটি িাখা, যা িথ্য এিং অযােগশরে  

ব্যি ার কবর  ানুবষর শিখন প্রশিয়ার  বিা কবর শিবখ এিং শিখন প্রশিয়ায় কৃি ভুে মর্বক শিবখ শনভু থেিা 

অজথন করবি িাবর; 

(6) “শডি োশন থং (Deep Learning)”  বে কৃশত্র  শনউরাে মনটওয়াকথগুশের উির শভশত্ত কবর এক িরবণর 

ম শিন োশন থং যার  বধ্য প্রশিয়াকরবণর একাশিক স্তর মডটা মর্বক ি িি থ ান উচ্চ স্তবরর বিশিষ্টযগুশে মির 

করার জন্য ব্যি ার করা  য়; 

(7) “কৃশত্র  বুশি ত্তা (Artificial Intelligence)” অর্ থ শডশজটাে শসবেব র  াধ্যব  সৃষ্ট বুশি ত্তা যা  ানুবষর 

বুশি ত্তার প্রায় অনুরূি িা কাছাকাশছ কায থি  সিন্ন করবি িাবর;  

(8) “ইন্টারবনট অফ শর্ংস (Internet of Things)”  বে মসন্সর, সফটওয়যার িা অন্যান্য শডশজটাে প্রযুশক্ত 

সেশেি শডশজটাে শডভাইবসর একটি মনটওয়াকথ, যাবি ইন্টারবনবটর  াধ্যব  শডভাইসগুশে শনজবের  বধ্য 

সংবযাগ এিং ডাটা শিশন য় করবি িাবর; 

(9) “শডশজটাে শডভাইস (Digital Device)”  বে মকাবনা ইবেশক্ট্রক, শডশজটাে, ম্যাগবনটিক, অিটিকযাে িা 

িথ্য প্রশিয়াকরণ যি না শসবে , যা ইনবেশক্ট্রক, শডশজটাে, ম্যাগবনটিক িা অিটিকযাে ই িােস ব্যি াবরর 

 াধ্যব  মযৌশক্তক, গাশণশিক এিং স্মৃশি কায থি  সিন্ন কবর, এিং মকাবনা শডশজটাে িা কশিউটার শডভাইস 

শসবে  িা শডশজটাে মনটওয়াবকথর সাবর্ সংযুক্ত এিং সকে ইনপুট, আউটপুট, প্রশিয়াকরণ, সশিশি, শডশজটাে 

শডভাইস সফটওয়যার িা মযাগাবযাগ স্শিিাশেও এর অন্তভু থক্ত; এিং 

(10) “শডশজটাে মেনবেন (Digital Payment)”  বে ইবেক্ট্রশনক িা শডশজটাে িিশিবি সিাশেি ময মকান 

মেনবেন। 
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অধ্যায়-২ 

রূিকল্প ও উবেশ্য 

 

2.1 রূিকল্প (Vision) 

িথ্য ও মযাগাবযাগ প্রযুশক্ত ব্যি াবরর  াধ্যব  শি ান িাংোবেি এয়ারোইন্সবক একটি িথ্য ও প্রযুশক্ত শনভ থর প্রশিষ্ঠাবন 

প্রশিষ্ঠা; ৪র্ থ শিল্প শিপ্লি ম াকাবিোয় সি  েি  ানি সিে উন্নয়ন; অভযন্তরীণ সি িা বৃশি শনশিচ্করবণর  াধ্যব  

শি ান িাংোবেি এয়ারোইবন্সর মসিাসমূ  জনগবণর োরবগাড়ায় মিৌৌঁছাবনাস  ২০৩০ সাবের  বধ্য এশিয়ার মসরা ১০ 

টি এয়ারোইবন্সর একটি শ বসবি শিশ্ব ান অজথন। 

 

2.2 উবেশ্যসমূ  (Objectives) 

2.2.1 শডশজটাে ব্যিস্থািনা (Digital Governance): শি াবনর (শিএফশসশস ও শিশিশস স ) সকে কায থিব  

িথ্যপ্রযুশক্তর ব্যি াবরর  াধ্যব  মসিাসমূ  স বজ জনগবণর মোরবগাড়ায় মিৌৌঁছাবনার ব্যিস্থািনা শনশিিকরণ 

এিং একটি কায থকর িথ্য ব্যিস্থািনা গবড় মিাো; 

 

2.2.2 শডশজটাে শনরািত্তা (Digital Security): সকে মিবত্র িথ্য ও মযাগবযাগ প্রযুশক্তর ব্যি ার শনরািে ও 

ঝৌঁশকমুক্ত করা; 

 

2.2.3 শিিা, গবিষণা ও উদ্ভািন (Education, Research and Innovation): ৪র্ থ শিল্প শিপ্লি সিবকথ শিিা 

ও গবিষণা কায থিব র প্রচ্েবনর  াধ্যব  একটি যুবগািবযাগী আন্তজথাশিক  াবনর প্রশিষ্ঠাবন িশরণি করা এিং 

উদ্ভািনী কায থি বক স র্ থন প্রোন করা; 

 

2.2.4 সি থাধুশনক প্রযুশক্তর ব্যি ার বৃশি (Increasing Incorporation of Latest Technology): 

শি াবনর (শিএফশসশস ও শিশিশস স ) সকে কায থিব  িীবর িীবর সি থাধুশনক প্রযুশক্তর অন্তভু থশক্তকরণ; 

 

2.2.5 েিিা উন্নয়ন (Skill Development): উিযুক্ত প্রশিিবণর  াধ্যব  শি াবন (শিএফশসশস ও শিশিশস স ) 

িথ্যপ্রযুশক্ত জ্ঞান সিন্ন েি জনিে গবড় মিাো; 

 

2.2.6 অভযন্তরীণ সি িা বৃশি (Strengthening Internal Capability): শনজস্ব আইটি শিভাগবক 

যুবগািবযাগী প্রশিিণ এিং স বয়ািবযাগী কায থি  গ্র বণ স র্ থন ও স ায়িা প্রোবনর  াধ্যব  অভযন্তরীণ 

সি িা বৃশি; এিং 

 

2.2.7 মসিার গুণগি  ান বৃশি (Enhancing Service Quality): শি াবনর (শিএফশসশস ও শিশিশস স ) সকে 

কায থিব  িথ্যপ্রযুশক্ত ব্যি ার কবর মসিার গুণগি  ান বৃশি এিং যাত্রী সন্তুশষ্ট অজথবন শনশ ত্ত কায থকর ব্যিস্থা 

গ্র ণ করা। 
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অধ্যায়-৩ 

মকৌিেগি শিষয়িস্তু 

 

3.1 শডশজটাে ব্যিস্থািনা (Digital Governance) 

3.1.1 শি াবনর (শিএফশসশস ও শিশিশস স ) িথ্য ও মসিাসমূ  জনগণবক শডশজটাে িিশিবি প্রোন শনশিিকরণ; 

3.1.2 শডশজটাে প্রযুশক্তর যর্াযর্ ব্যি াবরর  াধ্যব  যাত্রী মসিা স  সি িরবনর মসিা প্রোবন স্বেিা ও োয়িিিা 

শনশিিকরণ; 

3.1.3 শি াবনর (শিএফশসশস ও শিশিশস স ) িথ্য ও মসিাসমূ  মসিাগ্র ীিাগবণর শনকট শডশজটাে িিশিবি 

মিৌৌঁছাবনার েবিয প্রবয়াজনীয় অিকাঠাব া উন্নয়ন ও রিণাবিিণ; 

3.1.4 শি াবনর (শিএফশসশস ও শিশিশস স ) িথ্য ও মসিাসমূ  মসিাগ্র ীিাগণবক শডশজটাে িিশিবি প্রোবন মসিা 

প্রোনকারী িশরেপ্তর ও িাখার সি িা উন্নয়ন; 

3.1.5 শি াবনর (শিএফশসশস ও শিশিশস স ) শিশভন্ন িশরেপ্তর ও িাখার  বধ্য স বজ ও দ্রুিিার সবে িবথ্যর আোন 

প্রোবনর জন্য শডশজটাে সংযুশক্তস  িথ্য ব্যিস্থা অিকাঠাব া ও আন্তুঃিশরিাশ িা প্রশিষ্ঠার ব্যিস্থা গ্র ণ; এিং 

3.1.6 সকে িশরেপ্তর ও িাখায় শডশজটাইবজিন/ শডশজটাোইবজিন/ শডশজটাে ট্রান্সস্ফরব িন এিং মস অনুযায়ী 

প্রশিশিি  ানি সিে সৃশষ্ট। 

 

3.2 শডশজটাে শনরািত্তা (Digital Security) 

৩.২.1 শডশজটাে শনরািত্তা শনশিি করার েবিয শডশজটাে শডভাইসসমূব  যর্াযর্  ানসিন্ন 

 াড থওয়যার/সফটওয়যার-এর ব্যি ার শনশিিকরণ; 

৩.২.2 ইন্টারবনট-এর শনরািে ব্যি ার শনশিিকরণ; 

৩.২.3 সাইিার শসশকউশরটি শনশিিকরণ; 

৩.২.4 সংস্থার মগািনীয় এিং সংবিেনিীে িবথ্যর মগািনীয়িা রিায় ব্যিস্থা গ্র ণ; 

৩.২.5 সা াশজক মযাগাবযাগ  াধ্য স  সকে শডশজটাে  াধ্যব  অনাকাংশিি ও িশিকর শিষয়িস্তু মর্বক সকে 

িশরেপ্তর ও িাখার স্রিার ব্যিস্থা গ্র ণ; 

৩.২.6 আশর্ থক মেনবেবন িথ্যপ্রযুশক্তর শনরািে ব্যি ার শনশিিকরণ; 

৩.২.7 িবথ্যর সংরিণ, ব্যিস্থািনা ও শনরািত্তায় যর্াযর্ শনয় নীশি এিং প্রশ ি ান অনুসরণ; এিং 

৩.২.8 সকে প্রকার শডশজটাে কায থিব র েগ সংরিণ শনশিিকরণন। 

 

3.3 শিিা, গবিষণা ও উদ্ভািন (Education, Research and Innovation) 

৩.3.1 ৪র্ থ শিল্প শিপ্লি-এর িশরশচ্শি এিং এর সম্ভাব্য চ্যাবেঞ্জ সিবকথ জ্ঞান শি াবনর (শিএফশসশস ও শিশিশস স ) 

সকে স্তর ও সকে িারার কায থিব  অন্তভু থশক্তকরণ ও শনয়শ ি যুবগািবযাগীকরণ; 

৩.3.2 শি াবনর (শিএফশসশস ও শিশিশস স ) সকে স্তবর ৪র্ থ শিল্প শিপ্লি-এর িশরশচ্শি এিং এর সম্ভাব্য চ্যাবেঞ্জ 

সিবকথ শিখন-মিখাবনা কায থি  শনশিিকরণ; 

৩.3.3 গবিষণা ও উদ্ভািনী কায থিব র িশরবিি সৃশষ্ট এিং প্রবয়াজনীয় প্রবণােনার ব্যিস্থা গ্র ণ; 

৩.3.4 িথ্যপ্রযুশক্ত সংশিষ্ট শিষবয় গবিষণা কায থি  িশরচ্ােনার ব্যিস্থা গ্র ণ এিং সকে িশরেপ্তরসমূ  ও শি ান 

আইটি শিভাবগর  বধ্য স ন্নয় ও সাশি থক স বযাশগিা বৃশিকরণ; 

৩.3.5 গবিষণা ও উদ্ভািবনর  াধ্যব  সৃষ্ট শসবে  ও মসিাবক সংশিষ্ট িশরেপ্তবরর কায থিব  িাস্তিায়বনর প্রবয়াজনীয় 

ব্যিস্থা গ্র ণ শনশিিকরণ; এিং 

৩.3.6 শিদ্য ান উদ্ভািনস  সকে উদ্ভািনসমূব র িাস্তিায়ন ও সংরিবণর প্রবয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্র ণ। 



 

অধ্যায়-৩ 

মকৌিেগি শিষয়িস্তু 
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3.4 সি থাধুশনক প্রযুশক্তর ব্যি ার বৃশি (Increasing Incorporation of Latest Technology) 

৩.4.1 শি াবনর (শিএফশসশস এিং শিশিশস স ) সকে স্তর ও সকে িারার কায থিব র িিথ ান অিস্থা শনরীিণ পূি থক 

শডশজটাইবজিন/ শডশজটাোইবজিন/ শডশজটাে ট্রান্সফরব িন শনশিিকরণ; 

৩.4.2 ডাটা এনাোইশসস এিং ডাটা এনাোইটিক্স এর প্রচ্েন উৎসাশ িকরণ এিং এ মিবত্র শডশজটাে প্রযুশক্তর সবি থাচ্চ 

ব্যি ার শনশিিকরণ; 

৩.4.3 শিগ ডাটা প্রযুশক্ত ব্যি াবর উৎসাশ িকরণ; 

৩.4.4 ম শিন োশন থং, শডি োশন থং, আবটাব িন, কৃশত্ত  বুশি ত্তার ব্যি ার, ইন্টাবনট অফ শর্ংস স  যুবগািবযাগী 

সি থাধুশনক প্রযুশক্তর ব্যি াবরর প্রাবয়াশগক িশরবিি সৃশষ্ট এিং িাস্তিায়বনর প্রবয়াজনীয় িেবিি গ্র ণ 

শনশিিকরণ; 

৩.4.5 ব্লকবচ্ইন প্রযুশক্ত ব্যি াবরর প্রাবয়াশগক িশরবিি সৃশষ্ট এিং িাস্তিায়বনর প্রবয়াজনীয় িেবিি গ্র ণ 

শনশিিকরণ; এিং 

৩.4.6 এশভবয়িন ৪.০ এর েিয াত্রা অজথন শনশিিকরণ। 

 

3.5 েিিা উন্নয়ন (Skill Development) 

৩.5.1 শি াবনর সকে ক থকিথা/ক থচ্াশর (শিএফশসশস ও শিশিশস স ) সিার সফট শস্কে অজথন ও উন্নশিকরণ 

শনশিিকরণ; এিং 

৩.5.2 শনজ শনজ কাবজর িরণ অনুয়ায়ী শি াবনর সকে ক থকিথা/ক থচ্াশর (শিএফশসশস ও শিশিশস স ) সিার  াড থ 

শস্কে অজথন ও উন্নশিকরণ শনশিিকরণ। 

 

3.6 অভযন্তরীণ সি িা বৃশি (Strengthening Internal Capability) 

৩.6.1 শি ান আইটি শডশভিন মক শিশ্ব াবনর একটি এয়ারোইন্স আইটি শিভাগ শ বসবি গবড় তুেবি কায থকশর 

কায থি  গ্র ণ শনশিিকরণ; 

৩.6.2 শি ান আইটি শডশভিবনর সকে ক থকিথা/ক থচ্াশরবের প্রবয়াজনীয় আইটি প্রশিিণ প্রোন শনশিিকরণ ও 

শনয়শ ি যুবগািবযাগীকরণ; 

৩.6.3 ৪র্ থ শিল্প শিপ্লি ম াকাবিোয় সি  েি জনিে বিশরকবল্প যুবগািবযাগী সি থাধুশনক প্রযুশক্ত শিষয়ক প্রশিিণ 

শনশিিকরণ; 

৩.6.4 শি াবনর (শিএফশসশস ও শিশিশস স ) সকে স্তবর যবর্ািযুক্ত এিং যুবগািবযাগী শডশজটাে শডভাইস প্রাশপ্ত ও 

এর ব্যি ার শনশিিকরণ; 

৩.6.5 শনজস্ব শসবে /সফটওয়যার বিশরবি যর্াযর্ শনয় নীশি ও প্রশ ি ান অনুসরণ; এিং 

৩.6.6 শি াবনর (শিএফশসশস ও শিশিশস স ) সকে িশরেপ্তবর শনজস্ব বিশরকৃি শসবে /সফটওয়যার ব্যি ার 

উৎসাশ িকরবণর জন্য প্রবয়াজনীয় িশরবিি সৃশষ্ট। 

 

3.7 মসিার গুণগি  ান বৃশি (Enhancing Service Quality) 

৩.7.1 শি াবনর (শিএফশসশস ও শিশিশস স ) সকে মসিা খাবির গুণগি  ান বৃশির জন্য শডশজটাে প্রযুশক্তর সবি থাচ্চ 

ব্যি ার শনশিিকরবণ সি থপ্রকার স ায়িা এিং অগ্রাশিকার প্রোন; 

৩.7.2 শি াবনর (শিএফশসশস ও শিশিশস স ) সকে মসিা খাবির আধুশনকায়বন শডশজটাে প্রযুশক্ত ব্যি াবর 

উৎসাশ িকরণ; এিং 

৩.7.3 শি াবনর (শিএফশসশস ও শিশিশস স ) সকে মসিা খাবি সংশিষ্ট সকে ক থকিথা/ক থচ্াশরবের সি িা উন্নয়ন। 
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অধ্যায়-৪ 

মকৌিেগি শিষয়িস্তু 

 

4.1 নীশি াোর স্বত্ত্বাশিকার এিং িোরশক (Policy Ownership and Monitoring) 

শি াবন (শিএফশসশস ও শিশিশস স ) এ নীশি াো িাস্তিায়বনর সাবর্ সংশিষ্ট সকে মেক-ম াল্ডারবক এ নীশি াোর 

স্বত্ত্বাশিকারী  বি  বি। শি াবনর সবি থাচ্চ নীশি শনি থারণী িয থাবয়ও আবোচ্য নীশি াোর স্বত্ত্বাশিকার শনশিি  বি  বি। 

মস অনুয়ায়ী এ নীশি াোর শনম্নরূি স্বত্ত্ব শিবিচ্না কবর  বয়বছুঃ 

 

4.1.1 প্রিাসন ও  ানি সিে িশরেপ্তবরর আওিািীন আইটি শিভাগ এ নীশি াোর িোরশক ও স ন্বয় সািন করবি; 

4.1.2 সকে িশরেপ্তর, শিভাগ এিং িাখা স্ব স্ব মিবত্র ৪র্ থ শিল্প শিপ্লি ম াকাবিো নীশি াো িাস্তিায়ন করবি; এিং 

4.1.3 প্রিাসন ও  ানি সিে িশরেপ্তবরর িত্ত্বািিাবন আইটি শিভাগ এ নীশি াোর ক থ-িশরকল্পনাসমূব র িাস্তিায়ন 

িশরিীিণ ও মূল্যায়ন করবি। 

 

4.2 ক থ-িশরকল্পনা িয থাবোচ্না (Action Plan Review)  

4.2.1 ভশিষ্যবি ক থ-িশরকল্পনা অংবি ময মকান িরবনর  ােনাগােকরণ, সংবিািন িা িশর াজথবনর প্রবয়াজন  বে 

এিং ক থ-িশরকল্পনার িাস্তিায়ন অিস্থা যাচ্াই, করণীয় শিষয়সমূব র িশরিিথন ও অগ্রাশিকার শনরূিবনর জন্য 

প্রশিিছর করণীয় শিষয়সমূ  প্রিাসন ও  ানি সিে িশরেপ্তরবক অিশ িকরণপূি থক আইটি শিভাগ কর্তথক 

িয থাবোচ্না করা  বি।  ােনাগােকৃি ক থ-িশরকল্পনাসমূ  এ নীশি াোর অংি শ বসবি কায থকর  বি। 

 

4.3 নীশি াো িয থাবোচ্না (Policy Review) 

4.3.1 শনিয নতুন িশরিিথবনর আশেবক শিবিষ েিযসমূ বক পুনুঃশনি থারবনর জন্য নীশি াোর মকৌিেগি 

শিষয়গুবো স বয় স বয় িয থাবোচ্না করা  বি; এিং 

4.3.2 নীশি াো িাস্তিায়বনর সফেিা ও ব্যর্ থিার শভশত্তবি েীর্ থব য়ােী করণীয় শিষয়াশের স ন্বয় সািবনর শনশ ত্ত 

অন্তিুঃ প্রশি ০৫ (িাঁচ্) িছর ির নীশি াোটি িয থাবোচ্না করা  বি।  

 

অধ্যায়-5 

কাঠাব া ও অনুসৃি নীশি 

 

5.1 কাঠাব া (Structure) 

5.1.1 িাঁচ্টি অধ্যাবয় শিভক্ত এ নীশি াোয় ০১ (এক)টি রূিকল্প, ০৭ (সাি)টি উবেশ্য, ৩৬ (ছশত্রি)টি মকৌিেগি 

শিষয়িস্তু অন্তভু থক্ত করা  বয়বছ; 

5.1.2 এ নীশি াো স্ষ্ঠুভাবি িাস্তিায়বনর শনশ ত্ত করণীয় শিষয়সমূ বক ক থ-িশরকল্পনায় শেশিিি কবর িশরশিষ্ট-১ 

আকাবর এ নীশি াোয় অন্তভু থক্ত করা  বয়বছ; 

5.1.3 রূিকল্প ও উবেশ্যগুবোবক শি ান িাংোবেি এয়ারোইবন্সর েবিযর সাবর্ সা ঞ্জস্যপূণ থ করা  বয়বছ। বৃ ত্তর 

উবেবশ্যর সাবর্ শ ে মরবখ মকৌিেগি শিষয়িস্তু শনি থারণ করা  বয়বছ, যার স্ফে শডশজটাে প্রযুশক্ত ব্যি াবরর 

 াধ্যব  িাওয়া যাবি।  



 

অধ্যায়-৫ 

কাঠাব া ও অনুসৃি নীশি  

ইস্য: 01 

িাশরখ: ২৬-১০-২০২২ 

সংস্করণ: 0 

িাশরখ:  

 

জাশরুঃ আইটি শিভাগ শনয়শিি পৃষ্ঠা : 6 

 

5.2 অনুসৃিরীশি (Conventions)  

5.2.1 ক থ-িশরকল্পনাসমূ  িাস্তিায়বনর জন্য শনম্নরূি ম য়াে শস্থর করা  বয়বছুঃ  

ক স্বল্প ম য়ােী (২ িছর); 

খ  ধ্য ম য়ােী (৩.৫ িছর); এিং 

গ েীর্ থ ম য়ােী (৫ িছর) । 

5.2.2 ময সকে করণীয় শিষয়াশে িাস্তিায়বন অবিিাকৃি মিশি স য় োগবি িাবড়, মসগুবো একাশিক ম য়ােব্যািী 

িাস্তিায়বনর স্িাশরি করা  বয়বছ।  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

িশরশিষ্ট-১ 

ক থ-িশরকল্পনা 

ইস্য: 01 

িাশরখ: ২৬-১০-২০২২ 

সংস্করণ: 0 

িাশরখ:  

 

জাশরুঃ আইটি শিভাগ শনয়শিি পৃষ্ঠা : 7 

 

িশরশিষ্ট-১ 

ক থ-িশরকল্পনা 

বিমান িাাংলাদেশ এয়ারলাইদের ৪র্ থ বশল্প বিপ্লদির সম্ভাব্য চ্যাদলঞ্জ মমাকাদিলা কম থপবরকল্পনা 

ক্রম কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র কার্ মক্রর্ কর্ মসম্পাদন সূচক একক লেযর্াত্রা 
োবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবি/শাখা/টিম 

স্বল্প মময়ােী 

 

মধ্য মময়ােী 

 

েীর্ থ মময়ােী 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১ 

[১] ৪র্ থ বশল্প বিপ্লি এিাং এর 

সম্ভাব্য চ্যাদলঞ্জ মমাকাদিলা 

সাংক্রান্ত কার্ থক্রদমর 

িাস্তিায়ন 

[১.১] ৪র্ ম শিল্প শিপ্লি এিং এর সম্ভাব্য 

চ্যাদলঞ্জ মমাকাদিলায় করনীয় সম্বন্ধে 

অিশিতকরণ এিং জনসন্ধচতনতা ততশর 

[১.১.১] ৪র্ ম শিল্প শিপ্লি এিং এর সম্ভাব্য 

চযান্ধলঞ্জ ক্ষর্াকান্ধিলায় শিষয়শিশিক 

আন্ধলাচনাসিা/ কর্ মিালা আন্ধয়াশজত 

সাংখ্যা ৬ ইদনাদেশন টিম ৫০% ১০০% ∙ 

[১.২] ৪র্ থ বশল্প বিপ্লি সম্পবকথত প্রযুবি 

িাস্তিায়দনর সম্ভাব্য মেত্র বনি থাচ্ন 

[১.২.১] সকল পবরেপ্তদরর িতথমান অিস্থা 

র্াচ্াই পূি থক গ্যাপ এনালাইবসস   
তাশরখ ৩১-১০-২০২৪ ইদনাদেশন টিম ১০০% ∙ ∙ 

[১.২.২] আইবিয়া মেনাদরশন/ 

চুড়ান্তকরণ/ িাস্তিায়ন সাংক্রান্ত 

কম থপবরকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক সো/ 

কম থশালা/ প্রবশেণ আদয়ােন 

সাংখ্যা ৯ ইদনাদেশন টিম ৫০% ৭৫% ১০০% 

[১.৩] ৪র্ ম শিল্প শিপ্লন্ধির সম্ভাব্য 

চযান্ধলঞ্জ ক্ষর্াকান্ধিলায় গৃহীত উদযাগ 

িাস্তিায়দনর লদেয টিম/ কবমটি গঠন  

[১.৩.১] ৪র্ ম শিল্প শিপ্লন্ধির সম্ভাব্য চযান্ধলঞ্জ 

ক্ষর্াকান্ধিলায় উন্ধযাগ িাস্তিায়ন টির্/ 

কশর্টি গঠন 

সাংখ্যা ১ ইদনাদেশন টিম ১০০% ∙ ∙ 

[১.৪] চ্তুর্ থ বশল্প বিপ্লদির চ্যাদলঞ্জ 

মমাকাদিলায় গৃহীত উদযাগ িাস্তিায়ন 
[১.৪.১] উদযাগ িাস্তিায়ন সাংখ্যা ৫ উদযাগ সাংবিষ্ট শাখা ২০% ৬০% ১০০% 

[১.৫] গৃহীত কম থপবরকল্পনা ও উদযাগ 

িাস্তিায়ন অগ্রগবত পবরিীেণ 

[১.৫.১] কম থপবরকল্পনা িাস্তিায়ন অগ্রগবত 

পর্ থাদলাচ্না সাংক্রান্ত সো/কম থশালা 

আদয়ােন 

সাংখ্যা ৬ ইদনাদেশন টিম ১০০% ∙ ∙ 

২ 
[২] প্রাবতষ্ঠাবনক সেমতা 

বৃবি 

[২.১] ৪র্ ম শিল্প শিপ্লি সম্পশকমত শিষয় 

শিশিক শিন্ধিষাশয়ত প্রশিেণ 

আন্ধয়াজন 

[২.১.১] শিন্ধিষাশয়ত প্রশিেণ আন্ধয়াজন সংখ্যা ৬ ইদনাদেশন টিম ২ ২ ২ 

 


