
আননোনবন টিনভয উনেশ্যঃ 

 

জনপ্রোনন কোনজয গতিীরিো ও উদ্ভোফনী দক্ষিো বৃতি এফং নোগতযকনফো প্রদোন প্রতিয়ো দ্রুি ও জীকযনেয ন্থো 

উদ্ভোফন ও চচ চোয ক্ষক্ষত্র গতিয়ো ক্ষিোরো । 
স্ব স্ব কোম চোরনয়য ক্ষফোপ্রদোন প্রতিয়ো এফং কোনজয বযন্তযীে প্রতিয়োয় গুেগি তযফিচন অনোয়ন , তযফিচননয রুকোয 

তোনফ স্বীয় কোম চোরনয় ক্ষফো প্রদোন ও বযন্তযীে কভ চপ্রতিয়োয় গুেগি তযফিচন অনয়ননয রনক্ষয সৃজনীর চচ চোয ংস্কৃতি ও 

ক্ষক্ষএ গতিয়ো ক্ষিোরো, অআতটি ও কর উদ্ভোফনী কোম চিনভয ব্যোকিো বৃতিয ভোধ্যনভ যকোতয কোজকনভ চ উদ্ভোফননক উৎোতি 

কযো, প্রনয়োজনীয় প্রতক্ষনেয ভোধ্যনভ টিভ-দস্যগনেয কভ চস্পৃোয তফকোোধন এফং নোগতযকনফো জীকযে  (service 

process simplification)-এয জন্য তফদ্যভোন ব্যফস্থোয ংস্কোয োধন, আিযোতদ ক্ষফো ও উদ্ভোফনীমূরক দোতয়ত্ব োরন কযো । 

 

আননোনবন টিনভয কোম চতযতধঃ 

(১) স্ব স্ব কোম চোরনয়য ক্ষফোপ্রদোন প্রতিয়ো এফং কোনজয বযন্তযীে প্রতিয়োয় গুেগি তযফিচন অনোয়ন;  

(২) এআ ংিোন্ত কোম চিনভয ফোৎতযক কভ চতযকল্পনো প্রেয়ন এফং ফৎনযয শুরুনি ভোতক ভন্বয় বোয় নুনভোদন গ্রে 

ও ফোস্তফোয়ন; 

(৩) প্রতিভোন টিনভয বো নুষ্ঠোন, কভ চতযকল্পনোয ফোস্তফোয়ন গ্রগতি ম চোনরোচনো এফং ভোতক ভন্বয় বোয় উস্থোন;  

(৪) ভন্ত্রেোরয়/তফবোগ/দপ্তয/ক্ষজরো/উনজরো ম চোনয় গঠিি ংতিষ্ট ন্যোন্য আননোনবন টিনভয তি ক্ষমোগোনমোগ ও ভন্বয় 

োধন; এফং 

(৫) প্রতি ফৎয ৩১ জোনুয়োতযয ভনধ্য পূফ চফিী ফৎনযয একটি পূে চোঙ্গ ফৎতযক প্রতিনফদন প্রেয়ন, উো ভতন্ত্রতযলদ তফবোনগ 

ক্ষপ্রযে এফং স্বীয় ওনয়ফোআনে প্রকো কযো । 

 

তচপ আননোনবন/আননোনবন তপোনযয দোতয়ত্ব ও কোম চোফতরঃ 

(১) স্ব স্ব কোম চোরনয়য আননোনবন টিনভয ক্ষনতৃত্ব প্রদোন;  

(২) তযফিচননয রুকোয তোনফ স্বীয় কোম চোরনয় ক্ষফো প্রদোন ও বযন্তযীন কভ চপ্রতিয়োয় গুেগি তযফিচন অনয়ননয রনক্ষয 

সৃজনীর চচ চোয ংস্কৃতি ও ক্ষক্ষত্র গতিয়ো ক্ষিোরো, অআতটি ও কর উদ্ভোফনী কোম চিনভয ব্যোকিো বৃতিয ভোধ্যনভ 

যকোতয কোজকনভ চ উদ্ভোফননক উৎোতি কযো, প্রনয়োজনীয় প্রতক্ষনেয ভোধ্যনভ টিভ-দস্যগনেয কভ চস্পৃোয 

তফকোোধন এফং উদ্ভোফনী ক্ষভরোয প্রতিনমোতগিোয় ংগ্রে;  

(৩) নোগতযকনফো জীকযে  (service process simplification)-এয জন্য তফদ্যভোন ব্যফস্থোয ংস্কোয োধন এফং 

তটিনজন েোে চোনযয মথোমথ ফোস্তফোয়ন; 

(৪) স্বীয় কোম চোরনয়য ম্ভোব্য কর ক্ষফোনক আ-ক্ষফোয় রুোন্তনয ভন্বয়নকয দোতয়ত্ব োরন এফং আ-পোআর ব্যফস্থোনো িতি 

ও টিঠিত্র, ডকুনভন্ট আিযোতদ আনরকট্রতনক িতিনি অদোন-প্রদোননয ব্যফস্থো গ্রেনক উৎোতিকযে; 

(৫) স্ব স্ব কোম চোরনয়য মোফিীয় িথ্যোফতরয তিনফ কতযয়ো প্রতিষ্ঠোননয ক্ষপ্রোপোআর তিতফ ও োরনোগোদ যোখোয ব্যফস্থো গ্রে 

এফং কোম চোরনয়য ওনয়ফোআে তনয়তভি োরনোগোদকযে এফং ওনয়ফোআনে তবনমোগ গ্রে ও তনষ্পতিয ব্যফস্থো গ্রে; 

(৬) জোিীয় অআতটি নীতিভোরোয় ফতে চি  ICT Action Plan-এয মথোমথ ফোস্তফোয়ন তনতিিকযে; 

(৭) স্ব স্ব কোম চোরনয়য অআতটি কোম চিনভয ফোনজে তিতয, প্রকল্প গ্রে, থ চোয়ননয ব্যফস্থো গ্রে, কোম চিভ ম চনফক্ষে, গ্রগতি 

মূল্যোয়ন এফং ভোতক ভন্বয়বোয় উস্থোন; 

(৮) িথ্য তধকোয অআন নুোনয স্ব স্ব কোম চোরনয়য তনধ চোতযি দোতয়ত্বপ্রোপ্ত কভ চকিচোয তি ভন্বয়োধন; এফং  

(৯) জোিীয় আ-তজপ  (eGIF: e-Governance Interoperability Framework)- এয অওিোয় অআতটি কোম চিভনক 

অদ চভোনন অনোয়ন (standardization) ও আন্টোযোনযতফতরটি তনতিিকযে । 

 


