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উপদেিা েণ্ডলী 

 

 প্রধান উপদেিাাঃ জনাব জুনাইে আহ দেে পলক এেসপ, োননীয় প্রসতেন্ত্রী, তথ্য ও ম াগাদ াগ প্রযুসি 

সবভাগ।  

 উপদেিাাঃ জনাব এন এে সজয়াউল আলে সপএএ, সসসনয়র সসিব, তথ্য ও ম াগাদ াগ প্রযুসি সবভাগ 

কৃতজ্ঞতা স্বীকার 

 

১. অসতসরি সসিব (আইন ও পসলসস অনুসবভাগ), তথ্য ও ম াগাদ াগ প্রযুসি সবভাগ। 

২. জনাব মোাঃ রাদশদুল ইসলাে, অসতসরি সসিব (অবসরপ্রাপ্ত), তথ্য ও ম াগাদ াগ প্রযুসি সবভাগ। 

৩. জনাব রীনা পারসভন, অসতসরি সসিব (অবসরপ্রাপ্ত), তথ্য ও ম াগাদ াগ প্রযুসি সবভাগ।  

৪. জনাব মোাঃ োহবুব জাোন, ব্যবস্থাপনা পসরিালক, ডাো সফে সল।  

৫. জনাব আনীর মিৌধুরী , পসলসস এযাডভাইজার, এটুআই প্রকল্প। 

৬. জনাব অসজত কুোর সরকার, কসেউসনদকশন মেশাসলি, এলআইসসটি প্রকল্প। 

৭.জনাব মোাঃ োহফুজুল কসবর, উপ-পসরিালক, বাাংলাদেশ হাই-মেক পাকক কর্তকপক্ষ। 

৮ . জনাব মশাদয়ব আহদেে োসুে, সহসভাপসত, মবসসস।     

৯. জনাব রাদশে মুসজব মনাোন, পসরিালক, বাদকা।   

১১. জনাব মোাঃ আব্দুল হক অনু, ফাইন্যান্স মসদেট্রারী, ইকযাব।  

১২. জনাব মোাঃ আসেনুল হক, ফাইন্যান্স মসদেট্রারী, বাদকা।  

১৩. জনাব হাসান মোাঃ রতন, ডাো সফে ম্যানুফযাকিাসরাং। 

১৪. জনাব সলয়াকত আলী ভ ূঁইয়া, সনব কাহী পসরিালক, ওয়ালেন।  

১৫. জনাব আলাওল কসবর, উদ্ভাবন ও উদযািা উন্নয়ন একাদডেী প্রসতষ্ঠাকরণ প্রকল্প। 

পসরকল্পনা ও প্রণয়দন  

 

১. জনাব সােী আহদেে, পসলসস এযাডভাইজার, এলআইসসটি প্রকল্প।  

২. জনাব শাহ  মোাঃ ইেরান, ইন্ড্রাসি প্রদোশন এক্সপাে ক, এলআইসসটি প্রকল্প।  

 

সাসব কক তত্ত্বাবধাদন 

তথ্য ও ম াগাদ াগ প্রযুসি সবভাগ 
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সূসিপত্র  

অধ্যায়  সবষয়  পৃষ্ঠা  

অধ্যায়-০১ মুখবন্ধ ০৪ 

অধ্যায়-০২ রূপকল্প, উদেশ্য, মকৌশলগত সবষয়বস্তু, সেয়কাল ০৮ 
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শব্দ সাংদক্ষপ 

আইসসটি পণ্য সকল ধরদণর তথ্য প্রযুসি পণ্য ও মসবা এবাং সকল ধরদণর 

মেসলদ াগাদ াগ পণ্য ও মসবা  

 আইএেএফ ইন্টারন্যাশনাল েসনোসর ফাড 

আইএসসপএসব ইন্টারদনে সাসভ কস মপ্রাভাইডারস অযাদসাসসদয়শন বাাংলাদেশ 

 আইসডসস ইন্টারন্যাশনাল মডো কদপ কাদরশন 

 এসসডসজ মেকসই উন্নয়ন লক্ষযোত্রা 

এসইদজড সবদশষ অর্ কননসতক অঞ্চল 

এনসবআর জাতীয় রাজস্ব মবাড ক 

এনএসসডএ জাতীয় েক্ষতা উন্নয়ন কর্তকপক্ষ 

সবএসটিআই বাাংলাদেশ  স্ট্যাডাড কস এড মেসস্ট্াং ইন্সটিটিউশন 

সবটিআরসস বাাংলাদেশ মেসলদ াগাদ াগ সনয়ন্ত্রণ কসেশন 

সবোক বাাংলাদেশ সশল্প কাসরগসর সহায়তা মকন্দ্র 

      বাাংলাদেশ সবসনদয়া উন্নয়ন কর্তকপক্ষ 

মবজা  বাাংলাদেশ অর্ কননসতক অঞ্চল কর্তকপক্ষ 

মবপজা  বাাংলাদেশ রপ্তানী প্রসেয়াকরণ কর্তকপক্ষ 

আইসসটি ইন্ড্রাসি আইসসটি খাদত ব্যবসাদয়র জন্য সনবসন্ধত সেগ্র ব্যবসা-প্রসতষ্ঠান  

মবসসস বাাংলাদেশ অযাদসাসসদয়শন অব সফেওয়যার অযাড ইনফরদেশন 

সাসভ কদসস  

বাদকা  বাাংলাদেশ অযাদসাসসদয়শন অফ কল মসন্টার অযাড আউেদসাসস কাং 

সবসসএস  বাাংলাদেশ কসিউোর সসেসত 

সডসডএেইএ সডসজোল সডভাইস ম্যানুফযাকিারারস এড এক্সদপাে কাস 

এদসাসসদয়শন   
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মুখবন্ধ 

মেইড ইন বাাংলাদেশ এর বাাংলা আক্ষসরক অর্ ক ‘বাাংলাদেদশ প্রস্তুত’। সকন্তু এই ম াট্ট বাকযটির েদধ্য সনসহত 

রদয়দ  বাাংলাদেশদক উৎপােদকর মেশ সহদসদব প্রসতসষ্ঠত করার বাতকা। মেশীয় পণ্য উৎপােদন মেশদক 

স্বয়াংসম্পূণ ক করা এবাং মেদশর অর্ কনীসতদক এসগদয় মনওয়ার প্রসতশ্রুসত। বাাংলাদেশদক মেশীয় পণ্য উৎপােদন 

স্বয়াংসম্পূণ ক হওয়ার পর্ মেসখদয়দ ন জাসতর সপতা বঙ্গবন্ধু মশখ মুসজবুর রহোন। ১৯৭২ সাদল স্বাধীন 

বাাংলাদেদশর রাষ্ট্রভার গ্রহণ কদর যুদ্ধসবধ্বস্ত মেশ পুনগ কঠদনর পাশাপাসশ মেদশই পণ্য উৎপােদনর নানা উদযাগ 

গ্রহণ কদরন। এর অন্তসন কসহত মূল লক্ষয স ল মেশীয় পণ্য উৎপােদন মেশদক স্বয়াংসম্পূণ ক করা, ব্যাপক 

কে কসাংস্থান সৃসি, অভযন্তরীন িাসহো মেোদনা ও  সবদেদশ রপ্তানীর োধ্যদে অর্ কনীসতদক শসিশালী করা। 

সবদিদয় লক্ষণীয় সবষয় ম , একজন দূরেশী রাষ্ট্রনায়ক সহদসদব বঙ্গবন্ধু প্রযুসি খাদতও মেশীয় পণ্য 

উৎপােদনর সনদে কশ মেন। ১৯৭৫ সাদলর ৩ জুলাই সতসন মরসডও-মেসলসভশদনর েদতা প্রযুসি পণ্য মেদশই 

উৎপােদনর সনদে কশনা মেন। বঙ্গবন্ধুর এই সনদে কশনা আসদল পণ্য উৎপােদন মেশদক স্বয়াংসম্পূণ ক করার 

পাশাপাসশ তা সবদেদশ রপ্তানী কদর অর্ কনীসতদক শসিশালী করার সনদে কশনা । বঙ্গবন্ধুর মেখাদনা পদর্ই োননীয় 

প্রধানেন্ত্রী মশখ হাসসনা মেশদক অর্ কননসতকভাদব স্বাবলম্বী করার লদক্ষয দূরেশী সিন্তা মর্দক নানা উদযাগ 

বাস্তবায়ন করদ ন। রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ এবাং মেকসই উন্নয়ন লক্ষযোত্রার (এসসডসজ) ২০৩০ এর 

লক্ষয অজকদনর অসভ াত্রায় ইদতােদধ্য বাস্তবাসয়ত উদযাদগর কারদণ বাাংলাদেশ আজ সবদে 

দ্রুত বধ কনশীল অর্ কনীসতর মেশ। ২০২০ সাদল কদরানা েহাোরীর আঘাদতর পরও মেদশর সজসডসপ প্রবৃসদ্ধর হার 

৫.৪৭ শতাাংশ অসজকত হয়। ২০২১ সাদল োর্াসপছু আয় োঁড়ায় ২৫৫৪ োসককন ডলার। অর্ কননসতক অগ্রগসতর 

সূিদক সবদের ৫টি মেদশর একটি বাাংলাদেশ। ইন্টারন্যাশনাল েসনোসর ফাড (আইএেএফ) অনু ায়ী সপসপসপ’র 

সভসিদত বাাংলাদেদশর অর্ কনীসতর অবস্থান ৩০তে। প্রাইস ওয়াোর কুপারস এর প্রদক্ষপণ অনু ায়ী 

সবে অর্ কনীসতদত ২০৪০ সাদল বাাংলাদেদশর অবস্থান হদব সবদে ২৩তে এবাং এইিএসসবসস’র প্রদক্ষপণ 

অনু ায়ী ২০৩০ সাদল ২৬তে। বাাংলাদেদশর এই এসগদয়  াওয়ার মূদল রদয়দ  রূপকল্প ও এসসডসজ’র লক্ষয 

বাস্তবায়দন সুপসরকল্পনা, সবসনদয়াগ ও মেশীয় সশদল্পর প্রসার বান্ধব নীসতোলা ও মকৌশল প্রণয়ন। এসব 

নীসতোলা ও মকৌশদলর কারদণ নতুন নতুন সশল্প গদড় উদঠ। সবপুল সাংখ্যক োনুদষর কে কসাংস্থান সৃসি হয়। 

মেশীয় পণ্য উৎপােন ও রপ্তানী বৃসদ্ধ পায়,  া মেদশর অর্ কনীসতদক সুসাংহত ও শসিশালী করদ । সবেব্যাাংদকর 

২০১৭ সাদলর প্রদক্ষপণ অনু ায়ী মেদশর মসবা খাদতর প্রবৃসদ্ধ  ৫৬.৫%, অপরসেদক উৎপােন খাদতর প্রবৃসদ্ধ 

২৯.৩%। আগােীদত উৎপােন খাদত নতুন োত্রা ম াগ করদব সবদশষ অর্ কননসতক অঞ্চলগুদলা। ২০২৫ সাদলর 

েদধ্য মেদশ ১০০টি সবদশষ অর্ কননসতক অঞ্চল (এসইদজড) প্রসতষ্ঠার অাংশ সহদসদব ইদতােদধ্য ২৮টির সনে কাণ 

কাদজ উদেখদ াগ্য অগ্রগসত সাসধত হদয়দ । সরকাদরর লক্ষয ২০৩০ সাল নাগাে মেশজ উৎপােন (সজসডসপ) 
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৭০০ সবসলয়ন োসককন  ডলাদর উন্নীত করা। আর এই লক্ষয বাস্তবায়দন অন্যতে সনয়ােক হদত  াদে তথ্য ও 

ম াগাদ াগ প্রযুসি। 

রূপকল্প ২০২১ এর মূল উপজীব্য সডসজোল বাাংলাদেশ বাস্তবায়দনর পর্ ধদর সবগত ১২ ব দর মেদশ তথ্য ও 

ম াগাদ াগ প্রযুসি খাত সবকসশত হদয়দ । সবসনদয়াগ ও ব্যবসাবান্ধব নীসতোলা প্রণয়দনর ফদল মেদশ 

হাড কওয়যার ও সফেওয়যার সশদল্পর প্রসার ঘদেদ ,  া মেদশ সডসজোল অর্ কনীসত গদড় মতালার পদর্ বাাংলাদেদশর 

অসভ াত্রাদক েসৃন করদ  এবাং আইসসটি পদণ্যর উৎপােদকর মেদশ পসরণত করার সুদ াগ কদর 

সেদয়দ । আইসসটি রপ্তানী ২০১৮ সাদলই ১ সবসলয়ন োসককন ডলার  াসড়দয়  ায়। ২০২৫ সাদলর েদধ্য মেদশর 

আইসসটি রপ্তানীর লক্ষয ৫ সবসলয়ন োসককন ডলার। মেদশ ৩৯টি হাই-মেক/আইটি পাকক গদড় মতালা হদে,  ার 

েদধ্য ইদতােদধ্য সনসে কত ৮ টিদত ব্যবসাসয়ক কা কেে িালু হওয়ায় মেশীয় হাড কওয়যার ও সফেওয়যার পণ্য 

উৎপােন আরও বৃসদ্ধ পাদে। যুিরাষ্ট্রসভসিক ইন্টারন্যাশনাল মডো কদপ কাদরশন (আইসডসস) নােক একটি 

ববসেক সাংস্থার সেীক্ষায় উদঠ এদসদ  প্রসতদ াসগতামূলক োদে শ্রসেদকর সহজলভযতা, অভযন্তরীণ বাজাদরর 

িাসহো এবাং সবসনদয়াগ ও ব্যবসাবান্ধব নীসতর কারদণ বাাংলাদেশ হাই-মেক উৎপােদনর আকষ কণীয় ও 

সম্ভাবনােয় মকদন্দ্র পসরণত হয়।  

২০১৮ সাদলর মসদেম্বদর প্রকাসশত আইসডসসর ‘ড্রাইসভাং অযা সডসজোল বাাংলাদেশ থ্রু হাই-মেক 

ম্যানুফযাকিাসরাং’ শীষ কক সেীক্ষা প্রসতদবেদনর তথ্য অনুসাদর, মেদশ গ্যাদজেস ও ল্যাপেদপর বাজার প্রায় ১৫০ 

মকাটি োসককন ডলার বা ১২ হাজার ৬০০ মকাটি োকা। প্রসতদবেদন ব দর ৩ মকাটি ৪ লাখ মোবাইল হযাডদসে 

সবসের কর্াও উদেখ করা হয়। তদব স্থানীয় উৎপােনকারী এবাং আেোনীকারকদের তথ্যেদত, ২০২০-২১ 

অর্ কব দর মোবাইল হযাডদসে উৎপােন ও আেোনী হয় ৪ মকাটি ১২ লাখ,  ার ৬৩ শতাাংশই মেদশ প্রস্তুত। 

বতকোদন মেদশ স্যােসাং, মনাসকয়া, ট্রানশন মহাসডাংস, ওয়ালেন, আেরা মকািানীজ, সসম্ফসনসহ ১৪টি প্রসতষ্ঠান 

মোবাইল হযাডদসে বতসর করদ । উৎপােদনর এই ধারা অব্যাহত র্াকদল ২০২২ সাদল বাাংলাদেশ মর্দক 

উদেখদ াগ্য পসরোণ স্মাে কদফান সবদেদশ রপ্তানী হদব। ইদতােদধ্য ওয়ালেনসহ সকছু প্রসতষ্ঠান ল্যাপেপ উৎপােন 

করদ ,  া মেদশর বাজাদর সবসের পাশাপাসশ সবদেদশও রপ্তানী হদে।  হাইদেক সশল্প গড়দত সরকাসর নানা 

সুসবধা মেওয়া হদে। প্রযুসি সশদল্পর কাঁিাোল আেোসনদত কর কোদনা, কযাশ ইনদসনটিভ সুসবধা সেদে 

সরকার। ইদতােদধ্য ওয়ালেন মেদশ ল্যাপেপ বতসর করদ  এবাং তা সবসভন্ন মেদশ সবসে করদ ,  া বাাংলাদেসশ 

মকািানীর জন্য বড় ধরদনর অগ্রগসত। িীদনর বড় প্রযুসি সনে কাতা প্রসতষ্ঠান হুয়াওদয় বাাংলাদেদশ উন্নত 

অবকাঠাদো ও মনেওয়াকক খাদত সবসনদয়াগ করদ । মেদশ বাাংলাদেশ অযাদসাসসদয়শন অব সফেওয়যার অযাড 

ইনফরদেশন সাসভ কদসস (মবসসস) এর সনবসন্ধত আইটি প্রসতষ্ঠান রদয়দ  পদনরশ। এসব প্রসতষ্ঠাদনর অসধকাাংশই 

তাদের উৎপাসেত পণ্য মেদশ সবসের পাশাপাসশ সবদের ৮৫টি মেদশ রপ্তানী হদে। বাাংলাদেশ বতকোদন 
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জনসাংখ্যাতাসত্ত্বক লভযাাংদশর সুসবধা মভাগ করদ । মেদশর মোে জনসাংখ্যার ৬৫ শতাাংশ োনুষ যুব সম্প্রোয় 

 াদের বয়স ৩৫ ব দরর নীদি। মেদশ রদয়দ  সবপুল শ্রেশসি,  া স্থানীয় হাই-মেক প্রযুসি উৎপােন সশল্প 

এসগদয় সনদত সহায়ক। েেবধ কোন েধ্যসবি মশ্রণী এবাং স্বেল পসরবাদরর সাংখ্যা বাড়ায় অভযন্তরীণ পদণ্যর 

িাসহোও দ্রুত বাড়দ । মসই সাংদগ ভাল পদণ্যর বাজারও সম্প্রসাসরত হদে। তারা এখন ল্যাপেপ এবাং 

স্মাে কদফাদনর েত উচ্চপ্রযুসি ব্যবহাদর আগ্রহী হদয় উঠদ । 

সডসজোল বাাংলাদেশ বাস্তবায়দনর ১২ ব দর মেদশর তথ্য ও ম াগাদ াগ প্রযুসি পণ্য উৎপােন বৃসদ্ধ ও সডসজোল 

ইদকানসে গদড় ওঠায় এ খাদতর জন্য ‘মেইড ইন বাাংলাদেশ’ স্ট্রাদেসজ প্রনয়ন অপসরহা ক হদয় ওদঠ। তাই 

আগােীদত িতুর্ ক সশল্প সবপ্লদবর িযাদলঞ্জ মোকাদবলা ও সম্ভাবনা কাদজ লাগাদনা, এসসডসজ ২০৩০ অজকন, 

রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়দনর োধ্যদে উন্নত মেশ সবসনে কাদণর লক্ষয সােদন মরদখ তথ্য ও ম াগাদ াগ প্রযুসি 

সবভাগ অভযন্তরীণ এবাং আন্তজকাসতকভাদব মেশীয় আইসসটি পদণ্যর বাজার সম্প্রসারণ এবাং সবপুল সাংখ্যক 

োনুদষর কে কসাংস্থান সৃসির লদক্ষয ‘মেইড ইন বাাংলাদেশ-আইসসটি ইন্ড্রাসি স্ট্রাদেসজ (২০২২)’ প্রণয়দনর 

উদযাগ গ্রহণ কদরদ । এজন্য মেদশর তথ্য ও ম াগাদ াগ প্রযুসি খাতসাংসিি মনর্তবৃন্দ, সবদশষজ্ঞ ও সশক্ষকদের 

সাদর্ একাসধক ববঠক কদর তাদের সুপাসরশ গ্রহণ করা হয়। এরই ধারাবাসহকতায় ইন্ড্রাসি-একাদডসেয়া ও 

সবদশষজ্ঞ েতােতদক প্রাধান্য সেদয় ‘মেইড ইন বাাংলাদেশ-আইসসটি ইন্ড্রাসি স্ট্রাদেসজ (২০২২)’র খসড়া প্রণয়ন 

করা হয়। সবযোন এবাং আগােীর বাস্তবতাদক সবদবিনায় মরদখ সবদশষজ্ঞদের দ্বারা  ািাই-বা াই ও অসধকতর 

েতােত সনদয় এ খসড়া চূড়ান্ত কদর। নীসতোলা প্রণয়দনর মক্ষদত্র িতুর্ ক সশল্প সবপ্লদবর অসভঘাত 

মোকাদবলা, মেকসই উন্নয়ন লক্ষযোত্রা (এসসডসজ) ২০৩০ এবাং রূপকল্প ২০৪১ এর লক্ষয পূরদণ আইসসটি 

সশদল্পর সম্প্রসারণ এবাং কদলজ-সবেসবযালয় মর্দক স্নাতক সডসগ্র অজকনকারীদের জন্য কে কসাংস্থান সৃসিদক 

সবদশষভাদব গুরুত্ব মেয়া হদয়দ । 

মেইড ইন বাাংলাদেশ-আইসসটি ইন্ড্রাসি স্ট্রাদেসজ (২০২২)  এেন একটি েসলল  াদত স্থানীয়ভাদব সডসজোল পণ্য 

উৎপােদন উৎসাসহত করা ও গুণগতোদনর আইসসটি পণ্য উৎপােন ও প্রসতষ্ঠানসমূদহর সক্ষেতা বৃসদ্ধর 

পাশাপাসশ আেোসন সনভ করতা কসেদয় ববদেসশক মুদ্রা সাশ্রয়, মেশ ও সবদেদশ মেইড ইন বাাংলাদেশ ব্র্যাড 

প্রসতষ্ঠা, মেদশ উৎপাসেত সডসজোল পদণ্যর মেদশ ব্যবহার সনসিত করার ওপর গুরুত্বাদরাপ করা হদয়দ । 

স্ট্রাদেসজদত বাস্তবতার সনসরদখ সকছু মেৌসলক ও মকৌশলগত সবষয় সিসিত কদর কে কপসরকল্পনার রূপদরখা 

প্রণয়ন করা হদয়দ । এদত রদয়দ  িারটি মকৌশলগত সবষয়। ম েন:  সরকাসর মবসরকাসর খাদত স্থানীয় প কাদয় 

সক্ষেতা উন্নয়ন, সদিতনতা সৃসি এবাং   সডাং, গদবষণা ও উদ্ভাবন, প্রদণােনা ও  নীসত সহায়তা। এ  াড়াও 

রদয়দ  ৬৭ টি কে কপসরকল্পনা। 
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আইসসটি সশদল্পর উন্নত প্রযুসি ব্যবহাদরর ফদল উৎপােন বাদড়, উৎপােন খরি কদে। ফদল অদনক মক্ষদত্রই 

পদণ্যর োে কদে। অর্ কননসতক উন্নয়ন ও সববতকদনর সদঙ্গ সদঙ্গ ব্যবহাদরর তাসলকায় ম াগ হয় নতুন নতুন পণ্য 

ও মসবা। ‘মেইড ইন বাাংলাদেশ- আইসসটি ইন্ড্রাসি স্ট্রাদেসজ ২০২২’ এসব পণ্য ও মসবা উৎপােন, আইসসটি 

সশদল্পর সবকাশ ও নতুন নতুন কে কসাংস্থান সৃসির জন্য নীসত সহায়তার েসলল।  
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রূপকল্পাঃ 

 

বাাংলাদেশদক  োনসিন্ন আইসসটি পদণ্যর (সডসজোল পণ্য ও মসবা) উৎপােন হাব সহসাদব প্রসতষ্ঠা করা।  

অসভলক্ষাঃ 

মেদশর আইসসটি পণ্য উৎপােনকারী প্রসতষ্ঠানসমূদহর োনসম্মত আইসসটি পণ্য উৎপােদনর োধ্যদে মেশদক 

আইসসটি পণ্য উৎপােন হাব এ পসরণত করা। 

 

উদেশ্যাঃ 

• স্থানীয়ভাদব কে কসাংস্থান সৃসি;   

• জাতীয় উৎপােনশীলতা বৃসদ্ধদত স্থানীয়ভাদব আইসসটি পদণ্যর উৎপােদন উৎসাহ প্রোন;     

• স্থানীয়ভাদব উৎপাসেত আইসসটি পদণ্যর গুণগত োন উন্নয়ন ও প্রসতষ্ঠানসমূদহর সক্ষেতা বৃসদ্ধ;  

• আইসসটি পদণ্যর আেোসন সনভ করতা কসেদয় ববদেসশক মুদ্রা সাশ্রয়;  

• মেদশ ও সবদেদশ মেইড ইন বাাংলাদেশ ব্র্যাড প্রসতষ্ঠাকরণ;  

• মেদশ উৎপাসেত আইসসটি পদণ্যর মেদশ ব্যবহার সনসিত করা ;  

• মেদশ উৎপাসেত আইসসটি পদণ্যর রপ্তাসনর পসরদবশ সৃসি করা;  

• আইসসটি পণ্য উৎপােন মসক্টদর মেসশ এবাং সবদেসশ সবসনদয়াগকারীদের বাাংলাদেদশ সবসনদয়াদগ 

উৎসাহ প্রোন;  

• বাাংলাদেদশ আইসসটি পদণ্যর ব্যাকওয়াড ক সলাংদকজ সশল্প গদড় মতালা; 

• প্রসতদ াসগতামূলক বাজার মোকাদবলায়  স্থানীয় তথ্যপ্রযুসি প্রসতষ্ঠাদনর "কস্ট্ অব ডুইাং সবজদনস" 

হ্রাস করা; 

মকৌশলগত সবষয়বস্তুাঃ 

• সরকাসর মবসরকাসর খাদত স্থানীয় প কাদয় সক্ষেতা উন্নয়ন; 

• সদিতনতা সৃসি এবাং ব্র্যাসডাং;  

• গদবষণা ও উদ্ভাবন; 

• প্রদণােনা ও  নীসত সহায়তা;  

সেয়কালাঃ 
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স্বল্পদেয়ােী-  ২০২২- ২০২৩ 

েধ্য মেয়ােী- ২০২২-২০২৮ 

েীঘ ক মেয়ােী- ২০২২-২০৩১ 

 

মকৌশলগত সবষয়বস্তু ১: সরকাসর মবসরকাসর খাদত স্থানীয় প কাদয় সক্ষেতা উন্নয়ন; 

স্বল্পদেয়ােী লক্ষয: 

• মেদশ উৎপাসেত আইসসটি পদণ্যর আন্তজকাসতক োন অজকন, বাজারজাতকরদণর মকৌশল এবাং রপ্তাসনর 

মক্ষত্র বতরী;  

• মেদশ উৎপাসেত আইসসটি পদণ্যর োণ পরীক্ষা এবাং আন্তজকাসতক সনে প্রোদন সহায়তা করা;  

• আইসসটি পণ্য উৎপােনকারী প্রসতষ্ঠানসমূদহর  সবেবাজাদর প্রদবদশর সক্ষেতা উন্নয়দন উদযাগ গ্রহণ 

করা;  

• আইসসটি খাদত ৫ লক্ষ  েক্ষ জনবল বতসর;  

 

কে কপসরকল্পনাাঃ  

েসেক 

নাং  

করণীয় সবষয়  প্রধান 

বাস্তবায়নকারী  

সহদ াগী বাস্তবায়নকারী  

১ আন্তজকাসতক োন অনুসরণ কদর মেশীয় ও 

আন্তজকাসতক বাজার সবদিষণ,  িাসহো 

সনরূপণ, সক্ষেতা উন্নয়ন ও 

বাজারজাতকরদণর মকৌশলপত্র বতসর  

তথ্য ও ম াগাদ াগ 

প্রযুসি সবভাগ  

রপ্তাসন উন্নয়ন বুযদরা, ডাক ও 

মেসলদ াগাদ াগ সবভাগ, তথ্য ও  

প্রযুসি খাত সাংসিি 

অযাদসাসসদয়শনসমূহ, সবডা, 

এনএসসডএ  

২ তথ্য ও ম াগাদ াগ প্রযুসি সবভাগ ও 

সবেসবযালয় সমূদহর উদযাদগ আইসসটি 

পদণ্যর আন্তজকাসতক োন সনসিত করদণ 

মেসস্ট্াং ল্যাব প্রসতষ্ঠা; 

তথ্য ও ম াগাদ াগ 

প্রযুসি সবভাগ  

ডাক ও মেসলদ াগাদ াগ সবভাগ, 

মেদশর সবেসবযালয় সমূহ, 

সবএসটিআই, বাসণজয েন্ত্রণালয় 

৩ সদ্বপাসক্ষক ও আঞ্চসলক বাসণজয চুসির 

োধ্যদে  আইসসটি পদণ্যর রপ্তাসনর সুদ াগ 

বৃসদ্ধ 

বাসণজয েন্ত্রণালয় পররাষ্ট্র েন্ত্রণালয়, তথ্য ও 

ম াগাদ াগ প্রযুসি সবভাগ, ডাক ও 

মেসলদ াগাদ াগ সবভাগ, তথ্য ও  
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প্রযুসি খাত সাংসিি 

অযাদসাসসদয়শনসমূহ,  

৪ বাাংলাদেদশ উৎপাসেত আইসসটি পণ্যসমূহ 

সহদজ এবাং প্রসতদ াসগতামূলক খরদি 

সবদেদশ (সসঙ্গাপুর/দুবাই/ইাংল্যাড অর্বা 

অন্য মকান মেদশ হাব স্থাপনসহ) রপ্তাসনর 

উদযাগ গ্রহণ;  

তথ্য ও ম াগাদ াগ 

প্রযুসি সবভাগ 

পররাষ্ট্র েন্ত্রণালয়, বাসণজয 

েন্ত্রণালয়, রপ্তাসন উন্ন ন় বুযদরা,  

ডাক ও মেসলদ াগাদ াগ সবভাগ 

৫ আইসসটি পদণ্যর উৎপােন ও মসবা 

প্রোনকারী প্রসতষ্ঠানসমূদহর প্রদয়াজনীয় 

আন্তজকাসতক সাটি কসফদকশদনর ব্যবস্থা করা; 

তথ্য ও ম াগাদ াগ 

প্রযুসি সবভাগ 

তথ্য ও  প্রযুসি খাত সাংসিি 

অযাদসাসসদয়শনসমূহ, সবটিআরসস, 

সবএসটিআই  

৬ আইসসটি মসক্টদর ৫ লক্ষ েক্ষ জনবল 

সরবরাদহর জন্য প্রসশক্ষণ কা কেে 

পসরিালনা 

তথ্য ও ম াগাদ াগ 

প্রযুসি সবভাগ 

মেদশর সবেসবযালয় সমূহ, 

কাসরগসর সশক্ষা অসধেপ্তর, জাতীয় 

েক্ষতা উন্নয়ন কর্তকপক্ষ, যুব উন্ন ়ন 

অসধেপ্তর, তথ্য ও  প্রযুসি খাত 

সাংসিি অযাদসাসসদয়শনসমূহ, সশল্প 

েন্ত্রণালয়(সবোক)  

৭ আইসসটি খাদত আন্তজকাসতক োনসিন্ন 

প্রসশক্ষণ েসডউল ও কাসরকুলাে বতসর 

তথ্য ও ম াগাদ াগ 

প্রযুসি সবভাগ 

জাতীয় েক্ষতা উন্নয়ন কর্তকপক্ষ , 

তথ্য ও  প্রযুসি খাত সাংসিি 

অযাদসাসসদয়শনসমূহ, সবেসবযালয় 

সমূহ 

৮ আইসসটি পণ্য ও মসবা উৎপােদনর সাদর্ 

যুি প্রসতষ্ঠানসমূদহর জনবদলর আন্তজকাসতক 

বাসণজয পসরিালনার জন্য প্রসশক্ষণ এর 

ব্যবস্থা করা  

তথ্য ও ম াগাদ াগ 

প্রযুসি সবভাগ 

পররাষ্ট্র েন্ত্রণালয়, বাসণজয 

েন্ত্রণালয়, জাতীয় েক্ষতা উন্নয়ন 

কর্তকপক্ষ , রপ্তাসন উন্ন ়ন বুযদরা, তথ্য 

ও  প্রযুসি খাত সাংসিি 

অযাদসাসসদয়শনসমূহ,  

৯ তথ্য ও ম াগাদ াগ প্রযুসিদত েক্ষ প্রবাসী 

বাাংলাদেশীদের সহায়তায় প্রযুসি হস্তান্তদরর 

(Technology Transfer) জন্য 

তথ্য ও ম াগাদ াগ 

প্রযুসি সবভাগ 

পররাষ্ট্র েন্ত্রণালয়, তথ্য ও  প্রযুসি 

খাত সাংসিি অযাদসাসসদয়শনসমূহ, 

মেদশর সবেসবযালয় সমূদহর 
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প্রদয়াজনীয় ডাোদবইজ বতরী ও প্রসশক্ষদণর 

ব্যবস্থা গ্রহণ; 

আল্যােনাইসমূহ, এনএসসডএ 

 

 

েধ্য মেয়ােী লক্ষয: 

• আইসসটি পণ্য ও মসবা মসক্টদরর ব্যাকওয়াড ক সাংদ াগ- সশল্প প্রসতষ্ঠার উদযাগ গ্রহণ; 

• কাসরগসর ও উচ্চ সশক্ষা ব্যবস্থায় আন্তজকাসতক োদনর সশক্ষা প্রোন সনসিত করা;   

• মেশব্যাপী সনভ করদ াগ্য আইসসটি অবকাঠাদো উন্নয়ন ও রক্ষণাদবক্ষণ;  

কে কপসরকল্পনাাঃ  

েসেক 

নাং  

করণীয় সবষয়  প্রধান বাস্তবায়নকারী  সহদ াগী বাস্তবায়নকারী  

১ আইসসটি পণ্য ও মসবা বতরীর জন্য মেশব্যাপী 

প্রদয়াজনীয় অবকাঠাদো বতরী 

তথ্য ও ম াগাদ াগ 

প্রযুসি সবভাগ 

(বাাংলাদেশ কসিউোর 

কাউসন্সল, বাাংলাদেশ 

হাই-মেক পাকক কর্তকপক্ষ, 

তথ্য ও ম াগাদ াগ 

প্রযুসি অসধেপ্তর,) 

ডাক ও মেসলদ াগাদ াগ 

সবভাগ, বাাংলাদেশ 

অর্ কননসতক অঞ্চল 

কর্তকপক্ষ (মবজা), 

বাাংলাদেশ রপ্তানী 

প্রসে ়াকরণ কর্তকপক্ষ 

(মবপজা), বাাংলাদেশ 

সবসনদ ়াগ উন্নয়ন কর্তকপক্ষ 

(সবডা), সবদুযৎ সবভাগ, 

সড়ক পসরবহন ও 

েহাসড়ক সবভাগ, স্থানীয় 

সরকার সবভাগ 

২ আইসসটি পদণ্যর রপ্তাসন স্বল্প খরদি এবাং দ্রুত 

সেদয়র েদধ্য সিন্ন করার জন্য মেদশর বন্দর 

ব্যবস্থাপনা ও  অবকাঠাদো উন্নয়ন এবাং  পণ্য 

হযাডসলাং এ আধুসনক প্রযুসির ব্যবহার 

সনসিতকরণ  

মবসােসরক সবোন 

পসরবহন ও প কেন 

েন্ত্রণালয়, মনৌপসরবহন 

েন্ত্রণালয়,  

  

তথ্য ও ম াগাদ াগ 

প্রযুসি সবভাগ, জাতীয় 

রাজস্ব মবাড ক  
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৩ সবেসবযালয় প কাদয় আইসসটি পণ্য ও মসবা 

মসক্টদরর উপদ াগী সশক্ষা কা কেে গ্রহণ  

বাাংলাদেশ সবেসবযালয় 

েঞ্জুরী কসেশন 

  

সশক্ষা েন্ত্রণালয়, তথ্য ও 

ম াগাদ াগ প্রযুসি 

সবভাগ, তথ্য ও  প্রযুসি 

খাত সাংসিি 

অযাদসাসসদয়শনসমূহ, 

সবেসবযালয়সমূহ,  

৪ তথ্য প্রযুসি খাদত মনর্তত্ব প্রোনকারী উন্নত 

মেশসমূদহর সাদর্ ম ৌর্ উদযাদগ সবেসবযালয় 

স্থাপন করা 

তথ্য ও ম াগাদ াগ 

প্রযুসি সবভাগ 

বাাংলাদেশ সবেসবযালয় 

েঞ্জুরী কসেশন, পররাষ্ট্র 

েন্ত্রণালয়, সশক্ষা 

েন্ত্রণালয়  

৫ ইন্ড্রাসষ্ট্র ও একাদডসেয়ার সাদর্ ম ৌর্ উদযাদগ 

প্রসশক্ষণ, আইসসটি ইডাসস্ট্রর জন্য বাসণসজযক 

গদবষণা ও ইন্টাণ কসশপ কা কেে িালু 

তথ্য ও ম াগাদ াগ 

প্রযুসি সবভাগ 

মেদশর সবেসবযালয় 

সমূহ, ডাক ও 

মেসলদ াগাদ াগ সবভাগ, 

এনএসসডএ, তথ্য ও  

প্রযুসি খাত সাংসিি 

অযাদসাসসদয়শনসমূহ, 

৬ আইসসটি মসক্টদর ১৫ লক্ষ েক্ষ জনবল 

সরবরাদহর জন্য প্রসশক্ষণ কা কেে পসরিালনা 

তথ্য ও ম াগাদ াগ 

প্রযুসি সবভাগ 

মেদশর সবেসবযালয় 

সমূহ, কাসরগসর সশক্ষা 

অসধেপ্তর, জাতীয় েক্ষতা 

উন্নয়ন কর্তকপক্ষ, যুব 

উন্নয়ন অসধেপ্তর, তথ্য ও  

প্রযুসি খাত সাংসিি 

অযাদসাসসদয়শনসমূহ, 

সশল্প েন্ত্রণালয়(সবোক)  

৭ মেদশ উৎপাসেত আইসসটি পদণ্যর  সবদেদশ 

সবপণদন সবেয়দকন্দ্র, মট্রসডাং হাউজ, এক্সদপাে ক 

হাউজ  ও ওয়যারহাউসজাং সুসবধা সৃসিদত 

সহায়তা প্রোন  

পররাষ্ট্র েন্ত্রণালয় বাসণজয েন্ত্রণালয়, 

বাাংলাদেশ ব্যাাংক, তথ্য 

ও ম াগাদ াগ প্রযুসি 

সবভাগ, মবসােসরক 

https://mocat.portal.gov.bd/site/biography/85eda630-f9ba-4dc8-bca7-fe6fb3a996d1
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সবোন পসরবহন ও 

প কেন েন্ত্রণালয় 

 

 

 

েীঘ ক মেয়ােী লক্ষয: 

• আইসসটি পণ্য উৎপােদন স্বয়াংসম্পূণ কতা অজকন;  

 

কে কপসরকল্পনাাঃ  

েসেক 

নাং  

করণীয় সবষয়  প্রধান বাস্তবায়নকারী  সহদ াগী বাস্তবায়নকারী  

১ আন্তজকাসতক বাজাদর টিদক র্াকার জন্য আইসসটি 

পণ্য উৎপােন ও মসবা প্রোনকারী 

প্রসতষ্ঠানসমূদহর নতুন ও আধুসনক প্রযুসি 

আয়িকরণ;  

তথ্য ও ম াগাদ াগ 

প্রযুসি সবভাগ 

ডাক ও মেসলদ াগাদ াগ 

সবভাগ, তথ্য ও  প্রযুসি 

খাত সাংসিি 

অযাদসাসসদয়শনসমূহ,  

২ 

 

আইসসটি মসক্টদর ২৫ লক্ষ েক্ষ জনবল 

সরবরাদহর জন্য প্রসশক্ষণ কা কেে পসরিালনা 

তথ্য ও ম াগাদ াগ 

প্রযুসি সবভাগ 

মেদশর সবেসবযালয় সমূহ, 

কাসরগসর সশক্ষা অসধেপ্তর, 

জাতীয় েক্ষতা উন্নয়ন 

কর্তকপক্ষ, যুব উন্নয়ন 

অসধেপ্তর, তথ্য ও  প্রযুসি 

খাত সাংসিি 

অযাদসাসসদয়শনসমূহ, সশল্প 

েন্ত্রণালয়(সবোক) 
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মকৌশলগত সবষয়বস্তু ২: সদিতনতা সৃসি ও ব্র্যাসডাং 

স্বল্পদেয়ােী লক্ষয: 

• আন্তজকাসতক োনসিন্ন আইসসটি পণ্য উৎপােন ও রপ্তাসনকারক  মেশ সহসাদব বাাংলাদেদশর ব্র্যাড 

বতসরদত পেদক্ষপ গ্রহণ;  

• মেদশর স্থানীয় মভািাদের মেদশ উৎপাসেত আইসসটি পণ্য সিদকক  সদিতনতা বতসর করা; 

• মেদশ উৎপাসেত োনসিন্ন আইসসটি পদণ্যর ব্যাপাদর সরকাসর েন্ত্রণালয় / সাংস্থাসমূদহর েয় 

পসরকল্পনাকারীদের সদিতনতা বৃসদ্ধ;  

কে কপসরকল্পনাাঃ  

েসেক 

নাং 

করণীয় সবষয় প্রধান বাস্তবায়নকারী সহদ াগী বাস্তবায়নকারী 

১ মেইড ইন বাাংলাদেশ এর ব্রাসডাং এর জন্য 

মরাডম্যাপ বতসর এবাং মস অনু ায়ী কে ক-

পসরকল্পনা গ্রহণ; 

তথ্য ও ম াগাদ াগ 

প্রযুসি সবভাগ 

বাসণজয েন্ত্রণালয়, রপ্তাসন 

উন্নয়ন বুযদরা, বাাংলাদেশ 

অর্ কননসতক অঞ্চল কর্তকপক্ষ 

(মবজা), বাাংলাদেশ রপ্তানী 

প্রসেয়াকরণ কর্তকপক্ষ 

(মবপজা), বাাংলাদেশ 

সবসনদয়াগ উন্নয়ন কর্তকপক্ষ 

(সবডা), ডাক ও 

মেসলদ াগাদ াগ সবভাগ,তথ্য 

ও  প্রযুসি খাত সাংসিি 

অযাদসাসসদয়শনসমূহ  

২ বাাংলাদেশ সিদকক অন্যান্য মেদশর েদনাভাব 

বুঝা এবাং মনসতবািক েদনাভাব হদত উিরদণর 

জন্য কে ক-পসরকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন  

পররাষ্ট্র েন্ত্রণালয় তথ্য ও ম াগাদ াগ প্রযুসি 

সবভাগ, বাসণজয েন্ত্রণালয়, 

ডাক ও মেসলদ াগাদ াগ 

সবভাগ, তথ্য ও  প্রযুসি খাত 

সাংসিি অযাদসাসসদয়শনসমূহ 

৩  কাসি  ব্রাসডাং এর মূল প্রসতপায বতরী এবাং তা 

বাস্তবায়ন  

রপ্তাসন উন্নয়ন বুযদরা পররাষ্ট্র েন্ত্রণালয় , তথ্য ও 

ম াগাদ াগ প্রযুসি সবভাগ, 
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ডাক ও মেসলদ াগাদ াগ 

সবভাগ, তথ্য ও  প্রযুসি খাত 

সাংসিি 

অযাদসাসসদয়শনসমূহ, সশল্প 

েন্ত্রণালয় , 

৪ মেদশ উৎপাসেত আইসসটি পণ্য ব্যবহাদর 

মেশব্যাপী সদিতনতামূলক কা কেে গ্রহণ; 

তথ্য ও ম াগাদ াগ 

প্রযুসি সবভাগ, 

েসন্ত্রপসরষে সবভাগ,  তথ্য ও  

প্রযুসি খাত সাংসিি 

অযাদসাসসদয়শনসমূহ, 

বাসণজয েন্ত্রণালয়, তথ্য ও 

সম্প্রিার েন্ত্রণালয়, ডাক ও 

মেসলদ াগাদ াগ সবভাগ, 

৫ মেদশ উৎপাসেত আইসসটি পদণ্যর সবস্তাসরত তথ্য  

সনদয় জাতীয় মপাে কাল বতসর  

তথ্য ও ম াগাদ াগ 

প্রযুসি সবভাগ, 

ডাক ও মেসলদ াগাদ াগ 

সবভাগ, তথ্য ও  প্রযুসি খাত 

সাংসিি 

অযাদসাসসদয়শনসমূহ, 

৬ সকল েন্ত্রণালয়, অসধেপ্তর এবাং অন্যান্য সরকাসর 

সাংস্থায়  ারা প্রতযক্ষ ও পদরাক্ষভাদব েয় 

সাংোন্ত কাদজ জসড়ত তাদের এবাং মেতাদের 

মেদশ উৎপাসেত আইসসটি পণ্য েদয় উদ্বদু্ধ 

করদত   সদিতনতামূলক মসসেনার এবাং 

আদলািনা অনুষ্ঠান আদয়াজন ও সাংসিি সবার 

অাংশগ্রহণ সনসিতকরণ;  

পসরকল্পনা েন্ত্রণালয় তথ্য ও ম াগাদ াগ প্রযুসি 

সবভাগ, তথ্য ও  প্রযুসি খাত 

সাংসিি অযাদসাসসদয়শনসমূহ 

৭ সবদের বড় বড় আইসসটি মেলা, কনফাদরন্স এবাং 

ব্যবসা-বাসণদজযর সলাংদকজ মপ্রাগ্রাদে উচ্চ 

প কাদয়র নীসত-সনধ কারণী ব্যসি, প্রসতষ্ঠান, সশল্প 

এবাং সশদল্পর মট্রড বসডসমূদহর অাংশগ্রহণ; 

  

বাসণজয েন্ত্রণালয় তথ্য ও ম াগাদ াগ প্রযুসি 

সবভাগ, রপ্তাসন উন্নয়ন বুযদরা, 

ডাক ও মেসলদ াগাদ াগ 

সবভাগ, তথ্য ও  প্রযুসি খাত 

সাংসিি অযাদসাসসদয়শনসমূহ  
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েধ্য মেয়ােী লক্ষয: 

• সবদেদশ বাাংলাদেশ দূতাবাসসমূদহর োধ্যদে আইসসটি পদণ্যর রপ্তাসন বাজার সম্প্রসারদণর লদক্ষয 

পেদক্ষপ  গ্রহণ, 

• অর্ কননসতক, রাজননসতক ও আঞ্চসলক মজােভুি মেশসমূদহ বাাংলাদেদশর  আইসসটি পণ্যসমূদহর 

প্রিার,  

কে কপসরকল্পনাাঃ  

েসেক 

নাং 

করণীয় সবষয় প্রধান বাস্তবায়নকারী সহদ াগী বাস্তবায়নকারী 

১ আইসসটি পদণ্যর রপ্তাসন বাজার সম্প্রসারদণর 

লদক্ষয ব্যবসা উন্নয়ন কা কেে গ্রহদণ সবদেদশ 

বাাংলাদেসশ দূতাবাস সমূদহর কোসশ কয়াল 

কাউসন্সলরদের অন্তভু কিকরণ এবাং মেদশর তথ্য 

প্রযুসি খাত সিদকক তাদের জ্ঞান আহরদণর জন্য 

প্রদয়াজদন তাদের পোয়দনর পূদব ক তথ্য ও 

ম াগাদ াগ প্রযুসি সবভাদগর তত্ত্বাবধাদন কে কশালা 

আদয়াজন;  

পররাষ্ট্র েন্ত্রণালয় তথ্য ও ম াগাদ াগ 

প্রযুসি সবভাগ, বাসণজয 

েন্ত্রণালয়, তথ্য ও  

প্রযুসি খাত সাংসিি 

অযাদসাসসদয়শনসমূহ 

২ 

 

সবদেদশ বাাংলাদেশ দূতাবাসসমূদহ আইসসটি 

জ্ঞানসিন্ন জনবল সহকাদর আইসসটি মডস্ক 

স্থাপন এবাং এর অধীদন ব্যবসা উন্নয়ন কা কেে 

গ্রহণ; 

পররাষ্ট্র েন্ত্রণালয় তথ্য ও ম াগাদ াগ 

প্রযুসি সবভাগ, বাসণজয 

েন্ত্রণালয় 

৩ রাজননসতক ও আঞ্চসলক মজাে (সাকক, সড-৮, 

ওআইসস, কেনওদয়লর্, সবেসদেক, সসরডাপ  

ইতযাসে) ভুি মেশসমূদহর েদধ্য বাাংলাদেদশর  

আইসসটি পদণ্যর রপ্তাসন বাজার সম্প্রসারদণর 

উদযাগ গ্রহণ  

  

পররাষ্ট্র েন্ত্রণালয় তথ্য ও ম াগাদ াগ 

প্রযুসি সবভাগ, বাসণজয 

েন্ত্রণালয় 
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েীঘ ক মেয়ােী লক্ষয: 

• মেদশ ও সবদেদশ বাাংলাদেদশ উৎপাসেত আইসসটি পদণ্যর সদিতন মভািাদশ্রসণ বতরী ;  

• আন্তকজাসতক োনসিন্ন আইসসটি পদণ্যর উৎপােনকারী মেশ সহসাদব মেইড ইন বাাংলাদেশদক 

প্রসতষ্ঠাকরণ; 

• মেইড ইন বাাংলাদেশ এর ব্রাসডাং এর জন্য সকদলর সিিৃকরণ;   

কে কপসরকল্পনাাঃ  

েসেক 

নাং 

করণীয় সবষয় প্রধান বাস্তবায়নকারী সহদ াগী বাস্তবায়নকারী 

১ মেশীয় ও আন্তজকাসতক বাজার িাসহোর সাদর্ 

সােঞ্জস্য মরদখ আইসসটি পণ্য বতরী ও তা 

বাজারজাতকরণ  

সডসজোল মপ্রাডাক্ট 

উৎপােনকারী 

প্রসতষ্ঠানসমূহ  

তথ্য ও ম াগাদ াগ 

প্রযুসি সবভাগ, ডাক ও 

মেসলদ াগাদ াগ সবভাগ, 

২ আইসসটি পণ্য উৎপােদন বাাংলাদেদশর মসক্টর 

সভসিক সফলতার গল্প মকৌশলগত োদগ কেসভসিক 

বাজাদর  (মেদশ-সবদেদশ) তুদল ধরা 

  

তথ্য ও ম াগাদ াগ 

প্রযুসি সবভাগ 

পররাষ্ট্র েন্ত্রণালয়, 

বাসণজয েন্ত্রণালয়, ডাক 

ও মেসলদ াগাদ াগ 

সবভাগ,  তথ্য ও  প্রযুসি 

খাত সাংসিি 

অযাদসাসসদয়শনসমূহ 

৩ 

 

মেইড ইন বাাংলাদেশ এর ব্রাসডাং বাস্তবায়দনর 

জন্য সরকাসর-মবসরকাসর ম ৌর্ উদযাদগ একটি 

মসল গঠন এবাং কাসি  ব্রাসডাং এর জন্য 

মরাডম্যাপ অনু ায়ী সকদলর একসাদর্ কাজ 

করার মক্ষত্র বতরী 

তথ্য ও ম াগাদ াগ 

প্রযুসি সবভাগ 

পররাষ্ট্র েন্ত্রণালয়, 

বাসণজয েন্ত্রণালয়, ডাক 

ও মেসলদ াগাদ াগ 

সবভাগ, তথ্য ও  প্রযুসি 

খাত সাংসিি 

অযাদসাসসদয়শনসমূহ 
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মকৌশলগত সবষয়বস্তু ৩: গদবষণা ও উদ্ভাবন 

স্বল্পদেয়ােী লক্ষয: 

• উদ্ভাবনীমূলক সােথ্যক বৃসদ্ধর লদক্ষয আইসসটি মসক্টদর গদবষণা ও উন্নয়ন কা কেে পসরিালনা,  

• মপদেন্ট, কসপরাইে এবাং সডজাইন এযাক্ট আইসসটি সশল্প সহায়ক করার জন্য সাংদশাধদনর ব্যবস্থা গ্রহণ; 

• ববজ্ঞাসনক ও প্রযুসিগত গদবষণা ও উদ্ভাবনদক বাসণসজযকীকরদণর ব্যবস্থা গ্রহণ;  

কে কপসরকল্পনা  

েসেক 

নাং 

করণীয় সবষয় প্রধান বাস্তবায়নকারী সহদ াগী বাস্তবায়নকারী 

১ িতুর্ ক সশল্প সবপ্লদবর িযাদলঞ্জ মোকাদবলা 

এবাং নতুন প্রযুসির সদঙ্গ আইসসটি মসক্টদরর 

সবস্তাদরর লদক্ষয গদবষণার  রূপদরখা বতসর  

তথ্য ও ম াগাদ াগ 

প্রযুসি সবভাগ 

তথ্য ও  প্রযুসি খাত সাংসিি 

অযাদসাসসদয়শনসমূহ 

২ মসন্টার ফর মফার্ ক ইডাসস্ট্রয়াল মরভুদলশন 

(4IR) প্রসতষ্ঠাকরণ।  

তথ্য ও ম াগাদ াগ 

প্রযুসি সবভাগ 

তথ্য ও  প্রযুসি খাত সাংসিি 

অযাদসাসসদয়শনসমূহ 

৩ অযাডভান্সড ম্যাদেসরয়ালস, ক্লাউড 

মেকদনালসজ, অদোদনাোস মভসহকল, 

সসনদর্টিক বাদয়ালসজ, ভাচু কযয়াল অগদেদন্টড 

সরদয়সলটি, আটি কসফসসয়াল ইদন্টসলদজন্স, 

মরাবে, ব্লক মিইন, সিসড সপ্রসন্টাং ও 

ইন্টারদনে অব সর্াংস সবষদয় অগ্রাসধকার 

সভসিদত গদবষণা পসরিালনা করা  

তথ্য ও ম াগাদ াগ 

প্রযুসি সবভাগ 

তথ্য ও  প্রযুসি খাত সাংসিি 

অযাদসাসসদয়শনসমূহ, মেদশর 

সবেসবযালয় সমূহ 

৪ সশল্প প্রসতষ্ঠান ও সশক্ষা প্রসতষ্ঠাদনর ম ৌর্ 

উদযাদগ বাসণসজযক পণ্য বতসরদত  গদবষণা 

ও উদ্ভাবদন  প্রদণােনা প্রোন 

তথ্য ও ম াগাদ াগ 

প্রযুসি সবভাগ 

অর্ ক েন্ত্রণালয়, তথ্য ও  প্রযুসি 

খাত সাংসিি 

অযাদসাসসদয়শনসমূহ  

৫ মেশীয় গদবষণায় উদ্ভাসবত আইসসটি পদণ্যর 

বাসনসজযসককরদণ সহায়তা প্রোন  

তথ্য ও ম াগাদ াগ 

প্রযুসি সবভাগ 

অর্ ক েন্ত্রণালয়, বাসণজয 

েন্ত্রণালয়, 

৬ স্ট্াে কআপ ইদকাসসদস্ট্ে প্রসতষ্ঠা এবাং একটি 

মেকসই Entrepreneurial 

Supply Chain সৃসির উদযাগ গ্রহণ 

তথ্য ও ম াগাদ াগ 

প্রযুসি সবভাগ 

স্ট্াে কআপ বাাংলাদেশ সলসেদেড  



 20 

৭ আইসসটি মসক্টর সহায়ক মপদেন্ট, কসপরাইে 

এবাং সডজাইন এযাক্ট করার জন্য ব্যবস্থা 

গ্রহণ 

  

মপদেন্ট, সডজাইন ও 

মট্রডোককস অসধেপ্তর 

বাাংলাদেশ কসপরাইে অসফস,  

তথ্য ও ম াগাদ াগ প্রযুসি 

সবভাগ  

৮ মেধাসিদের আইনগত সুরক্ষা  প্রোন ও 

সরকাসর েদয় মেধাস্বত্ব ব্যবস্থাপনাদক 

উৎসাহ ও সহদ াসগতা প্রোন 

 

  

তথ্য ও ম াগাদ াগ 

প্রযুসি সবভাগ 

ডাক ও মেসলদ াগাদ াগ সবভাগ, 

মপদেন্ট, সডজাইন ও মট্রডোককস 

অসধেপ্তর, বাাংলাদেশ 

কসপরাইে অসফস,  

সসসপটিইউ 

৯ মেশীয় গদবষণায় উদ্ভাসবত আইসসটি পদণ্যর 

মেধাসিে সুরক্ষায় মেশীয় ও আন্তজকাসতক 

মট্রডোকক অজকদন সহায়তা প্রোন  

মপদেন্ট, সডজাইন ও 

মট্রডোককস অসধেপ্তর 

  

বাাংলাদেশ কসপরাইে অসফস,  

তথ্য ও ম াগাদ াগ প্রযুসি 

সবভাগ  

েধ্য মেয়ােী লক্ষয: 

 আন্তকজাসতক তথ্য প্রযুসি সভসিক প্রসতষ্ঠান ও সবেসবযালদয়র সাদর্ ম ৌর্ উদযাদগ মেদশ উৎপাসেত 

আইসসটি পদণ্যর  োন উন্নয়দন গদবষণা পসরিালনা করা।  

কে কপসরকল্পনা  

েসেক 

নাং 

করণীয় সবষয় প্রধান বাস্তবায়নকারী সহদ াগী বাস্তবায়নকারী 

 

১ 

আন্তজকাসতক খ্যাতনাো তথ্য প্রযুসিসভসিক  

সবেসবযালদয়র সাদর্ মেশীয় প্রসতষ্ঠান ও 

সবেসবযালদয়র  ম ৌর্ উদযাদগ গদবষণার 

সুদ াগ সৃসি  

তথ্য ও ম াগাদ াগ 

প্রযুসি সবভাগ 

সশক্ষা েন্ত্রণালয়, 

বাাংলাদেশ সবেসবযালয় 

েঞ্জুরী কসেশন 

২ 

 

গদবষণার োধ্যদে উৎপাসেত পণ্যসমূহদক 

বাজারজাতকরদণর সুদ াগ সৃসি  

তথ্য ও ম াগাদ াগ 

প্রযুসি সবভাগ 

অর্ ক েন্ত্রণালয়, বাসণজয 

েন্ত্রণালয়, ডাক ও 

মেসলদ াগাদ াগ সবভাগ, 

তথ্য ও  প্রযুসি খাত 

সাংসিি 

অযাদসাসসদয়শনসমূহ 
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েীঘ ক মেয়ােী লক্ষয: 

 মেদশর সবেসবযালয় সমূদহর তথ্য-প্রযুসি সভসিক গদবষণা আন্তকজাসতক োদন উন্নীতকরণ; 

 আইসসটি পণ্যসমূদহর মেধাস্বত্ব হদত  ববদেসশক মুদ্রা অজকন;  

কে কপসরকল্পনাাঃ  

েসেক 

নাং 

করণীয় সবষয় প্রধান বাস্তবায়নকারী সহদ াগী বাস্তবায়নকারী 

১ আন্তকজাসতকোদনর গদবষণার জন্য প্রদয়াজনীয় 

অবকাঠাদো বতসর 

  

তথ্য ও ম াগাদ াগ 

প্রযুসি সবভাগ 

বাাংলাদেশ সবেসবযালয় 

েঞ্জুরী কসেশন 

২ মেশীয় উদ্ভাবকদের মেধাস্বত্ব আন্তকজাসতক প কাদয় 

সাংরক্ষণ ও বাসণসজযকীকরদণ সহায়তা প্রোন  

  

তথ্য ও ম াগাদ াগ 

প্রযুসি সবভাগ 

পররাষ্ট্র েন্ত্রণালয়, 

বাসণজয েন্ত্রণালয়, 

মপদেন্ট, সডজাইন ও 

মট্রডোককস অসধেপ্তর, 

সশল্প েন্ত্রণালয়  

 

  



 22 

মকৌশলগত সবষয়বস্তু ৪ : নীসতসহায়তা 

স্বল্পদেয়ােী লক্ষয: 

• মেদশ উৎপাসেত আইসসটি পদণ্যর প্রসাদর  প্রদয়াজনীয় নীসত সহায়তা ও সবসনদয়াদগর  উপযুি 

পসরদবশ সৃসি।  

• মেদশ উৎপাসেত আইসসটি পণ্যসমূহ সবদেদশ রপ্তাসনদত ববদেসশক বাসণজয সহসজকীকরণ।  

• সডসজোল সডভাইস মসক্টদরর কাঁিাোল আেোসনদত সকল প্রকার শুল্ক ম ৌসিকীকরণ। 

কে কপসরকল্পনাাঃ 

েসেক 

নাং 

করণীয় সবষয় প্রধান বাস্তবায়নকারী সহদ াগী বাস্তবায়নকারী 

১ বাাংলাদেদশ সডসজোল সডভাইস সনে কাদণর ইদকা-

সসদস্ট্ে বতসরদত প্রদয়াজনীয় নতুন নীসতোলা 

বতসর এবাং সবযোন নীসতোলায় পসরবতকন  

তথ্য ও ম াগাদ াগ 

প্রযুসি সবভাগ 

বাসণজয েন্ত্রণালয়, সশল্প 

েন্ত্রণালয় 

২ সরকাসর েদয় মেদশ উৎপাসেত আইসসটি পদণ্যর 

অগ্রাসধকার প্রোন 

সসসপটিইউ  পসরকল্পনা েন্ত্রণালয়, 

তথ্য ও ম াগাদ াগ 

প্রযুসি সবভাগ, ডাক ও 

মেসলদ াগাদ াগ সবভাগ, 

৩ সডসজোল সডভাইস ও তার ব্যাক ওয়াড ক সলাংদকজ 

সশদল্পর উপর সকল প্রকার শুল্ক-করাসে 

ম ৌসিকীকরণ 

জাতীয় রাজস্ব মবাড ক তথ্য ও ম াগাদ াগ 

প্রযুসি সবভাগ, ডাক ও 

মেসলদ াগাদ াগ সবভাগ, 

৪ আইসসটি পদণ্যর উৎপােনকারী প্রসতষ্ঠাদনর জন্য 

সহজ শদতক ঋণোন  

অর্ ক েন্ত্রণালয় তথ্য ও ম াগাদ াগ 

প্রযুসি সবভাগ, 

বাাংলাদেশ ব্যাাংক, ডাক 

ও মেসলদ াগাদ াগ 

সবভাগ, 

৫ আইসসটি পণ্য রপ্তাসনকারক প্রসতষ্ঠানসমূহদক 

প্রদণােনা প্রোদনর ব্যবস্থা গ্রহণ 

বাসণজয েন্ত্রণালয় অর্ ক েন্ত্রণালয়, তথ্য ও 

ম াগাদ াগ প্রযুসি 

সবভাগ, 

৬ ব্যাকওয়াড ক সাংদ াগ- সশল্প সরবরাহকারী জাতীয় রাজস্ব মবাড ক তথ্য ও ম াগাদ াগ 
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প্রসতষ্ঠানসমূদহর কর ও মূসক  ম ৌসিকীকরণ  প্রযুসি সবভাগ, ডাক ও 

মেসলদ াগাদ াগ সবভাগ, 

সশল্প েন্ত্রণালয়  

৭ স্থানীয় বাজার সম্প্রসারণ এবাং ববদেসশক 

সনভ করশীলতার ঝূঁসক কোদনার জন্য সরকাসর 

মেগা প্রদজক্টগুদলাদত সরকাসর েদয় সবদেসশ 

প্রসতষ্ঠাদনর সাদর্  মেশীয় প্রসতষ্ঠানসমূদহর ম ৌর্ 

অাংশীোসরত্ব ও বাাংলাদেদশ সাংদ াজন সনসিত 

করা  

পসরকল্পনা  েন্ত্রণালয়, 

অর্ কননসতক সিকক 

সবভাগ 

েসন্ত্রপসরষে সবভাগ, অর্ ক 

েন্ত্রণালয়, তথ্য ও 

ম াগাদ াগ প্রযুসি সবভাগ 

৮ তথ্য প্রযুসিসভসিক  প্রসতষ্ঠানসমূদহর ববদেসশক 

বাসণজয সহজ করার জন্য  বাাংলাদেশ ব্যাাংদকর 

ববদেসশক মুদ্রার নীসতোলার পসরবতকন করা   

অর্ ক েন্ত্রণালয় তথ্য ও ম াগাদ াগ 

প্রযুসি সবভাগ, 

বাাংলাদেশ ব্যাাংক  

৯ ববদেসশক বাসণদজয প্রদয়াজনীয় বাাংলাদেশ 

ব্যাাংদকর  আদবেনসমূহ অনলাইদন গ্রহণ ও 

সনেসি করার ব্যবস্থা করা;  

অর্ ক েন্ত্রণালয় (ব্যাাংক ও 

আসর্ কক প্রসতষ্ঠান 

সবভাগ), 

তথ্য ও ম াগাদ াগ 

প্রযুসি সবভাগ, 

বাাংলাদেশ ব্যাাংক , 

বাসণজয েন্ত্রণালয় 

১০ বাসণজযচুসির োধ্যদে বাাংলাদেদশ উৎপাসেত 

আইসসটি পণ্য রপ্তাসনদত সবদশষ সুসবধা 

সনসিতকরণ;  

বাসণজয েন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র েন্ত্রণালয়, তথ্য 

ও ম াগাদ াগ প্রযুসি 

সবভাগ,  

১১ সরকাসর েদয় মেশীয় স্ট্াে কআপ বা ইদনাদভটিভ 

প্রসতষ্ঠাদনর জন্য োন কওভার/ম াগ্যতা বা 

অসভজ্ঞতার শতক সশসর্ল করা; 

সসসপটিইউ  তথ্য ও ম াগাদ াগ 

প্রযুসি সবভাগ 

১২ সডসজোল সডভাইস সশল্প স্থাপদন সবনা শুদল্ক 

মূলধনী  ইকুইপদেন্ট আেোসনর ব্যবস্থা করা;  

জাতীয় রাজস্ব মবাড ক তথ্য ও ম াগাদ াগ 

প্রযুসি সবভাগ 

১৩ সডসজোল সডভাইস সমূদহর দ্রুত রপ্তাসনর মক্ষদত্র 

অগ্রাসধকার সভসিদত ও স্বল্প মূদল্য সবোদন 

পসরবহদনর সুদ াগ প্রোন করা;  

মবসােসরক সবোন 

পসরবহন ও প কেন 

েন্ত্রণালয় 

তথ্য ও ম াগাদ াগ 

প্রযুসি সবভাগ 

১৪ আইসসটি পদণ্যর সাদর্ সাংসিি সরকাসর ও েসন্ত্রপসরষে সবভাগ  তথ্য ও ম াগাদ াগ 
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মবসরকাসর প্রসতষ্ঠানসমূদহর সেন্বয় সাধদনর 

লদক্ষয জাতীয় কসেটি গঠন   

প্রযুসি সবভাগ 

১৫ ওয়াদরসন্ট ও স্যািল পদণ্যর মক্ষদত্র দ্রুত ও শুল্ক 

মুি সুসবধায় সবদেশ মর্দক আনা এবাং পাঠাদনা 

সনসিতকরণ  

জাতীয় রাজস্ব মবাড ক মবসােসরক সবোন 

পসরবহন ও প কেন 

েন্ত্রণালয়, মনৌপসরবহন 

েন্ত্রণালয়, বাসণজয 

েন্ত্রণালয় 

১৬ মেসশ সবদেসশ সবসনদয়াগকারীদের ব্যবসা শুরু 

করার মক্ষদত্র সরকাসর অনুদোেন প্রাসপ্ত সহজ ও 

দ্রুততার সাদর্ প্রোদনর জন্য ওয়ান স্ট্প সাসভ কস 

মসন্টার স্থাপন ও এর োধ্যদে প্রোনকৃত  সকল 

মসবা দ্রুততার সাদর্ সনসিতকরণ;  

  

 সবডা  তথ্য ও ম াগাদ াগ 

প্রযুসি সবভাগ 

(বাাংলাদেশ হাই-মেক 

পাকক অর্সরটি)  

১৭ আইসসটি পদণ্যর উন্নয়দনর জন্য এ খাদতর 

সবধরদনর ট্যাক্স ২০৩১ সাল প কন্ত  েওকুফ করা 

জাতীয় রাজস্ব মবাড ক তথ্য ও ম াগাদ াগ 

প্রযুসি সবভাগ 

১৮ বাাংলাদেদশ উৎপাসেত পণ্যসমূহ মেশীয় ই-কোস ক 

এর োধ্যদে সবদেদশ রপ্তাসনর প্রসেয়া সহজীকরণ  

বাসণজয েন্ত্রণালয় পররাষ্ট্র েন্ত্রণালয়, তথ্য 

ও ম াগাদ াগ প্রযুসি 

সবভাগ, 

১৯ ব্যাাংসকাং মসবার ফরে ও প্রসেয়া সহজীকরদণর 

োধ্যদে স্থানীয় প্রসতষ্ঠাদনর ব্যাাংসকাং কা কেে 

গসতশীল, সেয় ও অর্ ক সাশ্রয় করা 

অর্ ক েন্ত্রণালয় (ব্যাাংক ও 

আসর্ কক প্রসতষ্ঠান 

সবভাগ), 

বাাংলাদেশ ব্যাাংক, সবডা, 

তথ্য ও ম াগাদ াগ 

প্রযুসি সবভাগ 

২০  বাাংলাদেশ হাই-মেক পাকক কর্তকপদক্ষর ওয়ান স্ট্প 

সাসভ কদসর োধ্যদে মেসশ সবদেসশ 

সবসনদয়াগকারীদের দ্রুত মসবা প্রোন এবাং এর 

োধ্যদে অন্যান্য সাংস্থা মর্দক মসবা প্রাসপ্ত 

সনসিতকরদণ উদযাগ গ্রহণ  

তথ্য ও ম াগাদ াগ 

প্রযুসি সবভাগ 

(বাাংলাদেশ হাই-মেক 

পাকক)   

পসরদবশ অসধেপ্তর, 

বাাংলাদেশ ব্যাাংক, সসটি 

কদপ কাদরশন, সবডা 
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েধ্যদেয়ােী লক্ষয: 

• কে কসাংস্থান সৃসির জন্য মেসশ সবদেসশ সবসনদয়াগ আকৃি করার লদক্ষয প্রদয়াজনীয় নীসত সহায়তা ও 

সবসনদয়াদগর  উপযুি পসরদবশ সৃসি 

• এ মসক্টদর মেসশ এবাং সবদেসশ সবসনদয়াগকারীদের বাাংলাদেদশ সবসনদয়াদগ উৎসাহ প্রোদনর উপদ াগী 

নীসতোলা বতসর  

কে কপসরকল্পনাাঃ 

েসেক 

নাং 

করণীয় সবষয় প্রধান 

বাস্তবায়নকারী 

সহদ াগী বাস্তবায়নকারী 

১ মেসশ সবদেসশ সবসনদয়াগকারীদের ব্যবসা শুরু 

করার মক্ষদত্র সরকাসর অনুদোেন প্রাসপ্ত সহদজ, 

অনলাইদন ও দ্রুততার সাদর্ সনসিত করা   

  

সবডা েসন্ত্রপসরষে সবভাগ, বাসণজয 

েন্ত্রণালয়, তথ্য ও ম াগাদ াগ 

প্রযুসি সবভাগ,আইন েন্ত্রণালয়, 

ডাক ও মেসলদ াগাদ াগ সবভাগ, 

বাাংলাদেশ ব্যাাংক,   স্থানীয় 

সরকার সবভাগ, এনসবআর, 

BEZA, BEPZA  

২ আইসসটি পদণ্যর সবদেদশ বাজার সম্প্রসারণ এর 

জন্য শুল্ক মুি প্রদবশাসধকার সনসিত করার 

লদক্ষয উদযাগ গ্রহণ  

বাসণজয েন্ত্রণালয় পররাষ্ট্র েন্ত্রণালয়, তথ্য ও 

ম াগাদ াগ প্রযুসি সবভাগ, ডাক 

ও মেসলদ াগাদ াগ সবভাগ, 

 

েীঘ ক মেয়ােী লক্ষয: 

• বাাংলাদেশদক একটি উদ্ভাবনী অর্ কনীসতর মেশ সহসাদব রূপান্তর করদত প্রদয়াজনীয় নীসত সহায়তা প্রোন 

কে কপসরকল্পনাাঃ 

েসেক 

নাং 

করণীয় সবষয় প্রধান বাস্তবায়নকারী সহদ াগী বাস্তবায়নকারী 

১ ভসবষ্যত প্রযুসি ও সশল্প খাদতর সববতকদনর সাদর্ 

সােঞ্জস্য মরদখ সরকাসর নীসত ও পসরকল্পনা 

পসরবতকন  

পসরকল্পনা েন্ত্রণালয়  তথ্য ও ম াগাদ াগ 

প্রযুসি সবভাগ, ডাক ও 

মেসলদ াগাদ াগ সবভাগ, 
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উপসাংহারাঃ 

মেইড ইন বাাংলাদেশ-আইসসটি ইডাসষ্ট্র স্ট্রাদেসজ (২০২২) প্রণয়ন করা হদয়দ  সরকাদরর লক্ষয অনু ায়ী ২০৪১ 

সাদল উন্নত বাাংলাদেশ সবসনে কাণ এবাং িতুর্ ক সশল্প সবপ্লব সােদন মরদখ। এদত রদয়দ  স্বল্প (২০২২- ২০২৩), েধ্য 

(২০২২- ২০২৮) এবাং েীঘ ক মেয়াদে (২০২২- ২০৩১) বাস্তবায়দনর জন্য সুসনসে কি  ৬৭ টি কে কপসরকল্পনা। এসব 

কে কপসরকল্পনার বাস্তবায়ন একসেদক ম েন উন্নত বাাংলাদেশ সবসনে কাদণর পর্ াত্রাদক েসৃণ করদব অপরসেদক 

িতুর্ ক সশল্প সবপ্লদবর িযাদলঞ্জ মোকাদবলা কদর এর সম্ভাবনাদক পুদরাপুসর কাদজ লাগাদনায় গুরুত্বপূণ ক ভসেকা 

রাখদব। এ স্ট্রাদেসজ প্রণয়দন োননীয় প্রধানেন্ত্রী মশখ হাসসনার রপ্তানীকারক মেশ হওয়ার প্রতযাশা পূরদণর 

জন্যও সহায়ক হদব। এটি এেসন একটি নীসত সহায়তা েসলল,  া স্থানীয়ভাদব গুণগতোদনর সডসজোল পণ্য 

উৎপােন, প্রসতষ্ঠানসমূদহর সক্ষেতা বৃসদ্ধ ও কে কসাংস্থান সৃসির ওপর গুরুত্বাদরাপ কদরদ । স্ট্রাদেসজদত মেইড 

ইন বাাংলাদেশ ব্রাড শসিশালী করার জন্য কে ক পসরকল্পনা বাস্তবাসয়ত হদল আন্তজকাসতক সম্প্রোদয়র কাদ  

বাাংলাদেদশর ভাবমূসতক উজ্জ্বল হদব এবাং আন্তজকাসতক বাজাদর বাাংলাদেদশর বতসর পদণ্যর িাসহো ও রপ্তানী বৃসদ্ধ 

পাদব। ফদল প্রচুর ববদেসশক মুদ্রার সাশ্রয় হদব। মোেকর্া ‘মেইড ইন বাাংলাদেশ-আইসসটি ইডাসষ্ট্র স্ট্রাদেসজ’র 

কে ক পসরকল্পনার সফল বাস্তবায়দন মেদশর আইসসটি খাদতর প্রবৃসদ্ধ সনসিত করদব।  

 


