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01 ICT and 
Economic 
Growth  
2.2.1 Access to 
finance  
 

 ১২৫ :স্থানীয় ও 

যপ্তানীমুখী িঅিআসটি 

সফলয়ক কাজে 

িঅিআসটি 

প্রসিষ্ঠানমুজক 

িঅসথ িক ায়িা 

প্রদাজনয সনসভত্ত 

স্বল্প সুজদ কাম িকযী 

সফজল ওয়াসকিিং 

কযাসটার পান্ড 

গঠন। 

  Goal 1: End 
Poverty in all 
its forms 
everywhere  
 
 

1.4 –By 2030, 
ensure that all 
men and women, 
in particular the 
poor and the 
vulnerable, have 
equal rights to 
economic 
resources, as 
well as access to 
basic services, 
ownership and 
control over land 
and other forms 
of property, 
inheritance, 
natural 
resources, 
appropriate new 
technology and 
financial services, 
including 
microfinance. 

    ভাঠ ম িাজয় 

িঅিআসটি সজল্পয 

সফকাজ সফজল 

ওয়াসকিিং কযাসটার 

পাজন্ডয ব্যফায 

ম্প্রাযজে উজযাগ 

গ্রে কযা যমজি 

াজয।  

02 2.2.2 High-tech 
Park  
 

 ৯৬ :িঅিআসটি’য 

ছাত্র/গ্রযাজুজয়টজদয 

িঅিআসটি সজল্পয 

াজথ যতুফন্ধন 

স্থাজন উৎা 

প্রদাজনয েন্য 

কাম িক্রভ গ্রে এফিং 

  Goal 9: 
Build resilient 
infrastructure, 
promote 
inclusive and 
sustainable 

9.c  
Significantly 
increase access 
to information 
and 
communications 

9.b  
Support 
domestic 
technology 
development, 
research and 
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এ রজযয 

সফশ্বসফযারয় 

ম িাজয় 

িআনসকউজফটয 

স্থান। িঅিআসটি 

সল্প িাজদয 

েনফজরয িন্তি ৫ 

িািং িআন্টাে িস-

এয েন্য 

উনু্ক্তকযে। 

১২২: ফািংরাজদ 

ািআজটক াকি 

কর্তিয সৃসি কযা 

জয়জছ। ম িায়ক্রজভ 

ািআজটক াজকিয 

কাম িক্রভ সফবাগ ও 

যেরা ম িাজয় 

ম্প্রাযে কযা 

জফ। 

 

োিীয় ম িাজয় 

িঅিআসটি সজল্পয 

উন্নয়নও প্রাজয 

একটি উচ্চ ম িাজয়য 

উজদিা কাউসন্পর 

গঠন কযা জফ। 

 

১২৪ :

িঅন্তেিাসিকবাজফ 

স্বীকৃি ন্থা 

িনুযজে িঅিআসটি 

industrializatio
n and foster 
innovation 
 

technology and 
strive to provide 
universal and 
affordable access 
to the Internet in 
least developed 
countries by 
2020. 

innovation in 
developing 
countries, 
including by 
ensuring a 
conducive 
policy 
environment 
for, inter alia, 
industrial 
diversification 
and value 
addition to 
commodities  
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যকাম্পানীয 

যমাগ্যিা/ভান 

সনে িজয় একটি পৃথক 

এজক্রসডজটন ফসড 

গঠন। 

 

১২৬ :যকাসয 

ভাসরকানাধীন 

িঅিআটি াকি, 

এটিস, 

িআনসকউজফটয, 

ািআজটক াকি ও 

িন্যান্য 

যফাদানকাযী 

প্রসিষ্ঠাজন যদীয় 

িঅিআসটি 

উজযাক্তাজদয বাড়া 

প্রদাজনয যযজত্র 

মূল্যছাড় যদয়া জফ। 

 

১৪৬ :াযাজদজ 

পটওয়যায 

যটকজনারেী াকি, 

ািআজটক াকি ও 

িঅিআসটি 

িআনসকউজফটয 

স্থান কযা এফিং এ 

কর স্থানায় 

িঅিআসটি 

সজল্পাজযাক্তাজদয 

সফসনজয়াগ 
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উৎাসি কযজি 

কয িফকা, 

যােস্ব ও িন্যান্য 

প্রজোদনা প্রদাজনয 

ব্যফস্থাকযে। 

 

 

 

 

03 2.2.3 PPP and 
local 
ownership  
 

৫১: োিীয় ম িাজয় 

যনটওয়াকি তিসয কজয ফ 

যকাসয প্রসিষ্ঠানজক 

িংযুক্তকযে। (িসধদপ্তয 

ও সফসস)।  

 

. 
 

ভাঠ ম িাজয় কর 

দপ্তজয িঅিআসটি’য 

উযুক্ত িফকাঠাজভা 

সৃসিজি ায়িা প্রদান, 

যযোজফযে এফিং 

াজ িাট প্রদান;  

 

[১.৩] িআউসনয়ন 

ম িন্ত 

িটিকযার 

পািআফায 

কযাফজরয 

ভাধ্যজভ 

ব্রডব্যান্ড  

িংজমাগ স্থান 

[৪.১] 

িসধদপ্তজযয 

প্রধান কাম িারয় 

স্থানান্তয, যেরা 

ও উজেরা 

ম িাজয় 

িঅিআসটি 

িসধদপ্তজযয 

িসপ স্থান। 

  9.1 Develop 
quality, 
reliable, 
sustainable and 
resilient 
infrastructure, 
including 
regional and 
trans border 
infrastructure, 
to support 
economic 
development 
and human 
well-being, 
with a focus on 
affordable and 
equitable 
access for all  
 

17.8 - Fully 
operationalize 
the technology 
bank and 
science, 
technology and 
innovation 
capacity-building 
mechanism for 
least developed 
countries by 
2017 and 
enhance the use 
of enabling 
technology, in 
particular 
information and 
communications 
technology 

Info Sarker-3 & 

Establishing 

Digital 

Connectivity 

project are 

taken and under 

consideration. 

NTTN 

operators are 

engaged 

herewith as PPP 

initiative.  

Asian 
Information 
Superhighway 
স্থাজন যদীয় 

সযভন্ডজর 

প্রজয়ােনীয় কযেীয় 

ম্পাদন কযা 

জে। উক্ত কাম িক্রভ 

ফাস্তফায়জন 

সসসজক 

গুরুত্বপূে ি সজজফ 

সিসিি কযা 

জয়জছ।    

04 2.2.4 A ১৭৬ :কর যকাযী ৮৬ : যকাসয ও  [২.১] ] োিীয়     এ ফছয োিীয় কযনীয় সফলয় ১৭৬ 
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branding 
strategy   
 

প্রসিষ্ঠাজন, স্বীকৃি 

এজাসজয়ন, 

স্কুর/কজরে/সফশ্বসফযারয়

যভধাস্বত্ত্ব এফিং ওজন 

যা ি পটওয়যায এয 

সফলজয় জিিনিা সৃসি 

কযজি জফ। 

 

 

 

 

১৭৯ :যকাযী ম িাজয় 

ওজন যা ি িাজযটিিং 

সজেভ, টুর ও িসপ 

এযাসিজকজনয ব্যফায 

শুরু কযজি জফ। 

(িসধদপ্তয ও সফসস) 

 

২১৯ :প্রসি ফছয যকাসয-

যফযকাসয উজযাজগ 

িঅিআসটি সফলয়ক 

উদ্ভাফনীমূজয প্রিাজযয 

েন্য সফবাগ, যেরা ও 

উজেরা ম িাজয় 

সডসেটার উদ্ভাফনী যভরা 

ও িআন্টাযজনট যভরা 

িঅজয়ােন। 

 

যফযকাসয খাজিয 

উজযাজগ গসেি, 

সফজ্ঞান ও িঅিআসটি 

সফলজয় োিীয় ও 

িঅন্তেিাসিক 

প্রসিজমাসগিা 

িঅজয়ােন, 

িঅন্তেিাসিক 

প্রসিজমাসগিায় 

োিীয় দজরয 

িিংগ্রজে ায়িা 

প্রদান। 

৯৯ :িথ্য ও 

যমাগাজমাগ প্রযুসক্ত 

যযজত্র প্রফাী 

ফািংরাজদীজদয 

(NRBs) 
ায়িায় প্রযুসক্ত 

স্তান্তয 

(Technology 
Transfer)। 
 

১১১ :যদজয 

িঅিআসটি যভিা 

উস্থাজনয সনসভত্ত 

সনয়সভিবাজফ 

োিীয়, িঅঞ্চসরক 

ও িঅন্তেিাসিক 

জেরজনয 

িঅজয়ােন কযা ও 

ম িাজয় 

িঅিআসটি 

সফলয়ক 

যসভনায/ 

ওয়াকি 

িঅজয়ােন 

ম িাজয় যসভনায/ 

ওয়াকি িঅজয়ােন 

কযা জে।  

ফাস্তফায়জন ভাঠ 

ম িাজয় কভ িযি 

কভ িকিিাজদয এ 

সফলজয় ভাোয 

যেিআনায সজজফ 

গজড় তুরজি 

প্রসযে প্রদান কযা 

জফ।  

 

১৭৯ ফাস্তফায়জন 

সফসসয াজথ 

িঅজরািনাক্রজভ 

কাম িকয উজযাগ 

গ্রে কযা জফ।  

কযনীয় সফলয় ২১৯ 

ফাস্তফায়জন 

িঅিআসটি সফবাজগয 

জমাসগিায়  

সডসেটার, 

িআন্টাযজনট ও 

উদ্ভাফনী যভরা 

িঅজয়ােজন উজযাগ 

গ্রে কযা জফ।  
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এিদিংক্রান্ত 

প্রকানায 

ব্যফস্থাকযে। 

১১৭ :মুজঠাজপাজনয 

েন্য ফািংরা কী-

প্যাড প্রসভিকযে 

ও ফে িভারায 

এনজকাসডিং 

েযান্ডাড ি-এয 

সযফিিজনয াজথ 

াভঞ্জস্যপূে িবাজফ 

ারনাগাদকযে। 

 

১৪০ :িন্যিভ যযা 

িঅউটজাস িিং এয 

স্থান সজজফ 

ফািংরাজদজয 

ব্র্যাসন্ডিংকযে। 

 

১৪১ :সফজশ্বয ফড় 

ফড় িঅিআসটি যভরা, 

কনপাজযন্প এফিং 

ব্যফা-ফাসেজেযয 

সরিংজকে যপ্রাগ্রাজভ 

উচ্চ ম িাজয়য নীসি-

সনধ িাযনী ব্যসক্ত, 

প্রসিষ্ঠান এফিং 

সজল্পয িিংগ্রে। 

  

 

১৪২ :প্রসিফছয 
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সডসেটার ওয়ার্ল্ি, 

িআন্টাযজনট যভরা 

এফিং সফবাগ, যেরা 

ও উজেরায় 

সডসেটার উদ্ভাফনী 

যভরা িঅজয়ােন। 

05 2.2.5  Human 
resource 
development 
 

৫০: কর যকাসয 

প্রসিষ্ঠাজনয ভজধ্য পািআর 

এফিং িথ্য িঅদান-প্রদাজন 

িঅিআসটি ব্যফায 

িনুপ্রাসনি কযজি িংসিি 

যকাসয কভ িকিিাজদয 

িসবন্ন প্রসযে 

কাসযকুরাজভয িঅওিায় 

প্রসযজেয ব্যফস্থাকযে। 

 

৫৪ :িথ্য প্রযুসক্তয যযজত্র 

প্রযুসক্তয উৎকল িিায াজথ 

াভঞ্জস্য যযজখ 

িআজরকেসনক দ্ধসিজি 

 (ওজয়ফ-সবসত্তক ব্যফস্থা, 

যটসরকনপাজযসন্পিং, 

সবসডও কনপাজযসন্পিং 

িআিযাসদ) যকাসয 

ম িাজয়য কভ িকিিাজদয 

প্রসযজেয ব্যফস্থাকযে 

(সফসস ও িসধদপ্তয)। 

 

১৩৪ :তফজদসক 

কভ িিংস্থাজনয েন্য 

সফজদী বালা  এফিং 

 কর ম িাজয় িথ্য 

প্রযুসক্তয কাসযগযী ও 

সফজলাসয়ি জ্ঞান 

সফিযে; 

 

িথ্য প্রযুসক্ত িংসিি 

েনফজরয প্রসযে 

িাসদা সনরূে ও 

প্রসযে কাম িক্রভ 

সযিারনা;  

 

 

[৩.১]  

কভ িকিিা ও 

কভ িিাযীজদয 

প্রসযে প্রদান 

Goal 4: 
Ensure 
inclusive and 
equitable 
quality 
education 
and promote 
lifelong 
learning 
opportunities 
for all 
 

4.4 - By 2030, 
substantially 
increase the 
number of youth 
and adults who 
have relevant 
skills, including 
technical and 
vocational skills, 
for employment, 
decent jobs and 
entrepreneurship  
 

4.7 -By 2030, 
ensure that all 
learners 
acquire the 
knowledge and 
skills needed to 
promote 
sustainable 
development, 
including, 
among others, 
through 
education for 
sustainable 
development 
and sustainable 
lifestyles, 
human rights, 
gender 
equality, 
promotion of a 
culture of 
peace and non-

 A2I জি 

িসধদপ্তজযয 

কভ িকিিাজদয NESS 

ফাস্তফায়জন ToT 

প্রসযে প্রদান কযা 

জে। এছাড়া ভাঠ 

ম িাজয় িআ-পািআসরিং 

ফাস্তফায়জন িথ্য ও 

যমাগাজমাগ প্রযুসক্ত 

িসধদপ্তয ও এটুিঅিআ 

এয ভজধ্য গি 

১৪/০১/২০১৬ সরিঃ 

এভওউ স্বায     

জয়জছ।   

উন্নয়ন প্রকজল্পয 

ভাধ্যজভ সবসডও 

কনপাজযন্প, IP যপান 

স্থান কযা জয়জছ 

এফিং কাম িক্রভ 

ম্প্রাযে কযা জে। 

 

১৩৪: প্রকজল্পয 

ম্যধ্যজভ ৯ টি বালায় 

প্রসযজেয েন্য বালা 

প্রসযে ল্যাফ স্থান 

৫০- ভাঠ ম িাজয়য 

কভ িকিিাজদয 

ভাধ্যজভ যকাযী 

িন্যান্য দপ্তজযয 

িংসিি 

কভ িকিিাজদয 

প্রসযে প্রদান কযা 

জফ।  

 

এ কাজে যকায 

স্থাসি কসম্পউটায 

ল্যাফমূ ব্যফায 

কযা জফ।  

৫৪- সফসসয াজথ 

ভসিি উজযাগ 

গ্রজেয ভাধ্যজভ 

ভাঠ ম িাজয় এ 

িংক্রান্ত কাম িক্রভ 

ম্পাদন কযা জফ। 

 

িআনজপা যকায-৩ 

প্রকজল্পয ভাধ্যজভ 

স্থাসি সফসও 

যন্টায ব্যফায 

কজয এ োিীয় 
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National ICT 
Policy, 2015 
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Approved 
Activities of 

DoICT relation 
to 7 FYP 

APA 

Activities 

(2015-16) 

Align with UN-Sustainable Development Goals & Targets Project/Progra
m already 

taken 

Inference/ 
Work to be 

done at 
future Goals Identified Targets (associate goals) 

High  Moderate Low  

সফজলাসয়ি িঅিআসটি 

প্রযুসক্তয উয প্রসযজেয 

ব্যফস্থা গ্রে। (সফসস ও 

িসধদপ্তয)।  

 

 

 

violence, global 
citizenship and 
appreciation of 
cultural 
diversity and of 
culture’s 
contribution to 
sustainable 
development 
 

কযা জে। 

 

LICT প্রকজল্পয 

উজযাজগ িসধদপ্তজযয 

দুিআ েন কভ িকিিা এ 

কাম িক্রজভয াজথ 

ম্পৃক্ত। 

প্রসযে িঅজয়ােন 

কযা জফ।  

 

১৩৪: সফজদজ গভে 

িআচ্ছুকজদয েন্য 

সফজলাসয়ি 

িঅিআসটি প্রযুসক্ত 

সফলজয় প্রসযে 

িঅজয়ােজন 

সফসসয ভাধ্যজভ 

কযাসযকুরাভ তিসয 

কযা প্রজয়ােন।  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06 ICT and 
Education  

 ৮৯ :কর িপ 

গ্রীড সযা 

ভাধ্যসভক ও উচ্চ [১.১] সযা 

প্রসিষ্ঠাজন 
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Sl.  
No. 

7 FYP Agenda 
item /

Important 
Considerations 

Outlined tasks to 
be implemented 

by DoICT in 
National ICT 
Policy, 2015 
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FYP 

Outlined 
tasks to be 

implemented 
by ICTD in 

National ICT 
Policy, 2015 
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Approved 
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DoICT relation 
to 7 FYP 

APA 
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(2015-16) 

Align with UN-Sustainable Development Goals & Targets Project/Progra
m already 

taken 

Inference/ 
Work to be 

done at 
future Goals Identified Targets (associate goals) 

High  Moderate Low  

3.2.1 
Interactive 
multimedia 
classrooms in 
every school  

প্রসিষ্ঠাজন যৌয 

সফদুযজিয াায্য 

িআন্টাযজনট 

িংজমাজগয 

ব্যফস্থাকযে। 

 

ভাধ্যসভক সযা 

প্রসিষ্ঠাজন িথ্য প্রযুসক্ত 

ম্প্রাযজে 

ায়িাকযে; 

িঅিআসটি ল্যাফ 

স্থান 

[১.২] যেরায় 

ল্যাঙ্গুজয়ে 

ল্যাফ স্থান 

07 3.2.2 
Incentives for 
teachers based 
on 
performance 
and innovation  

  ভাধ্যসভক ও উচ্চ 

ভাধ্যসভক সযা 

প্রসিষ্ঠাজন িথ্য প্রযুসক্ত 

ম্প্রাযজে 

ায়িাকযে; 

       

08 3.2.3 ICT 
literacy for 
students in 
tertiary 
education  

  ভাধ্যসভক ও উচ্চ 

ভাধ্যসভক সযা 

প্রসিষ্ঠাজন িথ্য প্রযুসক্ত 

ম্প্রাযজে 

ায়িাকযে; 

       

09 3.2.4 
Accelerating 
BdREN 
Research 
Network  
 

 ১০৬ :প্রজিযক 

সফবাজগ একটি 

াফসরক 

সফশ্বসফযারয়জক 

িঅিআসটি’য যন্টায 

িপ এজেজরন্প 

সজজফ গজড় 

তুরজি এফিং 

িঅিআসটি সফবাজগয 

িঅওিায় িনুরূ 

একটি যন্টায 

উন্নয়জন সফজল 
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7 FYP 
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(2015-16) 

Align with UN-Sustainable Development Goals & Targets Project/Progra
m already 

taken 

Inference/ 
Work to be 

done at 
future Goals Identified Targets (associate goals) 

High  Moderate Low  

ায়িা প্রদান। 

 

 

১১৩ :যদজয 

সডসেটার রািআজব্রযী 

যনটওয়াকিজক 

ফসিঃসফ িজশ্বয 

গজফলো 

যনটওয়াজকিয াজথ 

িংযুক্তকযে এফিং 

িনরািআজন প্রাপ্ত 

গজফলো সফলয়ক 

ািআট 

াফস্ক্রািআফকযে। 

 

10 3.2.5 
Monitoring at 
the field level  
 

  ভাঠ ম িাজয় সফজলিিঃ 

সযা প্রসিষ্ঠাজন স্থাসি 

কসম্পউটায ল্যাফ 

িন্যান্য যকাসয 

প্রসিষ্ঠাজনয কসম্পউটায 

মন্ত্রাসি ব্যফায ও 

যযোজফযজে 

ায়িাকযে; 

ভাঠ ম িাজয়য কর 

ওজয়ফ ািআট, ওজয়ফ 

যাট িার ও যনটওয়াকি 

িংযযে ও 

যযোজফযজে 

[১.২] ফাসল িক 

কভ িম্পাদন 

চুসক্ত ফাস্তফায়ন 

সযফীযে 

 

[১.৩] ভাঠ 

ম িাজয়য 

কাম িারয় 

মূজয জে 

ফাসল িক 

কভ িম্পাদন 

িংক্রান্ত 

ভজ ািা 

স্মাযক স্বাযয 

Goal 17: 

Strengthen 
the means of 
implementatio
n and 
revitalize the 
global 
partnership 
for sustainable 
development 

17.19  
By 2030, build on 
existing 
initiatives to 
develop 
measurements of 
progress on 
sustainable 
development 
that complement 
gross domestic 
product, and 
support 
statistical 
capacity-building 

  ভাঠ ম িাজয়য 

কভ িকিিাযা তনভসত্তক 

কাজেয িিং সজজফ 

উা ম্পাদন কযজফ। 

এ কাজে িঅিআসটি 

সফবাজগয প্রজয়ােনীয় 

প্রাসনক 

জমাসগিা যনওয়া 

জফ। সফসবন্ন সযত্র, 

প্রজ্ঞান োযীয 

উজযাগ গ্রে কযা 

জফ।   
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ায়িাকযে;  

যেরা/ উজেরা/ 

িআউসনয়ন ম িাজয় 

িআজিাভজধ্য স্থাসি িআ-

িথ্য যকন্দ্রমূজ 

মথামথ িথ্য যফযা, 

িংযযে, 

ারনাগাদকযে, ওজয়ফ 

যাট িার িা র যাখজি 

ায়িাকযে।  

in developing 
countries  

11 3.2.6 
Education TV 
or web TV  
 

          

12 3.2.7 Financing 
ICT education  
 

 ১০৭ :সফশ্বসফযারয় 

ম িাজয় িঅিআসটি’য 

প্রাজয়াসগক গজফলো 

প্রকজল্প িঅিআসটি 

সল্পজক 

ম্পৃক্তকযে এফিং 

এরূ প্রকজল্প 

যকাসয িনুদান 

প্রদান। 

১০৯ :িঅিআসটি 

সজল্পয ায়িায় 

সফশ্বসফযারয় 

ম িাজয় িঅিআসটি 

সযায় যভধাবৃসত্ত 
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িা রকযে। 

 

১৫৭ :িথ্য ও 

যমাগাজমাগ প্রযুসক্তয 

উচ্চিয সযা ও 

গজফলোয েন্য 

ভাো ি, সএিআিসড 

যপ্রাগ্রাভ উৎাসি 

কযজি যপজরাী 

প্রদান এফিং উদ্ভাফনী 

কাজে উৎা 

প্রদাজনয েন্য 

িনুদান প্রদান কযা 

জফ। 

 

13 3.2.8 National 
Certifying 
Authority  
 

৯৭ :পট্ওয়যায সডোিআন, 

উন্নয়ন, গুেগিভান 

সনসিিকযে এফিং প্রকল্প 

ব্যফস্থানায েন্য 

Certification-এয 

ভাধ্যজভ িঅিআসটি সজল্প 

সনজয়াসেি েনফজরয 

যাগি ভাজনয ক্রভাগি 

উন্নয়ন (continious 

professional 
development)। 
(সফসস ও িসধদপ্তয) 

 

১২১ :িঅিআসটিয যাগি 

দযিা মািািআ ও 

উন্নীিকযজেয েন্য 

১৩২ :স্থানীয় ও 

সফশ্ব ফাোজয 

িঅিআসটি েনফজরয 

িাসদা সনরূে।

 

িঅিআসটি যাগি 

দযিা মািািআ ও উন্নীি 

কযজে ায়িাকযে; 

কর ম িাজয়য যকাযী 

দপ্তজয যাগি 

দযিাম্পন্ন যরাকফর 

সনজয়াগ, জদান্নসি, 

দায়ন এফিং 

ফদরীকযে;  

 

[৩.২] িঅিআসটি 

িসধদপ্তজযয 

েন্য েনফর 

সনজয়াগ 

    ITEE – 

াটি িসপজকন 

প্রসযে কাম িক্রভ শুরু 

জয়জছ। 

 

এ কাম িক্রভ 

বসফষ্যজি িরভান 

থাকজফ। এছাড়া 

সফসবন্ন সফলজয় 

িঅন্তেিাসিক স্বীকৃিি 

াটি িসপজকন যকা ি 

িা র কযা জে। 

কভ িকিিাজদয প্রকল্প 

ব্যফস্থানায সফলজয় 

ব্যফস্থা যনয়া জে।  

৯৭- োিীয় 

াটি িপািআিং িথসযটি 

গজড় যিারায  

ভাধ্যজভ িঅিআসটি 

সজল্প সনজয়াসেি 

েনফজরয দযিা 

উন্নয়জন কাম িকয 
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এযাসক্রসডজটন িা রকযে। 

(সফসস ও িসধদপ্তয) 

 

১৮৬ :কর িঅিআসটি 

প্রকজল্পয েন্য ন্যানার 

িআ-গবজন িন্প িঅসকিজটকিায 

(National  

e-Governance 
Architecture) প্রেয়ন 
ও সনয়সভি ারনাগাদ 

কযে। এ সফলজয় 

কভ িকিিা/িঅিআসটি 

যােীফীজদয  প্রসযে। 

(সফসস ও িসধদপ্তয) 

 

 

 

উজযাগ গ্রে কযা 

প্রজয়ােন। একাজে 

Continuous 

Professional 

Development 
ীল িক প্রকল্প গ্রে 

কযা মায়।    

১২১: সফসসয 

াজথ ভিয় কজয 

কাম িকয উজযাগ 

গ্রে কযা জফ।  

১৮৬: সফসস িআ 

িঅযস সজেভ 

উন্নয়ন কযজছ, িা 

ভাঠ ম িাজয় 

ফাস্তফায়ন কযা 

জফ। এ কাজে 

প্রসযে  িঅজয়ােন 

কযা জফ।  

14 
 
 
 

3.2.9 Youth 
empowerment  

 ১ : কসম্পউটায, 

িআন্টাযজনট এফিং িআ-

সটিজেন 

যফামূজ 

প্রজফাসধকায 

সনসিি কযজি 

যফযকাসয 

উজযাজগ কসভউসনটি 

িআ-যন্টায 

(জটসরজন্টায) 

স্থান ও 

সযিারনায 

  Goal 8: 
Promote 
sustained, 
inclusive and 
sustainable 
economic 
growth, full 
and 
productive 
employment 
and decent 

5.b  
Enhance the use 
of enabling 
technology, in 
particular 
information and 
communications 
technology, to 
promote the 
empowerment of 
women  

    
 
 
 
 



14 

 

Sl.  
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FYP 
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implemented 
by ICTD in 
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Policy, 2015 
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7 FYP 

Approved 
Activities of 

DoICT relation 
to 7 FYP 

APA 

Activities 

(2015-16) 

Align with UN-Sustainable Development Goals & Targets Project/Progra
m already 

taken 

Inference/ 
Work to be 

done at 
future Goals Identified Targets (associate goals) 

High  Moderate Low  

ব্যফস্থাকযে। 

স্বজল্পান্নি এরাকা 

এফিং প্রাসন্তক 

েনজগাষ্ঠীয েন্য 

াশ্রয়ী ব্যান্ডউিআডথ 

এয ভাধ্যজভ 

প্রাসেক সফলয়াসদ, 

ণ্যমূল্য সফলয়ক 

িথ্যাসদ প্রদাজনয 

ব্যফস্থাকযে। 

যকাসয এফিং 

স্থানীয় যকাজযয 

যফামূ স্বল্প 

মূজল্য প্রদাজনয 

ব্যফস্থাকযে। 

 

work for all  

15 ICT for Greater 
Transparency, 
Good 
Governance 
and Improved 
Public Service 
Delivery  
4.2.1 Land 
reforms  
 

  যকাজযয কর ম িাজয় 

িঅিআসটিয ব্যফায ও 

প্রজয়াগ সনসিিকযে 

এফিং ভিয় াধন;  

 

[২.১] 

সযফসিিি 

পযম্যাজট 

ভন্ত্রোরয়/সফবা

গ এফিং 

ভাঠম িাজয়য 

দপ্তযমূজ 

সটিজেন  

িাট িায প্রেয়ন 

      

16 4.2.2 Self-
governed and 
responsive 
local 

 ৩ :যকাসয 

প্রসিষ্ঠানগুজরাজি 

েনগজেয েন্য 

িঅিআসটি সবসত্তক 

 [৩.২] োিীয় 

শুদ্ধািায 

যকৌর 

ফাস্তফায়ন 

Goal 16: 
Promote 
peaceful and 
inclusive 

16.5 -
Substantially 
reduce 
corruption and 

16.8 -Broaden 
and strengthen 
the 
participation of 

  National 

Helpdesk for 

Citizen প্রকল্প 

গ্রে প্রসক্রয়াধীন 
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done at 
future Goals Identified Targets (associate goals) 

High  Moderate Low  

governance  
 

যল্পজডস্ক স্থান। 

িংসিি 

যফাদানকাযী 

প্রসিষ্ঠাজনয 

সযফজিি কর 

যন্টাজযয ভাধ্যজভ 

এ কাে ম্পাসদি 

জি াজয।  এফ 

কর যন্টাজযয েন্য 

যটসরজমাগাজমাগ 

যফা প্রদানকাযী 

প্রসিষ্ঠান কর্তক স্বল্প 

মূজল্য িথফা যটার-

সি নম্বয সুসফধা 

প্রদান।  

societies for 
sustainable 
development, 
provide 
access to 
justice for all 
and build 
effective, 
accountable 
and inclusive 
institutions at 
all levels 

 

bribery in all 
their forms  
 
16.6 -Develop 
effective, 
accountable and 
transparent 
institutions at all 
levels  
 

developing 
countries in the 
institutions of 
global 
governance 

  

 

17 4.2.3 Pro-
citizen civil 
service  
 

          

18 4.2.4 
Healthcare  
 

    Goal 3: Ensure 
healthy lives 
and promote 
well-being for 
all at all ages 

     

19 4.2.5 
Agriculture  
 

    Goal 2: End 
hunger, 
achieve food 
security and 
improved 
nutrition and 

     



16 

 

Sl.  
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be implemented 
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Policy, 2015 
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tasks to be 

implemented 
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National ICT 
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DoICT relation 
to 7 FYP 
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Activities 
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m already 

taken 

Inference/ 
Work to be 

done at 
future Goals Identified Targets (associate goals) 

High  Moderate Low  

promote 
sustainable 
agriculture 

20 4.2.6 Reduced 
environmental 
vulnerability  

          

21 4.2.7 Just 
judiciary  
 

      16.b -Promote 
and enforce 
non-
discriminatory 
laws and 
policies for 
sustainable 
development 
 

16.3  
Promote the rule 
of law at the 
national and 
international 
levels and ensure 
equal access to 
justice for all  

 e-court প্রকল্প 

ফাস্তফায়জনয সফলজয় 

MoU স্বাযজয 

a2i িঅগ্র ব্যক্ত 
কজযজছ।    

 
 
 
 
 

 

22 4.2.8 
Responsive 
law 
enforcement 
 

 ১৬১ :ািআফায 

ক্রািআভ এফিং 

যভধাস্বত্ত্ব রঙ্ঘজনয 

িযাধ সনয়ন্ত্রজেয 

েন্য যোর 

োিআব্যযনার িা র 

কযজি জফ। 

 

১৬৪: িআজরকেসনক 

যরনজদন েিয 

ও সনযাদ কযজি 

নতুন িঅিআন প্রেয়ন 

ও সফযভান 

যদজ সডসেটার স্বাযয 

িা রকযজে 

ায়িাকযে; 

 

[২.২] 

িসবজমাগ 

প্রসিকায 

ব্যফস্থা 

ফাস্তফায়ন 

 16.a Strengthen 
relevant national 
institutions, 
including through 
international 
cooperation, for 
building capacity 
at all levels, in 
particular in 
developing 
countries, to 
prevent violence 

 16.4 -By 2030, 
significantly 
reduce illicit 
financial and 
arms flows, 
strengthen the 
recovery and 
return of stolen 
assets and 
combat all forms 
of organized 
crime 

  

https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
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ািংঘসল িক িঅিআন 

িংজাধন। 

 

২১৪ :কর যযজত্র 

িআ-যজভন্ট ও 

যভাফািআর-যজভন্ট 

িা র কযায েন্য 

িংসিি িঅিআন 

িংজাধন। 

 

and combat 
terrorism and 
crime  
 

23 4.2.9 Effective 
and efficient 
social security 
 

 ১১৪ :োিীয় 

সনযাত্তায স্বাজথ ি 

প্রসিযযা ব্যফস্থায 

েন্য িঅিআসটি 

সনব িয ভাধান 

তিসযজি স্থানীয় 

িঅিআসটি গজফলো 

ও সজল্পয ায়িা 

গ্রে। 

 

১৬০ :কসম্পউটায 

িআভাজেিন্পী যযন্প 

টীভ (CERT) গঠন 
এফিং িঅিআসটি 

সফবাজগয িঅওিায় 

ািআফায সনযাত্তা 

এজেন্পী স্থান। 

   16.9 -By 2030, 
provide legal 
identity for all, 
including birth 
registration 
 

    

24 4.2.10 Service 
delivery 
oriented PPP  
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Align with UN-Sustainable Development Goals & Targets Project/Progra
m already 

taken 

Inference/ 
Work to be 

done at 
future Goals Identified Targets (associate goals) 
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25 4.2.11 
Parliament  

 
 
 

         

 
26 

 Enabling 
Environment  
5.2.1 
Democratizing 
access to ICTs 

 ৭২: িঅন্তেিাসিক 

ভান িনুযজে 

প্রসিফন্ধী 

ব্যসক্তফজগ িয েন্য 

কর যকাসয 

ওজয়ফািআট 

িসবগম্য 

(Accessible) 
কযা।  

 

    16.10 -Ensure 
public access to 
information 
and protect 
fundamental 
freedoms, in 
accordance 
with national 
legislation and 
international 
agreements 

   

 
27 

ICT and 
Economic 
Growth 
e-Commerce 
and 
online/mobile 
transactions:  
 

          

28 No one left 
behind – civil 
registry and 
financial 
inclusion: 

 
 

২১৫   :কর 

িসপজ সডসেটার 

স্বাযয িা রকযে। 

   16.9 -By 2030, 
provide legal 
identity for all, 
including birth 
registration 

 
 
 
 
 
 

   

29 Business ১৫৬ :িঅন্তেিাসিক ভান ৮১: িঅিআটি খাজি ব্যফা  Goal 8:  10.5   ICT একাজডভী িঅিআসটি 
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Work to be 

done at 
future Goals Identified Targets (associate goals) 

High  Moderate Low  

productivity:  
 

িনুযে কজয যদীয় ও 

িঅন্তেিাসিক ফাোয 

সফজিলে, িাসদা সনরূে  

এফিং িদানুমায়ী যদীয় 

িঅিআসটি েনফজরয দযিা 

উন্নয়জন প্রসিষ্ঠান প্রসিষ্ঠা 

কযা। (সফসস ও 

িসধদপ্তয)।  

িঅিআ.এ.স'জদয 

িঅিআস যটসরজপাসন 

রািআজন্প প্রদান 

কযা জয়জছ। 

িঅিআস 

যটসরজপাজনয 

ব্যফায যেরা ও 

উজেরা ম িাজয় 

ম্প্রাযজেয 

উজযাগ গ্রে 

কযজি জফ। 

 

১৫২ :স্থানীয়বাজফ 

তিযী 

পটওয়যাজযয 

যপ্তানীকাযী 

প্রসিষ্ঠানজক যফানা 

প্রদান। 

১৭৭ :সভন 

সক্রটিকযার ও 

সফজলাসয়ি 

পটওয়যায  

ব্যিীি পটওয়যায  

ক্রজয়য যযজত্র 

ওজন যা ি 

পটওয়যাযজক 

িগ্রাসধকায প্রদান। 

 

১৮০ :িঅিআসটি 

সল্প ও সযা 

প্রসিষ্ঠাজনয 

উন্নয়জনয যযজত্র 

প্রসিফন্ধকিা ও 

িযাজরঞ্জ নাক্তকযজেয 

ভাধ্যজভ িঅিআটি ব্যফা 

খাজি উন্নয়জন 

ায়িাকযজে;  

 

Promote 
sustained, 
inclusive and 
sustainable 
economic 
growth, full 
and 
productive 
employment 
and decent 
work for all 
 

Improve the 
regulation and 
monitoring of 
global financial 
markets and 
institutions and 
strengthen the 
implementatio
n of such 
regulations  
 

প্রসিষ্ঠায উজযাগ গ্রে 

কযা জয়জছ। 

 

একাজডভীয ভাধ্যজভ 

১৫৬ ফাস্তফায়জন 

উজযাগ গ্রে কযা 

জফ।  
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High  Moderate Low  

ায়িায় ওজন 

যা ি গজফলো ও 

উন্নয়ন যকন্দ্র স্থান 

কযজি জফ। 

30 Rapid 
expansion of 
the IT/ITES 
industry:  
 
 
 
 
 
 

218: IT Enabled 

Services (ITES) এয 
উজমাসগিা ও ম্ভাফনা 

ম্পজকি ম্ভাব্য 

উজযাক্তাজদয জিিনিা 

বৃসদ্ধ। IT Enabled 

Services (ITES)  

১২৩: িঅিআসটি 

সল্প উন্নয়ন িসফর 

(িঅিআিঅিআসডএপ) 

গঠন। 

  Goal 8: 

Promote 
sustained, 
inclusive and 
sustainable 
economic 
growth, full 
and 
productive 
employment 
and decent 
work for all 

   She Power 

ীল িক প্রকজল্পয 

ভাধ্যজভ উজযাক্তাজদয 

উৎাসি কযায 

দজয গ্রে কযা 

জয়জছ। প্রকল্পটি 

জুরািআ ২০১৬ যথজক 

জুন ২০২১ নাগাদ 

ফাস্তফাসয়ি জফ।   

এিআ প্রকল্পটিয 

ধাযাফাসকিায় 

িঅযও প্রকল্প গ্রে 

কযা জফ।  

 

িঅিআটিিআএ সফলজয় 

িঅিআসটি 

একাজডভীজি 

প্রসযে 

িঅজয়ােজনয ব্যফস্থা 

যাখা যমজি াজয।  

 
 
31 

ICT and 
Education 
Education 
quality 
improvement 
through IT-
enabled 
learning:  

  িঅিআসটি সযা ও 

সডসেটার ফািংরাজদ 

উদ্ধুদ্ধকযজে 

ায়িাকযে; 

 Goal 4: 

Ensure 
inclusive and 
equitable 
quality 
education and 
promote 
lifelong 
learning 
opportunities 
for all 

 4.3  
By 2030, 
ensure equal 
access for all 
women and 
men to 
affordable and 
quality 
technical, 
vocational and 
tertiary 
education, 
including 
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High  Moderate Low  

university  
 

32 Teacher 
empowerment 
in primary and 
secondary 
education:  

       4.c  
By 2030, 
substantially 
increase the 
supply of 
qualified 
teachers, 
including 
through 
international 
cooperation for 
teacher training 
in developing 
countries, 
especially least 
developed 
countries and 
small island 
developing 
States 

  

33 Strengthening 
vocational 
stream:  

      4.4 By 2030, 
substantially 
increase the 
number of 
youth and 
adults who 
have relevant 
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done at 
future Goals Identified Targets (associate goals) 

High  Moderate Low  

skills, including 
technical and 
vocational 
skills, for 
employment, 
decent jobs 
and 
entrepreneursh
ip  
 

34 Expanding IT 
graduate pool:  
 

  িসধদপ্তজযয 

কভ িকিিা/কভ িিাযীজদয 

যভধা, িসবজ্ঞিা, 

যমাগ্যিায মথামথ 

মূল্যায়জেয ভাধ্যজভ 

মথামথ ভম িাদা প্রদান ও 

স্বাথ ি িংযযে; 

  4.b  
By 2020, 
substantially 
expand globally 
the number of 
scholarships 
available to 
developing 
countries, in 
particular least 
developed 
countries, small 
island developing 
States and 
African countries, 
for enrolment in 
higher education, 
including 
vocational 
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be implemented 
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Align with UN-Sustainable Development Goals & Targets Project/Progra
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taken 

Inference/ 
Work to be 

done at 
future Goals Identified Targets (associate goals) 

High  Moderate Low  

training and 
information and 
communications 
technology, 
technical, 
engineering and 
scientific 
programmes, in 
developed 
countries and 
other developing 
countries  

 
 
 
35 

ICT for 

Greater 

Transparency, 

Good 

Governance 

and Service 

Delivery 

 

SPS, e-Services 
and RTI:  
 

৯৮ :যকাজযয সফসবন্ন 

দপ্তজযয িআ-যফামূ 

ফাস্তফায়জন ায়িা 

প্রদান, াড িওয়যায ও 

পটওয়যায-এয ভান 

সনধ িাযে, িআ-গবজন িন্প 

এযাসিজকন  উন্নয়ন। 

 

১৮৮ :কর যকাযী 

দপ্তয ন্যানার িআ-গবজন িন্প 

িঅসকিজটকিায িনুযে 

কজয পটওয়যায ও িআ-

যফা তিযী কযজফ। 

১৮৮ :কর 

যকাযী দপ্তয 

ন্যানার িআ-

গবজন িন্প 

িঅসকিজটকিায 

িনুযে কজয 

পটওয়যায ও িআ-

যফা তিযী কযজফ। 

র্তেমূর ম িায় ম িন্ত 

েনগেজক িআজরকেসনক 

দ্ধসিজি যফা প্রদাজনয 

উজযাগ গ্রে এফিং 

এিসিলজয় িথ্য িংগ্র, 

সফিযে ও গজফলো 

কাম িক্রভ সযিারনা;  

 

[২.৩] যফা 

প্রসক্রয়ায 

উদ্ভাফন 

কাম িক্রভ 

ফাস্তফায়ন 

 

[৪.১] িথ্য 

প্রকা 

সনজদ িসকা 

ফাস্তফায়ন 

 

[৪.৩] িংস্থায 

ফাসল িক 

প্রসিজফদন 

প্রেয়ন 

    ৯৮: িসিীঘ্র িআ-

াসব ি সফলজয় 

এটুিঅিআ এয াজথ এভ 

ওিআউ স্বাযয কযা 

জফ। এয িঅওিায় 

ায়িা প্রদান কযা 

জফ।  

 

১৮৮: সফসসয 

াজথ কাম িক্রভ গ্রে 

কযা জফ।

36 Service access 
points:  
 

 
 
 

৯১ :যকায কর্তিক 

প্রসিটি িআউসনয়জন 

িআউসনয়ন িথ্য ও 
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  যফা যকন্দ্র 

(UISC) স্থান 

কযা জয়জছ। 

ম িায়ক্রজভ এিআ 

যফা/সুসফধা কর 

ওয়াজড ি এফিং সযা 

প্রসিষ্ঠাজন 

ম্প্রাযে কযজি 

জফ। 

37 Incentives for 
innovation 
within civil 
service:  
 

৬১: যকাসয ম িাজয় 

সৃেনীর িআ-গবজন িন্প ও 

িআ-যফা কাম িক্রভ 

ফাস্তফায়জন যকাসয 

কভ িকিিাজদয েন্য 

িঅনুজিাসলক ও পুযস্কায 

প্রফিিন। 

৬৪ :কর 

প্রসিষ্ঠাজনয িআ-

গবজন িন্প উজযাজগয 

েন্য উদ্ভাফনী 

িসফর 

(Innovation 

Fund) িা রকযে 

ও উন্নয়ন ফাজেজট 

িজথ িয িংস্থান কযা 

এফিং এ কর 

উজযাজগয 

সযিারনা ও 

যযোজফযজেয 

েন্য যােস্ব 

ফাজেজট িজথ িয 

ফযাদ্দ প্রদান। 

কর ম িাজয় িঅধুসনক 

প্রযুসক্ত িঅত্মীকযজে 

গজফলো, উন্নয়ে ও 

ায়িা প্রদান; 

 

      ফাজেজট এ খাজি 

িজথ িয িংস্থান 

যাখজি উজযাগ 

গ্রে কযজি জফ।  

 

একাজে োিীয় 

ম িাজয় কসভটি 

গঠজন উজযাগ গ্রে 

কযা মায়।   

38 e-
Administration 
and flattening 
of hierarchy:  
 

 ২০৮: দাপ্তসযক 

কাজে  

িআজরক্ট্রসনক দ্ধসি 

ব্যফায বৃসদ্ধ কজয 

কাগজেয ব্যফায 
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হ্রা কযা। 

39 
 
 

e-Participation 
and social 
media:  
 

 ৪৪ :িআজরকেসনক 

ক্রয় দ্ধসি 

িা রকযে ও কর 

উনু্ক্ত দযত্রও 

সনজয়াগ সফজ্ঞসপ্ত 

িনরািআজন প্রকাজয 

ব্যফস্থাকযে। 
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Enabling 

environment 

 

Reliable and 
secure 
infrastructure:  
 

   

 

মন্ত্রাসি িআিযাসদয 

িাসদা, ভান ও 

িআন্টাযিাজযসফসরটি 

সনসিিকযে;   

 

 Goal 11: 

Make cities 
and human 
settlements 
inclusive, safe, 
resilient and 
sustainable 

11.b  
By 2020, 
substantially 
increase the 
number of cities 
and human 
settlements 
adopting and 
implementing 
integrated 
policies and plans 
towards 
inclusion, 
resource 
efficiency, 
mitigation and 
adaptation to 
climate change, 
resilience to 
disasters, and 
develop and 
implement, in 

11.c  
Support least 
developed 
countries, 
including 
through 
financial and 
technical 
assistance, in 
building 
sustainable and 
resilient 
buildings 
utilizing local 
materials  
 

  

 

 

প্রকল্প গ্রে কযা 

জয়জছ

 

 

 

কর িআউসনয়জন 

িংজমাগ প্রদাজনয 

কাম িক্রভ গ্রে কযা 

জয়জছ। িআনজপা 

যকায-৩ এফিং 

সডসেটার 

কযাজনসিসবটি 

প্রকজল্পয ভাধ্যজভ 

িআউসনয়ন সযলজদ 

িটিকযার 

পািআফায যনয়া জফ। 

এছাড়া, সফসও 

যন্টায ও 

ওয়ািআপািআ স্থান 

কযা জফ। 

https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
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line with the 
Sendai 
Framework for 
Disaster Risk 
Reduction 2015-
2030, holistic 
disaster risk 
management at 
all levels  
 

41 Policy and 
legal 
framework 
and whole-of-
government 
approach:  
 

২০৬: যকাসয ক্রজয় 

িঅন্তেিাসিকবাজফ 

গ্রেজমাগ্য ভাজনয সফদুযৎ 

াশ্রয়ী িঅিআসটি মন্ত্রাসি 

ক্রয়। 

৪৭: িআউসনজকাড 

কনজাটি িয়াজভয 

দস্যদ ফার 

যযজখ িআউসনজকাড ও 

ISO-এয াজথ 

াভেঞ্জস্যপূে িবাজফ 

ফািংরা এনজকাসডিং 

দ্ধসিয 

ারনাগাদকযে। 

৪৯: িআউসনজকাড 

কনজাটি িয়াজভয 

দস্যদ গ্রে কযা 

এফিং দস্যদ 

িব্যাি যাখা। 

 

১৬৫: িঅিআসটি 

এযাি ২০০৬ এফিং 

এয িধীন সফসধ 

সফধান ফাস্তফায়জন 

িন্যান্য িঅিআন 

যকাসয প্রসিষ্ঠান ও 

েনফজরয ভিা 

উন্নয়জন নীসিভারা 

প্রেয়ন ও ফাস্তফায়ন; 

িথ্য প্রযুসক্ত িংসিি 

েনফজরয ভিা 

উন্নয়জন নীসিভারা 

প্রেয়ন ও ফাস্তফায়ন; 

 

 

   1.b  
Create sound 
policy 
frameworks at 
the national, 
regional and 
international 
levels, based 
on pro-poor 
and gender-
sensitive 
development 
strategies, to 
support 
accelerated 
investment in 
poverty 
eradication 
actions 

 ISO াটি িপািআড 

মন্ত্রাসি ক্রয় কযা 

জয়জছ।

বসফষ্যজি এ 

কাম িক্রভ িব্যাি 

থাকজফ। 
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িথফা সফসধ সফধান 

ম িাজরািনা এফিং 

প্রজয়ােন ভাসপক 

সযফধ িন/সযভােিন 

কযা। 

 

১৮৭:িআ-গবজন িন্প ও 

িআ-যফা িংক্রান্ত 

প্রকজল্পয তিিিা 

(Duplication) 
সযায কযায েন্য 

প্রকল্প িনুজভাদজনয 

পূজফ ি িঅিআসটি 

ভন্ত্রোরজয়য 

ছাড়ত্র সনজি জফ। 

 
42 

 
Financing:  
 

 ১৫ :প্রাসিষ্ঠাসনক 

ায়িা ও িঅসথ িক 

প্রজোদনায ভাধ্যজভ 

স্থানীয় বালায় 

স্থানীয় ম িাজয়য 

উযুক্ত সফলয়ফস্তু 

উন্নয়ন 

উৎাসিকযে 

 

 

 [৫.১] ফাজেট 

ফাস্তফায়ন 

কসভটিয 

কভ িসযসধ 

মথামথবাজফ 

িনুযে 

 

[৫.২] িসডট 

িঅসত্ত সনষ্পসত্ত 

কাম িক্রজভয 

উন্নয়ন 

 17.1 -Strengthen 
domestic 
resource 
mobilization, 
including through 
international 
support to 
developing 
countries, to 
improve 
domestic 
capacity for tax 
and other 
revenue 
collection  

10.b  
Encourage 
official 
development 
assistance and 
financial flows, 
including 
foreign direct 
investment, to 
States where 
the need is 
greatest, in 
particular least 
developed 
countries, 

17.3 -Mobilize 
additional 
financial 
resources for 
developing 
countries from 
multiple sources 
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 African 
countries, 
small island 
developing 
States and 
landlocked 
developing 
countries, in 
accordance 
with their 
national plans 
and 
programmes  
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Partnerships:  
 

    Goal 17: 
Strengthen 
the means of 
implementatio
n and 
revitalize the 
global 
partnership 
for sustainable 
development 
 

17.16  
Enhance the 
global 
partnership for 
sustainable 
development, 
complemented 
by multi-
stakeholder 
partnerships that 
mobilize and 
share knowledge, 
expertise, 
technology and 
financial 

17.6 -Enhance 
North-South, 
South-South 
and triangular 
regional and 
international 
cooperation on 
and access to 
science, 
technology and 
innovation and 
enhance 
knowledge 
sharing on 
mutually 

  যদী সফজদী 

সফসবন্ন প্রসিষ্ঠাজনয 

াজথ এ ব্যাাজয 

উজযাগ গ্রন কযা 

জফ।  
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resources, to 
support the 
achievement of 
the sustainable 
development 
goals in all 
countries, in 
particular 
developing 
countries  
 

agreed terms, 
including 
through 
improved 
coordination 
among existing 
mechanisms, in 
particular at 
the United 
Nations level, 
and through a 
global 
technology 
facilitation 
mechanism 

 


