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ছক: গৃহীতব্য কার্ থক্র -সম্পশকথত স য়ািদ্ধ ক থপশরকল্পনা  

 

ক্রশ ক 

নাং 

গৃহীতব্য কার্ থক্রব র 

শিষয়/ মেত্র 
গৃহীতব্য কাবের না  একক েেয াত্রা 

কার্ থসম্পােবনর 

স য়কাে 

োশয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যাশি/িাখা/টি  

 ন্তব্য 

(স্বল্প/ ধ্য/েীর্ থ 

ম য়াে) 

১ 

ক থকতথাবৃবন্দর  বধ্য 

সম্যক ধারণা ও 

সবচ্তনতা ততশর 

অিশহতকরণ সভার আবয়ােন 

ও 4IR ম াকাে পাস থন শনি থাচ্ন 
সাংখ্যা ১ টি নবভম্বর/২০২২ 

প্রিাসন িাখা স্বল্পব য়ােী 

২ 4IR শিষয়ক প্রশিেণ  
প্রশিেণ শনি থাচ্ন,  শিউে ততশর ও 

মভশেবিিন ক থিাো 
সাংখ্যা ১ টি 

অবটাির/২২-

ম ব্রুয়াশর/২৩  

প্রিাসন িাখা  ধ্যব য়ােী 

৩ প্রশিেণ প্রোন 
4IR সম্পশকথত ইন-হাউে প্রশিেণ 

(শেন ব্যাপী) 
সাংখ্যা ১ ব্যাচ্ শিবসম্বর/২০২২ 

প্রিাসন িাখা স্বল্পব য়ােী 

৪ 

4IR ক থ পশরকল্পনা 

িাস্তিায়বনর েন্য টি  

গঠন 

4IR মসে/টি  গঠন সাংখ্যা ১ টি শিবসম্বর/২০২২ 

প্রিাসন িাখা স্বল্পব য়ােী 

৫ ক থিাো 4IR সম্পশকথত ক থিাো সাংখ্যা ২ টি 
অবটাির/২০২২ 

এশপ্রে/২০২৩ 

প্রিাসন িাখা স্বল্পব য়ােী 

৬ 
পাইেট প্রকল্প গ্রহণ ও 

িাস্তিায়ন 

Automated Border 

Management 

সাংখ্যা 

১টি 
জুোই/২০২৩ 

হবত জুন/২০২৫ 

প্রিাসন িাখা/ 

প্রবকৌিে িাখা 

েীর্ থ ম য়ােী 

4IR প্রযুশি শিষবয় মেবি/শিবেবি 

প্রশিেবণর  াধ্যব  ক থকতথা/ 

ক থচ্াশরবের েেতা উন্নয়ন প্রকল্প 

১টি 
জুোই/২০২৩ 

হবত জুন/২০২৫ 
েীর্ থ ম য়ােী 

ম ািাইে এযাপ/িাস্থিবকর ওবয়ি 

মপাট থাে এর  ধ্যব  প্যাবসঞ্জার 

চ্াবেথস শ  আোয় 

১টি 
নবভম্বর/২০২২-

জুন/২০২৩ 

 ধ্য ম য়ােী 

“Digitalization of the 

Border Procedures at 

Bhomra Land Port” 

১টি 
নবভম্বর/২০২২-

শিবসম্বর/২০২৩ 

 ধ্য ম য়ােী 

৭ িাবেট িরাদ্দ 
4IR ক থপশরল্পনা িাস্তিায়বন 

িাবেট িরাদ্দ 
অর্ থিছর -- 

২০২২-২৩, 

২০২৩-২০২৪ 

হবত প্রশত 

অর্ থিছর 

প্রিাসন/শহসাি 

িাখা 

 ধ্য ম য়ােী 

৮ প্রবণােনা 

CHAIRMAN’s Award on 

4IR 
সাংখ্যা ১ টি 

অর্ থ িছর 

স াপনাবন্ত 

কাবের 

পার রব বের 

উপর শভশি কবর 

পুরস্কার/প্রবণােনা 

প্রোন 

মচ্য়ারম্যান 

 ধ্য/েীর্ থ 

ম য়ােী 

Appreciation letter  সাংখ্যা 
প্রবয়ােনীয়তার  

শনশরবখ 

৯ ক থপশরকল্পনা অনুব ােন 

মচ্য়ারম্যান  বহােয় কর্তথক 

প্রস্তুতকৃত ক থপশরকল্পনা প্রিাসশনক 

অনুব ােন প্রোন 

সাংখ্যা ১টি শিবসম্বর/২২ প্রিাসন িাখা 

স্বল্প/ ধ্য 

ম য়ােী 

 

 


