
৪র্ থ শিল্পশিপ্লবির সম্ভাব্য চ্যাবেঞ্জ ম াকাবিোয় গৃহীতব্য কার্ যক্রম-সম্পর্কযত সময়াবদ্ধ কম যপর্িকল্পনা 

দপ্তি/সংস্থা: তুো উন্নয়ন মিার্ থ 

ক্রর্মক 

নং 

গৃহীতব্য কার্ থক্রব র র্বষয়/ 

ক্ষেত্র 
গৃহীতব্য কাজেি নাম সূচক লেযমাত্রা 

কার্ যসম্পাদজনি 

সময়কাল 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যার্ি/শাখা/টিম 

স্বল্প ক্ষময়াদী 

১ 
কম যকতযাবৃজেি মজে সজমাক 

ধািণা ও সজচতনতা ততর্ি 

[১.১] র্বষয় র্ির্িক কম যশালা আজয়ােন সংখ্যা ২টি কম যশালা ৩১-০৩-২০২৩ প্রর্শেণ শাখা 

[১.২] কার্ যক্রম গ্রহণ সংক্রান্ত লার্ণ যং ক্ষসশন আজয়ােন সংখ্যা ২ টি  ৩০-০৪-২০২৩ 4IR টিম 

[১.৩] ৪র্ য র্শল্প র্বপ্লব সম্পর্কযত প্রর্শেন মর্িউল 

প্রস্তুতকিণ 
সংখ্যা ১ টি  ৩০-১২-২০২২ 4IR টিম 

[১.৪] ৪র্ য র্শল্প র্বজপ্লবি প্রযুর্ি সম্পর্কযত প্রর্শেণ 

প্রদান  
সংখ্যা ২ টি  ৩০-০৬ ২০২৩ প্রর্শেণ শাখা 

২ 
গজবষণাি ক্ষেত্র র্চর্িতকিণ ও 

বাস্তবায়ন  

[২.১] গজবষণা বাস্তবায়জনি র্নর্মজি সমস্যা ও 

সেমতা র্াচাইকিণ 
সংখ্যা ১ টি ৩০-১১-২০২২ 

গজবষণা শাখা ও 

4IR টিম 

[২.২] গজবষণাি প্রস্তাবনা প্রণয়ন সংখ্যা ১ টি ৩০-১২-২০২২ 
গজবষণা শাখা ও 

4IR টিম 

[২.৩] ৪র্ য র্শল্প র্বপ্লজবি উপকিণ র্নব যাচন ও সংগ্রহ  শতকিা ১০০% ৩০-০৩-২০২৩ 
গজবষণা শাখা ও 

4IR টিম 



ক্রর্মক 

নং 

গৃহীতব্য কার্ থক্রব র র্বষয়/ 

ক্ষেত্র 
গৃহীতব্য কাজেি নাম সূচক লেযমাত্রা 

কার্ যসম্পাদজনি 

সময়কাল 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যার্ি/শাখা/টিম 

[২.৪] গজবষণা বাস্তবায়ন  শতকিা ১০০% ১৫-১২-২০২৩ 
গজবষণা শাখা ও 

4IR টিম 

৩ 
কার্ যক্রম বাস্তবায়ন সংক্রান্ত 

প্রর্শেণ, পিীর্বেণ ও মূল্যায়ন  

[৩.১] ৪র্ য র্শল্প র্বজপ্লবি প্রযুর্ি ব্যবহাি র্বষয়ক 

প্রর্শেণ 
সংখ্যা ২টি ৩০-০৮-২০২৩ প্রর্শেণ শাখা 

[৩.২] কার্ যক্রম বাস্তবায়ন পর্িদশ যন, পিীর্বেণ ও 

মূল্যায়ন 
সংখ্যা ৪টি ৩১-১২-২০২৩ 4IR টিম 

[৩.৩] সম্পিৃ কম যকতযা/কম যচািীজদি ক্ষদজশ/র্বজদজশ 

চলমান ৪র্ য র্শল্প র্বজপ্লবি প্রযুর্ি পর্িদশ যন 
সংখ্যা ২টি ৩১-১২-২০২৩ 4IR টিম 

মেজময়দী 

১ 
4IR প্রযুর্িি ব্যবহাজি 

গজবষণা এবং সম্প্রসািণ   

[১.১] 4IR এি উপজর্ার্গতা র্নজয় গজবষণা সংখ্যা 
প্রর্ত বছি ১টি 

কজি 
২০২৮ 

গজবষণা খামাি ও 

4IR টিম 

[১.২] 4IR এি প্রযুর্িসমূহ কৃষজকি কাজছ 

ক্ষসনজসটাইেি কিা 
শতকিা ৩০% ২০২৮ 

ক্ষোনাল ও আঞ্চর্লক 

কার্ যালয় 

[১.৩] 4IR এি প্রযুর্িসমূহ সম্বর্লত কম যসূচী/প্রকল্প 

গ্রহণ ও বাস্তবায়ন 
সংখ্যা ১টি ২০২৮ 4IR টিম 

[১.৪] সহজর্াগী প্রর্তষ্ঠাজনি সাজর্ সমজ াতা স্মািক সংখ্যা ২টি ২০২৮ 4IR টিম 



ক্রর্মক 

নং 

গৃহীতব্য কার্ থক্রব র র্বষয়/ 

ক্ষেত্র 
গৃহীতব্য কাজেি নাম সূচক লেযমাত্রা 

কার্ যসম্পাদজনি 

সময়কাল 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যার্ি/শাখা/টিম 

২ 
4IR প্রযুর্ি র্বষয়ক সেমতা 

বৃর্দ্ধকিণ 

[২.১] 4IR প্রযুর্িসমূহ সম্পর্কযত উচ্চতি র্শো েন ৫ েন ২০২৮ 4IR টিম 

[২.২] 4IR এি প্রযুর্িসমূজহি ব্যবহাি সম্পজকয 

কৃষক প্রর্শেণ 
েন ২৫০০ ২০২৮ প্রর্শেণ শাখা 

[২.৩] 4IR এি প্রযুর্িসমূজহি ব্যবহাি সম্পজকয 

সকল কম যচার্ি প্রর্শেণ 
শতকিা ৮০% 

২০২৮ 
প্রর্শেণ শাখা 

[২.৪] 4IR ক্ষবইেি গজবষণাগাি স্থাপন  সংখ্যা ৫টি 
২০২৮ 

গজবষণা খামাি 

[২.৫] 4IR ক্ষবইেি গ্রীন হাউে স্থাপন  সংখ্যা ২টি 
২০২৮ 

গজবষণা খামাি 

৩ 
মেবতী মূল্যায়ন ও 

প্রর্তবন্ধকতা দূিকিণ 

[৩.১] কার্ যক্রজমি বাস্তবায়ন অগ্রগর্তি মেবতী 

মূল্যায়ন 
প্রর্ত বছি ২টি 

২০২৮ 4IR টিম 

[৩.২] কার্ যক্রজমি বাস্তবায়জনি প্রর্তবনধকতাসমূহ 

র্চর্িতকিন ও দূিকিণ র্বষয়ক কম যশালা 
প্রর্ত বছি ২টি 

২০২৮ 4IR টিম 

[৩.৩] সমাননা প্রদান প্রর্ত বছি ১ েন  
২০২৮ 4IR টিম 

[৩.৪] সম্পৃি কম যকতযা/কম যচািীজদি ক্ষদজশ/র্বজদজশ 

চলমান ৪র্ য র্শল্প র্বজপ্লবি প্রযুর্ি পর্িদশ যন 
প্রর্ত বছি ২ ব্যচ  

২০২৮ 4IR টিম 



ক্রর্মক 

নং 

গৃহীতব্য কার্ থক্রব র র্বষয়/ 

ক্ষেত্র 
গৃহীতব্য কাজেি নাম সূচক লেযমাত্রা 

কার্ যসম্পাদজনি 

সময়কাল 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যার্ি/শাখা/টিম 

দীর্ য ক্ষময়াদী 

১ 
সম্প্রসািণ কাজে 4IR 

প্রযুর্িি ব্যবহাি 

[১.১] কৃষক পর্ যাজয় 4IR প্রযুর্িসমূজহি ব্যবহাি 

বৃর্দ্ধকিণ 
শতকিা ৮০% ২০৪১ 

ক্ষোনাল ও আঞ্চর্লক 

কার্ যালয় 

[১.২] IoT, AI, Big data, cloud 

computing ও অন্যান্য ক্ষবইেি 

প্রযুর্ি/কজম্পাজনজেি সহায়তায় সম্প্রসািণ কার্ যক্রম 

পর্িচালন 

শতকিা ৮০% ২০৪১ 

ক্ষোনাল ও আঞ্চর্লক 

কার্ যালয় 

২ 
গজবষণা কাজে 4IR প্রযুর্িি 

ব্যবহাি 

[২.১] IoT, AI, robotics ও অন্যান্য 

সমসামর্য়ক ক্ষবইেি গজবষণা  
শতকিা ২৫% ২০৪১ 

গজবষণা খামাি 

[২.২] গজবষণা কাজে ন্যাজনাজটকনলর্ে, র্েজনার্মক্স, 

বাজয়াজটকজনালর্েসহ অন্যান্য সমসামর্য়ক প্রযুর্িি 

ব্যবহাি 

শতকিা ২৫% ২০৪১ 

গজবষণা খামাি 

৩ 
মেবতী মূল্যায়ন ও 

প্রর্তবন্ধকতা দূিকিণ 

[৩.১] কার্ যক্রজমি বাস্তবায়ন অগ্রগর্তি মেবতী 

মূল্যায়ন 
শতকিা ১০০% ২০৪১ 

4IR টিম 

[৩.২] কার্ যক্রজমি বাস্তবায়জনি প্রর্তবনধকতাসমূহ 

র্চর্িতকিন ও দূিকিণ  
শতকিা ১০০% ২০৪১ 

4IR টিম 

 


