
ছক ক: চতুর্ থ শিল্পশিপ্লবির প্রেক্ষাপবে সক্ষমতা, সম্ভাবনা, চ্যালেঞ্জসমূহ 
 

সংস্থার নাম  চ্তুর্ থ শিল্পশবপ্ললবর প্রেক্ষাপলে 

সংস্থার অশিলক্ষলে ভশবষ্যত সম্ভাবনা 

চ্তুর্ থ শিল্পশবপ্ললবর প্রেক্ষাপলে 

সংস্থার অশিলক্ষলে উদ্ভতূ 

চ্যালেঞ্জসমূহ 

চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরলে 

করনীয় 

চ্তুর্ থ শিল্পশবপ্ললবর সম্ভাবনা 

কালে োগালত ও চ্যালেঞ্জ 

প্রমাকালবোয় সংস্থার 

বতথমান সক্ষমতা 

বন অশিদপ্তর ক) প্ররান েযুশির মাধ্যলম বন স্বাস্থয 

পশরবীক্ষন 

খ) চ্তুর্ থ শিল্পশবপ্ললবর েযুশিসমূহ 

ব্যবহালরর মাধ্যলম সাফারী পাকথ 

ব্যবস্থাপনা  

গ) চ্তুর্ থ শিল্পশবপ্ললবর েযুশিসমূহ  

ব্যবহালরর মাধ্যলম বন 

ইলকাশসলেলমর অর্ননশতক মূল্য 

শনরুপে 

  

ক) দপ্তর এর আওতািীন 

জনিলবে   4IR  

শিষয়ে েযুশি ব্যিহাবর 

মানশসক েস্তুশি গ্রহণ  

খ) উপযুি েযুশি ও 

েশেশিলকর অভাব 

গ) অেতুে বালেে 

ঘ) দক্ষ কাশরগশর জ্ঞান সম্পন্ন 

েনবলের অভাব 

ঙ) বন এোকায় েযুশি 

সহায়ক অবকাঠালমার 

উন্নয়ন  

 

ক) দক্ষ কাশরগশর  জ্ঞান 

সম্পন্ন েনবে  

ততরীর েন্য 

অবশহতকরন সভা, 

কম থিাো ও েশিক্ষে 

আলয়ােন করা  

খ) েলয়ােনীয় বালেে 

সহায়তার মাধ্যলম 

েযুশি সহায়ক 

অবকাঠালমার উন্নয়ন 

করা 

ক্) বন েশরপ ও 

পশরবীক্ষলন মাঠ পর্ থালয় 

বাস্তবায়লন শবশভন্ন 

শিশেোে েযুশি 

ব্যবহালরর অশভজ্ঞতা। 

 

  



ছক খ: চতুর্ থ শিল্পশিপ্লবির সাবর্ সামঞ্জস্যপূণ থ উবযাগ/ েেল্প গ্রহে-সংক্রান্ত পশরকল্পনা 

ক্রশমক 

নং  

সংস্থার শবদ্যমান 

কার্ থক্রম 

চ্তুর্ থ শিল্পশবপ্ললবর সালর্ 

সামঞ্জস্যপূে থ সম্ভাব্য 

উলদ্যাগ/ েকল্প 

সম্ভাব্য উলদ্যাগ/ 

েকল্প বাস্তবায়লন 

সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ 

চ্যালেঞ্জ উত্তরলে 

সম্ভাব্য করনীয় 

দাশয়ত্বোপ্ত 

ব্যাশি/িাখা/টিম 

মন্তব্য 

(স্বল্প প্রময়ালদ/ মধ্য 

প্রময়ালদ/ দীঘ থ 

প্রময়ালদ 

বাস্তবায়নলর্াগ্যতা) 

১। বন েশরপ ও পশরবীক্ষন 

 

প্ররালনর মাধ্যলম বন স্বাস্থয 

পশরবীক্ষে 

ক) উপযুি েযুশি 

ও েশেশিলকর 

অভাব 

খ) অেতুে বালেে 

গ) দক্ষ কাশরগশর 

জ্ঞান সম্পন্ন 

েনবলের অভাব 

ঘ) বন এোকায় 

েযুশি সহায়ক 

অবকাঠালমার 

উন্নয়ন  

 

ক) দক্ষ কাশরগশর 

জ্ঞান  সম্পন্ন 

েনবে  ততরীর 

েন্য 

অবশহতকরে 

সভা, কম থিাো ও 

েশিক্ষন 

আলয়ােন করা  

খ) েলয়ােনীয় 

বালেে 

সহায়তার 

মাধ্যলম েযুশি 

ও সহায়ক 

অবকাঠালমার 

উন্নয়ন করা 

বাস্তবায়নকারী বন 

অশিদপ্তর এর 

ইলনালভিন 

টিম,শরমস ইউশনে 

এবং সংশিি বন 

শবভাগ 

স্বল্প প্রময়ালদ  

২। ম্যানুয়ােী পদ্ধশতলত 

সাফারী পাকথ ব্যবস্থাপনা  

 

প্ররান, ইন্টারলনে অফ শর্ংস 

(আইওটি) এবং কৃশেম 

বুশদ্ধমত্তা/ প্রমশিন োশন থং 

এর মাধ্যলম সাফারী পাকথ 

ব্যবস্থাপনা  

মধ্য প্রময়ালদ  

৩। বন ইলকাশসলেলমর 

অর্ননশতক মূল্যায়লনর 

শনরূপন পদ্ধশত েেয়ন 

প্ররান, ইন্টারলনে অফ শর্ংস 

(আইওটি) এবং কৃশেম 

বুশদ্ধমত্তা/ প্রমশিন োশন থং  

এর মাধ্যলম বন 

ইলকাশসলেলমর অর্ননশতক 

মূল্যায়ন 

দীঘ থ প্রময়ালদ 

 
 

 

 

 

 



ছক গ: গৃহীতব্য কার্ থক্রম-সম্পশকথত সময়াবদ্ধ পশরকল্পনা 

ক্রশমক 

নং 

গৃহীিব্য োর্ থক্রবমর শবষয়/ প্রক্ষে গৃহীতব্য কালের নাম একক সূচ্ক/েক্ষযমা

ো 

কার্ থসম্পাদলনর 

সময়কাে 

দাশয়ত্বোপ্ত 

ব্যাশি/িাখা/টিম 

স্বল্প প্রময়াদী (১-২ বছলরর মলধ্য বাস্তবায়নলর্াগ্য) 

১। 4IR কম থপশরকল্পনা বাস্তবায়লনর 

েন্য প্রসে গঠন 

  4IR প্রসে গঠন সংখ্যা ১ নলভম্বর,২০২২ েিান বন সংরক্ষক ও 

ইলনালভিন টিম 

২। 4IR েযুশি ব্যবহার সম্পলকথ 

অবশহতকরে সভা ও প্রক্ষে 

শচ্শিতকরে  

   কম থিাো আলয়ােন সংখ্যা ১ নলভম্বর ২০২২ 

এবং 

োনুয়ারী/২০২৩ 

4IR প্রসে এবং 

ইলনালভিন টিম 

৩। োপ্ত িারোর উপর শনভথর কলর স্বল্প 

প্রময়াদী,মধ্যলময়াদী এবং 

দীঘ থলময়াদী সমলয় বাস্তবাশয়তব্য 

প্রক্ষে সমূলহর আইশিয়া ব্যাংক 

েেয়নকরে 

আইশিয়া ব্যাংক 

েেয়নকরে 

মাস ১ োনুয়ারী/২০২৩ 4IR প্রসে এবং 

ইলনালভিন টিম 

৪। 4IR েযুশি শনভথর েকল্প 

বাস্তবায়ন টিলমর সক্ষমতা বৃশদ্ধ 

   েশিক্ষে েদান সংখ্যা ২ প্রেব্রুয়ারী,২০২৩ 

এবং 

এশেে,২০২৩ 

ইলনালভিন টিম 

৫। োপ্ত িারোর উপর শনভথর কলর 

পাইেে আকালর কার্ থপদ্ধশত 

শনরূপে ও বাস্তবায়ন 

পাইেে আকালর 

কার্ থপদ্ধশত শনরূপে ও 

বাস্তবায়ন 

মাস ১৪ প্রম/২০২৩ প্রর্লক 

জুন/২০২৪ 

সংশিি বন শবভাগ, 4IR  

প্রসে এবং ইলনালভিন 

টিম 

৬। কম থপশরকল্পনা বাস্তবায়লনর েন্য 

েলয়ােনীয় বালেে বরাদ্দ 

 

বরাদ্দ েদান মাস ৩ প্রম/২০২৩ প্রর্লক 

জুন/২০২৩ 

েিান বন সংরক্ষক এবং 

সহকারী েিান বন 

সংরক্ষক, অর্ থ,বালেে ও 

সািারে শনলদ থিনা 

      

 



       

৭। েকল্প বাস্তবায়লনর েলর্ােলন 

প্রদলি/শবলদলির শবশভন্ন ব্যশি 

এবং েশতষ্ঠালনর সালর্ 

প্রনেওয়াশকথ/পাে থনারিীপ স্থাপন  

প্রনেওয়াশকথ/পাে থনারিীপ মাস ৬ জুোই/২০২৩ 

প্রর্লক 

শিলসম্বর/২০২৩ 

সংশিি বন শবভাগ, 4IR 

প্রসে এবং ইলনালভিন 

টিম। 

৮। বাস্তবাশয়ত কার্ থক্রম সকেলক 

অবশহতকরলের ব্যাপকভালব 

েচ্ার ও েচ্ারো  কার্ থক্রম 

তথ্য বাতায়ন,ইলেকট্রশনক 

শেন্ট ও প্রসাসাে 

শমশিয়ালত েচ্ার ও 

েচ্ারো 

বছর ১ জুোই/২০২৩ 

প্রর্লক জুন/২০২৪ 

সংশিি বন শবভাগ এবং 

ইলনালভিন টিম 

৯। চ্েমান , বাস্তবাশয়ত এবং 

বাস্তবায়নািীন  কার্ থক্রলমর 

পর্ থলবক্ষে,পশরবীক্ষে ও মূল্যায়ন 

 

পর্ থলবক্ষে,পশরবীক্ষে ও 

মূল্যায়ন 

বছর ১ জুোই/২০২৩ 

প্রর্লক জুন/২০২৪ 

বাস্তবায়নকারী  বন 

শবভাগ, 4IR প্রসে, 

ইলনালভিন টিম এবং 

সংশিে ব্যবস্থাপনা 

পশরকল্পনা শবভাগ 

১০। বাস্তবাশয়তকার্ থক্রলমর প্রিালকশসং 

আলয়ােন 

প্রিালকশেং এর আলয়ােন মাস ১ জুন/২০২৪ বাস্তবায়নকারী  বন 

শবভাগ, 4IR  প্রসে এবং 

ইলনালভিন টিম 

১০। নূতন আইশিয়া েেয়নকারী 

কম থকতথা বা কম থচ্ারী অর্বা 

সফেভালব বাস্তবায়নকারী 

কম থকতথালদর েলোদনা েদান 

প্রসরা নতুন িারো 

েদানকারী/বাস্তবায়নকারী

প্রক পুরস্কার শহলসলব নগদ 

অর্ থ,সনদ এবং প্রক্রে 

েদান 

সংখ্যা ১ জুন/২০২৪ েিান বন সংরক্ষক, 

ইলনালভিন টিম ও 4IR  

প্রসে 

 

  

 

 



মধ্য প্রময়াদী (৩-৫ বছলরর মলধ্য বাস্তবায়নলর্াগ্য) 

১। োপ্ত িারোর উপর শনভথর কলর 

েকল্প েেয়ন ও অনুলমাদন 

েকল্প েেয়ন ও অনুলমাদন বছর ১ জুোই/২০২৩ প্রর্লক 

জুন/২০২৪ 

বন অশিদপ্তলরর আওতািীন 

বন শবভাগ, 4IR প্রসে এবং 

ইলনালভিন টিম 

২। েকল্প বাস্তবায়ন েকল্প বাস্তবায়ন বছর ২ জুোই/২০২৪ প্রর্লক 

জুন/২০২৬ 

বন অশিদপ্তলরর আওতািীন 

বন শবভাগ, 4IR প্রসে এবং 

ইলনালভিন টিম 

৩। কম থপশরকল্পনা বাস্তবায়লনর েন্য 

েলয়ােনীয় বালেে বরাদ্দ 

 

বরাদ্দ েদান বছর ২ জুোই/২০২৪ প্রর্লক 

জুন/২০২৬ 

 মন্ত্রোেয় এবং অর্ থ মন্ত্রোেয় 

৪। েকল্প বাস্তবায়লনর েলর্ােলন 

প্রদলি/শবলদলির শবশভন্ন ব্যশি 

এবং েশতষ্ঠালনর সালর্ 

প্রনেওয়াশকথ/পাে থনারিীপ স্থাপন  

প্রনেওয়াশকথ/পাে থনারিীপ বছর ২.৫ জুোই/২০২৩ প্রর্লক 

শিলসম্বর/২০২৫ 

বন অশিদপ্তলরর আওতািীন 

বন শবভাগ, 4IR প্রসে এবং 

ইলনালভিন টিম 

৫। বাস্তবাশয়ত কার্ থক্রম সকেলক 

অবশহতকরলের ব্যাপকভালব 

েচ্ার ও েচ্ারো  কার্ থক্রম 

তথ্য বাতায়ন,ইলেকট্রশনক শেন্ট 

ও প্রসাসাে শমশিয়ালত েচ্ার ও 

েচ্ারো 

বছর ১.৫ োনুয়ারী/২০২৫ 

প্রর্লক জুন/২০২৬ 

বন অশিদপ্তলরর আওতািীন 

বন শবভাগ, 4IR প্রসে এবং 

ইলনালভিন টিম 

৬। চ্েমান , বাস্তবাশয়ত এবং 

বাস্তবায়নািীন  কার্ থক্রলমর 

পর্ থলবক্ষে,পশরবীক্ষে ও মূল্যায়ন 

 

পর্ থলবক্ষে,পশরবীক্ষে ও মূল্যায়ন বছর ২ জুোই/২০২৪ প্রর্লক 

জুন/২০২৬ 

বন অশিদপ্তলরর আওতািীন 

বন শবভাগ, 4IR প্রসে, 

ইলনালভিন টিম এবং সংশিে 

ব্যবস্থাপনা পশরকল্পনা শবভাগ 

৭। বাস্তবাশয়ত কার্ থক্রলমর 

প্রিালকশসং আলয়ােন 

প্রিালকশেং এর আলয়ােন মাস ১ জুন/২০২৬ 4IR প্রসে এবং ইলনালভিন 

টিম 

 

 



দীঘ থ প্রময়াদী (৫ বছলরর অশিক সমলয় বাস্তবায়নলর্াগ্য) 

১। োপ্ত িারোর উপর শনভথর কলর 

েকল্প েেয়ন ও অনুলমাদন 

েকল্প েেয়ন ও 

অনুলমাদন 

বছর ১ জুোই/২০২৫ 

প্রর্লক 

জুন/২০২৬ 

বন অশিদপ্তলরর আওতািীন বন 

শবভাগ, 4IR প্রসে এবং 

ইলনালভিন টিম 

২। েকল্প বাস্তবায়ন েকল্প বাস্তবায়ন বছর ২ জুোই/২০২৬ 

প্রর্লক 

জুন/২০৩৩ 

বন অশিদপ্তলরর আওতািীন বন 

শবভাগ, 4IR প্রসে এবং 

ইলনালভিন টিম 

৩। কম থপশরকল্পনা বাস্তবায়লনর েন্য 

েলয়ােনীয় বালেে বরাদ্দ 

বরাদ্দ েদান বছর ৭ জুোই/২০২৬ 

প্রর্লক 

জুন/২০৩৩ 

 মন্ত্রোেয় এবং অর্ থ মন্ত্রোেয় 

৪। েকল্প বাস্তবায়লনর েলয়ােলন 

প্রদলি/শবলদলির শবশভন্ন ব্যশি এবং 

েশতষ্ঠালনর সালর্ 

প্রনেওয়াশকথ/পাে থনারিীপ স্থাপন  

প্রনেওয়াশকথ/পাে থনারিীপ বছর ৪ জুোই/২০২৬ 

প্রর্লক 

জুন/২০৩০ 

বন অশিদপ্তলরর আওতািীন বন 

শবভাগ, 4IR প্রসে এবং 

ইলনালভিন টিম 

৫। বাস্তবাশয়ত কার্ থক্রম সকেলক 

অবশহতকরলের ব্যাপকভালব েচ্ার 

ও েচ্ারো  কার্ থক্রম 

তথ্য বাতায়ন, 

ইলেকট্রশনক শেন্ট ও 

প্রসাসাে শমশিয়ালত েচ্ার 

ও েচ্ারো 

বছর ৬ জুোই/২০২৬ 

প্রর্লক 

জুন/২০৩২ 

বন অশিদপ্তলরর আওতািীন বন 

শবভাগ, 4IR প্রসে এবং 

ইলনালভিন টিম 

৬। চ্েমান , বাস্তবাশয়ত এবং 

বাস্তবায়নািীন  কার্ থক্রলমর 

পর্ থলবক্ষে,পশরবীক্ষে ও মূল্যায়ন 

 

পর্ থলবক্ষে,পশরবীক্ষে ও 

মূল্যায়ন 

বছর ৭ জুোই/২০২৬ 

প্রর্লক 

জুন/২০৩৩ 

বন অশিদপ্তলরর আওতািীন বন 

শবভাগ, 4IR প্রসে, ইলনালভিন 

টিম এবং সংশিে ব্যবস্থাপনা 

পশরকল্পনা শবভাগ 

৭। বাস্তবাশয়ত কার্ থক্রলমর প্রিালকশসং 

আলয়ােন 

প্রিালকশেং এর আলয়ােন মাস ১  জুন/২০৩৩ 4IR প্রসে এবং ইলনালভিন টিম 

 

 


