
ফঙ্গফন্ধুয সোনোয ফোাংরোয আধুননক রূই চ্ছে নিনিটোর ফোাংরোচ্ছে 

নদুর আরভ ভজুভেোয 

 

তথ্যপ্রমৄনিয অবোফনীয় অগ্রমোত্রোয় নফাং তোব্দীয সচ্ছলয নেচ্ছক নফচ্ছে ব্যফো ফোনিিয ফনকছু োল্টোচ্ছত 

শুরু কচ্ছয। তথ্যপ্রমৄনি চ্ছয় ওচ্ছে একটি আধুননক ও মৃদ্ধ সে নফননভ মোচ্ছি গুরুত্বপূি ম অনুলঙ্গ । এ সুচ্ছমোগচ্ছক কোচ্ছি 

রোগোচ্ছত নফনবন্ন সে ও প্রমৄনি প্রনতষ্ঠোনগুচ্ছরোয ভচ্ছে উদ্ভোফনী প্রনতচ্ছমোনগতো শুরু য়। তথ্যপ্রমৄনিয ব্যফোয ও উদ্ভোফনী 

নিচ্ছক কোচ্ছি রোনগচ্ছয় অচ্ছনক  সেই অতযন্ত দ্রুততোয োচ্ছে তোচ্ছেয োনফ মক উন্নয়নচ্ছক এনগচ্ছয় ননচ্ছয় মোচ্ছে। আধুননক 

নফচ্ছেয োচ্ছে তোরনভনরচ্ছয় চরচ্ছত আে মোভোনিক োনফ মক উন্নয়চ্ছনয িন্য তথ্যপ্রমৄনি আন্তিমোনতকবোচ্ছফ ফতমভোচ্ছন 

নিোরী একটি ভোেভ। 
 

নিনিটোর নফপ্লচ্ছফয ে ধচ্ছয একনফাং তোব্দীয ঊলোরগ্ন সেচ্ছক  উন্নয়ন ও অগ্রগনতয এক গুরুত্বপূি ম োনতয়োয। 

তথ্যপ্রমৄনিয চ্ছফ মোচ্চ ব্যফোয নননিত কচ্ছয ভোচ্ছিয কর সেনি ও সোয ভোনুচ্ছলয িীফনভোচ্ছন ইনতফোচক নযফতমচ্ছনয 

ভোেচ্ছভ জ্ঞোননবনিক ভোি নফননভ মোি ম্ভফ।নফে মখন প্রমৄনিয ম্ভোফনোচ্ছক কোচ্ছি রোনগচ্ছয় দ্রুত উন্নয়ন ও অগ্র মোত্রোচ্ছক 

এনগচ্ছয় ননচ্ছয় মোচ্ছে সই উরনি সেচ্ছক ফোাংরোচ্ছেও উন্নয়ন ও অগ্রমোত্রোচ্ছক এনগচ্ছয় ননচ্ছত নিনিটোর নফপ্লচ্ছফ োনভর 

ওয়ো আইনটিয ব্যফোযচ্ছক চ্ছফ মোচ্চ গুরুত্ব সেয়। ২০০৮ োচ্ছরয ১২ নিচ্ছম্বয ফোাংরোচ্ছে আওয়োভী রীচ্ছগয বোনত 

সখ োননো ‘রূকল্প ২০২১’ সঘোলিো সেন। গিতন্ত্র, সুোন,স্বেতো, িফোফনেন, ন্যোয়নফচোয ও দুনীনতমুি ভোি 

প্রনতষ্ঠোয অঙ্গীকোযচ্ছক এনগচ্ছয় সনওয়োই নিনিটোর ফোাংরোচ্ছেচ্ছয রূকল্প ফোস্তফোয়চ্ছনয মূর রক্ষ্য। িনচ্ছনত্রী সখ োননোয 

আধুননক নচন্তো এফাং খ্যোনতভোন তথ্য ও সমোগোচ্ছমোগ প্রমৄনি নফচ্ছলজ্ঞ িনোফ িীফ ওয়োচ্ছিচ্ছেয অনবজ্ঞোতোরি জ্ঞোন 

সেচ্ছক উৎোনযত এ নিনিটোর ফোাংরোচ্ছে কভ মসূনচ। নিনিটোর ফোাংরোচ্ছে ফোস্তফোয়চ্ছনয রক্ষ্য ২০২১ োচ্ছরয ভচ্ছে 

ফোাংরোচ্ছেচ্ছক ভেভ আচ্ছয়য সেচ্ছ নযিত কযো এফাং জ্ঞোননবনিক ভোি নফননভ মোচ্ছিয অঙ্গীকোয কযো য়।  
 

িোনতয নতো ফঙ্গফন্ধু সখ মুনিবুয যভোচ্ছনয স্বপ্ন নির একটি সুখী-মৃদ্ধোরী সোনোয ফোাংরো। ভোত্র োচ্ছে নতন 

ফিচ্ছযয োনোভচ্ছর এ স্বপ্ন ফোস্তফোয়চ্ছন নতনন তথ্য ও সমোগোচ্ছমোগ প্রমৄনি, কৃনল, নল্প, নক্ষ্ো, স্বোস্থ্য, জ্বোরোনন, মুদ্র 

প্রোয় কর খোচ্ছত নোনো উচ্ছযোগ ও কোম মক্রভ ফোস্তফোয়ন কচ্ছযন। ১৯৬৯ োচ্ছর ইন্টোযচ্ছনচ্ছটয নফস্ময়কয আনফষ্কোয নফচ্ছে 

নিনিটোর নফপ্লচ্ছফ এক নতুন ভোত্রো সমোগ কচ্ছয। নিনিটোর নফপ্লচ্ছফ োনভর ওয়োয দূযেী নচন্তো সেচ্ছক ফোাংরোচ্ছেচ্ছ তথ্য ও 

সমোগোচ্ছমোগ প্রমৄনি ম্প্রোযচ্ছি নফচ্ছল উচ্ছযোগ গ্রি কচ্ছযন ফঙ্গফন্ধু। িোনতাংচ্ছঘয চ্ছনচ্ছযোটি াংস্থ্োয ভচ্ছে অন্যতভ 

গুরুত্বপূি ম াংস্থ্ো ইন্টোযন্যোনোর সটনরকনভউননচ্ছকন ইউননয়চ্ছনয (আই টি ইউ) েস্যে রোচ্ছবয প্রচ্ছচষ্টো চোরোন নতনন। 

তোযই উচ্ছযোগ ১৯৭৩ োচ্ছরয ৫ সচ্ছন্ফম্বয ফোাংরোচ্ছে আই টি ইউ এয েস্যে রোব কচ্ছয। ভোকোচ্ছ স্যোচ্ছটরোইট 

উৎচ্ছক্ষ্চ্ছিয রচ্ছক্ষ্য ১৯৭৫ োচ্ছরয ১৪ জুন সফেবুননয়ো উচ্ছকচ্ছেয উচ্ছবোধন কচ্ছযন ফঙ্গফন্ধু। নিনিটোর নফপ্লচ্ছফয োনভর 

ওয়োয রচ্ছক্ষ্য ফঙ্গফন্ধুয গৃীত ও ফোস্তফোনয়ত উচ্ছযোগগুচ্ছরো নিনিটোর ফোাংরোচ্ছে নফননভ মোচ্ছি মূর সপ্রযিো। এযই 

ধোযোফোনকতোয় ২০১৮ োচ্ছরয ১২ সভ ভোকোচ্ছ ফঙ্গফন্ধু স্যোচ্ছটরোইট-১ সপ্রযচ্ছিয ভোেচ্ছভ নফচ্ছে এনরট ক্লোচ্ছফয গনফ মত 

েস্য ই আভযো। সেচ্ছয ফগুচ্ছরো সটনরনবন চযোচ্ছনর ফঙ্গফন্ধু স্যোচ্ছটরোইট ব্যফোয কচ্ছয ম্প্রচোয কোম মক্রভ চোনরচ্ছয় 

মোচ্ছে।  
 

১১ ফিচ্ছয নিনিটোর ফোাংরোচ্ছেচ্ছয চোয স্তম্ভ- কোচ্ছননিনবটি, েক্ষ্ ভোনফম্পে উন্নয়ন, ই-গবচ্ছভ মন্ট এফাং 

আইনটি ইন্ডোনি সপ্রোচ্ছভোন- নঘচ্ছয সনওয়ো অনধকোাং উচ্ছযোচ্ছগয ফোস্তফোয়ন কযো য়। পচ্ছর সেচ্ছ তথ্য ও সমোগোসমোগ 

প্রমৄনিয অভূতপূফ ম ম্প্রোযি ঘচ্ছট। ৩ োিোয ৬ ৫০টি ইউননয়ন ব্রিব্যোন্ড ইন্টোযচ্ছনট কোচ্ছননিনবটিয আওতোয় আনো 

চ্ছয়চ্ছি। আযও ১৫০টি ইউননয়চ্ছন পোইফোয অটিক সকফর রোইচ্ছনয ভোেচ্ছভ ব্রিব্যোন্ড ইন্টোযচ্ছনট কোচ্ছননিনবটিয 

আওতোয় আচ্ছফ। সেচ্ছয ২৮টি স্থ্োচ্ছন ননভ মোি কযো চ্ছে ২৮টি োইচ্ছটক োকম। ইচ্ছতোভচ্ছে নননভ মত ৪টি োইচ্ছটক ও 

পটওয়যোয োচ্ছকম ১০৮টি প্রনতষ্ঠোনচ্ছক সে ফযোদ্দ সেওয়ো চ্ছয়চ্ছি। তোযো এ ম মন্ত ২৮১ নভনরয়ন ভোনকমন িরোয 

নফননচ্ছয়োগ প্রস্তোফ কচ্ছযচ্ছি। আয সফযকোনয নফননচ্ছয়োগ চ্ছয়চ্ছি ৩৮ নভনরয়ন ভোনকমন িরোয। সেচ্ছ সভোফোইর সপোন 

গ্রোচ্ছকয াংখ্যো ১৬ সকোটি ৪১ রক্ষ্ ৭০ োিোচ্ছয উন্নীত য় (অচ্ছিোফয ২০১৯ ম মন্ত) একই ভচ্ছয় ইন্টোযচ্ছনট 

ব্যফোযকোযীয াংখ্যো োঁেোয় প্রোয় ১১ সকোটি। সেচ্ছ ৫ োিোয ৮ ৬৫টি নিনিটোর সন্টোয স্থ্োন কযো য়। ৬’যও 

সফন সফো নিনিটোরোইি কযো য়। এয ভোেচ্ছভ গ্রোচ্ছভ ফচ্ছই চ্ছযয সুনফধো সবোগ কযচ্ছি সেচ্ছয ভোনুল। শুধুভোত্র  

ইউননয়ন নিনিটোর সন্টোয সেচ্ছকই এক েচ্ছক ভোনুলচ্ছক ৪৬ সকোটি সফো সেওয়ো য়। উচ্ছযোিোযো আয় কচ্ছয ৩৯৬ 

সকোটি টোকো। 
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নিনিটোর যকোয প্রনতষ্ঠোয রচ্ছক্ষ্য নফনবন্ন উচ্ছযোগ ফোস্তফোয়চ্ছনয পচ্ছর িোনতাংচ্ছঘয ই-গবচ্ছভ মন্ট সূচচ্ছক 

ফোাংরোচ্ছেচ্ছয ফচ্ছেো উিযি ঘচ্ছট ২০১৮ োচ্ছর। িোনতাংঘ নফনবন্ন সেচ্ছয ই-গবচ্ছভ মন্ট কোম মক্রভ ননচ্ছয় দুই ফিচ্ছযয অগ্রগনত 

ম মোচ্ছরোচনো সচ্ছল ২০১৮ োচ্ছরয ১৯ জুরোই একটি প্রনতচ্ছফেন প্রকো কচ্ছয। এচ্ছত সেখো মোয়, সিচ্ছবরচ্ছভন্ট সূচচ্ছক 

ফোাংরোচ্ছে এনগচ্ছয়চ্ছি ৯ ধো আয ই-োটি মনচ্ছন সূচচ্ছক ফোাংরোচ্ছেচ্ছয অফস্থ্োচ্ছনয ৩৩ ধো উন্ননত য়। ১৯৩টি সেচ্ছয 

ভচ্ছে ফোাংরোচ্ছেচ্ছয অফস্থ্োন ১১৫তভ। আয ই-োটি মনচ্ছন (ইনআই) সূচচ্ছক ৪১তভ অফস্থ্োচ্ছন উচ্ছে এচ্ছচ্ছি 

ফোাংরোচ্ছে। তথ্য ও সমোগোচ্ছমোগ প্রমৄনি নফবোগ এফাং ভনন্ত্রনযলে নফবোচ্ছগয ফোস্তফোয়নোধীন ও ইউএননিন এয োয়তোয় 

নযচোনরত এটুআই সপ্রোগ্রোচ্ছভয উচ্ছযোচ্ছগয পচ্ছর সফো গ্রচ্ছি নোগনযকচ্ছেয ১.৯২ নফনরয়ন ভয়, ৮.১৪ নফনরয়ন খযচ 

এফাং ১ নভনরয়ন মোতোয়োত হ্রো সচ্ছয়চ্ছি। োম্প্রনতক ভচ্ছয় সকোনবি-১৯ এয কোযচ্ছি ভগ্র নফে মখন নফম মস্ত, স্থ্নফয 

চ্ছয় চ্ছেনির অে মনীনত কর কোম মক্রভ। নফগত ১১ ফিচ্ছয প্রধোনভন্ত্রীয ভচ্ছয়োচ্ছমোগী েচ্ছক্ষ্ গ্রি ও ফোস্তফোয়ন 

এফাং নিনিটোর অফকোেোচ্ছভো গসে ওেোয কোযচ্ছি তথ্য ও সমোগোচ্ছমোগ প্রমৄনি নফবোচ্ছগয উচ্ছযোচ্ছগ চরভোন নির যোচ্ছেয 

নফনবন্ন কভ মমজ্ঞ। এ ভয়  যকোনয অনপচ্ছ প্রোয় ১০ রক্ষ্ ই-ননে ম্পন্ন চ্ছয়চ্ছি। মোয সুপর যোনয সবোগ কচ্ছযচ্ছি 

সেচ্ছয ভোনুল।  
 

বফনেক কচ্ছযোনো ঙ্কট সভোকোনফরোয় তথ্য ও সমোগোচ্ছমোগ প্রমৄনি নফবোগ নোগনযক সেয িন্য কচ্ছযোনোবোইযো 

াংক্রোন্ত সম সকোচ্ছনো প্রচ্ছয়োিনীয় যোভ ম , কচ্ছযোনো ম্পনকমত কর সফোয োরনোগোে তচ্ছথ্যয িন্য কচ্ছযোনো সোট মোর 

(www.corona.gov.bd) চোলু কচ্ছয। এ নফবোচ্ছগয আওতোধীন এটুআই -এয উচ্ছযোগ কচ্ছযোনো নফলয়ক তথ্য সফো , 

সটনরচ্ছভনিনন সফো , সুনফধোফনিতচ্ছেয িন্য  িরুনয খোয োয়তো , সরপ কচ্ছযোনো সটনটাং অচ্ছনক নতুন সফো মৄি 

কযো য় সল্পরোইন ৩৩৩ নম্বচ্ছয। এিোেো তথ্যপ্রমৄনিয োয়তোয় ‘সোভ অনপ ’ এয ভোেচ্ছভ চর নির যকোনয -

সফযকোনয নফনবন্ন েোপতনযক কোম মক্রভ। এভননক নফচোয নফবোগও এটুআই -এয চ্ছমোনগতোয় ‘বোর্চ ময়োর সকোট ম’ এয 

ভোেসভ ম্পন্ন কচ্ছযচ্ছি নফচোনযক কোম মক্রভ। ঘচ্ছয ফচ্ছ সে -নফচ্ছেচ্ছ চোকনযয ননফন্ধন , িমোত্রীয ননফন্ধন, নফনবন্ন ধযচ্ছনয 

েোপ্তনযক পযভ , ট্যোক্স, িোতীয় নযচয়ত্র , ভূনভ সযকি ম নিনিটোরকযি , ই-গবন্যমোন্প ও ই -সফো, সটন্ডোয ফো েযচ্ছত্র 

অাংগ্রি ইতযোনে কোিকভ ম অনরোইচ্ছনই ম্পন্ন ক যো মোচ্ছে এখন। এিোেো এটুআই এয োয়তোয় ই -নোভিোনয, আযএ 

খনতয়োন নচ্ছটভ , অনরোইন নগ্রচ্ছবন্প নযচ্ছে নচ্ছটভ , নিটুন দ্ধনতচ্ছত োভোনিক ননযোিো সফষ্টনীয বোতো প্রেোন 

ইতযোনে প্লোটপভ ম যকোনয নফনবন্ন সফোচ্ছক নোগনযকচ্ছেয িন্য আযও ি কচ্ছয তুচ্ছরচ্ছি।  
 

যকোচ্ছযয কর েপতযচ্ছক একীভূত সনটওয়োচ্ছকময আওতোয় আনচ্ছত ৫৮টি ভন্ত্রিোরয় /নফবোগ গুরুত্বপূি ম 

২৪০টি যকোনয েপতয এফাং ৬৪ সিরো ও ননফ মোনচত ৬৪টি উচ্ছিরোয় সনটওয়োকম স্থ্োন কযো চ্ছয়চ্ছি। এিোেো 

১৮,৪৩৪টি যকোনয অনপচ্ছক একীভূত সনটওয়োচ্ছকময আওতোয় আনো চ্ছয়চ্ছি ও ৮০০+ গুযত্বপূি ম েপতচ্ছয  নবনিও 

কনপোচ্ছযনন্পাং নচ্ছটভ স্থ্োন কযো চ্ছয়চ্ছি। উচ্ছিরো ম মন্ত যকোনয েপতযমূচ্ছ অটিকযোর পোইফোয কযোফর বোযো 

াংমৄি কযো চ্ছয়চ্ছি। সেচ্ছয প্রোনন্তক িনচ্ছে দ্রুতগনতয ইন্টোযচ্ছনট সফো যফযোচ্ছয রচ্ছক্ষ্য ২,৬০০ ইউননয়ন নযলে 

এফাং ১,০০০ পুনর সটচ্ছন উচ্চগনতয ইন্টোযচ্ছনট াং সমোগ প্রেোচ্ছনয প্রনক্রয়ো চরচ্ছি। তোিোেো ২২০৪টি ইউননয়ন নযলচ্ছে 

ওয়োইপোই সিোন স্থ্োন কচ্ছয িনগিচ্ছক ইন্টোযচ্ছনট সুনফধো প্রেোন কযো চ্ছে। সেব্যোী ইউননয়ন নযলে -মূচ্ছক 

াংমৄি কযচ্ছত ১৯,৫০০ নক.নভ. অটিকযোর পোইফোয কযোফর স্থ্োচ্ছনয কোি চরভোন যচ্ছয়চ্ছি। দুগ মভ এরোকোয় 

তথ্যপ্রমৄনি সনটওয়োকম স্থ্োন (কোচ্ছনচ্ছিি ফোাংরোচ্ছে ) প্রকচ্ছল্পয ভোেচ্ছভ সেচ্ছয ৭৭২টি দুগ মভ ইউননয়নচ্ছক এই 

সনটওয়োচ্ছকময আওতোয় আনোয কোি চরভোন যচ্ছয়চ্ছি। এয পচ্ছর ফোাংরোচ্ছেচ্ছয কর ইউননয়ন দ্রুতগনতয ব্রিব্যোন্ড 

ইন্টোযচ্ছনট কোচ্ছননিনবটিয আওতোয় আচ্ছফ। তথ্যপ্রমৄনি সেচ্ছয অে মনননতক কোম মক্রচ্ছভ সভোফোইর ব্যোাংনকাং োধোযি 

ভোনুচ্ছলয িীফচ্ছন এচ্ছন নেচ্ছয়চ্ছি স্বনস্ত। এিোেো আইনটি নফবোচ্ছগয োয়তোয় নিনিটোর সন্টোচ্ছযয ভোেচ্ছভ এচ্ছিন্ট 

ব্যোাংনকাং-এয পচ্ছর ব্যোাংনকাং কোম মক্রভ স ৌঁচ্ছি সগচ্ছি য সেচ্ছক প্রতযন্ত অির ম মন্ত। সেচ্ছয ই -কভো ম ব্যফোচ্ছক প্রনতষ্ঠো 

কযোয রচ্ছক্ষ্য যকোয উচ্ছযো গ ননচ্ছয়চ্ছি গ্রোভীি ই -কভো ম প্লোটপভ ম ‘এক’। ই-কভো ম ও এপ-কভো ম খোত প্রোচ্ছযয পচ্ছর 

নোযী উচ্ছযোিোচ্ছেয উনস্থ্নত ফোেচ্ছি।  

  



-৩- 

 

ফতমভোন নফে নযনস্থ্নতচ্ছত োভোনিক দূযত্ব ফিোয় সযচ্ছখ স্বোস্থ্যনফনধ অনুযচ্ছিয ভোেচ্ছভ একনবন্ন িীফন ধোযোয় 

ভোনুল অবযস্ত চ্ছয় উচ্ছেচ্ছি। িীফন নযচোনরত চ্ছে বোর্চময়োর ও সব তকোেোচ্ছভোয াংনভেচ্ছি। তোই নযফতীত সপ্রক্ষ্োচ্ছট 

নিনিটোর ফোাংরোচ্ছেচ্ছয অগ্রগনত তুচ্ছর ধযচ্ছত “মনেও ভোননি দূযত্ব, তবুও আনি াংমৄি” এই প্রনতোয ননচ্ছয় ১২ 

নিচ্ছম্বয উদ্মোনত চ্ছে এফোচ্ছযয “নিনিটোর ফোাংরোচ্ছে নেফ-২০২০”। 

 

একোিচ্ছয ভোন মুনিমৄচ্ছদ্ধয ভে নেচ্ছয় ফঙ্গফন্ধু আভোচ্ছেয যফতী প্রিচ্ছন্য িন্য সম মৃনদ্ধ ও উন্নত িীফন 

প্রনতষ্ঠো কযচ্ছত সচচ্ছয়নিচ্ছরন , নিনিটোর ফোাংরোচ্ছে সই স্বপ্ন পূযি কযচ্ছি।  প্রমৄনিয পর প্রচ্ছয়োচ্ছগয ভোেচ্ছভ ২০২১ 

োচ্ছরয ভচ্ছে ফোাংরোচ্ছেচ্ছক ভেভ আচ্ছয়যও ২০৪১ োচ্ছরয ভচ্ছে উন্নত, মৃদ্ধ সে নচ্ছচ্ছফ গচ্ছে তুরচ্ছত ফতমভোন যকোয 

নননফেবোচ্ছফ কোি কযচ্ছি। িোনতয নতো ফঙ্গফন্ধু সখ মুনিবুয যভোচ্ছনয সুখী , মৃদ্ধ ও েোনযদ্রযমুি সোনোয ফোাংরোয 

আধুননক রূই চ্ছে ভোননীয় প্রধোন ভন্ত্রী সখ োননোয জ্ঞোননবনিক , প্রমৄনি ননব ময নিনিটোর ফোাংরোচ্ছে। 

 

# 

১০.১২.২০২০                                           নআইনি নপচোয 


