ই-ফর্জজযেয ঝকুঁ ি িভার্জত প্রর্জ াজন জনর্জচতনতা ও সুষ্ঠু ব্যফস্ানা
উর্জে পারু া
ফতযভান কডকজটার যুর্জে ফাাংরার্জদর্জ বফদ্যেকতি ও ইর্জরিট্রকনি মন্ত্রাকতয ব্যফায অতেন্ত উর্জেেজনিার্জয দ্রুত ফাড়র্জছ; কিন্তু
ব্যফার্জযয মভ াদ মল ও ায য এগুর্জরা মম কযভাণ ফজযে দাথ য বতকয িযর্জছ তায সুষ্ঠু ব্যফস্থানা অতেন্ত জরুকয, ম কফলর্জ
আভার্জদয ধাযণা ও র্জচতনতা অতেন্ত ীকভত। অতেকধি জনঘনর্জেয এই মদর্জয অথ যননকতি উন্ন ন ও ভানুর্জলয ক্র ক্ষভতা বৃকিয
র্জে র্জে ই-ফজযে এিটা ফর্জড়া ধযর্জনয হুভকি র্জ উঠর্জছ, মা এিকদর্জি মমভন স্বাস্থে ঝকুঁ ি ফাড়ার্জে, অন্যকদর্জি তা মতভকন কযর্জফ
সুযক্ষায জন্য হুভকি র্জ মদখা কদর্জে। তাই ই-ফজযে সুষ্ঠু ভাধার্জনয রর্জক্ষে এখন মথর্জিই কযিল্পনা গ্রণ ির্জয কন ন্ত্রণ িযা উকচত।
ইর্জরিট্রকনি ফজযে ফা ই-ফজযে ফরর্জত কযতেক্ত বফদ্যেকতি ফা ইর্জরিট্রকনি যঞ্জাভ ফা কযতেক্ত মন্ত্রাকত মফাঝা । এগুকর
মূরত মবাক্তায ফাাফাকড়র্জত ব্যফহৃত বফদ্যেকতি ও ইর্জরিট্রকনি মন্ত্রাকত, মমভন- কিজ, িোর্জভযা, ভাইর্জক্রাওর্জ ব, িাড়র্জধা ায ও
শুিার্জনায মন্ত্র, মটকরকবন, িকিউটায, মভাফাইর মপান, ল্যাফট ইতোকদ। উন্ন নীর মদগুর্জরার্জত ইর্জরিট্রকনি ফর্জজযেয
কন ভনীকতীন ব্যফস্থানা ও প্রকক্র ািযণ মথর্জি ভানফস্বার্জস্থেয উয কফরূ প্রবাফ ডর্জত ার্জয এফাং কযর্জফ দূলণ র্জত ার্জয। এফ
মন্ত্রাকতর্জত ভানফস্বাস্থে ও প্রাকৃকতি কযর্জফর্জয জন্য অর্জনি ক্ষকতিয উাদান থার্জি। কা, াযদ, িোডকভ াভ, মফকযকর াভ, করড
অক্সাইড প্রভৃকত ধাতফ ও যাা কনি উাদান ভানুর্জলয স্নায়ুতন্ত্র, মকৃৎ, বৃক্ক, হৃদমন্ত্র, পৄপৄ, ভকিষ্ক, েি ইতোকদয জন্য ভাযাত্মি
ক্ষকতিয। এফ ই-ফর্জজযেয ভর্জে কা, ককরিন, টিন, িোডকভ াভ, াযদ, দিা, মক্রাকভ াভ, নাইট্রা অক্সাইড প্রভৃকত যাা কনি
উাদান থার্জি এফাং এফ যাা কনি দাথ য মদর্জয ভাটি ও াকনর্জি দূকলত িযর্জছ। ভাটিয গুণেতভান নষ্ট িযর্জছ, র্জয জরাফিতা
সৃকষ্ট িযর্জছ। নানাবার্জফ তা ভানুর্জলয যীর্জয প্রর্জফ ির্জয নানার্জযার্জেয ঝকুঁ ি বতকয িযর্জছ। কফর্জল ির্জয েবযফতী ভা ও কশুর্জদয ঝকুঁ ি
মফক। ই-ফর্জজযেয কা নফজাতর্জিয স্নায়ুতর্জন্ত্র ভাযাত্মি ক্ষকতাধন ির্জয। কশু ফর্জড়া র্জর পৄপৄ, শ্বাতন্ত্র, থাইযর্জ ড জটিরতা,
িোনায ও হৃদর্জযার্জেয ভর্জতা ফর্জড়া মযার্জেয জটিরতা র্জড়। তাই ই-ফর্জজযেয সুষ্ঠু ব্যফস্থানা অতেন্ত গুরুেপূণ য।
কফশ্ব স্বাস্থে াংস্থা ম্প্রকত ই-ফজযে ও কশুস্বাস্থে কনর্জ এিটি বফকশ্বি প্রকতর্জফদন প্রিা ির্জযর্জছ। ১৫ জুন ২০২১ প্রিাকত এই
প্রকতর্জফদর্জন ই-ফজযে মথর্জি িাম যিয ও ফােতামূরিবার্জফ কশুর্জদয যক্ষা িযর্জত আহ্বান জাকনর্জ র্জছ। াংস্থাটি ফরর্জছ, ই-ফর্জজযেয
অপ্রাকতষ্ঠাকনি প্রকক্র ায ভাের্জভ কফশ্বব্যাী রাখ রাখ কশু, কির্জায ও কির্জাযী এফাং েবযফতী ভার্জ র্জদয স্বাস্থে ক্ষকতগ্রি র্জে। এর্জদয
যক্ষা িযর্জত র্জর িাম যিয ও ফােতামূরি দর্জক্ষ মন া প্রর্জ াজন।
ফাাংরার্জদর্জ েত ১০ ফছর্জয প্রযুকক্তয ব্যফায মফর্জড়র্জছ ৩০ মথর্জি ৪০ গুণ। কযর্জফ অকধদপ্তয ২০১৮ ার্জর এিটি প্রকতর্জফদন
বতকয ির্জযকছর এফাং এর্জত ফরা  , ওই ফছয মদর্জ ৪ রাখ টন বফদ্যেকতি ইর্জরিট্রকনি ফজযে জভা  । এয ভর্জে মিফর ৩ তাাং
পুনঃপ্রকক্র ািযণ ফা কযাইকলাং কর্জল্প ব্যফায িযা  । ফাকি ৯৭ তাাংর্জয ঠাঁই  বাোর্জড়। এর্জত আযও ফরা  , মদর্জ প্রকতফছয
২০ তাাং ার্জয ই-ফজযে ফাড়র্জছ এফাং ২০৩৫ ার নাোদ এই ই-ফজযে ফছর্জয ৪৬ রাখ টর্জন দাঁড়ার্জফ। ঢািা উত্তয কটি িযর্জার্জযর্জনয
ফজযে ব্যফস্থানা কফবার্জেয তথ্য ভর্জত, ‘২০১৬ ার্জর ১ রাখ ৪২ াজায মভকট্রি টন ই-ফজযে মফয র্জ র্জছ। ২০২১ ার্জর ১ াজায
১৬৯দকভি ৯৮ টন মভাফাইর ই-ফজযে মফয র্জফ। ই-ফজযে শুধু ফাাংরার্জদর্জ ন , াযা কফর্জশ্বই ফর্জড়া উর্জের্জেয িাযণ এগুর্জরা এিকদর্জি
স্বাস্থে ঝকুঁ ি ফাড়ার্জে, অন্যকদর্জি কযর্জফ দূলণ িযর্জছ। ই-ফজযে কনর্জ িাজ িযা বফকশ্বি মজাট মলাফার ই-ওর্জ স্ট স্টোটিটিি
াট যনাযকর্জয (কজইএক) এি কর্জর্জফ ফরর্জছ, কফর্জশ্ব প্রকত াঁচ ফছর্জয ই-ফজযে ২১ তাাং ার্জয ফার্জড়। ২০১৯ ার্জর াযা পৃকথফীর্জত
৫ াজায ৩৬০ মিাটি মিকজ ই-ফজযে জভা  । ম ফছয মভাট উৎাকদত ই-ফর্জজযেয শুধু ১৭ দকভি ৪ তাাং পুনব্যযফায িযা
র্জ র্জছ। ই-ফজযে মফক জভা র্জে কনে আ ও ভেভ আর্জ য মদগুর্জরার্জত।
কফশ্ব স্বাস্থে াংস্থায কর্জর্জফ, কফর্জশ্ব ১ মিাটি ২৯ রাখ নাযী অপ্রাকতষ্ঠাকনি ফজযেখার্জত কনর্জ াকজত। এ ভি নাযী ও তাঁর্জদয
অনােত ন্তানর্জদয কফলাক্ত ই-ফজযে োযা ক্ষকতগ্রি ও ায আঙ্কা আর্জছ। াাাক অন্তত ১ মিাটি ৮০ রাখ কশু ও কির্জার্জযয
এিটা ফর্জড়া অাংর্জয ফ  াঁচ ফছর্জযয নীর্জচ, মাযা কক্র বার্জফ অপ্রাকতষ্ঠাকনি কল্পখার্জতয র্জে যুক্ত আর্জছ। াংস্থাটি আযও ফরর্জছ,
অকববাফর্জিযা প্রা ই কশুর্জদয ই-ফজযে মখরর্জত মদন ও পুনব্যযফায িার্জজ রাোন। ঘর্জযয ভর্জে কশুযা এগুর্জরা মখরনা কর্জর্জফ ব্যফায
ির্জয। ই-ফর্জজযেয কফলাক্ত যাা কনি, কফর্জল ির্জয ভািযাকয এফাং কা উচ্চভাত্রা থার্জি। এফ ক্ষকতিয দাথ য খুফ র্জজই কশুয
যীর্জয প্রর্জফ ির্জয এফাং এর্জত কশুর্জদয বুকি কফিার্জয ক্ষভতা হ্রা া ।
কফর্জলজ্ঞযা ফরর্জছন, ই-ফজযে কন ন্ত্রর্জণয জন্য মফ ির্জ িটি িকত প্রচকরত যর্জ র্জছ। প্রথভত, মন্ত্র ব্যফার্জযয ঠিি িকত
মখা। এর্জত মভাফাইর, ল্যাট ও ট্যাফ মফক কদন ধর্জয ব্যফায িযা মার্জফ। গুরুে কদর্জত র্জফ পুর্জযার্জনা াভগ্রীয ব্যফায ফাড়ার্জনায

উর্জয। এিই মন্ত্র এিাকধি িাজ িযর্জফ, এভন ভাকিাযা ইর্জরিট্রকনক্স মর্জন্ত্রয ব্যফায ফাড়ার্জত র্জফ। এিই চাজযার্জয ফ াংস্থায
ফ ভর্জডর্জরয মভাফাইর চাজয িযা মা , এভন চাজযার্জযয ব্যফায ফােতামূরি িযর্জত র্জফ। ই-ফজযে ব্যফস্থানায র্জে যুক্ত ভানুলর্জদয
উযুক্ত প্রকক্ষণ, ইউকনপর্জভযয ব্যফায, কন কভত াযীকযি যীক্ষায ব্যফস্থা িযর্জত র্জফ। এর্জত কিছুটা সুপর কভরর্জফ। তাছাড়া,
অথ যননকতি উন্ন ন ও ভানুর্জলয ক্র ক্ষভতা ফাড়ায র্জে র্জে ই-ফজযে এিটা ফর্জড়া ধযর্জনয ভস্যা ও হুভকি র্জ উঠর্জছ, মা ভাধার্জনয
রর্জক্ষে এখন মথর্জিই ব্যফস্থা মনও া দযিায। ই-ফর্জজযেয িাযর্জণ ঘটর্জছ জরফায়ুয কযফতযন ও এটা কফশ্বব্যাীই ঘটর্জছ। এয জন্যও
িাম যিয ব্যফস্থা গ্রণ িযর্জত র্জফ।
ফাাংরার্জদ মভাফাইর ইভর্জাট যা য অোর্জাকর্জ ন মদর্জ ই-ফজযে মযাধ িযর্জত উর্জযাে কনর্জ র্জছ। নষ্ট মভাফাইর মপান মপযত
কদর্জর মার্জত মপার্জনয ভাকরি কিছু টািা ান, এভন উর্জযাে মন া র্জ র্জছ। এর্জত ির্জয ই-ফজযে মমখার্জন মখার্জন মপর্জর না মযর্জখ ভানুল
তা কনকদ যষ্ট স্থার্জন মদও ায জন্য উৎাকত র্জফ। এ মক্ষর্জত্র ফাাংরার্জদ মটকরর্জমাোর্জমাে কন ন্ত্রণ িকভর্জনয (কফটিআযক) এফাং মভাফাইর
োন্ডর্জট উৎাদনিাযী প্রকতষ্ঠানগুর্জরার্জি ফ যাত্মি র্জমাকেতা িযর্জত র্জফ।
কযর্জফ ও ফন ভন্ত্রণার ‘ঝকুঁ িপূণ য ফজযে (ই-ফজযে) ব্যফস্থানা কফকধভারা, ২০২১’ প্রণ ন ির্জযর্জছ। এ কফকধভারায আওতা
ইর্জরিকট্রিোর ও ইর্জরিট্রকনি ণ্য মথর্জি সৃষ্ট ফজযে ফা ই-ফজযে উৎাদনিাযী ফা াংর্জমাজনিাযী প্রকতষ্ঠানর্জিই মপযত কনর্জত র্জফ।
াাাক ব্যফার্জযয য নষ্ট ফা ফাকতর মভাফাইর মপান, ল্যাট অন্যান্য ই-ফজযে মপযত মদও ায কফকনভর্জ অথ য ার্জফন
ব্যফাযিাযীযা, এ ভর্জভযও কফকধভারা তয আর্জযা িযা আর্জছ। এভন তয মযর্জখই এই কফকধভারায পর্জর কফর্জদ মথর্জি এখন আয মিউ
পুযার্জনা ফা ব্যফহৃত মভাফাইর ফা ল্যাট আনর্জত াযর্জফন না। কফকধভারায মিার্জনা তয রঙ্ঘন িযর্জর ‘ফাাংরার্জদ কযর্জফ াংযক্ষণ
আইন, ১৯৯৫ (াংর্জাকধত, ২০১০)’ এয ১৫ (১) ধাযা অনুমা ী র্জফ যাচ্চ দ্যই ফছর্জযয িাযাদণ্ড ফা র্জফ যাচ্চ ২ রাখ টািা জকযভানা ফা
উব দণ্ড প্রদার্জনয কনর্জদ য যর্জ র্জছ। কেতী ফায এিই অযার্জধয মক্ষর্জত্র দ্যই মথর্জি ১০ ফছর্জযয িাযাদণ্ড ফা দ্যই মথর্জি ১০ রাখ টািা
জকযভানা ফা উব দণ্ড প্রদার্জনয কফলর্জ কফকধভারা উর্জেখ িযা র্জ র্জছ। কফকধভারা প্রস্তুতিাযি, াংর্জমাজনিাযী ও ফর্জড়া
আভদাকনিাযর্জিয ই-ফজযে াংগ্রর্জয রক্ষেভাত্রা কনধ যাযণ ির্জয মদও া র্জ র্জছ। কফকধভারা ফািফা র্জনয প্রথভ ফছয প্রস্তুতিাযি,
াংর্জমাজনিাযী ও ফর্জড়া আভদাকনিাযির্জি উৎাকদত ই-ফর্জজযেয ১০ তাাং াংগ্র িযর্জত র্জফ। কেতী ফছর্জয ২০ তাাং, তৃতী
ফছর্জয ৩০ তাাং, চতুথ য ফছর্জয ৪০ তাাং ও ঞ্চভ ফছর্জয ৫০ তাাং ই-ফজযে াংগ্রর্জয রক্ষেভাত্রা কনধ যাযণ িযা র্জ র্জছ।
ডাি ও মটকরর্জমাোর্জমাে ভন্ত্রী মভািপা জব্বায ই-ফজযে ব্যফস্থানার্জি ম্ভাফনাভ উর্জেখ ির্জয ফর্জরর্জছন, এয জন্য কফজর্জন
প্ল্োন ফা ব্যফাক ি কযিল্পনা প্রর্জ াজন, মার্জত ঠিিবার্জফ ব্যফস্থানা িযা মা । তার্জর এটা আয ঝকুঁ িপূণ য থাির্জফ না। তায ভর্জত,
ফতযভান ভর্জ ই-ফজযে িভার্জনা মার্জফ না, আভার্জদয ইর্জরিট্রকনি ও কডকজটার র্জণ্যয ব্যফায আর্জযা ফাড়র্জফ। পুর্জযার্জনা প্রযুকক্ত ফাদ
কদর্জ নতুন প্রযুকক্তর্জত মমর্জত র্জফ। াাাক এ াংকিষ্ট মথামথ ব্যফস্থানাও িযর্জত র্জফ।
নতুন স্বাস্থেঝকুঁ ি হ্রার্জয জন্য প্রথর্জভই প্রর্জ াজন ই-ফজযে উৎাদর্জনয কযভাণ কনরূর্জণয ব্যফস্থা; তাযয এগুর্জরায জন্য স্থা ী
বাোড় ও কযাইকলাং িাযখানা স্থান িযা। জনর্জচতনতা ফাড়ামনায উর্জযােও কনর্জত র্জফ। এ কফলর্জ বাযত, চীন অন্যান্য মদর্জয
অকবজ্ঞতাগুর্জরা িার্জজ রাোর্জত র্জফ। ইর্জরিট্রকনি মন্ত্রাকত উৎাদন, আভদাকন, কফণন, ব্যফায এফাং ই-ফজযে ব্যফস্থানা াংক্রান্ত
নীকতভারা ও আইন-কফধান মভর্জন চরায ব্যফস্থা ও তদাযকি িযা। ১৬ মিাটি ভানুর্জলয এই মদর্জ প্রা ১৩ মিাটি ভানুর্জলয ার্জত
মুর্জঠার্জপান; অন্যান্য ইর্জরিট্রকনি প্রযুকক্তয ব্যফাযও ফাড়র্জছ অতেন্ত দ্রুতেকতর্জত। এগুর্জরায প্রা ৩০ তাাংই প্রকতফছয ই-ফর্জজযে
কযণত র্জে। সুতযাাং এই ফজযে ব্যফস্থানা আভার্জদয িারর্জক্ষর্জণয সুর্জমাে মনই। ফাাংরার্জদর্জ ীকভত কযর্জয ই-ফজযে ব্যফস্থানা
কনর্জ িাজ িযর্জছ এনএইচ এন্টাযপ্রাইজ। প্রকতষ্ঠানটি মথর্জি জানা মা , মটকরিভ অার্জযটয মথর্জি ফছর্জয প্রা ১ াজায টন ই-ফজযে
বতকয র্জে। এখার্জন ীকভত কযর্জয বাঙাকড় ব্যাফা ীর্জদয কদর্জ পুর্জযার্জনা োন্ডর্জট কির্জন মগুর্জরায ব্যফস্থানা িযা  । যাষ্ট্রী
পৃষ্ঠর্জালিতা ও ফর্জড়া আর্জ াজন ির্জয এভন আযও উর্জযাে মনও া প্রর্জ াজন।
যিার্জযয াাাক র্জচতন নােকযি কর্জর্জফ আভার্জদয উকচত মত্রতত্র ই-ফজযে না মপর্জর কনকদ যষ্ট স্থার্জন মপরা এফাং অযর্জি
ই-ফর্জজযেয ক্ষকতিয কদি ির্জিয র্জচতন িযা। ই-ফজযে ব্যফস্থানা দ্রুত কযিল্পনা না কনর্জর আোভীর্জত এগুর্জরা জীফনফকচত্রে ও
কযর্জফর্জয জন্য ব াংিয ঝকুঁ ি বতকয িযর্জফ, এ ব্যাার্জয মিার্জনা র্জে মনই।
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