
তথ  ও যাগােযাগ যিু  খােত বিধত বােজট
বতমান সরকােরর ধান িত িত েলার অ তম ‘িডিজটাল বাংলােদশ িত া’। তথ  ও
যাগােযাগ যুি  স সারেণ েয়াজনীয় অবকাঠােমা উ য়ন এবং জনগেণর দারেগাড়ায়
সবা দােনর লে  কাজ করা হে  বেল ২০১৯-২০ অথবছেরর বােজট আেলাচনায় জানান

অথম ী। দশেক িডিজটাল বাংলােদশ িহেসেব গেড় তলুেত এবং যুি িভি ক চতুথ িশ
িব বেক সফল করেত যিু র িবিভ  িবষয় িনেয় কাজ করার কথা বলা হয় বােজেট। তথ  ও
যাগােযাগ যুি  খােত ািবত এবােরর বােজট িনেয় িব ািরত িলেখেছন-
কাশ : ১৫ জুন ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

বহৃ িতবার ১৩  জুন  জাতীয়  সংসেদ  ২০১৯-২০ অথবছেরর জ  বােজট  াব  উপ াপন  কেরেছন
অথম ী আ হ ম মু ফা কামাল। এ অথবছেরর জ  ৫ লাখ ২৩ হাজার ১৯০ কািট টাকার বােজট াবনা
করা হয়। অথম ী িহেসেব থমবােরর মেতা বােজট াব পশ কেরেছন আ হ ম মু ফা কামাল। ‘সমৃ
আগামীর পথযা ায় বাংলােদশ : সময় এখন আমােদর, সময় এখন বাংলােদেশ’র িশেরানােম ২০১৯-২০
অথবছেরর বােজট  ব তৃার  থম  অধ ােয়র ২৩  ন র পেয় ট  িডিজটাল  বাংলােদশ  নােম  আেলাচনা
কেরেছন অথম ী। সংসেদ পশ করা বােজট ব তৃায় দশেক িডিজটাল বাংলােদশ িহেসেব গেড় তলুেত
এবং যিু িভি ক চতুথ িশ  িব বেক সফল করেত ও অংশীদার হেত িশ া ে  যিু র ব বহার,

যিু  িশ ার সার, িডিজটাল মু া বা ক চইন যিু  িনেয় কাজ করার কথা তুেল ধরা হয়।

আইিসিট িবভাগেক ১ হাজার ৯৩০ কািট টাকা বরা

এবােরর বােজেট তথ  ও যাগােযাগ যিু  (আইিসিট) িবভাগেক ১ হাজার ৯৩০ কািট টাকা বরা  দয়া
হেয়েছ। এই বরা  ২০১৮-১৯ অথবছর থেক ১৯৩ কািট টাকা বিশ। গত অথবছের আইিসিট িবভাগেক
বরা  দয়া হয় ২ হাজার ৬৮১ কািট টাকা। পরবতী সমেয় সংেশািধত বােজেটর পিরমাণ হয় ১ হাজার
৭৩৭ কািট টাকা।

াটআপেদর উ য়েন বরা  ১০০ কািট টাকা

দশীয় াটআপেদর জ  ২০১৯-২০ অথবছের ১০০ কািট টাকা বরাে র াব করা হেয়েছ। াবনায়
বলা হয়, দশীয় াটআপেদর মলূধেনর জ  ১০০ কািট টাকা বরা  রাখা হেয়েছ। এই অথ দেশর সব
ধরেনর াটআেপর উ য়েন ব য় করা হেব। ‘জনিমিতক লভ াংশ : তা েণ র শি , বাংলােদেশর সমিৃ ’
নােম ওই পেয়ে ট বলা হেয়েছ, বাংলােদেশর সামেন জনিমিতক লভ াংেশর য েযাগ রেয়েছ তা কােজ
লাগােত হেব। ‘তা েণ র শি , বাংলােদেশর সমিৃ ’ াগানেক সামেন রেখ দেশর মাট জনসংখ ার
এক-তৃতীয়াংশ যবুকেক সংগিঠত, শৃ ল এবং উৎপাদনমখুী শি েক পা েরর জ  সরকার কাযকর
পদে প হণ  কেরেছ।  বােজট  ব েব  বলা  হয়,  বকার  যবুকেদর  কমসং ান  ও  আ কমসং ােন
িনেয়ািজত করার লে  সারা দেশ ১১১িট ািত ািনক িশ ণ ক , উপেজলা পযােয় ৪৯৮িট িশ ণ
কে র মাধ েম দ তা বিৃ মলূক িশ ণ দান করা হে  বেল জানােনা হয়।

বাড়েব াটেফােনর দাম কমেব িফচার ফােনর

টেফান িব বান লাকজন ব বহার কেরন ও িফচার ফান ি আেয়র জনেগা ী ব বহার কেরন উে খ কের
বােজেট াটেফােনর ওপর ২০১৯-২০ অথবছের াটেফান আমদািনেত  ১০ শতাংশ থেক বিৃ  কের
২৫  শতাংশ  করার  াব  দয়া  হেয়েছ।  ফেল  দাম  বাড়েত  পাের  াটেফােনর।  তেব  িফচার  ফান

  ফয়সাল আহমাদ
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আমদািনেত  আেগর মেতা ১০ শতাংশ রাখার াব করা হেয়েছ। এেত িফচার ফােনর দাম কমেত
পাের। ২০১৯-২০ অথবছেরর ািবত বােজট বহৃ িতবার (১৩ জনু) জাতীয় সংসেদ উপ াপেনর সময়
এ াব করা হেয়েছ। মাবাইল ফান উৎপাদেনর ে  িকছু য াংেশর আমদািনর ে   ােসর

াব করা হেয়েছ।

 কমেছ মাবাইল য াংেশর

বহৃ িতবার জাতীয় সংসেদর বােজট অিধেবশেন ২০১৯-২০ অথবছেরর বােজট াব উ াপন কেরন
অথম ী আ হ ম  মু ফা  কামাল।  এ  অথবছেরর বােজেট া ডেসট সংেযাজেন  আরও িকছু য াংেশর
আমদািন ে  ছাড় দয়ার াব করা হেয়েছ। মাবাইল চাজার িপন এবং িসম ইেজ েরর দাম কমেত
পাের এবােরর বােজেট। উভয় পেণ   কিমেয় ১০ শতাংশ করার াব দয়া হেয়েছ। এ ছাড়া ি াল
ডােয়াড ও ানিজ েরর  ৫ শতাংশ থেক ১ শতাংশ করার াব এেসেছ।

িশ ার িডিজটাল পা র

িশ া ে  তথ  ও যাগােযাগ যিু র িবিভ  ব বহাের াব রাখা হেয়েছ এবােরর বােজেট। এর মেধ
রেয়েছ  ‘আইিসিট  ব বহােরর মাধ ম  াথিমক িশ ার ক াপািসিট  উ য়ন  সাধন।  িশ ার ণগত মান
উ য়েনর লে  ‘িডিজটাল  াথিমক িশ া’  শীষক একিট  পাইলট ক  হণ’।  ১২৫িট উপেজলায়
ইিতমেধ  ‘আইিসিট ইিনং অ া ড িরেসাস স টার’ তির করা হেয়েছ। বােজেট আরও ১৬০িট উপেজলায়
সিট স সারেণর াব করা হেয়েছ।

চাল ুহে  কেচইন যিু

িবে  তথ  আদান- দােনর অ তম মাধ ম হেয় উেঠেছ কেচইন প িত। দেশ তথ  আদান- দােনর
িনরাপদ ও অপিরবতনীয় এ মাধ ম কেচইন যিু  চালু করা হে  বেল বহৃ িতবার ািবত বােজেট
বলা হয়। এই প িতেত আিথক লনেদন ছাড়াও ব বসা-বািণজ , মধা , া েসবা, মািলকানার তথ
সংর ণ ও আদান- দান  হেয়েছ। যেুগর সে  তাল িমিলেয় বাংলােদেশও কেচইন যিু  িনেয় কাজ
করার সময় এেসেছ।  ২০১৯-২০ অথবছর হেতই এই যিু র পরী ামলূক ব বহার  করার কথা
বেলেছন অথম ী আ হ ম মু ফা কামাল।

িডিজটাল িবচার ব ব াপনা

ই-জুিডিশয়াির কায েমর মাধ েম দেশর সব আদালতেক তথ যিু র একিট নটওয়ােকর মেধ  আনার
উেদ াগ  নয়া  হেয়েছ।  আগামী  ২০১৯-২০  অথবছর  থেকই  দেশর  সব  আদালতেক  তথ যিু
নটওয়ােকর মেধ  আনা হেব বেল বােজেট বলা হয়। তথ যিু  আইেনর অধীেন সংঘিটত অপরােধর
ত ও কাযকর িবচার িনি ত করেত ঢাকায় একিট সাইবার াইবু নাল গঠন করা হেয়েছ। সাত িবভাগীয়

শহের  আরও  সাতিট  াইবু নাল  াপেনর  ি য়া  চলেছ  বেলও  বােজট  আেলাচনায়  বলা  হয়।
ি মেকাটসহ ি  আদালতসমেূহর সব কায মেক অেটােমশন এবং নটওয়ােকর আওতায় আনা হেব।

দেশর  ি  আদালেত  ‘িবচারাধীন  মামলার  বতমান  অব া,  নািনর  তািরখ,  ফলাফল  ও  পূণা  রায়
িনয়িমতভােব ওেয়বসাইেট কাশ করা হেব’ বেল উে খ করা হেয়েছ বােজট ব তৃায়।

িডিজটাল হে  স য়প  এবং পনশন ব ব াপনা

বহৃ িতবার জাতীয় সংসেদ বােজট আেলাচনায় আগামী ২০১৯-২০ অথবছর থেক স য়প  ব ব াপনা
এবং পনশন ব ব ার িডিজটালাইেজশন হে  বেল জানান অথম ী আ হ ম মু ফা  কামাল।  বােজেট
পনশনেভাগীেদর হয়রািন এড়ােত ব াংেকর ইএফিটর পাশাপািশ মাবাইল ব াংিকং সবার মাধ েম যন
পনশন  তলুেত  পােরন  স  ব ব া  িনি ত  করার  কথা  বলা  হয়।  স য়প  য়-িব য়  ব ব াপনা

আধিুনকায়েনর উে ে  জাতীয় স য়ি ম অনলাইন ম ােনজেম ট িসে ম চালরু মাধ েম স য়প  েয়র
সীমা িনধারণ, িব য়, মনুাফা, নগদায়ন ইত ািদ সবা পাওয়া যােব বেল উে খ করা হয়।

 

তথ  ও যাগােযাগ যুিক খােত বিধত বােজট https://www.jugantor.com/todays-paper/it-world/187707/তথ -ও- যাগা...

2 of 3 6/15/2019 11:15 AM



ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।

িপএিবএ  : ৯৮২৪০৫৪-৬১, িরেপািটং : ৯৮২৪০৭৩, িব াপন : ৯৮২৪০৬২, ফ া  : ৯৮২৪০৬৩,
সা েলশন : ৯৮২৪০৭২। ফ া  : ৯৮২৪০৬৬ 
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