
ইউিনয়ন তথ  কে র মাধ েম িমলেছ ১৬২ সবা
কািশত: ৩০ - অে াবর, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

দরূ হে  াম ও শহেরর বষম

িফেরাজ মা া ॥ অপিটক াল ফাইবার ক াবেলর মাধ েম ১৮ হাজার ১৩২ সরকারী সং ােক অিবভ  নটওয়ােকর
মেধ  িনেয় আসার কাজ চলেছ। সারােদেশ সরকারী  বসরকারীভােব  নটওয়াক  াপেনর কাজ আগামী বছেরর
মাঝামািঝ সমেয় শষ হেব। নটওয়ািকংেয়র বড় একিট অংশ াপন করেছ তথ যিু  িবভাগ। বািক অংশ িট
বসরকারী  কা ািন  করেছ। এই কে র মাধ েম ইেতামেধ  আড়াই হাজার ইউিনয়েন  ডব া ড  ই টারেনট

সংেযাগ দয়া হেয়েছ। ২০২০ সােলর মেধ  দেশর সব মা েষর কােছ পৗেঁছ দয়া হেব ই টারেনট। ‘বাংলা গভ নট
ও ইনেফা সরকার’ কে র মাধ েম যিু  সবার িব ার করা হে । মা ষ এ কে র িবধা হােত পেল ঘের
বেসই সরকােরর বিশরভাগ অিফেসর সবা িনেত পারেবন। সরকার ‘২০ সােলর মেধ  ৩ হাজার রকেমর সবা
মা েষর হােত পৗেঁছ দয়ার জ  কাজ করেছ। বতমােন সারােদেশর মা ষ ইউিনয়ন তথ  কে র মাধ েম ১৬২
ধরেনর সবা িনেত পারেছন। াম ও শহেরর বষম  দূর করেত সরকার ক িটেক ে র সে  বা বায়ন
করেছ। তথ যিু  িবভাগ জািনেয়েছ, িডিজটাল সবা েলা স েক ই-গবেন  ব ব ায় এিগেয় যেত হেল দরকার
সময় এবং অেথর ব য় কিমেয় আনা। তার জ ই এে স টু ইনফরেমশন (এটআুই) এর উেদ ােগ চালু করা হেয়েছ
একশপ, একেপ এবং একেসবা। সরকার সব সবা একই াটফেম িনেয় আসেত চায়। পযায় েম সরকােরর ৩
হাজার সবােক একসে  িনেয় আসা হেব। আগামী ২ বছেরর মেধ  ৪০ হাজার ি ল া ার তির করেব আইিসিট
িবভাগ। লু পযােয় িশ  িকেশারেদর যিু  ােন দ  করেত ২০২১ সােলর মেধ  ৬৪ জলায় শখ কামাল আইিট
ইউিকউেবশন স টার  াপন  করেব  আইিসিট  িবভাগ।  ‘িডিজটাল  িমউিনিসপািলিট  সািভেসস িসে ম’  পাইলট

কে র অধীন পরী ামলূকভােব ইেতামেধ  ময়মনিসংহ িসিট কেপােরশন ও ৯ পৗরসভা ফিরদপরু, গাপালগ ,
নােটার, িঝনাইদহ, টিু পাড়া, পীরগ , িসংড়া, তারাব ও রামগিতেত ‘িডিজটাল অেটােমশন প িতেত নাগিরক সবা’
কায ম  হেয়েছ। ‘একেসবায়’ এখন পয  ১৬২ সরকারী সবা চালু রেয়েছ। এই সবা পেত নাগিরকেদর িভ
িভ  ম ণালেয় বা িভ  িভ  ওেয়বসাইেটও যেত হেব না। এক জায়গা থেকই এসব সবা পাওয়া যােব। পযায় েম
এেত আরও িতন হাজার সবা অ ভু  করা হেব। ‘একেপ’ এর মাধ েম সরকারী িবিভ  ইউিটিলিট সবার িবল ও
অ  িফ এক জায়গা থেকই দয়া যােব। আর ‘একশপ’ এর মাধ েম দেশর যেকান জায়গা থেক পণ  উৎপাদক
বা উেদ া ারা ই-কমােস তােদর পণ  িবি  করেত পারেব।

সূ  জািনেয়েছ,  বাংলা  গভ  নট  ও  ইনেফা  সরকার  কে র  আওতায়  দেশর  ায়  সব  উপেজলা  ফাইবার
অপিটক াল ক াবেল সংযু  হেয়েছ। ফেল দেশর ১৮ হাজার ১৩২ সরকারী সং া অিবভ  নটওয়ােকর আওতায়
িনেয় আসার কাজ চলেছ। সিচবালেয় উ  গিতর িনরিবি  ই টারেনট সবার আওতায় এেসেছ। দয়া হেয়েছ
ওয়াই-ফাই িবধাও। ৭০ হাজার ত ণ-ত ণীেক তথ  যুি  পশাজীবী িহেসেব গেড় তালা হেয়েছ। এর মেধ
২০ হাজার জনেক বিুনয়ািদ িশ ণ, ১০ হাজার জনেক টপ আইিট িশ ণ এবং সােড় চার হাজার জনেক ফা

াক িফউচার িলডার িহেসেব গেড় তালা হে । হাইেটক পােকর অ ভু  ‘ি ল এনহা েম ট’ কমসূচীর আওতায়
২ হাজার ৪৫০ জনেক িশ ণ দয়া হেয়েছ। এ ছাড়া লািনং আিনং কে র আওতায় আরও ২৬ হাজার জনেক
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ি ল াি ং িশ ণ দয়া হেয়েছ। িশ ণ া েদর কাছ থেক আবার অ রা িশখেবন। এভােব দেশ দ  আইিট
িবেশ  গেড় উঠেব।
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