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শীসষ ে ইআরডি, ই-নডিসে োে হাজার অডিে 

অনলাইসন নডি আদান-প্রদান একডদসক যেমন েময় োশ্রয়ী যেমনই লাল ডিোর যকাসনা যদৌরাত্ম্য যনই। দ্রম্নে 

েমসয় ো েরকাসরর গুরুত্বপূর্ ে কাে েক্রম ডনষ্পডি করসে পাসর 

 

কসয়ক বছর ধসরই ই-নডি কাে েক্রসম েিলো যদডিসয় আেসছ অি ে মন্ত্রর্ালসয়র অি েননডেক েম্পকে ডবভাগ (ইআরডি)। এবারও েবার 

শীসষ ে রসয়সছ ইআরডি। উন্নয়ন েহসোগীসদর েসে দ্রম্নে যোগাসোগ রক্ষাসি ে েব ডকছুই ই-নডিসে হসে ইআরডিসে। বড় কযাটাগডরর 

৮টি ডবভাসগর মসে চলডে বছসরর নসভম্বর মাসে ই-নডি কাে েক্রসমর মসে শীষ ে অবস্থাসন রসয়সছ ইআরডি। এটিেহ বেেমাসন োে 

হাজার অডিে ই-নডির মােসম কাজ করসছ। 

 

নসভম্বসর ইআরডি'র হাসে ৩ হাজার ৮৬১টি িাক আসে। এেব িাক স্ক্যান কসর অনলাইসন ডনসয় এসে ডনষ্পডি করা হয়। িসল ৩ 

হাজার ৭১৭টি িাক ই-নডির মােসম ডনষ্পডি কসরসছ ইআরডি। এছাড়া এর মসে স্ব-উসযাসগ ই-নডি হসয়সছ ৯৪২টি। ই-নডির মােসম 

৯৩৮টি পত্র জাডর কসরসছ ইআরডি। কাসজর গডে বাড়াসে এবং আমলাোডন্ত্রক জটিলো দূর করসে েব হাি ে কডপও স্ক্যান কসর 

অনলাইসন ডনসয় আসে ইআরডি। িসল ইআরডির যকাসনা কম েকেো অডিসে না িাকসলও কাজ  

 

যিসম িাসক না। যে যকাসনা ডেদ্ধান্ত যদসশর বাইসর বসেও অযাপে ও ইসমল ব্যবহার কসর ডনষ্পডি করসছন েংডিষ্ট কম েকেোরা। 

 

ই-নডি প্রেসে ইআরডি েডচব মসনায়ার আহসমদ বসলন, বেেমান েরকার ডিডজটাল বাংলাসদশ গড়সছ। যেই ধারাবাডহকোয় োরাও 

কাজ করসছন। োধারর্ জনগর্ও ডিডজটাল বাংলাসদসশর সুিল পাসেন। োসদর অডিসের েব িাক স্ক্যান কসর অনলাইসন ডনসয় 

আসেন। পসর ই-নডির মােসক ডনষ্পন্ন কসর যিসলন। যকাসনা কম েকেো গুরুত্বপূর্ ে কাসজ অডিসের বাইসর িাকসলও কাজ যিসম িাসক 

না। েব ডকছুই অনলাইসন হসয় োসে। যে যকাসনা অডিডেয়াল ডেদ্ধান্তও োরা ই-নডির মােসম ডনসয় িাসকন।  

 

ডেডন আরও বসলন, োমসন ই-নডি কাে েক্রম আরও বাড়সব। অনলাইসন নডি আদান-প্রদান একডদসক যেমন েময় োশ্রয়ী যেমনই লাল 

ডিোর যকাসনা যদৌরাত্ম্য যনই। দ্রম্নে েমসয় োরা েরকাসরর গুরুত্বপূর্ ে কাে েক্রম ডনষ্পডি করসে পাসরন। েরকাডর কাজ স্বেোর েসে 

দ্রম্নে েমসয় ডনষ্পডি করসে ই-িাইডলংসয়র যকাসনা ডবকল্প যনই। 

 

ই-নডি বা ই-িাইডলং ডিডজটাল বাংলাসদসশ েথ্যপ্রযুডি ব্যবহার কসর েরকাডর কাে েক্রমসক আরও েহজের করার একটি েিটওয়যার 
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ডেসেম। এর মােসম েরকাডর দপ্তসরর েব কাজ অনলাইনডভডিক করা হয়। 

 

এিন েব ধরসনর দাপ্তডরক কাজ অনলাইসন করা হসে যেমন- যবেন, ডবল, বাসজট প্রর্য়ন, ডচঠিপত্র ব্যবস্থাপনা। িাসকর পডরবসেে 

এিন অনলাইসন এেব কাে েক্রম দ্রম্নে েমসয় ডনষ্পডি হসে। এ ব্যবস্থাপনার মােসম অডিসে উপডস্থে না হসয়ও দাপ্তডরক কাজ 

যমাবাইসলর মােসম ই-নডি অযাপ ব্যবহার কসর করা োয়। েসব এ ব্যবস্থাপনায় এিসনা অসনক মন্ত্রর্ালয় আগ্রহী নয় আবার অসনক 

মন্ত্রর্ালয়-ডবভাসগ ব্যাপক োড়া ডমসলসছ। ইআরডি'সে ব্যাপক োড়া ডমলসলও অনাগ্রহী পররাষ্ট্র মন্ত্রর্ালয়। নসভম্বর মাসে এই 

মন্ত্রর্ালসয় ৪৬৩টি িাক আেসলও একটি িাকও ই-নডি করা হয়ডন। 

 

ডিডজটাল বাংলাসদশ ডবডনম োসর্ ই-িাইডলং কাে েক্রমসক ডেন কযাটাগডরসে ভাগ করা হসয়সছ। চলডে বছসরর নসভম্বর মাসের ই-নডি 

কাে েক্রসম বড় কযাটাগডরসে শীষ ে অবস্থাসন রসয়সছ অি েননডেক েম্পকে ডবভাগ (ইআরডি)। মেম কযাটাগডরসে শীষ ে স্থান দিল কসরসছ 

পডরকল্পনা মন্ত্রর্ালসয়র পডরকল্পনা ডবভাগ, বাস্তবায়ন পডরবীক্ষর্ ও মূল্যায়ন ডবভাগ (আইএমইডি)। এছাড়া যছাট কযাটাগডরসে প্রিম 

স্থান অডধকার কসরসছ মুডিসোদ্ধা মন্ত্রর্ালয়। বীর মুডিসোদ্ধাসদর আসবদন ই-নডির মােসম দ্রম্নে ডনষ্পডি করা হয়। 

 

মন্ত্রর্ালয় ও ডবভাগগুসলাসক ডেন কযাটাগডরসে ভাগ কসর এ ডহোব করা হয়। প্রিম কযাটাগডরসে োেটি, ডিেীয় কযাটাগডরসে ১৪টি 

এবং তৃেীয় কযাটাগডরসে ৩৭টি ডবভাগ ও মন্ত্রর্ালয় রসয়সছ। বেেমান েরকার ই-িাইডলংসয় যজার ডদসয়সছ। এিন অডধকাংশ যটন্ডারও 

ই-িাইডলংসয় চসল যগসছ। 

 

েথ্য ও যোগাসোগ প্রযুডি ডবভাগ (আইডেটি) সূত্র জানায়, যদসশ যমাট ১৯ হাজার েরকাডর অডিে রসয়সছ। এেব অডিসে যদড় লাি 

েরকাডর কম েকেো-কম েচারী কম েরে। িসল যদসশর ১৬ যকাটি মানুষ উপকৃে হন। চলডে বছসরর নসভম্বর মাে পে েন্ত োে হাজার 

অডিসে ই-নডি চালু রসয়সছ। এেব অডিসে প্রায় ৮৫ হাজার ৫৩২ জন কম েকেো ই-নডি কাে েক্রসম অভযস্ত হসয় যগসছন। ই-নডির িসল 

পুসরা বাংলাসদসশর ১ যকাটি ১৭ লাি ৯৫ হাজার ২৭১ জন মানুষ উপকৃে হসেন। ২০২১ োসল যদসশর ১৯ হাজার অডিে যপপারসলে 

করার লক্ষযমাত্রা ডনধ োরর্ কসরসছ েরকার। 

 

একসেে টু ইনিরসমশন যপ্রাগ্রাম (এটুআই) ও োরাসদসশ ই-িাইডলং ডনসয় কাজ করসছন ন্যাশনাল কনোলসটন্ট ির ই িাইডলং 

ইম্পডলসমসন্টশসনর ডনলুিার ইয়ােডমন। 

 

ই-নডি প্রেসে ডেডন বসলন, ই-নডির মােসম আমলাোডন্ত্রক জটিলো দূর হসে। একটা িাক ম্যানুয়াডল েিন এক যিস্ক্ যিসক অন্য 

যিসস্ক্ োয় েিন অসনক েময় লাসগ। ২০১৮ োসলর জােীয় ডনব োচনী ইশসেহার ডছল আমলাোডন্ত্রক জটিলো কডমসয় যিলা। এটা 

একমাত্র ই-নডির মােসম েম্ভব। োসদর 'সগাল' োরা যদসশর েব েরকাডর দপ্তর একটা কমন পস্ন্যাটিসম ের মােসম দাপ্তডরক কাজ 

করসব। আর এটা হসব ই-নডি। বেেমাসন োে হাজার েরকাডর অডিসে ই-নডির মােসম কাজ কসরন ৮৫ হাজার কম েকেো। েবাই ই-

নডির মােসম দাপ্তডরক কাজ েম্পন্ন করসছন। োরা আশা করসছন, ২০২১ োসলর মসেই েব অডিে যপপারসলে হসব। িসল স্বেোর 

মােসম েব কাজ দ্রম্নে েমসয় ডনষ্পডি করা েম্ভব হসব। 

 


