সংবাদ ববজ্ঞবি

মন্ত্রী/প্রবিমন্ত্রীদদর একান্ত সবিবগদের বিদে অিলাইদি ‘ই-িবি ববষেক কমমশালা’ অনুবিি
ঢাকা, শবিবার, ০৫ সসদেম্বর ২০২০: িথ্য ও স াগাদ াগ প্রযুবি ববভাগ ও মবন্ত্রপবরষদ ববভাগ কর্তমক বাস্তবােিাধীি এবং ইউএিবিবপ এর
সহােিাে পবরিাবলি অযাস্পাোর টু ইদিাদভট (এটুআই) সপ্রাগ্রাদমর উদযাদগ বাংলাদদশ সরকাদরর ২৪ জি মািিীে মন্ত্রী এবং
প্রবিমন্ত্রীদদর একান্ত সবিবগদের অংশগ্রহদে আজ ০৫ সসদেম্বর ২০২০ অিলাইদি ‘ই-িবি ববষেক কমমশালা’ আদোজি করা হদেদে।
অিলাইি প্লাটফদমম আদোবজি কমমশালাে প্রধাি অবিবি বহদসদব যুি সিদক জিপ্রশাসি মন্ত্রোলদের মািিীে প্রবিমন্ত্রী জিাব ফরহাদ
সহাদসি, এমবপ কমমশালার উদবাধি স াষো কদরি।
িথ্য ও স াগাদ াগ প্রযুবি ববভাদগর বসবিের সবিব জিাব এি এম বজোউল আলম বপএএ-এর সভাপবিদে ও এটুআই-এর প্রকল্প
পবরিালক (অবিবরি সবিব) জিাব ি. সমাোঃ আব্দুল মান্নাি বপএএ এর পবরিালিায় কমমশালাে বরদসাস ম পাস মি বহদসদব যুি বেদলি
মবন্ত্রপবরষদ ববভাদগর যুগ্মসবিব ও এটুআই-এর যুগ্ম-প্রকল্প পবরিালক ি. সদওোি মুহাম্মদ হুমায়ুি কবীর এবং সিাোখালীর সজলা
প্রশাসক জিাব সমাহাম্মদ সখারদশদ আলম খাি এবং এটুআই-এর ন্যাশিাল কিসালদটন্ট (বসবিের সহকাবর সবিব) বমজ বিলুফা
ইোসবমি।
কমমশালার উদবাধদির সমে জিপ্রশাসি মন্ত্রোলদের প্রবিমন্ত্রী জিাব ফরহাদ সহাদসি, এমবপ বদলি, একটি সদদশর উন্নেি বিভমর কদর
কমমকিমাদদর আধুবিক প্রযুবি বিেন্ত্রদের দক্ষিা ও সক্ষমিার উপর। এদক্ষদে মািিীে প্রধািমন্ত্রী সশখ হাবসিা এবং প্রধািমন্ত্রীর আইবসটি
ববষেক উপদদষ্টা সবজব ওোদজদ-এর দক্ষ সির্তদে উন্নি ববদের সাদি িাল বমবলদে বাংলাদদশ আজ প্রযুবিদি অদিক এবগদে বগদেদে
এবং বিবজটাল বাংলাদদশ আজ বাস্তবিাে রূপ লাভ কদরদে। বিবি বদলি, বাংলাদদদশ বিবজটালাইদজশদির কারদে সকাবভি-১৯
পবরবিবিদি সুপবরকবল্পি িীবির মাধ্যদম সকল কা মক্রম পবরিালিা করা সম্ভব হদে। আধুবিক যুদগর সাদি িাল বমবলদে িলার জন্য
প্রযুবি ব্যবহাদরর সকাি ববকল্প সিই। বিমমাি ববদে প্রযুবিদক হাবিোর বহদসদব ব্যবহার কদর সরকাবর কমমকিমারা বিদজদদরদক তিবর
করদি পারদল বিবজটাল ওোদডম এবং সকল কমমকাদে সির্তে বদদি পারদবি।
প্রবিমন্ত্রী আদরা বদলি, বিমমাদি বশক্ষাদক্ষদে সিঞ্জ ম্যাদিজদমন্ট সকাস মটি বাধ্যিামূলক করা হদেদে। এর মাধ্যদম কমমদক্ষিা বৃবি এবং
কাজদক অদিক সহজ কদর বদদি পাদর। সকাবভি-১৯ এর কারদে িথ্য ও স াগাদ াগ প্রযুবি ববভাগ ব্যাপক লাভবাি হদেদে, কারে সারা
ববদের প্রযুবি ব্যবহাদরর স বাস্তবিা িার সাদি জিগে খুব সহদজ বিদজদদর মাবিদে বিদি বশদখদে। এদি ব্যাপক হাদর অি ম এবং সমে
হ্রাস পাচ্ছে। সরকাবর কমমকিমাদদর উচ্চমাদির সম্পদদ পবরেি করদি পারদল সরকাদরর সক্ষমিা বৃবির পাশাপাবশ মন্ত্রোলদের সকল
কমমকাে খুব সহজ করা সম্ভব বদল দাবী কদরি প্রবিমন্ত্রী। বিবি আদরা যুি কদর বদলি, আগামী বদদির সসািার বাংলা গড়দি
মন্ত্রোলদের কমমকিমাগেদদর প্রযুবি বিভমর দক্ষিা বৃবি প্রদোজি। প্রযুবি বিভমর এমি কমমশালাগুদলা বিেবমি আদোজদির জন্য এটুআই
এবং িথ্য ও স াগাদ াগ প্রযুবি ববভাগদক ধন্যবাদ জ্ঞাপি কদরি প্রবিমন্ত্রী।
িথ্য ও স াগাদ াগ প্রযুবি ববভাদগর বসবিের সবিব জিাব এি এম বজোউল আলম বপএএ সভাপবির বিদব্য বদলি, সরকাদরর ব্যবিক্রমী
দৃবষ্টভবির কারদে ই-িবি এখি সারাববদে সমাদৃি হদেদে। ২০১২ সাদল ই-সাবভমস কা মক্রম শুরু হদলও সস সমে ইিফ্রাস্ট্রাকিার িিটা
উন্নি বেল িা। বকন্তু বিমমাদি ইিফ্রাস্ট্রাকিার উন্নি হওোর পাশাপাবশ কমমকিমাদদর দক্ষিা বৃবির ফদল ই-িবির কা মক্রম প্রসাবরি
হদেদে। বিবি বদলি, ই-িবি সিদক এর র্তিীে সংস্করদে বিবজটাল িবি’সি রূপান্তর কারার পবরকল্পিা গ্রহে করা হদেদে। স খাদি
ম
আটিবফবশোল
ইবন্টবলদজন্স’সহ িািা ধরদির প্রযুবি ব্যবহার করা হদব এবং িবির বিরাপত্তা ব্যবিাটি আদরা সুদৃঢ় করা হদব। বিবি আদরা
বদলি, বিমমাদি ই-িবি ৮ হাজাদরর অবধক অবফদস কা মক্রম পবরিালিা করদলও খুব দ্রুি ৪৫ হাজার সরকাবর অবফদস ই-িবি কা মক্রম
প্রসাবরি করার পবরকল্পিা রদেদে।
উি কমমশালাে মািিীে মন্ত্রী ও প্রবিমন্ত্রী মদহাদেগদের জন্য সার-সংদক্ষপ, ই-সাইি, ই-িবির িতুি সংদ াবজি তববশষ্টযসমূহ এবং ইিবির িতুি ভাস মি সম্পদকম অববহি করা হদেদে।
প্রদোজিীে স াগাদ াগ: আদিাি ফেসল, মুদ াদফাি: ০১৬১৭ ০৭০০২৪, ইদমইল: adnan.faisal@a2i.gov.bd

