ডিজিটাল বাাংলাদেশ গঠদে তথ্য প্রযুজির
ভূ ডিকা ভূ ডিকা:
“Information is power”অর্াৎ
থ তর্যই শক্তি। আধুনিক নিজ্ঞাি ও প্রযুক্তির সাথর্ অগ্রসর হওযার প্রনতথযানিতায
নিনিথয নিই িাাংলাথেশ ও। আধুনিক নিথের সকল উন্নত প্রযুক্তির আথি আধুনিক তর্য প্রযুক্তির অনিস্মরণীয
নিপ্লি, ফথল িৃনর্িীর মািনিত্র এক হথয নিথি।

সেবা েিূদের তাডলকা
: ই-িিথা: জনমজমার নিনিন্ন নরকর্থ সাংগ্রথহর জিয িূথি অথিক
থ
হযরানি হত, িতথমাথি নেথশর 64 টি নজলায
ই-নসিা নকন্দ্র নর্থক তা সহথজই সাংগ্রহ করা যায।এই জিয অিলাইথি আথিেি কথর আথিেিকারী জনমজমা
সাংক্রান্ত নিনিন্ন েনলথলর সতযানযত অিুনলনি সাংগ্রহ করথত িাথর। এর ফথল জিিণ খুি সহথজই নসিা
িাথেি।অিযনেথক নসিা প্রোথির সময তর্যানে নর্ক্তজিাল কৃত হথয যাথে ফথল িনিষ্যথত তর্যপ্রানির ির্
সহজ হথে। ই-িুক: সকল িাঠ্যিুস্তক অিলাইথি সহথজ প্রানির জিয সরকানরিাথি একটি প্লািফম ততনর
থ
করা হথযথি। এথত নিনিন্ন নেণীর িাঠ্য িুস্তক ও সহাযক িুস্তক রথযথি ই-িুক্তজ:থ নিনিকথলর িূক্তজ থ স্বযাংক্তক্রয
করা হথযথি এিাং িতথমাথি নমািাইল নফাথি কৃষ্করা তাথের িুক্তজ থ িাথে। ফথল এ সাংক্রান্ত হযরানির অিসাি
হওযার িাশািানশ কৃষ্ক ও তাথের একিু সরিরাহ উন্নত করথত নিথরথিি। িািনলক িরীক্ষার ফলাফল
প্রকাশ: িতথমাথি নেথশর সকল িািনলক িরীক্ষার ফলাফল অিলাইথি এিাং নমািাইল নফাথির মাধযথম প্রকাশ
করা হথে। ই-স্বাস্থ্য নসিা:জিিথণর কাথি স্বাস্থ্যথসিা নি ৌঁথি নেওযার জিয নেথশর অথিক স্থ্াথি
নিনলথমনর্নসি নসিা নকন্দ্র িথ়ে নতালা হথযথি। এিা়ো সরকানর হাসিাতালসমূথহর িযিস্থ্ািিা সম্পথকথ
নমািাইল নফাথি িা এসএমএথস অনিথযাি িাঠ্াথিার িযিস্থ্া নিওযা হথযথি। এর ফথল স্বাস্থ্যখাথত ইনতিািক
িনরিতথি লক্ষ করা যাথে। অিলাইথি আযকর নরিাি প্রস্তুতকরণ:ঘথর
থ
িথসই এখি আয করোতারা তাথের
আযকথরর নহসাি করথত িাথরি এিাং নরিাি ততনর
থ
ও োনখল করথত িাথরি। িাকা স্থ্ািান্তর: নিাস্টাল কযাশ
কার্থ, নমািাইল িযাাংনকাং, ইথলকট্রনিক মানি ট্রান্সফার নসথস্টম ইতযানের মাধযথম িতথমাথি এক স্থ্াি নর্থক অিয
স্থ্াথি অর্ নপ্ররণ
থ
সহজ ও দ্রুত হথযথি এিা়ো ইন্টারথিি ও অিলাইি িযাাংনকাংথযর মাধযথম সহথজ িাকা
স্থ্ািান্তনরত করা যায। িনরথসিার নিল িনরথশাধ: িািনরক সুনিধার একটি ি়ে অাংশ হল নিেুযৎ, িানি নকাংিা
িযাস সরিরাহ। এইসকল িনরথষ্িার নিল িনরথশাধ করথত িূথি গ্রাহথকর
থ
অথিক নিািানন্ত হত।িতথমাথি
অিলাইথি িা নমািাইল নফাথির মাধযথম এসকল নিল িনরথশাধ করা যায। িনরিহি: িতথমাথি অিলাইথি িা
নমািাইল নফাথি নট্রি, িাস িা নিমাথির টিথকি সাংগ্রহ করা যায। অিলাইি নরক্তজথেশি: সরকানর কমকাথে
থ
আইনসটি প্রথযাথির মাধযথম সরকানর নসিার মাি উন্নযথির উোহরণ নহথসথি িাাংলাথেশ নরক্তজোর অি
জথযন্ট স্টক নকাম্পানি স্বযাংক্তক্রযকরথির একটি উোহরণ নেওযা হল। িযিসার উথেথশয যখি নকাি
নকাম্পানি িা ফাম িঠ্ি
থ
করা হয, তখি নসটিথক সরকানর নকাি প্রনতষ্ঠাি নিিনিত হথত হথি। িাাংলাথেথশর
নিিিথির এরকম একটি প্রনতষ্ঠাি হল নরক্তজোর অফ জথযন্ট স্টক কম্পানিস এে ফামস।
থ

ডিজিটাল বাাংলাদেশ ও প্রযুজি ডভডিক সেবা
নর্ক্তজিাল িাাংলাথেশ িঠ্থি প্রযুক্তি নিনিক নসিা কাযক্রম
থ
িৃক্তি করথত হথি। নেথশর মািুথষ্র জিয নর্ক্তজিাল
নসিা নেথত হথি।নিনিন্ন নক্ষথত্র নর্ক্তজিাল নসিা িালু করথত হথি নিথি প্রযুক্তি নিনিক নসিা সম্পথকথ আথলািিা
করা হথলা: নর্ক্তজিাল িূ নম িযিস্থ্া: অিলাইথির মাধযথম িূ নম সাংক্রান্ত সকল তর্য মানলকািার নিিিি নক্ষথত্র
নর্ক্তজিাল িিনত িযিহার করা। নর্ক্তজিাল স্থ্ািীয প্রশাসি: নকন্দ্রীয সরকাথরর িাশািানশ স্থ্ািীয প্রশাসি সকল
িযাথয
থ কাথজ নর্ক্তজিাল িিনত িযিহার করা। নর্ক্তজিাল নিরািিা িযিস্থ্া: জিিথণর সানিক
থ নিরািিা নিধাি
এিাং নেথশর সািথি
থ মত্ব সুরনক্ষত করার নক্ষথত্র নর্ক্তজিাল িিনতর িযিহার নিক্তিত করা। নযািাথযাি নক্ষথত্র:
আধুনিক নিে নক িলা হয নলািাল নিথলজ প্রযুক্তিনিিথর িযিস্থ্ার মাধযথম নিথের এক প্রান্ত নর্থক অিয প্রাথন্ত
নযািাথযাি স্থ্ািি করা। নর্ক্তজিাল িাাংলাথেশ িথ়ে উঠ্থল নেথশর প্রনতটি মািুষ্ নিে তর্য প্রযুক্তি মহাস়েথক
সটঠ্কিাথি প্রথিশ করথত িারথি। অিলাইি তর্যথকন্দ্র স্থ্ািি: অিলাইি নিনিক তর্য নকন্দ্র স্থ্ািি করথত
িারথল নেথশর সকল মািুষ্ তার প্রথযাজিীয সকল তর্য সহথজই জািথত িারথি। যা নর্ক্তজিাল িাাংলাথেশ
ি়োর জিয অতযন্ত আিশযক।

প্রযুজিডভডিক সেবার গুরুত্ব:
আধুনিক জীিি যািথি তর্য ও নযািাথযাি প্রযুক্তির গুরুত্ব অিনরসীম। তর্য ও নযািাথযাি প্রযুক্তি মািুথষ্র
জীিিথক কথরথি উন্নত, জীিি যািিথক কথরথি সহজ। তর্যপ্রযুক্তি মূলত একটি সমনিত মাধযম অনর্ও,
নিনর্ও , নিনলথযািাথযাি, কম্পম্পউটিাং সম্প্রসারণসহ আথরা িহু প্রযুক্তির সক্তিলথির েীঘনেি
থ
ধথর িিথার ফথল
প্রনতনিযত সমৃক্তি লাি করথি। তর্য প্রযুক্তির নিপ্লি নিকাথশর ফথল সমাথজর নিনিন্ন স্তথর িািা ধরথির
িনরিতথি সূনিত হথে।এর ফথল অসাংখয িতু ি িতু ি কাথজর নক্ষত্র ততনর হথযথি। তর্যপ্রযুক্তির মাধযথম নশক্ষা,
নিনকৎসা, িথিষ্ণা, নযািাথযাি , িািা ধরথির নসিা িাওযার সুথযাি সৃটি হথযথি। সাম্প্রনতক সমথয
নমািাইলথফাথির িযািক প্রসাথরর ফথল প্রধািত গ্রামাঞ্চথলর সথে সারাথেথশর নযািাথযাি করার সুথযাি সৃটি
হথযথি। উিথরাি আথলািিার িনরথপ্রনক্ষথত তাই িলা যায, মািুথষ্র জীিিযাত্রাথক সহজ করথত, মািি
জানতর কলযাথণ উন্নযথি তর্য প্রযুক্তির গুরুত্ব অিনরসীম এিাং প্রনতনিযত িৃক্তি িাথে।

উপোংোর:
সম্ভািিা উজ্জ্বল েুযাথর োাঁ়োথিা একটি নেশ আমাথের নপ্রয মাতৃিূ নম িাাংলাথেশ। এ নেথশর উন্ননত নক
ত্বরানিত করথত আধুনিক তর্য-প্রযুক্তির নিিথর নেশ িঠ্থির নকাথিা নিকল্প নিই। আর তাই আমাথের আথরা
নিনশ তর্য প্রযুক্তি নিিথর হথত হথি এিাং এই খাতথক সমৃি করার মাধযথম নেশথক এনিথয নিথয নযথত হথি।

