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ই-সেবা ক্যাম্পেইন ২০২১এর উম্পবাধম্পন সেয়র 

ডিজিটাল বাাংলাম্পেম্পের স্বপ্ন 

এখন বাস্তম্পব রূপ ডনম্পে 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, লক্ষ্য উরেশয টিক মেরখ কম প্ সেকল্পনা গ্রহণ করে এসগরয়  াওয়াে কােরণ 

সধানমন্ত্রীে সিজজিাল বাংলারেরশে ¯^প্ন এখন বাস্তরব রূ্ সনরে  ারে। সিজজিাল বাংলারেরশে ্রে হাাঁিাে কােরণ মেরশ এখন জরুেী অরনক মিবা সাস) 

িহজ হরয়রে। শুরুিা কটিন মরন হরলও সিজজিাল বাংলারেশ’ে িফল বাস্তবায়রন সধানমন্ত্রীে েূেেশী সচন্তা োবনা সেল। সেসন আজ মোববাে েু্ুরে 

কর্ পারেশরনে িাইগাে্ািস্থ অসফরিে কনফারেন্স রুরম সিজজিাল মিবা মিন্টারেে ১১ বেে ্ূসেপ উে া্ ন সিজজিাল বাংলারেশ ই-মিবা কযারেইন 

২০২১এে উরবাধনকারল একো বরলন। 

অনুষ্ঠারন িো্ সেত্ব করেন কর্ পারেশরনে সধান সনব পাহী কম পকেপা মমা. শহীেুল আলম। বক্তবয োরখন কর্ পারেশরনে ্যারনল মময়ে আফরোজা কালাম, 

িসচব খারলে মাহমুে। িঞ্চালনায় সেরলন আইটি কম পকেপা ইকবাল মহারিন। 

শুরুরে মময়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে ওয়ািপ ্ পারয় স্থাস্ ে নগে েেয মিবা মকরেে উরেযাক্তারেে সনরয় সিজজিাল মিন্টারেে ১১ বেে ্ূসেপে মকক 

কারিন।এে্রে ই-মিবা সনরয় একটি িসচত্র সসেরবেন উ্স্থা্ ন কো হয়। 

সিটি কর্ পারেশরনে মিবারক জনগরণে মোে মগাাঁড়ায় ম্ৌৌঁরে মেওয়াে জনয নগে েেয ও মিবা মকে (সিআইএিসি) সসেষ্ঠা এবং মিবা চুজক্তে (িাসেপি 

এসগ্ররমন্ট) মাধযরম জনগরণে সরয়াজন অনু ায়ী মিবা সোন কোই নগে েেয মিবা মকে সসেষ্ঠাে মূল উরেশয। এই েেয মিবারকে েুজন উরেযাক্তা 

(একজন ্ুরুষ ও একজন নােী) সেরয় ্সেচালনা কো হয়। 

সধান অসেসেে বক্তরবয মময়ে মেজাউল কসেম মচৌধুেী আরো বরলন, অবাধ েেয সবাহ জনগরণে ক্ষ্মোয়রনে অনযেম ্ূব পশেপ। েৃণমূল ্ পারয় বযা্ ক 

জনরগাষ্ঠীে মারে েেযরিবা ম্ৌৌঁরে সেরয় জনগরণে ক্ষ্মোয়ন সনজিে কোে জনয স্থানীয় িেকাে সসেষ্ঠানরক িেৃক্ত করে। ২০১৩ িারল সিটি 

কর্ পারেশরনে এলাকায় নগে েেয মিবারকে স্থা্ ন কো হয়। ্েবেীরে ইউআইএিসি এে নাম ্সেবেপন সিআইএিসি এে নাম ্সেবেপন করে নগে 

সিজজিাল মিন্টাে (সিসিসি) কো হয়। এই মিবা মকরেে মাধযরম ৬ ধেরণে মিবা িহরজ ্াওয়া  ায়। এে মরধয নাগসেকো, জন্ম মৃেুয সনবন্ধন িনে সাস), 

জসমে োগ নম্বে বা শীি িহরজ ্াওয়া  ায়। এোড়া খুব কম িময় ও খেরচ মেশ সবরেরশ ম াগার াগ স্থা্ ন ও ইন্টােরনি িংর াগ ইনফেরমশন িু্াে 

হাইওরয়ে িারে িংর াগ স্থা্ রনে মাধযরম সবসেন্ন সারন্তে িারে সবসেন্ন মিবা সাস) সনজিে হওয়া  ায়। এে মরধয ¯^ল্পমূরলয করোজ, সসসন্টং, ফরিাকস্ , 

ফরিারোলা, স্ক্যাসনং সেৃসে মিবা েরয়রে। আরো েরয়রে কম খেরচ কম্পেউিাে িহ সবসেন্ন েক্ষ্ো বৃজিমূলক সসশক্ষ্ণ বযবস্থা। সসশক্ষ্রণে ফরল মেরশে 

েরুণ  ুব িমাজ আত্মসনেপেশীল হরে, কমরে মবকােত্ব। মময়ে এই মিবারক মেরশে িকল সকাে উন্নয়ন কম পকারেে মকেসবন্দু সহরিরব গরড় েুলরে 

 ুগান্তকােী েূসমকা োখরব বরল উরেখ করেন। 

িোয় উ্সস্থে ্যারনল মময়ে আফরোজা কালাম নগরেে অরনক ওয়ারিপ এখরনা নগে েেয মিবা মকে চালু না হওয়াে কো জাসনরয় সসেটি ওয়ারিপ এই 

মিবারকে চালু কোে বযবস্থা সনরে কর্ পারেশরনে িংসিষ্ট কম পকেপারেে েৃটষ্ট আকপষণ কেরল সধান সনব পাহী কম পকেপা বযবস্থা সনরবন বরল আশ্বাি মেন। 

অনুষ্ঠারন সধান োজ¯^ কম পকেপা মমা. নজরুল ইিলাম, সধান সশক্ষ্া কম পকেপা লুৎফুন নাহাে, োজ¯^ কম পকেপা শারহো ফারেমা মচৌধুেী, সনব পাহী মযাজজরেি 

মারুফা মবগম মনলী,  ুগ্ম মজলা জজ জাহানাো মফেরেৌি, আইন কম পকেপা জিীম উজেনম মময়রেে একান্ত িসচব মুহাম্মে আবুল হারশম, েত্ত্বাবধায়ক 

সরকৌশলী মসনরুল হুো, কামরুল ইিলাম, আবু িারলহ, েুলন কুমাে োশ, উ্-িসচব আরশক েিুল মচৌধুেী টি্ু সমুখ উ্সস্থে সেরলন। 

 

স্বাক্ষডরত/- 

প্রকালাম মচৌধুেী  
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মশখ হাসিনাে মূলনীসে 

গ্রাম শহরেে উন্নসে 

 


