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েরাধ
:

িনজস্ব প্রিতেবদক:
বািহনীর সদস্যেদর মধ্েয গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর িবষেয়
অভ্যন্তরীণ তথ্য িবিনমেয়র জন্য পুিলেশর এক হাজার কার্যালেয়
ভার্চুয়াল প্রাইেভট েনটওয়ার্ক (িভিপএন) কােনক্িটিভিট সংেযাগ
েদওয়া হেয়েছ। বুধবার এক ভার্চুয়াল অনুষ্ঠােন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
আসাদুজ্জামান খান কামােলর কােছ আনুষ্ঠািনকভােব এই কােনক্িটিভিট
হস্তান্তর কেরেছ সরকােরর তথ্য ও েযাগােযাগ প্রযুক্িত িবভাগ। এরপর
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই কােনক্িটিভিটর আনুষ্ঠািনক উদ্েবাধন েঘাষণা
কেরন। পুিলশ বর্তমােন েযেকােনা অপরাধ েরাধ করেত সক্ষম বেল এ সময়
িতিন মন্তব্য কেরন।

বুধবার পুিলেশর এক হাজারিট অিফেস ভার্চুয়াল প্রাইেভট েনটওয়ার্ক
(িভিপএন)
কােনকিটিভিটর
হস্তান্তর
ও
উদ্েবাধনীর
ভার্চুয়াল
অনুষ্ঠােন এসব কথা বেলন িতিন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বেলন, িভিপএন অবকাঠােমািট পুিলেশর অভ্যন্তরীণ
গুরুত্বপূর্ণ ও েগাপনীয় তথ্েযর িনরাপত্তা এবং সিঠক ব্যবস্থাপনা
িনশ্িচত করেব। প্রকল্েপর আওতায় স্থািপত কােনকিটিভিটর মাধ্যেম এক
হাজারিট অিফস হেত পুিলেশর প্রেয়াজনীয় সফটওয়্যারসমূহ িনর্িবঘ্েন ও
িনরাপত্তার সঙ্েগ ব্যবহার করা সম্ভব হচ্েছ। পুিলশ প্রশাসিনক
কার্যক্রম পিরচালনায় িপআইএমএস সফটওয়্যার, তদন্েতর গুণগতমান
উন্নয়েন অপরাধী ও অপরাধ িচহ্িনতকরণ এবং উদঘাটেন িসিডএমএস
সফটওয়্যার, বািড়র মািলক ও ভাড়ািটয়ােদর তথ্যািদ যথাযথভােব
সংরক্ষেণর জন্য িসআইএমএস সফটওয়্যার ব্যবহার করেছ।

িতিন বেলন, পুিলেশর সক্ষমতা েবেড়েছ এবং আধুিনক প্রযুক্িত ব্যবহার
করেছ বেলই জনগণ পুিলশ েথেক সর্বািধক েসবা পাচ্েছ। দক্ষ,

প্রযুক্িতিনর্ভর ও জনবান্ধব পুিলশ গড়াই আমােদর লক্ষ্য।

অনুষ্ঠােন আরও উপস্িথত িছেলন তথ্য ও েযাগােযাগপ্রযুক্িত িবভােগর
প্রিতমন্ত্রী জুনাইদ আহেমদ পলক, তথ্য ও েযাগােযাগপ্রযুক্িত
িবভােগর িসিনয়র সিচব এনএম িজয়াউল আলম, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালেয়র
জনিনরাপত্তা িবভােগর িসিনয়র সিচব েমাস্তাফা কামাল উদ্দীন,
পুিলেশর মহাপিরদর্শক ড. েবনজীর আহেমদ ও বাংলােদশ কম্িপউটার
কাউন্িসেলর
িনর্বাহী
পিরচালক
পার্থপ্রিতম
েদব।
অনুষ্ঠানিট
সঞ্চালনা কেরন ইনেফা-সরকার তৃতীয় পর্যায় প্রকল্েপর প্রকল্প
পিরচালক িবকর্ণ কুমার েঘাষ।

উল্েলখ্য, ইনেফা-সরকার তৃতীয় পর্যায় প্রকল্পিট মন্ত্িরসভার
অনুেমাদন অনুযায়ী ‘জাতীয় অগ্রািধকার প্রকল্প’ িহেসেব ২০১৮ সােলর
৬ িডেসম্বর েগেজেট প্রকািশত হেয়েছ। বাংলােদশ ও চীন সরকােরর েযৗথ
অর্থায়েন বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্েপর মাধ্যেম ২ হাজার ৬০০িট
ইউিনয়েন দ্রুতগিতর ব্রডব্যান্ড ইন্টারেনট কােনকিটিভিট প্রদান
কার্যক্রম শতভাগ েশেষর পেথ। তাছাড়া প্রকল্েপর আওতায় েদেশর ৬০%
েভৗেগািলক এলাকার প্রান্িতক গ্রামীণ জনপেদর প্রায় ১০ েকািট
জনগেণর উচ্চগিতর ব্রডব্যান্ড ইন্টারেনট ব্যবহােরর সুেযাগ িনশ্িচত
করা সম্ভব হেব। ২০২১ সােল ব্রডব্যান্ড ইন্টারেনট গ্রাহক ২.২৫%
েথেক ১২%-এ উন্নীত হেব। ফেল িজিডিপ ১% বৃদ্িধ পােব।

