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রা ম ী আসা

ামান খান কামাল- ফাইল ছিব

রা ম ী আসা ামান খান কামাল বেলেছন, ‘পুিলেশর স মতা বেড়েছ এবং আধুিনক যুি ব বহােরর
ফেল বতমােন পুিলেশর কাছ থেক সবািধক সবা পাে জনগণ। দ , যুি িনভর ও জনবা ব পুিলশ
গড়াই আমােদর ল ।’
বুধবার সকােল জাতীয় তথ ও যাগােযাগ যু্ি অবকাঠােমা উ য়ন (ইনেফা সরকার-৩ পযায়) কে র
আওতায় বা বািয়ত বাংলােদশ পুিলেশর ১০০০ অিফেসর ভাচুয়াল াইেভট নটওয়াক (িভিপএন)
কােনি িভিটর হ া র ও উে াধনী অনু ােন ভাচুয়াল ব েব এ কথা বেল িতিন।
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ধান অিতিথর ব েব রা ম ী বেলন, ‘িভিপএন কােনি িভিট বা বায়েনর ফেল বাংলােদশ পুিলেশর
িবিভ কায ম পিরচালনার ে আধুিনক যুি ও িডিজটাল প িত েয়াগ করা স ব হেয়েছ। ফেল
িবিভ
শকাতর িবষেয়র গাপনীয়তা িনি তকরণসহ িনভুল তথ আদান দােনর মাধ েম সকল সবা
সিঠকভােব জনগেণর িনকট পৗঁেছ দওয়া স ব হে । ফেল ধানম ী জনেন ী শখ হািসনা ঘািষত
িভশন-২০২১ বা বায়েন উে খেযাগ অবদান রাখেব এিট।’
ধান অিতিথর ব েব রা ম ী বেলন, ‘িভিপএন কােনি িভিট বা বায়েনর ফেল বাংলােদশ পুিলেশর
িবিভ কায ম পিরচালনার ে আধুিনক যুি ও িডিজটাল প িত েয়াগ করা স ব হেয়েছ। ফেল
িবিভ
শকাতর িবষেয়র গাপনীয়তা িনি তকরণসহ িনভুল তথ আদান দােনর মাধ েম সকল সবা
সিঠকভােব জনগেণর িনকট পৗঁেছ দওয়া স ব হে । ফেল ধানম ী জনেন ী শখ হািসনা ঘািষত
িভশন-২০২১ বা বায়েন উে খেযাগ অবদান রাখেব এিট।’

(https://evaly.com.bd/campaign/campaigns/quick-deal-1a805c5c/samsung-upto48-discount-c3c474?
utm_source=Local_Publishers&utm_medium=Social&utm_campaign=Quick_D
িতিন বেলন, ‘এই িভিপএন কে র মাধ েম ািপত ভাচুয়াল াইেভট নটওয়াক (িভিপএন) অবকাঠােমািট
বাংলােদশ পুিলেশর অভ রীণ
পূণ ও গাপনীয় তেথ র িনরাপ া ও সিঠক ব ব াপনা িনি ত করেব।
কে র আওতায় ািপত িভিপএন কােনি িভিটর মাধ েম ১০০০ অিফস থেক বাংলােদশ পুিলেশর
েয়াজনীয় সফটওয় ারসমূহ িনিবে ও িনরাপ ার সােথ ব বহার করা স ব হে । বাংলােদশ পুিলশ
শাসিনক কায ম পিরচালনায় পেসানাল ইনফরেমশন ম ােনজেম িসে ম (িপআইএমএস) সফটওয় ার,
পুিলেশর তদে র ণগতমান উ য়েন অপরাধী ও অপরাধ িচি তকরণ ও উদঘাটেন ি িমনাল ডাটােবজ
ম ােনজেম িসে ম (িসিডএমএস) সফটওয় ার, বািড়র মািলক ও ভাড়ািটয়ােদর তথ ািদ যথাযথভােব
সংর েণর জন িসিটেজন ইনফরেমশন ম ােনজেম িসে ম (িসআইএমএস) সফটওয় ার ব বহার করেছ।’
ম ী আরও বেলন, ‘িবিভ ধরেনর যুি ও অ াি েকশন সফটওয় ার এর ব বহার আইনশৃ লা র াকারী
বািহনীর আধুিনকায়েন
পূণ ভূিমকা পালন করেছ। ফেল এসব যুি র ব বহার অপরাধ দমনসহ
জনগণেক সবা দওয়ার পাশাপািশ বাংলােদশ পুিলেশর অভ রীণ কায ম রাি ত করেছ। কে র
আওতায় বাংলােদশ পুিলেশর ১০০০ অিফেস িভিপএন কােনি িভিট াপন কায ম শতভাগ স
হেয়েছ।’
কে র আওতায় ১০০০ পুিলশ অিফেস ৫ এমিবিপএস হাের ডাটা ব া উইথ দান করা হে যা আগামী
৩১ িডেস র, ২০২০ পয অব াহত থাকেব।
জুম াটফেমর এই অনু ােন িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন তথ ও যাগােযাগ যুি
িতম ী
জুনাইদ আ েমদ পলক, এমিপ। এেত সভাপিত কেরন তথ ও যাগােযাগ যুি িবভােগর িসিনয়র সিচব
এন এম িজয়াউল আলম। এছাড়াও স ািনত অিতিথ িহেসেব সংযু িছেলন রা ম ণালেয়র জনিনরাপ া
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িবভােগর িসিনয়র সিচব মা াফা কামাল উ ীন, বাংলােদশ পুিলেশর মহাপুিলশ পিরদশক ড. বনজীর
আহেমদ িবিপএম (বার) এবং বাংলােদশ কি উটার কাউি েলর িনবাহী পিরচালক পাথ িতম দব।
অনু ানিট স ালনা কেরন ইনেফা-সরকার ৩য় পযায় কে র ক পিরচালক িবকণ কুমার ঘাষ।
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