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বািহনীর সদস েদর মেধ
কাযালেয় ভাচয়াল

পূণ ও

শকাতর িবষেয় অভ রীণ তথ িবিনমেয়র জন বাংলােদশ পুিলেশর ১০০০িট

াইেভট নটওয়াক (িভিপএন) কােনি িভিট সংেযাগ দয়া হেয়েছ।

আজ এক ভাচয়াল অনু ােন রা ম ী আসাদু
হ া র কেরেছ সরকােরর তথ ও যাগােযাগ

ামানা খান কামােলর কােছ আনু ািনকভােব এই কােনি িভিট
যুি

িবভাগ। এরপর রা ম ী এই কােনি িভিটর আনু ািনক

উে াধন ঘাষণা কেরন।
এ সময় রা ম ী বেলন, ‘এই
পযােয়র

যুি র ফেল পুিলেশর দ তা ও স মতা বাড়েব। এই কােনি িভিট বািহনীর িবিভ

শকাতর তথ আদান- দানসহ অভ রীণ তেথ র িনরাপ া িনি ত করেব। পুিলেশর অভ রীণ কাজেক

রাি ত করেব।’
িতিন আরও বেলন, ‘বাংলােদশ পুিলশ বতমােন য কান অপরাধ রাধ করেত স ম, কারণ তারা
জােন। এই

যুি

মুিজববেষর

উপহার। এর ফেল পুিলশ আরও অত াধুিনক ও

যুি র স বহার

যুি িনভর বািহনী িহেসেব গেড়

উঠেব।’
ভাচয়াল অনু ােন তথ ও যাগােযাগ

যুি

িতম ী জুনাইদ আহেমদ পলক বেলন, ‘িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার

পিরক নার অন তম কায ম এিট। এই কায েমর পাশাপািশ আমরা অনলাইেন িজিড করার পাইলট
যাি । ইেতামেধ আমরা সংি

েদর এই পাইলেটর ডেমা দিখেয়িছ। আশা করিছ

থানা েলােত এই অনলাইন িজিডর

চািলেয়

ততম সমেয় আমরা সারােদেশর

যুি িট পুিলেশর হােত তেল িদেত পারব।’

এ সময় জাতীয় জ ির সহায়তা ন র ‘৯৯৯’-এর িবষেয়
িনে । এই সবা চালুর সময়কাল

ক

িতম ী বেলন, বাংলােদেশর মানুষ ইেতামেধ ৯৯৯-এর সবা

ায় ৩ বছেরর কম, তেব এ পয

ায় ২ কািট ৫২ লাখ ফান এেসেছ এখােন। এই

সবার মাধ েম শখ হািসনার সরকার ২৪ ঘ া বাংলােদেশর মানুষেক সবা পৗেছ িদে । *িতিন বেলন জ ির কেলর
পাশাপািশ ৯৯৯ এ িকছ অ েয়াজনীয় কলও আেস। এেত পুিলশ তথা কল স ার এেজ েদর সময় ন হয়। এ
ধরেনর কাজ যােত না হয় সজন আমরা জনগণেক সেচতন করেবা। পাশাপািশ আমরা যু রা ও যু রােজ র মেতা
পদে পও িনেত পাির। সসব দশ েলােত যারা জ ির সবা ন ের অ েয়াজেন ফান দয় তােদর িচি ত কের
জিরমানা করা হয়। আমরাও ভিবষ েত এমন ব ব া িনেত পাির যােত কউ ভল তথ না দয়।
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ধানম ী ও তার আইিসিট িবষয়ক উপেদ ার দূরদৃি র কারেণই

আজেকর িডিজটাল বাংলােদশ। বাংলােদশ পুিলশ এখন যই স াল ি িমন াল ডটােবজ তির কেরেছ সটােক
আে আে িবগেডটা অ ানািলিট

এবং আিটিফিসয়াল অ ানািলিট

আইিসিট িবভাগ একিট িবগেডটা এনািলিট
ি িমনাল ডটােবেস িবগেডটা অ ানািলিট
িডিজটাল িজিড সবা

ব বহােরর উেদ াগ নয়া হেয়েছ। ইেতামেধ ই

টা েফাস গঠন কেরেছ। এই িটেমর মাধ েম ৯৯৯ এবং পুিলেশর স াল
ও এআই ব বহার করা হেব। িতিন বেলন অ িদেনর মেধ ই দশজুেড়

ক িট পুিলেশর কােছ হ া র করা হেব। বাংলােদশ পুিলশেক িবে র অন তম

যুি

িনভর

বািহনী িহেসেব গেড় তালা হেব।
তথ ও যাগােযাগ

যুি

অন ােন র মেধ সংযুি

িবভােগর িসিনয়র সিচব এনএম িজয়াউল আলম এর সভাপিতে িডিজটাল াটফেম
িছেলন রা ম ণালেয়র জনিনরাপ া ি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।
পের রা ম ী আনু ািনকভােব িভিপএন এর উে াধন কেরন।
.
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