
 

ইউনিয়ি নিজিটাল সেন্টার 

ডিজিটাল সেন্টার কী ও সকন? 

 

ইউনিয়ি নিজিটাল সেন্টার হচ্ছে ইউনিয়িপনরষচ্ছে স্থানপত তথ্য-প্রযুজিনির্ভর একটট 

অতযাধুনিক তথ্য ওজ্ঞািচ্ছকন্দ্র(সটনলচ্ছেন্টার) যার উচ্ছেশ্য হচ্ছলা তৃণমূল মািুচ্ছষর 

সোরচ্ছ াড়ায়তথ্যচ্ছেবা নিজিত করা। এ সকন্দ্র     

সথ্চ্ছক গ্রামীণ িিপচ্ছের মািুষ খুব েহচ্ছিইতাচ্ছের বাড়ীর কাচ্ছে পনরনিত পনরচ্ছবচ্ছশ্ িীবি ও 

িীনবকানর্নিক তথ্য ও প্রচ্ছয়ািিীয়চ্ছেবা পায়। 

 ত ১১ িচ্ছর্ম্বর ২০১০ মািিীয় প্রধািমন্ত্রীতার কায ভালয় সথ্চ্ছক এবং িানতেংঘ উন্নয়ি কম ভেূনি 

(ইউএিনিনপ)’র প্রশ্ােক ওনিউজিলযাচ্ছের োচ্ছবক প্রধািমন্ত্রী নমে সহচ্ছলি ক্লাকভ সর্ালা সিলার 

িরকুকনরমুকনর ইউনিয়ি   সথ্চ্ছক নর্নিও কিফাচ্ছরচ্ছের মাধযচ্ছম োরাচ্ছেচ্ছশ্র েকল ইউনিয়িতথ্য 

ও সেবাচ্ছকন্দ্র (ইউআইএেনে) একচ্ছযাচ্ছ  উচ্ছবাধি কচ্ছরি। এ েকল সকন্দ্র সথ্চ্ছকমাচ্ছে প্রায় ৩০ লক্ষ 

মািুষ তথ্য ও সেবা গ্রহণ করচ্ছে। ইউআইএেনের মাধযচ্ছমেহচ্ছি, দ্রতু ও কম খরচ্ছি েরকানর ও 

সবেরকানর সেবা পাবার মাধযচ্ছম স্থািীয়িি চ্ছণর িীবিমাচ্ছির বযাপক ইনতবািক পনরবতভি 

আেচ্ছত শুরু কচ্ছরচ্ছে। 

‘িি চ্ছণর সোড়চ্ছ াড়ায় সেবা’ (Service at Doorsteps)-এ সলা ািচ্ছক োমচ্ছি সরচ্ছখ ইউআইএেনের 

যাত্রা শুরু হয়। ইউআইএেনেপ্রনতষ্ঠার ফচ্ছল েমাি ও রাষ্ট্র বযবস্থার প্রনতটট সক্ষচ্ছত্র একটট অবাধ 

তথ্যপ্রবাহ েৃটি করা েম্ভবপরহচ্ছয়চ্ছে, সযখাচ্ছি মািুষচ্ছক আরচ্ছেবার িিয বাচ্ছরবাচ্ছর ঘুরচ্ছত হচ্ছে 

িা, বরং সেবাই সপ ৌঁচ্ছে যাচ্ছেমািুচ্ছষরচ্ছোরচ্ছ াড়ায়। অবাধ তথ্যপ্রবাহ িি চ্ছির ক্ষমতায়চ্ছির 

অিযতম পূব ভশ্তভ। সেচ্ছশ্র ৪,৫০১টট ইউনিয়ি পনরষচ্ছেতথ্য ও সেবাচ্ছকন্দ্র স্থাপচ্ছির ফচ্ছল গ্রামীণ 

িি চ্ছণর অবাধ তথ্য প্রবাচ্ছহঅংশ্গ্রহণেহ দ্রতুতম েমচ্ছয় তথ্য ও সেবা পাওয়ার পথ্ েু ম 

হচ্ছয়চ্ছে। 

ইউনিয়ি তথ্য ও সেবাচ্ছকন্দ্র স্থানপত হচ্ছয়চ্ছেনপনপনপনপ (পাবনলক-প্রাইচ্ছর্ট-নপপলে পাটভিারশ্ীপ) 

মচ্ছিচ্ছলর উপর নর্নি কচ্ছর।প্রনতটট ইউআইএেনেচ্ছত েু’িি কচ্ছর স্থািীয় তরুি উচ্ছেযািা রচ্ছয়চ্ছে, 

যাচ্ছের মচ্ছধযএকিি পুরুষ ও একিি িারী। এ উচ্ছেযািারাই ইউআইএেনে পনরিালিা কচ্ছর 

থ্াচ্ছকি।নকেু নকেু সকচ্ছন্দ্র একিি িারী ও একিি পুরুষ উচ্ছেযািার পাশ্াপানশ্ আচ্ছরা 

একিিকচ্ছর িারী ও পুরুষ ‘নবকল্প উচ্ছেযািা’ নহচ্ছেচ্ছব কাি করচ্ছে।উচ্ছেযািাইউআইএেনে’র 

সবতিরু্ি কমী িি, প্রনতটট ইউআইএেনে’র আয়-ই উচ্ছেযািার আয়।ইউআইএেনে’সত উচ্ছেযািা 

একিি নবনিচ্ছয়া কারীও বচ্ছট। 

  

পাটটনারশীপ বা অংশীদাডরত্ব: 

 

স্থািীয় েরকার নবর্াচ্ছ র সিতৃচ্ছেইউআইএেনেেমূহ পনরিানলত হচ্ছে। মনন্ত্রপনরষে 

নবর্াচ্ছ র নিচ্ছেভশ্িায় ও স্থািীয়প্রশ্ােচ্ছির বযবস্থাপিায় ইউআইএেনে’র তোরনকেহ অিযািয 

কায ভক্রম পনরিানলতহয়। ইউআইএেনে’র প্রচ্ছয়ািিীয় আইনেটট উপকরি ও উচ্ছেযািাচ্ছের েক্ষতা 

বজৃিরিিয প্রনশ্ক্ষচ্ছণর অথ্ ভ আচ্ছে এলজিনি ও বাংলাচ্ছেশ্ কম্পিউটার কাউজেল (নবনেনে)সথ্চ্ছক। 

এোড়াও নবনেনে ১০১৩টট নবেুযতনবহীি ইউনিয়চ্ছি সোলার পযাচ্ছণল েরবরাহকচ্ছর সেচ্ছশ্র েকল 

ইউনিয়ি পনরষেচ্ছক নবেুযচ্ছতর আওতায় নিচ্ছয় এচ্ছেচ্ছে। এর বাইচ্ছরএকানধক বযাংক-বীমা, সমাবাইল 



সকািািী, এিজিও, নশ্ক্ষা- চ্ছবষিা প্রনতষ্ঠাি, হািভওয়যার-েফটওয়যার েনমনত প্ররৃ্নত প্রনতষ্ঠাি 

তাচ্ছের সেবা, িতুি েক্ষতাও কানর রী েহায়তা নিচ্ছয় ইউআইএনে’র োচ্ছথ্ েিিৃ হচ্ছে। 

  

ইউএএমএে  বা ইউডিডে এযাকটটডিটট মযাননিনমন্ট ডেনেম: 

 

ইউআইএেনে উচ্ছেযািাচ্ছের আচ্ছয়র নহোব এবং স্থািীয় প্রশ্ােচ্ছির ফচ্ছলা-আচ্ছপ 

েহচ্ছযান তা করার িিয ইউআইএেনে কায ভক্রম বযবস্থাপিা বা ‘ইউএএমএে’ (http://www.e-

service.gov.bd/uams/) িাচ্ছম একটট অিলাইি েফটওয়যার ততনর করা হচ্ছয়চ্ছে। ইউআইএেনে 

উচ্ছেযািারা তাচ্ছের প্রনতনেিকার আচ্ছয়র তথ্য এখাচ্ছি আপচ্ছলাি কচ্ছর থ্াচ্ছকি। 

  

ব্লগ (uiscbd.ning.com): 

 

উচ্ছেযািাচ্ছের নিচ্ছিচ্ছের মচ্ছধয পারস্পনরকনমথ্জিয়া, আন্ত:েিকভ স্থাপি এবং 

উচ্ছেযািাচ্ছের োচ্ছথ্ স্থািীয়প্রশ্ােচ্ছির কম ভকতভাচ্ছেরোচ্ছথ্ দ্রতু সযা াচ্ছযাচ্ছ র িিয ততনর করা 

হচ্ছয়চ্ছেইউআইএেনে ব্ল  (uiscbd.ning.com)। ব্ল টট োরাচ্ছেচ্ছশ্ নবে্তৃত ৪,৫০১ টটইউআইএেনে’র 

৯,০০২ িি উচ্ছেযািার িিয এমিই একটট শ্জিশ্ালী অিলাইিপ্লাটফরম, সযখাচ্ছি উচ্ছেযািারা 

নিচ্ছিচ্ছের মচ্ছধয অনর্জ্ঞতা নবনিময় করার, েমেযানিনিত ও তার েমাধাি সখা োঁিার, েমচ্ছবত র্াচ্ছব 

উচ্ছেযা  গ্রহচ্ছণর, স্থািীয়প্রশ্ােচ্ছির োচ্ছথ্ কাোঁচ্ছধ কাোঁধ নমনলচ্ছয় কাি করার, এমিনক 

প্রচ্ছয়ািচ্ছিিীনতনিধ ভারকচ্ছের োচ্ছথ্ আচ্ছলািিা করার েচু্ছযা  পাচ্ছে। 
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