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নাগরযক ককরিক বফদ্যুরতন প্রান: একরি মযালরাচনা 

কারতযক ার 

গলফলক, যাষ্ট্ররফজ্ঞান রফবাগ ফধযভান রফশ্বরফদুারয়  
 

Abstract 

The use of information and communication technology for good governance is being tested 

all over the world. In the context of liberalization and globalization and as a result of the 

technological revolution, the emergence of e-governance in the field of administrative 

reform is particularly significant, India is no exception. The goal of electronic governance 

or e-governance is to reform the government administration by utilizing information and 

communication technology to increase the efficiency, transparency, dynamism, and cost 

reduction of the administration. Proper use of e-governance will ensure the supply and 

delivery of citizen-centric information and communication technology-based government 

services. In developed countries, government services are delivered to citizens through the 

Internet or through e-governance, which has resulted in increased work dynamism, reduced 

corruption, and increased transparency. As a developing country, India is making good use 

of e-governance to bring government services to the doorsteps of its citizens. The 

government has taken various initiatives for that purpose. India is one of the fastest-

growing digital services in the world. This has been made possible by a combination of 

government initiatives, business innovation, investment, technological innovation, and new 

digital applications. These applications have transformed the country through multifaceted 

work, the emergence of new fields of service delivery, and its impact on every aspect of the 

lives of citizens. In a country like India where there is a special need to provide public 

services, electronic administration will play a very important role in meeting that need. 

Electronic administration has made the traditional administration citizen-centric. 
Keywords - information and communication technology, administration, e-governance, 

services, administrative reform, citizen-centric. 
 

 

বরুভকা: ভগ্র রফশ্বফুাী প্রান রযচারনায় ICT (information and Communication Technology) ফুফায 

এক বফপ্লরফক রযফতযন এলনলে । মায পরস্বরু e-governance এয ূচনা লমলে । এয ভাধুলভ যকায আন্টাযলনি 

প্রমুরি ও তথু এফং কমাগালমাগ প্রমুরিয লফযাতভ ফুফায কলয াধাযণ ভানুললক রফরবন্ন রযললফা প্রদান কযলত ালয। 

ঔরনলফরক বাযলত প্রান রের ফদ্ধ, স্বচ্ছ ও কগানীম কমখালন নাগরযকযা কবালফ ংগ্রণ কযলত াযলতা না। 

বাযতফললয স্বাধীনতায লযও ফহুরদন এআ Legacy প্রালন নুৃত লমলে । তলফ ১৯৭০ এয দক কথলক প্রালন  তথু 
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ও কমাগালমাগ প্রমুরি এয ফুফায ফুফালযয প্রলমাজনীমতা কদখা কদম । মায পরশ্রুরতলত প্রালন স্বচ্ছতা ভুিাতা ফৃরদ্ধ 

কলমলে । এলদল যকায নাগরযকলদয জন রযলফা প্রদালনয গুরুদারমত্ব ম্পলকয কলারঅনা লচতন কথলকলে ফযাফযআ, 

বাযলতয আরতাল এয প্রচুয উদাযণ যলমলে। রফরবন্ন প্রকল্প ফা অআলনয ভাধুলভ ুালনয ফুফস্থাত্র গল  কতারায রক্ষ্ু 

রনলম  বাযত যকায রনযফরচ্ছন্ন প্রলচষ্টা চাররলম এললে। মাআ কাক এআ ভস্ত ফুফস্থাত্র রের ভূরত কযক য পাআর এফং 

অদান প্রদান-রবরতক কালজ কাগজ করভ এয অরধকু রের রফস্তয। তলফ াম্প্ররতককালর নাগরযক কফা কদওমায জনু 

প্রালন তথু ও কমাগালমাগ প্রমুরিয ফুফালযয ভধু রদলম বফদ্যুরতন প্রান ফা আ গবলনযন্স ূত্রাত ঘলিলে । দ্রুত 

রযফতযনীর কক্ষ্ালি প্রান রযচারনা ও নাগরযক রযললফা প্রদালনয কক্ষ্লত্র  আ গবলনযন্স প্রলমাজনীম নম অফরুক লম 

ল লে । তথু ও কমাগালমাগ প্রমুরিয ক্রভফধযভান গুরুত্ব উররি কলয বাযত যকায ১৯৭০ ালর Department Of 

Electronics প্ররতষ্ঠা কলযলে । যফতযীকালর ১৯৭৭ ালর National Intormatics Centre(NIC)  প্ররতষ্ঠা কযা বাযলতয 

এআ গবলনযন্স এয রদলক প্রথভ ফ  দলক্ষ্ রের । তাযয ১৯৮৭ ালর National Informatics Centre Network 

(NICNET) শুরু কযা ম । ২০০০ ালর ককি যকালযয তথুপ্রমুরি ভন্ত্রণারম বফদ্যুরতন প্রানলক ফাস্তফামলনয জনু ১২ 

দপা এলজন্ডা (12 point agenda) গ্রণ কলয তাযয ২০০৬ ালর বাযত যকায National e - governance plan 

গ্রণ কলয। 
 

    যফতযীকালর ককি যকায যাজু যকায নাগরযক রযললফা জনু এফং প্রানলক নাগরযকলদয কদাযলগা াম ক ৌঁলে 

কদওমায জনু রফরবন্ন প্রকল্প দলক্ষ্ গ্রণ কলযলে। প্রানলক নাগরযক ককরিক কলয কতারা লমলে এফং কলয কতারায 

প্রলচষ্টা এখলনা চরলে। ফতযভালন আ গবলনযন্স এয ভাধুলভ প্রান নাগরযকলদয কদাযলগা াম এল ল লে এভন রক তথু 

প্রমুরিয লফযাতভ উকযণ স্মািয-কপালনয ভাধুলভ যকারয রযললফা নাগরযকলদয ালতয ভুল াম এল ল লে। 
 

 Objective of Study : 

1. বফদ্যুরতন প্রালনয ধাযণারি ফুাখুা কযা।  

2. নাগরযক রযললফা প্রদালন ককি যকায আ-গবলনযন্স এয কক্ষ্লত্র রক দলক্ষ্ গ্রণ কলযলে তায রফরবন্ন গুরুত্বূণয 

দলক্ষ্ গুরর ফুাখুা কযা। 

3. নাগরযক ক্ষ্ভতামলন যাজু যকায আ গবলনযন্স এয রক রক দলক্ষ্ রনলমলে তা ফুাখুা কযা।  

4. নাগরযক প্রালন e –district এবং e - panchayet রক বূরভকা ারন কলয তা  ফুাখুা কযা।  
 

 গলফলণা দ্ধরত:  গলফলণায কালজ অরভ Secondary Data রললফ ফআ গলফলণাত্র ংফাদত্র ওলমফাআি জানযার 

প্রবৃরতয াামু রনলমরে মা লজআ রফশ্বরফদুারম রাআলেরয ও করম্পউিায কথলক াওমা মাম । 
 

 বফদ্যুরতন প্রালনয ংজ্ঞা: 

        বফদ্যুরতন প্রশ্ন র প্রান র যকালযয লে জাতীম, যাজু, ুয ও স্থানীম স্তলযয প্রান কতৃযলক্ষ্য ভলধু নাগরযক, 

রল্প ফারণজু ংস্থায ভলধু তথু ও কাজকলভযয অদান-প্রদালনয দক্ষ্তা, কামযকারযতা, স্বচ্ছতা, দামফদ্ধতা রূান্তয ঘিালনায 

জনু তথু ও কমাগালমাগ প্রমুরিয প্রলমাগ। আন্টাযলনি, তথু ও কমাগালমাগ প্রমুরিয গ্রগরতয নুতভ উলেখলমাগু রদক লরা 

এআ বফদ্যুরতন প্রালনয উদ্ভফ। আ গবলনযন্স কক SMART governance ফরা ম কাযণ এআ ধযলনয প্রান যকায 

নাগরযক এফং ফুফামীলদয ভলধু Simple ,Moral, Accontable , Responsive, transparent interface ৃরষ্ট কলয । 

বফদ্যুরতন প্রালনয ংজ্ঞা রদলত রগলম রিররত জারতুঞ্জ ফলরলে আ-গবলনযন্স এয থয র আন্টাযলনি এফং World - 

Wide - Web (w.w.w) এয দ্ব্ুফায এয ভাধুলভ নাগরযকলদয যকারয তথু ও রযললফা প্রদান কযা ।  UNESCO এয 

ভলত আ গবলনযন্স র যকারয কক্ষ্ত্র দ্ব্াযা তথু ও কমাগালমাগ প্রমুরিয ফুফায মায রক্ষ্ু লরা তথু ও রযললফা প্রদালনয 

উন্নরত, রদ্ধান্ত গ্রণ প্ররক্রমাম জনগলণয ংগ্রলণ উৎা প্রদান এফং যকালযয অলযা কফর দামফদ্ধ স্বচ্ছ ও কামযকযী কলয 

কতারা । 
  

    আ গবলনযন্স দারফ কলয নতুন ধযলণয কনতৃত্ব, রফতলকযয নতুন থ, নীরত রনধযাযণ ও রফরনলয়াগ, নতুন রক্ষ্ায প্রলফ, 

নতুনবালফ জনগলণয কথা কানা তথু ও রযললফা ংগর ত কযা ও রযলফা প্রদালনয কক্ষ্লত্র নতুন ধাযণা রনলম অা 

নাগরযকলদয প্রলমাজন এফং দামফদ্ধতা উবম লথয । এয উলেু লরা to engage, enable and empower the 

citizen। 
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 Functions :-  

 E - Governance – এয রকেু গুরুত্বূণয functions র - 

• E – Service: এয াধাযণ থয লরা যকায আন্টাযলনিলক ফুফায কলয নাগরযকলক রফরবন্ন প্রকল্প এফং 

রযললফা প্রদান কলয থালক মায পলর যকায ও জনগলণয ভলধু দূযত্ব কলভ মাম । e-service এয পলর 

নাগরযকযা রফরবন্ন যকাযী ুলমাগ-ুরফধায় লজ প্রলফ কযলত াযলে। কমভন উদাযণ রললফ 

Computerization of land records এয কথা ফরা মাম । কণযািক যকায Computerization of land 

records এয জনু প্রলজক্ট বূরভ (project Bhoomi) ূচনা কলযলে কমখালন কৃলকযা খুফ লজ তালদয জরভয  

কযক য এয কর কলম কমলত ালয । 

• E – democracy or participation:   প্রালন তথু ও কমাগালমাগ প্রমুরি ফুফালযয পলর গবলনযন্স ও 

ররর ম্পলকয স্বচ্ছতা কফলেলে, ও জনগলণয ংগ্রণ ফৃরদ্ধ কলয়লে । এয ন্তবুযি যলমলে online grievance 

redressal mechanism । 
• E- Commerce: এরি লরা যকায এফং নাগরযলকয ভলধু ফযারধক জনরপ্রম ভাধুভ । আা জর ত যলমলে দ্রফু 

এফং রযলফায জনু কয রললফ লথযয রফরনভম । কমভন নাগরযকলদয দ্ব্াযা িুাক্স এয নরাআন থযপ্রদান, 

রফদ্যুলতয রফর প্রদান কযা, নরাআলন রিরকি াওমা, মানফালনয কযরজলেন, ুননযফীকযণ প্রবৃরত । 

• E – Management: আা মুি যলয়লে যকাযী নরথলত্রয Computerization কলয Eletronically ংযক্ষ্ণ 

কযা ও কযক য যাখা ।  
 

 Pillars of e – governance: 

(1) Connectivity :  যকারয রযললফা প্রদান জনগণলক মুি কযায কক্ষ্লত্র Connectivity ফা ংলমালগয ক্ষ্ভতা 

প্রলমাজন।একরি কামযকযী আ গবলনযন্স ওমায কক্ষ্লত্র রিারী কমাগালমাগ ফুফস্থা ফা Connectivity থাকা 

দযকায।  

(2) Knowledge :  এখালন জ্ঞান ফরলত তথুপ্রমুরি ফা Information Technology (IT) ম্পরকযত জ্ঞান কক 

কফাঝালনা লমলে । যকায দক্ষ্তা ম্পন্ন আরঞ্জরনমাযলদয রনলমাগ কযলফ মাযা বফদ্যুরতন প্রানলক দক্ষ্ বালফ 

রযচারনা কযলফ । এআকর আরঞ্জরনমাযযা আ গবলনযন্স এয কাজ কযায কক্ষ্লত্র কম কর ত্রুরি ঘিলফ তালক 

রযচারনা ও রনমন্ত্রণ কযলফ । 

(3) Data Content : কম কর জ্ঞান এফং তথু আন্টাযলনলিয ভাধুলভ অদান প্রদান কযা লফ কখালন ফুআ আায 

তথু বাণ্ডায ফা  ািালফ (data base) থাকলফ । এআ তথুবাণ্ডালয যকারয রযললফা ংক্রান্ত data content 

থাকলফ। 

(4) Capital :- ুৌঁরজ ফা Capital যকারয লত ালয ফা কফযকারয ংীদারযত্ব (Private Partnership) লত 

ালয । ুৌঁরজ রনলদয কলয রযলফা প্রদালনয কক্ষ্লত্র যকারয থয ফুফায কলয কগুররলক থফা কআ কর 

রক্রমা-করা ম্পাদনকাযী থযনীরত রবরতক কক্ষ্ত্র গুররলক । 
 

 E - Governance Model Or Taxonormy Of E – Governance: 

e - governance এয রযলফা রফবারজত ম নাগরযক ( citizens ) , ফুাফামী ( Businessman ) , যকায 

(Goverment)এফং চাকুযীজীফী ( employees ) দের মধ্যে । 
E - Governance এয চাযরি Model রক্ষ্ু কযা মাম - 

 GOVERNMENT TO CITIZEN ( G2C )  

 GOVERNMENT TO GOVERNMENT ( G2G )  

 GOVERNMENT TO BUSINESS ( G2B )  

 GOVERNMENT TO EMPLOYEES (G2E )  
 

1) Government to Citizen (G2C) 
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      যকায কথলক নাগরযক (G2C) র কআ কাজগুরর কমখালন যকায নাগরযকলদয তথু ও রযলফাম One Stop 

Online Access প্রদান কলয । G2C - য প্রলয়ালগ নাগরযকযা যকাযী ংস্থা ম্পলকয প্রশ্ন কযলত এফং উতয কলত াামু 

কলয । G2C এয ভাধুলভ কম কর কামযাফরী গুরর ম্পারদত ম তালরা - অমকয প্রদান ( মুিযাষ্টীম , যাজু এফং স্থানীম ) 

কয প্রদান ( অম , অফান ) , ড্রাআরবং রাআললন্সয ুননযফীকযণ , রিরকলি শুল্ক , র কানা রযফতযন, গার য কধায়া যীক্ষ্া 

আতুারদ । এআ model রি যকায ও নাগরযলকয ভলধু রিারী ফন্ধন । কম কর রযলফা প্রদান কযা ম এআ model এয 

ভাধুলভ কগুরর র -  

a) রফদ্যুৎ, জর, কিররলপালনয রফর online -এ প্রদান কযা মাম, 

b) অলফদনত্র গুররয online এ রনফন্ধীকযন কযা মাম, 

c) Land record এয copy াওমা মাম, 

d) রবলমাগগুরর online এ ূযণ কযা মাম,  

e) কর ধযলনয online তলথুয ুরফধা াওমা মাম । 
 

 2) Government To Government ( G2G ) 

 যকায কথলক যকায ফা G2G কআ কাজগুরর রনলম কাযফায কলয মা রফরবন্ন যকাযী ংস্থা , ংগ লনয ভলধু ম্পারদত 

ম । এআ ধযলনয ফহু কাজগুররয রক্ষ্ু র ারফযক যকাযী রক্রমাকরালয দক্ষ্তা এফং কামযকারযতায উন্নরত। এআ ভল র কআ 

কর রযলফাগুরর রনলদয কলয কমগুরর যকাযগুররয ভলধু ম্পারদত ম (ককি যকায - যাজু যকায , যাজু - যাজু 

যকায , যাজু যকায - স্থানীম যকায , স্থানীম যকায - স্থানীম যকায ) ।এখালন ফহু তথু যলমলে কমগুরর যকালযয 

রফরবন্ন ংস্থা ( agency ) রফবাগ ( deparment ) এফং ংগ নগুররয ভলধু রফবারজত ওমা প্রলয়াজন । কমকর রযলফা 

এআ ভল লরয প্রদান কযা ম কগুরর র:- 
 

a) রফরবন্ন যালজুয ুরর রফবালগয ভলধু তলথুয রফরনভম, 

b) যকাযী নরথ (documents), কমভন প্রস্তুরত (preperation) নুলভাদন ও ফণ্টন ংক্রান্ত কর নরথয অদান প্রদান 

ম এফং যকাযী নরথয ংগ্রারা থালক এআ model এয ভাধুলভ । 

ফলচলম গুরুত্বূণয এআ e - governance - এয ভাধুলভ finance এফং Budget ম্পরকযত কামযাফরী ম্পারদত ম ।  
 

3) Government To Businessman ( G2B ): 
 

     যকায কথলক ফুফায়ী ফা G2B কত যকায ফুফাম ালথ কাযফায কলয কমভন রফরবন্ন ফুফায়ী ংস্থা নুানু ংগ ন 

ICT ফুফায কলয যকালযয ালথ কমাগালমাগ কলয। G2B এয ন্তবুযি র যকায কথলক ফুফা এফং ফুফা কথলক 

যকালযয ভলধু াযস্পরযক রভথরিমা । এআ model  এয ভাধুলভ গবীয ফন্ধন গল  ওল  যকায এফং কফযকারয কক্ষ্ত্র 

(Private Sector) এফং ফুফামীলদয ভলধু । এআ ভল র ফুাফালযয ভাধুলভ তাযা কমাগালমাগ কলয ালয । কমকর 

রযলফা এআ model এ প্রদান কযা ম তা র -  

a) Tax ভূলয ংগ্র, 

b) কর-ধযলনয লেয (patent) এয ফারতরকযন ও নুলভাদন,  

c) করধযলনয রফর প্রদান কযা ম, 

d) করধযলনয তথু, রনমভকানুন ও d a t a  অদান প্রদান কযা মাম, 

e) কমলকালনা ধযলনয রবলমাগ এফং ন্তুরষ্ট এখালন জানালনা মাম । 
 

 4) Government To Employes ( G2E ) এআ model যকায ও তায কভযচাযী ফা চাকুযীজীফীয ভলধু ম্পলকযয 

স্বচ্ছতা ( transparency ) কক ফরধযত কলয । এখালন কভযচাযী যকালযয রক্রমাকরালয ংরত ফজাম যালখ। কমকর 

রযলফা এআ mo d e l  এ াওমা মাম তা র – 

a) যকালযয রফরবন্ন রফবালগয কভযচাযী ম্পরকযত তথু কমভন উরস্থরতয কযক য কযা ম ।  

b) কভযচাযী এআ ভল লরয ভাধুলভ কর ধযলনয রবলমাগগুরর ও ন্তুরষ্ট জানালত ালয । 

c) কভযচাযীয জনু করধযলনয তথু, রনমভকানুন প্রদান কযা ম । 

d) কভযচাযীযা তালদয কালজয এফং থয প্রদান ংক্রান্ত কযক য যীক্ষ্া কযলত ালয ।  
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 E – Governance Initiatives : > 
 

◆ Central Government's Initiatives: ১৯৮০ দক কথলক অজ মযন্ত e - governance এয ভাধুলভ নাগরযকলদয 

রযলফা কদওমায জনু বাযত যকায রফরবন্ন উলদুাগ গ্রণ কলযলে তায ভলধু উলেখলমাগু র ― 

■ Comuterisation of Land Records (Deparment of Land Resources Government of 

India) 
     যাজু এফং ককিারত ঞ্চর ভূলয Revenue Minister যা ১৯৮৫ ালর ককি যকালযয কালে অলফদন কলয 

বূরভ ভূলয Computerisation Record গল  তুরলত । কআ দাফীয রযলরক্ষ্লত ককিীম গ্রাভীণ উন্নমন ভন্ত্রক (Union 

Ministry of Rural Devlopment) অিরি কজরালত যীক্ষ্াভুরক বালফ Computerisation of land Record ঢারু কযা 

ম মা রের ১০০ তাং ককি যকায ভরথযত । ১৯৯৫ ালর National Informatic Centre (NIC) এয লে 

কম থবালফ আা কাজ কলয । এআ প্রকলল্পয প্রধান উলেু র ― 

a) জরভয ভাররকলক তায ভাররকানায Computerised Copy প্রদান কযা এফং চারদায রবরতলত জরভয পর , 

প্রজাস্বত্ব ( tenancy ) এফং ংলারধত Records of Rights ( RoRs ) য Copy প্রদান কযা । 

b) ুযালনা কযকযল য রফশ্বালমাগুতা ও স্থামীত্বলক ংযক্ষ্ণ কলয স্বল্পভূলরু এফং লজ উৎাদনলমাগ  ্ম  র রজিার 

কযক য কযা ম । 

c) রনবুযরতা ( accuracy ) , স্বচ্ছতা ( transparency ) এফং দ্রুত দ্ব্ন্দ্ব ভীভাংা ( speedy dispute resolution) 

কক ুরনরিত কযা । 

d) রদ্ধান্ত গ্রলণয জনু দ্রুত কামযকযী বালফ তথুলক অযণ ও উদ্ধায কযা মাম । 

e) ক্ষ্ভতাীন কতৃযক্ষ্ কতৃযক ফা Revenue Official কতৃযক প্রভাণীকযলণয (Authentication) য করম্পউিালযয 

ভাধুলভ াওমা Land Records certificate অআরন বফধতা াম।  

f) বূরভগত রযকল্পনা এফং বূরভকম্পলদয মথামথ ফুফালযয জনু ফুাক বূরভ ংক্রান্ত তথু ফুফস্থা গল  কতারা।  

g) Land and Revenue Administration ংক্রান্ত Citizen - Centric Services প্রদান কযায ওয গুরুত্ব 

অলযা কযা য় । 
 

 Digital India: ২০১৫ ালর ককিীম যকায র রজিার বাযত কভযূরচ গ্রণ কলযলে। এরি রফরবন্ন ভন্ত্রলকয একরি 

রিররত প্রলচষ্টা। বাযতলক এক র রজিার রবরতক ও ক্ষ্ভ তথু-ভাজ এফং থযনীরতলত রূান্তয কযা এয রক্ষ্ু। জাতীম 

প্রান রযকল্পনায ম্প্রারযত রূ লরা র রজিার বাযত কভযূরচ। এয ভূর রক্ষ্ু যকালযয রযললফা প্রদালনয প্ররক্রমা ও 

প্রণারীয অভূর রযফতযন কলয র রজিার কযা এফং যকারয রযললফা আলরকট্ররনক বালফ নাগরযকলদয াওমায ফুফস্থা কযা. 

কআ-লে নতুনবালফ কভযংস্থালনয ুলমাগ ৃরষ্ট কযা ও ফৃরদ্ধ কযা । এআ কভযূরচ রচন্তাবাফনা রতনরি ফুফস্থায কথা ভলন কযলখ 

গল  উল লে- প্রথভতঃ প্রলতুক নাগরযলকয জনু রযকা ালভাগত ুলমাগ কদওমা কমভন নাগরযকলদয র রজিার ক্ষ্ভতামলনয 

জনু  গ্রাভ ঞ্চালমলত াআ রস্প  আন্টাযলনি এয ফুফস্থা কযা, কাোকারে াধাযণ রযললফা  ককলিয ুলমাগ, রনযাদ ও 

ুযরক্ষ্ত াআফায কস্প গ ন, প্রলতুলকয কভাফাআর ও ফুাংক একাউলন্টয ংলমাগ াধন প্রবৃরত।  রদ্ব্তীমতঃ চারদাভত 

রযললফায প্রান ও রযললফা উন্নরতয ফুফস্থা কযা। যকালযয রফরবন্ন রফবালগয ভলধু ভন্বলময ভাধুলভ এক-জানারা 

রফরষ্ট রযললফা নাগরযকলদয কালে নরাআলন কভাফাআলরয ভাধুলভ ক ৌঁলে কদওমা, প্রলমাজন আলরকট্ররনক ও অরথযক ুরফধা 

প্রদান কযলর ফুফা ফারণজু ুরফধা লফ। তৃতীমতঃ নাগরযকলদয র রজিার ক্ষ্ভতামলনয কথা এআ কভযূরচলত যাখা লমলে 

তালদয র রজিার াক্ষ্যতা অঞ্চররক বালাম র রজিার কভরা নাগরযকলদয প্রাু ফ রকে ুক্লাউল য ভাধুলভ জরবু কযা 

এফং তালদয  র রজিার াক্ষ্যতা ঘিালনা এআ প্রকলল্পয ভলধু যলমলে। 
 

     র রজিার বাযত কভযূরচ ফাস্তফামলনয জনু নয় রি দলক্ষ্ গ্রণ কযা লমলে প্রথভতঃ ে  ফুান্ড াআওলম ও জাতীম তথু 

রযকা ালভায ভলধু ভন্বম এফং ফ গ্রাভ ও লযয জনু ে ফুান্ড রযললফা ফুফস্থা কযা। রদ্ব্তীমতঃ কলরয জনু কভাফাআর 

ংলমালগয রযকা ালভা গল  কতারায জনু ফুফস্থা কযা। তৃতীমতঃ গ্রাভাঞ্চলর উমুি ংখুক াধাযণ রযললফা ককি গল  

কতারা এফং  াকঘয কক ফহু রযললফা ককলি রযণত কযা । চতুথযতঃ  বফদ্যুরতন প্রালনয ভাধুলভ যকারয ফুফস্থালক যর 

কযা, ারবয ও প্লুািপভয গুররলক ভন্বম কযা এফং নাগরযকলদয রফলম রনলম ভুা ভাধালনয জনু ুষু্ঠ রযকা ালভা গল  
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কতারা।  ঞ্চভতঃ আ- ক্রারন্ত ফুফায কলয বফদ্যুরতন উাম রযললফা প্রদান এয ভলধু অলে আ-রক্ষ্া, আ-স্বাস্থু, কভাফাআর 

ফুাংরকং আতুারদ। লষ্ঠতঃ কলরয জনু তলথুয  জরবুতা, যকায কলরয জনু নরাআলন তথুও নরথলত্রয ফুফস্থা 

কযলত েীকাযফদ্ধ। প্তভতঃ বফদ্যুরতক াভগ্রী উৎাদলনয কক্ষ্লত্র উন্নত কযা যকালযয রক্ষ্ু মাফতীম যঞ্জাভ এয কক্ষ্লত্র 

স্বরনবযযতা জযন কযা। ষ্টভতঃ কভযংস্থালনয জনু তথুপ্রমুরিয প্রলমাগ । নফভতঃ অররয াযলবস্ট কপ্রাগ্রাভ থযাৎ বাযত কক 

এক র রজিার ক্ষ্ভতাধয ভাজ ও জ্ঞানরবরতক থযনীরতলত রূান্তয কযা এআ কভযূচীয রক্ষ্ু ।  

 Digital India Schme গ্রণ কযা ম বাযতলক Digital Economy কত ন্তবুযি কযায জনু । এআ প্রকলল্পয গুরুত্বূণয 

বফরষ্টু র - 

(1) চারদায রবরতলত রযলফা এফং governance প্রদান কযা: - রফরবন্ন department ভূলক বফদ্যুরতন রযলফা 

ভাধুলভ ংরত াধন কযা , Online ফা mobile এয ভাধুলভ রযলফা কদওমা , লজ ফুফা কযায জনু 

রযলফা প্রদান কযা , বফদ্যুরতন এফং Cashless থযননরতক অদান প্রদান কযা , Geographic Information 

system ( GIS) কক উন্নত কযা । 

(2) নাগরযকলদয কভ ররক প্রলয়াজন গুররয জনু রযকা ালভা গল  কতারা: - High Spreed - Internet রযলফা গল  

কতারা , Digital Identy কক গুরুত্বূণয বালফ রারন ারন কযা, Mobile Phone নাম্বায এফং ফুাঙ্ক একাউন্টলক 

ংমুি কযা , Common Service Centrtes ( CSC ) গল  কতারা, রনযাদ এফং লবদু Cyber Space গল  

কতারা । 

(3) নাগরযকলদয র রজিার ক্ষ্ভতামন াফযজনীন Digital (ICT, Internet)াক্ষ্যতা ফৃরদ্ধ কযা । র রজিার ম্পদভূল 

(Digital Resources) াফযজনীন প্রলফারধকায প্রদান কযা, Digital Resources কক বাযতীম বালাম উরি 

কযা, Collaborative Digital Platform গল  কতারা যকারয ও কফযকারয উলদুালগ ামতা, নাগরযকলক 

ককানযকভ Physical Documents প্রদান কযলত মালত না ম তায জনু e – document এয গ্রণলমাগুতা ও 

ফুফায ফুফায ফৃরদ্ধ কযা । 
 

 Digital India –য উাদান ভূ -  

(1) Online Service Component এয ভলধু যলয়লে Aadhaar, Digital Locker, E – Sign । 
(2) Financial Services – এয ভলধু যলয়লে payGov, Jan Dhan Yojana,  UPI BHIM প্রবৃরত । 

(3) E – Participation এয ভলধু যলয়লে E – Taal, My Gov, e – sampark এফং Social  Media । 

(4) Mission Mode Projects রললফ যলয়লে- Common Service Centres (CSCs),e– districts, Income 

Tax, e – Biz, Road Transport, e-courts, etc. 

(5) Open data initiatives এয ভলধু যলয়লে National Portal of India, India in e-governance 

Development Index. 

(6) Telecommunication Infrastructure Component এয ভলধু যলয়লে Public Internet Access 

Program NOFN and Bharat Net, Mobile Connectivity প্রবৃরত । এোোও e-governance -এ 

Mobile রযলফা যলয়লে Bharat Interface for Money – Unified Payment Interface (BHIM – 

UPI), যকাযী আ ফাজায Government e-market Place (GeM), ণু ও রযলফা কয কনিওয়াকয ফা 

Goods and Services Tax Network (GSTN), DigiLocker, Unified Mobile App for New-Age 

Governance (UMANG), আ াাতার, My Gov, e – national Agriculture Market (e – Nam), 

study Webs of Active – Learning for Young Aspiring Minds (SWAYAM), National 

Scholarship Portal(NSP)-এয ভলতা রফরবন্ন নাগরযক ককরিক নতুন র রজিার প্লািপভয গলে উল লে ।  
 

 যকারয রুফধা স্তান্তয ( Direct Benefit Transfer)্ঃ যকারয ুরফধা স্তান্তয প্রকল্প নুমায়ী যারয 

ুরফধালবাগীলদয ফুাংক একাউলন্ট চলর মাম । এয ুফালদ 440রি প্রকল্পলক ংমুি কযা ম্ভফ লমলে, ৭৩৩৯৮১ককারি 

িাকা প্রদান কযা লমলে এফং ১৪১৬৭৭ ককারি িাকা াশ্রম লমলে । ককফর 2019-২০ ালর কভাি করনলদন ক ৌঁলেলে 

21 রক্ষ্ু ককারি িাকাম । 
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 DigiLocker: কাগজীন প্রান ম্ভফ লচ্ছ এআ DigiLocker - এয ভাধুলভ । এলত াফররক ক্লাউল  ফুরিগত 

রযয বতরয কলয কখালন নাগরযকলদয নরথত্র যাখলত কদওমা লচ্ছ । র রজরকালয ৩৫২ রিয ও কফী নরথত্র যাখা 

অলে । দ্যলা ধযলনয নরথত্র এখালন অলে । এয ফুফাযকাযীয ংখুা ফতযভালন  ২ ককারি ৩০ রক্ষ্ু।  
 

 UMANG : এরি একরি কভাফাআর ুা । এআ কভাফাআর ুাল ফ যকাযী রযললফা াওমা মাম । এআ ুালয 

লে রফরবন্ন যকাযী ুলমাগ ুরফধা প্রদানকাযী ুা ও  ািালফ ংমুি অলে । ১৮ রি যালজুয এফং ৭৩ রি দপ্তলযয 

৬০০ রিয কফর রযললফা এআ ুাল াওমা মাম । একলকারিযও কফী ফুফাযকাযী যলমলে।  

 E- Hospital : এয ভাধুলভ াাতালর স্বমংরক্রমতা অনায প্রমা চারালনা লচ্ছ । াাতার ফুফস্থানা তথু 

ফুফস্থায • কযাগীয নরথবিু , বরতয থাকা কযাগী , ঔললধয কদাকান , ব্লা  ফুাঙ্ক প্রবৃরতলক ংমুি কযা লচ্ছ । • ৩২২ রি 

াাতার এয লে ংমুি যলমলে । নরথবিু কযাগীয ংখুা ৯ ককারি ৮০ রক্ষ্ু ।  

 আ- জাতীয় করৃল ফাজায ফা E– NAM: এয ভাধুলভ ১৬ রি যাজু ও দ্যরি ককিারত ঞ্চলরয ৫৮৫রি কৃরল ফাজায কক 

ংমুি কযা ম। এআ প্লুািপলভয যলমলে ১ককারি ৬৪ রক্ষ্ কৃলক এফং ১ রক্ষ্ ২০ াজায ফুফামী । এখালন র রজিার 

করনলদলনয ভূরু কচাকালনা মায়, এখনও মযন্ত ৭০ াজায ককারি িাকায করনলদন লমলে । 

 স্বয়ভ ফা SWAYAM্ঃ এরি ওলন ককালযয একরি রফার প্লািপভয (MOOCs) কমখালন দ্যআ াজালযযও কফর 

া ুূরচ যলমলে এখালন োত্রোত্রীলদয া ুক্রভ কলল কক্রর ি ও ারিযরপলকি কদওমা ম মা রফরবন্ন রফশ্বরফদুারলময 

স্বীকৃত। 

 NATIONAL SCHOLARSHIP PORTAL (NSP)্ঃ এখালন নরাআন কািযালরয ফহু ধযলনয স্করাযরলয 

ফুফস্থা যলমলে । এলত োত্রোত্রীযা স্করাযরলয জনু নরাআলন অলফদন কলয,স্কুর কতৃযক্ষ্ খরতলয় কদখায য তালত 

ংরিষ্ট কতৃযক্ষ্ নুলভাদন  কদয় এফং যকারয-ুরফধা স্তান্তলযয প্ররক্রমায ভাধুলভ ফৃরতয িাকা যারয োত্র-োত্রীয 

ফুাংক একাউলন্ট ার লম কদওমা ম । কুর রি স্করাযর প্রকল্প এখালন ংমুি যলমলে ।  2018-19 ালর এআ ুরফধা 

কলয়লে ১ ককারি ৮ রক্ষ্ োত্র-োত্রী । 

 Digital Paymentঃ  BHIM-UPI, BHIMঃ  Aadhaar, BHARAT QR Code, National Electronic 

Toll Collections- এয ভলতা রফরবন্ন ভাধুভ র রজিার কলভলন্টয ফহু উদ্ভাফনী ারতয়ায চারু লয়লে । BHIM-UPI 

 রফরবন্ন UPI- কত র রজিার কলভলন্টয ংখুা ২০১৬ ালরয কথলক ২০১৯ ালরয ভলধু ৮ াজায গুন কফলেলে । 
 

 State Government Initiative : 

(1) BHOOMI (or land) Project in Karnataka: এয ভাধুলভ কৃলকযা শুধ ুতালদয জরভয নরাআন কযক য কর 

কলয় থালক না,তায াাার তাযা পলরয জনু করান গ্রণ কযলত ালয এফং তালদয কেলর-কভলমলদয স্কুলরয  ায 

জনু স্করাযর কলম থালক । এআ কর রযললফায জনু ককিীম যকায BHOOMI  কক Computerization of 

land recordsএর জনু দৃষ্টান্তভূরক জাতীম ভল র কঘালণা কলয মা নু যাজুলক নুযণ কযা উরচত। 

(2) GYANDOOT (Knowledge Messenger) in Madhya Pradesh: এরি ২০০০ ালর ভধুপ্রলদলয ধায 

কজরাম প্রথভ ূচনা কযা ম। এআ প্রকলল্পয ভূর উলেু লরা জনগণলক তথু প্রদান কযা এফং নাগরযক ও কজরা 

প্রালনয ভলধু Interface রালফ কাজ কযা। আা Soochnalays থফা Information Center গ ন কলয মা 

স্থানীম গ্রাভীণ ঞ্চলরয মুফকলদয দ্ব্াযা রযচাররত লফ । এআ Information Centers কমকর রযললফা প্রদান কলয 

তা লরা – কৃরলজাত লণুয বদরনক ফাজায ভূরু প্রদান কলয, Income Certificate, Domicile Certificate, caste 

Certificate, BPL তাররকা প্রবৃরত প্রদান কলয। 

(3) FRIENDS in Kerala:  FRIENDS এয থয লরা Fast , Reliable, Instant, Efficient Network  মা 

রযললফা ফণ্টলনয কক্ষ্লত্র প্রলমাজু । এরি ককযারায রতরুফনান্তুযভ কজরায় 2000 ালর জুন ভাল শুরু কযা য় এফং 

2001-2002 ালরয ভলধু নুানু কজরালতও শুরু কযা য়। কজরায ককলি এআ প্রকলল্পয ধীলন Jana Sevana 

Kendram or Public Service Center গকে কতারা য়। এআ প্রকলল্পয ভাধুলভ online এ জর, রফদ্যুলতয রফর 

প্রদান কযা মায়, revenue taxes, Licenses Fees, Motor vehicle taxes, University fees প্রদান কযা মায়। 
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(4) E-Mitra Project in Rajasthan: E-Mitra প্রকল্পরিলক দ্যরি pilot projects এয ভন্বলয় ৃরষ্ট কযা লয়লে, 

তালরা- Lok Mitra এবং Jan Mitra । এআ-প্রকল্পরি ভগ্র যাজস্থালন 30রি কজরায় Public,Private Partnership 

Model কক নুযণ কলয প্রচরন কযা য়। এআ প্রকলল্পয ভূর উলেু র কর যকলভয যকারয রযললফা কক 

নাগরযকলদয কালে রফনাভূলরু উস্থারত কযা। 

(5) SACHIBALAYA BAHINI : রচফারম র লফযাচ্চ নীরত প্রণমন কাযী ংস্থা এফং যাজু যকালযয লফযাচ্চ 

অন । যাজু যকালযয লফযাচ্চ নীরত রনধযাযণ কাযী ংস্থা রালফ এফং রদ্ধান্ত গ্রণকাযী কতৃযত্ব রললফ রচফারমলক 

একারধক রফবাগ, ংগ ন এফং ফুরিয লে কাযফায কযলত ম। পলর এআ প্ররক্রমায ালথ মুি থালক প্রচুয রযভালণ 

কমাগালমাগ তথু নরথ প্ররক্রমাকযণ এফং ংযক্ষ্ণ প্রবৃরত। জাতীম তথুলকলিয (NIC) কণযািলকয যাজু াখা ফুাোলরায 

রযকল্পনা বতরয এফং ফাস্তফামন কলযলে A Suit of Software Packages এয ভাধুলভ । মায ন্তবুযি থাকা 

রচফারলময চরেরি রফবালগয জনু নাভকযণ কযা লমলে রচফারম ফারনী নালভ । রচফারম ফারনীয ভলধু রফরবন্ন 

উাদান যলমলে কমভন – A) Patra- The Latter Monitoring System (LMS) B) Khadatha- File 

Monitoring System (FMS) C) Makaddame- Court Case Monitoring System (CCMS) D) 

Aayayaya- Budget Monitoring System (BMS) E) Sibbandi – Personel Information System 

(PIS), Customer Support System (CSS)  প্রবৃরত। 

(6) Vahan and Sarathi : তারভরনা ু যকায Vahan and Sarathi চারু কলয এআ Application এয ভাধুলভ 

Transport Department এয কভয-প্রফালক দ্রুততয কযায উলদুাগ রনলমরের । 

(7) E-Seva: Electronic Seva প্রকল্পরি ন্ধ্রপ্রলদলয যকায চার ুকলয। মায ভাধুলভ উলমারগতাভূরক কয প্রদান 

কযা মাম, Trade License এয ুরফধা াওমা মাম,যকারয রফলম ম্পরকযত করনলদন এআ কর ুরফধা গুরর াওমা 

মাম।  

(8) Domestic: এআ প্রলজক্টরি দভন ও রদউ যকায প্রচরন কলয । এরি একরি ঘলযামা কক্রতালদয জনু বফদ্যুরতক রফর 

প্রদানকাযী ংস্থা (Electricity Billing System) । 

(9) Prajavani: এআ প্রকল্পরি ন্ধপ্রলদ যকায ূচনা কলয, আা জনগলণয দ্যঃখ-দ্যদযা গুরর রবলমাগ রললফ 

জানালনায জনু ও নরাআন রযচারনা কযায জনু (Online Grievances Monitoring System) Web Based 

System. 

(10) Akash Ganga : এরি লরা এভন একরি প্রকল্প কমখালন গ্রাভীণ ঞ্চলর দ্যগ্ধ উৎাদকলদয ংগর ত কযা এফং 

নরাআন ুরফধায় ন্তবুযি কযা য় গুজযাি যকায ফযপ্রথভ এআ প্রকল্পলক ফুফায কলয Dairy Information 

System Kiosk (DISK) গল  কতারা । কমখালন প্ররতরি দ্যগ্ধ উৎাদকলদয রচত্র রযচমপ্রত্র যলমলে কমখালন ককান 

উৎাদক দ্যগ্ধ রনলম অল Milk Receiving Dock তখন Computer Autometic Identification কলয কনয়। 

 E- District : 

E-District Portal র বাযত যকালযয National E-Governance Project Plan (NEGP) ধীলন কজরা প্রালন 

ICT য প্রলমাগভূরক উলদুাগ । E- District Portal এয ভাধুলভ বাযত যকায District Administration এ কম  

Manual system অলে তালক Computerised System এ ংরত াধন কযা । E- District  হধ্ ো  NE GP   এয 

ধীলন  Mission Mode Project ( MMP)  এআ প্রকল্পরিয ভূর উলেু লরা কর রফস্তৃত যকাযী ুরফধা ভূলক 

ভস্ত Stakeholders কমভন- াধাযণ ভানুল, যকাযী রফবাগভূ এফং যকাযী ংস্থায কালে One Stop shop রালফ 

প্রদান কযা । এআ প্রকলল্পয নুতভ উলেু লরা যকাযী ুরফধা কনওয়ায জনু যকাযী রপল অা জনগলণয ংখুা 

কভালনা এফং মথা ম্ভফ রযললফা নরাআলন প্রদান কযা। Common Service Centers  ভূলয ভাধুলভ জনগণলক 

যারয রযললফা প্রদান।  

E- District এয ুরফধা প্রদালনয রক্ষ্ু লরা – 

1. নূনুতভ খযলচ যকাযী রযললফালক নাগরযকলদয কদাযলগাোয় ক ৌঁলে কদওয়া । 

2. যকাযী রযললফালক অলযা কফর স্বচ্ছ, দায়ফদ্ধ, এফং ংলফদনীর (transparent, accountability , 

responsiveness )  গলে কতারা । 
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3. এআ web portal কক ফুফায কলয ফুফাযকাযীযা application এয status কদখলত ালফন । 

4. যকালযয রফরবন্ন স্তলয প্রালনয workflow কক ুষু্ঠ বালফ রযচারনা কযা এফং কজরা প্রানলক অলযা কফর 

জতয কলয কতারা । 

5. রফরবন্ন যকারয রপলয ংরত াধন কলয রপ গুররয ভলধু কমাগালমাগ ফৃরদ্ধ কযা। 

E- District কম কর CSC/KIOSK –য ভাধুলভ নাগরযকলক রযললফা কদয় তালরা— 

• Certificate: Income, Domicile, Caste Certificate. 

• Pensions: Widow, Disability, Old Age. 

• Licenses: Blasting License, Fatka/Fire Cracker License, Firearms License 

• RTI (Right to Information) Services: RTI, Public Grievance. 

• Industry Services: EM-1, EM-2 

• Ration Card: New Issue, Update, Duplicate Issue 

• Social Welfare (ICDS): Supplementary Nutritional Program.   

E- District Portal এয কা ালভা গলে উল লে ভূরত রতনরি pillar ফা স্তলম্ভয উয,তালরা – State Wide Area 

Network ( SWAN), Common Service Centre (CSC), State Data Centre (SDC)। E-Governance 

ফাস্তফায়লনয জনু বাযত যকায একিা Mission Mode project ( MMP) রালফ প্রকল্পরি শুরু কলয। 

 E-Panchayats : 

ঞ্চালয়ত লরা বাযলতয ভগ্র জনংখুায 60 তাং ভানুললক যকাযী রযললফা প্রদান কলয থালক এফং যকালযয লে 

রভথরিয়া কযায প্রথভ স্তয রালফ প্ররতরনরধত্ব কলয থালক । বাযলতয ভুর বূখলণ্ডয রফযাি ং গ্রাভীণ ঞ্চলরয অওতায় 

ন্তবুযি ।  National E-Govenance Plan এয ধীলন Mission Mode Project ( MMP)  রালফ E-

Panchayats প্রকল্প শুরু কযা য় । ঞ্চালয়ত প্রালনয কমকর ভুা গুরর রের, কমভন–নাগরযক কক রযললফা প্রদালন 

দীঘযভয় ও রঢর কদওয়া , প্রকল্প রূায়লণ ফুথযতা ও দ্যনযীরত, স্বচ্ছতা, রফশ্বালমাগু কমাগালমালগয রযকা ালভায বাফ, 

নূনুতভ কযরবরনউ অদায়, প্রবরৃত ভুা গুরর কভাকারফরা কযায ফুফস্থা কযা য় E-Panchayat এয ভাধুলভ । E-

Panchayat এয ভাধুলভ কম কর রযলফা নাগরযক কক প্রদান কযা য় তালরা— 

• Trade licenses প্রদান কযা এফং NoC issue কযা, 

• ঘয ম্পরকযত রযললফা ,  

• Birth, Death Certificates , Income certificate এফং Solvency Certificate প্রদান কযা, 

• ঞ্চালয়লত রফলয়ূরচ , কবাি গ্রণ, ভুা ভাধালনয প্রচাযণা কযা, 

• গ্রাভ বায় গৃীত রদ্ধালন্তয copy এফং Action Taken Report(ATR) প্রদান কযা, 

• রফরবন্ন Fund এফং Progress রযলািয ম্পরকযত data Online এ প্রদান কযা, 

• BPL ম্পরকযত Data কঘালণা কযা। 

উংায :  বাযতফললয Digital Governance কক অআলনয ভাধুলভ বফধতা দান কলয Information Technology Act 

2000 , এআ অআনরি বাযতীয় প্রালন ধাযণাগত ংস্কায রনলয় অল । E-Governance লরা Good Governance কক 

জযন কযায একরি ারতয়ায , মা প্রানলক অলযা কফর স্বচ্ছ, দায়ফদ্ধ, কামযকযী, user friendly ও নাগরযক ককরিক কলয 

কতালর । E-Governance  জনপ্রানলক জনগলণয কালে নতুন বালফ উস্থান কলযলে । তলফ বাযলত E-Governance  

কক মথামথ বালফ ফাস্তফায়লনয প্রধান রকে ুভুা অলে কমভন , রফুর জনংখুা, ভানুললয স্বাক্ষ্যতায বাফ , ভানুললয ভলধু 

I CT রক্ষ্ায বাফ , ICT জ্ঞালনয বফলভু, মথামথ রযকা ালভায বাফ, আন্টাযলনি কমাগালমালগয বাফ, ফুয় ফহুরতা 

এফং লফযারয ভানুললয জ্ঞতা ও লচতনতায বাফ E-Governance কক চুালরলঞ্জয ভুলখ দাে করযলয়লে । তলফ যকায 

রাগাতায প্রলচষ্টা চাররলয় মালচ্ছ E -Governance কক পরতায ীললয রনলয় মাওয়ায জনু । ককিীয় যকায, যাজু 

যকায, কজরা প্রান, স্থানীয় প্রালনয কম থ উলদুালগ রযচাররত লচ্ছ E-Governance এয Mission Mode 

Project গুরর মা যকাযী রফরবন্ন প্রকল্প গুররলক নরাআলনয ভাধুলভ নাগরযকলদয ালতয কালে এলন রদলয়লে । র রজিার 

প্লািপলভযয রিলক কালজ রারগলয় বাযলতয ভলতা উন্নয়নীর কদগুররও দীঘযলভয়ারদ এফং াভরগ্রক রফকালয রযক লত 
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ালয তায জ্বরন্ত উদাযণ লরা E-Governance । মা র রজিার রযকা ালভায ি ফুরনয়াদ গলে , র রজিার রযললফা কক 

ভানুললয ালতয নাগালর ক ৌঁলে রদলয় বাযত এখন থযনীরতয ভস্ত কক্ষ্লত্র র রজিার প্রমুরিয কজাযদায রফকালয 

কদাযলগাোয় দাৌঁরেলয় অলে । অয থযনীরতয ভস্ত কক্ষ্লত্র র রজিার প্রমুরিয রফকা ঘিলর 2025 ালর এআ প্রমুরিয াত 

ধলয 1   রক্ষ্ ককারি ভূরু ৃরষ্ট লফ । এোো উন্নয়নী রযকল্পনা , নাগরযকভূখী রযললফা প্রদালন এফং ুালনয রলক্ষ্ 

ক্রভাগত উলদুাগ চাররলয় মালচ্ছ । 
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