ডডডিটা ডলল্প ডিপ্লি যুগগর ডাক সিা
ভ. শপায়েত শায়ন
ডিশ্ব ডাক ডিি ৯ই অগটাির। ১৮৭৪ াগর এই ডিগে সুইিারল্যগের িাগণ ে ২২টি সিগলর প্রডিডেডিগির অংল
গ্রগণ গঠিি য় ইউডেভাগ ে স াস্টা ইউডেয়ে (ইউড ইউ)। ইউডেয়ে গঠে করার মগন্দ্রক্ষণটি স্মরণীয় রাখগি ংগঠগের ক্ষ
সেগক ১৯৬৯ াগ িা াগে সটাডকগি অনুডি ি ইউডেভাগ ে ডাক ইউডেয়গের ১৬িম অডিগিলগে ভারিীয় প্রডিডেডিিগর
িস্য আেন্দ সমাে োরুা (Anand Mohan Narula) ৯ অগটািরগক ডিশ্ব ‘ডাক ইউডেয়ে ডিি’ ডগগি সঘাণার প্রস্তাি
কগরে। প্রস্তািটি ি েম্মডিক্রগম গৃীি য় এিং প্রডি িছগরর ৯ অগটাির ডিশ্ব ডাক ইউডেয়ে ডিি ডগগি াগের ডদ্ধান্ত
য়। রিিীগি ১৯৮৪ াগ িামোগের ামবুগগ ে অনুডিি ১৯িম অডিগিলগে োম ডরিিেে কগর ‘ডিশ্ব ডাক ডিি ’ রাখা য়।
এর র সেগক প্রডিিছর ডিিটি ‘ডিশ্ব ডাক ডিি’ ডগগি াডি গয় আগছ। ডাক সিা ম্পগকে িেগেিেিা সৃডি করাই
ডিিটি াসের মূ ক্ষয। ডিশ্ব ডাক ডিিগর সকাগো ডেডি েি প্রডি াদ্য সেই।িগি উদ্ভািে , একাগ্রিা এিং অন্তর্ভেডি এই ডিেটি
স্তগের  র এিছর ইউড ইউ স াস্টার ডডিাইে কগরগছ। ইউপইউ এয ভাপযচারক এ ফছয়যয পফশ্ব ডাক পদফয়য ফাণীয়ত ডাক
শফায়ক পযফপতিত পযপিপতয়ক খা খাইয়ে শনওোয ক্ষভতা অজিয়নয উয়মাগী কয়য গয়ে শতারায প্রয়োজনীেতায ওয
গুরুত্বায়যা কয়যয়ছন।
িাংাগিল ১৯৭৩ াগ িাডির ড িা িঙ্গিন্ধু সলখ মুডিবুর রমাগের সেতৃগে ইউডেভাগ ে স াস্টা ইউডেয়ে
(ইউড ইউ) এিং আন্তজিাপতক শেপরয়মাগায়মাগ ইউপনেন (আইটিইউ) এয িস্য ি অিেে কগর। এর র সেগক সিগল প্রডিিছর
ডিশ্ব ডাক ডিি াডি গয় আগছ। এরই িারািাডকিায় আন্তিোডিক ডাক  সটডগযাগাগযাগ সক্ষগে ঐডিাডক যাো সূডেি
য়।
আন্তজিাপতক শেপরয়মাগায়মাগ ইউপনেয়নয য
ইউডেভাগ ে স াস্টা ইউডেয়ে পফয়শ্বয পিতীে প্রাচীনতভ আন্তজিাপতক
ংিা। ইউড ইউ পফশ্বব্যাী ডাক ব্যফিা ছাোও দস্য শদগুপরয ভয়ে ডাক নীপতমূয়য ভন্বে াধন কয়য। এটি ১৯৪৮ ায়রয
১ জুরাই জাপতংয়ঘয একটি পফয়লাপেত ংিাে পযণত ে। ফতিভায়ন পফয়শ্বয ১৯২টি শদ ইউপইউ এয দস্য।
ইউপইউ পফপবন্ন প্রকয়ে জাপতংয়ঘয অয়নক ংিায ায়থ অংীদায য়ে কাজ কযয়ছ। এই ংিাগুপরয ভয়ে
যয়েয়ছ জাপতংয়ঘয উন্নেন কভিসূপচ (ইউএনপডপ), জাপতংয়ঘয পযয়ফ কভিসূপচ (ইউএনইপ), আন্তজিাপতক শেপরয়মাগায়মাগ
ইউপনেন (আইটিইউ), আন্তজিাপতক শফাভপযক পফভান ংিা (আইপএও), আন্তজিাপতক শ্রভ ংিা (আইএরও) এফং পফশ্বফাপণজয
ংিা (ডপিউটিও) ইউপইউ জাপতংয়ঘয ংিামূয়য ফাইয়যও অন্যান্য ংিামূয়য ায়থও ম্পকি ফজাে যায়খ শমভন
আন্তজিাপতক পফভান পযফণ পভপত (আইএটিএ), আন্তজিাপতক ভানক ংিা (আইএও), আন্তজিাপতক অপবফান ংিা
ি
(আইওএভ) এফং ওোর্ল্ি কাস্টভ অগানাইয়জন
(ডপিউপও)।
ইডিাগর ে সরখায় ডাকগিার অডভযাো আি সেগক াগে োর ািার িছর আগ সেগক। প্রােীে সমগা টডময়া
গয় ব্যাডভেীয় ভযিার ে সগট অডিডলখা ংগকি, ডলকাডর কবুির াঠিগয় ডকংিা সঘাোর ড ঠ-রাোগরর ঝুড, স্যামুগয়
সমাগ ের টগর টক্কার যুগ স ডরগয় কডম্পউটার িাটগে ংিাি আিাে-প্রিাগের যুগগ আি ডাক ডিভাগ প্রগিল কগরগছ। সুদূর
অিীগি সযমে ডাক াডভেগর প্রগয়ািে ডছ আি আগছ এিং আগামীগি োকগি।ডডডিটা প্রযুডি িিেমাে ডিশ্বগক একটি
‘সলািা সাম’ এ ডরণি কগরগছ। প্রযুডি ডেভেরিার াগে ডাক াডভেগক াগই প্রযুডিগি রূ ান্তর করার ডিকল্প সেই।
ডাকগিা িেিান্ধি করগি ডাকঘর প্রযুডি ডেভের করগিই গি। সডিক ডিগিেোয় দূরদৃডিম্পন্ন অডিংিাডিি রািেীডিক
মােেীয় প্রিােমন্ত্রী িেগেেী সলখ াডোর সেইে োইল্ড ডডডিটা িাংাগিল গোর মাধ্যগম িঙ্গিন্ধুর স্বগের সাোর িাংা
প্রডিিার অডভযাোয় িাংাগিল ডাক অডিিপ্তর োিেী দ্ধডি সেগক ডডডিটা যুগগ প্রগিল কগরগছ। সিগল িল ািার ডাকঘগর
প্রায় ৪০ ািার কমেকিো-কমেোরী ডাকগিায় ডেগয়াডিি। েডিল ািার মানুগর আডল ািার াি ডডডিটা িাংাগিল
ডিডেমোগণর মধ্যডিগয় জ্ঞাে ডভডিক িাডি ডিডেমোগণর উ গযাগী লডি ডাগি গগে তুগি কমেসূডে গ্রণ করা গয়গছ। ডাক
অডিিপ্তরগক ইগিামগধ্যই ডডডিটা ডলল্প ডিপ্লি যুগগর উ গযাগী কগর গগে তুগি ডডডিটাাইগিলগের আিায় আো গয়গছ।
এই উগদ্যাগগর অংল ডগগি গ্রামীণ ৮ ািার ৫লি ডাকঘরগক ডডডিটা ডাকঘর ডগগি গগে সিাা গে। ালা াডল ডিদ্যমাে
িেিগক ডডডিটা উ গযাগী কগর গগে তুগি উগদ্যাগ গ্রণ করা য়। এর ফগ গ্রাগমর ািারণ মানু সটড- সমডডডে,
ডডডিটা-এডুগকলে, ই-কমা ে  ই-সে িথ্যপ্রযুডি ডেভের ডিদ্যমাে ক সিা গ্রগণর সুগযাগ াগেে। অগটাগমলগের
ফগ ডাক ডিভাগগ ডডডিটা মাডেট্রান্সফার াডভে েগি, ই-মাডেঅড োর, স াস্টা কযালকাড ে এিং ডডডিটা কমা ে ইিযাডি

-২কায েক্রম োলু করা গয়গছ। এই ক ডাকঘর সেগক তৃণমূ িেগগািী রকাগরর ২০০ ডডডিটা সিা াগে। রকাগরর গৃীি
কমেসূডের ফগ এক মগয় অডস্তগের ংকগট ো ডাকঘর আি িেগগণর কাগছ অিযািশ্যকীয় ডগগি গগে উগঠগছ। রকাগরর
গৃীি ডিডভন্ন কমেসূডে ডাক ডিভাগগক োিে দ্ধডির ডরিগিে প্রযুডি ডেভের প্রডিিাগে ডরণি করগছ। সিল যি সিডল
ডডডিটা গে ডাকঘগরর ম্ভািো িিটাই িােগছ। ডাকগিা মানুগর িীিগের াগে িগপ্রািভাগি িডেগয় আগছ। িাডণডিযক
ডিক যি ো গুরুেপূণ ে িার সেগয় িেগিাগক অডিক গুরুে ডিগি গি।
আমাগির মাে স্বািীেিা যুগদ্ধর ইডিাগ ডাক ডিভাগগর সগৌরগিািজ্জ্ব অিেে রগয়গছ। মুডিিেগর রকার
প্রকাডলি স্মারক ডাকটিডকট স্বািীে িাংাগিগলর রাষ্ট্রীয় অডস্তে প্রকাগল অডিস্মরণীয় ভূডমকা সরগখগছ। একািগরর ২৯ জুাই
মুডিিেগর রকার এিং যুিরাগিযর াউি অি কমন্স সেগক প্রকাডলি ভারিীয় োগডরক ডিমাে মডিগকর ডডিাইে করা ৮টি
“স্মারক ডাকটিডকট ডিগশ্ব আমাগির িাডিিা, রাষ্ট্রিা  মুডিযুগদ্ধর প্রডিফে ঘটিগয়গছ। এর মধ্য ডিগয় রাগষ্ট্রর অডস্তে তুগ
িরা গয়গছ যা ারা দুডেয়ায় আগােে সৃডি কগরগছ। ডডিাইোর ডিমাে মডিগকর অিিাে ডের অম্যাে গয় োকগি। মােেীয়
ডাক  সটডগযাগাগযাগ মন্ত্রী িগে, স্মারক এই ডাকাটিডকটমূ সকিই ইডিাগর িারক  স্মারক েয়। এর মধ্য ডিগয়
রাগষ্ট্রর অডস্তে তুগ িরা গয়গছ যা ারা দুডেয়ায় আগােে সৃডি কগরগছ”।
সকাডভড-১৯ সৃি বিডশ্বক মামাডরগি সেগম যায়া িীিেযাোয় ডাকঘগরর ডিস্তৃণ ে ডরিে সেটয়াকে  ডিলা
অিকাঠাগমা মানুগর সিায় কাগি াগাগো গয়গছ। ডডডিটা প্রযুডির অভািেীয় ডিকাগলর ফগ প্রােীে প্রডিিাে ডাক ডিভাগ
ডিীে গয় সগগছ এটাই িারণা ডছ। কগরাোর শুরু সেগকই কৃডর প্রডি মােেীয় প্রিােমন্ত্রী ডিগল গুরুোগরা কগর
আগছে। সই গক্ষযই কমেকাে ডরোডি করগছ ডাকঘর। কগরাোর কডাউগের ময় িািীয় িাডয়গের অংল ডগগি কৃডর
প্রডি গুরুে সিয়ার সই আিশ্যকিা ডিগিেোয় মাডেকগঞ্জ সিার ডিটকা িািার, খাগোছডে এিং রািলাী গয়
োঁ াইেিািগঞ্জ  রংপুর সিগলর ডিডভন্ন অঞ্চ সেগক কৃগকর ণ্য ডিো ভাোয় ডরিগের যাো শুরু য়। কডাউগের
ময় িািীয় িাডয়গের অংল ডগগি ডাক অডিিপ্তর খুগ ডিগয় ঞ্চয়  স েলেগভাগী মানুগির সেগিে োলু রাখার সুগযাগ
সিয়া য়। াখ াখ মানু এসি উ কৃি গয়গছ। ািার ািার সকাটি টাকা সে- সিে গয়গছ। রকার ডাক অডিিপ্তরগক
িরুডর সিার আিার্ভি কগর সিার িন্য মানুগর াগল িাঁোগোর সুগযাগ কগর ডিগয়গছ।
কগরাো ংকটকাগ িেগগণর িন্য অিযািশ্যকীয় সিামূ িির করগি রকার গি ৯ সম সেগক কৃকিন্ধু ডাক
সিা োলু কগরগছ। এছাো ডিো মাশুগ কগরাো ডেডকৎা উ করণ ড ড ই  কীট সিলব্যা ী ডডভ ািেে কায োয়মূগ
স ৌৌঁছাগো িেগগণর সিারগগাোয় ডেরিডেন্ন ডাকগিা ডেডিি করগি ভ্রাম্যমাে ডাকগিা োলু করা য়। জীফন যক্ষাকাযী
ওষুধ যফযা কযা; প্রপতযক্ষামূরক যঞ্জাভ যফযা কযা এফং প্রয়োজনীে আপথ িক পযয়লফাগুপর ফজাে শযয়খ কয়যানাকায়র
অচর জীফনমাত্রাে প্রায়ণয ঞ্চায কয়যয়ছ।ডাক অফকাঠায়ভা কায়জ রাপগয়ে কয়যানাকায়র শদয়য পডপজোর ফাপণয়জযয নতুন
পদগয়ন্তয সূচনা য়েয়ছ।
শকাপবড-১৯ ভাভাপয আন্তজিাপতক ডাকখায়তয জন্য একটি ফয়ো চযায়রঞ্জ পয়য়ফ শদখা শদে। মাত্রীফাী পফভান
ফাপতর কযায পয়র অায়যেযযা ইউপইউয ােতাে শদয়য ীভানা শপযয়ে আন্তজিাপতক শভইর পযফণ অব্যাত যাখয়ত
ক্ষভ ে। পফশ্বব্যাী ভাভাপয চরাকারীন ডাক অায়যেয এফং তায়দয কভীযা অপফশ্বাস্য তযাগ স্বীকায কয়য ডাকয়ফা চর
শযয়খয়ছ। ভানুল মখন রকডাউয়ন গৃফপি ডাক কভীযা তখন শভইর যফযা কযায শচষ্টা কয়যয়ছন, ভানুয়লয ঘয়য ঘয়য ডাকয়ফা
শ ৌঁয়ছ পদয়েয়ছন। ডাক অফকাঠায়ভা ডাক শফা আধুপনকােয়ন যকায গৃীত চরভান কভিসূপচ ফাস্তফাপেত য়র ায়ে মায়ফ
প্রচপরত ডাকয়ফায ইপতা এফং শপদন শফপ দূয়য নে।
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