স্বপ্ন পূরণের ারথি থডথজটা সন্টার
পরীক্ষিৎ চ ৌধূরী
বাল্যকা চেককই দাক্ষরকযের কে ড়াই ককরন রংপুকরর দর উপকোর দ্যপুস্কক্ষরনী ইউক্ষনয়কনর চকলবপুর গ্রাকমর
আকতারু ইাকমর চেক আক্ষরফুজ্জামান মুন (৩০)। আে ক্ষতক্ষনই একেন ফ আইথটি উকদ্যাক্তা।
২০১০ াণ রকাণরর ইউথিয়ি থডথজটা সন্টাণর আণবদি কণরি
ক্ষতক্ষন। সখাণি কাজ শুরুর পর সিণক অদ্যাবথি
ািারে মানুণক সবা থদণয় যাণেি। এই চন্টার চেকক এ পয যন্ত সমাট ৪০০ জি থলথিত মৄবক ও মৄব মথা কথিউটার
প্রথলিে গ্রে কণরণছি। তাঁরা বতযমাণি আয়মূক ক্ষবক্ষভন্ন কায যক্রণম জথিত রণয়ণছি। এখি থতথি আউটণাথ যিং ও অন্যান্য
থডথজটা কায যক্রণমর ওপর মাস্টার সেইিার থণণব কাজ কণর মাণ ৪০-৫০ াজার টাকা অথতথরক্ত আয় করণছি। পালাপাথল
২০১২ াণ থতথি রিংপুর কারমাইণক কণজ সিণক রায়ণি ম্মাি থডথগ্র াভ কণরি।
সকলবপুর গ্রাণমর মণিায়ারা সবগম জািাি
, তার ারাণিা জাতীয় পথরচয়পণের কথপ এ সন্টার সিণক খুব ণজই
িংগ্র করণত চপকরকেি। পাথচিা গ্রাণমর আফণরাজা সবগম াত থদণির মণেই এখািকার সবার মােণম
তাঁর জথমর পচ যা
সপণয়ণছি।
থডথজটা বািংাণদল থবথিমযাণে আথরফুজ্জামাি মুণি
র মকতা ারা চদকলর আনাক কানাক ৬ াজার ৬৮৬টি থডথজটা
সন্টাণর কমযরত ১৮ াোকরর অক্ষিক উকদ্যাক্তা এভাণবই থবণল ভূথমকা রাখণছি। তাঁরা ব্ািংথকিং এবিং ই -কমা য সবা
২৭০টির অথিক রকাথর -সবরকাথর সবা প্রদাি করণছি । প্রিািমন্ত্রী কায যাণয়র একণ টু ইিফরণমলি (এটুআই) প্রকণের
আওতায় এই সন্টার স্থাথপত য়। বতযমাণি এপায়ার টু ইণিাণভট (এটুআই) সপ্রাগ্রাম-এর মােণম থডথজটা সন্টাণরর কাজ
চণছ ারাণদণল। দাথরদ্র্যণমাচি, স্বাস্থয, থলিা জাথতিংণঘর সটকই উন্নয়ি িযমাোর অথিকািংল অজযণি এই থডথজটা
সন্টার ভূথমকা রাখণছ।
থডথজটা বািংাণদল বাস্তবায়ণি জিগণের সদারণগািায় ণজ
, দ্রুত ও স্বে ব্ণয় রকাথর সবা সপ ৌঁণছ সদওয়ার ণিয
ইউথিয়ি পথরদ আধুথিকায়ণির অিংল থণণব প্রিািমন্ত্রী তাঁর কায যায় সিণক থভথডও কিফাণরণন্পর মােণম ২০১০ াণর ১১
িণভম্বর সভাা সজার চর কুকথরমুকথর ইউথিয়ণির াণি সযাগাণযাগ কণর সদণলর ৪ াজার ৫০১টি ইউথিয়ণি একণযাণগ
ইউথিয়ি তথ্য ও সবা সকন্দ্র উণবািি কণরি যা বতযমাণি ইউথিয়ি থডথজটা সন্টার (ইউথডথ) িাণম পথরথচত।
২০০৮ াক রূপকল্প ২০২১ ক্ষডক্ষেটা বাংাকদকলর স্বপ্ন চদক্ষিকয়থছণি প্রিািমন্ত্রী সলখ াথিা। এর আকে ১৯৯৬
াক আওয়ামী ীে রকার চমাবাই চফান েভেতার নীক্ষত গ্রকের পালাপাক্ষল াবকমক্ষরন চকবকর ংকযাে স্থাপন ককর।
ক্ষিতীয় দফায় িমতায় এক তারা ক্ষডক্ষেটা চবা তৃেমূ পয যাকয় চপৌৌঁকে চদওয়ার েন্য ইন্টারকনট অবকাঠাকমার ওপর গুরুত্ব
চদওয়া এবং ক্ষিতীয় াবকমক্ষরন চকব স্থাপন ককর। ইন্টারকনট ব্যবারকারীর ংখ্যা দ্রুত বাড়কত োকক।
বতযমাণি
চদকল ইন্টারকনকটর চমাট গ্রাকংখ্যা ১০৩ ক্ষমক্ষয়ন যা ২০০৮ াণ থছ ৯৪ থমথয়ি। একই কে চদলকক
ক্ষডক্ষেটাইকেলকনর কিে এক্ষেকয় চনয়ার েন্য নতুন প্রেকের প্রমৄক্ষক্ত গ্রে করা কয়কে। ২০১৪ াণ ক্ষিক্ষে ও ২০১৮ াণ
চফারক্ষে চটককনাক্ষে গ্রে করা কয়কে। এখি আমরা ৫থজ থিণয় ভাবণত শুরু কণরণছ বািংাণদল। ইন্টারকনকটর সূকে ক্ষডক্ষেটা
চবার বহুমুিীকরকের সুকযাে ততক্ষর কয়কে। যার রাক্ষর উপকারকভােী গ্রাকমর ািারে েক্ষরব মানু।
গ্রামাঞ্চক প্রমৄক্ষক্ত ও ক্ষডক্ষেটা অবকাঠাকমার উপক্ষস্থক্ষতর কারকে গ্রাম ও লকরর ব্যবিান ক্রমান্বকয় চোট কয় আকে।
ক্ষডক্ষেটা অবকাঠাকমা গ্রামীে েক্ষতলীতা বৃক্ষিকত অবদান চরকিকে, তা বাই বাহুকল্য। ২০১৮ াণ ািারে থিব যাচণির প্রাক্কাণ
বািংাণদল আওয়ামী ীণগর থিব যাচথি ইলণতাণরর ৩.১০ অনুণেদ অনুযায়ী ‘আমার গ্রাম–আমার লর’: প্রক্ষতটি গ্রাকম আধুক্ষনক
নের সুক্ষবিা ম্প্রারে-এর বাস্তবায়ি ঘণট চণণছ এভাণবই। ক্ষনব যাক্ষ ত কয় রকার েঠন করক প্রক্ষতটি গ্রামকক লকর উন্নীত
করার কমযসূক্ষ গ্রে ও বাস্তবায়ন করার অিংল থণণব ইন্টারকনট বা তথ্য প্রমৄক্ষক্ত ব যে চপৌৌঁকে সদওয়ার প্রথতশ্রুথত রকার
বাস্তবায়ি কণর চণণছ।
বাংাকদল ২০২১ াকর মকে মেম আকয়র চদল এবং ২০৪১ াকর মকে উন্নত-মৃি চদকল পক্ষরেত ওয়ার িে
ক্ষনি যারে ককর ামকনর ক্ষদকক এক্ষেকয় যাকে। এর অন্যতম অনুঙ্গ থণণব সই থিব যাচথি ইলণতাণরর
৩.২১ অনুণেণদর
অঙ্গীকার 'ক্ষডক্ষেটা বাংাকদল েড়ার স্বপ্নপূরে: তথ্য ও চযাোকযাে প্রমৄক্ষক্ত' থবলা অবদাি রণয়ণছ।

-২এপায়ার টু ইকনাকভট (এটুআই) চপ্রাগ্রাম-এর তথ্য অনুযায়ী, থডথজটা সন্টার বতযমাণি ২৭০ -এর অথিক সবা প্রদাি
কণর িাণক। এর মণে উণেখণযাগ্য ণা জথমর পচ যা , িামজাথর, ই-িামজাথর, পাণপাণট যর আণবদি ও থফ জমাদাি , জন্ ও মৃত্যয
থিবন্ধি, িাগথরক িদ , জাতীয় পথরচয়পে , পাণপাট য, জ সরথজণেলি , রকাথর সবার ফরম , সটথথমথডথি, জীবি বীমা ,
থবণদণল চাকথরর আণবদি , এণজন্ট ব্ািংথকিং , সমাবাই ব্ািংথকিং , বা-থবমাি-ঞ্চ টিণকটিিং , সমথডণক থভা , ডক্টণরর
এপণয়িণমন্ট, সমাবাই থরচাজয , থম থবক্রয় , থবথভন্ন িরণির কথিউটার এবিং কাথরগথর প্রথলিে , ই-সমই, কণিাজ-থপ্রন্টপ্রথলিে, ফণটা সতাা, ফণটাকথপ, রকাথর ফরম ডাউিণাড করা পরীিার ফাফ জািা , থবশ্বথবদ্যাণয় ভথতযর আবণদি করা,
অিাইি থভার আণবদি করা, কৃথ পরামলয ও তথ্য সবা ইতযাথদ।
একজি উণদ্যাক্তা সবা প্রদাণির মােণম মাণ প্রায় ৫ াজার সিণক ২ ি টাকা পয যন্ত আয় করণত পাণরি
প্রথতমাণ থডথজটা সন্টার সিণক ৬০ ণিরও সবথল মানু সবা গ্রে কণর িাণক বণও এটুআই সূণে জািা সগণছ।

। গণি

এযাবৎ থডথজটা সন্টার ণত সমাট ৫৫ .৪ সকাটি সবা প্রদাি করা ণয়ণছ এবিং এর মােণম িাগথরকণদর ১৬৮ সকাটি
মপথরমাে কমযঘণ্টা ও ৭৬ ,৭৭৫ সকাটি টাকা ব্য় াশ্রয় ণয়ণছ । িাগথরকণদর জীবিমাি পথরবতযণি ইথতবাচক অবদাণির
স্বীকৃথতস্বরূপ থডথজটা সন্টার ২০১৪ াণ ই
-গভি যণমন্ট কযাটাগথরণত জাথতিংণঘর থবণলাথয়ত িংস্থা ইন্টারন্যালিা
সটথকথমউথিণকলি ইউথিয়ি (ITU)-এর ওয়ার্ল্য াথমট অি ইিফরণমলি সাাইটি (WSIS) অযাওয়াণড য ভূথত ণয়ণছ।
২০১৩ াণ সদণল সদণলর ক সপ রভার ‘সপ র থডথজটা সন্টার (থপথডথ) এবিং ১১টি থটি কণপযাণরলণির ক
ওয়াণড য ‘িগর থডথজটা সন্টার (থথডথ)’ চালু করা য় , ২০১৮ াণ ৬টি ‘সেলাাইজড থডথজটা সন্টার (এথডথ)’ চালু
করা য়। যার মণে গাণমযন্ট কমীণদর জন্য গাজীপুণর ৫টি এবিং মৎজীবী শ্রথমকণদর জন্য খুিার রূপায় ১টি , ২০১৮ াণ
স থদআরণব ১৩টি ‘এক্সপাথেণয়ট থডথজটা সন্টার (ইথডথ)’ স্থাপি করা য় , বতযমাণি ারাণদণল থডথজটা সন্টাণরর িংখ্যা
৬৬৮৬টি (ইউথডথ-৪৫৭১, থপথডথ-৩২৮, থথডথ-৪৬৫, এথডথ-৬, ইউথপথডথ-৪৯২, ইথডথ-১৩, াবণন্টার-৮৮১), সমাট
উণদ্যাক্তা ১৩ াজাণরর অথিক এবিং িারী উণদ্যাক্তা ৫ াজাণরর অথিক।
কণরািা মামাথরর মণয় ইউথিয়ি থডথজটা সন্টারগুণা সটথণমথডথি সবার মােণম জিগেণক থিয়থমত স্বাস্থয
পরামলয প্রদাি করা ণয়ণছ। ব যকাণর ব যণশ্রষ্ঠ বাঙাথ জাথতর থপতা বঙ্গবন্ধু সলখ মুথজবুর রমাণির জন্লতবাথ যকী
‘মুথজববণ য’ তৃেমূ জিগেণক ই -সবা িণকয অবথতকরে , সবাগ্রণে মেস্বত্বণভাগী ও দুিীথতর আশ্রয় থিণরাণি থডথজটা
সন্টাণরর মােণম ‘মুথজব লতব য ই-সবা কযাণিইি-২০২০’ পাণির উণদ্যাগ গ্রে করা ণয়ণছ। ১১ অণক্টাবর ণত ১০ িণভম্বর
২০২০ পয যন্ত এই কযাণিইি থডথজটা সন্টাণরর উণদ্যাক্তাণদর মােণম ারাণদণল চণছ।
িাগথরকণদর ২ থক
.থম. আওতায় মণে সবাপ্রদাি কায যক্রম আিয়ণির জন্য ২০২৩ াণর মণে ১০ াজার থডথজটা
সন্টার স্থাপণির পথরকেিা থিণয়ণছ এটুআই । সবা তাথকায় রকাথর -সবরকাথর থবথভন্ন প্রথতষ্ঠাণির িত্যি িত্যি সবা
িংমৄথক্তকরণের মােণম জিগণের সদারণগািায় প্রায় ৫০০ রকাথর-সবরকাথর সবা এক সন্টাণরর মােণম প্রদাি করা ণব।
আগামী থদণির কৃথেম বুথিমত্তা
, ব্লকণচইি, সরাবটিকণর মণতা প্রমৄথক্তগুণা থিণয় কাজ করণত ণ আমাণদর দি
জিবণর থবকে সিই। থডথজটা সন্টারগুণা আমাণদর সদণলর তৃেমূ পয যায় পয যন্ত সই জিব সৃথিণত া
য়ক ভূথমকা
সরণখণছ। তথ্যপ্রমৄথক্ত অবকাঠাণমা এখি আণগর সচণয় অণিক লথক্তলাী। থডথজটা বািংাণদণলর সয স্বপ্ন আমাণদর সদথখণয়থছণি
প্রিািমন্ত্রী সলখ াথিা ও তাঁর ন্তাি জীব ওয়াণজদ জয় , সটা আজ বাস্তবতা। আমরা এখি ঘণর বণ অণিক কাজ করথছ ,
অিাইণি থলিািীরা অিাইণি ক্লা করণছ , জরুথর থমটিিং করা যাণে। চত্যি য থলে থবপ্লণবর প্রস্তুথত থণণব থডথজটা সন্টারণক
াণি থিণয় আমাণদর আণরা দ্রুত এণগাণত ণব। গ্রাম ণব লর, এই স্বপ্নপূরণের সদারণগািায় আমরা প্রায় সপ ৌঁণছ সগথছ।
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