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ইমোে ইসলাম 

 

দেদশ দবকার,ববদেদশ দেদত চান।বকভাদব শুরু করদবন,কার কাদে োদবন,বুঝদত পারদেন না।দকান সমস্যা দনই। আপনার এ 

সমস্যাগুদলার ধারাবাবহক ভাদব সমাধান দেওয়ার জন্য সরকাদরর বিবজর্াল পবরদেবা ' আবম প্রবাসী' অ্যাপ এখন আপনার হাদতর 

মুদ ায়। দমাবাইদলর দে দটার দেদক িাউনদলাি কদর শুরু করুন বনবন্ধন। তারপর ধাদপ ধাদপ আপনার কাজগুদলা আপবন বনদজই 

সমাধান করদত পারদবন। ইবতমদে এই অ্যাদপর মােদম কম-দববশ  ববশ লাখ মানুে বনবন্ধন কদরদে।ববদেশগামী কমীদের 

েীর্ টবেদনর নানামুখী সমস্যার সমাধান কদর দকান প্রকার ববদেবশ সাহায্য োড়াই সম্পূণ টভাদব বাাংলাদেবশ প্রদকৌশলী এবাং 

সফর্ওয়যার ইবজজবনে ারদের বেদয় ততবর এমন অ্যাপ ববদে এর্াই প্রেম।সম্পূণ ট বিবজর্াল প্রবিয়াটি প্রস্তুত কদরদে ববএমইটি- র 

বিবজর্াল সাবভ টস দপ্রাভাইিার আবম প্রবাসী বলবমদর্ি। বিয়াদরন্স স্মার্ ট কাি ট এখন সবতযকার অ্দে টই স্মার্ ট'।  QR code বেদয় 

পৃবেবীর দে দকান প্রান্ত দেদক দে দকউ এর তথ্য  সহদজই োচাই করদত পারদব। 
 

বাাংলাদেশ বববনদয়াগ উন্নয়ন দবাি ট( ববিা) ২০১৯ সাদল ওএসএস দপার্ টাদলর মােদম মাত্র দুইটি বিবজর্াল দসবা দেওয়ার মােদম 

তাদের বিবজর্াল  োত্রা শুরু কদরবেদলা। ২০২২ সাদল দশে প্রাবন্তদক এদস ববিা এখন ১৮ টি সাংস্থার ৫৬ টি বিবজর্াল দসবা 

অ্াংশীজনদের জন্য উন্মুক্ত কদরদে। প্রবতবেন গদড় ওএসএস এর মােদম ১ শত এর দববশ বববনদয়াগকারী ববিা দেদক দসবা গ্রহণ 

কদর োদক। অ্ববস্যাে দ্রুতগবতদত বাাংলাদেদশর দসবা খাতসহ অ্ন্যান্য সকল দসক্টদর বিবজর্ালাইদজশন হদে। মানুে এর সুববধা 

পাদে। 
  
 বাাংলাদেশ ইন্টারদনদর্র যুদগ প্রদবশ কদরদে ১৯৯৬ সাদল।১৯৯২ সাদল বাাংলাদেশদক ববনামূদে সাবদমবরন কযবল দেওয়ার প্রস্তাব 

করা হদয়বেল। আমারা বনদজদের অ্জ্ঞাতার কারদণ দস সুদোগ বনদত পাবরবন। ২০০৬ সাদল এদস মূে বেদয় দসই সাবদমবরন কযাবল 

বনদত হদলা।১৯৯৬ সাদল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দশখ হাবসনা কবিউর্াদরর উপর দেদক ভযার্,ট্যাক্স প্রতযাহার কদর বনদলন।োত্র -

োত্রীসহ সকদলর জন্যই কবিউর্ার ব্যবহার সহজলভয হদলা।একাবধক  দমাবাইল দকািানীদক  দমাবাইল দসবা দেওয়ার জন্য 

লাইদসন্স দেওয়া হদলা।লাখ র্াকার দমাবাইল চদল আসদলা হাজার র্াকায়।দে দমাবাইল বেল এক সময় শুধুমাত্র উচ্চববদের 

ব্যবহাদরর জন্য তা মূহুদতট হদয় দগল সব টসাধারদণর ।দমাবাইল ইন্টারদনদর্র যুদগ বাাংলাদেশ প্রদবশ কদর ২০১৩ সাদল।২০১৮ সাদল 

দেদশ ৪ বজ চালু হদল ভদয়স কল ও দির্া ট্রান্সফার অ্দনক সহজ হদয় োয়। মানুদের চাবহো বাড়দত োদক। ২০০৮ সাদল বাাংলাদেদশ 

দমার্ ব্যান্ডউইে ব্যবহার হদতা সাদড় সাত বজবববপএস।আর এখন দেদশ দমার্ ব্যান্ডউইে ব্যবহার হয় প্রায় বতন হাজার 

পাঁচশত  বজবববপএস।এখন দেদশ ইন্টারদনর্ ব্যবহারকারীর সাংখ্যা ১৩ দকাটিরও দববশ। মাত্র ১৩ বেদরর ব্যবধাদন এই পবরবতটন 

ো পৃবেবীদত দকান দেদশই হয়বন। 
 

মাজার ববেয় হদলা ২০০৮ সাদল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দশখ হাবসনা বিবজর্াল বাাংলাদেদশর দর্ােণা দেন।তখন দেদশর মানুে এর 

সুদূরপ্রসারী প্রভাব বচন্তা করদত পাদরবন। তদব এর্া ঠিক তরুণ প্রজন্ম এর্াদক লুদফ বনদয়বেদলা। আমাদের পদর ২০০৯ সাদল বৃদর্দন 

বিবজর্াল বৃদর্ন,২০১৪ সাদলর ১৫ আগট ভারত বিবজর্াল ইবন্ডয়া এবাং পাবকস্তান ২০১৯ সাদলর ৫ বিদসম্বর বিবজর্াল পাবকস্তান 

দর্ােণা কদর। ২০২১ সাদল বাাংলাদেশ বিবজর্াল বাাংলাদেশ হদয়দে। সব টদেদত্রই তথ্য প্রযুবক্তর ব্যবহার শুরু হদয়দে। তদব এর্া সতয 

তথ্য প্রযুবক্ত ব্যবহাদর বিবজর্াল তবেম্য রদয়দে। কদরানা কাদল সারাদেদশ েখন আইবসটির ব্যবহার ব্যাপকভাদব শুরু হয় তখনই 

বিবজর্াল তবেম্য আমাদের কাদে প্রকর্ হদয় দেখা বেদয়দে। তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কাল ববলম্ব না কদর এই তবেম্য বনরসদনর 

জন্য অ্বকা াদমাগত সুববধা দ্রুত গ্রাম অ্ঞ্চদল দপৌৌঁদে দেওে ার বনদে টশনা বেদয়দেন। দস দমাতাদবক অ্বকা াদমাগত উন্নয়ন দ্রুত 

এবগদয় চলদে। এোড়াও তথ্য প্রযুবক্তর সরঞ্জাম সহজ লভয করাসহ সাশ্রয়ী মূদে মানুদের কাদে দপৌৌঁদে দেওে ার পেদেপ বনদয়দেন। 

কবিউর্ার দকনার জন্য বববভন্ন রকম দলানও দেওয়া হদে। এসব দলান সম্পূণ ট ববনা সুদে অ্েবা নামমাত্র সুদে ও সহজ শদতট 

দেওয়া হদয় োদক। বাাংলাদেদশর জনগণ এখন অ্দনক স্মার্ ট। এখন ব্যাবকাং দলনদেদনর জন্য ব্যাাংদক দেদত চায়না।সব ব্যাাংদকরই 

অ্যাপস আদে, এর মােদম দ্রুত র্াকা ট্রান্সফারসহ োবতীয় দলনদেন সিন্ন করা সম্ভব। ব্যাাংদকরও দকান প্রদয়াজন হদল এসএমএস 

বা ই-দমইল কদর তথ্য চায়।দস সব তথ্য  ই-দমইল  বা অ্যাপদসর মােদম ব্যাাংদক দেওয়া োয়।ব্যাবকাং ব্যবস্হায় অ্দর্াদমশনসহ 

কৃবত্রম বুবিমোর ব্যবহার শুরু হদয়দে।গ্রাহদক ণণ অ্নুদমােনসহ ববতরণ ব্যবস্হায় কৃবত্রম বুবিমো ব্যবহার করা হদে অ্ে টা  একজন 

গ্রাহক ণদণর আদবেন করার কদয়ক বমবনদর্র মদে তার কাবিত ণণ দপদয় োদেন। বসটি ব্যাাংক এবাং ববকাশ এ ণণ ববতরদণর 

কাজটি প্রেম করদে। 
 

ই- কৃবে বেদল বেদয়দে বাাংলাদেদশর কৃবে ব্যবস্হা।কৃেক ভাইদের চাোবাদে এদসদে আধুবনকতার দোয়া। ই- কমাস ট ব্যবসা- 

বাবণদজযর ধারণাদক সম্পূণ ট পাদে বেদয়দে। প্রাইমারী পড়ুয়া দেদলটিও এখন ফুি পান্ডায় অ্ি টার কদর পেদের খাবার খাদে। ভূবম 

ব্যবস্হাপনায়  এদসদে বিবজর্াল দোয়া।দেদশর দে দকান জায়গা দেদক প্রতযন্ত অ্ঞ্চদল োকা বনদজর জবমর খাজনা মূহুদতটই পবরদশাধ 

করা সম্ভব। ই- বমউদর্শন ভূবম ব্যবস্হাপনার এক যুগান্তকারী কাে টিম।' ভূবম তথ্য ব্যাাংক' এবাং কৃবে জবম সুরো ও খাদ্য বনরাপো 

বনবিদতর লদেয সারা দেদশ দমৌজা ও ের্বভবেক জাতীয় বিবজর্াল ভূবম দজাবনাং এর কাে টিম গ্রহণ করা হদয়দে। 

গ্যাস,পাবন,ববদুয , দর্বলদফানসহ সব ধরদনর ইউটিবলটি ববল এখন র্দর বদসই বেদে মানুে। ো আজ দেদক পাঁচ বের আদগও 

কল্পনা করা দেদতা না।বচবক সা ব্যবস্হায় এদসদে বদড়া পবরবতটন। কদরানা অ্বতমাবর দমাকাববলায় ব্যপকভাদব আইবসটির ব্যবহার 

হদয়দে। দেদশর হাসপাতালগুদলাদত দর্বল দমবিবসদনর ব্যবহার দবদড়দে।অ্দনক হাসপাতাদলই এখন প্যােদলাবজকযাল বরদপার্ ট, 

দরাগীর বচবক সা ব্যবস্হাপত্র ই-দমইল সরবরাহ করা হয়। কম-দববশ ৮০ টি চক্ষু বিবনক আদে উপদজলা পে টাদয়। একজন নাস ট 



এসব বিবনদক একজন দরাগীর দচাখ  পরীো কদর এবাং দসই পরীোর বরদপাদর্ ট দেদখ চক্ষু ববজ্ঞান ইনবটটিউদর্র ববদশেজ্ঞ িাক্তার 

দরাগীর জন্য চশমা দেওয়া দেদক শুরু কদর সম্পূণ ট ব্যবস্হাপত্র বেদয় দেন। আমরা বক কল্পনা করদত পারতাম,এমন একর্া যুদগ 

আমরা দপৌৌঁোদত পারব।এগুদলা এখন কল্পনা নয়,বাস্তব।চতুে ট বশল্প ববেদবর চযাদলজ্ঞদক দমাকাববলা করার লদেয বশো ব্যবস্হাদক 

দেদল সাজাদনা হদে। নতুন নতুন ববেয় অ্ন্তর্ভ টক্ত করা হদে। এর পাশাপাবশ কাবরগবর বশোদক গুরুত্ব বেদয় নতুন কাবরকুলাম ততবর 

করা হদে। পরীোর মূোয়ন ব্যবস্হায়ও পবরবতটন আসদে।আমাদের তরুণ দমধাবী বশোেীরা এখন কৃবত্রম বুবিমো সিন্ন দরাবর্ 

ততবর করদে। সরকাবর েপ্তদর ২ হাজার ৪২৫ টি নাগবরক দসবার মদে ১ হাজার ৮৫১টি দসবা ইবতমদেই বিবজর্ালাইদজশন হদয়দে। 

অ্ববশষ্ট নাগবরক দসবাগুদলা বিবজর্াইজ করার কাে টিম চলমান রদয়দে। এসব বিবজর্াল কাে টিম মবনর্বরাং করার জন্য E- 

Service Monitoring Committee গ ন করা হদয়দে। সরকাবর সকল দসবা এক োর্ফদম ট প্রাবপ্তর জন্য 'একদসবা' 

দমাবাইল অ্যাপস চালু করা হদয়দে।  ববগত ৩৮ বেদর দে দেশটি মানব সিে উন্নয়দন উদেখদোগ্য দতমন সাফে দেখাদত না 

পারদলও ২০০৮ সাল দেদক মাত্র ১৩ বেদর মানব সিে উন্নয়দনর মােদম শ্রম বনভ টর দেশ দেদক প্রযুবক্ত বনভ টর দেদশ রূপান্তবরত 

হদয়দে। 
 

েবে দকউ সাফদে সদচতন হয় তাহদল সাফে তার বপছু োদড়না।আমাদের তরুণ দমধাবী প্রজন্ম সাফে সদচতন।তারাই স্মার্ ট 

বাাংলাদেশ মূল কাবরগর। সরকাদরর দূরেশী পবরকল্পনার আদলাদক গদড় উ দে আমাদের আগামীর প্রজন্ম।২০৪১ আদগই তাদের 

দনতৃদত্ব বাাংলাদেশ হদব উন্নত বাাংলাদেশ,স্মার্ ট বাাংলাদেশ। এর্াই জাবতর প্রতযাশা। 

# 

বপআইবি বফচার 
 


