
উদ্ভাফননয াত ধনযই আগাভীয পৃথিফীনত 

ডাক সফায প্রনয়াজনীয়তা অব্যাত িাকনফ 

ভ.সপানয়ত সানন 

ইথতানয ি সযখায় ংফাদ আদান-প্রদানন ডাক  সফায অথবমাত্রা আজ সিনক ানে চায াজায ফছয আনগ সিনক। দীঘ 

এই িথযক্রভায় প্রাচীন সভনাটথভয়া নয় ব্যাথফরনীয় বযতায ি সনট অথিথখা ংনকত, থকাথয কবুতয াঠিনয় থকংফা 

সঘাোয থঠ যানানযয ঝুথরয যুগ সিনক স্যামুয়নর সভান েয উদ্ভাথফত প্রযুথি টনয-টক্কায যুগ অথতক্রভ  কনযনছ পৃথিফীয প্রাচীনতভ 

প্রথতষ্ঠনটি। াজায ফছনযয বফশ্বথক থফফ েতননয ি সেঁনয় থডথজটার প্রযুথি যুনগ ডাক সফা আজ প্রনফ কনযনছ। ংফাদ আদান-প্রদানন 

প্রাচীনতভ এই ভাধ্যভটি ভনয়য ানি খা খাইনয় আজ তায অথিত্ব ধনয সযনখনছ নগৌযনফ। থডথজটার প্রযুথিয  কল্যানে  থচঠিয 

যুগ সল নয় সগনর ডাক সফায প্রনয়াজন সল নয় মায়থন ফযং উত্তনযাত্তয এয প্রনয়াজনীয়তা সফনেই চনরনছ এয ফহুভাথত্রক 

থডথজটার সফা প্রদাননয ফনদৌরনত উদ্ভাফননয াত ধনযই আগাভীয থডথজটার  থল্পথফপ্লনফয পৃথতফীনত ডাক সফায  প্রনয়াজনীয়তা 

অব্যাত িাকনফ।   

 

ডাক সফা র্ম্েনক জননচতনতা সৃথিয রনযয ইউথনবান ের সাস্টার ইউথনয়ননয উনযানগ প্রথতফছয ৯ অনটাফয থফশ্ব ডাক 

থদফ াথরত নয় আনছ। ১৮৭৪ ানরয ৯ অনটাফয সুইজাযল্যানেয সফনন ে ২২টি সদনয প্রথতথনথধনদয অংগ্রনে গঠিত য় 

আন্তজোথতক সাস্টার ইউথনয়ন। ইউথনয়ন গঠন কযায ভনন্দ্রযেটি স্মযেীয় যাখনত ংগঠননয য সিনক ১৯৬৯ ানর ৯ অনটাফযনক 

থফশ্ব ডাক থদফ থননফ সঘালো কযা য়। ফাংরাদন ১৯৭৩ ানর জাথতয থতা ফঙ্গফন্ধু সখ মুথজবুয যভাননয সনতৃনত্ব 

ইউথনবান ের সাস্টার ইউথনয়ন (ইউথইউ) এফং আন্তজোথতক সটথরনমাগানমাগ ইউথনয়ন (আইটিইউ) এয দস্য দ অজেন কনয। 

এযয সিনক সদন প্রথতফছয থফশ্ব ডাক থদফ াথরত নয় আছ। থফশ্ব ডাক থদফনয এফানযয প্রথতায নরা- “I nnovate 

to recover” ফা পুনরুদ্ধানয উদ্ভাফন। 

 

সকাথবড- ১৯ অথতভাথযয কফর সিনক টিকা উদ্ভাফন থফশ্বনক যযা সনত ায়তা কনযনছ। সকাথবড ংকনটয শুরুনত উনেগ 

থছর অথতভাথয সভাকাথফরায় টিকা উদ্ভাথফত নত অননক ফছয ভয় রাগনফ। থকন্তু ব্যথি ংস্থা নফ োথয থফজ্ঞানী গনফলকনদয থনযন্তয 

প্রনচিায় এক ফছনযয ভনধ্য এই টিকা উদ্ভাথফত নয়নছ। কনযানা ংক্রভে প্রথতনযানধয নতুন আা জাথগনয়নছ। এই উদ্ভাফন কীবানফ 

ভাভাথয সিনক ভানুলনক যযা কনযনছ তা আন্তজোথতক ডাকখাত অনুকযে কযনত ানয। স থদক সিনক এফছনযয প্রথতাদ অতযন্ত 

প্রাথঙ্গক নয়নছ। 

  

ডাক সফায ইথতা ম োনরাচনা কনয সদখা মায় ১৮৪০ ানর পৃথিফীয ইথতানয প্রিভ ডাকটিনকট ব্যফায কযা য় 

থিনটনন। তায এক যুগ ফানদ বাযতীয় উভানদন ডাকটিনকনটয প্রিভ ব্যফায শুরু য় ১৮৫২ ানর তৎকারীন থন্ধুপ্রনদনয 

কথভনায স্যায ফানট ের সপথযয াত ধনয। ই ডাকটিথকনটয নাভ থছর- ‘থনে ডক’। ফছয দুনয়ক ই ডাকটিনকট চরায য সগাটা 

উভানদন জুনে এক অথবন্ন ডাক ব্যফস্থা চালু কনয ইস্টইথেয়া সকার্ম্াথন। ই ডাকটিনকনট থছর কুইন থবনটাথযয়ায ছথফ। ১৯৪৭ 

ানর স্বাধীনতায আনগ ম েন্ত বাযতীয় উভানদনয ফডাকটিথকটই য় কুইন থবনটাথযয়া অিফা তাঁয উত্তযসূথযনদয ছথফ ফার 

িাকনতা। ১৯৭১ ানর আভানদয ভান মুথিযুনদ্ধয ানি জথেনয় আনছ ডাক সফায সগৌযনফাজ্জ্বর ইথতা। ‘আভযা সকফর অস্ত্র 

থদনয়ই যুদ্ধ কথযন। ংস্কৃথতকভী, 

 

 সখনরায়াে, াধাযে জনগে  স্বাধীন ফাংরা সফতায সকনন্দ্রয   ভাধ্যনভ আভানদয যুদ্ধটা  নয়নছ। ডাক টিনকনট  সই 

রোইনয়য অংীদায। ১৯৭১ ানরয ২৯ জুরাই বাযতীয় নাগথযক থফভান ভথিক (থফভান চাঁদ ভথিক)- এয থডজাইন কযা আটটি 

ডাকটিনকট মুথজফনগয যকায, করকাতায় ফাংরানদ থভন  রেন সিনক প্রকাথত য়। মুথজফনগয যকায কূটননথতক প্রথক্রয়া 

থননফ স্বাধীনতায স্বনয থফশ্ব জনভত গনে সতারায জন্য এ উনযাগ গ্রে কনয।  

 

একাত্তনযয ২৯ জুরাই মুথজফনগয যকায এফং যুিযাসজযয াউজ অফ কভন্স সিনক প্রকাথত ৮টি স্মাযক ডাকটিনকট 

থফনশ্ব আভানদয জাথতত্তা, যাষ্ট্রত্তা  মুথিযুনদ্ধয প্রথতপরন ঘটিনয়নছ। এই থদফটি সকফর ডাক অথধদপ্তনযয ভনধ্য ীভাফদ্ধ না সযনখ 

থদফটিনক জাতীয় থদফ থননফ ারননয সমৌথিকতা আনছ। স্মাযক এই ডাকটিথকটমূ সকফরই ইথতানয ধাযক  স্মাযক নয়। 

এয ভধ্য থদনয় যানষ্ট্রয অথিত্ব তুনর ধযা নয়নছ মা াযাদুথনয়ায় আনরােন সৃথি কনযনছ। ইথতভনধ্য থডথজটার কভা েযুি কযায় ডাক 

থফবাগ নতুনরূন আথফর্ভ েত নে ।   

 



থডথজটার প্রযুথি ফতেভান থফশ্বনক একটি সলাফার াউনজ থযেত কনযনছ। প্রযুথিয  চযানরঞ্জ সভাকাথফরায়  ডাক াথব েনক 

রাগই প্রযুথিনত রূান্তয কযায থফকল্প সনই। সদন দ াজায ডাকঘনয প্রায় ৪০ াজায কভী ডাক সফায় থননয়াথজত। চথি াজায 

ভানুনলয আথ াজায াত  এফং সদব্যাী ডাকঘনযয থফস্তৃে ে  অফকাঠানভা  সনটয়াকে  জ্ঞানথবথত্তক থডথজটার াম্য ভাজপ্রথতষ্ঠায় 

উনমাগী থি থননফ গনে তুরনত ডাকঘযনক থডথজটার কযায কভ েসূথচ গ্রে কযা নয়নছ। অননক পুযাতন প্রথতষ্ঠান থননফ 

প্রথতষ্ঠানটিয অননক ক্রটি  শ্চাদদতা আনছ। থফযভান শ্চাদদতা কাটিনয় উঠনত ডাক অথধদপ্তনযয ভি কাম েক্রভ থডথজটার 

কযায প্রনয়াজনীয়তা অথযাম ে। দূযদৃথির্ম্ন্ন অথফংফাথদত যাজনীথতক প্রধানভন্ত্রী জনননত্রী সখ াথনায থডথজটার ফাংরানদ 

গোয চরভান ংগ্রাভ পর কযায ভাধ্যনভ ফঙ্গফন্ধুয স্বনেয সানায ফাংরা প্রথতষ্ঠায অথবমাত্রায় ডাক  সটথরনমাগানমাগ ভন্ত্রী জনাফ 

সভািাপা জব্বায এয থদকথননদ েনায় ডাক অধথদপ্তয নাতনী দ্ধথত সিনক থডথজটার যুনগ প্রনফ কনযনছ। থডথজটারাইনজন 

কভ েসূথচয পনর ডাক অথধদপ্তনয সভাফাইর থপনাথন্সয়ার াথব ে, থডথজটার ভাথনঅড োয, সাস্টার কযাকোড এফং থডথজটার কভ ো 

ইতযাথদ কাম েক্রভ চালু কযা নয়নছ। সদন ৮াজায ৫ত ডাকঘযনক থডথজটার ডাকঘনযয রূান্তনযয ধাযাফাথকতায় সদনয তৃেমূর 

জননগাষ্ঠী যকানযয ২ত থডথজটার সফা ানে। সদব্যাী ডাকঘনযয সুথফার সনটয়াকে থডথজটার কভ োন  থননয়াথজত সফযকাথয 

উনযািানদয ব্যফানযয জন্য থনব েযনমাগ্য প্রথতষ্ঠান থননফ প্রস্তুত কযা নে। এয পনর সদব্যাী দ্রুত ভনয় াকফজী পঁচনীর 

ণ্য থযফে  থফতযে ম্ভফ নফ। এই রনযয ডাক থযফনেয গাথে   সদনয ৬৪টি সজরায় টি েং সন্টানয থভাথয়ত সচম্বায 

কযায উনযাগ গ্রে কযা নে। এয পনর সদন থডথজটার কভান েয থফকান এক নতুন থদগনন্তয সূচনা নফ। থডথজটারাইনজননয 

ধাযাফাথকতায় এক ভনয় অথিনত্বয ংকনট ো ডাকঘয আজ জনগনেয কানছ অতযাফশ্যকীয় থননফ গনে উনঠনছ। সকাথবড-১৯ 

সৃি বফথশ্বক অথতভাথযনত সিনভ মায়া জীফনমাত্রায় ডাকঘনযয থফস্তৃে ে থযফে সনটয়োক  থফার অফকাঠানভা ভানুনলয সফায় 

কানজ রাগাননা নয়নছ। থফনা ভাশুনর কৃলনকয ফথজ, আভ, থরচু উৎাথদত কৃথলণ্য এফং সকাথবড থচথকৎা যঞ্জাভ সদনয 

প্রথতটি সজরায় সৌৌঁনছ থদনয় এক ঐথতাথক র্ভথভকা ারন কনযনছ। থডথজটার প্রযুথিয অবাফনীয় থফকা এফং এয প্রনয়ানগয  পনর 

প্রাচীন প্রথতষ্ঠান ডাক থফবাগ ঘুনয দাঁোনে। ডাকঘযনক থডথজটার ডাকঘয থননফ গনে সতারায াাাথ থফযভান জনফরনক 

থডথজটার উনমাগী কনয গনে তুরনত উনযাগ ইথতভনধ্য গ্রে কযা য়। 

  

   থডথজটার কভ ো কনযানাকারীন রকডাউনন সকনাকাটা চর সযনখনছ এফং আগাভী থদনগুনরানত থডথজটার কভ োনয চা 

অননক সফনে মাফ। থডথজটার কভ ো নযয ণ্য সমভন গ্রানভ মানফ ঠিক সতভথন গ্রানভয ণ্য নয আনফ। উনযািানদয প্রথথযত 

কযনত াযনর থডথজটার কভ োনয ব্যাক যভতা গনে সতারা ম্ভফ। এই সযনত্র থডথজটার ডাকঘনযয উনযািানদয ভনধ্য থডথজটার 

যভতা বতথয কযনত প্রনয়াজনীয় প্রথযনেয উনযাগ সনয়া নয়নছ।  

 

 

 

এফছয থফশ্ব ডাক থদফনয একটি ফনো চভক নে থদফটি উরনযয থফশ্বনযা ত্র সরখকনক ংফ েধনা প্রদাননয উনযাগ 

গ্রে কনযনছ ডাক অথধদপ্তয। থফশ্ব ডাক ংস্থা ইউথনবা োর সাস্টার ইউথনয়ন (ইউথইউ) আনয়াথজত ৫০তভ ত্র থরখন 

প্রথতনমাথগতায় স্বে েদক রাব কনযনছ থনরট আনন্দ থননকতন থফযারনয়য অিভ সেথেয ছাত্রী নুফায়া ইরাভ। আইনবথয সকানস্টয 

য আথফদজানন অনুথষ্ঠত নয় সগর ৫০তভ আন্তজোথতক থচঠি সরখন প্রথতনমাথগতায় (এরএরডথিউথ) জয়ী নয়নছ থকনাযী নুফায়া 

ইরাভ। নুফায়া তায সছানটা সফান আভনরয  উনেনশ্য থচঠিটি থরনখথছনরন। গত ২৭ আগস্ট এক অনুষ্ঠানন থফজয়ী থচঠি সরখনকয নাভ 

সঘালো কনয এরএরডথিউথ। কনযানা বাইযানয ভাভাথযনত থযফানযয একজন দনস্যয প্রথত থচঠি- এই প্রথতানয সরখা থচঠি 

কযাটাগথযনত জয়ী সঘালো কযা য় নুফায়া ইরাভনক। নুফায়ায এই অজেনন উৎফুি ফাংরানদ। ভাননীয় ডাক  সটথরনমাগানমাগ 

ভন্ত্রী জনাফ সভািাপা জব্বায ‘এটি আভানদয সভধায থফশ্বস্বীকৃথত’ ফনর প্রথতথক্রয়া ব্যি কনযন। 

# 

 

সরখক : তথ্য  জনংনমাগ অথপায, ডাক  সটথরনমাগানমাগ থফবাগ। 

 

০৬.১০.২০২১    থআইথড থপচায 

 


