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ন ন িদগ  উে ািচত হে  
ড. আিতউর রহমান 

চলেছ মাচ মাস। একা েরর এই মােসই ব ব  ি র ডাক িদেয়িছেলন। ‘ ি ’ াধীনতার চেয়ও াপক। এর সে  
ওতে াতভােব জিড়েয় রেয়েছ ‘অথৈনিতক ি ’র কথা । তাই দশ াধীন হওয়ার পর িতিন িনর র এ দেশর সাধারণ মা েষর 
‘খাওয়া-পরা’র াধীনতা িনি ত করার জ  িদনরাত পির ম কেরেছন। বাহা ের জািতেক য সংিবধান িতিন উপহার িদেয়িছেলন, 
তােত রা  পিরচালনার য িদকিনেদশনা িছল তার েল িছল ‘সা িভি ক’ সমাজ ও অথনীিত। িছল সবার অ ি র অ ীকার। 
বলা হেয়িছল, জনগণই রাে র মািলক। তােদর মৗিলক চািহদা রেণর দািয়  নেব রা । তাই রা  থেক ণমােনর জনেসবা 
পাওয়াটা তােদর অিধকােরর অংশ। কােনা দয়া-দাি  নয়। অিত অ  সমেয়র মে  িতিন দশ র িব  অবকাঠােমা নিনমাণ 
কের অথনীিতর চাকা সচল করেত স ম হেয়িছেলন। বরী িত, দশীয় এবং আ জািতক ষড়য  মাকােবলা কের িতিন যখন 
সমাজ ও অথনীিতেক ায় ি র পযােয় আনেত স ম হেয়িছেলন, ক তখনই বাংলােদেশর শ রা আচমকা আঘাত হােন 
বাংলােদেশর আেরক নাম ব ব র ওপর। সই আ মেণ তছনছ হেয় যায় বাঙািলর ি র । সই েক ফর দশ পিরচালনার 
ক িব েত আনেত কতই না সং াম, ত াগ ও র  ঢালেত হেয়েছ আমােদর। আমােদর বড়ই সৗভা  য এই পযােয়র সং ােমর 
ন  িদেয়েছন ব ব ক া শখ হািসনা। দীঘ ২১ বছর পের েদশ িফের পায় ি ে র পে র সরকার। আবার জনবা ব 

অবকাঠােমা ও জনেসবা দােনর নীিতমালা নিনমাণ ও নঃ াপেনর উে াগ নয় সই সরকার। প চ বছের অেনকটাই সামেল নন 
িতিন। েদশ চলেত থােক উ য়ন ও স ি র পেথ। িক  ২০০১ সােল ফর ছ পতন। দশ চেল যায় াধীনতািবেরাধীেদর হােত। 
আবার আে ালন, জল- ম, সং াম শেষ ২০০৮ সােল িব লভােব িনবািচত হেয় দশ পিরচালনার দািয়  নন ব ব ক া। 
এরপর আর পছেন তাকােত হয়িন আমােদর। বার গিতেত  এিগেয় চেলেছ বাংলােদশ। নানা িত লতা, িতব কতা পােয় দেল 
পর পর আেরা ইবার িতিন দশ পিরচালনার েযাগ পেয়েছন। কয় মাস আেগই িতিন ফর সরকার পিরচালনার দািয়  হণ 
কেরেছন। এবার িতিন এক ‘অবাক করা’ বাংলােদশ গড়ার অ ীকার িনেয় দািয় ভার হণ কেরেছন। ন ন সরকােরর দািয়  
িনেয়ই িতিন ত র বাবার মেতাই িদনরাত পির ম করেছন এক িব য়কর বাংলােদশ গড়ার  েক িনেয়। ত র দেলর এবােরর 
িনবাচনী ইশেতহােরও রেয়েছ সই ে র কথা। সই ে র আদেল েদেশর উ য়ন অিভযা ােক পিরচালনার জ  িতিন ওপর 
থেক ল র েধ িদে ন। আমােদর কী করেত হেব স কথা েলা িতিন বই  কের বেল যাে ন। এক  র সারী 

পিরক না ও পেরখার আওতায় িতিন দেশর উ য়ন িনি ত করেত চাইেছন। প বািষক পিরক না, পিরে ি ত পিরক না, 
এসিডিজ রেণর অিভ ায়, উ  আেয়র দশ িনমাণ এবং এসব পিরক না ত পিরবতনশীল জলবা  ও িতর চ ােল  
মাকােবলা কের টকসই করার লে  ব ীপ পিরক না ২১০০ হেণর মেতা সাহস িতিন এরই মে  দিখেয়েছন। ত র এই ক ন 

কাজ েলা সহেজ কের ফলার স মতা দেখ অেনক উ য়ন পযেব ক িব য়ািভ ত হে ন। এই রেণ ত র িডিজটাল সং িত 
ও কমপ িত চা  করার মেতা িবচ ণতােক সা বাদ জানাে ন। এখন সামেন য চ ােল  বড় হেয় দখা দেব তা হেলা এসব 

র সারী মগা িস া েলা ভেঙ ছাট ছাট বা বায়নেযা  পদে েপ পা র করা। পায়েণর এই সং ােমও িতিন িপিছেয় নই। 
এরই মে  িত  ম ণালেয় যাে ন এবং কমসং িতেত জবাবিদিহর এক নয়া অ ােয়র চনা করেছন। আশা কির, ম ীরা ত র 
এই িদকিনেদশনা েলা ঝেবন এবং এসেবর আেলােক ণমােনর বা বায়েনর জ  ত েদর অধীন  সরকাির কমকতােদর কাছ 
থেক উপ  জবাবিদিহ আদায় করেত স ম হেবন। সরকাির কমকতােদরও ঝেত হেব য জন শাসেনর এক নয়া অ ােয় ত রা 
েবশ কেরেছন। চারপােশর সমাজ তথা নাগিরকরা এখন িডিজটাল সং িতর ক ােণ ত েদর সামেন আয়নার মেতা উপি ত। সই 

আয়নায় সরকাির কমকতারা িক  িনেজেদর স ক চহারা দখেত পােবন। যেকােনা সবা ণমােনর না হেলই নাগিরকরা িক  
আ িনক ি  বহার কের ত েদর  করেবন। গণমা ম ও সামািজক মা ম এখন দা ণভােব সচল। কাথাও কােনা স  
ভেঙ গেল বা সরকাির খাসজিম বদখল হেল নাগিরকরা মাবাইল ফােন তার ছিব েল তা িণকভােব তােদর ফস েক পা  

কের দেব। তখন চারিদেক হৈচ পেড় যােব। ওপর থেক, পােশ থেক তখন জবাবিদিহ চাওয়া হেব। তখন আর নােক তল িদেয় 
মােনার েযাগ থাকেব না ত েদর। সরকাির কমকতােদর অব  তখন দৗড়ােত হেব। পিরি িত সামাল দওয়ার জ ই ত েদর 

মােঠর খ জ িনেত হেব। এখন আর সরকার ব া সই অেথ আেগর মেতা ক ী ত নয়। িবেক ািয়ত শাসেনর েত কেকই নয়া 
ি  বহাের দ  হেত হেব। তা না হেল যেকােনা সময় ত রা িব ত অব ায় পড়েত পােরন। এই য জবাবিদিহর নয়া ব া 

তঃ তভােব তির হেয়েছ, তা-ও িক  িডিজটাল বাংলােদেশই স ব হেয়েছ। আমরা ঠেক ঠেক িশখিছ। িশেখ িশেখ এেগাি । 
এেকবাের ণ ল পযােয় িডিজটাল ি র ছ য়া লেগেছ। এই ছ য়ায় শাসেনর খালনলেচ বদেল যাে । বদেল যাে  
নাগিরকেদর জীবন। ত  অ ল থেক মহািব — কাথায় লােগিন িডিজটাল বাংলােদেশর শ? িভশন ২০২১-এর অধীেন আমরা 



৯০ শতাংশ মা ষেক ই ারেনট সবা দােন অ ীকারব । এর পাশাপািশ এেকবাের িনচ থেক ওপর পয  চলেছ িডিজটাল 
পা র। ি  খাতও বেস নই। িশ া, া , াংিকং, বসা-বািণজ  সব  লেগেছ এর ছ য়া। িডিজটাল পা েরর জ  য 

অবকাঠােমা দরকার তারও াপক সার ঘেটেছ। এেকবাের ইউিনয়ন পযােয় িডিজটাল মহাসড়ক িব ত করার কাজ চলেছ। 
াংক েলা কার াংিকং সিলউশেনর মা েম সাধারণ মা েষর আিথক সবার মান সহজলভ  করেত উেঠপেড় লেগেছ। মাবাইল 
াংিকং ও এেজ  াংিকংেয়র ক ােণ একিদেক এেকবাের সামািজক পাটাতেনর িনেচর িদেকর মা েষরাও েত সবা পাে , 

অ িদেক বসা-বািণেজ ও এেসেছ নয়া গিত। ‘রাইড শয়ািরং’ বসার সার নাগিরক জীবেন পিরবহন বহাের বশ খািনকটা 
ি  এেনেছ। তা ছাড়া ই-কমাস, এফ-কমােসর আওতায় অসং  মা ষ নয়া উে া া ও সবা হণকারী িহেসেব িনেজেদর জীবন 

চলােক আেরা উ ততর করার েযাগ পেয়েছ। লাখ লাখ নারী উে া া এখন িডিজটাল ি  বহার কের িনেজেদর ভা  বদেল 
ফলেছন। ১০ লাখ মাবাইল াংেকর এেজ  ায় ৩০ লাখ মা েষর কমসং ান ি  কেরেছ। আর িব ৎ িবল, েলর িফ, 
ছাটখােটা কনাকাটা, দশ েড় টাকার লনেদন, বাসী আয় বাড়ােনা ছাড়াও জনগেণর ণমােনর ত আিথক সবা পাওয়ার পথেক 

ম ণ কের ফেলেছ। াংক েলা তই থ াংিকংেয়র সবা চা  করেছ। াংক িহসাবিভি ক ‘আই প’র মেতা িডিজটাল আিথক 
সবা এবং িবকাশ, রেকটসহ অ া  মাবাইলিভি ক সবা একিদন েরা বাংলােদেশর আিথক া ে পই বদেল দেব। এর 

পাশাপািশ সরকাির উে ােগ জনগণেক দওয়া জনবা ব সবা েলার কথা না বলেলই নয়। 

ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ েরর ত  মেত, সারা দেশ প চ হাজার ২৭৫  ইউিনয়ন িডিজটাল স ার এবং আট হাজার ২০০ 
ই- পা  থেক ২০০ ধরেনর িডিজটাল সবা পাে  জনগণ। িতন হাজার আট  াের চা  হেয়েছ মাবাইল াংিকং সবা। ১১  
িস  করেপােরশেন ৪০৭  িডিজটাল স ার এবং ৩২১  পৗরসভায় িডিজটাল স ার চা  করা হেয়েছ। আইিস  িডিভশন এবং এ 
 আই কে র ত  অ যায়ী, িত মােস গেড় ৪০ লাখ মা ষ এসব ক  থেক সবা িনে । িডিজটাল স ার থেক উে া ােদর 

আয় হেয়েছ এক কা  ৪০ লাখ টাকা। ১৮ হাজার ১৩০  সরকাির দ ের কােনক িভ  াপন, ৮০০ অিফেস িভিডও কনফােরি ং 
িসে ম চা , ই হাজার ৬০০ ইউিনয়ন ফাইবার অপ ক াল কােনক িভ  এবং আট হাজার ৫০০ শাখা ডাকঘরেক ই ারেনেটর 
আওতায় আনা হেয়েছ। ৫০ হাজার িশ া িত ােন রেয়েছ মাি িমিডয়া াস ম। সারা দেশ ১২  হাইেটক পাক িনমাণ করা 
হেয়েছ। িশগিগরই চা  হেব িডিজটাল রকড ম। এরই মে  ২৩ লাখ ২০ হাজার রকড িডিজটাল িসে েম রাখা হেয়েছ। সরকাির 
অিফেস ই-ফাইিলং িসে ম চা  হেয়েছ। বাংলােদশ এখন দ  নাগিরক তিরেত জার িদে । আমােদর ছেল- মেয়রা এখন ি ম 
ি ম া িনেয় পড়ােশানা কের, রাব কস িনেয় াপকভােব চচা কের। আগামী িদেন তারা িথবীেক ন  দেব। সই ন  
দওয়ার উপেযাগী কের গেড় তালার দািয়  আমােদর। সই আেলােকই আমােদর িশ া ব ােক ঢেল সাজােত হেব। 

২০০৮ সােলর িনবাচনী ইশেতহাের মতায় গেল ত - ি িনভর িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার িত িত িদেয়িছল আওয়ামী লীগ। 
বতমােন ২৫ হজােররও বিশ ওেয়বসাইট িনেয় িবে র হ ম ওেয়বেপাটাল ‘জাতীয় ত  বাতায়েন’ এখন ৪৩ হাজার দ র সং । 
অনলাইন াংিকং, মাবাইল াংিকং, ই-কমাস, অনলাইন শিপংেয়র ত সার হওয়ায় কমেছ বকার । িবে র সব হৎ ি া  
মােকট স ওেডে র মেত, ঢাকা িবে র তীয় হ ম আউটেসািসং নগর। ১৬২৬৩ ন ের ডায়াল কের ২৪ ঘ াই পাওয়া যাে  
িচিকৎসা পরামশ। িভিডও কনফাের  ও নানা ধরেনর অ াপেসর মা েম সরকাির কাজ ত এবং সহজ হেয় গেছ। মাননীয় 

ধানম ী দেশর বাইের থাকেলও িতিন িডিজটাল ব ায় অিফস কেরন। ফাইল সই কেরন। ৯৯৯ ন ের ফান করেলই িমলেছ 
জ ির সবা। ােম ােম পৗঁেছ গেছ ই-কমােসর সবা। িডিজটাল বসা-বািণেজ র সার তই ঘটেছ। 

অিচেরই ঘের বেস ই-খিতয়ান পাওয়া যােব। ই-িমউেটশেনর কাজও এিগেয় চেলেছ। করদাতােদর সং া বাড়ােনার কােজও 
িডিজটাল ি  বহােরর মা া বেড়েছ। আমােদর মগা ক েলা যমন এিগেয় যাে , এেকবাের সাধারণ মা েষর জীবেনর 
চাওয়া-পাওয়ার কথা মেন রেখ নানামাি ক ই- সবা চা র উে াগ সরকার িনেয়েছ। এর ফেল মা েষর আয়- রাজগার যমন 
বাড়েছ, অ িদেক শাসেনর তা ও জবাবিদিহও বাড়েছ। বশ িক  ে  কমেছ ন িত। তাই ণমােনর সবার এই সাের 
আমােদর অথনীিত আেরা সি য় ও সচল হওয়ার এক ন ন িদগ  উে ািচত হে । 

লখক : অথনীিতিবদ ও সােবক গভনর, বাংলােদশ াংক, dratiur@gmail.com 
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