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িডিজট াল বাংলােদশ, ডাক কলকাতার িবেশষ েক
িনজ সংবাদদাতা
কলকাতা, ১০ অগ , ২০১৪, ০২:২৩:৩৪

িব ম দাশ । —িনজ
িচ
শখ হািসনার ে র ‘িডিজট াল বাংলােদশ’ গড়ার কােজ একটা বড় দািয় পালন করেবন কলকাতার এক তথ যু
ি
িবেশষ ।
বাংলােদেশর তথ যু
ি িশে র উ িতেক ীকৃ
িত জািনেয় ৭ কা ডলার ঋণ িদেয়েছ িব ব া । তারাই এই কােজ উপেদ া
িহেসেব বেছ িনেয়েছ কলকাতার িশে ােদ াগী িব ম দাশ েক। িব মবাবু
স েলেকর স র ফাইেভ াবিসন গা ীর
িত াতা। তাঁ
রই পিরক নার ফসল স র ফাইেভর তথ যু
ি হাব ‘ইনিফিন ’।
িবএনিপ-জামােত ইসলািম জােটর আমেল জি অধু
িষত রা িহেসেব আ জািতক মহেল পিরিচিত পেয়িছল বাংলােদশ।
শখ হািসনা মতায় এেস দেশর সই ভাবমূ
িত বদেল তথ যু
ি
ে আ য়ান এক আধু
িনক বাংলােদশ গড়ার
ডাক দন। এরই নাম িতিন দন ‘িডিজট াল বাংলােদশ’। িনেজর ছেল মািকন বাসী কি উটার িবেশষ
জয়েক িতিন এই কােজ নতৃ দবার জন বেছ নন।

সজীব ওয়ােজদ

িনেজর তথ যু
ি উপেদ া িহেসেব জয়েক িনেয়াগ কেরন ধানম ী হািসনা। তার পর গত ছয় বছের তথ যু
ি
ে
ল ণীয় উ িত কেরেছ বাংলােদশ। ই ারেনট ব বহার এখন ও দেশর ঘের ঘের। খরচও আেগর তু
লনায় অেনকটাই কেম
িগেয়েছ। শহের তা বেটই, ােমর ু
ল িলেতও কি উটার িশ েণর পিরকাঠােমা গড়া হেয়েছ। এেকর পর এক শহরেক
আনা হে ওয়াইফাইেয়র ছ ায়ায়।
তথ যু
ি

ে বাংলােদশ সরকােরর এই উ িতেকই ীকৃ
িত িদেয়েছ িব ব া । এক িরেপােট িব ব া জািনেয়েছ, এই
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ে িবপু
ল িবেদিশ মু
া আেয়র সু
েযাগ রেয়েছ দি ণ এিশয়ার এই উ য়নশীল দশ র। এই মু
হূ
েত বাংলােদেশ তির পাশাক
িবে র সব উ ত দেশ পিরিচত। তির পাশাক র ািন কেরই সব চেয় বিশ ডলার আয় কের বাংলােদেশ।
এরই পাশাপািশ আ জািতক ে ভাল বাজার পেত পাের বাংলােদেশর তথ যু
ি পণ ও। তার জন সবার আেগ েয়াজন
উপযু িশ ণ পাওয়া এক ঝাঁ
ক কম র, যারা আ জািতক বাজােরর চািহদা অনু
যায়ী স ওয় ার ও অন পণ উৎপাদন
করেত পারেব। সই সে বাংলােদেশর তথ যু
ি পেণ র এক
াি ংও েযাজন।
ঋণ দওয়ার পাশাপািশ এই দু
ই কাজ করার জন এক সু
িনিদ কে র পেরখাও তির কের িদেয়েছ িব ব া । আর সই
ক
পায়েণর রাশই তু
েল দওয়া হেয়েছ িব মবাবু
র হােত।
বাংলােদশ সরকােরর তথ যু
ি ম েকর এক কতা বেলন, “িব ব াে র এই ক এ দেশ তথ যু
ি িশে র বু
িনয়াদ গেড়
িদেত পাের। িবেদিশ মু
া আয় তা একটা িদক, সব চেয় বড় কথা বাংলােদেশ এই িশে র িবকাশ হেল হাজার হাজার িশি ত
ত ণ-ত ণী হােত কাজ পােব।” ওই কতার কথায়, িবেদিশ তথ যু
ি সং া যমন বাংলােদেশ িবিনেয়াগ করেত আসেব,
তমন বাংলােদেশর দ কম রাও অন দেশ কদর পােব। এই ক
পায়েণ সরকার তাই খু
বই আ িরক।
িশ মহল সূ
ে র খবর, িবিভ দেশর ব দ ও পিরিচত তথ যু
ি িবেশষ এই কে র দািয় িনেত িব ব াে র কােছ
আেবদন কেরিছেলন। অেনক ঝাড়াই বাছাইেয়র পের িব মবাবু
েক বেছ িনেয়েছন িব ব া কতৃ
প ।
িব ব াে র কে র আওতায় আগামী আড়াই বছের বাংলােদেশর ায় ৩৮ হাজার ছেল- মেয়েক িশ ণ দওয়া হেব।
আ জািতক মাধ েম িব াপন িদেয় সই িশ ক সং া বাছাই করেবন িব ম দাশ । এ ছাড়া আ জািতক বাজাের
বাংলােদিশ পেণ র চার-িবপণেনর নীিত িনধারেণও পরামশ দেবন িতিন। িব মবাবু
বেলন, “ঢাকা চায় মাইে াসফট, এর মেতা নামী ব জািতক তথ যু
ি সং া িল স দেশ অিফস খু
লক
ু। এই কে সই কােজর দািয় ও আমােকই দওয়া
হেয়েছ।”
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