সংবাদ ববজ্ঞবি

তথ্যপ্রযুবি ও উদ্ভাবনে ৭ম বারেে মত এটুআই অর্জে করল
ডবিউএসআইএস (WSIS) পুরস্কার-২০২০
ঢাকা, বৃহস্পতিবাে, ১০ সসনেম্বর ২০২০: টাো ৭ম বানরর মত তথ্যপ্রযুবি খানত ববনের সবনেনে সম্মাের্েক পুরস্কার ‘ওোর্ল্জ সাবমট অে
ইেফরনমশে সসাসাইটি (ডবিউএসআইএস) পুরস্কার-২০২০’ অর্জে কনরনে এটুআই-এর দু’টি উনযাগ। ই-ববর্নেস কযাটাগবরনত ‘একশপ’
(ekshop.gov.bd) এবং ই-এমপ্লেনমন্ট কযাটাগবরনত ‘দক্ষতা, কমজসংস্থাে ও এন্টারনপ্রোরবশপ ববষেক সমবিত ইবন্টবলনর্ন্স প্লযাটফমজ’
(skills.gov.bd) েযাবিেে পুরস্কার অর্জে কনরনে।
ববনের শতাবিক সদশ সেনক প্রাি আনবদে সেনক বববিন্ন প্রবিোে বাোই ও অেলাইে সিাটিং প্রবিো সশনষ অেলাইনে চূড়ান্ত ববর্েীনদর োম স াষণা
করা হে। সমাট ১৮টি কযাটাগবরনত আনবদে গ্রহণ করা হে, সেখানে সমাট ৭৬২ সাববমশে সেনক ৩৫৪টি প্রকল্পনক েবমনেশে সদওো হে। এর মনে
৭২টি প্রকল্প েযাবিেে এবং ১৮টি প্রকল্প উইোর হে, োর মনে বাংলানদনশর ০২ টি প্রকল্প েযাবিেে এবং ০১ টি প্রকল্প উইোর হওোর সগৌরব অর্জে
কনরনে।
তথ্য প্রযুবি খানত ব্যবি, সরকাবর প্রবতষ্ঠাে, োগবরক সমানর্র প্রবতবেবি, স্থােীে, আঞ্চবলক ও আন্তর্জাবতক এনর্বন্স, গনবষণা প্রবতষ্ঠাে এবং
সবসরকাবর প্রবতষ্ঠানের মােনম র্েগনণর কল্যানণ োো উদ্ভাবনের র্ন্য প্রবতবের র্াবতসংন র আইবসটি সংিান্ত ববনশষাবেত সংস্থা আন্তর্জাবতক
সটবলকবমউবেনকশে ইউবেেনের (আইটিইউ) ডবিউএসআইএস পুরস্কার প্রদাে কনর োনক। সারাববনে সকাবিড-১৯ এর কারনণ সৃষ্ট পবরবস্থবতর ফনল
জ
এবের ডবিউএসআইএস পুরস্কার প্রদানের অনুষ্ঠােটি অেলাইনে আনোর্ে করা হনেনে। ববর্েীনদর সিস্ট এবং সাটিবফনকট
সপ্ররণ করা হনেনে।
আইটিইউ কর্তজপক্ষ আর্ ১০ সসনেম্বর ২০২০ ববর্েী প্রকল্পসমূনহর প্রবতবেবিনদর বেনে অেলাইনে একটি ইন্টানরবিি সসশে আনোর্ে কনরনে। উি
অনুষ্ঠানে এটুআই-এর প্রকল্প পবরোলক (অবতবরি সবেব) র্োব ড. সমাোঃ আব্দুল মান্নাে বপএএ এবং এটুআই-এর টিম লীড (রুরাল ই-কমাস জ)
সরর্ওোনুল হক র্াবম অেলাইনে যুি বেনলে।
ড. সমাোঃ আব্দুল মান্নাে বনলে, বতজমাে সংকটকালীে পবরবস্থবতনত বাংলানদশ সরকানরর এটুআই সটকবেকযাল ও সিানকশোল ববষে বেনে তরুণনদর
দক্ষতা উন্নেনে এবং মােেীে প্রিােমন্ত্রী সশখ হাবসোর স্বনের বডবর্টাল বাংলানদনশ গনড় সতালার লনক্ষয িার্চজোল ক্লাস োলু কনরনে। বতবে আনরা
বনলে, পর পর ৭ বের প্রযুবি খানত অস্কার বনল পবরবেত এই ডবিউএসআইএস পুরস্কার অর্জে করাে আমরা গবব জত। বতবে এটুআই-এর উনযাগ দু’টির
সানে সংবিষ্ট সকনলর প্রবত কৃতজ্ঞতা ও িন্যবাদ জ্ঞাপে কনরে।
সরর্ওোনুল হক র্াবম তাঁর বিনব্য একশনপর মােনম গ্রামীণ উনযািার র্ীবে বকিানব পবরবতজে হনেনে তা সবার সামনে তুনল িনরে। বতবে বনলে,
একশপ বাংলানদনশর গ্রামীণ এলাকার একমাত্র পবরনবশক বহনসনব কাে জিম পবরোলো করনে। এনত কনর গ্রানমর র্েগণ প্রযুবি সহােতাে খুব
সহনর্ই বডবর্টাল মানকজনটর সানে যুি হনত পারনে। বতবে আনরা যুি কনর বনলে একশপ র্েগনণর সদারনগাড়াে পণ্য সপৌৌঁনে সদওোর গুরুত্বপূণ জ
কার্টি কনর আসনে।
মবন্ত্রপবরষদ ববিাগ এবং তথ্য ও সোগানোগ প্রযুবি ববিানগর আওতািীে ও ইউএেবডবপ এর সহােতাে পবরোবলত এটুআই সপ্রাগ্রাম তথ্য প্রযুবির
মােনম োগবরক সসবা সহবর্করনণ কার্ কনর োনে। এটুআই এর উনযাগ ‘একশপ’ (ekshop.gov.bd) হনলা সহর্ ও দ্রুত সমনে বেতযপ্রনোর্েীে পণ্য র্েগনণর সদারনগাড়াে সপৌৌঁনে সদওোর লনক্ষয বাংলানদনশর প্রেম রুরাল অযাবসনস্টড ই-কমাস জ প্লযাটফমজ। ইনতামনে ৫ লনক্ষরও
অবিক গ্রাহক একশনপর মােনম ই-কমাস জ সসবা গ্রহণ কনরনে। একশপ সদশীে কাবরগরনদর পণ্য সারানদনশ সপৌৌঁনে সদোর লনক্ষয ১০ লনক্ষরও অবিক
পণ্য প্লযাটফনমজ অন্তর্ভুজি কনরনে। বতজমানে ১,৫৩১ র্ে গ্রামীণ কাবরগর একশনপর মােনম পণ্য ববিে করনে। ইনতামনে একশপ ৬.৫ লনক্ষরও অবিক
পণ্য কযাশ অে সডবলিাবরর মােনম সদনশর বববিন্ন প্রানন্ত সপৌৌঁনে বদনেনে। অন্যবদনক দক্ষতা, কমজসংস্থাে ও এন্টারনপ্রোরবশপ ববষেক সমবিত
ইবন্টবলনর্ন্স প্লযাটফমজ (skills.gov.bd) হনলা সেবেং সসন্টার, ইন্ডাবি ও যুবকনদর-এর একটি ম্যাে-সমবকং প্লযাটফমজ। োর মােনম ইন্ডাবি তার
োবহদা অনুোেী দক্ষ কমী বেব জােে, সেবেং সসন্টার যুনগাপনোবগ অকুনপশনে প্রবশক্ষণ এবং যুবকনদর দক্ষতা অনুোেী র্ব সপ্লসনমন্ট করা সম্ভব।
উনেখ্য, ওোর্ল্জ সাবমট অে য ইেফরনমশে সসাসাইটি (ডবিউএসআইএস) পুরস্কার তথ্য-প্রযুবি সক্ষনত্র উনযাগ ও বাস্তবােনের বড় িরনণর স্বীকৃবত
বহনসনব ববনববেত হে। এটুআই সপ্রাগ্রাম কর্তজক র্েগনণর সদারনগাড়াে সসবা প্রদানের লনক্ষয বাস্তবাবেত অসংখ্য উদ্ভাবেী উনযানগর মনে ববগত ৫ বের
েোিনম ২০১৪ সানল ‘বডবর্টাল সসন্টার’; ২০১৫ সানল ‘র্াতীে তথ্য বাতােে’; ২০১৬ সানল ‘সসবা পদ্ধবত সহবর্করণ-এসবপএস’, পবরনবশ
অবিদিনরর ‘অেলাইে োড়পত্র’, ‘বশক্ষক বাতােে’ এবং ‘কৃষনকর র্াোলা’; 2017 সানল ‘মাবিবমবডো টবকং বুক’, ঢাকা ববেববযালনের
জ
‘সটবলনমবডবসে প্রকল্প’, ‘োগবরক সসবা উদ্ভাবনে সসাশ্যাল বমবডোর ব্যবহার’ ও ই-েবে; ২০১৮ সানল ‘মুিপাঠ’ ও ‘পুবলশ বক্লোনরন্স সাটিবফনকট
ম্যানের্নমন্ট বসনস্টম’ এবং ২০১৯ সানল ‘বশক্ষক বাতােে’ ও ‘সমাবাইল সবইর্ড এইর্ সিবরবফনকশে ববনফার ম্যানরর্ সরবর্নিশে টু স্টপ োইর্ল্
ম্যানরর্ প্রনর্ি’ ওোর্ল্জ সাবমট অে ইেফরনমশে সসাসাইটি (ডাবিউএসআইএস) পুরস্কার অর্জে কনরনে।
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