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প্রযুক্িত েডস্ক : দীর্ঘ জল্পনা কল্পনার অবসান ঘিটেয় বাংলােদেশ
েপপ্যােলর কার্যক্রম শুরুর ক্েষত্ের বড় অগ্রগিত হেয়েছ। এ েদেশ
েসবা িদেত েসানালী ব্যাংেকর সঙ্েগ চুক্িত কেরেছ িবশ্বব্যাপী
ফ্িরল্যান্সারেদর অর্থ েলনেদেনর জনপ্িরয় প্রিতষ্ঠানিট। চুক্িতর
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িনশ্িচত
কেরেছন
রাষ্ট্রায়ত্ত
ব্যাংকিটর
ভারপ্রাপ্ত
ব্যবস্থাপনা পিরচালক (এমিড) িদদার েমা. আব্দুর রব।
কার্যক্রম চালুর িবষেয় েখাঁজ খবর িনেত েপপ্যােলর একিট দল িকছুিদন
আেগ ঢাকা ঘুের েগেছন।
েদেশ এ েসবা চালুর বাস্তব পিরস্িথিতসহ
নানা পর্যােলাচনা ও অনুসন্ধােন িফল্ড ওয়ার্কও কেরেছ তারা। তােদর
হেয় েদেশ এ কাজ অব্যাহত েরেখেছ ‘েটােয়ান্িটেফার িম’ নােমর একিট
প্রিতষ্ঠান।
েপপাল বাংলােদেশ আসেছ বুধবার িবকােল এমন খবর প্রকােশর পর এ িনেয়
অেনেকর মধ্েয িবভ্রান্িত ৈতির হয়। তথ্যপ্রযুক্িত খােতর অেনেক মেন
করেছন এবারও আেগর মেতা এিট শুধু কথার কথা। তেব এ চুক্িতর মাধ্যেম
কার্যক্রম শুরুর ক্েষত্ের একধাপ অগ্রগিত হেয়েছ বেল জানা েগেছ।
জানা েগেছ, েপপােলর প্রিতিনিধ দলিট বাংলােদশ ব্যাংক, েসানালী
ব্যাংকসহ সরকােরর নীিতিনর্ধারণী পর্যােয় আলাপ-আেলাচনাও কের েগেছ।

েসানালী ব্যাংেকর এমিড িদদার েমা. আব্দুর রব জানান, ‘সব ধরেণর
পর্যেবক্ষণ েশেষ খসড়া চুক্িত প্রস্তুত কের তােত সই কের েপপ্যােলর
প্রধান কার্যালেয় পাঠােনা হেয়িছল। সম্প্রিত েপপ্যাল কর্তৃপক্ষ
আমােদর িনশ্িচত কেরেছ তারাও চুক্িতেত সই কের তা পািঠেয় িদেয়েছন।
আশা করিছ িশঘ্রই চুক্িতপত্রিট েপেয় যােবা আমরা।’
েসানালী ব্যাংেকর পক্েষ ওই চুক্িতেত স্বাক্ষর কেরেছন ব্যাংকিটর
েডপুিট েজনােরল ম্যােনজার (িডিজএম) পর্যােয়র এক কর্মকর্তা।
এর ফেল বাংলােদেশ েপপ্যােলর কার্যক্রম শুরুর িবষেয় আর সংশয় থাকেছ
না। এ চুক্িতর পর কার্যক্রম শুরুর প্রক্িরয়া হােত েনওয়া হেব বেল
সংশ্িলষ্টরা জানান।
এর আেগ বুধবার িবকােল তথ্যপ্রযুক্িত প্রিতমন্ত্রী জুনাইদ আহেমদ
পলক েদেশ েপপ্যােলর কার্যক্রম শুরুর িবষেয় খুব তাড়াতািড় সুখবর
েদওয়ার কথা জানান।
প্রিতমন্ত্রী বেলন, ‘আমােদর
েপপ্যালেক
বাংলােদেশ
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তথ্যপ্রযুক্িত িবষয়ক উপেদষ্টা সজীব ওয়ােজদ জেয়র েনতৃত্েব ও
তত্ত্বাবধােন আমরা দীর্ঘিদন ধের েপপ্যােলর সঙ্েগ আেলাচনা চািলেয়
যাচ্িছ। আেলাচনায় অেনক অগ্রগিত হেয়েছ। আমরা আশাবাদী িকছুিদেনর
মধ্েয হয়েতা একটা সুখবর িদেত পারেবা।’
েপপ্যাল আসেছ িবকােল এমন খবর প্রকােশর পর চুক্িতর িবষেয় আরও
িবস্তািরত জানেত েখাঁজ খবর েনওয়া শুরু কের। তখন েদেশ েসানালী
ব্যাংেকর মাধ্যেম েপপ্যাল তােদর কার্যক্রম শুরু করেব এিট িনশ্িচত
কেরেছ সূত্র।
এর আেগ বুধবার দুপুের েপপ্যােলর সঙ্েগ েসানালী ব্যাংেকর চুক্িতর
িবষেয় এক যুগ্ম-সিচেবর স্ট্যাটােসর পর িবষয়িট আেলাচনায় আেস।

চুক্িতর িবষয়িট সংশ্িলষ্ট েকােনা দপ্তরই িনশ্িচত করিছল না। ফেল
িবষয়িট িনেয় নানা মতেভদ শুরু হয়।
স্েযাশাল িমিডয়ায় এ তথ্েযর যর্থাথতা িনেয় নানা িবতর্ক চলেত থােক।
ফ্িরল্যান্সারসহ তথ্যপ্রযুক্িত খাত সংশ্িলষ্টেদর অেনেকই এিটেক
বরাবেরর মেতা আশ্বাস িহেসেব সংশয় প্রকাশ করিছেলন।
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প্েরিসেডন্েটর সােথ ৈবঠক কেরন তথ্যপ্রযুক্িত প্রিতমন্ত্রী জুনাইদ
আহেমদ পলক। ওই ৈবঠেক উপস্িথত িছেলন সদ্য িবদায়ী েবিসস সভাপিত
শামীম আহসানও।
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েকাম্পািন জুম বাংলােদেশ কার্যক্রম শুরুর কথা জানােনা হয়।
প্রিতমন্ত্রী ওই ৈবঠেক বাংলােদেশ বর্তমান ব্যবসািয়ক সুেযাগসুিবধা ও পিলিস সােপার্েটর িবষেয় েপপ্যালেক আশ্বস্ত কেরন।
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পর্যােলাচনা ও বাংলােদেশ ব্যবসািয়ক সম্ভাবনার িবষয়িট খিতেয় েদখেব
বেল তখন জািনেয়েছ।
পলক তখন বেলিছেলন, েপপ্যালেক যত দ্রুত সম্ভব বাংলােদেশ িনেয় আসেত
আমােদর িনরিবচ্িছন্ন প্রেচষ্টা থাকেব।
অবেশেষ েসই আশ্বাস ও প্রেচষ্টা বাস্তেব রূপ িনচ্েছ।

