জাপােনর aিভjতা

জােহদুল হক সািহন
সৗভাগ বশত gামoেয়েবর r থেকi আমরা eর সােথ পিরিচত িছলাম, pিতেযাগীতার খবর টা ঐ সূেti পাi,
eবং e কথা aবশ i বলেত হেব য gাম oেয়েবর e uেদ াগটা আমার চমৎকার লেগেছ। pিতেযাগীতার
pথমিদেক খুব eকটা uৎসাহ িছলনা, তাছাড়া িভিডogাফী eবং eiচ, িট, eম, eল, কানটােতi আমার পূব
aিভjতা িছেলা না, জমা দয়ার তািরখ শষ হবার িদেক আমার বnুর তাড়ায় কাজটা r কির , ধুমাt বnু
সাহস দয়ার কারেণi aংশ নয়ার pstিত িনলাম eবং যথারীিত জমা িদলাম।
pথম থেকi চ া কেরিছ আমার gােমর মৗিলক িবষয়gেলা eবং gামেক িনেয় আমার ভাবনা তুেল ধরেত। চ া
কেরিছ e সংি

তথ gেলা সংgহ কের যতটা সmব িবষয়ানুগ কের তালার। আিম আশাবাদী িছলাম য pাথিমক

বাছাi e মেনানীত হেবা, তেব সরা 6 জেনর eকজন হেবা eটা পুরsার ঘাষণার আগ পযn বুঝেত পািরিন।

pিতেযাগীতার সময় আিম মাt sাতেকাtর শষ করা eকজন। eকটা বসরকারী unয়ন সংsায় খnকালীন চাকরী
করিছলাম।
pিতেযাগীতায় জমা দয়া আiিডয়া টা িছেলা আমার gােমর িশkা o sাs ব বsা সংkাn,(আমােদর gােম eকিট
মাt pাiমারী sুল eবং কান হাসপাতাল নi) যখােন eকিট i সnােরর মাধ েম gামবাসীেদর pাথিমক sাs
সংkাn তথ o সবা দয়া eবং সােথ মৗিলক িবষয়gেলা সmেক gামবাসীেদর মেধ সেচতনতা মূলক িবিভn
ক ােmiন/কাজ করা। ei সnােরর মাধ েম পযায়kেম আেরা তথ িভিtক সবা দয়ার পিরকlনা িছল, যমন
িবিভn সরকারী বসরকারী pেয়াজনীয় তথ , িশkা সংkাn, ভিত সংkাn তথ , ব বসা সংkাn তথ ,
কৃিষিভিtক pেয়াজনীয় তথ , কৃষক বাnব তথ েসবা চালু করা। মূলত i সnার িট gামবাসীেদর জন eকিট সতু
িহেসেব কাজ করেব যখােন দূরেtর জন gামবাসীরা কান আধুিনক সবা থেক বি ত হেবনা। সi সােথ
sানীয় সমস ার sানীয় eবং জাতীয় সমাধান খাঁজার uপায় িহেসেব o দখা যেত পাের ei i সnারিটেক।
আমার pেপাজােলর pধান বিশ িছল eরকম:
•

আমােদর gােমর eকটা sতnt oেয়বসাiট থাকেব, (gামoেয়ব)

•

পিরচািলত হেব gামবাসীেদর িনেজেদর তttাবধােন।

•

gামবাসীরাi তথ সংgহ কের আপেলাড করেব।

•

sানীয় হালনাগাদ তথ থাকেব,

•

gােমর ছাtেদর মাধ েম সেচতনতা মূলক কাযkম পিরচািলত হেব।

•

pিশিkত লাক িদেয় সবা pদান করা হেব।

•

sাs কমসূচী gহণ, শhের ডাkাররা sাs েসবা িদেব।

•

gােমর aিধবাসীেদর ক inারেনেটর মাধ েম শহেরর ডাkারেদর সােথ যাগােযাগ sাপন।

জাপােন আমরা মূলত pযুিk সংি

িবিভn িবষেয়র uপর pিশkণ gহণ কেরিছ, যমন: জাতীয় o sানীয়

unয়েন িকভােব pযুিk সহায়ক হেত পাের, বাংলােদেশর gাম unয়েন িকভােব pযুিk ক সংি

করা যেত

পাের, dরদশী unয়ন পিরকlনা gহেন িকভােব pযুিk সহায়ক হেত পাের? eiসব ব াপার, আমরা িবিভn
িব িবদ ালেয়র aধ াপক, িবিভn বািণিজ ক সংগঠেনর কমকতা, বসরকারী uেদ াkা, pযুিkিবদ eবং e

সংি েদর সােথ eসব িবষেয় মতিবিনময় কেরিছ। আমার ভােলা লাগার িবষয় বলেত গেল eকটা িবষেয়র কথা
আেগ আসেব, সটা হেc িহেতােসাবািস িব িবদ ালেয়র pেফসর iuিনকুরার eকটা সিমনাের আমরা aংশgহণ
কেরিছলাম “জাপােনর তথ যাগােগাগ o pযুিk নীিত” িশেরানােম। জাপােনর নীিত িনধারকেদর ভিবষ ত ভাবনা
eবং দূরদশীতা দেখ সিত i আমরা aবাক হেয়িছ যিদ o eর aেনকgেলা কারণ আেছ। আমােদর নীিত
িনধারকরা আসেল oরকম কের িচnা o করেত পােরন িকনা সেnহ আেছ। আেরকটা িবষয় লk করলাম
জাপানীজরা যখন কান িসdাn বা নীিত gহণ কের তখন সটা aন ান সমসামিয়ক সmাবনা eবং দেশর সােথ
তুলনা কের িসdাn gহণ কের যােত তােদর গৃহীত নীিত বা িসdাn িনভূল হয়। আেরকটা িবষয় দেখ আমার খুব
ভােলা লেগিছল

সটা হেc, আমরা টািকo শহর থেক pায় 5 ঘnা মেনর পর জাপােনর eকটা gােম

িগেয়িছলাম, সখােন আমােদর িনেয় যাoয়া হেলা eকটা বসরকারী সংগঠেনর কমকাn সরাসির দখা eবং
uেদ াkার সােথ মতিবিনেয়র জন । iগাo সুনাগােত নামক ei সংগঠেনর pধান uেdশ হেc জাপােনর শহর
eবং gােমর মানুষেদর মেধ eকটা সতুবnন তরী করা। কারণ তারা িব াস কের eকটা দেশর sয়ংসmূণভােব
unয়ন eবং sিনভরশীলতা aজেনর জন শহর gাম সমান ভােব কাজ করেত হেব। drত নগরায়েনর ফেল
জাপােন কৃিষকােজর হার eবং কৃিষ uৎপাদন drত কমেছ ei pবনতার নিতবাচক pভাব বn করার জন e
সংগঠনিট eমন িকছু কমসূচীর আেয়াজন কের যার মাধ েম শহেরর মানুষেদর সােথ gামীণ পিরেবশ, gামীণ
জীবনযাtা eবং কৃিষকােজর aিভjতা iত ািদ িবিনময় করা যায়, aেনকটা inািনর মেতা, যমন: টেয়াটা
কাmানীর কমকতা, কমচারীেদর ক 3 িদেনর জন জাপােনর কান eকটা gােম eকটা eসাiনেমn/ মেণ
পাঠােনা হেলা, সখােন তারা iগাo সুনাগােত’র সােথ ধান রাপেনর কাজ করেব, হােত কলেম িশখেব, eবং
মূল ািয়ত হেব, সবেশেষ তােদরেক সনদ pদান করা হেব। যার ফেল যারা করেছ তারা o uৎসাহ পােc eবং
সi সােথ দেশর জন কাজ করেছ। eেত কের তারা জাপােনর িকছু aনাবািদ জিম ক চাষেযাগ কের তুলেছ
eবং eর সােথ ধীের হেলo জাপােনর খাদ uৎপাদন বাড়েছ। eছাড়া তারা জাপােনর িবিভn pত n a েল
পযটকেদর আকৃ করার জন টু িরজ ম pকl gহণ কেরেছ শহেরর িবশাল জনেগা ীেক gামমুখী করার জন ।
সিত i ভােলা লেগেছ জাপােনর gাম থেক ঘুের আসার পর। (মেন মেন খারাপ লাগিছল, আমরা কন eরকম
কের ভাবেত পািরনা?)
আসেল মেণর পুেরা সময়টুকুi ভােলা লেগেছ। তারপর o িবেশষকের বলেত গেল gােম মণ, gােমর
মানুষেদর সাহচয eবং aবশ i আেরকটা ব াপার ভােলা লেগেছ সটা হেc iেয়ােকাহামা কনসু সnােরর
eকজন মিহলা কমকতা (63) আমােদর ক eক রােত খাবােরর আমntণ জানােলন। আমরা সবাi aিভভূত হেয়িছ

ei মিহলার আিতেথয়তা দেখ। uনার eক সহকমীর বাংলােদশী stীর কাছ থেক শখা বাংলা খাবােরর আেয়াজন
কেরেছন আমােদর জন , সিত i চমৎকার িছেলা। uফ!
আমার পিরকlনা বাsবায়েন আশাকির মেণর aিভjতা কােজ লাগেব। সিত বলেত pিশkেণর aিভjতা
আমার জীবেনর িবশাল eকটা pািp eবং aবশ i জীবেনর যেকান সময় eটা কােজ লেগ যেত পাের।
আমার uেদ াগ r করার pাথিমক pstিত আিম r কেরিছ। pথেম oেয়বসাiেটর কাজটা r করেত চাi।
পুেরা pিkয়াটা r করার আেগ সেচতনতামূলক eকটা ক ােmiন করার পিরকlনা আেছ। eকটা i সnার
eবং সবাgেলা pাথিমকভােব চালু করার জন িতন লাখ টাকা যেথ । aন িবষয়gেলার মেধ pেয়াজন বাধ
কির, pাথিমকভােব কেয়কজন ডাkােরর সােথ যাগােযাগ করা যােত তাঁরা inারেনট eর মাধ েম িকছু সমেয়র
জন gােমর pত n a েলর রাগীেদর pাথিমক সবা িদেত icুক থােক। rর িদেক pাথিমক িচিকৎসাপt
িকংবা ডাkােরর সােথ দখা করার জন সময় িনধারণ iত ািদ।

