
িডিজট
েমা াফা জবব্

eিট eখন ব
সব কিট েদশ
aথ র্নীিতেত 
iতয্ািদ নােম
ডি oieফ ব
জািনেয় িদেয়
হেয়েছ 311
তােদর েদেশ
তারাi িডিজ
িশ  িব েবর
সবাi জােন
থম িবশব্ স

সমাজ বা 
চতুথ র্ িশ  িব
আমােদর নতু
রাখেত হেল 
রূপা রিট a
িশ  িব েব 

311৯ সােল
আমরা তার 
েদয়ার জ  
বছর গ  কর
uে ািদেক ঘু
েচ া হেয়িছল

3119 সােল
ধের সারা িব
eখন e িবষ
eখন aনুভব
িডিজটাল aথ

আমােদর িড
িডিজটাল aথ
াংিকংেয়র 
াংিকং চালু

টাল যুেগ
বব্ার 

বহুল আেলািচত িব
শেক সামি কভাে
রূপা র করেত হ
মo aিভিহত কের
বা িবশব্ aথ র্ৈনিত
য়েছন েয িবশব্বাসী

19 সােলর 23 িড
শর নােমর সে  যু
জটাল িব বেক চতু
র নাম ম  জপার
। েকu মেন রােখ
সভয্তার নতুন ধার
ানিভি ক সমােজ

িব ব বা আর যাi
তুন জে র স া
িনেজেক কািয়ক

aেনক েবিশ চয্ােল
চিলত িশ া

লর 6 জানুয়াির স
eক দশক পার ক
জনগেণর াে ট

করেতi পাির। আ
ঘুিরেয় েদবার ম
ল েসi েচ ার পুন

ল িডিজটাল বাংলা
বশব্ বহমান সভয্ত
ষয়িট সেব র্া  আে
ব করেছ েয দুিনয়
থ র্নীিত eখন চূড়া

ডিজটাল aথ র্নীিত 
থ র্নীিত যিদ েবাঝ
মা েম ােম-গে

লু হেয়েছ, িডিজটা

গ চাi 

িবষয় েয, সামেনর
েব িডিজটাল রূপ
হেব। েকu েকu
রন। িডিজটাল িব
তক েফারাম যাi ব
সীর জ  িডিজটা
ডেসমব্র। 311৯ স
যু  কের। iuের
তুথ র্ িশ  িব ব িহ
র মেতা জপ করে
খিন বেলi আিম 
রািটেক শনা  ক
জ রূপা েরর সব্
i িকছু েহাক মূল 
ানেদর জ  eজ

ক িমক েথেক 
লি ং। eকবােকয্
ব ায় বসবাস ক

সরকার গঠন কের
কের িদব্তীয় দশেক
ট েপেয়েছন। ফে

আিম eিটo আশা ক
মতা কারo থাকে

পুনরাবৃি  বাংলােদ

ােদশ েঘাষণার প
তােকi িডিজটাল 
েলাচয্ িবষয় হেয়ে
য়া চতুথ র্ িশ  িব
ড়া  রূপ িনে । 

বলেত িক েবাঝা
ঝায় বাংলােদশ 
গে  সাধারণ মানুে
াল কমাস র্ াপক

ানকম

র যুগটার নাম িড
পা র করেত হেব
u নতুন aথ র্নীিতে
িব ব, িশ  িব ব
বলুক, আমােদর
াল রূপা র aিনব
সােলর েসে মব্ের
রােপ িডিজটাল ধা
িহেসেব শনা  ক
েছ। eকi কারেণ
uে খ করেত চা

কের। eমনিক 31
o েদখা যায়। আ
পিরবত র্নটা হে

জ i েভেব েদখেত
ানকম  িহেসেব 
য্ eিট আমােদর ম
কের কািয়ক িমক

র েশখ হািসনা েদ
েক পা েফেলিছ e
েল খুব স ত কা
কির েয মবািহ
েব না। 86 সােল
দেশ আর হবার ন

পর আমরা শুধু আ
করার েচ া করে
েছ। স িত িবশব্
েবর পেথ হাঁটেছ

ঝায় eিট আেগ পি
াংক িডিজটাiজড

নুেষর কােছ টাকা 
কভােব সািরত হ

|  ঢাকা , ম

 

ডিজটাল যুগ। a
ব। খুব স ত কার
েক িডিজটাল aথ
ব 5.1, েসাসাiিট

ধানম ী েশখ 
বায র্। েযভােবi ভ
র িডিজটাল ি েটন
ারণার িবকাশ ঘে

কের। eখন সারা 
ণ িবশব্ aথ র্ৈনিতক
চাi েয, 91 সােল
114 সােল েজেন
আিম খুব  কে

 কািয়ক মিভি
েত হেব েয নতুন
গেড় তুলেত হেব
মানেতi হেব েয
ক েথেক ানকম

দশিটর িডিজটাল রূ
eবং আমােদর েন
ারেণi আমরা িডি
হক 26 বছেরর িড
ল জািতর িপতােক
নয়। 

আমােদর িনেজেদর
েছ eবং সারা িবশব্
শব্ aথ র্ৈনিতক েফা
ছ। িডিজটাল যু

পির ার কের বুঝেত
ড হেয় েগেছ; তফ
েপৗঁেছ যাে ; eিট
হে ; eমন সব ধ

লবার, 41 eি ল

িদেক eেকবাের
রেণi e যুেগ চ
থ র্নীিত, সৃজনশীল
িট 6.1 iতয্ািদ েয
হািসনা সারা দুিন
ভাবুন, িবেশব্র সব
টন o 3125 সােল
েট িবশব্ aথ র্ৈনিত
দুিনয়াi ডােভােস
ক েফারােমর িনব
ল কািশত eলিভ
নভায় ডি oeসআ
ের eকিট িবষয় ম
ি ক দুিনয়া েমধাি
ন পৃিথবীর েপশাজী
ব। আমােদর জ
য থম, িদব্তীয়, তৃ
ম েত পিরণত হo

রূপা ের সরকাির
ন ী আরo a ত
ডিজটাল বাঙলােদে
িডিজটাল রূপা ের
ক হতয্া কের 32

র েদশটােকi িডি
শব্ িডিজটাল িবেশব্

ফারােমo িডিজটাল
যুি  েসi িব েব

েত হেব। e িবষে
তফিসিল াংকগুেল
িটeম বহার কে
ধরেনর কায র্ ম, 

ল 312৯ 

র নূয্নতম ের a
চিলত aথ র্নীিতেক
ল aথ র্নীিত, ানি
য নােমi ডািক ন
িনয়ােক েঘাষণা িদ
ব েদেশর আেগ আ
লর আগে  ভারত
তক েফারােমর 23
সর িবশব্ aথ র্ৈনিত
ব র্ািহ সভাপিত কা
িভন টফলােরর বi
আiিসেসর েঘাষণ
মেন কির েয ব
িভি ক দুিনয়ােত
জীবী িহেসেব িনেজ

 eিট a  েয ে
তৃতীয় িশ  িব ব

oয়া কিঠনতম চয্াে

িরভােব কাজ করা
ত ায় পাঁচ বছর 
দেশর রূপায়েনর প
রর েচ ার পর আ
2 বছর বাংলােদশ

ডিজটাল করিছ না
শব্ রূপা িরত হেয়
ল aথ র্নীিত আেল
বর হািতয়ার eবং

ষেয় aেনেকরi ভু
েলা িডিজটাiজড 
কের টাকা েতালা য
তাহেল হতাশ হ

aি তব্ িটিকেয় রা
ক িডিজটাল 
িভি ক aথ র্নীিত 
না েকন, eসিডিজ
িদেয় সবার আেগ 
আমােদর পথচলা
ত িডিজটাল শ িট
3 সােলর সে লে
িতক েফারােমর চতু
াল র্স েসায়ােবর ন
i  থাড র্ oেয়বi
ণায় িবশব্েক eকিট
ত িডিজটাল িব

ত পিরণত হেব। 
জর aি তব্ িটিকে
েকান েদেশর চাi
ব িমস কের eবং
েল । 

া শুরু কেরন। e
e িব েব েনতৃতব্
পিরিধটা a ত 2
আমােদর পােয়র

শেক পািক ান বান

া বরং আমােদর প
য়i চেলেছ। িবশব্
লািচত হেয়েছ। o
ং সারা দুিনয়ােতi

ভুল ধারণা আেছ
েসবা িদে ; েমা
যাে ; aনলাiন 
হoয়া ছাড়া বলার

াখেত 

জ, 

া শুরু 
িট 
েন। 
চতুথ র্ 
নাম 
বi 
িট ত  
ব, 

েয় 
iেত e 
ং থম 

eবার 
তব্ 
26 
র পাতা 
ানােনার 

পথ 
শব্জুেড় 
oরা 
i 

। 
াবাiল 

র িকছু 



েনi। eগুেলা হে  িডিজটাল aথ র্নীিতর eক ধরেনর দশ র্ন ভাব। বরং eগুেলােক িডিজটাল aথ র্নীিতর মুেখাশ বলা যােব। 
িডিজটাল aথ র্নীিত বুঝেত হেল আমােদর aথ র্নীিতর রূপা র স েক র্ ধারণা িনেত হেব। eকসময় আমােদর e পৃিথবীর সব েদশi 
িছল কৃিষিভি ক। তারপর কৃিষিভি ক সমাজ েভেঙ হেলা িশ িভি ক সমাজ। িশ িভি ক সমাজ েথেক েসবা o ত  যুি িভি ক 
aথ র্নীিতর িবকাশ হেলা। সমাজ িবকােশর ধারায় uৎপাদনশীলতা হে  eকিট গুরুতব্পূণ র্ uপাদান। uৎপাদনশীলতার কারেণ সমাজ 
ব ায়o পিরবত র্ন eেসেছ। থেম য , তারপের িবদুয্ৎ eবং তারo পের i ারেনট uৎপাদন ব ার আমূল পিরবত র্ন কেরেছ। 

eরপর uৎপাদন ব ায় আসেছ িডিজটাল যুি । িডিজটাল aথ র্নীিত হে  েমধািভি ক uৎপাদনশীল eকিট aথ র্নীিত যার িভি  
হে  িডিজটাল যুি । কৃিষ, িশ -বািণজয্, েসবা খাতেক বাদ িদেয় কাগেজ কলেম িডিজটাল যুি িভি ক সমােজর িদেক eিগেয় 
যাoয়ার নাম িডিজটাল aথ র্নীিত নয়। িডিজটাল aথ র্নীিত হে  িডিজটাল যুি েত গেড় েতালা েমধািভি ক সৃজনশীল uৎপাদনমুখী 
aথ র্নীিত। েকu েকu eেক খুব সহেজ সৃজনশীল aথ র্নীিতo বেলন।  

িডিজটাল aথ র্নীিত গেড় তুলেত হেল আমােদর থেম েমধািভি ক মানবস দ েপেত হেব যারা েয়াজনীয় িডিজটাল িডভাiস, 
িডিজটাল টুলস বা যুি  বা uপকরণ বহার কের aতীেতর সব সমেয়র চাiেত েবিশ মূ  সংেযাজন করেত পাের। eকিট গািড় 
ƣতির করেত েয়াজন হয় েলাহার। েলাহার দাম সারা িবেশব্ ায় eকi। ei েলাহা িদেয় টেয়াটা, মািস র্িডজ, েল াস য্াে র গািড় 
ƣতিরর সময় যুি গত ান েলাহার মূ  সংেযাজন বহুগুণ বৃি  কের। eটাi হে  েমধাবী মানবস েদর তৃতীয় িশ  িব েবর eকিট 
দৃ া । eসব গািড়েত বহৃত েলাহার মূে র সে  যিদ েমধার মূ  সংেযাজন তুলনা কেরন তাহেল েমধার মূ  aনুভব করেত 
পারেবন। eিট যিদ eমন হয় েয েকান eকিট সফটo ার যােত েকান ব গত কাঁচামােলরi েয়াজন হেলা না িক  েসিটর মূ  
সংেযাজন বহুগুণ েবিশ হেলা বা কৃি ম বুি ম া, েরােবািট , িবগ ডাটা, আioিট iতয্ািদ বহার কের পে র uৎপাদন বা মূ  
সংেযাজন বহুগুণ বাড়ােনা স ব হেলা তেব েসিট তৃতীয় িশ  যুেগর ছকটা aিত ম কের েগল। েয েদেশ েমধাবী মানবস দ রেয়েছ 
তারাi aথ র্নীিতেক eখন িডিজটাল করেত স ম হে । আমােদর aথ র্নীিতেত eকসময় কৃিষর aবদান িছল 91 শতাংশ। aথচ তখন 
িছল খা  ঘাটিতর েদশ। eখন আমােদর aথ র্নীিতেত কৃিষর aবদান েনেম হেয়েছ মা  2৯ শতাংেশ। তারপরo বাংলােদশ eখন 
খা  uদব্ৃে র েদেশ পিরণত হেয়েছ। ei েয েমধা o যুি র সমনব্েয় কৃিষ uৎপাদন বাড়ােনা হেয়েছ eটাi হে  িডিজটাল 
aথ র্নীিতর াথিমক রূপ। eরপর আমরা কৃিষেত কৃি ম বুি ম া, েরােবািট , আioিট iতয্ািদ যুি  বহার করেবা eবং কৃিষ 
aথ র্নীিতেকi eকিট নতুন মা ায় u ীত করব। আবার uৎপািদত কৃিষপ  সরাসির েভা া পয র্ােয় েপৗঁছােনার জ  েমধা o যুি র 
বহারi হে  িডিজটাল aথ র্নীিত। uৎপাদনশীলতােক বাদ িদেয় িডিজটাল aথ র্নীিত িত া করা যায় না। আধুিনক িবেশব্ 

েমধািভি ক স দ যােদর েবিশ রেয়েছ তারা িক  কৃিষ, িশ - বসা-বািণজয্, েসবা খাতসহ সব ে ে i eিগেয় রেয়েছ। যার কারেণ 
aেনক িশে া ত েদেশর কৃিষ uৎপাদন কৃিষিভি ক েদেশর তুলনায় েবিশ হেয় থােক। আেমিরকার aথ র্নীিতেত 48 ভাগ aবদান 
রাখেছ েমধািভি ক স দ। চীন, ভারত eখন েমধািভি ক স দ গেড় েতালার জ  জাতীয পয র্ােয় নানামুখী uে াগ হণ কেরেছ। 
বত র্মান িবেশব্র aথ র্নীিতেত ব গত স েদর েচেয় েমধাস দ েবিশ গুরুতব্পূণ র্। তাi আমােদর aথ র্নীিতর িতিট খােতর জ  
েমধািভি ক মানবস দ গেড় তুলেত হেব। তাহেলi িডিজটাল aথ র্নীিত বা বায়ন করা স ব হেব। তেব eটা িঠক আমােদর 
aথ র্নীিত সমেয়র েয়াজেন েমi িডিজটাiেজশেনর িদেক eিগেয় যাoয়ার েচ া করেছ। িনব িটর ei aংশিট েশষ করার আেগ 
ানকম র সং াটা uiকিপিডয়া েথেক eকটু তুেল ধরেত চাi।  

Knowledge work can be differentiated from other forms of work by its emphasis on “non-
routine” problem solving that requires a combination 
of convergent and divergent thinking.[2] But despite the amount of research and literature on 
knowledge work, there is no succinct definition of the term.[3] 

Mosco and McKercher (2007) outline various viewpoints on the matter. They first point to the 
most narrow and defined definition of knowledge work, such as Florida’s view of it as 
specifically, “the direct manipulation of symbols to create an original knowledge product, or to 
add obvious value to an existing one”, which limits the definition of knowledge work to mainly 
creative work. They then contrast this view of knowledge work with the notably broader view 
which includes the handling and distribution of information, arguing that workers who play a 
role in the handling and distribution of information add real value to the field, despite not 
necessarily contributing a creative element. Thirdly, one might consider a definition of 
knowledge work which includes, “all workers involved in the chain of producing and distributing 
knowledge products”, which allows for a very broad and inclusive categorization of knowledge 



workers. It should thus be acknowledged that the term “knowledge worker” can be quite broad in 
its meaning, and is not always definitive in who it refers to.[4] 

An architect is an example of a typical “knowledge worker” 

Knowledge workers spend 38% of their time searching for information.[5][dubious –
 discuss] They are also often displaced from their bosses, working in various departments 
and time zones or from remote sites such as home offices and airport lounges.[6] As businesses 
increase their dependence on information technology, the number of fields in which knowledge 
workers must operate has expanded dramatically.[citation needed] 

Even though they sometimes are called “gold collars”, [7] because of their high salaries, as well 
as because of their relative independence in controlling the process of their own work, [8] current 
research shows that they are also more prone to burnout, and very close normative control from 
organizations they work for, unlike regular workers.[9] 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge_worker) 

jানকমর্ীর ei সংjািটেক িভিt কের আমােদর pেয়াজন হেব িব  েpিkত িবেবচনা কের jানকমর্ী গেড় 

েতালার জনয্ আমােদর িক করণীয় রেয়েছ। বাংলােদশ যখন িডিজটাল বাংলােদশ েঘাষণার 10 বছর পার কেরিছ 

তখন jানকমর্ী গেড় েতালার িবষয়িট িবsািরত না েজেন পাির না। 
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