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মা াফা জ ার

ইউেরােপর অ  দশসমূেহর আেগই জামানরা যখন চতথু িশ  িব ব িনেয় তােদর ত  উপ াপন করা  কের
তখনই জাপান িচ া করেত থােক য মানব সভ তা চতুথ নয় প ম যেুগ পৗছঁাে । জামানরা চতথু িশ  িব েবর
কথা থম বেল ২০১১ সােল ােনাভাের। তেব ধারণািটেক ছােত তােদর অব  আরও একটু সময় লেগেছ।
২০১৬ সােল তারা তােদর প ম সমােজর ধারণা কাশ কের। তােদর মেত মানব সভ তার িশকারী যগু, কিৃষ যগু,
িশ  যগু, তথ যগু অিত ম করার পর পার াট  যুগ িহেসেব সাসাইিট ৫.০ ক িচি ত করা হেয়েছ। যারা
িডিজটাল যুগ, িশ িব ব ৪.০ বা মানব সভ তার চতুথ র িহেসেব িডিজটাল যগুেক িচি ত কেরন তারাও জাপানী
ধারণার কাছাকািছ কথা বেলন। ইউেরািপয়রা এখন যখন প ম িশ  িব ব িনেয় আেলাচনা করেছ তখন মেন
করেতই পাির জাপােনর সাসাইিট ৫.০ তােদর িচ ায় কাজ করেছ।

এ ালিভন টফলােরর িবেবচনায় এিট তৃতীয় যগুই হেত পারত। কারণ, টফলার িশকারী যগুটােক মানবসভ র যগু
িবেবচনা কেরনিন। িশকারী যগুটােক ব ত াক সভ তা যগু িবেবচনা করা হেয় থােক। এরপর টফলার কিৃষ যগু,
িশ  যগু এবং ততৃীয় যগু িহেসেব তথ  যগুটােক িচি ত কেরেছন। িব  অথৈনিতক ফারাম িশ  িব বেক এখন
পাঁচিট যুেগ িবভ  কেরন। যিদও তােদর ফাকাস এখনও চতথু িশ  িব েবর ওপর তথািপ প ম িশ  যুগেক
অ ীকার যাে  না বেল তারা এবার চীেন এই িবষয়িটেকই িতপাদ  িহেসেব আেলাচনা করেছ। জাপান টফলােরর
ততৃীয় যুগ বা অথৈনিতক ফারােমর চতুথ িশ  িব েবর পেরর রটােক সাসাইিট ৫.০ বলেছ। ব ত, চিলত
ধারণায় জাপান িকছু নতনু মা া যাগ কেরেছ। জাপােনর এই ধারণািট যতটা সারা িনয়ার জ  না তার চাইেত বিশ
জাপােনর মেতা বৃ  জনেগা ীসমৃ  দশসমূেহর জ । িবে র ব  দশ জাপােনর সম ায় ভুগেছ। তােদর দেশ
সভ তার চাকা সামেন নবার জ  েয়াজনীয় মানবস দ নই। বৃ  জনেগা ী তােদর জ  উে েগর িবষয় হেয়
দাঁিড়েয়েছ। এমনিক িবে র এসব দেশ জ হার নিতবাচক হেত  কেরেছ। আমােদর কথা িবেবচনা করেল
তােদর ভাবনািটর ব লাংশ আমােদর ে  েযাজ  নয়। কারণ, আমােদর জনসংখ ার শতকরা ৬৫ ভাগ ত ণ।
আমােদর জ  বড় ভাবনা হেলা এই নবীন কম ম জনেগা ীেক আমরা কমন কের কােজ লাগােত পাির। যিু
অেনক  ে ই  কািয়ক  মেক  িবলু  কের িদে ।  তমন একিট  অব ায় আমরা  যিদ  আমােদর জনেগা ীেক

যিু িনভর মানবস েদ পিরণত করেত না পাির, তেব চ ােল টা বাড়েতই থাকেব।

িবে র সবেচেয় বড় তথ যিু  মলা িসিবেটর সহেযাগী দশ জাপান। সই িসিবট মলায় ১১ সােল চতুথ িশ
িব েবর কথা  বলা  হয়  আর ২০১৭ সােল  সাসাইিট  ৫.০  িবষয়েক  ক  কের িবে র ায়  ১২০িট  িত ান
জীবনযা ার ওপর িডিজটাল ভােবর িকছু নমনুা তুেল ধের। তেব ২০১৬ সােলই জাপান সাসাইিট ৫.০ এর ধারণা
িনেয় আেলাচনা করেত থােক। জাপান মেন কের জ হার, বয়  জনসংখ া, াকিৃতক েযাগ, দূষণ সম া েলা

যিু  িদেয় মাকােবলা করা যেত পাের।

জাপান ফডােরশন অব িবজেনেসর পেরখা অ সাের সাসাইিট  ৫.০ এর মলূ  উে  হে ,  িবিভ  চ ােল
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মাকােবলা কের- অথনীিত থেক  কের জাপান সমােজর সব রেক িডিজটাল করার মাধ েম সমাজেক পা র
করা। আমরা যিদ ধানম ী শখ হািসনা ঘািষত আমােদর িডিজটাল বাংলােদেশর কথা ভািব তেব আমােদর ল ও
এর চাইেত অেনক বিশ স সািরত বেল মেন হেত পাের। কাকতালীয়ভােব আমরা এই ঘাষণািট এক দশক আেগ
িদেয়িছ। তেব আমােদর সে  তােদর ভাবনার িকছু পাথক  তা আেছই। আমার িডিজটাল বাংলােদশ বইিট পাঠ
করেল পেুরা িচ টা পাওয়া যােব।

বিশরভাগ দেশর জ  বৃ  বয়সী জনসংখ া একিট বড় চ ােল । িবেশষ কের জাপােনর জ । জাপােনর জনসংখ া
াস পাে , িক  এর নাগিরকেদর গড় বয়স বাড়েছ। কম জ হার এবং দীঘেময়াদী পিরণিতর ফেল এিট ত ণ,

কম ম ব ি  এবং যােদর যে র েয়াজন তােদর মেধ  ভারসাম হীনতা সৃি  হে । সাসাইিট ৫.০ এর ব ারা
মেন  কেরন  য, যিু র  স মতা  কাশ  কের াট  কমপ ার ফেল  িকছু  সম া  াস করা স ব। া েসবা
স িকত িডিজটাল পা র িবষেয় (জাপান িবজেনস ফডােরশন) বে  উে খ করা হয় য, জাপােনর জনসংখ ার
২৬.৩ ভােগর বয়স ৬৫ বছেরর উপের এবং ২০৫০ সােল িবে র শতকরা ২০ ভাগ মা েষর বয়স ৬০ এর উপের
থাকেব।  মলূত  এর অথ  জাপােনর আজেকর এই  আ যজনক সংখ া  ছাড়াও  জাপান  যা  করেছ  এবং  িকভােব
সাসাইিট ৫.০ বা েব কাজ কের তা সব দশেক ভেব দখেত হেব। অব  জাপান কবল বয়  জনেগা ীেকই
সাসাইিট ৫.০ এর িতপাদ  িবষয় মেন করেছ না।

জাপান মেন কের, া েসবা ব তীত অ  চ ােল েলার মেধ , অ া  দেশর তুলনায় জাপানেক াকিৃতক
েযাগ  মাকােবলা  করেত হয়  এবং  দূষেণর সে  লড়াই  করেত হয়। সজ  সাসাইিট  ৫.০ বা  পার  াট
সাসাইিটেত িবষয়িটেক  দান করা হেয়েছ।

জাপােনর প ম সমােজর ছা  একটা িববরণ এখােন তুেল ধরা যেত পাের। কইদােরেনর পেরখায়, ৫িট পযােয়র
সামািজক িববতন িহেসেব সাসাইিট ৫.০ িচি ত হেয়েছ। ১. িশকারী সমাজ, ২. কিৃষ সমাজ, ৩. িশ  সমাজ, ৪.
তথ  সমাজ, ৫. পার াট সমাজ বা সাসাইিট ৫.০।

জাপান িবজেনস ফডােরশন সাসাইিট ৫.০ িবষেয় একিট পেরখা কাশ কেরেছ যােত বণনা করা হেয়েছ য,
আমরা যসব চ ােল  মাকােবলা করিছ তার জ  ৫িট দয়াল ভা ার েয়াজন হেব। কতৃপে  তারা মেন কের
দয়াল ভাঙার পের সৃ  সমাজই সাসাইিট ৫.০ বা পার াট সাসাইিট।

দখা যাক, সমাজ ৫.০ এর ধান বিশ  িক? েতই বলা হে  সমাজ ৫.০ এর জ  পাঁচিট দয়াল ভাঙেত হেব।
১. থেমই তারা মেন কের য শাসন, ম ণালয় ও সরকারী অিফস সং া জনগেণর সে  য দয়াল তুেল রেখেছ
সিট ভাঙেত হেব। আিম খুব সহেজই এিট অ ভব কির য একিট িডিজটাল সরকার িবষেয় আমােদর য ভাবনা এই
দয়াল  ভাঙাটা  তার চাইেত বড় িকছু  নয়। বরং  আমরা এই চ ােল টা আরও দৃঢ়ভােব মাকােবলা করিছ। ২.

জাপােনর  প ম  সমােজর  ি তীয়  চ ােল টা  হেলা  আইেনর  দয়াল  ভা া।  এর  মােন  িবদ মান  াচীন  যেুগর
আইন েলােক সমাজ ৫.০ এর উপেযাগী করা। ৩. সমাজ ৫.০ এর তৃতীয় দয়ালটা হেলা যিু র দয়াল। নতুন
নতুন যিু র সে  জনগণেক স ৃ  করা ও সমােজর িববতেন এেক কােজ লাগােনা হে  এই দয়ালটা ভা া। ৪.
মানব স দ উ য়নিবষয়ক দয়ালটা চতথু দয়াল। আমরা িডিজটাল বাংলােদশ ঘাষণার সময় থেকই এই দয়াল
ভাঙার কাজ করিছ। ৫. প ম দয়ালিট হে  প ম সমাজেক সমােজর সব মা েষর কােছ হণেযাগ  করা।

জাপান চতুথ িশ  িব েব অংশ িনেত  করায় তার সমাজ ও উৎপাদন ব ব ায় কিৃ ম বিু ম া, রােবািট ,
আইওিট, িবগ ডাটা  ইত ািদ যিু  দশিটর পা ের একিট নতুন ভূিমকা পালন করেছ এবং িশ  উৎপাদন
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ব ব ায় আমলূ পিরবতন আনেছ। জাপােন িশে  রাবিটে র ব বহার ইেতামেধ  ২য় ােন রেয়েছ। িত দশ হাজার
কমীর অ পােত ২১১িট রাবট িদেয় কাজ স  করা হে  জাপােন। রাবট ব বহাের শীষ ােন রেয়েছ দি ণ
কািরয়া। জামািন ৩য় ােন। জাপােনর অিফস কমীরা গেড় ায় ৪০ শতাংশ সময় ডাটা এি  িনেয় ব  থােকন,
সটা বদলােত জাপান এআই ওয়াকস নােমর একিট এ াপ তির কেরেছ। এ ধরেনর িবশাল সামািজক পিরবতন

কাজ করেব িক-না এবং সামািজক ীকিৃতর দয়াল ভে  ফলা হেব িক-না এ ে র উ র ভিব েত পাওয়া যােব।

কমন কের সাসাইিট ৫.০: জাপানীরা ভাবেছ য তারা ব ত যিু  ব বহার কেরই সাসাইিট ৫.০ গেড় তলুেব।
তােদর ভাবনার ’চারিট িবষয় উে খ করা যেত পাের।

ক. িবগ ডাটার ব বহার িবষেয় তােদর ভাবনা: Big Data collected by IoT will be converted into a nwe
type of intelligence by AI and will reach every corner of society. As we move into Society
5.0 all peoples lives will  be more comfortable and sustainable as people are provided
with only the products and services in the amounts and at the time needed. তই বাঝা
যায় য, জাপান মেন কের য িবগ ডাটা িবে ষণ করেত পারার যিু গত স মতা তােদরেক সাসাইিট ৫.০ এ
পৗেঁছ যাবার পথটােক গম করেব।

খ. উ ত উৎপাদন ব ব া : অ িদেক জাপান মেন কের তার িবদ মান উৎপাদন ব ব ার সে  িবকাশমান যুি েক
সমি ত কের তারা সাসাইিট ৫.০ এ পৗেঁছ যেত পাের। িবেশষ কের িবগ ডাটা এবং কিৃ ম বৃি ম া এই িবষেয়
ব াপক সহায়তা করেত পাের।

Japans  advanced  technology  cultivated  from  monoyukuri  (Japans  excellence  in  the
manufacturing of things) and years of basic research, will  work as advantages toward
creating products using information technologies like Big Data and AI, which can then be
released into our society.

গ. বয়  জনেগা ী : একিট বড়  দখা িদেত পাের য, কমন কের বয়  জনেগা ীেক া  সবা দয়া যেত
পাের। জাপানীরা এই সম ািটর সমাধান এভােব করেব বেল মেন কের।

Connect and share information between medical data users including medical checkup
records, as well as treatment and nursing care records. Put remote medical care services
into  practice.  Use  AI  and  robots  at  nursing-care  facilities  to  support  people  s
independence.

ঘ. চলাচল ও যিু  : মা েষর জ  চলাচল বা পিরবহন ব ব া খুবই জ রী। সই িবষয়িট স েক তারা মেন কের
য যিু  এখােন বড় সহায়তা করেব। People in underpopulated areas find it difficult to shop and

visit hospitals because of a lack of public transportation. However, autonomous vehicles
will  enable  them to  travel  more  easily  while  delivery  drones  will  make it  possible  to
receive whatever someone needs. A shortage of distribution labor will not be a worry..

ঙ) জীবনধারার সে  যিু র েয়াগ হেত পাের এভােব: By employing nwe technologies including
Information  and  Communication  Technology (ICT),  robots,  sensors  for  inspection  and

িডিজটাল বাংলােদশ প ম িশ  িবপব ও সাসাইিট ৫.০ » চতুর  » DAIL... http://www.dailyjanakantha.com/print/details/article/425960/

3 of 5 6/3/2019 10:57 AM



maintenance systems that require speciali“ed skills, detection of places that need repair
can be made at an early stage. By doing so, unexpected accidents will be minimi“ed and
the time spent in construction work will be reduced, while at the same time safety and
productivity will increase.

চ) অথব ব া : সাসাইিট ৫.০ এ আিথক ব ব াপনা কমন হেত পাের সিটেক ব াখ া করা হেয়েছ এভােব : Use
blockchain  technology  for  money  transfer  Introduce  open  application  programming
interfaces (API) to FinTech firms and banks. Promote cashless payment.

(সূ : https://www.japan.go.jp/abenomics/_userdata/abenomics/pdf/society_5.0.pdf)

আমােক যিদ িডিজটাল িশ  িব ব ৪.০ বা সমাজ ৫.০ স েক মতামত িদেত বলা হয় তেব সিবনেয় আমরা এিট
জানােত চাই য- ২০০৮ সােল িডিজটাল বাংলােদশ ঘাষণা কের আমরা সারা িনয়ার কােছই একিট সাবজনীন
ল  কাশ কেরিছ। কউ যিদ আমার লখা ২০০৭ সােলর িডিজটাল বাংলােদশ ঘাষণা ও তার পরবতী িনব েলা
বা ২০১৮ সােল কািশত (সবেশষ সং রণ) িডিজটাল বাংলােদশ বইিট পাঠ কেরন তেব এিট উপলি  করেবন য
আমরা  আর যাই  থািক  না  কন  িচ ার  দ দশায়  নই। বরং  আমরা সারা  িবে র  কােছ িডিজটাল  পা েরর
ইশেতহারও ঘাষণা কেরিছ। ২০০৯ সাল থেক অব াহতভােব আমরা িডিজটাল বাংলােদশ বা বায়ন কের যাি ।
২০১৯ সােল  আমরা সারা  িনয়ােক িডিজটাল  পা েরর প রচনা কের িদি ।  আমােদর মেতা দশ েলা
আমােদর কমসূচীেক তােদর মেতা সািজেয় অ সরণ করেত পাের। জাপান, ি েটন বা জামািন যমন কের আংিশক
িডিজটাল পা েরর কথা বলেছ আমরা তার চাইেত ব  পথ সামেন রেয়িছ। একটু বাড়াবািড় হেলও আিম বলেত
চাই য- জাপানও বাংলােদশ থেক িশ া িনেত পাের। তােদর পিরক না মােটই বাংলােদেশর চাইেত আগােনা
নয়। বরং আমার মেন হয় িডিজটাল বাংলােদশ গেড় আমরা য ব ব রু সানার বাংলা গড়িছ জাপােনর প ম সমাজ
তার চাইেত এিগেয় থাকা িকছু নয়।

িবেশষত চতথু, প ম, সাসাইটী ৫.০ থেক আমােদর িডিজটাল বাংলােদেশর মলূ পাথক টা হেলা য িডিজটাল
বাংলােদশ  গড়ার মধ  িদেয় আমরা একিট ধুা- বষম হীন বাংলােদশেক  জে র িঠকানায় াপন করেত চাই।
সজ  এিট  কবল  িডিজটাল  যিু র  িবষয়  নয়-  অেনক  বিশ  বাঙালী  জাতীয়তাবাদিভি ক।  উপ-মহােদেশ

পািক ান ও ভারেত সা দািয়কতার অ াভািবক িবকােশর িবপরীেত িডিজটাল বাংলােদশ হেব বাঙালী জািতস ার
অন  সাধারণ দৃ া ।

ঢাকা, ৩১ ম ১৯ ॥

লখক : তথ যিু িবদ, কলািম , দেশর থম িডিজটাল িনউজ সািভস আবাস-এর চয়ারম ান-সাংবািদক, িবজয়
কীেবাড ও সফটওয় ার-এর জনক
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কািশত। রিজ: নং িডএ ৭৯৬। কাযালয়: জনক ঠ ভবন, ২৪/এ রােশদ খান মনন সড়ক, িনউ ই াটন, িজিপও বা : ৩৩৮০, ঢাকা, ফান:
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