
35 - জুন, 312৯ 
 

আuটেসািস র্ংেয় িদব্তীয় বাংলােদশ 
 েমা াফা জবব্ার 

কারo কারo কােছ খবরিট aিবশব্া  মেন হেত পাের। মেন করেত পােরন েয েকান aখয্াত aিনবি ত eকিট গণমা ম চমক সৃি র 
জ  খবর কাশ কেরেছ েয িবেশব্ আuটেসািস র্e িদব্তীয় a ােন বাংলােদশ। মূলত িডিজটাল যুি র িবকােশi িদব্তীয় a ােন 
বাংলােদশ। পােশর েদশ ভারত eেত থম eবং েখাদ মািক র্ন যু রা  বাংলােদেশর েপছেন তৃতীয় ােন aব ান করেছ। চতুথ র্ ােন 
পািক ান eবং তারপের িফিলিপ , যু রাজয্, iuে ন, কানাডা, েরামািনয়া, িমসর, জাম র্ািন, রািশয়া iতয্ািদ। সফটo ার u য়েনর 
ে ে  ভারত সবার oপের eবং তােদর সফলতা ধরােছাঁয়ার বাiের। ভারত সৃজনশীলতা o মাি িমিডয়ােতo সবার oপের। তেব 
ভারেতর পেরi আমরা। ভারেতর আেগ থাকা িনেয় আমােদর েমােটo uিদব্  হoয়ার নয়। oেদর আuটেসািস র্ংেয়র সূচনা েসi 97 
সােল। 3111 সােল দুিনয়া যখন oয়াi টু েক িনেয় uিদব্  তখন ভারত দাপেটর সে  আuটেসািস র্ংেয়র কাজ কেরেছ। ভারেতর 
েদoয়াং েমহতােক eেন ’৯8 সােল আমােদর সফটo ােরর সবক িনেত হেয়েছ। জনসংখয্া eবং যুি  িশ ার কথা না হয় uে খi 
করলাম না। সািব র্ক a গিতেত বাংলােদেশর কাছাকািছ আেমিরকা o পািক ান। তেব িব য় o সােপাট র্ e বাংলােদশ িবশব্েসরা। 
েলখা o aনুবােদ আেমিরকা িবশব্েসরা। িফিলিপ  েসরা করিণক কাজ o ডাটা eয্াি েত। েপশাগত েসবায় যু রাজয্ ভাল aব ােন। 
আিম িনেজ eমন eকিট aব ান েদেখ মু  হেয় েগিছ। েকাথাকার েকান তলাহীন ঝুিড়র েদশ, লা ল েজায়াল েছেড় কি uটােরর 
চচ র্া শুরু করল েসিদন আর েসi েদশটাi িকনা িদব্তীয় শীষ র্ ান দখল করেত পারল। িতেবদনটারo িবেশষতব্ আেছ। eিট টম-
িডক- ািরর িরেপাট র্ নয়, িবশব্ aথ র্ৈনিতক েফারােমর, যারা চতুথ র্ িশ  িব েবর কথা বেল। ei িতেবদেনর আরo বড় চমকিট হেলা 
আেমিরকার পতন। সারা িবশব্ eক সমেয় ত যুি  মােনi আেমিরকার কথা ভাবত। েসi আেমিরকা তৃতীয় ােন েনেম আসেব 
েসিট ধারণার বাiের। ei িনব িট েলখার জ  ধ বাদটা aব i েছাট ভাi মমলুক সািবব্রেক। েস-i আমােক হুয়াটসeয্ােপ 
পািঠেয়িছল। িনব িটর আরo eকিট আকষ র্ণীয় িদক হেলাÑ িডিজটাল যুি র েক িট iuেরাপ-আেমিরকা েথেক eিশয়ায় চেল 
eেসেছ। িডিজটাল যুি র শতকরা 71 ভাগ েযখােন eিশয়ায় iuেরাপ েসখােন 31 ভােগর কাছাকািছ আর u র আেমিরকা 26 
ভােগর িনেচ। আি কা, দি ণ আেমিরকা বা oেসিনয়ার েতা aি তব্i েনi। সবেচেয় িব েয়র িবষয় হেলা সফটo ার u য়ন, 
সৃজনশীলতা, িব য় o সােপাট র্ eিশয়ার সে  বািক দুিনয়ার েকান তুলনাi হয় না। িবশব্ aথ র্ৈনিতক েফারােমর ei িতেবদন ব ত 
সারা দুিনয়ােক িডিজটাল যুি েত সারা দুিনয়ার ভিব তটা েদিখেয় িদেয়েছ। 

বাংলােদশ েসনাবািহনী আ জর্ািতক িব ান o যুি  িবশব্িব ালেয়র ভাষক eজাজ আিমেনর eকিট িতেবদন িবশব্ aথ র্ৈনিতক 
েফারাম গত 2৯ জুন তােদর i ারেনট কাশনায় কাশ কেরেছ। িতেবদনিটর িশেরানাম ‘েকমন কের িডিজটাল aথ র্নীিত eকিট 
নতুন বাংলােদশ গেড় তুলেছ।’  
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িতেবদনিটেত েযসব ত  কািশত হেয়েছ তার মােঝ সবেচেয় গুরুতব্পূণ র্ িবষয় হে  আuটেসােস র্ বাংলােদেশর িদব্তীয় aব ান 
িচি ত করা। eর আেগ কািশত েকান িতেবদেন বাংলােদেশর ei aব ােনর কথা বলা হয়িন। রয়টােস র্র e  িবরাজ eর েতালা 
বাংলােদেশর eক তরুণীর ছিবর সে  কািশত eজাজ সােহেবর িতেবদেনর িভি েত বাংলােদেশর eকিট পি কা eিট বাংলা 
িতেবদনo কাশ কের। সমেয়র আেলা পি কার িতেবদেন বলা হেয়েছ-  

‘বাংলােদেশর u য়েন বড় ধরেনর aবদান রাখেত শুরু কেরেছ ‘িডিজটাল aথ র্নীিত’। আuটেসািস র্ংেয়র ম  িদেয় aথ র্ৈনিতক খােত 
নতুন বাংলােদেশর িভি  ƣতির হে । িডিজটাল aথ র্নীিতর কারেণ িবশাল eকিট জনেগা ী ƣবেদিশক মু া aজর্েন সহেযািগতা করেছ। 
a েফাড র্ i ারেনট iনি িটuেটর ত  aনুযায়ী, aনলাiন মশি র সবেচেয় বড় সরবরাহকারী হে  ভারত, যােদর ায় 35 



শতাংশ ে াবাল ি া ার oয়াক র্ার। eর পেরর aব ানিটi বাংলােদেশর। aনলাiন মশি েত যােদর aবদান 27 শতাংশ। তৃতীয় 
aব ােন যু রা , যােদর ি া ার 23 শতাংশ। িবশব্ aথ র্ৈনিতক েফারােমর oেয়বসাiেট কািশত eক িনবে  e আভাস েদয়া 
হেয়েছ। ডাক o েটিলেযাগােযাগম ী েমা াফা জবব্ার বেলন, গত 21 বছের ত যুি  খােত বাংলােদশ aেনক eিগেয়েছ। e সমেয় 
িবপুল মানবস দেক িশ ণ েদয়া হেয়েছ। যারা আuটেসািস র্ংসহ িবিভ  পয র্ােয় কাজ করেছ। আ জর্ািতক মােনর eসব িশ েণর 
কারেণ আiিট ে ে  বাংলােদশ aেনক ে ে  eিগেয় আেছ। সামেন আরo ভাল করেব। িডিজটাল জগেত বাংলােদশ ভাল aব ান 
ƣতির কেরেছ। eগুেলা পির েমর ফসল। েদেশর aথ র্নীিতেত তারা াপক ভূিমকা রাখেছ। বাংলােদেশ িডিজটাল ি য়ার শুরু 
2৯৯7-3112 সােল। পের 311৯ সােল eর কায র্ ম াপকভােব শুরু হয়, যা আজ aেনক পিরিধ িব ার কেরেছ। আর ভারেত শুরু 
হয় 2৯97 সােল। তারা aেনক ে ে  eিগেয়। তােদর সে  তুলনা করেল হেব না।’ খুবi াসি কভােব পি কািট েবিসস সভাপিতর 
ব  হণ কেরেছন। ‘েবিসস সভাপিত ƣসয়দ আলমাস কিবর বেলন, aথ র্নীিতেত িদব্তীয় ei েস ের বাংলােদশ ত eিগেয় 
যাে । 3132 সােলর মে  2 িবিলয়ন ডলার aজর্েনর ল য্ রেয়েছ। িশি ত তরুণ-তরুণীেদর কম র্সং ােনর eকিট বড় খাত eিট। 
তেব aবকাঠােমা eবং সুলভমূে  i ারেনেটর সুিবধা আরo বাড়েত হেব বেল মেন কেরন িতিন।’ িতেবদেন uে খ করা হয় েয, 
িশি ত েবকার জনেগা ীর পাশাপািশ নারীেদর কম র্সং ােনo aন  aবদান রাখেছ ei i ারেনটিভি ক ি াি ং। eে ে  u ত 
েদশগুেলাo বাংলােদেশর দৃ া  aনুসরণ করেত শুরু কেরেছ। 
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জনাব eজােজর িতেবদনিট আuটেসািস র্ংেয়র দুিনয়ার eকিট েমৗিলক পিরবত র্নo তুেল ধেরেছন। িতিন েদিখেয়েছন েয িডিজটাল 
যুি র পা া eখন আমােদর েগালােধ র্র িদেক ভাির। িবশব্ aথ র্ৈনিতক েফারাম কািশত িতেবদেনর সূ  ধের সমেয়র আেলার 

ম  ‘িডিজটাল aথ র্নীিতেত দুদ র্া  aবদান রাখেত শুরু কেরেছ u য়নশীল েদশগুেলা, েযখােন াতীতভােব eিশয়া eিগেয় 
রেয়েছ। কি uটার ে া ািমং েথেক শুরু কের টয্া  ি পােরশন, সাচ র্ iি ন aপিটমাiেজশনসহ বহু কাজ aনলাiন ি াি ংেয়র 
আoতাভু । e ধরেনর কােজর সুিবধা aেনক। িবেশষ কের াহক o কােজর পিরসর aেনক মু । িবশব্বাজাের কাজ করা যায়, 
কােজর ান িনেয়o েভাগাি  েনi। আর সবেচেয় বড় সুিবধা হেলা ি া ারেদর ঢাকার মেতা জনবহুল শহেরর রা ায় ঘ ার পর 
ঘ া জয্াম েঠেল aিফেস েযেত হয় না। eেত কের নতুন চাকির বাজার ƣতির হেয়েছ, ƣতির হেয়েছ aেনক সুেযাগ। eিশয়ােতi 
eখন আuটেসািস র্ংেয়র বাজার সবেচেয় বড়। oi িনবে  বলা হয়, খরচ o ঝুিঁক কমােত যু রা , যু রাজয্ o aে িলয়ার মেতা 
aেনক u ত েদশo eখন বাংলােদেশর মেতা আiিট আuটেসািস র্ংেয়র িদেক ঝুকঁেছ। বাংলােদেশ ি াি ং েপশা িদনেক িদন 
জনি য় হেয় uঠেছ। সব্াভািবক জীবনযা া a াহত রাখেত eখান েথেক ভাল আয় করার সুেযাগ রেয়েছ। তগিতেত বাংলােদেশ 
িডিজটাল রূপ লাভ করায়, শহের i ারেনট সুিবধা, সরকারী-েবসরকারী চারণায় ei খাত ধীের ধীের সবার কােছ পিরিচত o 
জনি য় হেয় uঠেছ। a েফাড র্ i ারেনট iনি িটuেটর ত  aনুযায়ী, aনলাiন কম  সরবরােহ ভারেতর পরi বাংলােদেশর 
aব ান। eখােন িনয়িমত কাজ করেছ 6 লাখ ি া ার। আর েমাট িনবি ত ি া ােরর সংখয্া 7 লাখ 61 হাজার। বাংলােদশ 
ত যুি  aিধদফতেরর ত  aনুযায়ী, িতবছর ি া াররা 21 েকািট ডলার আয় কের থােকন। eেকক েদশ eেকক িবষয়েক 
গুরুতব্ িদেয় ei েপশা িনেয় কাজ করেছ। েযমন ভারতীয় ি া ারেদর দ তা যুি  o সফটo ার েডেভলপেম । আর 
বাংলােদেশর ি া াররা মূলত েসলস o মােক র্িটং েসবায় পারদশ । 

oয়া র্ িভশন বাংলােদেশর গেবষণা িতেবদন aনুযায়ী, বাংলােদেশর 5 েকািট 51 লাখ তরুেণর িত 21 জেনর eকজন েবকার। 
িতবছরi িবশব্িব ালয় েপরেনা হাজার হাজার িশ াথ  মেনর মেতা চাকির না েপেয় েবকার হেয় বেস আেছ। ফেল িশি ত 

েবকােরর সংখয্া িদন িদন েবেড়i চেলেছ। তেব খুব সহেজi আiিট িশ েণর মা েম ি াি ং শুরু করার সুেযাগ রেয়েছ তােদর 
সামেন। িবশব্ aথ র্ৈনিতক েফারােমর oেয়বসাiেট কািশত oi িনবে  আশা কাশ করা হেয়েছ, eেত কের তারা শুধু িনেজর 
জীিবকাi িনি ত করেব না, বরং েদেশ aেনক ƣবেদিশক মু া আেয়o সমথ র্ হেব, যা ‘নতুন বাংলােদশ’র aথ র্ৈনিতক িভি  িহেসেব 
কাজ করেব। বাংলােদেশ eখন aেনক িশি ত নারীেক সংসােরর দািয়তব্ িনেয় চাকির েছেড় িদেত হয়। তােদর জ o ি াি ং 
দারুণ সুেযাগ। ঘের বেসi কােজর সুেযাগ থাকায় বাংলােদেশর নারীরা eখন তােদর থাগত সাংসািরক দািয়েতব্র গি  েপিরেয় 
ি া  কাজেক কয্ািরয়ার স েটর সমাধান িহেসেব েদখেছ। গেবষণা বলেছ, বাংলােদেশর নারীরা ি া ার িহেসেব eখন পুরুেষর 
েচেয় েবিশ িনভ র্রেযাগয্। আর নারীেদর aংশ হেণ ei েস র আরo শি শালী হেয় uঠেছ। eখােন ম য় কম থাকায় িবেশব্র 
আuটেসািস র্ং বাজাের গুরুতব্পূণ র্ aব ান ƣতির করেত েপেরেছ বাংলােদশ। তেব eখনo েবশিকছু িতব কতা রেয়েছ। তেব 
সীমাব তার বাiের স াবনার জায়গাo কম েনi। eিশয়ার মে  বাংলােদশ eমন eকিট েদশ, যােদর িবশাল eকিট তরুণ জনেগা ী 
আেছ। 27 েকািট 41 লাখ মানুেষর মে  ায় 76 শতাংেশরi বয়স 36 বছেরর িনেচ। ei িবশাল তরুণ o শি শালী জনস দ 
eখনo ei ি া  বাজােরর স াবনা িনেয় পুেরাপুির aবগত নয়। িবগত বছরগুেলা ি াি ং জনি য় হেলo eখনo বাংলােদেশর 



হাজার হাজার তরুেণর eটা িনেয় uপযু  িশ েণর েয়াজন রেয়েছ। ei সুেযাগ েযন তারা ভালভােব কােজ লাগােত পাের েসজ  
েয়াজন সরকারী সহেযািগতা। 

বা বতা হে  সরকারী সহেযািগতা, েণাদনা, বাজারজাতকরণ েচ া, িশ ণ o সংি  সুেযাগ-সুিবধাগুেলা দৃঢ়তার সে  
বা বািয়ত হেয়েছ বেলi বাংলােদশ আজেকর aব ােন েপৗঁছােত েপেরেছ। েকu যিদ ভুেল িগেয় থােকন তেব রণ কিরেয় িদi 
আমােদর যা াপথিটর কথা। বাংলােদেশ কি uটার আেস 2৯75 সােল। 98 সােল বাংলােদেশ কি uটার িদেয় বাংলা পি কা 
কাশ কির আিম। ’99 সােল ei েদেশ বাংলা েলখার জ  িবজয় কীেবাড র্ u াবন কির। েদেশ কি uটার িব েব সরকার aংশ 

েনয় ৯7 সােল। ৯8 সােল সরকার 56িট সুপািরশসহ eকিট িতেবদন হণ কের eবং ৯9-৯৯ সােলর বােজেট কি uটােরর oপর 
েথেক শু  o কর তয্াহার কের। 3119 সােল িডিজটাল বাংলােদশ েঘাষণার পর 1৯ সাল েথেক িতিদন িডিজটাল বাংলােদশ গেড় 
েতালার জ  সেব র্া  শি  িদেয় কাজ কের যাে । ল ািধক েছেল-েমেয়েক িশ ণ দান, 35 সাল পয র্  টয্া  aবকাশ দান 
ছাড়াo আেছ শতকরা 21 ভাগ রফতািন েণাদনা। েদশিটর িডিজটাল aবকাঠােমা গেড় েতালার িদক েথেক সরকার সেব র্া  গুরুতব্ 
িদেয়েছ। 39িট হাiেটক পাক র্ ছাড়াo 32 সােলর মােঝ েদেশর iuিনয়েন তগিতর ড া  i ারেনট েপৗঁছােনার ল য্ রেয়েছ 
আমােদর। সরকার মা িমক ের ত যুি  বা তামূলক কেরেছ। eখন াথিমক ের ে া ািমং েশখােনা হে । আিম aবাক হব 
না 32 সাল নাগাদ কািশত িতেবদেন সবার oপেরর নামটা যিদ বাংলােদেশরi থােক। 

ঢাকা, 33 জুন 2৯।  
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সফটo ােরর জনক 
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