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ডিডিটাল প্রযুডির ডিতীয় শীর্ষ ে বাাংলার্েশ 

 

বাাংলার্ের্শ যডেও কডিউটার আর্ে ১৯৬৪ োর্ল তথাডি ১৯৮৭ োর্লর আর্ে োধারণ মানুষ কডিউটার্রর ের্ে েিৃি 

হয়ডি। যডে কডিউটারডির্ের প্রযুডি তথা তথ্যপ্রযুডি বা ডিডিটাল প্রযুডির প্রডত েরকার্রর েহর্যাডেতার কথা বডল তর্ব 

তার সূচিা ১৯৯৬ োর্ল, আির্কর প্রধািমন্ত্রী িির্িত্রী শশখ হাডেিার েরকার েঠি কর্রি তখি। শেই িাঁচ বছর ডিডিটাল 

বাাংলার্েশ ধারণার বীি বিি করা হয়। তারির ২০০৮ োর্ল ডিডিটাল বাাংলার্েশ শ াষণা ও ২০০৯ শথর্ক 

ধারাবাডহকর্ার্ব ডিডিটাল প্রযুডির শীষ ে স্থাি েখর্লর লড়াই চলর্তই থার্ক। অন্যডের্ক িার্শর শেশ র্ারতেহ োরা দুডিয়া 

যুর্ের ির যুে ডিডিটাল প্রযুডির্ত এডের্য় শথর্কর্ছ। শিছর্ি থাকা শেই বাাংলার্েশ এবার ডবশ্বর্ক চমর্ক ডের্য়র্ছ। 

কার্রা কার্রা কার্ছ খবরটি অডবশ্বাস্য মর্ি হর্তই িার্র। মর্ি করর্ত িার্রি শকার্িা অখ্যাত অডিবডিত একটি েণমাধ্যম 

চমক সৃডির িন্য খবর প্রকাশ কর্রর্ছ শয ডবর্শ্ব আউটর্োডে োংর্য় ডিতীয় অবস্থার্ি বাাংলার্েশ। শযির্তি িয়, শখাে ডবশ্ব 

অথ েনিডতক শ ারাম বর্লর্ছ মূলত ডিডিটাল প্রযুডি শেবায় ডিতীয় অবস্থার্ি বাাংলার্েশ। িার্শর শেশ র্ারত এর্ত প্রথম 

এবাং শখাে মাডকেি যুিরাষ্ট্র বাাংলার্ের্শর শিছর্ি তৃতীয় স্থার্ি অবস্থাি করর্ছ। চতুথ ে স্থার্ি িাডকস্তাি এবাং তার ির্র 

ড ডলিাইি, যুিরািয, ইউর্েি, কািািা, শরামাডিয়া, ডমের, িাম োডি, রাডশয়া ইতযাডে। ে টওয়যার উন্নয়র্ির শের্ত্র র্ারত 

েবার ওির্র এবাং তার্ের ে লতা ধরার্ছাঁয়ার বাইর্র। র্ারত সৃিিশীলতা ও মাডিডমডিয়ার্তও েবার ওির্র। তর্ব 

র্ারর্তর ির্রই আমরা। র্ারর্তর আর্ে থাকা ডির্য় আমার্ের শমার্টই উডিগ্ন হওয়ার ডকছু শিই। ওর্ের আউটর্োডে োংর্য়র 

সূচিা শেই ১৯৮৬ োর্ল। আমার্ের সূচিা ২০০৯ োর্ল মার্ি ২৩ বছর ির। 

২০০০ োর্ল দুডিয়া যখি ওয়াই টু শক ডির্য় উডিগ্ন তখি র্ারত োির্টর ের্ে আউটর্োডে োংর্য়র কাি কর্রর্ছ। র্ারর্তর 

শেওয়াাং শমহতার্ক এর্ি ১৯৯৭ োর্ল আমার্ের ে টওয়যার্রর েবক ডির্ত হর্য়র্ছ। িিোংখ্যা এবাং প্রযুডি ডশোর কথা িা 

হয় উর্েখই করলাম িা। োডব েক অগ্রেডতর্ত বাাংলার্ের্শর কাছাকাডছ আর্মডরকা ও িাডকস্তাি। তর্ব ডবেয় ও োর্িার্ট ে 

বাাংলার্েশ ডবশ্বর্েরা। শলখা ও অনুবার্ে আর্মডরকা ডবশ্বর্েরা। ড ডলিাইি শেরা করডণক কাি ও িাটা এডির্ত। শিশােত 

শেবায় যুিরািয র্ার্লা অবস্থার্ি। আডম ডির্ি এমি একটি অবস্থাি শের্খ মুগ্ধ হর্য় শেডছ। শকাথাকার শকাি তলাহীি ঝুডড়র 

শেশ, লাঙল-শিায়াল শছর্ড় কডিউটার্রর চচ ো শুরু করল শেডেি আর শেই শেশটাই ডকিা ডিডিটাল প্রযুডি শেবায় ডিতীয় 

শীষ ে স্থাি েখল করর্ত িারল। প্রডতর্বেিটার প্রর্ণতারও ডবর্শষত্ব আর্ছ। এটি টম-ডিক-হযাডরর ডরর্িাট ে িয়, ডবশ্ব 

অথ েনিডতক শ ারার্মর, যারা চতুথ ে ডশল্প ডবপ্লর্বর কথা বর্ল। এই প্রডতর্বের্ির আর্রা বড় চমকটি হর্লা আর্মডরকার িতি। 

োরা ডবশ্ব এক েমর্য় তথ্যপ্রযুডি মার্িই আর্মডরকার কথা র্াবত। শেই আর্মডরকা তৃতীয় স্থার্ি শির্ম আের্ব, শেটি 

ধারণার বাইর্রই। এই ডিবিটি শলখার িন্য ধন্যবােটা অবশ্যই শছাট র্াই মমলুক োডিরর্ক। শে-ই আমার্ক 

শহায়াটেঅযার্ি িাঠির্য়ডছল ডলঙ্কটা। ডিবিটির আর্রা একটি আকষ েণীয় ডেক হর্লা ডিডিটাল প্রযুডির শকন্দ্রটি ইউর্রাি-

আর্মডরকা শথর্ক এডশয়ায় চর্ল এর্ের্ছ। ডিডিটাল প্রযুডির শতকরা ৬০ র্াে শযখার্ি এডশয়ায়, ইউর্রাি শেখার্ি ২০ 

র্ার্ের কাছাকাডছ আর উত্তর আর্মডরকা ১৫ র্ার্ের ডির্চ। আডিকা, েডেণ আর্মডরকা বা ওর্শডিয়ার শতা অডস্তত্বই শিই। 

েবর্চর্য় ডবস্মর্য়র ডবষয় হর্লা ে টওয়যার উন্নয়ি, সৃিিশীলতা, ডবেয় ও োর্িার্ট ে এডশয়ার ের্ে বাডক দুডিয়ার শকার্িা 

তুলিাই হয়ডি। ডবশ্ব অথ েনিডতক শ ারার্মর এই প্রডতর্বেি বস্তুত ডিডিটাল প্রযুডির্ত োরা দুডিয়ার র্ডবষ্যৎটা শেডখর্য় 

ডের্য়র্ছ। বাাংলার্েশ শেিাবাডহিীর আন্তিোডতক ডবজ্ঞাি ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালর্য়র প্রর্াষক এিাি আডমর্ির একটি 

প্রডতর্বেি ডবশ্ব অথ েনিডতক শ ারাম েত ১৯ জুি তার্ের ইন্টারর্িট প্রকাশিায় প্রকাশ কর্রর্ছ। প্রডতর্বেিটির ডশর্রািাম- 

‘শকমি কর্র ডিডিটাল অথ েিীডত একটি িতুি বাাংলার্েশ ের্ড় তুলর্ছ।’ 
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ৎমগুঃুড়) প্রডতর্বেিটির্ত শযেব তথ্য প্রকাডশত হর্য়র্ছ তার মার্ঝ েবর্চর্য় গুরুত্বপূণ ে ডবষয় হর্ে আউটর্োডে োংর্য় 

বাাংলার্ের্শর ডিতীয় অবস্থাি ডচডিত করা। এর আর্ে প্রকাডশত শকার্িা প্রডতর্বের্ি বাাংলার্ের্শর এই অবস্থার্ির কথা বলা 

হয়ডি। রয়টার্ে ের এন্ড্রু ডবরার্ির শতালা বাাংলার্ের্শর এক তরুণীর ছডবর ের্ে প্রকাডশত এিাি োর্হর্বর প্রডতর্বের্ির 

ডর্ডত্তর্ত বাাংলার্ের্শর একটি িডত্রকা একটি বাাংলা প্রডতর্বেিও প্রকাশ কর্র। েমর্য়র আর্লা িডত্রকার প্রডতর্বের্ি বলা 

হর্য়র্ছ, বাাংলার্ের্শর উন্নয়র্ি বড় ধরর্ির অবোি রাখর্ত শুরু কর্রর্ছ ‘ডিডিটাল অথ েিীডত’। আউটর্োডে োংর্য়র মধ্য ডের্য় 

অথ েনিডতক খার্ত িতুি বাাংলার্ের্শর ডর্ডত্ত ততডর হর্ে। ডিডিটাল অথ েিীডতর কারর্ণ ডবশাল একটি িির্োষ্ঠী তবর্েডশক 

মুদ্রা অিের্ি েহর্যাডেতা করর্ছ। অক্সর্ াি ে ইন্টারর্িট ইিডিটিউর্টর তথ্য অনুযায়ী, অিলাইি শ্রমশডির েবর্চর্য় বড় 

েরবরাহকারী হর্ে র্ারত, যার্ের প্রায় ২৪ শতাাংশ শলাবাল ডিল্যান্সার ওয়াকোর। এর ির্রর অবস্থািটিই বাাংলার্ের্শর। 

অিলাইি শ্রমশডির্ত যার্ের অবোি ১৬ শতাাংশ। তৃতীয় অবস্থার্ি যুিরাষ্ট্র, যার্ের ডিল্যান্সার ১২ শতাাংশ। ডবশ্ব 

অথ েনিডতক শ ারার্মর ওর্য়বোইর্ট প্রকাডশত এক ডিবর্ি এ আর্াে শেয়া হর্য়র্ছ। েত ১০ বছর্র তথ্যপ্রযুডি খার্ত 

বাাংলার্েশ অর্িক এডের্য়র্ছ। এ েমর্য় ডবপুল মািবেিের্ক প্রডশেণ শেয়া হর্য়র্ছ। যারা আউটর্োডে োংেহ ডবডর্ন্ন িয োর্য় 

কাি করর্ছ। আন্তিোডতক মার্ির এেব প্রডশের্ণর কারর্ণ আইটি শের্ত্র বাাংলার্েশ অর্িক শের্ত্র এডের্য় আর্ছ। োমর্ি 

আর্রা র্ার্লা করর্ব। ডিডিটাল িের্ত বাাংলার্েশ র্ার্লা অবস্থাি ততডর কর্রর্ছ। এগুর্লা িডরশ্রর্মর  েল। শের্শর 

অথ েিীডতর্ত তারা ব্যািক ভূডমকা রাখর্ছ। বাাংলার্ের্শ ডিডিটাল প্রডেয়ার শুরু ১৯৯৬-২০০১ োর্ল। ির্র ২০০৯ োর্ল এর 

কায েেম ব্যািকর্ার্ব শুরু হয়, যা আি অর্িক িডরডধ ডবস্তার কর্রর্ছ। আর র্ারর্ত শুরু হয় ১৯৮৬ োর্ল। তারা অর্িক 

শের্ত্র এডের্য়। তার্ের ের্ে তুলিা করর্ল হর্ব িা। খুবই প্রােডেকর্ার্ব িডত্রকাটি শবডেে ের্ািডতর বিব্য গ্রহণ কর্রর্ছ। 

শবডেে ের্ািডত তেয়ে আলমাে কডবর বর্লি, অথ েিীডতর্ত ডিতীয় এই শেক্টর্র বাাংলার্েশ দ্রুত এডের্য় যার্ে। ২০২১ 

োর্লর মর্ধ্য ১ ডবডলয়ি িলার অিের্ির লেয রর্য়র্ছ। ডশডেত তরুণ-তরুণীর্ের কম েোংস্থার্ির একটি বড় খাত এটি। তর্ব 

অবকাঠার্মা এবাং সুলর্মূর্ল্য ইন্টারর্ির্টর সুডবধা আর্রা বাড়ার্ত হর্ব বর্ল মর্ি কর্রি ডতডি। প্রডতর্বের্ি উর্েখ করা হয়, 

ডশডেত শবকার িির্োষ্ঠীর িাশািাডশ িারীর্ের কম েোংস্থার্িও অিন্য অবোি রাখর্ছ এই ইন্টারর্িটডর্ডত্তক ডিল্যাডন্সাং। 

এর্ের্ত্র উন্নত শেশগুর্লাও বাাংলার্ের্শর দৃিান্ত অনুেরণ করর্ত শুরু কর্রর্ছ। 

প্রডতর্বেিটির্ত আউটর্োডে োংর্য়র দুডিয়ার একটি শমৌডলক িডরবতেিও তুর্ল ধরা হর্য়র্ছ। ডিডিটাল প্রযুডির িাো এখি 

আমার্ের শোলার্ধ ের ডের্ক র্ারী। ডবশ্ব অথ েনিডতক শ ারাম প্রকাডশত প্রডতর্বের্ির সূত্র ধর্র ডিডিটাল অথ েিীডতর্ত দুে োন্ত 

অবোি রাখর্ত শুরু কর্রর্ছ উন্নয়িশীল শেশগুর্লা, শযখার্ি প্রশ্নাতীতর্ার্ব এডশয়া এডের্য় রর্য়র্ছ। কডিউটার শপ্রাগ্রাডমাং 

শথর্ক শুরু কর্র ট্যাক্স ডপ্রিার্রশি, োচ ে ইডিি অিটিমাইর্িশিেহ বহু কাি অিলাইি ডিল্যাডন্সাংর্য়র আওতাভুি। এ 

ধরর্ির কার্ির সুডবধা অর্িক। ডবর্শষ কর্র গ্রাহক ও কার্ির িডরের অর্িক মুি। ডবশ্ববািার্র কাি করা যায়, কার্ির 

স্থাি ডির্য়ও শর্াোডন্ত শিই। আর েবর্চর্য় বড় সুডবধা হর্লা, ডিল্যান্সারর্ের ঢাকার মর্তা িিবহুল শহর্রর রাস্তায়  ণ্টার ির 

 ণ্টা িযাম শঠর্ল অড র্ে শযর্ত হয় িা। এর্ত কর্র িতুি চাকডর বািার ততডর হর্য়র্ছ, ততডর হর্য়র্ছ অর্িক সুর্যাে। 

এডশয়ার্তই এখি আউটর্োডে োংর্য়র বািার েবর্চর্য় বড়। ওই ডিবর্ি বলা হয়, খরচ ও ঝুডঁক কমার্ত যুিরাষ্ট্র, যুিরািয ও 

অর্েডলয়ার মর্তা অর্িক উন্নত শেশও এখি বাাংলার্ের্শর মর্তা আইটি আউটর্োডে োংর্য়র ডের্ক ঝুকঁর্ছ। বাাংলার্ের্শ 

ডিল্যাডন্সাং শিশা ডেির্ক ডেি িিডপ্রয় হর্য় উঠর্ছ। স্বার্াডবক িীবিযাত্রা অব্যাহত রাখর্ত এখাি শথর্ক র্ার্লা আয় করার 

সুর্যাে রর্য়র্ছ। দ্রুতেডতর্ত বাাংলার্ের্শ ডিডিটাল রূি লার্ করায়, শহর্র ইন্টারর্িট সুডবধা, েরকাডর-শবেরকাডর প্রচারণায় 

এই খাত ধীর্র ধীর্র েবার কার্ছ িডরডচত ও িিডপ্রয় হর্য় উঠর্ছ। অক্সর্ াি ে ইন্টারর্িট ইিডিটিউর্টর তথ্য অনুযায়ী, 

অিলাইি কমী েরবরার্হ র্ারর্তর িরই বাাংলার্ের্শর অবস্থাি। এখার্ি ডিয়ডমত কাি করর্ছ ৫ লাখ ডিল্যান্সার। আর 

শমাট ডিবডিত ডিল্যান্সার্রর োংখ্যা ৬ লাখ ৫০ হািার। বাাংলার্েশ তথ্যপ্রযুডি অডধেপ্তর্রর তথ্যানুযায়ী, প্রডত বছর 

ডিল্যান্সাররা ১০ শকাটি িলার আয় কর্র থার্ক। এর্কক শেশ এর্কক ডবষয়র্ক গুরুত্ব ডের্য় এই শিশা ডির্য় কাি করর্ছ। 

শযমি র্ারতীয় ডিল্যান্সারর্ের েেতা প্রযুডি ও ে টওয়যার শির্র্লির্মন্ট। আর বাাংলার্ের্শর ডিল্যান্সাররা মূলত শেলে 

ও মার্কেটিাং শেবায় িারেশী। 



ওয়ার্ল্ে ডর্শি বাাংলার্ের্শর ের্বষণা প্রডতর্বেি অনুযায়ী, বাাংলার্ের্শর ৪ শকাটি ৪০ লাখ তরুর্ণর প্রডত ১০ ির্ির একিি 

শবকার। প্রডত বছরই ডবশ্বডবদ্যালয় শির্রার্িা হািার হািার ডশোথী মর্ির মর্তা চাকডর িা শির্য় শবকার হর্য় বর্ে আর্ছ। 

 র্ল ডশডেত শবকার্রর োংখ্যা ডেি ডেি শবর্ড়ই চর্লর্ছ। তর্ব খুব েহর্িই আইটি প্রডশের্ণর মাধ্যর্ম ডিল্যাডন্সাং শুরু 

করার সুর্যাে রর্য়র্ছ তার্ের োমর্ি। ডবশ্ব অথ েনিডতক শ ারার্মর ওর্য়বোইর্ট প্রকাডশত ওই ডিবর্ি আশা প্রকাশ করা 

হর্য়র্ছ, এর্ত কর্র তারা শুধু ডির্ির িীডবকাই ডিডিত করর্ব িা, বরাং শেশ অর্িক তবর্েডশক মুদ্রা আর্য়ও েমথ ে হর্ব, যা 

‘িতুি বাাংলার্েশ’র অথ েনিডতক ডর্ডত্ত ডহর্ের্ব কাি করর্ব। বাাংলার্ের্শ এখি অর্িক ডশডেত িারীর্ক োংোর্রর োডয়ত্ব 

ডির্য় চাকডর শছর্ড় ডের্ত হয়। তার্ের িন্যও ডিল্যাডন্সাং োরুণ সুর্যাে।  র্র বর্েই কার্ির সুর্যাে থাকায় বাাংলার্ের্শর 

িারীরা এখি তার্ের প্রথােত োাংোডরক োডয়র্ত্বর েডি শিডরর্য় ডিল্যান্স কাির্ক কযাডরয়ার োংকর্টর েমাধাি ডহর্ের্ব 

শেখর্ছ। ের্বষণা বলর্ছ, বাাংলার্ের্শর িারীরা ডিল্যান্সার ডহর্ের্ব এখি পুরুর্ষর শচর্য় শবডশ ডির্েরর্যাগ্য। আর িারীর্ের 

অাংশগ্রহর্ণ এই শেক্টর আর্রা শডিশালী হর্য় উঠর্ছ। এখার্ি শ্রমব্যয় কম থাকায় ডবর্শ্বর আউটর্োডে োং বািার্র গুরুত্বপূণ ে 

অবস্থাি ততডর করর্ত শির্রর্ছ বাাংলার্েশ। তর্ব এখর্িা শবশডকছু প্রডতবিকতা রর্য়র্ছ। েীমাবদ্ধতার বাইর্র েম্ভাবিার 

িায়োও কম শিই। এডশয়ার মর্ধ্য বাাংলার্েশ এমি একটি শেশ, যার্ের ডবশাল একটি তরুণ িির্োষ্ঠী আর্ছ। ১৬ শকাটি ৩০ 

লাখ মানুর্ষর মর্ধ্য প্রায় ৬৫ শতাাংর্শরই বয়ে ২৫ বছর্রর ডির্চ। এই ডবশাল তরুণ ও শডিশালী িিেিে এখর্িা এই 

ডিল্যান্স বািার্রর েম্ভাবিা ডির্য় পুর্রাপুডর অবেত িয়। ডবেত বছরগুর্লার্ত ডিল্যাডন্সাং িিডপ্রয় হর্লও এখর্িা 

বাাংলার্ের্শর হািার হািার তরুর্ণর এটা ডির্য় উিযুি প্রডশের্ণর প্রর্য়ািি রর্য়র্ছ। এই সুর্যাে শযি তারা র্ার্লার্ার্ব 

কার্ি লাোর্ত িার্র শেিন্য প্রর্য়ািি েরকাডর েহর্যাডেতা। 

বাস্তবতা হর্ে েরকাডর েহর্যাডেতা, প্রর্ণােিা, বািারিাতকরণ প্রর্চিা, প্রডশেণ ও োংডিি সুর্যাে-সুডবধাগুর্লা দৃঢ়তার 

ের্ে বাস্তবাডয়ত হর্য়র্ছ বর্লই বাাংলার্েশ আির্কর অবস্থার্ি শিৌঁছার্ত শির্রর্ছ। শকউ যডে ভুর্ল ডের্য় থার্কি তর্ব স্মরণ 

কডরর্য় ডেই আমার্ের যাত্রািথটির কথা। বাাংলার্ের্শ কডিউটার আর্ে ১৯৬৪ োর্ল। ১৯৮৭ োর্ল বাাংলার্ের্শ কডিউটার 

ডের্য় বাাংলা িডত্রকা প্রকাশ কডর আডম। ১৯৮৮ োর্ল এই শের্শ বাাংলা শলখার িন্য ডবিয় ডকর্বাি ে উদ্ভাবি কডর। শের্শ 

কডিউটার ডবপ্লর্ব েরকার অাংশ শিয় ১৯৯৬ োর্ল। ১৯৯৭ োর্ল েরকার ৪৫টি সুিাডরশেহ একটি প্রডতর্বেি গ্রহণ কর্র 

এবাং ১৯৯৮-৯৯ োর্লর বার্ির্ট কডিউটার্রর ওির শথর্ক শুল্ক ও কর প্রতযাহার কর্র। ২০০৮ োর্ল ডিডিটাল বাাংলার্েশ 

শ াষণার ির ২০০৯ োল শথর্ক প্রডতডেি ডিডিটাল বাাংলার্েশ ের্ড় শতালার িন্য ের্ব োচ্চ শডি ডের্য় কাি কর্র যার্ে। 

লোডধক শছর্লর্মর্য়র্ক প্রডশেণ প্রোি, ২০২৪ োল িয েন্ত ট্যাক্স অবকাশ প্রোি ছাড়াও আর্ছ শতকরা ১০ র্াে রপ্তাডি 

প্রর্ণােিা। শেশটির ডিডিটাল অবকাঠার্মা ের্ড় শতালার ডেক শথর্ক েরকার ের্ব োচ্চ গুরুত্ব ডের্য়র্ছ। ২৮টি হাইর্টক িাকে 

ছাড়াও ২০২১ োর্লর মার্ঝ শের্শর প্রডতটি ইউডিয়র্ি দ্রুতেডতর ব্রিব্যান্ড ইন্টারর্িট শিৌঁছার্িার লেয রর্য়র্ছ আমার্ের। 

েরকার মাধ্যডমক স্তর্র তথ্যপ্রযুডি বাধ্যতামূলক কর্রর্ছ। এখি প্রাথডমক স্তর্র শপ্রাগ্রাডমাং শশখার্িা হর্ে। আডম অবাক হর্বা 

িা ২০২১ োল িাোে প্রকাডশত প্রডতর্বের্ি েবার ওির্রর িামটা যডে বাাংলার্ের্শরই থার্ক। 

শমাস্তা া িিার : তথ্যপ্রযুডিডবে ও কলাম শলখক। 

 


