
িশ  o 
মুহা দ শরী

  

মানব ম আ
eখন পিরপূণ
িবেশব্র িবিভ
য় সা য় হ

দ তার চাক

স িত ি িট
ানুফয্াকচাি

uৎপাদন বাড়
িনে  eবং স

িতেবদেন ব
কি uটার দৃ
েরাবট, ের
হােট র্র পিরি
হেয় uঠেব।
বাড়ােব। তাঁ

েসবায় বাড়
ীফ েহােসন    

আর aফুর  কাঁচা
ণ র্ িডিজটাল রূপায়
 েদেশ eখন ের

হে  a িদেক ক
কিরo eখন েরাবে

িটশ গবেষণা o ক
িরং খােতর দুi ে
ড়েব। eেত বলা
সামািজক o aথ র্ৈ

বলা হয়, েরাবট 
দৃি , আoয়াজ েচ
ের -শিপং মেল

ি িত বুঝেত কৃি ম
 তেব a েফাড র্ 
ারঁা 3141 সাল ন

ড়েছ েরাবটিন

ামােলর ক ােণ আ
য়েণর িদেক যাে
র ের  েথেক শু
কােজর গিতo বাড়
েটর কােছ হাতছা

কনসালিটং িত া
েকািট চাকির েকে
া হয়, েরাবট o সব্
র্ৈনিতক চাপ ƣতির

eরi মে  লাখ 
চনা eবং েমিশন 
ল মানুষেক সব্াগত
ম বুি ম ার ব
র্ iেকানিমকেসর 
নাগাদ িবশব্ aথ র্নী

িনভ র্রতা 

আঠােরা শতেকর
। আর eেত মা

শুরু কের ভারী িশ
ড়েছ। তেব uেদব্ে
ছাড়া হে । 

ান a েফাড র্ iেক
েড় েনেব েরাবট
সব্য়ংি য় যুি a
ির করেছ, যা বড় 

লাখ ানুফয্াকচ
লািন র্ংেয়র a গ

ত জানাে , িচিকৎ
বহার হে । aদূর
গেবষকরা বলেছ

নীিতেত পাঁচ ি িল

র মাঝামািঝেত িব
ানুষ নয়, িনভ র্রতা
শ িত ােন বহ
েগর িবষয় হে a

কানিমকস eক 
। eর ফেল সামাি
aথ র্ৈনিতক সুিবধ
uেদব্েগর কারণ

চািরং চাকির েকেড়
গিতর মা েম েসব
ৎসাে ে  েরাবিট
র ভিব েত আর 
ছন, েরাবট o সব্য়
লয়ন ডলােরর ‘ের

5 আগ , 312

িবশব্জুেড় েয িশ  
তার বড় uৎস হেয়
বহার হে  েরাবট
aদ  চাকির েথ

িতেবদেন জানায়
িজক aসমতা বৃি
ধা িদেলo কম দ
। 

েড় িনেয়েছ। eখন
বা খােতo েরাবে

িটক সাজর্ািরর a
বাস- ােক চালে
য়ংি য় যুি  শুধু
রাবিটকস িডিভেড

2৯ 

িব েবর সূচনা, 
য় uঠেছ কৃি ম বু
। eেত ক ািনগু
থেক শুরু কের eম

য়, 3141 সাল ন
ি  a াহত থাক
দ তার চাকিরগুেল

খন েসবা খােতo স
েটর জনি য়তা ব
গিত eবং কয্া া
েকর েয়াজন হে
ধু চাকির েনেব ন
ড ’ েদখেছন। ত

 

eকুশ শতেক eে
বুি ম া o েরাবট
গুেলার eকিদেক 
মনিক ানিভি ক

নাগাদ িবশব্জুেড় 
কেব, যিদo aথ র্ৈন
লা াপকভােব ে

স সািরত হে
বাড়েছ। েদাকানক
ার শনা করণ o
েব না। মানুষ শুধু
না, uৎপাদনশীলত
তাঁেদর মেত, েযস

েস তা 
ট। 
েযমন 
ক u  

নিতক 
েকেড় 

। 
কম  
o 
ধু যা ী 
তাo 
সব 



কােজ আেবগ-aনুভূিত, সৃজনশীলতা o সামািজক বুি ম ার েয়াজন রেয়েছ েসসব কােজ মানুেষর েয়াজন যুগ যুগ ধের থাকেব। 
িক  খুচরা খাত, সব্া য্েসবা, হসিপটািলিট, পিরবহন, িনম র্াণ, কৃিষ iতয্ািদ খােত েরাবেটর আিধপতয্ েমi বাড়েত থাকেব। 

িমিশগানিভি ক সং া aয্ােসািসেয়শন ফর aয্াডভাি ং aেটােমশেনর ত  aনুযায়ী 3129 সােল যু রাে  িশ -কারখানাগুেলােত 
েরাবট সরবরাহ েবেড় হয় 39 হাজার 589িট। যা 3128 সােলর েচেয় ায় 27 শতাংশ েবিশ। সব ানুফয্াকচািরং কারখানােতi 
েরাবট সরবরাহ েবেড়েছ। বাজারসংি  ি রা বলেছন, িতেযািগতায় িটকেত ক ািনগুেলা খরচ কমােনার চােপ রেয়েছ, তাi 
মানবকম র েচেয় সব্য়ংি য় যুি েকi াধা  িদে । 

যু রাে র aয্ােসািসেয়শন ফর aয্াডভাি ং aেটােমশেনর ভাiস ে িসেড  বব ডয়েল বেলন, গািড় সংেযাজন কারখানায় েরাবট 
বহােরর েয ঐিত  িছল তা ছািড়েয় eখন েছাট েথেক বড় সব ধরেনর ানুফয্াকচািরং কারখানায় েরাবেটর বহার বাড়েছ। 

াকিকনেস কািশত eক গেবষণা িতেবদেন বলা হয়, বত র্মােন যুি র েয a গিত চলেছ তােত িবেশব্র aেধ র্ক কাজi eকসময় 
সব্য়ংি য় যুি  দব্ারা স ািদত হেব। িপডাি uিসর eক িতেবদেন বলা হয়, 3141 সাল নাগাদ যু রা , জাম র্ািন o ি েটেন ায় 
eক-তৃতীয়াংশ চাকির সব্য়ংি য় যুি র কারেণ েশষ হেয় যােব। িবেশষ কের পিরবহন, গুদামজাতকরণ, ানুফয্াকচািরং eবং 
পাiকাির o খুচরা বাজাের চাকির েবিশ েলাপ পােব। যুি  uে া া o িসিলকন ভয্ািলেত কারেনিগ েমলন iuিনভািস র্িটর aনুষদ 
সদ  িভেভক oয়াদoয়া বেলন, ‘eসব গেবষণায় কম র্সং ােন যুি র ভাবেক eখেনা েছাট কের েদখা হে । আগামী 21 েথেক 
26 বছের সব্য়ংি য় যুি র কারেণ 91 েথেক ৯1 শতাংশ চাকির িবলু  হেয় েযেত পাের।’ 

জাপােনর a তম বৃহৎ াংক িমজুহু িফ ানিশয়াল প তােদর ƣবিশব্ক কম  ছাঁটাiেয়র েঘাষণা িদেয়েছ। ক ািনিট েদশ o ƣবিশব্ক 
কায র্ ম েথেক eক-তৃতীয়াংশ কম  ছাঁটাi করেব আগামী eক দশেক। আর তােদর লািভিষ  করা হেব কৃি ম বুি ম া। জাপােনর 
ানীয় ƣদিনক iেয়ািমuির পি কা জানায়, বত র্মােন থাকা 71 হাজার কম  েথেক 2৯ হাজার কম  ছাঁটাi করেব াংকিট। e িনেয় 

ক ািনর eক মুখপা  বেলন, ‘ ািরকয্াল চাকিরগুেলা আমরা কৃি ম বুি ম া o a া  যুি  িদেয় পূরণ করব।’ 

আলীবাবার িত াতা জয্াক মা বেলন, ‘41 বছেরর মে i ািত ািনক খােত েসরা িসio িবেবচনায় টাiম াগািজেনর েদর 
দখল িনেত যাে  েকােনা েরাবট।’ e সময় যারা যুি র আস  u ানকােলর িত িনেয় রােখিন তােদর সামেন a কার ভিব ৎ 
aেপ া করেছ বেলo সতকর্ কেরন িতিন। িতিন বেলন, ‘আগামী িতন দশেকর মে i পৃিথবীেত আনে র েচেয় িনরান  aনুভূিতi 
েবেড় যােব aেনকখািন।’ 

কৃি ম বুি ম া িবশব্েক বদেল েদেব, েযমিনভােব িবেশব্ বড় পিরবত র্ন eেন িদেয়েছ যুগা কারী i ারেনট। e ম  কেরেছন 
ieমieর িভিপ িরচাড র্ জয্াকসন। িতিন বেলন, কৃি ম বুি ম া eখন ƣব ািনক ক কািহিন েথেক আধুিনক বসা-বািণেজয্ েনেম 
eেসেছ। বড় বড় িত ান তােদর ƣদনি ন বসায় eখন eিটেক কােজo লাগাে । সূ  : eeফিপ, রয়টাস র্, িসeনeন মািন। 

 


