
িডিজ
aিজত কুমার

েকােনা িকছুে
েদেখন। বাঙ
িকuবার িব
গুণাবিল েদখ
দূরদিশ র্তা স
ভােগর িঠক আ

ব ব  শুধু র
uৎসািরত। 
সুগভীর িচ া
িদেয়। 2৯7
কেরন। e 
(আiিটiu) 
িশ িব েবর
যু িবধ  বাং
েযাগােযাগ 
ব ব  ভােল
পােরিন। e 
িতিন তৃতীয় 
দািয়তব্ভার 
িবশব্ াপী ত
বা ি েকােয়
ব ব র e u
2৯86 সােল
o ােটলাi
o মহাকােশ 

আমরা যিদ 
েথেক েনoয়
িশ িব ব। 
সময় েথেকi
েতােল ি েটন
uৎপাদনo বৃ
বা বতা হে
a লi থ
আিব ােরর ফ
িবিভ  ধরেন

জটাল িব
র সরকার 

েক সামেন েদখার
ঙািল জািতর aিব
বী েনতা িফেদল

খা যায়। রাজৈনি
স েক র্ সব্  ধারণ
আেগ। দীঘ র্ আে

রাজৈনিতক সং
eর মে  তৃতীয়
ার ফসল। িবংশ
৯ সােল i ারেন
ে ে  তাঁর দুিট
সদ পদ লােভ

র ধান চািলকাশ
ংলােদশেক eকিট
যুি র বহার 

লা কেরi জানেত
েদশগুেলার সামে
িশ িব েবর ধ
হেণর পর েকাে

ত  o েযাগােযাগ
য়ি  বরা সং া
uে ােগর ধারাবা
লর 25 জুন ব ব
iট আথ র্-ে শন 

ােটলাiট েu

থম o িদব্তীয় ি
য়া পদে পিট কত
2895 সােল বা

i। ফেল uৎপাদে
টন। িদব্তীয় িশ িব
বৃি  পায় থম 
, থম িশ িব

থম o িদব্তীয় িশ
ফেল ত  o েয
নর েসবা সব্য়ংি

িব ব িন

র (ফরoয়াড র্ লুিক
িবসংবািদত েনতা
দল কাে াসহ যারঁ
িতক সং ােমর 
ণা পাoয়া যায়। 
ে ালন-সং ােমর

ােম নয়, রা  প
য় িশ িব ব বা িড
শ শতা ীর ম ভ
নেটর আিব াের 
িট গুরুতব্পূণ র্ uে
ভর জ  েজার 
শি  িডিজটাল 
িট আ ময র্াদাশীল
o ােটলাiট আ

তন তােদর (ি িটশ
মেন তৃতীয় িশ িব
ধান শি  বা হািত
েনারূপ কালিবলমব্
গ যুি র স স
 আ জর্ািতক িব

বািহকতায় 2৯84
 েবতবুিনয়ায় 
াপন েকােনা সা
পেণর িভি  রিচ

িশ িব ব eবং ি
কতটা u য়নমুখী 

ীয় iি েনর আ
েন কািয়ক মিন
িব েবর শুরু uিন
িশ িব েবর েচ

ব ব iuেরােপর 
িশ িব েবর সুফ
যাগােযাগ যুি i
য় (aেটােমশন)

িনেয় ব

িকং) মতা যােঁদ
া ব ব  েশখ মুি
রা সব্াধীনতা o ম
ে ে  ব ব র ভ
িতিন বাংলােদেশ
র েনতৃতব্ িদেয় েস

পিরচালনার ে ে
িডিজটাল িব েবর
ভােগ তৃতীয় িশ ি

e িব েবর গিত
ােগর কথা র
েচ া চালােনা e
যুি । েস কারে
ল u ত, আধুিনক
আথ র্-ে শন াপ
িটশ) কেলািনভু  
িব ব স াবনার দু
িতয়ার ত  o েয
মব্ না কের আiিট
সারেণ জািতসংেঘ
িবিধমালা ƣতির e
4 সােলর 6 েসে

ােটলাiট আথ র্-
সাধারণ দুিট ঘটনা
িচত হয়। সেব র্াপি

িডিজটাল িব েবর
o সমেয়াপেযাগী

আিব ার থম িশ
িনভ র্রতা াস েপেয়
িনশ শতেক (298
চেয় েবিশ। িদব্তী
বাiের ছিড়েয় ে

ফল পায়িন। 2৯7
i হেয় oেঠ তৃতী
) করা শুরু হয় 

ব র ভ

দর মে  থােক, ত
মুিজবুর রহমান, দ
মানুেষর মুি র জ
ভাবনা eবং পদে
শর সব্াধীনতার সব্
সi সব্ে র বা বা

o eমন িকছু প
র স াবনা o সুে
িব েবর আিবভ র্াব
ত, ভাব o মত
রণ করা েযেত প
eবং a িট হে
েণ তৃতীয় িশ িব
ক িব ানিভি ক o
পেনর uে াগ হ

a ল বা েদশগু
দুয়ার aবািরত ক
যাগােযাগ যুি র
িটiuর সদ পদ
ঘর e সং ািট গু
eবং eর বরাে  
মব্র বাংলােদশ আ

র্-ে শেনর (ভূ-u
া নয়। eর ম  ি

পির িডিজটাল িব

র পিরে ি ত o
গী িছল েস স
শ িব েব নতুন ম
য় াপক uৎপাদ
81 সােল)। িবদুয্
তীয় িশ িব েবর
েযেত সময় লােগ
71 সােল শুরু
তীয় িশ িব েবর 
oi সময় েথেক

/ 32 আগ

ভাবনা

তাঁরা িভশনাির। ব
দি ণ আি কার
জ  সং াম কে

দে পগুেলার িদেক
সব্  েদেখন ায় 3
ায়নo কেরন। 

পদে প হণ ক
সুেযাগেক কােজ ল
র্াব ঘেট মূলত িড
মতা আেরা েবেড় 
পাের। eকিট হ
 েবতবুিনয়ায় 

ব বেক িডিজটাল
o সমৃি শালী েদ
হণ কেরন। ি িটশ
গুেলা থম eবং 
কেরেছ। সুতরাং e
র বহাের uে
দ লােভর েজার 
গুরুতব্পূণ র্ ভূিমকা 
সহেযািগতা দ
আiিটiuর সদ

uপ হ েক ) া
িদেয় বাংলােদেশ
েব শািমল হoয়া

o বা বতার িদেক
েক র্ ধারণা পাoয়
মা া েযাগ কের
দন শুরু হয়। থ
দুয্েতর আিব াের 
রo সুফলেভাগী 
গ 231 বছর। আ
হয় তৃতীয় িশ
াণশি । ত

ক। যা মূলত আে

গ , 312৯ 

বত র্মােনর oপর 
বণ র্বাদিবেরাধী ে
েরেছন তাঁেদর ম
েক তাকােল তারঁ 
35 বছর আেগ।

কেরিছেলন, যা ত
লাগােনার uে াগ
িডিজটাল যুি র 
ড় যায়। ব ব  e
হে  i ার াশন

ােটলাiট আথ র্-
ল িব বo বলা হ
দেশ পিরণত করা
িটশিবেরাধী আে া
ং িদব্তীয় িশ িব
e স াবনােক পুে
াগী হন। 2৯83
েচ া চালান। 

পালন কের থােক
দান o সমনব্েয়র 
পদ লাভ কের

াপন কেরন। আi
শ ত  o েযাগােয
য়ার পথ সুগম হয়

ক তাকাi, তাহেল
য়া যােব। 2871
। uৎপাদেন যে
থম িশ িব েবর সু
িদব্তীয় িশ িব ে
ি েটন o iuের

আর ি িটশ কেলা
িব ব। িবেশব্ 
- যুি  বহার
েগর দুিট িশ িব

দাঁিড়েয় তাঁরা ভি
েনতা েনলসন 
মে  িভশনাির েন
র িচ াশি র খ
। 2৯58 সােল ভা

তাঁর দূরদশ  িচ া
গ o পদে প িছ

াপক বহাের
eটা গভীরভােব u
নাল েটিলকিমuিন
র্-ে শন াপন।
হেয় থােক। স
ার লে য্i িতিন 
ালেনর aিভ তা
েবর সুফল ঘের

পুেরাপুির কােজ লা
3 সােল রা  পিরচ

ােটলাiট েu
ক। ােটলাiট a
কাজ কের আi

। eর ায় 32 ম
iিটiuর সদ প
েযাগ যুি র স
য়। 

ল ব ব র দূরদশ
1 সােল শুরু হয়
র বহার শুরু হ
সুফল eককভােব
েবর গিত তব্রািনব্ত
রােপর কেয়কিট 
ািনভু  েকােনা ে
i ারেনেটর িব

র কের িশ -কারখ
েবর আিব ার 

িবে ক 
াে লা, 
নতৃেতব্র 
খরতা o 
ভারতবষ র্ 

া েথেক 
িছল তাঁর 
রর ম  
uপলি  
িনেকশন 
 তৃতীয় 
ঃসব্াধীন 
ত  o 

তা েথেক 
তুলেত 
াগােতi 
চালনার 
পণ o 
aরিবট 

iিটiu। 
মাস পর 
পদ লাভ 

সারণ 

শ  িচ া 
য় থম 
হয় oi 
বi ঘের 
ত হয়। 
েদশ। 

েদশ বা 
ব য়কর 
খানা o 
বা ীয় 



iি ন eবং িবদুয্েতর েচেয়o uৎপাদন বৃি েত েবিশ ভূিমকা রােখ। পৃিথবীেক মানুেষর হােতর মুেঠায় eেন েদয় ত  o েযাগােযাগ 
যুি । িবেশব্ ত  o েযাগােযাগ যুি  মানবসভয্তায় aন  eক হািতয়ার হেয় oেঠ, যা u য়েনর িতব কতা দূর করায় 

দারুণভােব শি  েজাগায়। 

িবচ ণ, াবান o দূরদশ  রাজনীিতক o রা নায়ক ব ব  িডিজটাল িব েবর ভাব o মতা uপলি  কেরিছেলন বেলi 
িডিজটাল িব েব শািমল হoয়ার uে াগ েনন। তাঁরi েচ ায় বাংলােদশ aতয্  ততার সে  আiিটiuর সদ পদ লাভ কের eবং 
েবতবুিনয়ায় ােটলাiট আথ র্-ে শন ািপত হয়। আজেকর িবশব্বা বতার িনিরেখ িবচার করেল, িবেশষ কের িবশব্ যখন চতুথ র্ 
িশ িব েবর েদারেগাড়ায়, িজ-31-ভু  েদেশ যখন িডিজটাল aথ র্নীিতর আকার 3127 সােলi 5.3 ি িলয়ন মািক র্ন ডলার (েবা ন 
কনসাি ং েপর সােভ র্ aনুসাের) eবং গুগেলর িরেপাট র্ aনুযায়ী দি ণ eিশয়ায় িডিজটাল aথ র্নীিতর আকার যখন 3129 সােলর 
839 িবিলয়ন মািক র্ন ডলার েথেক েবেড় সাত বছের 351 িবিলয়ন মািক র্ন ডলাের u ীত হoয়ার আশা করা হে  eবং িবেশব্ ে স 
aথ র্নীিতর আকার যখন 3126 সােলi 446.4 িবিলয়ন মািক র্ন ডলার ছািড়েয়েছ বলা হে , তখন ব ব র িডিজটাল িব েব শািমল 
হoয়ার পদে প কতটা সমেয়াপেযাগী o সুিবেবচনা সূত, তা বলার aেপ া রােখ না। 

2৯86 সােলর 26i আগ  eমিন eকজন দূরদশ  েনতােক িনম র্মভােব হতয্া করা হয়। চা র পরবত  সমেয় িতি য়াশীল শি র 
সহায়তায় রা মতায় aিধি ত েজনােরল িজয়া eবং েজনােরল eরশােদর সামিরক eবং খােলদা িজয়ার সরকার ব ব র িচ া সূত 
uে াগগুেলা eিগেয় না িনেয় বরং uে া পেথ িতি য়াশীল ধারায় েদশেক পিরচািলত কের। eমনিক 2৯৯3 সােল খােলদা িজয়ার 
সরকার িবনা aথ র্ েয় আ জর্ািতক সাবেমিরন েকবেল বা সাuথ i  eিশয়া-িমডল i -oেয়  eিশয়া (িসিমiui) যু  হoয়ার 

াব িফিরেয় িদেয় ত  o েযাগােযাগ যুি র িবকাশেক বাধা  কের। তেব বাংলােদেশর েসৗভাগয্ েয দীঘ র্ 32 বছেরর 
আে ালন-সং ােমর পর ব ব র u রািধকার েশখ হািসনা 2৯৯7 সােল রা মতায় আসীন হন। তাঁর মে o িভশনাির েনতৃেতব্র 
গুণাবিল দারুণভােব ি য়াশীল। িতিন বাংলােদেশর সামেন িভশন 3132 o 3152 eবং েড া য্ান 3211 uপহার িদেয় তার 
বা বায়ন করেছন। িভশন 3132-eর মূল uপজী  িডিজটাল বাংলােদশ। eর বা বায়েন িবগত 21 বছের aভূতপূব র্ a গিত সািধত 
হেয়েছ। ব ব র েদখােনা পেথi িঠক 54 বছর পর 3129 সােলর 23 েম ধানম ী েশখ হািসনার সরকার ব ব  ােটলাiট-2 
মহাকােশ েu পণ কের। eর ম  িদেয় িবেশব্র 2৯9িট েদেশর মে  68তম েদশ িহেসেব বাংলােদশ ােটলাiট eিলট ােবর 
সদ  হয়। 

ােটলাiট েu পণ বাংলােদেশর জ  শুধু েগৗরেবর নয়, eিট মহাকাশ গেবষণা, ে স aথ র্নীিত o িডিজটাল aথ র্নীিত গেড় েতালার 
পথেক মসৃণ কেরেছ। িডিজটাল aথ র্নীিত o ে স িশ  িবকােশ ােটলাiট কতটা কায র্কর তার u লতম uদাহরণ আমােদর 
িনকট- িতেবশী েদশ ভারত eবং িবেশব্র u ত েদশগুেলা। ভারত বহু আেগ েথেক মহাকাশ গেবষণা o েযাগােযাগ aবকাঠােমার 
u য়েন িবিভ  ধরেনর ােটলাiট মহাকােশ েu পণ কেরেছ। 3129 সােলর 6 িডেসমব্র ভারত মহাকােশ েu পণ কের। পরবত  
জে র e ােটলাiটিটর নাম িজ- াট-22 বা িবগ বাড র্। eিট মহাকােশ েu পণ করা হয় 3125 সােল নের  েমািদ সরকােরর 

িডিজটাল iি য়া য্ান বা বায়েনর ল য্েক সামেন েরেখ। িডিজটাল iি য়া য্ােনর আoতায় ভারেতর ায় আড়াi লাখ ামেক 
u গিতর i ারেনট কােনি িভিটর আoতায় আনা হে । u গিতর i ারেনট কােনি িভিট িত ায় িজ- াট-22 গুরুতব্পূণ র্ ভূিমকা 
পালন করেব। e ছাড়া ােটলাiেট িবিনেয়াগ লাভজনক। ােটলাiট কিমuিনেকশন ‘ ােটলাiট কিমuিনেকশনস : u য়নশীল 
aথ র্নীিতেত ভাব’ শীষ র্ক eক সমী ায় েদখা যায়, রা ীয় েকাষাগার েথেক eক পাu  য় কের 56 পাu  আয় করা স ব। 
যু রােজয্র ে স eবং ােটলাiট i াি র আকার 6.2 িবিলয়ন পাu । ি েটেনর ে স eবং ােটলাiট i াি েত eকিট কথা 
আজo চিলত আেছ েয ােটলাiট কিমuিনেকশেন রা ীয় েকাষাগার েথেক যিদ eক পাu  য় করা হয়, তােত রাজসব্ আসেব 58 
পাu । বাংলােদশ তাi ব ব  ােটলাiট-3 েu পেণর িস া  িনেয়েছ। 

ব ব  বাংলােদশেক িডিজটাল িব েব শািমল হoয়ার পথ েদিখেয়েছন। তাঁর দূরদিশ র্তা o িচ াশি র খরতা েদেখ eটা িনি তi 
বলা যায়, িতিন জীিবত থাকেল aেনক আেগi িডিজটাল িব েবর সুফল ঘের তুেল বাংলােদশেক তাঁর সব্  aনুযায়ী েসানার বাংলায় 
পিরণত করেতন। ধানম ী েশখ হািসনা ব ব র েদখেনা পেথ ে েটi িভশন 3132-eর েঘাষণা িদেয় তার বা বায়ন করেছন। 
তাঁেক সহায়তা করেছন তাঁরi ত  o েযাগােযাগ যুি িবষয়ক uপেদ া o আ জর্ািতক খয্ািতস  আiিট িবেশষ  সজীব 
oয়ােজদ জয়। িডিজটাল বাংলােদশ বা বায়েনর a গিতেত েশখ হািসনা eখন চ  আ িবশব্াসী। তাi িতিন চতুথ র্ িশ িব েবর 
aিভঘাত েমাকােবলা eবং স াবনােক কােজ লাগােত নানা uে ােগর বা বায়ন করেছন। েলখক : িসিনয়র সাংবািদক o  সােবক 
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