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িডিজটাল বাংলােদশ 3.1  
েমাsাফা জbার : তথয্pযুিkিবদ o কলাম েলখক 

\  দুi \  

ল য্মা া 3134 : 3129 সােলর িনব র্াচেনর আেগ iশেতহার ণয়ন করার কাজ চলাকালীন আমােক aিত জরুির িকছু eেজ া শনা  করার জ  
বলা হেয়িছল। ধ বাদ মাননীয় কৃিষম ী আ র রা াক ভাiেক। আিম 3134 সােল স  হেত পাের eমন েয ক’িট িবষেয়র কথা বেলিছলাম 
েসগুেলার a ািধকার া গুেলা হে - 2. বাংলােদশ 3134 সাল নাগাদ 8 িবিলয়ন ডলােরর িডিজটাল প  র ািন করেব। 3. 3134 সােলর মােঝ 
বাংলােদশ ব ব  ােটলাiট-3 uৎে পণ করেব। 4. বাংলােদশ 3134 সােলর মােঝ তৃতীয় সাবেমিরন কয্াবেল যু  হেব eবং 5. 3134 
সােলর মােঝ 6িজ চালু করা হেব। iশেতহাের uি িখত ei িবষয়গুেলা নতুন সরকার সেব র্া  গুরুতব্ িদেয় বা বায়েনর কাজ শুরু কের। আমরা 
পয র্ােলাচনা কের েদখব িবষয়গুেলার a গিত eখন পয র্  কতটা। 

eবার আমরা তাকােত পাির 3134 সােলর ল য্মা ার িদেক। রণ কিরেয় িদেত পাির 3134 সালিট হে  আমােদর িডিজটাল বাংলােদশ 
ল য্মা া 3132 সােলর পেররo দুi বছর। স ত কারেণi আমরা বলেত পাির েয, ei সমেয় আমরা িডিজটাল বাংলােদেশর িদব্তীয় ের 
aব ান করব। থেমi বেল রািখ েয, 3134 সােল জািতগতভােব সািব র্ক a গিতর পেথ কতটা পথ চলেব তার িববরণ eখােন তুেল ধরা দুরূহ 
হেব। তাi আমরা েদেশর িডিজটাল রূপা েরর aিত গুরুতব্পূণ র্ িবষয়গুেলা িনেয়i কথা বলব। আেলািচত ে ি েতর eকদম সহজ, সব্াভািবক o 
সরল ল য্মা া eবং স া  যুি  পিরবত র্েনর াপকতােক িবেবচনায় েতমনভােব েনয়া হয়িন। বরং ভাবা হে  েয, িব মান যুি েক িভি  
কের 3134 সােল আমরা েকাথায় েপৗঁছােত পাির। eিট িনধ র্ারণ করেত িগেয় েকােনা u ািভলাষ বা aিত ক না মাথায় রাখা হয়িন। িডিজটাল 
যুি  বহার কের 3131 সােলর মুিজববষ র্, 3132 সােলর সব্াধীনতার সুবণ র্জয় ী o 3141 সােলর েটকসi u য়েনর ল য্মা া aজর্েনর aভী  

ল য্ পূরণ করা হেব। আপাতত eর বাiের ক নাo করেত পারিছ না। তেব eিট আমরা uপলি  কির েয িবেশব্র a  েদেশর জ  যাi েহাক 
আমােদর ল য্মা া eকটু িভ  হেত বা । 3152 সােল আমরা আমােদর সব্াধীনতার 81 বছর পার করব। আমােদর ধানম ী ei সময়টােক 
u ত-সমৃ  ানিভি ক বাংলােদশ গেড় েতালার েঘাষণা িদেয়েছন। 3182 সােল আমােদর সব্াধীনতার শতবষ র্পূণ র্ হেব। 3211 সােল আমরা 
বদব্ীপ পিরক না বা বায়ন করব। ei সমেয়র পিরিধেত 3134 সােলর জ  েঘািষত িবষয়গুেলার সে  সময় সময় নতুন িকছু সংেযাজন-
িবেয়াজন করেত হেব। সময় সময় িকছু িকছু কথা স বত কােজর মা ািটেক সিঠকভােব িতফিলত করেত পারেছ না। কারণ সামেনর সময়টােক 
বলেত হেব eকিদেক ভয় র eবং aক নীয়। eখন আমরা ভাবেতi পাির না 3141, 3152 সােলর দুিনয়ার কথা। 3182 বা 3211 সােলর কথা 
েতা ভাবাi aবা র। আপাতত ei রূপা েরর মহাসড়কিটর নাম 6িজ েমাবাiল যুি । আমরাi েমাবাiল যুি র ে ে  eকিট বড় িব ব 
ঘটােত চাi 3132-34 সােলর মােঝ ফাiভ-িজ চালু কের। 312৯ সােলর aে াবেরর েশষ সমেয় েয পথনকশা আমরা ƣতির করেত েপেরিছ তােত 
3132 সােল 6িজ চালু হoয়ার ল য্ ি র করা হেয়েছ। eরপর িবভাগ, েজলা, uপেজলা o iuিনয়ন পয র্ােয় 6িজ চিলত হেব। eখনকার 
পিরক না aনুসাের 3137 সােল েদেশর সব র্  আমরা 6িজ পাব বেল ল য্ ি র করা হেয়েছ। বলা েযেত পাের েয, eিট 312৯ সােলর 
পথনকশা। েকবল তাi নয় eিট থম খসড়া। িদেন িদেন eর নবায়ন হেব eবং বা বায়ন ের হয়েতা eর টাiমলাiেন পিরবত র্নo হেত পাের। 

তেব 6িজ চালুর পাশাপািশ eর সে  সংযু  বা স ৃ  যুি সমূেহর িবকােশর িবষয়িট খুবi জরুির। কৃি ম বুি ম া, েরাবিট , িবগ ডাটা, ক 
েচiন, আioিটসহ ভিব ৎ যুি র েকােনাটােতi আমরা েতমনভােব eিগেয় েনi। আিম েযটুকু বুিঝ েসিট হে  6িজর সে  যু  যুি গুেলার 
সে  আমােদর পিরচয়o েতমনভােব ঘেটিন। eিটo আিম বহুবার বেলিছ েয 6িজ েকবল কথা বলার বা েফসবুক চালােনার যুি  নয়। eিট 
েযেহতু িশ িব েবর হািতয়ার েসেহতু িশ - বসা-বািণজয্-কৃিষ-সব্া য্ iতয্ািদ সব ে ে i আমােদর িত হণ করা aপিরহায র্। ei কাজিটর 
জ  সরকােরর uে ােগর চাiেত aেনক েবিশ েয়াজন সংি  খােত িনেজেদর সেচতনতা। িশ  খাত যিদ তােদর uৎপাদন ব ােক 6িজর 
uপেযাগী না কের তেব আবােরা েয িতিমের থাকার কথা আমরা েসi িতিমেরi েথেক যাব। বসা-বািণজয্ খাত যিদ uপলি  না কের েয চিলত 
বসার ধারািট েকবল িডিজটাল হে  না 6িজ িনভ র্র হে  eবং 6িজর জ  িত েনয়া ছাড়া িটেক থাকা যােব না। aেনেকi িবি ত হেত 

পােরন েয, কৃিষ-সব্া য্ খােতর জ o 6িজ eক aসাধারণ সুেযাগ ƣতির কের িদে । কৃিষেত আioিটর বহার িব ব eেন িদেত পাের। 6িজ 
সব্া য্েসবায় eমন সুেযাগ ƣতির কের িদেত পাের যা আমরা ক নাo করেত পাির না। দুগ র্ম- তয্ - ামা েল 6িজ েকবল িবেশব্র সব র্ে  
িচিকৎসােসবাi িদেত পাের না নতুন eমন সুেযাগ ƣতির কের িদেত পাের যা আমরা ক নাo করেত পারিছ না। 



সরকােরর aবিশ  িডিজটাল রূপা র স ণ র্ করেত হেব। iেতামে  সরকােরর 3871িট েসবােক িচি ত করা হেয়েছ। eর মােঝ 34 সােলর 
মােঝ সরকারেক তার সব েসবা িডিজটাল করেত হেব eবং জনগেণর কােছ েপৗঁছােত হেব। আমরা জািন বত র্মান িহেসেবi িচি ত 2৯71িট 
েসবার িডিজটাল রূপা র বািক আেছ। ei েসবাসমূেহর সব িডিজটাল করেত হেব। ei েসবাগুেলার মােঝ ৯11 েসবা আেছ যা জনগেণর 
েদারেগাড়ায় েপৗঁছােনা uিচত। সরকােরর iuিনয়ন িডিজটাল েস ার eবং িডিজটাল েপা  aিফসগুেলােক ei েসবা দােনর েক  িহেসেব গেড় 
তুলেত হেব। eসেবর বাiের জনগণ যােত সরাসির eসব েসবা েপেত পাের eবং েবসরকাির uে ােগo েসবােক  াপন করেত পাের তার 
ব া করেত হেব। বত র্মােন iuিনয়ন িডিজটাল েস ার o িডিজটাল ডাক েক গুেলা েয aব ায় আেছ তার তুলনায় eগুেলােক িডিজটাল যুেগর 

জ  স ম করেত হেব। eকিট বড় চয্ােল  হেব eসব েসবা েকে  6িজ সংযুি  বা তগিতর i ারেনট েপৗঁছােনা। 

3134 সােলর মােঝ িশ ার স ণ র্ িডিজটাল রূপা র করেত হেব। িশ ার সব কনেট  িডিজটাল করেত হেব, িডিজটাল াসরুম, িডিজটাল 
াব িত া করা ছাড়াo াথিমকসহ সব েরর িশ ক িশ ণ িদেত হেব। াথিমকসহ সব ের ে া ািমং o ত যুি  aব পাঠয্ করেত 

হেব। আজেকর aব ািট েমােটi আশা ক নয়। ব ত ei খােত 22 বছের েয a গিত হoয়ার কথা তা ততটা হয়িন। িকছু aবকাঠােমাগত 
u য়ন হেয় থাকেলo eেকবাের তৃণমূল পয র্  িডিজটাল মানবস দ ƣতিরর ি য়ািট আমরা েতমনভােব চালু করেত পািরিন। 3134 সােলর 
মােঝ আমােদর েযমন কের িশশু ে িণ েথেক িডিজটাল িশ া িদেত হেব েতমিন িব মান িশ ােক 6িজ যুেগর uপেযাগী করেত হেব। আমরা 
6িজর সে  যু  েযসব যুি েক িচি ত কেরিছ েসগুেলার িত াথিমক, মা িমক বা u িশ া েরর েতমন নজর আেছ েসিট দৃ মান নয়। 

3134 সােলর মােঝ আিথ র্ক ব া স ণ র্ িডিজটাল করেত হেব। সৃজনশীল- ানিভি ক িডিজটাল aথ র্নীিতর িবকাশ ঘটােত হেব। িশি ত 
জনেগা ীেক িডিজটাল যুেগর uপেযাগী মানবস দ িহেসেব গেড় েতালার জ  েয়াজনীয় িশ ণ িদেত হেব eবং u িশ ার পাঠ ম-
পাঠদানসহ পুেরা িশ া ব ািটেক িডিজটাল যুেগর uপেযাগী করেত হেব। িডিজটাল দ তাস  মানবস দ র ািন করার ব া িনেত হেব। 
কৃিষেত িডিজটাল যুি  েয়াগ করেত হেব। ভূিম ব ােক করেত হেব স ণ র্ িডিজটাল। সব্া য্েসবােক িডিজটাল করেত হেব। uৎপাদন 
ব ায় িডিজটাল যুি  েয়াগ কের eর দ তা o গুণগত মান বাড়ােত হেব। েদেশর মানুেষর িডিজটাল দ তা o েসবা দােনর স মতাসহ 

িডিজটাল প  o িশ  প  র ািনর িবেশষ ব া িনেত হেব। েমধাস দ সংর ণ, েমধা ম আiন ণয়ন o েমধািভি ক িশ  গেড় তুলেত 
হেব। িতিট বািড় o িতিট মানুষেক সংযুি র আoতায় আনেত হেব। দব্ীপ, িছটমহল, হাoর, পাহাড় o পাব র্তয্া লসহ সব র্  সব মানুেষর জ  
িডিজটাল সংেযাগ দান করেত হেব। েটিলকম আiন, আieলিটিডeস নীিতমালাসহ সব নীিতমালা আপেডট o েয়াজনীয় আiন, নীিতমালা 
গাiডলাiন ণয়ন করেত হেব। ত যুি র সফটo ার, েসবা o িডিজটাল যে র র ািন 8 িবিলয়ন ডলাের u ীত করেত হেব। েদেশ 
িডিজটাল প সহ সব u যুি র প  uৎপাদেনর জ  সব সহায়ক ব া িনেত হেব। eখনকার aব া aনুসাের ব ব  ােটলাiট-3 িনম র্াণ 
o uৎে পণ করার ি য়ািট aেনকটাi eিগেয়েছ। আমরা eখন িনি ত করেত পারিছ েয কী ধরেনর ােটলাiট েকান েদশ িনম র্াণ করেব বা 
uৎে পণ করেব। বত র্মােন েয পথনকশা ƣতির হেয়েছ তােত 3134 সােলর মােঝi ব ব  ােটলাiট-3 মহাকােশ থাকেবi। 

আমরা সাবেমিরন কয্াবল 4 াপেনর জ  েয়াজনীয় uে াগ িনেয়িছ। ব ত িস-িম-ui 7 e যু  হে  বাংলােদশ। আমরা eরi মােঝ e জ  
স িত দান কেরিছ। 312৯-eর িডেসমব্ের কনেসািট র্য়ােমর চুি  হেয় েগেছ 3131 সােলর মােচ র্ eর িনম র্াণকাজ শুরু হেব eবং মাচ র্ 3134 
সময়কােল eিট চালু হেব। 312৯ সােল মা  2 িবিলয়ন ডলােরর র ািনর বা বতায় 3134 সােল 8 িবিলয়ন ডলােরর র ািনর ল য্মা া aজর্ন 
চয্ােলি ং মেন হেত পাের। তেব সফটo ার ত  েসবা eবং িডিজটাল িডভাiস র ািনর সামি ক িবষয়ািদ িবেবচনা করেল সরকােরর দ  
িব মান সুেযাগ-সুিবধা বহার কেরi 8 িবিলয়েনর চাiেত েবিশ র ািন ল য্মা া aিজর্ত হেত পাের। eসব iশেতহার েঘািষত ল য্মা ার 
বাiের আেরা িকছু সাধারণ িবষেয় আমােদর নজর রাখেত হেব। 

eকিট পিরিচিত নামব্ােরর আoতায় িতিট নাগিরেকর পিরিচিত িনি ত করাসহ সরকােরর সব েসবা জনগেণর কােছ েপৗঁছােত হেব। সামিরক 
বািহনী, আiনশৃ লা র াকারী বািহনীসহ সবাiেক িডিজটাল স মতা দান করেত হেব eবং জাতীয় িডিজটাল িনরাপ া o িডিজটাল যু  
েমাকােবলার স মতা aজর্ন করেত হেব। নগর o ামগুেলােক িডিজটাল নগর o িডিজটাল ােম পিরণত করেত হেব। eমনিক দব্ীপ o 
হাoরেকo িডিজটাল করেত হেব। কৃিষ-িশ , সব্া য্সহ জীবেনর সব খােত িডিজটাল যুি  েয়াগ করেত হেব। িডিজটাল িশ -বািণজয্ গেড় 
েতালার জ  সব সুেযাগ-সুিবধা দান করেত হেব। িডিজটাল-কমাস র্ নীিতমালা, জাতীয় ত যুি  নীিতমালা 3129 eবং েটিলকম নীিতমালা 
29 বা বায়ন করেত হেব। eসব কাজ স  করেত aব i িডিজটাল যুি র oপরi িনভ র্র করেত হেব। a িদেক eকবার ভাবুন েতা ei 
কাজগুেলা েশখ হািসনা ছাড়া আর েকu িক করেত পারেবন? আসুন তাi েশখ হািসনার হাতটােকi আেরা শি শালী কির। জয় েহাক েশখ 
হািসনার িডিজটাল বাংলােদেশর। 

েমা াফা জবব্ার : ত যুি িবদ o কলাম েলখক। 

 


