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ডিডিটাল বাাংলাভেশ ২.০ 

ম াস্তাফা িব্বার 

এক ॥ 
আ রা সবাই িাডন সা ভনর বছরটা আ াভের মুডিববর্ ষ। এ বছরজুভে আ রা িাডির ডিিার িন্মশিবাডর্ ষকী উদ্-যািন করব। িার িভরর বছর 

২০২১ সাল আ াভের স্বাধীনিার ৫০ বছর। মসই স য়টা আ াভের ডিডিটাল বাাংলাভেশ গোরও স য়। এরই  াভে ২০১৮ সাভল একটি ডনব ষাচন 

অডিক্র  কভর একটি নতুন সরকার ধারাবাডিকোভব িার তৃিীয় ম য়াভে মেশ িডরচালনা করভছ। এ সরকাভরর ম য়ােকাল ২০২৩ সাভল মশর্ 

িভব। এই সরকার ক্ষ িাসীন িবার আভগ একটি ডনব ষাচনী ইশভিিার ম ার্ণা কভরভছ।  াত্র কভয়ক  াস অডিক্রান্ত িভলও এখনই সম্ভবি একটু 

মূল্যায়ন করা েরকার ময ২৩ সাভল আ রা মকাথায় থাকব। মকাথায় থাকভব আ াভের ডিডিটাল বাাংলাভেশ? যডে ২৩ সাভলর সা ডিক 

অবস্থাভনর কথা বলভি িয় িভব একটি  িাকাব্য রচনা করভি িভব। আ রা মস িন্য ২০০৮ সাভল ম াডর্ি ডিডিটাল বাাংলাভেশ এভিন্ডা এবাং 

িার সভে যুক্ত ডবর্য়গুভলার  াভেই আভলাচনা সীড ি রাখভি িাডর। মকান সভেি মনই ময ২০২৩ সাভল আ রা ডিডিটাল বাাংলাভেশ ২.০ এ 

বসবাস করব। ২০২১ সাভল ডিডিটাল বাাংলাভেশ প্রডি্ার প্রথ  ডিঁডেটি িার কভর আ রা এর ডিিীয় সাংস্করভণ িা রাখব। এটি  ভন করার মকান 

কারণ মনই ময ২০০৮ সাভল ম াডর্ি ক ষসূডচর স াডি ২১ সাভলই স াি িভব। বস্তুি মসটিভক আ রা প্রাথড ক স্তর ডিভসভব ডচডিি কডর। ২৩ সাল 

িাই আ াভের ডিডিটাল বাাংলাভেশ ক ষসূডচর ডিিীয় ধাভির  াভেই িেভব। এরির আ াভের সা ভন ৩০-৪১, ৭১ ও ২১০০ সাল আসভব। 

িিডেভন আ াভের ডিডিটাল বাাংলাভেশ ডিিীয়ভিা বভটই, তৃিীয়, চতুথ ষ, িঞ্চ  বা িারও িভরর স্তর িার করভব। িয়ভিা িখন জ্ঞানডেডিক 

বাাংলাভেশ ক ষসূডচর স্তরও িার কভর যাব। আ াভের প্রধান ন্ত্রী ৪১ সাভল জ্ঞানডেডিক বাাংলাভেশ প্রডি্ার কথা ১৩ সাভলর ডনব ষাচনী ইশভিিাভরই 

ম ার্ণা কভরভছন।  

ডবর্য়টি অন্য ময মকান আভলাচযসূডচর চাইভি মবডশ গুরুত্বপূণ ষ এিন্য ময ডবদ্য ান সাধারণ ডবশ্বটা ডিডিটাল ডবশ্ব িভে এবাং আ রা এ ন একটি 

রূিান্তরমুখী ডবভশ্ব আলাো িভয় থাকভি িাডরনা। সারা ডবশ্ব বস্তুি চতুথ ষ ডশপ ব ডবলব ব ডনভয়  াি  করভছ। প্রযুডক্তভি ৩২৪ বছর ডিডছভয় িো বাঙাডল 

প্রথ  ডিনটি ডশপ বযুগ ড স কভরডছ। চতুথ ষ বা ডিডিটাল ডশপ ব ডবলব ব ড স কভর মসই একই ভুল আ রা আবারও করভি িাডর না। মসই সভচিনিা 

আ াভের রভয়ভছ বভলই এবার আ রা ডবশ্ববাসীর সবার আভগ চতুথ ষ ডশপ ব ডবলব ভবর   ষবাণী উ্ারণ করভি মিভরডছ। আ াভের িন্য এটি গব ষ কভর 

স্মরণ করার ডবর্য় ময, ২০০৮ সাভলর ১২ ডিভসম্বর ডিডিটাল বাাংলাভেশ ম ার্ণার  ধ্য ডেভয় আ রা এ রূিান্তভরর ম ার্ণায় মনতৃত্ত্ব ডেভয় আসডছ। 

আ াভের আভগ ডবভশ্বর মকান মেশ পুভরা মেশটাভক ডিডিটাল িদ্ধডিভি বেভল মেবার কথা োভবডন। আ াভের িভর ২০০৯ সাভলর মসভেম্বভর 

ডিভটন ও ২০১৪ সাভলর ১৫ আগস্ট োরি আ াভের িথ অনুসরণ কভর। ২০১৬ সাভল ডবশ্ব অথ ষননডিক মফারা  চতুথ ষ ডশপ ব ডবলব ভবর কথা বভল। 

এখন অবশ্য দুডনয়ার সব মেশই আ াভের িথ ধভর চলভছ। যডেও িািান-কুডরয়া বহুডেন মথভকই ইউডবকুটাস মেশ ডিভসভব িাভেরভক গভে 

মিালার কথা বভল আসডছল বা শ্রীলঙ্কা, রুয়ান্ডা ই লঙ্কা, ই রুয়ান্ডা মসøাাগান ডেডেল িবুও ডিডিটাল যুভগর প্রকৃি আিবাকযটি িারা মকউ 

উ্ারণ করভি িাভরডন।  

আ াভের সা ভনর ডেভনর চযাভলঞ্জ িভে প্রযুডক্ত ও িীবনধারায় কৃডর্যুভগর িশ্চােিেিার বেভল দুডনয়াভক ডিডিটাল যুভগ মনতৃত্ব মেয়া। আ াভের 

িন্য স্বভের স্তরগুভলা িভে মুডিব বর্ ষ ২০২০, ডিডিটাল বাাংলাভেশ বর্ ষ ২০২১, এসডিডি বর্ ষ ২০৩০, উন্নি বাাংলাভেশ বর্ ষ ২০৪১, স্বাধীনিার 

শিবর্ ষ ২০৭১ ও ২১০০ সাভলর বিীি িডরকপ বনার রূিকপ ব বাস্তবায়ন করার স য়।  

আ াভের আঁকভি িভে এ ন একটি িথনকশা যাভি আ রা আ াভের ২০, ২১, ৩০, ৪১, ৭১ ও ২১০০ সাভলর রূিকপ বভক বাস্তবায়ন করার ডববরণ 

মিভি িাডর। এখনকার স ভয় অবস্থান কভর, ২০-২১, ৩০, ৪১, ৭১ বা ২১০০ সাভলর অবস্থাটি ময কারও িন্য আোি করা একে ই দুরূি। 

এ নডক ২০-২১ সাভল আ রা মক ন পৃডথবীভি বাস করব মসটিও অনু ান করা কঠিন। িবুও আ রা ডকছু ম ৌডলক ও মকৌশলগি ডবর্য় ডচডিি 

কভর একটি ক ষ-িডরকপ বনার প্রাথড ক রূিভরখা তিডরর কথা োবভি িাডর। বলার অভিক্ষা রাভখ না, এর সবই িডরবিষনশীল। ফভল আ াভের ২০-

২১, ৩০, ৪১, ৭১ বা ২১০০ সাভলর ডবশ্বটাভক কপ বনা কভর এখন ডকছু কাভির কথা োবভি িাডর যা স ভয় স ভয় নবায়ন করভি িভব। মযসব 

ম ৌডলক উিাোন আ াভের স্বেভক বাস্তভব রূি মেভব মসগুভলার  াভে রভয়ভছ মেভশর সব  ানুভর্র িন্য ডিডিটাল সাংযুডক্ত, ডিডিটাল যুভগর 

েক্ষিাসম্পন্ন  ানবসম্পে উন্নয়ন, ডিডিটাল সরকার প্রডি্া ও ডশপ ব-ব্যবসা-বাডণিয-কৃডর্র ডিডিটাল রূিান্তর। আ রা  ভন কডর, এর ফভল 

আ াভের িনগণ একটি ডিডিটাল িীবনধারায় বসবাস করভব। ডিডিটাল বাাংলাভেশ ময একটি জ্ঞানডেডিক স াি, ডিডিটাল অথ ষনীডি, সৃিনশীল 

স াি বা ম ধাডেডিক ডশপ বযুগ গভে মিালার লব যাটফ ষ রচনা করভব মসটিও আ রা লক্ষয ডিভসভব ডস্থর করভি িাডর। আ রা মেশটিভক ডিডিটাল 

অথ ষনীডি, সৃিনশীল অথ ষনীডি, ম ধাডেডিক ডশপ বযুগ বা সমৃদ্ধ ও উন্নি মেশ ডিভসভব গভে মিালার িন্য অন্তি িাচটি স য়কালসমূভির ধািগুভলা 

সা ভন মরভখ এডগভয় যাডে। একথাটি খুব স্পষ্ট কভর বলা েরকার ময, ২০০৮ সাভল ডিডিটাল বাাংলাভেশ ম ার্ণার ির মেশটিভি সব স্তভর 



ডিডিটাল ডবলব ব  টভি শুরু কভর। তৃণমূভলর সাধারণ  ানুর্ মথভক রাষ্ট্রীয় িীবভনর সভব ষা্ স্তর অবধী এই ডবলব ব এখন বি ান। একােশ সাংসভের 

িঞ্চবাডর্ ষক স য়টাভক িাই অিীভির সব োবনাভক অডিক্র  কভর আ াভের সা ভন চলার িথ তিডর করভি িভব।  

এক েশভকর রূিান্তর   ডিডিটাল বাাংলাভেশ ম ার্ণার ির এক েশভক আ াভের ময অিষন িার সভে ২০-২১, ৩০, ৪১, ৭১ বা ২১০০ সাভলর 

স্বেভক রূিভরখায় িডরণি কভর আ রা আ াভের একােশ সাংসভের স য়কাভলর গন্তব্যটা ডস্থর করভি িাডর।  

এই স ভয়র ডবশ্ব সেযিার রূিান্তর, ডবগি স য়কাভল আ াভের ডনভিভের জ্ঞান ও অডেজ্ঞিা এবাং ডবদ্য ান প্রযুডক্তর সভে আগা ী ডেভনর 

প্রযুডক্তভক ডবভবচনায় মরভখ সা ভন চলভি িভব। বস্তুি ২০০৮ সাভলর ম ার্ণা এবাং ২০০৯ সাল মথভক এক েশক ডিডিটাল বাাংলাভেশ গোর 

অনবদ্য প্রভচষ্টাভক ডবভবচনায় মরভখ ডিডিটাল রূিান্তভর ডবপুল ক ষযজ্ঞ আভয়াডিি িভয়ভছ এবাং চল ান রভয়ভছ। স ি মেভশ ডিডিটাল সাংভযাগ 

স্থািন, বেবন্ধু স্যাভটলাইট  িাকাভশ উৎভক্ষিণ, ৪ডির প্রবিষন, ৫ডির িরীক্ষা, িনগভণর িাভি সরকাডর মসবা মিৌৌঁছাভনা িথা সরকাভরর ডিডিটাল 

রূিান্তর, ডশক্ষার ডিডিটাল রূিান্তর, ডিডিটাল যুভগর উিভযাগী  ানবসম্পে উন্নয়ন, অেযন্তরীণ ও রিাডনর মক্ষভত্র ডিডিটাল ডশভপ বর ডবকাশ ও 

িনগভণর িীবনযািভনর  ান উন্নয়ভন ডিডিটাল প্রযুডক্তর ব্যবিাভর বাাংলাভেশ এখন ডবভশ্বর কাভছ অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত ডিভসভব প্রডিড্ি িভয়ভছ। 

িলািীন ঝুডের মেশ বা প্রযুডক্তভি ৩২৪ বছর মিছভন িো মেশ এখন বহু মক্ষভত্র ডবশ্বভক িথ মেখায়। মেভশর অথ ষননডিক উন্নয়ন এবাং অনুন্নি 

মথভক উন্নয়নশীল মেভশ উন্নীি িবার মপ্রডক্ষভি আ াভের এই নীডি ালা অসাধারণ ভূড কা িালন করভব।  

আ রা ডবভবচনায় মরভখডছ ময, ডিডিটাল প্রযুডক্ত দ্রুি িডরবিষনশীল। মসিন্য সব ষাধুডনক প্রযুডক্তভক কাভি লাডগভয় কীোভব এভেভশর উন্নডি ও সমৃডদ্ধ 

অিষন করা যায় মস ডবর্ভয় দৃডষ্টিাি করা আবশ্যক িভয় িভেভছ। এছাো সরকাভরর রূিকপ ব-২০২১, মটকসই উন্নয়ন লক্ষয াত্রা-২০৩০ (এসডিডি) 

ও রূিকপ ব-২০৪১, ৭১, ২১০০ এর লক্ষযসমূি অিষন এবাং তবডশ্বক িডরবিষনশীলিাভক ধারণ করভিই ডিডিটাল প্রযুডক্তভক িাডিয়ার ডিভসভব আ রা 

ব্যবিার করভবা।  

ডিডিটাল প্রযুডক্ত ব্যবিার কভর বেবন্ধুর মসানার বাাংলা গভে তুলব আ রা।  

প্রথভ ই আ রা একটু িাডকভয় মেখভি িাডর গি ১০ বছভর ডিডিটাল বাাংলাভেভশর অিষন মক নটা ডছল। একবাভকয আ রা এটি বলভি িাডর ময, 

২০২১ সাভল গভে মিালার ডিডিটাল বাাংলাভেশ দু’বছর আভগই সুস্পষ্টোভব দৃশ্য ান। ম াবাইভলর যুগটা ৩-ডি প্রযুডক্তর ির ৪-ডিভি মিৌৌঁছাল। 

এ নডক ৫ডি প্রযুডক্ত িরীক্ষাও করা িভলা। ম াবাইল প্রযুডক্তভক আরও সুরডক্ষি করভি বাভয়াভ ডিক িদ্ধডিভি ডস  ডনবডিি িভে। কাগভির ডস  

ডনবিন ডিডিটাল িভয়ভছ। এরই  াভে িাঁচ িািার ৭৩৭টি ইউডনয়ন ডিডিটাল মসন্টার এবাং ৮২০০ ডিডিটাল িাক মকভের  াধ্যভ  তৃণমূভলর 

িনগণভক অন্তি ৩০০ ধরভনর ডিডিটাল মসবা প্রোন করা িভে। এই সাংখ্যা প্রডিডেনই বােভছ। মেভশর ৩৮০০ ইউডনয়ন িয ষায় িয ষন্ত অিটিভকল 

ফাইবার সম্প্রসারণ করা িভয়ভছ। আরও ৭৩৬টি ইউডনয়নভক ফাইবার অিটিক্স মনটওয়াভকষ যুক্ত করার প্রকপ ব বাস্তবাডয়ি িভে। এছাোও, িািাে, 

িাওর, িীি ও ডছট িল এলাকাভকও ফাইবার অিটিক্স মনটওয়াভকষ আনার মচষ্টা চলভছ। ৪০টি িীি এলাকা স্যাভটলাইভটর আওিায় ডিডিটাল 

সাংযুডক্ত মিভি যাভে। মেভশ ম াবাইল ডস  িািক ১৬ মকাটির ওিভর। ইন্টারভনট িািক ১০ মকাটির  ভিা। ২৫ িািার ওভয়বসাইট ডনভয় ডবভশ্বর 

বৃিি  ওভয়ব মিাট ষাল ‘িথ্য বািায়ন’ চালু করা িভয়ভছ যা আন্তিষাডিকোভব প্রশাংডসি ও পুরস্কৃি িভয়ভছ। সারা মেভশ িািীয় িডরচয়িত্র প্রোভনর 

িাশািাডশ স্মাট ষকাি ষ প্রোন করা িভয়ভছ। ম ডশন ডরভিবল িাসভিাট ষ ও ই িাসভিাট ষ চালু করা িভয়ভছ। ডিডিটাল প্রযুডক্তর অিব্যবিার এবাং 

ডিডিটাল অিরাধ মরাভধ ডিডিটাল ডনরািিা আইন ১৮ প্রণয়ন করা িভয়ভছ। ১২ ম  ১৮  িাকাভশ বেবন্ধু স্যাভটলাইট-১ উৎভক্ষিভণর  াধ্যভ  

বাাংলাভেশ প্রভবশ কভরভছ  িাকাশ ডবজ্ঞাভনর যুভগ। ২ অভটাবর ১৯ উভিাধভনর  ধ্য ডেভয় এটি ডেভয় মেভশর সব টিডে চযাভনলসমূি মসবা মিভি 

শুরু কভরভছ। লাডন ষাং আডন ষাং, ডশ িাওয়ার, িাইভটক িাকষ, ডবডসডস, এসইআইডি ও এলআইডসটির সিায়িায় প্রডশক্ষণ ডেভয় লক্ষ লক্ষ যুবক-

যুবিীভক ডিডিটাল যুভগর উিভযাগী  ানব সম্পভে িডরণি করার প্রডক্রয়া অব্যািি রভয়ভছ। এর সভে ডস্কল মিভেলিভ ন্ট কাউডিলসমূি গভে 

তুলভছ ডিডিটাল যুভগর েক্ষিাসম্পন্ন  ানবসম্পে।  াত্র ২৬ ড ডলয়ন িলাভরর রিাডন এখন এক ডবডলয়ন িলাভর উন্নীি িভয়ভছ। ডিডিটাল ডশপ ব 

খািভক কর সিায়িা ও নগে সিায়িা প্রোভনর ব্যবস্থা করা িভয়ভছ। মেভশ ডিডিটাল ডিোইস উৎিােন ও রিাডন শুরু িভয়ভছ। বাাংলাভেশ মথভক 

মনিাল, আভ ডরকা, নাইভিডরয়া ও ডফডিভি ল্যািটি রিাডন িভয়ভছ। মেভশর ম াবাইল মফাভনর অেযন্তরীণ চাডিো এখন মেভশ উৎিাডেি মফান 

ডেভয়ই ম টাভনা িভে। ডিডিটাল ক াস ষ নীডি ালা প্রণয়ন, িািীয় িথ্যপ্রযুডক্ত নীডি ালা ২০১৮ ও িািীয় মটডলক  নীডি ালা ২০১৮ নবায়ন, 

ম াবাইল নাম্বার মিাভট ষডবডলটি গাইিলাইন, ডসগডনডফভকন্ট  াভকষট মলব য়ার গাইিলাইন, মকায়াডলটি অব সাডে ষস গাইিলাইন ইিযাডে প্রণীি িভয়ভছ। 

টাওয়ার মশয়াডরাং লাইভসি মেয়া িভয়ভছ। অবকাঠাভ া মশয়াডরাং নীডি ালার খসো প্রণীি িভয়ভছ। আইএলটিডিএস নীডি ালা প্রণয়ভনর কাি 

চলভছ। ২৩ সালভক সা ভন মরভখ আ াভের এখন ৭ ডবডলয়ন িলার রিাডন, ডিিীয় স্যাভটলাইট, তৃিীয় সাবভ ডরন কযাবল ও ৫ডির কথা োবভি 

িভে।  

দুই॥ 

লক্ষয াত্রা ২০২৩   ২০১৮ সাভলর ডনব ষাচভনর আভগ ইশভিিার প্রণয়ন করার কাি চলাকালীন আ াভক অডি িরুডর ডকছু এভিন্ডা শনাক্ত করার 

িন্য বলা িভয়ডছল। ধন্যবাে  াননীয় কৃডর্ ন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক োইভক। আড  ২০২৩ সাভল সম্পন্ন িভি িাভর এ ন ময কটি ডবর্ভয়র কথা 

বভলডছলা  মসগুভলার অিাডধকারপ্রািগুভলা িভে ১) বাাংলাভেশ ২৩ সাল নাগাে ৭ ডবডলয়ন িলাভরর ডিডিটাল িণ্য রিাডন করভব। ২) ২৩ সাভলর 

 াভে বাাংলাভেশ বেবন্ধু স্যাভটলাইট ২ উৎভক্ষিণ করভব। ৩) বাাংলাভেশ ২৩ সাভলর  াভে তৃিীয় সাবভ ডরন কযাবভল যুক্ত িভব এবাং ৪) ২৩ 

সাভলর  াভে ৫ডি চালু করা িভব। ইশভিিাভর উভেডখি এই ডবর্য়গুভলা নতুন সরকার সভব ষা্ গুরুত্ব ডেভয় বাস্তবায়ভনর কাি শুরু করা িয়। আ রা 

িয ষাভলাচনা কভর মেখভবা ডবর্য়গুভলার অিগডি এখন িয ষন্ত কিটা।  

এবার আ রা িাকাভি িাডর ২০২৩ সাভলর লক্ষয াত্রার ডেভক। স্মরণ কডরভয় ডেভি িাডর ২৩ সালটি িভে আ াভের ডিডিটাল বাাংলাভেশ 

লক্ষয াত্রা ২০২১ সাভলর িভররও দুই বছর। সেিকারভণই আ রা বলভি িাডর ময এই স ভয় আ রা ডিডিটাল বাাংলাভেভশর ডিিীয় স্তভর 

অবস্থান করব। প্রথভ ই বভল রাডখ ময, ২৩ সাভল িাডিগিোভব সাডব ষক অিগডির িভথ কভিটা িথ চলভব িার ডববরণ এখাভন তুভল ধরা দুরূি 

িভব। িাই আ রা মেশটির ডিডিটাল রূিান্তর এর অডি গুরুত্বপূণ ষ ডবর্য়গুভলা ডনভয়ই কথা বলব। আভলাডচি মপ্রডক্ষভির একে  সিি স্বাোডবক ও 



সরল লক্ষয াত্রাটি বস্তুি সম্ভাব্য প্রযুডক্ত িডরবিষভনর ব্যািকিাভক ডবভবচনায় মি নোভব মনয়া িয়ডন। বরাং োবা িভে ময, ডবদ্য ান প্রযুডক্তভক 

ডেডি কভর ২৩ সাভল আ রা মকাথায় মিৌৌঁছাভি িাডর। এটি ডনধ ষারণ করভি ডগভয় মকান উ্াডেলাস বা অডি কপ বনা  াথায় রাখা িয়ডন। ডিডিটাল 

প্রযুডক্ত ব্যবিার কভর ২০২০ সাভলর মুডিব বর্ ষ, ২১ সাভলর স্বাধীনিার সুবণ ষিয়ন্তী ও ২০৩০ সাভলর মটকসই উন্নয়ভনর লক্ষয াত্রা অিষভনর অেীষ্ট 

লক্ষয পূরণ করা িভব। আিািি এর বাইভর কপ বনাও করভি িারডছ না। িভব এটি আ রা উিলডি কডর ময ডবভশ্বর অন্য মেভশর িন্য যাই মিাক 

আ াভের লক্ষয াত্রা একটু ডেন্ন িভি বাধ্য। ৪১ সাভল আ রা আ াভের স্বাধীনিার ৭০ বছর িার করব। আ াভের প্রধান ন্ত্রী এই স য়টাভক উন্নি-

সমৃদ্ধ জ্ঞানডেডিক বাাংলাভেশ গভে মিালার ম ার্ণা ডেভয়ভছন। ৭১ সাল আ াভের স্বাধীনিার শিবর্ ষপূডিষ। ২১০০ সাভল আ রা বিীি িডরকপ বনা 

বাস্তবায়ন করব। এই স ভয়র িডরডধভি ২৩ সাভলর িন্য ম াডর্ি ডবর্য়গুভলার সভে স য় স য় নতুন ডকছু সাংভযািন-ডবভয়ািন করভি িভব। 

স য় স য় ডকছু ডকছু কথাগুভলা সম্ভবি কাভির  াত্রাটিভক সঠিকোভব প্রডিফডলি করভি িারভছ না। কারণ সা ভনর স য়টাভক বলভি িভব 

একডেভক েয়ঙ্কর এবাং অকপ বনীয়। এখন আ রা োবভিই িাডর না ৩০, ৪১ সাভলর দুডনয়ার কথা। ৭১ বা ২১০০ সাভলর কথাভিা োবাই অবান্তর। 

আিািি এই রূিান্তভরর  িাসেকটির না  ৫ডি ম াবাইল প্রযুডক্ত। আ রাই ম াবাইল প্রযুডক্তর মক্ষভত্র একটি বে ডবলব ব  টাভি চাই ২০২১-২৩ 

সাভলর  াভে ফাইে-ডি চালু কভর। ২০১৯ সাভলর অভটাবভরর মশর্ স ভয় ময িথনকশা আ রা তিডর করভি মিভরডছ িাভি ২১ সাভল ৫ডি চালু 

িবার লক্ষয ডস্থর করা িভয়ভছ। এরির ডবোগ, মিলা, উিভিলা ও ইউডনয়ন িয ষাভয় ৫ডি প্রচডলি িভব। এখনকার িডরকপ বনা অনুসাভর ২০২৬ সাভল 

সারা মেভশর সব ষত্র আ রা ৫ডি িাভবা বভল লক্ষয ডস্থর করা িভয়ভছ। বলা মযভি িাভর ময, এটি ১৯ সাভলর িথনকশা। মকবল িাই নয় এটি প্রথ  

খসো। ডেভন ডেভন এর নবায়ন িভব এবাং বাস্তবায়ন স্তভর িয়ভিা এর টাই লাইভন িডরবিষনও িভি িাভর। 

িভব ৫ডি চালুর িাশািাডশ এর সভে সাংযুক্ত বা সম্পৃক্ত প্রযুডক্তসমূভির ডবকাভশর ডবর্য়টি খুবই িরুডর। কৃডত্র  বুডদ্ধ িা, মরাভবাটিক্স, ডবগ িাটা, 

ব্লক মচইন, আইওটিসি েডবষ্যৎ প্রযুডক্তর মকানটাভিই আ রা মি নোভব এডগভয় মনই। আড  মযটুকু বুডে মসটি িভে ৫ডি-এর সভে যুক্ত 

প্রযুডক্তগুভলার সভে আ াভের িডরচয়ও মি নোভব  ভটডন। এটিও আড  বহুবার বভলডছ ময ৫ডি মকবল কথা বলার বা মফসবুক চালাভনার প্রযুডক্ত 

নয়। এটি মযভিতু ডশপ ব ডবলব ভবর িাডিয়ার মসভিতু ডশপ ব-ব্যবসা-বাডণিয-কৃডর্-স্বাস্থয ইিযাডে সব মক্ষভত্রই আ াভের প্রস্তুডি িিণ করা অিডরিায ষ। এ 

কািটির িন্য সরকাভরর উভদ্যাভগর চাইভি অভনক মবডশ প্রভয়ািন সাংডিষ্ট খাভির ডনভিভের সভচিনিা। ডশপ ব খাি যডে িাভের উৎিােন 

ব্যবস্থাভক ৫ডির উিভযাগী না কভর িভব আবারও ময ডিড ভর থাকার আ রা মসই ডিড ভরই মথভক যাব। ব্যবসা-বাডণিয খাি যডে উিলডি না 

কভর ময প্রচডলি ব্যবসার ধারাটি শুধু ডিডিটাল িভে না ৫ডি ডনে ষর িভে এবাং ৫ডির িন্য প্রস্তুডি মনয়া ছাো টিভক থাকা যাভব না। অভনভকই 

ডবডস্মি িভি িাভরন ময কৃডর্-স্বাস্থয খাভির িন্যও ৫ডি এক অসাধারণ সুভযাগ তিডর কভর ডেভে। কৃডর্ভি আইওটির ব্যবিার ডবলব ব এভন ডেভি 

িাভর। ৫ডি স্বাস্থযভসবায় এ ন সুভযাগ তিডর কভর ডেভি িাভর যা আ রা কপ বনাও করভি িাডর না। দুগ ষ -প্রিযন্ত-িা াঞ্চভল ৫ডি শুধু ডবভশ্বর 

সব ষভে্ ডচডকৎসাভসবাই ডেভি িাভর না নতুন এ ন সুভযাগ তিডর কভর ডেভি িাভর যা আ রা কপ বনাও করভি িারডছ না।  

সরকাভরর অবডশষ্ট ডিডিটাল রূিান্তর সম্পূণ ষ করভি িভব। ইভিা ভধ্য সরকাভরর ২৭৬০টি মসবাভক ডচডিি করা িভয়ভছ। এর  াভে ২৩ সাভলর 

 াভে সরকারভক িার সব মসবা ডিডিটাল করভি িভব এবাং িনগভণর কাভছ মিৌছাভি িভব। আ রা িাডন বিষ ান ডিভসভবই ডচডিি ১৯৬০টি 

মসবার ডিডিটাল রূিান্তর বাডক আভছ। এই মসবাসমূভির সবগুভলা ডিডিটাল করভি িভব। এই মসবাগুভলার  াভে ৯০০ মসবা আভছ যা িনগভণর 

মোরভগাোয় মিৌৌঁছাভনা উডচি। সরকাভরর ইউডনয়ন ডিডিটাল মসন্টার এবাং ডিডিটাল মিাস্ট অডফসগুভলাভক এই মসবা প্রোভনর মকে ডিভসভব গভে 

তুলভি িভব। এসভবর বাইভর িনগণ যাভি সরাসডর এসব মসবা মিভি িাভর এবাং মবসরকাডর উভদ্যাভগও মসবাভকে স্থািন করভি িাভর িার ব্যবস্থা 

করভি িভব। বিষ াভন ইউডনয়ন ডিডিটাল মসন্টার ও ডিডিটাল িাক মকেগুভলা ময অবস্থায় আভছ িার তুলনায় এগুভলাভক ডিডিটাল যুভগর িন্য 

সক্ষ  করভি িভব। একটি বে চযাভলঞ্জ িভব এসব মসবা মকভে ৫ডি সাংযুডক্ত বা দ্রুিগডির ইন্টারভনট মিৌৌঁছাভনা।  

২৩ সাভলর  াভে ডশক্ষার সম্পূণ ষ ডিডিটাল রূিান্তর করভি িভব। ডশক্ষার সব কনভটন্ট ডিডিটাল করভি িভব, ডিডিটাল ক্লাশরু , ডিডিটাল ল্যাব 

প্রডি্া করা ছাোও প্রাথড ক স্তরসি সব স্তভরর ডশক্ষক প্রডশক্ষণ ডেভি িভব। প্রাথড ক স্তরসি সব স্তভর মপ্রািাড াং ও িথ্যপ্রযুডক্ত অবশ্য িাঠ্য 

করভি িভব। আিভকর অবস্থাটি ম াভটই আশাব্যাঞ্জক নয়। বস্তুি এই খাভি ১১ বছভর ময অিগডি িবার কথা িা িিটা িয়ডন। ডকছু 

অবকাঠাভ াগি উন্নয়ন িভয় থাকভলও এভকবাভর তৃণমূল িয ষন্ত ডিডিটাল  ানবসম্পে তিডরর প্রডক্রয়াটি আ রা মি নোভব চালু করভি িাডরডন। 

২৩ সাভলর  াভে আ াভের ময ন কভর ডশশু মেণী মথভক ডিডিটাল ডশক্ষা ডেভি িভব মি ডন ডবদ্য ান ডশক্ষাভক ৫ডি যুভগর উিভযাগী করভি 

িভব। আ রা ৫ডির সভে যুক্ত মযসব প্রযুডক্তভক ডচডিি কভরডছ মসগুভলার প্রডি প্রাথড ক,  াধ্যড ক বা উ্ডশক্ষা স্তভরর মি ন নির আভছ মসটি 

দৃশ্য ান নয়।  

২৩ সাভলর  াভে আডথ ষক ব্যবস্থা সম্পূণ ষ ডিডিটাল করভি িভব। সৃিনশীল-জ্ঞানডেডিক ডিডিটাল অথ ষনীডির ডবকাশ  টাভি িভব। ডশডক্ষি 

িনভগা্ীভক ডিডিটাল যুভগর উিভযাগী  ানবসম্পে ডিভসভব গভে মিালার িন্য প্রভয়ািনীয় প্রডশক্ষণ ডেভি িভব এবাং উ্ডশক্ষার িাঠক্র -

িাঠোনসি পুভরা ডশক্ষাব্যবস্থাটিভক ডিডিটাল যুভগর উিভযাগী করভি িভব। ডিডিটাল েক্ষিাসম্পন্ন  ানবসম্পে রিাডন করার ব্যবস্থা ডনভি িভব। 

কৃডর্ভি ডিডিটাল প্রযুডক্ত প্রভয়াগ করভি িভব। ভূড ব্যবস্থাভক করভি িভব সম্পূণ ষ ডিডিটাল। স্বাস্থযভসবাভক ডিডিটাল করভি িভব। উৎিােন 

ব্যবস্থায় ডিডিটাল প্রযুডক্ত প্রভয়াগ কভর এর েক্ষিা ও গুণগি  ান বাোভি িভব। বাাংলাভেভশর  ানুভর্র ডিডিটাল েক্ষিা ও মসবা প্রোভনর 

সক্ষ িাসি ডিডিটাল িণ্য ও ডশপ ব িণ্য রিাডনর ডবভশর্ ব্যবস্থা ডনভি িভব। ম ধাসম্পে সাংরক্ষণ, ম ধাে  আইন প্রণয়ন ও ম ধাডেডিক ডশপ ব 

গভে তুলভি িভব। প্রডিটি বাডে ও প্রডিটি  ানুর্ভক সাংযুডক্তর আওিায় আনভি িভব। িীি, ডছট িল, িাওর, িািাে ও িাব ষিয অঞ্চলসি সব ষত্র সব 

 ানুভর্র িন্য ডিডিটাল সাংভযাগ প্রোন করভি িভব। মটডলক  আইন, আইএলটিডিএস নীডি ালাসি সব নীডি ালা আিভিট ও প্রভয়ািনীয় 

আইন, নীডি ালা গাইিলাইন প্রণয়ন করভি িভব। িথ্যপ্রযুডক্তর সফটওয়যার, মসবা ও ডিডিটাল যভন্ত্রর রিাডন ৭ ডবডলয়ন িলাভর উন্নীি করভি 

িভব। মেভশ ডিডিটাল িণ্যসি সব উ্প্রযুডক্তর িণ্য উৎিােভনর িন্য সব সিায়ক ব্যবস্থা ডনভি িভব।  



এখনকার অবস্থা অনুসাভর বেবন্ধু স্যাভটলাইট ২ ডন ষাণ ও উৎভক্ষিণ করার প্রডক্রয়াটি অভনকটাই এডগভয়ভছ। আ রা এখন ডনডশ্চি করভি িারডছ 

ময ডক ধরভনর স্যাভটলাইট মকান মেশ ডন ষাণ করভব বা উৎভক্ষিণ করভব। বিষ াভন ময িথনকশা তিডর িভয়ভছ িাভি ২৩ সাভলর  াভেই বেবন্ধু 

স্যাভটলাইট ২  িাকাভশ থাকভবই।  

আ রা সাবভ ডরন কযাবল ৩ স্থািভনর িন্য প্রভয়ািনীয় উভদ্যাগ ডনভয়ডছ। বস্তুি ডস-ড -উই ৬ এ যুক্ত িভে বাাংলাভেশ। আ রা এরই  াভে এ িন্য 

সম্মডি প্রোন কভরডছ। ১৯ এর ডিভসম্বভর কনভসাটি ষয়াভ র চুডক্ত িভয় মগভছ ২০ সাভলর  াভচ ষ এর ডন ষাণ কাি শুরু িভব এবাং  াচ ষ ২৩ স য়কাভল 

এটি চালু িভব।  

১৯ সাভল  াত্র ১ ডবডলয়ন িলাভরর রিাডনর বাস্তবিায় ২৩ সাভল ৭ ডবডলয়ন িলাভরর রিাডনর লক্ষয াত্রা অিষন চযাভলডঞ্জাং  ভন িভি িাভর। িভব 

সফটওয়যার িথ্য মসবা এবাং ডিডিটাল ডিোইস রিাডনর সা ডিক ডবর্য়াডে ডবভবচনা করভল সরকাভরর প্রেি ডবদ্য ান সুভযাগ-সুডবধা ব্যবিার 

কভরই ৭ ডবডরয়ন এর চাইভি মবডশ রিাডন লক্ষয াত্রা অডিষি িভি িাভর।  

এসব ইশভিিার ম াডর্ি লক্ষয াত্রার বাইভর আরও ডকছু সাধারণ ডবর্ভয় আ াভের নির রাখভি িভব।  

একটি িডরডচডি নাম্বাভরর আওিায় প্রডিটি নাগডরভকর িডরডচডি ডনডশ্চি করাসি সরকাভরর সব মসবা িনগভণর কাভছ মিৌৌঁছাভনা িভব। সা ডরক 

বাডিনী, আইনশৃক্সক্ষলা রক্ষাবাডিনীসি সবাইভক ডিডিটাল সক্ষ িা প্রোন করভি িভব এবাং িািীয় ডিডিটাল ডনরািিা ও ডিডিটাল যুদ্ধ 

ম াকাডবলার সক্ষ িা অিষন করভি িভব। নগর ও িা গুভলাভক ডিডিটাল নগর ও ডিডিটাল িাভ  িডরণি করভি িভব। এ নডক িীি ও 

িাওরভকও ডিডিটাল করভি িভব। কৃডর্-ডশপ ব, স্বাস্থযসি িীবভনর সব খাভি ডিডিটাল প্রযুডক্ত প্রভয়াগ করভি িভব। ডিডিটাল ডশপ ব-বাডণিয গভে 

মিালার িন্য সব সুভযাগ-সুডবধা প্রোন করভি িভব। ডিডিটাল-ক াস ষ নীডি ালা, িািীয় িথ্যপ্রযুডক্ত নীডি ালা ১৮ এবাং মটডলক  নীডি ালা ১৮ 

বাস্তবায়ন করভি িভব। এসব কাি সম্পন্ন করভি অবশ্যই ডিডিটাল প্রযুডক্তর ওিরই ডনে ষর করভি িভব। অন্যডেভক একবার োবুন মিা এই 

কািগুভলা মশখ িাডসনা ছাো আর মকউ ডক করভি িারভবন? আসুন িাই মশখ িাডসনার িািটাভকই আরও শডক্তশালী কডর। িয় মিাক মশখ 

িাডসনার ডিডিটাল বাাংলাভেভশর।  

ডিন ॥ 

আ রা যডে ২০০৮ সাভলর ডিডিটাল বাাংলাভেশ ম ার্ণার মপ্রডক্ষভি ২০২১ সাভলর ১৬ ডিভসম্বর মথভক বস্তুি আ রা ডিডিটাল বাাংলাভেশ 

ক ষসূডচর ডিিীয় স্তভর িা রাখব আ রা।  

ঢাকা, সব ষভশর্ আিভিট ২৫ অভটাবর ১৯। 

[মলখক : িথ্যপ্রযুডক্তডবে, কলাড স্ট, মেভশর প্রথ  ডিডিটাল ডনউি সাডে ষস আবাভসর মচয়ারম্যান- সাাংবাডেক, ডবিয় ডকভবাি ষ ও সফটওয়যাভরর 

িনক]  

 


