
ডিডিটাল সংযুডি ডিডিটাল বাংলাদেশ:ডবডির্ মাদের অন্যতর্ ডিডি 

র্. শশফাদেত শ াদসি 

ডিডিটাল সংযুডি  দে ডিডিটাল বাংলাদেশ ডবডির্ মাদের অন্যতর্ ডিডি।  ডিডিটাল বাংলাদেশ কর্ মসূডির শ ৌরদবাজ্জ্বল 

আদলাকেটা  ত ১৩ বছদর বাংলার  ডি ছাডিদে ইংল্যান্ড, িারত, র্ালদ্বীপ ও পাডকস্তািস  ডবদের শেদশ শেদশ উদ্ভাডসত ও অনুকরেীে 

 দে। অতীদতর সকল পশ্চােপেতা অডতক্রর্ কদর ডিডিটাল ডশল্পডবপ্লদব বাংলাদেশ আি  শিতৃদের  শে  সক্ষর্তা অিমি কদরদছ তা 

র্ািিীে প্রধাির্ন্ত্রী শশখ  াডসিার  ডতশীল শিতৃদে আডকমদটক্ট অব ডিডিটাল বাংলাদেশ িিাব সিীব আ দর্ে ওোদিে - এর 

ডেকডিদে মশিাে র্ািিীে িাক ও শটডলদো াদো  র্ন্ত্রী িিাব শর্াস্তাফা িব্বার-এর সর্দোডিত উদযাদ র ফদল ডিডিটাল কাদিডক্টডিটির 

অিাবিীে এই সফলতা অডিমত  দেদছ - এ কথা স্বীকার করদতই  দব । 

বতমর্াি সরকার ২০০৯ সাদল োডেেিার গ্র েকাদল বাংলাদেদশর শটডলদিিডসটি ডছল ৩০ শতাংশ। বতমর্াদি এই  ার প্রাে 

শতিাদ   উন্নীত  দেদছ। ২০০৮ সাদল শেখাদি শর্াবাইল গ্রা ক ডছল ০৪ শকাটি ৪৬ লাখ, বতমর্াদি  তা ১৮ শকাটি ২০ লাখ অডতক্রর্ 

কদরদছ। এই সর্দে শেদশ ইন্টারদিট গ্রা ক ডছল র্াত্র ৪০ লক্ষ, বতমর্াদি এ সংখ্যা প্রাে ১২ শকাটি ৯১ লাখ। ব্যান্ডউইিদথর ব্যব ার 

শেখাদি ডছল ৭ েশডর্ক ৫ ডিডবডপএস বতমর্াদি তা ২৭শত ডিডবডপএস অডতক্রর্ কদরদছ। ২০০৮ সাদল শটডলদো াদো  সংক্রান্ত লাইদসন্স 

ডছল ৬০৮টি, বতমর্াদি ডবডিন্ন কযাটা ডরদত এ সংখ্যা ৩,৩৯৬টি। ২০০৮ সাদল এক এর্ডবডপএস ব্যান্ডউইিথ িািম ডছদলা ২৭০০০/ টাকা 

ো ২০১৮ সাদলর পর সব মডিম্ন ২৮০ টাকা ডিধ মাডরত  ে। এক শেশ এক শরট কর্ মসূডির আওতাে প্রডত এর্ডবডপএস ইন্টারদিদটর র্াডসক 

তা ১০০ টাকাে ডিধ মাডরত  ে। ২০০৮ সাদল ২-ডি শিটওোকম যু  শথদক বতমর্াদি বাংলাদেশ ফাইি-ডি যুদ  প্রদবশ কদরদছ। 

 ২০১৮ সাদল ডবে েখি ফাইি-ডি প্রযুডি ডিদে িাবদছ বাংলাদেশ শসই বছরই এই প্রযুডি পরীক্ষা সম্পন্ন কদরদছ।  ২০১৮ 

সাদলর ২৫ জুলাই প্রধাির্ন্ত্রীর তথ্য ও শো াদো  ডবষেক উপদেষ্টা সিীব আ দর্ে ওোদিে শেদশ ফাইি-ডির সফল এই পরীক্ষা 

সম্পন্ন কদরি। এর আদ  ২০১৮ সাদলর ১২ শফব্রুোডর শফার-ডি শবতার তরঙ্গ ডিলার্ এবং একই বছর ২০ শফব্রুোডর শর্াবাইল 

অপাদরটরদের শফার-ডি লাইদসন্স প্রোদির র্াধ্যদর্ শফার-ডি শসবা িালু করা  ে। এরই ধারাবাড কতাে  ত ১৬ ডিদসম্বর ২০২১ ফাইি-

ডি যুদ  প্রদবশ কদরদছ বাংলাদেশ। ফাইি-ডি প্রযুডির উদেশ্য  দে ডিডিটাল বাংলাদেশ প্রডতষ্ঠার র্াধ্যদর্  আর্াদের িিদ াষ্ঠীদক 

এড দে ডিদে োওোর সুদো  সৃডষ্ট কদর শেওো এবং ববষম্য ীি সর্াি প্রডতষ্ঠার ডিডি ড দসদব প্রযুডিদক কাদি লা াদিা। ফাইি-ডি 

প্রযুডি  দে একটি ডশল্প পণ্য। আ ার্ী ডেদির প্রযুডি এআই, শরাবটিক্স, আইওটি, ডব িাটা ডকংবা ব্লকদিইদির যুদ র িযাদলঞ্জ 

শর্াকাডবলাে ডশল্প প্রডতষ্ঠাি ডকংবা র্ৎস্য ও কৃডষর িন্য ফাইি ডি অপডর াে ম। এর্িডক ডশল্প কারখািাে ডবদেডশ ডবডিদো কারীরাও 

ফাইি-ডি ছািা ডবডিদো  করদব িা। এিন্য প্রাথডর্কিাদব শেদশর পাঁিটি অথ মনিডতক অঞ্চদল ফাইি-ডি সংদো  শেওোর িন্য 

ডবটিডসএল প্রস্তুডত সম্পন্ন কদরদছ।  

 ১২ শর্ ২০১৮ তাডরখ শডিবার রাত ২টা ১৪ ডর্ডিদট বাংলাদেদশর প্রথর্ শো াদো  উপগ্র  বঙ্গবন্ধু-স্যাদটলাইট - ১ উৎদক্ষপে 

করা  দেদছ। এরই র্ধ্যডেদে ডবদে বাংলাদেশ অডিডসি  দলা ৫৭তর্ স্যাদটলাইট উৎদক্ষপেকারী শেদশর র্ে মাোে। বঙ্গবন্ধু স্যাদটলাইট-

১ উৎদক্ষপদের র্াধ্যদর্ শটডলদো াদো  সুডবধার ব্যাপক প্রসার ঘদটদছ। র্ াকাদশ বঙ্গবন্ধু স্যাদটলাইট- ১ এর পর বঙ্গবন্ধু স্যাদটলাইট-

২ উৎদক্ষপদের অডিোত্রা শুরু  দেদছ। ডিব মািিী ইশদত ার অনুোেী ২০২৩ সাদলর র্দধ্য এটির কাে মক্রর্ িালু করার শিষ্টা অব্যা ত আদছ। 

শেদশর প্রথর্ স্যাদটলাইদটর র্াধ্যদর্ স্যাদটলাইট ডিি মর সম্প্রিার ও শো াদোদ র শক্ষদত্র স্বডিি মরতা অিমি কদর। অন্যান্য প্রকৃডত ও 

ধরদির স্যাদটলাইট প্রযুডিদত স্বডিি মরতা অিমদির িন্য বঙ্গবন্ধু স্যাদটলাইট -২ উৎদক্ষপে একটি যু ান্তকারী ডসদ্ধান্ত। ডিডিটাল 

বাংলাদেদশর িন্য ডিডিটাল সংযুডির সক্ষর্তা বতডর সৃডষ্টদত বঙ্গবন্ধু স্যাদটলাইট -২ িাতীে িীবদির িন্য আরও একটি গুরুেপূে ম 

অিমি  দত োদে ।  

কুোকাটাে ডদ্বতীে সাবদর্ডরি কযাবল সংদোদ র পর শেদশর তৃতীে সাবদর্ডরি কযাবদলর বাস্তবােি কাে মক্রর্ শুরু  দেদছ। 

বহুল প্রতযাডশত তৃতীে সাবদর্ডরি কযাবল স্থাপি প্রকল্পটি বাস্তবােদির লদক্ষয ডস-ডর্-উই(SE-ME-WE)-৬ কিদসাটি মোদর্র সাদথ 

কিস্ট্রাকশি এন্ড শর্ইিদটদিন্স এডগ্রদর্ন্ট এবং কিদসাটি মোদর্র সরবরা কারী দের সাদথ  ত ২৪ শসদেম্বর ২০২১ তাডরদখ চুডি 

স্বাক্ষদরর র্াধ্যদর্ তৃতীে সাবদর্ডরি কযাবদল বাংলাদেদশর যুি  ওোর আনুষ্ঠাডিক এই কাে মক্রর্ শুরু  দেদছ।  

১৫০ টাকাে ডবটিডসএল ল্যান্ড শফাদি েত খুডশ তত কথা বলা িালু লাইিদরন্ট র্ওকুফ এবং ৫২ পেসা ডর্ডিদট অন্য অপাদরটদর 

কথা বলার সুদো  সৃডষ্ট করা  দেদছ। ২০১৯ সাদলর ৭ আ স্ট এই শসবাটি িালু করা  ে। ডবিামূদল্য শেদশর ৫৮৭টি ডশক্ষাপ্রডতষ্ঠাদি 



ডিওোইফাই শিাি স্থাপদির কাে মক্রর্ বাস্তবােি করা  দেদছ। প্রধাির্ন্ত্রীর ডেকডিদে মশিাে দ্বীপ, ির ও  াওর অঞ্চলস  শেদশর প্রডতটি 

অঞ্চদল ডিডিটাল কাদিডক্টডিটি শপৌৌঁদছ ডেদত িাক ও শটডলদো াদো  ডবিা  কাি করার পাশাপাডশ সার্াডিক োেবদ্ধতা ত ডবদলর 

অদথ ম ইদতার্দধ্য দু মর্ প্রতযন্ত অঞ্চদলর ৬শত ৫০টি প্রাথডর্ক ডবযালদের ডিডিটাল ডশক্ষার কাে মক্রর্ গ্র ে ও বাস্তবােি করা  দে। এরই 

র্ধ্য ডেদে শেদশ ডিডিটাল ডশক্ষা ডবস্তাদরর দৃষ্টান্ত স্থাডপত  দত িদলদছ। ইউডিেি পে মাে পে মন্ত ফাইবার অপটিকযাল কযাবল সম্প্রসারে 

করা  দেদছ। প্রতযন্ত  গ্রার্াঞ্চল,  াওর,  পাবতয অঞ্চদলর দু মর্ পা াি উপকূলীে ও দ্বীপ এলাকাে স্যাদটলাইদটর র্াধ্যদর্ শর্াবাইল শফাি 

ও ইন্টারদিট শিটওোকম সম্প্রসাডরত  দে।  

২০২১ সাদল আইএসডপ িীডতর্ালা প্রেেি করা  দেদছ। এরফদল ইন্টারদিট সাডি মস প্রোিকারী প্রডতষ্ঠািসমূদ র র্দধ্য সুষ্ঠ ু

প্রডতদোড তার সুদো  সৃডষ্ট  দেদছ।  ইন্টারদিদটর একদেশ একদরট ডিধ মারে করা  দেদছ।  ত ৬ জুি ২০২১ তাডরদখ আনুষ্ঠাডিকিাদব  

একদেশ এক শরট িালু করা  ে।  শকাডিিকাদল র্ানুদষর িীবিোত্রা সিল রাখদত গ্রাদর্র প্রতযন্ত অঞ্চল পে মন্ত শতিা  টাওোর শফারডি 

শিটওোদকমর আওতাে আিা  দেদছ। শেশ ডিডিটাল ডিিাইস উৎপােি ও রপ্তাডি শুরু  দেদছ। শর্াবাইল শিটওোকম টাওোর স্থাপি, 

রক্ষোদবদক্ষে ও অবকাঠাদর্া ব্যবস্থাপিাে ডবপুল ব্যদের পাশাপাডশ টাওোদরর অডিেডন্ত্রত সংখ্যা, ভূডর্ ও ডবদুযদতর সংকট ছািাও 

পডরদবদশর ওপর ডবরূপ প্রিাদবর ডবডিন্ন ডেক ডবদবিিাে র্ািসম্মত শটডলদো াদো  শসবা প্রোদি  ত ২০১৮ সাদলর ১ িদিম্বর ৪টি 

শকাম্পাডিদক এ লাইদসন্স শেওো  ে। টাওোর শশোডরং লাইদসদন্সর ফদল শর্াবাইল টাওোর লাইদসন্স শরাল আউদটর উপর ডিডি কদর 

শর্াবাইল শফাি অপাদরটরগুদলা শকাদিা িতুি টাওোর স্থাপি করদত পারদব িা। এছািা এক অপাদরটর আদরক অপাদরটদরর কাদছ আর 

টাওোর িািা ডেদত পারদব িা। ডকন্তু লাইদসন্স পাওো টাওোর শকাম্পাডির কাদছ তাদের টাওোর ডবডক্র করদত পারদব।  

শর্াবাইল শফাি ও শিটওোকম এখি র্ানুদষর িীবদির োস-প্রোদসর র্দতা। প্রধাির্ন্ত্রী শশখ  াডসিার প্রযুডিবান্ধব ডবডিদো  

িীডতর ফদল শেদশ বতমর্াদি শর্াবাইল শফাদির িাড োর শতকরা ৬৩ িা ই বাংলাদেদশই উৎপাডেত  দে। স্যার্সাং ও শাওডর্স  শেদশ 

১৪টি শর্াবাইল শকাম্পাডি অিযন্তরীে িাড ো ডর্টিদেও ডবদেদশ  শর্ি-ইি বাংলাদেশ ব্র্যাদন্ডর ফাইিডি শর্াবাইল রপ্তাডি করদছ। শর্াবাইল 

শফাি এবং এর ডবডিন্ন অযাপস-এর ব্যব ার, উচ্চ ডতর ব্রিব্র্যান্ড ইন্টারদিট, ওিার যা টপ (ওটিটি) অযাপস, কৃডত্রর্ বুডদ্ধর্িা, 

স্যাদটলাইটস  আধুডিক শটডলদো াদো  প্রযুডি শেদশর িি দের িীবিদক স ি ও সাবলীল কদরদছ। ডিডিটাইদিশদির প্রসাদরর 

পাশাপাডশ ডিডিটাল ডিরাপিা ডিডশ্চত করদত সরকার বদ্ধপডরকর।  

সার্াডিক শো াদো  ডিি মর ডকছু গুিব রটাদিা অথবা সাম্প্রোাডেক সংঘাদতর ডবষেটি একটি ডেক র্াত্র। শলিদেি, ব্যডি ত 

তথ্য শথদক শুরু কদর সর্স্ত ডকছু েখি ডিডিটাল তখি আর্ার তদথ্যর ডিরাপিা েডে ডেদত িা পাডর, তা দল ডিডিটাইদিশি শতা উদটা 

আর্ার িন্য ডবপদের কারে  দে োঁিাদব । এই অবস্থা উিরদে ‘ডিডিটাল ডিরাপিার শক্ষদত্র ২০১৮ সাদলর আইদির আওতাে শে 

ব্যবস্থাগুদলা শিওোর সুদো  রদেদছ, শসগুদলা সরকার ডিদে।  শস্যাসাল ডর্ডিোর শক্ষদত্রও আর্রা প্রযুডি ত েক্ষতা অিমি কদরডছ। 

সরকার ইদে করদল এখি শফসবুদকর ছডব বন্ধ করদত পারদব, শফসবুদকর ডিডিও বন্ধ করা সম্ভব। ইউটিউদবর লাইি শফসবুদকর লাইি 

বন্ধ করাও সম্ভব।  

শটডলদো াদো  সুডবধা বডঞ্চত  াওর, দ্বীপ ও দু মর্ পাব মতয অঞ্চদল ব্রিব্যান্ড কাদিডক্টডিটি স্থাপদি সার্াডিক োেবদ্ধতা ত ডবল 

(এসওএফ) ১৫২৫ শকাটি ৫৬ লাখ টাকার প্রকল্প বাস্তবাডেত  দে। এর র্দধ্য আইডসটি ডবিাদ র অধীি বাংলাদেশ কডম্পউটার কাউডন্সল  

৫০৪ শকাটি ৪৩ লাখ টাকা ব্যদে শটডলদো াদো  সুডবধা বডঞ্চত এলাকাসমূদ  ব্রিব্যান্ড কাদিডক্টডিটি স্থাপি, বাংলাদেশ স্যাদটলাইট 

শকাম্পাডি ডলডর্দটদির র্াধ্যদর্ বঙ্গবন্ধু স্যাদটলাইট-১ এর র্াধ্যদর্  দ্বীপ এলাকাে শিটওোকম স্থাপদি ৪৪ শকাটি ৪৪ লাখ টাকা, 

শটডলটদকর র্াধ্যদর্ ৩৮০ শকাটি টাকা ব্যদে  াওর ও দ্বীপাঞ্চদল ব্রিব্যি শিটওোকম স্থাপি, ডবটিডসএল এর র্াধ্যদর্ ৪৫০ শকাটি টাকা 

ব্যদে  াওর-বাওর ও  প্রতযন্ত  ব্রিব্যান্ডন্ড ওোই ফাই শিটওোকম স্থাপদির কাি িলদছ।  

২০৪১ সাদল বাংলাদেশ ডবদের ডবশটি উন্নত শেদশর কাতাদর সাডর্ল  দব। শসািার বাংলা প্রডতষ্ঠার স্বপ্ন পূরদের এ অডিোত্রাে 

তথ্যপ্রযুডি ডিি মর জ্ঞািডিডিক সর্াি প্রডতষ্ঠাে িাক ও শটডলদো াদো  ডবিাদ র ডিরন্তর এ পথ িলা আদরা  ডতর্ে শ াক,  ডিডিটাল 

কাদিডক্টডিটি প্রডতষ্ঠার র্াধ্যদর্ ডিডিটাল বাংলাদেশ প্রডতষ্ঠার র্াধ্যদর্ বঙ্গবন্ধুর লাডলত স্বদপ্নর শসািার বাংলা  শ াক আর্াদের সকদলর 

প্রতযাশা। 
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