
চতুর্ থ শিল্পশিপ্লি এিং আমাদের করনীয় 

  প্রদকৌিলী জুলকারনাইন 

অশিশ্বাস্য দ্রুত গশতদত িেদল যাদে আমাদের পৃশর্িী। জগৎজুদে পশরিতথদনর ছ োঁয়া। প্রশতশনয়ত নতুন নতুন প্রযুশি 

আমাদের ছোরদগাোয় কো নােদ । শিোয় হদে পুরান ধ্যান ধারনা। নতুন নতুন প্রযুশির ব্যিহাদরর েক্ষতা শিখদত হদে 

শিশ্বিাসীদক। প্রযুশির ব্যিহাদরর েক্ষতা অজথদনর ছর্দক প্রযুশিিেদলর গশত আরও অদনক দ্রুত হদে। ফদল প্রযুশিিেদলর সাদর্ 

তাল ছমলাদত শিশ্বিাসীর সামদন ছেখা শেদয়দ  এক নতুন চযদলঞ্জ। নতুন নতুন প্রযুশির শিকাি ও শিস্তার আমরা চাই িা না চাই 

আমাদের গ্রহণ করদতই হদি, তা-না হদল এ শিদশ্ব আমরা শপশ দয় পেি । িতথমান শিদশ্ব  উৎকদষ থর সাদর্ যুি হদয়দ  শিশজটাল 

প্রযুশি। আমরা খুি সহদজই ধারণা করদত পাশর আগামী েিকগুদলাদত প্রযুশিচাশলত চতুর্ থ শিল্পশিপ্লদির ফদল শিদশ্বর সকল ছক্ষদে 

পুরাতন কাঠাদমাদক িেদল ছেদি নতুনভাদি। আগামী ২০৩০ সাদলর মদধ্য িতথমান চাকশরর অদনকগুদলাই আর র্াকদি না। ছসখাদন 

প্রযুশির কল্যাদন ছয সি নতুন কম থদক্ষে সৃশি হদি তার ধরন এখদনা আমাদের অজানা । ছরাদিাটিকস অর্ থাৎ কৃশেম বুশিমত্তা, ব্লক 

ছচইন ছটকদনালশজ, ইন্টারদনট অি শর্ংস, শিদসন্ট্রালাইজি কনদসনসাস, শজন প্রদকৌিল ও অন্যান্য প্রযুশি শিশ্বদক নতুনভাদি গদে 

তুলদি। এ াোও পঞ্চম প্রজদের ওয়যারদলস প্রযুশি, শিশি শপ্রশন্টংদয়র এিং সম্পূণ থ স্বিাশসত যানিাহদনর ছক্ষদে উেীয়মান প্রযুশির 

যুগান্তকারী যুগ শহদসদি শিদিশচত হদি। 

চতুর্ থ শিল্পশিপ্লি এখন িাস্তিতা, অস্বীকার করার উপায় ছনই। চতুর্ থ শিল্পশিপ্লদির চযাদলঞ্জ ছমাকাশিলা করদত না পারদল 

নতুন শিল্পশিপ্লি আমাদের ছফদল এশগদয় যাদি। আমাদের জন্য চতুর্ থ শিল্পশিপ্লদির চযাদলঞ্জ ছমাকাশিলায় শকছু সুশিধা রদয়দ । 

প্রর্মতঃ গত ছতর ি র ধদর শিশজটাল িাংলাদেি িাস্তিায়দনর ফদল শিশজটাল িাংলাদেদির শভশত্ত অদনক িি হদয়দ । সারা 

ছেদির সকল ছক্ষদেই এর সরাসশর প্রভাি পদেদ । মানুদষর দেনশিন জীিদন এর প্রভাি ছফদলদ । মানুষ এক কর্ায় অভযস্হ 

হদয়দ । আমাদের অর্ থননশতক উন্নশত ঘটদ , মার্াশপছু আয় দ্রুত বৃশি পাদে। িতথমান অর্ থি দর সামশয়ক শহদসদি মার্াশপছু আয় 

শহসাি করা হদয়দ  ২ হাজার ৮২৪ মাশকথন িলার। িাংলাদেদির কম-ছিশি  ০৩ ছকাটি মানুদষর মার্াশপছু আয় প্রায়  ০৫ হাজার 

মাশকথন িলার। আইশসটি খাদত রপ্তাশন আয় ি দর ১.৩ শিশলয়ন মাশকথন িলার।  আউটদসাশসং খাদত ি দর আয় ৭৫০ শমশলয়ন 

মাশকথন িলার। অনলাইন শ্রমিশিদত শিদশ্ব িাংলাদেদির অিস্থান শিতীয়। শফল্যাশসং এর সংখ্যা  প্রায় সাদে  য় লাখ। হাইদটক 

পাদকথ সরাসশর কম থসংস্থান প্রায় ২১ হাজার। স্কুলগুদলাদত মাশিশমশিয়া ক্লাস রুম আদ  ৫৮ হাজাদররও ছিশি। শেন শেন এটা বৃশি 

পাদে। সরকার ছেদির সকল শিক্ষা প্রশতষ্ঠাদন অগ্রাশধকার শভশত্তদত মাশিশমশিয়া ক্লাস রুদমর ব্যিস্হা করদ । চতুর্ থ শিল্পশিপ্লি 

ছমাকাশিলায় আমাদের শিক্ষা ব্যিস্হাদক ছেদল সাজাদত হদি।   ছেদি এখন িতভাগ মানুষ শিদ্যযৎ সুশিধার আওতায় এদসদ । 

পশরকল্পনা অনুযায়ী শিদ্যৎ উৎপােন বৃশি করা হদে। সরকাদরর ২০৪১ সাদলর মদধ্য মার্াশপছু আয় ১৫ হাজার মাশকথন িলাদরর 

পািাপাশি জনগণদক সমানভাদি ক্ষমতায়ন কদর একটি ধনী ছেদি রূপান্তদরর পশরকল্পনা রদয়দ । এ পশরকল্পনা িাস্তিায়দনর লদক্ষয 

সংশিি সকল পক্ষদক তাদের োশয়ত্ব বুশিদয় ছেওয়া হদয়দ । সকদলই এ পশরকল্পনা িাস্তিায়দন সদচি রদয়দ । এ পশরকল্পনা 

িাস্তিাশয়ত হদল ২০৪১ সাদল িাংলাদেদির শজশিশপর আকার হদি ৬ শিশলয়ন মাশকথন িলার। িাংলাদেি আয়তদনর শেক শেদয় 

শিদশ্বর ৯৩ তম অিস্থাদন, আর জনসংখ্যার শেক শেদয় ৮ ম অিস্থাদন রদয়দ । এ এরকম একটা জনিহুল ছেদির উন্নয়দনর পশরকল্পনা 

কদর তা িাস্তিায়ন করা খুি সহজ নয়। তদি আজ ছর্দক ১৩ ি র আদগ এই কঠিন কাজটি হাদত শনদয়শ দলন আমাদের মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রী ছিখ হাশসনা। শতশন শিশজটাল িাংলাদেি িাস্তিায়দনর মাধ্যদম ছেদির মানুদষর জীিন ও জীশিকার উন্নয়দনর ছরািম্যাপ 

ছঘাষণা কদর শ দলন। তারপর ছর্দকই ধারািাশহকভাদি শিশজটাল শিক্ষার শিস্তার ঘদটদ । পৃশর্িীর অদনক উন্নত ছেি এখদনা  'ফাইভ 

শজ' চালুর শিষয় শচন্তাও কদরশন। অর্চ িাংলাদেদি ইশতমদধ্য 'ফাইভ শজ' চালু হদয়দ । ২০২৩ সাদল আসদ  তৃতীয় সািদমশরন 

কযািল। সরকার ব্রিব্যান্ড ইন্টারদনট সংদযাগ জনগদণর ছোরদগাোয় ছপৌৌঁদ  শেদে। ব্রিব্যান্ড ইন্টারদনট উচ্চগশতর ছিটা শেদে যার 

মাধ্যদম প্রযুশির প্রসার ঘটদ । আগামীর পৃশর্িী হদি ছিটা শনভ থর। এরই ধারািাশহকতায় ব্রিব্যান্ড ইন্টারদনদটর চাশহো শেন শেন 

িােদত র্াকদি। ছিটার চাশহো পূরদণ ইদকা শসদেম েোঁে করাদত অপটিকযাল ফাইিার ছনটওয়াকথ জনগদণর কাদ  ছপৌৌঁদ  শেদে 

এিং গ্রাহক সােদিয তা গ্রহণ করদ । ব্রিব্যান্ড ইন্টারদনটদক সাশ্রয়ী ও জনিান্ধি করার জন্য ইশতমদধ্য সরকার 'একদেি একদরট' 

প্যদকজ  চালু কদরদ । 

কৃশেম বুশিমত্তা যাদক ছমশিন ইদন্টশলদজসও িলা হয়। কশিউটার সাদয়দসর উৎকৃিতম উোহরণ হদলা কৃশেম বুশিমত্তা। 

আটি থশফশিয়াল ইদন্টশলদজশস প্রধানত ছয চারটি কাজ কদর তা হদলা কর্া শুদন শচনদত পারা, নতুন শজশনস ছিখা, পশরকল্পনা করা 

এিং সমস্যার সমাধান করা। আটি থশফশিয়াল ইদন্টশলদজস স্মাট থদফাদন ব্যিহার হদে সুির ছসলশফ তুলদত, গ্রাহদকর অভযাস ও 

প্রদয়াজনীয়তা মদন ছরদখ কােমাইজি ছসিা প্রোন করা, ভদয়স শুদন শিশভন্ন ছসিা প্রোন ইতযাশে। 

কৃশেম বুশিমত্তার সাহায্য শনদয় ইশতমদধ্য িাংলাদেদির অদনক প্রশতষ্ঠান তাদের কায থক্রম পশরচালনা করদ । গত ি র 

শিজয় শেিদস শসটি ব্যাংক শিকাদি' র সাদর্ ছযৌর্ভাদি ক্ষুদ্র ঋণ শিতরণ কায থক্রম শুরু কদরদ । এ ঋণ প্রোদন কৃশেম বুশিমত্তার 



সাহায্য ছনওয়া হদয়দ । অর্ থাৎ শিকাি শহসািধারী শিকাি অযাপ ব্যিহার কদর ঋদণর জন্য আদিেন করদল শসটি ব্যাংক কৃশেম 

বুশিমত্তার সাহাদয্য স্বংক্রীয়ভাদি ঋণ মঞ্জুর কদর শেদি। এখাদন ছকাদনা মানুদষর সাহায্য লাগদি না। আদিেন করার সাদর্ সাদর্ 

ছলান পাওয়া যাদে। ছকাদনা জামানত ও কাগজপে লাগদ  না। ব্যাংদকর ছকাদনা ঋণ প্রদসশসং শফও ছনই। শিকাি একাউন্ট ব্যাদলস 

ছর্দক মাশসক শভশত্তদত ঋণ আোয় করা হদয় র্াদক। ইন্টাদরে ছরটও সহনীয়। ৩৬৫ শেন ২৪ ঘন্টা এ সুশিধা গ্রাহকরা 

পাদেন।ব্যাংশকং খাদত এটা একটা যুগান্তকারী কায থক্রম। এ াোও গাদম থন্টস কারখানায় ছরািদটর ব্যিহার অদনক আদগ ছর্দকই 

শুরু হদয়দ । ওয়ািন কারখানায়  শিদজর কদেসার অযাদসদেল করদত ব্যিহার করা হদে ছরাদিাটিক প্রযুশি। আইশসশিশিআরশি 

'কারা' নাদম ছটশল অপর্ালদমালশজ প্রযুশি শেদয় কৃশেম বুশিমত্তা শভশত্তক িায়াদিটিক ছরটিদনাপ্যাশস িনাদির একটি আধুশনক 

পিশত চালু কদরদ । 'িন্ডোইন ' সফলভাদি ছমশিকযাদলর প্রশ্নপে ফোঁস ছঠকাদনার জন্য আই ও টি শিভাইদসর মাধ্যদম স্মাট থ িাশকং 

ব্যিহার কদর আসদ । 

ব্লক ছচইন ছটকদনালশজ হদলা তথ্য স্থানান্তর ও তথ্য সংরক্ষদণর জন্য িতথমান শিদশ্বর সিদচদয় শনরাপে প্রযুশি। এই 

পিশতদত একটির পর একটি ছচইন আকাদর শিশভন্ন ব্লদক সংগ্রহ কদর প্রযুশি ব্যিহার কদর ছয ছকাদনা কাজ করা যায়। এটা এমন 

একটি িন্টনদযাগ্য িাটাদিইজ যাদত অংিগ্রহণকারী পক্ষগুদলার মদধ্য সি ছলনদেদনর তথ্য নশর্ আকাদর সংরক্ষণ করা হয়। প্রশতটি 

ছলনদেন আিার শসদেদমর সংখ্যাগশরিতা িারা যাচাই করা যায়। একিার ছকাদনা তথ্য শসদেদম ছগদল তা স্হায়ীভাদি ছর্দক 

যায়,তা শিশলট করা যায় না। এটি শনর্ভ থলভাদি কাজ কদর। িতথমাদন ছনটওয়াকথ সুরক্ষা এিং িাটা িাসফাদরর ছক্ষদে ব্লক ছচইন 

খুিই জনশপ্রয় ও কায থকর। ছেদির দ্যনীশত কমাদনা এিং জনগদণর তথ্য সংরক্ষদণর জন্য, অর্ থননশতক ছলনদেনসহ সি কাদজ এটা 

ব্যিহার করা হদে। িাংলাদেি ও ইশতমদধ্য এ প্রযুশি শনদয় কাজ করদ । তদি ছসটা প্রার্শমক পয থাদয় রদয়দ । স্বাস্থযখাদত এটা 

যুগান্তকারী ভূশমকা রাখদ । মানুদষর শচশকৎসা সংক্রান্ত সকল ছরকি থ ব্লক ছচইদনর মাধ্যদম ছোর করা হয় এিং এসকল তথ্য 

িািারদের শচশকৎসা ছসিা প্রোদন সহায়ক শহদসদি কাজ করদি। আমাদের ছেদি ছিসরকাশর িদো িদো হাসপাতাদল সীশমতভাদি 

এ প্রযুশিগত ছসিা ছেওয়া হদে। যুিরাষ্ট্র ও মালদয়শিয়াসহ পৃশর্িীর শিশভন্ন ছেদি ছফৌজোশর আোলদত প্রদিিন,জাশমন,সাজার 

ছময়াে শনধ থারণ ও অপরাধ প্রিণতা শনরূপদণ সহায়ক শহদসদি কৃশেম বুশিমত্তার সাহায্য ছনওয়া হদয় র্াদক। আমাদের ছেদিও 

এশিষদয় আদলাচনা হদে। 

চতুর্ থ শিল্পশিপ্লদির প্রভাি সিদচদয় ছিশি পেদি জি মাদকথদট। অদটাদমিদনর ফদল শিল্প কলকারখানা হদয় পেদি যন্ত্র 

শনভ থর। এক শেদক  প্রচশলত শ্রম িাজাদরর অেক্ষ ও স্বল্প েক্ষ কমীরা চাকশর হারাদি অন্য শেদক নতুন ধারার শ্রম িাজাদর  েক্ষ 

জনিদলর জন্য প্রচুর কম থসংস্থাদনর সৃশি হদি। জ্ঞানশভশত্তক এই শিল্পশিপ্লদি প্রাকৃশতক সিদের ছচদয় েক্ষ মানি সিেই ছিশি 

মূল্যিান হদি। চতুর্ থ শিল্পশিপ্লদির ফদল অফ- ছিয়াশরং এর পশরিদতথ শর- ছিয়াশরং প্রশক্রয়ায় অগ্রসর হদি। অর্ থাৎ ছয সি উৎপােন 

প্রশক্রয়া আদগ উন্নয়নিীল ছেদি হস্তান্তর করা হদয়শ ল ছসগুদলা আিার উন্নত ছেদি শফশরদয় ছনওয়া হদি। 

চতুর্ থ শিল্পশিপ্লি মানুষদক ১ িত ি র সামদন এশগদয় শনদয় যাদি। এখনকার প্রজে আদগর ছচদয় অদনক ছিশি শিশক্ষত 

ও সদচতন  হদে। আমাদের শিশু শকদিাররা জে ছর্দকই ছটকদনালশজর শেদক ধাশিত হদে। প্রকৃতপদক্ষ আমাদের প্রযুশিগত 

জ্ঞাদনর িাইদর যাওয়ার ছকাদনা সুদযাগ ছনই। অফুরন্ত সম্ভািনা শনদয় চতুর্ থ শিল্পশিপ্লি শিশ্বিাসীর ছোরদগাোয় কো নােদ  

িাংলাদেি ইশতিাচকভাদি এ চযদলঞ্জ  ছমাকাশিলা কদর উন্নত ছেি শহদসদি শিদশ্ব শনদজদক পশরশচত করদত সক্ষম হদি এটাই 

প্রতযািা। 
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