
স্বপ্নের জন্য প্রযুক্তি 

ইমদাদ ইসলাম 

   সদ্য স্বাধীন দদপ্নের দাক্তিত্ব যখন বঙ্গবন্ধু কাঁপ্নধ ক্তনপ্নিক্তিপ্নলন তখন হাজাপ্নরা সমস্যা তাঁর সামপ্নন এপ্নস হাক্তজর। ববপ্নদক্তেক 

মুদ্রার ক্তরজার্ ভ প্রাি শূন্য। ক্তজক্তিক্তির তুলনাি সঞ্চপ্নির অনুিাত কম দবক্তে ক্ততন েতাাংে। আর ক্তবক্তনপ্নিাগ এর অনুিাত নি েতাাংপ্নের 

আপ্নেিাপ্নে। শুধু তাই নি দদপ্নে উপ্নদ্যািা দেক্তি বলপ্নত ক্তিলই না। অপ্ননক আপ্নগ দেপ্নকই িক্তিম িাক্তকস্তাপ্ননর োসকরা 

িক্তরকক্তিতর্াপ্নব এপ্নদপ্নে নতুন উপ্নদ্যািা সৃক্তিপ্নত নানার্াপ্নব প্রক্ততবন্ধকতা সৃক্তি করপ্নতা। যার ফপ্নল এ দদপ্নে ক্তনজস্ব দতমন দকাপ্ননা 

উপ্নদ্যািা সৃক্তি হিক্তন। মুক্তিযুপ্নের দেষ ক্তদনগুপ্নলাপ্নত িক্তিম িাক্তকস্তাপ্ননর ক্তেপ্নিািক্ততরা এপ্নদপ্নে তাপ্নদর ক্তেি কলকারখানা অরক্তিত 

দরপ্নখই িাক্তকস্তাপ্নন চপ্নল যাি। তাই ঐ সমি ব্যবসাবাক্তনজয, ক্তেি কলকারখানা মুখথুবপ্নে িপ্নে। বঙ্গবন্ধু বপ্নো বপ্নো ক্তেি 

কলকারখানা িক্তরচালনার জন্য দ্রুত কায ভকর িদপ্নিি গ্রহি কপ্নরন। ক্তকন্তু সমস্যা দদখা দগপ্নলা এসব কলকারখানা িক্তরচালনার জন্য 

দদেীি দকান উপ্নদ্যািা িাওিা দগল না। অপ্ননকটা ক্তনরুিাি হপ্নিই ক্ততক্তন রাষ্ট্রীি মাক্তলকানাি ক্তেি কলকারখানা চালুর উপ্নদ্যাগ ক্তনপ্নলন। 

এসমি ক্তেি উৎিাদন বৃক্তে দিপ্নিক্তিপ্নলা। নানা রকম সমস্যার মপ্নেও সরকাক্তর উপ্নদ্যাপ্নগ নতুন নতুন ক্তেি কলকারখানা প্রক্ততষ্ঠার 

িক্তরকিনা কপ্নর দ্রুত অে ভননক্ততক উন্নিন ও দবকারত্ব কক্তমপ্নি আনার দচিা করা হপ্নিক্তিল। ক্ততক্তন ব্যক্তিখাপ্নত ক্তবক্তনপ্নিাগ সীমা ২৫ লাখ 

দেপ্নক ৩ দকাটি টাকাি উন্নক্তত কপ্নরক্তিপ্নলন এবাং রাষ্ট্রীি মাক্তলকানাধীন ক্তেি কলকারখানা িয ভািক্রপ্নম ব্যক্তিখাপ্নত হস্তান্তপ্নরর 

িক্তরকিনা কপ্নরক্তিপ্নলন। প্রকৃতিপ্নি বঙ্গবন্ধুর হাপ্নতই স্বাধীন বাাংলাপ্নদপ্নের ক্তেি কলকারখানার যাত্রা শুরু হপ্নিক্তিল। 

   এরই ধারাবাক্তহকতাি বতভমান সরকার ক্তেিািন বা ক্তেিখাতপ্নক অক্তধক গুরুত্বপূি ভ খাত ক্তহপ্নসপ্নব ক্তবপ্নবচনা কপ্নর দদপ্নের 

ক্তেিািপ্ননর গক্ততপ্নক দবগবান করপ্নত ক্তেিনীক্তত ২০১৬ দ াষিা কপ্নরপ্নি। এ নীক্ততপ্নত উৎিাদনেীল কম ভসাংস্থান সৃক্তি করা,নারীপ্নদর 

ক্তেিািন প্রক্তক্রিার মূলধারাি ক্তনপ্নি আসা এবাং দাক্তরদ্রয দূরীকরিপ্নক সবপ্নচপ্নি গুরুত্ব দদওিা হপ্নিপ্নি। এ উপ্নেপ্নে  প ুঁক্তজ ন ক্তেপ্নির 

িক্তরবপ্নতভ েম ন ক্তেি স্হািনপ্নক অক্তধক গুরুত্ব ক্তদপ্নি ক্তেিনীক্ততপ্নত নারী উপ্নদ্যািা উন্নিপ্নন ক্তবপ্নেষ িদপ্নিি গ্রহিসহ কুঠির ক্তেি, ক্ষুদ্র 

ও মাঝাক্তর ক্তেপ্নির প্রসাপ্নর িদপ্নিি গ্রহি করা হপ্নিপ্নি। নতুন কম ভসাংস্থান সৃক্তির মােপ্নম দবকার সমস্যা সমাধাপ্ননর একটি সম্ভাবনামি 

খাত ক্তহপ্নসপ্নব ক্ষুদ্র ও মাঝাক্তর ক্তেিপ্নক গণ্য করা হপ্নি োপ্নক। ব্যবসাক্তিক কম ভকাণ্ডপ্নক উৎসাক্তহত এবাং সম্প্রসারপ্নির মােপ্নম 

অে ভননক্ততক প্রবৃক্তে অজভন এবাং ববপ্নদক্তেক মুদ্রা অজভপ্ননও এ খাত প্রসাংসনীি অবদান রাখপ্নি। সম্ভবনামি এ খাপ্নতর মােপ্নম স্বি 

আপ্নির জনগপ্নির জীবনমান উন্নিন ও নারীর িমতািপ্ননর মােপ্নম নারী পরুপ্নষর ববষম্য ক্তনরসপ্ননর জন্য সরকার ইপ্নতামপ্নে 

নানারকম িদপ্নিি প্রহি কপ্নরপ্নি। এ ক্তেপ্নির ক্তবকাপ্নের জন্য বাক্তিক্তজযক ব্যাাংকসহ অন্যান্য আক্তে ভক প্রক্ততষ্ঠান সহজ েপ্নতভ স্বি ও 

মেপ্নমিাক্তদ ঋি ক্তবতরিসহ নানাক্তবধ কায ভক্রম িক্তরচালনা করপ্নি। কৃক্তষজাত িণ্য প্রক্তক্রিাজাতকরপ্নির জন্য মফস্বলক্তর্ক্তিক ক্তেি 

স্হািপ্নন পনঃঅে ভািন ক্তিম, স্মল এন্টারপ্রাইজ খাপ্নত পনঃঅে ভািন ক্তিম, এবাং জাইকার অে ভািপ্নন ক্তফন্যাক্তিিাল দসক্টর প্রপ্নজক্ট ফর 

দ্যা দিপ্নর্লিপ্নমন্ট অব স্মল এন্ড ক্তমক্তিিাম সাইজি এন্টারপ্রাইপ্নজস প্রকপ্নির আওতাি ক্তি-ধাি তহক্তবপ্নলর মােপ্নম পনঃ অেবা পূব ভ 

অে ভািন ক্তিম দেপ্নক পনঃঅে ভািন সুক্তবধা চালু রপ্নিপ্নি। এিাোও নতুন উপ্নদ্যািাপ্নদর স্টাট ভআি  তহক্তবল সরবরাপ্নহর জন্য কপ্নটজ 

মাইপ্নক্রা ও ক্ষুদ্র খাপ্নত নতুন উপ্নদ্যািা পনঃঅে ভািন তহক্তবলসহ অন্যান্য ব্যাাংক এবাং আক্তে ভক প্রক্ততষ্ঠাপ্ননর সহজ েপ্নতভ ঋি ক্তবতরপ্নি 

ক্তবক্তর্ন্ন কম ভসূক্তচ রপ্নিপ্নি। ক্তবক্তবএস এর ক্তহসাব অনুযািী ক্তজক্তিক্তিপ্নত ক্তেিখাপ্নতর অবদান  েতকরা  ৩৫ েতাাংপ্নেরও দবক্তে। 

  শুধু ক্তেিনীক্ততমালা, উপ্নদ্যািা এবাং অে ভসাংস্হাপ্ননর ব্যবস্হা করপ্নলই ক্তেিািন হপ্নব না। এজন্য আরও অপ্ননক ক্তকছু 

প্রপ্নিাজন। এরমপ্নে অবকাঠাপ্নমা উন্নিন ও দি জনবল অন্যতম। ক্তেিািপ্ননর জন্য প্রপ্নিাজনীি অবকাঠাপ্নমা উন্নিপ্নন সরকার 

ইক্ততমপ্নে নানারকম িক্তরকিনা বাস্তবািন করপ্নি। এিাোও দি জনবল বতক্তর করার জন্য বাাংলাপ্নদে ক্তেি ও কাক্তরগক্তর সহািতা 

দকন্দ্র ( ক্তবটাক) এর সিমতা বৃক্তেসহ আধুক্তনকািন করা হপ্নিপ্নি। ক্তবটাপ্নকর মূল কাজ হপ্নলা প্রক্তেিপ্নির মােপ্নম দি কাক্তরগক্তর 

জনবল সৃক্তি কপ্নর ক্তেি দিপ্নত্র উন্নত প্রযুক্তি আহরি ও হস্তান্তরসহ ক্তেপ্নিাৎিাদন বৃক্তের জন্য ক্তবক্তর্ন্ন ক্তবষপ্নি ক্তেিপ্রক্ততষ্ঠান সমূহপ্নক 

িরামে ভ প্রদান করা। প্রপ্নকৌেল ও প্রযুক্তি ক্তবশ্বক্তবদ্যালপ্নি স্নাতক বা স্নাতপ্নকাির িয ভাপ্নির িাত্র- িাত্রীপ্নদর ক্তেিপ্রক্ততষ্ঠান উিপ্নযাগী কপ্নর 

গপ্নে দতালার প্রপ্নিাজনীি প্রক্তেিপ্নি সহপ্নযাক্তগতা করা। দদক্তে-ক্তবপ্নদক্তে প্রপ্নকৌেল ও প্রযুক্তি ক্তবশ্বক্তবদ্যালপ্নি সাপ্নে কাক্তরগক্তর সহািতার 

আওতাি উপ্নদ্যািা বতক্তর এবাং দদেীি প্রযুক্তি উদ্ভবপ্ননর জন্য ইনক্তকউপ্নবেন দসন্টার স্হািন,গপ্নবষিার মােপ্নম উন্নতমাপ্ননর িণ্য 

অেবা প্রযুক্তি উদ্ভাবনপূব ভক হস্তান্তর। খুচরা যন্ত্র অেবা যন্ত্রাাংে বতক্তর ও দমরামতপূব ভক ক্তেিপ্রক্ততষ্ঠাপ্ননর উৎিাদন কায ভক্রপ্নম 

গক্ততেীলতা আনািন। এিাোও প্রক্তেিি,িরামে ভ, প্রযুক্তি হস্তান্তর, যন্ত্র অেবা যন্ত্রাাংপ্নের দটক্তস্টাং ফযাক্তসক্তলটি ইতযাক্তদ কায ভক্রপ্নমর 

সাহাপ্নে সরকাক্তর ও দবসরকাক্তর প্রক্ততষ্ঠানপ্নক সহািতা করা। দসক্তমনার, দলবে আপ্নলাচনা, প্রকােনা, প্রদে ভনী,ক্তেিামূলক চলক্তিত্র 

প্রদে ভপ্ননর সরকাক্তর -দবসরকাক্তর সকল উপ্নদ্যািাপ্নদর মপ্নে ক্তবপ্নেষ কপ্নর নারী উপ্নদ্যািাপ্নদর মপ্নে ক্তেল্িপ্রক্ততষ্ঠান সাংক্তিি জ্ঞাপ্ননর 



প্রসার  টাপ্ননা। কাক্তরগক্তর দিপ্নত্র দদক্তে-ক্তবপ্নদক্তে সাংস্থার সাপ্নে প্রক্তেিি,গপ্নবষিা, প্রযুক্তি হস্তান্তর, যন্ত্রিাক্তত িরীিা ও কাক্তরগক্তর 

িরামে ভ ক্তবষিক কাপ্নজ দযৌে কাক্তরগক্তর সহপ্নযাক্তগতামূলক সম্পকভ স্হািন। 

 

মাননীি প্রধানমন্ত্রী দ াক্তষত সরকাপ্নরর ক্তর্েন ২০২১, এসক্তিক্তজ ২০৩০ এবাং ক্তর্েন ২০৪১ বাস্তবািপ্ননর লপ্নিয প্রযুক্তি 

উন্নিন ও হস্তান্তর এবাং দি মানবসম্পদ বতক্তরর জন্য ক্তবটাপ্নকর কায ভক্রম সম্প্রসারপ্নির লপ্নিয ২০১৬-২০২১ দমিাপ্নদ ৭৭.২২ দকাটি 

টাকা ব্যপ্নি ক্তবটাপ্নকর প্রধান কায ভালপ্নি নতুন ১০ তলা র্বন এবাং আধুক্তনক যন্ত্রিাক্ততসহ টুল এন্ড দটকপ্ননালক্তজ ইনক্তস্টটিউট (টিটিআই) 

স্হািন করা হপ্নিপ্নি। এই ইনক্তস্টটিউপ্নট সাম্প্রক্ততক ক্তবপ্নশ্বর অতযাধুক্তনক প্রযুক্তির উির প্রক্তেিি,গপ্নবষিা ও উন্নিপ্ননর মােপ্নম ক্তেপ্নির 

কাক্তরগক্তর সমস্যা, সমাধান, প্রযুক্তি হস্তান্তর,লাইট ইক্তিক্তনিাক্তরাং দসক্টপ্নরর জন্য দটক্তস্টাং ও কমন ফযাক্তসক্তলটি স্হািপ্ননর মােপ্নম 

কাক্তরগক্তর সহািতা প্রদান এবাং নতুন উপ্নদ্যািা বতক্তর, উপ্নদ্যািা উন্নিন এবাং ক্তেিপ্নিপ্নত্র ক্তবপ্নদক্তে ক্তবক্তনপ্নিাপ্নগর জন্য স্হানীির্াপ্নব 

ইক্তিক্তনিাক্তরাং সাপ্নিাট ভ প্রদাপ্ননর লপ্নিয কম ভসূক্তচ গ্রহি করা হপ্নিপ্নি। বুপ্নিটসহ বাাংলাপ্নদে কাক্তরগক্তর ক্তবশ্বক্তবদ্যালি এবাং িক্তলপ্নটকক্তনক 

ইনক্তস্টটিউপ্নটর একাপ্নিক্তমক কায ভক্রপ্নমর িাোিাক্তে তাপ্নদরপ্নক বাস্তব জীবপ্ননর প্রক্তেিি ও কায ভক্রপ্নমর সাপ্নে সম্পৃি কপ্নর কম ভপ্নিপ্নত্র 

সফল জনবল বতক্তরপ্নত ক্তবটাপ্নকর টুলস এন্ড দটকপ্ননালক্তজ ইনক্তস্টটিউট (টিটিআই) গুরুত্বপূি ভ ভূক্তমকা িালন করপ্নি। তারা এক্তবষপ্নি 

বতভমান ক্তেপ্নির চাক্তহদার আপ্নলাপ্নক নিটি গুরুত্বপূি ভ দকাস ভ িক্তরচালনা করপ্নি। ঢাকা িাোও ক্তবটাপ্নকর চট্টগ্রাম, খুলনা, চাঁদপর ও 

বগুোপ্নত আঞ্চক্তলক দকন্দ্র রপ্নিপ্নি। এসকল দকপ্নন্দ্রও প্রক্তেিপ্নির  মােপ্নম কাক্তরগক্তর জ্ঞানসম্পন্ন দি জনবল গপ্নে দতালা হপ্নে। দদপ্নে 

৪৬ হাজার ১১০ টি ক্তেি কলকারখানা চালু রপ্নিপ্নি। এর মপ্নে বপ্নো ক্তেিকলকারখানা রপ্নিপ্নি ২ হাজার ৮৫৬ টি,মাঝাক্তর ক্তেপ্নির 

সাংখ্যা ৩ হাজার ১৭৮ টি,ক্ষুদ্র ক্তেি কারখানা আপ্নি ২৩ হাজার ৩০৬ টি এবাং অক্ততক্ষুদ্র ক্তেপ্নির সাংখ্যা ১৬ হাজার ৭৭০ টি। এসব 

ক্তেপ্নির দমাট স্হািী সম্পপ্নদর িক্তরমাি কম দবক্তে ২ লাখ ৪৪ হাজার ৯০৪ দকাটি টাকা। 

প্রক্তেিপ্নির মােপ্নম চতুে ভক্তেি ক্তবপ্লপ্নবর উিপ্নযাগী েমেক্তি বতক্তর কপ্নর প্রযুক্তির সহািতাি ২০৪১ এ উন্নত বাাংলাপ্নদে গঠন করাই 

বতভমান সরকাপ্নরর লিয। দস লপ্নিয সরকার ইপ্নতামপ্নে প্রযুক্তি ক্তনর্ ভর দি জনবপ্নলর বতক্তরর জন্য কাজ করপ্নি। 

# 
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