
স্মার্ ট বাাংলাদেশ 

                                                         তাসনিম নিেওয়াি 

িবম জাতীয় সাংসে নিব টাচদিি প্রাক্কাদল ২০০৮ সাদলি ১২ নিদসম্বি  মািিীয় প্রধািমন্ত্রী শশখ হানসিা তাঁি নিব টাচনি ইশদতহাদি 

'রূপকল্প -২০২১' বাস্তবায়দিি শ াষণা শেি, যাি মূল নশদিািাম নিল " নিনজর্াল বাাংলাদেশ "। আওয়ামী লীদেি নিব টাচনি ইশদতহাদি শেদশি 

তথ্য ও শযাোদযাে প্রযুনিি প্রসাি ও নবকাদশি ওপি অনধক গুরুত্ব নেদয় ২০২১ সাদলি মদেই নিনজর্াল বাাংলাদেশ েদে শতালাি অঙ্গীকাি 

কিা কদি ' নিশি -২০২১' বা ' রূপকল্প -২০২১' বাস্তবায়দিি শ াষণা কিা হয়। নিনজর্াল বাাংলাদেশ নবনি টমাদিি চাি স্তম্ভ যথা- কাদিনিনিটি, 

েক্ষ মািবসম্পে উন্নয়ি, ই- েিদি টন্স এবাং আইনসটি ইন্ডানি প্রদমাশদিি আদলাদক নবেত ১৩ বিদি িািা উদযাে ও  উন্নয়ি কায টক্রম বাস্তবায়ি 

হওয়ায় শেদশ তথ্য ও শযাোদযাে প্রযুনিি অভূতপূব ট প্রসাি  দর্দি। 

  আজ শথদক ১৩ বিি আদে এই কঠিি কাজটি হাদত নিদয়নিদলি আমাদেি মািিীয় প্রধািমন্ত্রী শশখ হানসিা। নতনি নিনজর্াল 

বাাংলাদেশ বাস্তবায়দিি মােদম শেদশি মানুদষি জীবি ও জীনবকাি উন্নয়দিি শিািম্যাপ শ াষণা কদিনিদলি। তািপি শথদকই ধািাবানহকিাদব 

নিনজর্াল নশক্ষাি নবস্তাি  দর্দি। পৃনথবীি অদিক উন্নত শেশ এখদিা  'ফাইি নজ' চালুি নবষয় নচন্তাও কদিনি। অথচ বাাংলাদেদশ ইদতামদে 

'ফাইি নজ' চালু হদয়দি। ২০২৩ সাদল আসদি তৃতীয় সাবদমনিি কযাবল। সিকাি ব্রিব্যান্ড ইন্টািদির্ সাংদযাে জিেদণি শোিদোোয় শপ ৌঁদি 

নেদে। ব্রিব্যান্ড ইন্টািদির্ উচ্চেনতি শির্া নেদে যাি মােদম প্রযুনিি প্রসাি  র্দি। আোমীি পৃনথবী হদব শির্া নিি টি। এিই ধািাবানহকতায় 

ব্রিব্যান্ড ইন্টািদিদর্ি চানহো নেি নেি বােদত থাকদব। শির্াি চানহো পূিদণ ইদকানসদেম োঁে কিাদত অপটিকযাল ফাইবাি শির্ওয়াকট 

জিেদণি কাদি শপ ৌঁদি নেদে এবাং গ্রাহক স্বােদযয তা গ্রহণ কিদি। ব্রিব্যান্ি ইন্টািদির্দক সাশ্রয়ী ও জিবান্ধব কিাি জন্য ইশতামদে সিকাি 

'একদেশ একদির্' প্যদকজ  চালু কদিদি। 

  ২০১৮ সাদলি ১২ শম মহাকাদশ বঙ্গবন্ধু স্যাদর্লাইর্-১ উৎদক্ষপদিি মােদম বাাংলাদেশ নবশ্ব স্যাদর্লাইদর্ি এনলর্ ক্লাদবি েনব টত 

সেস্য হদয়দি। বঙ্গবন্ধু স্যাদর্লাইদর্ি সুনবধা এখি শেশবাসী পাদে। আমাদেি িতুি প্রজন্ম জন্ম শথদকই নিনজর্াল বাাংলাদেদশি হাত ধদি েদে 

উদেদি। তাদেি কাদি তথ্যপ্রযুনি খুবই স্বািানবক একর্া নবষয়। অথচ নবষয়টি আজ শথদক এক যুে আদেও স্বদেি মদতা নিদলা। 

ববনশ্বক কদিািা অনতমানিি সমদয় সব নকছু যখি বন্ধ নিল তখি তথ্যপ্রযুনিি ব্যবহাি কদি ব্যাবসা বানণজয, অনফস আোলত, 

নশক্ষাসহ অনত প্রদয়াজিীয় ও জরুনি শসবা সচল িাখা হদয়নিল। কদিািা অনতমানি শমাকানবলায় শেশীয় আইটি প্রদক শলীদেি দ্বািা বতনি ' 

সুিক্ষা ' অযাপস চালু কিা হদয়দি এবাং এি মােদম িযাকনসি নিবন্ধি, িযাকনসদিি তথ্য সাংকলি,িযাকনসি সাটি টনফদকর্ ইসুয ইতযানে কায টক্রম 

সফলিাদব বাস্তবায়ি কিা সম্ভব হদয়দি। আমাদেি শেদশি আইটি প্রদক শলীিা এ কাদজি মােদম তাদেি েক্ষতাই শুধু প্রমাণ কদিিনি, এি 

মােদম শেদশি প্রনত তাদেি োয়বদ্ধতা, শেশদপ্রম এবাং ববদেনশক মুদ্রাি সাশ্রয় হদয়দি। শেশবাসী তাদেি এ পনিশ্রমদক কৃতজ্ঞতাি সাদথ গ্রহণ 

কদিদি। কদিািাকালীি corona.gov.bd ওদয়ব শপার্ টাদল ৩ শকাটি ৭৫ লদক্ষিও অনধকবাি তথ্য ও শসবাি জন্য িােনিকেণ যুি 

হদয়দিি। 

কৃনিম বুনদ্ধমত্তা যাদক শমনশি ইদন্টনলদজন্সও বলা হয়। কনম্পউর্াি সাদয়দন্সি উৎকৃষ্টতম উোহিণ হদলা কৃনিম বুনদ্ধমত্তা। 

আটি টনফনশয়াল ইদন্টনলদজনন্স প্রধািত শয চািটি কাজ কদি তা হদলা কথা শুদি নচিদত পািা,িতুি নজনিস শশখা, পনিকল্পিা কিা এবাং সমস্যাি 

সমাধাি কিা। আটি টনফনশয়াল ইদন্টনলদজন্স স্মার্ টদফাদি ব্যবহাি হদে সুযি শসলনফ তুলদত, গ্রাহদকি অিযাস ও প্রদয়াজিীয়তা মদি শিদখ 

কােমাইজি শসবা প্রোি কিা,িদয়স শুদি নবনিন্ন শসবা প্রোি ইতযানে। 

কৃনিম বুনদ্ধমত্তাি সাহায্য নিদয় ইশতামদে বাাংলাদেদশি অদিক প্রনতষ্ঠাি তাদেি কায টক্রম পনিচালিা কিদি। েত বিি নবজয় 

নেবদস নসটি ব্যাাংক নবকাদশ' ি সাদথ শয থিাদব ক্ষুদ্ি ঋণ নবতিণ কায টক্রম শুরু কদিদি। এ ঋণ প্রোদি কৃনিম বুনদ্ধমত্তাি সাহায্য শিওয়া 

হদয়দি। অথ টাৎ নবকাশ নহসাবধািী নবকাশ অযাপ ব্যবহাি কদি ঋদণি জন্য আদবেি কিদল নসটি ব্যাাংক কৃনিম বুনদ্ধমত্তাি সাহাদয্য স্বাংক্রীয়িাদব 

ঋণ মঞ্জুি কদি নেদব। এখাদি শকাি মানুদষি সাহায্য লােদব িা।আদবেি কিাি সাদথ সাদথ শলাি পাওয়া যাদে। শকাি জামািত ও কােজপি 

লােদি িা। ব্যাাংদকি শকাি ঋণ প্রদসনসাং নফও শিই। নবকাশ একাউন্ট ব্যাদলন্স শথদক মানসক নিনত্তদত ঋণ আোয় কিা হদয় থাদক। ইন্টাদিে 

শির্ও সহিীয়। ৩৬৫ নেি ২৪  ন্টা এ সুনবধা গ্রাহকিা পাদেি। ব্যাাংনকাং খাদত এর্া একর্া যুোন্তকািী কায টক্রম। এিাোও োদম টন্টস কািখািায় 

শিাবদর্ি ব্যবহাি অদিক আদে শথদকই শুরু হদয়দি। ওয়াল্টি কািখািায়  নিদজি কদেসাি অযাদসদম্বল কিদত ব্যবহাি কিা হদে শিাদবাটিক 

প্রযুনি। আইনসনিনিআিনব 'কািা' িাদম শর্নল অপথালদমালনজ প্রযুনি নেদয় কৃনিম বুনদ্ধমত্তা নিনত্তক িায়াদবটিক শিটিদিাপ্যানন্স সিাদিি 

একটি আধুনিক পদ্ধনত চালু কদিদি। 'বন্ডোইি ' সফলিাদব শমনিকযাদলি প্রশ্নপি ফাঁস শেকাদিাি জন্য আই ও টি নিিাইদসি মােদম স্মার্ ট 

ট্রানকাং ব্যবহাি কদি আসদি। 

চতুথ ট নশল্পনবপ্লব মানুষদক ১ শত বিি সামদি এনেদয় নিদয় যাদব। এখিকাি প্রজন্ম আদেি শচদয় অদিক শবনশ নশনক্ষত ও 

সদচতি  হদে। আমাদেি নশশু নকদশািিা জন্ম শথদকই শর্কদিালনজি নেদক ধানবত হদে। প্রকৃতপদক্ষ আমাদেি প্রযুনিেত জ্ঞাদিি বাইদি 

http://corona.gov.bd/


যাওয়াি শকাি সুদযাে শিই। অফুিন্ত সম্ভাবিা নিদয় চতুথ ট নশল্পনবপ্লব নবশ্ববাসীি শোিদোোয় কো িােদি বাাংলাদেশ ইনতবাচকিাদব এ 

চযদলঞ্জ  শমাকানবলা কদি উন্নত শেশ নহদসদব নবদশ্ব নিদজদক পনিনচত কিদত সক্ষম হদব এর্াই প্রতযাশা। 

বাাংলাদেশদক একটি জ্ঞািনিনত্তক অথ টিীনত এবাং উদ্ভাবিী জানত নহদসদব প্রনতষ্ঠায় স্মার্ ট বাাংলাদেশ-২০৪১ নিশদি প্রধািমন্ত্রী শশখ 

হানসিাি শিতৃদত্ব এই ‘স্মার্ ট বাাংলাদেশ র্াস্কদফাস ট’ েঠিত হদয়দি। সিকাদিি পিবতী নিশি ‘স্মার্ ট বাাংলাদেশ-২০৪১’ বাস্তবায়দি ১৪টি কম ট-

পনিকল্পিা বাস্তবায়দিি নসদ্ধান্ত শিয়া হদয়দি। আি এসব নসদ্ধান্ত এদসদি ‘নিনজর্াল বাাংলাদেশ র্াস্কদফাস ট’-এি তৃতীয় সিায় । ‘স্মার্ ট বাাংলাদেশ-

২০৪১’ এি আওতায় প্রধাি অঙ্গ হদব স্মার্ ট নশক্ষা, স্মার্ ট স্বাস্থ্যদসবা, স্মার্ ট কৃনষ , স্মার্ ট বানণজয, স্মার্ ট পনিবহণ ইতযানে। অন্তর্ভ টনিমূলক নিনজর্াল 

সমাজ েদে শতালা এবাং নপনিদয় পো প্রানন্তক জিদোষ্ঠীদক উন্নয়দিি মূল ধািায় নিদয় আসদত নিনজর্াল ইিক্লুশি ফি িািিাদিবল এদেপশি 

(িাইি) উদযাদেি আওতায় আত্মকম টসাংস্থ্ািনিনত্তক প্রনশক্ষণ কায টক্রম গ্রহণ। স্মার্ ট ও সবি নবিাজমাি সিকাি েদে তুদলদত নিনজর্াল 

নলিািনশপ অযাকাদিনম স্থ্াপি। এটি বাস্তবায়ি কিদব তথ্যপ্রযুনি নবিাে ।  নশক্ষাথীদেি অিলাইি কায টক্রম নিনিদত ‘ওয়াি স্টুদিন্ট, ওয়াি 

ল্যাপর্প, ওয়াি নিম’ এি আওতায় নশক্ষাথীদেি ল্যাপর্প সহায়তা কায টক্রম অব্যাহত িাখা। যা বাস্তবায়ি কিদব মােনমক ও উচ্চনশক্ষা নবিাে, 

মাদ্রাসা ও কানিেনি নশক্ষা নবিাে, প্রাথনমক ও েণনশক্ষা মন্ত্রণালয় এবাং তথ্যপ্রযুনি নবিাে । কুটিি, শিার্, মাঝানি ব্যবসাগুদলাি নজনিনপদত 

অবোি বাোদত এন্টািপ্রাইজনিনত্তক ব্যবসাগুদলাদক নবনিদয়াে উপদযােী োর্ টআপ নহদসদব প্রস্তুত কিা। এই উদযাে বাস্তবায়দি িদয়দি নশল্প 

মন্ত্রণালয়, বানণজয মন্ত্রণালয় ও তথ্যপ্রযুনি নবিাে। অন্টািদিটিি স্কুল ফি োর্ টআপ এডুদকর্িস অব টুদমাদিা (এদসর্) প্রনতষ্ঠা। এটি বাাংলাদেশ 

কনম্পউর্াি কাউনন্সল এটি বাস্তবায়ি কিদব। বাাংলাদেশ িদলজ শিদিলপদমন্ট পাকট নিম টাণ ও পনিচালিা। এটি বাস্তবায়দি থাকদি হাইদর্ক 

পাকট কতৃটপক্ষ। শসন্টাি ফি লানি টাং ইদিাদিশি অযান্ড নক্রদয়শি অব িদলজ (নক্লক) স্থ্াপি। বাস্তবায়দি থাকদি বাাংলাদেশ কনম্পউর্াি কাউনন্সল। 

এদজনন্স ফি িদলজ অি অযাদিািটিকযাল অযান্ড শেস হিাইজি (আকাশ) প্রনতষ্ঠা। বাস্তবায়দি তথ্যপ্রযুনি নবিাে। শসলফ অযামপ্লয়দমন্ট অযান্ড 

এন্টিদপ্রইিিনশপ শিদিলপদমন্ট (নসি) প্লার্ফম ট স্থ্াপি। এটি বাস্তবায়ি কিদব হাইদর্ক পাকট কতৃটপক্ষ।কদর্ন্ট ইনঞ্জনিয়ানিাং অযান্ড নলাংদকজ 

ল্যাব (শসল) স্থ্াপি। তথ্যপ্রযুনি অনধেপ্তি এটি বাস্তবায়ি কিদব। সানি টস এনগ্রদগ্রর্ি শট্রইনিাং (স্যার্) মদিদল সিকানি শসবা ও অবকাোদমা 

নিি টি উদযািা বতনি কিা। বাস্তবায়দি বাাংলাদেশ কনম্পউর্াি কাউনন্সল । 

সকল নিনজর্াল শসবাদক শকনিয়িাদব সমনিত ক্লাউদি নিদয় আসা। এটি বাস্তবায়দি থাকদব সব মন্ত্রণালয় ও নবিাে। 

শির্া নিিাপত্তা আইি, নিনজর্াল সানি টস আইি, শশখ হানসিা ইন্সটিটিউর্ অব ফনিয়াি শর্কদিালনজ (নশফর্) আইি, ইদিাদিশি 

নিজাইি অযান্ড এন্টািদপ্রনিওিনশপ অযাকাদিনম (আইনিয়া) আইি, এদজনন্স ফি িদলজ অি অযাদিািটিকযাল অযান্ড শেস হিাইজি 

(আকাশ) আইি, নিনজর্াল নলিািনশপ অযাকাদিনম আইি ও জাতীয় োর্ টআপ পনলনস প্রণয়ি। এ নবষয়গুদলা বাস্তবায়ি কিদব 

শলনজসদলটিি ও সাংসে নবষয়ক নবিাে এবাং তথ্যপ্রযুনি নবিাে। 

আমাদেি নশশু নকদশািিা জন্ম শথদকই শর্কদিালনজি নেদক ধানবত হদে। প্রকৃতপদক্ষ আমাদেি প্রযুনিেত জ্ঞাদিি বাইদি যাওয়াি 

শকাি সুদযাে শিই। ২০৪১ এি বাাংলাদেশ হদব স্মার্ ট বাাংলাদেশ। ক্ষুধা োনিদ্র মুি ববসম্যহীি উন্নত বাাংলাদেশ,শযখাদি বসবাস কিদব আমাদেি 

িনবষ্যত প্রজন্ম। 
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