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তথ্য প্রযুশিসহ সকল প্রযুশি নানা মাধ্যদম আমাদের পৃশর্িীর আর্ থসামাশিক মানশচত্রদক গত  শতন -চার েিদক আমূল 

পাদে শেদয়দে। শিজ্ঞাদনর নানা অভূতপূি থ আশিস্কার ও উন্নয়দনর কারদে মানুষ শেন শেন বিশি সক্ষমতা অিথন করদে। িতথমান 

প্রযুশির অভাশিত উদ্ভািন সমাদির ব্যপক আশর্ থক সক্ষমতা বৃশি কদরদে।  িাাংলাদেি পশরিশতথত শিশ্ব ব্যিস্হা বর্দক শিশেন্ন নয়। 

আমাদের বেদিও আর্ থসামাশিক অিস্থার দ্রুত পশরিতথন ঘটদে।আমাদের বেদি এখন আর আদগর মদতা সপ্তাদহর একটি শনশে থষ্ট 

শেদন শনশে থষ্ট সমদয় হাট িদস না।এখন সপ্তাদহর প্রশতশেনই িািার িদস।মহাসড়দকর দুই পাদি বোকান বিদড়ই চলদে। ব্যিসা 

িাশেদিের প্রসার ঘটদে। গ্রাদমর রাস্তায় এখন আর গরুর গাশড় বেখা যায় না, এমন শক প্যাদডল শরকিা ভোদনর িায়গা েখল কদর 

শনদয়দে ব্যাটারী চাশলত ইশিিাইক।গ্রাদম খুি কম পশরিার আদে যাদের শিি,টিশভ বনই। বমািাইল োড়া পশরিার এখন খু ুঁদি পাওয়া 

োয়।আর এ সিই হদয়দে আমাদের বচাদখর সামদন গত দুই েিদকরও কম সমদয়র মদধ্য। নতুন নতুন প্রযুশি আমাদের িীিন 

ব্যািস্হাদক পাদে শেদে। আমরা, আমাদের অিাদেই পুরাতন ব্যিস্হার পশরিদতথ নতুন ব্যিস্হায় অভেস্ত হদয় পড়শে।এ সি প্রযুশি 

আমাদেরদক শনদয় যাদে এক নতুন সমাি ব্যিস্হায় যা আমরা কখদনা কল্পনাও কশরশন। 

চতুর্ থ শিল্প শিপ্লি আমাদের বোরদগাড়ায় কড়া নাড়দে। িলা হদে এ শিল্প শিপ্লদির প্রভাদি আমাদের সমাি ব্যিস্হার 

আমূল পশরিতথন হদি।যার প্রভাি ইশতমদধ্যই সীশমত আকাদর হদলও পড়দত শুরু কদরদে। সমদয়র পশরক্রমায় এটি আরও বিশি 

দৃশ্যমান হদি।প্রর্ম ও শিতীয় শিল্প শিপ্লি আমরা শমস কদরশে।১৭৮৪ সাদল প্রর্ম শিল্প শিপ্লদির মাধ্যদম িাষ্পীয় ইশিন মানুদষর 

হাদত তুদল শেদয়শেদলা গশতদক।মূলত পাশন আর িাদের ব্যিহার কদর উৎপােন বৃশি হয় এ শিদল্পর মাধ্যদম। এর পর ১৮৭০ সাদল 

শিতীয় শিল্প শিপ্লদির মাধ্যদম বিদুেশতক িাশত মানুষদক বেয় এক আদলাশকত শিশ্ব।আর এ শিদুৎ িশি ব্যিহার কদর গে-উৎপােন 

শুরু হয়। শিতীয় শিল্প শিপ্লদির আিীিাে শিদুেৎ-বক আমরা মানুদষর ঘদর বপ ুঁদে শেলাম ২০২১ সাদল।শিদুৎ শনভ থর শিল্প শিপ্লিদক 

আমরা ধরদত ব্যর্ থ হলাম।তৃতীয় শিল্প শিপ্লদির শুরু হয় ১৯৬৯ সাদল।তৃতীয় শিল্প শিপ্লদির বনতৃত্ব শেদয়দে আদমশরকা।ইন্টারদনট 

শিশ্বদক বলািাল শভদলদি রূপােশরত করদলা।কশিউটাদরর ব্যিহার শুরু হদয় বগদলা।১৯৬৪ সাদল আমাদের এ ভূখদে প্রর্ম 

কশিউটার এদলা।তৃতীয় শিল্প শিপ্লিদকও আমরা যর্া সমদয়ে ধরদত পাশরশন। বেি স্বাধীদনর পর িঙ্গিন্ধু সরকার উত্তরাশধকার সূদত্র 

পাওয়া শিক্ষা ব্যিস্হাদক যুদগাপদযাগী করার লদক্ষে কুেরশত বখাো কশমিন গঠন কদরন।কুেরশত বখাো কশমিন শরদপাদট থর শভশত্তদত 

শিক্ষা ব্যিস্হাদক বেদল সািাদনার পািাপাশি কাশরগশর শিক্ষাদক গুরুত্ব বেওয়া হয়। িঙ্গিন্ধু সরকাদরর আমদল টি এন্ড টি বিাড থ 

গঠন করা হয়। বিতবুশনয়ায় ভূ-উপগ্রহ বকন্দ্র স্হাপন করা হয়। িঙ্গিন্ধু সরকার শকছু কনদসপ্ট শনদয় কাি কদরশেদলন। ৩য় শিল্প 

শিপ্লিদক বমাকাশিলার িন্য সদ্য স্বাধীন বেদির অিকাঠাদমা উন্নয়ন এিাং স্বল্প, মদধ্য ও েীঘ থ বময়াশে পশরকল্পনা করার িন্য শিশভন্ন 

কশমটি গঠন কদর, এ-সি কশমটিদক োশয়ত্ব বেওয়া হদয়শেদলা। িঙ্গিন্ধু সরকাদরর পর এ-সি শিষদয় উদেখদযাগ্য বকান কাি 

হয়শন। 

এমন শক আমাদের অজ্ঞতার কারদে শিনামূদে সািদমশরন কোিল কাদনশিশভটি সুদযাগও হাতোড়া হদয়দে। যা পদর 

আমাদের অদর্ থর শিশনমদয় শনদত হদয়দে। ১৯৯৬ সাদল িতথমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর গুরুত্বপূে থ চারটি শসিাে শনদয়শেদলন,যার 

সুদুরপ্রসাশর প্রভাি তখন সিাই বুঝদত পাদরশন। বসই চারটি শসিাে হদলা কশিউটাদরর উপর বর্দক সকল প্রকার ভোট,ট্যাক্স 

প্রতোহার,বমািাইল ব াদনর লাইদসন্স  একটি আপদরটদরর পশরিদতথ সিার িন্য উন্মুি কদর বেওয়া।এর  দল গ্রামীেসহ অদনকগুদলা 

বকািানী বমািাইল বসিায় চদল আদস এিাং লাখ টাকার বমািাইল কদয়ক হািার টাকায় মানুদষর হাদত বপ ুঁদে যায় ।তৃতীয় শসিাে 

হদলা ইন্টারদনট সাংদযাগ িনগদের বোরদগাড়ায় বপ ুঁদে বেওয়ো।  চতুর্ থ শসিাে শেদলা কাশরগরী শিক্ষার প্রসার। এসিই চতুর্ থ শিল্প 

শিপ্লদির সহায়ক শহদসদি কাি করদে। পৃশর্িীর বকান বেিই সময় শনধ থারে কদর বঘাষো শেদয় শডশিটাল বেি হয়শন,এদক্ষদত্র 

ব্যশতক্রম িাাংলাদেি। আগামী এক েিদক শডশিটাল শিপ্লদির  দল আমরা এমনসি পশরিতথদনর মুদখামুশখ হদত যাশে, যা এর 

আদগ পাঁচ েিদকও সম্ভি হয়শন। 

চতুর্ থ শিল্প শিপ্লদির শিষদয় বকউ ধারোও করদত পারদে না ভশিষ্যদত শক হদি। শিদশ্বর উন্নত বেিগুদলাদত িনসাংখ্যা 

কম।এসি বেদি কাি করার মদতা িনিদলর ঘাটশত রদয়দে। তাদের অদন্যর শ্রদমর উপর শনভ থর করদত হয়।চতুর্ থ শিল্প শিপ্লদির 

মূল উদেশ্য হদলা িনিশির অভািদক বরািট ও আটি থশ শিয়াল ইদন্টশলদিশন্স শেদয় পূরে করা।পৃশর্িীর সি বেদি চতুর্ থ শিল্প 

শিপ্লদির প্রভাি একই মাত্রায় হদি না।িাপান ইশতমদধ্যই িদলদে আমরা যাশিক সভেতা চাইনা,মানশিক সভেতা চাই।এই যাশিক 

সভেতা শেদয় মানিিাশত এগুদত পাদরনা।বসই কারদে তারা িলদে বসাসাইটি ৫০ গদড় তুলদত হদি।িাপান মদন কদর  প্রযুশি হদত 

হদি মানশিক। িাাংলাদেদি চতুর্ থ শিল্প শিপ্লদির প্রদয়াগ শিদশ্বর উন্নত বেিগুদলার মদতা ঐ পয থাদয় এ মূহুদতথ হদি না।এর প্রদয়াগ শভন্ন 

পয থাদয় হদি। 



চতুর্ থ শিল্প শিপ্লদির প্রভাি ইশতমদধ্য িাাংলাদেদি পড়দত শুরু কদরদে।আগামী কম-বিশি  এক েিদকর মদধ্য শিল্প খাদতর  

৫৩ লাখ বপিািীশির বপিা পশরিতথন করদত হদি। ২০৪১ সাদলর মদধ্য বপািাক ও িস্ত্র শিদল্পর ৬০ ভাগ,আসিািপত্র শিদল্পর ৫৫ 

ভাগ,প্রশক্রয়ািাত খাদ্য ও কৃশষদত ৪০ ভাগ, চামড়া  শিদল্পর ৩৫ ভাগ এিাং পয থটন শিদল্পর ২০ ভাগ িনিদলর চাকশর পশরিতথন 

করদত হদি অর্ থাৎ চাকশর হারাদি। আমরা পৃশর্িীদত এক অসাধারে ভাদলা সমদয় িসিাস করশে।পৃশর্িীদত ১২ শিশলয়ন ড্রাইভার 

লাদগ।এখন ড্রাইভার বলস গাশড় চলদি।এই বটকদনালশি উন্নত শিদশ্বর ড্রাইভাদরর চাশহো পূরন করদি।যারা ড্রাইভাদরর কাি করদতা 

তারা দ্রুত প্রশিক্ষে শনদয় েক্ষ িনিশি হদয় অন্য বসিদর কাি করদি।প্রশ্ন হদলা সিাই শক প্রশিক্ষে শনদয় েক্ষ হদয় কাি বযাগাড় 

করদত পারদি,যারা পারদি না তাদের শক হদি।তদি আিার কর্া হদলা এই কাি হারাদনা চাপ একসাদর্ আসদি না।পয থায়ক্রদম 

আসদি।আর এিন্য িতথমান শিক্ষা ব্যিস্হার পশরিদতথ চতুর্ থ শিল্প শিপ্লদির সহায়ক শিক্ষা ব্যিস্হা গদড় তুলদত হদি। ইন্ডাশি এিাং 

একাদডশমর মদধ্য সমন্বয় গদড় তুলদত হদি। যাদত শ্রম িািাদরর চাশহো বমাতাদিক েক্ষ িনিল বতশর করা যায়। 

শিদশ্বর দুই িত বকাটি মানুদষর অপূরেকৃত প্রদয়ািন শিশ্ব অর্ থনীশতর সাদর্ সিৃি করার সুদযাগ এদন বেদি এটাই হদলা 

চতুর্ থ শিল্প শিপ্লদির ইশতিাচক শেক।এর মাধ্যদম অশতশরি চাশহো ও বযাগান সৃশষ্ট হদি। শডশিটাল সক্ষমতা অিথদন সিার আগ্রহ 

র্াকদি।িাাংলাদেদির মদতা অশতশরি িনিশির বেিগুদলা তাদের শ্রমিশিদক েক্ষ িনিশিদত পশরনত কদর চতুর্ থ শিল্প শিপ্লদির 

সুশিধা শনদত পারদি। তদি এ িন্য প্রদয়ািন সঠিক পশরকল্পনা ও তার িাস্তিায়ন। আমাদের বেদি ইশতমদধ্যই অেক্ষতাদক বকন্দ্র 

কদর অদনক প্রশতষ্ঠান গদড় উদঠদে যারা চতুর্ থ শিল্প শিপ্লি বমাকাশিলায় েক্ষ িনিশি বতশর করদি।এরা ভূ ুঁইদ াড়, এরা অেক্ষ 

িনিল বতশর করদে,মানুষদক ঠকাদে,বেদির  ক্ষশত কদর লাভিান হদে। দ্রুতই পশরকল্পনা মাশ ক সঠিক প্রশতষ্ঠান গদড় তুলদত 

হদি, তাহদল এসি ভূয়া প্রশতষ্ঠান এমশনদতই শিলুপ্ত হদয় যাদি।চতুর্ থ শিল্প শিপ্লি বমাকাশিলায় সরকাশর, বিসরকাশরসহ সাংশিষ্ট সকল 

অাংিীিনদের সাদর্ ইশতমদধ্য আদলাচনা শুরু হদয়দে, যা খুিই ইশতিাচক শেক।বেদির িনসাধারেদক এ শিষদয় সদচতন করদত 

হদি। চতুর্ থ শিল্প শিপ্লদির সম্ভব্য চেদলিগুদলা শচশিত করদত হদি এিাং এগুদলা বমাকাশিলার উপায় খু ুঁদি বির করদত হদি। শিষয়টি 

খুি সহি নয়,এিন্য শিদশ্বর উন্নত বেদির অশভজ্ঞতা কাদি লাগাদত হদি।জ্ঞান যশে কাদিই না লাদগ, বস জ্ঞাদনর বকান মূে বনই। 

তাই উন্নত বেদির অশভজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞান উন্নয়নিীল বেিসহ সকল বেদি সহদি এিাং িাধাহীনভাদি শিশনময় করদত হদি।এ ভাদিই 

চতুর্ থ শিল্প শিপ্লদির সু ল সারা শিদশ্ব েশড়দয় পড়দি।  িাশতর আিা আমাদের শডশিটাল প্রিন্ম হাত ধদর চতুর্ থ শিল্প শিপ্লদির 

চোদলি েক্ষতার সাদর্ বমাকাশিলা কদর স্বপ্ন পূরদের নতুন যুদগ প্রদিি করদি িাাংলাদেি। 
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