
স্মার্ ট বাাংলাদেদের জন্য চাই স্মার্ ট সিটিদজন 

জাসিে ফারুক 

 

  সিসজর্াল বাাংলাদেে এখন বাস্তবতা। আমাদের পরবতী লক্ষ্য 'স্মার্ ট বাাংলাদেে '। স্মার্ ট বাাংলাদেদের চারটি স্তম্ভ ইসতমদে 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ িাসিনা শ াষণা কদরদেন। এগুদলা িদলা স্মার্ ট সিটিদজন, স্মার্ ট ইশকাদনাসম, স্মার্ ট গভন টদমন্ট এবাং স্মার্ ট শিািাইটি। 

িরকার বাাংলাদেেদক  ২০৪১ িাদলর মদে 'স্মার্ ট বাাংলাদেে ' সিদিদব গদে তুলদত চায়,শেখাদন প্রসতটি নাগসরকই িদব স্মার্ ট। এ লক্ষ্যদক 

িামদন শরদখ িরকার ধাদপ ধাদপ শেদের মানুষদক তথ্য উপাত্ত সেদয় শেমন িদচতন করদে ঠিক শতমসনভাদব সবসভন্ন িরকাসর শিবাদক 

সিসজর্াল শিবায় রূপান্তর কদর তা জনিাধারদণরদক ব্যবিাদর উদ্ভুদ্ধ করার মােদম তাদেরদক অভযস্ত কদর তুলদে। 

বাাংলাদেে আওয়ামী লীগ  ২০০৯ িাদল সিতীয় শময়াদে িরকার গঠদনর পর সিসজর্াল বাাংলাদেে গো এবাং   সভেন -২০২১ 

বাস্তবায়দনর মােদম বাাংলাদেেদক মেম আদয়র শেদে উন্নীত করার লক্ষ্য সনদয় কাজ শুরু কদর। এ িময় িরকার  ষষ্ঠ পঞ্চবাসষ টক 

পসরকল্পনা,এমসিসজ এবাং প্রথম শপ্রসক্ষ্ত পসরকল্পনা বাস্তবায়দন গুরুত্বপূণ ট ভূসমকা পালন করদে। ২০১৪ িাদল তৃতীয় শময়াদে  িরকার 

গঠদনর পর শেদের িকল মানুদষর শমৌসলক অসধকার সনসিত করার লদক্ষ্য োসরদ্র্য ও ক্ষুধামুসি,বািস্থান, সেক্ষ্া, সচসকৎিা ও িামাসজক 

সনরাপত্তার সবষয়দক অগ্রাসধকার প্রোন কদর। একই িাদথ জনগদণর শোরদগাোয় সিসজর্াল শিবা শপৌৌঁোদনা,নারীর ক্ষ্মতায়ন বাস্তবায়ন, 

 দর  দর সবদ্যযৎ শপৌৌঁোদনা,পসরদবে সুরক্ষ্া ও সবসনদয়াগ বৃসদ্ধর জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ িাসিনার শমার্ ১০ টি সবদেষ  উদযাগ গ্রিণ করা 

িয়।মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাসতর িামদন চারটি মাইল ফলক সেদয়দেন। এর প্রথমটি িদলা ২০২১ িাদলর মদে সিসজর্াল বাাংলাদেদের 

রূপকল্প ো ইসতমদে অদনকাাংদে অসজটত িদয়দে, সিতীয়টি ২০৩০ িাদলর মদে এিসিসজ'র লক্ষ্যমাত্রা অজটন, তৃতীয়টি ২০৪১ িাদল 

উন্নত বাাংলাদেে গদে শতালা এবাং চতুথ টটি িদে শিল্টা প্ল্যান ২১০০ বাস্তবায়ন। ২০৪১ িাদলর মদে বাাংলাদেে িদব ক্ষুধা োসরদ্র্য মুি 

একটি উন্নত বাাংলাদেে। নাগসরকদের মাথাসপছু আয় িদব ১২ িাজার ৫ েত মাসকটন িলাদররও শবসে। আর এ লক্ষ্যদক িামদন শরদখ 

আগামী দ্যই েেদক কৃসষ, সেল্প ও বাসণজয, সেক্ষ্া ও স্বাস্হিয,পসরবিণ ও শোগাদোগ, ব্যবিাসয়ক চচ টা এবাং কম টক্ষ্মতা অজটদনর পদ্ধসতদত 

পসরবতটন আিদব। এই ধারাবাসিক পসরবতটদনর সুফল িমাদজর িকল স্তদরর মানুষ পাদব। 

আগামী দ্যই েেদক সজসিসপর প্রবৃসদ্ধ িদব ৯.০২ েতাাংে। প্রবৃসদ্ধর এই পথ অনুিরণ কদর বাাংলাদেে ২০৩১ িাদল িদব উচ্চ- 

মেম আদয়র শেে। ২০৪১ িাদল বাাংলাদেদের িম্ভব্য জনিাংখ্যা িদব ২১৩ সমসলয়ন। িবদচদয় োসরদ্র্য মানুষ োদের দেসনক আয় িদব 

৩.২ িলার। আপাতদৃসিদত এগুদলাদক অিম্ভব মদন িদত পাদর। সকন্তু এই অিম্ভব কাজটিদক িম্ভব করার জন্য িরকার একটি শরােম্যাপ 

শ াষণা কদরদে। রপ্তাসনমুখী সেল্পায়ন, কৃসষ উৎপােনেীলতা বৃসদ্ধ, েিদরর িকল আধুসনক সুদোগ সুসবধা গ্রাদম শপৌৌঁেদনা,েক্ষ্ জ্বালাসন ও 

অবকাঠাদমা, েক্ষ্ জনেসি সৃসি ইতযাসে শকৌেলগত কাজ ধাদপ ধাদপ পসরকল্পনা মাসফক বাস্তবায়ন করা িদে। সুোিদনর চারটি স্তম্ভ, 

গণতন্ত্রীকরণ,সবদকন্দ্রীকরণ এবাং িক্ষ্মতা বৃসদ্ধর রূপকল্প ২০৪১ অজটদনর প্রধান এদজন্ডা িদব। সভেন -২০৪১ বতটমান শথদক দ্যই েেদকরও 

কম দূদর। আমরা অদনক সকছু অজটন কদরসে সকন্তু আমরা এখনও আমাদের উচ্চাকাঙ্খা শথদক অদনক দূদর। আমাদের শিখাদন িফলভাদব 

শপৌৌঁোদনার আদগ অদনক পথ পাসে সেদত িদব। এই চলার পদথ আমাদের অদনক চযাদলঞ্জ শমাকাসবলা কদর কাসিত লদক্ষ্য শপৌৌঁোদত 

িদব। সিসজর্াল বাাংলাদেে সবসনম টাদণ িরকাদরর তথ্যপ্রযুসি সবভাগ গুরুত্বপূণ ট ভূসমকা পালন করদে। পাবসলক িাসভ টি শিসলভাসর 

িিসজকরণ শথদক শুরু কদর, সিসজর্াল অবকাঠাদমা প্রসতষ্ঠা,সিসজর্াল অনুেীলনদক উৎিাসিত করা এবাং িদব টাপসর বাাংলাদেদের গ্রমীণ 

জনদগাষ্ঠীদক প্রযুসির আদলার আওতায় আনার মােদম তাদের জীবনদক িিজ ও িােন্দ্যময় করদত a2i শপ্রাগ্রামটি গুরুত্বপূণ ট ভূসমকা 

পালন কদর চলদে। এ কাজটি িিজ সেল না। বেদরর পর বের এবাং বহু েেক ধদর চলা প্রসতসষ্ঠত পদ্ধসতগুদলার জায়গায় নতুন 

পদ্ধসতগুদলা জনগদণর কাদে গ্রিণদোগ্য করদত নানাধরদনর িদচতনতামূলক প্রচার করদত িদয়দে। জনগণদক পুরাতন অভযািগুদলা 

পসরতযাগ করার জন্য িরকার নানাভাদব তথ্য উপাত্ত সেদয় তাদের সুসবধা -অসুসবধাগুদলা তুদল ধদর প্রসেসক্ষ্ত করার মােদম আজ 

সিসজর্াল বাাংলাদেে সনম টাণ িম্ভব িদয়দে। এিব শক্ষ্দত্র জনগদণর মাইন্ড শির্ পসরবতটন সেল িবদচদয় শবসে গুরুত্বপূণ ট। 

স্মার্ ট বাাংলাদেে দতসরদত প্রথম প্রদয়াজন স্মার্ ট সিটিদজন। স্মার্ ট সিটিদজনদক প্রথদমই িরকাসর শবিরকাসর িকল সিসজর্াল 

শিবায় অভযস্ত িদত িদব। চলমান প্রযুসি এবাং ভসবষ্যদত শে িব প্রযুসি আমাদের িামদন আিদব,েসেও শিগুদলা িম্পদকট আমাদের 

শতমন ধারণা শনই শিগুদলাও িােদর গ্রিণ করার জন্য প্রস্তুত থাকদত িদব। আমাদের এই পৃসথবীর িবসকছুই দ্রুত পসরবতটন িদে। এই 

পসরবতটনেীল পৃসথবীর িাদথ সনদজদক খাপ খাইদয় সনদত িদব। এজন্য প্রদয়াজনীয় প্রসেক্ষ্ণিি তথ্য উপাদত্ত িবিময় আপদগ্রি থাকদত 

িদব। নতুবা সপসেদয় পেদত িদব। আমাদের অবশ্যই িমৃসদ্ধর জন্য প্রযুসিদত েক্ষ্ িদত িদব। ভুদল শগদল চলদব না িবিময় নতুন 

প্রযুসির িাদথ নতুন চযদলঞ্জও আদি। এইিব চযাদলঞ্জদক শমাকাসবলা করার িক্ষ্মতা অজটন করদত িদব নাগসরকদের। এককথায় বলদত 

শগদল স্মার্ ট সিটিদজন অথ ট িদলা আইসিটি িক্ষ্ম সিটিদজন, োরা উন্নত মানব িম্পে। িরকার স্মার্ ট সিটিদজন দতসরর লদক্ষ্য শেদে 

েতভাগ দ্রুতগসতর ইন্টারদনর্ িাংদোগ সনসিত করদত প্রসতশ্রুসতবদ্ধ। িরকার ইসতমদে বাাংলাদেেদক ' ইনফরদমেন সুপার িাইওদয় '- 

শত িাংযুি করদত িক্ষ্ম িদয়দে। িরকার েক্ষ্ ও সিসজর্াল কমী বাসিনী এবাং প্রযুসি িমসথ টত ব্যবিাবাসণজয িম্প্রিারদণর উদযাগ 



সনদয়দে। প্রসতবের পাঁচ লাদখরও  শবসে সেক্ষ্াথী স্নাতক পাে করদে োর মদে পঁচাত্তর িাজাদররও শবসে তথ্য প্রযুসি িক্ষ্ম শপোোর 

সিদিদব প্রসেসক্ষ্ত। 

স্মার্ ট বাাংলাদেে গোর লক্ষ্য পূরদণ আধুসনক প্রযুসি ব্যবিাদরর শকাদনা সবকল্প শনই। িরকার কৃসত্রম বুসদ্ধমত্তা, ইন্টারদনর্, 

ভার্চটয়াল বাস্তবতা, শরাদবাটিকি এন্ড সবগ িার্া িমসিত সিসজর্াল প্রযুসির িদব টাচ্চ ব্যবিার সনসিদতর মােদম বাাংলাদেেদক 

অথ টননসতকভাদব িমৃদ্ধ করার লদক্ষ্য কাজ করশে। সেল্পাঞ্চদল ফাইভ- সজ শিবা প্রোন করার পসরকল্পনা ইসতমদেই গ্রিণ করদে িরকার। 

২০২৪ এর মদে তৃতীয় িাবদমসরন কযাবল স্হিাপন করদত োদে িরকার। ইসতমদে প্রথম ও সিতীয় িাবদমসরন কযাবদলর সুসবধা 

শেেবািী পাদে। বাাংলাদেে এ পে টন্ত 3.4 K GBPS ব্যান্ডউইথ ক্ষ্মতা অজটন করদে। এ বেদরর জুন - জুলাই মাি নাগাে 

ব্যান্ডউইদথর ক্ষ্মতা 7.2K GBPS এ উন্নীত করার শচিা করদে িরকার। তৃতীয় িাবদমসরন কযাবল স্হিাপন করা িদল এটি 13.2 

GBPS এ উন্নীত িদব। িরকার ইসতমদে শিৌসে আরব, ফ্রান্স,মালদয়সেয়া ও ভারতদক ব্যান্ডউইথ সলজ শেওয়ার মােদম ৪.৮১ 

সমসলয়ন মাসকটন িলার আয় কদরদে। ‘‘স্মার্ ট বাাংলাদেে’’ গোর লক্ষ্য বাস্তবায়দনর জন্য বহুমুখী কাে টক্ষ্মতা িম্পন্ন বঙ্গবন্ধু স্যাদর্লাইর্ 

- ২ স্হিাপদনর উদযাগ গ্রিণ কদরদে। িারা শেদে ইউসনয়ন পে টায় পে টন্ত ৯ লাখ ৫৬ িাজার ২৯৮ সকদলাসমর্ার অপটিকযাল ফাইবার 

কযাবল স্হিাপন করা িদয়দে। ো জনগণ ও িরকাসর অসফিগুদলাদত উচ্চ গসতর ইন্টারদনর্ িরবরাি করদে। প্রসতটি ইউসনয়দন ১০ 

সগগাবাইর্ ক্ষ্মতা সনসিত করা িদয়দে। 

উচ্চ অথ টননসতক  নদত্বর কারদণ েিরমুখী মানুদষর শরাতদক শঠকাদনার জন্য েিদরর িকল আধুসনক সুদোগ সুসবধা গ্রাদম 

শপৌৌঁদে শেওয়ার লদক্ষ্য বতটমান িরকার ' আমার গ্রাম আমার েির' নীসত গ্রিণ কদরদে। উন্নত শেেগুদলার মদতা ২০৪১ িাদল বাাংলাদেদের 

শমার্ জনিাংখ্যার ৮০ েতাাংে েিদর বিবাি করদব। িরকার ঢাকা শকসন্দ্রক নগরায়দণর পসরবদতট অদনক নগরদকদন্দ্রর সুষম উন্নয়দনর 

পসরকল্পনা গ্রিণ করা িদয়দে। সবশ্ব জুদে একটি অসবশ্বাস্য পদ্ধসতগত শমৌসলক পসরবতটন লক্ষ্য করা োদে। প্রচসলত ব্যবস্হিার সিসজর্াল 

রূপান্তদরর পথ ধদরই এই পসরবতটন  র্দে। 

আমরা এখন ২০২০ শথদক ২০৩০ এর েেদক সেদক এসগদয় চলসে। এই েেদকর প্রথম দ্যই বেদর কদরানা অসতমাসর শমাকাসবলা 

কদর আমরা আমাদের কাসিত লদক্ষ্যর সেদক েখন  দ্যব টার গসতদত এসগদয় চলসে ঠিক তখনই অপ্রতযাসেতভাদব আমাদের িামদন এদলা 

ইউদেন -রাসেয়া যুদ্ধ। এই যুদ্ধ পৃসথবীর অন্যান্য শেদের মদতা আমাদের অগ্রিরমান অথ টনীসতদত সবরূপ প্রভাব শফলদে। তদব আিার 

কথা িদলা পৃসথবীর অদনক শেদের তুলনায় বাাংলাদেদে অদনক ভাদলা আদে। এিব সকছু শমাকাসবলা কদরই আমাদের এসগদয় শেদত 

িদব। েক্ষ্ শনতৃদত্ব এক েেদকর সকছু শবসে িমদয়র মদে  বাাংলাদেে এখন সিসজর্াল জাসতদত পসরণত িদয়দে,ো সবশ্ববািীর কাদে এক 

সবশ্বয় এবাং শরাল মদিল। এরই ধারাবাসিকতায় আগামী দ্যই েেদক সিসজর্াল  বাাংলাদেে শথদক বাাংলাদেে িদব স্মার্ ট বাাংলাদেে। এর্া 

শকাদনা দূরবতী স্বপ্ন নয়, এর্াই আমাদের লক্ষ্য। আর লক্ষ্য বাস্তবায়দন ইসতমদে  দতসর িদয়দে,  িদে, এবাং িদব স্মার্ ট সিটিদজন। এটি 

একটি চলমান প্রসেয়া। আমাদের স্মার্ ট প্রজদের িাত ধদরই দতসর িদব  ২০৪১ এর ক্ষুধা, োসরদ্র্য ও দবষম্যমুি স্মার্ ট বাাংলাদেে।   
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