
লক্ষ্য এখন স্মার্ ট বাাংলাদেশ 

ম াহাম্মে গিয়াস উগিন 

‘রূপকল্প ২০৪১’-এর অভীষ্ট অর্টন দ্রুততর করদতই ‘স্মার্ ট বাাংলাদেশ ২০৪১’রূপকল্প প্রণয়ন করা হদয়দে। মপ্রগক্ষ্ত পগরকল্পনা ২০৪১-এর 

গভগিমূদল রদয়দে দুটি প্রধান অভীষ্ট। প্রথ ত,২০৪১ সাদলর  দে বাাংলাদেশ হদব একটি উন্নত মেশ, মেখাদন  াথাগপছু আয় হদব ১২ হার্ার ৫০০ 

 াগকটন ডলার এবাং ো হদব গডগর্র্াল গবদের সদে সাংিগতপূণ ট। গিতীয়ত,বাাংলাদেশ হদব মসানার বাাংলা,মেখাদন োগরদ্র্য হদব দূরবতী অতীদতর 

ঘর্না। মপ্রগক্ষ্ত পগরকল্পনার এই লক্ষ্য অর্টদন সহদোগিতা করদতই ‘স্মার্ ট বাাংলাদেশ ২০৪১’রূপকদল্প অতযাধুগনক প্রযুগিদক কাদর্ লািাদনা হদে। 

কারণ,আদির গতনটি গশল্পগবপ্লদবর মেদয় েতুথ ট গশল্পগবপ্লদব অতযাধুগনক প্রযুগির ব্যবহাদর গবদে দ্রুত অথ টননগতক উন্নয়ন ঘর্দব। সরকার এসব 

প্রযুগির ব্যাপক ব্যবহার কদর ২০৪১ সাদলর  দে র্াতীয় অথ টননগতক প্রবৃগিদত আইগসটি খাদতর অবোন ২০ শতাাংদশর মবগশ গনগিত করদত 

োয়।  

 

অতযাধুগনক প্রযুগির আগবভটাদব গক্ষ্প্রিগতদত ঘর্দে গডগর্র্াল রূপান্তরধ ী পগরবতটন। এখন সা দন নতুন লক্ষ্য ‘স্মার্ ট বাাংলাদেশ’ 

িড়ার।‘স্মার্ ট বাাংলাদেশ’ বলদত স্মার্ ট নািগরক,স ার্,অথ টনীগত ও স্মার্ ট সরকার িদড় মতালা। গশক্ষ্া,স্বাস্থ্য,কৃগি ও আগথ টক খাদতর কাে টক্র  স্মার্ ট 

পিগতদত রূপান্তর হদব। এ র্ন্য সরকাগর ব্যবস্থ্াপনার আধুগনকায়ন এবাং এর উন্নয়দন একটি েক্ষ্ ও স্বে ব্যবস্থ্াপনা কাঠাদ া িদড় মতালার লদক্ষ্য 

স গিত কাে টক্র  গ্রহণ করা হমে। 

 

‘স্মার্ ট বাাংলাদেশ’ িড়ার োরটি গভগি। এগুদলা হদে,স্মার্ ট গসটিদর্ন,স্মার্ ট ইদকানগ ,স্মার্ ট িভন টদ ন্ট এবাং স্মার্ ট মসাসাইটি। স্মার্ ট 

বাাংলাদেদশ প্রযুগির  ােদ  সবগকছু হদব। মসখাদন নািগরকরা প্রযুগি ব্যবহাদর েক্ষ্ হদব এবাং এর  ােদ  স গ্র অথ টনীগত পগরোগলত হদব। 

২১০০ সাদলর ব-িীপ মক ন হদব-মস পগরকল্পনাও মনয়া হদয়দে। বাাংলাদেশদক উন্নত ও সমৃি মেদশ রূপান্তদর তরুণ প্রর্ন্ম হদে োগলকা 

শগি,২০৪১ সাদলর সসগনক গহদসদব তরুণদের স্মার্ ট নািগরক গহদসদব প্রস্তুত হদত হদব। প্রর্দন্মর পর প্রর্ন্ম মেন র্লবায়ুর অগভঘাত মথদক রক্ষ্া 

পায়,মেশ উন্নত হয় এবাং উন্নত মেদশ স্বাধীনভাদব সুন্দরভাদব মেন তারা স্মার্ টগল বাঁেদত পাদর।মসই র্ন্যই এ ব্যবস্থ্া।এটিদক বাস্তদব রূপ মেদব তরুন 

প্রর্ন্ম। 

 

র্াগতর গপতা বেবন্ধু মশখ মুগর্বুর রহ ান যুিগবধ্বস্ত মেশ পুনি টঠদনর অাংশ গহদসদব গবজ্ঞান ও প্রযুগির সম্প্রসারদণর োত্রা শুরু 

কদরগেদলন। বেবন্ধু গবজ্ঞান ও প্রযুগির সম্প্রসারদণর লদক্ষ্য আথ ট গরদসাদস টস মর্কদনালগর্ স্যাদর্লাইর্ (ইআরটিএস) মপ্রাগ্রা  বাস্তবায়ন, 

মবতবুগনয়ায় ভূ উপগ্রহ মকন্দ্র,গবজ্ঞান,কাগরিগর ও প্রযুগিগবদ্যা গশক্ষ্াদক গুরুত্ব গেদয় কুেরাত-এ-খুো গশক্ষ্া কগ শন গরদপার্ ট প্রণয়ন,আইটিইউদয়র 

সেস্য পে লাভ, গবজ্ঞান ও প্রযুগি িদবিণািার প্রগতষ্ঠাসহ নানা উদদ্যাি গ্রহণ ও বাস্তবায়দনর  ােদ  প্রযুগির একর্া শি গভগি োঁড় কদরগেদলন। 

মসই গভদতর ওপর োঁগড়দয় বেবন্ধু কন্যা  াননীয় প্রধান ন্ত্রী মশখ হাগসনা গডগর্র্াল বাাংলাদেদশর বাস্তবায়ন কদর এখন স্মার্ ট বাাংলাদেশ 

গবগন টাদণর মঘািণা গেদয়দেন। 
 

 

ভগবষ্যৎ স্মার্ ট বাাংলাদেশ হদব সাশ্রয়ী,মর্কসই,জ্ঞানগভগিক,বুগিেীপ্ত এবাং উদ্ভাবনী।মে ন স্মার্ ট শহর ও স্মার্ ট গ্রা  বাস্তবায়দনর র্ন্য 

স্মার্ ট স্বাস্থ্যদসবা,স্মার্ ট ট্রান্সদপাদর্ টশন,স্মার্ ট ইউটিগলটির্,নির প্রশাসন,র্নগনরাপিা,কৃগি,ইন্টারদনর্ সাংদোি ও দুদে টাি ব্যবস্থ্াপনা গনগিত 

করা।অনলাইদন গশক্ষ্াথীদের অাংশগ্রহণ গনগিত করদত ওয়ান স্টুদডন্ট,ওয়ান ল্যাপর্প,ওয়ান গিদ র উদদ্যাদির কথা বলা হদয়দে।এর আওতায় সব 

গডগর্র্াল মসবা মকন্দ্রীয়ভাদব স গিত ক্লাউদডর আওতায় গনদয় আসা হদব।গডগর্র্াল বাাংলাদেশ রূপকল্প ২০২২-এর সফল বাস্তবায়দনর 

ধারাবাগহকতায় সরকার এখন ২০৪১ সাদলর  দে উদ্ভাবনী ও জ্ঞানগভগিক অথ টনীগতর স্মার্ ট বাাংলাদেশ গবগন টাদণ অতযাধুগনক পাওয়ার গগ্রড,গগ্রন 

ইদকানগ ,েক্ষ্তা উন্নয়ন,গিল্যাগন্সাং মপশাদক স্বীকৃগত প্রোন এবাং নির উন্নয়দন কার্ করদে।আিা ী ৪১ সাদল বাাংলাদেশদক উন্নত মেশ গহদসদব 

িদড় মতালা হদব। 
 

গডগর্র্াল কাদনগিগভটি হদব পরবতী উন্নয়দনর  হাসড়ক।এই  হাসড়ক োড়া স্মার্ ট গসটি বা স্মার্ ট মর্কদনালগর্ মকাদনার্াই বাস্তবায়ন 

করা সম্ভব হদব না। বাাংলাদেশ আধুগনক প্রযুগি ব্যবহাদর অদনক এগিদয় রদয়দে। স্মার্ ট গসটি ও স্মার্ ট গভদলর্ গবগন টাদণ স্বাস্থ্যদসবা,কৃগি ও গশক্ষ্া 

মক্ষ্দত্রর উন্নয়দন আ াদেরদক ফাইভগর্ কাদনগিগভটির সুগবধাদক কাদর্ লািাদত হদব। 

 

উদেখ্য,স্মার্ ট গসটি বলদত এ ন এক নিরায়নদক বুঝায় মেখাদন ন্যযনত  পগরদবশিত প্রভাব গনগিত কদর মকাদনা একটি শহদরর 

সম্পদের সদব টাচ্চ ব্যবহাদরর পাশাপাগশ নািগরকদের র্ন্য উন্নততর র্নবান্ধব মসবা প্রোদন আধুগনক প্রযুগিগুদলাদক কাদর্ লািাদনা হদব। স্মার্ ট 

গসটিদত অদনকগুদলা উপাোন থাকদলও বাাংলাদেদশর র্ন্য প্রস্তাগবত স্মার্ ট গসটি কাঠাদ াদত স্বাস্থ্যদসবা,পগরবহন,র্নগনরাপিা,ইউটিগলটি এবাং নির 

প্রশাসনসহ ম ার্ ৫টি উপাোন এবাং পগরদিবাদক ম ার্াোদি গেগিত করা হময়দে। 
 

অন্যগেদক,স্মার্ ট গভদলর্ বলদত এ ন এক গ্রা ীণ র্নদিাষ্ঠীদক বুঝায় মেখাদন গডগর্র্াল প্রযুগি এবাং উনু্মি উদ্ভাবনী প্লযার্ফদ টর 

ব্যবহাদরর  ােদ  স্থ্ানীয় নািগরকরা গবে বার্াদর সাদথ মোিাদোদির সুদোি পাদব। এোড়া সরকাগর ও মবসরকাগর উভয় খাদতর গবগভন্ন মসবা 

প্রোন ব্যবস্থ্াদক উন্নত করা, খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থ্ার উন্নয়ন এবাং নবায়নদোগ্য শগির উৎস গবকাদশ স্মার্ ট গভদলর্ গুরুত্বপূণ ট অবোন রাখদব। 

 

স্মার্ ট বাাংলাদেশ গবগন টাদণ আ াদের  াইন্ডদসর্ পগরবতটদনর করদত হদব।আ রা গবজ্ঞান নস্ক,প্রযুগিবান্ধব,প্রযুগি ব্যবহাদর অভযস্ত 

এবাং প্রযুগি উদ্ভাবদন েক্ষ্  ানুি সতগর করদত োই। োদেরদক  ানগবক ও সৃর্নশীল হদত হদব। হাড টওয়যার, সফর্ওয়যার ও গহউম্যানওয়ার 

গতনটির একসাদথ গ লদলই গবর্য়ী হওয়া সম্ভব। এর  দে গহউম্যানওয়ার তথা  ানুিদকই আসল ভূগ কা পালন করদত হদব অন্যথায় সব প্রযুগি 

থাকা সদেও তার েথাদপাযুি ব্যবহার সম্ভব হদব না। আর একর্ন সগতযকাদরর  ানুি সতগরর র্ন্য তাদেরদক মকবল প্রযুগিদত েক্ষ্ কদর িদড় 

তুলদলই হদব না তাদেরদক  ানগবক  ানুি গহদসদবও সতগর করদত হদব।হদত হদব আধুগনকতা- ননশীলতা-সৃর্নশীলতা-নান্দগনকতা-

অসাম্প্রোগয়ক মেতনার  ানুি।  

   

গডগর্র্াল বাাংলাদেশ বাস্তবায়দনর সাফল্য  ানুদির  দন প্রযুগিগনভটর মেদকাদনা ক টসূগে গ্রহদণর ব্যাপাদর সরকাদরর প্রগত আস্থ্া সতগর 

কদরদে। প্রযুগিদত গবপুলসাংখ্যক  ানুদির অগভিম্যতা ও সাহোে ট, ো স্মার্ ট বাাংলাদেদশর োর স্তদম্ভর বাস্তবায়ন এগিদয় মনওয়ার র্ন্য অতযন্ত 

সহায়ক হদব।স্মার্ ট বাাংলাদেশ িদড় মতালার লদক্ষ্য প্রধান ন্ত্রীর মনতৃদত্ব িঠিত হদয়দে স্মার্ ট বাাংলাদেশ র্াস্কদফাস ট।গশক্ষ্া,স্বাস্থ্য,কৃগি ও আগথ টক 



খাদতর কাে টক্র দক স্মার্ ট পিগতদত রূপান্তদরর স য়াবি ক টপগরকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন, স্মার্ ট ও সব টত্র গবরার্ ান সরকার িদড় মতালার 

লদক্ষ্য অথ টননগতক,সা াগর্ক,বাগণগর্যক এবাং সবজ্ঞাগনক পগর ণ্ডদল তথ্য-প্রযুগিগবিয়ক গবগধ ালা প্রণয়ন,রপ্তাগনর কাগিত লক্ষ্য াত্রা অর্টদন 

‘ম ইড ইন বাাংলাদেশ’নীগত প্রণয়ন ও স য়াবি ল   ক্ষ্য াত্রা গনধ টারদণ ব্যবস্থ্া, আগথ টক খাদতর গডগর্র্াইদর্শন বাস্তবায়দনর লদক্ষ্য ব্যবস্থ্া গ্রহণ 

করদব এই কগ টি। 

প্রযুগি দ্রুতিা ী মট্রদনর  দতা। এদত োরা স য় দতা না েড়দব,তারা উন্নয়ন মথদক গপগেদয় পড়দব। আটি টগফগশয়াল ইদন্টগলদর্ন্স (এআই 

),ইন্টারদনর্ অব গথাংস (আইওটি),গবি ডার্া,মরাবটিকস,ব্লকদেইন,গিগড গপ্রগন্টাংদয়র  দতা প্রাগ্রসর প্রযুগি েতুথ ট গশল্প গবপ্লদবর িগতদক গক্ষ্প্র মথদক 

গক্ষ্প্রতর করদে। এই িগতর সদে তাল গ গলদয় েলদত হদব। 

 

মত গন ভাদব প্রাকৃগতক দূদে টাি কবগলত বাাংলাদেদশর বন্যা পূব টাভাস ও সতকীকরণ মকন্দ্রও উন্নত প্রযুগি ব্যবহার কদর পাগন উন্নয়ন 

মবাড ট বতট াদন ২৯টি প্রধান প্রধান নে-নেীর ৫৪টি স্থ্াদন সুগনগেষ্টট তথ্য গভগিক ২৪ ঘন্টা ৫ গেন পূদব ট আিা  বন্যা পূব টাভাস ও সতকটবাতটা প্রণয়ন 

করা হদে।এর ফদল অগতদতর তুলনায় আিা  বন্যায় ক্ষ্য়ক্ষ্গতর হার অদনকাাংদশ কদ  আসদে। ম াবাইল মফাদন বাাংলায় ভদয়স ম্যাদসর্ প্রোর 

করা হয়।বন্যা ম ৌসুদ  মে মকান ম াবাইল মফান মথদক ১০৯০ নাম্বাদর কল করদল দূদে টাি বাতটা মশানা  
 
 

‘সবার ঢাকা অযাপ’ এর  ােদ  নািগরকদের গবগভন্ন স স্যার অগভদোি গ্রহণ ও গনষ্পগি কদরদে গসটি কদপ টাদরশন ।ম াবাইল মফাদনর 

 ােদ  গনয়ন্ত্রণক্ষ্  স্মার্ ট লাইর্ স্থ্াপন এবাং মিাদনর  ােদ  বাসা-বাগড়দক সাদভ টর আওতায় গনদয় আসা হদয়দে। ক টকতটা-ক টোরীদের 

বাদয়াদ গট্রক হাগর্রা,অনলাইদন মট্রড লাইদসন্স এবাং আইওটি এর  ােদ  গডগর্র্াল কার পাগকটাংদয়র ব্যবস্থ্া করা হদে। এখন ৩৩৩ এর  ােদ  

নািগরকরা মকাদনা অগভদোি করদল সাদথ সাদথ এর সা াধান করা সম্ভব হদে। এোড়া সরকাগর প্রায় সব েপ্তদরর ক টকতটা-ক টোরীদের 

বাদয়াদ গট্রক হাগর্রা ই-নগথ মসবা গবদ্য ান রদয়দে। 
 

গবদুযৎ অথ টনীগতর মূল োগলকাশগি।ো স্মার্ ট বাাংলাদেদশর অন্যত  গনয়া ক,গবদুযদতর আদলাদতই আদলাগকত হদব স্মার্ ট বাাংলাদেদশর 

সকল অর্টন। বতট াদন গবদুযৎ উৎপােন ২৫ হার্ার ৫১৪ ম িাওয়ার্।গবদুযৎ মকদন্দ্রর সাংখ্যা ১৪৮টিদত উন্নীত হদয়দে। মেশব্যাপী গপ্রদপইড/স্মার্ ট 

গ র্ার স্থ্াপন কাে টক্র  েল ান রদয়দে।এর ফদল গ্রহক পে টায় গবদুযৎ গবল পগরদশাদধর গবড়ম্বনা মে ন লাঘব হদে অন্য গেদক গবদুযৎ অপেয় হ্রাস 

পাদে।েগক্ষ্ণ এগশয়ার  দে বাাংলাদেশই প্রথ  শতভাি গবদুযতায়দনর মেশ গহদসদব মঘািণা গেদয়দে।২০৩০ সাদলর  দে ৪০ হার্ার ম িাওয়ার্ ও 

২০৪১ সাদলর  দে ৬০ হার্ার ম িাওয়ার্ গবদুযৎ উৎপােদনর লদক্ষ্য গনরলস কার্ কদর োদে গবদুযৎ গবভাি। 
 

একটি মেদশর উন্নগতর পূব ট শতট হদে উন্নত পগরবহণ ও মোিাদোি ব্যবস্থ্া। স্বাধীনতা পরবতী স দয় েীঘ ট গেন বাাংলাদেদশর পগরবহণ ও 

মোিাদোি ব্যবস্থ্ায় মত ন উন্নগত হয় নাই। বতট াদন পগরবহণ ও মোিাদোদির মক্ষ্দত্র ব্যাপক উন্নয়দনর কার্ েলদে। এরই অাংশ গহদসদব স্মার্ ট 

বাাংলাদেদশর পদথ আদরা একধাপ এগিদয় মেদশর ৫০ মর্লায় ১০০  হাসড়দকর ২ হার্ার গক:গ :উদিাধন কদরদেন  াননীয় প্রধান ন্ত্রী মশখ 

হাগসনা।এোরাও পদ্মা মসতু,রূপপুর পার াণগবক গবদুযৎ মকন্দ্র,রা পাল গবদুযৎ মকন্দ্র,  াতারবাড়ী গবদুযৎ মকন্দ্র,ম দট্রাদরল প্রকল্প,এলএনগর্ র্াগ টনাল 

ও গ্যাস পাইপলাইন প্রকল্প,পাে়রা িভীর সমুদ্র্বন্দর, পদ্মা মসতুদত মরল সাংদোি,মোহার্ারী-রামু হদে় কক্সবার্ার এবাং রামু-গ য়ান াদরর কাদে 

ঘু ধু  পে টন্ত গসদেল লাইন ডুদয়লদির্ ট্রযাক গন টাণ প্রকল্প।কণ টফুলী নেীর গনদে বেবন্ধু র্াদনল । এসবই স্মার্ ট বাাংলাদেদশরই গনদে টশক।    
 

 

 

েতুথ ট গশল্পগবপ্লদবর গবগভন্ন প্রযুগি গনদয় িদবিণা করার র্ন্য বুদয়র্-এ এরই  দে গরসাে ট অযান্ড ইদনাদভশন মসন্টার ফর সাইন্স অযান্ড 

ইগিগনয়াগরাং স্থ্াপন করা হদয়দে। মেদশর প্রতযন্ত গ্রাদ র উন্নয়দনর র্ন্য এগগ্রকালোর,পাওয়ার এবাং অন্যান্য মসিদরর উপদোিী প্রযুগি উদ্ভাবদন 

কার্ করা হদে।মেদশর মপ্রক্ষ্াপদর্ স্মার্ ট এগগ্রকালোর সতগরদত বুদয়র্ এবাং বাাংলাদেশ কৃগি গবেগবদ্যালয় একসাদথ কার্ করদে। স্মার্ ট গভদলদর্র 

অন্যত  উপাোন স্মার্ ট এগগ্রকালোর। স্মার্ ট এগগ্রকালোর-এর র্ন্য আইওটি গডভাইস ব্যবহাদরর উদদ্যাি মনওয়া হদয়দে।  

 

স্মার্ ট এগগ্রকালোদরর র্ন্য ন্যাদনা মর্কদনালগর্ এবাং এআই ব্যবহার কদর পগরকল্পনা াগফক কতটুকু সার ও ওষুধ মেওয়া লািদব তা 

গনধ টারণ করা সম্ভব। প্রযুগি ব্যবহাদর আিা ী দুই বেদর কৃগি মক্ষ্দত্র ব্যাপক অগ্রিগত সাধন করা সম্ভব হদব। উচ্চফলনশীল ধান োিাবাদের 

 ােদ  আিা ীদত ধাদনর উৎপােন বহুগুদণ বাড়াদব। ধাদন স্বয়াংসম্পূণ ট হদল এবাং আ োগন না করদত হদল আ াদেরদক মকাদনা দুুঃগেন্তা করদত 

হদব না।  

 

স্মার্ ট বাাংলাদেশ গবগন টাদণর অাংশ গহদসদব ২০২৫ সাদলর  দে প্রায় দুই লাখ গবদ্যালয়,ভূগ  অগফস,মহলথ ক দপ্লক্সদক ফাইবার 

অপটিদকর আওতায় আনার পগরকল্পনা হাদত মনয়া হদয়দে। আিা ীর তরুণ প্রর্দন্মর ম ধা,বুগি ও জ্ঞাদনর গবকাশ মকন্দ্র গহদসদব িদড় উঠদব আইটি 

গবর্দনস ইনগকউদবর্র। ইনগকউদবশন ভবদন একটি স্ট্যার্ টআপ মর্ান,ইদনাদভশন মর্ান,ইন্ডাগি-একাদডগ ক মর্ান,মেইনস্ট্গ টাং মর্ান,একটি 

এগক্সগবশন মসন্টার,একটি ই-লাইদেগর মর্ান,একটি ডার্া মসন্টার,গরসাে ট ল্যাব,গভগডও কনফাদরগন্সাং রু  এবাং একটি কনফাদরন্স রু  রদয়দে। 

রফতাগন মক্ষ্দত্র এর্াই হদব সব মথদক বড় পণ্য, ো আ রা রফতাগন কদর অদনক সবদেগশক মুদ্র্া অর্টন করদত পারব।   
 

বাাংলাদেশ কগম্পউর্ার কাউগন্সদলর আওতায় মসন্টার ফর লাগন টাং ইদনাদভশন অযান্ড গক্রদয়শন অব নদলর্ (গক্লক) স্থ্াপদনর উদদ্যাি গ্রহণ 

করা হদব। তথ্য ও মোিাদোি প্রযুগি গবভাদির আওতায় এদর্গন্স ফর নদলর্ অন অযাদরানটিকযাল অযান্ড মেস হরাইর্ন (আকাশ) 

প্রগতষ্ঠা,বাাংলাদেশ হাই-মর্ক পাকট কতৃটপদক্ষ্র আওতায় মসলফ-এ প্লয়দ ন্ট ও এন্ট্রারদপ্রগনওরগশপ মডদভলপদ ন্ট (গসড) প্লযার্ফ ট স্থ্াপন,তথ্য ও 

মোিাদোি প্রযুগি অগধেপ্তদরর আওতায় কদন্টন্ট ইগিগনয়াগরাং ও গলাংদকর্ ল্যাব (মসল) স্থ্াপন এবাং সাগভ টস এগগ্রদির্র মট্রগনাং (স্যার্)  দডদল 

সরকাগর মসবা ও অবকাঠাদ া-গনভ টর উদদ্যািা সতগরর উদদ্যাি গ্রহণ করা হদব। এোড়া সব গডগর্র্াল মসবা মকন্দ্রীয়ভাদব স গিত ক্লাউদডর 

আওতায় গনদয় আসা হদে। 
 

‘স্মার্ ট বাাংলাদেশ ২০৪১’রূপকদল্প এর মেদয়ও মবগশ মক্ষ্ত্রগুদলাদক েক্ষ্তার িারা পগরোলনার প্রস্তাব করা হদয়দে। এর আওতায় 

কৃগি,গশক্ষ্া,স্বাস্থ্যদসবা,বাগণর্য,পগরবহন,পগরদবশ,শগি ও সম্পে,অবকাঠাদ া,বাগণর্য,িভন্যটান্স,আগথ টক মলনদেন,সাপ্লাই মেইন, 

গনরাপিা,এন্টারদপ্রগনউরগশপ,কগ উগনটির  দতা খাত প্রযুগি িারা পগরোগলত হদব এবাং প্রগতটি খাত হদব স্মার্ ট।  

 

স্মার্ ট বাাংলাদেশদক সা দনর গেদক এগিদয় গনদত তরুণদের ম ধা-প্রজ্ঞা-জ্ঞান ও যুগিগনভটর স ার্ গবগন টাদণ  ানবপু ুঁগর্ গহসাদব 

গবগনদয়াদি করদত হদব। মুগিযুদির মেতনায় মেশ িড়দব তরুণ প্রর্ন্ম। বাস্তবায়ন করদব র্াগতর গপতা বেবন্ধু মশখ মুগর্বুর রহ াদনর স্বদের 



সুখী-সমৃিশালী বাাংলাদেশ। নািগরক গহদসদব স য় এদসদে গপ্রয়  াতৃভূগ দক গনদয় ভাবার। মেশ কতটুকু গেদয়দে গকাংবা মেয়গন,তা না মেদখ মক 

কতটুকু করলা ,তা মভদব মেখা েরকার।   

 

তরুণরাই আিা ী গেদনর উজ্জ্বল নক্ষ্ত্র। তারুণ্য একটি প্রবল প্রাণশগি ো অফুরন্ত সম্ভাবনা ও বগণ টল স্বে িারা উজ্জীগবত থাদক সবস য়। 

উেীয় ান তরুণ প্রর্ন্ম এখন মেদশর গবরার্ এক র্নদিাষ্ঠী। ভারদতর সাদবক রাষ্ট্রপগত ড. এ গপ মর্ আব্দুল কালা  তার সব টদশি বাাংলাদেশ সফদর 

গবেগবদ্যালদয়র গশক্ষ্াথীর সা দন উোি আহ্বান র্াগনদয় বদলগেদলন, ‘মতা াদের স্বেগুদলা হদব বাাংলাদেদশর স্বে, মতা াদের ভাবনাগুদলা হদব 

বাাংলাদেদশর ভাবনা এবাং মতা াদের কার্গুদলা হদব বাাংলাদেদশর কার্।’বতট ান তরুণদের স্বদে, গেন্তা-মেতনায়, ভাবনা-কল্পনায় এবাং কার্-

কদ টর মকন্দ্রগবন্দুদত থাকদব মেশ ও আপা র র্নিদণর শাগন্ত,সমৃগি ও কল্যাণ।  

# 

মলখক: গসগনয়র তথ্য অগফসার 

পিআইপি পিচার 


