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প্রভা.প্রফরাদেত প্রাদন 

বফলম্য আভাদদয কাদে খুফই ডযডিত একটি ব্দ। আভযা অদনক যকভ বফলদম্যয কথা িাডন। আডথ িক, াভাডিক, 

যািননডতক, উচ্চডফত্ত, উচ্চভধ্যডফত্ত, ডনন্মভধ্যডফত্ত, ডনন্মডফদত্তয যস্পদযয  ভদধ্য ম্পদদয বফলম্য আভাদদয াভদন আদেই। 

গ্রাভ ও দযয বফলম্য আভাদদয ভািব্যফস্াদক েকটবাদফই তুদর ধযদে। এফ বফলদম্যয াাাড ডডডিটার বফলম্য 

আভাদদয াভদন আদযাদফড দৃশ্যভান দেদে। এ বফলম্য দূয কযায িন্য ভাননীে েধানভন্ত্রী প্রখ াডনা তাঁয ডনফ িািডন 

ইতাাদয উদেখ কদযডেদরন ' আভায গ্রাভ আভায য'। এটি ফাস্তফােদনয িন্য যকাডয-প্রফযকাডয করদক 

ভডিতবাদফ এডগদে আায িন্য আফান িাডনদেডেদরন। ডতডন আাফাদ ব্যক্ত কদযডেদরন দযয ফসুডফধা গ্রাদভ প্র ৌঁদে 

প্রদওোয ভাধ্যদভ ভানুদলয িীফনভান উন্নেন দফ এফাং এয ভাধ্যদভ ২০৩০ াদর এডডডি এফাং ২০৪১ াদর উন্নত 

ফাাংরাদদ গঠন কযা ম্ভফ দফ। ইপ্রতাভদধ্য ফাাংরাদদ ভাননীে েধানভন্ত্রীয প্রনতৃদে প্র দথই এডগদে িরদে। 

ফাাংরাদদদয  ডিডডড েবৃডি ায কদযানাকাদরও ৫ দডভক ৪৭ তাাং ধদয যাখা ম্ভফ দেদে।  ফতিভান অথ িফেদয 

ডিডডডয রক্ষভাত্রা ধযা দেদে  ৭ দডভক ২ তাাং।  ায কযাডটার ইনকাভ বৃডি প্রদে এখন ২ ািায ৫ত ভাডকিন 

ডরায োডিদে প্রগদে। কদযানা ভাভাডযয ভে াযাডফশ্ব মখন  েডতকূর ডযদফদয ভদধ্য ডদদে নানাযকভ ভস্যা 

প্রভাকাডফরা কদয িরদে ফাাংরাদদও তায ব্যডতক্রভ না দেও আডথ িক ও াভাডিক কর প্রক্ষদত্র াপল্য অিিন কযদে। 

এগুদরা ম্ভফ দেদে মূরত ভাননীে েধানভন্ত্রীয দক্ষ প্রনতৃে ও ঠিক ভদে ঠিক ডিান্ত গ্রণ এফাং সুষ্ঠু ফাস্তফােন কযদত 

াযায কাযপ্রণ।   

কদযানাকাদর অদনক ভস্যাদক ডেদন প্রপদর ডডডিটার বফলম্য আভাদদয াভদন ব্যাকবাদফ দৃশ্যভান দেদে। 

েযুডক্ত ভানুদলয িীফনদক ফদদর ডদদেদে, িীফনমাত্রাদক কযদে ি ও স্বাচ্ছন্দ্যভে,তা অস্বীকায কযায সুদমাগ প্রনই। তদফ 

ফহু ভানুল এ সুদমাগ প্রথদক ফডিত দচ্ছন, এটাও প্রভদন ডনদত দফ। ২০০৮ াদরয ডনফ িািদনয আদগ আভাদদয প্রদদয 

অদনদকই ডডডিটার ফাাংরাদদদয ধাযণা ম্পদকি অনুধাফন কযদত দযডন। ভাননীে েধানভন্ত্রী মখন ডবন ২০২১ এয 

ভাধ্যদভ ডডডিটার ফাাংরাদদ গিায েতযে ব্যক্ত কযদরন এফাং তথ্যেযুডক্তয ব্যফাদযয ওয গুরুে ডদদরন এফাং এয 

ভাধ্যদভ দাডযদ্র্য ডনযদন থ প্রদখাদরন,  তখন প্রদফাী এটাদক লুদপ ডনদরন। আভযা এখন ডডডিটার ফাাংরাদদদয সুডফধা 

প্রবাগ কযডে। ডকন্তু দুঃদখয ডফলে ফাই ভানবাদফ এ সুডফধা গ্রণ কযদত াযডে না।  

Digital Discrimination ফা ডডডিটার বফলম্য েথভ ডফশ্বফাীয াভদন আদনন  ডযান রােন ২০০৩ 

াদর তায ফই ''Surveillance as Social Sorting: Privacy, Risk and Digital 

Discrimination'  এ। Digital Discrimination প্রক আদগ ডডডিটার ডডবাইড ফরা দতা। গত 

তাব্দীয প্রল নাগাদ ডডডিটার বফলদম্যয ডফলে ডনদে আওোি তুদরডেদরন নাইদিডযোয িন দাদা নাদভয এক ব্যডক্ত। 

২০০০ াদরয প্রভ ভাদ িন দাদায েস্তাদফয আদরাদক িাাদনয ওডকনাওোে ডি-৮ দন্মরদন তৎকারীন ভাডকিন 

প্রেডদডন্ট ডফর ডিন্টন ডডডিটার বফলম্য ডফলে ডনদে কথা ফদরন। িন দাদা ২০০২ াদর তুযদেয ইস্তামু্বদর িাডতাংদঘয 

এক বাে  ডডডিটার বফলদম্যয তখন ডডডিটার ডডবাইড ' দটি ব্যফাপ্রযয   ডফলদে ডফশ্বফাীয াভদন তুদর ধদযন। এ 

বাে ডতডন বডফষ্যদতয ডডডিটার ভাদিয একটি রূদযখাও  তুদর ধদযন। 

কদযানা অডতভাডযকাদর ডফদশ্বয কর প্রদদয স্বাবাডফক িীফনমাত্রা ব্যাত দেদে। ব্যডক্তগত ও আডথ িক 

ডফলেগুদরা ডনডিত কযদত কর প্রদই তাদদয াভথ্যি অনুমােী বদডনক কাম িক্রভদক অনরাইনডবডত্তক কযদত ফাধ্য দেদে। 

ফাাংরাদদও এয ব্যডতক্রভ নে। আভাদদয প্রদদও যকাডয-প্রফযকাডয নানাযকভ কাম িক্রভদক অনরাইনডবডত্তক কযা 

দেদে। অডপ আদারত, ব্যাাংক, ডক্ষা, ডিডকৎা, ক্রে ডফক্রে অদনক যকভ প্রফায প্রক্ষদত্র ডফকল্প ডপ্রপ্রফ েযুডক্তয 

াায্য ডনদত দেদে এফাং দচ্ছ। অনরাইনডবডত্তক প্রকনাকাটা এফাং ব্যাাংডকাংদফা এখন খুফ িনডেে। ভানুল ঘদয ফদই 

ফডকছু তায েন্দ্ভদতা প্রকনাকাটা কযদত াযদে। খাফায অড িায প্রদওোয ডকছু ভদেয ভদধ্য খাফায প্র ৌঁদে প্রদওো দচ্ছ।  

যকাডয-প্রফযকাডয অডপদয িাকডযিীফীপ্রদয প্রফতন প্রতারা, ডক্ষােডতষ্ঠাদনয প্রফতন িভা প্রদওো, কর ইউটিডরটি ডফর  
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ডযদাধ, াদাদট িয িন্য টাকা িভা প্রদওো ফই অনরাইদন ডডডিটার ডডবাইদয ভাধ্যদভ কযা ম্ভফ দেদে।  যীদয 

রাইদন দাঁডিদে ডফর ডযদাধ কযা ডকাংফা ব্যাাংক প্রথদক  টাকা  প্রতারা ফা িভা প্রদওো  ভানুল এখন আয েন্দ্ কদয না। 

এভনডক আদারদতয ডফিায কাম িক্রভও তথ্যেযুডক্তয াাদয্য বার্চিোডর শুরু দেদে।   অনরাইনডবডত্তক এফ প্রফা হুদয 

ভানুদলয িীফনদক ি ও স্বাচ্ছন্দ্যভে কদয তুরদরও য ও গ্রাদভয ভানুদলয একটা ফদিা অাং এ সুডফধা প্রথদক ফডিত। 

েযুডক্তগত ডক্ষা ও আডথ িক কাযদণ তাযা এ সুডফধাগুদরা প্রবাগ কযদত াযদে না।  এোিা অফকাঠাদভাগত ভস্যায 

কাযদণও অদনক ভানুলদক এ সুডফধায আওতাে আনা মাদচ্ছ না। ডফআযটিডয তথ্যভদত প্রদদ প্রভাফাইর গ্রাদকয াংখ্যা 

কভদফড ১৮ প্রকাটি। য ও গ্রাদভয ডনম্নআদেয ভানুদলয অডধকাাংদয স্মাট িদপান প্রনই। প্রদদ প্রপবুক ব্যফাযকাযীয 

াংখ্যা ৫ প্রকাটিযও প্রফড। ডফদশ্ব দফ িাচ্চ প্রপবুক ব্যফাযকাযী প্রদ ডদদফ ফাাংরাদদদয অফস্থান দভ। প্রদদ প্রভদঞ্জায 

ব্যফাযকাযীয াংখ্যা  োে ৪ প্রকাটি, আয ইন্টাযদনট ব্যফাযকাযীয াংখ্যা ১১ প্রকাটিযও প্রফড। এযভদধ্য প্রভাফাইর 

ইন্টাযদনট ব্যফাযকাযী ১০ প্রকাটি ২৩ রাদখযও প্রফড। দডযদ্র্ ও সুডফধাফডিত িনদগাষ্ঠী েদোিনীে ডডডিটার ডডবাই, 

ইন্টাযদনট াংদমাগ ও েযুডক্তগত জ্ঞান না থাকায কাযদণ ডডডিটার বফলম্য সৃডি দচ্ছ। এোিাও পুরুদলয তুরনাে ভডরাযা 

প্রফড ডডডিটার বফলদম্যয স্বীকায। েযুডক্তদক্ষদত্র অভতা প্রদদয িনগদণয ভধ্যকায ফতিভান বফলম্যপ্রক আপ্রযা ফাডিদে 

ডদদেদে । 

কদযানাকাদর তথ্যেযুডক্ত ব্যফায কদয  ডক্ষায সুদমাগ অনরাইনদফা  গ্রদণয প্রক্ষদত্র স্মাট িদপান, 

ল্যাট,কডম্পউটায, ইন্টাযদনট াংদমাগ প্রমভন গুরুেপূণ ি, প্রতভডন প্রফাগুদরায ডিকযণ ও তথ্যেযুডক্তদত দক্ষতাও 

েদোিন। আয এ দই প্রক্ষদত্রই দডযদ্র্ ও ডনন্মডফদত্তয ভানুদলয ঘাটডত যদেদে। পুরুদলয তুরনাে ভডরাদদয ঘাটডত আযও 

প্রফড। ফতিভাদন প্রদদয তকযা ৫৫ বাগ গ্রাভীণ ডযফাদয ইন্টাযদনট াংদমাগ প্রনই, ৫৯ তাাংদয স্মাট িদপান প্রনই । এফ 

ঘাটডত পূযণ কযায িন্য ইপ্রতাভদধ্য যকাডয-প্রফযকাডয উদযাগ প্রনওো দেদে ও দচ্ছ। আইডটি ডফবাগ প্রথদক প্রদদয 

কর ইউডনেদন ম িােক্রদভ দ্রুতগডতয ইন্টাযদনট  ব্রডব্যান্ড াংদমাগ প্রদওো কাম িক্রভ শুরু দেদে। ডফযভান ইন্টাযদনদটয 

গডতয তাযতম্য দূয কযা ইন্টাযদনটদক সুরব কযায দদক্ষ গ্রণ কযা দেদে এফাং দচ্ছ। এটা একটি িরভান েডক্রো। 
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