
ডিডিটাল বাাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর স্বদের স ানার বাাংলার আধুডনক রূপ 

শডিদুল আলম মজুমোর 

িাডির ডপিা বঙ্গবন্ধু সশখ মুডিবুর রিমাদনর িাি ধদরই রডিি িয় একটি আধুডনক, ডবজ্ঞানমনস্ক প্রযুডিডনর্ভর 

বাাংলাদেদশর ডর্ডি। ডিডন অনুধাবন কদরডিদলন সে, সেদশর  ামডিক উন্নয়দনর িন্য িথ্য ও সোগাদোগ প্রযুডি িদি পাদর  বদিদয় 

বদ া অনুঘটক। বঙ্গবন্ধুর সনতৃদে বাাংলাদেশ ১৯৭৩  াদলর ৫ স দেম্বর ইন্টারন্যাশনাল সটডলকডমউডনদকশন ইউডনয়দনর (আইটিইউ) 

 েস্যপে লার্ কদর। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৫  াদলর ১৪ জুন সবিবুডনয়া ভূ-উপিি সকদের উদবাধন কদরন। এরই ধারাবাডিকিায় ২০১৮ 

 াদলর ১২ সম বঙ্গবন্ধু-১ স্যাদটলাইট মিাকাদশ সপ্ররদের মাধ্যদম বাাংলাদেশ স্যাদটলাইদটর এডলট ক্লাদবর  েস্য িওয়ার সগৌরব অিভন 

কদর।  

২০০৮  াদলর ১২ ডিদ ম্বর বঙ্গবন্ধুর স্বে পূরদে িাঁর সুদোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী িনদনত্রী সশখ িাড না একডবাংশ 

শিাব্দীর প্রযুডিডনর্ভর সবগবান ববডিক উন্নয়দনর  দঙ্গ  াংগি সরদখ োডরদ্র্যদমািন কদর উন্নি- মৃদ্ধ বাাংলােশ গ দি বাাংলাদেশ 

আওয়ামী লীদগর ডনব ভািনী ইশদিিাদর ডেন বেদলর  নে ডিদ দব ‘ডিডিটাল বাাংলাদেশ’ ডবডনম ভাদের সঘাষো ডেদয়ডিদলন। এরই 

ধারাবাডিকিায় বাাংলাদেশ আওয়ামী লীগ  রকার গঠনদর পর ২০১০  াদলর ১১ নদর্ম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী িাঁর কাে ভালয় থেকে 

এবং নিউনিল্যাকের সাকবে প্রধািমন্ত্রী থেকেি ক্লােক থিাো থিোর চর কুেনরমুেনর থেকে নিনিও েিফাকরকের মাধ্যকম থেকের সব 

ইউনিয়ি পনরষকে ইউনিয়ি তথ্য ও থসবাকেন্দ্র (ইউ আই এসনস) স্থাপি কাে ভক্রম উদবাধন কদরন। যার বতকমাি িাম ইউনিয়ি 

নিনিটাে থসন্টার (ইউনিনস)।  

 

একযুদগর সবডশ  ময় ধদর িনগদের সোরদগা ায়  রকাডর স বা সপৌৌঁদি ডেদি বিভমাদন  ারাদেদশ ৮,২৮০টি ডিডিটাল 

স ন্টার স্থাপন কদর ৩’শ অডধক রকদমর স বা প্রোন করা িদে। েীঘ ভ পথ পাড  ডেদয় প্রিযন্ত এলাকার নাগডরকদের সে স বা  াংডিষ্ট 

েপ্তর িদি িিে করদি িদিা, ডিডিটাল স ন্টার প্রডিডিি িওয়ার ফদল  িদি কম  ময় ও খরদি ডিডিটাল স ন্টার িদি িিে 

করদি পারদিন। িনগদের সো দগা ায় স বা সপৌৌঁদি সেওয়ার এ উদযাগ আন্তিভাডিক পডরমণ্ডদলও প্রশাংড ি িদয়দি। ডিডিটাল 

স ন্টাদরর মাধ্যদম ইদিামদধ্য নাগডরকদের প্রায় ৬০ েশডমক ৬৮ সকাটির অডধক স বা প্রোন করা িদয়দি। বিভমাদন ১৬ িািাদররও 

অডধক উদযািা ডিডিটাল স ন্টাদরর মাধ্যদম নাগডরকদের স বা প্রোন কদর স্বাবলম্বী িদয় উদঠদি; এর মদধ্য ৮ িািাদররও অডধক 

নারী উদযািা রদয়দিন। 

 

ডিডিটাল বাাংলাদেশ আ দল বঙ্গবন্ধুর স্বদের স ানার বাাংলার আধুডনক রূপ, োর বাস্তবায়ন শুরু িয় ২০০৯  াদল। মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়ন েশ ভন িদে সেদশর  ব মানুদষর উন্নয়নদক অিাডধকার ডেদয় িথ্য ও সোগাদোগ প্রযুডির  ম্প্র ারে ও ডবকাশ, 

অন্তর্ভ ভডিমূলক উন্নয়ন, েক্ষ মানব ম্পে উন্নয়ন ও কম ভ াংস্থান সৃডষ্ট, ডিডিটাল অথ ভনীডি ও কযাশদল  স া াইটি গদ  সিালা। এ ব 

কম ভেজ্ঞ বাস্তবায়দনর িন্য আইন, নীডিমালা প্রেয়ন সথদক শুরু কদর  ামডিক কাে ভক্রদমর পরামশ ভ ও িোরডক করদিন ডিডিটাল 

বাাংলাদেদশর আডকভদটক্ট প্রধানমন্ত্রীর িথ্য ও সোগাদোগ প্রযুডি ডবষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা  িীব ওয়াদিে িয়। 

 

কৃডষ, ডশক্ষা, স্বাস্থয, অথ ভনীডি, ডশল্প, ব্যাব াবাডেিয, েক্ষিা উন্নয়ন, কম ভ াংস্থান ি এমন সকাদনা খাি সনই সেখাদন 

িথ্যপ্রযুডি ব্যবিার িদে না। এটা  ম্ভব িদে মূলি  ারা সেদশ একটি শডিশালী আইড টি অবকাঠাদমা গদ  ওঠার কারদে, ো িাম 

পে ভন্ত ডবস্তৃি। বিভমান  রকার োডয়ে লার্ করার আদগ প্রডি এমডবডপএ  ইন্টারদনট ব্যান্ডউইদথর োম ডিল ৭৮ িািার টাকা। 

বিভমাদন প্রডি এমডবডপএ  ৩০০ টাকার নীদি। সেদশর ১৮ িািার ৫শ  রকাডর অডফ  একই সনটওয়াদকভর আওিায়। ৩ িািার ৮শি 

ইউডনয়দন সপৌৌঁদি সগদি উচ্চগডির (ব্রিব্যান্ড) ইন্টারদনট। ইন্টারদনট ও সমাবাইল সফাদনর  িিলর্যিায় মানুদষর িথ্যপ্রযুডিদি 

অডর্দোিন ও  ক্ষমিা দুই-ই সবদ দি। ঘদর বদ ই ডিল্যান্সাররা ব্যাব া পডরিালনা ও  ববদেডশক মুদ্র্া আয় কদর স্বাবলম্বী িদে।  

 

স্টাট ভআপ  াংস্কৃডির ডবকাদশ আইডিয়া প্রকল্প ও স্টাট ভআপ বাাংলাদেশ সকাম্পাডন ডলডমদটি ি  রকাদরর নানা উদযাগ 

িিদের ফদল র্াদলা সুফল পাওয়া োদে এবাং বিভমাদন সেদশ স্টাট ভআপ ইদকাড দস্টম গদ  উদঠদি। ই-গর্দম ভন্ট কাে ভক্রদমর মাধ্যদম 

সেশদক প্রায় দুইশ বির ধদর ডব্রটিশ ঔপডনদবডশক আমদলর প্রিডলি স বা প্রোন পদ্ধডির ডিডিটালাইদিশন করা িদয়দি। ৫২ 

িািাদররও সবডশ ওদয়ব াইদটর িািীয় িথ্য বািায়দন যুি রদয়দি ৯৫ লাদখরও অডধক ডবষয়ডর্ডিক কনদটন্ট এবাং ৬শ’ ৮৫টির  

সবডশ ই-স বা  িদিই মানুষ অনলাইদন পাদে।  ৮ িািার ২৮০টি ডিডিটাল স ন্টার সথদক ৬০ সকাটির অডধক এবাং িািীয় সিল্পলাইন 

৩৩৩ এর মাধ্যদম ৭ সকাটির সবডশ স বা সেওয়া িয়। ডিডিটাল স ন্টার, িািীয় িথ্য বািায়ন ও মাইগর্ সথদক প্রডিমাদ  স বা 

িিেকারীর  াংখ্যা ৭৫ লাদখর সবডশ। ২০২৫  াল নাগাে েখন শির্াগ  রকাডর স বা অনলাইদন পাওয়া োদব িখন নাগডরকদের 

 ময়, খরি ও োিায়াি  াশ্রদয়র পডরমাে কী পডরমাে বা দব িা  িদিই অনুদময়। এ পে ভন্ত ই-নডথদি ১ সকাটি ৬৭ লাখ ফাইদলর 

ডনষ্পডি িদয়দি এবাং প্রায় ৪৭ লাখ ৭১ িািাদরর অডধক ই-ডমউদটশন  ম্পন্ন িদয়দি অনলাইদন। ‘দফার টায়ার ন্যাশনাল িাটা স ন্টার’ 

প্রকদল্পর আওিায় সেদশ একটি  মডিি ও ডবিমাদনর িাটা স ন্টার গদ  সিালা িদয়দি। এর ফদল  রকাদরর ডবডর্ন্ন  াংস্থার ই-স বা 

 াংরক্ষদের ক্ষমিা বৃডদ্ধ, ই-স বাগুদলার  াইবার ডনরাপিা ডনডিি িওয়ার পাশাপাডশ সেশীয় ও আন্তিভাডিক  াংস্থার মদধ্য িথ্য 

আোনপ্রোদনর মাধ্যদম িনদ বা আদরা উন্নি িদব। 

 



-২- 

১৯৯৯  াদল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সশখ িাড নার  র্াপডিদে অনুডিি মডন্ত্র র্ায় গািীপুদরর কাডলয়াককদর িাই-সটক পাকভ 

ডনম ভাদের ড দ্ধান্ত সনওয়া িয়। ৩৯টি িাই-সটক/আইটি পাদকভর মদধ্য ইদিামদধ্য ডনডম ভি ৯টিদি সেডশ-ডবদেডশ ডবডনদয়াগকারীরা 

ব্যব াডয়ক কাে ভক্রম শুরু কদরদি। এরমদধ্য ৫টিদি ১৬৬টি প্রডিিান ৫৭০ সকাটি টাকা ডবডনদয়াগ কদরদি। এদি কম ভ াংস্থান িদয়দি ২১ 

িািার, মানব ম্পে উন্নয়ন িদয়দি ৩২ িািার। নারীর ক্ষমিায়ন প্রকদল্পর মাধ্যদম ১০৫০০ নারীদক প্রডশক্ষে প্রোন করা িদয়দি। 

িথ্যপ্রযুডি ডনর্ভর ২০ লাখ কম ভ াংস্থান সৃডষ্ট িদয়দি। আওয়ামী লীগ  রকার োডয়ে লাদর্র পর সমাবাইল সফাদনর মদনাপডল সর্দে িা 

মানুদষর কাদি  িিলর্য করা িয়।  

 

 ২০১৫ সাকে কডম্পউটার আমোডনদি শুল্ক হ্রা , িাি ভওয়ার,  ফটওয়যার  ডশল্প উৎপােনকারীদের র্র্তভডক, প্রদোেনা 

প্রোন ি ডবডর্ন্ন কাে ভকরী পেদক্ষে িিে কদরন।  রকাদরর ডবডর্ন্ন নীডি  িায়িার ফদল বিভমাদন সেদশ িাই-সটক পাকভ ি ডবডর্ন্ন 

স্থাদন স্যাম াাং ,ওয়ালটন , ড দফাডন, মাই সফান, শাওডম ি সেডশ-ডবদেডশ ১৪টি  প্রডিিান বাাংলাদেদশ সমাবাইল সফান ও ল্যাপটপ 

উৎপােন করদি। পৃডথবীর ডবডর্ন্ন সেদশ রপ্তাডন িদে এবাং সেদশর সমাবাইল সফান  িাডিোর ৭০ শিাাংশ পূরে করদি। ডিডিটাল 

ডির্াই  উৎপােদন রপ্তাডনকারক সেশ ডিদ দব পডরডিি িদয়দি বাাংলাদেশ।  

 

ডিডিটাল অথ ভনীডির সক্ষদত্রও সেদশ ইডিবািক ধারা পডরলডক্ষি িদে। আইড টি রপ্তাডন ২০১৮  াদলই ১ ডবডলয়ন মাডকভন 

িলার িাড দয় োয়। বিভমাদন আইড টি খাদি রপ্তাডন ১ েশডমক ৩ মাডকভন িলার। অনলাইন শ্রমশডিদি বাাংলাদেদশর অবস্থান 

ডবিীয়। প্রায়  াদ  ৬ লাখ ডিল্যান্সাদরর আউটদ াড ভাং খাি সথদক প্রায় ৫০০ ডমডলয়ন মাডকভন িলার আয় করদি। 

 

কদরানা মিামাডরদি েখন সগাটা ডবি টালমাটাল, পডরডস্থডি সমাকাডবলায় এমনডক উন্নি সেশগুদলাও ডিমডশম খাডেল, 

িখদনা  রকাদরর ডবডর্ন্ন ডিডিটাল উদযাগ মানুষদক সেডখদয়দি নর্তন পথ, জুডগদয়দি সপ্ররো। ডবগি ১২ বিদর িথ্যপ্রযুডি খাদি 

েথােথ অবকাঠাদমা গদ  সিালার ফদল  কদরানাকাদল র্ার্চভয়াল মডন্ত্র র্া ববঠক, আোলদির কাে ভক্রম, ডবিদন  কনটিডনউটি প্ল্যান 

অনু াদর অডফ , ব্যাব াবাডেদিযর কাে ভক্রম ি প্রায়  বডকছুই িলমান রাখা িয়। মিামাডরর মদধ্যও প্রযুডির  িায়িায় 

ব্যাব াবাডেিয ি অথ ভকনডিক কাে ভক্রম িালু থাকায় িা আমাদের িািীয় অথ ভনীডিদি ইডিবািক প্রবৃডদ্ধর ধারা অব্যািি রাখদি। 

প্রযুডির  িায়িায় কদরানা  দিিনিা, ডবডর্ন্ন ডেকডনদে ভশনা ও স্বাস্থযদ বা ি  ব ধরদনর স বা সেদশর সকাটি মানুদষর কাদি সপৌৌঁদি 

সগদি। 

 

সেশব্যাপী লকিাউদন ডশক্ষাথীদের প্রাডিিাডনক ডশক্ষা কাে ভক্রম সেন সথদম না োয় স িন্য িথ্য ও সোগাদোগ প্রযুডি 

ডবর্াদগর  িদোডগিায় ডশক্ষা মন্ত্রোলয় এবাং প্রাথডমক ও গেডশক্ষা মন্ত্রোলদয়র উদযাদগ প্রাথডমক, মাধ্যডমক, মাদ্র্া া ও কাডরগডর 

পে ভাদয়র ডশক্ষাথীদের িন্য ডিডিটাল কনদটন্ট বিডর করা িয়।  াং ে সটডলডর্শন, বাাংলাদেশ সবিার এবাং  ামাডিক সোগাদোগ 

মাধ্যম সফ বুদকর মাধ্যদম সেশব্যাপী  ম্প্রিার করা িয়। এ িা া সেদকাদনা আপৎকালীন  মদয়  ডবিডবযালয় পে ভাদয় ডনয়ডমি সশ্রডে 

কাে ভক্রম এবাং  রকাডর-সব রকাডর প্রডশক্ষে প্রডিিানগুদলার ডনয়ডমি প্রডশক্ষে কাে ভক্রম ডিডিটাল মাধ্যদম কাে ভকর ও  িি উপাদয় 

িলমান রাখদি ‘র্ার্চভয়াল ক্লা ’ প্ল্াটফম ভ িালু রদয়দি। 

 

কদরানা মিামাডর সথদক সেদশর িনগেদক সুরডক্ষি রাখদি িথ্য সোগাদোগ প্রযুডি ডবর্াদগর উদযাদগ র্যাডিদনশন 

কাে ভক্রম, র্যাডিদনশন এর িথ্য  াংরক্ষে, ব্যবস্থাপনা এবাং  নে প্রোদনর লদক্ষয র্যাকড ন ম্যাদনিদমন্ট ড দস্টম "সুরক্ষা" 

ওদয়ব াইট িালু করা িদয়দি। ো  ফলর্াদব পডরিাডলি িদে এবাং সেদশর িনগে এর সুডবধা পাদে।   

 

িথ্যপ্রযুডি খাদির েথােথ উন্নয়ন ও ডবকাদশ ডবগি প্রায় ১২ বিদরর অডধক  মদয় ডবডর্ন্ন কাে ভকরী ও  মদয়াপদোগী 

কম ভসূডি বাস্তবায়দনর ফদল  ডিডিটাল বাাংলাদেশ এখন স্বে নয়, বাস্তব। নিনিটাে বাংোকেে বাস্তবায়কির মধ্য নেকয় তথ্য ও 

থযাগাকযাগ প্রযুনির থয প্রসার ঘকটকে তাকে পুদরাপুডর োকি োনগকয় ২০৪১ সাসলর মদধ্যই  রকার িানতর নপতা বঙ্গবন্ধু সশখ 

মুডিবুর রিামাদনর স্বকের থসািার বাংোর আধুডনক রূপ জ্ঞািনিনিে উন্নত বাংোকেে গকে র্তলদি িদব। 
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সলখক- িন াংদোগ কম ভকিভা, আইড টি ডবর্াগ 

০৯.১২.২০২১         ডপআইডি ডফিার 

 


