
তফর্ল ে ত আা 

মভবুফ াত্তায 
 

দ্য স্দাতক স্বপ্নফাজ ততন তরুণ আর্ভতযকায অথ ে আদান-প্রদার্নর্যয বৃৎ প্রততষ্ঠান মপ্যার্র চাকতয কর্যন। ভাতরকক্ষ 

ঠাৎ একতদন প্রততষ্ঠানটি তফতি কর্য মদয়। অর্নর্কয ার্থ তার্দযও চাকতয চর্র মায়। ায়ায এন্ড পায়ার্যয মদর্ এগুর্রা খুফ 

স্বাবাতফক ঘটনা। মফকায জীফর্ন ততন ফন্ধু তা না র্য় নতুন তকছু একটা কযায তচন্তা কযর্ত থার্ক। ২০০৫ ার্রয ১৪ মপব্রুয়াতয 

বার্রাফাা তদফর্ তফশ্বফাীয াভর্ন তার্দয আইতডয়া তুর্র ধযর্রন অনরাইর্ন তবতডও ময়াতযিং এয ওর্য়ফাইট ইউটিউফ। এই তততন 

স্বপ্নফাজ তরুন র্রা চাদ ার্র ে,তির্বন চযান ও ফািংরার্দত ফিংর্াদ্ভুত জার্ফদ কতযভ। ইউটিউর্ফয প্রথভ তবতডও জার্ফদ কতযর্ভয 

‘তচতডয়াখানায় আতভ’ ২৩ এতপ্রর ২০০৫ ার্র আর্রাড কযা য়। দুই ভা য আনুষ্ঠাতনকবার্ফ ফায জন্য ওর্য়ফ াইটটি উন্মুক্ত 

কযা য়। ২০০৬ ার্র গুগর ১.৬৫ তফতরয়ন ডরার্য ইউটিউফ তকর্ন মনয়। এখন পৃতথফীর্ত ফর্চর্য় রাবজনক িাট েআ ফা নতুন 

উর্দ্যার্গয একটি র্রা ইউটিউফ। আয এয ার্থ জতির্য় মগর্রা একজন ফািংরার্দতয নাভ, মায ফাফা নাইমুর কতযভ আয ভা জাভ োন। 

ফর্িা তকছু কযর্ত মগর্র ফর্িা স্বপ্ন মদখর্ত য়। ঞ্চার্য দর্ক ফঙ্গফন্ধু স্বাধীনতায স্বপ্ন মদর্খতির্রন। তততন ফায ভার্ে তাঁয মই 

স্বপ্ন িতির্য় তদর্রন, ফাইর্ক উদ্বুদ্ধ কযর্রন। তাঁয মই স্বপ্ন ফাস্তফায়র্ন  ভার্জয কর স্তর্যয জনগণ এতগর্য় এর্রা, মদ স্বাধীন 

র্রা। ফঙ্গফন্ধুয স্বর্প্নয মানায ফািংরার্দ প্রতততষ্ঠত র্রা। 

ফঙ্গফন্ধুয সুর্মাগ্য উত্তযসূতয আজর্কয প্রধানভন্ত্রী জনর্নত্রী মখ াতনা ২০০৮ ার্র উরতি কর্যতির্রন তডতজটার 

ফািংরার্দর্য গুরুত্ব। তাই তততন তাঁয তনফ োচনী ইর্তার্য তডতজটার ফািংরার্দ, রূকল্প  ২০২১ এয স্বপ্ন মদতখর্য় তির্রন মদফাীর্ক। 

তডতজটার টুর ব্যফায কর্য মদ মথর্ক দাতযদ্র্য ও বফলম্য দূয কযা এফিং মভৌতরক অতধকায প্রততষ্ঠা ন্যযনতভ মভৌতরক চাতদা 

পূযর্ণয ভাধ্যর্ভ তফদ্যভান ভাজ ব্যফস্থার্ক জ্ঞানতবতত্তক ভাজ ব্যফস্ায় রূান্ততযত কযা। তাঁয মই স্বপ্ন ফাস্তফায়র্ন মদফাী তফর্ল 

কর্য যুফভাজ এতগর্য় এর্রা, রূকল্প  ২০২১ ফাস্তফাতয়ত র্রা। তডতজটার ফািংরার্দ এখন স্বপ্ন নয় ফাস্তফতা। কর্যানা অততভাতয 

মচার্খ আঙুর তদর্য় মদতখর্য় তদর্য়র্ি তডতজটার ফািংরার্দর্য সুপর। গত ১৩ ফিয ধর্য তডতজটার ফািংরার্দ ফাস্তফায়র্নয পর্র মদর্য 

কর মক্ষর্ত্রই আইতটি'য প্রবাফ র্ির্ি। মদর্য ভানুল তডতজটার ভাধ্যভ ব্যফার্য অবযস্থ র্য়র্ি। ইউতনয়ন তডতজটার মন্টাযগুর্রা 

পাইফায অটিকযার িংর্মার্গয আওতায় এর্র্ি। স্কুরগুর্রার্ত মখ যার্র তডতজটার ল্যাফ প্রততষ্ঠা কযা র্য়র্ি। াজায াজায ই-

বুক ও ইন্টায অযাকটিব কনর্টন্ট তডজাইন ও মডবর কযা র্য়র্ি। এয সুতফধা িংতিষ্ট কর্রই ার্ে। জাততয ততায স্বর্প্নয মানায 

ফািংরার্দ গিায প্রতযর্য় ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী এফায তাঁয দীঘ ের্ভয়াতদ উন্নয়ন তযকল্পনা রূকল্প ২০৪১ মঘালণা কর্যর্িন। এয তবতত্তমূর্র 

যর্য়র্ি দুইটি অতবষ্ঠ, একটি র্রা ২০৪১ ার্রয ভর্ধ্য ফািংরার্দ র্ফ একটি উন্নত মদ, মমখার্ন ভাথাতছু আয় র্ফ ১২  াজায ৫ 

ত ডরার্যযও মফত। আয তদ্বতীয়টি র্রা ফািংরার্দ র্ফ মানায ফািংরা, মমখার্ন দাতযদ্র্য র্ফ সুদূয অতীর্তয ঘটনা। ২০৩১ 

ফািংরার্দ  র্ফ উচ্চ ভধ্যভ আর্য়য মদ। ভাথাতছু আয় র্ফ ৩ াজায ২৭১ ডরায। ফতেভার্ন ফািংরার্দর্য ভাথাতছু আয় ২ াজায 

৫ ত ডরার্যযও মফত। ২০৪১ ার্র মদর্য ম্ভব্য জনিংখ্যা র্ফ ২১ মকাটি ০৩ রাখ। ফািংরার্দ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয তযকল্পনা 

ভর্তাই এগুর্ে। আয়তর্নয তদক মথর্ক ফািংরার্দ তফর্শ্বয ৯৩তভ অফস্থার্ন আর্ি। জনিংখ্যা তফর্ফচনায় আভার্দয মদর্য অফস্থান 

৮ভ। এভন একটি জনফহুর মদর্য জন্য  মমর্কার্না তযকল্পনা গ্রণ ও ফাস্তফায়ন খুফ জ না। তদুতয আভার্দয উর্েখর্মাগ্য মতভন 

মকার্না প্রাকৃততক ম্পদও মনই। পৃতথফীয অন্যান্য মদর্য ভর্তা ফািংরার্দও চতুথ ে তল্পতফপ্লর্ফয ঊলারর্ে দাঁতির্য় আর্ি। কর্যানা 

অততভাতয মভাকাতফরায় যকাতয-মফযকাতয প্রততষ্ঠান মমবার্ফ তথ্যপ্রযুতক্ত ব্যফায কর্য, তপতজকযার তডর্টন্সড মভইর্টন কর্য 

বার্চ্েযয়াতর কার্নর্েড মথর্ক তার্দয মফা প্রদান তনতিত কর্যর্ি, মতভতন কর্যানা যফতী ভর্য়ও এ অতবজ্ঞতার্ক কার্জ রাতগর্য় 

তথ্যপ্রযুতক্তয ব্যফায আযও তফস্তৃত কযা ম্ভফ র্ফ।  

২০০৮ ার্র ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী উরতি কর্যতির্রন তডতজটার ফািংরার্দর্য প্রততষ্ঠায ভাধ্যর্ভ অথ ে ও মততক্তয ফদর্র 

মভধা ও জ্ঞার্নয তক্তয প্রাধান্য রাব কযর্ফ। কৃতলতবতত্তক ভাজব্যফস্া মথর্ক ম োয়ির্ভ মদর্ক সৃজনীর ও মভধাতবতত্তক 

তর্ল্পান্নত মদর্ তযণত কযা ম্ভফ র্ফ। তাই তরুণ ভাজর্ক টার্গ েট কর্য তথ্যপ্রযুতক্ত খাতর্ক গুরুত্ব তদর্য় এয অফকাঠার্ভাগত 

উন্নয়ন, তথ্যপ্রযুতক্ত তফলয়ক ভানফম্পদ উন্নয়ন, ই-গবন্যোন্স প্রততষ্ঠা এফিং তথ্য ও মমাগার্মাগ প্রযুতক্ত তফকার্ ভয়াফদ্ধ তযকল্পনা 



কর্য ফাস্তফায়র্নয দর্ক্ষ গ্রণ কযর্রন। তরুণ ভাজর্ক চাকতযয তির্ন না ছুর্ট উর্দ্যাক্তা ওয়ায যাভ ে তদর্রন। ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীয তথ্য ও মমাগার্মাগ প্রযুতক্ত তফলয়ক ভাননীয় উর্দষ্টা ও আতকের্টে অফ তডতজটার ফািংরার্দ জনাফ জীফ ওয়ার্জদ এয 

মথামথ তদকতনর্দ েনায় তথ্য প্রযুতক্তখার্তয উন্নয়ন, কভ েতযকল্পনা প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন র্ে।  

 

-২- 

যকায অনুর্ভাতদত িাট েআ ফািংরার্দ তরতভর্টড মকাম্পাতন মদর্ দ্রুত উদ্ভাফন, নতুন কভ েিংস্থান বততয, প্রযুতক্তগত 

দক্ষতায তফকা এফিং ম্ভাফনাভয়ী ও প্রযুতক্ততবতত্তক তফতবন্ন উর্দ্যার্গ তফতনর্য়াগ ভাধ্যর্ভ মটকই ইর্কাতর্িভ বততযর্ত ায়তা 

কর্যর্ি। িাট েআর্দয ভাধ্যর্ভ কর্যানা ভাভাতযকার্রয নানাযকভ চযার্রঞ্জর্ক মভাকাতফরা কর্য ১৫ রর্ক্ষযও মফত প্রতযক্ষ ও র্যাক্ষ 

কভ েিংস্থার্নয সৃতষ্ট র্য়র্ি। ২০২১ ার্র ফঙ্গফন্ধু মখ মুতজফয যভার্নয জন্মতফাতল েকী ও স্বাধীনতায সুফণ েজয়ন্তী উরর্ক্ষয 

িাট েআ ফািংরার্দ উর্দ্বাধন কর্য ' তফর্ল েয ত আা' কযর্ম্পন মায ভাধ্যর্ভ ৫০ টি িাট েআ মকাম্পাতনর্ত তফতনর্য়াগ কযা র্ফ 

ফ ের্ভাট ১০০ মকাটি টাকা। এযই ধাযাফাতকতায় প্রথভ াতটি তফতনর্য়াগ গ্রণকাযী িাট েআ র্রা াঠাও তরতভর্টড, মফা প্লাটপভ ে 

তরতভর্টড, চারডার ডটকভ, ইনর্টতরর্জন্স মভতন, ঢাকা কাি,এডু াইব এফিং ভর্নয ফন্ধু। এ াতটি িাট েআ মকাম্পাতনর্ত 

প্রাথতভকবার্ফ ১৫ মকাটি টাকা তফতনর্য়াগ কযা র্য়র্ি মায ভাধ্যর্ভ মকাম্পাতনগুর্রা তার্দয ণ্য ফা মফায ভানউন্নয়ন, উৎাদন বৃতদ্ধ, 

তফণন ও াপ্লাই - মচইন ব্যফস্ানায কর্যর্ি এফিং কযর্ি। এ কর মকাম্পাতন নতুন নতুন কভ েিংস্থান সৃতষ্ট, মমাগার্মাগ ব্যফস্ায 

উন্নয়ন, ণ্য যফায, মটকর্নারতজ এফিং াযীতযক ও ভানতক মফায উন্নয়র্ন অফদান যাখর্ি। 

 

তথ্য ও মমাগার্মাগ প্রযুতক্ত তর্ল্পয তফকার্ াযার্দর্ ৩৯ টি াই- মটক াকে তনভ োণ কযা র্ে। ইততভর্ধ্য ৫ টি ার্কে 

তনভ োণ কাজ মল র্য়র্ি। আর্যা ৩ টি ার্কেয তনভ োণ কাজ দ্রুত মল র্ফ। এ ম েন্ত াই- মটক াকেমূর্ ১১৬ টি 

স্ানীয়িাট েআ  মকাম্পাতনর্ক তফনামূর্ল্য মে ফযাদ্দ মদওয়া র্য়র্ি। এ কর মকাম্পাতন ইততভর্ধ্য ৫০ তভতরয়ন ডরার্যযও মফত 

এখার্ত তফতনর্য়াগ কর্যর্ি। এ খার্ত প্রততক্ষত জনফর বততয কযর্ত র্ফ। ২০২৫ ার্রয ভর্ধ্য ৫৫ াজায এফিং ২০৩০ ার্রয ভর্ধ্য ১ 

রাখ তরুণ-তরুণীর্ক প্রতক্ষণ প্রদার্নয রর্ক্ষয যকায কাজ কযর্ি। ইততভর্ধ্য এ খার্তয জন্য কভর্ফত ২৯ াজায প্রততক্ষত জনফর 

বততয কযা র্য়র্ি। ৪০ াজার্যযও মফত তরুণ-তরুণীর্ক প্রর্পনার আউটর্াযতিং প্রতক্ষণ মদওয়া র্য়র্ি। তার্দয ভতিত উাজেন 

৩.১ তভতরয়ন ডরার্যয ওর্ফত। 

২০৪১ মদ র্ফ উন্নত ফািংরার্দ। এ জন্য অনুকযণ নয় উদ্ভাফন এয ভাধ্যর্ভ দাতযদ্র্য শূন্য, মভধাতবতত্তক ভাজ গঠর্নয 

রর্ক্ষয ফাইর্ক এতগর্য় আর্ত র্ফ। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয তথ্য ও মমাগার্মাগ প্রযুতক্ত তফলয়ক উর্দষ্টা জনাফ জীফ ওয়ার্জদ 

ফর্রর্িন,  “চতুথ ে তল্পতফপ্লর্ফ মনতৃত্ব মদর্ফ ফািংরার্দ এটা মকার্না স্বপ্ন নয়, ফািংরার্দর্য মই ক্ষভতা আর্ি।”  আয আভার্দয 

ফাইর্ক মই ক্ষভতায প্রভাণ তদর্য়ই জাততয ততায স্বর্প্নয মানায ফািংরার্দ গির্ত র্ফ। 

# 

মরখক- উর্দ্যাক্তা ও তথ্য প্রযুতক্ততফদ 

০৫.১২.২০২১                 তআইতড তপচায 

 


