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ভিব�ৎ িবিনমর্াণ

বাংলােদেশর িডিজটাল ভিব�ৎ িবিনমর্াণ

গত এক দশেক (২০০৯-২০১৮), বাংলােদশ উ�য়েনর িবিভ� সূচেক (অথর্ৈনিতক উ�য়ন, �বৃি�, মানব স�দ উ�য়ন, সামািজক
উ�য়ন) এক অসামা� উ�য়ন �তয্� কেরেছ। আওয়ামী লীগ সরকােরর িভশন ২০২১ বা�বায়েনর কমর্কাে�র ফেলই এই উ�য়ন
সািধত হে� যার মুল ল�য্ ২০২১ সােলর মেধয্ মধয্ম আেয়র েদশ িহেসেব �ীকৃিত লাভ করা। �বাসী কমর্ীেদর পাঠােনা েরিমটয্া�,
র�ািন আয়, ৈবেদিশক মু�া স�য়, সরাসির ৈবেদিশক িবিনেয়ােগর ে�ে� গত এক দশেকর মেধয্ �িতিট বছরই িছল েরকডর্ গড়া ও
েসই েরকডর্ েভে� নতুন েরকডর্ ৈতিরর দশক।
�ধানম�ী েশখ হািসনা এবং তাঁর তথয্ ও েযাগােযাগ �যুি� িবষয়ক উপেদ�া সজীব ওয়ােজদ �ণীত ‘িডিজটাল বাংলােদশ’ ধারণািট
‘িভশন ২০২১’ বা�বায়ন ও অজর্েনর অ�তম �ধান উপাদান। েটকসই উ�য়ন িনি�তকে� তথয্ ও েযাগােযাগ �যুি�র বয্বহােরর
ধারণা েথেক িডিজটাল বাংলােদেশর ধারণািট আেস। ‘িডিজটাল বাংলােদশ’ ধারণািটর মূলকথা হে� ২০২১ সােলর মেধয্
�যুি�গতভােব অ�সর বাংলােদশ। এই ল�য্ অজর্েন বাংলােদশ এিগেয়েছ অেনক দূর। সরকাির ও েবসরকাির খােত বয্াপক
আধুিনকায়ন, �য়ংি�য় বয্ব�া চালু করা, ইন্টারেনট সংেযাগ, েমাবাইল েফান বয্বহার, আইিট পণয্ র�ািন আয়, জাতীয় িশ�া�েম
আইিট িশ�া সংেযাজন, আইিট �িশ�ণ; এসব িকছু বাংলােদেশর উ�য়েনর ধারােক িনেয় েগেছ এক অন� উ�তায়।
িডিজটাল বাংলােদশ এর বা�বায়েনর শুরুেত েমাবাইল েফান বয্বহারকারীর সংখয্া িছল মা� ২ েকািট। আজ ১২ েকািটরও েবিশ মানুষ
েমাবাইল েফান বয্বহার করেছ এবং সংখয্ািট িদন িদন বাড়েছ। েদশবয্াপী �ায় ৫,২৭৫িট ইউিনয়ন িডিজটাল েসন্টার �াপন করা হেয়েছ
যা এ পযর্� সাধারণ মানুষেক ১২ েকািটরও অিধক েসবা িদেয়েছ যার মেধয্ ৭ েকািট জ� িনব�ন সনদ �দান ও ২০ ল� �ম অিভবাসন
�তয্াশীেক তথয্েসবা �দান িবেশষভােব উে�খেযাগয্। �ায় ১৩ ল� তথয্ ও েযাগােযাগ �যুি� েপশাজীবী এবং ১০,০০০ তথয্ ও
েযাগােযাগ �যুি� উেদয্া�া �িনভর্র হেয়েছ এবং �ায় ৩০০ িমিলয়ন ডলার আয় কেরেছ। এরই মধয্ িদেয় বাংলােদশ তথয্ ও
েযাগােযাগ �যুি� কমর্কাে�র �াণেকে� পিরণত হেয়েছ।
অেথর্র মানদে�, ২০০৮ সােল বাংলােদেশ আইিসিট খােতর আকার িছল ২৬ িমিলয়ন ডলার যা আজ ৬০০ িমিলয়ন ডলাের উ�ীত
হেয়েছ। ২০১৮ এর ১১ই েম �ােটলাইট উৎে�পেণর মধয্ িদেয় বাংলােদশ মহাকাশ যুেগ পদাপর্ন কের।
এই �কাশনায় িডিজটাল বাংলােদেশর গত এক দশেকর যা�ার ওপর আেলাকপাত করা হেয়েছ। িবেশষ কের, কীভােব িডিজটাল
বাংলােদশ মানুষেক িনেজর �মতায়ন ও িনেজর ভাগয্ উ�য়েনর সহায়তা কেরেছ তার িচ�।
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িডিজটাল বাংলােদেশর পিথকৃৎ

৪� মূল ল�্য
অজৰ্েনর উে�েশ্য
‘িডিজটাল বাংলােদশ’
িভশেনর কমৰ্পিরক�না
�ণয়ন করা হয়।
িডিজটাল সরকার,
নাগিরকেদর িডিজটাল
েসবা �দান, তথ্য ও
�যুি� িভি�ক মানব
স�দ উ�য়ন এবং তথ্য
ও েযাগােযাগ �যুি�
িশ� �সার।

তথয্ ও েযাগােযাগ �যুি� খােত ২০০৭ সােলও িব� মানিচে� বাংলােদশ িছল স�াবনাহীন একিট
েদশ। খুব �তই দৃ�পট পিরবতর্ন হয় যখন ২০০৮ সােল �ধানম�ী েশখ হািসনা তার তথয্ ও
েযাগােযাগ �যুি� িবষয়ক উপেদ�া সজীব ওয়ােজদ এর সহায়তায় আওয়ামী লীেগর ‘িডিজটাল
বাংলােদশ’ পিরক�না উে�াচন কেরন। িডিজটাল বাংলােদশ পিরক�নার উে�� হেলা ২০২১
সােলর মেধয্ �যুি�গতভােব অ�সর বাংলােদশ।
�থমবােরর মেতা বাংলােদেশ েকান রাজৈনিতক দেলর িনবর্াচনী ইশােতহাের এই রকম উ�ািভলাষী
একিট পিরক�নার কথা বয্� করা হয়। ২০০৮ সােলর িনবর্াচেন িবপুল েভােট জয়লাভ কের সরকার
গঠেনর পরপরই এই িভশন বা�বায়ন শুরু হয়।
জািতসংঘ উ�য়ন কমর্সূচীর সহেযািগতায় �ধানম�ীর কাযর্ালেয়র আওতায় একেসস টু ইনফরেমশন
(এটুআই) �ক� হােত েনয়া হয়। তথয্ ও েযাগােযাগ �যুি�র মাধয্েম সরকাির েসবা জনগেণর
েদারেগাড়ায় েপৗঁেছ িদেত এবং তৃণমূল পযর্ােয় তথয্ ও েযাগােযাগ �যুি�র অিভনব উ�াবনেক
পৃ�েপাষকতা করেত এটুআই �ক� শুরু হয়।
ডাক ও েটিলেযাগােযাগ ম�ণালয়েক আইিসিট িবভাগ এবং ডাক ও েটিলেযাগােযাগ িবভােগ িবভ�
করা হয় যােত ম�ণালেয়র কাজেক িবেক�ীকরেণর মাধয্েম ��তা, জবাবিদিহতা িনি�ত করা যায়।
�ধানম�ী েশখ হািসনা ও মাননীয় �ধানম�ীর তথয্ ও েযাগােযাগ �যুি� িবষয়ক উপেদ�া সজীব
ওয়ােজদ এর েনতৃে� এই ৪িট লে�য্র ওপর কাজ কের অভূতপূবর্ সাফলয্ অজর্েনর �ীকৃিত�রূপ
বাংলােদশ িবিভ� আ�জর্ািতক স�াননা ও �ীকৃিত লাভ কের যার মেধয্ ইন্টার�াশনাল
েটিলকিমউিনেকশন ইউিনয়ন (আইিটইউ), ওয়া�র্ ইনফরেমশন েটকেনালিজ অয্ান্ড সািভর্েসস
অয্ালােয়� (ডি�উআইিটএসএ) এবং ওয়া�র্ েসাসাইিট অন দয্া ইনফরেমশন েসাসাইিট
(ডি�উএসআইএস) িবেশষভােব উে�খেযাগয্।
05

02

মহাকাশ যুেগর শুরু

৪� মূল ল�্য
অজৰ্েনর উে�েশ্য
‘িডিজটাল বাংলােদশ’
িভশেনর কমৰ্পিরক�না
�ণয়ন করা হয়।
িডিজটাল সরকার,
নাগিরকেদর িডিজটাল
েসবা �দান, তথ্য ও
�যুি� িভি�ক মানব
স�দ উ�য়ন এবং তথ্য
ও েযাগােযাগ �যুি�
িশ� �সার।

06

১২ই েম, ২০১৮ মহাকােশ ব�ব�ু-১ �ােটলাইট
উৎে�পেণর মাধয্েম বাংলােদশ মহাকাশ জয় কেরেছ। এরই
মধয্ িদেয় বাংলােদশ িবে�র ৫৭ তম েদশ িহেসেব এই
মাইলফলক অজর্ন কের। মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনা এবং
মাননীয় �ধানম�ীর তথয্ ও েযাগােযাগ �যুি� িবষয়ক
উপেদ�া সজীব ওয়ােজদ এর সরাসির ত�াবধােনই এেসেছ
এই অজর্ন।
২০০৯ সােল সরকার গঠেনর পর কিমউিনেকশন �ােটলাইট
উৎে�পণ �ি�য়া শুরু করার উেদয্াগ েনয়া হয়। বাংলােদশ
েটিলকিমউিনেকশন েরগুেলটির কিমশন (িবিটআরিস) এর
জ� �েয়াজনীয় সকল �ি�য়া স�� কের যার মেধয্
অরিবটাল �ট িনব�ন, ইন্টার�াশনাল েটিলকিমউিনেকশন
ইউিনয়ন (আইিটইউ) এর সােথ সম�য় সাধন উে�খেযাগয্।
জাতীয় অথর্ৈনিতক পিরষেদর িনবর্াহী কিমিট (একেনক)
২০১৫ সােল �ােটলাইট �ক� অনুেমাদন েদয়। ২০১৫
নেভ�ের িবিটআরিস �ােটলাইট ৈতির ও উৎে�পেণর জ�
ফরািস �িত�ান থয্ােলস এেলিনয়া ে�স এর সােথ �ায়
২১০০ েকািট টাকার (২৪৮ িমিলয়ন ডলার) একিট চুি�
�া�র কের। ২০১৫ এর জানুয়ািরেত রািশয়ান �িত�ান
ইন্টার�ুটিনক েথেক ২৩৪.৯ েকািট টাকা (২৮ িমিলয়ন

০১

০২

০৩

০৪

০৫

স্যােটলাইট�
িনমৰ্ান কের
থ্যােলস
এেলিনয়া ে�স

এ� মহাকােশর
উে�েশ্য
উৎে�িপত হয়
১১ েম (ইউএস
সময়)

৩- েকেনিড
ে�স েস�ার,
ে�ািরডা েথেক
এ� উৎে�পণ
কের ে�স এ�

৪- অরিবটাল
�ট ১১৯.১ িড�ী
পূবৰ্

৫- দি�ণ
এিশয়া, মধ্য
এিশয়া,
ইে�ােনিশয়া ও
িফিলপাইন এই
স্যােটলাইেটর
আওতায় আেছ

ডলার) বয্েয় অরিবটাল �ট �য় করা হয়। িনমর্াণ কাজ েশষ
হওয়ার পর �ােটলাইট িবিটআরিস এর কােছ হ�া�র করা
হয়। এরপর ে�সএ� েক �ােটলাইেটর উৎে�পণ �ি�য়া
স�� করার দািয়� অপর্ণ করা হয়। উৎে�পেণর পর
িনয়�েণর জ� সরকার ‘বাংলােদশ কিমউিনেকশন
�ােটলাইট েকা�ািন িলিমেটড’ গঠন কের। এই েকা�ািন
�ােটলাইটিটর সািবর্ক কমর্কা� পিরচালনা করেব।
ব�ব�ু-১ �ােটলাইট উৎে�পেণর ঐিতহািসক মুহূতর্িট িছল
১১ই েম, ২০১৮ মািকর্ন যু�রা� �ানীয় সময় িবকাল ৪ টা
েবেজ ১৬ িমিনেট। ব�ব�ু-১ �ােটলাইট উৎে�পণ করা হয়
েকেনিড ে�স েসন্টােরর ৩৯এ উৎে�পণ কমে�� েথেক যা
ে�ািরডার েকপ কয্ানােভরােল অবি�ত। ে�সএ� এর
সবর্াধুিনক রেকট ফয্ালকন-৯, ৩৬০০ েকিজ ওজেনর
�ােটলাইটিট বহন কের মহাকােশ িনেয় যায়।
থয্ােলস এেলিনয়া ে�স বাংলােদেশর সােথ েযৗথভােব
�ােটলাইটিট মািকর্ন যু�রা�, ইতািল এবং দি�ণ েকািরয়ার
৩ িট �াউন্ড ে�শন েথেক পযর্েব�ণ করেব। ৩ বছর পর
বাংলােদশ ব�ব�ু-১ �ােটলাইেটর পূণর্ িনয়�ণ লাভ করেব
। বাংলােদশ ইেতামেধয্ই গািজপুেরর জয়েদবপুের এবং
রা�ামািটর েবতবুিনয়ােত ২ িট �াউন্ড ে�শন িনমর্াণ কেরেছ
। এই ২ িট �াউন্ড ে�শেনর মেধয্ গািজপুেরর �াউন্ড
ে�শনিট �ধান �ােটলাইট িনয়�ণ েক� িহেসেব কাজ
করেব। থয্ােলস এেলিনয়া ে�স ইেতামেধয্ই ১৮ জন

বাংলােদিশ তরুণেক এই �াউন্ড ে�শন পিরচালনার
�িশ�ণ েদয়া হেয়েছ।
বাংলােদেশ িনরিবি�� েটিলেযাগােযাগ কভােরজ িনি�ত
করেত ব�ব�ু-১ �ােটলাইটিট ২৬ েকইউ-বয্ান্ড এবং
১৪ িস-বয্ান্ড �া�পন্ডার সমৃ� একিট েপেলাড এর
মাধয্েম ১১৯.১ িড�ী পূবর্ েথেক পিরচালনা করা হেব।
একিট �া�পন্ডার ৩৬ েমগাহাটর্জ সমতুলয্।
েকইউ-বয্ান্ড সম� বাংলােদশ এবং বে�াপসাগর ও এর
উপকূলবতর্ী অ�ল, ভারত, পািক�ান, েনপাল, ভূটান,
�ীলংকা, ইে�ােনিশয়া এবং িফিলপাইন কভার করেব
এবং িস-বয্ান্ড কভার করেব বাংলােদশ, ভারত,
ইে�ােনিশয়া, িফিলপাইন, মায়ানমার, ভূটান, েনপাল,
�ীলংকা, আফগািন�ান, পািক�ান, তািজিক�ান,
িকরিগজ�ান, উজেবিক�ান, তুকর্েমিন�ান এবং
কাজাখ�ােনর অংশ িবেশষ।
ব�ব�ু-১ �ােটলাইট বাংলােদেশর সবেচেয় উ�ত,
অতয্াধুিনক িডিজটাল �াপনা। মহাকােশ ব�ব�ু-১
�ােটলাইট উৎে�পণ িকছু গুরু�পূণর্ খােত বাংলােদেশর
জ� স�াবনার �ার উ�ু� কেরেছ যার মেধয্ ইন্টারেনট
েসবার পিরিধ স�সারণ, �াকৃিতক দুেযর্ােগর িনখুঁত
পূবর্াভাস, স�চার সংেযাগ এর পিরিধ বৃি� এবং
ৈবেদিশক মু�া আয় অ�তম।
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ব�ব�ু -১ স্যােটলাইেটর সুিবধা

�ত্য� অ�েল ই�ারেনট
সংেযাগ

িনরিবি��
ই�ারেনট সুিবধা

�াকৃিতক দুেযৰ্াগ েমাকােবলায়
কাযৰ্করী ��িত
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ৈবেদিশক মু�া আয়

�ততর স�চার সুিবধা

বাংলােদেশ ৭০০ এর অিধক ইউিনয়ন পিরষদ রেয়েছ যা
এখনও ইন্টারেনট েসবার আওতায় আেস িন। �ােটলাইেটর
মাধয্েম সরকার এই অ�ল গুেলােত ইন্টারেনট সংেযাগ
েপৗঁেছ িদেত স�ম হেব।
িবিভ� �াকৃিতক দুেযর্ােগর সময় আমরা ল�য্ কেরিছ
েটিলেযাগােযাগ বয্ব�া অচল হেয় যায়, ফেল জরুরী সাহাযয্
েপৗঁেছ েদওয়া অস�ব হেয় পেড়। এই �ােটলাইট জাতীয়
জরুরী েসবা গুেলােক সচল রাখার পাশাপািশ আবহাওয়া ও
�াকৃিতক দুেযর্ােগর িনখুঁত এবং িনভুর্ল পূবর্াভাস েপেতও
সাহাযয্ করেব। বতর্মােন �াকৃিতক দুেযর্ােগর পূবর্াভাস
পাওয়ার জ� �াউন্ড ে�শেনর ওপর িনভর্র করেত হেব।
বাংলােদশ সফলভােব �িতিট �াকৃিতক দুেযর্াগ েমাকােবলা
কের আসেছ। এখন ব�ব�ু-১ �ােটলাইট িনভুর্ল পূবর্াভােসর
মাধয্েম সাবধানতা অবল�ন এর পাশাপািশ দুেযর্াগ কবিলত
এলাকায় �ত সহায়তা েপৗঁেছ েদওয়া সহজ হেব।

বয্য় বহুলাংেশ �াস পােব এবং ৈবেদিশক মু�ার সা�য় হেব
। বতর্মােন ৩৭ িট েটিলিভশন চয্ােনল রেয়েছ যা বছের ১৪
িমিলয়ন মািকর্ন ডলার বয্য় কের অয্াপ�ার-৭ �া�পন্ডার
বয্বহার করার জ�। বাংলােদশ কিমউিনেকশন �ােটলাইট
েকা�ািন িলিমেটডও ইে�ােনিশয়া ও িফিলপাইেনর কােছ
�া�পন্ডার িব�েয়র েচ�া করেছ।
ব�ব�ু-১ �ােটলাইট বাংলােদেশর মানুেষর জ�
আ�জর্ািতক েটিলিভশন চয্ােনল েদখার সুেযাগ আরও
স�সািরত করেব। পাশাপািশ ব�ব�ু-১ �ােটলাইট
েটিলিভশন স�চারকারীেদর মেধয্ িবিভ� তথয্ আদান
�দােনর সহজ এবং �ততম মাধয্ম িহেসেব কাজ করেব।

বাংলােদশ �ােটলাইট �া�পন্ডার িব�েয়র মাধয্েমও
ৈবেদিশক মু�া আেয়র ল�য্ িনধর্ারণ কেরেছ। এখন পযর্�
বাংলােদিশ চয্ােনল গুেলা িবেদশী �ােটলাইট বয্বহার কের
স�চার কাযর্�ম পিরচালনা করেছ। ব�ব�ু-১ �ােটলাইট
এর মাধয্েম এখন বাংলােদিশ চয্ােনল গুেলা তােদর স�চার
কাযর্�ম পিরচালনা করেত পারেব এবং এর মাধয্েম স�চার
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03

ইন্টারেনট সংেযাগ

বাংলােদেশ গত এক দশেক ইন্টারেনট বয্বহারকারীর সংখয্া বয্াপক হাের েবেড়েছ। ২০০৬ সােল বাংলােদেশ ইন্টারেনট
বয্বহারকারীর সংখয্া িছল মা� ১৫ ল�। বতর্মােন বাংলােদেশ ইন্টারেনট বয্বহারকারীর সংখয্া �ায় ৯ েকািট ১২ ল�। বাংলােদেশ
ইন্টারেনট িবিভ� মাধয্েম বয্বহৃত হয় যার মেধয্ েমাবাইল েফান, ওয়য্ারেলস �ডবয্ান্ড, িফ�ড �ডবয্ান্ড। এই িতন মাধয্েমর মেধয্
েমাবাইল ইন্টারেনট সবেচেয় েবিশ জনি�য় এবং বহুল বয্বহৃত। েসে��র, ২০১৮ পযর্� েমাবাইল ইন্টারেনট বয্বহারকারীর সংখয্া
সােড় ৮ েকািট ছািড়েয় েগেছ।

ই�ারেনট ব্যবহারকারী

৯ েকা�
১২ ল�
১৫
ল�

২০০৬
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২০১৮

অপিটকয্াল ফাইবার সংেযাগ
এখন পযর্� বাংলােদশ সরকার ১২১৩ িট ইউিনয়ন অপিটকয্াল
ফাইবার সংেযােগর আওতায় এেনেছ। উপেজলা পযর্ােয় �ায়
২০৯ িট উপেজলােক অপিটকয্াল ফাইবার সংেযাগ আওতায়
আনা হেয়েছ। জুন ২০১৮ পযর্� সারা েদেশ ৮,০০০
িকেলািমটার অপিটকয্াল ফাইবার সংেযাগ �াপন করা হেয়েছ।
২০১৮ এর মেধয্ আেরা ২৬০০ িট ইউিনয়ন ও ৪০০িট
উপেজলা অপিটকয্াল ফাইবার সংেযােগর আওতায় আনার
লে�য্ সরকার কাজ কের যাে�।

৮৪.৭ িমিলয়ন ডলার বয্েয় িস�াপুর েথেক বাংলােদশ পযর্�
সমু� তলেদেশ ২৫,০০০ িকেলািমটার দীঘর্ কয্াবল লাইন
�াপন করা হয়। দুঘর্টনাবশত �থম সাবেমিরন কয্াবল
সংেযাগ যিদ িবি�� হয় তাহেল বাংলােদশ েযন িনরবি��
ইন্টারেনট সংেযাগ েথেক িবি�� হেয় না যায় তা িনি�ত
করেতই ি�তীয় সাবেমিরন কয্াবল এর সােথ বাংলােদশ যু�
হেয়েছ। �মা�েয় বাংলােদশ ১৫০০ িজিবিপএস বয্ান্ডউডথ
লাভ করেব এবং ি�তীয় সাবেমিরন কয্াবল সংেযােগর
কারেণ বাংলােদশ েফারিজ েসবা উপেভাগ করেছ।

ি�তীয় সাবেমিরন কয্াবল
মানুেষর জ� িনরবি�� ইন্টারেনট সংেযাগ ও েসবা িনি�ত
করেত বাংলােদশ ৫ই েসে��র, ২০১৭, ি�তীয় সাবেমিরন
কয্াবল এসইএ-এমই-ডি�উই ৫ এর সােথ যু� হেয়েছ।
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04

েমাবাইল �যুি�

েমাবাইল েনটওয়াকর্ পিরিধ ও বয্বহার
বাংলােদেশর শতকরা ৯৯ ভাগ মানুষ এবং ৯৫ ভাগ অ�ল
েমাবাইল েটিলেযাগােযাগ েনটওয়াকর্ ও েসবার আওতায়
এেসেছ। �থমবােরর মেতা বাংলােদেশর ৩ পাবর্তয্ েজলা
(খাগড়াছিড়, বা�রবান ও রা�ামািট) েমাবাইল েনটওয়ােকর্র
আওতায় আেস। গত এক দশেক বাংলােদেশ েমাবাইল েফান
বয্বহারকারীর সংখয্া বয্াপক হাের েবেড়েছ। বতর্মােন
বাংলােদেশ েমাবাইল েফান বয্বহারকারীর সংখয্া ১৫ েকািট
৫৮ ল� যা ২০০৬ সােল িছল মা� ২ েকািট।

েফারিজ/এলিটই �যুি�
সাধারণ মানুেষর জ� অতয্াধুিনক �যুি� িনি�ত করার জ�
বাংলােদশ সরকার েফারিজ (েফাথর্ েজনােরশন)�যুি�র সূচনা
কেরেছ। িডিজটাল বাংলােদেশর রূপক� বা�বায়েনর লে�য্
রা�ীয় মািলকানাধীন বাংলােদশ েটিলকিমউিনেকশন
েকা�ািন (িবিটিসএল) �িতিট শহর, েজলা শহর, উপেজলা
পযর্ােয় �তগিতর �ডবয্ান্ড ইন্টারেনট সংেযাগ িদে�।
12

এছাড়া এলিটই �যুি�র মাধয্েম েদেশর �তয্� অ�েল
�তগিতর ওয়য্ারেলস ইন্টারেনট সুিবধা েপৗঁেছ েগেছ।
েমাবাইল েফােনর িনরাপদ বয্বহার
২০১৫ এর িডেস�র েথেক ২০১৬ এর জুন পযর্� বাংলােদশ
সরকার সকল েমাবাইল অপােরটরেদর সহেযািগতায় েদেশর
সকল েমাবাইল েফান সংেযাগ িনব�েনর কাজ স�� কের।
েমাবাইল েফান বয্বহার কের সকল ধরেণর অপরাধমূলক
কমর্কা� �িতহত করেত ১৩ েকািট সংেযাগ বােয়ােমি�ক
প�িতেত িনব�ন করা হয়। এরপর েথেক নতুন েমাবাইল
েফান সংেযাগ েনয়ার সময় বােয়ােমি�ক প�িতেত িনব�ন
কেরই সংেযাগ েনয়ার িবধান করা হেয়েছ।

৯৯% মানুষ েমাবাইল
েনটওয়ােকৰ্র আওতায়
১৫.৫ েকা�
২ েকা�

১৩ েকা� িসম িনবি�ত

২০১৮

২০০৬

৯৩% এলাকা েমাবাইল
েনটওয়ােকৰ্র আওতায়

৪িজ �যুি�র সূচনা
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05

আউটেসািসর্ং এর বয্াপক �সার

তরুণ জনশি�েক �েয়াজনীয় দ�তার �িশ�ণ �দােনর
উেদয্াগ েনয়ার মাধয্েম বাংলােদশ আউটেসািসর্ং এর জ�
আ�জর্ািতক পিরম�েল একিট জনি�য় �াণেকে� পিরণত
হেয়েছ। এছাড়া আ�জর্ািতক র্যাি�ং এ বাংলােদশ অব�ান
করেছ েসরা ১০ িট েদেশর মেধয্। �যুি� ওেয়বসাইট ‘েটক
ইন এিশয়া’ এর মেত আউটেসািসর্ং এর জ� বাংলােদশ
িবে�র ১৮৬ িট েদেশর মেধয্ ৭ম জনি�য় েদশ। বতর্মােন
বাংলােদেশ �ায় ৫ ল� িনবি�ত ি�লয্া�ার রেয়েছ এবং এই
সংখয্াটা �মা�েয় বাড়েছ। একিট ি�লয্াি�ং েনটওয়াকর্
ওেড� এর মেত ঢাকা হে� িবে�র ৩য় বৃহত্তম আউটেসািসর্ং
শহর।
আইিসিট খাতেক সরকার গুরু�পূণর্ খাত িহেসেব েঘাষণা
কেরেছ। এছাড়া িবিভ� েবসরকাির সং�া যারা আউটেসািসর্ং
�িশ�ণ পিরচালনা কের তােদর পাশাপািশ সরকারও
আউটেসািসর্ং �িশ�ণ পিরচালনার জ� উেদয্াগ �হণ কেরেছ
। আইিসিট খােত উেদয্া�া ৈতিরর লে�য্ আইিসিট িবভাগ
‘ি�লয্া�ার টু অন্��নর’ ে�া�ােমর আওতায় ৩,৩৪২ জনেক
�িশ�ণ �দান কেরেছ। বাংলােদশ সরকােরর ‘েলভােরিজং
আইিসিট
ফর
ে�াথ,
এম�য়েমন্ট
অয্ান্ড
গভনর্য্া�’(এলআইিসিট) �কে�র আওতায়, অনলাইন
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আউটেসািসর্ং িবষেয় ৬ মাস বয্াপী �িশ�ণ ে�া�ােমর
উেদয্াগ েনয়া হেয়। এই �কে�র আওতায় ১০,০০০
তরুণেক �িশি�ত করা হেব। �ানীয় ও আ�জর্ািতক
িবেশষে�র সহায়তায় �িশ�ণ েকােসর্র পাঠয্সূচী �ণয়েনর
উেদয্াগ েনয়া হেয়েছ। উেদয্া�ারা যােত �িতেযািগতামূলক
�মবাজাের অংশ�হণ করার জ� ��ত থােক এবং
গুণগতমান অ�ু� েরেখ েসবা িনি�ত করেত পাের এর জ�
সরকার কাজ কের যাে�। এছাড়া ‘লািনর্ং অয্ান্ড আিনর্ং’
�কে�র অধীেন ৫,১২০ তরুণেক েপশাদার আউটেসািসর্ং
এর ওপর �িশ�ণ �দােনর কাজ চলমান রেয়েছ। এই
�ক� শুরু হওয়ার আেগ ইেতামেধয্ই ২০,০০০ নারী এবং
১,৯২০ গণমাধয্ম কমর্ীেক �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ।
‘আইিসিট খােত নারীর েটঁকসই উ�য়ন’ শীষর্ক �কে�র
অধীেন আগামী ৩ বছের সারােদশ বয্াপী ১,৬৬,০০০
নারীেক আইিট/আইিটইএস �িশ�ণ েদয়ার জ� সরকার ৭
িট িডিজটাল �িশ�ণ বাস েসবা শুরু কেরেছ। বাংলােদশ
সরকার ি�লয্া�ারেদর জ� �তগিত স�� িবেশষ
ইন্টারেনট েসবা েদয়ার পিরক�না করেছ। এই খাতেক
আরও উৎসাহ িদেত বাংলােদশ সরকােরর আইিসিট িবভাগ
বািষর্ক আ�জর্ািতক িবিপও সে�লন আেয়াজন কের। এছাড়া

সরকার ৫০০ িবজেনস �েসস আউটেসািসর্ং (িবিপও) েসন্টার
�াপেনর পিরক�না করেছ।
বতর্মান �বৃি�র গিত অবয্াহত থাকেল আইিসিট খােত ২০২০
সােলর মেধয্ ৮৪০ েকািট টাকা এর অিধক আয় করেব।
বাংলােদশ সরকােরর বহু উেদয্ােগর একমা� ল�য্ হে�
আইিসিট খাত েথেক বাংলােদেশর আয়েক ২০২১ সােলর
মেধয্ ৪০,০০০ েকািট টাকায় উ�ীত করা। পাশাপািশ ২০২১
সাল েথেক �িত বছর িনয়িমতভােব আইিসিট খােতর মাধয্েম
২,০০,০০০ কমর্সং�ান সৃি�র পিরক�না �হণ করা হেয়েছ।

৫০০ িবিপও
েস�ােরর
পিরক�না

েটক ইন
এিশয়াঃ ৭ম
জনি�য়
আউটেসা
�স�ং ল�্য

িবে�র শীষর্�ানীয় বয্ব�াপনা পরামশর্ক �িত�ান এ.িট
েকয়ারিন �কািশত সা�িতক ে�াবাল সািভর্স েলােকশন
ইনেড� িনি�ত কেরেছ বাংলােদশ িবে�র শীষর্�ানীয় এবং
জনি�য় আউটেসািসর্ং �ম বাজার। ২০১৭ সােলর িরেপাটর্
অনুযায়ী বাংলােদশ ২০১৬ সােলর েচেয় ৪ ধাপ এিগেয়েছ।

এ� কা�ন�’র
িজএসএলআই সূচেক
২২তম

ওেড� এ
৩য় �ান

২০২১ সাল েথেক বা�ষ�ক
২ ল� চাকুিরর সুেযাগ

15

06

দ�তা উ�য়েন তথয্ ও েযাগােযাগ �যুি�

তথয্ �যুি� বা�ব �মশি� সৃি�র লে�য্ সরকার িবিভ�
উেদয্াগ �হণ কেরেছ যার মেধয্ তরুণ তথয্ ও �যুি�
েপশাদারেদর �িশ�ণ এবং ২০২১ সােলর মেধয্ ২০ ল�
আইিট েপশাদার ৈতির অ�তম। আইিসিট িবভােগর
‘েলভােরিজং আইিসিট ফর ে�াথ, এম�য়েমন্ট অয্ান্ড
গভনর্য্া�’(এলআইিসিট) �কে�র মাধয্েম সরকার
ইেতামেধয্ই ১০,০০০ �াতক ও �াতেকাত্তর পযর্ােয়র
িশ�াথর্ীেদর ‘টপ আপ আইিট’ �িশ�ণ িদেয়েছ এবং পাশাপািশ
২০,০০০ উ�মাধয্িমক পযর্ােয়র তরুণেক বুিনয়াদী �িশ�ণ
েদয়া হেয়েছ। এছাড়া �ুল ও কেলজগামী ৫০০০ ছা�েক

১০,০০০ জনেক উ�তর
আই� �িশ�ণ
১,২৮৬ জন িবিভ� আই� ফােমৰ্
কাজ করেছ
৩,৫০০ জনেক ই-কমাসৰ্
�িশ�ণ
16

এধরেণর �িশ�ণ েদয়া হেয়েছ। আরও ১০,০০০ তরুণেক
এবং ৫০০০ সরকাির ও েবসরকাির কমর্কতর্া ও আইিট
েপশাদারেক �িশ�েণর ল�য্ িনধর্ারণ করা হেয়েছ।
‘সােপাটর্ টু েডেভলপেমন্ট অফ কািলয়াৈকর হাই-েটক পাকর্’
�কে�র আওতায় ৬০৪১ জন তরুণ এবং ১৩০৫ জন
নারীেক �িশ�ণ েদয়া হেয়েছ। কমর্সং�ান �কে�র মাধয্েম
১২৮৬ �িশ�ণাথর্ী িবিভ� আইিট ও নামকরা বয্বসা �িত�ােন
কমর্সং�ান লাভ কের। তৃণমূল পযর্ােয়র ৩৫০০ তরুণ
ই-কমাসর্ শীষর্ক �িশ�ণ লাভ কেরেছ।

07

তথয্ ও েযাগােযাগ �যুি� অবকাঠােমা

জাতীয় উ�য়েনর ধারা অবয্াহত রাখেত এবং উ�য়ন
কমর্কাে�র স�াবয্ ে�� অে�ষণ করেত অবকাঠােমা উ�য়েনর
কাজ চলমান রেয়েছ। বাংলােদেশ িব�মােনর তথয্ ও �যুি�
অবকাঠােমা, সুিবধা ও েসবা িনি�ত করেত সরকার �মা�েয়
�িতিট েজলায় হাই-েটক পাকর্, আইিট পাকর্ এবং সফটওয়য্ার
েটকেনালিজ পাকর্ িনমর্ােণর পিরক�না করেছ। এরই
ধারাবািহকতায় বাংলােদশ সরকার ইেতামেধয্ই িকছু
পিরক�না বা�বায়ন কেরেছ এবং িকছু পিরক�না
বা�বায়েনর উেদয্াগ �হণ কেরেছ।

এই
সফটওয়য্ার
েটকেনালিজ
পােকর্
িবিভ�
আইিট/আইিটইএস �িত�ানেক অিফস বরা� েদয়া হে�।
৩০৪.৫ েকািট টাকা বয্েয় যেশােরর েবজপাড়ায় ২,৩২,০০০
বগর্ফুট িবিশ� আরও একিট সফটওয়য্ার েটকেনালিজ পাকর্ এর
িনমর্াণকাজ চলমান রেয়েছ। এই সফটওয়য্ার েটকেনালিজ
পাকর্ গুেলা সফটওয়য্ার েডেভলপেমন্ট, ি�লয্াি�ং, কল
েসন্টার এবং গেবষণা ও উ�য়ন ইতয্ািদ ে�ে� অভয্�রীণ ও
ৈবেদিশক িবিনেয়াগকারীেদর আকৃ� করেব। এছাড়া
েবসরকািরভােব আরও ৫ িট সফটওয়য্ার েটকেনালিজ পাকর্
িনমর্ােণর পিরক�না রেয়েছ সরকােরর।

হাই-েটক পাকর্
গািজপুর েজলার কািলয়াৈকের ৩৫৫ একর জিমর ওপর
বাংলােদেশর �থম হাই-েটক পাকর্ িনিমর্ত হে�। এই হাই-েটক
পাকর্ এর ২ িট �েকর িনমর্াণকাজ শুরু হয় েফ�য়ারী, ২০১৬।
এই হাই-েটক পাকর্ এর িনমর্াণকাজ েশষ হেল আগামী ১০
বছের তথয্ ও �যুি� খােত ১০ ল� কমর্সং�ান ৈতির হেব।
সফটওয়য্ার েটকেনালিজ পাকর্
ঢাকায় ১২ তলািবিশ� একিট সফটওয়য্ার েটকেনালিজ পাকর্
ইেতামেধয্ই কাযর্�ম শুরু কেরেছ। ৭২,০০০ বগর্ফুট িবিশ�

িটয়ার েফার ডাটা েসন্টার
২০১৫ এর অে�াবের বাংলােদশ সরকার �াশনাল ডাটা
েসন্টাের িটয়ার েফার ডাটা েসন্টার �াপেনর জ� িটয়ার েফার
ডাটা েসন্টার শীষর্ক একিট �ক� শুরু কের। িনরাপদ ডাটা
সংর�ণ এবং তথয্ ও েযাগােযাগ �যুি�র সেবর্া� বয্বহার
িনি�ত করার মাধয্েম িডিজটাল বাংলােদেশর রূপক�
বা�বায়ন করাই হেলা এই �কে�র ল�য্। গািজপুেরর
কািলয়াৈকের ১৬৩২.৪ েকািট টাকা বয্েয় ৭ একর জিমর ওপর
এই ডাটা েসন্টার িনমর্াণকাজ চলমান রেয়েছ। এই ডাটা
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েসন্টােরর কাযর্�ম শুরু হেল বাংলােদশ সরকােরর ডাটা
েশয়ােরর েহাি�ং স�মতা বৃি� পােব। ২০১৯ এর জুেনর
মেধয্ বাংলােদশ কি�উটার কাউি�ল (িবিসিস) েক এই
�ক� স�� করার দািয়� অপর্ণ করা হেয়েছ।

অ�া� �ক�
বাংলােদশ সরকার িসেলেটর েকা�ানীগে� ১৬২.৮৩
একর জিমর ওপর ‘ইেল�িনক িসিট’ িনমর্াণ করেছ।
‘ইেল�িনক িসিট’ পাবিলক �াইেভট পাটর্নারিশপ (িপিপিপ)
প�িতেত িনিমর্ত হে� এবং এর কাজ স�� হওয়ামা� এই
�ক� েথেক ৪৫,০০০ কমর্সং�ান ৈতির হেব। বাংলােদশ
সরকার রাজশাহীেত ‘িসিলকন িসিট’ এবং ঢাকা�
মহাখালীেত ‘আইিট িভেলজ’ পিরক�না করেছ। বাংলােদশ
সরকার আইিট উ�াবক ও আইিট বািণজয্ উেদয্া�ােদর
জ� একােডমী �িত�ার জ�ও স�ত হেয়েছ।

আইিট �িশ�ণ ও ইনিকউেবশন েসন্টার
২০১৬ এর জুলাই েত ঢাকায় বাংলােদেশর �থম আইিট
ইনিকউেবশন েসন্টার �াপন করা হয়। এই ইনিকউেবশন
েসন্টার আইিট িভিত্তক উেদয্া�ােদর পরামশর্ �দানসহ িবিভ�
ধরেণর সহায়তা েদেব যা েথেক ১ ল� কমসং�ান ৈতির হেব।
নােটাের এরকম আরও একিট ইনিকউেবশন েসন্টার এর
িনমর্াণকাজ চলমান রেয়েছ যার কাজ ২০১৮ এর জুন মাস
নাগাদ েশষ হেব। এছাড়া চ��াম �েকৗশল ও �যুি�
িব�িবদয্ালেয় আইিট িবজেনস ইনিকউেবটর �াপন �কে�র
��াব েদয়া হেয়েছ। বাংলােদশ সরকার েদশবয্াপী আরও ৭
িট আইিট �িশ�ণ ও ইনিকউেবশন েসন্টার িনমর্ােণর
পিরক�না করেছ।

পিরক�নাধীন আইিস� অবকাঠােমা

১৬

হাইেটক
পাকৰ্
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৭ সফটওয়্যার
েটকেনালিজ
পাকৰ্

১০ আই� �িশ�ণ,
ইনিকউেবশন এবং
িবজেনস েস�ার

১৬৩২.৪ েকা�

টাকা ব্যেয় �য়ার ৪
ডাটা েস�ার িনমৰ্ান

একনজের বাংলােদেশর তথয্�যুি�র িবকাশ
িশ�া ও আইিস�

৭৫,০০০

আইিস� েপশাজীিবেক
�িশ�ণ িদেয়েছ সরকার

১ ল� ৭০ হাজার

আইিস�
র�ািন আয়
২০১৭ সােল

৬,০০০ েকা�
টাকা র�ািন আয়

২৪,১২২ জন িশ�কেক
আইিস� খােত
বােজট বরা�

েডেভলপারেদর জন্য ১২
বছেরর কর মওকুফ

আই�/ আই� েসবাদানকাির
�িত�ােনর জন্য ১০ বছেরর কর
মওকুফ

ভ্যাটমু� ই-কমাসৰ্

২১৮
েকা�
টাকা
২০০৮

িশ�া �িত�ােন মাি�িমিডয়া
�াসর�ম করা হেব

আইিস� য�পািতর ওপের
�িশ�ণ

আইিস� খােত আয়
৫,০৩৩
েকা� টাকা

২০১৫

২০১৮

১১,৯৯৬ েকা� টাকা

২০১৬

১,৭২৩ েকা� টাকা

২০০৮

২১৪.৭৫ েকা� টাকা

��মু� গািড়
আমদািন

িবিনেয়াগকারীেদর
জন্য সুিবধা

��মু� য�পািত
আমদািন

ৈবেদিশক মািলকানায়
শতভাগ লভ্যাংশ
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২৪,৯০৭�
ট্যাবেলট িপিস
সরকাির
কমৰ্কতৰ্ ােদর মােঝ
িবতরণ

�াটৰ্ কােডৰ্র
�চলন

িবচার িবভােগর
িডিজটাইেজশন
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িডিজটাল বাংলােদশ এর সুফল েদেশর �িতিট �াে� েপৗঁেছ িদেত বাংলােদশ সরকার সরকাির
�শাসিনক ও দা�িরক কমর্কা� স�াদেন এবং জনগেণর কােছ সরকাির েসবা েপৗঁেছ িদেত িবিভ�
উেদয্াগ �হণ কেরেছ। এখন পযর্� সরকাির ২৪,৯০৭ িট টয্াবেলট কি�উটার �দান করা হেয়েছ।
ঢাকা� সকল সরকাির কাযর্ালয় েদেশর �িতিট েজলা ও উপেজলা সরকাির কাযর্ালেয়র সােথ �তগিত
স�� ফাইবার অপিট� েনটওয়ােকর্র মাধয্েম যু�। সরকার সকল সরকাির কাযর্ালেয়র সােথ
িনরবি�� েযাগােযাগ িনি�ত করেত ইন্টারেনট ে�ােটাকল েটিলেফািন েনটওয়াকর্ �াপন কেরেছ।
সরকাির কমর্কতর্ােদর বয্বহােরর জ� একিট িবেশষ েমাবাইল অয্াি�েকশন ৈতির করা হেয়েছ।
সারােদেশ ৮০০ এর অিধক িভিডও কনফােরি�ং িসে�ম �াপন করা হেয়েছ। সরকাির কাযর্ালেয়
ইিন্টে�েটড ফাইনাি�য়াল ময্ােনজেমন্ট িসে�ম (আইএফএমএস) �াপন করা হেয়েছ, বাংলােদেশর
িবচার িবভাগ আধুিনকায়েনর �াথিমক পযর্ায় স�� হেয়েছ এবং পরবতর্ী পযর্ােয়র কাজ এিগেয়
চেলেছ। �মা�েয় সকল সরকাির েসবা অনলাইেনর মাধয্েম স�� করার �ি�য়া চলমান রেয়েছ
এবং ইেতামেধয্ই অিধকাংশ সরকাির েসবা অনলাইেনর মাধয্েম েদয়া হে� যার মেধয্ েটন্ডার,
�িকউরেমন্ট, আয়কর িরটানর্ েদয়া, িবল �দান, পরী�ার ফলাফল, িশ�া�িত�ােন ভিতর্ আেবদন,
চাকিরর আেবদন ইতয্ািদ িবেশষভােব উে�খেযাগয্।
জন�শাসেনর কমর্কা�েক আরও েবিশ �� করার লে�য্ ই-গভনর্য্া� এবং ই-�িকউরেমন্ট প�িতর
�চলন করা হেয়েছ। সকল েজলা ও উপেজলা পযর্ােয় ই-সািভর্স েসন্টার �াপন করা হেয়েছ। বতর্মােন
�িতিট েজলা ও উপেজলার িনজ� ওেয়বসাইট রেয়েছ। সরকার �াথিমক িবদয্ালেয়র িশ�কেদর
অনলাইেনর মাধয্েম েপনশন ভাতা �দান করেছ। তারা তােদর েপনশন শুরু করার সকল �ি�য়া
উপেজলা িশ�া অিফস েথেক স�� করেত পারেবন। ২০০৮ সােল ত�াবধায়ক সরকােরর জাতীয়
পিরচয় প� �দান কের যা আধুিনক িছল না। বতর্মােন সরকার জাতীয় পিরচয় প� এর পিরবেতর্ �াটর্
কাডর্ �দান শুরু কেরেছ যার মাধয্েম িবিভ� সরকাির েসবা পাওয়া যােব।

09

সামি�ক উ�য়েন তথয্ ও েযাগােযাগ �যুি�

�ানীয় সরকার ও তৃণমূল পযর্ােয় আধুিনকায়েনর সুফল েপৗঁেছ
িদেত বাংলােদশ সরকােরর অ�তম �ধান উেদয্াগিট হে�
িডিজটাল েসন্টার। ৭ বছের ইউিনয়ন পযর্ােয় ৫,২৭৫ িডিজটাল
েসন্টার �াপন করা হেয়েছ। এই িডিজটাল েসন্টার �ামীণ
জনপেদ ২০০ ধরেণর িডিজটাল েসবা িদেয় যাে�। �িতমােস
�ায় ৪০ ল� মানুষ িডিজটাল েসন্টার েথেক েসবা িনেয় থােক।

এই িডিজটাল েসন্টার গুেলা �ানীয় উেদয্া�ােদর জ�ও
সুেযাগ সৃি� করেছ। ১০,০০০ এর অিধক উেদয্া�া িডিজটাল
েসন্টার গুেলার সােথ স�ৃ�। এখান েথেক উেদয্া�ােদর
মািসক আয় ৫ েকািট টাকার েবিশ। ২০১৫ সােল এই িডিজটাল
েসন্টার গুেলা েথেক আয় িছল �ায় ১,৫০০ েকািট টাকা।

৫,২৭৫ িডিজটাল েস�ার

২০০ এর েবিশ েসবা

এলাকার উেদ্যা�ারেদর
আয় মােস ৫ েকা�
টাকার েবিশ

৪০ ল� মািসক
ব্যবহারকারী
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েপা� ই-েসন্টার
ডাক েসবােক আধুিনকায়েনর পাশাপািশ সরকার ৮,৫০০
েপা� অিফসেক ই-েসন্টাের রুপা�িরত করার উেদয্াগ
িনেয়েছ সরকার েযখান েথেক �ামীণ জনপেদর মানুষেক
আইিট েসবা েদেব ই-েসন্টার গুেলা। ৮,৫০০ েপা� অিফেসর
মেধয্ ৮,০০০ েপা� অিফস ইউিনয়ন পযর্ােয় এবং অ�া�
েপা� অিফসগুেলা উপেজলা পযর্ােয় অবি�ত। এই �কে�র
মাধয্েম কাি�ত ফল লােভর স�াবনা িনরূপণ করার জ�
২,৫০০ েপা� অিফস েথেক পরী�ামূলকভােব ই-েসবা �দান
করা হয়। ২০১৬ এর এি�ল পযর্� ৫,০০৬ িট েপা�
ই-েসন্টার কাযর্�ম শুরু কেরেছ। ২০১৭ এর জুন মােসর মেধয্
�কে�র আওতাধীন ৮,৫০০ েপা� অিফস ই-েসন্টাের
রুপা�িরত হেয়েছ। বতর্মােন এই েপা� ই-েসন্টার গুেলা

িবিভ� ই-েসবা �দান করেছ যার মেধয্ ইন্টারেনট েসবা,
িবেদশ েথেক পাঠােনা অথর্ উেত্তালন, পরী�ার ফলাফল,
অনলাইন আেবদন েসবা, কৃিষ, িশ�া ও �া�য্ িবষয়ক তথয্
েসবা অ�তম।
�াশনাল ওেয়ব েপাটর্াল
তথয্েসবােক আরও অেনক েবিশ সহজলভয্ করার লে�য্
বাংলােদশ সরকার গেড় তুেলেছ িবে�র অ�তম বৃহত্তম
ওেয়ব েপাটর্াল, �াশনাল ওেয়ব েপাটর্াল। ২৫,০০০
ওেয়বসাইট েথেক সৃ� এই �াশনাল ওেয়ব েপাটর্াল এর
মাধয্েম ইউিনয়ন, উপেজলা, েজলা সং�া� েযেকােনা তথয্
েসবাসহ িবিভ� ধরেণর েসবা পাওয়া যাে�।

িবে�র সবৰ্বৃহৎ িডিজটাল েপাটৰ্াল

২৫,০০০
ওেয়বসাইট
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২০ ল�
কে��
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েমাবাইল বয্াংিকং
বাংলােদশ েমাবাইল বয্াংিকং প�িত �চলেনর মাধয্েম অথর্ৈনিতক অ�ভুর্ি� িনি�ত
করেত িবে�র উ�য়নশীল রা�গুেলার জ� একিট অনুকরণীয় দৃ�া� �াপন কেরেছ।
গতানুগিতক বয্াংিকং প�িতর কারেণ যারা দীঘর্সময় বয্াংিকং েসবা েথেক বি�ত
িছল তারা এখন �তঃ�ূতর্ভােব এই অথর্বয্ব�ায় অংশ িনে�।

দির�েদর মােঝ
ব্যাংিকং সুিবধার
িব�ব ঘ�েয়েছ
িবকাশ

িবল েগটস

বাংলােদশ সরকার ২০১০ সােল �থম েমাবাইল বয্াংিকং এর নীিতমালা ৈতির কের।
বাংলােদেশর েক�ীয় বয্াংক বাংলােদশ বয্াংক পরবতর্ীেত একিট িব�ািরত নীিতমালা
�ণয়ন কের। ২০ িট বয্াংকেক েমাবাইল বয্াংিকং েসবা েদয়ার অনুেমাদন েদয়া
হেয়েছ যার মেধয্ ১৮ িট বয্াংক বতর্মােন এই েসবা িদে�। েমাবাইল বয্াংিকং
েসবাদাতােদর মেধয্ শতকরা ৮০ ভাগ েশয়ােরর অংশীদার হেয় ‘িবকাশ’ শীষর্�ােন
অব�ান করেছ। ‘িবকাশ’ এর সবর্�থম িবিনেয়াগকারী হে� িবল অয্ান্ড েমিলন্ডা
েগইটস ফাউেন্ডশন।
২০১০ সাল েথেকই এই েমাবাইল বয্াংিকং েসবাখাত �ত অ�গিত ল� কেরেছ।
২০১৮ এর জানুয়ারী পযর্� বাংলােদেশ েমাবাইল বয্াংিকং এর মাধয্েম গড় ৈদিনক
েলনেদেনর পিরমাণ হেলা ৯২ েকািট টাকার েবিশ। বতর্মােন ৫.২৬ �াহক এই েসবা
�হণ করেছ।
বাংলােদশ বয্াংেকর তথয্ অনুযায়ী, েমাবাইল বয্াংিকং েসবাখাত ২০১৬ সােল
শতকরা ৩০ ভাগ �বৃি� েরকডর্ কেরেছ। বাংলােদশ ই�িটিটউট অফ বয্াংক
ময্ােনজেমন্ট (িবআইিবএম) অনুমান করেছ ২০২০ সােলর মেধয্ বাংলােদেশর ৪৭
ভাগ �া�বয়� মানুষ এই েসবার �াহক হেব।
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এক নজের
েমাবাইল
ব্যাংিকং

৫ েকা� ২০
ল� িনবি�ত
েমাবাইল
ব্যাংিকং �াহক
৯২ েকা� টাকার
েবিশ ৈদিনক
েলনেদন

২০১৬ সাল
েথেক এই খােতর
আকার েবেড়েছ
৩০%
১৮� ব্যাংেক
েমাবাইল সুিবধা
24
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িডিজটাল েযাগােযােগর ভিব�ৎ

িবে�র সােথ বাংলােদেশর
িনরবি�� েযাগােযাগ িনি�ত
করেত এবং েটিলেযাগােযাগেক
আেরা আধুিনক ও িনরাপদ
করেত বাংলােদশ সরকার
২০১৬ সােল জাতীয়
েটিলেযাগােযাগ নীিত ২০১৬
�ণয়ন কের। এই নীিতর মূল
ল�্য হে� ‘সবার জন্য
েটিলেফান ও ই�ারেনট’। এই
ল�্য অজৰ্েনর জন্য
��েময়াদী, মধ্যেময়াদী ও
দীঘৰ্েময়াদী িবিভ� ল�্য
িনধৰ্ারণ করা হেয়েছ।

২০২১ এর মেধ্য ল�্য

২০২৫ এর মেধ্য ল�্য

১০০% েমাবাইল
সংেযাগ

ই�ারেনট ব্যবহারকারী
৯০%

৬৫% ই�ারেনট
ব্যবহারকারী

�ডব্যা� ই�ারেনট
সংেযাগ ৯০%

৪০% মানুেষর �ডব্যা�
সংেযাগ

বাসা ও অিফেস
অপ�ক্যাল ফাইবার
সংেযাগ ৫০%

�েত্যক ইউিনয়েন
অপ�ক্যাল ফাইবার
সংেযাগ

25
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িবে�র েচােখ িডিজটাল বাংলােদশ
দাির�য্ িবেমাচেনর জ� �যুি�গত
উ�াবন অতয্� গুরু�পূণর্ এবং
বাংলােদশ খুব �ত এই গুরু�
অনুধাবন কেরেছ।

তথয্ ও েযাগােযাগ �যুি� বয্বহার
কের বাংলােদশ েযভােব আ�জর্ািতক
বাজাের িনেজেদর অব�ান সুদৃঢ়
করেছ তা েদেখ আিম অিভভূত।

িজম ইয়ং িকম

মাইক হন্ডা

ে�িসেডন্ট, িব� বয্াংক

কয্ািলেফািনর্য়ার ১৭তম কংে�সনাল
মািকর্ন �িতিনিধ, িসিলকন ভয্ািল

বাংলােদশ �বলভােব �যুি�েক
�হণ করেছ।

�ত িডিজটাইেজশেনর ে�ে� বাংলােদশ
িবে� ৩য় �ান অিধকার কেরেছ। তথয্ ও
েযাগােযাগ �যুি�খাত এবং আউটেসািসর্ং
এ অভী� ল�য্ অজর্েনর স�মতা
বাংলােদেশর রেয়েছ।

িজম ইয়ং িকম
ে�িসেডন্ট, িব� বয্াংক

আধুিনকায়েনর ে�ে� বাংলােদশ
অভাবনীয় সাফলয্ অজর্ন কেরেছ।

হুওিলন ঝাও
মহাসিচব,
ইন্টার�াশনাল েটিলকিমউিনেকশন
ইউিনয়ন, আইিটইউ

সাি�য়ােগা গুেতেরজ
ে�িসেডন্ট,
ওয়া�র্ ইনফরেমশন েটকেনালিজ সািভর্েসস

�াটর্ েফান বয্বহার, েমাবাইল ইন্টারেনট,
�তগিতর ইন্টারেনট েসবা, এই ৩ ে�ে�
�ত অ�গিতর মানদে� বাংলােদশ িবে�র
েসরা ৫০ িট েদেশর অ�তম।
হুয়াওেয় ে�াবাল কােনি�িভিট
ইনেড� ২০১৬

২০২০ সােলর মেধয্ বাংলােদশ িবে�র ১০ম বৃহত্তম ইন্টারেনট বয্বহারকারী েদশ হেব।
�প ে�শাল েমাবাইল অয্ােসািসেয়শন, িজএসএমএ
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িডিজটাল বাংলােদেশর �ীকৃিত ও স�াননা
২০১৫

২০১৪

২০১১
�যুি� িনভর্র নারী ও
িশশু �া�য্ উ�য়ন
কমর্কাে�র �ীকৃিত�রূপ
�ধানম�ী েশখ হািসনা
আইিসিট অয্াওয়াডর্
অজর্ন কেরন

�যুি� িনভর্র নারী ও
িশশু �া�য্ উ�য়ন
কমর্কাে�র �ীকৃিত�রূপ
�ধানম�ী েশখ হািসনা
আইিসিট অয্াওয়াডর্
অজর্ন কেরন

২০১৪

�ধানম�ী েশখ হািসনা
জািতসংেঘর সাউথ
সাউথ েকা-অপােরশন
িভশনাির অয্াওয়াডর্
অজর্ন কেরন

পরপর ৩ বার এটুআই
ে�া�াম ওয়া�র্ সািমট
অন দয্া ইনফরেমশন
েসাসাইিট
(ডি�উএসআইএস)
অয্াওয়াডর্ অজর্ন কের

২০১৪
২০১৫
২০১৬

�ধানম�ী েশখ হািসনা
ইন্টার�াশনাল
েটিলকিমউিনেকশন
ইউিনয়ন (আইিটইউ)
আইিসিট সাে�ইেনবল
েডেভলপেমন্ট অয্াওয়াডর্
অজর্ন কেরন

�ধানম�ী েশখ হািসনার
তথয্ ও েযাগােযাগ �যুি�
িবষয়ক উপেদ�া সজীব
ওয়ােজদ আইিসিট ফর
েডেভলপেমন্ট অয্াওয়াডর্
অজর্ন কেরন

২০১৬
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বাংলােদেশর িডিজটাল

ভিব�ৎ িবিনমর্াণ

বাংলােদেশর িডিজটাল ভিব�ৎ িবিনমর্াণ
েসন্টার ফর িরসাচর্ এন্ড ইনফরেমশন কতৃর্ক �কািশত, িডেস�র, ২০১৮
বািড় নং ২, েরাড নং ১১(নতুন), ৩২(পুরাতন), িমরপুর েরাড, ধানমিন্ড, ঢাকা - ১২০৯
ইেমইলঃ info@cri.org.bd
www.cri.org.bd

