
ডিডিটাল বাাংলাদেদের অিজন 

উপকৃত সকল িনগণ 

 

১২ ডিদসম্বর একটি ঐডতহাডসক ডেন। ২০০৮ সাদলর এই ডেদন আওয়ামী লীগ প্রধান িনদনত্রী 

শেখ হাডসনা ডেন বেদলর সনে `রূপকল্প ২০২১’ এর মূল উপিীব্য ডহদসদব ডিডিটাল বাাংলাদেে 

ডবডনম জাদণর শ াষণা শেন। ২০২১ সাদলর ১২ ডিদসম্বর প্রধানমন্ত্রীর শসই অঙ্গীকার পূরণ হদলা এমডন 

একটি সমদয় যখন মহাকাদলর দুটি মহান ধারা এক শমাহনায় োঁডিদয়। আমরা উেযাপন করডি 

সব জকাদলর সব জদেষ্ঠ বাঙাডল িাডতর ডপতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুডিবুর রহমাদনর িন্মেতবাডষ জকী এবাং 

স্বাধীনতার সুবণ জিয়ন্তী। এমডন অভূতপূব জ সডিক্ষদণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাডসনার আধুডনক, 

প্রযুডি ও ডবজ্ঞানমনস্ক ডিন্তা এবাং খ্যাডতমান তথ্যপ্রযুডি ডবদেষজ্ঞ সিীব ওয়াদিে িদয়র 

অডিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান শেদক উৎসাডরত ডিডিটাল বাাংলাদেদের বাস্তবায়দনর সাফল্য আি সকদলর 

সামদন দৃশ্যমান বাস্তবতা। িাডতর ডপতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুডিবুর রহমান মাত্র সাদি ডতন বির শেে 

পডরিালনা কদরন। ডতডন ডবজ্ঞান, কাডরগডর ও আধুডনক প্রযুডিডনিজর বাাংলাদেদের শয ডিত রিনা 

কদরডিদলন শস পে ধদরই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শনতৃত্ব এবাং তাঁর তথ্য ও শযাগাদযাগ প্রযুডি উপদেষ্টা 

সিীব ওয়াদিে িদয়র ডেক ডনদে জেনায় ডিডিটাল বাাংলাদেদের অিজন লদক্ষের শিদয় এডগদয়। 

মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাশেলাইে-১ প্রেরশের মাধ্যশম বাাংলাদেে ববশে স্যাদটলাইদটর এবলে ক্লাশবর 

গবব িত সদস্য। প্রদশে বতজমাদন ১৮ প্রকাটির শবডে প্রমাবাইল ডসদমর ব্যবহার হদে। েতভাগ এলাকা 

প্রমাবাইল প্রেেওয়াশকির আওতায়। বতিমাে সরকার ক্ষমতায় আসার আশগ েবত এমবববিএস 

ইন্টারশেে ব্যান্ডউইশের দাম বিল ৭৮ হাজার োকা। বতিমাশে তা েবত এমবববিএস ৪ে’ োকার 

েীশে। ইন্টারশেে সহিলিে হওয়ায় ব্যবহারকারীর সাংখ্যা বৃডি শপদয় বতজমাদন তা ১৩ প্রকাটি। কৃডষ, 

ডেল্প, ডেক্ষা, স্বাস্থ্ে এমন শকান খাত শনই শযখাদন প্রযুডিডনিজর সমাধান ব্যবহৃত হদে না। দেনডিন 

িীবদনর প্রায় প্রডতটি শক্ষদত্র তথ্যপ্রযুডি গুরুত্বপূণ জ অনুষঙ্গ। মানুষদক এখন আর শসবার শপিদন ঘুরদত 

হয় না, শসবাই শপ ৌঁদি শগদি মানুদষর শোরদগািায়। উচ্চগডতর ইন্টারদনট শপ ৌঁদি শগদি অডধকাাংে 

ইউডনয়দন। তথ্য  ও শযাগাদযাগ প্রযুডির সম্প্রসারদণ ই-কমাদস জর প্রসার  দটদি গ্রাদমও। শেদে গদি 

উদেদি ১ েেডমক ৩ ডবডলয়ন িলাদরর অে জনীডত। ডিডিটাল বাাংলাদেদের িার স্তম্ভ— কাদনডিডিটি, 

েক্ষ মানবসম্পে উন্নয়ন, ই-গিন জদমন্ট ও আইডসটি ইন্ডাডি শপ্রাদমােন ড দর গৃহীত উদযাদগর 

বাস্তবায়দন অগ্রগডত ও সাফদল্যর স্বীকৃডতস্বরূপ বাাংলাদেদের ঝুডলদত আদস জাবতসংশের সাউে-

সাউে প্রকা-অিাশরেে অযান্ড বভেোবর অযাওয়ার্ ি, আইবসটি সাসশেশেবল প্রর্শভলিশমন্ট অযাওয়ার্ ি, 

ওয়ার্ল্ি সাবমে অে দ্য ইেফরশমেে প্রসাসাইটি (র্ডিউএসআইএস) অযাওয়ার্ িসহ অসাংখ্য আন্তিজাডতক 

পুরস্কার।  

 

 



ডিডিটাল বাাংলাদেে বাস্তবায়দন উদেখদযাগ্য অজিেসমূহ: 

ই-গিন জদমন্ট ও শোরদগািায় শসবা 

সরকাদরর উন্নয়ন েে জদনর শকন্দ্রডবন্দুদত রদয়দি শেদের সব মানুষ। শেদের ৭০ েতাাংে মানুদষর 

বাস গ্রাদম। ২০০৯ সাদল ডিডিটাল বাাংলাদেে বাস্তবায়ন পডরকল্পনায় তাই েহদরর পাোপাডে গুরুত্ব 

শেওয়া হয় গ্রাদমর মানুদষর িীবনমাদনর উন্নয়নদক। গ্রাম শেদকই শুরু হয় ডিডিটাল বাাংলাদেে 

বাস্তবায়দনর কায জক্রম। লক্ষে েহদরর মদতা গ্রাদমর মানুদষরও শোরদগািায় শসবা শপ দি ডেদয় তাদের 

িীবনমাদনর উন্নয়ন এবাং েহর ও গ্রাদমর মদে ডিডিটাল দবষম্য হ্রাস। এিন্য অনুসরন করা হয় 

বটমআপ অোদপ্রাি পিডত। এরই ধারাবাডহকতায় ২০১০ সাশলর ১১ েশভম্বর মােেীয় েধােমন্ত্রী 

জেশেত্রী প্রেখ হাবসো সাদি ৪ হািাদররও শবডে ইউবেয়ে তথ্য ও প্রসবাশকশের (ইউআইএসবস) 

উশবাধে কশরে। ২০১৪ সাদল এসব তথ্য ও শসবা প্রকশন্দ্রর নাম রাখা হয় বর্বজোল প্রসন্টার। বতিমাশে 

সারাশদশে ইউডনয়ন, শপ রসিা, ডমউডনডসপ্যাল কদপ জাদরেন, ওয়াি জ ডমদল বর্বজোল প্রসন্টাশরর সাংখ্যা 

৮ হািার ২ে’ ৮০টি। ডিডিটাল বাাংলাদেে বাস্তবায়দনর ফদল েহদরর মদতা গ্রাদমর  মানুদষরও 

শোরদগািায় শপ ৌঁদি শগদি তথ্য ও শসবা। শুধু ডিডিটাল শসন্টার নয়, ই-গিন জদমন্ট কায জক্রদম শবে ডকছু 

উদযাদগর বাস্তবায়ন করা হদে যা সুোসন, স্বেতা ও িবাবডেডহ প্রডতষ্ঠায় শেদে ও ডবদেদে অনন্য 

মদিল ডহদসদব সমাদৃত হদে। তথ্য ও শসবা  প্রোদনর ডবডিন্ন উদযাগ বাস্তবায়দন উদেখদযাগ্য 

কায জক্রমগুদলা সাংদক্ষদপ তুদল ধরা হদলাোঃ 

 

 ৮ হািার ২ে’ ৮০টি ডিডিটাল শসন্টার শেদক ৩ েশতরও অবধক প্রসবা প্রোন। এ পর্য্নন্তজ শসবা 

প্রোন করা হয় ৬০ শকাটি ৬৮ লদক্ষর শবডে; 

 বর্বজোল প্রসন্টারগুদলাদত ১৬ হাজার উশদ্যাক্তার মদে প্রায় ৮ হাজার োরী উশদ্যাক্তা; 

 মাইগভ প্ল্যােফম িটির র যাবির্ বর্বজোইশজেশের আওতায় প্রসবা বর্বজোইশজেে করা হয় 

োয় ১ হািার ৯ে’৩৫টি; 

 ডিডিটাল শসন্টার, ৫২ হািার ওদয়বসাইদটর িাতীয় তথ্যবাতায়ন এবাং মাইগি শপাট জাল 

শেদক প্রডতমাদস প্রসবা গ্রহণকাডরর সাংখ্যা ৭৫ লক্ষ; 

 শমাবাইল ফাইন্যাডিয়াল সাডি জদস শসবা ডনদে ১০ শকাটি মানুষ, যাদের অডধকাাংেই গ্রাদমর; 

 ২০২১ সাশলর এবেশল শমাবাইল ব্যাাংডকাংদয় শলনদেন ৬৩ হাজার ৪ে’৭৯ প্রকাটি োকা; 

 সমাশজর সুববধাববিত ৮৯ লক্ষ ৪৮ হাজাশররও অবধক জেশগাষ্ঠীর বেকে বর্বজোল উিাশয় 

অে জ সহায়তা প্রি ৌঁশি প্রদয়া হশয়শি; 



 ই-কমাস জ প্লাটফম জ ‘একেপ’ এর মােদম শসবা প্রোন করা হয় ৭৫ লক্ষ ৯৫ হািার িনদক; 

 বসবসএ কর্তিক বর্বজোল স্বাক্ষর ডবতরণ ৫৫ হািার ৭ে’ ৬২টি; 

 সহদি এবাং দ্রুত সমদয়র মদে নাগডরদকর পডরিয়পত্র যািাই করদত ‘পডরিয়’ নাদমর 

শগটওদয় অোডপ্লদকেন উন্নয়ন, যা ডনব জািন কডমেদনর িাতীয় িাটাদবদির সাদে যুি;  

 জাতীয় ির্ িাশয় সব িস্তশর জেগশের জন্য প্রমাবাইল প্রফােবভবিক প্রহল্পশর্ষ্ক বাস্তবায়ে কম িসূবের 

আওতায় িবরোবলত ন্যােোল ইমাশজিবি সাবভ িস ‘৯৯৯’ োলু কদর আইডসটি ডবিাগ তা 

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রোলশয় হস্তান্তর কশর; 

 ৩৩৩ কলশসন্টাশরর মাধ্যশম তথ্য ও প্রসবা েদাে ৭ প্রকাটি ৩৭ লদক্ষরও শবডে; 

 ই-োমজাবর বসশেশম আগত ৫৪ লক্ষ ৯৫ হািাদরর অডধক আশবদে হশত ৪৭ লক্ষ ৭১ হািার 

৩ে’ ৫৯ আশবদশের বেষ্পবি: 

 খবতয়াে বর্বজোলাইজর্ ৫ প্রকাটি ৫০ লদক্ষর শবডে; 

 ফম জ বাতায়দন ফদম জর সাংখ্যা ১৭ে’ ৫৭টি; 

 শিটা শসন্টার শেদক শসবাগ্রহীতার সাংখ্যা ১০ শকাটির শবডে;  

 শিটা শসন্টাদরর ৬৩০টি প্রর্াশমইশে ইশমইল অযাকাউন্ট প্রখালা হশয়শি ১,৩৫,৪৭৪ টি; 

 কৃবি বাতায়শে সংযুক্ত কৃিশকর শপ্রাফাইল ৮১ লদক্ষর শবডে;  

 ই-নডেদত ১ শকাটি ৬৭ লক্ষ ফাইদলর ডনষ্পডি;  

 ভযাকবসে ম্যাশেজশমন্ট বসশেম ‘সুরক্ষা’ প্ল্ােফম ি ব্যবহার কদর ডনবিন কদর োয় ৭ প্রকাটি 

২১ লক্ষ ২ হািার ৬ে’ ৭৪ িন;  

 কশরাো মহামাডরদতও মবন্ত্রসভাসহ অডফস-আোলত, ব্যবসা-বাডনদিের কায জক্রম ভার্চিয়াডল 

সিল রাখা সম্ভব হয়;  

 মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কতৃজক গত ২১ মাদস ১৬০০টি িার্চ জয়াল সিা;   

 শকাডিি মহামাডরকাদল িার্চ জয়াল আদালশত ৩ লাখ ৪৭ হািাদরর শবডে শুনাডন ও ১ লক্ষ ৭২ 

হািার ৮ে’ ৫০ িদনর িাডমন; 

 কশরাোকালীে অেলাইে বেক্ষা কার্ িক্রশম যুি সাশে ৪ প্রকাটি বেক্ষােী।  

 

 

 

 



গদি উদেদি কাদনডিডিটি ও আইডসটি অবকাোদমা  

ডিডিটাল বাাংলাদেে বাস্তবায়দনর অডিযাত্রায় শেদে কাদনডিডিটি ও েডিোলী আইডসটি 

অবকাোদমা গদি উদেদি, যা ডিডিটাল বাাংলাদেে বাস্তবায়দনর পেযাত্রাদক মসৃণ কদর। সকল 

সরকাডর অডফস এখন একই শনটওয়াদকজর আওতায়। অপটিকোল ফাইবার কোবল লাইদনর মােদম 

শেদের অডধকাাংে ইউডনয়দন ব্রিব্যান্ড (উচ্চগডতর) ইন্টারদনট সাংদযাগ শেওয়া হয়। শেদের েতিাগ 

এলাকা শমাবাইল শফান কািাদরদির আওতায়। ফদল শেদের প্রতেন্ত এলাকার মানুষও তথ্যপ্রযুডির 

সুডবধা পাদে। শেদের ডবডিন্ন স্থ্াদন গদি শতালা হদে হাই-শটক, আইটি পাকজ এবাং ইনডকউদবেন 

শসন্টার। ইদতামদে ডনডম জত ৯টি হাই-শটক ও আইটি পাকজগুদলাদত ব্যবসাডয়ক কায জক্রম শুরু হদয়দি। 

ডবডনদয়াগও আসদি প্রতোডেত হাদর। শেদে গদি শতালা হদয়দি ডবশ্বমাদনর শিটা শসন্টার। 

কাদনডিডিটি ও আইডসটি অবকাোদমা গদি শতালার অগ্রগডতর তথ্য সাংদক্ষদপ তুদল ধরা হদলাোঃ 

    

 ২৮ হািার ডকদলাডমটার অপটিকোল ফাইবার কোবদলর মােদম ৩৮০০’ে ইউবেয়ে 

ব্রর্ব্যান্ড ইন্টারশেট সাংদযাগ; 

 ১৮ হাজার ৫০০টি সরকাবর অবফস একীভূত প্রেেওয়াশকির আওতায়;  

 ৮০০টি সরকাবর অবফশস বভবর্ও কেফাশরবিং বসশেম স্থ্াপন; 

 ২৫৪টি অযাবিকালোর ইেফরশমেে অযান্ড কবমউবেশকেে প্রসন্টার (এআইবসবস) ও ২৫টি 

প্রেবলশমবর্বসে প্রসন্টার স্থািে; 

 বঙ্গবন্ধু শেখ মুডিব শমডিদকল ডবশ্বডবযালয় ও এটুআই-এর শয ে উদযাদগ স্থ্াডপত 

শটডলদহলে শসন্টার শেদক শসবা শেওয়া হয় ৮৩ হািাদররও শবডে নাগডরকদক;   

 সরকাবর কম িকতিাশের দাপ্তবরক কার্ িক্রম সুোরুভাশব সম্পন্ন করশত ২৫ হাজার ট্যাব ববতরে; 

 ইউবেয়ে ির্ িাশয় ওয়াইফাই সংশর্াগ ২৫,৫০০টি; 

 ৩৯টি হাই-প্রেক, আইটি িাকি এবং আইটি ইেবকউশবেে প্রসন্টাশরর মশধ্য ৯টি হাই-প্রেক ও 

আইটি িাশকি  ব্যবসাবয়ক কার্ িক্রম শুরু;  

 ব্যবসাবয়ক কার্ িক্রম শুরু হওয়া হাই-প্রেক ও আইটি িাকিগুদলাদত এ পয জন্ত বরাদ্দ শেওয়া 

হদয়দি ১৬৬টি েবতষ্ঠানদক। ডবডনদয়াদগর পডরমাণ ১৫ে’প্রকাটি টাকার শবডে; 

 হাই-প্রেক িাকিগুশলার বেম িাে কাজ সম্পন্ন হশল কম িসংস্থাে হশব ৩ লাশখর প্রববে মানুশির; 

 ২০২৫ সাশলর মশধ্য হাই-শটক/আইটি পাকজগুদলার বববেশয়াশগর লক্ষযমাত্রা ৪০০০ প্রকাটি 

োকা;  

 গদবষণা ও উদ্ভাবদনর ডবকাে, ইন্ডাডি-একাদিডময়ার শসতুবি দতডর ও ডেক্ষােীদের ৪ে ি বেল্প 

ববপ্ল্শবর দক্ষ মানুষ ডহদসদব গদি প্রতালার জন্য ৩৩ টি সরকাবর ও প্রবসরকাবর ববেববদ্যালশয় 

উচ্চ েযুবক্তর ববশেিাবয়ত কবম্পউোর ল্যাব স্থািে;  

 এ পয জন্ত শেখ রাদসল ডিডিটাল ল্যাব স্থ্াপন ১৩ হািার;  



 প্রডত শিলায় প্রডতষ্ঠা করা হদে শেখ কামাল আইটি শেডনাং অোন্ড ইনডকউদবেন শসন্টার; 

 টিয়ার-৩ ও ৪ এবাং ডিিাস্টার ডরদকািাডর শসন্টার প্রডতষ্ঠা করা হদয়দি। টিয়ার-৩ জাতীয় 

প্রর্ো প্রসন্টাশরর প্রর্ো সংরক্ষেক্ষমতা বাবেশয়  ১৯.৬ প্রিোবাইে করা হশয়শি; 

 ডবদশ্বর ৭ম বৃহত্তম টিয়ার শফার শিটা প্রসন্টার স্থ্াপন করা হদয়দি। এর শিটা সাংরক্ষণ ক্ষমতা 

বতজমাদন ৭ শপটাবাইট, যা স্বয়াংডক্রয়িাদব ২ে’ শপটাবাইট পয জন্ত সম্প্রসারণদযাগ্য। 

 

েক্ষ মানবসম্পে উন্নয়ন  

একুে েতদকর উপদযাগী েক্ষ মানবসম্পে গদি শতালাদক অগ্রাডধকার ডেদয় শুরু হদয়ডিল 

ডিডিটাল বাাংলাদেে বাস্তবায়দনর কায জক্রম। শস লক্ষে অিজদন সরকার েতিাগ সফল। শেদে 

তথ্যপ্রযুডির ডবডিন্ন ডবষদয় প্রডেক্ষদণর মােদম ২০ লক্ষ েক্ষ মানুষ দতডর করা হয়। একই সমদয় 

শেদে তথ্যপ্রযুডিডনিজর কম জসাংস্থ্ান হয় ২০ লক্ষ। ববশে অেলাইে শ্রমেবক্তশত বাংলাশদশের অবস্থাে 

ববতীয়। ২০১৬ সাল শেদক িতুে জ ডেল্পডবপ্লব ডনদয় আদলািনা শুরু হদল সরকার েতুে ি বেল্পববপ্ল্শবর 

েযাশলঞ্জ প্রমাকাশবলা ও সম্ভাবনা কাদি লাগাদনার ওপর গুরুত্ব শেয়। শসই শেদক িলমান রদয়দি 

ফ্রডন্টয়ার বা অগ্রগাডম প্রযুডিদত েক্ষ মানব সম্পে দতডরর নানা উদযাগ ও প্রডেক্ষণ। েক্ষ 

মানবসম্পে দতডরর উদেখদযাগ্য কডতপয় উদযাগ ও প্রডেক্ষণ কায জক্রম সাংদক্ষদপ তুদল ধরা হদলাোঃ  

 বববসবসর ডবডিন্ন েকল্প শেদক প্রডেক্ষণ শেওয়া হয় োয় ২ লক্ষ ৩৫ হাজার ২ে’ ২ জেশক। 

েবেক্ষেোপ্তশদর মশধ্য পুরুি ২১১,৭৭৬ জে ও মবহলা ২৩,৪২৬ জে; 

 লাবে ি এযান্ড আবে িং েকশল্পর মাধ্যশম ১ লক্ষাডধক িনদক প্রডেক্ষণ ডেদয় বিল্যািার ডহদসদব 

ততবর করা হয়। যাদের মদে ৪১ হািার ৬ে’ িন নারী; 

 েবতবন্ধী েবেক্ষে এবং কম িসংস্থাে হয় যোক্রদম ৫ হািার এবাং ৭ে’২৮ িদনর; 

 হাইশেক িাকি কর্তিিক্ষ কর্তিক আইবসটি খাশত মােবসম্পদ উন্নয়ে করা হয় ৩২ হািাদররও 

শবডে; 

 হাইশেক িাকি কর্তিিক্ষ কর্তিক আইবসটি খাশত কম িসংস্থাে হয় ২১ হািার িদনর; 

 সাইবার বেরািিা ববিয়ক েবেক্ষে ৯০ হাজার+; 

 েী িাওয়ার েকশল্পর মাধ্যশম ১০,৫০০ জে োরী উশদ্যাক্তা ততবর’ 

 মাবিবমবর্য়া ক্লােরুম ৫৮ হািার; 

 বেক্ষকবাতায়শে বেক্ষক-বেবক্ষকা সংযুক্ত ৫ লক্ষ ৯০ হাজার; 

 বেক্ষক বাতায়শে প্রমাে কেশেন্ট েস্তুত ৫ লক্ষ ৯০ হাজার; 

 ই-লাবে িং প্ল্যােফম ি ‘মুক্তিাঠ’-এ সংযুক্ত প্রায় ১২ লক্ষ; 

 এটুআই-এর মাধ্যশম বেল্প েবতষ্ঠােবভবিক েবেক্ষে ৩ লক্ষ ১২ হাজার; 



 সরকাবর ির্ িাশয় এম্পযাবে েবেক্ষেোপ্ত ৩৪,৪৫০ জে; 

 বাাংলাদেে-জািাে আইডসটি ইডিডনয়াস জ শেডনাং (B-JET) প্রকদল্পর আওতায় প্রডেক্ষণ 

শেওয়া হয় ১৫ে’ িন গ্রাজুদয়টদক;  

 সরকাবর ির্ িাশয় উদ্ভাবেী ডবষদয় েবেক্ষেোপ্ত ২ লক্ষ ৭৭ হাজার; 

 প্রেখ রাশসল বর্বজোল ল্যাব স্থািে করা হদয়দি ৭ হািার ৭ে’২৮টি; 

 অনলাইন লাডন জাং ও অোদসসদমদন্টর িন্য গদি শতালা হদয়দি বববর্বিলস িট গি িট ডবডি 

(bdskills.gov.bd) েীষ জক প্রডেক্ষদণর প্লাটফম জ; 

 ডতনে’ সাংসেীয় আসদন ৩ে’ স্কুল অব ডফউিার প্রডতষ্ঠার কাি িলমান; 

 ভািা েবেক্ষে ল্যাশবর মাধ্যশম ৯টি ভািা (ইংশরবজ, প্রিি, স্প্যাবেে, জাম িাে, জািােীজ, 

প্রকাবরয়াে, রাবেয়াে, আরবব ও োইবেজ) প্রেখাশোর লশক্ষয ভািাগুরু সফেওয়যার ততবর করা 

হশয়শি। 

 িাষাগুরু সফটওয়োদরর ওপর প্রডেক্ষণ শেওয়া হদয়দি ১ হািার ২৪ িনদক। 

 

আইডসটি ইন্ডাডি শপ্রাদমােন 

প্রদয়ািনীয় আইন ও নীডত সহায়তার পাোপাডে কর অবকাে, হাি জওয়োর সাংদযািন বা 

উৎপােদন ব্যবহৃত আমোনীকৃত কাঁিামাদলর ওপর শুল্ক হার হ্রাস ও প্রদণােনা সুডবধা প্রোদনর ফদল 

আইডসটি ডেল্প দ্রুত ডবকডেত খাত ডহদসদব আডবভূ জত হয়। বতজমাদন শেদেই উৎপাডেত হদে 

ডবশ্বমাদনর পণ্য। শনাডকয়া, স্যামসাাং এর মদতা ডবশ্বখ্যাত ব্রাদন্ডর শমাবাইল এখন বাাংলাদেদেই দতডর 

হদে। শযসব উশদ্যাগ ও সুডবধা প্রোদনর ফদল আইডসটি ডেদল্পর দ্রুত ডবকাে  টদি তা সাংদক্ষদপ তুদল 

ধরা হদলাোঃ 

 তথ্যেযুবক্ত খাশত ২০২৪ সাল ির্ িন্ত ট্যাক্স হবলশর্ প্রোিো করা; 

 হার্ িওয়যার সংশর্াজে বা উৎিাদশে ব্যবহৃত কাঁোমাশলর ওির আমদাবে শুল্ক কবমশয় ১ 

েতাংে করা হয়; 

 আইটি/আইটিইএস খাশত রপ্তাবেশত ১০ েতাংে েগদ েশোদো;  

 হাই-শটক পাদকজ শেডে-ডবদেেী ডবডনদয়াগ আকৃষ্ট করদত ১৪ ধরদনর প্রদণােনা সুডবধা প্রোন; 

 এলআইবসটি েকশল্পর আওতায় মাবকিে যুক্তরাষ্ট্র বভবিক প্রবােে কেসাবিং গ্রুশির (বববসবজ) 

সহশর্বগতায় স্ট্র্যাশেবজক বসইও আউেবরে প্রোিাম োলু এবাং প্রদেীয় আইটি েবতষ্ঠাশের 

সাশে ২০০ এর অবধক ববশদেী আইটি েবতষ্ঠাশের প্রর্াগাশর্াগ স্থািে;  

 বিল্যাবিং প্রিোর স্বীকৃবত েদাশে আইবর্ কার্ ি প্রোন; 



 ডবডিন্ন হাই-শটক ও সফটওয়োর পাদকজ ২২৩টি স্টাট জআপদক ডবনািািায় শেসসহ শমন্টডরাং 

ও ইউটিডলটি শসবা প্রোদনর মােদম সুডবধাসহ; 

 আইডিয়া প্রকদল্পর মােদম ২৩৬টি স্টাট জআপদক ডপ্র-ডসি পয জাদয় অনুোন প্রোদনর িন্য 

মদনানয়ন শেওয়া হদয়দি; 

 বঙ্গবন্ধু ইশোশভেে িযান্ট-২০২০ সফলতার সাশে সম্পন্ন। প্রসরা োে িআিশক প্রদয়া হশয়শি ১ 

লক্ষ মাবকিে র্লার; 

 োে িআশি বববেশয়াগ করার জন্য োে িআি বাংলাশদে বলবমশের্ োশম সরকাবর প্রভিার 

কোডপটাল প্রকাম্পাবে প্রডতষ্ঠা; 

 বতিমাশে প্রদশে োে িআি ২.৫ হাজাশরর শবডে। র্াশদর অবধকাংেই িবরোলো করশি 

তরুেরা। োে িআশি বববেশয়াগ োয় ৫০০ বমবলয়ে মাবকিে র্লার; 

 ববশদেী বববেশয়াগ আকৃষ্ট করশত "বাংলাশদে আইটি কাশেক্ট-ইউদক” প্ল্ােফম ি োলু; 

 প্ল্ােফম িটি ববটুবব কাশেবক্টবভটি প্রিাে িাল এবং আইটি খাশত ববশদবে বববেশয়াগকারী ও 

বাংলাশদশের ব্যবসায়ী-উশদ্যাক্তাশদর মশধ্য প্রসতুবন্ধ বহশসশব কাজ করশি; 

 এটুআই ইশোশভেে ফান্ড এর মাধ্যশম উদ্ভাববত েকল্প ২৭২। 

 

জাবতর বিতা বঙ্গবন্ধু প্রেখ মুবজবুর রহমাে ববজ্ঞাে, কাবরগবর ও েযুবক্তবেভির বাংলাশদশের 

শয বভবি ততবর কশর প্রগশিে প্রস িে ধদরই বর্বজোল বাংলাশদশের স্বপ্নদ্রষ্টা মােেীয় েধােমন্ত্রী প্রেখ 

হাবসো বর্বজোল বাংলাশদে বববেম িাে কশর বাংলাশদেশক এক অেন্য উচ্চতায় বেশয় প্রগশিে। 

সরকাদরর বতজমান লক্ষে ২০২৫ সাদল আইডসটি রপ্তানী ৫ ডবডলয়ন িলার ও তথ্য ও শযাগাদযাডনি জর 

কম জসাংস্থ্ান ৩০ লাদখ উন্নীত করা এবাং সরকাবর প্রসবার েতভাগ অেলাইশে পাওয়া ডনডিত করা, 

আরও ৩ে’ স্কুল অব ডফউিার ও ১ লক্ষ ৯ হািার ওয়াইফাই কাদনডিডিটি, ডিদলি ডিডিটাল 

শসন্টার এবাং ২৫ হািার শেখ রাদসল ডিডিটাল ল্যাব প্রডতষ্ঠা করা। এিািাও, একই সমদয় আডে জক 

খাদত স্বেতা ও িবাবডেডহতা ডনডিদত ইন্টারঅপাদরবল ডিডিটাল োনিাকোন প্লাটফম জ (IDTP) 

িালু, কোেদলস শসাসাইটি গদি শতালা, শেখ হাডসনা ইনডস্টটিউট অব ফ্রডন্টয়ার শটকদনালডি 

(SHIFT) স্থ্াপন, ডিডিটাল ডলিারেীপ একাদিডম এবাং শসন্টার ফর শফাে জ ইন্ডাডিয়াল শরভুদলেন 

প্রডতষ্ঠা করা হদব। বর্বজোল বাংলাশদে বাস্তবায়শের মধ্য বদশয় তথ্য ও প্রর্াগাশর্াগ েযুবক্তর প্রর্ 

েসার েশেশি তাশক পুদরাপুডর কাশজ লাবগশয় সরকার জাবতর বিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুডিবুর রহামাদনর 

স্বশপ্নর প্রসাোর বাংলা ও ২০৪১ সাশলর মদেই জ্ঞােবভবিক উন্নত বাংলাশদে গশে তুলদব। 


