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স্মার্ ট বাাংলাদেশ ভিশন ২০৪১ প্রভিষ্ঠা  ও উন্নি বাাংলাদেশ ভবভনর্ টাদন স্মার্ ট বাাংলাদেশ ররাডম্যাপ প্রস্তুি করা 

হদেদে। এ ররাডম্যাদপর চারটি ভপলার- 

১। স্মার্ ট  ভিটিদেন 

২। স্মার্ ট রিািাইটি 

৩। স্মার্ ট ইদকানভর্ ও 

৪।  স্মার্ ট  গির্ন্টান্স 

স্মার্ ট বাাংলাদেশ বাস্তবােদন িরকাদরর ১৪ ভিদ্ধান্ত 

িরকাদরর পরবিী ভিশন ‘স্মার্ ট বাাংলাদেশ-২০৪১’ বাস্তবােদন ১৪টি কর্ ট-পভরকল্পনা বাস্তবােদনর ভিদ্ধান্ত রনো 

হদেদে।এিব ভিদ্ধান্ত এদিদে ‘ভডভের্াল বাাংলাদেশ র্াস্কদ াি ট’-এর তৃিীে িিা হদি রেখাদন ভডভের্াল 

বাাংলাদেদশর পর িভবষ্যি বাাংলাদেদশর রূপদরখা রেন প্রধানর্ন্ত্রী।ইদিার্দে স্মার্ ট বাাংলাদেশ বাস্তবােদন ১৪টি 

ভিদ্ধান্তিহ িিার কাে টপদে স্বাক্ষর কদরদেন প্রধানর্ন্ত্রী।  

ওই িিাে ‘স্মার্ ট বাাংলাদেশ ভিশন-২০৪১ উপস্থাপন কদরন িথ্যপ্রযুভি প্রভির্ন্ত্রী জুনাইে আহদর্ে পলক। রেখাদন 

ভিভন বদলন, ভডভের্াল বাাংলাদেশ ২০২১ রপূকল্পদর আওিাে েদর্ন ডভেভর্াল শভক্ষা, ভডভের্াল স্বাস্থযদিবা, 

ভডভের্াল কৃভষ ইিযাভের বাস্তাবােন ভনভিি করা হদে়েদে রির্ভন ‘স্মার্ ট বাাংলাদেশ-২০৪১’ এর আওিাে প্রধান 

অঙ্গ হদব স্মার্ ট ভশক্ষা, স্মার্ ট স্বাস্থযদিবা, স্মার্ ট কৃভষ , স্মার্ ট বাভিেয, স্মার্ ট পভরবহন ইিযাভে। 

স্মার্ ট বাাংলাদেশ-২০৪১ বাস্তবােদন ভনম্নবভি টি ভিদ্ধান্তগুদলা রনো হে : 

১। বাাংলাদেশদক একটি জ্ঞানভিভিক অর্ টনীভি এবাং উদ্ভাবনী োভি ভহদিদব প্রভিষ্ঠাে স্মার্ ট বাাংলাদেশ-২০৪১ 

ভিশদন প্রধানর্ন্ত্রী রশখ হাভিনার রনতৃদে এই ‘স্মার্ ট বাাংলাদেশ র্াস্কদ াি ট’ গঠিি হদব। এটি বাস্তবােন করদব 

িথ্যপ্রযুভি ভবিাগ। 

২। অন্তর্ভ টভিমূলক ভডভের্াল ির্াে গদে রিালা এবাং ভপভেদে পো প্রাভন্তক েনদগাষ্ঠীদক উন্নেদনর মূল ধারাে ভনদে 

আিদি ভডভের্াল ইনক্লুশন  র িারনাদরবল এদেপশন (ডাইি) উদযাদগর আওিাে আত্মকর্ টিাংস্থানভিভিক 

প্রভশক্ষি কাে টক্রর্ গ্রহি। বাস্তবােদনর োভেে িথ্যপ্রযুভি ভবিাদগর। 
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৩। ভশক্ষার্ীদের অনলাইন কাে টক্রর্ ভনভিদি ‘ওোন স্টুদডন্ট, ওোন ল্যাপর্প, ওোন ভির্’ এর আওিাে 

ভশক্ষার্ীদের ল্যাপর্প িহােিা কাে টক্রর্ অব্যাহি রাখা। ো বাস্তবােন করদব র্ােভর্ক ও উচ্চভশক্ষা ভবিাগ, 

র্াদ্রািা ও কাভরগভর ভশক্ষা ভবিাগ, প্রার্ভর্ক ও গিভশক্ষা র্ন্ত্রিালে এবাং িথ্যপ্রযুভি ভবিাগ । 

৪। স্মার্ ট ও িব টে ভবরাের্ান িরকার গদে তুদলদি ভডভের্াল ভলডারভশপ অযাকাদডভর্ স্থাপন। বাস্তবােন করদব 

িথ্যপ্রযুভি ভবিাগ । 

৫। ক্ষুদ্র, কুটির, রোর্, র্াঝাভর ব্যবিাগুদলার ভেভডভপদি অবোন বাোদি এন্টারপ্রাইেভিভিক ব্যবিাগুদলাদক 

ভবভনদোগ উপদোগী স্টার্ টআপ ভহদিদব প্রস্তুি করা। এই উদযাগ বাস্তবােদন রদেদে ভশল্প র্ন্ত্রিালে, বাভিেয 

র্ন্ত্রিালে ও িথ্যপ্রযুভি ভবিাগ। 

৬। অন্টারদনটিি স্কুল  র স্টার্ টআপ এডুদকর্রি অব টুদর্াদরা (এদির্) প্রভিষ্ঠা। বাাংলাদেশ কভিউর্ার কাউভন্সল 

এটি বাস্তবােন করদব। 

৭। বাাংলাদেশ নদলে রডদিলপদর্ন্ট পাকট ভনর্ টাি ও পভরচালনা। এটি বাস্তবােদন র্াকদে হাইদর্ক পাকট কতৃটপক্ষ। 

৮। রিন্টার  র লাভন টাং ইদনাদিশন অযান্ড ভক্রদেশন অব নদলে (ভিক) স্থাপন। বাস্তবােদন র্াকদে বাাংলাদেশ 

কভিউর্ার কাউভন্সল। 

৯। এদেভন্স  র নদলে অন অযাদরানটিকযাল অযান্ড রেি হরাইেন (আকাশ) প্রভিষ্ঠা। বাস্তবােদন িথ্যপ্রযুভি 

ভবিাগ। 

১০। রিল  অযার্প্লেদর্ন্ট অযান্ড এন্টরদপ্রইনরভশপ রডদিলপদর্ন্ট (ভিড) প্লার্ র্ ট স্থাপন। এটি বাস্তবােন করদব 

হাইদর্ক পাকট কতৃটপক্ষ। 

১১। কদর্ন্ট ইভিভনোভরাং অযান্ড ভলাংদকে ল্যাব (দিল) স্থাপন। িথ্যপ্রযুভি অভধেপ্তর এটি বাস্তবােন করদব। 

১২। িাভি টি এভগ্রদগ্রর্র রেইভনাং (স্যার্) র্দডদল িরকাভর রিবা ও অবকাঠাদর্া ভনি টর উদযািা তিভর করা। 

বাস্তবােদন বাাংলাদেশ কভিউর্ার কাউভন্সল । 

১৩। িকল ভডভের্াল রিবাদক রকভিেিাদব ির্ভিি িাউদড ভনদে আিা। এটি বাস্তবােদন র্াকদব িব র্ন্ত্রিালে ও 

ভবিাগ। 
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১৪। রডর্া ভনরাপিা আইন, ভডভের্াল িাভি টি আইন, রশখ হাভিনা ইন্সটিটিউর্ অব  ভিোর রর্কদনালভে (ভশ র্) 

আইন, ইদনাদিশন ভডোইন অযান্ড এন্টারদপ্রভনওরভশপ অযাকাদডভর্ (আইভডো ) আইন, এদেভন্স  র নদলে অন 

অযাদরানটিকযাল অযান্ড রেি হরাইেন (আকাশ) আইন, ভডভের্াল ভলডারভশপ অযাকাদডভর্ আইন ও োিীে 

স্টার্ টআপ পভলভি প্রিেন। এ ভবষেগুদলা বাস্তবােন করদব রলভেিদলটিি ও িাংিে ভবষেক ভবিাগ এবাং িথ্যপ্রযুভি 

ভবিাগ। 

 

ভডভের্াল বাাংলাদেশ রূপকল্প ২০২২-এর ি ল বাস্তবােদনর ধারাবাভহকিাে িরকার এখন ২০৪১ িাদলর র্দে 

উদ্ভাবনী ও জ্ঞানভিভিক অর্ টনীভির স্মার্ ট বাাংলাদেশ ভবভনর্ টাদি অিযাধুভনক পাওোর ভগ্রড, ভগ্রন ইদকানভর্, েক্ষিা 

উন্নেন, ভিল্যাভন্সাং রপশাদক স্বীকৃভি প্রোন এবাং নগর উন্নেদন কাে করদে।  

শহদর বিবািরি র্ানুদষর ের্ন্ স্বািাভবক েীবনোো ভনভিি করদি আর্াদের অদনকগুদলা ইস্যয ভনদে কাে 

করদি হদব। আইভিটি ভবিাগ েনবান্ধব রিবা প্রোদন ইদিার্দে অদনকগুদলা ভবষে ভনদে কাে শুরু কদরদে। 

স্থানীে িরকার ও আইভিটি ভবিাগ িাধারি র্ানুদষর আশা পূরদি িার্দনর ভেদন িভিভলিিাদব েনকল্যািমূলক 

কাে করদি পাদর। স্মার্ ট ভিটি বাস্তবােদন ভনধ টাভরি এলাকার বিবািরি েনিাংখ্যাদক ভবদবচনাে ভনদে ওই 

এলাকার ের্ন্ র্াস্টারপ্লান তিভর করদি হদব।  

হাড টওেযার, ি র্ওেযার ও ভহউম্যানওোরদক একিাদর্ কাদে লাগাদনার উপর গুরুোদরাপ করা হদেদে। এর র্দে 

ভহউম্যানওোর ির্া র্ানুষদকই আিল ভূভর্কা পালন করদি হদব অর্ন্র্াে িব প্রযুভি র্াকা িদেও িার 

ের্াদপাযুি ব্যবহার িম্ভব হদব না। আর একেন িভিযকাদরর র্ানুষ তিভরর ের্ন্ িাদেরদক রকবল প্রযুভিদি েক্ষ 

কদর গদে তুলদলই হদব না িাদেরদক র্ানভবক র্ানুষ ভহদিদবও তিভর করদি হদব।  

ভডভের্াল কাদনভিভিটির উপর গুরুে ভেদে বলা হদেদে ভডভের্াল কাদনভিভিটি হদব পরবিী উন্নেদনর র্হািেক। 

এই র্হািেক োো স্মার্ ট ভিটি বা স্মার্ ট রর্কদনালভে রকাদনার্াই বাস্তবােন করা িম্ভব হদব না। বাাংলাদেশ আধুভনক 

প্রযুভি ব্যবহাদর অদনক এভগদে রদেদে। ২০২১ িাদলই পরীক্ষামূলকিাদব রেদশ  াইিভে (5G) রিবা চালু করা 

হদেদে এবাং এরইর্দে  াইিভে (5G) কাদনভিভিটি রিবা ভনদে েনগদির র্দে িদচিনিা তিভর করা হদেদে। 

স্মার্ ট ভিটি ও স্মার্ ট ভিদলে ভবভনর্ টাদি স্বাস্থযদিবা, কৃভষ ও ভশক্ষা রক্ষদের উন্নেদন আর্াদেরদক  াইিভে 

কাদনভিভিটির স্যভবধাদক কাদে লাগাদি হদব।  
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 স্মার্ ট ভিটি ভবভনর্ টাদি রনওো ভবভিন্ন পেদক্ষদপর র্দে স্মার্ ট ভিটির কনদিপ্ট বাস্তবােদন ঢাকা উির ভিটি 

কদপ টাদরশন এরইর্দে কাে করা শুরু কদরদে। এলদক্ষয িবার ঢাকা অযাপ তিভর করা হদেদে, োর র্ােদর্ 

নাগভরকদের ভবভিন্ন ির্স্যা ভনদে করা ১ লক্ষ ২৮ হাোর ৭৬৭টি অভিদোগ ভনষ্পভি করা হদেদে। ভডএনভিভিদি 

৪৮ হাোর স্মার্ ট লাইর্ স্থাপন করা হদেদে ো রর্াবাইল র ান রর্দকই ভনেন্ত্রি করা োে। এিব লাইদর্র আদলা 

প্রদোেন অনুোেী ভনেন্ত্রি কদর ভবদ্যযৎ িাশ্রে করা হদে। অনলাইদন ট্যাে আোে শুরু করা হদেদে। রিাদনর 

র্ােদর্ ১ লক্ষ ২৮ হাোর বািা-বাভেদক িাদি টর আওিাে ভনদে আিা হদেদে। ভিটি কদপ টাদরশদনর কর্ টকিটা-

কর্ টচারীদের বাদোদর্ভেক হাভেরা, অনলাইদন রেড লাইদিন্স এবাং আইওটি এর র্ােদর্ ২,৩৫০টি স্থাদন ভডভের্াল 

কার পাভকটাংদের ব্যবস্থা করা হদে। নাগভরক রিবার িকল কাে টক্রর্দক পে টােক্রদর্ আধুভনকীকরি করা হদে। এখন 

৩৩৩ এর র্ােদর্ নাগভরকরা রকাদনা অভিদোগ করদল িাদর্ িাদর্ এর িার্াধান করা িম্ভব হদে।  

চতুর্ ট ভশল্পভবপ্লদবর ভবভিন্ন প্রযুভি ভনদে গদবষিা করার ের্ন্ বুদের্-এ এরই র্দে ভরিাচ ট অযান্ড ইদনাদিশন রিন্টার 

 র িাইন্স অযান্ড ইভিভনোভরাং স্থাপন করা হদেদে। রেদশর প্রিযন্ত গ্রাদর্র উন্নেদনর ের্ন্ এভগ্রকালচার, পাওোর 

এবাং অর্ন্ার্ন্ রিিদরর উপদোগী প্রযুভি উদ্ভাবদন কাে করা হদে। রেদশর রপ্রক্ষাপদর্ স্মার্ ট এভগ্রকালচার তিভরদি 

বুদের্ এবাং বাাংলাদেশ কৃভষ ভবশ্বভবযালে একিাদর্ কাে করদে। স্মার্ ট ভিদলদের অর্ন্ির্ উপাোন স্মার্ ট 

এভগ্রকালচার। স্মার্ ট এভগ্রকালচার-এর ের্ন্ আইওটি ভডিাইি ব্যবহাদরর উদযাগ রনওো হদেদে।  

স্মার্ ট এভগ্রকালচাদরর ের্ন্ র্ন্াদনা রর্কদনালভে এবাং এআই ব্যবহার কদর পভরকল্পনার্াভ ক কিটুকু িার ও ওষুধ 

রেওো লাগদব িা ভনধ টারি করা িম্ভব। প্রযুভি ব্যবহাদর আগার্ী দ্যই বেদর কৃভষ রক্ষদে ব্যাপক অগ্রগভি িাধন করা 

িম্ভব হদব। উচ্চ লনশীল ধান চাষাবাদের র্ােদর্ আগার্ীদি ধাদনর উৎপােন বহুগুদি বাোদব। ধাদন স্বোংিম্পূি ট 

হদল এবাং আর্োভন না করদি হদল আর্াদেরদক রকাদনা দ্যুঃভচন্তা করদি হদব না।  

২০৪১ িাদলর স্মার্ ট বাাংলাদেশ হদব িাশ্রেী, রর্কিই, বুভদ্ধভিভিক, জ্ঞানভিভিক এবাং উদ্ভাবনী বাাংলাদেশ। ২০৪১ 

িাদলর স্মার্ ট বাাংলাদেদশর কর্ টপভরকল্পনা তিভর করদি আইভিটি ভবিাদগর উদযাদগ আদোভেি এই কর্ টশালা 

রর্দক পাওো িাংভিষ্টদের স্যভচভন্তি র্িার্ি, উপদেশ ও স্যপাভরশ িভবষ্যদি আর্াদের পর্ রেখাদব। স্মার্ ট ভিটি ও 

স্মার্ ট ভিদলে বাস্তবােদনর ের্ন্ স্মার্ ট স্বাস্থযদিবা, স্মার্ ট োন্সদপ টাদর্শন, স্মার্ ট ইউটিভলটিে, নগর প্রশািন, 

েনভনরাপিা, কৃভষ, ইন্টারদনর্ কাদনভিভিটি ও দ্যদে টাগ ব্যবস্থাপনা ভনভিি করদি হদব। এের্ন্ আটি টভ ভিোল 

ইভন্টভলদেন্স, ররাবটিে, র্াইদক্রাভচপ ভডোইভনাং অযান্ড ম্যানুদ কচাভরাং ও িাইবার ভিভকউভরটি এই চারটি 

প্রযুভিদি আর্াদের র্দনাদোগী হদি হদব।  
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 উদেখ্য, স্মার্ ট ভিটি বলদি এর্ন এক নগরােনদক বুঝাে রেখাদন ন্যযনির্ পভরদবশগি প্রিাব ভনভিি কদর রকাদনা 

একটি শহদরর িিদের িদব টাচ্চ ব্যবহাদরর পাশাপাভশ নাগভরকদের ের্ন্ উন্নিির েনবান্ধব রিবা প্রোদন আধুভনক 

প্রযুভিগুদলাদক কাদে লাগাদনা হদব। স্মার্ ট ভিটিদি অদনকগুদলা উপাোন র্াকদলও বাাংলাদেদশর ের্ন্ প্রস্তাভবি 

স্মার্ ট ভিটি কাঠাদর্াদি স্বাস্থযদিবা, পভরবহন, েনভনরাপিা, ইউটিভলটি এবাং নগর প্রশািনিহ রর্ার্ ৫টি উপাোন 

এবাং পভরদষবাদক রর্ার্াোদগ ভচভিি করা হদেদে।  

 অর্ন্ভেদক, স্মার্ ট ভিদলে বলদি এর্ন এক গ্রার্ীি েনদগাষ্ঠীদক বুঝাে রেখাদন ভডভের্াল প্রযুভি এবাং উন্মুি 

উদ্ভাবনী প্লযার্ দর্ টর ব্যবহাদরর র্ােদর্ স্থানীে নাগভরকরা ভবশ্ব বাোদর িাদর্ রোগাদোদগর স্যদোগ পাদব। এোো 

িরকাভর ও রবিরকাভর উিে খাদির ভবভিন্ন রিবা প্রোন ব্যবস্থাদক উন্নি করা, খায িরবরাহ ব্যবস্থার উন্নেন এবাং 

নবােনদোগ্য শভির উৎি ভবকাদশ স্মার্ ট ভিদলে গুরুেপূি ট অবোন রাখদব।  

 


