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িডিজটাল বাংলােদশ ᄄ笄পক耀 : ২০২১ বা বায়েনর অ愀যা㐀ায় িবগত ছয় বছের যতটু অজ䌀ন হেয়েছ, ㌀সই সাফেল─র
অিভধায় ㌀মাবাইল ㌀ফােনর ভূিমকা ᴉ㤤洀পূণ䌀। যুি─র 䌀মবধ䌀মান িবকােশ উ耀ত 㘀বিশে耀─র ই㴀টারেনট ও বাংলা
ভাষার ᨐ꤀িবধাযু─ ㌀মাবাইল ㌀ফান আমােদর ㌀দেশ 䌀মশ সহজলভ─ হে昀। ㌀দেশর ত─耀 অ焀েল ㌀যখােন িঠকমেতা
িবᴻꤜ─ৎ ㌀পৗঁছায়িন, তারযু─ ই㴀টারেনট ㌀পৗঁছায়িন, ㌀স রকম জায়গার মা ষ ㌀মাবাইল ㌀ফােনর মাধ─েম ㌀দেশর মূলধারার
সে氀 সংযু─ হে昀। এসব াি耀ক মা ষ তথা জনসাধারেণর ㌀দারেগাড়ায় তথ─েসবাসমূহ ㌀পৗঁছােনার জ⠀( ㌀মাবাইল
অ─াপস যুি─ সরকােরর কােছ অত─耀 অিভনব ও কায䌀কর উপায়। ㌀মাবাইল ㌀যেহতু ব─ি─গত অ ষ氀 িহেসেব
ব─বᴔ筄ত হয়, ㌀সেহতু ব─ি─িবেশেষর জ⠀( 힖⠁তকৃত এবং ㌀耀িণ িনিব䌀েশেষ তথ─েসবা অেনক সফলতার সে氀 ㌀মাবাইেল
㌀দওয়া স ব হয়। ㌀মাবাইল ㌀ফােনর মাধ─েম ㌀সবা দান করেল শহর ㌀থেক ত─耀 অ焀েলর জনসাধারণ সমানভােব
সরকাির ㌀সবা পােব, যােত ㌀দেশ িডিজটাল িবভাজন ሀােস সহায়ক হেব।
㌀মাবাইল অ─াপেসর ধারণািট নতুন। অ─াপস 㘀তিরর জ⠀( আমােদর ㌀দেশ এখেনা দ㘀 িশ㘀েকর অভাব রেয়েছ। এ
জ⠀( দ㘀 িশ㘀ক 㘀তির আমােদর অ⠀(তম উে
। এ উে
সামেন ㌀রেখ তথ─ ও ㌀যাগােযাগ যুি─ িবভাগ ㌀থেক
বাংলােদেশর জ⠀( েয়াজনীয় ও সাম刀㸥ঊপূণ䌀 অ─া㴀䄀েয়ডিভি搀ক ৫০০ ㌀মাবাইল অ─াপস 㘀তির করা হয়। ত েধ─ ৩০০
অ─াপস সরকাির তথ─ ও ㌀সবার জ⠀( এবং বািক ২০০ সৃজনশীল ধারণার ওপর 㘀তির করা হেয়েছ। অেনেক 耀
কেরনÑ সরকার ㌀কন ㌀মাবাইল অ─াপস 㘀তিরর উেদ─াগ িনল? এর উ搀র হে昀Ñ মা েষর জ⠀( ᨐ꤀েযাগ সৃি耀 করা ㌀য
㌀কােনা জনকল─াণকািম সরকােরর ধানতম দািয়洀। সরকার জনগেণর ㌀দারেগাড়ায় ㌀সবা ㌀পৗঁেছ ㌀দওয়ার জ⠀(
থেম ৪৫৪৭িট ইউিনয়েন িডিজটাল ㌀স㴀টার 耀াপন কের। এসব ইউিডিস মা েষর সামেন স াবনার ᴻꤜয়ার খুেল ㌀দয়।
িত মােস ায় ৪৫ লাখ 愀ােমর মা ষ ইউিডিস ㌀থেক ㌀সবা 愀হণ করেছ। এলাকার িশি㘀ত তᴉ㤤ণ-তᴉ㤤ণীরা এসব
িডিজটাল ㌀স㴀টাের কি耀উটার িশ㘀ণ িনে昀ন। আগামী একদশেক ㌀গাটা িবে
ায় ৫০ ি栀িলয়ন 㘀ু যে耀 ই㴀টারেনট
ᨐ꤀িবধা পাওয়া যােব। এসব 㘀ু যে耀রই একিট ㌀মাবাইল। বাংলােদেশ ইেতামেধ─ আইেফান ব─বহারকারীর সংখ─া
িতিদনই বাড়েছ। ১২ ㌀কািট ৮৪ লাখ ㌀মাবাইল ㌀ফান ব─বহারকারীর মেধ─ ২০১৫-এর জুন পয䌀耀 ㌀মাবাইেল
ই㴀টারেনট ব─বহারকারীর সংখ─া চার ㌀কািট ৬৯ লাখ। (সূ㐀 িবিটআরিস)। এক বছেরই ㌀বেড়েছ এক ㌀কািট চার লাখ।
㌀মাবাইেল ই㴀টারেনট ব─বহারকারীর সংখ─া বৃি䭟র হার িবেবচনায় িনেয় সরকার মা েষর ㌀দারেগাড়ায় তথ─ ও ㌀সবা
㌀পৗঁেছ ㌀দওয়ার পর তা হােতর মুেঠায় ㌀পৗঁেছ ㌀দওয়ার লে㘀─ ㌀মাবাইল অ─াপস 㘀তিরর উেদ─াগ ㌀নয় ২০১৩ সােল। এ
জ⠀( িশি㘀ত জনবল 㘀তিরেত ᴉ㤤洀 ㌀দয়।
এসব অ─াপস 㘀তিরর জ⠀( ই昀া করেল দ㘀 জনবল িবিশ耀 ㌀কা耀ািন িকংবা ফাম䌀েক িঠকাদাির ㌀দওয়া ㌀যত। িকႈ ㌀সিট
না কের একিট কম䌀সূিচর আওতায় িব িবদ─ালেয় পড়–য়া ছা㐀ছা㐀ীেদর িশ㘀ণ িদেয় তােদর ⴀ-ারাই এ ㌀মাবাইল
অ─াপস েলা 㘀তির করােনা হেয়েছ। ফেল ㌀দেশ মানবস耀দ 㘀তির হেলা ও ㌀ াডা㜀ও পাওয়া ㌀গল।
এখন 耀 আসেত পাের ি䌀য়ািট তাহেল ㌀কমন িছল? ㌀স কথাই উে耀খ করা দরকার। ㌀দেশর ৭িট িবভােগর িবিভ耀
িব িবদ─ালেয় ৫০০ তᴉ㤤ণ-তᴉ㤤ণীেক ㌀মাবাইল অ─াপস উ耀য়েনর অথ䌀াৎ 㘀তিরর জ⠀( িতন মাসব─াপী িশ㘀ণ ㌀দওয়া
হয়। এই তᴉ㤤ণ-তᴉ㤤ণীেদর মেধ─ আবার িকছু িছল তথ─ ও ㌀যাগােযাগ যুি─ িবভােগরই অ⠀( একিট কম䌀সূিচর
আওতায় পাঁচ িদনব─াপী িশ㘀ণ া䭟। ওই পাঁচ িদন িশ㘀েণ যারা ㌀বিশ ভােলা কেরেছন অথ䌀াৎ ㌀মধাবী িছল, তােদর
অ愀ািধকার িদেয় ㌀মধার িভি搀েত ওই িতন মােসর িশ㘀েণর আওতায় আনা হেয়েছ।
িশ㘀ণ া䭟রাই ㌀মাবাইল অ─াপস েলা 㘀তির কেরেছন। এসব িশ㘀ণাথ䌀ী িশ㘀ণ ও ㌀মাবাইল অ─াপস 㘀তিরর িতিট
ধােপ স耀ৃ─ থাকায় তারাও এখন দ㘀 িশ㘀ক হেয় ㌀গেছন।
উে耀খ─, মধ─বত䌀ী সমেয় াথিমকভােব 㘀তির করা ১০০িট ㌀মাবাইল অ─াপস িনেয় ৭িট িবভােগর িবিভ耀 সরকাির
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িব িবদ─ালেয় ㌀সিমনার আেয়াজন কের। অ─াপস েলার আরও মােনা耀য়েন মতামত ㌀নওয়া হয়। ㌀স অ যায়ী আরও
মােনা耀য়ন করা হয়। এভােবই একিট কম䌀সূিচর আওতায় ৫০০িট ㌀মাবাইল অ─াপস 㘀তির করা হয়।
স氀ত, আেগ ㌀য কম䌀সূিচর উ䭟ৃিত ㌀দওয়া হেয়েছ, ㌀সিট িছল ㌀মাবাইল অ─াপস উ耀য়েন সেচতনতা ও দ㘀তা বৃি䭟র
জ⠀( কম䌀সূিচ। ওই কম䌀সূিচর আওতায় ১৩িট আইিডয়া কম䌀শালা স耀耀 করা হয়। এেত সরকােরর ৪৫িট ম耀ণালয়,
িবভাগ, অিধদ䭟র এবং িবিভ耀 ব─াংক ও অথ䌀ৈনিতক িত ান ㌀থেক ায় ৫২০ জন কম䌀কত䌀া, ㌀ া愀ামার, আইিসিট
㌀ফাকাল পেয়㴀ট অংশ愀হণ কেরিছল। কম䌀শালা েলােত অংশ愀হণকারীেদর ㌀মাবাইল অ─াপস ও িব ব─াপী তার
ব─বহার স耀েক䌀 ধারণা ㌀দওয়া হয়। কম䌀শালা ㌀শেষ ওই সব অংশ愀হণকারী িনজ িনজ ㌀ডােমেনর ওপর ১৯৪িট
㌀মাবাইল অ─াপেসর ধারণা দান কেরন।
ওই ১৩িট আইিডয়া কম䌀শালা িবেশষ瀀 জুিরেবাড䌀 ⴀ-ারা বাছাইকৃত ১৩িট ㌀সরা আইিডয়ােক চূড়া耀 কের পুর耀ার ㌀দওয়া
হয়। ওই কম䌀শালা ㌀শেষ এ কায䌀䌀েমর আওতায় পুনরায় ২৪৫৩ তᴉ㤤ণ-তᴉ㤤ণীেক ㌀মাবাইল অ─াপস 㘀তিরর জ⠀( ৪০
ঘ眀াব─াপী িশ㘀ণ ㌀দওয়া হয়। পের ৩০০৭ তᴉ㤤ণ-তᴉ㤤ণীর অংশ愀হেণ আেয়াজন করা হয় বুট ক─াে耀র । সব䌀েশেষ
১৭০০ ㌀ া愀ামােরর অংশ愀হেণ হয় ৩৬ ঘ眀াব─াপী াকাথন।
এই াকাথেন ㌀耀 অ─াপেসর জ⠀( ৭িট ক─াটাগিরেত পুর耀ার ㌀দওয়া হয় ১৫ জনেক। বুট ক─াে耀 ㌀দেশর ㌀সরা
েফসনাল ㌀ডেভলপার ও িবিভ耀 িতিনিধ洀শীল আইিট ㌀কা耀ািনর সে氀 পিরচয় কিরেয় ㌀দওয়া হয়। এ কম䌀সূিচর
আওতায় ১৯৪িট আইিডয়া ㌀থেক বাছাই কের ১০০িট আইিডয়ার ওপর অ─াপস 㘀তির করা হেয়িছল।
তথ─ ও ㌀যাগেযাগ যুি─ িবভােগর এ ᴻꤜিট কম䌀সূিচেত অংশ愀হণকারী অ─াপস িডজাইনার, ㌀ডেভলপার ও ㌀ট耀ারেদর
দ㘀 িশ㘀ক িদেয় েয়াজনীয় িশ㘀েণর ব─ব耀া করা হেয়েছ, যােত কম䌀সূিচ ㌀শেষ তারাই ㌀দেশ আরও িশ㘀ণ িদেয়
হাজার হাজার দ㘀 ও িশি㘀ত কম䌀ী 㘀তিরেত অবদান রাখেত পাের।
㌀মাবাইল অ─াপস 㘀তিরর েয়াজনীয়তা কী? এমন 耀 অেনেকর মেন আসেত পাের। এ জ⠀( িবষয়িট পির耀ার হওয়া
দরকার। মূলত যারা ㌀মাবাইল ㌀ফান ব─বহার করেছন, তােদর সবারই জানা আেছ, ㌀মাবাইেল হেরকরকম অ─াপস
থােক। তেব অ─া㴀䄀েয়ড ও ᴀাট䌀 ㌀মাবাইেল অ─াপস েলার সংেযাজন ও ব─বহার ᨐ꤀িবধায় তফাৎ আেছ। আমােদর 㘀তির
করা অ─াপস েলা ᴨ笼ধু অ─া㴀䄀েয়ড ㌀মাবাইল ㌀সেটর জ⠀(। গল ㌀垇 ㌀耀াের এসব অ─াপেসর স耀ান করেল পাওয়া
যােব। আইিসিট উপেদ耀া সজীব ওয়ােজদ িবগত ২৬ জুলাই ২০১৫ তািরেখ ㌀শেষর ৫০০িট অ─াপেসর আ ািনক
উেⴀ-াধন কেরেছন।
উে耀খ─, িব বাজাের ᴀাট䌀েফােনর ᴻꤜই হাজার ৫০০ ㌀কািট ডলােরর অ─াপস রেয়েছ। যােত যু─রা᠀, দি㘀ণ ㌀কািরয়া,
জাপান ও যু─রাজ─ শীেষ䌀 থাকেলও বাংলােদেশর তᴉ㤤ণরাও এ বাজােরর অংশীদার। বাংলােদেশর ㌀ডেভলপাররা
আইেফান, গল মাইে䌀াসফেটর মেতা িবে র নািমদািম িত ােনর অ─াপস 㘀তির করেছ। সরকাির পৃ েপাষকতায়
㌀মাবাইল অ─াপেসর বাজাের আগামীেত বাংলােদশ ㌀নতৃ洀 িদেত পাের বেল আিম িব াস কির।
িবেশষভােব উে耀খ─, আমােদর 㘀তির করা থম পয䌀ােয়র ১০০ অ─াপেসর মধ─ ㌀থেক ২৮ জুলাই পয䌀耀 ১ লাখ ৯৭
হাজার ৫৮৩ বার ডাউনেলাড করা হেয়েছ। এর মেধ─ ᴨ笼ধু ঘওউ তথ─সংবিলত ㌀মাবাইল অ─াপসিটর ডাউনেলাড সংখ─া
৫৯ হাজার ৫৬২ বার।
উে耀খ─, মা㐀 িতন বছেরই ㌀দেশর মুেঠােফান অ─াপেসর বাজােরও ㌀য উ耀িত হেয়েছ তা অভূতপূব䌀। আইিসিট িবভাগ
㌀বসরকাির উেদ─া─ােদর সে氀 িনেয় ㌀যভােব কাজ করেছ, তােত আগামী কেয়ক বছেরর মেধ─ ᴨ笼ধু ㌀মাবাইল অ─াপস
খােত সফটঅয়─ার র䭟ািন আয় হেত পাের িসংহভাগ।
িব বাজাের ㌀মাবাইল অ─াপেসর মেতা ㌀মাবাইল ㌀গমসও িবশাল একিট অংশজুেড় রেয়েছ। ২০১৭ সাল নাগাদ িবে
এই ㌀গমস ই㴀ডািÕর ব─াি䭟 হেব ায় ১০২.৯ িবিলয়ন ডলার। এর মেধ─ ২৩.৯ িবিলয়ন ডলার ㌀মাবাইল ㌀গমস ㌀থেক
আসেব। িফনল─াে㴀ডর ㌀রািভও ㌀কা耀ািন কতৃ䌀ক িনিম䌀ত অ─াংি愀 বাড䌀 নােম অ─াপসিট এখন আয় করেছ ১৫৮.৩ িমিলয়ন
ইউেরা। িত বছর ১৬ শতাংশ হাের আয় বৃি䭟 পাে昀।
ᨐ꤀তরাং অথ䌀ৈনিতক সমৃি䭟 অজ䌀ন ও কম䌀সং耀ােনর ㌀㘀ে㐀 ㌀মাবাইল অ─াপস অত─耀 ᴉ㤤洀পূণ䌀 ভূিমকা রাখেত পাের।
আমােদর ㌀দেশর যুবসমাজ এ উৎসিট বীঢ়ষড়ৎব কের উ㴀ল ভিব ৎ 㘀তির করেত পাের। পিরসংখ─ানগত তথ─ািদ
পরী㘀ায় ㌀দখা যায়, Statista-2015-এর তথ─া যায়ী, গল Apps store-এ বত䌀মােন অ─াপেসর সংখ─া ১.৬
িমিলয়ন। িⴀ-তীয় অব耀ােন রেয়েছ Apple App store-এর ১.৫ িমিলয়ন। Amazon Appstore, Windows
Phone store I BlackBerry World-এর যথা䌀েম রেয়েছ ০.৪, ০.৩৪ ও ০.১৩ িমিলয়ন অ─াপস।
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২০১৪ সােল ㌀মাবাইল অ─াপস ㌀থেক আয় হেয়েছ ায় ৩৫ িবিলয়ন ডলার। ২০১৫-㌀ত তা হেব ৪৫ িবিলয়ন ও
২০১৭-㌀ত হেব ৭৭ িবিলয়ন ডলােরর (Gartner) ে㘀পণ অ যায়ী।
Gartner-এর মেত ২০১৫ সােল ㌀মাবাইল অ─াপেসর ডাউনেলাড সংখ─া হেব ১৭৯.৫ িবিলয়ন (ত েধ─ Paid for
১২.৫ িবিলয়ন) এবং ২০১৭ সােল এ সংখ─া হেব ২৬৮ িবিলয়ন (ত েধ─ চধরফ ভড়ৎ ১৪.৭ িবিলয়ন) ও ২৫৩.৯
িবিলয়ন ি ।
㌀মাবাইল 垇─াটফরম মােক䌀ট ㌀শয়ার জুলাই ২০১৪ সােল িছল Android 84%, Apple iOS 12% Ges Windows
3% (Source: Strategy Analytics).
আইিসিট িবভােগর উেদ─ােগ 㘀তির করা তথ─ ও ㌀সবামূলক অ─াপস েলার মেধ─ কেয়কিটর নাম এখােন উে耀খ করিছ।
㌀যমনÑ ইঝঞও (চৎড়ফঁপঃ ঈযবপশ) এিটর সাহােয─ ㌀য ㌀কােনা অ েমািদত পেণ─র ─াে㴀ডর নাম (যিদ থােক),
লাইেস ন耀র ও ㌀ময়াদকাল জানা যােব। এই অ─াপেসর ㌀ম ─েত িতনিট পৃথক অপশন রেয়েছ।
আবার DPDC Bill Check, DESCO Bill Check, WASA Bill Check, NBR E-Tin Check, Joint
Stock Company Status check ইত─ািদ তথ─েসবার অ─াপস 㘀তির করা হেয়েছ। এ েলার সাহােয─ িবেলর
পিরমাণ ㌀য ㌀কােনা সময় জানা স ব হেব। তেব ইউজার আইিড ও পাসওয়াড䌀 িদেয় লগ-ইন করেত হেব। এ ধরেনর
তথ─েসবামূলক অ─াপস 㘀তির করা হেয়েছ ৩০০িট ।
তথ─ ও ㌀যাগােযাগ যুি─ িবভােগর এ কম䌀সূিচর মাধ─েম ㌀যসব ত─ািশত ফল অজ䌀েনর ল㘀─ িছল, তা হেলাÑ
১. ㌀মাবাইল অ─াপস 㘀তিরেত দ㘀 জ গেড় ㌀তালার জ⠀( িশ㘀েণর মাধ─েম দ㘀 িশ㘀ক 㘀তির এবং তােদর জ⠀(
চাকির িকংবা 耀াধীনভােব কাজ করার ᨐ꤀েযাগ বা ㌀কৗশল সৃি耀 করা।
২. বাংলায় ㌀মাবাইল অ─াপস ব─বহােরর মাধ─েম ㌀দেশর জনসাধারণেক, িবেশষত াি耀ক জনেগা ীেক সরকাির ㌀সবা,
নীিত ও িনেজেদর অিধকার স耀েক䌀 অবিহত কের সেচতন করা।
৩. মা ও িশᴨ笼র 耀াে耀─র ওপর তথ─ ও ছিবিভি搀ক অ─াপস 㘀তির কের 耀া耀─ সেচতনতা বৃি䭟 করা।
৪. জনসাধারেণর মেধ─ তথ─ ও ㌀যাগােযাগ যুি─ ব─বহােরর জ⠀( সেচতনতা বাড়ােনা।
৫. সরকাির-㌀বসরকাির উেদ─া─া ও ㌀ডেভলপার সমােজর সে氀 সমি耀তভােব কাজ করার মাধ─েম ㌀মাবাইল অ─াপস
িশে耀র সে氀 জিড়ত সবার আ愀হ বািড়েয় িবিনেয়ােগর পিরেবশ সৃি耀 করা।
আমার িব াস ত─ািশত ফেলর ㌀বিশরভাগই পূরণ হেয়েছ। এখন ᴨ笼ধু ㌀দখার িবষয়, আমােদর তᴉ㤤ণ সমাজ ㌀মাবাইল
অ─াপেসর এই চমৎকার খাতিট ব─বহার কের কতটু ᨐ꤀িবধা অজ䌀ন করেত পাের? তেব এ খাতিট ㌀য অপার স াবনার
একিট জায়গা, এেত ㌀কােনাই সে耀হ ㌀নই।
㌀লখক : সিচব, তথ─ ও ㌀যাগােযাগ যুি─ িবভাগ

ভার া䭟 স耀াদক : ㌀মাহা দ ㌀গালাম সারওয়ার
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