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শব্দ সিংনক্ষ্প 

 

আইওটি (IoT) Internet of Things 

ইউআইথি (UID) Unique Identifier  

থপএলথস (PLC) Programmable Logic Controller 

এসওসস (SoC) System on a Chip 

ইউআই/ইউএক্স (UI/UX) User Interface/User Experience 

স্কাডা (SCADA) Supervisory Control and Data 

Acquisition 

আরএফআইসড (RFID) Radio-Frequency Identification 

সিসিএস (GPS) Global Positioning System 

সডটুসড (D2D) Device-to-Device 

এিটুএি (M2M) Machine-to-Machine 

এইিথসআই (HCI) Human-Computer Interaction  

এইিএিআই (HMI) Human-Machine Interface 

থিএসথস (DSC) Digital Control System 

উয়ান (WAN) Wide Area Network 

ম্যান (MAN) Metropolitan Area Network 

এসথিথজ (SDG) Sustainable Development Goals 

এফথবথসথসআই (FBCCI) Federation of Chamber of Commerce and 

Industries 

বেসসস (BASIS) Bangladesh Association of Software and 

Information Services 

সেসসএস (BCS) Bangladesh Computer Samity 

আইএসসিএসে (ISPAB) Internet Service Providers Association of 

Bangladesh 
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অধ্যায় ১ 

 

ভূথি া 

ইন্টারননট অে স িংস বে সিংনেনি আইওটি েলা হয় যার অ থ হল সেসিন্ন সিসনসিনের সান  

ইন্টারনননটর সিংনযাগ। সেসিন্ন প্রনয়ািনীয় যন্ত্র ো সিসনসিেনে অনটানেটিে েরার ি ন য এসনের সান  ব াট 

েসিউটার সসনেে সিংযুক্ত  ানে যার সান  ইন্টারনননটর সিংনযাগ সিনল তানে ইন্টারননট সিংনযাসিত 

সিসনসিে ো আইওটি েলা হয়। উিাহরণ সহসানে েলা যায় আোনির ঘনরর সেসিন্ন ইনলক্ট্রসনে যন্ত্রিাসত 

বযেন টিসি, সিি, লাইট, ফযান ইতযাসি ইন্টারননট এর সান  সিংযুক্ত  ােনল বয বোন স্থান ব নে 

ইন্টারনননটর োধ্যনে এগুনলা সনয়ন্ত্রণ, ব্যেহার ইতযাসি সহ বয বোন ধরননর োি েরা যায়। এর ফনল সেয় 

োঁনে, িে ও োয থেরিানে োি সিন্ন  েরা যায়, ব্যয় সাশ্রয় হয়।  

সর ার িনে  নর ক  পঞ্চবাথষ ম  পথর ল্পো, কপ্রথক্ষ্ত পথর ল্পো, এবিং এর সান  সিংথিষ্ট েীথতিালা 

ও ক ৌশলসহ জাতীয় উন্নয়ে পথর ল্পোয় ক  স ল রূপ ল্প এবিং লক্ষ্য থের্ মারণ  রা হনয়নে তা  া ম রভানব 

অজমে  রার জন্য আইওটির ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী। এোড়াও বািংলানদনশর উন্নয়েশীল কদনশ উত্তরনণর 

কপ্রক্ষ্াপনট েতু থ সিল্প সেপ্লনের প্রস্তুসত, কট সই উন্নয়ে অভীষ্ট বাস্তবায়ে ও ২০৪১ সানলর িনধ্য উন্নত কদনশ 

রূপান্তনরর গুরুত্বপূণ ম িাথব াঠি হনত পানর আইওটি। তাই আইওটি’র সিো, প্রেলন, আইওটিনত িে 

োনেসিি ততসর, সনে থািসর রাষ্ট্র ও সোনির সেল স্তনর আইওটির ব্যেহার িে এেিং বটেসই অেোঠানো 

ততসর, ব্যেস্থািনা, ও িসরোলনার িািািাসি স্থানীয় অ থনীসত সেোি ও িনগনণর িীেনোন উন্নত েরনত 

সহায়তা েরনে। 

অনুোন েরা হয় বয ২০২০ সানলর েনধ্য ৩০ সেসলযন় আইওটি সডিাইস ইন্টারনননট সিংযুক্ত  ােনে 

যার তেসিে োিার মূল্য িাঁড়ানে ৭.১ সিসলয়ন ডলার। ২০১৯ সাল নাগাি আইওটির বেনে িীনষ থ  ােনে 

সরোসর বেে। এ বেনে িেতা বৃসি ও ব্যয় সাশ্রয়ই হনে প্রবৃসির মূল োরণ। আইওটি োস্তে সিসনসিেনে 

েসিউটার সিসিে ব্যেস্থার সান  সিংনযাগ ঘটায় যার ফনল িেতা বৃসি, ব্যয় সাশ্রয় ও োসয়ে শ্রে হ্রাস িায়। 

োিংলানিনি ইন্টারননট অে স িংস ো আইওটি সেস্তানরর জন্য অথর্ তর  া মক্রি গ্রহনণর 

প্রনয়াজেীয়তা রনয়নে। আইওটি সিংক্রান্ত এ টি েীথতিালা জাতীয় উন্নয়ে পথর ল্পো এবিং ক ৌশলসমূনহর সান  

থবথভন্ন অিংশীজনের বাস্তবথভথত্ত  সিন্বয় ঘটানত পানর। সর ার জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে 

অ মবহ অবদাে থেথিত  রার লনক্ষ্য আইওটি েীথতিালা প্রণয়নের উনযাগ গ্রহণ  নরনে। 

১ 
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অধ্যায় ২ 

১. থভশে 

কদনশ তথ্য ও ক াগান াগ প্রযুথির সান  সিংথিষ্টনদর জন্য অনুকূল ও ভারসাম্যপূণ ম এ টি আইওটি ইন াথসনেি 

ততথর। 

২. থিশে 

থভশে ২০২১, কট সই উন্নয়ে অভীষ্ট এবিং থভশে ২০৪১ এর আনলান  বািংলানদশন  এ টি প্রযুথিথভথত্ত  

উদ্ভাবেী কদনশ রূপান্তর এবিং অ মনেথত , সািাথজ , সািংস্কৃথত  উন্নয়নের হাথতয়ার থহনসনব সব মস্তনর ইন্টারনেট 

অব থ িংস বা আইওটি’র ব্যবহার থেথিত  রা। 

৩. উনেশ্য 

 )  দক্ষ্তা বৃথদ্ধ, ব্যয় সাশ্রয়, স্বচ্ছতা অজমে ও কসবার িানোন্নয়নের লনক্ষ্য আইওটি সিংক্রান্ত প্রথশক্ষ্ণ, গনবষণা, 

উৎপাদে ও োসণসিযেীেরণ সিংক্রান্ত  া মক্রি পথরিালো; 

খ) আইওটির পূণ ম ও সঠি  ব্যবহার থেথিত রনণর িাধ্যনি উদ্ভাবে ও সৃজেশীল সিংস্কৃথত ততথর  রা; 

গ)  কদনশর জেগণন  আইওটি সম্পন ম অথর্ তর অবথহত, সনিতে ও দক্ষ্  রা; 

ঘ)  আইওটি থশনল্প তবনদথশ  থবথেনয়াগ, প্রযুথি হস্তান্তর এবিং রপ্তাথে বৃথদ্ধর িাধ্যনি কদনশর প্রবৃথদ্ধ ও উন্নয়নের 

লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে সহন াথগতা প্রদাে; 

ঙ)  আইওটি থবষনয় কপশাজীবী, গনবষ  ও উদ্ভাব নদর সনিতেতা বৃথদ্ধ ও উৎসাথহত রনণর িাধ্যনি স্থােীয় 

ও তবথি  বাজানর প্রনবনশর সুন াগ ততথর  রা। 

ি)  আইওটি সম্পথ মত থবষয়গুনলার সম্ভাবোর গুরুত্ব অনুর্াবে  রার জন্য ব্যাপ ভানব স ল কেিবথি, ব্যবসা 

প্রথতষ্ঠাে, ব্যবসায়ী সথিথত ও সিংগঠে, থবথেনয়াগ ারী, উদ্ভাব , গনবষণা ও উন্নয়ে ক ন্দ্র, প্রযুথি ও 

উদ্ভাবেী প্রথতষ্ঠােসহ স ল অিংশীজেন  এ সান  সিথন্বত  নর কদশ ও জেগনণর উন্নয়ে থেথিত রণ; 

ে) ইন্ডাথি, এ ানিথিয়া ও  থিউথেটির িনধ্য এ টি   া  , ভারসাম্যপূণ ম ও অ মবহ সিংন াগ স্থাপে এবিং তা 

শথিশালী  রা; 

জ)  আইওটি সম্পথ মত থবষয়গুনলার উপর দক্ষ্তা বৃথদ্ধ, সক্ষ্িতা অজমে এবিং অিংশীজেনদর প্রনয়াজেীয় কসবা 

প্রদানের জন্য জাতীয় আইওটি গনবষণা ক ন্দ্র স্থাপে এবিং অন্যান্য কদনশর সিংথিষ্ট দপ্তর, আন্তজমাথত  

প্রথতষ্ঠাে ও উন্নয়ে সহন াগীনদর সহন াথগতা ও সহায়তা লানভর  া ম র উপায় এবিং পন্থা থের্ মারণ; 

৪. লক্ষ্য 

• ২০২১ সানলর েনধ্য োিংলানিনি ১ সেসলয়ন ডলানরর আইওটি সিল্প ততসর েরা 

• ২০২১ সানলর েনধ্য বিিীয ়ও আন্তিথাসতে োিানরর িন্য আইওটি সেষনয় ১,০০০ িে িনেল ততসর 

• ২০২৪ সানলর ৩ টি প্রসিেণ, গনেষণা ও উন্নয়ন, উদ্ভােন এেিং প্রিি থন বেন্দ্র প্রসতষ্ঠা েরা 
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• বিিীয় প্রনয়ািন ও োিানরর আনলানে কৃসষ, স্বাস্থয, িাসন, প্রাকৃসতে দুনয থাগ, িসরেহন, সুরো, 

অনটানোোইল, সাপ্লাই বেইন, স্মাট থ সসটি, স্বয়িংসিয়িানে সেটাসরিং এেিং ইউটিসলটিগুসলর সনরীেণ, 

েিথয ব্যেস্থািনা, বতল ও গ্যাস ইতযাসি আইওটি িণ্য ততসর, উন্নয়ন, ইনসেউনেিন ও অ থায়ন েরা 

৬. সম্ভাবো 

• িেন ও োসড় ব্যেস্থািনাাঃ আইওটি সডিাইনসর োধ্যনে বহাে অনটানেিন েরা হনল লাইট, ফযান, 

এয়ার েসিিনার, সেসিন্ন সেসডয়া এেিং সসসেউসরটি সসনেে ইন্টারনননটর সান  সিংযুক্ত  ানে ফনল 

স্বয়িংসিয়িানে োলু ও েন্ধ হয়। স্মাট থ বহাে ও স্মাট থ সেসডিং-এ আইওটি সডিাইস সিনয় গনেষণা এেিং 

িয থনেেণ  াড়াও ব্যেহানরর তথ্য সিংগ্রহ এেিং সেনেষণ েরা হয়। আইওটি সডিাইস সেসিন্ন ধরনণর 

সেসডিং বযেন সরোরী এেিং বেসরোরী, সিল্প, প্রসতষ্ঠান ো আোসসে ব্যেস্থায় ব্যেহৃত যাসন্ত্রে, 

তেদুযসতে এেিং তেদুযসতন সসনেনের েসনটসরিং এেিং েনরাল েরনত ব্যেহার েরা হয়। এনত িসক্ত ও 

সেদুযৎ, সেয় ও অ থ সাশ্রয় হয়। 

• স্বাস্থযনসোাঃ স্মাট থ বহল নেয়ার এেই সান  স্বাস্থযনসো সিংিান্ত িণ্য, বসো ও প্রসতষ্ঠাননে সিংযুক্ত 

েনর, ফনল সডসিটাইিড বহল নেয়ার সসনেে ততসর হয়। এ াড়াও সরনোট বহল  েসনটসরিং, 

ইোরনিসি বনাটিসফনেিন, সিসনেযাল ল্যােনরটসর, েেখরনের িনয়ন্ট-অে-বেয়ার সডিাইস ইতযাসি 

উনেখনযাগ্য। অননে বসির সেনল ইনন্টসলনিন্ট বসিনরর এেটি বনটওয়ােথ ততসর েনর যা সেসিন্ন 

িসরনেনি মূল্যোন তথ্য সিংগ্রহ েরনত, প্রসিযা় েরনত, স্থানান্তর েরনত এেিং সেনেষণ েরনত সেে 

হয,় বযেন- ইন-বহাে েসনটসরিং সডিাইস হাসিাতাল-সিসিে সসনেনে সিংযুক্ত হনত িানর। স্বাস্থযের 

িীেনযািন সনসিত েরনত ব্যসক্তগত ব্যেহায থ জুতা, েিো, ওিন োিার যন্ত্র, সেনিষ েনর  

িসরধাননযাগ্য ঘসড় যানত হাট থ বরইট েসনটর, ইসসসি, সনদ্রা সেনেষণ, েযালসর েয়, োয থিসক্তর 

ব্যেহার িয থনেেণ েরা হয়। 

• িসরেহণাঃ িসরেহণ ব্যেস্থার প্রায় সেল বেনে আইওটি ব্যেহার েনর িয থনেেণ, সনয়ন্ত্রণ এেিং তথ্য 

প্রসিয়ােরণ ও সেনেষণ েরা যায়, এর ফনল স্মাট থ িািনিানট থিন সসনেে ততসর হয়। আইওটির প্রনয়াগ 

িািনিাট থ সসনেনের সেস্ত সিে বযেন, যানোহন, অেোঠানো, ড্রাইিার এেিং ব্যেহারোরী িয থন্ত 

প্রসাসরত। এ াড়াও স্মাট থ িযাসফে সনযন়্ত্রণ, স্মাট থ িাসেথিং, স্বয়িংসিয় বটাল সিংগ্রনহর ব্যেস্থা, সরেরাহ 

এেিং যানোহন েহর িসরোলনা, যানোহন সনয়ন্ত্রণ, সুরো এেিং বরাড এসসনেি উনেখনযাগ্য। 

• সিল্পাঃ বসসিিং, সনাক্তেরণ, প্রসিয়ােরণ, বযাগানযাগ, এেচুনয়িন, এেিং বনটওয়াসেথিং েেতা সসিত 

উৎিািন োনয থ ব্যেহৃত সেসিন্ন আইওটি সডিাইনসর সেরােহীন সেন্বনয়র োধ্যনে সিনল্প নতুন 

সম্ভােনার দ্বার উন্মকু্ত হনয়ন । উৎিািননর সরঞ্জাে, সিি, িসরসস্থসত ব্যেস্থািনা ও উৎিািন প্রসিয়া 

সনয়ন্ত্রনণর োধ্যনে স্মাট থ ম্যানুনফেোসরিং এেটি ইনন্টসলনিন্ট সসনেনে িসরনত হয় যানত নতুন িনন্যর 

দ্রুত উৎিািন, িনন্যর োসহিার সেিরীনত দ্রুত ব্যেস্থা গ্রহণ এেিং উৎিািন ও সরেরাহ বেইননর 

সরনয়ল-টাইে অসিোইনিিন সম্ভে হয়। 

• কৃসষাঃ স্মাট থ কৃসষনত আইওটি সডিাইনসর োধ্যনে তািোো, বৃসিিাত, আদ্র থতা, োতানসর গসত, 

বিাোোেনড়র উিদ্রে এেিং োটির উিািাননর উির তথ্য সিংগ্রহ েরা হয়। এসে তথ্য কৃসষোি 

স্বয়িংসিয ়েরনত, গুণোন এেিং িসরোণ উন্নত েরনত, জ্ঞাত সসিান্ত গ্রহণ, ঝুঁসে এেিং অিেয ়হ্রাস 

েরনত, এেিং ফসল ব্যেস্থািনার োসয়ে শ্রে হ্রাস েরনত ব্যেহৃত হয়। উিাহরণস্বরূি কৃষেরা এখন 
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দূর ব নে োটির তািোো এেিং আদ্র থতা িয থনেেণ েরনত িানরন, এেিং এেনসে আইওটি-অসিথত 

বডটা প্রনয়াগ েনর সার প্রিান েরনত িানরন। এটিই সপ্রসসিন এসগ্রোলোর। 

• অেোঠানোাঃ বসতু, বরলি , সেদুযত ও বসৌর িসরোলন এেিং অন্যান্য বটেসই নগর ও িেী 

অেোঠানো িসরোলনা ও সনয়ন্ত্রণ আইওটির অন্যতে এেটি প্রনয়ানগর বেে। সনে থান সিনল্পেধারার 

োধ্যনে ব্যয় সাশ্রয়, সেয ়হ্রাস, উন্নত েে থঘন্টা, োগিসেহীন েে থধারা এেিং উত্িািনিীলতা বৃসি হয়। 

তথ্য সেনেষনণর ফনল দ্রুত সসিান্ত বনয়া যায়। ইনসসনডন্ট ম্যাননিনেন্ট, ইোরনিসি বরসিি, 

বোয়াসলটি অে সাসিথস োনড় ও িসরোলন ব্যয় হ্রাস িায়। এেনসে েিথয ব্যেস্থািনার বেনেও 

আইওটি ব্যািে ভূসেো রাখনত িানর। 

• িহরাঃ বটেসই উন্নয়ন লেোোর আনলানে িহর ব্যেস্থািনার বেনে আইওটি ব্যেহার েনর এেটি 

িহরনে স্মাট থ সসটি সহনসনে িসরোলনা েরা যায় যানত স্মাট থ ওযা়ই-ফাই, স্মাট থ সসসেউসরটি, স্মাট থ 

লাইটিিং, স্মাট থ িাসেথিং, স্মাট থ িািনিাট থস, স্মাট থ োস েিস, স্মাট থ সেওসেস, সরোরী বসোর সরনোট 

এক্সিাট থ (আরইসিএস) এেিং স্মাট থ এডুনেিন ইতযাসি রনয়ন ।  

• িসক্তাঃ উনেখনযাগ্য সিংখ্যে সেদুযৎ গ্রহণোরী সডিাইস বযেনাঃ সুইে, িাওয়ার আউটনলট, োল্ব, 

বটসলসিিন ইতযাসি ইসতেনধ্য ইন্টারনননট সিংযুক্ত হনয়ন  ফনল সেদুযত্ উৎিািন, সেতরন ও 

ব্যেহানরর  িারসাম্য রো ও গ্রাহে োসহিার সিসিনত উৎিািন ও সেতরন েরা যায়, এনে স্মাট থ সগ্রড 

েলা হয়। স্মাট থ সগ্রড িািফরোর ও সেটাসরিং সডিাইসগুনলানেও দূর সনয়ন্ত্রণ েরনত িানর। 

• িসরনেিাঃ িসরনেি সিংরেননর উনেনে ব্যেহৃত বসিনরর োধ্যনে োয়ু, িাসন, োটি ও োয়েিনলর 

োন িয থনেেণ েরা যায় এেনসে েন্যপ্রানীর েলােল, আোসস্থল ও েনাঞ্চনলর িসরোন িয থনেেণ 

েরা যায়। প্রাকৃসতে দুনয থানগর পূে থািাস, দুনয থাগোলীন িরুসর সহায়তার বেনে আইওটির ব্যেহার 

সেস্তৃত বিৌগসলে এলাোর িন্য োয থের হনত িানর। 

৭. সিস্যা 

• েযান্ডাি মঃ প্রযুথিগত িােদনন্ডর কক্ষ্নত্র থবিব্যাপী থভন্নতা রনয়নে।  থদও বেসিরিাগই উন্মকু্ত োন, 

ত াসি োন প্রিানোরী সিংস্থাগুসল সননিনির োন প্রসতষ্ঠা েরনত আগ্রহী 

• তনথ্যর সুরক্ষ্া ও ব্যথিগত কগাপেীয়তাঃ তথ্য সুরক্ষ্া, তথ্য গ্রহনণর সম্মথত, ব্যথিগত কগাপেীয়তা ও 

তথ্য সিংরক্ষ্নের েীথতিালা 

• থেরাপত্তা ও থেয়ন্ত্রণঃ ব্যথি ও প্রাথতষ্ঠাথে  ব্যবহার ও প্রনয়ানগর কক্ষ্নত্র থেরাপত্তা িােদণ্ড ও 

থেয়ন্ত্রণ ারী সিংস্থা  

• ইন্টার-অিানরসেসলটিাঃ সিন্ন সিন্ন োন ও োন প্রিানোরী সিংস্থায় হওয়ায় আন্তাঃসিংনযানগর সেস্যা 
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৫.  ি মপথর ল্পো 

িসেে নিং েরণীয় সেষয় প্রা সেে 

োস্তোয়নোরী 

প্রতযাসিত 

ফলাফল 

স্বল্প বেয়ািী 

২০২১ 

েধ্য বেয়ািী 

২০৩০ 

িীঘ থ বেয়ািী 

২০৪১ 

       

       

       

       

       

 

• সিংনযাগ ও প্রনণািনা  

• গনবষণা ও উন্নয়ে এবিং উদ্ভাবে 

• দক্ষ্তা বৃথদ্ধ ও িােবসম্পদ উন্নয়ে 

• সেেতা বৃসি, ইনসেউনেিন ও অ মায়ে 

 


