
বিশ্ব টেবিয োগোয োগ ও তথ্য সংঘ বিিস

১৭ টে ২০২২

িয োযযেষ্ঠ ব্যবি এিং স্বোস্থ্যসেসমত

িোর্ ধযযের যন্য বিবযেোি প্রযুক্বি



বিশ্ব টেবিয োগোয োগ ও তথ্য সংঘ বিিস ২০২২

-প্রবতপোদ্য বিষ -

িয োযযেষ্ঠ ব্যবি এিং স্বোস্থ্যসেসমত িোর্ ধযযের যন্য বিবযেোি প্রযুক্বি  

“Digital Technologies for older persons and healthy ageing”



"আইটিইউ (ITU)" এিং "বিশ্ব টেবিয োগোয োগ ও তথ্য সংঘ বিিস (WTISD)" এর পেভূবে

১৮৪৪
স্যোমুয ়েি টেোস ধ ও ়েোব ংেন এিং িোবিযেোযরর েযে এযটি টেবিগ্রোফ 

িোইযনর েোেযে প্রথে িোতধো পোঠোন

১৭ টে 

১৮৬৫

২০টি ইউযরোপী ়ে টি  প্রথে আন্তযধোবতয টেবিগ্রোফ যনযেন ন স্বোক্ষর 

যযর এিং এর েোেযে আন্তযধোবতয টেবিগ্রোফ ইউবন ়েন গঠিত হ  

১৯০৬ আন্তযধোবতয টরবিওযেবিগ্রোফ যনযেন ন স্বোক্ষবরত হ ়ে

১৯৩২

১৮৬৫ সোযির আন্তযধোবতয টেবিগ্রোফ যনযেন ন এিং ১৯০৬ সোযির 

আন্তযধোবতয টরবিওযেবিগ্রোফ যনযেন নযয এযবিত যযর আন্তযধোবতয 

টেবিয োগোয োগ যনযেন ন ততবর হ  

০১ 

যোনু োবর

১৯৩৪

আন্তযধোবতয টেবিয োগোয োগ ইউবন ়েন (ITU) বহসোযি পুনঃনোেযরণ 

যরো হ  

১৯৬৯

১৮৬৫ সোযির ১৭ টে আইটিইউ এর প্রবতষ্ঠো এিং প্রথে আন্তযধোবতয 

টেবিগ্রোফ যনযেন ন স্বোক্ষযরর আযিোযয প্রবত িছর ১৭ টে টয বিশ্ব 

টেবিয োগোয োগ বিিস বহসোযি পোিন শুরু

১৯৭৩
টেযনর েোিোগো-টেোযরযেোবিযনোযস আইটিইউ টেবনযপোযেনব  ়েোবর 

যনফোযরযে এই বিিস পোিযনর বসদ্ধোন্ত আনুষ্ঠোবনযেোযি গৃহীত হ 

১৯৬৯-

২০০৬
প্রবত িছর ১৭ টে বিশ্ব টেবিয োগোয োগ বিিস বহযসযি পোবিত হ 

েোর্ ধ 

২০০৬

সোর্োরণ পবরষি ২০০৬ সোযির েোর্ ধ েোযস এযটি টরজুযি ন এর 

েোেযে প্রবত িছর ১৭ টে বিশ্ব তথ্য সংঘ বিিস বহসোযি পোিন যরোর 

বসদ্ধোন্ত গ্রহণ যযর

নযেম্বর

২০০৬

তুরযের আন্টোবি ়েো ়ে আইটিইউ টেবনযপোযেনব  ়েোবর যনফোযরযে বিশ্ব 

টেবিয োগোয োগ বিিস ও বিশ্ব তথ্য সংঘ বিিস টয এযবিত যযর বিশ্ব 

টেবিয োগোয োগ ও তথ্য সংঘ বিিস বহসোযি উি োপযনর বসদ্ধোন্ত গ্রহণ 

যযর

এেোযিই বিশ্ব টেবিয োগোয োগ বিিস ও বিশ্ব তথ্য সংঘ বিিস উি োপন

শুরু হ ়ে এিং ২০০৭ সোি টথযয প্রবত িছর সযি সিস্য রোষ্ট্র

টরযযোবিউ ন ৬৮ অনুসরণ যযর প্রবতপোদ্য বিষয র উপর বিবেন্ন

যো ধক্রযের েোেযে বিিসটি উি োপন যযর ।

১৭ টে

২০০৭-

অদ্যোিবর্



এই িছর আন্তযধোবতয টেবিয োগোয োগ ইউবন ়েন (ITU) প্রবতষ্ঠোর 

১৫৭তে িোবষ ধযী উি োবপত হযে

১৯৩ টি টি  সিস্য



আইটিইউ এিং িোংিোযি 

িোংিোযিয র সিস্যপি িোে 

১৯৭৩ সোযির ৫ টসযেম্বর 

যোবতর বপতো িঙ্গিন্ধু ট খ 

মুবযবুর রহেোযনর টনতৃযে

িোংিোযি  আইটিইউ-এর 

সিস্যপি িোে যযর

িোংিোযি  আইটিইউ এর 

যো ধবনি ধোহী সিস্য

-েোননী প্রর্োনেন্ত্রী ট খ হোবসনোর

টনতৃযে িোংিোযি ২০১০ এিং

২০১৪ সোযি েোনো দুই টে ়েোযি ITU

যোউবেযির যো ধবনি ধোহী সিস্য

বনি ধোবর্ত হয ়েবছি

-এই সিস্যপযির েোেযে িোংিোযি 

এই অঞ্চযির বন ়েন্ত্রয সংস্থ্যসোগুবির

গুরুেপূণ ধ বসদ্ধোন্ত গ্রহণ প্রবক্র ়েো ়ে

সবক্র ়ে ভূবেযো পোিন যযরযছ

সবক্র ়ে অং গ্রহণ

-িোয ও টেবিয োগোয োগ েন্ত্রণোি ,

বিটিআরবস এিং সংবিষ্ট সরযোবর

অবফসগুবি আইটিইউ-এর প্রোসবঙ্গয

যো ধক্রযের সোযথ সবক্র ়েেোযি যোয

যরযছ

-িোংিোযিয র প্রবতবনবর্রো প্রয ়েোযন

অনু ো ়েী ITU-এর সযি টপ্রোগ্রোযে

ট োগ টিন এিং সবক্র গুরুেপূণ ধ

অিিোন টরযখ র্যিযছন

-িোংিোযি বিবেন্ন আইটিইউ

টপ্রোগ্রোে িোংিোযিয র অেেন্তযর

আয ়েোযন যযর থোযয



বিশ্ব টেবিয োগোয োগ ও তথ্য সংঘ বিিযস যো ধক্রে

বিশ্ব তথ্য সংঘ টফোরোে  ীষ ধ সযমিন (WSIS)

- িোংিোযি বিবেন্ন প্রযযের যন্য গত ৮ িছর র্যর েোনো

WSIS পুরেোর বযযতযছ

- িঙ্গিন্ধু স্যোযেিোইে প্রযে এিং টযন্দ্রী ়ে িোয ়েোযেবিয

টেবরবফযয ন েবনেবরং েেোেফে ধ ২০১৬ সোযি

আইটিইউ টেবিযে পুরেোর টপয ়েযছ

- বিটিআরবস CBVMP বসযেযের যন্য WSIS-

2021 এর Winner পুরষ্কোর টপয যছ

- এ িছর তথ্য প্রযুক্বি বিেোযগ িোংিোযি টথযয WSIS

২০২২ পুরেোযরর যন্য চূি়েোন্ত পযি ধন ়েটি উদ্ভোিনী প্রযে

প্রোথবেয েযনোন ন টপয যছ

উপযরর উযেবখত তথ্যসমূহ প্রেোণ যযর িোংিোযি  ITU-এর সোযথ যতেো সবক্র ়ে এিং টেবিয োগোয োগ, তথ্য ও ট োগোয োগ প্রযুক্বিযত িোংিোযি  দ্রুত এবগয ়ে  োযে এিং 

বিশ্বব্যোপী িোংিোযিয র যো ধক্রেগুযিো স্বীকৃতও িোে যরযছ ।

সিস্যপি উি োপন

গত িছর িোংিোযিয র সিস্যপি 

িোযের ৪৮তে িোবষ ধযীযত িোয ও 

টেবিয োগোয োগ েন্ত্রী টেোস্তোফো 

যব্বোর র্োলু যযরন-

• ১০ েোযো মূযের স্মোরয

েেোম্প

• ১০ েোযো মূযের এযটি

উযবোর্নী খোে

• ৫ েোযো মূযের এযটি টিেো

যোি ধ

বিশ্ব টেবিয োগোয োগ ও তথ্য সংঘ বিিযস যো ধক্রে

িোয ও টেবিয োগোয োগ বিেোগ, বিটিআরবস এিং সযি সংবিষ্ট সরযোবর 

প্রবতষ্ঠোনসমূহ, টিসরযোরী প্রবতষ্ঠোনসমূহ প্রবত িছর বনর্ ধোবরত প্রবতপোদ্য বিষয র উপর 

বিবেন্ন যো ধক্রে গ্রহযণর েোেযে বিিসটি উি োপন যরো হয  থোযয

সেোযি , টরোি 

ট ো
আযিোর্নো সেো

আযিোর্নো 

অনুষ্ঠোন

খোত সংবিষ্ট

প্রবতষ্ঠোনগুবির 

অং গ্রহযণ

অন্যোন্য প্রোসবঙ্গয 

যো ধক্রে



েোননী  প্রর্োনেন্ত্রী ট খ হোবসনো এেবপ  

বিবযেোি িোংিোযিয র স্বপ্নদ্রষ্টো

“২০৪১ সোযির েযে টি যয উন্নত-সমৃদ্ধ িোংিোযি বহযসযি গযে

টতোিোর যোযয সযিযয েযনোবনযি যরযত হযি। যীেোযি র্োযপ র্োযপ

িোংিোযি এবগয  োযি, টসবিযযই আেোযির দৃবষ্ট বিযত হযি। আর টস

যন্য সযযিই অন্তত বযছুেো হযিও ট ন প্রযুক্বিজ্ঞোনসম্পন্ন হযত পোযর,

টসেোই আেোযির িক্ষে।”



েোননী  প্রর্োনেন্ত্রীর দূরিব ধতো, প্রর্োনেন্ত্রীর আইবসটি বিষ ়েয েোননী ়ে উপযিষ্টো 

যনোি সযীি ও ়েোযযি যয র বিয বনযি ধ নো টেবিয োগোয োগ, তথ্য ও ট োগোয োগ 

প্রযুক্বিযত িোংিোযি  প্র ংসনী  অগ্রগবত অযধন যযরযছ



২০০৬ এপ্রিল ২০২২

২ ক োপ্রি

১৮.৩৪ ক োপ্রি

ক োবোইল সংয োগ বযবহোর োরী 

২০০৬ এপ্রিল ২০২২

১৫ লক্ষ

১২.৪২ ক োপ্রি

ইন্টোরযেি সংয োগ বযবহোর োরী 

২০০৬ কেব্রুয়োপ্রর ২০২২

০ 

১১.৬১ ক োপ্রি

ক োবোইল প্রেেযোপ্রিয়োল কসবো প্রেবপ্রিত বযবহোর োরী

২০০৮ ক  ২০২২

৭.৫ প্রিপ্রবপ্রিএস

৩৮৫০ প্রিপ্রবপ্রিএস +

আন্তিজোপ্রত  ইন্টোরযেি বযোন্ডউইথ এর বযবহোর

ছপ্রব: এিুআই 



টেবিয োগোয োগ টসিোর ব্যিহোর ও অন্যোন্য সূর্যয অভূতপূি ধ অগ্রগবত সোবর্ত হয যছ

২০০৮ এবপ্রি ২০২২২০০৮ এবপ্রি ২০২২

টেবি-ঘনে

টেোিোইি সংয োগ 

ব্যিহোরযোরী 

টেোিোইি ইন্টোরযনে 

ব্যিহোরযোরী 

টেোিোইি ইন্টোরযনে ঘনে

প্রবত বেবনযের গে মূে

ইন্টোরযনে ব্যোন্ডউইথ এর মূে

প্রবত এেবিবপএস 

টেোিোইি বফন্যোবে োি টসিো 

ব্যিহোরযোরী

০.৮৮  েোযো
০.৫৩ েোযো

(বিযসম্বর ২০২১)

২৭,০০০ েোযো 
২৮৫ েোযো 

(জুন ২০২১)

টসিো র্োলু হ  বন
১১.৬১ টযোটি

(টফব্রু োবর ২০২২)

স্মোে ধযফোন ব্যিহোরযোরী ০.১% ৪৮%

৪০%

৯৯%

~

৪৮০ গুণ
আন্তযধোবতয ইন্টোরযনে 

ব্যোন্ডউইথ

৩৪.৫% ১০৫.৮৫%

৪.৬ টযোটি ১৮.৩৪ টযোটি

০.৩৬ টযোটি ১২.৪২ টযোটি

২.৫% ৬৫.২৪%

৩.১ গুণ

৪

গুণ 

৩২.৪ গুণ

২৬ গুণ

৭.৫ বযবিবপএস

৩৮৫০ বযবিবপএস

+

(টে ২০২২)

৫১৩ গুণ 

প্রবত টেগোিোইে িেোেোর গে 

মূে 
৩.৮৯ েোযো

০.০১৬ েোযো

(বিযসম্বর ২০২১)
৯৯.৬%

টেোিোইি ইন্টোরযনে 

ব্যিহোরযোরীর প্রবতেোযস গে 

ব্যিহোর

২০৮ টেগোিোইে

(প্রথে প্রোবন্তয ২০১৬)

৪.৫ বগগোিোইে+

(প্রথে প্রোবন্তয ২০২২)

২৩ গুণ বফক্সি ব্রিব্যোন্ড ব্যিহোরযোরী
১.২ হোযোর  

(টফব্রু োবর ২০১২)

১.১ টযোটি

এবপ্রি ২০২২

৮৩৫২ 

গুণ



প্রযুক্বি ব্যিহোযর তিবশ্বয গবতর সোযথ তোি বেবিয  িোংিোযি  অগ্রসর হযে

প্রো  ১০০% েোনুষ টেোিোইি 

টনেও োযধ সুবির্ো পোযে

সেপ্টেম্বর ২০১২ এবং অপ্টটোবর
২০১৩ চোলু হপ্ট়েপ্টে ৩জি সেবো

কেব্রুয়োরী ২০১৮ েোপ্টল ৪জি

সেবো চোলু হ়ে

সেজলেক পরীক্ষোমূলক সেবো প্রদোন
শুরু কপ্টর জিপ্টেম্বর ২০২১

~৯৫%

৯৮%+

৬টি স্থ্যসোযন টেবিেয পরীক্ষোমূিয টসিো 

প্রিোন যরযছ এিং অন্যোন্য টেোিোইি 

অপোযরেররোও  ীঘ্রই শুরু যরযি 

2G



জিজিেোল বোংলোপ্টদশ লক্ষযমোত্রো অিজ প্টন গৃহীত অনযোনয প্রধোন কোর্জক্রমেমূহ

টেযিোে 

িরোদ্দযরণ 

(২০২১, ২০২২)

(সি ধয ষ অনুবষ্ঠত বনিোযে ১৯০ 

টেগোহোে ধয টেযিোে িরোদ্দ 

টি ো হয যছ )

স্থ্যসোনী ়ে টেোিোইি 

হেোন্ডযসে উৎপোিনযোরী 

প্রবতষ্ঠোযনর সংখ্যো এখন 

১৪ টি 

(হেোন্ডযসযের িোযোর র্োবহিো 

পূরযণ আত্মবনেধর ীি হও ়েোর 

িক্ষে বনয  িতধেোযন িোবষ ধয 

প্রো  ৩ টযোটি হেোন্ডযসে 

উৎপোবিত হযে)

(বিটিআরবস যতৃধয প্রণীত টেন্ডর 

এনবিেযেন্ট বিযরবিে 

অনু ো ী)

বঙ্গবনু্ধ েযোপ্টেলোইে-১ উৎপ্টক্ষপণ

এবং

বঙ্গবনু্ধ েযোপ্টেলোইে-২
উৎপ্টক্ষপপ্টণর লপ্টক্ষয কোর্জক্রম

চলমোন রপ্ট়েপ্টে

তৃতী়ে েোবপ্টমজরন কযোবল েংরু্ক্ত
করোর কোর্জক্রম চলমোন রপ্ট়েপ্টে

এবং

নতুন েোবপ্টমজরন কযোবল লোইপ্টেন্স
প্রদোন

কোর্জক্রম

পজলজে প্রণ়েন এবং প্রপ্ট়েোিনী়ে পর্জোপ্টলোচনো

-৫জি গোইিলোইন (খেড়ো)

- ব্রিবযোন্ড পজলজে ২০২২ (খেড়ো)

-সেজলকম সনেও়েোকজ পজলজে ২০২৩ (খেড়ো)

-ওটিটি পজলজে (খেড়ো)

-অযোকটিভ সশ়েোজরং (খেড়ো)

১িো টসযেম্বর ২০২১ টথযয সযি আইএসবপ, টিসরযোবর আইআইবয এিং এনটিটিএন এর যন্য “এয টি  এয টরে” টি ব্যোপী র্োলু যরো হয যছ

এযন্য যোবতসংঘ ব্রিব্যোন্ড যবে যনর িক্ষে (ব্রিব্যোযন্ডর খরর্ েোথোবপছু আয র ২% এর েযে) অবযধত হয যছ - আইটিইউ এর প্রবতযিিন ২০২১ 



র্োরোিোবহয বযবিবপ প্রবৃদবদ্ধ

উন্ন ়েন ীি টি  হও ়েোর

ট োগ্যতো অযধন 

েোথোবপছু আ  

২,৮২৪ িিোর (পূি ধোনুেোন)

(২০২১-২০২২)

বিযশ্বর ৪০তে বৃদহৎ অথ ধনীবত

স্বোক্ষরতোর হোর ৭৫.২%

টেোিোইি সংয োগ 

ব্যিহোরযোরীর বিযির্নো  

বিযশ্ব ৯ে

বিেোবেং যেীর বহসোযি 

বিযশ্ব ববতী , আয র বহযসযি 

প্রথে ১০টি টিয র েযে

রয যছ

বিবযেোি িোংিোযি  িক্ষে

অযধন

বিবযেোি অিযোঠোযেোর ওপর ের যযর িোংিোযি  স্মোে ধ িোংিোযিয র বিযয এবগয ়ে  োযে



বিশ্ব টেবিয োগোয োগ ও তথ্য সংঘ বিিস ২০২২

-প্রবতপোদ্য বিষ -

িয োযযেষ্ঠ ব্যবি এিং স্বোস্থ্যসেসমত িোর্ ধযযের যন্য বিবযেোি প্রযুক্বি 

“Digital Technologies for older persons and healthy ageing”



“Equitable access to digital technologies isn’t just a moral responsibility, it’s essential 

for global prosperity and sustainability”

Houlin Zhao– ITU Secretary-General

“বিবযেোি প্রযুক্বিযত সযযির সে-ব্যিহোযরর সুয োগ বনবিতযরণ টযিি এযটি তনবতয িোব ়েে ন ়ে, এটি

বিযশ্বর সমৃবদ্ধ এিং টেযসই উন্ন যনর যন্য অপবরহো ধ”



এ িছযরর প্রবতপোদ্য বিষয  আইটিইউ এর বনযি ধ নো

১

• বিবযেোি নীবত ও টযৌ ি ততবর যযর

টেবিয োগোয োগ/আইবসটি ব্যিহোর যরো

• বযেোযি বিবযেোি প্রযুক্বি ি ়েে ব্যবিযির

সুস্থ্যস থোযযত এিং এযটি সুস্থ্যস িোর্ ধযে বনবিত

যরযত যযর তোর প ধোযিোর্নো যরো

• সংবিষ্ট প্রয োযনী যো ধক্রযে অং গ্রহণ

এিং সেোযযর পবরিতধযন অিিোন

২

• সংযুক্বি ২০৩০ যোঠোযেোর িক্ষেেোিো ২.৯,

২.১০ অিিোন রোযখ এেন বিষ গুযিোর উপর

সিস্যযিয র অগ্রগবতর প্রবতযিিন প্রযো 

সিস্যপি প্রোপ্ত টি সমূহ

১

• এযবিত হয সহয োবগতোর েোেযে উদ্ভোিন

এিং বিবযেোি জ্ঞোন/স্বোক্ষরতো টক্ষিগুবিযত

সুয োগ ততবর যরো এিং অথ ধননবতয,

সোেোবযয এিং রোযননবতয অগ্রগবতর যন্য

নতুন সম্ভোিনোর সবেিহোর যযর বিবযেোি

অন্তর্ভ ধবি বৃদবদ্ধ এিং ি ়েস-িোন্ধি বিবযেোি

পবরযি ততবর িযক্ষে যোয র্িেোন রোখো

• সংযুক্বি ২০৩০ িক্ষেেোিো অযধযন সংবিষ্ট

যো ধক্রে পবরর্োিনো অব্যোহত রোখো

২
• ি ়েে ব্যবিযির যীিন োিোর েোন উন্ন যন

প্রযুক্বি ব্যিহোযরর টযৌ ি প্রযো 

টসির সংবিষ্ট সিস্য, সহয োগী সিস্য এিং 

এযোযিবে ়েো
সংবিষ্ট সযি প্রবতষ্ঠোনসমূহ

১ এই িছযরর প্রবতপোদ্য বিষয র উপর সযর্তনতো বৃদবদ্ধ

২
প ধোযিোর্নোগুযিোযয যোযয িোবগয ি ়েে ব্যবি, তোযির

পবরিোর এিং সম্প্রিোয ়ের যীিন উন্নত যরযত অিিোন

৩

আইটিইউ এর সোযথ সংবিষ্ট তথ্য, পোিনকৃত উত্তে

যো ধপ্রণোিী, বনযি ধব যো এিং সম্ভোব্য সেোর্োনগুবি বিবনে 

যরো

৪

আইটিইউ-এর যোযয অং গ্রহযণর েোেযে সরযোর, ব্যিসো

প্রবতষ্ঠোনসমূহ, যোবতসংযঘর সংস্থ্যসো, সু ীি সেোয এিং

অন্যোন্যযির েযে সহয োবগতো বৃদবদ্ধ

৫

WSIS টফোরোযের বিয ষ উযদ্যোগ আইবসটি এিং ি ়েে

ব্যবিযির উপর, স্বোস্থ্যসেযর িোর্ ধযে উদ্ভোিন পুরেোযর

আযিিন যেো ও অং গ্রহণ এিং আইবসটি এিং ি ়েে

ব্যবিযির যন্য গৃহীত যো ধক্রযের প্রবতযিিন প্রিোন



যোবতসংঘ আন্তযধোবতয িয োযযেষ্ঠ ব্যবি বিিস (UNIDOP)

যোবতসংঘ আন্তযধোবতয িয োযযেষ্ঠ ব্যবি বিিস ২০২১ এর প্রবতপোদ্য বছি “সযি ি যসর যন্য বিবযেোি সেতো”

 ো িয োযযেষ্ঠ ব্যবিযির বিবযেোি বিযশ্ব অেোযক্সস এিং অথ ধপূণ ধ অং গ্রহযণর প্রয োযনী তোর পূি ধোেোস টি 

উ
য
দ্দ
শ্য
 

• ি সিোি এিং েোনিোবর্যোর : িয োযযেষ্ঠ ব্যবিযির েযে বিবযেোি অন্তর্ভ ধবির গুরুে সম্পযযধ সযর্তনতো আনযত বিবযেোিোইযয যনর সোযথ যুক্ি

িাঁর্োর্রো, কুসংেোর এিং তিষম্য টেোযোযিিো যরোর সে সোেোবযয সোংস্কৃবতয বন ে এিং স্বো ত্ত োসযনর অবর্যোরযয বিযির্নো টনও ো।

• টেযসই উন্ন ন : টেযসই উন্ন ন িক্ষেেোিো (SDGs) পূণ ধঅযধযনর যন্য বিবযেোি প্রযুক্বির সুবির্োর নীবতগুবি তুযি র্রো।

• অেোযক্সস এিং সোক্ষরতো : প্রোপ্যতো, সংয োগ, নয ো, সোেথ্যধ, সক্ষেতো বৃদবদ্ধ, অিযোঠোযেো, এিং উদ্ভোিযনর টক্ষযি সরযোরী এিং টিসরযোরী স্বোযথ ধর যথো

িিো।

• সোইিোর বনরোপত্তো ও তনবতযতো : বিবযেোি বিযশ্ব িয োযযেষ্ঠ ব্যবিযির টগোপনী তো এিং বনরোপত্তো বনবিত যরযত নীবত এিং আইবন যোঠোযেোর ভূবেযো

অনুসন্ধোন যরো।

• িো িদ্ধতো : িয োযযেষ্ঠ ব্যবিযির অবর্যোযরর যন্য আইনগতেোযি িোেতোমূিয এযটি ব্যিস্থ্যসোর প্রয োযনী তো এিং সেোযযর সযি ি যসর যন্য ব্যবি-

টযবন্দ্রয েোনিোবর্যোর পদ্ধবত তুযি র্রো ।



প্রবতপোদ্য বিষ  "িয োযযেষ্ঠ ব্যবি এিং স্বোস্থ্যসেসমত িোর্ ধযযের যন্য বিবযেোি প্রযুক্বি" বনর্ ধোরযণর যোরণ 

২৫%

৬৫%

১০% ১৬%

৬৪%

২০%
২৭%

৬৫%

৮%

৩৮%

৫৮%

৪%

যনসংখ্যোর িন্টন ২০২২ ২০৫০

৩৪%

৪১%

২৫%

- ২০২২ এিং ২০৫০ এর তুিনো যরযি এেো েষ্টেোযি প্রতী ়েেোন হ ়ে ট বনে ধরতো (dependency ratio) অনুপোত অযনয বৃদবদ্ধ পোযি

- বনে ধরতো (dependency ratio) অনুপোত ২০২২ সোযির ৩৫% হযত টিযে ২০৫০ সোযি ৫৯% হযি

- ২০৫০ সোি নোগোি এয-র্তুথ ধোং যনসংখ্যো হযি িয োযযেষ্ঠ যনসংখ্যো (উন্নত টিয র যন্য, এটি ইবতেযে ২৫% এর উপযর টপৌৌঁযছযছ)

- বিযশ্বর যন্য এিং প্রবতটি টিয র অথ ধনীবতর অগ্রগবতর যন্য এটি অতেন্ত গুরুেপূণ ধ  োযত িয োযযেষ্ঠ যনসংখ্যো তোযির বনযযযিরযয অথ ধননবতয বক্র ়েোযিোযপ অন্তর্ভ ধি থোযয, যে ধক্ষে যনযগোষ্ঠীর েযে থোযয এিং প্রযুক্বি

ব্যিহোর যযর তোযির অন্য েোনুযষর উপর বনেধর ীিতো দূর যযর অথ ধননবতয যো ধক্রে র্োলু রোখযত পোযর

- অথ ধননবতয প্রবৃদবদ্ধ এিং সংবিষ্ট যো ধক্রযে এই যনযগোষ্ঠীযয সমৃ্পি রোখযত ি ়েে ব্যবিযির বিবযেোি প্রযুক্বির ব্যিহোর বনবিত যরো খুিই গুরুেপূণ ধ

- পরিতী প্রযযের ি ়েেযির িক্ষতো ও সক্ষেতো বনবিত যরযত এিং েবিষ্যযতর যন্য প্রস্তুত রোখযত তোযির যন্য বিবেন্ন টসিো বিযোইন যরযত হযি

৭৯৫.৪ 

টযোটি

১২৭.৭ 

টযোটি

৬৬৭.৭ 

টযোটি

১১০.৭ 

টযোটি

৯৭৩.৬ 

টযোটি

Source: UNFPA,  UNCTAD

ি স ০-১৪ িছর

ি স ১৫-৬৪ িছর

ি স ৬৫ এিং ৬৫ এর ঊযবধ 

বিশ্ব যনসংখ্যোর িন্টন ২০২২ অবর্য উন্নত অঞ্চি যে উন্নত অঞ্চি স্বযেোন্নত টি বিশ্ব যনসংখ্যোর িন্টন ২০৫০



বিযশ্বর বযছু উযেখয োগ্য টিয র ি স ৬৫ এিং ৬৫ এর ঊবধ যনসংখ্যোর পবরবস্থ্যসবত ২০২২

বিযশ্ব যোপোযনর অনুপোত 

সিযর্য ়ে টিব 

টিব রেোগ ইউযরোপী ়ে টি  

ইবতেযে ২০% অবতক্রে 

যযরযছ

উন্নত টিয র অনুপোত

২০% অথিো তোর টিব  

এই পবরবস্থ্যসবত বিযির্নো যযর যোপোন এিং টিব রেোগ 

ইউযরোপী ়ে টি  ইবতেযে ি ়েে ব্যবিযির যন্য অন্তর্ভ ধবিমূিয,

বিবযেোি এিং আরও স্বোস্থ্যসেযর িোর্ ধযযের বনবিত যরযত 

বিবযেোি প্রযুক্বির ব্যিহোর যরযছ এিং এসযি টিয  ব্যোপয 

অগ্রগবত সোবর্ত হয যছ 

Source: UNFPA

৬%

১৩%

২১% ২২%

৭%

২৪%

২৯%

৮%

৩%
৫%

২০%

১৭%

Bangladesh China Denmark Germany India Italy Japan Malaysia Nigeria Pakistan Switzerland USA

ব়েে ৬৫ এবং ৬৫ এর ঊপ্টবজ িনেংখযো

সযি টিয র েযে সযি ধোচ্চ

িোংিোযি র্ীন টিনেোযধ যোে ধোবন েোরত ইতোবি যোপোন েোিয ব  ো নোইযযবর ো পোবযস্থ্যসোন সুইযোরেোন্ড েোবযধন যুক্িরোষ্ট্র



যোপোন যীেোযি ি ়েে ব্যবিযির যন্য এিং িোর্ ধযযে সুস্বোস্থ্যসে বনবিত যরযত বিবযেোি প্রযুক্বি ব্যিহোর যরযছ

১২%

৫৯%

২৯%

িোপোপ্টনর িনেংখযোর বন্টন ২০২২

Population aged  0-14

Population aged 15-64

Population aged 65 and older

১২.৫৩ টযোটি

২০৬৫ সোযি ৩৮% 

হযি

প্রর্োন উযদ্যোগসমূহ  োর েোেযে বিবযেোি প্রযুক্বির ব্যিহোরযয গ্রহণসোে এিং ব্যিহোযর উৎসোবহত যরো হযে

তথ্য সংগ্রহ ও ব্যিহোর

সহযতর যরোর যন্য 

নীবতেোিো প্রণ ন িো 

পবরিতধন

স্বোস্থ্যসেযর যীিন োিো বনবিত 

যরোর যন্য ি ়েে ব্যবিযির 

ব্যিহো ধ টসিো ততবর ও প্রিোন

বিবেন্ন টসিযরর েযে

সহয োবগতোর েোেযে 

পবরযেনো প্রণ ন ও তোর 

িোস্তিো ন

প্রযুক্বি এিং এর ব্যিহোর 

সম্পযযধ বি ি আযোযর

ব ক্ষণী  অনুষ্ঠোন এিং

প্রব ক্ষযণর যন্য উযদ্যোগ 

গ্রহণ 

ি স ০-১৪ িছর

ি স ১৫-৬৪ িছর

ি স ৬৫ এিং ৬৫ এর ঊযবধ 



িয োযযেষ্ঠ ব্যবি এিং স্বোস্থ্যসেসমত িোেধযযর যন্য যোপোযনর গৃহীত বযছু পবরযষিো

সুস্বোস্থ্যসে এিং িীঘ ধো ়ে়ু বনবিত 

যরোর যন্য বিবযেোি সহো ়েয 

বিেোইস

বরহেোবিবিযে ন টরোিে এিং নতুন প্রযুক্বি

য- বরহেোবিবিযে ন সহো ়েয টরোিে

খ- ব্যোযিে এক্সোরসোইয অেোবসে টরোিে (BEAR)

গ- বহউম্যোনয ়েি টরোিে বোরো নোবস ধং টহোযে বিযনোিন ও টসিো প্রিোন "ইন টেো ন ARM®" এর সোযথ 

ঘ- টরোিে-সহো ়েয টিযহর উপবরেোযগর বরহেোবিবিযে ন

ই, এফ- র্িোর্ি (Motion) বিযিষণ প্রযুক্বি



িয োযযেষ্ঠ ব্যবি এিং স্বোস্থ্যসেসমত িোেধযযর যন্য যোপোযনর গৃহীত বযছু পবরযষিো

Smart Wellness City AI 

(SWCAI) টপ্রোগ্রোে স্বোস্থ্যসে-

সম্পবযধত তথ্য মূেো ়েন এিং 

আঞ্চবিয উন্ন ়েনযয পুনরুজ্জীবিত 

যরোর যন্য স্থ্যসোনী ়ে সরযোযরর 

উযদ্যোগযয সেথ ধন যযর এিং

কৃবত্তে বুবদ্ধেত্তো বোরো প্রবক্র ়েোকৃত 

তযথ্যর উপর বেবত্ত যযর স্বোস্থ্যসে 

নীবত প্রণ ়েযনর যন্য সংবিষ্ট 

সরযোবর প্রবতষ্ঠোনগুযিোযয সোহোয্য 

যরযছ

- েোনুযষর টেবিযযি তথ্য ব্যিহোর

যযর কৃবিে বুবদ্ধেত্তোর েোেযে

তথ্য বিযিষযণর েোেযে নতুন

ওষুযর্র আবিষ্কোর

-যোপোন তোর যনগযণর বর্বযৎসো

সংক্রোন্ত উপোত্ত অজ্ঞোতনোেো যযর

সিোর ব্যিহোযরর যন্য উে়ুি

যযরযছ,  োর ফযি এই তথ্য

ব্যিহোর যযর আরও নতুন ওষুর্

এিং বর্বযৎসো পবরযষিো আবিষ্কোর

যরো হযে

কৃবত্তে বুবদ্ধেত্তোবেবত্তয বিযিষণ

ব্যিহোর যযর নীবতেোিো প্রণ ন 

কৃবত্তে বুবদ্ধেত্তো ব্যিহোর যযর 

নতুন ঔষযর্র উদ্ভোিন 

অনিোইন টপ্রোগ্রোযের 

েোেযে ি ে 

েোনুযষর যন্য 

ব্যো ়েোে সংক্রোন্ত 

টসিো প্রিোন



িয োযযেষ্ঠ ব্যবি এিং স্বোস্থ্যসেসমত িোেধযযর যন্য বযছু অন্যোন্য পবরযষিো

বিযেনব  ়েো আক্রোন্ত ব্যবিযির যন্য টেোিোইি অেোবেযয ন এিং েোর্চধ োি 

বর োবিটি এর ব্যিহোর
র্িোর্ি সহয যরযত প্রযুক্বি-সহো ়েয স্ব ়েংবক্র ়ে বিছোনো



িয োযযেষ্ঠ ব্যবি এিং স্বোস্থ্যসেসমত িোেধযযর যন্য বযছু অন্যোন্য পবরযষিো

ি ে েোনুষযির পবরর্ ধোযোরীযির িক্ষতো বৃদবদ্ধ এিং সোি ধক্ষবণয েবনেবরং 

ি ়েেযির টসিো প্রিোনযোরীযির যন্য বিবেন্ন স্ব ়েংবক্র ়ে ব্যিস্থ্যসো, ইন্টোরযনযের 

েোেযে সোি ধক্ষবণয প ধযিক্ষণ

স্মোে ধ ইন্টোরযনে অফ বথংস এিং কৃবত্তে বুবদ্ধেত্তো ব্যিত ত ইলইিযর্ ়েোর



িোংিোযিয  িয োযযেষ্ঠ ব্যবি এিং স্বোস্থ্যসেসমত িোর্ ধযযের যন্য বিবযেোি প্রযুক্বির  থো থ ব্যিহোর 

বনবিত যরযত ট  র্েোযিঞ্জগুযিোর সেোর্োন প্রয োযন

২৬%

৬৯%

৬%

বোংলোপ্টদপ্টশর িনেংখযোর বন্টন ২০২২

Population aged  0-14

Population aged 15-64

Population aged 65 and older

ি স ০-১৪ িছর

ি স ১৫-৬৪ িছর

ি স ৬৫ এিং ৬৫ এর ঊযবধ 

১৬.৭৯ 

টযোটি

র্েোযিঞ্জসমূহ 

প্রয োযনী  

উযদ্যোগ 

িয োযযেষ্ঠ ব্যবিরো 

টিব রেোগই িোসোর 

েযে সীেোিদ্ধ থোযযন

িয োযযেষ্ঠ ব্যবিযির 

প্রযুক্বিগত বিবযেোি 

ব ক্ষোর ঘোেবত

ব্যিহোর িোন্ধি 

বিবযেোি টসিোর 

ঘোেবত এিং সংবিষ্ট 

বিবযেোি বিেোইস

সহযিেে ন  

তরুণ প্রযেযয 

িোর্ ধযযে থোযো

পবরিোযরর 

সিস্যযিরযয 

বিবযেোি প্রযুক্বি বনয 

সযর্তন যরোর িোব ে 

বনযত হযি

ব ক্ষো পোঠ্যক্রযে 

িয োযযেষ্ঠ ও িোর্ ধযে 

সংবিষ্ট প্রযুক্বির 

অন্তর্ভ ধবি

সংবিষ্ট বিবযেোি 

টসিো ততবরযত 

উৎসোবহত যরোর যন্য

বিবনয োগ তহবিি 

গঠন এিং প্রযণোিনো

প্রিোন 

প্রয োযনী  বিবযেোি 

বিেোইস,  ন্ত্রোং যয 

আযরো সহযিেে এিং

সোশ্র ীযরণ 

িয োযযেষ্ঠ ব্যবিযির 

যথো বর্ন্তো যযর 

বিবযেোি টসিো 

ততবরর  থো থ

উযদ্যোযগর অনুপবস্থ্যসবত

এযটি উযেখয োগ্য

যনযগোষ্ঠী  োরো র্ীযর 

র্ীযর িোর্ ধযযের বিযয 

 োযেন িো  োযিন 

তোরো বিবযেোি টসিো 

বনয  আগ্রহী নন

সুবির্োযনয ব্যিহো ধ 

টসিো ততবর ট েন

যথোর েোেযে 

বিেোইস পবরর্োিনো

যরো

স্বোস্থ্যসে টসিো প্রিোনযোরী প্রবতষ্ঠোনগুবিও এখন উযেখয োগ্য হোযর প্রযুক্বির ব্যিহোর শুরু যযর বন

স্বোস্থ্যসে টসিো প্রিোনযোরী প্রবতষ্ঠোনসমূহ,িয োযযেষ্ঠযির বিয ষ হোউবসং গুযিোযত বিবযেোি প্রযুক্বির ব্যিহোর, স্বোস্থ্যসে টসিো প্রিোনযোরীযির বিবযেোি 

প্রযুক্বির উপর প্রব ক্ষণ প্রিোন ইতেোবি পিযক্ষপ গ্রহণ যরযত হযি 
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বিশ্ব

িোংিোযি 

• অথ ধোৎ িোংিোযিয র িয োযযেষ্ঠ

েোনুযষরো বিযশ্বর িয োযযেষ্ঠ েোনুযষর

তুিনো যে ইন্টোরযনে টসিো ব্যিহোর

যরযছ এিং বিবযেোি প্রযুক্বি

অন্তর্ভ ধবিযত বপবছয আযছ

• এ অিস্থ্যসো দূরীযরণোযথ ধ বিবযেোি

প্রযুক্বি এিং টসিো প্রিোযনর সোযথ

সংবিষ্ট সযিযয এযীভূত যযর

আেোযিরযয প্রয োযনী পিযক্ষপ গ্রহণ

যরযত হযি।



িয োযযেষ্ঠ ব্যবি এিং স্বোস্থ্যসেসমত িোর্ ধযযের যন্য বিবযেোি প্রযুক্বির সুবির্ো বনবিত যরোর মূি 

র্োবিযোঠি হি সংবিষ্ট সযিযয বর্বিতযরণ, অন্তর্ভ ধবিযরণ, পবরযেনো প্রণ ন এিং  থো থ িোস্তিো ন

প্রযুক্বি টসিো প্রিোনযোরী েোে ধ আপ প্রবতষ্ঠোন
টলোিোি ইযনোযে ন

পোে ধনোর
অথ ধ প্রিোনযোরী প্রবতষ্ঠোন

প্রবতষ্ঠোযনর িোবণবযেয 

মুখপোি

বিেোইস, সোবে ধস 

ইবন্টযগ্র ন, বিযক্রতো, 

ইযযোবসযেে টে ়েোর

েোে ধ আপ যি টপ্রোগ্রোে
আন্তযধোবতয উে়ুি

উদ্ভোিন/গযিষণো

টেঞ্চোর যেোবপেোি ফোে ধ, 

অনুিোন এিং অন্যোন্য অথ ধ 

প্রিোনযোরী প্রবতষ্ঠোন 

ব্র্যোন্ড অেোম্বোযসির, প্রযুক্বি

প্রর্োরয

মূি প্রবতষ্ঠোন 

সমূহ

ইযযোবসযেে

পোে ধনোরস

টিসরযোবর ও সরযোবর সংবিষ্ট প্রবতষ্ঠোন 

সফ্টওয্য়েোর, অেোবেযয ন,  ন্ত্রপোবত, 

বিেোইস উৎপোিন’

টেইি ইন িোংিোযি  স্ট্র্েোযেবয

সরযোর
টেোিোইি টনেও োযধ

টসিো প্রিোনযোরী
ব ক্ষো প্রবতষ্ঠোনসমূহ



ধনযবোদ

সরযোর, টেবিয োগোয োগ পবরযষিো প্রিোনযোরী, বিবযেোি টসিো প্রিোনযোরী, এযোযিবে ়েো ইতেোবি সহ সংবিষ্ট

সযযির িোব ়েে এযয োযগ বিবযেোি প্রযুক্বি ব্যিহোর যযর িয োযযেষ্ঠ ব্যবি এিং তোযির স্বোস্থ্যসেসমত িোর্ ধযে 

বনবিতযযে উন্নত বিবযেোি যীিন োিো বনবিত যরযত প্রয োযনী  যো ধক্রে গ্রহণ ও তোর  থো থ িোস্তিো ন


