
৪র্ থ শিল্প শিপ্লবির সম্ভাব্য চ্যাবেঞ্জ ম াকাবিোয় ক থ-পশরকল্পনা 

 

৪র্ থ শিল্প শিপ্লবির মূে শিশি জ্ঞান এিং কৃশি  বুশি িাশিশিক কশিউটং। Cyber-Physical System এর 

 াধ্যব  এ প্রযুশির সবি থাচ্চ ব্যিহাবর প্রবয়াজন সি থস্তবর দ্রুতগশতর শনরিশিন্ন সংযুশি। ৪র্ থ শিল্প শিপ্লবির চ্যাবেঞ্জ 

ম াকাবিোয় অদূর িশিষ্যবত মেশেব াগাব াগ ও আইশসট খাবত নতুন প্রযুশির ব্যিহার, নতুন প্রযুশির মনেওয়াকথ ততরী 

এিং নতুন প্রযুশিবত দক্ষ জনিে ততরী একান্ত প্রবয়াজন। 

মেশেব াগাব াগ ও আইশসটখাবত নতুন প্রযুশির চ্াশহদার মপ্রশক্ষবত শিটশসএে ইবতা বধ্য ৪র্ থ শিল্প শিপ্লববির একাশিক 

প্রযুশি শনবয় উদ্ভািনী প্রকল্প িাস্তিায়ন কবরবে। 

• শিটশসএে ওটট (ওিার দ্যা েপ) প্লযােফব থ আইশপ কশেং সুশিিা সিন্ন আযপ ‘আোপ’ চ্ালু কবরবে।  ১২ 

শিবসম্বর ২০২১ শি. হবত আোপ এর ওবয়ি িাস থন চ্ালু করা হবয়বে। ‘আোপ’ ২০১৮-২০১৯ অর্ থিেবর 

শিটশসএে এর উদ্ভািনী উবদ্যাগ “শিটশসএে িায়াোর” এর সফে িাস্তিায়ন। 

• আইওট শিিাইবসর  াধ্যব  শিটশসএে এর এক্সবচ্ঞ্জসমূবহর তাপ ািা, শিদ্যযৎ শিভ্রাে, ব্যাোশর ও মজনাবরের 

এর পাওয়ার ব্যাকআপ এর তথ্য  শনেশরং এর শনশ ি উদ্ভািনী উবদ্যাগ “সািথার রু   শনেশরং শসবে ” ২০২১-

২২ অর্ থিেবর পাইেটং সিন্ন হবয়বে।  

৪র্ থ শিল্পশিপ্লি শিশ্বব্যপী  ানুবের জীিন ািায় প্রযুশির আমূে পশরিতথন ও রূপান্তর শনবয় আসবি। পশরিশতথত মপ্রক্ষাপবে 

মদিব্যাপী মেশেব াগাব াগ ও আইশসট প্রযুশির রুপান্তবর শিটশসএে সংশিষ্ট শনম্নিশণ থত চ্াশহদাসমূহ শচ্শিত করা হবয়বে:   

• আইওট শিিাইস ও ওটট প্লযেফ থ এর ব্যাপক ব্যিহার,  

• ক্লাউি কশিউটং এর সম্প্রসারণ, 

• মদবির প্রতযন্ত অঞ্চবে দ্রুত গশতর (ফাইিশজ প্রযুশির) শনরিশিন্ন মনেওয়াবকথর প্রবয়াজনীয়তা  

 

 

 

 

 



িশণ থত চ্াশহদার আবোবক ৪র্ থ শিল্প শিপ্লবির চ্যাবেঞ্জ ম াকাবিোয় শিটশসএে এর ক থপশরকল্পনা শনম্নরূপ:  

ক্রশ ক নং ক থপশরকল্পনা িাস্তিায়ন 

মকৌিে 

িাস্তিায়ন 

কাে 

কা থক্র  

১. আইওট শিিাইস ব্যিহার কবর 

এক্সবচ্ঞ্জ  শনেশরং  

গৃহীত 

উদ্ভািনী 

উবদ্যাবগর 

মরশপ্লবকিন 

জুোই ২০২২ 

হবত জুন 

২০২৩  

শিটশসএে এর শিশিন্ন এক্সবচ্বঞ্জ 

আরও ব্যপকিাবি মরশপ্লবকিবনর 

করা হবি।  

২. ক্লাউি কশিউটং এর িশি থত 

চ্াশহদা পূরণ 

গৃহীত প্রকল্প এপ্রিল ২০২১ 

হতে প্রিতেম্বর 

২০২৩ পর্ যন্ত 

প্রিটিপ্রেএল-এর ইন্টারতেট িতটাকল 

(আইপ্রপ) নেটওয়াকয উন্নেকরণ ও 

েম্প্রোরণ শীর্ যক িকল্প গ্রহণ করা 

হতয়তে। িকতল্পর আওোয় আধুপ্রেক 

ব্রিব্যান্ড ইন্টারতেট সুপ্রিধা নপ ৌঁতে 

নেয়া, িপ্রধ যষ্ণু চাপ্রহো পূরণ এিং 5G 

নরপ্রিতেতের লতযে আইপ্রপ 

নেটওয়াকয উন্নেকরণ করা হতি এিং 

ক্লাউি নহাপ্রটং নেিা েম্প্রোরতণ 

িাটা নেন্টার স্থাপে করা হতি।  

৩. মদবির প্রতযন্ত অঞ্চবে দ্রুত 

গশতর (ফাইিশজ প্রযুশির) 

শনরিশিন্ন মনেওয়াকথ 

সম্প্রসারণ 

গৃহীত প্রকল্প জানুয়াপ্রর 

২০২২ হতে 

প্রিতেম্বর 

২০২৪ পর্ যন্ত। 

৫প্রজ’র উপতর্াগীকরতণ প্রিটিপ্রেএল 

এর অপটিকোল ফাইিার ট্রান্সপ্রিশে 

নেটওয়াকয উন্নয়ে শীর্ যক িকল্প গ্রহে 

করা হতয়তে। িকতল্পর আওোয় 

নেতশর িেেন্ত অঞ্চতল নটরাপ্রিট 

গপ্রের প্রেরিপ্রিন্ন েি যাধুপ্রেক 

ট্রান্সপ্রিশে নেটওয়াকয উন্নেকরণ 

এিং েম্প্রোরণ করা হতি। 

 

 


