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আিিালামু আলাইকুে।  

ডিডিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০১০ - এ উপডিি িবাইদ্ক আোর আন্তডরক শুদ্ভচ্ছা িানাডচ্ছ। আোদ্ের স্বাধীনিার োি োর্ চ 

োি। এই োদ্ি ডিডিটাল উদ্ভাবনী মেলার এই আদ্য়ািন ২০২১ িাদ্ল স্বাধীনিার সুবণ চিয়ন্তীদ্ি একটি ডিডিটাল বাাংলাদ্েে 

ডনে চাদ্ণর পদ্ে োইলফলক হদ্য় োকদ্ব।   

িরকাডর মিবাদ্ক দ্রুি, িহিভাদ্ব ও স্বল্পমূদ্ে োনুদ্ষর মোরদ্ াড়ায় যাদ্ি মপ ৌঁদ্ে মেয়া যায় মি লদ্যে ডবডভন্ন েন্ত্রণালয় ও 

ডবভা  ময উদ্যা  ডনদ্য়দ্ে িা িন দ্ণর িােদ্ন তুদ্ল ধরাই এই মেলার উদ্েশ্য।  

মোবাইল মফাদ্নর োধ্যদ্ে ডবল পডরদ্োধ, ঘদ্র বদ্ি মরদ্লর টিডকট মকনা, গ্রাদ্ে বদ্ি উপদ্িলার িাক্তাদ্রর কাে মেদ্ক 

ডর্ডকৎিা মনওয়া, োডিডেডিয়া ব্যবহার কদ্র ডেযক প্রডেযণ ও ডেযার োন উন্নয়ন, ইউডনয়ন পডরষদ্ে ইন্টারদ্নট মেদ্ক িীবন ও 

িীডবকাডভডিক গুরুত্বপূণ চ িথ্য এবাং মিবা, এরকে প্রচুর উদ্ভাবন িান পাদ্চ্ছ এই মেলায়।  

মিবামূলক কে চকাদ্ে িরকাডর-মবিরকাডর পয চাদ্য় িথ্যপ্রযুডক্তর ব্যবহার ডবষদ্য় এ ধরদ্নর মেলার আদ্য়ািন আোদ্ের 

ডিডিটাল বাাংলাদ্েে  ড়ার লযে অিচনদ্ক ত্বরাডিি করদ্ব।  

ডনব চার্দ্নর আদ্  আেরা একটি ডিডিটাল বাাংলাদ্েে ডনে চাদ্নর অঙ্গীকার কদ্রডেলাে। মিই লযে পূরদ্ণর িন্যই আোদ্ের 

িরকার কাি কদ্র যাদ্চ্ছ। ডেনবেদ্লর হাডিয়ার ডহদ্িদ্ব আেরা মবদ্ে ডনদ্য়ডে িথ্যপ্রযুডক্তদ্ক। আর মিিন্যই ডিডিটাল বাাংলাদ্েে। 

িথ্যপ্রযুডক্ত ব্যবহার কদ্র আেরা প্রোিদ্নর িকল িত্মদ্র স্বচ্ছিা, িবাবডেডহিা এবাং সুোিন ডনডিি করদ্ি র্াই।  

আোদ্ের িরকার িন দ্ণর িরকার। িাধারণ োনুদ্ষর ভাদ্যান্নয়নই আোদ্ের একোত্র লযে। আেরা ময মকান মূদ্ে এ 

লযে অিচন করদ্ি র্াই।   

সুডধবৃন্দ,  

আপনারা িাদ্নন, আেরা ডিডিটাল বাাংলাদ্েে রূপকল্পটির র্ারটি উপাোনদ্ক অগ্রাডধকার ডহদ্িদ্ব ডর্ডিি কদ্রডে।  

এগুদ্লা হদ্চ্ছ িথ্য প্রযুডক্তর োধ্যদ্ে োনবিম্পে উন্নয়ন, িরকাদ্রর কে চকাদ্ে িন ণদ্ক িম্পৃক্ত করা, িন দ্ণর 

মোরদ্ াড়ায় মিবা মপ ৌঁদ্ে মেওয়া এবাং িথ্যপ্রযুডক্তর িাহাদ্ে উৎপােনেীলিা বাড়াদ্না।  

এই র্ারটি উপাোদ্নর মযা সূত্র হদ্চ্ছ িাধারণ োনুষ এবাং প্রযুডক্তর োধ্যদ্ে িাঁদ্ের কাদ্ে মিবা ডনদ্য় যাওয়ার িন্য 

আোদ্ের অঙ্গীকার।  

আর মিিন্য িরকাদ্রর প্রোিন ও মিবা খাদ্ি যাঁরা কাি করদ্েন, মনতৃত্ব ডেদ্চ্ছন িাঁদ্ের িবাইদ্ক নুিন কদ্র ভাবদ্ি 

হদ্ব। উদ্ভাবন করদ্ি হদ্ব কীভাদ্ব, মকান পদ্ে আোদ্ের ১৫ মকাটি োনুদ্ষর মিবা ডনডিি করা যায়। আেরা র্াই িন ণ মিবার 

িন্য প্রোিদ্নর বাদ্র বাদ্র ঘুরদ্ব না বরাং মিবাই িন দ্ণর মোরদ্ াড়ায় মপ ৌঁদ্ে যাদ্ব।  

িন ণ যাদ্ি িহদ্ি িাঁদ্ের প্রদ্য়ািন অনুযায়ী িরকাডর মিবা মপদ্ি পাদ্রন িার ব্যবিা করদ্ি হদ্ব।  

আডে মিদ্ন খুডে হদ্য়ডে, এ ধরদ্নর ডিডিটাল মিবা এবাং ওদ্য়ব-িাইট এই মেলায় অগ্রাডধকার মপদ্য়দ্ে ।  



পাোপাডে, আোদ্ের িীডেি আডে চক িােদ্থ্যচর িদ্ব চাচ্চ ব্যবহার ডনডিি কদ্র কীভাদ্ব িরকাডর মিবা প্রোদ্ন মবিরকাডর 

খািদ্ক কাদ্ি লা াদ্না যায় িা মভদ্ব মেখদ্ি হদ্ব।   

িথ্য প্রযুডক্তর ব্যবহাদ্রর সুদ্যা  ও প্রদ্য়ািন আি ডবশ্বব্যাপী স্বীকৃি। এিন্য িবার আদ্  প্রদ্য়ািন োনডিকিার 

পডরবিচন। আডে আো কডর এই ডিডিটাল উদ্ভাবনী মেলা প্রডিটি স্তদ্রর িরকাডর অাংেগ্রহণকারীদ্ের িন্য ভূডেকা রাখদ্ব। আর 

মবিরকাডর অাংেগ্রহণকারীদ্ের িন্য রাখদ্ব িরকাদ্রর িাদ্ে হাদ্ি হাি ডেডলদ্য় িন ণদ্ক মিবা প্রোদ্নর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সৃডষ্টর 

সুদ্যা ।  

            ‘ডিডিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০১০' এ িরকাদ্রর ডবডভন্ন মিক্টর ও প্রডিষ্ঠাদ্ন মেদ্ের আপাের িন দ্ণর কাদ্ে মিবা মপ ৌঁদ্ে 

মেওয়ার প্রযুডক্ত-ডনভ চর প্রদ্র্ষ্টাদ্ক তুদ্ল ধরবার উদ্যা  মনওয়া হদ্য়দ্ে।  

আডে খুডে হব যডে এরকে ডিডিটাল উদ্ভাবনী মেলা মিলা এবাং উপদ্িলা পয চাদ্য় করা যায় এবাং িা ডনয়ডেি অনুডষ্ঠি 

হয়।  

সূডধবৃন্দ,  

            ডিডিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০১০ ডিডিটাল বাাংলাদ্েে  ড়ার পেদ্যপগুডল ডর্ডিি করদ্ি ও িহদ্যাড িার মযত্রগুডল খু ৌঁদ্ি 

মবর করদ্ি িাহাে করদ্ব বদ্ল আডে েদ্ন কডর।  

আডে আোবােী পারস্পডরক িম্পকচ বৃডি এবাং জ্ঞাদ্নর আোন-প্রোদ্নর মযদ্ত্র এ মেলা একটি যু ান্তকারী ভূডেকা রাখদ্ব। 

এ মেলার আদ্য়ািক আোদ্ের কায চালদ্য়র একদ্িি টু ইনফরদ্েেন (এটুআই) মপ্রাগ্রাে ও ডবজ্ঞান এবাং আইডিটি েন্ত্রণালয়দ্ক 

ধন্যবাে িানাই। একইিদ্ঙ্গ ডিডিটাল বাাংলাদ্েে  ড়ার আোদ্ের এই প্রদ্র্ষ্টায় িােী হওয়ায় িাডিিাংঘ উন্নয়ন কে চসূডর্ 

(ইউএনডিডপ) মকও ধন্যবাে িানাই।  

সুধীবৃন্দ,   

আপনারা িাদ্নন, আেরা ইদ্িােদ্ধ্যই ICT ACT 2009 প্রণয়ন কদ্রডে এবাং ICT Policy 2009 অনুদ্োেন 

ডেদ্য়ডে। িাোডিক ন্যায়পরায়ণিা ও িাম্য ডনডিি করা, উৎপােনেীলিা বৃডি, ডেযা ও  দ্বষণা িম্প্রিারণ, কে চিাংিাদ্নর সুদ্যা  

সৃডষ্ট, স্বািে পডরর্য চার সুদ্যা  িম্প্রিারণ এবাং পডরদ্বে, িলবায়ু ও দুদ্য চা  ব্যবিাপনার মযদ্ত্র িথ্যপ্রযুডক্ত ব্যবহাদ্রর সুদ্যা  মরদ্খই 

িথ্যপ্রযুডক্ত নীডিোলা প্রণয়ন করা হদ্য়দ্ে।   

            ডিডিটাল বাাংলাদ্েে  ড়ার িদ্ঙ্গ মটডলদ্যা াদ্যাদ্ র একটি ডনডবড় িম্পকচ আদ্ে। এিন্য গ্রাোঞ্চদ্ল উন্নি মযা াদ্যা  

ব্যবিা প্রবিচদ্নর লদ্যে িকল ইউডনয়ন পডরষে কায চালদ্য় ফাইবার অপটিক কোবল িাংদ্যা  িাপদ্নর পডরকল্পনা মনওয়া হদ্য়দ্ে। 

প্রােডেকভাদ্ব ১০০ টি ইউডনয়ন পডরষেদ্ক ফাইবার অপটিক মকবল িাংদ্যা  িাপদ্নর িন্য ডনব চার্ন করা হদ্য়দ্ে। আ ােী এক 

বেদ্রর েদ্ধ্য আরও এক হািার ইউডনয়ন পডরষেদ্ক ফাইবার অপটিক মকবল িাংদ্যাদ্ র আওিায় ডনদ্য় আিা হদ্ব। পয চায়ক্রদ্ে 

িব ইউডনয়ন পডরষেদ্ক এর আওিায় আনা হদ্ব।  

িথ্যপ্রযুডক্ত খাদ্ি উপযুক্ত োনবিম্পে তিডরর িন্য োধ্যডেক ও িদুর্ধ্চ পয চাদ্য় িথ্যপ্রযুডক্ত ডবষয় ডিদ্লবািভুক্ত করা 

হদ্চ্ছ।  

মেদ্ের ডবডভন্ন ডেযা প্রডিষ্ঠাদ্ন প্রায় মেড় হািার োপটপ ডবিরণ করা হদ্য়দ্ে এবাং পয চায়ক্রদ্ে মেদ্ের িব ডেযা 

প্রডিষ্ঠাদ্নই কডম্পউটার োব প্রডিষ্ঠা করা হদ্ব।  

১২৮টি উপদ্িলায় ইদ্িােদ্ধ্য কডম্পউটার োব প্রডিষ্ঠা করা হদ্য়দ্ে এবাং অন্য িকল উপদ্িলাদ্িও কডম্পউটার োব 

িাপন করা হদ্ব। মেদ্ের ৫টি উপদ্িলায় "Community E-Center" িাপন করা হদ্য়দ্ে এবাং পয চায়ক্রদ্ে মেদ্ের িকল 

উপদ্িলাদ্িই "Community E-Center" িাপন করা হদ্ব।  

মেদ্ের ডবডভন্ন প্রাদ্ন্ত ৮ হািার ৫০০টি মপাস্ট অডফদ্ি "e-Center for rural community" িাপন করার 

পডরকল্পনা মনওয়া হদ্য়দ্ে।  

িরকাদ্রর িকল েন্ত্রণালয়, ডবভা  ও েন্ত্রণালদ্য়র অধীন ডবডভন্ন েপ্তরিমূদ্হর প্রদ্য়ািনীয় িকল িথ্যিমৃি 

ওদ্য়বিাইটিমূহ তিডর করা হদ্য়দ্ে। মেদ্ের ৬৪টি মিলা ও ৭টি ডবভাদ্ র িন্য গুরুত্বপূণ চ িথ্যিমৃি ওদ্য়ব মপাট চাল তিডর করা 

হদ্য়দ্ে।  



প্রধানেন্ত্রীর কায চালদ্য়র িাদ্ে েডন্ত্রপডরষে ও ৬৪টি মিলা প্রোিক এবাং ৭টি ডবভা ীয় কডেেনাদ্রর কায চালদ্য়র িদ্ঙ্গ 

মযা াদ্যা  িহি করদ্ি অিোধুডনক প্রযুডক্তডনভ চর Video Conference সুডবধা প্রোদ্নর ব্যবিা গ্রহণ করা হদ্চ্ছ।  

ডিন পাব চিে মিলা িো বান্দরবান, রাঙ্গাোটি ও খা ড়ােডড়িহ িারাদ্েেদ্ক ইদ্িােদ্ধ্য মটডলদ্যা াদ্যা  ও ইন্টারদ্নট 

সুডবধার আওিায় আনা হদ্য়দ্ে।  

 ািীপুর Hi-Tech Park এর িন্য প্রদ্য়ািনীয় অবকাঠাদ্ো তিডর করা হদ্চ্ছ। িেগ্র মেেদ্ক e-

Governance এর আওিায় আনার লদ্যে মেেজুদ্ড় মটডলদ্যা াদ্যা  ব্যবিাদ্ক েডক্তোলী করা হদ্চ্ছ। Satellite 

িাপদ্নর িন্য িরকার প্রদ্য়ািনীয় পেদ্যপ ডনদ্চ্ছ।  

আ ােী ২০২০ িাল িব চকাদ্লর িব চদ্েষ্ঠ বাঙাডল, িাডির িনক বঙ্গবন্ধু মেখ মুডিবুর রহোদ্নর িন্মেিবাডষ চকী। ২০২১ 

িাল আোদ্ের স্বাধীনিার সুবণ চিয়ন্তী। ইনোল্লাহ্ ২০২১ িাদ্ল আেরা আোদ্ের কাাংডখি ডিডিটাল বাাংলাদ্েে  দ্ড় তুলদ্বা। মিই 

বাাংলাদ্েে হদ্ব সুডখ, িমৃি, আধুডনক বাাংলাদ্েে মযখাদ্ন োকদ্বনা ক্ষুধা, োডরদ্র আর অডেযার অন্ধকার।  

            এই আোবাে ব্যক্ত কদ্র আডে ডিনডেনব্যাপী ডিডিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০১০ এর শুভ উদ্দ্ভাবন মঘাষণা করডে।  

মখাো হাদ্ফি  

িয় বাাংলা, িয় বঙ্গবন্ধু  

বাাংলাদ্েে ডর্রিীবী মহাক।  


