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ডবসডমল্লাডহর রাহমাডনর রাডহম  

সম্মাডনত সহকমীবৃন্দ,  

সাংসে সেস্যবৃন্দ,  

Dr. Hamadoun. I. Toure, Secretary General,  

International Telecommunication Union,  

সমদবত সুডধবৃন্দ,  

আসসালামু আলাইকুম।  

িাক ও শটডলদ াগাদ াগ মন্ত্রণালয় আদয়াডিত Launching Ceremony of Digital Bangladesh: 

Plan of Connecting People অনুষ্ঠাদন উিডিত সবাইদক আন্তডরক শুদভচ্ছা িানাডচ্ছ।  

On behalf of myself, the government and people of Bangladesh, I 

extend my warm greetings to Dr. Hamadoun. I. Toure, Secretary General of 

International Telecommunication Union, for visiting Bangladesh and 

attending this ceremony.  

আিদকর ডবশ্বায়দনর যুদগ আমরা জ্ঞান-ডবজ্ঞান ও প্রযুডিদত ডবদশ্বর সাদে তাল ডমডলদয় র্লদত র্াই।  এিন্য বাাংলাদেশ 

আওয়ামী লীগ ২০০৮ সাদলর ডনব চার্নী ইশদতহাদর ডভশন ২০২১ শ াষণা কদর।  ার মূল শর্তনা হদচ্ছ তথ্যপ্রযুডি ব্যবহার কদর 

বাাংলাদেশদক ডিডিটাল বাাংলাদেশ ডহদসদব গদে শতালা। মানুদষর আে চ-সামাডিক অবিার উন্নয়দনর মাধ্যদম তাঁদের িীবনমাদনর 

উন্নয়ন  টাদনা।  

ডনব চার্দন শেশবাসীর ভালবাসা ও ডবপুল িনসমে চন ডনদয় ২০০৯ সাদল সরকার গঠদনর ির িরই আমরা ডনব চার্নী 

অঙ্গীকার অনু ায়ী কাি শুরু কদরডি।  

আমাদের প্রেম কাি ডিল ডনতয-প্রদয়ািনীয় ডিডনসিদের আকাশচুম্বী োম সাধারণ মানুদষর ক্রয় ক্ষমতার মদধ্য ডনদয় 

আসা। োডয়ত্ব শনওয়ার অল্পডেদনর মদধ্যই আমরা তা করদত সমে চ হই। বাোদনা হদয়দি সামাডিক ডনরািত্তা শবষ্টনী।  

 খাদ্য-ডনরািত্তা ততডরর িন্য কৃডষ উৎিােন বাোদনার উির আমরা সদব চাচ্চ গুরুত্বাদরাি করডি। নন-ইউডরয়া সাদরর োম 

৯০ টাকা শেদক কডমদয় ২২ টাকা করা হদয়দি। ডবগত ইডর-শবাদরা এবাং আমন শমৌসুদম কৃষকদের ডনরডবডচ্ছন্ন ডবদ্যযৎ সরবরাহ করা 

হদয়দি। এবারও এ প্রডক্রয়া অব্যাহত োকদব।  

কৃষকদের িন্য আমাদের সরকার ৩ হািার ৬০০ শকাট টাকা ভর্তচডক বরাদ্দ কদরদি।  এবারই শেদশ প্রেম আমরা কৃডষ 

কাি চ র্ালু কদরডি -  ার মাধ্যদম কৃষকরা ঋণ গ্রহণসহ  াবতীয় কৃডষ সহায়তা িাদবন।  

িাশািাডশ ডশল্প, বাডণিয এবাং অবকাঠাদমা উন্নয়ন খাদত ব্যািক কম চসূডর্ গ্রহণ করা হদয়দি। শেশীয় ডশদল্পর ডবকাদশর 

িন্য ডশল্প-বান্ধব ডশল্পনীডত শ াষণা করা হদয়দি। ব্যাাংদকর সুদের হার ১৬ শতাাংশ শেদক কডমদয় ১২-১৩ শতাাংদশ নাডমদয় আনা 

হদয়দি। ক্ষুদ্র ও মাঝাডর ডশদল্পাদদ্যািাদের িন্য শনওয়া হদয়দি ডবদশষ ব্যবিা।  

সুডধবৃন্দ,  

            ডিডিটাল বাাংলাদেশ মাদন উন্নয়ন প্রডক্রয়ায় শেদশর সব মানুষদক সাংযুি করা। মানুদষ মানুদষ শ াগসূে িািন করা। শস 

িন্য আমরা িানীয় সরকার ব্যবিাদক শডিশালী করার উদদ্যাগ ডনদয়ডি। ইদতামদধ্য উিদিলা ডনব চার্ন অনুডষ্ঠত হদয়দি। খুব 

ডশগডগরই ডসট কদি চাদরশন, শিৌরসভা ও ইউডনয়ন িডরষে ডনব চার্ন অনুডষ্ঠত হদব।  



            আমরা িনগদণর ডনব চাডর্ত িানীয় সরকার প্রডতডনডধদের মাধ্যদম উন্নয়ন কা চক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করদত র্াই।  

            আমাদের ডনব চার্নী অঙ্গীকার অনু ায়ী আমরা ন্যাশনাল সাডভ চস র্ালু করদত  াডচ্ছ। এর আওতায় প্রডতট িডরবার শেদক 

একিন কদর ডশডক্ষত শবকার যুবক/যুব মডহলাদক কম চসাংিাদনর সুদ াগ ততডর কদর শেওয়া হদব।  

সবার িন্য স্বািযদসবা ডনডিত করার লদক্ষয উিদিলা হাসিাতালসমূদহ কডিউটার সরবরাহ ও ওদয়ব কযাদমরাসহ 

ইন্টারদনট সাংদ াগ প্রোন করা হদয়দি।  

ডশক্ষা ব্যবিাদক যুদগািদ াগী ও আধুডনক করার লদক্ষয মাধ্যডমক ও উচ্চ ি চাদয় তথ্যপ্রযুডিদক ডসদলবাসভুি করা 

হদয়দি। ডশক্ষা প্রডতষ্ঠানসমূহদক ি চায়ক্রদম আইট শনটওয়াদকচর আওতায় ডনদয় আসার িন্য সরকার কাি করদি। আইডসট 

মন্ত্রণালয় ও ডশক্ষা মন্ত্রণালয় ইদতামদধ্য ২০২১ সাদলর মদধ্য েক্ষ িনশডি গদে শতালার উদদ্দদে ডবস্তাডরত িডরকল্পনা প্রস্ত্ত্তত 

কদরদি।  

শেদশর ডবডভন্ন ডশক্ষা প্রডতষ্ঠাদন প্রায় শেে হািার ল্যািটি ডবতরণ করা হদয়দি এবাং ি চায়ক্রদম শেদশর সব ডশক্ষা 

প্রডতষ্ঠাদনই কডিউটার ল্যাব প্রডতষ্ঠা করা হদব।  

গ্রামাঞ্চদলর উন্নততর শ াগাদ াগ ব্যবিা প্রবতচদনর লদক্ষয সকল ইউডনয়ন িডরষদের কা চালদয় ফাইবার অিটক কযাবল 

সাংদ াগ িািদনর িডরকল্পনা গ্রহণ করা হদয়দি। প্রােডমক িেদক্ষি ডহদসদব ১০০ ট ইউডনয়ন িডরষেদক ফাইবার অিটক শকবল 

সাংদ াগ িািদনর িন্য ডনব চার্ন করা হদয়দি। আগামী এক বিদরর মদধ্য আরও এক হািার ইউডনয়ন িডরষেদক ফাইবার অিটক 

শকবল সাংদ াদগর আওতায় ডনদয় আসা হদব।  

১২৮ট উিদিলায় ইদতামদধ্য কডিউটার ল্যাব প্রডতষ্ঠা করা হদয়দি এবাং অন্য সকল উিদিলাদতও কডিউটার ল্যাব 

িািন করা হদব। শেদশর ৫ট উিদিলায় "Community E-Center" িািন করা হদয়দি এবাং ি চায়ক্রদম শেদশর সকল 

উিদিলাদতই "Community E-Center" িািন করা হদব।  

ইদতামদধ্য ICT Policy 2009 এর অনুদমােন শেওয়া হদয়দি এবাং ICT ACT 2009 প্রণীত হদয়দি। শেদশর 

আইডসট ডশদল্পর ডবকাশ, এ নীডতমালা প্রণয়ন ও বাসত্মবায়দনর মধ্য ডেদয় আরও ত্বরাডিত হদব। সরকাডর ও শবসরকাডর খাদতর 

শ ৌে প্রদর্ষ্টা ও উদদ্যাদগর মাধ্যদমই তথ্য প্রযুডিডনভ চর বাাংলাদেশ গদে উঠদব বদল আমার দৃঢ় ডবশ্বাস।  

শেদশর ডবডভন্ন প্রাদন্ত ৮ হািার ৫০০ট শিাস্ট অডফদস "e-Center for rural community" িািন করার 

িডরকল্পনা শনওয়া হদয়দি।  

সরকাদরর সকল মন্ত্রণালয়, ডবভাগ ও মন্ত্রণালদয়র অধীন ডবডভন্ন েপ্তরসমূদহর প্রদয়ািনীয় সকল তথ্যসমৃদ্ধ 

ওদয়বসাইটসমূহ ততডর করা হদয়দি। শেদশর ৬৪ট শিলা ও ৭ট ডবভাদগর িন্য গুরুত্বপূণ চ তথ্যসমৃদ্ধ ওদয়ব শিাট চাল ততডর করা 

হদয়দি।  

প্রধানমন্ত্রীর কা চালদয়র সাদে মডন্ত্রিডরষে ও ৬৪ট শিলা প্রশাসক এবাং ৭ট ডবভাগীয় কডমশনাদরর সদঙ্গ শ াগাদ াগ 

সহি করদত অতযাধুডনক প্রযুডিডনভ চর Video Conference সুডবধা প্রোদনর ব্যবিা গ্রহণ করা হদচ্ছ।  

ডতন িাব চতয শিলা - বান্দরবান, রাঙ্গামাট ও খাগোিডেসহ - সারাদেশদক ইদতামদধ্য শটডলদ াগাদ াগ ও ইন্টারদনট 

সুডবধার আওতায় আনা হদয়দি।  

গািীপুর Hi-Tech Park এর িন্য প্রদয়ািনীয় অবকাঠাদমা ততডর করা হদচ্ছ। সমগ্র শেশদক e-

Governance এর আওতায় আনার লদক্ষয শেশজুদে শটডলদ াগাদ াগ ব্যবিাদক শডিশালী করা হদচ্ছ। Satellite 

িািদনর িন্য সরকার প্রদয়ািনীয় িেদক্ষি ডনদচ্ছ।  

সুডধবৃন্দ,  

২০২০ সাদল িাডতর িনক বঙ্গবন্ধু শশখ মুডিবুর রহমাদনর িন্মশতবাডষ চকী। ২০২১ সাদল উদ্যাডিত হদব স্বাধীনতার সুবণ চ 

িয়ন্তী। এ সমদয়র মদধ্য আমরা বাাংলাদেশদক জ্ঞান-ডবজ্ঞান-প্রযুডি এবাং অে চননডতক ডেক শেদক একট আধুডনক ও সমৃদ্ধ শেশ 

ডহদসদব গদে র্তলদত র্াই।  

সরকাদরর একার িদক্ষ এ লক্ষয বাস্তবায়ন সম্ভব না। এিন্য সকল শেণী-শিশার মানুষদক এক হদয় শেদশর িন্য কাি  

করদত হদব। প্রদয়ািন হদব আমাদের উন্নয়ন অাংশীোরদের সব চাত্মক সহদ াডগতা।  



তদব, শুধুমাে বডহডব চদশ্বর সহদ াডগতার ডেদক শর্দয় োকদলই র্লদব না, প্রযুডি ব্যবহাদর আমাদের ডনদিদেরদক িারেশী 

হদত হদব।  

আমার ডবশ্বাস, আমরা  ডে ঐকযবদ্ধ হদয় কাি কডর তাহদল অবেই আমরা কাডিত প্রযুডিডনভ চর, জ্ঞানডভডত্তক 

বাাংলাদেশ গেদত িারব। আসুন, সকল শভোদভে ভুদল আমরা এ লক্ষয অিচদন একদ াদগ কাি কডর।  

সবাইদক আন্তডরক ধন্যবাে।   

শখাো হাদফি  

িয় বাাংলা, িয় বঙ্গবন্ধু  

বাাংলাদেশ ডর্রিীবী শহাক। 


