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মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শশখ হাসসনা 
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সবসসমল্লাসহর রাহমাসনর রাসহম 

 

অনুষ্ঠাননর স াপসি, 

সহকমীবৃন্দ, 

মালবীপ ও ভুটাননর মন্ত্রীবর্ গ, 

উন্নয়ন সহন ার্ী প্রসিষ্ঠাননর প্রসিসনসধর্ণ,  

উপসিি সুসধমন্ডলী। 

 

আসসালামু আলাইকুম। 

সিসজটাল বাাংলানেশ ও রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ননর সবস ন্ন উদ্ভাবন শেশীয় ও আন্তজগাসিক মহনল তুনল ধরার জন্য 

‘‘উন্নয়ন উদ্ভাবনন জনপ্রশাসন-২০১৬’’ এর এই অনুষ্ঠানন উপসিি সকলনক আসম শুন চ্ছা জানাসচ্ছ। সিসজটাল িথ্য-প্রযুসি 

ব্যবহার কনর শজলা, উপনজলা ও ইউসনয়ন পসরষনে বনস  ারা সরাসসর আজনকর অনুষ্ঠান শেখনেন িানেরনক আসম আন্তসরক 

অস নন্দন জানাসচ্ছ। 

আসম র্ ীর শ্রদ্ধার সানি স্মরণ করসে, সব গকানলর সব গনশ্রষ্ঠ বাঙাসল, জাসির সপিা বঙ্গবন্ধু শশখ মুসজবুর রহমাননক 

 াঁর অসবসাংবাসেি শনতৃনে আমরা অজগন কনরসে মহান স্বাধীনিা। স্মরণ করসে জািীয় চারননিা, মহান মুসিযুনদ্ধর ৩০ লাখ 

শহীে ও ২ লাখ সন গাসিি মা-শবাননক। শ্রদ্ধা জানাসচ্ছ সকল মুসিন াদ্ধানের। 

সুসধমন্ডলী, 

আধুসনক, র্সিশীল ও উদ্ভাবনমূলক জনপ্রশাসনই পানর একটি শেশনক উন্নয়ননর সনব গাচ্চ সশখনর তুনল ধরনি। 

আমানের জনপ্রশাসননর প্রসিটি স্তর আজ শস লনযেই কাজ কনর  ানচ্ছ। আসম দৃঢ় ানব সবশ্বাস কসর, জনপ্রশাসননর শকান 

সেস্যই আজ আর েকবাধা র্সন্ডর মনে বনস শনই। িাঁরা অিীনির আমলািাসন্ত্রক মননা াব পসরহার কনর জনর্ণনক সানি 

সননয় শেনশর উন্নয়নন কাজ করনে। িথ্য-প্রযুসি, জ্ঞান-সবজ্ঞান, শমধা ও অসজগি অস জ্ঞিার সনব গাচ্চ ব্যবহার কনর নতুন নতুন 

উদ্ভাবনী পদ্ধসি ও শকৌশল আয়ে করনে।  

‘‘উন্নয়ন উদ্ভাবনন জনপ্রশাসন-২০১৬’’ এই আন্তজগাসিক সাসমট অিেন্ত সমনয়াপন ার্ী একটি আনয়াজন। এর মােনম 

শেনশর উন্নয়নন নতুন নতুন উদ্ভাবনী শকৌশল গ্রহণ ও বাস্তবায়নন জনপ্রশাসননর প্রসিটি কমী আরও উৎসাসহি হনবন। িরুণ 

প্রজন্ম উদ্ভাবনন এসর্নয় আসনব। আঞ্চসলক ও আন্তজগাসিক শযনে উদ্ভাবনী আইসিয়া সবসনময় েরাসিি হনব। বাাংলানেশ আরও 

এসর্নয়  ানব। 

আজ শ সকল শজলা ও সব ার্ পুরস্কার শপনলন আসম শসসকল শজলার সকল সরকাসর কম গচাসরনের আন্তসরক 

অস নন্দন জানাসচ্ছ। ধন্যবাে জানাসচ্ছ।  

সুসধবৃন্দ, 

বাাংলানেশ আওয়ামী লীর্ সরকার জনর্নণর সরকার। সমিা স সিক সমাজ সবসনম গাণই আমানের একমাে লযে। 

আর ‘‘সিসজটাল বাাংলানেশ’’ শসই লযে অজগননর চাসবকাি। 

জাসির সপিা িাঁর সানে সিন বেনরর সরকানর বাাংলানেশনক উন্নয়ননর স সির উপর োঁে কসরনয় সেনয় শর্নেন। সিসন 

একটি যুদ্ধসবধ্বস্ত শেনশর প্রসিটি শসক্টর র্নে শিানলন। সিসন উদ্ভাবনী সচন্তা ও িথ্য-প্রযুসির সবকাশনক প্রধান্য সেনয়সেনলন। 

জাসির সপিার শনতৃনেই ১৯৭৩ সানল বাাংলানেশ আন্তজগাসিক শটসলন ার্ান ার্ সাংিা (ITU) এর সেস্যপে লা  কনর। সিসন 

১৯৭৩ সানল সব  এসআইআর প্রসিষ্ঠা কনরন। জাসির সপিা শেনশর প্রিম সশযা কসমশননর োসয়ে সেনয়সেনলন ি. কুেরি-ই-

খুোর মি সবজ্ঞানীর হানি। সিসন শবিবুসনয়ায় শেনশর প্রিম ভূ-উপগ্রহ শকন্দ্র িাপন কনরন। 

জাসির সপিার এসকল পেনযপই আমানের আজনকর সিসজটাল বাাংলানেনশর স সি। 



 

সুসধমন্ডলী, 

আমরা  খন ১৯৯৬ সানল সরকার র্ঠন কসর িখন সবসকছুই চলি এনালর্ স্টাইনল। ইন্টারননট শিা দূনরর কিা 

কসিউটার ব্যবহার করার সবষনয়ও সেল অনননকরই অনীহা। আমার কানে মন্ত্রণালয় শিনক শ  ফাইলগুনলা আসনিা িা সেল 

টাইপ শমসশনন টাইপ করা। হয়নিা কসিউটার দু’একটা সেল সকন্তু িা পনে িাকনিা শশাসপনসর মি। 

অবশ্য আসম সরকাসর কম গচাসরনের শোষ শেইনা। কারণ শসসময় ইন্টারনননটর শকান র্সি সেল না। কসিউটানরর 

োমও সেল অিেন্ত শবসশ। আমরা  খন ১৯৯১ সানল আমানের পাটি গর জন্য প্রিম অোপল কসিউটার সকসন িখন সপ্রন্টারসহ 

োম পনেসেল সানে সিন লাখ টাকা। শলজার সপ্রন্টার, কাসলসহ অন্যান্য  ন্ত্রাাংনশর োম সেল আকাশ শোঁয়া। আমরা 

কসিউটারসহ িথ্য-প্রযুসির সবস ন্ন দ্রব্য জনর্নণর কানে সহজল ে করার সসদ্ধান্ত শনই। 

আমার বলনি সবধা শনই, এ ব্যাপানর আমানক পরামশ গ সেনয়নে, সশযা সেনয়নে আমার শেনল সজীব ওয়ানজে জয়। 

িার পরামশ গ সেল আমরা শ ন কসিউটার ও  ন্ত্রাাংনশর উপর ট্যাক্স কসমনয় শেই। িাহনলই এগুনলা সাব গজনীন হনব। আসম 

জনয়র পরামশ গ শমািানবক িাই-ই করলাম। শসইসানি সাবনমসরন শকবল িাপন করার সসদ্ধান্ত শনই। অিচ সবএনসপ-জামাি 

শজাট সরকার সবনা খরনচ সাবনমসরন কোবনলর আন্তজগাসিক শনটওয়ানকগ বাাংলানেশনক যুি করার সুন ার্ হািোো কনরসেল। 

কারণ সহনসনব িারা বনলসেল এ সাংন ার্ সননল বাাংলানেনশর সকল িথ্য চুসর হনয়  ানব। আসল কিা শেনশ িথ্য-প্রযুসির 

সবকাশ ঘটুক এটা িারা কখনই চায় সন। কারণ িথ্য-প্রযুসি মাননই স্বচ্ছিা, জবাবসেসহিা। এখানন লুটপানটর সুন ার্ শনই। 

আর সবএনসপ জামাি সরকার সেল লুটপাট, দুনীসি, সন্ত্রাস আর জসঙ্গবানের সরকার। 

আমরা শজাট সরকানরর এক মন্ত্রীর শমাবাইল শকািানীর মননাপসল ব্যবসা শ নঙ্গ শেই। শসসময় একটি শফাননর োম 

সেল ১ লাখ ৩০ হাজার টাকা। কল করনি শর্নল ১০ টাকা। ধরনল ১০ টাকা। আমরা শেনশ শমাবাইল শফাননর শসবা উন্মুি 

কনরসে। এখন শমাবাইল সীম গ্রাহনকর সাংখ্যা ১৩ শকাটিরও শবশী। ইন্টারননট গ্রাহক ৫ শকাটি ৭ লাখ ৭ হাজার। 

সুসধবৃন্দ, 

২০০৯ সানল আমরা আবার সরকার র্ঠন কসর। আমানের সনব গাচনী শমসননফনস্টার অন্যিম অঙ্গীকার সেল ‘সিসজটাল 

বাাংলানেশ’ বাস্তবায়ন। ‘সিসজটাল বাাংলানেশ’ শব্দটি আমার শেনল জয়ই আমানেরনক উপহার সেনয়নে। িারই পরামনশ গ 

সিসজটাল বাাংলানেশ বাস্তবায়নন আমরা কাজ শুরু কসর। এটি এখন আর স্বপ্ন নয়, বাস্তবিা।  

আমরা সারানেনশ ৫ হাজার ২৭৫টি সিসজটাল শসন্টার িাপন কনরসে। এখান শিনক ২০০ প্রকার ই-শসবা শেওয়া হনচ্ছ। 

িথ্য-প্রযুসি খানি ব্যাপক ানব অবকাঠানমার্ি উন্নয়ন করা হনয়নে। শেনশর সকল উপনজলায় অপটিকোল ফাইবার 

কাননকটিস টি চালু করা হনয়নে। স সিও কনফানরসসাংনয়র মােনম পারস্পসরক শ ার্ান ার্ দ্রুি ও সহজির হনয়নে। 

আমরা ইন্টারননট শিনসসটি ও সাবনমসরন কোবনলর কোপাসসটি বৃসদ্ধ কনরসে। শেনশ িথ্য-প্রযুসি বান্ধব নীসি প্রণয়ন 

করা হনয়নে। শেনশর ৯৯  ার্ এলাকা এখন শমাবাইল শনটওয়ানকগর আওিায় এনসনে। শেনশ ৩-সজ প্রযুসির শমাবাইল 

শনটওয়াকগ চালু করা হনয়নে। ৪-সজ প্রযুসিও অসচনরই চালু করা হনব। 

আমরা ২৫ হাজানররও শবসশ ওনয়বসাইট সননয় ‘জািীয় িথ্য বািায়ন’ চালু কনরসে। এোো ১ হাজার ৫০০ এর শবসশ 

সরকাসর ফরম সননয় চালু করা হনয়নে ফম গ শপাট গাল। 

আমরা ‘মাসিসমসিয়া ক্লাসরুম’ ও ‘সশযক কতৃগক সিসজটাল কননটন্ট তিসর’ নানম দুটি মনিল উদ্ভাবন কনরসে। 

শেনশর ২৩ হাজার ৩৩১টি মােসমক সবদ্যালয় এবাং ৪ হাজার ৫০০টি প্রািসমক সবদ্যালনয় মাসিসমসিয়া ক্লাসরুম িাপন করা 

হনয়নে। ১০ হাজার সবষনয় ১ লয পৃষ্ঠার কননটন্ট সননয় জািীয় ই-িথ্যনকাষ তিসর করা হনয়নে। 

 আমরা ৩০০টি পাঠ্যপুস্তক এবাং ১০০টির শবসশ সহায়ক বই ই-বুনক রূপান্তর কনরসে। ‘মুিপাঠ’ নানম বাাংলা  াষায় 

সনসম গি একটি উন্মুি ই-লাসন গাং প্লাটফম গ চালু করা হনয়নে। দৃসি প্রসিবন্ধী সশযািীনের জন্য তিসর করা হনয়নে ‘একনসসসবল 

মাসিসমসিয়া টসকাং বুক’। 

 প্রধানমন্ত্রীর কা গালয়সহ ২০টি মন্ত্রণালয়, ৪টি অসধেপ্তর এবাং ৬৪টি শজলা প্রশাসনকর কা গালয় ও ৭টি সব ার্ীয় 

কসমশনার অসফনস আমরা ই-ফাইসলাং সসনস্টম চালু কনরসে।  

আমরা সিসজটাল শমাবাইল শকাট গ সসনস্টম চালু কনরসে। শেনশর সকল ভূসম শরকি গ (খসিয়ান) সিসজটাল করার কাজ 

চলনে। 

শমাবাইল শফাননর মােনম সবনামূনে স্বািে পরামশ গ শনওয়া  ানচ্ছ। শটসলনমসিসসননর মােনম শরার্ী শহনরর 

হাসপািানল না এনসও সবনশষজ্ঞ সচসকৎসনকর পরামশ গ সননি পারনেন। 



 

কৃষক এবাং কৃসষ সিসকগি শসবা ও িথ্য প্রোননর জন্য শেনশর প্রিম সরকাসর কলনসন্টার সহসানব ‘কৃসষ কলনসন্টার’ 

চালু করা হনয়নে। শমাবাইনল ৪৭ লয সিসজটাল পুসজগ ইসুে করা হনয়নে। 

আমরা ৪০০টি ইউসনয়ন সিসজটাল শসন্টানর এনজন্ট ব্যাাংসকাং চালু কনরসে। ১৮ লয নার্সরক ই-টিআইএন ব্যবহার 

করনে। ১ হাজার ৩৩৩টি শপাস্ট অসফনস শপাস্টাল কোশ কাি গ, ২ হাজার ৭৫০টি শপাস্ট অসফস ও সাব-শপাস্ট অসফনস 

ইনলক্ট্রসনক মাসন অি গার চালু করা হনয়নে। প্রায় ৮ হাজার ৫০০ শপাস্ট ই-শসন্টার প্রসিষ্ঠার কাজ চলনে। 

আমরা ইনলকট্রসনক সচপ সম্বসলি স্মাট গ ্াইস াং লাইনসস কাি গ প্রোন করসে। শমাটর াননর ট্যাক্স ও সফ অনলাইনন 

প্রোন করা হনচ্ছ। শরলওনয়নি ই-টিসকটিাংনয়র ব্যবিা করা হনয়নে। সবস ন্ন ইউটিসলটি সবল পসরনশাধ, অনলাইনন হজ্জ্ব 

ব্যবিাপনাসহ সবস ন্ন ধরননর নার্সরক শসবা আমরা অনলাইনন প্রোন করসে।  

সপ্রয় সরকাসর কম গচাসর বৃন্দ, 

সিসজটাল বাাংলানেশ ও রূপকল্প ২০২১ এর বাস্তবায়নন মুখ্য ভূসমকা পালন করনেন আপনারাই। উদ্ভাবননক 

পৃষ্ঠনপাষকিা করনি আমরা ‘ইননান শন ফান্ড’ তিসর কনরসে। এ প গন্ত সাস গস ইননান শন ফানন্ডর আওিায় ১০৩টি প্রকল্প 

বাস্তবায়ন করা হনয়নে।  ১৯ শকাটি ৮৯ লাখ টাকারও শবসশ অি গ বরাদ্দ শেওয়া হনয়নে। উদ্ভাবনী সাংস্কৃসিনক শবর্বান করনি 

‘আইসিয়া ব্যাাংক’ নানম একটি উদ্ভাবনী প্লাটফম গও আমরা চালু কনরসে। 

সবনশ্বর উন্নি শেনশর সনঙ্গ পাল্লা সেনয় দ্রুি, উন্নিির ও সহজল ে শসবা সেনি হনল আমানেরনক আরও শবসশ েযিা 

অজগন করনি হনব। আসম মনন কসর জনপ্রশাসননর প্রসিটি সেনস্যর শস েযিা রনয়নে। আমরা েযিা বৃসদ্ধর জন্য শেনশ-

সবনেনশ প্রসশযনণরও ব্যবিা কনরসে।  

প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, কৃসষ, সশযা, স্বািে, িথ্য-প্রযুসি, শ ার্ান ার্, অবকাঠানমা উন্নয়নসহ প্রসিটি স্তনরর সরকাসর 

কম গচাসরনেরনক শেনশর উন্নয়ননর জন্য নতুন কনর  াবনি হনব। শসবা প্রোননর নতুন শকৌশল ও পদ্ধসি উদ্ভাবন করনি হনব। 

আমরা চাই জনর্ণ শসবার জন্য ঘুরনব না, সরকার জনর্নণর শোরনর্াোয় শসবা শপৌৌঁনে সেনব। জনর্ণ  ানি একটি 

ওনয়বসাইনট বা একটি নম্বনর শফান কনরই শসবা শপনি পানর িার ব্যবিা করনি হনব।  

জনপ্রশাসননর প্রসিটি শযনে স্বচ্ছিা ও জবাবসেসহিা সনসিি করার শকান সবকল্প শনই। আমার দৃঢ় সবশ্বাস, আপনারা 

সকনল সমনল একসবাংশ শিনকর উপন ার্ী আধুসনক, শসবামুখী একটি শচৌকষ জনপ্রশাসন র্নে তুলনবন। 

আমানের রনয়নে সবশাল মানবসিে। িথ্য-প্রযুসির সানি এই মানবসিেনক সিৃি করনি হনব। সরকানরর 

উন্নয়ন কম গকান্ড নার্সরকনের অাংশগ্রহণ সনসিি করনি হনব। িনবই আমরা কাসঙযি লনযে শপৌৌঁোনি পারব। 

 এ শেশটি আমানের সকনলর। আসুন িথ্য-প্রযুসির সনব গািম ব্যবহার কনর আমরা শেনশর উন্নয়ননর জন্য আরও নতুন 

নতুন সবষয় উদ্ভাবন কসর। আর্ামী প্রজনন্মর জন্য আমানের বিগমাননক উৎসর্ গ কসর। শেশর জনর্ণনক সানি সননয় সন্ত্রাস  ও 

জসঙ্গবাে সনমূ গল কসর। রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ননর মােনম বাাংলানেশনক একটি মেম আনয়র শেশ এবাং রূপকল্প ২০৪১ 

বাস্তবায়ননর মােনম বাাংলানেশনক একটি উন্নি-সমৃদ্ধ শেনশ পসরণি কসর। 

আসম ‘উন্নয়ন উদ্ভাবনন জনপ্রশাসন - ২০১৬’ এই আন্তজগাসিক সাসমনটর শু  উনবাধন শঘাষণা করসে। 

শখাো হানফজ। 

জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাাংলানেশ সচরজীবী শহাক। 

… 


