
ডিডিটাল উদ্ভাবনী মেলা – ২০১১, উদ্বাধন অনুষ্ঠান  

ভাষণ  
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ডবিডেল্লাডহর রাহোডনর রাডহে  

িহকেীবৃন্দ,  

বাাংলাদ্েদ্ে ইউএনডিডি এবাং উন্নয়ন িহদ্ াগী প্রডিষ্ঠাদ্নর প্রডিডনডধগণ,  

উিডিি সুডধবৃন্দ।  

আিিালামু আলাইকুে।  

ডবিীয় িািীয় ডিডিটাল উদ্ভাবনী মেলা-২০১১ এর উদ্বাধন অনুষ্ঠাদ্ন উিডিি িবাইদ্ক আডে আন্তডরক শুদ্ভচ্ছা িানাডচ্ছ।  

গি বছর প্রিে ডিডিটাল উদ্ভাবনী মেলায় ডবডভন্ন িরকাডর েপ্তর কীভাদ্ব িথ্যপ্রযুডি ব্যবহার কদ্র িরকাডর মিবাদ্ক 

িনগদ্ণর মোরদ্গাড়ায় মি ৌঁদ্ছ ডেদ্চ্ছ িার একটা ডিত্র আেরা মেখদ্ি মিদ্য়ডছলাে। এবাদ্রর মেলায় িারই একটি হালনাগাে ডিত্র 

আেরা মেখদ্ি িাব বদ্ল আো করডছ।  

এ মেলায় অাংেগ্রহণকারী ৮০টি িরকাডর প্রডিষ্ঠান এবাং ৬টি মবিরকাডর প্রডিষ্ঠান িাদ্ের  ই-মিবা িনগদ্ণর িােদ্ন তুদ্ল 

ধরদ্ছন। আডে এ উদ্যাগদ্ক স্বাগি িানাই।  

সুডধেন্ডলী,  

আোদ্ের ডনব বািনী ইেদ্িহার ‘ডেনবেদ্লর িনে'-এ ডিডিটাল বাাংলাদ্েে প্রডিষ্ঠার ম  অঙ্গীকার আেরা কদ্রডছলাে িা 

বাস্তবায়দ্ন আেরা অদ্নকদূর এডগদ্য়ডছ।  

িাধারণ োনুদ্ষর ব্যবহাদ্রর িন্য নতুন নতুন মিবার উদ্ভাবন হদ্চ্ছ। অডধক িাংখ্যক িরকাডর প্রডিষ্ঠান মিিব মিবা ও 

প্রযুডি ডনদ্য় িনগদ্ণর কাদ্ছ  াদ্চ্ছ। আেরা এখন ডনডিিভাদ্ব বলদ্ি িাডর ডিডিটাল প্রযুডি মিবা িাওয়ার মেদ্ত্র োনুদ্ষর 

মভাগাডন্ত অদ্নকখাডন লাঘব কদ্রদ্ছ।  

ডবশ্বডবযালদ্য় ভডিব, ডবডভন্ন িরীোর ফলাফল, মরলওদ্য়র টিডকট, ডিডনকদ্ল আখ িরবরাদ্হর পূডিবিহ অদ্নক ধরদ্নর 

িাধারণ মিবা এখন িাধারণ োনুদ্ষর হাদ্ির নাগাদ্লর েদ্ে এদ্িদ্ছ।  

ডবশ্বডবযালয়গুদ্লাদ্ি অনলাইদ্ন ভডিব প্রডিয়া শুরু হদ্য়দ্ছ। আখ িাষীদ্ের িন্য মোবাইদ্ল এিএেএি এর োেদ্ে িালু 

করা হদ্য়দ্ছ ডিডিটাল পূডিব ব্যবিািনা।  

ইউডনয়ন িথ্য ও মিবা মকদ্ে ডবডভন্ন ধরদ্নর িরকাডর ফরে, িরকাডর মগদ্িট, িরকাদ্রর ডবদ্েষ মঘাষণা, ইডেদ্গ্রেন, 

িািদ্ি বাট ও ডভিা িাংিান্ত িথ্য, িাকুডর িাংিান্ত িথ্য, িাবডলক িরীোর ফলাফল, দুদ্ বাগ ব্যবিািনা ইিযাডে িরকাডর মিবা 

ইন্টারদ্নদ্টর োেদ্ে িাওয়া  াদ্চ্ছ।  

ডেোদ্েদ্ত্র ডিডিটাল বাাংলাদ্েদ্ের উদ্ল্লখদ্ াগ্য হদ্চ্ছ ই-বুক প্রণয়ন এবাং োডিডেডিয়া ক্লাে রুে িািন।  

ইদ্িােদ্ে িারাদ্েদ্ে ২০ হািার ৫০০টি োেডেক স্কুল ও োদ্রািায় একটি কদ্র োডিডেডিয়া ক্লােরুে িািদ্নর প্রকল্প 

হাদ্ি মনওয়া হদ্য়দ্ছ।  

কডিউটার প্রদ্ক েলী ও ডবজ্ঞানী তিডরর লদ্েয মেদ্ের ৭১টি িরকাডর-মবিরকাডর ডবশ্বডবযালদ্য় কডিউটার ডবষদ্য় 

স্নািক ও স্নািদ্কাত্তর ডবডভন্ন মকাি ব িালু করা হদ্য়দ্ছ।  

এক হািার ৪০০ ডেো প্রডিষ্ঠাদ্ন কডিউটার ল্যাব িািন করা হদ্য়দ্ছ। িািীয় আইডিটি ইন্টান বেীি কা বিদ্ের আওিায় 

প্রডেেণ প্রোন কা বিে পুদ্রােদ্ে এডগদ্য় িলদ্ছ।  

মেদ্ের ৫টি উিদ্িলায় Community E-Center িািন করা হদ্য়দ্ছ এবাং ি বায়িদ্ে মেদ্ের িকল উিদ্িলাদ্িই 

Community E-Center িািন করা হদ্ব।  



সুডধবৃন্দ,  

আেরা ডিডিটাল বাাংলাদ্েে রূিকল্পটির িারটি উিাোনদ্ক অগ্রাডধকার ডহদ্িদ্ব ডিডিি কদ্রডছ।  

এগুদ্লা হদ্চ্ছ িথ্য প্রযুডির োেদ্ে োনবিিে উন্নয়ন, িরকাদ্রর কে বকাদ্ন্ড িনগণদ্ক িিৃি করা, িনগদ্ণর 

মোরদ্গাড়ায় মিবা মি ৌঁদ্ছ মেওয়া এবাং িথ্যপ্রযুডির িাহাদ্ে উৎিােনেীলিা বাড়াদ্না।  

এই িারটি উিাোদ্নর ম াগসূত্র হদ্চ্ছ িাধারণ োনুষ এবাং প্রযুডির োেদ্ে িাঁদ্ের কাদ্ছ মিবা ডনদ্য়  াওয়ার িন্য 

আোদ্ের অঙ্গীকার।  

আর মিিন্য িরকাদ্রর প্রোিন ও মিবাখাদ্ি  াঁরা কাি করদ্ছন, মনতৃত্ব ডেদ্চ্ছন িাঁদ্ের িবাইদ্ক নতুন কদ্র ভাবদ্ি 

হদ্ব। িাঁদ্ের েন-োনডিকিার িডরবিবন আনদ্ি হদ্ব।  

উদ্ভাবন করদ্ি হদ্ব কীভাদ্ব, মকান িদ্ি আোদ্ের মেদ্ের ডবপুল িাংখ্যক োনুদ্ষর মিবা ডনডিি করা  ায়। আোদ্ের 

লেয হদ্চ্ছ িনগণ মিবার িন্য প্রোিদ্নর কাদ্ছ  াদ্ব না, বরাং মিবাই িনগদ্ণর মোরদ্গাড়ায় মি ৌঁদ্ছ  াদ্ব। আেরা অডিদ্রই মি 

লেয অিবদ্ন িেে হব, ইনোআল্লাহ।  

ডিডিটাল মিবার অন্যিে সুডবধা হদ্চ্ছ স্বচ্ছিা ও িবাবডেডহিা ডনডিি করা। বাাংলাদ্েে আওয়ােী লীগ িনগদ্ণর েল। 

িনগদ্ণর মিবা করাই আোদ্ের মূল লেয। িনগণ  াদ্ি িঠিকভাদ্ব িরকাডর মিবা িায়, আেরা মিিন্যই কাি করডছ।  

ডকছুডেন আদ্গ আেরা ই-মটন্ডার িদ্ধডি িালু কদ্রডছ। ই-মটন্ডার িালুর ফদ্ল মটন্ডার োডখল ডনদ্য় ম  ঝাদ্েলা হয়, িা আর 

িাকদ্ব না।  

উিডিি সুডধবৃন্দ,  

আেরা িরকার িডরিালনার োডয়ত্ব গ্রহণ করার ির ইদ্িােদ্ে ICT Act 2009 প্রণয়ন কদ্রডছ। অনুদ্োেন করা 

হদ্য়দ্ছ ICT Policy 2009। এই নীডিোলার আওিায় স্বল্প, েে ও েীঘ ব মেয়াদ্ে বাস্তবায়দ্নর িন্য ৩০৬টি করণীয় ডনধ বারণ 

করা হদ্য়দ্ছ।  

এর আওিায় িারাদ্েদ্ে মিলা িথ্য বািায়ন এবাং ইউডনয়ন িথ্য মিবা মকে িালু করা হদ্য়দ্ছ। এ মকদ্ের োেদ্ে 

িনগণ ইন্টারদ্নট ব্রাউডিাং, ডভডিও কনফাদ্রন্সিহ কডিউটাদ্রর িব ধরদ্নর কাি করদ্ি িারদ্ছন।  

 আেরা ই-িথ্য মকাষ িালু কদ্রডছ। এই িথ্যদ্কাদ্ষ কৃডষ, স্বািয, ডেো, আইন ও োনবাডধকার, নাগডরক মিবািহ িীবন-

িীডবকাডভডত্তক প্রদ্য়ািনীয় িথ্য িো িাকদ্ব। ম  মকউ এখান মিদ্ক প্রদ্য়ািন েি িথ্য িাংগ্রহ করদ্ি িারদ্বন।  

মেদ্ের ডবডভন্ন প্রাদ্ন্ত ৮ হািার ৫০০টি মিাস্ট অডফদ্ি e-Center for rural community িািন করার িডরকল্পনা 

মনওয়া হদ্য়দ্ছ।  

আধুডনক িথ্য প্রযুডি ব্যবহাদ্রর োেদ্ে আেরা িারাদ্েদ্ে মটডলদ্ফান ও ইন্টারদ্নদ্টর আওিা িম্প্রিারণ কদ্রডছ।  

প্রাপ্যতািা িাদ্িদ্ে কাকার বাইদ্র ডবনামূদ্ল্য ইন্টারদ্নট মিবা প্রোন করা হদ্চ্ছ। ইদ্িােদ্ে  মেদ্ের িকল উিদ্িলাদ্ক 

মোবাইল ইন্টারদ্নদ্টর আওিায় আনা হদ্য়দ্ছ। বিবোদ্ন িারাদ্েদ্ে ইন্টারদ্নট মিবাোনকারী প্রডিষ্ঠাদ্নর িাংখ্যা মবদ্ড় োঁডড়দ্য়দ্ছ 

২৮২-মি।   

ডিডিটাল বাাংলাদ্েে বাস্তবায়দ্নর িন্য আোদ্ের ডিডিটাল অবকাাাদ্োর ডনে বাণ কাি এডগদ্য় িলদ্ছ। ডবিীয় িাবদ্েডরন 

কযাবল এর িদ্ঙ্গ বাাংলাদ্েেদ্ক িাংযুি করার প্রডিয়া অদ্নকদূর এডগদ্য়দ্ছ।  

৭টি ডবভাদ্গর ৫৬টি মিলায় ও ৫৭টি উিদ্িলাদ্ক ব্রিব্যান্ড ইন্টারদ্নট সুডবধা প্রোদ্নর িন্য প্রদ্য়ািনীয় অবকাাাদ্ো 

ডনে বাণ এ অি ববছদ্র মেষ হদ্ব। আেরা ১ হািার ইউডনয়নদ্ক অিটিকযাল ফাইবার এর আওিায় আনার কাি শুরু কদ্রডছ। 

দ্রুিগডিিিন্ন ইন্টারদ্নট সুডবধা িাওয়ার িন্য ওয়াইম্যাক্স প্রযুডির উন্নয়ন কাি িলদ্ছ।   

আেরা িরকাডর কাদ্ি িথ্য ম াগাদ্ াগ প্রযুডির িদ্ব বাত্তে ব্যবহার ডনডিি করদ্ি িাই। িকল িরকাডর েপ্তরদ্ক একটি 

মনটওয়াদ্কবর আওিায় আনার কাি দ্রুিগডিদ্ি এডগদ্য় িলদ্ছ। ইদ্িােদ্ে ই-ডিডি ডিদ্স্টে ও ওদ্য়ব মিাট বাল তিডরর কাি মেষ 

হদ্য়দ্ছ।  

োা প্রোিদ্নর কাদ্ির গডিেীলিা আনার িন্য প্রধানেন্ত্রীর কা বালয়, েন্ত্রীিডরষে ডবভাগ, ৭টি ডবভাগীয় কডেেনাদ্রর 

কা বালয় ও ৬৪টি মিলা প্রিােদ্কর কা বালদ্য়র েদ্ে ডভডিও কনফাদ্রন্স ডিদ্স্টে িালুর কাি এডগদ্য় িলদ্ছ।  



বাাংলা ভাষায় ওদ্য়বিাইট এর content develop করার কাি িলদ্ছ। আডে আো কডর, ২০১২ িাদ্লর েদ্ে আেরা 

ই-কোি ব িালু করদ্ি িারব।  

আইডিটি ইনডকউদ্বটর িািদ্নর কাি অব্যাহি রদ্য়দ্ছ। কাকািহ ডবভাগীয় েহরগুদ্লাদ্ি আইটি িাকব িািদ্নর উদ্যাগ 

মনওয়া হদ্য়দ্ছ। এছাড়া কাকা অদূদ্র হাইদ্টক িাকব ডনে বাদ্ণ উদ্যাগ মনওয়া হদ্য়দ্ছ। স্যাদ্টলাইট িািদ্নর িন্য আোদ্ের িরকার 

প্রদ্য়ািনীয় িেদ্েি ডনদ্চ্ছ।  

আোদ্ের অি বননডিক িীোবদ্ধিা রদ্য়দ্ছ। রদ্য়দ্ছ েে োনব িিদ্ের িীোবদ্ধিা। িাই বদ্ল আোদ্ের বদ্ি িাকদ্ল 

িলদ্ব না। এিব িীোবদ্ধিার েদ্েও প্রযুডির িদ্ব বাত্তে ব্যবহার ডনডিি কদ্র িদ্ে িাকা দূনীডি এবাং অিোিন দূর করদ্ি হদ্ব। 

আোদ্ের লেযই হদ্চ্ছ একটি িনমুখী িরকার ব্যবিা গদ্ড় মিালা। িনগণদ্ক িদ্ব বাচ্চ মিবা মেওয়া। এিন্য মিবা প্রোদ্নর মেদ্ত্র 

উদ্ভাবনী েডি প্রদ্য়াদ্গর মকান ডবকল্প মনই।  

সুডধবৃন্দ,  

উন্নি ডবদ্শ্বর িাদ্ি প্রডিদ্ াডগিায় টিদ্ক িাকদ্ি হদ্ল আোদ্েরদ্ক প্রযুডির িদ্ব বাত্তে ব্যবহার ডনডিি করদ্ি হদ্ব। েে 

োনব িিে তিডর করদ্ি হদ্ব।  

এ ধরদ্নর মেলা িরস্পদ্রর েদ্ে অডভজ্ঞিা ডবডনেদ্য়র সুদ্ াগ সৃডি কদ্র। আডে আো কডর, এখান মিদ্ক নতুন উযদ্ে 

িি িলদ্ি িবাই উবুদ্ধ হদ্বন।  

এ মেলা আদ্য়ািদ্নর িন্য আোর কা বালদ্য়র একদ্িি টু ইনফরদ্েেন (এটুআই) মপ্রাগ্রাে, ডবজ্ঞান এবাং িথ্য ও 

ম াগাদ্ াগ প্রযুডি েন্ত্রণালয় এবাং িাডিিাংঘ উন্নয়ন কে বসূডি (ইউএনডিডি) মক আন্তডরক ধন্যবাে িানাডচ্ছ।   

িব বকাদ্লর িব বদ্েষ্ঠ বাঙাডল, িাডির ডিিা বঙ্গবন্ধু মেখ মুডিবুর রহোন একটি ক্ষুধা, োডরদ্রয ও ডনরেরিামুি িমৃদ্ধ 

বাাংলাদ্েদ্ের স্বপ্ন মেখদ্িন। আেরা িাঁর স্বদ্প্নর মিানার বাাংলা প্রডিষ্ঠা করদ্ি অঙ্গীকারাবদ্ধ। আসুন িকদ্ল ডেদ্ল আেরা িাডির 

ডিিার মিই স্বদ্প্নর বাাংলাদ্েে ডনে বাণ কডর। আোদ্ের আগােী বাাংলাদ্েে হদ্ব সুখীিমৃদ্ধ, আধুডনক ডিডিটাল বাাংলাদ্েে।  

িবাইদ্ক আবারও ধন্যবাে িাডনদ্য় আডে ডিনডেনব্যিী ‘ডিডিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০১১' এর শুভ উদ্বাধন মঘাষণা করডছ।  

মখাো হাদ্ফি।  

িয় বাাংলা, িয় বঙ্গবন্ধু।  

বাাংলাদ্েে ডিরিীবী মহাক।  

.....  


