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সিিসমল্লাসহর রাহমাসনর রাসহম 

 

মাননীয় মন্ত্রী ও প্রসিমন্ত্রী, 

িসিিবৃন্দ, 

মন্ত্রণালয়য়র কম মকিমা ও িস্া প্রধানণণ  

 

আিিালামু আলাইকুম  

 

ডাক, শেসলয় াণায় াণ ও িথ্য-প্রযুসি মন্ত্রণালয়য়র িকল কম মকিমা-কম মিাসরয়ক আসম শুয়েচ্ছা জানাসচ্ছ  রূপকল্প ২০২১ 

এর ‘সডসজোল িাসলায়েে’ কম মসূসি িাস্তিায়য়ন এ মন্ত্রণালয়য়র ভূসমকা অিযন্ত গুরুত্বপূণ ম  

লায়খা েহীয়ের রয়ির সিসনময়য় অসজমি িাসলায়েেয়ক িি মকায়লর িি ময়েষ্ঠ িাঙাসল, জাসির সপিা িঙ্গিন্ধু শেখ 

মুসজবুর রহমান ‘শিানার িাসলা’য় পসরণি করার স্বপ্ন শেসখয়য়সিয়লন  সকন্তু ১৯৭৫ িায়লর ১৫ আণস্ট িঙ্গিন্ধুয়ক িপসরিায়র 

হিযার মধ্য সেয়য় শি স্বপ্ন আর িাস্তিাসয়ি হয়সন   

২০০৮ িায়লর সনি মািয়নর আয়ণ িাসলায়েে আওয়ামী লীণ সনি মািনী ইেয়িহায়র প্রযুসিসেসিক ‘সডসজোল িাসলায়েে’ 

ণড়ার একটি সুসনসে মষ্ট কম মপসরকল্পনা শেেিািীর িাময়ন তুয়ল ধয়র  

সিপুল জনিমর্ মন সনয়য় সনি মািয়ন সিজয়ী হয়য় ২০০৯ িায়ল িরকার ণঠন করার পর আমরা সডসজোল িাসলায়েে 

ণড়ার কায়জ হাি শেই  শিিময় আমায়ের পসরকল্পনায়ক অয়নয়ক অিাস্তি সহয়িয়ি আখ্যা সেয়য়সিয়লন  সকন্তু ৫ িির পর 

সডসজোল িাসলায়েে আর অিাস্তি সকছু নয়  শেয়ের প্রিযন্ত অঞ্চয়লর জনণণও এর সুফল শোণ করয়িন  

জাসির সপিার শনতৃয়ত্ব ১৯৭৩ িায়ল িাসলায়েে আন্তজমাসিক শেসলয় াণায় াণ িস্া ITU-এর িেস্যপে লাে কয়র  

২০১০ িায়ল আমরা ITU-এর কাউসিল শমন্বার পয়ে সনি মাসিি হই  এরফয়ল আন্তজমাসিক পসরমণ্ডয়ল িাসলায়েয়ের োিমূসিমই 

শুধু উজ্জ্বল হয়সন, সিশ্বঅঙ্গয়ন িাসলায়েয়ের জন্য শেসলয় াণায় াণ ও আইসিটি খায়ি শজারায়লা ভূসমকা রাখারও সুয় াণ সৃসষ্ট 

হয়য়য়ি   

স্বা্যখায়ি িথ্য প্রযুসির িফল ব্যিহায়রর অিোন স্বরূপ আমরা ২০১১ িায়ল ম মাোপূণ ম ‘িাউর্ িাউর্ এওয়াড ম’ লাে 

কসর  িথ্যপ্রযুসির মাধ্যয়ম জনণয়ণর শোরয়ণাড়ায় িরকাসর শিিা প্রোয়নর শেয়ে িাফয়ের স্বীকৃসিস্বরূপ ITU িাসলায়েেয়ক 

২০১৪ িায়লর ‘ওয়ার্ল্ম িাসমে অন ইনফরয়মেন শিািাইটি’ (WSIS) পুরস্কায়র ভূসিি কয়রয়ি  

শেসলয় াণায় াণ ও আইসিটি খায়ির কা মক্রময়ক িমসন্বিোয়ি িম্পােয়নর লয়েয ডাক ও শেসলয় াণায় াণ মন্ত্রণালয় 

এিস িথ্য ও শ াণায় াণ প্রযুসি মন্ত্রণালয়য়ক একীভূি কয়র ডাক, শেসলয় াণায় াণ ও িথ্যপ্রযুসি মন্ত্রণালয় সহয়িয়ি পুনণ মঠন 

করা হয়য়য়ি  আসম আো কসর, এরফয়ল এ মন্ত্রণালয়য়র কা মক্রম আরও ণসিেীল হয়য়য়ি  



 

সুসধবৃন্দ, 

১৯৯৬-২০০১ শময়ায়ে আমরা শমািাইল শফায়নর ময়নাপসল শেয়ঙ্গ শেই  এরফয়ল শেসলয় াণায় াণ খায়ি এক ব্যাপক 

পসরিিময়নর ধারা সূসিি হয়  িখন মাে একটি শমািাইল শফান শকাম্পাসন সিল  িিমমায়ন শেয়ে িরকাসর একটিিহ শমাে ৬টি 

শকাম্পাসন অপায়রে করয়ি  িিমমায়ন ১১ শকাটি ৬২ লাখ সিম ব্যিহৃি হয়চ্ছ   া শমাে জনিসখ্যার প্রায় ৭৮েিাসে   

সুষ্ঠু ও প্রসিয় াসণিামূলক পসরয়িে সৃসষ্টর ফয়ল ২০০১ িায়ল শমািাইয়লর কলিাজম শ খায়ন প্রসিসমসনে সিল প্রায় ৯ 

োকা ৬০ পয়িা, িিমমায়ন িা ণয়ড় প্রসি সমসনে ৮৩ পয়িায় শনয়ম এয়িয়ি  

িিমমায়ন শেেব্যাপী ২০ হাজার ৪০৩ সকয়লাসমোর অপটিকযাল ফাইিার শনেওয়াকম রয়য়য়ি  শমািাইল 

শকাম্পানীিমূয়হর প্রায় ৪৫ হাজার সিটিএি রয়য়য়ি   

শেয়ে িিমমায়ন ৭ হাজার িথ্যয়িিা শকন্দ্র এিস ১০৪টি শরসডও ও টিসে িম্প্রিার শকন্দ্র রয়য়য়ি  সিটিআরসি সিসেন্ন 

কযাোণসরয়ি ১ হাজার ৮৮১টি  লাইয়িি প্রোন কয়রয়ি  

আমরা ৫টি শমািাইল শকাম্পাসনয়ক িহু কাসিি 3G লাইয়িি প্রোন কয়রসি  3G এর কাজ িমাসির পর অসিয়রই 

4G কা মক্রম শুরু হয়ি   

আন্তজমাসিক শ াণায় াণ সনরিসচ্ছন্ন ও দ্রুিির করার জন্য সিদ্যমান িাি-শমসরন শকিল-এর িয়ঙ্গ আরও একটি শকিল 

িসযুি করার জন্য িম্প্রসি িাসলায়েে চুসি স্বাের কয়রয়ি  পটুয়াখালীর কুয়াকাোয় এর োসডস শস্টেয়নর কাজ ইয়িাময়ধ্য 

শুরু হয়য়য়ি  এরফয়ল ব্যাডউইর্ কযাপাসিটি ১৩০০ Gbps বৃসি পায়ি   

১৯৯১-৯৬ শময়ায়ে সিএনসপ িরকার সিনা খরয়ি িািয়মসরন শকিল শনয়সন  পরিিীকায়ল আমায়ের োকা সেয়য় শিো 

সনয়ি হয়য়য়ি  শি িময় িািয়মসরন শকিল সনয়ল হয়য়িা আমরা অয়নক আয়ণই সিিীয় শকিল ্াপন করয়ি পারিাম   

ব্যাডউইর্-এর ক্রমিধ মমান িাসহো পূরয়ণর লয়েয িরকাসর শকাম্পাসনর পাোপাসে ৬টি শিিরকাসর প্রসিষ্ঠানয়ক 

আন্তজমাসিক শেসরসিয়াল লাইয়িি প্রোন করা হয়য়য়ি  

শেয়ের ২ হাজার ৭৫০টি শপাস্ট অসফয়ি ইয়লকট্রসনক মাসন অড মার িাসে মি িালু করা হয়য়য়ি  ৮ হাজার পাঁিেি 

ডাকঘরয়ক ‘Post-e-center’ এ রূপান্তয়রর উয়দ্যাণ শনওয়া হয়য়য়ি  ইয়িাময়ধ্য ১৪৮টি ডাকঘরয়ক Post-e-center-এ 

রূপান্তর  করা হয়য়য়ি   

িরকার ২০১০ িায়ল কুসরয়ার িাসে মি-শক আইনী কাঠায়মার ময়ধ্য আনার জন্য ‘শমইসলস অপায়রের ও কুসরয়ার 

িাসে মি লাইয়িসিস কতৃমপে’ ণঠন কয়র   

শেয়ে িিমমায়ন প্রায় ১১০০ টি কুসরয়ার িাসে মি প্রসিষ্ঠান রয়য়য়ি  এ খায়ি প্রায় ১৫ লাখ জনিয়লর কম মিস্ান হয়য়য়ি   

শেয়ের জনণয়ণর জীিন াোর মান উন্নয়য়ন এডুয়কেন লাইন, শেসল শহলর্, কৃসি সজজ্ঞািা, ইউটিসলটি সিল শপয়মন্ট, 

শমািাইল শরসময়েি িাসে মি, শরলওয়য় টিয়কে ক্রয়, সিসিসি জানালা, শমািাইল ব্যাসসকস, হজ্জ্ব িথ্য ইিযাসে শিিা প্রোন করা 

হয়চ্ছ   

এিাড়া, এিএমএি ও ইন্টারয়নে-এর মাধ্যয়ম SSCও HSC এর ফল প্রকাে ও সিশ্বসিদ্যালয়য় েসিমর আয়িেয়নর 

ব্যি্া করা হয়য়য়ি  

শেসলয়ফান সেল্প িস্া ইয়িাময়ধ্য ৩৩ হাজার সিসেন্ন ময়ডয়লর শোয়য়ল োপেপ সিসেন্ন সেো প্রসিষ্ঠান, শিনািাসহনী 

ও িাধারণ গ্রাহকয়ের মায়ে িরিরাহ কয়রয়ি  

শেয়ের ক্রমিধ মমান অপটিকযাল ফাইিায়রর িাসহো পূরয়ণর জন্য িরকার খুলনার শকিল সেল্প িস্ায় প্লান্ট ্াপন 

কয়র উন্নিমায়নর অপটিকযাল ফাইিার উৎপােন করয়ি  

মহাকায়ে িাসলায়েয়ের প্রর্ম ‘িঙ্গিন্ধু স্যায়েলাইে’ উৎয়েপয়ণর প্রসক্রয়া শুরু হয়য়য়ি  ২০১৭ িায়লর মাি ম নাণাে 

িঙ্গিন্ধু স্যায়েলাইে উৎয়েপণ িম্ভি হয়ি িয়ল আো করা হয়চ্ছ   

২০১৫ িায়লর ময়ধ্য শেয়ের িকল ইউসনয়ন পসরিে প মন্ত অপটিকযাল ফাইিার শনেওয়াকম ্াপয়নর কাজ দ্রুিণসিয়ি 

এসণয়য় িলয়ি  শেয়ে স্মাে ম শফান তিসররও উয়দ্যাণ শনওয়া হয়য়য়ি  

িম্প্রসি ২৫ হাজার ওয়য়িিাইে সনয়য় সিয়শ্বর বৃহিম ওয়য়ি শপাে মাল ‘জািীয় িথ্য িািায়ন’ িালু করা হয়য়য়ি  



 

ণাজীপুর শজলার কাসলয়াককয়র ২৩২ একর জসমর উপর হাইয়েক পায়কমর ৭৫ েিাসে অিকাঠায়মা সনম মাণ কাজ 

িম্পন্ন হয়য়য়ি  এিাড়াও িফট্ওয়যার পাকম ্াপয়নর জন্য কাওরান িাজায়র জনিা োওয়ারয়ক িফট্ওয়যার শেকয়নালসজ পায়কম 

রূপান্তর করািহ  য়োয়র একটি িফট্ওয়যার শেকয়নালসজ পাকম িাস্তিায়ন করা হয়চ্ছ   

ইয়লক্ট্রসনক পিসিয়ি শিিা কা মক্রম আরও িম্প্রিাসরি করার জন্য সিসিসি’শি একটি Tier-3 মায়নর জািীয় 

ডাো শিন্টার ্াপন করা হয়য়য়ি  

সিসেন্ন সেো প্রসিষ্ঠায়ন আইটি সেো িম্প্রিারয়ণর জন্য ৩ হাজার ৫১২টি সেো প্রসিষ্ঠায়ন কসম্পউোর োি ্াপন 

করা হয়য়য়ি  এিাড়াও োরি িরকায়রর িহায়িায় প্রসিটি শজলায় একটি কয়র সেো প্রসিষ্ঠায়ন শমাে ৬৪টি োি ্াসপি 

হয়য়য়ি    

শেয়ের প্রিযন্ত অঞ্চয়ল জনয়িিা শপ ৌঁয়ি শেওয়ার জন্য সিদ্যযৎ সিহীন ১ হাজার ১৩ টি ইউসনয়য়ন শি র সিদ্যযৎ এিস 

ইউসনয়ন িথ্যয়িিা শকন্দ্র ্াপনিহ উপয়জলা প মায়য় ১৪৭টি কসমউসনটি ই-শিন্টার ্াপন করা হয়য়য়ি  এিাড়াও িায়কমর 

িহায়িায় ২০০টি ইউসনয়ন িথ্যয়িিা শকন্দ্রয়ক োপেপ, সপ্রন্টার, স্কযানার ও মাসিসমসডয়া প্রয়জক্টর িরিরাহ করা হয়য়য়ি  

ইউসনয়ন িথ্য শিিা শকন্দ্র শর্য়ক এখন প্রসি মায়ি প্রায় ৪০ লাখ মানুি শিিা গ্রহণ করয়িন   

িথ্য প্রযুসি ব্যিহায়রর মাধ্যয়ম আউেয়িাসি মস-এর শেয়ে সিয়শ্ব িাসলায়েয়ের িিমমান অি্ান তৃিীয়  িফেওয়যার 

এিস আইটি শিিা রিাসন কয়র িাসলায়েে প্রায় ১২৫ সমসলয়ন ইউএি ডলার আয় করয়ি   

আউেয়িাসি মস-এর মাধ্যয়ম মসহলায়ের কম মিস্ান ও নারীর েমিায়ন সৃসষ্টর লয়েয "িাড়ী িয়ি িড় শলাক" কম মসূসি 

গ্রহণ করা হয়য়য়ি  এ কম মসূসির  আওিায় ২৭৬টি উপয়জলায় ১২ হাজার ৪ েি ২০ জন নারীয়ক প্রসেেণ প্রোন করা হয়ি  

ইয়িাময়ধ্য ৬ হাজার ২৭৫ জনয়ক প্রসেেণ শেওয়া হয়য়য়ি   

ঢাকার মহাখালী, রাজোহী, িট্টগ্রাম ও িসরোয়ল আইসিটি সেয়লজ ্াপয়নর উয়দ্যাণ শনওয়া হয়য়য়ি  আমরা শেয়ের 

প্রসিটি শজলায় ১টি আইটি সেয়লজ/িফেওয়যার শেকয়নালসজ পাকম ্াপয়নর পসরকল্পনা সনয়য়সি   

সপ্রয় িহকমীবৃন্দ, 

আমরা শ িি কাজ শুরু কয়রসি এগুয়লা িফলোয়ি শেি করার জন্য প্রয়য়াজন আপনায়ের িিিা, কম মেেিা এিস 

আন্তসরকিা  আসম সিশ্বাি কসর আমরা িকয়ল সময়ল একিয়ঙ্গ কাজ করয়ল ২০২১ িায়লর আয়ণই আমরা িাসলায়েেয়ক একটি 

ক্ষুধা ও োসরদ্র্যমুি মধ্যম-আয়য়র শেয়ে পসরণি করয়ি পারি, ইনোআল্লাহ  আপনায়ের িকলয়ক ধন্যিাে  

 

শখাো হায়ফজ। 

জয়িাসলা, জয় িঙ্গিন্ধু 

িাসলায়েে েীঘ মজীিী শহাক  

… 


