
ডিডিটাল বাাংলাদেশ ও ই-গভর্ন্যান্স প্রডশক্ষণ কর্ যশালা উদবাধন অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

র্াননীয় প্রধানর্ন্ত্রী  

শশখ হাডিনা  

ঢাকা, শডনবার, ১৬ কাডতযক ১৪১৬, ৩১ অদটাবর ২০০৯  

 

ডব   ল্লাডহর রাহর্াডনর রাডহর্  

 

অনুষ্ঠাদনর িভাপডত  

িহকর্ীবৃন্দ,  

অাংশগ্রহণকারী উপদিলা ডনব যাহী কর্ যকতযাগণ,  

িম্মাডনত অডতডিবৃন্দ।  

 

আিিালামু আলাইকুর্।  

 

ডিডিটাল বাাংলাদেশ ও ই-গভর্ন্যান্স প্রডশক্ষদণর উদবাধন অনুষ্ঠাদন উপডিত িবাইদক আন্তডরক শুদভচ্ছা িানাডচ্ছ।  

প্রধানর্ন্ত্রীর কার্ যালদয়র Access to Information প্রকদের অধীদন শর্ ডবষদয় আপনাদের প্রডশক্ষণ শুরু হদত 

র্াদচ্ছ শিটি ব্যডিগতভাদব আর্ার অতযন্ত ডপ্রয় ডবষয়। আডর্ ডবশ্বাি কডর, একডবাংশ শতাব্দীদত ডবশ্বায়দনর এই ির্দয় এবাং িার্দনর 

ডেনগুদলাদত ডবদশ্বর িদে তাল ডর্ডলদয় চলদত হদল ব্যাপকভাদব তথ্য ও শর্াগাদর্াগ প্রযুডির ব্যবহাদরর শকান ডবকে শনই।   

আগার্ী ২০২১ িাদল স্বাধীনতার সুবণ য িয়ন্তী পাডলত হদব। ২০২০ িাদল িব যকাদলর িব যদেষ্ঠ বাঙাডল, িাডতর িনক 

বেবন্ধু শশখ মুডিবুর রহর্াদনর িন্মশতবাডষ যকী। এ ির্দয়র র্দে আর্রা শেশ শিদক োডরদ্র্য, ক্ষুধা, অডশক্ষা দূর কদর শিানার 

বাাংলা প্রডতষ্ঠা কদর িাডতর িনদকর স্বপ্ন পূরণ করব ইনশাআল্লাহ।  

এ ির্ন্ই আর্রা এবাদরর ডনব যাচনী ইশদতহাদর ডভশন ২০২১ শ াষণা কদরডি। আর্রা একটি ডিডিটাল বাাংলাদেশ গড়দত 

চাই। তথ্য ও শর্াগাদর্াগ প্রযুডির র্িার্ি ব্যবহার কদর ২০২১ িাদলর র্দে আর্রা বাাংলাদেশদক একটি িমৃদ্ধ, আধুডনক ও 

কল্যাণরাষ্ট্র ডহদিদব প্রডতডষ্ঠত করদত চাই।   

সুডধর্ন্ডলী,  

আর্াদের শ াডষত ডিডিটাল বাাংলাদেশ িম্পদকয দু-একটি কিা বলদত চাই। অদনদকর এ িম্পদকয ভুল ধারনা রদয়দি। 

ডিডিটাল বাাংলাদেশ র্াদন শুধু িব যত্র কডম্পউটার ব্যবহার নয়। ডিডিটাল বাাংলাদেশ হদচ্ছ ডশক্ষা, স্বািয, কর্ যিাংিান, োডরদ্র্য 

ডবদর্াচনিহ িকল প্রডতশ্রুডত বাস্তবায়দন প্রযুডির লাগিই প্রদয়াদগর একটি আধুডনক েশ যন। এির্ন্ িবার আদগ প্রদয়ািন 

র্ানডিকতার পডরবতযন, ইডতবাচক ডচন্তার ডবকাশ, উদ্ভাবনী ক্ষর্তার প্রদয়াগ।  

ডিডিটাল বাাংলাদেশ েশ যদনর মূল ডবষয় হদচ্ছ প্রযুডির িদব যাত্তর্ ব্যবহাদরর র্ােদর্ িনগদণর ক্ষর্তায়ন ডনডিত করা, 

িব যত্র স্বচ্ছতা ও িবাবডেডহতা ডনডিত করা, সুশািন প্রডতষ্ঠা করা এবাং িদব যাপডর িরকাডর শিবাদক িনগদণর শোরদগাড়ায় ডনদয় 

র্াওয়া। এিব কাদির একটিই লক্ষয। তাহল - িাধারণ র্ানুদষর দেনডন্দন িীবনর্াদনর উন্নয়ন করা।  

আর্াদের ডিডিটাল বাাংলাদেশ হদব ধনী-গরীব, ডশডক্ষত-অডশডক্ষত ডনডব যদশদষ শেদশর িকল নাগডরদকর এবাং এখাদন 

শকান ‘প্রযুডি ডবদভে' িাকদব না। এির্ন্  আর্রা ডিডিটাল বাাংলাদেশ ডভশদনর চারটি উপাোনদক অগ্রাডধকার ডহদিদব ডচডিত 

কদরডি। এগুদলা হদচ্ছ: র্ানবিম্পে উন্নয়ন, িনগদণর িাংযুডি, িনগদণর শিবা এবাং ব্যবিা-বাডণদিয তথ্য প্রযুডির ব্যবহার।  

সুডধবৃন্দ,  

আর্রা িাডন ডশক্ষার হার না বাড়াদল ডিডিটাল বাাংলাদেদশর প্রডতষ্ঠার লক্ষয অিযন িম্ভব না। এির্ন্ ২০১০ িাদলর র্দে 

প্রািডর্ক ডবদ্যালদয় ১০০ শতাাংশ ভডতয ডনডিত করার পডরকেনা শনওয়া হদয়দি। ২০১৪ িাদলর শেশদক িম্পূণ য ডনরক্ষরতামুি করা 

হদব। চলডত বির শিদক আর্রা র্ােডর্ক পর্ যাদয় ডবনামূদল্য বই ডবতরণ শুরু করদত র্াডচ্ছ। িরকাডর র্ােডর্ক ডশক্ষা প্রডতষ্ঠাদন 



কডম্পউটার ল্যাব িাপন করার উদদ্যাগ শনওয়া হদয়দি। অদূর ভডবষ্যদত এর আওতা বৃডদ্ধ কদর িকল ডশক্ষা প্রডতষ্ঠাদন কডম্পউটার 

ল্যাব িাপন করা হদব র্াদত আর্াদের িন্তানরা প্রযুডির সুডবধা শুরু শিদকই শপদত পাদর।  

সুডধবৃন্দ,  

িরকাডর প্রডতষ্ঠাদন স্বচ্ছতা, িবাবডেডহতা আনায়ন এবাং কাদির গডত বাড়াদনার ির্ন্ তথ্য প্রযুডির ব্যবহার শুরু হদয়দি। 

আর্রা শগাটা প্রশািনর্ন্ত্রদক ই-গভর্ন্যাদন্সর আওতায় আনদত চাই। ইদতার্দে কদয়কটি র্ন্ত্রণালদয় দ্রুততার িাদি এ কাি চলদি। 

আইন-র্ন্ত্রণালয় প্রচডলত আইনগুদলা হালনাগাে কদর ‘বাাংলাদেশ শকাি এবাং ল'ি অব বাাংলাদেশ' ওদয়বিাইট খুদলদি। ভূডর্ 

র্ন্ত্রণালদয়র অধীদন ভূডর্ শরকি য ডিডিটাইিি করা হদচ্ছ। আপনারা িাদনন, শেদশর শবডশর ভাগ র্ার্লা-শর্াকর্দ্যর্ার মূল কারণ 

িডর্ির্া-িাংক্রান্ত্র ডবদরাধ। দুনীডতর সুদর্াগও এখাদন শবডশ। ডকন্তু একবার ডিডিটাইিি হদয় শগদল শকউ িহদি আর শরকদি যর 

িাডলয়াডত করদত পারদব না।  

আর্োডন-রপ্তাডন কার্ যক্রদর্ স্বচ্ছতা আনায়ন ও গডতশীল করার লদক্ষয ইদতার্দে চট্টগ্রার্ ও ঢাকা কাস্টর্ি হাউিদক 

অদটাদর্শদনর আওতায় আনা হদয়দি।   

আর্ার িানার্দত িবগুদলা র্ন্ত্রণালদয়র এবাং ডবভাদগর ওদয়বিাইট আদি। ডকন্তু শুধু ওদয়বিাইট িাকদলই চলদব না। 

িবাইদক আহবান িানাব আপনারা ডনয়ডর্ত ওদয়বিাইটগুদলা আপদিট করুন।  

আর্রা ডিদ্ধান্ত ডনদয়ডি অডচদরই িরকাডর প্রডতষ্ঠানগুদলার ির্ন্ ই-শটন্ডার পদ্ধডত চালু করব। আর্ার ডবশ্বাি, এটা চালু 

করদল শটন্ডারবাডি ডচরতদর বন্ধ হদয় র্াদব।  

আর্াদের িরকার স্বচ্ছতা ও িবাবডেডহতায় ডবশ্বািী। িনগদণর িদব যাচ্চ শিবার ির্ন্ আর্রা র্া র্া প্রদয়ািন িবডকছু 

করব। তথ্য প্রাডপ্ত িহিলভয করার ির্ন্ আর্রা তথ্য অডধকার আইন পাশ কদরডি। এর ফদল প্রডতটি অডফি-আোলত িনগদণর 

চাডহো অনুর্ায়ী তথ্য ডেদত বাে িাকদব।  

সুডধর্ন্ডলী,  

ডিডিটাল বাাংলাদেদশ িকল তদথ্য ও তথ্য প্রযুডিদত িনগদণর প্রদবশাডধকার িাকদব। পাশাপাডশ ডিাংহভাগ িনগণ র্াদত 

প্রযুডি ব্যবহার কদর িীবন-িীডবকা ডভডত্তক তথ্য ও শিবা শপদত পাদর এির্ন্ ইউডনয়ন পডরষে কার্ যালদয় ইউডনয়ন তথ্য শিবা 

শকন্দ্র (ইউআইএিডি) প্রডতষ্ঠা করা হদচ্ছ। ইদতার্দে ৩০টি ইউডনয়দন এ তথ্য শকন্দ্র কার্ যক্রর্ শুরু হদয়দি। আরও এক হািার তথ্য 

শকদন্দ্রর কাি চলদি। এিব শকন্দ্র শুধু ডশডক্ষত িনদগাষ্ঠীর ির্ন্ নয়, বরাং ডশক্ষাবডিত িনগদণর ির্ন্ অডিও-ডভডিও ও িডব 

ব্যবহাদরর র্ােদর্ তথ্য প্রযুডির সুডবধা শেওয়ার ব্যবিা িাকদব। শবশ ডকছু শবিরকাডর উদদ্যািাও এিাতীয় গণতথ্যদকন্দ্র চালু 

কদরদি। র্া তদথ্য প্রদবশাডধকার ডনডিত করার কািদক আরও িহি করদব।  

তদব, ডিডিটাল বাাংলাদেদশর িকল উদদ্যাগ শকবলর্াত্র কডম্পউটার শকডন্দ্রক নয়। শর্ িকল প্রযুডি ইদতার্দেই িনগদণর 

র্াদে িায়গা কদর ডনদয়দি - শর্র্ন শর্াবাইল শফান, শরডিও, শটডলডভশন ইতযাডে - এ ধরদনর িকল র্ােদর্র িদব যাত্তর্ ব্যবহারও 

ডনডিত করা হদব। ডবদশষ কদর শর্াবাইল শফান ব্যবহার কদর িরকাডর শিবা ডবতরদণ গুরুত্ব শেওয়া হদচ্ছ। শর্াবাইল ডভডত্তক ও 

অনলাইন শলনদেন ব্যবিা চালুর লদক্ষয বাাংলাদেশ ব্যাাংক কাি করদি। অডচদরই এই প্রযুডি ব্যবহার কদর িরকাডর শলনদেন 

ব্যবিা িহিীকরণ ও স্বচ্ছতা আনয়ন করা িম্ভব হদব।  

ডপ্রয় উপদিলা ডনব যাহী কর্ যকতযাবৃন্দ,  

আপনারা প্রশািদনর র্াঠ পর্ যাদয় িরকাদরর প্রডতডনডধত্ব কদরন। িরকাদরর কর্ যসূডচ বাস্তবায়ন কদরন। িাধারণ র্ানুষদক 

প্রডতডনয়ত নানা ির্স্যা ডনদয় ডবডভন্ন েপ্তদর শর্দত হয়। তাঁরা অদনকদক্ষদত্র প্রশািদনর কাদি শপ ৌঁিদত পাদর না। তাই প্রযুডি 

িহিলভযকরণ ও প্রযুডিদত প্রদবশাডধকার ডনডিত কদর আর্রা এর্ন একটি বাাংলাদেশ গড়দত চাই, শর্খাদন িনগণ িাকদব 

চালদকর আিদন, প্রশািদনর লক্ষয হদব িনদিবা। প্রশািদনর শিবািমূহ িনগদণর সুডবধা অনুর্ায়ী, কর্ খরদচ, দ্রুততার িদে ও 

স্বচ্ছ প্রডক্রয়ায় শপ ৌঁদি শেওয়ার ির্ন্ প্রযুডির ব্যবহার হদব ডিডিটাল বাাংলাদেদশর একটি গুরুত্বপূণ য লক্ষয।  

এ লদক্ষয প্রডতটি র্ন্ত্রণালদয়র অধীদন কর্পদক্ষ একটি কদর তথ্য প্রযুডিডনভ যর শিবা কার্ যক্রর্ বাস্তবায়দনর কাি এডগদয় 

চদলদি। শবশ ডকছু শিবা এই ব্যবিার আওতায় এদিদি। শর্র্ন, এখন শর্াবাইল শফাদনর র্ােদর্ শেদনর আিন ডবষয়ক তথ্য িানা 

র্ায়। শীঘ্রই শর্াবাইদলর র্ােদর্ র্াদত টিদকট ডকনদত পারা র্ায় শি কাি চলদি।  



কৃডষ, স্বািয ও পডরদিবা খাদত স্বে পডরিদর হদলও িরকাডর ও শবিরকাডর পর্ যাদয় ই-শিবা শেওয়া শুরু হদয়দি। প্রডতটি 

উপদিলা স্বািয শকদন্দ্র শর্াবাইল শফান শেওয়া হদয়দি র্াদত িনগণ িহদি িরুডর ডচডকৎিা পরার্শ য শপদত পাদরন। এিাড়া িরকাডর 

উদদ্যাদগর পাশাপাডশ িনগদণর কাদি কৃডষ তথ্য ও িাধারণ স্বািযদিবা শপ ৌঁদি ডেদত শর্াবাইল শিবাোতা প্রডতষ্ঠান ও উন্নয়ন 

িহদর্াগীিহ ডবডভন্ন প্রডতষ্ঠান কাি কদরদি। শেদশ ইদতার্দে শটডলদর্ডিডিদনর কার্ যক্রর্ শুরু হদয়দি।  

আর্রা র্দন কডর ই-গভর্ন্যান্স কার্ যকরভাদব চালু করদত হদল নীডতডনধ যারক পর্ যাদয় পডরকেনা প্রণয়ন ও েক্ষতা ডবকাদশর 

ির্ন্ প্রডশক্ষদণর ডবকে শনই। প্রধানর্ন্ত্রীর কার্ যালদয়র ই-গভর্ন্যান্স শিল ও একদিি টু ইনফরদর্শন প্রকদের আওতায় িকল 

র্ন্ত্রণালদয়র কর্ যকতযাদের ই-গভযর্ন্ান্স ডবষদয় প্রডশক্ষণ শেওয়া হদচ্ছ। শিলা প্রশািকদেরও এ ডবষদয় প্রডশক্ষণ শেওয়া হদয়দি। এবার 

আপনাদের অি যাৎ র্াঠ প্রশািদনর কর্ যকতযাদেরও প্রডশক্ষণ শেওয়া হদচ্ছ। আপনারা প্রডশক্ষণ শশদষ ডফদর ডগদয় িনগদণর 

শোরদগাড়ায় কীভাদব িহদি শিবা শপ ৌঁদি শেওয়া র্ায় শি ব্যাপাদর কার্ যকর উদদ্যাগ ডনদবন - এটাই আর্ার প্রতযাশা।  

ডপ্রয় উপদিলা ডনব যাহী কর্ যকতযাবৃন্দ,  

িরকাদরর োডয়ত্বভার শনওয়ার পর আর্াদেরদক নানা প্রডতকূলতার র্দে ডেদয় ডবগত ১০ র্াি অডতক্রর্ করদত হদয়দি। 

ডপলখানায় ডবডিআর হতযাকান্ড, শেদশর েডক্ষণািদল ঘূডণ যেড় আইলার আ াত, প্রশািদন অব্যবিাপনা ও িডবরতা, ডবদুযত 

উৎপােদন পব যতপ্রর্াণ  াটডত ইতযাডে নানা প্রডতকূলতা আর্াদের শর্াকাডবলা করদত হদয়দি। আল্লাহর অদশষ রহর্দত আর্রা এিব 

ির্স্যা ির্াধান করদত িক্ষর্ হদয়ডি।  

ডবগত িরকার দুটির শরদখ র্াওয়া আকাশচুম্বী দ্র্ব্যমূল্য িাধারণ র্ানুদষর ক্রয়ক্ষর্তার র্দে এদনডি। উৎপােন বৃডদ্ধ ও 

শলাি ম্যাদনিম্যাদের র্ােদর্ ডবদুযত পডরডিডতর উন্নডত হদয়দি, আইন-শৃঙ্খলা পডরডিডতও অতীদতর শর্ শকান ির্দয়র শচদয় এখন 

ভাল। িার্দনর ডেনগুদলাদতও িাধারণ র্ানুদষর িীবনর্ান উন্নয়দন আর্াদের আরও কদঠার পডরের্ কদর শর্দত হদব।  

র্াঠ প্রশািদনর কর্ী ডহদিদব আপনাদের িাফদল্যর উপরই ডনভ যর করদি িরকাদরর িাফল্য, র্ানুদষর ভাদযান্নয়ন।  

আডর্ ডবশ্বাি কডর, শর্ িাডত ভাষার ির্ন্ রি ডেদত পাদর, শর্ িাডত স্বাধীনতার ির্ন্ ডত্রশ লাখ প্রাণ ডবিিযন শেয়, শর্ 

িাডত গণতদন্ত্রর ির্ন্ রািপি রডিত কদর, শি িাডতর ির্ন্ ‘ডিডিটাল বাাংলাদেশ গড়ার' লক্ষযর্াত্রা অিযন অিম্ভব হদত পাদর না।  

আর্রা শিই বীর িনগদণর ম্যাদন্ডট ডনদয়, িকদলর অাংশগ্রহদণর র্ােদর্ আর্াদের র্হান স্বাধীনতার সুবণ য িয়ন্তীদত 

২০২১ িাদল একটি োডরদ্র্যমুি, িমৃদ্ধ ও অতযাধুডনক বাাংলাদেশ - তিা িব যকাদলর িব যদেষ্ঠ বাঙাডল ও িাডতর িনক বেবন্ধু শশখ 

মুডিবুর রহর্াদনর আিীবদনর লাডলত স্বপ্ন ‘শিানার বাাংলা' প্রডতষ্ঠা করবই। এ কাদি আডর্ আপনাদের িব যাত্মক িহদর্াডগতা চাই।  

আপনাদের িবার র্েল কার্না কদর আডর্ প্রডশক্ষণ কর্ যসূডচর শুভ উদবাধন শ াষণা করডি।  

শখাো হাদফি।  

িয় বাাংলা, িয় বেবন্ধু।  

বাাংলাদেশ ডচরিীবী শহাক। 

--- 


