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ডবিডমল্লাডহর রাহমাডনর রাডহম 

অনুষ্ঠাদ্নর িভাপডি, 

িহকমীবৃন্দ, 

িথ্য প্রযুডি খাদ্ির উদ্যািা ও ডবদ্েষজ্ঞবৃন্দ,  

সুডধমন্ডলী। 

 আিিালামু আলাইকুম। 

িথ্য-প্রযুডিখাদ্ির শেদ্ের িব ডবৃহৎ শমলা ডিডিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৭- এর উদ্বাধন অনুষ্ঠাদ্ন উপডিি িকলদ্ক আন্তডরক 

শুদ্ভচ্ছা িানাডচ্ছ। 

ডিদ্িম্বর আমাদ্ের মহান ডবিদ্য়র মাি। আডম গভীর শ্রদ্ধার িদ্ঙ্গ স্মরণ করডি িব ডকাদ্লর িব ডদ্শ্রষ্ঠ বাাাডল, িাডির 

ডপিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুডিবুর রহমানদ্ক। স্মরণ করডি, িািীয় চারদ্নিা, মহান মুডিযুদ্দ্ধর ৩০ লাখ েডহে ও ২ লাখ ডনর্ ডাডিি 

মা-শবানদ্ক। বীর মুডিদ্র্াদ্ধাদ্ের িালাম িানাডচ্ছ। 

২০০৮ িাদ্লর ডনব ডাচনী ইেদ্িহাদ্র আমরা ডিডিটাল বাাংলাদ্েে গড়ার প্রডিশ্রুডি ডেদ্য়ডিলাম। আমাদ্ের উপর ভরিা 

শরদ্খ িনগণ শিই ডনব ডাচদ্ন আওয়ামী লীগদ্ক ডবপুলভাদ্ব ডবিয়ী কদ্রডিদ্লন। আমরাও িনগণদ্ক ডবমুখ কডরডন। কারণ, 

আমাদ্ের লক্ষ্য িনগদ্ণর ি্য  কাি করা, িাঁদ্ের মঙ্গল করা। কীভাদ্ব মানুদ্ষর িীবনমাদ্নর উন্নয়ন করা র্ায় শি ডবষদ্য় 

আমরা িব িময়ই িিাগ।  

শর্ ডিডিটাল বাাংলাদ্েদ্ের স্বপ্ন আমরা মানুষদ্ক শেডখদ্য়ডিলাম আি িা অদ্নকটা বাস্তবিা। ২০০৯ িাদ্ল আমরা র্খন 

িরকার গঠন কডর শি িময় শেদ্ের মাত্র ৮ লাখ মানুষ ইন্টারদ্নট শিবা শপদ্িন। িাদ্ড় ৮ বির পর ইন্টারদ্নট ব্যবহারকারীর 

িাংখ্যা শবদ্ড় োঁডড়দ্য়দ্ি ৮ শকাটি। িখন ৪ শকাটি মানুদ্ষর কাদ্ি শমাবাইল শ ান ডিল। বিডমাদ্ন ১৩ শকাটি মানুদ্ষর হাদ্ি শপ ৌঁদ্ি 

শগদ্ি শমাবাইল শ ান। দু’শোর শবডে নাগডরক শিবা মানুষ এখন ঘদ্র বদ্িই শমাবাইল শ াদ্নর মাধ্যদ্ম পাদ্চ্ছন। 

আমাদ্ের প্রাডন্তক িনদ্গাষ্ঠীদ্ক ‘প্রযুডি ডবদ্ভে’ শেদ্ক দূদ্র রাখদ্ি আমরা ইন্টারদ্নদ্টর ব্যান্ডউইিদ্ের োম কমাদ্না, 

অবকাঠাদ্মা উন্নয়ন, ডিডিটাল র্ন্ত্রদ্ক হাদ্ির নাগাদ্ল আনার পাোপাডে মানুদ্ষর হাদ্ির মুদ্ঠায় িরকাডর শিবাদ্ক শপ ৌঁদ্ি 

শেওয়ার পেদ্ক্ষ্প আমরা ডনদ্য়ডি। 

১৯৯৬ িাদ্ল আমরা িরকার পডরচালনার োডয়ত্ব পাওয়ার আদ্গ পর্ ডন্ত শেদ্ে একটি মাত্র শমাবাইল অপাদ্রটর ডিল। িার 

মাডলক ডিল আবার িরকাদ্রর একিন মন্ত্রী। শি িময় র্াঁরা শমাবাইল শ ান ব্যবহার করদ্িন, িাঁরা িাদ্নন, কীভাদ্ব িারা 

মানুদ্ষর পদ্কট শকদ্টদ্ি। এক ডমডনট কো বলদ্ল ২০ টাকা খরচ হি। ডর্ডন শ ান করদ্িন িাঁর ১০ টাকা আর ডর্ডন ধরদ্িন 

িাঁর ১০ টাকা কাটা হি।  

আমরা এই মদ্নাপডল শভদ্ঙ্গ আরও শকাম্পাডনদ্ক শেদ্ে ডবডনদ্য়াদ্গর সুদ্র্াগ কদ্র শেই। িার  দ্লই একডেদ্ক কলদ্রট 

কদ্ম আদ্ি, অ্য ডেদ্ক শেদ্ের প্রিযন্ত অঞ্চল পর্ ডন্ত শনটওয়াকড শপ ৌঁদ্ি র্ায়। 

আপনারা িাদ্নন, ১৯৯১ িাদ্লর পর বাাংলাদ্েদ্ে ডবনা পয়িায় িাবদ্মডরন শকবল পাওয়ার সুদ্র্াগ এদ্িডিল। ডকন্তু, 

িখনকার ডবএনডপ িরকার শিই সুডবধা শনয়ডন। িাদ্ের শবাকাডমর ি্য  পরবিীকাদ্ল ডবপুল অাংদ্কর টাকা ডেদ্য় এটি আমাদ্ের 

ডকনদ্ি হদ্য়দ্ি। আিদ্ল দূরেডে ডিা না োকদ্ল এ ভাদ্বই ডপডিদ্য় পড়দ্ি হয়। 

িাডির ডপিা ১৯৭৪ িাদ্ল শবিবুডনয়া উপগ্রহ ভূ-শকন্দ্র িাপন কদ্র বডহডব ডদ্ের িদ্ঙ্গ বাাংলাদ্েদ্ের শর্াগাদ্র্াগ ব্যবিায় 

ববপ্লডবক পডরবিডন এদ্ন ডেদ্য়ডিদ্লন। িারই ধারাবাডহকিায় আিদ্ক আমরা ডনদ্িদ্ের উপগ্রহ ‘‘বঙ্গবন্ধু যাটাদ্টলাইট-১’’  

উৎদ্ক্ষ্পন করদ্ি র্াডচ্ছ। আমাদ্ের িরুণ ডেক্ষ্ােীরা মহাকাদ্ে ্য াদ্না যাটাদ্টলাইট পাঠিদ্য় প্রমাণ কদ্রদ্ি িথ্য-প্রযুডিদ্ি 

আমাদ্ের শিদ্লদ্মদ্য়রা ববডেক শর্াগ্যিা অিডন কদ্রদ্ি। 

সুডধমন্ডলী, 

িথ্য-প্রযুডির ডবকাদ্ের  দ্ল আমাদ্ের িামদ্ন এক নতুন ডেল্প ডবপ্লদ্বর সুদ্র্াগ বিডর হদ্য়দ্ি। আডম মদ্ন কডর আমরা 

এর অ্য িম কান্ডাডরর ভূডমকা পালন করদ্ি পারব। কারণ, এই ডবপ্লদ্বর প্রধান রিে হল শমধাবী িরুণ-িরুণী, র্া আমাদ্ের 

আদ্ি।  

প্রযুডির ব্যবহাদ্র উন্নি শেেিমূদ্হ ক্রদ্মই কম ডক্ষ্ম িনিাংখ্যা হ্রাি পাদ্চ্ছ। বাড়দ্ি ডনভ ডরেীল মানুদ্ষর িাংখ্যা। 

বাাংলাদ্েদ্ের ৬৫ েিাাংে মানুদ্ষর বয়ি ৩৫ বির বা িার ডনদ্চ। আমাদ্ের এই শিদ্মাগ্রাড ক ডিডভদ্িদ্ন্টর সুবণ ড সুদ্র্াগদ্ক 

কাদ্ি লাগাদ্ি হদ্ব। এি্য  এই িরুণ শগাষ্ঠীদ্ক উপদ্র্াগী কদ্র গদ্ড় তুলদ্ি আমরা নানামুখী উদ্যাগ ডনদ্য়ডি। ইদ্িামদ্ধ্যই 

মানবিম্পে উন্নয়দ্ন ডবডভন্ন প্রকল্প হাদ্ি শনওয়া হদ্য়দ্ি।  



 

২০১১ িাল শেদ্ক আমরা মাধ্যডমক পর্ ডাদ্য় আইডিটি ডেক্ষ্া বাধ্যিামূলক কদ্রডি। ডেক্ষ্া প্রডিষ্ঠাদ্ন কডম্পউটার ল্যাব ও 

ডিডিটাল ক্লােরুম িাপদ্নর পাোপাডে ডেক্ষ্া উপকরণ ও পাঠ্যবই-এর ডিডিটাল রূপান্তর করা হদ্চ্ছ। শেেব্যাপী প্রডেক্ষ্ণ কম ডসূডচ 

পডরচালনা শিারোর করা হদ্চ্ছ। এি্য  িথ্য ও শর্াগাদ্র্াগ প্রযুডি ডবভাগ শেদ্ক প্রায় ৫০ হািার শিদ্ল-শমদ্য়দ্ক প্রডেক্ষ্ণ ডেদ্য় 

েক্ষ্ কদ্র শিালা হদ্চ্ছ। ডবেডবযালয়গুদ্লাদ্ি গদ্ড় শিালা হদ্চ্ছ শরাদ্বাটিক্স, ডবগদ্িটা, ইন্টারদ্নট অব ডোংি, শিটা এনাডলটিক্স 

ল্যাব।  

ডবেডবযালয় শেদ্ক িথ্যপ্রযুডিদ্ি প্রডিবির ১০ হািার স্নািক শবর হদ্চ্ছ। আমাদ্ের িরুণদ্ের িক্ষ্মিা আি ডবেজুদ্ড় 

নিরও কাড়দ্ি। িাপাদ্নর মি উন্নি শেদ্ের ১০ হািার এপাট ডদ্মন্টদ্ক স্মাট ড করার কািটা িাঁরা আমাদ্ের িরুণদ্ের হাদ্ি তুদ্ল 

ডেদ্য়দ্ি। এটি আমাদ্ের ি্য  গদ্ব ডর। 

আদ্মডরকা, ইউদ্রাপ, কানািা, অদ্েডলয়ািহ ডবদ্ের প্রায় ৫০টিরও শবডে শেদ্ে বাাংলাদ্েদ্ের বিডর ি টওয়যার ও 

আইটি শিবা আমরা িরবরাহ করডি। শবিরকাডরখাদ্ির প্রডিষ্ঠানদ্কও আমরা িহদ্র্াডগিা করডি। আমাদ্ের শকাম্পাডনগুদ্লা 

এখন আডিকাদ্িও পেচারণা করদ্ি িক্ষ্ম হদ্য়দ্ি। চলডি অে ডবিদ্র ি টওয়যার রপ্তাডন শেদ্ক আয় ১ ডবডলয়ন িলার িাডড়দ্য় 

র্াদ্ব। আমরা আো করডি, ২০২১ িাদ্লর মদ্ধ্য এ আয় ৫ ডবডলয়ন িলার িাড়াদ্ব এবাং ডিডিডপদ্ি ি টওয়যার ও আইডিটি 

শিবাখাদ্ির অবোন ৫% এ উন্নীি হদ্ব। এ খাদ্ির উদ্যািাদ্ের ি্য  আমরা এই বির শেদ্ক রপ্তাডনদ্ি ৫% হাদ্র প্রদ্ণােনা 

ডেডচ্ছ। 

প্রডিবির ডবপুল িাংখ্যক শিদ্ল-শমদ্য় আমাদ্ের কম ডবািাদ্র আিদ্ি। িাদ্ের ি্য  চাকডরর সুদ্র্াগ বিডর করার 

পাোপাডে ডনদ্িরাও শর্ন িথ্যপ্রযুডি উদ্যািা হদ্ি পাদ্র শি ব্যাপাদ্রও আমরা কাি কদ্র র্াডচ্ছ। শেেজুদ্ড় গদ্ড় শিালা হদ্চ্ছ 

২৮টি হাইদ্টক ও ি টওয়যার শটকদ্নালিী পাকড। এর মদ্ধ্য ঢাকার কারওয়ান বািার ও র্দ্োদ্র ি টওয়যার পাকড এর কার্ ডক্রম 

শুরু হদ্য়দ্ি। এ িাড়া ১২টি শবিরকাডর ি টওয়যার পাকডও গদ্ড় উদ্ঠদ্ি। এিব পাদ্কড শেডে-ডবদ্েডে ডবডনদ্য়াগদ্ক আকৃষ্ট করার 

ি্য  ১০ বিদ্রর আয়কর মওকু  ও েিভাগ ডরদ্পডিদ্য়েনিহ ডবডবধ সুদ্র্াগ সুডবধার ব্যবিা করা হদ্য়দ্ি। আমরা প্রডিটি 

শিলায় হাইদ্টক বা ি টওয়যার শটকদ্নালডি পাকড গদ্ড় তুলব। 

ডি ল্যাডসাং-এর মাধ্যদ্ম িরুণ প্রিন্মদ্ক স্বাবলম্বী কদ্র গদ্ড় তুলদ্ি শচষ্টা কদ্র র্াডচ্ছ। ডবদ্ের িবদ্চদ্য় বড় ডি ল্যাডসাং 

িাইট আপওয়াকড, ইল্যাস এবাং ডি ল্যাসাদ্রর প্রেম েেটির মদ্ধ্য িায়গা কদ্র ডনদ্য়দ্ি আমাদ্ের ডি ল্যাসাররা। ডবদ্ে ডি 

ল্যাসাদ্রর িাংখ্যার ডেক শেদ্ক আমরা রদ্য়ডি ডবিীয় িাদ্ন। আমরা আো করডি ২০২১ িাল নাগাে আমাদ্ের ২০ লাখ িরুণ-

িরুণী িথ্য প্রযুডির শপোর িদ্ঙ্গ যুি হদ্ব। 

সুডধমন্ডলী, 

আমরা আমাদ্ের ডনিস্ব ব্র্যাদ্ন্ডর ল্যাপটপ, শমাবাইল শ ান বানাদ্না শুরু কদ্রডি। এই খাদ্ি উদ্যািাদ্ের উৎিাডহি 

করদ্ি চলডি বির শেদ্ক আমরা ৯৪টি উপকরদ্ণর ওপর শুল্ক প্রিীকী ১ েিাাংে কদ্র ডেদ্য়ডি।  দ্ল শকবল শেেীয় উদ্যািরা 

নয়, ডবেডবখ্যাি ডনম ডািারাও এখাদ্ন কারখানা বিডরদ্ি আগ্রহী হদ্ব। ইদ্িামদ্ধ্য যাটামিাং-এর মি শকাম্পাডন ঢাকার অদূদ্র 

কারখানা িাপন কদ্রদ্ি। এ খাদ্ি ডবডনদ্য়াগকারীদ্ক আমরা িদ্ব ডািভাদ্ব িহায়িা শেওয়ার ডনডিয়িা ডেডচ্ছ।  

আমরা ডবিীয় িাবদ্মডরন শকবদ্লর িাংদ্র্াগ ও শবিরকাডর খাদ্ি ৬টি ইন্টার্য ােনাল শটডরডেয়াল শকবদ্লর সুডবধা 

ডেদ্য়ডি। র্ার  দ্ল শেেব্যাপী ১০ গুদ্ণরও শবডে ইন্টারদ্নট ব্যান্ডউইিে ব্যবহার শবদ্ড়দ্ি। ইন্টারদ্নট ব্যান্ডউইিে রপ্তাডনও হদ্চ্ছ। 

শর্ ব্যান্ডউইিে এর োম ২০০৭ িাদ্ল ডিল ৭৬ হািার টাকা িা এখন ৫০০ শেদ্ক ১০০০ টাকায় শনদ্ম এদ্িদ্ি।  দ্ল ই-গভদ্ন ডস, 

ই-শহলে, ই-কমাি ড, ই-লাডন ড, শমাবাইল এডপ্লদ্কেনিহ ইন্টারদ্নদ্টর বহুডবধ ব্যবহার িহিলভয হদ্য়দ্ি। আগামী ডকছুডেদ্নর মদ্ধ্য 

আমরা শ ার ডি (4G) প্রযুডি চালু করদ্ি র্াডচ্ছ। 

সুডধমন্ডলী, 

২০১০ িাদ্ল আমরা ইউডনয়ন পর্ ডাদ্য় ডিডিটাল শকন্দ্র িাপন কডর। ২০১৩ ও ২০১৪ িাদ্ল শি শকন্দ্রগুদ্লা শপ রিভা ও 

ডিটি কদ্প ডাদ্রেদ্ন িম্প্রিারণ করা হদ্য়দ্ি। আমরা িরকাডর প্রডিষ্ঠাদ্নর ২৫ হািার ওদ্য়বিাইট ডনদ্য় ডবদ্ের িব ডবৃহৎ ওদ্য়ব 

শপাট ডাল চালু কদ্রডি। র্ার মাধ্যদ্ম মানুদ্ষর কাদ্ি আমরা িথ্যদ্িবাদ্ক িহিলভয কদ্র তুদ্লডি।  

িথ্য প্রযুডি খাদ্ির ডবকাদ্ে উদ্ভাবন িক্ষ্মিা ও গদ্বষণার শকান ডবকল্প শনই। এ ি্য  আইডিটি ডবভাদ্গর আওিায় 

গদ্বষণা শ দ্লােীপ, বৃডি প্রোন এবাং উদ্ভাবন কাদ্ির ি্য  অনুোন প্রোদ্নর ব্যবিা কদ্রডি। এিাড়া আমরা Innovation 

Design & Entrepreneurship Academy িাপন কদ্রডি। গদ্ড় তুদ্লডি একটি নতুন প্লযাট ম ড ‘স্টাট ডআপ বাাংলাদ্েে’। 

উদ্যািাদ্ের শভঞ্চার কযাডপটাল ঋণিহ বাাংলাদ্েে ব্যাাংক ও ইনদ্ভস্টদ্মন্ট কদ্প ডাদ্রেন অব বাাংলাদ্েে এর উদ্যাদ্গ ইই  াদ্ন্ডর 

ব্যবিা চালু করা হদ্য়দ্ি। 

সুধী, 

আমরা যুদ্ধ কদ্র শেে স্বাধীন কদ্রডি। আমরা ডবিয়ী িাডি। আমরা ডপডিদ্য় োকব শকন? িাডির ডপিাদ্ক ডনম ডমভাদ্ব 

হিযা করা না হদ্ল আমরা অদ্নক আদ্গই উন্নি শেেগুদ্লার িাডরদ্ি িায়গা কদ্র ডনিাম। কারণ, ১৯৭৫ িাদ্লর ১৫ই আগদ্স্টর 

পর র্ারা ক্ষ্মিায় এদ্িদ্ি িাদ্ের লক্ষ্য ডিল ডনদ্িদ্ের ভাগ্য গদ্ড় শিালা। শোষণ-ডনপীড়দ্নর মাধ্যদ্ম শেেদ্ক িারা ডপিদ্ন ডনদ্য় 

ডগদ্য়ডিল।   



 

আিদ্ক বাাংলাদ্েদ্ের শি অবিা শনই। বডহডব ডদ্ে আি বাাংলাদ্েে আত্ম-মর্ ডোেীল শেে ডহদ্িদ্ব িায়গা কদ্র ডনদ্য়দ্ি। 

বাাংলাদ্েে উন্নয়দ্নর শরাল মদ্িল ডহদ্িদ্ব ডবেব্যাপী পডরডচডি শপদ্য়দ্ি। ডবেেরবাদ্র মাো উঁচু কদ্র োঁড়াবার মি অবিা 

আমাদ্ের বিডর হদ্য়দ্ি। রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়দ্নর মাধ্যদ্ম আমরা বাাংলােেদ্ক উন্নি-িমৃদ্ধ শেে ডহদ্িদ্ব 

গদ্ড় তুলব, ইনোআল্লাহ। 

আসুন, েলমি ডনডব ডদ্েদ্ষ িকদ্ল ডমদ্ল একটি কল্যাণমুখী, োডন্তপূণ ড, জ্ঞান-ডবজ্ঞান ও িথ্য প্রযুডিদ্ি িমৃদ্ধ ডিডিটাল 

বাাংলাদ্েে গদ্ড় তুদ্ল িাডির ডপিার স্বদ্প্নর শিানার বাাংলাদ্েে ডবডনম ডাণ কডর। 

এ শমলা আদ্য়ািদ্নর িদ্ঙ্গ িাংডিষ্ট িকলদ্ক আন্তডরক ধ্য বাে িাডনদ্য় আডম ডিডিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৭-এর শুভ উদ্বাধন 

শঘাষণা করডি। 

শখাো হাদ্ ি। 

িয় বাাংলা, িয় বঙ্গবন্ধু 

বাাংলাদ্েে ডচরিীবী শহাক। 

... 


