
ভিভিও কনফারেন্স এে মাধ্যরম িট বাাংলা ডিারমইন এে 

উরবাধনী বক্তরেে টভকাং পরেন্টঃ 

মাননীে প্রধানমন্ত্রী 

ডেখ হাভিনা 
েভনবাে, ৩১ ভিরিম্বে ২০১৬, গণিবন, ঢাকা 

 

ভবিভমল্লাভহে োহমাভনে োভহম 

 

উপভিত সুভধবৃন্দ, িবাইরক আমাে শুরিচ্ছা জানাভচ্ছ।  

 

• ভিরিম্বে আমারেে ভবজরেে মাি। তাই শুরুরতই আভম স্মেণ কেভি িব বকারলে ডেষ্ঠ বাঙাভল, জাভতে ভপতা 

বঙ্গবন্ধু ডেখ মুভজবুে েহমানরক। মুভক্তযুরে ৩০ লাখ েহীে ও িম্ভ্রম হাো ২ লাখ মা-ডবারনে প্রভত েো জানাই।  

• আজ ইাংরেজী বিরেে ডেষ ভেন। িবাইরক ইাংরেজী নব-বরষ বে আগাম শুরিচ্ছা। 

• ‘িট বাাংলা’ (.বাাংলা) চালুে ফরল ভবরেে বাাংলা িাষািাষী মানুষ মাতৃিাষাে ইন্টােরনরট প্ররবে ও েবহাে 

কেরত পােরব। 

• িট বাাংলা চালুে ফরল ইন্টােরনরট বাাংলা িাষাে চাভহো ও েবহাে বৃভেিহ বাাংলা কনরটন্ট ততভে উৎিাভহত 

হরব। 

• এটি চালুে ফরল ই-কমাি ব, ই-কৃভষ, ই-ভেক্ষা, ই-স্বািয ইতযাভে ডিবািমূহ আেও প্রিাে লাি কেরব। এে যথাযথ 

েবহাে িানীে েবিা-বাভণরজযে প্রিাে ঘটারব। 

• বাাংলা ডিারমইন িব বস্তরে বাাংলা িাষা প্রচলরনে ডক্ষরে িহােক ভূভমকা োখরব।  

• এটি চালুে আরগ ইন্টােরনরট বাাংলা িাষাে ওরেব িাইরটে এরেি ডেওো ডযত না।  

• ICANN ( International Corporation of Assigned Name and Number ) কতৃবক বাাংলা 

IDN Country Code Top Level Domain (ccTLD) অনুরমােন কোে এখন ডথরক ইন্টােরনরট 

বাাংলা িাষাে ওরেব িাইরটে এরেি ডেওো যারব।  

• ভবরেে ডয ডকান িান ডথরক বাাংলা িাষা েবহাে করে বাাংলাে ততভে ওরেব এরেরি প্ররবে কো যারব।  

• ২১ ডফব্রুোভে ২০১০ িারল আন্তজবাভতক মাতৃিাষা ভেবরি আভম িট বাাংলারক IDN (Internationalized 

Domain Network)-এ অন্তর্ভ বভক্তে ডঘাষণা ভেরে ভিলাম।  

• পেবতীরত িমে িারপক্ষ নানা প্রভিো ডেরষ বাাংলা string evaluation, Root Zone Delegation, 

িাি বাে ও িফটওেযাে িাপনিহ কাভেগভে প্রস্ত্তভত, Internet Authority (IANA). ICANN এবাং 

যুক্তোষ্ট্র এে Department of Commerce অনুরমােন ডনওো হে। 

• অবরেরষ ৪ অরটাবে ২০১৬ তাভেরখ ‘িট বাাংলা ডিারমইন’ (.বাাংলা ডিারমইন) নারম এটি চালু হে।  

• .বাাংলা ডিারমইন এে Administrative contact এবাং Technical contact এে োভেত্ব পালন কেরব 

বাাংলারেে ডটভলকভমউভনরকন্স ডকাম্পানী ভলভমরটি (ভবটিভিএল)। 

• ভবটিভিএল এে ওরেবিাইট ‘www.btcl.com.bd’-ডত এখন ডথরক ইন্টােরনট ব্রাউজারেে এরেি বারে 

‘ভবটিভিএল.বাাংলা’ ভলরখও প্ররবে কো যারব। 

• শুধুমাে বাাংলা ওরেব Address এে মাধ্যরম ওরেবিাইট পভেচালনা কো যারব। 

• িট বাাংলা চালুে ফরল আইভিটি খারত অগ্রগভতে উজ্জবল িম্ভাবনা ততভে হরেরি। 



 

• িট বাাংলা ডকবল একটি ডিারমইন’ে নাম নে, এটি আজ বাঙাভল জাভতে আত্ম পভেচরেে একটি প্রতীক। িট 

বাাংলা’ে ভবজে িাষা েহীেরেে ভবজে।  

• এ ভবজে মহান মুভক্তযুরেে ভবজে, িমগ্র বাাংলারেরেে মানুরষে ভবজে।   

• ভিভজটাল বাাংলারেে আজ আে স্বপ্ন নে, দৃশ্যমান বাস্তবতা।  

• বাাংলারেে এখন উন্নেরনে মহািড়রক দ্রুত অগ্রিেমান। বাাংলারেে এভগরে যারচ্ছ, এভগরে যারব। 

• জাভতে ভপতাে িাষাে ‘ডকউ আমারেে োবারে োখরত পােবা না’।  

• ২০২১ িারল আইটি ডিটরে ১০ লাখ ডলারকে কম বিাংিারনে লরক্ষয কাভলোককরে ৩৫৫ একে জভমে ওপে 

ভপভপভপ’ে ভিভতরত হাই-ডটক পাকব ভনম বাণ কো হরচ্ছ।   

• োভেদ্র্যিীমা ২০০৫ িারল থাকা ৪০% ডথরক কভমরে ২০১৫ িারল ২২ েেভমক ৪% এ নাভমরে আনা হরেরি।  

• ‘লাইফ িাইরকল ডবজ’ এে মাধ্যরম িন্তান মাতৃগরি ব আিাে পে হরত মৃত্যয পয বন্ত িকল পয বারে েভেদ্র্ জনরগাষ্ঠীরক 

োষ্ট্রীে ডিবা ডেওোে উরযাগ ডনওো হরেরি। 

• মাথাভপছু আে বতবমারন ১ হাজাে ৪৬৬ মাভকবন িলাে হরেরি।  

• ২০০৫-০৬ িারল ডযখারন েপ্তানী আে ভিল ১০ েেভমক ৫ ভবভলেন মাভকবন িলাে ডিখারন বতবমান অথ ববিরে তা 

৩৪ ভবভলেন িলারে ডপ ৌঁরিরি।  

• তবরেভেক মুদ্র্াে মজুে বতবমারন ৩২ ভবভলেন মাভকবন িলাে ।  

• আমারেে উন্নেন প্রকরেে ৯০% ভনজস্ব অথ বােরনই বাস্তবােন কেভি।  

• ডেড় ডকাটি মানুরষে কম ব িাংিান হরেরি। ৫ ডকাটি মানুষ মধ্যভবরত উন্নীত হরেরি। 

• ১৬ হাজাে ৪৩৮ টি কভমউভনটি ভিভনক ডথরক স্বািয ডিবা ডেওো হরচ্ছ। 

• আেেণ, ঘরে ডফো ও একটি বাভড় একটি খামােিহ ১২৮ টি িামাভজক ভনোপতা ডবষ্টনীে কায বিম প্রাভন্তক 

জনপরে ভবভিন্ন অবরহভলত ডেভণে মানুষ ডিাগ কেরি। 

• িাোরেরে ৫ হাজাে ২৭৫ টি ভিভজটাল ডিন্টাে গরড় ডতালা হরেরি। 

• গত ৭ বিরে ডেরে ৮০টি নত্যন ভবদ্যযৎ ডকন্দ্র ততভে করে আমো ভবদ্যযৎ উৎপােরনে পভেমাণ ১৫ হাজাে 

ডমগাওোরট উন্নীত করেভি।  

• ডেরেে ৭৮% মানুষ এখন ভবদ্যযত পারচ্ছ। ডেরে অফগ্রীি এলাকাে ৪৫ লক্ষ ডিালাে ডহাম ভিরেম িাপন কো 

হরেরি।  

• ডেরে ১০০টি ভবরেষ অথকনভতক অঞ্চল গরড় ডতালাে উরযাগ ভনরেভি। 

• আমো কতগুরলা ফােব ট্রাক প্রকে গ্রহণ করেভি। গিীে িমুদ্র্বন্দে, পােমাণভবক ভবদ্যযৎ ডকন্দ্র, কেলাভিভতক 

ভবদ্যযৎ প্রকে, ডমরট্রারেল, আন্তঃরেেীে ডেল প্রকে এবাং এলএনভজ টাভম বনাল ভনম বারণে উরযাগ ডনওো হরেরি।  

• বঙ্গবন্ধু স্যারটলাইট ও কণ বফুভল নেীে তলরেরে ডেরেে প্রথম টারনল ভনম বারণে কাজ এভগরে ডনওো হরচ্ছ। ভনজস্ব 

অথ বােরন পদ্মা ডিত্য ভনম বাণ কো হরচ্ছ।  

• িবাইরক ধন্যবাে জাভনরে আমাে বক্তে ডেষ কেভি। 

ডখাো হারফজ, 

জে বাাংলা, জে বঙ্গবন্ধু, 

বাাংলারেে ভচেজীবী ডহাক। 

... 

 


