
জাতীয় ই-জজজি ওয়য়ব পিার্ টাল - উয়বাধনী অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

পেখ হাজিনা  

বঙ্গবন্ধু আন্তজটাজতক িয়েলন পকন্দ্র, বৃহস্পজতবার, ১৯ জ্জৈষ্ঠ ১৪১৮, ০২ জুন ২০১১  

 

জবিজমল্লাজহর রাহমাজনর রাজহম  

অনুষ্ঠায়নর িভািজত,  

িহকমীবৃন্দ,  

উিজিত সুজধমন্ডলী,  

আিিালামু আলাইকুম।  

পেয়ে ইয়লক্ট্রজনক পর্ন্ডাজরিং প্রবতটয়নর লয়যৈ জাতীয় ইয়লক্ট্রজনক গভন টয়মন্ট প্রজকউরয়মন্ট বা  ই-জজজি ওয়য়ব পিার্ টাল 

উয়বাধন অনুষ্ঠায়ন উিজিত িবাইয়ক আজম আন্তজরক শুয়ভচ্ছা জানাজচ্ছ।  

জবশ্ব বাজণজৈ িিংিা প্রজতষ্ঠার মধ্য জেয়য় জবশ্ব অর্ টননজতক ব্যবিায় নুনন ধারা প্রবজতটত হয়য়য়ে। এর ফয়ল বাজণয়জৈর 

জবশ্বায়ন ও উোজরকরণ ব্যবিায় নুনন গজত এয়িয়ে। ডজিউটিও'র িেস্য জহয়িয়ব বািংলায়েেয়কও এ নুনন অর্ টননজতক ব্যবিার িায়র্ 

খাি খাওয়ায়ত হয়চ্ছ। অভৈন্তরীণ প্রজতয় াজগতার িাোিাজে পেয়ের প্রায় িকল িণ্য ও পিবায়কই আঞ্চজলক ও আন্তজটাজতক 

প্রজতয় াজগতার মুয়খামুজখ হয়ত হয়চ্ছ। তথ্যপ্রযুজির কল্যায়ণ এ প্রজতয় াজগতায় নুনন মাত্রা যুি হয়য়য়ে।  

জবশ্বব্যািী তথ্যপ্রযুজির অগ্র াত্রা ও এর নুনন নুনন প্রয়য়ায়গর িায়র্ বািংলায়েেয়কও অভৈস্ত হয়ত হয়ব। এ জন্যই আমরা 

‘জডজজর্াল বািংলায়েে' গড়ার প্রতৈয় ব্যি কয়রজে। আমরা ধায়ি ধায়ি এগুজচ্ছ। আজয়কর ইয়লক্ট্রজনক গভন টয়মন্ট প্রজকউরয়মন্ট ওয়য়ব 

পিার্ টালও আমায়ের এ অগ্র াত্রায় আয়রকটি িিংয় াজন।  

সুজধমন্ডলী,  

আধুজনক প্রযুজিয়ত উত্তরয়ণর কাজটি আমরা আমায়ের ৯৬'র িরকায়রর িময় পর্য়কই শুরু কজর। আমায়ের আয়গ জবএনজি 

আময়ল পমাবাইল পফায়নর ব্যবিা ২/৩ জয়নর ময়ধ্য িীমাবদ্ধ জেল। আমরা পমাবাইল পর্জলয়ফানয়ক ময়নািজল পর্য়ক পবর কয়র 

আজন। ফয়ল এখন পমাবাইল খরচ িাধারণ মানুয়ষর িাময়থ্যটর ময়ধ্য এয়িয়ে।  

জনগণ এখন এ পমাবাইল জেয়য় জবজভন্ন পিবা গ্রহণ করয়ে। পমাবাইল পফান ব্যবহার কয়র তারা তায়ের জজমর পিাকা 

জনধয়ন িঠিক ঔষুধর্া পজয়ন জনয়চ্ছ। তার উৎিাজেত িয়ণ্যর োম কত তা জানয়ত িারয়ে। িণ্য জবজির িঠিক জিদ্ধান্ত জনয়ত িারয়ে। 

পেয়নর টিয়কর্র্া কার্য়ত িারয়ে। মুমূষু ট পরাগীর জন্য জবয়েষজ্ঞ জচজকৎিয়কর িরামে ট িায়চ্ছ। জবজভন্ন ইউটিজলটি জবল পমাবাইয়ল 

িজরয়োধ করা িম্ভব হয়চ্ছ। জচজনকলগুয়লায়ত আঁখচাষীয়েরয়ক এিএমএি এর মাধ্যয়ম পূজজট পেওয়া হয়চ্ছ। আমরা জনগয়ণর এ পিবা 

গ্রহণয়ক আয়রা জবস্তৃত ও িহজ করার লয়যৈ কাজ করজে।  

জেযার পযয়ত্র তথ্যপ্রযুজি জবশ্বব্যািী জবপ্লব এয়ন জেয়য়য়ে। জ্ঞান আহরয়ণ তথ্যপ্রযুজির ব্যবহার এখন িময়য়র োজব। আমরা 

প্রার্জমক ও মাধ্যজমক স্তয়রর িকল িাঠ্যপুস্তক জনয়য় ই-বুক চালু কয়রজে। মাজিজমজডয়া ও অজডও-জভসুৈয়াল এইয়ডর মাধ্যয়ম 

পেণীকয়য জেখন প্রজিয়ায়ক আয়রা িহজ ও আনন্দোয়ক করার কাজ শুরু হয়য়য়ে। পেয়ের ২০ হাজার ৫ে' মাধ্যজমক স্কুল ও 

মাদ্রািায় একটি কয়র মাজিজমজডয়া ক্লাি রুম িািন করার িজরকল্পনা পনওয়া হয়য়য়ে। আমরা জেযার্ীয়ের জন্য ল্যাির্ি িহজলভৈ 

করার উয়যাগ জনয়য়জে। পেয়েই ল্যাির্ি উৎিােন হয়চ্ছ। েীঘ্রই বাজারজাত করা  ায়ব।  

আমরা িব পজলায় ‘তথ্য বাতায়ন' চালু কয়রজে। ফয়ল পজলার িব ধরয়নর তথ্য এখন জবশ্বব্যািী িবার জন্য উন্মুি 

হয়য়য়ে।  

আমরা জাতীয় ই-তথ্য পকাষ চালু কয়রজে। এখায়ন কৃজষ, স্বািৈ, জেযা, আইন ও মানবাজধকার, নাগজরক পিবা িহ 

জনগয়ণর প্রয়য়াজনীয় িব তথ্য হালনাগাে অবিায় িাওয়া  ায়ব। চার হাজার ৫০১টি ইউজনয়য়ন তথ্য ও পিবা পকন্দ্র চালু করা 

হয়য়য়ে।  



পমাবাইল পফায়নর মাধ্যয়ম পেয়ের জভতয়র এবিং জবয়েে পর্য়ক এক জেয়ন র্াকা িাঠায়না  ায়চ্ছ। অয়নক জেযা প্রজতষ্ঠায়ন 

ভজতটর ফরম অন-লাইয়ন পূরণ করা  ায়চ্ছ। ই-গ      চালুর প্রজিয়া এগুয়চ্ছ।  

তথ্যপ্রযুজিয়ক কায়জ লাজগয়য় জনগয়ণর পিবা প্রোন িহজ ও দ্রুততর করা হয়চ্ছ। এর ফয়ল আমায়ের কম টকায়ন্ডর স্বচ্ছতা 

ও জবাবজেজহতা জনজিত হয়চ্ছ। জনগয়ণর তথ্য জানার অজধকার জনজিত হয়চ্ছ।  া আমরা তথ্য অজধকার আইন প্রণয়য়নর মাধ্যয়ম 

প্রবতটন কয়রজে।  

তথ্য উন্মুি র্াকয়ল দুনীজত কয়ম আয়ি। পকউ দুনীজত করয়লও তা প্রকাে পিয়য়  ায়। ফয়ল দুনীজতবাজয়ের জবরুয়দ্ধ 

োজস্তমূলক ব্যবিা পনওয়া িহজ হয়। এভায়ব পেেয়ক দুনীজতমুি করা িম্ভব। এটিও বতটমান িরকায়রর একটি অন্যতম লযৈ। 

আজয়কর ইয়লক্ট্রজনক গভন টয়মন্ট প্রজকউরয়মন্ট ওয়য়ব পিার্ টাল চালুর মাধ্যয়ম িরকাজর িয়য় স্বচ্ছতা ও জবাবজেজহতা জনজিত হয়ব। 

িয় প্রজিয়ায় দুনীজত পরাধ হয়ব।         

জবএনজি-জামাত পজার্ িরকার পেয়ের জবদুৈয়তর পবহাল অবিা পরয়খ জগয়য়জেল। তায়ের িাঁচ বের এবিং তত্ত্বাবধায়ক 

িরকায়রর দুই বেয়র জাতীয় গ্রীয়ড নুনন জবদুৈৎ যুি হয়জন। আমরা ইয়তাময়ধ্য ২৬টি নুনন জবদুৈৎ পকন্দ্র জনম টায়ণর মাধ্যয়ম ১৫৫৬ 

পমগাওয়ার্ জবদুৈৎ জাতীয় গ্রীয়ড যুি কয়রজে। নুনন িিংয় াগ প্রোন শুরু হয়য়য়ে।  

সুজধমন্ডলী,  

িরকায়রর বাজষ টক উন্নয়ন কম টসূজচর েতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ অর্ ট ব্যয় হয় িরকাজর িয় কা টিয়ম। এর আওতায় িণ্য ও 

পিবা িয় করা হয়। বায়জয়র্র এ অয়র্ টর প াগানোতা পেয়ের জনগণ। তাই িয়কৃত িণ্য ও পিবার গুণগত মান এবিং অয়র্ টর িঠিক 

ব্যবহার জনজিত করয়ত িরকার জনগয়ণর কায়ে োয়বদ্ধ।  

িয় কা টিম স্বচ্ছ করয়ত িরকাজর িয় আইন ও জবজধমালা আয়ে। িকল িরকাজর পকনাকার্ায় এই আইন ও জবজধমালার 

 র্া র্ভায়ব প্রয়য়াগ জনজিত করয়ত হয়ব।  

আজয়কর ই-জজজি ওয়য়ব পিার্ টাল উয়বাধয়নর ির আগ্রহী ঠিকাোরয়ের পরজজয়েেন শুরু হয়ব। তায়েরয়ক প্রজেযণ পেওয়া 

হয়ব। এর মাধ্যয়ম ই-পর্ন্ডাজরিং কা টিম বাস্তবায়ন শুরু হয়ব। এই প্রজিয়ায় ঠিকাোর পরজজয়েেন, পর্ন্ডার আহ্বান, পর্ন্ডার োজখল, 

পর্ন্ডার উন্মুিকরণ, মূল্যায়ন, অনুয়মােন ও কা টায়েে প্রোনিহ পর্ন্ডার িিংিান্ত িকল কাজ অনলাইয়ন িম্পােন করা হয়ব। এর 

মাধ্যয়ম পর্ন্ডার প্রজিয়ায় িম্পূণ ট স্বচ্ছতা জনজিত হয়ব।  

ই-পর্ন্ডাজরিং চালুর ফয়ল িরকাজর িয়য় স্বচ্ছতা িিংিান্ত ডজিউটিও নীজতটিও বাস্তবাজয়ত হয়লা।  

ওয়য়ব পিার্ টাল চালু হওয়ার ফয়ল শুধু বািংলায়েে নয় জবয়শ্বর প য়কায়না িান পর্য়ক প াগ্য ঠিকাোরগণ পর্ন্ডায়র অিংে জনয়ত 

িারয়বন। ওয়য়ব পিার্ টালটিয়ক হৈাকারমুি রাখার লয়যৈ িয়ব টাচ্চ জনরািত্তামূলক ব্যবিা পনওয়া হয়য়য়ে।    

সুজধমন্ডলী,  

প্রার্জমকভায়ব িানীয় িরকার প্রয়কৌেল অজধেফতর, িাজন উন্নয়ন পবাড ট, িড়ক ও জনির্ অজধেফতর এবিং িল্লী 

জবদুৈতায়ন পবায়ড ট এই ই-পর্ন্ডাজরিং চালু হয়চ্ছ। পমার্ িরকাজর িয়য়র প্রায় ৮০ েতািংেই এ চারটি িিংিা কয়র। অন্যান্য িিংিারও এ 

পিার্ টাল ব্যবহায়রর সুয় াগ র্াকয়ব।   

ই-পর্ন্ডাজরিং-এ ই-পিয়ময়ন্টর ব্যবিা করা হয়য়য়ে। এ জন্য িাতটি ব্যািংয়কর িয়ঙ্গ চুজি হয়য়য়ে। ব্যািংকিহ িিংজিষ্ট 

কম টকতটায়ের প্রজেযণ পেওয়া হয়য়য়ে। িরকায়রর এই িয় িিংিান্ত প্রকয়ল্প িহয় াজগতার জন্য আজম জবশ্বব্যািংকিহ িিংজিষ্ট িকলয়ক 

ধন্যবাে জানাই।  

আজম ময়ন কজর, িয় িিংজিষ্ট কম টকতটায়ের িাোিাজে পবিরকাজর ঠিকাোরয়েরও প্রজেযয়ণর প্রয়য়াজন রয়য়য়ে।  

আজম িিংজিষ্ট িবাইয়ক এই ই-পর্ন্ডাজরিং িজরচালনায় িহয় াজগতা এবিং িয়চতনতা বৃজদ্ধর লয়যৈ কাজ করার আহবান 

জানাজচ্ছ।   

সুজধমন্ডলী,  

তথ্যপ্রযুজির প্রয়য়াগ ও ব্যবহায়র পেে অয়নক আয়গই আয়রা অয়নক এজগয়য় প য়ত িারয়তা। ১৯৯২-৯৩ িায়ল আমায়ের পি 

সুয় াগ এয়িজেল। জবনামূয়ল্য জবশ্ব পনর্ওয়ায়কটর িায়র্ দ্রুততর ইন্টারয়নর্ িিংয় ায়গর সুবণ ট সুয় াগ এয়িজেল। তখনকার জবএনজি 

িরকার পলাবাল অিটিকৈাল ফাইবার পনর্ওয়ায়কটর িায়র্ বািংলায়েেয়ক যুি কয়রজন।  



এর ফয়ল বািংলায়েে তথ্যপ্রযুজি ব্যবহায়র অয়নক জিজেয়য় পগয়ে। িফর্ওয়য়র ও তথ্যপ্রযুজি পিবা রফতাজনর সুয় াগ 

হাজরয়য়য়ে।  া ভারত, পকাজরয়া প্রভৃজত প্রজতয় াগী পেে েখল কয়রয়ে।  

সুজধমন্ডলী,  

ধনী-গরীব জ্বষম্য হ্রাি করা আমায়ের উন্নয়ন িজরকল্পনার অন্যতম লযৈ। তাই আমরা প াগায় াগ, িল্লীকম ট, গ্যাি-জবদুৈৎ, 

জেযা, স্বািৈ প্রভৃজত খায়ত জবজনয়য়াগ বাড়াজচ্ছ। িাোিাজে িামাজজক জনরািত্তা পবষ্টজনর আওতা ও িহায়তার িজরমাণ বাড়াজচ্ছ। এর 

মধ্য জেয়য় জনগয়ণর ময়ধ্য আয় জ্বষম্য কজময়য় আনজে। িজবত্র িিংজবধায়নর ১৬ অনুয়চ্ছে আমায়ের পিই জনয়ে টেনাই জেয়য়য়ে।  

আমরা েহর-নগয়রর উন্নয়য়নর িায়র্ িায়র্ গ্রামীণ উন্নয়নয়ক অগ্রাজধকার জেজচ্ছ। প্রজতটি পজলায় িম-উন্নয়ন জনজিত 

করজে। জিজেয়য় র্াকা অঞ্চয়ল পবজে পবজে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করজে।  

িিংজবধায়নর ১৯(২) অনুয়চ্ছয়ে আয়ে, ‘‘মানুয়ষ মানুয়ষ িামাজজক ও অর্ টননজতক অিাম্য জবয়লাি কজরবার জন্য, 

নাগজরকয়ের ময়ধ্য িম্পয়ের সুষম বণ্টন জনজিত কজরবার জন্য এবিং প্রজাতয়ন্ত্রর িব টত্র অর্ টননজতক উন্নয়য়নর িমান স্তর অজটয়নর 

উয়েয়ে সুষম সুয় াগ-সুজবধা োন জনজিত কজরবার জন্য রাে কা টকর ব্যবিা গ্রহণ কজরয়বন।'' পি অনু ায়ী আমরা িামাজজক ও 

অর্ টননজতক অিাম্য জবয়লাি, িম্পয়ের সুষ্ঠু বণ্টন এবিং িব টত্র উন্নয়য়নর িমান স্তর জনজিত করজে।  

জেশু মৃুনৈর হার হ্রায়ি উয়ল্লখয় াগ্য অগ্রগজতর জন্য বািংলায়েে জাজতিিংঘ এমজডজজ পুরস্কার লাভ কয়রয়ে। জবশ্ব ব্যািংয়কর 

িাম্প্রজতক জরয়িায়র্ ট বািংলায়েয়ে 'Doing Business' িজরজিজতর  য়র্ষ্ট অগ্রগজতর কর্া উয়ল্লখ করা হয়য়য়ে।  

জবশ্বব্যািী অর্ টননজতক মন্দা িয়ত্ত্ববও আমায়ের িামজষ্টক অর্ টনীজতয়ত জিজতেীলতা বজায় রয়য়য়ে। অর্ টননজতক সূচকগুয়লার 

ইজতবাচক অগ্রগজত হয়চ্ছ। জনগয়ণর িয়যমতা পবয়ড়য়ে। জবশ্ববাজায়র কৃজষ ও জেল্পজাত িয়ণ্যর োম বৃজদ্ধ িয়ত্ত্বও আমরা আমোজন 

ি টায়য় শুল্ক ও কর কজময়য়, ভুনটজক জেয়য়, িণ্যমূল্য জনগয়ণর িয় িাময়থ্যটর ময়ধ্য পরয়খজে।   

চলজত অর্ টবের রফতাজনয়ত এখন ি টন্ত প্রায় ৪১ েতািংে প্রবৃজদ্ধ অজজটত হয়য়য়ে। রফতাজন িণ্য বহুমুখীকরয়ণ আমরা 

িেয়যি জনজচ্ছ। িায়র্র হারায়না পগৌরব জফজরয়য় এয়নজে। ঔষধ ও জাহাজ জেয়ল্পর দ্রুত প্রিার ঘর্য়ে। িফর্ওয়য়র এবিং তথ্য প্রযুজির 

জবজভন্ন পিবা রফতাজনর পযয়ত্র আমায়ের উজ্জ্বল িম্ভাবনায়ক বাস্তয়ব রূি জেয়ত আমরা আইজিটি আইন িিংয়োধন কয়রজে। আইজিটি 

নীজতমালা প্রণয়ন কয়রজে। হাইয়র্ক িাকট কর্তটিয আইন কয়রজে।  

সুজধমন্ডলী,            

বািংলায়েে অর্ টননজতকভায়ব একটি অতৈন্ত িম্ভাবনাময় পেে। িব টকায়লর িব টয়েষ্ঠ বাঙাজল জাজতর জিতা বঙ্গবন্ধু পেখ 

মুজজবুর রহমান এই িম্ভাবনায়ক কায়জ লাজগয়য় একটি সুখী-িমৃদ্ধ পিানার বািংলা গড়য়ত পচয়য়জেয়লন। আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বয়ের পিই 

পিানার বািংলা গড়য়ত চাই। প খায়ন ক্ষুধা ও োজরদ্রৈ র্াকয়ব না। একটি আত্মম টাোেীল জাজত জহয়িয়ব জবয়শ্বর বুয়ক মার্া উঁচু কয়র 

োঁড়ায়ব। আসুন, ক্ষুধা, োজরদ্রৈ, িন্ত্রাি ও দুনীজত মুি আধুজনক, গণতাজন্ত্রক, িমৃদ্ধ ও জনরািে বািংলায়েে গয়ড় ুনজল। জ্ঞান-জবজ্ঞান ও 

তথ্য প্রযুজিয়ত িমৃদ্ধ ‘জডজজর্াল বািংলায়েে' গজড়।  

িবাইয়ক আবারও ধন্যবাে জাজনয়য় আজম এখন ইন্টারয়নর্ পর্য়ক জাতীয় ই-জজজি ওয়য়ব পিার্ টায়লর শুভ উয়বাধন করজে।  

পখাো হায়ফজ।  

জয় বািংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।  

বািংলায়েে জচরজীবী পহাক।  

..... 


