
3G ম োবোইল মেললফ োন প্রযুলির পরীক্ষোমূলক  

বোলিলযিক ব্যবহোর (Commercial Testing) উফবোধন অনুষ্ঠোন  

ভোষি  

মেখ হোলিনো  

 োননীয় প্রধোন ন্ত্রী  

বঙ্গবন্ধু আন্তযজোলিক িফেলন মকন্দ্র, রলববোর, ১৪ অফটোবর ২০১২, ২৯ আলিন ১৪১৯  

 

লবিল ল্লোলহর রোহ োলনর রোলহ   

অনুষ্ঠোফনর িভোপলি,  

িহক ীবৃন্দ,  

উপলিি সুলধ ন্ডলী,  

আিিোলোমু আলোইকু ।  

‘‘লিলযেোল বোাংলোফেে'' গড়োর পফে আধুলনক 3G ম োবোইল মেললফ োন প্রযুলির পরীক্ষোমূলক বোলিলযিক ব্যবহোফরর 

উফবোধন উপলফক্ষি আফয়োলযি অনুষ্ঠোফন উপলিি িকলফক আ োর আন্তলরক শুফভচ্ছো ও অলভনন্দন যোনোলচ্ছ।  

আয মেফক ‘‘মেললেক'' মেফে প্রে বোফরর  ফিো তৃিীয় প্রযফের ম োবোইল মেললফ োন প্রযুলি বোলিলযিকভোফব ব্যবহোর শুরু 

করফলো। এর  ধ্য লেফয় বোাংলোফেে ম োবোইল মেললফ োন প্রযুলিফি এলগফয় েোকো মেেগুফলোর স্তফর উন্নীি হফলো। মেফের 

মেললফ োগোফ োফগর মক্ষফে একটি নতুন  োইল লক সূলিি হফলো।  

এর  ফল ম োবোইল মেললফ োফনর  োধ্যফ  দ্রুিগলির ইন্টোরফনে মিবো পোওয়ো  োফব। িথ্য ও িিোেো আেোন-প্রেোন দ্রুি ও 

িহয হফব। ম োবোইল মেললফ োন গ্রোহকরো লভলিও কল করোিহ উন্নি লিলযেোল মিবো পোফবন। তৃিীয় প্রযফের ম োবোইল প্রযুলির 

িম্প্রিোরি ও লবলভন্নমুখী প্রফয়োগ লনলিি হফব।  

আ োফের এ অগ্র োেোয় িহোয়িো করোর যন্য িীন িরকোরফক ধন্যবোে ও কৃিজ্ঞিো যোনোলচ্ছ।  

সুলধ ন্ডলী,            

িথ্যপ্রযুলির এ যুফগ প্রলিফ োলগিোয় টিফক েোকফি আ রো '৯৬ িরকোফরর ি য়ই ম োবোইল মেললফ োফনর  ফনোপলল মভফঙ্গ 

িো িোধোরি  োনুফষর নোগোফলর  ফধ্য আলন। এর লবকোফের সুফ োগ কফর মেই। কলিউেোর িো গ্রীর ওপর আ েোলন শুল্ক ও কর 

প্রিিোহোর কফর কলিউেোর িোধোরি  োনুফষর ক্রয়ক্ষ িোর  ফধ্য আলন। িথ্যপ্রযুলির প্রিোফর েোস্কফ োি জ গঠন কলর।  

আইলিটি'ই পোফর উন্নয়ফনর বহু োলেক ধোরো দ্রুি ও স্বল্প ব্যফয় তৃিমূল প জন্ত মপ ৌঁফে লেফি। যনগিফক লবফির িোফে দ্রুি যুি 

করফি। আইলিটি'র এ লবেোল িো থ্যজফক লনফযর কফর লনফি আ োফের লনব জোিনী ইেফিহোফর ২০২১ িোফলর  ফধ্য ‘‘লিলযেোল 

বোাংলোফেে'' গড়োর প্রিিয় ম োষিো কলর।  

আ রো  ফন কলর, এর  ধ্য লেফয় িথ্যপ্রযুলি লেল্প ও মিবোর লবকোে  েফব। লেক্ষো, গফবষিো, লেল্প, কৃলষ, মিবোখোি িব 

মক্ষফেই িথ্যপ্রযুলির ব্যোপক ব্যবহোর লনলিি হফব। িথ্য প্রযুলি ও মিবো র িোলন বোড়ফব। লেলক্ষি িরুি-িরুিীফের ক জিাংিোফনর 

সুফ োগ হফব। মেফের সুলবধোবলিি  োনুফষর ভোফের উন্নয়ন হফব। যনগফির ক্ষ িোয়ফনর লফক্ষি অবোধ িথ্য প্রবোহ লনলিি হফব।  

ইফিো ফধ্যই মিই লক্ষি অযজফন আ রো অফনক অগ্রির হফয়লে। িরকোফরর েোলয়ত্ব গ্রহফির পর পরই আ রো আইলিটি আইন 

ও নীলি প্রিয়ন কলর। মেললক  আইন প্রিয়ন কলর। পোব জিি এলোকোিহ িোরোফেেফক ম োবোইল মনেওয়োফকজর আওিোয় এফনলে। 

ম োবোইফল বোাংলোয় এিএ এি পোঠোফনোর সুফ োগ সৃলি কফরলে।    

নতুন প্রযেফক িথ্য প্রযুলিফি অভিস্ত করো হফচ্ছ। প্রোেল ক ও  োধ্যল ক স্তফরর পোঠ্যপুস্তকগুফলো লনফয় ই-বুক তিরী করো 

হফয়ফে।  োধ্যল ক প জোফয় কলিউেোর লেক্ষো বোধ্যিোমূলক করো হফয়ফে। আগো ী বের মেফক লনম্ন  োধ্যল ফকও কলিউেোর লেক্ষো 

িোলু করো হফব।  



আ রো প্রলিটি স্কুফল কলিউেোর লেলচ্ছ।  োলিল লিয়ো ক্লোেরু  প্রলিষ্ঠো করলে। আইলিটি েক্ষিো বৃলির লফক্ষি লেক্ষকফের 

প্রলেক্ষি লেলচ্ছ। মেফের লবলভন্ন স্কুল ও কফলফয এ প জন্ত প্রোয় লিন হোযোর আইটি ল্যোব িোপন কফরলে। দুগ জ  অিফল ভ্রোম্য োন 

আইটি ল্যোব পোঠোলচ্ছ। ম খোফন লবদুিৎ মনই মিখোফন মিোলোর এনোলযজর ব্যবিো কফরলে।  

আ রো ই-গভন জফ ন্ট, ই-বোলিযি, ই-স্বোিি, ই-লেক্ষো, ই-ব্যোাংলকাং িহ লবলভন্ন  ই-মিবো িোলু কফরলে। এ ন ১২০টি মিবো 

এখন পোওয়ো  োফচ্ছ। যনগি লবদুিৎ, পোলন, েোিিহ লবলভন্ন লবল ম োবোইল ম োফন লেফি পোরফেন। মেফনর টিলকে কোেফি পোরফেন। 

গ্রোফ র যনগি কৃলষ, স্বোিিিহ লবলভন্ন মক্ষফে লবফেষজ্ঞ মিবো লনফি পোরফেন। প্রবোিীরো েোকো পোঠোফি পোরফেন। লি-লয প্রযুলি িোলু 

হওয়োয় ম োবোইফল লনকেযনফের েলব মেখোিহ কেো বলফি পোরফবন। আফরো নতুন নতুন মিবো প্রেোফনর সুফ োগ সৃলি করো হফচ্ছ।  

িব পোবললক পরীক্ষোর  লো ল অনলোইফন প্রকোে করো হফচ্ছ। এিএ এি এর  োধ্যফ ও  লো ল পোওয়ো  োফচ্ছ। কফলয 

ও লবিলবদ্যোলফয় ভলিজর যন্য অনলোইফন ও এিএ এফির  োধ্যফ  আফবেন করো  োফচ্ছ।  

আইলিটিফি েক্ষ যনেলি গফড় মিোলো হফচ্ছ। গোযীপুফরর কোললয়োককফর হোইফেক পোকজ িোপফনর কোয শুরু হফয়ফে। 

িোবফ লরন কিোবফলর ব্যোন্ড-উইিে কিোপোলিটি বোলড়ফয়লে। ইন্টোরফনে মিবো িহযলভি কফরলে। মেললফ োগোফ োফগ লনযস্ব িো থ্যজ 

অযজফন মেফে প্রে বোফরর  ফিো স্যোফেলোইে িোপফনর উফদ্যোগ মনয়ো হফয়ফে।  

আ রো যোিীয় ই-িথ্যফকোষ তিলর কফরলে। ৪ হোযোর ৫৮২টি ইউলনয়ন িথ্য ও মিবোফকন্দ্র িোলু কফরলে। এ িকল 

মিবোফকন্দ্র মেফক প্রলি োফি ৪০ লক্ষোলধক  োনুষ মিবো গ্রহি করফে। ক জিাংিোফনর সুফ োগ সৃলি হফয়ফে। যনগফির িথ্য পোওয়োর 

অলধকোর লনলিি হফয়ফে।  

আ রো ইন্টোরফনে মিবোর কভোফরয ও স্পীি বোলড়ফয়লে। ব্যোন্ডউইিে কিোপোলিটি বোলড়ফয়লে। অপটিকিোল  োইভোর 

মনেওয়োকজ ইউলনয়ন প জন্ত মপ ৌঁফে লেফয়লে। উপফযলোয় কমুিলনটি ই-মিন্টোর িোপন করো হফয়ফে। িোক রগুফলোফি ই-মিবো মেয়ো হফচ্ছ।  

বোাংলোফেে লিলযেোইযি লবফির িোফে িোল ল ললফয় এলগফয়  োফচ্ছ। প্রোয় ১০ মকোটি  োনুষ ম োবোইল ম োন ব্যবহোর করফে। 

প্রোয় ২৫ েিোাংে  োনুষ ইন্টোরফনে মিবো লনফচ্ছ। আ রো ধনী-গরীর, লেলক্ষি-অলেলক্ষি িকল নোগলরফকর যন্য প্রযুলি লবফভেমুি 

‘‘লিলযেোল বোাংলোফেে'' গড়োর পফে এলগফয়  োলচ্ছ।  

সুলধবৃন্দ,  

লবগি মপ ফন িোর বেফর কৃলষ, লেক্ষো, েোি-লবদুিৎ, ম োগোফ োগ, বোলিযি-লবলনফয়োগ, তবফেলেক িিকজ, গ্রো ীি উন্নয়নিহ 

প্রলিটি খোফি ব্যোপক অগ্রগলি হফয়ফে। লবি অে জনীলিফি  ন্দো িফেও আ োফের িো লিক অে জনীলি লিলিেীল রফয়ফে। লযলিলপ 

প্রবৃলি, লরযোভ জ, মূল্যস্ফীলি, িললি লহিোফব লিলি, র িোলন, মরল ফেন্সিহ প্রলিটি সূিক ইলিবোিক রফয়ফে।  

আওয়ো ী লীগ ক্ষ িোয় আিফল মেে ও যনগফির উন্নলি হয়।  োনুফষর আয়-মরোযগোর বোফড়। প্রিিোেোও বোফড়। মেে খোফদ্য 

উবৃত্ত হয়। েোলরদ্র্ি হ্রোি পোয়। িহস্রোব্দ উন্নয়ন লক্ষিিমূহ অযজন ত্বরোলিি হয়। িন্ত্রোি ও যঙ্গী িৎপরিো বন্ধ হয়।    

আ োফের ১৯৯৬ িরকোফরর ি য়ও মেে খোদ্য  োেলি মেফক খোদ্য উবৃফত্তর মেফে পলরিি হয়। লবদুিৎ উৎপোেন ১৬০০ 

ম গোওয়োে মেফক ৪৩০০ ম গোওয়োফে উন্নীি হয়। লবএনলপ-যো োি মযোফের অবফহলো ও কৃলষলবমুখ নীলির কোরফি মেে আবোর খোদ্য 

 োেলিফি পফড়লেল। লবদুিৎ উৎপোেন ৩২০০ ম গোওয়োফে মনফ  এফিলেল।  

আ রো মূল্যস্ফীলি প্রোয় ১২ েিোাংে মেফক ৪.৯৬ েিোাংফে নোল ফয় এফনলে। খোদ্যপফে মূল্যস্ফীলি প্রোয় ১৩ েিোাংে মেফক 

গি  োফি ১.৭৫ েিোাংফে এফিফে। িো োলযক লনরোপত্তো মবিনী মযোরেোর করো হফয়ফে। লেশু ও নোরীর অলধকোর রক্ষোয় লবলভন্ন 

ক জসূিী বোস্তবোয়ন করো হফয়ফে।  

গি বের মরকি জ ১ েেল ক ১৩৬ লবললয়ন িলোর তবফেলেক লবলনফয়োগ এফিফে। লবফেফে মেফের ভোবমূলিজ উজ্জ্বল হফয়ফে। 

েোলন্তপূি জ মেফের স্বীকৃলি মপফয়ফে। যুিোপরোধীফের লবিোর শুরু হফয়ফে। এ লবিোরকোয বোধোগ্রস্ত করফি স্বোধীনিোলবফরোধী িোম্প্রেোলয়ক 

েলি লবলভন্ন ষড় ন্ত্র িোললফয়  োফচ্ছ। অিোম্প্রেোলয়ক বোঙোলল যোলির সুনো  ক্ষুণ্ণ করফে। মুলিযুফির মিিনোয় উবুি হফয় িকলফক 

ঐকিবিভোফব এ অপেলির লবরুফি মিোচ্চোর হফি হফব।  

সুলধ ন্ডলী,  

আ রো ২০২১ িোফলর  ফধ্য উন্নি, সুখী, িমৃি, ক্ষুধো-েোলরদ্র্িমুি, েোলন্তপূি জ, অিোম্প্রেোলয়ক লিলযেোল বোাংলোফেে প্রলিষ্ঠো 

করফি িোই।  োর যন্য িব জকোফলর িব জফেষ্ঠ বোঙোলল যোলির লপিো বঙ্গবন্ধু মেখ মুলযবুর রহ োন ২৪ বের পোলকস্তোনী েোিন-মেোষফির 



লবরুফি আফন্দোলন িাংগ্রো  কফরফেন। বেফরর পর বের মযল মখফেফেন। মুলিযুফির িোক লেফয়ফেন। মেে স্বোধীন কফরফেন। 

যুিলবধ্বস্ত মেেফক পুনগ জঠন কফরফেন।  

আসুন, িবোই ল ফল মুলিযুফির মিিনোয় উবুি হফয় রূপকল্প ২০২১ বোস্তবোয়ফনর  োধ্যফ  যোলির লপিোর মিোনোর বোাংলো 

গড়োর স্বপ্ন পূরি কলর।   

এ আ  ন যোলনফয় আল  মেললেফকর েোি জ মযনোফরেন ম োবোইল মেললফ োন প্রযুলির পরীক্ষোমূলক বোলিলযিক ব্যবহোফরর 

শুভ উফবোধন ম োষিো করলে।  

িবোইফক আন্তলরক ধন্যবোে।  

মখোেো হোফ য।  

যয় বোাংলো, যয় বঙ্গবন্ধু।  

বোাংলোফেে েী জযীবী মহোক।  

--- 


