
বাংলায় মমাবাইল এসএমএস কার্ যক্রম, উদ্বাধন অনুষ্ঠান  

 

ভাষণ  

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

 

মেখ হাসসনা  

 

গণভবন, ঢাকা, মঙ্গলবার, ৯ ফাল্গুন ১৪১৮, ২১ মফব্রুয়াসর ২০১২  

 

সবসসমল্লাসহর রাহমাসনর রাসহম  

 

সহকমীবৃন্দ,  

উপসিত সুসধমন্ডলী,  

 

            আসসালামু আলাইকুম।  

 

আজ আমরা মমাবাইল মফাদ্ন বাংলায় এসএমএস চালু করদ্ত র্াসি। সিসজটাল বাংলাদ্েে প্রসতষ্ঠার পদ্ে আজদ্কর এ 

অনুষ্ঠানটি একটি মাইলফলক।  

সবশ্বায়দ্নর এ যুদ্গ আমরাও প্রযুসি উদ্ভাবন ও প্রদ্য়াদ্গ সবদ্শ্বর সাদ্ে তাল সমসলদ্য় এসগদ্য় মর্দ্ত চাই। আমরা দ্রুত একটি 

জ্ঞানসভসিক সমাজ প্রসতষ্ঠা করদ্ত চাই। তাই সিসজটাল প্রযুসিদ্ত মাতৃভাষার ব্যবহারদ্ক আমরা সবদ্েষ গুরুত্ব সেসি।  

আমরা জনকল্যাদ্ণ তথ্য প্রযুসিদ্ক কাদ্জ লাসগদ্য়সি এবং ২০২১ সাদ্লর মদ্ে একটি প্রযুসি-সবদ্ভেমুি সিসজটাল 

বাংলাদ্েে গড়ার স্বপ্ন পূরদ্ণ এসগদ্য় চদ্লসি।  

সুসধমন্ডলী,  

১৯৫২ সাদ্লর আজদ্কর সেদ্নই বাংলা ভাষার মর্ যাো প্রসতসষ্ঠত হদ্য়দ্ি। আজ বাংলাদ্ক আধুসনক প্রযুসিদ্ত অন্তর্ভ যি 

করার মােদ্ম আমরা বাংলার সবশ্বায়নদ্ক সবস্তৃত কদ্রসি।  

এই শুভক্ষদ্ণ আসম গভীর শ্রদ্ধার সাদ্ে স্মরণ করসি, সব যকাদ্লর সব যদ্শ্রষ্ঠ বাঙাসল, জাসতর সপতা বঙ্গবন্ধু মেখ মুসজবুর 

রহমানদ্ক। সর্সন ভাষা আদ্ন্দালন মেদ্ক শুরু কদ্র প্রসতটি আদ্ন্দালন-সংগ্রাদ্ম জাসতদ্ক মনতৃত্ব সেদ্য়দ্িন। বীদ্রর জাসত সহদ্সদ্ব 

মাো উঁচু কদ্র বঁচার মপ্ররণা সেদ্য়দ্িন। সর্সন বাংলাদ্েেদ্ক একটি আধুসনক, প্রযুসি-সনভযর, সুখী-সমৃদ্ধ মসানার বাংলায় পসরণত 

করার স্বপ্ন মেদ্খসিদ্লন।    

স্মরণ করসি, সালাম, বরকত, রসফক, জববার, সসফউরসহ সকল ভাষা সসসনকদ্ক।  

সুসধবৃন্দ,  

আমরা মেদ্ের ৬৪টি মজলার মজলা তথ্য বাতায়ন বাংলায় কদ্রসি। বাতায়দ্ন মজলার সকল তথ্য বাংলায় সসিদ্বসেত করা 

হদ্য়দ্ি। র্াদ্ত মেদ্ের সাধারণ মানুষ এর সুফল মভাগ করদ্ত পাদ্র। আমরা জীবন ও জীসবকাসভসিক সবসভি তথ্য একসিত কদ্র 

বাংলায় জাতীয় ই-তথ্যদ্কাষ সতসর কদ্রসি। প্রায় এক লক্ষ পৃষ্ঠার এই তথ্য ভান্ডার মেদ্ক জনগণ সেক্ষা, স্বািয, আইন, 

মানবাসধকার, কম যসংিান ইতযাসে সবষদ্য় বাংলায় তথ্য পাদ্িন।  

আমরা ইউসনয়ন পর্ যাদ্য় ই-মসবা প্রাসি সনসিত করদ্ত ৪৫০১টি ইউসনয়ন তথ্য ও মসবা মকন্দ্র চালু কদ্রসি। এ সব 

মসবাদ্কন্দ্র মেদ্ক মেদ্ের সাধারণ মানুষ ব্লদ্গর মােদ্ম তাদ্ের প্রদ্য়াজনটা সরকারী কম যকতযা ও জনপ্রসতসনসধদ্েরদ্ক জানাদ্ত 



পারদ্িন। এই ব্লগ সরকার ও জনপ্রসতসনসধদ্ের সাদ্ে সাধারণ মানুদ্ষর একটি মসতুবন্ধন সতসর কদ্রদ্ি। উিয়ন কম যকাদ্ন্ড জনগদ্ণর 

অংেগ্রহদ্ণর মক্ষদ্ি একটি নতুন মািা সৃসি হদ্য়দ্ি।  

সুসধমন্ডলী,  

আমাদ্ের '৯৬ সরকাদ্রর সময় আমরা মমাবাইল মফানদ্ক মদ্নাদ্পাসল মেদ্ক উনু্মি কসর। সাধারণ মানুদ্ষর নাগাদ্লর 

মদ্ে আসন। এবার আমরা মমাবাইল মফাদ্নর মােদ্ম ই-মসবা প্রোন শুরু কদ্রসি। জনগণ সবদ্যযৎ, পাসন, গ্যাস সহ সবসভি সবল 

মমাবাইল মফাদ্ন সেদ্ত পারদ্িন। কৃসষ, স্বািয সহ সবসভি মক্ষদ্ি গ্রাদ্মর জনগণ সবদ্েষজ্ঞ মসবা সনদ্ত পারদ্িন। সেক্ষােীরা 

অনলাইদ্ন মরজাল্ট জানদ্ত পারদ্ি। ভসতযর মরসজদ্েেন করদ্ত পারদ্ি। জনগণ আয়কর সরটান য সেদ্ত পারদ্িন। প্রবাসীরা টাকা 

পাঠাদ্ত পারদ্িন। ই-মটন্ডাসরং চালু হদ্য়দ্ি। এমসন ৭০০ মসবা আমরা সৃসি কদ্রসি।     

এই মফব্রুয়াসর মাস মেদ্কই সকল ব্রাদ্ন্ডর মবসসক মমাবাইল হযান্ডদ্সদ্ট পূণ যাঙ্গ বাংলা সক-প্যাি সংদ্র্াজন বােতামূলক 

কদ্রসি। এর ফদ্ল সাধারণ মানুষও এসএমএস সলখতত পারদ্বন এবং এর মােদ্ম ই-মসবা সনদ্ত পারদ্বন।  

            বাংলায় মমাবাইল এসএমএস কার্ যক্রম বাস্তবায়দ্ন এ-টু-আই সহ সংসিি সকলদ্ক ধন্যবাে জানাই।  

সুসধবৃন্দ,    

আসুন, আমরা সকদ্ল সমদ্ল একুদ্ের মচতনাদ্ক ধারণ কদ্র একটি জ্ঞানসভসিক, সমৃদ্ধ, োসন্তপূণ য, অসাম্প্রোসয়ক বাংলাদ্েে 

গদ্ড় তুসল।  

আসম বাংলায় মমাবাইল এসএমএস কার্ যক্রদ্মর শুভ উদ্বাধন ম াষণা করসি।  

সবাইদ্ক ধন্যবাে।  

মখাো হাদ্ফজ।  

জয় বাংলা,  জয় বঙ্গবন্ধু  

বাংলাদ্েে সচরজীবী মহাক।  

... 


