
বিবিএি বিবিটাল এক্সপ া ২০১০ উপবাধন অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

শেখ হাবিনা  

িলরুম, ঢাকা শেরাটন শহাপটল, বুধিার, ১৭ চৈত্র ১৪১৬, ৩১ মাৈ চ ২০১০  

 

বিিবমল্লাবহর রাহমাবনর রাবহম  

িম্মাবনত িভা বত  

িহকমীবৃন্দ,  

িংিদ িদস্যবৃন্দ,  

মান্যির কূটনীবতকগণ,  

িম্মাবনত সুবধবৃন্দ,  

আিিালামু আলাইকুম।  

‘বিবিএি বিবিটাল এক্সপ া-২০১০' এর উপবাধন অনুষ্ঠাপন িিাইপক আমার আন্তবরক শুপভচ্ছা িানাই।  

আবম মপন কবর, এ ধরপণর শমলার আপয়ািন শদপে তথ্য ও শ াগাপ াগ প্রযুবি বেপের উন্নয়ন ও িম্প্রিারপণ গুরুত্বপূণ চ 

ভূবমকা  ালন করপি।  

২০০৮ িাপলর বনি চাৈনী ইেপতহাপর আমরা শ াষণা বদপয়বিলাম স্বাধীনতার সুিণ চিয়ন্তী িির ২০২১ িাপলর মপে আমরা 

একটি ক্ষুধা, দাবরদ্র্য ও বনরক্ষরতামুি ‘বিবিটাল িাংলাপদে' গপে তুলি। শ  িাংলাপদে হপি আপলাবকত, িমৃদ্ধ এিং আধুবনক 

িাংলাপদে।  

আমরা ৈাই, এই কম চসূবৈর মােপম  াপত শদপের মানুষ বিবিটাল প্রযুবি ব্যিহার কপর আত্মবনভ চরেীল বহপিপি প্রবতবষ্ঠত 

হপত  াপর। বিবিটাল িাংলাপদপের আপরকটি উপেশ্য হপচ্ছ প্রোিবনক ব্যিস্থায় স্বচ্ছতা ও িিািবদবহতা বনবিত কপর িনগপণর 

শদারপগাোয় িরকাবর শিিা শ  ৌঁপি শদওয়া।  

িি চকাপলর িি চপেষ্ঠ িাঙাবল, িাবতর িনক িঙ্গিন্ধুর স্বপ্ন বিল ক্ষুধা ও দাবরদ্র্যমুি শিানার িাংলা গোর। ১৯৭৫ িাপল 

িাবতর িনকপক ি বরিাপর হতযার  র িাবতর অগ্র াত্রাপক স্তব্ধ কপর শদওয়া হপয়বিল। ১৯৯৬ শেপক ২০০১   চন্ত আওয়ামী 

লীপগর ৫ িির িাো, ৩০ িির িামবরক-শিিামবরক শলিাপি  ারা শদে োিন কপরপি তাপদর একমাত্র কাি বিল বনপিপদর 

ভাপযান্নয়ন, িনগপণর িম্পদ আত্মিাৎ।  

অেৈ এ িমপয় শদে অপনকদূর এবগপয় শ পত  ারত। ২১ িির  র ১৯৯৬ িাপল দাবয়ত্ব গ্রহণ কপর আমরা কৃবষ, বেে, 

বেক্ষা, অে চনীবত প্রবতটি শক্ষপত্র অভাবিত িাফল্য অিচন কবর। শদে খাপে স্বয়ং-িম্পূণ চ হয়। বিবিব 'র হার ৬ েতাংপের উ পর 

উপে। মূল্যস্ফীবতর হার আমরা ১.৫৯ েতাংপে নাবমপয় আবন। িাক্ষরতার হার ৬৫.৪ েতাংপে উন্নীত হয়। বিদ্যযপতর উৎ াদন ১৬০০ 

শমগাওয়াট শেপক ৪৩০০ শমগাওয়াপট উন্নীত কবর।  

িাত িির  র ২০০৯ িাপল আমরা  খন আিার আমরা দাবয়ত্ব বনলাম, শদখলাম, আমরা শদেপক শ খাপন শরপখ 

বগপয়বিলাম শিখাপনই স্থবির হপয় আপি। শকান শকান শক্ষপত্র অপনক ব বিপয়পি।  

সুবধমন্ডলী,  

আি বিদ্যযপতর িমস্যা,  াবনর িমস্যা, যাপির িমস্যা। বিগত িাত িিপর এক শমগাওয়াট বিদ্যযৎ িাতীয় বগ্রপি শ াগ 

হয়বন। অেৈ ৈাবহদা শিপেপি অপনক। আমরা শ  কয়টি যাি শক্ষত্র আবিষ্কার কপর শরপখ বগপয়বিলাম, শিখাপনই শেপম আপি। 

বিদ্যযপতর িন্য প্রপয়ািন যাি। নতুন যাি শক্ষত্র আবিষ্কার না করার ফপল বিেমান বিদ্যযৎ শকন্দ্রগুপলাই ৈালু রাখা কঠিন হপয় 

 পেপি।  



আমরা দাবয়ত্ব শনওয়ার  র  রই বিদ্যযৎ ও জ্বালাবনখাপত িপি চাচ্চ অগ্রাবধকার বদপয়বি। বকন্তু আ নারা িাপনন, রাতারাবত 

বিদ্যযৎ উৎ াদন িম্ভি না। তবু আমরা গত এক িিপর প্রায় ৭০০ শমগাওয়াট বিদ্যযৎ িাতীয় বগ্রপি শ াগ কপরবি। ৈলবত িির আরও 

৮০০ শমগাওয়াট বিদ্যযৎ শ াগ হপি।  

আ নারা িাপনন, শদপে এখন শিৈ মওসুম ৈলপি। আমাপদর খাে-বনরা ত্তা বনবিত করপত হপল শিৈ  াম্পগুপলাপত 

বনরবিবচ্ছন্ন বিদ্যযৎ িরিরাহ বদপত হপি। ইপতামপেই কপয়কটি িার কারখানায় যাি িরিরাহ ি্ধ  শরপখ বিদ্যযৎ শকপন্দ্র যাি 

িরিরাপহর বনপদ চে বদপয়বি। আো করবি আগামী কপয়কবদপনর মপে বিদ্যযৎ  বরবস্থবতর বকছুটা হপলও উন্নবত হপি।  

তপি শদেিািীপক বিদ্যযৎ ব্যিহাপরও িােয়ী হপত হপি। অ ো িােবত বিদ্যযৎ খরৈ করা  াপি না। বিদ্যযৎ এমন একটা  ণ্য 

 া টাকা বদপলও  াওয়া  ায় না।  

বিশ্ব অে চননবতকমন্দা ও বিশ্বখাে াটবত িপেও আমরা দাবয়ত্ব শনওয়ার  র দ্র্ব্য-মূল্য কবমপয় আনপত িক্ষম হপয়বি। 

বিগত িরকাপরর িমপয় শ  ৈাপলর দাম বিল ৪৫ টাকা আমরা শিই ৈাপলর দাম ১৮/২০ টাকায় কবমপয় আনপত শ পরবিলাম 

িতচমাপন  া ২৩ টাকা।  

আমরা  ইপতামপেই কৃষপকর িন্য কৃবষ কাি চ ৈালু কপরবি। ৯০ টাকার িার কৃষক এখন ২২ টাকায়  াপচ্ছ। শিকার 

যুিকপদর কম চিংস্থাপনর িন্য ন্যােনাল িাবভ চি প্রকে ৈালু কপরবি।  

সুবধবৃন্দ,  

আ নারা িাপনন, বিবিটাল িাংলাপদে গোর  দপক্ষ  বহপিপি আমরা ইপতামপেই ICT ACT 2009 প্রণয়ন 

কপরবি এিং ICT Policy 2009 অনুপমাদন বদপয়বি। এ নীবতমালায় প্রবতটি মন্ত্রণালয় এিং বিভাপগর কম চ বরবধ সুবনবদ চষ্ট 

কপর শদওয়া হপয়পি।  

            বিবিটাল িাংলাপদে গোর িপঙ্গ শটবলপ াগাপ াপগর একটি বনবিে িম্পকচ আপি। ১৯৯৬ শেপক ২০০১ িাল   চন্ত 

িরকাপর োকপত আমরা শমািাইল শফাপনর মপনা বল ব্যিিা শভপঙ বদপয় তা িাধারণ মানুপষর ক্রয় ক্ষমতার মপে বনপয় 

এপিবিলাম। কবম্পউটাপরর উ র িিধরপণর শুল্ক মওকুফ কপরবিলাম।  ার সুফল আি িনগণ  াপচ্ছ।  

িাংলাপদপের প্রতযন্ত অঞ্চপল িবেপয়  পেপি শমািাইল প্রযুবি। মানুষ এখন শদে-বিপদপে অপনক কম খরপৈ কো িলপত 

 ারপি। প্রযুবি বভবত্তক শ াগাপ াগ ব্যিস্থা দ্রুত হওয়ার ফপল কো িলা িাোও ইন্টারপনপট তথ্য আদান-প্রদান, বিপনাদনিহ নানা 

ধরপনর সুবিধা  াওয়া  াপচ্ছ।  

আমরা গ্রামাঞ্চপল উন্নত তথ্য-শ াগাপ াগ ব্যিস্থা প্রবতষ্ঠার িন্য ইউবনয়ন  বরষদ কা চালপয় ফাইিার অ টিক কযািল 

িংপ াগ স্থা পনর  বরকেনা বনপয়বি। প্রােবমকভাপি ১০০টি ইউবনয়ন  বরষদপক ফাইিার অ টিক শকিল িংপ াগ স্থা পনর িন্য 

বনি চাৈন করা হপয়পি। আগামী এক িিপরর মপে আরও এক হািার এিং   চায়ক্রপম িি ইউবনয়ন  বরষদপক ফাইিার অ টিক 

শকিল িংপ াপগর আওতায় বনপয় আিা হপি।  

তথ্যপ্রযুবি খাপত উ যুি মানিিম্পদ চতবরর িন্য মােবমক ও তদ্যর্ধ্চ   চাপয় তথ্যপ্রযুবি বিষয় বিপলিািভুি করা 

হপচ্ছ।   চায়ক্রপম প্রবতটি বেক্ষা প্রবতষ্ঠাপন ইন্টারপনট িংপ াগিহ কবম্পউটার ল্যাি প্রবতষ্ঠা করা হপি।  

১২৮টি উ পিলায় ইপতামপে কবম্পউটার ল্যাি প্রবতষ্ঠা করা হপয়পি এিং অন্য িকল উ পিলাপতও কবম্পউটার ল্যাি 

স্থা ন করা হপি। শদপের ৫টি উ পিলায় "Community E-Center" স্থা ন করা হপয়পি এিং   চায়ক্রপম শদপের িকল 

উ পিলাপতই "Community E-Center" স্থা ন করা হপি।  

শদপের বিবভন্ন প্রাপন্ত ৮ হািার ৫০০টি শ াস্ট অবফপি "e-Center for rural community" স্থা ন করার 

 বরকেনা শনওয়া হপয়পি।  

িরকাপরর িকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও মন্ত্রণালপয়র অধীন বিবভন্ন দপ্তরিমূপহর প্রপয়ািনীয় িকল তথ্যিমৃদ্ধ 

ওপয়িিাইটিমূহ চতবর করা হপয়পি। শদপের ৬৪টি শিলা ও ৭টি বিভাপগর িন্য গুরুত্বপূণ চ তথ্যিমৃদ্ধ ওপয়ি শ াট চাল চতবর করা 

হপয়পি।  

প্রধানমন্ত্রীর কা চালপয়র িাপে মবন্ত্র বরষদ ও ৬৪টি শিলা প্রোিক এিং ৭টি বিভাগীয় কবমেনাপরর িপঙ্গ শ াগাপ াগ 

িহি করপত অতযাধুবনক প্রযুবিবনভ চর Video Conference সুবিধা প্রদাপনর ব্যিস্থা গ্রহণ করা হপচ্ছ।  



বতন  াি চতয শিলা - িান্দরিান, রাঙ্গামাটি ও খাগোিবেিহ িারাপদেপক ইপতামপে শটবলপ াগাপ াগ ও ইন্টারপনট 

সুবিধার আওতায় আনা হপয়পি।  

গািীপুর Hi-Tech Park এর িন্য প্রপয়ািনীয় অিকাোপমা চতবর করা হপচ্ছ। িমগ্র শদেপক e-

Governance এর আওতায় আনার লপক্ষয শদেজুপে শটবলপ াগাপ াগ ব্যিস্থাপক েবিোলী করা হপচ্ছ। Satellite 

স্থা পনর িন্য িরকার প্রপয়ািনীয়  দপক্ষ  বনপচ্ছ।  

আবম আো করি এই স্বপপ্নর িাংলাপদে তো ‘বিবিটাল িাংলাপদে' গেপনর িন্য িিাই িবম্মবলতভাপি  ার  ার অিস্থান 

শেপক এবগপয় আিপিন। এপক্ষপত্র িরকাপরর  ক্ষ শেপক িকপলর মতামত,  বরকেনা ও কম চ দ্ধবতর  ো ে মূল্যায়ন করা হপি।  

‘বিবিটাল িাংলাপদে' গোর শক্ষপত্র আইবিটি িংবিষ্ট প্রযুবিবিদ, গপিষক, িংগেন ও ব্যবিিপগ চর গুরুত্বপূণ চ দাবয়ত্ব 

রপয়পি। আ নাপদরপক এ ব্যা াপর এবগপয় আিার িন্য উদাত্ত আহিান িানাবচ্ছ।  

এবেয়া ও প্রোন্ত মহািাগরীয় অঞ্চপলর শ িি শদপের, বিপেষ কপর Asian-Oceanian Computing 

Industry Organization (ASOCIO) -এর শপ্রবিপিন্টিহ অন্যান্য শ িি িন্ধুরা এ িপম্মলপন শ াগদান করপিন 

আবম িাংলাপদপের  ক্ষ শেপক তাঁপদরপক স্বাগত িানাবচ্ছ। আবম বিপদবে িন্ধুপদর আমাপদর শদপে আইবিটিপত বিবনপয়াগিহ 

প্রযুবিগত িি ধরপণর িহায়তা প্রদাপনর উদাত্ত আহিান িানাবচ্ছ।  

আগামী ২০২০ িাল িি চকাপলর িি চপেষ্ঠ িাঙাবল, িাবতর িনক িঙ্গিন্ধু শেখ মুবিবুর রহমাপনর িন্মেতিাবষ চকী। ২০২১ 

িাল আমাপদর স্বাধীনতার সুিণ চিয়ন্তী। ইনোল্লাহ্ ২০২১ িাপল আমরা আমাপদর কাবিত বিবিটাল িাংলাপদে গপে তুলি। শিই 

িাংলাপদে হপি সুখী, িমৃদ্ধ, আধুবনক িাংলাপদে শ খাপন োকপি না ক্ষুধা, দাবরদ্র্য আর অবেক্ষার অ্ধ কার।  

এ আোিাদ ব্যি কপর আবম ‘বিবিএি বিবিটাল এক্সপ া ২০১০' এর উপবাধন শ াষণা করবি।  

শখাদা হাপফি  

িয় িাংলা,  িয় িঙ্গিন্ধু  

িাংলাপদে বৈরিীিী শহাক। 


