
ডাক, টেলিয াগায াগ ও তথ্য প্রযুলি মন্ত্রণািয় পলিদর্ শন 

 

ভাষণ 

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

 

টর্খ হালিনা 

 

তথ্য ও ট াগায াগ প্রযুলি লিভাগ লিলিলি ভিন, আগািগাঁও, ঢাকা, িলিিাি, ০১ চৈত্র ১৪২১, ১৫ মাৈ শ ২০১৫ 

 

লিিলমল্লালহি িাহমালনি িালহম 

মাননীয় প্রলতমন্ত্রী, 

িলৈিবৃন্দ, 

মন্ত্রণািযয়ি কম শকতশা ও িংস্থা প্রধানগণ। 

 

 আিিািামু আিাইকুম।  

 

মহান স্বাধীনতাি মাি মাযৈ শ আলম গভীি শ্রদ্ধাি িাযে স্মিণ কিলি িি শকাযিি িি শযশ্রষ্ঠ িাঙালি, জালতি লপতা িঙ্গিন্ধু টর্খ 

মুলজবুি িহমানযক,  াঁি অলিিংিালদত টনতৃযে আমিা অজশন কযিলি মহান স্বাধীনতা। 

স্মিণ কিলি জাতীয় ৈাি টনতা, মহান মুলিযুযদ্ধি লত্রর্ িাখ র্হীদ, দু’িাখ লন শালতত মা-টিানযক;  াঁযদি িযি শাচ্চ আত্মতযাযগি 

লিলনমযয় আমিা চূড়ান্ত লিজয় লিলনযয় আনযত টপযিলি। 

লপ্রয় িহকমীবৃন্দ, 

িিকাযিি ‘লডলজোি িাংিাযদর্’ কম শসূলৈ িাস্তিায়যন ডাক, টেলিয াগায াগ ও তথ্য-প্রযুলি মন্ত্রণািয় লনিিিভাযি কাজ কযি 

 াযে। এখাযত িাফযেি জন্য আলম এ মন্ত্রণািয় ও এি আওতাধীন প্রলতষ্ঠান িমূযহি িকি কম শকতশা-কম শৈালিযক আন্তলিকভাযি 

ধন্যিাদ জানালে। 

গতিিি ১৩ জুিাই আপনাযদি িাযে প্রেমিাযিি মতলিলনমযয়ি সুয াগ হযয়লিি। লিতীয়িাযিি মযতা আজ এ মন্ত্রণািয় 

পলিদর্ শন কিলি। আলম আর্া কলি, আজযকি মতলিলনময় মন্ত্রণািযয়ি কাজযক আিও গলতর্ীি কিযি। লডলজোি িাংিাযদর্ লিলনম শাযণ 

আমিা আিও একধাপ এলগযয়  াযিা। 

লপ্রয় িহকমীবৃন্দ, 

জালতি লপতা লিজ্ঞান ও প্রযুলিযক টর্াষণমুি িমাজ গড়াি হালতয়াি লহিাযি লিযিৈনা কিযতন। এ িক্ষ্য লতলন স্বাধীনতাি পি 

যুদ্ধ লিধ্বস্ত িাংিাযদর্ পুনগ শঠযনি পার্াপালর্ লিজ্ঞান ও প্রযুলিযক লিযর্ষ অগ্রালধকাি টদন।  

জালতি লপতাি টনতৃযে ১৯৭৩ িাযি িাংিাযদর্ আন্তজশালতক টেলিয াগায াগ িংস্থা (ITU)-এি িদস্যপদ িাভ কযি। লতলন 

১৯৭৩ িাযি লিএিআইআি প্রলতষ্ঠা কযিন। জালতি লপতা টদযর্ি প্রেমা লর্ক্ষ্া কলমর্যনি দালয়ে লদযয়লিযিন ড. কুদিত-ই-খুদাি মত 

লিজ্ঞানীি হাযত। লিজ্ঞান ও প্রযুলিি অগ্র াত্রা লনলিত কিযত লতলন লিযদযর্ অিস্থানিত িাংিাযদলর্ লিজ্ঞানী ও গযিষকযদি টদযর্ 

লফলিযয় আনাি উযযাগ লনযয়লিযিন। িঙ্গিন্ধু টদযর্ টেলিয াগায াগ প্রযুলিি লিকাযর্ি জন্য টিতবুলনয়ায় টদযর্ি প্রেম ভূ-উপগ্রহ টকন্দ্র 

স্থাপন কযিন। 

জালতি লপতাি টনতৃযে িাংিাযদর্  খন লিশ্ব পলিমন্ডযি মাো উঁচু কযি এলগযয় ট যত োযক ঠিক তখলন ১৯৭৫ িাযিি ১৫ 

আগস্ট তাঁযক িপলিিাযি লনম শমভাযি হতযা কিা হয়। টেযম  ায় িাংিাযদযর্ি উন্নয়ন। মানুযষি টমৌলিক অলধকাি িামলিক জান্তাি বুযেি 

তিায় লপষ্ট হয়। িাংিাযদযর্ টনযম আযি গণতন্ত্রহীন এক কাযিা অধ্যায়। 

দীর্ শ ২১ িিি পি িাংিাযদর্ আওয়ামী িীগ ১৯৯৬ িাযি পুনিায় িিকাি গঠন কযি। তখন লিএনলপ-জামাত টজাে টদযর্ি 

প্রলতটি টিক্টিযক দূনীলতযত লনমলিত কযি টিযখলিি। আমিা িিকাি গঠন কযি প্রলতটি খাযতি পার্াপালর্ ডাক ও টেলিয াগায াগ 



  

খাতযকও টঢযি িাজাই। টমািাইযিি মযনাপলি টভযঙ্গ টদই। ডাক, টেলিয াগায াগ ও তথ্য প্রযুলি টিক্টযি ব্যাপক পলিিতশযনি ধািা 

সূলৈত হয়। 

লপ্রয় িহকমীবৃন্দ, 

জনগযণি লিপুি ম্যাযন্ডে লনযয় আমিা ২০০৯ িাযি িিকাি গঠন কলি। তখনও ৈালিদযক লিএনলপ-জামাত টজাে আি 

তত্ত্বািধায়ক িিকাযিি টিযখ  াওয়া অৈিািস্থা। আমিা এই অৈিািস্থা কাটিযয় তুযি আমাযদি লনি শাৈনী ওয়াদা ‘লডলজোি িাংিাযদর্’ 

গড়াি সুলনলদ শষ্ট কম শপলিকল্পনা িাস্তিায়ন শুরু কলি। 

আমিা পৃেকভাযি তথ্য ও ট াগায াগ প্রযুলি মন্ত্রণািয় প্রলতষ্ঠা কলি। টদযর্ি তথ্যপ্রযুলি ও টেলিয াগায াগ কা শক্রযমি মযধ্য 

িমন্বয় িাধযনি জন্য আমিা তথ্য ও ট াগায াগ প্রযুলি মন্ত্রণািয় এিং ডাক ও টেলিয াগায াগ মন্ত্রণািয়যক একলত্রত কযি একক 

মন্ত্রণািয় গঠন কলি। 

২০১০ িাযি আমিা ITU-এি কাউলিি টমম্বাি পযদ লনি শালৈত হই। এিফযি আন্তজশালতক পলিমন্ডযি িাংিাযদযর্ি জন্য 

টেলিয াগায াগ ও আইলিটি খাযত টজািাযিা ভূলমকা িাখাি সুয াগ সৃলষ্ট হয়। 

তথ্য-প্রযুলিি িফি ব্যিহাযিি অিদান স্বরূপ আমিা ২০১১ িাযি ম শাদাপূণ শ ‘িাউে িাউে এযাওয়াড শ’ এিং ২০১৪ িাযি 

‘South-South Cooperation Visionary Award’ িাভ কলি। তথ্য-প্রযুলিি মাধ্যযম জনগযণি টদািযগাড়ায় 

িিকালি টিিা প্রদাযন িাফযেি স্বীকৃলত স্বরূপ ITU িাংিাযদর্যক ২০১৪ িাযি ‘ওয়ার্ল্শ িালমে অন ইনফিযমর্ন টিািাইটি’ 

(WSIS) পুিস্কাযি ভূলষত কযি। এিাড়া World Information Technology and Services Alliance, 

টমলিযকা টেযক ২০১৪ িাযি িাংিাযদর্ ‘WITSA 2014 Global ICT Excellence Award’ অজশন কযি। 

লপ্রয় িহকমীবৃন্দ, 

গত িয় িিযি আমিা ডাক, টেলিয াগায াগ ও তথ্য-প্রযুলি খাযত আমূি পলিিতশন এযনলি। আজ টদযর্ িিকালি একটিিহ 

টমাে ৬টি টমািাইি টফান টকাম্পানী অপাযিে কিযি। টদযর্ ১২ টকাটি ৩ িাখ লিম ব্যিহৃত হযে। ২০০১ িাযি টমািাইযিি কিৈাজশ 

ট খাযন প্রলতলমলনে লিি ১০ োকা িতশমাযন তা প্রলতলমলনে ৫০ পয়িািও কযম টনযম এযিযি। িিকালি-টিিিকালি ৫টি টমািাইি  

অপাযিেিযক 3G টিিাি িাইযিি প্রদান কিা হযয়যি। অলৈযিই 4G ৈালু হযি। 

ইন্টািযনে গ্রাহযকি িংখ্যা ৪ টকাটি ৪০ িাখ িালড়যয় টগযি। টদযর্ টেলিযডনলিটি ৭৮.১২ র্তাংর্। ইন্টািযনে টডনলিটি ২৭.৪২ 

র্তাংযর্ উন্নীত হযয়যি। িাংিাযদর্ টেলিকলমলনউযকর্নস্ টিগুযিেলি কলমর্ন ২০১৩-১৪ অে শ িিযি ১০ হাজাি ৮০ টকাটি ২ িাখ োকা 

িাজস্ব আদায় কযিযি।  

 টদযর্ি প্রতযন্ত অঞ্চযিি মানুষ আজ টমািাইি ও ইন্টািযনে ব্যিহাি কযি িািা পৃলেিীযক হাযতি মুযঠায় লনযয় এযিযি। 

স্কাইলপ, ভাইিাি, টফিবুক, ট্াংযগািহ অিংখ্য িামালজক ট াগায াযগি মাধ্যম টদযর্ জনলপ্রয় হযয় উঠযি।  

টমািাইযিি মাধ্যযম কযিজ লিশ্বলিযািযয় ভলতশ পিীক্ষ্ািহ লিলভন্ন পিীক্ষ্াি আযিদন জমা, লফ গ্রহণ, অনিাইযন প্রযির্পত্র 

লিতিণ, এিএমএযিি মাধ্যযম আিন লিন্যাি এিং ফিাফি জানা  াযে। এিএিলি ও এইৈএিলি প শাযয়ি িকি টিাযড শি  িাত্রিাত্রীযদি 

টিলজযের্ন প্রলক্রয়া এখন টেলিেযকি মাধ্যযম িম্পন্ন কিা হযে। 

টদযর্ি জনগযণি জীিন াত্রাি মান উন্নয়যন এডুযকর্ন িাইন, টেলি টহিে, কৃলষ লজজ্ঞািা, ইউটিলিটি লিি টপযমন্ট, টমািাইি 

টিলমযেি িালভ শি, টিিওযয় টিলকে ক্রয়, লিলিলি জানািা, টমািাইি ব্যাংলকং, হজ্জ্ব তথ্য ইতযালদ টিিা প্রদান কিা হযে।  

আমিা ৮ হাজাি ৫০০ ডাকর্িযক টপাস্ট ই-টিন্টাযি রূপান্তি কিাি কাজ হাযত লনযয়লি। ইযতামযধ্য ৪০০টি টপাস্ট অলফি ই-

টিন্টাযি রূপান্তি কিা হযয়যি। আমিা ‘টপাস্টাি কযার্ কাড শ’ ও ‘টমািাইি মালন অড শাি’ িালভ শি ৈালু কযিলি। 

আমিা প্রযুলি লিযভদমুি িাংিাযদর্ গযড় তুিলি। আজ লডলজোি িাংিাযদর্ টকান স্বপ্ন নয়, িাস্তিতা। 

লপ্রয় িহকমীবৃন্দ, 

আমিা ২৫ হাজাি ওযয়িিাইে লনযয় লিযশ্বি বৃহত্তম ওযয়ি টপাে শাি ‘জাতীয় তথ্য িাতায়ন’ ৈালু কযিলি। ই-কমাি শ, ই-টিনযদন, 

ই-গভযন শি ৈালু হযয়যি। ইযতামযধ্য লিলভন্ন িিকালি-টিিিকালি প্রলতষ্ঠান তাযদি স্ব স্ব ওযয়িিাইযে লডলজোি স্বাক্ষ্ি ব্যিহাি শুরু 

কযিযি।   

আইলিটি ব্যিহাি কযি তরুণযদি উপাজশযনি ক্ষ্মতা বৃলদ্ধি িযক্ষ্ ‘িালন শং এন্ড আলন শং’ প্রকল্প এিং অনিাইন আউেযিালি শং এি 

উপি দক্ষ্তা অজশযনি জন্য ‘িালড় িযি িড়যিাক’ কম শসূলৈ ৈালু কিা হযয়যি। এি আওতায় ব্যাপকভাযি তরুণযদি প্রলর্ক্ষ্ণ হযে। 



  

িিকালি টিিা জনগযণি কাযি টমািাইি এযাপি-এি মাধ্যযম টপৌৌঁযি টদওয়াি জন্য টদর্ব্যাপী অযাপি টডযভিপাি প্রলর্ক্ষ্যণি উযযাগ 

টনওয়া হযয়যি।  

এিাড়া মন্ত্রণািয় দক্ষ্ মানিিম্পদ সৃলষ্ট, আধুলনক তথ্য-প্রযুলি টিিাি ি্প্রসিািণ, আন্তজশালতক অঙ্গযন টদযর্ি তরুণযদি 

কম শিংস্থাযনি সুয াগসৃলষ্টিহ লিলভন্নমুখী উন্নয়ন কম শসূলৈ িাস্তিায়ন কযি ৈযিযি। 

আমিা প্রলতটি লিভাগ ও টজিায় হাই-টেক পাকশ স্থাপযনি উযযাগ লনযয়লি। কালিয়াককি হাই-টেক পাযকশি অিকাঠাযমা 

উন্নয়যনি কাজ ৈিযি।  যর্াযি িহুতি লিলর্ষ্ট িফেওয়যাি টেকযনািলজ পাযকশি লনম শাণ কাজ ৈিযি। কালিয়াককি হাই-টেক পাযকশ 

একটি Tier-4 National Data Center এিং  যর্াি হাই-টেক পাযকশ Disaster Recovery Site স্থাপযনি 

উযযাগ গ্রহণ কিা হযয়যি। লিলিলি’টত  একটি Tier-3 মাযনি ডাো টিন্টাি স্থাপন কিা হযয়যি। 

িাইিাি অপিাধ প্রলতযিাযধি িযক্ষ্য Bangladesh Computer Security Incident Response 

Team গঠন কিা হযয়যি। Cyber Security Agency নাযম একটি পৃেক িংস্থা গঠযনি উযযাগও আমিা গ্রহণ কযিলি। 

আন্তজশালতক টেলিয াগায াগ িংয াগ লনিিলেন্ন এিং িহজতি কিাি িযক্ষ্য িািযমলিন টকিযিি পার্াপালর্ আন্তজশালতক 

টেলিলেয়াি িংয াগ স্থাপযনি কা শক্রম গ্রহণ কিা হযয়যি। অকিধ কি োলম শযনর্যনি লিরুযদ্ধ ব্যিস্থা টনওয়াি ফযি আন্তজশালতক কযিি 

পলিমাণ লিগুযণিও টিলর্ বৃলদ্ধ টপযয়যি। লিটিলিএযিি গ্রাহকগণ অফ-লপক আওয়াযি টদযর্ি মযধ্য প্রলত লমলনে ১০ পয়িায় কো িিযত 

পািযিন,  া ভযয়ি কযিি টক্ষ্যত্র িি শলনম্ন ৈাজশ।  

আমিা টদযর্ টকান লিকল্প িািযমলিন টকিি না োকায় লিতীয় িািযমলিন টকিযিি িযঙ্গ িাংিাযদর্যক যুি কিাি উযযাগ 

লনযয়লি। ইযতামযধ্য িাংিাযদর্ SEA-ME-  WE-5 আন্তজশলতক কনযিাটি শয়াযম ট াগদান কযিযি এিং িময াতা স্মািক স্বাক্ষ্ি 

কযিযি। লিতীয় িািযমলিন টকিযি িাংিাযদযর্ প্রায় ১ হাজাি ৩০০ লজলিলপএি ব্যান্ডউইে অজশন কিযি।  

১৯৯১-৯৬ টময়াযদ লিএনলপ িিকাি লিনা খিযৈ িািযমলিন টকিি টনয়লন।  া আমাযদি োকা লদযয় লনযত হযয়যি। টি িময় 

তািা িািযমলিন টকিি লনযি অযনক আযগই আমিা লিতীয় টকিি স্থাপন কিযত পািতাম। 

ইযতামযধ্য টদযর্ ১ হাজাি ৪৫০ লকযিালমোি অপটিকাি ফাইিাি কযািি টনেওয়াকশ স্থাপন কিা হযয়যি। আিও ১১ হাজাি 

লকযিালমোি অপটিকাি ফাইিাি কযািি টনেওয়াকশ স্থাপযনি কাজ ৈিযি  া ২০১৬ িাযিি ৩০ জুযনি মযধ্য টর্ষ হযি িযি আর্া 

কিলি। আমিা অপটিকযাি ফাইিাি উৎপাদযনি িযক্ষ্য খুিনাি কযািি লর্ল্প িংস্থায় প্ল্যান্ট স্থাপন কযিলি।  

লপ্রয় িহকমীবৃন্দ, 

তথ্য-প্রযুলিি অপব্যিহাি টিাযধ আমিা আইলিটি অযাক্ট ২০০৬ িংযর্াধন কযিলি। িাইিাি লিলকউলিটি েযাযেলজ, তথ্য 

লনিাপত্তা পলিলি গাইড িাইন, িাংিাযদর্ হাই-টেক পাকশ কতৃশপক্ষ্ আইন-২০১০ এি িংযর্াধন, আইলিটি খাযত গযিষণাি জন্য 

টফযিালর্প ও বৃলত্ত প্রদান এিং উদ্ভািনীমূিক কাযজি জন্য অনুদান িম্পলকশত  নীলতমািা-২০১৩ প্রণয়যনি মাধ্যযম আমিা ‘লডলজোি 

িাংিাযদর্’ এি র্ি লভলত্ত চতলি কযিলি।  

মহাকাযর্ আমাযদি লনজস্ব স্যাযেিাইে ‘িঙ্গিন্ধু স্যাযেিাইে উৎযক্ষ্পন’ প্রকযল্পি আন্তজশালতক টেন্ডাি ৈিলত মাযি আহ্বান কিা 

হযে। স্যাযেিাইে উৎযক্ষ্পযনি প্রলক্রয়াও শুরু হযয়যি। আর্া কলি আগামী ৩ িিযিি মযধ্যই এ স্যাযেিাইে মহাকাযর্ উৎযক্ষ্পন িম্ভি 

হযি। 

লিদুযৎ উৎপাদন খাতযক আিও সুিংিহত কিযত আমিা রূপপুি পািমাণলিক লিদুযৎ টকন্দ্র িাস্তিায়ন কিলি। 

লর্ক্ষ্া ব্যিস্থায় তথ্য-প্রযুলিি ব্যাপক ি্প্রসিািণ িাড়াও প্রর্ািন, ব্যাংলকং, লৈলকৎিাযিিা, ব্যিিা-িালণজয এিং 

গণয াগায াযগি মাধ্যম লহযিযি তথ্য-প্রযুলিি ব্যিহাযি িাংিাযদর্ এখন দলক্ষ্ণ এলর্য়াি মযধ্য অন্যতম। আউে টিালি শং খাযত লিযশ্ব 

িাংিাযদযর্ি অিস্থান তৃতীয়। তথ্য-প্রযুলি এখন জনগযণি ক্ষ্মতায়ন ও দালিদ্র্য লিযমাৈযনি অন্যতম হালতয়াি।  

আমিা  খন তথ্য-প্রযুলি, জ্ঞান-লিজ্ঞান ব্যিহাি কযি িাংিাযদর্যক িামযনি লদযক এলগযয় লনলে তখন লিএনলপ টনত্রী 

লিিলতহীন হিতাি ও অিযিাধ লদযয় টদর্যক লপলিযয় টদওয়াি ষড় যন্ত্র টনযমযি। তাযদি তথ্য-প্রযুলিি উন্নয়ন ভাযিা িাযগ না। 

লিএনলপি পিন্দ টমৌিিাদ, জঙ্গীিাদ। এজন্য তািা জামাযতি িঙ্গ িাড়যত পািযি না। জনগযণি কাযি খাযিদা লজয়া ও লিএনলপ’ি 

ৈলিত্র আজ পলিস্কাি হযয় টগযি। আজ লিএনলপ-জামাত মাযন পুলড়যয় মানুষ হতযাি িাজনীলত। টদযর্ি িম্পদ ধ্বংযিি িাজনীলত। আলম 

এ অপ-িাজনীলত টেযক আিািও লিএনলপ টনত্রীযক টিলিযয় আিাি আহ্বান জানাই। 



  

িাংিাযদযর্ি মানুষ কখনও টকান অপর্লিি কাযি মাো নত কযিলন। টদযর্ি জনগণযক িাযে লনযয় িকি ষড় ন্ত্র ও অপর্লি 

দমন কযি িাংিাযদর্যক লিযশ্বি বুযক িযি শাচ্চ আিযন তুযি ধিযত পািযিা, ইনর্াআল্লাহ্। 

 আসুন, িকি টভদাযভদ ভুযি টদযর্ি কোযণ লনযজযদিযক উৎিগ শ কলি। িিকাযিি রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ 

লিলনম শাযণি মাধ্যযম িাংিাযদর্যক জালতি লপতাি স্বযপ্নি টিানাি িাংিায় পলিণত কলি। স্বাধীনতাি মাযি এই টহাক আমাযদি 

অঙ্গীকাি। 

আলম িকিযক আিািও ধন্যিাদ জালনযয় আমাি িিব্য এখাযনই টর্ষ কিলি। 

 

টখাদা হাযফজ 

জয় িাংিা, জয় িঙ্গিন্ধু 

িাংিাযদর্ লৈিজীিী টহাক। 
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