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আিিালামু আলাইকুম। 

 ডিডিটাল ওয়ার্ল্ড-২০১৫ এর উদ্বাধন অনুষ্ঠাদ্ন উপডিি িবাইদ্ক আন্তডরক শুদ্ভচ্ছা িানাডচ্ছ। 

 শেব্রুয়াডর মহান ভাষা আদ্ন্দালদ্নর মাি। আমাদ্ের ডপ্রয় মাতৃভাষা বাাংলাদ্ক রাষ্ট্রভাষার মর্ ডাো ডেদ্ি ডিদ্য় ১৯৫২ 

িাদ্লর ২১শে শেব্রুয়াডর িীবন ডেদ্য়ডিদ্লন িালাম, বরকি, রডেক, িব্বারিহ অদ্নক নাম না িানা িরুণ। আডম িকল ভাষা 

েহীেদ্ের প্রডি িভীর শ্রদ্ধা িানাডচ্ছ।  

িভীর শ্রদ্ধার িাদ্ি স্মরণ করডি ভাষা আদ্ন্দালদ্নর পডিকৃি িব ডকাদ্লর িব ডদ্শ্রষ্ঠ বাঙাডল, িাডির ডপিা বঙ্গবন্ধু শেখ 

মুডিবুর রহমানদ্ক। শ্রদ্ধা িানাডচ্ছ মুডিযুদ্দ্ধর িকল েহীদ্ের প্রডি। 

সুডধমন্ডলী, 

 ২০২১ িাদ্লর মদ্ে ‘ডিডিটাল বাাংলাদ্েে’ প্রডিষ্ঠা করা আমাদ্ের অঙ্গীকার। আমাদ্ের লক্ষ্য হদ্চ্ছ আি ড-িামাডিক 

উন্নয়ন ও িনিদ্ণর ক্ষ্মিায়দ্ন িথ্য প্রযুডির লািিই ব্যবহার ডনডিি করা। মানুদ্ষর িীবনমান উন্নয়দ্নর লদ্ক্ষ্ প্রযুডির 

ব্যবহার িহিলভয করা। ধনী-িরীব, ডেডক্ষ্ি-অডেডক্ষ্ি ডনডব ডদ্েদ্ষ ‘প্রযুডি ডবদ্ভে’ মুি শেে িদ্ে শিালা।  

িাই আমরা কডিউটাদ্রর পাোপাডে শমাবাইল শোন, শবিার, শটডলডভেন এবাং ইন্টারদ্নদ্টর মি মােদ্মর িদ্ব ডাত্তম 

ব্যবহার ডনডিি করদ্ি ডনরলিভাদ্ব কাি কদ্র র্াডচ্ছ। 

 মানবিিে উন্নয়ন ও িনদ্িবা প্রোদ্ন আমাদ্ের উদ্ল্লখদ্র্াগ্য িােল্য অডিডি হদ্য়দ্ি। ডবদ্েষিঃ নতুন প্রিন্মদ্ক 

িথ্য প্রযুডিদ্ি িক্ষ্ম কদ্র তুলদ্ি আমরা মােডমক পর্ ডাদ্য় আইডিটি ডেক্ষ্া বােিামূলক কদ্রডি।  

এ িন্য আমরা ডেক্ষ্া প্রডিষ্ঠাদ্ন কডিউটার ল্যাব িাপন কদ্রডি। ডবে হািার ডেক্ষ্া প্রডিষ্ঠাদ্ন ইদ্িামদ্ে 

মাডিডমডিয়া ক্লােরুম িাপন করা হদ্য়দ্ি। 

 শেদ্ের িথ্য প্রযুডি ডেদ্ের উন্নয়দ্ন আইডিটি েক্ষ্ িনবদ্লর প্রদ্য়ািন শমটাদ্ি আমরা নানামুখী পেদ্ক্ষ্প গ্রহণ 

কদ্রডি। ডবশ্বব্যাাংদ্কর িহায়িাপুষ্ট একটি প্রকদ্ের মােদ্ম ৩৪ হািার িনবলদ্ক িথ্য প্রযুডি ডেদ্ের উপদ্র্ািী কদ্র িদ্ে 

শিালা হদ্চ্ছ। ব্যবিাপনা েক্ষ্িা বৃডদ্ধর িন্যও আমরা কাি করডি। ইদ্িামদ্ে ৬৫টি প্রডিষ্ঠান এ সুডবধা গ্রহণ কদ্রদ্ি। 

 ডিডিটাল বাাংলাদ্েে ডবডন ডমাদ্ণ শবিরকাডর খাদ্ির ইডিবাচক ভূডমকা প্রোংিনীয়। শবডিি এ ডেদ্ের িন্য ২৩ হািার 

উপযুি িনবল তিডর করদ্ি। এর পাোপাডে শবডিি ২০১৮ িাদ্লর মদ্ে ১০ লাখ নতুন ইন্টারদ্নট ব্যবহারকারী সৃডষ্টদ্ি কাি 

করদ্ি।  

আপনারা িাদ্নন, শেদ্ে এবাং শেদ্ের বাইদ্র বাাংলাদ্েদ্ের িথ্য প্রযুডি খাদ্ির সুনাম ডেন ডেন বৃডদ্ধ পাদ্চ্ছ। ডবদ্শ্বর 

প্রায় ৫০টি শেদ্ে বাাংলাদ্েদ্ের তিডর িেট্ওয়যার ও আইটি শিবা িরবরাহ করা হদ্চ্ছ। িথ্য প্রযুডি খাদ্ি রপ্তাডন আয় ক্রমেঃ 

বােদ্ি এবাং িদ্ে এ খাদ্ি প্রবৃডদ্ধর হার েিকরা ৫০ ভাি।  

আো করা হদ্চ্ছ িেট্ওয়যার রপ্তাডন চলডি অি ডবিদ্র ২৫০ ডমডলয়ন িলার িাডেদ্য় র্াদ্ব। আমরা ২০১৮ িাল নািাে 

১ ডবডলয়ন িলার রপ্তাডন আয় এবাং ডিডিডপদ্ি িেট্ওয়যার ও শিবাখাদ্ির অবোন ১% এ উন্নীি করার লক্ষ্যমা্া ডনধ ডারণ 

কদ্রডি।  
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ডি-ল্যাডসাং এর মােদ্ম আমাদ্ের িরুণ প্রিন্মদ্ক স্বাবলম্বী কদ্র িদ্ে তুলদ্ি আমরা অিযন্ত আন্তডরকিার িাদ্ি শচষ্টা 

কদ্র র্াডচ্ছ। ইদ্িামদ্ে ১৫ হািার িনবলদ্ক ডি-ল্যাসার প্রডেক্ষ্ণ শেওয়া হদ্য়দ্ি। আমাদ্ের এ প্রদ্চষ্টার েদ্ল ঢাকা ডবদ্শ্বর 

িবদ্চদ্য় বে ডি-ল্যাডসাং িাইট ও শিস্ক ইল্যাদ্সর প্রিম েেটির মদ্ে িায়িা কদ্র ডনদ্য়দ্ি। 

 আমরা আইডিটি অযাক্ট ও আইডিটি নীডি প্রণয়ন কদ্রডি। হাইদ্টক পাকড ও িেট্ওয়যার শটকদ্নালডি পাকড িাপদ্নর 

কাি শুরু হদ্য়দ্ি। শিলায় শিলায় এিন্য ক্রমান্বদ্য় অবকাঠাদ্মা িদ্ে শিালা হদ্চ্ছ।  

আমরা ই-িভদ্ন ডস িম্প্রিাডরি কদ্রডি। বাাংলাদ্েে কডিউটার কাউডসদ্ল ন্যােনাল িাটা শিন্টার িাপন করা 

হদ্য়দ্ি। িাবদ্মডরন কযাবদ্লর ব্যান্ড-উইড ি কযাপাডিটি বাোদ্না হদ্য়দ্ি।  

ইন্টারদ্নট শিবা িহিলভয কদ্রডি। শর্ ব্যান্ড-উইড ি এর োম ২০০৭ িাদ্ল ডিল ৭৬ হািার টাকা িা ২০১৪ শি 

আমরা ২৮০০ টাকায় ডনদ্য় এদ্িডি। ডি-ডি শমাবাইল িাডভ ডি প্রবিডন কদ্রডি। শপোিীবীদ্ের পর্ ডাপ্ত প্রডেক্ষ্দ্ণর ব্যবিা কদ্রডি। 

শিলা পর্ ডাদ্য় ডনয়ডমি ডিডিটাল উদ্ভাবনী শমলা অনুডষ্ঠি হদ্চ্ছ। 

 িনিদ্ণর কাদ্ি শিবা িহিলভয করার িন্য আমরা িাধারণ মানুদ্ষর হাদ্ির নািাদ্ল প্রযুডি শপ ৌঁদ্ি ডেদ্য়ডি। শেদ্ের 

১২ শকাটি মানুষ এখন শমাবাইল শোদ্নর সুডবধা গ্রহণ করদ্িন। ইন্টারদ্নট ব্যবহারকারীর িাংখ্যাও শবদ্েদ্ি। এখন িা প্রায় 

িাদ্ে ৪ শকাটি।  

িনিদ্ণর শিবা গ্রহদ্ণর সুডবধাদ্ি ড ৪ হািার ৫৪৭টি ইউডনয়দ্ন আমরা ইউডনয়ন ডিডিটাল শিন্টার িাপন কদ্র ডেদ্য়ডি। 

এিাোও ৩২১টি শপ রিভা এবাং ৪০১টি ওয়াদ্ি ড ডিডিটাল শিন্টার িাপন করা হদ্য়দ্ি। এিব শিন্টাদ্রর মােদ্ম প্রায় ২০০ 

প্রকার শিবা প্রোন করা হদ্চ্ছ। প্রডিমাদ্ি ৫০ লাখ মানুষ এিব শকন্দ্র শিদ্ক শিবা গ্রহণ করদ্িন। 

আমরা িরকাদ্রর ডবডভন্ন পর্ ডাদ্য়র প্রডিষ্ঠাদ্নর ২৫ হািার ওদ্য়বিাইট ডনদ্য় ডবদ্শ্বর িব ডবৃহৎ ওদ্য়ব শপাট ডাল চালু 

কদ্রডি। র্ার মােদ্ম মানুদ্ষর কাদ্ি আমরা িথ্যদ্িবাদ্ক িহিলভয কদ্র তুদ্লডি।  

 আমরা িনপ্রোিনদ্ক প্রযুডি-ডভডত্তক শিবা প্রোদ্ন িক্ষ্ম কদ্র তুদ্লডি। িকল শিলা প্রোিন ইদ্িামদ্ে কডিউটার 

শনটওয়াকড ডভডত্তক ই-শিবা প্রোন শুরু কদ্রদ্ি।  

সুডধবৃন্দ, 

 িথ্য প্রযুডি খাদ্ির ডবকাদ্ে উদ্ভাবন িক্ষ্মিা ও িদ্বষণার শকান ডবকে শনই। আমরা এ িন্য আইডিটি ডবভাদ্ির 

আওিায় িদ্বষণা শেদ্লােীপ, বৃডত্ত প্রোন এবাং উদ্ভাবনী কাদ্ির িন্য অনুোদ্নর ব্যবিা কদ্রডি।  

A2I প্রকদ্ের মােদ্ম আমরা িাডভ ডি ইদ্নাদ্ভেন োন্ড প্রবিডন কদ্রডি। বাাংলাদ্েে কডিউটার কাউডসদ্লর মােদ্ম 

শপ্রাগ্রাডমাং প্রডিদ্র্াডিিা আদ্য়ািন করা হদ্চ্ছ। শিলা পর্ ডাদ্য় মাঠ প্রোিদ্নর িহায়িায় ডনয়ডমি ডিডিটাল উদ্ভাবনী শমলা 

অনুডষ্ঠি হদ্চ্ছ। 

 বাাংলাদ্েদ্ের িথ্য প্রযুডি খাি অিযন্ত িম্ভাবনাময় একটি খাি। এ খাদ্ি ডবদ্েেী ডবডনদ্য়াি আকৃষ্ট করদ্ি িরকার 

অবকাঠাদ্মািি নানান সুদ্র্াি সুডবধা সৃডষ্টর পাোপাডে ডবডনদ্য়ািকারীদ্ের িন্য আকষ ডণীয় প্রদ্ণােনার ব্যবিাও শরদ্খদ্ি।  

শভঞ্চার কযাডপটাল ঋণিহ বাাংলাদ্েে ব্যাাংক ও ইনদ্ভস্টদ্মন্ট কদ্প ডাদ্রেন অব বাাংলাদ্েে এর উদ্যাদ্ি ইকুডয়টি 

এন্টারদ্প্রডনউরেীপ োন্ড (ইইএে) এর ব্যবিা চালু রদ্য়দ্ি।  

িি বির আদ্মডরকার শেনক্স শভঞ্চার কযাডপটাল ২০০ ডমডলয়ন িলার বাাংলাদ্েদ্ের িথ্য প্রযুডি খাদ্ি ডবডনদ্য়াদ্ির 

উদ্েদ্ে িাদ্ের কার্ ডক্রম শুরু কদ্রদ্ি। বাাংলাদ্েদ্ে স্যামিাাং ও একদ্িনডিওর এর মি বৃহৎ আন্তিডাডিক প্রডিষ্ঠানও কার্ ডক্রম 

শুরু কদ্রদ্ি।  

আমরা ডবদ্শ্বর খ্যাডিমান বে প্রডিষ্ঠানগুদ্লাদ্ক এদ্েদ্ে িথ্য প্রযুডি খাদ্ি ডবডনদ্য়াদ্ির িন্য আমন্ত্রণ িানাডচ্ছ। এ 

খাদ্ি ডবডনদ্য়ািকারীদ্ক আমরা িদ্ব ডািভাদ্ব িহায়িা শেওয়ার ডনিয়িা ডেডচ্ছ। 

সুডধমন্ডলী, 

শেে র্খন এডিদ্য় র্াদ্চ্ছ, িখন  একটি মহল শেদ্ে অরািক পডরডিডি সৃডষ্টর অপদ্চষ্টা করদ্ি। মানুষ িাদ্ের িাদ্ক 

িারা ডেদ্চ্ছ না। শিিন্য িারা িাধারণ মানুষদ্ক শপদ্রাল শবামা ডেদ্য় পুডেদ্য় মারদ্ি। একটা রািননডিক েল - র্ারা োবী কদ্র 

শর্ িারা ডিন ডিনবার ক্ষ্মিায় ডিল - িারা কী কদ্র িনিদ্ণর উপর এ ধরদ্ণর অমানডবক আচরণ কদ্র।   
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যুদ্ধাপরাধী আর িিে লুণ্ঠনকারীদ্ের বাঁচাদ্নার িন্য এরা মডরয়া হদ্য় উদ্ঠদ্ি। একাত্তুদ্রর কায়োয় হিযার্দ্ে শমদ্ি 

উদ্ঠদ্ি। ঘািকদ্ের শিাঁো শপদ্রাল শবামায় এ পর্ ডন্ত প্রায় ১০০ মানুষ পুদ্ে মারা শিদ্িন। কদ্য়ক’ে মানুষ হািাপািাদ্ল 

অমানুডষক নরক র্ন্ত্রণায় ডেন কাটাদ্চ্ছন। রািনীডির নাদ্ম িাধারণ মানুষদ্ক এভাদ্ব পুদ্ে শমদ্র শেলার মি নৃোংিিা 

শেেবািী আদ্ি আর কখনও শেদ্খডন। 

অদ্নক েলকানা বুডদ্ধিীবী আদ্িন র্ারা আদ্লাচনার কিা বদ্লন। ডকন্তু কার িাদ্ি কী আদ্লাচনা করব। র্ারা আমার 

শেদ্ের িনিদ্ণর ডবরুদ্দ্ধ যুদ্ধ শঘাষণা কদ্রদ্ি িাদ্ের িাদ্ি কীদ্ির আদ্লাচনা। র্ারা িাধারণ মানুষদ্ক খুন করদ্ি িাদ্ের িাদ্ি 

আদ্লাচনার অি ড হদ্চ্ছ খুনীদ্ের প্রশ্রয় শেওয়া।  

এই দুবৃত্তদ্ের রুখদ্ি হদ্ব। আডম শেেবািীর কাদ্ি আহ্বান িানাডচ্ছ একাত্তদ্রর মি আদ্রকবার শিদ্ি উঠুন। এ 

দুবৃ ডত্তদ্ের ডবরুদ্দ্ধ প্রডিদ্রাধ িদ্ে তুলুন। এদ্েরদ্ক ডনডিহ্ন কদ্রই আমরা ঘদ্র ডেরব, ইনোআল্লাহ। 

সুডধ, 

 স্বাধীনিা-পরবিী িমদ্য় বাাংলাদ্েে অি ডননডিক উন্নয়দ্নর পরীক্ষ্ায় উত্তীণ ড হদ্ব ডক না, এ ডনদ্য় ডবশ্বব্যাপী অদ্নক 

িাংেয় ডিল। এ কারদ্ণ বাাংলাদ্েেদ্ক উন্নয়দ্নর ‘শটস্ট শকি’ ডহদ্িদ্ব ধরা হি।  

এর চার েেক পর এখন বাাংলাদ্েেদ্ক উন্নয়দ্নর ডবস্ময় ডহদ্িদ্ব আখ্যাডয়ি করা হদ্চ্ছ। এর কারণ মূলিঃ আমাদ্ের 

িাম্প্রডিক অিডন। মািাডপছু আদ্য় এখনও অদ্নদ্কর শচদ্য় ডপডিদ্য় িাকদ্লও িামাডিক প্রায় িব সূচদ্ক আমাদ্ের বৃহৎ 

প্রডিদ্বেীিহ অদ্নকদ্ক িাডেদ্য় শিদ্ি বাাংলাদ্েে।  

এিাো প্রযুডিডভডত্তক উন্নয়দ্ন আমাদ্ের প্রদ্চষ্টা ডবশ্ববািীর শ্রদ্ধা অিডদ্ন িক্ষ্ম হদ্য়দ্ি। এদ্ক্ষ্দ্্ আডম িাডিিাংদ্ঘর 

South-South Cooperation Visionary Award, International Telecom Union শিদ্ক WSIS Award এবাং 

WITSA শিদ্ক Global ICT Excellence Award এর উদ্ল্লখ করদ্ি চাই।  

 এ অিডন শুধু িরকাদ্রর নয়, এ কৃডিত্ব শেদ্ের িনিদ্ণর। এ অিডন িনিদ্ণর অক্লান্ত পডরশ্রদ্মর েিল। িনিদ্ণর 

উপর আমার পূণ ড আিা রদ্য়দ্ি, ডবশ্বাি কডর শর্, িনিদ্ণর িহায়িায় স্বাধীনিার সুবণ ড িয়ন্তীদ্ি ২০২১ িাদ্ল বাাংলাদ্েেদ্ক 

একটি ক্ষুধা-োডরদ্র্য-ডনরক্ষ্রিামুি িমৃদ্ধ শেে ডহদ্িদ্ব িাডির ডপিার স্বদ্ের শিানার বাাংলা ডহদ্িদ্ব িেদ্ি পারদ্বা।  

আসুন, েলমি ডনডব ডদ্েদ্ষ িকদ্ল ডমদ্ল একটি কল্যাণমুখী, োডন্তপূণ ড, োন-ডবোন ও িথ্য প্রযুডিদ্ি িমৃদ্ধ ডিডিটাল 

বাাংলাদ্েে িদ্ে তুডল। 

এ শমলা আদ্য়ািদ্নর িন্য আডম িাক, শটডলদ্র্ািাদ্র্াি ও িথ্য প্রযুডি মন্ত্রণালদ্য়র িথ্য প্রযুডি ডবভাি, বাাংলাদ্েে 

কডিউটার কাউডসল ও বাাংলাদ্েে এদ্িাডিদ্য়েন অব িেটওয়যার এন্ড ইনেরদ্মেন িাডভ ডদ্িি (শবডিি)িহ এটুআই প্রকে ও 

অন্যান্য বাডণিয িাংিঠনদ্ক আন্তডরক ধন্যবাে িানাডচ্ছ।  

িদ্েলদ্নর িাডব ডক িােল্য কামনা কদ্র আডম ডিডিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৫ এর শুভ উদ্বাধন শঘাষণা করডি। 

 

শখাো হাদ্েি। 

িয় বাাংলা, িয় বঙ্গবন্ধু। 

বাাংলাদ্েে ডচরিীবী শহাক।  

... 


