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আিিালামু আলাইকুর্ম।
ডিডিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৬ এর উদ্বাধন অনুষ্ঠাদ্ন উপডিি িকলদ্ক আন্তডরক শুদ্ভচ্ছা িানাডচ্ছ।
আডর্ম গভীর শ্রদ্ধার িদ্ে স্মরণ করডি িব ডকাদ্লর িব ডদ্শ্রষ্ঠ বাঙাডল, িাডির ডপিা বেবন্ধু শেখ মুডিবুর রহর্মানদ্ক।
শ্রদ্ধার িাদ্ি স্মরণ করডি িািীয় চার শনিা, র্মহান মুডিযুদ্দ্ধর ৩০ লাখ েহীে এবং ২ লাখ ডনর্ ডাডিি র্মা-শবানদ্ক।
ড
িাডির ডপিা যুদ্ধ ডবধ্বস্ত বাংলাদ্েে পুনগঠদ্নর
পাোপাডে ডবজ্ঞান ও প্রযুডিদ্ক ডবদ্েষ অগ্রাডধকার শেন। বেবন্ধুর
শনতৃদ্ে বাংলাদ্েে ১৯৭৩ িাদ্ল আন্তিডাডিক শটডলদ্র্াগাদ্র্াগ িংিা (ITU)-এর িেস্যপে লাভ কদ্র। ডিডন ১৯৭৩ িাদ্ল
বাংলাদ্েে ডবজ্ঞান ও ডেল্প গদ্বষণা পডরষে (BCSIR) প্রডিষ্ঠা কদ্রন। িাডির ডপিা শেদ্ের প্রির্ম ডেক্ষা কডর্মেদ্নর োডয়ে
ডেদ্য়ডিদ্লন ি. কুেরি-ই-খুোর র্মি ডবজ্ঞানীর হাদ্ি। ডবজ্ঞান ও প্রযুডির অগ্রর্াত্রা ডনডিি করদ্ি ডিডন ডবদ্েদ্ে অবিানরি
বাংলাদ্েডে ডবজ্ঞানী ও গদ্বষকদ্ের শেদ্ে ডিডরদ্য় আনার উদ্যাগ ডনদ্য়ডিদ্লন। বেবন্ধু শেদ্ে শটডলদ্র্াগাদ্র্াগ প্রযুডির
ডবকাদ্ের িন্য শবিবুডনয়ায় শেদ্ের প্রির্ম ভূ-উপগ্রহ শকন্দ্র িাপন কদ্রন।
সুডধবৃন্দ,
আওয়ার্মী লীগ েীর্ ড ২১ বির পর ১৯৯৬ িাদ্ল পুনরায় িনগদ্ণর শিবার সুদ্র্াগ পায়। আর্মরা িরকার গঠন কদ্র
র্মানুষদ্ক উন্নি িীবনোদ্নর প্রডিজ্ঞা কডর। িারই অংে ডহদ্িদ্ব আর্মরা শটডলদ্র্াগাদ্র্াগ ও িথ্যপ্রযুডি খািদ্ক শঢদ্ল িািাই।
শিান করদ্লও ১০ টাকা, ধরদ্লও ১০ টাকা। শর্মাবাইল কদ্লর শিই র্মদ্নাপডল আর্মরা শভদ্ে শেই। শটডলদ্র্াগাদ্র্াগ ও
িথ্যপ্রযুডি শিটদ্র ব্যাপক পডরবিডদ্নর ধারা সূডচি হয়।
২০০৮ িাদ্লর ডনব ডাচনী ইেদ্িহাদ্র আর্মরা ‘ডিডিটাল বাংলাদ্েে’ গড়ার সুডনডে ডষ্ট কর্মডপডরকল্পনা শপে কডর।
িনগদ্ণর ডবপুল ম্যাদ্েট ডনদ্য় ২০০৯ িাদ্ল িরকার গঠন করার পর, ডবএনডপ-িার্মাদ্ির শরদ্খ র্াওয়া িব ডত্র লুটপাদ্টর ডচহ্ন
মুদ্ি শিদ্ল উন্নয়দ্নর এক র্মহাপডরকল্পনা গ্রহণ কডর। িথ্যপ্রযুডি ও শটডলদ্র্াগাদ্র্াগ কার্ ডক্রদ্র্মর র্মদ্ে ির্মন্বয় িাধদ্নর িন্য
আর্মরা িথ্য ও শর্াগাদ্র্াগ প্রযুডি র্মন্ত্রণালয় এবং িাক ও শটডলদ্র্াগাদ্র্াগ র্মন্ত্রণালয়দ্ক একডত্রি কদ্র একক র্মন্ত্রণালয় গঠন
কডর।
সুডধ,
ডিডিটাল বাংলাদ্েে বাস্তবায়দ্ন আর্মাদ্ের িরকার ডবগি িাদ্ড় িাি বিদ্র আইডিটি খাদ্ি আমূল পডরবিডন এদ্নদ্ি।
আি শেদ্ের প্রডিটি উপদ্িলা িাইবার অপটিক শকবদ্লর আওিায় এদ্িদ্ি। শর্ ব্যােউইিি এর োর্ম ২০০৭ িাদ্ল ডিল ৭৬
হািার টাকা, িা কডর্মদ্য় বিডর্মাদ্ন র্মাত্র ৬২৫ টাকায় এদ্নডি। ইদ্িার্মদ্ে প্রায় িব উপদ্িলা 3G শিবার আওিায় এদ্িদ্ি।
আগার্মী ২০১৭ িাদ্লর র্মদ্েই 4G চালুর পডরকল্পনা করা হদ্য়দ্ি।
শেদ্ে আি প্রায় ১৩ শকাটির শবডে শর্মাবাইল ডির্ম ব্যবহৃি হদ্চ্ছ। ৬ শকাটি ৪০ লাখ র্মানুষ ইন্টারদ্নট ব্যবহার করদ্ি।
৫ হািার ২৫০টি ইউডনয়ন ডিডিটাল শিন্টারর র্মােদ্র্ম প্রিযন্ত অঞ্চদ্লর শলাকিন ২০০ ধরদ্ণর ডিডিটাল শিবা গ্রহণ করদ্ি। ৩
হািার িাকর্দ্রও ডিডিটাল শিবা শেওয়া হদ্চ্ছ। কদ্য়কটি উন্নি শেেিহ প্রায় ৪০টি শেদ্ে আর্মরা িিটওয়যার ও আইডিটি
শিবা রপ্তাডন করডি।

িরকাডর শিবা শপদ্ি এখন আর র্মানুষদ্ক অর্িা হয়রাডনর ডেকার হদ্ি হয় না। লাইদ্ন োঁডড়দ্য় ির্মড ির্মা শেওয়া
লাদ্গ না। এক ির্ময় এদ্েদ্ে ‘হাওয়া ভবন’ সৃডষ্ট কদ্র ঘুষ বাডণিযদ্ক শর্ প্রাডিষ্ঠাডনকরূপ শেওয়া হদ্য়ডিল, আর্মরা িথ্যপ্রযুডির ব্যবহাদ্রর র্মােদ্র্ম িা বন্ধ কদ্রডি। শটোর বাডণিয বন্ধ হদ্য়দ্ি। িরকাডর শটোরলোদ্লা এখন ই-ডিডপদ্ি চদ্ল শগদ্ি।
ডপ্রয় সুডধ,
আইডিটি ব্যবহার কদ্র িরুণ িনদ্গাষ্ঠীর আউটদ্িাডিং-এর েক্ষিা বৃডদ্ধর িন্য আর্মরা ‘লাডন ডং এে আডন ডং’ প্রকল্প
বাস্তবায়ন করডি। এ প্রকদ্ল্পর আওিায় ৫৫ হািার িরুণ-িরুণীদ্ক ডিল্যাডসং প্রডেক্ষণ প্রোন করা হদ্ব। ইদ্িার্মদ্ে ২০ হািার
িনদ্ক ডিল্যাডসং প্রডেক্ষণ প্রোন করা হদ্য়দ্ি।
নারীর ক্ষর্মিায়দ্নর পাোপাডে উপািডদ্নর পি সুগর্ম করদ্ি ‘বাডড় বদ্ি বড়দ্লাক’ কর্মডসূডচর আওিায় ১৪ হািার ৭ে’
৫০িনদ্ক ডিল্যাডসং প্রডেক্ষণ প্রোন করা হদ্য়দ্ি, র্ার র্মদ্ে ৭০ েিাংেই নারী।
কাডলয়াককদ্র বেবন্ধু হাই-শটক ডিটিিহ িারাদ্েদ্ে আরও ২০টির র্মি হাই-শটক পাকড, িিটওয়যার শটকদ্নালডি
পাকড, আইটি ডভদ্লি আর্মরা গদ্ড় তুলডি। র্দ্োর িিটওয়যার শটকদ্নালডি পাদ্কড এ বিদ্রই পুদ্রােদ্র্ম কার্ ডক্রর্ম শুরু হদ্ব বদ্ল
আো করডি। কাওরান বািাদ্র িনিা টাওয়াদ্র শুরু হদ্য়দ্ি িিটওয়যার শটকদ্নালডি পাদ্কডর অপাদ্রেন। আর্মাদ্ের শিদ্লশর্মদ্য়রা র্াদ্ি হাদ্ি-কলদ্র্ম কাডরগডর ডেক্ষা ডনদ্ি পাদ্র শি িন্য গদ্ড় তুলডি আইটি শেডনং এে ইনডকউদ্বেন শিন্টার।
ডিডিটালাইদ্িেদ্নর িদ্ে িদ্ে ডনরাপত্তা িংক্রান্ত ডকছু ির্মস্যার সৃডষ্ট হদ্য়দ্ি। এিন্য িাইবার ডিডকউডরটি ডবষদ্য়
আর্মাদ্ের িক্ষর্মিা বাড়াদ্ি হদ্ব। এ ডবষদ্য় িনিম্পে তিডর এবং প্রদ্য়ািনীয় র্ন্ত্রপাডি িংগ্রহ করা হদ্ব। ডবদ্েষ কদ্র আডি ডক
খাি এবং শগাপনীয় ডবষদ্য়র ডনরাপত্তা র্াদ্ি শকানভাদ্বই ডবডিি না হয়, শি ডবষদ্য় িিকড িাকদ্ি হদ্ব। ডিডিটাল সুডবধা
ব্যবহার কদ্র অপরাধ কার্ ডক্রর্ম র্াদ্ি শকউ চালাদ্ি না পাদ্র শি ব্যবিাও আর্মাদ্ের ডনদ্ি হদ্ব।
িাই আর্মরা ডিডিটাল ডিডকউডরটি অযাট ২০১৬ প্রণয়ন করদ্ি র্াডচ্ছ। এর আওিায় বাংলাদ্েদ্ে ডবশ্বর্মাদ্নর
ডিডিটাল িদ্রনডিক ল্যাব িাপন, িাইবার ডিডকউডরটি এদ্িডস গঠন, িাইবার ইডসদ্িস শরিপস টির্ম (CERT) প্রডিষ্ঠা
এবং উচ্চ পর্ ডাদ্য়র ডিডিটাল ডিডকউডরটি কাউডসল গঠন করা হদ্ব।
ডবএনডপ-িার্মাি িরকার ডবনা খরদ্চ িাবদ্র্মডরন শকবদ্ল িংযুি হওয়ার সুবণ ড সুদ্র্াগ শপদ্য়ও, ডনরাপত্তার অজুহাদ্ি
িা হািিাড়া কদ্র। আর্মরা িরকার গঠন কদ্র শেদ্ের স্বাদ্ি ড টাকা খরচ কদ্র িাবদ্র্মডরন শকবদ্ল যুি হই।
শেদ্ে শকান ডবকল্প িাবদ্র্মডরন শকবল না িাকায় আর্মরা ডবিীয় িাবদ্র্মডরন শকবদ্লর িদ্ে বাংলাদ্েেদ্ক যুি করার
ড
উদ্যাগ ডনদ্য়ডি। ইদ্িার্মদ্ে বাংলাদ্েে SEA-ME-WE-5 আন্তিডাডিক কনদ্িাটিয়াদ্র্ম
শর্াগোন কদ্রদ্ি। ডবিীয়
িাবদ্র্মডরন শকবদ্ল বাংলাদ্েে প্রায় ১ হািার ৩০০ ডিডবডপএি ব্যােউইিি অিডন করদ্ব।
আর্মাদ্ের ডনিস্ব স্যাদ্টলাইট বেবন্ধু স্যাদ্টলাইট-১ উড্ডয়দ্নর কাি দ্রুি এডগদ্য় চলদ্ি। ২০১৭ িাদ্ল এর র্াত্রা শুরুর
পর ডনিস্ব চাডহো পূরদ্ণর িাদ্ি িাদ্ি আর্মরা স্যাদ্টলাইট ব্যােউইিি রপ্তাডন করদ্ি পারদ্বা।
িোডনি সুডধ,
ডিডিটাল বাংলাদ্েে গড়ার লদ্ক্ষয আর্মরা ডেক্ষাখািদ্ক অডধক লোরুে ডেদ্য়ডি। ৬ষ্ট শিদ্ক বােে শশ্রণী পর্ ডন্ত
িথ্যপ্রযুডি ডেক্ষা বােিামূলক কদ্রডি। প্রািডর্মক ডবযালদ্য়র ১র্ম শিদ্ক ৫র্ম শশ্রডণ পর্ ডন্ত ১৭টি শটক্সট বইদ্ক ডিডিটাল
শটক্সটবুক বা ই-বুদ্ক রূপান্তর কদ্রডি। ডেক্ষা ব্যবিাদ্ক ডবশ্বর্মাদ্ন উন্নীি করদ্ি আর্মরা িারাদ্েদ্ে ৩০ হািার র্মাডিডর্মডিয়া
ক্লাি রুর্ম িাপন কদ্রডি।
আর্মরা িারাদ্েদ্ে ২ হািার ১টি ‘শেখ রাদ্িল ডিডিটাল ল্যাব’ িাপন কদ্রডি। আরও ৯০০টি ল্যাব প্রডিষ্ঠার কাি
শেদ্ষর পদ্ি। ৬৪ শিলায় ৬৫টি ল্যাংলোদ্য়ি ল্যাব প্রডিষ্ঠা করা হদ্য়দ্ি। িব ডর্মডলদ্য় শেদ্ে িাদ্ড় ৫ হািাদ্ররও অডধক
ডিডিটাল ল্যাব িাপন কদ্রডি। ২০১৮ িাদ্লর র্মদ্ে আরও ১০ হািার ‘শেখ রাদ্িল ডিডিটাল ল্যাব’ িাপন করা হদ্ব।
আইডিটি খাদ্ি গদ্বষণার িন্য শিদ্লাডেপ ও বৃডত্ত প্রোন এবং উদ্ভাবনীমূলক কাদ্ির িন্য অনুোন িম্পডকডি
নীডির্মালা-২০১৩ প্রণয়দ্নর র্মােদ্র্ম আর্মরা ‘ডিডিটাল বাংলাদ্েে’ এর েি ডভডত্ত তিডর কদ্রডি।
উদ্ভাবনী কর্মডকােদ্ক প্রাডিষ্ঠাডনক রূপ ডেদ্ি এবং আইটি স্টাট ড-আপ উদ্যাগদ্ক িম্প্রিারণ করদ্ি Innovation
Design Entrepreneurship Academy (IDEA) প্রকল্প অনুদ্র্মােন শেয়া হদ্য়দ্ি। পাোপাডে উদ্ভাবনদ্ক লোরুে ডেদ্য়
আর্মরা One Thousand Innovation by 2021 নাদ্র্মর এক ডবস্তৃি কর্মডর্জ্ঞও শুরু কদ্রডি। শগডর্মং ডেদ্ল্প বাংলাদ্েেদ্ক
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ডবশ্ব েরবাদ্র প্রডিষ্ঠা করদ্ি Skill Development For Mobile Game & Application প্রকল্পও আর্মরা গ্রহণ
কদ্রডি।
সুডধর্মেলী,
প্রযুডিডভডত্তক উন্নয়দ্ন আর্মাদ্ের প্রদ্চষ্টা ডবশ্ববািীর সুনার্ম অিডদ্ন িক্ষর্ম হদ্য়দ্ি। িথ্য-প্রযুডিদ্ি অবোদ্নর িন্য
‘ICT For Development Award 2016’ শপদ্য়দ্িন প্রধানর্মন্ত্রীর আইডিটি উপদ্েষ্টা িিীব ওয়াদ্িে িয়। ডিডিটাল
বাংলাদ্েে বাস্তবায়দ্নর অন্যির্ম কাডরগর িয়। ওর কাি শিদ্কই আডর্ম কডম্পউটার চালাদ্না ডেদ্খডি। র্মা ডহদ্িদ্ব এবং শেদ্ের
প্রধানর্মন্ত্রী ডহদ্িদ্ব এ পুরস্কাদ্র আডর্ম িোডনি শবাধ কদ্রডি। এ অিডন শুধু িরকাদ্রর নয়, এ কৃডিে শেদ্ের িনগদ্ণর।
এিাড়া, আর্মরা ২০১১ িাদ্ল র্মর্ ডাোপূণ ড ‘South-South Award’; ২০১৪ িাদ্ল ‘South-South
Cooperation Visionary Award’; ‘WITSA 2014 Global ICT Excellence Award’ অিডন কডর।
ITU বাংলাদ্েেদ্ক ২০১৪ িাল শিদ্ক ২০১৬ িাল পর্ ডন্ত, টানা ৩ বিদ্রই World Summit on Information
Society Award এ ভূডষি কদ্র আিদ্ি। ২০১৫ িাদ্ল আইটিইউ আর্মাদ্কও ICT's Sustainable Development
Award 2015-এ ভূডষি কদ্রদ্ি।
পরপর দুই শর্ময়াদ্ে, ২০১০ ও ২০১৪ িাদ্ল আর্মরা ITU-এর কাউডসল শর্মম্বার পদ্ে ডনব ডাডচি হই। এর িদ্ল
আন্তিডাডিক পডরর্মেদ্ল বাংলাদ্েদ্ের িন্য শটডলদ্র্াগাদ্র্াগ ও আইডিটি খাদ্ি শিারাদ্লা ভূডর্মকা রাখার সুদ্র্াগ সৃডষ্ট হয়।
িোডনি সুধী,
বাংলাদ্েে আি ডবদ্শ্ব উন্নয়দ্নর শরাল র্মদ্িল। বিডর্মাদ্ন প্রবৃডদ্ধ ৭.০৫ েিাংে। র্মািাডপছু আয় ১ হািার ৪৬৬ র্মাডকডন
িলার। ৫ শকাটি র্মানুষ ডনম্ন আদ্য়র স্তর শিদ্ক র্মের্ম আদ্য়র স্তদ্র উন্নীি হদ্য়দ্ি। োডরদ্যযর হার ২২.৪ েিাংদ্ে নাডর্মদ্য়
এদ্নডি।
৭৮ ভাগ র্মানুষ ডবদুযৎ সুডবধা পাদ্চ্ছ। ২০২১ এর আদ্গই র্দ্র র্দ্র ডবদুযৎ শপ ৌঁদ্ি শেওয়া হদ্ব। ডেক্ষার হার ৭১
েিাংে। পায়রা িমুযবন্দর ও শেদ্ের ১র্ম বাদ্রর র্মদ্িা ৮ শলদ্নর র্মহািড়ক চালু করা হদ্য়দ্ি। শর্মদ্োদ্রল ও ডবআরটি প্রকদ্ল্পর
কাি শুরু হদ্য়দ্ি। িয়দ্েবপুর-র্ময়র্মনডিংদ্হ ও ঢাকা-চট্টগ্রাদ্র্ম চার শলন চালু হদ্য়দ্ি। ২০১৮ িাদ্ল পদ্মা শিতুদ্ি র্ানবাহন
চলদ্ব।
আসুন, েলর্মি ডনডব ডদ্েদ্ষ িকদ্ল ডর্মদ্ল িরকাদ্রর রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়দ্নর র্মােদ্র্ম িাডির ডপিার
স্বদ্ের ক্ষুধা-োডরযযমুি ও উন্নি-িমৃদ্ধ ‘শিানার বাংলা’ গদ্ড় তুডল।
িদ্েলদ্নর িাডব ডক িািল্য কার্মনা কদ্র আডর্ম ‘ডিডিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৬’ এর শুভ উদ্বাধন শর্াষণা করডি।
শখাো হাদ্িি।
িয় বাংলা, িয় বেবন্ধু
বাংলাদ্েে ডচরিীবী শহাক।
...
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