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  আসসোিোমু আিোইকুম। 

 বিশ্ব টেবিয োগোয োগ এিং তথ্য সংঘ বিিস ২০১৫ এিং আন্তর্জোবতক টেবিয োগোয োগ ইউবিয়ি (ITU) এর ১৫০ 

িছর পূবতজ বিিযসর উযবোধি অনুষ্ঠোযি উপবিত সিোইযক আমোর আন্তবরক শুযভচ্ছো ও অবভিন্দি র্োিোবচ্ছ।  

বিশ্ব টেবিয োগোয োগ এিং তথ্য সংঘ বিিস ২০১৫ এর এিোযরর প্রবতপোদ্য ‘‘Telecommunication and 

ICTs: Drivers of innovation”।  ো  যেষ্ট সমযয়োপয োগী হযয়যছ িযি আবম মযি কবর।  

আমোর প্রতযোেো, বিিসটি উদ্  োপযির মোধ্যযম টেবিয োগোয োগ, ইন্টোরযিে এিং তথ্য-প্রযুবির উন্নয়ি ও বিকোে 

ত্বরোবিত হযি। এসকি প্রযুবির প্রযয়োগ এিং ব্যিহোযর র্িসযেতিতো আরও বৃবি পোযি। 

সুবধমন্ডিী, 

 সি জকোযির সি জযেষ্ঠ িোঙোবি, র্োবতর বপতো িঙ্গিন্ধু টেখ মুবর্বুর রহমোি জ্ঞোি-বিজ্ঞোি ও তথ্য-প্রযুবিযক টেোষণমুি 

সমোর্ গড়োর হোবতয়োর বহযসযি বিযিেিো করযতি। তাঁর সোযড় বতি িছযরর সরকোযর ডোক ও টেবিয োগোয োগ খোত তেো তথ্য ও 

ট োগোয োগ প্রযুবির বিকোযে র্োবতর বপতো তোৎপ জপূণ জ অিিোি টরযখ টগযছি। 

র্োবতর বপতোর আন্তবরক প্রযেষ্টোর ফযি িোংিোযিে ১৯৭৩ সোযি ‘আন্তর্জোবতক টেবিকবমউবিযকেি ইউবিয়ি (ITU)’ 

এর সিস্যপি িোভ কযর। বতবি পোি জতয েট্টগ্রাোযমর টিতবুবিয়োয় ১৯৭৫ সোযির ১৪ জুি উপগ্রাহ ভূ-টকন্দ্র িোপি কযরি। এই 

উপগ্রাহ ভূ-টকযন্দ্রর মোধ্যযম সোরোবিযশ্বর সোযে সদ্য স্বোধীি িোংিোযিযের ট োগোয োযগর টেযে সুদূরপ্রসোরী বভবি রবেত হয়। 

১৯৭৫ সোযির ১৫ আগস্ট র্োবতর বপতোযক সপবরিোযর বিম জমভোযি হতযো করো হযি অন্যোন্য খোযতর মত তথ্য ও 

ট োগোয োগ প্রযুবি খোযতও িোংিোযিযের অগ্রাগবত টেযম  োয়। 

িীঘ জ ২১ িছর পর িোংিোযিে আওয়োমী িীগ ১৯৯৬ সোযি পুিরোয় সরকোর গঠি কযর। টসসময় একটি মোে প্রবতষ্ঠোি 

টমোিোইি টসিো প্রিোি করত। এই মযিোপবি ব্যিসো বছি বিএিবপ’র এক মন্ত্রীর। িেোবধক েোকো মূযের টস সংয োগ ধন্যোঢয ও 

টসৌবখি ব্যবি ছোড়ো কোরও সোমযথ্যজর মযধ্য বছি িো। আমরো টমোিোইযির টসই মযিোপবি টভযঙ্গ টিই। প্রোেবমকভোযি বতিটি 

অপোযরেরযির টমোিোইি িোইযসন্স প্রিোি কবর। টমোিোইি সংয োগ সোধোরযণর ক্রয়েমতোর মযধ্য বিযয় আবস।  

আমোযির পিযেযপর ফযিই টিযে কবিউেোর ও ইন্টোরযিযের বিস্তোর শুরু হয়। আমরো ডোক, টেবিয োগোয োগ ও 

তথ্য-প্রযুবি টসক্টযর ব্যোপক পবরিতজযির ধোরো সূবেত কবর। 

সুবধবৃন্দ, 

২০০৯ সোযি সরকোর গঠযির পর বিএিবপ-র্োমোত টর্োে আর তত্ত্বোিধোয়ক সরকোযরর টরযখ  োওয়ো অেিোিিো 

কোটিযয় তুযি আমোযির বিি জোেিী ওয়োিো ‘বডবর্েোি িোংিোযিে’ এর িোস্তিোয়ি শুরু কবর। 



 

আমরো পৃেকভোযি তথ্য ও ট োগোয োগ প্রযুবি মন্ত্রণোিয় প্রবতষ্ঠো কবর। টিযের তথ্য-প্রযুবি ও টেবিয োগোয োগ 

কো জক্রযমর মযধ্য সমিয় সোধযির র্ন্য আমরো তথ্য ও ট োগোয োগ প্রযুবি মন্ত্রণোিয় এিং ডোক ও টেবিয োগোয োগ মন্ত্রণোিয়যক 

একবেত কযর একক মন্ত্রণোিয় গঠি কবর। 

টেবিয োগোয োগ ও তথ্য-প্রযুবির সুফি টিযের প্রবতটি প্রোযন্ত টপৌৌঁযছ বিযত আমরো ব্যোপক অিকোঠোযমোগত উন্নয়ি 

কবর।  

২০০৯ সোযি সরকোর গঠযির সময় টমোিোইি ও েোন্ডযফোযির গ্রাোহক সংখ্যো বছি পাঁে টকোটি;  ো এখি বৃবি টপযয় প্রোয় 

সোযড় িোযরো টকোটিযত টপৌৌঁযছযছ। ২০১৪ এর এবপ্রি প জন্ত শুধু টমোিোইি সীম ব্যিহোযরর সংখ্যো ১২ টকোটি ৪৭ িে েোর হোর্োর 

৮৬৯টি। 

টস সময় ইন্টোরযিে গ্রাোহক সংখ্যো বছি মোে ৪০ িোখ। িতজমোযি এ সংখ্যো ৪ টকোটি ৫৬ িে ৭৬ হোর্োর ৬০৯। গত 

সোযড় ছয় িছযর ইন্টোরযিে টডিবসটি ২.৫ েতোংে হযত বৃবি টপযয় এখি ২৭.৪২ েতোংযে উন্নীত হযয়যছ। টেবিযডিবসটি আড়োই 

গুণ টিযড় এখি ৮০ েতোংযে িাঁবড়যয়যছ। আর্ টিযের ৯৯ ভোগ এিোকো টমোিোইি টিেওয়োযকজর আওতোয় এযসযছ। টিযে ৩-বর্ 

প্রযুবির টমোিোইি টিেওয়োকজ েোলু করো হযয়যছ। ৪-বর্ প্রযুবিও অবেযরই েোলু করো হযি। 

সুবধমন্ডিী, 

তযথ্যর অিোধ প্রিোহ বিবিত করযত ইন্টোরযিে সহর্িভয করোর টকোি বিকপ ন টিই। এর্ন্য আমরো ইন্টোযিযের মূে 

কবমযয়বছ। প্রবত এমবিবপএস ইন্টোরযিযের মূে ২৭ হোর্োর েোকো টেযক কবমযয় সি জবিম্ন ৬১২ েোকো প জন্ত করো হযয়যছ। 

এছোড়ো সরকোযরর আইবসটি বিভোগ একটি টিসরকোবর টমোিোইি অপোযরের এিং টফসবুযকর সহোয়তো বিযয় বিিো 

পয়সোয় ইন্টোরযিে টসিো েোলু কযরযছ। internet.org ওযয়ি অযোবিযকেযির মোধ্যযম এ সুবিধো পোওয়ো  োযচ্ছ।  

ইন্টোরযিযের ক্রমিধ জমোি েোবহিো টমেোযত আমরো সোিযমবরি টকিযির কযোপোবসটি ২০০ বর্বিবপএস প জন্ত বৃবি 

কযরবছ। ইন্টোরযিে কযোপোবসটি আরও বৃবি করযত আমরো ববতীয় সোিযমবরি টকিযির সযঙ্গ িোংিোযিেযক যুি করোর উযদ্যোগ 

বিযয়বছ। এ সংয োযগর কোর্ েিমোি রযয়যছ। আেো কবর, ২০১৬ সোযির বডযসম্বর মোযসর মযধ্য এ কোর্ টেষ হযি। ববতীয় 

সোিযমবরি টকিযি িোংিোযিযে প্রোয় ১ হোর্োর ৩০০ বর্বিবপএস ব্যোন্ডউইডে অর্জি করযি।  

১৯৯১-৯৬ টময়োযি বিএিবপ সরকোর বিিো খরযে সোিযমবরি টকিি টিয়বি।  ো আমোযির েোকো বিযয় বিযত হযয়যছ। 

টস সময় তোরো সোিযমবরি টকিি বিযি অযিক আযগই আমরো ববতীয় টকিি িোপি করযত পোরতোম। 

সোিযমবরি টকিযির পোেোপোবে টেযরবিয়োি টকিি এর মোধ্যযমও আন্তর্জোবতক ট োগোয োগ গযড় টতোিো হযয়যছ। এখি 

টিযের েোবহিো টমেোযিোর পোেোপোবে আমরো পোশ্বজিতী টিযেও ব্যোন্ডউইডে রপ্তোবি করযত  োবচ্ছ।  ো টেযক বিযিবেক মুদ্রো 

আযয়র সম্ভোিিো সৃবষ্ট হযয়যছ। 

 টিযের সি জপ্রেম বির্স্ব স্যোযেিোইে ‘িঙ্গিন্ধু স্যোযেিোইে-১’ িোপযির র্যন্য আমরো প্রযয়োর্িীয় পিযেপ বিযয়বছ। 

ইযতোমযধ্যই অরবিেোি স্লে ক্রয় করো হযয়যছ। আবম আেো কবর, ২০১৭ সোযির মযধ্যই কেপযে িোংিোযিযের বির্স্ব 

স্যোযেিোইে িোবপত হযি।  ো টিযের টেবিয োগোয োগসহ তথ্য-প্রযুবি খোযত যুগোন্তকোরী পবরিতজি বিযয় আসযি। 

সুবধবৃন্দ, 

 আমরো বডবর্েোি িোংিোযিে গড়োর ট  স্বপ্ন বিযয় ২০০৯ সোযি সরকোযরর  োেো শুরু কযরবছিোম তো আর্ িোস্তযি রূপ 

বিযয়যছ। টিযের মোনুষ টমোিোইি টফোযির মোধ্যযম দ্রুতগবতর ইন্টোরযিে টসিো, বভবডও কি, টেবিবভেি অনুষ্ঠোি টিখোসহ 

িোিোবিধ ই-টসিো পোযচ্ছি। আমরো পোি জতয টর্িো ও সুন্দরিিসহ দুগ জম এিোকোয় টমোিোইি টিেওয়োকজ েোলু কযরবছ। 

 টেবিকম টসক্টযর আমিোবি বিভ জরতো কবমযয় আিযত আমরো পিযেপ বিযয়বছ। টেবিযফোি বেপ ন সংিো বিবভন্ন ধরযণর 

বডবর্েোি টেবিযফোি টসে উৎপোিযির পোেোপোবে েোপেপ, টমোিোইি, ব্যোেোবর, টমোিোইি ব্যোেোবর েোর্জোর, বপ্র-টপইড ইযিকবিক 

বমেোর সংয োর্ি কযর স্বপ নমূযে িোর্োরর্োত করযছ। একইসোযে, িোংিোযিে টকিি বেপ ন বিবমযেড ২০১১ সোি টেযক 

অপটিকযোি ফোইিোর টকিি িোবণবর্যকভোযি উৎপোিি শুরু কযরযছ। 

 আন্তর্জোবতক পবরমন্ডযিও আমরো টেবিয োগোয োগ ও তথ্যপ্রযুবির টেযে অিিোি টরযখ েযিবছ। ২০১০ টেযক ২০১৪ 

টময়োযির পর আমরো আিোর েোর িৎসযরর র্ন্য আন্তর্জোবতক টেবিয োগোয োগ ইউবিয়ি (ITU) এর কোউবন্সি সিস্য বিি জোবেত 

হযয়বছ। 



 

তথ্য-প্রযুবির সফি ব্যিহোযরর অিিোি স্বরূপ আমরো ২০১১ সোযি ম জোিোপূণ জ ‘সোউে সোউে এযোওয়োড জ’ এিং ২০১৪ 

সোযি ‘South-South Cooperation Visionary Award’ িোভ কবর। তথ্য-প্রযুবির মোধ্যযম র্িগযণর টিোরযগোড়োয় 

সরকোবর টসিো প্রিোযি সোফযের স্বীকৃবত স্বরূপ ITU িোংিোযিেযক ২০১৪ সোযি ‘ওয়োর্ল্জ সোবমে অি ইিফরযমেি টসোসোইটি’ 

(WSIS) পুরস্কোযর ভূবষত কযর। এছোড়ো World Information Technology and Services Alliance, 

টমবিযকো টেযক ২০১৪ সোযি িোংিোযিে ‘WITSA 2014 Global ICT Excellence Award’ অর্জি কযর। 

সুবধমন্ডিী, 

আমরো টিযের প্রবতটি ইউবিয়যি বডবর্েোি টসন্টোর িোপি কযরবছ। টিযের সকি উপযর্িোয় অপটিকযোি ফোইিোর 

কোযিকটিবভটি এিং সকি টর্িোয় ‘টর্িো তথ্য িোতোয়ি’ প্রবতষ্ঠো করো হযয়যছ। র্োতীয় ডোেো টসন্টোর িোপি করো হযয়যছ।  

পঁবেে হোর্োর ওযয়িসোইে বিযয় আমরো বিযশ্বর সিেোইযত িড় ওযয়ি টপোে জোি ‘র্োতীয় তথ্য িোতোয়ি’ েোলু কযরবছ। ই-

কমোস জ, ই-টিিযিি, ই-গভযি জন্স েোলু হযয়যছ। ইযতোমযধ্য বিবভন্ন সরকোবর-টিসরকোবর প্রবতষ্ঠোি তোযির স্ব স্ব ওযয়িসোইযে 

বডবর্েোি স্বোের ব্যিহোর শুরু কযরযছ। বভবডও কিফোযরবন্সংযয়র মোধ্যযম পোরস্পোবরক ট োগোয োগযক দ্রুত ও সহর্তর হযয়যছ। 

অিিোইি ও এসএমএস এর মোধ্যযম পোিবিক পরীেোর ফি প্রকোে, বেেো প্রবতষ্ঠোযি ভবতজ, েোকুবরযত বিযয়োগ সংক্রোন্ত 

কোর্ সিন্ন করো হযচ্ছ। টমোিোইি ও ইন্টোরযিযের মোধ্যযম বিবভন্ন ইউটিবিটি বিি পবরযেোধ; কৃবষ, বেবকৎসো ও ব্যোংবকং টসিো 

এিং দুয জোযগর পূি জোভোস প্রিোি করো হযচ্ছ। 

তথ্য-প্রযুবি ব্যিহোযর িোংিোযিে এখি িবেণ এবেয়োর মযধ্য অন্যতম। আউে টসোবস জং খোযত বিযশ্ব িোংিোযিযের 

অিিোি তৃতীয়। তথ্য-প্রযুবি এখি র্িগযণর েমতোয়ি ও িোবরদ্রয বিযমোেযির অন্যতম হোবতয়োর। 

সুবধবৃন্দ, 

টিযের কৃবষ, বেেো, স্বোিয, ট োগোয োগ, অিকোঠোযমো উন্নয়ি, ব্যিসো-িোবণর্য, বিযিবেক সিকজ প্রবতটি টেযে 

িোংিোযিে আর্ ঈষ জণীয় সোফে অর্জি করযছ। আমোযির মোেোবপছু আয় টিযড় িাঁবড়যয়যছ ১ হোর্োর ৩১৪ মোবকজি ডিোর। মধ্যম 

আযয়র টিযে উন্নীত হওয়োর সকি েতজ আমরো পূরণ কযরবছ। 

অপরোর্িীবত আর মোনুষ হতযোর মোধ্যযম িোংিোযিেযক  োরো অকো জকর রোযে পবরণত করযত েোয়, টিযের মোনুষ 

আর্ তোযির মুযখোে কযর বিযয়যছ। র্িগণ বিএিবপ-র্োমোযতর উন্নয়ি বিযরোধী, হতযো ও ধ্বংসোত্মক কো জক্রমযক রুযখ 

িাঁবড়যয়যছ। িোযখো েহীযির রযি টভর্ো িোংিোযিযের অগ্রাগবত আর টকউ টঠকোযত পোরযি িো। 

 সকযির প্রবত আমোর আহ্বোি, আসুি, বিগত সোযড় ছয় িছযর বিি িিযির ট  ধোরো শুরু হযয়যছ আমরো টস ধোরোযক 

আরও টিগিোি কবর। টেবিয োগোয োগ ও তথ্য-প্রযুবির সকি সুবিধো ব্যিহোর কযর সরকোযরর রূপকপ ন ২০২১ ও রূপকপ ন ২০৪১ 

িোস্তিোয়ি কবর। িোংিোযিেযক র্োবতর বপতোর স্বযপ্নর টসোিোর িোংিোয় পবরণত কবর। 

  আবম ITU এর ১৫০ িছর পূবতজযত এ প্রবতষ্ঠোযির উিযরোির সোফে কোমিো করবছ। বিশ্ব টেবিয োগোয োগ এিং 

তথ্য সংঘ বিিস ২০১৫ সফি টহোক - এ প্রতযোেো টরযখ সকিযক আিোরও ধন্যিোি র্োবিযয় আবম এ অনুষ্ঠোযির শুভ উযবোধি 

টঘোষণো করবছ। 

   

টখোিো হোযফর্। 

র্য় িোংিো, র্য় িঙ্গিন্ধু 

িোংিোযিে বেরর্ীিী টহোক। 

--- 


