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সিিসমল্লাসহর রাহমাসনর রাসহম  

িহ মীবৃন্দ,  

িংিদ িদস্যগণ,                                        

িাংলাকদকে ইউএনসিসি প্রধান,  

সুসধমন্ডলী,  

আিিালামু আলাইকুম।  

জাতীয় ই-তথ্যক াষ উকবাধন অনুষ্ঠাকন উিসিত িিাইক  আসম আন্তসর  শুকভচ্ছা জানাসচ্ছ।  

মহান ভাষা আকন্দালকনর মাকি শ্রদ্ধা জানাসচ্ছ ভাষা েহীদকদর। শ্রদ্ধা জানাসচ্ছ ভাষা আকন্দালকনর িসিকৃৎ, িি য াকলর 

িি যকশ্রষ্ঠ িাাাসল, জাসতর সিতা িঙ্গিন্ধু শেখ মুসজবুর রহমানক । আসম জাতীয় চার শনতা এিং ি ল েহীদ মুসিকর্াদ্ধার প্রসত 

আন্তসর  শ্রদ্ধা জানাসচ্ছ।  

সুসধবৃন্দ,  

সনি যাচকনর পূকি য সিসজটাল িাংলাকদে গকে শতালার শর্ প্রসতশ্রুসত সদকয়সিলাম, ির ার গঠকনর িকর আমরা শি লকযে 

এক র ির এ  িদকযি িাস্তিায়ন  কর চকলসি।  

ইকতামকে এিি  ার্ যক্রকমর সুফল জনগণ শিকত শুরু  করকি। এ অগ্রগসতর িকঙ্গ আজ নতুন  কর যুি হল মানুকষর 

জীিন-জীসি া িম্বসলত তথ্য ও জ্ঞানভান্ডার ‘জাতীয় ই-তথ্যক াষ'।  

জাতীয় ই-তথ্যক াষটি গকে উকঠকি ির াসর ও শিির াসর প্রসতষ্ঠানিমূকহর শর্ৌি উকযাকগ।  

এই তথ্যক াকষ কৃসষ, স্বািে, সেযা, আইন ও মানিাসধ ার, নাগসর  শিিািহ জীিন-জীসি াসভসি  প্রকয়াজনীয় তথ্য 

জমা িা কি।  

এখন শিক  শদকের ৪,৫০১টি ইউসনয়ন তথ্য ও শিিাক ন্দ্রিহ শর্ক ান িান শিক  িাধারণ মানুষ এিি তথ্য িংগ্রহ  রকত 

িারকিন।  

এিি তথ্য সলসখত, সভসিও, অসিও, এোসনকমেন ফরম্যাকট অতেন্ত িহজকিাে  কর তুকল ধরা হকয়কি। র্াকত  কর শর্ শ উ 

তথ্যগুকলা িহকজ বুঝকত িাকর এিং  াকজ লাগাকত িাকর।  

ইকতামকে শমিাইল শ াম্পাসনগুকলাক ও িাংলায়  কেে প্রস্ত্িত  রার জন্য সনকদ যে প্রদান  রা হকয়কি।  

সুসধমন্ডলী,  

সিসজটাল িাংলাকদে হল িাংলাকদকের ি ল শশ্রণী-শিোর মানুকষর ভাকযান্নয়কন তথ্য- প্রযুসির লাগিই ব্যিহাকরর 

এ টি রূি ল্প। এটি সদন িদকলর িনকদ উকল্লসখত সেযা, স্বািে,  ম যিংিান, দাসরদ্র্ে সিকমাচনিহ ি ল প্রসতশ্রুসত িাস্তিায়কন 

প্রযুসির লাগিই প্রকয়াকগর এ টি আধুসন  দে যন।  

সিসজটাল িাংলাকদে হকি ধনী-গরীি, সেসযত-অসেসযত সনসি যকেকষ শদকের ি ল নাগসরক র এিং ‘প্রযুসি সিকভদমুি'।  

ি ল নাগসরক র  াকি তথ্য-শিিা শিৌৌঁকি শদওয়ার লকযে গত িিকরর জানুয়াসর মাকি আমরা িাংলাকদকের িি 'টি 

শজলায় ‘শজলা তথ্য িাতায়ন' উকবাধন  করসি। নকভম্বকর িারাকদকের ি ল ইউসনয়ন িসরষকদ এ কর্াকগ ইউসনয়ন তথ্য ও শিিা 

শ ন্দ্র চালু  রা হয়। সিকিম্বকর িারাকদকের ি ল সচসন কল এিএমএি'র মােকম চাষীকদরক  আখ সিক্রকয়র অনুমসতিত্র িা ই-

পূসজযর উকবাধন  করসি।   

 



সুসধমন্ডলী,  

সিসজটাল িাংলাকদকের  িা িলকত শগকলই িাধারণভাকি এ টা িমস্যা িারিার উকঠ আকি। তা হল সিদ্যেকতর িমস্যা।  

স ন্তু এ িমস্যা আমাকদর ততসর নয়। আমরা উিরাসধ ারসূকত্র সিদ্যেকতর িমস্যা শিকয়সি।  

সিগত সিএনসি-জামাত শজাট ির ার ৫ িির এিং িরিতীকত তত্ত্বািধায়  ির াকরর ২ িির শদকে এ  শমগাওয়াট 

সিদ্যেৎ উৎিাসদত হয়সন। িরং শজাট ির ার সিদ্যেৎ খাত শিক  শ াটি শ াটি টা া লুটিাট  করকি।  

২০০১ িাকল আমরা র্খন দাসয়ত্ব শিকে শদই তখন সিদ্যেকতর উৎিাদন সিল ৪৩০০ শমগাওয়াট। এিার দাসয়ত্ব সনকয় 

শিকয়সি ৩৩০০ শমগাওয়াট। অিচ ৭ িিকর সিদ্যেকতর চাসহদা শিকেকি অকন ।  

আমরা দাসয়ত্ব শনওয়ার ির ইকতামকে সিদ্যেৎ িমস্যার অকন খাসন িমাধান  করসি। ইকতামকে ১১৫০ শমগাওয়াট সিদ্যেৎ 

জাতীয় সগ্রকি যুি হকয়কি।  

আগামী িিকরর মকে আর র্াকত শলািকেসিং-এর শভাগাসন্ত শিাহাকত না হয়, শি লকযে আমরা সনরলিভাকি  াজ  কর 

চকলসি।  

আসম জাসন, এখন এ সদক  শিাকরা মওসুম এিং অন্যসদক  সিশ্ব াি সক্রক ট শখলা চলকি।  শি  ারকণ শ ািাও শ ািাও 

সিদ্যেৎ িমস্যা হকত িাকর। আসম শদেিািীক  এ ব্যািাকর এ টু  ষ্ট স্বী ার  রার অনুকরাধ জানাি।  

গ্রামীণ জনগকণর যমতায়কন জাতীয় ই-তথ্যক াষ খুিই  ার্ য র ভূসম া িালন  রকি িকল আমার সিশ্বাি।  

কৃসষ, স্বািেিহ সিসভন্ন সিষকয় তথ্য িাওয়ার জন্য এখন িাধারণ মানুষক  টা া-িয়িা খরচ  কর িা িময় নষ্ট  কর 

উিকজলা িা শজলা েহকর শর্কত হকি না। হাকতর  াকি ইউসনয়ন তথ্য ও শিিা শ ন্দ্র শিক  এিি তথ্য িাকিন।  

জাতীয় ই-তথ্যক াষ আমাকদর আি য-িামাসজ  উন্নয়কন গুরুত্বপূণ য ভূসম া রাখকি। আসম িংসিষ্ট িিাইক  এই তথ্যক াষ 

িম্পক য জনগণক  অিসহত  রার ব্যিিা গ্রহণ  রার আহিান জানাসচ্ছ।  

জাতীয় ই-তথ্যক াষ প্রণয়কনর িকঙ্গ িংসিষ্ট িিাইক  ধন্যিাদ জানাসচ্ছ। িিাইক  আিারও শুকভচ্ছা জাসনকয় আসম 

জাতীয় ই-তথ্যক াকষর শুভ উকবাধন শ াষণা  রসি।  

শখাদা হাকফজ।  

জয় িাংলা, জয় িঙ্গিন্ধু।  

িাংলাকদে সচরজীিী শহা  ।  

.....  


