
চর কুকরর-মুকরর তথ্য ও সেবাককন্দ্র উকবাধন  

ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

সেখ হারেনা  

ঢাকা, বৃহস্পরতবার, ২৭ কারতিক ১৪১৭, ১১ নকভম্বর ২০১০  

 

রবেরমল্লারহর রাহমারনর রারহম  

রপ্রয় সেেবােী,  

আেোলামু আলাইকুম।  

আজ আমরা োরাকেকের েকল ইউরনয়ন পররষকে একটি ককর ইউরনয়ন তথ্যককন্দ্র উকবাধন কররি।  

সেকের েকল নাগররককর কাকি তথ্যকেবা সপ ৌঁকি সেওয়ার সেকে এটি একটি যুগান্তকারী পেকেপ। এরফকল ‘রিরজটাল 

বাাংলাকেে' বাস্তবায়কনর সে কাে িক্রম আমরা হাকত রনকয়রি তা  আরও এক ধাপ এরগকয় সগল।  

            এ শুভেকণ আরম স্মরণ কররি েব িকাকলর েব িকষ্ঠ  বাাারল, জারতর জনক বঙ্গবন্ধু সেখ মুরজবুর রহমানকক- োঁর সনতৃকে 

বাাারল জারত সুেীর্ ি োংগ্রাকমর মধ্য রেকয় অজিন ককরকি বাাংলাকেকের স্বাধীনতা।  

            রিরজটাল বাাংলাকেে হল বাাংলাকেকের েকল সষণী-সপোর মানুকষর ভাকযান্নয়কনর জন্য তথ্য প্রযুরির লাগেই ব্যবহাকরর 

একটি রূপকল্প। আমাকের রনব িাচনী ইেকতহার ‘রেন বেকলর েনে' -এ আমরা েকল নাগররককর জন্য অন্ন-বস্ত্র, বােস্থান, রেো, 

স্বাস্থয ও কম িোংস্থাকনর প্ররতশ্রুরত রেকয়রি। োররদ্র্য রবকমাচনেহ েকল প্ররতশ্রুরত বাস্তবায়কন প্রযুরির েথােথ প্রকয়াকগর একটি 

আধুরনক েে িন হল রিরজটাল বাাংলাকেে।  

আমাকের রিরজটাল বাাংলাকেে হকব ধনী-গরীব, রেরেত-রনরের রনরব িকেকষ সেকের েকল নাগররককর জন্য এবাং প্রযুরি 

রবভাজনমুি।  

রপ্রয় সেেবােী,  

            এ বিকরর জানুয়ারর মাকে আমরা বাাংলাকেকের েবক'টি সজলায় ‘সজলা তথ্য বাতায়ন' উকবাধন ককররি। এই 

বাতায়নগুকলা োংরিষ্ট সজলার রেো, স্বাস্থয, কম িোংস্থান ও ব্যবো-বারণকজযর অবস্থা ও সজলা প্রোেন েম্পককি স্বচ্ছ ধারনা তুকল 

ধরকি। পাোপারে এই বাতায়নগুকলা োংরিষ্ট সজলার এক একটি মুখপাে হকয় উকেকি।  

            একইভাকব, গত সফব্রুয়ারর মাকে আমরা দু'টি রচরনককল পরীোমূলকভাকব রিরজটাল প ৌঁরজ ব্যবস্থাপনা চালু করর। এই 

ব্যবস্থায় আখ চাষীগণ অরত েহকজই সমাবাইল সফাকনর মাধ্যকম তাঁকের উৎপারেত আখ রবরক্র করকত পারকিন।  

            গত মাচ ি মাকে সেকে প্রথমবাকরর মত আমরা আকয়াজন ককররিলাম রিরজটাল উদ্ভাবনী সমলা। এ সমলায় লাখ লাখ েে িক 

সেকখরিকলন কীভাকব েরকাকরর প্ররতটি মন্ত্রণালয় উদ্ভাবনী প্রযুরি রেকয় তাঁকের সেবার মান ও স্বচ্ছতা বৃরির সচষ্টা করকি।  

            আমরা গত এরপ্রল মাকে নবরনব িারচত উপকজলা সচয়ারম্যানকের জন্য আকয়াজন ককররিলাম রিরজটাল বাাংলাকেে রবষয়ক 

কম িোলা। সেখাকন আরম ব্যরিগতভাকব উপকজলা সচয়ারম্যানকের রিরজটাল বাাংলাকেে গেকন রেকরনকে িেনা রেকয়রিলাম।  

কম িোলা সেকষ প্রকতযক উপকজলা সচয়ারম্যানকক ইন্টারকনট োংকোগেহ একটি ককর ল্যাপটপ সেওয়া হয়।  

            বঙ্গবন্ধু বলকতন, ‘সোনার বাাংলা গড়কত সোনার মানুষ চাই।' রিরজটাল বাাংলাকেকের জন্যও প্রথম প্রকয়াজন একটি 

রেরেত ও আত্মেরিকত বলীয়ান জারত।  

প্রযুরি ব্যবহাকরর মাধ্যকম রেোর রবরভন্ন রবষয় রবকেষ ককর গরণত, রবজ্ঞান ও ইাংকররজ ভাষার সেকে আমরা রবশ্বমাকনর 

েেতােম্পন্ন জনবল গকড় সতালার উকযাগ রনকয়রি। গত সম মাকে প্রাথরমক ও মাধ্যরমক স্তকরর রেেককের করম্পউটার ও 

রিরজটাল রেো উপকরণ ব্যবহাকরর লকেয রেেক প্ররেেণ ইনরিটিউটগুকলাকত করম্পউটার ল্যাব স্থাপন ও রেো উপকরণ ততরীর 

কাজ সেষ করা হকয়কি।  

এখন প্ররতমাকে এেব রেেক প্ররেেণ ইনরিটিউট সথকক প্ররেেণ রনকয় রেেকগণ তাঁকের রনজ রনজ স্কুকল করম্পউটার ও 

রিরজটাল রেো উপকরণ ব্যবহার ককর পােোন করকিন।  



            গত জুকন ১০০০ ইউরনয়ন পররষকে তথ্য ও সেবাককন্দ্র স্থাপন করা হয়। জুলাই মাকে আমরা একটি অনলাইন ব্লগ উকবাধন 

ককররি। এই ব্লকগ তৃণমূল পে িাকয়র ইউরনয়ন তথ্য ও সেবাকককন্দ্রর উকযািারা েরােরর সজলার উর্ধ্িতন কম িকতিাকের েকঙ্গ তাঁকের 

েমস্যা রনকয় আলাপ করকত পাকরন। আমরা অরচকরই এ ধরকনর আরও ব্লগ ততরর করব।  

গত সেকেম্বকর পরীোমূলকভাকব েকোর সজলায় ওয়ান-িপ সকন্দ্র শুরু ককররি। এ সককন্দ্রর মাধ্যকম প্রারন্তক জনগণ অরত 

েহকজ এবাং কম েমকয় রবরভন্ন েরকারর সেবা সেমন জরমর েরলকলর নকল এবাং রবরভন্ন ধরকণর আকবেন েরােরর একই স্থান হকত 

জমা ও গ্রহণ করকত পারকিন।  

            গত মাকে আমরা তথ্য অরধকার করমেকনর জন্য একটি আধুরনক ও তথ্য েমৃি ‘তথ্য বাতায়ন' উকবাধন ককররি।  

আমরা সেকে করম্পউটার োংকোজকনর উকযাগ রনকয়রি। িাক ও সটরলকোগাকোগ মন্ত্রণালয় অরচকরই েরকাররভাকব 

অকপোকৃত কম খরকচ করম্পউটার বাজারজাত করকব।  

প্ররতটি ইউরনয়ন পররষকে একটি ককর ইউরনয়ন তথ্য ও সেবাককন্দ্র স্থাপন করা হকয়কি। এেব সককন্দ্রর লেয হল প্ররতটি 

ইউরনয়ন পররষেকক একটি জ্ঞান-রভরিক প্ররত্ঠ াকন পররণত করা। োকত এেব প্ররত্ঠ ান ২০২১ োকলর মকধ্য একটি জ্ঞান-রভরিক 

সেে প্ররত্ঠ ায় েথােথ ভূরমকা রাখকত পাকর।  

            এেব সককন্দ্র ইউরনয়কনর েকল নাগররক েহকজ এবাং সুলকভ েকল ধরকনর েরকারর সেবা সেমন রবরভন্ন েরকারর ফরম , 

তথ্য, রবরভন্ন প্রকার আকবেন আোন-প্রোন করকত পারকবন। সেই েকঙ্গ কৃরষ, মৎস্য, পশুপালন, রেো, স্বাস্থয, আইন এবাং  

মানবারধকার রবষকয় তথ্য পাকবন।  

            ইকতামকধ্যই সবে রকছু সককন্দ্র এেব সেবার পাোপারে িাে-িােীকের জন্য করম্পউটার প্ররেেকণরও ব্যবস্থা করা হকয়কি।  

            আমার কাে িালকয়র এককেে টু ইনফরকমেন প্রককল্পর অধীকন োঁরা সকন্দ্রীয়ভাকব এই কাে িক্রম বাস্তবায়ন করকিন, 

তাঁকেরকক আরম ধন্যবাে জানাই। একইেকঙ্গ, আমাকের উকযাকগ েহকোরগতা সেওয়ার জন্য আরম জারতোংর্ উন্নয়ন কম িসূরচকক 

ধন্যবাে জানারচ্ছ।  

রপ্রয় সেেবােী,  

            সেেব অজিকনর কথা আরম উকল্লখ করলাম, তা গত এক বিকর েমাপ্ত উকযাকগর একটি খরিত রচে মাে। এখাকন আরম 

আমার েরকাকরর োফল্য নয়, বরাং রিরজটাল বাাংলাকেে গড়ার সে প্ররতশ্রুরত আমরা রেকয়রিলাম, সে প্ররতশ্রুরত পালকন আমাকের 

েঙ্ককল্পর রবষয়টি তুকল ধরলাম।  

            তথ্য প্রযুরির েথােথ ব্যবহাকরর জন্য রিরজটাল বাাংলাকেে গড়কত েম্পে, প্রযুরি রকাংবা োংযুরি সকানটাই বড় বাধা 

নয়। বাধা সকবল আমাকের মানরেকতা। আমার রবশ্বাে, আমাকের আন্তররকতা এবাং আপনাকের েককলর অাংেগ্রহণ ও েমথ িন এেব 

োমরয়ক বাধা দূর করকত েেম হকব।   

সে জারত ভাষার জন্য রি রেকত পাকর, সে জারত স্বাধীনতার জন্য লে প্রাণ রবে িজন সেয়, সে জারত গণতকন্ত্রর জন্য 

রাজপথ ররিত ককর, সে জারতর জন্য রিরজটাল বাাংলাকেকের লেযমাো অজিন অবশ্যই েম্ভব।   

আমরা জনগকণর ম্যাকিট রনকয় েককলর অাংেগ্রহকনর মাধ্যকম আমাকের মহান স্বাধীতার সুবণ িজয়ন্তীকত ২০২১ োকল 

একটি োররদ্র্যমুি, েমৃি ও অতযাধুরনক বাাংলাকেে গড়ব, ইনোআল্লাহ।  

জারতর জনককর আজীবন লারলত স্বপ্ন সোনার বাাংলা প্ররত্ঠ া করার লকেয রিরজটাল বাাংলাকেকের অরভোোয় আপনাকের 

েকলকক োরমল হওয়ার আহবান জানারচ্ছ।  

সখাো হাকফজ।  

জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাাংলাকেে রচরজীবী সহাক।  

--- 

 


