
টেলিফ োন লিল্প সংস্থো লিিঃ এর ল্যোপেপ/টনোেবুক উৎপোদন কোর্ যক্রম -  

উফবোধন অনুষ্ঠোন  

ভোষণ  

মোননীয় প্রধোনমন্ত্রী  

টিখ হোলসনো  

বঙ্গবন্ধু আন্তর্যোলিক সফেিন টকন্দ্র, মঙ্গিবোর, ২৫ আলিন ১৪১৮, ১১ অফটোবর ২০১১  

 

লবসলমল্লোলহর রোহমোলনর রোলহম  

সহকমীগণ,  

মোন্যবর কূেনীলিকবগ য,  

সমফবি অলিলিগণ ও লপ্রয় ছোত্র-ছোত্রীবৃন্দ,  

সুলধমন্ডিী,  

আসসোিোমু আিোইকুম।  

বোংিোফদফি প্রিম সংফর্োলর্ি ল্যোপেফপর উফবোধনী অনুষ্ঠোফন উপলস্থি সবোইফক আন্তলরক শুফভচ্ছো র্োনোলচ্ছ। আমোফদর 

প্রযুলিলবদফদর লনর্স্ব কোলরগরী ননপুফে টদফি ল্যোপেপ সংফর্োলর্ি হফয়ফছ। টেলিফ োন লিল্প সংস্থোর িত্ত্বোবধোফন এ প্রকল্প 

বোস্তবোলয়ি হফচ্ছ। দি হোর্োর েোকো টিফক সোফে ছোলিি হোর্োর েোকোর মফে ৪টি মফেফির এসব ল্যোপেপ পোওয়ো র্োফব। টি.এস.এস 

স্কুি কফিফর্র পোঠ্য বইফয়র স ে কলপ, এ ল্যোপেফপ সংস্থোপন করফব বফি আলম আিো কলর। িোহফি ছোত্র-ছোত্রীরো এটি ব্যবহোর 

করোর অনুফপ্ররণো পোফব। এই ল্যোপেফপ বোংিো ‘লক টবোফে যর' ব্যবস্থো করো হফয়ফছ। এফি বোংিো ভোষোয় অপোফরটিং ব্যবস্থো সংফর্োর্ন 

করো হফয়ফছ।  ফি সোধোরণ মোনুষ সহফর্ই িো ব্যবহোর করফি পোরফব।  

সুলধমন্ডিী,  

৩০ িোখ িহীফদর রফির লবলনমফয় অলর্যি হফয়ফছ আমোফদর মহোন স্বোধীনিো। সব যকোফির সব যফেষ্ঠ বোঙোলি, র্োলির লপিো 

বঙ্গবন্ধু টিখ মুলর্বুর রহমোফনর স্বপ্ন লছি ‘‘টসোনোর বোংিো'' প্রলিষ্ঠোর। স্বোধীনিোলবফরোধী িলির ষের্ফন্ত্রর কোরফণ লিলন সপলরবোফর 

িহীদ হন।  ফি বঙ্গবন্ধুর পফে টসোনোর বোংিো বোস্তবোয়ন করো সম্ভব হয় নোই। একলবংি িিোব্দীর প্রযুলিলনভ যর পৃলিবীফি 

বোংিোফদি আফর্ো অফনক টপছফন। িোই আমোফদর লনব যোচনী ইিফিহোফর আধুলনক ‘‘লেলর্েোি বোংিোফদি'' গেোর প্রিযয় ব্যি কলর। 

বিযমোন সরকোর ২০২১ সোফির মফে প্রযুলিলনভ যর, জ্ঞোনলভলিক, অসোম্প্রদোলয়ক ও িোলন্তপূণ য স্বলনভ যর বোংিোফদি গেফি বদ্ধপলরকর। 

লবগি প্রোয় ৩ বছফর সরকোর িোর লনব যোচনী অঙ্গীকোর পূরফণ নোনোলবধ কোর্ যক্রম হোফি লনফয়ফছ এবং ইফিোমফে বহু টেফত্র সো ল্য 

অলর্যি হফয়ফছ। ল্যোপেপ উৎপোদফনর এ কোর্ যক্রম টদফির আি য-সোমোলর্ক উন্নয়ফনর চিমোন ধোরোফক আফরো টবগবোন করফব বফি 

আলম লবিোস কলর।  

সুলধবৃন্দ,  

লবগি প্রোয় ৩ বছফর ICT খোফির উন্নয়ফন সরকোর লবলভন্ন নীলিমোিোর খসেো চূেোন্তকরণসহ টবি লকছু নীলিমোিো প্রণয়ন 

কফরফছ। ‘‘ICT Policy 2009" অনুফমোদন কফরফছ। ‘‘ICT (Act) 2009" প্রণয়ন করো হফয়ফছ। ICT টি দে র্নিলি 

নিলরফি সরকোরী সকি মন্ত্রণোিফয় লবলভন্ন কম যসূচী হোফি টনয়ো হফয়ফছ। ২০২১ সোফির মফে দে র্নিলি গফে টিোিোর উফেফে 

লবস্তোলরি পলরকল্পনো প্রস্ত্িি করো হফয়ফছ। ইফিোমফে ৩১টি টর্িোয় ই-িথ্য টসবো টকন্দ্র চোলূ করো হফয়ফছ। বোলক ৩৩ টর্িোয় 

আগোলম নফভম্বফর এ টসবো চোলু করো হফব। এ সমস্ত ই-িথ্য টসবো টকন্দ্র হফি টর্িো পর্ যোফয়র তৃণমূি র্নগণ িোৎেলনক টসবো পোফচ্ছ। 

প্রলিটি টর্িোয় ১টি স্কুি ও ১টি কফিফর্ ই কলিউেোর ল্যোব প্রলিষ্ঠো করো হফয়ফছ। এ ছোেোও ১২৮টি উপফর্িোয় ইফিোমফেই 

কলিউেোর ল্যোব প্রলিষ্ঠো করো হফয়ফছ। পর্ যোয়ক্রফম অন্য সকি উপফর্িোফিও কলিউেোর ল্যোব স্থোপন করো হফব। সরকোফরর সকি 

মন্ত্রণোিয়, লবভোগ ও মন্ত্রণোিফয়র অধীন লবলভন্ন দপ্তরসমূফহর প্রফয়োর্নীয় সকি িথ্যসমৃদ্ধ ওফয়বসোইেসমূহ নিলর করো হফয়ফছ। 

টদফির ৬৪টি টর্িোর গুরুত্বপূণ য িথ্য সমৃদ্ধ Web Portal নিরী করো হফয়ফছ।  



গোর্ীপুফর ‘‘Hi-Tech Park" স্থোপফনর কোর্ এলগফয় চফিফছ। সমগ্র টদিফক ‘‘e-Governance"এর আওিোয় আনোর 

কোর্ চিফছ। প্রযুলি লবভোর্ন (‘‘Digital Divide") দূরীকরফণ টেলিফর্োগোফর্োগ ব্যবস্থোফক আফরো িলিিোিী করো হফচ্ছ। 

বোন্দরবোন, রোঙ্গোমোটি ও খোগেোছলেফক ইফিোমফে টেলিফর্োগোফর্োগ সুলবধোর আওিোয় আনো হফয়ফছ।  

সুলধমন্ডিী,  

লেলর্েোি বোংিোফদি গেোর আর একটি অন্যিম হোলিয়োর হি টমোবোইি ব্রেব্যোন্ড টসবো। প্রিযন্ত অঞ্চফি এ টসবো টপৌছোফনোর 

র্ন্য প্রফয়োর্ন লি-লর্ টমোবোইি সোলভ যস। এ িফেয চীন সরকোফরর আলি যক সহোয়িোয় একটি প্রকল্প গ্রহণ করো হফয়ফছ।  

এই প্রকফল্পর আওিোয় টেলিেক টনেওয়োফকয সফির িেোলধক 3G গ্রোহক এবং প্রোয় ৪৮ িোখ 2.5G গ্রোহক উন্নি টসবো 

পোফব।  

খুিনোস্থ বোংিোফদি টকবি লিল্প সংস্থোয় অপটিকযোি টকবি উৎপোদফনর ব্যবস্থো গ্রহণ করো হফয়ফছ। এফি দ্রুি গলির 

ইন্টোরফনে টসবো প্রদোন সহর্ হফব।  

সোবফমলরন কযোবফির ব্যোন্ড উইেি কযোপোলসটি ৭.৫ টিফক ১৪০ লগগোবোইে পোর টসফকন্ড এ উন্নীি করো হফচ্ছ। র্নগণফক 

স্বল্পমূফল্য ইন্টোরফনে টসবো লদফি প্রলি টমগোবোইে Bandwidth এর চোর্য ২৭ হোর্োর েোকো টিফক কলমফয় ১০ হোর্োর েোকো করো 

হফয়ফছ।  

েোক লবভোফগর গ্যোরোফন্টে এক্সফপ্রস টপোষ্ট সোলভ যস প্রোয় সকি উপফর্িোয় চোলু হফয়ফছ। আন্তর্যোলিক টমইফির টেফত্র 

অনিোইন ইনফকোয়োরী লসফেম চোলু করো হফয়ফছ। টদফির সকি লবভোগ, টর্িো ও উপফর্িো সদরসহ টমোে এক হোর্োর নয়িি 

পঁয়ষলি টপোষ্ট অল ফস ইফিকট্রলনক মোলন অে যোর সোলভ যস চোলু করো হফয়ফছ। এখন গ্রোহকগণ িোৎেলণক ভোফব েোকো টপফয় িোফকন। 

সোফে ৮ হোর্োর েোকঘরফক টপোষ্ট ই-টসন্টোফর রূপোন্তর করোর ব্যবস্থো গ্রহণ করো হফচ্ছ। টপোষ্টোি কযোি কোে য গি লািোই মোস টিফক চোলু 

করো হফয়ফছ। এ খোিফক আফরো িলিিোিী করোর র্ন্য েোক ও টেলিফর্োগোফর্োগ মন্ত্রণোিয় কোর্ করফছ।  

এ সরকোফরর আমফি লদন বদফির শুভ ধোরো শুরু হফয়ফছ। এটি অব্যোহি রোখফি হফব। গৃহীি কম যসূচী সমূফহর বোস্তবোয়ফন 

আমোফদর সকিফক একফর্োফগ কোর্ করফি হফব। ব্যলি ও টগোষ্ঠী লনলব যফিফষ সকফির সলক্রয় অংিগ্রহফণই টকবি লেলর্েোি 

বোংিোফদি গফে টিোিো সম্ভব।  

সুলধমন্ডিী,  

স্বোধীনিোর সুবণ য র্য়ন্তীর বছর ২০২১। আমরো ২০২১ সোফির মফে বোংিোফদিফক একটি মেম আফয়র টদফি পলরণি 

করফি লনষ্ঠো, আন্তলরকিো ও সিিোর সোফি লনরিসভোফব কফ োর পলরেম করলছ। িথ্য প্রযুলির সফব যোচ্চ ব্যবহোফরর মোেফম এ িেয 

পূরফণ সকিফক এলগফয় আসোর আহবোন র্োনোলচ্ছ।  

সবোইফক আবোরও শুফভচ্ছো র্োলনফয় স্বল্পমূফল্যর ল্যোপেপ/টনোেবুক উৎপোদন কোর্ যক্রফমর শুভ উফবোধন টঘোষণো করলছ।  

টখোদো হোফ র্।  

র্য় বোংিো, র্য় বঙ্গবন্ধু।  

বোংিোফদি লচরর্ীবী টহোক।  

--- 

 


