
উপজেলা ডিডেটাল মেলা ও ইন্টারজেট সপ্তাহ-২০১৫ উজবাধে অনুষ্ঠাে 

     

োেেীয় প্রধােেন্ত্রী 

মেখ হাডসো 

গণভবে, ঢাকা, েডেবার, ২১ ভাদ্র ১৪২২, ০৫ মসজেম্বর ২০১৫ 

ডবসডেল্লাডহর রাহোডের রাডহে 

তথ্য ও ম াগাজ াগ প্রযুডি ডবভাজগর োেেীয় প্রডতেন্ত্রী, 

ডিডেটাল মেলায় অংেগ্রহণকারী প্রডতষ্ঠােসমূহ, 

মেজের অগডণত ইন্টারজেট ব্যবহারকারীগণ, 

ও উপডিত সুডধেন্ডলী, 

 

  আসসালামু আলাইকুে।  

‘‘উপজেলা ডিডেটাল মেলা ও ইন্টারজেট সপ্তাহ ২০১৫’’ এর উজবাধে অনুষ্ঠাজে উপডিত সকলজক আডে শুজভচ্ছা 

োোডচ্ছ। মেজে ইন্টারজেজটর প্রচার ও প্রসারজক আরও একধাপ এডগজয় ডেজত এই প্রথেবাজরর েত ইন্টারজেট সপ্তাজহর 

আজয়ােে করা হজচ্ছ। এ উপলজে মেজের অগডণত ইন্টারজেট ব্যবহারকারীজের আডে আন্তডরক শুজভচ্ছা ও অডভেন্দে োোডচ্ছ। 

সব বকাজলর সব বজেষ্ঠ বাঙাডল, োডতর ডপতা বঙ্গবন্ধু মেখ মুডেবুর রহোে তাঁর সাজে ডতে বছজরর সরকাজর তথ্য-

প্রযুডি খাজতর উন্নয়েজক ডবজেষভাজব গুরুত্ব ডেজয়ডছজলে। তাঁর মেতৃজত্ব ১৯৭৩ সাজল বাংলাজেে আন্তেবাডতক মটডলজ াগাজ াগ 

সংিা (ITU) এর সেস্যপে লাভ কজর। ডতডে ১৯৭৩ সাজল ডবএসআইআর প্রডতষ্ঠা কজরে। োডতর ডপতা মেজের প্রথে ডেো 

কডেেজের োডয়ত্ব ডেজয়ডছজলে ি. কুেরত-ই-খুোর েত ডবজ্ঞােীর হাজত। ডতডে মবতবুডেয়ায় মেজের প্রথে ভূ-উপগ্রহ মকন্দ্র 

িাপে কজরে। 

োডতর ডপতার মেতৃজত্ব বাংলাজেে  খে ডবজের বুজক োথা উঁচু কজর এডগজয় ম জত থাজক ঠিক তখডে ১৯৭৫ সাজলর 

১৫ আগস্ট তাঁজক সপডরবাজর ডেে বেভাজব হতযা করা হয়। বাংলাজেজে মেজে আজস গণতন্ত্রহীে এক কাজলা অধ্যায়। 

সুডধেন্ডলী, 

 বাংলাজেে আওয়ােী লীগ  খেই সরকার গঠে কজরজছ োডতর ডপতার আেে ব অনুসরণ কজর মেজে তথ্য-প্রযুডির 

ডবকাজে অবোে মরজখজছ। ২০০৯ সাজল আেরা বাংলাজেেজক ডিডেটাল বাংলাজেজে পডরণত করার ম  স্বপ্ন ডেজয়  াত্রা শুরু 

কজরডছলাে আে তা বাস্তবতা। 

 গত মেয়াজের শুরুজতই আেরা ডিডেটাল বাংলাজেে ডবডেে বাজণ সুডেডে বষ্ট পডরকল্পো ডেজয় কাে শুরু কডর। মেজের 

তথ্যপ্রযুডি ও মটডলজ াগাজ াগ কা বক্রজের েজধ্য সেন্বয় সাধজের েন্য আেরা তথ্য ও ম াগাজ াগ প্রযুডি েন্ত্রণালয় এবং িাক 

ও মটডলজ াগাজ াগ েন্ত্রণালায়জক একডত্রত কজর একক েন্ত্রণালয় গঠে কডর। 

 ডিডেটাল বাংলাজেে গো তথা তথ্য-প্রযুডির সফল ব্যবহাজরর অবোে স্বরূপ আেরা ২০১১ সাজল ে বাোপূণ ব ‘সাউথ 

সাউথ এযাওয়াি ব’ এবং ২০১৪ সাজল ‘South South Cooperation Visionary Award’ লাভ কডর। ITU 

বাংলাজেেজক ২০১৪ সাজল ‘ওয়ার্ল্ব সাডেট অে ইেফরজেেে মসাসাইটি (WSIS) পুরস্কাজর ভূডষত কজর। এছাো World 

Information Technology and Services Alliance, মেডিজকা মথজক ২০১৪ সাজল বাংলাজেে ‘WITSA 2014 

Global ICT Excellence Award’ অেবে কজর।  

 ITU এবারও আোজক ICT’s Sustainable Development Award -2015 এর েন্য েজোেীত কজরজছ 

 া আগােী ২৬ মসজেম্বর ডেউইয়জকব আনুষ্ঠাডেকভাজব প্রোে করা হজব। 

সুডধবৃন্দ, 

 মেজের োনুষজক ইন্টারজেজটর আওতায় ডেজয় আসার েন্য আেরা ডেরলসভাজব কাে কজর  াডচ্ছ। 

BanglaGovNet ও InfoSarker-2 প্রকজল্পর োধ্যজে আেরা ইজতােজধ্যই মেজের সকল মেলা এবং প্রায় সকল 

উপজেলাজক উচ্চ গডতর ফাইবার অপটিক কযাবজলর আওতায় ডেজয় এজসডছ। InfoSarker-3 প্রকজল্পর োধ্যজে ১ হাোর ২০০ 



 
 

ইউডেয়েজক ফাইবার অপটিক কযাবল সংজ াজগর আওতায় ডেজয় আসার কাে চলজছ। এছাো Establishing Digital 

Connectivity প্রকজল্পর োধ্যজে আরও ২ হাোর ২৫০টি ইউডেয়ে ফাইবার অপটিক কযাবজলর আওতায় আসজব। ইজতােজধ্য 

ডবটিডসএল ১ হাোর ইউডেয়জে ফাইবার অপটিক কযাবল সংজ াজগর কাে করজছ। আোর প্রতযাো এসকল কে বসূডচর োধ্যজে 

আেরা ২০১৭ সাজলর েজধ্যই সারাজেজের ৪ হাোর ৫০০ ইউডেয়জে দ্রুত গডতর ইন্টারজেট সংজ াগ মপ ৌঁজছ ডেজত সেে হব। 

 আপোরা োজেে ডবএেডপ-োোত মোট সরকার ডবো খরজচ সাবজেডরে কযাবজলর আন্তেবাডতক মেটওয়াজকব 

বাংলাজেেজক যুি করার সুজ াগ হাতছাো কজর। কারণ ডহজসজব তারা বজলডছল এ সংজ াগ ডেজল বাংলাজেজের সকল তথ্য চুডর 

হজয়  াজব। আসল কথা মেজে তথ্য-প্রযুডির ডবকাে ঘটুক এটা তারা চায়ডে। কারণ তথ্য-প্রযুডি োজেই স্বচছতা, 

েবাবডেডহতা। এখাজে লুটপাজটর সুজ াগ মেই। আর ডবএেডপ োোত সরকার ডছল লুটপাট, দূেীডত, সন্ত্রাস আর েডঙ্গবাজের 

সরকার। 

 আেরা মোট সরকাজরর এক েন্ত্রীর মোবাইল মকাম্পােীর েজোপডল ব্যবসা মভজঙ্গ মেই। মেজে মোবাইল মফাজের মসবা 

উন্মুি হয়। মেজে এখে মোবাইল সীে গ্রাহজকর সংখ্যা ১২ মকাটি ৬৮ লাখ। 

সুডধেন্ডলী, 

 আেরা  খে ২০০৯ সাজল সরকার পডরচালোর োডয়ত্ব মেই, তখে মেজে ইন্টারজেট ব্যবহারকারী ডছল োত্র ২০ লাখ। 

 া আে ৫ মকাটি ৭ লাখ ৭ হাোর ছাডেজয় মগজছ। 

 মেজের োনুষজক আে কৃডষ, স্বািযজসবা, প্রোসে, বাডণেয, ফাইজেডিয়াল সাডভ বসসহ োো ধরজণর ডেতয প্রজয়ােেীয় 

মসবা গ্রহণ করজত দুয়ার মথজক দুয়াজর ঘুজর মবোজত হয়ো। েেগণ খুব সহজেই এডুজকেে লাইে, মটডল মহলথ, কৃডষ ডেজ্ঞাসা, 

ইউটিডলটি ডবল মপজেন্ট, মোবাইল মরডেজটি সাডভ বস, মরলওজয় টিডকট ক্রয়, ডবডবডস োোলা, মোবাইল ব্যাংডকং, হজ্জ্ব তথ্য, 

কজলে-ডবেডবদ্যালজয়র ভডতব পরীোর আজবেে, প্রজবেপত্র সংগ্রহ, মরোল্টসহ ডবডভন্ন ধরজের মসবা ইন্টারজেট মথজক গ্রহণ 

করজত পারজছ। স্কাইডপ, ভাইবার, ট্াংজগাসহ োো অযাপডলজকেে ব্যবহার কজর প্রবাসী আত্মীয় স্বেজের সাজথ কথা বলজত 

পারজছ। ই-মেইল, মফসবুক, টুইটারসহ োো োধ্যজে আে ম াগাজ াগ ব্যবিা চজল এজসজছ হাজতর মুজঠায়।  এজক আরও 

সহেলভয করজত আোজের তথ্য ও ম াগাজ াগ প্র ডি ডবভাগ ৬০০ মোবাইল অযাপস চালু কজরজছ। 

 মেজের োনুষজক বৃহৎ পডরসজর ইন্টারজেজটর আওতায় ডেজয় আসজত ২০১২ সাজলর ১৪ই অজটাবর আেরা 3G চালু 

কডর। ইজতােজধ্য প্রায় সব উপজেলা 3G মসবার আওতায় এজসজছ। ফজল ইন্টারজেজটর গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ২০০৮ সাজলর 

তুলোয় ২ হাোর ৬০০ েতাংে বৃডি মপজয়জছ। ইন্টারজেজটর এই গ্রাহক সংখ্যা বৃডি অব্যাহত রাখজত এবং উন্নততর ইন্টারজেট 

মসবা ডেডিত করজত আগােী ২০১৭ সাজলর েজধ্যই আেরা 4G চালু করার পডরকল্পো করডছ। 

 ইন্টারজেজটর োে েেগজণর োগাজলর েজধ্য ডেজয় আসজত আেরা প্রডত Mbps ব্যান্ডউইিজথর োে ৮ েফা কডেজয় 

৭৮ হাোর টাকা মথজক োত্র ৬২৫ টাকায় োডেজয় এজেডছ। মোবাইল মফাে অপাজরটরগুজলাজক আডে আহ্বাে োোই, তারাও 

ম ে সেভাজব গ্রাহক প বাজয় োে কডেজয় আেজত কা বকর উজদ্যাগ মেয়। 

 তজব তথ্য-প্রযুডির অপব্যবহার কজর  াজত মকউ সোজে অডিরতা ততডর করজত ো পাজর মসেন্য আোজের সকলজক 

সজচতে হজত হজব। ইজতাপূজব ব তথ্য-প্রযুডির অপব্যবহাজরর োধ্যজে হাইডতর ভূডেকম্প কবডলত ডির ডচত্রজক মহফােজতর 

হাোর হাোর োনুষজক হতযার ছডব বজল চাডলজয় মেওয়া হজয়জছ। পডবত্র কাবা েডরজফর ডগলাপ পডরবতবজের ছডবজক 

যুিাপরাধীজের পজে মুসডলে েেতার োেব-বন্ধে বজল চাডলজয় ডেজয়জছ। তথ্য-প্রযুডির অপব্যবহার কজর রামুজত মবেোোয়ক 

ঘটোর সৃডষ্ট করা হজয়জছ। এসকল ঘটো  াজত আর ো ঘজট মসেন্য আেরা ‘ডিডেটাল ডেরাপত্তা আইে’ প্রণয়ে করজত  াডচ্ছ। 

আইেটির খসো মূল্যায়ে করা হজচ্ছ। আো কডর, এবছজরর েজধ্যই ডিডেটাল ডেরাপত্তা আইেটি আেরা প্রণয়ে করজত পারব। এ 

আইজের বাস্তবায়জের োধ্যজে ইন্টারজেট ও তথ্য-প্রযুডির অপব্যবহার মরাধ হজব। ডেরাপে ইন্টারজেট ব্যবহার ডেডিত হজব। 

সুডধবৃন্দ, 

 আোজের সরকাজরর অন্যতে লেয তথ্য ও ম াগাজ াগ প্রযুডির কা বকর ব্যবহার বৃডি কজর বাংলাজেেজক একটি 

উন্নত-সমৃি রাজে পডরণত করা। ইজতােজধ্য আেরা ডেম্ন েধ্যে আজয়র মেজে উন্নীত হজয়ডছ। আোর প্রতযাো ২০২১ সাজলর 

আজগই আেরা উচ্চ েধ্যে আজয়র মেজে পডরণত হজত পারজবা। আর ২০৪১ সাজলর েজধ্য বাংলাজেে হজব ডবজের বুজক একটি 

ে বাোপূণ ব উন্নত মেে।  



 
 

 উচ্চ েধ্যে আজয়র মেজে উন্নীত হওয়ার েন্য আোজেরজক ইন্টারজেজটর ব্যবহার আরও বাোজত হজব। ডবে ব্যাংজকর 

গজবষণা অনু ায়ী ১০ েতাংে ইন্টারজেট সংজ াগ বােজল ১.৩ েতাংে অথ বনেডতক প্রবৃডি বাজে। তাই প্রথেবাজরর েত অনুডষ্ঠত 

এই ‘উপজেলা ডিডেটাল মেলা ও ইন্টারজেট সপ্তাহ ২০১৫’ অতযন্ত তাৎপ বপূণ ব। আোর প্রতযাো এই ডিডেটাল মেলা ও 

ইন্টারজেট সপ্তাহ মেজে ইন্টারজেজটর গ্রাহক বাোজত ডবজেষ ভূডেকা রাখজব। 

 উপজেলা ডিডেটাল মেলা ঢাকা, রােোহী ও ডসজলজটর ডবভাগীয় প বায়সহ একজ াজগ সারাজেজে ৪৮৭ উপজেলায় 

অনুডষ্ঠত হজচ্ছ। আডে আো কডর, এই মেলা ও ইন্টারজেট উৎসজব মেজের সকল েেগণ সম্পৃি হজবে। ইন্টারজেজটর ব্যবহাজরর 

সুডবধা সম্পজকব োেজবে। সজচতে োগডরক ডহজসজব ডেজেজক গজে তুলজবে। 

 আডে তথ্য ও ম াগাজ াগ প্রযুডি ডবভাগ, মবডসস এবং গ্রােীণ মফােজক ধন্যবাে োোই সেডন্বতভাজব এ উজদ্যাগ গ্রহণ 

করার েন্য। মেজে প্রথেবাজরর েত আজয়াডেত ‘উপজেলা ডিডেটাল মেলা ও ইন্টারজেট সপ্তাহ-২০১৫’ সাডব বক সাফল্য কােো 

কজর আডে এই আজয়ােজের শুভ উজবাধে মঘাষণা করডছ।  

মখাো হাজফে। 

েয় বাংলা, েয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাজেে ডচরেীবী মহাক। 

... 


