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িব ৎ ালািন ও খিনজ স দ িতম ী নস ল হািমদ বেলেছন,

ত গিতর ই টারেনট সংেযাগ িবদ মান ও আগত সকল ই- সবা মা েষর দারেগাড়ায় পৗঁেছ দেব।

ই টারেনট আজ িব েক একিট ােম পিরণত কেরেছ। বাংলােদেশও াম পযায় ই টারেনট পৗঁেছ দওয়ার উেদ াগ শংসনীয়। ই টারেনট ব বহার কের ব াংিকং সবায়
পেম ট িসে ম সচল করার উেদ াগ নয়া হেয়েছ। ফেল সকল অথৈনিতক কায ম ই টারেনট কি ক হেব। এর জ
েয়াজন িনরিবি
িব ৎ। ৯৭ ভাগ মা ষ
িব ৎ এখন পাে । মুিজব বেষই শতভাগ এলাকা িব তায়েনর আওতায় আসেব।

িব ৎ িতম ী আজ অনলাইেন িভিডও কনফােরি ংেয়র মাধ েম করানীগে র আটিট ইউিনয়েন ডব া ড ই টারেনট সংেযাগ
অিতিথর ব েব এসব কথা বেলন।
অ ােন িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন তথ ও যাগােযাগ
মাহা দ কাম ল ইসলাম।

যুি

দােনর উে াধনী অ

িতম ী জুনােয়দ আহেমদ পলক ও ঢাকা -২ আসেনর সংসদ সদ

ােন

ধান

অ াডেভােকট

িব ৎ িতম ী আজ অনলাইেন িভিডও কনফােরি ংেয়র মাধ েম করানীগে র আটিট ইউিনয়েন ডব া ড ই টারেনট সংেযাগ দােনর উে াধনী অ ােন ধান
অিতিথর ব েব এসব কথা বেলন। িতিন বেলন, করানীগে হাইেটক পাক িনমাণ অ এলাকার ত ণ-ত ণীেদর আরও িডিজটালাইজড কের স ানজনক
কমসং ােনর েযাগ সৃি করেব।
আজ আটিট ইউিনয়েন ডব া ড ই টারেনট সংেযাগ দান করা হেলও বািক চারিট ইউিনয়েন ত সংেযােগর অ েরাধ জািনেয় িতিন বেলন, আগামী িনবাচেনর পূেবই
করাণীগে র সকল িত ান ও াহক পযােয় উ গিতর ই টারেনট সংেযাগ দান কের করাণীগ বাসীেদর জ অনলাইন সবা উ ু করেত চাই।
তগিতর
ই টারেনট সবা নারী-পু েষর সমতা িনি ত কের এবং াম-শহেরর বষম সমতা িবধান কের আউটেসািসং এর মাধ েম ব াপক কমসং ান সৃজন করেব। যা ২০৪১
সােল উ ত ও সমৃ বাংলােদশ গড়েত
পূণ ভূিমকা পালন করেব।
এসময় িতিন, বাংলােদেশ অনলাইন সবার িব াের ধানম ীর আইিসিট িবষয়ক উপেদ া সজীব ওয়ােজদ জয়-এর অবদান
ত াবধােনই বাংলােদশ আজ িডিজটাল বাংলােদেশ পিরণত হেয়েছ।

রণ কের বেলন, তাঁর পরামশ ও

িবেশষ অিতিথর ব েব তথ ও যাগােযাগ যুি
িতম ী জুনােয়দ আহেমদ পলক বেলেছন, ইনেফা-সরকার ( ৩য় পযায় ) কে র মাধ েম ইউিনয়ন পযায়
ডব া ড কােনি িভিট াি ক এলাকায় ই টারেনট সবা পৗঁেছ িদে । ফেল ইউিনয়ন িডিজটাল স টার অথৈনিতক কায েমর অ তম হােব পিরিণত হে ।
সকেলর জ ই টারেনট সবা, দ
কাজ করিছ।

জনবল গঠন, িডিজটাল সবা বৃি এবং তথ ও যাগােযাগ যুি
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পলক বেলন, ধানম ী জনেন ী শখ হািসনার নতৃে আইিসিট িবষয়ক উপেদ া সজীব ওয়ােজদ জয় এর ত াবধােন িবগত ১১ বছর দেশ িডিজটাল অবকাঠােমা
গেড় তালার কারেণ গত ৫ মােস িশ া, া , িবেনাদন এমনিক কারবািনর গ র হাট পয িডিজটাল াটফেম চেল এেসেছ। তাই এখন িডিজটাল বাংলােদশ আর
বা ক না নয়, বা েব পা িরত হেয়েছ বেল িতিন উে খ কেরন।
িতিন আেরা বেলন িডিজটাল বাংলােদেশর যুি র কল ােণ কেরানা মহামারী কালীন সমেয় ঝড় ও ব াকবিলত মা ষেক সবা দয়া স ব হে । আইিসিট িতম ী
আগামী ২০২৫ সােলর মেধ আইিসিট খােত পাঁচ িবিলয়ন মািকন ডলার বেদিশক মু া আয় করার ল মা া িনধারণ করা হেয়েছ উে খ কের বেলন এ ল মা া
অজেন িনরিবি
ই টারেনট সবা িনি ত করেত হেব।
আইিসিট িতম ী তার িনবাচনী এলাকা নােটােরর িসংড়ায় শতভাগ িব তায়ন করার জ
সভ তার অ তম িনয়ামক।

িব ৎ িতম ী ক ধ বাদ জািনেয় বেলন িব ৎ আর ই টারেনট আধুিনক

উে খ ,ইনেফা-সরকার ৩য় পযায় কে র আওতায় াি ক ামীণ জনপেদ তগিতর ই টারেনট ডব া ড সংেযাগ দােনর জ ২,৬০০িট ইউিনয়েন পেয় ট অফ
েজ (িপওিপ) াপনএবং১৯,৫০০ িক.িম. অপিটক াল ফাইবার ক াবল াপেনর মাধ েম উ গিতর নটওয়াক অবকাঠােমা াপন করা হে । এছাড়াও ২৬০০
ইউিনয়েন অপিটক াল ফাইবার ক াবেলর মাধ েম তগিতর ই টারেনট অবকাঠােমা াপেনর মাধ েমবাংলােদেশর ইউিনয়ন পযােয় ২৬,০০০ সরকারী অিফেস
উ গিতর ই টারেনট সংেযাগ দানকরাস বহেব। ইেতামেধ পুিলেশর ১,০০০ িট অিফেসর মেধ VPNসংেযাগ াপন করা হেয়েছ। দেশর ৬০ শতাংশ জনগেণর
ই টারেনট ব বহােরর েযাগ িনি তকরা স বহেব। জাতীয় আইিসিট নীিত ২০১৫ এর ল
অজেন বাংলােদেশর ামীণ স দােয়র জ ই- সবা িলেত (eService) অ েবশ িনি তকরণ, শহর এবং ােমর িডিজটাল বষম দূরীকরণ এবং নারী-পু েষর সমতা বা বািয়ত হেব।
ইউিনয়ন পযােয় এবংইউিনয়ন িডিজটাল স টাের (ইউিডিস) হাই- ীড ই টারেনট সংেযাগ দান, কািরগির ান িবতরেনর মাধ েম যাগ তা বৃি এবং আউটেসািসং এর
মাধ েম কমসং ান সৃি হেব। ২০২১ সােল ডব া ড ই টারেনট াহক ২ দশিমক ২৫ শতাংশ থেক ১২ শতাংশ এ উ ীত হেব। ফেল িজিডিপ ১ শতাংশ বৃি পােব।
ঢাকা জলার জলা শাসক মাঃ শিহ ল ইসলােমর সভাপিতে উে াধনী অ ােন অ াে র আইিসিট িবভােগর িসিনয়র সিচব এন এম িজয়াউল আলম,বাংলােদশ
কি উটার কাউি েলর িনবাহী পিরচালক পাথ িতম দব ও করনীগ উপেজলা চয়ারম ান শাহীন আহেমদ অনলাইেন সংযু িছেলন। পের িব ৎ িতম ী
আ ািনকভােব ডব া ড ই টারেনট কােনি িভিট উে াধন কেরন।
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