প্রেস বিজ্ঞবি
ইন্টারনেনটর দানের ক্ষেনে জাতিসংঘ তের্ধাতরি লেযোো পূরণ কনরনে বাংলানদশ
ঢাকা, ২৮ োর্ধ, ২০২২।
ইন্টারনেনটর দানের ক্ষেনে বাংলানদনশর জাতিসংঘ তের্ধাতরি লেযোো পূরণ একতট ঐতিহাতসক ঘটো এবং জাতি তহনসনব এতট গবধ করার েি বনল েন্তবয
কনরনেে ডাক ও ক্ষটতলন াগান াগ তবভানগর োেেীয় েন্ত্রী জোব ক্ষোস্তাফা জব্বার। ক্ষসােবার তবকানল বাংলানদশ ক্ষটতলন াগান াগ তেয়ন্ত্রণ কতেশে
(তবতটআরতস)-এর প্রর্াে সনেলে কনে ক্ষটতলকে খাি সংতিষ্ট গণোর্যে কেধীনদর সানে আনয়াতজি েিতবতেেয় সভায় তিতে এসব কো বনলে। প্রর্াে
অতিতের বক্তনবয েন্ত্রী বনলে, ২০২৫ সানলর েনর্য বাংলানদনশ ক্ষ বযান্ডউনের র্াতহদা হনব িা তসতেউই-৪ (SEA-ME-WE-4), ও তসতেউই-৫ (SEAME-WE-5), ও আইতটতস এর োর্যনে ক্ষ াগাে ক্ষদয়া সম্ভব হনব। এরপর সেনয়র পতরনপ্রতেনি বযান্ডউইনের ক্ষ র্াতহদা বাড়নব িা তসতেউই-৬ (SEAME-WE-6) এর োর্যনে পুরণ করা ানব। বাংলানদনশ বযান্ডউনের সেসযা এখনো ক্ষেই এবং ভতবষ্যনিও হনব ো উনেখ কনর ইন্টারনেনটর দাে অতর্ক
সুলনভ ক্ষদয়ার লনেয কাজ র্লনে বনল জাোে তিতে।
পরবিধীনি কতেশনের েহাপতরর্ালক (তসনেেস এন্ড সাতভধনসস) তিনগ: ক্ষজো: ক্ষোোঃ োতসে পারনভজ িডবযান্ড ইন্টারনেনটর লেযোে অজধনের তবশদ িেয
উপস্থাপো কনরে। তিতে বনলে, ক্ষোবাইল ইন্টারনেনটর দানের ক্ষেনে গি বের জাতিসংনঘর িডবযান্ড কতেশনের তের্ধাতরি লেযোো অজধ ে করনি ক্ষপনরনে
তবনের ৯৬তট ক্ষদশ এবং িডবযান্ড ইন্টারনেনটর দানের ক্ষেনে লেযোো অজধে করনি ক্ষপনরনে ৬৪তট ক্ষদশ। তিতে আনরা জাোে, জাতিসংনঘর প্রতিনবদে
প্রতিনবদে অনু ায়ী, ২০২১ সানল তবনের ক্ষবতশর ভাগ স্বনপান্নি ক্ষদনশ ইন্টারনেনটর দাে জাতিসংঘ তের্ধাতরি লেযোোর ক্ষর্নয় ক্ষবতশ তেল। িনব স্বনপান্নি
ক্ষদশগুনলার েনর্য বাংলানদশ, ভু টাে, তেয়ােোর ও ক্ষেপাল জাতিসংঘ তের্ধাতরি লেযোো পূরণ কনরনে।
উনেখয, ক্ষটকসই উন্নয়ে লেযোো (এসতডতজ) অজধনে জাতিসংনঘর িডবযান্ড কতেশে ইন্টারনেনটর দানের একতট লেযোো তের্ধারণ কনর ক্ষদয়। লেয
অনু ায়ী, একতট ক্ষদনশর জািীয় োোতপেু আয় া হনব, িার ২ শিাংনশর কে খরর্ হনব ইন্টারনেট বাবদ। প্রতিনবদে অনু ায়ী ২০২১ সানল বাংলানদনশ
ইন্টারনেনটর দাে জাতিসংনঘর ক্ষবেঁনর্ ক্ষদওয়া সীোর েনর্যই তেল। ইন্টারনেনটর দাে প ধানলার্োকারী তিতটশ প্রতিষ্ঠাে ক্ষকব ল ডটনকা ডটইউনকর ২০২১
সানলর িেয অনু ায়ী, তবনের ২৩০তট ক্ষদনশর েনর্য ক্ষোবাইল ইন্টারনেনটর কে দানের তদক তদনয় বাংলানদনশর অবস্থাে ৮ েম্বনর।
অনুষ্ঠানে ডাক ও ক্ষটতলন াগান াগ তবভানগর সোতেি সতর্ব জোব ক্ষোোঃ খতললুর রহোে বনলে, ক্ষদনশ ইন্টারনেনটর র্াতহদা ব ৃতির সানে সানে বযান্ডউইে
কযাপাতসতট বাড়ানোর প্রতিয়া ও র্লোে োকনব এবং ভতবষ্যনি জেগণ আনরা সুলনভ ইন্টারনেট ক্ষসবা পানব।
সভাপতির বক্তনবয তবতটআরতস’র োেেীয় ক্ষর্য়ারেযাে জোব শযাে সুন্দর তসকদার বনলে, তডতজটাল বাংলানদশ তবতেেধানণর েূল তভতি হনলা সুলভ েূনলয
ইন্টারনেট ক্ষসবা প্রদাে। এ লনেয তবতটআরতস ইনিােনর্য সারানদনশ এক ক্ষদশ এক ক্ষরট ক্ষসবা র্ালু কনরনে এবং িা ক্ষজলা ও পুতলশ প্রশাসনের োর্যনে
বাস্তবায়ে করা করা হনে। এনি আনগর ক্ষর্নয় গুণগি োনে ইতিবার্ক ফলাফল এনসনে এবং গুণগি োে তেতিনি তবতটআরতস র্ারাবাতহক কা ধিে
অবযাহি রাখনব বনল জাোে তিতে।
অনুষ্ঠানে অন্যান্যনদর েনর্য কতেশোর (ইতিতেয়াতরং এন্ড অপানরশেস) প্রককাশলী ক্ষোোঃ েতহউতিে আহনেদ, কতেশোর (লীগযাল এন্ড লাইনসতসং) আবু
সসয়দ তদলজার ক্ষহানসে, েহাপতরর্ালক (প্রশাসে) ক্ষো: ক্ষদনলায়ার ক্ষহাসাইে, েহাপতরর্ালক (নেকক্ট্রাে) তিনগ: ক্ষজো: ক্ষোহােদ েতেরুজ্জাোে জুনয়ল,
েহাপতরর্ালক (ইএন্ডও) তিনগ: ক্ষজো: ক্ষো: এহসানুল কবীর, েহাপতরর্ালক (লীগযাল এন্ড লাইনসতসং) আশীষ্ কুোর কুন্ডু , েহাপতরর্ালক (অেধ, তহসাব ও
রাজস্ব) প্রনকৌশলী ক্ষোোঃ ক্ষেসবাহুজ্জাোেসহ তবতটআরতস উধ্বিধে কেধকিধারা উপতস্থি তেনলে। এোড়াও ক্ষটতলন াগান াগ ও ক্ষটকনোলতজ তরনপাটধাসধ
ক্ষেটওয়াকধ, বাংলানদশ-তটআরএেতবর সভাপতি রানশদ ক্ষেনহদী, সার্ারণ সম্পাদক োসুজ্জ্জাোে রতবে এবং ইন্টারনেট ক্ষসবাদািানদর সংগ ে
আইএসতপএতবর সভাপতি ইেদাজ্ল হকসহ তটআরএেতব এর েবগত ি কতেতটর সকল সদসযগে ও তবতভন্ন ইনলকট্রতেক তেতডয়ার প্রতিতেতর্গে এ েিতবতেেয়
সভায় উপতস্থি তেনলে।

প্রাপক (সদয় কার্যার্থয):
১। উপ-মহাপরিচালক (বার্যা)
বাাংলার্দশ টেরলরিশন এবাং
২। সম্পাদক/ প্রধান বার্যা সম্পাদক, দদরনক সাংবাদপত্র;
টহড অব রনউজ/ চীফ রনউজ এরডেি;
বার্যা সাংস্থা/ টেরলরিশন চযার্নল/র্িরডও চযার্নল;
অনলাইন রনউজ, ঢাকা, বাাংলার্দশ।
৩। সরচব, রবরেআিরস।
৪। টচয়ািমযান মর্হাদর্য়ি বযরিগর্ সরচব (ইহা মর্হাদর্য়ি সদয় অবগরর্ি জন্য), রবরেআিরস।
৫। ভাইস ক্ষর্য়ারেযাে মর্হাদর্য়ি বযতক্তগি কেধকিধা (ইহা মর্হাদর্য়ি সদয় অবগরর্ি জন্য),
রবরেআিরস।
৬। অরফস করপ।
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