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সা�য়ী মেূল� ই�ারেনট �সবা �পেত আ�জ� ািতক �জােট যু� হেলা 
বাংলােদশ 

 
�ধানম�ীর কায�ালেয়র একেসস টু ইনফরেমশন (এটুআই) ��া�াম আজ ২৪ জলুাই ২০১৭ ই�ারেনট �সবা �ত, কম খরেচ এবং                 
সহজ উপােয় জনগেনর কােছ �পৗঁেছ �দয়ার লে�� িবে�র বহৃ�ম �যুি� �স�র �জাট ‘এ�ালােয়� ফর এফরড�াবল ই�ারেনট’                
(এফরএআই) এর সােথ যু� হেলা বাংলােদশ। বাংলােদেশ ই�ারেনট �সবা সা�য়ী মেূল� �দােন নীিতিনধ�ারনী পয�ােয় আগামী িতন                
বছর সহায়তা �দান করার ��ে� একসােথ কাজ করেব এটুআই এবং এফরএআই। অন�ুােন �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন                 
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার এর মাননীয় ডাক ও �টিলেযাগােযাগ �িতম�ী �বগম তারানা হািলম, এম.িপ। এ লে�� �ধানম�ীর                
কায�ালয়-এর মহাপিরচালক (�শাসন) ও এটুআই ��া�ােমর �ক� পিরচালক কিবর িবন আেনায়ার এবং এফরএআই-এর িনব�ািহ              
পিরচালক িমস �সািনয়া জজ� িনজ িনজ �িত�ােনর পে� সমেঝাতা �ারক �া�র কেরন। এটুআই ��া�ােমর আই� ম�ােনজার �মাঃ                 
আরেফ এলাহী অন�ুান� স�ালনা কেরন। 
 
‘এফরএআই’ িব�ব�াপী ৮০ সদেস�র এক� �জাট, যা পাবিলক, �াইেভট এবং অলাভজনক �িত�ান (�যমন: িসডা, ইউএসএইড,               
ইউএনউইেমন, �গল, িজএসএম এবং ই�ারেনট �সাসাই�) এর সম�েয় ই�ারেনট খরচ কমােনার ��ে� নীিতমালা �ণয়ন এবং               
পরামশ�েকর ভূিমকা পালন করেত �িত�িতব�। ২০১৩ সাল �থেক ‘এফরএআই’ মায়ানমার, নাইেজিরয়া, ঘানা, লাইেবিরয়া,             
�মাজাি�ক, িদ �ডািমিনকান িরপাবিলক এবং �য়ােতমালা’র সােথ নীিতমালা �ণয়েন কাজ করেছ। 
 
মায়ানমােরর পর বাংলােদশ এিশয়ার ি�তীয় �দশ িহেসেব এই �জােটর সােথ যু� হেলা। বত� মােন বাংলােদেশ �ায় শতকরা ৪০ ভাগ                  
জনগণ ই�ারেনট ব�বহার করেছ। এক� নতুন সদস� �দশ িহেসেব বাংলােদশ এখন ‘এফরএআই’ এবং �দেশর িবিভ�               
��কেহা�ােরর সম�েয় এক� জাতীয় পয�ােয় �জাট গঠেনর মাধ�েম কাজ করেব। এই �জাট সকেলর জন� সা�য়ী মেূল� ই�ারেনট                 
�সবা �দােন �ধান বাধা�েলা সনা� করেব এবং �সই বাধা�েলা অিত�ম করার প�িত�েলা খুেঁজ �বর কের নীিতমালা �ণয়ন                 
এবং িনয়�ক কাঠােমা �তরী করেব। এর মাধ�েম িডিজটাল বাংলােদশ বা�বায়েনর িনয়ামক�েলা আেরা �ত গিতেত এিগেয় যােব                
এবং সব��েরর জনগন অনলাইেন সি�য় থাকেত স�ম হেব। 
 
সমেঝাতা �ারক �া�রকারী এফরএআই-এর িনব�ািহ পিরচালক িমস �সািনয়া জজ� বেলন, “আমরা সা�য়ী মেূল� ই�ারেনট �সবা               
�দােনর �ােথ� বাংলােদেশর সােথ একেযােগ কাজ করব। আমরা বাংলােদশীেদর সা�য়ী ই�ারেনট �সবা �দােন উ�ত নীিতমালা               
�ণয়েনর জন� বাংলােদশ সরকার এবং সকল ��কেহা�ারেদর সােথ কাজ করেত আ�হী। আমরা িব�াস কির সবার জন�                
ই�ারেনট �সবা যথাযথ ও সমান সুেযাগ স�সািরত হেব এবং এর মাধ�েম ব�ল �ত�ািশত িডিজটাল বাংলােদশ গেড় উঠেব”।  
 
এটুআই-এর পিলিস অ�াডভাইজর আনীর �চৗধুরী বেলন, “বাংলােদেশর সকল জনগেণর জন� সা�য়ী মেূল� িনভ� রেযাগ� ই�ারেনট              
�সবা �দােন কাজ করেত এমন এক� �জােটর সােথ যু� হবার মাধ�েম িডিজটাল বাংলােদেশর �� পূরেণ ২০২১ সােলর মেধ�                  
ওয়ান�প সািভ� েসর মাধ�েম সকল জনগণ উ�াবনী �সবা�েলা আেরা �ত �পেত পারেব। আমরা একসােথ কাজ কের আমােদর                
ল���েলা অজ� েনর মাধ�েম জনগেণর �দারেগাড়ায় �সবা �পৗঁেছ িদেয় তােদর শি�শালী করেত পাির”। 
 
 
 
 
 

 



  

উেলখ�, ইউএনিডিপ ও ইউএসএইড এর কািরগির সহেযাগীতায় �ধানম�ীর কায�ালেয়র একেসস টু ইনফরেমশন (এটুআই) ��া�াম              
কম সমেয়, কম খরেচ এবং কম যাতায়ােতর মাধ�েম জনগেণর �দারেগাড়ায় সরকাির-�বসরকাির �সবা �পৗঁেছ �দয়ার জন� কাজ                
কের যাে�। এরই ধারাবািহকতায়, সংি�� �দশ এবং �দিশ-িবেদিশ িবেশষ� ও �িত�ােনর সম�েয় এক� আ�জ� ািতক �জাট গঠন                
কের ই�ারেনট সমস�ার সমাধােন কাজ করার জন� উভয় �িত�ান ব� পিরকর। এ লে�� আজ করবী হেল “বাংলােদশ                 
ই�ারন�াশনাল মাি�-��কেহা�ার �কায়ািলশন” িবষয়ক িদনব�াপী কম�শালা আেয়াজন করা হেয়েছ। 
 
কম�শালায় এবং সমেঝাতা �ারক �া�র অন�ুােন এটুআই ��া�াম, এফরএআই, ইউএনিডিপ, ইউএসএইড, ই�ারেনট অপােরটর,             
�দেশর সরকাির-�বসরকাির �িত�ান ও আ�জ� ািতক সং�াসমহূ এর উ� পয�ােয়র নীিত িনধ�ারকগণ এবং িবিভ� গণমাধ�ম কম�               
উপি�ত িছেলন। 
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