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প্রেস রিরিজ 

 

১৭ প্রে রিশ্ব প্রেরিয োগোয োগ ও তথ্য সংঘ রিিস 

২০৩০ সোযিি েযযয প্রেকসই উন্নয়ন িক্ষ্যেোত্রো অজজযন আইরসরে এিং একই সযে বিরশ্বক চ্যোযিঞ্জ প্রেোকোযিিোি েস্তুরত। 

 

ঢোকো-১৬/০৫/২০২০:-  

 

১৭ প্রে ‘রিশ্ব প্রেরিয োগোয োগ ও তথ্য সংঘ রিিস’ ২০২০। রিিসরেি এ িছযিি েরতপোিয ‘ সং ুরি ২০৩০: প্রেকসই উন্নয়ন 

িক্ষ্যেোত্রো (এসরিরজ) অজজযন তথ্য ও প্র োগোয োগ ে ুরি’ "Connect 2030: ICTs for the Sustainable 

Development Goals (SDGs)"। 

 

জোরতসংযঘি অে সংগঠন ইন্টোিনযোশনোি প্রেরিকরেউরনযকশন ইউরনয়ন (আইরেইউ) এি ১৯৩রে সিসয িোযেি েত গনেজোতন্ত্রী 

িোংিোযিশ সিকোযিি িোক ও প্রেরিয োগোয োগ রিভোগ এিং রিরেআিরস েরত িছি নোনো কেজসূরচ্ি েযয রিযয় রিিসরে পোিন কযি 

আসযছ। তযি এ িছি কযিোনোি বিরশ্বক েহোেোিীি কোিযে অনিোইযন এিং প্রিতোি ও ইযিকট্ররনক রেরিয়োয় েচ্োিেোি েযযযই 

রিিসরেি কো জকে সীেোিদ্ধ থ্োকযি। এ রিষযয় িোক ও প্রেরিয োগোয োগ রিভোযগি েোননীয় েন্ত্রী জনোি প্রেোস্তোফো জব্বোি ও রিরেআিরস 

প্রচ্য়োিেযোন জনোি প্রেোোঃ জহুরুি হক সংরিষ্ট সিোইযক েযয়োজনীয় রিকরনযিজশনো েিোন কযিযছন। এরিযক, রিিসরে উপিযক্ষ্ ১৮ প্রে 

দুপুি ২েো প্রথ্যক সোযে রতনেো প জন্ত ভোচ্ুজয়োি সংিোযপি আযয়োজন কিযি আইরেইউ। প্র খোযন ে ুরিি অগ্রগরতি েোযযযে আগোেী 

১০ িছযি প্রেকসই উন্নয়ন িক্ষ্েোত্রো অজজন এিং সম্ভোিয চ্যোযিঞ্জ প্রেোকোযিিোি রিষয় েোযোনয পোযি।  

 

এ রিিযসি এক িোতজোয় জোরতসংযঘি েহোসরচ্ি আযন্তোরনও গুযতযিস িযিন, বিরশ্বক েহোেোিীসহ রিযশ্বি প্র যকোযনো জরুরি চ্যোযিঞ্জ 

প্রেোকোযিিোয় নতুন ে ুরি তথ্ো ফোইভ রজ, রিগ িোেো, ক্লোউি করিউরেং এিং কৃরিে িুরদ্ধেিো হযত পোযি শরিশোিী হোরতয়োি। 

এছোেো তথ্য ে ুরি রিযশ্বি রিরভন্ন েোযন্তি প্রকোরে প্রকোরে েোনুষযক সং ুি কিযত আশোি িোরতঘি রহযসযি কোজ কিযত পোযি। 

কযিোনোভোইিোস (করভি-১৯) এি বিরশ্বক েহোেোিীি সেযয় রেয়জন, স্কুি-কযিজ, কেজস্থি, স্বোস্থয প্রসিোয় রনযয়োরজত িযরিিগজ এিং 

রনতয েযয়োজনীয় পেয সিিিোযহি প্রক্ষ্যত্র প্র োগোয োগ িক্ষ্ো কিো অনয প্র যকোযনো সেযয়ি প্রচ্যয় গুরুত্বপূেজ এিং রিশ্ব প্রেরিয োগোয োগ 

এিং তথ্য সংঘ রিিস আেোযিিযক েযন করিযয় প্রিয়, কযিোনোভোইিোসসহ বিরশ্বক েহোেোিী প্রেোকোযিিোয় এিং ২০৩০ সোযিি েযযয 

প্রেকসই উন্নয়যনি এযজন্ডো অজজযন তথ্য ে ুরিযত আন্তজজোরতক সহয োরগতো অপরিহো জ।  

 

রিিসরে উপিযক্ষ্ আইরেইউ েহোসরচ্ি হোউরিন ঝোও িযিন, রিযশ্বি অযযজক জনযগোষ্ঠী ইন্টোিযনে িযিহোি কিযছ নো এিং বিরশ্বক 

তথ্য ে ুরিি সোেরগ্রক েিৃরদ্ধ খুিই যীযি যীযি এযগোযে। তোই সি েোনুষযক বিরশ্বক রিরজেোি অথ্জনীরতযত  ুি কিযত সেরিত 

প্রজোিোযিো েযচ্ষ্টো িিকোি। ২০৩০ সোযিি প্রেকসই উন্নয়যনি এযজন্ডো অজজযন এিং ে ুরিগত বিষেয প্রিোযয তথ্যে ুরিি সক্ষ্েতোযক 

কোযজ িোগোযনোি আহ্বোন জোনোন রতরন। রতরন আযিো িযিন, নতুন ে ুরি তথ্ো ফোইভ রজ, ইন্টোিযনে অি রথ্ংগস, রিগ িোেো, কৃরিে 

িুরদ্ধেিো এিং ব্লকযচ্ইন েোনি জীিযন সেরৃদ্ধ আনোি পোশোপোরশ সোেোরজক ও অথ্জননরতক উন্নয়যন ভূরেকো িোখযি। কযিোনোভোইিোস 

প্রেোকোযিিোয় তথ্য ে ুরিযত আন্তজজোরতক সহয োরগতো অপরিহো জ িযিও েযন কযিন ঝোও।  

 

১৮৬৫ সোযিি ১৭যে ফ্রোযেি পযোরিযস আন্তজজোরতক প্রেরিগ্রোফ কনযভনশন স্বোক্ষ্যিি েোযযযে হয় েরতরষ্ঠত হয় আন্তজজোরতক 

প্রেরিগ্রোফ ইউরনয়ন। পিিতজীযত আন্তজজোরতক প্রেরিগ্রোফ ইউরনয়ন ও ১৯০৬ সোযি েরতরষ্ঠত আন্তজজোরতক প্রিরিও প্রেরিগ্রোফ ইউরনয়ন 

এি একরত্রত নোে হয় আন্তজজোরতক প্রেরিয োগোয োগ ইউরনয়ন িো (আইরেইউ)। ১৯৬৯ সোযিি পি প্রথ্যক েরত িছি রিশ্ব 

প্রেরিয োগোয োগ ও তথ্য সংঘ রিিস পোিন কিো হযয় থ্োযক। 
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