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প্রেস রিরিজ 
 

১৭ প্রে, ২০১৯ –রিশ্ব প্রেরিয োগোয োগ ও তথ্য সংঘ রিিস 

ঢোকো, ১৬ প্রে, ২০১৯: 

আগোেীকোি ১৭ প্রে, রিশ্ব প্রেিয োগোয োগ ও তথ্য সংঘ রিিস। জোরতসংযঘি অংগ সংগঠন International Telecommunication 

Union (ITU) এি ১৯৩রে সিসয িোযেি নযোয় িোংিোযিযেও রিিসরে  থ্োয োগয ে যোিোয় ৫০তে িোরষযকী উি োপন কিো হযে।  ITU কততযক এিছি 

রিিসরেি েিূ েরতপোিয রনর্যোিণ কিো হযয়যছ “Bridging The Standardization Gap”।  োি সহজ অথ্য হযিো- তথ্য ে ুরিি প্রেযে 

আন্তজযোরতক েোন সংিেণ অথ্যোৎ প্র ভোযি প্র  পণয িো প্রসিোি েোন রনর্যোিণ কিো হযয়যছ, তো সি স্থোযন প্র যনো একই েোযন িযিহোি কিো হয়।  থ্োয োগয 

ে যোিোয় এ রিিসরেযক পোিন এিং েরতপোিযযক অথ্যিহ কিযত ডোক, প্রেরিয োগোয োগ ও তথ্যে ুরি েন্ত্রণোিয় এিং রিরেআিরস কততযক রিযেষ 

অনষু্ঠোনেোিোি আযয়োজন কিো হযয়যছ। 

ডোক, প্রেরিয োগোয োগ এিং তথ্যে ুরি েন্ত্রণোিযয়ি েোননীয় েন্ত্রী প্রেোস্তোফো জব্বোি আগোেী ১৮যে (েরনিোি) রিযকযি প্রহোযেি 

ইন্টোিকরন্টযনন্টোযি এ রিিসরেি েিূ অনষু্ঠোন উযবোর্ন কিযিন। উযবোর্নী অনষু্ঠোযন “Bridging The Standardization Gap” রিষযয় প্রেোিোইি 

অপোযিেি িরি আরজয়োেো রিরেযেড-এি পে প্রথ্যক রক-প্রনোে উপস্থোপন কিো হযি। এছোড়ো, Huawei ও Nokia Networks Limiteds কততযক 

Standardization of 5G এি উপি েিন্ধ উপস্থোপন এিং ইন্টোিযনে প্রেোভোইডোি এযসোরসযয়েন অি িোংিোযিে কততযক Prospects of ISP 

Industry in 5G Regime রিষযয় েিন্ধ উপস্থোপন কিো হযি।  অনযোনয অনষু্ঠোনেোিোি েযর্য রিরসএস (প্রেরিকে) সরেরত প্রেরিযেক জোনযোযিি 

রিযেষ সংখ্যো েকোে কিযছ এিং স্কুি, কযিজ ও রিশ্বরিিযোিয় এি ছোে/ছোেীযিি অংেগ্রহযণ অন-িোইন িচনো েরতয োরগতো অনরুষ্ঠত হযে, সোিোযিযে 

রিরভন্ন স্থোযন এিং িোজর্োনীি গুরুত্বপণূয সড়যকি পোযশ্বয রিিযসি েরতপোিয তুযি র্যি সযচতনতোেিূক প্রফসু্টন ও িযোনোি েিেযযনি িযিস্থো কিো হযয়যছ, 

িোংিোযিে প্রিতোি, রিরেরভসহ রিরভন্ন প্রেরিরভেন চযোযনযি রিযেষ আযিোচনো অনষু্ঠোন েচোি কিো হযে। প্রেোিোইযি এসএেএস েিোন ও রেরভ চযোযনযি 

স্ত্রি েচোযিি েোর্যযে জনগণযক রিিস সম্পযকয অিরহত কিো হযে। 

রিশ্ব প্রেরিয োগোয োগ ও তথ্য সংঘ রিিস উপিযেয েহোেোনয িোেপরত প্রেোোঃ আিদুি হোরেি, েোননীয় ের্োনেন্ত্রী প্রেখ্ হোরসনো, ডোক, 

প্রেরিয োগোয োগ ও তথ্যে ুরি েন্ত্রণোিযয়ি েোননীয় েন্ত্রী প্রেোস্তোফো জব্বোি, তথ্য ও প্র োগোয োগ ে ুরি রভিোযগি েরতেন্ত্রী জতনোইি আহযেি পিক 

এেরপ, ডোক, প্রেরিয োগোয োগ এিং তথ্য প্র োগোয োগ ে ুরি েন্ত্রণোিযয়ি সংসিীয় স্থোয়ী করেরেি সভোপরত এ প্রক এে িহেতুল্লোহ এেরপ, ডোক ও 

প্রেরিয োগোয োগ রিভোযগি সরচি অযেোক কুেোি রিশ্বোস, তথ্য ও প্র োগোয োগ ে ুরি রিভোযগি সরচি এন এে রজয়োউি আিে, রিরেআিরস’ি প্রচয়োিেযোন 

প্রেো. জহুরুি হক এিং আইরেইউ এি েহোসরচি হোওরিন ঝো েেুখ্ িোণী েিোন কযিযছন।   

সোিো রিযশ্বি জনয আইরেইউ এি প্র  েোনিণ্ডগুযিো িযয়যছ, প্রসগুযিোই, রিশ্বিযোপী িোজোি উনু্মিকিণ এিং তথ্যে ুরিযত উদ্ভোিন ও িতরি রনরিত 

কযি।  ো প্রেকসই উন্নয়ন িেযেোেো অজযযন সহোয়তো কিযি। সিকোি আগোেী ২০২১ প্রথ্যক ২০২৩ সোযিি েযর্যই ৫-রজ চোিু কিোি পরিকল্পনো গ্রহণ 

কযিযছ।  রিশ্বিযোপী উন্নত প্রিেগুযিোযত ৫রজ আিও িযোপক অিকোঠোযেোসহ িযোরি পোযে । ৫রজ েোন এিং তো  রি কতরেে িুরিেত্তোি সোযথ্ রেরিত হ ়, 

তযি প্রেোিোইি অযোরিযকেনগুরিি একরে নতুন আরিক পোযি।  োি েোর্যযে িতযেোন স্মোেয প্রফোযনি েত আসযি স্ব ়ংচোরিত স্মোেয গোরড়, হযত পোযি স্মোেয 

েহি এিং গ্রোহক তো সোিযি গ্রহণ কিযি িযি আেো কিো  োযে।   

রিশ্বোয়যনি এ  ুযগ তথ্যে ুরি ও উন্নত প্রেরিয োগোয োগ িযিস্থো উন্নয়ন ও অগ্রগরতি অনযতে হোরতয়োি।  তথ্যে ুরিি অভোিনীয় রিস্তোি এ 

খ্োযতি গুরুত্বযক আিও িোরড়যয় রিযয়যছ।  প্রেরিয োগোয োগ িযিস্থো প্রভৌযগোরিক সীেোযিখ্ো অরতক্রে কযি জোরত-র্েয-িণয রনরিযযেযষ রিশ্বিোসীযক এক 

কোতোযি েোরেি কযিযছ। তোই তথ্যে ুরি প্রসিোি প্রেযে সোিো রিযশ্বি সোযথ্ সিরত প্রিযখ্ একই প যোযয় থ্োকো, আন্তজযোরতক িোজোযি সহযজ রিচিণ, 

উদ্ভোিনী েরিযক কোযজ িোগোযনো এর্িযনি প্রেযে সোিো রিযশ্বি জনয প্রেরিয োগোয োযগি একরে অরভন্ন স্টযোন্ডোডয থ্োকো িিকোি।  এই প্রেরেযত এিোযিি 

“World Telecommunication and Information Society Day” এি েরতপোিয “Bridging The Standardization Gap” 

অতযন্ত তোৎপ যপূণয হযয়যছ। 
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