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প্রেস রিরিজ 

আন্তজজারিক মাতৃভাষা রিবস-২০২১ উপিক্ষ্যে অক্ষ্ধ জক খিক্ষ্ে বাাংিা এসএমএস প্রসবা োলু। 

গ্রামীণক্ষ্ ান ও প্রেরিেক্ষ্ক এ সুরবধা োলু, পিবিীক্ষ্ি সব অপাক্ষ্িেক্ষ্িই রমিক্ষ্ব এ প্রসবা । 

 

ঢাকা, ২০ প্র ব্রুয়ারি, ২০২১:  

আন্তজজারিক মাতৃভাষা রিবস-২০২১ উপিক্ষ্যে অক্ষ্ধ জক খিক্ষ্ে বাাংিায় এসএমএস প্রসবা োলুি উক্ষ্বাধন কক্ষ্িক্ষ্েন ডাক ও 

প্রেরিক্ষ্ াগাক্ষ্ াগ রবভাক্ষ্গি মাননীয় মন্ত্রী জনাব প্রমাস্তা া জব্বাি। শরনবাি রবক্ষ্কক্ষ্ি বাাংিাক্ষ্িশ প্রেরিক্ষ্ াগাক্ষ্ াগ রনয়ন্ত্রণ করমশন 

(রবটিআিরস) এি েধান সক্ষ্েিন কক্ষ্য রসক্ষ্েমস এন্ড সারভ জক্ষ্সস রবভাগ কতৃজক আক্ষ্য়ারজি এ প্রসবাি উক্ষ্বাধনী অনুষ্ঠাক্ষ্ন েধান 

অরিরিি বক্তক্ষ্ে মন্ত্রী বক্ষ্িন, রবক্ষ্েি ৩৫ প্রকাটি মানুষ বাাংিায় কিা বক্ষ্ি এবাং ভাষাি প্রযক্ষ্ে বাাংিা েতুি জ মাতৃভাষা। অক্ষ্ধ জক 

খিক্ষ্ে বাাংিায় এসএমএস প্রসবা োলুি উক্ষ্যাগ প্রনয়াি রবটিআিরস ও অপাক্ষ্িেিক্ষ্িি ধন্যবাি জারনক্ষ্য় রিরন বক্ষ্িন, বাাংিাভাষাি 

জন্য িক্ত রিক্ষ্য় বাাংিাভাষা রভরিক বাাংিাক্ষ্িশ িাষ্ট্রটি েরিষ্ঠাি পি আমাক্ষ্িি ননরিক িারয়ত্ব সব জে বাাংিা োলু কিা। ডাক ও 

প্রেরিক্ষ্ াগাক্ষ্ াগ রবভাগ প্রকবি রবক্ষ্িক্ষ্শ রেঠিপে প্রেিণ োড়া প্রিক্ষ্শি সকি প্রযক্ষ্ে  প্র াগাক্ষ্ াক্ষ্গি ভাষা রিক্ষ্সক্ষ্ব বাাংিা েবিাক্ষ্িি 

উক্ষ্যাগ গ্রিণ কিক্ষ্ব। 

মন্ত্রী জানান, আমিারনকৃি ও প্রিক্ষ্শ উৎপারিি সকি প্রমাবাইি প্র াক্ষ্ন বাাংিাি েবিাি সুরবধা োলু এবাং েক্ষ্িেক স্মাে জক্ষ্ াক্ষ্ন 

রবল্ট ইন বাাংিা স েওয়োি িাখাি প্রযক্ষ্েও রনক্ষ্ি জশনা িক্ষ্য়ক্ষ্ে। আগামী স্বাধীনিা রিবস উপিক্ষ্যে প্রমাবাইি র নারিয়াি সারভ জস 

নগি িাক্ষ্িি েক্ষ্িেক প্রিনক্ষ্িক্ষ্ন বাাংিা এসএমএস েবিাি কিক্ষ্ব বক্ষ্িও জানান ডাক ও প্রেরিক্ষ্ াগাক্ষ্ াগ মন্ত্রী।   

রবটিআিরসি প্রেয়ািম্যান জনাব শ্যাম সুন্দি রসকিাি বাাংিায় এসএমএস খিে অক্ষ্ধ জক কিায় ধন্যবাি জারনক্ষ্য় বক্ষ্িন, বিজমাক্ষ্ন 

গ্রামীণক্ষ্ ান ও প্রেরিেক্ষ্ক এই সুরবধা রমিক্ষ্ব, ৩১ মাে জ ২০২১ িারিক্ষ্খি মক্ষ্ে  সব অপাক্ষ্িেক্ষ্ি রমিক্ষ্ব এই সুরবধা। অনুষ্ঠাক্ষ্ন ডাক 

ও প্রেরিক্ষ্ াগাক্ষ্ াগ সরেব প্রমাোঃ আ জাি প্রিাক্ষ্সন বক্ষ্িন, এক্ষ্িক্ষ্শ এখক্ষ্না গ্রাক্ষ্ম স্বপ্ল ও অধ জরশরযি মানুষ ইাংক্ষ্িরজ জাক্ষ্ন না,িাই  

কম খিক্ষ্ে বাাংিায় এসএমএস প্রসবা োলুি  ক্ষ্ি সব গ্রািক উপকৃি িক্ষ্ব।  

রবটিআিরসি ভাইস-প্রেয়ািম্যান জনাব সুব্রে িায় নমে বক্ষ্িন, ইাংক্ষ্িরজক্ষ্ি অক্ষ্নক গ্রািক এসএমএস বুজক্ষ্ি পাক্ষ্ি না,  ক্ষ্ি 

েিারিি িওয়ায় আশাংকা িাক্ষ্ক। বাাংিায় এসএমএস এি োপক েেিন িাকক্ষ্ি রবক্ষ্েি সকি বাাংিা ভাষাভাষী মানুষ উপকৃি 

িক্ষ্ব। আন্তজজারিক মাতৃভাষা রিবস উপিক্ষ্যে অক্ষ্ধ জক খিক্ষ্ে বাাংিা এসএমএস োলুি উক্ষ্যাগ প্রনয়ায় ডাক ও প্রেরিক্ষ্ াগাক্ষ্ াগ 

রবভাগ ও রবটিআিরসক্ষ্ক ধন্যবাি জারনক্ষ্য় গ্রামীণক্ষ্ াক্ষ্নি েধান রনব জািী কম জকিজা ইয়ারসি আজমান বক্ষ্িন, সব অপাক্ষ্িেিক্ষ্িি 

জন্য এক সাক্ষ্ি প্রকাক্ষ্না প্রসবা োলু একটি ঐরিিারসক মাইি িক । 

করমশক্ষ্নি মিাপরিোিক (রসক্ষ্েমস এন্ড সারভ জক্ষ্সস) রব্রক্ষ্গরডয়াি প্রজনাক্ষ্িি প্রমাোঃ নারসম পািক্ষ্ভজ এনরডরস,রপএসরস বক্ষ্িন, ৫২ 

এি ভাষা আক্ষ্ন্দািন এবাং একািক্ষ্িি মুরক্তযুক্ষ্ে  ািা শিীি িক্ষ্য়ক্ষ্েন িাক্ষ্িি সবাি েরি কৃিজ্ঞিাস্বরুপ এই প্রসবা একটি রবক্ষ্শষ 

উপিাি।  আন্তজজারিক মাতৃভাষা রিবস উপিক্ষ্যে এখন প্রিক্ষ্ক বাাংিায় এসএমএস প্রেিক্ষ্ণি প্রযক্ষ্ে ভোে েরিি গ্রািক্ষ্কি েয় 

িক্ষ্ব সক্ষ্ব জাচ্চ ২৫ পয়সা। প্রকাক্ষ্না অপাক্ষ্িেি োইক্ষ্ি আক্ষ্িা কক্ষ্ম এই প্রসবা েিান কিক্ষ্ি পািক্ষ্ব।   

অনুষ্ঠাক্ষ্ন অন্যাক্ষ্ন্যক্ষ্িি মক্ষ্ে করমশক্ষ্নি ইরিরনয়ারিাং এন্ড অপাক্ষ্িশনস রবভাক্ষ্গি করমশনাি েককাশিী প্রমাোঃ মরিউরিন 

আিক্ষ্মি,রবটিআিরসি িীগ্যাি এন্ড িাইক্ষ্সরিাং রবভাক্ষ্গি করমশনাি আবু নসয়ি রিিজাি হুক্ষ্সইন, প্রেকট্রাম রবভাক্ষ্গি করমশনাি 

এ.প্রক.এম শিীদুজ্জামান, মিাপরিোিক (েশাসন) প্রমাোঃ প্রিক্ষ্িায়াি প্রিাসাইন, মিাপরিোিক (প্রেকক্ট্রাম) রব্রক্ষ্গরডয়াি প্রজনাক্ষ্িি 

প্রমাোঃ শিীদুি আিম, মিাপরিোিক (ইএন্ডও) রব্রক্ষ্গরডয়াি প্রজনাক্ষ্িি প্রমাোঃ এিসানুি করবি, মিাপরিোিক (িীগ্যাি এন্ড 

িাইক্ষ্সরিাং) আশীষ কুমাি কুন্ডু , মিাপরিোিক (অি জ, রিসাব ও িাজস্ব) েক্ষ্কৌশিী প্রমাোঃ প্রমসবাহুজ্জামান সি রবটিআিরস ও 

প্রমাবাইি অপাক্ষ্িেিক্ষ্িি উর্ধ্জিন কম জকিজাগণ উপরিি রেক্ষ্িন। 

-বাাংিাক্ষ্িশ প্রেরিক্ষ্ াগাক্ষ্ াগ রনয়ন্ত্ররণ করমশন। 

 
 

 


