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ড াস্তাফা জব্বার। ফাইল েতব।প্রতিবন্ধীদের সুতবধাদথ ে বাাংলা োষাতেতিক িথ্যপ্রযুতির াধ্যদ ডসবা তনতিি করদি সফটওয়্যার
তিতর করদে সরকার। এই সফটওয়্যাদরর াধ্যদ দৃতিশতি স্বাোতবক তকন্তু বলদি বা শুনদি অস থ ে—এ ন ব্যতিরা উপকার
পাদবন। গিকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর জনিা টাওয়্াদর োক, ডটতলদ াগাদ াগ ও িথ্যপ্রযুতি ন্ত্রী ড াস্তাফা জব্বার এ কথা
বদলদেন।
রাজধানীর কারওয়্ান বাজাদরর জনিা টাওয়্ার সফটওয়্যার ডটকদনালতজ পাদকের সোকদে িথ্য ও ড াগাদ াগপ্রযুতি তবোদগর
উদযাদগ আদয়্াতজি গদবষণা ও উন্নয়্দনর াধ্যদ িথ্যপ্রযুতিদি বাাংলা োষা সমৃদ্ধকরণ প্রকদের আওিায়্ সফটওয়্যারটির রূপদরখা
প্রণয়্দনর লদেয ‘প্রতিবন্ধীদের জন্য সফটওয়্যার উন্নয়্নতবষয়্ক ক শে ালায়্’ প্রধান অতিতথর বিৃিা কদরন ন্ত্রী।
িথ্য ও ড াগাদ াগপ্রযুতি তবোগ সূদে জানা ডগদে, ‘গদবষণা ও উন্নয়্দনর াধ্যদ িথ্যপ্রযুতিদি বাাংলা োষা সমৃদ্ধকরণ’ শীষ েক
প্রকদের আওিায়্ প্রতিবন্ধী ব্যতিদের জন্য সফটওয়্যার তিতর হদে। সাইন ল্যাঙ্গুদয়্জ, মুখেতি বা ডজসচারদক ইউতনদকাে ডটক্সদট
রূপান্তর এবাং িা ডথদক অদটাদ টিক তস্পচ উৎপন্ন করা হদব এদি। এর াধ্যদ প্রতিবন্ধী ব্যতিরা একটি ড াবাইল ডফাদনর কযাদ রার
সা দন বাাংলা সাইন ল্যাঙ্গুদয়্জ প্রেশেন করদবন, অথ োৎ িাঁর হাি, হাদির আঙুল, মুখ ণ্ডদলর নড়াচড়ার াধ্যদ সাইন ল্যাঙ্গুদয়্জ
প্রেশেন করদবন, ড াবাইদলর অযাপ এই সাইনদক তরকগনাইজ করদব এবাং িাদক বাাংলা ইউতনদকাে ডটক্সট তহদসদব প্রেশেন করদব।
একই সদি এই ডটক্সট ডথদক বাাংলা তস্পচ তিতর হদব। এর না হদব ‘অদটাদ টিক তরদয়্ল টাই বাাংলা সাইন-দজসচার তেদটকশন
অযান্ড ডটক্সট-তস্পচ ডজনাদরশন তসদে (োইস-োস ো)।

তসদে টি তনতে েি ডকাদনা তেোইস তনেেরশীল হদব না। সাধারণ অযান্ড্রদয়্ে ড াবাইল বা স তুল্য তেোইস তেদয়্ এ কাজ করা াদব।
এই তসদে ড াশন ইদ জ প্রদসতসাংদয়্র াধ্যদ প্রস্তুি করা হদব, াদি কৃতে বুতদ্ধ িা, তবদশষ কদর ড তশন লাতন োং প্রযুতি ব্যবহার
করা হদব। সাধারণি একজন প্রতিবন্ধী ব্যতির তেনতিন ও প্রাতিষ্ঠাতনক কাদজ িগুদলা পতরতিতি (দসটিাংস) তিতর হয়্, প্রায়্ সবই এর
আওিাভুি থাকদব। ড ন তচতকৎসদকর সদি তচতকৎসাদসবা গ্রহণ ও ডরাগ বণ েনা, পুতলদশর কাদে আইতন সহায়্িা ও পতরতিতি
বণ েনা, ক্লাসরু , ডরদস্তারাঁ, ডোকান, এয়্ারদপাট ে, তবদনােন িান, পাতরবাতরক আলাপচাতরিা, কুশল তজজ্ঞাসা প্রভৃতি ডসটিাংদসর স য়্
সাইন টু ডটক্সট অযান্ড তস্পচ তিতরদি সে হদব।
ড াস্তাফা জব্বার বদলন, পৃতথবীর প্রায়্ ৩৫ ডকাটি ানুষ বাাংলা োষায়্ কথা বদল। িাই বাাংলা োষাোষী ানুদষর উপদ াগী
সফটওয়্যার তিতর করদি হদব।
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