মশোশয আইসটি প্রসিভন্ত্রীয ব্যস্ত ভয় োয

একু িশেয উশমোগী দক্ষ ভোনফ ম্পদ গশে তুরশি েোজ েযশে যেোয

িথ্য ও যমোগোশমোগ প্রযুসি প্রসিভন্ত্রী জুনোইদ আশভদ রে ফশরশেন, প্রধোনভন্ত্রী যখ োসনোয সনশদ েনোয় একু
িশেয উশমোগী দক্ষ ভোনফ ম্পদ গশে যিোরোয রশক্ষে ফিেভোন যেোয সনযরবোশফ েোজ েশয মোশে। এ
রশক্ষে আইসটি অফেোঠোশভো গশে যিোরো ও েোশনসিসবটি প্রসিষ্ঠো এফং আইসটি সশেয প্রোয ঘটোশনো শে।
দূযদী এ েভেসূসিয অং সশশফ ১২টি আইটি োেে গশে যিোরো শে। মোয ভশে মশোয যখ োসনো
পটওয়েোয যটেশনোরসজ োেে সনভেোশেয েোজ ভোসিয শে। এ োেে ংরগ্ন স্থোশন গশে যিোরো শয়শে েশেইনোয
সবসিে সডজোস্টয সযেবোসয যেোয মো এসয়োয় প্রেভ। এ োেে খুরনো সফবোশগয ১০ যজরোয সসক্ষি যফেোয িরুেিরুেীয জন্য স্বশেয দুয়োয খুশর যদশফ। েোযে ‘আয নয় সফশদ; সফশদসযোই আশে ফোংরোশদশ’।
বৃস্পসিফোয দুপুশয মশোশয যখ োসনো পটওয়োয যটেশনোরসজ োেে েনপোশযন্স রুশভ সভ দ্য যপ্র অনুষ্ঠোশন
সিসন এ েেো ফশরন।
িথ্য ও যমোগোশমোগ প্রযুসি প্রসিভন্ত্রী জুনোইদ আশভদ রে আযও ফশরন, ‘ফঙ্গফন্ধু যখ মুসজবুয যভোন যোনোয
ফংরো গেোয সবন সনশয় জোসিশে স্বে যদসখশয়সেশরন। ৭৫’ ফঙ্গফন্ধু িেোেোশেয ভে সদশয় যোনোয ফোংরো গেোয
স্বে অন্ধেোয শয় মোয়। ২১ ফেয যদ অজোনো গন্তযব্যয শে িশরশে। এয য ২০০৮ োশরয ১২ সডশম্বয

প্রধোনভন্ত্রী যখ োসনো ক্ষুধো দোসযদ্রমুি সডসজটোর ফোংরোশদ গেোয রুেে জসিয োভশন উস্থোন েশযন। যই
স্বে ফোস্তফোয়শন যেোয সনযরবোশফ েোজ েশয মোশে।’
সিসন আশযো ফশরন, আইটি সফবোশগ দক্ষ ভোনফ ম্পদ গশে যিোরোয রশক্ষে আগোভী সিন ফেশযয ভশে ১ রোখ
ব্যসিশে সফশ্বভোশনয প্রসক্ষে যদয়ো শে। সিসন ফশরন, মশোয যখ োসনো পটওয়োয যটেশনোরসজ োশেে
ইশিোভশে ১২ টি প্রসিষ্ঠোনশে যস্প ফযোদ্দ যদওয়ো শয়শে। এই োশেে ১৬ োজোয িরুে িরুেীয েভেংস্থোন সৃসি
শফ ফশর জোনোন।
অনুষ্ঠোযন আযও উসস্থি সেশরন িথ্য ও যমোগোশমোগ প্রযুসি ভন্ত্রেোরশয়য সিফ শ্যোভ সুন্দয সেদোয, মশোয সফজ্ঞোন
ও প্রযুসি সফশ্বসফদ্যোরশয়য উোিোম প্রশপয ড. আফদু োিোয, যখ োসনো পটওয়োয োইশটে োশেেয এভসড
(অসিসযি সিফ) যোশন আযো যফগভ, ফোংরোশদ েসম্পউটোয েোউসন্সযরয সনফ েোী সযিোরে এএভ আযোফুর
ইরোভ, ফোংরোশদ পটওয়োয এেোশোসশয়শনয বোসি োভীভ আশভদ, যপ্রক্লোফ মশোশযয বোসি জোসদ
োোন টুকুন প্রমুখ।
মশোয যোখ োসনো পটওয়োয যটেশনোরসজ োশেে ১২টি প্রসিষ্ঠোশনয ভশে পটওয়োয  সরসভটিডশে ২ োজোয
স্কয়োয সপট, অসগ্ন সশস্টভ সরসভশটডশে ৫ োজোয স্কয়োয সপট, এেোসশে ১ োজোয স্কয়োয সপট, এভএ োজ
যটসরেভ এে পেোনশে ২ োজোয স্কয়োয সপট, ওয়োটোয সস্পডশে আেোই োজোয স্কয়োয সপট, ইশজনোশযন
সরসভশটডশে ৫ োজোয স্কয়োয সপট, আভযো যোসডং সরসভশটডশে ৫ োজোয স্কয়োয সপট, ডোসিউসি ইসিসনয়োয
সরসভশটডশে যদে োজোয স্কয়োয সপট, এফং জোোশনয যডটিসন প্রসিষ্ঠোনশে ৫ োজোয স্কয়োয সপট যভোট ৩৮
োজোয স্কয়োয সপট যভোট ৩৮ োজোয স্কয়োয সপট যস্প ফযোদ্দ যদয়ো য়।
সভট দ্য যপ্র এয আশগ যখ োসনো পটওয়োয যটেশনোরসজ োেে মশোশযয আশয়োজশন উৎফ েসম্পউটোয যেসনং
ইন্সটিটিউট মশোশযয ব্যফস্থোনোয় ‘সস্কর যডবরশভে যেসনং যেো ে’ এয ৭৬ জন প্রসক্ষেোেীয ভোশে নদত্র
সফিযে েশযন প্রসিভন্ত্রী জুনোইদ আশভদ রে। এ যেোশ ে প্রেভ স্থোন অজেন েশযন িোনবীয খোন িন্ময়,
সিিীয় িন্ময় োো ও তৃিীয় স্থোন অজেন েশযন োযভীন সুরিোনো।
এসদশে, ‘সডসজটোর ফোংরোশদশ আভযো দুফ েোয’ যলোগোনশে োভশন যযশখ দুপুয দুশটোয় মশোয সফজ্ঞোন ও প্রযুসি
সফশ্বসফদ্যোরশয় অনুসষ্ঠি সরবোশযসজং আইসটি পয যরোে, এভপ্লয়শভে এেোে গবশন েন্স (এরআইসটি) আশয়োসজি
‘আইসটি েেোসযয়োয েেোম্প-২০১৬’ এ প্রধোন অসিসেয ফিব্য যদন িথ্য ও যমোগোশমোগ প্রযুসি প্রসিভন্ত্রী জুনোইদ
আশভদ রে। অনুষ্ঠোশন ৫০ জন যভধোফী সক্ষোেীয ভোশে ল্যোট সফিযে েশযন সিসন।
অনুষ্ঠোশন বোসিত্ব েশযন, মশোয সফজ্ঞোন ও প্রযুসি সফশ্বসফদ্যোরশয়য উোিোম ড. আফদু োিোয । সফশল
অসিসে সেশরন ফোংরোশদ েসম্পউটোয েোউসন্সশরয সনফ েোী সযিোরে এএভ আযোফুর ইরোভ। শুশবেো ফিব্য
যদন সএই এয যিয়োযম্যোন আরভ যোশন। সফলয় সবসিে আশরোিনো েশযন ভোইশরোপট ফোংরোশদশয
ম্যোশনসজং সডশযিয যোসনয়ো ফসয েফীয, এরআইসটি এয েশম্পোশনে টিভ সরডয োসভ আশভদ ও আভযো
যনটওয়োেে সরসভশটশডয যড অফ ভোশেেটিং যোরোইভোন সুেন। অনুষ্ঠোন ঞ্চোরনো েশযন মসফপ্রসফয েোত্রী েোেন
ফোরো োর।

