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ঢাকা , বুধবার, ২৯ জুলাই ২০২০

�হাম জাতীয় বাংলােদশ আ�জ�ািতক নগর-মহানগর �খলা
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িব��ৎ, �ালািন ও খিনজ
স�দ �িতম�ী নস�ল
হািমদ িবপু বেলেছন, �ত
গিতর ই�ারেনট সংেযাগ
িবদ�মান ও আগত সব ই-
�সবা মানুেষর �ার �গাড়ায় �পৗঁেছ �দেব। আজ শিনবার (২৫ জুলাই)
অনলাইেন িভিডও কনফােরি�ংেয়র মাধ�েম �করাণীগে�র আটিট
ইউিনয়েন �ডব�া� ই�ারেনট সংেযাগ �দােনর উে�াধনী অনু�ােন �ধান
অিতিথর ব�েব� �িতম�ী এসব কথা বেলন ।

অনু�ােন িবেশষ অিতিথর ব�ব� রােখন তথ� ও �যাগােযাগ �যুি�
�িতম�ী জুনাইদ আে�দ পলক ও ঢাকা-২ আসেনর সংসদ সদস�
অ�াডেভােকট �মা. কাম�ল ইসলাম। ঢাকা �জলার �জলা �শাসক �মা.
শহী�ল ইসলােমর সভাপিতে� উে�াধনী অনু�ােন আইিসিট িবভােগর
িসিনয়র সিচব এন এম িজয়াউল আলম, বাংলােদশ কি�উটার
কাউি�েলর িনব�াহী পিরচালক পাথ��িতম �দব, �করাণীগ� উপেজলা
পিরষেদর �চয়ারম�ান শাহীন আহেমদ অনলাইেন সংযু� িছেলন। পের
িব��ৎ �িতম�ী আনু�ািনকভােব �ডব�া� ই�ারেনট কােনি�িভিট
উে�াধন কেরন।
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বাংলােদেশ অনলাইন �সবার িব�াের �ধানম�ীর আইিসিট িবষয়ক
উপেদ�া সজীব ওয়ােজদ জেয়র এর অবদান �রণ কের িব��ৎ �িতম�ী
নস�ল হািমদ িবপু বেলন, তার পরামশ� ও ত�াবধােনই বাংলােদশ আজ
িডিজটাল বাংলােদেশ পিরণত হেয়েছ। িতিন বেলন, ই�ারেনট আজ
িব�েক একিট �ােম পিরণত কেরেছ। বাংলােদেশও �াম পয�ােয়
ই�ারেনট �পৗঁেছ �দওয়ার উেদ�াগ �শংসনীয়। ই�ারেনট ব�বহার কের
ব�াংিকং �সবায় �পেম� িসে�ম সচল করার উেদ�াগ �নয়া হেয়েছ । ফেল
সব অথ�ৈনিতক কায��ম ই�ারেনটেক�ীক হেব। এর জন� �েয়াজন
িনরিবি�� িব��ৎ। �দেশর ৯৭ ভাগ মানুষ এখন িব��ৎ পাে�
মুিজববেষ�ই শতভাগ এলাকা িব��তায়েনর আওতায় আসেব। িতিন
বেলন, �করাণীগে� হাইেটক পাক� িনম�াণ অ� এলাকার ত�ণ-
ত�ণীেদর আরও িডিজটাইজড কের স�ানজনক কম�সং�ােনর সুেযাগ
সৃি� করেব। �করণীগে�র বািক চারিট ইউিনয়েনও �ত �ডব�া�
ই�ারেনট সংেযাগ �দান করেত আইিসিট িবভােগর �িত অনুেরাধ
জানান িতিন।

৫ িবিলয়ন মািক�ন ডলার আেয়র ল��মা�া: পলক

তথ� ও �যাগােযাগ �যুি� �িতম�ী জুনাইদ আে�দ পলক বেলন,
ইনেফা-সরকার ( ৩য় পয�ায় ) �কে�র মাধ�েম ইউিনয়ন পয�ােয়
�ডব�া� কােনি�িভিট �াি�ক এলাকায় ই�ারেনট �সবা �পৗঁেছ িদে�
ফেল ইউিনয়ন িডিজটাল �স�ার অথ�ৈনিতক কায��েমর অন�তম হােব
পিরিণত হে�। পলক বেলন, �ধানম�ী �শখ হািসনার �নতৃে� আইিসিট
িবষয়ক উপেদ�া সজীব ওয়ােজদ জেয়র এর ত�াবধােন িবগত ১১ বছর
�দেশ িডিজটাল অবকাঠােমা গেড় �তালার কারেণ গত ৫ মােস িশ�া,
�া��, িবেনাদন এমনিক �কারবািনর গ�র হাট পয�� িডিজটাল �াটফেম�
চেল এেসেছ। তাই এখন িডিজটাল বাংলােদশ বা�েব �পা�িরত হেয়েছ
িডিজটাল বাংলােদেশর �যুি�র কল�ােণ কেরানা মহামারীকালীন ঝড় ও
বন�াকবিলত মানুষেক �সবা �দয়া স�ব হে�। িতিন বেলন, ২০২৫
সােলর মেধ� আইিসিট খােত পাঁচ িবিলয়ন মািক�ন ডলার �বেদিশক মু�া
আয় করার ল��মা�া িনধ�ারণ করা হেয়েছ, যা অজ�েন িনরিবি��
ই�ারেনট �সবা িনি�ত করেত হেব।

উে�খ�, ইনেফা-সরকার ৩য় পয�ায় �কে�র আওতায় �াি�ক �ামীণ
জনপেদ �তগিতর ই�ারেনট �ডব�া� সংেযাগ �দােনর জন� ২ হাজার
৬শ’ ইউিনয়েন পেয়� অফ ��েজ� (িপওিপ) �াপন এবং ১৯ হাজার
৫শ’ িক.িম. অপিটক�াল ফাইবার ক�াবল �াপেনর মাধ�েম উ�গিতর
�নটওয়াক� অবকাঠােমা �াপন করা হে�। আইিসিট িবভােগর পিরক�না
অনুযািয়, ২০২১ সােল �ডব�া� ই�ারেনট �াহক ২ দশিমক ২৫ শতাংশ
�থেক ১২ শতাংশ এ উ�ীত হেব। ফেল িজিডিপ ১ শতাংশ বৃি� পােব।
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বাংলােদেশ �মাবাইল
টাওয়ার নকশা �ক�
�াপেনর �ঘাষণা
িদেলা ইডটেকা

�টিলেযাগােযাগ িশ�েক
এিগেয় িনেত িনেজেদর
�থম �মাবাইল টাওয়ার

িব�ান গেবষণায়
নারী শীষ�ক
আেলাচনা সভা
অনুি�ত
িনজ� বাত�া পিরেবশক

গত ২৫
জুলাই িছেলা
িডএনএ-র

গঠন আিব�ােরর পিথকৃৎ
�রাজািল� �া�িলেনর
১০০তম জ�িদন। তাঁর
জ�শতবািষ�কী উদযাপন

িবিসএস এর
উেদ�ােগ ‘�াউেডর
সােথ �মবধ�মান
ব�বসা’ িবষয়ক
�িশ�ন কম�সূিচ
অনুি�ত

বাংলােদশ
কি�উটার
সিমিত

(িবিসএস) সদস�েদর
দ�তা বৃি�েত ি�ল
�ডেভলপেম� ��া�ােমর
আওতায়

কুরবািনর প�র
সােথ অনলাইেন
িমলেছ কসাইেসবা

অনলাইেন
কুরবািনর
প�র সােথ

এখন যু� হেয়েছ মাংস
কাটা, গ� জবাই ও
�হামেডিলভারী �সবা।
িডএনিসিস ও ই-ক�ােবর
�যৗথ উেদ�ােগ...

�য়াওেয় অেয়ল
অ�া� গ�াস ভাচু�য়াল
সািমট ২০২০
অনুি�ত
িনজ� বাত�া পিরেবশক

স�িত,
অনলাইেন
�য়াওেয়

অেয়ল অ�া� গ�াস
ভাচু�য়াল সািমট ২০২০
সফলভােব �শষ হেয়েছ।
‘ডাটা টু ব�ােরল’
�িতপােদ� অনুি�ত

ব�ব�ু তথ� �যুি�
লীেগর নতুন কিমিট
গঠন
িনজ� বাত�া পিরেবশক

বাংলােদশ
ব�ব�ু তথ�
�যুি�

লীেগর নতুন কিমিট গঠন
করা হেয়েছ। বুধবার ২২
জুলাই �পুের ঢাকা
িরেপাট�াস� ইউিনিটেত
(িডআরইউ) আেয়ািজত
এক সংবাদ সে�লেন হাজী
আজহা�ল ইসলামেক
সভাপিত ও ইি�: নূর
�মাহা�দ �দয়েক সাধারণ
স�াদক কের ২১ সদস�
িবিশ� কিমিট গঠন করা
হয়।

�াি�ক ও লাইট
ইি�িনয়ািরং খােতর
উ�য়েন ব�ব�ু হাই-
�টক িসিটেত

এিরনা এি�েল� ও
ম�াটরস ডট কেমর
আেয়াজেন
সফটওয়�ার

ড�ােফািডল
ই�ারন�াশনাল
উিনভািস�িটেত
�রাবিটক �েসস
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আ�জ�ািতক মােনর
�টকেনালিজ �স�ার
িনজ� বাত�া পিরেবশক

�দেশর
�াি�ক পণ�
আর হালকা

�েকৗশল (লাইট
ইি�িনয়ািরং) খােতর
অপার স�াবনােক কােজ
লািগেয় র�ািন বািণেজ�
পণ� �িটর ভূিমকা

কিপরাইট িবষয়ক
�সিমনার অনুি�ত
িনজ� বাত�া পিরেবশক

সািহত� ও
সং�ৃিত
ক�াটাগিরেত

থাকেলও সফটওয়�ােরর
কিপরাইট িনব�েন �সাস�
�কাড� জমা না �রেখ �কবল
�ডেমা উপ�াপেনর
মাধ�েমই

অেটােমশন �শখার
সুেযাগ
িনজ� বাত�া পিরেবশক

িশ�াথ�ীেদর
চতুথ� িশ�
িব�েবর

উপেযাগী জব �স�েরর
জেন� ��ত কের �তালার
লে�� ইউআইপাথ
একােডিমক আলাই� এর
এডুেকশন পাট�নার...

��ািধকার সংরি�ত স�াদক - আলতামাশ
কিবর । ভার�া� স�াদক
- খ�কার মুনী��ামান ।
ব�ব�াপনা স�াদক -
কােশম �মায়ুন । 
স�াদক কতৃ�ক িদ সংবাদ
িলিমেটড -এর পে� ৮৭,
িবজয়নগর, ঢাকা �থেক
মুি�ত এবং �কািশত।
কায�ালয় : ৩৬, পুরানা
প�ন, ঢাকা-১০০০। �ফান
: ৯৫৬৭৫৫৭,
৯৫৫৭৩৯১। কমািশ�য়াল
ম�ােনজার : ৯৫৭৪৭২২
ফ�া� : ৯৫৫৮৯০০

সংবাদ �ড�: 
sangbaddesk@gmail.com

স�াদকীয়: 
sampadakio@gmail.com

সংবাদ সামিয়কী : 
sangbadsamoeky@gmail.com

অথ�নীিত : 
sangbadeconomic@gmail.com

�খলা : 
sangbadsports@gmail.com

িবেনাদন : 
binodon.dailysangbad@gmail.com
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