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আইিস�ট িশ�েক অথ �নীিতর চািলকা শ�� িহেসেব গেড় ত�লেতই আগামী ২০২৫ সােল এই খাত �থেক ৫
িবিলয়ন ডলার �বেদিশক মু�া আেয়র ল�মা�া িনধ �ারণ করা হে� বেল জািনেয়েছন আইিস�ট �িতম�ী
জনুাইদ আহেমদ পলক।

শিনবার (২৫ জলুাই) �করানীগে�র ৮ ইউিনয়েন উ�গিতর �ডব�া� ই�ারেনট �সবার উে�াধনী
অনু�ােন িবেশষ অিতিথর ব�েব� এসব কথা বেল িতিন।

জনুাইদ আহেমদ পলক বেলন, �িত�ট ই�� মা�টেত ই�ারেনট সংেযাগ �পৗ�েছ িদেত ২০২১ সােলর মেধ�
সােড় ৪ হাজার ইউিনয়নেক আমরা হাই��ড িরলােয়বল ই�ারেনট সংেযােগর অধীেন আনেত পারেবা।

আেরা ৫ হাজার �শখ রােসল িড�জটাল ল�াব �াপন করার জন� আগামী ম�লবার একেনক �বঠেক
এক�ট ��াব �পশ করা হেব বেলও জানান �িতম�ী।

িনেজর এলাকা িসংড়া উপেজলা �থেক অনু�ােন সংযু� হেয় জনুাইদ আহেমদ পলক বেলন, ই�ারেনট
ব�বহার কের আমােদর ইউিনয়ন িড�জটাল �স�ার�েলা এেকক�ট ইেকােনািমক হাব হেব। িশ�া
�িত�ান�েলা এ�ড� েকশন হাব হেব।

িতিন বেলন, সভ�তার িববত�ন ও অথ �ৈনিতক কম �কাে�র ইিতহাস পয �ােলাচনা করেল �দখা যায় অতীেত
নদী ও সমু�েক �ক� কের সভ�তা গেড় উেঠেছ। এরপর �রল- সড়ক পেথর সংেযাগ �ক� কের। িক�
একুশ শতেকর আধুিনক সভ�তা গেড় উঠেছ িবদু�ত ও উ�গিতর ই�ারেনট সংেযাগ �ক� কের। এর
মাধ�েম শহর-�াম বা পাহাড় �ীেপও �য �কােনা ব��� এখান �থেক �া��-িশ�া সবিকছ�  পিরচালনা করেত
পারেবন।

ব�েব� ই�ারেনট �দয়ার ��ে� সরকার িতন�ট ‘এ’যথা অ�ােভইেলবল, অ�াফেড�বল ও অ�াওয়ারেনস
িন��ত করেত কাজ করেছ সরকার।

এসময় �িতম�ী জনুাইদ আহেমদ পলক জািনেয়েছন, আগামীেত �করাণীগে�র �ঝলিমল �কে� ৩
একর জিমেত ১৫৪ �কা�ট টাকা ব�ােয় একক�ট অত�াধুিনক হাইেটক পাক� �াপন করা হেব। ইেতামেধ�ই
রাজউেকর অনুেমাদন িনেয় �ট�ার ���য়া মূল�ায়েনর কাজ চলেছ। এখােন �ায় ১০ হাজার ত�ণ-
ত�ণীর �যু�� িনভ�র কম �সং�ান �তির হেব।

অনু�ােনর �ধান অিতিথ িবদু�ৎ ম�ী নস�ল হািমদ বেলন, আগামী ২৭ জলুাই �ধানম�ীর আইিস�ট
উপেদ�া সজীব ওয়ােজদ জেয়র জ�িদন উপলে� আজ �করাণীগ�বাসীেক �য উপহার িদেলন �স
জন� তথ� ও �যু�� �িতম�ীেক ধন�বাদ জানাই। একইসে� ঢাকার পােশই ‘বািতর িনেচ অ�কার’
অনুেযাগ ঘুেচ িদেয় আই�ট পাক� করার উেদ�াগ �নয়ায় এখােন ত�ণেদর কম �সং�ান িন��ত করেব।
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