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িশেরানাম
দেশ গত ২৪ ঘ ায় কেরানা ভাইরােস আ া হেয় আরও ৩৫ জেনর ম ৃতু হেয়েছ। একই সমেয় নতু ন কের
শনা হেয়েছ ২ হাজার ৯৬০ জন।

ত গিতর ই টারেনট সংেযােগর ফেল সকল ই- সবা মা েষর দারেগাড়ায়
পৗঁছােব: িব ৎ িতম ী

 25 July 2020, 8:19 PM

 

ঢাকা,বাংলােদশ াবাল:িব ৎ, ালািন ও খিনজ স দ িতম ী নস ল হািমদ বেলেছন, ত গিতর ই টারেনট
সংেযােগর ফেল িবদ মান ও আগত সকল ই- সবা মা েষর দারেগাড়ায় পৗঁেছ যােব। ই টারেনট আজ িব েক একিট
ােম পিরণত কেরেছ। বাংলােদেশও াম পযােয় ই টারেনট পৗঁেছ দওয়ার উেদ াগ শংসনীয়। ই টারেনট ব বহার
কের ব াংিকং সবায় পেম ট িসে ম সচল করার উেদ াগ নয়া হেয়েছ। ফেল সকল অথৈনিতক কায ম ই টারেনট
কি ক হেব। এর জ
েয়াজন িনরবি
িব ৎ। ৯৭ শতাংশ মা ষ িব ৎ এখন পাে । মুিজববেষই শতভাগ
এলাকা িব তায়েনর আওতায় আসেব ।
িতম ী আজ অনলাইেন িভিডও কনফােরি ংেয়র মাধ েম করাণীগে র আটিট ইউিনয়েন ডব া ড ই টারেনট
সংেযাগ দােনর উে াধনী অ ােন ধান অিতিথর ব েব এসব কথা বেলন। অ ােন িবেশষ অিতিথ িহেসেব
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উপি ত িছেলন তথ ও যাগােযাগ যুি
কাম ল ইসলাম।

িতম ী

িতম ী জুনােয়দ আহেমদ পলক ও সংসদ সদস অ াডেভােকট মাহা দ

িতম ী বেলন, করাণীগে হাইেটক পাক িনমাণ অ এলাকার মা ষেক আেরা িডিজটালাইজড কের ব াপক
কমসং ােনর েযাগ স ৃি করেব। আজ আটিট ইউিনয়েন ডব া ড ই টারেনট সংেযাগ দান করা হেলও বািক চারিট
ইউিনয়েন ত সংেযােগর অ েরাধ জািনেয় িতিন বেলন, আগামী জাতীয় সংসদ িনবাচেনর পূেবই করাণীগে র সকল
িত ান ও াহক পযােয় উ গিতর ই টারেনট সংেযাগ দান কের করাণীগ বাসীেদর জ অনলাইন সবা উ ু
করা হেব।
িবেশষ অিতিথর ব েব তথ ও যাগােযাগ যুি
িতম ী বেলেছন, ইনেফা-সরকার (৩য় পযায়) কে র মাধ েম
ইউিনয়ন পযায় ডব া ড কােনি িভিট াি ক এলাকায় ই টারেনট সবা পৗঁেছ িদে । ফেল ইউিনয়ন িডিজটাল
স টার অথৈনিতক কায েমর অ তম হােব পিরণত হে । িতিন আেরা বেলন, িডিজটাল বাংলােদেশর যুি র
কল ােণ কেরানা মহামারীকালীন সমেয় ঝড় ও ব াকবিলত মা ষেক সবা দয়া স ব হে ।
আইিসিট িতম ী আগামী ২০২৫ সােলর মেধ আইিসিট খােত পাঁচ িবিলয়ন মািকন ডলার বেদিশক মু া আয় করার
ল মা া িনধারণ করা হেয়েছ উে খ কের বেলন, এ ল মা া অজেন িনরবি
ই টারেনট সবা িনি ত করা হেব।
িতিন তার িনবাচিন এলাকা নােটােরর িসংড়ায় শতভাগ িব তায়ন করার জ িব ৎ িতম ীেক ধ বাদ জািনেয়
বেলন, িব ৎ আর ই টারেনট আধুিনক সভ তার অ তম িনয়ামক।
ঢাকা জলার জলা শাসক মাঃ শিহ ল ইসলােমর সভাপিতে উে াধনী অ ােন অ াে র আইিসিট িবভােগর
িসিনয়র সিচব এন এম িজয়াউল আলম, বাংলােদশ কি উটার কাউি েলর িনবাহী পিরচালক পাথ িতম দব ও
করাণীগ উপেজলা চয়ারম ান শাহীন আহেমদ অনলাইেন সংযু িছেলন।
পের িব ৎ িতম ী আ ািনকভােব ডব া ড ই টারেনট সংেযাগ উে াধন কেরন।

সা িতক খবর জানেত লাইক ক ন আমােদর Facebook
(https://web.facebook.com/Bangladesh-Global-103244987710918/) পজ অথবা
সাব াইব ক ন YouTube
(https://www.youtube.com/channel/UC8bRmkRQS_1XrofztcOby_A)
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এ িবভােগর আেরা খবর

(?
(?
p=cont&news_id=18721&sub_cat=30&active=actp=cont&news_id=18809&sub_cat=30&active=a
science_and_technology)
science_and_technology)
২০২১ সােলর জুন পয বািড় থেকই কাজ করেবন গল কমীরা

বাংলােদশেক িডিজটাল িশ

িব েব শিরক করার নপথ নায়ক

(?p=cont&news_id=18721&sub_cat=30)

হে ন সজীব ওয়ােজদ (?

28 July 2020, 10:21 AM

p=cont&news_id=18809&sub_cat=30)
28 July 2020, 11:38 PM

(?
(?
p=cont&news_id=18633&sub_cat=30&active=actp=cont&news_id=18648&sub_cat=30&active=a
science_and_technology)
science_and_technology)
বাংলােদেশ িডিজটাল পা েরর পিথকৃ ৎ সজীব ওয়ােজদ জয় :

শরীয়তপুেরর ব া গেতেদর উপম ী এনামুল হক শামীেমর ান

আইিসিট িতম ী (?

িবতরণ (?p=cont&news_id=18648&sub_cat=30)

p=cont&news_id=18633&sub_cat=30)

27 July 2020, 3:54 PM

27 July 2020, 2:19 PM

(?
(?
p=cont&news_id=18349&sub_cat=30&active=actp=cont&news_id=18394&sub_cat=30&active=a
science_and_technology)
science_and_technology)
একিট অ াকাউ ট িদেয় চারিট ফােন হায়াটসঅ াপ করার েযাগ

হাই-

ীড ই টারেনেটর আওতায় করাণীগ (?

আসেছ (?p=cont&news_id=18349&sub_cat=30)

p=cont&news_id=18394&sub_cat=30)

24 July 2020, 1:04 PM

24 July 2020, 9:40 PM
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(?
p=cont&news_id=18196&sub_cat=30&active=act(?
science_and_technology)
p=cont&news_id=18209&sub_cat=30&active=a
দেশর িব িবদ ালয় েলােত স টার অন ি টয়ার টকেনালিজ
science_and_technology)
িতি ত করা হেব: আইিসিট িতম ী (?
p=cont&news_id=18196&sub_cat=30)
22 July 2020, 8:27 PM

িব ান ও যু্ি

ম ণালেয়র বািষক কমস াদন চু ি

া র

অ ি ত (?p=cont&news_id=18209&sub_cat=30)
22 July 2020, 8:52 PM

সবেশষ খবর
িবে কেরানা আ া এক কািট ৬৮ লাখ ৯৩ হাজার ছাড়াল (?
p=cont&news_id=18825&sub_cat=1&active=act-science_and_technology)
 29 July 2020, 12:19 PM
(?
p=cont&news_id=18825&sub_cat=1&active=actscience_and_technology)

আ ািনকতা
, কাল পিব হজ (?p=cont&news_id=18824&sub_cat=1&active=actscience_and_technology)
 29 July 2020, 12:08 PM

(?
p=cont&news_id=18824&sub_cat=1&active=actscience_and_technology)
ব ায় চরম েভােগ সাভার, আ িলয়া ও ধামরাইেয়র কেয়ক লাখ মা ষ (িভিডও) (?
p=cont&news_id=18823&sub_cat=1&active=act-science_and_technology)
 29 July 2020, 12:03 PM
(?
p=cont&news_id=18823&sub_cat=1&active=actscience_and_technology)

প বী থানায় িবে ারণ, ৪ পুিলশ আহত (?p=cont&news_id=18822&sub_cat=1&active=actscience_and_technology)
 29 July 2020, 12:00 PM

(?
p=cont&news_id=18822&sub_cat=1&active=acti
d
h l
)

আেরা পড়ুন (?p=lastAll&active=1&pag=1)
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Bangladesh Global
YouTube


bangladeshglobal.com/?p=cont&news_id=18485&sub_cat=30&active=act-science_and_technology

5/6

7/29/2020

ত
ু গিতর ই ারেনট সংেযােগর ফেল সকল ই- সবা মানুেষর দারেগাড়ায় পৗ ছােব: িবদু ৎ

িতম ী

কাশক: এম িজ মা ফা
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