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িবিপও িশ ও তথ - যু

র িব ার, িড জটাল

যু
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াট-আপ
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র মাধ েম আনু ািনক ও অনানু ািনক খােতর সংেযাগ

সাধন এবং

াট-আেপর

হেয়েছ। স

িত অ েফাড িব িবদ ালেয়র িড জটাল ইিনিশেয় টভ পাথওেয়র সােথ

গভন া

অা

সারেক বাংলােদেশর জন অথৈনিতক িবকােশর মূল সুেযাগ িহেসেব িচি ত করা

ডেভলপেম

(িবআই জিড)-র যৗথভােব

কািশত এক

াক ইনি

ােট জক

টউট অফ

াইমাের এমন ব ব

তেল ধরা হয়।
সামবার (৫ এি ল) “ল

ং অফ

ােট জ

াইমার: দ িফউচার অফ িড জটাল ইন বাংলােদশ” শীষক এক

অনলাইন অনু ােনর মাধ েম এই ডকুেম
যু

ট

কাশ হয়। এর আেগ বাংলােদশ সরকােরর তথ ও যাগােযাগ

িবভােগর সহেযািগতায় এবং গিতশীল গেবষণার মাধ েম এ ব াপাের ধারাবািহকভােব বশ িকছ

সংলােপর আেয়াজন করা হয়। সংলােপ সরকাির ও বসরকাির সং া এবং সুধীসমােজর

িতিনিধবৃ

অংশ হন কেরন।
গেবষণা ও সই সংলােপর িভি েত পরবত েত এেদেশর িড জটাল অথনীিতেক চাঙা করার জন
কৗশলিভি ক অ ািধকােরর এক ট সংি
ধরেণর কমপিরক না
ইত ািদর এক ট সুদৃঢ়

আগামী পাঁচ বছেরর জন কী

েয়াজন, সরকােরর বাইের এবং ভতের অংশীদারেদর কার দািয়
পেরখা এই

মলােত হেল তথ , যাগােযাগ ও
করা

তািলকা তির করা হয়। এ লে

ােট জক
যু

ে

অনু ােন

ােট জ

েয়াজনীয় অবকাঠােমা তির ও মানবস
েবেশর

েদ িবিনেয়াগ
িত সুিন

যু

যু

িতম ী জুনাইদ আহেমদ পলক।

িবভােগর অিতির সিচব ডঃ িবকন কুমার ঘাষ অনু ােন উপি ত িছেলন।

অ েফাড িব িবদ ালেয়র াভাটিনক ু ল অফ গভনেম -এর অধ াপক ও এফিসিডও’র পররা
উ য়ননীিত িবষয়ক উপেদ া ডঃ

সিচেবর

ফান ডরকনও আেলাচনায় অংশ নন।

ধান অিতিথর ব েব জুনােয়দ আহেমদ পলক বেলন, “২০৪১ সােলর মেধ িড জটাল অথনীিত িন
করেত গেল আমােদর সামেন য চ ােল
হেয়েছ। আিম আশা কির

ত

াইমাের জার দয়া হেয়েছ।

ধান অিতিথ িহেসেব অংশ নন তথ ও যাগােযাগ

এছাড়া তথ ও যাগােযাগ

কমন হেব

াইমাের উে খ করা হেয়েছ। িড জটাল যুেগর সােথ তাল

েয়াজন। তাই অবকাঠােমা উ য়ন ও িবিনেয়ােগর মাধ েম িড জটাল যুেগ

করার ব াপােরও

েয়াজনীয়

েলা আসেব তা এই

ােট জ

াইমাের স ঠকভােব িচি ত করা

াক িব িবদ ালয়, অ েফাড িব িবদ ালয়, অন ান অংশীদারেদর সে

একে

কাজ কের আমােদর ল

ডঃ

ফান ডরকন বেলন, “বাংলােদেশ িশ

ত

আমরা

অজন করেত পারব।“
াব ব ায় য ধরেনর

কৃিত িবদ মান তােত িবিপও এবং

ইনফরেমশান টকেনাল জ এনােবলড সািভেসর জন এরেচেয় ভােলা সুেযাগ আর হয় না। এই খাত ট যােত
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কাজ কের সজন সরকােরর উিচত হেব এই
অংশীদারেদর অংশ হণ িন

ে
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স ঠক সমেয় স ঠক িস া
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নয়া এবং স ঠক

ত করা । আিম আসেলই িব াস কির এেদেশর জন এ ট এক ট অসাধারণ

সুেযাগ।”
িবআই জিড’র িরসাচ ফেলা ড. জুলকািরন জাহা ীর, জ

গেবষণা সহেযাগী আবদু াহ হাসান সািফর

এবং গেবষণা সহেযাগী শামােয়ল আহেমদও অনু ােন উপি ত িছেলন। তারা সরকাির ও বসরকাির খােত
সহেযািগতা ও যাগােযােগর মাধ েম বাংলােদেশ িড জটাল বষম কমােনার ব াপাের আেলাকপাত কেরন।
িবআই জিড’র িনবাহী পিরচালক ডঃ ইমরান মিতন অনু ােন সমাপনী ব েব িড জটাল বাংলােদেশর
িবিনমােনর দূরদৃ েক দৃঢ়ভােব উে খ কেরন। িতিন আরও বেলন,
িব

ােনর িমথ

য়ায় সৃ

হেত পাের নানাধরেনর সুেযাগ। যা এক ট

করেত পাের। িনকট ভিবষ েত

যু

গত আিব ােরর সােথ সামা জক
পা িরত ও িবস্তৃত বাংলােদশ তির

ােনর উে ষ এবং কাযকরী গেবষণায় অংশীদারেদর সহায়তা ও সাহায

করেত িবআই জিড

িত

িতব ।

িবআই জিড’র জ

উপেদ া এবং বাংলােদশ সরকােরর

া ন ম ীপিরষদ সিচব এম. মাশাররফ হােসন

ভঁ ইয়া অনু ান ট স ালনা কেরন।
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