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�টক শহর কনেট� কাউি�লর : তথ� ও �যাগােযাগ �যুি� িবভােগর ইনেফা সরকার-৩ �কে�র আওতায় শিনবার ঢাকা �জলার নবাবগ� ও �দাহার উপেজলায়

২২ িট ইউিনয়েন কােনি�িভিট উে�াধন কেরন �ধানম�ীর �বসরকাির িশ� ও িবিনেয়াগ উপেদ�া জনাব সালমান এফ রহমান। স�ািনত অিতিথ িহসােব উপি�ত

িছেলন তথ� ও �যাগােযাগ �যুি� িবভােগর �িতম�ী জুনাইদ আ� েমদ পলক। পের ঐ অ�েলর আইিট িবেশষ� ও উেদ�া�ােদর সােথ মতিবিনময় সভা অনুি�ত

হয়।

�জলা �শাসক ও �জলা ম�ািজে�ট �মাঃ শহী�ল ইসলাম এর সভাপিতে� িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন বাংলােদশ হাই-�টক পাক� কতৃ�প�-এর

ব�ব�াপনা পিরচালক ও অিতির� সিচব িবকণ� কুমার �ঘাষ।

�ধানম�ীর �বসরকাির িশ� ও িবিনেয়াগ উপেদ�া সালমান ফজলুর রহমান বেলন, ‘সবাই িক� একিট �� কের �তামােদর �ধানম�ী িকভােব �দশটা এই পয�ােয়

িনেয় আসেছ, তারা �কউ িব�াস করেত চায় না। এখন �িতিট �স�েরই উ�িত হেয়েছ।’ িতিন আেরা বেলন, মাননীয় �ধানম�ী �শখ হািসনা ২০০৯ সােল যখন

�মতায় আসেলন তখন মাথািপছু আয় িছল মা� সােড় ৪’শ ডলার। আর ১১ বছর পর এই আয় এেস দািড়েয়েছ ২২২৭ ডলাের। িতিন আেরা বেলন, এ উ�য়েনর

ধারা অব�াহত রাখেত হেব। �ধানম�ীর সততা, সাহস ও দূরদিশ�তার জন� আজেক সুফল পাে� বাংলােদশ।

তথ� ও �যাগােযাগ �যুি� িবভােগর �িতম�ী জুনাইদ আ� েমদ পলক বেলন, “আজেক নবাবগে�র �িতিট বািড় িব��েতর আেলায় আেলািকত, এখােন

ি�ল�া�াররা উ� গিতর ই�ারেনট চায়, িশ�কগণ আরও �বিশ কি�উটার ল�াব চায়। আমােদর জন�িতিনিধেদর দািব হল- এখােন �যন আেরা আধুিনক

�যুি�েত িবিনেয়াগ আেস তার জন� তারা হাইেটক পাক� এবং �শখ কামাল আইিট ইনিকউেবশন �স�ার চায়।

িতিন আরও বেলন , িক ম�ািজক জনেন�ী �শখ হািসনার আেছ �য একটা দির� রা�েক িডিজটাল বাংলােদশ পিরণত করেত পারেলন। িতিন সৎ, সাহসী এবং

দূরদশ�ী হওয়ার কারেণই বাংলােদশ �ত সমেয়র মেধ� এত এিগেয় িগেয়েছ। শহর এবং �ােমর পাথ�ক� দূর কেরেছন, এই ১২ বছেরর মেধ� একটা দির� রা�

�থেক মধ�ম আেয়র ময�াদাশীল রাে� পিরণত কেরেছন জনেন�ী �শখ হািসনা।’

িটিট / ১০ অে�াবর / ২০২১

Save to Facebook



https://techshohor.com/?pasID=MTgwNjkx&pasZONE=MTM0NDkw

