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প্রধানিন্ত্রীর আইসিটি উপসদষ্টা িজীব ওয়াসজদ জয় ‘অ্যাসিাসিও সিডারসিপ অ্যাওয়াড ড-২০২১’ পুরস্কাসর ভূসিত হসয়সেন। পদসির তথ্যপ্রযুসি 

খাসত  ববপ্লসবক পসরবতডন ও অ্বদাসনর জন্য িজীব ওয়াসজদ জয়সক এ পুরস্কার প্রদান করা হয়। 

আইসিটি উপসদষ্টা িজীব ওয়াসজদ জসয়র পসে এর পুরস্কার গ্রহণ কসরন তথ্য ও পযাগাসযাগ প্রযুসি প্রসতিন্ত্রী জুনাইদ আহসিদ পিক।   

এর আসগ ১৯৯৭ িাসি এ পুরস্কাসর ভূসিত হন িািসয়সিয়ার প্রধানিন্ত্রী ড. িাহাসির পিাহাম্মদ,২০০৪ িাসি িাইল্যাসের প্রধানিন্ত্রী িাকসিন 

সিনাওয়াত্রা এবং ২০১০ িাসি বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানিন্ত্রী পিখ হাসিনা। 

আজ ঢাকায় অ্নুসিত তথ্য ও পযাগাসযাগ প্রযুসি খাসতর সবশ্ব িসম্মিন 'ওয়ার্ল্ড কংসগ্রি অ্ন ইনফরসিিন পেকসনািসজ ২০২১ 

(ডসিউসিআইটি২০২১)' এর সিতীয় সদসন আজ এসিয়া-ওসিসনয়া অ্ঞ্চসির ২৪টি পদসির িংস্থা এসিয়ান-ওসিসনয়ান কসিউটিং ইোসি 

অ্গ ডানাইসজিন এসিয়ান-ওসিসনয়ান কসিউটিং ইোসি অ্গ ডানাইসজিন (অ্যাসিাসিও) িজীব ওয়াসজদ জয়সক এ পুরস্কাসর ভূসিত কসর।   

অ্যাসিাসিও এর বতডিান পেয়ারম্যান পডসবড এর পসে ইসিসডসয়ে পেয়ারম্যান িারাকনন্দা পুরস্কারটি হস্তান্তর কসরন। 

এর আসগ িসম্মিসন ‘অ্যাসিাসিও অ্যাওয়াড ড নাইে’ িীি ডক অ্নুিাসন অ্যাসিাসিও'র িাসবক পেয়ারম্যান আবদুল্লাহ এইে কাসফ এ পুরস্কার প ািণা 

কসরন। 

আইসিটি উপসদষ্টা িজীব ওয়াসজদ জসয়র পসে এ পুরস্কার গ্রহণ কসরন তথ্য ও পযাগাসযাগ প্রযুসি প্রসতিন্ত্রী জুনাইদ আহসিদ পিক। 

আন্তজডাসতক এ িংস্থাটি তথ্যপ্রযুসি খাসত অ্নন্য অ্বদাসনর স্বীকৃসতস্বরূপ এ পুরস্কার সদসয় িাসক।  এোড়া সবসেন্ন কযাোগসরসত তথ্যপ্রযুসিসত 

িাফল্য অ্জডন করায় সবসেন্ন পদসির িরকাসর-পবিরকাসর িংস্থা ও উসযাগসক পুরস্কৃত কসর িংস্থাটি। 

পুরস্কার গ্রহণকাসি আইসিটি প্রসতিন্ত্রী জুনাইদ আহসিদ পিক তাঁর প্রসতসিয়ায় বসিন এই পুরস্কার িজীব জসয়র শ্রি, পিধা ও িততার স্বীকৃসত। 

সতসন বসিন বসিন আগািী প্রজন্ম তার পনতৃসে কাজ করসত আরও অ্নুপ্রাসণত হসব। এ পুরস্কার প্রাসিসত আিরা  অ্তযন্ত গসব ডত গব ডসবাধ করসে। 

অ্নুিাসন অ্ন্যাসন্যর িসে উপসস্থত সেসিন বাংিাসদি কসিউোর িসিসতর িোপসত িাসহদ িসনর িহ অ্যাসিাসিও এর অ্ন্যান্য কি ডকতডারা। 
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আইসিটি ইনফ্রা পনেওয়াকড ফর বাংিাসদি গেন ডসিন্ট (ইনসফা-িরকার),  বই র এবং জাতীয় স্বাস্থয বাতায়ন  সবসেন্ন কযাোগসরসত অ্যাসিাসিও 

পুরস্কার অ্জডন কসরসে। 

এোড়া িািসয়সিয়া ও পনপাি ,িাইল্যাে, জাপান, পকাসরয়া,  সিঙ্গাপুর, শ্রীিঙ্কা , তাইওয়ান, থ্যাইল্যাে এবং সেসয়তনাি পুরস্কার জসয়র 

তাসিকায় রসয়সে। 

 


