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রোজধোিীকত শুরু হকেকছ ‘ওেোর্ল্ড কংকেস অি আইটি ২০২১’ এেং ‘অযোকসোড়সও ড়িড়জেোল সোড়িে ২০২১’।  

েোর্চডেোড়ল যুক্ত হকে উকবোধিী অনুষ্ঠোকি েক্তব্য পদি রোষ্ট্র ড়ত পিো. আেদুল হোড়িদ এেং সজীে ওেোকজদ জে। ছড়ে : ড় আইড়ি 

 

ড়িড়জেোল েোংলোকদশ আজ আর স্বপ্ন িে, েোস্তে। তকে তথ্য ও পযোগোকযোগ প্রযুড়ক্তর অ ব্যেহোর ও জোড়লেোড়ত পরোকধ তথ্য-প্রযুড়ক্তড়েদকদর সজোগ 

দৃড়ি রোখকত হকে। 

গতকোল বৃহস্পড়তেোর রোষ্ট্র ড়ত পিো. আেদুল হোড়িদ এ কথো েকলি। েঙ্গেেকির গ্যোলোড়র হল পথকক েোর্চ ডেোড়ল যুক্ত হকে েোংলোকদশ আকেোড়জত 

চোর ড়দকির তথ্য ও পযোগোকযোগ প্রযুড়ক্তর ড়েশ্ব সকেলি ‘ওেোর্ল্ড কংকেস অি আইটি-২০২১’ ও ‘অযোকসোড়সও ড়িড়জেোল সোড়িে-২০২১’-এর 

উকবোধি ককরি ড়তড়ি। ইিফরকিশি পেককিোলড়জ অযোন্ড সোড়ে ডকসস অযোলোকেকের উকযোকগ েোংলোকদশ সরকোকরর তথ্য ও পযোগোকযোগ প্রযুড়ক্ত 

ড়েেোগ, েোংলোকদশ কড়িউেোর কোউড়েল (ড়েড়সড়স) ও েোংলোকদশ কড়িউেোর সড়িড়ত (ড়েড়সএস) এ আকেোজি ককরকছ। একত ৮৫টি পদকশর উচ্চ 

 য ডোকের প্রড়তড়িড়ধ অংশ ড়িকে। 

েঙ্গেন্ধু আন্তজডোড়তক সকেলি পককে ‘আইড়সটি য পেে 

ইকুলোইজোর’ পলোগোকি ‘ওেোর্ল্ড কংকেস অি ইিফরকিশি পেককিোলড়জ’র ২৫তি আসর চলকে ১৪ িকেম্বর  য ডন্ত। ‘িোড়িউড়সআইটি ২০২১’ 

সকেলকির সিোন্তরোকল একই সিকে অনুড়ষ্ঠত হকে এড়শেো ও ওকশড়িেো অঞ্চকলর আন্তজডোড়তক সকেলি ‘অযোকসোড়সও ড়িড়জেোল সোড়িে ২০২১’। 

অনুড়ষ্ঠত হকে পসড়িিোর, ড়িড়িস্টোড়রেোল কিফোকরে ও ড়েটুড়ে পসশি। 

আেদুল হোড়িদ েকলি, উন্নেকির জন্য তথ্য-প্রযুড়ক্ত উদ্ভোেি েো আিদোড়িই যকথি িে, েরং এর পেকসই ব্যেহোর ড়িড়িত করোও গুরুত্বপূর্ ড। 

রোষ্ট্র ড়ত েকলি, শহর ও েোকির িকে ড়িড়জেোল ড়েেড়ক্ত ককি আসকছ। ইন্টোরকিে ব্যোন্ডউইিকথর দোি কিোকিো, অেকোঠোকিো উন্নেি, ড়িড়জেোল 

যন্ত্রকক হোকতর িোগোকল আিোর  োশো োড়শ িোনুকের হোকতর মুকঠোে পসেো প  ৌঁকছ পদওেো হকে। 

ওেোর্ল্ড কংকেস অি ইিফরকিশি পেককিোলড়জর ‘ড়িড়িস্টোড়রেোল কিফোকরকে’ েোর্চডেোল িোেকি সকেলকি যুক্ত হকে মূল েক্তৃতোে প্রধোিিন্ত্রীর 

তথ্য ও পযোগোকযোগ প্রযুড়ক্ত ড়েেেক উ কদিো সজীে ওেোকজদ জে েকলি, চতুথ ড ড়শল্প ড়েপ্লকে েোংলোকদশ পিতৃত্ব ড়দকত চোে এেং পস অনুযোেী 

েোংলোকদশ এড়গকে যোকে। চতুথ ড ড়শল্প ড়েপ্লকের  কথ েোংলোকদশ এড়গকে যোকে। েোংলোকদকশর পসই সক্ষিতো আকছ। চতুথ ড ড়শল্প ড়েপ্লকে পিতৃত্ব 

ড়দকত আটি ডড়ফড়শেোল ইকন্টড়লকজে, িক পচইি, আইওটি, ন্যোকিো পেককিোলড়জ, েোকেোকেককিোলড়জ, পরোেটিকস, িোইকরোপ্রকসসর ড়িজোইকির িকতো 

পক্ষত্রগুকলোকত পজোর ড়দকে েোংলোকদশ। 



২০২৫ সোকলর িকে তথ্য-প্রযুড়ক্ত খোকত  চ চ ড়েড়লেি িলোকরর রতানোড়ি লক্ষযিোত্রোর কথো জোড়িকে উ কদিো েকলি, ‘আিোর ড়েশ্বোস, আইটি রতানোড়ি 

একসিে প োশোক খোতকক ছোড়িকে যোকে। িহোিোড়রকোকল েোংলোকদকশর অথ ডিীড়ত এড়গকে পগকছ। পিোেোইল ইন্টোরকিে, ই-কিোস ড, ইন্টোরকিে 

ব্যোংড়কংকের প্রসোর পেকিকছ এই সিকে।’ 

েোংলোকদকশ তথ্য-প্রযুড়ক্ত খোকত ড়েড়িকেোকগর আহেোি জোড়িকে সজীে ওেোকজদ জে েকলি, পদকশ ৩৯টি হোই-পেক  োকড করো হকেকছ। এসে  োককড 

িোিো সুকযোগ রোখো হকেকছ। 

স্যোিসোংসহ ককেকটি কিোড়ি েোংলোকদকশ  ণ্য উৎ োদি শুরু ককরকছ জোড়িকে জে েকলি, “েোংলোকদশ ড়েকশ্বর অিি কিড়জউিোর িোককডে, 

এখোকি ড়েশোল িেড়েত্ত পেড়র্ রকেকছ। আিোর ড়েশ্বোস, আগোিী  চ চ পথকক ১০ েছকরর িকে পিি ইি চোেিো েো ড়েকেতিোকির িকতো 

েোংলোকদকশর ততড়র পিোেোইল হযোন্ডকসে, হোি ডড্রোইকে ‘পিি ইি েোংলোকদশ’ পদখো যোকে।” 

আইড়সটি প্রড়তিন্ত্রী জুিোকেদ আকহিদ  লক েকলি, ‘আইড়সটিকক আিরো ব্যেহোর কড়র েোি-শহকরর দূরত্ব দূর করো, ধিী-দড়রকের তেেম্য দূর 

করো, িোরী-পুরুকের ড়েকেদ দূর করোর জন্য। আিরো অনুপ্রোড়র্ত হকেড়ছ েঙ্গেন্ধুর কোছ পথকক।’ 

তথ্য ও পযোগোকযোগ প্রযুড়ক্ত ড়েেোকগর ড়সড়িের সড়চে এি এি ড়জেোউল আলি, েোংলোকদশ কড়িউেোর কোউড়েকলর ড়িে ডোহী  ড়রচোলক িোক্তোর 

পিো. আব্দুল িোন্নোি, উইেসোর পচেোরম্যোি ইেোড়িস ড়সকরোস এেং ড়েড়সএস সেো ড়ত পিোহোেদ শহীদ-উল-মুিীরও উকবোধিী অনুষ্ঠোকি েক্তব্য পদি। 

 


