তথ্যপ্রযুক্তির অদময ৪

কারও াত থথককও থেই, কারও থ াকে আকা থেই, হুইক য়াকর বক আকেে থকউ থকউ। আবার প্র ণ্ড থমধাবী
থকউ অস্থিরভাকব পাস্থরপাস্থবিক অবিা থবাঝার থ ষ্টা করকেে। তাাঁকের বাই মাকের থ াকে প্রস্থতবন্ধী। স্থকন্তু
স্থেকেকের থ াকে? তাাঁরা থকউই কম েে থকাকো স্থেক থথকক, তাাঁরা অেময। আর তা প্রমাণ করকতই থযে
তথযপ্রযুস্থির প্রস্থতকযাস্থিতায় থেকমস্থেকে বাই।
৪ েুে যুব প্রস্থতবন্ধীকের স্থেকয় রােধােীর ইউস্থেভাস্থিটি অব এস্থলয়া পযাস্থস্থিকক (ইউএস্থপ) অেুস্থিত য় োতীয়
তথযপ্রযুস্থি (আইটি) প্রস্থতকযাস্থিতা। প্রস্থতকযাস্থিতার এক স্থব ারক ইউএস্থপর কযািী অধযাপক োে থমা.
আকোয়ারু াাম বকে, ‘একেে ুি মােু থয রকমভাকব মাইকরািট ওয়াডি, একে, পাওয়ার পকয়ন্ট পাকর
এবং ইন্টারকেকট তথয েুাঁকে থবর করকত পাকর, এই প্রস্থতকযাস্থিতায় স্থবেয়ীকের েক্ষতাও ঠিক থ রকম।’ ারা থেল
থথকক ৫২ েে প্রস্থতকযািী এই প্রস্থতকযাস্থিতায় অংল থেে। মাইকরািট ওয়াডি, একে, পাওয়ার পকয়ন্ট ও
ইন্টারকেকটর োো স্থবকয় েক্ষতা থেোে েৃস্থষ্ট, লারীস্থরক, বাক্ ও শ্রবণ এবং স্থেউকরা থডকভপকমন্ট (অটিেম)
প্রস্থতবন্ধী। ার স্থবভাকি প্রথম পুরস্কার পাওয়া ারেে কে াইিু  ইাম, কােী েুরাত স্থেস্থতয়া, থমা.
আরমাে কাাম ও রাস্থিে আাে। তাাঁরা এ বেকরর েকভম্বকর ীকে অেুকিয় আন্তেিাস্থতক এক প্রস্থতকযাস্থিতায়
অংল থেওয়ার ুকযাি পাকবে। রকাকরর তথয ও থযািাকযািপ্রযুস্থি (আইস্থটি) স্থবভাি এই প্রস্থতকযাস্থিতার

আকয়ােে ককর। বাংাকেল কস্থিউটার কাউস্থন্প (স্থবস্থস্থ), ূ ো িাউকেলে, থন্টার ির াস্থভিক অযাে
ইেিরকমলে অে স্থডেঅযাস্থবস্থটি (স্থএআইস্থড) এবং ইউএস্থপ এই আকয়ােকে কযাস্থিতা ককরকে।
প্রস্থতকযাস্থিতায় ার স্থবভাকি প্রথম িাে অেিেকারী ারেকের কথা থাককে এোকে।

তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমম প্রক্ততবন্ধকতা কাটামত চান সাইফু
‘আস্থম স্থববা কস্থর আস্থম পারব। এ ভাবো থথকক এই প্রস্থতকযাস্থিতায় অংল স্থেকয়স্থোম,’ বস্থেকে াইিু 
ইাম। ঢাকা কককের এই স্থলক্ষাথী উচ্চমাধযস্থমক পরীক্ষায় অংল স্থেকয়কেে এবার। কস্থিউটাকরর কে তাাঁর
েয কীভাকব য়, োেকত াওয়া ক বকে, ‘আত্মীয়স্বেে কস্থিউটার বযবার করত। থোে থথককই আমার
আগ্রকর শুরু। পকর আমার বাবা আমাকক কস্থিউটার স্থককে থেে এবং বযবাকর াাযয ককরে।’ এই
কস্থিউটার বযবার ককর তথযপ্রযুস্থির মাধযকম স্থেকের প্রস্থতবন্ধকতা কাটিকয় উঠকত াে বক োস্থেকয়কেে
াইিু  ইাম। স্থতস্থে েৃস্থষ্টপ্রস্থতবন্ধীকের স্থবভাকি যাস্থিয়ে কয়কেে।

ক্তবজ্ঞামন আগ্রহ নুসরামতর
কস্থিউটার স্থবকয় থকাকো প্রস্থলক্ষণ থেেস্থে কােী েুরাত স্থেস্থথয়া। োোকলাো বকত স্কু  ও বাায়
কস্থিউটার বযবার ককর যা রপ্ত করকত থপকরকেে। স্থেস্থথয়ার বাবা কােী থমা. াস্থববুর রমাে বকে,
থোটকবা থথককই স্থবজ্ঞাকের প্রস্থত থঝাাঁক রকয়কে স্থেস্থথয়ার। এরই অংল স্থককব কস্থিউটাকর আগ্র তাাঁর।
রােধােীর মস্থেপুর উচ্চস্থবেযাকয়র েবম থশ্রস্থণর স্থলক্ষাথী স্থেস্থথয়া। পড়াকলাোর স্থবভাি স্থককবও স্থবজ্ঞাে থবকে
স্থেকয়কেে লারীস্থরক প্রস্থতবন্ধী স্থবভাকি যাস্থিয়ে এই প্রস্থতকযািী।

তথ্যপ্রযুক্তিমত মমনামযাগী রাক্তফদ
স্থব ারককের মকত, স্থেউকরা থডকভপকমন্ট প্রস্থতবন্ধী (অটিেম) স্থবভাকির প্রস্থতকযািীরাই স্থেকে বক কয় থবস্থল
থমধাবী। েন্িতভাকবই তাাঁরা াধারণ মােুকর থ কয় েুস্থেয়াটাকক একটু স্থভন্ন থ াকে থেো শুরু ককরে। এ
স্থবভাকি যাস্থিয়ে কয়কেে রাস্থিে আাে। কস্থিউটার োকমর যন্ত্রটির প্রস্থত তাাঁর েুব আগ্র।
তাাঁর সব মমনামযাগ কক্তিউটামরর পদদ ায়
ট্টগ্রাকমর থেক থমা. আরমাে কাাম বাক্ ও শ্রবণপ্রস্থতবন্ধী স্থবভাকি প্রথম কয়কেে। প্রস্থতকযাস্থিতার স্থেে থেো
যায় আরমাে যেে কস্থিউটার বযবার ককরে, একোিাকড় এই যন্ত্রটি াস্থকয় থযকত াে স্থতস্থে।
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প্রস্থতবন্ধীকের আইটি প্রস্থতকযাস্থিতায় আইস্থটি প্রস্থতমন্ত্রী

এমদরই ককউ একক্তদন প্রযুক্তিক্তবশ্ব জয় করমব
‘যতেেই লারীস্থরক প্রস্থতবন্ধী থাকুক ো থকে, এমে একটি বাংাকেল িকড় তু কত াই, থযোকে বার েেয
মাে ুকযাি থাককব। এ েেয বাংাকেল রকার ২০১৩ াক যুব প্রস্থতবন্ধী ুরক্ষা-স্থবয়ক আইে পা ককরকে।
এটি তাকের প্রস্থত থকাকো মায়া েয়, এটি তাকের অস্থধকার। আস্থম আলা করস্থে, একস্থেে একেরই থকউ প্রযুস্থিস্থবব
েয় করার মকতা থকাকো প্রযুস্থিস্থবে কব।’ যুব প্রস্থতবন্ধীকের স্থেকয় োতীয় তথ্প্প্রযুস্থি (আইটি) প্রস্থতকযাস্থিতা থলক
পুরস্কার প্রোে অেুিাকে এ কথা বকে তথয ও থযািাকযািপ্রযুস্থি প্রস্থতমন্ত্রী েুোইে আকমে। রােধােীর
ইউস্থেভাস্থিটি অব এস্থলয়া পযাস্থস্থিকক (ইউএস্থপ) িতকা লস্থেবার এ প্রস্থতকযাস্থিতার আকয়ােে ককর রকাকরর
আইস্থটি স্থবভাি। আকয়ােকে কযাস্থিতা ককরকে বাংাকেল কস্থিউটার কাউস্থন্প (স্থবস্থস্থ), ূ ো িাউকেলে,
থন্টার ির াস্থভিক অযাে ইেিরকমলে অে স্থডেঅযাস্থবস্থটি (স্থএআইস্থড) এবং ইউএস্থপ।
অেুিাকের ভাপস্থত ইউএস্থপর উপা াযি োস্থমুর থরো থ ৌধুরী োস্থেকয় থেে, ২০ বের আকি আেককর এই স্থেকে
(৪ েুে) ১৯৯৬ াক থেকল অোইে ইন্টারকেট ংকযাি াু কয়স্থে। অেুিাকে ূ ো িাউকেলকের ভাই

থ য়ারপারে প্রাণ থিাপা েত্ত, আইস্থটি স্থবভাকির অস্থতস্থরি স্থ ব থমা. ারুেুর রলীে, স্থএআইস্থডর স্থেবিাী
পস্থর াক েন্দকার েহুরু আম ও স্থবস্থস্থর পস্থর াক এ এম আলরািু  ইাম বিৃতা ককরে।
েৃস্থষ্টপ্রস্থতবন্ধী, লারীস্থরক প্রস্থতবন্ধী, বাক্ ও শ্রবণপ্রস্থতবন্ধী এবং স্থেউকরা থডকভপকমন্ট প্রস্থতবন্ধী (অটিেম)—এই
ার স্থবভাকি ারা থেল থথকক থমাট ৫২ েে প্রস্থতকযািী এই প্রস্থতকযাস্থিতায় অংল থেে। মাইকরািট ওয়াডি,
একে, পাওয়ার পকয়ন্ট ও ইন্টারকেকটর োো স্থবকয় প্রস্থতকযািীকের েক্ষতা থেকে স্থব ার করা কয়কে।
েৃস্থষ্টপ্রস্থতবন্ধী স্থবভাকি প্রথম, স্থিতীয় ও তৃ তীয় কয়কেে যথারকম াইিু  ইাম, মুেকেু র রমাে ও োস্থেু
ইাম। কােী েুরাত স্থেস্থতয়া, থমা. োকে থাকে ও থমা. লস্থরিু  ইাম লারীস্থরক প্রস্থতবন্ধী স্থবভাকি
যথারকম প্রথম, স্থিতীয় ও তৃ তীয় কয়কেে। বাক্ ও শ্রবণপ্রস্থতবন্ধী স্থবভাকি প্রথম, স্থিতীয় ও তৃ তীয় কয়কেে
যথারকম থমা. আরমাে কাাম, ামুরা ও াস্থকব োে। অটিেম স্থবভাকি প্রথম, স্থিতীয় ও তৃ তীয় কয়কেে
যথারকম রাস্থিে আাে, এ এম থিরকেৌ আাে ও স্থরতা িাস্থব।
প্রস্থত স্থবভাকির থরা স্থতেেকের প্রকতযককক ৪০, ৩০ ও ২০ াোর টাকা ককর পুরস্কার থেওয়া য়। ার স্থবভাকির
ার যাস্থিয়ে এ বেকরর েকভম্বকর ীকে অেুকিয় আন্তেিাস্থতক এক প্রস্থতকযাস্থিতায় অংল থেওয়ার ুকযাি পাকবে।
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যুব প্রস্থতবন্ধীকের স্থেকয় োতীয় আইস্থটি প্রস্থতকযাস্থিতা
০৫ েুে, ২০১৬ ইং

বাংাকেকল প্রথমবাকরর মকতা যুব প্রস্থতবন্ধীকের স্থেকয় োতীয় আইস্থটি প্রস্থতকযাস্থিতা ২০১৬ আকয়ােে করা কয়কে।
িতকা কা ৯টায় রােধােীর ইউস্থেভাস্থিটি অব এস্থলয়া পযাস্থস্থিক কযািাক প্রকযাস্থিতার উকিাধে ককরে তথয ও
থযািাকযাি প্রযুস্থি স্থবভাকির স্থ ব লযাম ুন্দর স্থকোর। উকিাধেী অেুিাকে স্থতস্থে বকে, ‘স্থবিত ৭ বের রকার তথয ও
প্রযুস্থি োকত োোস্থবধ উকেযাি গ্রণ ককরকে এবং ািয থপকয়কে অকেক। তকব থেকল উকেেযকযািয ংেযক থাকব
প্রস্থতবন্ধী। তাকের তথয ও প্রযুস্থি োকত এস্থিকয় থেওয়ার েেয আমরা স্থবস্থভন্ন পেকক্ষপ গ্রণ ককরস্থে। তারাই ধারাবাস্থকতা
আইস্থটি স্থবভাি যুব প্রস্থতবন্ধী বযস্থিকের স্থেকয় তথয ও প্রযুস্থি প্রস্থতকযাস্থিতা ২০১৬ আকয়ােে ককরকে’। স্থতস্থে আরও
োোে, আইস্থটি স্থবভাি তাকের স্থবোমূকয আইস্থটি প্রস্থলক্ষকণর বযবিা গ্রণ ককরকে। আিামীকতও এই প্রস্থতকযাস্থিতা
আকয়ােে করা কব বক োোে আইস্থটি স্থ ব। আকয়ােককের পক্ষ থথকক োোকো য়, থমাট ৫২ েে প্রস্থতকযািী ারটি
কযাটািস্থরকত প্রস্থতকযাস্থিতায় অংলগ্রণ ককরকে। প্রকতযক কযাটািস্থরকত থরা প্রথম ৩ েেকক পুরস্কার স্থককব থেওয়া কয়কে
যথারকম ৩০, ২০ ও ১০ াোর টাকা, থরস্ট ও াটিিস্থিকক
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'প্রস্থতবন্ধী তরুণ-তরুণীকের আইটি প্রস্থলক্ষণ স্থেকয় কমিংিাকের
বযবিা করা কব'

থেকলর প্রস্থতবন্ধী যুবককের তথয ও থযািাকযাি প্রযুস্থি জ্ঞাকে মৃদ্ধ ককর আন্তেিাস্থতক প্রস্থতকযাস্থিতায় অংলগ্রকণ থযািয ককর থতাার
কক্ষয প্রথমবাকরর মকতা আইটি প্রস্থতকযাস্থিতার আকয়ােে করকত যাকে রকার। এোড়াও প্রস্থতবন্ধী তরুণ-তরুণীকের আইটি প্রস্থলক্ষণ
স্থেকয় কমিংিাকেরও উকেযাি গ্রণ করা কয়কে।
এ উকেযাকির অংল স্থককব তথয ও থযািাকযাি প্রযুস্থি স্থবভাকির বাংাকেল কস্থিউটার কাউস্থন্প (স্থবস্থস্থ) আিামীকা লস্থেবার কা
৯টায় এস্থলয়া পযাস্থস্থিক ইউস্থেভি াস্থিটিকত প্রস্থতবন্ধী যুবাকের স্থেকয় আইটি প্রস্থতকযাস্থিতার আকয়ােে ককরকে। তথয ও থযািাকযাি প্রযুস্থি
প্রস্থতমন্ত্রী েুোইে আকমে পক স্থেকে উপস্থিত থথকক এ প্রস্থতকযাস্থিতার াস্থবিক তত্ত্বাবধাে করকবে।
প্রস্থতকযাস্থিতার আকয়ােে িককি তথয ও থযািাকযাি প্রযুস্থি প্রস্থতমন্ত্রী েুোইে আকমে পক বকে, প্রস্থতবন্ধীরা মাকেরই অংল।
তাকের উন্নয়কের মূধারায় িৃি করকত ো পারক কাস্থিত উন্নয়ে ম্ভব েয়। আর এ কারকেই তাকের তথয ও প্রযুস্থিজ্ঞাকে মৃদ্ধ
ককর িকড় থতাার েেয এমে প্রস্থতকযাস্থিতার আকয়ােে করা কয়কে। এোড়াও প্রস্থতবন্ধী তরুণ-তরুণীকের আইটি প্রস্থলক্ষণ স্থেকয়
কমিংিাকের বযবিা করা কব।
স্থতস্থে বকে, বাংাকেকল প্রস্থতবন্ধী বযস্থিকের মাকঝ তথয প্রযুস্থি ি ার ম্প্রারণ এবং তাকের ক্ষমতা উন্নয়কে আইটি প্রস্থতকযাস্থিতা
ুের
ূ প্রারী ভূ স্থমকা পাে করকত পাকর।
পক বকে, এ আইটি প্রস্থতকযাস্থিতার মাধযকম প্রস্থতকযািী যুব প্রস্থতবন্ধী বযস্থিকের মকধয তথযপ্রযুস্থি থলোর এবং েক্ষতা বৃস্থদ্ধও প্রবণতা
বৃস্থদ্ধ পাকব। তাকের স্কু  বা প্রস্থতিােগুকার মকধয একটা ুি প্রস্থতকযাস্থিতা শুরু কব। প্রস্থতিাে এবং পাস্থরবাস্থরক পযিাকয় তথয প্রযুস্থি
আরণ করা এবং তা আয়ত্ব করার প্রবণতাও বৃস্থদ্ধ পাকব। এর মাধযকম স্থডস্থেটা বাংাকেল স্থবস্থেমিাণ এবং থটকই উন্নয়কের ক্ষযমাত্রা
অস্থেিত কব।
আন্তেিাস্থতক প্রস্থতকযাস্থিতার কে ামঞ্জয থরকে ১৩ থথকক ১৯ বের বয়ী যুবককের ারটি গ্রুকপ ভাি ককর এ প্রস্থতকযাস্থিতা অেুস্থিত
কব। গ্রুপগুকা কা, লারীস্থরক প্রস্থতবন্ধী, েৃস্থষ্টপ্রস্থতবন্ধী, বাক ও শ্রবণ প্রস্থতবন্ধী এবং স্থেউকরাস্থডেঅডিার ও অটিেম প্রস্থতবন্ধী। এ
প্রস্থতকযাস্থিতায় ারটি স্থবয় মাইকরাফ্ট ওয়াডি, মাইকরাফ্ট একে, পাওয়ার পকয়ন্ট ও ইন্টারকেট স্থবকয় প্রশ্ন মাধাে করকত কব।
প্রকতযক প্রস্থতকযাস্থিকক এ েেয কস্থিউটাকর বক াকত-ককম কাে করকত কব এবং স্থেধিাস্থরত মকয়র মকধয প্রকশ্নর মাধাে থল করকত
কব।
এ প্রস্থতকযাস্থিতায় উত্তীণিকের স্থেকয় আিামী েকভম্বর মাক ীকে অেুকিয় থলাবা আইটি যাকঞ্জ ির ইয়ুথ স্থডএযাস্থবস্থটি (স্থেআইটিস্থ)
এ অংলগ্রকণর েেয ে িঠে করা কব। ২০১৫ াক ইকন্দাকেস্থলয়ার রােধােী োকাতি ায় অেুস্থিত প্রস্থতকযাস্থিতায় বাংাকেকলর ৬
েকযও একটি প্রস্থতস্থেস্থধে অংল স্থেকয়স্থে। এস্থলয়া মাকেকলর থেলগুকার েেয এ প্রস্থতকযাস্থিতার আকয়ােে ককর থকাস্থরয়া থাাইটি
ির স্থরযাস্থবস্থকটলে অি পারে উইথ স্থডএযাস্থবস্থ (থকএআরস্থপস্থড)।
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আে প্রস্থতবন্ধীকের আইটি প্রস্থতকযাস্থিতা

স্টাি স্থরকপাটিার ॥ থেকলর প্রস্থতবন্ধী যুবককের তথয ও থযািাকযাি প্রযুস্থি জ্ঞাকে মৃদ্ধ ককর
আন্তেিাস্থতক প্রস্থতকযাস্থিতায় অংলগ্রকণ থযািয ককর থতাা কব। এেেয প্রথমবাকরর মকতা আইটি
প্রস্থতকযাস্থিতার আকয়ােে করকত যাকে রকার। এোড়াও প্রস্থতবন্ধী তরুণ-তরুণীকের আইটি
প্রস্থলক্ষণ স্থেকয় কমিংিাকেরও উকেযাি থেয়া কয়কে।

তথযপ্রযুস্থি স্থবভাি োস্থেকয়কে, এ উকেযাকির অংল স্থককব তথয ও থযািাকযাি প্রযুস্থি স্থবভাি ও
বাংাকেল কস্থিউটার কাউস্থন্প (স্থবস্থস্থ) আে লস্থেবার কা ৯টায় এস্থলয়া পযাস্থস্থিক
ইউস্থেভাস্থিটিকত প্রস্থতবন্ধীকের স্থেকয় আইটি প্রস্থতকযাস্থিতার আকয়ােে ককরকে। তথয ও থযািাকযাি
প্রযুস্থি প্রস্থতমন্ত্রী েুোইে আকমে পক উপস্থিত থথকক এ প্রস্থতকযাস্থিতার াস্থবিক তত্ত্বাধাে করকবে।
প্রস্থতকযাস্থিতার আকয়ােে িককি তথয ও থযািাকযাি প্রযুস্থি প্রস্থতমন্ত্রী েুোইে আকমে পক বকে,
প্রস্থতবন্ধীরা মাকেরই অংল। তাকের উন্নয়কের মূধারায় িৃি করকত ো পারক কাস্থেক্ষত
উন্নয়ে ম্ভব েয়।
আর এ কারকণই তাকের তথয ও প্রযুস্থিজ্ঞাকে মৃদ্ধ ককর িকড় থতাার েেয এমে প্রস্থতকযাস্থিতার
আকয়ােে করা কয়কে। এোড়াও প্রস্থতবন্ধী তরুণ-তরুণীকের আইটি প্রস্থলক্ষণ স্থেকয় কমিংিাকের
বযবিা করা কব। বাংাকেকল প্রস্থতবন্ধী বযস্থিকের মাকঝ তথযপ্রযুস্থি ি ার ম্প্রারণ এবং তাকের
ক্ষমতা উন্নয়কে আইটি প্রস্থতকযাস্থিতা ুের
ূ প্রারী ভূ স্থমকা পাে করকত পাকর। এ আইটি
প্রস্থতকযাস্থিতার মাধযকম প্রস্থতকযািী যুব প্রস্থতবন্ধী বযস্থিকের মকধয তথযপ্রযুস্থি থলোর ও েক্ষতার
প্রবণতা বৃস্থদ্ধ পাকব। তাকের স্কু  বা প্রস্থতিােগুকার মকধয একটা ুি প্রস্থতকযাস্থিতা শুরু কব।
প্রস্থতিাে এবং পাস্থরবাস্থরক পযিাকয় তথযপ্রযুস্থি আরণ করা ও তা আয়ত্ত করার প্রবণতাও বৃস্থদ্ধ
পাকব।
এর মাধযকম স্থডস্থেটা বাংাকেল স্থবস্থেমিাণ ও থটকই উন্নয়কের ক্ষযমাত্রা অস্থেিত কব।
প্রযুস্থি স্থবভাি োস্থেকয়কে, আন্তেিাস্থতক প্রস্থতকযাস্থিতার কে ামঞ্জয থরকে ১৩ থথকক ১৯ বের বয়ী
যুবককের ার গ্রুকপ ভাি ককর এ প্রস্থতকযাস্থিতা অেুস্থিত কব। গ্রুপগুকা কা, লারীস্থরক প্রস্থতবন্ধী,
েৃস্থষ্টপ্রস্থতবন্ধী, বাক ও শ্রবণ প্রস্থতবন্ধী এবং স্থেউকরাস্থডেঅডিার ও অটিেম প্রস্থতবন্ধী। এ
প্রস্থতকযাস্থিতায় ারটি স্থবয় মাইকরািট ওয়াডি, মাইকরািট একে, পাওয়ার পকয়ন্ট ও ইন্টারকেট
স্থবকয় প্রশ্ন মাধাে করকত কব। প্রকতযক প্রস্থতকযাস্থিকক এ েেয কস্থিউটাকর বক াকত-ককম কাে
করকত কব এবং স্থেধিাস্থরত মকয়র মকধয প্রকশ্নর মাধাে থল করকত কব।
এ প্রস্থতকযাস্থিতায় উত্তীণিকের স্থেকয় আিামী েকবম্বর মাক ীকে অেুস্থিতবয থলাবা আইটি যাকঞ্জ ির
ইয়ুথ স্থডএযাস্থবস্থটি (স্থেআইটিস্থ) এ অংলগ্রকণর েেয ে িঠে করা কব। ২০১৫ াক
ইকন্দাকেস্থলয়ার রােধােী োকাতি ায় অেুস্থিত প্রস্থতকযাস্থিতায় বাংাকেকলর ৬ েকযর একটি
প্রস্থতস্থেস্থধে অংল স্থেকয়স্থে। এস্থলয়া মাকেকলর থেলগুকার েেয এ প্রস্থতকযাস্থিতার আকয়ােে ককর
থকাস্থরয়া থাাইটি ির স্থরযাস্থবস্থকটলে অি পারে উইথ স্থডএযাস্থবস্থ (থকএআরস্থপস্থড)।

https://www.dailyjanakantha.com/details/article/195294/%E0%A6%86%E0%A6%9C%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D
%E0%A6%A7%E0%A7%80%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE

প্রক্ততবন্ধীমদর আইটি কেক্তনিং ক্তদময় কমদ সিংস্থামনর বযবস্থা করমব সরকার

থেকলর প্রস্থতবন্ধী যুবককের তথয ও থযািাকযাি প্রযুস্থিজ্ঞাকে মৃদ্ধ ককর আন্তেিাস্থতক প্রস্থতকযাস্থিতায়
অংলগ্রকণ থযািয ককর তু কত প্রথমবাকরর মকতা আইটি প্রস্থতকযাস্থিতার আকয়ােে করকত যাকে রকার।
এোড়াও প্রস্থতবন্ধী তরুণ-তরুণীকের আইটি প্রস্থলক্ষণ স্থেকয় কমিংিাকেরও উকেযাি গ্রণ করা কয়কে।
এ উকেযাকির অংল স্থককব তথয ও থযািাকযাি প্রযুস্থি স্থবভাকির বাংাকেল কস্থিউটার কাউস্থন্প (স্থবস্থস্থ)
লস্থেবার কা ৯টায় এস্থলয়া পযাস্থস্থিক ইউস্থেভাস্থিটিকত প্রস্থতবন্ধী যুবাকের স্থেকয় আইটি প্রস্থতকযাস্থিতার
আকয়ােে
করকব।
তথয ও থযািাকযাি প্রযুস্থি প্রস্থতমন্ত্রী েুোইে আকমে পক উপস্থিত থথকক এ প্রস্থতকযাস্থিতার াস্থবিক তত্ত্বাধাে
করকবে।
প্রস্থতকযাস্থিতার আকয়ােে িককি েুোইে আকমে পক বকে, প্রস্থতবন্ধীরা মাকেরই অংল। তাকের
উন্নয়কের মূধারায় িৃি করকত ো পারক কাস্থিত উন্নয়ে ম্ভব েয়। আর এ কারকণই তাকের তথয ও
প্রযুস্থিজ্ঞাকে মৃদ্ধ ককর িকড় থতাার েেয এমে প্রস্থতকযাস্থিতার আকয়ােে করা কয়কে। এোড়াও প্রস্থতবন্ধী
তরুণ-তরুণীকের
আইটি
প্রস্থলক্ষণ
স্থেকয়
কমিংিাকের
বযবিা
করা
কব।
স্থতস্থে বকে, বাংাকেকল প্রস্থতবন্ধী বযস্থিকের মাকঝ তথয প্রযুস্থি ি ার ম্প্রারণ এবং তাকের ক্ষমতা
উন্নয়কে
আইটি
প্রস্থতকযাস্থিতা
ুের
ূ প্রারী
ভূ স্থমকা
পাে
করকত
পাকর।
পক বকে, এ আইটি প্রস্থতকযাস্থিতার মাধযকম প্রস্থতকযািী যুব প্রস্থতবন্ধী বযস্থিকের মকধয তথযপ্রযুস্থি থলোর

এবং েক্ষতা বৃস্থদ্ধর প্রবণতা বৃস্থদ্ধ পাকব। তাকের স্কু  বা প্রস্থতিােগুকার মকধয একটা ুি প্রস্থতকযাস্থিতা শুরু
কব। প্রস্থতিাে এবং পাস্থরবাস্থরক পযিাকয় তথয প্রযুস্থি আরণ করা এবং তা আয়ত্ব করার প্রবণতাও বৃস্থদ্ধ
পাকব। এর মাধযকম স্থডস্থেটা বাংাকেল স্থবস্থেমিাণ এবং থটকই উন্নয়কের ক্ষযমাত্রা অস্থেিত কব।
http://www.alokitobangladesh.com/online/details/7651

‘প্রক্ততবন্ধীমদর কমদ সিংস্থান কদমব সরকার’
শুরবার , ০৩ েুে ২০১৬, ৯:১৩ অপরাহ্ন

:: ক্তনজস্ব প্রক্ততমবদক ::
থেকলর প্রস্থতবন্ধী যুবককের তথয ও থযািাকযািপ্রযুস্থি জ্ঞাকে মৃদ্ধ ককর আন্তেিাস্থতক প্রস্থতকযাস্থিতায়
অংলগ্রকণ থযািয ককর তু কত প্রথমবাকরর মকতা আইটি প্রস্থতকযাস্থিতার আকয়ােে করকত যাকে রকার।
এোড়াও প্রস্থতবন্ধী তরুণ-তরুণীকের আইটি প্রস্থলক্ষণ স্থেকয় কমিংিাকেরও উকেযাি গ্রণ করা কয়কে। এ

উকেযাকির অংল স্থককব তথয ও থযািাকযাি প্রযুস্থি স্থবভাকির বাংাকেল কস্থিউটার কাউস্থন্প (স্থবস্থস্থ)
আে লস্থেবার কা ৯টায় এস্থলয়া পযাস্থস্থিক ইউস্থেভাস্থিটিকত প্রস্থতবন্ধী যুবাকের স্থেকয় আইটি
প্রস্থতকযাস্থিতার আকয়ােে করকব।
তথয ও থযািাকযািপ্রযুস্থি প্রস্থতমন্ত্রী েুোইে আকমে পক উপস্থিত থথকক এ প্রস্থতকযাস্থিতার াস্থবিক তত্ত্বাধাে
করকবে।
প্রস্থতকযাস্থিতার আকয়ােে িককি েুোইে আকমে পক বকে, প্রস্থতবন্ধীরা মাকেরই অংল। তাকের
উন্নয়কের মূধারায় িৃি করকত ো পারক কাস্থেক্ষত উন্নয়ে ম্ভব েয়। আর এ কারকণই তাকের তথয ও
প্রযুস্থিজ্ঞাকে মৃদ্ধ ককর িকড় থতাার েেয এমে প্রস্থতকযাস্থিতার আকয়ােে করা কয়কে। এোড়াও প্রস্থতবন্ধী
তরুণ-তরুণীকের আইটি প্রস্থলক্ষণ স্থেকয় কমিংিাকের বযবিা করা কব।
স্থতস্থে বকে, বাংাকেকল প্রস্থতবন্ধী বযস্থিকের মাকঝ তথযপ্রযুস্থি ি ার ম্প্রারণ এবং তাকের ক্ষমতা
উন্নয়কে আইটি প্রস্থতকযাস্থিতা ুের
ূ প্রারী ভূ স্থমকা পাে করকত পাকর। পক বকে, এ আইটি প্রস্থতকযাস্থিতার
মাধযকম প্রস্থতকযািী যুব প্রস্থতবন্ধী বযস্থিকের মকধয তথযপ্রযুস্থি থলোর এবং েক্ষতা বৃস্থদ্ধর প্রবণতা বৃস্থদ্ধ পাকব।
তাকের স্কু  বা প্রস্থতিােগুকার মকধয একটা ুি প্রস্থতকযাস্থিতা শুরু কব। প্রস্থতিাে এবং পাস্থরবাস্থরক পযিাকয়
তথযপ্রযুস্থি আরণ করা এবং তা আয়ত্ত করার প্রবণতাও বৃস্থদ্ধ পাকব। এর মাধযকম স্থডস্থেটা বাংাকেল
স্থবস্থেমিাণ এবং থটকই উন্নয়কের ক্ষযমাত্রা অস্থেিত কব।
আন্তেিাস্থতক প্রস্থতকযাস্থিতার কে ামঞ্জয থরকে ১৩ থথকক ১৯ বের বয়ী যুবককের ারটি গ্রুকপ ভাি ককর
এ প্রস্থতকযাস্থিতা অেুস্থিত কব।
গ্রুপগুকা কা- লারীস্থরক প্রস্থতবন্ধী, েৃস্থষ্টপ্রস্থতবন্ধী, বাক ও শ্রবণ প্রস্থতবন্ধী এবং স্থেউকরা স্থডেঅডিার ও
অটিেম প্রস্থতবন্ধী। এ প্রস্থতকযাস্থিতায় ারটি স্থবয় মাইকরাফ্ট ওয়াডি, মাইকরাফ্ট একে, পাওয়ার পকয়ন্ট
ও ইন্টারকেট স্থবকয় প্রশ্ন মাধাে করকত কব। প্রকতযক প্রস্থতকযািীকক এ েেয কস্থিউটাকর বক াকত-ককম
কাে করকত কব এবং স্থেধিাস্থরত মকয়র মকধয প্রকশ্নর মাধাে থল করকত কব।
এ প্রস্থতকযাস্থিতায় উত্তীণিকের স্থেকয় আিামী েকভম্বর মাক ীকে অেুস্থিতবয থলাবা আইটি যাকঞ্জ ির ইয়ুথ
স্থডঅযাস্থবস্থটিক (স্থেআইটিস্থ) অংলগ্রকণর েেয ে িঠে করা কব।২০১৫ াক ইকন্দাকেস্থলয়ার রােধােী
োকাতি ায় অেুস্থিত প্রস্থতকযাস্থিতায় বাংাকেকলর ৬ েকযর একটি প্রস্থতস্থেস্থধ ে অংল স্থেকয়স্থে। এস্থলয়া
মাকেকলর থেলগুকার েেয এ প্রস্থতকযাস্থিতার আকয়ােে ককর থকাস্থরয়া থাাইটি ির স্থরযাস্থবস্থকটলে অি
পারে উইথ স্থডঅযাস্থবস্থ (থকএআরস্থপস্থড)।
http://dailyvorerpata.com/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A
C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%80%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B8%E0%A7%8D
/

প্রস্থতবন্ধীকের তথযপ্রযুস্থি প্রস্থলক্ষণ স্থেকয় কমিংিাকের
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থেকলর প্রস্থতবন্ধী যুবককের তথয ও থযািাকযাি প্রযুস্থি জ্ঞাকে মৃদ্ধ ককর আন্তেিাস্থতক প্রস্থতকযাস্থিতায় অংলগ্রকণ
থযািয ককর তু কত প্রথমবাকরর মকতা আইটি প্রস্থতকযাস্থিতার আকয়ােে করকত যাকে রকার। এোড়া প্রস্থতবন্ধী
তরুণ-তরুণীকের আইটি প্রস্থলক্ষণ স্থেকয় কমিংিাকেরও উকেযাি গ্রণ করা কয়কে।
এ উকেযাকির অংল স্থককব তথয ও থযািাকযাি প্রযুস্থি (আইস্থটি) স্থবভাি ও বাংাকেল কস্থিউটার কাউস্থন্প
(স্থবস্থস্থ) থযৌথ উকেযাকি লস্থেবার কাক রােধােীর এস্থলয়া পযাস্থস্থিক ইউস্থেভি াস্থিটিকত প্রস্থতবন্ধীকের স্থেকয়
আইটি প্রস্থতকযাস্থিতার আকয়ােে করকব। আইস্থটি স্থবভাকির প্রস্থতমন্ত্রী েুোইে আকমে পক উপস্থিত থথকক এ
প্রস্থতকযাস্থিতার াস্থবিক তত্ত্বাবধাে করকবে।
প্রস্থতকযাস্থিতার আকয়ােে িককি েুোইে আকমে পক বকে, প্রস্থতবন্ধীরা মাকেরই অংল। তাকের উন্নয়কের
মূধারায় িৃি করকত ো পারক কাস্থিত উন্নয়ে ম্ভব েয়। এ কারকণ তাকের তথয ও প্রযুস্থিজ্ঞাকে মৃদ্ধ
ককর িকড় থতাার েেয এমে প্রস্থতকযাস্থিতার আকয়ােে করা কয়কে। এোড়া প্রস্থতবন্ধী তরুণ-তরুণীকের
তথযপ্রযুস্থি প্রস্থলক্ষণ স্থেকয় কমিংিাে করা কব।
পক বকে, বাংাকেকল প্রস্থতবন্ধী বযস্থিকের মাকঝ তথযপ্রযুস্থি

ি ার ম্প্রারণ এবং তাকের ক্ষমতা উন্নয়কে

আইটি প্রস্থতকযাস্থিতা ুের
ূ প্রারী ভূ স্থমকা পাে করকত পাকর।
প্রস্থতমন্ত্রী বকে, এ প্রস্থতকযাস্থিতার মাধযকম প্রস্থতকযািী যুব প্রস্থতবন্ধীকের মকধয তথযপ্রযুস্থি থলোর এবং েক্ষতা
বৃস্থদ্ধর প্রবণতা বৃস্থদ্ধ পাকব। তাকের স্কু  বা প্রস্থতিােগুকার মকধয একটা ুি প্রস্থতকযাস্থিতা শুরু কব। প্রস্থতিাে
এবং পাস্থরবাস্থরক পযিাকয় তথযপ্রযুস্থি আরণ করা এবং তা আয়ত্ত করার প্রবণতাও বৃস্থদ্ধ পাকব। এর মাধযকম
স্থডস্থেটা বাংাকেল স্থবস্থেমিাণ এবং থটকই উন্নয়কের ক্ষযমাত্রা অস্থেিত কব।

আন্তেিাস্থতক প্রস্থতকযাস্থিতার কে ামঞ্জয থরকে ১৩ থথকক ১৯ বের বয়ী যুবাকের ৪টি গ্রুকপ ভাি ককর এ
প্রস্থতকযাস্থিতা অেুস্থিত কব। গ্রুপগুকা কা: লারীস্থরক প্রস্থতবন্ধী, েৃস্থষ্টপ্রস্থতবন্ধী, বাক ও শ্রবণ প্রস্থতবন্ধী এবং
স্থেউকরাস্থডেঅডিার ও অটিেম প্রস্থতবন্ধী। এ প্রস্থতকযাস্থিতায় মাইকরাফ্ট ওয়াডি, মাইকরাফ্ট একে, পাওয়ার
পকয়ন্ট ও ইন্টারকেট স্থবয়ক প্রকশ্নর মাধাে করকত কব। প্রকতযক প্রস্থতকযািীকক এেেয কস্থিউটাকর বক াকতককম কাে করকত কব এবং স্থেধিাস্থরত মকয়র মকধয প্রকশ্নর মাধাে থল করকত কব।
এ প্রস্থতকযাস্থিতায় উত্তীণিকের স্থেকয় আিামী েকভম্বকর ীকে অেুস্থিতবয থলাবা আইটি যাকঞ্জ ির ইয়ুথ স্থডেঅযাস্থবস্থটিে (স্থেআইটিস্থ) -এ অংলগ্রকণর েেয ে িঠে করা কব। ২০১৫ াক ইকন্দাকেস্থলয়ার োকাতি ায়
অেুস্থিত প্রস্থতকযাস্থিতায় বাংাকেকলর ৬ েকযর একটি প্রস্থতস্থেস্থধে অংল স্থেকয়স্থে। এস্থলয়া মাকেকলর
থেলগুকার েেয এ প্রস্থতকযাস্থিতার আকয়ােে ককর থকাস্থরয়া থাাইটি ির স্থরযাস্থবস্থকটলে অি পারে উইথ
স্থডে-অযাস্থবস্থটিে (থকএআরস্থপস্থড)।
http://www.banglatribune.com/sport/news/110709/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A
4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%80%E0%A6%A6%E0%A7%8
7%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AF
%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7
%E0%A6%A3-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87

যুব প্রস্থতবন্ধীকের স্থেকয় োতীয় আইস্থটি প্রস্থতকযাস্থিতা

েস্থব: বাংাস্থেউেকটাকয়স্থন্টকিার.কম
ঢাকা: বাংাকেকল প্রথমবাকরর মকতা যুব প্রস্থতবন্ধীকের স্থেকয় োতীয় আইস্থটি প্রস্থতকযাস্থিতার আকয়ােে করা কয়কে।
লস্থেবার (০৪ েুে) কা ৯টায় রােধােীর ইউস্থেভাস্থিটি অব এস্থলয়া পযাস্থস্থিককর স্থগ্রে থরাড কযািাক এ প্রস্থতকযাস্থিতার
উকিাধে করা য়।
উকিাধে ককরে তথয ও থযািাকযাি প্রযুস্থি স্থবভাকির স্থ ব লযাম ুন্দর স্থকোর।
অেুিাকে ইউস্থেভাস্থিটি অব এস্থলয়া পযাস্থস্থিককর থবাডি অব ট্রাস্থস্টকের থ য়ারপারে কাইয়ু থরো থ ৌধুরীর ভাপস্থতত্ব
ককরে।
এ ময় অেযকের মকধয বাংাকেল কস্থিউটার কাউস্থন্পকর (স্থবস্থস্থ) স্থেবিাী পস্থর াক এ এম আলরািু  ইাম,
স্থববস্থবেযাকয়র উপ-উপা াযি প্রকির এম আর কস্থবর ও ূ ো িাউকেলকের থকরটাস্থর থেোকর ড. মাোরু মান্নাে
প্রমুে বিবয থেে।
বাংাকেল রকাকরর আইস্থটি স্থবভাি এ আইটি প্রস্থতকযাস্থিতার আকয়ােে ককরকে। যা থেকলর যুব প্রস্থতবন্ধী বযস্থিকের মকধয
আইস্থটি

ি া বযাপকভাকব ম্প্রারণ ঘটাকব।

একই কে তা রকার প্রস্থতশ্রুত স্থডস্থেটা বাংাকেকলর উপযুি মােবিে স্থককব প্রস্থতবন্ধী বযস্থিকের প্রস্তুস্থতর থক্ষকত্র
অতযন্ত ায়ক কব।
বাংাকেল কস্থিউটার কাউস্থন্প (স্থবস্থস্থ) থেলীয় এেস্থেও থন্টার ির াস্থভিক অযাে ইেিরকমলে অে স্থডেঅযাস্থবস্থটি
(স্থএআইস্থড) ও ইউস্থেভাস্থিটি অব এস্থলয়া পযাস্থস্থিককর কে থযৌথভাকব এ প্রস্থতকযাস্থিতার আকয়ােে ককরকে।
আকয়ােককের পাঠাকো ংবাে স্থবজ্ঞস্থপ্তকত োোকো য়, প্রস্থতকযাস্থিতায় ারা থেকল থথকক থমাট ৫২ েে প্রস্থতকযািী ারটি
কযাটািস্থরকত প্রস্থতকযাস্থিতায় অংল স্থেকয়কেে। কযাটািস্থরগুকা কে- েৃস্থষ্ট প্রস্থতবন্ধী, লারীস্থরক প্রস্থতবন্ধী, বাক ও শ্রবণ
প্রস্থতবন্ধী এবং স্থেউকরা থডকভপকমন্ট প্রস্থতবন্ধী (অটিস্থস্টক বা অটিেম)।
এব কযাটািস্থরকত মাইকরািট ওয়াডি, একে, পাওয়ার পকয়ন্ট ও ইন্টারকেট স্থবকয় প্রস্থতকযািীকের কাে করকত কব।
প্রকতযক কযাটািস্থরকত থরা প্রথম স্থতেেেকক পুরস্কার স্থককব থেওয়া কব যথারকম ৩০, ২০ ও ১০ াোর টাকা এবং থরস্ট
ও াটিিস্থিককট।

স্থবেয়ী প্রস্থতকযািীকের মধয থথকক েক্ষতার স্থভস্থত্তকত স্থত বেকরর েকভম্বর মাক ীকে অেুকিয় আন্তেিাস্থতক প্রস্থতকযাস্থিতায়
অংলগ্রকণর ুকযাি থেওয়া কব।
এোড়া েক্ষতার স্থভস্থত্তকত স্থেবিাস্থ ত প্রাথীকের বাংাকেল কস্থিউটার কাউস্থন্পকর উচ্চতর থকাকি স্থবো স্থিকত অংল থেওয়ার
ুকযাি থেওয়া কব।
এস্থেকক স্থবককক মাপেী অেুিাকে প্রধাে অস্থতস্থথ স্থককব স্থবেয়ীকের মাকঝ পুরস্কার স্থবতরণ ককরে তথয ও থযািাকযাি
প্রযুস্থি স্থবভাকির প্রস্থতমন্ত্রী েুোইে আকেে পক।
ইউস্থেভাস্থিটি অব এস্থলয়া পযাস্থস্থিককর উপা াযি অধযাপক ড. োস্থমুর থরো থ ৌধুরীর ভাপস্থতকত্ব অেুিাকে উপস্থিত
স্থেকে আইস্থটি স্থবভাকির অস্থতস্থরি স্থ ব থমা. ারুেুর রলীে, স্থএআইস্থডর স্থেবিাী পস্থর াক েন্দকার েহুরু আম,
ূ ো িাউকেলকের ভাই থ য়ারপারে ড. প্রাণ থিাপা েত্ত ও স্থবস্থস্থর স্থেবিাী পস্থর াক এ এম আলরািু  ইাম।
http://www.banglanews24.com/informationtechnology/news/493367/%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D
%E0%A6%A7%E0%A7%80%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A7%9F%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE

যুব প্রক্ততবন্ধীমদর জাতীয় আইক্তসটি প্রক্ততমযাক্তগতা

াইভ প্রক্ততমবদক: বাংাকেকল প্রথম বাকরর মকতা আকয়াস্থেত যুব প্রস্থতবন্ধীকের স্থেকয় োতীয় আইস্থটি
প্রস্থতকযাস্থিতা ২০১৬ আকয়ােে করা কয়কে।
লস্থেবার কা ৯টার রােধােী ঢাকার ইউস্থেভাস্থিটি অি এস্থলয়া পযাস্থস্থিক গ্রীণ থরাকডর কযািাক
প্রকযাস্থিতার উকিাধে ককরে তথয ও থযািাকযাি প্রযুস্থি স্থবভাকির স্থ ব লযাম ুন্দর স্থকোর।
স্থতস্থে বকে, স্থবিত ৭ বের রকার তথয ও প্রযুস্থি োকত োোস্থবধ উকেযাি গ্রে ককরকে এবং ািয
থপকয়কে অকেক। তকব থেকল একটা উকেযকযািয থাকব প্রস্থতবন্ধী। প্রস্থতবন্ধী তথয ও প্রযুস্থি োকত এস্থিকয়
থেয়ার েেয আমরা স্থবস্থভন্ন পেকক্ষপ গ্রে ককরস্থে।
স্থতস্থে আরও বকে, আইস্থটি স্থবভাি প্রস্থতবন্ধী ভাই-থবােকের স্থবোমূকয আইস্থটি প্রস্থলক্ষকণর বযবিা গ্রে
ককরকে। প্রস্থতবন্ধী স্থবস্থভন্ন ুস্থবধা থেয়ার পালাপাস্থল কমিংিাকেরও রকার ায়তা প্রোে করকে।
আিামীকতও এই প্রস্থতকযাস্থিতা আকয়ােে করা কব বক োোে আইস্থটি স্থ ব।
উকিাধেী অেুিাকে ইউস্থেভাস্থিটি অি এস্থলয়া পযাস্থস্থিককর থবাডি অি ট্রাস্থস্টকর থ য়ারপািে কাইয়ু থরো
থ ৌধুরীর ভাপস্থতকত্ব আরও বিবয রাকেে বাংাকেল কস্থিউটার কাউস্থন্পকর (স্থবস্থস্থ) স্থেবিাী পস্থর াক
এ এম আলরািু  ইাম, ইউস্থেভাস্থিটি অি এস্থলয়া পযাস্থস্থিককর থপ্রা ভাই যাকন্পর প্রকি এম আর
কস্থবর এবং ূ ো িাউকেলকের থকরটাস্থর থেোকর ড: মাোরু মান্নাে।

স্থবকাকর মাপণী অেুিাকে প্রধাে অস্থতস্থথ স্থককব উপস্থিত কয় স্থবেয়ীকের মাকঝ পুরস্কার স্থবতরণ ককরে
তথয
ও
থযািাকযাি
প্রযুস্থি
স্থবভাকির
প্রস্থতমন্ত্রী
েুোইে
আকেে
পক।
এোড়া অংলগ্রণকারীকের মধয কত েক্ষতার স্থভস্থত্তকত স্থেবিাস্থ ত প্রাথীকের বাংাকেল কস্থিউটার কাউস্থন্প
পস্থর াস্থত উচ্চতর থকাকি স্থবো স্থিকত অংলগ্রকের ুকযাি থেয়া য়। ক অংলগ্রেকারীকক আইস্থটি
স্থবভাি ও স্থবস্থস্থ আকয়াস্থেত াকস্থর থমায় অংলগ্রকণর ুকযাি থেয়া য়।
http://www.campuslive24.com/campus.162999.live24/

যুব প্রস্থতবন্ধীকের স্থেকয় োতীয় আইস্থটি প্রস্থতকযাস্থিতা
বাংাকেকল প্রথম বাকরর মকতা আকয়াস্থেত যুব প্রস্থতবন্ধীকের স্থেকয় োতীয় আইস্থটি প্রস্থতকযাস্থিতা ২০১৬ আকয়ােে করা কয়কে। লস্থেবার
কা ৯টার রােধােী ঢাকার ইউস্থেভাস্থিটি অি এস্থলয়া পযাস্থস্থিক গ্রীণ থরাকডর কযািাক প্রকযাস্থিতার উকিাধে ককরে তথয ও ও
থযািাকযাি প্রযুস্থি স্থবভাকির স্থ ব লযাম ুন্দর স্থকোর।

(ক্তপ্রয় কটক) বাংাকেকল প্রথম বাকরর মকতা আকয়াস্থেত যুব প্রস্থতবন্ধীকের স্থেকয় োতীয় আইস্থটি প্রস্থতকযাস্থিতা ২০১৬ আকয়ােে করা কয়কে।
লস্থেবার কা ৯টার রােধােী ঢাকার ইউস্থেভাস্থিটি অি এস্থলয়া পযাস্থস্থিক গ্রীণ থরাকডর কযািাক প্রকযাস্থিতার উকিাধে ককরে তথয ও ও
থযািাকযাি প্রযুস্থি স্থবভাকির স্থ ব লযাম ুন্দর স্থকোর। এ ময় স্থতস্থে বকে, স্থবিত ৭ বের রকার তথয ও প্রযুস্থি োকত োোস্থবধ উকেযাি
গ্রে ককরকে এবং ািয থপকয়কে অকেক। তকব থেকল একটা উকেেযকযািয ংেযক থাকব প্রস্থতবন্ধী।
প্রস্থতবন্ধী তথয ও প্রযুস্থি োকত এস্থিকয় থেওয়ার েেয আমরা স্থবস্থভন্ন পেকক্ষপ গ্রে ককরস্থে। তারাই ধারাবাস্থকতা আইস্থটি স্থবভাি যুব
প্রস্থতবন্ধী বযস্থিকের স্থেকয় তথয ও প্রযুস্থি প্রস্থতকযাস্থিতা ২০১৬ আকয়ােে ককরকে। স্থতস্থে আরও বকে,আইস্থটি স্থবভাি প্রস্থতবন্ধী ভাই-থবােকের
স্থবোমূক আইস্থটি প্রস্থলক্ষকণর বযবিা গ্রে ককরকে। প্রস্থতবন্ধী স্থবস্থভন্ন ুস্থবধা থেওয়ার পালাপাস্থল কমিংিাকেরও রকার ায়তা প্রোে
করকে। আিামীকতও এই প্রস্থতকযাস্থিতা আকয়ােে করা কব বক োোে আইস্থটি স্থ ব।
উকিাধেী অেুিাকে ইউস্থেভাস্থিটি অি এস্থলয়া পযাস্থস্থিককর থবাডি অি ট্রাস্থস্টকর থ য়ারপািে কাইয়ু থরো থ ৌধুরীর ভাপস্থতকত্ত্ব আরও
বিবয রাকেে বাংাকেল কস্থিউটার কাউস্থন্পকর (স্থবস্থস্থ) স্থেবিাী পস্থর াক এ এম আলরািু  ইাম, ইউস্থেভাস্থিটি অি এস্থলয়া
পযাস্থস্থিককর থপ্রা ভাই যাকন্পর প্রকি এম আর কস্থবর এবং ূ ো িাউকেলকের থকরটারী থেোকর ড: মাোরু মান্নাে। স্থবকাকর
মাপণী অেুিাকে প্রধাে অস্থতস্থথ স্থককব উপস্থিত থাককবে স্থবেয়ীকের মাকঝ পুরস্কার স্থবতরণ করকবে তথয ও থযািাকযাি প্রযুস্থি স্থবভাকির
প্রস্থতমন্ত্রী েুোইে আকমে পক।
ইউস্থেভাস্থিটি অি এস্থলয় াাপযাস্থস্থিককর উপা াযি অধযাপক ড. োস্থমুর থরো থ ৌধুরীর ভাপস্থতত্ব অেুিাকে উপস্থিত থাককবে আইস্থটি
স্থবভাকির অস্থতস্থরি স্থ ব থমা.ারুেুর রলীে, স্থএআইস্থডর স্থেবিাী পস্থর াক েন্দকার েহুরু আম, ূ ো িাউকেলকের ভাই
থ য়ারপািে ড. প্রাণ থিাপা েত্ত এবং স্থবস্থস্থর স্থেবিাী পস্থর াক এ এম আলরািু  ইাম।

আকয়ােেকের পক্ষ থথকক োোকো য়, বাংাকেল রকাকরর আইস্থটি স্থবভাি থেকল প্রথমবাকরর মকতা যুব প্রস্থতবন্ধী বযস্থিকের স্থেকয় আইটি
প্রস্থতকযাস্থিতার আকয়ােে করকত যাকে। এ প্রস্থতকযাস্থিতা থেকলর যুব প্রস্থতবন্ধী বযস্থিকের মকধয আইস্থটি ি া বযাপক ভাকব ম্প্রারণ ঘটাকব
এবং বতি মাে রকার প্রস্থতশ্রুত স্থডস্থেটা বাংাকেকলর উপযুি মােব িে স্থককব প্রস্থতবন্ধী বযস্থিকের প্রস্তুস্থতর থক্ষকত্র অতযন্ত ায়ক কব।
বাংাকেল কস্থিউটার কাউস্থন্প (স্থবস্থস্থ) থেলীয় এেস্থেও থন্টার ির াস্থভিক অযাে ইেিরকমলে অে স্থডেঅযাস্থবস্থটি (স্থএআইস্থড) ও
ইউস্থেভাস্থিটি অি এস্থলয়া পযাস্থস্থিক এর কে থযৌথভাকব এই প্রস্থতকযাস্থিতা আকয়ােে করকে।
আকয়ােককের পক্ষ থথকক োোকো য়, ারা থেকল থথকক আিত থমাট ৫২েে প্রস্থতকযাস্থিতাটি ারটি কযাটািস্থরকত প্রস্থতকযাস্থিতায় অংলগ্রে
করকব। কযাটািস্থরগুকা কা ক. েৃস্থষ্ট প্রস্থতবন্ধী ে. লারীস্থরক প্রস্থতবন্ধী ি. বাক ও শ্রবণ প্রস্থতবন্ধী এবং ঘ. স্থেউকরা থডকভপকমন্ট প্রস্থতবন্ধী
(অটিস্থস্টক বা অটিেম)। বগুকা কযাটািস্থরকত প্রস্থতকযাস্থিরা মাইকরাফ্ট ওয়াডি, একে, পাওয়ার পকয়ন্ট ও ইন্টারকেট-এই ারটি স্থবকয়
প্রস্থতকযাস্থিতায় অংলগ্রে করকবে।
প্রকতযক কযাটািস্থরকত থরা প্রথম স্থতেেেকক পুরষ্কার স্থককব থেওয়া কব যথারকম ৩০, ২০ ও ১০ াোর টাকা এবং থরস্ট ও াটিিস্থিককট।
স্থবেয়ী প্রস্থতকযাস্থিকের মধয কত েক্ষতার স্থভস্থত্তকত আিামী ২০১৬ াকর েকভম্বর মাক ীকে অেুকিয় আন্তেিাস্থতক প্রস্থতকযাস্থিতায় অংলগ্রকণর
ুকযাি প্রোে করা কব। এোড়া অংলগ্রণকারীকের মধয কত েক্ষতার স্থভস্থত্তকত স্থেবিাস্থ ত প্রাথীকের বাংাকেল কস্থিউটার কাউস্থন্প
পস্থর াস্থত উচ্চতর থকাকি স্থবো স্থিকত অংলগ্রকের ুকযাি থেয়া কব। ক অংলগ্রেকারীকক আইস্থটি স্থবভাি ও স্থবস্থস্থ আকয়াস্থেত াকস্থর
থমায় অংলগ্রকণর ুকযাি থেয়া কব।
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%8D%E0%A6%A7%E0%A7%80%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A7%9F%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6
%97%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE#sthash.5aXQItdB.dpuf

প্রস্থতবন্ধীকের তথযপ্রযুস্থি প্রস্থলক্ষণ স্থেকয় কমিংিাকের বযবিা
করা কব: পক

থেকলর প্রস্থতবন্ধী যুবককের তথয ও থযািাকযাি প্রযুস্থি জ্ঞাকে মৃদ্ধ ককর আন্তেিাস্থতক প্রস্থতকযাস্থিতায় অংলগ্রকণ থযািয
ককর তু কত প্রথমবাকরর মকতা আইটি প্রস্থতকযাস্থিতার আকয়ােে করকত যাকে রকার। এোড়া প্রস্থতবন্ধী তরুণতরুণীকের আইটি প্রস্থলক্ষণ স্থেকয় কমিংিাকেরও উকেযাি গ্রণ করা কয়থে।
এ উকেযাকির অংল স্থককব তথয ও থযািাকযাি প্রযুস্থি (আইস্থটি) স্থবভাি ও বাংাকেল কস্থিউটার কাউস্থন্প (স্থবস্থস্থ)
থযৌথ উকেযাকি লস্থেবার কাক রােধােীর এস্থলয়া পযাস্থস্থিক ইউস্থেভি াস্থিটিকত প্রস্থতবন্ধীকের স্থেকয় আইটি
প্রস্থতকযাস্থিতার আকয়ােে করকব। আইস্থটি স্থবভাকির প্রস্থতমন্ত্রী েুোইে আকমে পক উপস্থিত থথকক এ প্রস্থতকযাস্থিতার
াস্থবিক তত্ত্বাবধাে করকবে।
প্রস্থতকযাস্থিতার আকয়ােে িককি েুোইে আকমে পক বকে, প্রস্থতবন্ধীরা মাকেরই অংল। তাকের উন্নয়কের
মূধারায় িৃি করকত ো পারক কাস্থিত উন্নয়ে ম্ভব েয়। এ কারকণ তাকের তথয ও প্রযুস্থিজ্ঞাকে মৃদ্ধ ককর
িকড় থতাার েেয এমে প্রস্থতকযাস্থিতার আকয়ােে করা কয়কে। এোড়া প্রস্থতবন্ধী তরুণ-তরুণীকের তথযপ্রযুস্থি
প্রস্থলক্ষণ স্থেকয় কমিংিাে করা কব।
পক বকে, বাংাকেকল প্রস্থতবন্ধী বযস্থিকের মাকঝ তথযপ্রযুস্থি ি ার ম্প্রারণ এবং তাকের ক্ষমতা উন্নয়কে আইটি
প্রস্থতকযাস্থিতা ুের
ূ প্রারী ভূ স্থমকা পাে করকত পাকর।
প্রস্থতমন্ত্রী বকে, এ প্রস্থতকযাস্থিতার মাধযকম প্রস্থতকযািী যুব প্রস্থতবন্ধীকের মকধয তথযপ্রযুস্থি থলোর এবং েক্ষতা বৃস্থদ্ধর
প্রবণতা বৃস্থদ্ধ পাকব। তাকের স্কু  বা প্রস্থতিােগুকার মকধয একটা ুি প্রস্থতকযাস্থিতা শুরু কব। প্রস্থতিাে এবং
পাস্থরবাস্থরক পযিাকয় তথযপ্রযুস্থি আরণ করা এবং তা আয়ত্ত করার প্রবণতাও বৃস্থদ্ধ পাকব। এর মাধযকম স্থডস্থেটা
বাংাকেল স্থবস্থেমিাণ এবং থটকই উন্নয়কের ক্ষযমাত্রা অস্থেিত কব।
আন্তেিাস্থতক প্রস্থতকযাস্থিতার কে ামঞ্জয থরকে ১৩ থথকক ১৯ বের বয়ী যুবাকের ৪টি গ্রুকপ ভাি ককর এ
প্রস্থতকযাস্থিতা অেুস্থিত কব। গ্রুপগুকা কা: লারীস্থরক প্রস্থতবন্ধী, েৃস্থষ্টপ্রস্থতবন্ধী, বাক ও শ্রবণ প্রস্থতবন্ধী এবং

স্থেউকরাস্থডেঅডিার ও অটিেম প্রস্থতবন্ধী। এ প্রস্থতকযাস্থিতায় মাইকরাফ্ট ওয়াডি, মাইকরাফ্ট একে, পাওয়ার পকয়ন্ট
ও ইন্টারকেট স্থবয়ক প্রকশ্নর মাধাে করকত কব। প্রকতযক প্রস্থতকযািীকক এেেয কস্থিউটাকর বক াকত-ককম কাে
করকত কব এবং স্থেধিাস্থরত মকয়র মকধয প্রকশ্নর মাধাে থল করকত কব।
এ প্রস্থতকযাস্থিতায় উত্তীণিকের স্থেকয় আিামী েকভম্বকর ীকে অেুস্থিতবয থলাবা আইটি যাকঞ্জ ির ইয়ুথ স্থডেঅযাস্থবস্থটিে (স্থেআইটিস্থ) -এ অংলগ্রকণর েেয ে িঠে করা কব। ২০১৫ াক ইকন্দাকেস্থলয়ার োকাতি ায় অেুস্থিত
প্রস্থতকযাস্থিতায় বাংাকেকলর ৬ েকযর একটি প্রস্থতস্থেস্থধে অংল স্থেকয়স্থে। এস্থলয়া মাকেকলর থেলগুকার েেয এ
প্রস্থতকযাস্থিতার আকয়ােে ককর থকাস্থরয়া থাাইটি ির স্থরযাস্থবস্থকটলে অি পারে উইথ স্থডে-অযাস্থবস্থটিে
(থকএআরস্থপস্থড)
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