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িপ্রতযমোগীযেয ভনযমোগ কপ্রিউটোযয। িমুপ্রিপ্রফলয়ক প্রফপ্রবন্ন ভযোয ভোধোন কযযেন তোাঁযো l ংগৃীত‘তথয ও

মমোগোযমোগিমুপ্রি (আইপ্রটি) খোযত িপ্রতফন্ধীযেয কোজ কযোয ুযমোগ যযয়যে। িমুপ্রি ফযফোযয তোাঁযেয মোযত মকোযনো ধযযনয
িপ্রতফন্ধকতো নো থোযক, ম জনয আভযো িপ্রতফন্ধীযেয যমোপ্রগতো কযফ।’ মুফ িপ্রতফন্ধীযেয প্রনযয় জোতীয় তথযিমুপ্রি
িপ্রতযমোপ্রগতো মযল ুযস্কোয িেোন অনুষ্ঠোযন এ কথো ফযরন ইউপ্রনবোপ্রিটি অফ এপ্রয়ো যোপ্রপ্রপযকয (ইউএপ্র) উোচোমি
জোপ্রভরুয মযজো মচৌধুযী।
ইউএপ্রযত গতকোর প্রনফোয এই িপ্রতযমোপ্রগতোয আযয়োজন কযয যকোযযয আইপ্রটি প্রফবোগ। ফোংরোযে কপ্রিউটোয
কোউপ্রির (প্রফপ্রপ্র), মন্টোয পয োপ্রবিয অযোন্ড ইনপযযভন অন প্রডজঅযোপ্রফপ্ররটি (প্রএআইপ্রড) এফং ইউএপ্র
িপ্রতযমোপ্রগতো আযয়োজযন যমোপ্রগতো কযয।
েৃপ্রিিপ্রতফন্ধী, োযীপ্রযক িপ্রতফন্ধী, ফোক্ ও শ্রফণিপ্রতফন্ধী এফং প্রনউযযো মডযবরযভন্ট (অটিজভ) িপ্রতফন্ধী—এই চোয প্রফবোযগ
োযো মে মথযক ৮১ জন িপ্রতযমোগী এই িপ্রতযমোপ্রগতোয় অং মনন। ভোইযরোপট ওয়োডি, এযের, োওয়োয যয়ন্ট ও
ইন্টোযযনযটয নোনো প্রফলযয় িপ্রতযমোগীযেয েক্ষতো মেযখ প্রফচোয কযো যয়যে।
েৃপ্রিিপ্রতফন্ধী প্রফবোযগ িথভ, প্রিতীয় ও তৃ তীয় যয়যেন মথোরযভ ভুখযরেু য যভোন, আব্দুল্লো আর মনোভোন ও যেফ কুভোয।
মভো. মভোল্লো আফু োপ্রভভ, ুব্রত প্রকর্ত্িনীয়ো ও মভো. ইভযোন মোযন োযীপ্রযক িপ্রতফন্ধী প্রফবোযগ মথোরযভ িথভ, প্রিতীয় ও
তৃ তীয় যয়যেন। ফোক্ ও শ্রফণিপ্রতফন্ধী প্রফবোযগ িথভ, প্রিতীয় ও তৃ তীয় যয়যেন মথোরযভ োনপ্রজেো আিোয প্রিনুক, কোজী
আেনোন মোযন ও মভো. ুজন। অটিজভ প্রফবোযগ িথভ, প্রিতীয় ও তৃ তীয় যয়যেন মথোরযভ অপ্রভত ুজোউপ্রিন তু যোগ,
জোপ্রেুর ইরোভ তু প্রন ও প্রযতো গোপ্ররফ। এ েোড়ো ফোক্ ও শ্রফণিপ্রতফন্ধী পোযোন ইকফোরযক প্রফযল ুযস্কোয মেওয়ো য়।
অনুষ্ঠোযনয িধোন অপ্রতপ্রথ ভোজকরযোণ ভন্ত্রণোরযয়য প্রচফ প্রজল্লোয যভোন ফযরন, মেয ৩৫ রোখ ৩০ োজোয িপ্রতফন্ধী
যযয়যে। এযো মফোাঁিো নয়। তোযেয মফযড় ওঠোয় যকোয যমোপ্রগতো কযযে। এযত আযও ফিফয মেন প্রফপ্রপ্রয প্রনফিোী
প্রযচোরক স্বন কুভোয যকোয, আইপ্রটি প্রফবোযগয অপ্রতপ্রযি প্রচফ মভো. োরুনুয যীে, ইউএপ্রয ট্রোপ্রি মফোযডিয
মচয়োযোযন কোইয়ুভ মযজো মচৌধুযী, প্রএআইপ্রডয প্রনফিোী প্রযচোরক জহুরুর আরভ। প্রফপ্রপ্র প্রযচোপ্ররত প্রফযল মকোযি
প্রফজয়ীযো িপ্রক্ষযণয ুযমোগ োযফন। যফতী ভযয় এই ১২ জন মথযক প্রনফিোপ্রচত ৪ জন ুযমোগ োযফন আন্তজিোপ্রতক
িপ্রতযমোপ্রগতোয় অংগ্রযণয।

http://epaper.thedailystar.net/index.php?opt=view&page=3&date=2017-05-07

UAP hosts National IT Competition
A day-long National IT Competition for Youth with Disabilities was held at UAP Plaza on May 6, 2017.
The competition was jointly organised for the second time by Bangladesh Computer Council (BCC) with
the help of Centre for Services and Information on Disability (CSID) and University of Asia Pacific.
This year, a total of 81 participants, aged between 13 and 19, took part in the competition this year in
four categories: Visual Impairment, Physical Impairment, Speech and Hearing Impairment, and Neuro
and Development Disabilities (Autistic or Autism). All contestants participating in the competition
worked on Microsoft Word, Excel, PowerPoint and the internet.
In Visual Impairment, Mukhlesur Rahman, Abdullah Al Noman and Sohodeb Kumar won top three
positions. Md. Mollah Abu Shamim, Subroto Kirtoniya and Md. Imran Hossain from Physical Impairment
have secured positions while Sanjida Akhtar Jinuk, Kazi Adnan Hossain, and Md. Sujan have won prizes
in Neuro and Development and Amit Sujauddin Turag, Zahidul Islam Tuhin, and Rishta Galib got the
prizes in Speech and Hearing Impairment respectively.
http://www.thedailystar.net/shout/bulletin-board/bulletin-board-1403620

A convention for youth with disabilities at
UAP
May 14, 2017 12:03 pm·

On May 06, youth with
disabilities gathered at the Plaza of University of Asia Pacific to participate in a daylong national IT competition for youth
with disabilities. The competition was jointly organised for the second time by Bangladesh Computer Council with the
help of Centre for Services and Information on Disability and UAP.
This year, a total of 81 differently-abled youths, aged between 13 and 19, took part in the competition in four categories.
Twelve of them became winners and received Tk 30,000 and a smart phone each. The categories were: visual impairment,
physical impairment, speech and hearing impairment, and neuro and development disabilities (autistic or autism). All
contestants participating in the competition worked on Microsoft Word, Excel, PowerPoint and Internet.
While addressing the gathering as the chair of the prize giving ceremony of the competition and the vice chancellor, of
UAP professor Jamilur Reza Choudhury said, Day-to-day, they are developing their skills and prove themselves as
competent and efficient in this sector. In the days to come, we will help these youths so that they can easily access to use
the technology.
The chief guest of the closing session Zillar Rahman said, our country has a number of 35 lacs autistics. They are burden.
Government is helping these disabilities out to improve their skills. These winners will get an opportunity to take a course
conducted by Bangladesh Computer Council and 4 applicants among them will compete globally.
http://youth.newagebd.net/3780/convention-youth-disabilities-uap/

মুফ িপ্রতফন্ধী আইটি িপ্রতযমোপ্রগতোয় প্রফজয়ীযেয িপ্রক্ষণ মেযফ প্রফপ্রপ্র
০৭ মভ, ২০১৭ ইং

ফোংরোযে যকোযযয আইপ্রটি প্রফবোগ প্রিতীয় ফোযযয ভযতো মেযয মুফ িপ্রতফন্ধী ফযপ্রিযেয আইটি িপ্রতযমোপ্রগতোয আযয়োজন
কযযযে। গতকোর যোজধোনী ঢোকোয ইউপ্রনবোপ্রিটি অপ এপ্রয়ো যোপ্রপ্রপক এয কযোিোয শুরু য় োযো মেয মথযক আগত
৮১ জন িপ্রতফন্ধীযেয প্রনযয় জোতীয় আইটি িপ্রতযমোপ্রগতো ২০১৭। উযিোধনী অনুষ্ঠোযন িধোন অপ্রতপ্রথ প্রযযফ উপ্রিত মথযক
িপ্রতযমোপ্রগতোয উযিোধন কযযন ফোংরোযে কপ্রিউটোয কোউপ্রিযরয (প্রফপ্রপ্র) প্রনফিোী প্রযচোরক স্বন কুভোয যকোয। প্রতপ্রন
ফযরন, ‘ফোংরোযে কপ্রিউটোয কোউপ্রির িপ্রতফন্ধী ফযপ্রিযেয উন্নয়যনয জনয প্রফপ্রবন্ন কোমিরভ গ্রন কযযযে। এ িপ্রতযমোপ্রগতো
তোযই অং। এ িপ্রতযমোপ্রগতো িপ্রতফন্ধী ফযপ্রিযেয ভোযি আইটি চচিো উত্োপ্রত কযযফ এফং তোাঁযেয ক্ষভতো ফৃপ্রিযত োোময
কযযফ।’ প্রতপ্রন আযও ফযরন, ‘োযো মেয এ িপ্রতযমোপ্রগতোয প্রফলযয় ফযোক আগ্র ৃপ্রি যয়যে। মোযো এই িপ্রতযমোপ্রগতোয়
প্রফজয়ী যফন তোযেয প্রফপ্রপ্রয ক্ষ মথযক উচ্চতয িপ্রক্ষণ ও চোকপ্রয মভরোয় অংগ্রযনয ুযমোগ মেয়ো যফ।’ এয আযগ
প্রফপ্রপ্রয প্রযচোরক (িপ্রক্ষণ ও উন্নয়ন) মভোোম্মে এনোভুর কপ্রফয এয স্বোগত ফিযফযয ভোধযযভ উযিোধনী অনুষ্ঠোন শুরু য়।
উি অনুষ্ঠোযন ইউপ্রনবোপ্রিটি অপ এপ্রয়ো যোপ্রপ্রপযকয মিো বোই চযোযিরয িযপয ড. এভআয কপ্রফযযয বোপ্রতযে প্রফযল
অপ্রতপ্রথ প্রযযফ ফিফয যোযখন প্রডজএপ্রফপ্ররটি কোউপ্রির ইন্টোযনযোনোযরয এপ্রেপ্রকউটিব মফোডি েয ভনুয আযভে
মচৌধুযী। এই অনুষ্ঠোযন আযও উপ্রিত প্রেযরন, আইপ্রটি িপ্রতভন্ত্রী জনোফ জুনোইে আযভে রক, এভপ্র, ইউপ্রনবোপ্রিটি অপ
এপ্রয়ো যোপ্রপ্রপযকয বোই চযোযিরয িযপয ড. জোপ্রভরুয মযজো মচৌধুযী, আইপ্রটি প্রফবোযগয অপ্রতপ্রযি প্রচফ জনোফ মভো.
োরুনুয যীে িভুখ। িপ্রতযমোপ্রগতো িযকি প্রফস্তোপ্রযত জোনযত প্রবপ্রজট কযযত োযযন www.bcc.gov.bd এই
ওযয়ফোইটটিযত।
http://www.ittefaq.com.bd/print-edition/it-corner/2017/05/07/193710.html

যুব প্রক্ততবন্ধীতের ক্তিতে োতীে আইক্তসটি প্রক্তততযাক্তগতা
িকোপ্রত : ৬ জুন ২০১৬
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প্রফজয়ীযেয নগে অথি ও োটিিপ্রপযকট িেোন
িোপ প্রযযোটিোয ॥ িথভফোযযয ভযতো মেয আযয়োপ্রজত মুফ িপ্রতফন্ধীযেয প্রনযয় জোতীয় ‘আইপ্রটি িপ্রতযমোপ্রগতো-২০১৬’ মল
যয়যে। মুফ িপ্রতফন্ধীযেয প্রনযয় চোযটি কযোটোগপ্রযযত এ িপ্রতযমোপ্রগতোয আযয়োজন কযো য়। এয ভযধয ১৩ েৃপ্রিিপ্রতফন্ধী প্রনযয়
িপ্রতযমোপ্রগতোয় চযোপ্রিয়ন যয়যে নীরপোভোযীয োইপু র ইরোভ। ১৭ জন ফোক ও শ্রফণ িপ্রতফন্ধীয ভযধয চযোপ্রিয়ন যয়যে
চট্টগ্রোযভয পটিকেপ্রড় উযজরোয মভোোঃ আযভোন কোভোর। ১৪ জন প্রনউযযো মডযবরযভন্টোর (অটিপ্রিক ফো অটিজভ)
িপ্রতফন্ধীয ভযধয চযোপ্রিয়ন যয়যে চট্টগ্রোভ মনোপ্রনফোযয যোপ্রপে আোন। ১৪ জন োযীপ্রযক িপ্রতফন্ধীয ভযধয চযোপ্রিয়োন
যয়যে টু য়োখোরী মজরোয ফঙ্গোপ্রয়ো গ্রোযভয কোজী নুযোত প্রনপ্রতয়ো। িযতযক কযোটোগপ্রযয চযোপ্রিয়নযক ৪০ োজোয টোকো,
মরি ও োটিিপ্রপযকট মেয়ো যয়যে।
েৃপ্রিিপ্রতফন্ধী কযোটোগপ্রযযত প্রিতীয় যয়যেন রোরভপ্রনযোযটয মভোকযরেু য ও তৃ তীয় িোন রোব কযযযেন ফপ্রযোযরয জোপ্রেুর
ইরোভ। ১৭ জন ফোক ও শ্রফণ িপ্রতফন্ধীয ভযধয মথোরযভ প্রিতীয় ও তৃ তীয় যয়যেন ফগুড়ো মজরোয োভুযো ও ঢোকোয োপ্রকফ
খোন। প্রনউযযো মডযবরযভন্টোর (অটিিক ও অটিজভ) কযোটোগপ্রযযত মভোট ১৪ জন িপ্রতযমোগী অংগ্রণ কযযন। এ
িপ্রতযমোপ্রগতোয় প্রিতীয় ও তৃ তীয় যয়যেন ঢোকোয েুই িপ্রতযমোগী। এযো যরন- এএভ মপযযেৌ ইকযোভ (পয়োর) এফং
প্রযতো গোপ্ররফ। োযীপ্রযক িপ্রতফন্ধী ১৪ জযনয ভযধয গোজীুয মজরোয মভোোঃ খোযরে মোযন প্রিতীয় ও ভয়ভনপ্রং মজরোয মভোোঃ
প্রযপু র ইরোভ তৃ তীয় িোন রোব কযযযেন। িযতযক কযোটোগপ্রযয প্রিতীয় ও তৃ তীয় িোন অপ্রধকোযী িপ্রতযমোগীযক মথোরযভ
৩০ োজোয ও ২০ োজোয টোকো কযয ুযস্কোয, মরি এফং োটিিপ্রপযকট মেয়ো য়। এেোড়ো িপ্রতযমোপ্রগতোয় অংগ্রণকোযী
িযতযকযক োটিিপ্রপযকট ও মনড্রোইব মেয়ো যয়যে। তথযিমুপ্রি প্রফবোগ জোপ্রনযয়যে, গত ৪ জুন প্রনফোয যোজধোনী ঢোকোয
ইউপ্রনবোপ্রিটি অফ এপ্রয়ো যোপ্রপ্রপক গ্রীন মযোড কযোিোয প্রেনফযোী মুফ িপ্রতফন্ধীযেয প্রনযয় জোতীয় আইপ্রটি িপ্রতযমোপ্রগতোয়
ভোনী অনুষ্ঠোযন িধোন অপ্রতপ্রথ প্রযযফ উপ্রিত মথযক প্রফজয়ীযেয ভযধয ুযস্কোয প্রফতযণ কযযন তথয ও মমোগোযমোগ িমুপ্রি
প্রফবোযগয িপ্রতভন্ত্রী জুনোইে আযভে রক।
ুযস্কোয প্রফতযণ অনুষ্ঠোযন িধোন অপ্রতপ্রথয ফিযফয জুনোইে আযভে রক ফযরন, ফতি ভোন যকোয িপ্রতফন্ধী ফযপ্রিযেয
ভোযজয ভূরধোযোয় িৃি কযয মোযে। মই মিক্ষোযট আইপ্রটি প্রফবোগ মথযক িপ্রতফন্ধীযেয করযোযণ প্রফপ্রবন্ন উযেযোগ োযত

মনয়ো যয়যে। আইপ্রটি প্রফবোযগয উযেযোগগুযরোয ভযধয অনযতভ যরো িপ্রতফন্ধীযেয জনয আইটি ক্ষভতো উন্নয়যনয ুযমোগ
ৃপ্রি। ফতি ভোন যকোয িপ্রতফন্ধী ফযপ্রিযেয অপ্রধকোয ুযক্ষোয় মথোমথ গুরুে প্রেযে। ফোংরোযে যকোয ২০১৩ োযর
িপ্রতফন্ধী ুযক্ষো প্রফলয়ক আইন ো কযযযে, মো ভোযজ িপ্রতফন্ধী বোই-মফোনযেয অপ্রধকোয িপ্রতষ্ঠোয় একটি উযল্লখযমোগয
ংযমোজন। আজযকয এ িপ্রতযমোপ্রগতো আভোযেয আইটি জগযতয অগ্রমোত্রোয় একটি ভোইরপরক ফযর আপ্রভ ভযন কপ্রয। মোযো
প্রফজয়ী যয়যেন তোযেয আগোভ অপ্রবনন্দন জোনোপ্রে। প্রফজয়ীযেয ভধয যত একটি ের প্রনফিোচন কযো যফ মোযো আন্তজিোপ্রতক
মিোযয় অংগ্রণ কযযফ ফযর িপ্রতভন্ত্রী জোনোন।
আযয়োজকযেয ক্ষ মথযক জোনোযনো য়, োযোযে মথযক আগত মভোট ৫২ জন িপ্রতযমোগী চোযটি কযোটোগপ্রযযত িপ্রতযমোপ্রগতোয়
অংগ্রণ কযযন। প্রফজয়ী িপ্রতযমোগীযেয ভধয যত েক্ষতোয প্রবপ্রর্ত্যত আগোভী নযফম্বয ভোয চীযন অনুযষ্ঠয় আন্তজিোপ্রতক
িপ্রতযমোপ্রগতোয় অংগ্রযণয ুযমোগ মেয়ো যফ। এেোড়ো অংগ্রণকোযীযেয ভধয যত েক্ষতোয প্রবপ্রর্ত্যত প্রনফিোপ্রচত িোথীযেয
ফোংরোযে কপ্রিউটোয কোউপ্রির প্রযচোপ্ররত উচ্চতয মকোযি প্রফনো প্রপ’মত অংগ্রযণয ুযমোগ মেয়ো যফ।
http://www.dailyjanakantha.com/details/article/195681/%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
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িপ্রতফন্ধীযেয জনয জোতীয় আইটি িপ্রতযমোপ্রগতো
আগোভীকোর প্রনফোয ইউপ্রনবোপ্রিটি অফ এপ্রয়ো যোপ্রপ্রপযক শুরু যে মুফ িপ্রতফন্ধীযেয প্রনযয় প্রেনফযোী আইটি
িপ্রতযমোপ্রগতো। তথয-িমুপ্রি প্রফলযয় িপ্রতফন্ধীযেয আগ্রী কযয মতোরোয োোোপ্র েক্ষ ভোনফিে প্রযযফ গযড় তু রযত
মমৌথবোযফ এ িপ্রতযমোপ্রগতোয আযয়োজন কযযে ফোংরোযে কপ্রিউটোয কোউপ্রির (প্রফপ্রপ্র), মন্টোয পয োপ্রবিয অযোন্ড
ইনপযযভন অন প্রডজ-অযোপ্রফপ্ররটি (প্রএআইপ্রড) ও ইউপ্রনবোপ্রিটি অফ এপ্রয়ো যোপ্রপ্রপক। প্রিতীয়ফোযযয ভযতো অনুযষ্ঠয় এ
িপ্রতযমোপ্রগতোয় োযো মে মথযক ৮০ জন িপ্রতযমোগী ‘েৃপ্রি’, ‘োযীপ্রযক’, ‘ফোক ও শ্রফণ’ এফং ‘প্রনউযযো মডযবরযভন্টোর প্রডজঅযোপ্রফপ্ররটি’ প্রফবোযগ অং মনযফ। িপ্রতটি প্রফবোযগয মযো প্রতন প্রফজয়ীযক ুযস্কোয ও ম্মোননোয োোোপ্র ফোংরোযে
কপ্রিউটোয কোউপ্রিযর প্রফযল িপ্রক্ষণ মেওয়ো যফ।
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প্রক্ততবন্ধীতের আইটি প্রক্তততযাক্তগতা
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ফোংরোযে যকোযযয আইপ্রটি প্রফবোগ প্রিতীয়ফোযযয ভযতো মেযয মুফ িপ্রতফন্ধী ফযপ্রিযেয আইটি িপ্রতযমোপ্রগতোয আযয়োজন
কযযযে। গতকোর কোযর যোজধোনী ঢোকোয ইউপ্রনবোপ্রিটি অফ এপ্রয়ো যোপ্রপ্রপক প্রগ্রন মযোযডয কযোিোয শুরু য় োযোযে
মথযক আো ৮১ িপ্রতফন্ধীযক প্রনযয় জোতীয় আইটি িপ্রতযমোপ্রগতো ২০১৭। উযিোধনী অনুষ্ঠোযন িধোন অপ্রতপ্রথ প্রযযফ
িপ্রতযমোপ্রগতোয উযিোধন কযযন ফোংরোযে কপ্রিউটোয কোউপ্রিযরয (প্রফপ্রপ্র) প্রনফিোী প্রযচোরক স্বন কুভোয যকোয। প্রতপ্রন
ফযরন, ফোংরোযে কপ্রিউটোয কোউপ্রির িপ্রতফন্ধী ফযপ্রিযেয উন্নয়যনয জনয প্রফপ্রবন্ন কোমিরভ গ্রণ কযযযে। এ িপ্রতযমোপ্রগতো
তোযই অং। এ িপ্রতযমোপ্রগতো িপ্রতফন্ধী ফযপ্রিযেয ভোযি আইটি চচিো উত্োপ্রত কযযফ এফং তোযেয ক্ষভতো ফোড়োযত োোময
কযযফ। প্রতপ্রন আযও ফযরন, োযোযেয এ িপ্রতযমোপ্রগতোয প্রফলযয় ফযোক আগ্র ৃপ্রি যয়যে। মোযো এই িপ্রতযমোপ্রগতোয় প্রফজয়ী
যফন তোযেয প্রফপ্রপ্রয ক্ষ মথযক উচ্চতয িপ্রক্ষণ ও চোকপ্রয মভরোয় অং মনওয়োয ুযমোগ মেওয়ো যফ। এয আযগ প্রফপ্রপ্রয
প্রযচোরক (িপ্রক্ষণ ও উন্নয়ন) মভোোম্মে এনোভুর কপ্রফযযয স্বোগত ফিযফযয ভোধযযভ উযিোধনী অনুষ্ঠোন শুরু য়। অনুষ্ঠোযন
ইউপ্রনবোপ্রিটি অফ এপ্রয়ো যোপ্রপ্রপযকয মিো বোই চযোযিরয িযপয ড. এভ আয কপ্রফযযয বোপ্রতযে প্রফযল অপ্রতপ্রথয
ফিফয যোযখন প্রডজএপ্রফপ্ররটি কোউপ্রির ইন্টোযনযোনোযরয এপ্রেপ্রকউটিব মফোডি েয ভনুয আযভে মচৌধুযী। বোপ্রতয
ফিযফয িযপয ড. এভ আয কপ্রফয ফযরন, এ িপ্রতযমোপ্রগতোয় অংগ্রণকোযীযো আভোযেয বোইযফোন অথফো ন্তোন। এযো
আভোযেয ভোযজয অং এফং এ ফৃত্ অংযক ফোে প্রেযয় ভোযজয উন্নয়ন ম্ভফ নয়। গত ফেযযয িথভ আযয়োজযন আভোযেয
প্রফশ্বপ্রফেযোরয় িৃি প্রের। এফোযও এ আযয়োজন ইউপ্রনবোপ্রিটি অফ এপ্রয়ো যোপ্রপ্রপযক অনুপ্রষ্ঠত যে। আগোভীযতও এ
আযয়োজযনয যঙ্গ থোকযত োযযর আভযো খুপ্র ফ। প্রতপ্রন আযও ফযরন, িপ্রতফন্ধী জনযগোষ্ঠীযক এপ্রগযয় মনওয়োয জনয এ
আযয়োজন গুরুেূণি বূ প্রভকো যোখযফ। িপ্রতযমোগীযো চোযটি কযোটোগপ্রয-েৃপ্রিিপ্রতফন্ধী, োযীপ্রযক িপ্রতফন্ধী, ফোক ও শ্রফণ
িপ্রতফন্ধী এফং প্রনউযযো মডযবরযভন্টোর প্রডজএপ্রফপ্ররটিযত (এনপ্রডপ্রড) অংগ্রণ কযযে। ফ কযোটোগপ্রযযত িপ্রতযমোগীযেয
ভোইমরোপট ওয়োডি, এযের, োওয়োয যয়ন্ট ও ইন্টোযযনট প্রফলয়ক িযেয ভোধোন কযযত যফ। িযতযক কযোটোগপ্রয মথযক
মযো প্রতনজনযক অথি, মরি, োটিিপ্রপযকট ও প্রকেু আকলিণীয় ুযস্কোয মেওয়ো যফ।

http://www.shokalerkhobor24.com/news/5996%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

আগামীকা যুব প্রক্ততবন্ধী োতীে আইটি প্রক্তততযাক্তগতা ২০১৭
ফোংরোযে যকোযযয আইপ্রটি প্রফবোগ প্রিতীয়ফোযযয ভযতো মেযয মুফ িপ্রতফন্ধী ফযপ্রিযেয আইটি িপ্রতযমোপ্রগতোয আযয়োজন
কযযত মোযে। এ িপ্রতযমোপ্রগতো মেযয মুফ িপ্রতফন্ধী ফযপ্রিযেয ভযধয আইপ্রটি চচিো ফযোকবোযফ ম্প্রোযণ ঘটোযফ এফং
ফতি ভোন যকোয িপ্রতশ্রুপ্রত প্রডপ্রজটোর ফোংরোযেযয উমুি ভোনফিে প্রযযফ িপ্রতফন্ধী ফযপ্রিযেয িস্তুপ্রতয মক্ষযত্র অতযন্ত
োয়ক যফ। ফোংরোযে কপ্রিউটোয কোউপ্রির (প্রফপ্রপ্র), মেীয় এনপ্রজও মন্টোয পয োপ্রবিয অযোন্ড ইনপযযভন অন
প্রডজঅযোপ্রফপ্ররটি (প্রএআইপ্রড) ও ইউপ্রনবোপ্রিটি অপ এপ্রয়ো যোপ্রপ্রপযকয যঙ্গ মমৌথবোযফ এ িপ্রতযমোপ্রগতোয আযয়োজন কযো
যে। আগোভী ৬ মভ ২০১৭ প্রনফোয কোর ৮টো ৪৫ প্রভপ্রনট মথযক প্রফকোর ৪টো মিন্ত যোজধোনী ঢোকোয ইউপ্রনবোপ্রিটি অপ
এপ্রয়ো যোপ্রপ্রপযক (৭৮/এ, প্রগ্রন মযোড) এ িপ্রতযমোপ্রগতো অনুপ্রষ্ঠত যফ। োযো মে মথযক আগত মভোট ৮০ জন িপ্রতযমোগী
চোযটি কযোটোগপ্রযযত িপ্রতযমোপ্রগতোয় অংগ্রণ কযযফ। কযোটোগপ্রযগুযরো র ক. েৃপ্রিিপ্রতফন্ধী খ. োযীপ্রযক িপ্রতফন্ধী গ. ফোক ও
শ্রফণ িপ্রতফন্ধী এফং ঘ. প্রনউযযো মডযবরযভন্টোর প্রডজএপ্রফপ্ররটি (এনপ্রডপ্রড)। ফ কযোটোগপ্রযযত িপ্রতযমোগীযো ভোইযরোফ্ট
ওয়োডি, এযের, োওয়োয যয়ন্ট ও ইন্টোযযনট- এ চোযটি প্রফলযয় িপ্রতযমোপ্রগতোয় অংগ্রণ কযযফন। িযতযক কযোটোগপ্রযযত মযো
িথভ প্রতনজনযক ুযস্কোয প্রযফয অথি, মরি এফং োটিিপ্রপযকট িেোন কযো যফ।
এ েোড়ো অংগ্রণকোযীযেয ভযধয চোযটি কযোটোগপ্রযয িপ্রতটি মথযক মযো ৩ জনযক প্রনযয় মভোট ১২ জন প্রফযজতো ফোংরোযে
কপ্রিউটোয কোউপ্রির প্রযচোপ্ররত প্রফযল িপ্রক্ষণ মকোযি অংগ্রণ কযযফ। এ ১২ জযনয ভযধয ভূরযোয়যনয ভোধযযভ প্রনফিোপ্রচত
উমুি চোযজন িপ্রতযমোগীযক আন্তজিোপ্রতক িপ্রতযমোপ্রগতোয জনয ফোংরোযে ের গঠন কযো যফ এফং তোযো আন্তজিোপ্রতক
িপ্রতযমোপ্রগতোয় অংগ্রণ কযযফন। ফ অংগ্রণকোযীযক আইপ্রটি প্রফবোগ ও প্রফপ্রপ্র আযয়োপ্রজত চোকপ্রয মভরোয় অংগ্রযণয
ুযমোগযেয়ো যফ।
িপ্রতযমোপ্রগতো িযকি প্রফস্তোপ্রযত জোনযত প্রবপ্রজট করুণ- ওযয়ফোইট : www.bcc.gov.bd মপফুক :
facebook.com/bcc.ict
http://www.jugantor.com/itworld/2017/05/05/122390/%E0%A6%86%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%9
5%E0%A6%BE%E0%A6%B2-%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%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A7%9F%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-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A7%E0%A7%AD

শুরু হতে প্রক্ততবন্ধীতের আইটি প্রক্তততযাক্তগতা ২০১৭

েপ্রফ- জোতীয় আইটি িপ্রতযমোপ্রগতো ২০১৭
প্রিতীয়ফোযযয ভযতো মেযয মুফ িপ্রতফন্ধী ফযপ্রিযেয আইটি িপ্রতযমোপ্রগতোয আযয়োজন কযযত মোযে ফোংরোযে যকোযযয
আইপ্রটি প্রফবোগ।
ফোংরোযে কপ্রিউটোয কোউপ্রির (প্রফপ্রপ্র), মেপ্রয় এনপ্রজও মন্টোয পয োপ্রবিয অযোন্ড ইনপযযভন অন প্রডজঅযোপ্রফপ্ররটি
(প্রএআইপ্রড) ও ইউপ্রনবোপ্রিটি অপ এপ্রয়ো যোপ্রপ্রপক-এয যঙ্গ মমৌথবোযফ এই িপ্রতযমোপ্রগতো আযয়োজন কযো যে।
৬ মভ, প্রনফোয কোর ৮টো ৪৫ প্রভপ্রনট মথযক প্রফকোর ৪টো মিন্ত যোজধোনী ঢোকোয ইউপ্রনবোপ্রিটি অপ এপ্রয়ো যোপ্রপ্রপক-এ এই
িপ্রতযমোপ্রগতো অনুপ্রষ্ঠত যফ।
োযো মে মথযক আগত মভোট ৮০জন িপ্রতযমোগী চোযটি মশ্রপ্রণযত িপ্রতযমোপ্রগতোয় অংগ্রণ কযযফন। মশ্রপ্রণযতগুযরো যে- ক.
েৃপ্রি িপ্রতফন্ধী খ. োযীপ্রযক িপ্রতফন্ধী গ. ফোক ও শ্রফণ িপ্রতফন্ধী এফং ঘ. প্রনউযযো মডযবরযভন্টোর প্রডজএপ্রফপ্ররটি (এনপ্রডপ্রড)।
ফগুযরো মশ্রপ্রণযত িপ্রতযমোপ্রগযো ভোইযরোপট ওয়োডি, এযের, োওয়োয যয়ন্ট ও ইন্টোযযনট-এই চোযটি প্রফলযয় িপ্রতযমোপ্রগতোয়
অংগ্রণ কযযফন। িযতযক মশ্রপ্রণযত মযো িথভ প্রতনজনযক ুযস্কোয প্রযফয অথি, মরি এফং োটিিপ্রপযকট িেোন কযো যফ,
এক প্রফফৃপ্রতযত জোপ্রনযয়যে আযয়োজকযো।
এ েোড়ো অংগ্রণকোযীযেয ভযধয চোযটি মশ্রপ্রণয িপ্রতটি যত মযো প্রতনজনযক প্রনযয় মভোট ১২ জন প্রফজয়ী ফোংরোযে
কপ্রিউটোয কোউপ্রির প্রযচোপ্ররত প্রফযল িপ্রক্ষণ মকোযি অংগ্রণ কযযফন। এ ১২ জযনয ভযধয ভূরযোয়যনয ভোধযযভ
প্রনফিোপ্রচত চোযজন িপ্রতযমোগীযক প্রনযয় আন্তজিোপ্রতক িপ্রতযমোপ্রগতোয জনয ফোংরোযে ের গঠন কযো যফ ও তোযো আন্তজিোপ্রতক
িপ্রতযমোপ্রগতোয় অংগ্রণ কযযফ। ফ অংগ্রণকোযীযক আইপ্রটি প্রফবোগ ও প্রফপ্রপ্র আযয়োপ্রজত চোকপ্রয মভরোয় অংগ্রযণয
ুযমোগ মেওয়ো যফ।
http://bangla.bdnews24.com/tech/article1330378.bdnews

লক্তিবার যুব প্রক্ততবন্ধী োতীে আইটি প্রক্তততযাক্তগতা
মডস্ক প্রযযোটি
২০১৭-০৫-০৫ ০০:১৭:৩৭
প্রিন্টঅঅ-অ+

ফোংরোযে যকোযযয আইপ্রটি প্রফবোগ প্রিতীয় ফোযযয ভযতো মেযয মুফ িপ্রতফন্ধী ফযপ্রিযেয আইটি িপ্রতযমোপ্রগতোয আযয়োজন
কযযত মোযে।
এ িপ্রতযমোপ্রগতো মেযয মুফ িপ্রতফন্ধী ফযপ্রিযেয ভযধয আইপ্রটি চচিো ফযোক বোযফ ম্প্রোযণ ঘটোযফ এফং ফতি ভোন যকোয
িপ্রতশ্রুপ্রত প্রডপ্রজটোর ফোংরোযেযয উমুি ভোনফ িে প্রযযফ িপ্রতফন্ধী ফযপ্রিযেয িস্তুপ্রতয মক্ষযত্র অতযন্ত োয়ক যফ ফযর
ভযন কযো যে।
ফোংরোযে কপ্রিউটোয কোউপ্রির (প্রফপ্রপ্র), মেীয় এনপ্রজও মন্টোয পয োপ্রবিয অযোন্ড ইনপযযভন অন প্রডজঅযোপ্রফপ্ররটি
(প্রএআইপ্রড) ও ইউপ্রনবোপ্রিটি অফ এপ্রয়ো যোপ্রপ্রপক এয যঙ্গ মমৌথবোযফ এই িপ্রতযমোপ্রগতো আযয়োজন কযো যে।
৬ মভ প্রনফোয, কোর ৮টো ৪৫ প্রভপ্রনট মথযক প্রফকোর ৪টো মিন্ত যোজধোনীয ইউপ্রনবোপ্রিটি অফ এপ্রয়ো যোপ্রপ্রপযক এই
িপ্রতযমোপ্রগতো অনুপ্রষ্ঠত যফ।
োযো মে মথযক আগত মভোট ৮০জন িপ্রতযমোগী চোযটি কযোটোগপ্রযযত িপ্রতযমোপ্রগতোয় অংগ্রণ কযযফ। কযোটোগপ্রযগুযরো যরো
ক. েৃপ্রি িপ্রতফন্ধী খ. োযীপ্রযক িপ্রতফন্ধী গ. ফোক ও শ্রফণ িপ্রতফন্ধী এফং ঘ. প্রনউযযো মডযবরযভন্টোর প্রডজএপ্রফপ্ররটি

(এনপ্রডপ্রড)। ফগুযরো কযোটোগপ্রযযত িপ্রতযমোপ্রগযো ভোইযরোপট ওয়োডি, এযের, োওয়োয যয়ন্ট ও ইন্টোযযনট-এই চোযটি
প্রফলযয় িপ্রতযমোপ্রগতোয় অংগ্রণ কযযফন। িযতযক কযোটোগপ্রযযত মযো িথভ প্রতনজনযক ুযস্কোয প্রযযফ অথি, মরি এফং
োটিিপ্রপযকট িেোন কযো যফ।
এেোড়ো অংগ্রণকোযীযেয ভযধয চোযটি কযোটোগপ্রযয িপ্রতটি যত মযো ৩ জনযক প্রনযয় মভোট ১২ জন প্রফযজতো ফোংরোযে
কপ্রিউটোয কোউপ্রির প্রযচোপ্ররত প্রফযল িপ্রক্ষণ মকোযি অংগ্রণ কযযফ। এ ১২ জযনয ভযধয ভূরযোয়যনয ভোধযযভ প্রনফিোপ্রচত
উমুি চোয জন িপ্রতযমোগীযক আন্তজিোপ্রতক িপ্রতযমোগীতোয জনয ফোংরোযে ের গঠন কযো যফ। এফং তোযো আন্তজিোপ্রতক
িপ্রতযমোগীতোয় অংগ্রণ কযযফ। কর অংগ্রণকোযীযক আইপ্রটি প্রফবোগ ও প্রফপ্রপ্র আযয়োপ্রজত চোকপ্রয মভরোয়
অংগ্রযণয ুযমোগ মেয়ো যফ।
িপ্রতযমোপ্রগতো িযকি প্রফস্তোপ্রযত জোনযত প্রবপ্রজট: www.bcc.gov.bd,
http://www.theengineersbd.com/full_news.php?sl=5348#sthash.3Z5T9Kpu.dpuf

মুফ িপ্রতফন্ধীযেয প্রনযয় জোতীয় আইটি িপ্রতযমোপ্রগতো ২০১৭

ফোংরোযে যকোযযয আইপ্রটি প্রফবোগ
প্রিতীয় ফোযযয ভযতো মেযয মুফ িপ্রতফন্ধী ফযপ্রিযেয আইটি িপ্রতযমোপ্রগতোয আযয়োজন কযযযে। ৬ মভ প্রনফোয কোযর
যোজধোনী ঢোকোয ইউপ্রনবোপ্রিটি অপ এপ্রয়ো যোপ্রপ্রপক গ্রীণ মযোযডয কযোিোয শুরু য় োযো মেয মথযক আগত ৮১ জন
িপ্রতফন্ধীযেয প্রনযয় জোতীয় আইটি িপ্রতযমোপ্রগতো ২০১৭। উযিোধনী অনুষ্ঠোযন িধোন অপ্রতপ্রথ প্রযযফ উপ্রিত মথযক

িপ্রতযমোপ্রগতোয উযিোধন কযযন ফোংরোযে কপ্রিউটোয কোউপ্রিযরয (প্রফপ্রপ্র) প্রনফিোী প্রযচোরক জনোফ স্বন কুভোয
যকোয। প্রতপ্রন ফযরন, ফোংরোযে কপ্রিউটোয কোউপ্রির িপ্রতফন্ধী ফযপ্রিযেয উন্নয়যনয জনয প্রফপ্রবন্ন কোমিরভ গ্রন কযযযে।
এ িপ্রতযমোপ্রগতো তোযই অং। এ িপ্রতযমোপ্রগতো িপ্রতফন্ধী ফযপ্রিযেয ভোযি আইটি চচিো উৎোপ্রত কযযফ এফং তোাঁযেয ক্ষভতো
ফৃপ্রিযত োোময কযযফ। প্রতপ্রন আযও ফযরন, োযো মেয এ িপ্রতযমোপ্রগতোয প্রফলযয় ফযোক আগ্র ৃপ্রি যয়যে। মোযো এই
িপ্রতযমোপ্রগতোয় প্রফজয়ী যফন তোযেয প্রফপ্রপ্রয ক্ষ মথযক উচ্চতয িপ্রক্ষণ ও চোকুপ্রয মভরোয় অংগ্রযনয ুযমোগ মেয়ো যফ
ভযভি প্রতপ্রন জোনোন।
এয আযগ প্রফপ্রপ্রয প্রযচোরক (িপ্রক্ষণ ও উন্নয়ন) মভোোম্মে এনোভুর কপ্রফয এয স্বোগত ফিযফযয ভোধযযভ উযিোধনী অনুষ্ঠোন
শুরু য়। উি অনুষ্ঠোযন ইউপ্রনবোপ্রিটি অপ এপ্রয়ো যোপ্রপ্রপযকয মিো বোই চযোযিরয িযপয ড. এভ. আয কপ্রফযযয
বোপ্রতযে প্রফযল অপ্রতপ্রথ প্রযযফ ফিফয যোযখন প্রডজএপ্রফপ্ররটি কোউপ্রির ইন্টোযনযোনোযরয এপ্রেপ্রকউটিব মফোডি েয
জনোফ ভনুয আযভে মচৌধুযী। বোপ্রতয ফিযফয িযপয ড. এভ. আয কপ্রফয ফযরন, এ িপ্রতযমোপ্রগতোয় অংগ্রনকোযীযো
আভোযেয বোই-মফোন অথফো ন্তোন। এযো আভোযেয ভোযজয অং এফং এ ফৃৎ অংযক ফোে প্রেযয় ভোযজয উন্নয়ন ম্ভফ নয়।
গত ফেযযয িথভ আযয়োজযন আভোযেয প্রফশ্বপ্রফেযোরয় িৃি প্রের। এফোযও এ আযয়োজন ইউপ্রনবোপ্রিটি অপ এপ্রয়ো
যোপ্রপ্রপযক অনুপ্রষ্ঠত যে, আগোভীযতও এ আযয়োজযনয যঙ্গ থোকযত োযযর আভযো খুপ্র ফ। প্রতপ্রন আযও ফযরন, িপ্রতফন্ধী
জনযগোষ্ঠীযক এপ্রগযয় মনয়োয জনয এ আযয়োজন গুরুেূণি বু প্রভকো োরন কযযফ।

আযয়োজকযেয ক্ষ মথযক জোনোযনো য়, এ
িপ্রতযমোপ্রগতো মেযয মুফ িপ্রতফন্ধী ফযপ্রিযেয ভযধয আইপ্রটি চচিো ফযোক বোযফ ম্প্রোযণ ঘটোযফ এফং ফতি ভোন যকোয
িপ্রতশ্রুপ্রত প্রডপ্রজটোর ফোংরোযেযয উমুি ভোনফ িে প্রযযফ িপ্রতফন্ধী ফযপ্রিযেয গযড় তু রযত অতযন্ত োয়ক যফ।
ফোংরোযে কপ্রিউটোয কোউপ্রির (প্রফপ্রপ্র), মন্টোয পয োপ্রবিয অযোন্ড ইনপযযভন অন প্রডজঅযোপ্রফপ্ররটি (প্রএআইপ্রড)
ও ইউপ্রনবোপ্রিটি অপ এপ্রয়ো যোপ্রপ্রপযকয কপ্রিউটোয প্রফজ্ঞোন ও িযকৌর প্রফবোগ এ িপ্রতযমোপ্রগতো আযয়োজযন একযঙ্গ কোজ
কযযে।
িপ্রতযমোগীযো চোযটি কযোটোগপ্রয মথোরযভ- ক. েৃপ্রি িপ্রতফন্ধী খ. োযীপ্রযক িপ্রতফন্ধী গ. ফোক ও শ্রফণ িপ্রতফন্ধী এফং ঘ.
প্রনউযযো মডযবরযভন্টোর প্রডজএপ্রফপ্ররটি (এনপ্রডপ্রড) মত অংগ্রন কযযে। ফ কযোটোগপ্রযযত িপ্রতযমোপ্রগযেয ভোইযরোফ্ট

ওয়োডি, এযের, োওয়োয যয়ন্ট ও ইন্টোযযনট-প্রফলয়ক িযেয ভোধোন কযযত যফ। িযতযক কযোটোগপ্রয যত মযো প্রতনজনযক
ুযস্কোয প্রযযফ অথি, মরি, োটিিপ্রপযকট ও প্রকেু আকলিণীয় ুযস্কোয িেোন কযো যফ।
চোযটি কযোটোগপ্রযয মভোট ১২ জন প্রফযজতো ফোংরোযে কপ্রিউটোয কোউপ্রির প্রযচোপ্ররত প্রফযল িপ্রক্ষণ মকোযি অংগ্রণ
কযযফ। যফতী কোযর ভূরযোয়যনয ভোধযযভ প্রনফিোপ্রচত উমুি চোয জন িপ্রতযমোগীযক প্রনযয় আন্তজিোপ্রতক িপ্রতযমোগীতোয জনয
ফোংরোযে ের গঠন কযো যফ এফং তোযো আন্তজিোপ্রতক িপ্রতযমোগীতোয় অংগ্রণ কযযফ।
প্রফকোযর অনুযষ্ঠয় িপ্রতযমোপ্রগতোয ভোনী ও ুযস্কোয প্রফতযণী অনুষ্ঠোযন আইপ্রটি িপ্রতভন্ত্রী জনোফ জুনোইে আযেে রক,
এভপ্র, ইউপ্রনবোপ্রিটি অপ এপ্রয়ো যোপ্রপ্রপযকয বোই চযোযিরয িযপয ড. জোপ্রভরুয মযজো মচৌধুযী, আইপ্রটি প্রফবোযগয
অপ্রতপ্রযি প্রচফ জনোফ মভো. োরুনুয যীে, প্রফপ্রপ্রয প্রনফিোী প্রযচোরক জনোফ স্বন কুভোয যকোয, ইউপ্রনবোপ্রিটি অপ
এপ্রয়ো যোপ্রপ্রপযকয মফোডি অপ ট্রোপ্রিযয মচয়োযোিন জনোফ কোইয়ুভ মযজো মচৌধুযী প্রএআইপ্রডয প্রনফিোী প্রযচোরক
জনোফ খন্দকোয জহুরুর আরভ, ইউপ্রনবোপ্রিটি অপ এপ্রয়ো যোপ্রপ্রপযকয কপ্রিউটোয প্রফজ্ঞোন ও িযকৌর প্রফবোযগয যমোগী
অধযোক ও প্রফবোগীয় িধোন জনোফ অযরোক কুভোয োো এফং ভোজকরযোণ ভন্ত্রণোরযয়য প্রচফ জনোফ মভো. প্রজল্লোয যভোন
উপ্রিত থোকযফন ভযভি আো কযো যে
http://corporatenews.com.bd/%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-2.html#sthash.2F5mfl1o.dpuf

যুব প্রক্ততবন্ধীতের তথ্যপ্রযুক্তি প্রক্তততযাক্তগতা অিুক্তিত
িকোোঃ ৫:১১ অযোহ্ন, মভ ৬, ২০১৭ - ফিযল িোেনোোঃ ৫:১১ অযোহ্ন, মভ ৬, ২০১৭
মটক য কনযটন্ট কোউপ্রিরয : প্রিতীয়ফোযযয ভযতো অনুপ্রষ্ঠত যয়যে মেযয মুফ িপ্রতফন্ধী ফযপ্রিযেয তথযিমুপ্রি
িপ্রতযমোপ্রগতো।
প্রনফোয যোজধোনীয পোভিযগযটয ইউপ্রনবোপ্রিটি অপ এপ্রয়ো যোপ্রপ্রপযক োযো মে মথযক আো ৮১ িপ্রতফন্ধীযক প্রনযয়
িপ্রতযমোপ্রগতোটি অনুপ্রষ্ঠত যয়যে।
কোযর উযিোধনী অনুষ্ঠোযনয য িপ্রতযমোগীযো চোযটি কযোটোগপ্রযযত ুযস্কোযযয জনয রযড়ন। চোযটি কযোটোগপ্রয মথোরযভ েৃপ্রি
িপ্রতফন্ধী, োযীপ্রযক িপ্রতফন্ধী, ফোক ও শ্রফণ িপ্রতফন্ধী এফং প্রনউযযো মডযবরযভন্টোর প্রডজঅযোপ্রফপ্ররটি (এনপ্রডপ্রড)।

ফ কযোটোগপ্রযযত িপ্রতযমোপ্রগযেয ভোইযরোপট ওয়োডি, এযের, োওয়োয যয়ন্ট ও ইন্টোযযনট-প্রফলয়ক িযেয ভোধোন কযযত
যয়যে। যয িযতযক কযোটোগপ্রয মথযক মযো প্রতন জন কযয ুযস্কোয প্রযযফ অথি, মরি, নে ও আকলিণীয় ুযস্কোয মেওয়ো
য়।
এেোড়োও এই ১২ জনযক ফোংরোযে কপ্রিউটোয কোউপ্রিযরয প্রফযল িপ্রক্ষণ মকোযি অংগ্রযণয ুযমোগ কযয মেযফ।
এেোড়োও যয কোযজয ভূরযোয়যনয ভোধযযভ প্রনফিোপ্রচত চোয জনযক আন্তজিোপ্রতক িপ্রতযমোগীতোয জনয ফোংরোযে ের গঠন কযয
অং মনওয়োয ুযমোগ মেওয়ো যফ।
উযিোধনী অনুষ্ঠোযন িধোন অপ্রতপ্রথ প্রেযরন ফোংরোযে কপ্রিউটোয কোউপ্রিযরয (প্রফপ্রপ্র) প্রনফিোী প্রযচোরক স্ফন কুভোয
যকোয।
প্রতপ্রন ফযরন, প্রফপ্রপ্র িপ্রতফন্ধী ফযপ্রিযেয উন্নয়যনয জনয প্রফপ্রবন্ন কোমিরভ গ্রণ কযযযে। এ িপ্রতযমোপ্রগতো তোযই অং। এ
িপ্রতযমোপ্রগতো িপ্রতফন্ধী ফযপ্রিযেয ভোযি তথযিমুপ্রিয চচিো উৎোপ্রত কযযফ এফং তোযেয ক্ষভতো ফৃপ্রিযত োোময কযযফ।
ভোণী অনুষ্ঠোযন িধোন অপ্রতপ্রথ প্রযযফ তথযিমুপ্রি িপ্রতভন্ত্রী জুনোইে আযভে রক উপ্রিত থোকোয কথো থোকযরও প্রতপ্রন
থোকযত োযযনপ্রন।
প্রফপ্রপ্রয প্রযচোরক (িপ্রক্ষণ ও উন্নয়ন) মভোোম্মে এনোভুর কপ্রফয, ইউপ্রনবোপ্রিটি অপ এপ্রয়ো যোপ্রপ্রপযকয মিো বোই
চযোযিরয িযপয ড. এভ. আয কপ্রফয, প্রডজএপ্রফপ্ররটি কোউপ্রির ইন্টোযনযোনোযরয এপ্রেপ্রকউটিব মফোডি েয ভনুয
আযভে মচৌধুযী উযিোধনী অনুষ্ঠোযন উপ্রিত প্রেযরন।
এেোড়োও ভোনী অনুষ্ঠোযন উপ্রিত প্রেযরন ইউপ্রনবোপ্রিটি অপ এপ্রয়ো যোপ্রপ্রপযকয উোচোমি িযপয ড. জোপ্রভরুয মযজো
মচৌধুযী, তথযিমুপ্রি প্রফবোযগয অপ্রতপ্রযি প্রচফ মভো. োরুনুয যীে, প্রফপ্রপ্রয প্রনফিোী প্রযচোরক স্বন কুভোয যকোয,

ইউপ্রনবোপ্রিটি অপ এপ্রয়ো যোপ্রপ্রপযকয মফোডি অপ ট্রোপ্রিযয মচয়োযোিন কোইয়ুভ মযজো মচৌধুযী প্রএআইপ্রডয প্রনফিোী
প্রযচোরক খন্দকোয জহুরুর আরভ এফং ভোজকরযোণ ভন্ত্রণোরযয়য প্রচফ মভো. প্রজল্লোয যভোন উপ্রিত প্রেযরন।
ফোংরোযে কপ্রিউটোয কোউপ্রির (প্রফপ্রপ্র), মন্টোয পয োপ্রবিয অযোন্ড ইনপযযভন অন প্রডজঅযোপ্রফপ্ররটি (প্রএআইপ্রড)
ও ইউপ্রনবোপ্রিটি অপ এপ্রয়ো যোপ্রপ্রপক মমৌথবোযফ িপ্রতযমোপ্রগতোটিয আযয়োজন কযয।
http://techshohor.com/news/79166

প্রক্ততবন্ধী বযক্তিতের ক্তিতে োতীে আইক্তসটি প্রক্তততযাক্তগতা

মোবন খোন

জুন ৫, ২০১৬
ফোংরোযেয িথভ ফোযযয ভযতো আযয়োপ্রজত মুফ িপ্রতফন্ধীযেয প্রনযয় জোতীয় আইপ্রটি িপ্রতযমোপ্রগতো ২০১৬ আযয়োজন কযো
যয়যে। প্রনফোয কোর ৯টোয যোজধোনী ঢোকোয ইউপ্রনবোপ্রিটি অপ এপ্রয়ো যোপ্রপ্রপক গ্রীণ মযোযডয কযোিোয িযমোপ্রগতোয
উযিোধন কযযন তথয ও ও মমোগোযমোগ িমুপ্রি প্রফবোযগয প্রচফ যোভ ুন্দয প্রকেোয।

এ ভয় প্রতপ্রন ফযরন, প্রফগত ৭ ফেয যকোয তথয ও িমুপ্রি খোযত নোনোপ্রফধ উযেযোগ গ্রন কযযযে এফং োপরয মযয়যে
অযনক। তযফ মেয একটো উযল্লখযযমোগয ংখযক মরোকফর িপ্রতফন্ধী। িপ্রতফন্ধী তথয ও িমুপ্রি খোযত এপ্রগযয় মনওয়োয জনয
আভযো প্রফপ্রবন্ন েযক্ষ গ্রন কযযপ্রে। তোযোই ধোযোফোপ্রকতো আইপ্রটি প্রফবোগ মুফ িপ্রতফন্ধী ফযপ্রিযেয প্রনযয় তথয ও িমুপ্রি
িপ্রতযমোপ্রগতো ২০১৬ আযয়োজন কযযযে। প্রতপ্রন আযও ফযরন,আইপ্রটি প্রফবোগ িপ্রতফন্ধী বোই-মফোনযেয প্রফনোভূযর আইপ্রটি
িপ্রক্ষযণয ফযফিো গ্রন কযযযে। িপ্রতফন্ধী প্রফপ্রবন্ন ুপ্রফধো মেওয়োয োোোপ্র কভিংিোযনযও যকোয োয়তো িেোন
কযযে। আগোভীযতও এই িপ্রতযমোপ্রগতো আযয়োজন কযো যফ ফযর জোনোন আইপ্রটি প্রচফ। উযিোধনী অনুষ্ঠোযন ইউপ্রনবোপ্রিটি
অপ এপ্রয়ো যোপ্রপ্রপযকয মফোডি অপ ট্রোপ্রিযয মচয়োযোিন কোইয়ু মযজো মচৌধুযীয বোপ্রতযে আযও ফিফয যোযখন
ফোংরোযে কপ্রিউটোয কোউপ্রিযরয (প্রফপ্রপ্র) প্রনফিোী প্রযচোরক এ এভ আযোপু র ইরোভ, ইউপ্রনবোপ্রিটি অপ এপ্রয়ো
যোপ্রপ্রপযকয মিো বোই চযোযিরয িযপ এভ আয কপ্রফয এফং ূচনো পোউযন্ডযনয মযরটোযী মজনোযযর ড: ভোজোরুর
ভোন্নোন। প্রফকোযরয ভোণী অনুষ্ঠোযন িধোন অপ্রতপ্রথ প্রযযফ উপ্রিত থোকযফন প্রফজয়ীযেয ভোযি ুযস্কোয প্রফতযণ কযযফন
তথয ও মমোগোযমোগ িমুপ্রি প্রফবোযগয িপ্রতভন্ত্রী জুনোইে আযেে রক।
ইউপ্রনবোপ্রিটি অপ এপ্রয় াোযোপ্রপ্রপযকয উোচোমি অধযোক ড. জোপ্রভরুয মযজো মচৌধুযীয বোপ্রতে অনুষ্ঠোযন উপ্রিত
থোকযফন আইপ্রটি প্রফবোযগয অপ্রতপ্রযি প্রচফ মভো.োরুনুয যীে, প্রএআইপ্রডয প্রনফিোী প্রযচোরক খন্দকোয জহুরুর আরভ,
ূচনো পোউযন্ডযনয বোই মচয়োযোিন ড. িোণ মগোোর ের্ত্ এফং প্রফপ্রপ্রয প্রনফিোী প্রযচোরক এ এভ আযোপু র ইরোভ।
আযয়োজনযেয ক্ষ মথযক জোনোযনো য়, ফোংরোযে যকোযযয আইপ্রটি প্রফবোগ মেয িথভফোযযয ভযতো মুফ িপ্রতফন্ধী
ফযপ্রিযেয প্রনযয় আইটি িপ্রতযমোপ্রগতোয আযয়োজন কযযত মোযে। এ িপ্রতযমোপ্রগতো মেযয মুফ িপ্রতফন্ধী ফযপ্রিযেয ভযধয
আইপ্রটি চচিো ফযোক বোযফ ম্প্রোযণ ঘটোযফ এফং ফতি ভোন যকোয িপ্রতশ্রুত প্রডপ্রজটোর ফোংরোযেযয উমুি ভোনফ িে
প্রযযফ িপ্রতফন্ধী ফযপ্রিযেয িস্তুপ্রতয মক্ষযত্র অতযন্ত োয়ক যফ। ফোংরোযে কপ্রিউটোয কোউপ্রির (প্রফপ্রপ্র) মেীয় এনপ্রজও
মন্টোয পয োপ্রবিয অযোন্ড ইনপযযভন অন প্রডজঅযোপ্রফপ্ররটি (প্রএআইপ্রড) ও ইউপ্রনবোপ্রিটি অপ এপ্রয়ো যোপ্রপ্রপক এয
যঙ্গ মমৌথবোযফ এই িপ্রতযমোপ্রগতো আযয়োজন কযযে।
আযয়োজকযেয ক্ষ মথযক জোনোযনো য়, োযো মেয মথযক আগত মভোট ৫২জন িপ্রতযমোপ্রগতোটি চোযটি কযোটোগপ্রযযত
িপ্রতযমোপ্রগতোয় অংগ্রন কযযফ। কযোটোগপ্রযগুযরো যরো ক. েৃপ্রি িপ্রতফন্ধী খ. োযীপ্রযক িপ্রতফন্ধী গ. ফোক ও শ্রফণ িপ্রতফন্ধী
এফং ঘ. প্রনউযযো মডযবরযভন্ট িপ্রতফন্ধী (অটিপ্রিক ফো অটিজভ)। ফগুযরো কযোটোগপ্রযযত িপ্রতযমোপ্রগযো ভোইযরোফ্ট ওয়োডি,
এযের, োওয়োয যয়ন্ট ও ইন্টোযযনট-এই চোযটি প্রফলযয় িপ্রতযমোপ্রগতোয় অংগ্রন কযযফন। িযতযক কযোটোগপ্রযযত মযো িথভ
প্রতনজনযক ুযষ্কোয প্রযযফ মেওয়ো যফ মথোরযভ ৩০, ২০ ও ১০ োজোয টোকো এফং মরি ও োটিিপ্রপযকট। প্রফজয়ী
িপ্রতযমোপ্রগযেয ভধয যত েক্ষতোয প্রবপ্রর্ত্যত আগোভী ২০১৬ োযরয নযবম্বয ভোয চীযন অনুযষ্ঠয় আন্তজিোপ্রতক িপ্রতযমোপ্রগতোয়
অংগ্রযণয ুযমোগ িেোন কযো যফ।
https://hifipublic.com/bn/2016/06/05/%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%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A6
%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF/

মুফ িপ্রতফন্ধীযেয জোতীয় তথযিমুপ্রি িপ্রতযমোপ্রগতো
যপ্রফফোয , ২৩ এপ্রির , ২০১৭ , ৪:১৯ pm

মেযয মুফ িপ্রতফন্ধীযেয ভযধয তথযিমুপ্রি চচিো ফযোকবোযফ ম্প্রোযণ এফং প্রডপ্রজটোর ফোংরোযেযয েক্ষ ভোনফিে প্রযযফ
িপ্রতফন্ধী ফযপ্রিযেয ততপ্রয কযযত প্রিতীয়ফোযযয ভযতো মুফ িপ্রতফন্ধীযেয প্রনযয় জোতীয় তথযিমুপ্রি (আইটি) িপ্রতযমোপ্রগতোয
অনুপ্রষ্ঠত যফ।
তথয ও মমোগোযমোগ িমুপ্রি প্রফবোগ ও ফোংরোযে কপ্রিউটোয কোউপ্রিযরয মমৌথ উযেযোযগ যোজধোনীয প্রগ্রন মযোযডয
ইউপ্রনবোপ্রিটি অফ এপ্রয়ো যোপ্রপ্রপযক এই িপ্রতযমোপ্রগতো অনুপ্রষ্ঠত যফ আগোভী ৬ মভ। িপ্রতযমোপ্রগতোয় অংগ্রযণয জনয
আগোভী ২৭ এপ্রিযরয ভযধয আযফেন কযযত যফ।
িপ্রতযমোপ্রগতোয় আফযেযনয মমোগযতো প্রযযফ ফয় ১৩ মথযক ১৯ এয ভযধয যত যফ এফং প্রক্ষোগত মমোগযতো কভযক্ষ অিভ
মশ্রণী ো যত যফ। িপ্রতযমোপ্রগতোয প্রফলয় : ভোইযরোপট ওয়োডি, এযের, োওয়োয যয়ন্ট এফং ইন্টোযযনট।

আযয়োজকযো জোনোন, িপ্রতযমোপ্রগতোয় অংগ্রণকোযী কযরয জনয আইপ্রটি প্রফবোগ ও প্রফপ্রপ্র আযয়োপ্রজত চোকপ্রয মভরোয়
অংগ্রযণয ভোধযযভ কভিংিোযনয ুযমোগ থোকযফ। িপ্রতযমোপ্রগতোয় প্রফপ্রবন্ন কযোটোগপ্রযযত প্রফজয়ীযেয আকলিণীয় ুযস্কোয
িেোন এফং প্রফজয়ীযেয ভযধয মথযক েক্ষতো ও মমোগযতোয প্রবপ্রর্ত্যত আগোভী মযেম্বযয অনুপ্রষ্ঠতফয আন্তজিোপ্রতক িপ্রতযমোপ্রগতোয
জনয ৪ জযনয ের গঠন কযো যফ।
এেোড়ো প্রফপ্রবন্ন কযোটোগপ্রয মথযক প্রফজয়ীযেয ভযধয মথযক েক্ষতোয প্রবপ্রর্ত্যত প্রনফিোপ্রচতযেয ফোংরোযে কপ্রিউটোয কোউপ্রিযরয
অধীযন প্রফনোভূযরয িপ্রক্ষযণয ফযফিো কযো যফ।
মুফ িপ্রতফন্ধীযেয জোতীয় আইটি িপ্রতযমোপ্রগতোয প্রফস্তোপ্রযত তথয জোনযত মমযত যফ : (http://www.bcc.gov.bd) এই
ঠিকোনোয়।
http://www.purbodiganto.com/details.php?id=15083//%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%20%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%20%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4
%E0%A7%80%E0%A7%9F%20%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%20%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.yh35CYR2.dpuf

প্রক্ততবন্ধীতের ক্তিতে আইটি প্রক্তততযাক্তগতা
ঢোকো: প্রিতীয় ফোযযয ভযতো মেযয মুফ িপ্রতফন্ধী ফযপ্রিযেয প্রনযয় অনুপ্রষ্ঠত যে আইটি িপ্রতযমোপ্রগতো। আইপ্রটি প্রফবোযগয
আযয়োজযন প্রনফোয (৬ মভ) যোজধোনীয ইউপ্রনবোপ্রিটি অপ এপ্রয়ো যোপ্রপ্রপক প্রগ্রন মযোযডয কযোিোয শুরু য় এই
িপ্রতযমোপ্রগতো। োযো মেয মথযক আগত ৮১ জন িপ্রতফন্ধী িপ্রতযমোপ্রগতোয় অং প্রনযয়যে।
চোযটি কযোটোগপ্রয মথোরযভ- েৃপ্রিিপ্রতফন্ধী, োযীপ্রযক িপ্রতফন্ধী, ফোক ও শ্রফণ িপ্রতফন্ধী এফং প্রনউযযো মডযবরযভন্টোর
প্রডজএপ্রফপ্ররটি (এনপ্রডপ্রড) এযত অংগ্রণ কযযযেন িপ্রতযমোগীযো। ফ কযোটোগপ্রযযত িপ্রতযমোগীযেয ভোইযরোফ্ট ওয়োডি, এযের,
োওয়োয যয়ন্ট ও ইন্টোযযনট প্রফলয়ক িযেয ভোধোন কযযত যে।

িপ্রতযমোপ্রগতো মথযক িযতযক কযোটোগপ্রয যত মযো প্রতনজনযক ুযস্কোয প্রযযফ অথি, মরি, োটিিপ্রপযকট ও প্রকেু আকলিণীয়
ুযস্কোয িেোন কযো যফ ফযর জোপ্রনযয়যেন আযয়োজকযো।
আযয়োজন প্রনযয় প্রনফোয (০৬ মভ) কোযর িপ্রতযমোপ্রগতোয উযিোধনী অনুষ্ঠোযন ফোংরোযে কপ্রিউটোয কোউপ্রিযরয (প্রফপ্রপ্র)
প্রনফিোী প্রযচোরক স্বন কুভোয যকোয ফযরন, ‘ফোংরোযে কপ্রিউটোয কোউপ্রির িপ্রতফন্ধী ফযপ্রিযেয উন্নয়যনয জনয প্রফপ্রবন্ন
কোমিরভ গ্রণ কযযযে। এ িপ্রতযমোপ্রগতো তোযই অং। এ িপ্রতযমোপ্রগতো িপ্রতফন্ধী ফযপ্রিযেয ভোযি আইটি চচিো উৎোপ্রত কযযফ
এফং তোযেয ক্ষভতো ফৃপ্রিযত োোময কযযফ।’
প্রতপ্রন আযও ফযরন, ‘োযো মেয এ িপ্রতযমোপ্রগতোয প্রফলযয় ফযোক আগ্র ৃপ্রি যয়যে। মোযো এই িপ্রতযমোপ্রগতোয় প্রফজয়ী যফন
তোযেয প্রফপ্রপ্রয ক্ষ মথযক উচ্চতয িপ্রক্ষণ ও চোকপ্রয মভরোয় অংগ্রযণয ুযমোগ মেয়ো যফ।’

প্রফপ্রপ্রয প্রযচোরক (িপ্রক্ষণ ও উন্নয়ন) মভোোম্মে এনোভুর কপ্রফয, ইউপ্রনবোপ্রিটি অপ এপ্রয়ো যোপ্রপ্রপযকয মিো-বোই
চযোযিরয িযপয ড. এভ. আয কপ্রফয, প্রডজএপ্রফপ্ররটি কোউপ্রির ইন্টোযনযোনোযরয এপ্রেপ্রকউটিব মফোডি েয ভনুয
আযভে মচৌধুযী িভুখ উপ্রিত প্রেযরন।
আযয়োজকযেয ক্ষ মথযক জোনোযনো য়, চোযটি কযোটোগপ্রযয মভোট ১২ জন প্রফযজতো ফোংরোযে কপ্রিউটোয কোউপ্রির
প্রযচোপ্ররত প্রফযল িপ্রক্ষণ মকোযি অংগ্রণ কযযফ। যফতীযত ভূরযোয়যনয ভোধযযভ প্রনফিোপ্রচত উমুি চোয জন িপ্রতযমোগীযক
প্রনযয় আন্তজিোপ্রতক িপ্রতযমোপ্রগতোয জনয ফোংরোযে ের গঠন কযো যফ এফং তোযো আন্তজিোপ্রতক িপ্রতযমোপ্রগতোয় অংগ্রণ
কযযফ।
http://m.breakingnews.com.bd/details.php?breakingNews=24805

শুক্রবার যুব প্রক্ততবন্ধী োতীে আইটি প্রক্তততযাক্তগতা

প্রফজ্ঞোন-িমুপ্রি মডস্ক : ফোংরোযে যকোযযয আইপ্রটি প্রফবোগ প্রিতীয় ফোযযয ভযতো মেযয মুফ িপ্রতফন্ধী ফযপ্রিযেয আইটি
িপ্রতযমোপ্রগতোয আযয়োজন কযযত মোযে।
এ িপ্রতযমোপ্রগতো মেযয মুফ িপ্রতফন্ধী ফযপ্রিযেয ভযধয আইপ্রটি চচিো ফযোক বোযফ ম্প্রোযণ ঘটোযফ এফং ফতি ভোন যকোয
িপ্রতশ্রুপ্রত প্রডপ্রজটোর ফোংরোযেযয উমুি ভোনফ িে প্রযযফ িপ্রতফন্ধী ফযপ্রিযেয িস্তুপ্রতয মক্ষযত্র অতযন্ত োয়ক যফ ফযর
ভযন কযো যে।
ফোংরোযে কপ্রিউটোয কোউপ্রির (প্রফপ্রপ্র), মেীয় এনপ্রজও মন্টোয পয োপ্রবিয অযোন্ড ইনপযযভন অন প্রডজঅযোপ্রফপ্ররটি
(প্রএআইপ্রড) ও ইউপ্রনবোপ্রিটি অফ এপ্রয়ো যোপ্রপ্রপক এয যঙ্গ মমৌথবোযফ এই িপ্রতযমোপ্রগতো আযয়োজন কযো যে।
আগোভীকোর ৬ মভ প্রনফোয, কোর ৮টো ৪৫ প্রভপ্রনট মথযক প্রফকোর ৪টো মিন্ত যোজধোনীয ইউপ্রনবোপ্রিটি অফ এপ্রয়ো
যোপ্রপ্রপযক এই িপ্রতযমোপ্রগতো অনুপ্রষ্ঠত যফ।
োযো মে মথযক আগত মভোট ৮০জন িপ্রতযমোগী চোযটি কযোটোগপ্রযযত িপ্রতযমোপ্রগতোয় অংগ্রণ কযযফ। কযোটোগপ্রযগুযরো যরো
ক. েৃপ্রি িপ্রতফন্ধী খ. োযীপ্রযক িপ্রতফন্ধী গ. ফোক ও শ্রফণ িপ্রতফন্ধী এফং ঘ. প্রনউযযো মডযবরযভন্টোর প্রডজএপ্রফপ্ররটি
(এনপ্রডপ্রড)। ফগুযরো কযোটোগপ্রযযত িপ্রতযমোপ্রগযো ভোইযরোপট ওয়োডি, এযের, োওয়োয যয়ন্ট ও ইন্টোযযনট-এই চোযটি
প্রফলযয় িপ্রতযমোপ্রগতোয় অংগ্রণ কযযফন। িযতযক কযোটোগপ্রযযত মযো িথভ প্রতনজনযক ুযস্কোয প্রযফয অথি, মরি এফং
োটিিপ্রপযকট িেোন কযো যফ।
এেোড়ো অংগ্রণকোযীযেয ভযধয চোযটি কযোটোগপ্রযয িপ্রতটি যত মযো ৩ জনযক প্রনযয় মভোট ১২ জন প্রফযজতো ফোংরোযে
কপ্রিউটোয কোউপ্রির প্রযচোপ্ররত প্রফযল িপ্রক্ষণ মকোযি অংগ্রণ কযযফ। এ ১২ জযনয ভযধয ভূরযোয়যনয ভোধযযভ প্রনফিোপ্রচত
উমুি চোয জন িপ্রতযমোগীযক আন্তজিোপ্রতক িপ্রতযমোগীতোয জনয ফোংরোযে ের গঠন কযো যফ। এফং তোযো আন্তজিোপ্রতক
িপ্রতযমোগীতোয় অংগ্রণ কযযফ। কর অংগ্রণকোযীযক আইপ্রটি প্রফবোগ ও প্রফপ্রপ্র আযয়োপ্রজত চোকপ্রয মভরোয়
অংগ্রযণয ুযমোগ মেয়ো যফ।
https://shikkhapratidin.com/%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%
AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%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/

মুফ িপ্রতফন্ধী প্রনযয় জোতীয় আইটি িপ্রতযমোপ্রগতো

প্রফজ্ঞোন-িমুপ্রি মডস্ক : ফোংরোযে যকোযযয আইপ্রটি প্রফবোগ প্রিতীয় ফোযযয ভযতো মেযয মুফ িপ্রতফন্ধী ফযপ্রিযেয আইটি
িপ্রতযমোপ্রগতোয আযয়োজন কযযযে।
৬ মভ প্রনফোয কোযর, যোজধোনী ঢোকোয ইউপ্রনবোপ্রিটি অপ এপ্রয়ো যোপ্রপ্রপক গ্রীণ মযোযডয কযোিোয শুরু য় োযো মেয
মথযক আগত ৮১ জন িপ্রতফন্ধীযেয প্রনযয় জোতীয় আইটি িপ্রতযমোপ্রগতো ২০১৭।
উযিোধনী অনুষ্ঠোযন িধোন অপ্রতপ্রথ প্রযযফ উপ্রিত মথযক িপ্রতযমোপ্রগতোয উযিোধন কযযন ফোংরোযে কপ্রিউটোয কোউপ্রিযরয
(প্রফপ্রপ্র) প্রনফিোী প্রযচোরক স্বন কুভোয যকোয। প্রতপ্রন ফযরন, ‘ফোংরোযে কপ্রিউটোয কোউপ্রির িপ্রতফন্ধী ফযপ্রিযেয
উন্নয়যনয জনয প্রফপ্রবন্ন কোমিরভ গ্রণ কযযযে। এ িপ্রতযমোপ্রগতো তোযই অং। এ িপ্রতযমোপ্রগতো িপ্রতফন্ধী ফযপ্রিযেয ভোযি আইটি
চচিো উৎোপ্রত কযযফ এফং তোযেয ক্ষভতো ফৃপ্রিযত োোময কযযফ।’ প্রতপ্রন আযযো ফযরন, ‘োযো মেয এ িপ্রতযমোপ্রগতোয

প্রফলযয় ফযোক আগ্র ৃপ্রি যয়যে। মোযো এই িপ্রতযমোপ্রগতোয় প্রফজয়ী যফন তোযেয প্রফপ্রপ্রয ক্ষ মথযক উচ্চতয িপ্রক্ষণ ও
চোকুপ্রয মভরোয় অংগ্রযণয ুযমোগ মেয়ো যফ।’
এয আযগ প্রফপ্রপ্রয প্রযচোরক (িপ্রক্ষণ ও উন্নয়ন) মভোোম্মে এনোভুর কপ্রফয এয স্বোগত ফিযফযয ভোধযযভ উযিোধনী অনুষ্ঠোন
শুরু য়। উি অনুষ্ঠোযন ইউপ্রনবোপ্রিটি অফ এপ্রয়ো যোপ্রপ্রপযকয মিো বোই চযোযিরয িযপয ড. এভ. আয কপ্রফযযয
বোপ্রতযে প্রফযল অপ্রতপ্রথ প্রযযফ ফিফয যোযখন প্রডজঅযোপ্রফপ্ররটি কোউপ্রির ইন্টোযনযোনোযরয এপ্রেপ্রকউটিব মফোডি েয
ভনুয আযভে মচৌধুযী।
বোপ্রতয ফিযফয িযপয ড. এভ. আয কপ্রফয ফযরন, ‘এ িপ্রতযমোপ্রগতোয় অংগ্রণকোযীযো আভোযেয বোই-মফোন অথফো
ন্তোন। এযো আভোযেয ভোযজয অং এফং এ ফৃৎ অংযক ফোে প্রেযয় ভোযজয উন্নয়ন ম্ভফ নয়। গত ফেযযয িথভ
আযয়োজযন আভোযেয প্রফশ্বপ্রফেযোরয় িৃি প্রের। এফোযও এ আযয়োজন ইউপ্রনবোপ্রিটি অফ এপ্রয়ো যোপ্রপ্রপযক অনুপ্রষ্ঠত যে,
আগোভীযতও এ আযয়োজযনয যঙ্গ থোকযত োযযর আভযো খুপ্র ফ।’ প্রতপ্রন আযযো ফযরন, ‘িপ্রতফন্ধী জনযগোষ্ঠীযক এপ্রগযয় মনয়োয
জনয এ আযয়োজন গুরুেূণি বু প্রভকো োরন কযযফ।’
আযয়োজকযেয ক্ষ মথযক জোনোযনো য়, এ িপ্রতযমোপ্রগতো মেযয মুফ িপ্রতফন্ধী ফযপ্রিযেয ভযধয আইপ্রটি চচিো ফযোক বোযফ
ম্প্রোযণ ঘটোযফ এফং ফতি ভোন যকোয িপ্রতশ্রুপ্রত প্রডপ্রজটোর ফোংরোযেযয উমুি ভোনফ িে প্রযযফ িপ্রতফন্ধী ফযপ্রিযেয
গযড় তু রযত অতযন্ত োয়ক যফ। ফোংরোযে কপ্রিউটোয কোউপ্রির (প্রফপ্রপ্র), মন্টোয পয োপ্রবিয অযোন্ড ইনপযযভন অন
প্রডজঅযোপ্রফপ্ররটি (প্রএআইপ্রড) ও ইউপ্রনবোপ্রিটি অফ এপ্রয়ো যোপ্রপ্রপযকয কপ্রিউটোয প্রফজ্ঞোন ও িযকৌর প্রফবোগ এ
িপ্রতযমোপ্রগতো আযয়োজযন একযঙ্গ কোজ কযযে।
িপ্রতযমোগীযো চোযটি কযোটোগপ্রয মথোরযভ- ক. েৃপ্রি িপ্রতফন্ধী খ. োযীপ্রযক িপ্রতফন্ধী গ. ফোক ও শ্রফণ িপ্রতফন্ধী এফং ঘ.
প্রনউযযো মডযবরযভন্টোর প্রডজঅযোপ্রফপ্ররটি (এনপ্রডপ্রড) মত অংগ্রণ কযযে। ফ কযোটোগপ্রযযত িপ্রতযমোপ্রগযেয ভোইযরোফ্ট
ওয়োডি, এযের, োওয়োয যয়ন্ট ও ইন্টোযযনট-প্রফলয়ক িযেয ভোধোন কযযত যফ। িযতযক কযোটোগপ্রয যত মযো প্রতনজনযক
ুযস্কোয প্রযযফ অথি, মরি, োটিিপ্রপযকট ও প্রকেু আকলিণীয় ুযস্কোয িেোন কযো যফ।
চোযটি কযোটোগপ্রযয মভোট ১২ জন প্রফযজতো ফোংরোযে কপ্রিউটোয কোউপ্রির প্রযচোপ্ররত প্রফযল িপ্রক্ষণ মকোযি অংগ্রণ
কযযফ। যফতী কোযর ভূরযোয়যনয ভোধযযভ প্রনফিোপ্রচত উমুি চোয জন িপ্রতযমোগীযক প্রনযয় আন্তজিোপ্রতক িপ্রতযমোগীতোয জনয
ফোংরোযে ের গঠন কযো যফ এফং তোযো আন্তজিোপ্রতক িপ্রতযমোগীতোয় অংগ্রণ কযযফ।
প্রফকোযর অনুযষ্ঠয় িপ্রতযমোপ্রগতোয ভোনী ও ুযস্কোয প্রফতযণী অনুষ্ঠোযন আইপ্রটি িপ্রতভন্ত্রী জুনোইে আযভে রক, এভপ্র,
ইউপ্রনবোপ্রিটি অফ এপ্রয়ো যোপ্রপ্রপযকয বোই চযোযিরয িযপয ড. জোপ্রভরুয মযজো মচৌধুযী, আইপ্রটি প্রফবোযগয অপ্রতপ্রযি
প্রচফ মভো. োরুনুয যীে, প্রফপ্রপ্রয প্রনফিোী প্রযচোরক স্বন কুভোয যকোয, ইউপ্রনবোপ্রিটি অফ এপ্রয়ো যোপ্রপ্রপযকয মফোডি
অফ ট্রোপ্রিযয মচয়োযোিন কোইয়ুভ মযজো মচৌধুযী, প্রএআইপ্রডয প্রনফিোী প্রযচোরক খন্দকোয জহুরুর আরভ, ইউপ্রনবোপ্রিটি

অফ এপ্রয়ো যোপ্রপ্রপযকয কপ্রিউটোয প্রফজ্ঞোন ও িযকৌর প্রফবোযগয যমোগী অধযোক ও প্রফবোগীয় িধোন অযরোক কুভোয
োো এফং ভোজকরযোণ ভন্ত্রণোরযয়য প্রচফ মভো. প্রজল্লোয যভোন উপ্রিত থোকযফন ভযভি আো কযো যে।
http://www.risingbd.com/scienceand-technology-news/224816

মুফ িপ্রতফন্ধীযেয প্রনযয় জোতীয় আইটি িপ্রতযমোপ্রগতো
০৮ মভ ২০১৭,মোভফোয, ০০:০০

মে
যকোযযয
আইপ্রটি
প্রফবোগ
প্রিতীয়ফোযযয
ভযতো মেযয
মুফ িপ্রতফন্ধী
ফযপ্রিযেয
আইটি
িপ্রতযমোপ্রগতো
য আযয়োজন
কযযযে। গত
প্রনফোয
কোযর
যোজধোনী ঢোকোয ইউপ্রনবোপ্রিটি অফ এপ্রয়ো যোপ্রপ্রপক প্রগ্রন মযোযডয কযোিোয শুরু য় োযো মেয মথযক আগত ৮১ জন
িপ্রতফন্ধীযক প্রনযয় জোতীয় আইটি িপ্রতযমোপ্রগতো ২০১৭। উযিোধন অনুষ্ঠোযন িধোন অপ্রতপ্রথ মথযক িপ্রতযমোপ্রগতোয উযিোধন
কযযন ফোংরোযে কপ্রিউটোয কোউপ্রিযরয (প্রফপ্রপ্র) প্রনফিোী প্রযচোরক স্বন কুভোয যকোয। প্রতপ্রন ফযরন, ফোংরোযে
কপ্রিউটোয কোউপ্রির িপ্রতফন্ধী ফযপ্রিযেয উন্নয়যনয জনয প্রফপ্রবন্ন কোমিরভ গ্রণ কযযযে। এ িপ্রতযমোপ্রগতো তোযই অং। এ
িপ্রতযমোপ্রগতো িপ্রতফন্ধী ফযপ্রিযেয ভযধয আইটি চচিো উৎোপ্রত কযযফ এফং তোযেয ক্ষভতো ফৃপ্রিযত োোময কযযফ। অনুষ্ঠোযন
ইউপ্রনবোপ্রিটি অফ এপ্রয়ো যোপ্রপ্রপযকয মিো-বোই চযোযিরয িযপয ড. এভ আয কপ্রফযযয বোপ্রতযে প্রফযল অপ্রতপ্রথয

ফিফয যোযখন প্রডজএপ্রফপ্ররটি কোউপ্রির ইন্টোযনযোনোযরয এপ্রেপ্রকউটিব মফোডি েয ভনুয আযভে মচৌধুযী। বোপ্রতয
ফিযফয িযপয ড. এভ আয কপ্রফয ফযরন, এ িপ্রতযমোপ্রগতোয় অংগ্রণকোযীযো আভোযেয বোই-মফোন অথফো ন্তোন। এযো
আভোযেয ভোযজয অং এফং এ ফৃৎ অংযক ফোে প্রেযয় ভোযজয উন্নয়ন ম্ভফ নয়। িপ্রতফন্ধী জনযগোষ্ঠীযক এপ্রগযয় মনয়োয
জনয এ আযয়োজন গুরুেূণি বূ প্রভকো োরন কযযফ।
আযয়োজক কতৃ ক্ষ জোপ্রনযয়যে, এই িপ্রতযমোপ্রগতো মেযয মুফ িপ্রতফন্ধী ফযপ্রিযেয ভযধয আইপ্রটি চচিো ফযোকবোযফ ম্প্রোযণ
ঘটোযফ এফং ফতি ভোন যকোয িপ্রতশ্রুপ্রত প্রডপ্রজটোর ফোংরোযেযয উমুি ভোনফিে প্রযযফ িপ্রতফন্ধী ফযপ্রিযেয গযড় তু রযত
অতযন্ত োয়ক যফ।
িপ্রতযমোগীযো চোযটি কযোটোগপ্রয মথোরযভÑ ক. েৃপ্রি িপ্রতফন্ধী, খ. োযীপ্রযক িপ্রতফন্ধী, গ. ফোক ও শ্রফণ িপ্রতফন্ধী এফং ঘ.
প্রনউযযো মডযবরযভন্টোর প্রডজঅযোপ্রফপ্ররটিযত (এনপ্রডপ্রড) অংগ্রণ কযযে। ফ কযোটোগপ্রযযত িপ্রতযমোগীযেয ভোইযরোপট
ওয়োডি, এযের, োওয়োয যয়ন্ট ও ইন্টোযযনট-প্রফলয়ক িযেয ভোধোন কযযত যফ। িযতযক কযোটোগপ্রয মথযক মযো প্রতনজনযক
ুযস্কোয প্রযযফ অথি, মরি, োটিিপ্রপযকট ও আকলিণীয় ুযস্কোয মেয়ো যফ। চোযটি কযোটোগপ্রযয মভোট ১২ জন প্রফযজতো
ফোংরোযে কপ্রিউটোয কোউপ্রির প্রযচোপ্ররত প্রফমল িপ্রক্ষণ মকোযি অংগ্রণ কযোয ুযমোগ োযফ।
http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/218202

৮১ িপ্রতফন্ধীযক প্রনযয় জোতীয় আইটি িপ্রতযমোপ্রগতো

যকোযযয আইপ্রটি প্রফবোগ প্রিতীয়ফোযযয ভযতো মেযয মুফ িপ্রতফন্ধী ফযপ্রিযেয আইটি িপ্রতযমোপ্রগতোয আযয়োজন কযযযে।
প্রনফোয যোজধোনীয ইউপ্রনবোপ্রিটি অপ এপ্রয়ো যোপ্রপ্রপক প্রগ্রন মযোযডয কযোিোয অনুপ্রষ্ঠত য় োযোযে মথযক আগত ৮১
িপ্রতফন্ধীযক প্রনযয় জোতীয় আইটি িপ্রতযমোপ্রগতো ২০১৭।
প্রফকোযর ভোনী ও ুযস্কোয প্রফতযণী অনুষ্ঠোযন প্রফজয়ীযেয োযত ুযস্কোয তু যর মেন অনুষ্ঠোযনয িধোন অপ্রতপ্রথ ভোজকরযোণ
ভন্ত্রণোরযয়য প্রচফ প্রজল্লোয যভোন। িযতযক কযোটোগপ্রয যত মযো প্রতনজনযক ুযস্কোয প্রযযফ অথি, মরি, োটিিপ্রপযকট িেোন
কযো য়। এ িপ্রতযমোপ্রগতোয স্পিয িপ্রতষ্ঠোন উই মভোফোইযরয ক্ষ িপ্রত কযোটোগপ্রযয মযো প্রতনজযনয িযতযকযক একটি কযয
আকলিণীয় স্মোটি মপোন উোয মেয়ো য়।
েৃপ্রি িপ্রতফন্ধী প্রফবোযগ ুযস্কোয মেয়ো য় মথোরযভ রোরভপ্রনযোট মজরোয মভো. মভোখযরেু য যভোন, ফগুড়োয শ্রী যেফ কুভোয
ও চোাঁেুযযয আব্দুল্লো আর মনোভোন। োযীপ্রযক িপ্রতফন্ধী প্রফবোযগ প্রযোজগযেয মভো. মভোল্লো আফু োপ্রভভ, প্রযযোজুয মজরোয
ুব্রত প্রকর্ত্নীয়ো ও টোঙ্গোইযরয মভো. ইভযোন মোযন। ফোক ও শ্রফণ িপ্রতফন্ধী প্রফবোযগ ঢোকোয োনপ্রজেো আিোয, খুরনোয কোজী
আেনোন মোযন ও ভুপ্রিগযেয মভো. ুজন। প্রনউযযো মডযবরযভন্টোর প্রডজএপ্রফপ্ররটি (এনপ্রডপ্রড) প্রফবোযগ চট্টগ্রোযভয অপ্রভত
ুজোউিীন তু যোগ, কুপ্রভল্লোয জোপ্রেুর ইরোভ তু প্রন ও ঢোকোয প্রযতো গোপ্ররফ।

চোযটি কযোটোগপ্রযয মভোট ১২ জন প্রফযজতো ফোংরোযে কপ্রিউটোয কোউপ্রির প্রযচোপ্ররত প্রফযল িপ্রক্ষণ মকোযি অংগ্রণ
কযযফ। যফতীকোযর ভূরযোয়যনয ভোধযযভ প্রনফিোপ্রচত উমুি চোযজন িপ্রতযমোগীযক প্রনযয় আন্তজিোপ্রতক িপ্রতযমোপ্রগতোয জনয
ফোংরোযে ের গঠন কযো যফ এফং তোযো আন্তজিোপ্রতক িপ্রতযমোপ্রগতোয় অংগ্রণ কযযফ।
প্রফকোযর অনুযষ্ঠয় িপ্রতযমোপ্রগতোয ভোনী ও ুযস্কোয প্রফতযণী অনুষ্ঠোযন ইউপ্রনবোপ্রিটি অপ এপ্রয়ো যোপ্রপ্রপযকয বোই
চযোযিরয িযপয ড. জোপ্রভরুয মযজো মচৌধুযী, আইপ্রটি প্রফবোযগয অপ্রতপ্রযি প্রচফ মভো. োরুনুয যীে, প্রফপ্রপ্রয প্রনফিোী
প্রযচোরক স্বন কুভোয যকোয, ইউপ্রনবোপ্রিটি অপ এপ্রয়ো যোপ্রপ্রপযকয মফোডি অপ ট্রোপ্রিযয মচয়োযোযন কোইয়ুভ মযজো
মচৌধুযী প্রএআইপ্রডয প্রনফিোী প্রযচোরক খন্দকোয জহুরুর আরভ, ইউপ্রনবোপ্রিটি অপ এপ্রয়ো যোপ্রপ্রপযকয কপ্রিউটোয
প্রফজ্ঞোন ও িযকৌর প্রফবোযগয যমোগী অধযোক ও প্রফবোগীয় িধোন অযরোক কুভোয োো উপ্রিত প্রেযরন।

িধোন অপ্রতপ্রথ ভোজকরযোণ ভন্ত্রণোরযয়য প্রচফ প্রজল্লোয যভোন ফযরন, িপ্রতফন্ধীযেয প্রনযয় কোজ কযোয মক্ষযত্র প্রফযশ্বয অনয
মেযয মচযয় আভযো এপ্রগযয় আপ্রে। িপ্রতফন্ধী ফযপ্রিযো ভোযজয মফোিো নয়। এযেযযক িপ্রক্ষযণয ভোধযযভ েক্ষ প্রযযফ গযড়
তু রযত যফ।
ভোনী ও ুযস্কোয প্রফতযণী বোপ্রতযেয ফিযফয ইউপ্রনবোপ্রিটি অপ এপ্রয়ো যোপ্রপ্রপযকয বোই চযোযিরয িযপয ড.
জোপ্রভরুয মযজো মচৌধুযী ফযরন, আভোযেয মেয েক্ষ কভিক্ষভ িপ্রতফন্ধীয ংখযো তু রনোভূরক কভ। িপ্রতফন্ধীযেয েক্ষ প্রযযফ
গযড় তু রযত প্রফপ্রবন্ন কভিূপ্রচ োযত প্রনযত যফ। যকোযয োোোপ্র মফযকোপ্রয িপ্রতষ্ঠোযনযও িপ্রতফন্ধীযেয প্রনযয় কোজ কযযত
যফ।

কোযর উযিোধনী অনুষ্ঠোযন িধোন অপ্রতপ্রথ প্রযযফ উপ্রিত মথযক িপ্রতযমোপ্রগতোয উযিোধন কযযন ফোংরোযে কপ্রিউটোয
কোউপ্রিযরয (প্রফপ্রপ্র) প্রনফিোী প্রযচোরক স্বন কুভোয যকোয। প্রতপ্রন ফযরন, ফোংরোযে কপ্রিউটোয কোউপ্রির িপ্রতফন্ধী
ফযপ্রিযেয উন্নয়যনয জনয প্রফপ্রবন্ন কোমিরভ গ্রণ কযযযে। এ িপ্রতযমোপ্রগতো তোযই অং। এ িপ্রতযমোপ্রগতো িপ্রতফন্ধী ফযপ্রিযেয
ভোযি আইটি চচিো উৎোপ্রত কযযফ এফং তোাঁযেয ক্ষভতো ফৃপ্রিযত োোময কযযফ। প্রতপ্রন আযও ফযরন, োযো মেয এ
িপ্রতযমোপ্রগতোয প্রফলযয় ফযোক আগ্র ৃপ্রি যয়যে। মোযো এই িপ্রতযমোপ্রগতোয় প্রফজয়ী যফন তোযেয প্রফপ্রপ্রয ক্ষ মথযক
উচ্চতয িপ্রক্ষণ ও চোকপ্রয মভরোয় অংগ্রযণয ুযমোগ মেয়ো যফ ভযভি প্রতপ্রন জোনোন।

http://www.dhakatimes24.com/2017/05/06/31502/%E0%A7%AE%E0%A7%A7%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%95%E0%A7%87%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%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

শুরু হতে প্রক্ততবন্ধীতের আইটি প্রক্তততযাক্তগতা ২০১৭

েপ্রফ- জোতীয় আইটি িপ্রতযমোপ্রগতো ২০১৭

প্রিতীয়ফোযযয ভযতো মেযয মুফ িপ্রতফন্ধী ফযপ্রিযেয আইটি িপ্রতযমোপ্রগতোয আযয়োজন কযযত মোযে ফোংরোযে যকোযযয
আইপ্রটি প্রফবোগ।
ফোংরোযে কপ্রিউটোয কোউপ্রির (প্রফপ্রপ্র), মেপ্রয় এনপ্রজও মন্টোয পয োপ্রবিয অযোন্ড ইনপযযভন অন প্রডজঅযোপ্রফপ্ররটি
(প্রএআইপ্রড) ও ইউপ্রনবোপ্রিটি অপ এপ্রয়ো যোপ্রপ্রপক-এয যঙ্গ মমৌথবোযফ এই িপ্রতযমোপ্রগতো আযয়োজন কযো যে।
৬ মভ, প্রনফোয কোর ৮টো ৪৫ প্রভপ্রনট মথযক প্রফকোর ৪টো মিন্ত যোজধোনী ঢোকোয ইউপ্রনবোপ্রিটি অপ এপ্রয়ো যোপ্রপ্রপক-এ এই
িপ্রতযমোপ্রগতো অনুপ্রষ্ঠত যফ।
োযো মে মথযক আগত মভোট ৮০জন িপ্রতযমোগী চোযটি মশ্রপ্রণযত িপ্রতযমোপ্রগতোয় অংগ্রণ কযযফন। মশ্রপ্রণযতগুযরো যে- ক.
েৃপ্রি িপ্রতফন্ধী খ. োযীপ্রযক িপ্রতফন্ধী গ. ফোক ও শ্রফণ িপ্রতফন্ধী এফং ঘ. প্রনউযযো মডযবরযভন্টোর প্রডজএপ্রফপ্ররটি (এনপ্রডপ্রড)।
ফগুযরো মশ্রপ্রণযত িপ্রতযমোপ্রগযো ভোইযরোপট ওয়োডি, এযের, োওয়োয যয়ন্ট ও ইন্টোযযনট-এই চোযটি প্রফলযয় িপ্রতযমোপ্রগতোয়
অংগ্রণ কযযফন। িযতযক মশ্রপ্রণযত মযো িথভ প্রতনজনযক ুযস্কোয প্রযফয অথি, মরি এফং োটিিপ্রপযকট িেোন কযো যফ,
এক প্রফফৃপ্রতযত জোপ্রনযয়যে আযয়োজকযো।
এ েোড়ো অংগ্রণকোযীযেয ভযধয চোযটি মশ্রপ্রণয িপ্রতটি যত মযো প্রতনজনযক প্রনযয় মভোট ১২ জন প্রফজয়ী ফোংরোযে
কপ্রিউটোয কোউপ্রির প্রযচোপ্ররত প্রফযল িপ্রক্ষণ মকোযি অংগ্রণ কযযফন। এ ১২ জযনয ভযধয ভূরযোয়যনয ভোধযযভ
প্রনফিোপ্রচত চোযজন িপ্রতযমোগীযক প্রনযয় আন্তজিোপ্রতক িপ্রতযমোপ্রগতোয জনয ফোংরোযে ের গঠন কযো যফ ও তোযো আন্তজিোপ্রতক
িপ্রতযমোপ্রগতোয় অংগ্রণ কযযফ। ফ অংগ্রণকোযীযক আইপ্রটি প্রফবোগ ও প্রফপ্রপ্র আযয়োপ্রজত চোকপ্রয মভরোয় অংগ্রযণয
ুযমোগ মেওয়ো যফ।
http://bangla.bdnews24.com/tech/article1330378.bdnews

মুফ িপ্রতফন্ধী জোতীয় আইটি িপ্রতযমোপ্রগতো প্রনফোয

তথয ও মমোগোযমোগ িমুপ্রি প্রফবোগ প্রফবোগ প্রিতীয়ফোযযয ভযতো মেযয মুফ িপ্রতফন্ধী ফযপ্রিযেয আইটি িপ্রতযমোপ্রগতোয
আযয়োজন কযযত মোযে। এ িপ্রতযমোপ্রগতো মেযয মুফ িপ্রতফন্ধী ফযপ্রিযেয ভযধয আইপ্রটি চচিো ফযোকবোযফ ম্প্রোযণ ঘটোযফ
এফং ফতি ভোন যকোয িপ্রতশ্রুপ্রত প্রডপ্রজটোর ফোংরোযেযয উমুি ভোনফ িে প্রযযফ িপ্রতফন্ধী ফযপ্রিযেয িস্তুপ্রতয মক্ষযত্র
অতযন্ত োয়ক যফ।
প্রনফোয কোর ৮টো ৪৫ প্রভপ্রনট মথযক প্রফকোর ৪টো মিন্ত যোজধোনী ঢোকোয ইউপ্রনবোপ্রিটি অপ এপ্রয়ো যোপ্রপ্রপযক এই
িপ্রতযমোপ্রগতো অনুপ্রষ্ঠত যফ।
োযোযে মথযক আগত মভোট ৮০ জন িপ্রতযমোগী চোযটি কযোটোগপ্রযযত িপ্রতযমোপ্রগতোয় অংগ্রণ কযযফ। কযোটোগপ্রযগুযরো যরো
ক. েৃপ্রি িপ্রতফন্ধী খ. োযীপ্রযক িপ্রতফন্ধী গ. ফোক ও শ্রফণ িপ্রতফন্ধী এফং ঘ. প্রনউযযো মডযবরযভন্টোর প্রডজএপ্রফপ্ররটি
(এনপ্রডপ্রড)।
ফগুযরো কযোটোগপ্রযযত িপ্রতযমোপ্রগযো ভোইযরোপট ওয়োডি, এযের, োওয়োয যয়ন্ট ও ইন্টোযযনট-এই চোযটি প্রফলযয়
িপ্রতযমোপ্রগতোয় অংগ্রণ কযযফন। িযতযক কযোটোগপ্রযযত মযো িথভ প্রতনজনযক ুযস্কোয প্রযফয অথি, মরি এফং
োটিিপ্রপযকট িেোন কযো যফ।
এেোড়ো অংগ্রণকোযীযেয ভযধয চোযটি কযোটোগপ্রযয িপ্রতটি যত মযো ৩ জনযক প্রনযয় মভোট ১২ জন প্রফযজতো ফোংরোযে
কপ্রিউটোয কোউপ্রির প্রযচোপ্ররত প্রফযল িপ্রক্ষণ মকোযি অংগ্রণ কযযফ। এ ১২ জযনয ভযধয ভূরযোয়যনয ভোধযযভ প্রনফিোপ্রচত
উমুি চোযজন িপ্রতযমোগীযক আন্তজিোপ্রতক িপ্রতযমোপ্রগতোয জনয ফোংরোযে ের গঠন কযো যফ এফং তোযো আন্তজিোপ্রতক
িপ্রতযমোপ্রগতোয় অংগ্রণ কযযফ।
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আইটি িপ্রতযমোপ্রগতো িপ্রতফন্ধীযেয ক্ষভতো ফৃপ্রি কযযফ’
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োযোযেয মথযক ৮১ জন িপ্রতফন্ধীযেয প্রনযয় প্রিতীয়ফোযযয ভযতো শুরু যরো ‘জোতীয় আইটি িপ্রতযমোপ্রগতো ২০১৭’। প্রনফোয
যোজধোনীয ইউপ্রনবোপ্রিটি অপ এপ্রয়ো যোপ্রপ্রপক গ্রীণ মযোযডয কযোিোয শুরু য় এই আযয়োজন। িপ্রতযমোপ্রগতোয উযিোধন
কযযন ফোংরোযে কপ্রিউটোয কোউপ্রিযরয (প্রফপ্রপ্র) প্রনফিোী প্রযচোরক স্বন কুভোয যকোয। প্রতপ্রন ফযরন, ‘ফোংরোযে
কপ্রিউটোয কোউপ্রির িপ্রতফন্ধী ফযপ্রিযেয উন্নয়যনয জনয প্রফপ্রবন্ন কোমিরভ গ্রণ কযযযে। এ িপ্রতযমোপ্রগতো তোযই অং। এ
িপ্রতযমোপ্রগতো িপ্রতফন্ধী ফযপ্রিযেয ভোযি আইটি চচিো উৎোপ্রত কযযফ এফং তোাঁযেয ক্ষভতো ফৃপ্রিযত োোময কযযফ।’ প্রতপ্রন
আযও ফযরন, ‘োযো মেয এ িপ্রতযমোপ্রগতোয প্রফলযয় ফযোক আগ্র ৃপ্রি যয়যে। মোযো এই িপ্রতযমোপ্রগতোয় প্রফজয়ী যফন তোযেয
প্রফপ্রপ্রয ক্ষ মথযক উচ্চতয িপ্রক্ষণ ও চোকুপ্রয মভরোয় অংগ্রযণয ুযমোগ মেয়ো যফ।’ এয আযগ প্রফপ্রপ্রয প্রযচোরক
(িপ্রক্ষণ ও উন্নয়ন) মভোোম্মে এনোভুর কপ্রফযযয স্বোগত ফিযফযয ভোধযযভ উযিোধনী অনুষ্ঠোন শুরু য়। নুষ্ঠোযন ইউপ্রনবোপ্রিটি
অপ এপ্রয়ো যোপ্রপ্রপযকয মিো বোই চযোযিরয িযপয ড. এভ আয কপ্রফযযয বোপ্রতযে প্রফযল অপ্রতপ্রথ প্রযযফ ফিফয মেন
প্রডজএপ্রফপ্ররটি কোউপ্রির ইন্টোযনযোনোযরয এপ্রেপ্রকউটিব মফোডি েয ভনুয আযভে মচৌধুযী। বোপ্রতয ফিযফয িযপয
ড. এভ আয কপ্রফয ফযরন, ‘এ িপ্রতযমোপ্রগতোয় অংগ্রণকোযীযো আভোযেয বোই-মফোন অথফো ন্তোন। এযো আভোযেয ভোযজয
অং এফং এ ফড় অংযক ফোে প্রেযয় ভোযজয উন্নয়ন ম্ভফ নয়। গত ফেযযয িথভ আযয়োজযন আভোযেয প্রফশ্বপ্রফেযোরয়
িৃি প্রের। এফোযও এ আযয়োজন ইউপ্রনবোপ্রিটি অপ এপ্রয়ো যোপ্রপ্রপযক অনুপ্রষ্ঠত যে। আগোভীযতও এ আযয়োজযনয যঙ্গ
থোকযত োযযর আভযো খুপ্র ফ।’

আযয়োজকযেয ক্ষ মথযক জোনোযনো য়, এ িপ্রতযমোপ্রগতো মেযয মুফ িপ্রতফন্ধী ফযপ্রিযেয ভযধয আইপ্রটি চচিো ফযোকবোযফ
ম্প্রোযণ ঘটোযফ এফং ফতি ভোন যকোয িপ্রতশ্রুপ্রত প্রডপ্রজটোর ফোংরোযেযয উমুি ভোনফিে প্রযযফ িপ্রতফন্ধী ফযপ্রিযেয
গযড় তু রযত অতযন্ত োয়ক যফ। ফোংরোযে কপ্রিউটোয কোউপ্রির (প্রফপ্রপ্র), মন্টোয পয োপ্রবিয অযোন্ড ইনপযযভন অন
প্রডজঅযোপ্রফপ্ররটি (প্রএআইপ্রড) ও ইউপ্রনবোপ্রিটি অপ এপ্রয়ো যোপ্রপ্রপযকয কপ্রিউটোয প্রফজ্ঞোন ও িযকৌর প্রফবোগ এ
িপ্রতযমোপ্রগতো আযয়োজযন একযঙ্গ কোজ কযযে। িপ্রতযমোগীযো চোযটি কযোটোগপ্রয মথোরযভ- ক. েৃপ্রি িপ্রতফন্ধী খ. োযীপ্রযক
িপ্রতফন্ধী গ. ফোক ও শ্রফণ িপ্রতফন্ধী এফং ঘ. প্রনউযযো মডযবরযভন্টোর প্রডজএপ্রফপ্ররটি (এনপ্রডপ্রড) মত অংগ্রণ কযযে। ফ
কযোটোগপ্রযযত িপ্রতযমোপ্রগযেয ভোইযরোফ্ট ওয়োডি, এযের, োওয়োয যয়ন্ট ও ইন্টোযযনট-প্রফলয়ক িযেয ভোধোন কযযত যফ।
িযতযক কযোটোগপ্রয যত মযো প্রতনজনযক ুযস্কোয প্রযযফ অথি, মরি, োটিিপ্রপযকট ও প্রকেু আকলিণীয় ুযস্কোয িেোন কযো
যফ। চোযটি কযোটোগপ্রযয মভোট ১২ জন প্রফযজতো ফোংরোযে কপ্রিউটোয কোউপ্রির প্রযচোপ্ররত প্রফযল িপ্রক্ষণ মকোযি
অংগ্রণ কযযফ। যফতীযত ভূরযোয়যনয ভোধযযভ প্রনফিোপ্রচত উমুি চোযজন িপ্রতযমোগীযক প্রনযয় আন্তজিোপ্রতক িপ্রতযমোগীতোয
জনয ফোংরোযে ের গঠন কযো যফ এফং তোযো আন্তজিোপ্রতক িপ্রতযমোগীতোয় অংগ্রণ কযযফ।
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