যুি

তথ৵ যুি

ক৵াডার সমথন কির: মা াফা জ ার

অনলাইন
কাশ: ১২ সে

র ২০২০, ১৫:১০

অ+

উটার সাসাই

অ-

আেয়ািজত ‘চতথ িশ িব ব এবং িডিজটাল বাংলােদশ’

ডাক ও টিলেযাগােযাগম ী মা াফা জ
ত র পূণ সমথন রেয়েছ। ক

ার বেলেছন, দেশ তথ৵ যুি

ষ৴ক ওেয়িবনাের ব

র ক৵াডার

ারা| ছিব: সংগৃহীত

িরর িবষয়

উটার পশাজীবীেদর জন৵ পৃথক ক৵াডার খালার ব৵াপাের িতিন পদে

র

পূণ। এ জন৵

প অব৵াহত

রাখেবন।
গতকাল

বার দেশর তথ৵ যুি

িবদেদর পুেরােনা সংগঠন বাংলােদশ ক

িশ িব ব এবং িডিজটাল বাংলােদশ’

ষ৴ক ওেয়িবনাের
িব

ধান অিতিথর ব
াপন

উটার সাসাই
েব৵ মা াফা জ

আেয়ািজত ‘চতথ
ার এ কথা বেলেছন।

Open a free account

ওেয়িবনাের দেশর িশ

ািবদ, অধ৵াপক ও তথ৵ যুি

িবেশষ

রা ত েদর আেলাচনায় আগামীর বাংলােদশ

িদক িদেয় িবে র মেধ৵ অ গণ৵ ভিমকা রাখেব বেল তেল ধেরন। বাংলােদশ ক
অধ৵াপক হািফজ মুহ দ হাসান অনু ােন সভাপিত

উটার সাসাই র

যুি

র

িসেড

কেরন।

অনু ােন আেলাচক অধ৵াপক রােম র দবনাথ িডিজটাল বাংলােদেশর

াপট ও চতথিশ

িব েবর অ যা ার কথা

তেল ধেরন। আেলাচক িহেসেব আরও িছেলন অধ৵াপক নািসম আখতার ও অধ৵াপক শামসুল আেরিফন।
ম ী বেলন, ‘অত েতর িতন

িশ িব েব িপিছেয় থাকা কিষিভি ক একটা দশেক িডিজটাল করাটা বড় চ৵ােল

গত ১১ বছেরর বাংলােদশ িবে র দ া
িতভােক কােজ লাগােত হেব িডিজটাল

যুি

র িবকােশ।’
িব

বাংলােদশ ক
অেনক

উটার সাসাই র

িসেড

াপন

বেলন, িডিজটাল বাংলােদশ বা বায়েনর মাধ৵েম বাংলােদশ ইিতমেধ৵

র এিগেয় গেছ। চতথ িশ িব বেক কােজ লািগেয় বাংলােদেশর উ য়েনর ধারােক আরও

হেব। এ

ে

এিগেয় যেত তথ৵ যুি

িবদেদর নানামু

গবান করেত

সমস৵া সমাধান করেত হেব।

ক

উটার সাসাই র কাউি লর জারাফাত ইসলােমর স ালনায় ওেয়িবনার আরও ব

ক

উটার সাসাই র মহাসিচব তিমজ উ ীন আহেমদ, বিরশাল িব িবদ৵ালেয়র উপাচায৴ ছােদকল আেরিফন

মা াফা জ

ার

তথ৵ যুি

ম ব৵ প ন ০

এস

িক৴ত আরও খবর

য ২ অনলাইন

তারণার িবষেয় সতক৴ থাকেবন

১ িদন আেগ

ইেনােভটেস৴র চতথ আসেরর িনব ন
ি

িছল।

াপনকারী দশ িহেসেব গৗরব অজ৴ন কেরেছ। আমােদর স াবনাময়

র

ব৵ দন বাংলােদশ
মুখ।

