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মাজােহদুল ইসলাম

‘চতথ িশ

িব ব এবং িড জটাল বাংলােদশ’ শীষক ওেয়িবনাের দেশর তথ

তথ

িবেশষ

যু

রাখেব বেল মতামত

েদর আেলাচনায় আগামীর বাংলােদশ

যু

িবদ, িশ

ািবদ, অধ াপক ও

যু

র িদক িদেয় িবে র মেধ অ গণ ভূ িমকা
কাশ কেরন। আইিস ট পশাজীবীেদর শীষ সংগঠন বাংলােদশ ক
উটার সাসাই ট কতৃক

আেয়া জত অধ াপক ড. হািফজ মুহ দ হাসান বাবুর সভাপিতে

এবং কাউ

লর মা. জারাফাত ইসলােমর

স ালনায় ওেয়িবনার অনু ত হয়।
ওেয়িবনাের

াগত ব ব রােখন বাংলােদশ ক

আহেমদ ওেয়িবনােরর

ধান অিতিথ ডাক ও টিলেযাগােযাগ ম ী মা ফা জ

িত তাঁর পূণ সমথন রেয়েছ এবং ক
তাঁর বিল পদে
তথ

যু

উটার সাসাই টর জনােরল সে

ার বেলন, আইিস ট ক াডােরর

উটার পশাজীবীেদর জন পৃথক ক াডার খালার ব াপাের িতিন সবদা

প অব াহত রাখেবন। এছাড়াও িতিন বেলন বাংলােদশ ক

িবদেদর এক ট

টাির মা. তিমজ উ ীন

উটার সাসাই ট হেলা বাংলােদেশর

াচীনতম সংগঠন যার সহেযািগতার জন িতিন সবদা

ত।

িবেশষ অিতিথ বিরশাল িব িবদ ালেয়র উপাচায অধ াপক ড. মা. ছােদকুল আেরিফন বেলন, চতথ িশ

িব েবর ধারা অব াহত থাকেল বাংলােদশ এিগেয় যােব দূর

থেক বহদূর।
বাংলােদশ ক

উটার সাসাই টর

সজীব ওয়ােজদ জেয়র বিল

পদে

িসেড
প

অধ াপক ড. হািফজ মুহ দ হাসান বাবু বেলন, মাননীয়

ধানম ীর বিল

নতৃে

এবং মাননীয় আইিস ট উপেদ া

হেণর ফেল িড জটাল বাংলােদশ বা বায়েনর মাধ েম বাংলােদশ ইিতমেধ অেনক দূর এিগেয় গেছ। িতিন আরও বেলন,

ভিবষেত চতথ িশ িব বেক কােজ লািগেয় বাংলােদেশর উ য়েনর ধারােক আরও বগবান করেত হেব।
বাংলােদশ ক

উটার সাসাই টর সভাপিত একইসােথ

ধানম ী ও আইিস ট উপেদ ার কােছ তথ

যু

িবদেদর নানামুখী সমস া সমাধােনর জন িবেশষভােব

অনুেরাধ কেরন।
মূল আেলাচক অধ াপক ড. রােম র দবনাথ িড জটাল বাংলােদেশর

াপট ও চতথ িশ

িছেলন অধ াপক ড. নািসম আখতার এবং অধ াপক ড. মা. শামসুল আেরিফন

িব েবর অ যা ার কথা তেল ধেরন। এছাড়াও আেলাচক িহেসেব যু

মুখ।
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