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জন শাসন িতম ী ফরহাদ হােসন। ফাইল ছিব

জন শাসন িতম ী ফরহাদ হােসন বেলেছন, উ ত িবে র সােথ িতেযািগতায়
হেব।

েক থাকেত হেল তথ

যুি র উপর আরও

র

দান করেত

শিনবার এটু আই া ােমর আওতায় ম ী ও িতম ীেদর একা সিচবেদর ‘ই-নিথ িবষয়ক কমশালার
উে াধনী অনু ােন ‘ভাচু য়াল কনফাের ’ এর মাধ েম ধান অিতিথর ব ৃ তাকােল িতিন এ কথা বেলন।
জন শাসন িতম ী বেলন, বতমান িবে উ য়েনর অন তম চািলকাশি
তথ - যুি । তাই তথ যুি েত
আমােদরেক আেরা দ তা অজন করেত হেব। উ ত িবে র সে তাল িমিলেয় চলেত হেল আমােদরেক তথ - যুি েত
আেরা র

দান করেত হেব। এই খােত আমােদরেক িবিনেয়াগ আেরা বৃি করেত হেব।

আেরা প ু ন : কেরানায় মৃতু বেড়েছ
িতিন আেরা বেলন, জনেন ী শখ হািসনার দরদশ নতৃ ে র কারেণ আজ আমরা িডিজটাল যুি েত
অেনকখািন এিগেয়িছ। এখন আমােদরেক ভিবষ েতর চ ােল মাকােবলায় তথ যুি েত দ কের
মানবস দ গেড় তু লেত হেব। এজন সংি
িত ান েলােক আেরা এিগেয় আসেত হেব।
িতম ী আেরা বেলন, কেরানাকালীন আমরা তথ যুি র সেবা ম ব বহার িনি ত করেত পেরিছ। এেতা িতকূ লতার মােঝও আমােদর কাজ থেম
থােকিন। এই কেরানার সমেয় আমরা ‘িডিজটাল বাংলােদশ' এর সুফল ভাগ করেত পারিছ।
িতিন সরকাির কমচারীেদর তথ

যুি

ােন আেরা িশ ণ িনেয় িনেজেদর কমদ তা বৃি র উপর র ােরাপ কেরন।

তথ ও যাগােযাগ যুি িবভােগর িসিনয়র সিচব এন এম িজয়াউল আলেমর সভাপিতে অনু ােন এটু আই
াগত ব ব এবং যু
ক পিরচালক ড. দওয়ান মুহা দ মায়ুন কবীর েভ া ব ব রােখন।

া ােমর ক পিরচালক আ ল মা ান
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