
 

সরকার ে�া�ািমং ও েরােবািকস  পােোাাা  গু ি�েি: েমা�াফা জ�ার 
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জািতর জাক ব�ব� েেখ মিজজর র মাোর ৯৯ তম জ�বািষ রককর অঅনাো েমা�াফা জ�ারাডাক , েটিলেযাগােযাগ ও 
ত��যিি মমক েমা�াফা জ�ার বেলেো , ে�েের �চিলত িে�া �ব�াা চাকিরর সেযাগ সকিমতা তাই  পােোাা েেেষ 
চাকির াা ে ো  তাোা েভােগ তগু সমাজা তগু-তগুকে�র ককািরাাের চাকিরর জ  'ি�ল েবজড' অথবা �যিিিাভরর 
 পােোাার ি�েক মোােযাগক  েত  েবা এ জ  �যিি িবষো �াথিমক �র েথেক কাজ  গ করেত  েবা সরকার এখা  
ে�া�ািমং এবং েরােবািকস িবষাক  পােোাার �িত  গু ি�েিা আমাে�র  �ািাু �িতি িে�া�িতনাো কিি�টার 
�াব ৈতির করা, �িতি �াস গমেক িডিজটাল করা এবং িে ে�র  পােোাার কােটেেক িডিজটাল করাা   

মমক রাজধাাকর আগারগাওো িবিসিসর িমলাাাতো ত��যিি িবভােগর  �ে�ােগ আোািজত ব�ব� েেখ মিজজর 
র মাোর ৯৯ তম জ�বািষ রকক এবং  জাতকা িে  ি�বস-২০১৯ � লে�ক ‘ব�ব�র জ�ি�া ’ ‘িে র জকবা কেরা রিিা  
েকষ রক আেলাচাা সভাা �ধাা অিতিথর বি�তাা এ কথা বেলাা   
মমক বেলা , আমাে�র ে�েের সবেচো বপ সি�  েলা মাাব সি� যা ব�ব� সিকভােব িচােত  ে েরিেেলাা তাই 
�াধকাতার  র িতিা ২৬  াজার �াথিমক িব�ালা জাতকাকরু  কেরেোা  
িবেেষ অিতিথর বিে� ত� ও েযাগােযাগ �যিি �িতমমক  জাাই� আ েম�  লক বেলা , ব�ব�র িে�া যি� ভিব�ৎ 
�জে�র সামো  আমরা তেল ধরেত  াির তা েল তারা জকবাসং�ােম বাধা ে িরো এিগো যাওাার  অঅে�রুা  ােবা 
ব�ব�র আ�ে র িডিজটাল  কাটফেম র িে ে�র কােে  ে ৗঁেে ি�েত  েবা   
ত� ও েযাগােযাগ �যিি িবভােগর সিচব এা এম িজাা�ল  আলেমর সভা িতেু আেলাচাা সভাা অ াে র মে� 
বি� রােখা বাংলাে�ে   াই-েটক  ােকরর �ব�া াা  িরচালক ে াসো আরা েবগম , ত� �যিি অিধ��েরর ভার�া� 
ম া িরচালক এিবএম আরো� ে ােসা , কে�ালার এবং  সাি রফাইং অথিরিজ আের িাামক আজল মাাসর েমা াে� 
সাফর �িিা, বাংলাে�ে কিি�টার কা�ি�েলর িাব রা ক  িরচালক  াথ র�িতম ে�বা আেলাচাা  সভাা ত��যিি িবভােগর 
ঊ�রতা কম রকতরা ও কম রচারকরা � ি�ত িেেলাা 
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