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োে , ফ বরকমাগাকমাগ ও তথ্যপ্রযুবি ভন্ত্রী ফভাস্তাপা জব্বায  

ঢাো: বফকেয ীল ষ ার্ ষইবিন গুগর এফাং বৃৎ াভাবজে ফমাগা ফমাগভাধ্যভ ফপবুকেয ভকতা ফ ে জাো ন্টগুকরা ফাাংরাবালাকে বফকৃত 

েযকে ফকর ভন্তব্য েকযকেন োে, ফ বরকমাগাকমাগ ও তথ্যপ্রযুবি ভন্ত্রী ফভাস্তাপা জব্বায। এফ প্ল্যা পকভ ষ ফাাংরা বালা ব্যফাকযয ভে 

বালায বফকৃবত এফাং অব্যফায েযা ে ফকরও ভন্তব্য েকযন ভন্ত্রী। 

ভঙ্গরফায (১৯ ভার্ ষ) আন্তজষাবতে েনকবনন বটি ফসুন্ধযাে  (আইবববফ) র্রভান ফফব প এক্সকা-২০১৯ এয এে ফবভনাকয এ 

ভন্তব্য েকযন ভন্ত্রী। ‘ফাাংরা মাবন্ত্রে অনুফাদে’  (তথ্য প্রযুবিকত ফাাংরা বালায ব্যফায ) ীল ষে ফবভনাকয প্রধান অবতবথয ফিকব্য ভন্ত্রী 

ফকরন, গুগর-ফপবুে ফাাংরা প্রফোফগয ফেকে ফাাংরাকে বফকৃত েযকে , এটি ফাাংরাকদকয যোয ফযদাত েযকফ না। বেছুবদন আকগ 

ফেকন ফপবুকেয বইও ভােষ জু োযফাকগ ষয কঙ্গ আভায ফদখা কে ফে। তাকে আ বভ ফকরবে ফাাংরাকে ঠিেবাকফ প্রকো গ না েযকর 

েখন ফাাংরাকদক ফপবুে বনবলদ্ধ কে  মাকফ তায গ্যাযাবন্ট আবভ বদকত  াবয না। এেই েথা ভাইকরাপ কেও  ফকরবে। ফাাংরাকে 

ফাাংরা বালায বনেফভই  ব্যফায েযকত কফ।  

ফাাংরা বালা  াইকয ফেকে প ওেযায বফকদবকদয ফদকর ফদীে প্রকেৌরীযা ততবয েযকফ জাবনকে  ফভাস্তাপা জব্বায ফকরন , ফাাংরা 

বেকফাে ষ বফকদবকদয োে ফথকে বেকন ফনওো য যাভ ষ ফদওো কে বের আভাকে। বেন্তু আবভ তা ফনইবন। ো যণ ফটি বনকত কর 

আভাকে ৭৫ বভবরেন েরায খযর্ েযকত কতা। এোড়াও গুগর , ফপবুে, ভাইকরাপক য কে ফোকনা ফেকর ফা ফভকে আভাকদয 

ফাাংরা বালায প ওেযা য ততবয েযকফ তায উয আবভ বযা েযকত াবযনা। আভাকদয ফাাংরা বালায প ওেযায আভাকদয 

ফেকরকভকেযা ততবয েযকফ। আভাকদয ফদকয ফেকরকভকেযা তাকদয ফভধা ভাতৃবালায জন্য বদকত েভ কফ।  

এোড়াও আইবটি বেববকনয ‘গকফলণা ও উন্নমকনয ভাধ্যকভ তথ্য প্রযুবিকত ফাাংরা বালা মৃদ্ধেযণ ’ প্রেল্প ফল কর ফাাংরা  াইকয 

জন্য ইাংকযবজ জানকত কফ না ফকরও দাবফ েকযন বত বন। াাাব ফাাংরা বালায স্বেীেতা ফজাে  ফযকখ বেবজ ার প্ল্যা পকভ ষ আনায 

জন্য যোকযয ে ফথকে ইউবনকোে েনকাটি ষোভকে ফরা কেফে ফকরও ফবভনাকয জানান ফভাস্তাপা জব্বায।   

ফবভনাকয অাংগ্রণোযীকদয ফথকে ‘ইউবনকোে াংস্কায’ েযাকেইকনয জন্য স্বােয গ্রণ েভ ষসূবর্ ফনওো ে।  

ফবভনাফয আযও ফিব্য যাকখন ফফব বাবত তেদ আরভা েবফয , ফাাংরাফদ েবেউ ায োউবিকরয  বেকযক্টয এনামুর েবফয 

এফাং ফাাংরা বালায প্রেল্প বযর্ারে ে. ফভাাম্মদ বজোউবিন।  
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