আইিডয়ােক প� বা েসবায় রূপা�র করেত হে: েমা�াফা জ�ার
যুগা�র িরেপা ট ২৭ এি�ল ২০১৯, ১৯:২৬ | অনলাইন সং�রণ

‘�েড� টু �া টর্: চয্া�ার ওয়া’ অনু�ােন ডা, েটিলেযাগােযাগ ও ত��যুি�ম�ী েমা�াফা জ�ার। ছি-সংগৃহী
তরুণেদর উে�শ কের ডা, েটিলেযাগােযাগ ও ত��যুি�ম�ী েমা�াফা জ�ার বেলেছ, বয়েসর েকাটা বািড়েয় চাকির হেব না।
বতর্মােন চাকিরর েযসব ে�� রেয়েছ ভিব�েত৮০ ভাগ ে�� িবলু হেয় যােব। সুতরাং েপশায় িটেক থাকেত হেল এবং উ�
করেত হেল িডিজটাল দ�তা থাকেত হেব। এত িদন শি�টা কািয়ক �েমর ওপর িনভর্র থাকেলও তা এখন েমধা ওপর িনভর্রশীল
িতিন বেলন, েমধােক কােজ লাগােত পারেল ভিব�ৎ পৃিথবী েতামােদর। েকােনা িক শুরু করেত আইিডয়ার অভাব হয় না। শুধু
�চিলত ধারণার সে� নতুন িক েযাগ করেলই হয়। তেব এসব আইিডয়া েযন জনগেণর ক�ােণ হয় এবং এ েথেক েযন আয় হয়।
অথর্াৎ আইিডয়ােক প� বা েসবায় রূপা�র করেত হে
শিনবার ঢাকা িব�িব�ালেয়র �বসায় িশ�া অনুষদ িমলনায়তেন ইেনােভশ িডজাইন অয্া� এ�াে�নারিশপ একােডি’ (আইিডয়া)
�েজ� এবং তরুণেদ �য্াটফমর্ ইয়াং বাংলার েযৗথ উে�াে‘�েড� টু �া টর্: চয্া�া ওয়ান’ এর ২ িদন�াপী আনু�ান
উে�াধন উপলে� �ধান অিতিথর ব�ৃতায় িতিন এসব কথা বেলন।
েমা�াফা জ�ার বেলন, চতুথর্ িশ� িব�েবর পিরবিতর্ত পিরি�ি �যুি� দ�ত, সৃজনশীলত, উ�াবনী �মতা ও আ�িব�াসী
হওয়ার েকােনা িবক� েনই।

বাংলােদশ �থম িডিজটাল েঘাষণাকারী উে�খ কের ম�ী বেলন, বাংলােদশ িছল কৃিষিভি�ক অথর্নীিতর েদশ। বাংলােদশ �থ
িতনিট িশ� িব�ব িম কেরেছ িক� চতুথর্ িশ�িব�ব িমস কেরি
েমা�াফা জ�ার বেলন, �ধানম�ী েশখ হািসনা ২০০৮ সােলর ১২ িডেস�র িডিজটাল িব�ব েঘাষণা কেরন। েসই িহেসেব বাংলােদশ
পৃিথবীর �থম িডিজটা েঘাষণাকারী েদশ। পৃিথবীর েকােনা েদেশর আেগ িনেজেদর িডিজটাল েঘাষণা কেরিন। এ েঘাষণার ম�
িদেয় কৃিষিনভর্র েদশ হেত গ১০ বছের বাংলােদেশ িডিজটােলর িভত রচনা কেরেছ বেল িতিন উে�খ কেরন।
িতিন বেলন, আগামী �জ� েযন সুেখ শাি�েত থাকেত পাের আমরা েসই ে��াপট ��ত কেরিছ
িতিন আরও বেলন, আমরা েভা�ার েদশ েথেক উৎপাদেকর েদেশ পিরণত হেয়িছ। বাংলােদশ এখন মাদারেবাড র, েমাবাইল েফান
ৈতির করেছ।
ম�ী আরও বেলন, বাংলােদশ আশপােশর সব েদেশর েচেয় অথর্ৈনিতক সূচেক অেনক এিগেয় রেয়ে
িতিন বেলন, আমরা �ােটলাইট উৎে�পণ কেরিছ। বাংলােদেশর সকল িটিভ চয্ােনল শী�ই ব�ব� �ােটলাইেটর আওতায় আন
হেব।
অনু�ােন ব�� রােখন বাংলােদশ কি�উটার কাউি�ল(িবিসিস)-এর িনব র্াহী পিরচালক পাথর্�ি, আইিডয়া �কে�র �েজ�
িডের�র ৈসয়দ মিজবুল হ, ইয়াং বাংলা, ঢাকা িব�িব�ালেয়র �বসায় িশ�া অনুষেদর িড িশবলী রুবাইয়াতুল ইসল, ঢাকা
িব�িব�ালেয়র ইেনােভশন ি�েয়িটিভিট এ এ�াে�নারিশপ েস�ার এর ভাইস েচয়ার�ান এবং ঢাকা িব�িব�ালেয়র
ই�ার�াশনাল িবজেনস িবভােগর সুপারিনউমাির অ�াপক খ�কার বজলুল , ব�ব� েশখ মুিজবুর রহমান কৃিষ িব�িব�ালে
অ�াপক েমা. রিশদু হাসান, েস�ার ফর িরসাচ র্ অয্া� ইনফরেমশেনর কমর্কতর্
উে��, েদেশর আট িবভােগর ৪০ িব�িব�ালেয় চলেব ‘�েড� ট �াটর্আ: চয্া�ার ওয়া’-এর কায র্�ম। িব�িব�ালেয়র
িশ�াথ�রা অনলাইেন েরিজে�শন কের �িতেযািগতায় অংশ�হণ করেত পারেব। �িতি িব�িব�ালয় েথেক গেড় ৩িট দল বাছাই
করা হেব।
এই ১২০ দল িনেয় �থমবােরর মেতা ‘জাতীয় �াটর্আপ কয্’ অনুি�ত হে সাভাের। েসখান েথেক দশর্ক েভাট এবং িবচারকেদর
েভােট বাছাই করা হেব মূ �িতেযািগতার ৩০ �াটর্আপ। আইিডয়া �কে�র বাছাই কিমিট এবং  িবচারকেদর সাহাে� ১০
�াটর্আপ জাতীয় পযর্ােয় িবজয়ী িহেসেব েঘাষণা ক হেব।
এই দলগুেলা িনেজেদর পিরক�না বা�বায়েনর জ� অথর্ ও পরামশর্সহ যাবতীয় সহায়তা পােব আইিডয়া �েজ� েথ

