
িডিজটাল পালােম ট িত ার উেদ াগ নয়া হেয়েছ ॥ ীকার
কািশত: ১৩ - জুন, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

সংসদ িরেপাটার ॥ জাতীয় সংসেদর ীকার ড. িশরীন শারিমন চৗধুরী এমিপ বেলেছন, ধানম ী শখ হািসনার
নতৃে  িবগত দশ বছের দেশ িডিজটাল পা েরর ব িবক পিরবতন ঘেটেছ। ইেতামেধ  িডিজটাল পালােম ট
িত ার উেদ াগ নয়া হেয়েছ।

বধুবার জাতীয় সংসেদ ীকােরর কাযালেয় তথ  যাগােযাগ ও যিু  িতম ী জুনাইদ আহেমদ পলক এর সে
বঠককােল িতিন এসব কথা বেলন। এ সময় জাতীয় সংসেদর ইপ ইকবালরু রিহম, সংসদ সিচবালেয়র িসিনয়র

সিচব ড. জাফর আহমদ খানসহ সংি  উধতন কমকতাগণ উপি ত িছেলন।

এ সময় তারা িডিজটাল পালােম ট বা বায়ন অ গিত, িডিজটাল সািভস িডজাইন ও সংসদ সদ েদর জ  আইিসিট
িশ ণ িনেয় আেলাচনা কেরন। বঠেক ীকার বেলন, িডিজটাল পালােম ট বা বায়ন হেল সময় ও অেথর সা য়

হেব। একইসে  সংসদ সদ গণ সাব িণক  পালােম ট  কায েম  সংযু  থাকেত পারেবন। াশাল  িমিডয়া
ব বহােরর মাধ েম িনজ এলাকার উ য়ন স াবনা তুেল ধরার পাশাপািশ জনগেণর সে  িনিবড় স কও গেড় তলুেত
স ম হেবন।

বঠেক জানােনা হয়, আগামী জুলাই মােস সকল সংসদ সদ েদর অংশ হেণ ‘িডিজটাল বাংলােদশ ◌ঃ াির অব
া ফরেমশন’ শীষক কমশালা আেয়াজন করা হেব। কমশালায় মূল ব  উপ াপন করেবন ধানম ীর তথ  যিু

উপেদ া সজীব ওয়ােজদ জয়।

এ িবষেয় িতম ী  জুনাইদ  আহেমদ পলক বেলন, সংসদ সদ েদর পাশাপািশ  তােদরেক সািচিবক সহায়তা
দানকারীেদরেকও িশ েণর মাধ েম িডিজটাল িলটােরিসেত দ  কের তালা হেব। পের িতম ী ‘ইি ে েটড

িডিজটাল  সািভস  াটফরম  ফর  বাংলােদশ  পালােম ট  সে টািরেয়ট’-এর  িডিজাইন  িসিফেকশেনর  কিপ
ীকারেক হ া র কেরন।
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