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সংসেদ তথ যিু  িতম ী পলক

সংসদ িরেপাটার ॥  বাংলােদশ  চিলত অথনীিত থেক িডিজটাল অথনীিতর িদেক এিগেয় যাে ।  এখন দশী
িবেদশী ১০ কা ািন আমােদর দেশ হাডওয় ার, সফটওয় ার িনমাণ করেছ বেল জািনেয়েছন তথ  যাগােযাগ

যিু  িতম ী জুনাইদ আহেমদ পলক। িতিন বেলেছন, িতবছর আমােদর ৪ কািট মাবাইল ফান আমদািন
করেত হয়।

ীকার ড. িশরীন শারিমন চৗধুরীর সভাপিতে  ে া র পেব জাতীয় পািটর সংসদ সদ  ফখ ল ইমােমর
স রূক ে র জবােব িতিন এ তথ  জানান। িতম ী আরও জানান, িডিজটাল অথনীিতর জ  চারিট স রেক
িচি ত করা হেয়েছ। থমত হাডওয় ার, সফটওয় ার, সািভস এবং গেবষণা। দশ বছর আেগ িডিজটাল অথনীিতর
অব া িছল মা  ২৬ িমিলয়ন ডলার। সরকােরের নানা পদে েপর ফেল এখন আইিট স র থেক ১ িবিলয়ন ডলার
রফতািন করিছ।

িতিন বেলন, আমােদর িডশন অথনীিতর সে  িডিজটাল যিু  স ৃ তার মধ  িদেয় আমরা ধােপ ধােপ িডিজটাল
অথনীিতর  িদেক  এিগেয়  যাি ।  এরই  অংশ  িহেসেব  ধানম ী  শখ হািসনার  নতৃ াধীন  সরকার  ২০১৬-১৭
অথবছের িডিজটাল যিু র ৯৪িট কে ােনে টর ওপর আমদািন  ১ শতাংেশ নািমেয় আনায় দশী-িবেদশী
১০িট কা ািন তােদর ফ া ির সট কেরেছ। বাংলােদেশর ওয়ালটন, িস িন যমন তমন কািরয়ার ামসাং
এবং এলিজও কা ািন তােদর ফ া ির সট কের াটেফান এবং ল াপটপ িনমাণ পিরক না াপন কেরেছ। যিদ
বাংলােদেশ সফটওয় ার, হাডওয় ার িনমাণ করেত পাির তাহেল কত ত ণ ত ণীর কমসং ান হেব একবার ভেব
দখুন।

িতম ী  জানান,  বাংলােদশ  হাইেটক  পাক  কতৃপে র  অধীেন  দেশর  সকল  িবভাগ  ও  জলায়  হাইেটক
পাক/সফটওয় ার টকেনালিজ পাক িনমােণর উেদ াগ হণ করা হেয়েছ। জিম ও েয়াজনীয় বরা  াি  এবং
গাইডলাইেনর আেলােক িবভাগ ও জলা েলােত এসব পাক িনমাণ করা হেব।

সরকারী  দেলর সংসদ সদ  ডাঃ  সািমল  উি ন  আহেমদ িশমেুলর ে র  জবােব  িতম ী  জানান,  তথ  ও
যাগােযাগ যিু  অিধদফতেরর ািবত ‘িডিজটাল সংেযাগ াপন’ শীষক কে র মাধ েম ২০২৩ সােলর মেধ
িতিট জলা এবং উপেজলায় উপেজলা পিরষদ কমে ে  একিট আইিসিট িশ ণ ল াব াপেনর পিরক না
হণ করা হেয়েছ। তেব তথ  িশ ণ ক  িনমােণর কান পিরক না তথ  ও যিু  অিধদফতেরর নই।

সংসদ সদ  আেনায়া ল আজীম আনােরর ে র জবােব িতম ী জানান, িবশাল বকার সমাজেক তথ যিু র
কমীবািহনী িহেসেব গেড় তলুেত তথ  ও যাগােযাগ িবভােগর উেদ ােগ বাংলােদশ কি উটার কাউি ল (িবিসিস)
কতৃক নানা পদে প ও কায ম হণ করা হেয়েছ। এলআইিসিট কে র আওতায় ৩৩ হাজার ১৮৮ জনেক
আ জািতকমােনর িশ ণ দান করা হয়। যার মেধ  ১০ হাজার ৮২১ জেনর আইিসিট িশে  কমসং ান হেয়েছ।

আইিট স র থেক ১ িবিলয়ন ডলার রফতািন হে  » থম পাতা » DAI... http://www.dailyjanakantha.com/print/details/article/433575/

1 of 2 7/10/2019 11:07 AM



ই-গবেন  ও সাইবার িনরাপ ার িবষেয় ২ হাজার ৯৭৫ জন সরকারী কমকতােক দেশ-িবেদেশ িশ ণ দান করা
হেয়েছ।
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