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আ হ কাশ কেরন িতিন। ƣবঠেক বাংলােদশ াংেকর িবিভ  uে াগ েযমন েমাবাiল িফ ানিশয়াল সািভ র্েসস, 
eেজ  াংিকং o eসeমi ঋেণর বত র্মান aব া স েক র্ ধারণা েদoয়াসহ বাংলােদেশ আিথ র্ক a ভুর্ি  o 
নারীর মতায়েনর বত র্মান aব া স েক র্ রািনেক aবিহত করা হয়। গভন র্র ফজেল কিবর রািন াি মােক 
ধ বাদ জািনেয় বেলন, েমাবাiল াংিকং য্াটফম র্েক a চ র্ািলত করার জ  বাংলােদশ াংক কাজ করেছ। 
পাশাপািশ েদেশর থম জাতীয় আিথ র্ক a ভুর্ি  েকৗশল (eনeফআieস) ণয়ন চূড়া  পয র্ােয় রেয়েছ। e 
সময় রািন াি মা িডিজটাল আিথ র্ক েসবায় নারীর aংশ হণ বৃি র oপর েজার েদন। e ছাড়া িতিন আিথ র্ক 
u াবেনর িবষয়গুেলার য  েনoয়ার জ  েক ীয় াংকপয র্ােয় eকিট নতুন aিফস াপেনর েয়াজনীয়তার কথা 
বেলন। ƣবঠেক েডপুিট গভন র্রসহ বাংলােদশ াংেকর িবিভ  পয র্ােয়র কম র্কত র্ারা uপি ত িছেলন। eিদেক 
গতকাল সকােল রাজধানীর েহােটল েসানারগাoঁেয়র ািসিফক লাuে  েদেশর েবসরকাির খােতর িতিনিধ o 
িবিভ  আিথ র্ক িত ােনর কম র্কত র্ােদর সে  ƣবঠক কেরন েনদার া েসর রািন াি মা। 

 


