
/ ৩০  সেপ্টেম্বর, ২০১৯ 

ডিডিটাল বাাংলাপ্টেশ সেখল ডবশ্ববােী 

 স াস্তাফা িব্বার 

এক ে য় সেপ্টশ-ডবপ্টেপ্টশ ঘুপ্টর সবড়াপ্টে বা পর্ যটক ডিপ্টেপ্টব ডিপ্টিপ্টক ভাবপ্টে োরুণ লাগে। ভ্র ণ ডশপ্টের েপ্টে যুক্ত ডিলা  ডবধায় সুপ্টর্াগটাও ডিল 

ব্যাপক। প্রায় েকল এয়ারলাইন্স সেপ্টকই ডি টিপ্টকট সপো । সিাপ্টটপ্টল সপো  ডিেকাউন্ট। েপ্টব  ন্ত্রীর োডয়ত্ব পাওয়ার পর ১৮ োপ্টল প্রে বার 

বাডে যপ্টলািা েফর কপ্টর ডিএেএ এ-এর প্রডে এক ধরপ্টির েীব্র আকর্ যণ অনুভব কডর। োই ১৯ োপ্টলও বাডে যপ্টলািায় র্াওয়ার ব্যাপাপ্টর সকাি প্রশ্নই 

ওপ্টেডি। ডবপ্টশর্ কপ্টর ১৮ োপ্টল বাডে যপ্টলািায় আ রা সর্ অোধারণ জ্ঞাি অিযি কপ্টরডিলা  োর পডরপ্টপ্রডিপ্টে ১৯ োপ্টলর েফরটার গুরুত্ব আরও সবপ্টড় 

র্ায়। আ ার আগ্রিটার অন্যে  কারণ ডিল ৫ডির েব যপ্টশর্ অবস্থাটি িািার ব্যাপাপ্টর। 

গে ২৫-২৮ সফব্রুয়াডর ২০১৯ ডরিঃ োডরপ্টখ ‘GSMA Ministerial Programme & Mobile World Congress-2019’ 

সেপ্টির বাডে যপ্টলািায় অনুডিে িয়। ওই সপ্রাগ্রাপ্ট  আ ার সিতৃপ্টত্ব িাক ও সটডলপ্টর্াগাপ্টর্াগ, ডবটিআরডে, সটডলপ্টর্াগাপ্টর্াগ অডধেফের, সটডলটক ও 

ইন্ডাডির প্রডেডিডধেি ১১ েেপ্টের একটি প্রডেডিডধেল অাংশগ্রিণ কডর। ডবপ্টশ্বর েব যবৃিৎ সটডলক  ও েথ্যপ্রযুডক্ত োংক্রান্ত এ েপ্টেলপ্টি ডবডভন্ন সেপ্টশর 

 ন্ত্রী, ডিয়ন্ত্রকগণ, ডবডভন্ন প্রডেিাপ্টির প্রধাি ডিব যািীেি ৭৯০০ িি উচ্চপর্ যাপ্টয়র প্রডেডিডধ অাংশগ্রিণ কপ্টরি। Mobile World Congress-

এর প্রেশ যিীপ্টে ডবপ্টশ্বর সটক িায়ান্টগণেি ২৪০০-এর অডধক প্রডেিাি োপ্টের প্যাডভডলয়ি স্থাপি কপ্টর এবাং ১৯৮টি রাপ্টের এক লাপ্টখর অডধক 

েশ যিােী বডণ যে সপ্রাগ্রাপ্ট  অাংশগ্রিণ কপ্টরি। এিাড়াও চার ডেিব্যাপী ববডশ্বক এ েপ্টেলপ্টি ডবডভন্ন ডেপ্ট টিক সেশি, সেড িার, ওয়াকযশপ ও 

ড ডিপ্টেডরয়াল সপ্রাগ্রা  অনুডিে িয়।  

েফরকাপ্টল প্রডেডিডধেল আপ্টয়ািক োংস্থা ডিএেএ এ, সফেবুক, আইকযাি ইেযাডে প্রডেিাপ্টির েপ্টে গুরুত্বপূণ য েভায় ড ডলে িয়। এিাড়াও সটক 

িাপ্টয়ন্ট িডকয়া, এডরকেি, হুয়াওপ্টয় সটকপ্টিালডিে, সিিটিই কপ্টপ যাপ্টরশি ইেযাডে প্রডেিাপ্টির প্যাডভডলয়ি পডরেশ যিেি ওই প্রডেিািেমূপ্টির েপ্টব যাচ্চ 

পর্ যাপ্টয়র ক যকেযাগপ্টণর েপ্টে ডিপাডিক েভা কডর। প্রডেডিডধেল বাাংলাপ্টেপ্টশ ডবডিপ্টয়াগকারী প্রডেিাি েো সটডলির গ্রুপ, এযাডিয়াটা গ্রুপ, ডভয়ি, 

সেিাে কপ্টপ যাপ্টরশি ইেযাডে প্রডেিাপ্টির প্রধাি ডিব যািীগপ্টণর েপ্টে বাাংলাপ্টেপ্টশ ডবডিপ্টয়াপ্টগর অবস্থা, ে ো ও েম্ভাবিা ডিপ্টয় ডবস্তাডরে আপ্টলাচিা করা 

িয়।  

ডশেযুপ্টগর সূচিা ও িগরায়ণ দুটিই র্খি ইউপ্টরাপ্টপর একপ্টচটিয়া ডবর্য় সেপ্টিতু আ াপ্টের  প্টো সেশ সেপ্টক ইউপ্টরাপ্টপ সগপ্টল সচাখ কপাপ্টল উেপ্টব সেটাই 

স্বাভাডবক। আ াপ্টের িগরায়প্টণর পরও আ রা োপ্টের িগরিীবপ্টি চলপ্টে সেখপ্টল মুগ্ধ িপ্টয় র্াই। বহুডেি পপ্টর আবার ইউপ্টরাপ র্াওয়ার ফপ্টল চ ডকে 

িা িপ্টলও মুগ্ধো কাি কপ্টরপ্টি। েপ্টব সেই মুগ্ধো র্েটা োপ্টের িগরী বা িাগডরক বা প্রকৃডে সেপ্টখ োর চাইপ্টে বহুগুণ সবডশ ডবশ্ব স াবাইল কাংপ্টগ্রপ্টের 

প্রযুডক্তর িন্য। 

সেপ্টির বাডে যপ্টলািায় ইডেিাপ্টে এই প্রে  বাাংলাপ্টেপ্টশর সকাি প্রডেডিডধ ডিপ্টেপ্টব কী সিাট উপস্থাপি কপ্টর প্রধাি ন্ত্রী সশখ িাডেিার গডেশীল সিতৃপ্টত্ব 

এক অভাবিীয় অগ্রগডের বাাংলাপ্টেশপ্টক ববডশ্বক েপ্টেলপ্টি উপস্থাপি করার  াপ্টিন্দ্রিণটি স্মৃডেপ্টে ডচর িাগরূক িপ্টয় োকপ্টব। িাডের ডপো সর্ সেশটি 

ডেপ্টয় সগপ্টিি োঁর কন্যার িাপ্টে সেই সেশটি ডকভাপ্টব েমৃডির ডশখপ্টর উেপ্টি ববডশ্বক িাই সপ্রাফাইল েপ্টেলপ্টি উপডস্থে ডিডিটাল দুডিয়ার শীর্ য সিতৃপ্টত্বর 

ো প্টি েপ্টেলি সকন্দ্রটি ডিল সেডেি বাাংলাপ্টেশ য়। স াবাইল ওয়ার্ল্য কাংপ্টগ্রপ্টের এই সেশপ্টি ডবপ্টশ্বর ডবডভন্ন সেপ্টশর  ন্ত্রী, সরগুপ্টলটরগণ, সটকপ্টিালডি 

োংডিষ্ট ডবডভন্ন প্রডেিাপ্টির উধ যেি ক যকেযাগণ উপডস্থে ডিপ্টলি।  

স াবাইল অবকাোপ্ট া : ‘ইি ইউর পডলডে ডফট ফর পারপাে?’ ডশপ্টরািাপ্ট র মূল প্রবপ্টে ডিডিটাল বাাংলাপ্টেপ্টশর এপ্টিন্ডা বা ডভশি এবাং পডলডের 

ডেক িপ্টে বাাংলাপ্টেপ্টশর আগা ী ২০২১, ২০৩০, ২০৪১, ২০৭১ এবাং ২১০০ োপ্টলর িন্য গৃিীে লিয াত্রা আড  তুপ্টল ধডর। বাাংলাপ্টেপ্টশর 

ইিিািাকচার, সটডলকড উডিপ্টকশপ্টির উন্নয়ি, েফট্্ ওয়যার েি ো ও ডিডিটাল োংপ্টর্াপ্টগর সিপ্টত্র কী ধরপ্টির কার্ যক্র  গ্রিণ করা িপ্টয়প্টি সে 

েম্পপ্টকয পডরষ্কার একটা ধারণা আ ার উপস্থাপিায় উপ্টে আপ্টে। আ ার উপস্থাডপে মূল প্রবপ্টে বাাংলাপ্টেপ্টশর স্বাধীিো অিযপ্টি িাডের ডপো বেবন্ধু 

সশখ মুডিবুর রি াপ্টির অবোি,  ািিীয় প্রধাি ন্ত্রী িিপ্টিত্রী সশখ িাডেিার দূরদৃডষ্টেম্পন্ন ও প্রজ্ঞাবাি সিতৃপ্টত্ব অপ্রডেপ্টরাধ্য গডেপ্টে বাাংলাপ্টেপ্টশর 

এডগপ্টয় র্াওয়ার ডচত্র, বাাংলাপ্টেপ্টশ সটডলপ্টর্াগাপ্টর্াগ খাপ্টে উত্তপ্টরাত্তর েমৃডি, অবকাোপ্ট ার অবস্থা, ডবডিপ্টয়াগ পডরপ্টবশ, ডিডিডপ প্রবৃডি তুপ্টল ধরা িয়। 

এিাড়াও সটডলপ্টর্াগাপ্টর্াগ খাপ্টের ভডবষ্যে পডরকেিাও মূল প্রবপ্টে উপস্থাপি কডর। পরা শ য ডেপ্টয়ডি সর্, ডবপ্টশ্বর েকল সেশ একই রক ভাপ্টব িতুি 

প্রযুডক্ত প্রচলি করপ্টে পারপ্টব িা। প্রপ্টেযক সেপ্টশর ে ো এবাং েম্ভাবিা ডভন্নরক  িওয়ায় সে সেপ্টশর পডরকেিাও ডভন্ন িপ্টব। এিাড়া সিায়াটে 

সিিট? বাাংলাপ্টেপ্টশর ৫এ পডরকেিা এবাং এর িন্য ডক ধরপ্টির প্রস্তুডে সিয়া িপ্টে ো ডবস্তাডরে মূল প্রবপ্টে তুপ্টল ধডর।  

বাাংলাপ্টেশ প্রযুডক্তপ্টক ডকভাপ্টব পডলডে সি ওয়াপ্টকযর  প্টধ্য এপ্টি ো ব্যবিাপ্টরর  াধ্যপ্ট  অে যনিডেক উন্নয়প্টির ডেপ্টক ধাডবে কপ্টরপ্টি োর ডবস্তাডরে 

ডবশ^ কাংপ্টগ্রপ্টের ো প্টি বণ যিা কডর। উপ্টেখ কপ্টরডি, বাাংলাপ্টেপ্টশর তৃণমূল পর্ যাপ্টয়  ানুপ্টর্র কাপ্টি েথ্যপ্রযুডক্ত ডকভাপ্টব সপ ৌঁপ্টি সগপ্টি, ইউডিয়ি ও 

উপপ্টিলা পর্ যাপ্টয় ফাইবার কাপ্টিডিডভটির  াধ্যপ্ট  প্রযুডক্তর দুয়ার খুপ্টল সেয়ার গৃিীে ক যসূচী। 

ডিডিটাল বাাংলাপ্টেপ্টশর অভাবিীয় অগ্রগডের ডচত্র তুপ্টল ধরায় মূল প্রবে উপস্থাপিার পর উপডস্থে অপ্টিপ্টক োৎিডণক উচ্ছ্বডেে প্রডেডক্রয়া ব্যক্ত 

কপ্টরপ্টিি। োপ্টের  প্টি িপ্টয়প্টি বাাংলাপ্টেশ োউে এডশয়ার  প্টধ্য একটি ই াডিযাং কাডি, র্ারা লাংটা য প্লাি বা পডরকেিা কপ্টর কাি করপ্টি। র্া উপডস্থে 



েকলপ্টক অনুপ্রাডণে কপ্টরপ্টি। আ ার বক্তপ্টব্য বাাংলাপ্টেপ্টশর ইিিািাকচার ও উন্নয়প্টির সর্ বণ যিা সেয়া িপ্টয়প্টি ো অপ্টিপ্টকরই িািা ডিল িা। এপ্টে 

বাাংলাপ্টেপ্টশর েম্ভাবিার েপ্টে ভাবমূডেযর ডবর্য়টি উজ্জ্বলভাপ্টব ফুপ্টট উপ্টেপ্টি। এিাড়াও আ ার উপস্থাপিায় বাঙালীর িািার বিপ্টরর ইডেিাপ্টের 

 িািায়ক িাডের ডপো বেবন্ধু সশখ মুডিবুর রি াি ও বাাংলাপ্টেপ্টশর স্বাধীিো, সেপ্টশর কৃডষ্ট ও োংস্কৃডে এবাং  ািিীয় প্রধাি ন্ত্রী িিপ্টিত্রী সশখ 

িাডেিার ড শি, ডভশি ও গডেশীল সিতৃপ্টত্ব ডবডভন্ন উন্নয়ি সূচপ্টক বাাংলাপ্টেপ্টশর অভাবিীয় অগ্রগডে তুপ্টল ধরা িয়। 

ডিএেএ এ-এর েপ্টে ডিপিীয় েভা : সেপ্টির বাডে যপ্টলািায় স াবাইল ওয়ার্ল্য কাংপ্টগ্রপ্টের আপ্টয়ািক োংস্থা ডিএেএ এ-এর েপ্টে বাাংলাপ্টেশ 

প্রডেডিডধেপ্টলর প্রে  আনুিাডিক ববেপ্টক বাাংলাপ্টেপ্টশ ৫ডি বাস্তবায়প্টি করণীয় ডিপ্টয় বাাংলাপ্টেশপ্টক পডরকেিা প্রণয়প্টি স াবাইল সর্াগাপ্টর্াগ ডশপ্টের 

ববডশ্বক োংগেি ডিএেএ এ েিপ্টর্াডগো করপ্টব  প্ট য ডেিান্ত গৃিীে িয়। 

ডিএেএ এ-এর এডশয়া প্যাডেডফক অঞ্চপ্টলর শীর্ যস্থািীয় ক যকেযাগপ্টণর েপ্টে অনুডিে ডিপাডিক ববেপ্টক আড  বাাংলাপ্টেশ প্রডেডিডধেপ্টলর সিতৃত্ব 

প্রোি কডর। ববেপ্টক উপডস্থে ডিপ্টলি ডবটিআরডের সচয়ারম্যাি স ািঃ িহুরুল িকেি প্রডেডিডধেপ্টলর অন্যান্য েেে। ডিএেএ এ-এর পপ্টি এডশয়া 

প্যাডেডফক অঞ্চপ্টলর সিি অব পডলডে ই ানুপ্টয়লা ডলডচ্চ আপ্টলাচিায় সিতৃত্ব সেি। ববেপ্টক ২০২১ িপ্টে ২০২৩-এর  প্টধ্য সেপ্টশ ৫ডি চালু করপ্টে 

েবরক  প্রস্তুডের ডবর্য়টি তুপ্টল ধরা িয়। এিন্য প্রযুডক্তগে েি ো বেডর সক শলগে পডরকেিায় পারেডরক েিপ্টর্াডগো ও ে ন্বপ্টয়র 

প্রপ্টয়ািিীয়োর ওপর আড  ডবপ্টশর্ গুরুত্বাপ্টরাপ কডর। ৫ডি-এর িন্য ইপ্টকাডেপ্টে  বেডরপ্টে স াবাইল সর্াগাপ্টর্াগ ও প্রপ্টক শল খাে োংডিষ্ট েকলপ্টক 

বাাংলাপ্টেপ্টশ স্বাগে িাডিপ্টয় বপ্টলডি, বাাংলাপ্টেপ্টশ ৫ডি চালুর ডবর্য়টি েপ্টব যাচ্চ গুরুত্ব ডেপ্টয় এবাপ্টরর স াবাইল ওয়ার্ল্য কাংপ্টগ্রপ্টে আড  অাংশগ্রিণ কপ্টরডি। 

আ ার এ ি আগ্রপ্টির পডরপ্টপ্রডিপ্টে ডিএেএ এ-এর প্রডেডিডধগণ বাাংলাপ্টেপ্টশর ৫ডি চালুর ডবর্প্টয় একটি পডরকেিা প্রণয়িপূব যক র্োশীঘ্র েম্ভব 

প্রডেডিডধ সপ্ররণ করপ্টবি  প্ট য আশ্বাে প্রোি কপ্টরি। ববেপ্টক আ ার েপ্টে বাাংলাপ্টেশ প্রডেডিডধেপ্টলর েেে ডিপ্টেপ্টব ডবটিআরডের ক যকেযারা উপডস্থে 

ডিপ্টলি। ববেপ্টক ইউডিফাইি লাইপ্টেডন্সাং, ফাইভ ডি সেক্ট্রা , এিইআইআর ও বাাংলাপ্টেপ্টশর সটডলকড উডিপ্টকশি পডলডে ইেযাডে ডবর্প্টয় আপ্টলাচিা 

িয়।  

আইকযাপ্টির েপ্টে েভা : সেপ্টির বাডে যপ্টলািায় স াবাইল ওয়ার্ল্য কাংপ্টগ্রপ্টে বাাংলাপ্টেপ্টশর ডবডভন্ন োডবর ডবর্প্টয় েো বাাংলা ভার্ার িােীয় েযান্ডাি য 

 ািা ডিপ্টয় আইকযাপ্টির পূণ য ে ে যি সপপ্টয়প্টি বাাংলাপ্টেশ। আন্তিযাডেক সিাপ্ট ইি ব্যবস্থাপিা ডিয়ন্ত্রক োংস্থা আইকযাপ্টির শীর্ যস্থািীয় ক যকেযাগপ্টণর 

েপ্টে আ ার সিতৃপ্টত্ব ববেকটি অনুডিে িয়। ববেপ্টক আড  আইকযাপ্টির কাপ্টি ইউডিপ্টকাপ্টি বাাংলা ভার্ার ে োগুপ্টলা তুপ্টল ধডর এবাং এগুপ্টলা 

ে াধাপ্টি েিপ্টর্াডগো প্রোপ্টির িন্য োপ্টের আহ্বাি িাডিপ্টয়ডি। ববেপ্টক উপডস্থে ডিপ্টলি আইকযাপ্টির সপ্রেডেপ্টিন্ট ও ডেইও সগারাি  ারবাই এবাং চীফ 

সটকডিকযাল অডফোর সিডভি কিাি যেি শীর্ য পর্ যাপ্টয়র প্রডেডিডধরা। বাাংলাপ্টেপ্টশর েপ্টল ডিপ্টলি ডবটিআরডের সচয়ারম্যািেি এ িডিউডে েফপ্টর 

েরকারী প্রডেডিডধেপ্টল যুক্ত েরকারী-সবেরকারী ক যকেযাগণ। ববেপ্টক আইকযাি বাাংলাপ্টেশ প্রডেডিডধেপ্টলর  প্টের েপ্টে এক ে সপার্ণ কপ্টর। 

আইকযাপ্টির সপ্রডেপ্টিন্ট িািাি, েকপ্টলর উডচে িােীয়  াি অনুেরণ করা। ববেপ্টক ইউডিপ্টকাপ্টি বাাংলার ডক োডব আর ডক ে ো আড  োর 

ডবস্তাডরে ব্যাখ্যা কডর। বাাংলা সিাপ্ট ইি িা  ও ইউডিপ্টকাপ্টির যুক্তাির সলখার ে ো ে াধাপ্টি আইকযািপ্টক দ্রুে পেপ্টিপ সিয়ার িন্য অনুপ্টরাধ 

িািাপ্টিা িয়। আড  েষ্ট কপ্টর িািাই সর্, বস্তুেপপ্টি বাাংলা সলখায় দুই-ডেিটি ইসুযপ্টে ইউডিপ্টকাপ্টির েপ্টে ে ো রপ্টয়প্টি। ে োগুপ্টলা েীর্ যডেি 

ধপ্টর উপ্টপডিে ডিল। ফপ্টল ববেকটি সেপ্টশর িন্য ডবপ্টশর্ োৎপর্ যপূণ য িপ্টয় ওপ্টে। আইকযাি কতৃযপি দ্রুে ে োেমূি ে াধাপ্টি আশ্বাে প্রোি কপ্টরপ্টিি। 

সফেবুপ্টকর েপ্টে ডিপিীয় েভা : সেপ্টির বাডে যপ্টলািায় স াবাইল ওয়ার্ল্য কাংপ্টগ্রপ্টে সফেবুপ্টকর প্যাডভডলয়প্টি ওই প্রডেিাপ্টির উচ্চ পর্ যাপ্টয়র 

প্রডেডিডধগপ্টণর েপ্টে আ ার সিতৃপ্টত্ব বাাংলাপ্টেশ প্রডেডিডধেপ্টলর ববেক অনুডিে িয়। ববেপ্টক বাাংলাপ্টেশ প্রডেডিডধেপ্টলর পি সেপ্টক সফেবুকপ্টক 

বাাংলাপ্টেপ্টশর আইি এবাং ডিয় িীডে অনুেরণ করার িন্য অনুপ্টরাধ িািাপ্টিা িপ্টয়প্টি। এ ে য় েম্প্রডে িােীয় োংেপ্টে পাে িওয়া ডিডিটাল ডিরাপত্তা 

আইপ্টির কডপ সফেবুক প্রডেডিডধেপ্টলর ডিকট প্রোি করা িয়। আড  সফেবুক কতৃযপিপ্টক বাাংলাপ্টেপ্টশর আইি, োংস্কৃডে ও পাডরপাডশ য¦ক অবস্থা স প্টি 

ডিরাপে ইন্টারপ্টিট ব্যবিাপ্টর ব্যবস্থা গ্রিণ করপ্টে িপ্টব বপ্টল িাডিপ্টয়ডি। এিাড়াও সফেবুকপ্টক েঠিকভাপ্টব বাাংলা ভার্ায় অনুবাে এবাং ো প্রপ্টয়াপ্টগর 

আহ্বাি িাডিপ্টয়ডি। ববেপ্টক আড  সফেবুকপ্টক েঠিকভাপ্টব বাাংলা ভার্া প্রপ্টয়াপ্টগর েি ো অিযি করার সিপ্টত্র আ ার  ন্ত্রণালয় িপ্টে েব রক  

েিপ্টর্াডগো করার প্রস্তাব ডেপ্টয়ডি। আ ার প্রস্তাপ্টব অনুবােেি বাাংলা ভার্ার ডবর্য়টি গুরুত্ব ডেপ্টয় সেখা িপ্টব বপ্টল িািাি সফেবুপ্টকর সলাবাল পডলডে 

েডলউশপ্টির ভাইে সপ্রডেপ্টিন্ট ডরচাি য এযালাি। এিাড়াও সফেবুক কতৃযপি ডবর্য়টি ডিপ্টয় কাি করপ্টবি বপ্টল আ াপ্টক প্রডে্রুতডে ডেপ্টয়প্টিি। এই ববেপ্টক 

আরও উপডস্থে ডিপ্টলি সফেবুপ্টকর োউে এডশয়া ডরডিওপ্টির সিি অব পডলডে অডশ্বডি রািা, ডবটিআরডের সচয়ারম্যাি স ািঃ িহুরুল িকেি  ন্ত্রণালয়, 

ডবটিআরডে ও িট-এর ক যকেযাগণ।  

সফেবুক প্রডেডিডধপ্টের েপ্টে ববেপ্টক বাাংলাপ্টেপ্টশ অডফে স্থাপপ্টির িন্য অনুপ্টরাধ িািাপ্টিা িয়। এিাড়াও বাাংলাপ্টেপ্টশর িন্য োব যিডণক পপ্টয়ন্ট অব 

কন্টাি বা সফাকাল পপ্টয়ন্ট ডিধ যারণ করার িন্য ডবপ্টশর্ভাপ্টব অনুপ্টরাধ িািাপ্টিা িয়। প্রায় ১ র্ণ্টাব্যাপী এই ববেপ্টক আড  বাাংলাপ্টেপ্টশ সফেবুপ্টকর 

অডফে সখালার ডবর্য়টির েপ্টে সফেবুক কতৃযক সরেপন্স টাইপ্ট র ডবর্প্টয় সিার ডেপ্টয়ডি। সরেপন্স টাইপ্ট র ডবর্প্টয় সফেবুক সর্ েীর্ যসূত্রো সিয় সেটিপ্টক 

অডেদ্রুে সরেপন্স টাইপ্ট  আিার িন্য ডবপ্টশর্ভাপ্টব অনুপ্টরাধ িািাপ্টিা িয়। আড  োপ্টের েষ্ট িাডিপ্টয়ডি েরকার কখিও ইন্টারপ্টিট বে করপ্টে চায় 

িা। আ ার অনুপ্টরাপ্টধর সপ্রডিপ্টে সফেবুক িপ্টে বাাংলাপ্টেপ্টশ অদূর ভডবষ্যপ্টে অডফে স্থাপপ্টির ডবর্প্টয় ডিশ্চয়ো প্রোি করা িয়। এিাড়াও ইড ডিপ্টয়ট 

সরেপন্স টাইপ্ট র ডবর্প্টয় সফেবুক েফেপ্টর বাাংলাপ্টেশ সিস্ক স্থাপি েো সিডিপ্টকপ্টটি/োব যিডণক ক যকেযা ডিপ্টয়াগ সেয়া িপ্টব  প্ট য ডিডশ্চে করা িয়। 

এিাড়াও সফেবুক কতৃযপি বাাংলাপ্টেপ্টশর আইি, োংস্কৃডে, করিীডে ইেযাডে স প্টি চলার আশ্বাে প্রোি কপ্টরি।  

ঢাকা, ২৫ জুলাই ১৮, েব যপ্টশর্ আপপ্টিট ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯ 

সলখক : েথ্যপ্রযুডক্তডবে, কলাড ে, সেপ্টশর প্রে  ডিডিটাল ডিউি োডভ যে আবাপ্টের সচয়ারম্যাি, োাংবাডেক, ডবিয় কীপ্টবাি য ও েফটওয়যাপ্টরর িিক 

 


