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ডিসেএমইএ ও ব্র্যাে ডিশ্বডিদ্যালসের মসযয এমওইউ েই : 
ডিট খাসে প্রথমিাসরর মসো হসে ডিডিটাল ফ্যাক্টডর মযাড িং 
   

 দদ্সের ডিট োরখািাগুসলার েমডিে েথয অিলাইসির মাযযসম উ স্থা সির লসযয ডিসেএমইএর 
েদ্েযভুক্ত োরখািাগুসলাসে ডিডিটাল ফ্যাক্টডর মযাড িংসের আওোে আিা হসে। ব্র্যাে ইউএেএর 
েত্ত্বািযাসি ডিআরএফ্এম-ডি িাসমর প্রেল্পডট িাস্তিােি েরসি ব্র্যাে ডিশ্বডিদ্যালসের দেন্টার ফ্র 
এন্ট্রাসপ্রডিউরডে  দিসভল সমন্ট (ডেইডি)। এ ডিষসে গেোল ডিসেএমইএ ও ব্র্যাে ডিশ্বডিদ্যালসের 
মসযয এেডট েমস াো স্মারে (এমওইউ) স্বাযর হসেসে। 
রািযািীর িািংলাসমাটসর ডিসেএমইএর আঞ্চডলে োর্যালসে এমওইউ স্বাযর অিুষ্ঠাসি েভা ডেত্ব 
েসরি ডিসেএমইএর প্রথম েহেভা ডে মিেুর আহসমদ্। েিংগঠিডটর ডিেীে েহেভা ডে ফ্িসল 
োমীম এহোি,  ডরচালে দমাস্তফ্া মসিাোর ভ ূঁইো, দমাস্তফ্া িামাল  াো, েহীদ্ উডিি আসহমদ্ 
আিাদ্েহ ডিসেএমইএর েদ্েযভুক্ত ডিডভন্ন োরখািার প্রডেডিডযরা অিুষ্ঠাসি উ ডস্থে ডেসলি। 
অিুষ্ঠাসি দদ্সের প্রথম ডিডিটাল ফ্যাক্টডর মযাড িং প্রেসল্পর োরেিংসয  উ স্থা ি েসরি 
ডিআরএফ্এম-ডি প্রেসল্পর প্রেল্প িযিস্থা ে সেেদ্ হাডেিুিীি হুোইি। 
আগামী িেসরর প্রথমাসযয ঢাো অঞ্চসলর ডিট োরখািাগুসলাসে ও ২০২১ োসলর মা ামাড  িাগাদ্ 
িািংলাসদ্সের ৩৪ দিাসির েি ডিট োরখািাসে ডিআরএফ্এম-ডি প্রেসল্পর আওোে আিা হসি। 
প্রেল্পডটর অযীসি োরখািাগুসলার অিলাইি িাটাসিি সেডর েরা হসল দদ্সের েি ডিট োরখািার 
অিস্থাি, উৎ াডদ্ে  সযযর যরি, ডিটওেযার রফ্োডির আওোভুক্ত অঞ্চল, েমযরে শ্রডমসের েিংখযা, 
স্বীেৃডে েিদ্, ব্র্যান্ড ও দেোর োডলোর ডিশ্বােসর্াগয েমডিে েথয িািসে  ারসিি েিাই। 
চুডক্ত স্বাযর অিুষ্ঠাসি ফ্িসল োমীম এহোি িসলি, আডের দ্েসে র্াত্রা েরা িািংলাসদ্সের সেডর 
দ াোে খাে ডিশ্বিযা ী দর্ েুিাম অিযি েসরসে, োর দ েসি দদ্েীে উসদ্যাক্তাসদ্র অক্লান্ত শ্রম 
রসেসে। িেযমাসি প্রাে ২ হািার ১০০ডট যুদ্র, মা াডর ও িৃহৎ ডিট োরখািা আন্তিযাডেে  র্যাসে 
গুযগে মািেম্পন্ন  যয েরিরাসহর মাযযসম ২০১৭-১৮ অথযিেসর দদ্সের দমাট রফ্োডিসে ৪১ 



দ্েডমে ৪২ েোিংে (১ হািার ৫১৯ দোডট িলার) অিদ্াি দরসখসে। আগামী ডদ্সি মযযম আসের 
িািংলাসদ্ে গঠসির লসযয ডিট খাসের েমৃডি অিযসির িিয এ প্রেল্প স্বেো ও িিািডদ্ডহোর এেডট 
েহােে ডিযযােে ডহসেসি ডিসিডচে হসি। 
প্রেসল্পর ডটম ডলিার, ব্র্যাে ডিশ্বডিদ্যালসের অযযা ে ও আইডিএর োসিে  ডরচালে ি. রডহম ডি 
োলুেদ্ার িসলি, িািংলাসদ্ে ডিসশ্বর ডিেীে িৃহৎ ডিটওেযার রফ্োডিোরে দদ্ে ডহসেসি আন্তিযাডেে 
দেো ও ব্র্যান্ডগুসলার োসে ডিশ্বােসর্াগযো অিযি েসরসে। েসি এ খাসে আসরা স্বেো, িিািডদ্ডহো 
ও প্রডেসর্াডগো েযমো ডিডিে েরসে হসি। এসযসত্র ডিআরএফ্এম-ডি প্রেল্পডট েুদ্ রপ্রোরী 
ভ ডমো রাখসি। এ িাটাসিি ভডিষযসে েিযস্তসরর মািুষসে দদ্সের ডিট খাসের েি যরসির েথয 
েডঠেভাসি উ স্থা সি েহসর্াডগো েরসি। এ প্রেসল্পর মাযযসম দ াোে ডেসল্প দোসিা দিডেিাচে 
প্রভাি  ড়সি িা িসল ডেডি আশ্বাে দদ্ি। 
২০২১ োসলর মসযয প্রেল্পডটর দৃ্েযমাি োফ্লয প্রেযাো েসর ডিসেএমইএর প্রথম েহেভা ডে মিেুর 
আহসমদ্ িসলি, দ াোে ডেসল্পর উত্তসরাত্তর উন্নেসির িিয ডিসেএমইএ স্বপ্রসযাডদ্ে হসে অসিে 
প্রেল্প িাস্তিােি েসর আেসে। ডিআরএফ্এম-ডি প্রেল্পডট দে যারািাডহেোর এেডট উজ্জ্বল দৃ্ষ্টান্ত। 
ডেডি িসলি, দদ্সের প্রাডন্তে িিসগাষ্ঠীসে উন্নেসির ম ল চাডলোেডক্তর আেসি ডিসে আোর দযসত্র 
ডিটওেযার খাে দর্ গুরুত্ব  যয ভ ডমো দরসখসে, ো দৃ্েযমাি েরাই এ প্রেসল্পর প্রযাি উসিেয। সিডশ্বে 
প্রডেসর্াডগোে ডিডভন্ন অঞ্চসলর স্বীেৃে দেো ও ব্র্যান্ডগুসলার োসে আমাসদ্র মািেম্পন্ন ডিট যয 
েরিরাসহর দযসত্র এ প্রেল্প আসরা স্বেো ও িিািডদ্ডহো ডিডিেেরসয েহােে হসি। 

 


