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উন্ন  
সিদের িদে  াল সমসলদে এসগদে চলদে িাাংলাদেশ।  দি প্র যাসশ  উন্নেদনর িনয উন্ন  প্রযুসি িযিহাদরর সিকল্প 
তনই। একইিদে সনদিদের অননয কদর ত ালার িনয চাই েক্ষ মানিিম্পে। শুক্রিার (২৬ এসপ্রল) ইন্টারনযাশনাল 
কনফাদরন্স অন সিিদনি মযাদনিদমদন্টর (আইসিসিএম) সি ীে সেদন তেদশর গুণী িযসিরা এিি মন্তিয কদরন। 
ব্র্যাক ইউসনভাসিবসট আদোসি  ‘আইসিসিএম ২০১৯’ শুরু হে িৃহস্পস িার। সিেসিেযালেসটর উপাচাযব প্রদফির 
সভনদিন্ট চযাাং শুক্রিার িকাদল আন্তিবাস ক িদেলন উদিাধন কদরন। স ন সেদনর এই আদোিদন ‘ইন্ডাসি টক’ 
শীষবক আদলাচনা িভাে তেশ ও িাস  িম্পদকব সনদিদের মদনাভাি িযি কদরন তেশদিরা িযসিরা। 

শুক্রিার সেদনর প্রথম তিশদন সনউ ইন্টারদনট মাদকবসটাং িাদটসি ব্লকদচইন মযাদনিদমদন্টর ওপর মূল প্রিন্ধ 
উপস্থাপন কদরন  াইওোদনর নযাশনাল চুাং সিাং ইউসনভাসিবসটর প্রদফির ি.িাং রু সল। এরপর ‘রাইি অি েয 
ইন্ডাসি ৪.০’ শীষবক গদিষণাপত্র উপস্থাপন কদরন এসিআই গ্রুদপর তচোরমযান এম আসনি উে তেৌলা। স সন 
িদলন, ‘ি বমান িমদে আসটবসফসশোল ইদন্টসলদিদন্সর অভূ পূিব উন্নস  হদেদে। সিে সিসিটালাইদিশদনর সেদক 
এদগাদলও সিসিটাল সিদের সেদক িাাংলাদেদশর যাত্রা তিভাদি গস শীল হেসন। সিসিটাল িাাংলাদেশ গেদ  হদল 
য  দ্রু  িম্ভি আমাদের ন ুন এই সিষেগুদলার িদে পসরসচ  হদ  হদি।’ 
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আসনি উে তেৌলা কথাে, ‘চ ুথব সশল্প সিপ্লি িম্ভািনার অপার েুোর খুদল সেদেদে। আমাদের তিই  াদল  াল 
তমলাদনার িমে এদিদে। ন ুন প্রযুসিদ  ধা স্ত হদ  হদি,  া না হদল সনদিদের অসস্তত্ব সটসকদে রাখা কষ্টিাধয 
হদে পেদি।’ 

‘ইন্ডাসি টক’-এর আদরকসট তিশদন িাাংলাদেশ িযাাংসকাং খা  সনদে িিিয রাদখন িাাংলাদেশ িযাাংদকর িাদিক 
গভনবর ও ব্র্যাক সিিদনি সু্কদলর প্রদফির ি. িাদলহ উসিন আহদমে। িুষম উন্নেদনর সেদক মদনাদযাগী হওোর 
প্রদোিনীে া তেখদেন স সন।  ার তচাদখ, ‘রািননস কিহ হািার িমিযা থাকদলও িাাংলাদেশ এখন মধযম আদের 
তেদশ পসরণ  হদেদে। উন্নেনশীল তেদশর  াসলকাে এখন আমাদের নাম িিার আদগ আদি। িাধারণ মানুদষর 
পসরশ্রম ও উদেযাদগর ফদল এমনটা িম্ভি হদেদে।’ 
 
িামাসিক উন্নেন ও িাদমযর সিষদে গুরুত্বাদরাপ কদর ি. িাদলহ উসিন আহদমে িদলদেন, ‘িমিযা ও উত্তরদণর 
উপাে িম্পদকব আমরা িিাই অিগ । অভাি শুধু িসেচ্ছার। শুধু অথবননস ক নে, িামাসিক উন্নেদনর কথাও 
আমাদের ভািদ  হদি।’ 
আিেুল তমাদনম সলসমদটদির উপ-পসরচালক মাইনুসিন তমাদনম মদন কদরন, িাাংলাদেদশ গুণমান িম্পন্ন 
মানিিম্পদের অভাি রদেদে। এ কারদণ সিদেশ তথদক মানিিম্পে আমোসন করদ  হদচ্ছ। েক্ষ িনশসি গোর 
সেদক আরও মদনাদযাগী হওোর আহ্বান িানান স সন। পাশাপাসশ িামাসিক ও রাষ্ট্রীে িীিদনর িিবদক্ষদত্র 
সিসিটালাইদিশদনর সিষদে গুরুত্বাদরাপ কদরন। 
ব্র্যাক িযাাংক সলসমদটদির তহি অি এিএমই সিেে আিুল তমাদমন িদলন, ‘িযাাংসকাং খাদ  সিসিটাল প্রযুসির তোো 
তলদগদে। আমরা িযাাংসকাং কাযবক্রদমর িিসকেু সিসিটালাইদিশদনর আও াে আনদ  েৃঢ়প্রস জ্ঞ। িামসিক অিাময 
েূর করার মহান ব্র্  সনদে ব্র্যাক িযাাংক যাত্রা শুরু কদর। আমরা তেদশর িযাাংসকাং খাদ  অভূ পূিব উন্নেন িাধন 
কদরসে। এভাদি আরও এসগদে তযদ  চাই।’ 

 

 


