নীড়পাতা /ইউেক ই-কমাস ফয়ার থেক ২ িবিলয়ন ডলােরর িবিনেয়াগ
থেক ২ িবিলয়ন ডলােরর িবিনেয়াগ ত াশা

ত াশা /ইউেক ই-কমাস ফয়ার

ইউেক ই-কমাস ফয়ার থেক ২ িবিলয়ন ডলােরর
িবিনেয়াগ ত াশা

িমজানুর রহমান সােহল
বাংলােদশ সময়: November 14, 2015 - 03:51 PM
হেলা বাংলােদশ-ইউেক ২য় ই-কমাস ফয়ার। মলার থম িদেনই া র হেলা ৪
মলা থেক ২ িবিলয়ন ডলােরর বশী িবিনেয়াগ ত াশা করেছ বাংলােদশ।
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সমেঝাতা

ারক।

(ি য় টক)
বার সকােল পূব-ল েনর ওয়াটার িলিল ব া ু েয়ট হেল
হেলা দুইিদন ব াপী ২য়
বাংলােদশ-ইউেক ই-কমাস ফয়ার ২০১৫। সকােল বািণজ ম ী তাফােয়ল আহেমদ ধান অিতিথ িহেসেব
উপি ত থেক এই মলার উে াধন কেরন। উে াধনী অনু ােন িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন তথ ও
যাগােযাগ যুি
িতম ী জুনাইদ আহেমদ পলক।
মলার উে াধনী অনু ােনর পের বাংলােদশ হাইেটক পাক কতৃ পে র সােথ ৩
িত ােনর এবং আইিস
িডিভশেনর সােথ ১
িত ানসহ মাট ৪ সমেঝাতা ারক া িরত হয়। বাংলােদশ হাই- টক পােকর
সােথ সমেঝাতা ারক া িরত ৩
িত ান হেলা (১) টিলকম এিশয়া (২) িসমাক (বাংলােদশ)
িলিমেটড ও (৩) টকেশড াইেভট িলিমেটড। অপরপে আইিস িডিভশেনর সােথ সমেঝাতা ারক
া িরত হয় পজা বাংলােদশ িলিমেটেডর সােথ।
িস াপুর িভি ক টিলকম এিশয়ার ধান িনবাহী মা: শাফােয়ত আলম পেম
গটওেয়, ি পল
সিলউশন,
আই ও কনিসউমার ইেলক িন
াডা এবং াইেভট এস িপ ইত ািদ খােত আগামী কেয়ক বছের ১
িবিলয়ন ডলার িবিনেয়ােগর আশাবাদ ব
কের। িসমাক (বাংলােদশ) িলিমেটড আই একােডমী, সফটওয় ার
ও হাডওয় ার খােত ৫০-১০০ িমিলয়ন মািকন ডলার িবিনেয়ােগর ত াশা ব
কেরেছন।
ল ন-িভি ক আই
িত ান টকেশড াইেভট িলিমেটড নতু ন কি উটার া “িডিজ”( ডলটা গলফ)
তকরেণর ত াশা জািনেয় আগামী দুই বছের াথিমকভােব ৫ িমিলয়ন মািকন ডলার িবিনেয়ােগর তথ
জানােলও কা ানীর ব ব াপনা পিরচালক তা আেরা বাড়ােনা হেব বেল সংক ব
কেরন। বাংলােদশী ি ল া ারেদর ব ল- িত ীত অনলাইন পেম
গটওেয় সমস া সমাধােন পজা িবিডর সােথও একই সােথ
আেরক সমেঝাতা ারক া র কের আইিস িডিভশন।
াথিমকভােব পজা তােদর িবিনেয়ােগর পিরমাণ উে খ না করেলও তা উে খেযাগ মা ার হেব বেল আশা
কাশ কেরন পজা’র িসিনয়র ভাইস চয়ারম ার নািদমুর রহমান। সই অনুযায়ী আগামী কেয়ক বছের এই
িবিনেয়াগ ২ িবিলয়ন পলার অিত ম করেব বেল ত াশা করা হে ।
উে খ , উ অনু ােন আেরা ব ব রােখন ি েটেন িনযু বাংলােদেশর হাই-কিমশনার মা: আ ুল হা ান,
ি েটেনর অল পা পালােম াির েপর চয়ার পল
লী এমিপ, বাংলােদশ চ ার অব কমাস এ ই াি র
সভাপিত আ ুল মাতলুব আহেমদ, বাংলােদশ হাই- টক পােকর ব ব াপনা পিরচালক হাসেন আরা বগম,
কি উটার জগেতর িচফ এি িকউ ভ আ ুল ওয়ােহদ তমাল মুখ। আগামীকাল মলার সমাি ঘটেছ।
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