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মŮলবার

আইিট িশেȘর উ⪀য়ন এবং রফতািন বৃি⧰র লেደ㚠 ⼀েয়াজনীয় উেদ㚠াগ ᜠহেণর জဤ সরকাির ও åবসরকাির সং㬐ার ⼀িতিনিধেদর িনেয়
একিট শি㑰শালী åযৗথ টা㓰েফাস㠀 গঠেনর িস⧰া⫠ িনেয়েছ সরকার।
মŮলবার তথ㚠 ও åযাগেযাগ ⼀যুি㑰 িবভােগর সেȾলন কেደ তথ㚠 ও åযাগােযাগ ⼀যুি㑰 ⼀িতমⷰী জুনাইদ আহেমদ পলেকর সভাপিতেမ
অ㳀িဧত আইিট িশেȘর উ⪀য়ন িবষয়ক এক সভায় এ িস⧰া⫠ হয়।
তথ㚠 ও åযাগােযাগ ⼀যুি㑰 িবভাগ, বািণজ㚠 মⷰণালয়, বাংলােদশ ব㚠াংক, বাংলােদশ অ㚠ােসািসেয়শন অব সফটওয়㚠ার ইⅰডািိ অ㚠াⅰড
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সািভ㠀েসস (åবিসস), বাংলােদশ কি⑀উটার সিমিত, শীষ㠀
পাঁচিট আইিট ⼀িতিনিধেদর সম⒐েয় এ åযৗথ টা㓰েফাস㠀
গিঠত হেব।
জুনাইদ আহেমদ পলক বেলন, ২০২১ সােলর মেধ㚠
আইিসিট রফতািন ৫ িবিলয়ন ডলাের উ⪀ীত করার লেደ㚠
কাজ করা হেㅐ। এ লደ㚠 পূরেণ সংি⓰㜰 সরকাির ও
åবসরকাির ⼀িতဧােনর ⼀িতিনিধেদর িনেয় åযৗথ টা㓰েফাস㠀
গঠনসহ আরও িকছু ˰だမপূণ㠀 িস⧰া⫠ গৃহীত হেয়েছ।
åযৗথ টা㓰েফাস㠀 㬐ানীয় আইিট িশȘেক িবেদেশ তুেল ধরা,
 ফাইল ছিব
আইিট পণ㚠 বাজারজাত করাসহ রফতািন বৃি⧰েত করণীয় ও
উেদ㚠াগ বা⬠বায়েন সহেযািগতা করেব।
সভায় åদেশর আইিট/আইিট সደম åসবা (আইিটইএস) িশȘ ⼀সাের ও åদশীয় সফটওয়㚠ার Ħেয়র ব㚠াপাের ⼀িকউরেমⅰট だলস
সংেশাধণীসহ だলস অ㚠াⅰড åর˰েলশন িনেয় আেরকিট আলাদা কিমিট গঠেনর ব㚠াপাের িস⧰া⫠ হয়।
সভায় িবিভ⪀ ব㑰া িব㗰িবদ㚠ালেয়র আইিট িবষেয় কািরးলামেক আরও যুেগাপেযাগী করা, গেবষণা ও উ⪀য়ন (আর অ㚠াⅰড িড) কায㠀Ħম
åজারদার করা এবং আইিসিট ⼀েমাশন এেজিɉ গেড় åতালার ˰だမােরাপ কেরন।
সভায় অဤেদর মেধ㚠 উপি㬐ত িছেলন তথ㚠 ও åযাগােযাগ ⼀যুি㑰 িবভােগর সিচব ဤাম ˿র িসকদার, বাংলােদশ ব㚠াংেকর åডপুিট গভন㠀র
নাজনীন ˿লতানা, তথ㚠 ও åযাগােযাগ ⼀যুি㑰 িবভােগর অিতির㑰 সিচব ˿শা⫠ းমার সাহা, åবিসস সভাপিত শামীম আহসানসহ বািণজ㚠
মⷰণালয়, এনিবআর, 㨠াম˿ঙ, অ㚠াকেসনিসউেরর ⼀িতিনিধ উপি㬐ত িছেলন।
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