
 
 

প্রেস বিজ্ঞবি 

িায় ায়েবিক পদ্ধবিয়ি বসে প্রেবিয়েশন েবি া েিিতয়নে িন্য WSIS Winner পুেস্কাে ২০২১ বিিয় া িাাং ায়েশ 

ঢাকা, ১৮ প্রে, ২০২১ ইাং: 

 

িায় ায়েবিক পদ্ধবিয়ি বসে প্রেবিয়েশন েবি া েিিতয়নে িন্য WSIS Winner পুেস্কাে ২০২১ অিতন কয়েয়ে িাাং ায়েয়শে প্রেব য় াগায় াগ 

বন ন্ত্রণ কবেশন( বিটিআেবস)। েঙ্গ িাে বিয়কয়  আন্তিতাবিক প্রেব কবেউবনয়কশন ইউবন ন আয় াবিি  ভার্চত া  এক অনুষ্ঠায়নে োধ্যয়ে এ 

পুেস্কাে েোন কো হ । পুেস্কাে োবিে পে ভার্চত া  অনুষ্ঠায়ন িক্তব্য োয়েন োননী  েধানেন্ত্রীে িথ্য ও প্র াগায় াগ েযুবক্ত বিষ ক োননী  

উপয়েষ্টা িনাি সিীি ও ায়িে ি  ও ডাক ও প্রেব য় াগায় াগ বিভায়গে োননী  েন্ত্রী িনাি প্রোস্তাফা িব্বাে। 

বিটিআেবস প্রসন্ট্রা  িায় ায়েবিক প্রভবেবফয়কশন েবনেবোং প্লােফে ত িা বসবিবভএেবপ (CBVMP) েকল্পটি িথ্যেযুবক্ত োয়ি বিয়েে অন্যিে 

সম্মানিনক পুেস্কাে 'ও  ার্ল্ত সাবেে অন ইনফেয়েশন প্রসাসাইটি (ডবিউএসআইএস) পুেস্কাে-২০২১ েবিয় াবগিাে অযাকশন  াইন বসফাইভ (C5) 

কযাোগবেয়ি বিি ী হও াে প্রগৌেি অিতন কয়েয়ে। অযাকশন  াইন বসফাইভ এে মূ  েবিপাদ্য হয় া বিবর্ল্াং কনবফয়ডন্স অযান্ড বসবকউবেটি ইন ইউি 

অি আইবসটি'স। WSIS প্রফাোে এে েধান  ক্ষ্য হয় া উন্ন নশী  বিয়ে ইন্টােয়নে ব্যিহাে বৃবদ্ধ কয়ে ধবন-েবেদ্র প্রেশগুব ে োয়ে বডবিো  

বিভািন দূে কো। একই সয়ঙ্গ সাো বিয়েে সৃিনশী  উদ্ভািনগুয় া বিেব্যাপী েবিয়  প্রেও াে  য়ক্ষ্য বনে সভায়ি কাি কেয়ে এ প্রফাোে।২০১২ 

সা  প্রেয়ক পুেস্কাে বেয়  আসয়ে ডবিবউএসআইএস কর্ততপক্ষ্ ।  ায়ি এ প তন্ত অাংশ বনয় য়ে বিন  ায়েেও প্রিবশ অাংশীোে। 

ডবিউএসআইএয়সে েবিয় াবগিা  সেকাবে, প্রিসেকাবে, সাধােণ নাগবেক, আন্তিতাবিক সাংস্থা ও বিবভন্ন েবিষ্ঠায়নে েকল্প িো প্রেও াে পাশাপাবশ 

ডবিউএসআইএয়সে অাংশীোেোও এয়ি অাংশ প্রনও াে সুয় াগ প্রপয়  োয়কন। বিয়েে বিবভন্ন প্রেশ প্রেয়ক োি আয়িেন প্রেয়ক বিবভন্ন েবি া  িাোই 

ও অন াইন প্রভাটিাং েবি াে প্রশয়ষ চূিান্ত বিি ীয়েে নাে প্র াষণা কো হ । প্রোে ১৮টি কযাোগবেয়ি আয়িেন গ্রহণ কো হ  এিাং েবি কযাোগবেয়ি 

একটি কয়ে প্রোে ১৮টি েকল্পয়ক চূিান্ত বিি ী (উইনাে) বহয়সয়ি প্র াষণা কো হ । 

  বিটিআেবস এ িেেই েেে এ েবিয় াবগিা  অাংশগ্রহণ কয়ে। কবেশয়নে িিতোন োননী  প্রে ােম্যান িনাি শ্যােসুন্দে বসকোে েয়হাে  িাে 

োব ত্ব গ্রহয়ণে পে এই েবিয় াবগিা  অাংশ গ্রহয়ণে িন্য বনয়ে তশনা েোন কয়েন। গি ২৫ িানু াবে২০২১ িাবেয়ে কবেশয়নে বসয়েেস এন্ড 

সাবভ তয়সস বিভাগ প্রসন্ট্রা  িায় ায়েবিক প্রভবেবফয়কশন েবনেবোং প্লােফে ত (বসবভএেবপ ) েকল্পটি িো েোন কয়ে। পেিিীয়ি ডবিউএসআইএস 

কর্ততপক্ষ্ বসবিবভএেবপ েকল্পটি অযাকশন  াইন বস ফাইভ কযাোগবেয়ি শীষ ত ২০টি েকয়ল্পে েয়ধ্য িা গা কয়ে বনয় য়ে েপ্রে ত ওয় িসাইয়ে েকাশ 

কয়ে। ১ োে ত ২০২১ িাবেয়ে শুরু হ  প্রভাে েোন পি ত। এ  য়ক্ষ্য কবেশন সাোবিক প্র াগায় াগ োধ্যে, ব ফয় ে এিাং িথ্যবেয়েে োধ্যয়ে েোেণা 

ো ায়না  বসবিবভএেবপ েকল্পটি ১৫ (পয়নে) হািায়েে প্রিবশ প্রভাে পা । গি ১৯ এবে  োি প্রভাে ও বিোেয়কেে মূল্যা য়নে পে বসবিবভএেবপ 

েকল্পটি অযাকশন  াইন বস ফাইভ কযাোগবেয়ি শীষ ত পাঁে েকয়ল্পে েয়ধ্য িা গা কয়ে প্রন াে োধ্যয়ে েযাবি ন েকল্প হও াে প্রগৌেি অিতন কয়ে। 

পুেস্কাে েোন অনুষ্ঠান উপ য়ক্ষ্ বিটিআেবসে েধান সয়ম্ম ন কয়ক্ষ্ বিয়কয়  সাংিাে সয়ম্ম য়নে আয় ািন কো হ । সাংিাে সয়ম্ম য়নে শুরুয়ি 

বিটিআেবসে েহাপবেো ক (বসয়েেস এন্ড সাবভ তয়সস) বিয়গবড াে প্রিনায়ে  প্রোোঃ নাবসে পােয়ভি এনবডবস,বপএসবস, পাও াে পয় য়ন্টে োধ্যয়ে 

প্রসন্ট্রা  িায় ায়েবিক প্রভবেবফয়কশন েবনেবোং প্লােফে ত িা বসবিবভএেবপ সিয়কত বিস্তাবেি িথ্য গণোধ্যেকেীয়েে সােয়ন তুয়  ধয়েন। েধান 

অবিবেে িক্তয়ব্য বিটিআেবসে প্রে ােম্যান িনাি শ্যাে সুন্দে বসকোে িয় ন, `আিয়ক আোয়েে আনয়ন্দে বেন এিাং অসাধােণ অিতয়নে বেন। এই 

েকয়ল্পে সায়ে যুক্ত এসএস বিভায়গে েহাপবেো ক বিয়গবড াে প্রিনায়ে  প্রো: নাবসেসহ টিয়েে অন্যান্য সেস্যবৃন্দ , প্রোিাই  অপায়েেেো এিাং 

বসয়নবসস আইটিসহ সিাে েবি কৃিজ্ঞিা ও ধন্যিাে িানাবি। বসবিবভএবেবপ বিয়ে একটি স্বীকৃি েকল্প। এটি িাাং ায়েয়শে িন্য বিে  সম্মননা িয়  

এয়নয়ে। আবে এই সম্মায়নে কৃবিত্ব িাাং ায়েয়শে সক  োনুয়ষে সায়ে ভাগ কেয়ি োই এিাং োননী  েধানেন্ত্রীয়কও ধন্যিাে িানাই। বিটিআেবস 

অয়নকগুয় া েকল্প বনয়  কাি কেয়ে,  াে সুফ  গ্রাহকো বশগবগেই পায়ি িয় ও িানান বিবন। 

অনুষ্ঠায়ন কবেশয়নে ইবিবন াবোং এন্ড অপায়েশনস বিভায়গে কবেশনাে েককাশ ী প্রোোঃ েবহউবিন আহয়েে,বিটিআেবসে  ীগ্যা  এন্ড  াইয়সবন্সাং 

বিভায়গে কবেশনাে আবু সস ে বে িাে হুয়সইন, েহাপবেো ক (েশাসন) প্রোোঃ প্রেয় া াে প্রহাসাইন, েহাপবেো ক (প্রেকক্ট্রাে) বিয়গবড াে 

প্রিনায়ে  প্রোোঃ শহীদু  আ ে, েহাপবেো ক (ইএন্ডও) বিয়গবড াে প্রিনায়ে  প্রোোঃ এহসানু  কবিে, েহাপবেো ক ( ীগ্যা  এন্ড  াইয়সবন্সাং) 

আশীষ কুোে কুন্ডু, েহাপবেো ক (অে ত, বহসাি ও োিস্ব) েয়কৌশ ী প্রোোঃ প্রেসিাহুজ্জাোনসহ বিটিআেবস উর্ধ্তিন কে তকিতাগণ উপবস্থি বেয় ন। 

 

       -িাাং ায়েশ প্রেব য় াগায় াগ বন ন্ত্ররণ কবেশন। 

 


