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সংবাদ রবজ্ঞরি 

চতুর্ থ রিল্প রবপ্লববি চযাবেঞ্জ ম াকারবোয় রবটাবকি প্রস্তুরত পর্ থাবোচনা 

“চতুর্ থ রিল্প রবপ্লববি চযাবেঞ্জ ম াকারবোয় রবটাবকি প্রস্তুরত পর্ থাবোচনা” িীর্ থক মসর নাি আবয়াজন কবিবে বাংোবদি রিল্প 

কারিগরি সহায়তা মকবে (রবটাক)। গত ২৭ রিবসম্বি ২০২১ তারিখ মসা বাি সকাবে রবটাবকি টুে অ্যান্ড মটকবনােরজ 

ইনরিটিউবটি (টিটিআই) মসর নাি কবে রদনব্যাপী এ মসর নাি অ্নুরিত হয়। 

এবত প্রধান অ্রতরর্ রহবসবব উপরিত রেবেন রবটাবকি  হাপরিচােক আবনায়াি মহাবসন মচৌধুিী। মসর নাবি স্বাগত বক্তব্য 

িাবখন টিটিআই, রবটাবকি পরিচােক ি. সসয়দ ম াোঃ ইহসানুে করি । 

মসর নাবি মূে প্রবন্ধ উপিাপন কবিন টারেখাতা ও রিওি কযাবিি প্রধান রনব থাহী ক থকতথা ি. িাহাদাত খান এবং আবোচক 

রহবসবব উপরিত রেবেন ঢাকা রবশ্বরবদ্যােবয়ি মিাবটিক্স অ্যান্ড ম কাট্ররনক্স ইরঞ্জরনয়ারিং রবভাবগি সভাপরত ি. িার   

আহব দ মদওয়ান।  

প্রধান অ্রতরর্ি বক্তবব্য রবটাবকি  হাপরিচােক আবনায়াি মহাবসন মচৌধুিী ববেন, বতথ ান রববশ্বি সবে তাে র রেবয় চেবত 

হবে আ াবদি অ্বশ্যই চতুর্ থ রিল্প রবপ্লববি চযাবেঞ্জ গ্রহণ কিবত হবব। বতথ ান সিকাি এই চযাবেঞ্জবক অ্তযন্ত গুরুত্ব সহকাবি 

গ্রহণ কবিবে। প্রযুরক্তগত উৎকর্ থতাি সাবর্ সাবর্ পৃরর্বী জুবে রিো, রিল্প, বারণজয ও অ্র্ থনীরতসহ জীববনি সব থবেবে মর্ 

পরিবতথন ঘটবে, আ াবদি মস পরিবতথবনি সবে খাপ খাইবয় রনবত হবব। এ মেবে প্রবয়াজনীয় প্রস্তুরত গ্রহবণ সিকাি 

বদ্ধপরিকি। তািই অ্ংি রহবসবব রবটাক এই মসর নাি আবয়াজন কবিবে। রবটাক ইবতাপূবব থ এ ধিবনি একারধক মসর নাি 

আবয়াজন কবিবে। 

রতরন আিও ববেন, এই মসর নাবি রবটাবকি প্রবকৌিেী, তথ্য-প্রযুরক্ত খাবতি সফে উবদ্যাক্তা এবং রববির্জ্ঞিা একরেত 

হবয়বেন। তািা চতুর্ থ রিল্প রবপ্লববি চযাবেঞ্জ ম াকারবোয় রবটাবকি প্রস্তুরত পর্ থাবোচনা কবি পিবতী কিণীয় রনধ থািণ কিববন। 

মসর নাবিি মূে বক্তা রহবসবব ি. িাহাদাত খান ববেন, চতুর্ থ রিল্প রবপ্লববি ধািণা অ্বনক রবস্তৃত। ইন্টািবনট অ্ব রর্ংস, 

আটি থরফরসয়াে ইবন্টরেবজন্স, ম রিন োরন থং, অ্যািভান্স মিাবটিক্স, রবগ মিটা, ক্লাউি করিউটিং, সাইবাি রসরকউরিটি, 

অ্গব বন্টি রিবয়রেটি, ভার্চথয়যাে রিবয়রেটি- এসব ধািণাি সরিেন হবে চতুর্ থ রিল্প রবপ্লব। এি প্ররতটি মেবেই কাবজি 

অ্বনক সুবর্াগ িবয়বে। বাস্তবতা ও প্রবয়াজনীয়তাি রনরিবখ রনধ থািণ কিবত হবব মক মকান মেবে কাজ কিবব।       

রতরন আিও ববেন, এই রবপ্লবব অ্ংি রনবত প্রর্ব  রনবজবদি সে তা বাোবত হবব। এ মেবে প্রাধান্য পাবব মদবিি তরুণ 

জনবগািী। র্ািা ম ধা ও উদ্দীপনাি স ন্ববয় নতুন প্রযুরক্তবক গ্রহণ কিবব। বাংোবদবিি আর্ থ-সা ারজক মপ্রোপট রবববচনা 

কবি কিণীয় রনধ থািণ কিবত হবব এবং মস অ্নুর্ায়ী ক থপরিকল্পনা গ্রহণ কিবত হবব।  
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মসর নাি সঞ্চেনা কবিন রবটাবকি পরিচােক ি. ম া. জাোে উরদ্দন, রপইঞ্জ। এবত অ্ন্যাবন্যি  বে উপরিত রেবেন আহসান 

উল্লাহ রবজ্ঞান ও প্রযুরক্ত রবশ্বরবদ্যাবেয়ি ম কারনকযাে অ্যান্ড মপ্রািাকিন ইরঞ্জরনয়ারিং রবভাবগি সহকািী অ্োপক ি. ম া.  

আরজজুি িহ ান, রবএ আইটি’ি অ্রতরিক্ত পরিচােক  ীি খাইরুে ইসো  প্রমুখ।  

 

 

 

 

 

এস. এম. িাদসল িাব্বী 
জনসাংদ াগ কমমকতমা 
শবটাক, ঢাকা 
 


