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জি.এম. আইটির নবীন উদ্যোক্তো সদেলদন মময়র
মেখ হোসসনো আইটি খোতদে
গুরুত্ব ম্য়োয় ম্ে ঘু দর ্োাঁসিদয়দে
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধু েী বরলরেন, সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনা আইটি খাতরক গুরুত্ব সিরয় গুণগত উৎকর্ প িাধন
করেরেন বরলই বাংলারিশ ঘু রে িাাঁসিরয়রে এবং আর্-িামাজজক
প
মেরে সনজ¯^ অবস্থানরক সশংিনীয় স্তরে উন্নীত কেরত িাফল হরয়রে। সশো অজপন
শুধুমাে িনি সাস)ে জনয নয়, সশো কা ক্ররম
প
কমিংস্থানমূ
প
লক িু র াগ বািারত এে িারর্ স ুজি সনর্পে কাসেগেী ও বৃসিমূলক সসশেণ ্াঠক্ররমে
িসন্নরবশ ঘিারত হরব। সতসন আজ শসনবাে িকারল মহারিল সিকরতে িরেলন করে অনুটিত জজ.এম. আইটি ইনসিটিউরিে নবীন উরিযািা িরেলরন
সধান অসতসর্ে বিরবয এ কর্া বরলন। সতসন নবীন উরিযািারিে উরেরশয বরলন, চাকেীে জনয হনয হরয় মিৌি-ঝাাঁ্ কোে অবকাশ মনই। তাই সনরজরক
উরিযািা হরয় সনরজে ও আরো িশজরনে কমিংস্থান
প
সনজিত কোিা হরলা িমরয়ে সচন্তাÑর্াবনা-আকাক্সো ্ূ েরণে সসত্ািয িশন।
প এ কােরণ একজন
নবীন উরিযািা আজ িমারজে িবরচরয় মূ লযবান িম্পরি ্সেণত হরত ্ারেন। সতসন আরো বরলন, ্ৃসর্বীে শীর্ প জনবহুল মিশ চীন ্ু রো জনরগািীরক
মানব িম্পরি ্সেণত কেরত ম্রেরে বরলই মিশটি এখন উন্নসতে মেরে শীরর্ প ম্ৌৌঁোরত ম্রেরে। চীরনে উরিযািাো িাো সবরে উন্নয়রনে চাকারক িচল
োখরত মনতৃত্ব সিরে। তাই আমারিে নবীন উরিযািরিে মরন োখরত হরব তাো শুধু একাে জনয নন, তাাঁো মিশ ও িরশে জনযও একাকাে। তাই তর্য-স ুজি
এবং প্তান সনর্পে বাংলারিশ সবসনমারণে
প
িাসয়ত্ব তারিেরকই গ্রহণ কেরত হরব। সতসন উরেখ করেন, একিময় সতেী ম্ার্াক সশরে কমেত
প নােীরিে িমাজ
র্ারলা মচারখ মিখরতা না এবং খাো্ মন্তবয কেরতা। অর্চ তাোই বাংলারিরশ োজ¯^ আয় ও সবৃজি অজপরন িবরচরয় বি ও সধান অবলম্বন। সতসন স্মেণ
কসেরয় মিন, মুজির ািাো মিশ ¯^াাধীন করেসেরলা বরলই আজ বাঙাসল গরবেপ আিরন আরোহন করেরে। এ অজপন ধরে োখরত হরল অর্ননসতক
প
মুজিে
মধয সিরয় বঙ্গবন্ধুে আোধয মিানাে বাংলা বাস্তবায়রন িকরলে িমšসা^ত সরচষ্টা অতীব সরয়াজন। সধান বিাে বিরবয চসিক কাউজিলে মমাহােি
মমােরশধ আলম বরলন, সি লেয অিু ি র্ারক তরব এে িাফলয অবশযই আিরব। সবরেে িারর্ তাল সমসলরয় আজ তারুণযরক এসগরয় ম রত হরব। এই
এসগরয় চলাে মধয সিরয়ই সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনাে সমশন-সর্শন কাসময়াব হরব।
জজ.এম.আইটি’ে মচয়ােমযান কামরুল কারয়ি মচৌধু েীে ির্া্সতরত্ব অনযানযরিে মরধয আরো বিবয োরখন তাওসহিুল ইিলাম, িাগে মি, মমা. তু সহন,
উ্সস্থত সেরলন নাজাতু ল আলম জজিান, মমা. িারিকুল ইিলাম জারবি, আবু সতয়ব, িবু জ আেমান, মমা. আিনান আসেফ, োজজয়া িুলতানা তানহা, মমা.
আসল আজম, আরলা ইিলাম, আকসলমা আকতাে মজসেন, আসনকা আকতাে, শাহানাম ইিলাম, আব্দুোহ আল নারিে সধান, ইফরতখাে আসেফ,
আশোফ উজেন আকাশ সমু খ।
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