
 

তথ্য প্রযকু্তির কল্যাণে ২০২৫ সাণল্র মণযয 
বাাংল্াণেশ হণব মযযম আণের দেশ। 

ম োোঃ মেোহরোব মহোসেন শুভ 
মেয়োর যোন, ওয়োর্ল্ড  আইটি ফোউসেশন 

 
 

তথ্য প্রযকু্তির নতুন ক্তিগন্ত ওোর্ল্ড  আইটি ফাউণেশন। ক্তিক্তিটোল বোাংলোসিশ গড়সত এবাং ১ম োটি  োনুসের 
  ডোংস্থোন েৃক্তির লসযয ১৯৯৮ েোল মথ্স  গুটি গুটি পোসয় এক্তগসয় েলসে ওয়োর্ল্ড  আইটি ফোউসেশন। 
২০০৭ েোল মথ্স  The Society Registration ACT-1860 (ACT XXI OF 1860) এর আওতোয় 
মেবো ূল   োসির িনয ের োক্তর অনুস োিন ক্তনসয় মিসশর বহু মব োর তরুণ-তরুণীসির তথ্যপ্রযুক্তি ক্তভক্তি  
ক্তশযো বৃক্তি প্রিোসনর  োধ্যস  আইটি ক্তশযোয় ক্তশক্তযত  সর মিসশর আত্ম-  ডোংস্থোসনর পথ্ মিক্তিসয় ক্তিসয়সে 
ওোর্ল্ড  আইটি ফাউণেশন। নীরসব-ক্তনভৃসত এই প্রক্ততষ্ঠোন  োি  সর যোসে মিসশর তৃণ ূল পযডোয় মথ্স  
শুরু  সর রোিধ্োনী ঢো োর বুস । ে গ্র বোাংলোসিসশ  ওোর্ল্ড  আইটি ফাউণেশন এর প্রোয় ৪৯০(েোর শত 
নব্বই) টির উপসর ব্রোঞ্চ রসয়সে। আইক্তেটিসত তরুণ উসিযোিো েৃক্তি এবাং তোসির  োধ্যস  েোরো বোাংলোসিসশর 
ক্তশযো বযবস্থোয় তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়ন  সর ক্তিক্তিটোল বোাংলোসিশ গড়সত ২০১১ েোসল ওয়োর্ল্ড  আইটি ফোউসেশন 
প্রথ্  প্রবতড ন  সর “ওোর্ল্ড  আইক্তসটি দ ার্ল্ দমণেল্ এওোেড -২০১১”। ওয়োর্ল্ড  আইটি ফোউসেশন এর 
মগোর্ল্ ম সিল এওয়োিড  এ প্রধ্োন অক্ততক্তথ্ ক্তহসেসব েম্মোক্তনত আঞ্চক্তল  পক্তরেোল সির  োসে স্বর্ণ পি  প্রিোন 
 সরক্তেসলন  নপ্রজাতন্ত্রী বাাংল্াণেশ সরকাণরর ক্তবজ্ঞান, তথ্য ও দযা াণযা  প্রযকু্তি মন্ত্রোল্ণের মাননীে 
প্রক্ততমন্ত্রী স্থপক্তত ইোণফস ওসমান ও ক্তবণশষ অক্ততথ্ী ক্তহণসণব উপক্তস্থত ক্তিণল্ন জনাব দমাস্তাফা জব্বার, 
সভাপক্তত, ক্তবক্তসক্তস এবাং প্রণফসর ে. এম নূরুল্ ইসল্াম, ভাইস-চ্যাণেল্র, মাওল্ানা ভাসানী ক্তবজ্ঞান ও 
প্রযকু্তি ক্তবশ্বক্তবেযাল্ে। েোরো মিশবযোপী ওোর্ল্ড  আইটি ফাউণেশণনর তথ্যপ্রযকু্তিসত উসিযোিো েৃক্তির 
 োযডক্র  েলসে। মিসশর প্রতযন্ত অঞ্চসল েক্তড়সয় ক্তেটিসয় থ্ো ো আইক্তেটি উসিযোিোসির তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়ন ও 
িয িনশক্তি ততরীসত অতুলনীয় অবিোসনর িনয প্রক্তত বের ক্তবসশে েম্মোননো স্মোর  ও পুরুষ্কোর প্রিোন 
 সর থ্োস  ওয়োর্ল্ড  আইটি ফোউসেশন। তথ্যপ্রযকু্তির প্রেোসরর ধ্োরোবোক্তহ তোয় ওোর্ল্ড  আইটি ফাউণেশন 
েোরো বোাংলোসিশবযোপী ে স্ত আঞ্চক্তল  ম সে ২০১৬ েোসলর িোনুয়োরী  োে মথ্স  েোল ু সরসে ২ বের 
ম য়োক্তি Higher Diploma in Computer Science ম োেড।ওোর্ল্ড  আইটি ফাউণেশন এর ক্তনসিস্ব ওসয়ব েোইট 
রসয়সে (http://worlditfoundation.org.bd/)এই ওসয়ব েোইট এ ঢুস  সু্টসিন্ট ক্তবসের মযস োন প্রোন্ত মথ্স  
মরিোল্ট মিিসত পোসর এবাং মরিোল্ট ক্তপ্রন্ট আউট  রসত পোসর। ওয়ার্ল্ণ  আইটি ফাউন্ডেশন্ডের ররজাল্ট 

র ার্ণ ান্ডে শুরু হন্ডয়ন্ডে এস এম এস সার্ভণ স। রে র াে সময় সু্টসিন্টরো রমাবাইে রেন্ড  ওয়ার্ল্ণ  আইটি 

ফাউন্ডেশন্ডের রে র াে ররজাল্ট এস এম এস এর মাধ্যন্ডম র ন্ডে  ান্ডরে। ক্তশযোর গুনগত োন উন্নয়ন ও 
প্রক্ততসযোক্তগতো ূল  বোিোসর ক্তনসিসির মেষ্ঠত্ব ধ্সর রোিসত ওোর্ল্ড  আইটি ফাউণেশন এর মেয়োর যোন ম োোঃ 
মেোহরোব মহোসেন শুভ “Microsoft Office 2007, 2010, 2013 ও Freelancing & Outsourcing”- এর উপর 
ে ৎ োর এ টি বই রেনো  সরসেন। উি বইটি অতযন্ত েহি ভোেোয় বযবহোক্তর  প্রসিক্ট ক্তনভড র এবাং 
ক্তভক্তিও টিউসটোক্তরয়োল েহ োসর  রো হসয়সে যো প্রক্তশযণোথ্ীসির   ডিীবনস  েোফলয ক্তেত  রসত েোহোযয 
 রসব। আত্ম  ডোংস্থোন েকৃ্তি, িয  োনবেম্পি ততরী এবাং ক্তিক্তিটোল বোাংলোসিশ ক্তন ডোসণর লসযয WITF এর 
 োননীয় মেয়োর যোন ম োোঃ মেোহরোব মহোসেন শুভ অক্লোন্ত পক্তরেস র  োধ্যস  েোরো বোাংলোসিশবযোপী েকৃ্তি  সর 
েসলসেন আইক্তেটি উসিযোিো। WITF এর  োননীয় মেয়োর যোন েযোর এর ক্তবেযণতোয় এবাং অক্লোন্ত পক্তরেস র 
ফসল ওয়োর্ল্ড  আইটি মপৌসে ক্তগসয়সে েোফসলযর েূড়োয়।  
 
 
 

 

http://worlditfoundation.org.bd/


ওোর্ল্ড  আইটি ফাউণেশন এর মূল্ ক্তমশন এবাং ক্তভশন 
 

বতড  োসন প্রস্তোক্তবত প্র ল্পগুসলোর  সধ্য রসয়সে WITF University, WIT Online Education, মট ক্তনস ল সু্কল 
এে  সলি, মেবো েুক্তনশ্চত  রোর িনয ম ক্তিস ল  সলি এবাং হেক্তপটোল প্রক্ততষ্ঠো  রো। বোাংলোসিসশর 
প্রক্ততটি থ্োনোয় ও মিলোয় এ টি  সর Technical School & College এবাং প্রক্ততটি Divission এ এ টি 
 সর IT University Medical College Hospital প্রক্ততষ্ঠো  রোর িঢ়ৃ প্রতযয় ক্তনসয়  োি  সর যোসে ওয়োর্ল্ড  
আইটি ফোউসেশন। 
 

 
 

 

ওোর্ল্ড  আইটি ফাউণেশণনর কাযডক্রম 
 

ওয়োর্ল্ড  আইটি ফোউসেশন গনপ্রিোতন্ত্রী বোাংলোসিশ ের োসরর বোক্তণিয  ন্ত্রণোলয়  তৃড   অনুস োক্তিত যোর 
ক্তনবন্ধন নোম্বোর- ACT-1860 (ACT XXI OF 1860), মিসশর এ টি বৃহির ক্তবজ্ঞোন ও তথ্য প্রযকু্তি  
 োক্তরগরী মেবো লূ  প্রক্ততষ্ঠোন, যোর উসেশয তথ্য প্রযুক্তি ক্তভক্তি  গসবেণো ও প্রক্তশযসনর  োধ্যস    ডোংস্থোন 
েৃক্তি এবাং িয  োনব েম্পি ততরী  সর মিসশর ে ল পযডোসয়র িোক্তরদ্র ক্তবস োেন  রো। প্রক্ততষ্ঠোনটি ১৯৯৮ 
েোসল স্থোক্তপত হসয় ২০০৭ েোসল ের োরী অনুস োিন লোভ  সর। এই ফোউসেশন তোর েফলতোর 
ধ্োরোবোক্তহ তোয় অসন গুসলো মেবো লূ  প্র সল্পর  োি হোসত ক্তনসয়সে। যোর  সধ্য রসয়সে বোাংলোসিসশর প্রক্ততটি 
থ্োনোয় IT Village গসড় তুলো। বতড  োসন প্রস্তোক্তবত প্র ল্পগুসলোর  সধ্য রসয়সে WITF University, WIT 
Online Education, মট ক্তনস ল সু্কল এে  সলি, ম ক্তিস ল  সলি এবাং হেক্তপটোল, ইতযোক্তি।  
 
েক্ষ জনশক্তি ততরী এবাং ক্তেক্তজটাল্ বাাংল্াণেশ  ড়ার ল্ণক্ষয ক্তবক্তভন্ন ক্তবষণে প্রক্তশক্ষে ক্তেণে দবকারত্ব 
েরূীকরনঃ  
 

১ম োটি  োনুসের   ডোংস্থোন েৃক্তির লসযয িয িনশক্তি ততরী এবাং ক্তিক্তিটোল বোাংলোসিশ গড়সত WITF  তৃড   
পক্তরেোক্তলত প্রক্ততষ্ঠোন ে ূহ ময ম োেডগুক্তল িযতোর েোসথ্ প্রক্তশযণ ক্তিসয় মিসশর মব োরত্ব িরূী রন এবাং 
অথ্ডনীক্ততসত ক্তবসশে ভূক্ত  ো পোলন  রসে ও মে ম োেডগুক্তল হসে- ক্তিসলো ো ইন আইক্তেটি, ক্তিসলো ো ইন 
 ক্তম্পউটোর েোইন্স, ক্তিসলো ো ইন  ক্তম্পউটোর হোিড ওয়যোর ইক্তিক্তনয়োক্তরাং, ক্তিসলো ো ইন গ্রোক্তফক্স ক্তিিোইন, 
মনটওয়োক্ত ড াং, অসটো  যোি, মবক্তে  এক্তলস শন ম োেড, ক্তভক্তিও এক্তিটিাং, ওসয়ব েোইট ক্তিিোইন এে 
মিসভোলপস ন্ট। বলসত পোসরন মিশ ও  োনুসের  লযোসণ ওয়োর্ল্ড  আইটি ফোউসেশন এই ে ল ক্তবেসয়র 
প্রক্তশযণ ক্তিসয়   ডোংস্থোন েৃক্তি  রসে।  
 
 

 
 



তথ্য প্রযকু্তিণক তৃেমূল্ পযডাণে ক্তনণে যাওো: 
 

 

তথ্য প্রযকু্তিস  তৃণ ূল পযডোসয় ক্তনসয় যোওয়োা্র িনয েোরো বোাংলোসিসশ তথ্যপ্রযুক্তিসত িয উসিযোিো ততরী 
 রসত হসব। আক্ত  ক্তবেোে  ক্তর তথ্য প্রযকু্তিস  যক্তি গ্রো  তথ্ো তৃণ ূসল ক্তনসয় যোওয়ো যোয় তোহসল এই মিশ 
আর বতড  োন অবস্থোয় থ্ো সব নো, বহুিরূ এক্তগসয় যোসব। গোস ডন্টে িোত মথ্স  ময আয় হসে তোর মেসয় 
বহুগুন মবশী আয় তথ্য প্রযুক্তির িোত মথ্স  হওয়ো েম্ভব। তথ্য প্রযকু্তিস  তৃণ ূল পযডোসয় ক্তনসয় মগসল 
ক্তিক্তিটোল বোাংলোসিশ গড়োর স্বপ্ন বোস্তবোয়ন হসব। 
 

 

মাক্তসক ওোর্ল্ড  আইটি পক্তিকার দবর করার উণেশয 
 

 

আ োসির  োক্তে  পক্তি োয় ওয়োর্ল্ড  আইটির মলোগোন হসে তথ্য প্রযুক্তির নতুন ক্তিগন্ত। আ রো তথ্যপ্রযুক্তির 
ক্তশযোস  মিসশর তৃণ ূল পযডোসয় ক্তনসয় যোওয়োর িনয উসিযোগ ক্তনসয়ক্তে  োক্তে  ওয়োর্ল্ড  আইটি  যোগোক্তিসনর। এই 
পক্তি োয়  োধ্যস  বোাংলোর প্রক্ততটি ঘসর তথ্যপ্রযুক্তির ময ম োন ধ্রসনর োংবোি, পযডোসলোেনো, ক্তবসশেজ্ঞসির 
অক্তভ ত ও  ূলোয়ন মপৌৌঁসে ক্তিসত আ রো েসেি হব । যোরো তথ্য প্রযুক্তি ক্তনসয়  োি  রসেন এবাং এ 
ক্তবেসয় যোরো মলিোপড়ো  রসেন অথ্ডোৎ পোঠ  ে োি এই পক্তি ো পসড় ক্তনসিসিরস  ে ৃদ্ধ  রসত েয  
হসব।  োক্তে  ওয়োর্ল্ড  আইটি  যোগোক্তিসনর ওসয়ব েোইট- www.witbd.com 
 

মাইণক্রাসফট অক্তফস গ্রন্থটির প্রকাশ করার উণেণশয 
 

পোঠ  ে োসির  থ্ো ক্তেন্তো  সর  োইসক্রোেফট অক্তফে গ্রন্থটি অতযন্ত েহি ভোেোয় বযবহোক্তর  প্রসিক্ট ক্তভক্তি  
 রো হসয়সে। বোেোয় বসে  োইসক্রোেফট আক্তফে(MicroSoft Office) েম্পস ড  িযতো অিড সনর িনয এই 
বইটি অতযন্ত গুরুত্বপূনড। আ োর মলিো  োইসক্রোেফট অক্তফে গ্রন্থটি পড়সল পোঠ  ে োি ময ক্তবেয় িোনসত 
পোরসব তোর  সধ্য উসেিসযোগয হোিড ওয়যোর, েফটওয়যোর, ক্তহউ যোনওয়যোর, অপোসরটিাং ক্তেসস্ট ,  োইসক্রোেফট 
ওয়োিড , এসক্সল, এসক্সে, পোওয়োরপসয়ন্ট, আউটলু , ইন্টোরসনট, মফেব ু, আপওয়ো ড , আপওয়োস ড  ক্তবি  রো, 
আপওয়োস ড  অযো োউন্ট  রো ও  োইসক্রোওয়ো ড োরে।এেোড়ো আসরো অসন  ক্তবেসয় এই গ্রন্থটি পোঠ  রসল 
িোনসত পোরসবন।  োইসক্রোেফট অক্তফে গ্রন্থটির পোঠ সির উসেসশয বলসবো যক্তি িীবসন উন্নয়ন েোন, তোহসল 
অবশযই বইটি পড়ুন। বইটি অনুশীলসনর শুরুসতই  ক্তম্পউটোসরর েো সন বেনু েোসথ্ এ টি িোতো/িোয়রী, 
এ টি  ল  ও এ টি হোইলোইটোর ক্তনসয় ক্তনন।বইসয় বক্তণডত ক্তনসিডশ্নো অনুযোয়ী প্রসতয টি অধ্যোয়  সনোসযোগ 
েহ োসর  ক্তম্পউটোসর প্রযো টিে  রুন।স োন ক্ত েু বেুসত অেুক্তবধ্ো হসল ক্তেি মিিুন। বইটি অনুশীলন  রসত 
ক্তগসয় যক্তি অনুধ্োবন  সরন বইটির ম োন পযোরো বো লোইন অথ্বো প্রযো টিস ল অনুসেি বুেসত ে েযো হসে 
তোহসল েোসথ্ েোসথ্ হোইলোইটোর ক্তিসয় বইসয়র ে েযোর িোয়গোটি ক্তেক্তিত  রুন ও পোসশ রোিো িোতো  ল  
ক্তিসয় ক্তলসি মফলনু এবাং বইসয়র েোসথ্ েরবরোহ ৃত ক্তেক্তি ওসপন  সর ক্তভক্তিও টিউসটোক্তরয়োলগুসলো মিসি 
পুনরোয় প্রযো টিে  রোর মেিো  রুন।তোরপরও যক্তি ম োন ে েযো থ্োস  মেগুসলো ক্তনসয়  োসের ম োন বনু্ধ-
েহ  ী ক্ত াংবো েহপোঠীসির েসে আসলোেনো  রুন।   ডপক্তর ল্পনো েোড়ো আপক্তন ম োন  োসিই পক্তরপণূড েফল 
হসত পোরসবন নো। তোই আপক্তন  যক্তি েফল হসত েোন তোহসল ক্তনক্তিডি ে সয়র  সধ্য বইটি পড়ো মশে  রসত 
হসব। িীবসনর উন্নয়ন ও   ডোংস্থোসনর িনয তথ্যপ্রযুক্তির বই এটি। এই বইটিস  আপক্তন   ড ূিী ে োি 
গড়োর েলন্ত মেন বলসত পোসরন। যোর ক্তনক্তশ্চত গন্তবয আপনোর  যোক্তরয়োর েফলতোর ক্তিস  এক্তগসয় ক্তনসয় 
যোওয়ো। 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.witbd.com/


ওোর্ল্ড  আইটি ফাউণেশন এর সবণচ্ণে বড় সফল্তা 
 

ওয়োর্ল্ড  আইটি ফোউসেশন মথ্স  ক্তবক্তভন্ন  ন্ত্রণোলসয়র   ড তড ো ও   ডেোরীরো  ক্তম্পউটোর প্রক্তশযণ ক্তনসেন। 
এটোই হসে ওয়োর্ল্ড  আইটি ফোউসেশন এর েবসেসয় বড় েফলতো। ক্তবক্তভন্ন  ন্ত্রণোলসয়র   ডেোরীরো ের োরী 
িোক্তয়সত্ব ম োন ধ্রসনর বযোঘোত নো ঘটিসয় অক্তফে ে সয়র পসর ওয়োর্ল্ড  আইটি ফোউসেশসনর  োযডোলসয় এসে 
তোরো প্রক্তশযণ গ্রহন  রসে। প্রক্তশযণ গ্রহসনর পর ক্তবক্তভন্ন  ন্ত্রণোলসয়র   ডেোরীরো ওয়োর্ল্ড  আইটি ফোউসেশন 
এর প্রশাংেো  সরন। এেোড়ো প্রক্তত  োসে আ োসির এই ফোউসেশসনর আয়তোয় অোংিয সু্টসিণ্ট তথ্য প্রযুক্তিসত 
েঠি  প্রক্তশযণ ক্তনসয় মনসিস    ড ুিী  সর তুলসত েয  হসেন এবাং   ডিীবসন পিড োপন  রসেন।  
 

“ওোর্ল্ড  আইটির ফল্াফল্ দমাবাইণল্” 
 

“ওয়ার্ল্ণ  আইটির ফোফে এখে রমাবাইন্ডে”। ওয়ার্ল্ণ  আইটি ফাউন্ডেশন্ডের ররজাল্ট র ার্ণ ান্ডে শুরু হন্ডে এস 
এম এস সার্ভণ স। রে র াে সময় আ োর রমাবাইে রেন্ড  ওয়ার্ল্ণ  আইটি ফাউন্ডেশন্ডের রে র াে ররজাল্ট 
এস এম এস এর মাধ্যন্ডম র ন্ডে  ান্ডরে। ররজান্ডল্টর জেয আ োর রমাবাইন্ডে মযান্ডসজ অ শন্ডে র্িন্ডয় র্াই  
 রন্ডে হন্ডব WITF SPACE ROLL NUMBER (ex. WITF 802616536)  াঠিন্ডয় র্িন্ডে হন্ডব ৭১৭১ এই 
োম্বান্ডর। র্ েুক্ষন্ডের মন্ডধ্যই র্ফরর্ে এস এম এস এ আ র্ে  ান্ডবে  ার্িে ররজাল্ট।  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
“তথ্য ও প্রযকু্তি খাণত ক্তবণশষ অবোণনর জনয স্বাধীনতা সম্মাননা পেক - ২০১৬ ” 

 
২৯ মার্ণ  ২০১৬ রাজধ্ােীর  াবর্ে  োইন্ডেরী অর্িন্ডর্ার্রয়ান্ডম স্বাধ্ীেো সংসন্ডির উন্ডিযান্ডি অন্ডোর্ো সভা, 
গুর্ীজে সম্মােো ও সাংসৃ্কর্ে  অেুষ্ঠান্ডে প্রধ্াে অর্েেী র্েন্ডেে মােেীয় খািয প্রর্েমন্ত্রী বীর মুক্তিয াদ্ধা 
নুরুজ্জামান আহযমদ এমক্তি এর হাে রেন্ড  তথ্যপ্রযুক্তিসত ক্তবসশে অবিোন রোিোয় “স্বাধীনতা সম্মাননা-
২০১৬” পি   গ্রহন  সরন ওয়ার্ল্ড  আইটি  ফাউণেশন এর  োননীয় মেয়োর যোন দমাঃ দসাহরাব দহাণসন 
শুভ। মবশক্ত েু পক্তি োসতও এই োংবোিটি েোপোসনো হসয়সে। ৩১.০৩.২০১৬ তোক্তরি মভোসরর ে য় পক্তি োর 
১  পৃষ্ঠোয়, যোয়যোয়ক্তিন পক্তি োর ১৫ নাং পৃষ্ঠোয়, New Nation পক্তি োর ৩ নাং পৃষ্ঠোয় ও ০১.০৪.২০১৬ 
তোক্তরি োংবোি পক্তি োর ১২নাং পৃষ্ঠোয়, ে  োল পক্তি োর ৬নাং পৃষ্ঠোয় এবাং ০৩.০৪.২০১৫ তোক্তরি 
Bangladesh Today পক্তি োর ৩নাং পৃষ্ঠোয় এই োংবোিটি েোপোসনো হসয়ক্তেল। 
 

 
 
 

তথ্য প্রযকু্তিণত আমাণের দেশ কতটুকু সফল্ হণেণি 
 

তথ্য প্রযুক্তিসত আ োসির মিশ অসন  েফল হসয়সে। এিনয  োননীয় প্রধ্োন ন্ত্রী মশি হোক্তেনোর েুসযোগয পুি 
েিীব ওয়োসিি িসয়র আক্ত  প্রশাংেো  ক্তর। আক্ত   সন  ক্তর ৫ মথ্স  ৭ বের বো বড় মিোড় ১০ বেসরর 
 সধ্য বোাংলোসিসশর অথ্ডনীক্ততর লোইফ লোইন হসব তথ্য প্রযুক্তি। গত ১০ বেসর বোাংলোসিসশ এ টি বড় ধ্রসনর 
আইটি ক্তবলব ঘসট মগসে। এর ধ্োরোবোক্তহ তো বিোয় থ্ো সল ২০২৫ েোসলর  সধ্য আ রো ক্তবসের  োসে 
বোাংলোসিশস   ধ্য  আসয়র মিশ ক্তহসেসব উপহোর ক্তিসত েয  হব। এ   থ্োয় বলো মযসত পোসর ক্তিক্তিটোল 
বোাংলোসিশ গড়সত হসল তথ্য প্রযুক্তির ক্তব ল্প নোই। তথ্য প্রযকু্তিসত উিসরোির আ োসির মিশ আসরো এক্তগসয় 
যোসে এিনয  োননীয় প্রধ্োন ন্ত্রীর পুি তথ্য প্রযকু্তি উপসিিো িনোব েিীব ওয়োসিি িসয়র ভূক্ত  ো েবসেসয় 
মবক্তশ। মিশস  ে কৃ্তদ্ধর স্বণড ক্তশিসর মপৌৌঁেোসত তথ্য প্রযুক্তিসত েঠি  প্রক্তশযণ ক্তিসয় িয  োনব েম্পি গসড় 
তুলসত হসব যো ২০২৫ েোসলর  সধ্য ক্তবসের  োসে বোাংলোসিশস   ধ্য  আসয়র মিশ ক্তহসেসব উপহোর মিসব। 
ওয়োর্ল্ড  আইটি ফোউসেশসনর  ূল উসেশয তথ্য প্রযকু্তি ক্তনভড র আত্ম  ডোংস্থোন েৃক্তি এবাং িয  োনব েম্পি 
গসড় মতোলো। ওয়োর্ল্ড  আইটির বতড  োন  োযডক্র  েোরো বোাংলোসিসশর ৬৪টি মিলোয় ও ৪৯০টির মবশী 
উপসিলোয় েক্তক্রয় আসে। 
 



 
 

ওোর্ল্ড  আইটি ফাউণেশণনর মাযযণম একজন অক্তভভাবক তার সন্তানণক তথ্য প্রযকু্তির ক্তক 
ক্তক ক্তবষণে েক্ষ কণর দতাল্ার সুু্ ণযা  দপণত পাণরন 

 

ওয়ার্ল্ণ  আইটি ফাউন্ডেশে এর  োধ্যস  আপক্তন আপনোর েন্তোনস  তথ্য প্রযুক্তিসত েঠি  প্রক্তশযণ ক্তিসয় িয 
 সর গসড় তুলসত পোসরন। বতড  োন ক্তবসের েোসথ্ তোল ম লোসত তথ্য প্রযুক্তির েসে ক্তনসিস   োক্তনসয় 
মনওয়োটোই প্রসতয টি েসেতন  োনুসের  োি।  ক্তম্পউটোর বযবহোর োরীসির মযসিও ঠি  তোই।  োরন 
প্রক্ততক্তনয়ত প্রযুক্তি আপসগ্রি হসে। ময ন আি মথ্স  ৬ োে আসগ ময মপ্রোগ্রো  বযবহোর  রো হসয়সে 
বতড  োসন তো বযো সিসটট হসয় মগসে। েুতরোাং ক্তবসের েোসথ্ তোল ম লোসত প্রযুক্তির েসে ক্তনসিস  আপসগ্রি 
 রসত হসব। এই প্রক্ততষ্ঠোসনর  োধ্যস  আপক্তন আপনোর েন্তোনস  ময ে ল ক্তবেসয় প্রক্তশযণ ক্তিসত পোরসবন মে 
ক্তবেয়গুসলো হসে- েোটিড ক্তফস ট ইন  ক্তম্পউটোর েোইন্স ও এক্তলস শন ম োেড, প্রসফেনোল অক্তফে  যোসনিস ন্ট, 
ক্তিসলো ো ইন  ক্তম্পউটোর েোইন্স, হোয়োর ক্তিসলো ো ইন  ক্তম্পউটোর েোইন্স, অসটো  যোি, প্রসফেনোল ওসয়ব 
ক্তিিোইন এে মিসভোলপস ন্ট। ক্তবস্তোক্তরত িোনসত মযোগোসযোগ  রুনোঃ ৩৮৪-৮৬  ুিবোাংলো শক্তপাং   সলক্স 
(৪থ্ড তলো) ক্ত রপরু-১, ঢো ো-১২১৬।  

 
 “ওোর্ল্ড  আইক্তসটি দ ার্ল্ দমণেল্ এওোেড - ২০১১” 

 
 

ওয়ার্ল্ণ  আইটি ফাউন্ডেশে এর মােেীয় রর্য়ারমযাে  দমাঃ দসাহরাব দহাণসন শুভ ২০১১ সান্ডে  ইন্সটিটিউর্ 
অফ র্িন্ডলামা ইর্ির্েয়াসণ বাংোন্ডিশ এর মরু্িন্ডোদ্ধা হন্ডে আইর্সটিন্ডে র্বন্ডশষ অবিান্ডের জেয "ওয়ার্ল্ড  
আইক্তসটি গ ার্ল্ড  গমযেল এযাওয়ােড  ২০১১" অনুষ্ঠাণনর আন্ডয়াজে  ন্ডরর্েন্ডেে। ওয়ার্ল্ণ  আইটি ফাউন্ডেশে এর 
রিার্ল্ রমন্ডিে এওয়ািণ  অেুষ্ঠান্ডে প্রধ্াে অর্ের্ে র্হন্ডসন্ডব সম্মার্েে আঞ্চর্ে   র্রর্াে ন্ডির মান্ডে স্বর্ণ  ি  
প্রিাে  ন্ডরর্েন্ডেে িেপ্রজােন্ত্রী বাংোন্ডিশ সর ান্ডরর র্বজ্ঞাে, েেয ও রোিান্ডোি প্রেরু্ি মন্ত্রর্ােন্ডয়র মােেীয় 
প্রর্েমন্ত্রী স্থ র্ে ইয়ান্ডফস ওসমাে, ও র্বন্ডশষ অর্েক্তথ্ র্হন্ডসন্ডব উ র্স্থে র্েন্ডেে জনাব রমাস্তাফা জব্বার, 
সভা র্ে, র্বর্সর্স এবং প্রন্ডফসর ি. এম েূরুে ইসোম, ভাইস-র্যান্ডন্সের, মাওোো ভাসােী র্বজ্ঞাে ও 
প্রেুর্ি র্বশ্বর্বিযােয়।  
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 



 
“আইক্তসটি দেষ্ঠ উণেযািা পরুুষ্কার-২০১৫”  

 

তথ্যপ্রযকু্তির উন্নয়ন  সর ক্তিক্তিটোল বোাংলোসিশ গড়োর লসযয এবাং িয িনশক্তি ততরীসত ক্তবসশে অবিোসনর 
স্বী ৃক্তত স্বরূপ মেষ্ঠ আইক্তেটি উসিযোিোসির িনয ওয়োর্ল্ড  আইটি ফোউসেশন পয মথ্স  আসয়োিন  রো হয় 
“আইক্তেটি মেষ্ঠ উসিযোিো পুরুষ্কোর-২০১৫”। উি অনুষ্ঠোসন ওয়োর্ল্ড  আইটি ফোউসেশসনর  োননীয় মেয়োর যোন 
ম োোঃ মেোহরোব মহোসেন শুভ মেষ্ঠ আইক্তেটি উসিযোিোসির হোসত ক্তবসশে েম্মোননো স্মোর  তুসল মিন। 
 
 

  
 

 
“বাৎসক্তরক পরুুষ্কার ক্তবতরনী অনুষ্ঠান- ২০১৪” 

 

মিশস  ে কৃ্তদ্ধর স্বণডক্তশিসর মপৌৌঁেোসত মিসশর মব োর যুব  ও েুক্তবধ্োবক্তঞ্চত িনগণস  তথ্যপ্রযকু্তিসত েঠি  
প্রক্তশযণ ক্তিসয় তথ্যপ্রযুক্তি ক্তনভড র আত্ম  ডোংস্থোন েৃক্তি এবাং িয  োনব েম্পি গসড় মতোলোয় ক্তবসশে 
অবিোসনর স্বী ৃক্তত স্বরূপ ওয়োর্ল্ড  আইটি ফোউসেশন  তৃড   আসয়োক্তিত “বাৎসক্তরক পরুুষ্কার ক্তবতরনী 
অনুষ্ঠান- ২০১৪” অনুষ্ঠোসন ওয়োর্ল্ড  আইটি ফোউসেশসনর  োননীয় মেয়োর যোন ম োোঃ মেোহরোব মহোসেন শুভ’র 
েোসথ্ প্রথ্  পুরুষ্কোর Motor Cycle ক্তবিয়ী এবাং অনযোনয পুরুষ্কোর প্রোপ্ত আঞ্চক্তল  পক্তরেোল গন।  
 

  
 

 
 
 
 



“বাৎসক্তরক পরুুষ্কার ক্তবতরনী অনষু্ঠান- ২০১৩” 
 

রিন্ডশর েৃর্মেূ  েণান্ডয় প্রেুর্ি র্শক্ষা র  ৌঁন্ডে র্িন্ডে ও রিন্ডশর রব ারন্ডের হার  র্মন্ডয় র্ির্জর্াে বাংোন্ডিশ 
িড়ার েন্ডক্ষয রিন্ডশর প্রেযন্ত অঞ্চন্ডে ের্ড়ন্ডয় র্েটিন্ডয় ো া আইটি উন্ডিযািান্ডির অেুপ্রাক্তনে  রার জেয প্রর্ে 
বের-ই ওয়ার্ল্ড  আইটি ফাউযেশন এ টি র্িফর্ রসশন্ডের র াষর্া  ন্ডরে এবং র্েধ্ণার্রে সমন্ডয়র র্ভের 
এ টি র্মৎ ার অেুষ্ঠান্ডের মাধ্যন্ডম  ুরুষ্কার প্রাপ্তন্ডির হান্ডে োন্ডির প্রা য  ুরুষ্কারটি েুন্ডে রিে। ২০১৩ 
েোসল  ৩িন  প্রথ্  পুরুষ্কোর মলপটপ ক্তবিয়ী হসয়ক্তেসলন।  
 

  
 

 
“বাৎসক্তরক কনফাযরন্স- ২০১২, ২০১৩, ২০১৪ ও ২০১৫” 

 

েেযপ্রেরু্ির েেুে র্িিন্ত ওয়ার্ল্ড  আইটি ফাউযেশন। রিন্ডশর েৃর্মূে  েণান্ডয় প্রেরু্ি র্শক্ষা র  ৌঁন্ডে র্িন্ডে 
েীরন্ডব-র্েভৃণ ন্ডে র্েরেস ভান্ডব  াজ  ন্ডর োন্ডে ওয়ার্ল্ণ  আইটি ফাউন্ডেশে। র্শক্ষা  ােণক্রম সম্প্রসারর্, 
র্শক্ষার মাে উন্নয়ে, েেুে েেুে র ান্ডসণর সংন্ডোজে ও প্রর্েষ্ঠান্ডের সার্বণ  উন্নয়ন্ডের েন্ডক্ষয প্রর্ে বের-ই 
ওয়ার্ল্ণ  আইটি ফাউন্ডেশে স ে আঞ্চর্ে   র্রর্াে ন্ডির সমন্বন্ডয় এ টি বাৎসর্র   েফান্ডরন্স এর আন্ডয়াজে 
 ন্ডর োন্ড । উি   েফান্ডরন্স এ স ে আঞ্চর্ে   র্রর্াে ন্ডির সরু্র্র্ন্তে মোমে গ্রহর্  রা হয় এবং 
র্বন্ডশষ র াে স ুার্রশ ো ন্ডে ো েোেে গুরুন্ডের সান্ডে মূেযায়ে  রা হয়।  
 

 ওয়ার্ল্ড আইটি ফাউযেশন কত ড কআযয়াক্ত ত “বাৎসক্তরক কনফাযরন্স- ২০১ ” এর নু াযন ওয়ার্ল্ড আইটিফাউযেশযনর মাননীয় গ য়ারমযান
গমা গসাহরাব গহাযসন   সযাযরর সায আ ক্তলক িক্তর ালক ন  

 

 
 
 
 
 
 
 



“মাইযরাসফট  ক্তফস ২০০৭, ২০১০ এে ২০১  বইটির প্রকাশনা উৎসব” 
 

ক্তশযোর গুনগত োন উন্নয়ন ও প্রক্ততসযোক্তগতো ূল  বোিোসর ক্তনসিসির মেষ্ঠত্ব ধ্সর রোিসত ওোর্ল্ড  আইটি 
ফাউণেশন এর মেয়োর যোন দমাঃ দসাহরাব দহাণসন শুভ “Microsoft Office 2007, 2010, 2013 ও 
Freelancing & Outsourcing”- এর উপর ে ৎ োর এ টি বই রেনো  সরসেন। উি বইটি অতযন্ত েহি 
ভোেোয় বযবহোক্তর  প্রসিক্ট ক্তনভড র এবাং ক্তভক্তিও টিউসটোক্তরয়োল েহ োসর  রো হসয়সে যো প্রক্তশযণোথ্ীসির 
  ডিীবনস  েোফলয ক্তেত  রসত েোহোযয  রসব। অ র একুসশ গ্রন্থস লোয় বইটির ম োড়  উসমোেন  সরন 
উি অেুষ্ঠান্ডের প্রধ্াে অর্ের্ে র্বর্শষ্ট বযবসায়ী ও সমাজন্ডসব  জোব  ঢােী রমাোঃ শাজাহাে  ও বইটি 
ক্তবক্তশি মলি  দমাঃ দসাহরাব দহাণসন শুভ।  
 

  
 

 
“ওয়ার্ল্ড  আইটি মযা াক্ত যনর প্রকাশনা উৎসব” 

 
মিসশর এ  ম োটি  োনুসের   ডোংস্থোন েৃক্তির লসযয  ক্তনরলে  োি  সর যোসেন ওয়ার্ল্ণ  আইটি  
ফোউসেশন এর  োননীয় মেয়োর যোন দমাঃ দসাহরাব দহাণসন শুভ। ওয়ার্ল্ণ  আইটি  ফোউসেশন এর প্রধ্োন 
উসেশয গসবেণো ও প্রক্তশযসণর  োধ্যস  িয  োনবেম্পি গসড় মতোলো এবাং এর  োধ্যস  িোক্তরদ্রয ক্তবস োেন। 
এরই ধ্োরোবোক্তহ তোয় তথ্যপ্রযুক্তির ক্তশযোস  তৃণ ূল পযডোসয় ক্তনসয় যোওয়োর িনয ওয়োর্ল্ড   আইটি  
ফোউসেশসনর   োননীয়  মেয়োর যোন   ম োোঃ মেোহরোব মহোসেন  শুভ িনু ২০১২ মথ্স  ক্তনয়ক্ত ত প্র োসশর 
উসিযোগ ক্তনসয়সে মার্স  ওয়ার্ল্ণ  আইটি  যোগোক্তিসনর।  এই   োক্তে   পক্তি োর   োধ্যস   বোাংলোর প্রক্ততটি 
ঘসর  ঘসর  তথ্যপ্রযকু্তির মযস োন ধ্রসনর  োংবোি, পযডোসলোেনো, ক্তবসশেসজ্ঞর অক্তভ ত ও  লূযোয়ন র  ৌঁন্ডে  
ক্তিসত   েসেি  হসব।  ২০১২ েোসলর  ২ িনু  বোক্তগেো মরসু্টসরন্ট মার্স  ওয়ার্ল্ণ  আইটি  যোগোক্তিসনর 
প্র াশো উৎসব অনুক্তষ্ঠত হয় এবাং উি অনুষ্ঠোসন প্রধ্াে অর্ের্ে ক্তেসলন ঢা া র্বশ্বর্বিযােন্ডয়র উ -উ ার্ােণ 
ি. হারুে-অর-রর্শি।  
 

  
 



  
 
“Education is the backbone of a nation”- এই  থ্োটো যক্তি েক্ততয হয়, তোহসল আি ম ন 
বোাংলোসিসশর েসবডোচ্চ ক্তশযো প্রক্ততষ্ঠোন মথ্স  পড়ো মশে  সর আ োসির তরুন ম ধ্োবী মেসল ম সয়রো েোকুরী 
নো   মেোনোর হক্তরসণর ক্তপসে মিৌসড় হতোশোগ্রস্ত হসয় মব োরত্ব নো   অক্তভশোসপর আৌঁেসল  ুি লুক্ত সয় ে োি 
ও পক্তরবোর মথ্স  ক্তবক্তেন্ন হসয় পসড়সে। তোহসল ম োনটি েক্ততয? তোসির ম ধ্োর অভোব নোক্ত  তোরো েঠি  
ক্তশযোবযবস্থো পোসেনো? World Information Technology Foundation এর মপ্রক্তেসিন্ট ক্তহসেসব আক্ত   সন 
 ক্তর ২য় টি েক্ততয। ময ক্তশযো বযবস্থো এ িন েোসির   ডোংস্থোসনর ক্তনশ্চয়তো ক্তিসত পোসরনো, পোসরনো তোর 
ম ৌক্তল  েোক্তহিো পরূণ  রসত, মে ক্তশযো বযবস্থো ম োন ক্তশযোই নয়। ময ন – পুক্তথ্গত ক্তবিযো আর পর হসস্ত 
ধ্সনর  সতো যো প্রসয়োিসনর ে য় ম োন  োসিই আসেনো। ে োসির প্রক্তত িোয়বদ্ধতো মথ্স  বলক্তে, আ োসির 
মিসশর ক্তশযো বযবস্থোস  আসরো যুসগোপসযোগী ও আধ্ুক্তন  তথ্য প্রযুক্তি ক্তভক্তি  ক্তশযো বযবস্থো ক্তহসেসব গসড় 
তুলসত হসব। মযিোসন থ্ো সবনো ম োন মব োরত্ব অক্তভশোপ। ক্তিক্তিটোল বোাংলোসিশ গড়সত এবাং ১ম োটি  োনসুের 
  ডোংস্থোন েকৃ্তির লসযয মবশক্ত েু প্র ল্প আ রো হোসত ক্তনসয়ক্তে, এই ে স্ত প্র ল্পগুসলো আ রো পযডোয়ক্রস  
বোস্তবোয়ন  রসবো এবাং মব োর ুি বোাংলোসিশ গসড় তুলসবো ইনশোেোহ। 
 

ে োপ্ত 


