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বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন 
আগার াও, শর-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

web: www.ugc.gov.bd

ন র: ৩৭.০১.০০০০.১১২.৯৯.০০১.১৯.৭৪ তািরখ: 
০৮ নেভ র ২০২১

২৩ কািতক ১৪২৮

াপক:
১) রিজ ার (সকল পাবিলক িব িব ালয়)
২) রিজ ার (সকল বসরকারী িব িব ালয়)

িবষয:় ওয়াওয়া   কংে সকংে স   অনঅন   ইনফরেমশনইনফরেমশন   টকেনালিজটকেনালিজ  ‘ ‘ড ি উ িসআইডি উ িসআই   ২০২১২০২১ ’ ’ সে লেনসে লেন   সরকািরসরকাির --
বসরকািরবসরকাির   িব িব ালেয়রিব িব ালেয়র   ছাছা -- িশ কগেণরিশ কগেণর   অংশ হেণরঅংশ হেণর   িবষেয়িবষেয়।।

: ৫৬.০১.০০০০.০০৭.৩৫.০০২.২০.১১৭

আগামী ১১-১৪ নেভ র ২০২১ তািরেখ আইিস  িবভােগর ন ে  ব ব  আ জািতক সে লন কে  (িবআইিসিস) ত ি র
সব হৎ আ জািতক সে লন ওয়া  কংে স অন ইনফরেমশন টকেনালিজ ‘ডি উিসআই  ২০২১’ অ ি ত হেব। এ সে লেনর
উে া া িত ান World Inform ation Technology & ServicesWorld Inform ation Technology & Services
AllianceAlliance  (WITSA) (WITSA)  এবং বাংলােদেশ এ া াম আেয়াজেন বাংলােদশ কি উটার কাউি ল (িবিসিস) ও বাংলােদশ
কি উটার সিমিত (িবিসএস) স ৃ  হেয়েছ। 

২০২১ সােল বাংলেদেশ অ ে য় “World Congres s  on IT (WCIT) 2021”“World Congres s  on IT (WCIT) 2021”  এর িতপা  হেলা
ICT:ICT:  The Great  The Great EqualizerEqualizer..   কেরানা সং মেণর িবষয় িবেবচনায় এ সে লন  হাইি ড মােড আেয়াজেনর

িত হন করা হেয়েছ। এ সে লেন বাংলােদেশর আইিস  স মতা, উ াবনী, প  ও সবা, ভিব ৎ ি , িবিভ
আ জিতক সিমনার অ  আেছ। এছাড়া সে লেন বাংলােদশ সরকােরর িবিভ  পিরক না উপ াপন কের এেদেশ আইিস
িশে  িবিদশী িবিনেয়ােগ আ  করার উে াগ নয়া হেব। পাশাপািশ সরকাির- বসরকাির িব িব ালেয়র ছা -ছা ী এবং
িশ কেদর উপি িত ও অংশ হণ এ সে লেনর  ও াপকতােক এক  িভ  মা ায় উ ীত করেব।

আ জািতক এ সে লেন সরকাির- বসরকাির িব িব ালেয়র ছা -িশ কেদর অংশ হেণ উ ু  করেত বাংলােদেশর সকল
িব িব ালয়েক তােদর না শ বাড ও ওেয়বসাইেট আপেলাডসহ ছা -িশ কেদর মােঝ পকভােব চােরর েয়াজনীয় ব া

হেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হল। 

রিজে শন িলংক: https ://www.wcit2021.org.bd/loginhttps ://www.wcit2021.org.bd/login

আপনার িব ,

৮-১১-২০ ২১

মাহা দ মাক র রহমান ইঁয়া
পিরচালক (ইনফরেমশন ােনজেম ,

কিমউিনেকশন এ  িনং িবভাগ) (অিতির
দািয় )

১



িি   আকষণঃআকষণঃ  িনবাহী পিরচালক, িনবাহী পিরচালক এর দ র, বাংলােদশ কি উটার কাউি ল

ন র: ৩৭.০১.০০০০.১১২.৯৯.০০১.১৯.৭৪/১(৩) তািরখ: ২৩ কািতক ১৪২৮
০৮ নেভ র ২০২১

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) িপএস (উপ-সিচব), চয়ার ান এর দ র, বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন
২) সহকারী সিচব, সদে র দ র, বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন
৩) ি গত কমকতা (িপ ও) , সিচবালয় ও শাসন িবভাগ, বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন

৮-১১-২০ ২১

ইমিতয়াজ আহেমদ
সহকারী নটওয়াক ইি িনয়ার

২



World Congress on Information Technology (WCIT) Bangladesh, 2021 
November 11-14, 2021, Dhaka. 

Academic Pass (Professor/Student) for Physical/Virtual Participation 

 

 

DAY 3, NOVEMBER 13, 2021 (SATURDAY) 

SL TIME EVENT TYPE Venue/HALL 

1 11.00 am -11.30 am Keynote Address by Omar S Ishrak LIVE Hall of Fame 

2 11.30 am -11.50 am Keynote by Sadat Rahman LIVE Hall of Fame 

3 02.00 pm - 03.30 pm BASIS Session LIVE Hall of Fame 

4 04.00 pm - 05.30 pm e-CAB Session LIVE Hall of Fame 

DAY 4, NOVEMBER 14, 2021 (SUNDAY) 

SL TIME EVENT TYPE Venue/HALL 

1 02.30 pm - 03.30 pm Bangladesh Going Global LIVE Carnival 

 

DAY 1, NOVEMBER 11, 2021 (THURSDAY) 

SL TIME EVENT TYPE Venue/Hall 

1 12.00 pm - 01.00 pm Setting the Global Stage LIVE Hall of fame 

2 02.00 pm - 03.30 pm BCS Session LIVE Hall of fame 

3 04.00 pm - 05.30 pm BACCO Session LIVE Hall of fame 


