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দেশজর্ড় আম়ারেি ১০টি দরেরণকিণ ক়ারভু়ালয আম়ারেি দেরশ 
উৎপ়ারেত ত্ল়াি ১০০% দক দরেরণবদ্ধ করি। আমি়াই প্রথম 
ক়াজটি করি থ়ারক। 
 
রিরেদিষ্ট এই বছরি, আম়ারেি ক়ারভু়ালযগুরল়া ২.১ রমরলযি 
িম্ি়ারক দরেরণবদ্ধ করিরছ। প্ররতটিি আরছ রিজস্ব পরিরিত- 
একটি রপরবআই রিিক্ট ব়া স়্ায়ী গা়াট রিহ্ন আরছ। রপরবআই 
রিিক্টগুরল়া গুিুত্বপূণভু ক়ািণ এি ম়াধ্যরম গা়াটগুরল়ারক প্রি়া 
প্রররিয়ায মরধ্য খ্ারজ প়াওয়া র়ায।

আম়ারেি গরবভুি রবষযগুরল়াি অি্যতম একটি হরল়া রবস়্ারিরত মরি়ারর়াগ। সঠিকর়ারব দরেরণবদ্ধ কি়াি রবষযটি রিরচিত হওয়া 
আম়ারেি জি্য গুিুত্বপূণভু। আম়ারেি রন্ত্রপ়ারতগুরল়া রবশের়ারব করপিউট়ািরররতিক এবং আম়ারেি ক়ারিগিি়া প্ররতরিযত এি 
পরিম়াপ ঠিক কিরছ, এটি সবরিরয র়ারল়ার়ারব ক়াজ কিরছ রকি়া ত়া রিরচিত করি র়ারছে…। আমি়া দর দরেি রেরছে ত়া দরি 
সরত্যক়াি দরেি রহরসরবই থ়ারক এটি রিরচিত কিরত আমি়া স়্াপি করিরছ র়ািস়াম্য ও র়াি়াইরযি এক জটিল ব্যবস়্া। 

সম্প্ররত, আমি়া একটি িত্ি সফটওয্য়াি রিরয ক়াজ শুিু করিরছ, র়া আম়ারেি জ়াি়ায প্রকৃত সমরয ত্ল়াি দরেরণকিরণি 
রন্ত্রপ়ারতগুরল়া দকমি ক়াজ কিরছ। আি এি ফরল আমি়া রিরচিত হরত প়ারি দক়ারি়া স়ারি সবরিরয র়ারল়ার়ারব ক়াজ কিরছ 
রকি়া অথব়া দক়ারি়া রন্ত্ররকৌশল়ীরেি সহ়াযত়া ল়াগরব রকি়া। আম়ারেি আরছ সম়্াব্য সব ধিরিি প্রর্রতি, ক়ািণ প্রকৃত দরেরণ 
জ়াি়া ক়ািখ়াি়াগুরল়াি জি্য গুিুত্বপূণভু। ম়ারি স়াম়াি্য পরিবতভু িও ত়ারেি দপ়াশ়াক উৎপ়ােরিি ওপি প্রর়াব দফলরত প়ারি। 

ম়ারিি ঘিগুরল়া খ্বই গুিুত্বপূণভু ক়ািণ এটি দক়ারি়া ত্ল়াি িং ও প়াত়াি উপ়াে়াি এবং একটি রিরেদিষ্ট দরেরণ দেখরত দকমি হরব 
দসটি জ়াি়ায। আম়ারেি রবরশষজ্ঞি়া সশি়ীরি উপরস্ত দথরক প়াত়াি উপ়াে়াি ঘিগুরল়ারত ি়ারখ দরি এগুরল়া প্রকৃত ম়ারিি 
মরত়াই দেখরত হয। একব়াি দসটি কি়া সপিন্ন হরল, রশল্প এই ম়ািরক স্ব়ীকৃরত দেয।

স্বছেত়া আম়ারেি ক়ারছ গুিুত্বপূণভু ক়ািণ আস়্া গুিুত্ববহ রবষয। 
আমি়া রক কিরছ ত়া দেখরত ও দশখ়ারত রবরবেি জি্য আম়ারেি 
েিজ়া খ্রল দিরখরছ। আি আমি়া এমিটি করিরছ দরি, ত্ল়াি 
ব়ারণজ্য একই পরভু়ারয থ়ারক এবং সব়াই দরি একইর়ারব ত্ল়াি দশরণ 
করি। রববেস্ত়াই রববেব্য়াপ়ী ত্ল়া রশল্পরক শরতিশ়াল়ী দিরখরছ। 

“মূলত, আমি়াই ম়াি ঠিক করি
র়াি রররতিরত ববরবেকর়ারব 
ত্ল়া দকি়া ও দলিরেি হয।”


