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1. United News of Bangladesh 
News Link: https://unb.com.bd/category/bangladesh/a2i-uncdf-msc-launch-finlab-
bd/81097 

 

 
 
a2i, UNCDF, MSC launch FinLab BD 
 
Financial Innovation Lab Bangladesh (FinLab BD) was launched Sunday to serve the low and moderate-
income segments of Bangladesh by advancing sustainable pro-poor growth. The Access to Information 
office of the government (a2i), the UN Capital Development Fund (UNCDF) and MicroSaveConsulting 
(MSC) have launched the FinLab BD jointly, according to a media statement. State Minister for ICT 
Division Zunaid Ahmed Palak inaugurated the FinLab BD as the chief guest. Bangladesh Bank Deputy 
Governor Ahmed Jamal, a2i Policy Adviser Anir Chowdhury and UNCDF Regional Coordinator for Asia 
Maria Perdomo attended the event. Speaking at the event, Zunaid Ahmed Palak said that promoting 
digital financial inclusion is the core pillar of building a digital Bangladesh. The government is working 
to create a common platform interoperable digital transition platform for digital financial 
transactions. “This increases penetration of the online population alongside bringing integrity in 
public service delivery," he said. In this connection, he mentioned that the government is now 
providing social safety net allowance to beneficiaries through mobile financial services. For this 
purpose, millions of MFS accounts were also created for these beneficiaries, bringing them one step 
closer to financial inclusion, he added. 
 
“The youth, the entrepreneurs and startups in Bangladesh have the potential to resolve problems and 
create a positive social impact. All they need is support, guidance, funding and mentoring in the 
correct direction. For this purpose, FinLab Bangladesh will enhance financial inclusion through 
technology and a digital-first approach to help us reach our goals even faster.” He said that the 
collaboration will be crucial for the success of the lab. As startups, industry experts, financial service 
providers, regulators, investors, and donors come together, we can collectively contribute to 
realising the vision of the financially included digital Bangladesh. 
 
Deputy Governor of Bangladesh Bank Ahmed Jamal mentioned that FinLab will foster the innovation 
and capacity of FinTech in the Bangladesh market. “Technology has tasked all aspects of our everyday 
life with the use of the Fourth Industrial Revolution (4IR). Bangladesh Bank has built a safe, secure 
and efficient payment ecosystem of the country to align the payment system with the goal of digital 
Bangladesh and also to monitor and supervise from the central point. Bangladesh Bank will provide 
full support to FinLab." Anir Chowdhury, Policy Advisor of a2i said, “The a2i has been working 
diligently to build digital Bangladesh focusing to build a customer-centric public service ecosystem 
to simplify the life of endusers – the resident of Bangladesh by making services more inclusive, 
affordable and reliable." He mentioned that one of the core components is to catalyze digital 
financial services and FinTech innovation. "We are jointly working with Bangladesh Bank, different 
ministries and departments, development and technology partners, financial service providers, 
international organizations and donors to involve the marginalized people in the formal economy for 
the last three years." 

https://unb.com.bd/category/bangladesh/a2i-uncdf-msc-launch-finlab-bd/81097
https://unb.com.bd/category/bangladesh/a2i-uncdf-msc-launch-finlab-bd/81097


 
Anil Kumar Gupta, Partner at MSC said, “Despite so much progress, a large segment of the population 
is unable to benefit from the digital revolution. Incumbents find it difficult to serve them due to high 
costs. FinLab BD is our attempt to bring various partners and innovative solutions to serve the 
underserved segments at a scale. MSC profusely thanks the MetLife Foundation for their support to 
launch this initiative." The panel discussion on “How FinTech startups and incumbents can play a role 
in improving the financial health of the LMI segment of Bangladesh” was held after the inauguration 
of FinLab BD. Experts discussed how FinTech startups and incumbents can play a role in improving 
the financial health of the low and moderate-income populations of Bangladesh. Director-Asia of 
MetLife Foundation Krishna Thacker, Country Manager-Bangladesh, Nepal and Bhutan-of VISA Soumya 
Basu, Co-founder and COO of Sheba Platform Limited Ilmul H Sajib and CEO of UPAY Sydul Haque 
Khandaker was present as the panelists. Managing Director of MSC Manoj K Sharma moderates the 
panel discussion. Program Manager-Digital Access & Digital Financial Service of a2i Md. Tohurul Hasan 
conducted the panel discussion. 
 
 
  



2. The Independent 
News link: https://www.theindependentbd.com/post/269493 
 

 
 
a2i, UNCDF, MSC launch FinLab BD 
 
Financial Innovation Lab Bangladesh (FinLab BD) was launched Sunday to serve the low and moderate-
income segments of Bangladesh by advancing sustainable pro-poor growth. 
 
The Access to Information office of the government (a2i), the UN Capital Development Fund (UNCDF) 
and  MicroSaveConsulting (MSC) have launched the FinLab BD jointly, according to a media statement. 
 
State Minister for ICT Division Zunaid Ahmed Palak inaugurated the FinLab BD as the chief guest. 
Bangladesh Bank Deputy Governor Ahmed Jamal, a2i Policy Adviser Anir Chowdhury and UNCDF 
Regional Coordinator for Asia Maria Perdomo attended the event. 
 
Speaking at the event, Zunaid Ahmed Palak said that promoting digital financial inclusion is the core 
pillar of building a digital Bangladesh. The government is working to create a common platform 
interoperable digital transition platform for digital financial transactions. 
 
“This increases penetration of the online population alongside bringing integrity in public service 
delivery,” he said. 
In this connection, he mentioned that the government is now providing social safety net allowance 
to beneficiaries through mobile financial services. 
 
For this purpose, millions of MFS accounts were also created for these beneficiaries, bringing them 
one step closer to financial inclusion, he added. 
“The youth, the entrepreneurs and startups in Bangladesh have the potential to resolve problems and 
create a positive social impact. All they need is support, guidance, funding and mentoring in the 
correct direction. For this purpose, FinLab Bangladesh will enhance financial inclusion through 
technology and a digital-first approach to help us reach our goals even faster.” 
 
He said that the collaboration will be crucial for the success of the lab. As startups, industry experts, 
financial service providers, regulators, investors, and donors come together, we can collectively 
contribute to realising the vision of the financially included digital Bangladesh. 
 
Deputy Governor of Bangladesh Bank Ahmed Jamal mentioned that FinLab will foster the innovation 
and capacity of FinTech in the Bangladesh market. 
 
“Technology has tasked all aspects of our everyday life with the use of the Fourth Industrial 
Revolution (4IR). Bangladesh Bank has built a safe, secure and efficient payment ecosystem of the 
country to align the payment system with the goal of digital Bangladesh and also to monitor and 
supervise from the central point. Bangladesh Bank will provide full support to FinLab.”  
 

https://www.theindependentbd.com/post/269493


Anir Chowdhury, Policy Advisor of a2i said, “The a2i has been working diligently to build digital 
Bangladesh focusing to build a customer-centric public service ecosystem to simplify the life of end-
users – the resident of Bangladesh by making services more inclusive, affordable and reliable.” 
 
He mentioned that one of the core components is to catalyze digital financial services and FinTech 
innovation. “We are jointly working with Bangladesh Bank, different ministries and departments, 
development and technology partners, financial service providers, international organizations and 
donors to involve the marginalized people in the formal economy for the last three years.” 
 
Maria Perdomo, Regional Manager for Asia, Inclusive Digital Economies at UNCDF said, “UNCDF 
intends to accelerate the growth and competitiveness of FinTech and other tech-based DFS initiatives 
in different sectors and segments to achieve an inclusive digital economy. We are very excited to 
have a2i and MSC working with us in realizing this. The role of innovation in financial service and 
technology is crucial to accelerate the growth of digital financial service, to bridge the gap and 
ensure that no one is left behind” 
 
Anil Kumar Gupta, Partner at MSC said, “Despite so much progress, a large segment of the population 
is unable to benefit from the digital revolution. Incumbents find it difficult to serve them due to high 
costs. FinLab BD is our attempt to bring various partners and innovative solutions to serve the 
underserved segments at a scale. MSC profusely thanks the MetLife Foundation for their support to 
launch this initiative.” 
 
The panel discussion on “How FinTech startups and incumbents can play a role in improving the 
financial health of the LMI segment of Bangladesh” was held after the inauguration of FinLab BD. 
Experts discussed how FinTech startups and incumbents can play a role in improving the financial 
health of the low and moderate-income populations of Bangladesh. 
Director-Asia of MetLife Foundation Krishna Thacker, Country Manager-Bangladesh, Nepal and 
Bhutan-of VISA Soumya Basu, Co-founder and COO of Sheba Platform Limited Ilmul H Sajib and CEO 
of UPAY Sydul Haque Khandaker was present as the panelists. Managing Director of MSC Manoj K 
Sharma moderates the panel discussion. Program Manager-Digital Access & Digital Financial Service 
of a2i Md. Tohurul Hasan conducted the panel discussion. 
 
 
  



3.  BSS News 
News link: https://www.bssnews.net/business/24369 
 

 
'FinLab Bangladesh' launched to help country's poor 
 
DHAKA, Oct 24 2021 (BSS) - Financial Innovation Lab Bangladesh (FinLab BD) has been launched to 
serve the country's low and moderate-income populations by advancing sustainable pro-poor growth. 
 
State Minister for Information and Communication Technology (ICT) Division Zunaid Ahmed Palak 
inaugurated the FinLab BD introduced by a2i, UNCDF and MSC today as the chief guest, said a press 
release here. 
 
Deputy Governor of the Bangladesh Bank Ahmed Jamal, Policy Adviser of a2i Anir Chowdhury and 
Regional Coordinator Asia of UNCDF Maria Perdomo attended the event as special guests with Project 
Director (Joint Secretary) of a2i Dr Dewan Muhammad Humayun Kabir in the chair. 
 
Speaking at the event, Zunaid Ahmed Palak said, "Promoting digital financial inclusion is the core 
pillar of building a digital Bangladesh. The government is working to create a common platform 
interoperable digital transition platform for digital financial transactions". 
  This increases penetration of the online population alongside bringing integrity in public service 
delivery, he said, adding, "We are now providing social safety net allowance to beneficiaries through 
mobile financial services. For this purpose, millions of MFS accounts were also created for these 
beneficiaries, bringing them one step closer to financial inclusion". 
 
The youth, the entrepreneurs and startups in Bangladesh have the potential to resolve problems and 
create a positive social impact, Palak said, adding all they need support, guidance, funding and 
mentoring in the correct direction. 
 
Therefore, FinLab Bangladesh will enhance financial inclusion through technology and a digital-first 
approach to help us reach our goals even faster while the collaboration will be crucial for the success 
of the lab, he added. 
 
"As startups, industry experts, financial service providers, regulators, investors, and donors come 
together, we can collectively contribute to our realizing the vision of the financially included digital 
Bangladesh," the state minister said. 
 
Addressing the inaugural function, Ahmed Jamal said, "FinLab will foster the innovation and capacity 
of FinTech in the Bangladesh market. Technology has tasked all aspects of our everyday life with the 
use of the Fourth Industrial Revolution (4IR)". 
 
Bangladesh Bank has built a safe, secure and efficient payment ecosystem of the country to align the 
payment system with the goal of digital Bangladesh and also to monitor and supervise from the central 
point, he said, adding Bangladesh Bank will provide full support to FinLab. 
 
Anir Chowdhury said the a2i has been working diligently to build digital Bangladesh focusing to build 
a customer-centric public service ecosystem to simplify the life of end-users - the resident of 
Bangladesh by making services more inclusive, affordable and reliable. 
 
One of the core components is to catalyze digital financial services and FinTech innovation, he said, 
adding, "We are jointly working with Bangladesh Bank, different ministries and departments, 

https://www.bssnews.net/business/24369


development and technology partners, financial service providers, international organizations and 
donors to involve the marginalized people in the formal economy for the last three years". 
 
Maria Perdomo said UNCDF intends to accelerate the growth and competitiveness of FinTech and 
other tech-based DFS initiatives in different sectors and segments to achieve an inclusive digital 
economy. 
 
"We are very excited to have a2i and MSC working with us in realizing this. The role of innovation in 
financial service and technology is crucial to accelerate the growth of digital financial service, to 
bridge the gap and ensure that no one is left behind," Maria added. 
 
MSC Partner Anil Kumar Gupta also spoke at the inaugural function, among others. Later, a panel 
discussion on "How FinTech startups and incumbents can play a role in improving the financial health 
of the LMI segment of Bangladesh" was held. 
 
Experts discussed on how FinTech startups and incumbents can play a role in improving the financial 
health of the low and moderate-income populations of Bangladesh. 
 
Director-Asia of MetLife Foundation Krishna Thacker, Country Manager-Bangladesh, Nepal and 
Bhutan-of VISA Soumya Basu, Co-founder and COO of Sheba Platform Limited Ilmul H Sajib and CEO 
of UPAY Sydul Haque Khandaker took part at the discussion as the panelists. 
 
Managing Director of MSC Manoj K Sharma moderates the panel discussion. Program Manager-Digital 
Access and Digital Financial Service of a2i Md Tohurul Hasan conducted the panel discussion. 
 
 
  



4. Prothom Alo 
News Link:  
https://www.prothomalo.com/bangladesh/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87-
%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%81-%E0%A6%B9%E0%A6%B2%E0%A7%8B-
%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AC-
%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF 
 

 

 

দেশে চালু হশলা ফিনলযাব ফবফি 

 

ডিজিটাল অর্ থনীডির উন্নয়ন এবং ডিনযাজিয়াল প্রযুজির উদ্যািাদ্র উদ্যাগদে সহায়িা েরদি বাংলাদ্দে চালু 

হদয়দে ডিনলযাব ডবডি। এটুআই, ইউএনডসডিএি ও এমএসডসর উদ্যাদগ ডিনযাজিয়াল ইদনাদেেন লযাব 

বাংলাদ্ে-ডিনলযাদবর উদবাধন েরা হয়। সংডিষ্ট বযজিরা বলদেন, বাংলাদ্দের প্রবৃজিদে টটেসই েরার মাধযদম 

ডনম্ন ও মাঝাডর আদয়র িনদগাষ্ঠীদে টসবা ট্দব ডিনলযাব ডবডি। আি টরাববার অনলাইন আদয়ািদনর মাধযদম 

এই ডিনলযাব ডবডির উদবাধন েরা হয়। 

 

অনুষ্ঠাদন প্রধান অডিডর্র বিদবয ির্য ও টযাগাদযাগপ্রযুজি প্রডিমন্ত্রী (আইডসটট) িনুাই্ আহ ্দম্ বদলন, 

ডিজিটাল বাংলাদ্ে গড়ার মূল স্তম্ভগুদলার এেটট হদলা ‘ডিজিটাল ডিনযাজিয়াল ইনে লুেন’। এ লদযয সরোর 

োি েদর যাদে। বাংলাদ্দের উদ্যািারা ডবডেন্ন সমসযার সমাধান ডনদয় োি েরদে এবং এদি ইডিবাচে 

পডরবিথদনর সম্ভাবনা তিডর হদয়দে। এখন িাদ্র প্রদয়ািন সটিে ড্েডনদ থ্েনা। এ টযদে ডিনলযাব বাংলাদ্ে 

আডর্ থে অন্তেুথজির লযয বাস্তবায়দন প্রযুজি ও ডিজিটাল-িার্স্থ পিডিদে সহায়িা েরদব। 

 

বাংলাদ্ে বযাংদের টিপুটট গেন থর আহদম্ িামাল বদলন, বাংলাদ্দের বািাদর ডিনদটদের উদ্ভাবন 
ও সযমিা বাড়াদি ডিনলযাব বাংলাদ্ে োদি আসদব। ডিজিটাল বাংলাদ্দের লযযপূরদে বাংলাদ্ে 
বযাংে আরও ডনরাপ্, সুরডযি ও ্য টপদমন্ট ইদোডসদর্স্ম তিডরদি োি েরদে। ট্দের টেন্দ্রীয় 
বযাংে ডহদসদব যাবিীয় টপদমন্ট ডসদর্স্ম পয থদবযে ও িত্ত্বাবধান েরদে। বাংলাদ্ে বযাংে ডিনলযাবদে 
পূে থ সহায়িা ট্দব।  

এটুআইদয়র পডলডস অযািোইিার আনীর টচৌধুরী বদলন, অন্তেুথজিমূলে, সাশ্রয়ী ও ডনেথরদযাগয টসবার 
মাধযদম প্রাডন্তে িনদগাষ্ঠীর িীবনদে আরও সহি েরদি োি েরদে এটুআই। ডিডন িানান, শুধু 
ডনম্ন ও মধযম আদয়র মানুদের আডর্ থে অন্তেুথজি বৃজিদি এ লযাব োি েরদব।্িাডিসংদের ইদোনডমে 

অযান্ড টসােযাল েডমেন ির এডেয়া অযান্ড ্ য পযাডসডিদের (ইউএনডসডিএি) এেীয় অঞ্চদলর সমন্বয়োরী মাডরয়া 

পারদিাদমা বদলন, ডিজিটাল আডর্ থে টসবার মান বৃজি েদর সমাদির মদধয ডবরািমান বযবধান েডমদয় আনদি 

আডর্ থে টসবা ও উদ্ভাবনী প্রযুজির েূডমো অিযন্ত গুরুত্বপূে থ।্অনুষ্ঠাদনর সোপডিত্ব েদরন এটুআইদয়র প্রেল্প 

পডরচালে (যুগ্ম সডচব) ট্ওয়ান মুহাম্ম্ হুমায়ুন েবীর। 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%81-%E0%A6%B9%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AC-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF
https://www.prothomalo.com/bangladesh/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%81-%E0%A6%B9%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AC-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF
https://www.prothomalo.com/bangladesh/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%81-%E0%A6%B9%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AC-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF
https://www.prothomalo.com/bangladesh/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%81-%E0%A6%B9%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AC-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF


 
 

5. Dhaka Times 24 
News Link:  
https://www.dhakatimes24.com/2021/10/25/235600/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87
-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%81-%E0%A6%B9%E0%A6%B2%E0%A7%8B-
%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AC-
%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF 
 

 
 

 

দেশে চালু হশলা ফিনলযাব ফবফি 

 

ট্দের প্রবৃজিদে টটেসই েরার মাধযদম ডনম্ন এবং মাঝাডর আদয়র িনদগাষ্ঠীদে টসবা প্র্ান েরদি 
এটুআই, ইউএনডসডিএি এবং এমএসডস উদ্যাদগ ডিনযাজিয়াল ইদনাদেেন লযাব বাংলাদ্ে-ডিনলযাব 
ডবডি উদবাধন েরা হদয়দে। 

ির্য ও টযাগাদযাগ প্রযুজি ডবোদগর প্রডিমন্ত্রী িনুাই্ আদে্ পলে, ২৪ অদটাবর অনলাইদন আদয়াজিি 
উদবাধনী অনুষ্ঠাদন প্রধান অডিডর্ ডহদসদব যুি হদয় এই লযাদবর উদবাধন টোেো েদরন। 

অনুষ্ঠাদন বাংলাদ্ে বযাংদের টিপুটট গেন থর আহদম্ িামাল, এটুআই এর পডলডস অযািোির আনীর 
টচৌধুরী এবং ইউএনডসডিএি এর এেীয় আঞ্চদলর সমন্বয়োরী মাডরয়া পারদিাদমা ডবদেে অডিডর্ ডহদসদব 
যুি ডেদলন এবং অনুষ্ঠাদনর সোপডিত্ব েদরন এটুআই-এর প্রেল্প পডরচালে (যুগ্মসডচব) ি. ট্ওয়ান 
মুহাম্ম্ হুমায়ূন েবীর। 

আইডসটট প্রডিমন্ত্রী িনুাই্ আদে্ পলে, বদলন, `ডিজিটাল বাংলাদ্ে গড়ার মূল স্তম্ভগুদলার এেটট 
হদলা ডিজিটাল ডিনযাজিয়াল ইনে লুেন। সরোর ডিজিটাল আডর্ থে টলনদ্দনর িনয এেে 
ইন্টারঅপাদরবল ডিজিটাল ট্রানজিেন প্ল্যাটিম থ তিডরদি োি েরদে। যা পাবডলে সাডেথস প্র্াদন 
ডবশ্বস্তিা তিডরর পাোপাডে অনলাইদন িনগদের প্রদবোডধোর বাড়াদব। আমরা এখন টমাবাইল 
ডিনযাজিয়াল সাডেথদসর মাধযদম সামাজিে ডনরাপত্তা টবষ্টনীর োিা প্র্ান েরডে। 

https://www.dhakatimes24.com/2021/10/25/235600/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%81-%E0%A6%B9%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AC-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF
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https://www.dhakatimes24.com/2021/10/25/235600/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%81-%E0%A6%B9%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AC-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF


ডিডন আদরা বদলন, সুডবধাদোগীদ্র িনয লয লয এমএিএস অযাোউন্ট টখালার সুদযাগ েদর ট্ওয়া 
হদয়দে। যার মধয ড্দয় আডর্ থে অন্তেুথজির টযদে আমরা এে ধাপ এডগদয় টগডে। আইডসটট প্রডিমন্ত্রী 
বদলন, ‘বাংলাদ্দের িরুে, উদ্যািা এবং র্স্াটথআপগুদলা ডবডেন্ন সমসযার সমাধান ডনদয় োি েরদে 
এবং যার িদল সমাদি ইডিবাচে পডরবিথদনর সম্ভাবনা তিডর হদয়দে। এখন িাদ্র িনয ্রোর শুধু 
প্রদয়ািনীয় ড্ে-ডনদ থ্েনা, অর্ থায়ন এবং পরামে থ। এদযদে আিদে উদবাধন হওয়া ডিনলযাব বাংলাদ্ে 
আডর্ থে অন্তেুথজির লযয বাস্তবায়দন প্রযুজি ও ডিজিটাল-িার্স্ পিডিদে সহায়িা েরদব। ডিনলযাবদে 
সিল েরার িনয সেদলর মদধয সহদযাডগিাপূে থ মদনাোব িরুডর।’ 

বাংলাদ্ে বযাংদের টিপুটট গেন থর আহদম্ িামাল বদলন, বাংলাদ্দের বািাদর ডিনদটে এর উদ্ভাবন 
ও সযমিা বাড়াদি ডিনলযাব বাংলাদ্ে োদি আসদব। চিুর্ থ ডেল্প ডবপ্ল্ব (টিারআইআর) বযবহাদরর 
মাধযদম প্রযুজি আমাদ্র ত্নজিন িীবনদে সব ড্ে টর্দে আদরা সহি েরদে। ডিজিটাল বাংলাদ্ে 
লযযপূরদে বাংলাদ্ে বযাংে আদরা ডনরাপ্, সুরডযি এবং ্য টপদমন্ট ইদোডসদর্স্ম তিডরদি োি 
েরদে। ট্দের টেন্দ্রীয় বযাংে ডহদসদব যাবিীয় টপদমন্ট ডসদর্স্ম পয থদবযে ও িত্ত্বাবধান েরদে। 
বাংলাদ্ে বযাংে নিুন চালু হওয়া ডিনলযাবদে পূে থ সহায়িা ড্দব বদলও িানান ডিডন। 

এটুআই-এর পডলডস অযািোইিার আনীর টচৌধুরী বদলন, ‘ডিজিটাল বাংলাদ্ে গড়ার লদযয শুরু টর্দে 
গ্রাহেদেজন্দ্রে পাবডলে সাডেথস ইদোডসদর্স্ম তিডরদি আন্তডরেিার সাদর্ োি েদর যাদে এটুআই। 
যাদি অন্তেুথজিমূলে, সাশ্রয়ী এবং ডনেথরদযাগয টসবা প্র্াদনর মাধযদম প্রাডন্তে বযবহারোরীদ্র িীবনদে 
আদরা সহি েরা যায়। আমাদ্র মূল োয থক্রদমর এেটট হদলা ডিজিটাল ডিনযাজিয়াল সাডেথস প্র্ান 
েরা এবং ডিনদটে ইদনাদেেনদে উৎসাডহি েরা। প্রাডন্তে িনদগাষ্ঠীদে প্রচডলি অর্ থননডিে বযবস্থার 
সাদর্ যুি েরদি আমরা গি ডিন বের ধদর বাংলাদ্ে বযাংে, ডবডেন্ন মন্ত্রোলয় ও ডবোগ, উন্নয়ন ও 
প্রযুজি অংেী্ার, আডর্ থে টসবা্ানোরী প্রডিষ্ঠান, আন্তিথাডিে সংস্থা এবং ্ািাদ্র সাদর্ টযৌর্োদব 
োি েদর যাজে। আমরা এেটট ইদনাদেেন লযাব তিডরর িনয িাডিসংদের মূলধন উন্নয়ন িহডবল 
(ইউএনডসডিএি) এবং এমএসডস (মাইদক্রাদসে েনসাডটং) এর সাদর্ আমরা োি েদরডে। শুধুমাে 
ডনম্ন ও মধযম আদয়র মানুদের আডর্ থে অন্তেুথজি বৃজিদি এ লযাব োি েরদব।” 

ইউএনডসডিএি এর এেীয় অঞ্চদলর সমন্বয়োরী (ইদলাডসে ডিজিটাল ইেদনাডমক্স) মাডরয়া পারদিাদমা 
বদলন, “অন্তেুথজিমূলে ডিজিটাল ইদোনডম বাস্তবায়দনর িনয ডবডেন্ন টসটদরর ডিনদটে এবং অনযানয 
প্রযুজি-ডেডত্তে ডিএিএস উদ্যাদগর প্রবৃজি এবং প্রডিদযাডগিায় গডি আনদি োি েদর ইউএনডসডিএি। 
এেই ডবেয় ডনদয় আমরা এটুআই এবং এমএসডস সাদর্ োি েরদি টপদর খুবই আনজিি। ডিজিটাল 
আডর্ থে টসবার মান বৃজি েদর সমাদির মদধয ডবরািমান বযবধান েডমদয় এদন টেউ যাদি ডপডেদয় না 
র্াদে িা ডনজিি েরদি আডর্ থে টসবা এবং উদ্ভাবনী প্রযুজির েূডমো অিযন্ত গুরুত্বপূে থ।” 

এমএসডস-এর অংেী্ার অডনল েুমার গুপ্ত বদলন, “প্রযুজিগিোদব অদনে এডগদয় টগদলও িনসংখযার 
এেটট বড় অংে এখদনা ডিজিটাল ডবপ্ল্দবর সুডবধা টর্দে বজঞ্চি রদয় টগদেন। টসবা প্র্াদন বযয় টবডে 
হওয়ার োরদে সবার োদে অদনেসময় টসবা টপৌৌঁোদনা েটিন হদয় পদড়। ডবডেন্ন অংেী্ারদ্র উদ্ভাবনী 
সমাধান বযবহার েদর সুডবধাবজঞ্চিদ্র টবডে পডরমাদে টসবা প্র্াদনর লদযয োি েরদব ডিনলযাব 
ডবডি। এই উদ্যাগ চালু েরার িনয এমএসডস’টে সহদযাডগিা েরার িনয টমটলাইি িাউদন্ডেনদে 
আন্তডরেোদব ধনযবা্ িানাজে।” 

নিুন অংেী্াডরদত্বর ডেডত্তদি চালু হওয়া ডিনলযাব ডবডি-এর উদবাধনী টেদে ডবদেেজ্ঞদ্র ডনদয় “হাউ 
ডিনদটে র্স্াটথআপস এবং ইনোদেন্টস েযান টপ্ল্ অযা রুল ইন ইম পু্রডেং ্য ডিনযাজিয়াল টহলর্ অব 
্য এলএমআই টসগদমন্ট অব বাংলাদ্ে” েীে থে পযাদনল আদলাচনা অনুটষ্ঠি হয়। এদি বাংলাদ্দের 
ডনম্ন ও মধযম আদয়র িনদগাষ্ঠীর আডর্ থে অবস্থার উন্নডিদি ডিনদটে র্স্াটথআপ এবং ডবডেন্ন সংস্থায় 
্াডয়ত্বপালনোরী অংেীিন েীোদব েূডমো রাখদি পাদর টস ডবেদয় আদলাচনা েরা হয়। 

পযাদনল আদলাচনায় টমটলাইি িাউদন্ডেদনর এডেয়া অঞ্চদলর পডরচালে েৃষ্ণা িােুর, ডেসা-এর বাংলাদ্ে, 

টনপাল এবং েুটান অঞ্চদলর োডি মযাদনিার টসৌময বসু, টেবা প্ল্যাটিম থ ডলডমদটি-এর টো-িাউন্ডার এবং 

ডসওও ইলমুল এইচ সিীব এবং উপায়-এর ডসইও সাই্ুল হে খিোর পযাদনল আদলাচে ডহদসদব উপডস্থি 

ডেদলন। পযাদনল আদলাচনা মিাদরট েদরন এমএসডসর এর মযাদনজিং ডিদরটর মদনাি টে েম থা। ওদয়ডবনাদরর 

সঞ্চালনা েদরন এটুআই এর টপ্রাগ্রাম মযাদনিার (ডিজিটাল অযাদক্সস অযান্ড ডিজিটাল িাইনযাজিয়াল সাডেথস) 

টমা. িহুরুল হাসান। 

 
 



6. Rangpur Daily 

News Link:  
https://rangpurdaily.com/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87-
%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%81-%E0%A6%B9%E0%A6%B2%E0%A7%8B-
%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AC-
%E0%A6%AC%E0%A6%BF/ 
 

 
 

দেশে চালু হশলা ফিনলযাব ফবফি 

ডিজিটাল অর্ থনীডির উন্নয়ন এবং ডিনযাজিয়াল প্রযুজির উদ্যািাদ্র উদ্যাগদে সহায়িা েরদি বাংলাদ্দে চালু 

হদয়দে ডিনলযাব ডবডি। এটুআই, ইউএনডসডিএি ও এমএসডসর উদ্যাদগ ডিনযাজিয়াল ইদনাদেেন লযাব 

বাংলাদ্ে-ডিনলযাদবর উদবাধন েরা হয়। সংডিষ্ট বযজিরা বলদেন, বাংলাদ্দের প্রবৃজিদে টটেসই েরার মাধযদম 

ডনম্ন ও মাঝাডর আদয়র িনদগাষ্ঠীদে টসবা ট্দব ডিনলযাব ডবডি। আি টরাববার অনলাইন আদয়ািদনর মাধযদম 

এই ডিনলযাব ডবডির উদবাধন েরা হয়।   

অনুষ্ঠাদন প্রধান অডিডর্র বিদবয ির্য ও টযাগাদযাগপ্রযুজি প্রডিমন্ত্রী (আইডসটট) িনুাই্ আহ ্দম্ বদলন, 

ডিজিটাল বাংলাদ্ে গড়ার মূল স্তম্ভগুদলার এেটট হদলা ‘ডিজিটাল ডিনযাজিয়াল ইনে লুেন’। এ লদযয সরোর 

োি েদর যাদে। বাংলাদ্দের উদ্যািারা ডবডেন্ন সমসযার সমাধান ডনদয় োি েরদে এবং এদি ইডিবাচে 

পডরবিথদনর সম্ভাবনা তিডর হদয়দে। এখন িাদ্র প্রদয়ািন সটিে ড্েডনদ থ্েনা। এ টযদে ডিনলযাব বাংলাদ্ে 

আডর্ থে অন্তেুথজির লযয বাস্তবায়দন প্রযুজি ও ডিজিটাল-িার্স্থ পিডিদে সহায়িা েরদব। 

বাংলাদ্ে বযাংদের টিপুটট গেন থর আহদম্ িামাল বদলন, বাংলাদ্দের বািাদর ডিনদটদের উদ্ভাবন ও সযমিা 

বাড়াদি ডিনলযাব বাংলাদ্ে োদি আসদব। ডিজিটাল বাংলাদ্দের লযযপূরদে বাংলাদ্ে বযাংে আরও ডনরাপ্, 

সুরডযি ও ্য টপদমন্ট ইদোডসদর্স্ম তিডরদি োি েরদে। ট্দের টেন্দ্রীয় বযাংে ডহদসদব যাবিীয় টপদমন্ট 

ডসদর্স্ম পয থদবযে ও িত্ত্বাবধান েরদে। বাংলাদ্ে বযাংে ডিনলযাবদে পূে থ সহায়িা ট্দব। 

এটুআইদয়র পডলডস অযািোইিার আনীর টচৌধুরী বদলন, অন্তেুথজিমূলে, সাশ্রয়ী ও ডনেথরদযাগয টসবার মাধযদম 

প্রাডন্তে িনদগাষ্ঠীর িীবনদে আরও সহি েরদি োি েরদে এটুআই। ডিডন িানান, শুধু ডনম্ন ও মধযম আদয়র 

মানুদের আডর্ থে অন্তেুথজি বৃজিদি এ লযাব োি েরদব। 

https://rangpurdaily.com/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%81-%E0%A6%B9%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AC-%E0%A6%AC%E0%A6%BF/
https://rangpurdaily.com/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%81-%E0%A6%B9%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AC-%E0%A6%AC%E0%A6%BF/
https://rangpurdaily.com/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%81-%E0%A6%B9%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AC-%E0%A6%AC%E0%A6%BF/
https://rangpurdaily.com/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%81-%E0%A6%B9%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AC-%E0%A6%AC%E0%A6%BF/


িাডিসংদের ইদোনডমে অযান্ড টসােযাল েডমেন ির এডেয়া অযান্ড ্য পযাডসডিদের (ইউএনডসডিএি) এেীয় 

অঞ্চদলর সমন্বয়োরী মাডরয়া পারদিাদমা বদলন, ডিজিটাল আডর্ থে টসবার মান বৃজি েদর সমাদির মদধয 

ডবরািমান বযবধান েডমদয় আনদি আডর্ থে টসবা ও উদ্ভাবনী প্রযুজির েূডমো অিযন্ত গুরুত্বপূে থ। 

অনুষ্ঠাদনর সোপডিত্ব েদরন এটুআইদয়র প্রেল্প পডরচালে (যুগ্ম সডচব) ট্ওয়ান মুহাম্ম্ হুমায়ুন েবীর। 
  



7. Tech Shohor 
News Link:  
https://techshohor.com/186128/%e0%a6%9a%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%81-
%e0%a6%b9%e0%a6%b2%e0%a7%8b-
%e0%a6%ab%e0%a6%bf%e0%a6%a8%e0%a6%b2%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%ac-
%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a1%e0%a6%bf/ 
 

 
 

যাত্রা করল ফিনলযাব ফবফি 

 

টেক শহর কনটেন্ট কাউফিলর : এেুআই, ইউএনফিফিএি এবং এমএিফির উট্যাটে চাল ুহটলা ফিনলযাব ফবফি । তথ্য ও টযাোটযাে 

প্রযুফি প্রফতমন্ত্রী জনাব জনুাই্ আহ টম্ পলক রফববার অনলাইটন আট াফজত উটবাধনী অনুষ্ঠাটন এই লযাটবর উটবাধন ট াষণা 
কটরন। 
 

অনুষ্ঠাটন বাংলাট্শ বযাংটকর টিপুটি েভননর আহটম্ জামাল, এেুআই এর পফলফি অযািভাইজার আনীর টচৌধুরী এবং 
ইউএনফিফিএি এর এশী  আঞ্চটলর িমন্ব কারী মাফর া পারটিাটমা ফবটশষ অফতফথ্ ফহটিটব যুি ফিটলন এবং অনুষ্ঠাটনর িভাপফতত্ব 

কটরন এেুআই-এর প্রকল্প পফরচালক (যুগ্মিফচব) ি. ট্ও ান মুহাম্ম্ হুমা ়ূন কবীর। 
 

প্রধান অফতফথ্র বিটবয জনুাই্ আহ টম্ পলক বটলন, ফিফজোল বাংলাট্শ েডার ম়ূল স্তম্ভগুটলার একটি হটলা ফিফজোল ফিনযাফি াল 

ইনকু্লশন। িরকার ফিফজোল আফথ্নক টলনট্টনর জনয একক ইন্টারঅপাটরবল ফিফজোল ট্রানফজশন প্ল্যােিমন ততফরটত কাজ করটি। 

যা পাবফলক িাফভন ি প্র্াটন ফবশ্বস্ততা ততফরর পাশাপাফশ অনলাইটন জনেটণর প্রটবশাফধকার বাডাটব। আমরা এখন টমাবাইল 

ফিনযাফি াল িাফভন টির মাধযটম িামাফজক ফনরাপত্তা টবষ্টনীর ভাতা প্র্ান করফি। এটেটত্র িুফবধাটভােীট্র জনয লে লে এমএিএি 

অযাকাউন্ট টখালার িুটযাে কটর ট্ও া হট টি। যার মধয ফ্ট  আফথ্নক অন্তভুন ফির টেটত্র আমরা এক ধাপ এফেট  টেফি। 
 

আইফিটি প্রফতমন্ত্রী আরও বটলন, আজটক উটবাধন হও া ফিনলযাব বাংলাট্শ আফথ্নক অন্তভুন ফির লেয বাস্তবা টন প্রযুফি ও 

ফিফজোল-িাস্ট পদ্ধফতটক িহা তা করটব। ফিনলযাবটক িিল করার জনয িকটলর মটধয িহটযাফেতাপ়ূণন মটনাভাব জরুফর। 

স্টােন আপ, ইন্ড্রাফির টেশাফলস্ট, আফথ্নক টিবা্ানকারী প্রফতষ্ঠান, ফন ন্ত্রক, ফবফনট ােকারী এবং ্াতাটোষ্ঠীগুটলাটক এক িাটথ্ 

কাজ করটত হটব। 

 

https://techshohor.com/186128/%e0%a6%9a%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%81-%e0%a6%b9%e0%a6%b2%e0%a7%8b-%e0%a6%ab%e0%a6%bf%e0%a6%a8%e0%a6%b2%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%ac-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a1%e0%a6%bf/
https://techshohor.com/186128/%e0%a6%9a%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%81-%e0%a6%b9%e0%a6%b2%e0%a7%8b-%e0%a6%ab%e0%a6%bf%e0%a6%a8%e0%a6%b2%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%ac-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a1%e0%a6%bf/
https://techshohor.com/186128/%e0%a6%9a%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%81-%e0%a6%b9%e0%a6%b2%e0%a7%8b-%e0%a6%ab%e0%a6%bf%e0%a6%a8%e0%a6%b2%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%ac-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a1%e0%a6%bf/
https://techshohor.com/186128/%e0%a6%9a%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%81-%e0%a6%b9%e0%a6%b2%e0%a7%8b-%e0%a6%ab%e0%a6%bf%e0%a6%a8%e0%a6%b2%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%ac-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a1%e0%a6%bf/


বাংলাট্শ বযাংটকর টিপুটি েভননর আহটম্ জামাল বটলন, ফিফজোল বাংলাট্শ লেযপ়ূরটণ বাংলাট্শ বযাংক আটরা ফনরাপ্, 
িুরফেত এবং ্ে টপটমন্ট ইটকাফিটস্টম ততফরটত কাজ করটি। ট্টশর টকন্দ্রী  বযাংক ফহটিটব যাবতী  টপটমন্ট ফিটস্টম পযনটবেণ ও 

তত্ত্বাবধান করটি। বাংলাট্শ বযাংক নতুন চাল ুহও া ফিনলযাবটক প়ূণন িহা তা ফ্টব বটলও জানান ফতফন। 

 

এেুআই-এর পফলফি অযািভাইজার আনীর টচৌধুরী বটলন, আমাট্র ম়ূল কাযনক্রটমর একটি হটলা ফিফজোল ফিনযাফি াল িাফভন ি 

প্র্ান করা এবং ফিনটেক ইটনাটভশনটক উৎিাফহত করা। আমরা একটি ইটনাটভশন লযাব ততফরর জনয জাফতিংট র ম়ূলধন উন্ন ন 

তহফবল (ইউএনফিফিএি) এবং এমএিফি (মাইটক্রাটিভ কনিাফটং) এর িাটথ্ আমরা কাজ কটরফি। শুধুমাত্র ফনম্ন ও মধযম আট র 

মানুটষর আফথ্নক অন্তভুন ফি বৃফদ্ধটত এ লযাব কাজ করটব।  
ইউএনফিফিএি এর এশী  অঞ্চটলর িমন্ব কারী (ইটক্লাফিভ ফিফজোল ইকটনাফমক্স) মাফর া পারটিাটমা বটলন, অন্তভুন ফিম়ূলক 

ফিফজোল ইটকানফম বাস্তবা টনর জনয ফবফভন্ন টিক্টটরর ফিনটেক এবং অনযানয প্রযুফি-ফভফত্তক ফিএিএি উট্যাটের প্রবৃফদ্ধ এবং 
প্রফতটযাফেতা  েফত আনটত কাজ কটর ইউএনফিফিএি। 

 

প্রযুফিেতভাটব অটনক এফেট  টেটলও জনিংখযার একটি বড অংশ এখটনা ফিফজোল ফবপ্ল্টবর িুফবধা টথ্টক বফঞ্চত রট  টেটিন। 

ফবফভন্ন অংশী্ারট্র উদ্ভাবনী িমাধান বযবহার কটর িুফবধাবফঞ্চতট্র টবফশ পফরমাটণ টিবা প্র্াটনর লটেয কাজ করটব ফিনলযাব 

ফবফি বটলন এমএিফি-এর অংশী্ার অফনল কুমার গুপ্ত । 

 

নতুন অংশী্াফরটত্বর ফভফত্তটত চালু হও া ফিনলযাব ফবফি-এর উটবাধনী টশটষ ফবটশষজ্ঞট্র ফনট  হাউ ফিনটেক স্টােন আপি এবং 
ইনকাটেন্টি কযান টপ্ল্ অযা রুল ইন ইম্প্রুফভং ্য ফিনযাফি াল টহলথ্ অব ্য এলএমআই টিেটমন্ট অব বাংলাট্শ” শীষনক পযাটনল 

আটলাচনা অনুফষ্ঠত হ । এটত বাংলাট্টশর ফনম্ন ও মধযম আট র জনটোষ্ঠীর আফথ্নক অবস্থার উন্নফতটত ফিনটেক স্টােন আপ এবং 
ফবফভন্ন িংস্থা  ্াফ ত্বপালনকারী অংশীজন কীভাটব ভ়ূ ফমকা রাখটত পাটর টি ফবষট  আটলাচনা করা হ । 
 

পযাটনল আটলাচনা  টমেলাইি িাউটেশটনর এফশ া অঞ্চটলর পফরচালক কৃষ্ণা ঠাকুর, ফভিা-এর বাংলাট্শ, টনপাল এবং ভুোন 

অঞ্চটলর কাফি মযাটনজার টিৌময বিু, টশবা প্ল্যােিমন ফলফমটেি-এর টকা-িাউোর এবং ফিওও ইলমুল এইচ িজীব এবং উপা -এর 

ফিইও িাই্লু হক খন্দকার পযাটনল আটলাচক ফহটিটব উপফস্থত ফিটলন। 
 

পযাটনল আটলাচনা মিাটরে কটরন এমএিফির এর মযাটনফজং ফিটরক্টর মটনাজ টক শমনা। ওট ফবনাটরর িঞ্চালনা কটরন এেুআই এর 

টপ্রাগ্রাম মযাটনজার (ফিফজোল অযাটক্সি অযাে ফিফজোল িাইনযাফি াল িাফভন ি) টমা. তহুরুল হািান। 

  



8. Observer Bd 
News Link: https://www.observerbd.com/details.php?id=336843 
 

 
 
 
a2i, UNCDF, MSC launch FinLab BD 
 
Financial Innovation Lab Bangladesh (FinLab BD) was launched Sunday to serve the low and moderate-
income segments of Bangladesh by advancing sustainable pro-poor growth. 
 
The Access to Information office of the government (a2i), the UN Capital Development Fund (UNCDF) 
and  MicroSaveConsulting (MSC) have launched the FinLab BD jointly, says a press release. 
 
State Minister for ICT Division Zunaid Ahmed Palak inaugurated the FinLab BD as the chief guest. 
 
Bangladesh Bank Deputy Governor Ahmed Jamal, a2i Policy Adviser Anir Chowdhury and UNCDF 
Regional Coordinator for Asia Maria Perdomo attended the event. 
 
Speaking at the event, Zunaid Ahmed Palak said that promoting digital financial inclusion is the core 
pillar of building a digital Bangladesh. The government is working to create a common platform 
interoperable digital transition platform for digital financial transactions. 
 
"This increases penetration of the online population alongside bringing integrity in public service 
delivery," he said. 
 
In this connection, he mentioned that the government is now providing social safety net allowance 
to beneficiaries through mobile financial services. 
 
For this purpose, millions of MFS accounts were also created for these beneficiaries, bringing them 
one step closer to financial inclusion, he added. 
 
"The youth, the entrepreneurs and startups in Bangladesh have the potential to resolve problems and 
create a positive social impact. All they need is support, guidance, funding and mentoring in the 
correct direction. For this purpose, FinLab Bangladesh will enhance financial inclusion through 
technology and a digital-first approach to help us reach our goals even faster." 
 
He said that the collaboration will be crucial for the success of the lab. As startups, industry experts, 
financial service providers, regulators, investors, and donors come together, we can collectively 
contribute to realising the vision of the financially included digital Bangladesh. 

https://www.observerbd.com/details.php?id=336843


 
Deputy Governor of Bangladesh Bank Ahmed Jamal mentioned that FinLab will foster the innovation 
and capacity of FinTech in the Bangladesh market. 
 
"Technology has tasked all aspects of our everyday life with the use of the Fourth Industrial Revolution 
(4IR). Bangladesh Bank has built a safe, secure and efficient payment ecosystem of the country to 
align the payment system with the goal of digital Bangladesh and also to monitor and supervise from 
the central point. Bangladesh Bank will provide full support to FinLab." 
 
Anir Chowdhury, Policy Advisor of a2i said, “The a2i has been working diligently to build digital 
Bangladesh focusing to build a customer-centric public service ecosystem to simplify the life of end-
users – the resident of Bangladesh by making services more inclusive, affordable and reliable." 
 
He mentioned that one of the core components is to catalyze digital financial services and FinTech 
innovation. 
 
"We are jointly working with Bangladesh Bank, different ministries and departments, development 
and technology partners, financial service providers, international organizations and donors to 
involve the marginalized people in the formal economy for the last three years." 
 
Maria Perdomo, Regional Manager for Asia, Inclusive Digital Economies at UNCDF said, "UNCDF intends 
to accelerate the growth and competitiveness of FinTech and other tech-based DFS initiatives in 
different sectors and segments to achieve an inclusive digital economy. We are very excited to have 
a2i and MSC working with us in realizing this. The role of innovation in financial service and technology 
is crucial to accelerate the growth of digital financial service, to bridge the gap and ensure that no 
one is left behind." 
 
Anil Kumar Gupta, Partner at MSC said, “Despite so much progress, a large segment of the population 
is unable to benefit from the digital revolution. Incumbents find it difficult to serve them due to high 
costs. FinLab BD is our attempt to bring various partners and innovative solutions to serve the 
underserved segments at a scale. MSC profusely thanks the MetLife Foundation for their support to 
launch this initiative." 
 
The panel discussion on “How FinTech startups and incumbents can play a role in improving the 
financial health of the LMI segment of Bangladesh" was held after the inauguration of FinLab BD. 
Experts discussed how FinTech startups and incumbents can play a role in improving the financial 
health of the low and moderate-income populations of Bangladesh. 
 
Director-Asia of MetLife Foundation Krishna Thacker, Country Manager-Bangladesh, Nepal and 
Bhutan-of VISA Soumya Basu, Co-founder and COO of Sheba Platform Limited Ilmul H Sajib and CEO 
of UPAY Sydul Huque Khandaker was present as the panelists. Managing Director of MSC Manoj K 
Sharma moderates the panel discussion. Program Manager-Digital Access & Digital Financial Service 
of a2i Md. Tohurul Hasan conducted the panel discussion. 
  



9. Tech Zoom Tv 
News Link:  
https://techzoom.tv/technology-
news/details/53128/%E0%A6%8F%E0%A6%9F%E0%A7%81%E0%A6%86%E0%A6%87-
%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AC-
%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A6%A8-%E0%A6%95/ 
 
 
 

 
 
 

এটুআই ডিনলযাব উদবাধন েরদলন পলে 

 

ডনম্ন আদয়র মানুেদে অন্তেূথজি মূলে ডিজিটাল অর্ থনীডিদি সংযুি েরদি এটুআই এর উদ্যাদগ উনু্মি হদলা 

ডিনলযাব ডবডি। ২৪ অদটাবর োচুথয়াল মাধযদম এই প্ল্াটিম থটটর উদবাধন েদরন ির্য ও টযাগাদযাগ প্রযুজি প্রডিমন্ত্রী 

িনুাই্ আহদম্ পলে। 
 

উদবাধনী অনুষ্ঠাদন প্রধান অডিডর্র বিদবয গি ১২ বেদর সরোদরর নানা ডিজিটাল উন্নয়ন ডচে উপস্থাপদনর 

পাোপাডে েদরানার সমদয় েীোদব প্রযুজি ট্দের অর্ থনীডি ও িীবন যাপনদে সচল রাদখ টসই বাস্তবিা িুদল 

ধদরন ডিডন। িুদল ধদরন, ২০৪১ সাদল ট্দের আইডসটট টযদে নারী-পুরুদের অংেগ্রহদে সমিা আনায়দনর ওয়াই-

িাই প্রেদল্পর ের্া। 

ডিডন বদলদেন, সরোডর টসবা সবখাদন সবসময় প্রিযয় ডনজিি েরদি আগামী বেদরই সরোডর লাউি বা জি 

লাউি চালু েরা হদব। 

পলে বদলন, সরোদরর ডিজিটাল রূপান্তর রূপেল্প বাস্তবায়দন োি েরদে আইডসটট ডবোগ। এিনয ট্দের 

িরুেদ্র ডনদিদ্র উদ্ভাবনী েজির স িূটন ও ডবোদে োি েরদে। ডবশ্বডব্যালদয়র গদবেোদে বাস্তবায়দন 

সহদযাডগিা েরদে। 

ট্দের ডিনদটে খাদি িরুেদ্র পাদে র্ােদি ডিনদটে লযাব ডবডি’টে সব থাত্মে সহদযাডগিার প্রডিশ্রুডিও ট্ন 

প্রডিমন্ত্রী ডিডন বদলন, সরোর ইদিামদধযই অন্তেূথজিমূলে অর্ থনীডির টয োিাদমা তিডর েদরদে িার ডবোদে 

অব্ান রাখদব ডিনলযাব। এই লযাব বযবহার েদর এই খাদির টযসব সমসযা রদয়দে িার সমাধাদন িরুে উদ্যািা 

ও উদ্ভাবদেরা ইডিবাচে সামাজিে উন্নয়দন েূডমো রাখদি সযম হদব। এদযদে িহডবল সংস্থানসহ সব ধরদনর 

সহদযাডগিা েরদব আইডসটট ডবোগ। 

এটুআই প্রেল্প পডরচালে ি. ট্ওয়ান মুহাম্মা্ হুমায়ুদনর সোপডিদত্ব অনুষ্ঠাদন বিবয রাদখন এটুআই নীডি 

উপদ্ষ্টা আনীর টচৌধুরী, ইউএনডসডিএি প্রডিডনডধ মাডরয়া পারদিাদমা, মাইদক্রা টসইি েরদপাদরেন (এমএসডস) 

পাটথনার অডনল েুমার গুপ্ত এবং বাংলাদ্ে বযাংদের টিপুটট গেন থর আহদম্ িামাল। 

https://techzoom.tv/technology-news/details/53128/%E0%A6%8F%E0%A6%9F%E0%A7%81%E0%A6%86%E0%A6%87-%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AC-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A6%A8-%E0%A6%95/
https://techzoom.tv/technology-news/details/53128/%E0%A6%8F%E0%A6%9F%E0%A7%81%E0%A6%86%E0%A6%87-%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AC-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A6%A8-%E0%A6%95/
https://techzoom.tv/technology-news/details/53128/%E0%A6%8F%E0%A6%9F%E0%A7%81%E0%A6%86%E0%A6%87-%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AC-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A6%A8-%E0%A6%95/
https://techzoom.tv/technology-news/details/53128/%E0%A6%8F%E0%A6%9F%E0%A7%81%E0%A6%86%E0%A6%87-%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AC-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A6%A8-%E0%A6%95/


এটুআই টপ্রাগ্রাম মযাদনিার টিৌডহ্ুল হাসাদনর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠাদন আদরা সংযুি ডেদলন টসবা প্ল্াটিদম থর টো-

িাউন্ডার ইমরুল হে সিীব, ইউদপ ডসইও সাইদয়্ুল হে খিোর, এমএসডস প্রডিডনডধ সডম্ভি সাহু এবং 

টমটলাইি এডেয়ার পডরচালে েৃষ্ণ র্াোর। 

 
 
  



10. Saradin News 
News Link: https://saradin.news/archives/87716 
 

 

এটুআই, ইউএনডসডিএি এবং এমএসডস’এর উদ্যাদগ চালু হদলা ডিনলযাব ডবডি 

বাংলাদ্দের প্রবৃজিদে টটেসই েরার মাধযদম ডনম্ন এবং মাঝাডর আদয়র িনদগাষ্ঠীদে টসবা প্র্ান েরদি এটুআই, 

ইউএনডসডিএি এবং এমএসডস উদ্যাদগ ডিনযাজিয়াল ইদনাদেেন লযাব বাংলাদ্ে-ডিনলযাব ডবডি উদবাধন েরা 

হদয়দে। 

রডববার (২৪ অদটাবর) ির্য ও টযাগাদযাগ প্রযুজি ডবোদগর প্রডিমন্ত্রী িনুাই্ আহ ্দম্ পলে, এমডপ, অনলাইদন 

আদয়াজিি উদবাধনী অনুষ্ঠাদন প্রধান অডিডর্ ডহদসদব যুি হদয় এই লযাদবর উদবাধন টোেো েদরন। অনুষ্ঠাদন 

বাংলাদ্ে বযাংদের টিপুটট গেন থর আহদম্ িামাল, এটুআই এর পডলডস অযািোির আনীর টচৌধুরী এবং 

ইউএনডসডিএি এর এেীয় আঞ্চদলর সমন্বয়োরী মাডরয়া পারদিাদমা ডবদেে অডিডর্ ডহদসদব যুি ডেদলন এবং 

অনুষ্ঠাদনর সোপডিত্ব েদরন এটুআই-এর প্রেল্প পডরচালে (যুগ্মসডচব) ি. ট্ওয়ান মুহাম্ম্ হুমায়ূন েবীর। 

িনুাই্ আহ ্দম্ পলে, এমডপ, বদলন, “ডিজিটাল বাংলাদ্ে গড়ার মূল স্তম্ভগুদলার এেটট হদলা ডিজিটাল 

ডিনযাজিয়াল ইনে লুেন। সরোর ডিজিটাল আডর্ থে টলনদ্দনর িনয এেে ইন্টারঅপাদরবল ডিজিটাল 

ট্রানজিেন প্ল্যাটিম থ তিডরদি োি েরদে। যা পাবডলে সাডেথস প্র্াদন ডবশ্বস্তিা তিডরর পাোপাডে অনলাইদন 

িনগদের প্রদবোডধোর বাড়াদব। আমরা এখন টমাবাইল ডিনযাজিয়াল সাডেথদসর মাধযদম সামাজিে ডনরাপত্তা 

টবষ্টনীর োিা প্র্ান েরডে। এদযদে সুডবধাদোগীদ্র িনয লয লয এমএিএস অযাোউন্ট টখালার সুদযাগ েদর 

ট্ওয়া হদয়দে। যার মধয ড্দয় আডর্ থে অন্তেুথজির টযদে আমরা এে ধাপ এডগদয় টগডে।” 

আইডসটট প্রডিমন্ত্রী বদলন, “বাংলাদ্দের িরুে, উদ্যািা এবং র্স্াটথআপগুদলা ডবডেন্ন সমসযার সমাধান ডনদয় 

োি েরদে এবং যার িদল সমাদি ইডিবাচে পডরবিথদনর সম্ভাবনা তিডর হদয়দে। এখন িাদ্র িনয ্রোর শুধু 

প্রদয়ািনীয় ড্ে-ডনদ থ্েনা, অর্ থায়ন এবং পরামে থ। এদযদে আিদে উদবাধন হওয়া ডিনলযাব বাংলাদ্ে আডর্ থে 

অন্তেুথজির লযয বাস্তবায়দন প্রযুজি ও ডিজিটাল-িার্স্ পিডিদে সহায়িা েরদব। ডিনলযাবদে সিল েরার িনয 

সেদলর মদধয সহদযাডগিাপূে থ মদনাোব িরুডর। র্স্াটথআপ, ইন্ড্রাডির টেোডলর্স্, আডর্ থে টসবা্ানোরী 

প্রডিষ্ঠান, ডনয়ন্ত্রে, ডবডনদয়াগোরী এবং ্ািাদগাষ্ঠীগুদলাদে এে সাদর্ োি েরদি হদব। আডর্ থে অন্তেুথজিদি 

সজম্মডলিোদব োি েরার মাধযদম আমরা ডিজিটাল বাংলাদ্দের রূপেল্প বাস্তবায়দন অব্ান রাখদি পারদবা।” 

https://saradin.news/archives/87716


বাংলাদ্ে বযাংদের টিপুটট গেন থর আহদম্ িামাল বদলন, বাংলাদ্দের বািাদর ডিনদটে এর উদ্ভাবন ও 

সযমিা বাড়াদি ডিনলযাব বাংলাদ্ে োদি আসদব। চিুর্ থ ডেল্প ডবপ্ল্ব (টিারআইআর) বযবহাদরর মাধযদম প্রযুজি 

আমাদ্র ত্নজিন িীবনদে সব ড্ে টর্দে আদরা সহি েরদে। ডিজিটাল বাংলাদ্ে লযযপূরদে বাংলাদ্ে 

বযাংে আদরা ডনরাপ্, সুরডযি এবং ্য টপদমন্ট ইদোডসদর্স্ম তিডরদি োি েরদে। ট্দের টেন্দ্রীয় বযাংে 

ডহদসদব যাবিীয় টপদমন্ট ডসদর্স্ম পয থদবযে ও িত্ত্বাবধান েরদে। বাংলাদ্ে বযাংে নিুন চালু হওয়া ডিনলযাবদে 

পূে থ সহায়িা ড্দব বদলও িানান ডিডন। 

এটুআই-এর পডলডস অযািোইিার আনীর টচৌধুরী বদলন, “ডিজিটাল বাংলাদ্ে গড়ার লদযয শুরু টর্দে 

গ্রাহেদেজন্দ্রে পাবডলে সাডেথস ইদোডসদর্স্ম তিডরদি আন্তডরেিার সাদর্ োি েদর যাদে এটুআই। যাদি 

অন্তেুথজিমূলে, সাশ্রয়ী এবং ডনেথরদযাগয টসবা প্র্াদনর মাধযদম প্রাডন্তে বযবহারোরীদ্র িীবনদে আদরা সহি 

েরা যায়। আমাদ্র মূল োয থক্রদমর এেটট হদলা ডিজিটাল ডিনযাজিয়াল সাডেথস প্র্ান েরা এবং ডিনদটে 

ইদনাদেেনদে উৎসাডহি েরা। প্রাডন্তে িনদগাষ্ঠীদে প্রচডলি অর্ থননডিে বযবস্থার সাদর্ যুি েরদি আমরা গি 

ডিন বের ধদর বাংলাদ্ে বযাংে, ডবডেন্ন মন্ত্রোলয় ও ডবোগ, উন্নয়ন ও প্রযুজি অংেী্ার, আডর্ থে টসবা্ানোরী 

প্রডিষ্ঠান, আন্তিথাডিে সংস্থা এবং ্ািাদ্র সাদর্ টযৌর্োদব োি েদর যাজে। আমরা এেটট ইদনাদেেন লযাব 

তিডরর িনয িাডিসংদের মূলধন উন্নয়ন িহডবল (ইউএনডসডিএি) এবং এমএসডস (মাইদক্রাদসে েনসাডটং) এর 

সাদর্ আমরা োি েদরডে। শুধুমাে ডনম্ন ও মধযম আদয়র মানুদের আডর্ থে অন্তেুথজি বৃজিদি এ লযাব োি 

েরদব।” 

ইউএনডসডিএি এর এেীয় অঞ্চদলর সমন্বয়োরী (ইদলাডসে ডিজিটাল ইেদনাডমক্স) মাডরয়া পারদিাদমা বদলন, 

“অন্তেুথজিমূলে ডিজিটাল ইদোনডম বাস্তবায়দনর িনয ডবডেন্ন টসটদরর ডিনদটে এবং অনযানয প্রযুজি-ডেডত্তে 

ডিএিএস উদ্যাদগর প্রবৃজি এবং প্রডিদযাডগিায় গডি আনদি োি েদর ইউএনডসডিএি। এেই ডবেয় ডনদয় 

আমরা এটুআই এবং এমএসডস সাদর্ োি েরদি টপদর খুবই আনজিি। ডিজিটাল আডর্ থে টসবার মান বৃজি েদর 

সমাদির মদধয ডবরািমান বযবধান েডমদয় এদন টেউ যাদি ডপডেদয় না র্াদে িা ডনজিি েরদি আডর্ থে টসবা এবং 

উদ্ভাবনী প্রযুজির েূডমো অিযন্ত গুরুত্বপূে থ।” 

এমএসডস-এর অংেী্ার অডনল েুমার গুপ্ত বদলন, “প্রযুজিগিোদব অদনে এডগদয় টগদলও িনসংখযার এেটট 

বড় অংে এখদনা ডিজিটাল ডবপ্ল্দবর সুডবধা টর্দে বজঞ্চি রদয় টগদেন। টসবা প্র্াদন বযয় টবডে হওয়ার োরদে সবার 

োদে অদনেসময় টসবা টপৌৌঁোদনা েটিন হদয় পদড়। ডবডেন্ন অংেী্ারদ্র উদ্ভাবনী সমাধান বযবহার েদর 

সুডবধাবজঞ্চিদ্র টবডে পডরমাদে টসবা প্র্াদনর লদযয োি েরদব ডিনলযাব ডবডি। এই উদ্যাগ চালু েরার িনয 

এমএসডস’টে সহদযাডগিা েরার িনয টমটলাইি িাউদন্ডেনদে আন্তডরেোদব ধনযবা্ িানাজে।” 

নিুন অংেী্াডরদত্বর ডেডত্তদি চালু হওয়া ডিনলযাব ডবডি-এর উদবাধনী টেদে ডবদেেজ্ঞদ্র ডনদয় “হাউ ডিনদটে 

র্স্াটথআপস এবং ইনোদেন্টস েযান টপ্ল্ অযা রুল ইন ইম পু্রডেং ্য ডিনযাজিয়াল টহলর্ অব ্য এলএমআই 

টসগদমন্ট অব বাংলাদ্ে” েীে থে পযাদনল আদলাচনা অনুটষ্ঠি হয়। এদি বাংলাদ্দের ডনম্ন ও মধযম আদয়র 

িনদগাষ্ঠীর আডর্ থে অবস্থার উন্নডিদি ডিনদটে র্স্াটথআপ এবং ডবডেন্ন সংস্থায় ্াডয়ত্বপালনোরী অংেীিন 

েীোদব েূডমো রাখদি পাদর টস ডবেদয় আদলাচনা েরা হয়। 

পযাদনল আদলাচনায় টমটলাইি িাউদন্ডেদনর এডেয়া অঞ্চদলর পডরচালে েৃষ্ণা িােুর, ডেসা-এর বাংলাদ্ে, 

টনপাল এবং েুটান অঞ্চদলর োডি মযাদনিার টসৌময বসু, টেবা প্ল্যাটিম থ ডলডমদটি-এর টো-িাউন্ডার এবং ডসওও 

ইলমুল এইচ সিীব এবং উপায়-এর ডসইও সাই্ুল হে খিোর পযাদনল আদলাচে ডহদসদব উপডস্থি ডেদলন। 

পযাদনল আদলাচনা মিাদরট েদরন এমএসডসর এর মযাদনজিং ডিদরটর মদনাি টে েম থা। ওদয়ডবনাদরর সঞ্চালনা 

েদরন এটুআই এর টপ্রাগ্রাম মযাদনিার (ডিজিটাল অযাদক্সস অযান্ড ডিজিটাল িাইনযাজিয়াল সাডেথস) টমা. িহুরুল 

হাসান। 
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এটুআই ডিনলযাব উদবাধন েরদলন পলে 

 

ডনম্ন আদয়র মানুেদে অন্তেূথজি মূলে ডিজিটাল অর্ থনীডিদি সংযুি েরদি এটুআই এর উদ্যাদগ উনু্মি হদলা 

ডিনলযাব ডবডি। ২৪ অদটাবর োচুথয়াল মাধযদম এই প্ল্াটিম থটটর উদবাধন েদরন ির্য ও টযাগাদযাগ প্রযুজি প্রডিমন্ত্রী 

িনুাই্ আহদম্ পলে। 
 

উদবাধনী অনুষ্ঠাদন প্রধান অডিডর্র বিদবয গি ১২ বেদর সরোদরর নানা ডিজিটাল উন্নয়ন ডচে উপস্থাপদনর 

পাোপাডে েদরানার সমদয় েীোদব প্রযুজি ট্দের অর্ থনীডি ও িীবন যাপনদে সচল রাদখ টসই বাস্তবিা িুদল 

ধদরন ডিডন। িুদল ধদরন, ২০৪১ সাদল ট্দের আইডসটট টযদে নারী-পুরুদের অংেগ্রহদে সমিা আনায়দনর ওয়াই-

িাই প্রেদল্পর ের্া। 
 

ডিডন বদলদেন, সরোডর টসবা সবখাদন সবসময় প্রিযয় ডনজিি েরদি আগামী বেদরই সরোডর লাউি বা জি 

লাউি চালু েরা হদব।å 

পলে বদলন, সরোদরর ডিজিটাল রূপান্তর রূপেল্প বাস্তবায়দন োি েরদে আইডসটট ডবোগ। এিনয ট্দের 

িরুেদ্র ডনদিদ্র উদ্ভাবনী েজির স িূটন ও ডবোদে োি েরদে। ডবশ্বডব্যালদয়র গদবেোদে বাস্তবায়দন 

সহদযাডগিা েরদে। 
 

ট্দের ডিনদটে খাদি িরুেদ্র পাদে র্ােদি ডিনদটে লযাব ডবডি’টে সব থাত্মে সহদযাডগিার প্রডিশ্রুডিও ট্ন 

প্রডিমন্ত্রী ডিডন বদলন, সরোর ইদিামদধযই অন্তেূথজিমূলে অর্ থনীডির টয োিাদমা তিডর েদরদে িার ডবোদে 

অব্ান রাখদব ডিনলযাব। এই লযাব বযবহার েদর এই খাদির টযসব সমসযা রদয়দে িার সমাধাদন িরুে উদ্যািা 

ও উদ্ভাবদেরা ইডিবাচে সামাজিে উন্নয়দন েূডমো রাখদি সযম হদব। এদযদে িহডবল সংস্থানসহ সব ধরদনর 

সহদযাডগিা েরদব আইডসটট ডবোগ। 
 

এটুআই প্রেল্প পডরচালে ি. ট্ওয়ান মুহাম্মা্ হুমায়ুদনর সোপডিদত্ব অনুষ্ঠাদন বিবয রাদখন এটুআই নীডি 

উপদ্ষ্টা আনীর টচৌধুরী, ইউএনডসডিএি প্রডিডনডধ মাডরয়া পারদিাদমা, মাইদক্রা টসইি েরদপাদরেন (এমএসডস) 

পাটথনার অডনল েুমার গুপ্ত এবং বাংলাদ্ে বযাংদের টিপুটট গেন থর আহদম্ িামাল। 

এটুআই টপ্রাগ্রাম মযাদনিার টিৌডহ্ুল হাসাদনর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠাদন আদরা সংযুি ডেদলন টসবা প্ল্াটিদম থর টো-

িাউন্ডার ইমরুল হে সিীব, ইউদপ ডসইও সাইদয়্ুল হে খিোর, এমএসডস প্রডিডনডধ সডম্ভি সাহু এবং 

টমটলাইি এডেয়ার পডরচালে েৃষ্ণ র্াোর। 

https://digibanglatech.news/news/local/ict/62041/


12. Zunaid Ahmed Palak Youtube Channel 
News Link: https://www.youtube.com/watch?v=RKU_X4EwMD4 
 

 
 

   

https://www.youtube.com/watch?v=RKU_X4EwMD4


13. ICT Division, Bangladesh Verified Facebook page 
Link: https://www.facebook.com/730123340338985/posts/6678709422146984/ 
 

 
 

 
ফিফজোল বাংলাট্শ েডার ম়ূল স্তম্ভগুটলার একটি হটলা ফিফজোল ফিনযাফি াল ইনকু্লশন। জনটনত্রী টশখ হাফিনার িরকার 
ফিফজোল আফথ্নক টলনট্টনর জনয একক ইন্টারঅপাটরবল ফিফজোল ট্রানফজশন প্ল্যােিমন ততফরটত কাজ করটি। যা 
পাবফলক িাফভন ি প্র্াটন ফবশ্বস্ততা ততফরর পাশাপাফশ অনলাইটন জনেটণর প্রটবশাফধকার বাডাটব। আমরা এখন টমাবাইল 
ফিনযাফি াল িাফভন টির মাধযটম িামাফজক ফনরাপত্তা টবষ্টনীর ভাতা প্র্ান করফি। এটেটত্র িুফবধাটভােীট্র জনয লে 
লে এমএিএি অযাকাউন্ট টখালার িুটযাে কটর ট্ও া হট টি। যার মধয ফ্ট  আফথ্নক অন্তভুন ফির টেটত্র আমরা এক 
ধাপ এফেট  টেফি।  

https://www.facebook.com/730123340338985/posts/6678709422146984/


14. The Financial Express 
Link: https://thefinancialexpress.com.bd/economy/bangladesh/a2i-uncdf-msc-launch-finlab-
bd-for-sustainable-pro-poor-growth-1635166765 
 

 
 
 
a2i, UNCDF, MSC launch FinLab BD for sustainable pro-poor growth 
 
Access to Information (a2i) Programme, UNCDF and MSC have launched the Financial Innovation Lab 
Bangladesh (FinLab BD) to serve the low and moderate-income populations of Bangladesh by 
advancing sustainable pro-poor growth. 
 
State Minister for ICT Division Zunaid Ahmed Palak inaugurated the FinLab BD at a programme on 
Sunday, according to a press release. 
 
Deputy Governor of the Bangladesh Bank Ahmed Jamal, Policy Adviser of a2i Anir Chowdhury and 
Regional Coordinator Asia of UNCDF Maria Perdomo attended the event as special guests. Project 
Director (Joint Secretary) of a2i Dr Dewan Muhammad Humayun Kabir chaired the event. 
 
In his address at the event, Zunaid Ahmed Palak said “FinLab Bangladesh will enhance financial 
inclusion through technology and a digital-first approach to help us reach our goals even faster.” 
“The collaboration will be crucial for the success of the lab. As startups, industry experts, financial 
service providers, regulators, investors, and donors come together, we can collectively contribute to 
our realising the vision of the financially included digital Bangladesh,” he said. 
 
Deputy Governor of Bangladesh Bank Mr Ahmed Jamal said, “Bangladesh Bank has built a safe, secure 
and efficient payment ecosystem of the country to align the payment system with the goal of digital 
Bangladesh and also to monitor and supervise from the central point. Bangladesh Bank will provide 
full support to FinLab.”  
 
Anir Chowdhury, Policy Advisor of a2i said, “We have conceptualised UN Capital Development Fund 
(UNCDF) and MSC (MicroSave Consulting) to create an innovation lab that focuses exclusively on 
enhancing financial inclusion of low and moderate-income people.” 

https://thefinancialexpress.com.bd/economy/bangladesh/a2i-uncdf-msc-launch-finlab-bd-for-sustainable-pro-poor-growth-1635166765
https://thefinancialexpress.com.bd/economy/bangladesh/a2i-uncdf-msc-launch-finlab-bd-for-sustainable-pro-poor-growth-1635166765


 
The panel discussion on “How FinTech startups and incumbents can play a role in improving the 
financial health of the LMI segment of Bangladesh” was held after the inaugural function. 
 
Maria Perdomo, Regional Manager for Asia, Inclusive Digital Economies at UNCDF; Anil Kumar Gupta, 
Partner at MSC; Director-Asia of MetLife Foundation Krishna Thacker; Country Manager-Bangladesh, 
Nepal and Bhutan-of VISA Soumya Basu; Co-founder and COO of Sheba Platform Limited Ilmul H Sajib 
and CEO of UpaySydul Haque Khandaker was present as the panellists. 
 
Managing Director of MSC Manoj K Sharma moderated the panel discussion. Programme Manager-
Digital Access & Digital Financial Service of a2i Md. Tohurul Hasan conducted the panel discussion. 
 


