ডাক্তার,
ইঞ্িজিনয়ারসহ
পুরুষকর্মী েনেব েসৗিদ

আরও

েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
এবার নারী গৃহকর্মীর পাশাপািশ এবার দক্ষ িচিকৎসক, প্রেকৗশলীসহ সব
ক্েষত্ের বাংলােদশ েথেক আেরা পুরুষকর্মী েনেব বেল জািনেয়েছ েসৗিদ
আরব।
বৃহস্পিতবার েসৗিদ আরেবর রাজধানী িরয়ােদ েস েদেশর শ্রমমন্ত্রী ড.
েমাফারেরজ িবন সাদ আল হকবানী সঙ্েগ প্রবাসী কল্যাণ ও ৈবেদিশক
কর্মসংস্থানমন্ত্রী নুরুল ইসলাম িবএসিসর এক দ্িবপাক্িষক ৈবঠেক
েদশিট এ কথা জানায়।
েসৗিদ শ্রমমন্ত্রী বেলন, ‘বাংলােদেশর সঙ্েগ েসৗিদ আরেব সম্পর্ক
দীর্ঘ িদেনর এবং আগামী িদেনও এ সুসম্পর্ক বজায় থাকেব। বাংলােদেশর
মানব সম্পদ উন্নয়েন দুই েদশ এক সঙ্েগ কাজ করেব। তাই আমরা েপশাদার
িচিকৎসক, প্রেকৗশলীসহ সব ক্েষত্ের আেরা পুরুষ কর্মী েনেবা।’
ৈবঠেক েসৗিদ আরেবর শ্রমমন্ত্রী বাংলােদশ েথেক প্রিশক্িষত
নারীকর্মী ব্যাপক চািহদার আেছ জািনেয় বাংলােদিশ কর্মীেদর কােজর
প্রশংসা কেরন।
এেত নুরুল ইসলাম িবএসিস েসৗিদ আরবেক বাংলােদশ েথেক আেরা
প্রিশক্িষত ও দক্ষ পুরুষ এবং নারী কর্মী েনয়ার আহ্বান জািনেয়
বেলন, ‘এখন বাংলােদশ দক্ষ ও প্রিশক্িষত কর্মী ৈতিরেত আেগর তুলনায়
আেরা েবিশ সক্ষম।’ একই সঙ্েগ িতিন বাংলােদেশর সঙ্েগ েস েদেশর
সুস্পর্েক কথা উল্েলখ কেরন।
শ্রমবাজার সম্প্রসারেণর লক্ষ্েয প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রী পাঁচ
িদেনর এক সরকাির সফের েসৗিদ আরব অবস্থান করেছন। সফরকােল িতিন
পাঁচ সদস্েযর একিট প্রিতিনিধত্ব দেলর েনতৃত্ব িদচ্েছন। বুধবার
রােত িতিন েসৗিদ আরব যান। আগামী ৪ জানুয়াির মন্ত্রীসহ ওই পাঁচ
সদস্য দেলর েদেশ িফরার কথা আেছ।
িনউজিবিড৭১/এ আর/জািনয়াির ০১, ২০১৬

ছাত্রদেলর প্রিতষ্ঠাবার্িষকীেত
িবএনিপ’র পাল্টা জবাব…
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকাঃ িনর্বাচন বয়কট
িবএনিপেক
অিভনন্দন

না কের
জানান

েপৗরসভা িনর্বাচেন অংশ েনয়ায়
প্রধানমন্ত্রী
েশখ
হািসনা।

প্রধানমন্ত্রীেকও পাল্টা ‘ধন্যবাদ’ জানােলন িবএনিপর দপ্তেরর
দািয়ত্বপ্রাপ্ত যুগ্ম-মহাসিচব অ্যাডেভােকট রুহুল কিবর িরজভী
আহেমদ।
িতিন বেলন, ‘েভাট ডাকািত, িছনতাই, সিহংসতা কের জনগেণর েভােটর
অিধকার েকেড় িনেয় প্রধান িনর্বাচন কিমশনার চ্যাম্িপয়ন হেয়েছ। আর
এ কােজ িসইিসেক সহেযািগতা করার জন্য প্রধানমন্ত্রীেকও ধন্যবাদ
জানাই।’
বৃহস্পিতবার রাত ১২টা ১ িমিনেট জাতীয়তাবাদী ছাত্রদেলর ৩৭তম
প্রিতষ্ঠাবার্িষকীর েকক কাটা অনুষ্ঠােন িরজভী আহেমদ এ কথা বেলন।
নয়াপল্টেন িবএনিপর েকন্দ্রীয় অিফেস এ অনুষ্ঠান হয়।
স্ৈবরতন্ত্েরর শৃঙ্খল িছঁেড় গণতন্ত্র উদ্ধােরর জন্য ছাত্রদলেক
কাজ করার আহ্বান জািনেয় িরজভী আহেমদ বেলন, ‘এই সরকােরর েরাষানেলর
কারেণ ইিলয়াস আলীেক গুম করা হেয়েছ, নািসরউদ্িদন িপন্টুেক হত্যা
করা হেয়েছ।’
ছাত্রদেলর ভারপ্রাপ্ত সভাপিত মামুনুর রিশদ মামুেনর সভাপিতত্েব
নয়াপল্টন েকন্দ্রীয় কার্যালেয় প্রিতষ্ঠাবার্িষকীর েকক কাটার
অনুষ্ঠােন আেরা উপস্িথত িছেলন িবএনিপর ঢাকা িবভাগীয় সাংগঠিনক
সম্পাদক ফজলুল হক িমলন, জাতীয়তাবাদী মিহলা দেলর সাধারণ সম্পাদক
িশিরন সুলতানা, ছাত্রদেলর সহ-সভাপিত এজমাল েহােসন পাইলট, নাজমুল
হাসান, িরয়াজ মাখদুস, মাসুম িবল্লাহ, ইখিতয়ার রজমান, দপ্তর
সম্পাদক আবদুস সাত্তার পােটায়ারী প্রমুখ।
ছাত্রদেলর প্রিতষ্ঠাবর্িষকী উপলক্েষ ৩৭ পাউন্েডর েকক কাটা হয়।

িনউজিবিড৭১/এ আর/জািনয়াির ০১, ২০১৬

রাষ্ট্রপিতর িঝনাইদহ সফর আজ
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকাঃ আজ িঝনাইদহ যাচ্েছন রাষ্ট্রপিত েমাহাম্মদ আব্দুল হািমদ।
তার আগমন উপলক্েষ িঝনাইদহ ক্যােডট কেলেজ সাজসজ্জাসহ ব্যাপক
িনরাপত্তা ব্যবস্থা েজারদার করা হেয়েছ।
েজলা প্রশাসক মাহবুব আলম তালুকদার জানান, দুপুের িঝনাইদেহর
ক্যােডট কেলেজ এক্স ক্যােডটেদর পুর্নিমলনী অনুষ্ঠােন েযাগ িদেবন
রাষ্ট্রপিত েমাহাম্মদ আব্দুল হািমদ। তার সফরসঙ্গী িহেসেব থাকেবন
২০ সদস্েযর একিট প্রিতিনিধ দল।
এর আেগ গত বৃহস্পিতবার রাষ্ট্রপিতর প্রেটাকল অিফসার েশখ রােসল
হাসান কর্তৃক সাক্ষিরত এক িচিঠেত রাষ্ট্রপিতর এ সফেরর খবর
িনশ্িচত করা হয়।
িনউজিবিড৭১/এ আর/জািনয়াির ০১, ২০১৬

সাতিদেনর
সফের
িটউিলপ িসদ্িদক

ঢাকা

আসেছন

িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকাঃ যুক্তরাজ্য েথেক ঢাকায় েফরার পেথ ওসমানী িবমানবন্দের এক
ঘণ্টার যাত্রািবরিত েশেষ িসেলট ওসমানী আন্তর্জািতক িবমানবন্দর
েথেক ঢাকার উদ্েদেশ রওনা হেয়েছন বঙ্গবন্ধু কন্যা েশখ েরহানা ও
নাতিন িটউিলপ িসদ্িদক।

েসামবার সকাল ১১টা ২০ িমিনেট েশখ েরহানা ও িটউিলপেক বহনকারী
বাংলােদশ িবমােনর একিট ফ্লাইট ওসমানী আন্তর্জািতক িবমানবন্দর
ত্যাগ কেরেছ।
যুক্তরাজ্েযর িহথ্েরা িবমানবন্দর েথেক েছেড় আসা িবমানিট সকাল
দশটা ৫ িমিনেট িবমানবন্দের অবতরণ কের। এরপর িবমানবন্দের িসেলেটর
েজলা ও মহানগর আওয়ামী লীেগর শীর্ষ েনতােদর সঙ্েগ েসৗজন্য সাক্ষাত
কেরন তারা।
িসেলট মহানগর আওয়ামী লীেগর সভাপিত ও িসিট করেপােরশেনর সােবক েময়র
বদর উদ্িদন আহমদ কামরান জানান, এক সপ্তােহর সংক্িষপ্ত সফের েদেশ
এেসেছন বঙ্গবন্ধুর েছাট েমেয় ও নাতিন।
যুক্তরাজ্েয েলবার পার্িট েথেক িনর্বািচত এমিপ িটউিলপ িসদ্িদক
সাধারণ িনর্বাচেন জয়লােভর পর িসেলট ঘুের েদখার ইচ্ছা প্রকাশ
কেরিছেলন। তেব শারীিরক অসুস্থতার কারেণ ঢাকায় পিরবােরর সঙ্েগই
িটউিলপ পুেরা সময় কাটােবন বেল জানা েগেছ।
িনউজিবিড৭১/এ আর/িডেসম্বর ২১, ২০১৫

“স্বাধীনতার
আেগ
ও
পের
বঙ্গবন্ধুর রাজৈনিতক কর্মকান্ড
প্রসংশার েযাগ্য”
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকাঃ স্বাধীন বাংলােদেশর পিথকৃৎ বাঙািল জািতর জনক বঙ্গবন্ধু েশখ
মুিজবুর রহমান এই বাংলােদেশ রাজৈনিতকভােব যা িকছু কের েগেছন আর
েকােনা েনতা তা কেরনিন বেল মন্তব্য কেরেছন িবএনিপর স্থায়ী কিমিটর
সদস্য ব্িরেগিডয়ার েজনােরল (অবঃ) আ স ম হান্নান শাহ।
িবজয় িদবস উপলক্েষ এক আেলাচনায় জাতীয় প্েরসক্লােব েরাববার দুপুের
িতিন
বঙ্গবন্ধু
এবং
মুক্িতযুদ্ধ
িনেয়
আেলাচনা
প্রসঙ্েগ
মুক্িতযুদ্েধ ভারেতর ভূিমকারও প্রশংসা কেরন।

হান্নান শাহ আেরা বেলন, মুক্িতযুদ্েধ িমত্রবািহনী না থাকেল শুধু
বাংলােদিশেদর এেদশ স্বাধীন করেত আেরা ৫-৭ বছর লাগেতা। আর েদশ
স্বাধীেনর পর িতিন েযটা করেলন, খুব দ্রুত েযন ভারেতর বািহনী আবার
েসেদেশ েফরত যায় েসই প্রিতশ্রুিত ভারত সরকােরর কাছ েথেক িনেয়
িনেলন। যিদ তারা থাকেতা তাহেল এেদশ আেরকটা কাশ্মীর হেয় েযেতা।
এজন্যই জািত কৃতজ্ঞ বঙ্গবন্ধুর কােছ।
িনউজিবিড৭১/এ আর/িডেসম্বর ২০, ২০১৫

মুক্িতেযাদ্ধা দেলর অনুষ্ঠােন
েযাগ িদচ্েছন খােলদা িজয়া
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকাঃ জাতীয়তাবাদী মুক্িতেযাদ্ধা দেলর আেলাচনা সভার অনুষ্ঠােন
েযাগ েদেবন িবএনিপ েচয়ারপারসন খােলদা িজয়া। রাজধানীর ইঞ্িজিনয়ারস
ইনস্িটিটউশন িমলনায়তেন েসামবার িবেকেল ওই আেলাচনা সভা অনুষ্িঠত
হেব।
িবএনিপ েচয়ারপারসেনর প্েরস উইংেয়র সদস্য শায়রুল কিবর খান এ তথ্য
িনশ্িচত কেরেছন।
িনউজিবিড৭১/এ আর/িডেসম্বর ২০, ২০১৫

ভিবষ্যৎ
অন্তর্দ্বন্দ্ব
ও
সংঘাত এড়ােত িবিজিবেক সতর্ক

থাকার
আহ্বান
প্রধানমন্ত্রীর…(িভিডও)
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকাঃ মর্মান্িতক ও ভয়াবহ েসই িপলখানা িবদ্েরাহ ও হত্যাকাণ্েডর
িবচার কের বর্ডার গার্ড বাংলােদশ (িবিজিব) বািহনীেত শৃঙ্খলা
িফিরেয় আনা হেয়েছ। এই বািহনী কলঙ্কমুক্ত হেয়েছ দািব কের
প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা আশা কেরন, িবিজিবর অগ্রযাত্রা অব্যাহত
থাকেব। ভিবষ্যেত কখেনা এ ধরেনর আত্মঘাতী সংঘাত েযন সৃষ্িট না হয়
েস জন্য িবিজিবর সদস্যেদর সদাসতর্ক থাকার আহ্বান জানান িতিন।
িবিজিব িদবস উপলক্েষ েরাববার িপলখানায় বক্তব্য েদওয়ার সময়
প্রধানমন্ত্রী িবিজিবেক েদশপ্েরেম উদ্বুদ্ধ হেয় বাংলােদশ যােত
িবশ্েব মর্যাদার সঙ্েগ চলেত পাের, েসভােব কাজ করার জন্য আহ্বান
জানান।
বক্তব্েযর শুরুেতই প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা মুক্িতযুদ্েধর সময়
তৎকালীন ইিপআেরর দুঃসাহসী ভূিমকার কথা তুেল ধেরন। েস সময় িনহতেদর
প্রিত শ্রদ্ধা জানান িতিন।
২০০৯ সােলর ২৫ ও ২৬ েফব্রুয়াির িপলখানার িবদ্েরাহ ও হত্যাকাণ্ডেক
ইিতহােসর কােলা অধ্যায় িহেসেব িচহ্িনত কের েশখ হািসনা বেলন,
তাঁেক েসই ন্যক্কারজনক পিরস্িথিত েমাকািবলা করেত হেয়িছল। সবার
সহেযািগতায় েসিদেনর েসই সংকট কািটেয় ওঠা সম্ভব হেয়িছল। িপলখানা
হত্যাকাণ্েড িনহতেদর প্রিত শ্রদ্ধা জানান িতিন।
িতিন বেলন, েসই িবদ্েরােহ জিড়ত িবিজিবর উচ্ছৃঙ্খল
শাস্িত েদওয়া হেয়েছ। িপলখানা হত্যাকাণ্েডর িবচার কের
শৃঙ্খলা িফিরেয় আনা হেয়েছ। বািহনী কলঙ্কমুক্ত হেয়েছ।
এরকম আত্মঘাতী সংঘাত েযন না হয়, েস জন্য িবিজিবর
সদাসতর্ক থাকার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী।

সদস্যেদর
িবিজিবেত
ভিবষ্যেত
সদস্যেদর

সীমান্েত দািয়ত্বপালেন িবিজিব আেগর েচেয় অেনক েবিশ সফলতা অর্জন
কেরেছ বেল মন্তব্য কের প্রধানমন্ত্রী বেলন, েচারাচালান, নারী ও
িশশু পাচার কেমেছ। ভারেতর সীমান্তরক্ষী বািহনীর (িবএসএফ) সঙ্েগ
বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হেয়েছ।

িবিজিবেক আধুিনক করেত সরকােরর েনওয়া িবিভন্ন উদ্েযােগর কথা তুেল
ধের েশখ হািসনা বেলন, প্রথমবােরর মেতা ১০০ নারী সদস্যেক িনেয়াগ
েদওয়া হেয়েছ।
এ সময় িবিজিবেত আরও সদস্য িনেয়াগ, েবতন-ভাতা বাড়ােনা, িভিডও
কনফােরন্স, িবওিপ, েসালার প্যােনল, িবএসএফ ও িবিজিবর সম্পর্ক
উন্নয়েন নানা পদক্েষপ, িবেশষ কের প্রিশক্ষণ কর্মসূিচ িবিনময়সহ
সরকােরর েনওয়া িবিভন্ন উদ্েযােগর কথা তুেল ধেরন িতিন।
েশখ হািসনা বেলন, বাংলােদশ উন্নয়েনর েরাল মেডেল পিরণত হেয়েছ।
বাংলােদশ িনেজর পােয় দাঁড়ােব, মর্যাদার সঙ্েগ চলেব। েসভােবই
সরকার কাজ কের যাচ্েছ। িতিন দৃঢ়কণ্েঠ বেলন, িবজয় অর্জনকারী জাত
কারও কােছ মাথা নত করেব না। ২০২১ সােল েদশ মধ্যম আেয়র েদশ হেব।
২০৪১ সােল বাংলােদশ হেব দক্িষণ এিশয়ায় উন্নতসমৃদ্ধ েদশ।
িনউজিবিড৭১/এ আর/িডেসম্বর ২০, ২০১৫

প্রার্থীেদর
নামেব ২০ দল

পক্েষ

প্রচারণায়

িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : িবএনিপর ভারপ্রাপ্ত মহাসিচব িমর্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর
জািনেয়েছন, েপৗর িনর্বাচেন েজাট সমর্িথত প্রার্থীেদর পক্েষ
‘েজাটবদ্ধভােব’ প্রচারণায় নামেব িবএনিপ েনতৃত্বাধীন ২০ দলীয়
েজাট।
শিনবার সকােল েজােটর মহাসিচব পর্যােয়র এক ৈবঠক েশেষ এ কথা জানান
িতিন।রাজধানীর গুলশােন িবএনিপ েনত্রীর রাজৈনিতক কার্যালেয় েবলা
েসায়া ১১টায় ৈবঠক শুরু হেয় চেল দুপুর ১২ পর্যন্ত।
িতিন বেলন, ‘ইিতমধ্েয েজােটর প্রার্থীেদর পক্েষ েজাটবদ্ধভােব
িনর্বাচনী প্রচারণা শুরু হেয়েছ। শুক্রবার িদনাজপুর ও রংপুর-এই
দুিট েজলায় কাজ শুরু হেয়েছ। এেত ২০ দেলর েনতাকর্মী প্রচারণা

চািলেয়েছন। অিত অল্প সমেয়র মধ্েয ২০ দেলর েয সমন্িবত প্রচারণা,
তা আগামী দু’একিদেনর মধ্েয শুরু হেব। আমরা আশা কির, ২০ দেলর
েনতৃবৃন্দ তােত অংশগ্রহণ করেব।’
ফখরুল বেলন, ‘২০১৪ সােলর ৫ জানুয়ািরর িনর্বাচেনর পর েথেক
িনর্বাচন কিমশন সমস্ত িনর্বাচন সুষ্ঠু ও অবাধ করেত ব্যর্থ হেয়েছ।
তারপরও আমরা গণতন্ত্েরর স্বার্েথ গণতন্ত্র পুনরুদ্ধােরর জন্য
েপৗর িনর্বাচেন অংশ িনেয়িছ। এই িনর্বাচেনর মধ্য িদেয় প্রমািনত
হেব িনর্বাচন কিমশন কতটুকু িনরেপক্ষ থাকেত পাের। দলীয় স্বার্েথর
ঊর্ধ্েব উেঠ একিট িনরেপক্ষ িনর্বাচেনর আেয়াজন করেত পাের কী না।’
িতিন অিভেযাগ কেরন, ‘মন্ত্রীরা িনর্বাচনী আচরণ িবিধ লঙ্ঘন করেছন
এবং পিরস্কারভােব তা গণমাধ্যেম আসেছ। আজেকর পত্িরকায় আেছ নােটাের
েকােনা একজন মন্ত্রী েসখােন সরকার দলীয় প্রার্থীর বাসায় প্রায়
ঘণ্টাখােনক সভা কেরেছন এবং িবিভন্ন উন্নয়ন কােজর উদ্েবাধন
কেরেছন। এেত প্রমািনত হয়, িনর্বাচন কিমশন তােদর িবরত রাখেত পারেছ
না। ’
তেব ৈবঠেক ২০ দলীয় েজােটর অন্যতম শিরক দল জামায়ােত ইসলামী এবং
ইসলামী ঐক্যেজােটর েকােনা প্রিতিনিধ উপস্িথত িছেলন না।
িনউজিবিড৭১/ আর েক /১৯ িডেসম্বর ২০১৫

িনর্বাচেন
েসনাবািহনী
মেতা পিরস্িথিত হয়িন

রাখার

িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা: িবিভন্ন েপৗর এলাকার আইন-শৃঙ্খলা পিরস্িথিত ভােলা ও
িনয়ন্ত্রেণ আেছ উল্েলখ কের প্রধান িনর্বাচন কিমশনার (িসইিস) কাজী
রিকবউদ্দীন আহমদ জািনেয়েছন, আসন্ন েপৗরসভা িনর্বাচেন েসনাবািহনী
রাখার মেতা পিরস্িথিত ৈতির হয়িন।
আইন-শৃঙ্খলা

পিরস্িথিত

িনয়ন্ত্রেণ

করণীয়

িঠক

করেত

িবিভন্ন

বািহনীর সঙ্েগ িনর্বাচন কিমশেনর (ইিস) ৈবঠক েশেষ এসব কথা বেলন
িতিন।
শিনবার (১৯ িডেসম্বর) েবলা ১১টা েথেক রাজধানীর ইস্কাটেন বাংলােদশ
ইনস্িটিটউট অব অ্যাডিমিনস্ট্েরশন অ্যান্ড ম্যােনজেমন্ট (িবয়াম)
ফাউন্েডশন িমলনায়তেন িতন ঘণ্টাব্যাপী এ ৈবঠক অনুষ্িঠত হয়। ৈবঠেক
সভাপিতত্ব কেরন িসইিস কাজী রিকবউদ্দীন আহমদ।
িসইিস বেলন, িনর্বাচনেক েকন্দ্র কের েপৗর এলাকাগুেলার পিরস্িথিত
উদ্েবগজনক নয়। আইন-শৃঙ্খলা পিরস্িথিত িনয়ন্ত্রেণ আেছ বেল ৈবঠেক
জািনেয়েছন িবিভন্ন েপৗর এলাকার িরটার্িনং কর্মকর্তারা। তারা
জািনেয়েছন, েসনাবািহনী রাখার মেতা েকােনা পিরস্িথিত ৈতির হয়িন।
র্যাব-িবিজিব ও পুিলশ েফার্স েমাতােয়ন থাকায় পিরস্িথিত ভােলা।
সাংবািদকেদর প্রশ্েনর জবােব কাজী রিকবউদ্দীন আহমদ বেলন, মাঠ
পর্যােয়র
িনর্বাচন
ও
আইন-শৃঙ্খলা
রক্ষাকারী
বািহনীগুেলার
কর্মকর্তারা জািনেয়েছন, েতমন েকােনা উদ্েবগজনক পিরস্িথিত েনই।
িনর্বাচেন পূর্ণ শৃঙ্খলা রেয়েছ এবং থাকেব। পিরস্িথিত এখন ভােলা।
উৎসবমুখর পিরেবেশ প্রচার-প্রচারণা চলেছ।
ৈবঠেক িনর্বাচন কিমশনাররা, ইিস সিচব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালেয়র
সিচব, পুিলেশর মহাপিরদর্শক, র্যাব, িবিজিব, আনসার-িভিডিপ, েকাস্ট
গার্ডসহ িবিভন্ন েগােয়ন্দা সংস্থার মহাপিরচালক ও িরটার্িনং
কর্মকর্তারা উপস্িথত িছেলন।
আগামী ৩০ িডেসম্বর েদেশর ২৩৪ েপৗরসভায় িনর্বাচন অনুষ্িঠত হেব।
এেত েময়র পেদ ৯২৩ জন ও কাউন্িসলর পেদ ১১ হাজার ১২২ জন প্রার্থী
প্রিতদ্বন্দ্িবতা করেছন। তােদর মধ্য েথেক প্রিতিনিধ িনর্বাচেন
প্রায় ৭২ লাখ েভাটার তােদর েভাটািধকার প্রেয়ােগর সুেযাগ পাচ্েছন।
িনউজিবিড৭১/ আর েক /১৯ িডেসম্বর ২০১৫

জন্েমর পর েথেক সশস্ত্র বািহনী
েদেশর অহংকার
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা: প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা বেলেছন, আমােদর সশস্ত্র বািহনী
সারা িবশ্েব প্রশংিশত। জন্েমর পর েথেক সশস্ত্র বািহনী েদেশর
অহংকার। সশস্ত্র বািহনী জনগেণর আশা আকাঙ্খা পূরেণ তােদর পােশ
রেয়েছ। জনগণ ও সশস্ত্র বািহনীর মধ্েযকার অংশীদািরত্ব সমেয়র
পিরক্রমায় শক্িত সঞ্চয় করেব।
শিনবার (১৯ িডেসম্বর) সকােল রাজধানীর িমরপুর েসনািনবােসর এনিডিস
অিডেটািরয়ােম ন্যাশনাল িডেফন্স েকার্স (এনিডিস)-২০১৫ এবং আর্মড
েফার্েসস ওয়ার (এএফডব্িলউ) েকার্স২০১৫ এর গ্র্যাজুেয়শন সনদ িবতরণ
অনুষ্ঠােন িতিন এ কথা বেলন।
প্রধানমন্ত্রী বেলন, আমরা িনম্েন থাকেবা না। েকউ আমােদর দিরদ্র
বেল অবেহলা করুক আমরা এটা চাই না। আমরা িবশ্বদরবাের মাথা উঁচু
কের, আত্মমর্যাদা িনেয় চলেবা।
প্রযুক্িতগত দক্ষতার বৃদ্িধর ওপর গুরুত্বােরাপ কের প্রধানমন্ত্রী
বেলন, আমরা সার্বজনীন ও বহুেকন্দ্রীক িবশ্েব বাস কির। েযখােন
পিরবর্তনশীল প্রযুক্িত পারস্পিরক সংেযাগ সুদৃঢ় কেরেছ। উদ্ভুত
িবিভন্ন সমস্যা সমাধােন পথ েদখাচ্েছ।
দক্িষণ এিশয়ার েদশগুেলার আঞ্চিলক সর্ম্পক বৃদ্িধেত বাংলােদশ
ভূিমকা রাখেছ জািনেয় প্রধানমন্ত্রী বেলন, বাংলােদশ দক্িষণ এিশয়ার
েদশগুেলার পারস্পিরক সর্ম্পেক প্রিতবন্ধকতা সৃষ্িটকারী িনরাপত্তা
জিনত অেনক সমস্যা সমাধােন উল্েলখেযাগ্য ভূিমকা েরেখেছ।
এ সময় প্রধানমন্ত্রী েদেশর অর্থৈনিতক অগ্রগিত ও আর্ত-সামািজক
উন্নয়েনর কথা তুেল ধের
িতিন বেলন, অর্থৈনিতকভােব েদশ সমৃদ্ধ হেয়েছ বেলই সরকাির
কর্মকর্তা-কর্মচারীেদর েবতন ভাতা ১২২ ভাগ পর্যন্ত বাড়ােনা সম্ভব
হেয়েছ।
অনুষ্ঠােন ন্যাশনাল িডেফন্স েকার্েস বাংলােদশী ৫১ জন ও িবেদিশ ২৫
জন এবং এএফডব্িলউ বাংলােদশ েসনাবািহনীর ২৮, েনৗবািহনীর ৫ ও িবমান

বািহনীর ৫ জনেক গ্র্যাজুেয়শন সনদ েদয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী নতুন
গ্র্যাজুেয়টেদর
হােত এ সনদ তুেল েদন।
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ৈবঠেক ২০ দেলর মহাসিচবরা, েনই
জামায়ােত ইসলামী
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা: ২০ দলীয় েজােটর মহাসিচব পর্যােয়র ৈবঠক চলেছ। শিনবার েবলা
েসায়া ১১টায় িবএনিপ েচয়ারপারসেনর গুলশােনর রাজৈনিতক কার্যালেয় এ
ৈবঠক শুরু হেয়েছ। ৈবঠেক সভাপিতত্ব করেছন িবএনিপর ভারপ্রাপ্ত
মহাসিচব িমর্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
িবএনিপ েচয়ারপারসেনর প্েরস উইং সদস্য শাইরুল কিবর খান জািনেয়েছন,
জামায়ােত ইসলামীর েকােনা েনতা ৈবঠেক েযাগ েদনিন।
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আইন-শৃঙ্খলা
িবিভন্ন বািহনীর
ৈবঠক

িনয়ন্ত্রেণ
সঙ্েগ ইিসর

িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা: আসন্ন েপৗরসভা িনর্বাচেন আইন-শৃঙ্খলা পিরস্িথিত িনয়ন্ত্রেণ
করণীয় িঠক করেত িবিভন্ন বািহনীর সঙ্েগ ৈবঠেক বেসেছ িনর্বাচন
কিমশন (ইিস)।

শিনবার (১৯ িডেসম্বর) সকাল ১১টায় রাজধানীর ইস্কাটেন বাংলােদশ
ইনস্িটিটউট অব অ্যাডিমিনস্ট্েরশন অ্যান্ড ম্যােনজেমন্ট (িবয়াম)
ফাউন্েডশন িমলনায়তেন এ ৈবঠক শুরু হেয়েছ। ৈবঠেক সভাপিতত্ব করেছন
প্রধান িনর্বাচন কিমশনার (িসইিস) কাজী রিকবউদ্দীন আহমদ।
ৈবঠেক িনর্বাচন কিমশনাররা, ইিস সিচব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালেয়র
সিচব, পুিলেশর মহাপিরদর্শক, র্যাব, িবিজিব, আনসার-িভিডিপ, েকাস্ট
গার্ডসহ িবিভন্ন েগােয়ন্দা সংস্থার মহাপিরচালক ও স্বশস্ত্র
বািহনীর প্িরন্িসপাল স্টাফ অিফসারসহ িরটার্িনং কর্মকর্তারা
উপস্িথত আেছন।
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