েদেশ সামািজক েযাগােযাগ মাধ্যম
ব্যবহাের
সরকােরর
কেঠার
িনর্েদিশকা
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকাঃ েদেশ প্রথমবােরর মেতা সামািজক েযাগােযাগ মাধ্যম ব্যবহােরর
িনয়ম-কানুন েঘাষণা করেলা সরকার। েরাববার মন্ত্িরপিরষদ িবভাগ েথেক
‘সরকাির
প্রিতষ্ঠােন
িনর্েদিশকা-২০১৬’ জাির
ছাড়া আরও ১০িট সামািজক
গাইডলাইন প্রকাশ কেরেছ।

সামািজক
েযাগােযাগ
মাধ্যম
ব্যবহার
করা হয়। ৬ পৃষ্ঠার িনর্েদিশকায় েফসবুক
েযাগােযাগ

মাধ্যম

ব্যবহােরর

িবস্তািরত

একই সােথ বছর েশেষ মূল্যায়েনর িভত্িতেত কার্যকর ব্যবহারকারীেক
স্থানীয় ও জাতীয় পর্যােয় পুরস্কার বা স্বীকৃিত েদওয়ার কথা বলা
হেয়েছ। সরকািরভােব প্রকাশ করা এসব গাইডলাইন শুধুমাত্র সরকাির
কর্মকর্তা-কর্মচারীেদর জন্য করা হেয়েছ।
িনর্েদিশকায় বলা হেয়েছ, েকােনা সম্প্রদােয়র ধর্মীয় অনুভূিতেত
আঘাত লাগেত পাের বা ধর্মিনরেপক্ষতার নীিত পিরপন্থী েকােনা
কনেটন্ট সামািজক েযাগােযাগ মাধ্যেম প্রকাশ করা যােব না। জনমেন
অসন্েতাষ বা অপ্রীিতকর মেনাভাব সৃষ্িট করেত পাের এমন কনেটন্ট
প্রকাশ করেত িনেষধ করা হেয়েছ এেত।
এ ছাড়া বাংলােদেশ বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃ-েগাষ্ঠী বা সম্প্রদােয়র
প্রিত ৈবষম্যমূলক বা েহয় প্রিতপন্নমূলক কনেটন্ট প্রকাশ করা যােব
না। েকােনা ব্যক্িত, প্রিতষ্ঠান বা রাষ্ট্রেক েহয় প্রিতপন্ন কের
এবং িলঙ্গ ৈবষম্য বা এ সংক্রান্ত িবতর্িকত েকােনা কনেটন্ট প্রকাশ
করা যােব না বেল িনর্েদিশকায় বলা হেয়েছ।
িনর্েদশনা অনুযায়ী, দাপ্তিরক েযাগােযাগ ও মতিবিনময়, সমস্যা
পর্যােলাচনা ও সমাধান, জনসেচতনতা ও প্রচারণা, নাগিরকেসবা সহজ করা
ও উদ্ভাবন, িসদ্ধান্তগ্রহণ ও নীিত িনর্ধারণী প্রক্িরয়ায় জনগেণর
অংশগ্রহণ,
জনবান্ধব
প্রশাসন
ব্যবহার
িনশ্িচত
করা
এবং
েসবাগ্রহীতার অিভেযাগ িনষ্পত্িতেত সরকাির অিফসগুেলা সামািজক
েযাগােযাগ মাধ্যম ব্যবহার করেত পারেব।

সামািজক েযাগােযাগ মাধ্যেমর অ্যাকাউন্ট পিরচালনার িনর্েদশনায় বলা
হয়, অ্যাকাউন্েট েকান ব্যক্িতগত ছিব ব্যবহার করা যােব না।
প্রিতষ্ঠােনর েকান দািয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যক্িত বা িতন েথেক পাঁচজেনর
একিট
মডােরটর
দল
থাকেব।
সরকােরর
কর্মচারীেদর
ব্যক্িতগত
অ্যাকাউন্টেক
এই
িনর্েদশনার
বাইের
রাখা
হেলও
ব্যক্িতগত
অ্যাকাউন্ট পিরচালনায় দািয়ত্বশীল আচরণ ও অনুশাসন েমেন চলেত
িনর্েদশনা এেসেছ।
িনর্েদিশকা অনুযায়ী, সরকাির প্রিতষ্ঠানেক িতন মােস একবার িনজ
দপ্তেরর
সামািজক
েযাগােযাগ
মাধ্যম
ব্যবহােরর
অগ্রগিত
ও
কার্যকািরতা পর্যােলাচনা করেত হেব। বছর েশেষ মূল্যায়েনর িভত্িতেত
কার্যকর ব্যবহারকারীেক স্থানীয় ও জাতীয় পর্যােয় পুরস্কার বা
স্বীকৃিতর ব্যবস্থা রাখা েযেত পাের।
েসরা

েপাস্ট,

েসরা

কেমন্ট,

েসরা

েপইজ,

েসরা

নাগিরক

সমস্য

উপস্থাপক, েসরা সমাধান এবং েসরা প্রচারেক িবেবচনায় িনেয় পুরস্কার
েদওয়া েযেত পাের বেল িনর্েদশনায় বলা হেয়েছ।
িনর্েদিশকায় বলা হেয়েছ, পৃিথবীর েমাট জনসংখ্যার ৪২ শতাংশ
ইন্টারেনট ব্যবহার কের। এর মধ্েয ২৯ শতাংশ সামািজক েযাগােযাগ
মাধ্যেম যুক্ত আেছন। বাংলােদেশ
শতাংশ সামািজক েযাগােযাগ মাধ্যম

ইন্টারেনট ব্যবহারকারীেদর ৮০
ব্যবহার কেরন। আর আট শতািধক

সরকাির অিফেস দাপ্তিরক কােজ সামািজক েযাগােযাগ মাধ্যেম ব্যবহার
হচ্েছ।
সরকাির প্রিতষ্ঠােন সামািজক েযাগােযাগ মাধ্যেমর কার্যকর ব্যবহার
িনশ্িচত, সামািজক েযাগােযাগ মাধ্যম ব্যবহাের সরকাির প্রিতষ্ঠান ও
কর্মচারীেদর করণীয় ও বর্জনীয় িনর্ধারণ এবং সামািজক েযাগােযাগ
মাধ্যম ব্যবহাের িনরাপত্তা ও েগাপনীয়তা িনশ্িচত করেত িনর্েদশনা
জাির করা হেয়েছ।
সামািজক েযাগােযাগ মাধ্যেমর অ্যাকাউন্ট পিরচালনার িবষেয় বলা
হেয়েছ, অ্যাকাউন্েট েকােনা ব্যক্িতগত ছিব ব্যবহার করা যােব না।
প্রিতষ্ঠােনর েকােনা দািয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যক্িত বা ৩ েথেক ৫ জেনর
একিট
মডােরটর
দল
থাকেব।
সরকােরর
কর্মচারীেদর
ব্যক্িতগত
অ্যাকাউন্টেক
এই
িনর্েদশনার
বাইের
রাখা
হেলও
ব্যক্িতগত
অ্যাকাউন্ট পিরচালনায় দািয়ত্বশীল আচরণ ও অনুশাসন েমেন চলেত
িনর্েদশনা এেসেছ।

এ ছাড়া কনেটন্ট ও বন্ধু িনর্বাচেন সতর্কতা অবলম্বন এবং
অপ্রেয়াজনীয় ট্যািগং না করেতও সরকাির কর্মচারীেদর পরামর্শ েদয়া
হেয়েছ।
িনর্েদশনা অনুযায়ী, েকােনা প্রিতষ্ঠােনর পক্েষ মডােরটরেক তােদর
েপজ সপ্তােহ কমপক্েষ দুইবার হালনাগাদ করেত হেব। জাতীয় ঐক্য ও
েচতনা পিরপন্থী েকােনা কনেটন্ট প্রকাশ করা যােব না। সরকাির
প্রিতষ্ঠানেক িতন মােস একবার িনজ দফতেরর সামািজক েযাগােযাগ
মাধ্যম ব্যবহােরর অগ্রগিত ও কার্যকািরতা পর্যােলাচনা করেত হেব,
বছর েশেষ মূল্যায়েনর িভত্িতেত কার্যকর ব্যবহারকারীেক স্থানীয় ও
জাতীয় পর্যােয় পুরস্কার বা স্বীকৃিতর ব্যবস্থা রাখা েযেত পাের।
েসরা েপাস্ট, েসরা কেমন্ট, েসরা েপজ, েসরা নাগিরক সমস্যা
উপস্থাপক, েসরা সমাধান এবং েসরা প্রচারেক িবেবচনায় িনেয় পুরস্কার
েদয়া েযেত পাের বেলও িনর্েদশনায় বলা হেয়েছ।
প্রসঙ্গত, েফসবুক ছাড়াও আেরা ১০িট সামািজক েযাগােযাগ মাধ্যম
(েফসবুক, টুইটার, ইউিটউব, স্কাইপ, গুগ্ল্ প্লাস, ইেমা, ভাইবার,
িলংক্ড্ইন, ইনস্টাগ্রাম, িপন্টােরস্ট ও েহায়াট্স্অ্যাপ)েক
িনর্েদশনার অন্তর্ভুক্ত কেরেছ মন্ত্িরপিরষদ িবভাগ।

এ

এর আেগ গত ৪ নেভম্বর মাঠ পর্যােয়র কর্মকর্তােদর সামািজক
েযাগােযাগ মাধ্যেম দািয়ত্বশীল আচরেণর আহ্বান জািনেয় িনর্েদশনা
জাির কের মন্ত্িরপিরষদ িবভাগ। ওই িনর্েদশনা অনুযায়ী, মাঠ
প্রশাসেনর কর্মকর্তােদর িনেজর েফইসবুক পাতায় ‘একান্ত ব্যক্িতগত’
েকান িবষয় প্রকােশ িনেষধজ্ঞা রেয়েছ।
মূল িনর্েদিশকা েদখুন এখােন-Social+Media+Guideline-2016
িনউজিবিড৭১/এ আর/জুলাই ১২, ২০১৬

কাউন্িসেলর ৪ মাস
স্থায়ী কিমিট পুনর্গঠেন িহমিশম
খাচ্েছন খােলদা িজয়া
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকাঃ দেলর সর্েবাচ্চ নীিতিনর্ধারণী েফারাম জাতীয় স্থায়ী কিমিট
পুনর্গঠেন িহমিশম খাচ্েছন িবএনিপ েচয়ারপারসন। বর্তমান স্থায়ী
কিমিটর েকােনা সদস্যেক বাদ িদেত চান না েচয়ারপারসন খােলদা িজয়া।
তাই নতুন কিমিটেত েকবল দুজন নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করেত পারেবন
িতিন। িকন্তু প্রার্থী আেছন অন্তত সাতজন। কিমিটেত কােক েরেখ কােক
েনেবন, েসই িহসাব েমলােত পারেছন না িতিন।
েকন্দ্রীয়
েকন্দ্রীয়

কাউন্িসেলর চার মাস হেত চলেলও স্থায়ী কিমিট বা
িনর্বাহী
কিমিট
পূর্ণাঙ্গ
করেত
পােরনিন
িতিন।

গঠনতন্ত্র অনুযায়ী িবএনিপর স্থায়ী কিমিট ১৯ সদস্েযর। েচয়ারপারসন,
িসিনয়র ভাইস েচয়ারম্যান ও মহাসিচব পদািধকার বেল এই কিমিটর সদস্য।
এিট দেলর সর্েবাচ্চ নীিতিনর্ধারণী েফারাম।
স্থায়ী কিমিটর গঠন িনেয় খােলদার দ্িবধাদ্বন্দ্ব এমন একটা পর্যােয়
েপৗঁেছেছ েয সম্প্রিত দেলর স্থায়ী কিমিটর একজন জ্েযষ্ঠ সদস্য
খােলদা িজয়ােক বেলেছন িতিনসহ আরও দুজন িসিনয়রেক বাদ িদেয় নতুনেদর
কিমিটেত অন্তর্ভুক্ত করেত। িকন্তু খােলদা িজয়া তােত সাঁয় েদনিন।
নাম প্রকাশ না করার শর্েত স্থায়ী কিমিটর ওই সদস্য বেলন, িতিন
িবএনিপর েচয়ারপারসনেক এ ধরেনর কথা বেলেছন।
িবএনিপর একািধক সূত্র জানায়, েকউ আনুষ্ঠািনকভােব স্থায়ী কিমিটর
সদস্য পদপ্রার্থী না হেলও পাঁচ েথেক সাতজেনর নাম েজােরেশাের
আেলািচত হচ্েছ। এঁরা হেলন িবএনিপর ভাইস েচয়ারম্যান সােদক েহােসন
েখাকা, আবদুল্লাহ আল েনামান, শাহ েমায়াজ্েজম, েচয়ারপারসেনর
উপেদষ্টা আিমর খসরু মাহমুদ েচৗধুরী, খন্দকার মাহবুব েহােসন,
যুগ্ম মহাসিচব সালাউদ্িদন আহেমদ ও েমাহাম্মদ শাহজাহান।
এঁেদর কােক বাদ িদেয় কােক রাখেবন, তা িনেয় িবএনিপর েচয়ারপারসন
দ্িবধা-দ্বন্দ্েব আেছন। এর মধ্েয চট্টগ্রাম েথেক দুজন আেছন,

যাঁেদর দুজনই প্রভাবশালী। েযেকােনা একজনেক বাদ িদেয় অন্যজনেক পদ
েদওয়া কিঠন। িকন্তু চট্টগ্রাম েথেক অন্তত একজনেক রাখা প্রেয়াজন।
বািকেদর ক্েষত্েরও একই ধরেনর সমস্যা ৈতির হেয়েছ।
সূত্র জানায়, কিমিট গঠেন েদির হওয়ার এিট একিট বড় কারণ। এ ছাড়া
দেলর কেয়কজন জ্েযষ্ঠ েনতার ওপর খােলদা িজয়া পুেরাপুির আস্থা
রাখেত পারেছন না। িকন্তু তাঁেদর কাঙ্ক্িষত পদ েদওয়া না হেল িহেত
িবপরীত হেত পাের। আবার আংিশক িনর্বাহী কিমিট েঘাষণার পর একজন
যুগ্ম মহাসিচবসহ কেয়কজেনর পদ পাওয়া িনেয় িবএনিপ দেলর েভতের-বাইের
সমােলাচনার মুেখ পেড়িছল। এবার েস অবস্থা দল এড়ােত চায়।
এ অবস্থায় েকউ েকউ স্থায়ী কিমিটর সদস্য ১৯ েথেক বািড়েয় ২৩ জন
করার কথাও বলেছন। তেব িবষয়িট এখেনা আনুষ্ঠািনকভােব দেল আেলাচনা
হয়িন। দেলর কাউন্িসেল িনর্বাহী কিমিটর িবিভন্ন পদসংখ্যা বাড়ােনা
হেলও স্থায়ী কিমিটর পদ বাড়ােনা হয়িন। এর আেগ পঞ্চম কাউন্িসেল
স্থায়ী সদস্য বািড়েয় ১৫ েথেক ১৯ করা হয়।
িবএনিপর

গঠনতন্ত্র

েচয়ারপারসন পদসংখ্যা
অনুেমাদন িনেত হেব।

অনুযায়ী,
বাড়ােত

কাউন্িসেল
পােরন।

তেব

না

হেলও

পরবর্তী

চাইেল

দেলর

কাউন্িসেল

তা

এসব িবষেয় িবএনিপর স্থায়ী কিমিটর সদস্য খন্দকার েমাশাররফ েহােসন
বেলন, স্থায়ী কিমিটর সদস্যসংখ্যা বাড়ােনার েকােনা সম্ভাবনা আেছ
িক না, তা িতিন জােনন না। তেব েচয়ারপারসন চাইেল তা করেত পােরন।
দেলর গঠনতন্ত্ের তাঁেক েস ক্ষমতা েদওয়া আেছ।
গত ১৯ মার্চ দেলর েকন্দ্রীয় কাউন্িসল কের িবএনিপ। গঠনতন্ত্ের
কাউন্িসেলর মাধ্যেম িনর্বাহী ও স্থায়ী কিমিট করার িবধান আেছ।
িকন্তু কাউন্িসলররা এই দুিট কিমিট গঠেনর একক ক্ষমতা েদন
েচয়ারপারসন খােলদা িজয়ােক। এখন পর্যন্ত কেয়ক ধােপ িনর্বাহী
কিমিটর ৪২িট পেদ নাম েঘাষণা করা হেয়েছ। নতুন স্থায়ী কিমিট গঠন
করা হয়িন।
দেলর েনতােদর অেনেক আশা কেরিছেলন, ঈেদর আেগ কিমিট িদেয় খােলদা
িজয়া েনতা-কর্মীেদর ‘ঈদ উপহার’ েদেবন।
িবএনিপর স্থায়ী কিমিটর একজন সদস্য জানান, গত ১০ েম স্থায়ী কিমিটর
ৈবঠেক েচয়ারপারসন বেলেছন, স্থায়ী কিমিটেত এখন যাঁরা আেছন, তাঁরা
েকউ বাদ পড়েবন না। েস িহসােব নতুন দুজন স্থায়ী কিমিটেত যুক্ত

হওয়ার কথা। মানবতািবেরাধী অপরােধর দােয় ফাঁিস কার্যকর করায়
স্থায়ী কিমিটর সদস্য সালাউদ্িদন কােদর েচৗধুরী ও মৃত্যুবরণ করায়
আর এ গিণর পদ দুিট খািল।
িবএনিপর অেনেক মেন করেছন, স্থায়ী কিমিটর আরও দুই সদস্য শামসুল
ইসলাম ও সােরায়ারী রহমানও বার্ধক্যজিনত অসুস্থতায় ভুগেছন। তাঁেদর
জায়গায়ও দুজনেক িনেয়াগ করা হেত পাের। তেব খােলদা িজয়া এই িবষেয়
স্থায়ী কিমিটর সভায় িকছু বেলনিন।
স্থায়ী কিমিটর ওই সদস্য আরও বেলন, িবএনিপর েচয়ারপারসন ওই ৈবঠেক
বেলেছন, স্থায়ী কিমিটর দুিট পদ খািল। িকন্তু ওই পেদর প্রত্যাশী
অেনক েবিশ। ওই েনতা বেলন, এ িবষেয় িতিন কারও পরামর্শ চানিন।
এখেনা েচয়ারপারসন েসভােব দেলর জ্েযষ্ঠ েনতােদর সঙ্েগ আেলাচনা
করেছন না।
সূত্রঃ প্রথম আেলা
িনউজিবিড৭১/এ আর/জুলাই ১২, ২০১৬

শুধু িশক্ষার্থী নয়, িশক্ষকেদর
ওপরও নজরদাির বাড়ােনা হেব
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকাঃ িশক্ষার্থীেদর পাশাপািশ িশক্ষকেদর ওপরও নজরদাির বাড়ােনা
হেব বেল জািনেয়েছন িশক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নািহদ।
মঙ্গলবার সিচবালেয় িনজ কার্যালেয় সাংবািদকেদর িবিভন্ন প্রশ্েনর
জবােব এ কথা বেলন মন্ত্রী।
জঙ্িগ সংশ্িলষ্টতার িবষেয় নর্থ সাউথ িবশ্বিবদ্যালয় েনওয়া পদক্েষপ
যেথষ্ট নয় বেলও মন্তব্য কেরন িশক্ষামন্ত্রী। িতিন বেলন, এটা
অেনকটা পাশ কািটেয় যাওয়ার মেতা।
নুরুল ইসলাম নািহদ বেলন, েকােনা ছাত্র ১০ িদন িশক্ষাপ্রিতষ্ঠােন

উপস্িথত না হেল েস িবষেয় অিভভাবকেক জানােত হেব। েসই সঙ্েগ
সরকারেকও িলিখতভােব জানােত হেব। এ িবষেয় িশক্ষকেদর পাশাপািশ
অিভভাবকেদরও দািয়ত্ব িনেত হেব। এরই মধ্েযই এ সংক্রান্ত একিট
পিরপত্র েদেশর সব িশক্ষাপ্রিতষ্ঠােন েপৗঁেছ েদওয়া হেয়েছ।
এিটেক গুরুত্েবর সঙ্েগ েনওয়ার জন্য িশক্ষাপ্রিতষ্ঠােনর প্রধানেদর
প্রিত িনর্েদশনা েদওয়া হেয়েছ।
জঙ্িগ সংশ্িলষ্টতা িবষেয় িবিভন্ন িশক্ষাপ্রিতষ্ঠান, িশক্ষার
সঙ্েগ সংশ্িলষ্ট িবিভন্ন সংস্থা ও অিধদপ্তেরর সঙ্েগ পর্যায়ক্রেম
িশক্ষা মন্ত্রণালয় ৈবঠক করেব বেল জানান মন্ত্রী।
নর্থ সাউথ িবশ্বিবদ্যালেয়র িশক্ষার্থীরা জঙ্িগ কার্যক্রেম জিড়ত
হেয় পড়েছন বেল আেগও িবিভন্ন গণমাধ্যেম প্রিতেবদন প্রকািশত হেয়েছ।
িকন্তু সরকােরর পক্ষ েথেক েকােনা পদক্েষপ েকন েনওয়া হয়িন জানেত
চাইেল মন্ত্রী বেলন, ‘আমরা যখনই জানেত েপেরিছ তখন েথেকই ব্যবস্থা
েনওয়া শুরু কেরিছ। এখােন আমােদর পক্ষ েথেক েকােনা ধরেনর গািফলিত
বা অবেহলা েনই।’
িনউজিবিড৭১/এম আর/১২ জুলাই ২০১৬

গুলশােন হামলা: িনহতেদর স্মরেণ
িবএনিপর েশাক কর্মসূিচ পালন
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকাঃ গুলশােনর হিল আর্িটজান েবকািরেত সন্ত্রাসী হামলায় িনহতেদর
স্মরেণ
পূর্ব
েঘািষত
েশাক
কর্মসূিচ
পালন
করেছ
বাংলােদশ
জাতীয়তাবাদী দল (িবএনিপ)।
কর্মসূিচর মধ্েয দলীয় কার্যালেয় কােলাপতাকা উত্েতালন ও দলীয়
পতাকা অর্ধনিমত কের রাখাসহ েদেশর সকল মহানগর ও েজলায় েশাকসভা ও
েশাক িমিছল রেয়েছ।
এ

ছাড়া

কর্মসূিচ

অনুযায়ী

িবেকেল

রাজধানীর

রমনায়

ইঞ্িজিনয়ার্স

ইনস্িটিটিটউশন িমলনায়তেন েশাকসভা
জ্েযষ্ঠ েনতারা বক্তব্য রাখেবন।

করার

কথা

রেয়েছ।

এর আেগ ৫ জুলাই এক সংবাদ সম্েমলেন এ কর্মসূিচর
িবএনিপ মহাসিচব িমর্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

যােত

দেলর

েঘাষণা

কেরন

প্রসঙ্গত, িবগত ১ জুলাই শুক্রবার িদবাগত রাত েপৗেন নয়টার িদেক
গুলশােনর ৭৯ নম্বেরর আর্িটজান েবকািরেত ৮ েথেক ১০ জন সন্ত্রাসী
অতর্িকত হামলা চালায়। এরপর ওই েরস্েতারাঁয় থাকা ২০ জন িবেদিশ
নাগিরকসহ ৩০-৩৫ জন েলাকজনেক িজম্িম কের রােখ। েস সময় পুিলেশর
সঙ্েগ সন্ত্রাসীেদর েগালাগুিল হয়।
েগালাগুিলেত িডিবর সহকারী কিমশনার (এিস) রিবউল ইসলাম এবং বনানী
থানার অিফসার ইনচার্জ (ওিস) সালাউদ্িদন িনহত হন। আহত হন প্রায় ৩০
জন পুিলশ সদস্য। শিনবার েভাের েসনাবািহনীর েনতৃত্েব েযৗথবািহনী
অিভযান চািলেয় িজম্িম হওয়া ১৩ জনেক জীিবত এবং ১৭ জন িবেদিশ
নাগিরকসহ ২০ জেনর মৃতেদহ উদ্ধার কেরন।
জঙ্িগ হামলা চািলেয় েদিশ-িবেদিশ নাগিরকেদর িজম্িম করার ঘটনায় দায়
স্বীকার কের মধ্যপ্রাচ্যিভত্িতক আন্তর্জািতক জঙ্িগ সংগঠন ইসলািমক
স্েটট (আইএস)। বাংলােদেশ এ ধরেনর অতর্িকত হামলা চািলেয় মানুষজনেক
িজম্িম করার ঘটনা এটাই প্রথম।
িনউজিবিড৭১/এম আর/১২ জুলাই ২০১৬

বহুল
আেলািচত
িবদ্যুৎেকন্দ্েরর
চুক্িত আজ

রামপাল
িনর্মাণ

িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকাঃ বহুল আেলািচত রামপাল কয়লািভত্িতক িবদ্যুৎেকন্দ্েরর িনর্মাণ
চুক্িত সই হচ্েছ আজ। বাংলােদশ-ভারত েযৗথ স্িটয়ািরং কিমিটর
বুধবােরর
সভা
উপলক্েষ
আজ
ঢাকায়
ভারেতর
েয
উচ্চপর্যােয়র

প্রিতিনিধদলিট আসেছ, তােদর উপস্িথিতেত চুক্িত সই হেব। ‘বাংলােদশভারত ফ্েরন্ডিশপ পাওয়ার েকাম্পািনর (িবআইএফিপিসএল)’ িনর্ভরেযাগ্য
সূত্ের এ খবর জানা েগেছ। িবদ্যুৎ প্রিতমন্ত্রী নসরুল হািমদও
িবষয়িট িনশ্িচত কেরন।
জানা েগেছ, চুক্িত সইেয়র পর বুধবার দু েদেশর একিট েযৗথ
প্রিতিনিধদল রামপাল সফর করেব। েসখান েথেক েফরার পর িবেকেল
অনুষ্িঠত হেব েযৗথ স্িটয়ািরং কিমিটর সভা। দু েদেশর িবদ্যুৎ খােত
সহেযািগতার ক্েষত্র িচহ্িনত করা, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়েনর
িসদ্ধান্ত েনওয়ার জন্য ২০১০ সাল েথেক সিচব পর্যােয়র এই কিমিট কাজ
করেছ। এ ছাড়া কর্মকর্তা পর্যােয় রেয়েছ একিট েযৗথ ওয়ার্িকং
গ্রুপ। বুধবার সকােল এই গ্রুেপর সভা হেব।
এ দুিট সভা উপলক্েষ আগত ভারতীয় প্রিতিনিধদেলর েনতৃত্ব েদেবন েস
েদেশর িবদ্যুৎসিচব প্রদীপ কুমার পূজাির। প্রিতিনিধদেল ‘ভারত েহিভ
ইেলকট্িরক িলিমেটড—েভল’ এবং রামপাল িবদ্যুৎেকন্দ্েরর সম-অংশীদার
‘ন্যাশনাল
থারমাল
পাওয়ার
েকাম্পািনর
(এনিটিপিস)’
ঊর্ধ্বতন
কর্মকর্তারাও
থাকেবন।
এই
েভলই
প্রিতেযািগতামূলক
দরপত্র
প্রক্িরয়ায় েকন্দ্রিটর িনর্মাণ িঠকাদার িনর্বািচত হেয়েছ। ১৩২০
েমগাওয়াট ক্ষমতার এই েকন্দ্রিটেত ২০১৯ সােলর েশষ নাগাদ উৎপাদন
শুরু হেত পাের। উৎপািদত সব িবদ্যুৎ িকনেব বাংলােদশ।
েকন্দ্রিট িনর্মােণ ব্যয় হেব প্রায় ১২ হাজার েকািট টাকা (েদড়
িবিলয়ন বা ১৫০ েকািট মার্িকন ডলার)। এর ৩০ শতাংশ িবিনেয়াগ করেব
উদ্েযাক্তা েকাম্পািন। অবিশষ্ট ৭০ শতাংশ ঋণ েনওয়া হেব। দরপত্েরর
শর্ত অনুযায়ী িঠকাদারই এই ঋণ সংগ্রহ করেব। এ ক্েষত্ের ভারেতর
এক্সেপার্ট-ইমেপার্ট (এক্িসম) ব্যাংক েথেক েভল ঋেণর অর্থ পােব। ২
শতাংশ সুেদ িঠকাদােরর মাধ্যেম এই অর্থ পাওয়া যােব বেল সংশ্িলষ্ট
সূত্ের জানা েগেছ।
রামপাল িবদ্যুৎেকন্দ্র স্থাপেনর জন্য বাংলােদেশর িবদ্যুৎ উন্নয়ন
েবার্ড (িবিপিডিব) ও ভারেতর এনিটিপিসর েযৗথ উদ্েযােগ গিঠত হেয়েছ
িবআইএফিপিসএল। বর্তমােন বাংলােদেশর িবদ্যুৎসিচব এই েকাম্পািনর
েচয়ারম্যান। আর ব্যবস্থাপনা পিরচালক এনিটিপিসর একজন ঊর্ধ্বতন
কর্মকর্তা।
িনর্মাণ িঠকাদার িহেসেব েভেলর িনর্বাচন ও িনযুক্িতর িবষয়িট
বাংলােদশ পক্ষ তথা িবিপিডিব অনুেমাদন কেরেছ জানুয়াির মােস। তারপর

এনিটিপিসর অনুেমাদন পাওয়ার পর েভলেক িচিঠ েদওয়া হয় চুক্িত সইেয়র
জন্য। অবশ্য এই প্রকল্েপর জন্য িঠকাদারেক েযসব যন্ত্রপািত
(ক্যািপটাল েমিশনািরজ) আনেত হেব, তা শুল্কমুক্ত হেব িক না, েস
িবষেয় জাতীয় রাজস্ব েবার্েডর (এনিবআর) িসদ্ধান্ত েপেত েদির হওয়ায়
িনর্মাণ চুক্িত সই িপিছেয় যায়। তেব চুক্িত সইেয়র পর দ্রুততম
সমেয়ই িনর্মাণকাজ শুরু হেব বেল েকাম্পািনর সূত্র জািনেয়েছ।
তেব এখন পর্যন্ত এই েকন্দ্ের ব্যবহােরর জন্য কয়লার উৎস, কয়লা
আনার প্রক্িরয়া ও পদ্ধিত িনশ্িচত হয়িন। িবআইএফিপিসএেলর একিট
সূত্র বেলেছ, েকন্দ্রিট িনর্মােণ সময় লাগেব প্রায় চার বছর। কয়লা
লাগেব তার পের। কােজই কয়লার উৎস ও আমদািনর প্রক্িরয়া পদ্ধিত
িনশ্িচত করার জন্য যেথষ্ট সময় হােত আেছ। এই েকন্দ্েরর জন্য
প্রিতিদন
কয়লা
লাগেব
প্রায়
১০
হাজার
েমট্িরক
টন।

রামপাল িবদ্যুৎেকন্দ্র বহুল আেলািচত হওয়ার কারণ এর িনর্মাণস্থল ও
পিরেবশগত
প্রভাব
িনরূপণ
(ইআইএ)।
েকন্দ্রিটর
িনর্মাণস্থল
সুন্দরবেনর বাংলােদশ অংেশর উত্তর-পশ্িচম প্রান্তসীমা েথেক ১৪
িকেলািমটার দূের। আইন অনুযায়ী সুন্দরবেনর ১০ িকেলািমটােরর মধ্েয
এ ধরেনর স্থাপনা করা যায় না। তেব পিরেবশবাদী িবিভন্ন সংগঠন ও
সুশীল সমােজর একাংশ প্রকল্পিটেক সুন্দরবন ধ্বংসকারী অিভিহত কের
এর িবেরািধতা করেছ।
তেব সরকার বলেছ, পিরেবশিবজ্ঞানী, গেবষক ও এ-সংক্রান্ত উচ্চতর
প্রেকৗশল জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্িতেদর পরামর্শ িনেয়ই প্রকল্পিট
বাস্তবায়ন করা হচ্েছ। তা ছাড়া এই প্রকল্েপ সর্বাধুিনক প্রযুক্িত

(সুপার ক্িরিটক্যাল) ব্যবহৃত হেব। তাই সুন্দরবেনর েকােনা ক্ষিতর
আশঙ্কা অমূলক।
িনউজিবিড৭১/িট আই/১২ জুলাই ২০১৬

‘বাংলােদেশ
থাকেব’

আইএস

আেছ

এবং

েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকাঃ আইএসএর মুখপত্র দািবেকর একিট িনবন্েধ বলা হয়, েবঙ্গেলর
সরকার যতই বলুক ‘বাংলােদেশ আইএস েনই, িকন্তু িতউিনিসয়া েথেক
েবঙ্গল পর্যন্ত আইএস আেছ এবং থাকেব’।
বাংলােদেশর জঙ্গী হামলাগুেলার সােথ ইসলািমক স্েটেটর সংশ্িলষ্টতা
অস্বীকার কের সরকােরর একািধক মন্ত্রী বেলন, বাংলােদেশ আইএেসর
েকান অস্িতত্ব েনই এবং এগুেলা স্থানীয় জঙ্গী সংগঠেনরই কাজ।
িকন্তু ইসলািমক স্েটেটর সােথ েজএমিবর এক ধরেণর সম্পর্েকর একটা
ধারণা পাওয়া যায় আইএসএর মুখপত্র ‘দািবক’-এর িনকট অতীেত প্রকািশত
িকছু িনবন্ধ েথেক। এেত স্পষ্টই বলা হয়, েজএমিবেক বাংলােদেশ তােদর
ঘিনষ্ঠতম সংগঠন বেলই মেন কের আইএস।
দািবেকর
দ্বাদশ
সংখ্যায়
এক
িনবন্েধ
বলা
হয়,
ইসলামপন্থী সংগঠনগুেলার মধ্েয একমাত্র জামা’তুল
যথার্থ ‘িজহািদ’ সংগঠন।

বাংলােদেশর
মুজািহদীনই

বাংলােদেশ ধর্মীয় সংখ্যালঘু, িবেদশী নাগিরক, ব্লগার, েলখক,
প্রকাশক েথেক শুরু কের সমকামী অিধকারকর্মীেদর ওপর সাম্প্রিতক
অেনকগুেলা হামলারই দািয়ত্ব স্বীকার কের আইএস– এমন খবর েদয় িজহািদ
তৎপরতা নজরদািরর ওেয়বসাইট এসআইিটই (SITE)।
এ সম্পর্েক দািবক-এর ‘েবঙ্গেল িজহােদর পুনরুত্থান’ নােমর িনবন্েধ
বলা হয়, িখলাফাহ’র ৈসন্যরা ইসলািমক স্েটেটর েনতৃত্েবর আেদশ েপেয়ই

‘ক্রুেসডার ও তার সহেযাগীেদর ওপর’ হামলা চািলেয়েছ। এ েথেক অেনেকই
বলেত পােরন, বাংলােদেশ আইএস সরাসির না থাকেলও তােদর ‘অনুেমািদত
সংগঠেনর’ তৎপরতা আেছ।
কেয়কিদন আেগই সাইেট প্রকািশত এক িভিডওেত েদখা যায়, িসিরয়ার
রাক্কা শহর েথেক ‘িতন জন বাংলােদশী আইএস েযাদ্ধা’ গুলশােনর
আক্রমেণর প্রশংসা কের বাংলায় বক্তৃতা করেছন, আেরা হামলার হুমিক
িদচ্েছন।
বাংলােদেশর পুিলেশর মহাপিরদর্শক শিহদুল হক শিনবার বেলেছন,
েশালািকয়ার ঈেদর সকােল হামলা এবং ঢাকার গুলশােন েরস্েতারাঁয়
আক্রমণ চািলেয় িবেদশীসহ ২০ জনেক হত্যা– এই দুেটাই িনিষদ্ধ জঙ্গী
েগাষ্ঠী জামা’তুল মুজািহদীেনর কাজ।
তার কথা, েশালািকয়ার ঘটনায় েয গ্েরফতার হেয়েছ– তার প্রাথিমক
জবানবন্দীেত েস স্বীকার কেরেছ েয দুেটা ঘটনাই েজএমিব সদস্যেদর
কাজ।
তেব

ইন্টারেনেট

েদখা

যাচ্েছ,

গুলশােন

আক্রমণসহ

বাংলােদেশ

ঘেট

যাওয়া সাম্প্রিতক েবিশর ভাগ জঙ্গী হামলারই দািয়ত্ব স্বীকার করেছ
ইসলািমক স্েটট বা আইএস। যিদও েশালািকয়ার হামলার ক্েষত্ের আইএেসর
দািয়ত্ব স্বীকােরর েকান খবর এখেনা পাওয়া যায় িন।
এ ব্যাপাের শিহদুল হেকর বক্তব্য হেলা, “েযখােনই ঘটনা ঘেট– আইএস
েসখােনই তা দািব কের। তেব আইএস এ দািব েকন কের– এই িলংকটা আমরা
এখন পর্যন্ত পাইিন।
প্রত্যক্ষদর্শীেদর িববরণ েথেক ধারণা হয় েয গুলশােন হামলাকারীেদর
সােথ আইএেসর সংবাদসংস্থার ইন্টারেনেট এমনই েযাগােযাগ িছল েয
পুিলেশ েঘরা েহািল আর্িটজান েরস্েতারাঁর েভতর েথেকই তারা
হত্যাকান্েড িনহতেদর ছিব পািঠেয়েছ।
িকন্তু এটা িঠক েয বাংলােদেশ এ ধরেণর জঙ্গী েগাষ্ঠীগুেলার
আন্তর্জািতক েযাগােযােগর সমন্বয় েকাথা েথেক এবং িকভােব হয় তা
এখেনা স্পষ্ট নয়। এর েকান একক সমন্বয়কারী আেছন িকনা তাও এখেনা
অজানা।
সুত্র – িবিবিস
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‘িনজ
িনজ
এলাকায়
জঙ্িগবাদ
িবেরাধী
সেচতনতা
গেড়
তুলেত
হেব’
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকাঃ জঙ্িগবাদ প্রিতেরােধ িনজ িনজ এলাকায় িগেয় জনসেচতনতা গেড়
তুলেত মন্ত্রী, এমিপেদর তািগদ িদেয়েছন প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা।
েসামবার সিচবালেয় অনুষ্িঠত মন্ত্িরসভা ৈবঠেক প্রধানমন্ত্রী এ
আহ্বান জানান। এ সময় িতিন গুলশান ও েশালািকয়ায় হামলার ঘটনা তুেল
ধেরন।
প্রধানমন্ত্রী বেলন, ‘সব ধর্মীয় ও িশক্ষা প্রিতষ্ঠােনর সবাইেক
সতর্ক থাকেত হেব। েকউ িনেখাঁজ হেল তা েগাপন না কের সংশ্িলষ্টেদর
জানােত হেব। এছাড়া িশক্ষা প্রিতষ্ঠােন েকউ অনুপস্িথত থাকেলও তাও
েযন সংশ্িলষ্টেদর জানােনা হয়।’
িতিন আরও বেলন, ‘প্রিতিট স্থােন েদেশর মানুষেক সঙ্েগ িনেয়
জঙ্িগবােদর িবরুদ্েধ জনমত গেড় তুলেত হেব। প্রিতিট এলাকা েযন
আমােদর নজরদািরেত থােক েস িবষেয়ও েখয়াল রাখেত হেব।’
গুলশােন হামলার ঘটনা প্রসঙ্েগ প্রধানমন্ত্রী বেলন, ‘সরকার
আন্তিরকতার সঙ্েগ গুলশােনর ঘটনা েমাকােবলা কেরেছ। েদেশর বাইের
অেনেক মেন করেত পাের েয আমরা পশ্চাৎপদ। িকন্তু আমরা তা নই। আমরা
ভােলাভােবই গুলশােনর ঘটনা সামাল িদেত েপেরিছ।’
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‘িশশুরা
েমাটরসাইেকেল
পারেব না’

চড়েত

িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকাঃ েমাটরসাইেকল চালকেদর িনয়ম মানােত ‘কেঠার’ অবস্থােন যাওয়ার
কথা বেলেছন সড়ক পিরবহন ও েসতুমন্ত্রী ওবায়দুল কােদর। ঢাকায়
েমাটরসাইেকল আেরাহীেদর ৯৫% েহলেমট পেরন না জািনেয় িতিন বেলেছন,
“েমাটরসাইেকেল দুই জন আেরাহীর েবিশ থাকেব না এবং আেরাহীেদর
অবশ্যই েহলেমট পরেত হেব। িনর্েদশনািট আমরা আরও কার্যকরভােব
বাস্তবায়েনর জন্য কেঠার হেত যাচ্িছ।”
ঈেদ মানুেষর বািড় যাওয়া ও কর্মস্থেল েফরা িনেয় মন্ত্রণালয় গৃহীত
পিরবহন ও মহাসড়ক ব্যবস্থাপনার সার্িবক িবষয় পর্যােলাচনা করেত
েসামবার সিচবালেয় এক সভার পর এ িবষেয় ওবায়দুল কােদর বেলন,
“েমাটরসাইেকেল েকােনা অবস্থায় িশশুেদর সহযাত্রী করা যােব না।
এখােন পুেরা পিরবার িনেয় েমাটরসাইেকেল ওেঠ। এিট খুবই িবপদজনক,
িবষয়টা কেঠারভােব েদখেত হেব।”
কেয়ক মাস এক েমাটরসাইেকেল িতন আেরাহীর অংশগ্রহেণ এেকর এেকর পর এক
হত্যাকাণ্েডর প্েরক্িষেত দুই চাকার এই যােন িতন জেনর ওঠা েঠকােত
গত
মােস
আইনশৃঙ্খলা
বািহনীেক
‘কড়া’
িনর্েদশ
েদন
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর
ওই িনর্েদেশর কেয়কিদেনর মধ্েয েমাটরসাইেকেল িশশুেদরও ওঠােনা যােব
না বেল েঘাষণা েদন সড়ক পিরবহন ও েসতুমন্ত্রী।
েসামবার সভা েশেষ িফটেনসহীন যানবাহন িনয়ন্ত্রণ করা যাচ্েছ না
জািনেয় ওবায়দুল কােদর বেলন, “েমট্েরােরল, এমআরিট, িবআরিট কের
েকােনা লাভ হেব না, পুেরা পিরবহন ব্যবস্থায় িবশৃঙ্খলা রেয়েছ।
সড়েক শৃঙ্খলা আমােদর চ্যােলঞ্জ, এ চ্যােলঞ্জ েমাকােবলা করেত
হেব।”
এ সময় অন্যেদর মধ্েয সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভােগর সিচব এমএএন
িছদ্িদক, িবআরিটএ েচয়ারম্যান েমা. নজরুল ইসলাম, িবআরিটিস
েচয়ারম্যান েমা. িমজানুর রহমান, িডিটিসএ’র িনর্বাহী পিরচালক েমা.
কায়েকাবাদ েহােসন, সওজ’র প্রধান প্রেকৗশলী ইবেন আলম হাসান, ঢাকা
ম্যাস র্যািপড ট্রানিজট (এমআরিট) েডেভলপেমন্ট প্রেজক্েটর প্রকল্প

পিরচালক
েমা.
েমাফাজ্েজল
কর্মকর্তারা উপস্িথত িছেলন।

েহােসনসহ

মন্ত্রণালেয়র

ঊর্ধ্বতন

িনউজিবিড৭১/এ আর/জুলাই ১১, ২০১৬

মন্ত্িরসভায়
‘বাংলােদশ
কৃিষ
গেবষণা ইনস্িটিটউট আইন- ২০১৬’
অনুেমাদন
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকাঃ
কৃিষ
খােত
তথ্য-প্রযুক্িতর
ব্যবহার
এবং
জলবায়ু
পিরবর্তনজিনত ঝুঁিক েমাকােবলায় গেবষণা কার্যক্রেমর সুেযাগ সৃষ্িট
কের
আইন
ৈতিরর
প্রস্তােব
সায়
িদেয়েছ
সরকার।
েসামবার
প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনার সভাপিতত্েব মন্ত্িরসভার িনয়িমত ৈবঠেক
‘বাংলােদশ কৃিষ গেবষণা ইনস্িটিটউট আইন- ২০১৬’ এর খসড়ার নীিতগত
অনুেমাদন েদওয়া হয়।
পের মন্ত্িরপিরষদ সিচব েমাহাম্মদ শিফউল আলম সাংবািদকেদর বেলন,
কৃিষ গেবষণা ইনস্িটিটউট প্রিতষ্ঠায় ১৯৭৬ সােল অধ্যােদশ জািরর পর
১৯৮৪ ও ১৯৯৬ সােল দুই দফা তা সংেশাধন করা হয়। উচ্চ আদালত
সংিবধােনর সপ্তম সংেশাধনী বািতল করায় সামিরক আমেলর জাির করা
অধ্যােদশগুেলাও বািতল হেয় যায়।
ওই আইনগুেলার কার্যকািরতা রক্ষা করেত পের নতুন আইন করার উদ্েযাগ
েনয় আওয়ামী লীগ সরকার, যার অংশ িহেসেব কৃিষ গেবষণা ইনস্িটিটউট
আইেনর খসড়া মন্ত্িরসভায় আেস।
পাশাপািশ কৃিষ গেবষণােক ‘আরও আধুিনক ও যুেযাপেযাগী’ করার িবষয়িট
মাথায় েরেখ এই খসড়া করা হেয়েছ জািনেয় মন্ত্িরপিরষদ সিচব বেলন,
“কৃিষ গেবষণা ১৯৭৬ সােল েযখােন িছল, এখন আর েসখােন েনই। পৃিথবী
অেনক এিগেয় েগেছ। নতুন পিরস্িথিতর সােথ তাল েমলােত সক্ষমতা
বাড়ােনার জন্য এটা করা হেয়েছ।”

প্রস্তািবত আইেন সংেযািজত নতুন িবষেয়র মধ্েয জলবায়ু পিরবর্তনজিনত
ঝুঁিক েমাকােবলায় গেবষণা কার্যক্রম গ্রহণ, ইনস্িটিটউেট নতুন
জােতর বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ িনশ্িচত করা, কৃিষেত আইিসিটর প্রেয়াগ
এবং জলবায়ু পিরবর্তেনর সঙ্েগ সামঞ্জস্য েরেখ শস্য উৎপাদেনর জন্য
পঞ্িজকা ৈতির ও প্রকােশর কথাও রেয়েছ।
খসড়া েথেক উদ্বৃত কের মন্ত্িরপিরষদ সিচব বেলন, “প্রেয়াজনীয় েদিশ
ও িবেদিশ প্রিশক্ষণ এবং উচ্চিশক্ষা প্রদােন এই ইনস্িটিটউট
ব্যবস্থা গ্রহণ করেব। যিদ এই েবার্েডর সদস্য বা পিরচালক সরল
িবশ্বােস েকােনা কাজ কেরন, েসজন্য তােদর িবরুদ্েধ েকােনা েদওয়ািন
বা েফৗজদাির ব্যবস্থা েনওয়া যােব না।”
আেগর অধ্যােদেশ ১৮িট ধারা থাকেলও নতুন আইেনর খসড়ায় আরও চারিট
ধারা েযাগ হেয়েছ বেল শিফউল আলম জানান।
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িনশা েদশাই`র আর্িটজান-দর্শন,
িনহতেদর প্রিত শ্রদ্ধা
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকাঃ
যুক্তরাষ্ট্েরর
মধ্য
ও
দক্িষণ
এিশয়া–িবষয়ক
সহকারী
পররাষ্ট্রমন্ত্রী িনশা েদশাই িবসওয়াল আজ েসামবার সকােল গুলশােনর
হিল আর্িটজান েবকাির েরস্েতারাঁ পিরদর্শন কেরেছন। পিরদর্শন েশেষ
িতিন ওই েরস্েতারাঁয় জঙ্িগ হামলায় িনহত ব্যক্িতেদর প্রিত শ্রদ্ধা
িনেবদন কেরন।
েবলা ১১টার িদেক িনশা গুলশােনর ৭৯ নম্বর সড়েক েরস্েতারাঁয় আেসন।
এ সময় তাঁর সঙ্েগ িছেলন বাংলােদেশর িনযুক্ত যুক্তরাষ্ট্েরর
রাষ্ট্রদূত মার্শা বার্িনকাট। েরস্েতারাঁ ঘুিরেয় েদখান পুিলেশর
উপ-কিমশনার জিসমউদ্িদন।
গত ১ জুলাই গুলশােনর আর্িটজান েরস্েতারাঁয় হামলা চালায় জঙ্িগরা।

এ সময় তারা ১৭ জন িবেদিশ, দুই বাংলােদিশ ও একজন বাংলােদিশ
বংেশাদ্ভূত মার্িকন নাগিরকেক হত্যা কের। এই সন্ত্রাসী হামলার পর
িনশা বাংলােদেশ দুই িদেনর সফের আেসন। সফেরর প্রথম িদেন িতিন
পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রসিচেবর সঙ্েগ ৈবঠক কেরন।
এ ছাড়া আজ িবেকেল তাঁর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্েগ ৈবঠক করার কথা
রেয়েছ।
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‘েদেশ আইএস বেল
জামায়াত-িশিবর
প্েরাক্িস িদচ্েছ’

িকছু

েনই,
আইএেসর

িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকাঃ েশালািকয়া ঈেদর জামােতর ইমাম মাওলানা ফিরদ উদ্িদন মাসউদ
মন্তব্য কেরেছন বাংলােদেশ আন্তর্জািতক জঙ্িগ সংগঠন আইএেসর
অস্িতত্ব েনই। িতিন বেলন, ‘েদেশ আইএস বেল িকছু েনই। এখােন
জামায়াত-িশিবর আইএেসর প্েরাক্িস িদচ্েছ। েযখােন জামায়াত-িশিবর
আেছ, েসখােন আইএেসর প্রেয়াজন পেড় না।’
আওয়ামী লীগ সভােনত্রী েশখ হািসনার রাজৈনিতক কার্যালেয় শিনবার
িবেকেল এক েযৗথসভায় এমন মন্তব্য কেরন িতিন। আগামী ১১ জুলাই
েকন্দ্রীয় শহীদ িমনাের সন্ত্রাস িবেরাধী সমােবশ সফল করার জন্য
েযৗথসভা আহ্বান করা হেয়েছ।
সভায় সভাপিতত্ব কেরন ১৪ দলীয় েজােটর মুখপাত্র ও আওয়ামী লীেগর
সভাপিতমণ্ডলীর সদস্য েমাহাম্মদ নািসম। সভায় বক্তব্য রােখন আওয়ামী
লীেগর সুরঞ্িজত েসনগুপ্ত, েবগম মিতয়া েচৗধুরী, মাহবুব উল আলম
হািনফ,
জাহাঙ্গীর
কিবর
নানক,
ইঞ্িজিনয়ার
আব্দুস
সবুর,
অ্যাডেভােকট ইউসুফ েহােসন হুমায়ুন প্রমুখ। উপস্িথত িছেলন ১৪ দেলর
েকন্দ্রীয় েনতারা।

িনউজিবিড৭১/এ আর/জুলাই ১০, ২০১৬

জুমার খুতবা ও বয়ান মিনটর করেব
সরকার
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকাঃ সারা েদেশ

জুমার

নামােজর

খুতবা

িসদ্ধান্ত িনেয়েছ আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত
েরাববার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালেয়র সম্েমলন

ও

বয়ান

মিনটর

করার

মন্ত্িরসভা কিমিট।
কক্েষ িশল্পমন্ত্রী

আিমর েহােসন আমুর সভাপিতত্েব এক ৈবঠেক এই িসদ্ধান্ত হয়। েদেশর
বর্তমান পিরস্িথিত িবেবচনায় িনেয় আন্তঃমন্ত্রণােলর জরুির এই ৈবঠক
হেয়েছ।
ৈবঠেকর পর আিমর েহােসন আমু সাংবািদকেদর ব্িরিফংেয় এই িসদ্ধান্েতর
কথা জানান।
এেত উপস্িথত িছেলন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল,
বািণজ্যমন্ত্রী েতাফােয়ল আহেমদ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও
সমবায় মন্ত্রী খন্দকার েমাশাররফ েহােসন, েবসামিরক িবমান পিরবহন ও
পর্যটন মন্ত্রী রােশদ খান েমনন, তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু,
পািন সম্পদ মন্ত্রী আিনসুল ইসলাম মাহমুদ, েনৗ-পিরবহন মন্ত্রী
শাজাহান খান, প্রবাসী কল্যাণ ও ৈবেদিশক কর্মসংস্থান মন্ত্রী
নুরুল ইসলাম িব.এসিস।
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালেয়র দািয়ত্েব থাকা প্রিতমন্ত্রী
েমা. মুিজবুল হক চুন্নু, পুিলশ মহাপিরদর্শক এেকএম শিহদুল হকসহ
আইন-শৃঙ্খলা
রক্ষাকারী
বািহনী
ও
মন্ত্রণালেয়র
ঊর্ধ্বতন
কর্মকর্তারা।
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