১০০ প্রভাবশালীর
হািসনা

তািলকায়

েশখ

িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : িবশ্বিবখ্যাত সামিয়কী টাইেমর প্রভাবশালী ১০০ ব্যক্িতর
তািলকায় স্থান েপেয়েছন বাংলােদেশর প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা।
‘টাইম’বৃহস্পিতবার ২০১৮ সােল প্রভাবশালী ব্যাক্িতেদর তািলকা
প্রকাশ কেরেছ।
মার্িকন প্েরিসেডন্ট েডানাল্ড ট্রাম্প, জাপােনর প্রধানমন্ত্রী
িশনেজা অ্যােব, উত্তর েকািরয়ার প্েরিসেডন্ট িকম জং উনও এ তািলকায়
রেয়েছন।
চলিত বছর িনেয় টাইম ১৫ বােরর মেতা িবশ্েবর একশ প্রভাবশালীর
তািলকা ৈতির কেরেছ। প্রভাবশালী ব্যক্িতেদর কার্যকলাপ, উদ্ভাবন ও
সমােজর িবিভন্ন ক্েষত্ের উল্েলখেযাগ্য অবদােনর স্বীকৃিতস্বরূপ
‘টাইম’ প্রত্েযক বছর একশ জনেক সবেচেয় প্রভাবশালী িহেসেব েবেছ
েনয়।
এ তািলকার ব্যাপাের টাইেমর সম্পাদক বেলেছন, ‘এই একশজন িবশ্েবর
সবেচেয় প্রভাবশালী নারী এবং পুরুষ। তেব তারা সেবেচেয় ক্ষমতাবান
নন। কারণ িহেসেব িতিন বেলন, ক্ষমতা হচ্েছ সুিনর্িদষ্ট িকন্তু
প্রভাব অত্যন্ত সুক্ষ্ম।’
টাইেমর তািলকায় বাংলােদেশর প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনার প্েরাফাইল
িলেখেছন আন্তর্জািতক মানবািধকার সংস্থা িহউম্যান রাইটস ওয়ােচর
দক্িষণ এিশয়া িবষয়ক পিরচালক মীনাক্ষী গাঙ্গুিল।
মীনাক্ষী িলেখেছন, েশখ হািসনার সঙ্েগ আমার সাক্ষাৎ হেয়িছল ১৯৯০
সােল; যখন িতিন বাংলােদেশ সামিরক শাসন অবসােনর লক্ষ্েয ব্যাপক
প্রচারণা চালাচ্িছেলন। আমােদর সর্বেশষ সাক্ষাৎ হেয়িছল ২০০৮ সােল।
িনউজিবিড৭১/আর/ ২০ এপ্িরল, ২০১৮

‘অপরাধীেদর মািট খুঁেড় েবর কের
আনব’
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : ডাক েটিলেযাগােযাগ তথ্য ও েযাগােযাগ প্রযুক্িতমন্ত্রী
েমাস্তাফা জব্বার বেলেছন, ইন্টারেনেট করা েকােনা অপরােধর পর ওইসব
তথ্য মুেছ েফলেলও েকউ পার পােব না। যতভােবই লুকােনার েচষ্টা করুক
না েকন, আমরা মািট খুঁেড় তােদর েবর কের আনব। আমােদর এখন েসসব
প্রযুক্িত রেয়েছ।
বৃহস্পিতবার সকােল রাজধানীর আিজমপুর গার্লস স্কুল অ্যান্ড কেলেজ
‘িডিজটাল িনরাপত্তায় েমেয়েদর সেচতনতা’শীর্ষক এক সেচতনতামূলক
অনুষ্ঠােন িতিন এসব কথা বেলন।
িতিন বেলন, সন্তান িবপথগামী হয়
পািরপার্শ্িবকতার কারেণ। ইন্টারেনেট
নষ্ট হেয় যােব, আিম এটা মেন কির না।
হচ্েছ ইন্টারেনট। এই ইন্টারেনট েথেক
কী েশখাব?

বাবা মােয়র যত্েনর অভােব,
ঢুেক েগমস েখলেল েছেলেমেয়রা
পৃিথবীর সবেচেয় বড় লাইব্েরির
তােদর সিরেয় েরেখ আমরা তােদর

েমাস্তাফা জব্বার বেলন, প্রযুক্িতর ভােলা িদেকর পাশাপািশ অেনক
খারাপ িদকও রেয়েছ। আজেক েমেয় িশশুরা সামািজক েযাগােযাগ মাধ্যেম
প্রেবশ করেত না করেতই েস হয়রািনর িশকার হচ্েছ, তােক িনেয় েকউ
বােজ মন্তব্য করেছ, ছিব িবকৃত করেছ বা িভিডও কের নানাভােব প্রচার
করেছ।
িশক্ষার্থীেদর উদ্েদশ্েয েমাস্তাফা জব্বার বেলন, ভার্চুয়াল জগেত
েতামরা িনেজেদর েমােটও অসহায় মেন করেব না। সরকার এসব অপরােধর
প্রিতকার করেব। সরকার েতামােদর পােশ রেয়েছ। এসময় িশক্ষার্থীেদর
ভার্চুয়াল জগেত প্রেবেশর আেগ িনেজেদর িনরাপত্তা িবষেয় ভােলাভােব
েজেন-বুেঝ েনওয়ার পরামর্শ েদন িতিন।
িডিজটাল িনরাপত্তায় েমেয়েদর সেচতনতা’ শীর্ষক কর্মশালািট িনেয়
মন্ত্রী বেলন, ভার্চুয়াল জগেত প্রিত মুহূর্েত যখন সাইবার
অ্যাটােকর হুমিক রেয়েছ, তখন আমরা সবার আেগ েমেয়েদর িডিজটাল
িনরাপত্তা িবষেয় প্রিশক্ষণ িদেত চাই। তারা িনেজরা সতর্ক হেব,
পাশাপািশ তারা পিরবার ও আশপােশর অেনকেক সেচতন কের তুলেব।

আইিসিট অিধদপ্তেরর ইেলকট্রিনক স্বাক্ষর সার্িটিফেকট প্রদানকারী
কর্তৃপক্ষ িনয়ন্ত্রক (িসিসএ) কার্যালেয়র উদ্েযােগ এই সেচতনামূলক
কার্যক্রমিট পের েদেশর ১০০িট স্কুেলর ২৫ হাজার িশক্ষার্থীর মধ্েয
পিরচািলত হেব।
িনউজিবিড৭১/আ/১৯ এপ্িরল, ২০১৮

প্েরেমর টােন বাংলােদেশ
এেসেছন যত িবেদিশ নারী!

ছুেট

েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : ভাষা-সংস্কৃিত, ধর্ম-বর্ণসহ নানা সংস্কার ও েভদােভদ ভুেল
শুধু প্েরেমর টােন বাংলােদেশ ছুেট আসেছন িবেদিশ তরুণীরা। শুধু
তরুণ-তরুণীই নয়, বয়স্ক নারীও প্িরয়জেনর জন্য ঘর েছেড়েছন। হাজার
হাজার িকেলািমটার দূর েথেক উেড় এেসেছন বাংলােদেশর গ্রােম গঞ্েজ।
সর্বেশষ প্েরেমর টােন হাজােরা মাইল পািড় িদেয় বাংলােদেশ এেসেছন
শ্যারুন খান। যুক্তরাষ্ট্েরর এই নারী ৬ এপ্িরল ঢাকায় আেসন।
ফিরদপুেরর েছেল আশরাফ উদ্িদেনর কােছ এেসেছন িতিন।
আশরাফ ফিরদপুর সদর উপেজলার কানাইপুর ইউিনয়েনর ঝাউেখালা গ্রােমর
েমা. আলাউদ্িদন মাতুব্বেরর েছেল। ইংেরিজ িবভােগর মাস্টার্স েশষ
বর্েষর ছাত্র আশরাফ পড়ােশানা কেরন ঢাকার কিব নজরুল ইসলাম কেলেজ।
এক ভাই ও দুই েবােনর মধ্েয সবার বড় িতিন। আশরােফর বাবা পািনসম্পদ
মন্ত্রণালেয়র গািড়চালক। পিরবারিট থােক ফিরদপুেরর নদী গেবষণা
ইনস্িটিটউেটর স্টাফ েকায়ার্টাের।
শ্যারুন খান আেমিরকান মুসিলম। িতিন িনউইয়র্েক একিট ব্যাংেক কাজ
করেছন। তাঁর বাবা সেলমান খান ও মা এিলজা খান। দুই েবােনর মধ্েয
শ্যারুন বড়। আশরাফ উদ্িদন (২৬) বেলন, সামািজক েযাগােযােগর মাধ্যম
েফসবুেক এক বছর আেগ শ্যারুেনর (৪০) সঙ্েগ তাঁর পিরচয় হয়। ছয় মাস
ধের চলিছল মন েদওয়া-েনওয়া। এরপরই িবেয়র িসদ্ধান্ত। ১০ এপ্িরল

তাঁরা িবেয় কেরেছন।
শ্যারুন ভাঙা ভাঙা বাংলায় বেলন, ‘আশরাফ খুব যত্ন কের, েখাঁজখবর
েনয়। আেমিরকায় সবাই খুব ব্যস্ত। েকউ কারও খবর েনয় না। িকন্তু
আশরাফ প্রায় প্রিতিট মুহূর্েত আমার েখাঁজখবর িনত। এেত আিম
আপ্লুত। আমার মেন হেয়েছ প্েরম বা িবেয় যাই েহাক না েকন—সম্পর্েকর
মূল িভত্িত হচ্েছ েকয়ািরং।’ বাংলােদেশ এেস খুব ভােলা লাগেছ বেল
জািনেয়েছন শ্যারুন খান। িতিন বেলন, ২১ এপ্িরল িতিন যুক্তরাষ্ট্ের
চেল যােবন। ছয় মােসর মধ্েয আশরাফও আেমিরকা েযেত পারেব বেল জানান
শ্যারুন।
এর মাস দুেয়ক আেগ প্েরেমর টােন বাংলােদেশ ছুেট এেসেছন এক থাইকন্যা। িবেয় কেরেছন ভােলাবাসার মানুষিটেক। কেয়কিদন আেগ নােটােরর
আদালেত িবেয়র কাজিট সম্পন্ন কেরন তাঁরা। এই দম্পিত হেলন
থাইল্যান্েডর
সুপুত্েতা
ওরেফ
ওম
ওরেফ
সুিফয়া
খাতুন
এবং
বাংলােদেশর অিনক খান।
িবেয়র

পর

আদালত

চত্বের

বেস

সুপুত্েতা

বেলেছন,

‘থাইল্যান্েডর

সমােজ বহু িববাহ একটা রীিত হেয় দাঁিড়েয়েছ। আিম এটা পছন্দ কির না।
তাই িবেয় করিছলাম না। হঠাৎ কের েফসবুেক বাংলােদেশর অিনেকর সঙ্েগ
পিরচয় হয়। ওর সরলতা আমােক মুগ্ধ কের। ধীের ধীের ওর প্রিত আমার
আস্থা জন্েমেছ। আিম ওেক ভােলােবেস েফেলিছ। ওেক আপন কের েনওয়ার
জন্য বারবার এ েদেশ ছুেট এেসিছ। এবার েস স্বপ্ন পূরণ হেয়েছ। িবেয়
কের আিম এখন দারুণ সুখী।’
স্ত্রীেক িনেয় অিনক বেলন, ‘ও আমার জীবেনর অিবচ্েছদ্য অংশ। আিম ওর
সঙ্েগ সারা জীবন থাকেত চাই।’ অিনেকর বাবা আজাদ েহােসন বেলন,
‘েমেয়িট খুব ভােলা। আমােদর আপন কের িনেয়েছ। আমরা গিরব, িশক্িষতও
না। িকন্তু এ িনেয় ওর েকােনা কষ্ট েনই।’
শুধু থাই কন্যা নয়, েগল জানুয়াির মােসই ব্রািজল, কানাডা ও
মার্িকন যুক্তরাষ্ট্েরর িতন নারী প্েরেমর টােন উেড় এেস িবেয়
কেরেছন হিবগঞ্জ, িঝনাইদহ ও মাগুরার িতন তরুণেক। অেনেকর বয়েসর
িবস্তর ব্যবধান থাকেলও তা বাধা হেয় দাঁড়ায়িন।
গত ৩ এপ্িরল েফসবুেক প্েরেমর সূত্র ধের সুদূর ব্রািজল েথেক
রাজবাড়ীর বািলয়াকান্িদ উপেজলার জামালপুর গ্রােমর বলাই েঘােষর
েছেল সঞ্জয় েঘােষর (২৮) কােছ ছুেট এেসেছন েজইসা ওিলেভিরয়া িসলভা
(২৯)। তারা িবেয়র িসদ্ধান্তও িনেত যাচ্েছন।

েজইসার কথা, এেদশ তার খুবই ভােলা েলেগেছ। এ েদেশর মানুষ খুবই সৎ।
তাই সঞ্জয় যিদ তােক জীবনসঙ্গী করেত চায় তাহেল আপত্িত েনই। এর আেগ
েগল বছেরর িডেসম্বর মােস ব্রািজলীয়ান নারী েসওমা িভেজহা (৪৭)
প্েরেমর টােন সাত সমুদ্র পািড় িদেয় ছুেট আেসন হিবগঞ্েজ নবীগঞ্েজর
েছেল কেলজছাত্র আবদুর রিকেবর (২২) কােছ। চলিত বছেরর ৩ জানুয়াির
ইসলাম ধর্ম গ্রহণ রিকবেক িবেয় কেরন েসওমা।
একই সমেয় (২ জানুয়াির) এিলজােবথ (২১) নােম এক মার্িকন তরুণী
যুক্তরাষ্ট্র েথেক ছুেট আেসন িঝনাইদেহর কালীগঞ্জ উপেজলার
রাখালগািছ গ্রােমর পঞ্চানন্দ িবশ্বােসর েছেল িমঠুন িবশ্বােসর
(২২) কােছ। েফসবুেক তােদর পিরচয় ও প্েরম। এর সূত্র ধেরই
পািরবািরকভােব িবেয় কেরন িমঠুন ও এিলজােবথ।
অস্ট্েরিলয়ায় পড়ােশানার সুবােদ মাগুরার েছেল কাজী মারুফুজ্জামান
চন্দেনর সঙ্েগ প্েরম হয় অস্ট্েরলীয় নারী আসান ক্যাথিরনার।
প্েরেমর
চন্দেনর

টােনই সুদূর অস্ট্েরিলয়া েথেক ক্যাথিরনা ছুেট আেসন
মাগুরার বািড়েত। এেস সংসার পােতন। ক্যাথিরনা বেলন,

‘এেদেশ এেস আিম খুব খুিশ। ভাবেতও পািরিন এেদেশর মানুষ আমােক এতটা
আপন কের েনেব।’
প্েরেমর টােন েগল বছেরর ৩০ মার্চ সপিরবাের অস্ট্েরিলয়া েথেক
বিরশােল আেসন এিমিল েরেবকা পার নােমর এক তরুণী। নগরীর িবিশষ্ট
ব্যবসায়ী ও সােবক সােবক কাউন্িসলর শিফকুল আলম গুলজােরর ভািতজা
সাইদুল আলম রুমানেক িবেয় কেরন।
প্েরেমর টােন বাংলােদেশ ছুেট এেসেছন মালেয়িশয়ান এক নারী। ইসহাির
নােম মালেয়িশয়ান ওই নারী বাংলােদেশ এেস চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা
উপেজলার ফিরদপুর গ্রােমর প্েরিমক জহুরুল ইসলােমর বািড়েত উেঠেছন।
জহুরুল ওই নারীেক বন্ধু বেল দািব করেলও ইসহাির জানান, জহুরুল তার
স্বামী।
স্থানীয় সূত্ের জানা েগেছ, আলমডাঙ্গা উপেজলার ফিরদপুর গ্রােমর
ইউনুস আলীর েছেল জহুরুল ইসলাম (২৫) চার বছর আেগ মালেয়িশয়ায় যান।
মাসখােনক আেগ িতিন েদেশ িফের আেসন। এরপর ২৭ েম তার বািড়েত
মালেয়িশয়া েথেক ছুেট আেসন চল্িলেশার্ধ্ব এক নারী।
প্েরেমর টােন বাংলােদেশ এেলন িভেয়তনামী তরুণী। প্েরিমক চাঁদপুেরর
যুবক আলমগীর। বয়স ৩৫। প্েরিমকা িটউ িথতু। বয়স ৩০। ভােলােবেস
এরইমধ্েয সংসারও েপেতেছন তারা।

িভেয়তনামী এই কন্যা বাংলােদিশ যুবক আলমগীরেক ভােলােবেস এেদেশ
সংসার েপেতেছন। ভােলাবাসার সূচনা মালেয়িশয়ায় হেলও প্েরিমক যুগল
এিটেক বাস্তেব রূপ িদেত ছুেট আেসন েদেশর বািড়েত। -জুমবাংলা
িনউজিবিড৭১/আ/১৯ এপ্িরল, ২০১৮

সংসদ
িনর্বাচেন
প্রবাসীেদর
েভাটার করার পিরকল্পনা
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : একাদশ জাতীয় সংসদ িনর্বাচেনর পর প্রবাসী বাংলােদিশেদর
েভাটার করার িবষেয় পদক্েষপ েনওয়ার পিরকল্পনা কেরেছ িনর্বাচন
কিমশন (ইিস)।
আজ বৃহস্পিতবার রাজধানীর একিট েহােটেল িনর্বাচন কিমশন (ইিস)
আেয়ািজত প্রবাসী বাংলােদিশ নাগিরকেদর জাতীয় পিরচয়পত্র প্রদান ও
েভাটািধকার প্রেয়াগ শীর্ষক এ েসিমনাের মূল প্রবন্েধ এ সুপািরশ
কেরন
ইিসর
জাতীয়
পিরচয়
িনবন্ধন
অনুিবভােগর
মহাপিরচালক
ব্িরেগিডয়ার েজনােরল েমাহাম্মদ সাইদুল ইসলাম।
এ িবষেয় সাংিবধািনক সংস্থািটর জাতীয় পিরচয় িনবন্ধন অনুিবভাগ
কেয়কিট সুপািরশ কের, প্রবােস েভাট গ্রহেণর সুিবধা-অসুিবধা
িবস্তািরত পরীক্ষা িনরীক্ষাপূর্বক একাদশ সংসদ িনর্বাচেনর পর
প্রবােস েভাট গ্রহেণর িবষয় িবেবচনা করা। পাশাপািশ ভিবষ্যেত
প্রেয়াজনীয় পদক্েষপ গ্রহণ করা।
ছিবসহ েভাটার তািলকা প্রণয়েনর পর এিটএম শামসুল হুদার কিমশন ২০০৮
সােল এবং কাজী রিকবউদ্দীন আহমদ েনতৃত্বাধীন কিমশন ২০১৪ সােল দুই
দফা প্রবাসীেদর েভাটািধকার েদওয়ার িবষেয় উদ্েযাগ েনয়। িকন্তু পের
আর তা বাস্তবািয়ত হয়িন।
প্রবাসীেদর েভাটার করেত নতুন কের উদ্েযাগ িনেয়েছ েক এম নুরুল
হুদার েনতৃত্বাধীন বর্তমান কিমশন। তারই ধারাবািহকতায় আজেকর

েসিমনােরর আেয়াজন করা হয়।
েসিমনাের ব্িরেগিডয়ার েজনােরল েমাহাম্মদ সাইদুল ইসলাম বেলন,
িবেদেশ অবস্থানরত বাংলােদিশেদর জন্য িনবন্ধন প্রক্িরয়া এিগেয়
িনেত দূতাবােস একিট কক্েষ েলাকাল সার্ভার স্থাপন; প্রবাসীেদর
সংখ্যানুপােত েরিজস্ট্েরশন িটম ৈতির কের কাজ এিগেয় েনওয়া এবং
িনবন্ধন কােজর জন্য যন্ত্রপািত ও দক্ষ আইিট কর্মকর্তা িনেয়ােগ
করেত হেব।
সাইদুল ইসলাম আরও বেলন, প্রবােস েভাটগ্রহেণ প্রধান চ্যােলঞ্জ
হচ্েছ- িবপুলসংখ্যক েভাটেকন্দ্র স্থাপন ও ব্যয়, েভাটেকন্দ্েরর
িনরাপত্তা, সংিহসতা েঠকােনা, েপাস্টাল ব্যালেটর স্বচ্ছতা ও
েগাপনীয়তা রক্ষা করা।
এ িবষেয় ব্িরেগিডয়ার েজনােরল েমাহাম্মদ সাইদুল ইসলাম কেয়কিট
সুপািরশ তুেল ধেরন। তা হেলা- প্রবােসই প্রবাসীেদর েভাটদােনর
ব্যবস্থা। প্রাথিমকভােব েপাস্টাল ব্যােলেটর মাধ্যেম েভাট গ্রহণ
করা। সেচতনতা বৃদ্িধসহ আইিন কাঠােমা ৈতির।
িনউজিবিড৭১/আ/১৯ এপ্িরল, ২০১৮

আন্তঃকমনওেয়লথ বািণজ্য প্রসাের
েশখ হািসনার ৭-দফা প্রস্তাব
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা বুধবার এখােন আন্ত-কমনওেয়লথ
ব্যবসা, িবিনেয়াগ ও উদ্ভাবনার উন্নয়েনর জন্য ৭ দফা প্রস্তাব
উত্থাপন কেরেছন। িতিন বািণজ্য প্রশাসন আেরা উন্মুক্ত ও স্বচ্ছ
কের তুলেত কমনওেয়লথ েদশগুেলার প্রিত আহ্বান জানান।
‘কমনওেয়লথ’স েরাল ইন প্রেমািটং ট্েরড, ইনেভস্টেমন্ট অ্যান্ড
ইেনােভশন’ শীর্ষক এক ৈবঠেক িতিন ওই প্রস্তাব উত্থাপন কের এ আহবান
জানান।

েশখ হািসনা বেলন, আমরা অবশ্যই বািণজ্য প্রশাসন উন্মুক্ত, আইন
িভত্িতক, স্বচ্ছ, অন্তর্ভুক্িতমূলক এবং ন্যায্যতা িনশ্িচত করেবা।
িতিন বেলন, আন্তঃকমনওেয়লথ বািণজ্য, িবিনেয়াগ এবং উদ্ভাবনার
লক্ষ্েয েদশগুেলােক অবশ্যই অিভন্ন সুেযাগ-সুিবধা েজারদার করেত
হেব।
প্রধানমন্ত্রী এ লক্ষ্েয ৭ দফা প্রস্তাব উত্থাপন কেরন। এগুেলা
হেলা :
১. সদস্য রাষ্ট্রগুেলার িশল্প সম্ভাবনা ও উৎপাদনশীলতার খাত
িভত্িতক সমীক্ষা প্রেয়াজন।
২. ছিড়েয় থাকা িবিনেয়াগ সম্ভাবনাসহ অিভন্ন িবিনেয়াগ নীিত,
িনর্েদশনা ও েকৗশল গ্রহণ।
৩. বািণজ্য সহায়ক সুেযাগ-সুিবধার উন্নয়ন এবং িপিটএ ও এফিটএ’র
অশুল্ক বাধা কিমেয় আনা।
৪. েসবা বািণজ্েযর জন্য উদারশাসন
সুিবধার জন্য েখালাবাজার চালু।

এবং

স্বতন্ত্র

েপশার

েসবা

৫. প্রকৃত ব্যবসায়ীেদর জন্য সহজ যাতায়াত এবং সরকাির ও েবসরকাির
ক্যাটাগিরেত িনর্িদষ্ট েলাকেদর জন্য িভসা সহজীকরণ।
৬. অবকাঠােমা এবং েযাগােযাগ প্রকল্প গ্রহণ।
৭. এসএমই এবং ব্লু ইেকানিম খাতসহ উৎকৃষ্ট

েকন্দ্র

এবং

প্রিতষ্ঠােনর সহায়তা এবং উন্নয়ন, আরএন্ডিড, প্রযুক্িত হস্তান্তর
ও সক্ষমতা বৃদ্িধর জন্য তহিবল গঠন।
কমনওেয়লথ ভুক্ত েদশগুেলার জনসংখ্যার ৬০ শতাংেশর বয়স ৩০ বছেরর
িনেচ, তােদরেক বৃহত্তম সম্পদ িহেসেব উল্েলখ কের েশখ হািসনা বেলন,
আন্তঃকমনওেয়লথ বািণজ্য, িবিনেয়াগ এবং উদ্ভাবনা শক্িতর পিরচালনায়
কমনওেয়লথেক অবশ্যই এই িবপুল েমধাবীেদর কােজ লাগােত হেব।
িতিন বেলন, এ জন্য আমােদর অবশ্যই
সৃষ্িটর লক্ষ্যসমূহ অর্জন করেত হেব।

প্রবৃদ্িধ

ও

কর্মসংস্থান

প্রধানমন্ত্রী বেলন, িবশ্ব বািণজ্েয টানা েপােড়ন, বহুপাক্িষক
বািণজ্য ব্যবস্থায় হুমিক এবং অর্থবাজাের অিনশ্চয়তা েদখা েদয়ায়
কমনওেয়লথ িকভােব বািণজ্য, িবিনেয়াগ ও উদ্ভাবনার উন্নয়েন ইিতবাচক
শক্িত িহেসেব আিবর্ভূত হেত পাের েসিট এখন অিধক গুরুত্বপূর্ণ।
েশখ হািসনা উল্েলখ কেরন েয, বর্তমােন আন্তঃকমনওেয়লথ বািণজ্েযর
অনুিমত পিরমাণ ৬০০ িবিলয়ন মার্িকন ডলােরর সামান্য েবিশ।

িতিন বেলন, িবশ্েবর িজিডিপেত কমনওেয়লথভুক্ত ৫৩িট েদেশর অবদান ১৬
শতাংশ, অন্যিদেক ইউেরািপয়ান ইউিনয়েনর ২৮িট েদেশর এই অবদান ১৯
শতাংশ।
প্রধানমন্ত্রী বেলন, ২০১৩ েথেক ২০১৫ সােলর মধ্েয কমনওেয়লথ
েদশগুেলার সম্িমিলত িজিডিপ’র হার ৪ দশিমক ১ শতাংশ, এই তুলনায়
ইইউ’র িজিডিপ প্রবৃদ্িধর হার ১ দশিমক ৮ শতাংশ এবং যুক্তরাষ্ট্েরর
প্রবৃদ্িধর হার ২ দশিমক ৬ শতাংশ।
িতিন বেলন, আেরা গুরুত্বপূর্ণ িবষয় হেলা কমনওেয়লথ েদশগুেলার
জনসংখ্যা ২শ’ েকািটর েবিশ, যা ইইউ’র ৪ গুণ। এই িহেসব েথেক
কমনওেয়লথভুক্ত েদশগুেলার ব্যবসা ও িবিনেয়ােগর িবপুল সম্ভাবনা
েবাঝা যায়।
েশখ হািসনা বেলন, িতিন এিট েদেখ খুশী েয গতবছর প্রথমবােরর মেতা
কমনওেয়লথ বািণজ্য মন্ত্রীেদর ৈবঠেকর আেয়াজন করা হেয়িছল।
এ সমেয় মন্ত্রীরা অিভন্ন সংস্কৃিতেক ‘কমনওেয়লথ ফ্যাক্টর’ িহেসেব
আেলাচনা কেরন যা কমনওেয়লথভুক্ত েদশগুেলার মধ্েয েনই এমন েদেশর
তুলনায় কমনওেয়লথভুক্ত
সাশ্রয়ী কেরেছ।

েদশগুেলার

ব্যবসা-বািণজ্যেক

২০

শতাংশ
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এশীয় অঞ্চেলর ভিবষ্যেতর মূল
চািবকািঠ শান্িত ও স্িথিতশীলতা
: প্রধানমন্ত্রী
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা বেলেছন, এিশয়ার ভিবষ্যেতর
প্রধান চািবকািঠ হচ্েছ শান্িত ও স্িথিতশীলতা। িতিন এ অঞ্চেলর
অিধকতর উন্নয়ন ও সমৃদ্িধর জন্য এিশয়ােক আেরা শান্িতপূর্ণ ও
স্িথিতশীল অঞ্চেল পিরণত করেত েসতুবন্ধন ও েযাগােযাগ গেড় তুলেত

এশীয় েনতৃবৃন্েদর প্রিত আহ্বান জািনেয়েছন।
েশখ হািসনা বেলন, ‘আমােদর সীমান্েতর মধ্যকার সমৃদ্িধ ও
প্রবৃদ্িধ
বেয়
আনেব
এবং
সম্িমিলত
িবকােশর
মাধ্যেম
শান্িতপূর্ণ ও স্িথিতশীল অঞ্চল গেড় তুলেত পাির’।

সমতা
আমরা

যুক্তরাজ্েযর পররাষ্ট্র ও কমনওেয়লথ িবষয়ক প্রিতমন্ত্রী হুেগা
সুইির অনুষ্ঠােন স্বাগত বক্তৃতা েদন এবং এর সঞ্চালক িছেলন
স্টান্ডার্ড চার্টাড ব্যাংক অব ইন্িডয়ার িসইও েজিরন দারুওয়ালা।
িতিন বেলন, এিশয়ার েদশগুেলােক প্রবৃদ্িধেত েকবল অভ্যন্তরীণ নয়
বরং এিশয়ার অঞ্চলব্যাপী আেরা অন্তর্ভুক্িতমূলক হওয়ার প্রেয়াজন
রেয়েছ।
প্রধানমন্ত্রী বেলন, িবপুল জনশক্িত, সবেচেয় বড় বাজার এবং প্রচুর
প্রাকৃিতক সম্পেদ ভরপুর এই এিশয়ার আয়ত্েত িছল িবগত িদেনর িবশ্ব
এবং আগামী িবশ্বও তািকেয় আেছ এিশয়ার িদেক।
িতিন বেলন, গর্েবর িবষয় হচ্েছ েয, এিশয়ার মানুষ সিহষ্ণু, কেঠার
পিরশ্রমী, সামর্থবান, প্রিতভাবান ও আশাবাদী।
েশখ হািসনা বেলন, িবগত ৭০ বছের এিশয়া অর্থৈনিতক ক্েষত্ের ব্যাপক
সাফল্য অর্জন কেরেছ। অেনক অর্থনীিতিবদ ও িবজ্ঞজন এিশয়ার এই
সাফল্যেক িবম্ময়কর িহেসেব অিভিহত কেরেছন।
িতিন এ কথাও বেলন েয, সত্িযকার এিশয়ার েচতনার দৃষ্িটভঙ্িগর সােথ
এ অঞ্চেলর েদশগুেলােক সেচতন থাকেত হেব। কারণ, িবশ্ব এখন দ্রুত
বদলাচ্েছ। িডিজটাল ও সামািজক েযাগােযাগ মাধ্যম মানুষেক িনকটতর
করেছ।
প্রধানমন্ত্রী বেলন, অর্থৈনিতক উন্নয়ন সমৃদ্িধর পাশাপািশ ৈবষম্যও
সৃষ্িট করেছ। এ প্রসঙ্েগ িতিন এ অঞ্চেলর স্িথিতশীলতার হুমিক
িহেসেব
সন্ত্রাসবাদ,
সংঘাত,
আর্িথক
অিভঘাত
ও
অন্যান্য
চ্যােলঞ্েজর সঙ্েগ এ অঞ্চেলর অগ্রযাত্রার পেথ আেরা অেনক বাধািবপত্িত রেয়েছ বেল উল্েলখ কেরন।
এসব চ্যােলঞ্জ েমাকােবলায় েশখ হািসনা এিশয়ার
তরুণ, নারী ও সর্েবাপির নাগিরকেদর ওপর আেরা
গুরুত্বােরাপ কেরন।

প্রিতভা িবকােশ
িবিনেয়ােগর ওপর

িতিন বেলন, িডিজটাল, গেবষণা,
আগামীিদেনর এিশয়ার জন্য দক্ষ
প্রেয়াজন রেয়েছ।

উদ্ভাবন
জনশক্িত

ও প্রযুক্িত চািলত
ৈতিরেত প্রিশক্ষেণর
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িনর্বাচেন
েসনা
দািব
অেযৗক্িতক
কােদর

েমাতােয়েনর
:
ওবায়দুল

িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : আওয়ামী লীেগর সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পিরবহন ও
েসতুমন্ত্রী ওবায়দুল কােদর বেলেছন, স্থানীয় সরকার িনর্বাচেন েসনা
েমাতােয়েনর দািব অেযৗক্িতক। িবএনিপ যখন ক্ষমতায় িছেলা তখন েকান
িনর্বাচেনই েসনা েমাতােয়ন কেরিন।
বুধবার সকােল রাজধানীর হািতরিঝেল েমাবাইল েকার্েটর কার্যক্রম
পিরদর্শনকােল সাংবািদকেদর এক প্রশ্েনর জবােব িতিন এ কথা বেলন।
ওবায়দুল কােদর বেলন, ‘যখন আপনারা (িবএনিপ) ক্ষমতায় িছেলন, তখন িক
স্থানীয় সরকার িনর্বাচেন েসনা েমাতােয়ন হেয়েছ? জাতীয় েকান
িনর্বাচেন েসনা েমাতােয়ন হেয়েছ? এখন েকেনা িনেজেদর অবস্থা খারাপ
েদেখ এসব আেবাল তােবাল বকেছন।’
িতিন বেলন, আিম এসব প্রশ্েনর জবাব িদেত চাই না। এই প্রশ্েনর জবাব
িদেব িনর্বাচন কিমশন। িনর্বাচন সংক্রান্ত সব দািয়ত্ব িনর্বাচন
কিমশেনর, তােদর সহায়তা করেত সরকার প্রস্তুত রেয়েছ।
সড়ক পিরবহন ও েসতুমন্ত্রী বেলন, দুই বােসর েরষােরিষেত কেলজ ছাত্র
রাজীব েহােসেনর হাত িবচ্িছন্ন হওয়া এবং পের তার মৃত্যুর জন্য সড়ক
ব্যবস্থাপনা দায়ী নয়। পিরবহন অব্যবস্থাপনার জন্য দুর্ঘটনািট
হেয়েছ। চালকেদর অসেচতনতা ও েরষােরিষর কারেণই এিট হেয়েছ। সুতরাং
চালকেদর আেরা সেচতন হেত হেব।
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িনর্বাচেন
েসনা
দািব
অেযৗক্িতক
কােদর
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : আওয়ামী

লীেগর

সাধারণ

েমাতােয়েনর
:
ওবায়দুল

সম্পাদক

এবং

সড়ক

পিরবহন

ও

েসতুমন্ত্রী ওবায়দুল কােদর বেলেছন, স্থানীয় সরকার িনর্বাচেন েসনা
েমাতােয়েনর দািব অেযৗক্িতক। িবএনিপ যখন ক্ষমতায় িছেলা তখন েকান
িনর্বাচেনই েসনা েমাতােয়ন কেরিন।
আজ বুধবার সকােল রাজধানীর হািতরিঝেল েমাবাইল েকার্েটর কার্যক্রম
পিরদর্শনকােল িতিন এ কথা বেলন।
ওবায়দুল কােদর বেলন, ‘যখন আপনারা (িবএনিপ) ক্ষমতায় িছেলন, তখন িক
স্থানীয় সরকার িনর্বাচেন েসনা েমাতােয়ন হেয়েছ? জাতীয় েকান
িনর্বাচেন েসনা েমাতােয়ন হেয়েছ? এখন েকেনা িনেজেদর অবস্থা খারাপ
েদেখ এসব আেবাল তােবাল বকেছন।’
িতিন বেলন, আিম এসব প্রশ্েনর জবাব িদেত চাই না। এই প্রশ্েনর জবাব
িদেব িনর্বাচন কিমশন। িনর্বাচন সংক্রান্ত সব দািয়ত্ব িনর্বাচন
কিমশেনর, তােদর সহায়তা করেত সরকার প্রস্তুত রেয়েছ।
িনউজিবিড৭১/আ/১৮ এপ্িরল, ২০১৮

েরািহঙ্গা সংকেটর শান্িতপূর্ণ,
েটকসই
ও
আশু
সমাধান
চায়
বাংলােদশ
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা েরািহঙ্গা সংকেটর আশু সমাধান
েচেয় বেলেছন, িময়ানমােরর রাখাইন রাজ্য েথেক সাম্প্রিতক সমেয়
িনর্যাতেনর মাধ্যেম িবতািড়ত
বাংলােদশ একাই সামলাচ্েছ।

েরািহঙ্গা

জনেগাষ্ঠীর

পুেরা

চাপ

প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা মঙ্গলবার িবেকেল এখােন ওভারিসজ
েডেভলপেমন্ট
ইনস্িটিটউট
(ওিডআই)-এ
‘বাংলােদশ’স
েডেভলপেমন্ট
স্েটাির : পিলিসজ, প্রগ্েরেসজ এন্ড প্রসেপক্টস’ শীর্ষক অনুষ্ঠােন
প্রধান বক্তার বক্তৃতা উপস্থাপনকােল বেলন, ‘বাংলােদশ এ সংকেটর
শান্িতপূর্ণ, েটকসই ও আশু সমাধান চায়।’
প্রধানমন্ত্রী বেলন, ‘িময়ানমােরর উত্তর-পশ্িচমাঞ্চেলর রাখাইন
রাজ্েয েদশিটর েসনাবািহনী দমন অিভযান শুরু করার পর বাংলােদেশ
পািলেয় আসা েরািহঙ্গা জনেগাষ্ঠীর েলাকেদর সংখ্যা এখন ১১ লাখ।
বাংলােদশ মানিবক িবেবচনায় তােদর আশ্রয় িদেয়েছ।’
েশখ হািসনা সেরজিমেন েরািহঙ্গা িশিবর পিরদর্শন কের েরািহঙ্গােদর
দুর্দশা িনজ েচােখ েদেখেছন উল্েলখ কের বেলন, অেনক িবশ্ব েনতা
কক্সবাজাের েরািহঙ্গােদর অস্থায়ী আশ্রয় িশিবর পিরদর্শন কেরেছন।
িতিন বেলন, ‘আমােদর সাফল্েযর মােন এই নয় েয, আমােদর সামেন েকান
চ্যােলঞ্জ েনই। …বাংলােদেশর েভতর ১০ লক্ষািধক েদশান্তরী িময়ানমার
নাগিরেকর অিভবাসেনর পাশাপািশ আমরা জলবায়ু পিরবর্তেনর িবরূপ
প্রভাব, সন্ত্রাসবাদ ও সিহংস উগ্রবাদ েমাকােবলায় লড়াই করিছ।’
সমুদ্র পৃষ্েঠর উচ্চতা বৃদ্িধর কারেণ বাংলােদেশর উপকূলীয় অঞ্চেলর
লাখ লাখ মানুষ স্থানচ্যুত হওয়ার ঝুঁিকেত রেয়েছ উল্েলখ কের িতিন
বেলন, আমােদর এই গ্রহ, আমােদর জীবৈবিচত্র্য এবং আমােদর জলবায়ু
সুরক্িষত করা িবশ্ব সম্প্রদােয়র অিভন্ন দািয়ত্ব।
সন্ত্রাসবাদ

ও

জঙ্িগবাদ

প্রসঙ্েগ

েশখ

হািসনা

বেলন,

বাংলােদশ

সন্ত্রাস ও জঙ্িগবােদর িবরুদ্েধ িজেরা টলােরন্স নীিত অনুসরণ
করেছ। তাঁর দল ২০০৯ সােল যখন ক্ষমতায় আেস, তখন রাজৈনিতক
অস্িথরতা,
জঙ্িগবােদর
উত্থান,
প্রাকৃিতক
দুেযার্গ,
িনত্যপ্রেয়াজনীয় পণ্েযর মূল্য বৃদ্িধ এবং ৈবশ্িবক অর্থৈনিতক
মন্দাসহ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জািতক নানা সংকট েমাকােবলা করেত
হেয়েছ।
েশখ হািসনা বেলন, তার সরকার ৬ষ্ঠ পঞ্চম বার্িষকী পিরকল্পনা
প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেছ। এেত পল্লীর অর্থৈনিতক প্রবৃদ্িধ অর্জেন
গুরুত্ব েদয়া হেয়েছ এবং পল্লী এলাকায় কর্মসংস্থােনর সুেযাগ
সৃষ্িট করেত এসএমই’র জন্য তহিবল সংগ্রহ করিছ।
প্রধানমন্ত্রী বেলন, খাদ্য উৎপাদেন েদশেক স্বাবলম্বী করেত কৃিষ
েসক্টের িবেশষ দৃষ্িট িদেয়িছ এবং খাদ্য শষ্য, মৎস্য, েপাল্ট্ির ও
শাকসবিজ উৎপাদেন িবেশষ ইনেসন্িটভ েদয়া হচ্েছ।
েশখ হািসনা বেলন, বাংলােদশ বর্তমােন িবশ্েব দ্িবতীয় বৃহত্তম ৈতির
েপাশাক রফতািনকারক েদশ। আমােদর েপাশাক কারখানাগুেলােক িনরাপদ
করেত উদ্েযাগ েনয়া হেয়েছ। বর্তমােন বাংলােদেশ ৬৭ িট লীড সনদধারী
ৈতির েপাশাক কারখানা রেয়েছ। ৭িট পিরেবশ বান্ধব কারখানা ও বস্ত্র
কারখানা রেয়েছ।
প্রধানমন্ত্রী
ব্যাবসা
লক্ষ্েয

পররাষ্ট্র

নীিতর

উল্েলখ

কের

বেলন,

তার

সরকার

বািণজ্য, িবিনেয়াগ এবং কূটৈনিতক সহেযািগতা বাড়ােনার
সকল েদেশর সঙ্েগ িবেশষ কের প্রিতেবশী েদেশর সঙ্েগ

বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক েজারদাের সেবার্চ্চ গুরুত্ব িদচ্েছ।
িনউজিবিড৭১/আ/১৮ এপ্িরল, ২০১৮

৩িট
গুরুত্বপূর্ণ
িনর্বাচেন
জয়লাভ কেরেছ বাংলােদশ
িনউজিবিড৭১ডটকম

ঢাকা : জািতসংেঘর অর্থৈনিতক ও সামািজক কিমশন (ইেকাসক)-এর সহেযাগী
অঙ্গসংগঠেনর ৩িট গুরুত্বপূর্ণ িনর্বাচেন জয়লাভ কেরেছ বাংলােদশ।
এর মাধ্যেম বাংলােদশ িতন বছেরর জন্য ইউিনেসফ ও ইউএন উইেমেনর
িনর্বাহী েবার্ড সদস্য িহেসেব িনর্বািচত হেলা।
একইসঙ্েগ কিমশন অন দ্য স্ট্যাটাস অব উইেমন (িসএসডব্িলউ)-এ চার
বছেরর জন্য সদস্য িনর্বািচত হেয়েছ বাংলােদশ।
েসামবার িনউ ইয়র্েক জািতসংেঘর ইেকাসক েচম্বাের এ িনর্বাচন
অনুষ্িঠত হয়। ইেকাসেকর িবিভন্ন সহেযাগী অঙ্গসমূেহর এই িনর্বাচেন
বাংলােদশ এিশয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চেলর প্রার্থী িহেসেব
প্রিতদ্বন্দ্িবতা কের িনর্বািচত হয়। িনর্বাচেন ইেকাসেকর ৫৪িট
সদস্য রাষ্ট্র েভােট অংশ েনয়।
এ িবজেয়র মাধ্যেম আন্তর্জািতক অঙ্গেন বাংলােদেশর কূটৈনিতক সাফল্য
এবং অবস্থান আরও সুসংহত হেলা।
১১ সদস্য িবিশষ্ট কিমশন অন দ্য স্ট্যাটাস অব উইেমন (িসএসডব্িলউ)এ এিশয়া ও প্যািসিফক অঞ্চল েথেক বাংলােদশ ও মালেয়িশয়া িনর্বািচত
হেয়েছ।
এর েময়াদ ২০১৯ েথেক ২০২২ সাল পর্যন্ত। ইউিনেসফ-এর তহিবল পিরচালনা
পিরষেদ এিশয়া ও প্যািসিফক অঞ্চল েথেক বাংলােদশ, মঙ্েগািলয়া ও
পািকস্তান িনর্বািচত হেয়েছ। েযিটর েময়াদ ২০১৯ েথেক ২০২১ সাল
পর্যন্ত। আর ইউএন উইেমন-এর পিরচালনা পিরষেদ এিশয়া ও প্যািসিফক
অঞ্চল েথেক বাংলােদশ, ভারত, মঙ্েগািলয়া, েনপাল ও েসৗিদ আরব
িনর্বািচত হেয়েছ।
চলিত বছের িসএসডব্িলউ-এর ৬২তম অিধেবশেন বাংলােদশ ব্যুেরার ‘ভাইস
েচয়ার’ িহেসেব দািয়ত্ব পালন কেরেছ।
ইউিনেসফ ও ইউএন উইেমন-এর পিরচালনা পিরষেদর সদস্য হওয়ায় বাংলােদশ
আগামী িতন বছর সক্িরয়ভােব সংস্থা দুিটর কার্যাবলী, অর্থ সংস্থান
ও এর যথাযথ ব্যবহাের ভূিমকা রাখেত পারেব। বাংলােদশসহ উন্নয়নশীল
েদশসমূেহর স্বার্থ সংরক্ষণ এবং ‘এেজন্ডা- ২০৩০’-এর বাস্তবায়েনও
সংস্থা দুিটেক আরও ভােলাভােব কােজ লাগােত পারেব।
িনউজিবিড৭১/আ/১৮ এপ্িরল, ২০১৮

রািজেবর দুই ভাইেয়র
দািয়ত্ব েনেব সরকার

পড়ােলখার

িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : রাজধানীেত েবপেরায়া দুই বােসর েরষােরিষেত পেড় হাত হািরেয়
িচিকৎসাধীন অবস্থায় মারা যাওয়া কেলজছাত্র রাজীব েহােসেনর দুই
ভাইেয়র পড়ােলখার দািয়ত্ব েনেব সরকার।
বুধবার দুপুের সিচবালেয় িনজ দপ্তের সাংবািদকেদর এ কথা জািনেয়েছন
সমাজকল্যাণমন্ত্রী রােশদ খান েমনন।
িতিন বেলন, রাজীেবর পিরবার চাইেল তার েছাট দুই ভাই েমেহিদ ও
আব্দুল্লাহর পড়ােলখার দািয়ত্ব েনেব সরকার। এছাড়া রাজীেবর
পিরবােরর জন্য মন্ত্রণালয় েথেক তাৎক্ষিণকভােব ৫০ হাজার টাকা ছাড়
করােনা হেয়েছ বেলও জানান িতিন।
েগেলা ৩ এপ্িরল দুপুের িবআরিটিসর একিট েদাতলা বােসর েপছেনর ফটেক
দাঁিড়েয় গন্তব্েযর উদ্েদেশ যাচ্িছেলন সরকাির িততুমীর কেলেজর
স্নাতেকর দ্িবতীয় বর্েষর ছাত্র রাজীব েহােসন। বাসিট েহােটল
েসানারগাঁওেয়র িবপরীেত পান্থকুঞ্জ পার্েকর সামেন েপৗঁছেল হঠাৎ
েপছন েথেক স্বজন পিরবহেনর একিট বাস িবআরিটিস বাসিটর গা েঘঁেষ
অিতক্রম কের।
দুই বােসর প্রবল চােপ গািড়র েপছেন দাঁিড়েয় থাকা রাজীেবর হাত শরীর
েথেক িবচ্িছন্ন হেয় যায়। রাজীেবর বাবা-মা েকউ েবঁেচ েনই। িতন
ভাইেয়র মধ্েয িতিন সবার বড় িছেলন। পড়ােলখার পাশাপািশ একিট
প্রিতষ্ঠােন কম্িপউটার টাইপ কের িতিন িনেজর এবং েছাট দুই ভাইেয়র
খরচ চালােতন। গত েসামবার রােত ঢাকা েমিডেকল কেলজ হাসপাতােল
িচিকৎসাধীন অবস্থায় মারা যান রাজীব।
িনউজিবিড৭১/আ/১৮ এপ্িরল, ২০১৮

এসএসিসর
ফল
প্রকাশ
িশক্ষামন্ত্রী

৬

েম:

িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : আগামী ৬ েম এসএসিস ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হেব
বেল জািনেয়েছন িশক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নািহদ।
আজ
বুধবার
সকােল
সিচবালেয়
মন্ত্রণালেয়র
সম্েমলন
কক্েষ
সাংবািদকেদর িশক্ষামন্ত্রী বেলন, ৬ েম সকাল ১০টায় প্রধানমন্ত্রীর
কােছ ফেলর অনুিলিপ তুেল েদয়া হেব। এরপর দুপুের সিচবালেয় সংবাদ
সম্েমলেন িবস্তািরত ফল প্রকাশ করা হেব।
িতিন আরও বেলন, এসএসিস ও সমমান পরীক্ষার ফলাফল প্রকােশর জন্য
প্রধানমন্ত্রীর
কার্যালেয়
সার-সংক্েষপ
পাঠােনা
হেয়িছল।
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় েথেক ৬ েম সময় েদয়া হেয়েছ। তাই আগামী ৬
েম েরাববার এসএসিস ও সমমােনর পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হেব।
িতিন বেলন, িনর্ধািরত িদেন দুপুর ২টায় সারােদেশ একেযােগ এই ফল
প্রকাশ করা হেব। িশক্ষার্থীরা ইন্টারেনট, মুেঠােফান েথেক এসএমএস
কের ও িনজ িনজ িশক্ষা প্রিতষ্ঠান েথেক ফল জানেত পারেব।
এ বছর গত ১ েথেক ২৫ েফব্রুয়াির এসএসিস ও সমমান পরীক্ষার তত্ত্বীয়
এবং ২৬ েফব্রুয়াির েথেক ৪ মার্চ ব্যবহািরক পরীক্ষা অনুষ্িঠত হয়।
েদেশর িতন হাজার ৪১২িট েকন্দ্ের এবার ২০ লাখ ৩১ হাজার ৮৮৯ জন
িশক্ষার্থী মাধ্যিমক ও সমমােনর পরীক্ষায় অংশ েনয়। এর মধ্েয ১০
লাখ ২৩ হাজার ২১২ জন ছাত্র এবং ১০ লাখ ৮ হাজার ৬৮৭ জন ছাত্রী।
উল্েলখ্য, গত কেয়ক বছর েথেক তত্ত্বীয় িবষেয়র পরীক্ষা েশষ হওয়ার
৬০ িদেনর মধ্েয ফল প্রকাশ কের আসেছ িশক্ষা মন্ত্রণালয়।
িনউজিবিড৭১/আ/১৮ এপ্িরল, ২০১৮

