ওয়ার্ড-ইউিনয়ন আ. লীগ েনতােদর
সঙ্েগ বসেবন প্রধানমন্ত্রী
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : জাতীয় িনর্বাচনেক সামেন েরেখ এবার ওয়ার্ড, ইউিনয়ন আওয়ামী
লীগ
েনতােদর
সঙ্েগ
বর্িধত
সভায়
বসেবন
দেলর
সভাপিত
ও
প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা। এ সভায় ওয়ার্ড, ইউিনয়ন আওয়ামী লীগ
সভাপিত, সাধারণ সম্পাদক, ইউিনয়ন েচয়ারম্যান ও েমম্বাররাও থাকেবন।
গণভবেন অনুষ্িঠতব্য এ সভায় জাতীয় িনর্বাচেনর আেগ ৮িট িবভােগর
েনতােদর িনেয় দুই দফায় মতিবিবময় করার কথা রেয়েছ। প্রথম দফায় ৪
িবভাগ, দ্িবতীয় দফায় ৪ িবভােগর েনতােদর সঙ্েগ কথা বলেবন িতিন।
দেলর একািধক শীর্ষ েনতা এ তথ্য জািনেয়েছন।
আওয়ামী লীেগর একািধক েকন্দ্রীয় েনতা বেলন, িনর্বাচনেক উপলক্ষ
কেরই তৃণমূল েনতােদর সুসংগিঠত করা, িনর্বাচিন প্রস্তুিত িনেত েশখ
হািসনা িনর্েদশনা েদেবন। তৃণমূল েনতােদর সঙ্েগ সরাসির কথা বলেত
চান েশখ হািসনা। তাই বর্িধত সভার আেয়াজন। সংগঠনেক গিতশীল করা,
দ্বন্দ্ব-েকান্দল িনরসন করাসহ আগামী িনর্বাচেনর প্রস্তুিত েনওয়ার
ব্যাপাের সরাসির িনর্েদশনা জানােত এবার ওয়ার্ড, ইউিনয়ন পর্যােয়র
েনতােদর ঢাকায় েডেক পাঠােনার িসদ্ধান্ত িনেয়েছন প্রধানমন্ত্রী।
একই উদ্েদশ্েয গত ২৩ জুন েজলা, থানা, মহানগর ও েপৗরসভার েনতােদর
ঢাকায় েডেক বর্িধত সভা কের িনর্েদশনা িদেয়েছন আওয়ামী লীগ সভাপিত।
দেলর নীিত-িনর্ধারণী েনতারা জানান, ওই বর্িধত সভায় রাজৈনিতক সুফল
এেসেছ। ফেল এেকবাের তৃণমূল পর্যােয়র েনতােদর সঙ্েগ বর্িধত সভা
করার িসদ্ধান্ত িনেয়েছন প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা।
এ প্রসঙ্েগ জানেত চাইেল আওয়ামী লীেগর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
মাহাবুবউল আলম হািনফ বেলন, ‘দেলর েনতাকর্মীেদর গিতশীল করা ও
আগামী সংসদ িনর্বাচন উপলক্েষ েনতাকর্মীেদর িদক-িনর্েদশনামূলক
বক্তব্য িদেত আবারও বর্িধত সভার আেয়াজন।’ িতিন বেলন, এই বর্িধত
সভার সম্ভাব্য তািরখ ৭ এবং ১৪ জুলাই। প্রথম দফায় ৪ িবভােগর সঙ্েগ
দ্িবতীয় দফায় বািক ৪ িবভােগর েনতােদর সঙ্েগ মতিবিনময় করেবন দলীয়
প্রধান।’
দেলর

অপর

যুগ্ম

সাধারণ

সম্পাদক

আব্দুর

রহমান

বেলন,

‘ওয়ার্ড,

ইউিনয়ন পর্যােয়র েনতােদর িনেয় বর্িধত সভা করার িসদ্ধান্ত িনেয়েছন
দলীয় প্রধান েশখ হািসনা।’ িতিন বেলন, ‘সংগঠনেক গিতশীল করেত ও
আগামী িনর্বাচেনর প্রস্তুিত িকভােব িনেত হেব তৃণমূেলর েনতােদর েস
িনর্েদশনা িদেতই এ আেয়াজন।’
জানেত চাইেল দেলর সাংগঠিনক সম্পাদক খািলদ মাহমুদ েচৗধুরী আরও
দু’িট বর্িধত সভা আেয়াজেনর িবষয়িট িনশ্িচত কের বেলন, ‘সংগঠনেক
গিতশীল করা তৃণমূল েনতােদর উদ্বুদ্ধ করেত এই বর্িধত সভার
উদ্েদশ্য।’
িনউজিবিড৭১/আর/ ২৪ জুন , ২০১৮

জাতীয় িনর্বাচন িনেয় সংলােপর
েকান
প্রেয়াজন
েনই
:
খাদ্যমন্ত্রী
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : খাদ্যমন্ত্রী কামরুল ইসলাম বেলেছন, আগামী জাতীয় সংসদ
িনর্বাচন যথাসমেয়ই অবাধ,সুষ্ঠু ও গ্রহণেযাগ্য পিরেবেশ অনুষ্িঠত
হেব। এই িনর্বাচন িনেয় সংলােপর েকান প্রেয়াজন েনই। ইচ্েছ হেল
েকান দল এই িনর্বাচেন অংশ গ্রহণ করেব, আর ইচ্েছ না হেল করেবনা ।
এটা েসই রাজৈনিতক দেলর িবষয়।
েরাববার েকরাণীগঞ্েজর েরািহতপুর ইউিনয়েনর সাহাপুর মাদ্রাসা
প্রাঙ্গেণ ঢাকা-২ আসেনর সংসদ সদস্েযর কার্যক্রম পিরচালনা সমন্বয়
কিমিটর েরািহতপুর শাখা আেয়ািজত ঈদ শুেভচ্ছা িবিনময় অনুষ্ঠােন
প্রধান অিতিথর বক্তব্েয কামরুল ইসলাম একথা বেলন।
খাদ্যমন্ত্রী বেলন, ‘আমরা অংশগ্রহণমূলক িনর্বাচন চাই। তেব সংসেদ
যােদর অবস্থান েনই তােদর িনর্বাচনকালীন সরকােরর দািয়ত্েব আসারও
েকান সুেযাগ েনই। েসকারেণ প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনাই থাকেবন
িনর্বাচনকালীন সরকার প্রধান। কােজই িনর্বাচন িনেয় সংলােপর েকান
প্রেয়াজন েনই।’

িতিন বেলন, ‘খােলদা িজয়া িনর্বাচেন অংশগ্রহন করেত পারেবন িক
পারেবন না েসটা আদালেতর িবষয়। েসখােন আমােদর েকান হাত েনই। আমরা
আদালেতর িসদ্ধান্তই েমেন েনব।’
িবএনিপেক উদ্েদশ্য কের কামরুল ইসলাম বেলন,আন্েদালেনর হুমকী িদেয়
েকান লাভ েনই। আন্েদালেনর নােম আবার যিদ আেগর মত জ্বালাও-েপাড়াও
িকংবা আগুন সন্ত্রােসর মত েকান পথ িবএনিপ েবেছ েনয় তেব জনগণেক
সােথ িনেয় তােদর কিঠন জবাব েদয়া হেব।
িতিন বেলন, আইেনর েচােখ সবাই সমান।এ িনেয় আন্েদালন কের েকান লাভ
হেব না।তেব িনর্বাচন বানচােলর েয েকান ষড়যন্ত্র েমাকােবলায়
আমােদর সবাইেক সজাগ ও ঐক্যবদ্ধ থাকেত হেব।ঐক্যই আমােদর িবজয়েক
তরান্িবত করেব।
খাদ্যমন্ত্রী বেলন, এ সরকােরর আমেল েদেশর েযাগােযাগ ব্যবস্থার
ব্যাপক উন্নয়ন হেয়েছ। অতীেতর েকান সরকার এত উন্নয়নমূলক কাজ কের
নাই। িতিন বেলন, এসরকােরর আমেল েদেশর উৎপাদন েবেড়েছ। মানুেষর আয়
েরাজগার েবেড়েছ। গড় আয়ু েবেড়েছ। আর কেমেছ মাতৃ-মৃত্যুর হার। েয
কারেণ িবশ্েবর ১০জন েনতার মধ্েয প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা একজন।
স্থানীয় প্রবীণ আওয়ামী লীগ েনতা নূরুল হুদা মাষ্টােরর সভাপিতত্েব
অনুষ্ঠােন ঢাকা েজলা যুবলীগ সভাপিত শিফউল আযম খান বারকুর, আওয়ামী
যুবলীগ েকন্দ্রীয় কিমিটর সদস্য ইউসুফ আলী েচৗধুরী েসিলম, ঢাকা
েজলা আওয়ামী লীেগর সােবক
েরািহতপুর
ইউিনয়ন
পিরষেদর

সাংগঠিনক সম্পাদক আবু িসদ্িদক,
েচয়ারম্যান
আব্দুল
আলী,
সােবক

েচয়ারম্যান েমা.সিলম উল্লাহ প্রমুখ বক্তব্য রােখন।
িনউজিবিড৭১/আ/২৪ জুন ,২০১৮

জনপ্রশাসনমন্ত্রী
অসুস্থ!
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : আওয়ামী

লীেগর

সভাপিতমণ্ডলীর

ৈসয়দ

সদস্য

ও

আশরাফ

জনপ্রশাসনমন্ত্রী

ৈসয়দ আশরাফুল ইসলাম গত শুক্রবার দেলর ৬৯তম প্রিতষ্ঠাবার্িষকীর
অনুষ্ঠােন উপস্িথত িছেলন না। এমনিক আেগর িদন বৃহস্পিতবার গণভবেন
আওয়ামী লীেগর বর্িধত সভার ৈবঠেকও অংশ েননিন।
কারণ িহেসেব ঘিনষ্ঠ একজন বলেছন, িতিন টানা অসুস্থ থাকার কারেণই
এসব কার্যক্রেম উপস্িথত থাকেত পােরনিন। তেব অন্যজন বলেছন, িতিন
সামান্য অসুস্থ িছেলন তেব এখন সুস্থ।
েখাঁজ িনেয় দেলর ঘিনষ্ঠ একজেনর কাছ েথেক জানা েগেছ, িতিন
শারীিরকভােব খুবই অসুস্থ। চলােফরা করেতও তার সমস্যা হচ্েছ।
ইদানীং অেনকেক িচনেতও পারেছন না।
িতিন বেলন, েগেলা বছেরর ২৩ অক্েটাবর লন্ডেনর একিট হাসপাতােল
স্ত্রী িশলা ইসলােমর মৃত্যুেত অেনকটাই েভেঙ পেড়ন আওয়ামী লীেগর এই
সােবক সাধারণ সম্পাদক। এরপর পরই শারীিরকভােব নানা অসুস্থতা েচেপ
বেস।
ময়মনিসংহ-৩ আসেনর সংসদ সদস্য ও ৈসয়দ আশরােফর ঘিনষ্ঠ সহেযাদ্ধা
নািজম উদ্িদন আহেমদ বেলন, ঈেদর িদন ৈসয়দ আশরােফর সরকাির বাসভবেন
িগেয়িছেলন। তেব িতিন (ৈসয়দ আশরাফ) তােক িচনেত পােরনিন।
বৃহত্তর

ময়মনিসংহ

েজলা

ছাত্রলীেগর

সােবক

সভাপিত

নািজম

বেলন,

প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনার পক্ষ েথেকও ৈসয়দ আশরােফর িচিকৎসার
ব্যবস্থা েনয়ার জন্য বলা হেয়েছ। িকন্তু এ পর্যন্ত এ ব্যাপাের
েকানও ব্যবস্থা েনয়া হয়িন।
নািজম উদ্িদন আহেমদ আরও বেলন, ৈসয়দ আশরােফর অবস্থা অেনকটা কিব
নজরুেলর মেতা হেয়েছ। েকউ েগেল িতিন দীর্ঘ সময় েচেয় থােকন। িচনেত
সময় েনন, কথা েসভােব বেলন না।
তেব জনপ্রশাসনমন্ত্রী ৈসয়দ আশরাফুল ইসলােমর ব্যক্িতগত সহকারী
এেকএম সাজ্জাদ েহােসন শাহীন জানান, অসুস্থতার খবরিট পুেরাপুির
সত্য নয়। িতিন িকছুিদন আেগ সামান্য অসুস্থ িছেলন। িচিকৎসা িনেয়
বর্তমােন সুস্থ আেছন। বাসােতই অবস্থান করেছন। আিম আজেকও তার
সঙ্েগ েদখা কেরিছ এবং কথাও বেলিছ। িতিন সবাইেক িচনেত পারেছন এবং
কথা বলেত পারেছন। এখন েকানও সমস্যা েনই।
িনউজিবিড৭১/আ/২৪ জুন ,২০১৮

জনপ্িরয়তা েদেখ মেনানয়ন েদওয়া
হেব,
দুর্নীিতবাজেদর
নয়
:
প্রধানমন্ত্রী
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : দুর্নীিতবাজরা নয় িনজ এলাকায় যার জনপ্িরয়তা আেছ তােকই
আগামী জাতীয় সংসদ িনর্বাচেন মেনানয়ন েদওয়া হেব বেল জািনেয়েছন
আওয়ামী লীেগর সভাপিত প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা।
িতিন বেলেছন, ‘েযসব এমিপ টাকা িনেয় কাজ কেরন, দুর্নীিত কেরন,
তারা নিমেনশন পােবন না। নিমেনশন েদওয়া হেব এলাকায় যার জনপ্িরয়তা
আেছ তােকই।’
শিনবার আওয়ামী লীেগর ৬৯তম প্রিতষ্ঠাবার্িষকী উপলক্ষ্েয গণভবেন
দেলর িবেশষ বর্িধত সভায় এসব কথা বেলন দেলর সভাপিত প্রধানমন্ত্রী
েশখ হািসনা।
েকউ দেলর িবরুদ্েধ কথা বলেল তার মেনানয়ন পাওয়ার েকানও সুেযাগ েনই
বেল সাফ জািনেয় িদেয় প্রধানমন্ত্রী বেলন, ‘েভােটর রাজনীিত করেত
হেল উন্নয়েনর কথা জনগেনর সামেন তুেল ধরেত হেব।’
দুঃসমেয় দেলর হাল ধের রাখা কর্মীরা যােত অবেহিলত না হয় েসিদেক
নজর রাখা হেব বেলও জানান আওয়ামী লীেগর সভাপিত েশখ হািসনা।
েশখ হািসনা বেলন, ‘িনর্বাচেনর স্বার্েথ মহােজাট
লীগ। িকন্তু দািয়ত্ব সবেচেয় েবিশ লীেগর।’
আওয়ামী লীগ যােক মেনানয়ন িদেব তার হেয়
েনতাকর্মীেদর িনর্েদশও েদন প্রধানমন্ত্রী।

কেরেছ

সবাইেক

কাজ

আওয়ামী

করেত

এছাড়া আওয়ামী লীেগ সুেযাগ সন্ধানীেদর প্রিত নজর রাখার জন্য দলীয়
েনতাকর্মীেদর সজাগ থাকেত বেলন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপািশ স্বাধীনতা
িবেরাধীরা যােত েভাট না পায় েস ব্যাপাের সজাগ থাকারও িনর্েদশ েদন
িতিন।

বাঙািলর যা িকছু অর্জন সবই আওয়ামী লীেগর শাসনামেল এেসেছ উল্েলখ
কের প্রধানমন্ত্রী বেলন, ‘আওয়ামী লীেগর প্রিতষ্ঠা হেয়িছল
বাংলােদশেক স্বাধীন করার জন্য। সব ধর্েমর মানুেষর দল িহেসেব
প্রিতষ্িঠত হেয়িছল এই দল।’
‘৭৫ এর পর এেদেশর ক্ষমতা িছল ক্যান্টনেমন্েট বন্দী। রাজনীিত
জনগেণর কল্যােণ না হেল তা িদেয় জনগেণর জন্য িকছু করা যায় না।
ক্ষমতা িনেজেদর েভাগ দখেলর জন্য না।’
প্রধানমন্ত্রী আরও বেলন, ‘আওয়ামী লীগ সবসময় কাজ কেরেছ জনগেণর
জন্য। রাজনীিত সিঠক হেল এবং েদেশর কল্যােণ িনঃস্বার্থভােব কাজ
করেল েদেশর উন্নয়ন হয় এিট প্রমাণ কেরেছ আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগ
কথা িদেল কথা রােখ।’
িবএনিপর
রাজনীিতর
‘দূর্নীিতবাজেদর দেল

সমােলাচনা
রাখার জন্য

কের
দেলর

প্রধানমন্ত্রী
বেলন,
গঠনতন্ত্র পিরবর্তন কের

িবএনিপ িনেজেদর দূর্নীিতবাজ দল িহেসেব প্রমান কেরেছ।’
এসময়

আওয়ামী

লীগ

সরকার

যুেগর

সােথ

তাল

িমিলেয়

অর্থৈনিতক

নীিতমালােক সময় উপেযাগী কেরেছ বেলও জানান প্রধানমন্ত্রী।
িনউজিবিড৭১/আ/২৩ জুন ,২০১৮

অক্েটাবেরর েশেষর িদেক
জাতীয় সংসদ িনর্বাচেনর
েঘাষণা

একাদশ
তফিসল

িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকাঃ একাদশ জাতীয় সংসদ িনর্বাচেনর তফিসল েঘাষণা করা হেব
অক্েটাবেরর েশেষর িদেক, বেল জািনেয়েছন িনর্বাচন কিমশন সিচবালেয়র
সিচব েহলালুদ্দীন আহমদ। টাঙ্গাইেলর বাসাইল েপৗরসভা িনর্বাচন
উপলক্েষ শিনবার (২৩ জুন) দুপুের আইনশৃঙ্খলা িবষয়ক সভা েশেষ
সাংবািদকেদর প্রশ্েনর জবােব িতিন এ কথা বেলন।

িতিন বেলন, ‘বাসাইল েপৗরসভা একিট েছাট েপৗরসভা হেলও িনর্বাচন
কিমশন প্রত্েযকিট িনর্বাচনেক গুরুত্ব িদেয় থােক। েসই দৃষ্িটেকাণ
েথেক বাসাইল েপৗরসভাসহ িসিট িনর্বাচনগুেলা সুষ্ঠু, অবাধ,
িনরেপক্ষ, শান্িতপূর্ণ ও গ্রহণেযাগ্য করার লক্েষ িবিভন্ন আইনশৃঙ্খলা বািহনীর কর্মকর্তােদর সােথ মতিবিনময় করা হেয়েছ। আশা করিছ
আগামী ৩০ জুেনর িনর্বাচন গ্রহণেযাগ্য হেব। ইেতামধ্েয সকল প্রকার
প্রস্তুিত সম্পন্ন করা হেয়েছ।’
বাসাইল উপেজলা পিরষদ িমলনায়তেন আেয়ািজত সভায় সভাপিতত্ব কেরন
টাঙ্গাইেলর েজলা প্রশাসক খান েমা. নুরুল আমীন। সভায় বক্তব্য েদন,
িনর্বাচন কিমশন সিচবালেয়র অিতিরক্ত সিচব েমাখেলছুর রহমান,
টাঙ্গাইেলর পুিলশ সুপার সঞ্িজত কুমার রায়, র্যাব-১২এর িসিপিস-৩
কমান্ডার েমজর রিবউল ইসলাম, েজলা িনর্বাচন কর্মকর্তা তাজুল
ইসলাম, উপেজলা িনর্বাহী কর্মকর্তা শামছুন নাহার স্বপ্না, বাসাইল
থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আিনচুর রহমান প্রমুখ।
উেলখ্য,

বাসাইল

েপৗরসভা

িনর্বাচেন

েময়র

পেদ

৩

জন,

সাধারণ

কাউন্িসলর পেদ ৩৭ জন ও সংরক্িষত মিহলা কাউন্িসলর পেদ ১৪ জন
প্রিতদ্বন্িধতা করেছন। েপৗরসভার ১০িট েকন্দ্ের েমাট েভাটার
সংখ্যা ১৬ হাজার ৪০০। এর মধ্েয নারী েভাটার ৮ হাজার ৪৭৫ জন এবং
পুরুষ েভাটার ৭ হাজার ৯২৫জন। ২০১৩ সােল এই েপৗরসভায় প্রথম
িনর্বাচন অনুষ্িঠত হয়।
িনউজিবিড৭১/আ/২৩ জুন ,২০১৮

৭০ বছের
লীগ

পদার্পণ

করল

আওয়ামী

েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : ২৩ জুন শিনবার। বাংলােদশ আওয়ামী লীেগর প্রিতষ্ঠাবার্িষকী।
১৯৪৯ সােল পুরেনা ঢাকার ঐিতহ্যবাহী েরাজ গার্েডেন প্রিতষ্িঠত
মুক্িতযুদ্েধর েনতৃত্ব দানকারী দলিট ৭০ বছের পদার্পণ করল ।

১৯৪৯ সােলর এিদেন প্রিতষ্িঠত এ দলিট বাংলােদেশর স্বাধীনতা ও
মুক্িতযুদ্ধসহ
প্রিতিট
গণতান্ত্িরক,
রাজৈনিতক
ও
সামািজক
আন্েদালেন েনতৃত্ব িদেয় এেদেশর গণমানুেষর সংগঠেন পিরণত হয়।
এ িবেশষ িদনিটর সঙ্েগ এবার েযাগ হেত চেলেছ একিট নতুন মাত্রা। আজ
উদ্েবাধন হেব দলিটর ১০তলা সুরম্য িনজস্ব কার্যালেয়র। নবিনর্িমত
এই কার্যালয় ভবন উদ্েবাধন করেবন প্রধানমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগ
সভাপিত েশখ হািসনা।
িদবসিট যথাযথ মর্যাদায় পালন উপলক্েষ আওয়ামী লীগ িবেশষ কর্মসূিচ
গ্রহণ কেরেছ। কর্মসূিচর মধ্েয রেয়েছ সকাল ৯ টায় ধানমন্িডস্থ
বঙ্গবন্ধু ভবন প্রাঙ্গেণ বঙ্গবন্ধুর প্রিতকৃিতেত পুষ্পার্ঘ্য
িনেবদন, সকাল ১০টায় ২৩ বঙ্গবন্ধু এিভিনউস্থ েকন্দ্রীয় কার্যালেয়র
সামেন জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্েতালন এবং সংগঠেনর নবিনর্িমত
কার্যালয় ভবন উদ্েবাধন।
আওয়ামী লীেগর সভাপিতমণ্ডিলর সদস্য েমাহাম্মদ নািসম বেলন, ‘আওয়ামী
লীগ শুধু েদেশর পুরেনা ও সর্ববৃহৎ রাজৈনিতক দলই নয়, এিট হচ্েছ
গণতন্ত্র ও অসাম্প্রদািয়ক ভাবাদর্েশর মূলধারাও। প্রিতষ্ঠা েথেক
শুরু কের এ পর্যন্ত নানা আন্েদালন-সংগ্রােমর মধ্য িদেয় আওয়ামী
লীগ আমােদর
িনচ্েছ।’

সমাজ-রাজনীিতর

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বেলন,
পুরেনা, অসাম্প্রদািয়ক,

এ

ধারােক

িনরবচ্িছন্নভােব

এিগেয়

‘বাংলােদশ আওয়ামী লীগ েদেশর অন্যতম
সর্ববৃহৎ ও বাঙািলর জাতীয় মুক্িতর

সংগ্রােম
েনতৃত্বদানকারী
রাজৈনিতক
দল।
আর
অসাম্প্রদািয়ক
বাংলােদেশর গড়ার কাজ প্রথম শুরু কেরন জািতর িপতা বঙ্গবন্ধু েশখ
মুিজবুর রহমান।’
জনপ্রশাসন মন্ত্রী ৈসয়দ আশরাফুল ইসলাম এ দলিটেক েদেশর অন্যতম
প্রাচীন সংগঠন িহেসেব আখ্যািয়ত কের বেলন, ‘ভাষা, স্বাধীকার,
গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা অর্জেন মেহাত্তম েগৗরেব অিভিষক্ত আওয়ামী
লীেগর সাত দশেকর অিভযাত্রায় শান্িত, সমৃদ্িধ ও িদন বদেলর লক্ষ্েয
অিবচল বাঙািল জািতর মুক্িতর িদশাির।’
ইিতহাসিবদ, েলখক ও েলাক সািহত্িযক শামসুজ্জামান খান এই দলেক
মূল্যায়ন কের বেলেছন, ‘আওয়ামী লীগ ‘পািকস্তান’ নােমর অৈবজ্ঞািনক
এবং েভৗেগািলক ও নৃতাত্ত্িবকভােব এক উদ্ভট রাষ্ট্েরর পূর্ব
বাংলার বাঙািল জনেগাষ্ঠী ও অন্যান্য ক্ষুদ্র জািতসত্তােক

অবজ্ঞায়, অবেহলায় ও ঔপিনেবিশক কায়দায় েশাষণ-পীড়ন-দমন ও ‘দািবেয়
রাখা’র িবরুদ্েধ লাগাতার প্রিতবাদ, প্রিতেরাধ এবং গণসংগ্রােমর
মধ্যিদেয় গেড় ওঠা িবপুল জনপ্িরয় একিট রাজৈনিতক দল। এই দেলর েনতাকর্মীেদর
ত্যাগ-িতিতক্ষা
ও
অঙ্গীকারদীপ্ত
সংগ্রামী
ভূিমকা
ইিতহাসিবিদত।’
িবিশষ্ট অর্থনীিতিবদ ড. িবনায়ক েসন বেলন, ‘এ দলিটর সভাপিত
প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা জািতেক সফলতার নতুন পথ েদিখেয়েছন,
েদেশর টাকায় পদ্মােসতু িনর্মাণ শুরু করার সুবােদ বাংলােদেশর
মর্যাদা আন্তর্জািতকভােব সৃষ্িট কেরেছ এবং আমরা মর্যাদাশীল
জািতেত রূপান্তিরত হেয়িছ।’
পুরেনা ঢাকার ঐিতহ্যবাহী েরাজ গার্েডেন আওয়ামী মুসিলম লীগ নােম
এই দেলর আত্মপ্রকাশ ঘটেলও পের শুধু আওয়ামী লীগ নাম িনেয়
অসাম্প্রদািয়ক সংগঠন িহেসেব িবকাশ লাভ কের।
প্রিতষ্ঠার পর েথেকই এ েদেশ
অত্যাচার-িনর্যাতন ও েশাষেণর

পািকস্তািন সামিরক শাসন, জুলুম,
িবরুদ্েধ সকল আন্েদালন-সংগ্রােম

অগ্রণী ভূিমকা পালন কেরেছ এ দলিট।
১৯৫২

সােলর

ভাষা

আন্েদালন,

১৯৫৪

সােলর

যুক্তফ্রন্ট

িনর্বাচন,

আইয়ুেবর সামিরক শাসন-িবেরাধী আন্েদালন, ১৯৬৪ সােলর দাঙ্গার পর
সাম্প্রদািয়ক সম্প্রীিত প্রিতষ্ঠা, ১৯৬৬ সােলর ছয় দফা আন্েদালন ও
১৯৬৯ সােলর গণঅভ্যুত্থােনর
মুিজবুর রহমােনর েনতৃত্েব

পথ েবেয় জািতর জনক বঙ্গবন্ধু েশখ
আওয়ামী লীেগর ২৪ বছেরর আেপাষহীন

সংগ্রাম-লড়াই এবং ১৯৭১ সােলর নয় মােসর মুক্িতযুদ্ধ তথা সশস্ত্র
জনযুদ্েধর মাধ্যেম বাংলােদশ প্রিতষ্ঠা লাভ কের।
ওই বছেরর ১৬ িডেসম্বর চূড়ান্ত িবজয় অর্জেনর মধ্যিদেয় প্রিতষ্িঠত
হয় বাঙািলর হাজার বছেরর লািলত স্বপ্েনর ফসল স্বাধীন-সার্বেভৗম
বাংলােদশ।
পঁচাত্তের বঙ্গবন্ধুেক সপিরবাের হত্যার মধ্য িদেয় আওয়ামী লীগেক
ইিতহাস েথেক মুেছ েফলার ব্যর্থ েচষ্টা হেলও দীর্ঘ একুশ বছর লড়াই
সংগ্রােমর মাধ্যেম ১৯৯৬ সােলর িনর্বাচেন দলিটর প্রধান েশখ
হািসনার েনতৃত্েব জয়ী হেয় ২৩ জুন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় িফের আেস।
২০০১ এবং ২০০৭ সােলর ১১ জানুয়ািরর পর আর এক দফা িবপর্যয় কািটেয়
২০০৮ সােলর ২৯ িডেসম্বর িনর্বাচেন িতন-চতুর্থাংশ আসেন িবজয়ী হেয়
আবােরা রাষ্ট্র পিরচালনার দািয়ত্ব পায় এই দলিট। পরবর্তীেত ২০১৪

সােলর ৫ জানুয়ািরর সাধারন িনর্বাচেন িবজয়ী
ইিতহােস টানা দুই েময়ােদ সরকার পিরচালনা করেছ।

হেয়

বাংলােদেশর

আওয়ামী লীেগর সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পিরবহন ও েসতুমন্ত্রী গতকাল
শুক্রবার এক িববৃিতেত দেলর েগৗরেবাজ্জ্বল ৬৯ বছর পূর্িতেত গৃিহত
কর্মসূিচ পালেনর জন্য আওয়ামী লীগ, সহেযাগী ও ভ্রাতৃপ্রিতম
সংগঠেনর সব েজলা, উপেজলাসহ সকল স্তেরর েনতা-কর্মী, সমর্থকেদর
প্রিত আহ্বান জািনেয়েছন।
িনউজিবিড৭১/আ/২৩ জুন ,২০১৮

‘দেলর ইেমজ ড্যােমজ করেবন না’
: েসতুমন্ত্রী
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : দলীয় েনতাকর্মীেদর উদ্েদেশ আওয়ামী লীেগর সাধারণ সম্পাদক
ওবায়দুল কােদর বেলেছন, িনেজেদর মধ্েয অসুস্থ প্রিতেযািগতা কের
দেলর ইেমজ ড্যােমজ করেবন না, দেলর ভাবমূর্িত নষ্ট করেবন না।
শিনবার
আওয়ামী
লীেগর
িবেশষ
বর্িধত
সভায়
দেলর
মেনানয়ন
প্রত্যাশীেদর উদ্েদেশ িতিন একথা বেলন।েবলা ১১টায় আওয়ামী লীগ
সভাপিত ও প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনার সরকাির বাসভবন গণভবেন এ সভা
শুরু হয়।
সভায়
সভাপিতত্ব
কেরন
বাংলােদশ
প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা।

আওয়ামী

লীেগর

সভাপিত

ও

এসময় িতিন বেলন, প্রার্থী হওয়ার েযাগ্যতা থাকেল অবশ্যই হেবন।
আপনােদর এিসআর জমা আেছ। দলীয় সভাপিতর হােত ছয় মাস পরপর এিসআর
আসেছ। িশগিগরই আেরকিট জিরপ িরেপার্ট আসেব। দল েহাক বা েজাট েহাক
আমরা জনগেণর কােছ গ্রহণেযাগ্য ও উইেনবল প্রার্থী মেনানয়ন েদেবা।
ওবায়দুল কােদর বেলন, বাংলােদশ, মুক্িতযুদ্ধ এবং স্বাধীনতােক
বাঁচােত হেল আওয়ামী লীগেক বাঁচােত হেব। বাংলােদশ এখন আর িভখািরর

েদশ নয়, মর্যাদার েদশ। িডেসম্বের বাংলােদেশ আওয়ামী লীগ আেরকিট
িবজয় িছিনেয় আনেব। ঐক্যবদ্ধ অওয়ামী লীগেক েকউ েঠকােত পারেব না।
সভায় আওয়ামী লীেগর কার্যিনর্বাহী কিমিট, প্েরিসিডয়াম, উপেদষ্টা
পিরষেদর সদস্য, সংসদ সদস্য, িবিভন্ন অঙ্গ ও সহেযাগী সংগঠেনর
সভাপিত সাধারণ সম্পাদক ছাড়াও িবিভন্ন েজলা, উপেজলা ও ইউিনয়েনর
সভাপিত, সাধারণ সম্পাদক ও দফতর সম্পাদকরা উপস্িথত িছেলন।
িনউজিবিড৭১/আ/২৩ জুন ,২০১৮

প্রধানমন্ত্রী উদ্েবাধন করেলন
আওয়ামী লীেগর িনজস্ব ভবন
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : অবেশেষ প্রিতষ্ঠাবার্িষকীেত িনজস্ব স্থায়ী কার্যালয় েপল
মহান স্বাধীনতা আন্েদালন ও মুক্িতযুদ্েধ েনতৃত্ব েদয়া উপমহােদেশর
অন্যতম প্রাচীন রাজৈনিতক দল বাংলােদশ আওয়ামী লীগ। শিনবার সকােল
দেলর সভাপিত ও প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা বঙ্গবন্ধু এিভিনউেয় এই
নতুন ভবেনর উদ্েবাধন কেরন।
সকাল
সােড়
৯টার
িকছু
পের
নতুন
কার্যালেয়র
সামেন
দলীয়
েনতাকর্মীেদর মােঝ এেস েপৗঁছান প্রধানমন্ত্রী। এরপর মঞ্েচ উেঠ
জাতীয় পতাকা উত্েতালন কের অনুষ্ঠােনর শুরু কেরন িতিন। এরপরই সবাই
িমেল জাতীয় সঙ্গীেত সুর েমলান।
ওই সময় তার পােশ িছেলন আওয়ামী লীেগর সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল
কােদরসহ েকন্দ্রীয় েনতৃবৃন্দ।
জাতীয় সঙ্গীেতর পর শান্িতর প্রতীক পায়রা ও েবলুন উিড়েয় স্থায়ী
দলীয় কার্যালয় ভবেনর উদ্েবাধন কেরন েশখ হািসনা। এরপর আওয়ামী লীগ,
জািতর জনক বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান এবং েদশ ও জািতর জন্য
েদায়া কের েমানাজাত করা হয়।
েমানাজাত েশেষ ভবন প্রাঙ্গেণ িনজ হােত বকুল ফুেলর চারা েরাপন

কেরেন প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা। এরপর নতুন কার্যালয় েদখেত সবার
সঙ্েগ
েভতের
চেল
যান
িতিন।

দৃষ্িটনন্দন

ও

আধুিনক

সব

সুেযাগ-সুিবধা

সম্পন্ন

রাজধানীর

২৩,

বঙ্গবন্ধু এিভিনউর নতুন এই দশতলা ভবন এখন েথেক আওয়ামী লীেগর
স্থায়ী িঠকানা। ৮ কাঠা জায়গার ওপর ১০ েকািট টাকা ব্যেয় িনজস্ব
অর্থায়েন িনর্িমত হেয়েছ িবশ্বমােনর দলীয় কার্যালয়িট। পুেরা ভবনই
ওয়াইফাই েজােনর আওতাধীন বেল জানােনা হেয়েছ।
দেলর সভাপিত ও সাধারণ সম্পাদেকর জন্য ভবনিটেত সুপিরসর কক্ষ
রেয়েছ। দেলর সভাপিতর কক্েষর সঙ্েগ রেয়েছ িবশ্রামাগার ও নামােজর
জায়গা। থাকেছ িডিজটাল লাইব্েরির, িভআইিপ লাউঞ্জ,
লাউঞ্জ, ডরিমটির ও ক্যান্িটন। দু’পাশ কাঁচ িদেয় েঘরা।

সাংবািদক

এছাড়াও দু’িট স্বতন্ত্র কার পার্িকং, একািধক িলফট, িসঁিড়, অগ্িনপ্রিতেরাধ ব্যবস্থা রেয়েছ।
ভবনিটর ছয় বা সাত তলা পর্যন্ত ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ,
যুবলীগ, কৃষকলীগ, স্েবচ্ছােসবক লীগ, মিহলা লীগসহ িবিভন্ন অঙ্গ ও
সহেযাগী সংগঠেনর অিফস থাকেব।
আওয়ামী লীেগর পুরেনা অিফস ২৩, বঙ্গবন্ধু এিভিনউেয়র চারতলা ভবনিট
িলজ গ্রহণ প্রক্িরয়া েশষ হয় ২০১১ সােল। এরপর দলিট নতুন ভবন

িনর্মােণর উদ্েযাগ েনয়। পের ২০১৬ সােলর ৬ এপ্িরল নতুন কার্যালেয়র
নতুন ভবেনর নকশা অনুেমাদন েদন দলীয় সভাপিত েশখ হািসনা।
২০১৬ সােলর ১৭ জুলাই শুরু হয় পুরেনা স্থাপনা ভাঙার কাজ। এরপরগত
বছেরর ২৩ জুন রাজধানীর গুিলস্তােনর ২৩, বঙ্গবন্ধু এিভিনউেয়র ১০
তলা আধুিনক কার্যালয়িটর িনর্মাণ কােজর উদ্েবাধন হয়।
কার্যালেয়র সামেন স্িটেলর বড় অক্ষের েলখা রেয়েছ, ‘বাংলােদশ
আওয়ামী লীগ’। এর পােশই দলীয় প্রতীক েনৗকা। সবার ওপের বঙ্গবন্ধুর
ম্যুরাল রেয়েছ। এরপর রেয়েছ মুক্িতযুদ্ধ ও েসাহরাওয়ার্দী উদ্যােন
পািকস্তািন বািহনীর আত্মসমর্পেণর ম্যুরাল।
িনউজিবিড৭১/আ/২৩ জুন ,২০১৮

িনর্বাচেন আ. লীেগর অবস্থান
ভােলা, আশা কির জয়ী হেব :
এরশাদ
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : আসন্ন িসিট করেপােরশন িনর্বাচন প্রসঙ্েগ জাতীয় পার্িটর
েচয়ারম্যান হুেসইন মুহম্মদ এরশাদ বেলেছন, িনর্বাচেন আওয়ামী লীেগর
অবস্থান ভােলা। আশা কির তারা জয়ী হেব। কিমশন বারবার বলেছ
িনর্বাচন সুষ্ঠু হেব। তেব িনর্বাচন না হওয়া পর্যন্ত িকছু বলা
যােব না। আশা করিছ সুষ্ঠু ও িনরেপক্ষ িনর্বাচন হেব।
শুক্রবার দুপুের রংপুর সার্িকট হাউেজ সাংবািদকেদর সঙ্েগ আলাপকােল
িতিন এসব কথা বেলন।
সারােদেশ চলমান মাদকিবেরাধী অিভযান প্রসঙ্েগ জাপা েচয়ারম্যান
বেলন, রাজপ্রাসাদ সব খািল, রাজারা েনই। কারা মাদক ব্যবসা কের
েসটা সবাই জােন, িকন্তু তারা এখােন েনই। এখন চুেনাপুঁিটেদর মারা
হচ্েছ।

এ সময় সরকােরর সহেযাগী হেয়ও তােদর িবরুদ্েধ েকন কথা বেলন?
সাংবািদকেদর এমন প্রশ্েনর উত্তের এরশাদ বেলন, আমরা েতা িবেরাধী
দেলর। সরকােরর িবরুদ্েধ কথা বলাই েতা আমােদর কাজ। তেব েয অিভযান
শুরু হেয়েছ তা সফল েহাক, আমরা তাই চাই। মাদক দমন করা প্রেয়াজন।
িতিন আরও বেলন, মাদক আমােদর সমাজেক ধ্বংস কের িদেয়েছ। তাই
অিভযােন িকছু েলাক যিদ মারাও যায়, েসটা গ্রহণ করা উিচত সকেলর।
তেব িবনা িবচােরর মৃত্যু আিম সমর্থন কির না।
আলাপকােল সাংবািদকরা িবএনিপ েচয়ারপারসন েবগম খােলদা িজয়ার
িচিকৎসা প্রসঙ্েগ জানেত চাইেল এরশাদ বেলন, হাসপাতাল িনর্ধারণ কের
েদয়া িঠক না। েযেহতু খােলদা িজয়ার স্বামী েসনাবািহনীেত িছেলন।
খােলদা িজয়া েসনা পিরবােরর একজন সদস্য িহেসেব িসএমএইচ-এ বা
িপিজেতও েযেত পােরন। আিমও ৬ বছর েজেল িছলাম। হাসপাতাল েতা দূেরর
কথা, িচিকৎসেকর মুখ পর্যন্ত েদখেত েদয়া হয়িন আমােক। ওরা েচেয়িছল
আিম েযন মের যাই। আল্লাহ আমােক রক্ষা কেরেছন।
এ

সময়

জাতীয়

পার্িটর

মহাসিচব

এিবএম

রুহুল

আিমন

হাওলাদার,

প্েরিসিডয়াম সদস্য িজয়াউদ্িদন আহমদ বাবলু ও েমজর (অব) খােলদ
আখতার, রংপুর মহানগর জাতীয় পার্িটর সাধারণ সম্পাদক এসএম ইয়ািসর,
েজলা জাপার সাধারণ সম্পাদক ফকরুজ্জামান জাহাঙ্গীর, যুগ্ম সম্পাদক
হাজী আব্দুর রাজ্জাক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শািফউল ইসলাম শািফ,
সাংগঠিনক সম্পাদক মুন্িস আব্দদুল বারী, শািমম িসদ্িদকী, প্রচার
সম্পাদক মিমনুল ইসলাম িরপন ও স্থানীয় েনতাকর্মীরা উপস্িথত িছেলন।
এর আেগ ঢাকা েথেক িবমানেযােগ ৈসয়দপুের অবতরণ কেরন এরশাদ। পের সড়ক
পেথ রংপুর সার্িকট হাউেস এেস েপৗঁছােল দলীয় েনতাকর্মীরা তােক ফুল
িদেয় শুেভচ্ছা জানান।
িনউজিবিড৭১/আর/ ২২ জুন , ২০১৮

আমরা চাই না েকানও িনর্বাচন
মাগুরা
মার্কা
েহাক
:
প্রধানমন্ত্রী
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : আওয়ামী লীেগর পার্লােমন্টাির েবার্ড ও স্থানীয় সরকার
িনর্বাচিন েবার্েডর েযৗথ সভাআওয়ামী লীেগর সভাপিত ও প্রধানমন্ত্রী
েশখ হািসনা বেলেছন, িনর্বাচেন িজতেত িগেয় েযন েকানও রকম বদনাম না
হয়। িবএনিপর মাগুরা মার্কা েভাট েযন না হয়, েসিদেক সবাইেক দৃষ্িট
িদেত হেব। এটা আওয়ামী লীগ নয়, সব দেলর জন্যই এটা প্রেযাজ্য।’
শুক্রবার (২২ জুন) িবকােল প্রধানমন্ত্রীর সরকাির বাসভবন গণভবেন
রাজশাহী, বিরশাল ও িসেলট িসিট করেপােরশন িনর্বাচেন েময়র পেদ দলীয়
প্রার্থী চূড়ান্ত করার পর প্রার্থীেদর উদ্েদেশ েশখ হািসনা এ কথা
বেলন।
েশখ হািসনার সভাপিতত্েব দেলর স্থানীয় সরকার িনর্বাচন েবার্েডর
সভায় রাজশাহী িসিট করেপােরশেনর সােবক েময়র খায়রুজ্জামান িলটন,
িসেলট িসিটর সােবক েময়র বদরউদ্িদন আহমদ কামরান এবং বিরশাল িসিট
করেপােরশেন দেলর েকন্দ্রীয় েনতা আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর েছেল
সািদক আবদুল্লাহেক দেলর মেনানয়ন েদওয়া হয়।
এ সময় িনর্বাচেন হারিজত থাকেত পাের মন্তব্য কের সরকার প্রধান
বেলন,‘এবােরর ফুটবল েখলায় েদখেত পাচ্েছন, যারা েজতার কথা তারা
িজতেছ না, েগালই িদেত পাের না। এটা রাজনীিতেতও হেত পাের।
িনর্বাচনগুেলােত হারেলই েয আমােদর িসট চেল যােব, বা ক্ষমতা
হারােবা েসটা নয়। েতমিন হারেল ইজ্জত চেল যােব েসটাও না। আমােদর
িজতেত িগেয় েযন েকানও রকম বদনাম না হয়। িবএনিপর মাগুরা মার্কা
েভাট েযন না হয়, েসিদেক সবাইেক দৃষ্িট িদেত হেব। এটা আওয়ামী লীগ
নয়, সব দেলর জন্যই এটা প্রেযাজ্য।’
েশখ হািসনা বেলন,‘আমরা িনর্বাচেন জনগেণর েভাটািধকার প্রেয়ােগর
সুেযাগ কের িদেয় িনর্বাচন পদ্ধিতেত শৃঙ্খলা এেনিছ। আমরা চাই না
েকানও িনর্বাচন মাগুরা মার্কা েহাক। ১৯৯৬ সােলর ১৫ েফব্রুয়ািরর
মেতা েহাক। িনর্বাচন েঠকােত তারা ২০১৪ সােল মানুষ পুিড়েয়েছ।
িশক্ষাপ্রিতষ্ঠান পুিড়েয়েছ। ২০১৫ সােল তারা আন্েদালেনর নােম

মানুষ হত্যা কেরেছ। আন্েদালেনর নােম মানুষ খুন কের তারা
সন্ত্রাস-জঙ্িগবাদ সৃষ্িট কের েগেছ। আমরা চাই না েসই পিরেবশ আর
থাকুক। আমরা বাংলােদশেক শান্িতপূর্ণ েদশ িহেসেব প্রিতষ্িঠত করেত
চাই।’
িনউজিবিড৭১/আর/ ২২ জুন , ২০১৮

৮৩ শতাংশ দর্শক িবিটিভ েদেখন :
সংসেদ তথ্যমন্ত্রী
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু জাতীয় সংসদেক জািনেয়েছন েদেশর
েটিলিভশন দর্শেকর ৮৩ শতাংশ িবিটিভ (বাংলােদশ েটিলিভশন) েদেখন।
বৃহস্পিতবার (২১ জুন) জাতীয় সংসেদর প্রশ্েনাত্তের েমৗলভীবাজার-২
আসেনর সংসদ সদস্য আব্দুল মিতেনর প্রশ্েনর জবােব িতিন এ তথ্য
জানান, েবসরকাির েটিলিভশন চালু হওয়ায় িবিটিভর জনপ্িরয়তা কেম
যাওয়ার েকানও কারণ েনই মন্তব্য কের তথ্যমন্ত্রী বেলন, ‘এখনও
িবিটিভ দর্শকেদর কােছ সব েথেক সমাদৃত চ্যােনল। অন্য েযেকানও
সমেয়র েচেয় িবিটিভ এখন জনমুখী ও দর্শকনন্িদত অনুষ্ঠান সম্প্রচার
কের যাচ্েছ। পুরেনা অেনক অনুষ্ঠান বাদ িদেয় সমেয়াপেযাগী
অেনকগুেলা অনুষ্ঠান প্রচার করেছ। এেত কের দর্শকেদর জনপ্িরয়তা
পূর্েবর েথেক আরও েবেড়েছ।
িডেসম্বেরর মধ্েয শতভাগ গ্রােম িবদ্যুৎ েপৗঁছােব িকনা,
দেলর এমিপ মুিহবুর রহমান মািনেকর প্রশ্েনর জবােব
প্রিতমন্ত্রী জানান, বর্তমােন ৯০ শতাংশ গ্রােম িবদ্যুৎ
েগেছ। আগামী িডেসম্বেরর মধ্েয শতভাগ গ্রােম িবদ্যুতায়ন
হেব বেল আশা করা যায়।

সরকাির
িবদ্যুৎ
েপৗঁেছ
সম্পন্ন

সংরক্িষত আসেনর সংসদ সদস্য সফুরা েবগেমর প্রশ্েনর জবােব নসরুল
হািমদ বেলন, ‘বর্তমােন িবদ্যুৎ িবতরণ লাইেনর পিরমাণ ৪ লাখ ৫০
হাজার
িকেলািমটার,
সঞ্চালন
লাইেনর
পিরমাণ
১১
হাজার
৬০

িকেলািমটার, গ্িরড উপেকন্দ্েরর ক্ষমতা ৩৫ হাজার ৪০ এমিভএ।’
প্রিতমােস ৩ লাখ নতুন গ্রাহক সংযুক্েতর মাধ্যেম আগামী অর্থবছের
শতভাগ িবদ্যুতায়েনর প্রেচষ্টা অব্যাহত আেছ বেল প্রিতমন্ত্রী
জানান।
স্িপকার ড. িশরীন শারিমন েচৗধুরীর
প্রশ্েনাত্তর েটিবেল উত্থািপত হয়।

সভাপিতত্েব

সংসেদর

ৈবঠেক
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একেনেক ১৮ হাজার েকািট টাকার
১৫ প্রকল্প অনুেমাদন
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : জাতীয় অর্থৈনিতক পিরষেদর িনর্বাহী কিমিটর (একেনক) সভায়
১৫িট প্রকল্েপর অনুেমাদন েদয়া হেয়েছ। এেত েমাট ব্যয় হেব ১৮ হাজার
৩৭২ েকািট ২৪ লাখ টাকা।
এর মধ্েয পদ্মা বহুমুখী েসতু িনর্মাণ প্রকল্েপ ভূিম অিধগ্রহেণর
জন্য একিট নতুন প্রকল্পও রেয়েছ। এর জন্য এক হাজার ৪০০ েকািট টাকা
ব্যয় হেব।
বৃহস্পিতবার েশেরবাংলা নগর এনইিস সম্েমলনকক্েষ একেনক েচয়ারপারসন
ও প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনার সভাপিতত্েব একেনকসভায় প্রকল্পগুেলার
অনুেমাদন েদয়া হয়।
একেনক সভােশেষ প্রকল্পগুেলা িনেয় সাংবািদকেদর
পিরকল্পনা মন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল।

ব্িরফ

কেরন

এ সময় আরও উপস্িথত িছেলন পিরকল্পনা সিচব িজয়াউল ইসলাম, সাধারণ
অর্থনীিত িবভােগর সদস্য ড. শামসুল আলম প্রমুখ।
পিরকল্পনামন্ত্রী

বেলন,

আজেকর

সভায়

১৫িট

(নতুন

ও

সংেশািধত)

প্রকল্েপর অনুেমাদন েদয়া হেয়েছ। এেত েমাট ব্যয় হেব ১৮ হাজার ৩৭২
েকািট ২৪ লাখ টাকা। এর মধ্েয সরকাির অর্থায়ন করা হেব ১১ হাজার
২২৪ েকািট ৮২ লাখ টাকা, সংস্থার িনজস্ব অর্থায়েন ব্যয় করা হেব
৫৮৮ েকািট ৪৬ লাখ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ছয় হাজার ৫৫৪ েকািট
৯৬ লাখ টাকা।
জানা েগেছ, প্রকল্পগুেলার মধ্েয পদ্মা েসতু িনর্মােণ িবলম্ব
হওয়ায় নদীর গিতপথ পিরবর্তন এবং ডুেবাচর েজেগ ওঠায় এক হাজার ১৬২
দশমিক ৬৭ েহক্টর ভূিম অিধগ্রহেণর জন্য এক হাজার ৪০০ েকািট টাকা
ব্যয় হেব।
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