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�ধানম�ীর সততা, সাহস ও �রদিশ�তার সুফল পাে� বাংলােদশ - বেল ম�ব� কেরেছন �ধানম�ীর �বসরকাির
িশ� ও িবিনেয়াগ উপেদ�া সালমান ফজলুর রহমান।
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ময়মনিসংহ িবভােগর ইউিপেত আ.লীেগর মেনানয়ন �পেলন যারা

৯ অে�াবর (শিনবার) ঢাকার নবাবগ� ও �দাহার উপেজলার আই� িবেশষ� ও উেদ�া�ােদর সে� নবাবগে�র
ওয়ােসফ িমলনায়তেন অনুি�ত মতিবিনময় সভার �ধান অিতিথর ব�েব� িতিন এ কথা বেলন।

িতিন বেলন, �ধানম�ীর সততা, সাহস ও �রদিশ�তার জন� আজেক সুফল পাে� বাংলােদশ। সবাই িক� এক�
�� কের   �তামােদর �ধানম�ী িকভােব �দশটা এই পয�ােয় িনেয় এেসেছন। এখন �িত� �স�েরই উ�িত
হেয়েছ।’ িতিন আরও বেলন, �ধানম�ী �শখ হািসনা ২০০৯ সােল যখন �মতায় আসেলন তখন মাথািপছু আয়
িছল মা� সােড় ৪ শ ডলার। আর ১১ বছর পর এই আয় এেস দাঁিড়েয়েছ ২২২৭ ডলাের। 

একই সমেয় তথ� ও �যাগােযাগ �যুি� িবভােগর ইনেফা সরকার-৩ �কে�র আওতায় ওই �ই উপেজলার ২২�
ইউিনয়েন কােনি�িভ� উে�াধন করা হয়। উপেদ�া সালমান এফ রহমান এর উে�াধন কেরন।

অনু�ােন অিতিথ িহসােব উপি�ত িছেলন তথ� ও �যাগােযাগ �যুি� িবভােগর �িতম�ী জুনাইদ আহেমদ পলক।
 

�িতম�ী বেলন, আজেক নবাবগে�র �িত� বািড় িব��েতর আেলায় আেলািকত, এখােন ি�ল�া�াররা উ�
গিতর ই�ারেনট চায়, িশ�করা আরও �বিশ কি�উটার ল�াব চায়। অথচ ১২ বছর আেগ এই এলাকার মানুেষর
দািব িছেলা িব��েতর সংেযাগ, রা�ার �মরামত এবং কাঁচা রা�া পাকাকরেণর। এই দািব�েলা �ধানম�ী পূরণ
কেরেছন বেলই উ�ত জীবেন যাওয়ার জন� নতুন নতুন দািব উ�াপন হে� আজেক।’ 
ঢাকার �জলা �শাসক �মা. শহী�ল ইসলােমর সভাপিতে� অনু�ােন িবেশষ অিতিথ িছেলন বাংলােদশ হাই-�টক
পাক�  কতৃ� পে�র ব�ব�াপনা পিরচালক ও অিতির� সিচব িবকণ� �মার �ঘাষ।

/এমএস/



বাংলা �িবউন িরেপাট�

১১ অে�াবর ২০২১, ২১:২৭

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuk3KoLcFV_gaYrXU_5YWfmYriBfEiS2upIsn6cCO1mCbboDYQfvPP6e6xk0QTjjA51v2fBA8Ool5v41OqWBTqRh_RUJ5uLjm0ZlYbMd5e5pWtJU0hiAi1eQIVI-oz6PVUF2B8U4RFQ1seKOFDXO10wxeQ1X-kWBMtuviVaqo9ADSLt-PXFXu2AKw-JKNYNG-bA8bGMkJ6ELEQqAaq8OutbwsCTho8RgaeWZtJ4mKm4G8Z5PYOHQKRT6aildAwWQhs8aQM9qMn3VrZ8XXQJzCMPeyTda6kS0tekF0qWuRfE6OHinPHd6Y0wc9ailGKQ1w&sai=AMfl-YSv_JLfyNbOR2PN6BJh0f9ThJDkhSt8N97w3iTwCJhM3josflnvFmhwa0Mb_a_iHXZjfoUidgUptiDJPf84GWvphjarIM7qX0QKVYbTNsEdPjNdrLNs-XXh7oKMOoY73aF1iA&sig=Cg0ArKJSzPAVF3rdNTUW&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://waltonbd.com/refrigerator-freezer
javascript:
javascript:


10/11/21, 10:07 PM �ধানম�ীর দরূদিশ �তার সুফল পাে� বাংলােদশ: সালমান এফ রহমান

https://www.banglatribune.com/706293/�ধানম�ীর-দরূদিশ �তার-সুফল-পাে�-বাংলােদশ 3/21

আগামী ১১ নেভ�র অনুে�য় ি�তীয় ধােপর ইউিনয়ন পিরষদ (ইউিপ) িনব�াচেনর ময়মনিসংহ িবভােগর দলীয়
�াথ� চূড়া� কেরেছ আওয়ামী লীগ।

�সামবার (১১ অে�াবর) �ধানম�ী �শখ হািসনার সরকাির বাসভবন গণভবেন আওয়ামী লীেগর �ানীয় সরকার
জন�িতিনিধ মেনানয়ন �বােড� র মুলতিব সভায় এ �ািথ�তা চূড়া� করা হয়।

দল�র দফতর স�াদক িব�ব বড়ুয়া �া�িরত এক সংবাদ িব�ি�েত বলা হয়, সভায় সভাপিত� কেরন
আওয়ামী লীেগর �ানীয় সরকার জন�িতিনিধ মেনানয়ন �বােড� র সভাপিত �শখ হািসনা।

সভার িস�া� অনুযায়ী ি�তীয় ধােপর ময়মনিসংহ িবভােগর �জলা�েলার ইউিপ িনব�াচেন আওয়ামী লীেগর
মেনানয়ন �পেয়েছন ‑ জামালপুর সদর উপেজলার �ক�ুয়া ইউিপেত �শখ মাহবুবুর রহমান, শিরফপুের আলম
আলী, ল�ীরচের আফজাল �হােসন িব��ৎ, লশীরচের শিহ��াহ, ইটাইেল হািফজুর রহমান, ন�ি�েত লুৎফর
রহমান, �ঘাড়াধােপ �মাহা�দ ফজলুল হক, বাঁশচড়ােত আ. জিলল, রানাগাছােত আ�ুল জিলল, �পুের
আিজজুল হক, শাহবাজপুের আয়ুব আলী খান, িততপল�ােত আিজজুর রহমান, �ম�ােত ছােনায়ার �হােসন,
িদগপাইেত িমজানুর রহমান, রিশদপুের আ�ু�াহ আল মামুন।

�শরপুর সদর উপেজলার কামােররচর ইউিপেত হািববুর রহমান, চরেশরপুের রিফ�ল ইসলাম, বািজতিখলােত
মুহা�দ আলী, গাজীরখামাের আওলা�ল ইসলাম, ধলােত রিহজ উি�ন, পা�িড়য়ােত হায়দার আলী,
ভাতশালােত নাজমুন নাহার, লছমনপুের আ. হাই, চরেমাচািরয়ােত িমজানুর রহমান বাবুল, বলাইরচের মিন�ল

.
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আলম, কামািরয়ােত সেরায়ার জাহান, �রৗহােত সাইফু�ামান �সােহল, �বতমারী ঘুঘুরাকাি�েত আ�ুল মিজদ,
চর প�ীমারীেত আকবর আওয়ামী লীেগর মেনানয়ন �পেয়েছন।

ময়মনিসংহ �জলার হালুয়াঘাট উপেজলার ভুবন�ড়ােত সু�জ িময়া, জুগলীেত �মাহা�দ ছামা�ল ইসলাম,
গািজরিভটােত আব�ল মা�ান, িবলেডারােত জাহা�ীর �হােসন, শা�য়াইেত সােহদ আলী, নড়াইেল সাইফুল
ইসলাম, ধারােত �তাফােয়ল আহমদ, ধুরাইেল ওয়ািরছ উি�ন (সুমন), আমৈতেল আককাছ আলী, �েদশীেত
�খারেশদ আলী।

�ধাবাউড়া উপেজলার দি�ণ মাইজপাড়া ইউিপেত ফজলুল হক, গামারীতলােত আতাউর রহমান, �ধাবাউড়ােত
নজ�ল ইসলাম মু�ল, �পাড়াকা�ুিলয়ােত ব�ল িময়া, �গায়াতলােত আলমগীর �হােসন, �ঘাষগাঁওেত শামছুল
হক, বাঘেবড়েত �মেহদী হাসান।

ফুলবািড়য়া উপেজলার নাওগাঁওেত আ. রা�াক, পু�জানােত মেয়জ উি�ন তরফদার, �শমাইেল শামছুল হক,
বািলয়ােন হােজরা খাতুন, �দওেখালােত তাজুল ইসলাম (বাবলু), ফুলবাড়ীয়ােত আতাহার আলী, বা�ােত
নাজমুল হক (�সােহল), রা�ামা�য়ােত িমজ� া �মা. কাম��ামান, এনােয়তপুের বুলবুল �হােসন, কালাদেহ ইমান
আলী, রাধাকানাইেত �গালাম িকবিরয়া তরফদার, আিছমপাটুলীেত এস. এম. সাইফু�ামান, ভবানীপুের জবান
আলী সরকার আওয়ামী লীেগর মেনানয়ন �পেয়েছন।

�ন�েকাণা সদর উপেজলার �মৗগািত ইউিপেত �মা�ািফজুর রহমান খান, �মদনীেত িজ�ুর রহমান খান �নামান,
ঠা�রােকানােত আ�ুর রা�াক, িসংেহর বাংলােত আ�ুর রিহম, আমতলােত আ�ুর রউফ সবুজ, ল�ীগে�
আ�ুর রব (র�ানী), কাইলা�েত মিজবুর রহমান, দি�ণ িবিশউড়ােত আবু বকর িসি�ক, চি�শােত �সয়দ
মাহাবুবউল মিজদ, �রৗহােত আ�ুর রিশদ, কািলয়ারা গাবরাগািতেত আমজাদ �হােসন খান, মদনপুের �মা�ফা ই
কােদর।

বারহা�া উপেজলার বাউসী ইউিপেত শামছুল হক, সাহতােত প�ন চ� সরকার, বারহা�ােত কাজী সাখাওয়াত
�হােসন, আসমােত শিফ�ল ইসলাম খান, িচরােম সাই�র রহমান �চৗধুরী, িসংধােত শাহ মাহবুব মুেশ�দ কা�ন,
রায়পুের আলী আকবর তালুকদার।

আটপাড়া উপেজলার �রমুিশয়ােত আ�ুস ছা�ার, �নইেত �রাকন উ�ামান, লুেন�ের শাহজাহান কবীর,
বািনয়াজােন �ফরেদৗস িময়া, �তিলগাতীেত অিখল চ� দাস, �ওজেত সাই�ল হক তালুকদার, সুখারীেত
শাহজাহান আওয়ামী লীেগর মেনানয়ন �পেয়েছন।

এক ইউিপর �াথ�র পিরবত� ন

নড়াইল সদর উপেজলার িবছালী ইউিপেত বত� মান �চয়ারম�ান এস এম আিনসুল ইসলামেক নতুন কের
মেনানয়ন �দওয়া হেয়েছ। এখােন ৯ অে�াবর পাঠােনা তািলকা অনুযায়ী এই ইউিপেত মেনানয়ন �পেয়িছেলন
ইম�ল গাজী।
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আগামীকাল ম�লবার িবকাল চারটা পয�� �ানীয় সরকার মেনানয়ন �বােড� র সভা মুলতিব করা হেয়েছ। িবকাল
চারটার এ �বঠেক চ��াম িবভােগর ইউিপর �াথ� চূড়া� করা হেব বেল জানা �গেছ।

/িপএইচিস/এমএস/

স�িক� ত

তৃতীয় ধােপর ইউিপ িনব�াচেনর তফিসল বৃহ�িতবার

তােরক িজয়ার স�ােসর কােছ িবএনিপ �নতারা িজি�: হািনফ

https://www.banglatribune.com/706615/%E0%A6%A4%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A7%9F-%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%BF-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%AB%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B2-%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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‘আমােক আপা না, দািদ ডাকবা’, ছা�লীগ �নতােদর �শখ হািসনা

�দৗলতিদয়া-পাটুিরয়া �েট টােনল িনম�ােণর িচ�া আেছ: ওবায়�ল কােদর
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‘সাং�ৃিতক উ�য়েন ইনামুল হেকর অবদান মানুষ ��ার সে� �রণ করেব’

বাংলা �িবউন িরেপাট�

১১ অে�াবর ২০২১, ২০:১০

এ�েশ পদক�া� অিভেনতা-নাট�কার ড. ইনামুল হেকর মৃতু�েত গভীর �শাক �কাশ কেরেছন রা�পিত �মা.
আব�ল হািমদ। এক �শাকবাত� ায় রা�পিত বেলন, ‘ড. ইনামুল হেকর মৃতু� �দেশর সাং�ৃিতক অ�েনর জন� এক
অপূরণীয় �িত। �দেশর সাং�ৃিতক উ�য়েন তার অবদান মানুষ ��ার সে� �রণ করেব।’

রা�পিত �য়াত ইনামুল হেকর আ�ার মাগিফরাত কামনা কেরন এবং �শাকস�� পিরবােরর �িত গভীর
সমেবদনা জানান।

�সামবার (১১ অে�াবর) �পুের �দেরােগ আ�া� হেল রাজধানীর কাকরাইেলর ইসলামী ব�াংক �স�াল
হাসপাতােল �নওয়ার পর মারা যান ইনামুল হক।

১৯৪৩ সােলর ২৯ �ম �ফনী সদর উপেজলার মটবী এলাকায় জ��হণ কেরন ইনামুল হক। �ফনী পাইলট হাই�ুল
�থেক এসএসিস, ঢাকার নটরেডম কেলজ �থেক এইচএসিস এবং পের ঢাকা িব�িবদ�ালয় �থেক রসায়েন �াতক
ও �াতেকা�র িডি� অজ� ন কেরন িতিন। এরপর যু�রােজ�র ম�ানেচ�ার ইউিনভািস�� �থেক িপএইচিড িডি�
লাভ কেরন।

অিভেনতা ইনামুল হক
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িতিন দীঘ�কাল বাংলােদশ �েকৗশল িব�িবদ�ালেয় (বুেয়ট) রসায়ন িবভােগ �চয়ারম�ােনর দািয়� পালন কেরন।

আরও পড়ুন...

অিভেনতা ড. ইনামুল হক আর �নই

 

/ইএইচএস/আইএ/

স�িক� ত

িশগিগরই িববাহ ও তালােকর িনব�ন অনলাইেন
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আটেক পড়া �বাসীেদর বাহরাইেন �ফরােত চায় �তাবাস

আরবেদর পে� বুেমিদেনর কােছ ব�ব�ুর বাণী
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িশগিগরই িববাহ ও তালােকর িনব�ন অনলাইেন

পুরেনা �াইিভং লাইেস� ি�� ��, আজ �থেক িবতরণ



বাংলা �িবউন িরেপাট�

১১ অে�াবর ২০২১, ১৯:৫৫
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আইিস� িবভােগর উেদ�ােগ িববাহ ও তালাক িনব�েনর জন� অনলাইন িসে�ম ব�ন.গভ.িবিড িশগিগরই উ�ু�
করা হে� বেল জািনেয়েছন আইিস� িবভােগর �িতম�ী জুনাইদ আহেমদ পলক। এ অনলাইন ��াটফম� চালু
হেল বাল� িববাহসহ অেনক সমস�াই সমাধান হেয় যােব বেল �িতম�ী উে�খ কেরন।

�সামবার (১১ অে�াবর) রাজধানীর মহাখালীর ��াক �স�ার িমলনায়তেন আ�জ� ািতক কন�ািশ� িদবস-২০২১
উপলে� ‘িডিজটাল �জ�, আমােদর �জ�: বাল�িববাহ ও িশ��ম �িতেরােধ �যুি�র ভূিমকা’ শীষ�ক
সংলােপ �ধান অিতিথর ব�ৃতায় িতিন এ কথা বেলন।

�িতম�ী বেলন, ‘বাল�িববাহ �িতেরাধ করেত হেল �থেমই নারী সমােজর স�ান ও ময�াদা িনি�ত করেত হেব।
িচ�ার মন�াি�ক পিরবত� ন ছাড়া �কানও �যুি� বা �ক� পিরক�না কােজ লাগেব না।

��ােকর িনব�াহী পিরচালক আিসফ সােলহর সভাপিতে� সংলােপ আরও ব�ব� রােখন বাংলােদশ পুিলেশর
ন�াশনাল ইমােজ� ি� সািভ� স শাখার অ�ািডশনাল �ডপু� ই�েপ�র �জনােরল �মা. তবারক উ�াহ, নথ� সাউথ
িব�িবদ�ালেয়র ইেলি�ক�াল অ�া� কি�উটার ইি�িনয়ািরং িবভােগর সহেযাগী অধ�াপক ড. �নাভা আহেমদ,
আইএলও বাংলােদেশর ন�াশনাল ��শািল� অ�া� ��া�াম �কা-অিড� েনটর মিনরা সুলতানা, ম�ােরজ �রিজ�ার
সিমিতর সভাপিত মুহা�দ আব�ল ওয়ােহদ �মুখ।

�িতম�ী মেন কেরন আ�িরকতা ও ভােলাবাসার �টকসই �যুি� কাঠােমার মাধ�েম �দেশ কন�া িশ�র �বষম�
িনরসেন সাম� আনা স�ব। এই কাঠােমা �তির আেছ জািনেয় সবার সেচতনতার ওপর ���ােরাপ কেরন িতিন।

পলক জানান, গত চার বছের ৩৩৩ ন�ের িশ� িবেয়র িবষেয় ১৮ হাজার কল �হায়াটসঅ�ােপ পাওয়া �গেছ।

আইিস� িবভােগর িবিভ� উেদ�াগ তুেল ধের �িতম�ী বেলন, ‘িডিজটাল �ভিরফাইেয়বল আইিড, িডিজটাল
�পেম� িসে�ম, ই�ার িডিজটাল �ভিরিফেকশন সবই ��ত করা আেছ। পিরচয় ডট গেভর মাধ�েম পিরচয়
যাচাইেয়র ই�ারঅপােরবল িসে�মও �রিড। ’

িশ� �ম �রােধ ��াকেচইন ও আ�� িফিসয়াল ইে�িলেজ� ব�বহােরর পরামশ� িদেয় পলক আরও বেলন,
‘বাংলােদেশর মানুষ ভীষণভােব �টকেসিভ।’

 

/এইচএএইচ/আইএ/

অনু�ােন ব�ব� িদে�ন �িতম�ী জুনাইদ আহেমদ পলক
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‘সাং�ৃিতক উ�য়েন ইনামুল হেকর অবদান মানুষ ��ার সে� �রণ করেব’

আটেক পড়া �বাসীেদর বাহরাইেন �ফরােত চায় �তাবাস
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তৃতীয় ধােপর ইউিপ িনব�াচেনর তফিসল বৃহ�িতবার

আরবেদর পে� বুেমিদেনর কােছ ব�ব�ুর বাণী

পুরেনা �াইিভং লাইেস� ি�� ��, আজ �থেক িবতরণ
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বাংলা �িবউন িরেপাট�

১১ অে�াবর ২০২১, ১৯:৪৫

আগামী বৃহ�িতবার (১৪ অে�াবর) তৃতীয় ধােপর ইউিনয়ন পিরষদ (ইউিপ) িনব�াচেনর তফিসল �ঘাষণা হেত
পাের। এ িনব�াচেনর �ভাট হেব এসএসিস পরী�ার পর। িনব�াচন কিমশন (ইিস) সূে� এ তথ� জানা �গেছ।

এ ধােপ হাজারখােনক ইউিপেত �ভাট আেয়াজন করেব কিমশন। এ িনেয় আগামী বৃহ�িতবার কিমশন তার
৮৭তম সভা �ডেকেছ। ওইিদন �বলা সােড় ১১টায় িনব�াচন ভবেনর সভাকে� �ধান িনব�াচন কিমশনার (িসইিস)
�কএম নূ�ল �দার সভাপিতে� সভা অনুি�ত হেব।

জানা যায়, �বঠেকর আেলাচ�সূিচর মেধ� রেয়েছ - তৃতীয় ধােপর ইউিনয়ন পিরষদ সাধারণ িনব�াচন; অ�ম ধােপর
�পৗরসভা সাধারণ িনব�াচন; �ানীয় সরকার �িত�ােনর অন�ান� িনব�াচন ও উপিনব�াচন এবং িবিবধ।

ইিস সিচব �মা. �মায়ুন কবীর �খা�কার এর আেগ ি�তীয় ধােপর ইউিপ িনব�াচেনর তফিসেলর িদন
জািনেয়িছেলন, পরবত� কিমশন সভায় তৃতীয় ধােপর �ভােটর তফিসল হেত পাের। এছাড়া অন�ান� িনব�াচন
িনেয়ও িস�া� �নেব কিমশন।

আগামী ১৪ নেভ�র �থেক এসএসিস ও সমমান পরী�া �� হেয় �শষ হেব ২৩ নেভ�র। আর এইচএসিস পরী�া
২ িডেস�র �� হেয় �শষ হেব ৩০ িডেস�র। এসএসিস পরী�ার মেধ� �কানও �ভাট আেয়াজন করা হেব না।

.
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এসএসিস ও এইচএসিস পরী�ার মাঝখােন �য িবরিত রেয়েছ �সখােন অ�ত �ই ধােপর ইউিপ �ভাট স��
করেত চায় কিমশন। এছাড়া এইচএসিস পরী�ার ��ে� �যসব িবষেয়র আেগ �বিশ িবরিত রেয়েছ �সই সময়
হেত পাের বািক ধােপর �ভাট। এে�ে� িশ�া �িত�ােন বািষ�ক পরী�ার পর িডেস�েরর �শষােধ� বািক
ইউিপ�েলার �ভাট হেত পাের।

/ইএইচএস/এমএস/

স�িক� ত

ময়মনিসংহ িবভােগর ইউিপেত আ.লীেগর মেনানয়ন �পেলন যারা
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ইিস গঠেনর সময় এেলই �কবল আইেনর আেলাচনা

সংরি�ত নারী আসেন উপিনব�াচেনর তফিসল: �ভাট ২৭ অে�াবর
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�িতর�া ম�ণালেয়র িসিনয়র সিচেবর সে� সুইজারল�া� রা��েতর সা�াৎ

ি�তীয় ধােপ �যসব ইউিপেত �ভাট



বাংলা �িবউন িরেপাট�

১১ অে�াবর ২০২১, ১৯:২৯
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�িতর�া ম�ণালেয়র িসিনয়র সিচব ড. �মা. আবু �হনা �মা�ফা কামােলর সে� �সৗজন� সা�াৎ কেরেছন
বাংলােদেশ িনযু� সুইজারল�াে�র রা��ত ন�াথািল চুয়াড� । �সামবার (১১ অে�াবর) গণভবন কমে�ে� অবি�ত
�িতর�া ম�ণালেয় এ �সৗজন� সা�াৎ অনুি�ত হয়। সা�ােতর সময় �ই �দেশর �িতর�াসহ িবিভ� ইসু� িনেয়
আেলাচনা কেরন তারা।

আ�বািহনী জনসংেযাগ পিরদফতর (আইএসিপআর)-এর সহকারী পিরচালক �মাহা�দ �রজাউল কিরম শা�ী
�া�িরত সংবাদ িব�ি�েত �সামবার (১১ অে�াবর) রােত এ তথ� জানােনা হয়।

�িতর�া ম�ণালেয়র িসিনয়র সিচব ড. �মা. আবু �হনা �মা�ফা কামাল বেলন, ‘সব�কােলর সব�ে�� বাঙািল
জািতর িপতা ব�ব�ু �শখ মুিজবুর রহমােনর সুেযাগ� কন�া �ধানম�ী �শখ হািসনার সুদ�, বিল� ও �রদশ�
�নতৃে� উ�য়েনর অ�যা�ায় অদম� গিতেত এিগেয় যাে� বাংলােদশ।’ িতিন বাংলােদেশর এই অ�যা�ায়
�িতর�া খাতসহ �দেশর সািব�ক উ�য়নমূলক কম�কাে� সুইজারল�াে�র ধারাবািহক সহেযািগতা কামনা কেরন।’

রা��ত নাথািল চুয়াড�  বাংলােদশেক অন�তম ���পূণ� ব�ু�িতম �দশ উে�খ কের বেলন, ‘পার�িরক
�াথ�সংি�� িবষেয় �ই �দেশর মেধ� সহেযািগতা অব�াহত থাকেব।’

রা��েতর সে� সুইজারল�াে�র নন-�রিসেড� িডেফ� অ�াটােশ কেন�ল �ানেকােয়স গ�ােরা� এ সময় উপি�ত
িছেলন।

�সৗজন� সা�াৎ �শেষ �িতর�া ম�ণালেয়র িসিনয়র সিচব ড. �মা. আবু �হনা �মা�ফা কামাল রা��ত নাথািল
চুয়াড� েক ম�ণালেয় অবি�ত জািতর িপতা ব�ব�ু �শখ মুিজবুর রহমােনর ব�ব�ত দফতর ঘুিরেয় �দখান।

 

/আর�/আইএ/এমওএফ/

সুইজারল�াে�র রা��ত ন�াথািল চুয়াড�  এর সে� িসিনয়র সিচব ড. �মা. আবু �হনা �মা�ফা কামােলর �সৗজন� সা�াৎ
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ময়মনিসংহ িবভােগর ইউিপেত আ.লীেগর মেনানয়ন �পেলন যারা

‘সাং�ৃিতক উ�য়েন ইনামুল হেকর অবদান মানুষ ��ার সে� �রণ করেব’
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িশগিগরই িববাহ ও তালােকর িনব�ন অনলাইেন

তৃতীয় ধােপর ইউিপ িনব�াচেনর তফিসল বৃহ�িতবার
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