ধারণা ও িনেদশনাঃ

মা. জসীম উি ন, এনিডিস, মান বর রা দূত, বাংলােদশ দূতাবাস, দাহা
উপেদ া ম লীঃ
ি েগিডয়ার জনােরল মা. সা াদ হােসন, িতর া উপেদ া, বাংলােদশ দূ তাবাস, দাহা
ড. মুহা দ মু ািফজুর রহমান, িমিন ার, বাংলােদশ দূ তাবাস, দাহা
মাছা ৎ মাবাে রা কােদরী, কাউে লর, বাংলােদশ দূ তাবাস, দাহা
মা. মাহবুর রহমান, কাউে লর, বাংলােদশ দূ তাবাস, দাহা
মা. মাহদী হাসান, থম সিচব, বাংলােদশ দূ তাবাস, দাহা
মা. নািসর উি ন, তৃ তীয় সিচব, বাংলােদস দূ তাবাস, দাহা

স পাদনা ও অলংকরণঃ
তনময় ইসলাম, থম সিচব, বাংলােদশ দূ তাবাস, দাহা

ছদঃ
ইসমাইল ইমু, ািফ

িডজাইনার

দূ তাবাস বুেলিটন # ৩য় সংখ া
কাশকালঃ জুলাই, ২০২২ ি .
একিট বাংলােদশ দূ তাবাস, দাহা কাশনা

এই বুেলিটেন কািশত রচনায় ব

মতামত স পূণ লখেকর। বুেলিটেন সংকিলত খবেরর

তথ , উপা উৎস পি কার িনজ , যা দূ তাবাস কতৃ পে র দৃ ি ভি েক কাশ কের না।
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জাতীয় সংগীত

আমার সানার বাংলা, আিম তামায় ভােলাবািস।
িচরিদন তামার আকাশ, তামার বাতাস, আমার ােণ বাজায় বাঁিশ॥
ও মা, ফা েন তার আেমর বেন ােণ পাগল কের,
মির হায়, হায় র—
ও মা, অ ােণ তার ভরা

েত আিম কী দেখিছ মধুর হািস॥

কী শাভা, কী ছায়া গা, কী হ, কী মায়া গা—
কী আঁচল িবছােয়ছ বেটর মূেল, নদীর কূ েল কূ েল।
মা, তার মুেখর বাণী আমার কােন লােগ সুধার মেতা,
মির হায়, হায় র—
মা, তার বদনখািন মিলন হেল, ও মা, আিম নয়নজেল ভািস॥
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রা দূ েতর ড

থেক

বাংলােদশ দূ তাবাস, দাহা কতৃক দূ তাবাস বুেলিটেনর তৃতীয় সংখ া
তােদরসহ সংি
কায ম ও

সকলেক আ িরক ধন বাদ জানাি

কাশ হেলা। এ বুেলিটেন যারা লখা পািঠেয়েছন

। বরাবেরর মেতা, দেশর উ য়ন কমকা , আমােদর দূ তাবােসর নানা

বাসীেদর সৃ ি শীল লখা িনেয় এই সংখ ািট সাজােনা হেয়েছ। আশা কির আপনােদর ভােলা লাগেব।

আপনারা অবগত আেছন কািভড মহামারীর ধকল পৃ িথবী এখেনা কািটেয় উঠেত পােরিন। ইউেরােপর যু
জিটলতা সৃ ি কের চেলেছ। সারা পৃ িথবীর মেতা আমােদর দশেকও নানা ধরেনর চ ােল
সােথ যাগ হেয়েছ সা িতক বন ায় আমােদর

য় িত। এই

পিরি িত নতুন

মাকােবলা করেত হে

। এর

াপেট সময় এেসেছ অসহায় মানু েষর পােশ দাঁড়ােনার।

আমরা িনজ িনজ অব ান থেক যতটুকু স ব অবদান রাখার চ া করেত পাির। এই

ি েতর সবাইেক অনু েরাধ করিছ

বধপেথ রিমেট পাঠােনার জন ।
মাননীয়

ধানম ী শখ হািসনার দূ রদশী নতৃে

আমরা পেয়িছ

দেশ পযায় েম অেনক েলা মগা

েজ বা বািয়ত হে । ইেতামেধ

ে র প া সতু। িনঃসে েহ এই অজন জািত িহেসেব আমােদর আ িব াস অেনক উঁচুেত িনেয় গেছ।

আমরা এখন িনঃসংেকােচ বলেত পাির "আমরা পাির"। সকল

িতকূলতা কািটেয় আমরা মাথা উঁচু কের দাঁিড়েয় একিট

উ ত দেশ পিরণত হেবা ইনশাআ াহ।
দূ তাবােসর সবার মান উ য়েন আমরা সব সময় কাজ কের যাি । দূ তাবােস না এেস
সবা পেত পােরন সই লে

দূ তাবােসর ই- সবার কায ম

হেয়েছ। বতমােন

বাসীরা যােত তােদর কািঙ ত

বাসীরা দূ তাবােস না এেস

ধু ঘের

বেস তােদর মুেঠােফান বা কি উটােরর মাধ েম চারিট সবা হণ করেত পারেবন। পযায় েম এই সংখ া আেরা বাড়েব।
ভাতৃ িতম কাতােরর সােথ ি পাি ক স ক উ য়েন আমােদর কায ম অব াহত রেয়েছ। এর ধারাবািহকতায়
কল াণ ও বেদিশক কমসং ান ম ণালয় পযােয় ঢাকায় দু ই দেশর জেয়

বাসী

কিমিটর িমিটং অনু ি ত হওয়ার কথা রেয়েছ।

দু ই দেশর পররা ম ণালয় পযােয় বঠক অনু ান িনেয়ও কথাবাতা চলেছ।
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বাংলােদেশর উ য়ন অ যা ায়

বাসী ভাইেবানেদর অবদান অন ীকায। আপনােদর কেঠার পির েমর ফেলই আগামী

িদন েলােত বাংলােদশ তার কাি ত লে
মেতা আপনােদর কােছ অনু েরাধ রইেলা

প ছেব। জািত আপনােদর অবদান কৃত তার সােথ
ানীয় আইন-কানু ন মেন চলার। কেরানার

রণ কের। বরাবেরর

েকাপ আবার বাড়েছ এজন

ানীয়

া িবিধ মেন চলেবন। এই তী গরেম িনেজেদর সু র ার জন সতক থাকেবন।
আপনােদর সহেযািগতা এবং উৎসাহ এই
আপনােদর সবার সু া

মািসক

কাশনােক এিগেয় িনেয় যাওয়ার

ে

সহায়ক ভূ িমকা রাখেব।

ও কল াণ কামনা কির।

জয় বাংলা

( মা. জসীম উি ন, এনিডিস)
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স াদকীয়

ম র দেশ যখন তী দহন, মেনর কােণ যে
যারা কাজ করেত আিস, অ
বাসীরা সূ েযর িনেচ

লািলত মাতৃভূ িম হয়েতা তখন িভজেছ অিবরাম বৃ ি েত। মধ ােচ আমরা

সংখ ক হয়েতা শীতাতপ িনয়ি ত কে

িতিনয়ত অ া

কাজ করার সু েযাগ পাই। অিধকাংশ

ম িদেয় যাে ন। িনেজর, িনেজর পিরবােরর তথা দেশর ভাগ উ য়েনর লে

কাজ কের যাে ন। যিদও কাতাের ১ জুন থেক ১৫ সে

র পয

সকাল দশটা থেক িবকাল িতনটা পয

রােদর িনেচ

পুেড় ত

এ দহ, তবু

কাজ করােনা আইনত দ নীয়, তবুও িদেনর অন সমেয়ও গরেমর মা া অসহনীয় থােক। রৗে
িণেকর িব ােম চাখ বুঁজেলই ক নায় ভেস ওেঠ মাতৃভূ িমর মুখ, বৃ ি েত িভেজ িশ

িকেশােরর লু েটাপুিটর দৃ শ িকংবা

বষার পািনেত মাছ ধরার উৎসব। কান পাতেলই শানা যায় িটেনর চােল বৃ ি র একটানা ছ । মুহূেতই শরীর মন
দিখ সবুজ শ ামল সানার বাংলার। এই

ভের ওেঠ। আমরা
কাজ করার
এই গ , এই

মজীবী

আমােদর সকল

াি

শাি েত

দূ র কের দয়। নতুন উদ েম

রণা যাগায়।
িবেশষ একজেনর নয়। এিট আমােদর সামি ক

। জািত িহেসেব যখন আমরা এভােব এক

দখেত পারেবা, একসােথ কাজ কের িনেজেদর এিগেয় িনেত পারব, তেবই আমরা প ছেত পারব কাি ত লে - আমরা
পােবা একিট উ ত দশ।
সবাইেক কাতােরর গরম আর বাংলােদেশর বষাকােলর েভ া।

(তনময় ইসলাম)
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সকল ষড়যে র জাল িছ কের

ম া প ার বুেক আজ মাথা তুেল দাঁিড়েয়েছ প া সতু :

ধানম ী

ধানম ী শখ হািসনা প া সতুেক বাংলােদেশর ‘গব, স ান ও মযাদার
তীি ত সতুিট এখন

মাকািবলা কের ব ল

ধানম ী বেলন, ‘আজ প ার বুেক
বাংলােদেশর

তীক’ আখ ািয়ত কের বেলেছন, সকল ষড়য

ম া প ার বুেক মাথা তুেল দাঁিড়েয়েছ।

েল উেঠেছ লাল, নীল, সবুজ, সানািল আেলার ঝলকািন। ৪১িট

ান যন

িধত

িত িব।’

ধানম ী শখ হািসনা গত ২৫ জুন, ২০২২ তািরেখ মু ীগে র মাওয়া
আেয়ািজত অনু ােন

াে ব ল

িত ীত প া সতুর উে াধন উপলে

ধান অিতিথর ভাষেণ একথা বেলন।

ধানম ী বেলন, আিম জািন আজেক বাংলােদেশর মানু ষ গিবত। সই সােথ আিমও আনি ত, গিবত এবং উে িলত।
অেনক বাধা িবপি উেপ া কের এবং ষড়যে র জাল িছ কের আজেক আমরা এই প া সতু িনমাণ করেত সমথ হেয়িছ।
এই সতু ধু একিট সতু নয়, এই সতু দু ই পােরর য ব ন সৃ ি কেরেছ ধু তাই নয়। এই সতু ধু ইট-িসেম -ি ল-

Dutabash Bulletin | দত
ূ াবাস বুেলিটন

Page | 10

লাহার কংি েটর একিট অবকাঠােমা নয়, এ সতু আমােদর অহ ার, আমােদর গব, আমােদর স মতা আর মযাদার
তীক।
িতিন বেলন, এই সতু বাংলােদেশর জনগেণর। এর সে জিড়েয় আেছ আমােদর আেবগ, আমােদর সৃ জনশীলতা, আমােদর
ত য় এবং এই জদ য, এই সতু আমরা তরী করেবাই। যিদও ষড়যে র কারেণ

সাহিসকতা, সহনশীলতা আর আমােদর

এই সতুর িনমাণ দু ই বছর িবলি ত হয়। িক

আমরা কখেনা হেতাদ ম হইিন, হতাশায় ভূ িগিন, আ িব াস িনেয় এিগেয়

চেলিছ এবং শষ পয সকল অ কার ভদ কের আমরা আেলার পেথ যা া করেত স ম হেয়িছ।
জািতর িপতার ঐিতহািসক ৭ মােচর ভাষেণর সই অেমাঘ ম

‘ কউ দাবােয় রাখেত পারবা না’র পুন ে খ কের িতিন

বেলন, কউ দাবােয় রাখেত পােরিন, আমরা িবজয়ী হেয়িছ।
তা েণ ও কিব সু কাে র ভাষায় িতিন বেলন, ‘সাবাস, বাংলােদশ, এ পৃ িথবী
অবাক তািকেয় রয়/ েল পুেড়-মের ছারখার/ তবু মাথা নায়াবার নয়।’
আমরা মাথা নায়াইিন, আমরা কানিদন মাথা নায়াব না, জািতর িপতা ব ব ু শখ মুিজবও কখনও মাথা নায়ানিন, িতিন
আমােদর মাথা নায়ােত শখান নাই, ফাঁিসর মে

দাঁিড়েয়ও িতিন জীবেনর জয়গান গেয়েছন। িতিন বাংলার মানু েষর মুি

ও াধীনতা চেয়িছেলন এবং তাঁরই নতৃে আমরা াধীনতা অজন কেরিছ।
জািতর িপতার পদা

অনু সরণ কেরই তাঁর এবং তাঁর সরকােরর পথচলা উে খ কের সরকার

ধান বেলন, তাঁর পদা

অনু সরণ কেরই আজেক বাংলােদশ িবেশ^র বুেক মাথা উঁচু কের দাঁড়ােত স ম হেয়েছ।
সড়ক পিরবহন ও সতু ম ী ওবায়দু ল কােদর অনু ােন সভাপিত কেরন।
মি পিরষদ সিচব খ কার আেনায়া ল ইসলাম প া সতুর িনমাণ িবষয়ক সূ চনা ব ৃ তা কেরন। িতিন
মা. শিফকুল ইসলাম, উপ-পিরচালক কাম
ক বা বায়েন
অনু ােনর

ামান,

েজ ম ােনজার এ

পিরচালক

ররাট জন এিভসসহ

পূ ণ কেয়কজেনর সে অনু ােন পিরচয় কিরেয় দন।

েত িশ কলা একােডিম িনিমত দেশর বেরণ িশ ীেদর অংশ হেণ িথম সংগ পিরেবিশত হয়।

অনু ােন প া সতুর ওপর একিট িভিডও ডকুেম াির
ধানম ী অনু ােন প া সতু উে াধন উপলে
১শ’ টাকা মূ েল র

ারক নাট অবমু

দিশত হয়।

ারক ডাক িটেকট, সু েভ িনর িশট, উে াধনী খাম ও িসল মাহর এবং

কেরন।

প া সতুর িনমাণকারক কা ানীর প
িনমাণ সংি

সু পারিভশন কনসালেট

ক

থেক

ধানম ীেক একিট প া সতুর একিট রি কাও উপহার দওয়া হয়।

েদর সে ফেটা সশেনও অংশ হণ কেরন িতিন।
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এরপরই

ধানম ী

িহেসেব টাল িদেয় সতুর মাওয়া

থম ব ি

াে

প া সতুর উে াধনী ফলক ও মু রাল-১ উে াচন

ধানম ীর কন া এবং বাংলােদেশর অিটজম আে ালেনর পিথকৃৎ সায়মা

কেরন এবং মানাজােত অংশ হণ কেরন।
ওয়ােজদ এ সময় তাঁর সে িছেলন।

ধানম ী তাঁর গািড় বহর িনেয় সতুিট অিত েমর সময় সতুিটর মাঝ বরাবর নেম সতু এবং
ত

কেরন। এ সময় িতিন িবমান বািহনীর একিট মেনা

ধানম ী এরপের প া সতু পার হেয় জািজরা

ম া প ার উ াল তর

িডসে ও উপেভাগ কেরন।

াে উপি ত হন এবং সতুর উে াধনী ফলক ও মু রাল-২ উে াচন কেরন

ও মানাজােত অংশ হণ কেরন।
প া

সতুর উে াধন উপলে

জনসভােতও ভাষণ দন

মাদারীপুেরর িশবচর উপেজলার কাঠালবািড়েত বাংলােদশ আওয়ামী লীগ আেয়ািজত

ধানম ী।

ধানম ী তাঁর উে াধনী অনু ােনর ভাষেণ বেলন, প া সতু িনমাণ কােজর
এই সতু িনিমত হেয়েছ িবে র সবাধু িনক
স

হেয়েছ সেবা

সেবা

বইেয় অ ভু

তা বজায় রেখ। পুেরা িনমাণ

ও উপকরণ িদেয়, স ূ ণ

মান বজায় রেখ। প া সতুর পাইল বা মািটর গভীের বসােনা িভি

১২২ িমটার গভীর পয

অত াধু িনক

যু ি

ণগত মান িনেয় কােনা অেপাস করা হয়িন।

এই সতুর পাইল বসােনা হেয়েছ। ভূ িমক

এখন পয

িবে

ি য়া

গভীরতম।

িতেরাধ িবেবচনায় ব ব ত হেয়েছ

যু ি । এ রকম আরও িবেশষ িকছু বিশে র কারেণ এই সতুর িনমাণ প িত িব জুেড়

েকৗশলিবদ ার পাঠ

হেব - এটা িনি ত। কারণ, এটা একটা আ য সৃ ি ।

শখ হািসনা বেলন, এ িবশাল কময

থেক বড়

ক

বা বায়েনর অিভ তা অজন করেত পেরেছন আমােদর দেশর

েকৗশলীরা। ভিবষ েত িনেজরাই এ ধরেনর জিটল সতু বা অবকাঠােমা িনমাণ করেত স ম হব আমরা।
িতিন বেলন, সতু িনমাণ যমন কিঠন িছল, তমিন আঁকাবাঁকা, খরে াতা উ
চ ােল

প া নদীেক শাসেন রাখাটাও একটা কিঠন

িছল। সই চ ােল ও সফলভােব মাকািবলা কের নদীর দু ই পাড়েক সু রি ত করার ব ব া করা হেয়েছ। সতুর

উভয় িদেক রেয়েছ উ ত ব ব াপনাসমৃ

ও দৃ ি ন ন সািভস এিরয়া।

িতিন বেলন, মাওয়া ও জািজরা

সংেযাগ সড়ক িনমাণ করা হেয়েছ, যা মূ ল সতুেক জাতীয় সড়ক যাগােযাগ

নটওয়ােকর সে যু

াে

কেরেছ। সতুর ৪১িটর মেধ ৩৭িট

ােনর নীচ িদেয় নৗযান চলাচেলর ব ব া রাখা হেয়েছ। সতু

িনমাণ কাজ সু ু ভােব বা বায়েনর ােথ প া নদীর উভয় পােড়র িতন জলা- মুি গ , মাদারীপুর ও শরীয়তপুেরর এ পয
ায় ৬ হাজার ৫৯০ একর জিম অিধ হণ করা হেয়েছ।
ধানম ী বেলন, ভূ িম অিধ হেণর ফেল
সরকার িনেয়েছ এবং

িত

ত

ও পেরা ভােব

িত

পিরবারসমূ হেক আবািসক ও বািণিজ ক

উ য়ন সহায়তা দওয়া হেয়েছ। তাঁেদর জীবনযা ার মােনা য়েনর জন

পিরবার েলার পুনবাসেনর যথাযথ ব ব া তাঁর
ট বরা

দওয়া হেয়েছ। অিতির

সহায়তা, িভটা

দান করা হেয়েছ কমমুখী ও আয়বধনমূ লক িবিভ

িশ ণ।
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িতিন বেলন,

ক এলাকায় পিরেবশ ব ব াপনা কায েমর আওতায় বনায়ন কমসূ িচর পাশাপািশ জীবৈবিচে র ইিতহাস ও

নমুনা সংর েণর জন জাদু ঘর
সরকার

িত া করা হে ।

ধান বেলন, ব মুখী এই সতুর উপেরর ডক িদেয় যানবাহন এবং িনেচর ডক িদেয় চলাচল করেব

চালু হওয়ার পর সড়ক ও রলপেথ দেশর দি ণা েলর ২১িট জলার সে
হেব। এরফেল এ অ েলর মানু েষর একিদেক দীঘিদেনর ভাগাি
ব বসা-বািণেজ র

িতিন আশা

রাজধানী ঢাকার সরাসির যাগােযাগ

ািপত

লাঘব হেব, অন িদেক অথনীিত হেব বগবান। তাঁেদর

সার ঘটেব এবং জীবনযা ার মােনা য়ন হেব। আশা করা হে , এ সতু িজিডিপ

দু ই-িতন শতাংেশর বিশ হাের অবদান রাখেব এবং এরফেল দাির

ন। সতু

বৃ ি েত ১ দশিমক

িনরসন হেব।

কাশ কেরন, এ সতুেক িঘের গেড় উঠেব নতুন অথৈনিতক অ ল ও হাইেটক পাক। ফেল, দিশ-িবেদিশ

িবিনেয়াগ আকৃ হেব এবং দেশর িশ ায়েনর গিত রাি ত হেব। প া সতু এিশয়ান হাইওেয়র সে সংেযােগর একটা বড়
িলংক। তাই, আ িলক বািণেজ এই সতুর ভূ িমকা অপিরসীম। তাছাড়া, প ার দু ’পাের পযটন িশে রও ব াপক

সার

ঘটেব।
পাশাপািশ, এ বছেরর শষ নাগাদ চালু হেব কণফুলী নদীর তলেদেশ ব ব ু
মে ােরল। ২০২৩ সােলর
এ ে সওেয়র কাজ

থমােধ

পপুর পারমাণিবক িবদু ৎেক

শখ মুিজবুর রহমান টােনল এবং ঢাকায়

থেক উৎপাদন

হেব। ঢাকায় এিলেভেটড

ত এিগেয় যাে । সিটও ২০২৩ নাগাদ চালু হেব, বেলন িতিন।

ধানম ী এ সময় দেশর একজন
এবং তাঁেক, তাঁর পিরবােরর সদস বৃ

নামধন ব ি

িবেশেষর ষড়যে

এবং মি পিরষদ ও সংি

প া সতুর অথায়ন বে
েদর িব ে

িবশ^ ব াংেকর পদে প

দু নীিতর অিভেযাগ দওয়ার অপেচ ােক

চ ােল জািনেয় তা মাকােবলার ইিতবৃ ও তুেল ধেরন।

িতিন বেলন, এই সতু িনমােণর পিরক না পযােয় চ া কারীেদর িমথ া ষড়যে র কারেণ আমার পিরবােরর সদস
ছাটেবান শখ রহানা, আমার দু ই স ান সজীব ওয়ােজদ জয় এবং সায়মা ওয়ােজদ, রহানার পু
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িসি ক, আমার অথৈনিতক উপেদ া ড. মিশউর রহমান, সােবক যাগােযাগ ম ী সয়দ আবুল হােসন, সােবক যাগােযাগ
সিচব মাশাররফ হােসন ভুইয়াসহ কেয়কজন সহকমী চরম মানিসক য ণার িশকার হেয়িছেলন। আিম তাঁেদর

িত

সহমিমতা জানাি ।
ধানম ী প া সতু িনমাণ কােজর সে জিড়ত অধ াপক জািমলু র রজা চৗধু রীসহ যারা মৃ তু বরণ করেছন তােদর
মাগিফরাত এবং আ ার শাি কামনা কেরন এবং তাঁেদর পিরবােরর সদস েদর
িতিন এই সতু িনমােণর সে
যু ি িবদ,
দশবসীর

সংি

িমক, িনরাপ ার দািয়ে
িতও কৃত তা

েহর

িত গভীর সমেবদনা জানান।

সকল কমকতা-কমচারী, দিশ-িবেদিশ িবেশষ
িনেয়ািজত সনাবািহনীর সদস সহ সংি

পরাশক, িঠকাদার,

সকেলর

েকৗশলী,

িত কৃত তা জানান। িতিন

কাম কেরন।

িতিন বেলন, ’৭৫ মা’ বাবা, ভাইসহ পিরবােরর

ায় সকল সদস েক হািরেয় ৬ বছর িরিফউিজ িহেসেব জীবন কাটােনার

পর ’৮১ সােল বাংলােদশ আওয়ামী লীগ তাঁেক দেলর সভাপিত িনবািচত করেল একরকম জার কের দেশ িফের আেসন।
তখন এই জনগণই তাঁেক আপন কের নয়। আর িতিন যখন জাতীয় সংসেদ দাঁিড়েয় িনজ
ঘাষণা দন তখনও এই জনগণই এিগেয় আেস। তাঁেক সাহস ও শি

অেথ প া সতু িনমােণর

জাগায়।

ধানম ী বেলন, এই জনগণই আমার সাহেসর িঠকানা, এই জনগণেক আিম স ালু ট জানাই।
এ সময় িতিন প া সতু িনেয় ষড়য কারীেদর ভ বুি র উদয় হেব বেলও আশাবাদ ব

কেরন।

িতিন বেলন, তােদর হয়েতা িচ া- চতনার দনতা রেয়েছ। আ িবশ^◌ােসর অভাব রেয়েছ। আগামীেত তােদর দশে ম
জা ত হেব এবং দেশর মানু েষর

িত তারা আেরা দািয় শীল হেবন বেলও আশা

কাশ কেরন

ধানম ী।

[www.bssnews.net]
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UN congratulates Bangladesh on Padma Bridge inauguration

United Nation mission in Bangladesh congratulates Bangladesh on the occasion of the inauguration
of the Padma Bridge today.
In a Twitter post on Saturday (25 June), UN in Bangladesh said, "Congratulations to the people
and Government of BD on the inauguration of the Padmabridge. It has a huge potential to
enhance connectivity & economic transformation for BD."
Prime Minister Sheikh Hasina inaugurated the bridge around 12pm Saturday and crossed to reach
Jazira from Mawa.
The Padma Bridge project has been implemented at a cost of Tk30,193.39 crore with almost 100%
internal funding which is believed to bring a new world to the country's economy by connecting
21 southwestern districts through roads and railways with the capital.
Starting in 1999 with a pre-feasibility study, construction of the bridge, which has since generated
numerous headlines, has had its share of delays and even courted controversy.
The construction of the main bridge was carried out by China Major Bridge Engineering Company
(MBEC), a Chinese contractor Company, and the river treatment was done by Sino Hydro
Corporation of China.
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The construction works began in December, 2015 as the premier inaugurated the river training
work and main construction works of Padma Multipurpose Bridge project at Jajira point in
Shariatpur district on 12 December in 2015. The first span of the Padma Bridge was installed at
the Janjira point of Shariatpur on 7 October, 2017.
The prime minister formally laid the foundation stone of Padma Bridge at Mawa in Munshiganj on
4 July in 2001. The construction of the bridge was supposed to start in 2015, but the cancellation
of foreign aid for it and an increasing depth of the river, among other complications, delayed the
work.
[www.tbsnews.net]

প া সতুর জন

ধানম ীেক অিভন ন জািনেয়েছ এিশয়ার ৫ দশ

প া ব মুখী সতু িনমাণ সফলভােব সমা

কের উে াধন করায় দি ণ এিশয়ার পাঁচিট দশ

ধানম ী শখ হািসনা এবং

বাংলােদেশর জনগণেক অিভন ন জািনেয়েছ।
ধানম ীর
ব ল

স উইং জািনেয়েছ,

ধানম ী শখ হািসনা ২৫ জুন সব বাধা-িবপি

উেপ া কের িনজ

ত ািশত প া সতুর উে াধন করার পর দি ণ এশীয় দশ— পািক ান, মাল ীপ,

সে তােদর উ

অথায়েন িনিমত

ল া, নপাল ও ভুটান অন েদর

অিভন ন জািনেয়েছ।
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পািক ােনর

ধানম ী মুহা দ শাহবাজ শরীফ শখ হািসনােক লখা এক বাতায় প া ব মুখী সতু

ধানম ী ও বাংলােদেশর জনগণেক তার এবং তার দেশর প
সতুর উে াধন

াতৃ িতম বাংলােদেশর উ য়ন যা ায় একিট

এিট বাংলােদশেক অ ভুি মূ লক ও টকসই

জনগেণর িচরিদেনর

মবধমান অ গিত ও সমৃ ি

অপর একিট িচিঠেত মাল ীেপর
ব মুখী সতু উে াধেনর জন

িসেড

থেক আ িরক অিভন ন জানান।
পূ ণ যু গা কারী মাইলফলক উে খ কের িতিন বেলন,

বৃ ি র পযােয় িনেয় যাওয়ার দৃ ঢ় সংকে রও

িতিন আরও িলেখেছন, এই সু েযােগ আিম আমার প

কে র সমাি েত

থেক আপনার সু া

মাণ।

ও সু খ এবং বাংলােদেশর

াতৃ িতম

কামনা করিছ।

ইবরািহম মাহা দ সািলহ তার ও মাল ীেপর জনগেণর প

থেক প া

ধানম ী ও বাংলােদেশর জনগণেক আ িরক অিভন ন ও আ িরক েভ া জািনেয়েছন।

িতিন উে খ কেরন, প া সতু িনঃসে েহ ঢাকা ও বাংলােদেশর দি ণা ল এবং এর বাইের সংেযাগ িব ৃ ত কের
বাংলােদেশর জনগেণর জন অেনক অথৈনিতক ও সামািজক সু িবধা বেয় আনেব।
ইবরািহম মাহা দ সািলহ আরও বেলন, বাংলােদেশর উ য়েনর ইিতহােসর গিতপথ পিরবতন কের মধ ম আেয়র দেশর
মযাদােক অজন করেত এবং সব বাংলােদিশ মানু েষর জীবনযা ার মান উ য়েনর অ যা ায় এ মাইলফলক আেরকিট
সাপান।
িতিন উে খ কেরন, দীঘ

তীি ত প া সতুর সমাি বাংলােদেশর উ য়েন আপনার গিতশীল নতৃ , িন া ও অ ীকােরর

মাণ।
এছাড়া

ল ার রা পিত গাতাবায়া রাজাপাকেসও ২৫ জুন বাংলােদশ ও এর জনগেণর জন একিট যু গা কারী অবকাঠােমা
কের প া ব মুখী সতুর সফল উে াধেনর জন তার েভ া ও উ

ক স

িতিন অিভমত ব
অ ভুি

বৃ ি

অিভন ন জািনেয়েছন।

কেরন, এই অজন ইিতবাচকভােব বাংলােদেশর অথৈনিতক ও িশ

করেব। বাংলােদশ ও

ল ার মেধ দীঘিদন ধের উ

অ গিত বৃ ি র মাধ েম সংেযাগ ও

ও ব ু পূ ণ স ক এবং উভয় দেশর জনগেণর মেধ

জারােলা ব ন রেয়েছ উে খ কের গাতাবায়া রাজাপাকেস বেলন, আমরা পর

েরর জন লাভজনক

ে

আমােদর

স ক আরও জারদার করেত আ হী।
িতিন বাংলােদেশর জনগেণর সু া , সু খ এবং
এিদেক নপােলর

ধানম ীর ম ল ও অব াহত শাি , অ গিত ও সমৃ ি

ধানম ী শর বাহাদু র দউবা প া সতু

কামনা কেরন।

কে র কাজ শষ হওয়ায় শখ হািসনা, সরকার ও

বাংলােদেশর জনগণেক আ িরক অিভন ন জািনেয়েছন।
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িতিন িলেখেছন, প া ব মুখী সতুর উে াধন যা বাংলােদেশর দি ণ-পি মা লীয় জলা েলােক সড়ক ও রলপেথর মাধ েম
বাংলােদেশর রাজধানী এবং অন ান এলাকার সে

সংযু

কেরেছ তা বাংলােদেশর আথসামািজক উ য়েনর জন নতুন

সু েযাগ উে াচন করেব এবং এই অ েল যাগােযাগ বাড়ােব।
শর বাহাদু র দউবা বেলন, এই নতুন মগা
কেরেছ তা

কে র সমাি আপনার যাগ নতৃে বাংলােদশ য অগাধ আ িব াস অজন

িতফিলত কের।

িতিন আরও বেলন, আিম আপনার সু া , সু খ ও অব াহত শাি
জন

ভকামনা জানােত এই সু েযাগিট সানে

ভুটােনর
স

এবং বাংলােদেশর ব ু ি য় জনগেণর অ গিত ও সমৃ ি র

কােজ লাগাি ।

ধানম ী ড. লােট শিরং বাংলােদেশর িনমাণ ইিতহােস একিট উে খেযাগ কীিত প া ব মুখী সতু সফলভােব

করায়

ধানম ী শখ হািসনা এবং বাংলােদেশর জনগণেক অিভন ন জািনেয়েছন।

ধানম ী বাংলােদেশর দীঘতম ৬ দশিমক ১৫ িকেলািমটার ব মুখী সড়ক- রল

ক

উে াধন কেরেছন উে খ কের িতিন

িলেখেছন, আমরা এমন একিট উেদ াগ হণ করার জন আপনার অ ীকার ারা অনু ািণত হেয়িছ।
এ আইকিনক কাঠােমািট

ত াশানু সাের আপনার দেশর এবং এর বাইেরও অথৈনিতক কমকা

বগবান করেত অেনক দূ র

এিগেয় যােব উে খ কের িতিন বেলন, আমার কােনা সে হ নই য আপনার আ িরক ও গিতশীল নতৃে
এই ধরেনর আরও যু গা কারী
এই িবেশষ উপলে

বাংলােদেশ

ক বা বািয়ত হেব।

ড. লােট শিরং বাংলােদেশর িচর শাি ও সমৃ ি

কামনা কেরন।

[www.dhakapost.com]

িব ব াংেকর অিভন নঃ প া সতু িনমাণ বাংলােদেশর জন ‘ গৗরেবর িবষয়’
প া সতু

ক

সিঠকভােব বা বায়ন হওয়ায় বাংলােদশেক অিভন ন জািনেয়েছ িব ব াংক। িনজ

িনমাণেক বাংলােদেশর জন ‘ গৗরেবর িবষয়’ বেল অিভিহত কেরেছন িব ব াংেকর ভাইস
আহেমদ। এিদেক বাংলােদেশ িনযু

সং ািটর কাি

অথায়েন প া সতু

িসেড

জুনাইদ কামাল

িডের র মািস ট ল সতুর কাজ শষ হওয়ায় আনি ত বেল উে খ

কেরেছন।
খবের বলা হয়, যু রাে র ওয়ািশংটন িডিসেত বাংলােদশ দূ তাবাস জুনাইদ কামাল আহেমদেক উ ৃ ত কের বেলেছ, ‘প া
সতু িনমাণ দেশর (বাংলােদশ) জন একিট গৗরেবর িবষয়।
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িতিন যু রাে র রাজধানী ওয়ািশংটন িডিসেত বাংলােদশ দূ তাবােসর ব ব ু িমলনায়তেন এক আেলাচনাসভায় িবেশষ অিতিথ
িহেসেব যাগ দন। িতিন বেলন, ‘গত কেয়ক বছের দেশর যাগােযাগ খােত ব াপক উ য়ন হেয়েছ এবং প া সতু এই
খাতেক আেরা শি শালী কেরেছ। ’ িতিন আশা
অজেনর পাশাপািশ উ

কাশ কের বেলন, প া সতু বাংলােদেশর মধ ম আেয়র দেশর মযাদা

আেয়র দেশ পিরণত করার

গতকাল ২৫ জুন সতুর মাওয়া

াে

ে

পূ ণ অবদান রাখেব।

অনু ি ত সু ধী সমােবেশ অংশ িনেত িগেয় িব ব াংেকর কাি

িডের র মািস ট ল

সাংবািদকেদর বেলন, প া সতু হওয়ায় বাংলােদেশর জনগণ িবপুল সু িবধা পােব। িতিন বেলন, ‘িব ব াংক বাংলােদেশর
সবেচেয় বড় উ য়ন সহেযাগী। আমরা এ সতুর

ীকার কির। এর মধ িদেয় বাংলােদেশর জনগণ িবপুল অথৈনিতক

সু িবধা পােব। এ সতুর কাজ শষ হওয়ায় আমরা আনি ত। খুিশ লাগেছ বাংলােদশ এ সতুর মধ িদেয় লাভবান হেব। ’
িতিন বেলন, ‘দীঘিদেনর সহেযাগী িহেসেব আমরা িনিবড়ভােব বাংলােদেশর পােশ আিছ। এ সতুর মধ িদেয় চাকিরর
তির হেব, যা াপেথ সময় কমেব, জনগেণর আয় বাড়েব, িবিনেয়ােগর বাজার তির হেব এবং জনগেণর দাির

কমােনার

স াবনা তির হেব। ’
উে খ , ২০১১ সােল এি ল থেক জুন মােসর মেধ প া সতু
কের সরকার। পের

কে দু নীিতর অিভেযাগ এেন

কে

অথায়েন িব ব াংেকর সে একিট ঋণ চুি

া র

কে র অথায়ন থেক সের যায় সং ািট।

[www.kalerkantho.com]

ি তীয় প া সতু িনমােণ আ হ দখাে

জাপান

ি তীয় প া সতু িনমােণ জাপান সহেযািগতা করেত চায় বেল জািনেয়েছন বাংলােদেশ িনযু
নাওেকা। িতিন বেলেছন, জাপান ি তীয় প া সতু িনমােণ বাংলােদশ সরকােরর চলমান

জাপােনর রা দূ ত ইেতা

েচ ায় অংশ হেণর সু েযাগ িনেত

আ হী।
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বুধবার রাজধানীেত িনজ বাসায় সাংবািদকেদর সে আলাপকােল রা দূ ত বেলন, 'আিম িনি ত য এক সময় ি তীয় প া
সতু বা বািয়ত হেব। জাপান সরকার ও জাইকা এই সরকােরর িনমাণ েচ ায় অংশ হেণর স াবনা িবেবচনার অব ােন
থাকেব।'
িতিন বেলন, 'বতমােন জাপান সরকােরর অব ান হে

বাংলােদশ সরকােরর ি তীয় প া সতু িনমােণ আমােদর সহেযািগতা

ােবর সু েযাগ নব। আিম িনি ত য প া সতু অত

ফল সূ ও সফল হেব। সু তরাং ি তীয় প া সতু হেব একিট

বা বতা।'
ইেতা বেলন, এ
িদেত

ে

বাংলােদেশ মানস ত অবকাঠােমা িনমাণকােজ অংশ হেণর স াবনা থাকেল টািকও ভােলা

যু ি

ত আেছ। জাপান এ পয সারা বাংলােদেশ ছাট-বড় ১৩৪িট সতু িনমােণ সহেযািগতা কেরেছ।

প া সতুর িনমাণকাজ শষ হওয়ায় বাংলােদশ সরকার ও জনগণেক অিভন ন জািনেয় িতিন বেলন, 'এই প া সতু
বাংলােদেশর উ য়ন যা ায় একিট চমৎকার মাইলফলক। এিট বাংলােদেশর িনজ উেদ াগ ও অথায়েন িনমাণ শষ হেয়েছ।'
প া সতুেক দেশর

ও গব িহেসেব অিভিহত কের িতিন বেলন, বাংলােদশ অথৈনিতক উ য়ন ও ি িতশীলতার জন কী

করেত পাের এিট তার বড়

মাণ। এিট বাংলােদেশর স াব

বৃ ি

ও আকা

া পূ রণ করেব।

রা দূ ত বেলন, এ মােস প া সতু এবং এ বছেরর শষ নাগাদ মে ােরলসহ িবিভ
নিজর সৃ ি র মাধ েম ২০২২ সাল বাংলােদেশর জন
(জাইকা) প া সতুর

াথিমক স াব তা যাচাই এবং

মানস ত অবকাঠােমা উে াধেনর

রণীয় হেয় থাকেব। জাপান ই ারন াশনাল কা-অপােরশন এেজি
পসা সতু িনমাণ কেরেছ।

িতিন বেলন, 'এিট সে াষজনক িবষয় য, জাপান একিট স াব তা সমী ায় প া সতু

কে র অংশ হেত পেরিছল। এটা

দু ভাগ জনক য, জাইকা প া সতুেত অথায়েনর অংশ হেত পােরিন, যিদও এেত জাপান সরকােরর আ হ িছল।' প া সতু
িনমােণ

ধানম ী শখ হািসনার

শংসা কের িতিন বেলন, এিট

ভােব

মািণত, বাংলােদশ িনেজ থেক কতটা করেত

স ম।
িতিন বেলন, জাপান

পক -২০৪১ এবং জািতর িপতা ব ব ু

শখ মুিজবুর রহমােনর

ে র সানার বাংলা গড়ার

বা বায়ন না হওয়া পয বাংলােদেশর উ য়েনর যা ায় পােশ থাকেব।
রা দূ ত বেলন, জাপান একিট িশ কিরেডার িনমােণর জন ব অব ব ল ই াি য়াল
রেখ ঢাকা, চ

াম এবং ক বাজাের কেয়কিট মগা

াথ ব

উেদ ােগর সে সাম স

কে র ওপর দৃ ি িদে ।

[samakal.com]
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িকছু দশেক িটকার লে

প ছােত সাহায করার আ ান

ধানম ী শখ হািসনা িকছু দশেক, যারা এখনও িটকা দয়ার ল
করেত আ জািতক স দােয়র

ধানম ীর

থেক অেনক দূ ের, তােদর লে

প ছােত সহায়তা

িত তােদর অবদান বাড়ােনার আ ান জািনেয়েছন।

িতিন বেলন, ‘দু ভাগ বশত, িকছু দশ এখনও তােদর িটকা ল মা া অজন থেক অেনক দূ ের রেয় গেছ। এই দশ িল
আ জািতক স দােয়র িবেশষ মেনােযাগ এবং সমথন পাওয়ার যাগ ।’
ধানম ী শখ হািসনা জামানী এবং ভ াকিসন অ ালােয়

গ াভী আেয়ািজত ‘২০২২ গ াভী কাভ া

এএমিস সািমট:ে ক

কািভড নাও’ শীষক ভাচুয়াল সে লেন পূ বধারণ কৃত িভিডও বাতায় একথা বেলন।
গ ািভ কাভ া

অ াডভা

মােকট কিমটেম

ারা সমিথত িন¤œ-আেয়র দশ িলর জন দাতা তহিবেল ৩ দশিমক ৮

িবিলয়ন ইউএস ডলারসহ কাভ া -এর জন জ ির আিথক সহায়তায় কমপে
সং েহ সহায়তা করার লে
শখ হািসনা

৫ দশিমক ২ িবিলয়ন ইউএস ডলার

নতা- েরর বঠকিট অনু ি ত হয়।

কেহা ারেদরেক সকল দেশ িটকা

িতিন বেলন,‘আিম উ য়ন অংশীদারেদর কাভ া

দােন সাহায করেত একসােথ কাজ করার আ ান জানান।
এএমিস- ত তােদর অবদান এবং ভ াকিসন বাড়ােনার জন ও আ ান

জানাি ।’
তেব িতিন িনি ত কেরেছন য তার দশ ভ াকিসেনর সমতা িনি ত করেত তার অংশিট করেত
কাভ া

এর সােথ সবদা কাজ করেত

ত এবং গ াভী ও

িত িতব ।
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ধানম ী বেলেছন য
সহেযািগতার

কািভড-১৯ মহামারী জন াে র জ রী পিরি িতেত কাযকরভােব সাড়া িদেত আ জািতক

েয়াজনীয়তােক শি শালী কেরেছ।

িতিন বেলন,‘ কাভ া

ফ ািসিলিট এই উে েশ আমােদর একিট িব ব াপী

মাকােবলা করার জন আমােদর এই

াটফমিটেক

াটফম অফার কেরেছ। ভিবষ েতর মহামারী

েয়াজনীয় সং ান এবং দ তার সােথ সমথন করেত হেব’।

িতিন মেন কিরেয় দন য আমােদর একিট শি শালী া েসবা ব ব া না থাকেল মহামারীর

ভাব বাংলােদেশ

ংসা ক

হেত পারত।
ধানম ী বেলন,‘মহামারীেত আমরা সং মণেক সহনীয় পযােয় রাখেত স ম হেয়িছ এবং এখন সং মণ অেনকাংেশ
কিমেয় আনেত

পেরিছ।’

িতিন বেলন, এ পয বাংলােদশ তার ল মা ার ৯০ শতাংেশর বিশ জনসংখ ােক িবনামূ েল িটকা িদেয়েছ।
সরকার

ধান বেলন, ‘গ াভী-এর সােথ আমােদর দীঘ ায়ী অংশীদাির

এএমিস

ি য়া থেক অব াহত সমথেনর জন উ ু খ।’

এই সাফল অজেন

পূ ণ। আমরা কাভ া

িতিন বেলন, আিম দৃ ঢভােব িব াস কির য ভ াকিসনেক িব ব াপী জনসাধারেণর স দ িহসােব িবেবচনা করা উিচত।
ভাচুয়াল ইেভে র সহ-সভাপিত িছেলন জামািনর অথৈনিতক সহেযািগতা ও উ য়ন ম ী সােভনজা

লেজ এবং গািভ

বােডর চয়ারম ান জােস ম ানু েয়ল বােরােসা।
ায় ১ দশিমক ২ িবিলয়ন তহিবল এবং দান করা ডাজ এখন গ াভী কাভ া

এএমিস -এর মাধ েম িব জুেড় িন -আেয়র

দশ এবং অ ল িলেত সরবরাহ করা হেয়েছ এবং ২০২১ সােলর শেষর িদেক ডিলভাির

ত বৃ ি

করা দশ িলেক

ভ াকিসেনর ইকু ইিট ব বধান কমােত সাহায কেরেছ। সরবরােহর উপর সমােলাচনামূ লক দীঘেময়াদী দৃ শ মানতা -- িক
উে খেযাগ চ ােল এখনও রেয় গেছ।
উে াধনী অিধেবশেন জামান চ াে লর ওলাফ শালজ, ইে ােনিশয়ার

িসেড

জােকা উইেডােডা, সেনগােলর

ম ািক সাল এবং গ ািভ বােডর চয়ারম ান অধ াপক জােস ম ানু েয়ল বােরােসা ব ব রােখন। জাপােনর
িকিশদা, মািকন পররা ম ী অ া িন জ ি ে ন, িতউিনিসয়ার

িসেড

ধানম ী ফুিমও

ধানম ী ড. নাজলা বাউেডন এবং জািতসংেঘর মহাসিচব

আে ািনও েতেরসও িভিডও বাতা িদেয়েছন।
[barta24.com]
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বিহ:িব

থেক সরকার ২৯,৬৪,৮৪,১২০ ডাজ কেরানার িটকা সং হ কেরেছ :

ধানম ী শখ হািসনা বেলেছন, িবনামূ েল কিভড-১৯ এর িটকা

দােনর

ধানম ী

থেক ৪ এি ল পয

সরকার বিহ:িব

থেক ২৯ কািট ৬৪ লাখ ৮৪ হাজার ১২০ ডাজ িটকা সং হ কেরেছ।
ধানম ী ৬ এি ল, ২০২২ সংসেদ সরকাির দেলর সদস মারেশদ আলেমর টিবেল উ ািপত এক
এ পয

১২ কািট ৮০ লাখ ৭০ হাজার ৯৪৮ জনেক

থম ডাজ এবং ১১ কািট ৪২ লাখ ৬৭ হাজার ৯৫৬ জনেক ি তীয়

ডাজসহ মাট ২৪ কািট ২৩ লাখ ৩৮ হাজার ৯০৪ জনেক দু ই ডাজ ভ াকিসন
হাজার ১৯৩ জনেক বু ার ডাজ

এি েম

দেশর সােথ সমেঝাতা কের িব বাজাের

তা িনি ত কের িটকা সং হ করা স ব হেয়েছ। তেব িটকা কনার

থাকায় িটকার মূ ল বা এ সং া ব য়

চিলত দেরর
ে

চেয়

নন-িডসে াজার

কাশ করা সমীচীন হেব না।

সরকাির দেলর অপর সদস মমতাজ বগেমর এক
পয

দান করা হেয়েছ। এ ছাড়া ১ কািট ৮১

দান করা হেয়েছ।

ধানম ী বেলন, ি পাি ক স ক ও সংি
তুলনামূ লকভােব কম মূ েল

ে র জবােব বেলন,

ে র জবােব

ধানম ী সংসদেক জানান, ২০০৯ থেক ২০২২ সাল

৭৬ লাখ ৭০ হাজার ৩৯৯ জন কমী িবেদশ িগেয়েছন। কেরানা মহামািরর সমেয়ও ৯ লাখ ৩৬ হাজার ৯৫৫ জন কমী

িবেদেশ কমসং ান পেয়েছন।
[www.bssnews.net]
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PM seeks ADB’s support to implement Delta Plan 2100

Prime Minister Sheikh Hasina has sought support from the Asian Development Bank (ADB) to
implement Delta Plan 2100.
“This Delta Plan is very important for Bangladesh,” she told ADB vice president (operations-1)
Shixin Chen when he called on her at her official residence Ganobhaban on 9 May 2022.
In 2018, the government launched the Delta Plan 2100 to secure the future use of the country's
water resources and mitigate the impact of climate change and natural calamities, reports UNB.
Sheikh Hasina also urged the Manila-based multilateral donor, to help foster regional cooperation,
particularly in the areas of connectivity, trade facilitation and energy cooperation.
She said that the Covid-19 situation in Bangladesh is now under control and after a span of two
years the people freely celebrated Eid festival last week. She highly appreciated the help of ADB
during the Covid-19 pandemic.
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Regarding the transition period of Bangladesh's graduation to a developing economy she said her
government has taken various programmes to face it.
She also mentioned that her government successfully brought 100 per cent of the country's
population under electricity coverage.
Referring to the Ashrayan Project-II the PM said that the government is now providing homes
with lands to the homeless and landless people of the country aiming to give them a better life.
“Their life standard has been upgraded,” she said.
Talking about the food shortage due to the Russia-Ukraine war, the premier said that the
government has taken programmes to grow more food.
She said that the ICT sector of the country is developing fast contributing to economic growth.
Regarding the regional connectivity for development she said Bangladesh has opened the door for
improving connectivity.
In this connection she said that routes that closed after 1965 war (between India and Pakistan)
have been reopened. She sought participation of Bangladesh senior officials in the top
management and administration of ADB to facilitate regional balance in recruitment.
ADB vice-president Shixin Chen appreciated Bangladesh’s economic development despite pandemic
under the excellent leadership of Prime Minister Sheikh Hasina.
Bangladesh set one of the best examples to tackle the COVID-19 pandemic situation; he was
quoted as telling the PM. The ADB official said Bangladesh has been able to keep the wheel of
economy on and it's GDP this yeat is expected to grow by 7 per cent.
The ADB will always be with Bangladesh and help its development both in the urban and rural
areas as it has strong ties with the country. Talking about the graduation of Bangladesh from the
LDC status to a developing country he said it is usually critical and the country is doing well.
Ambassador-at-large M Ziauddin, Principal Secretary Ahmad Kaikaus and Economic Relations
Department (ERD) Secretary Fatima Yasmin, ADB Deputy Director General (South Asian
Department) Manmohan Parkash and its country director Edimon Ginting were present.
[thefinancialexpress.com.bd]
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ড া

ান বা বায়েন উ য়ন অংশীদারেদর সহেযািগতার আহবান

ধানম ী শখ হািসনা ‘ ড া

ধানম ীর

ান-২১০০’ বা বায়েন ব ু পূ ণ দশ এবং উ য়ন অংশীদারেদর সহেযািগতায় এিগেয়

আসার আহবান জািনেয় বেলেছন, ভিবষ ৎ

জে র জন একিট উ ত জীবন িনি ত করেত ড া

ান বা বায়ন করেছ

সরকার।
িতিন বেলন, ড া
ান,

যু ি

ান-২১০০ বা বায়েন আমােদর ব ু পূ ণ দশ এবং উ য়ন অংশীদারেদর অথায়ন থেক

এবং অিভ তা িবিনমেয় সহেযািগতা অথবা অংশ হণ একা ভােব

কের

েয়াজন। খবর বাসেসর

ধানম ী বেলন, বাংলােদশ হল একিট ব- ীপ, যখােন ৭০০ নদী এবং িব ীণ িনচু জিম ও জলাভূ িম রেয়েছ এবং আমােদর
এিটেক এমনভােব গেড় তুলেত হেব, যােত আমােদর ভিবষ ৎ

জ

সু রভােব বসবাস করেত পাের। আমরা সভােবই

ব ব া িনি ।
বৃ হ

িতবার রাজধানীর প ান প ািসিফক সানারগাঁও হােটেল দিশ-িবেদিশ নীিত িনধারক, গেবষক, িশ ক, উ য়নকমী

এবং উ য়ন সহেযাগীেদর অংশ হেণ অনু ি ত ‘বাংলােদশ ড া

ান-২১০০ আ জািতক সে লন: সমস া ও বা বায়েনর

চ ােল ’ শীষক দু ই িদনব াপী সে লেনর উে াধনী অনু ােন ভাষেণ এ কথা বেলন।
ধানম ী িনেজর সরকাির বাসভবন গণভবন থেক ভাচুয়ািল যু
কােনা ভূ িমকা না থাকা সে ও জলবায়ু পিরবতেনর

ভােব সবেচেয়

শখ হািসনা বেলন, বাংলােদশ ব- ীপ পিরক না তথ - যু ি
পযায় িমক বা বায়েন ২০২৫ সাল নাগাদ িজিডিপ’র
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হেয় বেলন, জলবায়ু পিরবতেনর

ও

িত

ে

বাংলােদেশর

দশ েলার মেধ অন তম।

ানিভি ক একিট টকেনা-ইেকানিমক মহাপিরক না। এর

ায় ২ দশিমক ৫ শতাংশ অেথর

েয়াজন হেব। ফেল অথায়ন থেক
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কের

ান,

যু ি

ও অিভ তা িবিনমেয়র

অংশ হণ এবং সহেযািগতা একা

িতিট

ে

দেশ-িবেদেশ সরকাির- বসরকাির পযােয়র

েয়াজন। িতিন এ জন িবিভ

ব ু

তঃ ূ ত

তীম দশ এবং উ য়ন সহেযাগীেদর এিগেয়

আসার আহবান জানান।
িতিন এ ব াপাের সব থম নদারল া েসর এিগেয় আসায় তােদর ধন বাদ জানান এবং এ ব াপাের সমেঝাতা

ারক

সা েরর উে খ কেরন।
সরকার ধান বেলন, জলবায়ু পিরবতেনর কথা িচ া কেরই সরকার িকছু

েময়ািদ, মধ েময়ািদ এবং দীঘেময়ািদ পিরক না

হণ ও বা বায়ন কের যাে ।
িতিন বেলন, সু দূর সারী পিরক না িনেয়ই আমরা এিগেয় যাি , যােত বাংলােদশেক আমরা সু রি ত করেত পাির।
আজেকর জন নয়, আগামী
সমৃ ি

ধু

জে র জন ও বাংলােদশ যােত টকসই হয়, এর অথৈনিতক অব ার উ িত এবং অথৈনিতক

যােত অজন করা স ব হয়।

ধানম ী বেলন,

াধীনতার পরপরই জািতর িপতা এই ব- ীেপর স েদর সিঠক ব ব াপনার মাধ েম দেশর মানু েষর

ভােগ া য়েন িবিভ পদে প িনেয়িছেলন।
শখ হািসনা বেলন, জািতর িপতা িবেশষ েদর িনেয় ভারেতর সে

ায়ীভােব একিট যৗথ নদী কিমশন গঠেন ইি রা

গা ীেক রািজ করান। ফেল ১৯৭২ সােলর ১৯ মাচ ইি রা গা ীর ঢাকা সফরকােল বন া িনয় ণ, পািন িন াশন ও সচ
সু িবধার উ য়েন দু েদেশর জনগেণর পার

িরক সু িবধা অজেনর জন এবং সীমা

সংল এলাকায় পাওয়ার ি ড

স াবতা যাচাইেয়র জন যৗথ ইশেতহার (১৪-ক) ঘাষণার মাধ েম যৗথ নদী কিমশন গিঠত হয়। উ
কের একই বছর ২৪ নেভ র যৗথ নদী কিমশন

ঘাষণার ওপর িভি

ািটউট া িরত হয়।

ধানম ী বেলন, ১৯৭৪ সােলই জািতর িপতা সমু সীমা আইন
কেরিছল ১৯৮২ সােল। বাংলােদেশর সে

াপেনর

ণয়ন কেরন। তখনও জািতসংঘ সই আইন কেরিন। তারা

িতেবশী দেশর সমু সীমা িনধারণ িবষেয় ি পাি ক ও ব পাি ক পযােয়

(জ ামাইকার িকং েন অনু ি ত কমনওেয়লথ সে লেন) আেলাচনা

কেরন। দু ভােগ র িবষয় ’৭৫ এর পর যারা

মতায়

িছল, তারা সমু সীমায় বাংলােদেশর অিধকার িনেয় আর কােনা পদে প হণ কেরিন।
দীঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সােল আওয়ামী লীগ সরকার গঠেনর পর তার সরকার ১৯৯৬ সােলই ভারেতর সে ৩০ বছর
ময়াদী গ ার পািন ব ন চুি

া র কের এবং কৃিষ ও খাদ উৎপাদেন

ােরাপ কের। ফেল ১৯৯৮ সােলই বাংলােদশ

খাদ উৎপাদেন য়ংস ূ ণতা অজন করেত স ম হয়।
সরকার ধান আরও বেলন, স সময় একিট ভয়াবহ বন া আঘাত হেনিছল এবং িবিভ
হেয়িছল য

ায় দু ই কািট মানু ষ না খেয় মারা যােব। িক

দেশর িমিডয়ায় সংবাদ

চািরত

আ াহর রহমেত এবং আমার সরকােরর কাযকর পদে েপ

একিট মানু ষও না খেয় মারা যায়িন।
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পা বতী দশ ভারত এবং িময়ানমােরর সে ব ু পূ ণ স ক বজায় রেখ দু ই দেশর সে সমু সীমা িবেরাধ িন ি েতও
তার সরকােরর সাফেল র উে খ কেরন িতিন।
ধানম ী বেলন, বাংলােদশেক তার ভৗগিলক অব ােনর কারেণ
লবণা তা, পাহাড়ধস ইত ািদ চ ােল

িতিনয়ত বন া, খরা, জেলা াস, ঘূ িণঝড়, নদীভাঙন,

মাকািবলা কের চলেত হয়। তাই জািতর িপতা ব ব ু শখ মুিজবুর রহমান

ণীত

দু েযাগ মাকািবলার নীিতমালা আমরা অনু সরণ কের চিল।
[samakal.com]

বাংলােদেশর নবায়নেযাগ

গণভবেন

ালািন খােত সহেযািগতা িদেত আ হী িফনল া

ধানম ী শখ হািসনার সে

সৗজন সা াৎ কেরন বাংলােদেশ িফনল াে র অনাবািসক রা দূ ত িরতভা কাউ ু -

রে । বাংলােদেশর টকসই ও নবায়নেযাগ
৮ জুন গণভবেন

ালািন খােত সহেযািগতা িদেত আ হ

ধানম ী শখ হািসনার সে

কাশ কেরেছ িফনল া ।

সৗজন সা াৎকােল তার দেশর এ আ েহর কথা জানান বাংলােদেশ

িফনল াে র অনাবািসক রা দূ ত িরতভা কাউ ু -রে ।
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নয়ািদি েত অব ানরত রা দূ ত িফনল া -বাংলােদশ কূটৈনিতক স েকর ৫০ বছর পূ িত উপলে
কােছ িফনল াে র
তার িফিনশ

ধানম ী সা া িমের া মািরন-এর

েভ া প

ধানম ী শখ হািসনার

হ া র কেরন। একই অনু ােন বাংলােদেশর

ধানম ী

িতপ েকও েভ া জানান।

িরতভা কাউ ু -রে

বেলন, বাংলােদশ এবং িফনল াে র ব জািতক টিলেযাগােযাগ কা ািন নিকয়ার মেধ সহেযািগতা

আরও জারদার করা যেত পাের। িতিন বেলেছন, তার দশ জািতসংেঘর সং া েলােত রািহ া ইসু েত কাজ করেব। এ
সে

শখ হািসনা বেলন, রািহ া শরণাথীরা বাংলােদেশর অথনীিতর জন বড় বাঝা হেয় দাঁিড়েয়েছ। রািহ ােদর জন

ানীয় জনগণ অেনক ক পাে ।
শখ হািসনা আরও বেলন, ‘আমরা িময়ানমার সীমাে
ি পাি ক আেলাচনার মাধ েম পাবত চ

াম শাি

চুি

কােনা ধরেনর িবে াহ মেন িনব না।
া র এবং ১৮০০ সশ

কেরন বেল উে খ কেরন। বাংলােদশ অেনক হাই- টক পাক

ধানম ী ১৯৯৭ সােল

ক াডার সই সময় তােদর অ

সমপণ

াপন কেরেছ উে খ কের শখ হািসনা বেলন, িফনল াে র

কা ািন েলা এসব হাই- টক পােক িবিনেয়াগ করেত পাের।
বঠেক ইউে ন-রািশয়া যু ে র

ভাব স েক বলেত িগেয়

ধানম ী বেলন, ‘আমরা যু

চাই না। আমােদর পররা নীিত

হে ,‘সকেলর সােথ ব ু , কােরা সােথ বিরতা নয়।’
এ সময় বাংলােদেশ িনযু

িফনল াে র অনারাির কনসাল জনােরল মুহা দ আিজজ খান উপি ত িছেলন।

[www.bd-pratidin.com]

বাসী আেয় বাংলােদশ িবে ৭ম

ধানম ী শখ হািসনা বেলেছন, বাংলােদশ িবে

অন তম উ

রিমট া

অজনকারী দশ। ২০১৯-২০ অথবছের রিমট া

িহেসেব ১৮ দশিমক ২০ িবিলয়ন মািকন ডলার অিজত হয় এবং ২০২০-২১ অথবছের এিট রকড পিরমােণ বেড় দাঁিড়েয়েছ
২৪ দশিমক ৭৭ িবিলয়ন মািকন ডলাের। যা পূ ববতী অথবছেরর তুলনায় ৩৬ দশিমক ১০ শতাংশ বিশ। সই সু বােদ
বাসী আয়

াি েত িবে স ম ান অিধকার কের বাংলােদশ।

গতকাল বুধবার সংসেদ জাতীয় পািটর

ম আলী ফরাজীর এক

ে র জবােব িতিন এসব কথা বেলন। ি

কার ড.

িশরীন শারিমন চৗধু রী সংসদ অিধেবশেন সভাপিত কেরন।
ধানম ী বেলন, ২০২১-২০২২ অথবছের রিমট া

িকছু টা াস পেয়েছ এবং জুলাই-এি ল পয

১০ মােস ১৭ দশিমক

৩০ িবিলয়ন মািকন ডলার অিজত হেয়েছ, যা পূ ববতী অথবছেরর একই সমেয়র তুলনায় ১৬ দশিমক ২৫ শতাংশ কম।
িবগত ২০১৯-২০, ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৭-২০১৮ অথবছেরর
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মািকন ডলার। সু তরাং দখা যাে , কািভড পূ ববতী িতন বছেরর
অথবছেরর

থম ১০ মােস পাওয়া

থম ১০ মােস

বাহ কািভড পূ ববতী াভািবক ধারায় িফরেত

িতিন বেলন, চলিত ২০২১-২২ অথবছের ২০২০-২১ অথবছেরর তুলনায়
েত কািভড অিতমািরেত

বাসী নতুন কের ব বসা

পরবতী সমেয় িব ব াপী

বাসী আয়

কেরেছ।

ােসর কারণ হেলা : ২০২০-২১

বাসীরা এক ধরেনর অিন য়তা থেক তােদর জমােনা টাকা দেশ পািঠেয়িছেলন।

অেনেক চাকির হািরেয় িকংবা ব বসা-বািণজ ব
অেনক

রিমট াে র গড় ২০২১-২২

বাসী আেয়র চেয় ২৮ দশিমক ৯১ শতাংশ বিশ। কােজই, চলিত অথবছের রিমট া

াস পেয়েছ না বেল বলা যেত পাের রিমট াে র

অথবছেরর

া

কের সব অথ দেশ িনেয় এেসেছন। এখন পিরি িতর উ িত হে ।

করেত িগেয় দেশ রিমট া

পাঠােনা কিমেয় িদেয়েছন। শখ হািসনা বেলন, কেরানা

মণ- যাগােযাগ ও ব বসা-বািণজ সচল হেয়েছ। ফেল, ব াংিকং চ ােনেলর বাইেরও অেথর লনেদন

বেড় যাওয়ায় রিমট া কেম যাওয়ার কারণ হেত পাের বেল ধারণা করা হে ।
৪ লাখ ২৬ হাজার ৫৫৮ জেনর িবেদেশ কমসং ান :

ধানম ী জানান, কেরানা মহামািরর সময় ২০২০ সােল ২ লাখ ১৭

হাজার ৬৬৯ জন বাংলােদিশ কমীর িবেদেশ কমসং ান হেয়েছ। ২০২২ সােলর এি ল পয
হাজার ৫৫৮ জন
রিমট াে র

বােস িনেয়াগ পেয়েছন। জনশি

বাহ বাড়ােনা স ব হেব। এ ব াপাের

থম চার মােস ৪ লাখ ২৬

র ািন বাড়ােনা ও বধ পেথ রিমট া

বাহ বাড়ােনার মাধ েম

েয়াজনীয় উেদ াগ ও কায ম চলমান রেয়েছ।

ঢাকার চারপােশ ৮৫ িক. িম. চ াকার সড়ক : এমিপ নূ র উি ন চৗধু রী নয়েনর এক

ে র জবােব

ধানম ী সংসদেক

জানান, রাজধানীর যানজট িনরসেন মাট ৮৫ িক. িম. দীঘ ইনার সাকুলার (চ াকার) সড়ক তিরর পিরক না করা হেয়েছ।
এর

থম অংেশ ডমরা থেক উ র-পূ ব িদেক বড়াইদ-পূ বাচল- তরমুখ হেয় আ ু াপুর পয

ই ান বাইপাস িহসােব পিরিচত। এর পের ইনার সাকুলার সড়েকর ২য় অংেশ

ায় ২৫ িক. িম. দীঘ

ায় ৬০ িক. িম. দীঘ যা আ ু াহপুর থেক

দি ণ-পি ম িদেক ধউর-িব িলয়া-গাবতলী- সায়ািরঘাট-বাবুবাজার-কদমতলী- তঘিরয়া- পা েগালা-চাষাঢ়া-িশমরাইল হেয়
ডমরা পয সড়ক ৩ ধােপ িনমােণর কাজ বা বািয়ত হে ।
[www.bhorerkagoj.com]
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সমােজ অিটি ক মানু েষর অংশ হণ িনি েত

অিটি ক মানু েষর

িতভার সেবা

িত িতব

বাংলােদশ

িত িত পুনব

ব বহার ও সমােজ তােদর পূ ণ অংশ হণ িনি েত বাংলােদেশর

কেরেছন পররা ম ী ড. এ ক আ ু ল মােমন।
৭ এি ল ২০২২ তািরখ বৃ হ

িতবার জািতসংঘ সদর দ ের িব

অিটজম সেচতনতা িদবস উপলে

ইেভে র উে াধনী অনু ােন িতিন এ কথা বেলন। জািতসংেঘর বাংলােদশ ও কাতার
অিটজম ি

ায়ী িমশন, িব

া

সং া ও

যৗথভােব ইেভ িটর আেয়াজন কের।

ড. মােমন কািভড-১৯ মহামািরর সমেয় অিটজম আ া
তথ

আেয়ািজত ভাচুয়াল

িশ ও তােদর পিরবােরর জন িবেশষ সহায়তা পদে প হণ ও

যু ি র ব বহারসহ বাংলােদেশর উ ম অনু শীলন েলা তুেল ধেরন।

িতিন বেলন, মহামািরর সমেয় িশ া ও িচিকৎসা সবা িবি ত হওয়ার ফেল সারািবে
সাম স হীনভােব

িত

অিটজেমর িশকার িশ রা

হেয়েছ।

পররা ম ী বেলন, বাংলােদেশ িবদ মান সামািজক সহেযািগতা ও িনরাপ া ব ব া, শি শালী তথ - যু ি
িব ৃ ত কিমউিনিটিভি ক া

সবা অেনক পিরবারেক এই চ ােল

অবকাঠােমা এবং

মাকািবলায় সাহায কেরেছ।

বাংলােদেশ অিটজম িবষেয় সামািজক সেচতনতা বৃ ি র উদাহরণ তুেল ধের মােমন বেলন, গত এক দশেক বাংলােদেশ
অিটজম স েক সেচতনতা ল ণীয়ভােব বৃ ি
সামািজক গ না মাকািবলা করেছ তা

পেয়েছ। অিটজেমর িশকার ব ি

ও তােদর পিরবার যসব চ ােল

শিমত ও দূ র করেত িবিভ ম ণালয়, িবভাগ, দ র, ও সংি

ও

অংশীজন একসে

কাজ করেছ।
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এ সময় িতিন
২০১৩

িতব ী ব ি র অিধকার ও সু র া আইন ২০১৩ ও িনউেরা- ডেভলপেম

ণয়নসহ

া

আইন

িতব ী ও অিটি ক ব ি েদর সু র ায় গৃ হীত িবিভ সরকাির পদে েপর কথা উে খ কেরন।

ড. মােমন জানান, জাতীয়

েচ ার পাশাপািশ জািতসংেঘর উেদ ােগ ২০০৭ সােল

িদবসসহ জািতসংেঘর অিটজম সং া
অিটজম

িতব ী সু র া

হওয়া িব

অিটজম সেচতনতা

পদে পসমূ েহ বাংলােদশ তাৎপযপূ ণ অবদান রেখ চেলেছ। বাংলােদশ ২০১৩ সােল

ক াম িডসঅডার, িনউেরা ডেভলপেম

িডসঅডারসহ সংি

িতব ীতার ারা

িত

ব ি , পিরবার ও

সমােজর আথ-সামািজক চািহদার সমাধান করা শীষক সাধারণ-পিরষদ রজুেলশন-৬৭/৮২ জািতসংেঘ পশ কের, যা
সবস িত েম গৃ হীত হয়।
পররা ম ী বাংলােদেশর িবেশষ চািহদা স
আনার িবষেয়

সকল িশ েক তােদর সু

িতভা িবকাশ ও অে ষেণর মাধ েম মূ লধারায়

ধানম ীর শখ হািসনার িনেদশনার কথা উে খ কেরন। বাংলােদশ ও দি ণ এিশয়ায় অিটজম িবষয়ক

সেচতনতা বৃ ি র জন বাংলােদেশর অিটজম িবষয়ক জাতীয় উপেদ া কিমিটর চয়ারপারসন ও দি ণ-পূ ব এিশয়া অ েলর
িব

া

সং ার অিটজম িবষয়ক েভ া দূ ত সায়মা হােসেনর অসাধারণ ভূ িমকার

পররা ম ী আশা

শংসা কেরন িতিন।

কাশ কেরন, অিটি ক ব ি েদর সেবা ম জীবনযাপেনর সু েযাগ কের িদেত সমাজ আরও উদারভােব

এিগেয় আসেব যখােন অ ভুি মূ লক িডিজটাল

যু ি র ব বহার ব াপক ভূ িমকা রাখেব।

পররা ম ী ছাড়াও অনু ােন কাতােরর সামািজক উ য়ন ও পিরবারম ী মিরয়ম িবনেত আলী িবন নাসার আল-িমসনাদ,
জািতসংেঘর

াবাল কিমউিনেকশন িবভােগর আ ার সে টাির জনােরল মিল সা

ড ািনেয়লা ব াস এবং িব

া

িমং, জািতসংেঘর ডসার পিরচালক

সং ার িনউইয়ক অিফেসর পিরচালক ওেয়রনার ওবারিমেয়র যু

িছেলন।

[www.dhakapost.com]
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মািকন

িসেডে র জলবায়ু দূ ত জন কিরর সে পররা ম ী ড. মােমেনর বঠক

গত ১৪ এি ল, ২০২২ পররা ম ী ড. এ ক আ ু ল মােমন যু রাে র
কিরর সে

িসেডে র জলবায়ু িবষয়ক িবেশষ দূ ত জন

বঠক কেরেছন।পালাউেয়র করের ‘৭ম আওয়ার ওশান কনফাের ’-এর ি তীয় িদেন বঠকিট অনু ি ত

বঠেক জন কির জলবায়ু ঝুঁিক মাকােবলায়

ধানম ী শখ হািসনার নতৃে

কেরন। এসময় উভয় নতা বাংলােদেশ নবায়নেযাগ

গৃ হীত িবিভ

পদে েপর ভূ য়সী

শংসা

ালািন বৃ ি র স াবনা িনেয় আেলাচনা কেরন।

ড. মােমন সমু -স দ ব বহােরর মাধ েম সু নীল অথনীিতেত বাংলােদেশর যেথ স াবনার কথা তুেল ধেরন। এে ে
দ তা বৃ ি ও নবায়নেযাগ

ালািন খােত কমসং ােনর সু েযাগ সৃ ি র জন িতিন যু রাে র

জন কির বাংলােদেশর উপকূলীয় অ েল বনায়ন এবং নবায়নেযাগ
ও

শ করণ

িত আ ান জানান।

ালািন উৎপাদন স মতাসহ বিড়বাঁেধর উ তা বৃ ি

কে মািকন সহায়তার আ াস দন।

এসময় ‘আওয়ার ওশান কনফাের ’- এর আেলাচ িবষেয়র অংশ িহেসেব সমু -দূ ষণেরােধ বাংলােদেশর স মতা বৃ ি র
ব াপােরও উভেয়র মেধ আেলাচনা হয়। বঠেক জন কির কিঠন বজ থেক িনগমন কমােত
লে

‘ বি ক িমেথন অ ীকার’-এ যাগ িদেত বাংলােদেশর

িত আ ান জানান।

বঠেক বাংলােদেশর পররা ম ণালেয়র মিরটাইম এেফয়ারস ইউিনট
দািয়

েয়াজনীয় সহায়তা লােভর

ধান মা. খুরিশদ আলম এবং পালাউেয় সমবতী

া বাংলােদেশর রা দূ ত এফ এম বারহান উি ন উপি ত িছেলন।
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এছাড়া সে লেনর সাইডলাইেন পালাউেয়র পররা ম ী

াভ আইতােরার সােথও বঠক কেরন পররা ম ী ড. মােমন। এ

বঠেক দু েদেশর মেধ পযটন, ঔষধ সাম ী, তির পাশাকসহ অন ান
মেধ সদ

ে

বািণিজ ক স েকর স াবনা এবং দু ' দেশর

িতি ত ি পাি ক স ক এিগেয় িনেত িনয়িমত কূটৈনিতক যাগােযােগর িবষেয় তারা আেলাচনা কেরন।

ড. মােমন সকােল সে লেনর উ

পযােয়র প ােনল আেলাচনায় অংশ নন।

[www.bssnews.net]

উ ািভলাষী জলবায়ু পদে প চায় বাংলােদশ

পররা ম ী এ ক আ ু ল মােমন জলবায়ু পিরবতেনর িব প

ভাব মাকােবলায় উ য়নশীল দশ েলার জন অথ,

হ া র এবং স মতা বৃ ি র মাধ েম উ ািভলাষী পদে প নওয়ার জন িব

নতােদর

বার ঢাকায় পররা ম ণালেয়র এক সংবাদ িব ি েত বলা হেয়েছ, গত বৃ হ
অনু ি ত

কেহাম+ ৫০ আ জািতক বঠেক বাংলােদেশর পে

বঠেকর পূ ণা

যু ি

িত আ ান জািনেয়েছন। গতকাল

িতবার সু ইেডেনর রাজধানী

কেহােম

ব েব িতিন এ আ ান জানান।

অিধেবশেন ড, মােমন বেলন, ‘মুিজব জলবায়ু সমৃ ি

পিরক না’ এবং সংসেদ ‘ ােনটাির ইমাজ’

াব

নওয়াসহ এই হেক বাঁচােত বাংলােদশ সরকােরর জলবায়ু পদে প এবং উেদ ােগর ওপর জার দন।
জািতসংেঘর আহবােন এবং কিনয়া সরকােরর সহায়তায় সু ইেডন
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১৯৭২ সােল অনু ি ত মানব পিরেবশ সং া

জািতসংেঘর সে লনেক

রণ কের এবং িব ব াপী পিরেবশ কেমর ৫০ বছর

উদযাপন করেত ‘ কেহাম+৫০: আমােদর দািয় , আমােদর সু েযাগ, সকেলর সমৃ ি র জন একিট

া স ত

হ’ িথেমর

অধীেন এই উ -পযােয়র সে লন অনু ি ত হেয়েছ।
জািতসংেঘর

ায় ১৫০িট সদস রা , জািতসংেঘর িবেশষািয়ত সং ার সদস , আইিজও, আইএফআই এই আ জািতক

বঠেক অংশ নয়।

কেহাম+৫০ এর ফাঁেক পররা ম ী ড, মােমন ভিবষ ত

জে র জন কীভােব আেরা ভােলাভােব

বুঝেত পারা, িচ া করা এবং কাজ করা যায় তা অে ষেণর িবষেয় একিট আ ঃ জ ীয় গালেটিবল বঠেক যাগ দন।
সখােন িতিন ত ণ

জে র জন িনরাপদ, জলবায়ু সহনশীল ও সমৃ

বাংলােদশ গড়েত সরকােরর

পূ ণ নীিত িল

তুেল ধেরন।
ড মােমন আকি ক বন ার জন আগাম সতকীকরণ ব ব ার উ য়ন, বন ায় সু র ার উে েশ বাঁেধর উ তা বাড়ােনা,
ম ানে াভ রাপণ কের কাবন িস

তির করার জন ইউএনিডিপর সহায়তা চেয়েছন।

[www.kalerkantho.com]

বাংলােদশ জািতসংেঘর সামািজক উ য়ন কিমশেনর সদস িনবািচত
বাংলােদশ সবস িত েম ২০২৩-২৭ ময়ােদ জািতসংঘ সামািজক উ য়ন কিমশেনর (িসসি ড) সদস িনবািচত হেয়েছ।
জািতসংঘ সদর দ ের গত ১৪ এি ল অনু ি ত ইেকাসক ম ােনজেম

বঠেক এই িনবাচন অনু ি ত হয়।

িসসি ড জািতসংেঘর অথৈনিতক ও সামািজক কাউি েলর (ইেকাসক) একিট সহেযাগী

িত ান। কিমশেন বাংলােদশ ছাড়া

এিশয়া-প ািসিফক অ ল থেক ভারত ও সৗিদ আরব িনবািচত হেয়েছ।
িসসি েডর এই িনবাচেনর পর জািতসংেঘ িনযু

বাংলােদেশর

ায়ী

িতিনিধ রাবাব ফািতমা বেলন,

ধানম ী শখ

হািসনার দূ রদশী নতৃে বাংলােদশ দাির েমাচন ও আথসামািজক উ য়েন উে খেযাগ সাফল অজন কেরেছ। এই িনবাচন
বাংলােদেশর অদম উ য়ন অ যা ার আ জািতক ীকৃিতর বিহঃ কাশ।
বাংলােদশ সব সময়ই কিমশেনর কাজেক অত

দয় উে খ কের রাবাব ফািতমা বেলন, ‘কিমশেনর সদস িহেসেব

আমরা আমােদর উ ম অনু শীলন েলা ভাগ কের িনেয় আথসামািজক উ য়েনর
করার সবা ক

ে

আ জািতক সহেযািগতা আরও বৃ ি

েচ া চালাব।’

সামািজক উ য়ন কিমশন জািতসংেঘর মূ ল সং া েলার একিট, যা ইেকাসকেক সামািজক নীিতিবষয়ক পরামশ

দান কের।

ধান সামািজক উ য়ন িবষয় েলার ফেলাআপ কের। এ কিমশন ৪৬ সদস িনেয় গিঠত।
[www.prothomalo.com]
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ি িতশীল গণত বাংলােদশেক এিগেয় িনেত সাহায কেরেছ : িশকােগা ি িবউন

মািকন যু রাে র িশকােগার স
শি শালী নারী নতৃ

দশিটেক

জিভয়ার ইউিনভািসিটর একজন অধ াপেকর মেত, বাংলােদেশর ি িতশীল গণত

এবং

িতেবশী ভারত ও পািক ােনর থেক এিগেয় িনেয় যাওয়ায় বাংলােদিশরা অথৈনিতকভােব

ইিতহােস আেগর চেয় অেনক ভােলা অব ােন রেয়েছ।
স

জিভয়ার ইউিনভািসিটর দ

াহাম ু ল অফ ম ােনজেমে র অধ াপক এবং

মািকন দিনক িশকােগা ি িবউেন গত ১৮ এি ল
পাশাপািশ শি শালী নারী নতৃ
এবং

িত াতা িডন ফয়সাল রহমান মযাদাপূ ণ

কািশত এক মতামত কলােম বেলেছন, “একিট ি িতশীল গণতে র

বাংলােদশেক এই পযােয় আসেত সাহায কেরেছ।” িতিন বেলন, নারী িশ ায় িবিনেয়াগ

মশি েত নারীর অংশ হেণর উ

হার বাংলােদশেক মাথািপছু আয় ও

এিগেয় যেত সাহায কেরেছ। অধ াপক ফয়সাল বেলন,
িস াপুেরর িল কুয়ান ইউেয়র ছাঁেচ একজন শি শালী

বৃ ি র হাের ভারত ও পািক ােনর চেয়

ধানম ী শখ হািসনা মালেয়িশয়ার মাহািথর মাহা দ এবং

শাসিনক নতা িহেসেব

মািণত হেয়েছন। িতিন বেলন, বাংলােদশ

এখন একিট মধ ম আেয়র দেশ পিরণত হওয়ার পেথ রেয়েছ- যা

মাণ কের য, িকিস ার বাংলােদেশর অথৈনিতক

স েক য ধারণা িদেয়িছেলন, তা ভুল িছল।

কৃতপে , বাংলােদশ পরবতী এিশয়ান অথৈনিতক

স মতা এবং

ািয়

‘বাঘ’ হওয়ার িদেক এিগেয় যাে ।
বাংলােদশ ২৬ শ মাচ তার াধীনতা অজেনর ৫১তম বািষকী উদযাপন কেরেছ উে খ কের িতিন আরও বেলন, বাংলােদশ
সােবক মািকন পররা ম ী হনির িকিস ােরর দশিটেক “তলািবহীন ঝুিড়” বা ‘এ ন এ েলস চ ািরিট কস’ িহেসেব
আখ ািয়ত করা উি িটেক উিড়েয় িদেয়েছ। মািকন যু রা

তৎকালীন সামিরক

রশাসকেদর সমথন কেরিছল, যারা

িনবািচত জন িতিনিধেদর কারাগাের ব ী কের এবং জনগণেক দমনা ও বশ তা ীকাের ভীিত স ােরর জন

ােসর যু

কেরিছল।
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যখন বাংলােদেশর জ
অন তম িছল ও

হয়, তখন এিট একিট ভয়ানক অব ায় িছল। দশিট িবে র সবেচেয় ঘনবসিতপূ ণ দশ িলর মেধ

িতিট অথৈনিতক সূ চেক িছল দির তম। যু ে র কারেণ, অথৈনিতক অবকাঠােমা এেকবাের

িগেয়িছল একথা উে খ কের িতিন আরও বেলন, দশিটর কান িশ
মৗসু েম দেশর

িভি

এবং কান উেদ া া

ংস হেয়

িণও িছল না। বষা

ায় দু ই-তৃতীয়াংশ এলাকা িনয়িমতভােব পািনেত তিলেয় যত।

পিরি িত আরও খারাপ করার জন , িপছু হটেত থাকা পািক ান সনাবািহনী আ সমপেণর দু ই থেক িতন িদন আেগ,
দেশর শীষ বুি জীবীেদও তুেল িনেয় হত া কের। িতিন বেলন, তারা বাংলােদশীেদর
যমনিট আজ ইউে েনর বীর জনগেণর ারা

চতনােক

ংস করেত পােরিন,

দিশত হে । িতিন বেলন, বাংলােদিশরা ভারেতর সহায়তায়

সনাবািহনীেক পরািজত কেরিন, পরবতীেত তার নতুন গণত েক বারবার

ংস করার

ধু পািক ান

েচ াও ব থ কেরেছ।

ফয়সাল রহমান বেলন, আজেকর বাংলােদশ পাশােকর ি তীয় বৃ হ ম র ািনকারক দশ। য দশিট তার জে র সময়
একিটও পাশাক র ািন কেরিন এবং ব াকওয়াড িলে েজর জন এিট
তােদর মেধ একিট। নতুন একিট তথ

যু ি

ছাট কৃিত নয়। দশিট এখন মািকন তুলার বৃ হ ম

পিরেষবা খাত ও ওষু ধ িশ সহ বিচ ময় অথনীিতর জন চীন ও দি ণ

কািরয়ার মেতা অথৈনিতক জায়া েদর িবিনেয়ােগর জন একিট পছে র ক
১৯ এর কারেন

ভ ু র অথৈনিতক অব া

মাকােবলার

হেয় উেঠেছ দশিট। িতিন বেলন, “ কািভড-

ি েত যু রা

এবং ইউেরাপীয়

দশ িলর ব জািতক

কা ািন িল আউটেসািসংেয়র জন পছে র শীষ দু িট গ ব হেয় যায় িভেয়তনাম এবং বাংলােদশ।” িতিন বেলন, কম
দােম পাশাক িবি র জন িব অথনীিতেত বাংলােদেশর অবদান বিশ। বাংলােদেশর িমকেদর এখন
কাজ করেত দখা যায় উে খ কের িতিন বেলন, অিভবাসী
নীিত এবং মানু েষর সােথ সু স ক রাখার জন অত

িমকেদর মেধ বাংলােদশী

সু পিরিচত। এই

ায় যেকােনা দেশ

িমকরা তােদর পির ম, কােজর

িমকরা বাংলােদেশর

বেদিশক মু া আেয়র

সবেচেয় বড় অবদানকারী পাশাক িশ ছাড়া।
িতিন বেলন, বাংলােদশ

দিখেয়েছ য, কীভােব বসরকাির সং া েলা উ য়ন

হেত পাের। বাংলােদেশ আেবেদর
া েসবা, যু ব ও নারীর

িতি ত বৃ হ ম বসরকাির সং া

রাি ত করেত সরকাির

েচ ার পিরপূ রক

াক এখন এিশয়া ও আি কায় তার িশ া,

মতায়ন কমসূ িচর মাধ েম ১০০ িমিলয়েনরও বিশ মানু ষেক সবা করেছ। মাথািপছু আয় এবং

বৃ ি র হাের বাংলােদশ ভারত ও পািক ােনর চেয় এিগেয় যাওয়ার সবেচেয় বড় কারণ হেলা- নারী িশ ায় িবিনেয়াগ
এবং মশি েত নারীর অংশ হেণর উ

হার। এছাড়া, অন ান

ভাল করেছ উে খ কের িতিন বেলন, বতমােন িবে র অশা

ও রেয়েছ, যখােন বাংলােদশ ে া ত দশ িলর মেধ
অ েল জািতসংঘ শাি র া িমশেন বাংলােদশ সবেচেয় বিশ

অবদানকারী। িময়ানমােরর সামিরক সরকার কতৃক জারপূ বক িবতািড়ত হওয়া ১১ লাখ রািহ ােক বাংলােদশ আ য়
িদেয়েছ। িতিন আরও বেলন, অন ান দেশর চেয় বাংলােদশ কািভড-১৯ অত

ভােলাভােব মাকােবলা কেরেছ।

[www.bssnews.net]
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বাংলােদেশর জন কৗশলপ

ণয়ন করেছ জািতসংঘ

বাংলােদেশ উ াবেনর সং ৃ িত এবং িডিজটাল

পা রেক শি শালী করেত িডিজটাল কৗশলপ

২০২২-২৫

ণয়ন করেছ

জািতসংঘ উ য়ন কমসূ িচ (ইউএনিডিপ)।
গতকাল িনউইয়েক জািতসংঘ সদর দ ের তথ ও যাগােযাগ
িডিজটাল

পা র শি শালীকরণ িবষয়ক কৗশলপ

এবং িডিজটাল পিলিস অ া

াবাল পাটনারিশেপর

যু ি

িতম ী জুনাইদ আহেমদ পলেকর কােছ বাংলােদশ

উপ াপন কেরন ইউএনিডিপর িচফ িডিজটাল অিফসার রবাট ওপ
ধান ইেয়ালা া মা।

বঠেক ইউএনিডিপ, আইিসিট িবভাগ, বাংলােদশ কি উটার কাউি ল, হাই- টক পাক কতৃপ
এেজি টু ইেনােভট এবং িডিজটাল িলডারিশপ একােডিম গঠেনর িবষেয় িস া

এবং এটুআই যৗথভােব

হয়। একই সে িডিজটাল মান, িনেদিশকা,

নীিত এবং আইেনর উ য়ন এবং িডিজটাল বাংলােদশ িবিনমােণ এটুআইেয়র সাফেল র িভি েত িডিজটাল সরকার ও
অথনীিতেত বাংলােদশ এবং উ য়নশীল দশ েলার মেধ দি ণ-দি ণ সহেযািগতা জারদারকে

একসে

কাজ করেত

একমত পাষণ করা হয়।
এর আেগ

িতম ী ইউএনিডিপর এিশয়া- শা

মহাসাগরীয় অ েলর

ধান

য়ার ভ ান ডর ভেরেনর সে

বঠক

কেরন।
[bonikbarta.net]
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Bangladesh elected to UNESCAP’s 4 governing councils

Bangladesh has been elected to the governing councils of all four regional institutions of the
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) for the period
of 2022-25 in Bangkok, Thailand.
The election was held at the United Nations Conference Centre, Bangkok, Thailand as well as at
the ESCAP Subregional Office for the Pacific, Suva, Fiji, and at the UN Compound, Beijing, China
simultaneously on 28 May, a foreign ministry press release said.
Bangladesh is the only country besides India that is elected to the governing councils in all four
regional institutions of UNESCAP.
[daily-bangladesh.com]
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কমসং ােন িবেদশই ভরসা

আগামী িতন বছেরর জন সরকার য কমসং ান নীিত হণ কেরেছ, সখােন বেদিশক কমসং ােন
আেলাচ সমেয় সরকার কমসং ােনর য ল

াধান দওয়া হেয়েছ।

িনধারণ কেরেছ, তার ৩ ভােগর ১ ভােগর কােজর সু েযাগ তির করেত হেব

িবেদেশ। অথ িবভােগর তথ অনু যায়ী আগামী িতন বছের

ায় ৭১ লাখ লােকর নতুন কমসং ােনর টােগট

হণ করা

হেয়েছ; যার মেধ দেশ চাকির হেব ৫১ লােখর, বািক ২১ লাখ লাকেক িবেদেশ পাঠােনা হেব কােজর জন । এর মেধ
২০২২-২৩ অথবছের ৮ লাখ ১০ হাজার বাংলােদিশ কমীর বেদিশক কমসং ান িনি ত করার কথা বােজট ঘাষণায় উে খ
কেরেছন অথম ী আ হ ম মু ফা কামাল। অথ িবভােগর সংি
হেয়েছ, সখােন বেদিশক কমসং ােনই বিশ

রা বলেছন, মধ েময়ােদ য কমসং ান নীিত তির করা

দওয়া হেয়েছ। এর ফেল ধু কমসং ান সৃ ি হেব তাই নয়, মূ ল বান

বেদিশক মু াও অিজত হেব। কেরানা মহামািরর পর ইউে ন যু

িব ব াপী য সংকট তির কেরেছ, সই িবেবচনায়- এ

মুহূেত সরকােরর সেবা

অ ািধকাের রেয়েছ র ািন আয় ও রিমট া বাড়ােনার িবষয়িট।

সূ

ায় ২০ লাখ

জানায়,

িত বছর

সই অংশিটেকও কমসং ােন যু
িবেদেশ

মশি

বাজাের আেস। তেব কেরানা মহামািরর কারেণ য বকার

তির হেয়েছ,

করেত হেব। ফেল আগামী িতন বছর িকছু টা বিশ হাের কমসং ান তির করেত হেব।

চিলত বাজার েলার বাইেরও নতুন মবাজার অনু স ােনর মাধ েম বেদিশক কমসং ান সৃ ি র সু েযাগ রেয়েছ।

অথ ম ণালেয়র এক কমকতা বেলন, সরকােরর পযােলাচনায় দখা গেছ, আগামী িতন বছর অথাৎ ২০২২-২৩ অথবছর
থেক ২০২৪-২৫ অথবছর পয

িত বছর নতুন
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২ দশিমক ২ শতাংশ হাের বাড়েব। নতুন এই

মশি র

ায়
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এক-তৃতীয়াংশেক নানা

িশ েণর মাধ েম তির করা হেব িবেদেশ কমসং ােনর সু েযাগ িনেত। এ

ে

দেশর

জনেগা ী, নারীকমীেদর অ ািধকার দওয়া হেব। অিধকসংখ ক মানু ষ যােত িবেদেশ কােজর সু েযাগ পায়- স লে
সব উপেজলায়

িশ ণ ক

বাড়ােলও নতুন

মশি

ানীয় অেনক

ে

সরকােরর সামেন বশিকছু চ ােল

সৃ ি

হেয়েছ।

িত ান কারখানা সং ার কের আধু িনক মিশনািরজ ব বহােরর মাধ েম উৎপাদন

িনেয়াগ করেছ না। উৎপাদন ও িনমাণ খােত পেণ র ‘ভ ালু এিডশন’ বা মূ ল সংেযাজন বাড়েলও

নতুন কমসং ান বাড়েছ না। আবার দেশর অনানু ািনক খােত কমসং ান পু ীভূ ত হওয়ায় মানস ত উপযু
সৃ ি বাধা

দেশর

াপেনর পিরক নাও হণ করা হেয়েছ।

কমকতারা জানান, দেশর িভতর নতুন কমসং ান সৃ ি র
পযােলাচনায় দখা গেছ,

াি ক

আধু িনক ও নতুন কমসং ােনর জন দ

হে । উপর

িবেদেশ কমসং ােনর জন নীিত সহায়তা অব াহত রাখার পিরক না

জনশি ও পাওয়া যাে
হণ কেরেছ। এে ে

কমসং ান

না। এ কারেণ সরকার

ছয়িট পিরক না

হণ করা

হেয়েছ বেল অথ িবভােগর মধ েময়ািদ সামি ক অথৈনিতক নীিত িববৃ িতেত উে খ করা হেয়েছ। বেদিশক কমসং ােনর
ে

সরকার য পিরক না েলা

অিফেসর িনজ

হণ কেরেছ স েলা হেলা- ৮িট িবভাগীয় শহের িবভাগীয় কমসং ান ও জনশি

ভবন িনমাণ; িতন বছের ২১ লাখ

িমেকর জন িবেদেশ কমসং ােনর সু েযাগ সৃ ি করা; বছের ৫ লাখ

িহসােব িতন বছের ১৫ লাখ মানু ষেক দ তা উ য়ন
পুনবাসেনর জন একিট টকসই পুনবাসন নীিত
মবাজার স সারেণর জন ওভারিসজ এম য়েম
দশিমক ৫ শতাংশ হাের

েণাদনা

মাধ েম সরকার কমসং ােনর চ ােল

িশ ণ

দান;

ণয়ন; দেশর বাইের নতুন

ত াবািসত

িমকেদর আথসামািজক

মবাজার অনু স ান এবং িবদ মান বেদিশক

মােকট এ প ানশন রাডম াপ

দান এবং রিমট া পাঠােনার

বাসী

ণয়ন এবং বেদিশক রিমট াে

২

ি য়া আরও সহজ করা। এসব পিরক না বা বায়েনর

মাকািবলা করেত চায়।

[www.bd-pratidin.com]
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িবেদিশ িবিনেয়ােগ ঘুের দাঁিড়েয়েছ বাংলােদশ

কািভড মহামারীর

থম বছের সরাসির িবেদিশ িবিনেয়ােগ (এফিডআই) বড় ধরেনর পতন হেলও সই ধা া ভােলাভােব

সামেল পেরর বছেরই ঘুের দাঁিড়েয়েছ বাংলােদশ; এক পি কা বেষ িবেদিশ িবিনেয়াগ বেড়েছ ১৩ শতাংশ। জািতসংেঘর
বািণজ ও উ য়নিবষয়ক সং া আ টােডর সবেশষ
এফিডআই এেসেছ

িতেবদন সই সু খবরই িদেয়েছ গত বৃ হ

ায় ২৯০ কািট ডলার। ধু িবেদিশ িবিনেয়াগ নয়,

হেয়েছ। এক বছের আ জািতক
আ টােডর সবেশষ ‘িব

িতবার। ২০২১ সােল

কে আ জািতক অথায়েনও বড় ধরেনর উ

ন

কে র সংখ া িতন ণ বেড়েছ।

িবিনেয়াগ

িতেবদন-২০২২’-এর তথ অনু যায়ী, ২০২১ সােল বাংলােদেশ এফিডআই আেগর

বছেরর চেয় ১৩ শতাংশ বেড় মহামারীর
বছর দেশ সরাসির িবিনেয়াগ এেসেছ

ায় আেগর অব ােন চেল এেসেছ। সং ািটর িহসােব িবিভ

দশ থেক ওই

ায় ২৮৯ কািট ৬০ লাখ ডলার। যা ২০২০ সােল িছল ২৫৬ কািট ৪০ লাখ ডলার

এবং ২০১৯ সােল িছল ২৮৭ কািট ৪০ লাখ ডলার। তেব ২০১৮ সােল রকড এফিডআই এেসিছল; ৩৬১ কািট ৩০ লাখ
ডলার।
এ ছাড়া গত বছর ৪৭০ কািট ডলােরর আ জািতক ১৪িট
২০০ কািট ডলার ব েয় চ

ােমর উ র হািলশহেরর আন

কে র চুি

হেয়েছ, যা আেগর বছেরর িতন ণ। এর মেধ

বাজাের কনেটইনার টািমনাল িনমাণ

একই সমেয় িবেদেশ বাংলােদিশ উেদ া া ও িবিনেয়াগকারীেদর িবিনেয়ােগর

ক িট সবেচেয় বড়।

বাহও আেগর বছেরর চেয় সাত েণর বিশ

বেড় দাঁিড়েয়েছ ৯ কািট ২০ লাখ ডলাের। ২০২০ সােল যা িছল ১ কািট ২০ লাখ ডলার।
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২০২১ সােল

ে া ত দশ েলার (এলিডিস) মেধ এফিডআই টানার

িতেবদেন দখা যায়, এলিডিসভু
িবিলয়ন ডলার হেয়েছ।

ে

সরা পাঁেচ িছল বাংলােদশ। আ টােডর

দশ েলােত ১৩ শতাংশ িবেদিশ িবিনেয়াগ বেড় ২৬

ধু বাংলােদেশ নয়, গত বছর িব জুেড় এফিডআই পিরি িতর উ িত হেয়েছ।

াক-মহামারী

অব ায় প েছেছ িবিনেয়াগ, যার পিরমাণ দাঁিড়েয়েছ ১ দশিমক ৬ ি িলয়ন ডলার।
তেব আ টােডর

িতেবদন বলেছ, ইউে ন যু

ও বতমান বি ক

াপট িবেবচনায় খাদ ,

ালািন ও অথায়ন সংকেট

ি মুখী চাপ তির হে , িবেশষ কের উ য়নশীল দশ েলােত।
জািতসংেঘর এই সহেযাগী সং ার আশ ার
কেরেছ। যিদও টকসই উ য়েনর লে
িত ান েলার স মতা বেড়েছ বেল
এে ে

ু

ও মাঝাির িশ

িবিনেয়াগ বাড়ােনার লে

ভাব ইেতামেধ ই বাংলােদশসহ এই কাতােরর দশ েলােত পড়েত

উদীয়মান অথনীিতর দশ েলা খাতিভি ক সু িনিদ

পদে প নওয়ায় আিথক

িতেবদেন বলা হয়।

(এসএমই), কমসং ান সৃ ি , সামািজক অবকাঠােমা এবং কৃিষসহ

বাংলােদশ, চীন, কলি য়া, নাইেজিরয়া এবং তুর

ধান উ য়ন খাত েলােত

টকসই ব াংিকংেয়র জন একিট নীিতমালা

তির কেরেছ।
বাংলােদশ এবং ইউেরাপীয় ইউিনয়েনর সে

আ টােডর টকসই আিথক নীিতিবষয়ক তথ ভা-◌াের স ৃ

মেধ ছয়িট দশ একিট ‘ট াে ানিম’গেড় তুেলেছ বেল জানায় সং ািট। এর মেধ সু ইজারল া
উ য়নশীল দশ এবং আিসয়ােনর সদস রা

৩৫িট দেশর

এবং িজ-২০ভু

১৩িট

েলা রেয়েছ। িবে র মাট িজিডিপেত ৯৩ শতাংশ অবদান এসব দশ ও

জােটর। উ য়নশীল ১৩ দেশর তািলকায় রেয়েছ বাংলােদশ, িচিল, কলি য়া, িমসর, হংকং (চীন), কিনয়া, মালেয়িশয়া,
নাইেজিরয়া, িফিলপাইন, িস াপুর, থাইল া , সংযু

আরব আিমরাত ও িভেয়তনাম।

সবেচেয় বিশ এফিডআই যু রাে

িতেবদেন বলা হয়, গত বছর সারা িবে র িবিনেয়াগ পিরি িত ঘুের

আ টােডর

দাঁিড়েয়েছ। ২০২১ সােল এর পিরমাণ ১ লাখ ৫৮ হাজার কািট ডলার। এর মেধ সবেচেয় বিশ এফিডআই পাওয়া শীষ ১০
দশ হে

যু রা , চীন, হংকং (চীন), িস াপুর, কানাডা, ািজল, ভারত, দি ণ আি কা, রািশয়া ও মি েকা।

িব জুেড় বািণজ এবং িবিনেয়ােগ নাটকীয় পিরবতন হেয়েছ উে খ কের
ও

িতেবদেন বলা হয়, ইউে ন যু ে র কারেণ খাদ

ালািনর দাম বৃ ি সহ অথায়ন কেম আসায় ি মুখী সংকট তির হেয়েছ। এ ছাড়া নতুন কের মহামারীর

ভাব পড়ার

পূ বাভাস িদেয় সং ািট বলেছ, বড় অথনীিতর দশ েলােত সু দহার বেড় যাওয়ার কারেণ আিথক খােত নিতবাচক পিরি িত
তির হেয় ম া দখা িদেত পাের।
আ টােডর মহাসিচব রেবকা ি ন

ান বেলন, আমােদর এখনই পদে প নওয়া জ ির। জীবনযা ার ব য় বেড় যাওয়ার

কারেণ দশ েলা খুবই উে গজনক এক সংকেটর মেধ রেয়েছ।
[www.dainikamadershomoy.com]
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বাংলা নববষ উপলে
কাতাের বসবাসকারী ি য়
িদেন সবাইেক নববেষর

মান বর রা দূ েতর বাতা
বাসী বাংলােদশী ভাই ও বােনরা, আসসালামু আলাইকুম। ০১ বশাখ ১৪২৯ এর আন ঘন এ
েভ া জানাি । ভ নববষ। পেহলা বশাখ ধম-বণ িনিবেশেষ পুেরা বা ািল জািতর স ীিত ও

মহািমলেনর িদন। সব দু ঃখ, জরা,

শ ভুেল িগেয় নব উদ েম ও আনে

জেগ উঠার িদন। এ বছর পিব

রমজােনর

মােঝই বাঙািল জািত নতুন বছরেক াগত জানানােনার সু েযাগ পাে ।
আপনারা পিরবার তথা দেশর ােথ শত ক সহ কের

বাস জীবন বেছ িনেয়েছন। আপনােদর ক ািজত বেদিশক মু া

আপনােদর পিরবােরর কল াণ ও উ িত সাধেনর পাশাপািশ দেশর উ য়েন
আিম আপনােদর পিরবােরর সবাইেকও আমার আ িরক

েভ া জানাি

পূ ণ অবদান রাখেছ। আজেকর এই িদেন
যােত তাঁরাও সু রভােব দেশর মািটেত এ

িদবসিটেক বরণ কের িনেত পােরন।
পেহলা বশাখ সকল ািন, যাতনা দূ র কের আমেদর জীবেন িনেয় আেস নতুন ভাবনা, নতুন মা া। মাঘল স াট আকবর
‘ফসিল সন িহেসেব বাংলা সন গণনার সু চনা কেরন। সমেয়র পির মায় সই বাংলা সেনর
জািতর এক আন

থম িদন আজ পুেরা বাঙািল

উৎসেব পিরণত হেয়েছ। রমজােনর পিব তার মােঝ আজেকর এই মহান িদেন পরম ক ণামেয়র কােছ

াথনা কির িতিন যন আপনােদর সবাইেক সু খ, সমৃ ি , সু া

ও দীঘায়ু দান কেরন।

ভ নববষ
( মাঃ জসীম উি ন, এনিডিস)
রা দূ ত

Dutabash Bulletin | দত
ূ াবাস বুেলিটন

Page | 45

ঐিতহািসক মুিজবনগর িদবস উপলে

আেলাচনা অনু ান

বাংলােদশ দূ তাবাস, দাহা, কাতার এ গত ১৭ এি ল ২০২২ এক আেলাচনা সভার মধ িদেয় ঐিতহািসক মুিজবনগর িদবস
পালন করা হেয়েছ। সভায় সভাপিত

কেরন কাতাের িনযু

বাংলােদেশর রা দূ ত মাঃ জসীম উি ন, এনিডিস। সভায়

দূ তাবােসর কমকতা-কমচারীগণ উপি ত িছেলন।

পিব

কারআন িতলাওয়ােতর মাধ েম আলাে◌চনা সভা

হয় এবং রা দূ ত এর ব েব র মধ িদেয় শষ হয়। এ মহান

িদেন জািতর িপতা ব ব ু শখ মুিজবুর রহমান ও মহান মুি যু ে
িদন উপলে

কািশত রা পিত ও

শহীদেদর আ ার মাগেফরােতর জন দায়া করা হয়। এ

ধানম ীর বাণী পাঠ কেরন দূ তাবােসর উ তন কমকতারা। রা দূ ত মাঃ জসীম উি ন

তার ব েব জািতর িপতা ব ব ু শখ মুিজবুর রহমান, জাতীয় চার নতা ও মুি যু ে র শহীদেদর

িত গভীর

া িনেবদন

কেরন। রা দূ ত বাংলােদেশর াধীনতায় মুিজবনগর সরকােরর অবদােনর িবিভ িদক িনেয় আলাে◌চনা কেরন। িতিন বেলন,
তৎকালীন পািক ােনর কারাগাের ব ী ব ব ু মুিজবনগর সরকােরর রা পিত িছেলন এবং তাঁর অবতমােন সয়দ নজ ল
ইসলাম অ ায়ী রা পিতর দািয় পালন কেরন। রা দূ ত মুিজবনগর সরকার গঠেন জাতীয় চার নতা সয়দ নজ ল ইসলাম,
তাজউ ীন আহমদ, ক াে ন মনসু র আলী ও আ হ ম কাম
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িতেযািগতায় িবজয়ী বাংলােদিশেদর দূ তাবাস কতৃক সংবধনা

কাতাের কারান

শখ জািসম িবন মাহা দ িবন থানী আ জািতক কারান
কেরেছন কাতাের িনযু

দান

িতেযািগতা-২০১২ এ িবজয়ী বাংলােদিশেদর সংবধনা

বাংলােদেশর রা দূ ত মাঃ জসীম উি ন এনিডিস। ২৫ এি ল ২০২২ বাংলােদশ দূ তাবােস এ

সংবধনা জানােনা হয়। কাতােরর ধম ম ণালেয়র উেদ ােগ দশিটর ক ীয় মসিজেদ আেয়ািজত িবেদিশ
িহফজ ও তাজবীদ এবং িহফজ, তাফসীর ও তাজবীদ এ দু িট
৭৯৮ জন

েপ

হেয়েছন। বাংলােদিশ িবজয়ীরা হেলন উসামা মাওলানা চৗধু রী (১ম,
প-খ), আবুল হাসান (৩য়,

প-খ)। অনু ােন িবজয়ীেদর হােত

প-খ), মাহা দ

ও অিভন নপ

িতেযািগেদর জন

িতেযািগতায় অংশ হণ কেরন ২৫ িট দেশর মাট

িতেযাগী। মাট দশজন িবজয়ীর মেধ ছয় জনই বাংলােদিশ যখােন দু িট

উমর ফা ক (১ম,

দান

েপই বাংলােদিশ

প-ক), আিজজা উমর ফা ক (৫ম,
াতু াহ (৪থ,

িতেযাগী

থম

প-ক), আেয়শা

প-খ) এবং সালমা হািফজা (৫ম,

তুেল দন বাংলােদেশর রা দূ ত। এই উপলে

রা দূ ত তাঁর

ব েব িবজয়ীেদর আ িরক অিভন ন ও েভ া জানান। িতিন বেলন, এ সাফল কাতােরর মািটেত বাংলােদেশর ভাবমূ িত
উ ল কেরেছ। িতিন বেলন, পিব রমযান মােস এই সাফল কাতােরর সরকার ও জনগেনর সামেন
স েক ইিতবাচক ধারণা দৃ ঢ়করেণ জারােলা ভূ িমকা রাখেব। এ সময় িতিন
কমকা তুেল ধের

বাসী বাংলােদিশেদর

ধানম ী শখ হািসনা সরকােরর নানা উ য়ন

বাসীেদর িনজ িনজ জায়গা থেক অবদান রাখারও আহবান জানান।

Dutabash Bulletin | দত
ূ াবাস বুেলিটন

Page | 47

পিব ঈদ উপলে

মান বর রা দূ েতর বাণী

এক মাস িসয়াম সাধনার পর এেসেছ পিব ঈদ উল িফতর। মােহ রমজােনর এই মােস পরম ক ণাময় আ াহর দরবাের
াথনা কেরিছ। িতিন যেনা আমােদর দায়া কবুল কেরন। পিব

আমরা

রমজান মােস আমরা িসয়াম সাধনার মধ িদেয়

মহান আ াহর নকট লােভর চ া কেরিছ। রমজােনর িশ া যেনা সারা জীবন অনু সরণ করেত পাির আ া

আমােদর

সই তৗিফক দান ক ন।
এই রমজান মােসই

বাসী কেয়কজন ভাই বান কাতাের পিব

কারআেনর এক অত

স ানজনক

িতেযািগতায়

অংশ হণ কের সাফল অজন কেরেছন। তাঁেদর এই অজন কাতাের আমােদর মুেখা ল কেরেছ। আমরা দূ তাবাস থেক
তাঁেদর আনু ািনকভােব অিভন ন জািনেয়িছ এবং স াননা
িশ ণীয় আেছ। আশা কির এই ধরেনর সাফল

দান কেরিছ।

িতিট

বাসী বাংলােদিশর এই সাফল থেক

থেক উৎসািহত হেয় সবাই িনজ িনজ

ান থেক দেশর উ য়েন,

াতৃ িতম দশ কাতাের বাংলােদেশর ভাবমূ িত উ য়েন কাজ কের যােবন।
বাসীেদর জন সবার মান উ য়েন দূ তাবাস িনরলসভােব কাজ কের যাে । এই সবা িক কের উ ততর করা যায় সই
লে

আমরা িকছু পদে প িনেয়িছ। আশা কির এর ফেল

বাসীরা আেরা সহেজ কনসু লার ও পাসেপাট সং া

সবা

পােবন।
কাতােরর সােথ

াতৃ পূ ণ স ক আেরা মজবুত করার লে

িদগ উে াচেনর মধ িদেয় আমােদর দু ই দশ পার
পিব ঈদ উল িফতর উপলে

িরকভােব লাভবান হেব ইনশাআ াহ।

মহামান রা পিত মাঃ আ ু ল হািমদ এবং মাননীয়

অব ানরত সকল বাংলােদশী নাগিরকেক
নাগিরকগণ

আমরা কাজ করিছ। সামেনর িদন েলােত এই স েকর নানা
ধানম ী শখ হািসনা দেশ ও িবেদেশ

েভ া জািনেয়েছন। বাংলােদেশর উ য়ন অ যা ায়

বাসী বাংলােদশী

পূ ণ অবদান রাখেছন। বাংলােদশ মধ ম আেয়র দেশর মযাদা লাভ কেরেছ। আমার

িদন েলােত বাংলােদেশর উ য়ন অ যা ায়

বাসী বাংলােদশীেদর অংশ হণ আেরা সু দৃঢ় হেব।

বািস ভাই বানেদর কােছ অনু েরাধ আপনারা

ানীয় আইন, িনয়ম কানু ন মেন চলেবন। কেরানার

এই মহামারী স ূ ণভােব িনমূ ল হয়িন। এই দেশর
আপনার আেশপােশর মানু ষ সু

ত াশা আগামী

থাকেবন। পিব

া

েকাপ কেম এেলও

সেচতনামূ লক িনয়ম মেন চলেবন। তােত িনেজ সু

ঈদ উল িফতেরর এই িবেশষ েণ অত

এই বছর দূ তাবােসর উেদ ােগ দাহায় অবি ত বাংলােদশ এম এইচ এম

ু ল ও কেলজ

থাকেবন,

আনে র সােথ জানাি
া েণ পিব

য,

ঈেদর জামাত

অনু ােনর আেয়াজন করা হেয়েছ যা ইেতামেধ দূ তাবােসর ফইসবুেকর মাধ েম জানােনা হেয়েছ। সবার অংশ হেণর মধ
িদেয় এই ঈদ আন ময় হেয় উঠু ক এই কামনা কির।
আপনােদরেক এবং বাংলােদেশ আপনােদর আ ীয় জনেদর ঈেদর আ িরক ও উ

েভচছা জানািচছ। ঈদ মাবারক।।
মাঃ জসীম উি ন
রা দূ ত
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থমবােরর মেতা দূ তাবােসর উেদ ােগ ঈদ উল িফতর-এর নামাজ অনু ি ত
থমবােরর মেতা বাংলােদশ দূ তাবােসর উেদ ােগ বাংলােদশ এম এইচ এম ু ল ও কেলজ
অনু ি ত হেলা পিব ঈদ উল িফতর-এর নামাজ।

া েণ উৎসবমুখর পিরেবেশ

বািস বাংলােদশী ভাই বােনরা িবপুল সংখ ায় ঈেদর জামােত অংশ হণ

কেরন। ঈদ জামাত পিরণত হয় িমলন মলায়। কাতাের

বাসী বাংলােদশীেদর জন িবেশষ এই ঈদ জামাত আেয়াজন

করায় কিমউিমিটত সব র হেত দূ তাবাসেক অিভন ন জানান হয়।
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মবাজার সংি

িবিভ ইসু েত কাতােরর ম ম ণালেয়র এিসে

আ ার সে টািরর সােথ

বাংলােদেশর রা দূ েতর বঠক।
কাতাের বাংলােদেশর

ম বাজার ও বাংলােদিশ

িমকেদর ি পাি ক িবিভ

ইসু িনেয় আেলাচনার জন কাতাের িনযু

বাংলােদেশর রা দূ ত মা: জসীম উি ন গত ১৫ ম ২০২২ তািরেখ কাতােরর ম ম ণালেয়র এিসে
হাসান আল ওবাইদিলর সােথ বঠক কেরন। উ

বঠেক দু ’ দেশর মেধ উ

আ ার সে টাির

পযােয় সফর িবিনময় িনেয় আেলাচনা করা

হয়।
বাংলােদেশর রা দূ ত কাতাের বসবাসরত বাংলােদিশেদর মােঝ সেচতনতা সৃ ি র জন ওেয়িবনার আেয়াজনসহ দূ তাবােসর
িবিভ কায ম তুেল ধেরন এবং কাতাের অব ানরত ও কাতাের আসেত ই ু ক বাংলােদিশ নাগিরকেদর করনীয়-বজনীয়,
ানীয় িনয়মকানু ন, ইত ািদ িবষয় িনেয় দূ তাবাস কতৃক
দন। এিস

া

নীত

বাস িনেদিশকার একিট কিপ জনাব ওবাইদিলর হােত তুেল

আ ার সে টাির কেরানা পিরি িতর উ িতর

ি েত সংি

েদর সরাসির অংশ হেণ সেচতনতামূ লক

কমসূ িচ হণ করার কথা বেলন।

বাংলােদেশর রা দূ ত বেলন আস িব কাপ ফুটবল উপলে
িতিন বেলন, কাতােরর িবিভ

কা ািনেত বাংলােদেশর দ

মবাজাের বাংলােদশ দ
ও অদ

ও আধা দ

কমী যাগােন স ম।

িমেকর চািহদা রেয়েছ। এসব

ে

তােদর

িনেয়ােগর িবষয় িনেয় বাংলােদেশর রা দূ ত কথা বেলন। এ সময় বাংলােদেশ অনু ি তব দু ই দেশর ম ী পযােয়র জেয়
কিমিট িমিটং িনেয়ও আেলাচনা হয়।
বঠেক

ম ম ণালেয়র আ জািতক ম স ক িবষয়ক িবভােগর পিরচালক শখা মাহা দ আল খােতর, বাংলােদশ
দূ তাবােসর িমিন ার ( ম) ড. মুহা দ মু ািফজুর রহমান এবং থম সিচব ( ম) তনময় ইসলাম উপি ত িছেলন।
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কাতাের বাংলােদেশর মবাজার উ য়ন এবং স সারণ িবষেয়

বাসী কল াণ ও বেদিশক

কমসং ান ম ীর সােথ কাতােরর ম ম ীর বঠক অনু ি ত।
বাসী কল াণ ও বেদিশক কমসং ান ম ী ইমরান আহেমদ এমিপ গত ১৮ ম ২০২২ তািরেখ কাতােরর
সািমখ আল মারির-র সােথ বঠক কেরন। এ সময় কাতাের বাংলােদেশর
িনরাপ া, হসিপটািলিট এবং

া েপাট খােত বাংলােদশ হেত

ম ম ী িবন

মবাজার উ য়ন, িব কাপ ২০২২ আেয়াজেন

েয়াজনীয় কমী িনেয়াগ, িব কাপ পরবতী সমেয় িনমাণ ও

সবা খােত বাংলােদশ হেত কমী িনেয়ােগর িবষেয় আেলাচনা হয়।
বাংলােদশ ও কাতােরর মেধ

াতৃ পূ ণ স ক

সে ম ী ইমরান আহেমদ বেলন, মুসিলম দশ কাতার িব কাপ ফুটবল

২০২২ আেয়াজক দশ হওয়ােত বাংলােদশ আনি ত এবং িব কাপ সফলভােব আেয়াজেনর
ধরেনর সহেযািগতা করেত
যাগ কেরন। জবােব কাতাের

ত। বাংলােদশ িব কােপর জন

উ য়ন

কে

িবষেয় আ হ

িনমাণ খােত কমী িনেয়াগ

কাশ কেরন। কাতােরর

আইন মেন চলার উপর িবেশষভােব
বঠেক উপি ত

বাংলােদশ য কান

রণ করেত আ হী বেল ম ী

ম ম ী িব কােপর জন িনরাপ া, হসিপটািলিট এবং া েপাট খােত কমীর চািহদার কথা

উে খ কেরন এবং বাংলােদশ হেত কমী িনেয়ােগর আ াস
িবিভ

েয়াজনীয় কমী কাতাের

ে

দান কেরন। এছাড়া, ২০২৩ সােলর মাঝামািঝ থেক কাতােরর

হেব বেল িতিন জানান এবং বাংলােদশ হেত দ

মম ী বাংলােদশী কমীেদর কমদ তার

কমী িনেয়ােগর

শংসার পাশাপািশ কমীেদর কাতােরর

ােরাপ কেরন।

ধানম ী কাযালেয়র িসিনয়র সিচব মাঃ তাফা ল হােসন িময়া বাংলােদেশর িবেশষ অথৈনিতক

এলাকায় কাতাির িবিনেয়াগ এবং কাতারী ব বসায়ী

িতিনিধ দেলর বাংলােদশ সফেরর

স উপ াপন কেরন। রা দূ ত মাঃ

জসীম উি ন বাংলােদশী কমীেদর মেধ সেচতনতা সৃ ি র জন দূ তাবাস হেত গৃ হীত পদে পসমূ েহর িবষেয় কাতােরর ম ী
ম ীেক অবিহত কেরন এবং বাংলােদশী কমীেদর মেধ কাতােরর আইন ও িবিধ-িনেষধ স েক সেচতনতা সৃ ি র জন
ম ণালয়, রা ম ণালয় এবং দূ তাবােসর সম েয় একিট িটম গঠেনর
এছাড়া, বঠেক বাংলােদশ ও কাতােরর মেধ ঢাকায় ৬

ম

াব কেরন।

যৗথ কিমিটর সভা অনু ােনর িবষেয় আেলাচনা হয়। আগামী দু -

এক মােসর মেধ এ সভা অনু ােনর িবষেয় ঐক মত হয়। এসময় ম ী ইমরান আহেমদ কাতােরর

ম ম ী আলী িবন

সািমখ আল মারিরেক বাংলােদশ সফেরর আম ণ জানােল িতিন তা সাদের হণ কেরন।
আজেকর বঠেক কাতােরর
মাঃ িব াল

ম ম ণালেয়র আ ার সে টাির হাসান আল ওবাইদিল, বােয়েসেলর ব ব াপনা পিরচালক

হােসন, ব ব াপক শরীফ

(রাজৈনিতক) মাঃ মাহবুর রহমান এবং

হােসন, দূ তাবাস হেত িমিন ার ( ম) ড মু ািফজুর রহমান, কাউে লর
থম সিচব ( ম) তনময় ইসলাম উপি ত িছেলন।
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প া সতুর উে াধন উপলে
প া সতুর

ভ উে াধন উপলে

কিমউিনিট কাতার যৗথভােব আন
আ িনভরতার

কাতাের আন

গত ২৫ জুন, ২০২২ স ায় দাহা

একিট হােটেল বাংলােদশ দূ তাবাস ও বাংলােদশ

উৎসব ও আেলাচনা সভার আেয়াজন কেরন। বা ালী জািতর আ মযাদা ও

তীক হেয় উঠা প া সতু বা েব

িত আ ার বিহ: কাশ। িহেসেব সব েরর কাতার
পিব

উৎসব

ধানম ী শখ হািসনার দূ রদশী ও দৃ ঢ় নতৃে র

প নওয়ার পছেন

বাসী বাংলােদশী নাগিরক এই আন

উৎসেব অংশ হণ কেরন।

কারআন তলাওয়াত এবং জাতীয় সংগীত পিরেবশেনর মধ িদেয় অনু ােনর সূ চনা হয়। এরপর প া সতুর িথম

সংগীত এবং প া সতু স িকত একিট

ামাণ িচ

দশন করা হয়। প া সতুর কািরগির িদক, সতু িনমােনর মাধ েম

বাংলােদেশর আ িনভরশীল হওয়ার ঘটনা বাহ এবং এর সু দূর সারী অথৈনিতক
কেরন যথা েম দূ তাবােসর

িতর া উপেদ া িবে িডয়ার জনােরল মাঃ সা াদ হােসন, িমিন ার ( ম) ড. মাঃ

মু ািফজুর রহমান এবং কাউে লর ও দূ তালয়
কিমউিনিটর নতৃবৃ
কাতার

তাঁেদর আন

বাসী বাংলােদশীেদর প

অনু ভূিত ব
থেক

সকল

ধান মাঃ মাহবুর রহমান। বা ালী জািতর এই গৗরেবা ল িদেন
কেরন এবং

িত কৃত তা

ধানম ী শখ হািসনার

কাশ কেরন এবং

ধানম ীেক অিভন ন জানান। বাংলােদশ কিমউিনিট কাতােরর

েকৗশলী আেনায়ার হােসন আকন তার ব েব
সােথ সংি

ভাব িনেয় পৃ থক িতনিট উপ াপনা

ধানম ী শখ হািসনার

িত কৃত তা

িসেড

কাশ এবং প া সতু

েকৗশলী, কমকতা/কমচারী ও িমক এবং বাংলােদশ সশ বািহনীর সংি

কে র

সকলেক অিভন ন এবং

ধন বাদ জানান।

অনু ােন কাতাের বাংলােদেশর রা দূ ত মাঃ জসীম উি ন
শংসা কের শত
িত গভীর কৃত তা

িতকুলতার মুেখ িনজ সংকে

ধানম ীর দূ রদশী নতৃ

অিবচল থেক িনজ

এবং অকৃি ম দশ

েমর ভূ য়শী

অথায়েন জািতেক প া সতু উপহার দয়ায় তার

কাশ কেরন। িতিন বেলন, প া সতু ধু একিট ভৗত অবকাঠােমা নয় বরং এর রেয়েছ কািরগির ও
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অথৈনিতক

ভােবর িদক এবং আ মযাদা ও আ িনভরশীলতার িদক৷ প া সতুেক বাংলােদেশর অথৈনিতক মুি র পেথ

এক মাইলে ান উে খ কের রা দূ ত বেলন, প া সতু দেশর দি ন পি ম অ েলর ২১ িট জলােক ঢাকার সােথ যু
কেরেছ যা এ অ েলর মানু েষর আথসামািজক উ য়েন িবরাট ভূ িমকা রাখেব এবং আ িলক অথনীিতেত গিতময়তা আনেব৷
প া সতুর উে াধন উপলে

ধানম ী কতৃক

দ

বাণী থেক ‘ব মুখী উ য়ন' এর উ ৃ িত িদেয় িশ , পযটন, কৃিষ ও

িবপনেন প া সতু িবেশষ ভূ িমকা রাখেব বেল িতিন উে খ কেরন৷ প া সতুেক আ িব াস ও আ
উে খ কের রা দূ ত আেরা বেলন, এ সতু আমােদর ি য়
‘আমরা পাির’ িশেরানােম অনু ি ত এ আন
মুি েযা াবৃ

ধানম ীর

ান িব

ত েয়র মূ ত

তীক

দরবাের অেনক উঁচুেত তুেল িদেয়েছ৷

উৎসেব অন ান েদর মেধ আেরা ব ব রােখন কাতার

বাসী বীর

এবং কাতার বাংলােদশ কিমউিনিটর নতৃবৃ ।

Ambassador attended an iftar party hosted by BCQ
On 14 April, 2022 HE Ambassador Md Jashim Uddin attended an iftar party arranged by
Bangladesh Community in Qatar. It was also attended by the officials from the Ministry of Interior,
members of expatriate communities of India, Pakistan, Nepal and Philippines and a large number
of Bangladesh nationals living in Qatar It was also an occasion to welcome Bangla New Year.
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Ambassador attended Members’ Night of Bd Badminton Society in Qatar
On 16 June 2022, HE Ambassador Md Jashim Uddin attended the Members’ Night arranged by
Bangladesh Badminton Society in Qatar. It was a inspiring program celebrating sports, recognising
good work and athletic performance
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Soft launching of Embassy’s e- service
On 30 June 2022, HE Ambassador Md Jashim Uddin launched the e-service online platform.
Through this e-service, the service seekers can make online payment. Primarily, the embassy has
introduced four services (out of total 14 services) which can be availed online and for which
service seekers do not need to come to the Embassy. The Embassy is working on a campaign to
make it popular including preparing video tutorials.
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ে র প া সতু
ি েগিডয়ার জনােরল মাঃ সা াদ হােসন
িতর া উপেদ া, বাংলােদশ দূ তাবাস, দাহা
ায় দু ই যু েগর অেপ া। সব জ না ক না আর অিব াস, আ াহীনতােক উিড়েয় িদেয় অেবেশেষ বাংলােদেশর সফল
বা বায়ন

ে র প া সতু । ১৯৯৮ সােল প ার বুেক দু িট জায়গায় সমী া চালােনা হেয়িছল যিট পাটুিরয়া- দৗলতিদয়া

এবং মাঁওয়া-জািজরা। িনজ
জাইকার অথায়েন

অথায়েন ১৯৯৮-১৯৯৯ সােল প া সতুর িফিজিবিলিট স

হয় স াব তার যাচাই।

ান িনবাচেন গায়াল

হয়। এর পর ২০০১ সােল

থেক চাঁদপুর পয

িবেবচনা কের দখা যায়, নদী

ভা ন গিতপথ পিরবতন, যানবাহেনর ব বহার িবেবচনায় মাওয়া জািজরা সাইট িছল সেবা ম। ২০০৮ সােল নবম জাতীয়
সংসদ িনবাচেন আওয়ামী লীেগর িনবাচনী ইশিতহাের প া সতুর অ ীকার করা হয়। ২০০৯ সােল
ফ য়াির মােস Design Consultant িনেয়াগ করা হয়। ২০১৩ সােল মাননীয়
প া সতু িনমােনর ঘাষণা দন। সই থেক
িব

ধান ম ী শখ হািসনা িনজ অথায়েন

।

সভায় বাংলােদেশর প া সতু িনমাণ একিট অিব রণীয় অজন। এই সতুিট িনজ

কােছ একিট গেবর

তীক। বতমান সরকার

ধান এই প া সতুেক একিট চ ােল

বা বায়েন অেনক চরাই-উৎরাই প েত হেয়েছ বাংলােদশেক। িক
মাননীয়

মতায় আসার পর

চূ ড়া

অথায়েন িনিমত এবং আমােদর

িহেসেব হণ কেরিছেলন। প া সতু

সফলতার মােহ

ণ গত ২৫ জুন ২০২২

ধান ম ী শখ হািসনা প া সতু উে াধেনর মাধ েম দেশর মানু ষেক উপহার িদেলন ব ল

ত ািশত স¦ র প া

সতু।
প া ব মুখী সতু হল বাংলােদেশর প া নদীর উপর িনমাণাধীন একিট ব মুখী সড়ক - রল সতু যা শরীয়তপুর এবং
মাদারীপুেরর সােথ সংেযাগ কের দেশর দি ণ-পি ম, উ র ও পূ বা েলর সরাসির সংেযাগ াপন কেরেছ। দেশর দি ণপি মা ােলর ২২ জলার মানু েষর জন প া সতু িছল দীঘ িদেনর লািলত

। এ অ েলর মানু েষর যাতায়াত, ব বসা-

বািণেজ র মালামাল পিরবহন প া েট হেয় থােক যার ফেল যাগােযােগর অন তম মাধ ম িহেসেব তােদরেক ফির, ল
এবং ইি নচািলত নৗকার উপর িনভর করেত হেতা। এই প া নদী পারাপাের ফির বা লে
অেপ

ঘ ার পর ঘ া তােদরেক

করেত হেতা। এমনও রকড আেছ ফির পারাপােরর জন মালবািহ যানবাহনেক এক-দু িদন পয

হেতা, যা িছল চরম ভাগাি র নামা র। ফির পারাপাের

তর কান অসু

অেনেকই রা ায় মৃ তু বরণ কেরেছ এ রকম ঘটনাও ঘেটেছ।
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ভয়ংকর েপ। প ার
ল

বল

ােত বষা মৗসু েম প ায় যানবাহন ও জনজীবন িছল খুবই ঝুঁিকপূ ণ িছল। িবিভ সমেয় প ায়

ও ফিরডুিবেত শতশত মানু েষর জীবন

দীপ িনেভ গেছ।

আমােদর জািতর িপতা ব ব ু শখ মুিজবুর রহমান, িযিন আমােদরেক াধীনতা এেন িদেয়েছন, িযিদ আমােদর

দখােত

িশিখেয়েছন এবং িকভােব তা বা বায়ন করেত হয় তা িশিখেয়েছন বাংলােদশ াধীন কের। ব ব ু দশ াধীেনর পরপরই
দিখেয়িছেলন, যমুনা নদীর উপর ীজ। তারই কন া মাননীয়

ধানম ী শখ হািসনা

দিখেয়েছন প া ীজ।

প া সতুর টাইমলাইন

ফেটাে িডটঃ অনলাইন িনউজ পপার
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প া সতুর কািরগরী িবষেয় আেলাকপাত
বাজ িশ ক মর ম ডঃ জািমলু র রজা চৗধু রী যার কািরগরী
তাঁর
সংি

ান, দৃ ঢ়তা, সততা ও শ

মেনাবল মাননীয়

ধান ম ীেক

বা বায়েন সাহস যু িগেয়েছ। এছাড়াও অন ান বাংলােদশী Panel of Expert. এছাড়াও, এ সাফেল র ভাগীদার
ম নালেয়র কমকতা, কমচারীবৃ , সড়ক ও জনপথ িবভাগ, বতমান ও

সনাবািহনীর সদস বৃ

া ন মাননীয় সনা ধানগণ, বাংলােদশ

িবেশষকের ইি িনয়াস কােরর সদস বৃ , আনু মািনক ২০০ বাংলােদশী ইি িনয়ার,

কমী যারা গত ১১িট বছর িনরলস পির ম কের এই

ায় ৫,০০০

বা বায়ন কেরেছ।

কৗশলগত
ক।

প া সতু অথেনিতকভােব প াদপদ দি ণ-পি শ অ ল এবং দেশর অন ান অ েলর মেধ

কৗশলগত

যাগােযাগ াপন করেব।
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খ।

প া সতুর মাধ েম এিশয়ান হাইওেয়

গ।

প া সতু দেশর পূ ব-পি মা েলর মেধ সমিন¦ত রলওেয় নটওয়াক ব ব া পুন

ট নং-১ এবং া এিশয়ান রলওেয় াপন করা হেব।
ীিবত করেব এবং দি েনর

জলা সমূ েহ রেলর নতুন সংেযাগ াপন করেব।
ঘ।

প া সতু আমােদর জাতীয় সড়ক কিরেডােরর মাধ েম জাতীয়, আ িলক ও আ ঃজািতক সংেযাগ াপন করেব।

ঙ।

বাংলােদেশর জাতীয় িজিডিপ শতকরা ১.২৬ বৃ ি

পােব এবং দি ণ-পি শ আ িলক িজিডিপ শতকরা ২.৩ বৃ ি

পােব।
প া সতুর কািরগরী িদকসমূ হ
প া মাি পারপাস ীজ আমােদর দেশর সববৃ হৎ ইন া াকচার
মাওয়ার িনকট

েজ । এ ীজিট ঢাকা থেক ৪০ িকঃিমঃ দি ণ-পি েম

ম া প ার উপর তরী হেয়েছ। এই ীজিট দেশর দি ণ-পি ম অংেশর ২২িট জলা-শহরেক সংেযাগ

কেরেছ। এই সতুিট এিশয়ান হাইওেয়-১ এর অংশ িহেসেব ব ব ত হেব, দেশর

এবং দি ণ এিশয়ার দশসমূ েহর

অথৈনিতক পিরবতেনর একটা অংশ িহেসেব িবেবিচত হেব।
এই নদীর

ােতর তী তা কবল আমাজােনর সােথই তুলনীয় যিদও বা বায়েনর চ ােল

এই ব ীেপর মাঝামািঝ এেস িবশাল যমুনা নদী এেস িমেলেছ

িছল অনতী ম। িবে র বৃ হ ম

ম া প ার সােথ। তরী কেরেছ এক িবশাল জলরািশ যা

দেশর দি ণা ালেক আলাদা কের রেখেছ উ র ও পূ েব অবি ত যথা েম রাজধানী ও চ

ামেক। তাই সড়ক পেথ

যাতায়াতকারী এক িবশাল জনসংখ ােক এতিদন পািড় িদেত হেতা ফরীর মাধ েম।
েজে র

পূ ণ অংশসমূ হ

তথ সূ ঃ ীজ িডিভশন, সড়ক ও জনপথ ম নালয়।
পুেরা

েজ িট ০৫ িট অংেশ িবভ
ক।

মূ ল সতু

খ।

নদী শাসন

িছল।
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গ।

জািজরা সংেযাগ সড়ক

ঘ।

মাওয়া সংেযাগ সড়ক

ঙ।

সািভস এিরয়া

চ।

পূ নবাসন এলাকা

মূ ল সতু
সতুর দঘ - ৬.১৫ িকঃ িমঃ
ােনর সংখ া- ৪১
ভায়াডা িপয়ার সংখ া- ৮১
২২ িমঃ
উ র অংেশ রাড ভায়াডা - ১.৪৮ িকঃ িমঃ
দি ণ অংেশ রাড ভায়াডা - ১.৬৭ িকঃ িমঃ
রল ভায়াডা - ০.৫৩২ িকঃ িমঃ
টু- লেভল ীল কে ািজট ি জ

রল
উপেরর অংেশ রাড এবং িনেচর অংেশ রল চলাচেল
স ম
ডুেয়ল গইজ রল
িতিদন ৮০িট রল চলাচেল স ম
গিতঃ যা ীবাহী রল ১৬০ িকঃ িমঃ এবং মালবাহী রল
১২০ িকঃ িমঃ
ডক উ তা - ১৩.৬ িমঃ
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গ াস লাইন- ৭৬২ িমঃিমঃ ডায়া গ াস লাইন
বদু িতক লাইন- ৪০০ কিভ
Transmission Tower Foundation (Total 7 nos) at
2 km Downstream

সংেযাগ সড়ক ও সািভস এিরয়া
মাওয়া সংেযাগ সড়ক ও সািভস এিরয়া -০১

দঘ -১.৬৭ িকঃ িমঃ

জািজরা সংেযাগ সড়ক ও সািভস এিরয়া -০৩

দঘ -১০.৫৭৫ িকঃ িমঃ

িনমানকারী

আ ু ল মােমন িলঃ, হাইওেয় কন াকশন এ

িত ান

(মালেয়িশয়া) জেয়

সংেযাগ সড়ক িনমােনর মাধ েম

কে র বা ব কাজ

মইনেটেন

ভনচার।

হয় ২০১৩ সােলর জানু য়াির মােস বাংলােদশ সনাবািহনীর

ত াবধােন।
পূ তকম
সংেযাগ সড়ক িনমান কােজর সােথই

হয় ভূ -তাি ক অনু স ান কায ম। এর পাশাপািশ চেল পাইল তরীর

পাইল তরীর জন চীন থেক আনা হয় ীল

ট েলােক িরেরািলং মিশেনর সাহেয ৩ িমটার ব ােস মুিড়েয়

ট। এ ীল

িটউব আকৃিত দয়া হয়। ওেয়ি ং এর সাহােয এসব িটউব খ েক যু
হয়। িনিদ সংখ ক িটউব পাইল
া

কের

েয়াজনীয় দঘ ের িটউব পাইল

ত হেল তা পাইল াপেনর িনধািরত ােন িনেয়

িদেয় াইভ করা হয়। িক পাইল াইেভর

ি য়ািট প া সতুর

তথ িডজাইনকােল িবেবিচত তেথ র চাইেত িকছু

শেষ তদারিক পরামশকগন নদীর অভ র

ে

ে

াউিটং ও ৬০ িমটার কমেপে ড স া

েমর মেধ বিসেয় শি শালী হ ামার

উে খ েযাগ ভােব িভ তর পাওয়া যায়। িব ািরত িবে ষণ

৪০িট িপলােরর মেধ ২২িট িপলার পুণঃ িডজাইন করার পরামশ

দান

ািথত হেয়েছ পৃ িথবীেত এত গভীর

াইিভং শষ হেল পাইেলর অভ েরর মািট ও বালু সিরেয় ১০ িমটার কনি ট
িফিলং স ন করা হয়। পাইেলর টপ সকশেনর অভ ের ১৫ িমঃ পয

খাঁচা বিসেয় উ তমােনর িমকচার িদেয় করা হয় কনি িটং যা িপলার িনমােনর িভি
িপলার িনমাণ। চায়না মজর ীজ

ত করা

সহজ সাধ িছল না। কারণ ভূ - াি ক অনু স ােন

কেরন। কািরগরী িবেবচনায় প া সতুেত ১২২ িমঃ গভীরতায় ৩ িমঃ ব ােসর পাইেল
আর কান পাইল িনিমত হয়িন। পাইল

িত।

প কা ানী িলঃ এর িনজ ওয়াকশেপ তরী

মাওয়ায় এেন ওেয়ি ং এর মাধ েম জাড়া লািগেয়
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াকচােরর

লাহার

তরী কের। এভােব শষ হয় পূ ণা
ীল ােসর িবিভ অংশ চীন থেক
িতিট

ান।
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এ প

ােনর ওজন দাড়ায় ৩১০০ মি ক টন যা উে ালন কের পাশাপািশ দ ায়মান দু িট িপলার এর উপর বসােনার

জন চীন থেক আনা হয় চার হাজার মি ক টন

মতাস

এভােবই িপলার এর উপর িপলার

ান বসােনার কাজ।

বসােনার কাজ। মাওয়া ও জািজরা
ােসর িনিদ

ােন বিসেয় পা

উপের ডেকর রাডওেয়।
সড়েকর সােথ

যু

মা েয় চেল

পৃ িথবীর অন তম বৃ হৎ ভাসমান

র যু

করা হেয়েছ।

০৫িট লয়াের তরী হেয়েছ সতুর ২২ িমঃ

করেত মাওয়া

হয় সতুর রাডওেয় ও রলওেয়

াে র কন াকশন ইয়ােড তরীকৃত রাডওেয় ও রলওেয়

টনসিনং এর মাধ েম পর
াে

ন িতয়ান ই হা ।

ায় ৫৯০০

াব েলা

াব

ােনর সাহােয

ােব িনিমত হেয়েছ সতুর

চার লেনর সড়ক। মূ ল সতুেক সংেযাগ

লভােগর উপর ৩৯িট িপলােরর উপর ১৪৭৮ িমঃ এবং জািজরা

লভােগর ৪২িট িপলােরর উপর ১৬৭০ িমঃ দেঘ র দু িট রাড ভায়াডা িনিমত হেয়েছ। মাওয়া এবং জািজরা

াে র
াে

মূ ল

সতুেত রল চলাচেলর জন িনিমত হেয়েছ ১৪িট িপলােরর উপর ৫৩২ িমঃ দীঘ দু িট রল ভায়াডা । পাশাপািশ ৭িট
িপলােরর মাধ েম নদীর অভ ের আলাদাভােব তরী করা হেয়েছ ৪০০ িকেলােভা

িবদূ ৎ স ালন লাইন।

নদী শাসন
দঘ

১৬.২১৫ িকঃ িমঃ (৩.১৩৫ িকঃ িমঃ মাওয়া
১৩.০৮ িকঃ িমঃ জািজরা

িনমানকারী

িত ান

াে

এবং

াে )

িসেনাহাইে া কেপােরশন িলঃ (চীন)

সতু িনমােনর পাশাপািশ িসেনাহাইে া কেপােরশন িলঃ মাওয়া ও জািজরা উভয় তীেরর নদী শাসেনর কাজ কের। িতন
েরর নদী শাসন কােজর
িদেয়। ইংল া

িজং কের নদীর তলেদশ

েতর পর ডাি ং করা হেয়েছ বালু ভিত িজও ব াগ এবং পাথর

থেক আনা একিট অত াধু িনক িরভার সােভ বােটর মাধ েম ব ািসেমি ক সােভ কের ডাি ং ি িসশন িনি ত

করা হয়। আর নদী তীের িসিস ক িদেয় িনিমত হয় সু দৃশ সু র া বাধ। এভােবই নদীর তীর ঘঁেষ মাওয়া

াে

৩.১৩৫

িকঃ িমঃ এবং জািজরায় ১৩.০৮ িকঃ িমঃ বাঁধ িনিমত হেয়েছ।
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তথ সূ ঃ সতু িবভাগ, সড়ক ও জনপথ ম নালয়।

ছিবঃ নদী শাসেনর িচ ।
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পিরেবশ ব ব াপনা কায ম

ক এলাকায় বনিবভােগর সামািজক বনায়ন কমসূ চীর আওতায় ৯০ এর অিধক
বৃ

রাপন করা হেয়েছ। এিক সােথ সংি

উি দকুল ও

ািণকুল সংর েণর জন

বন ানীর অভয়ারণ িহেসেব ঘাষণা করা হেয়েছ। এছাড়াও
জন ঢাকা িব িবদ ালেয়র

ক

জািতর ১ লে র উপর ফলজ এং বনজ
ক

এলাকােক সরকার কতৃক সতু

এলাকার জীবৈবিচে র ইিতহাস ও নমুনা সংর েণর

ািণিব ান িবভােগর ত াবধােন একিট অ ায়ী জাদু ঘর

িত া করা হেয়েছ।

য ০৫ িট কারেণ প া সতু সরা
৬.১৫ িকঃ িমঃ দঘ ের প া সতু এিট বাংলােদেশর সবেচেয় দীঘতম সতু যা ব ব ু সতুর তুলনায় ১.১৭ িকঃ িমঃ বিশ
(যমুনা নদীর উপের ব ব ু সতুর দঘ িছল ৪.৯৮ িকঃ িমঃ) এ নদীর মেধ িদেয়
বািহত হয়।

িত সেকে

৩৮,১২৯ ঘন িমটার পািন

ধানতঃ ৫িট কারেণ এ সতুিট সরা বেল িবেবিচত।

থমতঃ
প া সতু

কে

পুেরা িবে র মেধ বৃ হৎতম এবং সবেচেয় শি শালী হ ামার ব বহার করা হেয়েছ যিট জামািন থেক

বািনেয় আনা হেয়িছল।
প া সতুর

িতটা পাইল ীেলর এবং িভতের ফাপা যা ১২২-১২৮ িমঃ পয

ফুট। প া সতুর

িতিট পাইেলর দঘ

গভীরতায় িগেয়েছ। ১২৮ িমটার মােন ৪২০

ায় ৪২ তলা দালােনর সমান। এই পাইল
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বা বারী দওয়ার

েয়াজন। স কাজিট করা হেয়েছ হ ামার এর মাধ েম। আর যিদ হ ামারটা যেথ শি শালী না হয় তেব

পাইল েলা মািটর নীেচ ঢুকেবনা অথবা বারী দওয়ার সময় পাইলিট ভে যােব নতুবা পাইলিট

াইভ করেত অেনক িদন

সময় লেগ যােব। তাই কাজেক সু ু ভােব এবং অিত ত করার জন িতন হাজার িকেলা জুল ওজেনর এই হ ামারিট জামানী
হেত অডার িদেয় বািনেয় আনা হেয়েছ যা পৃ িথবীর মেধ সবেচেয় শি শালী এবং বৃ হৎ হ ামার ।
ি তীয়তঃ
প া সতুর নদী ব ব াপনা কাজ । নদী যখন এক জায়গা হেত অন জায়গায় যায় তখন স আঁকাবাকা ভােব যায় কখনও
স সাজাভােবও যেত পাের। এই ধরেনর নদীেক িম ািরং িরভার বেল। মেন কেরন আপিন একিট জায়গায়

ীজ

বািনেয়েছন িক নদী এখন পাড় ভা েত ভা েত এমন অব া হেলা য জায়গায় ীজ বানােনা হেয়িছল ঐ জায়গা থেক সের
িগেয় অন িদক িদেয় পািন

বািহত হে । তা হেল ব াপারিট িক হেলা, ীজটা এমন একটা জায়গার উপের দাড়ােনা যার

নীেচ কান পািন নাই। এ জন য কাজিট করা হেয় থােক, নদী ব ব াপনা করা, যটা ইংেরজীেত িরভার

িনং ওয়াক বলা

হেয় থােক। যখােন িসিস ক, িজও ব াগ মূ লত বািলর ব া দওয়া হয় যােত নদীর পােড়র কান পিরবতন না হয়। প া
সতুর মাওয়া

াে

১.৬ িকঃ িমঃ িরভার

িনং করা হেয়েছ। জািজরা

াে

িনং করা হেয়েছ। আর জািজরা

এত বিশ িরভার

াে

অেনক বিশ

ায় ১২.৪ িকঃ িমঃ িরভার

িনং ওয়াক করার অন তম কারণ উ র-পি ম িদক থেক প ার

পািন যখন আেস তখন সরাসির ধা া দয় জািজরার কােছ।
আর এ ধা া খাওয়ার পর পািন দি ন-পূ ব িদেক যায় ঐ জায়গাটা িকছু টা বাঁকা। তাই ঐ জায়গাটােক শ
আর মাওয়া

াে

মািট অেনকটা কাঁদা টাইেপর যার শি

বালু ও দায়াশ মািট টাইেপর। আর যখন

অেনকটা বিশ থােক। আর জািজরা

াে

করা

েয়াজন।

মািট অেনকটা পিল,

াত আেস তখন বালু েক ভািসেয় নয়ার স াবনা অেনক বিশ। প া একিট

িবদ েট টাইপ নদী যার নীেচ থেক মািট অহরহ

ােতর সােথ তুেল িনেয় যায়। এই নদীর এমন ইিতহাস আেছ যার ৬৫

িমটার পয মািট িনচ থেক সের গেছ।
তৃতীয়তঃ
দু ই তলা িবিশ

সতু।

প া সতু বাংলােদেশ

থম দু ই তলা িবিশ

রা ার মেতা আর নীচ িদেয় চলেব
কান

সতু যখােন উপর িদেয় চলেব গাড়ী ও অন ান যানবাহন যা আমােদর নরমাল

ন যখােন ড গইজ এবং িমটার গইজ দু ই টাইেপর

াকচার বানােনা হয় যখােন, একপাশ িদেয় গাড়ী চলেছ আর অন পাশিদেয়

াকচার। যিট মূ লত ব ব ু সতুর কাঠােমা। প া সতুেত উপের গাড়ী এবং নীেচ
বলা হেয় থােক।
না?

ন চলেব পারেব। যিদ এমন
ন চলেছ এিট িসংেগল লেভল

ন চলেব এটােক টু- লেভল াকচার

আসেত পাের, কন প া সতুেত টু- লেভল াকচার করা হেলা? িসংেগল লেভল াকচার করা হেলা

দু ইিট কারেন, ধ ন

থমতঃ

ন

াকচূ ত হেয় গেছ ঐ সময় পােশ য গাড়ী চলেছ তখন

েনর সােথ সােথ

অন ান গাড়ীর সােথ সংঘেষর কারেন দূ ঘটনার পিরমান বাড়েত পাের। এিট িসংেগল লেভল াকচােরর একিট বড় সমস া।
এ রকম একিট দূ ঘটনা ২০১৪ সােল ব ব ু সতুেত হেয়িছল। ি তীয়তঃ ধ ন
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করা

েয়াজন তখন িক

পােশর যানবাহন েলােক ব

করেত হেত পাের। আবার রা ার কান কাজ করার জন

রাখা লাগেত পাের। এ রকম সমস া টু- লেভল াকচার এর মেধ হয় না কারণ একিট আেরকিটর উপের

চলাচল ব

আেছ। প া সতুর কারেন দি ণ-পি ম অ ল থেক কালকাতার িদেক একিট রা া উ ু
িদক িদেয় প া সতু অত
রলওেয় হে
বাঝাই

পূ ণ। য কারেন

া এিশয়ার রলওেয়র সােথ যু

হেব য কারেন রলওেয়র

করার সু েযাগ রেয়েছ।

া

এিশয়া

একিট আ ঃ মাহােদিশয় রল সংেযাগ। একটা সময় এমন হেত পাের য, প া সতুর রল লাইন িদেয় যা ী

ন এর থেক মালবাহী

ন চলাচল বিশ হেব যটােক

ইট বলা হয়। মালবাহী গাড়ী দু ই তলা হেত পাের। য

কারেন প া সতুেত এই পিরমান উ তা রাখা হেয়েছ যখােন সব ধরেনর
সতুর

ন

ন যাওয়া-আসা করেত পাের। এিট প া

েকৗশেলর অন তম একিট পাট িছল।

চতুথতঃ
প া সতুেত দশীয় উপাদােনর ব বহার।
প া সতুর য মইন কাঠােমা যটােক াস বেল এিট ীেলর উপকরন অংশ সিট িবেদশ থেক আমদানী করা হেয়েছ।
সতুেত য রড িসেম

িক
ল

বালু র মত উপকরণ ব বহার করা হেয়েছ তা দশীয় উপকরণ। যখােন িসেম

লেগেছ আড়াই

টন যার সবটাই দেশ উৎপািদত। এই সতুেত বাংলােদশী রড ব বহার করা হেয়েছ যার পিরমান

ায় ৯২ হাজার

টেনর বিশ। এিট আমােদর জন গেবর একিট িবষয়। আর বালু লেগেছ সােড় িতন ল

টন। িবটুিমন লেগেছ, দু ই হাজার

টেনর বিশ । এই য নদী ব ব াপনার কােজ ২৫০ কিজ ওজেনর িজও ব াগ বসােনা হেয়েছ ২৪ ল , সবই কনা হেয়েছ
বাংলােদশ থেক।
একল

এমনিক এখােন িবদূ েতর জন

য ক াবল ব বহার করা হেয়েছ

ায় পৗেন িতন ল

িমটার আর

িবশ হাজার িমটােরর পাইপ ব বহার করা হেয়েছ আর সবটাই বাংলােদেশই তরী। তার চেয় বড় কথা এই ীেজর

ইি িনয়ািরং কােজ অেনক বাংলােদশী

েকৗশলীরা কাজ কেরেছন। যিদ ভিবষ েত প া সতুর মত অন কান বড় সতু

িনমান করেত চাই তা আমােদর জন অেনকটা সহায়ক হেব।
প মতঃ
ি কশন প ু লাম িবয়ািরং ।
এিট মূ লত ীজেক ভূ িমক

থেক র া করেব। ধ ন ীজটা নীেচ, উপের নড়েছ, পােশ নড়েছ অথবা য কান িদক থেক

নড়েছ। এই নড়ানিড়র শি টা িবয়ািরং আ ভূ ত কের নয়। যিদ পুেরাটা কংি েটর হেতা তেব তা ভে

যত কননা

কংি ট নড়াচড়া করেত পাের না। কংি ট অেনকটা িবি েটর মেতা যিদ বাঁকা করা হয় তেব ভে যােব। সবেচেয় বড়
িবয়ািরং এর ওজন ২৫ টেনর মত। এক সট িবয়ািরং ১০ হাজার টন ভার বহন করেত পাের। পুেরা সতুেত এরকম
িবয়ািরং বসােনা হেয়েছ ৯৬ সট। সতু িবভাগ এর তথ মেত, প া সতুর আেগ পৃ িথবীর কান সতুেত এরকম িবয়ািরং
ব বহার করা হয়িন। এ িবয়ািরংসহ ভূ িমক

িতেরাধ ব ব া িরকটার

ল ৮ পয

ভূ িমক

িতেরাধ করেত পারেব।

এখােন আেরা দু ই ধরেনর িবয়ািরং বসােনা হেয়েছ আর এ সব েলা আনা হেয়েছ চায়না হেত। প া সতুর িডজাইনটা হেলা
আগামী একশত বছেরর জন । এছাড়াও প া সতু িনমােন জলবায়ু পিরবতেনর িদকটাও মাথায় রাখা হেয়েছ। নদীর
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তলেদেশ যখন িপলার বসােনা হেয়েছ এটার শে র কারেন ইিলশ মােছর
প া সতু বানােনার

ে এিট মাথায় রাখা হেয়িছল। সতু িনমােনর

জনেনর

ে

ব াপক

ে এ ধরেনর অেনক চ ােল

িত হেত পাের িক
মাকােবলা করেত

হেয়েছ।
জািজরা ভায়াডা

মাওয়া ভায়াডা
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মূ ল সতু

উপসংহার
এই প া সতুর ফেল যাগােযাগ ব ব া সহেজর পাশাপািশ এ অ েলর মানু েষর বাড়েব মানস ত িচিকৎসা পাওয়ার
সু েযাগও। পুেরা দেশর অথনীিতেত অবদান রাখেলও এই সতুর ফেল বদেল যােব বৃ হ র খুলনা, বিরশাল এবং ফিরদপুেরর
যাগােযাগ কাঠােমা। িচিকৎসার পাশাপািশ স ানেদর পড়ােশানা, চাকুরীর পরী া, অিফেসর কােজ নানা
দি ণা েলর মানু ষেদর ঢাকায় আসা-যাওয়া করেত হয়।

েয়াজেন িনয়িমত

ধু সতুর অভােব কবল ঘ ার পর ঘ া সময় ন ই হেতা না,

নেত হেতা মাটা অংেকর টাকাও। প া সতু চালু র ফেল এ অ েলর জনগন ঢাকা গমন কের িদেনর কাজ িদেন সের
ফরত আসেত পারেবন।
এ অ েলর ভু েভািগ মানু ষ িব াস কেরন, প া সতু তােদর জন স াবনার নতুন িদগ

উে াচন করেব। প া সতু

বাড়ােব কমসং ান, বদেল যােব তােদর িদন। অথনীিতিবদরা আশাবাদী, দেশর সবেচেয় এই বড়

ক

জনপেদর গ । বৃ হ র খুলনা, বিরশাল এবং ফিরদপুর এলাকায় মানু ষ িব াস কের এই সতুেক ক
মানু েষর জীবন জীিবকা, কমকা

গিতশীল হেব অথনীিত নতুন কের যার সু ফল পােব পরবতী

আশায় বুক বঁেধেছ এই সতুেক ক

পাে

দেব এ

কের বদেল যােব

জ । তাই তারা নতুন

কের।
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পাসেপােটর জানা-অজানা তথ (ি তীয় পব)
মাঃ মাহদী হাসান
থম সিচব (পাসেপাট ও িভসা), বাংলােদশ দূ তাবাস, দাহা, কাতার।
পাসেপােটর তথ সংেশাধন:
পাসেপাট ধু মা

আ জািতক

এবং তার নাগিরকে র

মেণর জন অত াবশ কীয় অিফিসয়াল ডকুেম ই নয় বরং এিট ধারেকর পিরচয় বহন কের

মাণক িহেসেব কাজ কের। কােজই এিট দু িরবতনীয় হওয়াটাই

বা মিশন িরেডবল পাসেপাট সংেশাধেনর জন

রা ম ণালয় িবিভ

সময় িবিভ

যসকল বাংলােদিশ পাসেপাটধারী আেছন, তােদর মেধ িকছু সংখ েকর
গরিমল রেয়েছ। সংেশাধেনর এ সু েযােগর ফেল তারা উপযু
সংেশাধন কের িনেত পােরন। যসকল

বাসীর

মাণািদ

পিরপ

াভািবক। তথািপও এমআরিপ
জারী কের। কারণ

বােস

কৃত ব ি গত তেথ র সােথ পাসেপােটর তেথ র
দশনপূ বক তােদর পাসেপােটর িবদ মান তথ

কৃত তেথ র সােথ পাসেপােটর তেথ র িমল নই তােদর সােথ আেলাচনা

কের এ গরিমেলর জন িন বিণত কারণ েলা জানা গেছ। যমন:
ক) পাসেপােটর আেবদন করার সময় িনেজ আেবদন না কের বা পাসেপাট অিফেস সরাসির উপি ত না হেয় তৃতীয় পে র
মাধ েম পাসেপােটর আেবদন করা।
খ) পাসেপােটর আেবদন করার সময় আেবদনপে উি িখত তথ যাচাই না করা।
গ) িবেদেশর িভসা পাওয়ার শত পূ রেণর লে
ঘ) একই ব ি

বয়স/জ তািরখ পিরবতন কের পাসেপাট তির করা।

একই সমেয় একািধক দেশ িভসার জন আেবদেনর লে

িভ তথ িদেয় দু িট পাসেপাট তির করা।

ঙ) িনজ পিরচয় গাপন করার জন অন কােরা তথ িদেয় িনেজর জন পাসেপাট তির করা।
চ) বয়স কম হওয়া সে ও তা বিশ দখােনার লে

এসএসিস পাস কােরা সািটিফেকট সং হ কের স অনু যায়ী

সািটিফেকেটর পিরচেয় িনেজর জন পাসেপাট তির করা।
ছ) অ য কােরা নােম ইসু কৃত িভসা িনেয় িবেদেশ যাওয়ার উে েশ তার নাম-পিরচয় ধারণ কের (িনেজর

কৃত পিরচয়

গাপন কের) িনেজর জন পাসেপাট তির করা।
জ) জ

িনব ন সািটিফেকট বা জাতীয় পিরচয় প

তির করার সময় িনেজ উপি ত না থাকায় পিরবােরর সদস েদর দয়া

তথ অনু সাের স েলা তির করা যার সােথ পাসেপাট বা একােডিমক সািটিফেকেটর গরিমল রেয়েছ।
ঝ) অবেহলা কের িনেজর, ামী/ ী’র ও মা-বাবার ডাকনাম ব বহার কের পাসেপাট তির করা এবং জাতীয় পিরচয়প
জ িনব ন সািটিফেকেট

ও

কৃত নাম ব বহার করা।

ঞ) বাংলা নাম/ উ ারণ সিঠক থাকেলও ইংেরিজেত নাম লখার সময় িনেজ অথবা ফরম পূ রণকারী কতৃক ভুল বানােন
লখা। িকছু
এনেরালেম

ে

দখা যায়, পাসেপােটর আেবদন এনেরালেমে র সময় অপােরটর অিন াকৃতভােব ভুল তথ িদেয়

কের ফেল।
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ঠ) পাসেপােটর তথ সিঠক না থাকা সে ও তা দীঘিদন ব বহার করা এবং তা অনু সরণ না কের িভ তেথ জ
জাতীয় পিরচয় প

িনব ন বা

তির করা।

রা ম ণালেয়র সু র া সবা িবভাগ গত ২৮ এি ল ২০২১ ি

া

তািরেখ দেশ-িবেদেশ তথ সংেশাধনপূ বক পাসেপাট

িরইসু র আেবদন করার সু েযাগ স িলত পিরপ জাির কের। উ ত পিরপ অনু সাের
৬ মাস তথা ০১ বছর (২৭ এি ল ২০২২) পয

থেম ৬ মাস এবং পরবতীেত আেরা

তথ সংেশাধনপূ বক পাসেপাট িরইসু র আেবদন করার সু েযাগ দয়া

হেয়িছল। িনধািরত এ সমেয়র মেধ তথ সংেশাধেনর আেবদেন ব থ হেল আর সু েযাগ থাকেব না মেম পিরপে উে খ করা
হয়। তেব বতমােন বাংলােদেশ জাতীয় পিরচয় প অনু সাের পাসেপােটর তথ সংেশাধেনর এবং ই-পাসেপাট হেণর সু েযাগ
রেয়েছ। পাসেপােটর তথ সংেশাধেনর জন আেবদেনর সপে
১.

া

বয় েদর (১৮ বছেরর ঊে )

ে

সাধারণত: িন বিনত

জাতীয় পিরচয় প

এবং অ া

মাণািদ

েয়াজন হয়:

বয় েদর

ে

জ

িনব ন সনদ

(অনলাইন ভিরফাইড)।
২. জএসিস/ জিডিস/এসএসিস/এইচএসিস/দািখল/কািরগির/উ ু

িব িবদ ালয় ও সমমান এর সনদ প ।

৩. কােটর মাধ েম গৃ হীত হলফনামা।
যসকল
স য়প

বাসী তােদর পাসেপােটর তথ সংেশাধন করেবন তােদর উিচত এ সংেশাধেনর ফেল তােদর ব াংক িহসাব,
বা ওেয়জ আনাস ব , িবিভ

াবর-অ াবর স ি র দিললািদ, িবেদেশর রিসেড

কাড বা িভসােত কান

ধরেণর সমস া হেব িকনা তা আেগই যাচাই কের নয়া। অন থায় অেনক ধরেণর জিটলতা ও আইিন সমস ার সৃ ি হেত
পাের। কারণ পাসেপােটর তথ সংেশাধন একবারই করা যায়। ি তীয়বার সংেশাধেনর আেবদন কখেনাই হণেযাগ হয়না।
তাছাড়া সংেশািধত পাসেপাট অনু সাের কাতার আইিড সংেশাধন করা দু ঃসাধ হওয়ায়, ইেতামেধ

যসকল

বাসী

পাসেপােটর তথ সংেশাধন কেরেছন তােদর মেধ কিতপয় তােদর পাসেপাট ত য সংেশাধন পূ ববতী অব ায় ফরত পেত
অথাৎ ি তীয়বার পাসেপাট সংেশাধন করার আেবদন কেরেছন। িক

সংেশািধত পাসেপাট পূ বাব ায় ফরত নয়া যায়না

িবধায় স আেবদন েলা পাসেপাট অিধদ র কতৃক গৃ িহত হয়িন। কােজই সংগত কারেণই পাসেপােটর তথ
অবশ ই

কৃত ও িনভুল তথ

দােনর সময়

দান করা এবং পাসেপাট হণ করার সময় তা ভােলাভােব যাচাই কের নয়া আবশ ক।
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Memories of Brisbane (Part two)
Sadia Habib

Brisbane was voted one of the ten most beautiful cities in the world in a competition held by travel guide
company Rough Guides in 2015. The first place we visited in Brisbane was the Mount Coot-tha Lookout.
The Australia Awards Scholarship authority organized that tour and allowed the awardees to take their
families with them. It was a bus tour, and they took us to two places on the same day. We started our
journey from the University of Queensland campus, where I met the other awardees from different
countries for the first time. Some of the awardees were from Indonesia,Sri Lanka, Africa, and some others
were from Vietnam and the Philippines.

Mt Coot-tha is located 7 kilometers west of Brisbane City Centre and occupies one of the most beautiful
vantage points from which to view an Australian capital city and surrounds. It offers panoramic views
over the city of Brisbane and beyond to Moreton Bay and its islands to the East, the Glasshouse
Mountains, and the D'Agilar Range to the West. It is surrounded by the 220-hectares Mt Coot-tha reserve
which is an oasis of natural bush land and native wildlife. I remember one day we went to Mount Coottha at night and were frightened by the sight of a snake which compelled us to leave the place earlier than
we planned. The Taylor range of which Mt Coot-tha is a part forms a backdrop of hills to the City of
Brisbane. The Mt Coot-tha Lookout Complex is now a multi-function facility. Adjacent to the lookout is
the popular Kuta Café and Gift Shop offering informal dining, light refreshments, ice cream kiosks, and a
great range of gifts and souvenirs.

Mt. Coot-tha Summit Lookout
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In 1880, the area was declared a Public Recreation Reserve. Its name was officially changed to Mt Coottha instead of its commonly known name of ' One Tree Hill ', a name derived from a solitary Eucalypt tree
that stood at this southernmost point on an otherwise bare hill. The name 'Coot-tha' or 'Kuta' came from
the Aboriginal name for the area that meant 'honey' or 'the place of wild honey '. Mt Coot-tha is a mustsee for all visitors to Brisbane and a popular destination for many locals. After reaching Mount Coot-tha
we were so mesmerized by the view of nature from the top of the hill that we could not but take some
photos. However, we could not stay there for long because of the windy weather which almost made us
frozen.

While living in Australia, seeing Kangaroo is a must. It became possible when we reached our next
destination Lone Pine Koala Sanctuary. It is the oldest and largest Koala Sanctuary of its kind in the
world. The name originates from a lone hoop pine that was planted by the Clarkson family, the first
owners of the 4.6-hectare (11-acre) site. The sanctuary opened in 1927 to provide a safe refuge to sick,
injured, and orphaned Koalas, at a time when they were being killed for their fur. The founder of the
sanctuary, ClaudeReid recognized the need to protect this iconic species and initiated the protection of
their habitat. At the sanctuary, we saw koalas, Kangaroo, and various species of reptiles including
perentie, different colorful Australian parrots, cockatoos, eagle, emu, and many more. We did not see so
many different varieties of reptiles and parrots before, so we tried to capture some photos with each of
them. But because of the extremely cold weather, we had to start back home.

Entrance of Lone Pine Koala Sanctuary
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Koala in the sanctuary garden

Map of Lone Pine Koala Sanctuary, Brisbane

Another popular tourist destination in Brisbane is the South Bank and its parklands. It is located on the
southern bank of Brisbane River, directly opposite the city. The parklands are connected to the City by
the Victoria Bridge at the northern end and to Gardens Point by the Goodwill Bridge at the southern end.
Consisting of a mixture of rainforest, water, grassed areas, and plazas, the main attractions of the
parklands are the Grand Arbour, Streets Beach, the South Bank Piazza, the wheel of Brisbane, Nepalese
Peace Pagoda, restaurants and cafes, fountains and various festivals and events. The one-kilometer-long
Grand Arbour is composed of 443 curling steel columns upon which a brilliant pink bougainvillea canopy
is grown. It works as a pedestrian pathway from Vulture Street to the Cultural forecourt. Not surprisingly,
we saw that not only us but many other tourists felt tempted to have a walk along this beautifully crafted
pathway. Streets Beach is a man-made beach that is 2000 square meters of free-formed concrete
surrounded by 2000 cubic meters of sand. Although an artificial beach, many people including kids enjoy
swimming and playing in it.

South Bank parklands
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Apart from the beach, South Bank is a major dining precinct in Brisbane. Its Little Stanley Street is
known as one of Brisbane’s most popular eat streets, where more than 30 cafes, bars, and restaurants offer
an array of cuisines styles including Vietnamese, Italian and more. The South Bank Parklands also host
several annual cultural events and festivals including the Australia Day Festival, River fire, and New
Year's Eve celebrations.

Although we went to Lone Pine Koala Sanctuary only once, we visited Mount Coot-tha and South Bank
several times. Lone Pine Koala Sanctuary is a must see for the animal lovers whereas, Mount Coot-tha
offers an amazing view of the city at night as well for which many people like to visit the place at night.
On the other hand, those who cannot manage time to go to the sea beaches that are too far, can easily
spend their weekend in the Streets beach of South Bank while enjoying the picturesque beauty of its
surroundings as well as testing the mouthwatering cuisine of different countries.
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আমার সকল দুঃেখর

দীপ

রজা কিরম
মকিনকাল ইি িনয়ার, বুেয়ট ১৯৮৯
আমােদর হাই ু েলর ইংিলশ িটচার িছেলন হািফজ স ার, একই সােথ ু েলর অ ািস
িময়া অন এলাকার, উনার অেনক ব বসা িছল। সজেন
স ারও

ু েলর দায়দািয়

া

হড মা ার। হড স ার মািজদ

মূ লত হািফজ স ারেকই দখেত হেতা। হািফজ

ানীয় এলাকার িছেলন না, ১৫ মাইল দূ ের উনার পতৃক বসবাস, কউ তমন িকছু জানেতানা তার পািরবািরক

জীবন স েক। ু েল পড়ােতন আর ু েলর অিফস
িকছু ই বলেতন না। আ া উনােক আমােদর

েম থাকেতন। মােঝ মােঝ ১-২ িদেনর জন কাথায় যেতন, কাউেক

াইেভট িশ ক িহেসেব িঠক করেলন। স ার স ার িদেক পড়ােতন, খেয়েদেয়

ু েল চেল যেতন। ু ল মা ৫-৭ িমিনেটর হাঁটা পথ।
হািফজ স ার সারাজীবন িসে ল িছেলন। খুব সহজ সরল একজন মানু ষ। ু েল আর এলাকােত খুব জনি য়। অেনক গিরব
ছেলেমেয়েদর িবনা পয়সায় বইখাতা িদেতন, পরী ার ফী িনেতন না। ু েলর সামেন বাজার িছল, নাম কদমতলা, স ােহ
দু ই িদন বাজার বসেতা। বাজাের িগেয় লাকজেনর সােথ কথা বলেতন, চা খাওয়ােতন, তারপর ছেলেমেয়েদর ু েল িদেত
আ হী করেতন। মুসলমানেদর অেনেকই ছেলেমেয়েদর

ু েল িদেতানা, চাষবােস লািগেয় িদেতা, অ বয়েস িবেয় িদেয়

স ার নােছাড় বা া, অেনক ছেলেমেয়েক ু েল এেনেছন। িহ ু
পিরবােরর বিশরভাগ ছেলেমেয় ু েল এমিনেত আসেতা। ােস ৭০% ছা ছা ী িছল িহ ু । হািফজ স ােরর অবদান অেনক
িদেতা। তােদর মেত পড়ােলখা কের িকছু হেবনা। িক

আমােদর ােমর িশ ার জন , আমােদর এলাকা অন ান এলাকার চেয় এখেনা িশ ায় বশ এিগেয়।
স ােরর একটাই শখ িছল, গলা ছেড় গান গাওয়া। একটা হারেমািনয়াম িছল উনার। একটা খুব পুরানা ডােয়িরেত িকছু গান
হােত লখা। একটা গােনাই বাধহয় হারেমািনয়ােম তুলেত পারেতন, "আমার সকল দু েখর দীপ, েল িদবস গেল করব
িনেবদন"। এই গানটা খুব দরদ িদেয় গাইেতন। আেরা িকছু গান খািল গলায় গাইেতন, "একটা গান িলেখা আমার জেন ",
"এেনিছ আমার শত জনেমর

ম, আঁিখজেল গাঁথা মালা, ওেগা

ধু িরকা আজও িক হেবনা শষ তামাের চাওয়ারও পালা"

"এতেজাল ও কাজল চােখ, আনেলা বেলা ক "। আমার কােছ মেন হেতা স ার িকছু ক লু কাে ন এইসব গােনর মােঝ।
খুব িসগােরট খেতন, িদেন দু ইিতন প ােকট ার িসগােরট।
থম রবী সংগীত, স া মুেখােপাধায়, নজ েলর গান শানা স ােরর গলায়। আ া একটা রিডও-ক ােসট য়ার
িনেয় আেস। তখন থেক আেরা বিশ গান নেত
কির। তখন িহি গান খুব জনি য়, লতা, মুেকশ, রািফ, িকেশার
আমার

কুমার, মেহদী হাসােনর গান। তখন িহি
বাংলা আর িহি

বুজতাম না, তেব সু র ভােলা লাগেতা। দু ই একটা ক ােসট িকেন িনতাম, আধু িনক

গােনর।

ু েল ঈদ পুনিমলনী, ইফতার, পেহলা বশােখর অনু ান হেতা স ােরর উেদ ােগ। িহ ু ছা ছা ীেদর সংখ া বিশ, স ার িত
বছর ু েল রসতী পূ জার আেয়াজন করােতন িহ ু অিভভাবকেদর িদেয়। বছের একদু ইবার যা াগােনর আেয়াজন করােতন
ু ল মােঠ। স ােরর জন সবসময় ু ল সরগরম থাকেতা।
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আিম যই বছর ম াি ক পরী া দই, স ার ঐবার

ছা ীেদর িনেয় নাটক কিরেয়িছেলন, রবী নাথ ঠাকুেরর

ু েল ছা

" পা মা ার"। আিমও একটা এি ং রাল কির।
ফাইনাল পরী ার আেগ, দশম

ণীর ছা ছা ীেদর িবদায় অনু ােনর আেয়াজনও করেতন িতিন।

ােসর দু ইজন

ছা ছা ীেদর িদেয় আবৃ িত করােতন " যেত নািহ দেবা হাই, তবু যেত িদেত হয়, তবু চেল যায়"।
তেব স ােরর সােথ আমার িবেশষ যখােন জমেতা, তাহেলা গান।
আমার গােনর খুব শখ িছেলা, গাইেত চাইতাম। িকছু িদন চ াও কেরিছ গলাখুেল গাইেত, িক
হােত।

আমার সময় িছেলা কম

ণীেত পড়াকালীন নয়মােস অেনক িকছু ই নতুন কের িশখেত হেয়েছ।

ু ল জীবন কেটেছ মা াসায়, দশম

পড়ােশানার চােপ গান আর হেয় উেঠিন।
ম াি ক পরী া িদেয় যখন ি

হেয় যাই, তখন আবার স ােরর হারেমািনয়ােম "আমার সকল দু ঃেখর

দীপ " তুলেত চ া

করতাম। সা র গামা দা িন ছা, ছা িন দা পা মা গা র ছা, াকিটস করতাম মােঝ মােঝ। তেব তখন কেলজ িনেয় বিশ
গেবষণা করিছলাম। নতুন শহের যােবা, একধরেণর এডেভ ার মেন হেতা। ম াি ক পরী ার রজা
বর হেলা ৩ মাস
পর। তারপর ঢাকা কেলেজ ভিত হেয় চেল এলাম ১৯৮১ শেনর মাঝামাজী।
ঢাকা চেল আসার আেগ একিদন স ার বলেলন, তু্ই চল কয়িদন আমার সােথ, আমার বাবার বািড় দেখ আসিব, তার
ভােলা লাগেব।
স ােরর ১০ বছেরর মেতা হেলা আমােদর ু েল, কােনািদন কাউেক যেত বেলিন তার পতৃক বািড়েত যেত। কউ তাঁর
অতীত জানেতানা। আিম দু ইিদন পর গলাম। ায় ঘ া খােনক লােগ যেত িরকশা, বিবট াি িমিলেয়। স ােরর বািড় খুব
বেড়া, বাঝায় যাই উনার বাবা িছেলন ওই

ােমর খুব

ভাবশালী ব ি । বািড় সামেন অেনক বেড়া মসিজদ, িবশাল এক

দীিঘ, চারপেশ ঘাটলা। ভতেরর িদেক অেনক েলা ঘর, িকছু িবি ং, িকছু িটেনর। স ােরর বেড়া ভাই থােকন বািড়েত,
উনারা মা

দু ই ভাই, বান নই । বাবা, মা চেল গেছন বশ আেগই। স ােরর ভািতজা সু জন আমার বয়সী, ম াি ক পাশ

কেরেছ, কােছ চৗমূ হিন কেলেজ যােব।
পেররিদন সু জন আমােক পােশ এক বািড়েত িনেয় যায়। বািড়িট এক িহ ু জিমদােরর, আিলশান িবিডং,
কা কায করা। মইন িবি ং ৩ তলা, অেনক

িতটা িবি ংেয়

ম, সবই খািল পের আেছ, ব িদন য এখােন মানু েষর পা পেড়িন বাঝা

যায়। িনেচর কটা ঘের কেয়কটা দখােশানার লাক থােক। েনিছ জিমদােরর ফ ািমিল কলকাতায় থােক। ফরার পেথ সু জন
আমােক অনু েরাধ করেলা, জিমদার বািড় িগেয়িছ, তা যন স ারেক না বিল। আিম বললাম কন? সু জন জবাব িদেলা স এক
ল া কািহনী, নেত চাইেল রােত বলেবা। আিম মাথা নাড়লাম, দু ইজন পােশ বাজােরর িদেক রওয়ানা হলাম।
ঐিদন রােত খাবার পর, সু জন আর আিম িদিঘর পাের িগেয় বিস। সু জনেক িজে স করলাম, িক ল া কািহনী ওই িহ ু
জিমদার বািড় িঘের। সু জন বলেত
াধীনতা যু ে র িকছু বছর আেগ থেক
অনু ান হেতা, িচ নাটেকর

করেলা, তার শানা িকছু কথা।
। ওই বািড়েত সারা ন গােনর অনু ান লেগ থাকেতা, িবশাল বেড়া কের পূ জার

প আসেতা, যা া গান হেতা।
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ম প লেগই থাকেতা । জিম ারেদর অেনেক ব বসা চৗমুহািনেত, কলকাতায় অেনেক স ি । জিমদার বািড়র ছেলরা
কলকাতায় পড়ােশানা করেতা।
জিমদার বািড়র বড়েমেয় সারথী। খুব সু রী আর খুব সু র গােনর গলা। রবী সংগীত আর নজ ল গীিত গাইেতা। স ার
আর সারথী তখন কেলজএ পড়েতা একসােথ। আে
কাটায় অেনকসময় গ

আে

দু জন দু জেনর

িত দু বল হেয় উেঠ, কেলেজ দু জন একসােথ

কের। বািড় িফের িবেকেল দু ইজন হারেমািনয়াম িনেয় গান গাইেতা। জিমনদার বাবু আর িগি

বুজেত পেরেছন, দু জেনর মেধ িকছু একটা চলেছ। তাঁরা এিনেয় কােনা আপি কেরননা। ছেলেমেয়েদর ভােলা লাগেল
তারাও খুিশ। এভােব দু জেনর সময় কাটিছেলা। পের দু জন একই কেলেজ িবএেত ভিত হন। দু জন িঠক কেরেছ িবএ পাশ
কের, ঢাকা চেল যােব ইউিনভািসিটেত পড়েত, তারপর িবেয় কের ঢাকা বা কলকাতায় ায়ী হেব। ােম লাকজন সহজভােব
নেবনা। স ােরর বাবা খুব ধািমক, সারা ােম সবাই
া কের, উিন জানেল হয়েতা ভীষণ বাধা দেবন। সমােজ িতঁিন
লাকজেনর কােছ ছাট হেয় যােবন,
অপমািনত হেবন।
১৯৭০ সেনর শেষ িদেক দু জন িবএ পাশ কেরন। স ার িবএ পড়াকালীন রাজনীিতর
ইউিনভািসিটেত

িত সেচতন হেয় উেঠন। ঢাকা

করেব ১৯৭১ থেক। াধীনতা যু ে র সময় স ার মুি যু ে চেল যান। সারথীেক বেলেছ যু

শেষ ওরা

সবাইেক জািনেয়, এই

ােমই িবেয় করেব। যু ে র মােঝ মােঝ স ার রােতর অ কাের আসেতন, জিমনদার বািড়েত এেস
শারথীর সােথ দখা করেত। জিমদার বাবুেক খুব সংিকত মেন হেলা, উিন বলেলন তাঁেদর কলকাতা চেল যাবার কথা।
হানাদার বািহিন, রাজাকার, আলবদরেদর অত াচার বেড় চেলেছ। স ারেক বলেলন, তুিম আপাতত এেসানা, আমরা
স াখােনেকর মেধ কলকাতায় রওয়ানা হেবা। যু
অেপ া কােরা। সারথী অ েভজা চােখ

শেষ িফের আসেবা। স ার শারথীর হাত ধের বলেলন, আমার জন

ধু বলেলা, সাবধােন থেকা, ভগবান তামার স ী হউন। স ার চেল গেলন

অ কাের িমেশ।
জিমদার বাবু আর তাঁর পিরবার কলকাতা যাবার
বািড় িঘের ফেল। জিমদার বাবু আর তাঁর

িত িনি েলা। যাবার িঠক আেগর রােতই, হানাদার বািহিন জিমদার

ীেক একলাইেন দাড় কিরেয়

িলেত ঝাঁজরা কের দয়। কয় নরপ হানাদার,

শারথীেক এেকর পর এক ধষণ করেলা, মৃ ত বাবার মার পেড় থাকা শরীর তার চােখর সামেন। শারথীর চাখ িদেয় রে র
ফাটা ঝরেছ, যাবার আেগ দু ই আলবদর সারথীর কপােল দু ইটা বুেলট ঢুিকেয় চেল যায়।
দু ইমাস পর যু

শেষ স ার

ােম িফের আেস, দৗিড়েয় জিমদার বািড়েত যায়। কাউেক না দেখ ভাবেলা, ওরা হয়েতা

কলকাতায়। বািড়র দরজা খালা দেখ সে হ হেলা। স ােরর বেড়া ভাই িপছন িপছন এেসেছ, গােয় হাত িদেয় বলেলা,
জিমদার বাবুর পিরবােরর কথা। ব থা আর কে িচৎকার কের উঠেলন স ার, ব ু েকর সব িল খািল করেলন আকােশর
িদেক। হটাৎ খুব শা হেয় গেলন, ব ু কটা মািটেত ফেল, বািড়র ভতের গেলন, শারথীর ঘের। সব আেগর মেতা পেড়
আেছ, হারেমািনয়াম, গােনর ডােয়ির শারথীর হােত লখা, গে র বই। স ার হারেমািনয়াম আর গােনর ডােয়িরটা িনেয় বিরেয়
এেলন। সু জেনর গলা ভারী হেয় এেলা, আমােরা মনটা ব থায় ভারা া হেয় গেলা।
হারেমািনয়ান আর ডােয়িরটা হােত িনেয়, বািড় িফের, স ার বাবার কােছ িগেয় বলেলন, এই াম ছেড় চেল যাে

স। বাবা

িজে স করেলন কাথায় যােব? স ার জবাব িদেলন, জািননা।
সই থেক স ার আমােদর ু েল।
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১৯৮১ থেক ১৯৮৬ পয

আিম কেয়ক মাস পরপর ঢাকা থেক

ােমর বািড়েত যতাম, স ার আমার ছাট ভাইেবানেদর

পড়ােতন। দখা হেল আেগর মেতাই গ করতাম, চা খতাম একসােথ, একই হারেমািনয়াম এ গান করতাম।
১৯৮৬ সােলর িদেক আমার ভাইেবানরা সবাই ু েল শষ কের ঢাকা চেল আেস, আ াও চেল এেলা। স ার তখন খুব মন
খারাপ করেলন। তেব স ােরর কয়ার করার অেনক লাক িছেলা তখন।
ইউিনভািসিট শেষ আিম বুেয়েট িশ ক িহেসেব জেয়ন কির। স ােরর সােথ দখা করেত যাই ১৯৮৯ এ কেয়ক িদেনর
জন । একটা শাট আর প া িনেয় যায় আমার পাশ করা উপলে । আমােক জিড়েয় বলেলন, তার চাখ বেয় আন
বলেলন "তু্ই আমার িবশাল গবের বা া !" তারপর আর দখা হয়িন।
অিতির

িসেগেরট খেতন বেল, পেরর িদেক ণকাইিটেস ভুগেতন।

অ ,

েনিছ, ু েল ছেড় িনেজর ােম চেল যায়। ২০১০ এ

মারা যান।
আজ

াভের স ারেক

রণ করিছ। আিম িঠকই ভেবিছলাম, স ার িকছু ক লু কাে ন। সারাজীবন শারথীেক ভুেলিন।

আিম কখেনা বুজেত দিন, আিম স ার আর শারথীর অতীত জেনিছ।
আজও কােন বােজ, স ােরর গলায় "আমার সকল দু েখর

দীপ,

েল িদবস গেল করব িনেবদন"।

===
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রাজার শেষ
হােফজ মাওলানা ইউসু ফ
ইমাম কাতার ধম ম ণালয়।

জাতীয় কিব কাজী নজ ল ইসলাম এর

িস গজল িদেয় ঈেদর আন

হয়।

রমজােনর ঐ রাজার শেষ এেলা খুিশর ঈদ।
তুই আপনােক আজ িবিলেয় দ শান আসমানী তািগদ ।।
এিট না হেল যন বাঙািলর ঈেদর আন

অপূ ণ থেক যায় ।

সাওয়ােলর বাঁকা চাঁদ পি ম আকােশ উঁিক িদল। বরকতপূ ণ মাস িবদায় িনল। মািটর উপেরর মানু ষ
মেত উঠল। মািটর নীেচ শািয়ত লাক েলা িচ া যু
িডেটনশেনর জীবন পুনরায়

হেলা। দাজেখর দরজা

েলা ঈেদর আনে

েলা খুেল দওয়া হেলা। কবেরর

হেলা ।

ঐ তা সিদন কারাআেনর মাস ক াগতম জানালাম। চােখর পলেক হারালাম ।
দু ঃেখর রাত পাহায়না
সূ েখর রাত দীঘ হয়না।
রমজােনর িবদােয় মােমন বা া িকছু টা ভারা া

হেল ও িনরাশ হওয়ার িকছু নই। রামাধান িবদায় িনেয়েছ রামাধােনর

মািলক আেছ। রামজান আসেব যােব। রমজােনর রব -

ভু িচরিদন থাকেব। মাবুেদর সব

কার ইবাদত তাওিহদ -

রসালত, রাজা - নামাজ, হ -যাকাত, দান-খয়রাত, মহ -বড় , নগান সদা সবদা চলেব।
চাঁদ রাত: অেনক জায়গায় ঈেদর রাতেক চাঁদ রাত বেল। আ া
সবেচেয় বড় এ

িনর মাধ েম

আকবার, আ া

আকবার, আ াহ সু মহান, আ াহ

হেলা রাত। ঘের বািহের, হাট-বাজাের, রা ায় এ তাকবীর বলা সু ত। আবু উমামা রাঃ

থেক বিণত, রাসূ ল সাঃ বেলেছন য ব ি
অথাৎ িকয়ামেতর িবভীিষকা হেত মু

ঈেদর রােত ঈমােনর সােথ ইবাদত করেব তার অ র িকয়ামেত মরেবনা
থাকেব।

খ াত মাফাে ছের কারাআন পূ ব যু েগর আেলম মুজািহদ বেলন, ঈেদর

রাত রমজােনর শষ দশেকর মত।
ঈেদর সকাল: ফেরশতাগন রা ায় দাঁিড়েয় ঘাষণা দন তামরা অ সর হও
রাজা দার দর পুর ার : ঈেদর

থম

িজে স কেরন। তামরা বলেতা, য

িতদান হেনর জন । (তাবরানী)

হের আ াহ তায়ালা িসয়াম - সাধনা কারী দর স ে
িমক তার কাজ পূ ণ কের তার

বাসীরা বেলন, হ মাবুদ!পুেরাপুির পাির িমক ই তােদর

াপ িক হেত পাের? উ ের পাপ মু
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াপ । পুর ার দাতা বেলন, আমার বা ারা রমজােনর ফরজ রাজা

আদায় কেরেছ। নামােজর জন বর হেয়েছ, ঈদগােহ উপি ত হেয়েছ, আিম তােদর
পাপ েলা পুেণ পিরনত কের িদলাম। তাঁহারা

গব কের মালাইকােদর

মা কের িদলাম। অতএব, তােদর

মা া হেয় বািড় িফের যায়। যমন সদ তাঁেদর জ হেয়েছ।
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স ােহর রাজা: সামবার ও বৃ হ

িতবার এর রাজা। এ দু িদন রাজা রাখা সু ত। মুসিলম শরীেফ আবু কাতাদা রাঃ থেক

বিণত, রাসূ ল সাঃ ক িজ াসা করা হেয়িছল সাম ও বৃ হ
হেয়েছ, এ িদন ওিহ
আবু

িতর রাজা স েক। িতিন উ র িদেয়েছন, এিদন আমার জ

া হেয়িছ-নবুওয়ােতর দািয় অপণ করা হেয়েছ।

রায়রা রাঃ থেক বিণত: রাসূ ল সাঃ বেলেছন, সাম-বৃ হ

আিম পছ

িতবার বা ার আমল আ াহর দরবাের পশ করা হয়।

কির রাজা অব ায় আমার আমল আ াহর দরবাের পশ হউক।

িত মােস রাজা: িবিশ সাহাবী আ ু াহ ইবেন আ াস রাঃ বণনা কেরন, রাসূ ল সাঃ আইয় ােম িবেধর রাজা কখনও
ছাড়েতন না। বািড়েত অব ান কােল বা সফের। (আরবী মােসর ১৩, ১৪, ১৫ তািরেখর রাজা।) নাসায়ী শরীেফ হাদীস িট
বিণত।
এমন হাদীস আরও কেয়ক জন সাহাবী থেক হাদীেসর িকতােব বিণত আেছ।
মওসু মী রাজা : রাসূ ল সাঃ বেলেছন য ব ি

সাওয়াল মােস ছয়িট রাজা রাখেব, স যমন সারািট বছর রাজা রাখল। এর

ব াখ া হেলা, আ াহ তায়ালা একিট নক কােজর িবিনমেয় দশিট িদেয় থােকন।
এ িহেসেব ১=১০--৩০×১০=৩০০
৬×১০=৬০
৩০০+৬০=৩৬০ রাজা।
িত বছর ৩৬৫িদন হয়না।
এছাড়া আপিন

িতিদন বা একিদন পরপর রাজা রাখেত পােরন। কান বাধা নই।

তারাবী নাই, সারা বছর তাহা ু েদর নামাজ আেছ। যাহা নবী কারীম সাঃ িনয়িমত
শাহের রামাধান তা আমােদর

িত রােতই পড়েতন।

িশ ণ দওয়ার জন এেসিছল। এগােরা মাস আমরা িকভােব চলেবা স িদক িনেদশনা

িদেয় গেছ। কারাআেনর মােসর গাইড লাইন মেন চলেল আমরা সারা বছর ই রাহমাত-বারাকােত পিরপূ ণ থাকব
ইনশাআ াহ। আ াহ তায়ালা তিফক দান ক ন ।
মুসলমানেদর নক কাজ - ইবাদত, আন -খুিশ আ াহর স ি র মাধ েম হেয় থােক। অন েদর পূ জা আচনা পােপর মাধ েম
হেয় থােক।
মূ লত সৃ ি কতার আনু গত ই হেলা

কৃত ঈদ ও খুিশ।
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িমক অিধকার :

ি ত ইসলাম

মুহা দ নূ ল ইসলাম
অনু বাদক, বাংলােদশ দূ তাবাস, দাহা।

মানবজািতর অি

,

গিত, সভ তা, উ য়ন- সবিকছু র মূ েল রেয়েছ

িমেকর অবদান। তথািপ

িমকরা হে

িনযািতত, উেপি ত ও বি ত। তােদর অবণনীয় দু দশা ও ক ণ জীবন-যাপেনর িচ আজ সব

দেশ দেশ

দৃ শ মান। িমক সমস ার

সাবজনীন ও ন ায়ানু গ সমাধােনর িদকিনেদশনা রেয়েছ ইসলােম। কািয়ক িমক হাক আর অন য কােনা
হাক না কেনা? ইসলাম

িমেকর ন ায অিধকার

িত াকরেণ জারােলভােব

কােরর িমক

িমক অিধকােরর নানা িদক তুেল ধেরেছ।

যমন১. উপযু

কম বা পদ পাবার অিধকার

ইসলােমর দৃ ি েত রাে র দািয়
যাগ তানু সাের উপযু
জন

কম বা কাি ত পেদ আসীন হেত পাের এবং কেম িনযু

েয়াজনীয় িশ া ও

সামেথর উে

অিতির

হেলা রা ীয় কাঠােমা এমনভােব গেড় তালা, যােত

িশ ণ

হেণর সু েযাগ পেত পাের। কােনা

েত ক

িমক তার শি , সামথ ও

হেয় দািয়

পালন ও কম স াদেনর

িমেকর উপর তার মধা, যাগ তা ও শি -

কাজ চািপেয় দয়ােক ইসলাম কােনা ভােবই সমথন কের না। এ

সে আ াহ তা‘আলা বেলন-

আ াহ কাউেক তার ওপর বাঝা চািপেয় িদেত চান না। (সূ রা আল বাকারা, আয়াত: ২৮৬)।
অনু পভােব একজন ব ি েক িদেয় দু ’জন বা তেতািধক ব ি র কাজ করােনােকও ইসলাম অৈনিতক বেল মেন কের।
আ াহ তা‘আলা বেলন- কউ অপেরর বাঝা বহন করেব না। (সূ রা আল আনআম, আয়াত: ১২৬)।
তেব ইসলািম

মনীিত অনু যায়ী কােনা

কের দয়, তাহেল সটা হেব

িমেকর প

কার চাপ

েয়াগ ব তীত

থেক মািলেকর

িকংবা িমেকর অস িতেত অপেরর কাজ বা অিতির

িমক যিদ

ায় অপেরর কাজ বা অিতির

িত ইহসান (অনু হ)। অন থায় অিতির

কাজ করেত বাধ করেল, তা হেব মািলেকর প

কাজ

পাির িমক ছাড়া
থেক

িমেকর

উপর যু লম (িনযাতন)। কুরআেন বলা হেয়েছ- আ াহ তা‘আলা যািলম (িনযাতনকারীেক)েক ভালবােসন না। (সূ রা আেল
ইমরান, আয়াত: ৫৭)।
২. ন য় স ত মজুির পাবার অিধকার
িমকেক ন য় স ত ও স ানজনক পাির িমক বা বতন-ভাতা

দান করা ইসলােমর অন তম িনেদশ। এ বতন-ভাতার

পিরমান অ ত এতটুকু হেত হেব, যা তার িনেজর ও পিরবােরর মৗিলক চািহদা পুরেণ স ম।

িমেকর এ অিধকার খব

করােক ইসলাম ফতনা বা িবশৃ লা ও সীমাল ন িহেসেব অবিহত কেরেছ। আ াহ তা‘আলা বেলন- আর তামরা মানু ষেক
তােদর

াপ সমূ হ কম িদও না এবং যমীেন ফাসাদ (িবশৃ লা) সৃ ি কের বিড়ও না। (সূ রা দ, আয়াত: ৮৫)।
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রাসূ ল (সা.) বেলন- িকয়ামেতর িদন আিম িতন
আব

হেয় িব াসঘাতকতা বা

তারণা কেরেছ। দু ই. য ব ি

আমার সােথ চুি েত

াধীন ব ি েক িব ী কের (মানব পাচার কের) তার মূ ল

িমকেক িদেয় কাজ আদায় কের তার পাির িমক পিরেশাধ কের িন। (সিহহ বুখাির)।

ভ ন কেরেছ। িতন. য ব ি
ইসলােমর দৃ ি েত চুি

িণর মানু েষর সােথ ঝগড়া করেবা। এক. য ব ি

অনু যায়ী িমেকর মজুির বা বতন-ভাতা মাস শষ হওয়ার পূ েব বা িদেনর কাজ শেষ পিরেশাধ করা

যেত পাের। রাসূ ল (সা.) বেলন- তামরা

িমকেক তার গােয়র ঘাম

কােনার পূ েবই পাির িমক িদেয় দাও। (সু নান ইবনু

মাজাহ)।
৩. িব াম হেণর অিধকার
শারীিরক ও মানিসক

শাি

লাভ, সু তা ও কম

মতা িটিকেয় রাখার জন

কেরেছ ইসলাম। কেমর এক ঁেয়িমতা ও অিত কমব তা িমকেক যেনা
িদেক মািলকেক নজর রাখার জন কুরআেন ইি ত রেয়েছ।

িত

িমকেক িব াম নয়ার অিধকার

দান

বা অ বয়েস কম ম কের না দয়, স

‘আইব (আ.) ও মূ সা (আ.) এর ঘটনা এর বা ব উদহারণ

িহেসেব পশ করা

যেত পাের।

‘আইব (আ.) যখন মূ সা (আ.)েক কেম িনযু

পির ারভােব আ

কের বেলন- আিম চাইেবা না য, তামার ক

করার িস া

িনেলন, তখন িতিন তােক

হাক। (সূ রা আল কাসাস, আয়াত: ২৮)।

হাদীেছ এেসেছ রাসূ ল (সা.) বেলন- তামরা তােদর ( িমকেদর) উপর এমন িকছু চািপেয় িদও না, যা তারা বহন করেত
স ম নয়। (মুসা ােফ আ ু র রা াক)।
রাসূ ল (সা.) আেরা বেলন- তামার িনেজর জন

তামার ওপের অিধকার রেয়েছ। তামার শরীেরর জন

তামার ওপর

অিধকার রেয়েছ। তামার ীর জন তামার ওপর অিধকার রেয়েছ।
অতএব িমেকর শারীিরক-মানিসক সু তা ও পিরবােরর হক বা অিধকার আদায় করার জন দনি ন িব াম ও িবেশষ ছু িট
পাবার অিধকার রেয়েছ।
৪. িনরাপ া লােভর অিধকার
ইসলাম িমেকর ব ি

িনরাপ া

দােনর পাশাপািশ আিথক িনরাপ া িনি তকরেণর

িমক অসু , আহত বা কেম অ ম হেল ঐ
(রা ীয় কাষাগার) হেত সহায়তা

দান কেরেছ। একজন

িমেকর সািবক িনরাপ ার জন ‘ িমক কল াণ ফা ’ বা ‘বায়তুল মাল’

দান করার িবধান জাির কেরেছ ইসলাম। অনু প একজন িমক মৃ তু বরণ করেল তার

পিরবােরর আিথক িনরাপ ার িবধানও িনি ত করার
স ি

িতও িনেদশ

িত ইসলােমর িনেদশ রেয়েছ। রাসূ ল (সা.) বেলন- য ব ি

রেখ মারা গেলা, তা তার ওয়ািরশেদর মেধ বি ত হেব। আর য ব ি

আিম-ই তার অিভভাবক। অথাৎ সরকার

ধান বা তার

সহায়-

অসহায় স ান-স িত রেখ মারা গেলা,

িতিনিধগণ ইসলামী িবধান অনু যায়ী িপতৃহীন অসহায় স ান-স িত

ও পিরবােরর িনরাপ ার িবধান িনি ত করেব।
৫. স ািদত চুি
ইসলামী

অনু যায়ী অন সব সু িবধািদ পাবার অিধকার

মনীিতেত মািলক ও

ইত ািদ িবষেয় সু

চুি

িমক উভয় পে র সমােঝাতার িভি েত

থাকেত হেব। এ চুি
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মদােনর সময়, ঝুঁিক, বতন-ভাতা

িমক তার মধা, যাগ তা ও সামথ অনু যায়ী

ম দান
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করেব। িবিনমেয় স চুি

অনু যায়ী বতন-ভাতা ও অন ান সু েযাগ-সু িবধা ভাগ করেব। য প

তােক আ াহর কােছ জবাবিদিহতা করেত হেব। আ াহ তা‘আলা বেলন- আর তামরা চুি
আ াহর কােছ চুি
ম চুি েত

পার

িমেকর অিধকার খব হয় বা পাির িমক
ে

দােনর

ে

অিবচার করা হয়; এমন িবষয় স েক ইসলােম

মূ লনীিত হেলা- “লা দরারা ওয়ালা িদরারা অথাৎ কাউেক

হওয়া” কােনািটর-ই ইসলােম ঠাঁই নই। অথাৎ ইসলাম চায়
িরক স েকর িভি েত এমন এক নীিতর

জঘন

পূ ণ কেরা। িন য় তামরা

স েক িজ ািসত হেব। (সূ রা বিন ইসরাইল, আয়াত: ২৪)।

সতকবাণী উ ারণ করা হেয়েছ। এ
িত

চুি র বরেখলাপ করেব,

িত করা ও িনেজ

িমক ও িনেয়াগকতার মােঝ সৗহাদমূ লক

চলন করেত, যখােন শাষণ-িনপীড়ন সেবাপির দু বলেক িপ

করার

বণতা নই।

সারকথা হেলা ইসলােম যমন িমক অিধকােরর কথা বলা হেয়েছ, তমিনভােব মািলেকর াথ-সংি
িমেকর কতব হেলা- মধা, যাগ তা ও

মতা অনু যায়ী িব

তা, একিন তা ও দৃ ঢ় কম

েমর ধরণ, সময়, ঝুিঁ ক ইত ািদর

কথাও বিণত আেছ।

ৃহা িনেয় কম স াদন ও দািয়

পালন করা। অপরিদেক মািলেকর দািয়

হেলা-

িত ল

রেখ যাগ তা ও দ তা

অনু সাের িমেকর সু েযাগ-সু িবধা ও ন ায

মমূ ল িনধারণ কের তার যথাযথ বা বায়ন করা। িমেকর

িত দয়াশীল হওয়া

ও তার অিধকারেক কােনা ভােবই খব না করা। অথাৎ ইসলােমর দৃ ি েত মািলক- িমক সবার-ই দািয় -কতব রেয়েছ।
রাসূ ল (সা.) বেলন- তামরা সবাই দািয় শীল। আর দািয় শীলতা স েক তামারা সবাই িজ ািসত হেব।
কৃত পে
অিধকার

ইসলােম
সে

িমেকর যসব অিধকােরর কথা িবধৃ ত হেয়েছ, তা

বিণত এসব নীিত পিরপালেনর মাধ েম যমন

একিট সু শৃ ল ও কমঠ

দ তা ও

াতৃে র ব েন সমু ত।

িমক

িমেকর বষিয়ক

েয়াজন মটােনা স ব। তমিনভােব

িমক সমােজর আশা করা যায়, যা পৃ িথবীেত িবরাজমান

িমক-মািলক অসে াষ দূ রীভূ ত করেব

এবং সমােজ শাি , শৃ লা ও ঐক

িত ায় জরােলা ভূ িমকা রাখেব।
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আমার

বাস জীবন

মাহা দ জানাইদ

বাস জীবেন দীঘ ৬ বছেরর অিভ তা থেক আমার এই লখা। আিম মাহা দ জানাইদ। কাতােরর রাজধানী দাহা
নামক শহের বসবাস কির। এখােনই আমার কম ল। আজ থেক িঠক ৬ বছর আেগ ২০১৫ সােলর ৯ই িডেস র জীিবকার
তািগেদ পািড় জিমেয়িছলাম মধ ােচ র তল সমৃ
৯ই িডেস র িঠক রাত সােড় ৮টায়

দশ কাতাের।

ডুবাই'র একিট

াইেট আিম সহ

ায় ১০০জন যা ী িনেয়

াইট'িট অবতরণ কের

কাতােরর হামাদ আ জািতক িবমানব ের। ইিমে শন শষ কের লােগজ িনেয় বর হলাম। বাইের বর হেয়ই দখলাম
আমার ি য় একজন ভাই আমার জন অেপ া করেছ। দখা হেতই বুেক জিড়েয় ধের কুশল িবিনয়ম হেলা। কুশল িবিনয়ম
শেষ গািড়েত ওঠলাম রওনা হলাম কম ল এর উে েশ । কম েল প েছ সহকমীেদর সােথ

েভ া িবিনময় করলাম।

েভ া িবিনময় শেষ কম েলর একজন িসিনয়র সহকমী আমােক কােজর িবিভ িবষেয় িদক িনেদশনা িদেলন।
১০ই িডেস র আমার ১ম কম িদবস। সই ১০ই িডেস র ২০১৫ থেক

কের কম েল সততা ও দ তার সােথ আজ

৯ই িডেস র ৬ বছর পূ রণ হেলা। আজেক আপনােদর সামেন তুেল ধরার চ া করেবা আমার

বাস জীবেনর সু খ-দু ঃেখর

িকছু বা বমুখী কথা। কমন গেলা দীঘ ৬ বছর। ২০১৫-২০২১ইং এই দীঘ ৬ বছর আমায় িদেয়েছ অেনক িকছু । আমায়
িদেয়েছ ভােগ র খাঁেজ ঘর ছাড়া একিট

বাস জীবন। িদেয়েছ পিরবার থেক অেনক দূ ের সিরেয়। মা, বাবা,ভাই, বােনর

শাসন থেক অেনক দূ ের সিরেয় রেখেছ এই ২০১৫-২০২১। পিরবার থেক দূ ের সের না থাকেল হয়েতা বুঝেত পারতাম
না কতটা ভােলাবািস আমার পিরবারেক।
কত রাত আেস যায় মা আর ফান দয় না, বেল না বাবা তুই কাথায়' কখন আসিব। দীঘ ৬বছেরর

বাস জীবেন

িত

রােত মােয়র সই কথাটা ভেব ভেব মেন মেন অেনক কঁেদিছ। মা বাবা এখন আর আমােক িনেয় তমন একটা িচ া
কেরনা। কারণ তােদর সই ছা অেগাছােলা ছেলটা আজ িনেজেক িছেয় িনেয়েছ। য ছা
করেত পারেতা না। সই ছা

ছেলটা িডম িকংবা ভাত রা া

ছেলটা আজ মাংস রা া করেত পাের। মােক বেলিছ, ইনশাআ াহ দেশ গেল আপনােক

মাংস রা া কের খাওয়ােবা। মা তা মহা খুিশ।
ধন বাদ হ ২০১৫-২০২১। ২০১৫-২০২১ আমায় িদেয়েছ এক অেচনা শহর। এেকক এেকক অেচনা শহের মানু ষ চনায় ব
আিম। এখােন চলেত হয় মানু েষর মন বুেঝ। এখােন চলেত হয় সবার সােথ তাল িমিলেয়। অেনক সময় বুেঝও না বাঝার
ভান করেত হয়। দীঘ ৬ বছের ৬ বার কম ল বদিল হেয়েছ আমার। বদিলর পাশাপািশ কম েল সততা ও িন ার সােথ
দািয় পালেন ২ বার পেদা িত হেয়েছ আমার। ২০১৫-২০২১ আমায় িদেয়েছ ব তা আর ব তা। মানু ষ নােমর ব
রাবট এখন আিম। রাত যতটায় ঘুমায় না কন, এলাম বেজ ওঠা মা ই ঘুেমর িবদায়।
কের কােজর যা া

কির। সই সকাল থেক
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িব াম নয়েতা মা বাবা িকংবা ব ু বা েবর সে
থেক

কথা বিল। কথা বাতা বলেত বলেত িব ােমর সময় শষ। আবার ৩টা

কের রাত ৯/১০ টা পয । কােনািদন যিদ বিশ

া

হেয় যায় তখন িব াম িনই। তার মােঝ আেরকটা

টনশন এেস বাসা বাঁেধ বািড়েত কথা না বলেল তা সবাই িচ া করেব।

বােস না আসেল হয়েতা বুঝেত পারতাম না

সবাই আমােক এত ভােলাবােস।
দীঘ ৬ বছেরর

বাস জীবেন সবেচেয় ভােলা সময়

কায়ােরইে েন। কম েল একজেনর কেরানা সনা

কেটেছ গত ২০-১১-২০২০ইং

থেক ৩-১২-২০২০ইং

হওয়ায় সবাইেক করা হেয়িছেলা কেরানা ট । কেরানা নেগিটভ

হওয়ার পেরও কায়ারইে েন থাকেত হেয়েছ একজন কেরানা রাগী থাকার কারেণ। বলেত গেল দীঘ ৬ বছেরর
জীবেন এই ১৪ িদন আমার সবেচেয় ভােলা সময় কেটেছ। ১৪ িদেন ভুলেত চ া কেরিছ
দু ঃখ-ক । দীঘ ৬ বছেরর
এই

বাস মােন সীমাব

দওয়া।আমার মেতা এই

হাম

বাস জীবেনর অিভ তা থেক বলিছ,

বাস

বাস জীবেনর অতীেতর সব

বাস জীবন বড় কে র। তা, বাঝার

মতা সবার নই।

জলখানা, বাস মােন ত াগ, বাস মােন পিরবােরর ১০ জেনর সু েখর জন িনেজেক বিল
বাস জীবেন পিরবােরর সু েখর জন অেনেক কািটেয় িদে

বছেরর পর বছর।পিরবােরর অস লতার কারেণ অেনেক মৃ তু র আগ পয কািটেয় দয়

িদেনর পর িদন মােসর পর মাস,
বােস। আমার ৬ বছেরর সামান

অিভ তা থেক এতটুকু িলখলাম। ইনশাআ াহ আগামীেত আরও লখার চ া করেবা।
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কিবতার পাতা

- কিবতার পাতা -
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মােয়র ডাক
রজা কিরম
বশাখ
==
মা ফান কের বলেলন, হাঁের জাদু ,
বশাখ মােস হােত িকছু রািখসনা
চেল আিসস,
তার বাবা পা া ইিলশ খেত চাইেলা
বলেলন, তু্ই না এেল খােব না
দখেতা িক কা !
আিম বললাম, তু্ই কত ব
অিফেসর কাজ,

থািকস

কের ছু িট পািব নািক ?

সংসােরর সব কাজ তােদর িনেজেদরই করেত হয়
িক , তার বাবা নেছ না িকছু
বলেছ,
"আিমও কাজ কেরিছ,
কােনািদন সময় িছেলা না,
কাল, পর ,
আগামী মাস, বছর, করেত করেত
আিমও সময় করেত পািরিন,
মা কাঁদেত কাঁদেত চেল গেলন
একিদন, আিম আর তুিমও চেল যােবা
ওেক বেলা, সময় করেত চাইেলই পারেব”
বশাখ মােস অিফেস নতুন

েজ

হেব,

মেয়র ু েল গােনর িরহাসাল
ছেলর ফাইনাল ফুটবল খলায় থাকেত হেব
আমার যাওয়া হয়িন, মার ডােক
মা পা া ইিলশ বািনেয়েছন, চাখ মুছেত মুছেত
বাবার আর খাওয়া হয়িন
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জ
==
বাপধন, জ

মাস আেমর সময়

তার জন বশ বেড়া আর,
িমি িকছু আম তুেল রেখিছ
তু্ই মালদার আম পছ কিরস
তার বাবা, িনেজ িগেয় দরগাহ ঘােটর বাজার থেক এেনেছ
তােক িনেয় যেতা, তু্ই যখন ছাট িছিল
তার মেন আেছ?
তু্ই অবশ ই আসিব
পয়ারা তার খুব ি য়
আমােদর গােছ এবার অেনক হেয়েছ
হেরক রকম
তু্ই ছাটেবলায় িজে স করিত,
মা লাল পয়ারা আেছ?
বেছ বেছ বেড়া দেখ, বশ িকছু পয়ারা রেখিছ
তু্ই আয়, একসােথ খােবা
জ মােস আমার চুল ছড়ার অব া
অিফেসর কােজর ব তা িদনরাত,
িবেদেশ যেত হেব িমিটংেয়
তামােদর বৗমা যােব ওর বাবােক দখেত,
উিন খুব অসু
ছেলেমেয়রা আমার কােছই থাকেব,
ওেদর ু েল আেছ
এখন হেবনা মা, আগামী ফসেল খােবা
মার সােথ আর কােনািদন,
আম আর পয়ারা খাওয়া হয়িন
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আষাঢ় াবণ
===
মােক বেলিছলাম, বষার সময় যােবা
কতিদন মার হােত খাইিন
বৃ ি এেলই িক মজা
সই ছাটেবলায়, লু ি

পঁিচেয়,

কাঁদামািটেত জা ু রা িদেয় ফুটবল খলা
মা অি র হেয় বলেতা,
এের বা , আর না, ঠা া লাগেব
ক েন মার কথা!
স া হেল ঘের িফের,
নাক িদেয় পািন পড়া
মা অি র হেয়, কপােল হাত রেখ বলেবন,
বেলিছলাম না?
এখন

বর লািগেয় বসিল

আিম বিল, মা িকছু ই হয়িন, থােমােতা
গরম ভাত আর িডম ভাজা,
মা মুেখ তুেল খাইেয় িদেতা
কখেনা মােক না কিরিন,
মার হােতর খাবার িছেলা অমৃ ত,
পৃ িথবীেত এর চেয় বেড়া

ম,

আর কাথাও নই।
আমার যাওয়া হয়িন,
িটেকট কেট সব িঠকঠাক কেরও
ম ােনজার এেস বলেলা,
আগামী দু মাস, ছু িট না িনেল ভােলা,
হটাৎ কের বশ িকছূ জ ির কাজ
মােক িমেথ বললাম, শরীর ভােলা নই
অিফস, বাসাবািড়, ছেলেমেয়র অজুহাত,
ইে

হয়িন িদেত, আবারও
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মা বুেঝ িনেয়েছন,
িজে স করেলন, ডা ার দিখেয়িছ িকনা
িনেজর য

িনেত বলেলন

জীবেনর ব তার কােনা শষ নই
মার হােত আর একবার খাওয়া হয়িন।
মা িনেজই চেল গেলন,
কােনা অিভেযাগ ছাড়াই
মার কবের একটা গালাপ রেখ বললাম
মাফ কের িদও মা,
সবার জন সময় কেরিছ,
ধু তামার জন পািরিন।
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াবন
আবু সাইদ পাঠান
িসেলেটর বন া,
আর মানু েষর কা া ,
বেয় যাে

াবন ,

আষাঢ় মােসর পর আসেছ াবণ ৷
কেরানার িবেষর দংশেন আমরা িব ত ,
এরই মােঝ ঘূ িণঝড় আ ান বািড়েয় িদেয়েছ

ত৷

এই িবেষর য না শষ হেব কেব তা অজানা ,
তারই মােঝ ভয়াল বন া হেলা সূ চনা ৷
দু ই হাজার বাইশ সালটাও িক িবেষ িবেষ যােব?
এমন কের আেগ ভাবগিন এই ভেব ৷
এভােব চলতা মানু ষ পেথ বেস যােব ,
অিত দাির

িকছু মানু েষর জীবন ফুরােব ৷

তুিম দয়াল, তুিম মাবুদ, তুিম রা ানা ,
তামার কােছ পানাহ চাই আমরা ক'জনা ৷
বাের বাের ভুল কির আমরা য িনেবাধ ,
তুিম তামার

জীবেক কেরা হফাজত ৷
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প া সতু
আবু সাইদ পাঠান
প া সতু

তীক তুিম আ মযাদা আর আ স ান

তামার িনেচ িবে র ২য় খরে াতা নদী বহমান
তুিম িশিখেয়ছ মাথা উঁচুকের দাড়ােত
তামােক দখেত শত-সহ মানু ষ িভড় কের মাওয়ােত ৷
নয় আজ তুিম বা বতা
তামােক িনেয় ষড়য হেয়েছ অযথা
তুিম িনেজই ষড়যে র জবাব যথাথতা
তুিম মান কেরেছা আমােদর স মতা ৷
ে র সতু িদেয়

যােব বািড়

তামার উপর িদেয় আনে

িদেবা পািড়

যা া পেথ দি েণর ভাগাি হেলা শষ
তুিম গেবর প া সতু বশ বশ বশ ৷
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দেয় বাংলা
আরমান িজহাদ
সু পারভাইজার, তানিজফেকা কা ািন
আিম খুব ভােলােবেস েদ রািখ এঁেক
সবুজ সানালী মাঠ
চেয় চেয় দিখ ওই পািখেদর খলা
পথচারী ভরা ঘাট।
কাঁেখর কলেস দিখ ত ণীর নাচ
সকাল সাঁেঝর বলা
ঘের িফের আেস রাজ অ েযা া
শষ কের তার খলা।
মু তা িনেয় দিখ ঢউ নােচ ওই
ছে নূ পুর পায়
আহা! িক মধু র গান গেয় যায় মািঝ
পাল তালা সব নায়।
অবাক তািকেয় রই সবুজ বাগােন
িশ েদর খলা দেখ
খুব খুিশ হয় তারা লু েটাপুিট কের
বাংলার ধূ েলা মেখ।
যত সু খ আেছ এই বাংলার বুেক
আর পােবা বল কই?
সবিকছু ফেল তাই আজীবন আিম
বাংলায় পেড় রই।
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বৃ ি বৃ ি র কথা
হােফজ মাহা দ আবু সু িফয়ান
বৃ ি বৃ ি . বৃ ি বৃ ি . - বৃ ি সবার াদ,
বৃ ি

ধু পেড় রাত-িদন মােন না তা বাঁধ।

এমন কন বৃ ি র মােঝ শান নবজাত।
বৃ ি

স- তা খাদার দয়া রহমত।

সাত সকােল বৃ ি

স- তা কত য মধু ,

বৃ ি র মােঝ গরম হাওয়া লােগ সু াদু ।
সারােবলা বৃ ি পেড় লােগ আন ,
কউ বেল বৃ ি ভাল আর কউ বেল ম ।
ভাল ম

বৃ ি র মােঝ তামার দৃ ি েত,

বৃ ি হয় ধু - খাদারই ইশারােত।
সৃ ি কুেলর কউ কের বৃ ি র অেপ া,
বৃ ি র ছাঁয়া পেয় তােদর

াণ পায় র া।
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