ফারইস্ট ইন্স্যুেরন্েসর
েচয়ারম্যান কারাগাের

সােবক

সমেয়র িচত্র েডস্ক:
ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুেরন্স েকাম্পািন িলিমেটেডর সােবক
েচয়ারম্যান েমা. নজরুল ইসলামেক কারাগাের পাঠােনার আেদশ িদেয়েছন
আদালত।
শুক্রবার (২৩ েসপ্েটম্বর) ঢাকা েমট্েরাপিলটন ম্যািজস্ট্েরট নুরুল
হুদার আদালত আসািমর িরমান্েডর আেবদন নামঞ্জুর কের এই আেদশ েদন।
এর আেগ, এিদন দুপুের চার িদেনর িরমান্ড েশেষ তােক আদালেত হািজর
করা হয়। এরপর মামলার তদন্ত কর্মকর্তা নজরুলেক েফর ৮ িদেনর
িরমান্েডর আেবদন কেরন। এসময় আসািম নজরুল ইসলােমর পক্েষ তার
আইনজীবী িরমান্ড বািতেলর আেবদন কেরন। অপরিদেক, রাষ্ট্রপক্ষ
জািমেনর িবেরািধতা কেরন। উভয়পক্েষর শুনািন েশেষ িবচারক িরমান্েডর
আেবদন নামঞ্জুর কের আসািমেক কারাগাের পাঠােনার আেদশ েদন।
গত ১৮ েসপ্েটম্বর ঢাকা েমট্েরাপিলটন ম্যািজস্ট্েরট শিহদুল ইসলাম
নজরুল ইসলােমর ৪ িদেনর িরমান্ড মঞ্জুর কেরন।
উল্েলখ্য, ‘প্রাইম এিশয়া ফাউন্েডশন’ ও ‘িপএফআই প্েরাপার্িটজ
িলিমেটড’ নােম দুিট প্রিতষ্ঠােনর মাধ্যেম ফারইস্ট ইসলামী লাইফ
ইন্স্যুেরন্স েকাম্পািনর ৭০ েকািট ৬৯ লাখ টাকা হািতেয় িনেয়েছ
প্রিতষ্ঠানিটর েভেঙ েদওয়া পিরচালনা পর্ষদ। ১৫৮তম পর্ষদ সভার ভুয়া
সারসংক্েষপ ৈতির কের েসিটর বরাত িদেয় এই পিরমাণ অর্থ হািতেয়
েনওয়া হয়।
প্রিতষ্ঠানিটর সােবক েচয়ারম্যান েমা. নজরুল ইসলামসহ ৯ শীর্ষ
কর্মকর্তা পরস্পর েযাগসাজেশ এই অর্থ হািতেয় েনন। এই অিভেযােগ
মামলা দােয়র করা হয়।

িবেদশমুখী
েকেনা???

বাংলােদশীরা

িকন্তু

িনজস্ব প্রিতেবদক।।
মাস্ক ও আিম— এমন েদশিট েকাথাও খুঁেজ পােব নােকা তুিম, সকল েদেশর
রানী েস েয আমার জন্মভূিম।আমরা বাংলােদশী।তাই আমার ও আমােদর েচাখ
বন্ধ কের আমােদর বাংলােদশ েক ভােলাবাসা উিচৎ। িকন্তু এই আিমই যিদ
মেনর অজান্েতই িবেদেশ যাবার পিরকল্পনা কির বা আমরা েবিশর ভাগ
মানুষই মেন মেন বিল িবেদেশ যারা আেছ জান্নাত এ আেছ/ JUST LIKE A
HEAVEN এ আেছ। তাহেল িক Proved হয়- Either Bangladesh is worst
place or Foreign countries r Dream place FOR all of us..িকন্তু
আিম ভােলা ইিতহােসর student না হেলও বলেত পাির বৃিটশরা ২০০ বছর
আমােদর এই পাক- ভারত উপমহােদশ িক েকােনা কারন ছাড়াই েশাসন করেত
এেসিছেলা???েসই েশাষেনর Result এখন বৃিটশরা েভাগ করেছ এবং িকয়ামত
অবিধ
েভাগ
কের
যােব।AMERICA
সবার
Dream.িকন্ত
তােদর
পররাষ্ট্রনীিত িবশ্েলষন কের েযটা েদখা যায় আয়নার মেতা পিরষ্কার
িবগত ৩২ বছর ধের Middle East countries and also Muslim
countries এ রাজৈনিতক অস্িথরতা ৈতির কের েসইসব েদশ েথেক ১০০%
সুেযাগ িনচ্েছ।যুদ্ধ নামক একটা ভয়াবহ িবষাক্ত পিরেবশ ৈতির কের
অস্ত্র সরবরাহ কের িনেজরা উন্নত েথেক আেরা অেনক েবিশ উন্নত,
সভ্য,১০০% িশক্িষত ও Super Dream country েত পিরনত হচ্েছ। আিম বা
আমরা সবাই সত্িযই খুব েবিশ অসহায়।We have nothing To Do. মাস্ক
কেরানার আেগ ১% মানুষ হয়েতা পড়েতা।তােদরেক আমরা ভাবতাম হয়েতা বা
পাগল নয়েতাবা শুিচবায়ু৷ বা Over Health concern.িকন্তু কেরানার
পের েযটা হেলা এখন ১% েথেক ৫%-১০% মানুষ মাস্ক পেড়। তার মধ্েয
আিমও আিছ।মাস্ক না পড়েল েকমন জািন িনেজেক অপরাধী অপরাধী
লােগ।মাস্ক পড়ার িকছু সুিবধা আেছ েযটা আেগও িছেলা, এেখােনা আেছ,
থাকেবও।মাস্ক পড়ার িবেশষ একটা সুিবধা নারী,পুরুষ সবারই মুেখর
একটা পর্দা েদওয়া হেয় যায়। আল্লাহ তা আলা এটাই চান িবধায় আমরা
মেনর ইচ্েছর িবরুদ্েধই মাস্ক পড়িছ।Prothom Alo newspaper এ একটা
Add T.V + Paper এ িদেতা।একজন মানুষ বাংলােদেশর বদনাম সমােন কেরই
যাচ্েছ।িঠক তখনই আেরকজন মানুষ বলেছ এই িময়া আপিন আমার মা’েক
ভালবােসন িকনা? উত্তর হ্যা।িঠক তখনই পেরর জন বলেছ েদশটা মােয়র
মেতা না!!!!!আমার school LIFE এর বন্ধু েয িকনা তাবলীগ এর একজন
একিনষ্ঠ সমর্থক. হটাৎ কেরই AMERICA এই বুেড়া বয়েস যাওয়ার েচষ্টা
করেছ।আেরক তাবলীগ বন্ধুও AMERICA েত settled হেয় িগেয়েছ।
এেলােমেলা অেনক কথা মাথায় ঘুরপাক খায়।আর বাড়ােবানা।।Nobody
is100% perfect and No country is 100% Dreamfull..আসুন িনেজেক
িনেজ বদলাই,েদখেবন একিদন বাংলােদশটাও অেনক েবিশ সুন্দর একটা েদেশ

পিরনত হেয় িগেয়েছ।। েসই আশাবাদী।

কুিমল্লা েজলা পুিলেশর
কল্যাণ সভা অনুষ্িঠত

মািসক

কুিমল্লা প্রিতিনিধ।।
কুিমল্লা েজলা পুিলেশর আেয়াজেন মািসক কল্যাণ সভা অনুষ্িঠত হেয়েছ।
গতকাল ২২ েসপ্েটম্বর পুিলশ লাইন্স শহীদ আর.আই এ.িব.এম আব্দুল
হািলম িমলনায়তেন এ সভা অনুষ্িঠত হয়।
কল্যাণ সভায় প্রধান অিতিথ িহসােব উপস্িথত িছেলন েজলা পুিলশ সুপার
আব্দুল মান্নান। িতিন কল্যাণ সভায় উপস্িথত সকেলর উদ্েদশ্েয
িবিভন্ন িদক িনর্েদশনামুলক বক্তব্য রােখন।
একই িদেন েজলা পুিলশ কুিমল্লার আেয়াজেন পুিলশ লাইন্স শহীদ
আর.আই.এ.িব.এম আব্দুল হািলম িমলনায়তেন মািসক অপরাধ সভাও অনুষ্িঠত
হয়। সভায় েজলায় িবিভন্ন ইউিনেট কর্মরত পুিলশ সদস্যেদর ভাল কােজর
স্বীকৃিত স্বরুপ িবিভন্ন পদ মর্যদার পুিলশ অিফসারেক সনদপত্র ও
ক্েরস্ট প্রদান কেরন প্রধান অিতিথ পুিলশ সুপার আব্দুল মান্নান।
মািসক অপরাধ সভায় আগস্ট মােসর তুলনামূলক অপরাধ পিরসংখ্যান,
মাদকদ্রব্য েচারাচালন, অৈবধ অস্ত্র উদ্ধার ও গ্েরফতারী পেরায়ানা
সংক্রান্েত তথ্য, মানব পাচার/অপহরণ মামলার তথ্য, তদন্তাধীন
অপমৃত্যু মামলার িববরণীসহ আগস্ট মােসর রুজুকৃত, তদন্ত ও
অিনষ্পত্িতকৃত মামলার িববরণী ও গত মাস পর্যন্ত মুলতবী মামলার
িববরনীসহ েব-আইনী েমাটরযান আটক এবং আটককৃত েমাটরযােনর িবরুদ্েধ
আইনী ব্যবস্থা গ্রহেনর উপর িবস্তািরত আেলাচনা কেরন।

েফর কােলা িডম েপেড়েছ আেলািচত
েসই পািতহাঁস
চরফ্যাশন প্রিতিনিধ।।
েদিশ পািত হাঁেসর কােলা িডম পাড়া িনেয় এলাকায় চাঞ্চল্েযর সৃষ্িট
হেয়েছ। ঘটনািট রূপকথার মেতা অবাক হেলও সত্িয। ঘটনািট ঘেটেছ
েভালার চরফ্যাশন উপেজলার িজন্নাগড় ইউিনয়েনর ৪ নম্বর ওয়ার্ডস্থ
দাস কান্িদ গ্রােম।
হাঁেসর কােলা িডম েদখেত গৃহস্েথর বািড়েত মানুেষর িভড় জেমেছ। দুই
িদন ধের আেশপােশর এলাকার শত শত মানুষ িভড় করেছন হাঁেসর মািলক
তাসিলমা েবগেমর বািড়েত। হাঁসিট কােলা িডম িদচ্েছ- এ খবের এলাকায়
চাঞ্চল্য েদখা িদেয়েছ। বুধ ও বৃহস্পিতবার পর পর দুই িদন কােলা
িডম েদয় হাঁসিট।
গৃহবধূ তাসিলমার স্বামী আবদুল মিতন জানান, বুধবার সকােল হাঁস
ছাড়েত িগেয় ওই কােলা রেঙর িডমিট েদখেত পান। বৃহস্পিতবার সকােল
আরও একিট কােলা িডম েদয় হাঁসিট। খবর েপেয় সাংবািদক ও প্রািণসম্পদ
িবভােগর কর্মকর্তারা িডম েদখেত আেসেছন।
হাঁেসর মািলক গৃহবধূ তাছিলমা েবগম সমকালেক জানান, আট মাস আেগ
প্রিতেবশীর কাছ েথেক ২১িট েছাট হাঁেসর বাচ্চা িকেন আেনন িতিন।
কাক, িচল, িশয়ােল েনওয়ার পর এবং েরােগ ভুেগ মারা যাওয়ার পর ১১িট
হাঁস িটেক আেছ। এর মধ্েয একিট হাঁস বুধবার সকােল একিট কােলা িডম
েদয়। িডমিট কােলা েদেখ প্রথেম ভয় েপেয় যান। আজেকও কােলা িডম
েপেড়েছ হাঁসিট। তেব আেগর িদেনর েথেক একটু কম কালেচ।
চরফ্যাশন উপেজলার উপসহকারী প্রািণসম্পদ কর্মকর্তা েমা. িমজানুর
রহমান জানান, বুধবার সকােল কােলা িডেমর িবষয়িট জানেত েপের আমরা
ওই বািড়েত িগেয় সত্যতা েপেয়িছ। বৃহস্পিতবার আরও একিট কােলা িডম
িদেয়েছ হাঁসিট। তেব প্রথম িদেনর তুলনায় দ্িবতীয় িদেনর িডেমর
কােলা রঙ িকছুটা কম। িবষয়িট আমরা পর্যেবক্ষণ করিছ। ঊর্ধ্বতন
কর্তৃপক্ষেক জানােনা হেয়েছ। ধারাবািহকভােব হাঁসিট িডম িদেত থাকেল
পরীক্ষা- িনরীক্ষার জন্য পাঠােনা হেব।
েজলা প্রািণসম্পদ কর্মকর্তা ইন্দ্রিজৎ কুমার মণ্ডল বেলন, েদিশ
হাঁেসর কােলা িডম েদওয়া এই প্রথম। িজংিডং জােতর এক প্রকার হাঁস

হালকা নীল রেঙর িডম েদয়। িকন্তু েকােনা েদিশ হাঁস কােলা িডম েদয়,
এটা এই প্রথম।
িতিন আরও বেলন, ভারতীয় ব্িরেডর কাদারনাথ বা কােলা মািস জােতর
মুরগী কােলা িডম েদয়, যার মাংসও কােলা। তেব েদিশ হাঁস কােলা িডম
েদওয়ার েনপথ্েয জরায়ুর েকােনা সমস্যা হেত পাের। সাধারণত হাঁেসর
জরায়ুেত িডেমর েখাসািট ১৯ ঘণ্টা থােক। তেব ধারণা করা হচ্েছ, এিট
একিট অস্বাভািবক িডম। পরীক্ষাগাের পাঠেনা হেল এর আসল কারণ জানা
যােব।

বাংলােদেশ
িবপুল
মার্িকন
িবিনেয়াগ চাইেলন প্রধানমন্ত্রী
সমেয়র িচত্র েডস্ক:
প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা িনউ ইয়র্ক সময় বৃহস্পিতবার দুপুের
মার্িকন িবিনেয়াগকারীেদর বাংলােদেশ নবায়নেযাগ্য জ্বালািন, জাহাজ
িনর্মাণ, অেটােমাবাইল এবং ফার্মািসউিটক্যালসসহ িবিভন্ন খােত
িবিনেয়ােগর আহ্বান জািনেয় বেলেছন, বাংলােদশ তােদর জন্য একিট
িবেশষ অর্থৈনিতক অঞ্চল প্রদােনর প্রস্তাব িদেত েপের সন্তুষ্ট।
বাসস
িতিন বেলন, ‘আিম মার্িকন িবিনেয়াগকারীেদর বাংলােদেশ নবায়নেযাগ্য
শক্িত, জাহাজ িনর্মাণ, অেটােমাবাইল, ওষুধ, ভারী যন্ত্রপািত,
রাসায়িনক সার, আইিসিট, সামুদ্িরক সম্পদ, জাহাজ িনর্মাণ, িচিকৎসা
সরঞ্জাম এবং েকািভড-১৯ ভ্যাকিসন ৈতিরেত িবিনেয়ােগর জন্য আমন্ত্রণ
জানােত চাই।’
এখােন তাঁর অবস্থানস্থেলর েহােটেল ইউএস-বাংলােদশ িবজেনস কাউন্িসল
আেয়ািজত উচ্চ-স্তেরর পিলিস েগালেটিবেল ভাষণদান কােল িতিন বেলন,
বাংলােদেশর উদার িবিনেয়াগ নীিত রেয়েছ, যার মধ্েয রেয়েছ িবেদশী
িবিনেয়াগ সুরক্ষা, কর অবকাশ, রয়্যালিটর েরিমেটন্স, অিনয়ন্ত্িরত
প্রস্থান নীিত এবং পুেরাপুির প্রস্থােনর সময় লভ্যাংশ ও মূলধন

িনেয় যাওয়ার সুিবধা।
বাংলােদেশর িবিভন্ন স্থােন ১শ’িট ‘িবেশষ অর্থৈনিতক অঞ্চল’
(এসইেজড) এবং েবশ কেয়কিট হাই-েটক পার্ক স্থাপন করা হেয়েছ উল্েলখ
কের প্রধানমন্ত্রী বেলন, েদেশ ৬ লােখরও েবিশ ফ্ির-ল্যান্িসং আইিট
েপশাদার রেয়েছ, ফেল, বাংলােদশ আইিট িবিনেয়ােগর জন্য সিঠক
গন্তব্য।
িতিন বেলন, ‘তাছাড়া, প্রিতেযািগতামূলক মজুিরেত দক্ষ মানবসম্পদ
বাংলােদেশ একিট অিতিরক্ত সুিবধা। এমনিক যিদ প্রেয়াজন হয়, আমরা
মার্িকন িবিনেয়াগকারীেদর জন্য একিট েডিডেকেটড ‘িবেশষ অর্থৈনিতক
অঞ্চেলর’ প্রস্তাব করেত পরেল খুশী হব।’
িতিন আস্থা প্রকাশ কের বেলন, ইউএস-বাংলােদশ িবজেনস
এক্েষত্ের গুরুত্বপূর্ণ ভূিমকা পালন করেত পাের।

কাউন্িসল

প্রধানমন্ত্রী বেলন, আঞ্চিলক সংেযােগর ক্েষত্ের বাংলােদশ দক্িষণ
এিশয়ায় অগ্রগামী এবং বাংলােদেশর েকৗশলগত অবস্থান এই অঞ্চেলর
অর্থৈনিতক েকন্দ্র হওয়ার অভূতপূর্ব সম্ভাবনা প্রদান কেরেছ।
‘ভারত, চীন এবং দক্িষণ-পূর্ব এিশয়ার সঙ্েগ বাংলােদশ ৪ িবিলয়ন
মানুেষর সম্িমিলত বাজােরর মাঝখােন রেয়েছ,’ িতিন বাংলােদশ ও
মার্িকন যুক্তরাষ্ট্েরর ব্যবসায়ী েনতােদর সমােবেশ বেলন।
প্রযুক্িত

এবং

উদ্ভাবন

হচ্েছ

দ্রুত

অর্থৈনিতক

প্রবৃদ্িধর

চািবকািঠ উল্েলখ কের িতিন বেলন, এভােব, বাংলােদশ দ্িবতীয় বৃহত্তম
ৈতির েপাশাক রপ্তািনকারক, তৃতীয় বৃহত্তম সবিজ উৎপাদনকারী েদেশ
পিরণত হেয়েছ, ৪র্থ বৃহত্তম ধান উৎপাদনকারী
বৃহত্তম অভ্যন্তরীণ মৎস্য উৎপাদনকারী হেয়েছ।

এবং

িবশ্েবর

৫ম

‘বাংলােদশ
ধারাবািহকভােব
তার
প্রিতেবশী
েদশ
এবং
মার্িকন
যুক্তরাষ্ট্রসহ ৈবশ্িবক সমমনা েদশগুেলার সঙ্েগ অর্থৈনিতক কূটনীিত
চািলেয় যােব। আমরা ক্রমাগত আমােদর েভৗত, আইিন এবং আর্িথক
অবকাঠােমা উন্নত করিছ এবং েদেশ েযাগােযাগ উন্নত করিছ,’ িতিন
বেলন।
িতিন বেলন, পদ্মা বহুমুখী েসতুর সমাপ্িত অভ্যন্তরীণ এবং আঞ্চিলক
সংেযাগ উভয়ই উন্নত কেরেছ, েযখােন ঢাকা েমট্েরা-েরল প্রকল্পিট
২০২২ সােলর িডেসম্বের চালু হেব বেল আশা করা হচ্েছ, যা দ্রুত
অভ্যন্তরীণ গিতশীলতা েযাগ করেব।

বাংলােদশ ২০২৬ সােলর মধ্েয এলিডিস মর্যাদা েথেক স্নাতক হেত চেলেছ
উল্েলখ কের িতিন বেলন, আমােদর ৈবশ্িবক প্রিতেযািগতা এবং রপ্তািন
বাস্েকট বাড়ােনার জন্য তােদর পর্যাপ্ত সহায়তা প্রেয়াজন।
‘আিম িনশ্িচত েয মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র এই চ্যােলঞ্িজং প্রেচষ্টায়
আমােদর সবেচেয় শক্িতশালী অংশীদার হেত পাের,’ িতিন বেলন।
প্রধানমন্ত্রী বেলন, বাংলােদশ সরকার েদেশ শ্রিমক অিধকার িনশ্িচত
করার প্রেয়াজনীয়তা স্বীকার কের। আইএলও েরাডম্যাপ উদ্েযাগ
েমাকােবলা করার জন্য কর্েমর একিট সুস্পষ্ট পিরকল্পনা এবং সময়েরখা
প্রদান কের এবং শ্রম খােত প্রিতকােরর পরামর্শ েদয়।
তাঁর
সরকার
এই
েসক্টের
ক্রমাগত
উন্নিতর
জন্য
মার্িকন
যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহেযাগীেদর সােথ পর্যাপ্তভােব
িনযুক্ত রেয়েছ। মার্িকন সরকার শ্রম ইস্যুেত ৩+৫+১ প্রক্িরয়ায়
সক্িরয়ভােব প্রিতিনিধত্ব করেছ, িতিন বেলন।
তদুপির, িতিন বেলন েয ২য় উচ্চ স্তেরর অর্থৈনিতক পরামর্েশর ফেলাআপ
িসদ্ধান্ত িহসােব একিট ‘সরকার েথেক সরকা’’ ওয়ার্িকং গ্রুপ গঠন এই
িদেক একিট গুরুত্বপূর্ণ পদক্েষপ।
প্রধানমন্ত্রী ইউএস-বাংলােদশ িবজেনস কাউন্িসেলর প্রিতিট সাফল্য
কামনা কেরন এবং আন্তিরকভােব িবশ্বাস কেরন েয এিট দুই েদেশর মধ্েয
বািণজ্য ও িবিনেয়াগ সহেযািগতােক উল্েলখেযাগ্যভােব বৃদ্িধ করেব,
বেলন, ‘আসুন আমরা আবারও একিট েটকসই অর্থৈনিতক প্রবৃদ্িধর জন্য
পারস্পিরক অন্তর্ভুক্িতমূলক অংশীদািরত্েবর জন্য আমােদর হাত
েমলাই।’
েশখ হািসনা বেলন, এ বছর বাংলােদশ ও যুক্তরাষ্ট্র উভেয়ই কূটৈনিতক
সম্পর্েকর ৫০ বছর উদযাপন কেরেছ।
যুক্তরাষ্ট্র বাংলােদেশর একিট প্রধান অর্থৈনিতক ও উন্নয়ন অংশীদার
এবং বািণজ্য, িবিনেয়াগ, সামিরক-সামিরক সহেযািগতা, িনরাপত্তা,
জলবায়ু পিরবর্তন এবং ৈবশ্িবক স্বাস্থ্যসহ িবস্তৃত িবষেয় মার্িকন
যুক্তরাষ্ট্েরর সােথ এর ব্যাপক সম্পৃক্ততা রেয়েছ। ব্যবসা-বািণজ্য
এবং জনগেণর মধ্েয েযাগােযােগর প্রসােরর মাধ্যেম পারস্পিরক
সমৃদ্িধেত দুেদেশর
অিভন্ন লক্ষ্যগুেলা প্রিতধ্বিনত হেয়েছ, িতিন
বেলন।
প্রধানমন্ত্রী

উল্েলখ

কেরন,

২০২১-২২

সােল

যুক্তরাষ্ট্ের

বাংলােদেশর রপ্তািন িছল প্রায় ১০ দশিমক ৪২ িবিলয়ন মার্িকন ডলার
এবং আমদািন িছল প্রায় ২ দশিমক ৮ িবিলয়ন মার্িকন ডলার।
েশখ হািসনা বেলন, জািতর িপতা বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান একিট
েসানার বাংলার স্বপ্ন েদেখিছেলন েযখােন বাংলােদেশর সাধারণ মানুষ
একিট েশাষণমুক্ত সমাজ এবং পূর্ণ অর্থৈনিতক মুক্িত পােব, িতিন আরও
বেলন, ‘আমার সরকার বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত স্বপ্ন বাস্তবায়েন
িনরলসভােব কাজ কের যাচ্েছ।’
িতিন বেলন, বাংলােদশ গত ১৩ বছের িবেশষ কের নারীর ক্ষমতায়ন,
দািরদ্র্য িবেমাচন, পুষ্িট, মা ও িশশু স্বাস্থ্য, প্রাথিমক
িশক্ষা এবং আইিসিট ক্েষত্ের একিট অনুকরণীয় আর্থ-সামািজক অগ্রগিত
অর্জন কেরেছ।
প্রধানমন্ত্রী সরকােরর ধারাবািহকতা, গ্রামীণ অর্থনীিতেত িবিনেয়াগ
এবং নারীর ক্ষমতায়নেক সাফল্েযর চািবকািঠ বেল উল্েলখ কেরন। িতিন
উল্েলখ কেরন, বাংলােদশ ২০২৬ সােলর মধ্েয মধ্যম আেয়র েদেশ পিরণত
হেব এবং ২০৪১ সােলর মধ্েয একিট উন্নত েদেশ পিরণত হেব।
িতিন বেলন, িডিজটাল বাংলােদশেক একিট ‘স্মার্ট বাংলােদেশ’
রূপান্তিরত করার িবষয়িট প্রক্িরয়াধীন রেয়েছ, েযখােন তথ্য ও
েযাগােযাগ প্রযুক্িত (আইিসিট) গুরুত্বপূর্ণ ভূিমকা পালন করেছ।
প্রধানমন্ত্রী

বেলন,

তাঁর

সরকার

‘েডল্টা

প্ল্যান

২১০০’

হােত

িনেয়েছ, যা জলবায়ু পিরবর্তেনর িবরূপ প্রভাব েমাকােবলা কের সবুজ
সমৃৃদ্িধর জন্য একিট েকৗশলগত েরাডম্যাপ।
িতিন বেলন, েকািভড-১৯ মহামারী িবশ্বেক একিট স্িথিতস্থাপক িবশ্ব
স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রেয়াজনীয়তা েদিখেয়েছ। একিট ঘনবসিতপূর্ণ
েদশ হওয়া সত্ত্েবও, সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রাথিমক এবং কার্যকর
পদক্েষেপর কারেণ মহামারী চলাকালীন মৃত্যুর হার খুবই কম িছল। িতিন
আনন্েদর সঙ্েগ জানান েয, বাংলােদেশর লক্ষ্যমাত্রার জনসংখ্যার
১০২% (১২১ িমিলয়ন) কমপক্েষ দ’◌ুিট েডাজ েকািভড-১৯ ভ্যাকিসন
েপেয়েছ। এইভােব, আমােদর অর্থনীিত মহামারী েমাকােবলায় দুর্দান্ত
স্িথিতস্থাপকতা েদিখেয়েছ, িতিন বেলন।
েকাভ্যাক্েসর মাধ্যেম বাংলােদশেক ৭৫ িমিলয়েনরও েবিশ েকািভড-১৯
িটকা অনুদান প্রদান করায় িতিন মার্িকন সরকােরর আন্তিরক প্রশংসা
কেরন।

হােফজ তাকরীমেক আনুষ্ঠািনকভােব
সংবর্ধনা েদওয়া হেব েসামবার
সমেয়র িচত্র েডস্ক:
আগামী
সােলহ

েসামবার িমরপুের
আহমদ
তাকরীমেক

েগালারেটক
সংবর্ধনা

মােঠ
হেব

আনুষ্ঠািনকভােব হােফজ
বেল
জািনেয়েছ
তার

িশক্ষাপ্রিতষ্ঠান মারকাযু ফয়িজল কুরআন আল ইসলািম মাদ্রাসার
কর্তৃপক্ষ। শুক্রবার (২৩ েসপ্েটম্বর) আমােদর নতুন সময়েক িবয়ষিট
িনশ্িচত কেরেছন মাদ্রাসার িকতাব িবভােগর িশক্ষক সামসুদ্িদন।
িতিন বেলন, মাদ্রাসার পক্ষ েথেক ২৬ েসপ্েটম্বর (েসামবার)
তাকরীমেক আনুষ্ঠািনকভােব সংবর্ধনা েদওয়া হেব। তেব ঔিদন েকান সমেয়
সংবর্ধনা অনুষ্ঠানিট শুরু হেব আমরা েস িবষয়িট এখনও িনশ্িচত হেত
পািরিন। এ িবষেয় মাদ্রাসার িশক্ষকেদর একটা িমিটং হেব তারপর আমরা
অনুষ্ঠান শুরুর সময়টা সবাইেক জািনেয় িদেবা ইনশাআল্লাহ।
েসৗিদ সরকােরর তত্ত্বাবধােন অনুষ্িঠত ৪২তম বাদশাহ আবদুল আিজজ
আন্তর্জািতক িহফজুল েকারআন প্রিতেযািগতায় তৃতীয় স্থান অর্জন কের
গত বৃহস্পিতবার িদবাগত রােত িফেরেছন হােফজ তাকরীম। প্রিতেযািগতায়
তৃতীয় স্থান অর্জন করা এই হােফজেক িবমানবন্দের ফুল িদেয় বরণ কের
েনওয়া হয়।
রাত প্রায় দুইটা িদেক হযরত শাহজালাল আন্তর্জািতক িবমানবন্দের
অবতরণ কের তােক বহনকারী ফ্লাইটিট। এ সময় িবমানবন্দের হােফজ
তাকরীমেক ফুল িদেয় বরণ কের েনন িবিভন্ন শ্েরিণ-েপশার মানুষ।
এছাড়া িবমানবন্দেরর সম্মুখ রাস্তায় হােফজ তাকরীমেক শুেভচ্ছা
জানােত ব্যানার হােত জেড়া হন হাজারও মানুষ।
িবশ্েবর ১১১িট েদেশর ১৫৩ জন হােফজ এ প্রিতেযািগতায় অংশ েনন। এেত
তৃতীয় স্থান অর্জন কেরন বাংলােদিশ এই হােফজ। এসময় তােক এক লাখ
িরয়াল (প্রায় সােড় ২৭ লাখ টাকা) পুরস্কার ও সম্মাননা ক্েরস্ট
েদয়া হয়।

বাবর
ও
িরজওয়ােনর
তান্ডেব
ইংল্যান্ডেক ১০ উইেকেট হারাল
পািকস্তান
স্েপার্টস েডস্ক:
করািচেত সাত ম্যাচ িট-েটােয়ন্িটর দ্িবতীয় েখলায় ইংল্যান্ডেক ১০
উইেকেট
হািরেয়
িসিরেজ
সমতা
এেনেছ
স্বাগিতক
পািকস্তান।
ইংল্যান্েডর েদওয়া ২০০ রােনর লক্ষ্েয ব্যািটংেয় েনেম ৩ বল বািক
থাকেতই লক্ষ্য টপেক যায় স্বাগিতকরা। এর আেগ িসিরেজর প্রথম েখলায়
স্বাগিতকেদর ৬ উইেকেট হািরেয়িছল ইংিলশরা।
এিদন টস িজেত ব্যািটংেয় নােম ইংল্যান্ড। ইিনংেসর ষষ্ঠ ওভাের
শাহেনওয়াজ
দাহািনর
েজাড়া
উইেকট
িশকাের
িকছুটা
চােপ
পেড়
ইংল্যান্ড। দলীয় ৪২ রােনই আেলক্স েহলস ও েডিভড িমলােরর উইেকট
হারায় সফরকারীরা। দলীয় ৯৫ রােন তৃতীয় উইেকট হারায় মঈন আলীর দল।
২৭ বেল ৩০ রান কেরন িপটার সল্ট। পের েবন ডােকেটর ২২ বেল ৪৩,
হ্যাির ব্রুেকর ১৯ বেল ৩১ এবং চারিট ছক্কা ও চারিট চােরর মাের
মঈন আলীর ২৩ বেল অপরািজত ৫৫ রােনর ইিনংেসর সুবােধ িনর্ধািরত ২০
ওভাের ৫ উইেকেট ১৯৯ রান কের ইংল্যান্ড।
জবােব ব্যািটংেয় েনেম েকান উইেকট না হািরেয়ই ১৯ ওভার ৩ বেল
স্েকার েবার্েড ২০৩ রান তুেল ১০ উইেকেটর জয় িনেয় মাঠ ছােড়ন
পািকস্তােনর দুই ওেপনার েমাহাম্মদ িরজওয়ান ও বাবর আযম। িটেটােয়ন্িট ক্যািরয়ােরর দ্িবতীয় শতক হাকান স্বাগিতক অিধনায়ক বাবর
আযম। এছাড়া িরজওয়ান হাকান তার িট-েটােয়ন্িট ক্যািরয়ােরর ১৭তম
অর্ধশতক। ৬৬ বেল ১১িট চার ও পাঁচিট ছেয়র মাের ১১০ রােন অপরািজত
থােকন বাবর আর ৫১ বেল চারিট ছক্কা ও পাঁচিট চােরর মাের ৮৮ রােন
অপরািজত থােকন িরজওয়ান।

সাফজয়ী নারী ফুটবল দলেক
েকািট
টাকা
পুরষ্কার
সংবর্ধনা েদেব েসনাবািহনী

১
ও

স্েপার্টস েডস্ক:
দক্িষণ এিশয়ান ফুটবল েফডােরশন (সাফ) নারী চ্যাম্িপয়নিশপজয়ী নারী
ফুটবল দেলর জন্য ১ েকািট টাকা পুরস্কােরর েঘাষণা িদেয়েছ বাংলােদশ
েসনাবািহনী।
শুক্রবার (২৩ েসপ্েটম্বর) রােত আন্তঃবািহনী জনসংেযাগ পিরদফতেরর
(আইএসিপআর) এক সংবাদ িবজ্ঞপ্িতেত এ কথা জানােনা হেয়েছ। আইএসিপআর
জানায়, আগামী ২৭ েসপ্েটম্বর নারী ফুটবল দেলর একিট িবেশষ সংবর্ধনা
অনুষ্ঠােনর আেয়াজন করা হেয়েছ।
িশেরাপা জেয়র পর েথেকই পুরস্কার পাওয়ার সুখবর পাচ্েছন সািবনারা।
চ্যাম্িপয়নেদর পুরস্কার েদয়ার েঘাষণা িদেয়েছন প্রধানমন্ত্রী েশখ
হািসনাও। বৃহস্পিতবার (২২ েসপ্েটম্বর) প্রধানমন্ত্রী কার্যালেয়র
প্েরস উইং েথেক প্রধানমন্ত্রীর প্েরস সিচব ইহসানুল কিরম জানান,
সাফজয়ী নারী ফুটবলারেদর সবার ঘেরর অবস্থা পিরদর্শন কের তা জানােত
সংশ্িলষ্টেদর িনর্েদশনা িদেয়েছন প্রধানমন্ত্রী। যােদর ঘেরর
অবস্থা ভােলা নয়, যােদর ঘর দরকার, তােদর নতুন ঘর বািনেয় েদেবন
প্রধানমন্ত্রী। জািতসংঘ
পুরস্কারও েদেবন িতিন।

অিধেবশন

েথেক

িফের

ফুটবলারেদর

অর্থ

সাফজয়ী নারী ফুটবল দলেক ৫০ লাখ টাকা েদয়ার েঘাষণা িদেয়েছ িবিসিব।
এর বাইেরও ব্যক্িতগতভােব বাংলােদশ ফুটবল েফডােরশেনর (বাফুেফ)
অেনক কর্মকর্তা আর্িথকভােব পুরস্কৃত কেরেছন নারী দলেক। বাফুেফর
িসিনয়র সহ-সভাপিত সালাম মুর্েশদী ৫০ লাখ এবং সহ-সভাপিত আতাউর
রহমান ভূঁইয়া মািনক েঘাষণা কেরেছন আরও ৫০ লাখ টাকার অর্থ
পুরস্কার।
সাফজয়ী ফুটবলারেদর মধ্েয েকউ মােস ১২ হাজার, েকউ ১০ হাজার, আবার
েকউ পান ৮ হাজার টাকা কের। তােদর েবতন বাড়ােনার আশ্বাস িদেয়েছন

বাংলােদশ ফুটবল েফডােরশেনর (বাফুেফ) সভাপিত কাজী সালাউদ্িদন।এ
সম্পর্েক অিধনায়ক সািবনা বেলন, ‘আমােদর েতা চাওয়ার েশষ েনই। মূলত
ফ্যািসিলিটজ ও সম্মানীর িবষেয় কথা বেলিছ। সভাপিত স্যার আমােদর
িবষয়িট বাস্তবায়ন করেবন বেল জািনেয়েছন। আমরা একটা অঙ্ক বেলিছ,
েফডােরশন েসটা েদখেব।’
গত ১৯ েসপ্েটম্বর েনপালেক ৩-১ েগােল হািরেয় প্রথমবােরর মেতা নারী
সাফ চ্যাম্িপয়নিশেপ িশেরাপা েজেত বাংলােদশ। স্মরণীয় এ জেয়
শামসুন্নাহার কেরন একিট েগাল। আর দুিট েগাল কেরন কৃষ্ণা রানী
সরকার। এমন আরাধ্য জয় েশেষ েদেশ েফরার পর জিয়তােদর িবমানবন্দের
েদয়া হয় রাজিসক সংবর্ধনা। জবােব অকুণ্ঠ সমর্থেনর জন্য সবাইেক
ধন্যবাদ জানান অিধনায়ক সািবনা খাতুন। এছাড়া িতিন ট্রিফিটও উৎসর্গ
কেরন েদশবাসীেক। িবমানবন্দর েথেক েবিরেয় কাঙ্ক্িষত ছাদেখালা বােস
িবজয় উল্লােস েমেত ওেঠন তারা।

