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সংসদ িরেপাটার ॥ জাতীয় সংসেদর ীকার ড. িশরীন শারিমন চৗধুরী বেলেছন, বাংলােদশ ও কাতােরর সংসদ
সদ েদর পার ািরক সফর ও অিভ তা িবিনমেয়র মাধ েম ’ দেশর মেধ  িবদ মান ব ু পূণ স ক আরও দৃঢ়
হেব। তার সে  সামবার শরাটেন কাতার  বাংলােদেশর িবিভ  িমিডয়ার সাংবািদকবৃ  সৗজ  সা াত করেত
এেল িতিন বাংলােদেশর সে  কাতােরর ব ু পণূ স েকর কথা উে খ কের এ কথা বেলন।

সংসদ সিচবালেয়র এক সংবাদ িব ি েত জানােনা হয়, এ সময় ীকার জানান, ১৪০তম আইিপইউ সে লেনর
আেয়াজক দশ িহেসেব কাতার শংসার দািবদার।

িততাস গ ােস জনবল িনেয়ােগ তারণার অিভেযাগ

একিট তারক চ  কা ািনর উধতন কমকতার া র জাল কের ভুয়া মৗিখক পরী ার িব ি সহ মৗিখক
পরী ার ভয়ুাপ  ই  কের চাকির াথীেদর সে  তারণার চ া করেছ মেম অিভেযাগ পাওয়া গেছ। সংি
সকেলর অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, িততাস গ াস া িমসন এ া ড িডি িবউশন কা ািন িলিমেটড সকল
িনেয়াগ ি য়ায় সরকারী িবিধ-িবধান অ সরণ কের িলিখত, মৗিখক ও চড়ূা  িনেয়ােগর িবষেয় িব ািরত তথ
সংবিলত িব ি  একািধক জাতীয় দিনেক কাশসহ কা ািনর ওেয়ব সাইট (িি◌.ি◌ঃরঃধংমধং.ড়ৎম.নফ) কাশ
করা হয়। এছাড়াও াথীেদর বতমান িঠকানায় ডাকেযােগ প  রণ করা হেয় থােক। এ ধরেনর তারক চ  থেক
সতক থাকার জ  সংি  সকলেক কা ািনর প  থেক অ েরাধ করা হেয়েছ। -িব ি
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