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িত বছেরর মেতা এবারও পিব  রমজান মােস সরকাির অিফস-আদালেত কােজর সময় িঠক কের িদেয়েছ
মি সভা। সকাল ৯টা থেক িবকাল সােড় ৩টা পয  অিফেসর সময় িনধারণ করা হেয়েছ। বলা সায়া ১টা
থেক দড়টা পয  থাকেব জাহেরর নামােজর িবরিত।

অথাৎ রমজােন অিফস সময় আট ঘ ার পিরবেত সােড় ৬ ঘ া হেব। অ  সময় অিফস সময় ৯ থেক
৫টা পয । ধানম ী শখ হািসনার সভাপিতে  সামবার তার তজগাওঁেয়র কাযালেয় মি সভার িনয়িমত
বঠেক এ অিফসসিূচ  িনধারণ করা  হয়। বঠক শেষ মি পিরষদ িবভােগর িসিনয়র সিচব (সম য় ও

সং ার) শাম ল আেরিফন সাংবািদকেদর এসব তথ  জানান।

শাম ল আেরিফন বেলন,  এমিনেত সকাল ৯টা  থেক িবকাল  ৫টা  পয  সরকাির অিফেসর কায ম
চলেলও রমজােন ইফতােরর কথা মাথায় রেখ কমীেদর বািড় ফরার িবধার জ  সিূচেত পিরবতন আনা
হয়। সব সরকাির, আধাসরকাির,  ায় শািসত ও আধা ায় শািসত িত ান ৯টা-সােড় ৩টা সিূচেত
চলেব। আর ি মেকাট, ব াংক, বীমা ও আিথক িত ান এবং রা ায়  িশ  িত ান েলা িনেজেদর

িবধা অ যায়ী অিফসসিূচ িঠক কের নেব।

চাদঁ দখা সােপে  ৭ ম রাজা  হেত পাের। রাজার ঈেদ সরকাির ছুিটর স াব  তািরখ রাখা হেয়েছ

  যগুা র িরেপাট
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৪ থেক ৬ জুন।

মি পিরষদ িবভােগর িসিনয়র সিচব আরও জানান, মি সভার বঠেক বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা
ক  আইেনর খসড়ার চড়ূা  অ েমাদন দয়া হয়। পাশাপািশ লবানেনর সে  সং িৃতিবষয়ক একিট চিু

করার খসড়া অ েমাদন িদেয়েছ মি সভা। এ চিু  অ যায়ী বাংলােদশ ও লবানেনর মেধ  িবেশষ েদর
অিভ তা িবিনময়, কাশনা ও গেবষণােক এিগেয় িনেয় যাওয়ার জ  কাজ করা হেব।

এছাড়া বঠেক ীলংকায় স াসী হামলায় হতাহেতর ঘটনায় শাক ও িন া জািনেয়েছ মি সভা। এ সে
শাম ল আেরিফন বেলন, ‘২১ এি ল ীলংকার রাজধানী কলে াসহ পা বতী শহরতিলর আটিট ােন
সংঘিটত স াসী বামা হামলায় ২৫৩ জন িনহত এবং ৫০০ জন আহত হওয়ায় মি সভা শাক ও গভীর

ঃখ কাশ কের শাক াব হণ কেরেছ।

এই ববেরািচত হামলায় বাংলােদেশর একাদশ জাতীয় সংসেদর া  ও পিরবার কল াণ ম ণালয় সং া
সংসদীয়  ায়ী  কিমিটর  সভাপিত  ও  আওয়ামী  লীেগর  সভাপিতম লীর  সদ  শখ  ফজললু  কিরম
সিলেমর ৮ বছর বয়সী নািত জায়ান চৗধরুী ীলংকার সাংি লা হােটেল না া করার সময় িনহত ও

জায়ােনর বাবা মিশউল হক চৗধরুী তর আহত হন।’
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