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মি সভা পুনিব াস

াফ িরেপাটার ॥  ই  ম ীর দািয়  কিমেয় এক িতম ীর দফতর বদেল মতা হেণর পাঁচ  মােসর মাথায়
মি সভার দািয়  পুনিব াস কেরেছন ধানম ী শখ হািসনা। রিববার এ সং া  পিরপ  জাির কেরেছ মি পিরষদ
িবভাগ।

মি পিরষদ িবভাগ থেক জাির করা পিরপে  বলা হয়, া  ও পিরবার কল াণ িতম ী ডাঃ মুরাদ হাসানেক সিরেয়
তথ  ম ণালেয়র িতম ী করা হেয়েছ। এছাড়া ডাক, টিলেযাগােযাগ ও তথ যিু  ম ণালেয়র দািয় া  ম ী
মা াফা জ ারেক একই ম ণালেয়র অধীন ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভােগর ম ী করা হেয়েছ। এ ম ণালেয়র তথ

ও যাগােযাগ যিু  িবভােগর দািয়  দয়া হেয়েছ িতম ী জুনাইদ আহেমদ পলকেক। ানীয় সরকার, প ী উ য়ন
ও সমবায় ম ণালেয়র অধীন ানীয় সরকার িবভােগর ম ী করা হেয়েছ তাজুল ইসলামেক। একই ম ণালেয়র প ী
উ য়ন ও সমবায় িবভােগর িতম ীর দািয়  দয়া হেয়েছ পন ভ াচাযেক।

এর আেগ ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালেয়র পেুরাটার দািয়  িছল তাজুল ইসলােমর হােত। এখন
িতিন ধু ানীয় সরকার িবভােগর ম ী িহিসেব দািয়  পালন করেবন। একইভােব ডাক ও টিলেযাগােযাগ তথ  ও
যাগােযাগ যিু  িবভােগর ই িবভাগেক পৃথক করা হেয়েছ। যার একিটেত মা াফা জ ার অ িটেত দািয়

পালন করেবন জুনাইদ আহেমদ পলক। এেদর জনই িবগত সরকােরর মি সভায় িছেলন।

একই ম ণালেয়র ই িবভােগ জন সিচব থােকন। কান কান ে  একজন ম ী এবং একজন িতম ী দািয়
পালন কেরন। তেব পিরপে  ম ণালেয়র ই িবভােগর দািয়  জনেক দয়া হেয়েছ। এর আেগও কান কান
ম ণালেয়র দািয়  পালেনর ে  এমন িবভাজন করা িছল। িবষয়িট এেকবাের নতুন নয় বেল জানা গেছ।

তথ  ম ণালেয় আেগ থেক দািয়  পালন করেছন ড. হাছান মাহমুদ। িতিন এর আেগও ম ী িহেসেব বন ও পিরেবশ
ম ণালেয়র দািয়  সামেলেছন। িতিন এখন তথ  ম ণালেয়র দািয়  পালেন িতম ী িহেসেব ডাঃ মুরাদ হাসানেক
পােশ পাে ন।

বতমান সরকার দািয়  নয়ার পর এিটই থম পিরবতেনর ঘটনা। বশ িকছু িদন ধের কান কান ম ণালেয়
মতপাথেক র ঘটনা ঘটিছল বেল জানা যায়। এেত ম ণালেয়র দািয়  পালেন সম া হি ল বেল জানা গেছ।

স ত গত ৬ জা য়াির নতুন মি সভার সদ েদর নাম ঘাষণা কেরন মি পিরষদ সিচব মাহা দ শিফউল আলম।
স সময় গঠন করা হয় ৪৬ সদে র মি সভা। ধানম ী শখ হািসনার অধীেন ছয় ম ণালয় রাখা হয়। মতার

বদেল মি সভার সদ  সংখ ার কান পিরবতন হে  না।

৩০ িডেস র অ ি ত একাদশ জাতীয় সংসদ িনবাচেন িনর শ সংখ াগির তা লাভ কের আওয়ামী লীগ। িনবাচেন
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২৯৮ আসেনর মেধ  ২৫৭িটেত জয় পেয়েছ মতাসীন আওয়ামী লীগ। জাটগতভােব তারা পেয়েছ ২৮৮ আসন।
অ িদেক তােদর ধান িতপ  িবএনিপ ও তােদর জাট পেয়েছ মা  সাতিট আসন। এিট আওয়ামী লীেগর টানা
ততৃীয় ময়ােদ সরকার গঠন।
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