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দেশর  ঝঁুিকপূণ  সব  রলেসতু
সং ােরর  িনেদশনা  িদেয়েছন

ধানম ী  শখ  হািসনা।  বষার
আেগই  সতু েলা  ত  সং ার
করেত  বেলেছন  িতিন।  গতকাল
ম লবার  জাতীয়  অথৈনিতক
পিরষেদর িনবাহী কিমিটর (একেনক)
বঠেক  এ  িনেদশনা  দন  িতিন।

এসময় খেলায়াড়েদর অবসেরর পর
জীবন  জীিবকার  ব ব া  করেত
িবেশষ  তহিবল  গঠেনর  িনেদশনা
দন  িতিন।  শেরবাংলা  নগর

এনইিস  সে লন  কে  অ ি ত
একেনক  বঠক  শেষ  সংবাদ
সে লেন  পিরক নাম ী  এম  এ
মা ান  জানান,  রিববার  িদবাগত
রােত ঢাকা-িসেলট েট রেলর বিগ

পেড় হতাহেতর ঘটনার পিরে ি েত ধানম ী দেশর সব রলেসতু জিরপ করার িনেদশনা িদেয়েছন।
জিরেপর মাধ েম যসব সতু  ঝুঁিকপূণ  িহেসেব উেঠ  আসেব,  স েলা  ত মরামেতর উেদ াগ িনেত
বেলেছন।

পিরক নাম ী  জানান,  সামবার  িব কাপ  ি েকেট  আফগািন ানেক  হািরেয়  বাংলােদশ  ি েকট  দল
জয়লাভ  করায়  ক াে ন  মাশরািফ  ও  িব েসরা  অলরাউ ডার  সািকব  আল  হাসানসহ  দেলর  সব
খেলায়াড়েক অিভন ন জািনেয়েছন ধানম ী। পাশাপািশ খেলায়াড়েদর জ  িবেশষ তহিবল গঠেনর

তািগদ িদেয় ধানম ী বেলেছন, খেলায়াড়রা ত ণ বয়েস ভােলা অব ায় থাকেলও বয়স হেয় গেল
তােদর অথকে  পড়েত হয়। এমন খেলায়াড়েদর জ  িবেশষ তহিবল গঠন করেত হেব। সব ধরেনর
পশাদার খেলায়াড় যন সারাবছর িশ ণ িনেত পােরন, সজ ও তহিবল গঠেনর িনেদশনা িদেয়েছন।

ম ী বেলন, খলা বলেত ধু  ি েকট নয়, ফুটবল, হিক, ভিলবল, বাে ট বল, সব ধরেনর খলােকই
সহেযািগতা করেত হেব। িটং ও আচািরেতও আমােদর স াবনা আেছ। সখােন িশ েণর ব ব া করেত
বেলেছন ধানম ী।

ম লবার একেনক সভায় মাট ১০িট কে র অ েমাদন দওয়া হয়। ক েলা বা বায়েন মাট খরচ
ধরা হেয়েছ ৬ হাজার ৯৬৭ কািট ২৩ লাখ টাকা। এর মেধ  সরকাির তহিবল থেক ৬ হাজার ৬৮৬ কািট

  ইে ফাক িরেপাট
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

১৩ লাখ টাকা, বা বায়নকারী সং া থেক ২৪১ কািট ৫২ লাখ এবং বেদিশক সহায়তা আকাের ৩৯
কািট ৫৮ লাখ টাকা ব েয়র ল  রেয়েছ।

সভায় ৩ হাজার ৮২৮ কািট টাকা ব েয় গাজীপুর িসিট করেপােরশেনর িবিভ  জােনর ধান সংেযাগ
রা া েলা  শ করণসহ নদমা ও ফটুপাত িনমাণ ক  অ েমাদন দওয়া হেয়েছ। িতন বছরেময়ািদ

ক িটেত িসিট করেপােরশেনর িনজ  তহিবল হেত ৩৮২ কািট ৮০ লাখ টাকা ও সরকােরর িনজ
তহিবল (িজওিব) হেত ৩ হাজার ৪৪৫ কািট ব য় করা হেব। সভায় জানােনা হেয়েছ, ক িট বা বািয়ত
হেল গাজীপুর িসিট করেপােরশন এলাকার রা া উ য়ন, শ করণ এবং ফুটপাত িনমাণ ও েনজ ব ব া
উ য়ন হেব। এর মাধ েম যানজট িনরসন, জলাব তা দরূীকরেণর মাধ েম নগরবাসীর যাতায়াত ব ব া
সহজতর  হেব।  কে র  আওতায়  ৪৩.২৫  িকেলািমটার  িবটিুমনাস  কােপিটং  রা া  িনমাণ,  ৪০.৫৫
িকেলািমটার আরিসিস রা া িনমাণ, ৮৯.৭০ িকেলািমটার ফুটপাত ও ন িনমাণ করা হেব।

রািহ া সম া সমাধােন

বইিজং গঠনমলূক ভিূমকা

রাখেব : চীেনর রা দতূ

বাসস  জানায়,বাংলােদেশ চীেনর রা দতূ  জ াং  জওু  বেলেছন,  রািহ া  সম ার সমাধােন  তাঁর দশ
গঠনমলূক ভূিমকা পালন করেব।

িতিন গতকাল স ায় ধানম ী শখ হািসনার সে  তাঁর জাতীয় সংসদ ভবেনর কাযালেয় এক সৗজ
সা ােত একথা বেলন। বঠেকর পের ধানম ীর স সিচব ইহসা ল কিরম সাংবািদকেদর ি ফ কেরন।

ধানম ী বেলন, বা চু ত রািহ ােদর অব ই বাংলােদশ থেক তােদর িনজ মাতৃভূিমেত ফরত যেত
হেব এবং এই িবষেয় িময়ানমারেক বাঝােনার জ  িতিন চীেনর িত আ ান জানান।

স সিচব বেলন, ধানম ী শখ হািসনার আস  চীন সফর িনেয় আেলাচনা হেয়েছ।

খলুনা িশ  হাসপাতালেক ১৫ কািট

টাকার অ দান ধানম ীর

ধানম ী  শখ হািসনা  খলুনা  িশ  হাসপাতালেক এর রাগীেদর িবনামেূল  িচিক সার জ  অ দান
িহেসেব ১৫ কািট টাকা ‘সীড মািন’ দান কেরেছন।

ধানম ী শখ হািসনা গতকাল স ায় তাঁর সরকাির বাসভবন গণভবেন এই অ দােনর চক খুলনার
জলা শাসক এবং খুলনা িশ  হাসপাতােলর অ াডহক কিমিটর আ ায়ক এবং খলুনা িশ  ফাউে ডশেনর

অ াডহক কিমিটর সদ  মাহা াদ হলাল হােসেনর কােছ হ া র কেরন।

অ দােনর অথ দির ,  িবপ  এবং  িবেশষ চািহদা  স  িশ েদর িবনামেূল  িচিক সােথ  ‘সীড মািন’
িহেসেব  ব বহূত  হেব।  এছাড়া  এই  অথ  হাসপাতােলর  িচিক সক,  নাস,  কমকতা  এবং  চা েরেদর
বতন-ভাতা এবং হাসপাতাল পিরচালনায় ব য় করা হেব। একই অ ােন ধানম ী ৪ ব ি েক ৮২ লাখ

টাকার আিথক অ দানও দান কেরন।
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