
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।
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মিুজব বেষ আটিট ল  পূরেণর ঘাষণা িদেয়েছ বাংলােদশ প ী িব তায়ন বােডর (আরইিব) আওতাধীন
৮০িট প ী িব ত্ সিমিত (পিবস)। গতকাল শিনবার রাজধানীর আরইিব িমলনায়তেন অ ি ত িডিজএম
সে লেন এ ল মা া িনধারণ করা হয়।

সে লেন িতন শতািধক ডপুিট জনােরল ম ােনজার (িডিজএম) অংশ হণ কেরন। এেত জািতর িপতা
ব ব ু  শখ মিুজবরু  রহমােনর জ শতবািষকী  ‘মিুজব  বষ’ ক আরইিবর সবা  বষ  িহেসেব  পালেনর
ঘাষণা করা হয়। আরইিবর ৮িট ল মা ার মেধ  রেয়েছ—মিুজব বষেক সবা বষ িহেসেব পালন করা,

শতভাগ িব ত্ িবধা িনি ত, াহক হয়রািন িনরসেন ‘আেলার ফিরওয়ালা’  কমসিূচ অব াহত রাখা,
‘আমার াম-আমার শহর’ িবিনমােণ িনরবি  িব ত্ িনি ত করা, নীিতর িব ে  ‘িজেরা টলাের ’
নীিত জারদার করা, ‘িডিজটাল বাংলােদশ’ িবিনমােণ ‘ পপারেলস অিফস’ চালু করা, পিরেবশবা ব ২
হাজার সালার সচ পা  াপন, বকার যবুকেদর িশ ণ িদেয় দ  জনশি েত পিরণত করা।

সে লেন  বাংলােদশ প ী  িব তায়ন বােডর চয়ারম ান  মজর জনােরল (অব) মঈন উি ন  ধান
অিতিথর ব েব  বেলন, জািতর জনক ১৯৭৫ সােল ােম বসবাসকারী ৮৫ ভাগ জনগণেক িব ত্ িদেত
িনেদশনা িদেয়িছেলন। এ িত িত বা বায়েন ধানম ীর “ঘের ঘের িব ত্” কমসিূচ শতভাগ বা বায়ন
করেত আরইিবেক সহেযািগতা  দান কেরেছ।  আরইিবর ায় ৩৫ হাজার কমীেক নীিতমু ভােব  ও
একা িচে  কাজ করেত হেব।

অ ােন আরইিবর সদ  (অথ) মা. নাজমছু সাদাত সিলমসহ ঊ তন কমকতারা  উপি ত িছেলন।
উে খ , ব ব রু জ িদনেক ক  কের ২০২০-২১ সালেক মিুজব বষ ঘাষণা কেরেছ সরকার।
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