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হাসপাতােল  িডিসেদর  নজরদাির বাড়ােনার িনেদশ  া ম ীর  আর ভূিম  উ াের  িডিসেদর  পুর ােরর
ঘাষণা  িদেলন  ভিূমম ী।  জলা-উপেজলা  পযােয়র  হাসপাতােল  কমরত  ডা াররা  িনয়িমত  উপি ত

থাকেছন িক না, স িবষয়িটর ওপর নজর রাখেত িডিসেদর িনেদশ দন া ম ী জািহদ মােলক। আর
ভূিমম ী সাইফু ামান চৗধরুী জােবদ বেলন, য যত বিশ সরকাির ভূিম উ ার করেত পারেবন তােদর
পুর তৃ  করা  হেব।  এছাড়া  ডাক  ও  টিলেযাগােযাগ  ম ী  মা াফা  জ ার  চতুথ  িশ িব েবর  জ
িডিসেদর ত হবাব তািগদ দন।

সিচবালেয় মি পিরষদ কে  জলা শাসক (িডিস) সে লেনর চতুথ িদেনর চতুথ অিধেবশেন িনজ িনজ
ম ণালেয়র িবষয়াবিল িনেয় িডিসেদর সে  মতিবিনময়কােল পৃথক পৃথকভােব এসব কথা বেলন। িদেনর

থম অিধেবশন হয় া েসবা িবভাগ, া  িশ া ও পিরবার কল াণ িবভাগ এবং মিহলা ও িশ িবষয়ক
ম ণালেয়র সে । মি পিরষদ সিচব মাহা দ শিফউল আলম এেত সভাপিত  কেরন।

া ম ী  জানান,  িডিসেদর িনয়িমত িমিটং করার কথা বলা হেয়েছ। া  স িকত য িত ান েলা
রেয়েছ— জলা, উপেজলা হাসপাতেল িমিটং করেবন তারা। সসব জায়গায় যােবন, পিরদশন করেবন।
সসব  হাসপাতােল  ডা ারেদর উপি িত  ল  রাখেবন।  রাগীরা  যােত ভােলা  সবা  পান—এ িবষেয়

পরামশ দেবন।

জািহদ  মােলক বেলন,  ভজাল খাবার িতেরােধ  েয়াজনীয় ব ব া  নওয়ার তািগদ  দওয়া  হেয়েছ।
পিরেবশ দষূণ, ইেটর ভাটার ধাঁয়া যােত বায়দুষূণ করেত না পাের, স িবষেয় নজর রাখেত  বলা হেয়েছ।
এর ফেল ক ানসার ও াক হয়।’

সরকাির ভিূম  উ ার  করেল পরু ার পােবন  িডিসরা—বেলেছন  ভিূমম ী  সাইফু ামান  চৗধরুী।
িতিন বেলন, সরকাির ভিূম উ ার আেরা কীভােব করা যায় স িবষেয় িডিসেদর বলা হেয়েছ। তারপরও য
যত বিশ ভূিম উ ার করেত পারেবন তােদর পুর তৃ করা হেব।

ম ী বেলন, ‘আিম বার বার বেলিছ, ৭ এবং ৮ ধারা নািটেশর পের কন মামলা- মাক মা হয়, মামলা
মামলার গিতেত চলেব। সটা দখা যােব;  িক  যখন ৭ এবং ৮ ধারা  নািটশ হেয় যােব,  তখন যার
লিজিটেমট ইম আেছ সিট হণেযাগ  হেব না।

চতুথ  িশ িব েবর জ  ত হেত িডিসেদর িনেদশনা  িদেয়  ডাক ও টিলেযাগােযাগ ম ী  মা াফা
জ ার বেলন,  বাংলােদেশর িতিট ঘের ঘের কােনি িভিট (সংেযাগ)  তির করা হেব। এটা আমােদর
কিমটেম ট। এ কিমটেম ট র ার জ  আপিন যভােবই দেখন না কন, আিম যিদ রলপথ, নৗপথ,
সডকপেথর মেতা আমরা ই টারেনেটর পথ তির করেত না পাির তাহেল য বাংলােদেশর কথাই বিল,
িডিজটাল বিল আর যাই বিল—িকছুই হেব না।
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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।
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