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সােড় চার দশক পর ধানম ী পল িকউবা

মা েয়ল মােরেরা জু

িকউবার িসেড ট িম েয়ল িদয়াজ কােনল পযটনম ী মা েয়ল মােরেরা জুেক ধানম ী িহেসেব িনেয়াগ
িদেয়েছন। এর মাধ েম চার দশেকর মেধ  এই থম দশিট ধানম ী পল। গত শিনবার ৫৬ বছর বয়সী
মা েয়ল মােরেরা ধানম ীর দািয়  বুেঝ িনেয়েছন। িব বী নতা িফেদল কাে া ১৯৭৬ সােল ধানম ীর
পদিট িবলু  কেরিছেলন।

ধানম ী  িনেয়ােগর  িবষয়িট  সবস িত েম  া েরর  পর  িসেড ট  িদয়াজ  কােনল  বেলন,  ‘িকউবার
কিমউিন  পািটর রাজৈনিতক অিফস যথাযথভােব এই াব অ েমাদন কেরেছ।’ াভািবক িবিধ অ সরেণর
পর নতুন ধানম ী মােরেরা কিমউিন  পািটর নতা এবং সােবক িসেড ট রাউল কাে ার সে  েভ া
িবিনময় কেরন।

ধানম ীর দািয়  নওয়ার পর মােরেরা িসেড ট িম েয়ল িদয়ােজর সে  দািয়  ভাগাভািগ করেবন।
এত িদন িসেড ট যসব দািয়  পালন করেতন এর িকছু দািয়  এখন থেক মােরেরা পালন করেবন।
মােরেরােক ধানম ী িনেয়ােগর রা  িনয়ি ত অনলাইন িনউজ িকউবািডেবট জািনেয়েছ, ‘ শাসিনক িদক
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থেক মােরেরা এখন িসেডে টর ডান হাত িহেসেব কাজ করেবন।’

িফেদল কাে ার শাসেন মােরেরা পযটনম ী িহেসেব দািয়  পালন কেরন। ২০০৪ সাল থেক িতিন এই
ম ণালেয় দািয়ে  রেয়েছন। মােরেরা  সরকাের যাগ দন ১৯৯৯ সােল। স সময় িতিন  সনাবািহনীর
িনয় ণাধীন গািভওতা হােটল েপর ভাইস িসেড ট িহেসেব দািয়  পালন  কেরন। এক বছর পর
সং ািটর িসেড ট হন িতিন। ২০০৪ সাল পয  এই দািয়ে  িছেলন। এরপর িতিন পযটন ম ণালেয়র
দািয়  আেসন। এখন থেক ধাম ীর পাশাপািশ পযটন ম ণালেয়র দািয়ে ও িতিন থাকেবন িক না এ
ব াপাের এখেনা িকছ ুজানােনা হয়িন। সূ  : এএফিপ।

স াদক : ইমদা ল হক িমলন,
ভার া  স াদক : মা ফা কামাল,
ই  ওেয়  িমিডয়া প িলিমেটেডর পে  ময়নাল হােসন চৗধরুী কতৃক ট-৩৭১/এ, ক-িড, ব রা, বািরধারা থেক

কািশত এবং ট-িস/৫২, ক- ক, ব রা, িখলে ত, বা া, ঢাকা-১২২৯ থেক মিু ত।
বাতা ও স াদকীয় িবভাগ : ব রা আবািসক এলাকা, ট-৩৭১/এ, ক-িড, বািরধারা, ঢাকা-১২২৯। িপএিবএ  :
০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ া  : ৮৪০২৩৬৮-৯, িব াপন ফান : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, িব াপন ফ া  : ৮১৫৮৮৬২,
৮৪০২০৪৭। E-mail : [email protected]
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