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‘কর্ক্ষেক্ষে
ম
রিঙ্গসর্তা এবং কক্ষিানাি প্রভাব’ শীর্ক
ম সভায বক্তবয ফেন র্ািক্ষযরশযাি প্ল্যাক্ষেশন, ইন্ডারিজ
অ্যান্ড কক্ষর্ারিটিজ র্ন্ত্রী োতু ক হাজাহ জুিাইো রবনক্ষত কার্ািউদ্দিনছরব: সংগৃহীত
র্ািক্ষযরশযায রশোয নািীি অ্ংশগ্রহণ বাড়ক্ষিও কর্ক্ষেক্ষে
ম
তাি প্রভাব ফেখা যায না বক্ষি জারনক্ষযক্ষছন ফেশটিি
প্ল্যাক্ষেশন, ইন্ডারিজ অ্যান্ড কক্ষর্ারিটিজ র্ন্ত্রী োতু ক হাজাহ জুিাইো রবনক্ষত কার্ািউদ্দিন। রতরন নীরতরনর্ািণী
ম
পযাক্ষয
ম নািীি অ্ংশগ্রহণ বাড়াক্ষনাি কথা বক্ষিক্ষছন। আজ বৃহস্পরতবাি িাজর্ানীি রগ্রন ফিাক্ষি ইউরনভারসটি
ম অ্ব
এরশযা পযারসরেক্ষকি আন্তজমারতক রবর্যক কাযািক্ষযি
ম
আক্ষযাজক্ষন ‘কর্ক্ষেক্ষে
ম
রিঙ্গসর্তা এবং কক্ষিানাি
প্রভাব’ শীর্ক
ম সভায অ্ংশ রনক্ষয রতরন এসব কথা বক্ষিন। র্ািক্ষযরশযাি এই র্ন্ত্রী বক্ষিন, নািীক্ষেি সম্ভাবনা আক্ষছ।
ৃ
তাাঁিা ফনতত্ব রেক্ষত পাক্ষিন। নািীক্ষেি নীরতরনর্ািণী
ম
পযাক্ষয
ম আসক্ষত হক্ষব। র্ূির্ািায এক্ষস রসদ্ধান্ত গ্রহক্ষণি ের্তা
অ্জমন কিক্ষত হক্ষব। র্ািক্ষযরশযাি রবশ্বরবেযািয রশোথীক্ষেি ৬০ শতাংশ নািী উক্ষেখ কক্ষি োতু ক বক্ষিন, রশোয
নািীি অ্ংশগ্রহণ বাড়ক্ষিও কর্ক্ষেক্ষে
ম
তাাঁক্ষেি ফস পরির্াণ উপরিরত ফেখা যায না। এই অ্বিা পাল্টাক্ষত হক্ষব।
রতরন আিও বক্ষিন, র্ািক্ষযরশযাি সম্পে অ্ক্ষনক থাকক্ষিও তাক্ষত নািী ও পুরুক্ষর্ি অ্রর্কাি সর্ান নয। রনক্ষজি
অ্রভজ্ঞতাি কথা জারনক্ষয র্ািক্ষযরশযাি র্ন্ত্রী বক্ষিন, নািীিা ফকাক্ষনা ববঠক্ষক এক্ষি ফসখাক্ষন চা বা করে বানাক্ষনা
তাাঁক্ষেি কাজ নয। তাাঁিা ববঠক্ষক স্বতঃস্েূতমভাক্ষব অ্ংশ ফনক্ষবন এবং রনক্ষজি র্তার্ত ফেক্ষবন, কথা বিক্ষবন।
তাাঁক্ষেি গতানুগরতক র্ািণা ফথক্ষক ফবি কক্ষি আনক্ষত হক্ষব।

এরশযা পযারসরেক রবশ্বরবেযািক্ষযি ফর্ক্ষয রশোথীক্ষেি উক্ষিক্ষশ োতু ক বক্ষিন, পড়াক্ষশানা কক্ষি কর্ক্ষেক্ষে
ম
আসক্ষত
হক্ষব। এ ছাড়া রতরন ফছক্ষিক্ষেি ফজন্ডাি সহনশীি হওযাি পাশাপারশ রনিাপে কর্পরিক্ষবশ
ম
বতরিক্ষত সহাযক
ভূ রর্কা পািন কিাি আহ্বান জানান। রতরন আিও বক্ষিন, বাংিাক্ষেশ উন্নযক্ষনি রেক্ষক এরগক্ষয যাক্ষে। একটি ফেশ
যত এক্ষগায, ফস তত ফজন্ডাি সহনশীি হয। কক্ষিানায রিঙ্গসর্তা রকছুিা রভন্ন হক্ষিও নািীি ের্তাযক্ষন রবরূপ
প্রভাব পক্ষড়রন বক্ষি উক্ষেখ কক্ষিন এই র্ন্ত্রী। সভায অ্ংশ রনক্ষয রশল্পর্ন্ত্রী নুরুি র্দ্দজে র্াহর্ুে হুর্াযুন র্ুদ্দক্তযুক্ষদ্ধ
র্ািক্ষযরশযাি ভূ রর্কাি কথা স্মিণ কক্ষিন। এ ছাড়া রবরনক্ষযাগ ও বারণক্ষজয র্ািক্ষযরশযা আিও এরগক্ষয আসক্ষব বক্ষি
আশা প্রকাশ কক্ষিন রতরন। নুরুি র্দ্দজে বক্ষিন, বাংিাক্ষেক্ষশ সব পযাক্ষয
ম নািীক্ষেি অ্ংশগ্রহণ িক্ষযক্ষছ। নািীি
ের্তাযক্ষন এবং রিঙ্গববর্র্য কর্াক্ষত সিকাক্ষিি নানান পেক্ষেপ িক্ষযক্ষছ।
সভায আিও বক্তবয ফেন ইউরনভারসটি
ম অ্ব এরশযা পযারসরেক্ষকি ট্রারি ফবাক্ষিমি ফচযাির্যান এর্ আিাউদ্দিন,
সেসয ফক এর্ র্দ্দজবুি হক, ট্রারি ফবাক্ষিমি সাক্ষবক ফচযাির্যান কাইযূর্ ফিজা ফচৌর্ুিী, উপাচায ম কার্রুি
আহসানসহ প্রর্ুখ।
https://www.prothomalo.com/bangladesh/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0
%A6%A3%E0%A7%80-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%86%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80
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কমদেদে
ধ
তলঙ্গসমিা তনশ্চিদি পেদেপ তনদেদে সরকার: তিল্পমন্ত্রী

রশল্পর্ন্ত্রী নূরুি র্দ্দজে র্াহর্ুে হুর্াযূন
রশল্পর্ন্ত্রী নূরুি র্দ্দজে র্াহর্ুে হুর্াযূন বক্ষিক্ষছন, কর্ক্ষেক্ষে
ম
রিঙ্গসর্তা রনদ্দিত কিক্ষত সিকাি প্রক্ষযাজনীয
পেক্ষেপ রনক্ষযক্ষছ।
বৃহস্পরতবাি িাজর্ানীি োর্ক্ষগক্ষি
ম
ইউরনভারসটি
ম অ্ব এরশযা পযারসরেক (ইউএরপ) রর্িনাযতক্ষন 'কর্ক্ষেক্ষে
ম
রিঙ্গসর্তা এবং করভি-১৯-এি প্রভাব' শীর্ক
ম আক্ষিাচনা সভায রতরন এ কথা বক্ষিন। অ্নুষ্ঠাক্ষন উপরিত রছক্ষিন
র্ািক্ষযরশযাি প্ল্াক্ষেশন ইন্ডারিজ ও কক্ষর্ারিটিজ রবর্যক র্ন্ত্রী োতু ক হাজাহ জুিাইো রবনক্ষত কার্ািউদ্দিন।
ইউএরপ ট্রারি ফবাক্ষিমি ফচযাির্যান ি. ফর্াহাম্মে আিাউদ্দিক্ষনি সভাপরতক্ষত্ব অ্নুষ্ঠাক্ষন আিও বক্তবয ফেন
ইউএরপ উপাচায ম অ্র্যাপক ি. কার্রুি আহসান, বাংিাক্ষেক্ষশ র্ািক্ষযরশযাি হাইকরর্শনাি হাজনা ফর্াহাম্মাে
হারশর্, ট্রারি ফবাক্ষিমি সেসয ফক এর্ র্দ্দজবুি হক, কাইযুর্ ফিজা ফচৌর্ুিী প্রর্ুখ।
রশল্পর্ন্ত্রী বক্ষিন, ৫০ বছি র্ক্ষি র্ািক্ষযরশযা ও বাংিাক্ষেক্ষশি র্ক্ষর্য ঘরনষ্ঠ সম্পকম িক্ষযক্ষছ। ১৯৭১ সাক্ষি
বাংিাক্ষেশক্ষক স্বার্ীন ও সাবক্ষভৌর্
ম
িাষ্ট্র রহক্ষসক্ষব স্বীকৃরত ফেওযা প্রথর্ ফেশগুক্ষিাি র্ক্ষর্য রছি র্ািক্ষযরশযা।
সাম্প্র্ররতক বছিগুক্ষিাক্ষত েুই ফেক্ষশি সিকাি বারণজয বাড়াক্ষত কাজ কিক্ষছ।
প্রর্ান আক্ষিাচক র্ািক্ষযরশযাি র্ন্ত্রী োতু ক হাজাহ জুিাইো বক্ষিন, কক্ষিানাি সর্ক্ষয রিঙ্গসর্তা একিা রবক্ষশর্
ফর্াড় ফনয, তক্ষব নািীি ের্তাযক্ষন ফকাক্ষনা রবরূপ প্রভাব পক্ষড়রন। নািীি অ্রর্কাি রনদ্দিত কিক্ষত র্ািক্ষযরশযা
এিই র্ক্ষর্য রবক্ষশর্ পেক্ষেপ রনক্ষযক্ষছ।
https://samakal.com/bangladesh/article/220298414/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7
%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0
%E0%A7%80
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Govt working to ensure gender equality in all sectors: Humayun

Industries Minister Nurul Majid Mahmud Humayun, Malaysian Plantation, Industries and Commodities
Minister Datuk Majah Zuraida Binti Kamaruddin, along with other high officials are seen at a special
presentation on "Gender Equality in the Workplace and the Impact of Covid-19", organised by Office of
International Affairs (OIA), at University of Asia Pacific (UAP) in the city on Thursday.
Industries Minister Nurul Majid Mahmud Humayun on Thursday said the government is working to ensure
gender equality in all sectors for developing the country.
“We have today listened to an extremely esoteric presentation on gender equality. And it reiterates the
importance of gender equity for the progress of a nation. Gender equality is a basic human right and our
government realizes that we cannot prosper without achieving equality for all. We are very keen on ensuring
gender equality in all sectors,” he said, reports BSS. The minister said this while speaking as the special guest
at the “Gender Equality in the Workplace and the Impact of Covid-19”, organized by Office of International
Affairs (OIA), at University of Asia Pacific (UAP) in the city, said a press release. Malaysian Plantation,
Industries and Commodities Minister Datuk Majah Zuraida Binti Kamaruddin delivered the key note speech on
the occasion.
In his speech, Humayun said for the past 50 years, Malaysia and Bangladesh have had very close bilateral
relations. “Malaysia was among the first countries to recognize Bangladesh as an independent and sovereign
nation in 1971. In recent years our government has extended this relationship further by promoting bilateral
trade growth between our two countries,” he added. The minister hoped that the relationship will strengthen
further in the future with greater collaboration. He said Bangladesh has attracted many Malaysian investors in
the recent past and the government is doing its best to ensure a conducive business environment to encourage
more such ventures. “We have been fruitfully established 100 Economic Zones, 74 BSCIC Industrial Parks to
inhance local and froeign invertors,” he mentioned. He hoped that Malaysia will be pleased to support to fulfil
our target to be a developed country by the year of 2041. Datuk Majah Zuraida Binti Kamaruddin said gender

equality took a special turn during the Covid-19 pandemic, but it did not adversely affect women’s
empowerment.
She sought the cooperation of people from all walks of life to ensure the empowerment of women. She said
Malaysia has already taken special steps to ensure women’s rights. Former Chairman of the UAP Trustee Board
Kyum Reza Chowdhury delivered the welcome speech. Among others, High Commissioner of Malaysia in
Dhaka Haznah Md Hasim and UAP Trustee Board Chairman Dr M Alauddin and Member KM Mojibul Haque
spoke on the occasion.
https://www.daily-sun.com/printversion/details/607131/Govt-working-to-ensure-gender-equality-in-allsectors:-Humayun

Govt working to ensure gender equality in all sectors: Humayun
Industries Minister Nurul Majid Mahmud Humayun on Thursday said the government is working to
ensure gender equality in all sectors for developing the country.
“We have today listened to an extremely esoteric presentation on gender equality. And it reiterates the
importance of gender equity for the progress of a nation. Gender equality is a basic human right and our
government realizes that we cannot prosper without achieving equality for all. We are very keen on ensuring
gender equality in all sectors,” he said.
The minister said this while speaking as the special guest at the “Gender Equality in the Workplace and the
Impact of Covid-19”, organized by Office of International Affairs (OIA), at University of Asia Pacific (UAP)
in the city, said a press release. Malaysian Plantation, Industries and Commodities Minister Datuk Majah
Zuraida Binti Kamaruddin delivered the key note speech on the occasion. In his speech, Humayun said for the
past 50 years, Malaysia and Bangladesh have had very close bilateral relations. “Malaysia was among the first
countries to recognize Bangladesh as an independent and sovereign nation in 1971. In recent years our
government has extended this relationship further by promoting bilateral trade growth between our two
countries,” he added.
The minister hoped that the relationship will strengthen further in the future with greater collaboration. He said
Bangladesh has attracted many Malaysian investors in the recent past and the government is doing its best to
ensure a conducive business environment to encourage more such ventures. “We have been fruitfully
established 100 Economic Zones, 74 BSCIC Industrial Parks to inhance local and froeign invertors,” he
mentioned. He hoped that Malaysia will be pleased to support to fulfil our target to be a developed country by
the year of 2041. Datuk Majah Zuraida Binti Kamaruddin said gender equality took a special turn during the
Covid-19 pandemic, but it did not adversely affect women’s empowerment. She sought the cooperation of
people from all walks of life to ensure the empowerment of women. She said Malaysia has already taken special
steps to ensure women›s rights. Former Chairman of the UAP Trustee Board Kyum Reza Chowdhury delivered

the welcome speech. Among others, High Commissioner of Malaysia in Dhaka Haznah Md Hasim and UAP
Trustee Board Chairman Dr M Alauddin and Member KM Mojibul Haque spoke on the occasion.
https://businesspostbd.com/governance/govt-working-to-ensure-gender-equality-in-all-sectors-humayun2022-02-25

Govt working to ensure gender equality in all
sectors: Humayun

DHAKA, Feb 24, 2022 (BSS) - Industries Minister Nurul Majid Mahmud Humayun today
said the government is working to ensure gender equality in all sectors for developing the
country.
"We have today listened to an extremely esoteric presentation on gender equality. And
it reiterates the importance of gender equity for the progress of a nation. Gender equality
is a basic human right and our government realizes that we cannot prosper without
achieving equality for all. We are very keen on ensuring gender equality in all sectors,"
he said.

The minister said this while speaking as the special guest at the "Gender Equality in the
Workplace and the Impact of Covid-19", organized by Office of International Affairs (OIA),
at University of Asia Pacific (UAP) in the city, said a press release.
Malaysian Plantation, Industries and Commodities Minister Datuk Majah Zuraida Binti
Kamaruddin delivered the key note speech on the occasion.
In his speech, Humayun said for the past 50 years, Malaysia and Bangladesh have had
very close bilateral relations. "Malaysia was among the first countries to recognize
Bangladesh as an independent and sovereign nation in 1971. In recent years our
government has extended this relationship further by promoting bilateral trade growth
between our two countries," he added.
The minister hoped that the relationship will strengthen further in the future with greater
collaboration.
He said Bangladesh has attracted many Malaysian investors in the recent past and the
government is doing its best to ensure a conducive business environment to encourage
more such ventures.
"We have been fruitfully established 100 Economic Zones, 74 BSCIC Industrial Parks
to inhance local and froeign invertors," he mentioned.
He hoped that Malaysia will be pleased to support to fulfil our target to be a developed
country by the year of 2041.
Datuk Majah Zuraida Binti Kamaruddin said gender equality took a special turn during
the Covid-19 pandemic, but it did not adversely affect women's empowerment.
She sought the cooperation of people from all walks of life to ensure the empowerment
of women. She said Malaysia has already taken special steps to ensure women's rights.
Former Chairman of the UAP Trustee Board Kyum Reza Chowdhury delivered the
welcome speech.

Among others, High Commissioner of Malaysia in Dhaka Haznah Md Hasim and UAP
Trustee Board Chairman Dr M Alauddin and Member KM Mojibul Haque spoke on the
occasion.
https://www.bssnews.net/news/46650
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কমদেদে
ধ
তলঙ্গ সমিা তনশ্চিদি পেদেপ ননো হদেদে: তিল্পমন্ত্রী

বৃহস্পরতবাি "কর্ক্ষেক্ষে
ম
রিঙ্গ সর্তা এবং ফকারভি-১৯ এি প্রভাব" শীর্ক
ম আক্ষিাচনা সভায রশল্পর্ন্ত্রী ও
র্ািক্ষযরশযাি প্ল্যাক্ষেশন ইন্ড্রাটট্রজ ও কক্ষর্ারিটিজ রবর্যক র্ন্ত্রী। ছরব: ফভাক্ষিি কাগজ
রশল্পর্ন্ত্রী নূরুি র্দ্দজে র্াহর্ুে হুর্াযূন বক্ষিক্ষছন, কর্ক্ষেক্ষে
ম
রিঙ্গ সর্তা রনদ্দিত কিক্ষত সিকাি প্রক্ষযাজনীয
পেক্ষেপ রনক্ষযক্ষছ। বৃহস্পরতবাি (২৪ ফেব্রুযারি) ইউরনভারসটি
ম অ্ব এরশযা পযারসরেক (ইউএরপ) আক্ষযাদ্দজত
“কর্ক্ষেক্ষে
ম
রিঙ্গ সর্তা এবং ফকারভি-১৯ এি প্রভাব” শীর্ক
ম আক্ষিাচনা সভায রবক্ষশর্ অ্রতরথি বক্তৃতায রতরন

একথা বক্ষিন। ঢাকাি োর্ক্ষগক্ষি
ম
ইউরনভারসটি
ম অ্ব এরশযা পযারসরেক্ষকি রর্িনাযতক্ষনি আক্ষযাদ্দজত এ অ্নুষ্ঠান
র্ূি বক্তা রহক্ষসক্ষব বক্তৃতা কক্ষিন র্ািক্ষযরশযাি প্ল্যাক্ষেশন ইন্ড্রাটট্রজ ও কক্ষর্ারিটিজ রবর্যক র্ন্ত্রী োতু ক হাজাহ
জুিাইো রবনক্ষত কার্ািউদ্দিন।
ইউএরপ ট্রারি ফবাক্ষিমি ফচযাির্যান ি. ফর্াহাম্মে আিাউদ্দিক্ষনি সভাপরতক্ষত্ব অ্নুষ্ঠাক্ষন আক্ষিা বক্তবয িাক্ষখন
ইউএরপি উপাচায ম অ্র্যাপক ি. কার্রুি আহসান, বাংিাক্ষেক্ষশ রনযুক্ত র্ািক্ষযরশযাি হাই করর্শনাি হাজনা
ফর্াহাম্মাে হারশর্, ইউএরপি ট্রারি ফবাক্ষিমি ফচযাির্যান ি. এর্ আিাউদ্দিন, সেসয জনাব ফক এর্ র্দ্দজবুি হক,
ইউএরপি ট্রারি ফবাক্ষিমি সাক্ষবক ফচযাির্যান ও সেসয কাইযুর্ ফিজা ফচৌর্ুিী প্রর্ুখ।
প্রর্ান আক্ষিাচক র্ািক্ষযরশযাি র্ন্ত্রী োতু ক হাজাহ জুিাইো বক্ষিন, কক্ষিানাকািীন সর্ক্ষয রিঙ্গ সর্তা একিা
রবক্ষশর্ ফর্াড় ফনয তক্ষব নািীি ের্তাযক্ষন ফকাক্ষনা রবরুপ প্রভাব পক্ষড়রন। এছাড়া, রতরন নািীি ের্তাযন রনদ্দিত
কিক্ষত সবস্তক্ষিি
ম
র্ানুক্ষর্ি কাক্ষছ সহক্ষযারগতা কার্না কক্ষিন। রতরন আক্ষিা বক্ষিন, নািীি এই অ্রর্কাি রনদ্দিত
কিক্ষত তাি ফেশ ইক্ষতার্ক্ষর্য রবক্ষশর্ পেক্ষেপ গ্রহণ কিক্ষছ।
রবক্ষশর্ অ্রতরথি বক্তক্ষবয রশল্পর্ন্ত্রী নুরুি র্দ্দজে র্াহর্ুে হুর্াযুন এর্রপ বক্ষিন, গত ৫০ বছি র্ক্ষি র্ািক্ষযরশযা ও
বাংিাক্ষেক্ষশি র্ক্ষর্য অ্তযন্ত ঘরনষ্ঠ রিপারেক সম্পকম িক্ষযক্ষছ। ১৯৭১ সাক্ষি বাংিাক্ষেশক্ষক একটি স্বার্ীন ও
সাবক্ষভৌর্
ম
িাষ্ট্র রহক্ষসক্ষব স্বীকৃরত ফেওযা প্রথর্ ফেশগুক্ষিাি র্ক্ষর্য র্ািক্ষযরশযা রছি অ্নযতর্। সাম্প্র্রতক
বছিগুক্ষিাক্ষত আর্াক্ষেি সিকাি েুই ফেক্ষশি র্ক্ষর্য রিপারেক বারণজয বৃদ্দদ্ধি জনয কাজ কিক্ষছ। আর্িা আশা
করি, ভরবর্যক্ষত এই সম্পকম আিও উন্নত হক্ষব। রশল্প র্ন্ত্রী রিঙ্গ সর্তা রনদ্দিতকিক্ষণ বাংিাক্ষেশ সিকাক্ষিি
উক্ষেযাগসর্ূহ এবং এক্ষেক্ষে অ্গ্রগরতি রববিণও তু ক্ষি র্ক্ষিন।
https://www.bhorerkagoj.com/2022/02/24/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%9
5%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%A4%E0%A6%BE/

কম দেদে
ধ
তলঙ্গসমিা তনশ্চিদি িৎপর সরকার: তিল্পমন্ত্রী

রশল্পর্ন্ত্রী নূরুি র্দ্দজে র্াহর্ুে হুর্াযূন বক্ষিক্ষছন, কর্ক্ষেক্ষে
ম
রিঙ্গসর্তা রনদ্দিত কিক্ষত সিকাি প্রক্ষযাজনীয
পেক্ষেপ রনক্ষযক্ষছ। বৃহস্পরতবাি (২৪ ফেব্রুযারি) ইউরনভারসটি
ম অ্ব এরশযা পযারসরেক (ইউএরপ) আক্ষযাদ্দজত
‘কর্ক্ষেক্ষে
ম
রিঙ্গসর্তা এবং ফকারভি-১৯ এি প্রভাব’ শীর্ক
ম আক্ষিাচনা সভায রবক্ষশর্ অ্রতরথি বক্তৃতায রতরন
এ কথা বক্ষিন। রশল্পর্ন্ত্রী বক্ষিন, ৫০ বছি র্ক্ষি র্ািক্ষযরশযা ও বাংিাক্ষেক্ষশি র্ক্ষর্য অ্তযন্ত ঘরনষ্ঠ রিপারেক সম্পকম
িক্ষযক্ষছ। ১৯৭১ সাক্ষি বাংিাক্ষেশক্ষক একটি স্বার্ীন ও সাবক্ষভৌর্
ম
িাষ্ট্র রহক্ষসক্ষব স্বীকৃরত ফেওযা প্রথর্ ফেশগুক্ষিাি
র্ক্ষর্য র্ািক্ষযরশযা রছি অ্নযতর্। সাম্প্র্রতক বছিগুক্ষিাক্ষত েুই ফেক্ষশি সিকাি রিপারেক বারণজয বৃদ্দদ্ধি জনয
কাজ কিক্ষছ। আশা করি, ভরবর্যক্ষত এই সম্পকম আিও উন্নত হক্ষব।
ঢাকাি োর্ক্ষগক্ষি
ম
ইউরনভারসটি
ম অ্ব এরশযা পযারসরেক রর্িনাযতক্ষন আক্ষযাদ্দজত এ অ্নুষ্ঠাক্ষন র্ূিবক্তা রহক্ষসক্ষব
বক্তৃতা কক্ষিন র্ািক্ষযরশযাি প্ল্যাক্ষেশন ইন্ডারিজ ও কক্ষর্ারিটিজ রবর্যক র্ন্ত্রী োতু ক হাজাহ জুিাইো রবনক্ষত
কার্ািউদ্দিন। ইউএরপ ট্রারি ফবাক্ষিমি ফচযাির্যান ি. ফর্াহাম্মে আিাউদ্দিক্ষনি সভাপরতক্ষত্ব অ্নুষ্ঠাক্ষন অ্নযক্ষেি
র্ক্ষর্য বক্তৃতা কক্ষিন ইউএরপি উপাচায ম অ্র্যাপক ি. কার্রুি আহসান, বাংিাক্ষেক্ষশ রনযুক্ত র্ািক্ষযরশযাি
হাইকরর্শনাি হাজনা ফর্াহাম্মাে হারশর্, ইউএরপি ট্রারি ফবাক্ষিমি ফচযাির্যান ি. এর্ আিাউদ্দিন, সেসয ফক
এর্ র্দ্দজবুি হক, ইউএরপি ট্রারি ফবাক্ষিমি সাক্ষবক ফচযাির্যান ও সেসয কাইযুর্ ফিজা ফচৌর্ুিী।
প্রর্ান আক্ষিাচক র্ািক্ষযরশযাি র্ন্ত্রী োতু ক হাজাহ জুিাইো বক্ষিন, কক্ষিানাকািীন সর্ক্ষয রিঙ্গসর্তা একিা
রবক্ষশর্ ফর্াড় ফনয। তক্ষব নািীি ের্তাযক্ষন ফকাক্ষনা রবরূপ প্রভাব পক্ষড়রন। নািীি অ্রর্কাি রনদ্দিক্ষত র্ািক্ষযরশযা
ইক্ষতার্ক্ষর্য রবক্ষশর্ পেক্ষেপ গ্রহণ কিক্ষছ।’
https://www.jagonews24.com/national/news/741781

কমদেদে
ধ
তলঙ্গ সমিা তনশ্চিি করদি সরকার প্রদোজনীে পেদেপ তনদেদে: তিল্পমন্ত্রী

তিল্পমন্ত্রী নূরুল মশ্চজে মাহমুে হুমােূন েদলদেন, কমদেদে
ধ
তলঙ্গ সমিা তনশ্চিি করদি সরকার
প্রদোজনীে পেদেপ তনদেদে।
বৃহস্পরতবা ইউরনভারসটি
ম অ্ব এরশযা পযারসরেক (ইউএরপ) আক্ষযাদ্দজত "কর্ক্ষেক্ষে
ম
রিঙ্গ সর্তা এবং ফকারভি১৯ এি প্রভাব" শীর্ক
ম আক্ষিাচনা সভায রবক্ষশর্ অ্রতরথ ি বক্তৃতায রতরন একথা বক্ষিন।
ঢাকাি োর্ক্ষগক্ষি
ম
ইউরনভারসটি
ম অ্ব এরশযা পযারসরেক্ষকি রর্িনাযতক্ষনি আক্ষযাদ্দজত এ অ্নুষ্ঠান র্ূি বক্তা
রহক্ষসক্ষব বক্তৃতা কক্ষিন র্ািক্ষযরশযাি প্ল্যাক্ষেশন ইন্ড্রাটট্রজ ও কক্ষর্ারিটিজ রবর্যক র্ন্ত্রী োতু ক হাজাহ জুিাইো
রবনক্ষত কার্ািউদ্দিন।
ইউএরপ ট্রারি ফবাক্ষিমি ফচযাির্যান ি. ফর্াহাম্মে আিাউদ্দিক্ষনি সভাপরতক্ষত্ব অ্নুষ্ঠাক্ষন আক্ষিা বক্তবয িাক্ষখন
ইউএরপি উপাচায ম অ্র্যাপক ি. কার্রুি আহসান, বাংিাক্ষেক্ষশ রনযুক্ত র্ািক্ষযরশযাি হাই করর্শনাি হাজনা
ফর্াহাম্মাে হারশর্, ইউএরপি ট্রারি ফবাক্ষিমি ফচযাির্যান ি. এর্ আিাউদ্দিন, সেসয জনাব ফক এর্ র্দ্দজবুি হক,
ইউএরপি ট্রারি ফবাক্ষিমি সাক্ষবক ফচযাির্যান ও সেসয কাইযুর্ ফিজা ফচৌর্ুিী প্রর্ুখ।
প্রর্ান আক্ষিাচক র্ািক্ষযরশযাি র্ন্ত্রী োতু ক হাজাহ জুিাইো বক্ষিন, কক্ষিানাকািীন সর্ক্ষয রিঙ্গ সর্তা একিা
রবক্ষশর্ ফর্াড় ফনয তক্ষব নািীি ের্তাযক্ষন ফকান রবরুপ প্রভাব পক্ষড়রন। এছাড়া, রতরন নািীি ের্তাযন রনদ্দিত
কিক্ষত সবস্তক্ষিি
ম
র্ানুক্ষর্ি কাক্ষছ সহক্ষযারগতা কার্না কক্ষিন। রতরন আক্ষিা বক্ষিন, নািীি এই অ্রর্কাি রনদ্দিত
কিক্ষত তাি ফেক্ষশ ইক্ষতার্ক্ষর্য রবক্ষশর্ পেক্ষেপ গ্রহন কিক্ষছ।

রবক্ষশর্ অ্রতরথি বক্তক্ষবয রশল্পর্ন্ত্রী নুরুি র্দ্দজে র্াহর্ুে হুর্াযুন এর্রপ বক্ষিন, গত ৫০ বছি র্ক্ষি র্ািক্ষযরশযা ও
বাংিাক্ষেক্ষশি র্ক্ষর্য অ্তযন্ত ঘরনষ্ঠ রিপারেক সম্পকম িক্ষযক্ষছ। ১৯৭১ সাক্ষি বাংিাক্ষেশক্ষক একটি স্বার্ীন ও
সাবক্ষভৌর্
ম
িাষ্ট্র রহক্ষসক্ষব স্বীকৃরত ফেওযা প্রথর্ ফেশগুক্ষিাি র্ক্ষর্য র্ািক্ষযরশযা রছি অ্নযতর্। সাম্প্র্রতক
বছিগুক্ষিাক্ষত আর্াক্ষেি সিকাি েুই ফেক্ষশি র্ক্ষর্য রিপারেক বারণজয বৃদ্দদ্ধি জনয কাজ কিক্ষছ। আর্িা আশা
করি, ভরবর্যক্ষত এই সম্পকম আিও উন্নত হক্ষব।
রশল্প র্ন্ত্রী রিঙ্গ সর্তা রনদ্দিতকিক্ষণ বাংিাক্ষেশ সিকাক্ষিি উক্ষেযাগসর্ূহ এবং এক্ষেক্ষে অ্গ্রগরতি রববিণও তু ক্ষি
র্ক্ষিন।
https://www.ekusheysangbad.com/national/news/343181

তলঙ্গ সমিা তনশ্চিদি সরকার পেদেপ তনদেদে : তিল্পমন্ত্রী

রুি র্দ্দজে র্াহর্ুে হুর্াযুন। োইি ছরব
রশল্পর্ন্ত্রী নূরুি র্দ্দজে র্াহর্ুে হুর্াযূন এর্রপ বক্ষিক্ষছন, কর্ক্ষেক্ষে
ম
রিঙ্গ সর্তা রনদ্দিত কিক্ষত সিকাি
প্রক্ষযাজনীয পেক্ষেপ রনক্ষযক্ষছ। আজ ইউরনভারসটি
ম অ্ব এরশযা পযারসরেক (ইউএরপ) আক্ষযাদ্দজত “কর্ক্ষেক্ষে
ম
রিঙ্গ সর্তা এবং ফকারভি-১৯ এি প্রভাব” শীর্ক
ম আক্ষিাচনা সভায রবক্ষশর্ অ্রতরথি বক্তৃতায রতরন একথা
বক্ষিন। ঢাকাি োর্ক্ষগক্ষি
ম
ইউরনভারসটি
ম অ্ব এরশযা পযারসরেক্ষকি রর্িনাযতক্ষনি আক্ষযাদ্দজত এ অ্নুষ্ঠাক্ষন র্ূি
বক্তা রহক্ষসক্ষব বক্তৃতা কক্ষিন র্ািক্ষযরশযাি প্ল্যাক্ষেশন ইন্ড্রাটট্রজ ও কক্ষর্ারিটিজ রবর্যক র্ন্ত্রী োতু ক হাজাহ
জুিাইো রবনক্ষত কার্ািউদ্দিন।
ইউএরপ ট্রারি ফবাক্ষিমি ফচযাির্যান ি. ফর্াহাম্মে আিাউদ্দিক্ষনি সভাপরতক্ষত্ব অ্নুষ্ঠাক্ষন আক্ষিা বক্তবয িাক্ষখন
ইউএরপি উপাচায ম অ্র্যাপক ি. কার্রুি আহসান, বাংিাক্ষেক্ষশ রনযুক্ত র্ািক্ষযরশযাি হাই করর্শনাি হাজনা

ফর্াহাম্মাে হারশর্, ইউএরপি ট্রারি ফবাক্ষিমি ফচযাির্যান ি. এর্ আিাউদ্দিন, সেসয জনাব ফক এর্ র্দ্দজবুি হক,
ইউএরপি ট্রারি ফবাক্ষিমি সাক্ষবক ফচযাির্যান ও সেসয কাইযুর্ ফিজা ফচৌর্ুিী প্রর্ুখ। প্রর্ান আক্ষিাচক
র্ািক্ষযরশযাি র্ন্ত্রী োতু ক হাজাহ জুিাইো বক্ষিন, কক্ষিানাকািীন সর্ক্ষয রিঙ্গ সর্তা একিা রবক্ষশর্ ফর্াড় ফনয,
তক্ষব নািীি ের্তাযক্ষন ফকান রবরুপ প্রভাব পক্ষড়রন। এছাড়া, রতরন নািীি ের্তাযন রনদ্দিত কিক্ষত সবস্তক্ষিি
ম
র্ানুক্ষর্ি কাক্ষছ সহক্ষযারগতা কার্না কক্ষিন। রতরন আক্ষিা বক্ষিন, নািীি এই অ্রর্কাি রনদ্দিত কিক্ষত তাি ফেক্ষশ
ইক্ষতার্ক্ষর্য রবক্ষশর্ পেক্ষেপ গ্রহণ কিক্ষছ।
রবক্ষশর্ অ্রতরথি বক্তক্ষবয রশল্পর্ন্ত্রী নুরুি র্দ্দজে র্াহর্ুে হুর্াযুন এর্রপ বক্ষিন, গত ৫০ বছি র্ক্ষি র্ািক্ষযরশযা ও
বাংিাক্ষেক্ষশি র্ক্ষর্য অ্তযন্ত ঘরনষ্ঠ রিপারেক সম্পকম িক্ষযক্ষছ। ১৯৭১ সাক্ষি বাংিাক্ষেশক্ষক একটি স্বার্ীন ও
সাবক্ষভৌর্
ম
িাষ্ট্র রহক্ষসক্ষব স্বীকৃরত ফেওযা প্রথর্ ফেশগুক্ষিাি র্ক্ষর্য র্ািক্ষযরশযা রছি অ্নযতর্। সাম্প্র্রতক
বছিগুক্ষিাক্ষত আর্াক্ষেি সিকাি েুই ফেক্ষশি র্ক্ষর্য রিপারেক বারণজয বৃদ্দদ্ধি জনয কাজ কিক্ষছ। আর্িা আশা
করি, ভরবর্যক্ষত এই সম্পকম আিও উন্নত হক্ষব। রশল্পর্ন্ত্রী রিঙ্গ সর্তা রনদ্দিতকিক্ষণ বাংিাক্ষেশ সিকাক্ষিি
উক্ষেযাগসর্ূহ এবং এক্ষেক্ষে অ্গ্রগরতি রববিণও তু ক্ষি র্ক্ষিন।
https://bartabazar.com/archives/372351

‘কমদেদে
ধ
তলঙ্গ সমিা তনশ্চিদি সরকার প্রদোজনীে পেদেপ তনদেদে’
কমদেদে
ধ
তলঙ্গ সমিা তনশ্চিি করদি সরকার প্রদোজনীে পেদেপ তনদেদে েদল জাতনদেদেন
তিল্পমন্ত্রী নূরুল মশ্চজে মাহমুে হুমােূন।

বৃহস্পরতবাি (২৪ ফেব্রুযারি) ইউরনভারসটি
ম অ্ব এরশযা পযারসরেক (ইউএরপ) আক্ষযাদ্দজত ’কর্ক্ষেক্ষে
ম
রিঙ্গ সর্তা
ৃ
এবং ফকারভি-১৯ এি প্রভাব’ শীর্ক
ম আক্ষিাচনা সভায রবক্ষশর্ অ্রতরথি বক্ততায রশল্পর্ন্ত্রী একথা বক্ষিন।
এসর্য রশল্পর্ন্ত্রী নুরুি র্দ্দজে র্াহর্ুে হুর্াযুন রিঙ্গ সর্তা রনদ্দিতকিক্ষণ বাংিাক্ষেশ সিকাক্ষিি উক্ষেযাগসর্ূহ
এবং এক্ষেক্ষে অ্গ্রগরতি রববিণ তু ক্ষি র্ক্ষিন। রতরন বক্ষিন, গত ৫০ বছি র্ক্ষি র্ািক্ষযরশযা ও বাংিাক্ষেক্ষশি র্ক্ষর্য
অ্তযন্ত ঘরনষ্ঠ রিপারেক সম্পকম িক্ষযক্ষছ। ১৯৭১ সাক্ষি বাংিাক্ষেশক্ষক একটি স্বার্ীন ও সাবক্ষভৌর্
ম
িাষ্ট্র রহক্ষসক্ষব
স্বীকৃরত ফেওযা প্রথর্ ফেশগুক্ষিাি র্ক্ষর্য র্ািক্ষযরশযা রছি অ্নযতর্। সাম্প্র্রতক বছিগুক্ষিাক্ষত আর্াক্ষেি সিকাি
েুই ফেক্ষশি র্ক্ষর্য রিপারেক বারণজয বৃদ্দদ্ধি জনয কাজ কিক্ষছ। আর্িা আশা করি, ভরবর্যক্ষত এই সম্পকম আিও
উন্নত
হক্ষব।
অ্নুষ্ঠাক্ষনি প্রর্ান আক্ষিাচক র্ািক্ষযরশযাি র্ন্ত্রী োতু ক হাজাহ জুিাইো বক্ষিন, কক্ষিানাকািীন রিঙ্গ সর্তা একিা
রবক্ষশর্ ফর্াড় ফনয। তক্ষব এক্ষত নািীি ের্তাযক্ষন ফকাক্ষনা রবরুপ প্রভাব পক্ষড়রন। এছাড়া রতরন নািীি ের্তাযন
রনদ্দিত কিক্ষত সবস্তক্ষিি
ম
র্ানুক্ষর্ি কাক্ষছ সহক্ষযারগতা কার্না কক্ষি বক্ষিন, নািীি এই অ্রর্কাি রনদ্দিত কিক্ষত
তাি ফেশ এিইর্ক্ষর্য রবক্ষশর্ পেক্ষেপ গ্রহণ কিক্ষছ। ইউএরপ ট্রারি ফবাক্ষিমি ফচযাির্যান ি. ফর্াহাম্মে
আিাউদ্দিক্ষনি সভাপরতক্ষত্ব অ্নুষ্ঠাক্ষন আিও বক্তবয িাক্ষখন ইউএরপি উপাচায অ্র্যাপক
ম
ি. কার্রুি আহসান,
বাংিাক্ষেক্ষশ রনযুক্ত র্ািক্ষযরশযাি হাই করর্শনাি হাজনা ফর্াহাম্মাে হারশর্, ইউএরপি ট্রারি ফবাক্ষিমি ফচযাির্যান
ি. এর্ আিাউদ্দিন, সেসয ফক এর্ র্দ্দজবুি হক, ইউএরপি ট্রারি ফবাক্ষিমি সাক্ষবক ফচযাির্যান ও সেসয কাইযুর্
ফিজা ফচৌর্ুিী প্রর্ুখ।
https://www.somoynews.tv/news/2022-0224/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%87
%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0
%A7%9F-%E0%A6%AA%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87

তলঙ্গ সমিা তনশ্চিদি প্রদোজনীে পেদেপ তনদেদে সরকার: তিল্পমন্ত্রী
রশল্পর্ন্ত্রী নুরুি র্দ্দজে র্াহর্ুে হুর্াযূন বক্ষিক্ষছন, কর্ক্ষেক্ষে
ম
রিঙ্গ সর্তা রনদ্দিত কিক্ষত সিকাি প্রক্ষযাজনীয
পেক্ষেপ রনক্ষযক্ষছ। বৃহস্পরতবাি (২৪ ফেব্রুযারি) িাজর্ানীি োর্ক্ষগক্ষি
ম
ইউরনভারসটি
ম অ্ব এরশযা পযারসরেক্ষকি
(ইউএরপ) রর্িনাযতক্ষনি আক্ষযাদ্দজত ‘কর্ক্ষেক্ষে
ম
রিঙ্গ সর্তা এবং ফকারভি-১৯ এি প্রভাব’ শীর্ক
ম আক্ষিাচনা

সভায রতরন একথা বক্ষিন। অ্নুষ্ঠাক্ষন উপরিত রছক্ষিন র্ািক্ষযরশযাি প্ল্যাক্ষেশন ইন্ড্রাটট্রজ ও কক্ষর্ারিটিজ রবর্যক
র্ন্ত্রী োতু ক হাজাহ জুিাইো রবনক্ষত কার্ািউদ্দিন।
ইউএরপ ট্রারি ফবাক্ষিমি ফচযাির্যান ি. ফর্াহাম্মে আিাউদ্দিক্ষনি সভাপরতক্ষত্ব অ্নুষ্ঠাক্ষন আিও বক্তবয িাক্ষখন
ইউএরপি উপাচায ম অ্র্যাপক ি. কার্রুি আহসান, বাংিাক্ষেক্ষশ রনযুক্ত র্ািক্ষযরশযাি হাই করর্শনাি হাজনা
ফর্াহাম্মাে হারশর্, ইউএরপি ট্রারি ফবাক্ষিমি ফচযাির্যান ি. এর্ আিাউদ্দিন, সেসয জনাব ফক এর্ র্দ্দজবুি হক,
ইউএরপি ট্রারি ফবাক্ষিমি সাক্ষবক ফচযাির্যান ও সেসয কাইযুর্ ফিজা ফচৌর্ুিী প্রর্ুখ।
রশল্পর্ন্ত্রী নুরুি র্দ্দজে র্াহর্ুে হুর্াযুন বক্ষিন, গত ৫০ বছি র্ক্ষি র্ািক্ষযরশযা ও বাংিাক্ষেক্ষশি র্ক্ষর্য অ্তযন্ত ঘরনষ্ঠ
রিপারেক সম্পকম িক্ষযক্ষছ। ১৯৭১ সাক্ষি বাংিাক্ষেশক্ষক একটি স্বার্ীন ও সাবক্ষভৌর্
ম
িাষ্ট্র রহক্ষসক্ষব স্বীকৃরত ফেওযা
প্রথর্ ফেশগুক্ষিাি র্ক্ষর্য র্ািক্ষযরশযা রছি অ্নযতর্। সাম্প্র্রতক বছিগুক্ষিাক্ষত আর্াক্ষেি সিকাি েুই ফেক্ষশি র্ক্ষর্য
রিপারেক বারণজয বাড়াক্ষনাি জনয কাজ কিক্ষছ। আর্িা আশা করি, ভরবর্যক্ষত এই সম্পকম আিও উন্নত হক্ষব।
রশল্পর্ন্ত্রী রিঙ্গ সর্তা রনদ্দিতকিক্ষণ বাংিাক্ষেশ সিকাক্ষিি উক্ষেযাগসর্ূহ এবং এক্ষেক্ষে অ্গ্রগরতি রববিণও রতরন
তু ক্ষি র্ক্ষিন। প্রর্ান আক্ষিাচক র্ািক্ষযরশযাি র্ন্ত্রী োতু ক হাজাহ জুিাইো বক্ষিন, কক্ষিানাকািীন সর্ক্ষয রিঙ্গ
সর্তা একিা রবক্ষশর্ ফর্াড় ফনয, তক্ষব নািীি ের্তাযক্ষন ফকাক্ষনা রবরূপ প্রভাব পক্ষড়রন। নািীি এই অ্রর্কাি
রনদ্দিত কিক্ষত র্ািক্ষযরশযা ইক্ষতার্ক্ষর্য রবক্ষশর্ পেক্ষেপ গ্রহণ কিক্ষছ।
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