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‘হািড  ি জেক আেরা একশত বছর  িকেয় রাখেত চাই’
রিববার আগ ২৩, ২০১৫, ১০:১২ এএম.

িবিডলাইভ  ড : হািড  ি জেক
িব ব াপী  েকৗশল িনদশ ন িহেসেব
তুেল ধরেত  েকৗশলীেদর আ ান
জািনেয়েছন অথ ম ী আবুল মাল
আ ুল মুিহত। 

 রলম ী মুিজবুল হক বেলন,
হািড  ি জ  যেনা আেরা শত
বছর  েক থােক  সজন 
 েয়াজনীয় সকল পদে প িনেয়েছ
ম ণালয়।

ভারতীয় উপমহােদেশর  থম
 রলেসতু হািড  ি েজর এক’শ বছর পূিত উপলে আ জ ািতক খ ািতমান  েকৗশলীেদর দুই িদেনর
সে লেনর সমাপনী অনু ােন ব ারা এসব কথা বেলন।

অনু ােনর িবেশষ অিতিথ  রলম ী বেলন, হািড   ীেজর ঐিতহ ধের রাখেত সব ধরেণর পদে প  নয়া
হেয়েছ।

 ধান অিতিথর ব ৃতায় অথ ম ী বেলন,  দেশ বত মােন অেনক বড় বড়  সত ু হেলও সমেয়র িবেবচনায়
এখেনা হািড   ীজ এ অ েলর  যাগােযাগ ব ব ায় মাইলফলক।

 ায় এক িকেলািমটার  দঘ  ের হািড   ীেজর এক’শ বছর পূিত উপলে  রাববার ঢাকা-পাকশী-ঢাকা
 েট িবেশষ   ন পিরচালনা করেব বাংলােদশ  রলওেয়। 

ঢাকা, আগ ২৩(িবিডলাইভ২৪)// ম পা

আবােরা
সাংবািদকেদর
 মিক িদেলন
সমাজকল াণম ী

প গেড়
ব পােত
িনহত ২

‘অ ভ শি ’
তাড়ােত
সাঁওতাল
নারীেক
িপ েয় হত া

 যৗথ
অিভযােন
পািলেয়  গল
আরাকান
আিম 

'বাংলােদেশর
 পাশাক
খােতর
উ য়েন
যু রা 
 িত িতব '

খুলনায়
বােঘর
চামড়াসহ
আটক ২

মালেয়িশয়া
 থেক
িফরেছন
আরও ছয়
বাংলােদিশ

িবিজিব ও
আরাকান
আিম র মেধ 
 যভােব   
হয়  গ াল া িল

স  ার মেধ ই
আরাকান
আিম র
িব ে 
সি িলত
অিভযান

তথ  যুি 
আইেনর দু 
ধারা বািতেল
আইিন
 ন া  শ

চীেনর
সহায়তায়
আরও দুই
 ম ী  সত ু

থানিচেত
িবিজিবর
টহল দেলর
ওপর
আ মণ,
আহত ১

এই িবভােগর আরও িকছু খবর

Be the first of your friends to like this

BDlive24
793,072 likes

Like PageLike Page Contact UsContact Us

সব েশষ

সব ািধক প ত

অনলাইন জিরপ

আজেকর   :

ছা লীগেক শৃ লায়  ফরােত
টা েফাস গঠন িনেয় আেলাচনা
চলেছ। আপিন িক মেন কেরন
এ ফলদায়ক হেব?
 ভাট িদেয়েছন ৫০১ জন

হঁ া

না

মতামত  নই

মতামত িদন

পুরেনা ফলাফল

অন রকম

»খািল গােয় এভােরে 
যােবন 'আইসম ান'
(ছিবসহ)

»  েন টেমেটায় মাখামািখ
উ   সব (ছিবসহ)

»কিফন  থেক বাঁচার
আত নাদ

»হঠাৎ অ ান পাইলট,
 হিলক ার নামােলন
মিহলাযা ী!

»সফলেদর ৮ 
িভ মাি ক অভ াস

 মাবাইল  থেকঅ াপস ডাউনেলাড

ক ন

সব     ািধকার সংরি ত িবিডলাইভ ২০১৩

জাতীয়
রাজনীিত
আ জ ািতক
অথ -বািণজ 
 খলা
িবেনাদন
লাইফ াইল
িব ান- যুি 
িবিবধ

আমােদর যত আেয়াজন
 যাগােযাগ ▼ িব াপন মূল তািলকা

☏  ফান: ৮৮ - ০১৯৭৪৫৫০০৯১
✉ ই- মইল: news at bdlive24 dot com

bdlive24.com © 20102014 Powered By: NRB Investment Ltd.

 হাম » » জাতীয় » ‘হািড  ি জেক আেরা একশত বছর  িকেয় রাখেত চাই’

  দ জাতীয় রাজনীিত আ জ ািতক অথ -বািণজ  খলা িবেনাদন

লাইফ াইল িব ান- যুি িবিবধ
িরমা  শেষ৩ আইনজীবী আদালেত

 যৗথ অিভযােন পািলেয়  গলআরাকান আিম 

স  ার মেধ ই আরাকান আিম র িব ে সি িলত অিভযান

থানিচেত িবিজিবর টহল দেলর ওপর আ মণ, আহত ১

ঝাঁঝ কমেছ  পঁয়ােজর

িরমা  শেষ৩ আইনজীবী আদালেত

 যৗথ অিভযােন পািলেয়  গলআরাকান আিম 

0 Comments Sort by

Facebook Comments Plugin

TopTop

Add a comment...

নতুন আ ানায় দাউদনতুন আ ানায় দাউদ
ই ািহম!ই ািহম!

১৫ িমিনট আেগ

ক ন চ ােলে র সামেনক ন চ ােলে র সামেন
িবএনিপিবএনিপ

১৯ িমিনট আেগ

জাপােনর কােছ  মাজাপােনর কােছ  মা
চাইেলন ওবামাচাইেলন ওবামা

২৬ িমিনট আেগ

 বাে র িবপে  বাে র িবপে 
 িতেশাধ গ াটিলেনর িতেশাধ গ াটিলেনর

 যৗথ অিভযােন পািলেয় যৗথ অিভযােন পািলেয়
 গল আরাকান আিম  গল আরাকান আিম 

 স ই নীলা ঘটােলন িভ  সই নীলা ঘটােলন িভ 
ঘটনাঘটনা

স  ার মেধ ই আরাকানস  ার মেধ ই আরাকান
আিম র িব ে সি িলতআিম র িব ে সি িলত
অিভযানঅিভযান

িবিজিব ও আরাকানিবিজিব ও আরাকান
আিম র মেধ  যভােব   আিম র মেধ  যভােব   
হয়  গ াল া িলহয়  গ াল া িল

[িব ািরত]

Generated with www.html-to-pdf.net Page 1 / 2

http://www.bdlive24.com/#sidr
http://www.bdlive24.com/home
http://www.bdlive24.com/home/category/2
http://www.bdlive24.com/home/category/3
http://www.bdlive24.com/home/category/4
http://www.bdlive24.com/home/category/5
http://www.bdlive24.com/home/category/6
http://www.bdlive24.com/home/category/7
http://www.bdlive24.com/home/category/8
http://www.bdlive24.com/home/category/9
http://www.bdlive24.com/home/category/10
http://www.bdlive24.com/home/category/11
http://www.bdlive24.com/home/category/12
http://www.bdlive24.com/home/category/13
http://www.bdlive24.com/home/category/14
http://www.bdlive24.com/home/category/15
http://www.bdlive24.com/home/category/16
http://www.bdlive24.com/home/category/17
http://www.bdlive24.com/home/category/18
http://www.bdlive24.com/home/category/19
http://www.bdlive24.com/home/category/20
http://www.bdlive24.com/home/category/21
http://www.bdlive24.com/home/category/22
http://www.bdlive24.com/home/category/23
http://www.bdlive24.com/home/category/24
http://www.bdlive24.com/home/category/25
http://www.bdlive24.com/home/category/26
http://www.bdlive24.com/home/category/27
http://www.bdlive24.com/home/category/28
http://www.bdlive24.com/home/category/29
http://www.bdlive24.com/home/category/30
http://www.bdlive24.com/home/category/31
http://www.bdlive24.com/home/category/32
http://www.bdlive24.com/home/category/33
http://www.bdlive24.com/home/category/34
http://www.bdlive24.com/home/category/35
http://www.bdlive24.com/home/category/36
http://www.bdlive24.com/home/category/37
http://www.bdlive24.com/home/category/38
http://www.bdlive24.com/home/category/39
http://www.bdlive24.com/home/category/40
http://www.bdlive24.com/home/category/41
http://www.bdlive24.com/home/category/42
http://www.bdlive24.com/home/category/43
http://www.bdlive24.com/home/category/44
http://www.bdlive24.com/home/category/52
http://www.bdlive24.com/home/category/51
http://www.bdlive24.com/home/category/50
http://www.bdlive24.com/home/category/49
http://www.bdlive24.com/home/category/48
http://www.bdlive24.com/home/category/47
http://www.bdlive24.com/home/category/46
http://www.bdlive24.com/home/category/45
http://www.bdlive24.com/home/category/53
http://www.bdlive24.com/home/category/54
http://www.bdlive24.com/home/category/55
http://www.bdlive24.com/home/category/63
http://www.bdlive24.com/home/category/62
http://www.bdlive24.com/home/category/61
http://www.bdlive24.com/home/category/60
http://www.bdlive24.com/home/category/59
http://www.bdlive24.com/home/category/58
http://www.bdlive24.com/home/category/57
http://www.bdlive24.com/home/category/56
http://www.bdlive24.com/home/category/64
http://www.bdlive24.com/home/category/1
http://www.bdlive24.com/home/category/65
http://www.bdlive24.com/home/category/66
http://www.bdlive24.com/home/category/67
http://www.bdlive24.com/home/category/68
http://www.bdlive24.com/home/category/69
http://www.bdlive24.com/#
http://www.bdlive24.com/home
http://www.bdlive24.com/home/category/2/national
http://www.bdlive24.com/home/category/3/crime
http://www.bdlive24.com/home/category/4/accedent
http://www.bdlive24.com/home/category/5/government
http://www.bdlive24.com/home/category/6/law_courts
http://www.bdlive24.com/home/category/7/education
http://www.bdlive24.com/home/category/8/capital
http://www.bdlive24.com/home/category/9/bangladesh
http://www.bdlive24.com/home/category/10/chittagong_news
http://www.bdlive24.com/home/category/11/national_bibidho
http://www.bdlive24.com/home/category/12/politics
http://www.bdlive24.com/home/category/13/international
http://www.bdlive24.com/home/category/14/asia
http://www.bdlive24.com/home/category/15/europe
http://www.bdlive24.com/home/category/16/africa
http://www.bdlive24.com/home/category/17/usa
http://www.bdlive24.com/home/category/18/latin_america
http://www.bdlive24.com/home/category/19/arabian_country
http://www.bdlive24.com/home/category/20/foreigner
http://www.bdlive24.com/home/category/21/international_bibidho
http://www.bdlive24.com/home/category/22/business
http://www.bdlive24.com/home/category/23/share_market
http://www.bdlive24.com/home/category/24/international
http://www.bdlive24.com/home/category/25/industry
http://www.bdlive24.com/home/category/26/sports
http://www.bdlive24.com/home/category/27/cricket
http://www.bdlive24.com/home/category/28/football
http://www.bdlive24.com/home/category/29/national_sports
http://www.bdlive24.com/home/category/30/international_sports
http://www.bdlive24.com/home/category/31/gossipe
http://www.bdlive24.com/home/category/32/others
http://www.bdlive24.com/home/category/33/entertainment
http://www.bdlive24.com/home/category/34/domestic_entertainment
http://www.bdlive24.com/home/category/35/international_entertainment
http://www.bdlive24.com/home/category/36/media
http://www.bdlive24.com/home/category/37/drama
http://www.bdlive24.com/home/category/38/movie
http://www.bdlive24.com/home/category/39/song
http://www.bdlive24.com/home/category/40/star_gossipe
http://www.bdlive24.com/home/category/41/release
http://www.bdlive24.com/home/category/42/review
http://www.bdlive24.com/home/category/43/lifestyle
http://www.bdlive24.com/home/category/44/tour
http://www.bdlive24.com/home/category/45/realtion
http://www.bdlive24.com/home/category/46/fashon
http://www.bdlive24.com/home/category/47/beutician
http://www.bdlive24.com/home/category/48/health
http://www.bdlive24.com/home/category/49/furnishing
http://www.bdlive24.com/home/category/50/occupation
http://www.bdlive24.com/home/category/51/advice
http://www.bdlive24.com/home/category/52/cooking
http://www.bdlive24.com/home/category/53/lifestyle_bibidho
http://www.bdlive24.com/home/category/71/work_and_heigher_education_in_abroad
http://www.bdlive24.com/home/category/54/science_technology
http://www.bdlive24.com/home/category/55/computer
http://www.bdlive24.com/home/category/56/telecom
http://www.bdlive24.com/home/category/57/aerospace
http://www.bdlive24.com/home/category/58/inventions
http://www.bdlive24.com/home/category/59/new_technology
http://www.bdlive24.com/home/category/60/domestic_invention
http://www.bdlive24.com/home/category/63/new_product
http://www.bdlive24.com/home/category/64/science_bibidho
http://www.bdlive24.com/home/category/1/bibidho
http://www.bdlive24.com/home/category/65/opinion
http://www.bdlive24.com/home/category/66/different_news
http://www.bdlive24.com/home/category/67/art_litterature
http://www.bdlive24.com/home/category/68/exclusive
http://www.bdlive24.com/home/category/69/womens
http://www.bdlive24.com/home/category/73/horoscope
http://www.bdlive24.com/home/category/74/jobs
http://www.bdlive24.com/home/details/78988/রিমান্ড-শেষে-৩-আইনজীবী-আদালতে
http://www.bdlive24.com/home/details/79081/যৌথ-অভিযানে-পালিয়ে-গেল-আরাকান-আর্মি
http://www.bdlive24.com/home/details/79056/সন্ধ্যার-মধ্যেই-আরাকান-আর্মির-বিরুদ্ধে-সম্মিলিত-অভিযান
http://www.bdlive24.com/home/details/79037/থানচিতে-বিজিবির-টহল-দলের-ওপর-আক্রমণ,-আহত-১
http://www.bdlive24.com/home/details/79036/ঝাঁঝ-কমছে-পেঁয়াজের
http://www.bdlive24.com/home/details/78988/রিমান্ড-শেষে-৩-আইনজীবী-আদালতে
http://www.bdlive24.com/home/details/79081/যৌথ-অভিযানে-পালিয়ে-গেল-আরাকান-আর্মি
http://www.bdlive24.com/#
http://www.bdlive24.com/#
http://www.bdlive24.com/home
http://www.bdlive24.com/home/category/0
http://www.bdlive24.com/home/category/2
http://www.bdlive24.com/home/print_preview/78535/‘হার্ডিঞ্জ-ব্রিজকে-আরো-একশত-বছর-টিকিয়ে-রাখতে-চাই’
javascript:SFont('font');
javascript:LFont('font');
http://www.bdlive24.com/#
http://www.bdlive24.com/#
http://www.bdlive24.com/#
http://www.bdlive24.com/home/print_preview/78535/‘হার্ডিঞ্জ-ব্রিজকে-আরো-একশত-বছর-টিকিয়ে-রাখতে-চাই’
http://www.bdlive24.com/home/details/79107/আবারো-সাংবাদিকদের-হুমকি-দিলেন-সমাজকল্যাণমন্ত্রী
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এই  লখা ৩১৫ বার পড়া হেয়েছ
0

‘হািড  ি জেক আেরা একশত বছর  িকেয় রাখেত চাই’
রিববার আগ ২৩, ২০১৫, ১০:১২ এএম.

িবিডলাইভ  ড : হািড  ি জেক
িব ব াপী  েকৗশল িনদশ ন িহেসেব
তুেল ধরেত  েকৗশলীেদর আ ান
জািনেয়েছন অথ ম ী আবুল মাল
আ ুল মুিহত। 

 রলম ী মুিজবুল হক বেলন,
হািড  ি জ  যেনা আেরা শত
বছর  েক থােক  সজন 
 েয়াজনীয় সকল পদে প িনেয়েছ
ম ণালয়।

ভারতীয় উপমহােদেশর  থম
 রলেসতু হািড  ি েজর এক’শ বছর পূিত উপলে আ জ ািতক খ ািতমান  েকৗশলীেদর দুই িদেনর
সে লেনর সমাপনী অনু ােন ব ারা এসব কথা বেলন।

অনু ােনর িবেশষ অিতিথ  রলম ী বেলন, হািড   ীেজর ঐিতহ ধের রাখেত সব ধরেণর পদে প  নয়া
হেয়েছ।

 ধান অিতিথর ব ৃতায় অথ ম ী বেলন,  দেশ বত মােন অেনক বড় বড়  সত ু হেলও সমেয়র িবেবচনায়
এখেনা হািড   ীজ এ অ েলর  যাগােযাগ ব ব ায় মাইলফলক।

 ায় এক িকেলািমটার  দঘ  ের হািড   ীেজর এক’শ বছর পূিত উপলে  রাববার ঢাকা-পাকশী-ঢাকা
 েট িবেশষ   ন পিরচালনা করেব বাংলােদশ  রলওেয়। 

ঢাকা, আগ ২৩(িবিডলাইভ২৪)// ম পা
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