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১। মুতজফফল চ উরক্ষে ংক্ষদয তফক্ষল অতধক্ষফন ২২ ও ২৩ ভাচ চ : অতধক্ষফক্ষনয প্রথভ তদন যাষ্ট্রততয বালণ 

জাততয ততা ফঙ্গফন্ধু টখ মুতজবুয যভাক্ষনয জন্তফাতল চকী ‘মুতজফফল চ’ উদমান উরক্ষে আগাভী ২২ ও ২৩ 

ভাচ চ জাতীয় ংক্ষদ তফক্ষল অতধক্ষফন আহ্বান কযা ক্ষয়ক্ষছ। গতকার (১১ ভাচ চ বুধফায) জাতীয় ংদ বফক্ষন অনুতষ্ঠত কাম চ 

উক্ষদষ্টা কতভটিয ৭ভ বফঠক্ষক এ তদ্ধান্ত য়। কাম চ উক্ষদষ্টা কতভটিয বফঠক্ষকয তদ্ধান্ত অনুমায়ী, ২২ ভাচ চ টফরা ১১োয় এফং 

২৩ ভাচ চ কার ১০োয় অতধক্ষফন ফক্ষফ। ২২ ভাচ চ কার াক্ষড় ৯োয় যাজধানীয ধানভতিক্ষত জাততয ততা ফঙ্গফন্ধু টখ 

মুতজবুয যভাক্ষনয প্রততকৃততক্ষত ংদ দস্যযা শ্রদ্ধা তনক্ষফদন কযক্ষফন। অতধক্ষফক্ষনয প্রথভ তদন যাষ্ট্রতত টভাোঃ আফদুর 

াতভদ বালণ টদক্ষফন। সূত্র-ংফাদ (পৃ.১,ক.১), অফজাযবায (পৃ.১,ক.১)। 

২। আজ খুরক্ষছ ঢাকা-ভাওয়া-বাঙ্গা এক্সক্ষপ্রওক্ষয় : উক্ষবাধন কযক্ষফন প্রধানভন্ত্রী 

টদক্ষয অথ চননততক উন্নয়ক্ষনয তংদুয়ায তক্ষক্ষফ তযচয় টক্ষত মাওয়া দ্মাক্ষতু প্রকক্ষল্পয অতযাদৄতনক ংক্ষমাগ 

ড়ক উক্ষবাধন ক্ষত মাক্ষে আজ ১২ ভাচ চ বৃস্পততফায। দ্মাক্ষতুয ঢাকা অংক্ষয ৪ টরক্ষনয ৫৫ তকক্ষরাতভোয এ জাতীয় 

ভাড়ক উক্ষবাধন কযক্ষফন প্রধানভন্ত্রী টখ াতনা। গণবফন টথক্ষক তবতিও কনপাক্ষযক্ষন্পয ভাধ্যক্ষভ প্রধানভন্ত্রী ভাড়কটি 

উক্ষবাধন কযক্ষফন। সূত্র-ইক্ষেপাক (পৃ.১,ক.৮), ভকার (টল পৃ.,ক.১), ইতিক্ষনক্ষিন্ে (পৃ.১,ক.৮)। 

৩। তজম্বাবুক্ষয়য তফক্ষে টেস্ট, একতদক্ষনয আন্তজচাততক ম্যাচ ও টি২০ ততযজ জক্ষয়য জন্য  

ফাংরাক্ষদ তিক্ষকে দরক্ষক প্রধানভন্ত্রীয অতবনন্দন 

 প্রধানভন্ত্রী টখ াতনা পযকাযী তজম্বাবুক্ষয় তিক্ষকে দক্ষরয তফক্ষে টেস্ট , একতদক্ষনয আন্তজচাততক ম্যাচ 

(ওতিআই) ও টি২০ ততযজ জক্ষয়য জন্য ফাংরাক্ষদ তিক্ষকে দরক্ষক আন্ততযক অতবনন্দন জাতনক্ষয়ক্ষছন। গতকার (১১ ভাচ চ 

বুধফায) এক ফাতচায় প্রধানভন্ত্রী ফাংরাক্ষদ তিক্ষকে দক্ষরয টখক্ষরায়াড় , ম্যাক্ষনজায, টকাচ এফং তিক্ষকে টফাক্ষি চয ংতিষ্ট কর 

কভ চকতচাক্ষক অতবনন্দন জানান। ফাতচায় তততন ফক্ষরন , তজম্বাবুক্ষয়য তফরু টদ্ধ টেস্ট , ওয়ানক্ষি ও টি ২০ ততযক্ষজ আভাক্ষদয 

টখক্ষরায়াড়ক্ষদয টিভ -তস্পতযে ও িীড়া - বনপুণ্য টদক্ষখ টগাো জাতত গতফ চত। তততন ফক্ষরন , এ াপল্য টখরাদৄরায় ফতচভান 

যকাক্ষযয মথামথ পৃষ্ঠক্ষালকতা ও ায়তায পর। তততন আা প্রকা কক্ষযন টম ফাংরাক্ষদ তিক্ষকে দর বতফষ্যক্ষতও 

তফজক্ষয়য এ ধাযা অব্যা ত যাখক্ষফ। ফাংরাক্ষদ তিক্ষকে টিভ গতকার টক্ষযফাংরা জাতীয় তিক্ষকে টস্টতিয়াক্ষভ তজম্বাবুক্ষয়ক্ষক 

তবতীয় ও টল টি ২০ ম্যাক্ষচ ৯ উইক্ষকক্ষে যাতজত কক্ষয ২-০-টত ততযজ জয় কক্ষয। ফাংরাক্ষদ দর ৪৮ যাক্ষন প্রথভ টি ২০ 

ম্যাক্ষচ জয় রাব কক্ষয। এয আক্ষগ টেস্ট ও ততন ম্যাক্ষচয ওতিআইক্ষতও তফজয়ী য় তাযা। সূত্ য-জনকণ্ঠ (পৃ.১,ক.৪), ইক্ষেপাক 

(পৃ.২,ক.২)। 

৪। মুতজফফক্ষল চয উক্ষবাধন অনুষ্ঠাক্ষন তবতিও ফাতচা টদক্ষফন বাযক্ষতয প্রধানভন্ত্রী  

 জাততয ততা ফঙ্গফন্ধু টখ মুতজবুয যভাক্ষনয জন্তফাতল চকী উরক্ষে ফাংরাক্ষদক্ষক ১৫০টি অযামু্বক্ষরন্প টদক্ষফ 

বাযত। গতকার (১১ ভাচ চ বুধফায ) তদল্লীয ায়দযাফাদ াউক্ষ পযযত ফাংরাক্ষদক্ষয ২০ াংফাতদক্ষকয প্রতততনতধদরক্ষক এ 

কথা ফক্ষরন বাযক্ষতয যযাষ্ট্রতচফ ল চফধ চন তশ্রংরা। তশ্রংরা ফক্ষরন, এটি আভাক্ষদয প্রধানভন্ত্রীয ে টথক্ষক উায। তততন 

ক্ষয আনুষ্ঠাতনক টঘালণা টদক্ষফন। আগাভী ১৭ ভাচ চ ফঙ্গফন্ধুয জন্তফাতল চকীয উক্ষবাধন অনুষ্ঠাটন বাযক্ষতয প্রধানভন্ত্রী নক্ষযন্দ্র 

টভাতদ তবতিও ফাতচায ভাধ্যক্ষভ যুক্ত থাকক্ষফন ফক্ষর জাতনক্ষয়ক্ষছন তশ্রংরা। সূত্র-জনকণ্ঠ (পৃ.১,ক.১), ভকার (পৃ.২,ক.১), 

ইতিক্ষনক্ষিন্ট ( টল পৃ,ক.৮)। 

৫।  তস্পকাক্ষযয ক্ষঙ্গ ওভাক্ষনয যাষ্ট্রদূক্ষতয াোৎ : তবাতেক স্বাথ চংতিষ্ট তফলক্ষয় আক্ষরাচনা 

 ফাংরাক্ষদক্ষ তনযুক্ত ওভাক্ষনয যাষ্ট্রদূত তাইতয়যফ  টতরভ আর আরাতব ফক্ষরক্ষছন, প্রধানভন্ত্রী টখ াতনায   টনতৃক্ষে 

ফাংরাক্ষদক্ষ তফস্ময়কয উন্নয়ন  ক্ষয়ক্ষছ।  তফক্ষল কক্ষয তো, স্বািয, কৃতল ফক্ষেক্ষত্র ব্যাক উন্নয়ক্ষনয পক্ষর  ফাংরাক্ষদক্ষয 

জনগক্ষণয জীফনভাক্ষনয ইততফাচক তযফতচন এক্ষক্ষছ ফক্ষর উক্ষল্লখ কক্ষযন তততন।  গতকার (১১ ভাচ চ বুধফায) জাতীয় ংক্ষদয 

তস্পকায ি. তযীন াযতভন টচৌদৄযীয ক্ষঙ্গ তায ংদ বফক্ষনয কাম চরক্ষয় টৌজন্য াোৎ কক্ষয তততন এফ কথা ফক্ষরন। 

াোৎকাক্ষর তাযা তবাতেক স্বাথ চংতিষ্ট তফলক্ষয় আক্ষরাচনা কক্ষযন। এ ভয় ব্যফা-ফাতণজ্ম,ংদীয় যীতত-

দ্ধতত,ংদীয় বভত্রী গ্রু গঠন এফং কৃতল, তো ও তফদুযৎ খাক্ষত  উন্নয়ন তনক্ষয় তফস্তাতযত আক্ষরাচনা কক্ষযন তাযা। সূত্র-

জনকণ্ঠ (পৃ.৩,ক.৫), ভকার (পৃ.৩,ক.১), ইতিক্ষনক্ষিন্ট (পৃ.৩,ক.১)। 

  



=৩= 

৬। কক্ষযানাবাইযা তযতিততক্ষত অক্ষতুক টনাংযা যাজনীতত কযক্ষফন না,  

যকাযক্ষক ক্ষমাতগতা করুন : তফএনতক্ষক টতুভন্ত্রী 

ড়ক তযফণ ও টতুভন্ত্রী ওফায়দুর কাক্ষদয কক্ষযানাবাইযা তযতিততক্ষত অক্ষতুক টনাংযা যাজনীতত না কক্ষয 

যকাযক্ষক ক্ষমাতগতা কযক্ষত তফএনতয প্রতত আহ্বান জাতনক্ষয় ফক্ষরক্ষছন, ‘কক্ষযানাবাইযা তযতিততক্ষত অক্ষতুক টনাংযা 

যাজনীতত কযক্ষফন না। ভানতফক ও ংক্ষফদনীর তফলয় তনক্ষয় যাজনীতত কযা উতচত নয়। এ তযতিততক্ষত আনাক্ষদয উতচত 

যকাযক্ষক ক্ষমাতগতা কযা। কক্ষযানাবাইযা টভাকাতফরায় যকাক্ষযয ফ ধযক্ষনয প্রস্তুতত যক্ষয়ক্ষছ’। গতকার (১১ ভাচ চ 

বুধফায) ফঙ্গফন্ধু এতবতনউি আওয়াভী রীক্ষগয টকন্দ্রীয় কাম চারক্ষয় আক্ষয়াতজত এক টমৌথ বায় তততন এ কথা ফক্ষরন। সূত্র-

ইক্ষেপাক (টল পৃ.,ক.৫), ভকার (পৃ.২,ক.৫), অফজাযবায (টল পৃ.,ক.১)। 

৭। কক্ষযানাবাইযা একটি বফতিক দুক্ষম চাগ, এো তনক্ষয় যাজনীতত কযক্ষফন না : তফএনতয প্রতত তথ্যভন্ত্রী 

তথ্যভন্ত্রী ি. াছান ভাহ্মুদ কক্ষযানাবাইযাক্ষক একটি বফতিক দুক্ষম চাগ তক্ষক্ষফ অতবতত কক্ষয এ তনক্ষয় প্রশ্ন এফং 

যাজনীতত না কযক্ষত তফএনতয প্রতত আহ্বান জাতনক্ষয় ফক্ষরক্ষছন, তফভানফন্দয, মুদ্রফন্দয এফং িরফন্দক্ষয ব্যফিা টনওয়া 

ক্ষেও দুই জন ফাংরাক্ষদত তফক্ষদ টথক্ষক আিান্ত ক্ষয় টদক্ষ এক্ষক্ষছন। তফএনতক্ষক ফরফ এগুক্ষরা তনক্ষয় যাজননততক 

ফাদানুফাদ না কক্ষয একক্ষমাক্ষগ কাজ কযা প্রক্ষয়াজন। তাক্ষদযক্ষক ফরফ ফতকছুয ভক্ষধ্য যাজনীতত না টখোঁজায জন্য। গতকার 

(১১ ভাচ চ বুধফায) ধানভতিি আওয়াভী রীগ বাক্ষনত্রীয যাজননততক কাম চারক্ষয় নাক্ষোয টজরা আওয়াভী রীক্ষগয ক্ষঙ্গ বফঠক 

টক্ষল াংফাতদকক্ষদয প্রক্ষশ্নয জফাক্ষফ তততন এফ কথা ফক্ষরন। সূত্র-ইক্ষেপাক (পৃ.৩,ক.৫), ভকার (পৃ.২,ক.৮), ফাংরাক্ষদ 

টুক্ষি (পৃ.২,ক.১)। 

৮। ২৫ ভাচ চ যাক্ষত এক তভতনে অন্ধকায থাকক্ষফ পুক্ষযা টদ : স্বযাষ্ট্রভন্ত্রী 

আগাভী ২৫ ভাচ চ যাত ৯োয় ১ তভতনক্ষেয জন্য াযাক্ষদক্ষ িযাকআউে (ফাতত তনতবক্ষয় অন্ধকায) কভ চসূতচ ারন কযা 

ক্ষফ ফক্ষর জাতনক্ষয়ক্ষছন স্বযাষ্ট্রভন্ত্রী আাদুজ্জাভান খান কাভার। তক্ষফ টদক্ষয জরুতয িানা এ কভ চসূতচয ফাইক্ষয থাকক্ষফ। 

গতকার (১১ ভাচ চ বুধফায) তচফারক্ষয়য স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারক্ষয়য ক্ষেরনকক্ষে এক বা টক্ষল তততন এ কথা জানান। সূত্র-

আভাক্ষদযঅথ চনীতত (টল পৃ.১,ক.৫), জনকণ্ঠ ( টল পৃ,ক.৬), ফাংরাক্ষদ টুক্ষি (পৃ.১,ক.১)। 

৯। ন্ত্রা ও জঙ্গীফাদ টযাক্ষধ ংস্কৃতত চচ চা ফাড়াক্ষত ক্ষফ : স্বযাষ্ট্রভন্ত্রী 

 ন্ত্রা ও জঙ্গীফাদ প্রততক্ষযাক্ষধ ংস্কৃতত চচ চা ফাড়াক্ষত ক্ষফ। আফভানকার টথক্ষকই এ টদক্ষ ংস্কৃতত চচ চা ক্ষয় 

আক্ষছ। এয ক্ষঙ্গ ধক্ষভ চয টকাক্ষনা তফক্ষযাধ তছর না। এ ংস্কৃতত চচ চায ভাধ্যক্ষভই ভানফতায টচতনা ফায ভক্ষধ্য ছতড়ক্ষয় তদক্ষত 

ক্ষফ ফক্ষর ভন্তব্য কক্ষযক্ষছ স্বযাষ্ট্রভ ন্ত্রী আাদুজ্জাভান খান কাভার। তততন ফক্ষরন , এ টদক্ষয জনগণ কখনও ন্ত্রা জঙ্গীফাদক্ষক 

প্রশ্রয় টদয়তন। ফঙ্গফন্ধুয অাম্প্রদাতয়ক ফাংরাক্ষদ তনভ চাক্ষণ প্রধানভন্ত্রী টখ াতনা তযশ্রভ কযক্ষছন। এ কাযক্ষণ ন্ত্রা 

জঙ্গীফাদ টভাকাতফরায় তততন পর ক্ষয়ক্ষছন। গতকার (১১ ভাচ চ বুধফায ) যাজধানীয ইতিতনয়া চ ইনতস্টটিউে তভরনায়তক্ষন 

জঙ্গীফাদ, ন্ত্রা ও ংঘাত প্রততক্ষযাক্ষধ াংস্কৃততক কভীক্ষদয ভূতভকা তনক্ষয় আক্ষয়াতজত এক বায় তততন এফ কথা ফক্ষরন। 

সূত্র-জনকণ্ঠ ( টল পৃ,ক.৬), যুগান্তয (পৃ.৩,ক.৮)। 

১০। ভতন্ত্রবা কতভটিক্ষত ২ াজায ৩৬৪ টকাটি োকায ৩ িয় প্রস্তাফ অনুক্ষভাদন 

গতকার (১১ ভাচ চ বুধফায ) তচফারক্ষয় অথ চভন্ত্রী আ  ভ মুস্তপা কাভাক্ষরয বাততক্ষে যকাতয িয়-ংিান্ত 

ভতন্ত্রবা কতভটিয বফঠক্ষক ২ াজায ৩৬৪ টকাটি োকায ৩ িয় প্রস্তাফ অনুক্ষভাদন টদয়া ক্ষয়ক্ষছ । বফঠক টক্ষল ভতন্ত্রতযলদ 

তচফ াংফাতদকক্ষদয জানান, বফঠক্ষক তক্ষরক্ষেয ‘ওভানী আন্তজচাততক তফভানফন্দয ম্প্রাযণ (১ভ ম চায়)’ ীল চক প্রকক্ষল্পয 

ঠিকাদায তনক্ষয়াক্ষগয একটি প্রস্তাফ অনুক্ষভাদন টদয়া য়। সূত্র-আভাক্ষদযঅথ চনীতত (টল পৃ.,ক.২), 

১১। আক্ষগয সুদাক্ষয তপযর িাকঘয ঞ্চয় তিভ 

অক্ষোক্ষভন কাম চিভ উক্ষবাধন কযক্ষরন অথ চভন্ত্রী 

ব্যাংক ঋক্ষণয সুক্ষদয ায কভাক্ষত টমক্ষয় আভানক্ষতয সুক্ষদয াযও কভাক্ষনা ক্ষয়ক্ষছ। এযই ভক্ষধ্য আভানক্ষতয সুক্ষদয 

ায ফাস্তফায়ন শুরু কক্ষযক্ষছ ব্যাংকগুক্ষরা। তাযই ধাযাফাতকতায় ব্যাংক্ষকয টচক্ষয় টমফ জায়গায় আভানত যাখক্ষর টফত সুদ 

াওয়া মায় টগুক্ষরায সুদায কভাক্ষনা শুরু ক্ষয়ক্ষছ। মাক্ষত ভানুল ব্যাংক তফমুখ না ক্ষয় ক্ষড়। কভাক্ষনা ক্ষয়তছর িাকঘয 

ঞ্চয় তিক্ষভয সুদাযও। তক্ষফ গতকার টথক্ষক আক্ষগয ভক্ষতাই সুদ াক্ষফন ফক্ষর জাতনক্ষয়ক্ষছন অথ চভন্ত্রী আ  ভ মুস্তপা কাভার। 

গতকার (১১ ভাচ চ বুধফায) তচফারক্ষয় িাকঘয ঞ্চয় ব্যাংক াধাযণ ও টভয়াতদ তাফ কাম চিভ অক্ষোক্ষভক্ষনয জন্য 

ওক্ষয়ফতবতেক টিোক্ষফজ তক্ষস্টক্ষভয উক্ষবাধন অনুষ্ঠাক্ষন অথ চভন্ত্রী এফ কথা জানান। সূত্র-ইক্ষেপাক (পৃ.১৫,ক.৩), জনকণ্ঠ 

(টল পৃ.,ক.৪), অফজাযবায (টল পৃ.,ক.১)। 

  



=৪= 

১২। কক্ষযানাবাইযাক্ষয কাযক্ষণ তোপ্রততষ্ঠান ফক্ষন্ধয তযতিতত সৃতষ্ট য়তন : তোভন্ত্রী 

 কক্ষযানাবাইযাক্ষয কাযক্ষণ এখনও তোপ্রততষ্ঠান ফন্ধ কযায  ভক্ষতা তযতিতত সৃতষ্ট য়তন ফক্ষর ভন্তব্য কক্ষযক্ষছন 

তোভন্ত্রী িা . দীপু ভতন। একইক্ষঙ্গ তততন ফক্ষরক্ষছন , মতেণ ম চন্ত তফক্ষলজ্ঞক্ষদয কাছ টথক্ষক ভতাভত না াফ , ততেণ 

আভযা তোপ্রততষ্ঠান ফন্ধ কযায তদ্ধান্ত টনফ না। াভাতজক টমাগাক্ষমাগ ভাধ্যক্ষভ টকাক্ষনা টকাক্ষনা ভর টথক্ষক এ তফলক্ষয় 

অপ্রচায চারাক্ষনা ক্ষে ফক্ষরও অতবক্ষমাগ এক্ষনক্ষছন তততন। গতকার (১১ ভাচ চ বুধফায ) ঢাকা তযক্ষাে চা চ ইউতনটিক্ষত 

(তিআযইউ) ‘প্রজন্ টাক ভতায কর নাযীয অতধকায ’ ীল চক আক্ষরাচনাবায় প্রধান অতততথয ফক্তক্ষব্য তততন এফ কথা 

ফক্ষরন। সূত্র-জনকণ্ঠ (পৃ.১,ক.৮), ইক্ষেপাক (পৃ.৩,ক.১), এতয়ান এজ (পৃ.১,ক.৮)। 

১৩। কক্ষযানাবাইযা আিান্ত ততন জক্ষনয দুই জন সুি, নতুন আিান্ত টনই : আইইতিতআয 

টদক্ষ কক্ষযানাবাইযাক্ষ আিান্ত ততন জন টযাগীয ভক্ষধ্য দুই জন সুি ক্ষয় উক্ষঠক্ষছন। তফি স্বািয ংিায তনক্ষদ চনা 

অনুমায়ী তাক্ষদয টম টকাক্ষনা ভয় াাতার টথক্ষক তযতরজ টদওয়া ক্ষফ ফক্ষর জাতনক্ষয়ক্ষছন স্বািয অতধদপ্তক্ষযয টযাগতে , টযাগ 

তনয়ন্ত্রণ ও গক্ষফলণা প্রততষ্ঠান (আইইতিতআয) তযচারক অধ্যাক িা . ভীযজাদী টতিনা টলাযা। গতকার (১১ ভাচ চ বুধফায) 

আইইতিতআক্ষযয ক্ষেরনকক্ষে কক্ষযানাবাইযা ম্পতকচত টপ্র তিতপংক্ষয় তততন আক্ষযা ফক্ষরন , আিান্ত ততন জক্ষনয অফিাই 

এখন বাক্ষরা। এয ভক্ষধ্য দুই জন এক্ষকফাক্ষযই সুি। তাক্ষদয িাি যীোয় টনক্ষগটিব পর াওয়া টগক্ষছ। তকন্তু তফি স্বািয 

ংিায প্রক্ষোকর অনুমায়ী য য দুটি যীোয়  কক্ষযানা টনক্ষগটিব না আক্ষর তাক্ষদয পুক্ষযাপুতয সুি ফরা মাক্ষফ না। তাই 

আভযা এখনই তাক্ষদয ছাড়তছ না। তাক্ষদয আফায িাি যীো কযা ক্ষফ এফং তফি স্বাস্হয ংস্হাক্ষক এ ব্যাাক্ষয অফতত 

কক্ষয ীঘ্রই দু ’জন টযাগীক্ষক াাতার টথক্ষক তযতরজ টদয়া ক্ষফ। সূত্র-ইক্ষেপাক (পৃ.১,ক.৫), যুগান্তয (টল পৃ.,ক.২), 

ফাংরাক্ষদ টুক্ষি (পৃ.১,ক.২)।   

১৪। কক্ষযানাবাইযাক্ষক ভাভাযী টঘালণা িতিউএইচও’য 

তফক্ষিয ১১৮টি টদক্ষ ১ রাখ ১৮ াজাক্ষযয টফত ভানুল আিান্ত এফং ৪২৯১ জক্ষনয মৃতুয ওয়ায় বাইযাটিক্ষক 

ভাভাযী টঘালণা কক্ষযক্ষছ তফি স্বািয ংিা (িতিউএইচও)। কক্ষযানাবাইযা ংিভক্ষণয ফ চক্ষল তযতিতত তনক্ষয় গতকার 

(১১ ভাচ চ বুধফায ) ংফাদক্ষেরক্ষন ংিাটিয ভাতযচারক টতক্ষদ্রা আধানভ টগতিক্ষয়া এ টঘালণা টদন। সূত্র-যুগান্তয 

(পৃ.১,ক.৮), ফতণকফাতচা (টল পৃ.,ক.৪), টিইতর ান (পৃ.১,ক.১)। 

১৫। কক্ষযানাবাইযাক্ষয তচতকৎায় স্বািয ভন্ত্রণারয়ক্ষক ৫০ টকাটি োকা ফযাদ্দ 

 কক্ষযানাবাইযাক্ষ আিান্ত টযাগীক্ষদয স্বািযক্ষফা তনতিত কযক্ষত জরুতযতবতেক্ষত চরতত ফাক্ষজক্ষেয অপ্রতযাতত খাত 

টথক্ষক ৫০ টকাটি োকায আতথ চক ফযাদ্দ টদয়া ক্ষয়ক্ষছ। কক্ষযানা তচতকৎায জন্য যিাভাতদ টকনা , বাইযা প্রততক্ষযাক্ষধ স্বািয 

ক্ষচতনতা বৃতদ্ধক্ষত প্রকানা ও প্র চায এফং টকতভকযার তয -এক্ষজন্ট তকনক্ষত এ অথ চব্যয় কযক্ষফ স্বািয ভন্ত্রণারক্ষয়য স্বািয ও 

টফা তফবাগ। সূত্র-জনকণ্ঠ (পৃ.১,ক.৫), ইক্ষেপাক (পৃ.২,ক.৬), অফজাযবায (পৃ.১,ক.২)। 

১৬। চাভড়ায ফক্ষজচয অততভাত্রায় টিাতভয়াভ থাকক্ষর ব্যফিা 

 ফজচয তযক্ষাধক্ষনয য টকাক্ষনা ট্যানাতয টরদায ওয়াতকচং গ্রুক্ষয (এরিতিউতজ) ভানদক্ষেয টফত টিাতভয়াভ ছাড়ক্ষর 

টটিয তফরুক্ষদ্ধ কক্ষঠায ব্যফিা টনওয়া ক্ষফ। তক্ষফ টিাতভয়াক্ষভয ভাত্রা তনয়ন্ত্রণ কযায জন্য ট্যানাতযগুক্ষরাক্ষক ভয় টদওয়া ক্ষফ। 

এয ভক্ষধ্য তনতদ চষ্ট ভানদে অজচন কযক্ষত ক্ষফ। তল্প ভন্ত্রণারক্ষয়য ক্ষেরনকক্ষে গতকার (১১ ভাচ চ বুধফায) তল্পনগযীয চতুথ চ 

ংক্ষাতধত প্রকক্ষল্পয তইটিত াতফ চক ফাস্তফায়ন অগ্রগতত ম চাক্ষরাচনাবায় এ তদ্ধান্ত টনওয়া য়। তল্পভন্ত্রী নূরুর ভতজদ 

ভাহ্মুদ হুভায়ূক্ষনয বাততক্ষে বায় ফাতণজযভন্ত্রী টিপু মুনত ও তল্ প্রততভন্ত্রী কাভার আক্ষভদ ভজুভদায উতিত 

তছক্ষরন।  সূত্র-ভকার (পৃ.১২,ক.৫), ফতণক ফাতচা (পৃ.১২,ক.৫), ফাংরাক্ষদ টুক্ষি (পৃ.১,ক১)। 

১৭। ৬৪ উক্ষজরা টথক্ষক কৃলক্ষকয কাছ টথক্ষক অযাক্ষ ধান তকনক্ষফ যকায : খাদ্যভন্ত্রী 

আন্ন টফাক্ষযা টভৌসুক্ষভ ৬৪টি টজরায ৬৪টি উক্ষজরা টথক্ষক অযাক্ষয ভাধ্যক্ষভ যাতয কৃলক্ষকয কাছ টথক্ষক ধান 

ংগ্র কযক্ষফ যকায। গতকার (১১ ভাচ চ বুধফায ) তচফারক্ষয় খাদ্য ভন্ত্রণারক্ষয়য বাকক্ষে আক্ষয়াতজত এক ংফাদ 

ক্ষেরক্ষন এফ তথ্য জানান খাদ্যভন্ত্রী াধন চন্দ্র ভজুভদায। সূত্র-আভাক্ষদযঅথ চনীতত (পৃ.১,ক.১), ংফাদ (টল পৃ.,ক.১), 

অফজাযবায (টল পৃ.,ক.১)। 

১৮। কানুনক্ষগা ও ততরদায তনক্ষয়াগ তএতয ভাধ্যক্ষভ: ভূতভভন্ত্রী 

 ভূতভভন্ত্রী াইফুজ্জাভান টচৌদৄযী ফক্ষরক্ষছন, খুফ ীঘ্রই তএতয (ফাংরাক্ষদ যকাতয কভ চ কতভন) ভাধ্যক্ষভ নন-

কযািায কানুনক্ষগা ও ততরদায (ভূতভ কাযী কভ চকতচা) তনক্ষয়াগ টদওয়া ক্ষফ। গতকার (১১ ভাচ চ বুধফায) ঢাকায 

নীরক্ষেক্ষতয ভূতভ প্রান প্রতেণ টকক্ষন্দ্র (এরএটিত) এক অনুষ্ঠাক্ষন তততন এফ কথা ফক্ষরন। তততন আযও ফক্ষরন, 

তএতয ভাধ্যক্ষভ এফ ক্ষদ তনক্ষয়াগ প্রতিয়ায নীততভারা বততযয কাজ প্রায় টল। উচ্চ ততেত ভাঠ ম চাক্ষয়য ভূতভ 

কভ চকতচাযা ভূতভ টফায় গুণগত তযফতচন আনক্ষফ ফক্ষর তততন ভক্ষন কক্ষযন। সূত্র-যুগান্তয (পৃ.২,ক.৮)। 

  



=৫= 

১৯। িাক তফবাগক্ষক তিতজোর কভাক্ষ চয াততয়ায কযা ক্ষফ :  

িাকঘয ঞ্চয় অনরাইন কাম চিভ উক্ষবাধন অনুষ্ঠাক্ষন টেতরক্ষমাগাক্ষমাগভন্ত্রী  

প্রচতরত তচঠিত্র ফক্ষনয জন্য টম িাক ব্যফিাটি তছর ট টনেওয়াকচটিক্ষক তিতজোর কভাক্ষ চয একটি াততয়ায 

তক্ষক্ষফ ব্যফাক্ষযয টচষ্টা চরক্ষছ ফক্ষর জাতনক্ষয়ক্ষছন িাক ও টেতরক্ষমাগাক্ষমাগ ভন্ত্রী টভাস্তাপা জব্বায। গতকার (১১ ভাচ চ বুধফায) 

অথ চ ভন্ত্রণারক্ষয়য ক্ষেরনকক্ষে ‘জাতীয় ঞ্চয় তিভ অনরাইন ম্যাক্ষনজক্ষভন্ট তক্ষস্টভ ’-এয নতুন ভতিউক্ষরয উক্ষবাধন 

অনুষ্ঠাক্ষন তততন এ কথা ফক্ষরন। সূত্য-ংফাদ (পৃ.১৪,ক.৬), আভাক্ষদযঅথ চনীতত (পৃ.২,ক.৪)। 

 

২০।  ারকা প্রক্ষকৌর তল্প াকচ িাক্ষন উক্ষদ্যাগ টনক্ষফ যকায : তল্প প্রততভন্ত্রী 

ারকা প্রক্ষকৌর ক্ষণ্যয যপ্তাতনয ওয তকযা ১০ বাগ নগদ ায়তা এফং কৃতল মন্ত্রাতত টকনাকাোয় ২৫ বাগ 

বতুচতক তদক্ষয় এ খাক্ষতয উন্নয়ক্ষনয টচষ্টা কযক্ষছ যকায। গতকার (১১ ভাচ চ বুধফায) ‘জাতীয় এএভই ণ্যক্ষভরা ২০২০’ এ 

ারকা প্রক্ষকৌর ফল চ ২০২০ তফলক্ষয় টতভনাক্ষয তল্প প্রততভন্ত্রী কাভার আক্ষভদ ভজুভদায এ কথা ফক্ষরন। সূত্র-ংফাদ 

(পৃ.১৩,ক.১)। 

ম্পাদকীয় 

ক. মায়মায়তদন : জয়ফাংরাক্ষক জাতীয়  টলাগান তক্ষক্ষফ যায় তদক্ষয়ক্ষছ উচ্চ আদারত উক্ষল্লখ কক্ষয এ যায় দ্রুত 

 ফাস্তফায়ন কযায আহ্বান।  

খ. জনকণ্ঠ : কৃতলতবতেক ফাংরাক্ষদক্ষ ফুক্ষরয চাল কৃতল অথ চনীততয এক অনন্য ম্ভাফনা উক্ষল্লখ কক্ষয এ ম্ভাফনা 

 আযও ফাড়ক্ষফ ফক্ষর আাফাদ প্রকা। 

গ.  ভকার : কক্ষযানাবাইযা ম্পক্ষকচ তাৎেতণক ব্যফিা ও তচতকৎাক্ষফা ম্প্রাযক্ষণ স্বািয তফবাগক্ষক ফাড়তত ৫০ 

টকাটি োকা ফযাদ্দ টদয়া ভক্ষয়াতচত উক্ষল্লখ কক্ষয এ বাইযা টভাকাতফরায় ফাইক্ষক তকচ ও ক্ষচতন ওয়ায 

আহ্বান।  

ঘ.   টবাক্ষযয কাগজ, মায়মায়তদন :  টগাারগক্ষি তো পক্ষযয ফা দুঘ চেনায় এক ততেকায াত তফতেন্ন কযায 

 ঘেনা ঘক্ষেক্ষছ উক্ষল্লখ কক্ষয ড়ক দুঘ চেনায ায কভাক্ষত ড়ক্ষক শৃঙ্খরা প্রততষ্ঠায ওয গুরুোক্ষযা। 

ঙ. ংফাদ : চট্টগ্রাক্ষভয টিয়া টিচা চ টেতনং ইনতস্টটিউক্ষেয ৫০ জন নাযী প্রতেণাথীক্ষক টমৌন য়যাতনয 

 অতবক্ষমাক্ষগয তদন্ত প্রততক্ষফদক্ষন টমৌন য়যাতনয তফলয়টি উক্ষতেত ক্ষয়ক্ষছ উক্ষল্লখ কক্ষয এ ঘেনায় জতড়তক্ষদয 

 তফরুক্ষদ্ধ কক্ষঠায আইতন ব্যফিা  টনওয়ায দাতফ।  

চ. ফতণক ফাতচা : চরতত ২০১৯-২০ অথ চফছক্ষযয প্রথভ আে ভাক্ষ এতিত ফাস্তফায়ন ক্ষয়ক্ষছ ৩৭ দতভক শূন্য ৯ 

 তাং মা গত অথ চফছক্ষযয একই ভক্ষয়য তুরনায় প্রায় ২ দতভক শূন্য ৪ তাং কভ উক্ষল্লখ কক্ষয উন্নত তফক্ষিয 

 দৃষ্টান্ত অনুযণ এফং তদাযতক বৃতদ্ধ ও দ্ধততগত ফাধাগুক্ষরা দূক্ষযয ভাধ্যক্ষভ এতিত ফাস্তফায়ক্ষন তেপ্রতা আনা ক্ষফ 

 ফক্ষর প্রতযাা ব্যাক্ত। 

ছ. তনউজ টুক্ষি :  কক্ষযানাবাইযা আতক্ষেয কাযক্ষণ ভাি, যািওয়াক্ষয দুষ্প্রাপ্যতা ও দাভ বৃতদ্ধয কথা উক্ষল্লখ কক্ষয  

 এ ব্যাাক্ষয  কাম চকয দক্ষে  টনওয়ায সুাতয।  

জ.  ইতিক্ষনক্ষিন্ট : দুক্ষম চাগ টভাকাতফরায় ফাংরাক্ষদ তফক্ষিয কাক্ষছ টযার ভক্ষির উক্ষল্লখ কক্ষয এ ব্যাাক্ষয আযও 

 ক্ষচতনতায আহ্বান।   

উম্পাদকীয় 

 ভকার তত্রকায় প্রকাতত করাক্ষভ উক্ষল্লখ কযা ক্ষয়ক্ষছ, তফি ফাতণতজযক খাত টথক্ষক টম তযভাণ েততয আো 

যক্ষয়ক্ষছ তায টচক্ষয়ও টফত েতত ক্ষত াক্ষয, মতদ আভাক্ষদয  টদক্ষ কক্ষযানাবাইযাক্ষয ংিভণ কতভক্ষয় যাখক্ষত না াতয।  

তনফন্ধ ও তপচায 

 যুগান্তয তত্রকায় প্রকাতত ‘ফায জন্য ফ চত্র সুি তকিতন’ তক্ষযানাক্ষভয তনফক্ষন্ধ উক্ষল্লখ কযা ক্ষয়ক্ষছ, তকিতন টযাগ 

প্রততক্ষযাধক্ষমাগ্য, মতদ ঠিক ভক্ষয় এ টযাগ নাক্ত ও তচতকৎা  টদয়া ম্ভফ য়।  
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