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১। ফণ চাঢয আয়াজয়ন মুজজফফয়ল চয আনুষ্ঠাজনক উয়বাধন 

২। গগাারগয়েয টুজিাড়া ফিফন্ধুয ভাজধয়ত যাষ্ট্রজত  প্রধানভন্ত্রীয শ্রদ্ধা 

ধানভজি ৩২ নম্বয়য জাজতয জতায প্রজতকৃজতয়ত প্রধানভন্ত্রীয শ্রদ্ধা  

৩। ফিফন্ধুয জন্তফাজল চকী উরয়ে জাজতয উয়েয় যাষ্ট্রজতয বালণ :  

গানায ফাাংরা গড়াই গাক মুজজফফয়ল চয অিীকায 

৪। ফিফন্ধুয জন্তফাজল চকী উরয়ে জাজতয উয়েয় প্রধানভন্ত্রীয বালণ :  

‘আভযা গজয়গ যইফ গতাভায আদ চ বুয়ক জনয়’  

৫। মুজজফফয়ল চ গদফাীয়ক গখ গযানায শুয়বচ্ছা 
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৭। মুজজফফল চ উরয়ে জফশ্ব গনতৃবৃয়েয জবজডফাতচা 
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১। ফণ চাঢয আয়াজয়ন মুজজফফয়ল চয আনুষ্ঠাজনক উয়বাধন 

মুজক্তয ভানায়কয জন্তফয়ল চ নানা আয়াজন-আনুষ্ঠাজনকতা শ্রদ্ধা জানার পুয়যা জাজত। কয়যানাবাইযায়য 

াংক্রভণ এড়ায়ত জনভাগভ কজভয় গাযাাদী উদ্যায়ন যাষ্ট্রীবায়ফ আয়াজজত মুজজফফয়ল চয মূর অনুষ্ঠান প্রচাজযত 

য়য়ছ গদয়য ফ টিজব চযায়নর  াভাজজক গমাগায়মাগভাধ্যয়ভ। ‘মুজক্তয ভানাক’ জয়যানায়ভয দুই ঘণ্টায অনুষ্ঠানটি 

শুরু  ফিফন্ধুয জন্েণ যাত ৮টা। ধানভজিয যফীন্দ্রয়যাফয  াজতযজঝয়র চয়র অনুষ্ঠান। ভয়নামুগ্ধকয জযয়ফনা 

াজায়না অনুষ্ঠায়ন উস্থ্াজত য়য়ছ জাজতয জতায জীফয়নয আদ চ, াংগ্রাভ  আত্মতযায়গয অধ্যা। অনুষ্ঠানটিয 

আয়াজন কয়য ফিফন্ধুয জন্তফাজল চকী উদ্মান জাতী ফাস্তফান কজভটি। যাত ৮টা ফিফন্ধুয জন্েয়ণ যাজধানীয 

গাযাাদী উদ্যায়নয স্বাধীনতা স্তম্ভ গথয়ক আতফাজজ জদয় শুরু  অনুষ্ঠান। আতফাজজয ফ চটি যাজয ম্প্রচাজযত 

য়য়ছ। প্রধানভন্ত্রীয বালয়ণয য ত কয়ে গাা  মুজজফফয়ল চয জথভ াংগীত ‘তুজভ ফাাংরায ধ্রুফতাযা/ তুজভ হৃদয়য 

ফাজতঘয’। এ গায়ন গদয়য প্রজথতমা জল্পীয়দয য়ি কে গভরান ফিফন্ধুয কন্যা গখ গযানা। এছাড়া অনুষ্ঠায়ন জতায়ক 

জনয় গখ গযানায গরখা কজফতা আবৃজি কয়যন প্রধানভন্ত্রী গখ াজনা। সূত্র-ইয়িপাক (পৃ.১,ক.১), াংফাদ (পৃ.১,ক.৩), 

অফজাযবায (পৃ.১,ক.১)। 

২। গগাারগয়েয টুজিাড়া ফিফন্ধুয ভাজধয়ত যাষ্ট্রজত  প্রধানভন্ত্রীয শ্রদ্ধা 

ধানভজি ৩২ নম্বয়য জাজতয জতায প্রজতকৃজতয়ত প্রধানভন্ত্রীয শ্রদ্ধা 

জাজতয জতা ফিফন্ধু গখ মুজজবুয যভায়নয জন্তফাজল চকী উরয়ে তাঁয প্রজত শ্রদ্ধা জনয়ফদন কয়যয়ছন যাষ্ট্রজত 

গভাোঃ আফদুর াজভদ এফাং প্রধানভন্ত্রী গখ াজনা। গতকার (১৭ ভাচ চ ভিরফায) গগাারগয়েয টুজিাড়া জাজতয জতায 

ভাজধয়ৌয়ধ পুষ্পাঘ চয অ চয়ণয ভাধ্যয়ভ শ্রদ্ধা জানান তাঁযা। প্রথয়ভ যাষ্ট্রজত এফাং য়য প্রধানভন্ত্রী জাজতয জতায 

ভাজধয়ৌয়ধয গফজদয়ত শ্রদ্ধােজর অ চণ কয়যন। শ্রদ্ধােজর অ চয়ণয য স্বাধীনতায এ ভান স্থ্জতয প্রজত শ্রদ্ধা জনয়ফদয়নয 

অাং জয়য়ফ তাঁযা গখায়ন জকছুেণ নীযয়ফ দাঁজড়য় থায়কন। এ ভ জফউগয়র করুণ সুয ফাজায়না । স্ত্র ফাজনীয 

একটি সুজিত গচৌক দর গাড চ অব অনায প্রদান কয়য। যাষ্ট্রজত  প্রধানভন্ত্রী পায়তা াঠ কয়যন এফাং জাজতয জতা  

'৭৫-এয ১৫ আগস্ট জদয়দয আত্মায াজন্ত গচয় জফয়ল গভানাজায়ত জযক ন। প্রধানভন্ত্রী  আাভী রীগ বাজত 

গখ াজনা য়য দয়রয গজযষ্ঠ গনতায়দয জনয় দয়রয ে গথয়ক জাজতয জতায ভাজধয়ত শ্রদ্ধােজর অ চণ কয়যন। যাষ্ট্রজত 

এফাং প্রধানভন্ত্রী ভাজধ প্রািয়ণ জভরাদ  গদাা ভাজপয়র অাং গনন। গতকার কায়র যাজধানীয ধানভজি ৩২ নম্বয়য 

ফিফন্ধু স্মৃজত জাদুঘয়যয াভয়ন যজেত জাজতয জতায প্রজতকৃজতয়ত শ্রদ্ধােজর অ চয়ণয যযই প্রধানভন্ত্রী যাজয জাজতয 

জতায ভাজধয়ৌধ টুজিাড়া আয়ন। সূত্র-ভকার (গল পৃ.,ক.৫), যুগান্তয (পৃ.১,ক.১), গডইজর ান (গল পৃ.,ক.১)। 

৩। ফিফন্ধুয জন্তফাজল চকী উরয়ে জাজতয উয়েয় যাষ্ট্রজতয বালণ :  

গানায ফাাংরা গড়াই গাক মুজজফফয়ল চয অিীকায 

জাজতয জতা ফিফন্ধু গখ মুজজবুয যভায়নয নীজত  আদয় চ উবুদ্ধ য় এ ভাটিয নতুন প্রজয়ন্য ভয়ধ্য াী  

তযাগী নতুন গনতৃত্ব গয়ড় উঠয়ফ ফয়র আা প্রকা কয়যয়ছন যাষ্ট্রজত গভাোঃ আফদুর াজভদ। জতজন ফয়রয়ছন, মুজক্তযুয়দ্ধয 

গচতনা ঐকযফদ্ধ য় ফিফন্ধুয অভাপ্ত কাজ ম্পাদয়নয ভাধ্যয়ভ গদয়ক গানায ফাাংরা জযণত কযাই গাক মুজজফফয়ল চ 

ফায অিীকায। ফিফন্ধুয আদ চ ছজড়য় সক প্রজন্ গথয়ক প্রজয়ন্। গতকার (১৭ ভাচ চ ভিরফায) ফিফন্ধুয 

জন্তফাজল চকী উরয়ে  ফছযজুয়ড় মুজজফফয়ল চয আয়াজয়নয উয়বাধয়ন জাজতয উয়েয় গদা বালয়ণ এ প্রতযাায কথা 

ফয়রন যাষ্ট্রজত। সূত্র-ভকার (পৃ.১,ক.১),জনকে (পৃ.১,ক.৪), ইজিয়নয়ডন্ট (পৃ.১,ক.৬)। 

৪। ফিফন্ধুয জন্তফাজল চকী উরয়ে জাজতয উয়েয় প্রধানভন্ত্রীয বালণ :  

‘আভযা গজয়গ যইফ গতাভায আদ চ বুয়ক জনয়’  

জাজতয জতা ফিফন্ধু গখ মুজজবুয যভায়নয জন্তফাজল চকীয়ত তাঁয আদ চ ধাযণ কয়য ফাাংরায়দয়ক এজগয় 

গনায প্রতয ব্যক্ত কয়যয়ছন প্রধানভন্ত্রী গখ াজনা। জতজন ফয়রন, আভযা গজয়গ যইফ গতাভায আদ চ বুয়ক জনয়। গজয়গ 

থাকয়ফ এ গদয়য ভানুল, প্রজয়ন্য য প্রজন্, গতাভায স্বয়েয গানায ফাাংরায়দয়। গতাভায গদা তাকা মুন্নত থাকয়ফ 

জচযজদন। গতকার (১৭ ভাচ চ ভিরফায) জাজতয জতায জন্তফাজল চকী-মুজজফফল চ উরয়ে ফছযব্যাী অনুষ্ঠানভারায 

উয়বাধন কয়য জাজতয উয়েয় গদা বালয়ণ এফ কথা ফয়রন ফিফন্ধুকন্যা। জনয়জয এফাং গফান গখ গযানায ে গথয়ক 

ফাইয়ক মুজজফফয়ল চয শুয়বচ্ছা জাজনয় গখ াজনায শুরু কযা এ বালয়ণ জাজতয জতায চফ এফাং াংগ্রাভী যাজননজতক 

জীফয়নয কথা তুয়র ধযা । সূত্র- ভকার (পৃ.১,ক.৩) , ইয়িপাক (পৃ.১,ক.৩), ইজিয়নয়ডন্ট (পৃ.১,ক.১)।  
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৫। মুজজফফয়ল চ গদফাীয়ক গখ গযানায শুয়বচ্ছা 

জাজতয জতা ফিফন্ধু গখ মুজজবুয যভায়নয কজনষ্ঠ কন্যা গখ গযানা মুজজফফয়ল চ গদফাীয়ক শুয়বচ্ছা  ারাভ 

জাজনয় ফয়রয়ছন, জাজতয জতা ফিফন্ধু গকায়না অন্যায়য কায়ছ ভাথানত কয়যনজন। গরাব-রারা, গবাগ-জফরা গথয়ক 

জনয়জয়ক দূয়য গযয়খয়ছন, কয়যনজন আয়া। ভানফকল্যাণই জছর তাঁয ধ্যান-ধাযণা, জফশ্বায়-জনোঃশ্বায়। এভন ভানুল পৃজথফীয়ত 

খুফ কভই আয়ন। আয়র তাঁযা েণস্থ্াী ন। আভায ফাফা আভায়দয ভায়ঝ গনই। জতজন আয়ছন গকাটি ভানুয়লয হৃদয়। 

গতকার (১৭ ভাচ চ ভিরফায) ফিফন্ধুয জন্েণ যাত ৮টা শুরু া জাজতয জতা ফিফন্ধু গখ মুজজবুয যভায়নয 

জন্তফাজল চকী উদমান ফাস্তফান জাতী কজভটি আয়াজজত মুজজফফয়ল চয উয়বাধন অনুষ্ঠায়ন শুয়বচ্ছা ফক্তয়ব্য গখ গযানা 

এফ কথা ফয়রন। সূত্র-জনকে (পৃ.১,ক.৮),ইয়িপাক (গল পৃ.,ক.৫)। 

৬। ফিফন্ধু ফায জন্য অয়নক ফড় গপ্রযণা : বাযয়তয প্রধানভন্ত্রী নয়যন্দ্র গভাজদ 

জাজতয জতা ফিফন্ধু গখ মুজজবুয যভায়নয জন্তফাজল চকী উরয়ে ফাাংরায়দয়ক অজবনেন জাজনয়য়ছন 

বাযয়তয প্রধানভন্ত্রী নয়যন্দ্র গভাজদ। গতকার (১৭ ভাচ চ ভিরফায) যকাজয ফাবফন গথয়ক জবজডফাতচা এ অজবনেন 

জানান জতজন। বাযয়তয প্রধানভন্ত্রী ফয়রন, ফিফন্ধু গত তাব্দীয ভান ব্যজক্তত্বয়দয ভয়ধ্য অন্যতভ। তাঁয ভগ্র জীফন ফায 

জন্য অয়নক ফড় গপ্রযণা। ফিফন্ধু ভায়ন একজন াী গনতা, একজন দৃঢ়য়চতা ভানুল, একজন ঋজলতুল্য াজন্তদূত, একজন 

ন্যা, াম্য  ভম চাদায যোকতচা, একজন াজফকতাজফয়যাধী এফাং গম গকায়না গজায-জুলুয়ভয জফরুয়দ্ধ একজন ঢার। তাঁয এ 

গুণাফজর গ ভ রাখ রাখ তরুণয়ক ফাাংরায়দয়য মুজক্তয জন্য ভস্ত প্রজতকূরতায মুয়খামুজখ য়ত নতুন জক্ত জদয়জছর। 

আজ আভায খুফ বায়রা রায়গ, মখন গদজখ ফাাংরায়দয়য ভানুল তায়দয জপ্র গদয়ক ফিফন্ধুয স্বয়েয গানায ফাাংরা রূান্তয 

কযায জন্য জদন-যাত কাজ কয়য চয়রয়ছন। সূত্র-ভকার (পৃ.১,ক.৫), ইয়িপাক (পৃ.১,ক.৪), গডইজর ান (পৃ.১,ক.১)।   

৭। মুজজফফল চ উরয়ে জফশ্ব গনতৃবৃয়েয জবজডফাতচা 

জাজতয জতা ফিফন্ধু গখ মুজজবুয যভায়নয জন্তফাজল চকী উরয়ে গতকার (১৭ ভাচ চ ভিরফায) মুজজফফয়ল চয 

উয়বাধন অনুষ্ঠায়ন জবজডফাতচা জদয়য়ছন জফশ্ব গনতৃবৃে। ফাতচা তাঁযা মুজজফফয়ল চ প্রধানভন্ত্রী গখ াজনা  গদফাীয়ক 

শুয়বচ্ছা জাজনয়য়ছন। তাঁগদয ফক্তয়ব্য উয়ঠ এয়য়ছ ফিফন্ধুয জগান, তাঁয জীফন  কয়ভ চয ভূী প্রাংা। বাযয়তয 

প্রধানভন্ত্রী নয়যন্দ্র গভাজদ ছাড়া জবজডফাতচা াঠিয়য়ছন গনায়রয যাষ্ট্রজত জফদ্যা গদফী বািাজয, ভুটায়নয প্রধানভন্ত্রী গরায়ট 

গজযাং, জাজতাংয়ঘয ভাজচফ আয়ন্তাজন গুয়তয়য এফাং আইজয ভাজচফ ইউসুপ জফন আয়ভদ আর থাইভান। 

এছাড়া শ্রীরিায প্রধানভন্ত্রী ভাজো যাজাাকয় টুইটফাতচা ফাাংরায়দয়য জনগণয়ক শুয়বচ্ছা জাজনয়য়ছন। এজদয়ক 

মুজজফফল চ উরয়ে বাযয়তয জত্রপুযা যায়জযয মুখ্যভন্ত্রী জফপ্লফ কুভায গদফ গপান কয়য প্রধানভন্ত্রী গখ াজনায়ক অজবনেন 

জাজনয়য়ছন। সূত্র-ভকার (পৃ.১,ক.৭), াংফাদ (পৃ.১,ক.১), অফজাযবায (পৃ.১,ক.২)।   

৮। জাজতয জতায জন্তফাজল চকীয়ত যাষ্ট্রজতয়ক শুয়বচ্ছাফাতচা াংফজরত গাস্ট কাড চ াঠায়রন প্রধানভন্ত্রী 

াঁচ গকাটি জযফায়যয ায়ত প্রধানভন্ত্রীয শুয়বচ্ছা াংফজরত গাস্ট কাড চ জফতযণ 

যাষ্ট্রজত গভাোঃ আফদুর াজভদ গতকার জাজতয জতা ফিফন্ধু গখ মুজজবুয যভায়নয জন্তফাজল চকী ‘মুজজফফল চ’ উরয়ে 

প্রধানভন্ত্রী গখ াজনায গপ্রজযত একটি স্মাযক গাস্ট কাড চ গয়য়ছন। গতকার (১৭ ভাচ চ ভিরফায) ডাক  

গটজরয়মাগায়মাগ ভন্ত্রী গভাস্তাপা জব্বায যাষ্ট্রজতয কায়ছ আনুষ্ঠাজনকবায়ফ প্রধানভন্ত্রী গখ াজনায স্বােজযত একটি শুয়বচ্ছা 

ত্র এফাং ‘মুজজফ ১০০ ফছয’ গরায়গা গাস্ট কাড চটি স্তান্তয কয়যন। এছাড়া প্রধানভন্ত্রী স্বােজযত শুয়বচ্ছা ফাণী াংফজরত এ 

গাস্টকাড চ ডাক  গটজরয়মাগায়মাগ ভন্ত্রণারয়য উয়দ্যায়গ ডাক জফবাগ গদয়য াঁচ গকাটি জযফায়যয ায়ত গৌৌঁয়ছ গদয়ফ। 

সূত্র-জনকে (গল পৃ.,ক.৫),  

৯। মুজজফফয়ল চ স্মাযক ডাকটিজকট অফমুক্ত  

২০০ টাকায গনাট  স্মাযক মুদ্রা উয়বাধন কযয়রন প্রধানভন্ত্রী 

জাজতয জতায জন্তফাজল চকীয়ত একটি স্মাযক ডাকটিজকট অফমুক্ত কয়যয়ছন প্রধানভন্ত্রী গখ াজনা। গতকার 

(১৭ ভাচ চ ভিরফায) গণবফয়ন প্রধানভন্ত্রী এ ডাকটিজকট অফমুক্ত কয়যন। ডাক  গটজরয়মাগায়মাগভন্ত্রী গভাস্তাপা জব্বায এ 

ভ উজস্থ্ত জছয়রন। এছাড়া আজ ১৮ ভাচ চ বুধফায গথয়ক ফাাংরায়দ ব্যাাংয়কয ভজতজঝর অজপ অন্য াখা 

অজপগুয়রায়ত াা মায়ফ ২০০ টাকায গনাট। মুজজফফল চ উদমান উরয়ে প্রথভফায়যয ভয়তা ২০০ টাকা মূল্যভান 

প্রচরনয়মাগ্য স্মাযক ব্যাাংক গনাট ফাজায়য ছাড়ায জদ্ধান্ত জনয়য়ছ গকন্দ্রী ব্যাাংক। নতুন ২০০ টাকায গনাট  স্মাযক মুদ্রা 

উয়বাধন কয়যন প্রধানভন্ত্রী। সূত্র-ভকার (পৃ.১৩,ক.৬), জনকে (গল পৃ.,ক.৫)। 
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১০। মুজজফফল চ উরয়ে াংদ বফয়ন বৃেয়যায়ণয উয়বাধন কযয়রন জিকায  

জো ভন্ত্রণার াযায়দয় ২ গকাটি বৃেয়যাণ কযয়ফ 

মুজজফফল চ উরয়ে জো ভন্ত্রণার াযায়দয় ২ গকাটি বৃেয়যাণ কযয়ফ। তাযই অাং জয়য়ফ গতকার (১৭ ভাচ চ 

ভিরফায) াযা গদয় ৩৩ াজায জো প্রজতষ্ঠায়ন ১০০টি কয়য কয়য গভাট ৩৩ রাখ বৃেয়যাণ কয়যয়ছ। গকন্দ্রী কভ চসূজচয 

অাং জায়ফ গতকার জাতী াংদ বফয়ন ১০০টি বৃেয়যাণ কযা । বৃেয়যায়ণয উয়বাধন কয়যন জাতী াংয়দয 

জিকায ড. জযীন াযজভন গচৌদৄযী। এ ভ জোভন্ত্রী ডা. দীপু ভজন ফয়রন, মুজজফফল চয়ক শুদৄ আনুষ্ঠাজনকতা ীভাফদ্ধ 

যাখয়ত চা না যকায। এ ফল চ উরয়ে ইজতফাচক কভ চসূজচ জনয়ত জতজন ফায প্রজত আহ্বান জানান। সূত্র-ইয়িপাক 

(পৃ.৩,ক.২), াংফাদ (পৃ.৪,ক.১)। 

১১। ফিফন্ধুয নাভ মুয়ছ গপরায লড়মন্ত্রকাযীযা যাজনীজতয়ত টিয়ক থাকয়ফ না : গতুভন্ত্রী 

ড়ক জযফণ  গতুভন্ত্রী ফাদুর কায়দয ফয়রয়ছন, মাযা জাজতয জতা ফিফন্ধু গখ মুজজবুয যভায়নয নাভ 

মুয়ছ গপরায লড়মন্ত্র কয়যয়ছ, তাযা যাজননজতকবায়ফ জনজিহ্ন য় মায়ফ। ফিফন্ধুয জন্তফাজল চকী উরয়ে গতকার (১৭ 

ভাচ চ ভিরফায) ধানভজি ৩২ নম্বয়য ফিফন্ধু বফয়নয াভয়ন জাজতয জতা ফিফন্ধু গখ মুজজবুয যভায়নয প্রজতকৃজতয়ত শ্রদ্ধা 

জনয়ফদন গয়ল াাংফাজদকয়দয জতজন এ কথা ফয়রন। সূত্র-ইয়িপাক (গল পৃ.,ক.১), াংফাদ (গল পৃ.,ক.৫), জনউ এজ 

(পৃ.১১,ক.৮)। 

১২। তযাকায়ে জজড়ত ফয়র মুজজফফয়ল চ কভ চসূজচ যায়খজন জফএনজ : তথ্যভন্ত্রী 

তথ্যভন্ত্রী ড. াছান ভাহ্মুদ ফয়রয়ছন, ফিফন্ধুয জন্তফাজল চকীয জদয়ন জফএনজয সুয়মাগ জছর, জাজতয কায়ছ েভা 

গচয় তযা-লড়ময়ন্ত্রয যাজনীজত গথয়ক গফজযয় আায গঘালণা গদায। জকন্তু দরটি তা কযয়ত ব্যথ চ য়য়ছ। জফএনজ 

ফিফন্ধু তযাকায়েয য়ি যুক্ত জছর ফয়র তাযা জন্তফাজল চকীয়ত গকায়না কভ চসূজচ যায়খজন। গতকার (১৭ ভাচ চ ভিরফায) 

যাজধানীয গতজগাঁয় ফাাংরায়দ চরজিত্র উন্নন কযয়ায়যন (জফএপজডজ) প্রািয়ণ ফিফন্ধুয প্রজতকৃজতয়ত পুষ্পাঘ চয 

অ চণকায়র াাংফাজদকয়দয প্রয়েয জফায়ফ জতজন এফ কথা ফয়রন। অনুষ্ঠায়ন উজস্থ্ত জছয়রন তথ্য প্রজতভন্ত্রী ডা. গভা. মুযাদ 

াান। সূত্র-ভকার (পৃ.২,ক.৫), জনকে (গল পৃ.,ক.৬)। 

১৩। মথামথ ভম চাদা জফয়দয় ফাাংরায়দয়য দূতাফাগুয়রায়ত ফিফন্ধুয জন্তফাজল চকী উদমাজত 

মথামথ ভম চাদা জফয়দয় ফাাংরায়দয়য দূতাফা নাজদজি, প্যাজয, কযানয়ফযা, জযাদ, জিাপুয, যান, করয়ম্বা, 

গফইজজাং-এ জাজতয জতা ফিফন্ধু গখ মুজজবুয যভায়নয জন্তফাজল চকী উদমাজত য়য়ছ। জাজতয জতায প্রজতকৃজতয়ত 

পুষ্পস্তফক অ চণ, জাতী তাকা উয়িারন, আয়রাচনা বা এফাং যাষ্ট্রজত গভাোঃ আফদুর াজভদ এফাং প্রধানভন্ত্রী গখ 

াজনায ফাণী ায়ঠয ভধ্য জদয় জন্তফাজল চকী উদমান কযা । সূত্র-ভকার (পৃ.১৯, ক.৮), াংফাদ (গল পৃ.,ক.২), 

গডইজর ান (পৃ.৩, ক.১)। 

১৪। মুজজফফয়ল চ করকাতা ফিফন্ধু মুযযার উয়বাধন 

জাজতয জতা ফিফন্ধু গখ মুজজবুয যভায়নয জন্তফাজল চকী উদমান উরয়ে করকাতা উয়বাধন কযা য়য়ছ 

ফিফন্ধু মুযযায়রয। এয়ত পৄটিয় গতারা য়য়ছ ফিফন্ধুয জীফয়নয আয়োরয়নয নানা কাজজন। গতকার (১৭ ভাচ চ ভিরফায) 

ফাাংরায়দ গডপুটি াইকজভয়নয াভয়ন ঐ মুযযার উয়ন্াচন  মুজজফফয়ল চয আয়াজয়নয উয়বাধন কয়যন জিভফয়িয 

বাযপ্রাপ্ত ভন্ত্রী সুব্রত মুয়খাাধ্যা  গাবন গদফ চয়টাাধ্যা। সূত্র-ভকার (পৃ.১৫,ক.১), যুগান্তয (পৃ.৩,ক.৫)। 

১৫। জিজরত প্রয়চষ্টা কয়যানাবাইযা জনন্ত্রণ য়ফ : স্বাস্থ্যভন্ত্রী  

স্বাস্থ্যভন্ত্রী জাজদ ভায়রক গদয় জিজরত প্রয়চষ্টা কয়যানাবাইযা জনন্ত্রণ যাখায জফলয় আাফাদ ব্যক্ত কয়যন। 

জতজন ফয়রন, কয়যানাবাইযা গভাকাজফরা জাতী গথয়ক ইউজনন ম চা ম চন্ত কজভটি গঠন কযা য়য়ছ। কয়যানাবাইযায় 

গকউ আক্রান্ত য়র জনয়জয়ক ঘয়য আফদ্ধ কয়য গপরায যাভ চ গদন জতজন। জফয়দয়পযতগদয ১৪ জদন গাভ গকাায়যন্টাইয়ন 

থাকা ফাধ্যতামূরক উয়িখ কয়য জতজন এ তচ ফাইয়ক গভয়ন চরায যাভ চ গদন। অন্যথা তচ অভান্যকাযীয়দয জফরুয়দ্ধ 

আইন অনুমাী ব্যফস্থ্া গনায হ ৌঁজাজয গদন জতজন। স্থ্ানী কজভটিয়ক জফয়দ গপযতয়দয ভজনটয কযয়ত ফরা য়য়ছ ফয়র 

জানান জতজন। কয়যানা াংক্রভণ যীোয জকটস্বল্পতায অজবয়মাগ জবজিীন দাজফ কয়য জতজন আয়যা ফয়রন, ম চাপ্ত জকট ভজুদ 

আয়ছ। আয জকট আভদাজন কযা য়চ্ছ। সুতযাাং বয়য জকছু গনই। গতকার (১৭ ভাচ চ ভিরফায) ঢাকা জশু াাতায়র 

জশুয়দয টাই-১ ডাায়ফটি কন চায উয়বাধয়নয য াাংফাজদকয়দয এক প্রয়েয জফায়ফ জতজন এফ কথা ফয়রন। সূত্র-

ভকার (পৃ.১৩,ক.৭), যুগান্তয (পৃ.১৭,ক.৫), ইজিয়নয়ডন্ট (পৃ.২,ক.১)। 

  



=৫= 

১৬। গদয় আয়যা দুই কয়যানা আক্রান্ত গযাগী নাক্ত : আইইজডজআয 

গদয় আয়যা দুই জয়নয ভয়ধ্য কয়যানা বাইযায়য াংক্রভণ ধযা য়ড়য়ছ, মায়দয একজন াাতায়র 

গকাায়যন্টাইয়ন জছয়রন, অন্যজন জফয়দয়পযত একজয়নয াংিয় চ এয় আক্রান্ত য়য়ছন। গতকার (১৭ ভাচ চ ভিরফায) 

যকায়যয গযাগতত্ত্ব, গযাগ জনন্ত্রণ  গয়ফলণা ইনজস্টটিউয়টয (আইইজডজআয) জযচারক অধ্যাক ডা. ভীযজাদী গজব্রনা 

গলাযা এ তথ্য জাজনয় ফয়রন, এ জনয় ফাাংরায়দয় গভাট ১০ জয়নয ভয়ধ্য এ বাইযায়য াংক্রভণ ধযা ড়র, মায়দয ভয়ধ্য 

প্রথভ দপা আক্রান্ত জতন জন ইয়তাভয়ধ্য সুস্থ্ য় ফাজড় জপয়য গগয়ছন, াাতায়র বজতচ আয়ছন াত জন। এ মুসৄয়তচ গদয় 

১৬ জন আইয়ায়রয়ন আগছন এফাং ৪৩ জন যকাজয ব্যফস্থ্ানা গকাায়যন্টাইয়ন আয়ছন ফয়র জানান জতজন। সূত্র-

ইয়িপাক (পৃ.১,ক.১), ভকার (পৃ.১,ক.৩), ইজিয়নয়ডন্ট (পৃ.১,ক.১)। 

১৭। কয়যানা গথয়ক সুযো যকায ময়থষ্ট দয়ে জনয়য়ছ : চাঁদপুয়য জোভন্ত্রী 

জোভন্ত্রী ডা. দীপু ভজন ফয়রয়ছন, কয়যানাবাইযায়য জন্য আভযা ফিফন্ধু গখ মুজজবুয যভায়নয জন্তফয়ল চয 

আজয়কয আচায-অনুষ্ঠানয়ক অয়নক গছাট কয়য জনয় এয়জছ। এ বাইযা গথয়ক গদয়য ভানুলয়ক সুযো প্রধানভন্ত্রী গখ 

াজনায যকায ময়থষ্ট দয়ে গ্রণ কয়যয়ছ। যকায়যয দয়েগুয়রায াাাজ আভায়দয ফ চস্তয়যয জনগয়ণয তকচ 

য়ত য়ফ। গতকার (১৭ ভাচ চ ভিরফায) ায়ড় ৮টা চাঁদপুয কয়রজ চত্বয়য জনজভ চত মুজজফ স্মাযকস্তম্ভ উয়বাধনকায়র 

জোভন্ত্রী এফ কথা ফয়রন। সূত্র-ভকার (পৃ.১০,ক.১), ইয়িপাক (পৃ.৩,ক.২)।  

১৮। কয়যানাবাইযায়য কাযয়ণ আতজিত য় অজতজযক্ত ণ্য গকনায প্রয়াজন গনই : ফাজণজযভন্ত্রী 

ফাজায়য জনতযপ্রয়াজনী ণ্য ফ ধযয়নয য়ণ্যয ম চাপ্ত ভজুদ  যফযা যয়য়ছ। মূল্য স্বাবাজফক যয়য়ছ। 

কয়যানাবাইযায়য কাযয়ণ আতজিত য় চাজদায অজতজযক্ত ণ্য না গকনায জন্য জনগণয়ক এ আহ্বান জাজনয়য়ছন 

ফাজণজযভন্ত্রী টিপু মুনজ। জতজন ফয়রয়ছন, গবাক্তায়দয অজতজযক্ত ণ্য ভজুয়দয প্রয়াজন গনই। গতকার (১৭ ভাচ চ ভিরফায) 

ফাজণজয ভন্ত্রণারয়য এক াংফাদ জফজ্ঞজপ্তয়ত জতজন এ আহ্বান জানান। সূত্র-ভকার (পৃ.৩,ক.৫)। 

১৯। কয়যানা গভাকাজফরা ফ ফাজণজয গভরা ফন্ধ 

কয়যানাবাইযায়য াংক্রভণ গভাকাজফরা গদয় ফ ধযয়নয ফাজণজয গভরা ফন্ধ গঘালণা কয়যয়ছ ফাজণজয ভন্ত্রণার। 

গতকার (১৭ ভাচ চ ভিরফায) ফাজণজয ভন্ত্রণারয়য জনাংয়মাগ জফবাগ এক াংফাদ জফজ্ঞজপ্তয়ত এ তথ্য জাজনয়য়ছ। সূত্র-

ভকার (পৃ.১২,ক.৫)। 

২০। যাষ্ট্রজতয জল্প উন্নন পুযস্কায ায়চ্ছ ১৯ প্রজতষ্ঠান 

গফযকাজয খায়ত জল্প স্থ্ায়নয ভাধ্যয়ভ কভ চাংস্থ্ান সৃজষ্ট াভজগ্রকবায়ফ অথ চনীজতয়ত গুরুত্বপূণ চ অফদায়নয 

স্বীকৃজত জয়য়ফ ১৯ প্রজতষ্ঠানয়ক গদা য়চ্ছ 'যাষ্ট্রজতয জল্প উন্নন পুযস্কায-২০১৮'। ছ কযাটাগজযয়ত এফ প্রজতষ্ঠানয়ক 

ভয়নানীত কযা য়য়ছ। পুযস্কায়যয জন্য ২০১৮ ায়রয ভয়নানীতয়দয তাজরকা গত ১৬ ভাচ চ গাভফায গগয়জট আকায়য 

প্রকা কয়যয়ছ জল্প ভন্ত্রণার। সূত্র-ভকার (পৃ.১২,ক.৫), াংফাদ (পৃ.১৪,ক.৬)। 

ম্পাদকী 
 

ক. ইয়িপাক : গ্যা জজরিায জফয়ফাযণজজনত ঘটনা ঘয়টই চয়রয়ছ উয়িখ কয়য দুঘ চটনায়যায়ধ গ্যা জজরিায 

 উৎাদন, ফাজাযজাত  জফক্রয়য সুষ্ঠু নীজতভারা গ্রয়ণয সুাজয । 

খ. মামাজদন : গদয় আয কয়যানাবাইযায় আক্রান্ত ায তথ্য াা গগয়ছ উয়িখ কয়য কয়যানাবাইযা 

 প্রজতয়যায়ধয জফলটি াভয়ন গযয়খ য়ফ চাি তকচতায জফকল্প গনই ফয়র ভতপ্রকা । 

গ.  ভকার : জফয়য প্রস্তায়ফ না ফরা ভভনজাংয়য মুক্তাগাছা গমবায়ফ ভা-ফাফায়ক কুজয় ছাত্রী তুয়র গনায 

 ঘটনা ঘয়টয়ছ তা অজফশ্বাস্য, উয়বগজনক  জনেনী উয়িখ কয়য ছাত্রীটিয়ক দ্রুত উদ্ধায়য প্রয়াজনী ব্যফস্থ্া 

 গনায াাাজ অযাধীয়দয দৃষ্টান্তমূরক াজস্ত গদায দাজফ।  

 ঘ.  ফজণক ফাতচা : প্রাথজভক জফদ্যারয় বজতচয গেয়ত্র ফাাংরায়দ প্রা তবাগ অজচয়নয কাছাছাজছ গৌৌঁয়ছ গগয়র 

 তায়দয অয়নয়কই প্রাথজভক জো ভাপ্ত কযয়ত ায়যনা উয়িখ কয়য এ ব্যাায়য  দৃজষ্ট  গদায সুাজয। 

ঙ. যুগান্তয : ফাাংরায়দ গথয়ক গযাজিায়দয জপজযয় জনয়ত জভানভায়যয য আয চা সৃজষ্ট কযা উজচত, ঢাকা 

 জনযুক্ত ভাজকচন যাষ্ট্রদূত আরচ যফাট চ জভরায়যয এ ভতাভতয়ক আভয়র জনয় এ ব্যাায়য মথামথ দয়ে গনায 

 য গুরুত্বায়যা।  

চ. ফাাংরায়দ টুয়ড : গদয় ডাায়ফটি গযাগীয াংখ্যা গফয়ড় গগয়ছ উয়িখ কয়য এ ব্যাায়য য়চতনতায আহ্বান। 

উম্পাদকী 

 মামাজদন জত্রকা প্রকাজত করায়ভ উয়িখ কযা য়য়ছ, স্বাস্থ্যজফজধ গভয়ন চরয়র, াফধানতা অফরম্বন  

য়চতন য়র আভযা কয়যানাবাইযামুক্ত থাকয়ত াযফ। 
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