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১। রদশ আশযা দুই জন কশযানাবাইযাশ আক্রান্ত 

ইতালরশপযত ফাইশক ফাধ্যতামূরক রকায়াশযন্টাইশন থাকশত শফ : স্বাস্থ্যভন্ত্রী 

কশযানাবাইযাশ রদশ আশযা দুই জন আক্রান্ত শয়শছন। গতকার (১৪ ভাচ চ লনফায) স্বাস্থ্য ও লযফায কল্যাণ 

ভন্ত্রী জালদ ভাশরক এ তথ্য লনলিত কশযশছন। যাষ্ট্রীয় অলতলথ বফন দ্মায় এক ংফাদশেরশন লতলন ফশরন, আভযা নতুন 

কশয আশযা দুই জন কশযানাবাইযা রযাগীয ন্ধান রশয়লছ। ইতালর ও জাভ চালন রথশক আগত তাযা উবশয়ই ররপ 

রকায়াশযন্টাইশন যশয়শছন। গতকার স্বাস্থ্য ভন্ত্রণারশয় অয এক ংফাদ লফজ্ঞলিশত স্বাস্থ্যভন্ত্রী ফশরন, ইতালরশত রমশতু রফল 

ছলড়শয়শছ, তাই আভযা লদ্ধান্ত লনশয়লছ, রখান রথশক মাযাই আশফ তাযা রকায়াশযন্টাইশন থাকশফ। প্রথশভ তাযা 

ফাধ্যতামূরক রকায়াশযন্টাইশন থাকশফ, শয রাভ রকায়াশযন্টাইশন থাকশফ। ইতালর রথশক আশযা ফাংরাশদল আশছ ফশর 

রদশ ংক্রভশণয ঝুঁলক এড়াশত এ দশক্ষ রনওয়া শে ফশর জানান লতলন। ইতালর রথশক এশ মাযা লনজ লনজ এরাকায় 

লপশয রগশছন, তাশদয ওয নজয যাখা শে ফশরও জানান স্বাস্থ্যভন্ত্রী। সূত্র-ইশেপাক (পৃ.১,ক.১), জনকণ্ঠ (পৃ.১,ক.৪), 

ইলিশনশডন্ট (পৃ.১,ক.১)। 

২। কশযানাবাইযাশ আক্রান্ত প্রথভ লতনজন এখন ঝুঁলকমুক্ত : আইইলডলআয 

ফাংরাশদশ রম লতন জন কশযানাবাইযাশ আক্রান্ত শয়লছশরন, তাযা ফাই এখন ঝুঁলকমুক্ত ফশর জালনশয়শছন 

যকাশযয রযাগতত্ত্ব, রযাগলনয়ন্ত্রণ ও গশফলণা প্রলতষ্ঠাশনয (আইইলডলআয) লযচারক অধ্যাক ডা. ভীযজাদী রলিনা। 

গতকার (১৪ ভাচ চ লনফায) লনয়লভত লিলপংশয় লতলন ফশরন, তাশদয ভশধ্য দুই জন আশগই সুস্থ্ শয়শছন। এক জন 

ইরতাভশধ্য ফালড় লপশয রগশছন। আশযক জন সুস্থ্ শরও াাতার রছশড় মানলন। অয জশনয প্রথভ যক্ত যীক্ষায় 

রনশগটিব এশশছ। এখন লফশ্ব স্বাস্থ্য ংস্থ্ায (ডলিউএইচও) প্রশটাকর অনুমায়ী তাশক লিতীয়ফায যীক্ষা কযা শফ। এশত 

রনশগটিব এশর তাশক কশযানামুক্ত রঘালণা কযা শফ। লতলন আশযা ফশরন, গত ২৪ ঘণ্টায় কশযানা আঙ্কায় ২৪ জশনয নমুনা 

যীক্ষা কযা শয়শছ। মলদও রকউ নাক্ত য়লন। এখন ম চন্ত ৯ জন াাতাশর আইশাশরশন আশছন। এছাড়া চায জনশক 

প্রালতষ্ঠালনক রকায়াশযন্টাইশন যাখা আশছ। সূত্র-ইশেপাক (পৃ.৪,ক.১), ভকার (পৃ.১,ক.১), ফাংরাশ টুশড (পৃ.১,ক.২)। 

৩। প্রধানভন্ত্রী রখ ালনা আজ লফশকশর কশযানাবাইযা রুখশত  

নশযন্দ্র রভালদয উশযাশগ াকচ লবলডও কনপাশযশন্প রমাগ রদশফন  

কশযানাবাইযা ইসুযশত আজ ১৫ ভাচ চ রযাফফায লফকাশর াকচ লবলডও কনপাশযশন্প রমাগ রদশফন প্রধানভন্ত্রী রখ 

ালনা। গতকার (১৪ ভাচ চ লনফায) যাষ্ট্রীয় অলতলথ বফন দ্মায় এক ংফাদশেরশন এ তথ্য জানান যযাষ্ট্রভন্ত্রী ড. এ রক 

আব্দুর রভাশভন। লফশ্ব ভাভালয কশযানাবাইযা রুখশত াকচভুক্ত রদগুশরায প্রধানশদয ভশধ্য লবলডও কনপাশযন্প 

আশয়াজশনয আহ্বান জালনশয়লছশরন বাযতীয় প্রধানভন্ত্রী নশযন্দ্র রভালদ। সূত্র-ইশেপাক (পৃ.১,ক.৫),ংফাদ (পৃ.১,ক.৫), 

ইলিশনশডন্ট (পৃ.১,ক.২)। 

৪। ৩১ ভাচ চ মন্ত ইউশযা ও কশযানা আক্রান্ত রদশ লফভান চরাচর ফন্ধ  

অন-অযাযাইবার লবা স্লগত : ংফাদশেরশন যযাষ্ট্রভন্ত্রী 

কশযানাবাইযা লনশয় াযালফশশ্ব সৃষ্ট লফশল লযলস্থ্লতশত আজ রযাফফায লদফাগত যাত ১২টায য রথশক 

মৄক্তযাজয ছাড়া ইউশযা ও অস্বাবালফকবাশফ আক্রান্ত রদগুশরা রথশক আগাভী ৩১ ভাচ চ ম চন্ত মাত্রীফাী লফভান আা-মাওয়া 

ফন্ধ রঘালণা কশযশছ যকায। একইশঙ্গ এ লদ্ধান্ত প্রফাী ফাংরাশদলশদয জন্যও প্রশমাজয শফ। াাাল এ ভয়কাশর 

অন-অযাযাইবার লবা রদওয়া ফন্ধ যাখায লদ্ধান্তও লনশয়শছ যকায। গতকার (১৪ ভাচ চ লনফায) াশড় ৯টায লদশক যাষ্ট্রীয় 

অলতলথ বফন দ্মায় এক জরুলয ংফাদশেরশন এ লদ্ধাশন্তয কথা জানান যযাষ্ট্রভন্ত্রী ড. এ রক আব্দুর রভাশভন। সূত্র-

ইশেপাক (পৃ.১৫,ক.১), ংফাদ (পৃ.১,ক.৬), ইলিশনশডন্ট (পৃ.১,ক.১)। 

৫। কশযানা রভাকালফরায় যকাশযয ওয আস্থ্া যাখুন : ংফাদশেরশন রতুভন্ত্রী 

ড়ক লযফণ ও রতুভন্ত্রী ওফায়দুর কাশদয কশযানাবাইযা ংক্রভণ রভাকালফরায় যকাশযয কাশজ আস্থ্া 

যাখশত জনগশণয প্রলত আহ্বান জালনশয় ফশরশছন, লক্ষাপ্রলতষ্ঠান ফশন্ধয ভশতা লযলস্থ্লত এখশনা য়লন, র যকভ লযলস্থ্লতয 

সৃলষ্ট শর রটাও কযা শফ। যকায গবীযবাশফ লফলয়টি ম চশফক্ষণ কযশছ। প্রধানভন্ত্রী রখ ালনায ওয আস্থ্া যাখুন। 

লতলন মথাভশয় মথামথ ব্যফস্থ্া রনশফন। গতকার (১৪ ভাচ চ লনফায) ‘কশযানা লযলস্থ্লত রভাকালফরায় কযণীয়’ লফলশয় 

আওয়াভী রীশগয ক্ষ রথশক লরপশরট লফতযশণয আশগ আশয়ালজত এক ংফাদশেরশন লতলন একথা ফশরন। সূত্র-ইশেপাক 

(রল পৃ.,ক.১), ভকার (পৃ.৩,ক.৮), ইলিশনশডন্ট (পৃ.১,ক.১)। 
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৬। প্রধানভন্ত্রী ১৭ ভাচ চ টুলঙ্গাড়া মাশেন 

 জালতয লতা ফঙ্গফন্ধু রখ মুলজবুয যভাশনয জন্তফালল চকীয শ্রদ্ধা জানাশত আগাভী ১৭ ভাচ চ ভঙ্গরফায 

প্রধানভন্ত্রী রখ ালনা রগাারগশেয টুলঙ্গাড়া মাশেন। স্বাধীন ফাংরাশদশয ভান স্থ্লত ফঙ্গফন্ধুয ভালধশৌশধ ফুর 

লদশয় শ্রদ্ধা জালনশয় জালতয লতায জন্তফালল চকীয অনুষ্ঠাশনয সূচনা কযশফন লতলন। সূত্র -ভকার (পৃ.২,ক.৫)। 

৭। লেলরত প্রয়াশ রদশয ালফ চক উন্নয়ন াধন ম্ভফ : মুলক্তমৄদ্ধ লফলয়ক ভন্ত্রী 

ফতচভান যকায অথননলতক রমফ লযকল্পনা লনশয়শছ লডশলাভা প্রশকৌরী লভলতয রখারন ফড় ভূলভকা যাখায 

সুশমাগ যশয়শছ। এটা আনশেয লফলয় রম যকাশযয এফ কভ চকাশেয শঙ্গ লভলতয গৃলত কাম চক্রশভয অশনক লভর যশয়শছ। 

কশরয লেলরত প্রয়াশ আভযা রদশয ালফ চক উন্নয়ন াধন কযশত ক্ষভ ফ। মুলক্তমৄদ্ধ লফলয়ক ভন্ত্রী আ ক ভ 

রভাজাশের ক গতকার (১৪ ভাচ চ লনফায) গাজীপুয লডশলাভা প্রশকৌরী ফহুমুখী ভফায় লভলতয ফহুতর লফলষ্ট 

‘প্রশকৌরী বফন’ এয উশিাধন অনুষ্ঠাশন প্রধান অলতলথয ফক্তশব্য এফ কথা ফশরন। সূত্র-ইশেপাক (পৃ.১৫,ক.৮),ংফাদ 

(পৃ.৩,ক.৭)। 

৮। খাশয রবজাররযাশধ শচতনতা গশড় তুরশত শফ : খাযভন্ত্রী 

খাশয রবজাশরয জন্য শুধু যকাযশক রদালাশযা কযশর শফ না। এজন্য শচতনতা গশড় তুরশত শফ ফশর 

জালনশয়শছন খাযভন্ত্রী াধন চন্দ্র ভজুভদায। লতলন ফশরন, লফবাগ রথশক শুরু কশয উশজরা, ইউলনয়ন, ওয়াড চ ও গ্রাভ ম চন্ত 

রবজারশক না ফরশত শফ। গতকার (১৪ ভাচ চ লনফায) যাজধানীয কৃলললফদ ইনলিটিউশন ‘রপ ফুড পয অর :এ 

কলভটশভন্ট টুয়াড চ রডশবরশভন্ট ফাংরাশদ’ ীল চক এক রলভনাশয প্রধান অলতলথয ফক্তশব্য লতলন এফ কথা ফশরন। সূত্র-

ইশেপাক (পৃ.৩,ক.৫),জনকণ্ঠ (পৃ.৩,ক.১), ইলিশনশডন্ট (রল পৃ.,ক.৭)। 

৯। রকলভকযার রগাডাউন শফ ঝুঁলকমুক্ত ও লযশফফান্ধফ : গাজীপুশয লল্পভন্ত্রী 

টঙ্গীয অস্থ্ায়ী রকলভকযার রগাডাউন ঝুঁলকমুক্ত ও লযশফফান্ধফ শফ ফশর জালনশয়শছন লল্পভন্ত্রী নূরুর ভলজদ 

ভামুদ হুভায়ূন। লতলন ফশরন, স্থ্ানীয় ঘনফলত লফশফচনা কশয এ আধুলনক রকলভকযার রগাডাউশন লনযাোয ফ ব্যফস্থ্া 

অন্তভু চক্ত কযা শয়শছ। গতকার (১৪ ভাচ চ লনফায ) গাজীপুশযয টঙ্গীয কাঠারলদয়ায় নতুন অস্থ্ায়ী রকলভকযার রগাডাউন 

লনভ চাণ প্রকশল্পয লবলেপ্রস্তয স্থ্ান অনুষ্ঠাশন প্রধান অলতলথয ফক্তৃতায় লল্পভন্ত্রী একথা ফশরন। সূত্র-ংফাদ (পৃ.১৪,ক.৬), 

আভাশদযঅথ চনীলত (রল পৃ.,ক.১), রডইলর ান লফজশন াতা (পৃ.১,ক.৫)। 

১০। আজ লফশ্ব রবাক্তা অলধকায লদফ 

রবাক্তা অলধকায লনলিশত চালু শে টরাইন ‘রবাক্তা ফাতায়ন’ 

রবাক্তা অলধকায লনলিশত টরাইন রফা ‘রবাক্তা ফাতায়ন’ চালু কযশছ জাতীয় রবাক্তা অলধকায ংযক্ষণ 

অলধদিয। এ টরাইশন াধাযণ রবাক্তাযা শজই তাশদয অলবশমাগ জানাশত াযশফ। রফাটিয উশিাধন কযশফন 

ফালণজযভন্ত্রী টিপু মুনল। আজ ১৫ ভাচ চ রযাফফায লফশ্ব রবাক্তা অলধকায লদফ। লদফটিয প্রলতায ‘মুলজফফশল চয অঙ্গীকায, 

সুযলক্ষত রবাক্তা-অলধকায’। লদফটি উরশক্ষ যাষ্ট্রলত রভাোঃ আফদুর ালভদ ও প্রধানভন্ত্রী রখ ালনা পৃথক ফাণী 

লদশয়শছন। সূত্র-ইশেপাক (পৃ.৩,ক.১), ফলণক ফাতচা (পৃ.২,ক.৩), লপনানলয়ার এক্সশপ্র ( রল পৃ,ক.৬)। 

১১। নদী যক্ষায় লজশযা টরাশযন্প নীলত লনশয়শছ যকায : রনৌ প্রলতভন্ত্রী 

 নদ-নদী যক্ষায় যকায লজশযা টরাশযন্প নীলত গ্রণ কশযশছ ফশর জালনশয়শছন রনৌলযফ ণ প্রলতভন্ত্রী           

খালরদ ভাহ্মুদ রচৌধুযী। গতকার (১৪ ভাচ চ লনফায) আন্তজচালতক নদী লদফ উরশক্ষ জাতীয় রপ্রক্লাশফ  'দূলণ ও দখরমুক্ত 

নদী প্রফা ' ীল চক এক রলভনাশয লতলন এ কথা ফশরন।  প্রলতভন্ত্রী ফশরন , এক ভয় নদী দখরকাযীশদয বশয় নদী 

আরোরনকাযীশদয ালরশয় রফড়াশত শতা , লকন্তু এখন দখরকাযীযা ালরশয় রফড়ায়। নদী শুধু নদী নয় , ভগ্র ফাংরাশদশয 

উন্নয়শনয শঙ্গ নদী জলড়ত। লতলন ফশরন , নদী গশফলণায লফলয়গুশরা আভাশদয রদশ দুফ চর। যকায নদীয ব্যাাশয লজশযা 

টরাশযন্প নীলত গ্রণ কশযশছ। সূত্র-ভকার (পৃ.১৫,ক.১), ংফাদ (রল পৃ.,ক.২), ইলিশনশডন্ট (রল পৃ.,ক.৬)। 
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ম্পাদকীয় 

ক. ইশেপাক : যকায স্কুশর ভালিলভলডয়া ক্লারুশভয মাফতীয় যোভালদ লদশরও তা ব্যফহৃত শেনা ফশর 

 অলবশমাগ াওয়া  রগশছ উশেখ কশয  এ ব্যাাশয নজযদালযয সুালয।  

খ. ইনলকরাফ : কশযানাবাইযাশয প্রবাশফ রদশ অথ চননলতক ভোয আঙ্কা াভশন রযশখ প্রলতটি প্রলতষ্ঠান,  ব্যলক্তশক 

কৃচ্ছ্বাধন নীলত অফরম্বন কযায ওয গুরুত্বাশযা।   

গ.  ংফাদ :  রদশয ৭৪৯টি প্রাথলভক লফযারশয় ভাত্র একজন কশয লক্ষক আশছ, ‘ফাংরাশদ প্রাইভালয এডুশকন : 

 অযানুয়ার রক্টয াযপযম্যান্প লযশাট চ ২০১৯’ ীল চক প্রলতশফদন রথশক এ তশথ্যয কথা উশেখ কশয রদশয 

 ফ লফযারশয় লক্ষক ংকট দূয কযায সুালয। 

ঘ.  মৄগান্তয : রদশয এনলজও রক্টশয লফযাজ কযশছ নানা ধযশনয অলনয়ভ-দুনীলত ও লফশৃঙ্খরা উশেখ কশয লনলিয় 

দুই তালধক  রম ৬৮০টি এনলজওয রাইশন্প ফালতর কযা শয়শছ রগুশরা চর এনলজওগুশরায ব্যাাশয 

নজযদালয  রজাযদায কযায যাভ চ।  

ঙ. মায়মায়লদন : রেঁয়াশজয মূল্য হ্রাশ স্বলস্ত প্রকা কশয কর লনতযশেয মূল্য লনয়ন্ত্রশণ যাখশত কাম চকয ও 

 লযকলল্পত উশযাগ  রনওয়ায সুালয। 

চ. ইলিশনশডন্ট :  রদশয নদ-নদীগুশরায প্রফা ঠিক যাখশত লনয়লভত খনশনয ওয গুরুত্বাশযা। 

ছ. অফজাযবায :  যকায  রদশয ৬৪  রজরা  রথশকই  রভাফাইর অযাশয ভাধ্যশভ কৃলকশদয কাছ  রথশক আভন 

 ধান ংগ্রশয লদ্ধান্ত রনওয়ায় ফাংরাশদশ লডলজটার কৃলল লফলশফয প্রবাশফ মৄফকযা আধুলনক চালাফাশদ আগ্রী 

 শফ ফশর প্রতযাা। 

উম্পদকীয় 

 ইনলকরাফ লত্রকায় প্রকালত করাশভ উশেখ কযা রয়শছ, নাযী তযা, ধল চণ, অযণ, লনম চাতন ইতযালদয  রক্ষশত্র 

কশঠায ালস্তয লফধান কশয দ্রুত লফচাশযয ব্যফস্থ্া কযা শর এফ অযাধ অশনক হ্রা াশফ।  

লনফন্ধ ও লপচায 

 ংফাদ লত্রকায় প্রকালত ‘ড়ক রমন মৃতুযয স্থ্ায়ী ফশোফস্ত’ লশযানাশভয লনফশন্ধ উশেখ কযা শয়শছ, যকারযয 

কশঠায দশক্ষ, ভালরকশক্ষয দায় ও জফাফলদল চারকশদয ভশধ্য আযও রফল তকচতা ও ইলতফাচক ভশনাবাফ সৃলষ্ট 

কযা রগশর ড়ক লনযাদ থাকশফ। 
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