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আজদকর দেধিক পধিকাগুদলা ধিম্নধলধিত ধবষয় প্রািান্য ধেদয় িবর ফেদপদে 

 

১। অনূি ণ-১৯ ধিদকট ধবশ্বকাপ ফাইিাদল ভারতদক োধরদয় িযাধম্পয়ি বাাংলাদেশ   

 রাষ্ট্রপধত ও প্রিািমন্ত্রীর অধভিন্দি   

২। মােক, সন্ত্রাসবাে, জধিবাে ও দুিীধতর ধবরুদে সজাগ থাকুি :  

সশস্ত্র বাধেিীর        প্রধত প্রিািমন্ত্রী 
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১০। মনু িে রোয় োজার ফকাটি টাকার প্রকল্প ফিওয়া েদব :  ফমৌলভীবাজাদর পাধিসম্পে প্রধতমন্ত্রী 

১১। আগামী ফমৌসুদম সারাদেদশ অযাপদস ফবাদরা সাংগ্রে করা েদব : বগুড়ায় িাদ্যমন্ত্রী 

১২। যািীয় ধিব ণািদি ধিি ইদমদজর ব্ধক্তদক ফবদে ধিি : যািীয় সরকার মন্ত্রী 

১৩। িাকধরর ফপেদি িা ছুদট উদদ্যাক্তা েওয়ার পরামশ ণ ধশোমন্ত্রীর 
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১। অনূি ণ-১৯ ধিদকট ধবশ্বকাপ ফাইিাদল ভারতদক োধরদয় িযাধম্পয়ি বাাংলাদেশ   

 রাষ্ট্রপধত ও প্রিািমন্ত্রীর অধভিন্দি  

 অনূি ণ-১৯ ধিদকট ধবশ্বকাদপ িযাধম্পয়ি েদয়দে বাাংলাদেশ যুব েল। গতকাল (৯ ফফব্রুয়াধর  ফরাববার) েধেণ আধিকার 

পদিফস্ট্রুদম ফাইিাদল ভারত যুব েলদক ৩ উইদকদট োধরদয় বাাংলাদেশ জয় লাভ কদর। আইধসধস অনূি ণ-১৯ ধবশ্বকাদপ 

িযাধম্পয়ি েওয়ায় রাষ্ট্রপধত ফমাোঃ আবদুল োধমে ও প্রিািমন্ত্রী ফশি োধসিা বাাংলাদেশ অনূি ণ-১৯ ধিদকট েলদক অধভিন্দি 

জাধিদয়দেি। সূি-জিকণ্ঠ (পৃ.১,ক.১), সমকাল ( ফশষ পৃ,ক.২),  ফেইধল সাি (পৃ.১,ক.৮)। 

২। মােক, সন্ত্রাসবাে, জধিবাে ও দুিীধতর ধবরুদে সজাগ থাকুি :  

সশস্ত্র বাধেিীর        প্রধত প্রিািমন্ত্রী 

প্রিািমন্ত্রী ফশি োধসিা রুটিি োধয়ত্ব পালদির পাশাপাধশ ধবদ্যমাি ধকছু সামাধজক অধভশাদপর ধবরুদে সতকণ িজর 

রািার জন্য সশস্ত্র বাধেিীর প্রধত আহ্বাি জাধিদয় বদলদেি, তাঁর সরকার এসব সামাধজক অধভশাপ ধিমূ ণল করদত ‘ধজদরা 

টলাদরন্স’ িীধত অনুসরণ কদর  াদব। ধতধি বদলি, সমাদজ মােক, সন্ত্রাসবাে, জধিবাে ও দুিীধতর মদতা ধকছু সামাধজক 

অধভশাপ রদয়দে। আধম এসব ধবষদয় আপিাদের ধবদশষ মদিাদ াগ আকষ ণণ করধে। গতকাল (৯ জানুয়াধর ফরাববার) ধমরপুর 

ফসিাধিবাদস ধেদফন্স সাধভ ণদসস কমান্ড অযান্ড স্টাফ কদলদজর (ধেএসধসএসধস) ফশি োধসিা কমদেদে ২০১৯-২০২০ ফকাদস ণর 

সমাপিী অনুষ্ঠাদি প্রিাি অধতধথর বক্তৃতায় ধতধি এসব কথা বদলি। সূি-ইদত্তফাক (পৃ.১,ক.৭), যুগান্তর (ফশষ পৃ.,ক.২), 

অবজারভার (ফশষ পৃ.,ক.১)।  

৩। ভারদতর সদি বাাংলাদেদশর সম্পকণ এিি অিন্য উচ্চতায় : ভারদত ধিযুক্ত যুক্তরাদষ্ট্রর রাষ্ট্রদূতদক ধিকার 

 জাতীয় সাংসদের ধিকার ে. ধশরীি শারধমি ফিৌধুরী বদলদেি, বাাংলাদেশ ও ভারদতর সম্পকণ বতণমাদি অিন্য 

উচ্চতায় রদয়দে। ধতধি বদলি, প্রিািমন্ত্রী ফশি োধসিা ও ভারদতর প্রিািমন্ত্রী িদরন্দ্র ফমাধে সাংলাদপর মাধ্যদম দু 'ফেদশর গুরুত্বপূণ ণ 

ইসুযর শাধন্তপূণ ণ সমািাদি খুবই আন্তধরক। গতকাল (৯ ফফব্রুয়াধর ফরাববার) ভারদত ধিযুক্ত যুক্তরাদষ্ট্রর রাষ্ট্রদূত ফকদিথ জাস্টার 

তাঁর কা ণালদয় সাোৎ করদত এদল ধিকার এসব কথা বদলি। ধতধি বদলি, ফরাধেিা সমস্যা থাকা সদেও বাাংলাদেশ 

ধময়ািমাদরর সদি সুসম্পকণ বজায় ফরদি িদলদে এবাং ফরাধেিাদের শাধন্তপূণ ণ প্রতযাবাসদি সাংলাপ িাধলদয়  াদে। েধেণ 

এধশয়ার উন্নয়দি আঞ্চধলক সেদ াধগতা খুবই গুরুত্বপূণ ণ বদলও ধতধি উদেি কদরি। সূি-সমকাল (পৃ.৫,ক.১), যুগান্তর 

(পৃ.১৬,ক.১)। 

৪। কাঁিপুর, ফমঘিা ও ফগামতী ধিতীয় ধতিটি ফসতু  

আধুধিক ও যুদগাপদ াগী কদর িার ফলদি ধিম ণাণ করা েদয়দে : ফসতুমন্ত্রী 

সড়ক পধরবেণ ও ফসতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বদলদেি, ফেশদক উন্নয়দির ধেদক এধগদয় ফিওয়ার জন্য প্রিািমন্ত্রী ফশি 

োধসিার পধরকল্পিার অাংশ ধেদসদব কাঁিপুর, ফমঘিা ও ফগামতী ধিতীয় ধতিটি ফসতু জাপাদির সোয়তায় আধুধিক ও 

যুদগাপদ াগী কদর িার ফলদি ধিম ণাণ করা েদয়দে। জাপাধি ফকাম্পাধি জাইকা       এ ফসতু ধতিটি আমাদের কাদে েস্তান্তর 

করল। ফসতু ধতিটির কাজ ধিি ণাধরত সমদয়র েয় মাস আদগ সম্পন্ন করায় ১ োজার ৩৮৮ ফকাটি টাকা ব্য় কম েওয়ায় জাপাি 

সরকাদরর প্রধত িন্যবাে জািাি ধতধি। গতকাল (৯ জানুয়াধর ফরাববার) িারায়ণগদের ফসািারগাঁওদয়র ফমঘিাঘাট এলাকায় 

ঢাকা-িট্টগ্রাম মোসড়দকর কাঁিপুর, ফমঘিা ও ফগামতী ধিতীয় ফসতু ধিম ণাণ ও পুদরাদিা ধতিটি ফসতুর সাংস্কার প্রকদল্পর উদিািি 

অনুষ্ঠাদি প্রিাি অধতধথর বক্তদব্ ধতধি এসব কথা বদলি। সূি-ইদত্তফাক (পৃ.১,ক.৮),সমকাল (পৃ.২,ক.১), অবজারভার 

(পৃ.১,ক.১।  

৫। অদি ণক োদম িাি লাগাদিা ফমধশি পাদবি কৃষক : িারায়ণগদে কৃধষমন্ত্রী 

কৃধষমন্ত্রী ে. ফমা. আব্দুর রাজ্জাক বদলদেি, কৃষকদের  াদত িাি কাটদত ও লাগাদত সুধবিা েয় ফসজন্য অদি ণক োম 

ধেদয় িাি কাটার ও লাগাদিার ফমধশি ধকদি ফেদব সরকার। গতকাল (৯ জানুয়াধর ফরাববার) িারায়ণগদের আড়াইোজাদর এক 

সুিী সমাদবদশ প্রিাি অধতধথর বক্তদব্ ধতধি এ কথা বদলি। ধতধি আদরা বদলি, বতণমাি সরকাদরর ১১ বেদর সাদরর োম এক 

টাকাও বাদড়ধি। ফেদশ ফকাদিা িাদ্য ঘাটধত ফিই। সূি-যুগান্তর (পৃ.২,ক.৫), বধণক বাতণা (পৃ.২,ক.৩)। 

৬। বাাংলাদেশদক কল্যাণ রাদষ্ট্র রূপান্তর কদরদেি প্রিািমন্ত্রী : তথ্যমন্ত্রী 

তথ্যমন্ত্রী ে. োোি মাহ্মুে বদলদেি, প্রিািমন্ত্রী ফশি োধসিার ১০টি উদদ্যাগ, আমার বাধড় আমার িামার প্রকল্প এবাং 

অন্যান্য ফমগা প্রকল্প ফেশদক কল্যাণ রাদষ্ট্র রূপান্তধরত কদরদে। গতকাল (৯ জানুয়াধর ফরাববার) ফপ্রস ইিধস্টটিউট অভ বাাংলাদেদশ 

(ধপআইধব) বাাংলাদেশ সাংবাে সাংযার (বাসস) ফজলা সাংবােোতাদের দুই ধেিব্াপী প্রধশেণ কম ণশালার উদিািি অনুষ্ঠাদি ধতধি 

এ কথা বদলি। সূি- বধণক বাতণা (পৃ.২,ক.১), ইদত্তফাক (পৃ.২,ক.১), অবজারভার (পৃ.৯,ক.১)। 
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৭। পু ুঁধজবাজাদর আসদে রাষ্ট্রায়ত্ত িার ব্াাংক : অথ ণমন্ত্রী 

অথ ণমন্ত্রী আ ে ম মুস্তফা কামাল বদলদেি, আমরা ফ দকাদিা মূদল্য পু ুঁধজবাজার শধক্তশালী করদত িাই। তাই আদরা 

িারটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্াাংক পু ুঁধজবাজাদর ধিদয় আসা েদে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্াাংকগুদলার মদধ্য বতণমাদি শুধু রূপালী ব্াাংদকর ফশয়ার রদয়দে 

ফবসরকাধর িাদত। আর শতভাগ সরকাধর মাধলকািািীি অন্য ধতি বাধণধজযক ব্াাংদকর ফশয়ার পু ুঁধজবাজাদর সািারণ 

ধবধিদয়াগকারীদের জন্য ফেদড় ফেওয়ার পধরকল্পিা করা েদয়দে। গতকাল (৯ জানুয়াধর ফরাববার) সধিবালদয় অথ ণ মন্ত্রণালদয়র 

সভাকদে রাষ্ট্রীয় ব্াাংকগুদলাদক পু ুঁধজবাজাদর আিার ধবষদয় করণীয় ধিি ণারণ করদত সাংধিষ্টদের সদি দব ক ফশদষ অথ ণমন্ত্রী 

সাাংবাধেকদের এসব কথা বদলি। সূি-ইদত্তফাক (ফশষ পৃ.,ক.১), সমকাল (ফশষ পৃ.,ক.২), ইধন্ডদপিদেন্ট (ফশষ পৃ.,ক.২।   

৮। জিস্বাদযযর ধিরাপত্তার স্বাদথ ণ িকল-ফভজাল ওষুি ধবধির  

ধবরুদে সরকার কদ ারতা অবলম্বি করদে : সাংসদে স্বাযযমন্ত্রী 

স্বাযয ও পধরবার কল্যাণ মন্ত্রী জাধেে মাদলক বদলদেি, জিস্বাদযযর ধিরাপত্তার স্বাদথ ণ িকল-ফভজাল ওষুি ধবধির 

ধবরুদে সরকার কদ ারতা অবলম্বি করদে। ওষুদির অধিয়ম প্রধতদরাদি ধবদ্যমাি ওষুি আইিদক আদরা যুদগাপদ াগী ও কদ ার 

শাধস্তর ধবিাি ফরদি প্রস্তাধবত আইি অনুদমােদির জন্য প্রধিয়ািীি রদয়দে। গতকাল (৯ জানুয়াধর ফরাববার) জাতীয় সাংসদে 

প্রদনাত্তরপদব ণ ধতধি এসব কথা বদলি। সূি-ইদত্তফাক (পৃ.৩,ক.৫), যুগান্তর (পৃ.১৭,ক.১)।  

৯।  আন্তজণাধতক রুদটর জন্য েয়টি বড় জাোজ ধকিদব সরকার : সাংসদে ফিৌ পধরবেণ প্রধতমন্ত্রী 

আন্তজণাধতক রুদট িলািদলর জন্য সমুদ্রগামী েয়টি বড় জাোজ ফকিার পধরকল্পিা সরকাদরর রদয়দে বদল জাধিদয়দেি 

ফিৌ পধরবেণ প্রধতমন্ত্রী িাধলে মােমুে ফিৌধুরী। েয়টি জাোদজর মদধ্য রদয়দে দুটি ক্রুে অদয়ল মাোর ট্াাংকার, দুটি মাোর 

ফপ্রাোক্ট অদয়ল ট্াাংকার (ধেদজল পধরবেণ উপদ াগী) এবাং দুটি মাোর বাল্ক কযাধরয়ার (কয়লা পধরবেণ উপদ াগী)। এোড়া 

সমুদ্রগামী আরও িারটি িতুি ফসলুলার কিদটইিার জাোজ িদয়র পধরকল্পিা রদয়দে। গতকাল (৯ জানুয়াধর ফরাববার) জাতীয় 

সাংসদে এক প্রদনর জবাদব ধতধি এ তথ্য জািাি। সূি-যুগান্তর (পৃ.১৭,ক.২), বধণক বাতণা (পৃ.২,ক.১), অবজারভার (পৃ.৮,ক.১)।   

১০। মনু িে রোয় োজার ফকাটি টাকার প্রকল্প ফিওয়া েদব : ফমৌলভীবাজাদর পাধিসম্পে প্রধতমন্ত্রী 

 পাধিসম্পে প্রধতমন্ত্রী জাধেে ফারুক বদলদেি, ফমৌলভীবাজার ফজলা তথা ফজলা শেরদক বন্যার কবল ফথদক রোয় মনু 

িদে এক োজার দুই ফকাটি টাকার কাজ শীঘ্রই শুরু েদব। এ প্রকল্প বাস্তবাধয়ত েদল িরদরাতা মনু িদের ভাঙি ও বন্যার কবল 

ফথদক মুধক্ত পাদব ফজলাবাসী। ধতধি আরও বদলি, িেী ও িাদলর গধতপথ এবাং প্রবাে অক্ষুণ্ণ রািদত ফেশব্াপী অববি 

েিলোধরত্ব উদেদে অধভ াি িলদে। িেীদক বাঁধিদয় রািদত ও পধরদবদশর ভারসাম্য রোয় এ অধভ াদি সবাইদক সেদ াধগতার 

আহ্বাি জািাি। গতকাল (৯ ফফব্রুয়াধর ফরাববার) ফমৌলভীবাজার শেদরর মনু িে তীরবতী িাঁেিীঘাট এলাকায় শের প্রধতরো বাঁি 

পধরেশ ণদি সাাংবাধেকদের ধতধি এসব কথা বদলি । সূি-সমকাল (পৃ.৭,ক.১)। 

১১। আগামী ফমৌসুদম সারাদেদশ অযাপদস ফবাদরা সাংগ্রে করা েদব : বগুড়ায় িাদ্যমন্ত্রী 

 িাদ্যমন্ত্রী সািি িন্দ্র মজুমোর বদলদেি, আগামী ফবাদরা সাংগ্রে অধভ াদি সারাদেদশ ধেধজটাল অযাপদসর মাধ্যদম 

প্রকৃত কৃষকদের তাধলকা ফথদক ফবাদরা িাি িাল ফকিা েদব। প্রদয়াজদি মন্ত্রণালয় অযাপদস সেদ াধগতায় িন্ডকালীি ভলাধন্টয়ার 

ধিদয়াগ ফেদব। ধতধি বদলি, িাি িাল সরবরাদে কৃষকরা  াদত ঘদর বদসই আদ্রতার (মদয়শ্চার) মািা ধিণ ণয় করদত পাদর ফস 

জন্য মা  প ণাদয়র সকল কৃধষ উপ সেকারী কম ণকতণাদক মদয়শ্চার ধমটার প্রোি করা েদব। ধমটার ধকিদত প্রদয়াজদি অন্য ফান্ড 

ফথদক অথ ণ বরাদ্দ ফিয়া েদব। গতকাল (৯ জানুয়াধর ফরাববার) বগুড়া সাধকণট োউদস এক মতধবধিময় সভায় ধতধি এসব কথা 

বদলি। সূি-জিকণ্ঠ (পৃ.১৪,ক.১), বধণক বাতণা (পৃ.২,ক.৮), বাাংলাদেশ টুদে (ফশষ পৃ,ক.৮)। 

১২। যািীয় ধিব ণািদি ধিি ইদমদজর ব্ধক্তদক ফবদে ধিি : যািীয় সরকার মন্ত্রী 

 িাগধরক ফসবা বৃধের মাধ্যদম ইউধিয়ি পধরষেদক শতভাগ কা ণকর করদত যািীয় প ণাদয় জিপ্রধতধিধি ধিব ণািদির 

ফেদি স্বে ও ধিি ইদমদজর ব্ধক্তদক ফবদে ধিদত জিগদণর প্রধত আহ্বাি জাধিদয়দেি যািীয় সরকার মন্ত্রী ফমা. তাজুল ইসলাম। 

একইসদি ইউধিয়ি পধরষদের আয়বি ণদির পথ খু ুঁজদত আরও ফবধশ জিসমৃ্পক্ততা বাড়াদত জিপ্রধতধিধিদের প্রধত আহ্বাি 

জািাি ধতধি। গতকাল (৯ ফফব্রুয়াধর ফরাববার) কাকরাইদল জিস্বাযয প্রদকৌশল অধিেফতর ধমলিায়তদি ‘ইউধিয়ি পধরষেদক 

অধিকতর কা ণকর ও জিবান্ধব প্রধতষ্ঠাদি পধরণত করদত করণীয় ধিি ণারণ : বতণমাি ফপ্রধেত’ শীষ ণক কম ণশালায় প্রিাি অধতধথর 

বক্তদব্ ধতধি এসব কথা বদলি। সূি-জিকণ্ঠ (ফশষ পৃ,ক.৫), অবজারভার ( ফশষ পৃ,ক.২)। 

১৩। িাকধরর ফপেদি িা ছুদট উদদ্যাক্তা েওয়ার পরামশ ণ ধশোমন্ত্রীর 

 ধশোমন্ত্রী ো. েীপু মধি বদলদেি, ধবশ্বধবদ্যালয়গুদলাদক ধশোথীদের গদড় তুলদত েদব ফ াগ্য মািবসম্পে ধেদসদব। এ 

ফ াগ্য মািবসম্পদের মািেণ্ড েদে িতুথ ণ ধশল্প ধবেদবর জন্য উপদ াগী জ্ঞাি, কম ণজগদতর িাধেো অনু ায়ী েেতা ও সাফদল্যর 

জন্য  থা থ মদিাভাদবর সুসমন্বয়। পাশাপাধশ ধশোথীদের কল্যাণমুিী ও প্রাদয়াধগক গদবষণা করদত উৎসােী করদত েদব, ফ ি 

ফেশ গ দি তারা ভূধমকা পালি করদত পাদর। ধতধি ধশোথীদের িাকধরর ফপেদি িা ছুদট উদদ্যাক্তা েওয়ার পরামশ ণ ফেি। 

গতকাল (৯ ফফব্রুয়াধর ফরাববার) ফবসরকাধর িে ণাি ইউধিভাধস ণটি বাাংলাদেদশর (এিইউধব) পঞ্চম সমাবতণদি ধশোমন্ত্রী এসব কথা 

বদলি। সূি-সমকাল (পৃ.৩,ক.৫), এধশয়াি এজ (পৃ.৩,ক ২)। 
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১৪। িারী উদদ্যাক্তা বৃধেদত কাজ করদে সরকার : বাধণজযমন্ত্রী 

বাধণজযমন্ত্রী টিপু মুিধশ বদলদেি, িারী উদদ্যাক্তা বৃধে এবাং ব্বসা-বাধণদজয িারীদের সমৃ্পক্ততা বাড়াদত সরকার 

আন্তধরকভাদব কাজ করদে। গতকাল (৯ জানুয়াধর ফরাববার) রাজিািীর একটি ফোদটদল ইন্টারন্যাশিাল ফাইন্যান্স করদপাদরশি 

(আইএফধস) আদয়াধজত ‘করদপাদরট কাদিক্ট : ফেিদেধিাং মাদকণট এদেস ফর ওম্যাি ধবজদিস ওিাস ণ ২০২০ কিফাদরন্স অযান্ড 

ধবজদিস ফফয়ার’-এর উদিািি অনুষ্ঠাদি প্রিাি অধতধথর বক্তদব্ ধতধি এ কথা বদলি। ধতধি বদলি, এসএমই উদদ্যাক্তাদের মদধ্য 

িারী উদদ্যাক্তাদের অবযাি মাি ৭ েশধমক ২১ শতাাংদশর মদধ্য। আমরা  ধে ধজধেধপ প্রবৃধে দুই অাংদকর ঘদর ধিদয় ফ দত িাই, 

তােদল ব্বসা-বাধণদজয িারীদের অাংশগ্রেণ বাড়াদতই েদব। সূি-সাংবাে (পৃ.১৪,ক.১), বধণক বাতণা (ফশষ পৃ.,ক.১), বাাংলাদেশ 

টুদে (ফশষ পৃ,ক.৬)। 

১৫। ঐধতেয রো কদর আধুধিক িগরায়ণ িাই : আবুিাধবদত গণপূতণমন্ত্রী 

 ঐধতেযদক রো কদর আধুধিক িগরায়দণর ওপর গুরুত্বাদরাপ কদরদেি গৃোয়ি ও গণপূতণ মন্ত্রী শ. ম. ফরজাউল কধরম 

এমধপ। গতকাল (৯ ফফব্রুয়াধর  ফরাববার) সাংযুক্ত আরব আধমরাদতর আবুিাধবদত িলমাি ওয়ার্ল্ণ আরবাি ফফারাদমর     

প ণাদয়র এ  ফগালদটধবল দব দক ধতধি এসব কথা বদলি। সূি-জিকণ্ঠ (পৃ.১,ক.২), যুগান্তর (পৃ.৩,ক.৫)। 

১৬। আিাউড়া-ধসদলট ফরল রুদটর কাজ দ্রুত শুরু েদব : ধসদলদট ফরলমন্ত্রী 

 েীঘ ণধেি িদর অবদেধলত আিাউড়া-ধসদলট ফরলরুদটর কাজ দ্রুত শুরু েদব বদল জাধিদয়দেি ফরলমন্ত্রী ফমা. নূরুল ইসলাম 

সুজি। গতকাল (৯ ফফব্রুয়াধর ফরাববার) ধসদলদটর সীমান্তবতী উপদজলা ফকাম্পািীগদের ফভালাগে ফকায়াধর এলাকায় ফরলওদয়র 

ফরাপওদয়, জধম ও যাপিা পধরেশ ণিকাদল সাাংবাধেকদের প্রদনর জবাদব ধতধি এ কথা বদলি। সাম্প্রধতক সমদয় ফবশ কদয়কটি 

ফেি দুঘ ণটিার পর এ রুট সাংস্কাদরর োধব উদ দে। এরপর এ রুট ডুদয়ল ফগদজ উন্নীত করার উদদ্যাগ ফিওয়া েদয়দে। সূি-সমকাল 

(পৃ.১৭,ক.১), ইদত্তফাক (পৃ.৬,ক.১)। 

১৭। ফেদশ বতণমাদি ১১৭টি  ািােদলর ধিবন্ধি রদয়দে : সাংসদে সাংস্কৃধত প্রধতমন্ত্রী   

সাংস্কৃধত ধবষয়ক প্রধতমন্ত্রী ফকএম িাধলে জাধিদয়দেি, ফেদশ বতণমাদি ১১৭টি  ািােদলর ধিবন্ধি রদয়দে। এোড়া 

ধবধভন্ন ফজলা ও উপদজলায় ফশৌধিি  ািা েল রদয়দে। এগুদলা ধবধভন্ন পূজা-পাব ণণ, ফমলা ইতযাধে অনুষ্ঠাদি  ািাপালা পধরদবশি 

কদর। গতকাল (৯ জানুয়াধর ফরাববার) জাতীয় সাংসদে এক প্রদনর উত্তদর ধতধি একথা জািাি। সূি-যুগান্তর (পৃ.১৭,ক.২)।   
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