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উন্নত বফভা সফা বনবিত কযতত আদৄবনক প্রযুবি ব্যফায করুন :
ভাবরকতদয প্রবত প্রধানভন্ত্রীয আহ্বান
ভারতেবোয নতুন প্রধানভন্ত্রীতক সখ াবনায অববনন্দন
প্রধানভন্ত্রীয াতত তুতর সদো তরা জে ফাাংরা কনাতট চয ভগ, টি-াট চ  সাস্টায
সদত অফাধ তথ্যপ্রফাতয সুফণ চ ভে চরতছ : নাগবযক টিববয তৃতীে ফল চপূবতচ অনুষ্ঠাতন বিকায
মুবজফফতল চ আোভী রীতগ সুবফধাতবাগী  চাঁদাফাজতদয জােগা সদফ না: যাজাীতত সতুভন্ত্রী
খাতরদা বজোয জাবভন আদারততয বফলে : সভতযপুতয স্বযাষ্ট্রভন্ত্রী
ঐবতাবক ৭ ভাচ চ উরতে বডএপবয আতরাচনাবা : উবিত থাকতফন তথ্যভন্ত্রী
োরটতনয ভাধ্যতভ আভযা ‘সভইড ইন ফাাংরাতদ’ সদখফ যুিযাতষ্ট্র :
গাজীপুতযয চন্দ্রাে োরটন াইতটক ইন্ডাবিজ বযদচনকাতর অথ চভন্ত্রী
জনপ্রবতবনবধ  প্রাতনয ভন্বতে উন্নেন কভচকাণ্ড এবগতে বনন : িানীে যকায ভন্ত্রী
মুবজফফতল চ পুতযা বোব্যফিা অতটাতভতনয আতাে আতফ : বোভন্ত্রী
ঢাকাে আইব ইয়ুথ াবভট শুরু ১২ এবপ্রর : বফতেয ১০ মুবরভ যুফক াতেন ফঙ্গফন্ধু দক
ফঙ্গফন্ধুয জন্তফাবল চকীয অনুষ্ঠাতন আভবন্ত্রত অবতবথতদয তফ চাচ্চ ম্মান সদো তফ: যযাষ্ট্রভন্ত্রী
ফঙ্গফন্ধুয আদচ ছবিতে সদোয দাবেত্ব তরুণতদয : যযাষ্ট্রভন্ত্রী
াম্প্রদাবেক ম্প্রীবত যো কযা জরুবয : সুনাভগতে বযকল্পনাভন্ত্রী
স্বাতিেয ফ তথ্য কাম চক্রভ তফ কাগজবফীন : স্বািেভন্ত্রী
তথ্যপ্রযুবিয ভাধ্যতভ ৫০ রাখ নাযীয েভতােন তফ : ভবরা  বশুবফলেক প্রবতভন্ত্রী
জাতীে সবাটায বদফ আজ : মুবজফফল চ উরতে এনআইবড াতেন নতুন সবাটাযযা
বতন ম্যাচ ববযতজয প্রথভ োনতডতত বজম্বাবুতেতক াবযতে ফাাংরাতদতয জে
আিাই ফছয য বযজাবচ ৩৩ বফবরেন ডরায : ফছতয সযবভতটন্প সফতিতছ ১০ তাাং
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১।
উন্নত বফভা সফা বনবিত কযতত আদৄবনক প্রযুবি ব্যফায করুন :
ভাবরকতদয প্রবত প্রধানভন্ত্রীয আহ্বান
প্রধানভন্ত্রী সখ াবনা দুঃভতে বফভা থাকায বফববন্ন সুবফধা ম্পতকচ জনাধাযণতক তচতন কযায াাাব
আদৄবনক তথ্য সমাগাতমাগ প্রযুবি ব্যফাতযয ভাধ্যতভ বফভা াংিাগুতরাতক দনীবতমুি  এয বযতফা আতযা উন্নত কযতত
বফভা সকাম্পাবনগুতরায প্রবত আহ্বান জাবনতেতছন। প্রধানভন্ত্রী বফভা সকাম্পাবনগুতরায উতেতে ফতরন , বফভায সম সকাতনা বকছু
অথ চাৎ বফভায দাবফ বনষ্পবি সথতক শুরু কতয বফভা স ফাতক আতযা জীকযতণ আদৄবনক তথ্যপ্রযুবিয ব্যফায অবযাম চ।
এটা কযতর ততফ দনীবত দূয তফ। এয সথতক ভানুল উকায া
সফ। কাতজই সতেতে বফভা খাত সক আনাতদয
প্রযুবিবনবচয কযতত তফ। গতকার (১ ভাচ চ সযাফফায) ফঙ্গফন্ধু আন্তজচাবতক তম্মরনতকতন্দ্র জাতীে বফভা বদফত আতোবজত
অনুষ্ঠাতন প্রধান অবতবথয বালতণ বতবন এফ কথা ফতরন। সূে -ইতিপাক (পৃ.১,ক.৭), ভকার ( সল পৃ,ক.৫), ইবন্ডতনতডন্ট
(পৃ.১,ক.৬)।
২।
ভারতেবোয নতুন প্রধানভন্ত্রীতক সখ াবনায অববনন্দন
গতকার (১ ভাচ চ সযাফফায) এক অববনন্দন ফাতচাে প্রধানভন্ত্রী সখ াবনা ভারতেবোয নতুন প্রধানভন্ত্রী মুবউবেন
ইোবনতক প্রধানভন্ত্রী বততফ দাবেত্ব গ্রণ কযাে অববনন্দন জানান। সূে- জনকণ্ঠ (পৃ.১,ক.৮), যুগান্তয (পৃ.৩,ক.১)।
৩।
প্রধানভন্ত্রীয াতত তুতর সদো তরা জে ফাাংরা কনাতট চয ভগ, টি-াট চ  সাস্টায
প্রধানভন্ত্রী সখ াবনায াতত তুতর সদো তরা 'জে ফাাংরা কনাট চ ২০২০'-এয টি-াট চ, ভগ  সাস্টায।
সন্টায পয বযাচ চ অোন্ড ইনপযতভতনয (বআযআই) াংফাদ বফজ্ঞবিতত জানাতনা তেতছ, বফগত ফছযগুতরায ভততা
এফায ৭ ভাচ চ অনুবষ্ঠত তত মাতে 'জে ফাাংরা কনাট চ'। মুবজফফল চ উরতে এফাতযয কনাট চ াতফ ববন্নভাো। মুবজফফতল চ
বফতল আতোজতন যাজধানীয ফনানীয আবভচ সস্টবডোতভ এ কনাট চ অনুবষ্ঠত তফ। জে ফাাংরা কনাতট চয বনফন্ধন ীঘ্রই শুরু
তফ। জাতীে বযচেে, াতাট চ অথফা জন্বনফন্ধন নদ, সভাফাইর নম্বয এফাং ই-সভইর অোতেতয ভাধ্যতভ
সযবজতিতনয ব্যফিা থাকতছ এ ফছয। বনফন্ধতনয ভাধ্যতভ কনাট চটি ফায জন্য উন্ুি থাকতছ। সূে-ভকার (পৃ.২,ক.৫),
জনকণ্ঠ (পৃ.১,ক.১)।
৪।
সদত অফাধ তথ্যপ্রফাতয সুফণ চ ভে চরতছ : নাগবযক টিববয তৃতীে ফল চপূবতচ অনুষ্ঠাতন বিকায
বিকায ড . বযীন াযবভন সচৌদৄযী ফতরতছন , প্রধানভন্ত্রী সখ াবনায সনতৃতত্ব ফাাংরাতদ এখন অফাধ তথ্য
প্রফাতয সুফণ চ ভে অবতফাবত কযতছ। বতবন আ সযা ফতরন, স্বাধীনতায স্বতে ফস্তুবনষ্ঠ াংফাদ ফায কাতছ সৌৌঁতছ সদো
গণভাধ্যতভয অন্যতভ দাবেত্ব। গতকার (১ ভাচ চ সযাফফায) যাজধানীতত নাগবযক টিববয তৃতীে প্রবতষ্ঠাফাবল চকীয অনুষ্ঠাতন প্রধান
অবতবথয ফিতব্য বিকায এফ কথা ফতরন। সূে- াংফাদ (সল পৃ,ক.৬),ভকার (পৃ.১৫,ক.৪), ইবন্ডতনতডন্ট (পৃ.৩,ক.৭)।
৫।
মুবজফফতল চ আোভী রীতগ সুবফধাতবাগী  চাঁদাফাজতদয জােগা সদফ না: যাজাীতত সতুভন্ত্রী
িক বযফণ  সতুভন্ত্রী ফােদর কাতদয ফতরতছন , মুবজফফতল চ আোভী রীতগ সুবফধাতবাগী ন্ত্রাী, চাঁদাফাজ,
ভূবভ দখরদায, ভাদক কাযফাবযতক জােগা সদফ না। সনতা তত তর ভানুতলয কাতছ গ্রণতমাগ্য তত তফ। গতকার (১ ভাচ চ
সযাফফায) যাজাীয ঐবতাবক ভাদ্রাা ভেদাতন ভানগয আোভী রীতগয বে-ফাবল চক তম্মরতন প্রধান অবতবথয ফিতব্য
বতবন এফ কথা ফতরন। অনুষ্ঠাতন আতযা উবিত বছতরন তথ্যভন্ত্রী ড. াছান ভাহ্মুদ। সূে-ইতিপাক (সল পৃ,ক.৫),
ভকার (পৃ.২,ক.২), বনউজ টুতড (পৃ.১,ক.১) ।
৬।
খাতরদা বজোয জাবভন আদারততয বফলে : সভতযপুতয স্বযাষ্ট্রভন্ত্রী
স্বযাষ্ট্রভন্ত্রী আাদজ্জাভান খান কাভার ফতরতছন , বফএনব একটি যাজননবতক দর। যাজননবতক দর বততফ
বফএনবয সচোযা চন খাতরদা বজোয মুবিয দাবফতত আতন্দারন কযততই াতয। বকন্তু আজ জনগণ তাতদয প্রতোখ্যান
কতযতছ। গতকার (১ ভাচ চ সযাফফায ) সভতযপুতযয মুবজফনগয স্মৃবত কভতেক্স বযদচনকাতর বতবন াাংফাবদকতদয প্রতেয
জফাতফ এ কথা ফতরন। বতবন আতযা ফতরন , সম কাযতণ তাযা আতন্দারন কযতর জনগণতক াতে না। খাতরদা বজো
আদারততয একটি যাতে কাযাগাতয যতেতছন। তাঁতক জাবভন সদো তফ বক তফ না সটি আদারত বফতফচনা কযতফ। সূেইতিপাক (পৃ.২,ক.৮), ভকার (পৃ.১৯,ক.৮), ইবন্ডতনতডন্ট (সল পৃ,ক.১)।
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৭।
ঐবতাবক ৭ ভাচ চ উরতে বডএপবয আতরাচনাবা : উবিত থাকতফন তথ্যভন্ত্রী
ফাাংরাতদতয স্বাধীনতায গুরুত্বপূণ চ ভাইরপরক ঐবতাবক ৭ ভাচ চ উরতে চরবচ্চে  প্রকানা অবধদিতযয
(বডএপব) উতযাতগ ৭ ভাচ চ বনফায তথ্য বফতন আতরাচনাবা  ম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠাতনয আতোজন কযা তেতছ।
অনুষ্ঠাতন প্রধান অবতবথ বততফ উবিত থাকতফন তথ্যভন্ত্রী ড . াছান ভাহ্ মুদ। বফতল অবতবথ বততফ উবিত থাকতফন
তথ্য প্রবতভন্ত্রী ডা. মুযাদ াান  তথ্য বচফ কাভরুন নাা য। অনুষ্ঠাতন ১৯৭১ াতরয ৭ ভাচ চ তৎকারীন সযতকা চ ভেদাতন
জাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু সখ মুবজবুয যভাতনয ঐবতাবক বালতণয বববড  অবড ধাযণকাযী কোতভযাম্যান আভজাদ
সাতনতক ম্মাননা প্রদান কযা তফ। সূে-ফবণক ফাতচা (পৃ.২,ক.৮)।
৮।
োরটতনয ভাধ্যতভ আভযা ‘সভইড ইন ফাাংরাতদ’ সদখফ যুিযাতষ্ট্র :
গাজীপুতযয চন্দ্রাে োরটন াইতটক ইন্ডাবিজ বযদচনকাতর অথ চভন্ত্রী
আগাভী বদতন োরটতনয ভততা আয প্রবতষ্ঠান গতি উঠতফ ফতর আা কতয অথ চভন্ত্রী আ  ভ মুস্তপা কাভার
ফতরতছন, োরটতনয ণ্য ব্যফায কতয সদতয ভানুল খুব। োরটন সম অঙ্গীকায বনতে মাো শুরু কতযবছর, তা সথতক
তাযা বফচ্যেত েবন ফযাং মা আা কতযবছ তায সথতক আয সুন্দযবাতফ তাযা এবগতে মাতে। তাযা আতভবযকায ফাজাতয
প্রথভফাতযয ভততা ফাাংরাতদতক বনতে মাতে। োরটতনয ভাধ্যতভ ‘সভইড ইন ফাাংরাতদ’ আভযা আতভবযকায ফাজাতয
সদখতত াফ। গতকার (১ ভাচ চ সযাফফায) গাজীপুতযয চন্দ্রাে োরটন াইতটক ইন্ডাবিজ বরবভতটড বযদচনকাতর বতবন
এফ কথা ফতরন। সূে-জনকণ্ঠ (সল পৃ.,ক.৭), যুগান্তয (পৃ.২,ক.১),অফজাযবায বফজতনজ াতা (পৃ.১,ক.১)।
৯।
জনপ্রবতবনবধ  প্রাতনয ভন্বতে উন্নেন কভচকাণ্ড এবগতে বনন : িানীে যকায ভন্ত্রী
িানীে যকাতযয বনফ চাবচত জনপ্রবতবনবধ  প্রাতনয ভন্বতে উন্নেন কাভচকাণ্ড এবগতে সনোয আহ্বান জানাতরন
িানীে যকায ভন্ত্রী সভা. তাজুর ইরাভ। গতকার (১ ভাচ চ সযাফফায) যাজধানীয বযডা বভরনােততন উতজরা  ইউবনেন
বযলতদ স্তান্তবযত কাম চক্রভ এফাং ফাস্তফতা গতফলণায আতরাতক ম চাতরাচনা ীল চক এক ভতবফবনভে বাে প্রধান অবতবথয
ফিৃতাে বতবন এ কথা ফতরন। সূে-জনকণ্ঠ (পৃ.২,ক.৭), াংফাদ (পৃ.২,ক.৪), সডইবর ান (পৃ.১৪,ক.৫)।
১০।
মুবজফফতল চ পুতযা বোব্যফিা অতটাতভতনয আতাে আতফ : বোভন্ত্রী
বোভন্ত্রী ডা. দীপু ভবন ফতরতছন, ভানম্মত বো বনবিত কযতত বোপ্রবতষ্ঠাতনয এফাং বেকতদয স্বেতা 
জফাফবদব বনবিত কযা জরুবয। মুবজফফতল চয ভতধ্য সদতয পুতযা বোব্যফিা অতটাতভতনয আতাে আতফ। বতবন
ফতরন, আভযা মাযা বো বযফাতযয তঙ্গ আবছ, আভাতদয বনতজতদয জফাফবদব বনবিত কযা জরুবয। আভাতদয মূর
কাজ তরা জাবততক ববেত  দে কতয গতি সতারা। সদতপ্রবভক কতয গতি সতারা। গতকার (১ ভাচ চ সযাফফায)
যাজধানীয বো বফতন বোপ্রবতষ্ঠাতনয বযদচন  বনযীো অবধদিতযয আতোজতন অবধদিতযয অতটাতভন
পটেোতযয উিানা অনুষ্ঠাতন প্রধান অবতবথয ফিতব্য বতবন এফ কথা ফতরন। সূে-ভকার (পৃ.৩,ক.৮), াংফাদ (সল
পৃ.,ক.৩), সডইবর ান (পৃ.২,ক.৬)।
১১।
ঢাকাে আইব ইয়ুথ াবভট শুরু ১২ এবপ্রর : বফতেয ১০ মুবরভ যুফক াতেন ফঙ্গফন্ধু দক
‘ঢাকা আইব ইয়ুথ কোবটার -২০২০’ এয তেফাইট উতবাধন কতযতছন যযাষ্ট্রভন্ত্রী ড . এ সক আব্দুর সভাতভন
এফাং যুফ  ক্রীিা প্রবতভন্ত্রী জাবদ আান যাতর। গতকার (১ ভাচ চ সযাফফায ) যাষ্ট্রীে অবতবথ বফন দ্মাে এ উরতে
অনুষ্ঠাতনয আতোজন কযা ে। আগাভী ১২ এবপ্রর ঢাকাে আইব ইয়ুথ াবভট শুরু তফ। যযাষ্ট্রভন্ত্রী জানা ন, ঢাকায
আতোজতন অাং সনো ১৫০ যুফ সনতায ভধ্য সথতক সযা ১০ জনতক ফঙ্গফন্ধু ইেথ বরডাযব অোোড চ ফা ফঙ্গফন্ধু দক
সদো তফ। ১২ এবপ্রর প্রধানভন্ত্রী সখ াবনা ইয়ুথ াবভট উতবাধন কযতফন। ততফ তায এক বদন আতগ আভবন্ত্রত ১৫০ যুফ
সনতৃত্ব ঢাকাে সৌৌঁছাতফন। তাযা যাজ
ধানীতত বফববন্ন অনুষ্ঠাতন অাং সনো ছািা কক্সফাজায পয কযতফন।
সূে-ইতিপাক (পৃ.২,ক.৫), সডইবর ান (সল পৃ,ক.৪)।

=৪=
১২।
ফঙ্গফন্ধুয জন্তফাবল চকীয অনুষ্ঠাতন আভবন্ত্রত অবতবথতদয তফ চাচ্চ ম্মান সদো তফ: যযাষ্ট্রভন্ত্রী
যযাষ্ট্রভন্ত্রী ড . এ সক আব্দুর সভাতভন ফতরতছন , জাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু সখ মুবজবুয যভাতনয জন্তফাবল চকীয
উতবাধন অনুষ্ঠান আগাভী ১৭ ভাচ চ। এ অনুষ্ঠাতন বফববন্ন সদতয যাষ্ট্রতনতাতদয আভন্ত্রণ জানাতনা তে, মায ভতধ্য বাযততয
প্রধানভন্ত্রী নতযন্দ্র সভাবদ যতেতছন। ফঙ্গফন্ধুয জন্তফাবল চকীয অনুষ্ঠাতন আায জন্য আভযা বাযতীে প্রধানভন্ত্রী নতযন্দ্র
সভাবদতক দাোত বদতেবছ। বতবন আায কথা বনবিত কতযতছন। অবতবথ বততফ তাঁতক তফ চাচ্চ ম্মান সদো তফ।
গতকার (১ ভাচ চ সযাফফায) ঢাকাে এক অনুষ্ঠাতন নতযন্দ্র সভাবদয আগভন বনতে ফাাংরাতদত প্র বতফাদ প্রতঙ্গ াাংফাবদকতদয
প্রতেয জফাতফ ভন্ত্রী এ কথা ফতরন। সূে-ইতিপাক (পৃ.১,ক.৬), জনকণ্ঠ ( সল পৃ,ক.৬), ফাাংরাতদ টুতড (পৃ.১,ক.২)।
১৩।
ফঙ্গফন্ধুয আদচ ছবিতে সদোয দাবেত্ব তরুণতদয : যযাষ্ট্রভন্ত্রী
মুবজফফতল চ ফায ভতধ্য ফঙ্গফন্ধুয আদচতক ছবিতে সদোয দাবেত্ব তরুণতদয বনতত তফ ফতর ভন্তব্য কতযতছন
যযাষ্ট্রভন্ত্রী ড. এ সক আব্দুর সভাতভন। বতবন ফতরন, ফঙ্গফন্ধু াযাজীফন তে  ন্যাতেয জন্য াংগ্রাভ কতযবছতরন।
মুবজফফতল চ তরুণতদয দাবেত্ব ফঙ্গফন্ধুতক জানা এফাং তাঁয আদচতক ফায ভতধ্য ছবিতে সদো। গতকার (১ ভাচ চ সযাফফায)
ঢাকা বফেবফযারতেয াজী মুম্মদ মুীন র ভাতঠ 'আন্তুঃবফেবফযারে ক্রীিা প্রবততমাবগতা-২০২০'-এয উতবাধন অনুষ্ঠাতন
প্রধান অবতবথয ফিতব্য বতবন এফ কথা ফতরন। সূে-ভকার (পৃ.৩,ক.১)।
১৪।
াম্প্রদাবেক ম্প্রীবত যো কযা জরুবয : সুনাভগতে বযকল্পনাভন্ত্রী
ফাাংরাতদত ফ ধতভচয ভানুল ম্মান  ভান ভম চাদা বনতে ফফা কযতছ। এ াম্প্রদাবেক ম্প্রীবত যো কযা
জরুবয। এজন্য ফাইতক কাজ কযতত তফ। গতকার (১ ভাচ চ সযাফফায ) সুনাভগতেয জাভারগে উতজরায সপনাযফাক
ইউবনেতন এক অনুষ্ঠাতন প্রধান অবতবথয ফিতব্য বতবন একথা ফতরন । সূে-ফবণক ফাতচা (পৃ.১৫,ক.৫) ।
১৫।
স্বাতিেয ফ তথ্য কাম চক্রভ তফ কাগজবফীন : স্বািেভন্ত্রী
স্বািে ভন্ত্রণারতেয আতাভুি ফ প্রবতষ্ঠাতনয তথ্য ব্যফিানা কাম চক্রভ কাগজবফীন কযায সঘালণা বদতে
স্বািেভন্ত্রী জাবদ ভাতরক ফতরতছন, ফতচভান যকায বডবজটার ফাাংরাতদ কযায সম সঘালণা বদতেবছর তা এখন ফাস্ততফ রূ
বনতে। যকাবয বফববন্ন প্রবতষ্ঠাতন কাগতজয ব্যফায কবভতে আনা তেতছ। ধাত ধাত ফ প্রবতষ্ঠাতনই কাগতজয ব্যফায
ফন্ধ তফ। গতকার (১ ভাচ চ সযাফফায) যাজধানীয একটি সাতটতর বববড কনপাতযতন্পয ভাধ্যতভ টাঙ্গাইর সজরায বযফায
বযকল্পনা বফবাতগয কাম চক্রভ কাগজবফীন কযায অনুষ্ঠাতন স্বািেভন্ত্রী এফ কথা ফতরন। সূে-ভকার (পৃ.৪,ক.৫), যুগান্তয
(পৃ.৩,ক.১), সডইবর ান (পৃ.২,ক.১)।
১৬।
তথ্যপ্রযুবিয ভাধ্যতভ ৫০ রাখ নাযীয েভতােন তফ : ভবরা  বশুবফলেক প্রবতভন্ত্রী
ভবরা  বশুবফলেক প্রবতভন্ত্রী পবজরাতুন সনা ইবন্দযা ফতরতছন, ফঙ্গফন্ধু সখ মুবজবুয যভান সদ স্বাধীতনয
য যই াংবফধাতন নাযীয অবধকায  ভতা বনবিত কতযন। আোভী রীগ যকাযই এ সদত নাযী উন্নেন  েভতােতন
কল্যাণকয বফববন্ন আইন  নীবত প্রণেন কতযতছ। বতবন ফতরন, মুবজফফতল চ ৫০ রাখ প্রাবন্তক  সুবফধাফবিত নাযীতক
তথ্যপ্রযুবিয ভাধ্যতভ েভতােন কযা তফ। গতকার (১ ভাচ চ সযাফফায) যাজধানীয সাতটর সানাযগাঁতে এক ভতবফবনভে
বাে প্রধান অবতবথয ফিতব্য বতবন এফ কথা ফতরন। সূে-ভকার (পৃ.৪,ক.৮),জনকণ্ঠ (পৃ.১,ক.৮), ফাাংরাতদ টুতড (সল
পৃ.,ক.৬)।
১৭।
জাতীে সবাটায বদফ আজ : মুবজফফল চ উরতে এনআইবড াতেন নতুন সবাটাযযা
জাতীে সবাটায বদফ আজ ২ ভাচ চ সাভফায। বদফটি াযাতদত ব্যাকবাতফ ারন কযতছ বনফ চাচন কবভন
(ইব)। এফাতযয সবাটায বদফতয মূর প্রবতায তরা -‘সবাটায তে সবাট সদফ , সদ গিাে অাং সনফ। ’ এ উরতে
যাষ্ট্রবত সভাুঃ আফদর াবভদ , আইনভন্ত্রী অোডতবাতকট আবনসুর ক  প্রধান বনফ চা চন কবভনায (বইব) সক এভ নূরুর
হুদা পৃথক ফাণী প্রদান কতযতছন। বদফটি উরতে ঢাকা আিবরক , সজরা  উতজরা /থানা ম চাতে বফববন্ন কাম চক্রভ
গ্রণ কযা তেতছ। এবদতক মুবজফফল চ উরতে নতুন সবাটাযতদয জাতীে বযচেে (এনআইবড) যফযা শুরু কযতফ
কবভন। সূে-ইতিপাক (পৃ.২,ক.৭), ভকার (পৃ.১৯,ক.২), সডইবর ান (পৃ.২,ক.২)।

=৫=
১৮।
বতন ম্যাচ ববযতজয প্রথভ োনতডতত বজম্বাবুতেতক াবযতে ফাাংরাতদতয জে
গতকার (১ ভাচ চ সযাফফায) বতরট আন্তজচাবতক বক্রতকট সস্টবডোতভ বতন ম্যাচ ববযতজয প্রথভ োনতডতত
বজম্বাবুতেতক ১৬৯ যাতনয বফার ব্যফধাতন াবযতেতছ ফাাংরাতদ । যাতনয বাতফ োনতডতত এটাই ফাাংরাতদতয ফতচতে
ফি জে। বরটন দাতয অনফয সঞ্চুবয  সভাাম্মদ বভঠুতনয বপপটিয সুফাতদ ছে উইতকতট ৩২১ যাতনয টাতগটচ বদতেবছর
ফাাংরাতদ। জফাতফ ফাাংরাতদতয দযন্ত সফাবরাংতে ৩৯.১ বাতয ভাে ১৫২ যাতন গুটিতে মাে বজম্বাবুতে। সূে-যুগান্তয
(পৃ.১,ক.৫), ইতিপাক (পৃ.১,ক.১), ইবন্ডতনতডন্ট (পৃ.১,ক.৭)।
১৯।
আিাই ফছয য বযজাবচ ৩৩ বফবরেন ডরায : ফছতয সযবভতটন্প সফতিতছ ১০ তাাং
প্রফাীতদয াঠাতনা সযবভতটতন্পয য বয কতয ফাাংরাতদ ব্যাাংতক বফতদব মুদ্রায বযজাবচ গত আিাই ফছয য
সপয সফতি ৩৩ বফবরেন ডরাতয সৌৌঁতছতছ। প্রবত ভাত ৪ বফবরেন ডরায আভদাবন খযচ বততফ এ বযজাবচ বদতে ৮ ভাতয
সফব ভতেয আভদাবন ব্যে সভটাতনা ম্ভফ। গতকার
(১ ভাচ চ সযাফফায ) প্রকাবত ফাাংরাতদ ব্যাাংতকয ারনাগাদ
প্রবততফদন ম চাতরাচনা কতয সদখা মাে , সপব্রুোবয ভাত প্রফাীযা প্রাে ১৪৫ সকাটি ২০ রাখ ডরাতযয সযবভতটন্প াঠিতেতছন।
এটি গত অথ চফছতযয একই ভতেয সচতে প্রাে ১০ তাাং সফব। ততফ চরবত ফছতযয জানুোবযয সচতে ১১ তাাং কভ। ফ
বভতর চরবত অথ চফছতযয প্রথভ আট ভাত (জুরাই-সপব্রুোবয) সদত প্রাে ১ াজায ২৫০ সকাটি ডরাতযয সযবভতটন্প এততছ ,
মা গত অথ চফছতযয একই ভতেয সচতে প্রাে ২০ তাাং সফব। সূে-যুগান্তয (সল পৃ,ক.৫), জনকণ্ঠ (পৃ.১,ক.৮) ।

ম্পাদকীে
ক.

ইতিপাক : যাজধানীয সফ কতেকটি এরাকায িতক ল্যাম্পতাতস্ট ফাবত না থাকাে বছনতাই সফতি সগতছ
উতেখ কতয এ ব্যাাতয দৃবি সদোয সুাবয।
খ.
মােমােবদন : আন্ন যভজাতন ফাজায বনেন্ত্রতণ যকায কতঠায অফিান সনোে াদৄফাদ জাবনতে তণ্যয
মূল্যবৃবি সযাতধ গৃীত সকৌর মথামথবাতফ ফাস্তফােতনয যই বনবচয কযতছ এ পরতা ফতর ভন্তব্য।
গ.
সবাতযয কাগজ : চট্টগ্রাতভ সলারয ২ নন্বয সগট এরাকাে পুবর ফতক্স সফাভা াভরায ঘটনা ঘতটতছ উতেখ
কতয এ ব্যাাতয দােীতদয বচবিত কতয বফচায দাবফ।
ঘ.
ভকার : ফবযাতরয ফাবুগে  সগৌযনদী উতজরায যকাবয খাযগুদাতভ আভতনয বযফততচ সফাতযা ধান এফাং
কৃলকতদয কাছ সথতক ধান না বকতন ব্যফােী-দারার-পবিোতদয তঙ্গ সমাগতাজত ধান সকনায অববতমাগ
উতঠতছ উতেখ কতয এভন অতৎযতা াযাতদতই কভতফব চরাে এ ব্যাাতয মথামথ দতে সনোয
য গুরুত্বাতযা।
ঙ.
যুগান্তয : চট্টগ্রাতভয ভবতঝণ চা  যাজধানীয পৄরফাবিোে সযরতেয আিাই াজায সকাটি টাকা মূতল্যয প্রাে
৩০ একয জবভ দখরদাযতদয াত সথতক উিায না োয াংফাদ অনববতপ্রত উতেখ কতয সফাত তে মাো
জবভ উিায কতয জরুবযবববিতত সযতরয আদৄবনককােন ম্পন্ন কতয উন্নত মােীতফা বনবিত কযায সুাবয।
চ.
এবোন এজ : প্রবতফন্ধীতদয সদতয ম্পদ বততফ গতি সতারায আহ্বান।
ছ.
অফজাযবায : বকডবন সযাতগয বচবকৎায অপ্রতুরতায কাযতণ প্রবতবদন গতি ৫৪-৬০ জন সযাগী ভাযা মাতে
উতেখ কতয এ ব্যাাতয মথামথ বচবকৎা ব্যফিা গতি সতারায য গুরুত্বাতযা।
উ-ম্পদকীে
মােমােবদন বেকাে প্রকাবত করাতভ উতেখ কযা তেতছ, যকায  ব্যফােীতদয বদোই বনতেপ্রতোজনীে
বজবনতেয মূতল্যয ঊর্ধ্চগবত সযাধ কতয সদতয াধাযণ ভানুতলয আয একটু সুন্দযবাতফ সেঁতচ থাকায বনিেতা প্রদাতন
মতথি ভূবভকা যাখতত েভ।
বনফন্ধ  বপচায
ইতিপাক বেকাে প্রকাবত ‘বশুয উৎকতল চয জন্য প্রাকৃবতক বফসনাদন প্রতোজন’ বতযানাতভয বনফতন্ধ উতেখ
কযা তেতছ, ভাজ  সদতক আতযা সুন্দয বততফ গতি তুরতত তর বশুতদয বাচ্যেচ ার বফতনাদন নে, ফযাং প্রাকৃবতক
বফতনাদন প্রতোজন।
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