
তথ্যবিিরণী                                                                                                    

নম্বর :  ১৬১৭ 

 

ক োভিড-১৯ কর্ো োভিলোয় ওয়োশ  র্ মসূভিতে সহোয়েো িৃদ্ধি  রুন 

                  -- স্থোনীয় সর োর র্ন্ত্রী 

ঢাকা, ২২ বৈশাখ (৫ মে): 

 স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মমাোঃ তাজলু ইসলাম উন্নয়ন সহয াগীযের 

িাাংলাযেযে পাবন সরিরাহ, পয়োঃবনষ্কােন ও স্বাস্থযবিবি (ওয়াে) কম মসূবিযত 

সহায়তা িদৃ্ধির আহ্বান জাবনযয়যেন। 

 মন্ত্রী আজ রাজিানীযত তা াঁর সরকাবর িাসভিন মথ্যক জমু (Zoom ) 

বভবিও কনফাযরযে সাং কু্ত হযয় ’মকাবভট-১৯ কালীন ও পরিতীযত পাবন 

সরিরাহ, পয়োঃবনষ্কােন ও স্বাস্থযবিবি (ওয়াে) সাংক্রান্ত িাাংলাযেযের মকৌেলপত্র’  

বিষয়ক এক ভািচ ময়াল বিঠযক প্রিান অবতবথ্ বহযসযি িক্তৃতাকাযল এ আহিান 

জানান। 

 মন্ত্রী িযলন, মটকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসবিদ্ধজ) অজমযন আমরা সঠঠক 

পযথ্ এযগাদ্ধিলাম। বকন্তু েুভমাগযজনকভাযি বিবব্িযাপী কযরানাভাইরাস জবনত 

মহামারী েবিযয় পিায় তা প্রেমযন আমাযের কাজ করযত হযি। আমরা 

প্রিানমন্ত্রীর মনতৃযে সাংগঠঠত আবে। সকযলর সদ্ধিবলত প্রযিষ্টায় এ মহামাবরর 

ক্ষ্য়ক্ষ্বত কাঠটযয় উঠযত সক্ষ্ম হযি িযল আো কবর। 

 মন্ত্রী িযলন, স্থানীয় সরকার বিভাযগর আওতািীন জনস্বাস্থয প্রযকৌেল 

অবিেপ্তর িাাংলাযেে সরকাযরর অনযতম ক্ষ্মতাপ্রাপ্ত প্রবতষ্ঠান বহযসযি পাবন 

সরিরাহ, পয়োঃ বনষ্কােন ও স্বাস্থযবিবি (ওয়াে) কম মসূবি িাস্তিায়যন কাজ করযে। 

ইউবনযসফসহ উন্নয়ন সহয াগী সাংস্থাসমূহ িাাংলাযেযে এ মক্ষ্যত্র সহয াবগতা 

করযে। এ মকৌেলপযত্র উযেব ত আবথ্ মক প্রযয়াজন মমটাযনার জনয তাযের 

সহয াবগতা িদৃ্ধি করা েরকার।  

 বিবভন্ন আন্তজমাবতক সাংস্থার প্রবতবনবিরা অনলাইযন সাং কু্ত হযয় এ বিষযয় 

িাাংলাযেযের উযেযাযগর ও সক্ষ্মতার প্রোংসা কযরন। তারা েীঘ্রই িাাংলাযেেযক 

সহয াবগতার জনয তাযের আবথ্ মক প্রস্তাি মপে করযিন িযল জানান। 

 বিযেষত  ারা েুগ মম এলাকায় িাস কযর এিাং প্রবতকূল অিস্থা মমাকাবিলা 

করযত মতমনভাযি সক্ষ্ম নয় তাযের বিষযয় গুরুে মেয়া জরুবর িযলও তারা 

মত প্রকাে কযরন। মানবিক কারযন এই জরুবর পবরবস্থবতযত তারা সহায়তার 

আবব্াস মেন। 

 জনস্বাস্থয প্রযকৌেল অবিেপ্তর, ইউবনযসফ, িুযয়ট , আইবসবিবিআরবি 

এিাং বেক্ষ্াবিে িোঃ মদ্ধজিুর রহমান এ মকৌেলপত্র বতবর কযরযেন। এযত 



স্বল্পযময়ােী, মিযযময়াবে এিাং েীর্ মযময়ােী পবরকল্পনা িাস্তিায়যন প্রায় ৮৪৬ 

বমবলয়ন মাবকমন িলার প্রযয়াজন হযি িযল উযে  করা হয়। এর মযিয িাাংলাযেে 

সরকার ম াগান বেযি  ২৯৬ বমবলয়ন মাবকমন িলার। আযরা প্রায় ৫৫০ বমবলয়ন 

মাবকমন িলার প্রযয়াজন হযি। উন্নয়ন সহয াগী সাংস্থাসমূযহর বনকট এ 

বিষয়গুযলা উপস্থাপন করা হয়। 

 স্থানীয় সরকার বিভাযগর বসবনয়র সবিি মহলালুদ্দীন আহমে, অবতবরক্ত 

সবিি জবহরুল ইসলাম, জনস্বাস্থয প্রযকৌেল অবিেপ্তযরর প্রিান প্রযকৌেলী 

সাইফুর রহমান, বিবব্িযাাংযকর কাবরি ডি বিযরর মর মাবস ম মটম্বন, ইউবনযসফ 

িাাংলাযেযের ওয়াে কম মসূবি প্রিান োরা জনস্টন এিাং জাবতসাংযর্র আিাবসক 

সমন্বয়কারী কা মালযয়র উপযেষ্টা মহনরী মলাবরযয়ক্স বভবিও কনফাযরযে অাংে 

মনন । 
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তথ্যবিিরণী                                                                                                  নম্বর :  

১৬১৬ 

 

ত্রোতে অভনয়র্সহ ভিভিন্ন অভিত োতে িরখোস্ত হতলন  

 আতরো ১ ইউভি কিয়োরর্যোন ও ৬ ইউভি সদসয 

 

ঢাকা, ২২ বৈশাখ (৫ মে): 

 

 ত্রাণ বনযয় অবনয়মসহ বিবভন্ন অবভয াযগ আযরা ১ ইউবনয়ন পবরষে 

মিয়ারমযান ও ৬ ইউবপ সেসযযক সামবয়কভাযি ির াস্ত কযরযে স্থানীয় সরকার, পেী 

উন্নয়ন ও সমিায় মন্ত্রণালয়। আজ স্থানীয় সরকার বিভাগ হযত এ সাংক্রান্ত পথৃ্ক 

প্রজ্ঞাপন জাবর করা হয়। 

 

 কযরানা ভাইরাযসর প্রােুভমাি শুরু হিার পর এ বনযয় মমাট ৪৯ জন 

জনপ্রবতবনবিযক সামবয়কভাযি ির াস্ত করা হযলা। তাযের মযিয ১৮ জন ইউবপ 

মিয়ারমযান, ২৯ জন ইউবপ সেসয, ১ জন মজলা পবরষে সেসয এিাং ১ জন মপৌরসভার 

কাউদ্ধেলর। 

 

 আজ সামবয়কভাযি ির াস্ত হযয়যেন মাোরীপুর মজলার সের উপযজলার 

বের ািা ইউবপ মিয়ারমযান মুদ্ধজিুর রহমান হাওলাোর। 

 

 আজ সামবয়কভাযি ির াস্তকৃত ইউবনয়ন পবরষে সেসযরা হযলা িাযগরহাট 

মজলার রামপাল উপযজলার মপবি ালী ইউবপ'র ১ নাং ওয়াযিমর রুযিল ইজারাোর 

ওরযফ িািুল মমম্বার, নিাইল মজলার সের উপযজলার মাইজপািা ইউবপ'র ৮ নাং 

ওয়াযিমর মমাোঃ মসাহরাি মহাযসন বিবব্াস, েরীয়তপুর মজলার জাদ্ধজরা উপযজলার 

বিলাসপুর ইউবপ'র ৯ নাং ওয়াযিমর মমাোঃ মসবলম মমাো, ঝালকাঠঠ মজলার নলবেঠট 

উপযজলার সুবিেপুর ইউবপ'র ৮ নাং ওয়াযিমর মরজাউল কবরম  ান মসাহাগ, 

মমৌলভীিাজার মজলার শ্রীমঙ্গল উপযজলার কালাপুর ইউবপ'র ৩ নাং ওয়াযিমর মুদ্ধজিুর 

রহমান এিাং ১,২ ও ৩ নাং ওয়াযিমর সাংরবক্ষ্ত আসযনর সেসয সাবহো মিগম রূপা। 

 

 প্রজ্ঞাপযন উযে  করা হয়, মাোরীপুর মজলার সের উপযজলার বের ািা 

ইউবপ মিয়ারমযান মুদ্ধজিুর রহমান হাওলাোর সরকাবর বনযেমেনা অমানয কযর বিনা 

অনুমবতযত ইতাবল গমন কযরযেন এিাং মস াযন অিস্থান করযেন। 

 

 পথৃ্ক প্রজ্ঞাপযন উযে  করা হয়, িাযগরহাট মজলার মপবি ালী ইউবপ সেসয 

রুযিল ইজারাোর ওরযফ িািুল মমম্বার কযরানা ভাইরাস প্রােুভমাযির সময় সরকাবর 

োবয়ে পালনরত িাক্তারগণযক োবয়েপালযন িািা প্রোন ও োরীবরকভাযি লাবিত 

করার অবভয াযগ মেফতার হযয় মজলহাজযত রযয়যেন। ির াস্তকৃত অনয সেসযরা 



সরকাযরর  ােযিান্ধি কম মসূবির িাল আত্মসাৎসহ ত্রাণ বিতরযণ অবনয়ম কযরযেন 

িযল তেযন্ত প্রমাবণত হযয়যে এিাং মকউ মকউ মেফতার হযয় মজলহাজযত আযেন। 

 

 উযেব ত মিয়ারমযান ও সেসয কতৃমক সাংর্ঠটত অপরাি মূলক কা মক্রযমর 

মপ্রবক্ষ্যত তাযের দ্বারা ইউবনয়ন পবরষযের ক্ষ্মতা প্রযয়াগ প্রোসবনক েৃঠষ্টযকাযণ 

সমীিীন নয় মযম ম সরকার মযন কযর। কাযজই স্থানীয় সরকার (ইউবনয়ন পবরষে) 

আইন ২০০৯ এর ৩৪(১) িারা অনু ায়ী তাযের স্বীয় পে হযত সামবয়কভাযি ির াস্ত 

করা হযলা। 

 

 একইসময় পথৃ্ক পথৃ্ক কারণ েে মাযনা মনাঠটযে মকন তাযেরযক িূিান্তভাযি 

তাযের পে মথ্যক অপসারণ করা হযি না তার জিাি পত্র প্রাবপ্তর ১০ কা মবেিযসর 

মযিয সাংবিষ্ট মজলা প্রোসযকর মািযযম স্থানীয় সরকার বিভাযগ মপ্ররযণর জনয 

অনুযরাি করা  হয়। 

# 
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তথ্যবিিরণী                                                                                               নম্ব

র :  ১৬১৫ 

 

জনেতের স্বোস্থয সরুক্ষোয় সিভ ছুই  রতি সর োর 

                   -- প্রোথভর্  ও েেভশক্ষো প্রভের্ন্ত্রী 

 

মরৌমারী (কুবিোম), ২২ বৈশাখ (৫ মে): 

 

 প্রাথ্বমক ও গণবেক্ষ্া প্রবতমন্ত্রী মমাোঃ জাবকর মহাযসন িযলযেন, কযরানায় 

সারা বিবব্ আজ বিপ মস্ত। িাাংলাযেে সরকার কযরানা ভাইরাস সাংক্রমণ 

প্রবতযরাি ও জনগযণর স্বাস্থয সুরক্ষ্ায়  া  া করণীয় সিবকেচ ই করযে। মানুষ 

িাসা-িাবি মথ্যক মির না হযল সাংক্রমযণর ঝুাঁ বক িহচ লাাংযে কযম  াযি। 

আসািানতায় ম  মকউ ম  মকান সময় কযরানাভাইরাযস আক্রান্ত হযত পাযর। 

বতবন িযলন, একান্ত প্রযয়াজযন িাইযর মগযল অিেযই মাস্ক পিযত হমি, িার িার 

সািান পাবন বেযয় কমপযক্ষ্ ২০ মসযকন্ড হাত িুযত হযি ও অপবরিন্ন হাত বেযয় 

মু , নাক ও মিা  মোয়া  াযি না। 

 

 প্রবতমন্ত্রী আজ মরৌমারী উপযজলায় েু’জন কযরানা মরাগীর সুস্থ হযয় িাবি 

বফযর  াওয়ার র্টনায় এসি কথ্া িযলন। 

 



 প্রবতমন্ত্রী মরৌমারী থ্ানা স্বাস্থয কমযেযক্স উপবস্থত হযয় সুস্থ হযয় 

 াওয়া  মমাস্তফা ও নরূ ইসলামযক বিোয় জানান এিাং তাযেরযক োিপত্র প্রোন 

কযরন। স্বাস্থয কমযেযক্সর বিবকৎসক ও মসবিকাসহ অনযানয স্বাস্থযকমীরাও এ 

সময়  তাযেরযক ফুল বেযয়  বিোয় জানান। এোিা মরৌমারী উপযজলা পবরষযের 

মিয়ারমযান মে  আব্দলু এ সময় উপবস্থত বেযলন।  

                

# 
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তথ্যবিিরণী                                                                                                  

নম্বর :  ১৬১৪ 

 

প্রিোতস িোাংলোতদভশ  র্ীতদর সুরক্ষোয় সতি মোচ গুরুত্বোতরোি  রতে হতি 

                                                       -- প্রিোসী  লযোে র্ন্ত্রী 

 

ঢাকা, ২২ বৈশাখ (৫ মে): 

 

 প্রিাসী কলযাণ মন্ত্রী ইমরান আহমে িযলযেন, সরকার বিযেযে 

অিস্থানরত িাাংলাযেবে কমীযের সুরক্ষ্ায় সযি মাচ্চ গুরুে আযরাপ কযরযে। বতবন 

আযরা িযলন, মন্ত্রণালয় ও সাংবিষ্ট মেযে িাাংলাযেে েতূািাযসর কমীরা 

প্রিাসীযের সাযথ্ সাি মক্ষ্বণক ম াগয াগ রা যেন। িতমমান পবরবস্থবতযত বিযেযে 

অিস্থানরত িাাংলাযেবে কমীযের সুরক্ষ্া ও কযরানাযতার পবরবস্থবতযত 

আন্তজমাবতক শ্রমিাজার সুরক্ষ্ায় বিবভন্ন মেযের মন্ত্রীযের সাযথ্ আযলািনা 

অিযাহত রযয়যে।  প্রিাসী কমীযের সুরক্ষ্ায় সততা, েক্ষ্তা ও বনষ্ঠার সাযথ্ 

প্রিানমন্ত্রীর বনযেমেনা িাস্তিায়ন করযত হযি।  

 

 মন্ত্রী আজ মন্ত্রণালযয়র সভাকযক্ষ্ িেলীজবনত কারযণ প্রিাসী কলযাণ ও 

বিযেবেক কম মসাংস্থান মন্ত্রণালযয়র বিোয়ী সবিি মমাোঃ মসবলম মরজার োবয়ে 

অপ মণ এিাং নি বনযয়াগপ্রাপ্ত সবিি ি. আহযমে মুবনরুে সাযলহীযনর োবয়ে 

েহণ অনষু্ঠাযন এসি কথ্া িযলন।  

 

 অনুষ্ঠাযন জনেদ্ধক্ত কম মসাংস্থান ও প্রবেক্ষ্ণ িযুযরার মহাপবরিালক মমাোঃ 

সামেচ ল আলম, ওযয়জ আন মাস কলযাণ মিাযিমর মহাপবরিলক মমাোঃ হাবমেুর 

রহমান, মিাযয়যসল এর িযিস্থাপনা পবরিালক মমাোঃ সাইফুল হাসান িােল প্রমূ  

উপবস্থত বেযলন।   

 

# 
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তথ্যবিিরণী                                                                                                  

নম্বর :  ১৬১৩ 

 

উৎিোদন লক্ষযর্োত্রো ছোভিতয় কেল ভডএভি সোর  োরখোনো 

 

ঢাকা, ২২ বৈশাখ (৫ মে): 

 

 িাই-অযাযমাবনয়াম ফসযফট (বিএবপ) সার  উৎপােযন ২০১৯-২০ 

অথ্ মিেযরর  লক্ষ্যমাত্রা োবিযয় মগযে বেল্প মন্ত্রণালযয়র আওতািীন বিএবপ 

ফাঠটমলাইজার মকাম্পাবন বলবমযটি (বিএবপবসএল) । 

 

 িট্টোযমর রাঙ্গাবেয়ায় অিবস্থত বিবসআইবসর অবিভচক্ত এ  কার ানায় 

িলবত অথ্ মিেযর বিএবপ সার উৎপােযনর লক্ষ্যমাত্রা বেল ৬০ হাজার মমঠিক 

টন। ৪ মম, ২০২০ প মন্ত  কার ানাঠটযত ৬৪ হাজার ৭৬ মমঠিক টন বিএবপ  

সার উৎপােন হযয়যে। 

 

 বিবসআইবসর বনয়ন্ত্রণািীন বিএবপ ফাঠটমলাইজার মকাম্পাবন বলবমযটি 

 ( বিএবপএফবসএল) মেযের একমাত্র বিএবপ সার উৎপােনকারী কার ানা। 

২০১৬-১৭ অথ্ মিেযর এ কার ানার উৎপােন লক্ষ্যমাত্রা বেল ৪০ হাজার মমঠিক 

টন এিাং ২০১৭-১৮ অথ্ মিেযর বেল ৫০ হাজার মমঠিকটন। এ েু'িের উৎপােন 

লক্ষ্যমাত্রা অজমন করযলও কার ানার প্রযসস ড্রাইয়াযর  াবন্ত্রক  ত্রুঠটর কারযণ 

২০১৮-১৯ অথ্ মিেযর লক্ষ্যমাত্রা কবমযয় ৩৫ হাজার  মমঠিকটন বনি মারণ করা 

হয়। এর বিপরীযত ২০১৮-১৯ অথ্ মিেযর ২৪,০০২ মমঠিক টন বিএবপ সার 

উৎপাবেত হয়।  প্রযয়াজনীয় মমরামত মেযষ িলবত অথ্ মিেযরর জনয উৎপােন 

লক্ষ্যমাত্রা ৬০ হাজার মমঠিক টযন উন্নীত করা হয়।  

 

 এ প্রসযঙ্গ কার ানার িযিস্থাপনা পবরিালক  আিেুর রবহম িযলন, 'বেল্প 

মন্ত্রণালয় ও বিবসআইবস কতৃ মপযক্ষ্র সমযয়াপয াগী বেকবনযেমেনা, কার ানা  

মযাযনজযমযের বনবিি তোরবক এিাং শ্রবমক-কম মিারী ও কম মকতমাযের 

ঐকাবন্তক প্রযিষ্টায়  িলবত অথ্ মিের বনি মাবরত সমযয়র প্রায় ৭০ বেন আযগই 

বিএবপবসএল উৎপােন লক্ষ্যমাত্রা অজমন কযর।  িতমমাযন কার ানাঠটযত 

পুযরােযম উৎপােন িলযে। উৎপােযনর িারা অিযাহত রা যত কার ানাঠটযত 

শ্রবমক কম মিারী কম মকতমা বনবি মযেযষ সকযল বনরলস পবরশ্রম কযর  াযিন। 

িলবত িের কার ানায় বিএবপ সার উৎপােন ৭৫ হাজার মমঠিক টন োবিযয় 

 াযি িযল আো করা  ায়।' 

 



 উযে য, বিএবপ সার কৃবষ উৎপােযনর অনযতম প্রিান উপকরণ। রবি 

জাতীয় েসযসহ ম  মকাযনা িরযণর ফসযলর উৎপােন িদৃ্ধিযত এঠট অতযন্ত 

কা মকরী। িতমমাযন মেযে বিএবপ সাযরর মমাট িাবহো প্রায় ৯ লা  মমঠিক টন। 

এর  বসাংহভাগই কৃবষ মন্ত্রণালযয়র আওতািীন প্রবতষ্ঠান বিএবিবসর মািযযম 

িবহবি মবব্ মথ্যক আমোবন করা হযয় থ্াযক 

 

 বিবসআইবস সূযত্র জানা মগযে, ম ৌবগক সার বহযসযি মেেিযাপী বিএবপ 

সাযরর িাবহো বেন বেন িািযে। ইউবরয়া সাযর নাইযিাযজন এিাং ঠটএসবপ সাযর 

ফসফরাস থ্াকযলও বিএবপ সাযর নাইযিাযজন এিাং ফসফরাস েুই িরযনর 

উপাোনই  বিেযমান। ফযল এঠট একই সাযথ্ োকসিদ্ধজ, রবিেসয এিাং িানসহ 

অনযানয ফসল উৎপােযন মিবে কা মকর ।  

# 
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তথ্যবিিরণী                                                                                                  

নম্বর : ১৬১২ 

 

আওয়োর্ী লীে সিোিভের দপ্তর কথত  দলীয় ত্রোে ভিেরে ও র্ভনটভরাং 

অিযোহে 

সিোই সর োতরর প্রশাংসো  রতলও ভিএনভি িোতর নো 

                                                -- েথযর্ন্ত্রী 

ঢাকা, ২২ বৈশাখ (৫ মে): 

 

 কযরানা েুয মাগ মমাকাবিলায়  আওয়ামী লীগ সভাপবতর রাজননবতক 

কা মালয়  মথ্যক সারাযেযে েলীয় ত্রাণ বিতরণ ও মবনটবরাং অিযাহত রা যেন 

েযলর মনতাকমীিনৃ্দ। সমযয় সমযয় আওয়ামী লীগ সভাপবত প্রিানমন্ত্রী মে  

হাবসনা বভবিও কনফাযরযের মািযযম তাযের প্রযয়াজনীয় বেকবনযেমেনাও 

বেযিন। তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীযগর  ুগ্ম সািারণ সম্পােক ি. হাোন মাহমুে 

আজ বিযকযল রাজিানীর িানমদ্ধন্ডযত আওয়ামী লীগ সভাপবতর কা মালযয় 

সাাংিাবেকযের একথ্া জানান।  

 

 েযলর মপ্রবসবিয়াম সেসয জাহাঙ্গীর কবির নানক ও আিেরু রহমান, 

অনযতম  ুগ্ম সািারণ সম্পােক িাহাউদ্ধদ্দন নাবেমসহ েযলর মনতাকমীিনৃ্দ এ 

সময় উপবস্থত বেযলন।   

 

 তথ্যমন্ত্রী এসময় 'ত্রাযণ অবনয়ম হযি মযম ম বিএনবপর অবভয াগ' বনযয় 

সাাংিাবেকযের প্রযের জিাযি িযলন, 'এ ন বিএনবপ ত্রাযণ অবনয়ম-েুনীবতর 

কথ্া িযল।  ারা ক্ষ্মতায় থ্াকযত পরপর পা াঁিিার মেেযক েুনীবতযত িযাম্পম্পয়ন 

কযরযে,  াযের মিয়ারপাস মন কাযলা টাকা সাো কযরযেন,  াযের ভারপ্রাপ্ত 

মিয়ারমযান েুনীবতর োযয় ১০ িের সাজাপ্রাপ্ত হযয়যেন এিাং তার ভাইযয়র 

পািার করা টাকা বিযেে মথ্যক মফরত আনা হযয়যে, মসই েুনীবতিাজরা   ন 

েুনীবত বনযয় কথ্া িযল, ত ন মানুষ হাযস।'  

 

 প্রিানমন্ত্রী েুনীবতর বিরুযি 'দ্ধজযরা-টলাযরে' নীবত বনযয় এগুযিন এিাং 

ম  াযনই ত্রাযণর িযাপাযর সামানযতম িাতযয় িা প্রে মে া বেযি, মস াযন বতবন 

মমািাইল মকাযটমর মািযযম িযিস্থা মনয়ার বনযেমে বেযয়যেন এিাং মসই বনযেমে 

পাবলত হযি জাবনযয় মন্ত্রী িযলন, ইযতামযিযই কযয়কজন ইউবনয়ন পবরষে 

মিয়ারমযান ও মমম্বারযক সাসযপন্ড করা হযয়যে। 

 



 ‘কযরানা পবরবস্থবতযত মানুযষর জীিন ও জীবিকারক্ষ্ায় মাননীয় প্রিানমন্ত্রী 

ম সমস্ত পেযক্ষ্প েহণ কযরযেন, মসগুযলা ওয়ার্ল্ম ইযকাযনাবমক মফারাম, বিবব্ 

স্বাস্থয সাংস্থা এমনবক বিবব্বি যাত মযাগাদ্ধজন মফাি মস ও বে ইকযনাবমস্ট কতৃ মক 

বিবব্িযাপী প্রোংবসত হযয়যে, বকন্তু বিএনবপ প্রোংসা করযত পারযে না, কারণ 

বিএনবপ প্রোংসার সাংসৃ্কবত লালন কযরনা' িযলন আওয়ামী লীযগর  ুগ্ম সািারণ 

সম্পােক ি. হাোন মাহমুে। 

 

 বতবন িযলন, 'সরকাযরর পাোপাবে আওয়ামী লীযগর পক্ষ্ মথ্যক 

সভাপবত মে  হাবসনার বনযেমযে সারােযে কযরানােুয মাগ মমাকাবিলায় িযাপক 

ত্রাণ তৎপরতা িালাযনা হযি। ইযতামযিয োমপ মায় প মন্ত লক্ষ্ লক্ষ্ মানুযষর 

কাযে আমাযের ত্রাণ মপৌৌঁযেযে। মাননীয় প্রিানমন্ত্রী প্রায়েই বভবিও 

কনফাযরযে  ুক্ত হযয় আমাযের বনযেমেনা বেযিন।' 

 

  'আর অপরবেযক বিএনবপযনতারা বকেচ  মানুষযক ত্রাণ বেযত বগযয় 

ফযটাযসেন কযরন আর মস াযন আওয়ামী লীগ সরকাযরর প্রবত বিযষােগার 

কযরন, এই কাযজই তারা িযস্ত' , িযলন ি. হাোন।  

 

 জাহাঙ্গীর কবির নানক িযলন, আওয়ামী লীগ সিসময় মে  হাবসনার 

বনযেমযে মেযের ক্রাবন্তলযে মানুযষর পাযে মথ্যকযে। েযলর মনতাকমীরা মেযের 

প্রবতঠট মজলায় ত্রাণ বিতরণ অিযাহত মরয যে, জানান আিেুর রহমান। 

িাহাউদ্ধদ্দন নাবেম িযলন, েল মেয  নয়, প্রকৃতপযক্ষ্  াযের প্রযয়াজন, তারা 

ম যনা সাহা য পায়, মসটা বনদ্ধিত করার মিষ্টা করযে আওয়ামী লীগ।  

 

 আওয়ামী লীযগর স্বাস্থয বিষয়ক সম্পােক িা: মরাযকয়া 

সুলতানা,  সাাংগঠবনক সম্পােক বি এম মমাজাযিল হক এিাং এস এম কামাল 

মহাযসন, মুদ্ধক্ত ুি বিষয়ক সম্পােক মণৃাল কাবন্ত োস, েফতর সম্পােক 

িযাবরস্টার বিেি িিুয়া,  উপ-েফতর সম্পােক সাযয়ম  ান ও মকন্দ্রীয় কবমঠটর 

সেসয োহািুদ্ধদ্দন ফরাজী এ সময় উপবস্থত বেযলন।  

 

# 
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তথ্যবিিরণী                                                                                                  

নম্বর :  ১৬১১ 

 

 ৃষত র উন্নয়তন সম্ভোিয সিভ ছু  রতে সর োর িিিভর র  

                                                    -- িভরতিশ র্ন্ত্রী 

 

ঢাকা, ২২ বৈশাখ (৫ মে): 

 

 পবরযিে, িন ও জলিায়ু পবরিতমন মন্ত্রী মমাোঃ োহাি উদ্ধদ্দন িযলযেন, 

জনগযণর  ােয বনরাপতা বনদ্ধিত করা সরকাযরর সযি মাচ্চ অোবিকার। এজনয 

প্রিানমন্ত্রী মে  হাবসনার মনতৃোিীন িতমমান কৃবষিান্ধি সরকার কৃষকযের 

বিবভন্ন িরযনর আবথ্ মক প্রযণােনা, ভতচ মবক প্রোন ও আিুবনক কৃবষ  ন্ত্রপাবত 

সরিরাহসহ সম্ভািয সিবকেচ  করযে। 

 

 আজ মমৌলভীিাজাযরর িিযল া উপযজলায় প্রিানমন্ত্রী মে  হাবসনার 

উপহার বহযসযি িান কাটার জনয কৃষযকর হাযত েুঠট কম্বাইন হারযভস্টার 

মমবেযনর  িাবি হস্তান্তর অনুষ্ঠাযন বভবিও কনফাযরযের মািযযম  কু্ত 

হযয়  উযদ্বািনী িক্তযিয পবরযিে মন্ত্রী এসি কথ্া িযলন। 

 

 মন্ত্রী িযলন, হাকালুবক হাওযি আকবিক িনযায় অযনক সময় পাকা িান 

শ্রবমযকর অভাযি কাটার আযগই পাবনযত িচ যি ক্ষ্বতেস্ত হয়। প্রবত র্োয় বতন 

বির্া জবমর িান কাটার ক্ষ্মতা সম্পন্ন এই হারযভস্টার মমবেন িযিহার কযর 

এ ন অবত সহযজই কৃষক পাকা িান  থ্াসমযয় কাটযত পারযি। বতবন িযলন, 

হারযভস্টার মমবেন ক্রযয় প্রিানমন্ত্রী মে  হাবসনার  েতকরা সতর ভাগ ভতচ মবক 

প্রোযনর ফযল মেযের কৃষকরা এঠট সহযজই ক্রয় করযত পারযে। মন্ত্রী এসময় 

োযমর েবরদ্র কৃষকযের িান কাটযত সহযজ এ মমবেন প্রোযনর জনয এর 

মাবলকযের প্রবত আহিান জানান। মন্ত্রী িযলন, হাকালুবক হাওযি িান কাটা 

সহজ করযত ভবিষযযত আযরা কম্বাইন হারযভস্টার মমবেযনর িযিস্থা করা হযি। 

 

# 
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তথ্যিবিরণী                    নম্বর :  

১৬১০ 

 

দুুঃস্থ র্ভহলো ও ভশশুতদর  ৫৫ লোখ টো ো অনুদোন  

প্রদোন  রল র্ভহলো ও ভশশু ভিষয়  র্ন্ত্রলেোলয় 

 

ঢাকা, ২২ বৈশাখ (৫ মে) :  

 

েহিলা ও হশশু হৈষয়ক মন্ত্রণালয় প্রায় মতরে জন েোুঃস্থ নারী ও বেশুযের 

মাযঝ পঞ্চান্ন লা  টাকা অনুোন প্রোন কযরযে। বিবকৎসা মসিা, বেক্ষ্া সহায়তা 

ও সািারণ আবথ্ মক অনুোন এই বতন কযাটাগবরযত নারী ও বেশুযের মাযঝ এই 

অনুোন বিতরণ করা হয়। মন্ত্রী, প্রবতমন্ত্রী ও সাংসে সেসযযের সুপাবরে, বিবভন্ন 

উপযজলা বনি মাহী অবফসাযরর কা মালয় এিাং উপযজলা ও মজলা মবহলা বিষয়ক 

কম মকতমার কা মালয় মথ্যক অনুোন প্রাবপ্তর আযিেযনর মপ্রবক্ষ্যত এই অনুোন 

প্রোন করা হয়। 

 

মবহলা ও বেশু বিষয়ক প্রবতমন্ত্রী ফদ্ধজলাতচন মনসা ইদ্ধন্দরার 

সভাপবতত্ি্যি আজ সবিিালযয় মন্ত্রণালযয়র সযিলন কযক্ষ্ বন মাবতত, েুোঃস্থ 

মবহলা ও বেশু কলযাণ তহবিযলর মিািম অি িাবস্টর সভায় এ অনুোন প্রোযনর 

বসিান্ত মনওয়া হয়।  

 

প্রবতমন্ত্রী িযলন, কযরানা ভাইরাযসর এই েুয মাযগর সময় দ ুঃস্থ েহিলা ও 

হশশুদদর অন দান প্রাহি তাদদর পহরৈাদরর আহথ িক কষ্ট লার্যি সহায়তা করদৈ। 

হিজিহি, হৈধৈািাতা, ৈয়স্কিাতা প্রহতৈন্ধীিাতা, োতৃত্বকালিাতা ও কে িিীহৈ 

লযাদেট িং োিাতা হনদয় মদদশর প্রায় ১ মকাট র মৈহশ নারী ও হশশু সরাসহর 

সাোজিক হনরাপত্তা মৈষ্টহনর আওতায় রদয়দে।  

 

প্রহতেন্ত্রী আদরা ৈদলন, মানবিক সহায়তা বহযসযি এ প মন্ত সারাযেযে িার 

মকাঠটর মিবে মানুষযক ত্রাণ বেযয়যে সরকার। এক মকাঠট পবরিাযরর মাযঝ এক 

লা  মমঠিক টন চাল হৈতরণ করা িদয়দে। বেশু  ােয সহায়তা বহযসযি সরকার 

প্রায় আট মকাঠট টাকা বিতরণ কযরযে।  

 

েহিলা হশশু েন্ত্রণালদয়র সহচৈ কািী রওশন আক্তার, েহিলা হৈষয়ক 

অহধদিদরর েিাপহরচালক পারিীন স লতানা, হশশু একাদিহের েিাপহরচালক 

মিযাহত লাল ক রী প্রেখূ মিািম অভ্  িাবস্টর সভায় উপহস্থত হেদলন। 

 



# 
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তথ্যবিিরণী                                                                                                  

নম্ির : ১৬০৯ 

 

ক োভিড-১৯ ( ররোনো িোইরোস) সংক্রোন্ত সর্ বরেষ প্রভিরর্দন 

 

ঢাকা, ২২ বৈশাখ (৫ মে): 

 

 নযােনাল বিজাস্টার মরসপে মকা-অবিমযনেন মসোর (এনবিআরবসবস) 

মথ্যক প্রাপ্ত তথ্য অনু ায়ী কযরানা ভাইরাস পবরবস্থবত মমাকাবিলার জনয ৬৪ 

মজলায় গতকাল প মন্ত ১ লা  ৩৩ হাজার ৪েত ৬৭ মমঠিক টন িাল িরাদ্দ করা 

হযয়যে। এোিা বেশু  ােয-সহ অনযানয সামেী ক্রযয়র জনয ৭২ মকাঠট ৫৭ লা  

৭২ হাজার ২৬৪ টাকা িরাদ্দ মেওয়া হযয়যে। েুয মাগ িযিস্থাপনা ও ত্রাণ 

মন্ত্রণালযয়র মািযযম িরাদ্দকৃত এ সাহা য মেযের সকল মজলা ও উপযজলা 

প্রোসযনর মািযযম বিতরণ করা হযি ।  

 

 মরাগতত্ত্ব, মরাগ বনয়ন্ত্রণ ও গযিষণা প্রবতষ্ঠান (আইইবিবসআর)-এর 

তথ্যানু ায়ী আজ মেযে নতচন কযর আযরা ৭৮৬ জযনর েরীযর কযরানা 

সাংক্রমণ িরা পযিযে। এ বনযয় িাাংলাযেযে এ ন প মন্ত মকাবভি-১৯ আক্রান্ত 

মরাগীর সাং যা ১০ হাজার ৯২৯ জন। এ ন প মন্ত সুস্থ হযয় িাবি বফযরযেন ১ 

হাজার ৪০৩ জন। গত ২৪ র্ণ্টায় ১ জন-সহ এ প মন্ত এ মরাযগ ১৮৩ জন 

মতৃচ যিরণ কযরযেন। গত ২৪ র্ণ্টায় ৫ হাজার ৭১১ঠট নমনুা পরীক্ষ্া করা 

হযয়যে। 

 

 মেযে মমাট ৩১ঠট প্রবতষ্ঠাযন নমনুা সাংেহ ও পরীক্ষ্া করা হযি। এ ন 

প মন্ত সি মযমাট ১৮ লা  ৮৯ হাজার ৩৬২ঠট বপবপই সাংেহ করা হযয়যে, তার 

মযিয মমাট বিতরণ করা হযয়যে ১৪ লা  ৯০ হাজার ১৯৩ঠট এিাং ৩ লা  ৯৯ 

হাজার ১৬৯ঠট মজতু আযে।  

 

 সারা মেযে মজলা ও উপযজলা প মাযয় প্রাবতষ্ঠাবনক মকায়াযরোইযনর 

জনয প্রস্তুত করা হযয়যে ৬১৫ঠট প্রবতষ্ঠান এিাং এর মািযযম তাৎক্ষ্বণকভাযি 

প্রাবতষ্ঠাবনক মকায়াযরোইযনর মসিা প্রোন করা  াযি ৩০ হাজার ৯৫৫ জনযক। 

 

# 

 

তাসমীন/নাইি/যরজ্জাকুল/যসবলম/২০২০/১৮৫০ র্ণ্টা 

 



 

  



তথ্যিবিরণী                    নম্বর :  ১৬০৮ 

 

১০ কর্ কথত  কদো োন-িোট ও শভিাংর্ল কখোলো রোখো  োতি 

 

ঢাকা, ২২ বৈশাখ (৫ মে) :  

 

 কযরানা ভাইরাস জবনতযরাগ মকাবভি-১৯ এর বিস্তার মরাি এিাং পবরবস্থবত 

উন্নয়যনর লযক্ষ্য সাবি মক পবরবস্থবত বিযিিনা কযর সরকার সািারণ েচ ঠট ১৬ মম 

প মন্ত িদৃ্ধি কযরযে। এসময় জনসািারযণর িলািযল বনযষিাজ্ঞা ও সীবমত করার 

বিষযয় বসিান্ত েহণ করা হযয়যে। পবরযপ্রবক্ষ্যত পবিত্র রমজান ও ঈেুল বফতর 

বিযিিনায় মরয  সরকার সীবমত পবরসযর ও েতমসাযপযক্ষ্ িযিসা-িাবণজয িালু 

রা ার বসিান্ত েহণ কযরযে। 

 

 েতমগুযলা হযলা- মোকান-পাট ও েবপাংমলসমূহ সকাল ১০টা হযত বিকাল 

৪টা প মন্ত ম ালা রা া  াযি; পণয ক্রয়-বিক্রয় কাযল পারস্পবরক োরীবরক েরূে 

িজায় রা াসহ অনযানয স্বাস্থযবিবি প্রবতপালন বনদ্ধিত করযত হযি; প্রবতঠট েবপাং 

মযল প্রযিযের মক্ষ্যত্র হাত মিায়ার িযিস্থাসহ হযান্ড মসবনটাইজাযরর িযিস্থা 

রা যত হযি এিাং স্বাস্থয ও পবরিার কলযাণ মন্ত্রণালয় মর্াবষত সতকমতামূলক 

িযিস্থা েহণ করযত হযি এিাং েবপাং মযল আগত  ানিাহনসমূহযক অিে ্ই 

জীিাণুমুক্ত করার িযিস্থা রা যত হযি। 

 

  

# 

 

িকসী/নাইি/যরজ্জাকুল/যসবলম/২০২০/১৭৩০ র্ণ্টা 

 

 

 



তথ্যিবিরণী                   নম্বর :  

১৬০৭ 

 

িলর্োন ল  ডোউতনর িযোিোতর কট ভন যোল  ভর্টট সর োরত  িরোর্শ ম 

কদতি 

                                                                      -- স্বোস্থযর্ন্ত্রী 

 

ঢাকা, ২২ বৈশাখ (৫ মে) :  

  

 স্বাস্থযমন্ত্রী জাবহে মাযলক িযলযেন, “মেেিযাবপ িলমান লক িাউন 

ম ালার িযাপাযর ১৭ সেযসযর বিযেষজ্ঞ ও অবভজ্ঞ বিবকৎসকযের সমন্বযয় 

গঠঠত কযরানা মটকবনকযাল কবমঠট সরকারযক পরামে ম মেযি। একই সাযথ্ ঈযে 

েবপাংমল, মোকানপাট িন্ধ রা া হযি বকনা মস িযাপাযরও কবমঠট সরকারযক 

পরমাে ম মেযি। মেযের এই উচ্চ মশ্রবণর বিযেষজ্ঞ বিবকৎসকযের মতামত 

অিেযই গুরুযের সাযথ্ বিযিিনা করযি সরকার।” 

 

 আজ সবিিালযয় মন্ত্রণালযয়র সভাকযক্ষ্ কযরানা মটকবনকযাল কবমঠটর 

সভা মেযষ সাাংিাবেকযের এসি কথ্া িযলন স্বাস্থযমন্ত্রী জাবহে মাযলক। 

 

 কবমঠটর সেসযরা মেযের বিবভন্ন সরকাবর, মিসরকাবর হাসপাতাযল মটবস্টাং 

সুবিিা িদৃ্ধি, বিবকৎসকযের বপবপই িযিহাযর সতকমতা অিলম্বন করা, মেযের মা 

ও বেশুযের আলাো বিবকৎসা মসিা রা া, সরকাবর ও মিসরকাবর হাসপাতাযল 

মন্ত্রণালয় মথ্যক সমন্িয় িদৃ্ধি করাসহ নানা গুরুেপূণ ম পরামে ম প্রোন কযরন 

মন্ত্রী। 

 

 সভায় মটকবনকযাল কবমঠটর সভাপবত নন-মকাবভি মরাগীযের  াযত 

মভাগাবন্ত না হয় মস িযাপাযর সরকারযক পরামে ম বেযয়যেন। নন-মকাবভি 

হাসপাতাযলর সুয াগ-সুবিিা িদৃ্ধি করা, মটবস্টাং-এ মিবে সময় নষ্ট না করা, প্রথ্ম 

মটবস্টাং এ আক্রান্ত িযদ্ধক্তর মনযগঠটভ ফলাফল এযল তাযক বদ্বতীয়িার পরীক্ষ্া 

করযত সময় মক্ষ্পণ হয় এিাং মিি অকুযপেন থ্াযক িযলও মটকবনকযাল 

কবমঠটর সভাপবত জানান। 

 

 উযে য, গত ১৮ এবপ্রল স্বাস্থয মন্ত্রণালয় কতৃমক িাাংলাযেযে কযরানা 

ভাইরাযসর কবমউবনঠট িােবমেন এিাং এর মপ্রবক্ষ্যত উে্ভূত িযাযলঞ্জ 

মমাকাবিলার লযক্ষ্য বসবনয়র বেশু বিযেষজ্ঞ এিাং িাাংলাযেে মমবিযকল অযান্ড 

মিোল কাউদ্ধেযলর সভাপবত অিযাপক িা. মমাহািে েহীেুোহযক সভাপবত ও 



মরাগতত্ত্ব, মরাগ বনয়ন্ত্রণ ও গযিষণা ইনবস্টঠটউযটর পবরিালক অিযাপক িা. 

মীরজােী মসবিনা মলারাযক সেসয সবিি কযর ১৭ সেযসযর একঠট উচ্চ প মাযয়র 

জাতীয় মটকবনকযাল পরামে মক কবমঠট গঠন করা হয়। 

 

 বিবফাংযেযষ স্বাস্থযমন্ত্রী সভায় উপবস্থত বমবিয়া কমীযের সুরক্ষ্ার জনয 

প্রবতজনযক একযসট কযর বপবপই প্রোন কযরন। 

 

 স্বাস্থযযসিা বিভাযগর সবিি মমাোঃ আসােুল ইসলাম, স্বাস্থয বেক্ষ্া ও পবরিার 

কলযাণ বিভাযগর সবিি মমাোঃ আলী নূর, স্বাস্থয অবিেপ্তযরর মহাপবরিালক 

অিযাপক িা. আিুল কালাম আজােসহ ১৭ সেসয বিবেষ্ট কবমঠট সেসযিনৃ্দ 

সভায় উপবস্থত বেযলন। 

 

# 

মাইেুল/নাইি/মরজ্জাকুল/মসবলম/২০২০/১৭৪০ র্ণ্টা 

  



তথ্যিবিরণী                    নম্বর :  

১৬০৫ 

শুি িুি িূভে মর্ো উিলতক্ষ রোষ্ট্রিভের িোেী 

ঢাকা, ২২ বৈশাখ (৫ মে) :  

 

 রাষ্ট্রপবত  মমাোঃ আিেুল হাবমে শুভ িিু পূবণ মমা উপলযক্ষ্ বনযনাক্ত িাণী 

প্রোন কযরযেন :   

 

 “শুভ িুি পূবণ মমা উপলযক্ষ্ আবম িাাংলাযেেসহ বিযবব্র সকল মিৌি 

িম মািলম্বীযের জানাই বমএীময় শুযভিা ও অবভনন্দন। 

 

 শুভ িুি পূবণ মমা মিৌি িম মািলম্বীযের পবিত্র িমীয় উৎসি। মহামবত  

মগৌতম িুযির জন্ম, িুিে লাভ ও মহাপবরবনি মাণ শুভ িিু পূবণ মমার সাযথ্ 

গভীরভাযি সম্পৃক্ত। মহামবত িুি বেযলন জীযির মঙ্গল কামনায় সতযসন্ধ। 

পবৃথ্িীযক সু ী ও োবন্তপূণ ম কযর গযি মতালার জনয বতবন বনরন্তর প্রয়াস িালান। 

িুযির মিতনায় বেল েুোঃ  জযয়র মািযযম জীযির মুদ্ধক্ত কামনা। ‘িতচ রা ম সতয’ 

তযত্ত্ব বতবন জীিযন েোুঃ , েুোঃয র উৎপবত, েুোঃ   মভাযগর কারণ এিাং তা  মথ্যক 

মুদ্ধক্তর পথ্ মে ান। তা াঁর মযত ‘বনি মাণ’ লাযভর মািযযম মানুষ জীিযনর পরমাথ্ ম 

অজমন এিাং সকল প্রকার েুোঃ  মথ্যক পবরত্রাণ লাভ করযত পাযর। এ জনয বতবন 

অষ্টমাগ ম তথ্া প্রজ্ঞা, েীল ও সমাবি িিমার উপযেে মেন। বতবন স্থান-কাল-পাযত্রর 

ঊযব ম ওযঠ পবৃথ্িীর সকল জীযির কলযাণ ও সু  কামনা কযরন। ‘সযে সতা 

সু ীতা মহান্তু’ পবৃথ্িীর সকল প্রাবণ সু ী মহাক, এ বেল িুযির বব্াবব্ত েে মন।  

 

 মহামবত িুি একঠট মসৌহােময ও োবন্তপূণ ম বিবব্ প্রবতষ্ঠায় আজীিন সাময ও 

বমত্রীর িাণী প্রিার কযর মগযেন। ‘অবহাংস পরম িম ম’ িুযির এই অবময় িাণী 

আজও সমাযজ োবন্তর জনয সমভাযি প্রয াজয। আজযকর এই অোন্ত ও 

অসবহষু্ণ বিযবব্ মূলযযিাযির অিক্ষ্য় মরাি, িম ম-িণ ম-জাবতযত হানাহাবন মরািসহ 

সমাযজ োবন্ত প্রবতষ্ঠায় মহামবত িুযির েে মন ও জীিনােে ম গুরুেপূণ ম ভূবমকা 

পালন করযত পাযর িযল আমার বিবব্াস। 

 

 প্রািীনকাল মথ্যক িাাংলার জনপযের সাযথ্  মিৌি সভযতা ও কৃঠষ্ট 

গভীরভাযি বমযে আযে। পাহািপুর ও ময়নামবত োলিন বিহার তার উজ্জ্বল 

েৃষ্টান্ত। িাাংলাযেে সাম্প্রোবয়ক সম্প্রীবতর মেে। আিহমানকাল মথ্যক এ মেযের 

সকল িযম মর মানুষ তাযের বনজ বনজ িম ম ও আিার অনুষ্ঠানাবে অতযন্ত 

জা াঁকজমকভাযি পালন কযর আসযে। এটা আমাযের সম্প্রীবতর এক উজ্জ্বল 

ঐবতহয। এই ঐবতযহযর িিমা ও িুযির মহান আেে মযক িারণ কযর  মিৌি 



সম্প্রোয়  মেযের উন্নয়যন তাযের কম ম প্রযিষ্টা অিযাহত রা যিন - এ প্রতযাো 

কবর। 

 

 বিবব্িযাপী নযভল কযরানা ভাইরাযসর সাংক্রমযণ সষৃ্ট মহামারীর ফযল এ 

িের িুি পূবণ মমা বভন্ন মপ্রক্ষ্াপযট উে্  াবপত হযি। আবম মিৌি িম মািলম্বী 

সকলযক বনজ বনজ র্যর পবরিার পবরজনযের সাযথ্ এ উৎসি উে্  াপযনর 

আহ্বান জানাদ্ধি। 

 

 শুভ িিু পূবণ মমা সিার জনয িযয় আনকু অনাবিল োবন্ত ও সমদৃ্ধি। 

 

 জয় িাাংলা 

 িাাংলাযেে বিরজীিী মহাক।” 

# 

 

ইমরানুল/নাইি/যরজ্জাকুল/যসবলম/২০২০/১৭০০ র্ণ্টা 



তথযহৈৈরণী                                                                                              

নম্বর : ১৬০৬ 

 

শুি িুি িূভে মর্ো উিলতক্ষ প্রধোনর্ন্ত্রীর র্োণী  

 

ঢাকা, ২২ বৈশাখ (৫ মে) :  

 

 প্রধানেন্ত্রী মশখ িাহসনা শুভ িুি পূবণ মমা উপলদে হনদনাক্ত ৈাণী প্রদান 

কদরদেন : 

 

 Òমহামবত মগৌতম িুযির জন্ম, মতৃচ য ও মিাবিজ্ঞান লাযভর স্মবৃতবিজবিত 

শুভ িুি পূবণ মমা উপলযক্ষ্ আবম মিৌি সম্প্রোয়সহ সকলযক আন্তবরক 

শুযভিা জানাই। 

 

 মহামবত মগৌতম িুি আজীিন মানুযষর কলযাযণ এিাং োবন্ত প্রবতষ্ঠায় 

অবহাংসা, সাময ও বমত্রীর িাণী প্রিার কযরযেন। োবন্ত ও সম্প্রীবতর মািযযম 

আেে ম সমাজ গঠনই বেল তা াঁর একমাত্র লক্ষ্য। িুি সতয ও সুন্দযরর আেযে ম 

উে্িুি হযয় মানিজগতযক আযলাবকত করযত কাজ কযর মগযেন। মূলযযিাযির 

অিক্ষ্য় মরাি ও সমাযজ োবন্ত প্রবতষ্ঠার জনয তা াঁর জীিনােে ম ও বেক্ষ্া অনুসরণ 

করা প্রযয়াজন। 

 

 িাাংলাযেে সাম্প্রোবয়ক সম্প্রীবতর মেে। আিহমান কাল মথ্যক এযেযে 

প্রযতযক িযম মর মানুষ উৎসিম ুর পবরযিযে বনজ বনজ িম ম বনবি মযে পালন কযর 

আসযেন। এই মসৌহােময ও সম্প্রীবতর িন্ধনযক সমুন্নত রা যত মিৌি িযম মর 

মনতাযের তাৎপ মপূণ ম ভূবমকা রযয়যে। 

 

 কযরানা ভাইরাস সাংক্রমযণ িতমমাযন বিবব্ বিপ মস্ত। ইযতামযিয বিবব্ স্বাস্থয 

সাংস্থা এই ভাইরাযসর প্রােুভমািযক মহামারী বহযসযি আ যাবয়ত কযরযে। এ 

মপ্রক্ষ্াপযট সিাইযক জনসমাগম এবিযয় এিাযরর িুি পূবণ মমা উে ্াপযনর 

আহ্বান জানাদ্ধি। 

 

 আবম আো কবর, মগৌতম িুযির আেে ম িারণ ও লালন কযর সকযল 

িাাংলাযেেযক োবন্তপূণ ম মেে বহযসযি গযি তচলযত ভূবমকা রা যিন। 

 

 িুি পূবণ মমা িাাংলাযেেসহ বিযবব্র সকল মানুযষর জীিযন সু , োবন্ত ও 

সমদৃ্ধি িযয় আনুক- এ কামনা করবে। 



 

িয় ৈািংলা, িয় 

ৈঙ্গৈন্ধ  

         ৈািংলাদদশ হচরিীৈী 

মিাক।” 
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তথ্য বিিরণী                      নম্বর : 

১৬০৪ 

 

হোওতরর শে রো ৯০ িোে ও সোরোতদতশর শে রো ২৫ িোে ধোন  েমন 

সম্পন্ন  

                                                                                – ৃভষর্ন্ত্রী 

  

ঢাকা, ২২ বৈশাখ (৫ মে) 

  

 কৃবষমন্ত্রী ি. মমা: আব্দরু রাজ্জাক িযলযেন, হাওযরর েতকরা ৯০ ভাগ ও 

সারাযেযের েতকরা ২৫ ভাগ মিাযরা িান কতমন মেষ হযয়যে। হাওযরর অিবেষ্ট ১০ 

ভাগ এ সপ্তাযহর মযিয কতমন সম্পন্ন হযি। হাওরভচক্ত এলাকাসমূযহ অবিক 

জীিনকালসম্পন্ন বি িান ২৯  (জীিনকাল-১৬৫ বেন) িাযনর আিাে থ্াকায় কতমযন 

বকেচ টা বিলবম্বত হযি।  

 

 মন্ত্রী আজ মন্ত্রণালযয়র সযিলন কক্ষ্ মথ্যক হাওরসহ সারা মেযের মিাযরা িান 

কতমন অেগবত এিাং কযরানা উে্ভূত পবরবস্থবতযত কৃবষর িযাযলঞ্জ মমাকাবিলায়  কৃবষ 

মন্ত্রণালযয়র গৃহীত পেযক্ষ্যপর বিষযয় সাাংিাবেকযের সাযথ্ অনলাইযন 

মতবিবনময়কাযল এ কথ্া িযলন। আগামী জনু মাযসর মযিয সারা মেযের মিাযরা িান 

েতভাগ কতমন সম্পন্ন হযি িযল বতবন আো প্রকাে কযরন। 

 

 এ অনলাইন বিবফাংযয় কৃবষ মন্ত্রণালযয়র সবিি মমা: নাবসরুজ্জামান অনযাদনযর 

েদধয উপহস্থত হেদলন। 

 

 কৃবষমন্ত্রী জানান, হাওরভচক্ত সাত মজলা-  ( বকযোরগঞ্জ, মনত্রযকানা, সুনামগঞ্জ, 

মমৌলভীিাজার, হবিগঞ্জ, বসযলট, িাহ্মণিাবিয়া)  এ িের মিাযরা আিাযের পবরমাণ ৪ 

লক্ষ্ ৪৫ হাজার ৩৯৯ মহর মর জবমযত। এর মযিয গতকাল প মন্ত মমাট কতমন হযয়যে ৪ 

লক্ষ্ ৯৬৪ মহর মর । হাওরাঞ্চযল মমাট মিাযরা আিাযের পবরমাণ বেল ৯ লক্ষ্ ৩৬ 

হাজার ৩২০ মহর মর জবমযত, এর মযিয এ প মন্ত মমাট কতমযনর পবরমাণ ৬ লক্ষ্ ১১ 

হাজার ৮১৩ মহর মর,  া হাওযরর মজলাসমুযহর মমাট আিাযের েতকরা ৬৫.৩৪ ভাগ। 

অনযবেযক, সারা মেযে আিাযের পবরমাণ ৪৭ লক্ষ্ ৫৪ হাজার ৪৪৭ মহর মর এর মযিয 

কতমন হযয়যে ১১ লক্ষ্ ৮৮ হাজার ৬১১ মহর মর  া মমাট আিাযের েতকরা ২৫ ভাগ। 

 

 কৃবষমন্ত্রী িযলন, িতমমাযন হাওরভচক্ত মজলাসমূযহ িান কতমযনর জনয প্রায় ৩ 

লক্ষ্ ৫০ হাজার ৫০০ জন কৃবষ শ্রবমক বনযয়াদ্ধজত আযে। সফলভাযি বনরাপযে হাওর 

অঞ্চযলর মিারা িান দ্রতু কতমযনর জনয উতরাঞ্চলসহ মেযের প্রায় ৪ঠট কৃবষ অঞ্চল 

হযত কৃবষ মন্ত্রণালযয়র তত্ত্বািিাযন ও কৃবষ সম্প্রসারণ অবিেপ্তযরর িযিস্থাপনায় এিাং 



সরকার ও মিসরকাবর বিবভন্ন সাংস্থার সহায়তায় প্রায় ৩৮ হাজার জন কৃবষ শ্রবমকযক 

হাওযর মপ্ররণ করা হযয়যে। 

 

 িান কাটার  ন্ত্রপাবত সরিরাযহর বিষযয় কৃবষমন্ত্রী জানান, কৃবষযত কযরানা 

ভাইরাযসর প্রভাি এিাযত মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর মর্াষণা অনুয়ায়ী কৃবষ  ন্ত্রপাবত 

সরিরাযহ জরুরী সহায়তা িািে প্রথ্ম প মাযয় ১০০ মকাঠট টাকা িরাদ্দ প্রোযনর 

মািযযম ৮০৩ ঠট কম্বাইন হারযভস্টার ও ৪০০ঠট বরপার ও বদ্বতীয় প মাযয় ১০০  মকাঠট 

টাকা িরাদ্দ প্রোযনর মািযযম  ৫১৯ঠট কম্বাইন হারযভস্টার ও ৫০৮ঠট বরপারসহ 

সি মযমাট ১৩২২ ঠট কম্বাইন হারযভস্টার ও ৯০৮ ঠট বরপার িরাদ্দ প্রোন করা  হযয়যে। 

এসি কৃবষ  ন্ত্রপাবতর মযিয হাওর অঞ্চযল ৩৭০ ঠট কম্বাইন হারযভস্টার ও ৪৫৫ঠট 

বরপার িান কাটায় িযিহার হযি। 

 

 শুিু সুষ্ঠচভাযি িান কাটা নয়, কৃষযকরা  াযত িাযনর নযা যমূলয পায় মস 

িযিস্থাও মনয়া হযয়যে জাবনযয় মন্ত্রী িযলন, কৃষযকর িাযনর নযা য মূলয প্রাবপ্ত এিাং 

কযরানা সময়কাযল মেযের বনন আযয়র মানুযষর  ােয বনরাপতা বনদ্ধিত করযত 

সরকাযরর পক্ষ্ মথ্যক আট লক্ষ্ মমঠট্টক টন িান, মেি লক্ষ্ টন আতপ িাল, ১০ লক্ষ্ 

মমঠট্টক টন বসি িাল, এিাং ৭৫ হাজার মমঠট্টক টন গমসহ ২০ লক্ষ্ ২৫ হাজার 

মমঠট্টক টন ক্রযয়র বসিান্ত বনযয়যে। কৃষযকর িান বিক্রযয়  াযত সুবিিা হয় এজনয 

ইউবনয়যন প মাযয় ২২৩২ ঠট আদ্রমতামাপক  ন্ত্র সরিরাহ করা হযয়যে। 

 

 

-০২- 

 কৃবষমন্ত্রী এসময় কৃষকযের িা াঁিাযত েতকরা িার ভাগ সুযে েসয ও 

ফসল াতসহ কৃবষ াযত ১৯,৫০০ মকাঠট টাকার বিযেষ প্রযণােনা মর্াষণা করায় 

মাননীয় প্রিানমন্ত্রীযক কৃবষ মন্ত্রণালযয়র পক্ষ্ মথ্যক আন্তবরক অবভনন্দন জানান। 

 

 কৃবষমন্ত্রী িযলন, িলবত আউে মমৌসুযম আউে আিাযের জনয লক্ষ্যমাত্রা 

বনি মারণ করা হযয়যে  া মথ্যক মমাট উৎপােন হযি ৩৪ লক্ষ্ ৪৪ হাজার ৮০০ মমঠট্টক 

টন িাল। ইযতামযিয প্রযণােনা কম মসূিীর আওতায় হৈহিন্ন ফসদলর (আঊশ, পা , হতল 

ও গ্রীষ্ম কালীন সৈিী) িনয  বতন লক্ষ্ ৩ লক্ষ্ ৮৩ হাজার ৪৩৪ জন কৃষযকর মাযঝ 

মাযঝ িীজ ও সার সরিরাহ করা হযয়যে। এোিা প্রযণােনা অযথ্ মর সহায়তায় ৪১০.৮৬ 

মমঠট্টক টন আউে িাযনর িীজ কৃষযকর মাযঝ বিতরণ করা হযয়যে। ফসযলর জাত ও 

প্র ুদ্ধক্ত প্রেে মনী স্থাপন ও েহণকরণ কা মক্রযমর আওতায় রাজস্ব অথ্ মায়যন ৭৫ মকাঠট 

টাকার কা মক্রম িাস্তিায়ন িলমান আযে িযলও বতবন জানান। 

 

 িতমমাযনর কৃবষ উৎপােযনর িতমমান িারা শুিু অিযাহত রা া এিাং তা আরও 

িৃদ্ধির উযেযাযগর বিষযয় কৃবষমন্ত্রী িযলন,মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর ৩১ েফা বনযেমেনা ও 

বিবভন্ন সমযয়র প্রোনকৃত বনযেমেনা মমাতাযিক  ােয উৎপােন িদৃ্ধি করার বনবমত 



 াযত মকান জবম পবতত না থ্াযক এিাং আিােয াগয জবমর সযি মাচ্চ িযিহার বনদ্ধিত 

করা সম্ভি হয় মসজনয কৃবষ মন্ত্রণালযয়র পক্ষ্ মথ্যক সুবনবেমষ্ট মাঠ বনযেমেনা প্রোন 

করা হযয়যে এিাং পাবরিাবরক সিদ্ধজ িাগান নাযম বিযেষ কম মসূবি িাস্তিায়ন 

প্রদ্ধক্রয়ািীন আযে। 

 

# 
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তথ্যবিিরণী                                                                                                  

নম্বর : ১৬০৩ 

 

ত্রোে সহোয়েো অিযোহে করতখতছ সর োর 

ঢাকা, ২২ বৈশাখ (৫ মে):   

 

 কযরানা ভাইরাযসর মত েুয মাগ পবরবস্থবতযত সারাযেযের সািারণ মানুযষর 

কষ্ট লার্যি ত্রাণ সহায়তা অিযাহত মরয যে সরকার ।  

 

 ৬৪ মজলার মজলা প্রোসন মথ্যক প্রাপ্ত তথ্য অনু ায়ী গতকাল প মন্ত 

 য়রাবত িাল িরাদ্দ করা হযয়যে এক লক্ষ্ ২৪ হাজার ১৫ মমঠিক টন এিাং 

বিতরণ করা হযয়যে এক লক্ষ্ ৫৩১ মমঠিক টন । নগে িরাদ্দ করা হযয়যে ৫৪ 

মকাঠট ১৬ লক্ষ্ ৭৯ হাজার ১৬৬ টাকা এিাং বিতরণ করা হযয়যে ৪৫ মকাঠট েয় 

লক্ষ্ ৫৩ হাজার ২৩৭ টাকা । 

 

 বেশু  ােয সহায়ক বহযসযি িরাদ্দ ১২ মকাঠট ৭২ লক্ষ্ টাকা এিাং এ প মন্ত 

বিতরণ করা হযয়যে ১০ মকাঠট এক লক্ষ্ ২৮ হাজার ৬৮৩ টাকা ।  

 

# 
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তথ্যবিিরণী                                                                                                  

নম্বর : ১৬০২ 

সোরোতদতশ েে োল প্রোয় দইু লোখ কেেোর  োতছ টটভসভি’র িেয ভিেয় 

 

ঢাকা, ২২ বিো , (৫ মম) :  

 

 পবিত্র রমজান উপলযক্ষ্ গতকাল ঢাকাসহ সারাযেযে এক লা  ৯২ 

হাজার মক্রতার কাযে পণয বিক্রয় কযরযে মিবিাং করযপাযরেন অভ্ িাাংলাযেে 

 ( ঠটবসবি)।  

 

 প্রবতঠট বিভাগ, মজলা, উপযজলা ও ইউবনয়র প মাযয় ৪৮০ ঠট িাকযসল 

এর মািযযম মেেিযাপী ৮ েত ২৭ েেবমক ২৫ মমঠিক টন সয়াবিন মতল, ৫ েত 

৬২ মমঠিক টন বিবন, ৯৬ মমঠিক টন মশুরিাল, ৫ েত ৬২ মমঠিক টন মোলা, 

৩৩ েেবমক ৬ মমঠিক টন ম জরু এিাং ৩৩ েেবমক ৩ মমঠিক টন মপাঁয়াজসহ 

বনতয প্রযয়াজনীয় পণয সাশ্রয়ীমূযলয বিক্রয় করা হযয়যে। প্রায় বতন হাজার 

বিলাযরর মািযযম এ সকল পণয বিক্রয় করা হযি।  

 

 উযে য, গত পযহলা এবপ্রল মথ্যক মেেিযাপী মিবিাং করযপাযরেন অভ্ 

িাাংলাযেে (ঠটবসবি) উবেব ত বনতযপ্রযয়াজনীয় পণয বিক্রয় করযে। িাবণজয 

মন্ত্রণালয় ঠটবসবির মািযযম সাশ্রয়ী মূযলয বিবন প্রবত মকদ্ধজ ৫০ টাকা, মশুরিাল 

প্রবত মকদ্ধজ ৫০ টাকা, সয়াবিন মতল প্রবতবলটার ৮০ টাকা, মোলা প্রবত মকদ্ধজ 

৬০ টাকা, ম জরু প্রবত মকদ্ধজ ১২০ টাকা এিাং মপাঁয়াজ ৩৫ টাকা েযর বিক্রয় 

করযে।  

 

# 
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