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১। রযাহঙ্গাদদয  প্রতযাফাদন ইইউয ভথ থন কাভনা  

রযাদভ  রখ াহনা-হিউদ রকোঁদত বফঠক রদল  রমৌথ হফবৃহত 

২। রা ফ্রাহিদয দঙ্গ প্রধানভন্ত্রী রখ াহনায াক্ষাৎ 

৩।  ইতাহর পয  রদল আগাভীকার  রদদ হপযদেন প্রধানভন্ত্রী 

৪। াইফায অযাধ রযাদধ হনিস্ব প্রযুহি উদ্ভাফন করুন :  

রফহ ফ্ট এক্সদা উদবাধন অনুষ্ঠাদন তথ্যপ্রযুহি হফদলজ্ঞদদয প্রহত যাষ্ট্রহত 
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৭। অনুপ্রদফকাযীযা দদর রকাদনা দ াদফ না :  

যািাীদত দরীয় অনুষ্ঠাদন তথ্যভন্ত্রী 
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১। রযাহঙ্গাদদয  প্রতযাফাদন ইইউয ভথ থন কাভনা  

রযাদভ  রখ াহনা-হিউদ রকোঁদত বফঠক রদল  রমৌথ হফবৃহত 

প্রধানভন্ত্রী রখ াহনা ফাস্তুচ্যযত রযাহঙ্গাদদয হনযাদ , ভম থাদাপূণ থ এফাং স্থ্ায়ী প্রতযাফান হনহিত কযদত 

ইতাহর ইউদযাীয় ইউহনয়নভুি (ইইউ) রদগুদরায অব্যাত ভথ থন প্রতযাা কদযদেন। ‘ফাাংরাদদদয প্রধানভন্ত্রী 

ইতাহর ইউদযাীয় ইউহনয়নদক রযাহঙ্গা ইস্যযদত ভথ থদন য িন্য ধন্যফাদ িানান। গত ৫  রপব্রুমাহয বুধফায ইতাহরয 

রযাদভ ফাাংরাদদদয প্রধানভন্ত্রী এফাং ইতাহরয প্রধানভন্ত্রী হিউদ রকোঁদতয ভদে অনুহষ্ঠত হবাহক্ষক বফঠক রদল ৯ দপা 

রমৌথ হফবৃহতদত একথা ফরায়। রমৌথ রঘালণায় ফরা য় , উবয় ক্ষই রযাহঙ্গা ভস্যায হফলদয় গত ২৩ িানুয়াহয 

আন্তিথাহতক আদারদতয হদ্ধান্তদক স্বাগত িানায়। ফাাংরাদদদয প্রধানভন্ত্রী  রখ াহনা  আন্তিথাহতক আদারদতয হদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়দন হফশ্ব ম্প্রদাদয়য ভথ থন কাভনা কদযদেন। বফঠদক হিউদ রকোঁদত ইতাহরয ক্ষ রথদক রযাহঙ্গা ভস্যায 

ভাধাদন ফাাংরাদদদয দদক্ষদ দন্তাল প্র কা কদযন। হতহন ফাাংরাদদদয অনুসৃত আহতদথয়তায নীহত অব্যাত যাখদত 

এ িরুহয ভানহফক অফস্থ্া রভাকাহফরা এফাং প্রধানভন্ত্রী রখ াহনাদক উৎা প্রদাদন িাহতাংঘ াংস্থ্াগুদরায ভােদভ 

ইতাহরয যািননহতক ও অথ থননহতক ায়তায কথা উদেখ কদযন। সূত্র -ইদেপাক (পৃ.১,ক.৬)।  

২। রা ফ্রাহিদয দঙ্গ প্রধানভন্ত্রী রখ াহনায াক্ষাৎ 

প্রধানভন্ত্রী রখ াহনা গতকার (৬ রপব্রুয়াহয বৃস্পহতফায) বযাটিকান হটিদত কযাদথাহরক হিষ্টানদদয আোহিক 

রনতা রা ফ্রাহিদয দঙ্গ াক্ষাৎ কদযদেন। প্রধানভন্ত্রী কাদর ইতাহরয যািধানী রযাদভয হনকদট অফহস্থ্ ত বযাটিকান 

হটিদত মান এফাং রাদয দঙ্গ াক্ষাৎ কদযন। প্রধানভন্ত্রী রখাদন হকছু ভয় অফস্থ্ান কদযন এফাং রাদয দঙ্গ কুর 

হফহনভয় কদযন।  সূত্র-িনকণ্ঠ ( রল পৃ,ক.৬)।  

৩।  ইতাহর পয  রদল আগাভীকার  রদদ হপযদেন প্রধানভন্ত্রী 

প্রধানভন্ত্রী রখ াহনা গতকার (৬ রপব্রুয়াহয বৃস্পহতফায) হফদকদর হভরান রৌৌঁদেদেন। প্রধানভন্ত্রী স্থ্ানীয় ভয় 

দুপুয ১টা ২০ হভহনদট রেদন রযাভ রথদক ইতাহরয হভরান দযয উদেদ মাত্রা কদয স্থ্ানীয় ভয় হফদকর ৪টা ৩০ হভহনদট 

রখাদন রৌৌঁদেন। হভরান পযকাদর প্রধানভন্ত্রী এদক্সরহয়ায রাদটর গাহরয়ায় অফস্থ্ান কযদফন। ৮ রপব্রুয়াহয হতহন রদদ 

হপযদফন। সূত্র-িনকণ্ঠ (পৃ.১,ক. ৫)।  

৪। াইফায অযাধ রযাদধ হনিস্ব প্রযুহি উদ্ভাফন করুন :  

রফহ ফ্ট এক্সদা উদবাধন অনুষ্ঠাদন তথ্যপ্রযুহি হফদলজ্ঞদদয প্রহত যাষ্ট্রহত 

যাষ্ট্রহত রভাোঃ আফদুর াহভদ াইফায অযাধ রযাদধ অদন্যয মুখাদক্ষী না দয় হনিস্ব প্রযুহি উদ্ভাফদনয ওয 

রিায হদদয়দেন। গতকার (৬ রপব্রুয়াহয বৃস্পহতফায) যািধানীয আন্তিথাহতক কনদবনন হটি ফস্যন্ধযায় (আইহহহফ) 

ফাাংরাদদ এযাদাহদয়ন অফ পটওয়যায এযান্ড ইনপযদভন াহব থদ (রফহ) আদয়াহিত ‘রফহ ফ্ট এক্সদা  

২০২০-এয উদবাধনী অনুষ্ঠাদন যাষ্ট্রহত এ গুরুত্বাদযা কদযন। রদদয াহফ থক উন্নয়দন যুফভাদিয আইহটি ম্ভাফনাদক 

কাদি রাগাদত াংহিষ্ট ফায প্রহত হতহন আহ্বাফ িানান। সূত্র-িনকণ্ঠ ( রল পৃ,ক.৪)। 

৫। অনূধ থ-১৯ ওয়ানদড হফশ্বকা পাইনাদর উঠায় ফাাংরাদদ হক্রদকট দরদক প্রধানভন্ত্রীয অহবনন্দন 

প্রথভফাদযয ভদতা অনূধ থ-১৯ ওয়ানদড হফশ্বকা পাইনাদর উদঠ ইহতা সৃহষ্ট কযায় প্রধানভন্ত্রী রখ াহনা 

ফাাংরাদদ হক্রদকট দরদক আন্তহযক অহবনন্দন িাহনদয়দেন। ফাাংরাদদ অনূধ থ-১৯ হক্রদকট দর গতকার (৬ রপব্রুয়াহয 

বৃস্পহতফায) যাদত দহক্ষণ আহফ্রকায দচপস্ট্রদভ হনউহিল্যান্ডদক ৬ উইদকদট যাহিত কদযদে। ইতাহরয হভরান রথদক 

বৃস্পহতফায এক অহবনন্দন ফাতথায় প্রধানভন্ত্রী রখ াহনা ফদরন, ‘রতাভাদদয (হক্রদকট দর) কদরয প্রহত আভায 

আন্তহযক অহবনন্দন। রতাভযা রদদয িন্য োন ফদয় আনায় আহভ খুফই আনহন্দত। সূত্র-িনকণ্ঠ (পৃ.১,ক.২)।  

৬। ঢাকা হটি কযদাদযদনয পুনহন থফ থাচদনয দাহফ নাকচ রতুভন্ত্রীয 

ড়ক হযফণ ও রতুভন্ত্রী ওফায়দুর কাদদয এভহ ঢাকা হটি কযদাদযন হনফ থাচদন পর প্রতযাখ্যান কদয 

হফএনহয পুনহন থফ থাচদনয দাহফ নাকচ কদয হদদয় ফদরদেন, ‘পুনহন থফ থাচন, এটা ভাভাফাহড়য আফদায। এ হনফ থাচদন ন্ত্রাী 

কাম থকরা দয়দে এটা রকউ ফরদফ না। এ হনফ থাচদন কাযচ্যহ-িাহরয়াহত কযায রকাদনা স্যদমাগ রনই। কাযচ্যহ মাদত না য় 

রিন্য ইহবএদভয হডহিটার ব্যফস্থ্া। গতকার (৬ রপব্রুয়াহয বৃস্পহতফায) ধানভহন্ডয আওয়াভী রীগ বাদনত্রীয যািননহতক 

কাম থারদয় এক াংফাদদেরদন হতহন এফ কথা ফদরন। সূত্র-ইদেপাক ( রল পৃ,ক.৪)। 
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৭। অনুপ্রদফকাযীযা দদর রকাদনা দ াদফ না : যািাীদত দরীয় অনুষ্ঠাদন তথ্যভন্ত্রী 

অনুপ্রদফকাযীযা দদরয রকাদনা দ-দহফ াদফ না উদেখ কদয তথ্যভন্ত্রী ড. াোন ভাহ্মুদ ফদরদেন, দদর অদনক 

অনুপ্রদফকাযী ঢুদকদে, তাদদয ফাদ হদদত দফ। হফদল কদয ২০১৪ াদরয দয মাযা দদর রমাগ হদদয়দে তাদদয দদ যাখা 

মাদফ না। মাযা হফদরাী প্রাথীয দক্ষ কাি কদযদে তাদদয গুরুত্বপূণ থ দদ যাখা মাদফ না। গতকার (৬ রপব্রুয়াহয 

বৃস্পহতফায) যািাী রিরা হল্পকরা একাদডহভ হভরনায়তদন রিরা আওয়াভী রীদগয প্রহতহনহধ বায় প্রধান অহতহথয 

ফিদব্য তথ্যভন্ত্রী ড. াোন ভাহ্মুদ এফ কথা ফদরন। ম্প্রহত অনুহষ্ঠত ঢাকা হটি হনফ থাচন হনদয় হতহন ফদরন, ঢাকা হটি 

হনফ থাচন অদনক বার দয়দে। াহন্তপূণ থ রবাট অনুষ্ঠাদনয িন্য ধন্যফাদ াওয়ায রমাগ্ম হনফ থাচন কহভন। সূত্র-িনকণ্ঠ ( রল 

পৃ,ক. ৬)। 

৮। ফাাংরাদদদ আদত চীনা নাগহযকদদয স্বাস্থ্য নদ রাগদফ : স্বাস্থ্যভন্ত্রী 

রদদ কদযানাবাইযাদয রযাগী রনই 

ফাাংরাদদদ আায িন্য ফ চীনা নাগহযদকয স্বাস্থ্য (হপটদন) নদ রাগদফ ফদর িাহনদয়দেন স্বাস্থ্যভন্ত্রী িাহদ 

ভাদরক। গতকার (৬ রপব্রুয়াহয বৃস্পহতফায) স্বাস্থ্য ভন্ত্রণারদয়য বাকদক্ষ কদযানাবাইযা হনদয় আদয়াহিত 

াংফাদদেরদন হতহন ফদরন, কদযানাবাইযা াংক্রভণ হনদয় অহধক তকথতায িন্য চীদনয উান রথদক ফাাংরাদদদ আা 

চীদনয নাগহযকদদয অন-অযাযাইবার হবা াভহয়কবাদফ ফন্ধ যাখা দয়দে। একইদঙ্গ ফাাংরাদদদ আায িন্য মাযা 

াধাযণ হবায আদফদন কযদফন, তাদদযও হপটদন াটি থহপদকট িভা হদদত দফ।  রদদ ফতথভাদন একিনও 

কদযানাবাইযাদয  রযাগী  রনই। এ বাইযা প্রহতদযাদধ ফাাংরাদদ প্রস্তুত যদয়দে। ভন্ত্রী আদযা ফদরন, িাান যকায খুফ 

হগহগয ফাাংরাদদদক ৭০ রাখ ভাস্ক হফনামূদল্য প্রদান কযদফ। সূত্র-ভকার (পৃ.১,ক.৩ ), 

৯। চীন রথদক রেঁয়াি আভদাহন ফন্ধ দরও ফািাদয প্রবাফ ড়দফ না : াংফাদদেরদন ফাহণিযভন্ত্রী 

ফাহণিযভন্ত্রী টিপু মুনহ ফদরদেন, কদযানা বাইযাদয প্রবাদফ রদদ রেঁয়াদিয দাভ ফাড়দফ না। চীন রথদক কভ 

হযভাণ রেঁয়াি আভদাহন দে। তাই চীন  রথদক  রেঁয়াি আভদাহন ফন্ধ দরও ফািাদয  রকাদনা প্রবাফ ড়দফ না। হতহন 

আযও ফদরন, চীদনয কদযানা বাইযাদয কাযদণ রদদয ব্যফা-ফাহণিয ফাধাগ্রস্ত রে হকনা তা যকাদযয ম থদফক্ষদণ 

যদয়দে। গতকার (৬ রপব্রুয়াহয বৃস্পহতফায)  হচফারয় এক াংফাদদেরদন ফাহণিযভন্ত্রী টিপু মুনহ এফ কথা ফদরন। 

এয আদগ ফাহণিয হচফ ড. রভা. িাপয উহেন কদযানা বাইযাদয প্রবাদফ ব্যফা-ফাহণদিয হক ধযদনয রনহতফাচক প্রবাফ 

ড়দত াদয তা হনরয় াংহিষ্টদদয দঙ্গ বফঠক কদযন। এহদদক, কদযানা বাইযাদয প্রবাদফয হফলদয় আগাভী হতন হদদনয 

ভদে রেকদাল্ডাদযয কাদে একটি প্রহতদফদন রচদয়দেন ফাহণিযভন্ত্রী। সূত্র-িনকণ্ঠ ( রল পৃ,ক. ৭)। 

১০। রকাদনা ফাাংরাদদহ কযদনাবাইযাদ আক্রান্ত নহন : ঢাকায় হনযুি চীনা যাষ্ট্রদূত  

ঢাকায় হনযুি চীদনয যাষ্ট্রদূত হর হিহভাং ফদরদেন , ফাাংরাদদদ রকাদনা চীনা নাগহযক এফাং চীদন রকাদনা 

ফাাংরাদদহ নাগহযক কদযানা বাইযাদ আক্রান্ত নহন। এদক্ষদত্র গুিফ েড়াদনা রথদক ফাইদক হফযত থাকা উহচত। গতকার 

(৬ রপব্রুয়াহয বৃস্পহতফায) ঢাকায় চীনা দূতাফাদ াাংফাহদকদদয দঙ্গ আরাকাদর হতহন এ কথা ফদরন।  যাষ্ট্রদূত ফদরন , 

ফাাংরাদদদ কভ থযত চীনা নাগহযকদদয হযহস্থ্হত উন্নহত ওয়ায আগ ম থন্ত চীন ভ্রভণ না কযায িন্য যাভ থ রদওয়া 

দয়দে। সূত্র-ইদেপাক (পৃ.১,ক.২ )। 

১১। ২০২৩ াদর হবতীয় স্যাদটরাইট উৎদক্ষণ : াংদদ রটহরদমাগাদমাগভন্ত্রী 

রদদয হবতীয় স্যাদটরাইট ২০২৩ াদরয ভদে উৎদক্ষদণয রক্ষয হনধ থাযণ কদয কভ থহযকল্পনা গ্রণ কযা দে 

ফদর িাহনদয়দেন ডাক ও রটহরদমাগাদমাগভন্ত্রী রভাস্তাপা িব্বায। গতকার (৬ রপব্রুয়াহয বৃস্পহতফায)   িাতীয় াংদদ এক 

প্রদেয িফাদফ এ কথা িানান হতহন। ভন্ত্রী ফদরন, রদদয হবতীয় স্যাদটরাইট কী প্রকাদযয দফ এফাং এয বাযা কী কী রফা 

রদয়া দফ তা হনধ থাযদণয িন্য রেকদাল্ডাযদদয দঙ্গ আদরাচনা ও আন্তিথাহতক যাভ থক প্রহতষ্ঠান হনদয়াগ প্রহক্রয়া শুরু 

দয়দে। সূত্র-ফহণক ফাতথা (পৃ.২,ক. ৪)। 
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১২। ভুর প্রদে এএহ যীক্ষা রদওয়া রকউ ক্ষহতগ্রস্ত দফ না : াংফাদ দেরদন হক্ষাভন্ত্রী 

ভুর প্রদে যীক্ষা রদওয়া রকাদনা যীক্ষাথীই ক্ষহতগ্রস্ত দফ না। এএহ ও ভভান যীক্ষায রফ খাতা নাি 

কদয আরাদা কযায হনদদ থ রদওয়া দয়দে। হফদলবাদফ তা মূল্যায়ন কযা দফ। চরভান ভােহভক ও ভভান যী ক্ষায় 

রদদয হফহবন্ন স্থ্াদন ভুর প্রেত্র যফযা কযায ঘটনায হযদপ্রহক্ষদত হক্ষাভন্ত্রী ডা . দীপু ভহন গতকার (৬ রপব্রুয়াহয 

বৃস্পহতফায) হনি ভন্ত্রণারদয় আদয়াহিত এক াংফাদ দেরদন এ কথা িানান। হক্ষাভন্ত্রী ফদরন , গাইড ফইদয়য অদনক 

প্রে কভন ড়দত াদয , তদফ তা হুফহু হভরদত াদয না , তাই হফলয়টি গুরুত্ব হদদয় তদন্ত কযা দে। অযাধ নাি কযায 

য াংহেষ্ট হক্ষদকয হফরুদদ্ধ আইনানুগ ব্যফস্থ্া রনওয়া দফ। সূত্র-ভকার (পৃ.৩,ক.৪ )। 

১৩। ঢাকা-১০, গাইফান্ধা-৩, ফাদগযাট-৪ আদনয উহনফ থাচন ২১ ভাচ থ : হনফ থাচন কহভদনয তপহর 

ঢাকা-১০, গাইফান্ধা-৩ ও ফাদগযাট-৪ আদনয উহনফ থাচন আগাভী ২১ ভাচ থ। হনফ থাচন কহভদনয রঘাহলত 

তপহর অনুমায়ী, হতন আদনয উহনফ থাচদন ১৯ রপব্রুয়াহয ভদনানয়নত্র দাহখদরয রল ভয়, ২৩ রপব্রুয়াহয ভদনানয়নত্র 

ফাোই, ২৪ রথদক ২৬ রপব্রুয়াহয আহর, আহর হনষ্পহে ২৮ রপব্রুয়াহয। ২৯ রপব্রুয়াহয প্রাহথ থতা প্রতযাাদযয রল ভয় এফাং 

প্রতীক ফযাে ১ ভাচ থ আয রবাটগ্রণ দফ ২১ ভাচ থ। বৃস্পহতফায কহভন বা রদল ইহয হহনয়য হচফ রভা. আরভগীয 

এ তপহর রঘালণায কথা িানান। হতহন ফদরন, হতন উহনফ থাচদনয ভদে রকফর ঢাকায় ইহবএদভ রবাট দফ।              

সূত্র-ইদেপাক ( রল পৃ,ক.৪)। 
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