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H I G H L I G H T S 
 

Prime Minister Sheikh Hasina urges armed forces to play a leading role in building a developed 
& prosperous Bangladesh by 2041 - adds, armed forces are constantly being modernized to cope 
with the world standard.            (R. Today: 13)  
  

AL GS says, BNP leaders are saying that it is govt. not law an obstacle for Khaleda Zia to go 
abroad as they have no confidence in court & law.  (R. ABC: 12) 
 
The Information and Broadcasting Minister says, the govt. is making arrangements so that 
Khaleda Zia gets maximum health care - adds, her treatment will be carried out as BNP wants.  
 (R. Today: 15) 
The Foreign Minister says, no flight of Biman Bangladesh Airlines operates in Africa - however, 
boarding passes won’t be issued to those who will come from that country on any other airlines. 
 (R. Today: 13) 
BNP GS says, govt. needs to send Khaleda Zia abroad for its own sake because if she suffers any 
loss, the countrymen won’t spare the govt. (R. Tehran: 10, R. Today: 13) 
 
Parbatya Chattagram Jana Sanghati Samiti President says, he thinks after 24 years of signing 
CHT treaty that he committed crime as he & his party are being identified as terrorists now.  
 (R. Tehran: 10, R. Today: 15) 
A Dhaka court awards death penalty to 13 people in a case of beating to death six students at 
Amin Bazar in Savar 10 years ago - besides, 19 people have been given life imprisonment.   
 (BBC: 5, DW: 11, R. Today: 13) 
Prime accused in Cumilla City Corporation councilor Mohammad Sohail & his associate Haripada 
Saha murder case was killed in an alleged gunfight with police.                         (BBC: 4)  
                                                                                        
UN International Organization for Migration reports, Bangladesh ranks 6th in migrant-sending & 
8th in remittance-receiving countries in the world.  (VOA: 7) 
 
DGHS informs, 3 more persons died of COVID-19 yesterday bringing death tolls to 27,986 - 261 
people tested positive taking number of confirmed cases to 15,76,827.       (R. Today: 14) 
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দৈনিক মনিটন িং ন প োট ট 

মনিটন িং  ন ৈপ্ত , বোিংলোপৈশ ববতো , ঢোকো 

অগ্রহোয়ণ ১৮, ১৪২৮ বোিংলো, নিপেম্ব  ০৩, ২০২১ শুক্রবো , িিং-৩৩৫, ৫১ বছ  

 

নশপ োিোম 

 

২০৪১ েোপল  মপে উন্নত েমৃদ্ধ বোিংলোপৈশ গড়পত েশস্ত্র বোনহিীপক অগ্র দেনিপক  ভূনমকো  োলপি  আহ্বোি জোনিপ়েপছি 

প্রধোিমন্ত্রী বশখ হোনেিো। বপলি, নবপে  েোপে তোল নমনলপ়ে প্রনতনি়েতই েশস্ত্র বোনহিী  আধুনিকো়েি ক ো হপে। 
                                          (প নিও টুপি: ১৩) 

আও়েোমী লীপগ  েোধো ণ বপলপছি, আইি আৈোলপত  প্রনত আস্থো বিই বপলই নবএিন  বিতো ো খোপলৈো নজ়েো  নবপৈপশ 

যোও়েো  নবষপ়ে আইি বকোপিো বোধো ি়ে, বোধো হপে ে কো  বপল বক্তব্য নৈপ়ে যোপেি।     (ব নিও এনবনে: ১২)

      

ববগম খোপলৈো নজ়েো যোপত েপব টোচ্চ স্বোস্থযপেবো  োি, ে কো  বেই ব্যবস্থো ক পছ বপল জোনিপ়েপছি তথ্য ও েম্প্রচো মন্ত্রী - 
বপলি, নবএিন  বযভোপব চো়ে খোপলৈো নজ়েো  নচনকৎেো  বেভোপবই হপব।                          (ব নিও টুপি: ১৫) 

 

   োষ্ট্রমন্ত্রী বপলপছি, আনিকো়ে নবমোি বোিংলোপৈশ এ়েো  লোইপে  বকোপিো ফ্লোইট চলোচল কপ  িো। তপব অন্য বকোপিো 

এ়েো  লোইপে বৈশটি বেপক যো ো আেপব, তোপৈ পক ববোনি টিং  োে বৈ়েো হপব িো।                     (ব নিও টুপি: ১৩) 

 

নবএিন  মহোেনচব বপলপছি, ে কোপ   প্রপ়েোজপি খোপলৈো নজ়েোপক নবপৈপশ  োঠোপিো  ৈ কো । কো ণ তোাঁ  যনৈ বকোপিো 

ক্ষনত হয়, এ বৈপশ  জিগণ ে কো পক ব হোই বৈপব িো।                     (প নিও বতহ োি:  ১০, ব নিও টুপি: ১৩) 

 

 োব টতয চট্টগ্রোম জিেিংহনত েনমনত  েভো নত বপলপছি,  োব টতয চট্টগ্রোম চুনক্ত  ২৪ বছ     মপি হপে, চুনক্ত কপ  নতনি 
অ  োধ কপ পছি। কো ণ তোপক এবিং তো  েিংগঠিপক এখি েন্ত্রোেী নহপেপব নচনিত ক ো হপে।  

                                               (ব নিও বতহ োি: ১০, ব নিও টুপি: ১৫) 

১০ বছ  আপগ েোভোপ   আনমি বোজোপ  ছ়ে ছোত্রপক ন টিপ়ে হতযো মোমলো়ে ১৩ জিপক মৃত্যযৈণ্ড নৈপ়েপছি ঢোকো  একটি 

আৈোলত। এছোড়ো ১৯ জিপক বৈ়েো হপ়েপছ যোবজ্জীবি কো োৈণ্ড।     (নবনবনে:  ৫,িয়পচ বভপল:  ১১, ব নিও টুপি: ১৩) 

          

কুনমল্লো নেটি ক প োপ শপি  একজি কোউনেলি বমোহোম্মৈ বেোপহল ও তো  েহপযোগী হন  ৈ েোহো হতযো মোমলো  এক 

িম্ব  আেোমী পুনলপশ  েোপে কনেত বন্দুক যুপদ্ধ নিহত।                                                       (নবনবনে: ৪) 

 

জোনতেিংপে  আন্তজটোনতক অনভবোেি েিংস্থো  প্রনতপবৈি অনুযোয়ী অনভবোেী  োঠোপিোপত বোিংলোপৈশ নবপে ষষ্ঠ এবিং 

ব নমটযোে গ্রহপণ অষ্টম।                                                                                          (বভোয়ো: ৭) 

  
স্বোস্থয অনধৈফত  গতকোল জোনিপয়পছ, বৈপশ কপ োিোভোই োপে আপ ো ৩ জপি  মৃত্যয  ফপল মৃপত  বমোট েিংখ্যো 

ৈোাঁনিপয়পছ ২৭,৯৮৬ জপি, ২৬১ জি িত্যি ব োগী আক্রোন্ত হওয়োয় বমোট আক্রোপন্ত  েিংখ্যো ৈোাঁনিপয়পছ ১৫,৭৬,৮২৭| 

                                  (প নিও টুপি: ১৪) 
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বিবিবি 

খুলিো প্রপকৌশল নবেনবদ্যোলপয়  নশক্ষপক  মৃত্যযপক বকন্দ্র কপ  উত্তপ্ত নবেনবদ্যোলয় কযোম্পোে 

িাাংলাদেদে খুলনা প্রদ ৌেল ও প্রযুবি বিশ্ববিদ্যালবয় এ জন বেক্ষবক  মৃত্যুর ঘটনাদ  ক ন্দ্র  দর বিশ্ববিদ্যালয়টিদে 

উত্তপ্ত পবরবিবে দতন  হদয়দে। োত্র-বেক্ষ রা আজ মৃত্যুর ঘটনার প্রবেিাে জাবনদয় বিশ্ববিদ্যালদয়র উপাচাদয ের  াদে 

এ টি স্মার বলবপও জমা বেদয়দেন। আদদালন ারী োত্রদের অবিদযাগ এ টি হপল  কযোনিি পবরচালনার োবয়ত্ব বনদয় 

োত্রলীদগর কনো- মী মানবি  চাপ সৃবি   োয় গে মঙ্গলিার ঐ বেক্ষদ র মৃত্যু হদয়দে। এই ঘটনা েেদে গঠিে 

নবেনবদ্যোলপয়  এক  বমটি তৈপন্ত অপারগো প্র াে  দরদে। এনৈপক আজ নবপকপল বিশ্ববিদ্যালয়টি  নেনিপকট জরু ী 

দবঠক কপ পছ। এই নিপয় নবস্তোন ত খব  জোিোপত নবনবনে  ঢোকো স্টুনিও বেপক আমোপৈ  েপে এখি ে োেন  বযোগ 

নৈপেি েিংবোৈৈোতো কোনৈ  কপল্লোল। 

নবনবনেিঃ খুলনা প্রদ ৌেল বিশ্ববিদ্যালদয়র বেক্ষপক  মৃত্যুর ঘটনায় োত্র-বেক্ষ রা  র্তেপদক্ষর  াদে বয স্মার বলবপ 

বেদয়দেন আজদ  োরা ব  িলদেন। 

নম. কোনৈ িঃ োরা আিদল এই মৃত্যুর ঘটনাটিদ  অস্বািাবি  মৃত্যু  েটিো িদল োবি  রদেন। বিশ্ববিদ্যালয়টির 

ইদল বি ুাল ও ইদল িবনক্স ইবিবনয়াবরাং বিিাদগর বেক্ষ  ড. বমোহোম্মৈ কিবলম কহাদিদনর মৃত্যু হয় গে মঙ্গলিার 

রাদে। কিই মঙ্গলিার রাে কেদ ই ওই বিিাদগর বেক্ষােীরা  ুাম্পাদি প্রবেিাে  রবছি। োদের  দয় জদনর িাদে 

আবম  ো িদলবে। োরা অবিদযাগ ত্যদলদেন বয োত্রদের এ টি আিাবি  হপল  কযোনিপি  পবরচালনার োবয়ত্ব  াদ  

কেয়া হদি কিই আিাবি  হবল  প্রদিাদের োবয়ত্ব এই বেক্ষ  ব ছুবেন আদগ কপদয়বেদলন। কিই পবরচালনার োবয়ত্ব 

 াদ  কেওয়া বেই ইস্যযপত োত্রলীদগর ব ছু কনো মী ঐ বেক্ষদ র উপর মানবি  চাপ সৃবি  দরবেদলন কি  ারদে 

করা   দর এই নশক্ষপক  মৃত্যয হপয়পছ।  

আজ বেক্ষােীরা উপাচাদয ের  াদে বয স্মার বলবপ বেদয়দেন োদেও োরা এই অবিদযাগ এদনদেন। োরা োদে ঘটনার 

একটি বিিরে বেদয়দেন। কিই নবব পণ োরা িদলদেন বয মেলবো  দুপুদর বেক্ষ  ডক্টর কিবলম কহাদিন বনদজর বিিাগ 

কেদ  িািায় বিরবেলাম েখন বিশ্ববিদ্যালয় োত্রলীদগর এ জন কনোর কনর্তদত্ব প্রায় ৪০জন বোেো  কোছ বেপক ঐ 

বেক্ষ দ  আিার োর বিিাদগর অবিদি বনদয় আদিন। কিই অবিি  দক্ষ েীঘ েিময় ৪০জদনর েলটি উদত্তজনা র 

পবরবিবে তেবর  দর করদখবেল। এরপর বিদ দল িািায় বিদর চাপ িামলাদে না কপদর ওই বেক্ষ  করা   দর মারা 

যান। আদদালন ারী বেক্ষােীরা োদের স্মার বলবপদে এই অবিদযাগ  দরদেন।  

বিশ্ববিদ্যালয়টি  বেক্ষ  িবমবের কনোরাও অবিদযাগ  দরদেন বয যো ো ঐ বেক্ষ দ   োস্তো কেদ  অবিদি এপিপছি 

এিাং কপক্ষ উত্তপ্ত পবরদিে তেবর  দরবেদলন এর বিবিটিবির ফুদটজ তো ো কেদখদেন। োরা এ টি োত্র িাংগঠদনর িাদে 

জব়িে বপল োরা বনবিে কপ পছি। কিজন্য বেক্ষ  িবমবে বিশ্ববিদ্যালদয় োত্ররাজনীবে বনবিদ্ধ  রার োবিও 

ত্যদলদেি। 

নবনবনেিঃ বিশ্ববিদ্যালয় কয েেে  বমটি গঠন  দরবেল কিটি ক ন  াজ  রদে অপারগো প্র াে  দরদে? 

নম. কোনৈ িঃ আিদল এই মৃত্যুর ঘটনাটা বনদয় বিবিন্ন অবিদযাগ  রা হদে ব ন্তু এখদনা পয েে ক াদনা মামলা হয়বন ক ান 

পক্ষ কেদ । েদি বিশ্ববিদ্যালয়  র্তেপক্ষ একটি েেে  বমটি গঠন  দরবছ। আনম েেে  বমটির এ াবি  িেদের 

িাদে  ো িদলবে। োরা শুধু অপারগো প্র াদের বিিয়টি বনবিে  দরদেন। এর িাইদর আর ব ছু িদলনবন। েদি 

আদদালন ারী এ জন বেক্ষ  িদলদেন কয েেে  বমটি ভয় বো চাদপর  ারদে েেে কেদ  িদর কগদে এমনটা োরা 

মদন  রদেন। েদি কর্তটপক্ষ কেদ  এ বিিয়টিদে ক াদনা িিব্য পাওয়া যায়বন। 

নবনবনেিঃ কযিি অবিদযাগ উদঠদে কি িম্পদ ে োত্রলীদগর িিব্য ব  জানা যাদে? 

নম. কোনৈ িঃ বিশ্ববিদ্যালয়টির োত্রলীদগর িািারে িম্পাে  েোৈমোি িোনহয়োি বেজোপি  েোপে  ো িলবে। নকন্ত নতনি 

োদের বিরুদদ্ধ কযিি অবিদযাগ আনা হদয়দে তো অস্বী ার  দরবছি। বেবন োবি  দরন কয ঐ বেক্ষদ র িদঙ্গ আদগ 

কেদ  োদের িিার  ো বেল কিই অনুযায়ী োরা বগদয়বেদলন এিাং োরা  োিাে ো িদলদেন। ব ন্তু ঐ বেক্ষ দ  কয 

রাস্তা কেদ  তো  নি োট টপমপি নিপয় যোওয়ো হপয়পছ কি বিিবয় পবরষ্কার ক ান িিব্য োর  াে কেদ  পাওয়া যায়বন। 

নবনবনেিঃ এই বিিয়টি বনদয় বিশ্ববিদ্যালয় বিবিদ ট জরুরী তিঠ   দরদে োদে ক াদনা বিদ্ধাে হদয়দে, জানা যাদে 

ব ছু? 

নম. কোনৈ িঃ বিশ্ববিদ্যালদয়র উপাচায ে বিদ ল চারটা কেদ  দুই ঘণ্টা িদর বিবিদ দটর তিঠ   দরদেন। তিঠদ  

কর্তট পক্ষ  কক্ষ নবেনবদ্যোলপয়  ব নজস্টো  আমোপক বপলপছি বয নেনিপকপট েোনব টক  ন নস্থনত নিপয় তো ো োরা তিঠদ  

িদিদেন তিঠদ  আদলাচনা  দরদেন তিঠদ র পদর বিশ্ববিদ্যালয় করবজরার আবনসুর রহমাদনর িদঙ্গ আবম  ো িদলবে 

বেবন িদলদেন কেদের িাবি ে  পবরবিবে বনদয় আদলাচনা  দরদেন। েদি এখনও এই দবঠপক ক াদনা বিদ্ধাে হয়বন। 

োরা এই তিঠ  মুলেবি  দরদেন। োরা আগামী াল আিার তিঠদ  িিদিন। এই দঠঠপক     উপাচায ে আবো  
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বেক্ষ  িবমবের কনোদের বনদয় এ টি তিঠবক বপেপছি এটুকু জানাদগদে। েদি নেনিপকট বেপক আজ ক াদনা বিদ্ধাে 

আদিবন এটোই িলা হপে। (নবনবনেিঃ ১৯:৩০ ে. ০২/১২/২১ এনলিো/পকোনহনূ )  

বপেো েোগপ  সৃষ্ট জোওয়োৈ ঘূনণ টঝিটি ভো পত  পূব ট উ কুপল আছপি  িপত  োপ  আগোমী শনিবো  

বপেো েোগপ  দতন  হওয়ো একটি নিম্নচো  ধীপ  ধীপ  ঘুনণ টঝপি  ন ণত হপে। জোওয়োৈ িোপম  েোইপলোিটি আগোমী 

শনিবো  েকোপল  নৈপক ভো পত  পূব ট উ কুপল আছপি  িপত  োপ  বপল আবহোওয়ো নবজ্ঞোি ৈপ্ত  জোনিপয়পছ। ধো ণো 

ক ো হপে অন্ধ্রপ্রপৈশ এবিং উনিষ্যো  উ কুপল এটি স্থলভোগ অনতক্রম ক পব। শুক্রবো   োত বেপক এটি অন্ধ্রপ্রপৈশ 

উনিষ্যো এবিং গোপেয়  নিমবপে ভো ী বেপক অনতভো ী বৃনষ্ট আ  ঝপিোহোওয়ো বইপত  োপ । 

(নবনবনেিঃ ১৯:৩০ ে. ০২/১২/২১ এনলিো/পকোনহনূ )  

কুনমল্লোয় কোউনেল  বেোপহল হতযো মোমলো  প্রধোি আেোনম পুনলপশ  েোপে কনেত বন্দুক যুপদ্ধ নিহত 

িাাংলাদেদের কুবমল্লা বিটি  দপ োদরেদনর এ জন  াউবিলর তিয়ে কমাোঃ কিাদহল ও োর িহদযাগী হবরপে েোহো হেুা 

মামলার এ  নম্বর আিাবম গে াল মধ্যরাদে পুবলদের িাদে  বেে িন্দু যুদদ্ধ বনহে হদয়দে। এ নিপয় এ মোমলো  শীষ ট 

৫জি আেোনম  মদধ্য নতিজিই িন্দু যুদদ্ধ মারা কগল। অন্যনৈপক আজই মোমলো  আ ও একজি আিাবমদ  আট  

 দরদে পুবলে। আেোনমপৈ  কেপ্তাদরর আপগ বো  প  এ িরদনর িন্দু যুদদ্ধর অবিযুক্তপৈ  মৃত্যু হদল মামলা প্রমাে 

 রার  াজটা  েটা জটিল হদে পাদর।এ নিপয় ঢা া কেদ  িাংিােৈোতো  োনকব হোেিোপত  প্রবেদিেন। 

কুবমল্লায় ওয়াড ে  াউবিলর তিয়ে কমাোঃ কিাদহল ও োর িহদযাগী হবরপৈ েোহো হেুা মামলার প্রিান আিাবম োহ আলম 

বুিিার রাদে পুবলদের িাদে  বেে িন্দু যুদদ্ধ বনহে হওয়ার পর এ বনদয় এ মামলার গুরুত্বপূে ে ৩জন আিাবমর প্রায় 

এ ই  ায়োয় মৃত্যয হবলো।  

কুবমল্লা  ক াদোয়াবল োনার িারপ্রাপ্ত  ম ে েো আপিোয়োরুল আবজম িলদেন কগাপন সূদত্র খির কপদয় এ েল 

দুষ্কৃবে ারীদ  িরদে পুবলে মধ্যরাদে অবিযান চাবলদয় বেল। েদি োহ আলম কিখাদন বেল এটি আদগ োদের জানা 

বেল না (স্বকপে): দুস্কৃনতকো ী ো বেখোপি অবস্থোি ক নছল এ েিংবোপৈ পুনলপশ বেখোপি যোয়। পুনলপশ  উ নস্থনত বট  

ব পয়  োলোপিো শুরু কপ  এবিং এপলো োেোন  গুনল ছুপি। পুনলশও আত্ম ক্ষোপে ট গুনল ছুপি দুস্কৃনতকো ী ো েবোই  োনলপয় 

যোয়। েটিোস্থল বেপক একজি গুনলনবদ্ধ দুস্কৃনতকো ীপক উদ্ধো  ক ো হয়। বলোকজি  প  এপে েিোক্ত কপ  এই ব্যনক্ত  

িোম শোহ আলম। েটিোস্থল বেপক একটি নবপৈনশ ন স্তল উদ্ধো  ক ো হপয়পছ।   বতীপত ব কি ট বেপক বৈখো যোয় বয 

কোউনেল  হতযো মোমলো  একজি আেোমী। এ  আপগ গে কিামিার রাদে ঐ মামলার আিাবম িাবির কহাদিন ও 

িাজন এ ই  ায়োয় বনহে হদয়বেল িদল পুবলে জাবনদয়দে।  

গে ২২কে নদিম্বর  াউবিলর  ায োলয় অপরািীদের গুবলদে  াউবিলর তিয়ে বমোিঃ কিাদহল ও োর িহদযাগী হবরপৈ 

িাহা গুবলবিদ্ধ হদয় পদ়ি মারা যান। এ ঘটনায় োর িাই তিয়ে কমাোঃ রুমন িােী হদয় ১১জদনর নাম উদল্লখ  দর 

অজ্ঞাে আরও  দয় জদনর বিরুদদ্ধ মামলা  দরন যাদে োহ আলমদ  এ  নম্বর আিাবম বহদিদি রাখা হদয়বেল। 

তিয়ে কমাোঃ রুমন বিবিবিদ  িদলদেন োর িাই গুবলবিদ্ধ হওয়ার পর পুবলে ও গেমাধ্যমদ  োহ আলদমর নাম 

জাবনদয়বেল। ব ন্তু মামলার আিাবমদের এিাদি িন্দু যুদদ্ধ বনহে হবো   ারদে মামলা দুি েল হদে ব না িা বিচাদরর 

কক্ষদত্র মামলার গুরুত্ব হাবরদয় যাওয়ার শঙ্কো োদ  ব না এমন প্রদের জিাদি বেবন িদলন কয পুবলদের িাদে িন্দু যুদদ্ধ 

বনহে হওয়াদ ই বেবন বিচার মদন  রদেন (স্বকপে): প্রেম ভোইপক গুনল কপ  শোহ আলম। এলোকো  মোনুষও নছল। 

ভোইও পুনলশ প্রশোেিপক শোহ আলপম  িোম বপল নগপয়পছ। 

নবনবনেিঃ কোলপক  োপত বন্দুক যুপদ্ধ নযনি নিহত হপয়পছি বপল পুনলশ বলপছি নতনিই নক বেই শোহ আলম।  

নম. রুমিিঃ উনিই বেই শোহ আলম এবিং এক িিং আেোমী।  

নবনবনেিঃ এ মোমলো  আেোনম ো এিাদি এদ র পর এ  িন্দু যুদদ্ধ বনহে হদল বিচাদরর সুদযাগ ব  আর ো দি। 

নম. রুমিিঃ তো ো অ  োপধ  েোপে জনিত নছল। বন্দুক যুপদ্ধ তো ো নিহত হপয়পছ। এটোও নবচো  ব ন্তু এটি কো আোলদে 

বিচার হওয়ার  ো। কিটি এখন ব িাদি হদি জানদে চাইদল নম. রুমি িদলন পুবলে নিিয়ই েেে  দর ব্যিিা 

বনদয়দে। েদি এ ঘটনার পর কেদ  পলাে  ো া োহ আলম িা োর পবরিাদরর পক্ষ কেদ  এ বিিদয় ক াদনা িিব্য 

আদিবন। িাাংলাদেদে মামলার আিাবমদের  বেে িন্দু যুদ্ধ িা ক্রিিায়াদর বনহে হিার ঘটনা নত্যন ব ছু নয়। অদন  

আদলাবচে ঘটনাদেও প্রিান ব াংিা আদলাবচে অবিযুিদের মৃত্যুর পর  বেে িন্দু যুদদ্ধর প্রায় এ ই িরদনর িে েনা 

এদিদে বিবিন্ন িমদয়।  

আইন ও িাবলে ক দন্দ্রর বহদিদি চলবে িেদরর জানুয়াবর কেদ  অদক্টাির পয েে অেে ৩৬জন বিবিন্ন মামলার আিামী 

কেিোদরর আদগই  বেে িন্দু যুদ্ধ বো ক্রিিায়াদর বনহে হদয়দে। এখন কুবমল্লার ওয়াড ে  াউবিলর হেুার ঘটনায় 

োদয়র  রা মামলার আিাবমদের মদধ্য গুরুত্বপূে ে বেনজদনর এ ই  ায়োয় মৃত্যুর পর এ েিংক্রোন্ত মামলাটি গুরুত্বহীন 

হদয় প়িদি িদল মদন  রদেন মানিাবি ার িাংগঠ  সুলোনা  ামাল (স্বকপে): যখি বকোি িো বকোি কো পণ ে কো  বো 

নবচো  কোপয ট  েোপে জনিত মপি কপ ি এটো  নবচো  ক ো কঠিত হপয় যোপব বেখোপিই নকন্তু অনভযুক্ত আেোনম  বন্দুক 
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যুপদ্ধ নিহত হওয়ো  েটিো বৈখো যোয়। অনভযুক্ত ো আেোনম ো বযপহত্য পৃনেবীপতই বিই তোহপল অবশ্যই মোমলোটি অপিক 

হোল্কো হপয় যোপব। মোমলো  নবচো  স্যষ্ঠ হপব নকিো বেব্যো োপ  েপেহ ব োষপণ  যপেষ্ট কো ণ  পয়পছ। 

২০২০ িাদলর ৩১কে জুলাই  ক্সিাজাদর িাদি  কিনা  ম ে েো বিনহা কমাহাম্মে রাদেে খান গুবলদে বনহে হিার পর 

 বেে িন্দু যুদদ্ধ বনহে হওয়ার ঘটনা  দম এদিবেল। ঐ ঘটনার পদরর পাাঁচ মাদি মাত্র পাাঁচটি িন্দু যুদদ্ধর ঘটনা  

খির এদিবেল। ব ন্তু িাম্প্রবে  িমদয় আিার  বেে ক্রিিায়ার ও িন্দু যুদদ্ধ বনহে হওয়ার ঘটনা কযিাদি িা়িদে 

কিটিদ  উদেগজন  িদল মদন  রদে মানিাবি ার িাংগঠনগুদলা। (নবনবনেিঃ ১৯:৩০ ে. ০২/১২/২১ ন হোব/পকোনহনূ ) 

ঢোকোয় ১০ বছ  আপগ  গণন টুিী ৬ ছোপত্র  হতযো   োপয় আৈোলত ১৩জিপক মৃত্যযৈণ্ড নৈপয়পছ 

বোিংলোপৈপশ ১০ বছ  আপগ ঢোকোয় গণন টুিীপত ৬জি ছোত্রপক হতযো  ৈোপয় আৈোলত আজ ১৩ ব্যনক্তপক মৃত্যযৈণ্ড 

নৈপয়পছ। এছোিো মোমলোয় অনভযুক্তপৈ  মপে আ ও ১৯জিপক যোবজ্জীবি কো োৈণ্ড বৈয়ো হপয়পছ। এ  বোইপ  

অনভযুক্তপৈ  মে বেপক খোলোে ব পয়পছি ২৫জি। ২০১১ েোপল ঢোকো  উ কপে আনমি বোজোপ  ওই ৬ ছোত্রপক ন টিপয় 

হতযো ক ো হপয়নছল। নক েপটনছল বেনৈি? জোিপত বচপয়নছলোম েিংবোৈৈোতো িোগীব বোজো পক।  

নম. িোগীব: ১০ বছ  আপগ ২০১১ েোপল  ১৭ই জুলোই বেনৈি শপব ব োত নছল। ঢোকো  কোপছ আনমি বোজোপ  প্রোয়  োত 

দুপটো   প  েটিোটো েপট। স্থোিীয় ৬জি স্কুল এবিং কপলপজ  নশক্ষোেী নবেনবদ্যোলপয় ও একজি নছপলি। এ কম ৭জি 

নশক্ষোেী তো ো আনমি বোেোপ  নগপয়নছপলি এবিং বেখোপি প্রেমত অনভপযোগ ওপঠ বয িোকোনত হপে গ্রোপম বো এলোকোয় 

এ কম অনভপযোপগ গণন টুিীপত তোপৈ  মপে ৬জি মো ো যোয়।  প   নৈি েকোপল খব টো  োওয়ো যোয় প্রেপম। তো ো 

গণন টুিী  নশকো  হপয়পছ এবিং   বতীপত তো ো মো ো যোয়।  

প্রেপম বলো হনেল বয িোকোত েপেপহ নশক্ষোেীপৈ  গণন টুিী বৈয়ো হপয়পছ এবিং তো  প  যো ো নছপলি তোপৈ  মপে 

কপয়কজি মো ো নগপয়পছি।  প  জোিো যোয় বয বেখোপি ৭জি নছপলি এবিং ৭জপি  মপে ৬জি মো ো নগপয়নছল। ওই 

েটিো  প্রোেনমক তৈন্ত কপ  পুনলশ এবিং   বতীপত পুনলপশ  উচ্চ  য টোপয় বেপক একটি কনমটি গঠি ক ো হয় যো ো এই 

েটিো  তৈন্ত শুরু কপ । শুরু বেপকই পুনলপশ  বয ভূনমকো পুপ ো েটিোয় পুনলপশ  ভূনমকোটো নিপয় ববশ নকছু েমোপলোচিো 

নছল এবিং প্রশ্ন ওপঠ।   বতীপত পুনলপশ  কোছ বেপক তৈপন্ত  ৈোনয়ত্ব বৈয়ো হয় নবচো নবভোগীয় একটি তৈন্ত কনমটি 

গঠি ক ো হয়। ১ েৈপে  নবচো  নবভোগীয় তৈন্ত কনমটি। তৈন্ত কনমটি মত বৈয় বয বেই ছোত্র ো নি ো  োধ নছপলি 

এবিং এই মোমলোয় পুপ ো প্রনক্রয়ো পুনলপশ  ভূনমকো নিপয় বেই তৈন্ত কনমটি প্রশ্ন ত্যপলনছল।  

নবনবনে: গণন টুিীপত বয ৬জি ছোত্র নিহত হপয়নছল আজ আৈোলপত   োপয়     তোপৈ  স্বজপি ো নক বপলপছি? 

নম. িোগীব:  োপয়   প  আৈোলপত বয ৬জি নিহত হপয়পছ তোপৈ  ববশ কপয়কজপি   ন বোপ   েৈে োই বেখোপি 

নছপলি। একজপি  েোপে আমো  কেো হপয়নছল নতনি হপে কম বয়েী বযই ছোত্র তো  বয়ে ১৭। নতনি ম্যো ল নল ে 

স্কুপল  একজি ছোত্র। তো  মো এবিং তো  একজি আত্মীয় বেখোপি নছপলি। তো  মো বলনছপলি বয নতনি  োপয় খুনশ, 

এতনৈি ১০ বছ  বেঁপৈপছি তো  েন্তোপি  দুিঃপখ এবিং আজপক যখি আৈোলত বেপক আেোমীপৈ  বব  কপ  নিপয় আেো 

হনেল তখি তোপৈ  বচোপখ কোন্নো বৈপখ নতনি বলনছপলি বয আজপক এতনৈি  প  নকছুটো হপলও শোনন্ত  োনে। কো ণ 

আনম এতনৈি বেঁপৈনছ আনম এই নৈপি  জন্য অপ ক্ষো ক নছলোম।  

নবনবনে: ২০১১ েোপল  ওই েটিো   প  দুটি মোমলো হপয়নছল বপল আমো  মপি  পি। একটি কপ নছল পুনলশ এবিং 

অন্যটি কপ নছপলি স্থোিীয় একজি বোলু ব্যবেোয়ী। বেই নিতীয় মোমলোটি  নক হপয়নছল? 

নম. িোগীব: নিতীয় বয মোমলোটি  কেো আ নি বলপলি বয, স্থোিীয় একজি বোলু ব্যবেোয়ী নতনি একটি িোকোনত মোমলো 

কপ নছপলি এবিং বেটো  আেোমী কপ নছপলি বয ৬ ছোত্র মো ো নগপয়নছল এবিং বয আ  একজি উ নস্থত নছল ৭জি ছোত্র। 

নকন্তু   বতীপত   যোব বয তৈন্ত প্রনতপবৈি জমো বৈয় ২০১৩ েোপল ৬০জিপক অনভযুক্ত কপ    বতীপত উপঠ আপে বেই 

বয স্থোিীয় বোলু ব্যবেোয়ী নতনি আেপল পুপ ো নবষয়টো   যোপব  অনভপযোগ  পত্র বযটো আপছ বয নতনি পুপ ো ব্যো ো টো  

বহোতো এবিং নতনি উস্কোনিটো  েোমপি নছপলি এবিং আজপক আৈোলত বয ১৬জিপক মৃত্যযৈণ্ড নৈপয়পছ তো  মপে প্রধোি 

আেোমী নতনিও মৃত্যযৈণ্ড ব পয়পছি। অে টোৎ ওই নিতীয় মোমলো  বোৈী নতনি   বতীপত   যোপব  অনভপযোগ  পত্র প্রধোি 

আেোমী নহপেপব নবপবনচত হি এবিং নতনি আজ মৃত্যযৈপণ্ড  শোনস্ত ব পয়পছি।  

(নবনবনে: ২২৩০ ে.  ০২.১২.২০২১  রুবোইয়ো ও আশ োফ) 

স্বোধীিতো  স্যবণ টজয়ন্তীপত েো োপৈপশ  মোনুষপক নিপয় একটি গণশ ে অনুষ্ঠোি ক পবি বশখ হোনেিো 

বোিংলোপৈপশ  স্বোধীিতো যুপদ্ধ  নবজপয়  স্যবণ টজয়ন্তীপত আগোমী ১৬ই নিপেম্ব  প্রধোিমন্ত্রী বশখ হোনেিো েো োপৈপশ  

মোনুষপক নিপয় একটি গণশ ে অনুষ্ঠোি  ন চোলিো ক পবি। আজ ে কোপ   উচ্চ  য টোপয়  এক দবঠক বেপক একেো 

জোিোপিো হপয়পছ। স্বোধীিতো  ৫০ বছ  এবিং বোিংলোপৈপশ  প্রনতষ্ঠোতো  োষ্ট্র নত বশখ মুনজবু   হমোপি  জন্মশতবোনষ টকী 

উ লপক্ষ আওয়োমী লীগ ে কো  গত বছপ   মোচ ট বেপক ব্যো ক কম টসূচী হোপত নিপয়নছল। নকন্তু কপ োিোভোই োে 

মহোমোন   কো পণ বেই কম টসূচীপত ববশ কোটছোট ক ো হয়। নবস্তোন ত েিংবোৈৈোতো কোনৈ  কপল্লোপল  প্রনতপবৈপি:  



 

 

 

 6 

মুনক্তযুপদ্ধ  নবজপয়  নৈি ১৬ই নিপেম্ব  বেপক দুই নৈপি  কম টসূচী আজ বেোষিো ক ো হপয়পছ ে কোপ    ক্ষ বেপক। 

প্রেম নৈপি নবপকল ৫টোয় েিংেৈ ভবপি  ৈনক্ষণ প্লোজোয় আপলোচিো অনুষ্ঠোপি অিংশ বিপবি ভো পত   োষ্ট্র নত  োমিোে, 

অনুষ্ঠোপি বোিংলোপৈপশ   োষ্ট্র নত এবিং প্রধোিমন্ত্রী উ নস্থত েোকপবি।   নৈিও একই জোয়গোয় আপলোচিো েভো এবিং 

েোিংস্কৃনতক অনুষ্ঠোি অনুনষ্ঠত হপব। তপব এই দুই নৈপি  কম টসূচী  মপে নভন্ন ধ পি  এক কম টসূচীও বিয়ো হপয়পছ। বেটি 

হপে ১৬ই নিপেম্ব  নবপকল ৪টোয় েিংেৈ ভবপি  ৈনক্ষণ প্লোজো বেপক প্রধোিমন্ত্রী বশখ হোনেিো েো োপৈপশ  মোনুষপক নিপয় 

এক গণশ ে অনুষ্ঠোি  ন চোলিো ক পবি।  

বশখ মুনজবু   হমোপি  জন্মশত বোনষ টকী উৈযো পি  জন্য বয জোতীয় কনমটি গঠি ক ো হপয়নছল বেই কনমটি আজ স্ব োষ্ট্র 

মন্ত্রীেহ ওই মন্ত্রণোলপয়  কম টকতটোপৈ  নিপয় একটি দবঠপক গিশ ে অনুষ্ঠোিেহ দুই নৈপি  কম টসূচী নিপয়পছ। ওই 

জোতীয় কনমটি  প্রধোি েমন্বয়ক কোমোল আব্দুল িোপে  বচৌধু ী বপলপছি, েো োপৈপশ  মোনুষপক নিপয় প্রধোিম্ত্ত্রী বয 

গণশ পে  অনুষ্ঠোি  ন চোলিো ক পবি বেই শ পে  বোকয চূিোন্ত ক ো  ব্যো োপ  তো ো এখপিো কোজ ক পছি। 

(স্বকপে): আগোমী ১৬ই নিপেম্ব  আমোপৈ  নবজপয়  স্যবণ টজয়ন্তীপত আম ো বয আমোপৈ  বপ্রোগ্রোমটো েোজোনে এটো 

জোতীয় েিংেপৈ  ৈনক্ষণ প্লোজোয় অনুনষ্ঠত হপব। বেটো  নবনবধ নবষয় নিপয় আম ো আজপক এপেনছলোম। আমোপৈ  একটো 

 ন কল্পিো বভতপ  আপছ বয মোিিীয় প্রধোিমন্ত্রী বৈশবোেীপক নিপয় একটো শ ে  োঠ ক পবি। এটিই আম ো বপলনছ 

এবিং আম ো   বতীপত এ নবষপয় আ ও নবশৈ কোভো  ক পত  ো পবো।  

নতনি আ ও জোনিপয়পছি, নবজপয়  ৫০ বছ  এবিং মুনজব শতবষ ট বয বেোষণো ক ো হপয়নছল এই দুটি নবষয়পক বকন্দ্র 

কপ ই তো ো এই দুই নৈপি  কম টসূচী েোনজপয়পছি। স্ব োষ্ট্র মন্ত্রণোলপয়  একজি কম টকতটো জোনিপয়পছি দুনৈপি  অনুষ্ঠোপি 

যো ো বযোগ বৈপবি তোপৈ  প্রপতযপকই কপ োিোভোই োপে    ীক্ষো  ন প োট ট নিপয় আেপত হপব। এছোিো কপঠো  স্বোস্থয নবনধ 

অনুে ণ ক পত হপব। এবো  ১৬ই নিপেম্বপ  ঢোকোয় জোতীয় প্যোপ ি স্কয়োপ  কুচকোওয়োজ ও ব্যো ক আকোপ  অনুনষ্ঠত 

হপব। নবনভন্ন বৈশ বেপক ৈল এই কুচকোওয়োপজ অিংশ বিপব।  

(নবনবনে: ২২৩০ ে.  ০২.১২.২০২১  রুবোইয়ো ও আশ োফ) 

ভপয়ে অফ আপমন কো 

ওনমক্রি ধ ো  পিপছ এমি বৈশগুপলো বেপক বোিংলোপৈপশ প্রপবপশ  বক্ষপত্র িত্যি নিয়ম 

আনিকো মহোপৈপশ  বৈশগুপলোেহ ওনমক্রি ধ ো  পিপছ এমি েব বৈশ বেপক বোিংলোপৈপশ আেো  বক্ষপত্র িত্যি নিয়ম 

চোলু ক ো হপে। এখি বেপক এেব বৈশ বেপক আেো  ৪৮ েণ্টো আপগ কপ োিো ভোই োপে  িমুিো   ীক্ষো  ‘বিপগটিভ’ 

েিৈ েপে নিপয় আেপত হপব। এ নবষপয় আন্তজটোনতক নবমোিবে  ও েিংনিষ্ট ৈপ্ত গুপলোপত নিপৈ টশিো  োঠিপয়পছ স্বোস্থয 

অনধৈপ্ত । বুধবো  স্বোস্থযমন্ত্রী জোনহৈ মোপলক এই তথ্য জোনিপয় বপলপছি, বকোপিো বৈপশ ওনমক্রি েিংক্রমণ ববনশ ছনিপয় 

 িপল প্রপয়োজপি িত্যি নেদ্ধোন্ত বিয়ো হপব। 

 োজধোিী  নবনেন এে নমলিোয়তপি আপয়োনজত এক অনুষ্ঠোি বশপষ মন্ত্রী েোিংবোনৈকপৈ  নবনভন্ন প্রপশ্ন  জবোব বৈি। এক 

প্রপশ্ন  জবোপব নতনি বপলি, আনিকো বেপক আেো যোত্রীপৈ  বোেতোমূলকভোপব ১৪ নৈপি  বকোয়োপ নিপি  ব্যবস্থো ক পত 

বলো হপয়পছ। একইেপে তোপৈ পক ৪৮ েণ্টো আপগ  কপ োিো  আ টি ন নেআ  বটস্ট কপ  ‘বিপগটিভ’ েিৈ নিপয় 

আেপত হপব। এছোিো, অন্য বৈশগুপলো বেপক কপ োিো বটস্ট ছোিো যনৈ বকউ আপে তোপৈ পক অবশ্যই বোেতোমূলক 

প্রোনতষ্ঠোনিক বকোয়োপ নিপি বযপত হপব। আম ো এেব নেদ্ধোন্ত নিপয়নছ। প্রবোেী বোিংলোপৈনশপৈ  বক্ষপত্রও এ নিয়ম 

প্রপযোজয হপব। 

বতটমোপি নবপৈশ বেপক বোিংলোপৈপশ আেপত যোত্রো  আপগ  ৭২ েণ্টো  মপে কপ োিো   ীক্ষো  েিৈ নিপয় আেো  

বোেবোধকতো  পয়পছ। আনিকো  বৈশ এবিং ওনমক্রি েিোক্ত হপয়পছ এমি বৈশ ছোিো অন্য েব বৈপশ  বক্ষপত্র এই 

নিয়মই কোয টক  েোকপব। 

নবপৈশপফ ত যোত্রীপৈ  আপগ বহোপটল বকোয়োপ নিি বোেতোমূলক েোকোয় বযেব বহোপটল ব্যবহো  ক ো হপয়নছল কপ োিো 

কপম আেোয় বেগুপলো স্বোভোনবক কোয টক্রপম নফপ  বগপছ। এখি প্রপয়োজপি এেব বহোপটল আবো  প্রস্তুত ক ো হপব বপল 

মন্ত্রী জোনিপয়পছি। 

এই মুহূপতট প্রবোেীপৈ  নবপৈশ বেপক বৈপশ িো আেো  আহ্বোি জোনিপয় স্বোস্থযমন্ত্রী বপলি, নবপশষ কপ  আনিকো  

বৈশগুপলোপত যো ো আপছি, অনুপ োধ, আ িো ো স্ব-স্ব কম টস্থপল অবস্থোি করুি। কো ণ একেপে যনৈ আনিকো বেপকই ২০ 

বেপক ৩০ হোজো  বলোক বৈপশ চপল আপেি, আম ো নকন্তু েবোইপক বকোয়োপ নিপি  ব্যবস্থো ক পত  ো পবো িো। েব 

বহোপটল নিপলও ১০ বেপক ১৫ হোজোপ   ববনশ বলোপক  জোয়গো বৈয়ো যোপব িো। 

মেলবো  স্বোস্থয মন্ত্রণোলপয় কপ োিো েিংক্রোন্ত েমন্বয় কনমটি  দবঠক বশপষ স্বোস্থযমন্ত্রী জোনিপয়নছপলি, গত এক মোপে 

আনিকো বেপক ২৪০জি বোিংলোপৈনশ বৈপশ এপেপছি। তোপৈ  বখোাঁজ  োওয়ো যোপে িো। বমোবোইল বফোি বন্ধ কপ  

ব পখপছি। এমি অবস্থোয় আনিকো বফ ত নকছু প্রবোেীপক নচনিত কপ পছ স্থোিীয় প্রশোেি। েতকটতো  অিংশ নহপেপব 
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ব্রোহ্মণবোনিয়ো ও স্যিোমগপে আনিকো বফ ত কপয়কজি প্রবোেী  বোনিপত লোল  তোকো লোনগপয় বৈয়ো হপয়পছ প্রশোেপি  

ত পফ। (পভোয়ো:২২০০ে. ০২.১২.২০২১ বমোতোপলব) 

বোিংলোয় বলখো  কো পণ মন্ত্রী  বচক বফ ত ; বমোস্তোফো জব্বোপ   বক্ষোভ প্রকোশ 

নিপেম্ব  বোিোি বোিংলোয় বলখো  কো পণ একটি ব্যোিংক িোক ও বটনলপযোগোপযোগমন্ত্রী বমোস্তোফো জব্বোপ   বচক বফ ত 

নৈপয়পছ। এ নিপয় বফেবুপক বক্ষোভ প্রকোশ কপ পছি মন্ত্রী। 

বৃহস্পনতবো  (২ নিপেম্ব ) মন্ত্রী তো  বভন ফোপয়ি বফেবুক ব পজ এ নিপয় একটি ব োস্ট বৈি। বেখোপি নতনি বলপখি, 

"মি চোইপছ আত্মহতযো ক ন । এক টি বচপক আনম নিপেম্ব  বোিংলোয় নলপখনছ বপল কোউিো  বেপক বচক টি বফ ত নৈপয়পছ। 

বকোি বৈপশ আনছ?" 

এমি ব োস্ট ক ো     এটি বফেবুপক ছনিপয়  পি। এই প্রনতপবৈি বলখো  য টন্ত প্রোয় ৪শ বো  বশয়ো  ক ো হপয়পছ 

মন্ত্রী  ব োস্ট।  

এছোিো অধ ট শতোনধক মন্তব্য কপ পছ বফেবুক ব্যবহো কো ী ো। প্রোয় ৩ হোজো  ২১ বফেবুক ব্যবহো কো ী ন য়্যোক্ট 

নৈপয়পছ। ইে োত জোহোি  োনখ িোপম এক বফেবুক ব্যবহো কো ী মন্তপব্য  েপ  নলপখপছি, ‘েো , আ িোপক যনৈ এপতোটো 

নিয টোতি কপ , একবো  ভোবুি আমোপৈ  মপতো েোধো ণ মোনুষপক কতটো েহ্য ক পত হয়। আ িো  প্রনত অনুপ োধ েোকল, 

এেব  ন বতটি কপ  নৈি।’ 

মুহোম্মৈ আবদুল্লোহ আল বিোমোি িোপম আপ ক বফেবুক ব্যবহো কো ী বলপখি, ‘অগ্রহোয়ণ ১৪২৮, নলখপল হয়পতো বজপল 

নিপতো’। 

আতোউ   হমোি বলপখি, ‘আ িো ো চোইপলই এ  েমোধোি নিপয় আেপত  োপ ি েো । বোিংলো নিপয় বতো অন্য বকোপিো 

মন্ত্রী  বতমি আগ্রহ বিই, বযটো আ নি কপ ি।’ জোনক়েো আফপ োজ মুনক্ত িোপম একজি বলপখি, ‘েব টত্র বোিংলো ভোষো চোলু 

বহোক।’ 

নজ. এম.  োিোউল্লোহ বলপখি, ‘ব্যোিংপক  কোউিোপ  যো ো ৈোনয়ত্ব  োলি কপ ি তো ো ব্যোিংপক  িীনতমোলো ও কোয টপ্রণোলীপত 

প্রনশনক্ষত, এ  বোইপ   দুনিয়ো তোপৈ  অপচিো। বখোলিলপচ  োপে েঠিক  দ্ধনত চোলু িো ক ো  য টন্ত এ  ব্যতযয় হপব িো। 

এটি িীনত নিধ টো ণী নবষয়-বযনৈপক দ্রুত িজ  বৈওয়ো প্রপয়োজি। 

শোইখ নে োজী বলপখপছি, ‘েব অনফনে়েোল কোপজ বোিংলো ভোষোপক আপ ো ববনশ প্রোধোন্য বৈও়েো  কপঠো  আইনি ব্যবস্থো 

নিপত হপব আমোপৈ ’। 

ই ফোি আহপম্মৈ শ ীফ বলপখি, ‘পচক বোিংলোয় নলখো  নিয়ম ক ো বহোক’। (পভোয়ো:২২০০ে. ০২.১২.২০২১ বমোতোপলব) 

অনভবোেী  োঠোপিোয় ষষ্ঠ স্থোপি ; বোিংলোপৈশ ব নমটযোপে অষ্টম : আইএমও প্রনতপবৈি 

বকোনভি-১৯ এ  কো পণ নবেব্যো ী চলোচপল নিয়ন্ত্রণ এবিং ভ্রমপণ নিপষধোজ্ঞো েপেও নব য ট়ে, েিংেোত এবিং েনহিংেতো  

কো পণ অভযন্ত ীণ বোস্তুচুযনত ব্যো ক ববপিপছ। আন্তজটোনতক অনভবোেি েিংস্থো  (আইএমও) নবে অনভবোেি প্রনতপবৈি 

২০২২-এ তথ্যটি উপঠ এপেপছ। 

বৃহস্পনতবো  অনভবোেি নবষয়ক গুরুত্বপূণ ট প্রনতপবৈিটি প্রকোশ কপ পছ জোনতেিংপে  আন্তজটোনতক অনভবোেি েিংস্থো। 

প্রনতপবৈপি গত দুই বছপ  নবেব্যো ী অনভবোেি খোপত  আদ্য োন্ত ত্যপল ধ ো হপয়পছ। নবষয় নবপিষপণ নবপবচিোয় 

বিওয়ো হপয়পছ অনভবোেপি  ঐনতহোনেক এবিং েমেোমন়েক কো ণগুপলো। প্রনতপবৈি অনুযোয়ী, নবপে ২০২০ েোপল 

আন্তজটোনতক অনভবোেী  েিংখ্যো নছল ২৮১ নমনলয়ি বো ২৮ বকোটি ১০ লোখ। অনভবোেী  োঠোপিোপত বোিংলোপৈশ নবপে ষষ্ঠ 

এবিং ব নমটযোে গ্রহপণ অষ্টম। 

প্রনতপবৈি েম্পপকট আইওএম  মহো ন চোলক আপন্তোনিও নভপতোন পিো বপলি, আম ো একটি দব  ীতয লক্ষয ক নছ, যো 

মোিব ইনতহোপে আপগ বৈখো যোয়নি। বকোনভি-১৯ এ  কো পণ শত বকোটি মোনুষ আটকো  পিপছ। তো  প ও লোখ লোখ 

বোস্তুচুযনত  েটিোয় নবপুলেিংখ্যক মোনুষ গৃহহীি হপত বোে হপয়পছি। 

প্রনতপবৈি বলপছ, নবেব্যো ী আকোশ পে যোত্রী েিংখ্যো ৬০ শতোিংশ কপমপছ। ২০১৯ েোপল যোত্রী েিংখ্যো নছল ৪ ৈশনমক ৫ 

নবনলয়ি, যো ২০২০ েোপল ১ ৈশনমক ৮ নবনলয়পি ৈোাঁনিপয়পছ। একই েমপয় দুপয টোগ, েিংেোত এবিং েনহিংেতো  ফপল 

অভযন্ত ীণ বোস্তুচুযনত  েিংখ্যো ববপি হপয়পছ ৪০ ৈশনমক ৫ নমনলয়ি, যো এক বছ  আপগ নছল ৩১ ৈশনমক ৫ নমনলয়ি। 

প্রনতপবৈিটি  েম্পোৈক ম্যোন  ম্যোকঅনলফ বপলপছি, নবে অনভবোেি প্রনতপবৈি নেন পজ  ১১তম েিংস্ক ণটিপত 

অনভবোেি নবষপয় েম্প্রনতক তথ্য ও উ োত্ত নবপিষপণ  মে নৈপয় অনভবোেি প্রবণতো ত্যপল ধ ো হপয়পছ। ব্যোখ্যো ক ো 

হপয়পছ অনভবোেি িীনত  িত্যি িত্যি নৈক। 

প্রনতপবৈি অনুেোপ , আন্তজটোনতক অনভবোেী  েিংখ্যো ১৯৭০ েোপল নবেব্যো ী ৮৪ নমনল়েি বেপক ২০২০ েোপল ২৮১ 

নমনল়েপি উন্নীত হপ়েপছ, যো নবপে  বমোট জিেিংখ্যো  ৩.৬ শতোিংশ। নবেব্যো ী ববনশ  ভোগ মোনুষই (৯৬.৪ শতোিংশ) বয 

বৈপশ জন্মগ্রহণ কপ ি বে বৈপশই বেবোে কপ ি। বকোনভি-১৯ এ  কো পণ ২০২০ েোপল আন্তজটোনতক অনভবোেী  

েিংখ্যো ২ নমনলয়পি  মপতো কম নছল। 
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বোিংলোপৈপশ  ও   নবপশষ গুরুত্ব নৈপয় প্রনতপবৈপি িোিো তথ্য-উ োত্ত ত্যপল ধ ো হপয়পছ। বযখোপি বলো হপয়পছ, ২০২০ 

েোপল নবেব্যো ী বেবোে ক ো বোিংলোপৈনশ অনভবোেী  েিংখ্যো নছল ৭.৪০ নমনলয়ি। বোিংলোপৈপশ  বোইপ  বেবোে কপ ও 

প্রবোেী ো বৈপশ  উন্নয়পি গুরুত্বপূণ ট ভূনমকো  োখপছি। নবপে  নবনভন্ন বৈশ বেপক বোিংলোপৈনশ অনভবোেী ো ২০১৯ েোপল 

১৮ নবনল়েি মোনক টি িলোপ   ববনশ বৈপশ  োঠিপ়েপছি, যো  মপে ৭৩ শতোিংশ প্রবোেী শ্রনমকপৈ  কোছ বেপক এপেপছ, 

যো ো গোলফ বকো-অ োপ শি কোউনেল (নজনেনে) বৈশগুপলোপত প্রধোিত নিম্ন-ৈক্ষ শ্রনমক নহপেপব কোজ কপ ি। এই 

ব নমটযোেগুপলো, যো নজনিন   ৬ শতোিংপশ  ববনশ এবিং বৈপশ  নিতী়ে বৃহত্তম দবপৈনশক আপ়ে  উৎে। 

প্রবোেীপৈ  ব নমটযোে  োঠোপিোয় উিুব্ধ ক ো  জন্য িীনতনিধ টো কপৈ  গৃহীত  ৈপক্ষপ   ফপল এই প্রবৃনদ্ধ হপয়পছ বপল 

প্রনতপবৈপি বলো হপয়পছ। বোিংলোপৈশ ব্যোিংক ২০১৯ েোপল িগৈ প্রপণোৈিো নস্কপম  েপব টোচ্চ েীমো নতিগুপণ ও ববনশ 

বোনড়প়েপছ, যো  ফপল ব নমটযোে স্যনবধোপভোগী ো আনুষ্ঠোনিক  দ্ধনত ব্যবহো  কপ  টোকো  োঠোপিো  ও   দুই শতোিংশ 

ববোিোে  োি ৫,০০০ মোনক টি িলো   য টন্ত। এছোিো, ব নমটযোে  োঠোপিো  উৎেোহ আ ও বোড়োপত নকছু বোনণনজযক ব্যোিংক 

অনতন ক্ত এক শতোিংশ প্রপণোৈিো নৈপয়পছ। 

আইওএম বোিংলোপৈপশ  অনফেো  ইি চোজট ফোনতমো নুে োত গোজ্জোনল বপলি, ব নমটযোপে  প্রবোপহ  ও   বকোনভি-১৯ 

অনতমোন   বিনতবোচক প্রভোব েপেও ২০২০ েোপল ২১ ৈশনমক ৭৬ নবনলয়ি মোনক টি িলো  ব নমটযোে বোিংলোপৈপশ  

অে টিীনতপত যুক্ত হপয়পছ। অনভবোেি বোিংলোপৈপশ  উন্ননত  একটি গুরুত্বপূণ ট অিংশ হপয় উপঠপছ। অনভবোেী ো গন্তব্যপৈপশ 

উন্নত অে টনিনতক, েোমোনজক এবিং নি ো ত্তো  ন নস্থনত  জন্য অনভবোেি কপ  এবিং তো  প  নিজ বৈপশ জীবিযোত্রো  

মোি বোড়োপত েহো়েতো কপ । (পভোয়ো:২২০০ে. ০২.১২.২০২১ বমোতোপলব) 

আনমি বোজোপ  ৬ ছোত্র হতযো   োপয় ১৩জিপক মৃত্যযৈণ্ড নৈল আৈোলত 

েোভোপ   আনমি বোজোপ  িোকোত েপেপহ ছয় ছোত্রপক ন টিপয় হতযো  মোমলোয় ১৩জপি  মৃত্যযৈণ্ড ও ১৯জিপক 

যোবজ্জীবি কো োৈণ্ড নৈপয়পছি আৈোলত। প্রোয় ১০ বছপ  ও ববনশ েময়    চোঞ্চল্যক  এ হতযোকোপণ্ড   োয় হপলো। 

বৃহস্পনতবো  (২ নিপেম্ব ) ঢোকো  নিতীয় অনতন ক্ত বজলো ও ৈোয় ো জজ ইেমত জোহোি এই  োয় বৈি। 

মৃত্যযৈণ্ডপ্রোপ্ত আেোনম ো হপলি- আবদুল মোপলক, েোঈৈ বমম্বো , আবদু   নশৈ, ইেমোইল বহোপেি ব ফু, নিহো  ও পফ 

জমপশ  আলী, মী  বহোপেি, মনজব   হমোি, আপিোয়ো  বহোপেি,  জু  আলী বেোহোগ, আলম,  োিো ও আ. হোনমৈ, 

আেলোম নময়ো। 

তোপৈ  প্রপতযকপক মৃত্যযৈপণ্ড   োশো োনশ ২০ হোজো  টোকো জন মোিো ক ো হয়। এছোিো ৈণ্ডনবনধ  ২০১/৩৪ ধো োয় তোপৈ  

েোত বছ  কপ  কো োৈণ্ড ১০ হোজো  টোকো জন মোিো অিোৈোপয় আ ও ছয় মোপে  কো োৈণ্ড বৈি আৈোলত। 

যোবজ্জীবি ৈণ্ডপ্রোপ্ত আেোনম ো হপলি- শোহীি আহপমৈ, ফন ৈ খোি,  োজীব বহোপেি, বমো. ওয়োনেম, েোত্তো , বেনলম, 

মনি  বহোপেি, আলমগী , বমোবো ক বহোপেি, অনখল খেকো , বনশ , রুপবল, নূ  ইেলোম, শোহোৈোত বহোপেি রুপবল, 

টুটুল, মোস্যৈ, বমোখপলছ ও বতোতি, েোইফুল। 

এছোিো তোপৈ  প্রপতযকপক ১০ হোজো  টোকো জন মোিো অিোৈোপয় ছয় মোপে  কো োৈণ্ড বৈওয়ো হয়। এছোিো ৈণ্ডনবনধ  

২০১/৩৪ ধো োয় তোপৈ  েোত বছ  কপ  কো োৈণ্ড ১০ হোজো  টোকো জন মোিো অিোৈোপয় আ ও ছয় মোপে  কো োৈণ্ড বৈি 

আৈোলত। আৈোলত ২৫ আেোনমপক খোলোে বৈি। 

এছোিো নবচো  চলোকোপল কনব  বহোপেি,  োপশৈ,  ব টত মো ো যোওয়োয় তোপৈ পক অত্র মোমলো  ৈোয় বেপক অব্যোহনত 

বৈওয়ো হয়। 

গত ২২ িপভম্ব  এই মোমলোয়  োষ্ট্র ও আেোনম পক্ষ  যুনক্ততকট উ স্থো ি বশষ হয়। ওইনৈিই  োয়  জন্য ২ নিপেম্ব  নৈি 

ধোয ট কপ ি আৈোলত। 

২০১১ েোপল  ১৭ জুলোই শপব ব োপত   োপত েোভোপ   আনমিবোজোপ   বিপৈশী গ্রোপম  বকবলো চপ  িোকোত েপেপহ 

ছয় ছোত্রপক ন টিপয় হতযো ক ো হয়। নিহত ো হপলি ধোিমনি  ম্যো লনলফ স্কুপল  ‘এ’ বলপভপল  ছোত্র শোমে  নহম 

শোম্মোম, নম পু  ে কোন  বোঙলো কপলপজ  নহেোব নবজ্ঞোি নবভোপগ  স্নোতক নিতীয় বপষ ট  ছোত্র ইব্রোনহম খনলল, বোঙলো 

কপলপজ   ৈোে টনবজ্ঞোি নবভোপগ  নিতীয় বপষ ট  ছোত্র বতৌনহদু   হমোি  লোশ, বতজগোাঁও কপলপজ  ব্যবস্থো িো নবভোপগ  

প্রেম বপষ ট  ছোত্র টিপু স্যলতোি, নম পুপ   বোিংলোপৈশ ইউনিভোনে টটি অব নবজপিে অযোি বটকপিোলনজ  (নবইউনবটি) 

নবনবএ নিতীয় বপষ ট  ছোত্র নেতোব জোবী  মুনিব এবিং বোঙলো কপলপজ  উচ্চ মোেনমক নবজ্ঞোি নবভোপগ  ছোত্র 

কোমরুজ্জোমোি। 

নিহতপৈ  েপে েোকো বন্ধু আল-আনমি গুরুত  আহত হপলও প্রোপণ বেঁপচ যোি। ওই েটিো     িোকোনত  অনভপযোপগ 

আল-আনমিেহ নিহতপৈ  িোপম েোভো  মপিল েোিোয় একটি িোকোনত মোমলো কপ ি স্থোিীয় এক বোলু ব্যবেোয়ী আবদুল 

মোপলক। 

এ    ছোত্র অনভভোবক ও েিংনিষ্ট নশক্ষো প্রনতষ্ঠোপি  নবপ োনধতো  মুপখ পুনলশ বোৈী হপয় অজ্ঞোত গ্রোমবোেীপক আেোনম 

কপ  েোভো  মপিল েোিোয় আপ কটি মোমলো কপ ।  প  মোমলোটি তৈন্ত বশপষ ২০১৩ েোপল  ৭ জোনুয়োন      যোন ি 
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অযোকশি ব্যোটোনলয়ি (  যোব) অনতন ক্ত পুনলশ স্য ো  শ ীফ উনিি আহপমৈ ঢোকো  নচফ জুনিনেয়োল ম্যোনজপেট 

আৈোলপত অনভপযোগ ত্র জমো বৈি। 

এ অনভপযোগ পত্র   প  মোমলোটি নবচোপ   জন্য এই আৈোলপত আপে। ২০১৩ েোপল  ৮ জুলোই েটিো  েপে েিংনিষ্ট ৬০ 

আেোনম  নবরুপদ্ধ অনভপযোগ গঠি কপ  আৈোলত। এ ছোিো ওই েটিোয় বেঁপচ যোওয়ো একমোত্র নভকটিম আল-আনমিপক 

একই েটিোয় ক ো িোকোনত মোমলো বেপক অব্যোহনত বৈওয়ো হয়। 

হতযো মোমলো  ৬০ আেোনম  মপে ছয়জি  লোতক এবিং এছোিো দুই আেোনম মো ো যোওয়োয় অব্যোহনত বৈওয়ো হয়। বোনক 

৫২ আেোনম  একজি বোপৈ েবোই জোনমপি নছপলি। গত ২২ িপভম্ব  তোপৈ  জোনমি বোনতল কপ  কো োগোপ   োঠোপিো 

হপয়পছ। 

এ মোমলোয় ১৪ আেোনম বফৌজৈোন  কোয টনবনধ  ১৬৪ ধো োয় আৈোলপত স্বীকোপ োনক্তমূলক জবোিবনে নৈপয়পছি। মোমলো  

নবচো কোপল  োষ্ট্র পক্ষ ৫৫ জি েোক্ষী  জবোিবনে গ্রহণ কপ ি আৈোলত। (পভোয়ো:২২০০ে. ০২.১২.২০২১ বমোতোপলব) 

বোিংলোপৈপশ এইচএেনে ও েমমোপি    ীক্ষো শুরু 

বোিংলোপৈপশ এইচএেনে ও েমমোি   ীক্ষো বৃহস্পনতবো  ২ নিপেম্ব  েকোল ১০ টোয় শুরু হপয়পছ। ১১টি নশক্ষো ববোপি ট  

অধীপি এ   ীক্ষোয় বমোট ১৩ লোখ ৯৯ হোজো  ৬৯০ জি নশক্ষোেী অিংশ নিপে। স্যষু্ঠ, িকলমুক্ত ও ইনতবোচক  ন পবপশ 

  ীক্ষো নিপত যোবতীয় প্রস্তুনত েম্পন্ন কপ পছ নশক্ষো ববোি টগুপলো। 

এইচএেনেপত  ৈোে টনবজ্ঞোি প্রেম ত্র, আনলপম বকো আি মোনজৈ ও কোন গন পত (ব্যবেো ব্যবস্থো িো) নহেোবনবজ্ঞোি 

িীনত ও প্রপয়োগ-২ নবষপয়    ীক্ষো অনুনষ্ঠত হপব। 

েোধো ণ নশক্ষো ববোি টগুপলো  তেী়ে নবষপয়   ীক্ষো ২ নিপেম্ব  শুরু হপ়ে ৩০ নিপেম্ব  বশষ হপব। মোদ্রোেো নশক্ষো ববোপি ট  

তেী়ে নবষপয়    ীক্ষো ২ নিপেম্ব  বেপক শুরু হপ়ে ১৯ নিপেম্ব  বশষ হপব। আ  কোন গন  নশক্ষো ববোপি ট  তেী়ে 

নবষপয়    ীক্ষো ২ নিপেম্ব  বেপক শুরু হপ়ে ৮ নিপেম্ব  বশষ হপব। 

নবপৈপশ  ৮টি বকপন্দ্র  বমোট   ীক্ষোেী ৪০৬ জি। এ  মপে বজিো ১১৪ জি, ন য়োপৈ ৭৪ জি, নত্র লী ২ জি, বৈোহো 

৭৯ জি, আবুধোবীপত ৩৪ জি, দুবোইপত ২৬ জি, বোহ োইপি ৫৮ জি, ওমোপি  েোহোপম ১৯ জি।   ীক্ষো বশপষ এক 

মোপে  মপে ফলোফল প্রকোনশত হপব বপল জোনিপয়পছি নশক্ষোমন্ত্রী। 

প্রেেত, প্রনত বছ  এনপ্রপল  প্রেম েপ্তোপহ এ   ীক্ষো  আপয়োজি ক ো হপলও কপ োিোভোই োে মহোমোন   কো পণ 

যেোেমপয় এ বছ    ীক্ষো গ্রহণ ক ো েম্ভব হয়নি। এইচএেনে ও েমমোি   ীক্ষো  জন্য ৩ জোনুয়োন   য টন্ত েব বকোনচিং 

বেিো  বন্ধ  োখো  নিপৈ টশিো বৈয় নশক্ষো মন্ত্রণোলয়। (পভোয়ো:২২০০ে. ০২.১২.২০২১ বমোতোপলব) 

ব নিও বতহ োি 

ভোিো বৃনদ্ধ  িোপম যোত্রীপৈ  হয় োনি বপন্ধ নলগ্যোল বিোটিশ 

গণ ন বহপি ইেোমপতো ভোিো আৈোয় এবিং ভোিো বৃনদ্ধ  িোপম যোত্রী েোধো ণপক বহিস্থো ও হয় োনি বপন্ধ কোয টক  ব্যবস্থো 

নিপত নলগ্যোল বিোটিশ  োঠোপিো হপয়পছ। আজ স্যনপ্রম বকোপট ট  আইিজীবী অযোিপভোপকট আবু তোপলব এ বিোটিশ  োঠোি। 

নবস্তোন ত ঢোকো বেপক আমোপৈ  নবপশষ প্রনতনিনধ  প্রনতপবৈি : 

গণ ন বহপি ইেো-খুনশ মপতো ভোিো আৈোয় এবিং ভোিো বৃনদ্ধ  িোপম যোত্রী েোধো ণপক বহিস্থো ও হয় োনি বপন্ধ কোয টক  

ব্যবস্থো নিপত নলগ্যোল বিোটিশ  োঠোপিো হপয়পছ। বিোটিশ  োওয়ো  ৭ নৈপি  মপে কোয টক  ব্যবস্থো গ্রহণ িো ক পল উচ্চ 

আৈোলপত ন ট ৈোপয়  ক ো হপব বপলও জোনিপয় বৈয়ো হপয়পছ। আজ বৃহস্পনতবো  স্যনপ্রম বকোপট ট  আইিজীবী 

অযোিপভোপকট আবু তোপলব েিক  ন বহি েনচব, নবআ টিএ বচয়ো ম্যোি ও নবআইিনিউটিএ বচয়ো ম্যোিপক এ বিোটিশ 

 োঠিপয়পছি। এ বিোটিপশ ৈোনব ক ো হপয়পছ, ছোত্র-ছোত্রীপৈ  বোে ও লঞ্চ ভোিো অপধ টক বিয়ো  নেদ্ধোন্ত অিনতনবলপম্ব 

নবজ্ঞো ি আকোপ  প্রকোশ ক পত হপব। েো োপৈপশ কতগুপলো বোে ও লঞ্চ তেো গণ ন বহপি  নফটপিে েোটি টনফপকট 

আপছ ও কতগুপলো  বিই- তো দ্রুত জোিোপত হপব এবিং কত েিংখ্যক ড্রোইভোপ   লোইপেে আপছ তোও জোিোপত হপব। 

বিোটিপশ বলো হপয়পছ, যোত্রীপৈ  হয় োনি বপন্ধ ঢোকোেহ েো োপৈপশ বযেব গণ ন বহি ব পরোল, নিপজল ও গ্যোপে চপল 

তো নিধ টো ণ কপ  প্রনতটি গণ ন বহপি নবআ টিএ’  বলোপগোেহ  ন বহপি  েোমপি ও ন ছপি বিমপপ্লট আকোপ  েোাঁটোপত 

হপব, যোপত যোত্রী ো বুঝপত  োপ ি বয, বকোি  ন বহিটি গ্যোপে চোনলত, আ  বকোিটি ব পরোল নকিংবো নিপজপল চোনলত। 

এপত তোপৈ  প্রতোন ত হওয়ো  স্যপযোগ কপম যোপব। ঢোকো শহ েহ বৈপশ  েব রুপট  স্টপ জ টু স্টপ পজ  বকোেো  

ভোিো কপতো, তো নিধ টো ণ কপ  প্রচনলত আইি অনুযোয়ী েব  ন বহপি  মোনলক-শ্রনমকপৈ  ভোিো চোট ট টোিোপিো 

বোেতোমূলক ক পত হপব। স্যনিনৈ টষ্ট স্টপ পজ েোইিপবোি ট নকিংবো ইপলকরনিক নবলপবোপি ট বেগুপলো নলপখ নিেপপ্ল ক পত 

হপব- যোপত যোত্রী ো ভোিো েম্পপকট অবগত হপত  োপ ি।   

(প নিও বতহ োি : ২০৩৫ে. ০২.১২.২০২১  বেোনিয়ো ও িো গীে) 
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 োব টতয চট্টগ্রোম এখি এক বড় কো োগো  : েন্তু লো মো 

 োব টতয চট্টগ্রোপম  জিেিংহনত েনমনত  েভো নত বজযোনতন ন্দ্র ববোনধনপ্র়ে লো মো ও পফ েন্তু লো মো অনভপযোগ কপ  

বপলপছি, চুনক্ত বোস্তবো়েপি ে কো  আন্তন ক ি়ে। এ েম্পপকট প্রনতপবৈি  োঠিপয়পছি ঢোকো বেপক আমোপৈ  নবপশষ 

প্রনতনিনধ : 

 োব টতয চট্টগ্রোম শোনন্ত চুনক্ত  দুই যুগ পূনত টপত চুনক্ত স্বোক্ষ কো ী  োব টতয চট্টগ্রোম জিেিংহনত েনমনত  েভো নত বজযোনতন ন্দ্র 

ববোনধনপ্র়ে লো মো ও পফ েন্তু লো মো বক্ষোভ ও হতোশো ব্যক্ত কপ  বপলপছি, চুনক্ত বোস্তবো়েপি ে কো  আন্তন ক ি়ে। 

ঊপেো তো ো ৈমি-নি ীিপি   ে ববপছ নিপয়পছ। আজ বৃহস্পনতবো   োব টতয চট্টগ্রোম চুনক্ত  দুই যুগ পূনত ট উ লপক্ষয 

 োজধোিী  আগো গোাঁওপ়ে মুনক্তযুদ্ধ জোদুে  নমলিো়েতপি বজএেএে ও বোিংলোপৈশ আনৈবোেী বফো োম আপ়েোনজত অনুষ্ঠোপি 

 োব টতয চট্টগ্রোম আঞ্চনলক  ন ষপৈ  বচ়েো ম্যোি েন্তু লো মো বক্ষোপভ  েোপে বপলি, চুনক্ত বোস্তবো়েি বোৈ নৈপ়ে ে কো  

ৈমি- ীড়পি   ে ববপছ নিপ়েপছ। বজএেএে কমীপৈ  এপক     এক মোমলো়ে জড়োপিো হপে।  

 োব টতয শোনন্ত বোনহিী  েোপবক এ বগন লো বিতো বপলি,  োহোপড়  মোনুপষ  উ   বয নিয টোতি ও ৈমি- ীড়ি চলপছ, তো 

বণ টিোতীত। বোইপ  বেপক বৈপখ নকছুই ববোঝো যোপব িো। নকন্তু  োহোপড় বগপল ববোঝো যোপব,  োহোনড় মোনুষপৈ  কষ্ট-

ববৈিো  কেো। 

েন্তু লো মো বপলি,  োব টতয চট্টগ্রোম এখি এক বড় কো োগো । বেখোপি হোজনত ো আজ বযমি কপ  েোপক, বতমি কপ  

আপছ  োহোপড়  মোনুষ। 

েোপবক এই েশস্ত্র বযোদ্ধো বপলি,  োহোড় অশোন্ত েোকপল বোিংলোপৈপশ  উন্ন়েি ত্ব োনন্বত হপব িো। কোউপক কপষ্ট ব পখ 

ভোপলো েোকো যো়ে িো। ে কোপ   প্রনত  োব টতয চট্টগ্রোম চুনক্ত বোস্তবো়েি ক ো  ৈোনব আবো ও জোিোি েন্তু লো মো। েন্তু 

লো মো বপলি,  োব টতয চট্টগ্রোম েমেো একটো বড় েমেো নছল। বেই েমেো েমোধোপি আনম ে কো পক েহপযোনগতো 

কপ নছ।  োপষ্ট্র  িোগন ক নহপেপব আনম বেই েহপযোনগতো নৈপ়েনছ। নকন্তু আজ চুনক্ত  ২৪ বছ     মপি হপে, চুনক্ত কপ  

আনম অ  োধ কপ নছ। আমোপক এবিং বজএেএেপক এখি েন্ত্রোেী নহপেপব নচনিত ক ো হপে। েন্তু লো মো আপ ো 

অনভপযোগ কপ ি, স্বোধীিতো  জন্য ি়ে, শুধু অনধকো   ক্ষো  লড়োইপ়ে  জন্য আম ো কপ নছলোম নকন্তু এ    আম ো চুনক্ত 

কপ নছ। আমোপৈ  যনৈ অেৎ উপিশ্য েোকত, তোহপল চুনক্ত ক তোম িো। নকন্তু বেই চুনক্ত বোস্তবো়েি িো কপ  আজ  পৈ 

 পৈ  োহোনড় জিপগোষ্ঠীপক চ ম নব পৈ  নৈপক বঠপল বৈ়েো হপে। 

এ প্রেপে  োব টতয চট্টগ্রোম নবষয়কমন্ত্রী বী  বোহোদু  বৈোষোপ োপ    ে বছপি েিংনিষ্ট েকল  ক্ষপক আন্তন কতো  েোপে 

চুনক্ত বোস্তবোয়ি ক ো  আহ্বোি জোিোি, (স্বকপে): “মোি অনভমোি, বৈোষ বৈয়ো-বৈয়ী িো কপ  আম ো যনৈ নিপজপৈ  মে 

নমপল নমপশ কোজ কন , তোহপল চুনক্ত বোস্তবোয়ি আপ ো ত্ব োনন্বত হপব।”  

 োব টতয শোনন্ত চুনক্ত  অন্যতম বি থ্য িোয়ক ও়েোকটোে ট  োটি ট  েভো নত  োপশৈ খোি বমিি বপলি,  োব টতয চট্টগ্রোম চুনক্ত  

এই নৈবে আিপে  উৎে হপত  ো ত। নকন্তু এ নৈবপে কোউপক অনভিেি জোিোপিো যোপে িো। চুনক্ত  বোস্তবো়েপি  

করুণ হোল এ  জন্য ৈো়েী। 

এনৈপক  োজধোিীপত আজ আপলোচিো অনুষ্ঠোপি বষীয়োি  োজিীনতবীৈ  ঙ্কজ ভট্টোচোজট বপলপছি,  োব টতয চট্টগ্রোম চুনক্ত 

আজ নব ন্ন এবিং নব ন্ন বোিংলোপৈপশ  মুনক্তযুদ্ধ। চুনক্ত বোস্তবোয়ি িো কপ  প্রতো ণো  আশ্রয় বিয়ো হপয়পছ। এটো অতযন্ত 

লজ্জ্বো  কেো। (প নিও বতহ োি : ২০৩৫ে. ০২.১২.২০২১  বেোনিয়ো ও িো গীে) 

ববগম খোপলৈো নজয়ো  বকোপিো ক্ষনত হপল এ বৈপশ  জিগণ ে কো পক ব হোই বৈপব িো 

আবো ও ববগম খোপলৈো নজয়ো  স্যনচনকৎেো  জন্য নবপৈপশ  োঠোপিো  ৈোনব কপ পছি নবএিন  মহোেনচব নমজটো ফখরুল 

ইেলোম আলমগী । নতনি বপলপছি, খোপলৈো নজয়োপক বোইপ   োঠোপিো এ ে কোপ   জন্য ৈ কো  কো ণ তো  যনৈ বকোপিো 

ক্ষনত হয়, এ বৈপশ  জিগণ ে কো পক ব হোই বৈপব িো। আজ নবপকপল  োজধোিী  বপ্রে লোপব  েোমপি এেব কেো 

বপলি নমজটো ফখরুল। নবএিন   বচয়ো  ো েি ববগম খোপলৈো নজয়ো  নিিঃশতট মুনক্ত ও নবপৈপশ উন্নত নচনকৎেো  ৈোনবপত 

জোতীয়তোবোৈী মুনক্তপযোদ্ধো ৈল এ মোিববন্ধপি  আপয়োজি কপ । নমজটো ফখরুল বপলি, গত েোপি নতি বছ  কো োগোপ  

বেপক খোপলৈো নজয়ো এখি মৃত্যয  েপে লিোই ক পছি। নতনি নতিবোপ   প্রধোিমন্ত্রী ও দুইবোপ   নবপ োধী ৈলীয় বিত্রী। 

বৈপশ  ১৬ বকোটি মোনুষ তো  জন্য ব োজো ক পছ, বৈোয়ো ক পছ। অেচ তোপক নচনকৎেো  জন্য বোইপ  বযপত বৈয়ো হপে 

িো। (প নিও বতহ োি : ২০৩৫ে. ০২.১২.২০২১  বেোনিয়ো ও িো গীে) 

এিএইচপক 

ওনমক্রি নিপয় তথ্য েিংগ্রহ ক পছ নবে স্বোস্থয েিংস্থো 

নবে স্বোস্থয েিংস্থো  প্রধোি বতপদ্রোে আৈহোপিোম বেপব্রইেোে বপলপছি, নবপশষজ্ঞ ো কপ োিোভোই োপে  ওনমক্রি ধ ি নিপয় 

গপবষণো অব্যোহত ব পখপছি এবিং েকল বৈপশ উচ্চ-ঝ াঁনকপূণ ট বলোকজিপক টিকো বৈয়ো  আহ্বোি নতনি জোনিপয়পছি। 

েিংস্থো  মহো ন চোলক বুধবো  এক েিংবোৈ েপম্মলপি বক্তব্য  োপখি। িত্যি বৈখো বৈয়ো ভোই োপে  এই ধ িপক নবে 

Commented [t1]:  
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স্বোস্থয েিংস্থো গত শুক্রবো  “উপিগজিক ধ ি” নহপেপব আখ্যোনয়ত কপ । নতনি বপলপছি, এই ধ ি েম্পপকট েিংস্থো এখি 

জোিো  বচষ্টো ক পলও েিংক্রমপণ এ  প্রনতনক্রয়ো ব োগ কতটো মো োত্মক এবিং   ীক্ষো  কোয টকোন তো, নচনকৎেো ও টিকো 

েম্পপকট এখিও অপিক নকছু জোিো   পয় বগপছ। 

বতপদ্রোে বপলপছি, নবেজুপি নবপশষজ্ঞ ো এেব প্রপশ্ন  উত্ত  খু াঁপজ  োওয়ো  জন্য ইপতোমপে চপল আেো নবনভন্ন প্রমোপণ  

মূল্যোয়ি কপ  বৈখপছি। বৃদ্ধেহ উঁচুমোত্রো  ঝ াঁনকপূণ ট নহপেপব গণ্য বলোকজিপক দ্রুত টিকো বৈয়ো এবিং উন্নয়িশীল বৈপশ  

জন্য টিকো  ব্যবস্থো কপ  বৈয়ো  আহ্বোি  োষ্ট্রেমূপহ  প্রনত নতনি জোিোি। কপ োিোভোই োে বমোকোনবলোয় নবে স্বোস্থয েিংস্থো  

প্রযুনক্তগত নবভোপগ  প্রধোি মোন য়ো ভযোি বক পখোভ বপলপছি, কপয়ক েপ্তোহ িয়, ব িং কপয়ক নৈপি  মপে েিংস্থো 

েিংক্রমপণ  নবস্তো  েম্পপকট আপ ো ববনশ তথ্য  োওয়ো প্রতযোশো ক পছ। 

(এিএইচপক ওপয়ব ব জ : ১৭০০ ে. ০২.১২.২০২১ বেোনিয়ো ও িো গীে) 

িয়পচ বভপল 

ছয় নশক্ষোেী হতযো  ১৩ আেোনম  মৃত্যযৈণ্ড 

 োজধোিী  আনমি বোজোপ  ৈশ বছ  আপগ িোকোত েপেপহ ছয় ছোত্রপক ন টিপয় হতযো ক ো হয়৷ বেই মোমলো  

আেোনমপৈ  ১৩জিপক মৃত্যযৈণ্ড এবিং ১৯জিপক যোবজ্জীবি কো োৈণ্ড নৈপয়পছি আৈোলত৷ বৃহস্পনতবো  আপলোনচত এ 

মোমলো   োয় বেোষণো কপ ি ঢোকো  নিতীয় অনতন ক্ত বজলো ও ৈোয় ো জজ ইেমত জোহোি৷ িয়পচ বভপল  কিপটি 

 োট টিো  নবনিনিউজ বটোপয়নিপফো  িটকম জোিোয়, এ মোমলোয় অনভযুক্ত ৬০ আেোনম  মপে নতিজি নবচো  চলোকোপলই 

মো ো যোি৷ বোনক ৫৭ জপি  মপে ১৩জিপক েপব টোচ্চ েোজো  আপৈশ নৈপয়পছি নবচো ক৷ তোপৈ  েবোইপক ২০ হোজো  

টোকো কপ  জন মোিোও ক ো হপয়পছ৷ অন্য একটি ধো োয় এই ১৩জিপক আপ ো ৭ বছপ   কো োৈণ্ড এবিং ১০ হোজো  টোকো  

অে টৈণ্ড, অিোৈোপয় আপ ো ছয় মোপে  কো োৈণ্ড বৈয়ো হপয়পছ৷ 

আেোনমপৈ  মপে ১৯জিপক যোবজ্জীবি কো োৈণ্ড এবিং ১০ হোজো  টোকো অে টৈণ্ড নৈপয়পছি নবচো ক৷ অন্য একটি ধো োয় 

তোপৈ  ৭ বছপ   কো োৈণ্ড এবিং ১০ হোজো  টোকো  অে টৈণ্ড, অিোৈোপয় আপ ো ছয় মোপে  কো োৈণ্ড বৈয়ো হপয়পছ  োপয়৷ 

হতযোকোপণ্ড  েপে েম্পৃক্ততো প্রমোনণত িো হওয়োয় মোমলো  বোনক ২৫ আেোনমপক ববকস্য  খোলোে নৈপয়পছি আৈোলত৷  

২০১১ েোপল আনমি বোজোপ   বিপৈশী গ্রোপম ছয়জিপক ন টিপয় হতযো  েটিো পুপ ো বৈশপক স্তনম্ভত কপ  বৈয়৷ পুনলপশ  

অনভপযোগ ত্র ব পয় ২০১৩ েোপল অনভপযোগ গঠপি  মেনৈপয় ৬০ আেোনম  নবচো  শুরু হয়৷ েোক্ষয আ  যুনক্ততকট বশষ 

কপ  মোমলোটি  োপয়   য টোপয় আেপত ৮ বছ  বলপগ যোয়৷ গত ২২ িপভম্ব   োপয়  নৈি ঠিক কপ  বৈি নবচো ক৷  

জোনমপি েোকো ৪২ আেোনম  জোনমি বোনতল কপ  বেনৈি তোপৈ  কো োগোপ   োঠোপিো  আপৈশ বৈি আৈোলত৷ বোনক ১৬ 

আেোনমপক  লোতক বৈনখপয় মোমলো  নবচো  কোজ চপল৷  

ঢোকো  নবনভন্ন নশক্ষো প্রনতষ্ঠোপি  েোত তরুণ ২০১১ েোপল  ১৭ জুলোই শপব ব োপত   োপত আনমি বোজোপ   বিপৈশী 

গ্রোপম  বকবলো  চপ  ববিোপত যোি৷ স্থোিীয় নকছু বলোক তোপৈ  িোকোত বভপব ন টিপয় ও কুন পয় জখম কপ ৷ েটিোয় 

একজি প্রোপণ বেঁপচ বগপলও ছয়জি মো ো যোি৷ হোমলোয় নিহত ছয় নশক্ষোেী হপলি, ধোিমনণ্ড  ম্যো লনলফ স্কুপল  ‘এ' 

বলপভপল  ছোত্র শোমে  নহম শোম্মোম, নম পু  ে কোন  বোঙলো কপলপজ  নহেোব নবজ্ঞোি নবভোপগ  স্নোতক নিতীয় বপষ ট  

ইব্রোনহম খনলল, বোঙলো কপলপজ   ৈোে ট নবজ্ঞোি নবভোপগ  নিতীয়বপষ ট  বতৌনহদু   হমোি  লোশ, বতজগোাঁও কপলপজ  

ব্যবস্থো িো নবভোপগ  প্রেমবপষ ট  টিপু স্যলতোি, নম পুপ  বোিংলোপৈশ ইউনিভোনে টটি অফ নবজপিে অযোি বটকপিোলনজ  

(নবইউনবটি) নবনবএ নিতীয় বপষ ট  নেতোব জোবী  মুনিব এবিং বোঙলো কপলপজ  উচ্চ মোেনমপক  ছোত্র কোমরুজ্জোমোি৷ 

হোমলোয় গুরুত  আহত হপলও প্রোপণ বেঁপচ যোি আল-আনমি৷  প  তো  কোছ বেপক বেই ভয়োবহ  োপত  েটিো েম্পপকট 

নবস্তোন ত জোিো যোয়৷ ওই হতযোকোপণ্ড     েোভো  েোিো পুনলশ একটি মোমলো কপ , যোপত অজ্ঞোত ন চয় গ্রোমবোেীপৈ  

আেোনম কপ ি ওই েোিো  উ - ন ৈশ টক আপিোয়ো  বহোপেি৷ 

অন্যনৈপক িোকোনত  অনভপযোগ এপি আল-আনমি এবিং তো  নিহত ছয় বন্ধু  িোপম একটি মোমলো কপ ি স্থোিীয় বোলু 

ব্যবেোয়ী মোপলক৷  প  আপলোনচত েটিো  নবচো  নবভোগীয় তৈপন্ত ববন পয় আপে নিহত ছোত্র ো িোকোত নছল িো এবিং 

হতযো রুখপত পুনলশ যেোযে ভূনমকো  োলি কপ নি৷ পুনলপশ  চূিোন্ত প্রনতপবৈপি মোপলপক  অনভপযোপগ  বকোপিো প্রমোণ 

 োওয়ো যোয়নি৷ নমথ্যো মোমলো ৈোপয়প   অনভপযোপগ মোপলপক  নবরুপদ্ধ মোমলো ক ো ও নিপৈ টশ বৈি আৈোলত৷ ছয় ছোত্রপক 

হতযো মোমলো  তৈন্তভো  েোিো পুনলপশ  হোত বেপক নেআইনি এবিং  প  আৈোলপত  নিপৈ টপশ   যোপব  হোপত যোয়৷ 

  যোপব  েহকো ী  ন চোলক অনতন ক্ত পুনলশ স্য ো  শ ীফ উনিি ২০১৩ েোপল  ১৩ জোনুয়োন  নশক্ষোেীপৈ  নবরুপদ্ধ 

িোকোনত  মোমলোকো ী মোপলকেহ ৬০জিপক আেোনম কপ  ঢোকো  মুখ্য নবচোন ক হোনকপম  আৈোলপত অনভপযোগ ত্র বৈি৷ 

বে বছপ   ৮ জুলোই ঢোকো  নিতীয় অনতন ক্ত ৈোয় ো জজ বমো. বহলোলউনিি আেোনমপৈ  নবরুপদ্ধ অনভপযোগ গঠি কপ  

নবচো  শুরু  আপৈশ বৈি৷ বেঁপচ যোওয়ো একমোত্র নভকটিম আল-আনমিপক িোকোনত  মোমলো বেপক বেনৈিই অব্যোহনত 

বৈয়ো হয়৷ 
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তৈন্ত চলোকোপল আেোনমপৈ  ১৪জি বফৌজৈোন  কোয টনবনধ  ১৬৪ ধো োয় আৈোলপত স্বীকোপ োনক্তমূলক জবোিবনে 

নৈপয়নছপলি৷ মোমলো  নবচো কোপল  োষ্ট্র পক্ষ ৫৫জপি  েোক্ষয বিয়ো হয় বপল  োষ্ট্র পক্ষ  আইিজীবী শোনকলো নজয়োেনমি 

নমত্য জোিোি৷ (িয়পচ বভপল, নি িনিউ ওপয়ব ব জ : ১৮০০ ে. ০২.১২.২০২১ বেোনিয়ো ও িো গীে) 

ব নিও এনবনে 

আনলশো মোট ট তোপৈ  ৈোপ্তন ক কোয টক্রম বন্ধ বেোষণো কপ পছ 

ই-কমোে ট প্রনতষ্ঠোি আনলশো মোট ট তোপৈ  ৈোপ্তন ক কোয টক্রম বন্ধ বেোষণো কপ পছ। প্রনতষ্ঠোিটি জোনিপ়েপছ,  য টোপ্ত 

নি ো ত্তোজনিত কো পণ তো ো এই নেদ্ধোন্ত নিপ়েপছ।   বতী নিপৈ টশ িো বৈ়েো  য টন্ত কোয টক্রম বন্ধ েোকপব বপল জোিোপিো 

হপ়েপছ। বুধবো   োত েোপড় ১২টো     আনলশো মোপট ট  বফইেবুক ব ইপজ এক বেোষণো়ে বলো হ়ে, অিোকোনিত ও 

নি ো ত্তোজনিত কো ণবশত আনলশো মোপট ট  েমস্ত অনফনে়েোল কোয টক্রম আজ বেপক   বতী নিপৈ টশ িো বৈ়েো  য টন্ত বন্ধ 

েোকপব। (প নিও এনবনে : ১৫০০ ে. ০২.১২.২০২১ প্রতীক ও িো গীে) 

বফোব টপে  েোটি ট আিো  েোটি টপত জো়েগো কপ  নিপ়েপছি বোিংলোপৈপশ  বোনশমো ইেলোম 

যুক্ত োপষ্ট্র  েোমন়েকী বফোব টপে  েোটি ট আিো  েোটি টপত জো়েগো কপ  নিপ়েপছি বোিংলোপৈপশ  বোনশমো ইেলোম। বুধবো  এই 

তোনলকোটি প্রকোশ কপ  বফোব টে। এপত নবজ্ঞোি কযোটোগন পত স্থোি ব প়েপছি বোনশমো। বফোব টে প্রনত বছ  ২০টি 

কযোটোগন পত ৩০ বছপ   কম ব়েেী ৩০জি ব্যনক্ত বো প্রনতষ্ঠোপি  িোম প্রকোশ কপ । 

(প নিও এনবনে : ১৫০০ ে. ০২.১২.২০২১ প্রতীক ও িো গীে) 

যুক্ত োপষ্ট্র প্রেমবো  কপ োিো  িত্যি ধ ি ওনমক্রি আক্রোন্ত ব োগী েিোক্ত 

যুক্ত োপষ্ট্র প্রেমবো  কপ োিো  িত্যি ধ ি ওনমক্রি আক্রোন্ত ব োগী েিোক্ত হপ়েপছ। বৈশটি  শীষ ট েিংক্রোমক ব োগ নবপশষজ্ঞ 

অযোপিোনিও ফোউনচ এই তথ্য নিনিত কপ পছি। বহো়েোইট হোউপজ েিংবোৈ েপম্মলপি নতনি জোিোি, ওই ব্যনক্ত ২২ িপভম্ব  

ৈনক্ষণ আনিকো়ে যোি। ২৯ িপভম্ব  নতনি বকোনভি  নজটিভ হি। নতনি কযোনলপফোনি ট়েো  বোনেেো। 

(প নিও এনবনে : ১৫০০ ে. ০২.১২.২০২১ প্রতীক ও িো গীে) 

কপ োিোভোই োে েনতযই েীমোন্তহীি : জোনতেিংে মহোেনচব 

জোনতেিংপে  মহোেনচব অযোিনিও গুপতপ ে বপলপছি, কপ োিোভোই োে েনতযই েীমোন্তহীি। কপ োিো  িত্যি ধ ি 

ওনমক্রমপি  নবস্তো  বঠকোপত স্যনিনৈ টষ্ট বৈশ ও অঞ্চলপক নিশোিো কপ  ভ্রমণ নিপষধোজ্ঞো জোন   েমোপলোচিো কপ পছি 

নতনি। ভ্রমণ নিপষধোজ্ঞো জোন   নবষ়েপক অন্যো়ে এবিং অকোয টক  বপলও অনভনহত কপ ি নতনি। 

(প নিও এনবনে : ১৫০০ ে. ০২.১২.২০২১ প্রতীক ও িো গীে) 

েো োপৈপশ আগোমী নতিনৈি বৃনষ্ট অেবো বজ্রেহ বৃনষ্ট হপত  োপ  

েো োপৈপশ আগোমী নতিনৈি বৃনষ্ট অেবো বজ্রেহ বৃনষ্ট হপত  োপ । আজ বৃহস্পনতবো  আবহোও়েো  পূব টোভোপে এই তথ্য 

জোনিপ়ে বলো হ়ে, মে আেোমোি েোগ  এবিং তত্েিংলগ্ন এলোকো়ে লঘুচো  দতন  হপ়েপছ। এটি বতটমোপি ৈনক্ষণ-পূব ট 

বপেো েোগ  এবিং তত্েিংলগ্ন আেোমোি েোগ  এলোকো়ে অবস্থোি ক পছ। 

(প নিও এনবনে : ১৮০০ ে. ০২.১২.২০২১ প্রতীক ও িো গীে) 

শবিম জোহোিপক ব্যবস্থো িো নবভোপগ  েহপযোগী অেো ক নহপেপব পুিব টহোল ক পত হোইপকোপট ট  নিপৈ টশ  

ঢোকো নবেনবদ্যোলপ়ে  নশক্ষক শবিম জোহোিপক েব স্যপযোগ-স্যনবধোেহ ব্যবস্থো িো নবভোপগ  েহপযোগী অেো ক নহপেপব 

পুিব টহোল ক পত নিপৈ টশ নৈপ়েপছি হোইপকোট ট। এক ন পট  চূড়োন্ত শুিোনি নিপ়ে বৃহস্পনতবো  হোইপকোপট ট  একটি দিত 

ববঞ্চ এই  ো়ে বৈি। (প নিও এনবনে : ১৮০০ ে. ০২.১২.২০২১ প্রতীক ও িো গীে) 

আইি-আৈোলপত  প্রনত নবএিন   আস্থো বিই : ওবো়েদুল কোপৈ  

আও়েোমী লীপগ  েোধো ণ েম্পোৈক ওবো়েদুল কোপৈ  বপলপছি, আইি-আৈোলপত  প্রনত আস্থো বিই বপলই নবএিন  

বিতো ো খোপলৈো নজ়েো  নবপৈপশ যোও়েো  নবষপ়ে আইি বকোপিো বোধো ি়ে, বোধো হপে ে কো  বপল বক্তব্য নৈপ়ে যোপেি। 

বৃহস্পনতবো  তো  ে কোন  বোেভবপি নবএিন  বিতোপৈ  নবনভন্ন বক্তপব্য  জবোপব নতনি একেো বপলি। 

(প নিও এনবনে : ১৮০০ ে. ০২.১২.২০২১ প্রতীক ও িো গীে) 

ব নিও টুপি 

ভো পত  উনড়ষ্যো ও অন্ধ্র প্রপৈপশ  উ কূপল  নৈপক বধপ়ে আেপছ ঘূনণ টঝড় জোও়েোৈ 

ভো পত  ৈনক্ষণ উনড়ষ্যো উত্ত  অন্ধ্র প্রপৈপশ  উ কূপল  নৈপক বধপ়ে আেপছ ঘূনণ টঝড় জোও়েোৈ। শনিবো  বভোপ  

ঘূনণ টঝড়টি উ কূপল আছপড়  ড়পত  োপ । এ  প্রভোপব কলকোতোেহ আপশ োপশ  কপ়েক বজলো়ে হোলকো বেপক ভো ী 

বৃনষ্ট োত হপত  োপ ।  নিমবপে  কলকোতো  আনলপু  আবহোও়েো ৈপ্ত  জোিো়ে, ঘূনণ টঝড় জোও়েোপৈ  কো পণ 
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 নিমবপে  উ   নৈপ়ে ৪০-৫০ নকপলোনমটো  ববপগ ঝপড়ো হোও়েো বপ়ে বযপত  োপ । এ ই মপে ভো পত  ব ল কর্তট ক্ষ 

৫৩টি ব ল যোত্রো বোনতল কপ পছ। (প নিও টুপি : ০৮৪৫ ে. ০৩.১২.২০২১ আেোৈ ও িো গীে) 

ভো পত অনুনষ্ঠত নত্রৈলী়ে একটি টুি টোপমপি  ফোইিোপল উপঠপছ বোিংলোপৈপশ  যুবো ো 

আেন্ন অনূর্ধ্ট-১৯ নবেকোপ   প্রস্তুনত নহপেপব নত্রৈলী়ে একটি টুি টোপমি বখলপত বতটমোপি ভো পত অবস্থোি ক পছ 

বোিংলোপৈপশ  অনূর্ধ্ট-১৯ ৈল। এই েফপ  ভো পত  অনূর্ধ্ট-১৯ ‘এ’ ৈল এবিং ভো পত  অনূর্ধ্ট-১৯ ‘নব’ ৈপল  নব পক্ষ 

নিপজপৈ  টোিো নতি ম্যোপচ জ়ে ব প়েপছ টোইগো  যুবো ো। এপত টুি টোপমপি  ফোইিোল নিনিত কপ পছ লোল-েবুপজ  

প্রনতনিনধত্বকো ী ো। অনূর্ধ্ট-১৯ ৈপল  হপ়ে ব্যট হোপত আপলো ছড়োপেি নবেকো  জ়েী অনূর্ধ্ট-১৯ ৈপল  েৈে প্রোনন্তক 

িওপ োজ িোনবল। আপগ  নৈি বেঞ্চুন  ক ো     বৃহস্পনতবো  ভো ত অনূর্ধ্ট-১৯ ‘এ’ ৈপল  নব পক্ষ অধ টশতক 

হোাঁনকপ়েপছি নতনি। েপে মোনফজুল ইেলোপম  নফফটিপত কলকোতো  ইপিি গোপি টপে অনুনষ্ঠত ম্যোপচ ছ়ে  োপি ব োমোঞ্চক  

ম্যোপচ জ়ে ব প়েপছ বোিংলোপৈশ।  (প নিও টুপি : ০৮৪৫ ে. ০৩.১২.২০২১ আেোৈ ও িো গীে) 

আনিকো়ে নবমোি বোিংলোপৈশ এ়েো  লোইপে  বকোপিো ফ্লোইট চলোচল কপ  িো :   োষ্ট্রমন্ত্রী 

   োষ্ট্রমন্ত্রী িক্ট  এ বক আব্দুল বমোপমি বপলপছি, আনিকো়ে নবমোি বোিংলোপৈশ এ়েো  লোইপে  বকোপিো ফ্লোইট চলোচল 

কপ  িো। তপব অন্য বকোপিো এ়েো  লোইপে বৈশটি বেপক যো ো আেপব, তোপৈ পক ববোনি টিং  োে বৈ়েো হপব িো। নবপকপল 

নেপলপট  েোলুটিক  এলোকো়ে বকএম ফোউপিশপি  আ ফোি নভপলপজ  উপিোধিকোপল ওনমক্রি েতকটতো নবষপ়ে এক 

প্রপশ্ন  জবোপব নতনি এ কেো বপলি। মন্ত্রী বপলি, আনিকো  আপশ োপশ  বৈশগুপলোপত যো ো আপছি, তোপৈ  এখি বৈপশ 

আেপত নিরুৎেোনহত ক ো  জন্য েবগুপলো নমশিপক বপল বৈ়েো হপ়েপছ। যোপৈ  কপ োিো  দুই বিোজ টিকো ও কপ োিো  

বটস্ট ন প োট ট বিপগটিভ তোপৈ পক ১৪ নৈি প্রোনতষ্ঠোনিক বকো়েোপ িোইপি েোকপত হপব বপলও জোিোি   োষ্ট্রমন্ত্রী। 

(প নিও টুপি : ২৩৪৫ ে. ০২.১২.২০২১ আেোৈ ও িো গীে) 

ে কোপ   প্রপ়েোজপি ববগম নজ়েোপক নবপৈপশ  োঠোপিো  ৈ কো  : নমজটো ফখরুল 

আবো ও নবএিন  বচ়েো  ো েি ববগম খোপলৈো নজ়েোপক উন্নত নচনকৎেো  জন্য নবপৈপশ  োঠোপিো  ৈোনব জোনিপ়েপছি 

ৈলটি  মহোেনচব নমজটো ফখরুল ইেলোম আলমগী । নতনি বপলপছি, ে কোপ   প্রপ়েোজপি ববগম নজ়েোপক নবপৈপশ 

 োঠোপিো  ৈ কো । কো ণ তো  যনৈ বকোপিো ক্ষনত হ়ে, তোহপল বৈপশ  জিগণ ে কো পক ব হোই বৈপব িো। খোপলৈো 

নজ়েো  নিিঃশতট মুনক্ত ও নবপৈপশ উন্নত নচনকৎেো  ৈোনবপত নবপকপল জোতী়ে বপ্রেলোপব  েোমপি জোতী়েতোবোৈী মুনক্তপযোদ্ধো 

ৈল আপ়েোনজত এক মোিববন্ধি কম টসূনচপত এেব কেো বপলি নমজটো ফখরুল। 

(প নিও টুপি : ২৩৪৫ ে. ০২.১২.২০২১ আেোৈ ও িো গীে) 

েশস্ত্র বোনহিীপক অগ্র দেনিপক  ভূনমকো  োলপি  আহ্বোি প্রধোিমন্ত্রী  

২০৪১ েোপল  মপে উন্নত েমৃদ্ধ বোিংলোপৈশ গড়পত েশস্ত্র বোনহিীপক অগ্র দেনিপক  ভূনমকো  োলপি  আহ্বোি জোনিপ়েপছি 

প্রধোিমন্ত্রী বশখ হোনেিো। নবপে  েোপে তোল নমনলপ়ে প্রনতনি়েতই েশস্ত্র বোনহিী  আধুনিকো়েি ক ো হপে বপলও 

জোনিপ়েপছি নতনি। েকোপল গণভবি বেপক ন্যোশিোল নিপফে বকোে ট-২০২১ এবিং আম ট বফোপে টে ও়েো  বকোে ট-২০২১-এ  

গ্রোজুপ়েশি বেপ মনিপত ভোচু ট়েোনল যুক্ত হপ়ে এেব বপলি ে কো  প্রধোি। 

(প নিও টুপি : ১৩৪৫ ে. ০২.১২.২০২১ প্রতীক ও িো গীে) 

আনমি বোজোপ  ছ়ে ছোত্রপক ন টিপ়ে হতযো মোমলো়ে ১৩জিপক মৃত্যযৈণ্ড নৈপ়েপছি আৈোলত 

১০ বছ  আপগ  োজধোিী  অদূপ  েোভোপ   আনমি বোজোপ  ছ়ে ছোত্রপক ন টিপ়ে হতযো মোমলো়ে ১৩জিপক মৃত্যযৈণ্ড 

নৈপ়েপছি আৈোলত। এছোড়ো ১৯জিপক বৈ়েো হপ়েপছ যোবজ্জীবি কো োৈণ্ড। আ  খোলোে ব প়েপছি ২৫জি। ঢোকো বজলো  

নিতী়ে অনতন ক্ত ৈো়ে ো জজ ইেমত জোহোি আজ এই  ো়ে বেোষণো কপ ি। ২০১১ েোপল  ১৭ জুলোই শপব ব োপত  

 োপত েোত বন্ধু ঘু পত নগপ়েনছপলি আনমি বোজোপ   বড়পৈশী গ্রোপম।  োত বেো়েো ১টো  নৈপক স্থোিী়ে নকছু দুবৃ টত্ত তোপৈ  

িোকোত বপল ন টিপ়ে ও কুন প়ে আহত কপ । এপত ছ়েজি মো ো যোি আ  একজি প্রোপণ বেঁপচ যোি। নিহত ছ়ে ছোত্র 

হপলি- শোমে  নহম, বতৌনহদু   হমোি, ইব্রোনহম খনলল, কোমরুজ্জোমোি, টিপু স্যলতোি এবিং নেতোব জোনব । 

(প নিও টুপি : ১৩৪৫ ে. ০২.১২.২০২১ প্রতীক ও িো গীে) 

গুজব ছড়োপল কপঠো  ব্যবস্থো বি়েো হপব : নশক্ষোমন্ত্রী 

কপ োিো েিংক্রমপণ  কো পণ ৈীে টনৈি আটপক েোকো     আজ বেপক শুরু হপলো এইচএেনে ও েমমোপি    ীক্ষো। 

নবজ্ঞোি নবভোপগ   ৈোে ট নবজ্ঞোি প্রেম ত্র   ীক্ষো  মেনৈপ়ে েো োপৈপশ েকোল ১০টো়ে এই   ীক্ষো শুরু হ়ে, যো বশষ হ়ে 

ববলো েোপড় ১১টো়ে। েিংনক্ষপ্ত নেপলবোে অনুযো়েী হপত যোও়েো এই   ীক্ষো়ে ৯টি েোধো ণ নশক্ষো ববোি ট এবিং মোদ্রোেো ও 

কোন গন  নশক্ষো ববোি ট নমনলপ়ে এবো  প্রো়ে ১৪ লোখ নশক্ষোেী   ীক্ষো়ে অিংশ নিপেি । এনৈপক েকোপল  োজধোিী  ে কোন  

শহীৈ বেোহ োও়েোৈী কপলজ এইচএেনে   ীক্ষো  বকন্দ্র  ন ৈশ টি কপ ি নশক্ষোমন্ত্রী িোক্তো  ৈীপু মনি। এেম়ে নতনি 
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বপলি, প্রশ্ন ফোাঁপে  স্যপযোগ বিই, গুজব ছড়োপল কপঠো  ব্যবস্থো বি়েো হপব। এেম়ে নশক্ষোমন্ত্রী আপ ো জোনিপ়েপছি, ২০২২ 

েোপল  এইচএেনে এবিং এেএেনে   ীক্ষো ওই বছপ   মোঝোমোনঝ েম়ে হপত  োপ । 

(প নিও টুপি : ১৩৪৫ ে. ০২.১২.২০২১ প্রতীক ও িো গীে) 

পুনলপশ  বোধো  মুপখ  পড়পছি নি ো ৈ েড়পক  ৈোনবপত আপেোলি ত নশক্ষোেী ো 

পূব ট বেোষণো অনুযো়েী আজ েীনমত কম টসূনচ  োলি ক পত বগপল পুনলপশ  বোধো  মুপখ  পড়পছি নি ো ৈ েড়পক  ৈোনবপত 

আপেোলি ত নশক্ষোেী ো। আজ দুপু  ১২টো  নৈপক  োজধোিী   োমপু ো নব্রপজ  উ   নশক্ষোেী ো মোিববন্ধি ক পত বগপল 

পুনলশ তোপৈ  েন প়ে বৈ়ে। এ েম়ে পুনলপশ  েপে নশক্ষোেীপৈ  ধোক্কোধোনক্ক হ়ে। এইচএেনে   ীক্ষোেীপৈ  কেো 

নবপবচিো কপ  নশক্ষোেী ো নি ো ৈ েড়পক  ৈোনবপত চলমোি আপেোলি কম টসূনচ েীনমত ক ো  বেোষণো নৈপ়েনছল। আজ 

দুপু  ১২টো বেপক ববলো ১টো  য টন্ত েীনমত কম টসূনচ  োলি ক পবি বপল বেোষণো নৈপ়েনছপলি তো ো। 

(প নিও টুপি : ১৩৪৫ ে. ০২.১২.২০২১ প্রতীক ও িো গীে) 

১৯৭১ েোপল  এই নৈপি মুনক্ত  েিংগ্রোপম উত্তোল নছল বোিংলো  মোটি 

১৯৭১ েোপল  ২ নিপেম্ব  নছল বৃহস্পনতবো । মুনক্ত  েিংগ্রোপম উত্তোল নছল বোিংলো  মোটি। এই নৈিই মুনক্ত বোনহিী 

বেোড়োশোপল  োকবোনহিী  অবস্থোপি  উ   চো নৈক বেপক আক্রমণ কপ  ২৭  োক হোিোৈো পক হতযো ক পত েক্ষম হ়ে। 

এখোি বেপক ববশনকছু বগোলোবোরুৈ উদ্ধো  কপ  মুনক্ত বোনহিী। আজমপু  ব লপস্টশি মুনক্তবোনহিী  নি়েন্ত্রপণ এপলও  োক 

বোনহিী তোপৈ  নব য টস্ত অবস্থো কোটিপ়ে উপঠ  োেো আক্রমণ কপ । 

(প নিও টুপি : ১৩৪৫ ে. ০২.১২.২০২১ প্রতীক ও িো গীে) 

আগোমী ৫ বেপক ১২ নিপেম্ব  অনুনষ্ঠত হপত যোপে িবম জোতী়ে এেএমই  ণ্য বমলো-২০২১ 

আগোমী ৫ বেপক ১২ নিপেম্ব  নশল্প মন্ত্রণোলপ়ে  পৃষ্ঠপ োষকতো়ে এবিং এেএমই ফোউপিশপি  উপদ্যোপগ অনুনষ্ঠত হপত 

যোপে িবম জোতী়ে এেএমই  ণ্য বমলো-২০২১। ৫ নিপেম্ব  েকোল ১০টো়ে  োজধোিী  বেবন্ধু আন্তজটোনতক েপম্মলি 

বকপন্দ্র ওই বমলো  উপিোধি ক পবি প্রধোিমন্ত্রী বশখ হোনেিো। এই উ লপক্ষয েকোপল  োজধোিী  আগো গোাঁওপ়ে এেএমই 

ফোউপিশপি  প্রধোি কোয টোলপ়ে আপ়েোনজত েিংবোৈ েপম্মলপি নশল্পমন্ত্রী নূরুল মনজৈ মোহমুৈ হুমো়ে়ূি জোনিপ়েপছি, শতভোগ 

বৈনশ  পণ্য  এই বমলো়ে উপদ্যোক্তোপৈ  জন্য ৩২৫টি স্টপল  ব্যবস্থো েোকপব। প্রনতনৈি েকোল ১০টো বেপক  োত ৮টো 

 য টন্ত বমলো প্রোেণ ৈশ টিোেীপৈ  জন্য উনু্মক্ত েোকপব। (প নিও টুপি : ১৩৪৫ ে. ০২.১২.২০২১ প্রতীক ও িো গীে) 

ঢোকো উত্ত  নেটি ক প োপ শপি  ম়েলো  গোনড়  ধোক্কো়ে আ জু ববগম িোপম  এক বৃদ্ধো আহত 

ঢোকো উত্ত  নেটি ক প োপ শপি  ম়েলো  গোনড়  ধোক্কো়ে আ জু ববগম িোপম  এক বৃদ্ধো আহত হপ়েপছি। পুনলশ তোপক 

উদ্ধো  কপ  হোে োতোপল ভনতট কপ পছ। আজ েকোল ৮টো  নৈপক বমোহোম্মৈপু  বোেস্টযোপি ম়েলো  গোনড়  েপে গোপম টিে 

কমী আ জু ববগপম  ধোক্কো লোপগ। এপত নতনি বকোমপ  ও হোপত আেোত  োি।  প  পুনলশ আ জু ববগমপক শহীৈ 

বেোহ োও়েোৈী বমনিপকপল নিপ়ে ভনতট ক ো়ে। এ ই মপে ম়েলো  গোনড়  চোলকপক আটক কপ পছ পুনলশ। 

(প নিও টুপি : ১৩৪৫ ে. ০২.১২.২০২১ প্রতীক ও িো গীে) 

বেোপহল ও হন  ৈ েোহো হতযো মোমলো  প্রধোি আেোনম শোহ আলম বন্দুকযুপদ্ধ নিহত 

কুনমল্লো়ে কোউনেপল  দে়েৈ বমোহোম্মৈ বেোপহল ও তো  েহপযোগী হন  ৈ েোহো হতযো মোমলো  প্রধোি আেোনম শোহ আলম 

পুনলপশ  েপে বন্দুকযুপদ্ধ নিহত হপ়েপছ। বুধবো   োপত কুনমল্লো েৈ  উ পজলো  চোাঁিপু  বগোমতী িৈী  ববনড়বোাঁধ 

এলোকো়ে বন্দুকযুপদ্ধ  এই েটিো েপট। নিহত শোহ আলম ১৬ ও়েোপি ট  স্যজোিগ  পূব ট  োড়ো এলোকো  প্র়েোত জোনু নম়েো  

বছপল। তো  নবরুপদ্ধ একোনধক হতযো মোমলো  প়েপছ। (প নিও টুপি : ১৩৪৫ ে. ০২.১২.২০২১ প্রতীক ও িো গীে) 

েোপজপক আগুপি পুপড় বগপছ নতিটি ন পেোট ট 

 োেোমোটি   য টটি বকন্দ্র েোপজপক আগুপি পুপড় বগপছ নতিটি ন পেোট ট। বুধবো  নৈবোগত  োত বেো়েো ৩টো  নৈপক সূত্র োত 

হও়েো এই আগুি নি়েন্ত্রণ ক পত প্রো়ে আড়োই েণ্টো েম়ে লোপগ। ন পেোট টগুপলোপত েোকো ৫৬জি  য টটকপক নি ো পৈ 

েন প়ে বি়েো হ়ে। স্থোিী়ে সূপত্র জোিো যো়ে, বুধবো   োপত অবকোশ ন পেোপট ট  নিচতলো বেপক আগুপি  সূত্র োত হ়ে। 

মুহূপতট  মপে আগুি  োপশ েোকো বমেছুট এবিং মিোিো কযোপফ িোমক অন্য দু’টি ন পেোপট টও ছনড়প়ে  পড়।  োশো োনশ 

একটি বেত ে ও আগুপি পুপড় যো়ে।  প  খোগড়োছনড়  ৈীনেিোলো বেপক ফো়েো  েোনভ টপে  কমী ো নগপ়ে আইি-শৃঙ্খলো 

বোনহিী  েহপযোনগতো়ে আগুি নি়েন্ত্রপণ আপি। (প নিও টুপি : ১৩৪৫ ে. ০২.১২.২০২১ প্রতীক ও িো গীে) 

বৈপশ কপ োিোভোই োে েিংক্রমপণ ২৪ েণ্টো়ে ৩জপি  মৃত্যয 

বৈপশ কপ োিোভোই োে েিংক্রমপণ ২৪ েণ্টো়ে ৩জপি  মৃত্যয হপ়েপছ। একই েমপ়ে িত্যি েিোক্ত হপ়েপছি ২৬১জি। এ  

ফপল বৈপশ কপ োিো়ে বমোট আক্রোন্ত েিোক্ত হপ়েপছ ১৫ লোখ ৭৬ হোজো  ৮২৭জি, যোপৈ  মপে মো ো বগপছি ২৭ হোজো  

৯৮৬জি। নবপকপল স্বোস্থয অনধৈফতপ   নি়েনমত েিংবোৈ নবজ্ঞনপ্তপত এেকল তথ্য জোিোপিো হপ়েপছ। 

(প নিও টুপি : ১৮৪৫ ে. ০২.১২.২০২১ প্রতীক ও িো গীে) 
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ওনমক্রি নিপ়ে েবোই নচনন্তত তপব ে কো  েতক ট  প়েপছ : স্বোস্থযমন্ত্রী 

নবমোিবেপ  যোত্রী  েিংখ্যো ববনশ হপল ল্যোবপ টন   েিংখ্যো বোড়োপিো হপব বপল জোনিপ়েপছি স্বোস্থযমন্ত্রী জোনহৈ মোপলক। 

আজ নবপকপল হয ত শোহজোলোল আন্তজটোনতক নবমোিবেপ  দুবোইগোমী যোত্রীপৈ  বটনস্টিং ফযোনেনলটিে  ন ৈশ টি বশপষ 

নতনি এ কেো বপলি। এ েম়ে কপ োিোভোই োপে  িত্যি ধ ি ওনমক্রি প্রেপে স্বোস্থযমন্ত্রী বপলি, ওনমক্রি নিপ়ে েবোই 

নচনন্তত তপব ে কো  েতকট  প়েপছ। (প নিও টুপি : ১৮৪৫ ে. ০২.১২.২০২১ প্রতীক ও িো গীে) 

এলন নজ  মূল্য পুিিঃনিধ টো ণ কপ পছ নবইআ নে 

বৈপশ বভোক্তো  য টোপ়ে ত লীকৃত ব পরোনল়েোম গ্যোে এলন নজ  মূল্য পুিিঃনিধ টো ণ কপ পছ বোিংলোপৈশ অযোিোনজট ব গুপলটন  

কনমশি, নবইআ নে। ববে কোন  খোপত ১২ বকনজ নেনলিোপ   এলন নজ  ৈোম নিধ টো ণ ক ো হপ়েপছ ১ হোজো  ২৬৮  

টোকো। গত মোপে এ  ৈোম বোনড়প়ে ক ো হপ়েনছল ১ হোজো  ৩১৩ টোকো। নবইআ নে আজ এক বপ্রে নবজ্ঞনপ্তপত জোিো়ে, 

আন্তজটোনতক বোজোপ  এলন নজ  ৈোম কমো়ে বোিংলোপৈশ এ  ৈোম েমন্ব়ে ক ো হপ়েপছ। আ  এপত কপ  ১২ বকনজ 

নেনলিোপ   ৈোম কমপলো ৮৫ টোকো কপ । এ  আপগ গত ৪ িপভম্ব  এলন নজ  ৈোম বোনড়প়েনছল নবইআ নে। তখি ১২ 

বকনজ নেনলিোপ  ৫৪ টোকো ৈোম বোড়োপিো হপ়েনছল। (প নিও টুপি : ১৮৪৫ ে. ০২.১২.২০২১ প্রতীক ও িো গীে) 

হোফ ভোড়ো  নেদ্ধোন্তটি বোস্তবো়েি ক পত  ন বহি মোনলক-শ্রনমকপৈ  প্রনত আহ্বোি ওবো়েদুল কোপৈপ   

আইি এবিং আৈোলপত  প্রনত নবএিন  বিতোপৈ  আস্থো বিই বপল মন্তব্য কপ পছি আও়েোমী লীপগ  েোধো ণ েম্পোৈক, 

েড়ক  ন বহি ও বেত্যমন্ত্রী ওবো়েদুল কোপৈ । আজ েকোপল নিপজ  বোেভবপি নবএিন  বিতোপৈ  বক্তপব্য  জবোপব 

নতনি এ কেো বপলি। এ েম়ে নশক্ষোেীপৈ  জন্য হোফ ভোড়ো  নেদ্ধোন্তটি বোস্তবো়েি ক পত  ন বহি মোনলক-শ্রনমকপৈ  

প্রনত আহ্বোি জোিোি ওবো়েদুল কোপৈ । (প নিও টুপি : ১৮৪৫ ে. ০২.১২.২০২১ প্রতীক ও িো গীে) 

ববগম খোপলৈো নজ়েো যোপত েপব টোচ্চ স্বোস্থযপেবো  োি, ে কো  বেই ব্যবস্থো ক পছ : তথ্যমন্ত্রী 

ববগম খোপলৈো নজ়েো যোপত েপব টোচ্চ স্বোস্থযপেবো  োি, ে কো  বেই ব্যবস্থো ক পছ বপল জোনিপ়েপছি তথ্য ও েম্প্রচো মন্ত্রী 

িক্ট  হোছোি মোহমুৈ। নতনি বপলি, নবএিন  বযভোপব চো়ে খোপলৈো নজ়েো  নচনকৎেো  বেভোপবই হপব। বৈপশ  বমধোবী 

নচনকৎেকপৈ  স্যনচনকৎেো়ে ববগম নজ়েো পুপ োপুন  স্যস্থ হপবি বপলও আশো প্রকোশ কপ ি হোছোি মোহমুৈ। আজ জোতী়ে 

বপ্রেলোপব নিএেনেনে বমধোবৃনত্ত-২০২১ প্রৈোি অনুষ্ঠোপি প্রধোি অনতনে  বক্তপব্য এেব কেো বপলি তথ্যমন্ত্রী। 

(প নিও টুপি : ১৮৪৫ ে. ০২.১২.২০২১ প্রতীক ও িো গীে) 

 োবিো  ভোঙ্গুড়ো  বড়োল নব্রজ বস্টশপি একটি মোলবোহী বরি লোইিচুযত 

 োবিো  ভোঙ্গুড়ো  বড়োল নব্রজ বস্টশপি একটি মোলবোহী বরি লোইিচুযত হপ়েপছ। আ  এপত ঢোকো  েপে উত্ত োঞ্চল, 

 নিমোঞ্চল এবিং ৈনক্ষণোঞ্চপল  ব ল বযোগোপযোগ বন্ধ  প়েপছ। আজ নবপকল ব ৌপি ৪টো  নৈপক এই েটিো েপট। নবষ়েটি 

গণমোেমপক নিনিত কপ পছি নে োজগে েোিো  ভো প্রোপ্ত কম টকতটো বমোহোম্মৈ শোহ কোমোল। নে োজগে নজআ ন  েোিো  

উ - ন ৈশ টক বমোহোম্মৈ আনমরুল ইেলোম জোিোি, মোলবোহী বরিটি নে োজগপে মোল খোলোে কপ  ৈশ টিো়ে বফ ো   পে 

 োবিো  ভোঙ্গুড়ো নব্রপজ  কোপছ এ  দু’টি বনগ লোইিচুযত হপ়ে যো়ে। এনৈপক ঈে ৈী বস্টশি বেপক এ ই মপে 

দুে টটিোস্থপল ব ৌাঁপছপছ উদ্ধো কো ী বরি। (প নিও টুপি : ১৮৪৫ ে. ০২.১২.২০২১ প্রতীক ও িো গীে) 

চুনক্ত কপ  বকোপিো অ  োধ কপ পছি নকিো এমি প্রপশ্ন ে কোপ   কোপছ ব পখপছি েন্তু লো মো 

 োব টতয চট্টগ্রোম চুনক্ত কপ  বকোপিো অ  োধ কপ পছি নকিো ে কোপ   কোপছ এমি প্রশ্ন কপ পছি  োব টতয চট্টগ্রোম 

জিেিংহনত েনমনত  েভো নত েন্তু লো মো। নতনি বপলপছি,  োব টতয চট্টগ্রোম েমেো একটি বড় েমেো নছল। বেই েমেো 

েমোধোপি নতনি ে কো পক েহপযোনগতো কপ পছি। নকন্তু আজ চুনক্ত স্বোক্ষপ   ২৪ বছ  মপি হপে চুনক্ত কপ  নতনি অ  োধ 

কপ পছি। কো ণ তোপক এবিং তো  েিংগঠিপক এখি েন্ত্রোেী নহপেপব নচনিত ক ো হপে।  োব টতয চট্টগ্রোম চুনক্ত  দুই যুগ 

পূনতট উ লপক্ষয বজএেএে এবিং বোিংলোপৈশ আনৈবোেী বফো োম  োজধোিী  আগো গোাঁওপ়ে মুনক্তযুদ্ধ জোদুে  নমলিো়েতপি 

আপ়েোনজত অনুষ্ঠোপি এেব কেো বপলি েন্তু লো মো। (প নিও টুপি : ১৮৪৫ ে. ০২.১২.২০২১ প্রতীক ও িো গীে) 

এবো  ভো পত নমলপলো কপ োিো  িত্যি বভন প়েি ওনমক্রি 

নবেজুপড় গত ২৪ েণ্টোয় কপ োিো়ে দৈনিক মৃত্যয ও েিোপক্ত  েিংখ্যো ববপড়পছ। একনৈপি েো োনবপে কপ োিো়ে আক্রোন্ত 

হপ়ে মো ো বগপছি ৮ হোজোপ   ববনশ মোনুষ। একই েমপ়ে িত্যি আক্রোন্ত ব োগী  েিংখ্যো ছোনড়প়েপছ েোপড় ৬ লোপখ  ে । 

এ নিপ়ে নবপে কপ োিো়ে আক্রোন্ত ব োগী  েিংখ্যো ববপড় হপলো ২৬ বকোটি ৩৭ লোখ ৯৩ হোজো , যোপৈ  মপে ৫২ লোখ ৪২ 

হোজো  মোনুষ মো ো বগপছি। এনৈপক ভো পত  কণ টোটক  োপজয আজ দু’জপি  বৈপহ কপ োিো  িত্যি বভন প়েি ওনমক্রি 

েিোক্ত হপ়েপছ। বৈশটিপত ওনমক্রি েিোপক্ত  েটিো এটিই প্রেম। এই তথ্য নিনিত কপ  ি়েোনৈনল্ল  স্বোস্থয মন্ত্রণোল়ে 

জোনিপ়েপছ, আনিকো বফ ত দু’জপি  শ ীপ  কপ োিোভোই োপে  িত্যি এই ধ পি  েন্ধোি  োও়েো বগপছ। তোপৈ  

একজপি  ব়েে ৬৬, অন্যজপি  ব়েে ৪৬। আক্রোন্ত দুই ব্যনক্ত  েিংস্পপশ ট আেো েবোইপক নচনিত এবিং   ীক্ষো ক ো 

হপ়েপছ। (প নিও টুপি : ১৮৪৫ ে. ০২.১২.২০২১ প্রতীক ও িো গীে) 
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অনভবোেী বপ্র পণ বোিংলোপৈশ নবপে ষষ্ঠ এবিং ব নমপটে গ্রহপণ অষ্টম 

কপ োিো  কো পণ নবেব্যো ী চলোচল নি়েন্ত্রণ এবিং ভ্রমণ নিপষধোজ্ঞো শপতটও নব য ট়ে, েিংেোত এবিং েনহিংেতো  কো পণ 

অভযন্ত ীণ বোস্তুচুযনত ববপড়পছ। নবপে ২০২০ েোপল আন্তজটোনতক অনভবোেী  েিংখ্যো নছল ২৮ বকোটি ১০ লোখ। অনভবোেী 

বপ্র পণ বোিংলোপৈশ নবপে ষষ্ঠ এবিং ব নমপটে গ্রহপণ অষ্টম। আন্তজটোনতক অনভবোেি েিংস্থো  নবে অনভবোেি প্রনতপবৈি 

২০২১-এ এই তথ্য উপঠ এপেপছ। অনভবোেি নবষ়েক েবপচপ়ে গুরুত্বপূণ ট এই প্রনতপবৈিটি গতকোল বুধবো  প্রকোশ কপ  

জোনতেিংপে  এই েিংস্থোটি। বোিংলোপৈপশ প্রনতপবৈিটি প্রকোশ ক ো হ়ে আজ বৃহস্পনতবো ।  

(প নিও টুপি : ১৮৪৫ ে. ০২.১২.২০২১ প্রতীক ও িো গীে) 

 ঞ্চগপড় নবিোমূপল্য চক্ষু বেবো  লপক্ষয ৫টি চক্ষু নশনবপ   আপ়েোজি ক পত যোপে আই বক়েো  বপ্রোগ্রোম 

উত্ত োঞ্চলী়ে বজলো  ঞ্চগপড় স্যনবধো বনঞ্চতপৈ  নবিোমূপল্য চক্ষু বেবো প্রৈোপি  লপক্ষয ৫টি চক্ষু নশনবপ   আপ়েোজি ক পত 

যোপে মোিনবক েোহোয্য েিংস্থো আই বক়েো  বপ্রোগ্রোম। আগোমী ৪ নিপেম্ব  বেপক শুরু হপত যোও়েো এই চক্ষু নশনব  চলপব 

২৮ নিপেম্ব   য টন্ত। চক্ষু নশনব গুপলোপত েব ধ পি  চক্ষু বেবো প্রৈোপি   োশো োনশ বচোপখ ছোনি  ড়ো ব োগীপৈ  

অ োপ শপি  ব্যবস্থো ক ো হপব। এই উপদ্যোপগ কোন গন  েহো়েতো প্রৈোি ক পব েনফউিীি আহপমৈ ফোউপিশি 

হোে োতোল ঠোকু গোাঁও। নিনৈ টষ্ট নৈপি েকোল ১০টো বেপক দুপু  ২টো  য টন্ত এই চক্ষু বেবো প্রৈোি ক ো হপব। 

(প নিও টুপি : ১৮৪৫ ে. ০২.১২.২০২১ প্রতীক ও িো গীে) 

ইইউ’  মপে টিকো বোেতোমূলক ক ো  নবষপ়ে আপলোচিো জরুন  : ইউপ ো ী়ে কনমশি প্রধোি 

কপ োিো  িত্যি বভন প়েি ওনমক্রি প্রনতপ োপধ ইউপ ো ী়ে ইউনি়েিভুক্ত বৈশগুপলোপক টিকো বোেতোমূলক ক ো  নবষ়েটি 

নবপবচিো  আহ্বোি জোনিপ়েপছি ইউপ ো ী়ে কনমশপি  প্রধোি উ স্যলো ভি িো  বলি। নবনবনে  এক প্রনতপবৈপি এই খব  

জোিোপিো হপ়েপছ। ব্রোপেলপে এক েিংবোৈ েপম্মলপি উ স্যলো ভি িো  বলি বপলপছি, ইইউ’  মপে টিকো বোেতোমূলক 

ক ো নিপ়ে ঠিক নকভোপব আপলোচিো ক ো যো়ে, বে নবষপ়ে আপলোচিো জরুন । এই বক্ষপত্র অবশ্যই বযৌে উপদ্যোগ 

প্রপ়েোজি। (প নিও টুপি : ১৮৪৫ ে. ০২.১২.২০২১ প্রতীক ও িো গীে) 

BBC 
SOUTH AFRICA NEW CASES DOUBLE IN 24 HOURS AS OMICRON SPREADS 
Health officials say the new coronavirus variant Omicron has now become dominant in 
South Africa and is driving a sharp increase in new infections. Some 8,500 new Covid 
infections were registered in the latest daily figures. That is almost double the 4,300 cases 
confirmed the previous day. By contrast, daily infections were averaging between 200 and 
300 in mid-November, a top South African scientist told the BBC. Omicron has now been 
detected in at least 24 countries around the world, according to the World Health 
Organization (WHO). South Africa was the first country to detect the highly mutated new 
variant. Its National Institute for Communicable Diseases (NICD) has said more than 70% of 
all the virus genomes it sequenced last month have been of the new variant. 
(BBC : 0600 hrs. 03.12.2021 Sonia & Nargis) 
INDIA REPORTS FIRST CASES OF NEW COVID VARIANT OMICRON 
Two men in the southern Indian state of Karnataka have tested positive for the Omicron 
coronavirus variant after returning from overseas. The men, who are 66 years and 46 years 
old, are currently under observation, a government spokesperson said. These are the first 
cases of the new Omicron variant to be reported in India. The World Health Organization 
(WHO) has warned that Omicron poses a "high infection risk". Officials said all primary 
contacts and secondary contacts of the two men have been traced and are being tested as 
well. Six samples from people who tested positive for Covid-19 in the national capital Delhi, 
and another six samples from the western state of Maharashtra, have all been sent for 
genome sequencing to determine the variant. Officials are still awaiting results. Several other 
cities and states are following suit. (BBC : 0600 hrs. 03.12.2021 Sonia & Nargis) 
MERKEL PICKS GERMAN PUNK SINGER HAGEN FOR LAST SERENADE 
Angela Merkel will not leave office as chancellor of Germany until early next week, but on 
Thursday evening a military ceremony will be held in her honour, and with her choice of 
music. The ceremonial tattoo, or Grosser Zapfenstreich, is now a tradition for departing 
political figures. And after her 16 years as leader, the ceremony comes with a marching 
band and torchlight procession. But what has set German tongues wagging is the music she 
has chosen. Mrs Merkel is a passionate music lover, but in her words "mostly classical 
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music", and she's a regular visitor to the Bayreuth Festival, which showcases the work of 
composer Richard Wagner. So it has come of something of a surprise to find German punk 
singer Nina Hagen as one of her three musical choices. 
(BBC : 0600 hrs. 03.12.2021 Sonia & Nargis) 
MEGHAN WINS RULING IN MAIL ON SUNDAY PRIVACY FIGHT 
The Duchess of Sussex has won the latest stage in her legal fight against the publisher of 
the Mail on Sunday over a letter she sent to her father. The Court of Appeal rejected 
Associated Newspapers' attempt to have a trial in the privacy and copyright case. Meghan 
said it was a win "not just for me, but for anyone who has ever felt scared to stand up for 
what's right". Associated Newspapers said it was disappointed and was considering a further 
appeal to the Supreme Court. A judge had previously ruled in favour of Meghan after 
extracts from the letter appeared in the paper. In a statement issued after the ruling, the 
duchess urged people to be "brave enough to reshape a tabloid industry that... profits from 
the lies and pain that they create". (BBC : 0600 hrs. 03.12.2021 Sonia & Nargis) 
LAVROV WARNS OF RETURN TO MILITARY CONFRONTATION NIGHTMARE 
Russian Foreign Minister Sergei Lavrov has warned that Europe could be returning to what 
he called the "nightmare of military confrontation". At a European security conference in 
Sweden, Mr Lavrov floated the idea of a new European security pact to try to stop Nato from 
expanding further east. US Secretary of State Antony Blinken warned of "serious 
consequences" if Russia sought conflict with Ukraine. The meeting comes as Russia boosts 
its military near Ukraine's border. Ukraine says Russia has amassed more than 90,000 
troops there. Moscow denies it is preparing an attack on Ukraine and accuses Kyiv of its 
own military build-up. (BBC : 2200+2300 hrs. 02.12.2021 Sonia & Nargis) 
CURIOUS LEOPARD ENTERS CLASSROOM IN INDIA 
A leopard was captured in the northern Indian city of Aligarh after it entered a school and 
attacked a student. The student, who suffered minor injuries, said he ran out of the 
classroom when he saw the animal hiding there. The five-year-old leopard was eventually 
tranquilised and captured after an 11-hour long effort. Officials said the leopard may have 
strayed into the school from a patch of forest nearby.  
(BBC : 2200+2300 hrs. 02.12.2021 Sonia & Nargis) 
FACEBOOK UNCOVERS CHINESE NETWORK BEHIND FAKE EXPERT 
Facebook owner Meta Platforms has removed more than 500 accounts linked to an online 
disinformation network primarily based in China. The accounts had promoted the claims of a 
fake Swiss biologist called "Wilson Edwards", who alleged the US was meddling in efforts to 
find the origins of Covid-19. Edwards' comments had been widely carried by Chinese state 
media outlets. However, the Swiss embassy said that it was unlikely this person existed. 
Meta said in its report the social media campaign was "largely unsuccessful," and targeted 
English-speaking audiences in the United States and Britain and Chinese-speaking 
audiences in Taiwan, Hong Kong and Tibet.  
(BBC : 2200+2300 hrs. 02.12.2021 Sonia & Nargis) 
WTA ANNOUNCES IMMEDIATE SUSPENSION OF TOURNAMENTS IN CHINA 
The Women's Tennis Association has announced the immediate suspension of all 
tournaments in China amid concern for Chinese tennis player Peng Shuai. Peng, 35, 
disappeared from public view for three weeks after accusing a top Chinese official of sexual 
assault. WTA chief Steve Simon said he had "serious doubts" that Peng was "free, safe and 
not subject to intimidation". "In good conscience, I don't see how I can ask our athletes to 
compete there," he said. In response, China said it "opposes the politicisation of sports". 
News of the WTA suspending tournaments in China has been removed from the internet in 
the country, although the WTA's account on Chinese social media site Weibo is still 
available. The WTA has repeatedly called for a full investigation into Peng's claims. 
(BBC : 2200+2300 hrs. 02.12.2021 Sonia & Nargis) 
 

::THE END:: 
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