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AL GS says, Appointment of CEC and Other ECs Act-2022” will be considered as a unique 
milestone in Bangladesh’s history - adds, BNP SG is making mischievous statements to this end.
 (R. Today: 14) 
Information and Broadcasting Minister says, those who spend money to foreigners against their 
own country to hatch conspiracies are traitors - adds, BNP has a negative mindset in everything.  
                                                                                   (R. Today: 14)                                    
BNP SG says, the current parliament has no moral authority to make the law on Election 
Commission since it’s not legally elected by people. (R. Tehran: 09) 
 
Police have arrested 10 people for bank fraud from different areas of the capital-The cycle 
mainly targets bank accounts of owners of big businessman or group in Bangladesh.  (R. ABC: 11) 
 
A cycle which police have arrested for leaking question papers in recruitment test have leaked 
question papers in at least 16 recruitment exams in the last 10 years.  (R. ABC: 11) 
 
Bangladeshi entrepreneurs are now able to invest their money abroad if they want - the finance 
ministry says, seven core conditions are tied to the investment in foreign countries.  (BBC: 06) 
 
Energy officials says, Bangladesh faces acute shortages of natural gas due to rising demand - 
experts say, the crisis has been exacerbated by the lack of effective measures for gas extraction 
and exploration and the suspension of liquefied natural gas imports. (BBC: 03) 
 
Only educational institutions have been shut down again in the wake of increasing Corona virus 
infection. Controversy arises, how logical it is to keep only the educational institutions closed.       
 (BBC: 05) 
DGHS informs, 20 more people died of COVID-19 yesterday bringing deaths to 28,308 - 15,440 
people tested positive taking number of confirmed cases to 17,62,771.   (R. Today: 14) 
 
Global death toll from coronavirus crosses 56,68,015 & worldwide infected cases are 370,300,215 
while 292,399,174 people recover from the disease.  (R. Today: 12) 
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জোতীয় সিংসপৈ সদ্য  োশ হওয়ো নিব টোচি কনমশি আইিপক বোিংলোপৈপশি ইনতহোপসি এক অিন্য মোইলফলক বপল 

মন্তব্য কপিপছি আওয়োমী লীপেি সোধোিণ সম্পোৈক। নতনি বপলি, নবএিন  মহোসনচব নিব টোচি কনমশিোি নিপয়োপেি এই 

আইি িো মোিোি নবষপয় দূিনিসনিমূলক বক্তব্য নৈপয়পছি।  (বিনিও টুপি : ১৪) 

 

তথ্য ও সম্প্রচোিমন্ত্রী বপলপছি, বৈপশি নবরুপে যোিো নবপৈপশ লনবস্ট নিপয়োে কপি তোিো বৈশপরোহী। নতনি আপিো বপলি, 

নবএিন  সব বেপেই ‘িো’ বিোপে আক্রোন্ত হপয় বেপছ।  (বিনিও টুপি : ১৪) 

 

নবএিন  মহোসনচব বপলপছি, নিব টোচি কনমশি আইি  োস কিোি বকোপিো এখনতয়োি এই সিংসপৈি বিই। কোিণ এটি 

জিেপণি দ্বোিো নিব টোনচত বকোপিো সিংসৈ িয়।  (বিনিও বতহিোি : ০৯) 

 

িোজধোিীি নবনিন্ন এলোকো বেপক ব্যোিংক জোনলয়োনতি অনিপযোপে ১০ জিপক বেফতোি কপিপছ পুনলশ - চক্রটি মূলত 

বোিংলোপৈপশি বড় ব্যবসোয়ী বো গ্রুপ ি মোনলকপৈি ব্যোিংক অযোকোউন্ট লেয কপি।   (বিনিও এনবনস: ১১) 

 

পুনলশ নিপয়োে  িীেোয় প্রশ্ন ে ফোাঁপসি অনিপযোপে এমি একটি চক্র বেফতোি কপিপছ যো েত ১০ বছপি অন্তত ১৬টি 

নিপয়োে  িীেোয় প্রশ্ন ে ফোাঁস কপিপছ।  (বিনিও এনবনস: ১১) 

  

বোিংলোপৈনশ বকোম্পোনি চোইপল এখি নবপৈপশও তোপৈি অে ট নবনিপয়োে কিপত  োিপব। অে ট মন্ত্রণোলয় বলপছ ৭টি শপতট 

বৈনশয় প্রনতষ্ঠোিগুপলোপক এই অনুমনত বৈয়ো হপব। (নবনবনস: ০৬) 

 

বৈপশ গ্যোপসি চোনহৈোি তুলিোয় সিবিোপহ বড় ধিপিি ঘোটনত হওয়োয় এি সঙ্কট তীব্র হপয়পছ বপল কম টকতটোিো 

জোনিপয়পছি। নবপেষপকিো মপি কপিি গ্যোস উপতোলি এবিং অনুসিোপি কোয টকি  ৈপে  িো েোকোয় এবিং তিল গ্যোস 

আমৈোনি বি েোকোয় সিংকট আিও েিীি হপয়পছ। (নবনবনস: ০৩) 

 

বোিংলোপৈপশ ক্রমবধ টমোি কপিোিোিোইিোপসি সিংক্রমপণি  নিপপ্রনেপত সব নশেো প্রনতষ্ঠোি ছোড়ো আি নকছুই বি কিো হয় 

িোই। শুধু নশেোপ্রনতষ্ঠোি বি িোখো কতটো বযৌনক্তক তো নিপয় নবতপকটি সৃনি হপয়পছ। (নবনবনস: ০৫) 

 

স্বোস্থ্য অনধৈফতি েতকোল জোনিপয়পছ, কপিোিোিোইিোপসি সিংক্রমপণ আক্রোন্ত হপয় একনৈপি ২০জপিি মৃতুয হপয়পছ, এ 

নিপয় মৃপতি সিংখ্যো ৈোাঁড়োপলো ২৮ হোজোি ৩০৮জপি ; িতুি বিোেী সিোক্ত হপয়পছ ১৫,৪৪০জি; বমোট সিোপক্তি সিংখ্যো ১৭ 

লোখ ৬২ হোজোি ৭৭১জি । (পিনিও টুপি : ১৪) 

 

নবশ্বজুপড় কপিোিোিোইিোপস মৃতুযি সিংখ্যো ৫৬ লোখ ৬৮ হোজোি ছোনড়পয় বেপছ। আি আক্রোন্ত সিোক্ত হপয়পছ ৩৭ বকোটি ৩ 

লোখ মোনুষ। যোপৈি মপে সুস্থ্ হপয় উপেপছি প্রোয় ২৯ বকোটি ২৩ লোখ মোনুষ।                (পিনিও টুপি : ১২) 
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নবনবনস 

চলচ্চিত্র সনমনতি চ্চির্ বাচি চ্চিরে গণমাধ্যম ও সোমোনজক মোেপম শ ােরগাল এর্ং আরলাচিা শেখা যোপে 

বোিংলোপৈপশ চলচ্চিত্রচ্চ ল্পীরেে একটি চ্চির্ বাচিরে চ্চিরে গণমাধ্যম এর্ং সোমোনজক মোেপম বযিকম ব্যাপে শ ােরগাল এর্ং 

আরলাচিা শেখা শগরে তা সচোচে শচারখ পর়ে িা। আজ ঢাোে নফল্ম শেভলপরমন্ট েরপ বারে ি বো এফচ্চেচ্চসবত এই 

চ্চির্ বাচরিে শভাটগ্রহণ েো হয়। র্াংলারের  ে বেরেে োরে এখিোে চলচ্চিরত্র শতমি জিচ্চিয়তা শিই এই অচ্চভর াগ 

র্হুচ্চেি ধরেই েরে আসরেি চলচ্চিরত্রি সোপে সংচ্চিষ্ট অরিে  ে। চ্চেন্তু এই চলচ্চিত্র চ্চ ল্পী সচ্চমচ্চতে চ্চির্ বাচি চ্চিরয় 

মানুরেে মরধ্য এত আগ্ররহে োেণ চ্চে? সহকমী িোনেব বোহোি এফনিনসপত নেপয়নছপলি এই িরেে উত্তে খ ুঁজরত। 

িোনেব বোহোিঃ আচ্চম এখি েবয়চ্চে ঢোোে কোিওয়োি র্াজারে র্াংলারে  চ্চফল্ম বিশভলপরমন্ট েব টোপি ি এফচ্চেচ্চসে 

িাঙ্গরণ। এখারি আজ চলনিে নশল্পী সনমনতি চ্চির্ বাচি চলরে। র্াংলারের ে মূল ধাোে চলচ্চিত্র চ্চিরয় মানুরেে মরধ্য 

েতটা আগ্রহ আরে বসটো চ্চিরয় িে শতালাে সুর াগ েরয়রে চ্চেন্তু চ্চ ল্পী সচ্চমচ্চতে চ্চির্ বাচি চ্চিরয় আগ্রহ, উৎসাহ, 

উদ্দীপিাে শোি েমচ্চত শিই। এখারি আসবল শস চ্চর্েয়টা চ্চিরয় আে শোি সরেহ থােরর্ িা আপিাে। এখারি আচ্চম 

েরয়েজরিে সারথ েথা র্রলচ্চে তাো র্লরেি সচ্চমচ্চতে চ্চির্ বাচি চ্চিরয় এত আগ্রহ তোিোও এে আরগ েখরিা শেরখিনি। 

(জনিক ব্যনক্ত-স্বকপে): সাো র্াংলারের  এই বছি এই নব টোচপিি জন্য আেহ আপছ। জাচ্চিিা শেি এত আগ্রহ চ্চেন্তু 

চ্চমচ্চেয়া শ মি শতমি র্াংলারের ে জিগরণে আগ্রহ বয নিব টোচিটো চ্চে হরর্। আমাে এত বছপিি চ্চির্ বাচরি আনম এত 

নমনিয়ো কখপিো বৈনখনি।  

নশল্পী সনমনতি নিব টোচপি এর্াে িচ্চতদ্বচ্চিতা েেরে দুটি পক্ষ। এে পরক্ষে সভাপচ্চত পেিাথী চ্চম া সওোগে ও সাধােণ 

সম্পােে পরে চ্চির্ বাচি েেরেি জারয়ে খাি  াো গত দুই শময়ারে এই োচ্চয়ত্ব পালি েরে আসরেি। তারেে চ্চর্পরক্ষ 

সভাপচ্চত পরে চ্চির্ বাচি েেরেি ইচ্চলয়াস োঞ্চি ও সাধােণ সম্পােে চ্চহরসরর্ চ্চিপুণ আক্তাে। গত েরয়ে সপ্তারহ 

চ্চির্ বাচি চ্চিরয় মূল ধাোে গণমাধ্যবমি পা াপাচ্চ  শফসবুে, ইউটিউর্, টিেটে-এে মত সোমোনজক মোেপমও িোচ্চ ত 

হরয়রে চ্চির্ বাচি সংক্রান্ত র্হু েিরটন্ট।  

চ্চির্ বাচিরে শেন্দ্র েরে সোমোনজক মোেপম মাতামাচ্চতে োেরণ এর্ারেে চ্চির্ বাচি মানুরেে মরধ্য এতটা আগ্রহ ততচ্চে 

েরেরে র্রল চ্চিরজে মতামত িো  েরেি চ্চচত্রিায়ে শফেরেৌস (স্বকপে): এটাে জন্য অরিোংর  আচ্চম র্লববো 

চ্চমচ্চেয়াে োয়র্দ্ধতা অরিে শর্চ্চ  কোিণ চ্চমচ্চেয়ারত এেটা শোট চ্চেছুি িচাে হরলই শসটা সাোরের ে মানুরেে োরে 

চরল  ারে। সোমোনজক মোেপমি েল্যারণ মানুে অরিে চ্চেছু জারি আরগে বেপক। আরগ শ মি এেটা চ্চিউজ হপল 

মানুরেে কোপছ শপৌুঁোবত একনৈি বলপে বযপতো নকন্তু এটো সোপে সোপে ব ৌাঁছোপে। শসই োেরণ মানুরেে আগ্রহ এবিং 

মানুরেে সর্ সময় আেপহি জায়গাটা চ্চ ল্পীরেেবক নিপয় নশল্পীিো নকিোপব নফিপছি। বসটো একটো বড় কোিণ এবিং অরিে 

শোটখারটা নজনিসও মানুরেে োরে অপিক বড় আকোপি শপৌুঁোরে। 

র্াংলারের ে চলচ্চিত্র চ্চ ল্প এেটা সঙ্কটময় সময় পাে েেরে। চ্চসরিমা হলগুরলা ে বে টািরত পােরে িা এে ফরল র্ন্ধ 

হরয়  ারে এরেে পে এে হল। চ্চেন্তু এে পেও এই চ্চির্ বাচি চ্চিরয় মানুরেে মাতামাচ্চতে োেণ রুপাচ্চল পে বাে চ্চ ল্পীরেে 

চ্চিরয় মানুরেে স্বাভাচ্চর্ে আগ্রহ। এমিটাই মরি েরেি অচ্চভরিেী মুচ্চক্ত (স্বকপে): নিব টোচপি আেহটো মোনুপষি েোকপবই 

োেণ নশল্পীপৈি অপিক িক্ত েোপক। চ্চির্ বাচি চ্চিয়ম অনু ায়ী েেরতই হরর্ এটো এমি শোি চ্চর্েয় িা আসপল। 

চ্চির্ বাচিরে শেন্দ্র েরে শুক্রর্াে এফচ্চেচ্চসরত এেসারথ জর়ো হরয়চ্চেরলি পুেরিা-িতুি অরিে অচ্চভিয়চ্চ ল্পী আে এই 

চ্চ ল্পীরেে জন্য ভক্তরেে উন্মােিাে চ্চচত্রটা শেখা  ায় এফচ্চেচ্চসি ঠিে র্াইরে। োেওয়োি র্াজাে এফচ্চেচ্চসে শগরটে 

র্াইরে িায় সাোচ্চেিই চ্চভ়ে েরে োুঁচ্চ়েরয় চ্চেরলি অচ্চভরিতারেে ভক্তো। নিড় চ্চিয়ন্ত্ররণে োচ্চয়রত্ব থাো পুচ্চল  সেস্যো 

এই উৎসুক ভক্তরেে সামাল চ্চেরত ব্যস্ত চ্চেরলি। শগরটে র্াইরে োুঁচ্চ়েরয় থাো েরয়েজি ভবক্তি সারথ েথা র্লচ্চেলাম 

আচ্চম (জনিক িক্ত-স্বকপে): আমিো নিব টোচি বৈখপত এপসনছ। আমিো তোিকোপৈি বৈখপতও এপসনছ নকন্তু তোপৈি ঠিক 

মপতো বৈখপত  োিনছ িো কোিণ পুনলশ আপছ বসজন্য। 

বোিংলোপৈপশি চলচ্চিরত্রে সারথ সংচ্চিষ্টো র্লরেি মূল ধাোে চলচ্চিত্র এখি সংেটময় পচ্চেচ্চিচ্চত পাে েেরে। চ্চ ল্পী 

সচ্চমচ্চতে এর্ারেে চ্চির্ বাচরি দুই িচ্চতদ্বিী েরলেই োচ্চর্ চ্চির্ বাচরি চ্চজতরল তাো চলচ্চিত্র চ্চ ল্পরে চাঙ্গা েোে জন্য োজ 

েেবব। (নবনবনসঃ ১৯:৩০ ঘ. ২৮/০১/২২ সোইফুি/পকোনহনূি) 

বোিংলোপৈপশ গ্যোপসি তীব্র সিংকট 

র্াংলারেবশ গ্যাবসি চাচ্চহোে তুলিায় সের্োবহ র়্ে ধেরিে িাটচ্চত হওয়োয় এি সঙ্কট তীব্র হরয়রে র্রল েম বেতবাো 

জাচ্চিরয়রেি। তাো র্রলরেি এ সংেট সমাধাি নৈপত সমবয়ি িরয়াজি। এ সংেরটে শিচ্চতর্াচে িভার্ পর়েরে গ্যাস 

চ্চিভ বে চ্চ ল্পোেখািা এর্ং র্াসার্াচ্চ়েরত। চ্চর্রিেরেো মরি েরেি গ্যাস উরত্তালি এর্ং অনুসন্ধারি ো বেে পেরক্ষপ িা 
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থাোয় এর্ং তেল গ্যাস আমোচ্চি র্ন্ধ থাোয় সংেট আেও গভীে হরয়রে। জ্বালাচ্চি িচ্চতমন্ত্রী িসরুল হাচ্চমে র্রলরেি 

গ্যাস উরত্তালি এর্ং অনুসন্ধারিে শচষ্টায় শসভারর্ সাফল্য পাওয়া  ারে িা। চ্চর্স্তাচ্চেত ঢাো শথরে োচ্চেে েরলাবলি 

চ্চেরপারট ব। 

ঢাোি োমপুো এলাোয় র্সর্াস েরেি এেটি শর্সেোচ্চে চ্চর্শ্বচ্চর্দ্যালরয়ে চ্চ ক্ষে আনফফো  োিিীি শোন্তো। তোি বোসোয় 

নৈপি গ্যারসে চুলা জ্বালোপিোই এখি েঠিি হরয় পর়েরে। শস জন্য চ্চতচ্চি সময় পচ্চের্তবি েরে খর্ সোরল এর্ং সন্ধযাে 

পে োন্নাে োজ শসরে শিি র্রল জাচ্চিরয়রেি। চ্চতচ্চি র্রলরেি গ্যোপসি সংেট তীব্র শথরে তীব্র হরে (স্বকপে): প্রনতনৈি 

সকোল ে টা শথরে গ্যোস কমপত শুরু কপি এবিং এমি  য টোপয় চপল যোয় বয তো দ্বোিো িোন্নো হয় িো। দুপুি  য টন্ত এমি 

েোপক। নবকোপলি  ি বযপয় একটু বোপড়। আনম কনলপেি কোপছ শুপিনছ ওপৈি এলোকোয় িোনক সিযোয়ও েোপক িো। িোত 

১২টোি  পি আপছ এবিং সকোল ৭টো বেপক চপল যোয়।  

ঢাোে চ্চর্চ্চভন্ন এলাো শথরে এেই েেম অচ্চভর াগ পাওয়া  ারে। োজধািীে র্াইরে শ সর্  হরে পাইপলাইরি গ্যাস 

সের্োহ েো হরয় থারে এমি েরয়েটি এলোপকোপতও শর্  েরয়েজরিে সারথ েথা র্রল গ্যাস-সংেরটে অচ্চভর াগ 

পাওয়া নেপয়পছ।  

গ্যাস চ্চিভ বে চ্চ ল্পোেখািা মাচ্চলেরেে চ্চর্চ্চভন্ন সংগঠরিে পক্ষ শথরেও র্লা হরয়রে গ্যারসে সংেরটে োেরণ তারেে 

উৎপােবি শিচ্চতর্াচে িভার্ প়েরে।  চ্চেও কর্তটপক্ষ র্লরে এখি গ্যাস সের্োরহে শক্ষরত্র চ্চ ল্পোেখািারে অগ্রাচ্চধোে 

শেয়া হরে। িচ্চত র্েেই  ীরতে সময় গ্যারসে চাপ েম থাোয় চ্চেছুটা সমস্যা হয়। চ্চেন্তু এর্ারেে সংেট আরগে 

তুলিায় তীব্র হরয়রে র্রল চ্চর্রিেেো র্লরেি।  

গ্যোসসহ জ্বালাচ্চি চ্চর্েরয় শখাুঁজ-খর্ে োরখি এমি এেজি সাংর্াচ্চেে অরুি েম বোে র্রলরেি লম্বা সময় ধরে গ্যাস 

উরত্তালি ও অনুসন্ধারি ো বেে পেরক্ষপ িা থাোে চ্চর্েয়বক চ্চতচ্চি এখি গ্যাস সংেরটে বড় োেণ চ্চহরসরর্ শেরখি 

(স্বকপে): ২০০৯ সারল আওয়ামী লীগ সেোে যখি ক্ষমতায় আরস তখি বৈপশি গ্যোস নফল্ডগুপলো বেপক গ্যোস 

উরত্তালরিে পচ্চেমাণ চ্চেল ১৭০০ চ্চমচ্চলয়ি ঘিফুট প্রনতনৈি। সেোে একটি উরদ্যাগ চ্চিরয় বৈনশ এর্ং ন এসনসি অধীপি 

বয চ্চর্রেচ্চ  শোম্পাচ্চিগুরলা এখারি োজ েরে তারেেরে চ্চেরয় এটা ১০০০ চ্চমচ্চলয়ি বোড়োপিো হয়। নিপয় যোওয়ো হপলো 

দৈনিক ২৭৫০ নমনলয়পি। 

এি  ি গ্যোস উরত্তালি এর্ং অনুসন্ধাি র্া়োরিাে উরদ্যাে ধোিোবোনহকিোপব আি বজোয় িোখো হয়নি। বয কোিপণ এখি 

আবোি ঐ বয ২৭৫০ নমনলয়ি হপয়নছল তো কমপত কমপত এখি হপয় নেপয়পছ ২৩০০ নমনলয়ি। এটো িো বোড়োপিো 

আমোপৈি এখোপি গ্যোস সিংকপটি একটি ববনসক কোিণ। 

সিকোনি নহপসপব িচ্চতচ্চেি ৩৬০০ নমনলয়ি িিফুট গ্যারসে চাচ্চহোে চ্চর্পেীরত ৮০০ চ্চমচ্চলয়ি িিফুবটি মত িাটচ্চত 

েোকপছ। গ্যারসে উৎপােি িা বোড়োয় চাচ্চহোে সারথ িাটচ্চত শর্র়েই চরলরে। শসই িাটচ্চত শমাোরর্লায় দুই র্েরেেও 

শর্চ্চ  সময় ধরে োতাে শথরে চুচ্চক্তে মাধ্যরম তেলীকৃত িাকৃচ্চতে গ্যাস আমোচ্চি েো হরে। এো়ো আন্তজবাচ্চতে 

শখালার্াজাে শথরে আমোচ্চি েো হনেল চ্চেন্তু শখালা র্াজারে গ্যারসে োম অস্বাভাচ্চর্ে শর্র়ে  াওয়াে োেরণ এে মাস 

ধরে শসই আমোচ্চি র্ন্ধ োখা হরয়রে। এ চ্চর্েয়বকও শোি গ্যাস সংেরটে অন্যতম এেটি োেণ চ্চহরসরর্ শেখরেি 

চ্চর্রিেেো। জ্বালাচ্চি িচ্চতমন্ত্রী িসরুল হাচ্চমে গ্যাস সংেরট চ্চর্েয়টি স্বীোে েরেরেি। চ্চতচ্চি র্রলরেি তেলীকৃত গ্যাস 

আমোচ্চিি পে এটি গ্যারস রূপান্তচ্চেত েরে পাইপলাইরি শেয়াে জন্য মরহ খালীরত র্রঙ্গাপসাগরে শ  দুটি ভাসমাি 

টাচ্চম বিাল েরয়রে তোি এেটি িষ্ট হওয়াে োেরণ এখি সের্োরহ চ্চেছুটা সমস্যা হরে (স্বকপে): নি -নস টোনম টিোল আপছ 

আমোপৈি। একটি টোনম টিোল কোজ কিনছল িো কোিণ ঐটোয় একটি এনিপিন্ট হপয়পছ। যোি কোিপণ ওখোি বেপক আমিো 

এখি ৩০০-৪০০ এমএমনস গ্যোপসি ববনশ আিপত  োনি িো। যোি ফপল গ্যোপসি একটি বড় সিংকট। এটো হয়ত 

বফব্রুয়োনিি মোঝোমোনঝ সমপয়ি নৈপক ঠিক হপয় যোপব। 

নবনবনসঃ গ্যোস উরত্তালি র্া অনুসন্ধাি এই োজগুরলা শসভারর্ ো বেেভারর্ হয়চ্চি। বসটোও সিংকপটি একটি র়্ে চ্চর্েয়। 

নম. হোনমৈঃ এটি বপল বতো লোি বিই। কোিণ আমোপৈি যতটুকু গ্যোস  োওয়োি কেো সব জোয়েোয় আমিো উপতোলপিি 

কোজ কিনছ। আমোপৈি বয  নিমোণ গ্যোস আপছ বসটোই বতো যপেি। আমোপৈি বতো বড় স্ট্রোকচোি বিই। একটি গ্যোস 

বেে নিনলিং কিপত ৯-১৬ নবনলয়ি িলোপিি সম নিমোি টোকো প্রপয়োজি। ১০টো নিনলিং কিপল হয়ত ২টোপত  োওয়ো যোয়। 

জ্বোলোনি িচ্চতমন্ত্রীে র্ক্তব্য হরে গ্যারসে চাচ্চহো শর্র়েই চরলরে। শসজন্য সের্োরহ সমস্যা চ্চেছুটা থােরর্।  

চ্চর্বেকিো মরি েরেি গ্যাস উরত্তালি এবিং অনুসন্ধারিে চ্চেরে িজে িা চ্চেরল এই গ্যাস সংেট িায়ী হরয় শ রত পারে। 

(নবনবনসঃ ১৯:৩০ ঘ. ২৮/০১/২২ নিহোব/পকোনহনূি) 
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বোিংলোপৈপশ বকোনিপিি মপে সব বখোলো েোকপলও বি কপি বৈয়ো হপয়পছ সবধিপিি নশেো প্রনতষ্ঠোি 

র্াংলারেবশ েরোিা ভাইোরসে সংক্রমণ শর্র়ে  াওয়াি বপ্রক্ষাপারট আর্ারো র্ন্ধ েরে শেয়া হরয়রে স্কুল-েরলজসহ সর্ ধেরিে 

চ্চ ক্ষা িচ্চতষ্ঠাি। অথচ গত শসরেম্বরেই স্বল্প পচ্চেসরে চ্চ ক্ষািচ্চতষ্ঠািগুরলা ো বক্রম শুরু েরেচ্চেল িায় শে়ে র্েে র্ন্ধ িোখোি পে। 

জানুয়াচ্চেরত িতুি চ্চ ক্ষার্রে বে শুরু হপত পুরোেরম স্কুল েরলজ শখালাে আ া েেরলও শ ে প বন্ত র্ন্ধ হরয়  াওয়া চ্চিরয় ততচ্চে 

হরয়রে িতুি চ্চর্তেব। োেণ কপিোিো ভাইোরসে োেরণ র্াংলারের  আে সর্ চ্চেছুই শখালা শোি চ্চেছুই র্ন্ধ শিই। তাহরল 

শুধুমাত্র চ্চ ক্ষািচ্চতষ্ঠািগুরলা র্ন্ধ োখা েতটা বযৌনক্তক, এ চ্চর্ষপয় জোিোপেি িোনকব হোসিোত।  

আচ্চম নেপয়নছলোম োজধািী ঢাোে োরে মুন্সীগরেে সেে উপরজলাে পূর্ ব সীমানি গ্রারম। শর্লা িায় র্ারোটা র্ারজ। এই সময় 

শের ে সর্ জায়গাে মরতা এখািোে স্কুল েরলজগুবলোও পচ্চেপূণ ব থাোে েথা চ্চেল চ্চ ক্ষে চ্চ ক্ষাথীরেে পেচােণায়। চ্চেন্তু এখারি 

আসাে পরথ এর্ং এখারিও শর্ চ্চেছু স্কুল-েরলরজ শেবখনছ বয শুিশোি চ্চিের্তা। োেণ স্কুল/কপলজগুরলা আর্াে দুই সপ্তারহে 

জন্য র্ন্ধ েরে শেওয়া হরয়রে। এ চ্চিরয় চ্চে ভার্রেি এখািোে চ্চ ক্ষে-চ্চ ক্ষাথী এবিং অচ্চভভার্েো। তো জািরত আচ্চম েথা র্লচ্চে 

বসখোিকোি কপয়কজপিি সোপে।  

জনিক নশেোেীঃ আনম ে ম শেণীরত পচ্চ়ে, স্কুল শখালা থােরল আচ্চম ক্লারস থােতাম. প়োর ািা েেতাম, টিচােরেে সারথ েথা 

র্লতাম, র্ান্ধর্ীরেে সারথ শখলাধুলা েেতাম। চ্চেন্তু এখি স্কুল র্ন্ধ তাই বোে হপয় র্াসায় আচ্চে। 

জনিক অনিিোবকঃ আমাে বছপল ক্লোস বটপি  পড়। আপিকটো বছপল  পড় ক্লোস টুপত। এখি বড় বছপলি সোমপি এসএসনস 

 িীেো। স্কুল বখোলো থােবল টিচােবৈি রুটিি মপতো চলোপফিো কিপতো। এখি স্বোধীিিোপব চলোপফিো কপি। আনম কোপজ চপল 

যোওয়োি  ি ও নক কিপছ বসটোপতো আনম বখয়োল িোখপত  োিনছ িো এখি। 

নি্নবনসঃ আিলোইপি বতো ক্লোস কিোি একটো ব্যবস্থ্ো কিো হপয়পছ এখি। আ িোি বছপলিো নক বসটি কিপছ? 

জনিক অনিিোবকঃ িো, অিলোইপি ক্লোস কিপত বৈনখনি। আি এপরোপয়ট বসট ওপৈি হোপত নৈপল তখি ওিো ক্লোস িো কপি আড্ডো 

এবিং বেমস নিপয় ববনশ ব্যস্ত হপয়  ড়পব। 

র্াংলারের  িায় শে়ে র্েে র্ন্ধ থাোে পে সব স্কুল কপলজ েত ১২ই বসপেম্বি শথরে চ্চ ক্ষা ো বক্রম আবোি শুরু েোে অনুমচ্চত 

শপরয়চ্চেল। তরর্ এজন্য চ্চ ক্ষািচ্চতষ্ঠািগুরলারে েরোিা সংক্রমণ শঠোরত চ্চর্র ে চ্চেছু  তব শেয়া হরয়চ্চেল।  াে মরধ্য চ্চেল 

তাপমাত্রা পেীক্ষা েরে চ্চ ক্ষে চ্চ ক্ষাথীরেে চ্চ ক্ষা িচ্চতষ্ঠারি িরর্র ে ব্যর্িা েো, িরর্র ে পে স্বািযচ্চর্চ্চধ মািা চ্চর্র ে েরে 

মাস্ক ব্যর্হাে এর্ং সামাচ্চজে দূেত্ব র্জায় োখা। এসর্ শমরি ক্লাস েেরত সমস্যা হচ্চেল িা জাচ্চিরয় ওই গ্রারমে আরেে জি 

চ্চ ক্ষাথী নৈবো আক্তোি র্লরেি শ  সোসচ্চে ক্লাস েোটা তাে জন্য শর্চ্চ  স্বনস্তি চ্চেল (স্বকপে): আচ্চম ২০২২ সারলে এসএসচ্চস 

পেীক্ষাথী। স্কুল বখোলো থােরল  ড়োি নবষপয় নশেকপৈি সোপে বখোলোপমলো আপলোচিো কিো যোয় নকন্তু বসটো হপে িো আি 

অিলোইপি ক্লোস কিপত িোপলো লোপে িো।  

এই নশেোেী বয বোনড়পত ৈোনড়পয় কেো বলনছপলি তোি  োপশি আপিকটি ঘপি বৈখনছলোম একটি নশশু বমোবোইল বফোপি ক্লোস কিপছ 

বপস থাো তাে মা আরিায়াো আক্তাে র্লচ্চেরলি শ  স্কুল িা থাোয় চ্চ ক্ষা শ মি  থা থ হরে িা শতমচ্চি তারেও র্াসায় 

সার্ বক্ষচ্চণে শমরয়ে পার  এখি র্রস থােরত হরে। 

বোিংলোপৈপশি স্বোস্থ্য নবিোপেি নহপসপব চলনত বছি ২৭বশ জানুয়াচ্চে প বন্ত শূন্য শথরে ২০ র্েে র্য়সী বমোট ২৬৭জি েরোিায় 

আক্রান্ত হরয় মাো শগরে। তরর্ আক্রান্ত বো মৃতুযে সংখ্যা  াই শহাে িা শেি েরোিা শথরে চ্চ ক্ষাথীরেে চ্চিোপরে োখরত গত 

শসরেম্বে প বন্ত িায় শে়ে র্েে চ্চ ক্ষা িচ্চতষ্ঠাি র্ন্ধ োখাে সমবয়ও অরিে আরগ শথরেই স্কুল-েরলজ খরল শেয়াে োচ্চর্ উরঠচ্চেল 

িািা মহল শথরে। এর্ারে আর্াে স্কুল েরলজ র্রন্ধে শিােণা চ্চেরয় স্বািযমন্ত্রী জাচ্চহে মারলে গত ২১বশ জানুয়াচ্চে এে সংর্াে 

সরেলরি র্রলরেি শ  দু সপ্তাহ পে আর্াে প বারলাচিা েরে শেখা হরর্ বয চ্চ ক্ষা িচ্চতষ্ঠাি শখালা  ারর্ চ্চেিা (স্বকপে): আমিো 

ইৈোনিিং লক্ষ েেলাম বয স্কুরলে সংক্রমরণে হাে শর্র়ে  ারে। অরিে োত্রোত্রীো সংক্রচ্চমত হরে এর্ং তাো হাসপাতাল এর্ং 

োক্তােরেে োরে আসরে চ্চচচ্চেৎসাে জন্য।এটা আ ঙ্কাজিে এ োেরণ আমো মািিীয় িধািমন্ত্রীে সারথ আরলাচিা েরে আমো 

স্কুল র্ন্ধ োখাে চ্চসদ্ধান্ত চ্চিরয়চ্চে। আগামী দুই সপ্তাহ স্কুল েরলজ ইউচ্চিভাচ্চস বটি র্ন্ধ থােরর্। উরদ্দশ্য সংক্রমণ েমারিা,  ারত 

আমারেে শেরলরমরয়ো আক্রান্ত িা হয়। 

র্াংলারের  এ প বন্ত স্কুল চ্চ ক্ষাথী েতজি আক্রান্ত হরয়রে র্া মাো শগরে তাে শোি চ্চর্স্তাচ্চেত তথ্য পাওয়া  ায় িা।  চ্চেও 

েম বেতবাো র্লরেি সাম্প্রচ্চতে সমরয় চ্চ শুরেে মরধ্য সংক্রমরণে হাে শর্র়েরে চ্চেন্তু শসটি আরগ েত চ্চেল আে এখি েত চ্চেংর্া 

শোি র্য়সী চ্চ শুো শর্চ্চ  আক্রান্ত হরে শস সম্পচ্চেবত শোি তথ্য কপিোিো সংক্রান্ত সংচ্চিষ্টোও জািারত পারেিচ্চি। অন্যচ্চেরে 

৩১বশ জানুয়াচ্চেে মরধ্য ১২ শথরে ১৮ র্েে র্য়রসে চ্চ ক্ষাথীরেে অন্তত এক বিোজ টিকো বৈয়োি েম বসূচ্চচ এখরিা চলমাি আরে। 

ফরল এটা ধােণা েো েঠিি শ  চ্চ ক্ষাথীরেে আক্রারন্তে হাে ঠিে েতটা উরদ্বগজিে প বারয় শপৌুঁরেরে র্রল চ্চ ক্ষািচ্চতষ্ঠাি 

আবোিও র্ন্ধ েরে চ্চেরত হরলা। এখি আর্াে েরর্ িাগাে এসর্ চ্চ ক্ষাথীো স্বাভাচ্চর্ে চ্চ ক্ষা ো বক্রবমি সুর াগ পারর্ শসটিও 

োরো জািা শিই। 

এে আরগ শে়ে র্েে র্ন্ধ থাোে সময় অিলাইিসহ চ্চর্েল্প চ্চ ক্ষাোরিে শ সর্ আরয়াজি চ্চেল শসটাও েতটা োরজ এরসরে তা 

চ্চিরয়ও িে আরে। জাচ্চতসংরিে চ্চ ক্ষা ও সংস্কৃচ্চত চ্চর্েয়ে সংিা ইউচ্চিরসরফে চ্চহরসরর্ এর্ারেে এই েরোিাভাইোস মহামানিি 

প্রিোপব র্াংলারের  চ্চতি শোটি ৭০ লাখ চ্চ শুি চ্চ ক্ষা ব্যোহত হরয়রে। এর্ােও স্কুল র্ন্ধ শিােণাে পে চ্চ ক্ষামন্ত্রণালয় র্লরে শ  

চ্চ ক্ষা িচ্চতষ্ঠাি র্ন্ধ থােরলও অিলাইরি চ্চ ক্ষাোি ো বক্রম চলরর্। চ্চেন্তু র্াস্তর্তা হরলা এ ধেরিে চ্চ ক্ষাে পচ্চেরর্ টাই 
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র্াংলারের ে  হে এলাোে র্াইরে শতমি এেটা শিই। শ মিটি র্লচ্চেরলি আরেেজি অচ্চভভার্ে (স্বকপে): আমাে শেরল ক্লাস 

শসরভরি পবড় আমোি ৈোনম বমোবোইল বকিাে সোমে ট বিই। শমার্াইল চ্চেরি চ্চেরত পােচ্চে িো বৈপখ ব োলোি  ড়োপলখো বি হপয় 

যোপে। এখি  ড়োপলখোও কিোপত  োিনছ িো। 

র্াংলারের ে েরোিা পচ্চেচ্চিচ্চতে উন্নচ্চত হওয়োয় ৫৪৩ নৈি  ি েত ১২ই বসপেম্বি নশেোেীিো আবোি শেচ্চণেরক্ষ বফপি। েীি বচ্চেি 

ধরে আটরে থাো এসএসচ্চস ও এইচএসচ্চস পেীক্ষাও সম্পন্ন হরয়রে। স্কুরল র্াচ্চে বে পেীক্ষা িা চ্চিরয় অযাসাইিরমন্ট ও  োে 

মূল্যায়রিে মাধ্যরম চ্চ ক্ষাথীরেে ওপবিি শেণীরত তুরল শেয়া হরয়রে। গত িরভম্বরে েরোিাে িতুি সংস্কেণ অনমক্রণ সিাক্ত 

হওয়াে পে এখি িতুি েরে উরদ্বগ র্া়েরে। চ্চ ক্ষেো অরিরে র্লরেি শ  স্কুল েীি বচ্চেি র্ন্ধ থাোয় বয চেম হতা া ততচ্চে 

হরয়চ্চেল তা শসরেম্বরে খরল শেয়াে পে োটিরয় ওঠাে শচষ্টা চ্চেল সর্াে মরধ্য। এখি আর্াে র্ন্ধ হওয়াবত চ্চ ক্ষাথীরেে পা াপাচ্চ  

হতা া শেখা  ারে অচ্চভভার্েরেে মরধ্যও এমিই বলনছপলি এক চ্চ ক্ষে। এি আপে স্কুল িো শখালাে মুল যুনক্ত নছল নশশুিো 

আক্রোন্ত হপল ৈোয় বকউ নিপব িো এবিং কপিোিোি র্ততীয় ৈফো সিংক্রমপণি শঙ্কোও আপছ। এখি সিংক্রমণ আবোি ববপড়পছ নকন্তু 

বোস্তবতো হপলো স্কুল কপলজ ছোড়ো আি বকোি নকছুই বি বিই। এসব কোিপণ বয উপেপে নশেো প্রনতষ্ঠোি বি িোখোি কেো 

স্বোস্থ্যমন্ত্রী বপলপছি তো বোস্তবতোি নিনিপখ কতটো বযৌনক্তক তো নিপয়ও প্রশ্ন উেপত শুরু কপিপছ।  

চ্চ ক্ষা চ্চর্েয়ে নবপেষক ঢাো চ্চর্শ্বচ্চর্দ্যালরয়ে চ্চ ক্ষা ও গরর্েণা ইিচ্চিটিউরটে অধ্যাপে দসয়ৈো তাহচ্চমিা আখতাে র্রলরেি 

ঢালাওভারর্ সর্ চ্চ ক্ষািচ্চতষ্ঠাি র্ন্ধ েরে শেয়াটো ঠিে হয়চ্চি র্রলই মরি েেরেি চ্চতচ্চি। নতনি বলপছি অপ বাপ্ত চ্চ ক্ষাোরিে শজে 

ধরে িথম শেণী শথরে শুরু েরে উি চ্চ ক্ষািচ্চতষ্ঠাি সর্ বত্রই চ্চ ক্ষায় এেটি র়্ে িাটচ্চত শথরে  াওয়াে শ  আ ঙ্কা ততচ্চে হরয়রে তা 

োটিরয় উঠরত পূশি বাদ্দরম চ্চ ক্ষা ো বক্রম শুরুে শোি চ্চর্েল্পই শিই।  

তরর্ চ্চ ক্ষা মন্ত্রণালরয়ে েম বেতবাো র্লরেি চ্চ ক্ষাথীরেে মরধ্য েরোিাভাইোস েচ্চ়েরয় প়োে ঝুঁচ্চে চ্চিরত োচ্চজ িয় সেোে। তা 

চ্চিরয় আরলাচিা র্া সমারলাচিা  াই শহাে িা শেি। (নবনবনসঃ ১৯:৩০ ঘ. ২৪/০১/২২ এনলিো/নিহোব/পকোনহনূি) 

বকোি শপতট বোিংলোপৈনশ ব্যবসোয়ীপৈি নবপৈপশ নবনিপয়োে বৈবোি সুপযোে িপয়পছ 

বোিংলোপৈপশ বযসব বকোম্পোনি তোিো চোইপল এখি নবপৈপশও তোপৈি অে ট নবনিপয়োে কিপত  োিপব। অে ট মন্ত্রণোলয় বলপছ 

৭টি শপতট বৈনশয় প্রনতষ্ঠোিগুপলোপক এই অনুমনত বৈয়ো হপব। এই নবনিপয়োপেি জন্য সিকোপিি কোছ বেপক ব্যবসোয়ীপৈি 

অনুমনত বৈপব বকনিয় ব্যোিংপকি েিি টপিি বির্তপে ১৫ সৈপেি একটি কনমটি। এ নবষপয় নবস্তোনিত জোিপত কেো 

বপলনছলোম সিংবোৈৈোতো িোনকব হোসিোপতি সপে। তোি কোপছ জোিপত বচপয়নছলোম নবপৈপশ নবনিপয়োপেি জন্য সিকোি 

বযসব শতট নৈপয়পছ বসগুনল ঠিক নক? 

নম. িোনকব : শতটগুপলো বযগুপলো তোিো বলপছি, তোি মপে আপছ বযমি তোিো এমি বৈপশ নবনিপয়োে কিপব বযখোপি 

বোিংলোপৈপশি িোেনিকপৈি কোজ কিোি এবিং তোপৈি বসখোপি কোজ কিোি  পি বস অে ট উ োজটি তোিো কপিি বসটি 

বোিংলোপৈপশ বফিত আিপত বকোপিো নবনধ-নিপষধ েোকপব িো, এমি বৈপশ বসটি নবনিপয়োে কিপত হপব।  োশো োনশ 

নবনিপয়োে কিপল তো বেপক বয লোি হপব বো মুিোফো হপব বসগুপলো ঠিকমপতো আিো যোপব। এই অনুপমোৈি আপছ এমি 

বৈপশ বসগুপলো কিপত হপব এবিং একই সোপে বযসব বৈপশি সোপে বোিংলোপৈপশ সিকোপিি বয চুনক্ত আপছ অে টোৎ 

নবনিপয়োে নবষপয় বয চুনক্ত আপছ এমি বৈপশই এই নবনিপয়োেগুপলো কিো যোপব।  

তপব বকোি নবনিপয়োেকোিীি এই নবনিপয়োপেি আয় বো লিযোিংশ যনৈ বৈপশ আিপত ব্যে ট হয় তোহপল নকন্তু বসটি অে ট 

 োচোি বো মোনি লন্ডোনিিং নহসোপব নবপবনচত হপব বপল বলো হপে এবিং একই প্রজ্ঞো পি বলো হপে বয ব্যবসোয় বো নকছু 

বৈপশ চোইপলই নবনিপয়োে কিপত  োিপবি িো এবিং বকোি বৈশ বসগুপলো। বসগুপলো হপলো জোনতসিংঘ ইউপিো ীয় ইউনিয়ি 

বযসব বৈপশি নবরুপে নিপষধোজ্ঞো বৈপব নকিংবো নফন্যোনিয়োল অযোকশি প্রস্তোবিো অে টোৎ নবশ্বব্যো ী বয নফন্যোনিয়োল অনিয়ম 

প্রনতপিোপধ বযসমস্ত ব্যবস্থ্োগুপলো আপছ বসগুপলোি আওতোয় বয বৈশগুপলো  ড়পব। আি বযসব বৈপশি সোপে 

বোিংলোপৈপশি কূটনিনতক সম্পকট বিই। এই সমস্ত বৈপশ নবনিপয়োে কিো যোপব িো। 

নবনবনস : এই বয নবপৈপশ নবনিপয়োপেি সুপযোে সিকোি খুপল নৈপয়পছ বোিংলোপৈশীপৈি জন্য এই সুপযোে নক সব ব্যবসোয়ী 

নিপত  োিপবি? মোপি কোিো আসপল এই নবনিপয়োে কিপত  োিপবি? 

নম. িোনকব: িো, এটো আসপল সব ব্যবসোয়ীপৈি জন্য িয়। এটো এপকবোপি সুনিনেিিোপব িফতোনিকোিক অে টোৎ 

বোিংলোপৈপশ এখি বড় মোেোয় িফতোনি কিপছি এমি িফতোনিকোিক প্রনতষ্ঠোি বো বকোম্পোনিগুপলোি জন্য এবিং তোপৈি 

নবপশষ কপি এই সমস্ত বকোম্পোনিগুপলোপক আপবৈপিি সময় যোচোই কপি বৈখো হপব বয তোপৈি ৫ বছপিি আনে টক 

নববিণী  িীেো কপি বৈখো হপব বয তোিো স্বেল নকিো এবিং তোপৈি বিটিিং খুব িোপলো েোকপত হপব ব্যবসোয়ীক অেপি। 

তোপৈি নবনিপয়োে বয প্রস্তোবটি তোিো নিপয় যোপবি বসইটো বযই বৈপশ তোিো নবনিপয়োে কিপবি বসখোপি বসটি নবনিপয়োে 

কিপল বসটি সনতযকোি অপে ট নবনিপয়োে অে টোৎ বসটি লোিজিক নবনিপয়োে হপব এই ধিপিি সম্ভোব্যতো যোচোইপয়ি  িই 

বসই নবনিপয়োপে অনুমনত বৈয়ো হপব বোিংলোপৈশ সিকোপিি  ে বেপক এবিং  োশো োনশ এই নবনিপয়োপে দবপৈনশক মুরোি 

আয় অজটপি একটো সম্ভোবিো েোকপত হপব। অে টোৎ এই নবনিপয়োেটি হপল বসখোি বেপক বোিংলোপৈশ দবপৈনশক মুরো অজটি 
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কিপত  োিপব। এই নিশ্চয়তো েোকপত হপব এবিং একইসপে বোিংলোপৈশী ব্যনক্তিো অে টোৎ যখি বকোি ব্যবসোয়ী বকোি বৈপশ 

নবনিপয়োে কিপবি বসখোপি বযমি বোিংলোপৈশী ব শোৈোি ব্যনক্ত বো বোিংলোপৈশী প্লোস বোিংলোপৈপশ আপছি, বোিংলোপৈশ 

বেপকও তোিো নিপয়  োিপবি। অে টোৎ বোিংলোপৈপশি বকোি ব্যবসোয় যনৈ নবপৈপশ বকোি বকোম্পোনি কপিি বসখোপি 

বোিংলোপৈশ বেপকও নতনি কমী নিপত  োিপবি। এই ধিপিি নকছু ব্যবস্থ্ো েোকপত হপব এবিং সপব টো নি এই িীনতমোলোয় 

বযটি বলো হপয়পছ বয আপবৈিকোিী প্রনতষ্ঠোি তোি আন্তজটোনতক  য টোপয়ি ব্যবসো  নিচোলিো অে টোয়ি এবিং নবনিপয়োপে 

একটো অনিজ্ঞ জিবল েোকপত হপব বো ৈে একটো জিবল েোকপত হপব।  

নবনবনস: এই নবপৈপশ নবনিপয়োপেি বেপে বসখোপি নক বকোি নিনেি সীমো ববপধ বৈয়ো আপছ কত টোকো বো নক  নিমোি অে ট 

নবপৈপশ নবনিপয়োে কিো যোপব? 

নম. িোনকব: ঠিক টোকোি অিংপক বসটি সুনিনেিিোপব বলো হয়নি। তপব নকছু ক্রোইপটনিয়ো বৈয়ো হপয়পছ বযমি আপবৈিকোিী 

বয প্রনতষ্ঠোি হপব তোি ৫ বছপি বয বোনষ টক েড় িফতোনি আয় বসটোি অিনধক ২০ শতোিংশ অেবো সবপশষ বয বোনষ টক 

আনে টক প্রনতপবৈি বযটো অনিট কিো হপয়পছ বসই অনিপটি বয িীট সম্পৈ তোি  োওয়ো যোপব তোি ২৫ শতোিংশ  য টন্ত 

নতনি নবনিপয়োে কিপত  োিপবি। সুতিোিং এটি বকোম্পোনি বয আনে টক আকোি অে টোৎ ব্যবসো বোনণপজযি বয আকোি 

িফতোনিি বয আকোি তোি উ ি এটি নিি টি কিপব। তপব এই দুটি নবষয় নবপবচিো কপি বযখোপি ফম ট সিংখ্যোয় হপব 

বসইটুকুই সপব টোি নবনিপয়োে কিো যোপব। এইটুকুই নবনিপয়োপেি সীমো বলপত সিকোপিি  ে বেপক এই িীনতমোলোয় 

উপেখ কিো হপয়পছ। (নবনবনস: ২২৩০ ঘ.  ২৮.০১.২০২২   রুবোইয়ো ও আশিোফ) 

িোিোয়িেপে একটি েোপম টন্টস্ কোিখোিোয় আগুি বলপেপছ 

বোিংলোপৈপশি ঢোকোি কোপছ িোিোয়িেপেি বিি উ পজলোয় একটি েোপম টন্টস্ কোিখোিোয় আগুি লোেোি  ি ৫ ঘন্টোিও 

ববনশ সময় বচিো চোনলপয় িোত সোপড় ৯টোি নৈপক আগুি নিয়ন্ত্রণ কিো সম্ভব হপয়পছ বপল ফোয়োি সোনি টপসি কম টকতটোিো 

জোনিপয়পছি। তপব হতোহপতি বকোপিো খবি এখপিো  োওয়ো যোয়নি।  

(নবনবনস: ২২৩০ ঘ. ২৮.০১.২০২২ রুবোইয়ো ও আশিোফ) 

িপয়স অফ আপমনিকো 

আইি  োপসি  িও অবোধ নিব টোচি নিপয় সিংশয়, নবতকট 

স্বোধীিতোি ৫০ বছি  ি নিব টোচি কনমশি নিপয়োে আইি  োস হপয়পছ বোিংলোপৈশ সিংসপৈ। নকন্তু এ নিপয় নবতকট েোমপছ 

িো। অবোধ ও সুষ্ঠু নিব টোচি নিপয় সিংশয় প্রকোশ কপিপছি নবনিন্ন িোজনিনতক ৈপলি বিতো, িোেনিক সমোপজি প্রনতনিনধ ও 

নিব টোচি নবপশষজ্ঞিো। নিব টোচি কনমশি নিপয়োপে নবতপকটি অবসোি হপব এমি বকোপিো ইনেতও নমলপছ িো। যনৈও সড়ক 

 নিবহি ও বসতু মন্ত্রী এবিং েমতোসীি আওয়োমী লীপেি সোধোিণ সম্পোৈক ওবোয়দুল কোপৈি বপলপছি, "বোিংলোপৈপশি 

ইনতহোপস েণমোনুপষি বিোটোনধকোি নিনশ্চত কিপত নিব টোচি কনমশি েেি আইি এক অিন্য মোইলফলক নহপসপব 

নবপবনচত হপব।" শুক্রবোি ঢোকোয় এক সিংবোৈ সপেলপি নতনি এ মন্তব্য কপিি। নিব টোচি কনমশি নিপয়োে আইি নিপয় 

নবএিন ি সমোপলোচিোও িোকচ কপি বৈি ওবোয়দুল কোপৈি। 

বোিংলোপৈপশি সিংনবধোপি নিব টোচি কনমশি নিপয়োপে আইপিি কেো বলো আপছ। আপলোচিো-সমোপলোচিোি মপে 

বৃহস্পনতবোি সিংসপৈ এ আইি  োস হয়। নবএিন ি  ে বেপক বলো হপয়পছ, সিকোি অতযন্ত তনড়ঘনড় কপি এ আইি 

 োস কপিপছ। এটি প্রহসি মোে। যনৈও প্রধোিমন্ত্রী বশখ হোনসিো সিংসপৈ জোনিপয়পছি, এ আইি নিপয় আপেই প্রস্তুনত 

নছল সিকোপিি। নতনি বপলি, "সিকোি অপিকনৈি বেপকই এটি প্রস্তুত কপি বিপখনছল। এই নবল  োপসি মোেপম 

জিেপণি বিোট সিংিনেত হপলো। েণতন্ত্র আিও শনক্তশোলী হপলো।" 

জোতীয় সমোজতোনন্ত্রক ৈল- বজএসনি সিো নত আ স ম িব শুক্রবোি এক নববৃনতপত বপলি, "নিব টোচি কনমশি আইি 

েমতোয় বেপক েমতো ধপি িোখোি সিকোপিি িতুি একটো বকৌশল মোে। আইি প্রণয়ি কিপলই বিোটোনধকোি সিংনিেত 

েোপক িো, েত কপয়ক বছপি তো বহুবোি প্রমোনণত হপয়পছ।" 

ওয়োকটোস ট  োটি
ট
ি সিো নত িোপশৈ খোি বমিি বপলি, "আইিটি নিপয় অপিক প্রশ্ন উত্থোন ত হপয়পছ।" নিব টোচি কনমশি 

েেপি একটি সোিংনবধোনিক কোউনিল েেপিি জন্য সিংসপৈ প্রস্তোব বৈি নতনি।  োিস্পনিক নবশ্বোস ও আস্থ্ো িো আসো  য টন্ত 

আইি কপি নকছু হপব িো বপল ৈোনব কপিি জোতীয়  োটি
ট
ি নফপিোজ িনশৈ। তপব তত্ত্বোবধোয়ক সিকোি ব্যবস্থ্োি 

নবপিোনধতো কপিি নতনি। 

িোেনিক সমোপজি অপিক প্রনতনিনধও এ আইিটিি সমোপলোচিো কপিপছি। সুনপ্রম বকোপট টি আইিজীবী ও সিংনবধোি 

নবপশষজ্ঞ ি. শোহৈীি মোনলক বপলপছি, "কনেত নিব টোচি আইিপক সিকোনি ৈপলি  পে নিব টোচিী ফলোফল নিনশ্চতকিণ 
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আইি বলো বযপত  োপি। একক কর্তটপেই এসব কনেত আইি দতনি হপে যো মুনক্তযুপেি েণতোনন্ত্রক বচতিোি সপে 

নবশ্বোসঘোতকতোি শোনমল।" 

সুশোসপিি জন্য িোেনিক-সুজি সম্পোৈক ি. বনৈউল আলম মজুমৈোি বপলি, "অনুসিোি কনমটিি বযোগ্য ব্যনক্তপৈি 

অনুসিোপিি বকোপিো সুপযোে বিই। নিব টোচি কনমশি আইি িোপম যো হপে তো নিতোন্তই আনুষ্ঠোনিকতো, সবনকছু হপব 

প্রধোিমন্ত্রীি অনিপ্রোয় অনুযোয়ী।" (পিোয়ো: ২২০০ ঘ. ২৮.০১.২০২২ বমোতোপলব) 

বোিংলোপৈপশি অধস্তি আৈোলত তৈোিনকপত ৮ নবচোি নতি মনিটনিিং কনমটি 

বৈপশি আটটি নবিোপেি জন্য হোইপকোপট টি আটজি নবচোি নতপক ৈোনয়ে নৈপয় অধস্তি আৈোলত তৈোিনক কনমটি 

(মনিটনিিং কনমটি ফি সোবঅনি টপিট বকোট টস) েেি কপিপছি প্রধোি নবচোি নত হোসোি ফপয়জ নসনেকী। বৃহস্পনতবোি 

সুনপ্রম বকোপট টি হোইপকোট ট নবিোপেি বিনজস্ট্রোি বমো. বেোলোম িব্বোিী স্বোেনিত নবজ্ঞনপ্তপত বলো হপয়পছ, প্রধোি নবচোি নত 

বৈপশি প্রপতযক নবিোপেি জন্য হোইপকোট ট নবিোপেি একজি নবচোি নতপক মপিোিয়ি নৈপয় পৃেক আটটি মনিটনিিং কনমটি 

ফি সোবঅনি টপিট বকোট টস েেি কপিপছি। 

বযখোপি ঢোকো নবিোপে নবচোি নত বমোস্তফো জোমোি ইসলোম, খুলিো নবিোপে নবচোি নত বমো. জোহোেীি বহোপসি, বনিশোল 

নবিোপে নবচোি নত জোফি আহপমৈ, চট্রেোম নবিোপে নবচোি নত বমো. কোমরুল বহোপসি বমোেো, নসপলট নবিোপে 

নবচোি নত এস এম কুদ্দুস জোমোি, িিংপুি নবিোপে নবচোি নত শোপহৈ নূিউনেি, ময়মিনসিংহ নবিোপে নবচোি নত বমো. 

জোনকি বহোপসি ও িোজশোহী নবিোপে নবচোি নত বমো. আখতোরুজ্জোমোিপক এই মনিটনিিংপয়ি ৈোনয়ে বৈয়ো হপয়পছ। 

এছোড়ো আট নবিোপেি ৈোনয়েপ্রোপ্ত আটজি নবচোি নতপক সোনব টক সহোয়তো নৈপত ৈোনয়েপ্রোপ্ত আটজি নবচোি নবিোেীয় 

কম টকতটো হপলি-বিপুটি বিনজস্ট্রোি বমো. আব্দুছ সোলোম (ঢোকো), সহকোিী বিনজস্ট্রোি সোিনজৈো সিওয়োি (খুলিো) 

সহকোিী বিনজস্ট্রোি বমো. সুলতোি বসোহোে উনেি (বনিশোল), সহকোিী বিনজস্ট্রোি নমটফুল ইসলোম (চট্টেোম), সহকোিী 

বিনজস্ট্রোি বমো. হোরুি বিজো (নসপলট), বিনজস্ট্রোি বজিোপিপলি একোন্ত সনচব জীবরুল হোসোি (িিংপুি), সহকোিী 

বিনজস্ট্রোি বমো. হোয়ৈোি আলী (ময়মিনসিংহ), সহকোিী বিনজস্ট্রোি বমো. ওমি হোয়ৈোি (িোজশোহী)। 

এি আপে ৈোনয়ে েহপণি  ি প্রধোি নবচোি নত হোসোি ফপয়জ নসনেকী েত ২ জোনুয়োনি বপলনছপলি, "পৈপশি অধস্তি 

আৈোলপত মোমলো জট নিিসি তেো নবচোি প্রনক্রয়োয় স্বেতো এবিং েনতশীলতো আিোি লপেয আটটি নবিোপে একজি কপি 

হোইপকোপট টি নবচোি নতপক প্রধোি কপি মনিটনিিং বসল েেি কিো হপব। প্রনতমোপস আনম তোপৈি প্রপতযপকি কোছ বেপক 

প্রনতপবৈি েহণ কিপবো।" (পিোয়ো: ২২০০ ঘ. ২৮.০১.২০২২ বমোতোপলব) 

েত ২৪ ঘণ্টোয় কপিোিোয় মৃতুয ২০জপিি, সিোক্ত ৩৩.৩৭ শতোিংশ 

বোিংলোপৈপশ মহোমোনি কপিোিোিোইিোপস আক্রোন্ত হপয় েত ২৪ ঘণ্টোয় আিও ২০জপিি মৃতুয হপয়পছ। এই সময় সিোক্ত 

হপয়পছ আিও ১৫ হোজোি ৪৪০জি। এ  য টন্ত মৃপতি সিংখ্যো ববপড় ৈোাঁনড়পয়পছ ২৮ হোজোি ৩০৮জপি। এছোড়ো বমোট 

সিোক্ত হপয়পছ ১৭ লোখ ৬২ হোজোি ৭৭১জি। ২৪ ঘণ্টোয় সিোপক্তি হোি ৩৩.৩৭ শতোিংশ। 

শুক্রবোি স্বোস্থ্য অনধৈপ্তি এক সিংবোৈ নবজ্ঞনপ্তপত এ তথ্য জোনিপয়পছ। এপত বলো হয়, েত ২৪ ঘণ্টোয় ৪৬ হোজোি ২৬৮টি 

িমুিো  িীেো কিো হয়। সিোক্ত নবপবচিোয় বমোট মৃতুযি হোি এক ৈশনমক ৬১ শতোিংশ। 

এনৈপক ২৪ ঘণ্টোয় কপিোিো বেপক সুস্থ্ হপয়পছি আিও এক হোজোি ৩২৬জি। এ নিপয় বৈপশ বমোট সুস্থ্ ব্যনক্তি সিংখ্যো 

ৈোাঁনড়পয়পছ ১৫ লোখ ৬২ হোজোি ৩৬৯জপি। সিোক্ত নবপবচিোয় সুস্থ্তোি হোি ৮৮ ৈশনমক ৬৩ শতোিংশ।  

(পিোয়ো: ২২০০ ঘ. ২৮.০১.২০২২ বমোতোপলব) 

বিনিও বতহিোি 

িোিোয়ণেপেি ব োশোক কোিখোিোয় িয়োবহ অনিকোণ্ড 

বোিংলোপৈপশি বহোনসয়োিী িেিী িোিোয়ণেপেি বিি উ পজলোি একটি িপ্তোনিমুখী ব োশোক কোিখোিোয় িয়োবহ অনিকোণ্ড 

ঘপটপছ। আগুি নিয়ন্ত্রপণি প্রপচিো চোলোপে ফোয়োি সোনি টপসি ১৩টি ইউনিট। শুক্রবোি (২৮ জোনুয়োনি) নবপকল ৫টোি 

নৈপক উ পজলোি মৈিপুপিি জোনহি বটিটোইল িোপম ব োশোক কোিখোিোয় এ অনিকোপণ্ডি সূে োত হয়। সব টপশষ প্রোপ্ত 

খবি অনুযোয়ী, কোিখোিোি নতিটি বৈোতলো িবপিি প্রেম এবিং নদ্বতীয় তলোয় আগুি জ্বলপছ।  

ফোয়োি সোনি টস অযোন্ড নসনিল নিপফপিি িোিোয়ণেপেি উ -সহকোিী  নিচোলক আব্দুেোহ আল আপিফীি সোিংবোনৈকপৈি 

জোনিপয়পছ, আগুি দ্রুত ছনড়পয়  পড়পছ। আমিো খবি ব পয় বজলোি নবনিন্ন বস্টশপিি ১৩টি ইউনিট আগুি নিয়ন্ত্রপণি 

কোজ কিনছ। তোৎেনণকিোপব আগুপিি সূে োত, হতোহপতি সিংখ্যো বো েয়েনতি  নিমোণ সম্পপকট জোিো সম্ভব হয়নি।  
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এি আপে, িোজধোিীি উতিখোি এলোকোয় একটি টিিপশি বোনড়পত অনিকোণ্ড ঘপটপছ। শুক্রবোি দুপুি ২টোি নৈপক আগুি 

লোেোি খবি ব পয় ফোয়োি সোনি টপসি নতিটি ইউনিট দ্রুত ঘটিোস্থ্পল ব ৌাঁছোয় এবিং নবপকল ৩টোি নৈপক আগুি নিয়ন্ত্রপণ 

আপি। তপব বকোপিো হতোহপতি খবি  োওয়ো যোয়নি বপল জোনিপয়পছি ফোয়োি সোনি টপসি নিউটি অনফসোি। 

(পিনিও বতহিোি ওপয়ব ব জ : ২০৩০ ঘ. ২৮.০১.২০২২ বসোনিয়ো ও িোিেীস) 

জোতীয় সিংসপৈ নিব টোচি কনমশি আইি- ২০২২  োস ; নবএিন ি প্রতযোখ্যোি 

বোিংলোপৈপশি জোতীয় সিংসপৈ নিব টোচি কনমশি আইি ২০২২  োস হপয়পছ। এ নবষপয় সিকোি বয ব্যোখ্যো নৈপয়পছ বস 

সম্পপকট প্রনতনক্রয়ো জোনিপয়পছ বৈশটিি প্রিোবশোলী আপিকটি ৈল নবএিন । এ সম্পপকট প্রনতপবৈি  োঠিপয়পছি ঢোকো 

বেপক আমোপৈি নবপশষ সিংবোৈৈোতো : 

বোিংলোপৈপশি জোতীয় সিংসপৈ েতকোল বৃহস্পনতবোি বহুল আপলোনচত নিব টোচি কনমশি আইি ২০২২  োস কিো হপয়পছ 

উ নস্থ্ত সৈেপৈি কেপিোপট। এ প্রসপে প্রধোিমন্ত্রী বশখ হোনসিো অনধপবশপিি সমো িী িোষপণ বপলপছি, এমি একটি 

গুরুেপূণ ট আইি প্রণপয়ি ব্যো োপি তোপৈি আপে বেপকই প্রস্তুনত নছল। এ সময় নতনি বপলি, এ আইপিি মোেপম 

েণতন্ত্র আপিো একধো  এনেপয় বিয়ো এবিং জিেপণি বিোপটি অনধকোি নফনিপয় বৈয়ো হপয়পছ। 

(স্বকপে) : “আমিো বমোটোমুটি অপিকনৈি বেপকই প্রস্তুত কপি বিপখনছলোম তোি ি যখি মহোমোন্য িোষ্ট্র নতি সপে 

আমিো িোয়োলে কিপত বেলোম, তখি নতনি বলপলি বয, নবলটো তোড়োতোনড়  োস কপি নৈপল আমিো, নতনি চোি এই 

নবপলি মোেপম  িবতী নিব টোচি কনমশি এবিং প্রধোি কনমশি এবিং কনমশপিিো নিব টোনচত বহোক। আমিো  োল টোপমপন্ট নিপয় 

আসলোম। নকন্তু প্রস্তুনত বতো আমোপৈি বহু আপে বেপকই নছল। এটো বতো আমোপৈিও ৈোনব নছল সব সময় বয, আমিোই 

কিপবো এটো। নকন্তু অন্য বকোপিো ৈল কপিনি। এটো আওয়োমী লীে আবোি কিপলো, কপি জিেপণি বিোট সুিনেত হপলো 

এবিং নিব টোচপি আপিকটো ধো  আমিো এনেপয় বেলোম। েণতন্ত্রপক আপিো আমিো শনক্তশোলী কিলোম। জিেপণি েণতন্ত্র 

প্রনতনষ্ঠত হপব।”  

বোিংলোপৈপশি স্বোধীিতোি  ঞ্চোশ বছি পূনতটপত নিব টোচি সিংক্রোন্ত এ আইিটি  োস কিোি জন্য সিংসপৈি নস্পকোি এবিং 

সৈেপৈি ধন্যবোৈ জোিোি সিংসৈ বিতো প্রধোিমন্ত্রী বশখ হোনসিো। এ আইপি নবএিন সহ অ িো ি িোজনিনতক ৈপলি 

২২টি সিংপশোধিী েহণ কিোি কেো উপেখ কপি প্রধোিমন্ত্রী িনসকতো কপি এ নবলটিপক ‘নবপিোধী ৈপলি দতনি কিো নবল’ 

বপলও উপেখ কপিি। (স্বকপে) : “এই নবপল ২২টি সিংপশোধিী নবপিোধীৈপলি কোছ বেপক েহণ কিো হপয়পছ। বসনৈপক 

জোতীয়  োটি
ট
ি সিংপশোধিী, নবএিন ি সিংপশোধিী, জোসপৈি সিংপশোধিী, আমোপৈি ওয়োকটোস ট  োটি

ট
ি সিংপশোধিী সকপলি 

সিংপশোধিী নকন্তু আমিো েহণ কপিনছ। তোপত এটো সিকোনি নবল িো এটো নবপিোধী ৈপলি দতনি কিো নবল হপয় বেপছ।”  

এনৈপক, প্রধোিমন্ত্রীি বক্তপব্যি বজি ধপি আওয়োমী লীে সোধোিণ সম্পোৈক এবিং সিকোপিি সড়ক, বসতুমন্ত্রী ওবোয়দুল 

কোপৈি বপলপছি, সিংনবধোপিি আপলোপক সম্পূণ ট েণতোনন্ত্রক প্রনক্রয়োয় বৈপশি জিেপণি বিোপটি অনধকোি িেোি জন্য 

স্বোধীি, নিিপ ে ও শনক্তশোলী এবিং সকপলি কোপছ েহণপযোগ্য নিব টোচি কনমশি েেপি এই আইি অতযন্ত কোয টকিী 

ভূনমকো িোখপব। ওবোয়দুল কোপৈি আজ সকোপল তোাঁি সিকোনি বোসিবপি সমসোমনয়ক নবষয় নিপয় আপয়োনজত নিয়নমত 

সিংবোৈ নব্রনফিংপয় এসব ব্যোখ্যো বৈি।  

এি আপে েতকোল সিংবোৈ সপেলি কপি নবএিন  মহোসনচব নমজটো ফখরুল ইসলোম ৈপলি স্থ্োয়ী কনমটিি দবেপকি 

নসেোপন্তি কেো জোনিপয় বপলপছি, এই আইি  োস কিোি বকোপিো এখনতয়োি এই সিংসপৈি বিই। কোিণ এটি জিেপণি 

দ্বোিো নিব টোনচত বকোপিো সিংসৈ িয়। নিব টোচি কনমশি েেপিি নবষপয় ৈপলি অবস্থ্োি তুপল ধপি ফখরুল বপলি, হোনসিো 

সিকোপিি অধীপি বকোপিো নিব টোচপিি প্রশ্নই ওপে িো। আমিো স্পি কপি বলপত চোই, আমিো আপিকবোি বোকশোপল 

ঢুকপত চোই িো। (পিনিও বতহিোি : ২০৩৫ ঘ. ২৮.০১.২০২২ বসোনিয়ো ও িোিেীস) 

 োাঁচ বছপিি মপে সব টনিম্ন তো মোেো িিংপুপি ; নব য টস্ত উতপিি জিজীবি 

বোিংলোপৈপশ মোপঘি কিকপি শীত আি নহপমল হোওয়োয় উতিোঞ্চলীয় জি পৈি জীবিযোেো অপিকোিংপশই নব য টস্ত হপয় 

 পড়পছ। আজ সকোপল িিংপুপি ৮ ৈশনমক ২ নিনে বসলনসয়োস এবিং কুনড়েোপম বৈপশি সব টনিম্ন তো মোেো ৬ ৈশনমক ১ 

নিনে বসলনসয়োস বিকি ট কিো হপয়পছ। আবহোওয়ো অনফস বপলপছ, চলমোি শীত আপিো দুই/নতিনৈি েোকপত  োপি। এ 

সম্পপকট নবস্তোনিত ঢোকো বেপক আমোপৈি নবপশষ প্রনতনিনধি প্রনতপবৈপি :  

বৈপশ উতিোঞ্চপল বপয় যোপে মোঝোনি দশতযপ্রবোহ। তো মোেো আপিো বিপম যোওয়োি শঙ্কো আপছ। দশতযপ্রবোহ আপিো 

দুই/নতিনৈি েোকপত  োপি। সব নমনলপয় অপিকটো নব য টস্ত হপয়  পড়পছ উতিোঞ্চপলি মোনুষ। আজ সকোপল িিংপুপি ৮ 

ৈশনমক ২ নিনে বসলনসয়োস এবিং কুনড়েোপম বৈপশি সব টনিম্ন তো মোেো ৬ ৈশনমক ১ নিনে বসলনসয়োস বিকি ট কিো 

হপয়পছ। আবহোওয়ো অনফস বলপছ, উতিোঞ্চপলি েত  োাঁচ বছপিি মপে এটিই সব টনিম্ন তো মোেো।  
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অন্যোন্য বছি নিপসম্বপিি শুরু বেপক এ অঞ্চপল শীপতি তীব্রতো বোড়পলও এ বছি শীত বিপমপছ নিপসম্বপিি বশষ সপ্তোহ 

বেপক। িতুি বছপিি প্রেম সপ্তোহ বেপক মৃদু দশতযপ্রবোহ শুরু হপয় এখি তো অপিকটো মোঝোনি অবস্থ্োয় িপয়পছ। 

নবপশষকপি েত দু’নৈি ধপি নহপমল হোওয়ো ও ঘি কুয়োশো এ অঞ্চপলি মোনুষপক কোনহল কপি নৈপয়পছ। নছন্নমূল মোনুষিো 

খড়কুপটো জ্বোনলপয় শীত নিবোিপণি বচিো কিপছি। েত নতিনৈি ধপি সকোল বেপক দুপুি  য টন্ত এবিং নবপকল ৪টোি  ি 

বেপক িোতিি ঘি কুয়োশো ঝিপছ এ অঞ্চপল। িোত যতই েিীি হয়, কুয়োশোি মোেোও তপতোই বোড়পত েোপক। বৃনিি 

মপতো কুয়োশো ঝিপত েোকোয় িোস্তোয় যোিবোহি চলোচপল নবঘ্ন ঘটপছ মোিোত্মকিোপব। বোড়পছ সড়ক দুঘ টটিো, ঘটপছ 

প্রোণহোনিও। এনৈপক, সোিোপৈপশি আবহোওয়োি পূব টোিোপস বলো হপয়পছ, নবনিন্ন বজলোি উ ি নৈপয় বপয় যোওয়ো মৃদু ও 

মোঝোনি ধিপিি দশতযপ্রবোহ অব্যোহত এবিং নবস্তোি লোি কিপত  োপি। িোপতি তো মোেো কমপত েোকপব এবিং িৈ-িৈীি 

অববোনহকোয় মোঝোনি বেপক ঘি কুয়োশো এবিং বৈপশি অন্যে হোলকো বেপক মোঝোনি ধিপিি কুয়োশো  ড়পত  োপি। এছোড়ো, 

আকোশ আিংনশক বমঘলোসহ সোিোপৈপশি আবহোওয়ো শুষ্ক েোকপত  োপি।  

(পিনিও বতহিোি : ২০৩৫ ঘ. ২৮.০১.২০২২ বসোনিয়ো ও িোিেীস) 

এিএইচপক 

আেোমী মোপস িোনশয়ো ইউপক্রি আক্রমণ কিপত  োপি : মোনকটি বপ্রনসপিন্ট 

মোনকটি সিকোপিি একজি ঊর্ধ্টতি কম টকতটো বপলপছি, মোনকটি বপ্রনসপিন্ট বজো বোইপিি ইউপক্রপিি বপ্রনসপিন্ট 

িপলোনৈনমি বযপলিনিি সোপে এক বটনলপফোি আলোপ  সতকট কপিি বয, িোনশয়ো আেোমী মোপস ইউপক্রি আক্রমণ 

কিপত  োপি। এই দুই বিতো ইউপক্রি এবিং িোনশয়োি সীমোপন্তি কোপছি  নিনস্থ্নত নিপয় আপলোচিো কপিি। এক টুইটোি 

ব োপস্ট বহোয়োইট হোউপজি জোতীয় নিিো তো  নিষপৈি মুখ োে এনমনল হি ট বপলি, বোইপিি বযপলিনিপক জোনিপয়পছি 

বয, বফব্রুয়োনি মোপস িোনশয়ো ইউপক্রি আক্রমণ কিপত  োপি তোি একটি সুস্পি সম্ভোবিো িপয়পছ। তপব, নতনি নিনৈ টি 

বকোপিো কোিপণি কেো ব োপস্ট উপেখ কপিিনি। 

বহোয়োইট হোউজ এক নববৃনতপত জোিোয়, িোনশয়ো যনৈ আবোি ইউপক্রি আক্রমণ কপি, তোহপল চূড়োন্তিোপব সোড়ো বৈয়োি 

জন্য যুক্তিোষ্ট্র তোপৈি নমে এবিং অিংশীৈোিপৈি নিপয় বয প্রস্তুত িপয়পছ তো বপ্রনসপিন্ট বোইপিি পুিঃনিনশ্চত কপিি। 

বযপলিনি টুইট কপিি বয, নতনি এবিং বোইপিি উপতজিো হ্রোপস সোম্প্রনতক কূটনিনতক প্রপচিো নিপয় আপলোচিো কপিি 

এবিং িনবষ্যপতি জন্য বযৌেিোপব কম টকোণ্ড  নিচোলিোি ব্যো োপি মনতপকয ব ৌাঁছোি। 

(এিএইচপক ওপয়ব ব জ : ১৭০০ ঘ. ২৮.০১.২০২২ বসোনিয়ো ও িোিেীস) 

িয়পচ বিপল 

২০ বছি ধপি  লোতক ফোাঁনসি আসোনম বেফতোি 

চট্টেোপমি জোপিআলম হতযো মোমলোয় ফোাঁনসি আসোনম দসয়ৈ আহপেৈ ভুয়ো আইনি বোনিপয় দুই ৈশক ধপি অন্য 

 নিচপয়  োনলপয় ববড়োনেপলি৷ নকন্তু বশষ িেো হয়নি৷ অবপশপষ তোপক বেফতোি কপিপছ ি যোব৷ জোপিআলম হতযো 

মোমলোয় ২০০৭ সোপল দসয়ৈ আহপেৈসহ ১২জিপক মৃতুযৈণ্ড এবিং ৮জিপক যোবজ্জীবি কোিোৈণ্ড বৈি আৈোলত৷  পি 

হোইপকোপট ট দসয়ৈ আহপেৈসহ ১০জপিি ফোাঁনসি িোয় বহোল েোপক৷ 

িয়পচ বিপলি কপন্টন্ট  োট টিোি নবনিনিউজ বটোপয়নন্টপফোি িটকম জোিোয়, বৃহস্পনতবোি চট্টেোপমি আকবি শোহ এলোকোয় 

অনিযোি চোনলপয় তোপক বেফৈোি কিো হয় বপল ি যোব-৭ অনধিোয়ক বলফপটন্যোন্ট কপি টল এমএ ইউসুফ জোনিপয়পছি৷ 

শুক্রবোি এক সিংবোৈ সপেলপি নতনি বপলি, জনমি নবপিোপধ ২০০১ সোপলি িপিম্বি বেপক ২০০২ সোপলি মোপচ টি মপে 

বলোহোেোড়ো উ পজলোয় মোহমুদুল হক এবিং তোি বড় িোই ব্যবসোয়ী জোপিআলমপক খুি কিো হয়৷ দুই মোমলোি 

এজোহোপিই আসোনমি তোনলকোয় দসয়ৈ আহেপৈি িোম নছল৷ 

ি যোব কম টকতটো ইউসুফ বপলি, জোপিআলমপক হতযোি  ি দসয়ৈ আহপেৈ নবনিন্ন স্থ্োপি  োনলপয় নছপলি৷  নিবোপিি 

সোপে বযোেোপযোে নবনেন্ন কপি নকছুনৈি উ কূলীয় এলোকোয় এবিং  পি সীতোকুপণ্ড অবস্থ্োি কপিি৷  নিচয় বেো ি িোখপত 

দু’টি ভুয়ো জোতীয়  নিচয় েও দতনি কনিপয় বিি নতনি৷ এক সময় সীতোকুপণ্ডি জেল সনলমপুপি নছন্নমূল বিতো মনশউপিি 

ছেছোয়োয় বসবোস শুরু কপিি ৬০ বছি বয়সী দসয়ৈ আহপেৈ৷ বসখোি বেপক নবনিন্ন মোজোপি বোবুনচ টি কোজ কিপতি৷ 

 পি আকবি শোহ এলোকোয় একটি িবপি ৈোপিোয়োপিি কোজ বিি৷ 

আকবি শোহ এলোকোয় দসয়ৈ আহপেপৈি অবস্থ্োি নিনশ্চত হপয় বুধবোি বসখোপি অনিযোি চোনলপয় তোপক বেফতোি কপি 

ি যোব৷ নতনি বপলি, মোহমুদুল হকপক খুপিি  ি বোাঁশখোলী উ পজলোয় আত্মপেো ি কপি নছপলি দসয়ৈ আহপেৈ৷ বসখোি 

বেপক জলৈসুযপৈি সোপে সমুপর চপল যোি৷ চোি মোস  ি বলোহোেোড়োয় নফপি এপস মোহমুদুপলি বড় িোই জোপিআলমপক 

হতযোয় অিংশ বিি নতনি৷ বছোট িোইপয়ি হতযো মোমলোি অন্যতম সোেী নছপলি ব্যবসোয়ী জোপিআলম৷ নতনিই মোমলো 
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 নিচোলিো কিনছপলি৷ আসোনমপৈি ধোিণো নছল, জোপিআলমপক খুি কিপত  োিপল মোমলো আি এপেোপব িো এবিং তোি 

সম্পনতও বিোে কিপত  োিপব৷ বস কোিপণ তোপকও তোিো হতযো কপি৷  

(িয়পচ বিপল ওপয়ব ব জ:১৮০০ঘ.২৮.০১.২০২২বসোনিয়ো ও িোিেীস) 

বিনিও এনবনস 

পুনলশ নক্লয়োপিি সিৈ ব পত এখি আি কোউপক েোিোয় বযপত হপে িো  

পুনলশ নক্লয়োপিি সিৈ ব পত এখি কোউপক পুনলপশি বকোপিো কোয টোলপয় বো েোিো বযপত হপে িো। অিলোইপি আপবৈি 

কপি কুনিয়োি সোনি টপসি মোেপম ঘপি বপসই এই বসবো  োপেি িোেনিকিো। 

(পিনিও এনবনস : ১৫০০ ঘ. ২৮.০১.২০২২ আসোৈ ও িোিেীস) 

নিপয়োে  িীেোয় প্রশ্ন ে ফোাঁপসি চক্রটি েত ১০ বছপি ১৮টি নিপয়োে  িীেোি প্রশ্ন ে ফোাঁস কপিপছ 

নিপয়োে  িীেোয় নিিোইপসি মোেপম প্রশ্ন ে ফোাঁপসি ঘটিোয় বেফতোি চক্রটি ৈীঘ টনৈি ধপি এই জোনলয়োনত কপি 

আসপছ। েত ১০ বছপি অন্তত ১৮টি নিপয়োে  িীেোয় প্রশ্ন ে ফোাঁস কপিপছ তোিো। এিোপব নবপুল টোকোি মোনলক 

হপয়পছি চপক্রি সৈেিো। এই চপক্রি মোেপম নিপয়োে  িীেো নৈপয় ব্যোিংক, বিলওপয় ও কৃনষ সম্প্রসোিণ অনধৈফতিসহ 

নবনিন্ন প্রনতষ্ঠোপি নিপয়োে  োওয়োি তথ্য ব পয়পছ পুনলশ।(পিনিও এনবনস : ১৫০০ ঘ. ২৮.০১.২০২২ আসোৈ ও িোিেীস) 

চোাঁনবপ্রনবি ভূনম অনধেহণ নিপয় দুিীনতি অনিপযোপেি তৈন্ত চোি নশেোমন্ত্রী 

চোাঁৈপুি নবজ্ঞোি ও প্রযুনক্ত নবশ্বনবদ্যোলপয়ি জনম অনধেহণ নিপয় দুিীনতি বয অনিপযোে উপেপছ, তোপত নিজ  নিবোপিি 

বকউ জনড়ত িি জোনিপয় নশেোমন্ত্রী ৈীপু মনি বপলপছি, তোি  নিবোিপক জনড়পয় বয কেো বলো হপে, তো অসতয ও 

নিনতহীি। নতনি চোি, বয অনিপযোে উপেপছ তো নশেো মন্ত্রণোলপয়ি বোইপিি কোপিো মোেপম তৈন্ত কিো বহোক। 

(পিনিও এনবনস : ১৫০০ ঘ. ২৮.০১.২০২২ আসোৈ ও িোিেীস) 

আমোি নবরুপে প্রনতনহিংসো চনিতোে ট কিপছি নসইনস : নিব টোচি কনমশিোি মোহবুব তোলুকৈোি 

নিব টোচি কনমশিোি মোহবুব তোলুকৈোি বপলপছি, নিব টোচি নিপয় নিন্ন অবস্থ্োপিি কোিপণ নসইনস বকএম নূরুল হুৈো 

প্রনতনহিংসোি মপতো নিকৃি  ে ববপছ নিপয়পছি। শুক্রবোি েণমোেপম  োেোপিো এক নববৃনতপত এ কেো বপলি নতনি।  

বৃহস্পনতবোি িোজধোিীি আেোিেোাঁওপয় নিব টোচি কনমশি িবপি মোহবুব তোলুকৈোিপক একজি বিোেোক্রোন্ত ব্যনক্ত বপল 

উপেখ কপিি বকএম নূরুল হুৈো। নসইনস’ি বসই বক্তপব্যি বজি ধপি নববৃনতপত মোহবুব তোলুকৈোি বপলি, নচনকৎসোি 

কোিপণই এখি  য টন্ত বেঁপচ আপছি নতনি। নিব টোচি নবষপয় তোি নিন্নধমী অবস্থ্োপিি কোিপণ নসইনস প্রনতনহিংসো চনিতোে ট 

কিোি জন্য নচনকৎসোি নবষয় উপেখ কপি তোি নবরুপে এমি নিকৃি  ে ববপছ নিপয়পছি। 

(পিনিও এনবনস : ১৮০০ ঘ. ২৮.০১.২০২২ আসোৈ ও িোিেীস) 

নবএিন   য়সো খিচ কপি বৈপশি নবরুপে অ প্রচোি চোলোপে : তথ্য ও সম্প্রচোিমন্ত্রী  

তথ্যমন্ত্রী িক্টি হোছোি মোহমুৈ বপলপছি, িোজনিনতক িনবষ্যৎ নিপয় শিংনকত বপলই নবএিন  ষড়যন্ত্র ও অ প্রচোপিি বমপত 

িপয়পছ। তোিো িীনতমপতো  য়সো খিচ কপি বৈপশি নবরুপে অ প্রচোি চোলোপে। শুক্রবোি সকোপল নসপলট সোনকটট হোউপজ 

নসপলট বজলো ও মহোিেি আওয়োমী লীে বিতোপৈি সোপে মতনবনিময়কোপল এ কেো বপলি। 

(পিনিও এনবনস : ১৮০০ ঘ. ২৮.০১.২০২২ আসোৈ ও িোিেীস) 

িোজধোিীি নবনিন্ন এলোকো বেপক ব্যোিংক জোনলয়োনত চপক্রি ১০জিপক বেফতোি কপিপছ পুনলশ 

িোজধোিীি নবনিন্ন এলোকো বেপক ব্যোিংপকি টোকো জোনলয়োনত চপক্রি ১০জিপক বেফতোি কপিপছ িোটোিো েোিো পুনলশ। 

েতকোল বৃহস্পনতবোি ওয়োলটি গ্রুপ ি  ে বেপক িোটোিো েোিোয় একটি অনিপযোে কিো হয়। এি বপ্রনেপত তোপৈি 

বেফতোি কিো হয়। পুনলশ জোিোয়, চক্রটি মূলত বোিংলোপৈপশি বড় বড় ব্যবসোয়ী প্রনতষ্ঠোপিি মোনলক বো গ্রুপ ি ব্যোিংক 

নহসোব টোপে টট কপি। (পিনিও এনবনস : ১৮০০ ঘ. ২৮.০১.২০২২ আসোৈ ও িোিেীস) 

নিব টোচি কনমশি আইি  োস এক অিন্য মোইলফলক : ওবোয়দুল কোপৈি 

আওয়োমী লীপেি সোধোিণ সম্পোৈক ওবোয়দুল কোপৈি বপলপছি, নিব টোচি কনমশি আইি প্রণয়পিি মেনৈপয় বোিংলোপৈশ 

েণতপন্ত্রি প্রোনতষ্ঠোনিক রু  নৈপত আপিো একধো  এনেপয় যোপব। শুক্রবোি তোাঁি বোসিবপিি সমসোমনয়ক নবষয় নিপয় 

আপয়োনজত নিয়নমত সিংবোৈ নব্রনফিংপয় একেো বপলি নতনি। (পি. এনবনস : ১৮০০ ঘ. ২৮.০১.২০২২ আসোৈ ও িোিেীস) 

মৃতুয অেবো মুনক্তি নশপিোণোপম শোনব’ি উ োচোপয টি বোসিবপিি সোমপি নশেোেীপৈি প্রনতবোৈী আল িো 

শোহজোলোল নবজ্ঞোি ও প্রযুনক্ত নবশ্বনবদ্যোলপয়ি উ োচোপয টি  ৈতযোে ৈোনবপত টোিো ১৬৩ ঘণ্টো অিশি কপিনছপলি বয 

নশেোেীিো, তোপৈি উৎসে ট কপি উ োচোপয টি বোসিবপিি সোমপি আল িো এঁপকপছি অন্য সহ োঠীিো। মৃতুয অেবো মুনক্ত 

নশপিোণোপম আঁকো এই প্রনতবোৈী আল িোি কোজ শুরু হয় বৃহস্পনতবোি সিযো ৭টোি নৈপক, যো বশষ হয় মেিোপত। 
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এনৈপক নশেোেীিো আমিণ অিশি বেপক সপি এপলও উ োচোয ট ফনিৈউনেি আহপেপৈি  ৈতযোপেি একৈফো ৈোনবপত 

আপিোলি চোনলপয় যোপেি। আজ শুক্রবোি আপিোলপিি ১৬তম নৈি। 

(পিনিও এনবনস : ১৮০০ ঘ. ২৮.০১.২০২২ আসোৈ ও িোিেীস) 

বিনিও টুপি 

বোিংলোপৈশ চলনিে নশল্পী সনমনতি নিব টোচপি সিো নত ইনলয়োস ও সো. সম্পোৈক  পৈ জোপয়ৈ নিব টোনচত  

বোিংলোপৈশ চলনিে নশল্পী সনমনতি নিব টোচপি সিো নত  পৈ অনিপিতো ইনলয়োস কোঞ্চি এবিং সোধোিণ সম্পোৈক  পৈ 

জোপয়ৈ খোি নিব টোনচত হপয়পছি। আেোমী দুই বছপিি জন্য ৈোনয়ে  োলি কিপবি তোিো। সিো নত  পৈ ইনলয়োস কোঞ্চি 

ব পয়পছি ১৯১ বিোট এবিং জোপয়ৈ খোি বিোট ব পয়পছি ১৭৬ বিোট। অন্যনৈপক ইনলয়োস কোঞ্চপিি নিকটতম প্রনতদ্বন্দ্বী 

নমশো সওৈোেি ব পয়পছি ১৪৮ বিোট। আি জোপয়ৈ খোপিি নিকটতম প্রনতদ্বন্দ্বী নিপুণ আক্তোি ব পয়পছি ১৬৩ বিোট। 

আজ সকোল ব ৌপি ৬টোি নৈপক আনুষ্ঠোনিকিোপব এই ফলোফল বঘোষণো কিো হয়। 

(পিনিও টুপি : ০৮৪৫ ঘ. ২৯.০১.২০২২ আসোৈ ও িোিেীস) 

নবশ্বব্যো ী চলমোি কপিোিো মহোমোনিপত আক্রোপন্তি সিংখ্যো নকছুটো কপমপছ  

চলমোি কপিোিো মহোমোনিপত নবশ্বজুপড় আক্রোপন্তি সিংখ্যো নকছুটো কপমপছ। তপব ববপড়পছ প্রোণহোনি। বেল ২৪ ঘণ্টোয় 

নবপশ্বি নবনিন্ন বৈপশ কপিোিোয় আক্রোন্ত হপয় মোিো বেপছি ১০ হোজোি ৩০০-এি অনধক মোনুষ। আি িতুি কপি সিংক্রনমত 

হপয়পছ ৩৪ লোখ। এপত নবশ্বজুপড় কপিোিোিোইিোপস মৃতুযি সিংখ্যো ৫৬ লোখ ৬৮ হোজোি ছোনড়পয় বেপছ। আি আক্রোন্ত 

সিোক্ত হপয়পছ ৩৭ বকোটি ৩ লোখ মোনুষ। যোপৈি মপে সুস্থ্ হপয় উপেপছি প্রোয় ২৯ বকোটি ২৩ লোখ মোনুষ। সকোপল 

কপিোিো নবষয়ক আন্তজটোনতক জনি  সিংস্থ্ো ওয়োপল্ডটো নমটোি বেপক এসব তথ্য  োওয়ো বেপছ। 

(পিনিও টুপি : ০৮৪৫ ঘ. ২৯.০১.২০২২ আসোৈ ও িোিেীস) 

িোিোয়ণেপেি মৈিপুপি জোনহি নিটওয়যোিপস লোেো আগুি নিয়ন্ত্রপণ এপসপছ  

িোিোয়ণেপেি বিি উ পজলোি মৈিপুি এলোকোয় অবনস্থ্ত জোনহি নিটওয়যোিস িোপমি একটি িপ্তোনিমুখী ব োশোক 

কোিখোিোয় লোেো আগুি অবপশপষ নিয়ন্ত্রপণ এপসপছ। ফোয়োি সোনি টপসি ১৬টি ইউনিপটি বচিোয় সোপড় ৪ ঘণ্টো  ি আগুি 

নিয়ন্ত্রপণ এপসপছ। তপব এই ঘটিোয় বকোপিো হতোহপতি খবি  োওয়ো যোয়নি। শুক্রবোি বপিি নৈি েোকোয় প্রনতষ্ঠোিটিি 

মূল অিংশ ছুটিপত নছল। তোই কোিখোিোয় খুব অল্প সিংখ্যক শ্রনমক নছল। তপব প্রনতটি ইউনিপট নকছু সিংখ্যক শ্রনমক দতনি 

ব োশোক প্যোপকট কপি নশ পমপন্টি জন্য ৬িিং ইউনিপট সিোপিোি কোজ কিনছল। নবপকল ৫টোি নৈপক উ পজলোি 

মৈিপুপিি জোনহি িোমক ওই ব োশোক কোিখোিোয় এই অনিকোপণ্ডি ঘটিো ঘপট। তোৎেনণকিোপব হতোহত এবিং আগুপিি 

সূে োত বো েয়েনতি  নিমোণ জোিো যোয়নি। (পিনিও টুপি : ২৩৪৫ ঘ. ২৮.০১.২০২২ আসোৈ ও িোিেীস) 

অনিিয় নশল্পী সিংপঘি নিব টোচপি সিো নত  পৈ িোনসম ও সোধোিণ সম্পোৈক  পৈ িওিক নিব টোনচত 

বটনলনিশি অনিিয় নশল্পীপৈি সিংেেি অনিিয় নশল্পী সিংপঘি নিব টোচপি সিো নত  পৈ নিব টোনচত হপয়পছি আহসোি হোনবব 

িোনসম এবিং সোধোিণ সম্পোৈক  পৈ নিব টোনচত হপয়পছি িওিক হোসোি। আি সহ-সিো নত নিব টোনচত হপয়পছি আনিসুি 

িহমোি নমলি, বসনলম মোহবুব এবিং ইকবোল বোবু। িোত ১০টোি নৈপক নিব টোচি কনমশি বেপক ফলোফল প্রকোশ কিো হয়। 

বোিংলোপৈশ নশল্পকলো অযোকোপিনমপত আজ এই নিব টোচি অনুনষ্ঠত হয়।  

(পিনিও টুপি : ২৩৪৫ ঘ. ২৮.০১.২০২২ আসোৈ ও িোিেীস) 

িোসোিচপি অবস্থ্োিিত বিোনহেোপৈি জন্য দুই নমনলয়ি িলোি সোহোয্য প্রৈোি কিপব জো োি সিকোি 

জো োি সিকোি িোসোিচপি অবস্থ্োিিত নময়োিমোি বেপক বোস্তুচুযত বিোনহেোপৈি সহোয়তোি জন্য দুই নমনলয়ি িলোপিি 

জরুনি সহোয়তো বৈয়োি নসেোন্ত নিপয়পছ। এই অনুৈোপিি মপে জোনতসিংপঘি শিণোেী হোইকনমশিোি এক নমনলয়ি িলোি 

এবিং নবশ্ব খোদ্য কম টসূনচপক এক নমনলয়ি িলোি প্রৈোি কিপব। শুক্রবোি জো োি দূতোবোপসি এক সিংবোৈ নবজ্ঞনপ্তপত এ 

কেো বলো হপয়পছ। এই অে ট বোস্তুচুযত বিোনহেোপৈি জন্য মোিনবক সহোয়তো কোয টক্রম বোস্তবোয়পিি জন্য ব্যবহোি কিো হপব, 

যোপত খোদ্য এবিং স্বোপস্থ্যি মপতো বেপে িোসোিচপি জরুনি সহোয়তোি প্রপয়োজি িপয়পছ। 

(পিনিও টুপি : ২৩৪৫ ঘ. ২৮.০১.২০২২ আসোৈ ও িোিেীস) 

কপিোিোি িতুি একটি মোিোত্মক ধিি আনবষ্কৃত কপিপছি চীপিি নবজ্ঞোিীিো  

 োওয়ো বেল বকোনিপিি মোিোত্মক িতুি ধিি নিউ বকোপিি সিোি। চীপিি নবজ্ঞোিীিো সম্প্রনত সোচ ট বকোি টু বো মূল 

কপিোিোিোইিোপসি একটি রূ োন্তনিত ধিপিি সিোি ব পয়পছি। িতুি এই িোইিোসটিি দবজ্ঞোনিক িোম ন নিএফ-২১৮০ 

বকোি। তপব সোধোিণিোপব এটিি িোম বৈয়ো হপয়পছ নিউ বকোি। নবজ্ঞোিীিো বলপছি, মূল কপিোিোিোইিোস এবিং বসটিি 

যতগুপলো রূ োন্তনিত ধিি এখি  য টন্ত সিোক্ত হপয়পছ বসসপবি মপে নিউ বকোি সবপচপয় সিংক্রোমক এবিং প্রোণঘোতী। 
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তপব এখি  য টন্ত এই িোইিোসটিি উ নস্থ্নত  োওয়ো বেপছ ৈনেণ আনিকোি নকছু বোাঁদুপিি মপে। বকোপিো মোনুষ এটিি 

দ্বোিো আক্রোন্ত হপয়পছি এমি তথ্য এখি  য টন্ত নিনশ্চত হওয়ো যোয়নি। 

(পিনিও টুপি : ২৩৪৫ ঘ. ২৮.০১.২০২২ আসোৈ ও িোিেীস) 

বৈপশি কনমউনিটি নক্লনিকগুপলোপত আপিো নবনিপয়োে কিো প্রপয়োজি :  নিকল্পিোমন্ত্রী 

সোিোপৈপশ েোম অঞ্চপলি মোনুষপৈি স্বোস্থ্য বসবোি মোি উন্নয়পি কনমউনিটি নক্লনিকগুপলোপত আপিো নবনিপয়োে কিো 

প্রপয়োজি বপল মপি কপিি  নিকল্পিোমন্ত্রী এমএ মোন্নোি। সকোপল িোজধোিীি বহোপটল বসোিোিেোাঁওপয় নতি নৈিব্যো ী 

অসিংক্রোমক বিোে নিয়ন্ত্রণ নবষয়ক সপেলপিি বশষ নৈপি অিংশ নিপয় নতনি এ কেো বপলি। নতনি বপলি, অসুস্থ্ হপলই 

মোনুষপক এখি আি শহপি বৈৌাঁড়োপত হয় িো।  োপশি নক্লনিপক নেপয়ই জরুনি বসবোসহ িোিো িকপমি ঔষধ  োওয়ো যোয়।  

(পিনিও টুপি : ১৩৪৫ ঘ. ২৮.০১.২০২২ আসোৈ ও িোিেীস) 

েত একনৈপি চট্টেোপম কপিোিোিোইিোপস আক্রোন্ত হপয় ৪জপিি মৃতুয 

চট্টেোপম শুক্রবোি সকোল ৮টো  য টন্ত েত ২৪ ঘণ্টোয় কপিোিোিোইিোপস আক্রোন্ত হপয় ৪জপিি মৃতুয হপয়পছ। একই সপে ১ 

হোজোি ১৬৭জপিি শিীপি কপিোিো সিোক্ত হপয়পছ।  িীেো নবপবচিোি সিোপক্তি হোি ৩১.৯৭ শতোিংশ। এ নিপয় এখি 

 য টন্ত চট্টেোপম ১ লোখ ১৭ হোজোি ২০০জপিি শিীপি কপিোিো সিোক্ত হপয়পছ। মৃতুয হপয়পছ ১ হোজোি ৩৫৪জপিি। 

(পিনিও টুপি : ১৩৪৫ ঘ. ২৮.০১.২০২২ আসোৈ ও িোিেীস) 

বৈপশি কপয়কটি স্থ্োপি মৃদু ও মোঝোনি দশতযপ্রবোহ বপয় চপলপছ 

আবোপিো দশতযপ্রবোপহি কবপল  পড়পছ উতিোঞ্চপলি বজলো নৈিোজপুি। একনৈপিি ব্যবধোপি বসখোপি তো মোেো কপমপছ 

২.৫ নিনে বসলনসয়োস। একইসপে ববপড়পছ বোতোপসি আরতো ও েনতপবে। ফপল ববশ শীত অনুভূত হপে ওই অঞ্চপল। 

আবহোওয়ো অনধৈফতপিি কম টকতটোিো জোনিপয়পছি, বৈপশি নবনিন্ন স্থ্োপি মৃদু ও মোঝোনি দশতযপ্রবোহ বপয় যোপে। এই 

দশতযপ্রবোহ কপয়কনৈি স্থ্োয়ী হপত  োপি। আবহোওয়ো অনফপসি তথ্য মপত আজ সকোল ৬টোয় নৈিোজপুপি সব টনিম্ন 

তো মোেো নছল ৮.৫ নিনে বসলনসয়োস। বোতোপসি আরতো ৯৩ শতোিংশ। 

(পিনিও টুপি : ১৩৪৫ ঘ. ২৮.০১.২০২২ আসোৈ ও িোিেীস) 

টোেোইপলি ধিবোড়ীপত সড়ক দুঘ টটিোয় দু’জি নিহত  

টোেোইপলি ধিবোড়ীপত ট্রোক-ন কআ  িযোপিি মুপখোমুনখ সিংঘপষ ট দু’জি নিহত হপয়পছি। সকোপল ধিবোড়ীি কয়ো োড়ো 

িোমক স্থ্োপি এই দুঘ টটিো ঘপট। ধিবোড়ী ফোয়োি সোনি টস বস্টশি কম টকতটো তোনিকুল ইসলোম জোিোি, সকোল বসোয়ো ৭টোি 

নৈপক জোমোলপুি বেপক বছপড় আসো ইট ববোঝোই ট্রোক ঢোকোি নৈপক যোনেল। ধিবোড়ীি কয়ো োড়ো িোমক স্থ্োপি ব ৌাঁছোপল 

ধিবোড়ীেোমী একটি ন কআ  িযোপিি সোপে মুপখোমুনখ সিংঘষ ট হয়। ধিবোড়ী েোিোি িোিপ্রোপ্ত কম টকতটো চোি নময়ো জোিোি, 

খবি ব পয় পুনলশ ও ফোয়োি-সোনি টস ঘটিোস্থ্পল নেপয় আহত ন কআ  িযোপিি চোলক ও বহল্পোিপক উেোি কপি ধিবোড়ী 

উ পজলো স্বোস্থ্য কমপপ্লপি  োেোপিো হয়। হোস োতোপল নচনকৎসোধীি অবস্থ্োয় চোলক ও বহল োপিি মৃতুয হয়। এ সময় 

ট্রোপকি চোলক ও বহল োিপক  োওয়ো যোয়নি। তোিো  োনলপয় বেপলও ট্রোকটি জব্দ কিো হপয়পছ। 

(পিনিও টুপি : ১৩৪৫ ঘ. ২৮.০১.২০২২ আসোৈ ও িোিেীস) 

 োনকস্তোপিি ববলুনচস্তোপি সন্ত্রোসী হোমলোয় ১০জি  োনকস্তোনি নিহত  

ববলুনচস্তোপি আবোপিো সন্ত্রোসী হোমলোি ঘটিোয় ১০  োনকস্তোনি বসিো সৈে নিহত হপয়পছি।  োনকস্তোনি বসিোবোনহিীি 

নববৃনত নৈপয় েণমোেম িি জোনিপয়পছ, েত বুধবোি ৈনেণ- নশ্চম ববলুনচস্তোপিি বকজ বজলোয় একটি সড়পক  োকপসিোি 

বচকপ োপস্ট হোমলো চোলোয় ববলুচ সন্ত্রোসীিো। বেোলোগুনল এবিং নবপফোিপণ ৈশ  োকপসিোি মৃতুয হয়।  োনকস্তোি 

বসিোবোনহিীি ৈোনব, পুপিো এলোকোজুপড় অনিযোি চোনলপয় নতিজি ববলুচ সন্ত্রোসীপক আটক কিো হপয়পছ। তপব এখপিো 

 য টন্ত বকোপিো ববলুচ সন্ত্রোসী বেোষ্ঠী এই হোমলোি ৈোয় স্বীকোি কপিনি। 

(পিনিও টুপি : ১৩৪৫ ঘ. ২৮.০১.২০২২ আসোৈ ও িোিেীস) 

কপিোিো নচনকৎসোয় ফোইজোপিি খোবোি বনড়ি অনুপমোৈি নৈপয়পছ ইইউ  

মোনকটি ঔষধ প্রস্তুতকোিী প্রনতষ্ঠোি ফোইজোপিি বকোনিি ন ল প্যোিপলোনিপিি অনুপমোৈি নৈপয়পছ ইউপিো ীয় ইউনিয়পিি 

ঔষধ নিয়ন্ত্রক সিংস্থ্ো ইউপিোন য়োি বমনিনসি এপজনি ইএমএ। এিমপে ইউপিো ীয় বৈশগুপলোপত বকোনিি-১৯ নচনকৎসোয় 

প্রেমবোপিি মপতো সিংপযোজি হপত যোপে মুপখ খোওয়োি ঔষধ। বোতটো সিংস্থ্ো িয়টোপস টি এক খবপি বলো হপয়পছ, 

বৃহস্পনতবোি ইএমএ-এি  ে বেপক ঔষধটিি অনুপমোৈি বৈয়ো হয়। 

(পিনিও টুপি : ১৩৪৫ ঘ. ২৮.০১.২০২২ আসোৈ ও িোিেীস) 
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বৈপশ কপিোিোয় সিোপক্তি হোি ৩৩.৩৭ শতোিংশ 

বৈপশ কপিোিোিোইিোপস ২৪ ঘণ্টোয় ২০জপিি মৃতুয হপয়পছ। একই সমপয় িতুি কপি কপিোিো সিোক্ত হপয়পছ ১৫ হোজোি 

৪৪০জপিি। এ নিপয় এ  য টন্ত বমোট সিোক্ত বিোেীি সিংখ্যো ৈোাঁনড়পয়পছ ১৭ লোখ ৬২ হোজোি ৭৭১জপি। দৈনিক সিোপক্তি 

হোি ববপড় হপয়পছ ৩৩.৩৭ শতোিংশ। আি কপিোিোয় বমোট মৃপতি সিংখ্যো ববপড় ৈোাঁনড়পয়পছ ২৮ হোজোি ৩০৮জপি। 

নবপকপল স্বোস্থ্য অনধৈফতি বেপক  োেোপিো নিয়নমত কপিোিো নবষয়ক সিংবোৈ নবজ্ঞনপ্তপত এসব তথ্য জোিোপিো হপয়পছ। 

যোপত বলো হপয়পছ, ২৪ ঘণ্টোয় কপিোিো বেপক সুস্থ্ হপয়পছি ১ হোজোি ৩২৬জি। এ  য টন্ত সুস্থ্ হপয়পছি ১৫ লোখ ৬২ 

হোজোি ৩৬৯জি। (পিনিও টুপি : ১৮৪৫ ঘ. ২৮.০১.২০২২ আসোৈ ও িোিেীস) 

নবএিন  নবপৈনশপৈি কোপছ বৈপশি বৈিোম কিপছ : ওবোয়দুল কোপৈি  

জোতীয় সিংসপৈ সদ্য  োশ হওয়ো নিব টোচি কনমশি আইিপক বোিংলোপৈপশি ইনতহোপসি এক অিন্য মোইলফলক বপল 

মন্তব্য কপিপছি আওয়োমী লীপেি সোধোিণ সম্পোৈক, সড়ক  নিবহি ও বসতুমন্ত্রী ওবোয়দুল কোপৈি। নতনি বপলি, 

নবএিন  মহোসনচব নিব টোচি কনমশিোি নিপয়োপেি এই আইি িো মোিোি নবষপয় দুিনিসনিমূলক বক্তব্য নৈপয়পছি। সকোপল 

িোজধোিীি নিজ বোসিবপি এক নব্রনফিংপয় এসব কেো বপলি বসতুমন্ত্রী। এসময় ওবোয়দুল কোপৈি অনিপযোে কপিি, 

নবএিন  নবপৈনশপৈি কোপছ বৈপশি বৈিোম কিপছ। (পিনিও টুপি : ১৮৪৫ ঘ. ২৮.০১.২০২২ আসোৈ ও িোিেীস) 

বৈপশি নবরুপে যোিো নবপৈপশ লনবস্ট নিপয়োে কপি তোিো বৈশপরোহী : তথ্য ও সম্প্রচোিমন্ত্রী  

তথ্য ও সম্প্রচোি মন্ত্রী িক্টি হোছোি মোহমুৈ বপলপছি, বৈপশি নবরুপে যোিো নবপৈপশ লনবস্ট নিপয়োে কপি তোিো 

বৈশপরোহী। সকোপল নসপলট সোনকটট হোউপজ বজলো ও মহোিেি আওয়োমী লীে বিতোপৈি সোপে মতনবনিময় বশপষ 

সোিংবোনৈকপৈি সপে আলো কোপল নতনি একেো বপলি। এ সময় নিব টোচি কনমশি েেপি িোষ্ট্র নতি িোকো সিংলোপ  

নবএিন ি অিংশেহণ িো কিোিও সমোপলোচিো কপিি আওয়োমী লীপেি এই যুগ্ম সোধোিণ সম্পোৈক। নতনি বপলি, নবএিন  

সব বেপেই ‘িো’ বিোপে আক্রোন্ত হপয় বেপছ। (পিনিও টুপি : ১৮৪৫ ঘ. ২৮.০১.২০২২ আসোৈ ও িোিেীস) 

নবনধ অনুযোয়ী নিব টোচি কনমশি বেপক আমোি নচনকৎসোি ব্যয় নিব টোহ কিো হপয়পছ : মোহবুব তোলুকৈোি 

নিব টোচি কনমশিোি মোহবুব তোলুকৈোি বপলপছি, নিব টোচপি নিন্নধমী অবস্থ্োপিি কোিপণ প্রধোি নিব টোচি কনমশিোি বকএম 

নূরুল হুৈো প্রনতনহিংসো বেপক নচনকৎসোি নবষয় উপেখ কপি তোাঁি নবরুপে নিকৃি  ে ববপছ নিপয়পছি। আজ এক নববৃনতপত 

নতনি বপলি, নিব টোচি কনমশিোিপৈি নচনকৎসো নবনধ অনুযোয়ী তোাঁি নচনকৎসো ব্যয় নিব টোহ কিো হপয়পছ। নসইনস নিপজও ইনস 

বেপক নচনকৎসোি জন্য টোকো নিপয়পছি বপল ৈোনব কপিি মোহবুব তোলুকৈোি। 

(পিনিও টুপি : ১৮৪৫ ঘ. ২৮.০১.২০২২ আসোৈ ও িোিেীস) 

বৈপশি সব টনিম্ন তো মোেো বিকি ট কিো হপয়পছ কুনড়েোপমি িোজোিহোপট ৬.১ নিনে বসলনসয়োস  

মৃদু ও মোঝোনি দশতযপ্রবোপহি কবপল  পড়পছ পুপিো বৈশ। এই দশতযপ্রবোহ কপয়কনৈি স্থ্োয়ী হপত  োপি। ঢোকোি 

আবহোওয়ো অনফস তোি পূব টোিোপস জোনিপয়পছ, সোিোপৈপশ িোপতি তো মোেো আপিো কমপত  োপি। আেোমী দু’নৈি 

ধোিোবোনহকিোপব শীত বোড়পত  োপি জোনিপয় পূব টোিোপস বলো হপয়পছ, বসই সপে দশতযপ্রবোপহি এলোকোও নবস্তৃত হপত 

 োপি। আজ বৈপশি সব টনিম্ন ৬.১ নিনে বসলনসয়োস তো মোেো বিকি ট কিো হপয়পছ কুনড়েোপমি িোজোিহোপট। 

নৈিোজপুপিও একনৈপিি ব্যবধোপি তো মোেো কপমপছ ২.৫ নিনে বসলনসয়োস। আবহোওয়ো অনফপসি তথ্যমপত আজ 

সকোল ৬টোয় নৈিোজপুপি সব টনিম্ন তো মোেো নছল ৮.৫ নিনে বসলনসয়োস, বোতোপসি আর টতো ৯৩ শতোিংশ। 

(পিনিও টুপি : ১৮৪৫ ঘ. ২৮.০১.২০২২ আসোৈ ও িোিেীস) 

িোিোয়ণেপেি একটি ব োশোক কোিখোিোয় িয়োবহ অনিকোণ্ড 

িোিোয়ণেপেি বিপি একটি ব োশোক কোিখোিোয় িয়োবহ অনিকোপণ্ডি ঘটিো ঘপটপছ। আগুি নিয়ন্ত্রপণ ঘটিোস্থ্পল কোজ 

কিপছ ফোয়োি সোনি টপসি ১০টি ইউনিট। নবপকল ৫টোি নৈপক উ পজলোি মৈিপুপিি জোনহি বটিটোইল িোপমি ব োশোক 

কোিখোিোয় এই অনিকোপণ্ডি ঘটিো ঘপট। িোিোয়ণেে ফোয়োি সোনি টস ও নসনিল নিপফপিি উ -সহকোিী  নিচোলক 

আব্দুেোহ আল আপিনফি জোিোি, আগুি দ্রুত ছনড়পয়  পড়পছ। তোৎেনণকিোপব হতোহত ও আগুপিি সূে োত বো 

েয়েনতি  নিমোণ জোিোপিো যোপে িো। (পিনিও টুপি : ১৮৪৫ ঘ. ২৮.০১.২০২২ আসোৈ ও িোিেীস) 

চট্টেোপম ২০ বছি ধপি ছদ্মপবপশি  ি ফোাঁনসি আসোনম বেফতোি 

২০ বছি ধপি ছদ্মপবপশ আত্মপেো পি েোকো এক ফোাঁনসি আসোনমপক বেফতোি কপিপছ পুনলশ। বৃহস্পনতবোি িোপত 

চট্টেোম িেিীি আকবি শোহ্ এলোকো বেপক দসয়ৈ আহপমৈ িোপমি ওই আসোনমপক বেফতোি কিো হয়। বলোহোেোড়োি 

আপলোনচত ব্যবসোয়ী জোপি আলম হতযো মোমলোি মৃতুযৈণ্ডপ্রোপ্ত  লোতক আসোনম নতনি। এ প্রসপে চট্টেোপম চোাঁৈেোাঁও 

কোয টোলপয় আজ সকোপল এক সিংবোৈ সপেলপি ি যোব জোিোয়, ২০০১ সোপল চট্টেোপমি বলোহোেোড়োয় মোহমুদুল হক িোপমি 
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এক ব্যনক্তপক হতযো কপিি দসয়ৈ আহপমৈ এবিং তোি নতি িোই। এই ঘটিোয় মোমলো  নিচোলিো কিোি কোিপণ  পিি 

বছি মোহমুদুপলি িোই জোপি আলমপক হতযো কপিি দসয়ৈ আহপমৈ ও তোি সহপযোেীিো। এ ঘটিোয় ২০০২ সোপল দসয়ৈ 

আহপমৈসহ ১২জিপক ফোাঁনসি ৈণ্ড বৈি আৈোলত।  পি উি আৈোলত দু’জিপক যোবজ্জীবি ও ১০জপিি ফোাঁনসি 

আপৈশ বহোল িোপখি।  (পিনিও টুপি : ১৮৪৫ ঘ. ২৮.০১.২০২২ আসোৈ ও িোিেীস) 

BBC 
BIDEN WARNS RUSSIA MAY INVADE UKRAINE NEXT MONTH 
US President Joe Biden has warned there is a distinct possibility Russia might invade 
Ukraine next month, the White House says. Russia meanwhile says it sees little ground for 
optimism in resolving the crisis after the US rejected Russia's main demands. The build-up 
of tens of thousands of Russian troops on Ukraine's border in recent weeks has stoked fears 
of an invasion. Russia denies it is planning an attack. The US president made the comments 
in a telephone conversation with Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Thursday. 
(BBC : 2200+2300 hrs. 28.01.2022 Faruk & Nargis) 
THE WOMEN IN THE RUNNING FOR THE US SUPREME COURT 
US President Joe Biden has affirmed that he will appoint a black woman to the top US court 
for the first time in history. The eventual nominee will take up a seat to be vacated by liberal 
Justice Stephen Breyer, who will retire in June. Appearing with Mr Breyer on Thursday, Mr 
Biden promised a replacement with the experience and integrity needed for the role. He said 
he'll announcehis pick by the end of February. Three judges are considered top contenders. 
(BBC : 2200+2300 hrs. 28.01.2022 Faruk & Nargis) 
DOCTORS AMONG THOSE BEGGING FOR FOOD IN TIGRAY 
Some of the nurses and doctors at the biggest hospital in Ethiopia's war-torn Tigray region 
are having to beg for food to feed themselves, one of the medics has told the BBC. They 
have not been paid for eight months, forcing them to find other ways of supporting their 
families, he said. The doctor's account comes as the UN reports that severe hunger was 
hitting ever more people in Tigray. It says that 2.2 million people are suffering an extreme 
lack of food. Half of all pregnant and breastfeeding women are suffering from malnutrition, 
the UN's World Food Programme (WFP) survey found.  
(BBC : 2200+2300 hrs. 28.01.2022 Faruk & Nargis) 
NEW BURKINA FASO LEADER VOWS RETURN TO NORMAL 
The new military leader of Burkina Faso has promised a return to the normal constitutional 
order when the conditions are right. Lieutenant Colonel Paul-Henri Damiba led a mutiny that 
ousted President Roch Kabore on Monday. He blamed the president for failing to contain 
violence by Islamist militants. He made his first national speech since taking power on the 
eve of an emergency summit of West African leaders, called in response to the coup.  
(BBC : 2200+2300 hrs. 28.01.2022 Faruk & Nargis) 
TOP OFFICIAL ADMITS ERROR IN AFGHAN EVACUATION ROW 
The Foreign Office's top civil servant has apologised for giving inaccurate answers to MPs 
about evacuating animals during the fall of Kabul. Sir Philip Barton said he had inadvertently 
misled a committee investigating UK policy in Afghanistan. Emails leaked to the committee 
show Foreign Office staff suggesting Boris Johnson had authorised the evacuation of 
animals and charity staff. Sir Philip admitted he had given MPs incorrect information on this. 
(BBC : 2200+2300 hrs. 28.01.2022 Faruk & Nargis) 
JAIL ORDER FOR CORRUPT LIBERIAN EX-DEFENCE MINISTER 
The Supreme Court of Liberia has ordered that a former defence minister be jailed for two 
years in connection with a corruption case. Brownie Samukai and two colleagues were found 
guilty two years ago of theft and money laundering in a case involving more than $1m. They 
were given a two-year suspended sentence at the time and ordered to pay back half of the 
money within six months. The jail term has now been imposed as they failed to make the 
payments within the stipulated time. (BBC : 2200+2300 hrs. 28.01.2022 Faruk & Nargis) 
RACE IS ON TO REACH SUNKEN US JET: BEFORE CHINA 
A race against time is under way for the US Navy to reach one of its downed fighter jets - 
before the Chinese get there first. The $100m F-35C plane came down in the South China 
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Sea after what the Navy describes as a mishap during take-off from the USS Carl Vinson. 
The jet is the Navy's newest and crammed with classified equipment. As it is in international 
waters, it is technically fair game. Seven sailors were injured when the jet came down on 
Monday after it struck Vinson's deck during a military exercise.  
(BBC : 2200+2300 hrs. 28.01.2022 Faruk & Nargis) 
NORTH KOREA'S MISSILE AND NUCLEAR PROGRAMME 
North Korea has conducted more missile tests to advance it's weapons programme, which it 
says is necessary to defend itself against a possible US invasion. Already in January, tests 
have been carried out on hypersonic as well as short-range and long-range ballistic missiles. 
Last September, a hypersonic missile, a train-based ballistic missile and a long-range cruise 
missile were all tested, according to North Korean state media. In January 2021 - just before 
President Biden took office - North Korea unveiled a new submarine-launched ballistic 
missile at a military parade, calling it the world's most powerful weapon.  
(BBC : 2200+2300 hrs. 28.01.2022 Faruk & Nargis) 
US IGNORED RUSSIA'S SECURITY CONCERNS: PUTIN 
Russian President Vladimir Putin has told his French counterpart that the West has ignored 
Russia's security concerns, amid fears Russia could invade Ukraine. The US rejected a key 
Moscow demand that Nato rule out Ukraine joining the defence alliance - but insisted it was 
offering Russia a diplomatic path. President Joe Biden has warned there is a distinct 
possibility Russia might invade Ukraine next month. Russia denies it is planning an attack. 
But Mr Putin said the stand-off had not been resolved.  
(BBC : 0600 hrs. 29.01.2022 Faruk & Nargis) 
SIX MIGRANTS DROWN AND DOZENS MISSING OFF TUNISIA 
At least six migrants have drowned and another 30 are missing after the boat they were in 
capsized off the Tunisian coast. Thirty-four people were rescued by Tunisian navy and 
coastguard vessels. Survivors said 70 migrants had been aboard the boat from a range of 
countries including Egypt, Sudan and Morocco. A Tunisian defence spokesman said they 
had set off from Libya and had been hoping to reach Europe.  
(BBC : 0600 hrs. 29.01.2022 Faruk & Nargis) 
MOROCCO TO REOPEN AIRSPACE AFTER TWO-MONTH CLOSURE 
Morocco has said it will reopen its airspace to international passenger flights next month. 
The North African country banned all incoming and outgoing international flights last 
November to try and limit the spread of the Omicron variant of coronavirus. Moroccan Prime 
Minister Aziz Akhannouch said that the ban would be lifted on 7 February. Mr Akhannouch 
urged passengers to comply with Covid-19 guidelines and called on Moroccans to take their 
vaccine jabs. Morocco has had just more than 15,000 Covid fatalities so far.  
(BBC : 0600 hrs. 29.01.2022 Faruk & Nargis) 
RWANDA TO REOPEN BORDER WITH UGANDA AFTER THREE YEARS 
Rwanda has no announced that its main board with Uganda, closed in 2019, will reopen on 
Monday. Cross-border movement of people and goods at the Gatuna-Katuna border was 
halted following tensions between the two East African nations. Produce has only been 
allowed to pass through two smaller border posts at Cyanka and Kagitumba. The reopening 
was announced after Lt-Gen Muhoozi Kainerugaba, the son of Ugandan President Yoweri 
Museveni, went to meet Rwandan President Paul Kagame over the weekend.  
(BBC : 0600 hrs. 29.01.2022 Faruk & Nargis) 
DARFUR VIOLENCE FORCES 15,000 TO FLEE THEIR HOMES: UN 
Renewed ethnic violence in the Sudanese region of Darfur has led to loss of lives and 
displaced more than 15,000 people over the last week, the UN says. It says a personal 
dispute between two men from the Masalit ethnic group and an Arab nomadic group sparked 
the conflict near the city of El Geneina. Armed nomads then attacked the local market, set 
fire to part of the village, and killed nine people including two children. The fighting also 
forced more than 4,000 people to flee across the border to Chad. 
(BBC : 0600 hrs. 29.01.2022 Faruk & Nargis) 

::THE END:: 


