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H I G H L I G H T S 
 

  
PM Sheikh Hasina is expected to inaugurate 25 projects with involvement of around Taka 1,316.97 crore 
during her daylong visit to Rajshahi on Sunday.            (R. Today: 12) 
 
Awami League GS Obaidul Quader describes BNP's road march as its "funeral procession" and says the 
party's backward journey begins with this programme. (R. Tehran: 08) 
 
Information and Broadcasting Minister Dr. Hasan Mahmud says, BNP have realized that they can not win 
in the next national elections. So, they are giving an excuse not to participate in the elections. (VOA: 05) 
 
BNP SG Mirza Fakhrul Islam Alamgir urges the government to resign without wasting time to avert a 
shocking ouster. (R. ABC: 12) 
 
Chief Justice says, lack of confidence in the judicial system is increasing due to rising incidents of 
lawyers boycotting court and personal attacks on judges for trivial reasons. (R. Today: 14) 
 
Education minister Dr. Dipu Moni urges the people of the country not to pay heed to any rumors over 
content of NCTB textbooks, stating no book says humans evolved from monkeys. (VOA: 04) 
 
Law Minister Anisul Huq says, Digital Security Act (DSA) has a significant necessity in the context of 
current reality. (VOA: 08) 
 
Chief of military wing and bomb expert of new militant organization have taken refuge in the Rohingya 
camp, causing concern among locals that the crisis on Bangladesh-Myanmar border may increase. 
                (R. Tehran: 09) 
Experts say, fuel oil and gas prices are increasing in the international market. So, the only option for the 
Bangladesh government is to strengthen the exploration and production of gas. (BBC: 03) 
 
European Union may increase the pressure by imposing visa restrictions on various countries, including 
Bangladesh, to take back irregular migrants.                     (DW: 11) 
 
Police's Counter-Terrorism and Transnational Crime unit claimed to have arrested five suspected members 
of banned militant outfit Harkat-ul-Jihad Al-Islami (Huji) and one member of Al-Qaeda.          (VOA: 06) 
 
  Director: 44813046               Deputy News Controller: 44813048            Assistant News Controller: 44813047 

                                                                                                     44813179                                                                  44813178 

Daily Monitoring Report 
Directorate of Monitoring 
Bangladesh Betar, Dhaka 
e-mail: dmrbbd@gmail.com 

 

mailto:dmrbbd@gmail.com


 

 

 

 2 

 

দৈনিক মনিটনিিং নিপ োট ট 

মনিটনিিং  নিৈপ্তি, বোিংলোপৈশ ববতোি, ঢোকো 

 মোঘ ১৫, ১৪২৯ বোিংলো, জোনুয়োনি ২৯, ২০২৩, িনববোি, িিং- ২৯, ৫৩তম বছি 
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প্রধোিমন্ত্রী বশখ হোনিিো িনববোি িোজশোহী িফপি যোপেি। নতনি নৈিব্যো ী িফপি প্রোয় ১,৩১৬ বকোটি ৯৭ লক্ষ টোকোি 

২৫ টি প্রকপেি উপবোধি কিপবি। (পি. টুপে: ১২) 

 

আওযোমী লীপেি িোধোিণ িম্পোৈক ওবোযদুল কোপৈি নবএিন ি  ৈযোত্রো কম টসূনি প্রিপে বপলপছি, নবএিন ি মিণযোত্রো 

ইপতোমপেই শুরু হপয় বেপছ। আেোমী নিব টোিপিই হপব নবএিন ি িোজনিনতক মিণ। (পি. বতহিোি: ০৮) 

 

তথ্য ও িম্প্রিোি মন্ত্রী ে. হোছোি মোহ মুৈ, বপলপছি, আেোমী জোতীয নিব টোিপি নবএিন  বয নজতপত  োিপব িো, তো তোিো 

বুঝপত ব পিপছ। আি বি কোিপণই তোিো নিব টোিপি অিংশ িো বিযোি অজুহোত নৈপে।    (প োয়ো: ০৫) 

 

নবএিন ’ি মহোিনিব নমজটো ফখরুল ইিলোম আলমেীি িিকোিপক িময় িষ্ট িো কপি  দ্ততযোে কিোি আহ্বোি 

জোনিপয়পছি। নতনি বপলি, ক্ষমতো িো ছোড়পল অতযন্ত  োিোক্রোন্ত হপয় িপল বযপত হপব িিকোিপক। (পি. এনবনি: ১২) 

 

প্রধোি নবিোি নত হোিোি ফপয়জ নিদ্দীকী বপলপছি, তুে কোিপণ আইিজীবীপৈি আৈোলত বজটি ও নবিোিকপক ব্যনিেত 

আক্রমপিি ঘটিোয় নবিোি ব্যবস্থোি প্রনত আস্থোহীিতো বোড়পছ। (পি. টুপে: ১৪) 

 

নশক্ষোমন্ত্রী েো. ৈীপু মনি জোতীয নশক্ষোক্রম ও  োঠ্যপুস্তক ববোপে টি  োঠ্যপুস্তপকি নবষযবস্তু নিপয গুজপব কোি িো নৈপত 

বৈশবোিীি প্রনত আহ্বোি জোনিপযি। নতনি বপলপছি, বকোপিো বইপয বোিি বেপক মোনুপষি উৎ নিি কেো বলো হযনি।  

                                                             (প োয়ো: ০৪) 

আইিমন্ত্রী আনিসুল হক বপলপছি, বয কোিপণ নেনজটোল নিিো িো আইি কিো হপয়পছ, তো বকউ বপল িো। বত টমোি 

বোস্তবতোয় এ আইপিি যপেষ্ট প্রপয়োজিীয়তো িপয়পছ।                              (প োয়ো: ০৮) 

 

িব্য জনে িিংেঠ্পিি িোমনিক শোখোি প্রধোি ও ববোমো নবপশষপেি বিোনহেো কযোপম্প আশ্রয় বিয়োয় উপবে ববপড়পছ 

স্থোিীয়পৈি মোপঝ, বোড়পত  োপি বোিংলোপৈশ নময়োিমোি িীমোপন্তি িিংকট।       (বি. বতহিোি: ০৯) 

 

নবপশষেিো বলপছি, আন্তজটোনতক বোজোপি এবোপিি জ্বোলোনি বতল ও গ্যোপিি মূল্যবৃনিি ফপল বোিংলোপৈশ িিকোপিি 

একমোত্র নবকে হপত  োপি গ্যোপিি আিও অনুিন্ধোি ও উৎ োৈি বজোিৈোি কিো।   (নবনবনি: ০৩) 

 

অনিয়নমত অন বোিীপৈি বফিত বিয়োি জন্য বোিংলোপৈশিহ নবন ন্ন বৈপশি উ ি ন িো কপঠ্োিতো আপিো  কপি িো  

বোড়োপত  োপি ইউপিো ীয় ইউনিয়ি৷ (েয়পি ব পল: ১১) 

 

নিনষি জনে িিংেঠ্ি হিকোত-উল-নজহোৈ আল-ইিলোমীি (হুনজ) িপেহ োজি  োাঁি িৈস্য এবিং আল-কোপযৈোি একজি 

িৈস্যপক বেফতোি কপিপছ বপল ৈোনব কপিপছ পুনলপশি কোউন্টোি বটপিোনিজম অযোন্ড ট্রোন্সন্যোশিোল ক্রোইম ইউনিট। 

            (প োয়ো: ০৬) 
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নবনবনি 

বযিব কোিপণ বোিংলোপৈপশ গ্যোি অনুিন্ধোপি অেেনত বিই 

জ্বোলোনি গ্যোপিি ৈোম বোড়োপিোি  পিও বোিংলোপৈপশ নশেকোিখোিো ও ব োিো  য টোপয় গ্যোপিি িিবিোহ পুপিোপুনি নিনিত 

কিো যোপে িো। েলোি ও নবশ্ববোজোপি মূল্যবৃনিি কোিপণ একনৈপক বযমি এলএিনজ আমৈোনি নিপয় জটিলতো দতনি 

হপয়পছ, বতমনি বৈশীয় উৎিগুপলো বেপকও গ্যোপিি উৎ োৈি বোড়োপত  োিপছ িো িিকোি। যনৈও প্রোকৃনতক গ্যোি 

বোিংলোপৈপশি প্রধোি খনিজ িম্পৈগুপলোি অন্যতম। ফপল গ্যোি-নি টি নবদুযৎ ও নশেখোতগুপলো িতুি িিংকপটি মুপখোমুনখ 

হপয়পছ। এমিনক গ্যোপিি িিংকপটি কোিপণ িোি কোিখোিো এবিং অপিক নশে কোিখোিোও বন্ধ িোখপত হপে বপল অন পযোে 

কপিপছি ব্যবিোয়ীিো। বোিংলোপৈপশি অ যন্তিীণ গ্যোি অনুিন্ধোি ও উৎ োৈপিি নিত্রটি এখি বকমি? বকি বৈশীয় উৎি 

বেপক গ্যোি িিবিোহ নিনিত কিো যোপে িো? 

বোিংলোপৈপশ বত টমোপি বমোট গ্যোিপক্ষত্র িপয়পছ ২৮টি, যোি মপে ২০টি বেপক উৎ োৈি কিো হপে। প্রনতবছি এক 

টিনিএফ কপি গ্যোি উপিোলি কিো হপে। ব পট্রোবোিংলোি নহিোব অনুযোয়ী, এিব গ্যোি বক্ষপত্র বমোট মজুৈ নছল ২৮ 

টিনিএফ গ্যোি। বিখোি বেপক ১৯ টিনিএফ গ্যোি উপিোলপিি  ি বত টমোপি মজুৈ িপয়পছ ৯.০৬ টিনিএফ । 

িতুি গ্যোি বক্ষত্র আনবষ্কোি িো হপল এই মজুৈ নৈপয় আেোমী আট বেপক িয় বছি  য টন্ত উপিোলি কিো যোপব। জ্বোলোনি 

নবপশষে বৈরুল ইমোম বলপছি, ‘আনশি ৈশপক যখি অপিক গ্যোিপক্ষপত্র  োওয়ো বেল, তখি এমি অবস্থো নছল বয, 

আ িোি অপিক গ্যোি আপছ, নকন্তু িোনহৈো তপতোটো বিই। ফপল এি ি আি গ্যোি বক্ষত্র অনুিন্ধোপি ববনশ গুরুত্ব বৈয়ো 

হয়নি।’ বিই িময় বৈপশ গ্যোি নি টি নবদুযৎ উৎ োৈি,  নিবহি খোত ও অপিক নশে, কলকোিখোিো েপড় ওপঠ্। ২০০১ 

িোপলি  ি বৈপশ িোতোিোনত গ্যোপিি িোনহৈো ববপড় যোয়। 

নবইআিনিি তথ্য অনুযোয়ী, বত টমোপি জ্বোলোনি খোপতি প্রোয় ৪৬ শতোিংশ গ্যোি খোত বেপক িিবিোহ কিো হয়। নকন্তু 

নবপৈনশ বকোম্পোনিপক নৈপয গ্যোি অনুিন্ধোিও কোয টত বন্ধ িপযপছ। িিকোনি প্রনতষ্ঠোি বোপ ক্স-এি মোেপমও গ্যোি 

অনুিন্ধোপি কোয টকি বকোি  ৈপক্ষ  নছল িো। 

খনিজ িম্পৈ ও জ্বোলোনি প্রনতমন্ত্রী িিরুল হোনমৈ বপলপছি, ‘এই  নিনস্থনত বয দতনি হপব, তো আমিো বকউ জোিতোম 

িো। প্ল্যোি কিপত কিপতই আমোপৈি িময়  োি হপয় যোপে। আমিো জোিতোম িো েলোপিি এই োপব ঘোটনত হপব, 

এিোনজটি ৈোম ববপড় যোপব। বিই িপে আমোপৈি নকন্তু কৃনষ, নশেিহ িব খোপত জ্বোলোনি িিবিোহ অব্যোহত িোখপত হপে। 

ফপল বোে হপয় আমোপৈি আমৈোনি কিপত হপয়পছ। তপব আমোপৈি বয নিজো ট আপছ, তোপত আট বেপক িয় বছি 

িলপব।’ 

গ্যোপিি িোনহৈো বমটোপত ২০১৮ িোল বেপক বোিংলোপৈপশি িিকোি তিলীকৃত প্রোকৃনতক গ্যোি আমৈোনি কিপত শুরু কপি। 

কোিণ বৈপশ ৪০০০ নমনলয়ি ঘিফুপটি িোনহৈো েোকপলও প্রনতনৈি নতি হোজোি ৫০ নমনলয়ি ঘিফুট গ্যোি িিবিোহ কপি 

বকোম্পোনিগুপলো। যোি মপে ৭৫০ নমনলয়ি ঘিফুট আমৈোনি কিো এলএিনজ গ্যোি। তখি বলো হপয়নছল, বৈপশ অনুিন্ধোি 

ও উৎ োৈপি বয খিি  পড়, তোি বিপয় কম ৈোপম নবপৈশ বেপক গ্যোি আমৈোনি কিপত  োিনছল বোিংলোপৈশ। নকন্তু 

আন্তজটোনতক বোজোপি স্পট মোপক টপট িড়ো ৈোপমি কোিপণ িোনহৈো অনুযোয়ী এলএিনজও আমৈোনি কিপত  োিপছ িো 

িিকোি। 

২০১০ িোল বেপক বোিংলোপৈপশি িিকোি গুরুপত্বি িপে বৈপশ গ্যোপিি অনুিন্ধোি শুরু কপি। বিই িময় ২০১১ িোপল 

বিোয়োখোলী সুেিপুপি এবিং ২০১২ িোপল কুনমল্লোয় গ্যোি বক্ষত্র  োওয়ো যোয়। এছোড়ো ২০১৪ িোপল িোিোয়ণেপেি রূ েপে 

একটি গ্যোিপক্ষত্র  োওয়ো বেপলও বিটি বেপক এক নবনলয়ি ঘিফুট গ্যোি বতোলোি  ি বন্ধ হপয় যোয়। ব োলোি  োদুনিয়োয় 

২০১৮ িোপল একটি গ্যোিপক্ষত্র আনবষ্কোি কপি বোপ ক্স। িব টপশষ ২০২১ িোপল নিপলপটি জনকেপে একটি গ্যোিপক্ষপত্র 

আনবষ্কোি হয়। তপব এ দু’টি বেপক এখপিো পুপিোপুনি উপিোলি শুরু হয়নি।  
 োিত ও নময়োিমোপিি িোপে িমুদ্র-নবপিোধ নিষ্পনি হপলও বপেো িোেপি এখপিো বকোি অনুিন্ধোি কূ  খিি কিপত 

 োপিনি বোিংলোপৈশ। িোেপি এখি  য টন্ত আনবষ্কোি হওয়ো একমোত্র গ্যোিপক্ষত্র িোঙ্গুও  নিতযি হপয়পছ। বপেো িোেপি 

বোিংলোপৈপশি প্রনতপবশী  োিত ও নময়োিমোি তোপৈি ব্লক বেপক গ্যোি তুলপত শুরু কপিপছ। বোিংলোপৈশও তোপৈি িমুদ্র 

ব্লকগুপলোপক ২৬টি ব্লপক  োে কপিপছ। এিব ব্লপক গ্যোি উপিোলপিি জন্য আন্তজটোনতক ৈি পত্র িোিটি প্রনতষ্ঠোি অিংশ 

নিপয়নছল। তোি মপে কপিোপকোনফনল ি দুই বছি অনুিন্ধোি কিোি  ি গ্যোপিি ৈোম নিপয় মতনবপিোপধ ব্লক বছপড় বৈয়। 

কপিোপকোনফনল ি ও িোপন্তোি ৈোনব কপিনছল বযি তোপৈি িোপে বয চুনি কিো হপয়নছল, গ্যোপিি ৈোম বযি তো বেপক 

বোনড়পয় বৈয়ো হয়। তোপত বোিংলোপৈশ িিকোি িোনজ িো হওয়োয় তোিো িপল যোয়।  িবতীপত িোপন্তোি ও নক্রি এিোনজট, 

 োিতীয় বকোম্পোনি ওএিনজনি ন পৈশ ও অপয়ল ইনন্ডয়ো ইজোিো নিপয়নছল। নকন্তু তোিোও িপি যোয়। 

িব টপশষ ২০১৬ িোপল ৈনক্ষণ বকোনিয়োি ৈোইয়ু কপ টোপিশপিি িপে ১২ িম্বি ব্লপক গ্যোি উপিোলপিি উৎ োৈি-

অিংশীৈোনিত্ব চুনি (ন এিনি) কপি ব পট্রোবোিংলো। এই ব্লপকি  োপশই নময়োিমোি অিংপশ িমুদ্র বেপক গ্যোি তুলপছ ৈোইয়ু। 

বোিংলোপৈপশি জ্বোলোনি প্রনতমন্ত্রী িিরুল হোনমৈ নবনবনি বোিংলোপক বলপছি, ‘আমিো যতবোিই বৈপখনছ, বয বকোম্পোনিগুপলো 

এপিপছ, নিল কিপত নেপয় তোিো িপল বেপছ। তোিো মপি কপিপছ, বয বলপ পল গ্যোি  োওয়ো যোপব, বিটো তুপল তোপৈি 
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জন্য লো জিক হয় িো। এই জন্য তোিো িপল বেপছ। দুই বছি আপেও তোিো িপল বেপছ। এখি বযমি িোপ ট আবোি শুরু 

হপয়পছ।’  

জ্বোলোনি নবপশষে বৈরুল ইমোম বলপছি, ‘বোিংলোপৈপশ এপতোনৈি বকি গ্যোিপক্ষত্র অনুিন্ধোপি বজোি বৈয়ো হয়নি, তোি 

বকোি বযৌনিক কোিণ বিই। এটো বত টমোি িিকোপিি নবষয় িো, বিোবিই আমোপৈি বৈপশ গ্যোি অনুিন্ধোপি বো নিপজপৈি 

গ্যোি উপিোলপি কখপিো বজোিোপলো অনুিন্ধোি হয়নি। ২০০১ িোপল িোনহৈো ববপড় যোওয়োি  ি লক্ষয কিো হয়, বয িোইপলই 

গ্যোি  োওয়ো যোপে িো। নবপশ্ব বযখোপি  োাঁিটো কূ  খিি কিপল একটো গ্যোি বক্ষপত্র  োওয়ো যোয়, আমোপৈি এখোপি েপড় 

প্রোয় নতিটো কূ  খিি কিপল একটো বমপল। ফপল এখোপি গ্যোি  োওয়োি িম্ভোবিো অপিক ববনশ। নকন্তু তোি পিও বকি 

বযি বোিংলোপৈপশি িিকোি গ্যোি উপিোলপি কখপিো খুব ববনশ আেহী হয়নি।’ 

বৈরুল ইমোম বপলি, আমিো বহু বছি ধপি শুপি আিনছ, গ্যোপিি মজুৈ বশষ হপয় আিপছ। নকন্তু বিটো হয়নি। কোিণ 

যপতো অনুিন্ধোি কিো হপে, তপতো িতুি িতুি গ্যোি বক্ষপত্র  োওয়ো বেপছ। এগুপলো নকন্তু বযোে হপে। ফপল আমোপৈি এই 

খোপত আিও বফোকোি কিো উনিত। 

নবপেষকিো বলপছি, একটো িময় মপি কিো হপতো, বোিংলোপৈপশ গ্যোি উপিোলপি বয খিি হপব, তোি বিপয় কম ৈোপম 

নবপৈশ বেপক গ্যোি আমৈোনি কিো িম্ভব। এই কোিপণ বোিংলোপৈপশি িিকোি অনুিন্ধোপি বজোি িো নৈপয় বিিং গ্যোি 

আমৈোনিপত ৈীঘ টপময়োনৈ চুনি কপিপছ। গ্যোি অনুিন্ধোপি এই ধীিেনতি কেো স্বীকোি কপিপছি বোিংলোপৈপশি নবদুযৎ ও 

জ্বোলোনি প্রনতমন্ত্রী িিরুল হোনমৈও। 

নতনি বলপছি, ‘অনুিন্ধোি হপে, যোি কোিপণ গ্যোপিি  নিমোণ বোড়পছ। তপব বয  নিমোপণ িোই টো হওয়ো ৈিকোি নছল, 

বিটো হয়পতো হয়নি। বিটোিও কোিণ নছল। আমোপৈি যপেষ্ট নেে বিই। অপে টিও প্রপয়োজি হয়। এপককটো নিল কিপত 

২১ নমনলয়পিি মপতো েলোি খিি হয়। তপব বোপ ক্স অপিক িময় বয োপব বিষ্টো কিো উনিত নছল, বি োপব  োপিনি, এটো 

িনতয কেো। আমোপৈি আিপল আিও অপিক নিনলিং কিো উনিত নছল। এখি আমিো িোই  নৈনে। েত ১৩ বছপিও বতো 

আমিো অপিকগুপলো কূ  ব পয়নছ।’ 

তপব জ্বোলোনি নবপশষে বৈরুল ইমোম বলপছি, বোিংলোপৈপশ বয জ্বোলোনি গ্যোপিি নবপুল িম্ভোবিো আপছ, বিটো নবপৈনশ 

বকোম্পোনিগুপলোি কোপছ তুপল ধিপত হপব। বিই িপে ৈোপমি বক্ষপত্রও িমন্বয় কিপত হপব। এই িম্ভোবিো ঠিক মপতো তুপল 

ধিপত িো  োিোি কোিপণই বকোম্পোনিগুপলো আেহী হপে িো। এজন্য নতনি িিকোনি িীনতপত  নিবত টি আিোি  িোমশ ট 

নৈপেি। 

তপব জ্বোলোনি প্রনতমন্ত্রী িিরুল হোনমৈ বলপছি, নবশ্ববোজোপি গ্যোপিি ৈোম ববপড় যোওয়োয় এখি অপিক বকোম্পোনি 

বোিংলোপৈপশি গ্যোপিি ব্যো োপি আেহী হপে। বোপ ক্সও বজোপিপশোপি অনুিন্ধোি শুরু কপিপছ। তপব নতনি িতকট কপি 

নৈপয় বলপছি, বোিংলোপৈপশি গ্যোপিি অনুিন্ধোি অপিকটো নবশ্ব বোজোপি গ্যোপিি ৈোপমি ও পিও নি টি কপি। 

‘এখি গ্যোপিি ৈোম ববপড়পছ। ফপল অপিক বকোম্পোনি আেহী হপে। গ্যোপিি আিও এক্সপপ্ল্োপিশি হপে। এই বছি 

আিও ৪৬টি নিল হপব। নকন্তু এটো িনতয বয, আমোপৈি গ্যোপিি মজুৈও নকন্তু কমপছ। নকন্তু িমস্যো হপলো, গ্যোপিি ৈোম 

যনৈ নবপশ্ব আবোি কপম যোয়, তখি আি বকোম্পোনিগুপলো আেহী হয় িো। কোিণ তোপৈি বতো ইিপ স্ট কপি লো  কিপত 

হপব,’ নতনি বলপছি। 

নবপশষেিো বলপছি, আন্তজটোনতক বোজোপি এবোপিি জ্বোলোনি বতল ও গ্যোপিি মূল্যবৃনি বিোপখ আঙ্গুল বৈনখপয় বুনঝপয় 

নৈপয়পছ বয, জ্বোলোনিি জন্য নিজস্ব ৈীঘ টপময়োনৈ উৎি েোকো ৈিকোি। বিজন্য বোিংলোপৈশ িিকোপিি একমোত্র নবকে হপত 

 োপি গ্যোপিি আিও অনুিন্ধোি ও উৎ োৈি বজোিৈোি কিো।   
(নবনবনি-ওপযব ব জ-িোপযদুল ইিলোম ২৮.০১২০২৩ িোইফুি ও বকোনহনুি) 

 পয়ি অফ আপমনিকো 

িতুি  োঠ্যপুস্তক নিপয গুজপব কোি নৈপবি িো: নশক্ষোমন্ত্রী ৈীপু মনি 

বোিংলোপৈপশি নশক্ষোমন্ত্রী েো. ৈীপু মনি জোতীয নশক্ষোক্রম ও  োঠ্যপুস্তক ববোপে টি (এিনিটিনব)  োঠ্যপুস্তপকি নবষযবস্তু নিপয 

গুজপব কোি িো নৈপত বৈশবোিীি প্রনত আহ্বোি জোনিপযি। নতনি বপলপছি বয, বকোপিো বইপয বোিি বেপক মোনুপষি 

উৎ নিি কেো বলো হযনি। শুক্রবোি (২৭ জোনুয়োনি) িোাঁৈপুপি েোকোনতযো িৈীি তীপি ব্র্যোপকি নতিটি নশক্ষোতিী উপবোধিী 

অনুষ্ঠোপি নতনি এ কেো বপলি। 

নশক্ষোমন্ত্রী ৈীপু মনি বপলি, বিিং  োঠ্যপুস্তপক বলো হপযপছ বয, মোনুষ বোিি বেপক নববনত টত হযনি। একটি স্বোে টোপন্বষী 

মহপলি ছডোপিো ভুল তপথ্য কোি বৈপবি িো। নতনি বপলপছি বয,  োঠ্যপুস্তপক বোিপিি দৃষ্টোন্ত ব্যবহোি কিো হপযনছল এটি 

বৈখোপিোি জন্য বয, মোনুষ তোপৈি বেপক নবকনশত হযনি। বইপয নতিবোি উপল্লখ কিো হপযপছ বয, বোিি মোনুপষি 

পূব টপুরুষ িয। 

বোিংলোপৈপশি নশক্ষোমন্ত্রী িতযতো যোিোইপযি জন্য জিেণপক বই  ডোি আহ্বোি জোিোি। নতনি আপিো বপলি,  োঠ্যপুস্তপক 

ইিলোম িম্পপকট বকোপিো অবমোিিোকি মন্তব্য বিই। (প োয়ো ওপয়ব ব জ : ২৮.০১.২০২৩ আলী আহপমৈ ও িোিেীি) 
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বৈৌলতনৈয়ো- োটুনিয়ো বিৌ- পে ডুপবোিি, বফনি িলোিল ব্যবহত 

বোিংলোপৈশি িোজবোড়ীি বজলোি বৈৌলতনৈয়ো এবিং মোনিকেে বজলোি  োটুনিয়ো বিৌ- পেি ডুপবোিি খিি কপি বিৌ-

িলোিল িযোপিল দতনি কিোি এক মোপিি মপেই আবোি ডুপবোিি বজপে উপঠ্পছ। এছোড়ো, উজোপিি বোলুমোটি এপি  ড়োয় 

িযোপিল  িোট হপয় বেপছ। এমি  নিনস্থনতপত বফনি িলপছ ওয়োিওপয়  িনতপত। 

এি আপে, ডুপবোিপিি কোিপণ বৈৌলতনৈয়ো- োটুনিয়োি নতি নকপলোনমটোি িৈী  োনড় নৈপত অনতনিি দুই-নতি নকপলোনমটোি 

ঘুিপত হপতো। বয কোিপণ ২৫-৩০ নমনিপটি  ে  োনড় নৈপত িময় লোেপতো এক ঘণ্টোি ববনশ। মোিখোপিক আপে দুই 

হোজোি ফুট লম্বো ও ৩০০ ফুট িওড়ো কপি ডুপবোিি বকপট িযোপিল দতনি কিো হয়। েত ২৩ নেপিম্বি খুপল বৈয়ো হয় এই 

িযোপিল। এি মপেই খিি কিো িযোপিল বোলুমোটি  পড়  িোট হপয় বেপছ। আবোি বজপে উপঠ্পছ ডুপবোিি। এি ফপল, 

 োশো োনশ দুটি বফনি আিো-যোওয়ো কিপত  োিপছ িো। দুঘ টটিো এড়োপত ওয়োিওপয়  িনতপত বফনিগুপলো িলোিল কিপছ। 

বফনি মোস্টোিিো দ্রুত বিনজিংপয়ি মোেপম িযোপিপলি িোব্যতো ঠিক িোখোি ৈোনব জোনিপয়পছি। 

বিো বিো বফনি শোহ জোলোপলি প্রধোি মোস্টোি নফপিোজ আহপেৈ বপলি, বফনি িলোিপলি িময়  োখোি ঘূনণ ট োপক বোলুমোটি 

দুই  োশ বেপক ধপি িযোপিপল  ড়পছ। উজোি বেপকও প্রনতনিয়ত বরোপতি বতোপড় বোলুমোটি িযোপিপল  ড়পছ, িযোপিল 

 িোট হপয় যোপে। দুই  োপশ  োনি কম েোকোয় মোনক টিং কিো হপয়পছ। তোি িও  োশো োনশ দুটি বফনি আিো যোওয়োয় 

ঝ াঁনকপূণ ট বপল ওয়োিওপয়  িনতপত িলোিল কিপত হপে। দ্রুত খিি কিো প্রপয়োজি। তো িো হপল বয বকোপিো মুহূপত ট 

িযোপিল বন্ধ হপয় বযপত  োপি। 

বোিংলোপৈশ অ যন্তিীণ বিৌ- নিবহি কিপ োপিশপিি (নবআইেনব্লউটিনি) আনিিো কোয টোলপয়ি িহকোিী মহোব্যবস্থো ক 

(পমনিি) আব্দুি িোিোি বপলি, ডুপবোিপিি কোিপণ দুই-নতি নকপলোনমটোি  ে ঘুপি বফনি িলোিল কিোয় বিনজিং বশপষ ২৩ 

নেপিম্বি িতুি িযোপিল খুপল বৈয়ো হয়। বোলুমোটি  পড় িযোপিল  িোট হপয় যোপে। আমিো িযোপিলটি ঠিক িোখপত 

নবআইেনব্লউটিএপক জোনিপয়নছ। 

বোিংলোপৈশ অ যন্তিীণ বিৌ- নিবহি কর্তট পক্ষি (নবআইেনব্লউটিএ) আনিিো কোয টোলপয়ি িহকোিী প্রপকৌশলী (পিনজিং) 

বমো. মোসুৈ িোিো বপলি, একমোপিি ববনশ বিনজিংপয়ি মোেপম প্রোয় দুই হোজোি ফুট লম্বো ও ৩০০ ফুট িওড়ো িযোপিল 

দতনি কিো হপয়নছল। িযোপিপল  োনিি ে ীিতো নছল ১৬ ফুট। িতুি কপি বিনজিং কিোি প্রপযোজি হপল আমোপৈি বি 

প্রস্তুনত আপছ। (প োয়ো ওপয়ব ব জ : ২৮.০১.২০২৩ আলী আহপমৈ ও িোিেীি) 

আওযোমী লীে িোয িব ৈল নিব টোিপি অিংশেহণ করুক: তথ্যমন্ত্রী হোছোি মোহমুৈ 

বোিংলোপৈপশি তথ্য ও িম্প্রিোিমন্ত্রী েক্টি হোছোি মোহমুৈ বপলপছি বয, আওযোমী লীে িোয প্রনতটি িোজনিনতক ৈল 

নিব টোিপি অিংশেহণ করুক। নতনি বপলি, আেোমী জোতীয নিব টোিপি নবএিন  বয নজতপত  োিপব িো, তো তোিো বুঝপত 

ব পিপছ। আি বি কোিপণই তোিো নিব টোিপি অিংশ িো বিযোি অজুহোত নৈপে। শনিবোি (২৮ জোনুয়োনি) িোজশোহীপত 

আওযোমী লীে কোয টোলপয এক িিংবোৈ িপেলপি নতনি এ কেো বপলি। 

হোছোি মোহমুৈ বপলি, আমিো নবএিন ি িপে প্রনতবনিতো কপি  িোনজত কিপত িোই। নতনি বপলি, বৈপশি িিংনবধোি 

অনুযোযী নিব টোিি হপব। নবএিন   োনকস্তোিপক অনুিিণ কিপত িোয। নকন্তু আমোপৈি নিব টোিিী প্রনক্রযো হপব অপেনলযো, 

 োিত, যুিিোষ্ট্র ও জো োপিি মপতো। 

আওযোমী লীপেি যুগ্ম-িোধোিণ িম্পোৈক হোছোি মোহমুৈ বপলি, ২০১৪ িোপলি জোতীয নিব টোিপি নবএিন  েণতন্ত্রপক 

ধ্বিংি কিোি বিষ্টো কপিনছল। তোিো ৫০০ ব োটপকন্দ্র পুনডপয নৈপযপছ এবিং ববশ কপযকজি নিব টোিি কম টকত টোপক হতযো 

কপিপছ। তথ্যমন্ত্রী হোছোি মোহমুৈ জোিোি বয, বৈপশি বত টমোি অে টনিনতক  নিনস্থনতি কোিপণ িব আিপি ইন এম 

(ইপলকট্রনিক ব োটিিং বমনশি) ব্যবহোি কিো িম্ভব িয। নতনি বপলি, নিব টোিি কনমশি ইন এম বকিোি জন্য প্রোয ১০ 

লোখ েলোপিি প্রকে প্রস্তোব কপিপছ। যোই বহোক, দবনশ্বক অে টনিনতক  নিনস্থনত নবপবিিো কপি আমিো প্রকপে অেিি িো 

হওযোি নিিোন্ত নিপযনছ। নতনি আপিো বপলি, নিব টোিি অনুষ্ঠোি কিো কনমশপিি এখনতযোপি হওযোয নিব টোিপিি তোনিখ 

বঘোষণোি  ি িিকোি বকোপিো ওনি, ইউএিও, এমিনক কিপস্টবলপকও বৈনল কিপত  োিপব িো। 

(প োয়ো ওপয়ব ব জ : ২৮.০১.২০২৩ আলী আহপমৈ ও িোিেীি) 

বেবন্ধু বিল বিতুি মোলোমোল নিপয় বমোিংলো বেপি নবপৈনশ জোহোজ 

বেবন্ধু বিলওপয় বিতুি মোলোমোল নিপয় একটি নবপৈনশ জোহোজ বমোিংলো বেপি ন পড়পছ।  োিোমোি  তোকোবোহী এমন  

মোিি িোপম জোহোজটি শুক্রবোি (২৭ জোনুয়োনি) দুপুপি বেপিি ৭ িম্বি বজটিপত বিোঙি বফপল। জোহোজটিপত ১৯৩ 

প্যোপকপজ এক হোজোি ৫১৯ বমনট্রক টি বিতুি মুল অবকোঠ্োপমোি মোলোমোল িপয়পছ। এখি জোহোজ বেপক মোলোমোল 

খোলোপিি কোজ িলপছ। 

এমন  মোিি জোহোপজি স্থোিীয় নশন িং এপজন্ট হক অযোন্ড িন্স নলনমপটপেি খুলিোি অ োপিশি ম্যোপিজোি (নশন িং নব োে) 

শওকত আলী িোিংবোনৈকপৈি জোিোি বয, বেবন্ধু বিলওপয় বিতুি মুল অবকোঠ্োপমো দতনিি মোলোমোল নিপয় জোহোজটি ১৬ 

জোনুয়োনি ন পয়তিোপমি হোইপ োিং বেি বেপক বমোিংলো বেপিি উপদ্দপে বছপড় আপি। শুক্রবোি দুপুপি বমোিংলো বেপি 

বিোঙি বফপল। জোহোজটিপত ১৯৩ প্যোপকপজ ১ হোজোি ৫১৯ বমনট্রক টি মোলোমোল িপয়পছ। 
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এ নিপয়  ঞ্চমবোি জোহোপজ কপি বেবন্ধু বিলওপয় বিতুি মোলোমোল এপিপছ। বমোিংলো বেপিি হোিবোি মোস্টোি কযোপেি 

শোনহি মনজৈ জোিোি, জোহোজ বেপক বিতুি মোলোমোল খোলোি কোজ িলপছ। িনববোপিি (২৯ জোনুয়োনি) মপে খোলোি বশষ 

হপত  োপি। উপল্লখ্য, নিিোজেপে যমুিো িৈীি উ ি বেবন্ধু বশখ মুনজবুি িহমোি বিলওপয় বিতুি নিম টোণ কোজ িলপছ। 

(প োয়ো ওপয়ব ব জ : ২৮.০১.২০২৩ আলী আহপমৈ ও িোিেীি) 

ঢোকোয  োাঁি হুনজ ও এক আল-কোপযৈো িৈস্য বেফতোি: নিটিটিনি 

নিনষি জনে িিংেঠ্ি হিকোত-উল-নজহোৈ আল-ইিলোমীি (হুনজ) িপেহ োজি  োাঁি িৈস্য এবিং আল-কোপযৈোি একজি 

িৈস্যপক বেফতোি কপিপছ বপল ৈোনব কপিপছ ঢোকো বমপট্রো নলটি পুনলপশি কোউন্টোি বটপিোনিজম অযোন্ড ট্রোন্সন্যোশিোল 

ক্রোইম (নিটিটিনি) ইউনিট। শনিবোি (২৮ জোনুয়োনি) এক বপ্রি নব্র্নফিংপয় কোউন্টোি বটপিোনিজম অযোন্ড ট্রোন্সন্যোশিোল 

ক্রোইম ইউনিপটি প্রধোি বমো. আিোদুজ্জোমোি এ তথ্য জোিোি। 

নব্র্নফিংপয় আিোদুজ্জোমোি আপিো জোিোি বয, অন যোপিি িময আইি-শৃঙ্খলো িক্ষোকোিী বোনহিী তোপৈি কোছ বেপক িযটি 

বমোবোইল বফোি বিট জব্দ কপিপছ। শুক্রবোি িোজধোিী ঢোকোি নবন ন্ন এলোকো বেপক তোপৈি বেফতোি কিো হয়। বেফতোি 

ব্যনিিো হপলি- ফখরুল ইিলোম (৫৮), িোইফুল ইিলোম (২৪), সুরুজ্জোমোি (৪৫), আবদুল্লোহ আল মোমুি (৪৬), ৈীি 

ইিলোম (২৫) ও বমোহোেৈ আবদুল্লোহ আল মোমুি (৪৬)।  

ফখরুল েোজীপুপিি তোনমরুল নমল্লোত মোদ্রোিোয নিিো িোিক্ষী নছপলি। নতনি ১৯৮৮ িোপল  োনকস্তোপি যোি। বিখোপি 

নতনি বোিংলোপৈনশ বিংপশোদ্ভূত আল-কোপযৈো কমোন্ডোি মুফনত জোনকি বহোপিপিি িপে বৈখো কপিি।  পি ফখরুল মুফনত 

জোনকপিি িপে ববশ কপযকবোি আফেোনিস্তোপি নেপয অস্ত্র প্রনশক্ষণ বিি। প্রনশক্ষপণ ফখরুল এপক-৪৭, এলএমনজ, 

িপকট লঞ্চোিিহ নবন ন্ন আপেযোপস্ত্রি ব্যবহোি নশপখপছি জোিোয় পুনলশ। 

এি ি ফখরুল আল-কোপযৈো বিতো বমোল্লো ওমি এবিং ওিোমো নবি লোপৈপিি িপে বৈখো কপিি বপল জোিোি নিটিটিনি 

প্রধোি আিোদুজ্জোমোি। নতনি বপলি, আফেোনিস্তোপি নজহোনৈ প্রনশক্ষণ বশষ কপি ফখরুল  োনকস্তোপিি কিোনিপত নফপি 

আপিি। কিোনি বেপক নতনি ১৯৯৫ িোপল ইিোপিি িোজধোিী বতহিোপি যোি এবিং বিখোপি প্রোয নতি বছি েোকোি  ি 

আবোি কিোনিপত নফপি আপিি। ১৯৯৮ িোপল ফখরুল বোিংলোপৈপশ নফপি আপিি। 

এছোডো হোপফজ বমো. আবদুল্লোহ আল মোমুি নিপজপৈি মপে বযোেোপযোপেি জন্য এিনক্রপেে অযো  ব্যবহোি কপি একটি 

বিোেোল নমনেযো গ্রু  িোলোপতি বপল জোিোি আিোদুজ্জোমোি। বমো. আিোদুজ্জোমোি নব্র্নফিংপয বপলি, নতনি একটি ইউটিউব 

িযোপিল দতনি কপিপছি, বযখোপি নতনি অন্যোন্য িৈস্যপৈি িপে ববোমো দতনিি ম্যোনুযোল এবিং ন নেওিহ িিম ন্থো-

উস্কোনিমূলক নবষযবস্তু বশযোি কপিপছি। বেফতোি ব্যনিপৈি নবরুপি িন্ত্রোিনবপিোধী আইপি মোমলো ৈোপযি কিো হপযপছ। 

(প োয়ো ওপয়ব ব জ : ২৮.০১.২০২৩ আলী আহপমৈ ও িোিেীি) 

১০ ৈফো ৈোনবি িমে টপি ঢোকোয় নবএিন ি  ৈযোত্রো কম টসূনি 

১০ ৈফো ৈোনবপত বোিংলোপৈশ জোতীয়তোবোৈী ৈল নবএিন ি িোিনৈপিি কম টসূনিি অিংশ নহপিপব িোজধোিী ঢোকোি 

শোহজোৈপুি বেপক মোনলবোে  য টন্ত  ৈযোত্রো কপিপছ ৈলটিি ঢোকো উিি নিটি ইউনিট। তোপৈি ৈোনবি মপে িপয়পছ- 

নিৈ টলীয তত্ত্বোবধোযক িিকোপিি অধীপি আেোমী িোধোিণ নিব টোিি অনুষ্ঠোি। 

শনিবোি (২৮ জোনুয়োনি) দুপুি আডোইটোি নৈপক শোহজোৈপুপিি বহোপিি মোপক টপটি িোমপি এ কম টসূনিি উপবোধি কপিি 

নবএিন  মহোিনিব নমজটো ফখরুল ইিলোম আলমেীি। কম টসূনি শুরুি আপে িিংনক্ষপ্ত বিপব্য নবএিন  মহোিনিব ৈপলি 

বিতো-কমীপৈি বকোপিো উিকোনি িো নৈপয শোনন্তপূণ ট োপব কম টসূনি  োলপিি আহ্বোি জোিোি। নমজটো ফখরুল বপলি, আমিো 

এখি  য টন্ত আমোপৈি িকল কম টসূনি শোনন্তপূণ ট োপব  োলি কপিনছ এবিং শোনন্তপূণ ট আপেোলপিি মোেপম তোপৈি (িিকোি) 

 তি নিনিত কিব।  ৈযোত্রো কম টসূনিপক িিকোপিি নবরুপি িীিব প্রনতবোৈ নহিোপব উপল্লখ কপিি নতনি। বপলি, 

জিেণপক িপে নিপয তোিো িিকোিপক  ৈতযোে কিপত বোে কিপবি। িিকোপিি নবরুপি জিেপণি ব োটোনধকোি নছনিপয 

বিযোি অন পযোে কপিি নবএিন  মহোিনিব। বপলি, আওযোমী লীে িিকোিপক হটিপয জিেপণি ব োটোনধকোি নফনিপয 

আিপত হপব। আওযোমী লীে যতনৈি ক্ষমতোয েোকপব, তপতোনৈি বকোপিো সুষু্ঠ নিব টোিি হপব িো। তোই আওযোমী লীে 

িিকোিপক ক্ষমতো বছপড নৈপয এবিং িিংিৈ ব পঙ নৈপয একটি তত্ত্বোবধোযক িিকোপিি কোপছ ক্ষমতো হস্তোন্তি কিপত হপব, 

যোপত মোনুষ একটি িতুি নিব টোিি কনমশপিি অধীপি তোপৈি ব োট নৈপত  োপি। নবএিন  ও এি িহপযোেী িিংেঠ্পিি 

বিতো-কমীিো ব্যোিোি, বফস্টুি হোপত নিপয কম টসূনিপত বযোে বৈি। তোিো িিকোপিি  ৈতযোে ও ৈপলি বিতোকমীপৈি 

মুনিি ৈোনবপত নবন ন্ন বলোেোি নৈপেি। এনৈপক, নবএিন ি এই কম টসূনিপক িোমপি বিপখ আইি-শৃঙ্খলো িক্ষো ও 

বযপকোপিো ধিপিি অপ্রীনতকি ঘটিো এডোপত আইি-শৃঙ্খলো িক্ষোকোিী বোনহিীি নবপুল িিংখ্যক িৈস্যপক বমোতোপযি কিো 

হয। (প োয়ো ওপয়ব ব জ : ২৮.০১.২০২৩ আলী আহপমৈ ও িোিেীি) 

স্মোট ট নিটি েড়পত প্রপয়োজি ৈোনয়ত্বশীল স্মোট ট িোেনিক: স্থোিীয িিকোিমন্ত্রী তোজুল ইিলোম 

বোিংলোপৈপশি স্থোিীয় িিকোি,  ল্লী উন্নয়ি ও িমবোয়মন্ত্রী বমো. তোজুল ইিলোম বপলপছি, বৈপশি নিটিগুপলোপক স্মোট ট কপি 

েপড় তুলপত প্রপয়োজি হপব ৈোনয়ত্বশীল স্মোট ট িোেনিক। শনিবোি (২৮ জোনুয়োনি) নবটিআিনি আপযোনজত এক বিনমিোপি 

একেো বপলি নতনি। 
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স্থোিীয িিকোিমন্ত্রী বপলি, আমোপৈি স্মোট ট বোিংলোপৈপশ িব িোেনিক সুনবধো েোকপব।  োনি িিবিোহ, স্যোনিপটশি ব্যবস্থো, 

গৃহস্থোনল ও নশে বজটয ব্যবস্থো িো েোকপব এবিং িেপি যেোযে ট্রোনফক ব্যবস্থো েোকপব। তোজুল ইিলোম বপলি, সুস্থ 

স্বো োনবক িতুি প্রজন্ম েপড় তুলপত হপল তোপৈি জন্য যেোযে বলখো ড়োি  োশো োনশ বখলোধুলোি ব্যবস্থো কিপত হপব। 

আধুনিক সুপযোে-সুনবধোি মোেপম তোপৈি ৈোনয়ত্বশীল স্মোট ট িোেনিক নহপিপব েপড় তুলপত হপব। এছোড়ো কৃনষ, নশক্ষো, 

স্বোস্থয অে টিীনতিহ িব খোতপক আধুনিক োপব েপড় তুলপত হপব। 

স্থোিীয িিকোিমন্ত্রী বপলি, বত টমোি িিকোি শুধু স্বপ্ন বৈখোয় িো, স্বপ্নপক বোস্তপব রূ  বৈয়। নেনজটোল বোিংলোপৈশ এখি 

আি স্বপ্ন িয়, বোস্তব। এমিই স্মোট ট বোিংলোপৈশ বো স্মোট ট নিটিও বোস্তপব রূ  বিপব। এজন্য আমোপৈি িমনন্বত োপব কোজ 

কিপত হপব। নতনি বপলি, নিেোপুপিি উৈোহিণ বৈয়ো হপলও আমোপৈি বৈপশি বোস্তবতোয় স্মোট ট িেিী েপড় তুলপত 

হপব। বোিংলোপৈপশি শহিগুপলোি বপ্রনক্ষপত স্থোিীয় বোস্তবতোি িপে িোমেস্য বিপখ স্মোট ট নিটি বোস্তবোয়পি কোজ কিপত 

হপব। বিনমিোপি মূল প্রবন্ধ উ স্থো ি কপিি ঢোকো নবশ্বনবদ্যোলপয়ি তথ্য ও প্রযুনি ইিনস্টটিটিউপটি অেো ক ে. নব এম 

মইনুল বহোপিি। নতনি উপল্লখ কপিি বয, স্মোট ট নিটিপত অতযোধুনিক প্রযুনিি মোেপম আধুনিক িোেনিক বিবোিহ িব 

বিবো িিবিোহ কিো হয়। িিংনেষ্ট িোেনিকপৈিও স্মোট ট নিটি েড়োি কোপজ অিংশেহণ কিপত হপব। 

(প োয়ো ওপয়ব ব জ : ২৮.০১.২০২৩ আলী আহপমৈ ও িোিেীি) 

বফিীপত জোমোয়োপতি ১২ বিতোকমী আটক, মোমলো ৈোপয়ি 

বোিংলোপৈপশি বফিীপত জোমোয়োপত ইিলোমীি ১২ বিতো-কমীপক আটক কপিপছ পুনলশ। শনিবোি (২৮ জোনুয়োনি) িকোপল 

জোমোয়োপতি বফিী বজলো শোখোি কোয টোলপয় একটি দবঠ্ক বেপক তোপৈি আটক কিো হয়।  পি তোপৈি নবরুপি মোমলো 

ৈোপয়ি কিো হয়। আটক জোমোয়োত কমীিো হপলি- বমোহোেৈ শনফউল্যোহ (৫৩), বমোস্তফো আনজম (৪০), বমোহোেৈ শোহ 

আলম (৪৮), আবু তোপহি (৫৪), আব্দুল মনতি (৪৪), বমো. িোলোউনদ্দি (৩২), আলমেীি (৪০), জোনকি বহোপিি 

(৩৫), আব্দুল বমোতোপলব (৩৮), মনিি বহোপিি (৪১), বমো. মনহউনদ্দি (৩৪), বমো. ইিিোনফল (১৮)। এিো িকপলই 

বফিী বজলোি বোনিেো বপল প্রোেনমক োপব জোনিপয়পছ পুনলশ। 

পুনলশ জোিোয়, িকোপল বফিী শহপিি শোনন্ত বকোম্পোনি বিোে এলোকোয় অবনস্থত জোমোয়োপতি বজলো কোয টোলপয় অন যোি 

িোলোপিো হয়। এিময় িোশকতোি  নিকেিোকোপল ৫টি ককপটল ও নজহোৈী বইিহ ১২জিপক আটক কিো হয়। বফিী 

মপেল েোিোি  োিপ্রোপ্ত কম টকত টো (ওনি) নিজোম উনদ্দি জোিোি, আটক ব্যনিিো কোয টোলপয় বপি বেো ি দবঠ্ক কপি 

িোশকতোি  নিকেিো কিনছপলি। আটকপৈি নজেোিোবোৈ বশপষ মোমলো ৈোপয়ি কপি আৈোলপত বিো ৈ ট কিো হপয়পছ। 

এনৈপক, জোমোয়োপতি বফিী বজলো শোখোি আনমি মোস্টোি শোমসুদ্দীি জোিোি বয, বিখোপি শ্রনমক কল্যোণ বফেোপিশপিি 

একটি ি ো নছল। িোশকতোি  নিকেিোি অন পযোে কোেনিক ও বোপিোয়োট। অনবলপম্ব আটক বিতোকমীি মুনিি ৈোনব 

জোিোি নতনি। (প োয়ো ওপয়ব ব জ : ২৮.০১.২০২৩ আলী আহপমৈ ও িোিেীি) 

বোিংলোপৈপশ িিংনবধোপিি আপলোপক আইপিি শোিি প্রনতনষ্ঠত হপয়পছ: প্রোনণিম্পৈ মন্ত্রী বিজোউল কনিম 

বোিংলোপৈপশ িিংনবধোপিি আপলোপক আইপিি শোিি প্রনতনষ্ঠত হপয়পছ বপল উপল্লখ কপিপছি মৎস্য ও প্রোনণিম্পৈ মন্ত্রী শ 

ম বিজোউল কনিম। নতনি বপলপছি, িিংনবধোপিি আপলোপক প্রধোিমন্ত্রী বশখ হোনিিো বৈপশ আইপিি শোিি প্রনতষ্ঠো 

কপিপছি। শনিবোি (২৮ জোনুযোনি) দুপুপি ঢোকো নবশ্বনবদ্যোলপযি কোজী বমোতোহোি বহোপিি  বি প্রোেপণ বোিংলোপৈশ 

ছোত্রলীপেি এক আপলোিিো ি োয নতনি এ কেো বপলি। 

বিজোউল কনিম অন পযোে কপিি বয, আইপিি শোিি ধ্বিংি কিোি জন্য বৈপশ ও বৈপশি বোইপি িনেনলত বিষ্টো 

হপযনছল। প্রধোিমন্ত্রী বি বিষ্টোি নব িীপত িোহিী ভূনমকো বিপখ আইপিি শোিি প্রনতষ্ঠো কপিপছি। তোই আজ 

িিংনবধোপিি আপলোপক বোিংলোপৈপশ আইপিি শোিি প্রনতষ্ঠো ব পয়পছ। ১৯৭৫ িোপলি ১৫ আেস্ট বেবন্ধুপক হতযোি  ি 

বোিংলোপৈপশ খুপিি িোজত্ব কোপযম, খুনিপৈি পুিব টোিি, েণতন্ত্র ধ্বিংি, আইপিি শোিি ধ্বিংি ও তত্ত্বোবধোযক িিকোি 

ব্যবস্থোপক নবতনক টত কিোি কোজ ধোিোবোনহক োপব কিো হপয়পছ। নতনি আপিো বপলি, িিংনবধোপিি ১৫ অনুপেপৈ বনণ টত 

বমৌনলক িোনহৈো অন্ন, বস্ত্র, বোিস্থোি, নশক্ষো, নিনকৎিো এবিং িিংনবধোপিি িোিটি স্তম্ভ েণতন্ত্র, িমোজতন্ত্র, ধম টনিিপ ক্ষতো ও 

জোতীযতোবোৈ প্রনতষ্ঠো হপযপছ বেবন্ধুি হোপত ধপি। বেবন্ধুি উিিসূনি বশখ হোনিিো বিটো নবকনশত কিপছি। 

প্রধোিমন্ত্রী বশখ হোনিিো নবশ্বোি কপিি আইপিি শোিপিি বকোপিো নবকে বিই, উপল্লখ কপিি প্রোনণিম্পৈ মন্ত্রী শ ম 

বিজোউল কনিম। (প োয়ো ওপয়ব ব জ : ২৮.০১.২০২৩ আলী আহপমৈ ও িোিেীি) 

খুলিো মহোিেিীপত পুিোতি দুল ট  িোমেী প্রৈশ টিী 

খুলিো মহোিেিীপত অনুনষ্ঠত হপয়পছ পুিোতি দুল ট  িোমেী প্রৈশ টিী। বৃহস্পনতবোি (২৬ জোনুয়োনি) খুলিো মহোিেিীি 

বিোিোেোেো আবোনিক এলোকোি এিনজও বফোিোম নমলিোয়তপি খুলিো কোপলক্টিি বিোিোইটি নতিনৈপি এই প্রৈশ টিীি 

আপয়োজি কপি। প্রৈশ টিীপত প্রোিীি মুদ্রো, যুিোস্ত্র, নবতীয় নবশ্বযুপিি িময় জোম টোনিপত ব্যবহৃত নবষনমনশ্রত ববয়পিট, 

বমোেল িোম্রোপজয ব্যবহৃত ঢোল ও আঙুপলি বম ট, িপ্তৈশ শতোনব্দপত বিৌপ্য ও তোমোি িিংনমশ্রপণ হোপত দতনি বপ্ল্ট, 

বিোন পয়ত ইউনিয়পিি বিৌ-বোনহিীি িোবপমনিপি ব্যবহৃত িোনব বৈয়ো ঘনড়, প্রোিীি ব  োি,  নত্রকোিহ শত শত দুল ট  

িোমেী প্রৈনশ টত হয়। বশৌনখি িিংেোহকপৈি এই িোমেীগুপলো পূব টসূনিপৈি কোছ বেপক প্রোপ্ত ঐনতহোনিক দ্রব্য। 
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িিংেোহকিো বপলি,  নবষ্যপতও ধোিোবোনহক োপব এমি আপয়োজি কিো হপব। প্রৈশ টিীপত এপি মোনুপষি েোি ও নশক্ষোি 

নবকোশ ঘটোপত  োপি। 

িিংেোহক ও িজরুল েপবষক দিয়ৈ আলী হোনকম বপলি, ইনতহোি ঐনতপেি অপিক স্মোিক িতুি প্রজপন্মি কোপছ 

অপিিো। তোপৈি িোমপি বিিব দুল ট  িিংগৃহীত বস্তু উ স্থো ি কিপত এ আপয়োজি কিো হপয়পছ। আপয়োজক িিংেঠ্পিি 

ি ো নত িনবউল ইিলোম বপলি, ইনতহোি ঐনহতয িম্পনক টত অপিক নকছুই অপিপক িিংেহ কিপতি। েোি বৃনি কিো 

যোয় এমি নকছু িিংেহ কিো হপতো। এখি বতো িবোই বেপজট আিি। এি বোইপি বয জেত আপছ, তোপক আনবষ্কোি 

কিপত হপব। আি অন্য নকছু নৈপয় বয আিে উ প োে কিো যোয়, বিটো উ স্থো ি কিোি জন্যই এ প্রৈশ টিীি আপয়োজি। 

 োিত ও ইিংল্যোন্ডিহ বৈপশি বমোট ৩১জি িিংেোহক তোপৈি িিংেহকৃত বস্তু প্রৈশ টি কিপছি এখোপি। 

প্রৈশ টিীপত কপয়ি, ব্যোিংক বিোট, কুন বোনত, এনন্টক মূল্য আপছ এমি অপিক দ্রব্যিহ প্রোয় ১০ হোজোপিি ববনশ দ্রব্য 

িপয়পছ। আড়োই হোজোি বছি পুিোতি বেপক বত টমোি িময়  য টন্ত ধোিোবোনহক োপব কপয়ি আপছ প্রৈশ টিীপত। িপয়পছ, 

শতবষ ট প্রোিীি লোড্ডু বেো োল মূনত ট, েহিোি বোক্স, ন তপলি ইস্ত্রী, ববপৈপৈি বোাঁনশ, প্রোিীি বোটখোিো, বোিংলোপৈশ সৃনষ্টি  ি 

বেপক প্রিনলত মুদ্রো ও ব্যোিংক বিোট। 

আপছ বেবন্ধুি ছনবিিংবনলত অধ টশতোনধক েোকটিনকট, মহোি মুনিযুপি অিোমোন্য কৃনতপত্বি জন্য বৈয়ো বখতোব ও বমপেল, 

ন তপলি হুক্কো,  োেপিি হুক্কো, মোটিি হুক্কো, হপিক িকম ম্যোিবক্স, নবন ন্ন প্রকোপিি বমপেল, আনৈবোিীপৈি েহিো, প্রোিীি 

আমপলি বকটনল, িোজোকোিপৈি ববতপিি িনে,  োপিি বোটো, বেোল্ড কপয়িিহ অপিক নকছু। 

িিংেোহক এম এম হোিোি জোিোি বয, তোি কোপছ স্বোধীিতোি  ি বেপক বোিংলোপৈশ েোক নব োপেি যত েোক টিনকট 

আপছ, িবই তোি কোপছ আপছ। শপখি বপি নতনি এিব িিংেহ কপিপছি। প্রৈশ টিীপত তোি িিংেহ কিো েোকটিনকট বৈপখ 

মুগ্ধ ৈশ টিোেীিো। নতিনৈপিি এ প্রৈশ টিী বশষ হপয়পছ শনিবোি (২৮ জোনুয়োনি)। 

(প োয়ো ওপয়ব ব জ : ২৮.০১.২০২৩ আলী আহপমৈ ও িোিেীি) 

নেনজটোল নিিো িো আইপিি প্রপয়োজিীয়তো িপয়পছ : আইিমন্ত্রী আনিসুল হক 

বত টমোি বোস্তবতোয় নেনজটোল নিিো িো আইপিি যপেষ্ট প্রপয়োজিীয়তো িপয়পছ উপল্লখ কপিপছি বোিংলোপৈপশি আইিমন্ত্রী 

আনিসুল হক। নতনি বপলপছি, বয কোিপণ এ আইি কিো হপয়পছ, তো বকউ বপল িো। শুধু বলো হয় বোক-স্বোধীিতো ও 

িিংবোৈ মোেপমি স্বোধীিতো হিণ কিোি জন্য এ আইি কিো হপয়পছ, যো বমোপটও িঠিক িয়। শনিবোি (২৮ জোনুয়োনি) 

ঢোকোয় বেবন্ধু আন্তজটোনতক িপেলি বকপন্দ্র েোক ও বটনলপযোেোপযোে নব োে আপয়োনজত ‘নিিো ৈ নেনজটোল িমোজ: 

িোপষ্ট্রি ভূনমকো’ শীষ টক বিনমিোপি এ কেো বপলি নতনি। 

আইি হপল তোি নকছু অ ব্যবহোি হয়, এটো স্বো োনবক উপল্লখ কপিি আইিমন্ত্রী। নতনি বপলি, নেনজটোল নিিো িো 

আইিপক  োশ কোটিপয় কী োপব অ িোধ কিো যোয়, বি ব্যো োপিও বিষ্টো হপব। কোিণ অ িোধীিো িবিময় একধো  

এনেপয় েোকোি বিষ্টো কপি। পুনলশ ও আইি প্রপণতোপৈি এখি প্রকৃত অ িোধীপৈি বেপক দুই ধো  এনেপয় েোকোি বিষ্টো 

কিপত হপব। েোটো সুিক্ষো আইি প্রিপে আনিসুল হক বপলি, আপে আইি প্রণয়ি কিোি জন্য অিংশীজিপৈি িপে 

বকোপিো  িোমশ ট কিো হপতো িো। এখি অিংশীজিপৈি িপে আলো -আপলোিিো কপি আইি দতনি কিো হয়। অিংশীজিপৈি 

িপে আলো -আপলোিিো ও  িোমশ ট কপিই েোটো সুিক্ষো আইি কিো হপব। এ নিপয় নবভ্রোনন্তি বকোপিো সুপযোে বিই। 

আইিমন্ত্রী আপিো বপলি, এখি আমিো বলোবোল নিটিপজি হপয়নছ। আবোি বত টমোপি অপিক অ িোধও ট্রোন্স বে টোি 

হপয়পছ। এিব অ িোধপক বমোকোনবলো কিোি জন্য নমউচুযয়োল নলগ্যোল অযোনিিপটন্স অযোক্ট প্রণয়ি কিো হপয়পছ। পৃনেবীি 

প্রোয় িব বৈশ এ আইি প্রণয়ি কপিপছ। (প োয়ো ওপয়ব ব জ : ২৮.০১.২০২৩ আলী আহপমৈ ও িোিেীি) 

স্বে িমপয় নবিোিকোজ িম্পন্ন কিো নবিোিক ও আইিজীবীি ৈোনয়ত্ব: প্রধোি নবিোি নত নিনদ্দকী 

বোিংলোপৈপশি প্রধোি নবিোি নত হোিোি ফপয়জ নিনদ্দকী বপলপছি বয, নবিোিকপৈি িহপযোনেতো কিপত হপব 

আইিজীবীপৈি। এছোড়ো স্বে িমপয় নবিোিকোজ িম্পন্ন কিো নবিোিক ও আইিজীবীপৈি ৈোনয়ত্ব। শনিবোি (২৮ 

জোনুয়োনি) দুপুপি িোাঁ োইিবোবেে আৈোলত িত্বপি বজলো আইিজীবী িনমনতি শতবষ ট উৈযো ি অনুষ্ঠোপি প্রধোি অনতনেি 

বিপব্য নতনি এ কেো বপলি। প্রধোি নবিোি নত হোিোি ফপয়জ নিনদ্দকী বপলি, আৈোলপতি বোপি ঘুিপত েোকো 

িন্তোিহোিো, বোবো ও অিহোয় নিিীহ নিয টোনততপৈিপক উ য় ক্ষই িহপযোনেতো কিপবি। একটি মোমলোি জন্য বছপিি  ি 

বছি আৈোলপতি বোপি ঘুিপত েোকো ব্যনিপৈি স্বনস্ত বৈপবি। আৈোলপত ঘুিপত ঘুিপত তোপৈি অবস্থো কী হয়, বি কেো 

অনু ব কিপবি। তোপৈি জোয়েোয় নিপজপক ব পব, উ য় ক্ষ নবিোিকোজ  নিিোলিো কিপবি। 

অনুষ্ঠোপি নবপশষ অনতনেি বিব্য বৈি আন ল নব োপেি নবিোি নত এম এিোপয়তুি িনহম ও আইি কনমশপিি িৈস্য 

নবিোি নত এটিএম ফজপল কবীি। (প োয়ো ওপয়ব ব জ : ২৮.০১.২০২৩ আলী আহপমৈ ও িোিেীি) 

বিনেও বতহিোি 

নবএিন ি  ৈযোত্রো আেোমী মিণযোত্রো আি নিব টোিপিই হপব তোপৈি িোজনিনতক মিণ: কোপৈি 

বোিংলোপৈশ জোতীয়তোবোৈী ৈল বো নবএিন ি  ৈযোত্রো কম টসূনিপক মিণযোত্রো বপল মন্তব্য কপিপছি আওয়োমী লীপেি 

িোধোিণ িম্পোৈক ওবোয়দুল কোপৈি। নতনি বপলি, আেোমী নিব টোিপি নবএিন ি িোজনিনতক মিণ হপব। িকোপল 
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িোজধোিীি উিিোয শীতবস্ত্র নবতিণ কম টসূনিপত বযোে নৈপয় একেো বপলি নতনি। এ িম্পপকট আপিো জোিোপেি ঢোকো বেপক 

আমোপৈি নবপশষ প্রনতনিনধ: 

নবএিন ি  ৈযোত্রো কম টসূনিপক মিণযোত্রো বপল মন্তব্য কপিপছি আওয়োমী লীপেি িোধোিণ িম্পোৈক ওবোয়দুল কোপৈি। 

নতনি বপলি, আেোমী নিব টোিপি নবএিন ি িোজনিনতক মিণ হপব। িকোপল িোজধোিীি উিিোয শীতবস্ত্র নবতিণ 

কম টসূনিপত বযোে নৈপয় একেো বপলি নতনি। এিময় কোপৈি বপলি, নিব টোিি  য টন্ত জিেপণি শনি নিপয়ই মোপঠ্ েোকপব 

আওয়োমী লীে। 

এিময় বিৃতোয় নতনি আপিো বপলি, আওয়োমী লীেপক িনিপয় বৈয়োি নৈবোস্বপ্ন বৈপখ লো  বিই। জিেপণি শনি নিপয় 

িোজ পে েোকপব আওয়োমী লীে। এিময় নবএিন ি  ৈযোত্রো কম টসূনি প্রিপে নতনি বপলি, তোপৈি মিণযোত্রো ইপতোমপেই 

শুরু হপয় বেপছ। আেোমী নিব টোিপিই হপব নবএিন ি িোজনিনতক মিণ। নবএিন  আপেোলপিি িোপম একতিফো নমথ্যোিোি 

কিপছ বপলও মন্তব্য কপিি আওয়োমী লীে িোধোিণ িম্পোৈক। নতনি আপিো বপলি, বেবন্ধু বেপক বশখ হোনিিো, 

আওয়োমী লীপেি ৭০ বছপিি ইনতহোি, মোনুপষি  োপশ েোকোি ইনতহোি, (স্বকপে): “েণপজোয়োপি  োটোি টোি, তোই এটো 

 ৈযোত্রো িয়, ব ছি যোত্রো। বকোেোয় বেল লোলকোে ট, বকোেোয় বেল েণপজোয়োি।  

(পিনেও বতহিোি, নিলয় িহমোি : ২১৩৫ ঘ. ২৮.০১.২০২৩ বিোনিয়ো ও িোিেীি) 

 ৈযোত্রোি মোেপমই ৈোিবীয় িিকোপিি  তি হপব: নমজটো ফখরুল 

 ৈযোত্রোি মেনৈপয নবএিন ি িতুি ধোপ ি আপেোলি শুরু হপয়পছ মন্তব্য কপিপছি ৈলটিি মহোিনিব নমজটো ফখরুল 

ইিলোম আলমেীি। আজ শনিবোি দুপুপি িোজধোিীি বোড্ডোয সুবোস্তু মোপক টপটি িোমপি বেপক  ৈযোত্রো কম টসূনিি আপে 

বৈযো বিৃতোয এ কেো বপলি নতনি। ফখরুল বপলি, ঢোকোি এই িীিব  ৈযোত্রোি মেনৈপয জিেণপক িপে নিপয এই 

ৈোিবীয িিকোিপক িপল বযপত বোে কিো হপব। েণতন্ত্র পুিরুিোি ও ১০ ৈফো ৈোনবপত িোজধোিীি নবন ন্ন অিংপশ 

িোিনৈপিি  ৈযোত্রোি আজ প্রেমনৈপিি কম টসূনি  োলি কপি নবএিন । আজপকি  ৈযোত্রো বোড্ডো বেপক শুরু হপয় 

মোনলবোপেি আবুল বহোপটল  য টন্ত নেপয বশষ হয়।  ৈযোত্রোি শুরুপত বৈয়ো বিপব্য নমজটো ফখরুল বপলি, অনবলপম্ব এই 

িিকোিপক  ৈতযোে কিপত হপব। অন্যেোয  োিোক্রোন্ত োপব িপল বযপত হপব।  োলোবোি বকোপিো  ে  োপবি িো তোিো। 

(পিনেও বতহিোি, নিলয় িহমোি : ২১৩৫ ঘ. ২৮.০১.২০২৩ বিোনিয়ো ও িোিেীি) 

নময়োিমোি িীমোপন্ত জনে িিংেঠ্পিি তৎ িতো; প্রনতপবশী িোপষ্ট্রি অ যন্তিীণ িমস্যোি প্র োব 

নময়োিমোপিি বিোনহেো জিপেোষ্ঠীি স্বোধীিতোকোমী িিংেঠ্ি আিিোি িপে বোিংলোপৈপশি িব্য জনে িিংেঠ্ি জোমোতুল 

আিিোি নফল নহেোল শোিক্বীয়োি িিংনেষ্টতোি তথ্য ব পয়পছ বপল ৈোনব কপিপছ বোিংলোপৈপশি এনলট বফোি ট (ি যোব)। এ 

িম্পপকট এবোপি শুনুি ঢোকো বেপক  োঠ্োপিো আমোপৈি প্রনতনিনধি প্রনতপবৈি: 

বোিংলোপৈশ নময়োিমোি িীমোপন্তি িিংকট আবোপিো মোেোিোড়ো নৈপয় উঠ্পত শুরু কপিপছ। নবপশষ কপি  োহোপড়ি  ি িব্য 

জনে িিংেঠ্পিি িোমনিক শোখোি প্রধোি ও ববোমো নবপশষপেি বিোনহেো কযোপম্প আশ্রয় বিয়োয় উপবে ববপড়পছ স্থোিীয়পৈি 

মোপঝ। আত্মপেো ি, িোনক িৈস্য িিংেহ এবিং প্রনশক্ষপণি জন্য কযোপম্প জনেপৈি অবস্থোি, তো নিপয় িহস্য ঘিীভূত 

হপে। 

নময়োিমোপিি বিোনহেো জিপেোষ্ঠীি স্বোধীিতোকোমী িিংেঠ্ি আিিোি িপে বোিংলোপৈপশি িব্য জনে িিংেঠ্ি জোমোতুল 

আিিোি নফল নহেোল শোিক্বীয়োি িিংনেষ্টতোি তথ্য ব পয়পছ বপল ৈোনব কপিপছ বোিংলোপৈপশি এনলট বফোি ট (ি যোব)। 

নময়োিমোপিি এই নবপদ্রোহী বেোষ্ঠীি কোপছ ন্যোইক্ষিংছনড়ি  োহোপড় িশস্ত্র বট্রনিিং নিপয়পছ শোিক্বীয়োি জনেিো। এি ি 

আত্মপেো পিি জন্য তোিো বিোনহেো কযোম্প ববপছ বিয়।  োশো োনশ বিোনহেোপৈি ৈপলি িৈস্য বোিোপিোিও বিষ্টোয় আপছ 

এই িতুি জনে িিংেঠ্ি এমি ৈোনবও তুপল ধপিপছ ি যোপবি কম টকত টোিো। এমি  নিনস্থনতপত  োহোপড় ি যোবিহ অন্য আইি-

শৃঙ্খলো িক্ষোকোিী বোনহিীি অন যোি অব্যোহত িপয়পছ। িতুি কপি আিিোি িোম যুি হওয়োয় এখি আইি-শৃঙ্খলো 

িক্ষোকোিী বোনহিীি ক োপল নিন্তোি  োাঁজ  পড়পছ। 

জোিো যোয়, ২০২১ িোল বেপক এই জনে িিংেঠ্িপক িহোয়তো প্রৈোি এবিং িোমনিক প্রনশক্ষপণ িম্পৃি েোকোি অ িোপধ 

বকএিএপফি ১৪ জি বিতো ও িৈস্যপক বেফতোি কিো হয়। এি ি বেফতোিকৃত আিোনমপৈি নজেোিোবোপৈ ি যোপবি 

বেোপয়েো শোখো জোিপত  োপি, শোিক্বীয়োি আমীি আনিসুি িহমোি ওিপফ মোহমুপৈি বির্তপত্ব উেবোৈী িিংেঠ্িটি 

 নিিোনলত হপে। 

 নিনস্থনত নবপেষণ কপিপছি বমজি বজিোপিল (অব.) দিয়ৈ মুহোেৈ ইবিোনহম। নতনি বিনেও বতহিোিপক বপলপছি, 

িীমোন্ত এলোকো যখি েহীি অিপে ববনষ্টত হয়, তখি বিখোপি দুস্কৃনতকোিীিো সুপযোে বিয়োি বিষ্টো কিপবই। তপব 

নময়োিমোি িীমোন্ত ইসুযটো একটু ন ন্ন। এখোপি বোস্তুচুযত কপয়ক লোখ মোনুষ তোপৈি অনধকোি ৈোনব আৈোপয় যখি বিোচ্চোি, 

তখি তোপৈি িপে তোপৈি নিজ িোপষ্ট্রি অ যন্তিীণ িিকোপিি বি নববোৈমোি। এমি  নিনস্থনতপত তোপৈি উ ি যখি 

বকোপিো অনিনতক িো  আপি, তোি নবরূ  প্র োব  পড় বোিংলোপৈশ িীমোপন্ত। নবপশষ কপি বিোনহেো কযোপম্প তোপৈি অপিক 

স্বজি িপয়পছি। এমি  নিনস্থনতপত শঙ্কোি নকছু বিই, নিিো িো ব্যবস্থো নিনিপতি  িোমশ ট িোপবক এই বজিোপিপলি। 

অন্যনৈপক, ঢোকো নবশ্বনবদ্যোলপয়ি অ িোধ নবেোি নব োপেি প্রনতষ্ঠোতো বিয়োিম্যোি ে. নজয়ো িহমোি বিনেও বতহিোিপক 

বপলপছি, ভূিোজনিনতক বপ্রক্ষো পট এই িিংকটপক নবপবিিোয় বিপখই প্রস্তুনত নিপত হপব আইি-শৃঙ্খলো বোনহিীপক, 
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(স্বকপে): “ োহোপড় বয নজনিিটি ঘপটপছ, এটো নকন্তু িতুি িো। আমোপৈি কোপছ বয তথ্য আপছ, েপবষণো বেপক আমিো 

জোনি এই  োহোড় দুে টম এলোকোয় অপিক আপেি বেপকই নকন্তু এখোপি এই জনে িিংেঠ্িগুপলো এই ধিপিি কোজ 

কিপতো।” (পিনেও বতহিোি, নিলয় িহমোি : ২১৩৫ ঘ. ২৮.০১.২০২৩ বিোনিয়ো ও িোিেীি) 

এিএইিপক 

যুিিোপষ্ট্র বকোন ে-১৯’এি প্রোয ৬০ শতোিংশ িতুি িিংক্রমপণি জন্য ওনমক্রপিি এক্সনবনব.১.৫ ৈোয়ী 

মোনক টি বিোে নিয়ন্ত্রণ এবিং প্রনতপিোধ বকন্দ্র বো নিনেনি’ি িব টপশষ অনুনমত নহপিব অনুযোয়ী, বৈশটিপত বকোন ে-১৯’এ 

িতুি িিংক্রমপণি ঘটিোি প্রোয ৬০ শতোিংপশি জন্য ওনমক্রপিি এক্সনবনব.১.৫ উ ধিি ৈোয়ী। নিনেনি বলপছ বয, অনুনমত 

নহপিব অনুিোপি দ্রুত ছনডপয  ডো ধিিটি শনিবোি  য টন্ত িপ্তোপহ বৈপশি বমোট কপিোিো োইিোি িিংক্রমপণি ৬১.৩ 

শতোিংপশি জন্য ৈোয়ী। এটি এি আপেি িপ্তোপহি িিংখ্যো বেপক ১০ শতোিংপশি ববনশ বৃনি। 

েত বুধবোি  য টন্ত যুিিোপষ্ট্র নিনিত কিো িতুি কপিোিো োইিোি িিংক্রমপণি দৈনিক েড িিংখ্যো নছল প্রোয ৪২ হোজোি, যো 

টোিো র্ততীয িপ্তোপহি হ্রোি। মেলবোি  য টন্ত বকোন ে-১৯’এ আক্রোন্ত হপয় হোি োতোপল  নত টি েড দৈনিক িিংখ্যো নছল 

প্রোয ৪,২০০, যো এি আপেি িপ্তোপহি তুলিোয প্রোয ১০ শতোিংশ কম। 

অন্যনৈপক, বুধবোি  য টন্ত মৃতুযি েড দৈনিক িিংখ্যো নছল প্রোয ৫৪০, যো এপক্ষপত্র  ি ি দুই িপ্তোপহি হ্রোিপক তুপল 

ধিপছ। উদ্ভূত  নিনস্থনতপত নিনেনি জিিোধোিণপক হোলোিোেোৈকৃত বোই যোপলন্ট বো দুটি ধিপিি বক্ষপত্র কোয টকি বুস্টোি 

টিকো েহপণি আহ্বোি জোিোপে কোিণ এগুপলো এক্সনবনব.১.৫ উ ধিপিি নবরুপিও সুিক্ষো প্রৈোপি িক্ষম। 

(এিএইিপক ওপয়ব ব জ : ১৭০০ ঘ. ২৮.০১.২০২৩ বিোনিয়ো ও িোিেীি) 

েয়পি ব পল 

অনিয়নমতপৈি বফিোপত বোিংলোপৈশিহ নবন ন্ন বৈপশি উ ি ইইউ’ি িো  

অনিয়নমত অন বোিীপৈি বফিত িো বিয়ো বৈশগুপলোি উ ি ন িো কপঠ্োিতো আপিো  কিপব ইউপিো ীয় ইউনিয়ি৷ বিই 

িপে বফিত বিয়োি প্রনক্রয়ো উন্নততি কিপত বোিংলোপৈশিহ নবন ন্ন বৈপশি িপে িতুি চুনিি  নিকেিোও কপিপছ তোিো৷ 

ইউপিো ীয় ইউনিয়পিি িৈস্যভুি বৈশগুপলোপত বযিব আশ্রয়প্রোেীি আপবৈি বোনতল হপয় বেপছ তোপৈিপক নিজ বৈপশ 

প্রতযোবত টপিি িিংখ্যো বোড়োপত িোয় ইইউ৷ এই জন্য নবদ্যমোি বয প্রনক্রয়ো আপছ, তোি পূণ ট ব্যবহোি কিো হপব বপল 

জোনিপয়পছি সুইপেপিি অন বোিি নবষয়ক মন্ত্রী মোনিয়ো মলপমি স্টযোপিিেোে ট৷ বৃহস্পনতবোি িোিংবোনৈকপৈি নতনি বপলি, 

িোজনিনতক ও কূটনিনতক প্রপিষ্টো এপক্ষপত্র কোনিত ফল নৈপে িো৷ এই নবষপয় কোউনন্সপলি কোপছ ন িো কড়োকনড় 

আপিোপ ি প্রস্তোব জমো নৈপত ইউপিো ীয় কনমশিপক আহ্বোি জোনিপয়পছ িৈস্য িোষ্ট্রগুপলো৷ এই নবষপয় বৃহস্পনতবোি 

স্টকপহোপম দবঠ্পক িৈস্যিো একমত হপয়পছি বপলও জোিোি নতনি৷ 

বত টমোপি ি ো নত নহিোপব ইইউ দবঠ্পকি বির্তত্ব নৈপে সুইপেি৷ বৈশটিি কট্টি-েোি নন্থ িিকোি অনিয়নমত 

অন বোিীপৈি নিজ বৈপশ বফিত  োঠ্োপত ন িো,  িিোষ্ট্রিীনত ও উন্নয়ি িহপযোনেতোপক শত ট নহপিপব ব্যবহোপিি নবষপয় 

ইইউপক আপে বেপকই িো  নৈপয় আিপছ৷ 

অনিয়নমত অন বোিীপৈি বফিত  োঠ্োপিোি নবষপয় ইইউ’ি কপঠ্োি অবস্থোপিি বনহিঃপ্রকোশ ঘপটপছ বজোট কনমশপিি প্রধোি 

উিসুলো ফি বেয়োি লোইপয়পিি বিপব্যও৷ বফব্রুয়োনিপত স্টকপহোপম বজোপটি িপেলি শুরুি আপে ইইউ বৈশগুপলোি 

বিতোপৈি কোপছ  োঠ্োপিো নিঠিপত নতনি নবষয়টি আপলোিযসূনিপত িোখোি কেো উপল্লখ কপিি৷ 

লোইপয়ি জোিোি, বছপিি প্রধমোপধ ট ইইউ িৈস্য িোষ্ট্রগুপলো একটি  োইলট প্রকপে স্বোক্ষি কিপত  োপি৷ এই প্রকপেি 

উপদ্দে হপলো আশ্রয় আপবৈি ও বযোগ্য প্রোেীপৈি আশ্রয় প্রনক্রয়ো ত্বিোনন্বত কিো এবিং যোিো বযোগ্যতো অজটি কিপবি িো 

তোপৈি অনবলপম্ব বফিত  োঠ্োপিো৷ 

অন বোিীিো বযিব বৈশ বেপক আপিি বিগুপলোি মে বেপক নিিো ৈ বৈপশি একটি তোনলকো দতনিি প্রস্তোব তোি৷ অে টোৎ, 

বযিব বৈশ নিিো ৈ নবপবনিত হপব বিিব বৈপশি আশ্রয়প্রোেীপৈি আপবৈি গৃহীত হওয়োি িম্ভোবিো তখি কপম যোপব৷ 

বিই িপে ভূমেিোেি ও বলকোি অন বোিি রুপট িীমোন্ত নিিো িো বজোিৈোি কিোি কেোও বপলি নতনি৷ 

নকছু বৈপশি িপে িতুি কপি প্রতযোবত টি িিংক্রোন্ত চুনিি  নিকেিো কেোও জোনিপয়পছি ইইউ কনমশি প্রধোি৷ বোত টো িিংস্থো 

এএফন  লোইপয়পিি বিোত নৈপয় জোনিপয়পছ, বফিত  োঠ্োপিোি প্রনক্রয়ো উন্নততি কিপত ও বনহিঃে টমি প্রনতপিোধ কিপত 

বোিংলোপৈশ,  োনকস্তোি, নমশি, মিপক্কো, নতউনিনশয়ো এবিং িোইপজনিয়োি িপে অন বোিি চুনি কিোি  নিকেিো কপিপছ 

ইইউ৷      

ইইউ স্বিোষ্ট্র কনমশিোি ইল ো ইপয়োহোিিি বপলি, েত বছি প্রোয় ১০ লোখ আশ্রয় আপবৈপিি বপ্রনক্ষপত ইউপিো ীয় 

ইউনিয়ি ব্যো ক িোপ  িপয়পছ৷ এি বোইপি ইউপক্রি বেপক ৪০ লোখ শিণোেীি আেমপি বৈশগুপলোি আশ্রপয়ি িক্ষমতো 

আপিো হ্রোি ব পয়পছ৷ 

নিয়ম অনুযোয়ী, ইউপিো ীয় ইউনিয়পি প্রপবপশি  ি অনিয়নমত অন বোিীিো বজোটভুি বৈশগুপলোপত আশ্রয় আপবৈপিি 

সুপযোে  োি৷ প্রেমবোি আপবৈি বোনতল হপল তোি নবরুপি আন পলি সুপযোেও িপয়পছ৷ এি িও তো বোনতল হপল বফিত 

যোওয়োি বোেবোধকতো দতনি হয়৷ এপক্ষপত্র বস্বেোয় বফিত যোওয়োপৈি জন্য ইউপিো ীয় ইউনিয়পিি িোিো িহোয়তো প্রকে 
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িপয়পছ৷ এই সুপযোে নিপয় বকউ বফিত িো বেপল তোপক বজোিপূব টক বফিত  োঠ্োপত  োপি বৈশগুপলো৷ তপব ইউপিো ীয় 

কনমশপিি  নিিিংখ্যোি অনুযোয়ী, বফিত যোওয়োি নিপৈ টপশি তুলিোয় কোয টকি প্রতযোবত টপিি হোি অপিক কম৷ ২০২১ িোপল 

৩ লোখ ৪০ হোজোি ৫০০জিপক বফিত যোওয়োি নিপৈ টপশি নব িীপত নিিোন্ত কোয টকি হপয়পছ মোত্র ২১শতোিংশ৷ 

েত কপয়ক বছপি ইউপিো ীয় ইউনিয়পি অনিয়নমত উ োপয় বোিংলোপৈনশপৈি অন বোিি ববপড়পছ৷ বত টমোপি বিন্ট্রোল 

ভূমেিোেি হপয়  োনড় জমোপিোপৈি মপে র্ততীয় অবস্থোপি আপছি ৈনক্ষণ এনশয়োি বৈশটিি িোেনিপকিো৷ এছোড়ো বলকোি 

রুট হপয়ও ইইউ িৈস্য বৈশগুপলোপত ব ৌাঁছোপিোি বিষ্টো কপিি অপিপক৷ তোপৈি মপে আশ্রয় আপবৈি বোনতল হওয়ো 

কপয়কশজিপক েত কপয়ক বছপি বৈপশ বফিত  োঠিপয়পছ জোম টোনি, নেিিহ নবন ন্ন বৈশ৷ 

অন বোিীপৈি বফিত নিপত ঢোকোি উ পি ব্র্োপিলপিি িো  িপয়পছ৷ দবধ কোেজনবহীি অন বোিীপৈি বফিোপত যেোযে 

ব্যবস্থো িো বিয়োয় ২০২১ িোপলি ১৫ জুলোই বোিংলোপৈনশপৈি ন িো প্রনক্রয়োয় িোমনয়ক কড়োকনড় আপিোপ ি প্রস্তোব কপি 

ইউপিো ীয় কনমশি৷ এই প্রস্তোপব বোিংলোপৈশ ছোড়োও ইিোক এবিং েোনম্বয়োপকও বিিময় যুি কিো হয়৷ 

বোত টো িিংস্থো এএফন  অবে জোনিপয়পছ, এখি  য টন্ত ইইউ শুধু েোনম্বয়োি উ িই ন িো কড়োকনড় আপিো  কপিপছ৷ এপত 

বৈশটিি িোেনিকপৈি জন্য বশপঙি ন িো  োওয়ো কঠিি ও ব্যয়বহুল হপয়পছ৷ বোিংলোপৈশ ও ইিোপকি নবরুপিও একই 

ব্যবস্থো বিয়োি প্রস্তোব কিো হপলও তো কোয টকি হয়নি৷ েত িপ ম্বপি বোিংলোপৈশ িফিকোপল ইল ো ইপয়োহোিিি বপলপছি 

ন িো নিপষধোেোি হুমনকি  ি ঢোকো অনিয়নমত অন বোিীপৈি েহপণ িোজনিনতক োপব আপিো উৈোি হপয়পছ৷ 

উপল্লখ্য, ২০১৭ িোপলি আেস্ট মোপি দবধ কোেজনবহীি অন বোিীপৈি বফিত বিয়োি ব্যো োপি বোিংলোপৈপশি িপে ইইউ’ি 

স্টযোন্ডোে ট অফ প্রনিনেউি (এিওন ) চুনি হয়৷ তো বোস্তবোয়পি নবন ন্ন িমপয় বোিংলোপৈশপক নবন ন্ন িমপয় িো  নৈপয় 

এপিপছ ইইউ৷ (েয়পি ব পল ওপয়ব ব জ : ২৮.০১.২০২৩ বিোনিয়ো ও িোিেীি) 

বিনেও এনবনি 

নবএিন ি  ৈযোত্রোপক মিণযোত্রো বপল মন্তব্য ওবোয়দুল কোপৈপিি 

নবএিন ি  ৈযোত্রোপক মিণযোত্রো বপল মন্তব্য কপিপছি আওয়োমী লীপেি িোধোিণ িম্পোৈক এবিং িড়ক  নিবহি ও 

বিতুমন্ত্রী ওবোয়দুল কোপৈি। আজ শনিবোি দুপুপি িোজধোিীি উিিোয় আপয়োনজত শীতবস্ত্র নবতিণ ও শোনন্ত িমোপবপশ 

প্রধোি অনতনেি বিপব্য নতনি এ মন্তব্য কপিি। (পিনেও এনবনি : ১৭০০ ঘ. ২৮.০১.২০২৩ এনলিো ও িোিেীি) 

ৈীঘ ট  োাঁি বছি  ি আেোমীকোল িোজশোহী যোপবি প্রধোিমন্ত্রী বশখ হোনিিো 

ৈীঘ ট  োাঁি বছি  ি আেোমীকোল বিোববোি িোজশোহীপত যোপবি প্রধোিমন্ত্রী ও আওয়োমী লীে ি ো নত বশখ হোনিিো। এ 

িময় নতনি ১ হোজোি ৩১৬ বকোটি ৯ লোখ ৬৭ হোজোি টোকোি প্রকে কোপজি উপবোধি কিপবি। বিই িপে নবপকপল হোজী 

মুহেৈ মুহিীি িিকোনি উচ্চনবদ্যোলয় মোপঠ্ জিি োয় প্রধোি অনতনে নহপিপব বিৃতো নৈপবি নতনি। 

(পিনেও এনবনি : ১৭০০ ঘ. ২৮.০১.২০২৩ এনলিো ও িোিেীি)  

বিোয়োখোলীপত মৃতুযৈণ্ডপ্রোপ্ত আিোনমপক বেফতোি কপিপছ পুনলশ 

বিোয়োখোলীি ববেমেে উ পজলোয় গৃহবধূ হতযোমোমলোয় মৃতুযৈণ্ডপ্রোপ্ত  লোতক স্বোমী বমোহোেৈ মনহি উদ্দীিপক 

নবমোিবেি বেপক বেফতোি কপিপছ পুনলশ। শনিবোি ববলো ১১টোি নৈপক বিোয়োখোলীি পুনলশ সু োি বমোিঃ শনহদুল 

ইিলোম এক িিংবোৈ নবেনপ্তি মোেপম নবষয়টি নিনিত কপিি। এি আপে শুক্রবোি িোত ৮টোি নৈপক ঢোকো হযিত 

শোহজোলোল আন্তজটোনতক নবমোিবেি বেপক তোপক বেফতোি কপি পুনলশ। 

(পিনেও এনবনি : ১৭০০ ঘ. ২৮.০১.২০২৩ এনলিো ও িোিেীি) 

আবদুি িোিোি ভুাঁইয়োপক অবোনিত বঘোষণো নবএিন ি; আিপিি উ -নিব টোিি বজটি 

নবএিন ি ৈলছুট বিতো ও িোপবক িিংিৈ িৈস্য উনকল আবদুি িোিোি ভুাঁইয়োপক ব্র্োহ্মণবোনড়য়োি িিোইপল অবোনঞ্চত ও 

প্রনতহত কিোি  োশো োনশ এই আিপিি উ -নিব টোিি বজটপিি বঘোষণো নৈপয়পছ নবএিন । িলনত মোপিি শুরুপত িিংবোৈ 

িপেলপি কপি এই বঘোষণো নৈপলও মোপঠ্ বিই িিোইল উ পজলো নবএিন  এবিং অে িিংেঠ্পিি বিতো-কমীিো। নিব টোিি 

বজটপিি বকোপিো প্রিোিণোও তোিো কিপছি িো। (পিনেও এনবনি : ১৭০০ ঘ. ২৮.০১.২০২৩ এনলিো ও িোিেীি) 

 োিতীয় নবমোি বোনহিীি দুটি যুি নবমোি নবধস্ত;  োইলট নিহত 

প্রনশক্ষণ িলোকোপল  োিতীয় নবমোি বোনহিীি দুটি যুি নবমোি নবধ্বস্ত হপয়পছ। এপত একজি  োইলট নিহত হপয়পছি। 

আজ শনিবোি িকোপল এই দুঘ টটিো ঘপট। (পিনেও এনবনি : ১৭০০ ঘ. ২৮.০১.২০২৩ এনলিো ও িোিেীি)  

১৭ নৈি  পি কপিোিো োইিোপি আক্রোন্ত একজপিি মৃতুয 

বৈপশ ১৭ নৈি  পি কপিোিো োইিোপি আক্রোন্ত হপয় একজপিি মৃতুয হপয়পছ। আজ শনিবোি স্বোস্থয অনধৈফতপিি এক 

িিংবোৈ নবেনপ্তপত এই তথ্য জোিোপিো হয়। এপত বলো হয়, আজ শনিবোি িকোল ৮টো  য টন্ত িব টপশষ ২৪ ঘণ্টোয় ১০জপিি 

কপিোিো শিোি হপয়পছ। িব টপশষ কপিোিোয় মোিো যোওয়ো ব্যনি নিপলপটি বোনিেো। 

(পিনেও এনবনি : ১৮০০ ঘ. ২৮.০১.২০২৩ এনলিো ও িোিেীি) 
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িিকোিপক  ৈতযোে কিোি আহ্বোি জোনিপয়পছি নবএিন  মহোিনিব নমজটো ফখরুল 

িময় িষ্ট িো কপি িিকোিপক  দ্ততযোে কিোি আহ্বোি জোনিপয়পছি নবএিন ি মহোিনিব নমজটো ফখরুল ইিলোম 

আলমেীি। ক্ষমতো িো ছোড়পল অতযন্ত  োিোক্রোন্ত হপয় িপল বযপত হপব মন্তব্য কপি নতনি হু াঁনশয়োনি নৈপয়পছি। বিই 

 নিনস্থনতপত ক্ষমতোিীপিিো  োলোপিোি  ে  োপব িো। আজ শনিবোি িোজধোিীপত ৈপলি  ৈযোত্রো শুরুি আপে িিংনক্ষপ্ত 

িমোপবপশ অিংশ নিপয় এ কেো বপলপছি নবএিন ি মহোিনিব।  

(পিনেও এনবনি : ১৮০০ ঘ. ২৮.০১.২০২৩ এনলিো ও িোিেীি) 

ওিোমো নবি লোপৈি ও বমোল্লো ওমপিি িোপে একোনধকবোি িোক্ষোৎ বেফতোিকৃত ফখরুল ইিলোপমি  

বেফতোিকৃত ফখরুল ইিলোম আল-কোপয়ৈো বিতো ওিোমো নবি লোপৈি ও বমোল্লো ওমপিি িপে একোনধকবোি িোক্ষোৎ 

কপিপছি বপল আজ শনিবোি িিংবোৈ িপেলপি নেএমন ি অনতনিি কনমশিোি আিোদুজ্জোমোি জোিোি।  

(পিনেও এনবনি : ১৮০০ ঘ. ২৮.০১.২০২৩ এনলিো ও িোিেীি) 

বিনেও টুপে 

নবএিন ি কম টসূনিপত বকোি ধিপিি উস্কোনি িো নৈপত নিপৈ টশ নৈপয়পছি প্রধোিমন্ত্রী: ওবোয়দুল কোপৈি 

নবএিন 'ি কম টসূনিপত যোপত বকোি ধিপিি উস্কোনি িো বৈয়ো হয় বি নবষপয় নিপৈ টশ নৈপয়পছি আওয়োমী লীপেি ি োপিত্রী 

ও প্রধোিমন্ত্রী বশখ হোনিিো। এমিটি জোনিপয়পছি ৈলটিি িোধোিণ িম্পোৈক ও বিতুমন্ত্রী ওবোয়দুল কোপৈি। শুক্রবোি 

নবপকপল বেবন্ধু এন নিউপয় ৈপলি এক বযৌে ি োয় একেো বপলি নতনি। নমজটো ফখরুপলি উপদ্দে ওবোয়দুল কোপৈি 

বপলি, তোিোই এখি গুজব িোলোপে তোপৈি আপেোলি িপল নিপমোট কপন্ট্রোপল। 

(পিনেও টুপে: ০৮৪৫ ঘ.  ২৮.০১.২০২৩  আছোৈ ও আশিোফ) 

ৈম ফুনিপয় যোওয়োয় নবএিন  এখি িীিব কম টসূনি নৈপে: তথ্য ও িম্প্রিোি মন্ত্রী 

পুপিোপিো েোনড়ি মপতো ৈম ফুনিপয় যোওয়োয় নবএিন  এখি িীিব  ৈযোত্রো কম টসূনি নৈপয়পছ বপল মন্তব্য কপিপছি তথ্যমন্ত্রী 

েক্টি হোছোি মোহমুৈ। েতকোল নবপকপল প্রধোিমন্ত্রীি জিিিংখ্যো উ লপক্ষ িোজশোহীি মোদ্রোিো মোঠ্  নিৈশ টি এপি নতনি এ 

কেো বপলি। এ িময় তথ্যমন্ত্রী আিও বপলি, েোনড় পুপিোপিো হপয় বেপল বযমি মোপঝ মোপঝ স্টোট ট নৈপত হয় নবএিন ও  

ক’নৈি  ি ি কম টসূনি নৈপে ঐ পুিপিো েোনড় স্টোট ট বৈয়োি মত। 

(পিনেও টুপে: ০৮৪৫ ঘ.  ২৮.০১.২০২৩  আছোৈ ও আশিোফ) 

আপেোলি ৈমি কিোি জন্য িিকোি নবন ন্ন ধিপিি বকৌশল অবলম্বি কিপব: নমজটো ফখরুল 

নবএিন  মহোিনিব নমজটো ফখরুল ইিলোম আলমেীি বপলপছি, িিকোপিি নবরুপি বয ঐকযবি আপেোলি শুরু হপয়পছ 

তো ৈমি কিোি জন্য নবন ন্ন ধিপিি বকৌশল অবলম্বি কিপব িিকোি এবিং িিকোপিি এপজন্টিো। বিজন্য তোিো নবন ন্ন 

িকপমি েে দতনি কিপব এজন্য আমিো এ নিপয় ববনশ মোেো ঘোমোনে িো। নবএিন 'ি মোেো ঘোমোপিোি নবষয় হপে একটোই 

বিটো হপে জিেণপক আপিো ববনশ ঐকযবি কপি, আপিো িম্পৃি কপি ক্ষমতোিীি িিকোিপক িিোপিো। এি বোইপি 

আমোপৈি বকোি নিন্তো বিই। শুক্রবোি িন্ধযোয় েণতন্ত্র মপঞ্চি নলয়োজ কনমটিি দবঠ্ক বশপষ নতনি এিব কেো বপলি। 

(পিনেও টুপে: ০৮৪৫ ঘ.  ২৮.০১.২০২৩  আছোৈ ও আশিোফ) 

মোনুষ বোিি বেপক এপিপছ, এটি নিপয় গুজব ছড়োপিো হপে: নশক্ষোমন্ত্রী 

নশক্ষোমন্ত্রী েোিোি ৈীপু মনি বপলপছি, মোনুষ বোিি বেপক এপিপছ এ কেো  োঠ্য বইপয় বলখো বিই। মোনুষ বোিি বেপক 

এপিপছ এটি গুজব। মোনুষ বোিি বেপক আপিনি তোই গুজপব কোি িো বৈওয়োি অনুপিোধ কপিি নশক্ষোমন্ত্রী। নতনি জোিোি 

এটি নিপয় অ প্রিোি কিো হপে। শুক্রবোি নবপকপল িোাঁৈপুপিি েোকোনতয়ো িৈীি  োপড় উপবোধি বশপষ িোিংবোনৈকপৈি এক 

প্রপেি জবোপব নতনি এিব কেো বপলি। (পিনেও টুপে: ০৮৪৫ ঘ.  ২৮.০১.২০২৩  আছোৈ ও আশিোফ) 

শীতজনিত বিোপে েত দুই মোপি িোিোপৈপশ ৯৫ জপিি মৃতুয হপয়পছ: স্বোস্থয অনধৈফতি 

িোিোপৈপশ েত দুই মোপি শীতজনিত বিোপে ৯৫ জপিি মৃতুয হপয়পছ। শুক্রবোি স্বোস্থয অনধৈফতপিি বহলে ইমোপজটনন্স 

অ োপিশি বিন্টোি ও কপন্ট্রোল রুম বেপক  োঠ্োপিো এক নবেনপ্তপত এই তথ্য জোিো বেপছ। এপত বলো হয় েত বছপিি 

১৪ই িপ ম্বি বেপক িলনত বছপিি ২৪পশ জোনুযোনি  য টন্ত শ্বোিতপন্ত্রি িিংক্রমপণ আক্রোন্ত বিোেীি িিংখ্যো বমোট ৬৬ হোজোি 

৮২১ জি। এি মপে মোিো বেপছি ৯২ জি। এছোড়ো একই িময় েোয়নিয়োয় আক্রোন্ত হপয়পছি ৩ লোখ ৬৫ হোজোি ৯৪৫ 

জি। এি মপে নতিজপিি মৃতুয হপয়পছ। (পিনেও টুপে: ০৮৪৫ ঘ.  ২৮.০১.২০২৩  আছোৈ ও আশিোফ) 

আেোমীকোল িনববোি িোজশোহী যোপেি প্রধোিমন্ত্রী বশখ হোনিিো 

প্রধোিমন্ত্রী বশখ হোনিিো আেোমীকোল বিোববোি িোজশোহীপত নৈিব্যো ী িফপি প্রোয় ১,৩১৬ বকোটি ৯৭ লক্ষ টোকোি ২৫টি 

প্রকপেি উপবোধি কিপবি। এছোড়োও প্রধোিমন্ত্রী আনুমোনিক ৩৭৬ বকোটি ২৮ লক্ষ টোকো ব্যপয় আিও ছয়টি প্রকপেি ন নি 

প্রস্তি স্থো ি কিপবি। িম্প্রনত িমোপ্ত উন্নয়ি প্রকেগুপলোি মপে িপয়পছ বমোহিপুি বিল ক্রনিিংপয় ফ্লোইও োি, িোজশোহী 

পুনলশ িৈি ৈপ্তি  বি, িোজশোহী নিন ল িোজটি অনফি  বি, বশখ িোপিল নশশু  োক ট, িোজশোহী িিকোিী বোনলকো 

মহোনবদ্যোলপয়ি নশক্ষোেীপৈি জন্য ছয়তলো ফোউপন্ডশিিহ বৈোতলো বহোপস্টল, িোজশোহী িোিঘোট বটকনিকযোল স্কুল এন্ড 
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কপলপজি  োাঁি তলো একোপেনমক  বি, িোজশোহী বমনেপকল কপলজ হোি োতোপল বহুমুখী  বি, িোজশোহীি িোিঘোট ও 

বোঘো উ পজলোয়  দ্মো িৈী, িক্ষো বোাঁধ, িোিঘোট ও বোঘো উ পজলোয়  দ্মো িৈী বিনজিং এি মোেপম ভূনম পুিরুিোি ও বিৌ 

িলোিল বৃনি। প্রকেগুপলো উপবোধি বশপষ নবপকপল িোজশোহীি মোদ্রোিো মোপঠ্ বজলো আওয়োমী লীে আপয়োনজত জিি োয় 
 োষণ বৈপবি প্রধোিমন্ত্রী। (পিনেও টুপে: ১৩৪৫ ঘ.  ২৮.০১.২০২৩  আছোৈ ও আশিোফ) 

নবএিন 'ি  ৈযোত্রো কম টসূনি িয়, মিণযোত্রো শুরু হপয়পছ: ওবোয়দুল কোপৈি 

নবএিন  বঘোনষত  ৈযোত্রো কম টসূনিপক নবএিন 'ি মিণযোত্রো বপল উপল্লখ কপিপছি, আওযোমী লীপেি িোধোিণ িম্পোৈক ও 

বিতুমন্ত্রী ওবোয়দুল কোপৈি। নতনি বপলি, এটো নবএিন ি  ৈযোত্রো িয় বিিং মিণযোত্রো। শনিবোি দুপুপি ঢোকোি উিিোি 

আজমপুি এলোকোয় আনমি মোপক টপটি িোমপি আপয়োনজত নবএিন 'ি িন্ত্রোি ও দিিোপজযি প্রনতবোপৈ িমোপবশ ও দুিঃস্থপৈি 

মপে শীতবস্ত্র নবতিণ অনুষ্ঠোপি এই মন্তব্য কপিি নতনি। ওবোয়দুল কোপৈি বপলি, নবএিন 'ি মিণযোত্রো শুরু হপয়পছ। 

এ োপবই তোিো  িোনজত হপব। নিব টোিি  য টন্ত আওয়োমী লীে মোঠ্ িোজ ে ছোড়পব িো। 

(পিনেও টুপে: ১৩৪৫ ঘ.  ২৮.০১.২০২৩  আছোৈ ও আশিোফ) 

স্মোট ট বোিংলোপৈপশ ধিী ও েনিপবি মোপঝ বকোি দবষম্য েোকপব িো: বোহোউনদ্দি িোনিম 

স্মোট ট বোিংলোপৈপশ ধিী ও েনিপবি মোপঝ বকোি দবষম্য েোকপব িো বপল জোনিপয়পছি আওয়োমী লীপেি যুগ্ম িোধোিণ 

িম্পোৈক আ ফ ম বোহোউনদ্দি িোনিম। শনিবোি অপেনলয়োি ওপয়স্টোি ট নিেনি ইউনি োনি টটিি প্যোিোমোটো িোউে 

কযোম্পোপি অবনস্থত বেবন্ধুি আবক্ষ  োস্কপয ট শ্রিো নিপবৈি বশপষ নতনি এ কেো বপলি। িোনিম বপলি, বশখ হোনিিোি 

বির্তপত্ব স্মোট ট বোিংলোপৈশ হপব িমৃিশোলী, আত্মনি টিশীল ও দবষম্যহীি একটি জোনত। স্মোট ট বোিংলোপৈপশ ধিী েিীপবি 

মোপঝ দবষম্য েোকপব িো। বিই লক্ষয নিপয়ই িিকোি কোজ কপি যোপে। 

(পিনেও টুপে: ১৩৪৫ ঘ.  ২৮.০১.২০২৩  আছোৈ ও আশিোফ) 

নবিোমূপল্য  োঠ্য বইপয়ি ভুল িিংপশোধিী নশক্ষো প্রনতষ্ঠোপিি ওপয়বিোইপট প্রকোপশি নিপৈ টশ: এিনিটিনব 
নবিোমূপল্য  োঠ্যবইপয়ি ভুল িিংপশোধিী নশক্ষো প্রনতষ্ঠোপিি ওপয়বিোইপট প্রকোপশি নিপৈ টশ নৈপয়পছি জোতীয় নশক্ষোক্রম ও 
 োঠ্যপুস্তক ববোে ট এিনিটিনব। িম্প্রনত এিনিটিনবি বিয়োিম্যোি অেো ক বমোিঃ ফিহোদুল ইিলোম স্বোক্ষনিত এক অনফি 

আপৈশ এই তথ্য জোিো যোয়। এপত বলো হপয়পছ জোতীয় নশক্ষোক্রম ও  োঠ্যপুস্তক ববোপে টি কপয়কটি  োঠ্যপুস্তপকি তপথ্য 

ভুল  নিলনক্ষত হয়। ওই ভুল িিংপশোধিী এিনিটিনবি ওপয়বিোইপট প্রকোশ কিো হপয়পছ। একইিপে তো বৈপশি িব 

নশক্ষো প্রনতষ্ঠোপিি নশক্ষক নশক্ষোেী ও অন  োবকপৈি কোপছ ব ৌাঁছোপিোি ব্যবস্থো বিওয়োি জন্য বজলো ও উ পজলো মোেনমক 

নশক্ষো কম টকত টোপৈি জোিোপিো ও মোেনমক  য টোপয়ি নশক্ষো প্রনতষ্ঠোিগুপলোি ওপয়ব িোইপট আ পলোে কিোি জন্য অনুপিোধ 

কিো হপয়পছ। (পিনেও টুপে: ১৩৪৫ ঘ.  ২৮.০১.২০২৩  আছোৈ ও আশিোফ) 

মোৈকনবপিোধী অন যোপি ঢোকোি নবন ন্ন এলোকো বেপক ৫৯ জিপক বেফতোি কপিপছ নেএমন  

মোৈকনবপিোধী অন যোপিি িোজধোিীি নবন ন্ন এলোকো বেপক নবনক্র ও বিবপিি অ িোপধ ঢোকো বমপট্রো নলটি পুনলশ 

নেএমন  ৫৯ জিপক বেফতোি কপিপছ। িোজধোিীি নবন ন্ন েোিো এলোকোয় অন যোি িোনলপয় েতকোল শুক্রবোি ছটো বেপক 
আজ শনিবোি িকোল ছয়টো  য টন্ত তোপৈিপক বেপ্তোি কিো হয়। 

(পিনেও টুপে: ১৩৪৫ ঘ.  ২৮.০১.২০২৩  আছোৈ ও আশিোফ) 

১লো বফব্রুয়োনি নবএিন ি বছপড় বৈয়ো ৬ আিপি উ -নিব টোিি 

নবএিন 'ি বছপড় বৈওয়ো ছয় আিপিি উ নিব টোিপি ১১ জি নবিোনিক ম্যোনজপেটপক নিপয়োে নৈপয়পছ নিব টোিি কনমশি 

ইনি। তোিো ব োপটি আপে ও  পি িোি নৈপিি জন্য নবিোনিক কোয টক্রম  নিিোলিো কিপবি। ইনিি আইি শোখোি  
নিনিয়ি িহকোিী িনিব বমোছোিঃ শোনহনুি আিোি এই তথ্য জোনিপয়পছি। নতনি জোিোি, নবিোনিক ম্যোনজপেটপৈি িহোয়তো 

কিোি জন্য িিংনেষ্ট বজলো প্রশোিক ও পুনলশ সু োিপৈি নিপৈ টশিো বৈয়ো হপয়পছ। আেোমী  পহলো বফব্রুযোনি জোতীয় 

িিংিপৈি ঠ্োকুিেোাঁও-৩, বগুডোি-৪, বগুডো-৬, িোাঁ োইিবোবেে-২, িোাঁ োইিবোবেে-৩ ও ব্র্োহ্মণবোনড়য়ো-২  শুন্য আিপি 

উ নিব টোিি অনুনষ্ঠত হপব। (পিনেও টুপে: ১৩৪৫ ঘ.  ২৮.০১.২০২৩  আছোৈ ও আশিোফ) 

টোিো ৮ নৈি ধপি দূনষত বোতোপিি শহপিি তোনলকোি শীপষ ট স্থোপি িপয়পছ ঢোকো 

িোজধোিী ঢোকো নবপশ্বি দূনষত বোয়ুি শহিগুপলোি মপে আজও শীপষ ট অবস্থোি কিপছ। এই নিপয় টোিো আটনৈি বোয়ু 

দূষপণি শীপষ ট িপয়পছ ঢোকো। শনিবোি িকোল িোপড ৯ টোয় ঢোকোি এয়োি বকোয়োনলটি ইিপেক্স বো এ নকউ আই বস্কোি ২২১ 

বিকে ট কিো হপয়পছ। যোি অে ট হল জিবহুল এই শহপি বোতোপিি মোি খুবই অস্বোস্থযকি  য টোপয় িপয়পছ। সুইজোিল্যোন্ড 

ন নিক বোয়ুি মোি  য টপবক্ষণকোিী প্রযুনি প্রনতষ্ঠোি আইনকউ এয়োি এই তোনলকো প্রকোশ কপিপছ। এই তোনলকোয় নবতীয় 

অবস্থোপি িপয়পছ  োনকস্তোপিি লোপহোি, দূনষত শহপিি তোনলকোয় র্ততীয স্থোপি িপয়পছ  োিপতি বোনণনজযক শহি মুম্বোই। 

(পিনেও টুপে: ১৩৪৫ ঘ.  ২৮.০১.২০২৩  আছোৈ ও আশিোফ) 

 

 



 

 

 

 14 

েত িপ্তোপহ পু াঁনজবোজোপি নবনিপয়োেকোিীপৈি পু াঁনজ ববপড়পছ ১০ হোজোি বকোটি টোকোি ববনশ 

িোিনৈি উত্থোি আি একনৈি সূিক িোমোন্য  তপিি মে নৈপয় জোনুযোনি মোপিি িতুে ট িপ্তোহ  োি কিপলো বৈপশি 

পু াঁনজবোজোি। আপলোনিত এই িপ্তোপহ সূিক ববপড়পছ। সূিক বোড়োয় নবনিপয়োেকোিীপৈি বোজোি মূলধি অে টোৎ পু াঁনজ 

ববপড়পছ ১০,১৮৫ বকোটি ৬২ লোখ ২৩ হোজোি ২৩১ বকোটি টোকো। এি আপেি িপ্তোপহ ববপড় নছল ২১৪৯ বকোটি ৩০ লোখ 

৬ হোজোি ৮১৯ টোকো। অে টোৎ টোিো দুই িপ্তোপহ পু াঁনজবোজোপি নবনিপয়োেকোিীপৈি পু াঁনজ বোড়পলো। অ িনৈপক, িট্টেোম স্টক 

এক্সপিপেও একই ধোিো বৈখো বেপছ। (পিনেও টুপে: ১৩৪৫ ঘ.  ২৮.০১.২০২৩  আছোৈ ও আশিোফ) 

আেোমীকোল িোজশোহীপত জিি োয়  োষণ বৈপবি প্রধোিমন্ত্রী 

আেোমীকোল িোজশোহী িফপি যোপেি প্রধোিমন্ত্রী বশখ হোনিিো। নৈিব্যো ী িফপি পঁনিশটি প্রকে উপবোধি কিপবি নতনি। 

এনৈি নবপকপল িোজশোহীি মোদ্রোিো মোপঠ্ বজলো আওয়োমী লীে আপয়োনজত জিি োয়  োষণ বৈপবি প্রধোিমন্ত্রী। আজ 

িোজশোহীপত এক িিংবোৈ িপেলপি নিটি বময়ি ও আওয়োমী লীপেি ি ো নত মণ্ডলীি িৈস্য এ এইি এম খোয়রুজ্জোমোি 

নলটি জোনিপয়পছি ৫-৭ লোখ মোনুষ প্রধোিমন্ত্রীি জিি োয় অিংশ বিপব। একই িিংবোৈ িপেলপি আওয়োমী লীপেি যুগ্ম 

িোধোিণ িম্পোৈক তথ্য ও িম্প্রিোিমন্ত্রী ে. হোছোি মোহমুৈ বপলপছি, নবএিন   োনকস্তোিপক অনুিিণ কপি। তোই তোিো 

তত্ত্বোবধোযক িিকোপিি অধীপি নিব টোিি িোয়। (পিনেও টুপে: ১৮৪৫ ঘ.  ২৮.০১.২০২৩  নিহোব ও আশিোফ) 

নবএিন  এ িিকোিপক িপল বযপত বোে কিপব: নমজটো ফখরুল 

 ৈযোত্রোি মে নৈপয় নবএিন ি িতুি ধোপ ি আপেোলি শুরু হপয়পছ উপল্লখ কপি ৈলটিি মহোিনিব নমজটো ফখরুল 

ইিলোম আলমেীি বপলপছি, ঢোকোি এ িীিব  ৈযোত্রোি মে নৈপয় জিেণপক িপে নিপয় নবএিন  এ িিকোিপক িপল 

বযপত বোে কিপব। দুপুপি িোজধোিীি বোড্ডোয় সুবোস্তু মোপক টপটি িোমপি বেপক  ৈযোত্রো কম টসূিী শুরুি আপে বৈয়ো বিপব্য 

নতনি একেো বপলি। েণতন্ত্র পুিরুিোি, িিকোপিি  ৈতযোেিহ ১০ ৈফো ৈোনব আৈোপয় িোজধোিীপত ৪নৈি  ৈযোত্রো 

কিপব ঢোকো মহোিেি উিি ও ৈনক্ষণ নবএিন । কম টসূিীি প্রেম নৈি আজ বোড্ডো সুবোস্তু টোওয়োপিি িোমপি বেপক 

মোনলবোে আবুল বহোপটল  য টন্ত  ৈযোত্রো কপি ৈলটি। এ কম টসূিীপত অিংশ নিপয় নবএিন  মহোিনিব আিও বপলি, 

আওয়োমী লীে িিকোি েোকপল সুষু্ঠ নিব টোিি হপবিো। (পিনেও টুপে: ১৮৪৫ ঘ.  ২৮.০১.২০২৩  নিহোব ও আশিোফ) 

তত্ত্বোবধোযক িিকোি ইসুযটি মৃত: নশক্ষোমন্ত্রী 

নবএিন ি তত্ত্বোবধোযক িিকোপিি ৈোনবপক অপযৌনিক উপল্লখ কপি এই ইসুয নিপয় িোস্তোয় মোমো ঠিক কী িো তো ৈলটিপক 

ব পব বৈখপত বপলপছি নশক্ষোমন্ত্রী েো. নৈপু মনি। দুপুপি িোাঁৈপুি িৈি উ পজলো  নিষপৈ অিহোয় ও দুিঃস্থপৈি মোপঝ 

শীতবস্ত্র নবতিণ অনুষ্ঠোপি িোিংবোনৈকপৈি প্রপেি জবোপব এিব কেো বপলি ৈীপু মনি। নতনি বপলি, তত্ত্বোবধোযক িিকোি 

ইসুযটি পুপিোপুনি মৃত এবিং তো বহুনৈি ধপিই মৃত। (পিনেও টুপে: ১৮৪৫ ঘ.  ২৮.০১.২০২৩  নিহোব ও আশিোফ) 

দুিীনতেস্ত নবিোিক কযোন্সোপিি মত: প্রধোি নবিোি নত 

প্রধোি নবিোি নত হোিোি ফপয়জ নিনদ্দকী বপলপছি, তুে কোিপণ আইিজীবীপৈি আৈোলত বজটি ও নবিোিকপক ব্যনিেত 

আক্রমপণি ঘটিোয় নবিোি ব্যবস্থোি প্রনত আস্থোহীিতো বোড়পছ। শনিবোি িোাঁ োইিব্বেে আইিজীবী িনমনতি শতবষ টপূনত ট 

উৈযো ি অনুষ্ঠোপি প্রধোি অনতনেি বিপব্য নতনি এ কেো বপলি। এ িময় দুিীনতেস্ত নবিোিক কযোন্সোপিি মত উপল্লখ 

কপি প্রধোি নবিোি নত বপলি বকউ নবিোি নবনক্র কিপল তোি নবরুপি ব্যবস্থো নিপত নবন্দুমোত্রো নবধোপবোধ কিো হপব িো।  

(পিনেও টুপে: ১৮৪৫ ঘ.  ২৮.০১.২০২৩  নিহোব ও আশিোফ) 

হিকোতুল নজহোৈ হুনজি ৬ িৈস্য বেফতোি  

নিনষি জনে িিংেঠ্ি হিকোতুল নজহোৈ হুনজি ৬ িৈস্যপক বেফতোি কপিপছ ঢোকো মহোিেি পুনলপশি কোউন্টোি 

বটপিোনিজম এন্ড ট্রোন্সন্যোশিোল ক্রোইমনিটিটিনি। শুক্রবোি িোজধোিীি নবন ন্নস্থোপি অন যোি িোনলপয় তোপৈি বেফতোি কিো 

হয়। বেফতোি ও হুনজ িৈস্য হপলি ফখরুল ইিলোম, িোইফুল ইিলোম, সুরুজ্জোমোি, হোনফি আব্দুল্লোহ আপল মোমুি, 

ৈীি ইিলোম ও বমোিঃ আব্দুল্লোহ আল মোমুি। আজ িোজধোিীি নমপন্টো বিোপে নেএমন ি েণমোেম ও েিিিংপযোে নব োপেি 

কোয টোলপয় িিংবোৈ িপেলপি নেএমন ি অনতনিি কনমশিোি আিোদুজ্জোমোি বপলি, বেফতোি ফখরুল ইিলোম হুনজি 

িনক্রয় িৈস্য। নতনি বমোল্লো ওমি ও ওিোমো নবি লোপৈপিি িপে একোনধকবোি িোক্ষোৎ কপিনছপলি।  

(পিনেও টুপে: ১৮৪৫ ঘ.  ২৮.০১.২০২৩  নিহোব ও আশিোফ) 

আেোমী ২৪ ঘণ্টোয় িোমোন্য কমপত  োপি বৈপশি উিিোঞ্চপলি তো মোত্রো 

আেোমী ২৪ ঘণ্টোয় বৈপশি উিিোঞ্চপল নৈপিি তো মোত্রো িোমোন্য কমপত  োপি বপল জোনিপয়পছ আবহোওয়ো অনধৈফতি। 

শনিবোি আবহোওয়ো অনফপিি আবহোওয়োনবৈ বমোিঃ বজলুি িনশৈ এ তথ্য জোিোি। আবহোওয়ো অনফপিি তথ্যমপত িোিো 

বৈপশ িোপতি তো মোত্রো প্রোয় অ নিবনত টত েোকপত  োপি। বি িপে বৈপশি উিিোঞ্চপল নৈপিি তো মোত্রো িোমোন্য কপম 

বযপত  োপি এবিং বৈপশি অন্যত্র তো প্রোয় অ নিবনত টত েোকপত  োপি। এছোড়ো, আেোমী ২৪ ঘণ্টোয় অস্থোয়ী োপব আিংনশক 

বমঘলো আকোশিহ িোিোপৈপশি আবহোওয়ো শুষ্ক েোকপত  োপি।  

(পিনেও টুপে: ১৮৪৫ ঘ.  ২৮.০১.২০২৩  নিহোব ও আশিোফ) 
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নেনজটোল নিিো িো আইপিি প্রপয়োজিীয়তো িপয়পছ: আইিমন্ত্রী 

বত টমোি বোস্তবতোয় নেনজটোল নিিো িো আইপিি যপেষ্ট প্রপয়োজিীয়তো িপয়পছ বপল জোনিপয়পছি, আইিমন্ত্রী আনিসুল 

হক। নতনি বপলপছি, বয কোিপণ এ আইি কিো হপয়পছ তো বকউ বপল িো। শুধু বলো হয় বোকস্বোধীিতো ও িিংবোৈ পত্রি 

স্বোধীিতো হিণ কিোি জন্যই এ আইি কিো হপয়পছ যো বমোপটই িঠিক িয়। শনিবোি ঢোকোয় বেবন্ধু আন্তজটোনতক িপেলি 

বকপন্দ্র েোক ও বটনলপযোেোপযোে নব োে আপয়োনজত এক বিনমিোপি এিব কেো বপলি আইিমন্ত্রী।  

(পিনেও টুপে: ১৮৪৫ ঘ.  ২৮.০১.২০২৩  নিহোব ও আশিোফ) 

জোপেো এফএম 

নশেনেিই িডক  নিবহি আইি িিংপশোধি কিো হপব: স্বিোষ্ট্রমন্ত্রী  

নশেনেিই িডক  নিবহি আইি-২০১৮ িিংপশোধি কিো হপব বপল জোনিপযপছি স্বিোষ্ট্রমন্ত্রী আিোদুজ্জোমোি খোি কোমোল। 

আজ িোজধোিীি কৃনষনবৈ ইিনস্টটিউশপি বোিংলোপৈশ ট্রোক কো োে ট  যোি ট্রোন্সপ োট ট এপজনন্স মোনলক িনমনতি িোধোিণ 

ি োয প্রধোি অনতনেি বিপব্য এ কেো বপলি নতনি। স্বিোষ্ট্রমন্ত্রী বপলি িিংেঠ্পিি িোপম িোাঁৈো তুলপত িোইপল ট্রোক-প্রনত 

কত টোকো এবিং বকোেো বেপক বতোলো হপব তো আপেই পুনলশপক জোিোপত হপব। িডপক িোাঁৈোবোনজ বন্ধ কিপত হোইওপয 

পুনলশ কোজ কিপছ। (জোপেো এফএম: ১৭০০ ঘ. ২৮.০১.২৩ আিোৈ ও বকোনহনুি) 

প্রধোিমন্ত্রী বশখ হোনিিো আমোপৈিপক িমৃনি ও নবশ্বোি নৈপযপছি:  িিোষ্ট্রমন্ত্রী   

 িিোষ্ট্রমন্ত্রী এপক আব্দুল বমোপমি বপলপছি, বেবন্ধু বৈশ নৈপযপছি, আি তোাঁি কন্যো নৈপযপছি িমৃনি ও নবশ্বোি। শনিবোি 

নবপকপল নশেকলো একোপেনমপত একটি বইপযি বমোডক উপন্মোিি অনুষ্ঠোপি এ কেো বপলি নতনি। বপলি বেবন্ধু ছোডো এ 

ভূখপণ্ড আপে বিতো নছপলি নকন্তু একমোত্র নতনিই স্বোধীি বৈশ নৈপযপছি। বিই স্বোধীি ন নিি উ ি ৈোাঁনডপয আজপকি 

বোিংলোপৈশ।  িিোষ্ট্রমন্ত্রী বপলি বেবন্ধুি বিোিোি বোিংলো বোস্তবোযপি অনবিল লক্ষয নিপয এনেপয যোপেি প্রধোিমন্ত্রী বশখ 

হোনিিো। (জোপেো এফএম: ১৭০০ ঘ. ২৮.০১.২৩ আিোৈ ও বকোনহনুি) 

আেোমী নিব টোিপি নবএিন -ি িোজনিনতক  িোজয হপব: ওবোযদুল কোপৈি  

নবএিন 'ি  ৈযোত্রো কম টসূনিপক মিণযোত্রো নহপিপব মন্তব্য কপি আওযোমী লীপেি িোধোিণ িম্পোৈক িডক  নিবহি ও 

বিতু মন্ত্রী ওবোযদুল কোপৈি বপলপছি আেোমী নিব টোিপি নবএিন ি িোজনিনতক  িোজয হপব। আজ িোজধোিীি উিিোয 

শীতবস্ত্র নবতিণ ও িমোপবপশ এ কেো বপলি নতনি। 

(জোপেো এফএম: ১৭০০ ঘ. ২৮.০১.২৩ আিোৈ ও বকোনহনুি) 

 োিপত এই মুহূপত ট নিব টোিি হপল আবোিও নবজযী হপব নবপজন : দুটি িিংস্থোি জনিপ ি ফলোফল  

আট বছি বৈশ শোিপিি  ি ও িপিন্দ্র বমোৈীি জিনপ্রযতোয  োটো  পডনি। তোি বির্তত্বোধীি িিকোপিি প্রনতও অনধকোিংশ 

মোনুপষি আস্থো অটুট আপছ।  োিপত এখিই নিব টোিি হপল বকোি ৈল জযী হপব এ নবষপয িম্প্রনত ইনন্ডযো টুপে এবিং নি 

ব োটোি িোপমি দুটি িিংস্থোি জনি  িোলোয। নবন ন্ন নবষপয  োিত জুপড এক লোখ ৪০ হোজোি ৯১৭ জি মোনুপষি মতোমত 

নিপয িতুি এই জনি  দতনি কিো হপযপছ। (জোপেো এফএম: ১৭০০ ঘ. ২৮.০১.২৩ আিোৈ ও বকোনহনুি) 

 ৈযোত্রোি মে নৈপয িতুি আপেোলি শুরু হপযপছ: নমজটো ফখরুল  

 ৈযোত্রোি মে নৈপয নবএিন  িতুি আপেোলি শুরু হপযপছ বপল মন্তব্য কপিপছি ৈলটিি মহোিনিব নমজটো ফখরুল 

ইিলোম আলমেীি। শনিবোি দুপুি ২টোয় িোজধোিীি বোড্ডোয় সুবোস্তু মোপক টপটি িোমপিি িড়পক  ৈযোত্রো কম টসূনিি আপে 

বৈওয়ো বিপব্য এ কেো বপলি নতনি। েণতন্ত্র পুিরুিোি ও ১০ ৈফোি ৈোনবপত িোজধোিীপত িোিনৈপিি  ৈযোত্রোি আজ 

প্রেম নৈপিি কম টসূনিটি দুপুি আডোইটোয শুরু হয। (জোপেো এফএম: ১৯০০ ঘ. ২৮.০১.২৩ আিোৈ ও বকোনহনুি) 

 োিত বোিংলোপৈশপক েরু িো নৈপলই আমিো কৃতে েোকপবো: স্বিোষ্ট্রমন্ত্রী  
 োিত-বোিংলোপৈশপক েরু িো নৈপলই বিিং আমিো কৃতে েোকব বপল মন্তব্য কপিপছি স্বিোষ্ট্রমন্ত্রী আিোদুজ্জোমোি খোি 

কোমোল। আজ িোজধোিীি বশপি বোিংলো কৃনষ নবশ্বনবদ্যোলপয অনুনষ্ঠত দুনৈি ব্যো ী ব োনি প্রপফশিোল বোিংলোপৈশ ন ন নব 

আপযোনজত প্রেম বোিংলোপৈশ ব োনি কিপ িশি-২০২৩ এি প্রেম নৈপি নতনি এই মন্তব্য কপিি। প্রধোি অনতনেি 

বিপব্য নতনি বপলি ব োনি িয, আমিো েবোনৈ  শুপতও এনেপয আনছ। 

(জোপেো এফএম: ১৯০০ ঘ. ২৮.০১.২৩ আিোৈ ও বকোনহনুি) 

বেিমোপক টি বকোপ িপহপেপি  নবত্র বকোিআি ব োডোপিোি ঘটিোি তীব্র্ নিেো জোনিপযপছ বোিংলোপৈশ  

বেিমোপক টি বকোপ িপহপেপি মিনজপৈি কোপছ  নবত্র ধম টেন্থ বকোিআি ব োড়োপিোি ঘটিোয় তীব্র্ নিেো জোনিপয়পছ 

বোিংলোপৈশ। শনিবোি এক নববৃনতপত  িিোষ্ট্র মন্ত্রণোলয় এ ঘটিোয় তীব্র্ নিেো জোিোয়। নববৃনতপত বলো হয়, িোিোনবপশ্বি 

মুিলমোিপৈি  নবত্র মূল্যপবোধ ও ধমীয প্রতীকপক অ মোি কিোি মপতো জঘন্য ঘটিোয় বোিংলোপৈশ আবোিও ে ীি উপবে 

প্রকোশ কিপছ। (জোপেো এফএম: ১৯০০ ঘ. ২৮.০১.২৩ আিোৈ ও বকোনহনুি) 
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কোিওযোি বোজোি বেপক আডত স্থোিোন্তপিি প্রনক্রয়ো বশষ  য টোপয়: নেএিনিনি বমযি  
ঢোকোি ফোম টপেট, বতজেোাঁও, শোহবোেিহ নকছু গুরুত্বপূণ ট এলোকোি যোিজট ও জিপ োেোনন্তি অন্যতম কোিণ কোিওয়োি 

বোজোি। এই বোজোি বকন্দ্র কপি নবপুল িিংখ্যক মোনুষ ও যোিবোহপিি আিোপেোিো বৈখো যোয় প্রনতনৈি। ব োেোনন্ত কমোপত 

দুই যুপেি ববনশ িময় ধপি কোিওয়োি বোজোি স্থোিোন্তপিি বিষ্টো িোলোপে িিকোি। যোত্রোবোড়ী, মহোখোলী, আনমিবোজোপি 

নতিটি আড়তও নিম টোণ কিো হপয়পছ। ৈফোয় ৈফোয় দবঠ্ক কপিও ব্যবিোয়ীপৈি স্থোিোন্তপি িোনজ কিোপত  োপিনি নিটি 

কিপ োপিশি। তপব নেএিনিনি বময়ি বলপছি, স্থোিোন্তপিি প্রনক্রয়ো বশষ  য টোপয়। ঢোকো উিি নিটি কপ টোপিশি এবিং 

ঢোকোি ৈনক্ষণ নিটি কপ টোপিশপিি িিংনেষ্টপৈি ৈোনব কোিওযোি বোজোি বেপক আডত এবিং কোাঁিোবোজোি স্থোিোন্তপি 

প্রধোিমন্ত্রীি অনুশোিি িপযপছ। এিই মপে তৎ িতো শুরু কপিপছি তোিো। 

(জোপেো এফএম: ১৯০০ ঘ. ২৮.০১.২৩ আিোৈ ও বকোনহনুি) 

কুনমল্লোয় নলকুইে ব পট্রোনলযোম গ্যোি নিনফল কিো হপে িোন্নোি কোপজ ব্যবহৃত নিনলন্ডোপি 

কুনমল্লোি বিৌদ্দেোপম েোনডপত জ্বোলোনি নহপিপব ব্যবহৃত নলকুইে ব পট্রোনলযোম গ্যোি নিনফল কিো হপে িোন্নোি কোপজ 

ব্যবহৃত গ্যোি নিনলন্ডোপি। এপত বয বকোি িময ঘটপত  োপি  যোবহ দুঘ টটিো। বখোাঁজ নিপয জোিো বেপছ ঢোকো-িট্টেোম 

মহোিডপকি বিৌদ্দেোম উ পজলোি ৪০ নকপলোনমটোি এলোকো এবিং এি আপশ োপশ বমোট ১৫টি এলন নজ গ্যোপিি বস্টশি 

িপযপছ। এিব বস্টশপিি অনধকোিংশই গুপলোপত ১২ ও ৩৫ বকনজ ওজপিি িোন্নোি কোপজ ব্যবহৃত নিনলন্ডোপি েোনডি 

জ্বোলোনি নহপিপব ব্যবহৃত এলন নজ নিনি  কিো হপে। ৈোম িোখো হপে নিধ টোনিত বোজোি মূল্য বেপক প্রোয ৪০০ টোকো কম। 

(জোপেো এফএম: ১৯০০ ঘ. ২৮.০১.২৩ আিোৈ ও বকোনহনুি) 

প্রোেনমক স্তপি েোইবোন্ধোয িোনহৈোি ৪৫  োপেিও ববনশ  োঠ্য বই এখপিো নশক্ষোেীপৈি হোপত ব ৌাঁছোযনি  

েোইবোন্ধোয িোনহৈো অনুযোযী প্রোেনমক স্তপিি িব বই এখপিো ব ৌাঁছোযনি নশক্ষোেীপৈি হোপত। বই িিংকপটি কোিপণ নবনিত 

হপে প্রোেনমক নবদ্যোলপযি ছোত্র-ছোত্রীপৈি বলখো ডো। বজলোি প্রোেনমক নশক্ষো অনফি সূত্র জোিোয, বজলোি প্রোেনমক স্তপি 

 োঠ্য বইপযি বমোট িোনহৈোি ৩৬.৪৫  োে বই ২৪ বশ জোনুযোনি  য টন্ত েোইবোন্ধোয আপিনি। এ জন্য িব নশক্ষোেীপৈি 

হোপত িব বই তুপল বৈওযো িম্ভব হযনি। েোইবোন্ধো বজলোয বমোট ১৪৬৬টি প্রোেনমক নবদ্যোলয িপযপছ। এিব নবদ্যোলপয 

প্রেম বেপক  য টন্ত ৪ লোখ ৩ হোজোি ৪৭৩জি ছোত্রছোত্রী অেোযিিত। এজন্য প্রোেনমক নশক্ষো অনধৈফতপি বইপযি িোনহৈো 

 োঠ্োপিো হপযপছ বমোট ২১ লোখ ৩৪ হোজোি ১২৮টি। এখোপি  োওযো বেপছ নবন ন্ন বশ্রণীি জন্য ১৩ লোখ ৫৬ হোজোি 

১৮৫টি বই। বি অনুযোযী িোনহৈোি বমোট প্রোনপ্তি হোি ৬৩ ৈশনমক ৫৫  োে। 

(জোপেো এফএম: ১৯০০ ঘ. ২৮.০১.২৩ আিোৈ ও বকোনহনুি) 

নবশ্বজুপড কপিোিো োইিোি মহোমোনিপত েত ২৪ ঘণ্টোয মৃতুয ও শিোি দুপটোই কপমপছ  

নবপশ্ব মহোমোনি কপিোিো োইিোপি েত ২৪ ঘণ্টোয় মৃতুয ও শিোি দুপটোই কপমপছ। এ িমপয় কপিোিোয় মোিো বেপছি 

৯৩৬জি। একই িমপয় নবশ্বজুপড় িতুি কপি কপিোিোয় িিংক্রনমত হপয়পছি এক লোখ ৭০ হোজোি ৫৫৪জি। 

এি আপেি ২৪ ঘণ্টোয় নবপশ্ব কপিোিোয় এক হোজোি ২০৬ জপিি মৃতুয হয়। এ িমপয় িতুি কপি িিংক্রনমত হি এক লোখ 

৯২ হোজোি ৩৯১জি। মহোমোনি শুরু বেপক শনিবোি িকোল  য টন্ত নবশ্বজুপড় মৃপতি িিংখ্যো ববপড় ৈোাঁনড়পয়পছ ৬৭ লোখ ৫৬ 

হোজোি ৬৬১জপি। এ  য টন্ত  োইিোিটিপত বমোট িিংক্রনমত বিোেীি িিংখ্যো ববপড় ৈোাঁনড়পয়পছ ৬৭ বকোটি ৪৫ লোখ ২ হোজোি 

৬৭১জপি। েত ২৪ ঘণ্টোয় কপিোিোয িবপিপয ববনশ মৃতুয ও িিংক্রমপিি ঘটিো ঘপটপছ জো োপি। 

(জোপেো এফএম: ১৯০০ ঘ. ২৮.০১.২৩ আিোৈ ও বকোনহনুি) 

BBC 
ISRAEL ARRESTS 42 AFTER DEADLY SYNAGOGUE SHOOTING 
Israeli police have arrested 42 people in connection with a deadly shooting at a synagogue 
in East Jerusalem on Friday. Seven people were killed, and at least three more injured, in 
the deadliest attack of its kind in years. Two people were also injured on Saturday in a 
separate attack outside the Old City. Israeli police said the gunman in Saturday's attack was 
a 13-year-old boy. They said he had been neutralized, but did not give further details.  
(BBC Web page : 28.01.2023 Faruk & Nargis) 
UN SAYS RUSSIA BREAKING CHILD PROTECTION RULES 
The head of the United Nations refugee agency has accused Moscow of violating 
fundamental child protection principles by giving Russian passports to unaccompanied child 
refugees. Filippo Grandi added that Russia had then been putting these children up for 
adoption by Russian families. He said the UNHCR would try to get access to those affected 
and try to find solutions in their best interest. However, Mr Grandi admitted he did not know 
how many children were affected. (BBC Web page : 28.01.2023 Faruk & Nargis) 
NORTH KOREA CONDEMNS US SENDING BATTLE TANKS TO UKRAINE 
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The influential sister of North Korean leader Kim Jong-un has condemned the decision by 
the United States to supply Ukraine with advanced battle tanks to help fight against Russian 
forces, accusing Washington of crossing a red line and escalating a proxy war designed to 
destroy Moscow. The comments on Friday by Kim Yo Jong underscored North Korea's 
deepening alignment with Russia over the war in Ukraine while it also confronts the US and 
its Asian allies about its own growing nuclear weapons and missiles programme. 
(BBC Web page : 28.01.2023 Faruk & Nargis) 
MALDIVES RULING PARTY HOLDS HIGH-STAKES PRESIDENTIAL PRIMARY 
The Maldives governing party is set hold a primary that is pitting incumbent President 
Ibrahim Mohamed Solih against his former ally and the nation's first democratically-elected 
leader, Mohamed Nasheed. The closely fought election on Saturday follows a bitter 
campaign, with Nasheed framing the poll as a choice between autocracy and democracy, 
and accusing Solih of vote rigging and bribery - allegations he denies. Some also fear the 
vote could split the governing Maldivian Democratic Party (MDP) ahead of September's 
presidential election, as Nasheed has yet to state - even when pushed by reporters - 
whether he would back Solih if he were to lose.  
(BBC Web page : 28.01.2023 Faruk & Nargis) 
QURAN BURNED IN FRONT OF DENMARK MOSQUE, TURKISH EMBASSY 
An anti-Islam activist has burned copies of the Muslim holy book near a Copenhagen 
mosque and outside the Turkish embassy in Denmark. Rasmus Paludan, a far-right activist 
who holds both Danish and Swedish citizenship, had already infuriated the Turkish 
government by staging a Quran-burning protest in Sweden on January 21. On Friday, he 
replicated the stunt in front of a mosque, as well as the Turkish Embassy in Copenhagen, 
and promised to continue every Friday until Sweden is admitted into Nato. 
(BBC Web page : 28.01.2023 Faruk & Nargis) 
THAPELO AMAD ELECTED FIRST MUSLIM MAYOR OF JOHANNESBURG. 
A councillor from a small Muslim party has been elected mayor of Johannesburg after 
months of political manoeuvring and legal battles for control of South Africa's business hub. 
Thapelo Amad, of the Al Jamaah party, was voted in by the city council to replace mayor 
Mpho Phalatse, a member of South Africa's largest opposition party, the Democratic Alliance 
(DA). Amad, 41, said he was humbled and overwhelmed at being the first Muslim to helm 
the country's biggest metropolis. (BBC Web page : 28.01.2023 Faruk & Nargis) 
INDIAN POLICE DETAIN STUDENTS OVER MODI DOCUMENTARY SCREENINGS. 
Police have detained many students in the Indian capital, New Delhi, over the screening of a 
BBC documentary on Prime Minister Narendra Modi's alleged role during the deadly Gujarat 
sectarian riots in 2002. Police swarmed Delhi University after student groups supportive of 
Modi's Bharatiya Janata Party (BJP) objected to the screening, seizing laptops and imposing 
a ban on assemblies of more than four people. Police officer Sagar Singh Kalsi told Indian 
news channel NDTV that 24 students were detained. Earlier this week, the federal 
government used emergency powers to block the airing of the documentary and banned its 
sharing on social media. (BBC Web page : 28.01.2023 Faruk & Nargis) 
 

::THE END:: 
 

 

  

 


