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HIGHLIGHTS
PM Sheikh Hasina says, Bangabandhu has laid foundation of every task of building the country adds, Bangladesh is now role model of development & will stand head high in the world.
(R. Today: 11,13)
The President urges political parties to be tolerant with other’s opinion in building ‘Sonar Bangla’
as dreamt by father of the nation in golden jubilee of independence.
(R. Today: 13)
AL GS opines, BNP is trying to create chaos with communal forces being jelous by development
of country - urges party leaders & activists to be vigilant to tackle any conspiracy of BNP.
(R. Tehran: 8, R. Today: 13)
The Information and Broadcasting Minister urges not to engage in unhealthy politics about
chairperson’s illness- adds, no physician but BNP leaders said that Khaleda Zia’s life is in danger.
(R. Today: 13)
BNP SG says, Khaleda Zia is not being given a chance for better treatment as the govt. does not
want her to survive.
(R. Today: 13)
Law enforcement agencies are on high alert across the country including capital for fear of
spreading rumors or untrue information about Khaleda Zia's illness through social media.
(R. Tehran: 7,8)
CEC says, it is not possible to stop electoral violence by guarding at paras-mohollas - claims that
previous UP elections held across the country were competitive.
(R. Today: 14)
Bangladesh Bank reports, amount of classified loans in the country swelled to more than one
trillion taka again - it was 1,000,168 crore taka last September.
(BBC: 3)
Although the role of antibiotics in corona treatment is insignificant, 80% of antibiotics in the
country have been used unnecessarily during corona pandemic, say DGHS officials. (R. ABC: 10)
DGHS informs, 3 more people died of COVID-19 yesterday bringing death tolls to 27,961 - 312
people tested positive taking number of confirmed cases to 15,74,948.
(R. Today: 14)
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মনিটনিিং পনিদপ্তি, বািংলাদদশ ববতাি, ঢাকা
অগ্রহায়ণ ১০, ১৪২৮ বািংলা, িদেম্বি ২৫, ২০২১ বৃহস্পনতবাি, িিং-৩২৭, ৫১ বছি

নশদিািাম
প্রধািমন্ত্রী বশখ হানিিা বদলদছি, বদশ গডাি প্রনতটি কাদেি নেনি োনতি নপতা বঙ্গবন্ধু বশখ মুনেবুি িহমাি ততনি
কদি বগদছি - বদলি, উন্নয়দিি বিাল মদেল বািংলাদদশ এখি নবদে মাথা উঁচু কদি চলদব। (দিনেও টুদে: ১১,১৩)
স্বাধীিতাি সুবণ ণ েয়ন্তীদত োনতি নপতাি স্বদেি বিািাি বািংলা গডদত িােনিনতক দলগুদলাদক পিমত সহিষ্ণু হওয়াি
আহ্বাি োনিদয়দছি িাষ্ট্রপনত।
(দিনেও টুদে: ১৩)
ণ
বদদশি উন্নয়দি ঈর্ানিত
হদয় নবএিনপ িাম্প্রদানয়ক অপশনিদক িাদথ নিদয় নবশৃঙ্খলা সৃনিি পাাঁয়তািা কিদছ বদল
মন্তব্য কদিদছি আওয়ামী লীদগি িাধািণ িম্পাদক - নবএিনপি বে বকাদিা চক্রান্ত বমাকানবলায় দলীয় বিতাকমীদদি
িতকণ থাকাি আহ্বািও োিাি নতনি।
(বিনেও বতহিাি: ৮, বিনেও টুদে: ১৩)
নবএিনপ বচয়ািপািিদিি অসুস্থতা নিদয় অসুস্থ িােিীনত িা কিাি আহ্বাি োনিদয়দছি তথ্য ও িম্প্রচািমন্ত্রী - বদলি,
খাদলদা নেয়াি েীবি িিংকটাপন্ন, এই কথা বকাদিা নচনকৎিক বদলিনি, নবএিনপ বিতািা বলদছি। (বিনেও টুদে: ১৩)
খাদলদা নেয়া বেঁদচ থাকুক, িিকাদিি বিই ইদে বিই বদলই তাাঁদক উন্নত নচনকৎিাি েন্য সুদোগ বদয়া হদে িা বদল
মন্তব্য কদিদছি নবএিনপ মহািনচব।
(বিনেও টুদে: ১৩)
খাদলদা নেয়াি অসুস্থতা নিদয় স্বাথ ণাদির্ী নবনেন্ন বগাষ্ঠীি িামানেক বোগাদোগমাধ্যদম গুেব বা অিতয তথ্য ছড়াদিাি
আশঙ্কায় িােধািীিহ িািাদদদশ আইি-শৃঙ্খলা িক্ষাকািী বানহিীি িতকণ অবস্থাি।
(দিনেও বতহিাি: ৭,৮)
পাডা-মহল্লায় পাহািা নদদয় নিব ণাচিী িনহিংিতা বন্ধ কিা িম্ভব িয় বদল মন্তব্য কদিদছি প্রধাি নিব ণাচি কনমশিাি দানব কদিি, বদশজুদড হওয়া নবগত ইউনপ নিব ণাচিগুদলা প্রনতদোনগতামূলক হদয়দছ।
(বিনেও টুদে: ১৪)
বািংলাদদশ ব্যািংদকি প্রনতদবদি অনুোয়ী, বদদশ বখলানি ঋদণি পনিমাণ আবাদিা এক লাখ বকাটি ছানড়দয়দছ - গত
বিদেম্বি মাদি এি পনিমাণ নছল এক লক্ষ একশ’ ৬৮ বকাটি টাকা।
(নবনবনি: ৩)
কদিািা নচনকৎিায় অযানিবাদয়াটিদকি ভূনমকা কম হদলও বদদশ কদিািাকাদল ৮০ শতািংশ অযানিবাদয়াটিক অপ্রদয়ােদি
ব্যবহাি কিা হদয়দছ বদল োনিদয়দছ স্বাস্থয অনধদিতদিি কম ণকতণািা।
(দিনেও এনবনি: ১০)
স্বাস্থয অনধদিতি গতকাল োনিদয়দছ, বদদশ কদিািাোইিাদি আদিা ৩ েদিি মৃত্যযি িদল মৃদতি বমাট িিংখ্যা
দাাঁনড়দয়দছ ২৭,৯৬১ েদি, ৩১২ েি িত্যি বিাগী আক্রান্ত হওয়ায় বমাট আক্রাদন্তি িিংখ্যা দাাঁনড়দয়দছ ১৫,৭৪,৯৪৮ |
(দিনেও টুদে: ১৪)
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নবনবনি
বািংলাদদদশ বখলানপ ঋণ আবাি ১ লাখ বকাটি টাকা ছানড়দয়দছ
বািংলাদদদশ বখলানপ ঋণ আবাি ১ লাখ বকাটি টাকা ছানড়দয় নগদয়দছ। এি আদগ ২০১৯ িাদল িব ণদশর্ বখলানপ ঋণ
নিনলয়ি বা লক্ষ বকাটিি অদঙ্ক উদেনছল। বািংলাদদশ ব্যািংদকি এক প্রনতদবদদি বলা হদে বে, বিদেম্বি মাদি বখলানপ
ঋদণি পনিমাণ নছল এক লক্ষ একশ’ আটর্নি বকাটি টাকা। ব্যািংনকিং খাদতি িদঙ্গ েনড়তিা বলদছি বে, বািংলাদদদশ
গত এক যুদগ বখলানপ ঋদণি পনিমাণ ববদড়দছ প্রায় ৫ গুণ এবিং এ িমস্ত ঋদণি বড় অিংশই িদয়দছ িাষ্ট্রায়ি কদয়কটি
ব্যািংদক। বািংলাদদদশ বখলানপ ঋদণি পানিমাণ ববদড় চদলদছ বকি এবিং বকি এটা বন্ধ কিা োদে িা এ নিদয় ঢাকা
বথদক িাইদুল ইিলাদমি প্রনতদবদি :
বািংলাদদশ ব্যািংদকি প্রনতদবদি অনুোয়ী, বিদেম্বি মাি বশদর্ বািংলাদদদশ বখলানপ ঋদণি আকাি দাাঁনড়দয়দছ এক লাখ
একশ’ আটর্নি বকাটি টাকা। িাষ্ট্র মানলকািাধীি ৬টি ব্যািংদকি ৪৪ শতািংশ বখলানপ ঋণ িদয়দছ। িত্যি-পুিদিা অদিক
ববিিকানি ব্যািংকও িদয়দছ এ তানলকায়। ব্যািংকগুদলায় এ িকম ঋণ বৃনিি কািণ ব্যাখ্যা কিনছদলি অযাদিানিদয়শি
অি ব্যািংকাি ণ বািংলাদদদশি মহািনচব মাশরুি আদিিীি, (স্বকদে) : প্রনতটি ব্যািংদকিই বলাদিি প্রায় ২৫% িাধািণত
স্থনগত থাদক। এখি বপদমি হনলদে উদে বগদছ। এই ২ বছি ধদি টাকা বদয়নি এবিং ব্যবিা বতা ক্ষনতগ্রস্ত হদয়দছই।
তাই বখলানপ ঋণও ববদড় নগদয়দছ। বািংলাদদদশ েত বড় বড় বদাকাি বদদখি িব ব্যািংক বলাি আদছ। এদদি ব্যবিা
একদমই নছল িা। বড় প্রনতষ্ঠািগুদলাি হয়ত বদখা োয় দিকাি ১০০ টাকা নকন্তু িবগুদলা ব্যািংক নমদল ২০০ টাকা নিদয়
তাি অযাোদিে ববনশ হদয় োয় এবিং বশর্ পেন্তণ বেদয় বি বদখায় তাি নবনক্রি বচদয় বলাি ববনশ। এিব কািদণই
বতণমাদি বখলানপ ঋদণি বৃনি।
বািংলাদদশ ব্যািংদকি পনিিিংখ্যাি অনুোয়ী, গত এক যুদগ বািংলাদদদশ বখলানপ ঋদণি পনিমাণ ববদড়দছ প্রায় ৫ গুণ।
২০১৯ িাদল বখলানপ ঋণ লাখ ছাড়াদিাি পি কদোি পদদক্ষদপি কথা বলা হদয়নছল নকন্তু বাস্তদব তা বদখা োয়নি।
ব্যািংকািিা বলদছি িােনিনতক বা নবদশর্ তদনবদি েদথি োচাই-বাছাই ছাড়া বেিব ঋণ বদয়া হয় তািই একটি বড়
অিংশ গত কদয়ক বছদি বখলানপ হদয় উদেদছ। তদব বখলানপ ঋণ লাদখি ঘি পাি হদলও বিটা অদিক ববদড়দছ বদল
মািদত িািাে বািংলাদদশ ব্যািংদকি মুখপাত্র বমা. নিিাজুল ইিলাম। তদব নতনি বলদছি, বখলানপ ঋণ কনমদয় আিাি
ব্যাপাদি তািা িদচি িদয়দছি, (স্বকদে) : নকছু নকছু বলাি বতা বকদি চদল নগদয়দছ। বিদক্ষদত্র নকন্তু বকি িা হদল বিটা
পেন্তণ আি আদাদয়ি নদদক আদি িা। বিগুদলাি অযামাউি নকন্তু অদিক। বতণমাদি বে বলািগুদলা বদখাদিা হদে
বিখাদি নকন্তু ক্লানিিাইে বতমি ববনশ নকছু হদে িা। ১০-১৫ বছদিি বকি চলা বলািও বতা িদয় নগদয়দছ। ২ শতািংশ
োউি বপদমি কদি নিনশনেউনলিং কদি বেখাদি এনিট প্ল্যাদিি আওতায় আিা হদয়দছ। তািা েনদ নিনদ ণি িমদয়
টাকাগুদলা বশাধ কিদত থাদক তাহদল বতা তািা ক্লানিিাইে বথদক বাইদি চদল আিদব। বািংলাদদশ ব্যািংক টাদগ ণট নদদয়,
িাকুণযলাি নদদয় িবিময়ই নকন্তু বচিা কিদছ তাদদি ববাঝাদত বে বতামিা ক্লানিনিদকশি কনমদয় আদিা।
অথ ণিীনতনবদদদি মদত, বািংলাদদদশ বখলানপ ঋদণি আকাি আিদল আিও ববনশ। কািণ আদায় িা হওয়াি পদিও
অদিক ঋণ বছদিি পি বছি বখলানপ কিা হয় িা। আবাি একই ঋণ বাি বাি পুিঃতিনিল কদি নিয়নমত বদখাদিা হয়
ো বখলানপি নহিাদব বোগ হয় িা। িদল বহুনদি ধদি বািংলাদদদশ বখলানপ ঋদণি একটি অনলনখত িিংস্কৃনত গদড় উদেদছ
বদল তািা মদি কদিি। নিনপনেি নিব ণাহী পনিচালক ো. িাহনমদা খাত্যি বলদছি, বািংলাদদদশি ব্যািংনকিং ব্যবস্থাপিাি
দুব ণলতাি একটি বনহঃপ্রকাশ হদে এ বে বখলানপ ঋদণি পনিমাণ ববদড় োওয়া, (স্বকদে) : কাোদমাগত দুব ণলতা সৃনি
হদয়দছ। সুশািি, দক্ষতা এবিং ব্যবস্থাপিা িামনগ্রক নবর্য়গুদলায় নকছুটা দুব ণল। বখলানপ ঋণ বেগুদলা হদে বিগুদলাি
অনধকািংশই নকন্তু বখলানপ ঋণ। ঋণ প্রকৃত উদযািাদদি বদয়াি ব্যাপাদি আিও ববনশ মদিাদোগী হওয়া দিকাি।
িােনিনতক প্রোবশালীদদি পক্ষ বথদক আিা সুপানিশ এদকবাদিই নবদবচিায় আিা হদব িা। ঋণ বদয়াি পি তাি
সুপািনেশিও নকন্তু খুব েরুিী।
নবদের্কিা বলদছি, বখলানপ হওয়াি পদিও বড় বকাি শানস্ত বা কদোি ব্যবস্থা িা বিওয়ায় প্রবণতা আিও বৃনি
বপদয়দছ। বখলানপ ঋণ বন্ধ বা নিয়ন্ত্রণ কিদত িােনিনতক উদযাগ েরুনি বদল তািা মদি কদিি।
(নবনবনি : ১৯৩০ ঘ. ২৪.১১.২০২১ নিহাব ও আশিাি)

খাদলদা নেয়াদক আবািও নবদদদশ নচনকৎিাি সুপানিশ কদিদছ বমনেদকল ববাে ণ
বািংলাদদদশ নবদিাধী দল নবএিনপি বচয়ািপািিি ববগম খাদলদা নেয়াি স্বাস্থয পিীক্ষা কদি বমনেদকল ববাে ণ আে
আবািও নচনকৎিাি েন্য তাদক নবদদদশ বিবাি সুপানিশ কদিদছ বদল তাি একেি ব্যনিগত নচনকৎিক োনিদয়দছি।
নতনি নবনবনিদক বদলদছি, নমদিি নেয়াি নলোি বা েকৃদতি েটিলতাি কািদণ বমনেদকল ববাে ণ নবদদদশ নচনকৎিাি এই
পিামশ ণ নদদে। এনদদক, নমদিি নেয়াি পনিবাদিি আদবদদিি নেনিদত নবদদদশ নচনকৎিাি অনুমনতি দানবদত নবএিনপ
আে ৮ নদদিি নবদক্ষাে কম ণসূনচ বঘার্ণা কদিদছ। আইিমন্ত্রী আনিসুল হক অবশ্য বলদছি বে, আইি অনুোয়ী নবদদদশ
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ণ
নচনকৎিাি অনুমনত বদয়াি সুদোগ িা থাকদলও তািা িানব ণক নবর্য় পোদলাচিা
কদি বদখদছি। ঢাকা বথদক োিাদেি
কানদি কদল্লাল :
খাদলদা নেয়া এবাি ঢাকায় একটি ববিিকানি হািপাতাদল েনতণ হওয়াি পি বথদক এগাদিা নদি ধদি তাদক নিনবড়
ণ
পেদবক্ষদণ
নিনিইউদত িাখা হদয়দছ। ববিিকানি হািপাতালটিি একেি নচনকৎিদকি বিতৃদে গঠিত বমনেদকল ববাে ণ
িপ্তাহখাদিক আদগও নচনকৎিাি েন্য তাদক নবদদদশ বিয়াি সুপানিশ কদিনছল। আে আবাি বমনেদকল ববাে ণ নমদিি
নেয়াি স্বাদস্থযি নবনেন্ন পিীক্ষাি পি নবদদদশ নচনকৎিাি সুপানিশ কদিদছ। তাি একেি ব্যনিগত নচনকৎিক এবিং
বমনেদকল ববাদে ণি িদস্য োনহদ বহাদিি বদলদছি, খাদলদা নেয়াি আথ ণাইটিি, োয়দবটিি, নকেনি এবিং হাদটিণ পুিাদিা
িমস্যাগুদলা িদয়দছ। নকন্তু এখি েটিল হদয়দছ নলোদিি িমস্যা এবিং বিেন্য অন্য িমস্যাগুদলাদত ঔর্ধ বিোদব কাে
কিদছ িা। নম. বহাদিি বদলদছি, নলোদি একটি অপাদিশি েরুনি হদয় পদড়দছ। এ ধিদিি অপাদিশি কিাি
আধুনিক সুনবধা বািংলাদদদশ বিই। বমনেদকল ববাে ণ তাদদি সুপানিদশি বক্ষদত্র এই েটিল পনিনস্থনতি কথা ত্যদল ধদিদছ
ণ নগদয়দছ বে, বকাি বকাি িময় উিাি
বদল নতনি উদল্লখ কদিি (স্বকদে) : উিাি নেনেিটা এমি একটা পোদয়
বেআইনিনেিং বেটা বদল বিটাদক বদল বমনলিা। এই বমনলিাি কদয়কবাি হদয়দছ। নলোদিি নচনকৎিাি েন্য এখািকাি
বমনেদকল ববাদে ণি োিািিা আেদকও বদলদছি বে, উিাি নলোদিি নচনকৎিাি েন্য এক ধিদিি অপাদিশি বেটি
আদমনিকা বা ইউদকদত অথবা উন্নত বদদশ এটা এদেদলবল। এটি বািংলাদদদশ এদেদলবল িা। বিটি কিাি েন্য উিািা
পিামশ ণ নদদয়দছি এবিং বািংলাদদদশ এই মুহূদতণ আধুনিক নচনকৎিা বেটুকু এদেদলবল আদছ তাি প্রদতযকটা নেনিিই
উিািা কদিদছি। তাি পিবতীদত উিাি শািীনিক অবস্থা আশানুরুপ হয়নি।
ণ
দূিীনতি মামলায় িাো স্থনগত কদি িিকাি বিৌেদানি কােনবনধি
৪০১ ধািায় নবএিনপ বিত্রী খাদলদা নেয়াদক মুনি
নদদয়নছল গত বছদিি মাদচ।ণ এিপি নতনি কদয়কবাি ববিিকানি হািপাতাদল নচনকৎিা নিদয়দছি। এ বছদিি শুরুদত
তাি োই শামীম ইস্কান্দাি নবদদদশ নচনকৎিাি অনুমনতি েন্য প্রথম দিা আদবদি কদিনছদলি। তখি বিই আদবদি
িিকাি িাকচ কদিনছল এখি আবাি িপ্তাহ দু’বয়ক আদগ নম. ইস্কান্দাি একই আদবদি কদিদছি। তাদত িিকাদিি
পক্ষ বথদক আইদি সুদোগ িা থাকাি কথা বলা হদে। নকন্তু বিই আদবদিদক নেনি কদিই নবএিনপ িমাধাি চাইদছ।
একইিাদথ দলটি কম ণসূনচ নিদয় িােপদথও বিদমদছ। আে দলটিি পক্ষ বথদক িািাদদদশ নবদক্ষাে কদি বেলা
ণ
প্রশািদকি কাোলদয়
স্মািকনলনপ বদয়া হদয়দছ। আগামী ৮ নদি অথ ণাৎ ৪ো নেদিম্বি পেন্তণ দলটি নবদক্ষাে কম ণসূনচও
বঘার্ণা কদিদছ। নবএিনপ মহািনচব নমেণা িখরুল ইিলাম আলমগীি বদলদছি, কম ণসূনচি মাধ্যদম তািা িিকাদিি উপি
একটা চাপ ততনি কিদত চাইদছি (স্বকদে) : আমিা েতটুকু িম্ভব গণতানন্ত্রক পিনতদত চাপ সৃনি কিাি বচিা কিনছ।
অন্যান্য দলগুনল নববৃনত নদদয়দছ এবিং তািাও একইোদব বলদছ বে, উিাি নবদদদশ নচনকৎিা হওয়া উনচত। আি
বুনিেীবীিা আে নববৃনত নদদয়দছি। িািাদদদশি মানুদর্ি মধ্য বথদক একটা চাপ সৃনি বতা িিকাদিি উপদি হদেই।
েনদও িিকাদিি পক্ষ বথদক বলা হদে আইদি খাদলদা নেয়াদক নবদদদশ নচনকৎিাি অনুমনত বদয়াি সুদোগ বিই। নকন্তু
তাি পনিবাদিি এবাদিি আদবদি এখিও িাকচ কদিনি িিকাি। আইিমন্ত্রী আনিসুল হক বদলদছি, আইি অনুোয়ী
ণ
নবদদদশ নচনকৎিাি অনুমনত বদয়া োয় িা, এিপিও তািা আদবদি পোদলাচিা
কদি বদখদছি, (স্বকদে): প্রথম কথা
হদে বে, শি অবস্থাি বলাটা িঠিক হদব িা। তাি কািণ হদে এটা িঠিক বে, মািিীয় প্রধািমন্ত্রী বশখ হানিিা নকন্তু
নিদদ ণশ নদদয়ই উিাদক মািনবক কািদণ বেল বথদক িাো স্থনগত কদি মুনি নদদয়দছি। উিািা বে বিব্য নদদয়দছি
ববআইনি বিব্যি িাদথ নিশ্চয়ই আমাি মতপাথ ণকয আদছ। নকন্তু আমিা ব্যাপািটা বদখনছ। নবএিনপ বিতািা বলদছি,
িিকাি বশর্ পেন্তণ ইনতবাচক নিিান্ত বিদবি তািা এখিও বিটাই আশা কিদছি।
(নবনবনি : ৩০ ঘ. ২৩.১১.২০২১ এনলিা ও আশিাি)

োিদতি িাগনিকে আইি িিংদশাধিীি নবরুদি আদন্দালি আবািও শুরুি কথা বলদছ নবনেন্ন িিংগেি
োিদত িাগনিকে আইি নিদয় আইি িিংদশাধিীি নবরুদি বছি দু’দয়ক আদগ বে আদন্দালি শুরু হদয়নছল আিাদম তা
আবািও শুরু কিাি কথা বলদছ বি িাদেযি নবনেন্ন িিংগেি। আগামী ১০ বথদক ১২ই নেদিম্বি আিাদম িো আি
িযানলি মাধ্যদম ঐ আদন্দালি নিনিদয় আিাি কথা বলদছ িিংগেিগুদলা। তািা বলদছ বে, এক বছি ধদি আদন্দালি
চানলদয় কৃর্কিা েনদ নবতনকণত নতিটি কৃনর্ আইি প্রতযাহাি কিাদত পাদি তাহদল তািা িিংদশানধত িাগনিকে আইিটি
বানতল কিাদত পািদবি িা বকি। তদব ২০১৯ িাদলি মত এখি নবনেন্ন িিংগেি কতটা িত্যি কদি এই আদন্দালি
িিল কিদত পািদব তা নিদয় অদিক নবদের্কই িদন্দহ প্রকাশ কিদছি। এই নিদয় নবস্তানিত োিাদত অনুষ্ঠাদি বোগ
নদদেি অনমতাে েিশালী।
নবনবনি : এই বে িত্যি কদি িাগনিকে আইি নবদিাধী আদন্দালি শুরু কিাি কথা নবনেন্ন িিংগেি বলদছ, এই
িিংগেিগুদলা কািা ?
অনমতাে : আিাদমি নতিটি িিংগেি। খুবই শনিশালী ছাত্র ইউনিয়ি। অল আিাম স্টুদেন্স ইউনিয়ি বা আসু, অিম
োতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পনির্দ আি আিাম োতীয় পনির্দ। এই নতিটি িিংগেিই িত্যি কদি িাগনিকে আইিনবদিাধী

5
আদন্দালি শুরু কিাি কথা বলদছ। তািা বগাহাটিদত একটি িিংবাদ িদেলি কদিদছ এবিং আসু প্রধাি পিামশ ণদাতা
িমুজ্জল েিাচাে ণ বলদছি বে, ২০১৯ িাদলি নেদিম্বদি অদিকগুদলা িিংগেি নমদল আিাদম বে আদন্দালি শুরু কদিনছল
তা স্মিণ কদিই এখি আবাি তািা িো কিদবি, নমনছল কিদবি। তদব পিবতী বেৌথ আদন্দালি কীোদব চলদব তাি
নবস্তানিত পনিকল্পিা কিদব এই িিংগেিগুনল। এখিও বিটা তািা প্রকাশ কদিনি। আি িিংদশানধত িাগনিকে আইদিি
নবরুদি এই বগাহাটি বথদকই আদন্দালিটা শুরু হদয়নছল ২০১৯ িাদল। তা পদি িািাদদদশ ছনড়দয় পদড়। তদব কদিািা
মহামানিি িমদয় বিই েমাদয়তগুনল ধীদি ধীদি উদে বেদত শুরু কদি।
নবনবনি : দু’বছি আদগ বে আদন্দালি শুরু হদয়নছল বিটা বতা এখি অদিক নস্তনমত হদয় নগদয়দছ। িত্যি কদি এটা
কতটা িাড়া বিলদত পাদি ?
অনমতাে : কদিািা মহামানিি িমদয় আদন্দালদি োটা পড়দত থাদক। তদব তাি আদগ টািা নতিমাি লাগাতাি
েমাদয়ত হদয়দছ। নকন্তু কৃর্ক আদন্দালদিি চাদপ িদিন্দ্র বমানদ বেোদব নবতনকণত নতিটি কৃনর্ আইি প্রতযাহাি কদি
নিদয়দছি বিটা বথদকই উৎিানহত হদয় আবাি িাগনিকে আইিনবদিাধী আদন্দালি শুরু কিাি কথা োবদছি, আশাি
আদলা বদখদছি তািা। তািা মদি কিদছি, িত্যি কদি আদন্দালি শুরু কিা বগদল আবািও বকন্দ্রীয় িিকাদিি উপি
একটা চাপ ততনি হদত পাদি। তদব আিাদমি কদয়কেি নিনিয়াি িােনিনতক নবদের্ক বলনছদলি ২০১৯ িাদল বেটা
িম্ভব হদয়নছল এবাি হয়ত িবগুনল িিংগেিদক এক ছাতাি তলায় এদি আবািও বিোদব আদন্দালি শুরু কিাটা কঠিি
হদব। শনিশালী ছাত্র িিংগেি আসু তািা আদন্দালদিি কথা বলদছ ঠিকই আিাম চুনি রূপায়দিি েন্য আিাদমি
নবদেনপ িিকাি িম্প্রনত একটা কনমটি ততনি কদিদছ। বিখাদিও আসুি কদয়কেি বিতা িদয়দছ। এই আসু আিদল
কতটুকু িিকাি নবদিাধী আদন্দালদি বিতৃে বদবাি মত োয়গায় থাকদব বিটা নিদয় একটা িদন্দহ ততনি হদয়দছ।
এছাড়াও আনম বাঙানল মুিলমাি কদয়কেি বিতাি িাদথ কথা বদলনছ। তািা নকন্তু িত্যি কদি আদন্দালদিি ব্যাপাদি খুব
একটা আশাবাদী িয়।
নবনবনি : এই বে িাগনিকে আইি িিংদশাধি নিদয় এই বে নবতকণ বিটাি কািণটা ঠিক কী নছল ?
অনমতাে : িাগনিকে িিংদশাধিী আইিটি ২০১৯ িাদলি ১২ই নেদিম্বি পাশ হদয়নছল এটা চালু হয় ২০২০ িাদলি ১০ই
োনুয়ানি বথদক। এই আইিটিি মাধ্যদম বািংলাদদশ, পানকস্তাি আি আিগানিস্থাি বথদক বিদদদশি িিংখ্যালঘু মানুর্েি
ণ
নহন্দু, নশখ, তেি, ববৌি, নিস্টাি, পানি ণয়ািিা তািা েনদ নিে নিে বদদশ নিোনতত
হদয় থাদকি এবিং তািা োিদত চদল
আদিি তাহদল তাদদি িাগনিকে বদয়াি ব্যবস্থা কিা হদয়দছ। তদব আইিটা ২০১৯ িাদল পাশ হদয় বগদলও তাি রুলি
এখিও োনি হয়নি। তাই বিটা রুপায়ি এখিও কিা হয়নি এবিং রুলি ততনিি েন্য িিকাি বাদি বাদি িিংিদদি
অনুমনত নিদয় চদলদছ। িব ণদশর্ তািা ২০২২ িাদলি ৯ই োনুয়ানি পেন্তণ িময় বচদয় নিদয়দছ িিংিদ বথদক। এই
আইিটিি আিদল নবদিানধতা হনেল িািা বদদশই। কািণ োিদতি বে িিংনবধাি তাদত এিকম বকাি ব্যবস্থা বিই বে
ধদম ণি নেনিদত িাগনিকে বদয়া োদব। নকন্তু আইদি বিই ব্যবস্থাটাই কিা হদয়দছ। েনদও অনমত শাহ বথদক শুরু কদি
ণ কিদবি।
নবদেনপি শীর্ ণ বিতািা নকন্তু বাি বািই বদল এদিদছি বে, িিংদশানধত িাগনিকে আইিটি তািা দ্রুত কােকি
আিদল নবদের্কিা মদি কিদছি বে, নবদেনপ এই আইিটাদক বোদটি প্রচাদি এবিং বমরুকিদণি িােিীনতদত আিদল
ণ কিাি িময় বানড়দয়ই চদলদছ িিংিদ
কাদে লাগাদে। বোদটি িময় তািা আইিটাি কথা বলদছ নকন্তু আবাি কােকি
বথদক িময় নিদয়। (নবনবনি : ৩০ ঘ. ২৩.১১.২০২১ এনলিা ও আশিাি)

িিংঘদর্ ণ নলপ্ত িকল পদক্ষি প্রনত এদক অপিদক ক্ষমা কদি বদয়াি আহ্বাি োনিদয়দছি আিাি হাক্কািী
তাদলবাদিি িাদথ গত দুই দশক ধদি িিংঘদর্ ণ নলপ্ত িকল পদক্ষি প্রনত এদক অপিদক ক্ষমা কদি বদয়াি আহ্বাি
োনিদয়দছি ঊর্ধ্ণতি তাদলবাি িদস্য আিাি হাক্কািী| নবনবনিদক বদয়া এক িাক্ষাৎকাদি নম. হাক্কািী অবশ্য বদলদছি
বে এই তবনিতা সৃনিি প্রধাি কািণ হদে যুিিাষ্ট্র| নবস্তানিত োিাদেি িিংবাদদাতা শাহিাে পািেীি :
তাদলবাদিি বেতিকাি এই হাক্কািী বিটওয়াকণ নছল আিগানিস্তাদিি িবদচদয় ক্ষমতাধি এবিং সৃনিকািী িশস্ত্র বগাষ্ঠী|
আিগানিস্তাি িাম্প্রনতক বছিগুদলাদত বছাট বছাট বিতৃোধীি বানহিী এবিং আিগাি িিকানি বানহিীি উপদি অিিংখ্য
মািাত্মক এবিং িমনিত েঙ্গী আক্রমদণি বপছদি এই হাক্কানি বিটওয়াকণ নছল বদল মদি কিা হয়| তদব নবনবনিি
িিংবাদদাতা বদলদছি আিাি হাক্কািীি বয়ি মাত্র িাতাইশ এবিং তাদক তাদলবাদিি িত্যি প্রেদেি বিতা বলা োয়|
নেনি নকছুটা তমত্রী প্রনতষ্ঠাি সুদি কথা বলদছি নবনবনিদক বদয়া এক িাক্ষাৎকাদি| আিাি আক্কানি বদলি, এই দীঘ ণ
িিংঘাদত বে প্রাণহানি হদয়দছ তাি েন্য িকল পক্ষই দুঃনখত| তদব তাি কথা হল এই তবনিতা সৃনিি েন্য যুিিাষ্ট্রই
প্রধাি কািণ| তাদলবাদিি িাদথ গত দুই দশক ধদি িিংঘাদত নলপ্ত িকল পদক্ষি প্রনত এদক অপিদক ক্ষমা কদি
বদওয়াি আহ্বাি োিাি আিাি হাক্কািী|
নতনি বদলদছি, যুদি প্রাণহানি হদব এটাই স্বাোনবক, এটা দু'পদক্ষই ঘদটদছ আমিা এটা নিদয় খুনশ িই িবাই এেন্য
দুঃনখত আনম িিংঘাদত নলপ্ত িব পক্ষদক পিস্পিদক ক্ষমা কিাি আহ্বাি োিাই|
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নম: হাক্কািী বলদছি, তাি োর্ায় মানকণি বিতৃোধীি বানহিীি দখলদানি অবিাদিি লডাইদয় হাক্কানি বিটওয়াকণ বে
ভূনমকা পালি কদিদছ তাি েন্য তািা গব ণ অনুেব কদি| বতণমাদি আিগানিস্তাদিি ক্ষমতািীি তাদলবাি আদন্দালদিি
মদধ্য এই হাক্কানি বিটওয়াদকণি একটি স্বায়িশানিত ভূনমকা িদয়দছ। আগস্ট মাদি কুন্দুদেি পতি এবিং তাদলবাদিি
হাদত ক্ষমতা হস্তান্তি হওয়াি পি হাক্কািী বিটওয়াদকণ অেযন্তিীণ নিিাপিাি দানয়ে বদয়া হয়।
(wewewm : 2230 N. 24.11.2021 †ivevBqv I wgivRyj)

েদয়ি অি আদমনিকা
িটিদেম কদলদেি ছাদত্রি মৃত্যযদত নিটি কিদপাদিশদিি তদন্ত কনমটি গেি
িটিদেম কদলদেি ছাত্র িাঈম হািাদিি মৃত্যযি ঘটিায় নতি িদস্য নবনশি কনমটি তদন্ত গেি কদিদছ ঢাকা দনক্ষণ নিটি
কিদপাদিশি (নেএিনিনি)। বুধবাি িন্ধযায় নিটি কিদপাদিশদি বথদক পাোদিা এক বপ্রি নবজ্ঞনপ্তদত এ কথা োিাদিা
হয়। বুধবাি ববলা িাদড ১১টাি নদদক গুনলস্তাি এলাকায় ঢাকা দনক্ষণ নিটি কিদপাদিশদিি (নেএিনিনি) ময়লাি
গানড়ি ধাক্কায় িটিদেম কদলদেি দ্বাদশ বেনণি নশক্ষাথী িাঈম হািাি (১৭) নিহত হি।
নিটি কিদপাদিশি বথদক পাোদিা নববৃনতদত বলা হয়, িটিদেম কদলেছাত্র িাঈম হািাদিি মৃত্যযি ঘটিায় ঢাকা দনক্ষণ
নিটিি প্রধাি বেণয ব্যবস্থাপিা কম ণকতণা এয়াি কদমােি নিিওয়াত িাঈমদক আহ্বায়ক, মহা-ব্যবস্থাপক (পনিবহি) নবপুল
চন্দ্র নবোি এবিং তত্ত্বাবধায়ক প্রদকৌশলী (োনন্ত্রক) আনিছুি িহমািদক িদস্য কদি নতি িদদস্যি কনমটি গেি কিা
হদয়দছ। কনমটি িাত কাে ণ নদবদিি মদধ্য প্রনতদবদি দানখল কিদব। এছাড়াও এ দুঘ ণটিা কীোদব িিংগঠিত হদলা তা
িনবস্তাদি উত্থাপি ও বদার্ী ব্যনিদদি নচনিত কিা, েনবষ্যদত োদত এ ধিদিি অিাকানিত দুঘ ণটিা এডাদিা োয়,
বিেন্য সুপানিশ কিদব এ কনমটি। নবজ্ঞনপ্তদত আদিা বলা হয়, ঢাকা দনক্ষণ নিটি কিদপাদিশদিি বময়ি ব্যানিস্টাি বশখ
িেদল নূি তাপি িটিদেম কদলদেি নিহত ছাত্র িাঈম হািাদিি োিাোয় অিংশ গ্রহণ কিদবি।
এি আদগ ঢাকা দনক্ষণ নিটি কিদপাদিশদিি (নেএিনিনি) গানড়ি ধাক্কায় িহপাঠী িাঈম হািাদিি (১৭) মৃত্যযি ঘটিায়
মনতনঝল-গুনলস্তাদি িড়দক অবস্থাি নিদয় নবদক্ষাে কদিি িটিদেম কদলদেি নশক্ষাথীিা। এ িময় তািা দ্রুততম িমদয়
বদার্ী গানড়চালদকি িদব ণাচ্চ শানস্ত নিনশ্চদতি দানব োিাি। বুধবাি দুপুদিি পি িহপাঠীি মৃত্যযি খবি ছনড়দয় পড়দল
কদলে নশক্ষাথীিা ববনিদয় এদি আিামবাগ-মনতনঝল এলাকায় অবস্থাি বিি। পদি নশক্ষাথীদদি একটি অিংশ পল্টি হদয়
ণ গুনলস্তাদিি বঙ্গবন্ধু অযানেনিউ এলাকায় োি চলাচল বন্ধ হদয়
দুঘ ণটিাস্থল গুনলস্তাদি এদি অবস্থাি বিি। একপোদয়
োয়। এ িময় নশক্ষাথীিা বদার্ী গানড়চালদকি িদব ণাচ্চ শানস্ত নিনশ্চত, নিহত নশক্ষাথীি পনিবািদক িহায়তা, নিিাপদ
িড়ক নিনশ্চত কিািহ ছয় দিা দানব োিাি। তািা েনড়ত চালদকি নবচাি বচদয় নবনেন্ন বলাগাি নদদত থাদকি। পদি
িন্ধযাি আদগ তািা িড়ক বথদক িদি বগদল োি চলাচল স্বাোনবক হয়।
পল্টি মদেল থািাি োিপ্রাপ্ত কম ণকতণা (ওনি) িালাহউনিি নময়া োিাি, িটিদেদমি নশক্ষাথীিা িড়দক অবস্থাি নিদয়
নবদক্ষাে কিদল োি চলাচল বন্ধ হদয় োয়। একপাদশ অল্প নকছু োি চলাচল কিদলও এি িদল দীঘ ণ োিেদটি সৃনি
হয়। পদি তািা ছয় দিা দানব োনিদয় বপৌদি ৫টাি নদদক িড়ক বথদক িদি বগদল োি চলাচল স্বাোনবক হয়।
বুধবাি ববলা িাদড ১১টাি নদদক গুনলস্তাি হল মাদকণদটি িামদিি িাস্তা বেঁদট পাি হওয়াি িময় গুনলস্তাি নেদিা
পদয়িগামী ঢাকা দনক্ষণ নিটি কিদপাদিশদিি ময়লা পনিবহদিি একটি ববপদিায়া গনতি গানড িাঈমদক ধাক্কা বদয়।
এদত গুরুতি আঘাত পাি িাঈম। পদি দুপুি বিায়া ১২টাি নদদক তাদক ঢাকা বমনেকযাল কদলে (ঢাদমক) হািপাতাদল
বিওয়া হদল নচনকৎিক মৃত বঘার্ণা কদিি। এ ঘটিাি পিপিই ময়লাি গানড েব্দিহ চালক িাদিল খািদক (২৭)
আটক কদিদছ পুনলশ। (দোয়া : ২২০০ ঘ. ২৪.১১.২০২১ বিানিয়া ও িািগীি)

িাগি-রুনি তদন্ত প্রনতদবদি দানখদলি নদি ৮৩ বাি বপছাদলা
িািংবানদক দম্পনত িাগি িদিায়াি ও বমদহরুি রুনি হতযা মামলাি তদন্ত প্রনতদবদি েমা বদয়াি তানিখ আবািও
নপনছদয়দছ। বুধবাি এ মামলাি তদন্ত প্রনতদবদি দানখদলি কথা নছল। নকন্তু বশর্ পেন্তণ প্রনতদবদি দানখল হয়নি। এ
নিদয় ৮৩ বাি বপছাদলা তদন্ত প্রনতদবদি দানখদলি তানিখ।
২০১২ িাদল ১১ বিব্রুয়ানি িাদত ঢাকাি পনশ্চম িাোবাোদিি বািায় খুি হি িািংবানদক দম্পনত িাগি ও রুনি। পি
ণ
নদি তাদদি ক্ষত-নবক্ষত লাশ উিাি কিা হয়। পুনলশ প্রথম তদন্ত শুরু কদি। নকন্তু পুনলশ নিধানিত
িমদয় নিদপাট ণ
প্রদাদি ব্যথ ণ হওয়াি পি তদদন্তি দানয়ে পায় িযাব।
আে বুধবাি তদন্ত প্রনতদবদি দানখদলি নদি থাকদলও িযাদবি তদন্ত কম ণকতণা তা নদদত পাদিিনি। ঢাকাি বমদিাপনলটি
ম্যানেদেট বদবদাি চন্দ্র অনধকািী আগামী ২৬ নেদিম্বি প্রনতদবদি দানখদলি িত্যি নদি ধাে ণ কদিদছি। এই ঘটিাি পি
আটেিদক আিানম কদি মামলা দাদয়ি কিা হয়। আিানমিা হদলা- রুনিি বন্ধু তািেীি, বানড়ি নিিাপিা কমী এিাম
আহদমদ হুমায়ুি, িনিকুল ইিলাম, বকুল নময়া, মাসুম নমন্টু, কামরুল হািাি অরুি, পলাশ রুদ্র পাল ও আবু িাঈদ।
(দোয়া : ২২০০ ঘ. ২৪.১১.২০২১ বিানিয়া ও িািগীি)

7
ণ বঘার্ণা
খাদলদা নেয়াি অবস্থা নস্থনতশীল িয়, িত্যি কমসূনচ
নবএিনপ বচয়ািপািিি ববগম খাদলদা নেয়াি শািীনিক অবস্থা নস্থনতশীল িয়। এ অবস্থাি কািদণ দলীয় বিতা-কমী ও
শুোকািীদদি মাদঝ উদদ্বগ বদখা নদদয়দছ। মঙ্গলবাি মধ্যিাদত িািাদদদশ আইি-শৃঙ্খলা িক্ষাকািী বানহিীি তিদি
নবদশর্ িতকণতা োনি কিা হদয়দছ বদল তথ্য আদি। এিপি িামানেক বোগাদোগ মাধ্যদম িািা গুেব ছড়াদত থাদক।
বুধবাি অবশ্য পুনলশ িদি দপ্তি োনিদয়দছ, বকাদিা নবদশর্ কািদণ িতকণতা োনি কিা হয়নি। খাদলদা নেয়াি
শািীনিক অবস্থাি িদঙ্গ এি বকাদিা িম্পকণ বিই। পুনলশ িদি দপ্তদিি এআইনে (নমনেয়া) বমা. কামরুজ্জামাি োিাি,
ইউনিয়ি পনির্দ নিব ণাচি এবিং নেদিম্বি মাি িামদি বিদখ পুনলশদক িতকণ অবস্থাদি থাকদত বলা হদয়দছ। এটি বকাদিা
বিে অযালাট ণ িয়।
বুধবাি নদিেি নবএিনপি বিতা-কমীিা িািা মাধ্যদম খাদলদা নেয়াি শািীনিক অবস্থাি বখাাঁে-খবি নিদয়দছি। দুপুদি
পিবতী কিণীয় ঠিক কিদত তবেক কদিি দদলি বকন্দ্রীয় বিতািা। পদি খাদলদা নেয়াদক নবদদদশ নিদয় উন্নত
নচনকৎিাি দানবদত িত্যি কম ণসূনচ বঘার্ণা কদিি দদলি মহািনচব নমেণা িখরুল ইিলাম আলমগীি। নতনি বদলি, বদদশ
নচনকৎিকিা খাদলদা নেয়াদক িদব ণাচ্চ নচনকৎিা নদদেি। নকন্তু এখাদি তাি নচনকৎিা িম্ভব িয়। অনবলদম্ব তাদক নবদদদশ
পাোদিা দিকাি। বমনেদকল ববাদে ণি নচনকৎিকিা স্পি কদি বদলদছি বে, অযােোন্স নচনকৎিাি েন্য যুিিাষ্ট্র, যুিিােয
বা োম ণানিদত পাোদত হদব। অনতদ্রুত তাদক নবদদদশ পাোদিা েরুনি। খাদলদা নেয়াদক নবদদশ পাোদিাি দানবদত আট
নদদিি কম ণসূনচ বঘার্ণা কদিি নমেণা িখরুল। নবএিনপ ও িহদোগী িিংগেি এই কম ণসূনচ পালি কিদব।
এনদদক, খাদলদা নেয়াি অবস্থা নক্রটিকযাল বা িিংকটাপন্ন বদল মদি কিদছি প্রবীণ নচনকৎিক ও গণস্বাস্থয বকদন্দ্রি িানস্ট
ো. োিরুল্লাহ বচৌধুিী। মঙ্গলবাি নতনি িােধািীি এোিদকয়াি হািপাতাদল খাদলদা নেয়াদক বদখদত োি। বুধবাি
এক িাগনিক িিংবাদ িদেলদি ো. োিরুল্লাহ বচৌধুিী খাদলদা নেয়াি শািীনিক অবস্থা ত্যদল ধদিি। িগি গণস্বাস্থয
বকদন্দ্র ববগম খাদলদা নেয়াি মুনি ও সুনচনকৎিাি দানবদত এই িিংবাদ িদেলদিি আদয়ােি কিা হয়। এদত কদয়কটি
িােনিনতক দল ও সুশীল িমাদেি প্রনতনিনধিা উপনস্থত নছদলি। োিরুল্লাহ বচৌধুিী বদলি, খাদলদা নেয়া কতক্ষণ,
কয় নমনিট, কয়নদি বাাঁচদবি বিটা আনম বলদত পািদবা িা। তদব এটা বলদত পানি খাদলদা নেয়া চিম ক্রানন্তকাদল
আদছি। তাদক হতযা কিা হদে। এই হতযাি েন্য আইিমন্ত্রী, প্রধািমন্ত্রী হুকুদমি আিানম হদবি।
খাদলদা নেয়াি স্বাদস্থযি অবস্থা বণ ণিা কিদত নগদয় োিরুল্লাহ বচৌধুিী বদলি, তাি অবস্থা অতযন্ত নক্রটিকযাল।
বমনেদকল ববাদে ণি ৬ েি নচনকৎিক আমাদক নবস্তানিত বদলদছি। আনম তাদদি িাইদলি প্রদতযকটা বলখা পদড়
বদদখনছ। উিাি মুখ নদদয় িিপাত হদে। িাে বপ্রিাি একশ’ি নিদচ বিদম এদিদছ। নতনি বদলি, িম্ভব হদল আেদক
(বুধবাি) িাদতই উিাদক নবদদদশ ফ্লাই কিা উনচত। আি িা হদল বেদকাদিা নকছু ঘদট বেদত পাদি।
িিংবাদ িদেলদি গণিিংহনত আদন্দালদিি প্রধাি িমিয়ক বোিাদয়দ িানক বদলি, এোদব েনদ ববগম খাদলদা নেয়াদক
নচনকৎিাি ব্যবস্থা বথদক বনিত হি তাহদল বদদশ গৃহযুদিি পনিনস্থনত ততনি হদব।
নবপ্ল্বী ওয়াকণাি ণ পাটি ণি িাধািণ িম্পাদক িাইফুল হক, োিািী অনুিািী পনির্দদি মহািনচব বশখ িনিকুল ইিলাম
বাবলু, িাষ্ট্র িিংস্কাি আদন্দালদিি িদস্য অযােদোদকট হািিাত কাইয়ুম, িাগনিক ঐদকযি িমিয়ক শনহদুল্লাহ কায়িাি
িিংবাদ িদেলদি কথা বদলি। নেনেও কিিাদিদন্স বিব্য িাদখি- ঢাকা নবেনবযালদয়ি আইি নবোদগি অধ্যাপক ে.
আনিি িেরুল। (দোয়া : ২২০০ ঘ. ২৪.১১.২০২১ বিানিয়া ও িািগীি)

বিনেও বতহিাি
ণ িতকণতায় পুনলশ
হোৎ িােপদথ উদিেিা ; ঢাকািহ িািাদদদশ িদবাচ্চ
বািংলাদদদশি িাদবক প্রধািমন্ত্রী ও নবএিনপ বচয়ািপািিি ববগম খাদলদা নেয়াি অসুস্থতাদক বকন্দ্র কদি নবএিনপি িািা
কম ণসূনচ, গণপনিবহদিি োড়া নিদয় নশক্ষাথীদদি িােপদথ আদন্দালি এবিং আকনিকোদব বপাশাক েনমকদদি িাস্তায়
বিদম অবদিাধ ও োঙচুদিি ঘটিায় িতকণ অবস্থা নিদয়দছ পুনলশ। ঢাকা বথদক নবস্তানিত োিাদেি আমাদদি নবদশর্
প্রনতনিনধ :
বািংলাদদদশি িাদবক প্রধািমন্ত্রী ও নবএিনপ বচয়ািপািিি ববগম খাদলদা নেয়াি অসুস্থতাদক বকন্দ্র কদি নবএিনপি িািা
কম ণসূনচ, গণপনিবহদিি োড়া নিদয় নশক্ষাথীদদি িােপদথ আদন্দালি এবিং আকনস্মকোদব বপাশাক েনমকদদি িাস্তায়
বিদম অবদিাধ ও োঙচুদিি ঘটিায় শনঙ্কত হদয়দছ পদড়দছ িিকাি। এ অবস্থায় িােধািী ঢাকািহ িািাদদদশ িদব ণাচ্চ
িতকণ অবস্থায় থাকদত আইি-শৃঙ্খলা িক্ষাকািী বানহিীদক নিদদ ণশিা বদয়া হদয়দছ। বদদশি িব থািািহ আইি-শৃঙ্খলা
িক্ষাকািী বানহিীি স্থাপিা নঘদি বাড়নত িতকণতা অবলম্বি কিা হদে, বাড়াদিা হদে বগাদয়ন্দা িেিদািীও। মঙ্গলবাি
মধ্যিাত বথদক এই িতকণতা োনি কিা হয় বদল দানয়েশীল সূত্র োনিদয়দছ। পুনলদশি সূত্র উদ্ধৃত কদি গণমাধ্যদমি
খবদি বলা হদয়দছ ঢাকায় কম ণিত বেিব পুনলশ কম ণকতণা ছুটিিহ নবনেন্ন কািদণ ঢাকাি বাইদি নছদলি তাদদিদক দ্রুত
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কম ণস্থদল বোগ নদদত বলা হদয়দছ। পাশাপানশ ঢাকাি বাইদি োদদি োওয়াি কথা নছল তাদদিদকও িিি বানতল কিদত
বলা হদয়দছ।
নচনকৎিাি েন্য নবএিনপ বচয়ািপািিি ববগম খাদলদা নেয়াদক নবদদশ পাোদিাি দানবদত চলমাি পনিনস্থনতদত
বদশব্যানপ নিিাপিা বোিদাি কিা হদয়দছ বদল পুনলদশি সূদত্র দানব কিা হদয়দছ। ঢাকা বমদিাপনলটি পুনলদশি দু’েি
ঊর্ধ্ণতি কম ণকতণা বদলদছি, খাদলদা নেয়াি অসুস্থতা নিদয় স্বাথ ণাদির্ী নবনেন্ন বগাষ্ঠী িামানেক বোগাদোগমাধ্যদম গুেব
বা অিতয তথ্য ছড়াদত পাদি- এমি আশঙ্কা কিা হদে। এেন্য পুনলদশি িেিদানি বাড়াদিা হদয়দছ। বকউ োদত
নবভ্রানন্ত ছনড়দয় নবশৃঙ্খলা ততনি কিদত িা পাদি, বিেন্য পুনলশ িদব ণাচ্চ িতকণ িদয়দছ।
(দিনেও বতহিাি : ২০৩৫ ঘ. ২৪.১১.২০২১ বিানিয়া ও িািগীি)

খাদলদা নেয়াি মুনি ও নবদদদশ উন্নত নচনকৎিাি দানবদত ৮নদদিি কম ণসূনচ বঘার্ণা কদিদছ নবএিনপ
িােধািী ঢাকাি এোিদকয়াি হািপাতাদল নচনকৎিাধীি নবএিনপ বচয়ািপািিি ববগম খাদলদা নেয়াি মুনি ও নবদদদশ
উন্নত নচনকৎিাি দানবদত ৮নদদিি কম ণসূনচ বঘার্ণা কদিদছ নবএিনপ। মূল দল ও অঙ্গ-িহদোগী িিংগেদিি উদযাদগ
এিব কম ণসূনচ পালি কিা হদব। আে দুপুদি িয়াপল্টদি নবএিনপি বকন্দ্রীয় কাোলদয় এক িিংবাদ িদেলদি এিব
কম ণসূনচি কথা োিাি দদলি মহািনচব নমেণা িখরুল ইিলাম আলমগীি। এি আদগ দলটিি যুগ্ম মহািনচব, িািংগেনিক
িম্পাদকদ, িহ-িািংগেনিক িম্পাদকদদি নিদয় বেৌথ িো কদিি নমেণা িখরুল। বিখাদি এিব কম ণসূনচ নিদয়
আদলাচিা হয়। তবেদক অিংশ বিয়া এক বিতা োিাি, অন্তত শানন্তপূণ ণ ও অনহিংি পিনতদত এিব কম ণসূনচ বাস্তবায়ি
কিদত হদব। এিব কম ণসূনচ গত বিামবাি স্থায়ী কনমটিদতই বদয়াি নিিান্ত হয়। বকাদিা ধিদিি িনহিংিতা সৃনি হয়
এমি কম ণসূনচ এনড়দয় বেদত দদলি মূল বিতৃদেি নিদদ ণশিা িদয়দছ।
(দিনেও বতহিাি : ২০৩৫ ঘ. ২৪.১১.২০২১ বিানিয়া ও িািগীি)

খাদলদা নেয়াি নবদদদশ সুনচনকৎিাি দানবদত আদিা এক দিা আদন্দালি কম ণসূনচ বঘার্ণা নবএিনপ’ি
হািপাতাদল মুমুর্ ণ অবস্থা নচনকৎিাধীি িাদবক প্রধািমন্ত্রী নবএিনপ বচয়ািপািিি ববগম খাদলদা নেয়াি মুনি ও
সুনচনকৎিাি েন্য নবদদশ বিয়াি দানবদত আদিা এক দিা আদন্দালি কম ণসূনচ বঘার্ণা কদিদছ নবএিনপ। এ িম্পদকণ
প্রনতদবদি পাঠিদয়দছি ঢাকা বথদক আমাদদি নবদশর্ প্রনতনিনধ :
হািপাতাদল মুমুর্ ণ অবস্থা নচনকৎিাধীি িাদবক প্রধািমন্ত্রী নবএিনপ বচয়ািপািিি ববগম খাদলদা নেয়াি মুনি ও
সুনচনকৎিাি েন্য নবদদদশ বিয়াি দানবদত আদিা এক দিা আদন্দালি কম ণসূনচ বঘার্ণা কদিদছ নবএিনপ। আে (বুধবাি)
ণ
িয়াপল্টদি নবএিনপি বকন্দ্রীয় কাোলদয়
দল এবিং অঙ্গ-িহদোগী িিংগেদিি শীর্ ণ বিতাদদি এক বেৌথ িোয়
ণ কিা
আগামীকাল (বৃহস্পনতবাি) বথদক ৪ নেদিম্বি পেন্তণ নবএিনপ ও অঙ্গ িহদোগী িিংগেদিি নবনেন্ন কম ণসূনচ নিধািণ
হয়। বেৌথ িো বশদর্ এক িিংবাদ িদেলদি এ কম ণসূনচ আনুষ্ঠানিকোদব বঘার্ণা কদিি দলটিি মহািনচব নমেণা িখরুল
ইিলাম আলমগীি।
বঘানর্ত কম ণসুনচ অনুোয়ী আগামীকাল ২৫ িদেম্বি িােধািীিহ িািাদদদশ নবদক্ষাে কম ণসূনচ পালি কিদব োতীয়তাবাদী
যুবদল। িােধািীদত নবদক্ষাে হদব োতীয় বপ্রিক্লাদবি িামদি। পিনদি ২৬ িদেম্বি বাদ জুমা িািাদদদশি মিনেদদ
মিনেদদ খাদলদা নেয়াি সুস্থতা কামিা কদি বদায়া কিা হদব। এছাড়া অন্যান্য ধম ণাবলম্বীিা নিে নিে উপািিালদয়
প্রাথ ণিা িোি আদয়ােি কিদব। এিপি ২৮ িদেম্বি িােধািীিহ িািাদদদশ নবদক্ষাে কম ণসূনচ পালি কিদব
োতীয়তাবাদী বস্বোদিবক দল।
এনদদক, নবএিনপি বচয়ািপািিি খাদলদা নেয়াি মুনি এবিং নবদদদশ নচনকৎিাি দানবদত বকন্দ্রীয় কম ণসূনচি অিংশ নহদিদব
আে বুধবাি িািাদদদশ বেলা প্রশািকদদি নিকদট স্মািকনলনপ নদদয়দছি নবএিনপি বিতািা। তদব নবএিনপি এিব
কম ণসূনচদক নবশৃঙ্খলা সৃনি কিাি পাাঁয়তািা বদল মদি কিদছ ক্ষমতািীি দল। এ প্রিদঙ্গ আওয়ামী লীদগি িাধািণ
ণ
িম্পাদক ওবায়দুল কাদদি বদলদছি, বদদশি উন্নয়ি অেণদি ঈর্ানম্বত
হদয় নবএিনপ িাম্প্রদানয়ক অপশনিদক িাদথ
নিদয় উেৃঙ্খলা সৃনি কিাি পাাঁয়তািা কিদছ। আওয়ামী লীদগি িাধািণ িম্পাদক দদলি বিতা-কমীদদি এই অপশনিি
নবরুদি িতকণ থাকাি আহ্বাি োিাি। আে বুধবাি িকাদল িাদটাদিি বড়াইগ্রাম উপদেলা আওয়ামী লীদগি নত্র-বানর্কণ
িদেলদি নিদেি বািেবি বথদক োচু ণয়ানল যুি হদয় ওবায়দুল বদলি, েিগদণি কাদছ বোট চাওয়াি মদতা নবএিনপি
এমি বকাদিা মুখ বিই, তাই তািা আদন্দালি ও নিব ণাচদি ব্যথ ণ হদয় িত্যি িত্যি ইসুয খু াঁদে ববড়াদে।
(দিনেও বতহিাি : ২০৩৫ ঘ. ২৪.১১.২০২১ বিানিয়া ও িািগীি)

এিএইচদক
অন্যান্য বদদশি িাদথ বতদলি মজুত বছদড় বদদব যুিিাষ্ট্র
বতদলি মূল্য বৃনি কনমদয় আিায় িাহায্য কিদত যুিিাষ্ট্র বদদশি মজুত জ্বালানি বতদলি নকছু অিংশ বাোদি বছদড় বদদব।
মঙ্গলবাি প্রচানিত এক নববৃনতদত বহায়াইট হাউে বদলদছ, এই পদদক্ষপ চীি, োিত, োপাি, দনক্ষণ বকানিয়া ও
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যুিিােযিহ প্রধাি বতল ব্যবহািকািী বদশগুদলাি িাদথ িঙ্গনতপূণ ণ। ঊর্ধ্ণতি মানকণি কম ণকতণািা বলদছি, এটা হদব
প্রথমবাদিি মদতা বতদলি মজুত বছদড় বদয়ায় নিদত োওয়া িমনিত পদদক্ষপ। নববৃনতদত বলা হদয়দছ, যুিিাষ্ট্র আগামী
ণ কদি িাখদব। এদত আদিা বলা হদয়দছ, বপ্রনিদেি
কদয়কমাি িময় ধদি ৫ বকাটি ব্যাদিল বতল ছাড়াি েন্য নিধািণ
বো বাইদেি প্রদয়ােি হদল অনতনিি পদদক্ষপ গ্রহণ কিদবি। নকছু নবদের্ক প্রতযাশা কিদছি বে, বতল িপ্তানিকািক
বদশিমূদহি িিংগেি ওদপক ও বিই িাদথ িিংগেদিি িদস্য িা হওয়া িানশয়াি মদতা প্রধাি কদয়কটি বদশ নেদিম্বি
ণ বোয় থাকদব।
মাদি উৎপাদি বৃনি িা কিাি নিিান্ত বিয়ায় অদশানধত বতদলি মূল্য উচ্চ পোদয়
যুিিাদষ্ট্র বপদিাদলি মূল্য িাত বছদিি মদধ্য িদব ণাদচ্চ িদয়দছ এবিং বোগ্য পদেি মূল্য নতি দশদকি মদধ্য িবদচদয় দ্রুত
গনতদত বৃনি বপদয়দছ। বপ্রনিদেি বো বাইদেদিি প্রনত িমথ ণদিি হাি নতনি দানয়ে গ্রহদণি পি বথদক িব ণনিম্ন মাত্রায়
বিদম এদিদছ। মদি কিা হদে বে, বতদলি মজুত বছদড় বদয়া হদে েিগদণি েীবদি ক্ষনতকি প্রোব কনমদয় আিায়
প্রশািি বে কাে কদি চদলদছ তা বদখাদিাি একটি বচিা।
(এিএইচদক ওদয়ব বপে : ১৭০০ ঘ. ২৪.১১.২০২১ বিানিয়া ও িািগীি)

েয়দচ বেদল
মািবতানবদিাধী অপিাদধ েনড়ত থাকায় নবএিনপি িাদবক িািংিদ আব্দুল বমানমদিি িাাঁনিি িায়
মুনিযুদিি িময় গণহতযা, হতযা, লুটপাট, অনিিিংদোদগি মদতা মািবতানবদিাধী অপিাদধ েনড়ত থাকায় নবএিনপি
িাদবক িািংিদ আব্দুল বমানমি তালুকদাি বখাকাি িাাঁনিি িায় বঘার্ণা কদিদছ যুিাপিাধ িাইবুযিাল৷
ণ নবনেনিউে বটাদয়নিদিাি েটকদমি প্রনতদবদি অনুোয়ী, নবচািপনত বমা. শানহনুি
েয়দচ বেদলি কিদটি পাটিাি
ইিলাদমি বিতৃোধীি নতি নবচািদকি আন্তেণানতক অপিাধ িাইবুযিাল এ মামলাি িায় বঘার্ণা কদিদছ বুধবাি৷
িাইবুযিাল পলাতক আব্দুল বমানমি তালুকদাদিি নবরুদি আিা নতিটি অনেদোদগই তাদক মৃত্যযদণ্ড নদদয়দছ৷ এ িাদয়ি
নবরুদি আনপল কিদত হদল তাদক আত্মিমপ ণণ কিদত হদব৷
আব্দুল বমানমি তালুকদাি চািদলীয় বোট িিকাদিি আমদলি বি ও পনিদবশ মন্ত্রণালদয়ি িিংিদীয় স্থায়ী কনমটিি
িোপনত ও িােশাহী নবোগীয় নবএিনপি িহ-িািংগেনিক িম্পাদক নছদলি এবিং নতনি বগুড়া-৩ আিি বথদক দুইবাি
এমনপ হদয়নছদলি৷ এ মামলাি শুিানি কদিি িাষ্ট্রপদক্ষ প্রনিনকউটি সুলতাি মাহমুদ নিমি ও বিনেয়া সুলতািা চমি৷
আিানমপদক্ষ নছদলি িাষ্ট্র নিযুি আইিেীবী বমা. আবুল হািাি৷ গত ৩১ অদটাবি মামলাি িাদয়ি েন্য অদপক্ষমাি িাখা
হয়৷
১৯৭১ িাদলি ২২ এনপ্রল দুপুি ১২টাি নদদক আিানম আব্দুল বমানমি তালুকদািিহ ৫ বথদক ৬ েি স্বাধীিতানবদিাধী ও
২০ েি পানকস্তানি বিিা িদস্যদক নিদয় বগুড়া বেলাি আদমনদঘী থািাি কলিা বাোি, িথবাড়ী এবিং নতয়িপাড়ায়
মুনিদোিা ও নহন্দু িম্প্রদাদয়ি বলাকেিদক হতযা কিদত অপাদিশি চালাি৷ ঐনদি আিানম নিদে আদিয়াস্ত্র নদদয়
কলিা গ্রাদমি মুনিযুদিি পদক্ষি ইিলাম উনিি প্রামানিকিহ নহন্দু-মুিনলম নমনলদয় ১০ েিদক গুনল কদি হতযা কদিি৷
১৯৭১ িাদলি ২৪ অদটাবি বথদক ২৭ অদটাবি পেন্তণ অনেোি চানলদয় একই থািাি কানশমালা গ্রাদমি ১৬ বথদক ১৭টি
বানড় লুট কদিি বমানমি৷ বিনদি ৫ েিদক গুনল কদি হতযা কিা হয়৷
১৯৭১ িাদলি ২৫ অদটাবি িাদত আব্দুল বমানমি তালুকদাি িাোকাি ও পানকস্তানি বানহিী নিদয় আদমনদঘী থািাি
তালশি গ্রাদমি অনেোি চানলদয় চািেিদক হতযা কদিি৷ তদন্তকািী কম ণকতণা বেেএম আলতাফুি িহমাি ২০১৬
িাদলি ১৮ োনুয়ানি বথদক এ মামলাি তদন্ত কাে শুরু কদিি৷ মামলায় েব্দ তানলকা ছাড়াও ২৯ েিদক ঘটিাি িাক্ষী
কিা হয় এবিং তদন্তকািী কম ণকতণািহ বমাট ১৫ েদিি িাক্ষয বিয়া হয়৷
স্বাধীিতাি পি ১৯৭৮ িাদল আবদুল বমানমি তালুকদাি নবএিনপদত বোগ বদি৷ পদি আদমদীনঘ উপদেলা নবএিনপি
িোপনত হি৷ নবগত চািদলীয় বোট িিকাদিি আমদল বি ও পনিদবশ মন্ত্রণালদয়ি স্থায়ী কনমটিি িোপনতি দানয়দেও
নছদলি নতনি৷ ২০০১ ও ২০০৮ িাদল নবএিনপ বথদক িিংিদ িদস্য নিব ণানচত হি৷ বিিময় বগুড়া বেলা নবএিনপি িহিোপনত এবিং িােশাহী নবোগীয় িহিািংগেনিক িম্পাদদকি দানয়দেও নছদলি আবদুল বমানমি তালুকদাি৷
(েয়দচ বেদল, নে েনিউ ওদয়ব বপে : ১৮০০ ঘ. ২৪.১১.২০২১ বিানিয়া ও িািগীি)

বিনেও এনবনি
িডক দুঘ ণটিায় িােধািীি গুনলস্তাদি এক কদলে ছাদত্রি মৃত্যয
িােধািীি গুনলস্তাদি ঢাকা দনক্ষণ নিটি কিদপাদিশদিি ময়লাি গানডি ধাক্কায় প্রাণ বগদলা িটিদেম কদলদেি ছাত্র
িাঈম হািাদিি। আে বুধবাি দুপুি বপৌদি ১২টায় গুনলস্তাদিি হল মাদকণদটি িামদি িাস্তা পাি হওয়াি িময় এই ঘটিা
ঘদট। (দিনেও এনবনি : ১৫০০ ঘ. ২৪.১১.২০২১ প্রতীক ও িািগীি)
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ঢাকা নবেনবযালদয়ি 'ঘ' ইউনিদটি ২০২০-২১ নশক্ষাবদর্িণ েনতণ পিীক্ষাি িল প্রকাশ
ঢাকা নবেনবযালদয়ি িামানেক নবজ্ঞাি অনুর্দভুি 'ঘ' ইউনিদটি ২০২০-২১ নশক্ষাবদর্িণ প্রথমবদর্িণ েনতণ পিীক্ষাি িল
প্রকাশ কিা হদয়দছ। ১ হাোি ৫৭০ আিদিি নবপিীদত এই ইউনিদট এবাি েনতণ পিীক্ষায় ৮১ হাোি ৭ েি পিীক্ষাথী
অিংশ নিদয়নছল। তাদদি মদধ্য উিীণ ণ হদয়দছ ৭ হাোি ৯৯৪ েি। বিই নহদিদব পাদশি হাি ৯ দশনমক ৮৭
শতািংশ।(দিনেও এনবনি : ১৫০০ ঘ. ২৪.১১.২০২১ প্রতীক ও িািগীি)

বদদশ কদিািাকাদল ব্যাপকোদব অযানিবাদয়াটিদকি ব্যবহাি বদখা বগদছ
কদিািাি নচনকৎিায় অযানিবাদয়াটিদকি ভূনমকা কম হদলও বদদশ কদিািাকাদল ব্যাপকোদব অযানিবাদয়াটিদকি ব্যবহাি
বদখা বগদছ। স্বাস্থয অনধদিতদিি কম ণকতণািা বলদছি, ৮০ শতািংশ অযানিবাদয়াটিক অপ্রদয়ােদি ব্যবহাি কিা হদয়দছ।
(দিনেও এনবনি : ১৫০০ ঘ. ২৪.১১.২০২১ প্রতীক ও িািগীি)

িােশাহীি কাটাখানল বপৌিিোি বময়ি আব্বাি আলীি নবরুদি নতিটি মামলা দাদয়ি
িােশাহীি কাটাখানল বপৌিিোি বময়ি আব্বাি আলীি নবরুদি োনতি েিক বঙ্গবন্ধু বশখ মুনেবুি িহমাদিি মুযিাল
নিদয় কটুনি কিাি অনেদোদগ নতিটি মামলা হদয়দছ। িােশাহী নিটি কিদপাদিশদিি ১৩, ১৪ এবিং ১৯ িম্বি ওয়াদে ণি
নতি কাউনন্সলি নেনেটাল নিিাপিা আইদি িগিীি নতি থািায় মামলা কদিদছি। মঙ্গলবাি িাদত মামলাগুদলা কিা
হদয়দছ। (দিনেও এনবনি : ১৫০০ ঘ. ২৪.১১.২০২১ প্রতীক ও িািগীি)

ধর্ণণ মামলাি এক আিানম বিৌকাি মদিািয়ি বপদয়দছি
মুনন্সগদেি নিিােদীখাি উপদেলাি বকালা ইউনিয়ি পনির্দ নিব ণাচদি ধর্ণণ মামলাি এক আিানম বিৌকাি মদিািয়ি
বপদয়দছি। তাি িাম মীি নলয়াকত আনল। নতনি ইউনিয়ি পনির্দদি বতণমাি বচয়ািম্যাি।
(দিনেও এনবনি : ১৫০০ ঘ. ২৪.১১.২০২১ প্রতীক ও িািগীি)

ববগম খাদলদা নেয়াি নচনকৎিায় িিকাি অদহত্যক প্রনতবন্ধকতা সৃনি কিদছ : এমিাি িাদলহ নপ্রন্স
নবএিনপি বকন্দ্রীয় িািংগেনিক িম্পাদক তিয়দ এমিাি িাদলহ নপ্রন্স বদলদছি, ববগম খাদলদা নেয়াি নচনকৎিায় িিকাি
অদহত্যক প্রনতবন্ধকতা সৃনি কিদছ। এই প্রনতবন্ধকতায় েনদ খাদলদা নেয়াি েীবদিি েন্য হুমনক বা নবপন্ন হয়, তাহদল
বদদশ বিে অযালাট ণ োনি কদিও িিকাদিি পতি বেকাদিা োদব িা। আে বুধবাি দুপুদি খাদলদা নেয়াি মুনি এবিং
উন্নত নচনকৎিাি েন্য নবদদদশ পাোদিাি দানবদত োমালপুি বেলা প্রশািদকি কাদছ স্মািকনলনপ প্রদাি কিদত এদি
নতনি এিব কথা বদলি। (দিনেও এনবনি : ১৮০০ ঘ. ২৪.১১.২০২১ প্রতীক ও িািগীি)

েিগদণি কাদছ বোট চাওয়াি মদতা বকাদিা মুখ নবএিনপি বিই : ওবায়দুল কাদদি
আওয়ামী লীদগি িাধািণ িম্পাদক এবিং িডক পনিবহি ও বিত্যমন্ত্রী ওবায়দুল কাদদি বদলদছি, েিগদণি কাদছ বোট
চাওয়াি মদতা বকাদিা মুখ নবএিনপি বিই। বুধবাি িকাদল িাদটাি বেলাি বডাইগ্রাম উপদেলায় আওয়ামী লীদগি নত্রবানর্কণ িদেলদি োচু ণয়ানল যুি হদয় এ কথা বদলি নতনি।
(দিনেও এনবনি : ১৮০০ ঘ. ২৪.১১.২০২১ প্রতীক ও িািগীি)

বিাদহল এবিং তাি িহদোগী হতযাি িহস্য আে বা কাল উদঘাটি কিা হদব : স্বিাষ্ট্রমন্ত্রী
স্বিাষ্ট্রমন্ত্রী আিাদুজ্জামাি খাি বদলদছি, কুনমল্লা নিটি কিদপাদিশদিি ১৭ িম্বি ওয়াদে ণি কাউনন্সলি এবিং মহািগি
আওয়ামী লীদগি িদস্য বমা. বিাদহল এবিং তাি িহদোগী হনিপদ িাহা হতযাি িহস্য আে বা কাল উদঘাটি কিা
হদব। আে বুধবাি দুপুদি িােধািীদত আদয়ানেত এক অনুষ্ঠাদি স্বিাষ্ট্রমন্ত্রী এিব কথা বদলি।
(দিনেও এনবনি : ১৮০০ ঘ. ২৪.১১.২০২১ প্রতীক ও িািগীি)

মালদ্বীপ বিানহঙ্গা ইসুযদত বািংলাদদদশি পাদশ আদছ : পিিাষ্ট্রমন্ত্রী
পিিাষ্ট্রমন্ত্রী এ. বক. আব্দুল বমাদমি বদলদছি, মালদ্বীপ বিানহঙ্গা ইসুযদত বািংলাদদদশি পাদশ আদছ। এই ইসুযদত িব
বিািাদম দু’টি বদদশি বিব্য অনেন্ন। মালদ্বীদপি োইি বপ্রনিদেি বািংলাদদদশ এদিদছি। প্রধািমন্ত্রী মালদ্বীপ বগদল
দু’টি বদদশি মদধ্য স্বাথ ণ িিংনেি অদিক চুনি হদব। বুধবাি িকাদল গােীপুদিি কানলয়ানকদি এক অনুষ্ঠাদি পিিাষ্ট্রমন্ত্রী
এ কথা বদলি। (দিনেও এনবনি : ১৮০০ ঘ. ২৪.১১.২০২১ প্রতীক ও িািগীি)

বিনেও টুদে
স্বদল্পান্নত বদশ হদত বািংলাদদদশি উিিদণি সুপানিশ োনতিিংঘ িাধািণ পনির্দদ অনুদমানদত
স্বদল্পান্নত বদশ বা এলনেনি হদত বািংলাদদদশি উিিদণি সুপানিশ োনতিিংদঘ অনুদমানদত হদয়দছ। োনতিিংঘ িাধািণ
পনির্দদি ৭৬তম তবেদকি ৪০তম প্ল্যািানি িোয় বুধবাি এই ঐনতহানিক নিিান্ত গ্রহণ কিা হয়। এ প্রিদঙ্গ অথ ণমন্ত্রী
আ. হ. ম. মুস্তিা কামাল এক নববৃনতদত এই ঐনতহানিক অেণিদক বািংলাদদদশি উন্নয়ি োত্রায় এক মহাি মাইলিলক
নহদিদব অনেনহত কদিদছি। িব ণকাদলি িব ণদেষ্ঠ বাঙানল বািংলাদদদশি োনতি নপতা মহাি স্বাধীিতাি স্থপনত বঙ্গবন্ধু
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বশখ মুনেবুি িহমাদিি স্বে পূিদণ তাি সুদোগ্য কন্যা প্রধািমন্ত্রী বশখ হানিিাি দৃঢ় বিতৃদেি মাধ্যদম এই অভূতপূব ণ
িািল্য অনেণত হদয়দছ বদল অথ ণমন্ত্রী নববৃনতদত উদল্লখ কদিি। অথ ণমন্ত্রী বদলি, প্রধািমন্ত্রীি নদক-নিদদ ণশিায় গত এক
দশদকি ববনশ িময় ধদি বািংলাদদদশি বে অপ্রনতদিাধ্য উন্নয়ি োত্রা এটি তািই একটি আন্তেণানতক স্বীকৃনত। এ
িািদল্যি অিংশীদাি এ বদদশি িব বেনণ-বপশাি মানুর্। (দিনেও টুদে : ০৮৪৫ ঘ. ২৫.১১.২০২১ আিাদ ও িািগীি)

নবেজুদড কদিািা মহামানিদত গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যয ও িিংক্রমণ দু’বটাই ববদডদছ
চলমাি কদিািা মহামানিদত নবেজুদড তদনিক মৃত্যয ও িিংক্রমণ আদিা ববদডদছ। গত ২৪ ঘণ্টায় িািানবদে কদিািায়
আক্রান্ত হদয় মািা বগদছি িাদড ৭ হাোদিি ববনশ মানুর্। একই িমদয় িত্যি কদি আক্রান্ত মানুদর্ি িিংখ্যা বপৌাঁদছদছ
প্রায় বিায়া ৬ লাদখ। এনদদক, ২৪ ঘণ্টায় নবেজুদড িবদচদয় ববনশ িিংক্রমণ ও প্রাণহানিি ঘটিা ঘদটদছ যুিিাদষ্ট্র। এদত
নবেব্যাপী কদিািাোইিাদি আক্রাদন্তি িিংখ্যা প্রায় ২৬ বকাটিি কাছাকানছ বপৌাঁদছ বগদছ। অন্যনদদক, মৃদতি িিংখ্যা
ছানডদয়দছ ৫১ লাখ ৯১ হাোি। (দিনেও টুদে : ০৮৪৫ ঘ. ২৫.১১.২০২১ আিাদ ও িািগীি)

বািংলাদদশ এখি নবদে মাথা উঁচু কদি চলদব : প্রধািমন্ত্রী
প্রধািমন্ত্রী বশখ হানিিা বদলদছি, উন্নয়দিি বিাল মদেল বািংলাদদশ এখি নবদে মাথা উঁচু কদি চলদব। স্বাধীিতাি
সূবণ ণেয়ন্তী উপলদক্ষয আে োতীয় িিংিদদি নবদশর্ আদলাচিাি েন্য িাধািণ প্রস্তাব উপস্থাপিকাদল এিব কথা বদলি
িিকাি প্রধাি। প্রধািমন্ত্রী আদিা বদলি, ৫০ বছি পূনতণদত আমিা বে োয়গায় আিদত বপদিনছ, বিই োয়গায় আমিা
স্বাধীিতাি ১০ বছদিি মদধ্যই বপৌাঁদছ বেদত পািতাম েনদ োনতি নপতা বেঁদচ থাকদতা। প্রধািমন্ত্রী বদলি, বািংলাদদশ
আেদক এনগদয় োদে। এই এনগদয় চলাি পথ অদিক বাধা আমাদদি অনতক্রম কিদত হদয়দছ। নতনি বদলি, আনম
বািংলাদদদশি েিগদণি প্রনত কৃতজ্ঞতা োিাই বে, তািা আমাদদি উপদি আস্থা বিদখদছ, নবোি বিদখদছ, বািবাি বোট
নদদয়দছ। িিকাি গেি কিদত বপদিনছ বদলই আেদক বািংলাদদশদক উন্নয়দিি মহািডদক আিদত আমিা িক্ষম
হদয়নছ। (দিনেও টুদে : ২৩৪৫ ঘ. ২৪.১১.২০২১ আিাদ ও িািগীি)

খাদলদা নেয়াি অবস্থা খুবই নক্রটিকযাল : ো. োিরুল্লাহ বচৌধুিী
হািপাতাদল নচনকৎিাধীি নবএিনপ বচয়ািপািিি ববগম খাদলদা নেয়াি অবস্থা অতযন্ত নক্রটিকযাল উদল্লখ কদি তাদক
আেদকই উন্নত নচনকৎিাি েন্য নবদদদশ পাোদিাি আহ্বাি োনিদয়দছি গণস্বাস্থয বকদন্দ্রি িানস্ট ো. োিরুল্লাহ
বচৌধুিী। আে িােধািীি গণস্বাস্থয বকদন্দ্র আদয়ানেত এক িিংবাদ িদেলদি এই দানব কদিি নতনি।
(দিনেও টুদে : ২৩৪৫ ঘ. ২৪.১১.২০২১ আিাদ ও িািগীি)

খাদলদা নেয়াি নবদদদশ নচনকৎিাি নবর্দয় আইি মন্ত্রণালয় নবদের্ণ কিদছ : তথ্য ও িম্প্রচাি প্রনতমন্ত্রী
অসুস্থ খাদলদা নেয়াি প্রনত িমদবদিাপূব ণক তাাঁি সুস্থতাি েন্য বদায়া কিদছি বদল োনিদয়দছি তথ্য ও িম্প্রচাি
প্রনতমন্ত্রী োিাি মুিাদ হািাি। নতনি বদলদছি, খাদলদা নেয়াি বয়ি হদয়দছ। নতনি এি আদগ নিদেি িমস্যাি েন্য
নবদদদশ নচনকৎিা কনিদয়দছি। বদদশ িিকাি তাাঁি িদব ণাচ্চ নচনকৎিা নিনশ্চত কিদছ। নবদদদশ নচনকৎিাি ব্যাপাদি আইি
মন্ত্রণালয় নবদের্ণ কিদছ। আে তথ্য ও িম্প্রচাি মন্ত্রণালদয়ি নিে অনিি কদক্ষ িািংবানদকদদি িদঙ্গ মতনবনিময়কাদল
নতনি এিব কথা বদলি। (দিনেও টুদে : ২৩৪৫ ঘ. ২৪.১১.২০২১ আিাদ ও িািগীি)

নশক্ষাথীদদি েন্য গণপনিবহদিি োডা অদধকণ কিাি নিদদ ণশিা বচদয় হাইদকাদট ণ নিট দাদয়ি হদয়দছ
নশক্ষাথীদদি েন্য বদদশি িব ধিদিি িিকানি-ববিিকানি বাি, লি ও বিদিি োডা অদধকণ কিাি নিদদ ণশিা বচদয়
হাইদকাদট ণ নিট কিা হদয়দছ। আে সুনপ্রম বকাদটিণ আইিেীবী ইউনুি আলী আকন্দ েিস্বাদথ ণ এই নিট দাদয়ি কদিি।
আগামী িপ্তাদহ নবচািপনত এম. এিাদয়ত্যি িনহম ও নবচািপনত বমাহােদ বমাস্তানিজুি িহমাদিি হাইদকাট ণ ববি এই
নিট আদবদি শুিানি হদত পাদি বদল োিাি এই আইিেীবী।
(দি. টুদে : ২৩৪৫ ঘ. ২৪.১১.২০২১ আিাদ ও িািগীি)

আনুষ্ঠানিকোদব বটস্ট নক্রদকটদক নবদায় োিাদলি মাহমুদুল্লাহ নিয়াদ
আনুষ্ঠানিকোদব বটস্ট নক্রদকট বথদক অবিদিি বঘার্ণা নদদয়দছি বািংলাদদশ োতীয় দদলি টি-বটাদয়নি অনধিায়ক
মাহমুদুল্লাহ নিয়াদ। তদব টি-বটাদয়নি ও ওয়ািদে বখলদবি বদল োনিদয়দছি নতনি। এক নববৃনতদত আে নিয়াদ
বদলদছি, আনম অদিকনদি ধদিই বখদলনছ এমি একটি িিদমটদক নবদায় বলা িহে কাে িয়। আনম িব িময় িদব ণাচ্চ
োয়গায় বপৌাঁছাদত বচদয়নছ। আমাি নবোি বটস্ট কযানিয়াদিি বশর্ কিাি এটাই িঠিক িময়। এিময় নক্রদকট িিংনেি
এবিং বদদশি গণমানুদর্ি কাদছ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কদিি নতনি। ২০০৯ িাদল ওদয়স্ট ইনিদেি নবপদক্ষ অনেদর্ক হওয়াি
পি বদদশি হদয় ৫০টি বটস্ট ম্যাদচ মাদে বিদমদছি নতনি। ৫ বিঞ্চুনিি িদঙ্গ হাাঁনকদয়দছি ১৬টি নিিটি। ৩৩.৪৯ গদড়
এই িিদমদট ২,৯১৪ িাি এদিদছ তাি ব্যাট বথদক। চলনত বছি নেম্বাবুদয়ি নবপদক্ষ িব ণদশর্ বটস্ট বখদলনছদলি নতনি।
গত ১১ জুলাই হািাদি বটদস্টি বশর্ নদদি মাদে িামাি িময় িতীথ ণদদি কাছ বথদক গাে ণ অি অিাি পাি মাহমুদুল্লাহ।
(দিনেও টুদে : ২৩৪৫ ঘ. ২৪.১১.২০২১ আিাদ ও িািগীি)
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চিগ্রাম বটদস্ট বখলদছি িা িানকব আল হািাি
নিটদিি পিীক্ষায় পাশ কিাি শদতণ িানকব আল হািািদক পানকস্তাদিি নবপদক্ষ প্রথম বটদস্টি দদল বিদখনছল
বািংলাদদশ। নকন্তু নিটদিি পিীক্ষাি আগ পেন্তণ অদপক্ষা কিদত হদলা িা। দল বঘার্ণাি একনদি পদি োিা বগল
চিগ্রাম বটদস্ট থাকদত পািদছি িা নবেদিিা অলিাউিাি। পুদিাপুনি সুস্থ িা হওয়ায় প্রথম বটস্ট বখলদত পািদবি িা
িানকব। পানকস্তাদিি নবপদক্ষ প্রথম বটস্ট বখলদত গতকাল চিগ্রাম বগদছ বািংলাদদশ নক্রদকট দল। নকন্তু বখলাি েন্য
নিট িা হওয়ায় দদলি িদঙ্গ োিনি িানকব। গণমাধ্যমদক খবিটি নিনশ্চত কদিদছি নবনিনবি প্রধাি নিব ণাচক নমিহাজুল
আদবনদি িান্নু। আগামী ২৬ িদেম্বি চিগ্রাদমি েহুি আহদমদ বচৌধুিী বস্টনেয়াদমি মাদে গডাদব প্রথম বটস্ট।
(দিনেও টুদে : ২৩৪৫ ঘ. ২৪.১১.২০২১ আিাদ ও িািগীি)

বদকয়া ববতদিি দানবদত িােধািীদত িডক অবদিাধ কদি নবদক্ষাে কিদছ গাদম ণিি েনমকিা
বদকয়া ববতদিি দানবদত িােধািীি নমিপুি ও কুনডদল িডক অবদিাধ কদি নবদক্ষাে কিদছ গাদম ণিি েনমকিা। এি
বেদি এিব এলাকায় োি চলাচল মািাত্মক নবনিত হদে। আে িকাল ৯টা বথদক নবদক্ষােিত েনমকিা নমিপুি-১০
িম্বি বগাল চেদি অবস্থাি বিি। তািা নবনেন্ন প্রনতষ্ঠাদি োঙচুদি অিংশ বিি বদল োিা বগদছ। অপিনদদক, কুনডল
নবেদিাদে গাদম ণিি েনমকদদি আদন্দালদিি বেদি এয়ািদপাট ণ িডক বন্ধ হদয় আদছ। কুনডল বথদক বিািী, প্রগনত
িিনণ পেন্তণ োিবাহদিি নবশাল লাইি লক্ষয কিা বগদছ। বদকয়া ববতি-োতা আদায়িহ নবনেন্ন দানব আদাদয় এই
আদন্দালি কিদছ বদল োনিদয়দছি েনমকিা। (দিনেও টুদে : ১৩৪৫ ঘ. ২৪.১১.২০২১ প্রতীক ও িািগীি)

মািবতা নবদিাধী অপিাদধ বমা. বমানমি তালুকদািদক মৃত্যযদণ্ড নদদয়দছি যুিাপিাধ িাইবুযিাল
একািদি মুনিযুদিি িময় হতযা, লুটপাট ও অনিিিংদোদগি মদতা মািবতা নবদিাধী অপিাদধ েনডত থাকাি দাদয়
নবএিনপি িাদবক িিংিদ িদস্য বমা. বমানমি তালুকদাি ওিদি বখাকাি িাাঁনিি িায় নদদয়দছি যুিাপিাধ িাইবুযিাল।
নবচািপনত বমা. শানহনুি ইিলাদমি বিতৃোধীি নতি িদদস্যি আন্তেণানতক অপিাধ িাইবুযিাল আে এই িায় বঘার্ণা
কদিি। পলাতক বমানমি তালুকদাদিি নবরুদি আিা নতিটি অনেদোদগই তাদক মৃত্যযদণ্ড নদদয়দছি িাইবুযিাল। এই
িাদয়ি নবরুদি আনপল কিদত হদল তাদক আত্মিমপণণ কিদত হদব। চািদলীয় বোট িিকাদিি আমদল বি ও পনিদবশ
মন্ত্রণালদয়ি িিংিদীয় স্থায়ী কনমটিি িোপনত নছদলি নতনি। বগুডা-৩ আিি বথদক বমানমি তালুকদাি দুইবাি এমনপ
হদয়নছদলি। (দিনেও টুদে : ১৩৪৫ ঘ. ২৪.১১.২০২১ প্রতীক ও িািগীি)

তিয়দ বমা. বিাদহল ও তাি িহদোগী হনিপদ িাহাদক গুনল কদি হতযাি ঘটিায় মামলা হদয়দছ
কুনমল্লা নিটি কিদপাদিশদিি ১৭ িম্বি ওয়াদে ণি কাউনন্সলি তিয়দ বমা. বিাদহল ও তাি িহদোগী হনিপদ িাহাদক গুনল
কদি হতযাি ঘটিায় মামলা হদয়দছ। নিহত বিাদহদলি বছাট োই তিয়দ রুদমল মঙ্গলবাি নদবাগত মধ্যিাদত ১১ েদিি
িাম উদল্লখ কদি এবিং আদিা ৮ বথদক ১০ েি অজ্ঞাতিামা ব্যনিদক আিানম কদি কুনমল্লা বকাদতায়ানল মদেল থািায়
একটি হতযা মামলা দাদয়ি কদিি। মামলাি এোহাদি বলা হদয়দছ, আিানমিা বিামবাি নবদকল িাদড ৪টাি নদদক
কুনমল্লা িগিীি পাথুনিয়াপাডা এলাকাি নি স্টাি এিািপ্রাইদেি ব্যবিা প্রনতষ্ঠাদি ঢুদক বিাদহল ও হনিপদদক গুনল কদি
হতযা কদি। নিহত বিাদহল নছদলি ওয়াে ণ আওয়ামী লীদগি িোপনত আি হনিপদ ওয়াে ণ েনমক লীদগি িোপনত।
এনদদক, এই হতযাকাদণ্ডি ঘটিায় সুমি নময়া িাদম একেিদক বগ্রিতাি কদিদছ পুনলশ। িকাদল কুনমল্লা বমনেদকল
কদলে হািপাতাল এলাকা বথদক তাদক বগ্রিতাি কিা হয় বদল োনিদয়দছি বকাদতায়ানল থািাি োিপ্রাপ্ত কম ণকতণা
আদিায়ারুল আনেম। (দিনেও টুদে : ১৩৪৫ ঘ. ২৪.১১.২০২১ প্রতীক ও িািগীি)

ণ
নবগত ইউনপ নিবাচিগুদলা
অিংশগ্রহণমূলক হদয়দছ : নিইনি
নবগত ইউনপ নিব ণাচিগুদলা অিংশগ্রহণমূলক হদয়দছ বদল দানব কদিদছি প্রধাি নিব ণাচি কনমশিাি বক. এম. নূরুল হুদা।
আে আইি-শৃঙ্খলা িিংক্রান্ত এক তবেদক নতনি এমি দানব কদিি।
(দিনেও টুদে : ১৩৪৫ ঘ. ২৪.১১.২০২১ প্রতীক ও িািগীি)

ববগম নেয়া নমথ্যা মামলায় িাো পাদেি : নিেেী
নবএিনপ বচয়ািপািিি ববগম খাদলদা নেয়া মৃত্যযি িদঙ্গ পাো লডদছি বদল োনিদয়দছি দলটিি নিনিয়ি যুগ্ম মহািনচব
রুহুল কনবি নিেেী। আে ববলা িাদড ১১টাি নদদক ঢাকা বেলা প্রশািদকি কাদছ স্মািকনলনপ বদয়াি পি নতনি এ কথা
বদলি। নিেেী বদলি, ববগম নেয়া নমথ্যা মামলায় িাো পাদেি।
(দিনেও টুদে : ১৩৪৫ ঘ. ২৪.১১.২০২১ প্রতীক ও িািগীি)

চাাঁদপুদি বমাটি িাইদকদলি নিয়ন্ত্রণ হানিদয় দুই এিএিনি পিীক্ষাথী নিহত
চাাঁদপুদি বমাটি িাইদকদলি নিয়ন্ত্রণ হানিদয় শান্ত ও আনিি িাদমি দুই এিএিনি পিীক্ষাথী নিহত হদয়দছি। মঙ্গলবাি
নদবাগত িাত িাদড ১০টাি নদদক চাাঁদপুি িদি উপদেলাি মহামায়া এলাকায় চাাঁদপুি-কুনমল্লা আিনলক মহািডদক এই
দুঘ ণটিা ঘদট। দুঘ ণটিাি নশকাি ঐ বমাটি িাইদকদলি আদিক আদিাহী িাজ্জাদ ও পথচািী নুরুল ইিলামদক
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আশঙ্কােিক অবস্থায় ঢাকায় পাোদিা হদয়দছ। পুনলশ োিায়, পথচািী নুরুল ইিলামদক বাাঁচাদত নগদয় বমাটি
িাইদকদলি চালক নিয়ন্ত্রণ হানিদয় বিদল। এটি তখি িডদক নছটদক পদড। এই দুঘ ণটিায় ঘটিাস্থদল শান্ত মািা োয়।
আি হািপাতাদল বিয়াি পদথ মািা োয় আনিি। (দিনেও টুদে : ১৩৪৫ ঘ. ২৪.১১.২০২১ প্রতীক ও িািগীি)

বঙ্গবন্ধুি স্বদেি বিািাি বািংলা গডদত িােনিনতক দলগুদলাদক পিমতিনহষ্ণু হওয়াি আহ্বাি িাষ্ট্রপনতি
স্বাধীিতাি সূবণ ণেয়ন্তীদত োনতি নপতাি স্বদেি বিািাি বািংলা গডদত িােনিনতক দলগুদলাদক পিমতিনহষ্ণু হওয়াি
আহ্বাি োনিদয়দছি িাষ্ট্রপনত বমা. আবদুল হানমদ। নতনি বদলদছি, বদদশ সুশািি প্রনতষ্ঠায় িােনিনতক বিতৃদেি িদঙ্গ
সুশীল িমােদকও এনগদয় আিদত হদব। আে োতীয় িিংিদদি পিদশ অনধদবশদি স্বাধীি বািংলাদদদশি সূবণ ণেয়ন্তী
উপলদক্ষয িিংিদদি নবদশর্ আদলাচিায় বদয়া স্মািক বিৃতায় িাষ্ট্রপনত এই আহ্বাি োিাি।
(দিনেও টুদে : ১৮৪৫ ঘ. ২৪.১১.২০২১ প্রতীক ও িািগীি)

বদশ গডাি প্রনতটি কাদেি নেনি বঙ্গবন্ধু বশখ মুনেবুি িহমাি ততনি কদি বগদছি : প্রধািমন্ত্রী
বদশ গডাি প্রনতটি কাদেি নেনি োনতি েিক বঙ্গবন্ধু বশখ মুনেবুি িহমাি ততনি কদি বগদছি বদল উদল্লখ কদি
ণ
প্রধািমন্ত্রী বশখ হানিিা বদলদছি, শত বাধা অনতক্রম কদি বদশ এনগদয় োদে। বািংলাদদশদক নবে িোয় মোদাশীল
কিাই িিকাদিি লক্ষয বদলও োিাি প্রধািমন্ত্রী। স্বাধীিতাি সূবণ ণেয়ন্তী উপলদক্ষয আে োতীয় িিংিদদি নবদশর্
আদলাচিাি েন্য িাধািণ প্রস্তাব উপস্থাপিকাদল এিব কথা বদলি িিকাি প্রধাি।
(দিনেও টুদে : ১৮৪৫ ঘ. ২৪.১১.২০২১ প্রতীক ও িািগীি)

ণ
ণ িাদথ উদোপদি ৫০টি কম ণসূনচ গ্রহণ কদিদছ মনন্ত্রিো
স্বাধীিতাি সূবণেয়ন্তী
েথাদোগ্য মোদাি
ণ িাদথ উদোপদিি েন্য ৫০টি কম ণসূনচ গ্রহণ কদিদছ মনন্ত্রিো। এি
মহাি স্বাধীিতাি সূবণ ণেয়ন্তী েথাদোগ্য মোদাি
মদধ্য অন্যতম কম ণসূনচ পদথ পদথ নবেয় নশদিাণাদম বদদশি নবনেন্ন স্থাদি শত্রুমুি হওয়াি নদদি আিনলক মহািমাদবশ,
নবেদয়ি মাদি আগামী ২ নেদিম্বি বথদক শুরু কদি ১৩ নেদিম্বি পেন্তণ পিগড, বগাপালগে, কিবাোি, ময়মিনিিংহ,
মাদািীপুি এবিং নিদলটিহ বমাট ৭টি আিনলক এবিং ১৪টি উপ-আিনলক মহািমাদবশ অনুনষ্ঠত হদব। আে িনচবালদয়
এক বপ্রি নিনিিংদয় এই তথ্য োনিদয়দছি মুনিযুি নবর্য়ক মন্ত্রী আ. ক. ম. বমাোদেল হক। আগামী প্রেেদক যুদিি
ইনতহাদিি িাদথ পনিচয় কনিদয় বদয়া, স্থািীয় বীি মুু্নিদোিাদদি িম্পদকণ পুিিায় োিা এবিং িোি প্রদশ ণি এবিং
ণ
নবেদয়ি গল্পগুদলা পুিিায় বলা, এই আদয়ােদিি উদিশ্য বদল োিাি মন্ত্রী। িমাদবশগুদলাদত নবনেন্ন কােক্রম,
প্রদশ ণিী, বখলা, কুইে, আদলাচিা, িিংবধিাণ এবিং পুিস্কাি নবতিণিহ বণ ণাঢয িািংস্কৃনতক অনুষ্ঠাদিি আদয়ােি কিা হদব
বদলও নতনি োিাি। (দিনেও টুদে : ১৮৪৫ ঘ. ২৪.১১.২০২১ প্রতীক ও িািগীি)

নবএিনপ িাম্প্রদানয়ক অপশনিদক িাদথ নিদয় নবশৃঙ্খলা সৃনিি পাাঁয়তািা কিদছ : ওবায়দুল কাদদি
ণ
বদদশি উন্নয়দি ঈর্ানিত
হদয় নবএিনপ িাম্প্রদানয়ক অপশনিদক িাদথ নিদয় নবশৃঙ্খলা সৃনিি পাাঁয়তািা কিদছ বদল
মন্তব্য কদিদছি আওয়ামী লীদগি িাধািণ িম্পাদক, িডক পনিবহি ও বিত্যমন্ত্রী ওবায়দুল কাদদি। নবএিনপি বে
বকাদিা চক্রান্ত বমাকানবলায় দলীয় বিতা-কমীদদি িতকণ থাকাি আহ্বািও োনিদয়দছি নতনি। িকাদল িাদটাদিি
বডাইগ্রাম উপদেলা আওয়ামী লীদগি নত্র-বানর্কণ িদেলদি নিে বািেবি বথদক োচু ণয়ানল যুি হদয় এিব কথা বদলি
ওবায়দুল কাদদি। (দিনেও টুদে : ১৮৪৫ ঘ. ২৪.১১.২০২১ প্রতীক ও িািগীি)

ববগম খাদলদা নেয়াি অসুস্থতা নিদয় অসুস্থ িােিীনত িা কিাি আহ্বাি তথ্যমন্ত্রীি
নবএিনপ বচয়ািপািিি ববগম খাদলদা নেয়াি অসুস্থতা নিদয় অসুস্থ িােিীনত িা কিাি আহ্বাি োনিদয়দছি তথ্য ও
িম্প্রচািমন্ত্রী েটি হাছাি মাহমুদ। নতনি বদলি, খাদলদা নেয়াি েীবি িিংকটাপন্ন, এই কথা বকাদিা নচনকৎিক
বদলিনি, এই কথা নবএিনপ বিতািা বলদছি। দুপুদি িনচবালদয় ঢাকাস্থ চিগ্রাম বিািাদমি িবনিব ণানচত পনির্দদি িাদথ
তবেক বশদর্ নতনি এ কথা বদলি। (দিনেও টুদে : ১৮৪৫ ঘ. ২৪.১১.২০২১ প্রতীক ও িািগীি)

খাদলদা নেয়া বেঁদচ থাকুক িিকাদিি বিই ইো বিই : নমেণা িখরুল
নবএিনপ বচয়ািপািিি ববগম খাদলদা নেয়াি বিাগমুনি কামিায় আগামী শুক্রবাি বাদ জুমআ িািাদদদশ মিনেদ এবিং
অন্যান্য উপািিালদয় বদায়া এবিং প্রাথ ণিা কম ণসূনচ পালি কিদব নবএিনপ। এছাডা খাদলদা নেয়াি নবদদদশ নচনকৎিাি
দানবদত আগামীকাল িািাদদদশ যুবদল এবিং ২৮ িদেম্বি বস্বোদিবক দল নবদক্ষাে কম ণসূনচ পালি কিদব। আে
ণ
িােধািীি িয়াপল্টদি দদলি বকন্দ্রীয় কাোলদয়
এিব কম ণসূনচি বঘার্ণা কদিি নবএিনপ মহািনচব নমেণা িখরুল ইিলাম
আলমগীি। এ িময় খাদলদা নেয়া বেঁদচ থাকুক, িিকাদিি বিই ইো বিই বদলই তাদক উন্নত নচনকৎিাি েন্য সুদোগ
বদয়া হদে িা বদল মন্তব্য কদিি নবএিনপ মহািনচব। (দি. টুদে : ১৮৪৫ ঘ. ২৪.১১.২০২১ প্রতীক ও িািগীি)

বদদশি িব বেলা প্রশািকদদি কাদছ স্মািকনলনপ নদদয়দছ নবএিনপ
ববগম খাদলদা নেয়াি মুনি এবিং উন্নত নচনকৎিাি েন্য নবদদদশ পাোদিাি দানবদত পূব ণ বঘার্ণা অনুোয়ী বদদশি িব
বেলা প্রশািকদদি কাদছ স্মািকনলনপ নদদয়দছ নবএিনপ। িকাদল প্রনতটি বেলায় দলীয় বিতা-কমীিা এই স্মািকনলনপ
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বদি। তদব স্মািকনলনপ নদদত নগদয় নবনেন্ন স্থাদি বাধাি মুদখ পডদত হদয়দছ বদল নবএিনপি পক্ষ বথদক অনেদোগ কিা
হদয়দছ। (দিনেও টুদে : ১৮৪৫ ঘ. ২৪.১১.২০২১ প্রতীক ও িািগীি)

ণ িনহিংিতা বন্ধ কিা িম্ভব িয় : নিইনি
পাডা-মহল্লায় পাহািা নদদয় নিবাচিী
পাডা-মহল্লায় পাহািা নদদয় নিব ণাচিী িনহিংিতা বন্ধ কিা িম্ভব িয় বদল মন্তব্য কদি প্রধাি নিব ণাচি কনমশিাি বক. এম.
নূরুল হুদা বদলদছি, নিব ণাচদিি পনিদবশ োদলা িাখদত বোদট অিংশগ্রহণ কিা িব প্রাথীদক িহদোনগতা কিদত হদব।
নিব ণাচদি োিা নবশৃঙ্খলা কিদত পাদি তাদদিদক আগাম বগ্রিতাদি আইি-শৃঙ্খলা বানহিীদক নিদদ ণশিা বদয়া হদয়দছ
বদলও নতনি োিাি। আে নিব ণাচি েবি িদেলি কদক্ষ আইি-শৃঙ্খলা নবর্য়ক নবদশর্ িো বশদর্ িািংবানদকদদি এিব
কথা বদলি বক. এম. নূরুল হুদা। এ িময় বদশজুদড হওয়া নবগত ইউনপ নিব ণাচিগুদলা প্রনতদোনগতামূলক হদয়দছ বদল
দানব কদিি নিইনি। (দিনেও টুদে : ১৮৪৫ ঘ. ২৪.১১.২০২১ প্রতীক ও িািগীি)

কদিািাোইিাদিি িিংক্রমদণ বদদশ গত ২৪ ঘণ্টায় নতিেদিি মৃত্যয
কদিািাোইিাদিি িিংক্রমদণ বদদশ গত ২৪ ঘণ্টায় নতিেদিি মৃত্যয হদয়দছ। আি একই িমদয় িত্যি বিাগী িিাি
হদয়দছ ৩১২ েি। এ নিদয় বদদশ বমাট িিাি বিাগীি িিংখ্যা ববদড দাাঁনডদয়দছ ১৫ লাখ ৭৪ হাোি ৯৪৮ েদি, োদদি
মদধ্য মািা বগদছি ২৭ হাোি ৯৬১ েি কদিািা বিাগী। িবদশর্ মৃতদদি মদধ্য একেি িািী এবিং দু’েি পুরুর্। আি
২৪ ঘণ্টায় আদিা ৩৩৮ েিিহ এ পেন্তণ কদিািাি িিংক্রমণ বথদক বিদি উদেদছি ১৫ লাখ ৩৯ হাোি ১৯৩ েি।
নবদকদল স্বাস্থয অনধদিতদিি কদিািা নবর্য়ক নিয়নমত িিংবাদ নবজ্ঞনপ্তদত এিব তথ্য োিাদিা হদয়দছ। নবজ্ঞনপ্তদত আদিা
বলা হদয়দছ, গত ২৪ ঘণ্টায় ২১ হাোি ২টি িমুিা পিীক্ষা কিা হয়। আি পিীক্ষাি নবপিীদত বিাগী িিাদিি হাি ১
দশনমক ৪৯ শতািংশ। (দিনেও টুদে : ১৮৪৫ ঘ. ২৪.১১.২০২১ প্রতীক ও িািগীি)

BBC
SWEDEN'S FIRST FEMALE PM RESIGNS HOURS AFTER APPOINTMENT
Sweden's first ever female prime minister has resigned just hours after she was appointed.
Magdalena Andersson, was announced as leader on Wednesday but resigned after her
coalition partner quit the government and her budget failed to pass. Instead, parliament
voted for a budget drawn-up by the opposition which includes the anti-immigrant far right.
(BBC : 2200+2300 hrs. 24.11.2021 Faruk & Nargis)
SUDAN PM REVIEWING CHANGES BY MILITARY AFTER COUP
The Sudanese prime minister has announced a review of all appointments that were made
during his detention following last month's coup. Abdallah Hamdok who was reinstated to his
post on Sunday also ordered an end to the dismissals of officials. When the country's
military chief, General Abdel Fattah al-Burhan, carried out the coup he dissolved all the
country's institutions and sacked many officials including the heads of state media, public
companies and banks. The prime minister is still without a government after being reinstalled
in a controversial deal with General Burhan.
(BBC : 2200+2300 hrs. 24.11.2021 Faruk & Nargis)
SRI LANKA ATTACKS: 23,000 CHARGES FILED AGAINST SUSPECTS
The trial of 25 men accused of masterminding the 2019 Easter bombings in Sri Lanka has
begun. The bombings, which targeted three hotels and three churches. Killed 267 people
and injured about 500. More than 23,000 charges have been filed against the suspects, and
1,215 witnesses have been called to testify. However, the suspects’ lawyers have
questioned the plausibility of having this number of charges and witnesses, calling the trial a
futile exercise. (BBC : 2200+2300 hrs. 24.11.2021 Faruk & Nargis)
SOMALIA DECLARES STATE OF EMERGENCY AS DROUGHT WORSENS
Somali Prime Minister Mohamed Hussein Roble has declared a state of emergency in the
wake of the country's worsening drought. The declaration came after the prime minister
chaired an extraordinary cabinet meeting on Tuesday. He called on the Somali people and
the international community to help those affected by the drought. Severe drought has hit
several regions in the country, putting people and animals in dire straits. In some areas, it
has killed some people as well as livestock. Some 3.5 million Somalis are already facing
acute food insecurity, according to the UN.
(BBC : 2200+2300 hrs. 24.11.2021 Faruk & Nargis)
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NEW ZEALAND TO REOPEN TO VACCINATED VISITORS
New Zealand has unveiled its plans to reopen borders and will allow foreigners to enter next
year. Fully vaccinated visitors can enter from 30 April, and will have to self-isolate for seven
days upon arrival. More New Zealanders will be allowed to travel home from early next year
as well, under similar rules. The move eases strict curbs that have locked out many citizens
and tourists since borders were slammed shut at the start of the Covid pandemic.
(BBC : 2200+2300 hrs. 24.11.2021 Faruk & Nargis)
US ENVOY WARNS OF ESCALATION OF ETHIOPIA WAR
The US Special Envoy for the Horn of Africa has warned an escalation of the fighting in
Ethiopia is threatening any progress towards negotiating a ceasefire. Following a visit to
Ethiopia, Jeffrey Felthman said both Prime Minister Abiy Ahmed and the Tigray People's
Liberation Front (TPLF) seemed to believe they were on the cusp of military victory. Mr
Felthman warned that if the Tigrayan rebels moved on the capital, Addis Ababa, it would be
unacceptable and catastrophic. With the TPLF saying its fighters are advancing, France and
Germany are the latest countries to advise citizens to leave Ethiopia as soon as possible.
(BBC : 2200+2300 hrs. 24.11.2021 Faruk & Nargis)
EUROPE FACES 7,00,000 MORE COVID DEATHS BY MARCH: WHO WARNS
A further 7,00,000 people could die of Covid by March in Europe and parts of Asia, the
World Health Organization has warned. The death toll already exceeds 1.5 million in the 53
countries of what the WHO terms as its Europe region. The WHO warned of high or extreme
stress in intensive care units in 49 of the nations by March 2022. Europe is facing a surge in
cases, prompting Austria to return to lockdown and others to consider fresh measures. A
number of countries - including France, Germany and Greece - could also soon make
booster jabs a requirement for their citizens to be considered fully vaccinated.
(BBC : 2200+2300 hrs. 24.11.2021 Faruk & Nargis)
US EMBASSY IN ETHIOPIA ISSUES TERROR ALERT
The US embassy in Ethiopia has warned of a possible terror attack in the capital, Addis
Ababa, and other parts of the country. The embassy listed possible targets as diplomatic
facilities, tourist locations, transportation hubs, markets/shopping malls, western businesses,
restaurants and resorts, local government facilities and other public areas. It urged
Americans to be vigilant and avoid crowded places and areas frequented by foreigners. The
US is among countries that have urged their citizens to leave Ethiopia.
(BBC : 0600 hrs. 25.11.2021 Faruk & Nargis)
GERMANY'S SCHOLZ SEALS DEAL TO END MERKEL ERA
Olaf Scholz will head a three-party coalition with broad plans for Germany's transition to a
green economy, under a deal to end 16 years of government led by Angela Merkel. Almost
two months after his Social Democrat party won federal elections, he will go into power with
the Greens and business-friendly Free Democrats. Climate protection forms a big part of the
coalition deal. The parties aim to phase out coal use 2030, eight years ahead of schedule.
Germany is Europe's biggest economy, so decisions taken by the new government will have
a big effect on its neighbours. (BBC : 0600 hrs. 25.11.2021 Faruk & Nargis)
DOZENS OF KIDNAP VICTIMS RESCUED IN NIGERIA
The police in Nigeria's north-west Zamfara state say they have rescued 24 people, including
some students are travellers, who were kidnapped from different parts of the state.
Commissioner Ayuba Elkanah said that some of the victims spent more than 60 days in
captivity before they were freed. He added that they were rescued unconditionally. Among
the victims were four students of Government Day Secondary School in Birnin Yero who
were abducted while writing their exams and a student of Federal Polytechnic Kaura
Namoda. (BBC : 0600 hrs. 25.11.2021 Faruk & Nargis)
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