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১। এএভই ণ্যমভরা উমবাধন : ক্ষুদ্র  ভাঝাতয তমেয উন্নয়মন ৫ দপা তনমদ চনা প্রধানভন্ত্রীয 

প্রধানভন্ত্রী সখ াতনা '৮ভ জাতীয় এএভই ণ্যমভরা-২০২০' উমবাধনর্ামর সদময ম্ভাফনাভয় ক্ষুদ্র  ভাঝাতয 

তেখাতমর্ এতগময় তনমত ৫ দপা তনমদ চনা তদময়মছন। তততন ফমরন, এএভই খামত উৎাতদত অমনর্ ণ্য তফশ্বভামনয। 

এগুমরায মঙ্গ আভামদয াাংস্কৃততর্ ঐততয জতড়ত। র্ামজই এ খাত উন্নয়মন আভামদয সফ তর্ছু ব্ফস্থা তনমত মফ। 

প্রধানভন্ত্রী গতর্ার (৪ ভাচ চ বুধফায) যাজধানীয খাভাযফাতড়মত ফাাংরামদ কৃতলতফদ ইনতিটিউন তভরনায়তমন আময়াতজত 

অনুষ্ঠামন ৯ তদনব্াী এ সভরায উমবাধন র্মযন। এএভই মণ্যয প্রচায এফাং স্থানীয় ক্ষুদ্র  ভাঝাতয তমোমযাক্তামদয এর্ 

ছামদয তনমচ তনময় আায রমে ফঙ্গফন্ধু আন্তজচাততর্ মেরনমর্মে তে ভন্ত্রণারময়য উমযামগ এ ফছয ৮ভ জাতীয় 

এএভই ণ্যমভরা মে। সূত্র-ভর্ার (পৃ.১,র্.৫), ইমত্তপার্ (পৃ.১,র্.৫), এতয়ান এজ (পৃ.১,র্.৬)।   

২। বাযমতয মঙ্গ ম্পর্চ ফন্ধুমেয, দামেয নয় : সতুভন্ত্রী 

ড়র্ তযফণ  সতুভন্ত্রী ফায়দুর র্ামদয ফমরমছন, প্রততমফী সদ বাযমতয মঙ্গ আভামদয ম্পর্চ ফন্ধুমতয, 

দামেয নয়। আভযা বাযমতয মঙ্গ ফন্ধুমেয ম্পর্চ যো র্যমত তগময় সদময স্বামথ চয র্থা ভুমর মাই না। বাযত আভামদয 

মুতক্তমৄমেয অকৃতত্রভ ফন্ধু। গতর্ার (৪ ভাচ চ বুধফায) যাজধানীয ধানভতিয আয়াভী রীগ বামনত্রীয যাজননততর্ র্াম চারময় 

এর্ অনুষ্ঠামন তততন আমযা ফমরন, মাযা বাযমত তগময় াতনয র্থা ফরমত ভুমর তগময়তছর, তাযা আজ নমযে সভাতদয 

তফমযাতধতা র্যমছ। তমফ নমযে সভাতদয নয়, তফএনত প্রকৃতমে মুতজফফমল চয তফমযাতধতা র্যমছ। সূত্র- ইমত্তপার্ (সল 

পৃ.,র্.৫), াংফাদ (পৃ.১,র্.৬), ফাাংরামদ টুমড (সল পৃ.,র্.৬)।      

৩। সভৌসুমভ সেঁয়াজ আভদাতন ফমেয তফলময় আমরাচনা মে : কৃতলভন্ত্রী 

 উৎাদন এফাং চাতদা মাচাই র্ময সভৌসুমভ সদম সেঁয়াজ আভদাতন ফমেয তফলয় তফমফচনা র্যা মফ ফমর 

জাতনময়মছন কৃতলভন্ত্রী ড. সভা. আব্দুয যাজ্জার্। গতর্ার (৪ ভাচ চ বুধফায) তচফারময় ভাতর্চন যাষ্ট্রদূত যফাট চ আরচ তভরামযয 

সনতৃমে এর্ প্রতততনতধদমরয মঙ্গ দফঠর্ সমল কৃতলভন্ত্রী ফমরন, সদত সেঁয়াজ ফাজাময আা শুরু র্যমর সেঁয়ামজয ফাজায 

তনয়ন্ত্রমণ আমফ। উৎাদন সভৌসুমভ সেঁয়াজ আভদাতন ফে যাখা মফ তর্না এ প্রসঙ্গ তততন ফমরন, সেঁয়ামজয সভৌসুমভ 

সেঁয়াজ আভদাতন ফমেয তফলময় আমরাচনা মে। সূত্র-জনর্ণ্ঠ (পৃ.১,র্.৮), মৄগান্তয (পৃ.১৯,র্.১), ইতিমনমডন্ট (পৃ.১,র্.৫)। 

৪। মুতজফফমল চয অনুষ্ঠামন আইনশৃঙ্খরা ফাতনী তর্চ থার্মফ : তনযাত্তা উর্তভটিয বায় স্বযাষ্ট্রভন্ত্রী 

 মুতজফ তফমল চয অনুষ্ঠান তঘময সর্ামনা নার্তায আঙ্কা না থার্মর আইনশৃঙ্খরা ফাতনী তর্চ থার্মফ ফমর 

জাতনময়মছন স্বযাষ্ট্রভন্ত্রী আাদুজ্জাভান খান র্াভার। তততন ফমরন , সগাময়ন্দামদয র্াছ সথমর্ নার্তায সর্ামনা তথ্য ায়া 

মায়তন। এযয াতফ চর্ তনযাত্তায অাং তমমফ যর্ায ফ ধযমনয দমে  সনমফ। সাশ্যার তভতডয়ায় 

অপ্রচাযর্াযীমদয নজযদাতয র্যা মফ। গতর্ার (৪ ভাচ চ বুধফায) তচফারময় স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারময়য মেরনর্মে জাততয 

ততা ফঙ্গফন্ধু সখ মুতজবুয যভামনয জন্মতফাতল চর্ী উরমে গঠিত তনযাত্তাতফলয়র্ উর্তভটিয বা সমল স্বযাষ্ট্রভন্ত্রী 

াাংফাতদর্মদয এফ র্থা ফমরন। সূত্র-ভর্ার (পৃ.২,র্.২),মৄগান্তয (পৃ.৩,র্.৮), ইতিমনমডন্ট (সল পৃ.,র্.৭)।   

৫। গণভাধ্যভ মামত স্বাধীনবামফ র্াজ র্যমত াময স রমে র্াজ র্যমছ যর্ায : তথ্যভন্ত্রী 

তথ্যভন্ত্রী ড . াছান ভাহ মুদ ফমরমছন , সদময গণভাধ্যভ মামত স্বাধীনবামফ র্াজ র্যমত াময , স রমে র্াজ 

র্যমছ যর্ায। গতর্ার (৪ ভাচ চ বুধফায) যাজধানীয জাতীয় সপ্রক্লামফ ‘স্বমেয াযতথ া আরভগীয’ ীল চর্ স্মাযর্ গ্রমেয 

প্রর্ানা অনুষ্ঠামন প্রধান অতততথয ফক্তমব্ তততন  আমযা ফমরন , তফতর্চ তবতত্তর্ ভামজয ভাধ্যমভ ভামজয তযপূণ চ তফর্া 

ঘমট। ফস্তুতনষ্ঠ াাংফাতদর্তা তফতর্চ তবতত্তর্ ভাজ গঠমন অতযাম চ। এ তফলময় আভযা তেতরতবামফ র্াজ র্যমত াতয। 

সূত্র- ইমত্তপার্ (পৃ.৩,র্.৫), মৄগান্তয (পৃ.৩,র্.১), সডইতর ান (পৃ.৩,র্.২)।     

৬। ভতন্ত্রবা র্তভটিমত ৩৮৬ সর্াটি টার্ায ৪ ক্রয় প্রস্তাফ অনুমভাদন 

ঢার্ায় াফময় তনভ চাণ প্রর্মেয যাভ চর্ প্রততষ্ঠামনয চুতক্তমূল্য ফাড়ামনা ৪ ক্রয় প্রস্তাফ অনুমভাদন তদময়মছ 

যর্াতয ক্রয় াংক্রান্ত ভতন্ত্রবা র্তভটি। এমত সভাট ব্য় মফ প্রায় ৩৮৬ সর্াটি টার্া। গতর্ার (৪ ভাচ চ বুধফায) যাজধানীয 

সমযফাাংরানগময অনুতষ্ঠত এ দফঠমর্ বাততে র্মযন অথ চভন্ত্রী আ  ভ মুস্তপা র্াভার। বায় চাযটি ক্রয় প্রস্তাফ ছাড়া 

‘ামর্ ড়র্ াংমমাগ প্রর্ে’ এয আতায় ‘এমরঙ্গা-াটির্াভরুর-যাংপুয ভাড়র্ চাযমরমন উন্নীতর্যণ’ ীল চর্ প্রর্মেয 

পূতচ র্ামজয দযত্র পুনঃপ্রতক্রয়ার্যমণয এর্টি প্রস্তাফ অনুমভাদন সদয়া য়। সূত্র-আভামদযঅথ চনীতত (পৃ.১,র্.১),  
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৭। তজএপআই’য অথ চ াচামযয তথ্য ফস্তুতনষ্ঠ নয় : অথ চভন্ত্রী 

 মৄক্তযাষ্ট্রতবতত্তর্ আন্তজচাততর্ াংস্থা সলাফার তপন্যাতিয়ার ইমন্টতগ্রটি (তজএপআই) ফাাংরামদ সথমর্ অথ চ াচায াংক্রান্ত 

সম তথ্য প্রর্া র্মযমছ তা ফস্তুতনষ্ঠ নয় ফমর ভন্তব্ র্মযমছন অথ চভন্ত্রী আ  ভ মুস্তপা র্াভার। তততন ফমরমছন , এ তফলময় তামদয 

জানা সনই। ঐ প্রততমফদমনয ফস্তুতনষ্ঠতা তনময় প্রশ্ন তুমর অথ চভন্ত্রী ফমরন , ধাযণা  সথমর্ অমনর্ তর্ছু ফরা মায়। তাযা (তজএপআই) 

ধাযণা সথমর্ এ প্রততমফদন তদময়মছ। গতর্ার (৪ ভাচ চ বুধফায) সমযফাাংরানগমযয এনইত মেরনর্মে ক্রয়াংক্রান্ত ভতন্ত্রবা 

র্তভটিয দফঠর্ সমল াাংফাতদর্মদয প্রমশ্নয জফামফ অথ চ ভন্ত্রী এফ র্থা ফমরন।  সূত্র-ভর্ার ( পৃ.২,র্.১), মৄগান্তয (সল 

পৃ,র্.৫)। 

৮। ততছময় ড়া জনমগাষ্ঠীয জন্য র্াজ র্রুন : ব্াাংর্াযমদয প্রতত অথ চভন্ত্রী 

জাততয ততায সযমখ মায়া র্াজ সল র্যমত তরুণ প্রজন্মমর্ আভামদয স্বে সদখামত মফ ফমর জাতনময়মছন অথ চভন্ত্রী 

আ  ভ মুস্তপা র্াভার। তততন ফমরন , সদময ততছময় ড়া ভানুলমর্ আভামদয াভমন এতগময় তনময় আমত মফ। সমফ ভানুল 

সদময অথ চনীততয মঙ্গ ম্পৃক্ত না , তামদয অথ চনীততয মঙ্গ ম্পৃক্ত র্যামত তরুণ প্রজন্ম র্াজ র্যমফ। আভামদয ফাইমর্ 

ফঙ্গফন্ধুয স্বে ফাস্তফায়মন র্াজ র্যমত মফ। ২০৪১ ামরয ভমধ্য াযা তফমশ্বয ভমধ্য আভযা উন্নত সদময র্াতাময থার্ফ। তততন 

ততছময় ড়া জনমগাষ্ঠীয জন্য র্াজ র্যমত ব্াাংর্াযমদয প্রতত আহ্বান জানান। গতর্ার (৪ ভাচ চ বুধফায ) যাজধানীয ফঙ্গফন্ধু 

আন্তজচাততর্ মেরনমর্মে সানারী ব্াাংর্ তরতভমটমডয ফাতল চর্ মেরন -২০২০ এয উমবাধন অনুষ্ঠামন  প্রধান অতততথয ফক্তমব্ 

তততন এফ র্থা ফমরন। সূত্র-ইমত্তপার্ (সল পৃ.,র্.১), ফতণর্ ফাতচা (পৃ.২,র্.৪), ইতিমনমডন্ট (পৃ.৯,র্.৬)।     

৯। মুতজফফমল চ অততযতিত তর্ছু র্যমফন না : আমরাচনাবায় স্থানীয় যর্ায ভন্ত্রী 

স্থানীয় যর্ায ভন্ত্রী সভা. তাজুর ইরাভ ফমরমছন, মুতজফফমল চ জাততয ততা ফঙ্গফন্ধু সখ মুতজবুয যভানমর্ তনময় 

সর্উ অততযতিত তর্ছু র্যমফন না। ফঙ্গফন্ধুয ছতফ অব্ফায না র্ময তাঁমর্ হৃদময় ধাযণ র্যমফন। গতর্ার (৪ ভাচ চ বুধফায) 

যাজধানীয র্ার্যাইমর এর্টি সামটমর মুতজফফল চ উরমে 'ফঙ্গফন্ধু ফাঙাতরয াজায ফছমযয অনুমপ্রযণা' ীল চর্ আমরাচনাবায় 

তততন এফ র্থা ফমরন। সূত্র- ভর্ার (পৃ.৫,র্.১), মৄগান্তয (পৃ.১৭,র্.৮)।    

১০। র্মযানাবাইযা সভার্াতফরায় যর্ামযয ফ প্রস্তুতত যময়মছ : চাঁদপুময তোভন্ত্রী 

তোভন্ত্রী ডা. দীপু ভতন ফমরমছন, সদম র্মযানাবাইযাময াংক্রভণ সযামধ যর্ায র্াজ র্ময মামে। র্যণীয় ফ 

প্রস্তুতত তনময় যাখা ময়মছ- মতদ সর্ামনা যর্ভ াংক্রভণ ঘমট মঙ্গ মঙ্গ সমন ব্ফস্থা তনমত াতয। তা সমন ছতড়ময় না মায়। 

এর্ইমঙ্গ মাযা তফমদ সথমর্ আমছন তামদয যীো না র্ময সদম ঢুর্মত সদয়া মে না। সমখামন সর্ায়ামযন্টাইন র্যা 

প্রময়াজন সখামন তা র্যা মে। এ বাইযা সভার্াতফরায় যর্ামযয অতযন্ত বামরা প্রস্তুতত যময়মছ। তর্ন্তু শুধু যর্ামযয প্রস্তুতত 

থার্মরই মফ না, ব্তক্তম চাময় ফাইমর্ তর্চতা অফরম্বন র্যমত মফ। গতর্ার (৪ ভাচ চ বুধফায) চাঁদপুয তের্রা 

এর্ামডতভমত ততন তদনব্াী জাতীয় নজরুর মেরমনয উমবাধন অনুষ্ঠামন তোভন্ত্রী এফ র্থা ফমরন। সূত্র- ভর্ার 

(পৃ.২,র্.৮), আভামদযঅথ চনীতত (সল পৃ.,র্.১)।  

১১। র্মযানাবাইযা সভার্াতফরায় আভযা প্রস্তুত : স্বাস্থযভন্ত্রী 

 তফমশ্বয অন্যান্য সদময ভমতা ফাাংরামদ র্মযানাবাইযা  াংক্রভমণয ঝুঁতর্মত আমছ ফমর জাতনময়মছন স্বাস্থযভন্ত্রী 

জাতদ ভামরর্। তমফ তযতস্থতত সভার্াতফরায জন্য ফাাংরামদ প্রস্তুত ফমর জাতনময়মছন তততন। গতর্ার (৪ ভাচ চ বুধফায) জাতীয় 

প্রততমলধর্  াভাতজর্ তচতর্ৎা প্রততষ্ঠামন (তনভ) এর্ অনুষ্ঠামন তততন এ র্থা ফমরন। সূত্র -ইমত্তপার্ (পৃ.১৫,র্.৫), তনউ 

সনন (পৃ.৩,র্.১)। 

১২। ‘র্মযানাবাইযা মুক্ত’ নদ ছাড়া চায সদ সথমর্ ফাাংরামদম প্রমফ তনমলধ 

 তঙ্গাপুয  াংমৄক্ত আযফ আতভযামতয য এফায ইতাতরমত এর্ ফাাংরামদত র্মযানাবাইযাম আক্রান্ত ময়মছন। পমর 

ইতাতর, দতেণ সর্াতযয়া, জাান  কুময়ত সথমর্ ফাাংরামদম প্রসফময তফলময় তর্ছুটা তফতধতনমলধ জাতয র্মযমছ যর্ায। এযই 

অাং তমমফ এ চায সদময মাত্রীমদয সদম প্রমফ র্যমত মর ‘র্মযানাবাইযা মুক্ত’ নদ রাগমফ। গতর্ার (৪ ভাচ চ বুধফায) 

র্মযানাবাইযা তনময় তনয়তভত াংফাদমেরমন যর্ামযয জাতীয় সযাগতত্ত্ব, সযাগ তনয়ন্ত্রণ  গমফলণা প্রততষ্ঠামনয 

(আইইতডতআয) তযচারর্ অধ্যার্ ডা. ভীযজাতদ সতব্রনা সলাযা এফ র্থা ফমরন। সূত্র-ভর্ার (সল পৃ ,র্.৫), াংফাদ 

(পৃ.১,র্.১), ইতিমনমডন্ট (পৃ.১,র্.১)।  

১৩। প্রততমফীয মঙ্গ সুম্পমর্চ প্রাধান্য সদয় ফাাংরামদ : তডর্যাফ সতভনাময যযাষ্ট্রভন্ত্রী 

যযাষ্ট্রভন্ত্রী ড. এ সর্ আব্দুর সভামভন ফমরমছন, ফাাংরামদ প্রততমফীমদয মঙ্গ সুম্পমর্চ প্রাধান্য সদয়। প্রততমফী 

সদগুমরায সবতময সর্ামনা ঘটনা ঘটমর অমনর্ সেমত্রই তায প্রবাফ সদম এম মড়। স সেমত্র গণতাতন্ত্রর্ যর্ায তমমফ 

জনগমণয র্ামছ জফাফতদত র্যমত য়। এ র্াযমণই ফাাংরামদ চায় প্রততমফী সদগুমরামত এভন সর্ামনা ঘটনা না ঘটুর্, মায 

র্াযমণ জফাফতদত র্যমত র্ষ্ট য়। গতর্ার (৪ ভাচ চ বুধফায) জাতীয় সপ্রক্লামফ প্রধানভন্ত্রী সখ াতনায দূযদী কূটনীততমত 

এর্ দমর্ তফশ্ব ভমে ফাাংরামদময উজ্জ্বর উতস্থতত' তমযানামভ আময়াতজত সতভনাময তততন এফ র্থা ফমরন। সূত্র- ভর্ার 

(পৃ.৩,র্.১), াংফাদ (সল পৃ,র্.১), ইতিমনমডন্ট (পৃ.১,র্.৪)।   

 



=৪= 

১৪। ন্দ্বীময উবাস্তুমদয জন্য নতুন ভমডমরয এর্টি গুেগ্রাভ প্রততষ্ঠা র্যা মফ : ভূতভভন্ত্রী 

 প্রধানভন্ত্রী সখ াতনায সনতৃমে ফাাংরামদ আজ উন্নয়মনয সযার ভমডর তমমফ তযতচত। জাততয ততায স্বে 

ফাস্তফায়মন তনযর র্াজ র্যমছন প্রধানভন্ত্রী। ফাই তভমর তাঁয াতমর্ তক্তারী র্যমত মফ। গতর্ার (৪ ভাচ চ বুধফায) 

ন্দ্বী উমজরা আয়াভী রীগ আময়াতজত সুধী ভামফম প্রধান অতততথয ফক্তমব্ এর্থা ফমরন ভূতভভন্ত্রী াইপৄজ্জাভান 

সচৌধুযী। চট্টগ্রাভ-সনায়াখারী আন্তঃমজরা ীভানা তফমযাধ তনযন প্রমঙ্গ ভন্ত্রী অতফরমম্ব এয স্থায়ী ভাধামন উমযাগ গ্রমণয 

প্রততশ্রুতত সদন। এ ভয় তততন ন্দ্বীময উবাস্তুমদয জন্য নতুন ভমডমরয এর্টি গুেগ্রাভ প্রততষ্ঠা র্যা মফ ফমর জানান। 

সূত্র-মৄগান্তয (পৃ.২,র্.৫)। 

১৫। ব্রােণফাতড়য়ায নফীনগমযয াজীপুয গ্রামভ নতুন কূ : জাতীয় তগ্রমড সমাগ মফ দদতনর্ ২০ তভতরয়ন ঘনপৄট গ্যা 

কুতভল্লায মুযাদনগয উমজরায ফাঙ্গযা গ্যা সেমত্রয প্রম প্লান্ট তদময় নতুন র্ময জাতীয় তগ্রমড সমাগ মফ 

দদতনর্ ২০ তভতরয়ন ঘনপৄট গ্যা। ভঙ্গরফায াশ্বচফতী নফীনগয উমজরায াজীপুয গ্রামভ নতুন এ গ্যা কূময োন ায় 

যাষ্ট্রীয় প্রততষ্ঠান ফাাংরামদ সমরাতরয়াভ এক্সমপ্লামযন অযাি প্রডার্ন সর্াম্পাতন তরতভমটড (ফামক্স)। গত ৩ ভাচ চ 

ভঙ্গরফায গণভাধ্যভমর্ এ তথ্য তনতিত র্ময তফদুযৎ, জ্বারাতন  খতনজম্পদ প্রততভন্ত্রী নরুর াতভদ। সূত্র- ইমত্তপার্ 

(পৃ.২,র্.৪), মৄগান্তয (পৃ.২,র্.৪), তনউজ টুমড (পৃ.১,র্.১)। 

১৬। সযাতঙ্গামদয জন্য মৄক্তযাষ্ট্র  ইইউ’য অতততযক্ত ায়তা সঘালণা 

ফাাংরামদম আশ্রয় সনয়া সযাতঙ্গামদয জন্য আমযা ৫ সর্াটি ৯০ রাখ ডরায অথ চ ায়তায সঘালণা তদময়মছ 

মৄক্তযাষ্ট্র। গতর্ার (৪ ভাচ চ বুধফায ) ঢার্ায় এর্ াাংফাতদর্মেরমন এ তথ্য জানান ফাাংরামদম মৄক্তযামষ্ট্রয যাষ্ট্রদূত আর চ 

যফাট চ তভরায। এতদমর্ সযাতঙ্গামদয জন্য অতততযক্ত আমযা ৩১ তভতরয়ন ইউমযা ায়তায সঘালণা তদময়মছ ইউমযাীয় 

ইউতনয়ন (ইইউ)। গতর্ার ইউমযাীয় র্তভন এ তথ্য জাতনময়মছ। সূত্র -ইমত্তপার্ (পৃ.১৫,র্.৫), ভর্ার (পৃ.১৯,র্.২), 

ইতিমনমডন্ট (পৃ.১,র্.১)।     
  

ম্পাদর্ীয় 
 

র্. মায়মায়তদন :  জাততয ততা ফঙ্গফন্ধু  সখ মুতজবুয যভামনয জন্মতফাতল চর্ীমর্ ‘ মুতজফফল চ’ তমমফ  সঘালণা 

 তদময়মছ মৄক্তযামষ্ট্রয যাজধানী য়াতাংটন তডত নগয র্তৃচে উমল্লখ র্ময এ অজচন ফাঙাতরয জন্য সগৌযফ  

 োমনয ফমর ভতপ্রর্া। 

খ.  ইমত্তপার্, ফতণর্ ফাতচা : পৃতথফীয তফতবন্ন  সদম ভাভাযী আর্াময ছতড়ময় ড়া র্মযানাবাইযাম মৃমতয  াংখ্যা 

 ৩ াজায ২০০ ছাতড়ময় সগমছ এফাং আক্রান্ত ময়মছ প্রায় ৯৩ াজায উমল্লখ র্ময এয তযমপ্রতেমত 

 ফাাংরামদম র্মযানাবাইযা  সভার্াতফরায় মথামথ প্রস্তুততয য গুরুোমযা। 

গ. াংফাদ : সদময র্াযাগাযগুমরামত ধাযণ েভতায তবগুমণয সফত ফতন্দ যময়মছ উমল্লখ র্ময এ অফস্থা তনযমন 

 র্াযাগামযয াংখ্যা ফাড়ামনায ামথ ামথ দ্রুত তফচায তনতিত র্যায সুাতয। 

ঘ.  সবামযয র্াগজ : র্াম চর্য উমযাগ গ্রণ না র্যমর এফায ফল চা সভৌসুমভ ঢার্ায়  সডঙ্গুয প্রমর্া গত ফছমযয  

 সচময় বয়াফ রূ ধাযণ র্যমত াময ফমর আঙ্কা প্রর্া র্মযমছন তফমলজ্ঞযা উমল্লখ র্ময সডঙ্গু প্রততমযামধ 

 মচতনতায াাাত দীঘ চমভয়াতদ তযর্েনায সুাতয।  

ঙ.  তপনানতয়ার এক্সমপ্র : অনরাইন ব্ফায ভাধ্যমভ তফতক্র য়া ৮টি তফমদত ব্র্যাসেয ের্ প চার্াযী তক্রমভয 

 ভমধ্য েততর্য উাদামনয অতস্তে থার্ায় তফএটিআই এয এফ ণ্য তফতক্র ফমেয তোন্তমর্ স্বাগত জাতনময় 

 নর্র  সবজার তফমযাধী অতবমান তনয়তভত যাখায সুাতয। 

চ. ফাাংরামদ টুমড, তনউজ টুমড : দখর  দূলমণয র্ফর সথমর্ ঢার্ায চাযাময নদীগুমরামর্ সুযোয য 

 গুরুোমযা। 

তনফে  তপচায 

 াংফাদ তত্রর্ায় প্রর্াতত ‘তযমফফােফ ফাময়াতডমগ্রমডফর তরতথন’ তমযানামভয তনফমে উমল্লখ র্যা ময়মছ, 

ফাময়াতডমগ্রমডফর ফা চনীর তরতথমনয ব্ফায র্ময আভযা পৃতথফীমর্ আমযা বুজ  বতফষ্যৎ প্রজমন্ময জন্য ফামমাগ্য 

তযমফ উায তদমত াতয।   
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