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আজদকর দেধিক পধিকাগুদলা ধিম্নধলধিত ধবষয় প্রািান্য ধেদয় িবর ফেদপদে 
 

১। ট্রাইব্যুনার নয়, বফশল আদারশে ভাদক ভাভরায বফচায শফ :  

ভবিবায় আইশনয খড়ায নীবেগে অনুশভাদন 

২। ফাাংরাশদ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশকট দশরয বফশ্বকা জয় মুবজফফশল ব জাবেয জন্য সযা উায : প্রধানভিী 

৩। ‘প্রধানভিী স্বর্ বদক’ াশেন বফববন্ন বফশ্ববফদ্যারশয়য ১৭২ সভধাফী বক্ষার্থী :  

২৬ সপব্রুয়াবয পুযস্কায সদশফন প্রধানভিী 

৪। াঁচ ফছশযয ভশে ফ এভআযব শফ ই-াশাট ব : াংশদ স্বযাষ্ট্রভিী 

৫। আইবশজয যায় ফাস্তফায়ন সযাবঙ্গাশদয সপযে সনশফ বভয়ানভায : াংশদ যযাষ্ট্রভিীয আাফাদ 

৬। ২০৩১ াশরয ভশে চযভ দাবযশযুয ায শূশন্যয সকাটায় নাবভশয় আনা শফ : াংশদ বযকল্পনাভিী 

৭। বফএনব বফশদবনব বয শয় শড়শছ : সতুভিী 

৮। বফশদবশদয কাশছ নাবর কশয সদশক খাশটা কযশফন না :  

চট্টগ্রাশভ অভয একুশ ফইশভরায উশবাধন অনুষ্ঠাশন বফএনব সনতৃবৃশেয প্রবে েথ্যভিী  

৯। াযাশদশ গে ২৪ ঘণ্টায় বিবনাং কযা শয়শছ ১২ াজায ৬৩০ মাত্রী : স্বাস্থ্ুভিী 

১০। চীশন কশযানাবাইযাশয কাযশর্ যকাশযয নজয বফকল্প ফাজাশয  :  

কানাডায াচকাশচায়ান প্রশদশয কৃবলভিীশক ফাবর্জুভিী 

১১। বযশফম্মে নগযায়শন এবগশয় আশে শফ : আব্যধাবফশে গর্পূেবভিী 

১২। একুশ সপব্রুয়াবয ারশনয জন্য সজায বনযাত্তা র্থাকশফ : স্বযাষ্ট্রভিী 

১৩। প্রধানভিীয ১০ উশদ্যাগ ফাস্তফায়শন বভবডয়ায শমাবগো চাইশরন েথ্য প্রবেভিী 

১৪। বডভ আভদাবনয অনুভবে সদয়া শফ না : প্রাবর্ম্পদ প্রবেভিী 
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১। ট্রাইব্যুনার নয়, বফশল আদারশে ভাদক ভাভরায বফচায শফ :  

ভবিবায় আইশনয খড়ায নীবেগে অনুশভাদন 

ট্রাইব্যুনার নয় , ভাদক াংিান্ত ভাভরায বফচায শফ বফশল আদারশে। ভাভরায দ্রুে বনষ্পবত্তয রশক্ষু এজন্য 

‘বফশল আদারে’ গঠিে শফ। ফ সজরা  ভানগশয বফশল আদারে গঠন কযা শফ। পশর আদারশে ফছশযয -য-ফছয 

ঝুশর র্থাকা ভাদক ভাভরায াংখ্যা কশভ আশফ। সকাশনা ভাভরায যাশয়য য াইশকা ট ব ফা উচ্চ আদারশে সদৌড়ঝাঁ কযশে 

শফ না। এখন ভাদক াংিান্ত প্রায় ১ রাখ ৮০ াজায ভাভরা ঝুশর আশছ। গতকাল (১০ ফফব্রুয়াধর  ফসামবার ) ভবিবায 

বনয়বভে বফঠশক ‘ভাদকযব্য বনয়ির্ (াংশাধন) আইন, ২০২০’-এয খড়ায নীবেগে অনুশভাদন সদয়া য়। প্রধানভিী 

সখ াবনায বাবেশে োঁয কাম বারশয় এ বফঠক অনুবষ্ঠে য়। সূি- ইদেফাক (সল পৃ.,ক.৫), বধণকবাতণা (পৃ.২,ক.৫), বনউ 

সনন (পৃ.৩,ক.৫)। 

২। ফাাংরাশদ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশকট দশরয বফশ্বকা জয় মুবজফফশল ব জাবেয জন্য সযা উায : প্রধানভিী 

প্রধানভিী সখ াবনা ফাাংরাশদ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশকট দশরয বফশ্বকা জয়শক মুবজফফশল ব জাবেয জন্য সযা 

উায বশশফ ফর্ বনা কশযশছন। গতকাল (১০ ফফব্রুয়াধর  ফসামবার ) ভবিবায বফঠশকয শুরুশেই প্রধানভিী আয সঘালর্া 

কশযন, এ দুদ বান্ত াপশেয জন্য সদশ বপশয আায শয দরটিশক একটি বফার াংফধ বনা সদয়া শফ। যাজধানীয 

ঐবোবক সাযায়াদী উদ্যাশন আশয়াজন কযা শফ এ গর্াংফধ বনা অনুষ্ঠান। বফঠক সশল যুফ  িীড়া প্রবেভিী জাবদ 

আান যাশর াাংফাবদকশদয এ কর্থা জানান। বফঠশকয শুরুশেই যুফ বিশকট দশরয বফশ্বকা জশয়য জন্য প্রধানভিী সখ 

াবনাশক পৄর বদশয় অববনেন জানান বেবন। সূি-সমকাল (পৃ.১,ক.৫), ইদেফাক (পৃ.১,ক.৫), অবজারভার (পৃ.১,ক.৮)। 

৩। ‘প্রধানভিী স্বর্ বদক’ াশেন বফববন্ন বফশ্ববফদ্যারশয়য ১৭২ সভধাফী বক্ষার্থী :  

২৬ সপব্রুয়াবয পুযস্কায সদশফন প্রধানভিী 

এ ফছয ‘প্রধানভিী স্বর্ বদক’ াশেন বফববন্ন বফশ্ববফদ্যারশয়য ১৭২ সভধাফী বক্ষার্থী। বফশ্ববফদ্যারয় ভঞ্জুবয 

কবভশনয (ইউবজব) উশদ্যাশগ আগাভী ২৬ সপব্রুয়াবয সভধাফীশদয াশে পুযস্কায তুশর সদশফন প্রধানভিী সখ াবনা। এ 

ফছয যকাবয  সফযকাবয ৮৪ বফশ্ববফদ্যারশয়য ১৭২ কৃবে বক্ষার্থী স্ব স্ব অনুলশদ শফ বাচ্চ নম্বয/ববজবএ অজবশনয 

স্বীকৃবেস্বরূ ‘প্রধানভিী স্বর্ বদক’ াশেন। সূি- জিকণ্ঠ (পৃ.১,ক.১)। 

৪। াঁচ ফছশযয ভশে ফ এভআযব শফ ই-াশাট ব : াংশদ স্বযাষ্ট্রভিী 

স্বযাষ্ট্রভিী আাদুজ্জভান খান কাভার ফশরশছন , সভবন বযশডফর াশাট ব (এভআযব) এফাং ই -াশাট ব 

আন্তজবাবেকবাশফ স্বীকৃে ভ্রভর্ দবরর। ফাাংরাশদ বফশশ্ব ১১৯েভ এফাং দবক্ষর্ এবয়ায় প্রর্থভ সদ বশশফ ঝুুঁবকমুক্ত 

বনযাদ ই -াশাট ব প্রফেবন কশযশছ। আগাভী াঁচ ফছশযয ভশে  ম বায়িশভ ফ এভআযবমূশক ই -াশাশট ব রূান্তয 

কযা শফ। গতকাল (১০ ফফব্রুয়াধর ফসামবার) জােীয় াংশদ প্রশনাত্তযশফ ব বেবন এফ কর্থা ফশরন। সূি-ইদেফাক (পৃ.৩,ক.৬), 

যুগান্তর (পৃ.২,ক.৫), ধিউজ টুদে (পৃ.২,ক.৫)।  

৫। আইবশজয যায় ফাস্তফায়ন সযাবঙ্গাশদয সপযে সনশফ বভয়ানভায : াংশদ যযাষ্ট্রভিীয আাফাদ 

সযাবঙ্গা ইস্যুশে জাবোংশঘয ইন্টাযন্যানার সকাট ব অব জাবিশয (আইবশজ) যায় ফাস্তফায়শন বভয়ানভায 

যকায উশদ্যাগ সনশফ ফশর আা প্রকা কশযশছন যযাষ্ট্রভিী ড. এ সক আব্দুর সভাশভন। বেবন ফশরন, ফাাংরাশদশ আশ্রয় 

সনয়া সযাবঙ্গাশদয সপযে সনয়ায বফলশয় কূটননবেক প্রশচষ্টা অব্যাে যশয়শছ। দ্রুে বভয়ানভায োশদয সপযে সনশফ ফশর 

যকায আা কযশছ। গতকাল (১০ ফফব্রুয়াধর  ফসামবার) জােীয় াংশদ প্রশনাত্তযশফ ব যযাষ্ট্রভিী এ কর্থা ফশরন। সূি-বধণক 

বাতণা (পৃ.২,ক.৫), আভাশদযঅর্থ বনীবে  (পৃ.১,ক.৭)। 

৬। ২০৩১ াশরয ভশে চযভ দাবযশযুয ায শূশন্যয সকাটায় নাবভশয় আনা শফ : াংশদ বযকল্পনাভিী 

বযকল্পনাভিী এভ এ ভান্নান ফশরশছন, ২০৩১ াশরয ভশে চযভ দাবযশযুয ায শূশন্যয সকাটায় নাবভশয় আনা 

শফ। গতকাল (১০ ফফব্রুয়াধর ফসামবার ) জােীয় াংশদ প্রশনাত্তযশফ ব বযকল্পনাভিী এ কর্থা ফশরন। বেবন ফশরন, আভায 

ফাবড় আভায খাভায প্রকল্প ফাস্তফায়শনয ভােশভ ১রাখ ১ াজায ৪২টি বভবে গঠশনয ভােশভ ৬০ রাখ দবযয বযফাযশক এ 

প্রকশল্পয আোয় আনা শফ। এফ বযফাশযয দস্যযা মাশে বফকল্প কভ বাংস্থ্ান  আশয়য ভাধাশভ চযভ দবযযো সর্থশক 

মুবক্ত রাশবয উায় খ ুঁশজ াশফ। সূি- আভাশদযঅর্থ বনীবে  (পৃ.১,ক.৬)। 
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৭। বফএনব বফশদবনব বয শয় শড়শছ : সতুভিী 

ড়ক বযফর্  সতুভিী ফায়দুর কাশদয ফশরশছন , সদশয জনগশর্য প্রবে আস্থ্া সনই ফশরই বফএনব 

বফশদবশদয প্রবে বনব বয শয় ড়শছ। গতকাল (১০ ফফব্রুয়াধর  ফসামবার ) বচফারশয় ড়ক বযফর্  ভাড়ক বফবাশগয 

বাকশক্ষ ভাভবয়ক বফলয় বনশয় আশয়াবজে াংফাদশম্মরশন াাংফাবদকশদয এক প্রশন য জফাশফ বেবন আশযা ফশরন , 

বফশ্বকা জশয় অনূর্ধ্ব-১৯ যুফ বিশকট দরশক যাজধানীয সাযায়াদী উদ্যাশন যকাশযয ক্ষ সর্থশক াংফধ বনা সদয়া শফ। 

সূি- ইদেফাক (সল পৃ.,ক.১), জিকন্ঠ (পৃ.১,ক.৫),ফাাংরাশদ টুদে (সল পৃ.,ক.৮)। 

৮। বফশদবশদয কাশছ নাবর কশয সদশক খাশটা কযশফন না :  

চট্টগ্রাশভ অভয একুশ ফইশভরায উশবাধন অনুষ্ঠাশন বফএনব সনতৃবৃশেয প্রবে েথ্যভিী  

েথ্যভিী ড. াছান ভাহ্মুদ বফশদব কূটনীবেকশদয কাশছ নাবর কশয সদ  জাবেশক খাশটা না কযায জন্য 

বফএনবয প্রবে অনুশযাধ জাবনশয়শছন। সকাশনা নাবর র্থাকশর সদশয জনগর্ বকাংফা বনফ বাচন কবভন এভনবক প্রশয়াজশন 

আদারশে মায়ায জন্য বফএনবশক আহ্বান জানান বেবন। গতকাল (১০ ফফব্রুয়াধর ফসামবার ) চট্টগ্রাশভ অভয একুশ 

ফইশভরায উশবাধন অনুষ্ঠাশন প্রধান অবেবর্থ  ফক্তশব্য বেবন এ আফান জানান। সূি-সমকাল (পৃ.২,ক.৫), যুগান্তর (পৃ.৩,ক.৮)।   

৯। াযাশদশ গে ২৪ ঘণ্টায় বিবনাং কযা শয়শছ ১২ াজায ৬৩০ মাত্রী : স্বাস্থ্ুভিী 

স্বাস্থ্ু  বযফাযকোর্ ভিী জাবদ ভাশরক ফশরশছন, গে ১ জানুয়াবয সর্থশক ১০ সপব্রুয়াবয ম বন্ত স্বাস্থ্ু  

বযফাযকোর্ ভির্ারশয়য বনয়ির্াধীন সদশয স্বাস্থ্ুশফা বফবাশগয ভােশভ কশযানাবাইযা প্রবেশযাশধ এ ম বন্ত ৯০ 

াজায ২৪৫ জন বফশদশপযে মাত্রীয কশযানাবাইযা াংিান্ত সভবডশকর বস্কবনাং ম্পন্ন কযা শয়শছ। াযাশদশ গে ২৪ 

ঘণ্টায় বিবনাং কযা শয়শছ ১২ াজায ৬৩০ জন মাত্রীয। গতকাল (১০ ফফব্রুয়াধর  ফসামবার ) বচফারশয় ভির্ারশয়য 

বাকশক্ষ স্বাস্থ্ু শচেনোয় কযর্ীয় ীল বক বফঠশক বেবন এফ কর্থা ফশরন। সূি-ইদেফাক (পৃ.৭,ক.২), ফাাংরাশদ টুদে ( 

পৃ.১,ক.১)। 

১০। চীশন কশযানাবাইযাশয কাযশর্ যকাশযয নজয বফকল্প ফাজাশয  :  

কানাডায াচকাশচায়ান প্রশদশয কৃবলভিীশক ফাবর্জুভিী 

চীশন কশযানাবাইযা ভস্যা দীঘ বশভয়াবদ শর এয প্রবাফ সদশয ফাজাশয ড়ায ঙ্কা যশয়শছ। এ বযবস্থ্বে 

সভাকাবফরায় বনেুপ্রশয়াজনীয় ণ্য আভদাবনয সক্ষশত্র বফকল্প ফাজাশয নজয যাখশছ যকায। গতকাল (১০ ফফব্রুয়াধর ফসামবার) 

ফাাংরাশদশ পযযে কানাডায াচকাশচায়ান প্রশদশয কৃবলভিী এইচ ই ডাববড ভাবযশটয সনতৃশে প্রবেবনবধদশরয শঙ্গ  

ফাাংরাশদ-কানাডা ফাবর্জু ম্পবকবে বফলশয় ভেবফবনভয় বা সশল ফাবর্জুভিী টিপু মুনব এফ কর্থা ফশরন। সূি- 

যুগান্তর (পৃ.৩,ক.১), সমকাল (পৃ.১৯,ক.৫), বনউএজ বফজশন াো-১/২। 

১১। বযশফম্মে নগযায়শন এবগশয় আশে শফ : আব্যধাবফশে গর্পূেবভিী 

ফাশমাগ্য পৃবর্থফী গড়শে বযশফম্মে নগযায়শনয জন্য ফাইশক এবগশয় আায আহ্বান জাবনশয়শছন গৃায়ন  

গর্পূেবভিী . ভ. সযজাউর কবযভ। গতকাল (১০ ফফব্রুয়াধর ফসামবার) াংযুক্ত আযফ আবভযাশেয আব্যধাবফশে য়ার্ল্ব আযফান 

সপাযাশভ বযশফগে স্বাস্থ্ু স্যযক্ষা এফাং সৌয স্যাবনশটন  ভবিে ফজবু  ব্যফস্থ্ানায সটকই ভাধানবফলয়ক 

সনটয়াকব ইশবশন্ট বাবেয ফক্তশব্য বেবন এ আহ্বান জানান। বেবন ফশরন, ফাাংরাশদ যকায নগয এরাকায় আধুবনক 

স্যাবনশটন ব্যফস্থ্া গড়শে নানামুখী দশক্ষ গ্রর্ কযশছ। একইশঙ্গ সটকই নগযায়শর্য ভােশভ স্মাট ব বটি গড়ায রশক্ষু 

বযশফ স্যযক্ষা  ফজবু  ব্যফস্থ্ানায় আধুবনক প্রযুবক্ত ব্যফাশযয য শফ বাচ্চ গুরুে বদশে। বফদ্যভান নগযায়র্ প্রবিয়ায় 

সটকই উন্নয়ন অবীষ্ট  নতুন আযফান এশজন্ডা শে াশয উত্তভ ন্থা। এশক্ষশত্র বফশ্বশক ভবিেবাশফ কাজ কযশে শফ। 

সূি-যুগান্তর (পৃ.৩,ক.৫), সাংবাে (পৃ.৪,ক.১)। 

১২। একুশ সপব্রুয়াবয ারশনয জন্য সজায বনযাত্তা র্থাকশফ : স্বযাষ্ট্রভিী 

জােীয় ীদ বদফ  আন্তজবাবেক ভাতৃবালা বদফ মর্থামর্থবাশফ ারশনয জন্য ীদ বভনায এরাকা সদশয 

ফ বফবাগীয় য, সজরা, উশজরায় বফশল বনযাত্তা ব্যফস্থ্া সজাযদায র্থাকশফ ফশর জাবনশয়শছন স্বযাষ্ট্রভিী 

আাদুজ্জাভান খান কাভার। গতকাল (১০ ফফব্রুয়াধর  ফসামবার ) বচফারশয় স্বযাষ্ট্র ভির্ারশয়য শম্মরনকশক্ষ ীদ বদফ  

আন্তজবাবেক ভাতৃবালা বদফ-২০২০ স্যষ্ঠুবাশফ উদ্মান উরশক্ষ াবফ বক আইনশৃঙ্খরা বযবস্থ্বেবফলয়ক বা সশল বেবন 

এফ কর্থা ফশরন। সূি- জিকণ্ঠ (পৃ.৩,ক.৬), এধশয়া এজ (পৃ.১,ক.৮)। 

 



=৪= 

১৩। প্রধানভিীয ১০ উশদ্যাগ ফাস্তফায়শন বভবডয়ায শমাবগো চাইশরন েথ্য প্রবেভিী 

প্রধানভিীয ১০ উশদ্যাগ ফাস্তফায়শন বভবডয়ায শমাবগো চাইশরন েথ্য প্রবেভিী ডা. সভা. মুযাদ াান। গতকাল 

(১০ ফফব্রুয়াধর ফসামবার ) ফাাংরাশদ াংফাদ াংস্থ্ায সজরা প্রবেবনবধশদয দু’বদনব্যাী এক প্রবক্ষর্ কভ বসূবচয ভানী 

অনুষ্ঠাশন ফক্তৃোকাশর বেবন এ কর্থা ফশরন। বেবন ফশরন, আভাশদয রক্ষু জাবেয বো ফঙ্গফন্ধু সখ মুবজব্যয যভাশনয 

স্বশেয সানাযফাাংরা গশড় সোরা এফাং প্রধানভিী সখ াবনা এ স্বেশক ফাস্তফায়শন রূ বদশে বনযরবাশফ কাজ কশয 

মাশেন। সূি- আভাশদযঅর্থ বনীবে (পৃ.১,ক.১), 

১৪। বডভ আভদাবনয অনুভবে সদয়া শফ না : প্রাবর্ম্পদ প্রবেভিী 

সদশ চাবদানুমায়ী বডশভয ম বাপ্ত উৎাদন যশয়শছ। বফশদ সর্থশক বডভ আভদাবন কযশর সদশয সাবি বল্প 

র্ধ্াংশয মুশখ ড়শফ। োই বফশদ সর্থশক বডভ আভদাবনয অনুভবে সদয়া শফ না ফশর জাবনশয়শছন ভৎস্য  প্রাবর্ম্পদ 

প্রবেভিী সভাোঃ আযাপ আরী খান খরু। এ মুহূশেব বফশদ সর্থশক বডভ আভদাবনয সকাশনা প্রশয়াজন সনই ফশর উশেখ 

কশযন বেবন। গতকাল (১০ ফফব্রুয়াধর  ফসামবার) ভৎস্য  প্রাবর্ম্পদ ভির্ারশয়য শম্মরনকশক্ষ ‘ভৎস্য  প্রাবর্ম্পদ খাশে 

ই-সফা কাম বিভ চালুকযর্’প্রকশল্পয ই-কশন্টন্ট  বববড কশন্টন্ট বনফ বাচন কভ বারায় প্রধান অবেবর্থয ফক্তৃোয় বেবন এফ 

কর্থা ফশরন। সূি- জিকণ্ঠ (সল পৃ.,ক.৬), ইদেফাক (পৃ.২,ক.১)। 
 

ম্পাদকীয় 

ক.  ইশত্তপাক, ভকার,  াংফাদ, ইনবকরাফ,  সবাশযয কাগজ, মায়মায়বদন, যুগান্তয, অফজাযবায, ইবন্ডশনশডন্ট  : 

দবক্ষর্ আবিকায শচপস্ট্রুশভ অনূর্ধ্ব ১৯ বফশ্বকাশয পাইনাশর চাযফাশযয চুাবম্পয়ন বাযেশক যাবজে কশয 

প্রর্থভফাশযয ভশো ফাাংরাশদশয টিনএজায বিশকটাযযা বশযাা সজোয় অববনেন জাবনশয় োশদয এ াপশেয 

ধাযা অব্যাে র্থাকশফ ফশর প্রেুাা ব্যক্ত। 
 

খ. ফবর্ক ফােবা : বক্ষার্থীশদয কাছ সর্থশক অবেবযক্ত সফেন, সন বপ আদায় ইেুাবদ অববশমাগ সদশয সফযকাবয 

বফশ্ববফদ্যারশয়য কাম বিভশক প্রনবফদ্ধ কযশছ উশেখ কশয এ ব্যাাশয বক্ষা ভির্ারয়শক মর্থামর্থ দশক্ষ সনয়ায 

আহ্বান। 
 

গ. মায়মায়বদন : ড়ক দুঘ বটনা বনশয় প্রবেবনয়ে আশরাচনা শর গর্বযফশর্ নাযীয বনীবড়ে-বনম বাবেে য়ায 

বফলয়টি খফ কভই গুরুে াশে ফশর অববশমাগ নাযী অবধকায াংগঠকশদয উশেখ কশয গর্বযফশর্ নাযীয 

বনযাত্তা বনবিশে কাম বকয উশদ্যাশগয স্যাবয। 
 

ঘ. জনকণ্ঠ : সেঁয়াশজয মূশেয উর্ধ্বগবে বনয়ির্ কযা মাশে না উশেখ কশয আন্ন যভজাশনয আশগই সবাগ্যশণ্যয 

দাভ াধাযর্ ভানুশলয নাগাশর যাখায জন্য ফাবর্জু ভির্ারয়শক জরুবয েৎযোয স্যাবয। 
 

ঙ. যুগান্তয : প্রোযক চি সভাফাইর সপান নম্বয স্পুবপাং কশয বফববন্ন ব্যবক্তয শঙ্গ প্রোযর্া কশয বফপুর বযভার্ অর্থ ব 

াবেশয় বনশে ফশর অববশমাগ ায়া মাশে উশেখ কশয এ অযাশধয শঙ্গ জবড়েশদয দৃষ্টান্তমূরক াবস্তয দাবফ। 
 

চ. ইবন্ডশনশডন্ট : বদ ইশরকট্রবনক্স সপটি অুান্ড ববকউবযটি অুাশাবশয়ন অভ্ ফাাংরাশদ আশয়াবজে এক 

াংফাদশম্মরশন ২০১৯ াশর সদশয বফববন্ন স্থ্াশন অবিকাশন্ড ক্ষয়ক্ষবেয কর্থা তুশর ধযা শয়শছ উশেখ কশয 

অবিদুঘ বটনা সযাশধ শচেনোয আহ্বান। 
 

ছ. বনউশনন : সেবজাং ভািায প্ল্ুাশনয ভােশভ সদশয ১৭৮ নদী সেবজাংশয়য বাযা ১০ াজায বকশরাবভটায 

অবুন্তযীর্  সনৌশর্থয নাব্যো ফজায় যাখায বযকল্পনায পর ফাস্তফায়শনয প্রেুাা । 
 

উ-ম্পাদকীয় 

 াংফাদ বত্রকায় প্রকাবে করাশভ উশেখ কযা শয়শছ, বফশ্ববফদ্যারশয়য ববেবয সক্ষশত্র সমভন বক্ষার্থীশদয স্যবফধা -

অস্যবফধায কর্থা বাফশে শফ, একইশঙ্গ বফশ্ববফদ্যারশয়য ভান, গশফলর্া  স্বােিুশফাধ ফজায় সযশখ সমশকানা বদ্ধান্ত বনশে 

শফ। 

বনফন্ধ  বপচাশযই 

 ইশত্তপাক বত্রকায় প্রকাবে ‘কীটেঙ্গ  জীফনফবচত্রু যক্ষা কযশে শফ’ বশযানাশভয বনফশন্ধ উশেখ কযা 

শয়শছ, বযশফ যক্ষায় কীটেঙ্গ, শুাবখ, বফববন্ন প্রজাবেয ভাছ, গফাবদশু ফ ধযশর্য প্রার্ী াংযক্ষশর্য ব্যাাশয 

আভাশদয শচেন শে শফ। 
 

# 
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