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১।                                                           :  

কুধমল্লা ধবশ্বধবদ্যালদয়র সমাবতণদি রাষ্ট্রপধত 

Sav রাষ্ট্রপধত ছমাোঃ আবদুল োধমে বদলদেি, ধবশ্বধবদ্যালয় েদচ্ছ মূলত জ্ঞািিি ণা, মুিধিন্তা আর মািধবক মূল্যদবাি 

ধবকাদশর ছেি। এ লেয বাস্তবায়দি সািারণ ধশোর পাশাপাধশ ধবজ্ঞাি ও প্রযুধিদক অগ্রাধিকার ধেদয় িতুি িতুি জ্ঞাদির 

ছেি ও ছস ধবষদয় কার্ ণকর, প্রাসধঙ্গক ও ব্যবোধরক কার্ ণক্রম প্রণয়ি করদত েদব। পাঠোদির পাশাপাধশ গুণমািসম্পন্ন 

গদবষণার মাধ্যদম ধশেক ও ধশোথীরা র্াদত বাাংলাদেদশর সম্পে ও সম্ভাবিাদক কাদজ লাধগদয় ছেদশর অগ্রর্ািায় শাধমল 

েদত পাদর তার উদদ্যাগ ধিদত েদব। গতকাল (২৭ জানুয়াধর ছসামবার) কুধমল্লা ধবশ্বধবদ্যালদয়র সমাবতণি অনুষ্ঠাদি ধতধি 

এসব কথা বদলি। সূি- ইদত্তফাক (পৃ.২,ক.১), ইধিদপিদেে (পৃ.৩,ক.২)। 

২।                                         

 লেীপুর ও বগুড়া ধবজ্ঞাি ও প্রযুধি ধবশ্বধবদ্যালয় আইদির িসড়ায় িীধতগত অনুদমােি মধন্ত্রসভায় 

গণতন্ত্র সূিদক এধগদয় থাকায় প্রিািমন্ত্রীদক অধভিন্দি  
 ধশশু ধির্ ণাতি ছকন্দ্র (ছে-ছকয়ার ছসোর) স্থাপদি ধিবন্ধি বাধ্যতামূলক করা েদচ্ছ। পাশাপাধশ ধশশুদের ধিরাপত্তার 

ঘাটধতদত সদব ণাচ্চ ১০ লাি টাকা জধরমািার ধবিাি ছরদি একটি আইদির িসড়ায় িীধতগত অনুদমােি ধেদয়দে মধন্ত্রসভা। 

এোড়া মধন্ত্রসভা লক্ষ্মীপুর ও বগুড়ায় ধবজ্ঞাি ও প্রযুধি ধবশ্বধবদ্যালয় করার লদেয ‘লক্ষ্মীপুর ধবজ্ঞাি ও প্রযুধি ধবশ্বধবদ্যালয় 

আইি- ২০’ ও ‘বগুড়া ধবজ্ঞাি ও প্রযুধি ধবশ্বধবদ্যালয় আইি, ২০’ এর িসড়ায় িীধতগত অনুদমােি ধেদয়দে। গতকাল     

(২৭ জানুয়াধর ছসামবার) প্রিািমন্ত্রী ছশি োধসিার সভাপধতদত্ব সধিবালদয় মধন্ত্রসভার ধিয়ধমত দবঠদক এ অনুদমােি ছেয়া 

েয়। এোড়া, গণতন্ত্র সূিদক বাাংলাদেদশর উন্নধত েওয়ায় মধন্ত্রসভায় অধিি ণাধরত আদলািিায় প্রিািমন্ত্রী ছশি োধসিাদক 

অধভিন্দি জািাদিা েয়। সূি-জিকণ্ঠ (পৃ.১,ক.৮),সমকাল (পৃ.১৫,ক.১), ধিউজ টুদে ( পৃ.১,ক.৮)।  

৩।                      ক থাকুি : মধন্ত্রসভার দবঠদক প্রিািমন্ত্রী  

 িীদি আটকা পড়া বাাংলাদেধশদের ধফধরদয় আিার ধিদে ণশ ধেদয়দেি প্রিািমন্ত্রী 

 িীি ছথদক কদরািাভাইরাস ছকাদিাভাদবই ছর্ি বাাংলাদেদশ আসদত িা পাদর, ছস ধবষদয় সতকণ থাকার জন্য 

সাংধিষ্টদের ধিদে ণশ ধেদয়দেি প্রিািমন্ত্রী ছশি োধসিা। গতকাল (২৭ জানুয়াধর ছসামবার) সধিবালদয় মধন্ত্রসভার ধিয়ধমত 

দবঠদক এ ধিদে ণশিা ছেি ধতধি। প্রিািমন্ত্রী বদলদেি, িীি েদয় র্ারা ছেদশ আসদেি, তাদেরও ধবদশষভাদব পরীো-ধিরীো 

করদত েদব। িীদি আটকা পড়া বাাংলাদেধশদের ধফধরদয় আিার ধিদে ণশও ধেদয়দেি প্রিািমন্ত্রী। সভা ছশদষ মধন্ত্রপধরষে সধিব 

ছপ্রস ধিধফাংদয় এসব তথ্য জািাি। সূি-সমকাল (পৃ.১,ক.১), ধিউজ টুদে (পৃ.১,ক.৪)। 

৪।                 আগামীকাল : উদবািি করদবি প্রিািমন্ত্রী 

 উন্নয়ি সেদর্াগীদের সদঙ্গ কার্ ণকর এবাং ঘধিষ্ঠ অাংশীোধরত্ব িায় সরকার। এ উদেদে ছটকসই উন্নয়ি লেয বা 

এসধেধজ অজণদি আগামী অষ্টম পঞ্চবাধষ ণকী পধরকল্পিা বাস্তবায়দি উন্নয়ি সেদর্াগীদের পরামশ ণ এবাং আধথ ণক প্রধতশ্রুধত 

িাওয়া েদব। এ লেয ধিদয় বাাংলাদেশ উন্নয়ি ছফারাদমর (ধবধেএফ) এবাদরর সদেলি আদয়াজি করদে সরকার। 

আগামীকাল ২৯ জানুয়াধর বুিবার ঢাকায় দু'ধেদির এ সদেলি শুরু েদচ্ছ। রাজিািীর বঙ্গবন্ধু আন্তজণাধতক সদেলিদকদন্দ্র 

এর উদবািি করদবি প্রিািমন্ত্রী ছশি োধসিা। সূি-সমকাল (পৃ.১২,ক.৭),  ছেইধল সাি ( ছশষ পৃ,ক.২)। 

৫। প্রিািমন্ত্রীদক সরস্বতী পূজার ধিমন্ত্রণ : পূজার সাধব ণক ছিোঁজিবর ছিি প্রিািমন্ত্রী 

সরস্বতী পূজার ধিমন্ত্রণ ছপদয়দেি প্রিািমন্ত্রী ছশি োধসিা। গতকাল (২৭ জানুয়াধর ছসামবার) গণভবদি ধিমন্ত্রণ 

কাে ণ ছপৌৌঁদে ছেি ঢাকা ধবশ্বধবদ্যালয় োিলীগ ও জগন্নাথ েল সাংসদের ছিতারা। এ সময় পূজার সাধব ণক ছিোঁজিবরও ছিি 

প্রিািমন্ত্রী। সূি-সাংবাে (পৃ.২,ক.১), জিকণ্ঠ (পৃ.৩,ক.৩)। 

৬। বাল্যধববাে ছরাদি কাজ িলদে : জাধতসাংদঘর ওদমি কাধি ধরদপ্রদজদেটিভ এর সদঙ্গ ছসৌজন্য সাোদত ধিকার 

বাল্যধববাে প্রধতদরাদি সাংসে সেস্যরা ধিজ ধিজ ধিব ণািধি এলাকায় কাজ কদর র্াদচ্ছি বদল জাধিদয়দেি জাতীয় 

সাংসদের ধিকার ে. ধশরীি শারধমি ছিৌধুরী। গতকাল (২৭ জানুয়াধর ছসামবার) জাধতসাংদঘর ওদমি কাধি ধরদপ্রদজদেটিভ 

শদকা ইধশকাওয়া’র সদঙ্গ ছসৌজন্য সাোদতর সময় ধতধি একথা বদলি। ধিকার বদলি, প্রিািমন্ত্রী ছশি োধসিার ছিতৃদত্ব 

বাাংলাদেদশর িারীরা এধগদয় র্াদচ্ছ। পাশাপাধশ মািবসম্পদের উন্নয়দি ধিরলসভাদব কাজ কদর র্াদচ্ছি ধতধি। সূি- সাংবাে 

(পৃ.২,ক.৪)। 
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৭। ধিব ণািি ধিদয় ধবদেধশদের কাদে িাধলশ করাও একিরদির আিরণধবধি লঙ্ঘি : তথ্যমন্ত্রী 

তথ্যমন্ত্রী ে. োোি মাহ মুে বদলদেি, ধিব ণািি ধিদয় ধবদেধশদের কাদে িাধলশ করাও একিরদির ধিব ণািধি 

আিরণধবধি লঙ্ঘি। একই সদঙ্গ উসকাধিমূলক ছলাগাি ছেওয়া একিরদির ধিব ণািধি আিরণধবধি লঙ্ঘি। গতকাল (২৭ 

জানুয়াধর ছসামবার) সধিবালদয় ধিজ েপ্তদর সাংবাে সদেলদি ধতধি এসব কথা বদলি। সূি-ইদত্তফাক (পৃ.১৫,ক.৪), ধিউজ 

টুদে (ছশষ পৃ.,ক.৬)। 

৮।                                                                 :               

 এমধপওভুধির জন্য ছর্সব ধশোপ্রধতষ্ঠাি গত বের তাধলকাভুি েদয়দে এবাং তার মদধ্য ছর্ কদয়কটি প্রধতষ্ঠাদির 

িাদমর সদঙ্গ ধবতধকণত ধকাংবা স্বািীিতাধবদরািী ছকাদিা ব্যধির িাদমর সম্পৃিতা রদয়দে বদল ছর্ অধভদর্াগ উত্থাধপত 

েদয়দে, ছস সকল প্রধতষ্ঠাদির িাম পধরবতণদির উদদ্যাগ গ্রেণ করা েদয়দে। গতকাল (২৭ জানুয়াধর  ছসামবার) জাতীয় 

সাংসদে প্রদনাত্তরপদব ণ এ তথ্য জািাি ধশোমন্ত্রী ো. েীপু মধি। সূি-জিকণ্ঠ (পৃ.১,ক.৫), ইধিদপিদেে ( ছশষ পৃ,ক.১)। 

৯।                                     : সাংসদে গণপূতণমন্ত্রী 

 পুরাি ঢাকার পুিোঃউন্নয়দি সাতটি স্থাি ধিি ণারণ করা েদয়দে বদল জাধিদয়দেি গৃোয়ি ও গণপূতণমন্ত্রী               

শ. ম. ছরজাউল কধরম। গতকাল (২৭ জানুয়াধর ছসামবার) জাতীয় সাংসদের প্রদনাত্তদর ধতধি এ তথ্য জািাি। ধতধি বদলি, 

পুরাি ঢাকার িাগধরক সমস্যা সমািাদি িগর পুিোঃউন্নয়ি প্রকল্প গ্রেদণর পেদেপ ধিদয়দে রাজউক। এ-সাংক্রান্ত কার্ ণক্রম 

িলমাি। ইদতামদধ্য োজারীবাগ ট্যািাধর এলাকাদক একটি ধমশ্র এলাকা ধেদসদব গদড় তুলদত কম ণপধরকল্পিা োদত ছিওয়া 

েদয়দে। িগর পুিোঃউন্নয়ি প্রকল্প গ্রেদণর জন্য প্রাথধমকভাদব পুরাি ঢাকার ইসলামবাগ, িকবাজার, ছমৌলভীবাজার, বাংশাল, 

োজারীবাগ, কামরাঙ্গীরির ও লালবাদগ সাতটি সম্ভাব্য স্থাি ধিি ণারণ করা েদয়দে। সূি-সমকাল (পৃ.৫,ক.১), ছেইধল সাি 

(পৃ.২,ক.২)। 

১০।   অথ ণবেদর অসচ্ছল প্রধতবন্ধীদের মাথাধপছু মাধসক ভাতা ৭৫০ টাকা : সাংসদে সমাজকল্যাণমন্ত্রী 

 সমাজকল্যাণমন্ত্রী নুরুজ্জামাি আেদমে বদলি, ২০১৯-২০২০ অথ ণবেদর অসচ্ছল প্রধতবন্ধী ভাতা কার্ ণক্রদম মাথাধপছু 

মাধসক ৭৫০ টাকা ধেদসদব ১৫ লাি ৪৫ োজার জিদক এক োজার ৩৯০ ছকাটি ৫০ লাি টাকা ছেওয়া েদচ্ছ। এ অথ ণবেদর 

প্রধতবন্ধী ধশোথীদের জন্য ধশো উপবৃধত্ত কার্ ণক্রদম িারটি স্তদর উপকারদভাগীর সাংখ্যা এক লাি এবাং বরাদের পধরমাণ ৯৫ 

ছকাটি ৬৪ লাি টাকা। গতকাল (২৭ জানুয়াধর ছসামবার) জাতীয় সাংসদে প্রদনাত্তদর ধতধি এ তথ্য জািাি। সূি-সমকাল 

(পৃ.৫,ক.২), ধিউজ টুদে (পৃ.৩,ক.৫)। 

১১।                                              :   োমন্ত্রী 

ধশোমন্ত্রী ো. েীপু মধি বদলদেি, আমাদের একুশ শতদকর িযাদলঞ্জ ছমাকাধবলায় ৪থ ণ ধশল্প ধবেদবর সফল 

অাংশীোর েদত বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রিািমন্ত্রী ছশি োধসিার প্রণীত রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়দি কাজ করদত েদব। পাশাপাধশ 

আন্তজণাধতক ছটকসই উন্নয়ি লোমািা (এসধেধজ ২০৩০) অজণদি ধশোথীদের দতধর করদত িাই।  গতকাল (২৭ জানুয়াধর 

ছসামবার) ধমধলটাধর ইিধিটিউট অব ছটকদিালধজ (এমআইএসটি’র) এক অনুষ্ঠাদি ধতধি এসব কথা বদলি। সূি- সাংবাে 

(ছশষ পৃ.,ক.২), সমকাল (পৃ.৫,ক.৫)। 

১২।                                                     :      ু ক ছপাদি পররাষ্ট্র প্রধতমন্ত্রী 

পররাষ্ট্র প্রধতমন্ত্রী শােধরয়ার আলম বদলদেি, প্রিািমন্ত্রী ছশি োধসিার ধিদে ণশিা অনুর্ায়ী বাাংলাদেদশর ছর্সব 

িাগধরক িীি ছথদক ছফরত আসদত িাইদবি, তাদের ধফধরদয় আিার ব্যবস্থা করা েদব। গতকাল (২৭ জানুয়াধর ছসামবার) 

এক ছফইসবুক ছপাদি ধতধি এ কথা জািাি। িীি সরকাদরর সদঙ্গ এ ধবষদয় আদলািিা শুরু েদয়দে জাধিদয় ধতধি ছলদিি, 

কী প্রধক্রয়ায় এটি করা েদব, তা বাস্তবতার ধিধরদি স্থািীয় প্রশাসদির সদঙ্গ সেধতর ধভধত্তদত করা েদব। িীি ছথদক ছেদশ 

ধফরদত আগ্রেীদের তাধলকা করদত একটি প্রাথধমক ধিদে ণশিা জাধর করা েদব বদল জািাি পররাষ্ট্র প্রধতমন্ত্রী। সূি- ইদত্তফাক 

(পৃ.১৫,ক.১), ধিউ ছিশি (পৃ.১,ক.৫)। 
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১৩। ঢাকা উত্তর ও েধেণ ধসটি কদপ ণাদরশি ধিব ণািদি ছলদভল ছেধয়াং ধফল্ড রদয়দে : ধসইধস  

 ঢাকা উত্তর ও েধেণ ধসটি কদপ ণাদরশি ধিব ণািদি ছলদবল ছেধয়াং ধফল্ড রদয়দে বদল োধব কদরদেি প্রিাি ধিব ণািি 

কধমশিার (ধসইধস) ছকএম নূরুল হুো। ধতধি বদলি, দু-একটি অিাকাধিত ঘটিা োড়া ঢাকার দুই ধসটির ধিব ণািদির 

পধরদবশ কধমশদির ধিয়ন্ত্রদণ আদে। ধিব ণািদির পধরদবশ ধিয়ন্ত্রদণর বাইদর র্ায়ধি। ছকাথাও ছকাথাও সামান্য ঘটিা ঘদটদে- 

ছসটা িতণব্য িয়। ছভাদটর ধেি আইিশৃঙ্খলা অবিধতর আশঙ্কা ছিই বদলও োধব কদরি ধতধি। গতকাল (২৭ জানুয়াধর 

ছসামবার) টিকাটুধলদত এক প্রধশেণ ছশদষ সাাংবাধেকদের প্রদনর জবাদব ধসইধস এসব কথা বদলি। সূি-যুগান্তর 

(পৃ.৩,ক.১), ইধিদপিদেে (পৃ.১,ক.১)। 

১৪। ঢাকা ধসটি ধিব ণািি উপলদে ১ ছফব্রুয়াধর সািারণ ছুটি ছঘাষণা 

ঢাকা উত্তর ও ঢাকা েধেণ ধসটি করদপাদরশি ধিব ণািি উপলদে আগামী ১ ছফব্রুয়াধর ঢাকায় সািারণ ছুটি ছঘাষণা 

কদরদে জিপ্রশাসি মন্ত্রণালয়। গতকাল (২৭ জানুয়াধর ছসামবার) এক প্রজ্ঞাপদি এ আদেশ জাধর করা েয়। সূি-সাংবাে 

(পৃ.২,ক.৭), অবজারভার (পৃ.২,ক.১)। 

১৫। ধশল্পপ্রধতষ্ঠাদির জধমর িামজাধর ৭ ধেদিই : ভূধম মন্ত্রণালদয়র পধরপি 

ছেধশ-ধবদেধশ ধবধভন্ন ধবধিদয়াগকারীদক উৎসাে ধেদত এিি ছথদক মাি সাত ধেদিই ধশল্পপ্রধতষ্ঠাদির জধমর 

িামজাধর করা েদব। ঢাকা, িট্টগ্রাম, িারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর ছজলার আওতািীি ধবদ্যমাি সব গুরুত্বপূণ ণ ধশল্পপ্রধতষ্ঠাি, 

ধলধমদটে ছকাম্পাধি, রপ্তাধিমুিী ধশল্পপ্রধতষ্ঠাি এ সুধবিা পাদব। গতকাল (২৭ জানুয়াধর ছসামবার)   এ সম্পধকণত একটি 

পধরপি জাধর কদরদে ভূধম মন্ত্রণালয়। সূি- ইদত্তফাক (পৃ.৩,ক.৭), ছেইধল সাি ধবজদিস পাতা (পৃ.১,ক.৪)। 

সম্পােকীয় 

ক.  ইদত্তফাক : সারাদেদশ মাধ্যধমক পর্ ণাদয়র স্কুল ও মাদ্রাসায় স্টুদেেস  ছকধবদিট ধিব ণািি অনুধষ্ঠত েওয়াদক  

ইধতবািক উদল্লি কদর এদত দশশব ছথদক গণতদন্ত্রর িি ণা ও গণতাধন্ত্রক মূল্যদবাদির প্রধত শ্রদ্ধাশীল েওয়া  ছশিাদব 

বদল মতপ্রকাশ।  

ি. জিকণ্ঠ : সরকাদরর িািামুিী আন্তধরক উদদ্যাগ সদেও ধিতযপদের বাজার পধরধস্থধত ধিয়ন্ত্রদণ থাকদেিা উদল্লি 

 কদর এর জন্য োয়ী অসাধু ব্যবসায়ী, আমোধিকারক, আড়তোরসে পাইকাধর ও খুিরা ধবদক্রতাদের ধবরুদদ্ধ 

 কার্ ণকর পেদেপ  ছিওয়ার সুপাধরশ।  

গ. সমকাল :  রাংপুর  ছমধেদকল কদলজ োসপাতাদল অধিেগ্ধ  ছরাগীদের ধিধকৎসার অপ্রতুলতার কথা উদল্লি কদর  

ছেদশর সব  ছজলায় সরকাধর োসপাতাদল বাি ণ ইউধিদটর ধিধকৎসক সাংকট দূর করাসে সুধিধকৎসার ব্যবস্থা 

করার ওপর গুরুত্বাদরাপ। 

ঘ. বধণক বাতণা : ধিম ণাণ ত্রুটিদত  ছেদশর সড়ক-মোসড়দকর এবদড়া ছথবদড়া অবস্থা ধবরাজ করদে উদল্লি কদর এ 

ব্যাপাদর দৃধষ্ট ছেওয়ার সুপাধরশ। 

ঙ. র্ায়র্ায়ধেি : ছেদশ মািব পািার পধরধস্থধত উদবগজিক পর্ ণাদয় ছপৌৌঁদেদে উদল্লি কদর ধবদ্যমাি পধরধস্থধত   ছথদক 

উত্তরদণ কার্ ণকর উদদ্যাগ গ্রেণ করার ওপর গুরুত্বাদরাপ। 

ি.  ছভাদরর কাগজ, ইধিদপিদেে : ধবশ্বব্যাপী প্রাণঘাতী কদরািাভাইরাদস আক্রাদন্তর সাংখ্যা দুই োজার োধড়দয়  

ছগদে উদল্লি কদর কদরািাভাইরাস সম্পদকণ  ছেশবাসীদক সদিতি করার পাশাপাধশ এ ছরাগ প্রধতদরাি ও 

ধিধকৎসায় প্রদয়াজিীয় পেদেপ  ছিওয়ার সুপাধরশ। 

ে. ইধিদপিদেে:  েিল-দূষদণর কবদল থাকা সারাদেদশর িেীগুদলা সুরোয় র্থার্থ পেদেপ কামিা। 

wbeÜ I wdPvi 

 ইদত্তফাক পধিকায় প্রকাধশত ‘সামাধজক অবেদয়র িরম মািা’ ধশদরািাদমর ধিবদন্ধ উদল্লি করা েদয়দে, 

ধশোব্যবস্থার প্রাথধমক স্তর  ছথদকই  ছর্ি দিধতকতা এবাং সামাধজক অনুশাসি  ছমদি িলার ওপর গুরুত্বাদরাপ করা েয়  

ছসধেদক সুদৃধষ্ট ধেদত েদব। 
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