
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

তথ্য অধিেফতর 

বাাংলাদেশ সধিবালয় 

ঢাকা। 

 

সাংবাে গধতিারা 

জাতীয় দেধিকসমূদে প্রকাধশত সাংবাে, সম্পােকীয়’র সারসাংদেপ, গুরুত্বপূণ ণ ধিবন্ধ ও ধফিাদরর সাংধেপ্তসার 

সাংখ্যা-১৬০/২০১৯-২০২০ 

ঢাকা ৫ ফফব্রুয়াধর বুিবার ২০২০, ২২ মাঘ ১৪২৬ 

 

আজদকর দেধিক পধিকাগুদলা ধিম্নধলধিত ধবষয় প্রািান্য ধেদয় িবর ফেদপদে 

 

১। রাষ্ট্রপধত আজ পটুয়ািালী ধবজ্ঞাি ও প্রযুধি ধবশ্বধবদ্যালদয়র সমাবতণদি ফ াগ ফেদবি 
২। প্রিািমন্ত্রী িার ধেদির সরকাধর সফদর ফরাম ফপ ৌঁদেদেি 

৩। ফেদশ এক লাদির ফবধশ প্রিার সাংখ্যার দেধিক পধিকা ৪৮টি : সাংসদে তথ্যমন্ত্রী 
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১১। োসপাতালগুদলাদত ধিধকৎসার সুদ াগ-সুধবিা বাড়াদিা েদব : জিপ্রশাসি প্রধতমন্ত্রী 

১২। জাতীয় গ্রন্থাগার ধেবস আজ 

 

  

িলমাি পাতা-২  

https://www.samakal.com/todays-print-edition/tp-khobor/article/200224369/%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B8%E0%A7%82%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%A6%E0%A7%87%25
https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/first-page/128187/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%AE-%E0%A6%AA%E0%A7%8C%E0%A6%81%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6
http://print.thesangbad.net/news/frontpage/%E0%A6%AD%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0%2B%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B0%2B%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%2B%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%B9%E0%A6
http://print.thesangbad.net/news/lastpage/%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A7%9F%2B%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0%2B%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B8%2B%E0%A6%86%E0%A6%9C-70732/


=২= 

১। রাষ্ট্রপধত আজ পটুয়ািালী ধবজ্ঞাি ও প্রযুধি ধবশ্বধবদ্যালদয়র সমাবতণদি ফ াগ ফেদবি 

রাষ্ট্রপধত ফমাোঃ আবদ্যল োধমে পটুয়ািালীর কুয়াকাটায় ফপ ৌঁদেদেি। গতকাল (৪ ফফব্রুয়াধর মেলবার) সাদড় ৪টায় 

ফেধলকপ্টাদর কুয়াকাটায় ফেধলপ্যাদে অবতরণ এবাং প ণটি ফমাদটল ইয়ুথ ইদি  াি ধতধি। পদর পধরবাদরর সেস্যদের ধিদয় 

কুয়াকাটা সমুদ্রসসকদত সূ ণাস্ত ফেদিি ধতধি। রাষ্ট্রপধত আজ বুিবার ধবদকদল পটুয়ািালী ধবজ্ঞাি ও প্রযুধি ধবশ্বধবদ্যালদয়র 

(পধবপ্রধব) ধিতীয় সমাবতণদি ফ াগ ফেদবি। সূি-সমকাল (পৃ.১৫,ক.৫), যুগান্তর (পৃ.২,ক.৮)।   

২। প্রিািমন্ত্রী িার ধেদির সরকাধর সফদর ফরাম ফপ ৌঁদেদেি 

প্রিািমন্ত্রী ফশি োধসিা ইতাধলর প্রিািমন্ত্রী ধজউদসপ ফকোঁদতর আমন্ত্রদণ িার ধেদির সরকাধর সফদর গতকাল (৪ 

ফফব্রুয়াধর মেলবার) ফরাম ফপ ৌঁদেদেি। প্রিািমন্ত্রী আজ ধজউদসপ ফকোঁদতর সদে ধিপাধেক দবঠক করদবি। দবঠদক 

সাাংস্কৃধতক ধবধিময়, রাজসিধতক ধবষয় এবাং কূটসিধতক ফেদি সেদ াধগতা সম্পধকণত ধতিটি চুধি স্বােধরত েদব। ধবমাি 

বাাংলাদেশ এয়ারলাইদের একটি ধ ধ আইধপ ফ্লাইট প্রিািমন্ত্রী ও তোঁর সফরসেীদের ধিদয় স্থািীয় সময় ধবকাদল ফরাদমর 

ধফয়াধমধসদিা ধবমািবদদর অবতরণ কদর। ধমধিস্টার ফেধিদপাদটিধসয়াধর অ  ইটাধলয়াি ফদরি ধমধিধি ধিধস্টয়াদিা 

ফকাস্তাফাধব এবাং ইতাধলদত বাাংলাদেদশর রাষ্ট্রদূত আবদ্যস ফসাবোি ধসকোর প্রিািমন্ত্রীদক ধবমািবদদর অ ুথ ণিা জািাি। 

সূি-ইদেফাক (পৃ.১,ক.৪),সমকাল (পৃ.১,ক.৫), ইধিদপিদেন্ট (পৃ.২,ক.৬)।  

৩। ফেদশ এক লাদির ফবধশ প্রিার সাংখ্যার দেধিক পধিকা ৪৮টি : সাংসদে তথ্যমন্ত্রী 

তথ্যমন্ত্রী                 বদলদেি, ফেদশ এক লাদির ফবধশ প্রিার সাংখ্যার জাতীয় দেধিক পধিকা রদয়দে ৪৮টি। 

এর মদে আটটির প্রিার সাংখ্যা দ্যই লা  র                -    র, প্রথম আদলা, বাাংলাদেশ প্রধতধেি, কাদলর কণ্ঠ, 

ইদেফাক, আমাদের সময়, জিকণ্ঠ, সমকাল ও সাংবাে। গতকাল (৪ ফফব্রুয়াধর মেলবার) জাতীয় সাংসদে এক প্রদের 

জবাদব ধতধি এ কথা বদলি। তথ্যমন্ত্রী বদলি, বতণমাদি ফেদশ প্রকাধশত দেধিক পধিকার সাংখ্যা এক োজার ২৭৭টি। এর 

মদে জাতীয় বাাংলা দেধিক ২১৮টি, আঞ্চধলক বাাংলা দেধিক ২৯৩টি এবাং ইাংদরধজ দেধিক ৪০টি। সূি-যুগান্তর 

(পৃ.২,ক.৮),সাংবাে (ফশষ পৃ.,ক.৪), বাাংলাদেশ টুদে (ফশষ পৃ.,ক.১)। 

৪। ফেদশ ধবদ্যুৎ উৎপােি েমতা ২২ োজার ৭৮৭ ফমগাওয়াট : সাংসদে ধবদ্যুৎ প্রধতমন্ত্রী 

 ধবদ্যুৎ, জ্বালাধি ও িধিজ সম্পে প্রধতমন্ত্রী িসরুল োধমে ধবপু বদলদেি, কুাপটি  ও িবায়িদ াগ্যসে ফেদশ 

বতণমাদি ধবদ্যুদতর ফমাট উৎপােি েমতা ২২ োজার ৭৮৭ ফমগাওয়াট। ধতধি বদলি, বতণমাদি শীত ফম সুদম দেধিক 

ধবদ্যুদতর িাধেো গদড় ৮ োজার ৫শ’ ফথদক ৯ োজার ফমগাওয়াট। এিি িাধেো অনু ায়ী দেধিক উদেধিত পধরমাণ ধবদ্যুৎ 

উৎপােি করা েয়। গতকাল (৪  ফফব্রুয়াধর মেলবার) জাতীয় সাংসদে প্রদোেরপদব ণ ধতধি এসব তথ্য জািাি। সূি-সাংবাে ( 

ফশষ পৃ,ক.২), যুগান্তর (পৃ.৩,ক.১), বাাংলাদেশ টুদে (পৃ.১,ক.১)। 

৫। ফ াদটর রাজিীধতর প্রধত অিীো গণতদন্ত্রর জন্য শু  িয় : ফসতুমন্ত্রী 

 সড়ক পধরবেণ ও ফসতুমন্ত্রী ওবায়দ্যল কাদের বদলদেি, ফ াদটর রাজিীধতর প্রধত মানুদষর অিীো গণতদন্ত্রর জন্য 

শু  িয়। ঢাকার দ্যই ধসটি করদপাদরশি ধিব ণািদি ফ  োদর ফ াট পদড়দে তা ধিদয়  াবদত েদব। আওয়ামী লীদগর ফ  

জিসমথ ণি ফস ধবদবিিায় আরও ফবধশ ফ াট আশা কদরধেলাম। তদব এ ধিব ণািদি পরাধজত ধবএিধপর প্রাথীরা ফ  ফ াট 

ফপদয়দেি, তা িারাপ িয় বদল মন্তব্য কদর ধতধি। গতকাল (৪  ফফব্রুয়াধর মেলবার) সধিবালদয় মন্ত্রণালদয়র স াকদে 

সমসামধয়ক ধবষয় ধিদয় সাাংবাধেকদের প্রদের জবাদব ধতধি এসব কথা বদলি। সূি-সাংবাে (পৃ.১,ক.২), ইদেফাক ( ফশষ 

পৃ,ক.৫), অবজার ার (পৃ.১,ক.২)। 

৬। সাাংগঠধিক দ্যব ণলতার কারদণই ধবএিধপর পরাজয় 

রাংপুর ধব াদগর েলীয় ফিতাদের সদে মতধবধিময় স ায় তথ্যমন্ত্রী 

ঐকুবদ্ধ আওয়ামী লীগদক পরাধজত করার মদতা ফকাদিা রাজসিধতক শধি ফেদশ ফিই বদল মন্তব্য কদরদেি 

তথ্যমন্ত্রী                । ধতধি বদলি, সাাংগঠধিক দ্যব ণলতার কারদণই ঢাকার দ্যই ধসটি কদপ ণাদরশি ধিব ণািদি ধবএিধপর 

প্রাথীরা পরাধজত েদয়দেি। তাদের েদল ফ মি ঐকু ফিই, ফতমধি সাংগঠি বদলও ধকছু অবধশষ্ট ফিই। গতকাল (৪ ফফব্রুয়াধর 

মেলবার) রাজিািীর বেবন্ধু এধ ধিউদয় আওয়ামী লীদগর ফকন্দ্রীয় কা ণালদয় রাংপুর ধব াদগর েলীয় ফিতাদের সদে 

মতধবধিময় স ায় ধতধি এসব কথা বদলি। সূি-যুগান্তর (পৃ.৩,ক.৫), জিকণ্ঠ (পৃ.১,ক.২), ইধিদপিদেন্ট (পৃ.৩,ক.৬)। 

৭। সপ্তাদে একধেি ফবধশ িলদব দমিী ও বন্ধি এক্সদপ্রস : ফরলমন্ত্রীর সাংবােসদেলি আজ 

ঢাকা ও কলকাতার মদে িলািলকারী দমিী এক্সদপ্রস এবাং কলকাতা ও খুলিার মদে িলািলকারী বন্ধি এক্সদপ্রস 

সপ্তাদে একধেি ফবধশ িলািল করদব। গতকাল (৪ ফফব্রুয়াধর মেলবার) ফরলপথ মন্ত্রণালয় ফথদক পাঠাদিা সাংবাে ধবজ্ঞধপ্তদত এ 

তথ্য জািাদিা েয়। এ ধবষদয় আজ বুিবার ফরল  বদির সদেলিকদে আদয়াধজত এক সাংবােসদেলদি ধবস্তাধরত জািাদবি 

ফরলপথমন্ত্রী ফমা. নূরুল ইসলাম সুজি। সূি-সমকাল (পৃ.১৩,ক.২), সাংবাে (পৃ.১,ক.৮)। 

 

 

 



=৩= 

৮। কৃধষমন্ত্রীর সদে ইদদাদিধশয়ার রাষ্ট্রদূ  র       : বাাংলাদেদশ ধবধিদয়াদগর আহ্বাি  

 ইদদাদিধশয়ার উদদ্যািাদের কৃধষ িাতসে অন্যান্য িাদত বাাংলাদেদশ ধবধিদয়াদগর আহ্বাি জাধিদয়দেি কৃধষমন্ত্রী ে. 

ফমাোঃ আব্দুর রাজ্জাক। গতকাল (৪  ফফব্রুয়াধর মেলবার) সধিবালদয় মন্ত্রণালদয়র ধিজ কদে মন্ত্রীর সদে বাাংলাদেদশ ধিদয়াধজত 

ইদদাদিধশয়ার রাষ্ট্রদূত ধরিা ফপ্রাধথয়াসধময়ারধস ফসামদি ণার দবঠদক এ আহ্বাি জািাি কৃধষমন্ত্রী। এ সময় কৃধষমন্ত্রী বাাংলাদেদশর 

অথ ণসিধতক গুরুত্ব এবাং অথ ণসিধতক অঞ্চদলর দবদেধশক ধবধিদয়াগ সম্ভাবিা তুদল িদরি। ধতধি বাাংলাদেদশ ধবধিদয়াদগর আহ্বাি 

জািাি। সূি-জিকণ্ঠ (পৃ.৩,ক.৭), আমােদরঅথ ণিীধত ( ফশষ পৃ,ক.১)।  

৯। বাাংলাদেদশ আদরা ধবধিদয়াগ করদত িায় ধসোপুর       র প্রধতধিধিে  র            ফি  প্রধতমন্ত্রী 

 বদদরর পাশাপাধশ বাাংলাদেদশর কৃধষ, ওষুি, গাদম ণন্টস পণ্য, সামুধদ্রক িাবার, ধিম ণাণসামগ্রীসে ধবধ ন্ন িাদত ধবধিদয়াগ 

বাড়াদত িায় ধসোপুর। গতকাল (৪ ফফব্রুয়াধর মেলবার) ঢাকায় ধিযুি ধসোপুদরর োইকধমশিার ফেদরক ফলােরর ফিতৃদত্ব 

একটি প্রধতধিধিেল ফি  পধরবেণ প্রধতমন্ত্রী িাধলে মােমুে ফি ধুরীর সদে দবঠককাদল এ আগ্রদের কথা জািাি।                

                    িট্টগ্রাম বদদরর ফব টাধম ণিাল ধিম ণাণকাদজর অগ্রগধত ধিদয় ফি পধরবেণ মন্ত্রণালদয়র স াকদে এ 

দবঠক অনুধিত েয়। সূি-বধণক বাতণা (পৃ.২,ক.৮), সমকাল (পৃ.৩,ক.৪)। 

১০। ফরাধেো গণেতুার তেন্ত শুরু কদরদে আইধসধস 

 জাধতসাংঘ-সমধথ ণত আন্তজণাধতক ফফ জোধর আোলদতর (আইধসধস)-র প্রধসধকউটর অধফস বদলদে, তারা ধময়ািমাদরর 

সাংখ্যালঘু ফরাধেো মুসলমািদের ওপর গণেতুায় জধড়ত অপরািীদের ধবিার করদত অপরাদির অধ দ াদগর তেন্ত শুরু কদরদে। 

গতকাল (৪ ফফব্রুয়াধর মেলবার) আইধসধস অধফস অব প্রধসধকউটর (ওটিধপ) এর পধরিালক ফাধকদসা ফমাদিাদিাদকা 

রাজিািীদত এক সাংবােসদেলদি এসব কথা বদলি। সূি-জিকণ্ঠ (পৃ.১,ক.২), সাংবাে (পৃ.১,ক.৭) ইধিদপিদেন্ট (পৃ.১,ক.১)। 

১১। োসপাতালগুদলাদত ধিধকৎসার সুদ াগ-সুধবিা বাড়াদিা েদব :  জিপ্রশাসি প্রধতমন্ত্রী 

 জিপ্রশাসি প্রধতমন্ত্রী ফরোে ফোদসি বদলদেি, ফেদশর োসপাতালগুদলায় ধিধকৎসার জন্য ধবদ্যমাি সুদ াগ-সুধবিা 

আরও বৃধদ্ধ করা েদব। গতকাল (৪ ফফব্রুয়াধর মেলবার        জাতীয় পধরকল্পিা ও উন্নয়ি একাদেধমদত ধবধসএস (স্বাস্থু) 

কুাোদরর কম ণকতণাদের ধবদশষ বুধিয়াধে ফকাদস ণর সমাপিী অনুিাদি প্রিাি অধতধথর বিদব্য ধতধি একথা বদলি। সূি-সাংবাে ( 

ফশষ পৃ,ক.৫), ইদেফাক (পৃ.৩,ক.৫), ধিউ ফিশি ( ফশষ পৃ,ক.৫)। 

১২। জাতীয় গ্রন্থাগার ধেবস আজ 

 আজ জাতীয় গ্রন্থাগার ধেবস। এ উপলদে ধবধ ন্ন কম ণসূধি গ্রেণ করা েদয়দে। ধেবসটির প্রধতপাদ্য ধিি ণারণ করা েদয়দে 

‘পড়ব বই, গড়ব ফেশ-বেবন্ধুর বাাংলাদেশ।’ ধেবসটি উপলদে রাষ্ট্রপধত ফমাোঃ আবদ্যল োধমে এবাং প্রিািমন্ত্রী ফশি োধসিা পৃথক 

বাণী ধেদয়দেি। সূি-সাংবাে ( ফশষ পৃ,ক.১), এধশয়াি এজ (পৃ.৩,ক.৭)। 

সম্পােকীয় 

ক.  ইদেফাক : এসএসধস পরীোর প্রথম ধেদির পরীোয় সারাদেদশ অদিকগুদলার ফকদন্দ্র প্রেপি ধবতরদণ ভুদলর ঘটিা 

ঘদটদে উদেি কদর পরীোথীরা  ফ ি এ ভুদলর কারদণ  ফকাদিা াদব েধতগ্রস্ত িা েয় তা ধিধিত করার পাশাপাধশ 

বাকী পরীোগুদলা ধিধব ণঘ্ন াদব সম্পন্ন েদব বদল প্রতুাশা ব্যি। 

ি. সমকাল :  ফেদশ এিি ১৫ লাি মানুষ কুাোদর আিান্ত, ধবশ্ব স্বাস্থু সাংস্থার এক প্রধতদবেদি তা প্রকাধশত েওয়ার 

কথা উদেি কদর এ ফরাগ প্রধতকাদরর সদে সদে প্রধতদরাদি সবাইদক আন্তধরক ও সধিয় েওয়ার আহ্বাি।  

গ.  ায় ায়ধেি : মােদকর  য়াবে ফোবদল অকাদল ফকদড় ধিদে অদিক প্রাণ উদেি কদর যুবসমাজদক এর ফথদক সুরোয় 

পধরকধল্পত ও সফল উদদ্যাগ ফিওয়ার সুপাধরশ। 

ঘ. যুগান্তর :  বাজাদর ধিতুদপদণ্যর মূল্য বৃধদ্ধদত উদিগ প্রকাশ কদর ফ ািাদের স্বাথ ণ রোয় এ ব্যাপাদর  থা থ পেদেপ  

ফিওয়ার ওপর গুরুত্বাদরাপ।  

ঙ. সাংবাে : বগুড়ার ১ োজার ৬০৩টি সরকাধর প্রাথধমক ধবদ্যালদয় ধশেদকর ৭০৮টি পে শূন্য রদয়দে উদেি কদর 

বগুড়াসে ফ সব অঞ্চদল ধশেক সাংকট রদয়দে তা দ্রুত ধিরসি কদর মািসেত ধশোর পধরদবশ ধিধিত করার 

পাশাপাধশ ধশোথী ঝদরপড়া ফরাি করার সুপাধরশ।  

ি. অবজার ার : ঢাকা উের ও েধেণ ধসটি করদপাদরশদির িবধিব ণাধিত ফময়রগণ ধিব ণািদির আদগ ফেওয়া 

প্রধতশ্রুধতগুদলা  থা থ াদব বাস্তবায়ি করদবি বদল প্রতুাশা ব্যি।   

ে. ইধিদপিদেন্ট : রাজিািীর অদিক ফাদম ণধসদত ফময়াদোেীণ ণ ওষুি ধবধির অধ দ াগ পাওয়া  ফগদে উদেি কদর এ 

ব্যাপাদর কদঠার পেদেপ ফিওয়ার সপাধরশ। 
 

ধিবন্ধ ও ধফিার 

  ফ াদরর কাগজ পধিকায় প্রকাধশত ‘েে জিশধি রপ্তাধি ফরধমট্যাে প্রবাদে আিদব িতুি ফজায়ার’ ধশদরািাদমর 

ধিবদন্ধ উদেি করা েদয়দে, ফেশদক সমৃদ্ধ উজ্জ্বল  ধবষ্যদতর ধেদক ধিদয়  ফ দত েদল জিসাংখ্যার ধবরাট  ফবাঝাদক অধ শাপ 

মদি িা কদর আশীব ণাে ধেদসদব গণ্য করদত েদব।  

# 
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