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১। করযানাবাইযার আক্রান্ত ততনজরনয অফস্থা বাররা, নতুন করয ককউ আক্রান্ত য়তন : আইইতডতআয  

নতুন করয আয কায যীরয করযানাবাইযারয াংক্রভণ ায়া মায়তন ফরর তনতিত করযরছ যকারযয 

কযাগতত্ত্ব, কযাগ তনয়ন্ত্রণ  গরফলণা প্রততষ্ঠান (আইইতডতআয)। গতকার (১০ ভাচ চ ভঙ্গরফায) করযানাবাইযা তনরয় 

তনয়তভত াংফাদরেররন প্রততষ্ঠানটিয তযচারক অধ্যাক ডা. ভীযজাতদ কতিনা কলাযা াাংফাতদকরদয এ কথা ফররন। 

তততন আয ফররন, করযানাবাইযার আক্রান্ত রয় যাজধানীয একটি াাতারর বততচ থাকা ততনজরনয অফস্থা বাররা। সূত্র-

ভকার (পৃ.১১,ক.২), ইরেপাক (পৃ.১,ক.৩), কডইতর ান (পৃ.১,ক.৩)।  

২। ভাতাযফাড়ী গবীয মুদ্র ফন্দরযয কাজ দ্রুত শুরুয তনরদ চ প্রধানভন্ত্রীয 

একরনরক ৯ প্রকল্প অনুরভাদন 

তশু ীরল চন্দুরক কদয়া কথা যাখররন প্রধানভন্ত্রী 

ভাতাযফাড়ী ফন্দয উন্নয়ন ৯ প্রকল্প অনুরভাদন তদরয়রছ জাতীয় অথ চননততক তযলরদয তনফ চাী কতভটি (একরনক)। 

ভাতাযফাড়ীরত একটি গবীয মুদ্রফন্দয তনভ চারণয ররে কনয়া প্রকল্পটি ফাস্তফায়রন খযচ ধযা রয়রছ ১৭ াজায ৭৭৭ ককাটি 

টাকা। এ প্রকরল্প জাইকায ঋণ ধযা রয়রছ ১২ াজায ৮৯২ ককাটি টাকা। চরতত ফছয শুরু রয় ২০২৭ াররয ভরধ্য প্রকল্পটি 

ফাস্তফায়ন কযরফ কনৌতযফণ ভন্ত্রণাররয়য অধীরন চট্টগ্রাভ ফন্দয কর্তচে এফাং ড়ক  জনথ তফবাগ। প্রধানভন্ত্রী  

একরনক কচয়াযাযন কখ াতনায বাততরে গতকার (১০ ভাচ চ ভঙ্গরফায) করযফাাংরানগযস্থ এনইত রেরনকরে 

অনুতষ্ঠত একরনক বফঠরক ২৪ াজায ১১৩ ককাটি ২৭ রাখ টাকা ব্যয় াংফতরত কভাট ৯টি প্রকল্প অনুরভাদন কদয়া য়। 

বায় ১ াজায ৪২ ককাটি ২৮ রাখ টাকা ব্যরয় কচুয়া-কফতাগী-টুয়াখারী-করাাতরয়া-কারাইয়া ড়রক ায়যা নদীয য 

কতু তনভ চাণ প্রকল্প অনুরভাদন কদয়া রয়রছ। ২০১৬ ারর টুয়াখারী যকাতয জুতফরী উচ্চ তফদ্যাররয়য চতুথ চ কেতণয ছাত্র 

ীরল চন্দু তফশ্বা ায়যা নদীরত কতু কচরয় প্রধানভন্ত্রী কখ াতনায কারছ তচঠি তররখতছর। প্রধানভন্ত্রী ক তচঠিয জফাফ কদন। 

ক ভয় আশ্বা তদরয়তছররন কতু তনভ চাণ কযা রফ। গতকার (১০ ভাচ চ ভঙ্গরফায) কই কতু তনভ চাণ প্রকল্প একরনরক 

অনুরভাদন কদয়া রয়রছ। সূত্র-ইরেপাক (পৃ.১,ক.৭), জনকণ্ঠ (পৃ.১,ক.৩), তনউজ টুরড (পৃ.১,ক.৩), ইতন্ডরনরডন্ট 

(পৃ.১,ক.৬)।  

৩। ১৭ ভাচ চ জাততয উরের বালণ কদরফন প্রধানভন্ত্রী 

জাততয ততা ফঙ্গফন্ধু কখ মুতজবুয যভারনয জন্মতফাতল চকী উররে আগাভী ১৭ ভাচ চ জাততয উরের বালণ 

কদরফন প্রধানভন্ত্রী কখ াতনা। গতকার (১০ ভাচ চ ভঙ্গরফায) আন্তজচাততক ভার্তবালা ইন্সটিটিউরট ফঙ্গফন্ধুয জন্মতফাতল চকী 

উদমান জাতীয় ফাস্তফায়ন কতভটিয প্রধান ভন্বয়ক ড. কাভার আফদুর নারয কচৌদৄযী কপ্র তিতপাংরয় এ কথা জানান। সূত্র -

যুগান্তয (পৃ.১,ক.১), মায়মায়তদন (পৃ.১,ক.১), অফজাযবায (পৃ.১,ক.৮)। 

৪। ঢাকা-ভায়া-বাঙ্গা এক্সরপ্ররয় আগাভীকার উরবাধন কযরফন প্রধানভন্ত্রী  

করযানাবাইযা কভাকাতফরায় যাজধানী ঢাকায ফ াাতারর প্রস্তুততমূরক ব্যফস্থা কনয়া রয়রছ : কতুভন্ত্রী  

ড়ক তযফণ  কতুভন্ত্রী ফায়দুর কারদয ফরররছন , আগাভীকার ১২ ভাচ চ বৃস্প্ততফায গণবফন কথরক তবতড 

কনপারযতন্সাংরয়য ভাধ্যরভ ফাাংরারদরয প্রথভ ঢাকা -ভায়া-বাঙ্গা এক্সরপ্ররয় উরবাধন কযরফন প্রধানভন্ত্রী কখ াতনা। 

তততন ফররন , ফঙ্গফন্ধুয আরযক কন্যা কখ কযানা প্রধানভন্ত্রী এ ড়করথ চরতত ভারই টুতঙ্গাড়ায় মারফন। গতকার 

(১০ ভাচ চ ভঙ্গরফায ) ধানভতন্ডস্থ আয়াভী রীগ বারনত্রী য যাজননততক কাম চাররয় াাংফাতদক রেররন কতুভন্ত্রী জানান, 

করযানাবাইযা তনরয় যাজনীতত কযায তকছু কনই , ভানফতা  জনস্বারস্থযয কথা তচন্তা করয মুতজফতফরল চয উরবাধন অনুষ্ঠান 

পুনতফ চন্যা কযা রয়রছ। তততন ফররন, করযানাবাইযা কভাকাতফরায় যাজধানী ঢাকায ফ াাতারর প্রস্তুততমূরক ব্যফস্থা 

কনয়া রয়রছ। কজরা -উরজরায াাতারগুররারত প্রস্তুতত আরছ। তততন ফররন , করযানা তনরয় আততঙ্কত য়ায তকছু 

কনই। সূত্র-ইরেপাক (কল পৃ.,ক.১), ফতণকফাতচা (পৃ.২,ক.৮), ইতন্ডরনরডন্ট (কল পৃ,ক.৮)। 

৫। করযানাবাইযারয প্রাদুব চারফয কাযরণ প্রধানভন্ত্রীয জাান পয স্থতগত 

 করযানাবাইযারয প্রাদুব চারফয কাযরণ উদ্ভূত তযতস্থততরত প্রধানভন্ত্রী কখ াতনায জাান পয স্থতগত কযা 

রয়রছ ফরর জাতনরয়রছন যযাষ্ট্রভন্ত্রী ড. এ কক আব্দুর কভারভন। গতকার (১০ ভাচ চ ভঙ্গরফায) ঢাকায় মুতজফফল চ উদ্মান 

আন্তজচাততক উ-কতভটিয বা করল তততন াাংফাতদকরদয ফররন, প্রধানভন্ত্রীয জাারন মায়ায কথা তছর। জাারনয 

যাজায রঙ্গ াোরতয ব্যফস্থা রয়তছর। তকন্তু কমরতু জাারন করযানাবাইযা াংক্রতভত রয়রছ, করতু পয স্থতগত 

কযা রয়রছ। দুই তদরনয তবেীয় পরয আগাভী ৩০ ভাচ চ জাারন মায়ায কথা তছর প্রধানভন্ত্রী কখ াতনায। সূত্র-

জনকণ্ঠ ( পৃ.১,ক.২), ফতণকফাতচা (পৃ.১,ক.৫), অফজাযবায (পৃ.১,ক.১)। 
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৬। ারজরক তনভ চাণাধীন ড়ক তযদ চন কযররন স্বযাষ্ট্রভন্ত্রী 

যাঙ্গাভাটিয ফাঘাইছতড় উরজরায ারজরকয দুগ চভ এরাকায় কনাফাতনী কর্তচক তনভ চাণাধীন ড়ক তযদ চন 

করযরছন স্বযাষ্ট্রভন্ত্রী আাদুজ্জাভান খান কাভার। গতকার (১০ ভাচ চ ভঙ্গরফায) কফরা ারড় ১১ টায তদরক ারজরকয 

তজকছড়া কথরক ারজরকয উদয়পুয ২০ তকররাতভটায তনভ চাণাধীন ড়ক তযদ চন করযন তততন। এ ভয় তততন ড়রকয 

তফতবন্ন জায়গা ঘুরয কদরখন এফাং কখোঁজখফয কনন। সূত্র-ইরেপাক (পৃ.২,ক.১), যুগান্তয (পৃ.২,ক.১)।  

৭। জয়ফাাংরা জাতীয় কলাগান : াইরকারট চয যায় 

 ‘জয়ফাাংরা’ কলাগানরক জাতীয় কলাগান কঘালণা করয যায় তদরয়রছ াইরকাট চ। আগাভী ততন ভারয ভরধ্য এ যায় 

ফাস্তফায়রনয তনরদ চ কদয়া রয়রছ। গতকার (১০ ভাচ চ ভঙ্গরফায) তফচাযতত এপআযএভ নাজমুর আাান  তফচাযতত 

ককএভ কাভরুর কারদরযয কফঞ্চ এ যায় কঘালণা করয।  সূত্র-াংফাদ (পৃ.১,ক.১), জনকণ্ঠ (পৃ.১,ক.৬), কডইতর ান  

(পৃ.১,ক.১)। 

৮। তফএনত ফাইরক ‘জয় ফাাংরা’ কলাগান তদরত রফ : তথ্যভন্ত্রী 

তথ্যভন্ত্রী ড. াছান ভাহ্মুদ ফরররছন, াইরকাট চ ‘জয় ফাাংরা’কক জাতীয় কলাগান তররফ গ্রণ কযায যায় কদয়ায 

তযরপ্রতেরত এখন কথরক তফএনত ফাইরক জয় ফাাংরা কলাগান তদরত রফ। গতকার (১০ ভাচ চ ভঙ্গরফায ) তচফাররয় 

তথ্য ভন্ত্রণাররয়য বাকরে ভাভতয়ক তফলয় তনরয় াাংফাতদকরদয রঙ্গ ভততফতনভয়কারর তত তন এফ কথা ফররন। তততন 

ফররন, জয় ফাাংরা ককারনা দররয কলাগান না । এটা আভারদয মুতিয কলাগান। এ  কলাগান তদরত মারদয রজ্জা রারগ এ যারয়য 

য তারদয ক  রজ্জা আয থাকরফ না।  সূত্র-ইরেপাক (পৃ.২,ক.৮), জনকণ্ঠ (কল পৃ .,ক.১), কডইতর ান  (পৃ.২,ক.২), 

অফজাযবায (পৃ.৩,ক.৫)। 

৯।  কযাতঙ্গা কপযারত তবরয়তনারভয ায়তা চাইররন যযাষ্ট্রভন্ত্রী 

 কযাতঙ্গারদয কপযারত জাততাংরঘয তনযাো তযলরদয অস্থায়ী দস্য  আতয়ারনয ফতচভান কচয়ায তররফ 

তবরয়তনারভয ায়তা কচরয়রছন যযাষ্ট্রভন্ত্রী ড. এ কক আব্দুর কভারভন। ঢাকায় তনযুি তবরয়তনারভয যাষ্ট্রদূত পযাভ তবরয়ত 

চযারনয রঙ্গ এক বফঠরক তততন এ ায়তা চান। গতকার (১০ ভাচ চ ভঙ্গরফায) যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় কথরক াঠারনা এক কপ্র 

তফজ্ঞতিরত এ তথ্য জানারনা য়। সূত্র-জনকণ্ঠ (পৃ.২,ক.৪), তনউজ টুরড (কল পৃ.,ক.২)। 

১০। ফাতল চক উন্নয়ন কভ চসূতচরত করযনাবাইযারয প্রবাফ ড়রর খুফ কফত আঙ্কায তকছু কনই : তযকল্পনাভন্ত্রী 

করযনাবাইযারয প্রাদুব চারফয কনততফাচক প্রবাফ রড়রছ কদর উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়রন। চীনা প্ররকৌরী  

েতভকরদয অনুতস্থততরত প্রকরল্প কনততফাচক প্রবাফ ড়রছ। চরতত ২০১৯-২০ অথ চফছরয আট ভার (জুরাই-কপব্রুয়াতয) 

ফাতল চক উন্নয়ন কভ চসূতচ (এতডত) ফাস্তফায়ন রয়রছ ৩৭ দতভক শূন্য ৯ তাাং। গত অথ চফছরয ফাস্তফায়ন রয়তছর ৩৯ 

দতভক ১৩ তাাং। করযানাবাইযারয (কতবড-১৯) কাযরণ তকছুটা প্রবাফ এতডতরত ড়রর খুফ কফত আঙ্কায তকছু 

কনই ফরর জাতনরয়রছন তযকল্পনাভন্ত্রী এভ এ ভান্নান। গতকা র (১০ ভাচ চ ভঙ্গরফায ) করযফাাংরানগরযয এনইত 

রেরনকরে অনুতষ্ঠত একরনক বফঠক করল তততন জানান , এ ফছরয এতডত ফাস্তফায়রনয ায গত অথ চফছরয একই ভরয়য 

তুরনায় তকছুটা কভ। তরফ টাকায অরঙ্ক ফাস্তফায়ন কফরড়রছ। সূত্র -ইরেপাক (পৃ.১৪,ক.১), ফতণকফাতচা (কল পৃ .,ক.২), 

অফজাযবায (পৃ.১৩,ক.১)। 

১১। স্বাস্থযভন্ত্রীয রঙ্গ বফঠক : করযানাবাইযা কভাকাতফরায় ার থাকায আশ্বা ৩০ যাষ্ট্রদূরতয   

 প্রাণঘাতী করযানাবাইযা কভাকাতফরায় ফাাংরারদরয ার থাকরফ তফরশ্বয ৩০টি কদ। গতকার (১০ ভাচ চ 

ভঙ্গরফায) স্বাস্থযভন্ত্রী জাতদ ভারররকয রঙ্গ এক জরুতয বফঠরক যাষ্ট্রদূতযা এ আশ্বা কদন। যুিযাষ্ট্র, চীন, দতেণ ককাতযয়া, 

ইযান, জাান, ইতাতর, বাযত ৩০ কদরয কূটনীততক এ বফঠরক কমাগ কদন। সূত্র -ভকার (পৃ.১,ক.৫), জনকণ্ঠ 

(পৃ.১,ক.১), ইতন্ডররনরডন্ট (কল পৃ.,ক.৮)। 

১২। প্রতত ইউতনয়ন  কথরক এক াজায  করাক তফরদর াঠারনা রফ : তরররট প্রফাী কল্যাণভন্ত্রী 

 প্রফাী কল্যাণ  বফরদতক কভ চাংস্থান ভন্ত্রী ইভযান আভদ ফরররছন, ফাাংরারদরয প্রততটি  কজরায প্রততটি 

ইউতনয়ন  কথরক এক াজায করয করাক তফরদক াঠারনা রফ। ক ররে কাজ করয মারে প্রধানভন্ত্রী  কখ াতনায 

যকায। এছাড়া প্রধানভন্ত্রী কদর প্রযুতিতনব চয কভ চাংস্থান গরড় তুররত ফদ্ধতযকয। গতকার ১০ ভাচ চ ভঙ্গরফায)  

তরররটয ককাম্পানীগরে ‘প্রযুতিতনব চয কভ চাংস্থান সুরমাগ বততযয কেরত্র ফাাংরারদ াইরটক াকচ কর্তচরেয ভূতভকা’ 

ীল চক কতভনারয প্রফাী কল্যাণভন্ত্রী এফ কথা ফররন। সূত্র-জনকণ্ঠ (পৃ.১৯,ক.৭), ইরেপাক (পৃ.১৩,ক.৬)। 
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১৩। কদরক এতগরয় কনয়ায কাণ্ডাতয প্রধানভন্ত্রী কখ াতনা : কতভনারয যযাষ্ট্র প্রততভন্ত্রী 

প্রধানভন্ত্রী কখ াতনা ফাাংরারদরয কনর্তরে না এরর যাষ্ট্র  ভারজয আজরকয কম অগ্রগতত তায তকছুই রতা 

না। তরফ এখরনা অরনক চযাররে আরছ। এ চযাররে কভাকাতফরা করয এতগরয় কমরত রফ ফহুদূয। আয ক এতগরয় মায়ায 

কাণ্ডাতয প্রধানভন্ত্রী কখ াতনাই ফরর ভন্তব্য করযরছন যযাষ্ট্র প্রততভন্ত্রী এভ াতযয়ায আরভ। আন্তজচাততক নাযী তদফ 

উররে গতকার (১০ ভাচ চ ভঙ্গরফায) জাতীয় কপ্রক্লারফ ‘উইরভন তরডাযত ইন ফাাংরারদ তভতডয়া: চযাররে অযান্ড দা 

রয় পযয়াড চ’ ীল চক কতভনারয প্রধান অতততথয ফিরব্য তততন এফ কথা ফররন। সূত্র-ফতণকফাতচা (পৃ.২,ক.১), াংফাদ 

(পৃ.২,ক.১), ইতন্ডরনরডন্ট (পৃ.১৫,ক.৪)।  

১৪। নদী দখর-দূলণ কযারধ প্রধানভন্ত্রী টাস্করপা চ গঠন করযরছন : কনৌ তযফণ প্রততভন্ত্রী 

 কনৌ তযফণ প্রততভন্ত্রী খাতরদ ভাহ্মুদ কচৌদৄযী ফরররছন, ঢাকায চাযারয নদীগুররা ঢাকায প্রাণ। এগুররারত 

স্বাস্থযকয তযরফ তপতযরয় এরন ঢাকারক আফারমাগ্য করয গরড় কতারায জন্য প্রধানভন্ত্রী কখ াতনায তনরদ চনায় কাজ 

কযা রে। ঢাকায চাযারয নদীগুররা কদরয অন্যান্য নদীয দখর  দূলণরযারধ প্রধানভন্ত্রী ‘টাস্করপা চ’ গঠন করয 

তদরয়রছন। াাাত কনৌতযফণ ভন্ত্রণাররয়য আতাধীন ফাাংরারদ অবযন্তযীণ কনৌতযফণ কর্তচে (তফআইডতিউটিএ) 

ঢাকায চাযারয নদীয দখর  দূলণরযারধ কাজ করয মারে। গতকার (১০ ভাচ চ ভঙ্গরফায) ঢাকায কদভতরীয 

মুতন্সরখারাঘারট ছয়টি বাতয কজটিয তনভ চাণ কারজয তবতেপ্রস্তয স্থান করল াাংফাতদকরদয তততন এফ কথা ফররন। সূত্র-

জনকণ্ঠ ( কল পৃ,ক.১), কবারযয কাগজ (পৃ.২, ক.৫)। 

১৫। দুরম চাগ কভাকাতফরায় তফরশ্ব ফাাংরারদ কযার ভরডর : দুরম চাগ প্রততভন্ত্রী 

 প্রতত ফছরযয ন্যায় এফায াযারদর মথারমাগ্য ভম চাদায় ারন রয়রছ জাতীয় দুরম চাগ প্রস্তুতত তদফ। এফায 

তদফটিয প্রততাদ্য তফলয় তছর ‘দুরম চাগ ঝুঁতক হ্রার পূফ চ প্রস্তুতত, কটকই উন্নয়ন আনরফ গতত’। এ উররে গতকার (১০ ভাচ চ 

ভঙ্গরফায) যাজধানীয ভানী স্মৃতত তভরনায়তরন উরবাধন অনুষ্ঠারনয আরয়াজন কযা য়। এরত প্রধান অতততথ তছররন 

দুরম চাগ ব্যফস্থানা  ত্রাণ প্রততভন্ত্রী ডা. কভা. এনামুয যভান। দুরম চাগ প্রততভন্ত্রী ফররন, াযাতফরশ্ব দুরম চাগ নীয় জাতত 

তররফ ফাাংরারদ এখন কযার ভরডর। জাততাংকঘয ারফক ভাতচফ ফান তক মুন ফাাংরারদ পযকারর ফরররছন, দুরম চাগ 

কীবারফ কভাকাতফরা কযরত য় তা ফাাংরারদরয কারছ াযা তফরশ্বয কখায আরছ। সূত্র-াংফাদ (পৃ.৪,ক. ৪)।  

১৬। মুতজফফরল চয উরবাধন অনুষ্ঠান কদর-তফরদর একরঙ্গ প্রচায রফ 

 জাততয ততা ফঙ্গফন্ধু কখ মুতজবুয যভারনয জন্মতফাতল চকী উদমান জাতীয় ফাস্তফায়ন কতভটিয প্রধান 

ভন্বয়ক ড. কাভার আফদুর নারয কচৌদৄযী জাতনরয়রছন, মুতজফফরল চয উরবাধন অনুষ্ঠান কদর-তফরদর একরঙ্গ প্রচায কযা 

রফ। করযানাবাইযারয কাযরণ জনস্বারস্থযয কথা তফরফচনা করয জনভাগভ তযায কযরত জাতীয় প্যারযড গ্রাউরন্ড 

মুতজফফরল চয উরবাধন অনুষ্ঠান রে না। এয তযফরতচ ইররকট্রতনক  কাশ্যার তভতডয়ায ভাধ্যরভ মুতজফফরল চয উরবাধন 

অনুষ্ঠান একরঙ্গ প্রচায কযা রফ। গতকার (১০ ভাচ চ ভঙ্গরফায) যাজধানীয আন্তজচাততক ভার্তবালা ইনতিটিউরট এক 

াংফাদরেররন তততন  এ তফলরয় তিপ করযন। সূত্র-ভকার (পৃ.১,ক.৬), ইরেপাক (পৃ.১,ক.৬), কডইতর ান (পৃ.১,ক.৫)। 

১৭। ৭ ভারচ চয ঐততাতক বালণ রন্ডরন ততনটি বালায় অনুফাদ রে 

 ফঙ্গফন্ধুয ৭ ভারচ চয ঐততাতক বালণ ততনটি বালায় অনুফারদয উরদ্যাগ গ্রণ করযরছ রন্ডরন ফাাংরারদ 

াইকতভন। ততনটি বালা রে রয়র, স্কটি  আইতয। ঢাকায় প্রাি এক াংফাদ তফজ্ঞতিরত গতকার (১০ ভাচ চ 

ভঙ্গরফায) এ কথা জানারনা য়। সূত্র- জনকণ্ঠ (কল পৃ,ক.১)। 

১৮। দ্মারতুয ২৬তভ স্প্যান ফররছ : দৃশ্যভান ৩ াজায ৯০০ তভটায 

দ্মাকতুয ২৬তভ স্প্যান ‘৫-তড’ কতুয ২৮  ২৯ নম্বয তরারযয য স্থান কযা রয়রছ। এরত কতুটি 

দৃশ্যভান ররা ৩ াজায ৯০০ তভটায (৩.৯ তকররাতভটায)। সূত্র-ইরেপাক (পৃ.১৫,ক.১), াংফাদ (পৃ.১,ক.৪), ফাাংরারদ টুরড 

(পৃ.১,ক.১)।  

  



=৫= 

ম্পাদকীয় 
 

ক.  ভকার : চট্টগ্রাভ তটি কযরারযন তনফ চাচরন প্রাথীরদয প্রতীক ফযাে য়ায যযই কভয়য  কাউতন্সরয 

 প্রাথীযা কমবারফ আনুষ্ঠাতনক প্রচায শুরু করযরছন তা উৎাব্যেক উরেখ করয তনফ চাচন সুষ্ঠুবারফ অনুতষ্ঠত রফ 

 ফরর প্রতযাা ব্যি। 

খ. াংফাদ: চরতত ফছরয এখন ম চন্ত কডঙ্গুজ্বরয আক্রান্ত রয় াাতারর বততচ রয়রছ ২৫০ জন, স্বাস্থয অতধদপতরযয 

করথ ইভারজচতন্স অারযন কন্টায  কররার রুভ এ তরথ্যয কথা উরেখ করয এতড ভা তনয়ন্ত্ররণ এখনই 

উরদ্যাগ কনয়ায আহ্বান।  

গ.  মায়মায়তদন: চরতত ২০১৯-২০ অথ চফছরয ফাাংরারদরয ফাতণজয ঘাটতত দোঁতড়রয়রছ প্রায় ৮২ াজায ককাটি টাকা 

 এক প্রততরফদরন তা প্রকাতত য়ায কথা উরেখ করয এ অফস্থা কথরক উেযরণ যিাতন আয় ফাড়ারত কাম চকয  

 উরদ্যাগ কনয়ায যাভ চ।  

ঘ.   কবারযয কাগজ : ততন ভারয ব্যফধারন ব্যাাংতকাং খারতয মূরধন ঘাটতত কফরড়রছ প্রায় ৬ াজায ককাটি টাকা 

 উরেখ করয ব্যাাংতকাং খারত শৃঙ্খরা  সুান তপতযরয় আনরত মথামথ দরে কনয়ায সুাতয।  

ঙ. ইনতকরাফ : খার ফা পুকুয খনন প্রকরল্পয যকাতয কভ চকতচারদয উগাণ্ডা পরয ককাটি ককাটি টাকা ব্যরয়য ঘটনায 

 কথা উরেখ করয এ ধযরনয অপ্ররয়াজনীয় ব্যয় ফরে কাম চকয দরে কনয়ায সুাতয। 

চ. তনউজ টুরড : দখর  দূলরণয কফরর ড়া কদরয নদ-নদীগুররা সুযোয় নজয কদয়ায সুাতয। 

ছ. অফজাযবা :  কদর করযানাবাইযার আক্রান্তরদয মথামথ তচতকৎা  এ বাইযারয ছতড়রয় ড়া কযারধ করঠায 

ব্যফস্থা কনয়ায দাতফ।  

উম্পাদকীয় 
 

 মায়মায়তদন তত্রকায় প্রকাতত করারভ উরেখ কযা রয়রছ, নাযীয স্বতনব চযতা অজচন  নাযী স্বাধীনতা তনতিত 

কযা এফাং দুনীতত তনমূ চর কযা ম্ভফ রর ফাাংরারদ রফ তফরশ্বয বুরক ভম চাদাীর  গতফ চত কদ।  
 

তনফে  তপচায 
 

 জনকণ্ঠ তত্রকায় প্রকাতত ‘অথ চনীতত  তোয় করযানায প্রবাফ এফাং কযণীয়’ তরযানারভয তনফরে উরেখ কযা 

রয়রছ, করযানা ঝুঁতক কভাকাতফরায় ভানুলরক তকচ কযায জন্য যকায  অন্যান্য কফামূরক প্রততষ্ঠারনয রচতনতামূরক 

প্রচায কাম চক্রভ চারারনা উতচত এফাং বতফষ্যৎ তযতস্থতত কভাকাতফরায জন্য ফাইরক ফ চদা প্রস্তুত থাকরত রফ।  
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