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১। ঢাকা রটি রনফ বাচনন  ফভয়য নদ তা-আরতক ফফযকারযবানফ রফজয়ী 

 ঢাকায রটি রনফ বাচনন আওয়াভী রীনগয দুই ফভয়য প্রাথী রফপুর ফবানট ফফযকারযবানফ রফজয়ী নয়নছন। ঢাকা 

দরক্ষনণ আওয়াভী রীনগয ব্যারযস্টায ফখ পজনর নূয তা রফএনরয ইযাক ফানননক যারজত কনযন। আয ঢাকা 

উত্তনয আওয়াভী রীনগয আরতকুর ইরাভ ারযনয়নছন রফএনরয তারফথ আউয়ারনক। ফবায ফৌনন ৩টা ম বি ফঘারলত 

ফবানটয রানফ দরক্ষনণয এক াজায ১৫০ ফকনেয ফগুনরায পরাপনর ফনৌকা প্রতীনক ফখ পজনর নূয তা ফনয়নছন 

চায রাখ ২৪ াজায ৫৯৫ ফবাট। তায রনকটতভ প্ররতবন্দ্বী ধাননয ীনলয ইযাক ফানন ফফয়নছন ২ রাখ ৩৬ াজায 

৫১২ ফবাট। উত্তনযয এক াজায ৩১৮ ফকনেয ফগুনরায পরাপনর ফনৌকা প্রতীনক আরতকুর ইরাভ চায রাখ ৪৭ াজায 

২১১ ফবাট ফনয়নছন। তায রনকটতভ প্ররতবন্দ্বী ধাননয ীনলয তারফথ আউয়ার ফনয়নছন ২ রাখ ৬৪ াজায ১৬১ ফবাট। 

সূত্র-ভকার (পৃ.১,ক.১), ইনত্তপাক (পৃ.১,ক.১), ইরিনননডন্ট (পৃ.১,ক.১)। 

২। প্রধানভন্ত্রীয নে াক্ষাৎ কযনরন নফরনফ বারচত ঢাকা রটি ফভয়য তা ও আরতক 

ইরবএনভয ভাধ্যনভ স্বতঃস্ফূতববানফ ফবাট প্রদান কযায় নগযফাীনক অরবনন্দন প্রধানভন্ত্রীয 

ঢাকা উত্তয ও দরক্ষণ রটি কযনানযন রনফ বাচনন আওয়াভী রীগ ভরথ বত ফভয়য প্রাথী ফখ পজনর নূয তা 

এফাং  আরতকুর ইরাভ প্রধানভন্ত্রী ফখ ারনায নে গতকার (১ ফপব্রুয়ারয রনফায) তাঁয যকারয ফাবফন গণবফনন 

াক্ষাৎ কনযনছন। গণবফনন ফৌৌঁছাননায য তাযা প্রধানভন্ত্রীনক পৄনরর শুনবো জানান। প্রধানভন্ত্রীও তানদয পৄর রদনয় 

অরবনন্দন জানান। এ ভয় ইরবএনভয ভাধ্যনভ স্বতঃস্ফূতববানফ ফবাট প্রদান কযায় রতরন নগযফাীনক অরবনন্দন জানান। 

প্রধানভন্ত্রী ঢাকা রটি রনফ বাচন অফাধ ও সুষ্ঠু এফাং ারিপূণ ববানফ ম্পন্ন কযায় আইনশৃঙ্খরা ফারনী, আওয়াভী রীগ ফনতৃবৃন্দ 

ও কভীনদয অরবনন্দন জানান। সূত্র-ইনত্তপাক (ফল পৃ.,ক.১),  জনকণ্ঠ (পৃ.২,ক.৮), ফডইরর ান  (পৃ.১,ক.৫)। 

৩। ঢাকা রটি কনরজ ফকনে ফবাট রদনরন প্রধানভন্ত্রী 

ঢাকা ভনগযীয উন্নয়নন অেীকায ব্যক্ত 

প্রধানভন্ত্রী ফখ ারনা ঢাকা রটি কনরজ ফকনে ফবাট রদনরন। ইরবএনভয ভাধ্যনভ  ফবাট রদনয় নিাল প্রকা 

কনযন প্রধানভন্ত্রী। এভয় ঢাকা ভানগযীয উন্নয়নন যকানযয গৃীত রফরবন্ন কাম বক্রভ তুনর ধনয প্রধানভন্ত্রী  ফনরন, 

রনফ বাচনন রফজনয়য নয আভযা এফ উন্নয়ন কাজ ম্পন্ন কযনত াযনফা। ঢাকা যনক রযেন্ন কনয গনড় তুরনফা। সূত্র-

আভানদযঅথ বনীরত (পৃ.২,ক.৫), ইনত্তপাক (পৃ.১,ক.৫), ইরিনননডন্ট (পৃ.১,ক.৮)।  

৪। ফম ফকাননা ভনয়য তুরনায় ারিপূণ ব ফবাট নয়নছ : তথ্যভন্ত্রী 

তথ্যভন্ত্রী ড. াছান ভাহ্মুদ ফনরনছন, পৃরথফীয অন্যতভ বৃৎ ৫৪ রাখ ফবাটানযয এ ঢাকা রটি রনফ বাচন অতীনতয 

ফম ফকাননা ভনয়য তুরনায় ারিপূণ ব এফাং সুষ্ঠুবানফ ম্পন্ন নয়নছ। গতকার (১ ফপব্রুয়ারয রনফায) যাজধানীয ধানভরিনত 

আওয়াভী রীগ বারতয যাজননরতক কাম বারনয় াাংফারদকনদয প্রনেয জফানফ রতরন একথা ফনরন। রতরন ফনরন, ঢাকা রটি 

কন বানযননয রনফ বাচরন প্রচানয ফম আনভজ রছর, তা ফথনক শুরু কনয এখন ম বি ভানুল ফমবানফ উৎা, উদ্দীনায় ফবাট 

রদনেন, তানত ফদখা মানে অতীনতয ফম ফকাননা ভনয়য ফচনয় রনফ বাচরন রযনফ বানরা যনয়নছ। সূি- যুগান্তর (পৃ.৩,ক.১), 

বধণক বাতণা (পৃ.২,ক.৫), ধিউজ টুদে (ফল পৃ.,ক.২)। 

৫। রনফ বাচন সুষ্ঠু নয়নছ, ফড় ফকাননা অরবনমাগ াইরন : রইর 

 প্রধান রনফ বাচন করভনায (রইর) ফকএভ নুরুর হুদা ফনরনছন, ঢাকায দুই রটি কযনানযন রনফ বাচন সুষ্ঠ ুনয়নছ, 

বানরা নয়নছ। আভযা ফড় ধযননয ফকাননা অরবনমাগ াইরন। গতকার (১ ফপব্রুয়ারয রনফায) ন্ধ্যায় রনফ বাচন করভন 

বফনন রতরন এফ কথা ফনরন। সূত্র-াংফাদ (পৃ.১,ক.১), জনকণ্ঠ (ফল পৃ,ক.৪), ইরিনননডন্ট (পৃ.১,ক.৪)। 

৬। অভয একুন ফইনভরা শুরু নে আজ : উনবাধন কযনফন প্রধানভন্ত্রী 

ফাাংরা একানডরভ আনয়ারজত অভয একুন গ্রন্থনভরা ২০২০ আজ ফযাফফায ফথনক শুরু নফ। জারতয রতা ফেফন্ধু 

ফখ মুরজবুয যভাননয জন্মতফনল ব তাঁয স্মৃরতয প্ররত উৎগ ব কযা নয়নছ এফানযয ফইনভরা । আজ (২ ফপব্রুয়ারয ফযাফফায) 

রতনটায় গ্রন্থনভরা উনবাধন কযনফন প্রধানভন্ত্রী ফখ ারনা। উনবাধন ফনল রতরন ফভরা রযদ ব কযনফন। সূি-ইদেফাক 

(ফল পৃ.,ক.৩), জনকণ্ঠ (পৃ.১,ক.১),  ফডইরর ান (পৃ.১,ক.৮)। 
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৭। প্রধানভন্ত্রী ইতারর মানেন ভেরফায 

 প্রধানভন্ত্রী ফখ ারনা ইতাররয প্রধানভন্ত্রীয আভন্ত্রনণ চায রদননয রবক্ষীয় পনয আগাভী ৪ ফপব্রুয়ারয ভেরফায 

ফযানভয উনদ্দন যওনা নফন। পযকানর প্রধানভন্ত্রী ৫ ফপব্রুয়ারয ইতাররয প্রধানভন্ত্রী রজউন করন্টয নে রবক্ষীয় 

বফঠক কযনফন। প্রধানভন্ত্রী ও তাঁয পযেীনদয রননয় রফভান ফাাংরানদ এয়াযরাইনেয একটি ফ্লাইট আগাভী ভেরফায 

কানর ইতাররয যাজধানী ফযানভয উনদ্দন ঢাকা তযাগ কযনফ। সূত্র-ভকার (পৃ.২,ক.৫),াংফাদ (ফল পৃ,ক.১), 

অফজাযবায (পৃ.১,ক.১)।  

৮। ফেফন্ধুয স্বনেয ফাাংরানদ রফরনভ বানণ তরুণ প্রজন্মনকই এরগনয় আনত নফ : ফবারায় রিকায  

জাতীয় াংনদয রিকায ড . রযীন াযরভন ফচৌধুযী ফনরনছন , ফদনয ফড় একটি অাং নে তরুণ প্রজন্ম। ফ 

তরুণ প্রজন্মই নরা আভানদয মূর চাররকারক্ত। তাযাই আগাভীনত ফনতৃনে ফদনফ। তাই মুরজফফনল ব ফেফন্ধুয আদ বনক বুনক 

ধাযণ কনয জারতয রতায স্বনেয ফাাংরানদ রফরনভ বানণ তরু ণ প্রজন্মনকই এরগনয় আনত নফ। গতকার (১ ফপব্রুয়ারয 

রনফায) ফবারায চযপযান যকারয কনরনজয এক অনুষ্ঠানন প্রধান অরতরথয ফক্তনব্য রতরন এফ কথা ফনরন। সূি-

ইদেফাক (পৃ.২,ক.২), াংফাদ (পৃ.৪,ক.১), রপনানরয়ার এক্সনপ্র (পৃ.৩,ক.১)।   

৯। যাজাকানযয তাররকা প্রকা ীঘ্রই : কুরড়গ্রানভ মুরক্তমৄদ্ধরফলয়ক ভন্ত্রী 

 মুরক্তনমাদ্ধা াংনদয রনফ বাচন এরপ্রনর  

 মুরক্তমৄদ্ধরফলয়ক ভন্ত্রী আ. ক. ভ ফভাজানের ক জারননয়নছন, ীঘ্রই যাজাকানযয তাররকা প্রকা কযা নফ। এ 

তাররকা প্রণয়নন রফতকব এড়ানত মুরক্তমৄদ্ধাংরিষ্ট ক্ষগুনরা, রফনলকনয মুরক্তমৄদ্ধ গনফলকনদয নে ভতরফরনভয় কনয 

যাজাকানযয তাররকা প্রকা কযা নফ। এ ফক্ষনত্র ভানচ ব তাররকা প্রকা ম্ভফ নফ না। গতকার (১  ফপব্রুয়ারয রনফায) 

রারভরনযাট দয উনজরা মুরক্তনমাদ্ধা কভনেক্স উনবাধন ফনল াাংফারদকনদয প্রনেয জফানফ রতরন এফ কথা ফনরন। 

রতরন আনযা ফনরন, আগাভী এরপ্রর ভান মুরক্তনমাদ্ধা াংনদয রনফ বাচন অনুরষ্ঠত নফ। সূত্র-ভকার (পৃ.২,ক.৫), াংফাদ 

(পৃ.৪,ক.১), রনউজ টুনড (পৃ.২,ক.১)। 

১০। রফনল ফ্লাইনট চীননয উান ফথনক রপযনরন ৩১২ ফাাংরানদর 

চীননয উান নগযী ফথনক রফনল ফ্লাইনট রপযনরন ৩১২ জন ফাাংরানদর। ফদন রপরযনয় আনা এফ ফাাংরানদরয 

ভনধ্য রদ ব-জ্বনয আক্রাি আট জননক ঢাকায কুরভ বনটারা াাতানর বরতব কযা নয়নছ। ফারক ৩০৪ জননক যাখা নয়নছ 

উত্তযায আনকানা জ কযানম্প। উান ফথনক রফভান ফাাংরানদ এয়াযরাইনেয একটি রফনল ফ্লাইনট গতকার (১ ফপব্রুয়ারয 

রনফায) তাযা মযত াজারার আিজবারতক রফভানফন্দনয ফৌৌঁছান। সূি-ইদেফাক (পৃ.১,ক.১), ভকার (পৃ.১,ক.৬), 

ইরিনননডন্ট (পৃ.১,ক.৬)। 

১১। চররত ভানই ফাাংরানদর কভীনদয জন্য আরভযানতয শ্রভফাজায খুরনফ : চট্টগ্রানভ প্রফাী কল্যাণভন্ত্রী 

 প্রফাীকল্যাণ ও বফনদরক কভ বাংস্থান ভন্ত্রী ইভযান আভদ ফনরনছন, প্রফাী শ্ররভকনদয আয় ফদনয জন্য একটা 

ফড় আীফ বাদ। ২০১৮-১৯ অথ বফছনয প্রফাী শ্ররভকযা ১৬ দরভক ৫০ রফররয়ন ডরায ফযরভট্যাে াঠিনয়নছন। প্রফাীনদয 

াঠাননা ফযরভট্যােই যকাযনক া জুরগনয়নছ দ্মানতু, ফেফন্ধু ইনকানরভক ফজান, ায়যাফন্দয, কণ বপৄরী টানননরয 

ভনতা ফড় ফড় উন্নয়ন কাজ কযনত। তনফ দারার চনক্রয াত ফথনক প্রফাী শ্ররভকনদয যক্ষা কযনত নফ। চররত ভানই 

আরভযানতয শ্রভফাজায খুরনফ ফনরও জানান রতরন। গতকার (১ ফপব্রুয়ারয রনফায) চট্টগ্রাভ ারকবট াউন ‘বফনদরক 

কভ বাংস্থাননয জন্য দক্ষতা ও জননচতনতা’ ীল বক ফরভনানয রতরন এফ কথা ফনরন। সূত্র-ভকার (পৃ.২,ক.৮), মৄগািয 

(পৃ.৩,ক.১)। 

১২। ঢাকা-রোপুয রুনট এয়াযফা ৩৫০ াংনমাজননয ভাধ্যনভ মাত্রীনফা আযও উন্নত কযা নফ : রফভান প্ররতভন্ত্রী 

 রফভান ও মটন প্ররতভন্ত্রী ভাবুফ আরী ফনরনছন, ঢাকা-রোপুয রুনট এয়াযফা ৩৫০ াংনমাজননয ভাধ্যনভ মাত্রীনফা 

আযও উন্নত কযা নফ। গতকার (১ ফপব্রুয়ারয রনফায) যাজধানীয মযত াজারার আিজবারতক রফভানফন্দনয এক 

অনুষ্ঠানন রতরন এফ কথা ফনরন। রতরন ফনরন, ফাাংরানদ ও রোপুনযয ভফধ্য ফন্ধুেপূণ ব ম্পকব যনয়নছ। মটন, রফভান 

চরাচর , রফদুযৎ ও জ্বারানী, সুনীর অথ বনীরত, জনরক্ত যপ্তারন ও মুদ্র রনযাত্তা নানা রফলনয় ফাাংরানদ ও রোপুনযয 

ভানঝ নমারগতায রক্তারী ম্পকব রফদ্যভান। রতরন আনযা ফনরন, অথ বননরতকবানফ মৃদ্ধ রোপুনযয ানথ 

ফাাংরানদনয ফারণরজযক ম্পকবনক আনযা  গরতীর কযনফ। সূত্র-আভানদযঅথ বনীরত (পৃ.২,ক.৬)। 

 



=৪= 

১৩। াওযফাীয জীফনভান উন্নয়নন ৮’ ফকাটি টাকায প্রকল্প গ্রণ কযা নয়নছ : রফগনে রযকল্পনাভন্ত্রী 

  ফদনয উন্নয়নন প্রধানভন্ত্রী ফখ ারনা রনযরবানফ কাজ কনয মানেন। ভানুনলয জীফনভান উন্নয়ন কযাই তাঁয  

একভাত্র প্রধান রক্ষয। ফাাংরানদ দ্রুত গরতনত এরগনয় মানে। ফম কাযনণ ফতবভান যকানযয প্ররত ফদনয ভানুনলয আস্থা  

ফফনড়ই চনরনছ। গতকার (১ ফপব্রুয়ারয রনফায) রফগে ারকবট াউজ রভরনায়তনন  ফজরা প্রাননয কভ বকতবানদয নে 

এক ভতরফরনভয় বায় রতরন এফ কথা ফনরন। রতরন ফনরন, রফগে একটি াওযনফরষ্টত এরাকা। াওযফাীয জীফনভান 

উন্নয়নন যকায রফনলবানফ নজয রদনে। ইনতাভনধ্য াওয উন্নয়ননয জন্য প্রায় ৮’ ফকাটি টাকায একটি প্রকল্প গ্রণ কযা 

নয়নছ। সূত্র-াংফাদ (ফল পৃ,ক.১), আভানদযঅথ বনীরত (পৃ.১,ক.৭)। 

১৪। এএর যীক্ষা শুরু আগাভীকার 

এএর ও ভভাননয যীক্ষা শুরু নে আগাভীকার। এফছয নয়টি াধাযণ ফফানড বয এএর , ভাদ্রাায দারখর 

ও কারযগরয ফফানড বয এএর ফবানকনানর ফভাট যীক্ষাথী ২০ রাখ ৪৭ াজায ৭৯৯ জন। সূত্র-াংফাদ (পৃ.১,ক.৮), 

ফডইরর ান ( ফল পৃ,ক.১)। 

১৫। জাতীয় রনযাদ খাদ্য রদফ আজ 

আজ (২ ফপব্রুয়ারয ফযাফফায) ফদন াররত নে জাতীয় রনযাদ খাদ্য রদফ। এফায রদফটিয প্ররতাদ্য ‘ফাই 

রভনর াত ফভরাই, রনযাদ খাদ্য রনরিত চাই।’ জাতীয় রনযাদ খাদ্য রদফ উরনক্ষ ফাণী রদনয়নছন যাষ্ট্ররত ফভাঃ 

আফদুর ারভদ ও প্রধানভন্ত্রী ফখ ারনা । সূত্র-ভকার (পৃ.২,ক.৬), ইরিনননডন্ট (পৃ.৩,ক.১)। 

ম্পাদকীয় 

ক.  ইনত্তপাক : যকারয ভাধ্যরভক রফদ্যারনয়য রক্ষকনদয টাইভনের-রনরকন ফগ্রড গত ফদড় দক ধনয ঝুনর 

যনয়নছ উনেখ কনয এ ভস্যায ভাধান কযায ওয গুরুোনযা । 

খ. ভকার : জয়পুযানটয কারাই উনজরায কনয়কটি গ্রানভয অধ বতারধক ব্যরক্ত নতুন কনয রকডরন রফরক্র    

কনযনছ এ তনথ্যয কথা উনেখ কনয আইননয কাম বকয প্রনয়ানগয াাার এ ধযননয কভ বকাি ফনন্ধ্  ফজাযানরা 

প্রয়া চারাননায আহ্বান। 

গ. মায়মায়রদন, ফবানযয কাগজ : চীননয কনযানাবাইযানয প্রাদুব বাফনক বফরিক জরুরয অফস্থা রননফ ফঘালণা 

কযর ওয়ার্ল্ব ফরথ অগ বানাইনজন উনেখ কনয এ বাইযা  ফভাকারফরায় জননচতনতা ও প্রনয়াজনীয় 

স্বাস্থযরফরধ রনরিত কযায ওয গুরুোনযা। 

ঘ. মৄগািয : রফরেন্ন রকছু ঘটনা ছাড়া ফল ম বি ারিপূণ ববানফ ম্পন্ন নয়নছ ঢাকা দরক্ষণ রটি ও উত্তয রটি 

কযনানযন রনফ বাচননয  ফবাটগ্রণ উনেখ কনয রনফ বারচত  ফভয়যনদয অরবনন্দন জ্ঞান।  

ঙ. জনকণ্ঠ : ফদন প্রমৄরক্তয উন্নয়ননয াাার াইফায ক্রাইভও ফফনড় চনরনছ উনেখ কনয এ অফস্থা রনযনন 

মথামথ দনক্ষ ফনওয়ায সুারয । 

চ. ইরিনননডন্ট : রএনরজ অনটারযকা চারকনদয রফরুনদ্ধ রভটায অনুমায়ী বাড়া আদায় না কনয মাত্রীনদয কাছ  

ফথনক অরতরযক্ত বাড়া আদায় কযায অরবনমাগ াওয়া মানে উনেখ কনয এ ব্যাানয কনঠায দনক্ষ ফনওয়ায 

ওয গুরুোনযা।   

ছ. রনউজ টুনড : দরযদ্র, রনযক্ষয জনগণনক প্রাথরভক স্বাস্থয ম্পরকবত জ্ঞান দাননয যাভ ব।                       

উম্পাদকীয় 

মৄগািয  রত্রকায় প্রকারত করানভ উনেখ কযা নয়নছ, অথ বননরতক দুবৃ বত্তায়ন ফযানধ যাজননরতক রদ্ধািই ফনচনয় 

ফফর গুরুু্েপূণ ব। 

wbeÜ I wdPvi 

 ইনত্তপাক রত্রকায় প্রকারত ‘ভানরফক অফভাননা ও াভারজক রফকৃরত ’ রনযানানভয রনফনন্ধ্ উনেখ কযা 

নয়নছ, ভানরফক দু্রষ্টবরেয উন্নরত াধননয ভধ্য রদনয় ফদ ও জারত  নফ বারয ভানজয উনত্তাযণ ম্ভফ। 
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