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উরুগুয়েয নফননফ চানচত প্রেনয়ডয়েয থ অনুষ্ঠায়ন যাষ্ট্রনত
মুনজফফয়ল চয ফযায়ে মুুযার নে, দুস্থয়দয ফানি ফাননয়ে নদন : ভনিবাে েধানভিী
সুনাভগঞ্জ নফজ্ঞান  েযুনি নফশ্বনফদ্যারে আইন  জাতীে কৃনল ম্প্রাযণ নীনত’য খিা ভনিবাে অনুয়ভাদন
েধানভিীয য়ঙ্গ ল চফধ চন নরিংরায াক্ষাৎ
মুনজফফল চ উরয়ক্ষ নয়যন্দ্র প্রভানদয ফািংরায়দ পয নিানক্ষক ম্পকচয়ক আয়যা প্রজাযদায কযয়ফ:
ল চফধ চন নরিংরায াক্ষাৎকায়র প্রতুভিী
ঢাকাে বাযয়তয েধানভিী নয়যন্দ্র প্রভানদয়ক মথামথ ম্মান প্রদো য়ফ : যযাষ্ট্রভিী
এনআযন  নএএ ফািংরায়দয় েবাফ প্রপরয়ফ না : ল চফধ চন নরিংরা
েধানভিী জাতীে এএভই প্রভরা উয়িাধন কযয়ফন আগাভীকার
েধানভিীয য়ঙ্গ নফননএ েনতনননধদয়রয াক্ষাৎ
ফািংরায়দয় গণভাধ্যভ অয়নক উন্নত প্রদয়য তুরনাে প্রফন স্বাধীনবায়ফ কাজ কযয়ছ : তথ্যভিী
গণতি চচ চা ছািা প্রদ আস্থাীন প্রদয়য ভয়তা : প্রবাটায নদফয়য অনুষ্ঠায়ন আইনভিী
এনডন ফাস্তফােয়ন ব্যফােীয়দয প্রকৌরত্র নদয়ত নযকল্পনাভিীয আহ্বান
ফািংরায়দয় প্রেন ফনগ যপতাননয়ত আগ্রী ইয়দায়ননো
প্রদয় প্রভাট প্রবাটায ১০ প্রকাটি ৯৮ রাখ, নতুন প্রবাটায ৬৯ রাখ ৭১ াজায :
জাতীে প্রবাটায নদফয়য অনুষ্ঠায়ন নইন
প্রযানঙ্গায়দয জন্য জাভচাননয আয ৫ প্রকাটি ইউয়যা ােতা
চরভান াতা-২
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১।
উরুগুয়েয নফননফ চানচত প্রেনয়ডয়েয থ অনুষ্ঠায়ন যাষ্ট্রনত
যাষ্ট্রনত প্রভাোঃ আফদুর ানভদ উরুগুয়েয যাজধানী ভনেনবনডয়ত ারচায়ভে বফয়ন গতকার (২ ভাচ চ প্রাভফায)
স্থানীে ভে দুপুয়য অনুনষ্ঠত প্রেনয়ডয়েয কভান্ড স্তান্তয অনুষ্ঠায়ন প্রমাগ নদয়েয়ছন। ফািংরায়দ নফনবন্ন প্রদয়য যাষ্ট্র 
যকায েধান এফিং েনতনননধযা থ অনুষ্ঠায়ন প্রমাগদান কয়যয়ছন। যাষ্ট্রনত ১১ নদয়নয পয়য গত ২৬ প্রপব্রুোনয বুধফায
উরুগুয়েয উয়েয় ঢাকা তুাগ কয়যন। যাষ্ট্রনত আগাভী ৭ ভাচ চ প্রদয় নপযয়ফন ফয়র আা কযা য়ে। সূত্র-জনকণ্ঠ (প্রল
পৃ,ক.৮), এনোন এজ ( প্রল পৃ,ক.৬)।
২।
মুনজফফয়ল চয ফযায়ে মুুযার নে, দুস্থয়দয ফানি ফাননয়ে নদন : ভনিবাে েধানভিী
সুনাভগঞ্জ নফজ্ঞান  েযুনি নফশ্বনফদ্যারে আইন  জাতীে কৃনল ম্প্রাযণ নীনত’য খিা ভনিবাে অনুয়ভাদন
মুনজফতফল চ উরয়ক্ষ নফনবন্ন এরাকাে ফঙ্গফন্ধুয মুুযার ফা ছনফ িংফনরত ফি ব্যানায ততনয না কযয়ত নফনবন্ন
ভিণারে  নফবায়গয নচফয়দয ননয়দ চ নদয়েয়ছন েধানভিী প্রখ াননা। নতনন ফয়রয়ছন, মুুযার  ব্যানায ততনয কযয়ত
অয়নক অথ চ ব্যে য়ফ, প্র অথ চ নদয়ে দুস্থ-অােয়দয জন্য গৃ ননভচাণ কয়য নদয়রই জনকল্যাণ য়ফ। অনতযনঞ্জত প্রকায়না
নকছু কযায েয়োজন প্রনই। অনত উৎাী য়ে ফি ফায়জয়টয নতুন প্রকায়না কভচসূনচ না প্রনোয জন্য িংনিষ্ট নচফয়দয
ননয়দ চ নদয়েয়ছন নতনন। গতকার (২ ভাচ চ প্রাভফায) েধানভিীয প্রতজগাঁ কাম চারয়ে ভনিবায ননেনভত তফঠক প্রয়ল
অননধ চানযত আয়রাচনাে নচফয়দয এভন ননয়দ চনা প্রদন েধানভিী। তফঠয়ক সুনাভগঞ্জ নফজ্ঞান  েযুনি নফশ্বনফদ্যারে আইন
২০২০' এফিং 'জাতীে কৃনল ম্প্রাযণ নীনত ২০২০'-এয খিা অনুয়ভাদন প্রদো ে। তফঠক প্রয়ল নচফারয়ে ভনিনযলদ
নচফ প্রে নিনপিং কয়যন। সূত্র-ভকার ( প্রল পৃ,ক.১) ইয়েপাক (পৃ.১,ক.৫), ইনন্ডয়নয়ডে (পৃ.১,ক.৮)।
৩।
েধানভিীয য়ঙ্গ ল চফধ চন নরিংরায াক্ষাৎ
বাযয়তয যযাষ্ট্র নচফ ল চফধ চন নরিংরা গতকার (২ ভাচ চ প্রাভফায) গণবফয়ন েধানভিী প্রখ াননায য়ঙ্গ
প্রৌজন্য াক্ষাৎ কয়যন। তফঠয়ক জানতয নতা ফঙ্গফন্ধু প্রখ মুনজবুয যভায়নয জন্মতফানল চকী উদমান উরয়ক্ষ বাযয়তয
েধানভিী নয়যন্দ্র প্রভানদয ফািংরায়দয় আগভয়নয নফলে ননয়ে আয়রাচনা ে। এছািা নিক্ষীে স্বাথ চিংনিষ্ট নফনবন্ন নফলে
এফিং উ-আঞ্চনরক িংয়মাগ ননয়ে আয়রাচনা য়েয়ছ।েধানভিী তফঠয়ক বাযয়তয েধানভিী নয়যন্দ্র প্রভানদয়ক তাঁয শুয়বো
প্রৌৌঁয়ছ নদয়ত ফয়রন। সূত্র-ভকার (পৃ.১৭,ক.৭)।
৪।
মুনজফফল চ উরয়ক্ষ নয়যন্দ্র প্রভানদয ফািংরায়দ পয নিানক্ষক ম্পকচয়ক আয়যা প্রজাযদায কযয়ফ:
ল চফধ চন নরিংরায াক্ষাৎকায়র প্রতুভিী
িক নযফণ  প্রতুভিী ফােদুর কায়দয ফয়রয়ছন , মুনজফফয়ল চয অনুষ্ঠান উরয়ক্ষ বাযয়তয েধানভিী নয়যন্দ্র
প্রভানদ ফািংরায়দয় এয়র নিানক্ষক ম্পকচ আয়যা নিারী য়ফ। গতকার
(২ ভাচ চ প্রাভফায ) নচফারয়ে ননজ দপ্তয়য
বাযয়তয যযাষ্ট্র নচফ ল চফধ চন নরিং রায প্রনতৃয়ে েনতনননধদয়রয য়ঙ্গ ভতনফননভে প্রয়ল ািংফানদকয়ম্মরয়ন নতনন আয়যা
ফয়রন, বাযয়তয েধানভিী নয়যন্দ্র প্রভানদয এ পয বাযত -ফািংরায়দয়য ম্পয়কচ আয়যা এক ধা এনগয়ে ননয়ে মায়ফ এফিং
নতুন উচ্চতাে উন্নীত কযয়ফ। বাযয়তয েধানভিীয য়ঙ্গ আয়রাচনাে আয়যা অগ্রগনত য়ফ। কায়জই ম্পকচ মখন আয়ছ , এ
ম্পকচ আয়যা সুদৃঢ় য়ফ , নিারী য়ফ। এটিই আভযা আা কনয। সূত্র-ইয়েপাক (প্রল পৃ,ক.৫), ভকার (পৃ.২,ক.৫),
ইনন্ডয়নয়ডে (পৃ.১,ক.১)।
৫।
ঢাকাে বাযয়তয েধানভিী নয়যন্দ্র প্রভানদয়ক মথামথ ম্মান প্রদো য়ফ : যযাষ্ট্রভিী
১৭ ভাচ চ জানতয নতা ফঙ্গফন্ধু প্রখ মুনজবুয যভায়নয জন্মতফানল চকীয ফছযব্যাী আয়োজয়নয উয়িাধন অনুষ্ঠায়ন
আয়ছন বাযয়তয েধানভিী নয়যন্দ্র প্রভানদ। নফলেটি নননিত কয়যয়ছন ফািংরায়দ পযযত বাযয়তয যযাষ্ট্র নচফ ল চফধ চন
নরিংরা। আয েধানভিী প্রখ াননায য়ঙ্গ নয়যন্দ্র প্রভানদ য নিক্ষীে তফঠক য়ফ ১৮ ভাচ চ। এনদয়ক নয়যন্দ্র প্রভানদয়ক
মুনজফফয়ল চয অনুষ্ঠায়নয ম্মাননত অনতনথ উয়েখ কয়য তাঁয়ক মথামথ ম্মান প্রদো য়ফ ফয়র জাননয়েয়ছন যযাষ্ট্রভিী
ড. এ প্রক আব্দুর প্রভায়ভন। ীভায়ন্ত নফএএয়পয গুনরয়ত ফািংরায়দন ননত োয ঘটনাে উয়িগ জাননয়ে তা ফয়ে দয়ক্ষ
ননয়ত বাযয়তয যযাষ্ট্র নচয়ফয েনত আহ্বান জাননয়েয়ছন যযাষ্ট্রভিী। ল চফধ চন নরিংরা গতকার
(২ ভাচ চ প্রাভফায )
যযাষ্ট্রভিীয য়ঙ্গ প্রৌজন্য াক্ষাৎ কযয়ত প্রগয়র নতনন এ আহ্বান জানান। সূত্র
-ফনণক ফাতচা (পৃ.২,ক.১), ইয়েপাক
(পৃ.১৫,ক.৭), অফজাযবায ( প্রল পৃ,ক.১)।

=৩=
৬।
এনআযন  নএএ ফািংরায়দয় েবাফ প্রপরয়ফ না : ল চফধ চন নরিংরা
পযযত বাযয়তয যযাষ্ট্র নচফ ল চফধ চন নরিংরা ফয়রয়ছন , নাগনযকে িংয়াধনী আইন (নএএ)  নাগনযকনঞ্জ
(এনআযন) ফািংরায়দয় প্রকায়না েবাফ প্রপরয়ফ না। এগুয়রা একান্তই বাযয়তয অবুন্তযীণ নফলে। নএএ প্রকায়না ধয়ভচযই
নফরুয়ে নে। গতকার (২ ভাচ চ প্রাভফায ) যাজধানীয একটি প্রায়টয়র এক প্রনভনায়য নতনন এফ কথা ফয়রন। ‘ফািংরায়দবাযত : একটি েনতশ্রুনতীর বনফষ্যৎ ’ ীল চক প্রনভনায়য েধানভিীয আন্তজচানতক ম্পকচ নফলেক উয়দষ্টা ড .গয
নযজবী েধান অনতনথ নয়য়ফ উনস্থত নছয়রন। অনুষ্ঠায়ন গয নযজবী ফয়রন , েধানভিী প্রখ াননা ক্ষভতাে আায য
দু’প্রদয়য ম্পকচ উেয়যােয বৃনে াে। সূত্র-ইয়েপাক (পৃ.১,ক.৮), িংফাদ (পৃ.১,ক.৫), অফজাযবায (পৃ.১,ক.৬)।
৭।
েধানভিী জাতীে এএভই প্রভরা উয়িাধন কযয়ফন আগাভীকার
াটজাত প্রথয়ক নডনজটার দুননোয েযুনি য়েয নফার ভাায ননয়ে আগাভীকার বুধফায প্রথয়ক শুরু য়ে
জাতীে এএভই েয়ভরা। যাজধানী ঢাকায কৃনলনফদ ইননিটিউয়ন নে নদনব্যাী এ প্রভরায উয়িাধন কযয়ফন েধানভিী
প্রখ াননা। এফায়যয এএভই প্রভরাে াযায়দয়য ২৯৬ জন এএভই উপ্রদ্যািা েনতষ্ঠান তায়দয উৎানদত প্রদনে
োভগ্রী েদচনী  নফনি কযয়ফন। অিংগ্রণকাযী উয়দ্যািায়দয ভয়ধ্য ১৯৫ নাযী  ফানক ১০১ পুরুল যয়েয়ছন। ক্ষুদ্র 
ভাঝানয নল্প তথা প্রদয়য অথ চনননতক উন্নেয়ন নাযীয়দয অফদান প্রম ফািয়ছ প্রটি এএভই প্রভরায ভাধ্যয়ভ তুয়র ধযা য়ফ।
গতকার (২ ভাচ চ প্রাভফায) যাজধানীয ান্থয়থ এএভই পাউয়ন্ডয়নয য়ম্মরনকয়ক্ষ ‘জাতীে এএভই েয়ভরা ২০২০’
ীল চক এক িংফাদয়ম্মরন অনুনষ্ঠত ে। নল্প ভিণারয়েয অধীন ক্ষুদ্র  ভাঝানয নল্প (এএভই) পাউয়ন্ডন অষ্টভফায়যয
ভয়তা এ প্রভরায আয়োজন কযয়ছ। িংফাদয়ম্মরয়ন প্রভরায ানফ চক নযনস্থনত তুয়র ধয়যন নল্পভিী নূরুর ভনজদ ভামুদ
হুভায়ূন। সূত্র-জনকণ্ঠ (প্রল পৃ,ক.৭), ফনণক ফাতচা (পৃ.১২,ক.১), অফজাযবায নফজয়ন াতা (পৃ.১৩,ক.১)।
৮।
েধানভিীয য়ঙ্গ নফননএ েনতনননধদয়রয াক্ষাৎ
ফািংরায়দ কয়রজ অভ্ নপনজনোন্স অুাণ্ড াজচ প্রন্সয (নফননএ) ৭ দয়েয একটি েনতনননধদর গতকার
(২ ভাচ চ প্রাভফায ) েধানভিী প্রখ াননায য়ঙ্গ গণবফয়ন াক্ষাৎ কয়যন। েনতনননধদয়রয প্রনতৃে প্রদন নফননএয়য
বানত অধ্যাক কাজী দীন প্রভাাম্মদ। তাঁযা নফননএয়য আন্ন ভাফতচয়ন প্রমাগদায়নয জন্য েধানভ
িীয়ক আভিণ
জানান। প্রদয় নচনকৎা নক্ষা ম্প্রাযয়ণ গুরুেপূণ চ ভূনভকা ারয়নয জন্য েনতনননধদর েধানভিীয়ক ধন্যফাদ জানান।
সূত্র-জনকণ্ঠ ( প্রল পৃ,ক.৫)।
৯।
ফািংরায়দয় গণভাধ্যভ অয়নক উন্নত প্রদয়য তুরনাে প্রফন স্বাধীনবায়ফ কাজ কযয়ছ : তথ্যভিী
তথ্যভিী ড. াছান ভাহ্মুদ ফয়রয়ছন, প্রদয় গণভাধ্যভ এখন অয়নক উন্নত প্রদয়য তুরনাে প্রফন স্বাধীনবায়ফ কাজ
কযয়ছ। নফএনন ক্ষভতাে থাকায ভে গণভাধ্যয়ভয এ স্বাধীনতা নছর না। গতকার (২ ভাচ চ প্রাভফায) যাজধানীয প্রফইনর
প্রযায়ড অনপা চ ক্লায়ফ তদননক ভয়েয আয়রায েথভ েনতষ্ঠাফানল চকীয়ত ািংফানদকয়দয য়ঙ্গ ভতনফননভেকায়র নতনন এ
কথা ফয়রন। এছািা নফএনন ভানচয়ফয ভন্তয়ব্যয জফায়ফ তথ্যভিী আয়যা ফয়রন, নভজচা পখরুর প্রম দর কয়যন, প্র দরই
দুনীনতয়ত ননভনিত। ক্ষভতাে থাকায ভে তাযা াো বফন ততনয কয়য ভান্তযার যকায নযচারনা কয়যনছয়রন। সূত্রভকার (পৃ.৩,ক.৫), িংফাদ ( প্রল পৃ,ক.১), ইনন্ডয়নয়ডে (পৃ.৩,ক.৬)।
১০।
গণতি চচ চা ছািা প্রদ আস্থাীন প্রদয়য ভয়তা : প্রবাটায নদফয়য অনুষ্ঠায়ন আইনভিী
গণতি ছািা প্রদ আস্থাীনতায ভয়তা ফয়র ভন্তব্য কয়যয়ছন আইন , নফচায  িংদনফলেক ভিী প্রভা . আননসুর
ক। নতনন ফয়রয়ছন , ননফ চাচন ছািা প্রমভন গণতি ে না , ঠিক একইবায়ফ, গণতি চচ চা ছািা প্রদ আস্থাীন প্রদয়য ভয়তা।
জানতয নতা ফঙ্গফন্ধু প্রখ মুনজবুয যভান স্বাধীন প্রদয়
১৯৭৩ ায়র ননফ চাচন অনুষ্ঠায়নয ভাধ্যয়ভ গণতয়িয সূচনা
কয়যনছয়রন। ১৯৭৫ ায়র তাঁয়ক নযফায়য তুায ভধ্য নদয়ে ননফ চা চয়নয চচ চা ফে য়েনছর। ননফ চাচন কনভন (ইন) একটা
ননর্ভচর প্রবাটায তানরকা ততনযয ভাধ্যয়ভ জনগয়ণয ভয়ধ্য আস্থা সৃনষ্ট কযয়ফ। প্রদয় ফতচভায়ন ননফ চাচয়নয প্রম চচ চা শুরু য়েয়ছ তা
অব্যাত যাখয়ফ ািংনফধাননক িংস্থা ইন। গতকার (২ ভাচ চ প্রাভফায) ফঙ্গফন্ধু আন্তজচানতক য়ম্মর নয়কয়ন্দ্র জাতীে প্রবাটায
নদফয়য অনুষ্ঠায়ন েধান অনতনথয ফিৃতাে আইনভিী এফ কথা ফয়রন। সূত্র -ইয়েপাক (প্রল পৃ,ক.২), িংফাদ (পৃ.১,ক.৬),
অফজাযবায (পৃ.১,ক.১)।
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১১।
এনডন ফাস্তফােয়ন ব্যফােীয়দয প্রকৌরত্র নদয়ত নযকল্পনাভিীয আহ্বান
ননধ চানযত ভয়ে ভানম্মত ফানল চক উন্নেন কভচসূনচ (এনডন) ফাস্তফােয়ন প্রকৌরত্র েদায়নয জন্য ব্যফােীয়দয
েনত আহ্বান জাননয়েয়ছন নযকল্পনাভিী এভ এ ভান্নান। গতকার
(২ ভাচ চ প্রাভফায ) ঢাকা প্রচম্বায অভ্ কভা চ অুান্ড
ইন্ডানিয (নডননআই) বানত াভ ভামুয়দয প্রনতৃয়ে নযচারনা ল চয়দ য দেযা আগাযগাঁয়ে তাঁয কাম চারয়ে
াক্ষাৎ কযয়ত প্রগয়র এ আহ্বান জানান নযকল্পনাভিী। যকায এযই ভয়ধ্য প্রভািংরা ফদয়যয ক্ষভতা অয়নকািংয় বৃনে
কয়যয়ছ উয়েখ কয়য এ ভে প্রদয়য উয়দ্যািায়দয এ ফদয আয়যা প্রফন ায়য ব্যফায়যয আহ্বান জানান নযকল্পনাভিী।
একইভে া ফনরক-োইয়বট াট চনাযন ফা নননয আতাে যকায গৃীত অফকাঠায়ভা েকল্পগুয়রাে নফননয়োয়গয
জন্য ব্যফােী ম্প্রদােয়ক এনগয়ে আায য গুরুোয়যা কয়যন। সূত্র -ফনণক ফাতচা (পৃ.১২,ক.৬), ভকার (পৃ.২,ক.১)।
১২।
ফািংরায়দয় প্রেন ফনগ যপতাননয়ত আগ্রী ইয়দায়ননো
ফািংরায়দ প্রযর একয়ঙ্গ ১০৫০টি প্রেন ফনগ চালু কযয়ত চাইয়ছ। আয এয়ত ফি ভূনভকা যাখয়ত চাইয়ছ
ইয়দায়ননো। তাযা ীঘ্রই প্রেয়নয ফনগ যপতাননয জন্য দযয়ত্র অিং প্রনয়ফ। গত ২৭ প্রপব্রুোনয বৃস্পনতফায নদ জাকাতচা
প্রাি জানাে , যাষ্ট্রীে ভানরকানাধীন এোযোইজ (এই) ভিী এনযক প্রথান য জাকাতচা পযযত ফািংরায়দয়য প্রযরভিী
প্রভা. নূরুর ইরাভ সুজয়নয য়ঙ্গ তফঠয়ক এ নফলয়ে আয়রাচনা কয়যন। যাষ্ট্রীে ভানরকানাধীন িংনিষ্ট িংস্থাগুয়রায
নযচারকভণ্ডরীয বানত ঐ তফঠয়ক অিং প্রনন। সূত্র-যুগান্তয (পৃ.১৯,ক.১)।
১৩।
প্রদয় প্রভাট প্রবাটায ১০ প্রকাটি ৯৮ রাখ,
নতুন প্রবাটায ৬৯ রাখ ৭১ াজায : জাতীে প্রবাটায নদফয়য অনুষ্ঠায়ন নইন
প্রদয় ফতচভায়ন প্রভাট প্রবাটায ১০ প্রকাটি ৯৮ রাখ ১৯ াজায ১১২ জন। নতুন প্রবাটায প্রফয়িয়ছ ৬৯ রাখ ৭১ াজায
৪৭০ জন। গতকার (২ ভাচ চ প্রাভফায) ফঙ্গফন্ধু আন্তজচানতক য়ম্মরনয়কয়ন্দ্র জাতীে প্রবাটায নদফয়য অনুষ্ঠায়ন েধান ননফ চাচন
কনভনায (নইন) প্রক এভ নুরুর হুদা এ তথ্য জানান। নইনয প্রদো তথ্য অনুমােী প্রদয়য প্রভাট প্রবাটায়যয ভয়ধ্য পুরুল
প্রবাটায ৫ প্রকাটি ৫৪ রাখ ৮২ াজায ৫৩০ জন। নাযী প্রবাটায ৫ প্রকাটি ৪৩ রাখ ৩৬ াজায ২২২ জন। েথভ ফায়যয ভয়তা
৩৬০ জন তৃতীে নরঙ্গয়ক প্রবাটায তানরকাে অন্তর্ভচি কযা য়েয়ছ। সূ ত্র-ইয়েপাক (প্রল পৃ ,ক.২), িংফাদ (পৃ.১,ক.৬),
অফজাযবায (পৃ.১,ক.১)।
১৪।
প্রযানঙ্গায়দয জন্য জাভচাননয আয ৫ প্রকাটি ইউয়যা ােতা
কক্সফাজায়য আরে প্রনো নভোনভায়যয প্রযানঙ্গায়দয ভাননফক ােতাে আয াঁচ প্রকাটি ইউয়যা ােতা প্রদয়ফ
জাভচানন। ফতচভান নফননভে ায অনুমােী এয নযভাণ োে ৫০০ প্রকাটি টাকা। প্রখানকায স্থানীেয়দয ােতাে এ অথ চ
কায়জ রাগায়না য়ফ। ফািংরায়দ -জাভচানন প্রমৌথ যাভচ বাে নতুন এ েনতশ্রুনতয প্রঘালণা নদয়েয়ছ ঢাকা পযযত প্রদটিয
একটি েনতনননধদর। গতকার (২ ভাচ চ প্রাভফায ) যাজধানীয প্রয়যফািংরানগয়য এনইন য়ম্মরনয়কয়ন্দ্র এ  বা অনুনষ্ঠত
ে।নফঠয়ক জাভচান েনতনননধদয়রয প্রনতৃে প্রদন প্রদটিয অথ চনননতক য়মানগতা  উন্নেননফলেক ভিণারয়েয দনক্ষণ
এনোনফলেক েধান ড. ইউটি ননব্যা। সূত্র-ভকার (পৃ.১৩,ক.৫), জনকণ্ঠ (পৃ.১,ক.২), ননউজ টুয়ড (পৃ.২,ক.১)।

=৫=
ম্পাদকীে
ক.
ইয়েপাক : টাঙ্গাইয়রয ফাাইর উয়জরায দানায়জায গ্রায়ভয ভধ্য নদয়ে েফানত নজনাই নয়দয উয নননভচত
াকা প্রতুয ননচ প্রথয়ক ফালু উয়োরয়নয পয়র প্রদয়ফ নগয়েয়ছ প্রতুটি উয়েখ কয়য াযা ফািংরায়দয় এ ধযয়নয
অিংখ্য প্রতু, কারবাট চ, িয়কয জীণ চ দায ব্যাায়য কাম চকয দয়ক্ষ প্রনোয সুানয।
খ.
প্রবায়যয কাগজ : চরনত ফছয়যয জানুোনযয়ত এক দপা দাভ ফািায য আফায়যা প্রফয়িয়ছ চায়রয দাভ উয়েখ কয়য
চায়রয ফাজায অনস্থয য়ে ঠা এফিং াইকানয দায়ভয য়ঙ্গ খুচযা দায়ভয তপাৎ ানফ চক নফলেগুয়রা আভয়র
প্রনোয যাভচ।
গ.
মােমােনদন : গত আটভায় ১২৫০ প্রকাটি ডরায়যয প্রযনভট্যান্স এয়য়ছ প্রদয় উয়েখ কয়য েফাী আয়েয এ ধাযা
অব্যাত থাকয়ফ ফয়র েতুাা ব্যি।
ঘ.
যুগান্তয : গত এক ফছয়য প্রদয় ২৪ াজায়যয প্রফন অনিকায়ণ্ডয ঘটনা ঘয়টয়ছ উয়েখ কয়য অনিদুঘ চটনায়যায়ধ
ফাা-ফানি ফ চত্র আগুন প্রনবায়নায োথনভক উকযণ ায়তয কায়ছ যাখায আহ্বান।
ঙ.
িংফাদ : প্রযানঙ্গা ননফযগুয়রা িয়ভই অযায়ধয আখিা য়ে উঠয়ছ উয়েখ কয়য এ ব্যাায়য কয়ঠায নজযদানযয
সুানয।
চ.
প্রডইনর ান : গতফছয ৪,৭০২টি িক দুঘ চটনাে ৫,২২৭ জন ব্যনি ননত য়েয়ছ উয়েখ কয়য িক দুঘ চটনায়যাধ
কযয়ত কাম চকয দয়ক্ষ প্রনোয সুানয।
ছ.
অফজাযবায : তরুণয়দয ভায়ঝ লুকায়না সুপ্ত েনতবা জানগয়ে তুরয়ত প্রখরাধুরা  ািংস্কৃনতক কভচকায়ণ্ডয সুয়মাগ
ফািায়নায নফলয়ে েধানভিীয অনবভত তুয়র ধয়য তরুণফােফ প্রস্পাটিিংচ ইনফ্রািাকচায ততনয কযায সুানয।
উ-ম্পদকীে
মােমােনদন নত্রকাে েকানত করায়ভ উয়েখ কযা য়েয়ছ, অনিদুঘ চটনা েনতয়যাধ এফিং দুঘট চনা যফতী কযণীে
ননয়ে আভায়দয ভয়ধ্য আয য়চতনতা  তকচতা ফািায়ত য়ফ।
ননফে  নপচায
ইয়েপাক নত্রকাে েকানত ‘নযয়ফগত নফম চেয়ক জাতীে জরুনয ইসুু নয়য়ফ প্রদখুন’ নয়যানায়ভয ননফয়ে
উয়েখ কযা য়েয়ছ, আভযা েয়তুয়কই মনদ নযপ্রফয়য ননজ ননজ অিংটুকু যক্ষা কনয, তায়রই পুয়যা নযয়ফ যক্ষা
য়ফ।
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