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Words from the daily newspaper (July 10, 2020) 

 

1. Accreditation – স্বীকৃিত 

 
2. adopted- গৃহীত। 

3. Affiliation (অ�ভূি�): annexation, 

amalggmation 

4. Affiliation- সংেযাজন / অ�ভুর্ি� 

5. alarmingly- আশংকাজনকভােব। 

6. austerity - কেঠারতা। 

 
7. backdrop- দৃশয্পট, েপৰ্ক্ষাপট। 

8. Beneficiaries -সুিবধােভাগী 

9. Blamed -িনি�ত 

10. Bluff (n, v ) = ( try to deceive 

someone ) He has been bluffing all 

along. 

11. come back- েপছেন িফের যাওয়া/আসা। 

12. Compiled – পৰ্ণীত 

 
13. Crucial -অতয্� গুরুত্বপূণর্ 

14. Crumble ( v ) = ( break or fall apart 

into small fragments ) The plaster 

started to crumble. 

 



15. Detect (সনা� করা) : discover, find, dig 

up 

16. Diligent - পিরশৰ্মী 

17. downfall -পতন, সবর্নাশ, অধঃপতন। 

 
18. dwindling- হৰ্াস পওয়া, ক্ষীণ হওয়া। 

 
19. economic fallout- অথর্ৈনিতক িবপযর্য়। 

20. emphasis- েজার েদওয়া। 

21. Expatriate- পৰ্বাসী। 

 
22. Explore- অেন্বষণ করা, অনুস�ান করা। 

23. financial meltdown- অিথর্ক ম�া। 

24. Flawed – িদ্বধািন্বত 

 
25. focusing- মেনােযাগ। 

26. Frantic (িক্ষ�/পাগলােট): maniac, mad 

 
27. Fraudulent - পৰ্তারণাপূণর্ 

28. Fraudulent ( Adj ) = (Obtained, done 

by, or involving deception) She has a 

fraudulent nature to bluff the people. 

29. Fraudulent (পৰ্তারণাপূণর্): insidious, 

deceptive 

30. government run by religious leaders 

31. Grabbed (দখল করা): seize, occupy, take 

control 

32. Iceberg - িহমৈশল /তুষার�◌ূপ 

33. Incumbent- শািয়ত্ব/ েহলান েদওয়া / 

আেরািপত 

 
34. Irrespective (িনরেপক্ষ): neutral, 

impatial 

35. Make a quick buck = ( to make 

money quickly and \or without effort ) 

All they are care about making a quick 

buck. 

36. Malpractice- কদাচার/ অনয্ায় আচরণ 

 
37. manpower- জনশি�, েলাকবল। 

38. Misdeeds -অপকেমর্র/ অপরাধ/ অকাযর্ 

39. pick up- েতােল আনা। 

40. Plight (অ�ীকার ): promise, pledge, 

commitment 

 
41. prolonged- স�সারণ করা। 

42. Prorogued (�িগক করা): adjourn, leave 

over www.prebd.com  

43. recession- ম�া, িপছু হটােনা। 

44. Regretted (দুঃখ পৰ্কাশ করা): sorrow, 

deplore 

 

http://www.prebd.com/


45. Scrutinising -যাচাই- বাছাই করা 

 
46. Sealing- মুদৰ্া�ন/ ছাপ েদওয়া 

 
47. smoothly- সহেজ, মসৃণ। 

48. Spectacular - দশর্নীয় 

49. Stringent –কেঠার 

 
50. Swindling - জুয়াচুির 

51. Terminus= েশষ ে�শন last stop of 

railroad 

52. the global market- ৈবিশ্বক বাজাের। 

53. Theocracy=ধমর্ শাসন, ধমর্ীয় সরকার 

54. Thrive= সমৃি� বা উ�িত করা flourish, 

prosper 

 
55. Tithe= এক দশমাংশ কর tax off one 

tenth 

 
56. Toady=চাটুকার, চামচা, েতাষােমাদ করা 

servile flatterer, yes man 

57. Traduce= িন�া করা, অপবাদ েদয়া কল� 

রটােনা exposed to slander 

 
58. Truculence= আকৰ্মনা�ক িহংসৰ্, িন�ুরতা, 

িহংসৰ্তা aggressiveness, ferocity 

 
59. Truncate= িছ�-করা, অগৰ্ভাগ েকেট েফলা 

cut the top of 

 
60. Tycoon= ধনী েনতাwealthy leader. 

 
61. Tyranny= িন�ুর সরকার, েশাষক ৈস্বরশাসক 

cruel government 

 



62. Valedictory (িবদায়ী): outgoing, 

departing 

63. Veracity ( n ) = ( conformity to facts 

) I am in doubt about the veracity of 

the story.  

64. vibrant- ��নশীল। 

65. Vigilance - সতকর্ পৰ্হরা / সতকর্তা 

66. Wilfully- যেথ�ভােব/ স্ব��ভােব 

/ই�াকৃতভােব 

67. Catastrophic-সবর্নাশা/ভয়াবহ 

68. unprecedented-নিজরিবহীন 

69. cripple-প�ু করা 

 
70. prolonged—দীঘর্ািয়ত 

 
71. containment-িনয়�ণ 

72. compel-বাধয্ করা 

73. downsize-কমােনা 

74. Appreciate-পৰ্শংসা করা 

75. Initiative-উেদয্াগ 

76. Distribute-িবতরণ করা 

77. Mitigate-উপশম করা 

78. Outbreak-পৰ্াদুভর্াব 

79. food assistance-খাদয্ সহায়তা 

80. destitute-দিরদৰ্ 

81. large proportion-বড় অনুপাত 

82. Automatic promotion - স্বয়ংিকৰ্য় 

পেদা�িত। 

83. Further - উ�িত সাধন করা। 

84. Promote - পেদা�িত করা। 

85. Many media houses - গণমাধয্েমর িবিভ� 

মহল। 

86. Without holding any exams - েকােনা 

পিরক্ষা না িনেয়। 

87. Baseless rumour - িভি�হীন গুজব। 

88. Educational activities - িশক্ষা কাযর্কৰ্ম। 

89. are being hampered - ক্ষিতগৰ্� করা 

হেয়েছ। 

90. Due to pandemic - মহামারীর কারেণ। 

91. Defer - �িগত রাখা। 

92. Fake- নকল, জাল,ভুয়া 

93. Fraudsters- জািলয়াত 

94. discovery- উ�াটন 

95. engaged- িনযু� 

96. issuing- সরবরাহ করা 

97. unsuspecting- সে�হহীন 

98. deeply- গভীরভােব 

99. worrying- উেদ্বগজনক 

100. at a time- এমন এক সমেয় 

101. accurate- সিঠক, সু� 

102. vital- অতয্� গুরুত্বপূণর্ 

103. containing-েমাকািবলা করা 

104. commend- সাধুবাদ জানােনা/ পৰ্শংসা 

করা 

105. mobile court- ভৰ্াময্মাণ আদালত 

106. sealed off- ব� করা 

107. swindling- পৰ্তারণা করা 

108. implications- পৰ্ভাব, সংে�ষ, িনিহতাথর্ 

109. malpractice- অিনয়ম 

110. devastating- ধ্বংসা�ক 

111. Individuals- বয্ি� 

112. infected with - সংকৰ্িমত হওয়া 

113. false impression- িমথয্া ধারণা 

114. extremely- তীবৰ্ভােব, গুরুতর ভােব 

115. treatment- িচিকৎসা 

116. unknowingly- অজ্ঞানভােব 



117. expatriate- অিভবাসী 

118. abroad- িবেদেশ 

119. far reaching consequences-

সুদূরপৰ্সারী পিরনিত 

120. refused- পৰ্তয্াখয্ান 

121. destination- গ�বয্ 

122. stated- বিণর্ত 

123. fraud-পৰ্তারক 

124. GDP stands for-িজিডিপ বলেত 

125. Gross Domestic Product-েমাট েদশীয় 

পণয্ 

126. Represents-উপ�াপন 

127. the total monetary value-েমাট 

আিথর্ক মূলয্ 

128. all final goods and services 

129. produced-সম� চূড়া� পণয্ এবং েসবা 

130. and soldon the market-এবং বাজাের 

িবিকৰ্ 

131. within a country-একিট েদেশর মেধয্ 

132. during a period of time-সমেয়র মেধয্ 

133. Most countries-েবিশরভাগ েদশ 

134. Consider-িবেবচনা করা 

135. time period-সময়কাল 

136. GDP calculation-িজিডিপ গণনার 

137. Invented-আিব�ার করা 

138. The modern concept-আধুিনক ধারণািট 

139. Developed-িবকিশত হওয়া 

By-Rajan Datta, Shafiq Ahmed, Robbani 

Khan Rabby

https://www.thedailystar.net/business/news/explore-new-markets-train-manpower-

boost-remittance-experts-1927821 

 

The Daily Star Editorial -10-7-2020 

Translated By েদব আচাযর্য্ 
1♦Fake certificates giving a false sense of safety 

শ�াথর্ঃ 

Fake- নকল,জাল,ভুয়া 

=>ভুয়া সনদপতৰ্ িনরাপ�া স�িকর্ত একিট ভৰ্া� ধারণা িদে�। 

2♦Fraudsters must be arrested and sent to jail 

শ�াথর্ঃ 

Fraudsters- জািলয়াত 

জািলয়ািতকারীেদর অবশয্ই েগৰ্ফতার কের কারাগাের পাঠােত হেব 

3♦The discovery of a hospital's staff engaged in issuing fake Covid-19 test reports to 

unsuspecting patients is deeply worrying at a time when accurate reports are vital 

to containing the pandemic. 

The discovery of a hospital's staff engaged(হাসপাতাল কমর্ীর স��/িনেয়ািজত থাকার 

রহসয্ উে�াচন)in issuing fake Covid-19 test reports (ভুয়া েকািভড-১৯ িরেপাটর্ িদেত)to 

unsuspecting patients (সে�হহীন েরাগীেক)is deeply worrying (গভীর উেদ্বগজনক)at a time 



when (এমন এক সময় যখন) accurate reports(সিঠক িরেপাটর্) are vital (অতয্� গুরুত্বপূণর্)to 

containing the pandemic.(মহামাির েমাকািবলা করেত ) 

শ�াথর্ঃ 

discovery- উ�াটন 

engaged- িনযু� 

issuing- সরবরাহ করা 

unsuspecting- সে�হহীন 

deeply- গভীরভােব 

worrying- উেদ্বগজনক 

at a time- এমন এক সমেয় 

accurate- সিঠক, সু� 

vital- অতয্� গুরুত্বপূণর্ 

containing-েমাকািবলা করা 

=>এমন এক সময় যখন কেরানা মহামাির েমাকািবলা করেত সিঠক/সূ� িরেপাটর্ অতয্� গুরুত্বপূণর্ তখন 

সে�হহীন েরাগীেক ভুয়া েকািভড-১৯ িরেপাটর্ েদওয়ার কােজ হাসপাতাল কমর্ীর িনেয়ািজত থাকার 

রহসয্ উে�াচন হওয়ার িবষয়িট গভীর উেদ্বগজনক। 

4♦We commend the members of the mobile court that sealed off the Regent 

Hospital on charges of issuing such fake reports while taking money from patients. 

We commend( আমরা সাধুবাদ জানাই) the members of the mobile court(ভৰ্াময্মাণ আদালেতর 

সদসয্েদর) that(যা)sealed off the Regent Hospital(িরেজ� হাসপাতাল িসলগালা/ব� করা) on 

charges of issuing such fake reports(এই ধরেনর জাল িরেপাটর্ ইসুয্ করার অিভেযােগ) while 

taking money from patients. (েরাগীর কাছ েথেক টাকা েনওয়ার সময়) 

শ�াথর্ঃ 

commend- সাধুবাদ জানােনা/ পৰ্শংসা করা 

mobile court- ভৰ্াময্মাণ আদালত 

sealed off- ব� করা 

=>েরাগীর কাছ েথেক টাকা েনওয়ার সময় এই ধরেনর জাল িরেপাটর্ ইসুয্ করার অিভেযােগ িরেজ� 

হাসপাতাল িসলগালা/ব� করায় আমরা ভৰ্াময্মাণ আদালেতর সদসয্েদর সাধুবাদ জানাই/পৰ্শংসা কির। 

5♦Rab has in fact, identified syndicates that are in operation, swindling people and 

issuing these fraudulent reports. fb.com/groups/CareerGuideBD 

শ�াথর্ঃ 

swindling- পৰ্তারণা করা 

=>পৰ্কৃত পেক্ষ RAB এসব জািলয়ািতপূণর্ িরেপাটর্ েদওয়া ও মানুেষর সােথ পৰ্তারণা করার সময় 

িসি�েকটগুেলা িচি�ত/সনা� কেরেছ। 

https://www.facebook.com/groups/CareerGuideBD/


6♦The implications of such malpractice are devastating. 

শ�াথর্ঃ 

implications- পৰ্ভাব, সংে�ষ, িনিহতাথর্ 

malpractice- অিনয়ম 

devastating- ধ্বংসা�ক 

=>এই ধরেনর অিনয়ম/দুনর্ীিতর পৰ্ভাব ধ্বংসা�ক। 

7♦Individuals who may be infected with the virus may be under the false 

impression that they are free from it because the fake certificate has given a Covid-

19 negative result. 

শ�াথর্ঃ 

Individuals- বয্ি� 

infected with - সংকৰ্িমত হওয়া 

false impression- িমথয্া ধারণা 

=>এসব জাল সনদপেতৰ্ েকািভড-১৯ এর েনেগিটভ ফলাফল েদওয়ার কারেণ েয সকল বয্ি�রা ভাইরােস 

সংকৰ্ািমত হেত পাের তারা িমথয্া ধারণা েপাষণ করেত পােরন েয তারা েকািভড-১৯ েথেক মু�। 

8♦This means the person may become extremely sick without treatment and also 

unknowingly infect others. 

শ�াথর্ঃ 

extremely- তীবৰ্ভােব, গুরুতর ভােব 

treatment- িচিকৎসা 

unknowingly- অজ্ঞানভােব 

=>এর অথর্ হেলা েলাকিট িচিকৎসা ছাড়াই গুরুতর অসু� হেত পাের এবং অজ্ঞাতসাের অনয্েদর সংকৰ্িমত 

করেত পাের। 

9♦For expatriate Bangladeshis working abroad it has far reaching consequences as 

they are being refused by the destination countries after testing positive even 

though they had reports that stated they had tested negative. 

শ�াথর্ঃ 

expatriate- অিভবাসী 

abroad- িবেদেশ 

far reaching consequences-সুদূরপৰ্সারী পিরনিত 

refused- পৰ্তয্াখয্ান 

destination- গ�বয্ 

stated- বিণর্ত 



=>িবেদেশ কাজ করা বাংলােদশী পৰ্বাসীেদর উপর এর সুদূরপৰ্সারী ভয়াবহ পিরনিত রেয়েছ েকননা 

কেরানা পিজিটভ হওয়ার পর তােদরেক কাি�ত েদশ পৰ্তয্াখয্ান কেরেছন যিদও তােদর িরেপােটর্ কেরানা 

েনেগিটভ বলা িছল। 

10♦The fraud has also badly affected Bangladesh's image abroad. 

শ�াথর্ঃ 

fraud-পৰ্তারক 

=>পৰ্তারকরা িবেদেশ বাংলােদেশর ভাবমূিতর্ মারা�কভােব কু্ষ� করেছ। 

 

Daily star (10.07.2020) 

Headlines: 

 Fake certificates giving a false sense of safety 

 =ভুয়া সনদপতৰ্ িনরাপ�া িবষেয় িমথয্া ধারণা িদে�। 

 Fraudsters must be arrested and sent to jail 

 জািলয়তেদর অবশয্ই েগৰ্�ার করেত হেব এবং েজেল পাঠােত হেব। 

1.The discovery of a hospital's staff engaged in issuing fake Covid-19 test reports to 

unsuspecting patients is deeply worrying at a time when accurate reports are vital 

to containing the pandemic. 

 যখন মহামাির চলমান সমেয় যথাযথ িরেপাটর্ পৰ্দান অতয্িধক গুরুত্বপূণর্ তখন হাসপাতােলর কমর্ীেদর 

েকািভড-১৯ পরীক্ষার ভুয়া িরেপাটর্ ৈতির করােত জিড়ত থাকার িবষয়িট আিব�ৃত হওয়ায় সে�হহীন 

েরাগীরা এই সমেয় গভীর উিদ্ব�তার মেধয্ রেয়েছ। 

2. We commend the members of the mobile court that sealed off the Regent 

Hospital on charges of issuing such fake reports while taking money from patients. 

 েরাগীেদর েথেক টাকা িনেয় এই ধরেণর ভুয়া িরেপাটর্ ইসুয্ করার দােয় িরেজ� হাসপাতাল সীলগালা 

করায় আমরা েমাবাইল েকােটর্র সদসয্েদর পৰ্শংসা করিছ। 

3. Rab has in fact, identified syndicates that are in operation, swindling people and 

issuing these fraudulent reports. 

 কাযর্ত, মানুষেদর সােথ পৰ্তারণাকারী এবং জািলয়িত িরেপাটর্ ৈতিরকারী কুচকৰ্ী মহলেক র য্াব শনা� 

কেরেছ। 

4. The implications of such malpractice are devastating. 

 এই ধরেণর অপবয্বহােরর পৰ্ভাব ভয়ংকর বা ধ্বংসা�ক। 

5. Individuals who may be infected with the virus may be under the false 

impression that they are free from it because the fake certificate has given a Covid-

19 negative result. 



 েযসব বয্ি� স�বত ভাইরােস আকৰ্া� হেয়েছন, তারা েবাধহয় িমথয্া অনুভূিতর মেধয্ এই েভেব রেয়েছন 

েয তারা ভাইরাসিট েথেক মু�, কারণ তােদরেক কেরানার েনেগিটভ ফলাফেলর িরেপাটর্ পৰ্দান করা 

হেয়েছ। 

6. This means the person may become extremely sick without treatment and also 

unknowingly infect others. 

 এর মােন এই েয ,বয্ি�িট হয়েতা িচিকৎসা বয্িতেরেক মারা�কভােব অসু� হেব এবং অজাে�ই 

অনয্ানয্েদর সংকৰ্িমত করেব। 

7. For expatriate Bangladeshis working abroad it has far reaching consequences as 

they are being refused by the destination countries after testing positive even 

though they had reports that stated they had tested negative. 

 েযেহতু তারা গ�বয্�ল েদশগুেলা দ্বারা পরীক্ষায় পিজিটভ আসার পের পৰ্তয্াখয্াত হেয়েছ, তাই িবেদেশ 

কমর্রত পৰ্বাসী বাংলােদশীেদর জনয্ এর সুদূরপৰ্সারী পিরণিত েভাগ করেত হেব।যিদও তােদর কােছ এই 

মেমর্ িরেপাটর্ িছল েয পরীক্ষায় তােদর েনেগিটভ িছল।  

8. The fraud has also badly affected Bangladesh's image abroad. Japan, Italy and 

South Korea have already restricted the entry of Bangladeshis after some of them, 

with documents certifying that they didn't have the coronavirus, tested positive 

after they arrived in those countries. 

 পৰ্তারকরা িবেদেশ বাংলােদেশর ভাবমূিতর্েতও খারাপ পৰ্ভাব েফেলেছ। েসসব েদেশ েপৗছার পর তােদর 

সােথ কেরানা ভাইরাস েনই এই মেমর্ দলীল-সনদ থাকা সে�ও কেরানা পরীক্ষার পিজিটভ আসায়, ইতািল 

ও দিক্ষণ েকািরয়া ইেতামেধয্ই বাংলােদশীেদর পৰ্েবশ িনিষ� কেরেছ। 

9. Recently 151 Bangladeshis were sent back from Italy because earlier several 

Bangladeshi expatriates arriving in that country with certificates saying they were 

Covid-19 negative tested positive. 

 স�িত ইতািল ১৫১ জন বাংলােদিশেক েফরত পািঠেয়েছ, কারণ পূেবর্ কিতপয় বাংলােদিশ পৰ্বাসী এমন 

িকছু সািটর্িফেকট িনেয় েপৗঁেছেছ, যােত বলা হেয়েছ তারা েকািভড-১৯ পরীক্ষায় েনেগিটভ িছল। 

10. While we commend the government in catching criminals and sealing off the 

hospital involved in the scam, it cannot be emphasised enough how crucial it is for 

other syndicates involved in this malpractice to be caught and brought to book 

immediately. 

 যখন আমরা েকেলংকািরর সােথ জিড়ত অপরাধীেদর ধরা এবং হাসপাতালগুেলা ব� কের েদয়ায় 

সরকােরর পৰ্শংসা করিছ, তখন অনয্ায় কাযর্প�িত গৰ্হণকারী িসি�েকটেদর দৰ্ুত ধরা এবং শাি�র 

আওতায় আনা কতটাই না গুরুত্বপূণর্, অথচ এটা যথাযথ গুরুত্ব পাে� না। 



11. It is disturbing to note that despite knowing that Regent Hospital's licence had 

expired years ago the health service division of the health ministry still signed a 

deal in early March with it to treat Covid-19 patients. 

এটা উে�খ করা িবরি�কর েয, িরেগ� হসিপটােলর লাইেসে�র েময়াদ কেয়কবছর আেগ উ�ীণর্ হেয়েছ 

জানা সে�ও স্বা�য্ ম�ণালেয়র স্বা�য্ েসবা িবভাগ মােচর্র শুরুর িদেক েকািভড-১৯ েরাগীেদর িচিকৎসার 

জনয্ হাসপাতালিটর সােথ একিট চুি� সাক্ষর কেরিছল। 

12.The government must carry out extensive monitoring of all Covid-19 hospitals 

and pathological laboratories doing these tests. 

 েকািভড-১৯ পরীক্ষা কের এমন হাসপাতালগুেলা ও পরীক্ষাগারগুেলার বয্াপক তদারিকর কাজ সরকারেক 

অবশয্ই স�� করেত হেব। 

There will always be fraudsters waiting to take advantage of any crisis to make a 

quick buck. 

 েসখােন সুেযাগ কােজ লািগেয় খুব দৰ্ুত টাকা উপজর্েনর জনয্ পৰ্তারকরা অেপক্ষা করেত থােক। 

13. But the enormity of the crime of issuing fake Covid-19 certificates warrants 

continuous vigilance on the part of the government and its law enforcing agencies. 

 সরকােরর অংশ এবং এর আইনপৰ্েয়াগকারী সং�াগুেলােক কেরানার ভুয়া সািটর্িফেকট ৈতিরর অনয্ােয়র 

তীবৰ্তায় সতকর্ পাহারার হুকুম জাির করেত হেব। 

14. It also highlights the need to be more diligent about scrutinising hospitals and 

making sure they have valid licenses to function. 

 হসিপটালগুেলােক যাচাই-বাচাই করা এবং কাজ করার জনয্ তােদর ৈবধ লাইেস� রেয়েছ িকনা তা 

িনি�ত করার েক্ষেতৰ্ আেরা উদয্মী হওয়া পৰ্েয়াজন। 

15. If hospitals do not have valid licenses they should not be allowed to operate at 

all, let alone conduct tests. 

 যিদ হাসপাতালগুেলার ৈবধ লাইেস� না থােক তােদর পরীক্ষার চালনার অনুমিত েদয়া আেদৗ উিচত নয়। 

16. We sincerely hope that these syndicates are brought to book and our image 

abroad is restored so that Bangladeshis are not barred from countries they travel to 

for work or other purposes. 

 আমরা আ�িরকভােব আশা কির েয, েসসব িসি�েকটেদর শাি�র আওতায় আনা হেব এবং িবেদেশ 

আমােদর ভাবমূিতর্ পুনরিধি�ত হেব যােত কের হয় েযসব েদেশ বাংলােদিশরা কােজর জনয্ বা অনয্ 

উে�েশয্ ভৰ্মন কের েসসব েদশ েথেক বাধাপৰ্া� না হয়। 

17.The government should also create widespread awareness about the dangerous 

consequences of wilfully buying such certificates.  

ই�াকৃতভােব এই ধরেণর সািটর্িফেকট িবিকৰ্র মারা�ক ফলাফল স�েকর্ সরকােরর বয্াপক সেচতনতাও 

সৃি� করা উিচত। by-- মিণহারা ফণী 



Fake certificates giving a fake sense of safety 

ভুয়া সনদ িনরাপ�ার ভুল ধারণা িদে� 

Fraudsters must be arrested and sent to jail 

জািলয়াতেদর অবশয্ই ধরেত হেব এবং েজেল পাঠােত হেব 

The discovery of a hospital's engaged in issuing fake Covid-19 test reports to 

unsuspecting patients is deeply worrying at a time when accurate reportsare vital to 

containing the pandemic. 

লক্ষণ েনই এমন েরাগীেদর েকািভড-১৯ পরীক্ষার ভুয়া িরেপাটর্ েদওয়ার সে� একিট হাসপাতােলর 

কমর্ীেদর এমন সমেয় যু� থাকা খুবই উেদ্বগজনক যখন মহামাির িনয়�েণ রাখেত সিঠক পৰ্িতেবদন 

অপিরহাযর্। 

We commend the members of the mobile court that sealed off the Regent Hospital 

on charges of issuing such fake reports while taking money from patients. 

েরাগীেদর েথেক টাকা িনেয় এরকম ভুয়া িরেপাটর্ েদওয়ার দােয় িরেজ� হাসপাতাল ব� করায় আমরা 

ভৰ্াময্মাণ আদালেতর পৰ্শংসা করিছ। 

Rab has in fact, identified syndicates that are in operation, swindling people and 

issuing fraudulent reports. 

পৰ্কৃতপেক্ষ যর্াব, দািয়েত্ব থাকা, মানুষেক েধাঁকা ও ভুয়া িরেপাটর্ েদওয়া এ চকৰ্ শনা� কেরেছ। 

The implications of such malpractice are devastating. 

এমন কদাচােরর পৰ্ভাব িবধ্বংসী 

Individuals who may have been affected with the virus may be under the false 

impression that they are free from it because the fake certificate has given a covid-

19 negetiv result. 

ভাইরােস হয়েতা আকৰ্া� এমন েলাক ভুয়া সনেদ েকািভড-১৯ েনেগিটভ ফলাফল েদওয়ায় হয়েতা ভুল 

ধারণার মেধয্ আেছ েয তারা এর েথেক মু�। 

This means the person may become extremely sick without treatment and also 

unknowingly infect others. 

এর মােন ওই েলাক িচিকৎসা ছাড়াই গুরুতর অসু� হেত পাের এবং না েজেনই অনয্েক আকৰ্া� করেত 

পাের। 

এিডেটািরয়াল 

০৯.০৭.২০২০ দয্ েডইিল �ার েথেক েনওয়া 

Ensure delivery of kits to testing centres. 

পরীক্ষা েক�গুেলােত কীট িবতরণ িনি�ত করুন। 

Govt must cut through red tape to deal with the pandemic effectively. 



কাযর্করভােব অিতমািরর সােথ েপের উঠেত সরকারেক অবশয্ই আমলাতাি�ক জিটলতা িনমূর্ল করেত 

হেব। 

The number of confirmed Covid-19 cases in Bangladesh has reached over 1.7 lakh. 

বাংলােদেশ সনা� েকািভড-১৯ েরাগীর সংখয্া ১ লক্ষ ৭০ হাজাের েপৗঁেছেছ। 

Now is the time to ramp up tests to measure the spread of Covid-19 and identify 

hotspots in order to contain the virus. 

ভাইরাস েরাধ করার লেক্ষ েকািভড-১৯ িব�ার িনরূপণ করেত এবং হট�টগুেলা িচি�ত করেত পরীক্ষা 

বৃি� করার এখনই সময়। 

However, the rate of testing has significantly dropped recently—on July 2, 18,362 

tests were conducted across the country, 

যাইেহাক, স�িত পরীক্ষার হার উে�খেযাগয্ভােব কেম েগেছ-- ২ জুলাই এ েদশবয্াপী ১৮,৩৬২ িট পরীক্ষা 

স�� হেয়িছল। 

but now the daily number of tests has dropped to under 15,000. 

িক� বতর্মােন পরীক্ষার ৈদিনক সংখয্া ১৫,০০০ হাজােরর িনেচ েনেম এেসেছ। 

This has been attributed to a shortage of testing kits, especially in Dhaka, Gazipur 

and Narayanganj, where some centres have been forced to reduce or even suspend 

testing. 

িবেশষকের ঢাকা, গাজীপুর এবং নারায়ণগে� েটি�ং কীেটর স্ব�তােক দায়ী করা হেয়েছ েযখােন িকছু 

িকছু েক� পরীক্ষা কমােত অথবা এমনিক �িগত রাখার জনয্ চাপ েদওয়া হেয়েছ। 

Recently, the government took the decision of introducing a fee for testing—

according to a government circular, “many people took advantage of it (tests) 

without even having any symptom.” 

স�িত সরকার পরীক্ষার জনয্ িফ চালু করা িসধা� িনেয়েছ -- সরকাির িবজ্ঞি� অনুযায়ী, " এমনিক 

েকােনা উপসগর্ ছাড়া অেনক মানুষ এটার (পরীক্ষার) সুেযাগ গৰ্হণ কেরেছ। 

In this context, it is unacceptable that more than five lakh Covid-19 testing kits 

have been lying in the warehouses of several companies in the capital for the last 

couple of months. 

এই বয্াপাের গত কেয়কমাস যাবৎ রাজধানীর কেয়কটা েকা�ািনর গুদােম পাঁচ লােখর অিধক েকািভড-১৯ 

েটি�ং কীট পেড় থাকাটা অগৰ্হণেযাগয্। 

According to a report in this daily, a number of suppliers have alleged that the 

Central Medical Store Depot (CMSD), which is responsible for public purchase and 

distribution of medical equipment, is delaying the approval and delivery of kits. 



এই ৈদিনক পিতৰ্কার এক পৰ্িতেবদন অনুযায়ী, েবশ িকছু সংখয্ক সরবরাহকারী অিভেযাগ কেরেছ েয 

েক�ীয় েমিডেকল মজুেদর গুদাম ( িসএমএসিড) যা েমিডেকল সামগৰ্ী েকনা এবং িবতরেণর জনয্ দায়ব� 

কীট অনুেমাদন এবং িবতরণ করেত িবলম্ব করেছ। 

These allegations include the delay of sampling procedures for over a month, 

although the process is not meant to take more than a day; the cancellation of 

orders for kits after they have already been imported; and refusal to receive kits 

even after issuing work orders for them. 

এসব অিভেযােগর মােঝ রেয়েছ মােসর অিধক সময় ধের নমুনা কাযর্াবিলেত িবলম্ব যিদও পৰ্িকৰ্য়া স�ূণর্ 

করেত একিদেনর েবিশ লাগার কথা নয়; ইিতমেধয্ আমদািন করার পরও কীেটর আেদশ বািতলকরণ; 

আর কমর্ােদশ জাির করাও পরও কীট িনেত অস্বীকার করা। 

What is even more disappointing than this dragging of feet is the statements given 

by top government officials regarding these baffling delays. 

যা এই পাঁ ধের টানার েচেয় আরও অিধক হতাশাজনক তা হেলা এই িবভাি�কর িবলম্ব িনেয় উ� 

সরকাির কমর্কতর্ােদর েদওয়া ম�বয্। 

The directors of CMSD and the DGHS have both declined to comment, and a 

spokesperson for the DGHS claimed that there is no testing kit crisis in the country 

and that 1.88 lakh kits are now at their disposal. 

িসএমিসিড এবং িডিজএইচএেসর উভেয়র পিরচালক ম�বয্িট অস্বীকার কেরেছ আর িডিজএইচএেসর এক 

মুখপাতৰ্ দািব কেরন েদেশ েকােনা েটি�ং কীেটর সংকট েনই আর েয তােদর আয়ে� এখন ১.৮৮ লাখ 

কীট রেয়েছ। 

If this is the case, why has the number of daily tests been reduced, and why are 

fees being charged for this abundance of testing kits? 

িবষয়িট যিদ এমনই হয় তাহেল েকন ৈদিনক পরীক্ষার সংখয্া কমােনা হেয়েছ আর েকন বা েটি�ং কীেটর 

এই আিধকয্ থাকার পরও িফ চাওয়া হে�? 

If more kits are not needed, why are companies being given work orders, only to 

have them delayed or even cancelled? 

যিদ েবিশ কীট না পৰ্েয়াজন পেড় তাহেল েকন েকা�ািনগুেলােক কমর্ােদশ েদওয়া হে� শুধুমাতৰ্ িক 

েসগুেলােক িবলিম্বত বা এমিন বািতল করেত? 

We are in the middle of the worst public health crisis this country has ever seen. 

েদেশর েদখা সবেচেয় খারাপ জনস্বা�য্ সংকেট মােঝ আমরা রেয়িছ। 

Now is not the time to pass on the blame or cover up realities. 

বা�বতা ধামাচাপা েদওয়া আর েদাষ চাপােনার সময় এখন নয়। 

The WHO has made it very clear that robust testing is one of the main tools for 

understanding the spread of the pandemic and coming up with relevant policies. 



উি�উএইচও পির�ার কেরেছ েয অিতমাির িব�ার েবাঝার এবং পৰ্াসি�ক পিলিস িনেয় হািজর হওয়ার 

পৰ্ধান পৰ্ধান হািতয়ােরর মােঝ অনয্তম হেলা বয্াপক পরীক্ষা। 

We urge the government to immediately cut through this red tape and ensure that 

imported testing kits reach hospitals and testing centres without further delays. 

আমরা এই আমলাতাি�ক জিটলতা অিবলেম্ব দূরীকরেণর জনয্ এবং অনিতিবলেম্ব হাসপাতাল এবং পরীক্ষা 

েক�গুেলােত আমদামীকৃত েটি�ং িকটগুেলা েপৗঁছােনার বয্ব�া িনি�ত করেত সরকারেক আহবান 

জানাি�। 

অনুবাদক: এম.আর.েজড. তুিহন 

 

July 09, 2020 The Daily Star 

Editorial 

⏺Ensure delivery of kits to testing centres 

👉👉পরীক্ষা েক�গুিলেত িকট সরবরাহ িনি�ত করুন 

⏺Govt must cut through red tape to deal with the pandemic effectively 

👉👉মহামারী কাযর্করভােব েমাকােবলার জনয্ সরকারেক অবশয্ই আমলাতাি�ক জিটলতা কমােনা উিচত 

1⃣The number of confirmed Covid-19 cases in Bangladesh has reached over 1.7 lakh. 

⏺The number of confirmed Covid-19 cases in Bangladesh (বাংলােদেশ কিভড-১৯ আকৰ্াে�র 

সংখয্া) has reached over 1.7 lakh.(১.৭ লাখ ছািড়েয়েছ) 

👉👉বাংলােদেশ কিভড-১৯ আকৰ্াে�র সংখয্া ১.৭ লাখ ছািড়েয়েছ। 

2⃣Now is the time to ramp up tests to measure the spread of Covid-19 and identify 

hotspots in order to contain the virus. 

⏺Now is the time to ramp up tests (এখন পরীক্ষা বাড়ােনার সময়) to measure the spread 

of Covid-19 (কিভড-১৯ এর িব�ার পিরমাপ করেত) and identify hotspots (এবং হট�টগুেলা 

সনা� করেত) in order to contain the virus.(ভাইরাসিট দমন করেত) 

👉👉ভাইরাসিট দমন করেত কিভড-১৯ এর িব�ার পিরমাপ এবং হট�টগুেলা সনা� করেত এখিন পরীক্ষা 

বাড়ােত হেব। 

3⃣However, the rate of testing has significantly dropped recently—on July 2, 18,362 

tests were conducted across the country, but now the daily number of tests has 

dropped to under 15,000. 

⏺However, (যােহাক) the rate of testing has significantly dropped recently (স�িত 

পরীক্ষার হার বয্াপকভােব হৰ্াস েপেয়েছ) —on July 2, (জুলাই ২ তািরেখ) 18,362 tests were 

conducted across the country, (েদশবয্াপী ১৮৩৬২ িট নমুনা পরীক্ষা করা হেয়েছ) but now the 

daily number of tests (িক� বতর্মােন পরীক্ষার সংখয্া) has dropped to under 15,000.(১৫০০০ 

এর িনেচ েনেমেছ) 



👉👉যােহাক স�িত পরীক্ষার হার বয্াপকভােব হৰ্াস েপেয়েছ। জুলাই ২ তািরেখ েদশবয্াপী ১৮৩৬২ িট নমুনা 

পরীক্ষা করা হেয়েছ িক� বতর্মােন পরীক্ষার সংখয্া ১৫০০০ এর িনেচ েনেমেছ। 

4⃣This has been attributed to a shortage of testing kits, especially in Dhaka, Gazipur 

and Narayanganj, where some centres have been forced to reduce or even suspend 

testing. fb.com/BDCareerGuide 

⏺This has been attributed to a shortage of testing kits, (এর জনয্ পরীক্ষার িকট স্ব�তােক 

দায়ী করা হয়েছ) especially in Dhaka, Gazipur and Narayanganj, (িবেশষকের ঢাকা, গাজীপুর 

ও নারায়ণগে�) where some centres (েযখােন িকছু েকে�) have been forced to reduce or 

even suspend testing.(পরীক্ষা কমােত অথবা ব� করেত বাধয্ করা হেয়েছ) 

👉👉এর জনয্ পরীক্ষার িকট স্ব�তােক দায়ী করা হয়েছ িবেশষকের ঢাকা, গাজীপুর ও নারায়ণগে�র িকছু 

েকে� পরীক্ষা কমােত অথবা ব� করেত বাধয্ করা হেয়েছ। 

5⃣Recently, the government took the decision of introducing a fee for testing—

according to a government circular, "many people took advantage of it (tests) 

without even having any symptom." 

⏺Recently, the government took the decision (স�িত সরকার িস�া� িনেয়েছ) of 

introducing a fee for testing (পরীক্ষার জনয্ একিট িফ িনধর্ারণ করার)—according to a 

government circular, (সরকাির েঘাষণা অনুযায়ী) "many people took advantage of it (tests) 

(অেনক েলাক পরীক্ষার সুেযাগ িনেয়েছ) without even having any symptom."(েকান রকম লক্ষণ 

ছাড়াই) 

👉👉স�িত সরকার পরীক্ষার জনয্ একিট িফ িনধর্ারণ করার িস�া� িনেয়েছ। সরকাির েঘাষণা অনুযায়ী 

অেনক েলাক েকান রকম লক্ষণ ছাড়াই পরীক্ষার সুেযাগ িনেয়েছ। 

6⃣In this context, it is unacceptable that more than five lakh Covid-19 testing kits 

have been lying in the warehouses of several companies in the capital for the last 

couple of months. 

⏺In this context, (এই পিরি�িতেত) it is unacceptable that (এটা অপৰ্তয্ািশত েয) more than 

five lakh Covid-19 testing kits have been lying (৫ লােখর উপের কিভড-১৯ পরীক্ষার িকট 

পেড় আেছ) in the warehouses of several companies in the capital (রাজধানীর িবিভ� 

েকা�ািনর গুদােম) for the last couple of months.(গত কেয়ক মােস) 

👉👉এই পিরি�িতেত এটা অপৰ্তয্ািশত েয, গত কেয়ক মােস রাজধানীর িবিভ� েকা�ািনর গুদােম ৫ লােখর 

উপের কিভড-১৯ পরীক্ষার িকট পেড় আেছ। 

7⃣According to a report in this daily, a number of suppliers have alleged that the 

Central Medical Store Depot (CMSD), which is responsible for public purchase and 

distribution of medical equipment, is delaying the approval and delivery of kits. 

https://www.facebook.com/BDCareerGuide/


⏺According to a report in this daily, (এই ৈদিনেকর এক পৰ্িতেবদন অনুযায়ী) a number of 

suppliers have alleged that (েবশ কেয়কজন সরবরাহকারী অিভেযাগ করেছ েয) the Central 

Medical Store Depot (CMSD), (েস�াল েমিডেকল ে�ার িডেপা (িসএমএসিড) which is 

responsible for public purchase and distribution of medical equipment, (েযিট সরকাির 

হাসপাতােলর সামগৰ্ী কৰ্য় ও ব�েন জিড়ত) is delaying the approval and delivery of kits.(িকট 

অনুেমাদন ও সরবরােহ িবলম্ব করেতেছ) 

👉👉এই ৈদিনেকর এক পৰ্িতেবদন অনুযায়ী, েবশ কেয়কজন সরবরাহকারী অিভেযাগ করেছ েয সরকাির 

হাসপাতােলর সামগৰ্ী কৰ্য় ও ব�েন জিড়ত েস�াল েমিডেকল ে�ার িডেপা (িসএমএসিড) িকট অনুেমাদন 

ও সরবরােহ িবলম্ব করেতেছ। 

8⃣These allegations include the delay of sampling procedures for over a month, 

although the process is not meant to take more than a day; the cancellation of 

orders for kits after they have already been imported; and refusal to receive kits 

even after issuing work orders for them. 

⏺These allegations include (এই অিভেযাগগুেলার মেধয্ অ�ভুর্�) the delay of sampling 

procedures (নমুনা প�িতেত িবলম্ব) for over a month, (এক মােসরও েবিশ সময়) although the 

process is not meant to take more than a day; (যিদও পৰ্িকৰ্য়ািটেত একিদেনর েবিশ সময় 

লােগ না) the cancellation of orders for kits (িকটগুেলার আেদশ বািতলকরণ) after they have 

already been imported; (ইেতামেধয্ তারা আমদািনর করার পর) and refusal to receive kits 

(এবং িকটগুেলা গৰ্হণ করেত অস্বীকৃিত জানায়) even after issuing work orders for them.(তােদর 

জনয্ কােজর আেদশ জাির করার পরও) 

👉👉এই অিভেযাগগুেলার মেধয্ এক মােসরও েবিশ সময় নমুনা প�িতেত িবলম্বকরণও অ�ভুর্� রেয়েছ 

যিদও পৰ্িকৰ্য়ািটেত একিদেনর েবিশ সময় লােগ না। ইেতামেধয্ তােদর জনয্ কােজর আেদশ জাির করার 

পরও তারা িকট আমদািনর করার পর িকটগুেলার কৰ্য় আেদশ বািতল কের এবং িকটগুেলা গৰ্হণ করেত 

অস্বীকৃিত জানায়। 

9⃣What is even more disappointing than this dragging of feet is the statements given 

by top government officials regarding these baffling delays. 

⏺What is even more disappointing (আেরা হতাশার িবষয় হেলা) than this dragging of feet 

(এই টানেপাড়েনর েচেয়) is the statements given by top government officials (সরকাির উ� 

পদ� কমর্কতর্া কতৃর্ক পৰ্দ� ব�বয্) regarding these baffling delays.(এমন িবভৰ্াি�কর িবলেম্বর 

জনয্) 

👉👉এই টানেপাড়েনর েচেয় আেরা হতাশার িবষয় হেলা, এমন িবভৰ্াি�কর িবলম্ব িনেয় সরকাির উ� পদ� 

কমর্কতর্ার ব�বয্। 



🔟🔟The directors of CMSD and the DGHS have both declined to comment, and a 

spokesperson for the DGHS claimed that there is no testing kit crisis in the country 

and that 1.88 lakh kits are now at their disposal. 

⏺The directors of CMSD and the DGHS have both declined to comment, (িসএমএসিড 

এবং িডিজএইচএস এর পিরচালকরা ম�বয্ করেত অস্বীকার কেরেছ) and a spokesperson for the 

DGHS claimed that (এবং িডিজএইচএস এর একজন মুখপাতৰ্ দািব করেছন) there is no testing 

kit crisis in the country (েদেশ েকান পরীক্ষা িকট সংকট েনই) and that 1.88 lakh kits are 

now at their disposal.(এবং ১.৮৮ লাখ িকট তােদর হােত আেছ) 

👉👉িসএমএসিড এবং িডিজএইচএস এর পিরচালকরা এ িবষেয় ম�বয্ করেত অস্বীকার কেরেছ। 

িডিজএইচএস এর একজন মুখপাতৰ্ দািব করেছন েদেশ েকান পরীক্ষা িকট সংকট েনই এবং ১.৮৮ লাখ 

িকট তােদর হােত আেছ। 

If this is the case, why has the number of daily tests been reduced, and why are 

fees being charged for this abundance of testing kits? If more kits are not needed, 

why are companies being given work orders, only to have them delayed or even 

cancelled? 

We are in the middle of the worst public health crisis this country has ever seen. 

Now is not the time to pass on the blame or cover up realities. The WHO has made 

it very clear that robust testing is one of the main tools for understanding the 

spread of the pandemic and coming up with relevant policies. We urge the 

government to immediately cut through this red tape and ensure that imported 

testing kits reach hospitals and testing centres without further delays. 

 [S.B.Nayem] 

 

July 10, 2020 

The Daily Sun Editorial 

বড় বাকয্ েভে� েভে� বাংলা েথেক ইংেরিজ করা আজেকর েপা�টা অেনক গুরুত্বপূনর্। 

#িশেরানাম: িজিডিপ েকানও ভাল অথর্ৈনিতক সূচক নয় 

= GDP Is Not a Good Economic Indicator 

#পৰ্থেম শ�াথর্গুিল েজেন িনই তার পর মূল বাকয্ পিড়। 

GDP stands for-িজিডিপ বলেত 

Gross Domestic Product-েমাট েদশীয় পণয্ 

Represents-উপ�াপন 

the total monetary value-েমাট আিথর্ক মূলয্ 

all final goods and services produced-সম� চূড়া� পণয্ এবং েসবা 



and soldon the market-এবং বাজাের িবিকৰ্ 

within a country-একিট েদেশর মেধয্ 

during a period of time-সমেয়র মেধয্ 

#িজিডিপ বলেত ‘েমাট েদশীয় পণয্ ’ েবাঝায় এবং সমেয়র মেধয্ একিট েদেশর মেধয্ উৎপািদত (এবং 

বাজাের িবিকৰ্) সম� চূড়া� পণয্ এবং েসবার েমাট আিথর্ক মূলয্ উপ�াপন কের। 

=GDP stands for ‘Gross Domestic Product’ and represents the total monetary value of 

all final goods and services produced (and soldon the market) within a country 

during a period of time.েয েকান বাকয্ বাংলা েথেক ইংেরিজ করেত হেল Sub and verb আেগ 

েবর করেত হয়। আর মূল বাকয্ েকানটা তা েবর করেত হয়। 

Most countries-েবিশরভাগ েদশ 

Consider-িবেবচনা করা 

time period-সময়কাল 

GDP calculation-িজিডিপ গণনার 

#েবিশরভাগ েদশ সময়কালেক িজিডিপ গণনার জনয্ এক বছর িহসােব িবেবচনা কের। 

=Most countries consider time period as one year for GDP calculation. 

GDP is the most commonly used measure-সবর্ািধক বয্বহৃত পিরমাপ িজিডিপ 

economic activity-অথর্ৈনিতক কাযর্কলাপ 

#অথর্ৈনিতক কাযর্কলােপর সবর্ািধক বয্বহৃত পিরমাপ িজিডিপ। 

#GDP is the most commonly used measure of economic activity. 

The first basic concept of GDP- িজিডিপর পৰ্থম পৰ্াথিমক ধারণািট 

Invented-আিব�ার করা এ�েয়ড অয্াপ - জব সাকুর্লার 

the end of the 18th century-১৮ তম শতা�ীর েশেষ 

#িজিডিপর পৰ্থম পৰ্াথিমক ধারণািট ১৮ তম শতা�ীর েশেষ আিব�ার করা হেয়িছল। 

=The first basic concept of GDP was invented at the end of the 18th century. 

The modern concept-আধুিনক ধারণািট 

Developed-িবকিশত হওয়া 

American economist Simon Kuznets-আেমিরকান অথর্নীিতিবদ সাইমন কুজেনটস 

adopted as the main measure-মূল বয্ব�া িহসােব গৃহীত হওয়া 

a country's economy-একিট েদেশর অথর্নীিতর 

at the Bretton Woods conference in 1944-১৯৪৪ সােল েবৰ্টন উডস সে�লেন 

#আধুিনক ধারণািট ১৯৩৪ সােল আেমিরকান অথর্নীিতিবদ সাইমন কুজেনটস দ্বারা িবকািশত হেয়িছল এবং 

১৯৪৪ সােল েবৰ্টন উডস সে�লেন একিট েদেশর অথর্নীিতর মূল বয্ব�া িহসােব গৃহীত হেয়িছল। 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.careerguidebd.jobcircular


=The modern concept was developed by the American economist Simon Kuznets in 

1934 and adopted as the main measure of a country's economy at the Bretton 

Woods conference in 1944. 
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িশেরানাম: Miseries of Middle-Class People during Pandemic. 

মহামারীকালীন মধয্িব� েশৰ্ণীর মানুেষর দূদর্শা। 

Vocabulary: 

1. Catastrophic-সবর্নাশা/ভয়াবহ 

2. unprecedented-নিজরিবহীন 

3. cripple-প�ু করা 

4. prolonged--দীঘর্ািয়ত 

5. containment-িনয়�ণ 

6. compel-বাধয্ করা 

7. downsize-কমােনা 

🖌🖌The catastrophic effect of COVID-19--েকািভড-১৯ এর ভয়াবহ পৰ্ভাব 

🖌🖌 has created an unprecedented challenge--একিট নিজরিবহীন চয্ােল� সৃি� কেরেছ 

🖌🖌 for all countries across the globe--িবশ্ববয্াপী সব েদেশর জনয্ 

The catastrophic effect of COVID-19 has created a unprecedented challenge for all 

countries across the globe. 

েকািভড-১৯ এর ভয়াবহ পৰ্ভাব িবশ্ববয্াপী সব েদেশর জনয্ একিট নিজরিবহীন চয্ােল� সৃি� কেরেছ। 

🖌🖌It has not only created problems relating to public health--এিট শুধু জনগেণর স্বাে�য্র 

সােথ স�িকর্ত সমসয্াগুেলা সৃি� কেরিন 

🖌🖌but has also crippled much of the countries' economics--েদেশর অথর্নীিতেকও অেনকটা 

প�ু কেরেছ িদেয়েছ। 

It has not only created problems relating to public health but has also crippled 

much of the countries' economics. 

এিট শুধু জনগেণর স্বাে�য্র সােথ স�িকর্ত সমসয্াগুেলা সৃি� কেরিন,েদেশর অথর্নীিতেকও অেনকটা প�ু 

কের িদেয়েছ। 

🖌🖌Therefore, the governments of different countries-- তাছাড়াও, িবিভ� েদেশর সরকার 

🖌🖌have been facing tremendous problem--ভয়াবহ সমসয্ার মুেখামুিখ হে� 

🖌🖌in adopting strategies--েকৗশল গৰ্হেণ 



🖌🖌to overcome the public health challenges--জনসাধারেণর স্বাে�য্র চয্ােল�গুেলা েমাকােবলা 

করেত 

🖌🖌 and economic fallouts caused by this pandemic--এবং এই মহামারী কতৃর্ক ঘিটত 

অথর্ৈনিতক িবপযর্য় 

Therefore, the governments of different countries have been facing tremendous 

problem in adopting strategies to overcome the public health challenges and 

economic fallouts caused by this pandemic. 

তাছাড়াও, িবিভ� েদেশর সরকার এই মহামারী কতৃর্ক ঘিটত অথর্ৈনিতক িবপযর্য় এবং জনসাধারেণর 

স্বাে�য্র চয্ােল�গুেলা েমাকােবলা করার জনয্ েকৗশল গৰ্হেণ ভয়াবহ সমসয্ার মুেখামুিখ হে�। 

🖌🖌The prolonged economic crisis--দীঘর্ািয়ত অথর্ৈনিতক সংকটিট 

🖌🖌 has left millions of people across the globe- িবশ্ববয্াপী লক্ষ লক্ষ মানুষেক কেরেছ 

🖌🖌unemployed--েবকার 

The prolonged economic crisis has left millions of people across the globe 

unemployed. 

দীঘর্ািয়ত অথর্ৈনিতক সংকটিট িবশ্ববয্াপী লক্ষ লক্ষ মানুষেক কমর্হীন কেরেছ। 

🖌🖌Continuous lockdown--অনবরত লকডাউন 

🖌🖌and the implementation of different containment strategies--এবং িবিভ� িনয়�ণ 

েকৗশেলর বা�বায়ন 

🖌🖌adopted by the government--সরকার কতৃর্ক গৃহীত 

🖌🖌have compelled the private sector organisations--েবসরকাির খােতর 

সং�াগুেলােক/সংগঠনগুেলােক বাধয্ কেরেছ 

🖌🖌to downsize their number of employees--তােদর কমর্চারীেদর সংখয্া কমােত 

Continuous lockdown and the implementation of different containment strategies 

adopted by the government have compelled the private sector organisations to 

downsize their number of employees. Android App: Job Circular 

সরকার কতৃর্ক গৃহীত িবিভ� িনয়�ণ েকৗশেলর বা�বায়ন এবং অনবরত লকডাউন েবসরকাির খােতর 

সং�াগুেলােক/সংগঠনগুেলােক তােদর কমর্চারীেদর সংখয্া কমােত বাধয্ কেরেছ। 

🖌🖌 Even in the USA--এমনিক আেমিরকােতও 

🖌🖌around five crore people--পৰ্ায় ৫ েকািট মানুষ 

🖌🖌have lost their jobs--তােদর চাকির হািরেয়েছ 

🖌🖌 and those who have not lost private sector jobs--এবং েসসব েলাক যারা েবসরকাির 

খােতর চাকির হারায় িন 

🖌🖌 have been denied numerous benefits--অেনক সুেযাগ সুিবধা েথেক বি�ত হেয়েছ। 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.careerguidebd.jobcircular


Even in the USA,around five crore people have lost their jobs,and those who have 

not lost private sector jobs have been denied numerous benefits. 

এমনিক আেমিরকােতও পৰ্ায় ৫ েকািট মানুষ তােদর চাকির হািরেয়েছ এবং েসসব েলাক যারা েবসরকাির 

খােতর চাকির হারায় িন,তারা অেনক সুেযাগ সুিবধা েথেক বি�ত হেয়েছ। 

 

Daily Star (09.07.2020) 

Headline: 

 A welcome move to reach the hungry before Eid 

 ঈেদর আেগ কু্ষধােতর্র কােছ েপৗঁছােনার একটা পৰ্ীিতকর উেদয্াগ 

 Govt should also not forget the newly poor 

 সদয্ গরীবেদর কথাও সরকােরর ভুেল যাওয়া উিচত নয়। 

1.We appreciate the government's initiative to distribute free rice to the extreme 

poor people ahead of Eid-ul-Azha. 

 ঈদ-উল-আযাহােক সামেন েরেখ চরম দিরদৰ্ মানুষেক িবনামূেলয্ চাল িবতরেণর সরকােরর উেদয্ােগর 

আমরা তািরফ কির। 

2. The food aid will be given to one crore VGF (Vulnerable Group Feeding) 

cardholders across the country to mitigate their sufferings due to flood and 

coronavirus outbreak. 

 বনয্া এবং েকােরানা পৰ্াদূভর্ােবর কারেণ দূেভর্াগ কমােনার জনয্ েদশবয্াপী এক েকািট িভিজএফ 

(ভালনােরবল গৰ্ুপ িফিডং) কাডর্ধারীেদর খাদয্ সহায়তািট পৰ্দান করা হেব। 

3. Under the initiative, each person will get 10 kilogrammes of rice for free. 

 এ উেদয্ােগর অধীেন, পৰ্েতয্ক বয্ি� িবনামূেলয্ ১০ িকেলাগৰ্াম চাল পােব। 

4. While we commend this initiative for the extreme poor and destitute people, we 

must remind the authorities that they should also provide food assistance to the 

people who have become newly poor due to the pandemic. 

 চরম দিরদৰ্ এবং িনঃস্ব জনগণেক জনয্ এই উেদয্াগেক তািরফ করার সােথ সােথ আমরা কতৃর্পক্ষেক 

স্বরণ কের িদেত চাই েয অিতমািরর কারেণ সা�িতক যারা গিরব হেয়েছ তােদরও েযন তারা খাদয্ 

সহায়তা পৰ্দান কের । 

5. The number of poor people in the urban areas has increased by a large 

proportion in the last few months as many rickshaw and rickshaw-van pullers, 

transport and construction workers, street hawkers, day labourers, garment workers 

and domestic help lost their livelihoods. 



 অেনক ির�া এবং ির�া-ভয্ান চালক, পিরবহন এবং িনমাণর্ শৰ্িমক, রা�ার হকার, িদন মজুর, েপাশাক 

কমর্ী এবং গৃহকমর্ী জীিবকা হারােনার কারেণ গত কেয়ক মােস শহের গরীব মানুেষর সংখয্া অেনকাংেশ 

েবেড়েছ। 

6. These people also need the government's food assistance before Eid. 

 ঈেদর পূেবর্ এসব জনগেণরও সরকােরর খাদয্ সহায়তার দরকার রেয়েছ। 

7. It is good to learn that the government has set some 12 criteria of which at least 

four will have to be fulfilled by a person to be eligible for receiving the assistance. 

 এটা েজেন ভােলা লাগার িবষয় েয সরকার ১২ িট মানদ� িঠক কের িদেয়েছন যার মেধয্ কমপেক্ষ চারিট 

মানদ� সহায়তা পাওয়ার জনয্ উপযু� হেত  

 একজন বয্ি�েক পূরণ করা লাগেব। 

8. The criteria include landless households or those who have only homesteads; 

households dependent on daily wage labour; households dependent on women's 

income or begging; households headed by widowed, divorced or separated women, 

etc. 

 মানদ�গুেলার মেধয্ রেয়েছ ভূিমহীন পিরবার যােদর শুধুমাতৰ্ বসতবািড় রেয়েছ: ৈদিনক শৰ্েমর মজুিরর 

উপর িনভর্রশীল পিরবার; মিহলােদর আয় বা িভক্ষার উপর িনভর্রশীল পিরবার; িবধবা, তালাকপৰ্া� অথবা 

িবিছ� মিহলা ইতয্ািদ দ্বারা পিরচািলত পিরবার। 

9. The disaster management and relief ministry's directive to redistribute the VGF 

cards in unions and wards based on the 2011 census is also very important since 

many cardholders may have died by this time, while many others may not be 

eligible for the assistance anymore. 

 ২০১১ সােলর আদমশুমাির িভি�ক ইউিনয়েন এবং ওয়ােডর্ িভিজএফ কাডর্ পুনরায় িবতরণ করেত 

বয্ব�াপণা এবং তৰ্াণ ম�নালেয়র িনেদর্শনাও গুরুত্বপূণর্ েযেহতু এই সমেয়র মােঝ অেনক কাডর্ধারী মারা 

েযেত পাের েযখােন অেনক অনয্রা আর সহায়তা পাওয়ার েযাগয্ নাও হেত পাের। 

10. We hope that this time there will be no corruption in the process of providing 

food assistance to these vulnerable people. 

 আমরা আশা করিছ এবার এসব অরিক্ষত মানুষজনেক খাদয্ সহায়তা েদওয়ার পৰ্িকৰ্য়ােত েকােনা দুনর্ীিত 

থাকেব না। 

11. We have seen in the recent past how the government's efforts to provide relief 

to the pandemic-affected people were marred by corruption as some members of 

the ruling party as well as local public representatives misappropriated relief 

materials meant for the poor. 



 সা�িতক অতীেত আমরা েদেখিছ েয কীভােব অিতমাির পৰ্ভািবত েলাকজনেক তৰ্াণ পৰ্দােনর সরকােরর 

পৰ্েচ�াগুেলা দুনর্ীিতর কারেণ কলি�ত হেয়েছ েযেহতু ক্ষমতাশীন দেলর িকছু িকছু সদসয্ এবং �ানীয় জন 

পৰ্িতিনিধরা গিরবেদর জনয্ বরা�কৃত তৰ্ােণর পণয্ আত্বসাৎ কেরিছল। 

12. Anomalies in the database of people eligible for the government's assistance 

were also reported in the media when the government went for distributing cash 

incentives to the extreme poor in May, before Eid-ul-Fitr. 

 সরকােরর সাহােযয্র জনয্ েযাগয্ বয্ি�েদর তথয্ উপাে� অস্বাভািবকতা িমিডয়ার পৰ্িতেবদেন উেঠ এেসেছ 

যখন েম মােস ঈদ-উল- আযাহার আেগ সরকার চরম দিরদৰ্েদর নগদ পৰ্েণাদনা িবতরণ করেত 

িগেয়িছেলন। 

12. We hope this time any corruption in making the list and also in relief 

distribution will be checked through proper monitoring. 

 আমরা আশা করিছ এবার তািলকা পৰ্�িতেত এবং তৰ্াণ িবতরেণও েযেকােনা ধরেনর দুনর্ীিত যথাযথ 

তদারিকর মাধয্েম দমন করা হেব। 

13. And as we have mentioned earlier, the government should also provide food 

assistance to the urban slum dwellers, who have slipped into poverty due to the 

pandemic. 

 আর আমরা আেগই উে�খ কেরিছ েয সরকারেক শহেরর বি�বাসীেদরও খাদয্ সহায়তা েদওয়া উিচত 

যারা অিতমািরর কারেণ দিরদৰ্তােত িনমি�ত হেয়েছ। 

-মিণহারা ফণী 

July 09, 2020 

The Daily Star Editorial 

িশেরানাম: ঈেদর আেগ কু্ষধাতর্েদর কােছ েপৗঁছােনার একিট স্বাগত পদেক্ষপ 

= A welcome move to reach the hungry before Eid 

 

পৰ্থেম শ�াথর্গুিল েজেন িনই 

1. Appreciate-পৰ্শংসা করা 

2. Initiative-উেদয্াগ 

3. Distribute-িবতরণ করা 

4. Mitigate-উপশম করা 

5. Outbreak-পৰ্াদুভর্াব 

6. food assistance-খাদয্ সহায়তা 

7. destitute-দিরদৰ্ 

8. large proportion-বড় অনুপাত 

#আমরা ঈদুল আজহা উপলেক্ষ চরম দিরদৰ্ জনগণেক িবনামূেলয্ চাল িবতরেণর সরকােরর উেদয্ােগর 

পৰ্শংসা কির। 

=We appreciate the government's initiative to distribute free rice to the extreme 

poor people ahead of Eid-ul-Azha. 



#বনয্া ও কেরানা ভাইরাস পৰ্াদুভর্ােবর কারেণ তােদর দুেভর্াগ লাঘব করেত সারা েদেশ এক েকািট 

িভিজএফ (ভয্ােলনােরবল গৰ্ুপ িফিডং) কাডর্ধারীেদর খাদয্ সহায়তা েদওয়া হেব। 

=The food aid will be given to one crore VGF (Vulnerable Group Feeding) 

cardholders across the country to mitigate their sufferings due to flood and 

coronavirus outbreak. 

#উেদয্ােগর অধীেন, পৰ্িতিট বয্ি� িবনামূেলয্ ১০ েকিজ চাল পােবন। 

=Under the initiative, each person will get 10 kilogrammes of rice for free. 

#চরম দিরদৰ্ ও িনঃস্ব মানুেষর জনয্ আমরা এই উেদয্ােগর পৰ্শংসা করার সময়, আমােদর অবশয্ই 

কতৃর্পক্ষেক �রণ কিরেয় িদেত হেব েয মহামারীজিনত কারেণ সদয্ দিরদৰ্ হেয় পেড়েছ এমন েলাকেদর 

তােদর খাদয্ সরবরাহ করা উিচত। 

=While we commend this initiative for the extreme poor and destitute people, we 

must remind the authorities that they should also provide food assistance to the 

people who have become newly poor due to the pandemic. 

#গত কেয়ক মােস িরকশা ও িরকশা-ভয্ান চালক, পিরবহন ও িনমর্াণকমর্ী, রা�ার হকার, িদনমজুর, 

গােমর্�স শৰ্িমক এবং গৃহকমর্ী গৃহহীনেদর জীবন-জীিবকা হারােনার জনয্ নগরীর দিরদৰ্ মানুেষর সংখয্া 

িবগত কেয়ক মােস েবেড়েছ। 

=The number of poor people in the urban areas has increased by a large proportion 

in the last few months as many rickshaw and rickshaw-van pullers, transport and 

construction workers, street hawkers, day labourers, garment workers and domestic 

help lost their livelihoods. 

#এই েলাকেদর ঈেদর আেগ সরকােরর খাদয্ সহায়তাও পৰ্েয়াজন। 

=These people also need the government's food assistance before Eid. 

#এটা েজেন রাখা ভাল েয সরকার পৰ্ায় ১২ িট মানদ� িনধর্ারণ কেরেছ যার মেধয্ কমপেক্ষ চারজনেক 

সহায়তা পাওয়ার েযাগয্ হওয়ার জনয্ একজন বয্ি�র দ্বারা পূণর্ করেত হেব। 

=It is good to learn that the government has set some 12 criteria of which at least 

four will have to be fulfilled by a person to be eligible for receiving the assistance. 

পৰ্�তকারক: েসােহল রানা 

েলখক: মািসক কাের� ইংেরিজ 

The Financial Express 

স�াদকীয়..(১০-০৭-২০২০) 

'Jute mills under PPP arrangement' 

(সরকাির- েবসরকাির অংশীদািরেত্বর বয্ব�াপনায় পাটকল) 

✍The decision of the government to close all the state-owned jute mills under the 

Bangladesh Jute Mills Corporation (BJMC) and run them under Public Private 



Partnership (PPP) arrangement did come as a surprise at a time when the 

government is struggling to secure livelihoods of small income earners across the 

country. 

. 

—The decision of the government= সরকােরর িস�া�িট 

—to close all the state-owned jute mills= রা�য়� সকল পাটকল ব� করার 

—under the Bangladesh Jute Mills Corporation (BJMC)= বাংলােদশ পাটকল 

করেপােরশেনর(িবেজএমিস) অধীেন 

—and run them under Public Private Partnership (PPP) arrangement =আর েসগুেলা 

সরকাির- েবসরকাির অংশীদািরেত্বর বয্ব�াপনায় চালােত 

—did come as a surprise= একিট অপৰ্তয্ািশত িস�া� িহেসেব ই এেসেছ 

—at a time when= এমন এক সময় যখন 

—the government is struggling= সরকার লড়াই করেছ 

—to secure livelihoods of small income earners= স্ব� আয় উপাজর্নকারীেদর জীিবকা িনি�ত 

করেত 

—across the country= সারা েদেশ 

. 

==> বাংলােদশ পাটকল করেপােরশেনর(িবেজএমিস) অধীেন রা�য়� সকল পাটকল ব� করা আর 

েসগুেলা সরকাির- েবসরকাির অংশীদািরেত্বর বয্ব�াপনায় চালােত সরকােরর িস�া�িট একিট অপৰ্তয্ািশত 

িস�া� িহেসেব এমন এক সময় ই এেসেছ যখন সারা েদেশ স্ব� আয় উপাজর্নকারীেদর জীিবকা িনি�ত 

করার জনয্ সরকার লড়াই করেছ। 

. 

✍Shutting down the 22 state-owned jute mills means more than 25,000 workers 

have been added to the long list of income losers in this time of the Covid 

pandemic. 

—Shutting down the 22 state-owned jute mills means= ২২িট রা�য়� পাটকল ব� কের 

েদওয়ার মােন হেলা 

—more than 25,000 workers have been added= ২৫ হাজােরর েচেয়ও েবিশ শৰ্িমক যু� হেয়েছ 

—to the long list of income losers= আয় হারােনা মানুষেদর লম্বা তািলকায় 

—in this time of the Covid pandemic= এই েকািভড মহামািরর সময় 

. 

==> ২২িট রা�য়� পাটকল ব� কের েদওয়ার মােন/অথর্ হেলা এই েকািভড মহামািরর সময় আয় হারােনা 

মানুষেদর লম্বা তািলকায় ২৫ হাজােরর েচেয়ও েবিশ শৰ্িমক যু� হেয়েছ। 

-Md Rakibul Hasan 



The Daily Star, 10-07-2020 

Headlines: 

No decision on automatic promotion of students: 

ছাতৰ্ছাতৰ্ীেদর স্বয়ংিকৰ্য় পেদা�িত স�েকর্ েকােনা িস�া� েনয়া হয়িন : 

শ�াথর্  

 

1. Automatic promotion - স্বয়ংিকৰ্য় 

পেদা�িত। 

2. Further - উ�িত সাধন করা। 

3. Promote - পেদা�িত করা। 

4. Many media houses - গণমাধয্েমর িবিভ� 

মহল। 

5. Without holding any exams - েকােনা 

পিরক্ষা না িনেয়। 

6. Baseless rumour - িভি�হীন গুজব। 

7. Educational activities - িশক্ষা কাযর্কৰ্ম। 

8. are being hampered - ক্ষিতগৰ্� করা 

হেয়েছ। 

9. Due to pandemic - মহামারীর কারেণ। 

10. Defer - �িগত রাখা। 

The Ministy of Education has not taken any decision to automatically promote 

students to further their education to the next grade. 

স্বয়ংিকৰ্য়ভােব ছাতৰ্ছাতৰ্ীরা পেদা�িত েপেয় তােদর িশক্ষার পরবতর্ী েগৰ্েড উেঠ যােব এ বয্পাের িশক্ষা 

ম�ণালয় েকােনা িস�া� গৰ্হণ কের িন। 

"Many media houses are carrying report that the ministry has decided to give 

students auto promotion without holding any exams for different classes," the 

ministry's public relation officer Mohammad Abul Khair said yesterday. 

গতকাল ম�ণালেয়র পাবিলক িরেলশন অিফসার েমাহা�দ আবুল খােয়র বেলেছন, গণমাধয্েমর িবিভ� 

মহল েথেক পৰ্িতেবদন করা হে� েয ম�ণালয় িবিভ� �ােসর জনয্ েকােনা পিরক্ষা েনওয়া ছাড়াই 

স্বয়ংিকৰ্য় পেদা�িত েদওয়ার িস�া� িনেয়েছ। 

"This is a baseless rumour," he said. "The ministry has not taken any decision 

regarding 

promotion." 

েস বেলেছ, " এটা একিট িভি�হীন গুজব ", স্বয়ংিকৰ্য় পেদা�িতর বয্পাের িশক্ষা ম�ণালয় েকােনা িস�া� 

েনয় িন। 

In the wake of coronavirus outbreak, all educational institutions have remained 

closed since March 17. The closure had been extended till August 6. 

কেরানা ভাইরােসর পৰ্াদুভর্ােবর কারেণ সকল িশক্ষা পৰ্িত�ান গত 17 মাচর্ েথেক ব� রেয়েছ। এই ব� 

অব�া আগামী 6 আগ� পযর্� বিধর্ত করা হেয়েছ। 



Educational activities of four crore students are being hampered due to the 

pandemic. as HSC examinations have been deferred indefinitely. 

মহামারীর কারেণ 4 েকািট ছাতৰ্ছাতৰ্ীর িশক্ষা কাযর্কৰ্ম বয্াহত হেয়েছ। এবং এইচএসিস পরীক্ষা অিনিদর্� 

কােলর জনয্ �িগত রাখা হেয়েছ। 

Translated by Al Amin Khan 
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Surviving Covid-19 is not the end of the story 

েকািভড-১৯ েথেক সু�য্ হেয় উঠাই গে�র েশষ নয় 

--Covid-19, caused by the novel coronavirus named SARS-CoV-2, has led to a 

pandemic that is increasing the burden of mortality and morbidities throughout the 

world. It has brought many challenges including prevalence of disability and caused 

major disruption to healthcare services. 

--সাসর্-কভ-২ নােমর নেভল কেরানা ভাইরাস দ্বারা সৃ� েকািভড-১৯ এক মহামািরেত পিরণত হেয়েছ যা 

সারা িবশ্ববয্াপী মৃতুয্হার এবং অসু�তােক বািড়েয়ই চেলেছ। অক্ষমতার পৰ্সার ঘটােনাসহ এিট নানািবধ 

সমসয্া ৈতির সৃি� কেরেছ এবং স্বা�য্েসবায় িবশাল িব� ঘিটেয়েছ। 

--About 12 million people around the globe have been infected by the virus so far, 

with a vast majority of them already recovered. However, half a million valuable 

lives have been lost due to this deadly disease. In addition, the virus may have a 

lasting effect on the body in general—as well as in major organs including lungs—

for those who have survived the infection. 

--সারা িবশ্ববয্াপী পৰ্ায় ১২ িমিলয়ন েলাক এই ভাইরাস দ্বারা আকৰ্া� হেয়েছ যােদর িবশাল অংশ ইেতামেধয্ 

েসের উেঠেছ। তারপরও পৰ্ায় ৫ লক্ষ মানুষ এই েরােগ পৰ্াণ হািরেয়েছ। এরই সােথ বলা যায়, যারা এই 

েরাগ েথেক েসের উেঠেছ তােদর ফুসফুসসহ শরীেরর অনয্ানয্ গুরুত্বপূণর্ অে� এর দীঘর্ েময়াদী পৰ্ভাব 

েথেক েযেত পাের। 

--In the aftermath of a major disease outbreak, many patients require rehabilitation 

to help them get back to a normal life or adapt to living with disability. Patients 

who have required intensive care for more than a few days often have wider 

physical, cognitive and mental health support needs following their discharge from 

acute settings. As Covid-19 is a multi-system disease, we are increasingly recognising 

more subtle deficits in patients who are less severely affected, even in those who 

did not require hospital admission. 



--একিট মারা�ক েরােগর পৰ্াদুভর্ােবর পিরণামস্বরুপ অেনক েরাগীর স্বাভািবক জীবেন িফরেত পুনবর্াসেনর 

পৰ্েয়াজন হেত পাের অথবা তােদরেক অক্ষমতা িনেয় বাঁচেত িশখেত হয়। েযসব েরাগীেক কেয়ক িদেনর 

েবিশ িনিবড় পযর্েবক্ষেণ রাখা হেয়েছ, হাসপাতাল তয্ােগর পর তােদর অিধক শারীিরক, ৈচতিনক এবং 

মানিসক যে�র পৰ্েয়াজন পড়েছ । েকািভড-১৯ েযেহতু একিট বহুমািতৰ্ক েরাগ েসেহতু েযসব েলাক কম 

মাতৰ্ায় আকৰ্া� হেয়িছেলা বা যােদর েক্ষেতৰ্ হাসপাতােল ভিতর্র পৰ্েয়াজন হয়িন তােদর মেধয্ও সূক্ষয্ ঘাটিত 

ধীের ধীের পিরলিক্ষত হে�। 

--Although we are still at the early stage of tracking the long-term health effects of 

the coronavirus on recovered individuals, the virus seems to be exerting damage 

even beyond the respiratory system. Some survivors have reported having shortness 

of breath, unusual fatigue and body aches months after the initial infection. 

--যিদও আমরা কেরানা ভাইরাস েথেক েসরা উঠােদর েক্ষেতৰ্ দীঘর্ েময়াদী পৰ্ভাব িনণর্েয় এেকবােরই 

পৰ্াথিমক অব�ায় আিছ, তথািপ এই ভাইরাসিট শ্বসনতে�র বাইেরও পৰ্িতিনয়ত ক্ষিত ঘিটেয় চেলেছ। 

েসের উঠােদর েকউ েকউ পৰ্াথিমক সংকৰ্মেণর কেয়ক মাস পেরও শ্বাসক�, অস্বাভািবক দুবর্লতা এবং 

শরীর বয্থা অনুভব করেছন। 

-মাহমুদুল হাসান উ�াস 

 

★Flawed beneficiaries’ list hampering cash distribution 

সুিবধাপৰ্াথর্ীেদর তৰ্ুিটপূণর্ তািলকায় নগদ টাকা িবতরণ বয্াহত 

★Corruption, weak targeting and inefficiency are to blame 

দুনর্ীিত, দূবর্ল বাছাইকরণ নীিত এবং অদক্ষতাই এেক্ষেতৰ্ দায়ী। 

After the government imposed a countrywide shutdown in late March, it announced 

a number of stimulus packages to help people and businesses cope with the 

economic shocks of the pandemic. 

মােচর্র েশেষর িদেক েদশবয্াপী লকডাউন জািরর পর সরকার সাধারণ মানুষ এবং বয্বসায়ীেদর জনয্ 

অেনকগুেলা পৰ্েণাদনা পয্ােকজ েঘাষণা কের, যােত কের তারা মহামারীঘিটত অথর্ৈনিতক ধা�া কািটেয় 

উঠেত পাের। 

As part of this, the government allocated Tk 1,250 crore for the 50 lakh poor 

families whose earning members have lost their jobs because of the lockdown, and 

the fund disbursement began on May 14, ahead of Eid-ul-Fitr. 

এরই অংশ িহেসেব লকডাউেনর কারেণ কাজ হািরেয়েছ এমন ৫০ লাখ পিরবােরর জনয্ সরকার ১২৫০ 

েকািট টাকা বরা� েদয়। ইদুল িফতরেক সামেন েরেখ ১৪ েম েসই টাকা িবতরণ শুরু হয়। 

However, it is frustrating to learn that around two months after the government 

started the programme, it has managed to disburse funds among 16.16 lakh targeted 

people only while a staggering two-thirds of the 50 lakh poor families are yet to 



receive the cash support (Tk 2,500 each) because of several flaws in the 

beneficiaries' list. 

এটা সিতয্ই হতাশাজনক েয, সরকার যখন উেদয্াগিট শুরু কের তার ২ মাস পের এেসও মাতৰ্ ১৬ লাখ 

১৬ হাজার মানুেষর কােছ টাকা েপৗঁছােনা স�ব হেয়েছ। েযখােন সুিবধাপৰ্াথর্ীেদর তৰ্ুিটপূণর্ তািলকার কারেণ 

৫০ লােখর দুই-তৃতীয়াংশ অিনি�ত পিরবার এখেনা নগদ অথর্ পায়িন। 

Just before the fund disbursement started on May 14, The Daily Star ran a report 

that there were anomalies in the list and that the beneficiaries' NID numbers didn't 

match with those in the EC database. 

১৪ েম নগদ অথর্ িবতরণ শুরুর আেগ েডইিল �ার একিট িরেপাটর্ পৰ্কাশ কের। েসখােন েদখােনা হয় 

সুিবধাপৰ্াথর্ীেদর তািলকায় িকছু গড়বড় রেয়েছ এবং তািলকায় পৰ্দিশর্ত িকছু বয্ি�র জাতীয় পিরচয়পতৰ্ 

নম্বেরর সােথ িনবর্াচন কিমশেনর নম্বেরর েকােনা িমল েনই। 

Two months later, that problem still exists while many other new problems have 

also been identified by the finance ministry. 

দুই মাস পের এেসও েসই সমসয্া বতর্মান রেয়েছ এবং এরই মেধয্ অথর্ ম�ণালয় কতৃর্ক আেরা েবশ িকছু 

সমসয্া শনা� করা হেয়েছ। 

Reportedly, the government's information and communications technology division 

and the disaster and relief management ministry together compiled the list of the 

potential beneficiaries from across the country and sent it to the finance ministry. 

জানা যায়, সরকােরর তথয্ ও েযাগােযাগ পৰ্যুি� িবভাগ এবং দুেযর্াগ ও তৰ্াণ ম�ণালয় একেযােগ সারােদশ 

েথেক স�াবয্ সুিবধাপৰ্াথর্ীেদর একিট তািলকা পৰ্ণয়ন কের অথর্ ম�ণালেয় পািঠেয়েছ। 

When the finance ministry cross-checked the names of the beneficiaries, apart from 

the NID mishap, they found some other gross anomalies in the list and cut down 

around five lakh names from the list—among them were government officials, 

pensioners, and beneficiaries of other social safety net schemes. 

যখন অথর্ ম�ণালয় সুিবধাপৰ্ািথর্েদর তািলকািট পুনঃিনরীক্ষণ কের তখন জাতীয় পিরচয়পতৰ্ নম্বেরর 

েগালমাল ছাড়াও আরও িকছু ৈবপরীতয্ খুঁেজ পায়। যার ফেল তারা তািলকা েথেক পৰ্ায় ৫ লাখ নাম বািতল 

কের েদয়, যার মেধয্ সরকাির কমর্কতর্া, বৃি�েভাগী েলাক এবং সরকাির অনয্ানয্ পৰ্েণাদনা পৰ্কে�র 

সুিবধােভাগী েলাকজনও রেয়েছ। 

Surprisingly, there were also names of 557 people in the list who each owned Tk 5 

lakh in savings certificates while around three lakh names were included there 

more than once. There were also several types of inconsistencies in the list. 

আ�যর্জনক বয্াপার হেলা, এই তািলকায় এমন ৫৫৭ জন েলাক রেয়েছ যারা পৰ্েতয্েক ৫ লাখ টাকার 

স�য়পেতৰ্র মািলক। এছাড়াও তািলকায় পৰ্ায় িতন লাখ েলাক আেছ যােদর নাম একবােরর েবিশ বার 

কের উে�খ রেয়েছ। 



All these flaws in the list need to be fixed immediately if the government wants to 

provide its cash assistance to the right people—rickshaw and van-pullers, day 

labourers, construction workers, agriculture farmers, employees of shops, people 

employed at small businesses, poultry labourers and transport workers, etc.—who 

have been the worst affected by the pandemic. 

সরকার যিদ এই অথর্ সহায়তা সিঠক মানুষেদর কােছ েপৗঁছােত চায় তেব তৰ্ুিটিবচুয্িতগুেলা খুব দৰ্ুত 

সমাধান করেত হেব এবং সাহাযয্গুেলা তােদর েদারেগাড়ায় েপৗঁেছ িদেত হেব যারা চলমান মহামািরেত 

সবেচেয় েবিশ ক্ষিতগৰ্� হেয়েছ, েযমন- ির�া এবং ভয্ানচালক, িদনমজুর, িনমর্াণ শৰ্িমক, কৃিষজীবী, 

েদাকান-কমর্চারী, কু্ষদৰ্ বয্বসায়ী, েপাি� শৰ্িমক, পিরবহন শৰ্িমক ইতয্ািদ। 

And the first step to disburse the fund to the targeted people would be to rectify 

the list from the field level. 

িনিদর্� জনগেণর কােছ অথর্ সহায়তা েপৗঁেছ িদেত পৰ্থম কাজ হেব মাঠপযর্ায় েথেক তািলকা সংেশাধন 

করা। 

It is good to know that the PMO has already directed the upazila nirbahi officers 

(UNOs) to do so. 

একটা ভােলা খবর হেলা পৰ্ধানম�ীর কাযর্ালয় ইিতমেধয্ উপেজলা িনবর্াহী কমর্কতর্ােদরেক একই িনেদর্শনা 

িদেয়েছ। 

The finance ministry's recommendation to identify the mobile phone numbers that 

are being used by the potential beneficiaries and opening Tk 10-account under the 

supervision of the upazila administration should also be implemented. 

অথর্ ম�ণালেয়র পরামশর্ অনুযায়ী স�াবয্ সুিবধাপৰ্াথর্ীর বয্বহৃত েমাবাইল নং িচি�তকরণ এবং ১০ টাকার 

একাউ� েখালার কাযর্কৰ্ম বা�বায়ন করা উিচত, যার তদারিক করেব উপেজলা পৰ্শাসন। 

Besides, the NID problems of the beneficiaries need to be solved. 

একইসােথ সুিবধাপৰ্াথর্ীেদর জাতীয় পিরচয়পেতৰ্র সমসয্াও সমাধান করা পৰ্েয়াজন। 

Corruption, weak targeting of people and inefficiency have always marred the 

government's safety net schemes. We hope the government will soon solve these 

issues and provide financial assistance to those who need it the most. 

দুনর্ীিত, সিঠক মানুষ বাছাইকরণ প�িতর দূবর্লতা এবং অদক্ষতাই সরকারী পৰ্েণাদনা পৰ্ক�গুেলা সবেক্ষেতৰ্ 

বরবাদ কের েদয়। আমরা আশা কির সরকার দৰ্ুততম সমেয়র মেধয্ এই সমসয্াগুেলা সমাধান কের 

েফলেব এবং েসসব মানুষেকই অথর্ সহায়তা েদেব যােদর এটা আসেলই দরকার। 

- Habib Raihan 

  



the daily star editorial 

date: 10.07.2020 

Flawed beneficiaries’ list hampering cash distribution 

তৰ্াণগৰ্হীতােদর তৰ্ুিটপূণর্ তািলকা নগদ অথর্ িবতরণেক বয্াহত করেছ। 

Corruption, weak targeting and inefficiency are to blame 

দুনর্ীিত, সনা�করেণ দুবর্লতা এবং অদক্ষতােক দায়ী করা হে�। 

🌑🌑 After the government imposed a countrywide shutdown in late March, it 

announced a number of stimulus packages to help people and businesses cope with 

the economic shocks of the pandemic. 

মােচর্র েশষভােগ সরকার কতৃর্ক েদশবয্াপী সাধারণ ছুিট েঘাষনার পর ৈবিশ্বক মহামারীর কারেণ 

অথর্ৈনিতক ধা�া সামলােত জনগণ ও বয্বসায়ীেদর সহায়তায় িবশাল আকােরর একিট পৰ্েণাদনা 

পয্ােকেজর েঘাষনা েদওয়া হেয়িছল। 

🌑🌑 As part of this, the government allocated Tk 

1,250 crore for the 50 lakh poor families whose earning members have lost their 

jobs because of the lockdown,and the fund disbursement began on May 14, ahead of 

Eid-ul-Fitr. 

এর (পৰ্েণাদনা) অংশ িহসােব, সরকার লকডাউেনর কারেণ েযসব পিরবােরর উপাজর্নকারী সদসয্রা কমর্ 

হািরেয়েছ এমন ৫০ লক্ষ দিরদৰ্ পিরবােরর জনয্ ১২৫০ েকািট টাকা বরা� িদেয়েছ, এবং ঈদুল িফতরেক 

সামেন েরেখ ১৪ েম েথেক অথর্ (তহিবল) ছাড় শুরু হেয়িছল। 

🌑🌑 However, it is frustrating to learn that around two months after the government 

started the programme, it has managed to disburse funds among 16.16 lakh targeted 

people only while a staggering two-thirds of the 50 lakh poor families are yet to 

receive the cash support (Tk 2,500 each) because of several flaws in the 

beneficiaries’ list. 

যা েহাক, এটা জানা হতাশাবয্া�ক েয, পৰ্ায় দুই মাস পর সরকার কমর্সূচী শুরু কেরিছল, শুধুমাতৰ্ ১৬.১৬ 

লাখ জনেগা�ী অথর্ (তহিবল) ছােড়র আওতায় এেসেছ, এছাড়া তৰ্াণগৰ্হীতােদর তািলকায় িকছুটা তৰ্ুিট-

িবচুয্িত থাকায় ৫০ লােখর মেধয্ িব�য়করভােব দুই-তৃতীয়াংশ পিরবার এখনও নগদ অথর্ সহায়তা ( 

জনপৰ্িত ২৫০০) গৰ্হণ কেরিন। 

🌑🌑 Just before the fund disbursement started on May 14, The Daily Star ran a report 

that there were anomalies in the list and that the beneficiaries’ NID numbers didn’t 

match with those in the EC database. 

১৪ েম অথর্ (তহিবল) ছাড় শুরু হওয়ার িঠক পূবর্ মুহুেতর্ "েডইিল �ার " একিট পৰ্িতেবদেন বেলেছ েয 

তািলকায় অিনয়ম হে�, িনবর্াচন কিমশেনর তথয্ভা�াের সংরিক্ষত জাতীয় পিরচয় পেতৰ্র নাম্বােরর এর 

সােথ তৰ্াণগৰ্হীতােদর পৰ্দ� জাতীয় পিরচয় পেতৰ্র গরিমল হে�। 



🌑🌑 Two months later, that problem still exists while many other new problems have 

also been identified by the finance ministry. 

দুই মাস পরও , েয সমসয্াবলী এখনও িবদয্মান রেয়েছ, েসই সােথ অথর্ ম�নালেয়র মাধয্েম আরও 

অেনক সমসয্া িচি�ত করা হেয়েছ। 

- অসমেয়র ব�ু 

Flawed beneficiaries’ list hampering cash distribution 

তৰ্ুিটযু� সুিবধােভাগীেদর তািলকা নগদ অথর্ িবতরণেক বাধাগৰ্� করেছ। 

Corruption, weak targeting and inefficiency are to blame 

দুনর্ীিত, দুবর্ল লক্ষয্ এবং অদক্ষতা এর জনয্ দায়ী। 

After the government imposed a countrywide shutdown 

সরকার েদশবয্ািপ লকডাউন জাির করার পর 

in late March, 

মােচর্র েশেষ 

it announced 

এিট েঘাষণা কেরিছল 

a number of stimulus packages 

েবশ কেয়কিট পৰ্েণাদনা পয্ােকজ 

to help people and businesses 

জনগণ এবং বয্বসািয়ক পৰ্িত�ানগুেলােক সাহাযয্ করেত 

cope with 

মািনেয় িনেত 

the economic shocks of the pandemic. 

মহামািরর অথর্ৈনিতক ধা�া /চাপ। 

After the government imposed a countrywide shutdown in late March, it announced 

a number of stimulus packages to help people and businesses cope with the 

economic shocks of the pandemic. 

মােচর্র েশষিদেক েদশবয্ািপ লকডাউন জাির করার পর সরকার েবশ কেয়কিট পৰ্েণাদনা পয্ােকেজর েঘাষণা 

কেরিছল।যােত জনগণ ও বয্বসািয়ক পৰ্িত�ানসমূহ মহামািরর অথর্ৈনিতক ধা�া সহেজই মািনেয় িনেত 

পাের। 

As part of this, 

এরই অংশ িহেসেব 

the government allocated Tk 1,250 crore 

সরকার ১২৫০ েকািট টাকা ব�ন কেরেছ 

for the 50 lakh poor families 



৫০ লাখ দিরদৰ্ পিরবােরর জনয্ 

whose earning members have lost their jobs 

যার উপাজর্ক সদসয্রা তােদর চাকির হািরেয়েছ 

because of the lockdown, 

লকডাউেনর কারেণ 

and the fund disbursement began on May 14, 

এবং তহিবল িবতরণ শুরু হেয়িছল েম'র ১৪ তািরেখ 

ahead of Eid-ul-Fitr. 

ইদুল িফতরেক সামেন েরেখ। 

As part of this, the government allocated Tk 1,250 crore for the 50 lakh poor 

families whose earning members have lost their jobs because of the lockdown, and 

the fund disbursement began on May 14, ahead of Eid-ul-Fitr. 

এরই অংশ িহেসেব সরকার ৫০ লাখ দিরদৰ্ পিরবােরর জনয্ ১২৫০ েকািট টাকা ব�ন কেরেছ।যােদর 

উপাজর্ক সদসয্রা লকডাউেনর জনয্ ইেতামেধয্ চাকির হািরেয়েছন।এবং ইদুল িফতরেক সামেন েরেখ েম'র 

১৪ তািরেখ তহিবল িবতরণ শুরু হেয়িছল। 

However, 

যাইেহাক, 

it is frustrating to learn 

এটা েজেন আমরা হতাশ 

that 

েয 

around two months after the government started the programme, 

সরকার েপৰ্াগৰ্ামিট শুরু করার পৰ্ায় দুই মাস পের, 

it has managed to disburse funds among 16.16 lakh targeted people only 

এিট েকবলমাতৰ্ 16.16 লাখ উপলিক্ষত েলােকর মেধয্ তহিবল িবতরণ করেত সক্ষম হেয়েছ। 

while a staggering two-thirds of the 50 lakh poor families 

৫০ লক্ষ দিরদৰ্ পিরবােরর মেধয্ দুই-তৃতীয়াংেশর মত িবশাল সংখয্ক 

are yet to receive the cash support 

এখেনা নগদ অথর্ সহায়তা পায়িন 

(Tk 2,500 each) 

(জেন ২৫০০) 

because of several flaws in the beneficiaries' list. 

সুিবধােভাগীেদর তািলকায় িবিভ� কুৰ্িট থাকার কারেণ। 



However, it is frustrating to learn that around two months after the government 

started the programme, it has managed to disburse funds among 16.16 lakh targeted 

people only while a staggering(িবশাল পিরমাণ,িব�য়সূচক) two-thirds of the 50 lakh poor 

families are yet to receive the cash support (Tk 2,500 each) because of several flaws 

in the beneficiaries' list. 

েপৰ্াগৰ্ামিট চালু করার পৰ্ায় ২ মাস পের সরকার েকবলমাতৰ্ ১৬.১৬ লাখ উপলিক্ষত মানুেষর মেধয্ তহিবল 

িবতরণ করেত েপেরেছ।যখন সুিবধােভাগীেদর তািলকায় িবিভ� কুৰ্িট থাকায় ৫০ লক্ষ দিরদৰ্ পিরবােরর 

মেধয্ দুই-তৃতীয়াংেশর মত িবশাল সংখয্ক পিরবার এখেনা নগদ অথর্ সহায়তা পায়িন।২৫০০ টাকা জেন 

পাওয়ার কথা িছল।এটা েজেন আমরা হতাশ/যা জানা খুবই হতাশাজনক। 

-Hasnine INu 
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Bengali to English 

By, MD. Saifuddin Sumon 

বনয্ায় েভেস েগেছ ৪৫০ েকািট টাকার মাছ 

Flood washed away 450 crore worth fish. 

েনতৰ্েকানায় বনয্ায় বয্াপক েলাকসােনর মুেখ পেড়েছন মাছচািষরা। 

In Netrokona due to the flood, fish peasants have faced a larger loss. 

পৰ্থম দফা বনয্ার পািন নামেত না নামেতই আেরকিট বড় ঢেলর পূবর্াভাস এেসেছ। চলিত বছের েদেশ 

বনয্ার পৰ্থম ধা�ােতই মােছর খামার েথেক ৪৫০ েকািট টাকার েবিশ দােমর মাছ ও েপানা েভেস েগেছ। 

No sooner had the water of first phase flood receded than the forecasting of 

another larger flood came. In the current year due to the first blow of flood in the 

country, more than Tk 450 crore worth fish and offspring have washed away from 

fish farms. 

পুকুর ও জলাশেয়র অবকাঠােমার ক্ষিত হেয়েছ পৰ্ায় ৩০ েকািট টাকার। আর এই ক্ষিতর অেধর্েকর েবিশ 

এককভােব হেয়েছ িসেলট িবভােগর খামাির ও চািষেদর। এই িহসাব মৎসয্ অিধদ�েরর। 

Infrastructure losses of ponds and wetlands have reached nearly to Tk 30 crore. Of 

these losses, more than 50% has belonged to the farm owners and peasants of Sylet 

division individually. This calculation is of the fisheries department. 

কেরানার মেধয্ ঘূিণর্ঝড় আ�ান, এরপর বনয্ার ধা�ায় মােছর খামািররা িবপযর্� হেয় পেড়েছন। আস� 

ঢেল কী কের অবিশ� মােছর খামারগুেলা রক্ষা করা যােব, তা িনেয় শ�ায় িদেশহারা খামািররা। 

Due to cyclone "Amphan", later the blow of flood amid corona, the fish farmers 

have become upset. How to save the rest fish from the imminent flood, the farmers 

are disoriented with this. 



সরকােরর বনয্া পূবর্াভাস ও সতকর্ীকরণ েক� জািনেয়েছ, আগামী দু-এক িদেনর মেধয্ এই বড় ঢলিট 

আসেত যাে�। গত ২৭ জুন শুরু হওয়া বনয্ার পৰ্থম ধা�ায় েদেশর ১৪িট েজলার িনচু এলাকা �ািবত 

হেয়েছ। 

The government's flood forecasting and alarming center has informed, " this larger 

flood is likely to come within the next one or two days. Low land areas of the 

country's 14 districts have inundated with the first blow of flood beginning on last 

27 June. 

আস� ঢেল েমাট ২৩ েথেক ২৫িট েজলা �ািবত হেত পাের। আর স�াবয্ �ািবত েজলাগুেলার েবিশর 

ভাগই মৎসয্ চাষিনভর্র। ফেল েসখানকার মাছ ও েপানা যােত বনয্ার ঢেল আরও েবিশ েবিরেয় না যায়, 

েসই বয্ব�া দৰ্ুত েনওয়ার পরামশর্ িদেয়েছন িবেশষজ্ঞরা। 

A total of 23 to 25 districts would be inundated by the imminent flood. And most of 

the likely inundated districts are fish cultivation dependant. So, the experts have 

suggested taking measures rapidly, as the fish and offspring of there would not go 

away more due to flood surge. 

তেব বাংলােদশ কু্ষদৰ্ মৎসয্জীবী েজেল সিমিতর সভাপিত রবী� নাথ বমর্ন পৰ্থম আেলােক বেলন, 

মৎসয্জীবীেদর এমিনেতই সাগের মাছ ধরা ব�। কেরানা ও আ�ােনর কারেণ অেনক ক্ষিত হেয় েগেছ। 

বনয্ায় আরও ক্ষিত হে�। িক� সরকার েথেক এখন পযর্� তাঁরা সহেযািগতা বা আশ্বাস েকােনাটাই 

পানিন। এমনিক �ানীয় পযর্ােয় কীভােব বনয্ার কবল েথেক পুকুর ও জলাশেয়র মাছ রক্ষা করা যােব, েসই 

পরামশর্ও েদওয়া হে� না। 

But, Biradronath Bormon, the president of "Bangladesh Small Fishermen's 

Association", said, "it is normally proscribed to catch fish in the sea for fishermen. 

Due to Corona and Amphan, greater losses took place. More losses are going on due 

to floods. But, from the government, they have not got either assistance or 

assurance yet. Even suggestions, how to save ponds and wetlands' fish from the hit 

of flood local level, are not providing". 

জানেত চাইেল মৎসয্ ও পৰ্ািণস�দম�ী শ ম েরজাউল কিরম পৰ্থম আেলােক বেলন, কেরানা ও ঘূিণর্ঝড় 

আ�ােনর কারেণ মৎসয্চািষেদর অেনক ক্ষিত হেয় েগেছ। এখন বনয্ায় ক্ষিত হে�। এসব মৎসয্চািষর 

পােশ সরকার সব সময় থাকেব। 

Asking SM Rezaul Karim, minister of fisheries and animals resources, said Prothom 

Alo, "Corona and cyclone Amphan, there has been a greater loss for fish farmers. 

Now, losses continue due to floods. The government would stay behind these fish 

farmers". 

মৎসয্ অিধদ�েরর সােবক মহাপিরচালক আিরফ আজাদ পৰ্থম আেলােক বেলন, বনয্ার সময় মৎসয্চািষেদর 

কীভােব পুকুর ও জলাশেয়র মােছর সুরক্ষা িদেত হেব, তার সু�� িনেদর্শনা �ানীয় পযর্ােয় ও 



েক�ীয়ভােব ৈতির করা আেছ। েসগুেলা দৰ্ুত পৰ্চার করা উিচত। চািষেদর আিথর্ক ও কািরগির সহায়তা 

িদেয় মাছ েভেস যাওয়া েথেক রক্ষা করা উিচত। 

Arif Asad, the former director general of fisheries department, said Prothom All, " 

clear instructions, how to provide protections to farmers to save ponds and 

wetlands' fishes during flood, have already been formulated at local and central 

levels. These should be declared with no time. Providing financial and technical 

support, peasants should be saved from washing away of their fish". 

- 

কেরানা পরীক্ষা েকেল�াির - Prothom Alo 

বাংলা বােকয্র গৰ্ামার িভি�ক ইংেরিজ অনুবাদ। 

By Abul Khaer 

যখন কেরানাভাইরােসর সংকৰ্মেণ েদেশর মানুষ িবপ� ও িবচিলত, তখন িরেজ� গৰ্ুেপর দুই হাসপাতাল 

ও এর মািলক েমাহা�দ সােহদ েসিটেক পুঁিজ কের জনগেণর সে� েকবল পৰ্তারণাই কেরনিন, তাঁেদর 

জীবনেক চরম ঝুঁিকর মেধয্ েফেল িদেয়েছন। 

#Fragments_and_its_grammar_analysis:---- 

__যখন=While→Subordinating conjunction of time( Subordinator) 

__কেরানাভাইরােসর সংকৰ্মেণ= by the Coronavirus→Prepositional phrase 

__েদেশর মানুষ=the people of the country→Noun phrase of (Subordinate clause). 

__are= Main verb of subordinate clause 

__িবপ� ও িবচিলত,=endangered and agitated,→Adjectival phrase 

__ তখন িরেজ� গৰ্ুেপর দুই হাসপাতাল ও এর মািলক েমাহা�দ সােহদ =the two hospitals of the 

Regent Group and its owner Mohammad Shahed→Noun phrase of main clause( has 

been formed plural from by the coordinating conjunction) 

__েসিটেক পুঁিজ কের= capitalizing on it→Adverbial phrase of manner. 

__জনগেণর সে�= the people→Object (Noun phrase) 

__েকবল=(not) only...(but also)→Correlative onjunction [েযেহতু main clause িট দুেটা 

িভ�াথর্ক/ িবপরীত ভােবর মেধয্ সংেযাগ �াপন করেছ, এই েক্ষেতৰ্ not only,,,, but also বসােত পাির] 

__পৰ্তারণাই কেরনিন,= cheated→main verb of principle clause 

__তাঁেদর জীবনেক = their lives→Noun phrase& object 

__চরম ঝুঁিকর মেধয্= at extreme risk→ Prepositional phrase. 

__েফেল িদেয়েছন।= put→finite verb of main clause 

Translation:--When the people of the country are endangered and disturbed by the 

coronavirus infection, the two hospitals of the Regent Group and its owner 



Mohammad Shahed not only cheated the people by capitalizing on it, but also put 

their lives at extreme risk. 

 

তরুণেদর সফলতা েকবল িবিসএেসই? - Prothom Alo 

কেয়ক বছর যাবৎ েকােনা একটা িবিসএেসর ফল পৰ্কািশত হেল সাধারণ মানুষ ও গণমাধয্ম বয্াপক 

উৎসাহ–উ�ীপনা িনেয় পাস করা তরুণেদর সফলতার গ� পৰ্চার কের। 

কত বছর যাবৎ পৰ্চার কের? কেয়ক বছর যাবৎ For a few years(a) 

কখন পৰ্চার কের? েকােনা একটা িবিসএেসর ফল পৰ্কািশত হেল when the result of any BCS 

exams publishes(a) 

েক পৰ্চার কের? সাধারণ মানুষ ও গণমাধয্ম The general people and mass media(s) 

িকভােব পৰ্চার কের? বয্াপক উৎসাহ–উ�ীপনা িনেয় with much enthusiasm(a) 

কী পৰ্চার কের? পাস করা তরুণেদর সফলতার গ� the success history of the passing young 

people(o) 

পৰ্চার কের publish(v) 

s+v+o+a+a+a 

The general people and mass media publish the success history of the passing 

young people with much enthusiasm for a few years when the result of any BCS 

exams publishes. 

বয্াপারটা খুবই চমৎকার। 

কী হয়? বয্াপারটা the matter(s) 

হয় is (v) 

েকমন হয়? খুবই চমৎকার very intersting(c) 

s+v+c 

The matter is very intersting. 

তেব সফলতা অজর্ন িক� এ েদেশর শুধু িবিসএস পাস করা তরুেণরাই কেরন না; এ েদেশর তরুেণরা 

অেনেকই সারা িবেশ্ব অেনক েক্ষেতৰ্ অেনকভােব সফলতা েদখাে�ন। 

েক েদখাে�? তেব সফলতা অজর্ন িক� এ েদেশর শুধু িবিসএস পাস করা তরুেণরাই কেরন না;এ েদেশর 

তরুেণরা অেনেকই Not only the young pepole passing the BCS exam in this country 

achieve success but also many young people in this country(s) 

েকাথায় েদখাে�? সারা িবেশ্ব in the entire world(a) 

েকান েকান েক্ষেতৰ্ েদখাে�? অেনক েক্ষেতৰ্ in many feilds(a) 

িকভােব েদখাে�? অেনকভােব in various ways (a) 

েদখাে�ন-are achieving (v) 

কী েদখাে�? সফলতা success(o) 



s+v+o+a+a+a 

Not only the young people passing the BCS exam in this country achieve success 

but also many young people in this country are acheiving success in various ways 

in many feilds in the entire world. 

পৰ্িতবছর মাচর্, এিপৰ্ল িকংবা েসে�ম্বর, অে�াবর মােস এ েদেশর অেনক েমধাবী তরুণ উ�িশক্ষার জনয্ 

�লারিশপ িনেয় সারা িবেশ্বর বহু েদেশ যান। 

কখন যান? পৰ্িতবছর মাচর্, এিপৰ্ল িকংবা েসে�ম্বর, অে�াবর মােস Every year in the month of 

March, April or September and October(a) 

েক যান? এ েদেশর অেনক েমধাবী তরুণ Many brilliant students of this country(s) 

েকন যান? উ�িশক্ষার জনয্ for higher study(a) 

িকভােব যান? �লারিশপ িনেয় having scholarship(a) 

েকাথায় যান?সারা িবেশ্বর বহু েদেশ to the many countries in the world(c) 

যান go(v) 

a+s+v+c+a+a 

Having scholarship, many brilliant students of this country go to the different 

countries in the world for higher study every year in the month of March, April or 

September and October. 

সংখয্াটা হয়েতা িবিসএসেয়র মেতা হাজার হাজার নয়, তেব কমও নয়। 

কার তুলনায় কম নয়? সংখয্াটা হয়ত িবিসএসেয়র মেতা হাজার হাজার নয় though the number of 

candidates is not as much as the BCS cadres(a) 

কী কম নয়? তেব তা it(s) 

েকমন নয়? কমও less than as well(c) 

নয় is not (v) 

a+s+v+c 

Though the number of candidates is not as much as the BCS cadres, it is not less 

than as well. 

এটা িক� আরও অেনক বড় সফলতা—িবশ্ব সফলতা। 

কী হয়? এটা It(s) 

হয় is(v) 

েকমন হয়? িক� আরও অেনক বড় সফলতা—িবশ্ব সফলতা the biggest success- world 

success(c) 

s+v+c 

It is the biggest success-world success. 

আপনারা হয়েতা জােনন, তাঁরা হেলন েদেশর িবশ্বিবদয্ালয়গুেলা েথেক পাস করা সবেচেয় েমধাবী তরুণ। 



েক জােনন? আপনারা You(s) 

েকমন জােনন? হয়েতা probably (a) 

জােনন, know(v) 

কী জােনন? তাঁরা হেলন েদেশর িবশ্বিবদয্ালয়গুেলা েথেক পাস করা সবেচেয় েমধাবী তরুণ they are 

the most brilliant young people passing from the university of the country(a) 

a+s+v+a 

Probably, you know, they are the most brilliant young people passing from the 

university of the country. 

তাঁেদর অেনেকই িবিসএস নামক একটা পরীক্ষা আেছ, েসটা জােনন। 

েক জােনন? তাঁেদর অেনেকই Many of them(s) 

কী জােনন? িবিসএস নামক একটা পরীক্ষা আেছ, there is an exam naned BCS(a) 

েসটা জােনন know(v) 

s+v+a 

Many of them know, there is an exam named BCS. 

িক� এসেব িব�ুমাতৰ্ মাথা ঘামান না। 

িক� but (a) 

কীেস মাথায় ঘামায় না? এসেব about it (a) 

কারা মাথায় ঘামায় না? (তারা) they(s) 

িব�ুমাতৰ্ মাথা ঘামান না have no headache(v) 

a+s+v+a+a 

But they have no headache about it. 

-M M Borhanuddin Rony 


