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The Daily Star Editorial 

িশেরানাম: Over 100 crore embezzled! 

=১শ েকািটরও েবিশ অথর্ আ�সাৎ! 

It’s time to blacklist DGHS staffers who are enabling corruption 

=স্বা�য্ অিধদ�েরর দুনর্ীিতপরায়ন কমর্ীেদর কােলা তািলকা করার এখনই সময়;  
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পৰ্থেম শ�াথর্গুিল েজেন িনই 

 

১। Over 100 crore-একশত েকািটর 

উপের/উেধ্বর্/েবিশ;  

২। embezzle-তসরুফ; আ�সাৎ;  

৩। It’s time to blacklist-কােলা তািলকা 

করার এখনই সময়;  

৪। DGHS staffers-স্বা�য্ অিধদ�েরর 

কমর্ীেদর/কমর্চািরেদর;  

৫। who are enabling corruption-যারা 

দুনর্ীিতেত সিকৰ্য়; দুনর্ীিত পরায়ন;  

৬। The Directorate General of Health 

Services (DGHS)-স্বা�য্েসবা অিধদ�র;  

৭। published a list -একিট তািলকা পৰ্কাশ 

কেরেছ;  

৮। on July 9 -জুলাই মােসর ৯ তািরেখ;  

৯। of 14 blacklisted contractors-১৪িট 

কােলা তািলকাভু� িঠকাদােরর;  

১০। who had misappropriated-যারা 

তসরুফ/আ�সসাৎ কেরিছল;  

১১। over Tk 100 crore-১ শত েকািটও েবিশ 

টাকা;  

১২। from various government medical 

colleges and hospitals-িবিভ� সরকাির 

েমিডেকল কেলজও হাসপাতাল েথেক;  



১৩। As per the list-তািলকা অনুযায়ী;  

১৪। one contractor alone-একজন িঠকাদার 

একাই;  

১৫। a Topkhana-based medical 

equipment supplier-েতাপখানা অ�লিভি�ক 

িচিকৎসা সামগৰ্ী সরবরাহকারী  

১৬। called Bengal Scientific and Surgical 

Company-েব�ল সােয়ি�িফক অয্া� সািজর্কয্াল 

েকা�ািন নােম পিরিচত;  

১৭। has embezzled Tk 44.9 million-৪ 

েকািট ৪৯ লাখ টাকা আ�সাৎ কেরেছ;  

১৮। from Rangpur Medical College 

Hospital-রংপুর েমিডেকল কেলজ হাসপাতাল 

েথেক;  www.prebd.com  

১৯। Tk 16.6 crore from Satkhira Medical 

College Hospital-১৬ েকািট ৬০ লাখ টাকা 

সাতক্ষীরা েমিডেকল কেলজ হাসপাতাল েথেক;  

২০। in one instance-একটা ঘটনায়;  

২১। and a further Tk 60.6 million-এবং 

আেরা ৬ েকািট ৬০ লাখ টাকা;  

২২। in conjunction with-একেতৰ্; সংেযােগ;  

২৩। A report published in this daily -এই 

ৈদিনেক পৰ্কািশত একিট পৰ্িতেবদন;  

২৪। highlights that-তুেল ধেরেছ েয;  

২৫। a case was filed against this 

contractor -এই িঠকাদােরর িবরুে� একিট 

মামলা দােয়র হেয়িছল;  

২৬। by the Anti-Corruption Commission 

(ACC) -দুদক কতৃর্ক;  

২৭। in November -নেভম্বের;  

২৮। and three more cases -এবং আেরা ৩িট 

মামলা;  

২৯। were filed against it-এই পৰ্িত�ােনর 

দােয়র হেয়িছল;  

৩০। in Rangpur and Satkhira-রংপুের এবং 

সাতক্ষীরায়;  

৩১। between July and October -জুলা েথেক 

অে�াবেরর মেধয্;  

৩২। last year-গত বছর;  

৩৩। beg the question-েয িবষেয় সতয্াসতয্া 

িবষেয় সে�হ রেয়েছ তােক (অেযৗি�কভােব) 

েমেন েনওয়া বা গৰ্হণ করা;  

৩৪। why did it take the DGHS over six 

months-স্বা�য্ েসবা িবভাগ েকন ৬ মােসর েবিশ 

সময় িনল? 

৩৫। to take action against these corrupt 

contractors-এসব দুনর্ীিতপরায়ন িঠকাদারেদর 

িবরুে� বয্ব�া িনেত;  

৩৬। when the ACC had submitted-যখন 

দুদক দািখল কেরিছল;  

৩৭। detailed investigation reports-

িব�ািরত তদ� িরেপাটর্;  

৩৮। about their irregularities-তােদর 

অিনয়েমর বয্অপাের;  

৩৯। and when there were already cases 

filed against them-এবং যখন তােদর িবরুে� 

ইেতামেধয্ মামলা দােয়র হেয়িছল;  

৪০। Unfortunately-দুভর্াগয্বশত;  

৪১। delayed and inadequate responses 

(to)-িবলম্ব এবং যথাযথ সাড়া না েদওয়া;  

৪২। to the ACC's recommendations-

দুদেকর সুপািরেশ;  

৪৩। by the health ministry and 

associated institutions-স্বা�য্ ম�ণালয় এবং 

সহেযাগী পৰ্িত�ান কতৃর্ক;  

৪৪। has become the norm-িনয়েম পিরণত 

হেয়েছ;  

http://www.prebd.com/


৪৫। a report published last month-গত 

মােস একিট পৰ্িতেবদন পৰ্কািশত হেয়েছ;  

৪৬। highlighted-েসখােন তুেল ধরা হেয়েছ;  

৪৭। the ACC's warning -দুদেকর সতকর্বাতর্া;  

৪৮। about corruption-দুনর্ীিতর বয্াপাের;  

৪৯। in the purchase -কৰ্েয়;  

৫০। of medicines, surgical equipment 

and other machines-ওষুধ, সািজর্কয্াল 

ইকুেয়পেম� ও অনয্ানয্ েমিশন;  

৫১। had been ignored -অগৰ্াহয্ করা হেয়িছল 

;  

৫২। for 16 months-১৬ মাস ধের 

৫৩। by the relevant authorities-সংি�� 

কতৃর্পক্ষ কতৃর্ক;  

৫৪। on multiple occasions-িবিভ� উপলেক্ষয্;  

৫৫। The ACC has warned -দুদক সতকর্ 

কেরিছল;  

৫৬। an alleged nexus of-অিভযু� 

েযাগসূতৰ্/েযাগসাজশ;  

৫৭। officials from the DGHS -স্বা�য্ 

িবভােগর কমর্কতর্া;  

৫৮। other organisations under the 

ministry-ম�ণালেয়র অধীন অনয্ানয্ সং�া;  

৫৯। misappropriation of money-অথর্ 

আ�সাৎ;  

৬০। provide impunity to embezzlers-

আ�সাৎকারীেদরেক দ� েথেক অবয্াহিত িদেয়েছ;  

৬১। We have also demanded-আমরা দািবও 

কেরিছলাম;  

৬২। on numerous instances-অসংখয্ 

ঘটনার/দৃ�াে�র িভি�েত;  

৬৩। those involved with syndicates-যারা 

চেকৰ্র সােথ জিড়ত;  

৬৪। be brought to book-িবচােরর আওতায় 

আনেত;  

৬৫। answers the public-জনগেনর কােছ 

জবাব েদওয়া;  

৬৬। about what steps-কী পদেক্ষপপ িনেয়েছ 

েস বয্াপাের;  

৬৭। if any-যিদ েকােনা পদেক্ষপ িনেয় থােক;  

৬৮। identify the errant staffers-িবপদগামী 

কমর্ীেদরেক শনা� করা;  

৬৯। Blacklisting of corrupt contractors-

দুনর্ীীতপরায়ন িঠকাদারেদর কােলা তািলকা;  

৭০। a permanent solution to-�ায়ী সমাধান;  

৭১। a systemic problem-প�িতগত সমসয্া;  

৭২। the responsibility -দািয়ত্ব;  

৭৩। monitoring procurement processes-

তদারিক সংগৰ্হ পৰ্িকৰ্য়া;  

৭৪। continue to pay the price-মূলয্ িদেত 

থাকেব;  
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Over 100 crore embezzled! 

১০০ েকািটর অিধক টাকা আ�সাৎ! 

It’s time to blacklist DGHS staffers 

িডিজএইচএেসর কমর্ীেদর কােলা তািলকাভু� করার এখনই সময় 

who are enabling corruption 

যারা দুনর্ীিতেক সিকৰ্য় কের তুলেছ। 



It’s time to blacklist DGHS staffers who are enabling corruption. 

দুনর্ীিতেক সিকৰ্য় কের তুলেছ এমন িডিজএইচএেসর কমর্ীেদর এখনই কােলা তািলকাভু� করেত হেব। 

The Directorate General of Health Services (DGHS) 

িডিজএইচএস 

published a list 

একিট তািলকা পৰ্কাশ কেরেছ 

on July 9 

জুলাইেয়র ৯ তািরেখ 

of 14 blacklisted contractors 

১৪ জন কােলা তািলকাভু� িঠকাদােরর 

who had misappropriated over Tk 100 crore 

যারা ১০০ েকািটর েচেয় ও েবিশ টাকা আ�সাৎ কেরিছল 

from various government medical colleges and hospitals. 

িবিভ� সরকাির েমিডেকল কেলজ এবং হাসপাতাল েথেক। 

The Directorate General of Health Services (DGHS) published a list on July 9 of 14 

blacklisted contractors who had misappropriated over Tk 100 crore from various 

government medical colleges and hospitals. 

িডিজএইচএস জুলাইেয়র ৯ তািরেখ ১৪ জন কােলা তািলকাভু� িঠকাদােরর একিট তািলকা পৰ্কাশ 

কেরেছ।যারা িবিভ� সরকাির েমিডেকল কেলজ এবং হাসপাতাল েথেক ১০০ েকািটর েচেয় ও েবিশ টাকা 

আ�সাৎ কেরিছল। 

As per the list, 

তািলকা অনুযায়ী 

one contractor alone 

একিট িঠকাদার পৰ্িত�ান এককভােব 

—a Topkhana phases 

েতাপখানা িভি�ক 

medical equipment supplier 

েমিডেকল য�াংশ সরবরাহকারী 

called Bengal Scientific and Surgical Company 

েব�ল সাইি�িফক অয্া� সািজর্কয্াল েকা�ািন নােম 

—has embezzled Tk 44.9 million 

৪৪.৯ িমিলয়ন টাকা আ�সাৎ কেরেছ 

from Rangpur Medical College Hospital, 

রংপুর েমিডেকল কেলজ হাসপাতাল েথেক 



Tk 16.6 crore from Satkhira Medical College 

Hospital 

১৬.৬ েকািট টাকা সাতক্ষীরা েমিডেকল কেলজ হাসপাতাল েথেক 

in one instance, 

পৰ্থেম 

and a further Tk 60.6 million 

এবং পের আেরা ৬০.৬ িমিলয়ন টাকা 

from Satkhira Medical 

সাতক্ষীরা েমিডেকল েথেক 

in conjunction with Messrs Mercantile Trade International and Universal Trade 

Company. fb.com/groups/CareerGuideBD 

েমসাসর্ মােকর্�াইল েটৰ্ড ই�ারনয্াশনাল অয্া� ইউিনভর্াসাল েটৰ্ড েকা�ািনর সে� 

As per the list, one contractor alone—a Topkhana phases medical equipment supplier 

called Bengal Scientific and Surgical Company—has embezzled Tk 44.9 million from 

Rangpur Medical College Hospital, Tk 16.6 crore from Satkhira Medical College 

Hospital in one instance, and a further Tk 60.6 million from Satkhira Medical in 

conjunction with Messrs Mercantile Trade International and Universal Trade 

Company. 

তািলকািট অনুযায়ী,েতাপখানা িভি�ক েমিডেকল য�াংশ সরবরাহকারী পৰ্িত�ান েব�ল সাইি�িফক অয্া� 

সািজর্কয্াল েকা�ািন নােম একিট িঠকাদার পৰ্িত�ান একা পৰ্থেম রংপুর েমিডেকল কেলজ হাসপাতাল েথেক 

৪৪.৯ িমিলয়ন টাকা ও সাতক্ষীরা েমিডেকল কেলজ হাসপাতাল েথেক ১৬.৬ েকািট টাকা আ�সাৎ 

কেরেছ।এবং পের েমসাসর্ মােকর্�াইল েটৰ্ড ই�ারনয্াশনাল অয্া� ইউিনভর্াসাল েটৰ্ড েকা�ািনর সে� 

সাতক্ষীরা েমিডেকল েথেক 

আেরা ৬০.৬ িমিলয়ন টাকা আ�সাৎ কেরেছ। 

A report published in this daily 

এই ৈদিনক পিতৰ্কায় পৰ্কািশত একিট িরেপােটর্ 

highlights 

েদখােনা হেয়েছ 

that 

েয 

a case was filed against this contractor 

এই িঠকাদার পৰ্িত�ানিটর িবরুে� একিট মামলা দােয়র করা হেয়িছল 

by the Anti-Corruption Commission (ACC) 

দুদক কতৃর্ক 

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


in November 

নেভম্বের 

and three more cases 

এবং িতনিট আেরা মামলা 

were filed against it 

এিটর িবরুে� দােয়র করা হেয়িছল 

in Rangpur and Satkhira 

রংপুর এবং সাতক্ষীরায় 

between July and October last year. 

গতবছেরর জুলাই এবং অে�াবেরর মেধয্। 

A report published in this daily highlights that a case was filed against this contractor 

by the Anti-Corruption Commission (ACC) in November and three more cases were 

filed against it in Rangpur and Satkhira between July and October last year. 

এই ৈদিনক পিতৰ্কায় পৰ্কািশত একিট িরেপােটর্ েদখােনা হেয়েছ,দুদক গতবছর নেভম্বের এই িঠকাদার 

পৰ্িত�ােনর িবরুে� একিট মামলা দােয়র কেরিছল।তাছাড়াও, গতবছর জুলাই এবং অে�াবেরর মেধয্ এই 

পৰ্িত�ানিটর িবরুে� রংপুর ও সাতক্ষীরায় আেরা িতনিট মামলা দােয়র করা হয়। 

It begs the question: 

এেত েয পৰ্� উ�ািপত হয় 

why did it take the DGHS over six months 

েকন িডিজএইচএেসর ৬ মােসর েবিশ সময় লাগল 

to take action against these corrupt contractors 

এসব দুনর্ীিতবাজ িঠকাদার পৰ্িত�ােনর িবরুে� বয্ব�া িনেত 

when the ACC had submitted 

যখন দুদক জমা িদেয়িছল 

detailed investigation reports 

িবশদ তদ� িরেপাটর্ 

about their irregularities 

তােদর দুনর্ীিতর বয্াপাের 

, and when there were already cases filed against them 

তাছাড়া যখন তােদর িবরুে� ইেতামেধয্ দােয়র করা মামলা িছল 

? 

It begs the question: why did it take the DGHS over six months to take action against 

these corrupt contractors when the ACC had submitted detailed investigation reports 

about their irregularities, and when there were already cases filed against them? 



এেত েয পৰ্� উ�ািপত হয়,তা হে�,দুদক তােদর দুনর্ীিতর বয্াপাের িবশদ তদ� িরেপাটর্ জমা েদওয়া এবং 

তােদর িবরুে� ইেতামেধয্ দােয়র করা কেয়কটা মামলা থাকার পেরও েকন এসব দুনর্ীিতবাজ িঠকাদার 

পৰ্িত�ােনর িবরুে� বয্ব�া িনেত িডিজএইচএেসর ৬ মােসর েবিশ সময় লাগল? 

vocabulary: 

misappropriate-আ�সাৎ। 

as per-অনুযায়ী। 

in one instance -পৰ্থমবাের। 

-Hasnine INu 

 

Over 100 crore embezzled 

১০০ েকািটর উপর আ�সাৎ। 

It's time to blacklist DGHS staffers who are enabling corruption 

এখনই সময় স্বা�য্ অিধদ�েরর কমর্ীেদর কােলা তািলকা করা যারা দুনর্ীিতেত যু�। 

It begs the question - ইহা পৰ্ে�র অ◌ােবদন কের 

why did it take the DGHS over six months to take action against these corrupt 

contractors when the ACC had submitted detailed investigation reports about their 

irregularities 

দুদক অিনয়ম স�র্েক স�ূণর্ পৰ্িতেবদন িদেয়িছল তখন ছয় মাস েপিরেয় েগেলও েকন স্বা�য্ অিধদ�র 

বয্ব�া েনই িন? 

and when were already cases filled against them- যখন তােদর িবরুে� ইিতমেধয্ মামলা হেয়িছল 

Unfortunately,delayed and inadequate responses to the ACC's recommendations by 

the heath ministry 

দুভর্াগয্বশত স্বা�য্ অিধদ�েরর দুদুেকর সুপািরেশর পৰ্িত িবলিম্বত এবং অপযর্া� মেনাভাব 

has become norm 

িনয়েম পিরণত হেয়েছ 

provide impunity to embezzlers - আ�সাৎকারীেদর অবয্াহিত পৰ্দান 

numerous instances- উ�ল দৃ�া� 

errant- অসভয্ 

hardly - কমই বেট। 

-SK Fahad Fardin 

 

 

 

 



কােলর ক� 

৬ জুলাই ২০২০ 

কেরানাকালীন বয্াংিকং ও আিথর্ক পৰ্যুি�র বয্বহার 

Banking and usage of fin-tech during corona 

Translated by Mir Mohammad Minhan 

বয্াংক একিট েদেশর গুরুত্বপূণর্ অথর্ৈনিতক চািলকাশি� এবং বয্াংিকং খাত েভেঙ পড়েল অথর্নীিত সচল 

থাকার েকান সুেযাগ েনই। 

Banking is a crucial driving force of a country and if this sector collapses/razes, 

there's no option of sustaining/running a economy. 

তাই এই কেরানা মহামািরেতও বয্াংিকং খাত েক েযেকান উপােয় সচল রাখেত হে�। 

Therefore, the banking sector is being kept running at any cost during this corona 

pandemic. 

ফেল বয্াংকার ও গৰ্াহকগণ কেরানা ঝুঁিকেত পরেছ। 

As a result, bankers and clients have fall at corona risk. 

এই সমসয্া েথেক উ�রেণর উপায় হে� এমন ধরেনর বয্াংিকং বয্ব�া করা যােত কের একিদেক বয্াংকারগণ 

বয্াংিকং সািভর্স ঘের বেস িদেত পােরন অনয্িদেক গৰ্াহকগণ ঘের বেসই বয্াংিকং সািভর্স িনেত পােরন। 

The way of rescuing from this problem is building such a banking system so that 

bankers can provide banking service staying at home, on the other hand, clients can 

get service from the same place. 

িবষয়িট কিঠন হেলও বয্াংেকর িকছু বতর্মান পনয্ ও েসবার বয্াবহার বৃি� এবং আিথর্ক পৰ্যুি�র বয্বহােরর 

মাধয্েম বয্াংিকং েসবা গৰ্হন ও পৰ্দান অেনকটাই ঘের বেস করা স�ব। 

Despite the fact being difficult, receiving and providing banking service is almost 

possible staying at home through increasing present products and service and using 

fin-tech. 

েডিবট কােডর্র বয্াবহার বৃি� 

Escalation of the usage of debit card 

পৰ্ায় সকল বয্াংেকরই এখন েডিবট কাডর্ সািভর্স আেছ। 

Almost every bank has debit card service now. 

সকল কাের� ও েসিভংস অয্াকাউ� গৰ্াহকগণ েডিবট কাডর্ সািভর্স েপেত েপেরন, যার মাধয্েম গৰ্াহকগণ 

সহেজ এিটএম েথেক টাকা উ�লন করেত পােরন অথবা পেয়� অফ েসল (POS) ও ইকমাসর্ বয্বহােরর 

মাধেম েকনাকাটা করেত পােরন। 

All current and savings account holders may get debit card service, with which clients 

can withdraw money from ATM or shop using Point Of Sell (POS) and E-commerce. 

বতর্মােন পৰ্ায় আট েকািট িহসাবধারীর িবপরীেত মাতৰ্ নব্বই লােখর মত েডিবট কাডর্ গৰ্াহক আেছ। 



Presently, there're only 90 lakh debit card holders against some 8 crore account 

holders. 

এই সংখয্ােক অ�ত চার েকািটেত উি�ত করা েগেল এখই অ�ত ৩০% েথেক ৪০% গৰ্হক বয্াংেক উপি�ত 

না হেয়ও বয্াংিকং েসবা িনেত পােরন। 

If this number can be increased /amplified to at least four crore, about 30 to 40 

percent clients, without presenting in the banks, will enjoy banking service. 

আমােদর সকল িবভািগয় শহর, েজলা শহর ও মফস্বল শহের এখন এিটএম ও পেয়� অফ েসল (POS) 

েনটওয়াকর্ আেছ। 

We have ATMs and Point Of Sale (POS) networks in all divisional cities, district towns 

and local towns. fb.com/BDCareerGuide 

পৰ্েয়াজন হেল বাংলােদশ বয্াংেকর অনুমিত িনেয় গৰ্াহক ও বয্াংকােরর স্বােথর্ অ�ত শহর ও েজলা শহেরর 

িহসাবধারীেদর বাধয্তামুলক েডিবট কাডর্ পৰ্দান করা েযেত পাের। 

If required, we, taking permission from Bangladesh Bank and for the interest of clients 

and bankers, can provide obligatory debit cards to the account holders, at least who 

are living in towns and district towns. 

এছাড়া িহসাবধারীেদরও িকছু দায়ব�তা আেছ, েডিবট কাডর্ বয্বহােরর মাধয্েম িনেজেক ও বয্াংকারেদর িতিন 

িনরাপদ রাখেত পােরন। 

Apart from this, account holders have some liabilities as well, since they can keep 

themselves and bankers safe through using debit card. 

অেনক বয্াংক এই কাডর্এর মাধয্েম পনয্ ও েসবা কৰ্য় করেল িকছু িডসকাউ�ও িদেয় থােক। 

Many banks offer discount as well if products and services are brought using these 

cards. 

ই�ারেনট-বয্াংিকং গৰ্াহক সংখয্া বৃি� 

Rising the number internet banking clients 

ই�ারেনট-বয্াংিকং এর মাধয্েম ঘের বেস এক বয্াংক েথেক অনয্ বয্াংেক টাকা েপৰ্রন করা যায়, যািকনা 

বয্াংেকর বড় সংখয্ক ি�য়ািরংেচক গৰ্য়াহকগণেক ঘের বেস েসবা িদেত পাের। 

Using internet banking, it's possible to exchange money from a bank to another 

staying at home which enables to provide service to a myriad number of clearing 

check clients. 

যিদও অেনক বড় অ� এই পৰ্িকৰ্য়ােত েপৰ্রন করা যায় না িক� পিরি�িতর িবেবচনায় বাংলােদশ বয্াংক এর 

িলিমট বৃি� করেত পাের। 

Though a large amount of money cannot be sent through this process, but Bangladesh 

bank, considering the situation, can rise the limit of it. 

 

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


 

The Daily Star, 11-07-2020 

Seoul mayor takes own life after ‘MeToo’ complaint: 

#'িম টু ' (েযৗন হয়রািন ) অিভেযােগর পর িসউেলর েময়র িনেজই আ�হতয্া কেরেছ : 

শ�াথর্ : 

1. #Me too- আিমও েযৗন হয়রািনর স্বীকার/ েযৗন হয়রািনর িবরুে� আে�ালন। 

2. Cremate - মৃতেদহ েপাড়ােনা। 

3. Involve sexual harassment - েযৗন হয়রািনেত জড়ােনা। 

4. A day after - একিদন পর। 

5. Contender - পৰ্িতেযাগী। 

6. Take one's own life - আ�হতয্া করা। 

7. Accused of- অিভযু�। 

8. Implicate - জিড়ত করা। 

9. Residence - বাসভবন। 

10. Scatter - িছিটেয় েদওয়া। 

11. Grave - কবর। 

12. Ashes - ছাই। 

13. Allegation - অিভেযাগ। 

14. Refer - উে�খ করা। 

15. Human Rights lawyer - মানবািধকার সং�ার আইনজীবী। 

The mayor of Seoul, a contender to be South Korea's next president and a former 

human rights lawyer, took his own life a day after he was accused of sexual 

harassment, authorities said yesterday. 

কতৃপক্ষ গতকাল বেলেছ, িসউেলর েময়র, সাউথ েকািরয়ার পরবতর্ী েপৰ্িসেড� পৰ্িতদ্ব�ী এবং মানবািধকার 

সং�ার সােবক আইনজীবী , যােক েযৗন হয়রািনর জনয্ অিভযু� করা হেয়িছল, েস িনেজই আ�হতয্া কেরেছ। 

Park Won-soon, whose body was recovered on a mountain in the capital, is by far the 

most high-profile politician to be implicated in a harassment case in South Korea. 

যতদূর জানা যায়, পাকর্ ওন-সুন, একজন গণয্মানয্ রাজৈনিতক বয্ি�ত্ব যােক দিক্ষণ েকািরয়ােত েযৗন 

হয়রািনর জনয্ ফাঁসােনা হেয়িছল, তার মৃতেদহ শহেরর একিট পাহাড় েথেক উ�ার করা হেয়েছ। 

Park offered a general apology in a suicide note found at his official residence and 

released by city authorities. 

শহেরর কতৃপক্ষ কতৃক পৰ্কািশত এবং তার অিফিসয়াল বাসভবেন পাওয়া এক আ�হতয্া স�িকর্ত েনােট 

পাকর্ সকেলর িনকট সাধারণ ক্ষমা েচেয়েছ। 



"I'm sorry to everyone. I thank everyone who has been with me in my life," he wrote, 

asking to be cremated and his ashes scattered at his parents' graves. 

আিম পৰ্েতয্েকর িনকট দুঃিখত। তাঁর লাশ পুিড়েয় েফলেত এবং েপাড়া ছাই তাঁর বাবার কবেরর উপর 

িছিটেয় িদেত অনুেরাধ কের েস িলেখেছ, যারা আমার জীবন চলার পেথ আমার সােথ িছেলল তােদর সকলেক 

আিম ধনয্বাদ জানাই। এ�েয়ড অয্াপ - জব সাকুর্লার 

"I'm sorry to my family, to whom I only caused pain." "Bye everyone," he signed off, 

without referring to the allegations against him. 

আিম আমার পিরবােরর িনকট দুঃিখত যােদরেক আিম শুধু ক� িদেয়িছ। " িবদায় সবাইেক", তাঁর িবরুে� 

অিভেযাগকারীর নাম উে�খ না কেরই েস পৰ্�ান কের। 

His death came a day after his former secretary filed a police complaint -- said to 

involve sexual harassment -- against him. 

তাঁর সােবক েসেকৰ্টাির তার িবরুে� েযৗন হয়রািনর অিভেযাগ এেন পুিলেশর িনকট মামলা করার একিদন 

পেরই তাঁর মৃতুয্ হয়। 

Translated by Al Amin Khan 

 

বাংলা েথেক ইংেরিজ অনুবাদ 

ৈদিনক পৰ্থম আেলা, অথর্নীিত। 

কু্ষধায় েরাজ ১২ হাজার মানুষ মারা েযেত পাের: অ�ফাম 

Daily 12 thousand people may die of hunger: Oxfam 

েকািভড–১৯ েরােগ আকৰ্া� হেয় যত মানুষ মারা যােব, এর েচেয়ও েবিশ মানুষ মারা েযেত পাের কেরানার 

িবরূপ পৰ্ভােব সৃ� খােদয্র অভােব—কু্ষধায়। এ কথা বেল সতকর্ কেরেছ আ�জর্ািতক দাতবয্ সং�া অ�ফাম। 

More people may die from the lack of food due to adverse effects of Corona is far 

more than people die of Covid-19. International Charity Institute Oxfam has warned 

by citing this statement. 

আজ বৃহ�িতবার পৰ্কািশত নতুন এক পৰ্িতেবদেন সং�ািট বলেছ, কেরানার পৰ্াদুভর্াব কু্ষধা সংকটেক আরও 

খারাপ পিরি�িতর িদেক িনেয় যাে�। কেরানার সামািজক ও অথর্ৈনিতক িবরূপ পৰ্ভােব সৃ� কু্ষধায় পৰ্িতিদন 

১২ হাজার মানুষ মারা েযেত পাের। 

The institution says in a new report published on Thursday, Corona outbreak is 

leading food crisis to a worse situation. Daily 12 thousand people may (likely to) die 

of hunger due to social and economic adverse effects of Corona by creating shortage 

of food. 

‘দয্ হা�ার ভাইরাস’ শীষর্ক অ�ফােমর ওই পৰ্িতেবদেন বলা হেয়েছ, বয্াপক েবকারত্ব, খাদয্ উৎপাদেন বয্াহত 

হওয়া ও মহামািরর কারেণ সহায়তার কেম যাওয়া—এসব কারেণ এ বছর পৰ্ায় ১২ েকািট মানুষ অনাহার 

পিরি�িতেত চেল েযেত পাের। 

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


It is said in the report titled, ‘The Hunger Virus, this year 12 crore people may suffer 

from sever food crisis due to huge (widespread) unemployment, barrier in food 

production and decreased aid due to the epidemics. 

দাতবয্ সং�ািট বলেছ, ইেয়েমন, আফগািন�ান, িসিরয়া ও দিক্ষণ সুদানসহ িবেশ্বর সবেচেয় েবিশ দিরদৰ্ 

অ�লগুেলােত খাদয্ সংকট আরও েবেড়েছ। মহামািরর কারেণ সীমা� ও পৰ্েয়াজনীয় পণয্ সরবরােহর পথ 

ব� হওয়ায় পৰ্বাসী আয় িবপুল পিরমােণ কেমেছ। 

The charity organization has said, the food crisis become sever in Yemen, Afghanistan, 

Syria, South Sudan and some of the world’s poorest areas. The income of expatriate 

has come down drastically in an alarming rate due to the barrier to border and 

closure of necessary goods supply. 

পৰ্িতেবদেন কু্ষধার উদীয়মান উপেক�গুেলাও তুেল ধরা হেয়েছ। মধয্ম আেয়র েদশ েযমন ভারত, দিক্ষণ 

আিফৰ্কা ও বৰ্ািজল— েযখােন মহামািরর কারেণ লােখা মানুষ না েখেয় থাকার মেতা পযর্ােয় এেস পেড়েছ। 

In the report the emerging sub-centers of hunger are also highlighted. Middle income 

country like India, South Africa and Brazil where lakhs of people are in the situation 

of facing shortage of food due to pandemic. 

অ�ফাম িজিবর পৰ্ধান িনবর্াহী ডয্ািন শৰ্ী�া�ারাজাহ বেলন, ‘মহামািরর পৰ্ভাব ভাইরােসর েচেয় অেনক েবিশ 

িব�ৃত এবং িবেশ্বর লােখা দিরদৰ্ মানুষেক কু্ষধা ও দািরেদৰ্য্র গভীের েঠেল িদেয়েছ। সরকারগুেলা এখন 

জািতসংঘ েকািভড-১৯ আেবদন তহিবেল অথর্ায়ন কের এবং মহামাির েমাকািবলায় সংঘােতর অবসান ঘটােত 

জীবন বাঁচােত পাের।’ 

Chief executive of Oxfam GB, Danny Sriskandarajah said: ‘The impact of the epidemic 

is far greater than the virus and it has led lakhs of poor people to hunger and poverty. 

Governments are now contributing to Covid-19 Appeal Fund and saving lives by 

ending the conflict in response to the pandemic.’ 

অ�ফাম িবশ্ব খাদয্ কমর্সূিচর উ�ৃিত িদেয় আশ�া করেছ, এই বছর েশষ হওয়ার আেগ কু্ষধায় ভুগেছন, 

এমন মানুেষর সংখয্া েবেড় ২৭ েকািটেত যােব, যা গত বছর ১৪ দশিমক ৯ েকািট িছল। এেত বলা হেয়েছ, 

নারীেদর েনতৃত্বাধীন পিরবারগুেলার কু্ষধাতর্ থাকার আশ�া েবিশ। কারণ তাঁেদর েবিশর ভাগই অনানু�ািনক 

শৰ্িমক। তাঁেদর অৈবতিনক কাজ েবেড়েছ। 

Citing World Food Program Oxfam apprehends, the number of people suffering from 

hunger will increase to 27 crore before the end of this year which was 14.9 crore in 

last year. It is said that, the possibilities of suffering from hunger is sever in women 

led family. Because most of them are casual workers. Their unpaid work has increased. 

এর আেগ গত এিপৰ্েল অ�ফাম জানায়, কেরানা মহামাির িবশ্বজুেড় ৫০ েকািট মানুষেক দািরেদৰ্য্র মুেখ 

েঠেল িদেত পাের। অ�ফােমর দৃি�েত কেরানার কারেণ িবশ্ববয্াপী চলমান অথর্ৈনিতক সংকট ২০০৮ সােলর 

ৈবিশ্বক অথর্ৈনিতক সংকেটর েচেয়ও গভীর। 



Oxfam told in April; Corona pandemic could lead 50 crore people of the world to 

poverty. According to Oxfam, economic crisis running in worldwide due to Corona is 

far more (deeper) than the global economic crisis of 2008 
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11-07-2020, from "Prothom Alo" 

Bangla to English 

By, MD. Saifuddin Sumon 

শরণাথর্ীরা এখন সবার মেনােযােগর বাইের 

Now, refugees are out of all's attention. 

েরািহ�া সমসয্ার একমাতৰ্ �ায়ী সমাধান তাই পূণর্ মানিবক মযর্াদা, িনরাপ�া ও অিধকােরর িভি�েত তােদর 

স্বেদেশ পৰ্তয্াবতর্ন 

So, the only everlasting solution to the Rohinga crisis is their repatriation based on 

complete dignity, security and rights. 

িময়ানমার েসনাবািহনী দ্বারা েরািহ�া গণহতয্া এবং ১০ লক্ষািধক েরািহ�ােক বলপূবর্ক িবতাড়েনর িতন বছর 

পূিতর্ হেত যাে�। 

It is likely to reach three years of genocide against Rohinga and the turning out of 

more than 10 lakh Rohinga forcefully by Myanmar's military. 

িতন বছের এ িনেয় েদশ–িবেদেশর পতৰ্পিতৰ্কায় িব�র েলখােলিখ হেয়েছ। 

In these three years, there has been a vast amount of writing regarding this in home 

and abroad's dailies. Android App: Job Circular 

িক� বাংলােদেশ আশৰ্য় েনওয়া এই িনযর্ািতত িবপুল জনেগা�ীর িনজ বাসভূেম েফরত যাওয়ার বয্াপাের এ 

সমেয় েকােনাই অগৰ্গিত হয়িন। 

But, by this time, there is no any progress regarding the repatriation of these huge 

exploited people who took shelter in Bangladesh yet. 

এর মেধয্ ৈবিশ্বক মহামাির কেরানা এমনভােব দুিনয়াজুেড় ছিড়েয় পেড়েছ, যা এখন সংবাদমাধয্েমর �ান 

দখল কের েরেখেছ। 

Amid this, the global pandemic corona has broken out throughout the world in such 

a way that it has occupied all rooms of the news media. 

িবশ্ব সংবাদমাধয্ম েথেকও এ ভাগয্াহত মানুষগুেলা পৰ্ায় হািরেয় েগেছ। 

These hapless people have lost away also from the global news media. 

কেয়ক দফা িদ্বপক্ষীয় ৈবঠক, একিট অসম চুি�, িকছুসংখয্ক পিরবারেক েফরত পাঠােনার অসফল পৰ্য়াস—

এসব পযর্েবক্ষণ সবই বািস হেয় েগেছ। 

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


Several rounds of bilateral sessions, an uneven agreement, fruitless attempts to send 

back a few families, all these reviews have stalled. 

ধারাবািহক আনু�ািনকতা রক্ষার েয ৈবঠক হওয়ার কথা িছল, েকািভড–১৯ সংকৰ্মেণর পিরেপৰ্িক্ষেত তা-ও 

িপিছেয় েগেছ। নতুন েকােনা তািরখও িঠক হয়িন। 

The sessions, were to be held to continue chronological formalities, have also lagged 

behind as the consequences of covid-19 infections. No new date has been selected yet. 

তাি�ক িদক েথেক েদখেল শরণাথর্ী সমসয্ার িতনভােব সমাধান হেত পাের। 

Seeing from the theoretical views, the refugee problem could be resolved in three 

ways. 

পিরেবশ পিরি�িতর উ�িত হেল তারা আবার স্বেদেশ েফরত েযেত পাের, েযমন মুি�যু�কােল ভারেত আশৰ্য় 

েনওয়া বাংলােদেশর মানুষ যু� েশেষ েদেশ িফের এেসিছল। 

Developing situations, they can go back to their homeland, for instance, at the time 

of liberation war, Bangladeshi people, took shelter in India, repatriated after war. 

সমাধােনর িদ্বতীয় উপায়, উদ্বা�েদর তৃতীয় েকােনা েদেশ পুনবর্াসন করা। 

The second way of repatriation is to rehabilitate these refugees in any third party 

country. 

সা�িতক সমেয় এমনিট ঘেটেছ শুধু যু�িবধ্ব� িসিরয়া েথেক তুিকর্ বা িগৰ্েস পািলেয় যাওয়া িবপুলসংখয্ক 

উদ্বা�র েক্ষেতৰ্—তারা পৰ্ধানত জামর্ািন এবং অ� সংখয্ায় অনয্ানয্ ইউেরাপীয় েদেশ আশৰ্য় লাভ কেরেছ। 

Recently, this took place only in case of numerous refugees flying to Turkey or Greece 

from war-torn Syria and they managed shelter mainly in Germany and a few other 

European countries. 

পাশ্বর্বতর্ী েদশগুেলােত িক� এটা ঘেটিন। তুর�, বুলেগিরয়া ও হাে�ির শুধু তােদর জামর্ািন যাওয়ার পথ 

েছেড় িদেয়িছল। 

But, this didn't happen in nearby countries. Only Turkey, Bulgaria and Hungary 

allowed them to go to Germany. 

জামর্ান চয্াে�লর ময্ােকর্ল এ চয্ােল�েক সুেযােগ পিরণত কেরেছন। 

Markel, the German chancellor, turned this challenge into an opportunity. 

মানিবকতার সুনাম অজর্ন ছাড়াও একিট বা�ব সুিবধা হেয়েছ জামর্ািনর। 

Besides the reputation of humanity, it has made another real advantage for Germany. 

স্ব� জ�হােরর ফেল েদশিট েডেমাগৰ্ািফক সমসয্ার স�ুখীন। পৰ্ধানত তরুণ বয়েসর এই অিভবাসীেদর 

কারেণ জামর্ািনর কমর্ক্ষম জনসংখয্ার সংকট অ�ত ৩০ বছর িপিছেয় যােব। 

Due to the lower birth rate, the country faces demographic problems. Mainly due to 

these teenage immigrants, the working population crisis of Germany would be lagged 

behind 30 years. 



েরািহ�ােদর েক্ষেতৰ্ েদখা যাে�, পি�েমর েদশগুেলা আশৰ্য় েদওয়ায় বাংলােদেশর িপঠ চাপেড় িদে�, িক� 

সমাধােনর এ পেথ এেগােব—েতমন েকােনা স�াবনা েদখা যাে� না। 

In the case of Rohinga, it is being noticed that the western countries are extolling 

Bangladesh due to shelter the refugees. But, it is not noticed any such possibility of 

the solution through this route. 

সমাধােনর তৃতীয় প�িত আশৰ্য় গৰ্হণকারী েদেশ �ানীয়ভােব উদ্বা�েদর আ�ীকরণ। 

The third way of the solution is to assimilate the refugees permanently by the shelter 

providing country. 

 


