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1. Accompanied-অনুষ�ী 

2. Ammunition-গুিল 

3. Archaeologists-পৰ্�তাি�কেদর 

4. attempting... পৰ্েচ�া 

5. Attempting-পৰ্েচ�া/েচ�া করা 

6. Autonomous-স্বশািসত/স্বাধীন 

7. benefit... উপকার 

8. call upon... ডাকা 

9. carried out...স�� করা 

10. Catastrophic-সবর্নাশা 

11. co-founded... সহ পৰ্িতি�তা 

12. Cognizable-িবচাযর্/অিধগময্/েবাধগময্ 

13. Colonisation-উপিনেবশন 

14. concern... উেদ্বগ 

15. condolence... েশাকজ্ঞাপন 

16. Condolences-সমেবদনা/দু:খ পৰ্কাশ 

17. convey... পৰ্কাশ করা 

18. crime...অপরাধ /অপকমর্ 

19. demonstrated...পৰ্দিশর্ত 

20. Embrace-আিল�ন 

21. entrepreneur... উেদয্াগ�া 

22. Equipped-সি�ত 

23. especially... িবেশষ কের 

24. express...পৰ্কাশ করা /বয্� করা 

25. gruesome....ভয়ংকর/েলামহষর্ক 

26. heartfelt... হৃদয়গৰ্াহী 



27. Hillocks-িটলার/িটলা/কু্ষদৰ্ পাহাড় 

28. innovativeness.... সৃি�শীলতা 

29. Innovativeness-সৃি�শীলতা 

30. inspire... উৎসাহ 

31. investigation... তদ� 

32. Jeopardy-ঝুঁিক/িবপদ 

33. Justice... িবচার 
34. law-enforcing agencies .. আইন পৰ্েয়াগী 

সং�া 

35. Legacy... উ�রাধীকার 

36. Manifested - উ�ািসত 

37. no doubt... িনঃসে�েহ 

38. Overriding-আগৰ্াহ/বািতল করা 

39. perpetrators... অপরাধীেদর 

40. Pioneer-অগৰ্গামী/অগৰ্দূত 

41. potential... স�বয্ 

42. Provided... পৰ্দ� 

43. Puzzling-িবরি�কর 

44. rare.. িবরল www.prebd.com  

45. Rejuvenation-নবজীবন/পুনরূ�ীবন 

46. resources... অথর্ সংগৰ্েহর উপায় 

47. revolutionise...ৈব�িবক 

48. Revolutionise-ৈব�িবক 

49. seed money...েকান উেদয্াগ শুরু করার জনয্ 

পৰ্েয়াজনীয় অথর্ 

50. shock and sorrow... েশাক এবং দুংখ 

51. sincerely... আ�িরকভােব 

52. Start up...সিকৰ্য় হওয়া 

53. Survival-উদ্বতর্ন 

54. technology... পৰ্যুি� 

55. terrible.. ভয়ানক 

56. transform... রুপা�র 

57. transport... পিরবহন 

58. Unprecedented-অভূতপূবর্ 

59. Untimely... অসমেয় 

60. venture... উেদয্াগ 

61. visionary... স্ব�াদশর্ী 

62. Visionary-স্ব�দশর্ী 

63. willingness.... সাগৰ্হ ই�া 

 

Youth skills in the era of Covid-19 and 

beyond 

1. Resilient - ি�িত�াপক/পৰ্ানব�। 

2. Disrupting - চূণর্িবচূণর্ করা/ িবপযর্� করা। 

3. Imparting - পৰ্দারক/পৰ্দারী। 

4. Adaptation - অিভেযাজন। 

5. Assessment - মূলয্ায়ন/পিরমাপ। 

6. Tremendous - অসাধারণ/িব�য়কর। 

7. Transition - �ানা�ের গমন/সংকৰ্ামণগত। 

8. Apprenticeship - িশক্ষানিবিশর কাল। 

9. Stabilises - ি�র রাখা/ি�র হওয়া। 

10. Comprehensive - বয্াপক/িব�ীণর্। 

11. Affordable - সাশৰ্য়ী মূেলয্র। 

12. Approach - অিভগমন/পৰ্েবশপথ । 

13. Equitable - নয্ায়স�ত/নয্ায়পরায়ণ । 

14. Inclusive - অ�ভূর্�/সবর্বয্ািপ । 

15. Vulnerable - সুরিক্ষত নয় এমন । 

16. Responsiveness - সংেবদনশীলতা । 

17. Equipped - সি�ত । 

18. Evolving - পৰ্কািশত হওয়া/িববিধর্ত হওয়া । 

19. Resilience - ি�িত�াপকতা । 

20. Disruptions - চূণর্িবচুণর্ অব�া/ঐকয্নাশ । 

21. Decent - শালীন/যথােযাগয্ । 

https://www.thedailystar.net/opinion/ne

ws/youth-skills-the-era-covid-19-and-

beyond-1931401 
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Is it still possible for Bangladesh to 

contain Covid-19? 

1. Tackled - েমাকােবলা । 

2. Transmission - সংকৰ্মণ/হ�া�র । 

3. On the contrary - িবপরীতকৰ্েম/উে�া । 

4. Outbreak - পৰ্াদুভর্াব/পৰ্েকাপ । 

5. Combat - সংগৰ্াম করা/যু� করা। 

6. Catchy - পৰ্তারণামূলক । 

7. Disseminated - পৰ্চািরত/ছিড়েয় েদওয়া। 

8. Initiated - পৰ্বিতর্ত/অিভিষ� । 

9. Fundraising - চাঁদা একিতৰ্ত/অনুদান সংগৰ্হ 

। 

10. Embezzled - আ�সাৎ/দখল করা/অপবয্য় 

করা । 

11. Attributed - আেরািপত । 

12. Bureaucratic - আমলাতাি�ক । 

13. Thwarted - খবর্ করা/বয্াহত করা । 

14. Mandatory - বাধয্তামূলক/অতয্বশক । 

15. Gouging - উপড়াইয়া েফলা/গতর্ করা । 

16. Counterfeit - জাল/নকল/কৃিতৰ্ম। 

17. Expenditures - অথর্বয্ায়/বয্ািয়ত অথর্। 

18. Suboptimal - দরুন পযর্�। 

19. Utilisation - সদ্বয্বহার। 

20. Allocated - ব�ন কিরয়া েদওয়া। 

21. Adequate - পযর্া�/পিরিমত/পৰ্েয়াজনমেতা । 

22. Scenario - দৃশয্ক�। 

23. Adopted - গৃহীত/আিশৰ্ত/অবলিম্বত । 

24. Inadequate - অপযর্া�/যেথাপযু� নয় । 

25. Tardy - ধীরগিত/�থ/ম�র/দীঘর্সূতৰ্ী । 

https://www.thedailystar.net/opinion/ne

ws/it-still-possible-bangladesh-contain-

covid-19-1931461 

 

 

COVID-19: Changes and initiatives 

 

1. Acute landscapes = িন�ুর দৃশয্। 

2. Dilemma = উভয় সংকট। 

3. Inevitable = অিনবাযর্। 

4. Instantly = দৰ্ুত, হঠাৎ। 

5. Simultaneously = একসােথ। 

6. Eventually = েশষেমশ। 

7. Futile = প�শৰ্ম, বয্থর্। 

8. Distressing = করুণ, িচি�ত। 

9. Graver = ক্ষতিবক্ষত, বােজ অব�া। 

10. Closures = ব� (এখােন পৰ্চিলত শ� 

‘লকডাউন’ বয্বহার করা হেয়েছ। 

11. In such bewildering situations = এরকম 

বােজ পিরি�িতেত। 

12. Statesmen = রা�পৰ্ধান। 

13. Desperately = মিরয়াভােব। 

14. Glaring examples = উ�ল দৃ�া�। 

15. Reforms = সং�ার। 

16. Reshuffles = রদবদল 

17. Restructures = পুনগর্ঠন 

18. Remodels = পুনিনর্মর্াণ। 

19. Fall upon = ঘটােনা। 

20. Compelling or not = বাধয্ হেয় না হেয়, বাধয্ 

হেয় হেলও। 

21. Hemispheres = কাঠােমা, �র। 

22. Unrests = অি�রতা 

23. Chaos = িবশৃ�লা 

24. Disorders = অরাজকতা 

25. Peril = িবপদ। 

26. Likelihood = স�াবয্। 

27. Recession, stagflation = ম�া, অচলাব�া। 

28. Decidedly = িনি�তভােব। 

29. Forecast = পূবর্াভাস েদওয়া। 

https://www.thedailystar.net/opinion/news/it-still-possible-bangladesh-contain-covid-19-1931461
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30. Go to bed hungry every night = অভু� 

অব�ায় পৰ্িত রােত ঘুমােত যায়। 

31. Crisis levels of hunger or worse = কু্ষধার 

েচেয়ও মারা�ক পিরি�িত। 

32. Brink = দ্বারপৰ্া�, িকনারা। 

33. Multiple famines of biblical 

proportions = বড় ধরেনর অেনকগুেলা 

দুিভর্ক্ষ। 

34. Demonstratively = সু��ভােব। 

35. Precedent = দৃ�া�। 

36. Blame game = কাদা েছাড়াছুিড় 

37. Continue formidably in chorus = 

ভােলাভােব এক তােল এিগেয় যাওয়া। 

38. Manifold = নানািবধ। 

39. Digging opportunities = সুেযাগ ৈতির 

কের। 

40. Messages of rejuvenated life = 

নবজীবেনর বাতর্া। 

41. Supremacy over each other = এেক 

অপেরর উপর ছিড় েঘারােনা। 

42. Oblivious = িব�ৃিতপরায়ন, ভুেল না যাওয়া। 

43. In a position to produce medicines and 

vaccines shortly = খুব দৰ্ুতই ওষুধ ও 

ভয্াকিসন ৈতিরর পযর্ায়। 

44. Decisive or not = েযভােবই েহাক, 

চূড়া�ভােব। 

https://www.cgs-bd.com/latest-

analysis/details/503/COVID-challenges-

Dilemmasand-Initiatives 

By Kader khan, Rajan Datta, Smd Kabir 

Hossain 

 

July 17, 2020 

The Daily Star Editorial 

িশেরানাম: The post-pandemic era demands innovation from the youth 

=কেরানা পরবতর্ী যুেগ তরুণেদর নবরীিত পৰ্েয়াজন;  

Adapting to new technology is crucial 

=নতুন পৰ্যুি�র সােথ খাপ খাওয়ােনা অতয্� গুরুত্বপূণর্;  

Prepared by: Md Mohiuddin 

পৰ্থেম শ�াথর্গুিল েজেন িনই 

১। The post-pandemic era-মহামারী পরবতর্ী 

যুগ;  

২। demand-পৰ্েয়াজন হওয়া;  

৩। innovation-নবরীিত; নবধারা;  

৪। from the youth-তরুণেদর/যুবকেদর েথেক; 

৫। Adapting-খাপ খাওয়ােনা; অিভেযািজত করা;  

৬। to new technology-নতুন পৰ্যুি�র সােথ;  

৭। crucial-অতয্� গুরুত্বপূণর্;  

৮। the pandemic -মহামারী;  

৯। continues to rage-পৰ্চ� হওয়া চলমান 

আেছ/চলেছ;  

১০। across the country-সারােদেশ;  

১১। economic fallout -অথর্ৈনিতক/আিথর্ক 

ম�া/িবপযর্য়;  

১২। already starkly manifested-ইেতামেধয্ 

পুেরাপুির পৰ্তীয়মান;  

১৩। young people-তরুণ জনগন;  

১৪। are facing-মুেখামুিখ হে�;  

https://www.cgs-bd.com/latest-analysis/details/503/COVID-challenges-Dilemmasand-Initiatives
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১৫। unprecedented uncertainty-নিজরিবহীন 

আিন�য়তা;  

১৬। get jobs-চাকির পাওয়া;  

১৭। their existing skills-তােদর থাকা দক্ষতা; 

তােদর িবদয্মান দক্ষতা;  

১৮। new employment-নতুন 

চাকির/কমর্সং�ান;  

১৯। after being laid off-চাকিরচুয্ত হওয়ার 

পের;  

২০। young entrepreneurs-তরুণ উেদয্া�া;  

২১। able to survive-িটেক থাকেত সক্ষম;  

২২। aspiring entrepreneurs-উ�াকা�ী 

উেদয্া�ারা;  

২৩। abandon their dreams-তােদর স্ব� েছেড় 

েদয়া/তয্াগ করা;  

২৪। the right skills-যথাথর্ দক্ষতা;  

২৫। in a post-pandemic scenario-মহামারী 

পরবতর্ী দৃশয্কে�;  

২৬। an effort-পৰ্েচ�া/উেদয্াগ;  

২৭। address these crucial issues-এসব 

গুরুত্বপূণর্ িবষয়গুিল সমাধান করা;  

২৮। on the occasion of-উপলেক্ষ;  

২৯। World Youth Skills Day-িবশ্ব যুব দক্ষতা 

িদবস;  

৩০। invited over 60 speakers-৬০ এরও 

েবিশ ব�া আমি�ত হেয়িছল;  

৩১। the key messages-পৰ্ধান/মূখয্ বাতর্া;  

৩২। the technological demands-পৰ্যুি�গত 

চািহদা;  

৩৩। extraordinary times-অস্বাভািবক সময়;  

৩৪। of course-অবশয্ই;  

৩৫। the overriding theme-অগৰ্াহয্/বািতল 

িবষয়;  

৩৬। reiterate-পুনবর্য্� করা;  

৩৭। many of the industry leaders-বহু িশ� 

েনতারা;  

৩৮। successful young entrepreneurs-সফল 

তরুণ উেদয্া�া;  

৩৯। human resources experts-মানব স�দ 

িবেশষজ্ঞ;  

৪০। invited to the event-অনু�ােন আম�ণ 

েপেয়িছল;  

৪১। The growing digitisation -কৰ্মবধর্মান 

িডিজটালকরণ;  fb.com/BDCareerGuide 

৪২। the business process-বয্বসা 

পৰ্িকৰ্য়া/প�িত;  

৪৩। advanced technological skills-অগৰ্সর 

পৰ্যুি�গত দক্ষতা;  

৪৪। Thus-সুতরাং; অতএব;  

৪৫। a huge need for training-অেনক 

পৰ্িশক্ষণ দরকার;  

৪৬। data analysis-েডটা এনালাইিসস;  

৪৭। web design-ওেয়ব িডজাইন;  

৪৮। artificial intelligence-কৃিতৰ্ম বুি�ম�া;  

৪৯। Moreover-তাছাড়া;  

৫০। the orientation to technology-পৰ্যুি�র 

সােথ পিরিচিত;  

৫১। start at an early age-কম বয়স েথেক শুরু 

করা;  

৫২। equip with-সি�ত করা; পৰ্�ত করা;  

৫৩। provide such learning-এমন িশক্ষা েদয়া;  

৫৪। At the university level-িবশ্বিবদয্ালয় 

পযর্ােয়;  

৫৫। training in these skills-এসব দক্ষতায় 

পৰ্িশক্ষণ;  

৫৬। No doubt-েকােনা সে�হ েনই;  

৫৭। huge investment and commitment -

বহু িবিনেয়াগ ও অ�ীকার/গৃহীত দািয়ত্ব;  

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


৫৮। the public educational institutions-

সরকাির িশক্ষা পৰ্িত�ান;  

৫৯। IT learning-পৰ্যুি� িশখন;  

৬০। is very limited-একদম সীিমত;  

৬১। At the policy level,-নীিত পযর্ােয়;  

৬২। a major push-বড় ধরেণর পৰ্েচ�া;  

৬৩। promote and provide training-পৰ্িশক্ষণ 

বৃি� এবং েদয়া;  

৬৪। n the job market-চাকিরর বাজাের;  

৬৫। now and post-pandemic-এখন এবং 

মহামারী পরবতর্ী;  

৬৬। has already initiated programmes-

ইেতামেধয্ কমর্সূিচ শুরু কেরেছ;  

৬৭। such IT skills training-এমন আইিডিট 

দক্ষতা পৰ্িশক্ষণ;  

৬৮। accelerate-ত্বরািন্বত করা; গিতবৃি� করা;  

৬৯। more widespread-আেরা বয্াপক;  

৭০। positively affect-িনি�তভােব ক্ষিত করা;  

৭১। the millions of young people-লক্ষ লক্ষ 

তরুণ;  

৭২। in this country.-েদেশ;  

৭৩। Access to internet-ই�ারেনেট সুেযাগ;  

৭৪। making these tools affordable-এসব 

উপকরণ সাশৰ্য়ী করন;  

৭৫। a priority for the government-

সরকােরর জনয্ অগৰ্ািধকার;  

৭৬। the private sector-েবসরকাির খাত;  

৭৭। in general-সাধারণত; অিধকাংশ েক্ষেতৰ্;  

৭৮।work together-একসােথ কাজ করা;  

৭৯। provide the environment for young 

people-তরুণেদরেক পিরেবশ েদয়া;  

৮০। acquire these skills-এসব দক্ষতা অজর্ন 

করা;  

৮১। apply them effectively-কাযর্করভােব 

তােদরেক কােজ লাগােনা;  

৮২। In the present era-বতর্মান যুেগ;  

৮৩। the scope for self-learning-স্বিশক্ষার 

সুেযাগ;  

৮৪। limitless -সীমাহীন; িবশাল;  

৮৫। access to technology-পৰ্যুি�র সুেযাগ;  

৮৬। It is true that-এটা সতয্ েয;  

৮৭। a huge number of job losses-বহু 

সংখয্ক চাকির চেল যাওয়া;  

৮৮। a demand for a workforce-কমর্শি�র 

চািহদা;  

৮৯। tech-savvy -পৰ্যুি� জ্ঞান;  

৯০। innovative-উ�াবনী;  

৯১। resilience-স্বাভািবক অব�ায় পৰ্তয্াবতর্ন;  

৯২। become the problem-solvers-সমসয্া 

সমাধানকারী হওয়া;  

৯৩। of the future-ভিবষয্েতর; 

 

িশেরানাম ◌ঃ The post-pandemic era demands innovation from the youth 

rage -মহামাির পরবতর্ী সমেয়/যুেগ তরুণেদর কাছ েথেক উ�াবেনর দািব। 

Rage- রাগ; েকৰ্াধ;পৰ্েকাপ; 

As the pandemic continues to rage across the country -যখন সারােদশবয্পী মহামািরর পৰ্েকাপ 

চলমান রেয়েছ ; 

fallout - িবপযর্য় ; 



and its economic fallout is already starkly manifested,- এবং ইিতমেধয্ এর অথর্ৈনিতক িবপযর্য় 

উ�ীিপত হেয়েছ; 

unprecedented uncertainty.- নিজরিবহীন অিন�য়তা ; 

young people are facing unprecedented uncertainty.-তরুণ-তরুণীরা নজীরিবহীন অিন�য়তার 

স�ুখীন হে�; 

Will they get jobs with their existing skills? -তারা িক তােদর িবদয্মান দক্ষতায় চাকির পােব? 

laid off -চাকিরচুয্ত করা; ছাটাই করা। 

Will they find new employment after being laid off? -চাকিরচুয্ত হওয়ার পের িক তারা নতুন 

চাকির পােব? 

survive- িটেক থাকা; 

Will existing young entrepreneurs be able to survive? -তরুণ উেদয্া�ারা িক িটেক থাকেত 

পারেব? 

aspiring -উ�াকা�া 

Should aspiring entrepreneurs abandon their dreams? -উ�াকা�ী উেদয্া�ােদর িক তােদর 

স্ব� তয্াগ করা উিচত? 

post-pandemic scenario -মহামাির পরবতর্ী দৃশয্ক� ; 

Most of all, will they have the right skills to survive in a post-pandemic scenario?- 

তােদর অিধকাংশেদর িক মহামাির পরবতর্ী দৃশয্কে� িটেক থাকার মেতা দক্ষতা আেছ? 

In an effort to address these crucial issues, -এই গুরুত্বপূণর্ িবষেয়র মেধয্ পৰ্েচ�ার ; 

The Daily Star Youth Summit 2020, -েডইিল �ার তারুণয্ সে�লন ২০২০; 

on the occasion of World Youth Skills Day,-িবশ্ব তারুণয্ দক্ষতা িদবস উপলেক্ষ ; 

invited over 60 speakers to a series of webinars on July 15.-১৫ জুলাই পৰ্ায় ৬০ জনয্ ব�ােক 

ডাকা হেয়িছল একদল ওেয়বসাইেট বয্বহারকারীেদর িবষেয় ; 

Come out- পৰ্কািশত হওয়া ; 

And one of the key messages that came out of the summit -এবং এই সে�লেন একিট 

গুরুত্বপূণর্ একিট বাতর্া পৰ্কািশত হেয়েছ েয- 

young people have to adapt to the technological demands of these extraordinary 

times. -এই িবেশষ সমেয় তরুণেদর কািরগির চািহদার িদেক নজর িদেত হেব; 

Innovation, of course,- উ�াবন, অবশয্ই ; 

overriding -অগৰ্াহয্ করা;বািতল করা; 

is the overriding theme to survival -িটেক থাকার অগৰ্াহয্ একটা িবষয়; 

and this was reiterated by many of the industry leaders, successful young 

entrepreneurs and human resources experts invited to the event. -িক� অেনক িশ� েনতা, 



সফল তরুণ উেদয্া�া এবং মানব স�দ িবেশষজ্ঞেদর দ্বারা এিট পুনরাবৃি� হেয়েছ, যােদর এই অনু�ােন 

ডাকা হেয়িছল; 

The growing digitisation of the business process -বয্বসায়ী পৰ্িকৰ্য়ার বৃি� আধুিনকায়ন হে�; 

demands advanced technological skills. -উ�তর কািরগির দক্ষতার চািহদার; 

Thus, there is a huge need for training in skills like data analysis, web design, coding, 

artificial intelligence, blockchain and so on.-তাই দক্ষতার জনয্ পৰ্িশক্ষেণর েবশ পৰ্েয়াজন হে�, 

ডাটা িবে�ষণ,ওেয়ব িডজাইন,েকািডং কৃিতৰ্ম বুি�ম�া, �কেচইন এবং আেরা িকছু েক্ষেতৰ্ ; 

orientation- েঝাঁক ; 

Moreover, the orientation to technology must start at an early age from school, -

তাছাড়া �ুেলর অ� বয়স েথেক অবশয্ই েঝাঁক থাকেত হেব। 

equipped with -সি�ত করা; 

and so schools must be equipped with the resources to provide such learning. -এবং 

তাই �ুলেক অবশয্ই এমন সব েশখার সামগৰ্ীর বয্ব�া/সি�ত করেত হেব; 

At the university level, too,-িবশ্বিবদয্ালয় পযর্ােয়ও; 

training in these skills has to be made available. -এই দক্ষতার জনয্ পৰ্িশক্ষণেক সহজলভয্ 

করেত হেব; 

No doubt this requires huge investment and commitment -েকােনা সে�হ েনই এর জনয্ 

িবশাল িবিনেয়াগ ও অি�কােরর পৰ্েয়াজন; 

especially in the public educational institutions where IT learning is very limited or, 

as in many cases, non-existent.িবেশষ কের সরকাির িশক্ষাপৰ্িত�ান গুেলােত েযখােন আইিট েশখার 

পিরিধ সীিমত অথবা অেনক েক্ষেতৰ্ থােকও না; 

At the policy level, there has to be a major push to promote and provide training in 

technological skills -নীিত িনধর্ারণ পযর্ায় েথেক এেক উ�িতর িদেক িনেয় েযেত হেব এবং দক্ষতার 

জনয্ পৰ্িশক্ষেণর বয্ব�া করেত হেব। 

that are demanded in the job market—now and post-pandemic. -েযটা চাকিরর বাজার 

গুেলােত এখন এবং মহামাির পরবতর্ী সমেয় চাওয়া হেব; 

While the government has already initiated programmes for such IT skills training,-

ইিতমেধয্ সরকার যখন এমন আইিট দক্ষতা পৰ্িশক্ষেণর কমর্সূিচ হােত িনেয়েছ ; 

these have to be accelerated and made more widespread to positively affect the 

millions of young people in this country. -আমােদর েদেশর লাখ লাখ তরুণেদর এর গিত বৃি� 

করেত হেব এবং এটােক েনিতবাচকভােব িব�ৃত করেত হেব। 

Access to internet, computers and smartphones and making these tools affordable 

must be a priority for the government. -সরকারেক ই�ারেনট, ককি�উটার, �াটর্েফান এবং এ 

সংি�� য�পািত সাশৰ্য়ী মূেলয্ রাখার িদেক নজর িদেত হেব। 



The government, IT sector, and the private sector in general must all work together 

to provide the environment for young people to acquire these skills, -তরুণেদর এই 

দক্ষতা অজর্েনর পিরেবশ কের িদেত সরকার, আইিট খাত এবং পৰ্াইেভট খাতেক অবশয্ই সি�িলতভােব 

কাজ করেত হেব; 

apply them effectively, and be able to find employment with them.-তােদর কাযর্করীভােব 

কােজ লাগােত হেব এবং তােদর কাজ খুঁেজ িদেত হেব 

In the present era, the scope for self-learning is limitless but it requires access to 

technology.বতর্মান সমেয়, আ� িশক্ষার পিরিধ সীমাহীন িক� এর জনয্ পৰ্েয়াজন পৰ্যুি�র সহজলভয্তা। 

It is true that the pandemic has led to a huge number of job losses for young people.-

এটা সতয্ েয , এই মহামাির িবশাল সংখয্ক তরুণেদর চাকিরচুয্ত কেরেছ। 

workforce- কমর্ীদল; 

But it has also created a demand for a workforce -িক� এটা কমর্ীেদর জনয্ একটা চািহদার 

সৃি� কেরেছ; 

resilience -স্বাভািবক অব�ায় িফেয় আসা; 

And it is the young people who have the resilience to learn - এবং এই তরুেণরা যােদর 

িশক্ষার স্বাভািবক অব�ায় িফের আসেত হেব; 

the skills needed to become the problem-solvers of the future. - ভিবষয্েতর সমসয্া 

সমাধানকারী হওয়ার জনয্ এই দক্ষতা গুেলা পৰ্েয়াজন। 

Prepared by :Mojammel Hossain. 

 

The post-pandemic era demands innovation from the youth 

মহামাির উ�র যুগ যুবকেদর কাছ েথেক নবধারা দািব কের 

Adopting to new technology is crucial 

নতুন পৰ্যুি�েত খাপ খাইেয় েনওয়া জরুির 

As the pandemic continues to rage across the country and its economic fallout is 

already starkly manifested, young people are facing unprecedented uncertainty. 

যখন মহামাির েদশবয্াপী বৃি� েপেয় চেলেছ এবং েদেশর অথর্নীিত িবপযর্য় ইিতমেধয্ কেঠারভােব িবকিশত 

পেড়েছ তখন যুবকরা নিজরিবহীন অিন�য়তার স�ুিখন হে�ন। 

Will they get jobs with their existing skills? 

তােদর িবদয্মান দক্ষতা িনেয় তারা িক চাকুির পােব? 

Will they find new employment after being laid off? 

কাজ েথেক অবয্হিতর পর তারা িক নতুন িনেয়াগ পােব? 

Will existing young entrepreneurs be able to survive? 

িবদয্মান তরুণ উে�া�ারা িক িটেক থাকেত সক্ষম হেব? 



Should aspiring entrepreneurs abandon their dreams? 

উ�াকাক্ষী উে�া�ােদর িক তােদর স্বপৱ্ পিরতয্াগ করা উিচত? 

Most of all, will they have the right skills to survive in a post-pandemic scenario? 

িবেশষ কের মহামাির উ�র পৰ্ক্ষাপেট িটেক থাকেত তােদর িক সিঠক দক্ষতা থাকেব? 

In an effort to address these crucial issues, The Daily Star Youth Summit 2020, on the 

occasion of World Youth Skills Day, invited over 60 speakers to a series of webinars 

on July 15. 

এসব জরুির সমসয্ার সমাধােনর পৰ্েচ�ায় ওয়া� ইয়থ ি�ল েড এর অনু�ােন দয্ েডইিল �ার ইয়থ সািমট 

২০২০ পেনর জুলাই ৬০ জেনর েবিশ ব�ােক ই�ারেনেটর মাধয্েম েসিমনারগুেলােত আম�ণ জানায়। 

And one of the key messages that came out of the summit was that young people 

have to adapt to the technological demands of these extraordinary times. 

আর সে�লন েথেক পৰ্া� গুরুত্বপূর্ণ বাতর্ার মেধয্ অনয্তম হেলা এমন অস্বাভািবক সমেয়র পৰ্যুি�গত 

চািহদাগুেলার সােথ যুবকেদর ধাপ খাইেয় চলেতই হেব। 

Innovation, of course, is the overriding theme to survival and this was reiterated by 

many of the industry leaders, successful young entrepreneurs and human resources 

experts invited to the event. 

নবধারা অবশয্ই িটেক থাকার জনয্ অিত গুরুত্বপূণর্ িবষয় আর এটা পুনবয্� করা হয় অনু�ােন আমি�ত 

িশ�েনতা, সফল যুব উে�া�া এবং মানব স�দ িবেশষজ্ঞ কতৃর্ক। 

The growing digitisation of the business process demands advanced technological 

skills. 

বয্বসা পৰ্িকৰ্য়ার কৰ্মবর্ধমান িডিজটালাইেজশন উ�ত পৰ্যুি�গত দক্ষতার চািহদা ৈতির কের। 

Thus, there is a huge need for training in skills like data analysis, web design, coding, 

artificial intelligence, blockchain and so on. 

তাই ডাটা িবে�ষণ, ওেয়ব িডজাইন, েকািডং, কৃিতৰ্ম বুি�ম�া, �কেচইন এবং ইতয্ািদর মেতা দক্ষতােত 

পৰ্িশক্ষেণর িবশাল পৰ্েয়াজন রেয়েছ। 

Moreover, the orientation to technology must start at an early age from school, and 

so schools must be equipped with the resources to provide such learning. 

অিধক� �ুল েথেক অ� বয়েস পৰ্যুি�র সােথ পিরিচত হওয়াটা শুরু হওয়া উিচত এবং এমন িশক্ষা িদেত 

িবদয্ালয়গুেলােক স�দ িদেয় অবশয্ই সি�ত করেত হেব। 

At the university level, too, training in these skills has to be made available. 

িবশ্বিবদয্ালয় পযর্ােয়ও এসব দক্ষতােত পৰ্িশক্ষণ সহজলভয্ কের তুলেত হেব। 

No doubt this requires huge investment and commitment especially in the public 

educational institutions where IT learning is very limited or, as in many cases, non-

existent. 



িনসে�েহ এর জনয্ পৰ্েয়াজন িবশাল িবিনেয়াগ এবং অি�কার, িবেশষ কের সরকাির িশক্ষা পৰ্িত�ােন েযখােন 

তথয্ এবং পৰ্যুি� িশক্ষা খুবই সীিমত অথবা এমনিক অেনক েক্ষেতৰ্ অনুপি�ত। 

At the policy level, there has to be a major push to promote and provide training in 

technological skills that are demanded in the job market—now and post-pandemic. 

নীিত িনধর্ারক পযর্ােয় এখন এবং মহামাির উ�র চাকির বাজাের চািহদাস�ূর্ণ পৰ্যুি�গত দক্ষতােত পৰ্িশক্ষণ 

চালু করেত এবং সরবরাহ করেত বড়মােপর পৰ্েচ�া থাকেত হেব। 

While the government has already initiated programmes for such IT skills training, 

these have to be accelerated and made more widespread to positively affect the 

millions of young people in this country. 

যখন এমন তথয্ ও পৰ্যুি� দক্ষতা পৰ্িশক্ষেণর জনয্ সরকাের ইিতমেধয্ েপৰ্াগাম চালু কেরেছ তখন এই েদেশর 

লক্ষ লক্ষ যুবকেদর ইিতবাচকভােব পৰ্ভািবত করেত েসগুেলােক গিত বাড়ােত হেব এবং বয্পক িব�ৃত করেত 

হেব। 

Access to internet, computers and smartphones and making these tools affordable 

must be a priority for the government. 

ইটারেনট, কি�উটার, �াটেফােন পৰ্েবশািধকার এবং এসব য�পািতেক সাশৰ্য়ী করােক সরকােরর 

অগৰ্ািধকার েদওয়া উিচত। 

The government, IT sector, and the private sector in general must all work together 

to provide the environment for young people to acquire these skills, apply them 

effectively, and be able to find employment with them. 

সরকার, তথয্ ও পৰ্যুি� েস�র এবং িবেশষ কের েবসরকাির েস�র যুবকেদর জনয্ এসব দক্ষতা অজর্েন, 

কাযর্করভােব েসগুেলা পৰ্েয়াগ করেত এবং েস সব দক্ষতা িনেয় কাজ খুঁেজ েপেত সক্ষম হওয়ার পিরেবশ 

সৃি�েত একেতৰ্ কাজ করা উিচত। 

In the present era, the scope for self-learning is limitless but it requires access to 

technology. 

বতর্মান যুেগ আত্ব-িশক্ষেণর সুেযাগ সীমাহীন িক� এর জনয্ পৰ্েয়াজন পৰ্যুি�েত পৰ্েবশািধকার । 

It is true that the pandemic has led to a huge number of job losses for young people. 

এটা সতয্ েয মহামাির যুবকেদর জনয্ িবশাল সংখয্ায় চাকুির হারােনার িদেক ধািবত কেরেছ। 

But it has also created a demand for a workforce that is tech-savvy and innovative. 

িক� পৰ্যুি�জ্ঞানস�� এবং উ�াবনী কমর্ী চািহদাও ৈতির করেছ এটা। 

And it is the young people who have the resilience to learn the skills needed to 

become the problem-solvers of the future. 

আর ভিবষেতর সমসয্া সমাধানকারী হওয়ার পৰ্েয়াজনীয় দক্ষতা অর্জন করেত যুবকেদরই পৰ্ােণা�লতা 

থাকেত হেব। 

অনুবাদক: এম.আর.েজড. তুিহন 



The post-pandemic era demands innovation from the youth 

কেরানা পরবতর্ী সমেয় যুব সমাজ েথেক নব উ�াবেনর পৰ্তয্াশা 

 (1) 

As the pandemic continues to rage across the country and its economic fallout is 

already starkly manifested, young people are facing unprecedented uncertainty. 

েযেহতু মহামাির েদশবয্াপী মহা দুেযর্ােগর সৃি� কের চলেছ এবং েদেশর অথর্ৈনিতক িবপযর্য় ইেতামেধয্ 

কিঠন রূপ ধারণ কেরেছ, তাই যুব সমাজ নিজরিবহীন এক অিন�য়তার মুেখামুিখ হেত যাে�। 

(2) 

Will they get jobs with their existing skills? Will they find new employment after 

being laid off? 

এ েযাগয্তা িদেয় িক তারা চাকির পােব? চাকির হারােনার পর তারা িক নতুন েকান কমর্সং�ান েখাঁেজ পােব? 

(3) 

Will existing young entrepreneurs be able to survive? 

যুব উেদয্া�ারা িক িটেক থাকেত পারেব? 

(4) 

Should aspiring entrepreneurs abandon their dreams? 

উ�াকা�ী উেদয্া�ারা িক তােদর স্ব� জলা�িল িদেব? 

(5) 

Most of all, will they have the right skills to survive in a post-pandemic scenario? 

সেবর্াপির, কেরানা পরবতর্ী পিরি�িতেত িটেক থাকার জনয্ যেথ� েযাগয্তা আর দক্ষতা িক তােদর আেছ? 

(6) 

In an effort to address these crucial issues, The Daily Star Youth Summit 2020, on the 

occasion of World Youth Skills Day, invited over 60 speakers to a series of webinars 

on July 15. fb.com/groups/CareerGuideBD 

িবশ্ব যুব দক্ষতা িদবস উপলেক্ষ "েডইিল �ার ইয়ুথ সািমট২০২০" ১৫ জুলাই , ওেয়ভ েসিমনার িসিরেজ 

এ সব গুরুত্বপূণর্ িবষয় িনেয় আেলাচনা করেত ৬০ জেনর অিধক ব�ােদর আম�ণ কেরেছ। 

(7) 

And one of the key messages that came out of the summit was that young people 

have to adapt to the technological demands of these extraordinary times. 

এ েসিমনােরর গুরুত্বপূণর্ একিট বাতর্া হল, বতর্মান এ কিঠন সমেয়র তথয্পৰ্যুি�গত চািহদার সােথ যুবকেদর 

িনেজেদরেক খাপ খােয় িনেত হেব। 

(8) 

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


Innovation, of course, is the overriding theme to survival and this was reiterated by 

many of the industry leaders, successful young entrepreneurs and human resources 

experts, invited to the event. 

নব উ�াবনই িটেক থাকার সবেচ িনভর্রেযাগয্ গয্ারাি� েযমনটাই বেলেছন আমি�ত অিতিথবৃ� তথা 

শীষর্�ানীয় িশ�পিত, সফল যুব উেদয্া�া,মানব স�দ িবেশষজ্ঞেদর অেনেকই। 

(9) 

The growing digitisation of the business process demands advanced technological 

skills. 

বয্বসা পৰ্িকৰ্য়ার কৰ্মবধর্মান আধুিনিককরণ উ�ত পৰ্যুি�গত দক্ষতােকই পৰ্াধানয্ েদয়। 

(10) 

Thus, there is a huge need for training in skills like data analysis, web design, coding, 

artificial intelligence, blockchain and so on. 

ডাটা এনালাইিসস, ওেয়ভ িডজাইন,েকািডং, আিটর্িফিসয়াল ইনেটিলেজ�,�ক েচইন ইতয্ািদ দ্ক্ষতায় উ�িত 

সাধেন পৰ্চুর েটৰ্িনং পৰ্েয়াজন। 

(11) 

Moreover, the orientation to technology must start at an early age from school, and 

so schools must be equipped with the resources to provide such learning. 

এিকসােথ, তথয্পৰ্যুি�র হােতকিড় ৈশশেব �ুল পযর্ায় েথেক শুরু হেত হেব। তাই এ সব িশক্ষাদােন সহায়ক 

পৰ্েয়াজনীয় িজিনসপেতৰ্ �ুলসমূহ সুসি�ত থাকেত হেব। 

(12) 

At the university level, too, training in these skills has to be made available. 

িবশ্বিবদয্ালয় পযর্ােয়ও এ সব দক্ষতায় েটৰ্িনং সহজলভয্ করেত হেব। 

(13) 

No doubt this requires huge investment and commitment especially in the public 

educational institutions where IT learning is very limited or, as in many cases, non-

existent. 

েকান সে�হ েনই, এেত কের দৃঢ় সংক� ও পৰ্চুর িবিনেয়াগ পৰ্েয়াজন, িবেশষত সরকাির িশক্ষাপৰ্িত�ানসমূেহ 

েযখােন আইিট িশক্ষা খুব সীিমত, অেনক েক্ষেতৰ্ অনুপি�ত ও বেট। 

(14) 

At the policy level, there has to be a major push to promote and provide training in 

technological skills that are demanded in the job market—now and post-pandemic. 

বতর্মান ও কেরানা পরবতর্ী সমেয় চাকিরর বাজাের চািহদাপূণর্ পৰ্যুি�গত দক্ষতায় েটৰ্িনং পৰ্দান করার জনয্ 

নীিতিনধর্ারণী পযর্ােয় েজােরেশাের একটা উেদয্াগ গৰ্হণ করা পৰ্েয়াজন। 

(15) 



While the government has already initiated programmes for such IT skills training, 

these have to be accelerated and made more widespread to positively affect the 

millions of young people in this country. 

সরকার যখন ইেতামেধয্ই আইিট দক্ষতায় েটৰ্িনং করার জনয্ নানা কমর্সূিচ চালু কেরেছ, তাহেল এ সবেক 

তরািন্বত করা এবং সবর্েতৰ্ ছিড়েয় েদওয়া অতয্� জরুির, যােত কের েদেশর লক্ষ লক্ষ যুবকেক ইিতবাচকভােব 

এটা পৰ্ভািবত করেত পাের। 

(16) 

Access to internet, computers and smartphones and making these tools affordable 

must be a priority for the government. 

ই�ারেনট, কি�উটার, �াটর্েফান ইতয্ািদ বয্বহােরর সুেযাগ লাভ এবং এ সবেক সহজলভয্ করাই সরকােরর 

পৰ্ধান দািয়ত্ব িহেসেব িবেবিচত হওয়া উিচত। 

(17) 

The government, IT sector, and the private sector in general must all work together 

to provide the environment for young people to acquire these skills, apply them 

effectively, and be able to find employment with them. 

যুব সমাজ েযন এ সব দক্ষতা অজর্ন করেত পাের, যথাযথ বয্বহার করেত পাের, এবং এ সব িদেয় চাকির 

লাভ করেত পাের েস জনয্ উউপযু� পিরেবশ সৃি� করেত সরকার, আইিট িবভাগ এবং সকল পৰ্কার 

পৰ্াইেভট েস�রেক েযৗথভােব কাজ করেত হেব। 

(18) 

In the present era, the scope for self-learning is limitless but it requires access to 

technology. বতর্মােন স্ব-িশক্ষার সুেযাগ অবািরত িক� এর জনয্ও পৰ্যুি�র পৰ্েয়াজন রেয়েছ। 

(19) 

It is true that the pandemic has led to a huge number of job losses for young people. 

এটা সতয্ েয, মহামািরর ফেল পৰ্চুর যুবক চাকির হািরেয়েছ। 

(20) 

But it has also created a demand for a workforce that is tech-savvy and innovative. 

িক�◌ু এিক সােথ এ পিরি�িত উ�াবনী জ্ঞানস�� বয্ি�র এবং পৰ্যুি�গত জ্ঞােন সমৃ� কমর্ীর চািহদা সৃি� 

কেরেছ। 

(21) 

And it is the young people who have the resilience to learn the skills needed to 

become the problem-solvers of the future. 

ভিবষয্েতর সমসয্া সমাধােন সহায়ক পৰ্েয়াজনীয় সকল দক্ষতা িশক্ষালাভ করার জনয্ যেথ� ৈধযর্য্ যুব সমােজর 

আেছ। 

♥মুহা�দ আশরাফ উি�ন♥ 



মূল স�াদকীয় 

The post-pandemic era demands innovation from the youth 

Adapting to new technology is crucial 

As the pandemic continues to rage across the country and its economic fallout is 

already starkly manifested, young people are facing unprecedented uncertainty. Will 

they get jobs with their existing skills? Will they find new employment after being 

laid off? Will existing young entrepreneurs be able to survive? Should aspiring 

entrepreneurs abandon their dreams? Most of all, will they have the right skills to 

survive in a post-pandemic scenario? In an effort to address these crucial issues, The 

Daily Star Youth Summit 2020, on the occasion of World Youth Skills Day, invited 

over 60 speakers to a series of webinars on July 15. And one of the key messages that 

came out of the summit was that young people have to adapt to the technological 

demands of these extraordinary times. 

Innovation, of course, is the overriding theme to survival and this was reiterated by 

many of the industry leaders, successful young entrepreneurs and human resources 

experts invited to the event. 

The growing digitisation of the business process demands advanced technological 

skills. Thus, there is a huge need for training in skills like data analysis, web design, 

coding, artificial intelligence, blockchain and so on. Moreover, the orientation to 

technology must start at an early age from school, and so schools must be equipped 

with the resources to provide such learning. At the university level, too, training in 

these skills has to be made available. No doubt this requires huge investment and 

commitment especially in the public educational institutions where IT learning is very 

limited or, as in many cases, non-existent. 

At the policy level, there has to be a major push to promote and provide training in 

technological skills that are demanded in the job market—now and post-pandemic. 

While the government has already initiated programmes for such IT skills training, 

these have to be accelerated and made more widespread to positively affect the 

millions of young people in this country. Access to internet, computers and 

smartphones and making these tools affordable must be a priority for the government. 

The government, IT sector, and the private sector in general must all work together 

to provide the environment for young people to acquire these skills, apply them 

effectively, and be able to find employment with them. In the present era, the scope 

for self-learning is limitless but it requires access to technology. 



It is true that the pandemic has led to a huge number of job losses for young people. 

But it has also created a demand for a workforce that is tech-savvy and innovative. 

And it is the young people who have the resilience to learn the skills needed to 

become the problem-solvers of the future. 

 

Editor from the Daily Star 

17/07/2020 

In memory of a true pioneer and visionary 

Fahim, you will be greatly missed! 

১-Express/show -পৰ্কাশ করা/েদখােনা 

২-Gruesome/horrendous murder -ভীিতজনক হতয্াকা�/খুন 

৩-Call upon/to ask someone to do something -েকান িকছু করেত অনুেরাধ 

৪-Law enforcing agencies -আইন পৰ্েয়াগ কারী সং�া 

৫-Perpetrators/achieve /commit/sinner -কুকমর্কারী 

৬-Terrible/grisly crime to Justice -ভয়ানক অপরাধেক িবচােরর আওতায় আনা 

৭- It was Fahim's dream to transform/make over the lives of his countrymen 

through/via the use of technology -ফািহেমর স্ব� িছল তার িনজ েদেশর মানুেষর জীবেন পিরবতর্ন 

আনার পৰ্যুি�র বয্বহােরর মাধয্েম 

৮-Venture/risk/adventure/business -ঝুঁিকপূণর্ উেদয্াগ 

৯-Seed money/money allocated to start a project-একটা নতুন উেদয্াগ শুরুর জনয্ েয অথর্লি� 

দরকার 

১০-start up/to begin -আর� করা 

১১- Revolutionise/to change completely -আমূল পিরবতর্ন/ ৈব�িবক পিরবতর্ন 

১২- The potential/possible to benefit thousands of people-হাজােরা মানুেষর সুিবধা পাবার 

স�াবনা আেছ 

১৩-Besides starting Pathao-পাঠাও শুরু করার পাশাপািশ 

১৪- Fahim had also started similar ventures in other countries such as Nigeria, 

Colombia, Indonesia-একই ধরেনর বয্বসা/উেদয্াগ েস িনেয়িছল অনয্ানয্ েদেশও েযমন নাইেজিরয়া, 

কেলািম্বয়া,ইে�ােনিশয়া। 

১৫- Worked his way up to become a millionaire tech entrepreneur through/via his 

innovativeness/creativeness/ground breaking ideas and hard/strenuous work-েস িনেজর 

সৃজনশীলতা ও কেঠার পিরশৰ্েমর মাধয্েম কাজ কের যাি�ল একজন িমিলিনয়র/লক্ষপিত েট� উদয্া�া হবার 

পেথই 

১৬-Willingness /wish -ই�া 



১৭-Demonstrate/portray/illustrate -পৰ্দশর্ন/েদখােনা 

১৮-Concern for others -অেনয্র জনয্ ভাবনা/অেনয্র কথা ভাবা 

১৯-Inspiring/encourage leader -অনুেপৰ্রণা েদনার মত েনতা/উৎসাহ েদবার মত েনতা 

২০-A rare visionary/fictitious -একজন িবরল ক�নাচারী বয্ি� 

২১-Heartfelt condolences -হৃদয় েথেক অনুভূত সহানুভূিত পৰ্কাশ করা/ 

২২-Investigation will be carried out/happen quickly and those behind the murder will 

be caught and punished/castigated -তদ� করা হেব/ঘটেব খুব দৰ্ুতই এবং এই খুেনর েপছেন 

দায়ীেদরেক ধের শাি� েদয়া হেব 

২৩- Fahim's legacy/(something transmitted by or received from an ancestor or 

predecessor or from the past) will live on through all that he has created -ফািহম যা যা 

সৃি� কেরেছ তা উ� রািধকারসূেতৰ্/সমেয়র পিরকৰ্মায় আমােদর মােঝ েবঁেচ থাকেব 

২৪-We have no doubt/hesitation-আমােদর েকান সে�হ েনই েয 

২৫-His example will continue to inspire/encourage young people-তরুণেদরেক উৎসাহ 

েযাগােব পরবতর্ীেতও তার উদাহরণ 

২৬-Specially/In special -িবেশষভােব 

২৭-Young entrepreneur-তরুণ উেদয্াগ�ােদরেক 

২৮-For years to come-আস� বছরগুেলােত/আগামী বছরগুেলােতও 

২৯-Pioneer-পথপৰ্দশর্ক /পৰ্বতর্ক 

৩০-Visionary/imaginary insight -ক�নাপৰ্বণ /ক�নাচারী 

Prepared by:Mohammad Mustakim Billah 

 

The daily star editorial- 17.7.2020 

In memory of a true pioneer and visionary একজন সিত য্কােরর অগৰ্দূত ও স্ব�দৰ্�ার �রেণ 

Fahim, you will be greatly missed! ফািহম, তুিম ভীষণভােব অনুভূত হেব! 

We express our shock and sorrow at the untimely death and gruesome murder of 

Fahim Saleh—who co-founded the ride-sharing venture Pathao in Bangladesh—in his 

flat in New York. 

বাংলােদেশ রাইড েশয়ািরং উেদ য্াগ পাঠাওেয়র সহপৰ্িত�াতা ফািহম সােলেহর িনউইয়েকর্র িনেজর বাসায় 

,অকাল মৃতুয্ ও েলামহষর্ক হত য্াকাে� আমরা পৰ্চ� ধা�া ও েশাক জ্ঞাপন করিছ । 

We would also like to call upon the American law-enforcing agencies and government 

to urgently bring the perpetrators of this terrible crime to justice. 

এছাড়াও আমরা অপরাধীেদর এরকম ভয়ংকর অপরাধ িবচােরর আওতায় আনার জন য্ জরুিরিভি�েত 

আেমিরকার আইন পৰ্েয়াগকারী সং�াগুেলা ও সরকারেক আহ্বান জানাি�। 



It was Fahim's dream to transform the lives of his countrymen through the use of 

technology. 

ফািহেমর স্ব� িছল, পৰ্যুি� ব য্বহােরর মাধয্েম েদেশ মানুেষর জীবেন পিরবতর্ন আনা। 

And the venture capital he started had even provided seed money to a start-up 

attempting to revolutionise the public transport system in Bangladesh, which has the 

potential to benefit thousands of people. 

বাংলােদেশ গণপিরবহন ব য্ব�ায় যুগা�কারী পিরবতর্ন আনার লেক্ষয্ িতিন উেদয্াগ পুঁিজ েথেক এই নতুন 

ব য্বসায় পৰ্ারি�ক িবিনেয়াগ কেরিছেলন,যা েথেক হাজােরা মানুেষর উপকােরর স�াবনা িছল। 

Besides starting Pathao, Fahim had also started similar ventures in other countries 

such as Nigeria, Colombia, Indonesia, etc., and worked his way up to become a 

millionaire tech entrepreneur through his innovativeness and hard work. 

এছাড়াও, পাঠাওেয়র পাশাপািশ একই রকম উেদয্াগ িতিন নাইেজিরয়া, কলিম্বয়া ও ইে�ােনিশয়ার মেতা 

েদেশও শুরু কেরিছেলন। েকািটপিত পৰ্যুি�গত উেদ য্া�া হওয়ার পেথ িতিন তাঁর উ�াবনশীলতা এবং কেঠার 

পিরশৰ্েমর সােথ কাজ কের েগেছন। 

His willingness to share his success and resources, which demonstrated his concern 

for others, made Fahim an inspiring leader and a rare visionary.We will surely be 

worse off without him. 

িনেজর সাফল য্ ও স�দ অেন য্র সােথ ভাগ করার এই সাগৰ্হ,অেন য্র জন য্ তাঁর ভাবনারই বিহঃপৰ্কাশ।এসবই 

ফািহমেক একজন অনুেপৰ্রণাকারী েনতা ও দুলর্ভ স্ব�দৰ্�া বািনেয়েছ।িনি�তভােবই িতিন ছাড়া আমরা িপিছেয় 

পড়ব। . এ�েয়ড অয্াপ - জব সাকুর্লার 

We would like to convey our heartfelt condolences to Fahim's family. And we sincerely 

hope that the investigation will be carried out quickly and those behind the murder 

will be caught and punished. 

আমরা ফািহেমর পিরবােরর পৰ্িত আ�িরক সমেবদনা জ্ঞাপন করিছ এবং েসই সােথ,আমরা দৃঢ়ভােব আশা 

করিছ েয তদ� দৰ্ুত েশষ হেব এবং হত য্াকাে� জিড়তরা ধরা পড়েব ও শাি� পােব। 

Fahim's legacy will live on through all that he has created and the people he has 

helped, and we have no doubt that his example will continue to inspire young people, 

especially young entrepreneurs, for years to come. 

ফািহম েযসব কেরেছন এবং েযসকল মানুষেক সাহাযয্ কেরেছন তােদর মাধয্েম তাঁর কৃিতত্ব েবঁেচ থাকেব 

এবং েকান সে�হ েনই েয, আগামী সমেয় তাঁর দৃ�া� তরুণেদর িবেশষকের উেদ য্া�ােদর অনুপৰ্ািণত কের 

যােব। 

By- মাকাল ফল 

 

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


In memory of a true pioneer and visionary...একজন সিতয্কােরর অগৰ্গামী এবং স্ব�দশর্ীর 

�রেণ♥ 

We express our shock and sorrow at the untimely death and gruesome murder of 

Fahim Saleh—who co-founded the ride-sharing venture Pathao in Bangladesh—in his 

flat in New York...িনউইয়েকর্র �য্ােট ফািহম সােলহ-িযিন বাংলােদেশ রাইড েশয়ািরংেয়র উেদয্াগ পাঠাও-

এর সহ-পৰ্িত�া, এর অকাল মৃতুয্ এবং বীভৎস হতয্ায় আমরা আমােদর েশাক ও দুঃখ পৰ্কাশ কির।😥😥 

We would also like to call upon the American law-enforcing agencies and government 

to urgently bring the perpetrators of this terrible crime to justice... 

আমরা আেমিরকান আইন-শৃ�লা রক্ষাকারী সং�াগুিল এবং সরকারেক এই ভয়াবহ অপরােধর অপরাধীেদর 

জরুরীভােব িবচােরর সামেন আনার আহ্বান জানােত চাই।👬👬👬👬 

It was Fahim's dream to transform the lives of his countrymen through the use of 

technology...পৰ্যুি� বয্বহােরর মাধয্েম তার েদশবাসীর জীবনেক রূপা�িরত করা ফািহেমর স্ব� িছল♥♥ 

And the venture capital he started had even provided seed money to a start-up 

attempting to revolutionise the public transport system in Bangladesh, which has the 

potential to benefit thousands of people... িতিন েয উেদয্ােগর মূলধন শুরু কেরিছেলন তা এমনিক 

বাংলােদেশর গণপিরবহন বয্ব�ায় ৈব�িলব ঘটােত পৰ্ারি�ক সমেয় েয অথর্ সরবরাহ কেরিছল, যা হাজার 

হাজার মানুেষর উপকােরর স�াবনা রােখ।।♥♥ 

Besides starting Pathao, Fahim had also started similar ventures in other countries 

such as Nigeria, Colombia, Indonesia, etc., and worked his way up to become a 

millionaire tech entrepreneur through his innovativeness and hard work.. পাঠাও শুরু 

করার পাশাপািশ, ফািহম অনয্ানয্ েদশ েযমন নাইেজিরয়া, কলিম্বয়া, ইে�ােনিশয়া ইতয্ািদেতও একই রকম 

উেদয্াগ শুরু কেরিছল এবং তার উ�াবনীতা এবং কেঠার পিরশৰ্েমর মাধয্েম িমিলয়েনয়ার কািরগির উেদয্া�া 

হওয়ার পেথ কাজ কেরিছল...♥♥ 

His willingness to share his success and resources, which demonstrated his concern 

for others, made Fahim an inspiring leader and a rare visionary. We will surely be 

worse off without him...তাঁর সাফলয্ এবং গেবষণা ভাগ কের েদওয়ার জনয্ তাঁর আগৰ্হ, যা অনয্েদর 

পৰ্িত তাঁর উেদ্বেগর পিরচয় েদয়, যা ফািহমেক একিট অনুেপৰ্রণাকারী েনতা এবং িবরল স্ব�দশর্ী কের 

তুেলিছল। আমরা অবশয্ই তােক ছাড়া আরও খারাপ হেয় যাব।♥♥ 

We would like to convey our heartfelt condolences to Fahim's family....আমরা ফািহেমর 

পিরবােরর পৰ্িত আ�িরক সমেবদনা জানােত চাই।♥♥ 

And we sincerely hope that the investigation will be carried out quickly and those 

behind the murder will be caught and punished...এবং আমরা আ�িরকভােব পৰ্তয্াশা কির েয 

তদ� দৰ্ুত করা হেব এবং হতয্ার েপছেন যারা ধরা পেড় তােদর শাি� েদওয়া হেব।💂💂💂💂 



Fahim's legacy will live on through all that he has created and the people he has 

helped, and we have no doubt that his example will continue to inspire young people, 

especially young entrepreneurs, for years to come....ফািহেমর উ�রািধকার িতিন যা িকছু সৃি� 

কেরেছন এবং েয েলাকেদর িতিন সহায়তা কেরেছন তার মধয্ িদেয়ই চলেত থাকেব এবং আমােদর সে�হ 

েনই েয তাঁর উদাহরণিট আগামী কেয়ক বছর ধের তরুণেদর, িবেশষত তরুণ উেদয্া�ােদর অনুপৰ্ািণত 

করেব। ♥ 

By- Kader Khan 

(Let's read the main editorial) 

 

In memory of a true pioneer and visionary) 

(একজন সিতয্কার পথপৰ্দশর্ক ও িভশনািরর/ক�মাচারীর �রেণ) 

Fahim, you will be greatly missed! 

(ফািহম,েতামােক ভীষণরকম/ভীষনভােব মেন পড়েব) 

We express our shock and sorrow at the untimely death and gruesome murder of 

Fahim Saleh—who co-founded the ride-sharing venture Pathao in Bangladesh—in his 

flat in New York. We would also like to call upon the American law-enforcing agencies 

and government to urgently bring the perpetrators of this terrible crime to justice. 

It was Fahim's dream to transform the lives of his countrymen through the use of 

technology. And the venture capital he started had even provided seed money to a 

start-up attempting to revolutionise the public transport system in Bangladesh, which 

has the potential to benefit thousands of people. Besides starting Pathao, Fahim had 

also started similar ventures in other countries such as Nigeria, Colombia, Indonesia, 

etc., and worked his way up to become a millionaire tech entrepreneur through his 

innovativeness and hard work. His willingness to share his success and resources, 

which demonstrated his concern for others, made Fahim an inspiring leader and a 

rare visionary. We will surely be worse off without him. 

We would like to convey our heartfelt condolences to Fahim's family. And we sincerely 

hope that the investigation will be carried out quickly and those behind the murder 

will be caught and punished. 

Fahim's legacy will live on through all that he has created and the people he has 

helped, and we have no doubt that his example will continue to inspire young people, 

especially young entrepreneurs, for years to come. 

  



Editorial/The Daily Star 

 

Allay the fears of the youth (তরুণেদর ভয়েক কমান) 

Our future rests on their shoulders (আমােদর ভিবষয্ত তােদর উপর িনভর্র কের) 

A survey by the leading Bangla daily newspaper revealed some very interesting 

insights on how the youth are presently thinking (েনতৃ�ানীয় বাংলা ৈদিনক পিতৰ্কার একিট 

জিরেপ তরুণরা বতর্মােন েযভােব িচ�াভাবনা করেছ েস স�েকর্ খুব আকষর্ণীয় িকছু অ�দৃর্ি� পৰ্কাশ কেরেছ) 

and what contemporary issues concern them. (এবং িক সমসামিয়ক িবষয় তােদর উেদ্বেগর 

িবষয়।) They had positive views about the country's future but were not quite sure 

about their own, the survey shows. ( জিরপিট েদখায়, তারা েদেশর ভিবষয্ৎ স�েকর্ ইিতবাচক 

দৃি�ভি� ধারণ কের িক� তােদর িনেজর স�েকর্ েতমন িনি�ত নয়) 

Satisfaction among the youth regarding the country's current political climate for 

example, (উদাহরণস্বরূপ,েদেশর বতর্মান রাজৈনিতক জলবায়ু স�িকর্ত তরুণেদরমেধয্ স�ি�,) was split 

down the middle. (মাঝখােন িনেচ িবভ� িছল।) However, 51.2 percent of the youth 

expressed that they were completely uninterested in politics. (তেব, ৫১ দশিমক ২ শতাংশ 

তরুণ রাজনীিত স�েকর্ িনঃসে�েহ উদাসীন/উিদ্ব� িছেলন।) Despite being mostly satisfied with 

the country's recent economic progress, (েদেশর সা�িতক অথর্ৈনিতক অগৰ্গিতেত েবিশরভাগ 

স�� হওয়া সে�ও,) 82 percent expressed fears about their future job security. (৮২ শতাংশ 

তােদর ভিবষয্ত েপশা িনরাপ�া স�েকর্ ভয় পৰ্কাশ কেরন।) And the fact that 40 percent of the 

more than four crore youth population are, (এবং সতয্ েয চার েকািটরও েবিশ তরুণ জনসংখয্ার 

মেধয্ ৪০ শতাংশ) reportedly, not involved in either economic or educational activities 

suggests, (েয েকানও অথর্ৈনিতক বা িশক্ষাগত কমর্কাে� জিড়ত নয়,) in addition, that their 

apprehension is indeed based on objective conditions. (উপর�, েয তােদর আশ�া পৰ্কৃতপেক্ষ 

উে�শয্ শতর্াবলী উপর িভি� কের।) 

Along with the lack of employment opportunities, (কমর্সং�ােনর সুেযােগর অভােবর সােথ,) 

becoming an entrepreneur too is difficult for the youth in our country. (একজন উেদয্া�া 

হেয় ওঠাও আমােদর েদেশ তরুণেদর জনয্ খুব কিঠন।) Thus, lack of economic opportunities and 

growing detachment from social and political issues runs the risk of alienating the 

youth completely from issues concerning the future of our country. (এইভােব, অথর্ৈনিতক 

সুেযােগর অভাব এবং সামািজক ও রাজৈনিতক িবষয় েথেক কৰ্মবধর্মান িবি��তা আমােদর েদেশর 

ভিবষয্েতর িবষেয় পুেরাপুিরভােব যুবকেদরেক িবি�� করার ঝুঁিক বহন কের।) And perhaps there is 

already increasing evidence of this happening,(এবং স�বত এই ঘটনার পৰ্মাণ ইিতমেধয্ই বৃি� 

েপেয়েছ,) as about 63 percent of the youth do not know what they are going to do 

with their lives, according to the survey, ((জিরপ অনুযায়ী, ৬৩ শতাংশ তরুণ জােনন না েয 



তারা তােদর জীবেন িক করেত যাে�ন,) illustrating the negative effects that various 

economic, societal and political uncertainties are having on them. (িবিভ� অথর্ৈনিতক, 

সামািজক ও রাজৈনিতক অিন�য়তা তােদর উপর েনিতবাচক পৰ্ভাব তুেল ধেরেছ।) 

To correctly address these issues and provide the youth with the necessary platforms 

required to become future builders should be the government's objective. (সিঠকভােব 

এই সমসয্াগুিল সমাধান করার জনয্ এবং তরুণেদর ভিবষয্েত িনমর্াতা হওয়ার পৰ্েয়াজনীয় �য্াটফমর্ সৃি� 

করা সরকােরর লক্ষয্ হওয়া উিচত।) We hope that the authorities will take substantive actions 

in that regard, rather than settle for rhetoric. (ব�ৃতা দােনর /বাগাড়াম্বরপূণর্ উি�র 

পিরবেতর্,আমরা আশা কির েয কতৃর্পক্ষ এই িবষেয় দৃঢ় পদেক্ষপ িনেবন।) 

By- Mahfuz Ahamed 
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GPS and GIS: Future of Precision Agriculture 

 

বড় বাকয্ েভে� েভে� বাংলা টু ইংেরিজ অনুবাদ  

Agricultural operations-কৃিষকাজ 

major crops-পৰ্ধান ফসেলর 

mechanised-যাি�কীকরণ 

in the country-েদেশ 

#েদেশ এখনও পৰ্ধান ফসেলর কৃিষকাজ স�ূণর্রূেপ যাি�কীকরণেযাগয্ নয়। 

=Agricultural operations of major crops are yet not fully mechanised 

in the country. 

Precision-যথাথর্ 

Agriculture-কৃিষ 

a crop-একিট ফসল 

management strategy-পিরচালনার েকৗশল 

information technology -তথয্ পৰ্যুি� 

collecting-সংগৰ্হ 

processing- পৰ্িকৰ্য়াকরণ, 

interpreting-বয্াখয্া 

decision making-িস�া� গৰ্হণ 

implementing field-পৰ্েয়ােগর েক্ষেতৰ্ 

crop data-ফসেলর তথয্ 



increase-বাড়া 

productivity-উৎপাদন 

reduce risks-ঝুঁিক হৰ্াস 

#যথাথর্ কৃিষ একিট ফসল পিরচালনার েকৗশল যা উৎপাদন বাড়ােত এবং ঝুঁিক হৰ্াস করেত েক্ষতৰ্ বা ফসেলর 

তথয্ সংগৰ্হ, পৰ্িকৰ্য়াকরণ, বয্াখয্া, িস�া� গৰ্হণ এবং পৰ্েয়ােগর েক্ষেতৰ্ তথয্ পৰ্যুি� বয্বহার কের । 

=Precision agriculture is a crop management strategy that uses information technology 

in collecting, processing, interpreting, decision making and implementing field or crop 

data to increase productivity and to reduce risks. 

পৰ্�তকারক: েসােহল রানা 

েলখক: মািসক কাের� ইংেরিজ 

 

পৰ্থম আেলা,স�াদকীয় পাতা েথেক বাংলা টু ইংেরিজ অনুবাদ। 

Date:17,07,2020 

দুবাইেয় নারী পাচার  

prepared by:Muntasir Al Riaz 

দুবাইেয় থাকা পাচারকারী চেকৰ্র অনয্ সদসয্েদর ধরেত ই�ারেপােলর সহায়তা চাইেব বেল জািনেয়েছ 

িসআইিড। এিট সময়সােপক্ষ। তার আেগ তােদর কতর্বয্ হেব আজম খােনর দালাল িহেসেব যাঁরা েদেশর 

েভতের কাজ কেরেছন, তাঁেদর ধরা। েযসব নারীেক দুবাইেয় পাচার করা হেয়েছ, অিবলেম্ব তাঁেদর েদেশ 

িফিরেয় আনেত হেব। মানব পাচার েরােধ একািধক আইন আেছ। িবভাগীয় শহের িবেশষ আদালত করা 

হেয়েছ। আইেনর ফাঁকেফাকর িদেয় যােত েকউ মানব পাচােরর মেতা দু�েমর্ িল� হেত না পাের, েসিট 

িনি�ত করার দািয়ত্ব সরকােররই। 

The CID said,they will ask for the support of Interpol to catch the other members of 

trafficking circle in Dubai. It is time consuming.Before that,it will be their duty to 

catch those person who have worked inside the country as agents of Azam Khan. 

Women who have been smuggled to Dubai must be brought back to the country 

immediately.There are multiple laws to prevent human trafficking. Special courts have 

been established in the divisional cities.It is the responsibility of the government to 

ensure that nobody can get involved in the crime like human trafficking through the 

loopholes of the law. 

  



From Daily Star(17/07/2020) 

Is the $41b export target a mountain too high amid pandemic? 

=> ৈবিশ্বক মহামািরর সময় ৪১ িবিলয়ন ডলােরর লক্ষয্মাতৰ্া িক পাহাড়সম উচু? 

Aiming high is always a welcome attribute. 

=> উ� লক্ষয্মাতৰ্া সবর্দা স্বগতেমর েযাগয্। 

But, sometimes, in its quest, one ends up setting targets so high that it just seems 

hopeless. 

=> িক� কখনও কখনও এটা কেরেত িগেয় এতটাই উ�লক্ষয্মাতৰ্া িনধর্ারণ করা হয় েয এটা শুধু আশাহীনই 

মেন হয়। 

And looking at the $41 billion export target the government announced yesterday for 

the current fiscal year, one gets a feeling of futility. 

=> এবং সরকার চলিত অথর্বছেরর জনয্ গতকাল েয ৪১ িবিলয়ন ডলােরর র�ািন লক্ষয্মাতৰ্া েঘাষণা কেরেছ 

তা েদেখ অেনেকর কােছ িনথর্ক মেন হেত পাের। 

In announcing the target, the government seems to have ignored the elephant in the 

room: the global coronavirus pandemic, which is still raging on and with no end in 

sight. 

=> এই লক্ষয্মাতৰ্া েঘাষণা কের সরকারেক মেন হে� ৈবিশ্বক মহামািরর মেতা িবশাাল সমসয্ােক সরকার 

উেপক্ষা করেত চাে�, যা েবেড়ই চলেছ এবং দৃশয্ত েশষ েদখা যাে� না। 

Unless a vaccine is available for the rogue pathogen, the global economic locomotive 

would not be chugging along as before. 

=> যতক্ষণ না এই সংকৰ্ামক েরােগর ভয্াকিসন পাওয়া যাে� ততক্ষণ ৈবিশ্বক অথর্নীিতর চাকা পূেবর্র মেতা 

ঘুরেছ না। 

So this begs the question, would there be demand for such volumes of goods between 

July this year and June next year. 

=> তাই পৰ্� েদখা েদয়, এই বছেরর জুলাই েথেক আগামী বছেরর জুন পযর্� এত পিরমাণ পেণয্র চািহদা 

রেয়েছ িকনা। 

The target is 21.75 per cent higher than the export earnings of $33.67 billion logged 

in for last fiscal year, when normalcy prevailed for at least half the time. 

=> এই লক্ষয্মাতৰ্া গত অথর্বছেরর র�ািন আয় ৩৩.৬৭ িবিলয়ন ডলােরর েচেয় ২১.৭৫% েবিশ যা স্বাভািবক 

অব�ার নুয্নন অেধর্ক সমেয় িনধর্ারণ করা হয়। 

But this fiscal year started on the back foot and how long this continues is absolutely 

uncertain. 

=> এই অথর্বছর পৰ্িতকূল অব�ায় শুরু হেয়েছ এবং কতিদন চলেব তা সিতয্ই অিনি�ত। 



As usual, the government would rely on apparel, which typically accounts for 85 per 

cent of the country's yearly export earnings, to pull off the goal, which is $5.5 billion 

lower than fiscal 2019-20's target of $45.5 billion. 

=> সচরাচর সরকার লক্ষয্ পূরেণ েদেশর বাৎসিরক র�ািন আেয়র ৮৫% েযাগানদাতা েপাশাক িশে�র উপর 

িনভর্র কের যা ২০১৯-২০ অথর্বছেরর ৪৫.৫ িবিলয়ন ডলার লেক্ষর েচেয় ৫.৫ িবিলয়ন ডলার কম। 

Commerce Minister Tipu Munshi announced the new goal during a virtual meeting 

featuring senior government officials, lawmakers, trade body heads and exporters. 

=> িবিনজয্ ম�ী টীপু মুি� ঊ�তন সরকাির কমর্কতর্া, সংসদ সদসয্, িবিনজয্ সং�ার পৰ্ধান ও র�ািনকারকেদর 

সমন্বেয় এক ভাচুর্য়াল সভায় এই নতুন লক্ষয্মাতৰ্া েঘাষণা কেরন। 

According to Munshi, the decrease in global demand for various products following 

the coronavirus outbreak was taken into consideration while setting the target. 

=> িটপু মুি� বেলন, কেরানাভাইরাস পৰ্াদুভর্ােবর কারেণ িবিভ� পেণয্র উপর আ�জর্ািতক চািহদা হৰ্াস 

লক্ষয্মাতৰ্া িন�ারেণ িবেবচনায় েনয়া হেয়েছ। 

"The target is achievable as it is not overly ambitious." 

=> েযেহতু এটা অিতউ�ািভলাষী নয় তাই এই লক্ষয্মাতৰ্া অজর্নেযাগয্। 

By- Shamol Chandro Roy 

 

১৭.০৭.২০ 

পৰ্থম আেলা েথেক ইংেরিজ অনুবাদ 

যু�রা� -চীন উে�জনায় সামিরক সংঘােতর ঝুঁিক 

phrase এবং vocabulary গুেলা েদেখ িনই 

(sb- Somebody 

Sth something) 

prompts - উে� েদওয়া/ ধািবত করা/উৎসাহ েদওয়া 

fractions- সংঘাত 

rage - েক্ষাভ 

Spiked -বৃি� 

In this instance- এই অব�ায় 

fortify -বলবৎ / শি� শালী করা 

Lion's share - েবিশর ভাগ 

At the begining - শুরুেত 

Impeach sb for sth- কাওেক িকছুর জনয্ অিভযু� করা 

conflictions - সংঘাত 

Commotion / Tribulation - উ�ালতা, িববাদ, কলহ 



mark sth as- বেল আখয্া েদওয়া 

Denied sth িকছু অস্বীকার করা 

Exacerbate আেরা খারাপ অব�া হওয়া বা করা 

Maneuvered - মহড়া েদওয়া 

Exactly on time- িঠক েসই মুহুেতর্ 

 

যু�রা� -চীন উে�জনায় সামিরক সংঘােতর ঝুঁিক 

China USA tribulation prompts military fractions risk 

িবিভ� িবষয় িনেয় যু�রা� ও চীেনর মেধয্ স�িত উে�জনার পারদ চেড়েছ। 

Recently, The mercury of rage between china and USA has spiked due to a number 

of isues. 

এই অব�ায় গুরুত্বপূণর্, িক� িবতিকর্ত জলসীমা দিক্ষণ চীন সাগেরর আশপােশ সামিরক শি� বাড়ােনার 

পাশাপািশ পৰ্াকৃিতক স�েদর আধার ওই জলসীমার েবিশর ভাগ এলাকােক েবইিজংেয়র মািলকানার দািবও 

খািরজ কের িদেয়েছ ওয়ািশংটন। 

Washington, in this instance, has fortified military strength at the surrounding - 

imperative but disputed - south china sea water land as well as refused the claims of 

Beijing to be owner of lion's share of this water land. 

পযর্েবক্ষেকরা আশ�া করেছন, উ�� এই পিরি�িতেত েদশ দুিটর মেধয্ সামিরক সংঘােতর ঝুঁিক েবেড়েছ। 

Risk of Military confliction is belived to have increased - concerns exerted by 

observers. 

গত েসামবার িববৃিতেত যু�রাে�র পররা�ম�ী মাইক পে�ও বেলন, চীন েয দিক্ষণ চীন সাগেরর অিধকাংশ 

এলাকা িনেজেদর দািব কের থােক, যু�রা� আনু�ািনকভােব এর িবেরািধতা করেছ। 

Last Monday, in a statement, Mike pompeo, Minister of Foreign Ministry US, said USA 

is opposing china's claim to be owner of this disputed water land. 

ওই অ�েলর িবতিকর্ত জলসীমাগুেলায় যু�রা� িনেজেদর সাবর্েভৗমত্ব দািব কের না। তেব পে�ও িমসিচফ 

িরফ ও েসেক� টমাস েশায়ােল েবইিজংেয়র সাবর্েভৗমত্ব দািবেকও পৰ্তয্াখয্ান কেরেছন। 

USA doesn’t proclaim sovereignty on this controversial lands. However, Pompeo along 

with Second Thomas denied the sovereignty of china. 

পে�ও িববৃিতেত বেলন, ‘দিক্ষণ চীন সাগরেক চীেনর েনৗ–সামৰ্াজয্ িহেসেব বয্বহার িবশ্ব কখেনা েমেন েনেব 

না।’  

on that statement, pompeo mentioned that World would never endure china to use 

these brawled land as Naval territory. 

যু�রাে�র এই পদেক্ষপেক ‘িভি�হীন’ দািব কেরন চীেনর পররা� ম�ণালেয়র মুখপাতৰ্ ঝাও িলিজয়ান। 



Jhang lezian, spokeperson of Foreign Ministry,china, Marked this measures of USA as 

"Baseless" 

যু�রাে�র এই পদেক্ষপেক েবইিজং ও দিক্ষণ–পূবর্ এিশয়ার েদশগুেলার মেধয্ িববাদ বাধােনার েকৗশল 

িহেসেব উে�খ কেরন িতিন। 

He implied this measure as a tactical move to instigate the conflict amid china and 

south- east asian countries . 

যু�রাে�র এই হীন উে�শয্ সফল হেব না বেলও জানান ঝাও িলিজয়ান। 

this abject motif of USA would not bear fruit.- jhang liang added. 

ঝাও ম�লবার আরও বেলন, চীন েকােনা েনৗ–সামৰ্াজয্ গড়েত চাে� না। চীন তার পৰ্িতেবশী েদশগুেলােক 

সমতার িভি�েত মূলয্ায়ন কের। েসই সে� েদশগুেলার পৰ্িত অতয্� সংযম পৰ্দশর্ন কের। 

On Tuesday, Jhang says China is not considering to embellish any naval territory at 

all. China, takes all neighbouring countries in to account in terms of equity and exerts 

immense restraint as well. Android App: Job Circular 

দিক্ষণ চীন সাগের অি�িতশীল পিরি�িত সৃি�র জনয্ উে�া যু�রা�েক দায়ী কেরন ঝাও। 

Rather, jhanng impeached USA for this chaotic Unstability. 

বািণজয্ িবতকর্ েথেক শুরু কের কেরানাভাইরাস মহামাির, মানবািধকার ও হংকংেয় জাতীয় িনরাপ�া আইন 

পৰ্ে� িবেশ্বর দুই ক্ষমতাধর েদেশর মেধয্ েয উে�জনা এত িদন িবরাজ করিছল, চীন দিক্ষণ সাগর িবতেকর্ 

ওয়ািশংটেনর অব�ানেক েসটা আরও খারাপ কের তুলেব। 

The extant tribulation between the two countries, arising from trade dispute, coviD 

pandemic, Human rights and questiones in the context of National security act in 

Hongkong, Washington 's stance on South china sea conflict, will exacerbate this 

scenario more.  

চলিত মােসর আেগর িদেক চীন যখন বড় ধরেনর সামিরক মহড়া করিছল, িঠক তখনই পা�া সামিরক 

মহড়ার কথা বেল দিক্ষণ চীন সাগের দুিট িবমানবাহী রণতির ইউএসএস েরানা� িরগয্ান ও ইউএসএস 

িনিমটজ পাঠায় যু�রা�। 

At the begining of this month, when china maneuvered, USA, As a renspons of it, 

exactly on time, dispatched two armada i.e Ronald Rigan and nimitoj there. 

Translated by 

অদময্ অনীক 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.careerguidebd.jobcircular
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June 24, 2020 

Editorial: Time to get rid of the DSA for good 

জিটল বােকয্র সহজ িবে�ষণ এরকম ভােব িবে�ষণ 

আজেক আমরা The Daily start পিতৰ্কার editorial page েথেক একিট জিটল বােকয্র সহজ িবে�ষণ 

এরকম ভােব িবে�ষণ করেত পারেল খুব সহেজই translate করা যােব এবং এরকম আরও সু�র বাকয্ 

িনেজ িনেজই িলখা যােব।  

চলুন বাকয্িট েদখা যাক.................... 

The illusion is long gone—or perhaps, as media observers remind us, it was never 

there—the illusion created by the proponents of the Digital Security Act (DSA) that it 

could be used to address actual threats facing users on digital platforms. 

খুব জিটল মেন হে� তাইেতা? 

এবার আগােনা যাক.................. 

১ম ধােপ আমরা sentence িটর Independent Clause িট খুঁেজ েবর করব। 

এখােন Independent clause িট হল 

"The illusion is long gone." 

এবার dependent clause গুেলা েবর করা যাক 

"The illusion created by the proponents of the Digital Security Act (DSA)" 

স�ূণর্ clause িট িছল 

The illusion which/that is created by the proponents of the Digital Security Act (DSA). 

Reduce করার কারেণ which/that এবং is েক বাদ েদয়া হেয়েছ। 

"—or perhaps, as media observers remind us, it was never there—" 

এখােন আমরা ডয্াস িচে�র মােঝ েযটা েদখেত পাি� েসটা হল Parenthetical clause। এখােন একিট 

Independent clause এবং একিট adverb clause আেছ। আমরা জািন একিট sentence এ এেকর 

অিধক Independent clause থাকেত পােরনা িক� এটা েসেহতু Parenthetical clause এর মেধয্ তাই 

সমসয্া েনই। 

"that it could be used to address actual threats facing users on digital platforms." 

এখােন এিট Noun Clause িহেসেব বয্বহৃত হেয়েছ। 

তাহেল বাকয্িট দাঁড়াল....... 

"The illusion which is created by the proponents of the Digital Security Act (DSA) is 

long gone that it could be used to address actual threats facing users on digital 

platforms. 

- Tanjirul Islam Bappy 

  



Practice with Phrase 

At the time of covid-19 pandemic- PP with its head 'at' and the rest of the part of 

this phrase is a complement of this phrase as it plays a vital rule to complete the 

meaning of head. 

কেরানা মাহামািরর সময়কােল। 

We should maintain the social distance at the time of covid-19 pandemic. 

কেরানা মহামাির সময়কােল আমােদর উিচত সামািজক দুরত্ব বজায় রাখা। 

Make provisions for something- VP with its head 'make' and the rest of the part of 

this phrase is a complement of this head. 

েকান িকছুর জনয্ িবধান ৈতির/গঠন করা। 

The government should make provisions for those things hampering the development 

of country. 

সরকােরর উিচত ঐসকল িবষয়গুেলার জনয্ িবধান ৈতির করা েযগুেলা েদেশর উ�য়ন বাধাগৰ্� কের। 

Isolated incident- NP with its head 'incident' and the rest of the part of phrase is an 

adjunct of the head. 

িবি�� ঘটনা 

These are nothing but some isolated incidents. 

এগুেলা িকছু িবি�� ঘটনা ছাড়া আর িকছুই না। 

People in the world- NP with its head 'people' and the rest of the part of this phrase 

is a complement of head. 

িবেশ্বর মানুষগুেলা 

People in the world are hopeless for the covid-19 pandemic as they are yet find any 

good soluations to control it. 

কেরানা মহামািরর কারেন িবেশ্বর মানুষগুেলা আজ অসহায় কারন এই মহামাির িনয়�ন করেত তারা আজও 

েকান ভাল সমাধান পাে� না। 

Amid much enthuasiasm- PP with its head 'amid' and the rest of the part of this 

phrase is a complement of the head. 

বয্াপক উৎসা-উ�ীপনার মেধয্/ বয্াপক উৎসা- উ�ীপনার মেধয্ িদেয়- 

Pahela Baishakh is celebrated in our country amid much enthuasiasm every year. 

পৰ্িতবছর বয্াপক উৎসাহ- উি�পনার মেধয্ িদেয় আমােদর েদেশ পেহলা ৈবশাখ উৎযািপত হয়। 

- M M Borhanuddin Rony 

  



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. 

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. 

এছাড়া ই�ারেনট বয্াংিকং এর মাধয্েম েকৰ্িডট কাডর্ এর িবল পিরেশাধ করা যায়, যা বয্াংেকর উপর েকৰ্িডট 

কাডর্ গৰ্াহকগেনর বয্াংেক উপি�ত হেয় িবল পিরেশােধর চাপ কমা্েত পাের। 



Alongside, paying credit card's bill through internet banking will reduce the pressure 

on banks of paying bills by their clients attending physically. 

এছারাও এই সািভর্স এর মাধয্েম একই বয্াংক ফা� টৰ্া�ফার, ইউিটিলিট িবল পিরেশাধ, েমাবাইল িরচাজর্, 

বয্ােল� েচক, িবকােশ টাকা টৰ্া�ফার সহ অেনক সািভর্স ঘের বেস গৰ্াহকগণ েপেত েপেরন। 

Apart from this, clients, using this service, can enjoy same bank fund transfer, paying 

utility bills, mobile recharge, checking balance, money transferring to bkash and many 

more services staying at home. 

বাংলােদেশ বতর্মােন ই�ারেনট বয্বহারকারী সয্ংখয্া পৰ্াই দশ েকািট, এবং ই�ারেনট-বয্াংিকং বয্বহারকারী 

সয্ংখয্া মাতৰ্ ২০ লােখরও কম। 

There are some 10 crore internet users in Bangladesh at present, and the number of 

internet banking users is lower than only 20 lakh. 

এই সয্ংখয্া অ�ত দুই েকািট্েত উি�ত করা েগেল আরও ২০% েথেক ২৫% গৰ্াহক ঘের বেস বয্াংিকং েসবা 

েপেত পােরন। 

More 20% to 25% clients -- if this number can be upgraded to at least 2 crore-- can 

enjoy banking service staying at home. 

এইজনয্ বয্াংকগুলুেক ই�ারেনট বয্াংিকং সহিজকরণ ও পৰ্চারণার মাধয্েম গৰ্হকগনেক উদু্ব� করেত পাের। 

For this, banks may encourage/stimulate their clients through softening and 

promoting internet banking. 

এেতকের বয্াংেকর পিরচালনা খরচও অেনক কেম যােব। 

With this, management costs will wane a lot. 

ভাচুর্য়াল অিফস এর মাধয্েম ঘের বেস বয্াংিকং েসবা পৰ্দান 

Providing Banking service staying at home through virtual office 

বতর্মান যুেগ পৰ্যুি�র বয্বহােরর মাধয্েম ভাচুর্য়াল অিফস করা স�ব। 

In this age, doing virtual office has become possible using technology. 

অেনক আধুিনক পৰ্িত�ান বতর্মােন ভাচুর্য়াল অিফেসর মাধয্েম েসবাপৰ্দান কের আসেছ। 

Many modern organisations, at present, are providing service through their virtual 

office. 

ভাচুর্য়াল অিফস প�িতেত কমর্ীরা সশরীের অিফেস হািজর নাহেয়ও ঘের-বাইের েযেকােনা জায়গায় বেস 

অনলাইেন কাজ সারেত পােরন। 

Employees, without presenting physically in their offices, can complete their tasks 

staying at home or out of home - any place- in virtual office system. 

বয্াংক েযেহতু েসবা পৰ্দানকাির পৰ্িত�ান অেনক সািভর্স ঘের বেস েদওয়া স�ব। 

As bank is a service provider organisation, providing many services is possible staying 

at home. 



তাছাড়া শাখা ময্ােনজার ও অনয্ানয্ ময্ােনজারগন গৰ্াহকেদর সােথ ই�ারেনট িভ�ীক লাইভ েপৰ্াগৰ্াম করেত 

পােরন। 

Furthermore, branch managers and other managers can hold internet based live 

programs with their clients. 

অেনক অিফস ইেতামেধয্ ঘের বেস অিফস করার বয্াব�া কেরেছ। 

Many offices, in the mean time, have managed to do office staying at home. 

বয্াংক ও আিথর্কেসবা পৰ্দানকাির পৰ্িত�ােনর মেধয্ হয্া�েসিকং ও ইনিটেগৰ্শন বৃি� 

Rising hand shaking and integration among banks and financial service provider 

organisations 

িবিভ� বয্াংক ও আিথর্কেসবা পৰ্দানকাির পৰ্িত�ােনর �য্াটফমর্ ও েনটওয়াকর্ হয্া�েসিকং বা ইনিটেগৰ্শেনর 

মাধয্েম েনটওয়াকর্ েচইন বৃি� করা েগেল গৰ্াহকগন ঘের বেস অিধক আিথর্ক েসবা েপেত পাের। 

clients can get financial services staying at home if network chain can be increased 

through platform and network handshaking or integration of different banks and 

financial service provider organisations. 

বয্াংক অয্াকাউ� বা কাডর্ েথেক আিথর্কেসবা পৰ্দানকাির পৰ্িত�ান েযমন িবকাশ বা নগেদ টাকা েপৰ্রন এবং 

িবকাশ বা নগদ েথেক বয্াংক অয্াকাউ� বা েকৰ্িডট কাডর্ এ টাকা েপৰ্রেনর বয্ব�া করা েযেত পাের। 

Financial service provider organisations who provide services through bank accounts 

or cards like sending money by bkash or Nagad and a system of sending money from 

bkash or Nagad accounts to bank accounts or credit card can be introduced. 

অেনক বয্াংক ও আিথর্কেসবা পৰ্দানকাির পৰ্িত�ান হয্া�েসিকং এর মাধয্েম েসবা পৰ্দান শুরু কেরেছ। 

Many banks and financial service provider organisations have started providing money 

through handshaking. 

বতর্মােন বয্াংক অয্াকাউ�, কাডর্, িবকাশ, নগদ িমেল দশ েথেক বােরা েকািট গৰ্াহকিহসাব সংখয্া রেয়েছ। 

There are about ten to twelve crore bank accounts, cards, bkash, Nagad clients' 

accounts at present. 

সুতরং এইরকম হয্া�েসিকং বা ইনিটেগৰ্শেনর মাধয্েম েকািট েকািট গৰ্াহকেক েবসিকছু আিথর্ক েসবা ঘেরই 

বেসই দাওয়ার বয্ব�া করা েযেত পাের। 

িবেশষকের কয্াশ জমা ও উ�লন, টাকা পাঠােনা, েকনাকাটা, িবল পিরেশাধ ইতয্ািদ। 

So, a lot of financial services can be provided crores of clients staying at home through 

such sort of handshaking or integration, especially, cash in and drawing, sending 

money, shopping, paying bills and so on. 

আিথর্ক পৰ্যুি�র বয্বহার ও িডিজটাইেজশন 

Utilization of fin-tech and digitization 



বতর্মান যুেগ বয্াংেক আিথর্ক পৰ্যুি�র বয্বহার অতয্� গুরুত্বপূণর্ িবষয়। িবেশষকের ২০০৮ সােলর অথর্ৈনিতক 

ম�ার পর পৃিথবীেত েয ধরেনর আিথর্ক পৰ্যুি�র বয্বহার শুরু হয় তােত কের আিথর্ক েসবা অেনকটাই 

পৰ্যুি� িনভর্র হেয় পেড়েছ। এমনিক পৰ্যুি�-পৰ্িত�ানগুলু বয্াংেকর েচেয় সহজ উপােয় ও কম খরেচ আিথর্ক 

েসেব িদেত শুরু কেরেছ। 

In this age, utilization of fin-tech in banks is a very crucial matter, especially, after 

the economic downfall/recession /downturn in 2008, the types of fin-tech were 

initiated 

in the world, financial service has become mostly technology depended. 

আিথর্ক পৰ্যুি�র মাধয্েম আিথর্ক েসবার সুিবধা হে� পৰ্ায় সকলধরেনর আিথর্ক েসবা গৰ্াহক ঘের বেস েপেত 

পােরন এবং পৰ্িত�ানও একিট িডিজটাল অয্াপ এর মাধয্েম েসবা িদেত পাের। 

েযমন িহসাব েখালা, টাকা জমা ও উ�লন, িবল পিরেশাধ, টাকা পাঠােনা, ঋেণর জনয্ আেবদন, ঋণ পাওয়া 

সহ আরও অেনক েসবা। 

The benefit of financial services by fin-tech is almost all sorts of financial services 

can be enjoyed staying at home and a organisation can provide services using a digital 

app For instance, opening accounts, depositing and drawing money, paying bills, 

sending money, application for loan, getting loans and many more services. 

�কেচইন, �াউড কি�উিটং, ওেপন এিপয়াই, কৃিতৰ্ম বুি�ম�া এধরেনর আধুিনক পৰ্যুি�র সমন্বেয় নতুন 

পৰ্জে�র আিথর্ক পৰ্যুি�র িববতর্ন ঘেটেছ। 

Fin-tech of new generation has been evoluted with the combination of modern 

technology such as block chain, cloud computing, open API, artificial intelligence. 

এই পৰ্যুি�র মাধয্েম একিট বয্াংেকর িবেশষকের েভা�া বয্াংিকং (Consumer Banking)সকল েসবা একিট 

িডিজটাল অয্াপ এর মাধয্েম েদওয়া যায় এবং গৰ্াহকগন �াটর্ েফান েথেক বয্াংিকং েসবা িনেত পােরন। 

With this technology, a bank's all services, especially consumer banking, can be 

provided through a digital app and clients can take banking services from their 

smartphones. 

পৃিথবীর অেনক বড় বড় বয্াংক ইেতামেধয্ ‘িডিজটাল বয্াংক’ বা ‘ই�ারেনট ওনিল বয্াংক’ নােম এই েসবা 

িদেত শুরু কেরেছ। 

Many giant banks of the world, in the meanwhile, started providing services naming 

'Digital bank' or 'Internet only bank'. 

বাংলােদেশ িডিজটাল বয্াংিকং নােম অেনক বয্াংেকর িবভাগ কাজ শুরু কেরেছ, িক� পূণর্া� িডিজটাল বয্াংক 

বা ই�ারেনট ওনিল বয্াংক এখনও ৈতির হইিন। 

Departments of many banks in Bangladesh have started their functions naming digital 

banking, but a complete digital bank or internet only bank is yet to introduced. 



িক� ভিবষয্েত একিট পিরপূণর্ িডিজটাল বয্াংক ছাড়া বয্াংকগুলুর িটেক থাকা কিঠন হইেয় পরেব, কারন 

িডিজটাল বয্াংিকং পিরচালনা খরচ অেনক কম অনয্িদেক গৰ্াহক সংখয্া দৰ্ুত বৃি� করা যায়, েসবাও অেনক 

দৰ্ুত ও সহেজ েদওয়া যায়। 

But the banks' surviving will be quite cumbersome without being a complete digital 

bank, as management cost in digital banking is very low, on the other hand, number 

of clients can be amplified swiftly and services can be provided very fast and easily. 

এই ধরেনর বয্াংিকং এর জনয্ একিদেক বাংলােদশ বয্াংক ও সরকােরর সহেযািগতা পৰ্েয়াজন অনয্িদেক 

বয্াংকগুলুেক আরও মনেযািগ ও উেদয্াগ গৰ্হণ করেত হেত হেব, কারন িডিজটাল বয্াংিকংই হেত পাের বয্াংক 

ছাড়াই বয্াংিকং েসবা সেবর্া�ম েদওার উপায়। 

With the need of Bangladesh Bank and government's support for such sort of banking, 

banks have to be much more attentive and take endeavour/initiative /effort, because 

it is digital banking which can be the best way of providing banking service without 

banks. 

অবেশেষ বলা যায়, বয্াংকগুলুর বতর্মান পণয্ ও েসবার বয্বহার বৃি� িবেশষত েডিবট কাডর্ ও ই�ারেনট 

বয্াংিকং এর বয্বহার বৃি� এবং ভাচুর্য়াল অিফস �পেনর মাধয্েম এখনই ৫০% েথেক ৬০% েসবা গৰ্াহকগণ 

ঘের বেস িনেত পােরন ও বয্াংকারগণও ঘের বেস বয্াংিকং েসবা িদেত পােরন। 

To the sum up / at the end it can be said, increasing the use of current products and 

services of banks, especially debit card and internet banking, and establishing virtual 

offices, about 50% to 60% clients can receive service right now and bankers provide 

banking services staying at home. 

কেরানা মহামারী ছাড়াও বয্াংকগুলু েক ভিবষয্েত িটেক থাকার জনয্ আিথর্ক পৰ্যুি�র বয্বহােরর মাধয্েম 

একিট গতানুগিতক বয্াংকেক িডিজটাল বয্াংিকংএ রুপা�র ছাড়া আর অনয্েকান উপাই েনই, যা একিদেক 

বয্াংেকর পিরচালানা খরচ বয্পক হাের কমােব, অনয্িদেক একিট গৰ্াহক বা�ব বয্াংিকং বয্ব�া ৈত্ির িকরেব। 

Apart from corona pandemic, Banks have no alternative way rather than transforming 

traditional banks into digital banks through using financial technology for their 

surviving in future, which will lessen the management cost extensively, on the other 

side, establish a client oriented banking system. 

এইজনয্ বয্াংকগুলুর দূরদিশর্তা, বাংলােদশ বয্াংক ও অনয্ানয্ আইন পৰ্েয়াগকাির সং�ার সহেযাগীতা এবং 

গৰ্াহকেদর সেচতনাতা পৰ্েয়াজন। আশাকির কেরানা পিরি�িত এ বাব�া েক ত্বরািন্বত করেব। 

For this, banks' foresight, the collaboration of Bangladesh bank and other low enforcer 

agencies and client- awareness are required. Hope, corona situation will accelerate 

this system 
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বতর্মােন সমেয় ভারত ও চীেনর উে�জনা একটা হট টিপক। এই স�েকর্ িবিবিসর একিট পৰ্িতেবদেনর 

আংিশক অনুবাদ। আশা কির নতুন িকছু জানা যােব। 

0⃣China-India border: Why tensions are rising between the neighbours 

=ইে�াচীন সীমা�: েকন পৰ্িতেবশী েদশ দুিটর মেধয্ উে�জনা েবেড়ই চেলেছ 

শ�াথর্ 

1. Stand off:মুেখামুিখ অব�ান েনয়া 

1⃣The armies of the world's two most populous nations are locked in a tense face-off 

high in the Himalayas, which has the potential to escalate as they seek to further 

their strategic goals. 

= িবেশ্বর সবর্ািধক জনবহুল দুিট েদেশর েসনাবািহনী িহমালয় পাহােড়র উপর মুেখামুিখ অব�ান িনেয়েছ। 

তােদর চালচলেনর উপর পরবতর্ী িস�া� কী হেব তা িনভর্র করেছ। 

2⃣Officials quoted by the Indian media say thousands of Chinese troops have forced 

their way into the Galwan valley in Ladakh, in the disputed Kashmir region. 

= ভারতীয় কমর্কতর্ােদর সূেতৰ্ জানা যায়, সহসৰ্ািধক ৈচিনক েসনা িবতিকর্ত কা�ীর অ�েল লাদােখর গালওয়ান 

উপতয্কায় েজারপূবর্ক পৰ্েবেশর েচ�া চালাে�। 

3⃣Indian leaders and military strategists have clearly been left stunned. 

= এেত ভারেতর সমর ও রাজৈনিতক িবেশষজ্ঞবৃ� স্বভাবতই হতচিকত হেয় েগেছন। 

4⃣The reports say that in early May, Chinese forces put up tents, dug trenches and 

moved heavy equipment several kilometres inside what had been regarded by India 

as its territory. 

= খবের বলা হয়, েম মােসর শুরুর িদেক চীেনর ৈসনয্রা তাঁবু লািগেয়, মািট খুঁেড় ভাির অ�শ� ভারেতর 

দািব করা সীমানার েবশ কেয়ক িকেলািমটার িভতের িনেয় আেস। 

5⃣ The move came after India built a road several hundred kilometres long connecting 

to a high-altitude forward air base which it reactivated in 2008. 

= ভারত পাহােড়র উঁচুেত িবমানঘাঁিটেত েপৗঁছােনার জনয্ কেয়কশ িকেলািমটার রা�া ৈতিরর পর চীন এই 

পদেক্ষপ েনয়। এই রা�ািট ২০০৮ সােল পুনরায় চালু করা হয়। 

6⃣The message from China appears clear to observers in Delhi - this is not a routine 

incursion (বিহরাকৰ্মন). 

= সীমাে� েয অস্বাভািবক িকছু ঘটেত যাে� তা ��। 



7⃣"The situation is serious. The Chinese have come into territory which they 

themselves accepted as part of India. It has completely changed the status quo," says 

Ajai Shukla, an Indian military expert who served as a colonel in the army. 

= সমর িবেশষজ্ঞ কেনর্ল অজয় শু�া বেলন, পিরি�িত ভয়াবহ রূপ ধারণ কেরেছ। চীেনর ৈসনয্রা ভারেতর 

স্বীকৃত সীমানায় ঢুেক পেড়েছ। যার বেল উে�জনা েবেড়ই চেলেছ। 

8⃣China takes a different view, saying it's India which has changed facts on the ground. 

= অবশয্ চীন বলেছ, ভারতই চীেনর সীমানায় অনুপৰ্েবশকারী। 

9⃣Reports in the Indian media said soldiers from the two sides clashed on at least two 

occasions in Ladakh. 

= ভারতীয় গণমাধয্ম ও েসনা সদসয্ সূেতৰ্ জানা যায়, উভয় েদেশর ৈসনয্রা অ�ত দুইবার লাদােখ সংঘেষর্ 

িল� হেয়েছ। 

🔟🔟Stand-offs (অব�ান েনয়া) are reported in at least three locations: the Galwan valley; 

Hot Springs; and Pangong lake to the south. 

= গালওয়ান উপতয্কা, উ� পৰ্সবন এবং পা�ন েলক এই িতনিট জায়গায় মুেখামুিখ অব�ােনর কথা জানা 

েগেছ। 

1⃣1�⃣A map showing the disputed area 

India and China share a border more than 3,440km (2,100 miles) long and have 

overlapping territorial claims. 

= ময্াপ েথেক েদখা যায় , ভারত ও চীেনর মেধয্ ৩৪৪০ িকেলািমটার (২১০০ মাইল) অিভ� সীমােরখা 

রেয়েছ। এগুেলার মেধয্ িবতিকর্ত অেনক জায়গা রেয়েছ েযগুেলা দুই েদশই িনেজেদর বেল দািব কের। 

1⃣2�⃣Their border patrols often bump into each other, resulting in occasional scuffles 

but both sides insist no bullet has been fired in four decades. 

= মােঝমেধয্ই েছাটখাট হাতাহািত হেলও িবগত চার দশেক েকান গুিল িবিনময় হয়িন। 

1⃣3�⃣Their armies - two of the world's largest - come face to face at many points. 

= িবেশ্বর বৃহ�ম দুিট েসনাদল নানা �ােন পর�র মুেখামুিখ অব�ান িনেয়েছ। 

1⃣4�⃣The poorly demarcated Line of Actual Control (LAC) separates the two sides. 

= ভারত ও চীনেক আলাদা কেরেছ লাইন অফ একচুয়াল কে�াল। 

1⃣5�⃣Rivers, lakes and snowcaps mean the line separating soldiers can shift and they 

often come close to confrontation. www.prebd.com  

= এই লাইেনর মােঝই রেয়েছ নদী, েলক আর িহমবাহ। ফেল ৈসনয্রা পৰ্ায়ই এেক অপেরর সীমানায় ঢুেক 

পেড় েছাটখাট ঝােমলা বাধায়। 

1⃣6�⃣The current military tension is not limited to Ladakh. Soldiers from the two sides 

are also eyeball-to-eyeball in Nathu La, on the border between China and the north-

eastern Indian state of Sikkim. Earlier this month they reportedly came to blows . 

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


= এই উে�জনা লাদােখর বাইেরও ছিড়েয় পেড়েছ। েসনা সদসয্রা ভারেতর উ�র পূবর্া�েল িসিকেমর কােছ 

নথু লােতও অব�ান িনেয়েছ। এই মােসর শুরুেত সংঘেষর্র খবরও পাওয়া েগেছ। 

1⃣7�⃣And there's a row over a new map put out by Nepal, too, which accuses India of 

encroaching on its territory by building a road connecting with China. 

= এিদেক েনপাল দািব করেছ, চীেনর সােথ সড়ক িনমর্াণ কের ভারত েনপােলর সীমাে� অৈবধ অনুপৰ্েবশ 

ঘিটেয়েছ। 

1⃣8�⃣Why are tensions rising now? 

= েকন উে�জনা েবেড়ই চেলেছ? 

1⃣9�⃣There are several reasons - but competing strategic goals lie at the root, and both 

sides blame each other. 

= কেয়কিট কারণ থাকেলও েকৗশলগত সুিবধার জনয্ উভয়পক্ষই এেক অপরেক েদাষােরাপ করেছ। 

2⃣0�⃣India's decision to ramp up infrastructure seems to have infuriated Beijing. 

= িবেশষজ্ঞরা মেন করেছন, ভারত সীমাে� রা�া িনমর্াণ করায় েবইিজং েক্ষেপ উেঠেছ। 

By- েমাহা�দ ইমরান আহে�দ 

 

Writing and Translation 

Sentence Making Structure: Episode-IV 

✅SMS: যিদ এমন হয় ভাবখানা -- েদােষর িকছু না/ক্ষিতর িকছু েনই------ তখন িনেচর SMS টা হেব। 

There is no harm in + verb+ing+... 

➡বাংলােদেশর একজন েক�ীয় বয্াংকার হওয়ার স্ব� েদখােত ক্ষিতর িকছু েনই -- There is no harm 

in dreaming of being a Central Banker of Bangladesh. 

➡িবিসএস কয্াডার হওয়ার স্ব� েদখাটা েদােষর িকছু না -- The is no harm in dreaming of being 

a BCS cadre. 

➡গরীব মানুষেদরেক সাহাযয্ করাটা েদােষর িকছু না -- There is no harm in helping poor people. 

✅ যিদ েকান িকছুর িবক� েনই বুঝায় -- এইরকম ভাব থােক তাহেল িনেচর SMS টা হেব -------- 

There +be verb+ no alternative to+gerund/noun ..... 

➡দূনর্ীিত মু� সমাজ িবিনমর্ােন শু�াচার চচর্ার েকান িবক� েনই -- There is no alternative to 

practicing integrity for concretizing a corruption free society. 

➡উভয় জাহােন শাি�দায়ক জীবন যাপেনর জনয্ েকারআেনর অনুসরেণর েকান িবক� নাই -- There is 

no alternative to following quran for the sake of leading a peaceful life both here and 

hereafter. 

✅SMS: যিদ েকউ েকান িকছু কের আন� পায় িকংবা শাি� পায় এরকম বুঝােল 

Sub+ take pleasure in+ v+ing 

➡মানুেষর িবপেদ সাহাযয্ কের আিম শাি� পায় -- I take pleasure in helping people in jeopardy. 



➡েস মানুেষর ক্ষিত কের ৈপশািচক আন� পায়-- He takes demonic pleasure in doing harm to 

the people. 

➡মানুেষর গীবত কের আন� পাওয়াটা পশুেত্বর লক্ষন-- Taking pleasure in backbiting people is 

an emblem of bestiality. 

➡ েদেশর বাটপাররা বয্াংক েথেক ঋণ িনেয় ই�াকৃত ভােব ঋণ েখলাপী হেয় ৈপশািচক আন� পায় -- 

Fraudsters of the country take demonic pleasure in willful defaulting after receiving 

a bank loan. 

✅SMS: যিদ এমন হয় আিম মেন কির/িবশ্বাস কির/ধারণা কির....... েকান িকছু আরও অেনক িদন 

চলেব/থাকেব/হেব.... তখন িনেচর SMS. 

Sub1+ deem/think/guess/surmise...... Sub2+ will have been+v+ing+till/for+..... 

➡িবেশষজ্ঞরা মেন কের কেরানা ভাইরােসর পৰ্ভাব ২০২০ সােলর েশষ অবিধ চলেত থাকেব-- Experts 

deem the effect of Coronavirus will have been going on till the end of 2020. 

➡আিম মেন কির আগামী আরও ৬ মাস কেরানার ভাইরােসর সংকৰ্মণ ছড়ােত থাকেব -- I surmise the 

transmission of coronavirus will haven been spreading for six more months. 

✅SMS: যিদ এমন হয় বাকয্ গুেলা 

উ�তর পৰ্িশক্ষেণর জনয্ আিম িতন িদন বয্াপী কমর্শালায় অংশগৰ্হণ করেত যাি�। 

েস তার িতন ঘ�া বয্ািপ ব�ৃতায় যা বলেলা তার পুেরাটাই আকৰ্মণা�ক ও মানহািনকর। 

উপেরর বাকয্ দুটুেত ----- িতন িদন/িতন ঘ�া বয্াপী এরকম একটা অংশ আেছ। এই অংশটা অনুবাদ 

করেত অেনেকর সমসয্া হয় েস জনয্ িনেচর SMS টা হেব। 

...................determiner + number+ time markers(month/day/hour/min/sec..) + long 

+noun+...... 

➡উ�তর পৰ্িশক্ষেণর জনয্ আিম িতন িদন বয্াপী কমর্শালায় অংশগৰ্হণ করেত যাি� -- I am going to 

partake in a three day long worksop for higher training. 

➡েস তার িতন ঘ�া বয্ািপ ব�ৃতায় যা বলেলা তার পুেরাটাই আকৰ্মণা�ক ও মানহািনকর -- It was 

totally harangue and derogatory what he said in his three hour long speech. 

এবার িনেজরা করুনঃ 

১০ িদন বয্াপী একিট অথর্ৈনিতক কমর্শালা আেয়াজেনর যথাযথ কতৃর্পেক্ষর িনকট অনুেরাধপূবর্ক িচিঠ িলখুন-

-??? 

✅SMS: এখন যিদ বয্াপীর পিরবেতর্ েময়াদী থােক তখন িনেচর SMS হেব ---- 

........... Determiner + time markers (year/month/day....)+ term+ noun 

➡কেরানা পরবতর্ী সমেয় অথর্নীিত পুনরু�ােরর জনয্ িবশ্ব সকল অনু�ত েদশ গুেলােক ২% হাের ২০ বছর 

েময়ািদ ঋণ সুিবধা পৰ্দােনর জনয্ পিরক�না গৰ্হণ কেরেছ -- The World Bank has adopted a plan 

to provide a 20-year term credit facility at 2% to all underdeveloped countries for 

reviving the economy in post COVID tenure. 



➡েতামার বয্বসািট েজারদার করেত ১০ বছর েময়াদী একটা কু্ষদৰ্ ও কুিটরিশ� ঋণ পৰ্েয়াজন -- A 10-

year term SME (Short and Medium Enterprise) loan is needed to reinforce your 

business. 

মেন রাখুন 

Ten days = ১০ িদন। 

Ten-day = ১০ িদেনর। 

A ten year long = ১০ বছর বয্াপী। 

A ten-year term = ১০ বছর েময়াদী। 

For ten years = ১০ বছর ধের/১০ বছেরর জনয্। 

এবার এই SMS গুেলা বয্বহার কের িনেজেদর মেতা কের বাকয্ ৈতির করুন। বাংলা েথেক ইংেরিজ এবং 

ইংেরিজ েথেক বাংলায় অনুবাদ করুন। 

(অিন�াকৃত টাইিপং জিনত ভুল তৰ্ুিট মাজর্নীয়) 

By- মাসুম ইবেন নূর- fb.com/ masumstat 


