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Words from the daily newspaper (July 20,2020) 

 

1. affected... ক্ষিত গৰ্� 

2. Appearance-আিবর্ভাব/উদয় 

3. assistance... সহায়তা 

4. belongings.... িজিনস পতৰ্ /স�ি� 

5. Calamitous-িবপ�নক 

6. coastal region...উপকূলীয় অ�ল 

7. Coastal-উপকূল 

8. Compelled-বাধয্/চািলত করা 

9. concerned... উিদ্ব� 

10. cropland... কৃিষজিম 

11. Cropland-ফসেলর জিম/চাষজিম 

12. Discouraging-িনরুৎসািহত করা 

13. distress.... চরম দুদর্শা 

14. Drain out...িনকাশ করা 

15. Dredged-ঝালান/চা�া 

16. earthen...মৃ�য়/ মািটর ৈতির 

17. embankment... তীর 

18. Embankment-বাঁধ 

19. Enclosure -অবরু� অব�া 

20. enclosure,.. েঘর 

21. extent.... বয্াি�/সীমা 

22. Extremism-চরমপ�া 

23. Flooding-বনয্া 

24. hit... আঘাত হানা 

25. homestead.... িভেটমািট 

26. impact... পৰ্ভাব 

27. Intellectuals-বুি�জীবীেদর 

28. Inundated... �ািবত 

29. Navigability-নাবয্তা/পিরচালনসাধয্তা 

30. nearly two months.... দুই মােসর 

কাছাকািছ 

31. partially... আংিশকভােব 

32. Paternity -উৎপি� 

33. Persuade-পৰ্েরািচত করা 

34. ponder.... িচ�া করা. 

35. project... পৰ্ক� 

36. Provide.... সরবরাহ করা/পৰ্দান করা 

37. Randomised-এেলােমেলাভােব 

38. reality.... বা�বতা 

39. recede... িফিরেয় যাওয়া/কেম যাওয়া 

40. Regrettably-আফেসাস 

41. rehabilitate... পূনবর্াসন করা 



42. repair... িনমর্ান করা 

43. reportedly.... পৰ্িতেবদন অনুযায়ী 

44. Respiratory-শ্বসন 

45. ring dam....িরং বাঁধ 

46. several points...িবিভ� �ােন 

47. Sponsoring-পৃ�েপাষকতা 

48. submerged... িনমি�ত 

49. Substantial-বা�ব 

50. sustainable... েটকসই 

51. Swelling-বৃি� 

52. temporary... অ�ায়ী 

53. unfortunate... দূভর্াগয্জনক 

54. Unlawfully-অৈবধভােব 

55. waterlogging.... জলাব�তা 

56. Waterlogging-জলাব�তা 

 The China-Iran Deal 

1. Hobbled - থািময়া পড়া/বয্াহত করা। 

2. Harsh - কেঠার/রূঢ়/ককর্শ। 

3. Downturn - ম�া। 

4. Albeit - যিদও/তথািপ। 

5. Homongous - িবশাল। 

6. Pundits - পি�েতরা। 

7. Numerous - বহুসংখয্ক/পৰ্চুর পিরমােণ। 

8. Concluded - একিতৰ্ত করা। 

9. Warpath - যু� করা। 

10. Crippling - অসমথর্করণ। 

11. Purported - অিতরি�ত/অথর্ বহন কের 

এমন। 

12. Concheded - পযর্বিসত। 

13. Envisions - স্ব�/ক�না করা। 

14. Floating - অ�ায়ী/ভাস�। 

15. Pursue - অনুধাবন করা/অনুঃসরণ করা। 

16. Imminent - আস�/অিনবাযর্। 

17. Flourish - উ�িত করা/সমৃ� করা। 

18. Exponent - উদাহরণ/নিজর/বয্াখয্াকর। 

19. Bilateral - িদ্বপািক্ষক/িদ্বদলীয়। 

20. Heed - মেনােযাগ েদওয়া/িচ�া-ভাবনা। 

21. Echoing - অনুনাদী। 

22. Amplified - িববিধর্ত করা। 

23. Persuade - পৰ্েরািচত করা/পটান। 

24. Exempted - িন�ৃত। 

25. Inaugurated - অিভিষ�/পৰ্বিতর্ত। 

26. Revived - পুনরূ�ীিবত করা। 

27. Viability – কাযর্করতা /েটকসইতা / 

বা�েবাপেযািগতা।www.prebd.com  

28. Reiterating - পুনরাবৃি� করা/বারংবার। 

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

ws/the-china-iran-deal-1932861 

 

Why consumers are complicit in 

workers’ sufferings 

1. Thriving - বধর্নশীল/সমৃ�শালী। 

2. Rivals - পৰ্িতদ্ব�ী/িবপক্ষ/পৰ্িতদ্বি�তা করা। 

3. Throughout - সবর্তৰ্/সবর্তৰ্বয্াপী। 

4. Outcry - েসারেগাল/েকালাহল/ৈহৈচ। 

5. Soaring - উ�য়ন। 

6. Conscience - িবেবক/নয্ায়পরতা/নীিতেবাধ। 

7. Grabbing - অিধকার কর/দখল করা/হঠাৎ 

আঁকড়াইয়া ধরা। 

8. Intrinsic - অ�মুর্খ/সহজাত/স্বকীয়। 

9. Penny - ইংলয্াে�র মুদৰ্ািবষয়ক। 

10. Conscientious - নয্ায়বান/িবেবকবান। 

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

g-notes/news/why-consumers-are-

complicit-workers-sufferings-1932877 

 

Bangladesh and water: A complicated 

relationship 

http://www.prebd.com/
https://www.thedailystar.net/opinion/news/the-china-iran-deal-1932861
https://www.thedailystar.net/opinion/news/the-china-iran-deal-1932861
https://www.thedailystar.net/opinion/rmg-notes/news/why-consumers-are-complicit-workers-sufferings-1932877
https://www.thedailystar.net/opinion/rmg-notes/news/why-consumers-are-complicit-workers-sufferings-1932877
https://www.thedailystar.net/opinion/rmg-notes/news/why-consumers-are-complicit-workers-sufferings-1932877


1. Livelihood - জীবন যাতৰ্া/জীিবকা। 

2. Blurring - অ��তা/িন�ভ করা। 

3. Uninhabitable - বসবােসর অেযাগয্। 

4. Nuanced - সূ�। 

5. Subtle - েকৗশলী/ধূতর্। 

6. Unrelenting - িনমর্ম/কেঠার। 

7. Yielding - ফলাফল/পৰ্দায়ক। 

8. Unassuming - সাদািসেধ/িবনয়ী/অনাড়ম্বর। 

9. Numerous - বহুসংখয্ক/পৰ্চুর পিরমােণ। 

10. Marginalised - পৰ্াি�ক। 

11. Undoubtedly - িনঃসে�েহ/স্ব�াতীত। 

12. Interventions - হ�েক্ষপ। 

13. Substantial - বা�িবক/দৃঢ়কায়। 

14. Embankment - বাঁধ-িনমর্াণ। 

15. Spectacular - দশর্নীয়/সাধারেণর দৃি� 

আকষর্ক। 

16. Prominent - িবিশ�/লক্ষণীয়। 

17. Rehabilitations - পুনবর্াসন। 

18. Wetland - জলাভূিম। 

19. Floating - অ�ায়ী/ভাস�। 

20. Consequences - পিরণিত/পৰ্ভাব/ফল। 

21. Disrupting - িবপযর্� করা/চূণর্িবচূণর্ করা। 

22. Abandon - পিরতয্াগ করা/বজর্ন করা। 

23. Fragmented - খি�ত/টুকেরা টুকেরা করা। 

24. Utmost - চূড়া�/সবর্েশষ। 

25. Diffusion - আে�ষ/িবিকরণ। 

26. Reflexive - আ�বাচক। 

27. Evaluating - মূলয্ায়ন করা। 

28. Condemned - িনি�ত/িন�া করা। 

29. Overwhelming - 

অিভভূতকারী/অপৰ্িতেরাধয্। 

30. Hefty - পৰ্বল/হৃ�পু�। 

31. Rhetorical - বাগাড়ম্বরপূণর্/অল�ারপূণর্। 

32. Exorbitant - আিধকয্পূণর্/অিতির�। 

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

ws/bangladesh-and-water-complicated-

relationship-1931945 

By-Rajan Datta, Arnab Bhowmick, Kader 

Khan 

 

Thursday, "July 20, 2017" 

Editorial/The Daily Star 

Justice for Aduri (আদুিরর জনয্ নয্ায় িবচার) 

Expedite trial of house help torture cases (গৃহকমর্ীর িনযর্াতন মামলাগুিলর িবচার ত্বরািন্বত করুন) 

Finally, the perpetrator of the most brutal treatment on Aduri, (অবেশেষ, আদুিরর উপর 

সবেচেয় িন�ুর িনযর্াতেনর অপরাধীেক,) an 11-year old domestic help, (একজন ১১ বছর বয়সী 

গৃহকমর্ী,) has been awarded a life sentence in a landmark case. (একিট লয্া�মাকর্ মামলায় 

যাব�ীবন শাি� পৰ্দান করা হেয়েছ।) 

In the recent years, we have witnessed too many reports about domestic workers 

subjected to indescribable cruelty by their employers. (সা�িতক বছরগুিলেত, আমরা তােদর 

গৃহকতর্ােদর দ্বারা গৃহকমর্ীেদর উপর বণর্নাতীত িন�ুরতার অেনক িরেপােটর্র সাক্ষী।) Of late, (সবর্েশষ,) 

the news about a minor house help, (একজন িশশু গৃহকমর্ী স�েকর্ খবর,) Sabina, allegedly 

https://www.thedailystar.net/opinion/news/bangladesh-and-water-complicated-relationship-1931945
https://www.thedailystar.net/opinion/news/bangladesh-and-water-complicated-relationship-1931945
https://www.thedailystar.net/opinion/news/bangladesh-and-water-complicated-relationship-1931945


assaulted by her employer (সািবনা,তার গৃহকতর্ার দ্বারা লাি�েতর অিভেযাগিট) has sparked 

widespread public outrage. (বয্াপক গণআে�ালেন ছিড়েয় পেড়।) 

The cases of Aduri and Sabina contain some disturbing similarities. (আদুরী ও সািবনার 

মামলাগুিলর িকছু িবরি�কর িমল রেয়েছ্।) Aduri was found unconscious in a severely 

malnourished condition, riddled with injuries and scars, near a dustbin in 2013, 

(আদুিরেক ২০১৩ সােল আঘাত ও ক্ষ্তিচ�হ সহ গুরুতর অসু� ও অেচতন অব�ায় একিট ডা�িবেনর 

কাছাকািছ পাওয়া যায়,) while Sabina was seen visibly tortured with her entire face bruised 

and swollen beyond recognition. (েযখােন সািবনােক তার সারা মুখম�েল িনযর্াতন ও েথতলােনা 

অব�ায় েদখা যায় যা েদেখ তােক েচনার উপায় িছেলানা।) These acts couldn't have been more 

savage. (এই কাজগুিল এর েচেয় আর ববর্র হেত পাের না।) fb.com/groups/CareerGuideBD 

As some news reports stated, (িকছু খবেরর পৰ্িতেবদেন বিণর্ত হেয়েছ েয,) Aduri was paid 

monthly Tk 500 during her employment. (আদুরী তার চাকিরর সময় মািসক 500 টাকা েপত।) 

If these cases are any indication, (যিদ এই মামলাগুিল েকান ইি�ত হয়,) there are countless 

domestic workers working in Dhaka and throughout the country treated like bonded 

labour. (ঢাকায় এবং সারা েদেশ অগিণত গৃহকমর্ী এই রকম েবঁেধ রাখা শৰ্িমেকর মত িনযর্ািতত হয়।) 

The government in late 2015 adopted its first-ever policy for domestic help, 

recognising their work as a profession protected under the Labour Act. (২0১৫ সােলর 

েশেষর িদেক সরকার শৰ্ম আইেনর অধীেন সুরিক্ষত একিট েপশা িহেসেব তােদর কােজর স্বীকৃিত স্বরূপ 

েদশীয় সাহােযয্র জনয্ পৰ্থমবার নীিত গৰ্হণ কের।) Unfortunately, as with numerous other laws 

and policies, the Domestic Workers Protection and Welfare Policy (DWPWP) is yet to 

yield any considerable results. (দুভর্াগয্বশত, অনয্ানয্ আইন এবং নীিতগুিলর মত,গৃহকমর্ীেদর সুরক্ষা 

এবং কলয্াণ নীিত (DWPWP) এখনও েকান উে�খেযাগয্ ফলাফল পৰ্দান করেত পাের না।) 

We applaud the verdict of the trial court to award the culprit a life sentence. (একজন 

অপরাধীেক যাব�ীবন শাি� পৰ্দান করার জনয্ আমরা টৰ্ায়াল েকােটর্র রায়েক স্বাগত জানাই।) We, 

however, also note that it has taken four years to complete the trial. (তেব, আমরা েদেখিছ 

েয েয এই িবচােরর জনয্ স�ূণর্ চার বছর েলেগেছ।) We urge the government to initiate speedy 

implementation of DWPWP and form a sole judicial tribunal to deal with such matters, 

expediting the process for early disposal of such cases. ( আমরা সরকারেক দৰ্ুততম DWPWP 

বা�বায়ন এবং এই ধরেনর মামলা েমাকােবলা করার জনয্ একমাতৰ্ িবচার টৰ্াইবুয্নাল গঠন কের, মামলাগুিলর 

দৰ্ুত িন�ি�র পৰ্িকৰ্য়ািটেক দৰ্ুতগিতর করার জনয্ অনুেরাধ করিছ। ) 

By-Mahfuz Ahmed 

  

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


Today's editorial from the Daily Star 

20/07/2020 

Cyclone affected people living in shelters for two months! 

 

1-It is unfortunate/unlucky -এটা আসেলই দুভর্াগয্জনক 

২- Nearly months after cyclone Amphan hit the country's coastal regions/arena -

উপকূলীয় অ�েল ঘূিণর্ঝড় আ�ান আঘাত হানার পৰ্ায় দুই মাস পেরও 

৩- Could not return/comeback home -িফের আস েত পােরিন 

৪-Inundated/flooded with water/overflow -�ািবত 

৫-the embankment along the Kopotakkho river broke at several points due to the 

impact/effect of Amphan on May 20-২০ েম আ�ােনর পৰ্ভােব কেয়কটা জায়গায় কেপাতাক্ষ নেদর 

ধার েঘেষ েযই বাঁধ েসগুেলা েভংেগ িগেয়েছ 

৬-Recede/abate/decrease -হৰ্াস পাওয়া 

৭- The upazila authorities built temporary/short term lived earthen/made of mud 

dykes/dam-উপেজলা কতৃর্পক্ষ মািটর ক্ষণ�ায়ী আল ৈতরী কেরেছ 

৮-Watterlogging -জলাব�তা 

৯- What happened as a result /consequence -যা ঘটেলা এর ফলাফেলর িহেসেব/এর পিরণিতেত 

যা ঘটেলা 

১০- hundreds of people whose homestead/small chuster of houses-হাজার হাজার মানুষ 

যারা চালাঘের থাকেছন 

১১-agricultural land/cultivate land and fish enclosures-আবািদ জিম ও মােছর েব�নী/েবড়া 

১২-Became homeless and jobless-বািড় ছাড়া ও কাজ হািরেয় েফেলেছ 

১৩-At present/now-বতর্মােন  

১৪- Over 150 families are living in the two cyclone shelters of the upazila-উপেজলা 

ঘূিণর্ঝড় িনরাপ�া/িনরাপদ আশৰ্য় েকে� ১৫০ এর অিধক পিরবার অব�ান করেছ 

১৫-According to the Koyra upazila administration-কয়রা উপেজলা পৰ্শাসেনর মেত 

১৬-over 1.5 lakh people in the upazila were affected by Amphan while 36,000 houses 

were partially and completely destroyed /annihilated!-১.৫ লােখরও েবিশ মানুেষর উপের 

আ�ােনর পৰ্ভােব পেড়েছ যার মেধয্ ৩৬০০০ হাজার বািড় আধা অথবা স�ূণর্ভােব ন� হেয়েছ 

১৭- cropland damaged/harm - আবাদী জিম/শসয্জিম ন� হেয়েছ 

১৮-Submerged/inundated -পািনেত �ািবত হওয়া 

১৯-Now the immediate /instant task for the government would be to rehabilitate the 

families living in the cyclone shelters-এখন সরকােরর তাৎক্ষিণক কাজ হে� সাইে�ান আশৰ্য় 

েকে�র/িনরাপদ আশৰ্য় েকে� অব�ান েনয়া পিরবােরর পুনর্বাসন করা 



২০- Reduce/mitigate -কমােনা 

২১- Also important/significant is to provide/offer them with cash and food 

assistance/aid regularly until they can return home-তারা বািড় েফরার পূবর্ পযর্� তােদরেক 

নগদ অথর্ ও খাদয্ সহায়তা েদয়াও অেনক গৰ্ুরত্বপূণর্ 

২২-What is most important/urgent need-অিতব জরুির েযটা তা হে� 

২৩-Sustainable/long lasting embankments-েটকসই বাঁধ 

২৪- the reality is that these projects will take years to complete -বা�বতা হে� েসই পৰ্ক� 

স�ূণর্ হেত আেরা অেনক বছর লাগেব fb.com/BDCareerGuide 

২৫-Therefore,the question is -ফেল পৰ্শ দাঁড়াে� েয 

২৬- where will these homeless people live until the work of the embankment is 

complete -বাঁধ িনমর্ােণর কাজ েশষ হবার আেগ পযর্� এই গৃহহীন মানুষগুেলা কই থাকেব 

২৭-Temporary/short term measures/steps-ক্ষণ�ায়ী পদেক্ষপ 

২৮-Drain out/to flow out liquid -সিরেয় েফলা তরল জাতীয় িকছু 

২৯-Ponder/to think-িচ�া করা 

৩০-Take measures that are people friendly and sustainable -মানুেষর জনয্ উপেযাগী ও 

েটকসই বয্ব�া েনয়া 

Prepared by:Mohammad Mustakim Billah 

 

Cyclone affected people living in shelters for two months! 

সাইে�ােন ক্ষিতগৰ্� মানুষ দুইমাস যাবৎ আশৰ্য়েকে� অব�ান করেছ। 

Rehabilitate them until the embankment (বাঁধ)is repaired 

বাঁধ েমরামত হওয়ার আগ পযর্� তােদর পূনবর্াসেনর বয্ব�া করুন। 

It is unfortunate that 

এটা দুঃখজনক েয 

nearly two months after cyclone Amphan hit the country's coastal regions, 

ঘূিণর্ঝড় আমফান েদেশর উপকূলীয় অ�েল আঘাত হানার পৰ্ায় দুই মাস পেরও, 

many families in Khulna's Koyra upazila 

খুলনার কয়রা উপেজলার অেনক পিরবার 

still could not return home 

এখেনা বািড় িফের েযেত পাের িন 

because their homes and croplands 

কারণ তােদর বািড় ও জিম 

remain inundated. 

পািনেত �ািবত 

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


It is unfortunate that nearly two months after cyclone Amphan hit the country's 

coastal regions, many families in Khulna's Koyra upazila still could not return home 

because their homes and croplands remain inundated. 

এটা খুবই দুঃখজনক েয ঘূিণর্ঝড় আমফান েদেশর উপকূলীয় অ�েল আঘাত হানার পৰ্ায় দুই মাস 

পেরও,খুলনার কয়রা উপেজলার অেনক পিরবার 

এখেনা বািড় িফের েযেত পাের িন কারণ তােদর বািড় ও জিম পািনেত �ািবত। 

Reportedly, 

জানা েগেছ 

the embankment along the Kopotakkho river 

কেপাতাক্ষ নেদর বাঁধ 

broke at several points 

েবশ কেয়কিট �ােন েভেঙ েগেছ 

due to the impact of Amphan 

আমফােনর পৰ্ভােবর কারেণ 

on May 20, 

২০ েম'েত 

washing away homes and belongings of thousands of people of the upazila. 

উপেজলািটর হাজার হাজার মানুেষর ঘরবািড় ও িজিনসপতৰ্ ভািসেয় িনেয় েগেছ 

Reportedly, the embankment along the Kopotakkho river broke at several points due 

to the impact of Amphan on May 20, washing away homes and belongings of 

thousands of people of the upazila. 

জানা েগেছ, ২০ েম'েত আমফােনর পৰ্ভােব কেপাতাক্ষ নেদর বাঁধ েবশ কেয়কিট �ােন েভেঙ েগেছ।ফেল 

উপেজলািটর হাজার হাজার মানুেষর ঘরবািড় ও িজিনসপতৰ্ পািনেত েভেস যায়। 

As the water did not recede later, 

পরবতর্ীেত পািন হৰ্াস না পাওয়ায় 

the upazila authorities built temporary earthen dykes, 

উপেজলা কতৃর্পক্ষ অ�ায়ী মািটর ডাইক িনমর্াণ কেরিছল 

known as ring dams, 

িরং বাঁধ নােম পিরিচত 

inside the embankment 

েবিড়বাঁেধর অভয্�ের 

to save themselves from waterlogging. 

জলাব�তা েথেক িনেজেদর রক্ষা করেত 



As the water did not recede later, the upazila authorities built temporary earthen 

dykes, known as ring dams, inside the embankment to save themselves from 

waterlogging. 

পরবতর্ীেত পািন হৰ্াস না পাওয়ায়, জলাব�তা েথেক িনেজেদর রক্ষা করেত উপেজলা কতৃর্পক্ষ েবিড়বাঁেধর 

অভয্�ের িরং বাঁধ নােম পিরিচত অ�ায়ী মািটর ডাইক িনমর্াণ কেরিছল। 

What happened as a result 

এর ফেল যা হেয়িছল 

was that 

তা হে� েয 

hundreds of people 

শত শত মানুষ 

whose homestead, 

যােদর িভেটমািট 

agricultural land 

কৃিষজিম 

and fish enclosures 

এবং মােছর েঘরসমূহ 

fell outside the ring dams 

িরং বাঁধগুিলর বাইের পেড়িছল 

became homeless and jobless, 

গৃহহীন ও েবকার হেয় পেড়েছ 

as those still remain under water. 

েযেহতু ঐগুিল এখেনা পািনর িনেচ 

What happened as a result was that hundreds of people whose homestead, agricultural 

land and fish enclosures fell outside the ring dams became homeless and jobless, as 

those still remain under water. 

ফলস্বরূপ যা হেয়িছল তা হে�,শত শত মানুষ যােদর িভেটমািট, কৃিষজিম ও মােছর েঘরগুিল িরং বাঁধগুিলর 

বািহের পেড়েছ, তারা গৃহহীন ও েবকার হেয় পেড়েছ।কারণ ঐগুিল এখেনা পািনর িনেচ। 

By-Hasnine INu 

(Let's read the main editorial) 

Cyclone affected people living in shelters for two months! (ঘূিনর্ঝেড় আকৰ্া� মানুেষরা 

িনরাপদ আেশর্ য় দুই মাস ধের) 

Rehabilitate them until the embankment is repaired 

(তােদরেকর পূনর্বাসন করুন যতিদন না বাঁধ পুনসংকােরর কাজ হে�) 



It is unfortunate that nearly two months after cyclone Amphan hit the country's 

coastal regions, many families in Khulna's Koyra upazila still could not return home 

because their homes and croplands remain inundated. Reportedly, the embankment 

along the Kopotakkho river broke at several points due to the impact of Amphan on 

May 20, washing away homes and belongings of thousands of people of the upazila. 

As the water did not recede later, the upazila authorities built temporary earthen 

dykes, known as ring dams, inside the embankment to save themselves from 

waterlogging. What happened as a result was that hundreds of people whose 

homestead, agricultural land and fish enclosures fell outside the ring dams became 

homeless and jobless, as those still remain under water. 

At present, over 150 families are living in the two cyclone shelters of the upazila. 

According to the Koyra upazila administration, over 1.5 lakh people in the upazila 

were affected by Amphan while 36,000 houses were partially and completely 

destroyed, 3,000 hectares of cropland damaged and 4,000 hectares of fishing enclosures 

submerged. 

Now the immediate task for the government would be to rehabilitate the families 

living in the cyclone shelters, which will reduce their sufferings to some extent. Also 

important is to provide them with cash and food assistance regularly until they can 

return home. But what is most important is to take immediate measures to reduce 

the waterlogging created in the villages. While it is good to know that the government 

has taken some projects to build sustainable embankments in the coastal areas, the 

reality is that these projects will take years to complete. 

Therefore, the question is, where will these homeless people live until the work of 

the embankment is complete? Have the authorities considered taking any temporary 

measures to repair the embankment and drain out the water from inside the 

embankment? Was building the ring dams a good idea which saved some people's 

homes and land while leaving many others in distress? These are some of the issues 

the authorities concerned should ponder and then take measures that are people-

friendly and sustainable. 

By-Mohammad Mustakim Billah 

  



Cyclone affected people living in shelters for two months! 

 

Cyclone affected people living in shelters for two months!----ঘূিণর্ঝড় কবলীত মানুষজন গত 

দুই মাস ধের আশৰ্য় িশিবের। 

Rehabilitate them until the embankment is repaired---বাধ িনমর্ােণর পূেবর্ই তােদরেক পূনবর্াসন 

করুন। 

#মূল_স�াদকীয় 

It is unfortunate that nearly two months after cyclone Amphan hit the country's 

coastal regions, many families in Khulna's Koyra upazila still could not return home 

because their homes and croplands remain inundated.----েদেশর উপকূলবতর্ী অ�লগুেলােত 

ঘূণর্ীঝড় আ�ােনর আঘােতর কারেণ খুলনার কয়রা উপেজলার অেনক মানুেষর বািড়ঘর এবং আবাদী জিম 

�ািবত হওয়ায় বহু পিরবার এখেনা তােদর িনজ বািড়েত িফের েজেত পােরনী যা অতয্া� দুঃখজনক । 

Reportedly, the embankment along the Kopotakkho river broke at several points due 

to the impact of Amphan on May 20, washing away homes and belongings of 

thousands of people of the upazila.-----পৰ্িতেবদন বলেছ,গত েম আ�ােনর পৰ্ভােব বাধ এবং 

কেপাতাক্ষ নেদর েবশ িকছু জায়গা েভে� িগেয় ঐ উপেজলার বািস�ােদর বািড়ঘর এবং স�েদর ধ্বস হয়। 

As the water did not recede later, the upazila authorities built temporary earthen 

dykes, known as ring dams, inside the embankment to save themselves from 

waterlogging.---পরবতর্ীেত পািন না নামেল উপেজলা কতৃর্পক্ষ জলাব�তার হাত েথেক মানুষেদর রক্ষার 

জনয্ বােধর পােশই একিট মািটর বাধ ৈতরী কেরন। 

What happened as a result was that hundreds of people whose homestead, agricultural 

land and fish enclosures fell outside the ring dams became homeless and jobless, as 

those still remain under water. ----আর এর ফেল যা হেয়েছ তা হেলা বােধর মেধয্ থাকা শত শত 

মানুেষর বািড়ঘর , কৃিষ জিম এবং মােছর েঘর এখেনা পািনর িনেচ থাকায় তারা গৃহহীন এবং েবকার হেয় 

পেরেছন । এ�েয়ড অয্াপ - জব সাকুর্লার 

At present, over 150 families are living in the two cyclone shelters of the upazila.---

বতর্মােন, ঐ উপেজলার দুইিট ঘূিনর্ঝড় আশৰ্য়েকে� ১৫০ িটেরা েবিশ পিরবার থাকেছন । 

According to the Koyra upazila administration, over 1.5 lakh people in the upazila 

were affected by Amphan while 36,000 houses were partially and completely 

destroyed, 3,000 hectares of cropland damaged and 4,000 hectares of fishing enclosures 

submerged.----কয়রা উপেজলার পৰ্শাসন বলেছ, উপেজলার েদড় লােখেরা েবিশ মানুষ আ�ােন ক্ষিতগৰ্� 

হেয়েছ যােদর ৩৬০০০ বািড়ঘর আংিশক এবং স�ূণর্ ধংস হেয়েছ েগেছ ও ৩ হাজার েহ�র আবাদীজিমর 

ক্ষিত হেয়েছ এবং পৰ্ায় ৪ হাজার েহ�র মােছর েঘর ডুেব েগেছ। 

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


Now the immediate task for the government would be to rehabilitate the families 

living in the cyclone shelters, which will reduce their sufferings to some extent.---

এখন সরকােরর অিত জরুরী কাজ হে� ঘূিণর্ঝড় আশৰ্য় েকে� থাকা পিরবারগুেলার পূনবর্াসন করা যা 

িকছুটা হেলও তােদর েভাগাি� লাগফহব করেব। 

Also important is to provide them with cash and food assistance regularly until they 

can return home.--- ভু�েভাগীরা তােদর ঘের িফের যাওয়া অি� তােদরেক িনয়িমত নগদ অথর্ এবং 

খাদয্ সহায়তা সরবরাহ করা আেরা গুরুত্বপূণর্ কাজ। 

But what is most important is to take immediate measures to reduce the waterlogging 

created in the villages.----িক� তার চাইেতও গুরুত্বপূণর্ হেলা, গৰ্ামগুেলােত সৃি� হওয়া জলাব�তা 

পৰ্শমেন জরুরী পদেক্ষপ গৰ্হন করা । 

While it is good to know that the government has taken some projects to build 

sustainable embankments in the coastal areas, the reality is that these projects will 

take years to complete.----সরকার উপকূল্বতর্ী অ�লগুেলােত েটকশই বাধ িনমর্ােন িকছু পৰ্কে�র 

িস�া� িনেয়েছ েযেন ভােলা লাগেলও বা�বতা হেলা এই পৰ্ক�গুেলা েশষ হেত কেয়ক বছর েলেগ যােব। 

Therefore, the question is, where will these homeless people live until the work of 

the embankment is complete? ------আর এই কারেণ পৰ্� হেলা, বাধ িনমর্ােণর কাজ েশষ না হওয়া 

পি� এই গৃহহীন মানুষগুেলা থাকেব েকাথায় ? 

Have the authorities considered taking any temporary measures to repair the 

embankment and drain out the water from inside the embankment? ---বাধ েমরামত এবং 

বােধর েভতের থাকা পািন িন�াশেন সরকারিক েকান সামিয়ক পদেক্ষপ েনওয়ার িচ�া করেছ ? 

By-MD Kamrul Islam 

 

Daily Star Editorial 

20.7.2020 

Anarchy in administering plasma therapy 

�াজমা েথরািপর তদারিকেত অরাজকতা 

lack of guideline may be counterproductive 

িনয়মাবলীর অভােব িবপরীতমুখী হেত পাের। 

Administering- তদারিক 

counter productive- িবপরীত উৎপাদন 

come up with new treatments- নতুন িচিকৎসা হািজর 

afflicted - দুদর্শাগৰ্� 

clutching- দৃঢ় মুি�েত ধরা 

straw- তু� 



defied- হার মািনেয়েছ 

resisted- বািধত 

spelt- out---বণর্না করা 

calamitous-িবপ� 

randomised- এেলােমেলাভােব 

administer- পৰ্শাসক 

lament- িবলাপ 

so many if & buts----? 

unethical- অৈনিতক 

intended- লক্ষয্ 

well thought out-? 

Covid 19 has compelled countries to test,try and come up with new treatments to 

cure the afflicted. 

েকািভড-১৯ েদশগুেলােক বাধয্ কেরেছ েট� করােত এবং নতুন িচিকৎসা িনেয় হািজর হওয়ার েচ�া করেছ 

দুদর্শাগৰ্�েদর অ◌ােরাগয্ করেত। 

We have been clutching at every straw, 

আমরা পৰ্িতিট তু� িবষয়িটেক দৃঢ় মুি�েত ধরিছ, 

because the virus has defied and resisted many known medications, 

কারণ এই ভাইরাস হার মািনেয়েছ এবং অেনক পিরিচত ধয্ান করেত বািধত কেরেছ। 

clinical trials have only been approved in a few countries. 

িকিলিনকয্াল মহড়া খুব অ� সংখয্ক েদেশ অনুেমাদন িদেয়িছল। 

but that is being done well spelt -out and clear guidelines. 

িক� ইহা সু�রভােব এবং সিঠক িনয়মাবলীর অধীেন হয়। 

In Bangladesh plasma therapy has been approved recently, 

সা�িতক সমেয় বাংলােদেশ �াজমা েথরাপী অনুেমাদন েপেয়েছ, 

but, reportedly, it was being used by many hospitals well before the treatment was 

approved by the authorities, with,regrettably,calamitous results in many cases. 

িক� উে�খ থােক েয,�াজমা েথরাপী কতৃপেক্ষর অনুেমাদন পাওয়ার অ◌ােগ ভােলা ভােব বয্বহার 

হি�ল,অনুতে�র সােথ অেনক েক্ষেতৰ্ িবপ� ফলাফল িছল। 

By-Shaik Fahad Fardin 

 

  



English বাকয্ বড় করার ও বাংলা েথেক English অনুবাদ করার েথরাপী - ২ 

আেগর েপাে� Prepositional Phrase েদিখেয়িছ ও বেলিছ এই p.p ছাড়া ইংেরিজেত বাকয্ বড় করা ও 

অনুবাদ করা যায় না। তাই আজেক িশখব P.p এর েচৗ� গুি�। 

বাকয্ ২িট লক্ষয্ করুন- 

1. I work hard with a view to getting a good result. 

2. He goes to school by bus. 

উপেরর বােকয্ P.p রেয়েছ , তেব এখােন সূ� পাথর্কয্ও রেয়েছ। বুজেত পােরন নাই েতা? 

1. Preposition+Noun+preposition 

2. Preposition+ Noun. 

Pre িদেয় শুরু pre িদেয় েশষ, এইগুেলােক বেল Pre.phrase. েযমন At the top of, for the purpose 

of ইতয্ািদ। এেদর েকান পৰ্কারেভদ নাই। 

িক� Pre িদেয় শুরু Noun িদেয় েশষ। এইধরেনর P.p গুেলা ২ পৰ্কার। 

উদাহরণ Notice করুন- 

1. Sakib is a man of great wealth. 

2. He runs with a high speed. 

পৰ্থমটােত a man েক অিতির� তথয্ িদে� of great wealth. অথর্াৎ েকান Noun'েক লক্ষয্ কের 

Modify করেল এই P.p েক Adjective phrase বেল। 

আবার ২য় বােকয্র verb'েক তথয্ িদে�(িকভােব েদৗড়ায়) with a high . তাই এটা adverbial phrase. 

িকভােব বুজলাম? 

মেন রাখেবন Noun ছাড়া বািক adverb, verb & adjective'েক modify(অিতির� তথয্) করেত পাের 

adverbial phrase. কখন, িকভােব, েকন, েকাথায় এইসব পৰ্ে�র উ�র পাওয়া েগেল বুজেবন এটা 

adverbial phrase. 

✪ Bangladesh Bank ( AD:2013) 

The reserve is shooting up due to the growth in exports and remittances, and fall in 

imports. 

েখয়াল করুন এখােন েবশ কেয়কিট Pre.p বয্বহৃত হেয়েছ। 

এখন আমরা অনুবাদ করব পৰ্থেম pre.p গুেলােক অনুবাদ করব, এরপর sub,এরপর verb. আমরা জািন 

বাংলায় verb (িকৰ্য়া) েশেষ থােক। 

অনুবাদ- র�ািন ও েরিমটয্া� বৃি� এবং আমদানী কমার কারেণ িরজাভর্ দৰ্ুত বাড়েছ। 

আশা কির বুজেত েপেরেছন। 

বাংলায় অনুবাদ- Pre.p+sub+verb 

Md. Sabbir Hassan Ispahany 

Spoken & Written Skill 

(IDP Education) 


