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Topics: 

1. Grab the land grabbers in Khilgaon! Police must protect people’s land and 

property 

2. Health minister gives himself an ‘A’. It’s the height of irresponsibility and 

callousness 

3. FTA with Bhutan within a month (with Bhutan): Munshi 

4. Europe Rescues Itself 

5. Sacrifice and the Sacred (cattle smuggling prior to Eid-ul-Adha 

6. Worryingly low pass rate in some boards. Is quality of teaching the reason? 

7. আরও েবিশ চীনেকি�ক হেব িব�ায়ন (�থম আেলা)  

8. অমলাশ�র: এক িকংবদি�র িবদায় (�থম আেলা) 

9. Budget deficit to go through the roof 

 

Words from the daily newspaper (July 25,2020) 

 

1. Bilateral- ি�পাি�র্ক 

2. Callousness-িনমর্মতা 

3. Chaos-িবশৃ�লা 

4. Chaos-িবশৃ�লা 

5. Clampdown-শ� হােত দমন 

6. Contempt-ঘৃণা 

7. Controversy-িবতকর্/ িবেরাধ 

8. Courteous-েসৗজনয্পূণর্,িবনীত,ভ� 

9. Credentials-পিরচয়প� 

10. Debilitating-দুবর্ল করা 

11. Dehydration-িনরুদন/ জলিবেয়াজন 

12. Dysentery-আমাশয়-েরাগ 

13. Extravagant-অপবয্য়ী 

14. Fatality-ন�রতা /সবর্নাশ 

15. Fossil-জীবা� 

16. Grabbers-ভূিমদসুয্েদর 

17. Handful-থাবা /মুি� 

18. Homogenous-সুষম 

19. Jeopardy-িবপদ 

20. Judicious-িবচক্ষণ 

21. Laconic-��ভাষী 

22. Malign-মারা�ক 

23. Mandatory-বাধয্তামূলক 

24. Miserably-েশাচনীয়ভােব 

25. Nepotism-আ�ীয়েপাষণ 

26. pessimistic-হতাশ 

27. Sage-জ্ঞানী 

28. Seeking-সেচ� 

29. Sparse-দু�াপয্ 

30. Starvation-অনাহার /উপবাস 

31. Timorous-ভীরু 

32. Turbulent-িবকু্ষ� 

33. Unguarded-অসতকর্ 

34. Unprecedented-অ�ুতপূবর্/ অপরূপ 



35. Vague-অ�� 

 

Grab the land grabbers in Khilgaon! 

Police must protect people’s land and 

property 

35. Grab- অক�াৎ ধরা 

36. grabber- েলাভী/ দখলদার 

37. grapple-লড়াই করা/ যু� করা 

38. encroach- অৈবধভােব দখল করা 

39. unguarded- অরিক্ষত 

40. sack- পদচুয্ত করা 

41. reveal-�কাশ করা 

42. scrutiny- তদ�/ িবেবচনা 

43. at large- �াধীন 

44. audacity- �ধর্া 

45. impunity- শাি� েথেক মুি�/ 

িবচারবিহভূর্তভােব 

46. plunder- লুটতরাজ করা 

47. enforcement- �েয়াগকরা 

48. Needless to say-বলার অেপক্ষা রােখ না 

49. fate -পিরণিত/ ভাগয্ 

 

Health minister gives himself an ‘A’ 

It’s the height of irresponsibility and 

callousness 

50. Controversy-িবতকর্ 

51. Urrounding-িঘের 

52. Allegations-অিভেযাগ 

53. Scams-েকেল�ারী 

54. Mismanagement-অবয্ব�াপনা 

55. Corruption-দুনর্ীিত 

56. Lauded-�শংসা 

57. Mishandling-অপবয্বহার 

58. Chaos-িবশৃ�লা 

59. Inefficiencies-অদক্ষতা 

60. Outbreak-�াদুভর্াব 

61. Irresponsibility-দািয়�জ্ঞানহীনতা 

62. Callousness-অবজ্ঞা 

63. Instructed-িনেদর্শনা 

64. health reasons-�া�য্গত কারণ 

65. apparently-��তই 

66. investigated-তদ� 

 

FTA with Bhutan within a month (with 

Bhutan): Munshi 

67. Free Trade Agreement (FTA) = মু� 

বািণজয্ চুি� (এফিটএ) 

68. Landlocked country = ভূিমেবি�ত 

69. In phases = ধােপ ধােপ 

70. Negotiations = কথাবাতর্া 

71. Come a long way = েবশ এিগেয়েছ, 

অেনকদূর এিগেয় আসা 

72. Addressing = ব�বয্ েদওয়া 

73. Policy options = নীিতগত িবক� 

74. Suffered greatly = মারা�কভােব ক্ষিত�� 

হেয়েছ www.prebd.com 

75. No exception = বয্িত�ম নয় 

76. Moved forward = সামেন এিগেয় েগেছ 

77. Based on its strong foundations = শ� 

িভি�র ওপর ভর কের 

78. Better days = সুিদন 

79. Global trade opportunities = ৈবি�ক 

বািণজয্ সুিবধা 

80. Coronavirus fallouts = কেরানাভাইরােসর 

�ভােব সৃ� 

81. A lot of changes and competition = 

বয্াপক পিরবতর্ন আর �িতেযািগতা 

82. Referring to = ইি�ত কের 

http://www.prebd.com/


83. To expand its reach = পিরসর বাড়ােনা 

84. Taskforce = িবেশষ কিমিট 

85. Incumbent = দািয়��া� 

86. Quick implementation of the 

government's decisions = সরকােরর 

িস�া� �ত বা�বায়ন 

87. Will abate = কেম যােব 

88. Provide = এেন েদওয়া, সরবরাহ করা 

89. Domestic and international trade = 

েদশীয় ও আ�জর্ািতক বািণজয্ 

90. Light engineering sector = হালকা 

�েকৗশল খাত 

91. Stressed = েজার িদেয়েছন 

92. To conduct research = গেবষণা করা 

93. Generation = সৃি� 

94. Export diversification = রফতািন 

ৈবিচ�করণ 

95. Over-relying = অিতির� িনভর্রতা 

96. Raw materials for the export sector = 

রফতািন খােতর কাঁচামাল 

97. Economic disruptions = অথর্ৈনিতক 

দুরব�া fb.com/groups/CareerGuideBD 

98. Socio-economic consequences = আথর্-

সামািজক পিরবতর্ন 

99. Badly hit = মারা�ক ক্ষিত�� 

100. Anticipated = �তয্ািশত 

101. Particularly a usual year = 

এেকবােরই সাধারণ মােনর একিট বছর 

102. In terms of value-addition = অেথর্র 

িহসােব 

103. Covid-19 fallouts = েকািভড-১৯ এর 

ফল�িতেত 

104. Among others = �মুখ বয্ি�বগর্ 

 

Europe Rescues Itself 

107. Reeling - ঘূণর্ায়মান, ঘুরপাক। 

108. Strained - আ�িরকতাশূনয্, েজার করা। 

109. Recession - ম�া, প�াদপসরণ। 

110. Soaring - উ�য়ন। 

111. Perilous - িবপ�নক, িবপদ��। 

112. Aggrieved - অবনিত হওয়া। 

113. Perception - উপলি�, অনুভব, 

�তয্ক্ষকরণ। 

114. Plight - অ�ীকার করা, �িত�িত েদওয়া, 

ম�াব�া, সংকটাপ� দশা। 

115. Alienated - িবি�� করা, িবেরািধতা 

করা। 

116. Allocate - বরা�, ব�ন করা। 

117. Preserves - সংরক্ষণ, অকু্ষ�। 

118. Notably - লক্ষয্নীয়ভােব, �রণীয়ভােব। 

119. Strings - খিচত করা। 

120. Attached - সংযু�, আস�, জিড়ত। 

121. Insisted - েজারাজুির করা, িজদ করা, 

দৃঢ়তাসহকাের বিলেত থাকা। 

122. Recipient - �হীতা, �াপক, �হণকারী। 

123. Enacting - �ারি�ক। 

124. Dictated - হুকুম করা। 

125. Reforms - েশাধন করা, সং�ার। 

126. Stigma - কল�। 

127. Intrusive - অিধকার �েবশমূলক। 

128. Reminiscent - �রণকারী, �ৃিত 

উে�ককারী। 

129. Anathema - অিভশাপ, গিহর্ত কাজ। 

130. Aggravated - অব�ার অবনিত ঘটােনা। 

131. Equivalent - সমতুলয্, সমকক্ষ, শািমল। 

132. Shrinks - স�ুিচত হওয়া, অপসৃত হওয়া। 

133. Earmarked - িনিদর্�। 

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


134. Stimulus - উ�ীপক ব�, কমর্ে�রণা, 

কমর্শি� েজাগায় এমনিকছু। 

135. Demonstrating - �দশর্ক, �কাশক। 

136. Sorely - কেঠারভােব। 

137. Alleviate - উপশম করা, কমােনা। 

138. Regrettable - অনুেশাচনীয়, দুঃখ 

�কােশর েযাগয্। 

139. Transition - �ানা�ের গমন। 

140. Slashed - েশাঁ েশাঁ শ� করা, চাকান। 

141. Authoritarianism - কতৃর্�বাদ, 

ৈ�রত�, ে��াচার। 

142. Subvert - পরাভূত করা, �ংস করা। 

143. Impunity - মুি�, অবয্াহিত, শাি� হেত 

েরহাই। 

144. Cohesion - সংেযাগ, সংসি�। 

145. Provision - রসদ, খাদয্স�ার। 

146. Gutted - লু�ন করা। 

147. Apparently - ��ভােব, ��ই। 

148. Credible - িব�াসেযাগয্। 

149. Beneficiary - উপকারক, দাতা। 

150. Departure - ��ান করা, যা�া। 

151. Proliferation - িব�ার। 

152. Subsequently - পরবতর্ীকােল। 

153. Penny-pinching - িকপেটিম। 

154. Obstreperous - েগালমালপূণর্, অদময্, 

অবাধয্। 

155. Philanthropist - পেরাপকারী। 

156. Deflationary - সে�াচ, কু�নমূলক। 

157. Dodged - টাল খাওয়া। 

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

oject-syndicate/news/europe-rescues-

itself-1935649 

 

Sacrifice and the Sacred (cattle 

smuggling prior to Eid-ul-Adha) 

158. Sacred - পিব�, ধািমর্ক। 

159. Bovine - জড়বুি�, িনেবর্াধ। 

160. Attributed - আেরািপত। 

161. Devotion - একিন�তা, আরাধনা। 

162. Conversely - িবপরীত�েম। 

163. Redemptive - মুি�র। 

164. Scriptures - ধমর্��, বাইেবল। 

165. Obligatory - বাধয্তামূলক। 

166. Euphuism - বাগাড়�রপূণর্ রচনাৈশলী। 

167. Lexicon - অিভধান, িডকশনাির। 

168. Feisty - কু�ভাব। 

169. Vigilants - পাহারা। 

170. Rampant - উে�িজত, েতজ�ী। 

171. Echoed - �িত�িন, অনুরিণত। 

172. Carnivorous - মাংসাশী, আিমষভুক। 

173. Rhetoric - বাগাড়�রপূণর্। 

174. Frustration - পরাজয়, ৈনরাশয্। 

175. Interior - অভয্�রীণ অব�া। 

176. Revamp - পুনগর্ঠন করা, উ�িত সাধন 

করা। 

177. Patronised - পৃ�েপাষকতা। 

178. Opportunist - সুিবধাবাদী। 

179. Replete - �াচুযর্পূণর্, ভরপুর। 

180. Rudimentary - �থিমক, েগাড়ার 

িদেকর। 

181. Hoist - খাটান, উে�ালন করা। 

182. Ferried - পারাপার করা। 

183. Profan - অপিব� করা। 

184. Gluttony - অিতেভাজন, েপটুকবৃি�, 

েভাজনিবলাসী, েপটপূজা। 

185. Monologue - �াগতঃ উি�। 

https://www.thedailystar.net/opinion/project-syndicate/news/europe-rescues-itself-1935649
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186. Nonchalant - উদাসীন, অিবচিলত, 

িনিবর্কার। 

187. Portrayed - িচ�া�ন, বণর্না। 

188. Intruders - অনু�েবশকারী। 

189. Rivalry - ��, িরষািরিষ। 

190. Promulgated - েঘাষণা করা, �চার 

করা। 

191. Imitates - অনুকরণ করা, নকল করা। 

192. Scapegoat - বিলর পাঁঠা। 

193. Surrogate - �িতিনিধ। 

194. Instigated - উ�ািন েদওয়া। 

195. Construct - বয্াখয্া করা। 

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

owin-the-wind/news/sacrifice-and-the-

sacred-1935661 

BY- Rajan Datta,  Arnab Bhowmick 

 

July 25, 2020 

The Daily Star Editorial 

 

িশেরানাম: Grab the land grabbers in Khilgaon! 

=িখলগাঁওেয় জিম দখলকারীেদরেক এখন-ই ধরুন! 

Police must protect people’s land and property 

=জনগেনর ভূিম ও স�ি� রক্ষা করেতই হেব পুিলশেক; 

Prepared by: Md Mohiuddin 

 

�থেম শ�াথর্গুিল েজেন িনই 

 

১। Grab-হঠাৎ আকিড়েয় ধরা; অক�াৎ ধরা; 

২। the land grabbers-জিম দখলকারীেদরেক; 

৩। in Khilgaon-িখলগাওেয়; 

৪। Police must protect-পুিলশ অবশয্ই রক্ষা 

করেব; পুিলশেক রক্ষা করেত হেব; 

৫। people’s land and property-জনগেনর 

জিম এবং স�ি�; 

৬। shocking-মমর্াি�ক; জঘনয্; 

৭। while the whole nation-যখন সম� 

জািত; 

৮। grapple with-কােরা/েকােনা িকছুর সে� 

জাপটা-জাপিট করা; (সমসয্া ইতয্ািদ) সমাধােনর 

েচ�া করা; 

৯। is grappling with a pandemic-মহামারী 

সমাধােনর েচ�া করেছ; 

১০। instances of land grabbing-জিম 

দখেলর দৃ�া�/উদাহরণ; 

১১। According to -অনুসাের; অনুযায়ী; 

১২। a report published recently-স�িত 

�কািশত একিট �িতেবদন; 

১৩। by this daily-এই ৈদিনেক; 

১৪। most people remain-অিধকাংশ মানুষ 

আেছ/থাকেছ; 

১৫। indoors or uninvolved-ঘেরর িভতর 

অথবা িবি��; 

১৬। because of the pandemic-মহামািরর 

কারেণ; 

https://www.thedailystar.net/opinion/blowin-the-wind/news/sacrifice-and-the-sacred-1935661
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১৭। encroachers-েজারপূবর্ক দখলকারীরা; 

১৮। are using this opportunity-এই সুেযাগ 

কােজ লাগাে�; 

১৯। take over-িবি� কের েদয়অ; হ�া�র করা; 

২০। unguarded and empty plots of land-

অরিক্ষত ও খািল জিম; 

২১। The report further reveals that-

�িতেবদন েথেক আেরা জানা যায় েয; 

২২। in the last few months-িবগত কেয়ক 

মােস; 

২৩। grabbers-দখলকারীরা; 

২৪। aided by-সহায়তায়; 

২৫। a former Chhatra League leader-

�া�ন ছা�লীগ েনতা; 

২৬। a sacked police constable-

বরখা�/কমর্চুয্ত এক পুিলশ ক�েটবল; 

২৭। have taken control-িনয়�েণ িনেয়েছ; 

২৮। at least a dozen plots-�ায় এক ডজন 

�ট; fb.facebook.com/BDCareerGuide 

২৯। in Nandipara area-নদীপাড়া এলাকায়; 

৩০। by building boundary walls-সীমানা 

�াচীর িনমর্ােনর মাধয্েম; 

৩১। putting up signboards-সাইনেবাডর্ 

লািগেয়; 

৩২। Landowners and locals alleged that-

জিমর/ভূিমর মািলেকরা এবং �ানীয়রা অিভেযাগ 

কেরেছ েয; 

৩৩। a high official of the Khilgaon 

Police Station-িখলগাঁও থানার এক উ�র্তন 

পুিলশ কমর্কতর্া; 

৩৪। provided shelter to the criminals-

অপরাধীেদরেক আ�য়-��য় িদেয়েছ; 

৩৫। The incident came under public-

ঘটনািট জনস�ুেখ আসেছ/আসেলা; 

৩৬। scrutiny-পরীক্ষা-িনরীক্ষা; তদ�; 

৩৭। the principal of Dhaka Dental 

College-ঢাকা েড�াল কেলেজর অধয্ক্ষ; 

৩৮। on behalf of the plot owners-�ট 

মািলকেদর পেক্ষ; 

৩৯। submitted a prayer-একিট আেবদন 

দািখল কেরেছন; 

৪০। on June 24-জুেনর ২৪ তািরেখ; 

৪১। to the deputy commissioner of 

Dhaka Metropolitan Police (Motijheel 

Division)-ঢাকা মহানগর পুিলশ, মিতিঝল 

িবভােগর িডিস বরাবর; 

৪২। seeking legal support-আইনগত সহায়তা 

েচেয়; 

৪৩। the police began their investigation-

পুিলশ তােদর তদ� শুরু কেরিছল; 

৪৪। Prior to that-এর আেগ; 

৪৫। when he submitted three 

complaints-যখন েস ৩িট অিভেযাগ দািখল 

কেরিছল; 

৪৬। to Khilgaon Police Station-িখলগাঁও 

থানায়; 

৪৭। they did not take any action-তারা 

েকােনা পদেক্ষপ েনয়িন; 

৪৮। nor did they register any case-েকােনা 

মামলাও নিথভু� কেরিন; 

৪৯। Later when-পরবতর্ীেত যখন; 

৫০। the principal filed a case with 

Khilgaon Police Station -অধয্ক্ষ িখলগাঁও 

থানায় একিট মমালা দােয়র করেলন; 

৫১। on July 1-জুলাই এর ১ তািরেখ; 

৫২। police arrested the prime accused 

Masud Ahmed-পুিলশ �ধান আসামী মাসুদ 

আহমেদেক ে�ফতার কের; 

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


৫৩। his partner-তার সহেযাগী; 

৫৪। However-িক�; 

৫৫। active land grabbers-সি�য় ভূিম 

দখলকারীরা; 

৫৬। are still at large-এখেনা �াধীন/মু�; 

৫৭। Visiting the area on July 4-জুলাই'র ৪ 

তািরেখ পিরদশর্ন কের/সেরজিমেন িগেয়; 

৫৮। our correspondent witnessed-

আমােদর সংবাদদাতা েদখেছন; 

৫৯। new boundary walls-নতুন সীমানা 

�াচীর; 

৬০। being built around seven to eight 

separate plots-�ায় ৭ েথেক ৮িট �ট ৈতির 

কের; 

৬১। A temporary tin-shed room-অ�ায়ী 

িটনেশড রুম; 

৬২। was also found on the principal's 

plot-অধয্েক্ষর �েটও েদখা েগেছ; 

৬৩। Various other landowners-আেরা 

কেয়কজন ভূিম মািলেক; 

৬৪। talked about experiencing a similar 

fate-একই িনয়িতর অিভজ্ঞতার কথা বেলেছন; 

৬৫। who had trouble registering a 

general diary-যােদর সাধারণ ডােয়ির/িজিড 

করার ঝােমলা িছল; 

৬৬। at the police station-থানায়; 

৬৭। Moreover-তাছাড়া; 

৬৮। when the plot owners tried to 

recover their property,-যখন �ট মািলেকরা 

তােদর স�ি� উ�ােরর েচ�া কেরন; 

৬৯। the criminals claimed large 

amounts of money from them!-তখন 

অপরাধীরা তােদর কােছ েমাটা অংেকর টাকা দািব 

কের; 

৭০। The above incidents-উপেরা� 

ঘটনাগুিল; 

৭১। highlight-লক্ষয্নীয় কের; 

৭২। the audacity of these land grabbers-

এসব ভূিম দখলকারীেদর দু:সাহস; 

৭৩। who carry out their crimes with 

impunity-যারা িনিবর্ে� অপরাধ কেরেছ; 

৭৪। These acts cannot go unpunished-

এসব কমর্কাে�র িবচার না হেয় পাের না; এসব 

কমর্কা� িবনা িবচাের পার েপেত পাের না; 

৭৫। legal action must be taken-আইিন 

বয্ব�া/পদেক্ষপ অবশয্ই িনেত হেব; 

৭৬। In order to keep the plots-�টগুিল 

রাখার জনয্; 

৭৭। being plundered-লুটপাট কের; 

৭৮। law enforcement officers-আইন 

শৃ�লা রক্ষকারী বািহনীর কমর্কতর্া; 

৭৯। should strictly monitor-কেঠারভােব 

নজরদাির করা উিচত; 

৮০। the area -এলকািট; 

৮১। make sure-িনি�ত করা; 

৮২। they are protected from land 

grabbers-তারা ভূিম দখলকারীেদর েথেক 

সুরিক্ষত; 

৮৩। The authorities must also 

thoroughly investigate the matter-

কতৃর্পক্ষেক অবশয্ই ঘটনািটর তদ�ও করেত হেব; 

৮৪। to find out-খুেজ েবর করেত; 

৮৫। why complaints couldn't be 

registered-েকন অিভেযাগ নিথভু� করেত পারা 

যায়িন; 

৮৬। bring all the perpetrators to book-

সকল অপরাধীেক িবচােরর আওতায় আনা; 



৮৭। Needless to say-বলা িন�েয়াজন; বলার 

অেপক্ষা রােখ না; 

৮৮। the responsibility of the law 

enforcers-আইন শৃ�লা রক্ষাকারী বািহনীর 

দািয়�; 

৮৯। to assure the safety and security of 

the people and their property-জনগেনর 

জানমােলর িনরাপ�া িনি�তকরেণ; 

Prepared by: Md Mohiuddin 

 

�������Grab the land grabbers in Khilgaon! 

Police must protect people’s land and property 

_____িখলগাঁওেয়র জিম দখলকারীেদর আইেনর আওতাধীন কের পুিলশেক অবশয্ই জনগেণর স�ি�র 

রক্ষা করেত হেব। 

����It is shocking that while the whole nation is grappling with a pandemic, there 

have been instances of land grabbing in Khilgaon, Dhaka. 

_____েযখােন সম� জািত মহামারীর এই চরম�া�ীলে� সমাধােনর উপায় খঁুজেছ, েসখােন ঢাকার 

িখলগাঁওেয় জিম দখেলর এমন দৃ�া�মূলক ঘটনা আমােদর জনয্ খুবই মমর্াি�ক। 

����According to a report published recently by this daily, as most people remain 

indoors or uninvolved because of the pandemic, encroachers are using this 

opportunity to take over unguarded and empty plots of land in Khilgaon. 

_____স�িত �কািশত এই ৈদিনেকর একিট �িতিদন অনুযায়ী জানা েগেছ, মহামারীর এমন চরম অব�ায় 

মানুষ গৃহবি� আেছ আর তার-ই সুেযাগ কােজ লািগেয় েজারপূবর্ক জিম দখলকারীরা অরিক্ষত ও খািল জিম 

হ�া�র কের আসেছ। 

����The report further reveals that in the last few months, grabbers aided by a former 

Chhatra League leader and a sacked police constable have taken control of at least a 

dozen plots in Nandipara area by building boundary walls and putting up signboards 

around them. 

______�িতেবদন েথেক আরও জানা েগেছ, জিম দখলকারীরা এক কমর্চুয্ত পুিলশ কনে�বল এবং �া�ন 

ছা�ীলীগেনতার সহায়তা নদীপাড়া এলাকার জিমেত সাইনেবাডর্ ও সীমানা �াচীর লািগেয় �ায় একডজন 

ফািল জিম িনেজেদর িনয়�ণাধীন কেরেছ। 

����Landowners and locals alleged that a high official of the Khilgaon Police Station 

provided shelter to the criminals. 

______িখলগাঁও থানার এক উ�র্তন কমর্কতর্া এসব অপরাধেক আ�য়-��য় িদেয়েছ বেল দাবী করেছন 

ভূিম-মািলক ও �ানীয়রা। 

����The incident came under public scrutiny after the principal of Dhaka Dental 

College, on behalf of the plot owners, submitted a prayer on June 24 to the deputy 



commissioner of Dhaka Metropolitan Police (Motijheel Division) seeking legal support, 

following which the police began their investigation. 

______এই মমর্াি�ক ঘটনািট জনসমেক্ষ আসার পর গত ২৪েশ জুন ঢাকা েড�াল কেলেজর অধক্ষয্ ভূিম-

মািলকােদর পেক্ষ ঢাকা মহানগর পুিলশ মিতিঝল িবভােগর িডিস বরাবর একিট আেবদন দািখল কেরেছন 

পুিলশ এ অিভেযাগ অনুযায়ী তদ�ও শুরুকেরিছল। 

����Prior to that, when he submitted three complaints to Khilgaon Police Station, they 

did not take any action nor did they register any case. 

_____এর আেগও িতনিট অিভেযাগ িখলগাঁও থানায় দািখল করা হেয়িছল িক� তারা মামলা নিথভু� করা 

ও তার জনয্ পদেক্ষপ েনওয়ার েকােনািটর একিটও করেত অ�সর হয়িন দািয়ে� থাকা থানার কমর্কতর্াগন 

। 

����Later when the principal filed a case with Khilgaon Police Station on July 1, police 

arrested the prime accused Masud Ahmed and his partner Ziaur Rahman Pintu. 

_____এরই ধারাবািহকতায়, গত ১লা জুলাই অধক্ষয্ মেহাদয় িখলগাঁও থানায় মামলা দােয়র করায় পুিলশ 

কমর্কতর্া এ মামলায় অিভযু� �ধানেহাতা মাসুদ আহেমদ এবং তার সহেযাগী িজয়াউর রহমানেক ে��ার 

কের। 

����However, active land grabbers are still at large in Khilgaon.Visiting the area on 

July 4, our correspondent witnessed new boundary walls being built around seven to 

eight separate plots. A temporary tin-shed room was also found on the principal's 

plot. 

______তা সে�ও েজারপূবর্ক জিম দখলকারী ও তােদর কমর্কা� এখনও চলমান আেছ, গত ৪ঠা জুলাই 

আমােদর সংবাদাতার সেরজিমেন পিরদর্শেন ফািল জিমেত �ায় ৭ েথেক ৮িট নতুন সীমানা �াচীরসহ 

অধয্েক্ষ মেহাদেয়র ফািল জিমেতও এক অ�ায়ী িটন-েশেডর ঘর িবদয্মান থাকার িবষয়িট উেঠ আেস। 

����Various other landowners talked about experiencing a similar fate, who had trouble 

registering a general diary at the police station. Moreover, when the plot owners tried 

to recover their property, the criminals claimed large amounts of money from them! 

______একই দূেভর্ােগর অিভজ্ঞতার কথা বেলেছন আরও কেয়কজন ভূিম মািলকরা,তারা উে�খ কেরেছন 

এ িনেয় থানায় সাধারন িজিড করায়ও অেনক ঝােমলা েপাহােত হেয়িছল যার ফেল েজারপূবর্ক জিম 

দখলকারীরা তােদর কােছ েমাটা অংেকর টাকা দািব কের। এ�েয়ড অয্াপ - জব সাকুর্লার 

����The above incidents highlight the audacity of these land grabbers who carry out 

their crimes with impunity. These acts cannot go unpunished and legal action must 

be taken. In order to keep the plots from being plundered, law enforcement officers 

should strictly monitor the area and make sure they are protected from land grabbers. 

_____উপের বিণর্ত ঘটনাগুেলা এসব েজারপূবর্ক জিম দখলকারীেদর িনিবর্ে� অপরাধ চলমান রাখার 

দুঃসাহিসকতাগুেলা যা দৃি�েগাচর কের।এমন কমর্কা� িবনািবচাের পার েপেত পােরনা এজনয্ অবশয্ই আইিন 

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


পদেক্ষপ িনেত হেব ও লুটপােটর হাত েথেক এসব জিম রক্ষােতর্ আইন শৃ�লা রক্ষাকারী কমর্কতর্ােদর 

কেঠার নজরদাির রাখা উিচত এবং ভূিমমািলকরা জিম দখলকারীেদর েথেক সুরিক্ষত থাকার িবষয়িটও িনি�ত 

করেত হেব। 

����The authorities must also thoroughly investigate the matter to find out why 

complaints couldn't be registered at the police station and bring all the perpetrators 

to book. Needless to say, it is the responsibility of the law enforcers to assure the 

safety and security of the people and their property. 

______েকন এমন অিভেযাগগুেলােক নিথভু� করা হয়িন তার কারনগুেলা কতৃর্পেক্ষর খুেজ েবর কের এর 

সােথ জিরত সকল অপরাধীেদরেকও িবচােরর আওতাধীেন আনেত হেব। 

বলার অেপক্ষা রােখ না_ 

জনগেণর জানমােলর িনরাপ�া িনি�তকরণ আইন শৃ�লা রক্ষাকারী বািহনীরই দািয়�। 

By- Layana Islam Rupa- fb/amivurer.shishir 

 

Grab the land grabbers in Khilgaon! 

িখলগাঁওেয়র জিম দখলকারীেদর পাকড়াও করুন! 

Police must protect people’s land and property 

পুিলশেক অবশয্ই জনগেণর জায়গা-স�ি� রক্ষা করেত হেব 

It is shocking 

এটা আপি�কর / অৈনিতক 

that 

েয 

while the whole nation is grappling with a pandemic 

যখন পুেরা েদশ মহামাির েঠকােত িহমিশম খাে� 

, there have been instances of land grabbing in Khilgaon, Dhaka. 

ঢাকার িখলগাঁওেয় জিম দখেলর ঘটনা ঘটেছ। 

It is shocking that while the whole nation is grappling with a pandemic, there have 

been instances of land grabbing in Khilgaon, Dhaka. 

যখন পুেরা েদশ মহামাির েঠকােত িহমিশম খাে� ঢাকার িখলগাঁওেয় �িতিনয়ত জিম দখেলর ঘটনা 

ঘটেছ।বয্াপারটা আসেলই আপি�কর। 

According to a report published recently by this daily, 

স�িত এই ৈদিনেক �কাশ পাওয়া একিট িরেপাটর্মেত 

as most people remain indoors 

েযেহতু অিধকাংশ মানুষ ঘের ব�ী 

or uninvolved 



িকংবা উদাসীন থােক 

because of the pandemic 

মহামািরজিনত কারেণ 

, encroachers are using this opportunity 

দখলদােররা এই সুেযাগিট কােজ লাগাে� 

to take over unguarded and empty plots of land in Khilgaon. 

িখলগাও এলাকার অরিক্ষত/পাহারাহীন ও খািল �ট দখল করেত 

According to a report published recently by this daily, as most people remain indoors 

or uninvolved because of the pandemic, encroachers are using this opportunity to 

take over unguarded and empty plots of land in Khilgaon. 

স�িত এই ৈদিনেক �কাশ পাওয়া একিট িরেপাটর্মেত,মহামািরজিনত কারেণ অিধকাংশ মানুষ ঘের ব�ী 

িকংবা উদাসীন থােক।ফেল িখলগাও এলাকার অরিক্ষত/পাহারাহীন ও খািল �ট দখল করেত দখলদােররা 

এই সুেযাগিট কােজ লাগাে�। 

The report further reveals 

িরেপাটর্িটেত আেরা উে�ািচত হেয়েছ 

that 

েয 

in the last few months, 

গত কেয়ক মােস 

grabbers aided by a former Chhatra League leader 

সােবক ছা�লীগ েনতার মদদপু� দখলদাররা 

and a sacked police constable 

এবং একজন বরখা� পুিলশ কনে�বল 

have taken control of at least a dozen plots 

কমপেক্ষ ১২িট �ট িনেজেদর করায়ে� িনেয় এেসেছ 

in Nandipara area 

নি�পাড়া এলাকার 

by building boundary walls and putting up signboards around them. 

এগুেলার চারপােশ সীমানা �াচীর ও সাইনেবাডর্ লািগেয় 

The report further reveals that in the last few months, grabbers aided by a former 

Chhatra League leader and a sacked police constable have taken control of at least a 

dozen plots in Nandipara area by building boundary walls and putting up signboards 

around them. 



িরেপাটর্িটেত আেরা উে�ািচত হেয়েছ,গত কেয়ক মােস ছা�লীেগর সােবক এক েনতা ও বরখা� এক পুিলশ 

কনে�বেলর মদদপু� দখলদাররা চারপােশ সীমানা �াচীর ও সাইনেবাডর্ লািগেয় কমপেক্ষ ১২িট �ট 

িনেজেদর করায়ে� িনেয় এেসেছ। 

Landowners and locals alleged that 

জিমর মািলক ও �ানীয়রা অিভেযাগ কেরেছন েয 

a high official of the Khilgaon Police Station 

িখলগাঁও পুিলশ ে�শেনর এক উ�পদ� কমর্কতর্া 

provided shelter to the criminals. 

অপরাধীেদর আ�য় িদেয়েছন। 

Landowners and locals alleged that a high official of the Khilgaon Police Station 

provided shelter to the criminals. 

জিমর মািলক ও �ানীয়েদর অিভেযাগমেত,িখলগাঁও পুিলশ ে�শেনর এক উ�পদ� কমর্কতর্া অপরাধীেদর 

আ�য় িদেয়েছন। 

#vocabulary: 

Grapple with-েকান সমসয্া সমাধােন িহমিশম খাওয়া। 

Take control of-করায়ে� িনেয় আসা। 

By- Hasnine INu 

 

Grab the land grabbers in Khilgaon! 

িখলগাঁওেয় ভুিম দখলদারেদর পাকড়াও করুন 

��NEW WORDS �� 

110)Grab- অক�াৎ ধরা 

111)grabber- েলাভী/ দখলদার 

112)grapple-লড়াই করা/ যু� করা 

113)encroach- অৈবধভােব দখল করা 

114)unguarded- অরিক্ষত 

115)sack- পদচুয্ত করা 

116)reveal-�কাশ করা 

117)scrutiny- তদ�/ িবেবচনা 

118)at large- �াধীন 

119)audacity- �ধর্া 

120)impunity- শাি� েথেক মুি�/ িবচারবিহভূর্তভােব 

121)plunder- লুটতরাজ করা 

122)enforcement- �েয়াগকরা 



123)Needless to say-বলার অেপক্ষা রােখ না 

124.fate -পিরণিত/ ভাগয্ 

 

��TITLE/ িশেরানাম�� 

Grab the land grabbers in Khilgaon! 

. 

(অথর্) 

িখলগাঁওেয় ভুিম দখলদারেদর পাকড়াও করুন 

 

(SENTENCE-01) 

------------------------- 

It is shocking that while the whole nation is grappling with a pandemic, there have 

been instances of land grabbing in Khilgaon, Dhaka. 

. 

(Phrasal Meaning) 

----------------------------- 

It is shocking - এটা েবশ ক�দায়ক 

that - েয, 

while the whole nation is grappling with a pandemic, 

পুেরা জািত যখন মহামািরর সােথ লড়াই করেছ 

there have been instances of land grabbing 

(এমন সময়) ভুিম দখেলর মত ঘটনা ঘটেছ 

in Khilgaon, Dhaka. 

ঢাকার িখলগাঁওেয়। 

. 

(ভাবাথর্) 

----------- 

এটা েবশ ক�দায়ক বয্াপার েয, পুেরা জািত যখন একটা মহামািরর সােথ লড়াই করেছ,তখন ঢাকার 

িখলগাঁওেয় ভুিম দখেলর মত ঘটনাগুেলা ঘটেছ। 

. 

(SENTENCE-02) 

According to a report published recently by this daily, as most people remain indoors 

or uninvolved because of the pandemic, encroachers are using this opportunity to 

take over unguarded and empty plots of land in Khilgaon. 



(Phrasal Meaning) 

----------------------------- 

According to a report published recently by this daily, স�িত এ পি�কায় �কািশত এক 

�িতেবদন মেত, 

as most people -েযেহতু বহু মানুষ 

remain indoors or uninvolved 

গৃহব�ী অথবা কমর্হীন হেয় আেছ 

because of the pandemic, 

মহামািরর কারেণ 

encroachers are using this opportunity 

দখলদাররা এ সুেযাগটা বয্বহার করেছ 

to take over unguarded and empty plots of land 

অরিক্ষত, খািল জায়গাগুেলা িনেয় েনওয়ার জনয্। 

in Khilgaon. 

(ভাবাথর্) 

----------- 

স�িত এ পি�কায় �কািশত এক �িতেবদন মেত, 

েযেহতু বহু মানুষ গৃহব�ী অথবা িনিলর্� অব�ায় আেছ, দখলদাররা এ সুেযাগটা অরিক্ষত, খািল জায়গাগুেলা 

িনেজেদর দখেল েনওয়ার জনয্ বয্বহার করেছ। 

(SENTENCE-03) 

------------------------- 

The report further reveals that in the last few months, grabbers aided by a former 

Chhatra League leader and a sacked police constable have taken control of at least a 

dozen plots in Nandipara area by building boundary walls and putting up signboards 

around them. Android App: Job Circular 

(Phrasal Meaning) 

----------------------------- 

The report further reveals that 

�িতেবদনিট আেরা �কাশ কের েয, 

in the last few months, 

গত কেয়ক মােস 

grabbers aided by a former Chhatra League leader and a sacked police constable 

সােবক এক ছা�লীগ েনতা এবং চাকিরচুয্ত এক পুিলশ ক�েটবেলর সহায়তায় দখলদাররা 

have taken control of at least a dozen plots 

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


কমপেক্ষ এক ডজন পিরমান জায়গা দখেল িনেয়েছ 

in Nandipara area 

নাি�পাড়া এলাকায় 

by - মাধয্েম 

building boundary walls 

চারিদেক েদয়াল িনমর্ােণর 

and এবং 

putting up signboards around them. 

েসগুেলার চারিদেক সাইনেবাডর্ জুলােনা 

(ভাবাথর্) 

----------- 

�িতেবদনিট আেরা �কাশ কের েয,গত কেয়ক মােস 

সােবক এক ছা�লীগ েনতা এবং চাকিরচুয্ত এক পুিলশ ক�েটবেলর সহায়তায় দখলদাররা নাি�পাড়া 

এলাকায় চারিদেক েদয়াল িনমর্াণ এবং সাইনেবাডর্ জুলােনার মাধয্েম কমপেক্ষ এক ডজন পিরমান জায়গা 

িনেজেদর দখেল িনেয়েছ। 

(SENTENCE-04) 

------------------------- 

Landowners and locals alleged that a high official of the Khilgaon Police Station 

provided shelter to the criminals. 

. 

(Phrasal Meaning) 

----------------------------- 

Landowners and locals 

জিমমািলক এবং �ানীয়রা 

alleged that 

অিভেযাগ কেরেছন েয, 

a high official of the Khilgaon Police Station 

িখলগাঁও থানার উ�পদ� এক পুিলশ কমর্কতর্া 

provided shelter to the criminals. 

অপরাধীেদর আ�য় িদেয়েছ। 

. 

(ভাবাথর্) 

----------- 



জিমমািলক এবং �ানীয়েদর অিভেযাগ, িখলগাঁও থানার উ�পদ� এক পুিলশ কমর্কতর্া অপরাধীেদর আ�য় 

িদেয়েছ। 

 

(SENTENCE-05) 

------------------------- 

The incident came under public scrutiny after the principal of Dhaka Dental College, 

on behalf of the plot owners, submitted a prayer on June 24 to the deputy 

commissioner of Dhaka Metropolitan Police (Motijheel Division) seeking legal support, 

following which the police began their investigation. 

(Phrasal Meaning) 

----------------------------- 

The incidentঘটনািট came under public scrutinyজনগেণর িবেবচনায় আেস after পের the 

principal of Dhaka Dental College, ঢাকা েড�াল কেলেজর অধয্ক্ষ on behalf of the plot 

owners, জায়গার মািলকেদর পেক্ষ submitted a prayer একিট আেবদন দািখল করলon June 24 

২৪েশ জুেন to the deputy commissioner of Dhaka Metropolitan Police (Motijheel 

Division)ঢাকা েমে�াপিলটন পুিলেশর(মিতিঝল শাখা) েডপুিট কিমশনােরর কােছ seeking legal 

support,আইিন সহায়তা েচেয় following which যার পিরে�িক্ষেতই the police beganপুিলশ শুরু 

কের their investigation.তােদর তদ�। 

 

(ভাবাথর্) 

----------- 

জিম মািলকেদর পেক্ষ, ঢাকা েড�াল কেলেজর অধয্ক্ষ ঢাকা েমে�াপিলটন পুিলেশর (মিতিঝল শাখা) েডপুিট 

কিমশনােরর কােছ 

আইিন সহায়তা েচেয় একিট আেবদন দািখল করার পর িবষয়িট জনগেণর দৃি�েগাচর হয়, যার পিরে�িক্ষেতই 

পুিলশ তদ� শুরু কের। 

 

(SENTENCE-06) 

------------------------- 

Prior to that, when he submitted three complaints to Khilgaon Police Station, they 

did not take any action nor did they register any case. 

. 

(Phrasal Meaning) 

----------------------------- 



Prior to that, এর পূেবর্ when যখন he submitted িতিন দািখল কেরেছন three complaints িতনিট 

অিভেযাগ to Khilgaon Police Station, িখলগাঁও থানায় they did not take any action তারা েকান 

উেদয্াগ েনয়িন nor did they register any case. েকান মামলা িলিপব� কেরিন। 

. 

(ভাবাথর্) 

----------- 

এর পূেবর্ যখন িখলগাঁও থানায় িতিন িতনিট অিভেযাগ দািখল কেরন, তারা েকান উেদয্াগ েনয়িন এমন িক 

েকান মামলা ও িলিপব� কেরিন। 

. 

(SENTENCE-07) 

------------------------- 

Later when the principal filed a case with Khilgaon Police Station on July 1, police 

arrested the prime accused Masud Ahmed and his partner Ziaur Rahman Pintu. 

. 

(Phrasal Meaning) 

----------------------------- 

Later whenপের যখন the principal অধয্ক্ষ filed a case একিট মামলা with Khilgaon Police 

Station িখলগাঁও থানায় on July 1, পেহলা জুলাই 

police arrested পুিলশ ে��ার কেরেছthe prime accused Masud Ahmed and his partner 

Ziaur Rahman Pintu.�ধান অিভযু� ( আসািম) মাসুদ আহেমদ এবং সহেযাগী রহমান িপনটুেক 

. 

(ভাবাথর্) 

----------- 

পের যখন পেহলা জুলাই িখলগাঁও থানায় অধয্ক্ষএকিট মামলা কেরন, �ধান অিভযু� ( আসািম) মাসুদ 

আহেমদ এবং তার সহেযাগী রহমান িপনটুেক পুিলশ ে��ার কের। 

. 

(SENTENCE-08) 

------------------------- 

However, active land grabbers are still at large in Khilgaon. 

. 

(Phrasal Meaning) 

----------------------------- 

However, েযভােবই েহাক active land grabbers সি�য় ভুিম দখলদারা are still at large এখেনা 

�াধীন in Khilgaon. িখলগাঁওেয়। 



(ভাবাথর্) 

----------- 

েযভােবই েহাক িখলগাঁওেয় সি�য় ভুিম দখলদাররা এখেনা অবােধ চলাচল করেছ। 

. 

(SENTENCE-09) 

------------------------- 

Visiting the area on July 4, our correspondent witnessed new boundary walls being 

built around seven to eight separate plots. 

. 

(Phrasal Meaning) 

----------------------------- 

Visiting the area on July 4, চার জুলাই এলাকািট পিরদশর্ন করেত িগেয়, 

our correspondent আমােদর সংবাদদাতা witnessed েদেখেছ new boundary walls নতুন বাউ�াির 

েদয়াল being built around seven to eight separate plots.পৃথক পৃথক আটিট জায়গার সাতিটর 

চারপােশ িনিমর্ত হে�। 

. 

(ভাবাথর্) 

----------- 

চার জুলাই এলাকািট পিরদশর্ন করেত িগেয়,আমােদর সংবাদদাতা েদখেত পায়, পৃথক পৃথক আটিট জায়গার 

সাতিটর চারপােশ নতুন বাউ�াির েদয়াল িনিমর্ত হে�। 

. 

(SENTENCE-10) 

------------------------- 

A temporary tin-shed room was also found on the principal's plot. 

. 

(Phrasal Meaning) 

----------------------------- 

A temporary tin-shed room একিট অ�ায়ী িটন েশড কক্ষ was also found পাওয়া েগেছ on the 

principal's plot. অধয্েক্ষর জায়গায়। 

. 

(ভাবাথর্) 

----------- 

অধয্েক্ষর �েট একিট অ�ায়ী িটন েশড কক্ষ ও পাওয়া যায়। 

. 



(SENTENCE-11) 

------------------------- 

Various other landowners talked about experiencing a similar fate, who had trouble 

registering a general diary at the police station. 

. 

(Phrasal Meaning) 

----------------------------- 

Various other landowners অনয্ানয্ ভুিমমািলকও talked বে�নabout experiencing a similar 

fate, 

তােদর একই পিরনিতর অিভজ্ঞাতার কথা who had trouble যােদর সমসয্া হেয়েছ registering a 

general diary একিট সাধারণ ডাইির করেত at the police station. থানায় 

. 

(ভাবাথর্) 

----------- 

অনয্ানয্ ভুিমমািলকও তােদর এিক অিভজ্ঞাতার কথা জানােলন। থানায় একিট সাধারণ ডাইির করেত পযর্� 

তােদর সমসয্া হয়। 

. 

(SENTENCE-12) 

------------------------- 

Moreover, when the plot owners tried to recover their property, the criminals claimed 

large amounts of money from them! 

. 

(Phrasal Meaning) 

----------------------------- 

Moreover, অিধক� whenযখন the plot ownersজায়গার মািলকরা tried to recover their 

property, তােদর স�ি� উ�াের সেচ� হয় the criminals অপরাধীরা claimed দািব কের large 

amounts of money বড় অংেকর অথর্ from them! তােদর েথেক 

. 

(ভাবাথর্) 

----------- 

অিধক�, যখন জায়গার মািলকরা তােদর স�ি� পুনঃ�াের সেচ� হন, অপরাধীরা তােদর েথেক েমাটা 

অংেকর অথর্ দািব কের। 

. 

(SENTENCE-13) 



The above incidents highlight the audacity of these land grabbers who carry out their 

crimes with impunity. 

. 

(Phrasal Meaning) 

----------------------------- 

The above incidents উপিরউ� ঘটনাসমুহ highlight �দশর্ন কের the audacity of these land 

grabbers এসব ভুিম দখলদারেদর �ধর্া who carry out their crimes with impunity. যারা িবচার 

বিহভূর্তভােব তােদর অপরাধ চািলেয় যাে� 

. 

(ভাবাথর্) 

----------- 

উপিরউ� ঘটনাসমুহ এসব ভুিম দখলদারেদর �ধর্া 

�মাণ কের, যারা িবচার বিহভূর্তভােব 

িনেজেদর অপরাধ চািলেয় যাে�। 

. 

(SENTENCE-14) 

------------------------- 

These acts cannot go unpunished and legal action must be taken. 

. 

(Phrasal Meaning) 

----------------------------- 

These acts cannot go unpunished and legal action must be taken. 

. 

(ভাবাথর্) 

----------- 

এসব কমর্কা� িবচারবিহভূর্তভােব চলেত পাের না। আইিন বয্ব�া �হণ আবশয্ক। 

. 

(SENTENCE-15) 

------------------------- 

In order to keep the plots from being plundered, law enforcement officers should 

strictly monitor the area and make sure they are protected from land grabbers. 

. 

(Phrasal Meaning) 

----------------------------- 



In order to keep the plots এ সব ভুিমগুেলা (মু�) রাখার জনয্ from being plundered, লুটতরাজ 

হওয়া েথেক law enforcement officers আইন �েয়াগকারী কমর্কতর্ারাshould উিচত strictly 

monitor ভােলাভােব েদখােশানা করা the area এলাকািট and make sure িনি�ত করা they are 

protected from land grabbers. েসগুেলা ভুিম দখলদারেদর েথেক িনরাপদ 

. 

(ভাবাথর্) 

----------- 

লুটতরাজ হওয়া েথেক এ সব ভুিমগুেলা রক্ষা করার জনয্, আইন �েয়াগকারী কমর্কতর্ােদর এলাকািট নজের 

রাখা এবং ভুিম দখলদারেদর েথেক �টগুেলা িনরাপদ রাখার িবষয়টা িনি�ত করা উিচৎ। 

. 

(SENTENCE-16) 

------------------------- 

The authorities must also thoroughly investigate the matter to find out why 

complaints couldn't be registered at the police station and bring all the perpetrators 

to book. 

. 

(Phrasal Meaning) 

----------------------------- 

The authorities কতৃর্পক্ষ must also thoroughly অবশয্ই পু�ানুপু�ভােব investigate the 

matter িবষয়টা তদ� করেব to find out েবর করার জনয্ why েকন complaints couldn't be 

registered অিভেযাগসমূহ েরিজ�ার করা যায়িন at the police station থানায় and এবং bring all 

the perpetrators to book. সকল অপরাধীেদর শাি�র শাি� �দান করা 

. 

(ভাবাথর্) 

----------- 

অিভেযাগসমূহ থানায় েকন েরিজ�ার করা যায়িন তা েবর করার জনয্ এবং সকল অপরাধীেদর শাি� �দান 

করার জনয্ কতৃর্পক্ষেক অবশয্ই িবষয়টা পু�ানুপু�ভােব তদ� করেত হেব। 

. 

(SENTENCE-17) 

------------------------- 

Needless to say, it is the responsibility of the law enforcers to assure the safety and 

security of the people and their property. 

. 

(Phrasal Meaning) 



----------------------------- 

Needless to say, 

বলার অেপক্ষা রােখ না 

it is the responsibility of the law enforcers 

আইন- শৃ�লাবািহনীর দািয়� হল 

to assure the safety and security of the people and their property.মানুেষর জনগণ এবং 

তােদর স�ি�র িনরাপ�া িনি�ত করা 

. 

(ভাবাথর্) 

----------- 

বলার অেপক্ষা রােখ না েয, আইন- শৃ�লাবািহনীর দািয়�ই হল, জনগেণর জান- মােলর িনরাপ�া িবধান 

করা। 

. 

(িব.�.) 

---------- 

* (New words): এ অপশেন অেনক েক্ষে� বােকয্ বয্বহৃত শ�( noun/adjective/adverb) এর মূল 

verb িদেয় িদিছ। েযেহতু মূলটা মেন থাকেল বািক ফমর্গুেলা(parts of speech) আয়� করা সহজ হয়। 

. 

* (phrasal meaning) : এ অপশেন, েভে� েভে� অথর্ করার েক্ষে� আিম সতকর্তা অবল�েনর েচ�া 

কেরিছ। এ িবষয়টা Beginner রা একটু মনেযাগ িদেয় েখয়াল করেল েবশ উপকৃত হেবন। আর তা হেলা, 

কতটুকু িনেয় একটা phrase গিঠত হল এবং তার কী অথর্ সৃি� হল। এটা বুঝা খুব দরকার। এটা বুঝেত 

পারেল ইংেরিজ বুঝার ক্ষমতা বহুগুেণ বৃি� পােব। এমনটা করার ফেল েয িবষয়টা আপিন লক্ষয্ করেবন, 

তা হেলা, শুধু ইংেরিজটা তুেল িদেলই েকান�কার আগিপছ না কেরও েমাটােমািট একটা সু�র বাংলা অথর্ 

দাঁিড়েয় যােব। 

. 

* ( ভাবাথর্): এ অপশেন কখেনা কখেনা েদখেবন phrasal meaning এ েয অথর্ িদেয়িছ, তা ভাবােথর্ একটু 

আধটু পিরবতর্ন কেরিছ। তার কারণ হেলা, েকান ভুলেক শু� করা নয়, বরং অনুবােদ েসৗ�যর্য্ িনেয় আসা 

এবং ভােবর আক্ষিরক অনুবাদ েথেক একটু সের এেস, বাংলার ভাব�কাশ ভি�েত ভাবটােক ফুিটেয় তুলার 

েচ�া করা। তেব ভাষাগত অনুবাদ ও ভাবগত অনুবােদর মেধয্ েতমন েকান পাথর্কয্ ৈতির কিরিন। কারণ 

এখােন মূলত ভাষা িশখিছ, তারপর ভাব �কাশ। 

��অেনক উপেদশ িদেয় িদলাম। আমার িনেজর জানােশানার পিরিধও েবশ সীমাব�। ভুল হেল মাপ 

করেবন। েশাধের িদেবন। 

��Asraf Uddin�� 

 



Grab the land grabbers in Khilgaon! 

It is shocking that while the whole nation is grappling with a pandemic, 

ইহা মমর্াি�ক েয েগাটা েদশ মহামরীেত েবেচ থাকার সং�াম করেছ 

there have been instances of land grabbing in Khilgaon, Dhaka. 

েসখােন ঢাকার িখলগাঁেত জিম দখেলর দৃ�া� 

According to a report published recently by this daily, 

সা�িতক কােল এই পি�কায় �িতেবদন �কােশর অনুসাের 

as most people remain indoors or uninvolved because of the pandemic, 

অিধকাংশ মানুষ ঘের অথবা কাজ েথেক দূের থাকেছ মহামারীর কারেণ 

encroachers are using this opportunity to take over unguarded and empty plots of 

land in Khilgaon. 

দখলকারীরা এই সুেযাগ টােক কােজ লািগেয় িখলগাঁেওর অরিক্ষত জিম ও খািল �ট দখল কেরেছ। 

The report further reveals that in the last few months, grabbers aided by a former 

Chhatra League leader and a sacked police constable have taken control of at least a 

dozen plots in Nandipara area by building boundary walls and putting up signboards 

around them. 

�িতেবদনিট অ◌ােরা �কাশ কের গত কেয়ক মােস ভূিমদসুরা ছা�লীেগর সােবক এক েনতা ও পুিলেশর 

এক কনে�বেলর সহায়তায় সীমানা িনমর্াণ কের এবং চািরপােশ সাইনেবাডর্ ঝুিলেয় েদয়। 

Landowners and locals alleged that a high official of the Khilgaon Police Station 

provided shelter to the criminals. 

জিমর মািলক এবং �ানীয়রা বেলন িখলগাঁ থানা পুিলেশর বড় কমর্কতর্া অপরাধীেদর আ�য় িদে�। 

By- SK Fahad Fardin 

 

এবার মূল স�াদকীয়িট পিড় 

Grab the land grabbers in Khilgaon! 

Police must protect people’s land and property 

 

It is shocking that while the whole nation is grappling with a pandemic, there have 

been instances of land grabbing in Khilgaon, Dhaka. According to a report published 

recently by this daily, as most people remain indoors or uninvolved because of the 

pandemic, encroachers are using this opportunity to take over unguarded and empty 

plots of land in Khilgaon. The report further reveals that in the last few months, 

grabbers aided by a former Chhatra League leader and a sacked police constable have 

taken control of at least a dozen plots in Nandipara area by building boundary walls 



and putting up signboards around them. Landowners and locals alleged that a high 

official of the Khilgaon Police Station provided shelter to the criminals. 

The incident came under public scrutiny after the principal of Dhaka Dental College, 

on behalf of the plot owners, submitted a prayer on June 24 to the deputy 

commissioner of Dhaka Metropolitan Police (Motijheel Division) seeking legal support, 

following which the police began their investigation. Prior to that, when he submitted 

three complaints to Khilgaon Police Station, they did not take any action nor did they 

register any case. Later when the principal filed a case with Khilgaon Police Station 

on July 1, police arrested the prime accused Masud Ahmed and his partner Ziaur 

Rahman Pintu. However, active land grabbers are still at large in Khilgaon. Visiting 

the area on July 4, our correspondent witnessed new boundary walls being built 

around seven to eight separate plots. A temporary tin-shed room was also found on 

the principal's plot. Various other landowners talked about experiencing a similar 

fate, who had trouble registering a general diary at the police station. Moreover, 

when the plot owners tried to recover their property, the criminals claimed large 

amounts of money from them! 

The above incidents highlight the audacity of these land grabbers who carry out their 

crimes with impunity. These acts cannot go unpunished and legal action must be 

taken. In order to keep the plots from being plundered, law enforcement officers 

should strictly monitor the area and make sure they are protected from land grabbers. 

The authorities must also thoroughly investigate the matter to find out why 

complaints couldn't be registered at the police station and bring all the perpetrators 

to book. Needless to say, it is the responsibility of the law enforcers to assure the 

safety and security of the people and their property. 

  

Tuesday, "July 25, 2017" 

Editorial / #The_Daily_Star 

 

Worryingly low pass rate in some boards (উে�গজনকভােব িকছু েবােডর্ পােসর হার কম) 

Is quality of teaching the reason? (পাঠদােনর মান িক এর জনয্ দায়ী?) 

We are not particularly surprised (আমরা িবেশষ কের িবি�ত নই) that this year's Higher 

Secondary Certificate (HSC) pass rate has fallen by quite a margin compared to 

previous years.(েয গত বছেরর তুলনায় এই বছেরর উ� মাধয্িমক সািটর্িফেকট (এইচএসিস) পরীক্ষায় 

পােশর হার উে�খেযাগয্ভােব কেম িগেয়েছ) Such a consequence was expected (এমন একিট 



ফলাফল �তয্ািশত িছল) under a new, revised evaluation method (একিট নতুন, সংেশািধত 

মূলয্ায়ন প�িতর অধীেন) which aims to standardise marking of answer scripts, (যা উ�র ে�র 

মান িনধর্ারেণর লেক্ষয্ করা হয়,) eliminating the discrepancy in marks given under the old 

system. (পুরােনা িনয়েমর অধীন �দ� অস�িত দূর কের।) The relatively new MCQs (multiple 

choice questions) have also thrown off some examinees used to the previous question 

paper format. (তুলনামূলকভােব নতুন এমিসিকউ(একািধক পছ� ��) িকছু পিরক্ষাথর্ীেক িছটেক েফেলেছ 

যারা িবগত বছেরর �ে�র ধরেন অভয্� িছেলা।) 

This is a good development in our education system (এিট আমােদর িশক্ষা বয্ব�ার একিট 

ভাল উ�য়ন) as it fairly evaluates a student's performance. (েযেহতু এিট একজন ছাে�র দক্ষতা 

ভােলাভােব মূলয্ায়ন করেছ।) But what is shocking is the ( িক� েবদনাদায়ক িবষয় হেলা ) 

significantly poor performance of examinees from some boards.( িকছু েবােডর্ 

উে�খেযাগয্ভােব পিরক্ষাথর্ীেদর খারাপ ফলাফল) Comilla Board in particular, has done very 

badly with a pass rate of only 49.52 percent with the high failure rate being attributed 

to failing in one subject – English. (িবেশষ কের কুিম�া েবােডর্, খুব খারাপ কেরেছ, শুধুমা� একিট 

িবষয় - ইংেরিজেত বয্থর্ হওয়ার কারেণ সেবর্া� অকৃতকােযর্র সােথ ৪৯.৫২ শতাংশ পােসর হার।) 

It is crucial to find out the reasons (এর কারণ খুঁেজ েবর করা অতয্� গুরু�পূণর্) why such a 

large number of students failed in English (েকন ইংেরিজেত এত েবশী সংখয্ক িশক্ষাথর্ী বয্থর্ 

হেলা) and therefore did not pass their HSC exams.(এবং তাই তােদর এইচএসিস পরীক্ষা পাস 

করা হয়িন।) Some academicians have pointed to the lack of properly trained teachers 

of English in many of the institutions under these boards. (িকছু িশক্ষািবদ এই েবাডর্গুিলর 

অধীন েবশ কেয়কিট �িত�ােনর ইংেরিজেত যথাযথ �িশিক্ষত িশক্ষেকর অভােবর িদেক ইি�ত কেরেছন।) 

If that is so then it is the system that is at fault and not the student. (যিদ তাই হয় তেব 

এিট িনয়েমর সমসয্া ছা�েদর নয়।) So what is the academic future of the almost 51 percent 

of young people from Comilla (তাই কুিম�ার �ায় ৫১ শতাংশ তরুেণর একােডিমক ভিবষয্ৎ িক?) 

who have failed their HSC? ( যারা তােদর এইচএসিসেত বয্থর্ হেয়েছ ) 

It is disturbing to know that of the examinees who scored GPA 5 around 74 percent 

are from Dhaka. (এিট েজেন িবর�কর লাগেছ েয �ায় ৭৪ শতাংশ িজিপএ ৫ েপেয়েছ ঢাকার 

পরীক্ষাথর্ীরা) This points to the huge gap in the quality of education between Dhaka and 

the rest of the country. (এিট ঢাকা ও েদেশর বািক অংেশর মেধয্ িশক্ষার গুণগত মানদে�র িবশাল 

পাথর্েকয্ই িনেদর্শ কের।) 

The Education Ministry obviously has a lot of work ahead. (িশক্ষা ম�নালেয়র স�বত সামেন 

অেনক কাজ আেছ।) One of its major tasks is to find out the underlying causes of the 

underperformance of students in other districts and vigorously upgrade the quality 

of education in these areas. (এর �ধান কাজগুিল হল অনয্ েজলায় ছা�েদর িন�মােনর ফলাফেলর 



কারণগুিল খঁুেজ েবর করা এবং এই অ�লগুিলর িশক্ষার মান উ�য়েন েজারােলাভােব উ�য়ন করা।) Only 

then will the new evaluation method pay off.(েকবল তখনই নতুন মূলয্ায়ন প�িত ফল�সূ 

হেব।) 

By: Mahfuz Ahmed- fb/mahfuz.brur 
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The Daily Star Editorial 

Health minister gives himself an ‘A’ 

It’s the height of irresponsibility and callousness 

 

Health minister gives himself an ‘A’ 

= িশেরানাম: �া�য্ম�ী িনেজেক ‘এ’ েদন 

 

�থেম শ�াথর্গুিল েজেন িনই 

1. Controversy-িবতকর্ 

2. Urrounding-িঘের 

3. Allegations-অিভেযাগ 

4. Scams-েকেল�ারী 

5. Mismanagement-অবয্ব�াপনা 

6. Corruption-দুনর্ীিত 

7. Lauded-�শংসা 

8. Mishandling-অপবয্বহার 

9. Chaos-িবশৃ�লা 

10. Inefficiencies-অদক্ষতা 

11. Outbreak-�াদুভর্াব 

12. Irresponsibility-দািয়�জ্ঞানহীনতা 

13. Callousness-অবজ্ঞা 

14. Instructed-িনেদর্শনা 

15. health reasons-�া�য্গত কারণ 

16. apparently-��তই 

17. investigated-তদ� 



#�া�য্ খাতেক িঘের িবতেকর্র উ�মা�ায়, যখন েকািভড -১৯ িনয়�ণ করার জনয্ সরকােরর �েচ�া স�িকর্ত 

েকেল�ারী, অবয্ব�াপনা এবং দুনর্ীিতর অিভেযাগ িমিডয়ায় ছিড়েয় পেড়েছ, �া�য্ম�ী তার পিরচালনায় ভাল 

স�াদেনর জনয্ িনেজেক এবং তার ম�ণালেয়র �শংসা কেরেছন েকািভড -১৯ এর �িতি�য়ায়। 

=At the height of controversy surrounding the health sector, when allegations of 

scams, mismanagement and corruption regarding the government's efforts to contain 

Covid-19 are rife in the media, the health minister has lauded himself and his ministry 

for a performance well done in managing its response to Covid-19. 

#মহামারী ছিড়েয় পড়ার পর েথেক এই খােত অপবয্বহার, িবশৃ�লা ও অদক্ষতার িনখঁুত ে�ল েদওয়া হেয়েছ 

এবং িরেজ� হাসপাতােলর জাল েকািভড -১৯ �শংসাপ� জাির করার পাশাপািশ সাব-�য্া�াডর্ সরবরােহর 

সােথ জিড়ত থাকার জনয্ ম�ীর িবরুে�ই গুরুতর অিভেযাগ রেয়েছ এন -৯৫ এি�ল মােস সরকারী 

হাসপাতােল মুেখাশ পের আমরা অনুভব কির েয এই িববৃিতিট দািয়�জ্ঞানহীনতা এবং অবজ্ঞার উ�তা। 

=Given the sheer scale of mishandling, chaos and inefficiencies in the sector since the 

outbreak of the pandemic, and the serious allegations against the ministry itself for 

its involvement in the Regent Hospital's issuance of fake Covid-19 certificates as well 

as supply of sub-standard N-95 masks to government hospitals in April, we feel this 

statement is the height of irresponsibility and callousness. 

#কেয়ক স�াহ েদােষর েখলার পের, িডিজএইচএস কীভােব �া�য্ ম�ণালেয়র উ�তর কতৃর্পক্ষেক িরেজে�র 

সােথ সমেঝাতা �ারক �াক্ষর করার িনেদর্শনা িদেয়িছল েস স�েকর্ িকছুটা সু�� অিভেযাগ তুেলিছল, 

"�া�য্গত কারণ" উে�খ কের িডিজএইচএেসর িডিজ পদতয্াগ কেরেছন। 

=After weeks of blame game, during which DGHS made some pointed charges about 

how it was instructed by higher authorities at the health ministry to sign the MoU 

with Regent, the DG of DGHS has resigned, citing "health reasons". 

#��তই এর িচ�িট পিরচালনা করেত সরকার িডিজএইচএস শীষর্-�াে�ও পিরবতর্ন আনেছ। 

=The government is also making changes at the DGHS top-end to apparently manage 

its image. www.prebd.com  

#তেব আমরা িজজ্ঞাসা কির: ম�ীর কমর্কতর্ােদর িবরুে� সমােলাচনার অিভেযাগ িক সরকার তদ� কেরেছ, 

নািক ম�ণালয় িনেজ িবচারক ও জুিরর ভূিমকা পালন করেছ? 

But we ask: have the critical allegations against ministry officials been investigated 

by the government, or is the ministry itself playing judge and jury? 

��তকারক: েসােহল রানা 

জগ�াথ িব�িবদয্ালয 

েলখক: মািসক কাের� ইংেরিজ 
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�থম আেলা 

২৭ এি�ল ২০২০ 

আরও েবিশ চীনেকি�ক হেব িব�ায়ন 

◾ইিতমেধয্ শুরু হেয় যাওয়া একিট পিরবতর্নেক আরও এিগেয় িনেয় যাে� েকািভড–১৯ মহামাির। েসিট 

হেলা যু�রা�িভি�ক িব�ায়ন েথেক চীনেকি�ক িব�ায়েনর িদেক আরও সের যাওয়া। 

Covid-19 pandemic is going to spark the change farther on what has started 

meanwhile. 

◾�� হেলা, েকন এই ধারা অবয্াহত থাকেব? মািকর্ন জনগণ িব�ায়ন ও আ�জর্ািতক বািণেজয্র ওপর িব�াস 

হািরেয় েফেলেছ। 

Question arise, why the stream would be incessant? The US citizen have lose their 

faith over golbalization and international politics. 

◾মু� বািণজয্ চুি�গুেলা িবষা�, তা েস ে�িসেড� �াে�র সে�ই েহাক বা না েহাক। অনয্িদেক চীন এই 

িব�াস হারায়িন। েকন? খুবই গভীর একিট ঐিতহািসক কারণ রেয়েছ। 

Whether it is dealth with Trump or not, the free trade agreements are mostly 

poisonous. 

◾চীনা েনতারা এখন ভােলা কেরই জােনন, ১৮৪২ েথেক ১৯৪৯ সাল পযর্� তােদর জনয্ িছল অপমানজনক 

একিট শতা�ী, যা িছল িনেজেদর আ�তুি� ও িব� েথেক িবি�� করার জনয্ তাঁেদর িনরথর্ক �েচ�ার ফল। 

এর িবপরীেত গত কেয়ক দশেকর অথর্ৈনিতক পুনরু�ার িব�বয্াপী বয্�তার ফল িছল। 

Chinese leaders do have enough knowledge about their disparaging century from 1842 

to1949 which was a consequence for their own complacency and separating 

themselves from the whole world. In contrast, the world wide economic restoration 

was the outcome of the engagement of last few decades. 

◾চীনা জনগণ তােদর সাং�ৃিতক আ�িব�াস বহুগুণ বািড়েয়েছ।তারা িব�াস কের, েযেকােনা জায়গায় 

�িতেযািগতা করেত সক্ষম তারা। 

The Chinese have step up their cultural self-assurance nonparallel. It is their belief 

that they can vie anywhere. 

By- Jonathan Swift 

  



�থম আেলা 

২৪ জুলাই ২০২০ 

  

অমলাশ�র: এক িকংবদি�র িবদায় 

Amla Sankar, farewell to a legend. 

১০১ বছর আেগর অিবভ� বাংলার যেশােরর বাটােজার। 

101 years ago the integrated Bangla’s Batajor of Joysohor. 

অক্ষয় কুমার ন�ীর েমেয় অমলা, 

Amola is the daughter of Akhoy Kumar Nondi. 

িকংবদি� অমলাশ�েরর মৃতুয্ েযন ইিতহােসর একটা সুেতা িছঁেড় িদল। 

As if the death of legend Amola Sankar has been cut the connection of the history. 

িবশ শতক, 

Twenty century. 

ি�িটশ সা�াজয্, 

The kingdom of British. 

আধুিনকতার পেথ ধীের ধীের বাঙািলর পা বাড়ােনা, 

Move forward to modernity of Bengalis. 

ঘেরর আগল েভেঙ েমেয়েদর িশক্ষা ও সং�ৃিতর জগেত �েবেশর েসই উষালে�র েশষ �িতিনিধর 

িচর��ান, 

During starting time To break the captive life of woman to enter into cultural 

world’s last representatives eternal departure. 

বাঙািলর ঐিতেহয্র মূল েথেক শতফুল েফাটােনার �য়ােসর আ�জর্ািতক মা�ািটেক েযন এক �াবেণর 

পবেন আকুল িবষ� স�য্ায় েঢেক িদল। 

From the breaking of Bengali cultural obstacle then the international attempt to 

flowering has been stopped by evil power. 

keywords 

1. Evil power- অশুভ শি� 

2. Eternal departure- িচর ��ান 

3. Farewell- িবদায় 

4. Integrated- অিভভ� 

5. Century- শতক 

6. Legend- িকংবদি� 

7. Move forward- এিগেয় যাওয়া 
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Budget deficit to go through the roof 

=> বােজট ঘাটিত সেবর্া� পযর্ােয় েপৗছােত পাের। 

Bangladesh's budget deficit may shoot to as high as 10 per cent of the GDP in the 

current fiscal year as the government would have to keep spending more to tackle 

the brunt of the coronavirus pandemic amid a drastic fall in revenue generation, the 

World Bank said. 

=> িব�বয্াংক বলেছ, রাজ� আদােয়র ইিতহােস িবশাল িবপযর্েয়র মেধয্ কেরানাভাইরাস মহামািরর ধকল 

সামাল িদেত েযেহতু সরকারেক েবিশ বয্য় অবয্াহত রাখেত হেব তাই চলিত অথর্বছের বাংলােদেশর বােজট 

ঘাটিত িজিডিপর ১০% এ েপৗছােত পাের। 

The Washington-based multilateral lender has projected the fiscal deficit to increase 

to 7.9 per cent of the country's gross domestic product in fiscal 2019-20 and 10 per 

cent in fiscal 2020-21 for pandemic-related expenditure. 

=> ওয়ািসংটন িভি�ক বহুমাি�ক ঋণদাতা সং�া জািনেয়েছন, ৈবি�ক মহামাির সং�া� বয্েয়র জনয্ ২০১৯-

২০ অথর্বছের েদেশর গড় জাতীয় উৎপাদেনর ৭.৯% এবং ২০২০-২১ অথর্বছের ১০% রাজ� ঘাটিত বৃি� 

পােব। 

The government, however, says the budget deficit would be 5.5 per cent in fiscal 

2018-19 and 6 per cent in fiscal 2019-20, from the historically comfortable level of 5 

per cent maintained by the government. 

=> যােহাক সরকার বলেছ তােদর িহসাব অনুযায়ী ৫% এর রাজ� ঘাটিতর ঐিতহািসক সুখকর পযর্ায় েথেক 

২০১৮-১৯ অথর্বছের ৫.৫% এবং ২০১৯-২০ অথর্বছের ৬% বােজট ঘাটিত িছল। 

The overall budget deficit will be Tk 190,000 crore in fiscal 2020-21, up from Tk 

153,508 crore in fiscal 2019-20, according to official documents. 

=> সরকারী তথয্মেত, ২০১৯-২০ অথর্বছের বােজট ঘাটিত ১৫৩৫০৮ েকািট টাকা েথেক ২০২০-২১ অথর্বছের 

সাম�ীক বােজট ঘাটিত ১৯০০০০ েকািট টাকা হেব। 

Recurrent expenditure is projected to rise sharply, as the government seeks to 

mitigate the fallout of coronavirus through interest rate subsidies, social protection 

and food aid schemes and fertiliser subsidies. 

=>েযেহতু সরকার সুদ হার ভুতুিকর্, সামািজক সুরক্ষা ও খাদয্ সহায়তা ি�ম এবং রাসায়িনক সাের ভুতুিকর্র 

মাধয্েম কেরানা ভাইরােসর িবপযর্য় �াস করেত চায় তাই পুনরাবৃি�ক বয্য় তী�ভােব বৃি� পােব বেল িনধর্ারণ 

করা হেয়েছ। 



Low revenue mobilisation and higher spending on the coronavirus response is creating 

the budgetary pressure for the country. 

=> কেরানাভাইরােসর কারেণ কম রাজ� আদায় ও উ� বয্য় েদেশর বােজেট চাপ সৃি� করেছ। 

The government has unveiled various stimulus packages amounting to Tk 103,117 

crore, which is 3.7 per cent of the country's GDP, to help people, businesses, 

entrepreneurs, farmers, industrialists and exporters counter the impact of the 

pandemic. 

=> সরকার ৈবি�ক মহামািরর �ভােবর িবরুে� জনসাধারণ, বয্বসা�িত�ান, উেদয্া�া, কৃষক, কলকারখানার 

মািলক এবং র�ািনকারকেদর সাহাযয্ করেত ১০৩১১৭ েকািট টাকার �েণাদনা পয্ােকজ েঘাষণা কেরেছ যা 

েদেশর িজিডিপর ৩.৭%। 

By- Shamol Chandro Roy 

 

  

FTA with Bhutan within a month: Munshi 

Daily Star 

July 24, 2020 

িকছু শ�াথর্ঃ 

1. Free Trade Agreement (FTA) = মু� বািণজয্ চুি� (এফিটএ) 

2. Landlocked country = ভূিমেবি�ত 

3. In phases = ধােপ ধােপ 

4. Negotiations = কথাবাতর্া 

5. Come a long way = েবশ এিগেয়েছ, অেনকদূর এিগেয় আসা 

6. Addressing = ব�বয্ েদওয়া 

7. Policy options = নীিতগত িবক� 

8. Suffered greatly = মারা�কভােব ক্ষিত�� হেয়েছ 

9. No exception = বয্িত�ম নয় 

10. Moved forward = সামেন এিগেয় েগেছ 

11. Based on its strong foundations = শ� িভি�র ওপর ভর কের 

12. Better days = সুিদন 

13. Global trade opportunities = ৈবি�ক বািণজয্ সুিবধা 

14. Coronavirus fallouts = কেরানাভাইরােসর �ভােব সৃ� 

15. A lot of changes and competition = বয্াপক পিরবতর্ন আর �িতেযািগতা 

16. Referring to = ইি�ত কের 

17. To expand its reach = পিরসর বাড়ােনা 



18. Taskforce = িবেশষ কিমিট 

19. Incumbent = দািয়��া� 

20. Quick implementation of the government's decisions = সরকােরর িস�া� �ত 

বা�বায়ন 

21. Will abate = কেম যােব 

22. Provide = এেন েদওয়া, সরবরাহ করা 

23. Domestic and international trade = েদশীয় ও আ�জর্ািতক বািণজয্ 

24. Light engineering sector = হালকা �েকৗশল খাত 

25. Stressed = েজার িদেয়েছন 

26. To conduct research = গেবষণা করা 

27. Generation = সৃি� 

28. Export diversification = রফতািন ৈবিচ�করণ 

29. Over-relying = অিতির� িনভর্রতা 

30. Raw materials for the export sector = রফতািন খােতর কাঁচামাল 

31. Economic disruptions = অথর্ৈনিতক দুরব�া 

32. Socio-economic consequences = আথর্-সামািজক পিরবতর্ন 

33. Badly hit = মারা�ক ক্ষিত�� 

34. Anticipated = �তয্ািশত 

35. Particularly a usual year = এেকবােরই সাধারণ মােনর একিট বছর 

36. In terms of value-addition = অেথর্র িহসােব 

37. Covid-19 fallouts = েকািভড-১৯ এর ফল�িতেত 

38. Among others = �মুখ বয্ি�বগর্ 

======================================================== 

FTA with Bhutan within a month: Munshi 

= এক মােসর মেধয্ই ভুটােনর সােথ এফিটএ: বািণজয্ম�ী িটপু মু�ী 

======================================================== 

Bangladesh will sign a free trade agreement (FTA) with Bhutan within the next one 

month in a bid to increase bilateral trade with the landlocked country in the Eastern 

Himalayas, Commerce Minister Tipu Munshi said yesterday. এ�েয়ড অয্াপ - জব সাকুর্লার 

= বািণজয্ম�ী িটপু মু�ী গতকাল জানান েয ি�পািক্ষক বািণজয্ বাড়ােত আগামী এক মােসর মেধয্ই ভূিমেবি�ত 

পূবর্ িহমালেয়র েদশ ভুটােনর সােথ মু� বািণজয্ চুি� (এফিটএ) �াক্ষর করেব বাংলােদশ। 

"After that, FTAs will be signed with several other countries in phases. Already, 

negotiations with those countries, including Indonesia, have come a long way," said 

Munshi. 



= বািণজয্ম�ী বেলন, “এরপর ধােপ ধােপ আরও িকছু েদেশর সােথ মু� বািণজয্ চুি� (এফিটএ) �াক্ষর 

করা হেব। ইিতমেধয্ ইে�ােনিশয়াসহ েসসব েদেশর সােথ কথাবাতর্া েবশ এিগেয়েছ”। 

The commerce minister made these comments while addressing a virtual workshop 

styled, 'Covid-19 and international trade issue: policy options for promoting 

Bangladesh's exports', organised by the Economic Reporters Forum (ERF) in 

association with RAPID Bangladesh and Asia Foundation. 

= র য্ািপড বাংলােদশ এবং এিশয়া ফাউে�শেনর সহেযািগতায় ইেকানিমক িরেপাটর্াসর্ েফারাম (ইআরএফ) 

আেয়ািজত ‘েকািভড-১৯ এবং আ�জর্ািতক বািণজয্ সমসয্া: বাংলােদেশর র�ািন উ�য়েনর নীিতগত িবক�’ 

িবষয়ক ভারচুয্য়াল কমর্শালায় ব�বয্ েদওয়ার সময় িতিন এসব কথা বেলন। 

Trade between Bangladesh and Bhutan that amounted to $26.52 million in fiscal 2012-

13 reached $57.90 million in fiscal 2018-19, according to data from the commerce 

ministry of Bangladesh. 

= বািণজয্ ম�ণালেয়র তথয্ অনুসাের, ২০১২-১৩ অথর্বছের বাংলােদশ-ভুটােনর মেধয্ বািনেজয্র পিরমাণ 

িহসাব করা হেয়িছল ২৬.৫২ িমিলয়ন ডলার আর ২০১৮-১৯ এর পিরমাণ দাঁড়ায় ৫৭.৯০ িমিলয়ন ডলার। 

Global trade and commerce have suffered greatly due to the ongoing coronavirus 

pandemic and Bangladesh is no exception even though the country's economy has 

moved forward based on its strong foundations, he said. 

= িতিন জানান, চলমান কেরানাভাইরাস মহামািরেত িবে�র বয্বসা-বিনজয্ মারা�কভােব ক্ষিত�� হেয়েছ 

আর শ� িভি�র ওপর ভর কের েদেশর অথর্নীিত সামেন এিগেয় েগেলও বাংলােদশ এর বয্িত�ম নয়। 

However, once the Covid-19 crisis comes to an end, Bangladesh's economy will recover 

in time, the minister added. 

= িতিন আরও বেলন, তেব েকািভড-১৯ সংকট একবার েথেম েগেল বাংলােদেশর অথর্নীিত িঠক সমেয়ই 

পুনরূ�ীিবত হেব। 

"Therefore, better days wait for us ahead," Munshi said, adding that the time has 

come to take advantage of new global trade opportunities brought about by the 

coronavirus fallouts. 

= কেরানাভাইরােসর �ভােব সৃি� হওয়া নতুন ৈবি�ক বািণজয্ সুিবধা েনওয়ার সময় এেস েগেছ জািনেয় 

জনাব মু�ী আরও বেলন, “কােজই, সামেন আমােদর সুিদন আসেছ”। 

"We have to work together to take advantage of this opportunity. Soon there will be 

a lot of changes and competition in the international market," the commerce minister 

said. 

= বািণজয্ম�ী বেলন, “এই সুেযােগর স�য্বহার করেত আমােদর একসােথ কাজ করেত হেব। আ�জর্ািতক 

বাজাের খুব শী�ই বয্াপক পিরবতর্ন আর �িতেযািগতার সৃি� হেব”। 



Referring to Japan's decision to move a number of its companies away from China, 

Munshi said that now is as good a time as any for Bangladesh to expand its reach in 

the international market. 

= চীন েথেক জাপােনর কতক গুেলা �িত�ান সরােনার িদেক ইি�ত কের বািণজয্ম�ী বেলন েয অনয্ েদেশর 

মেতা বাংলােদেশরও আ�জর্ািতক বাজার পিরসর বাড়ােনার দারুন সময় এটা। 

A taskforce led by the incumbent commerce secretary has been formed to ensure the 

quick implementation of the government's decisions amid the ongoing pandemic, he 

added. 

= িতিন আরও বেলন েয চলমান অিতমািরর মেধয্ সরকােরর িস�া� �ত বা�বায়ন িনি�ত করেত দািয়��া� 

বািণজয্ সিচবেক �ধান কের একিট িবেশষ কিমিট গঠন করা হেয়েছ। 

Although he hopes that the Covid-19 crisis will abate by the end of the year, the 

pandemic could provide Bangladesh with great opportunities in domestic and 

international trade, according to Munshi. 

= যিদও িতিন আশা কেরন েয বছেরর েশষ িদেক েকািভড-১৯ সংকট কেম যােব। জনাব মু�ীর মেত এই 

অিতমাির েদশীয় ও আ�জর্ািতক বািণেজয্ বাংলােদশেক দারুন সুেযাগ এেন িদেব। 

Meanwhile, Shams Mahmud, president of the Dhaka Chamber of Commerce and 

Industry (DCCI), urged the government to update policies related to foreign direct 

investment (FDI) in a bid to attract more financing in the post Covid-19 era. 

= এিদেক, ঢাকা েচ�ার অব কমাসর্ এ� ইনডাি�জ (িডিসিসআই) এর সভাপিত শামস মাহমুদ েকািভড-১৯ 

পরবতর্ী যুেগ আরও অথর্ায়ন �লু� করার জনয্ িবেদিশ সরাসির িবিনেয়াগ (এফিডআই) স�িকর্ত নীিতমালা 

হালনাগাদ করেত সরকােরর �িত আ�ান জানান। 

Diversifying the country's exports is not possible without the government's support 

in the light engineering sector, Mahmud added. 

= মাহমুদ আরও জানান েয হালকা �েকৗশল খােত সরকাির সহেযািগতা ছাড়া েদেশর রফতািনেক ৈবিচ�য্ময় 

করা স�ব হেব না। 

Former DCCI president Abul Kashem Khan stressed the need to conduct research on 

how to remove the weaknesses of FDI generation and export diversification. 

= িডিসিসআই এর সােবক সভাপিত আবুল কােশম খান এফিডআই সৃি� এবং রফতািন ৈবিচ�করেণ 

দুবর্লতাগুেলা কীভােব দূর করা যায় েস িবষেয় গেবষণা করার �েয়াজনীয়তার উপর েজার িদেয়েছন। 

He also said world trade will witness massive changes after the end of the Covid-19 

pandemic. 

= িতিন এটাও বেলন েয েকািভড-১৯ মহামাির েশেষ িব� বািণেজয্ বয্াপক পিরবতর্ন েদখা যােব। 

"We need to stop over-relying on China for raw materials for the export sector," he 

said. 



= িতিন জানান, “রফতািন খােতর কাঁচামােলর জনয্ আমােদর চীেনর ওপর অিতির� িনভর্রতা কমােত হেব”। 

Mohammad Abdur Razzaque, chairman of RAPID Bangladesh, in a presentation said 

the actual impact of the pandemic on Bangladesh's GDP is not clear yet while 

economic disruptions have led to various socio-economic consequences. 

= র য্ািপড বাংলােদেশর েচয়ারময্ান েমাহা�দ আবদুর রা�াক তাঁর ব�ৃতায় জানান েয বাংলােদেশর 

িজিডিপেত মহামারীর �কৃত �ভাব এখনও �� নয় অথচ অথর্ৈনিতক দুরব�া িবিভ� আথর্-সামািজক 

পিরবতর্েনর িদেক িনেয় েগেছ। 

According to him, though exports were badly hit, June's export earnings were much 

higher than anticipated. 

= তাঁর মেত, রফতািন খাত মারা�ক ক্ষিত�� হেলও জুেনর রফতািন আয় �তয্াশার েচেয়ও অেনক েবিশ 

িছল। 

Fiscal 2019-20 was particularly a usual year for Bangladesh's exports, he added. 

= িতিন আরও বেলন, বাংলােদেশর রফতািনর জনয্ ২০১৯-২০ অথর্বছর এেকবােরই সাধারণ মােনর একিট 

বছর িছল। 

As of total economic losses in terms of value-addition, Razzaque said $9 billion to $21 

billion could be lost by June 2020. 

= জনাব রা�াক জানান, অেথর্র িহসােব েমাট অথর্ৈনিতক ক্ষিতর মেধয্ ২০২০ সােলর জুন মাস নাগাদ ৯-

২১ িবিলয়ন ডলার ক্ষিত হেয় থাকেত পাের। 

The Covid-19 fallouts have cost the world economy $3.8 trillion, or 4.3 per cent of 

total global GDP of $88 trillion. 

= েকািভড-১৯ এর ফল�িতেত িব� অথর্নীিতর েমাট ৈবি�ক িজিডিপ ৮৮ ি�িলয়ন ডলােরর ৪.৩ শতাংশ বা 

৩.৮ ি�িলয়ন ডলার ক্ষিত হেয়েছ। 

ERF President Saif Islam Dilal presided over workshop while M Abu Eusuf, executive 

director RAPID, and Kazi Faisal Bin Seraj, country representative of Asia Foundation, 

among others, spoke at the event conducted by ERF General Secretary SM Rashidul 

Islam. 

= ইআরএেফর সাধারণ স�াদক এস এম রিশদুল ইসলাম আেয়ািজত অনু�ােন ইআরএফ সভাপিত সাইফ 

ইসলাম িদলােলর সভাপিতে� র য্ািপেডর িনবর্াহী পিরচালক এম আবু ইউসুফ এবং এিশয়া ফাউে�শেনর েদশ 

�িতিনিধ কাজী ফয়সাল িবন িসরাজ সহ �মুখ বয্ি�বগর্ ব�বয্ রােখন। 

Full Edition in: বাংলা 
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এক মােসর মেধয্ই ভুটােনর সােথ এফিটএ: বািণজয্ম�ী িটপু মু�ী 

======================================================== 



বািণজয্ম�ী িটপু মু�ী গতকাল জানান েয ি�পািক্ষক বািণজয্ বাড়ােত আগামী এক মােসর মেধয্ই ভূিমেবি�ত 

পূবর্ িহমালেয়র েদশ ভুটােনর সােথ মু� বািণজয্ চুি� (এফিটএ) �াক্ষর করেব বাংলােদশ। 

বািণজয্ম�ী বেলন, “এরপর ধােপ ধােপ আরও িকছু েদেশর সােথ মু� বািণজয্ চুি� (এফিটএ) �াক্ষর করা 

হেব। ইিতমেধয্ ইে�ােনিশয়াসহ েসসব েদেশর সােথ কথাবাতর্া েবশ এিগেয়েছ”। 

র য্ািপড বাংলােদশ এবং এিশয়া ফাউে�শেনর সহেযািগতায় ইেকানিমক িরেপাটর্াসর্ েফারাম (ইআরএফ) 

আেয়ািজত ‘েকািভড-১৯ এবং আ�জর্ািতক বািণজয্ সমসয্া: বাংলােদেশর র�ািন উ�য়েনর নীিতগত িবক�’ 

িবষয়ক ভারচুয্য়াল কমর্শালায় ব�বয্ েদওয়ার সময় িতিন এসব কথা বেলন। 

বািণজয্ ম�ণালেয়র তথয্ অনুসাের, ২০১২-১৩ অথর্বছের বাংলােদশ-ভুটােনর মেধয্ বািনেজয্র পিরমাণ িহসাব 

করা হেয়িছল ২৬.৫২ িমিলয়ন ডলার আর ২০১৮-১৯ এর পিরমাণ দাঁড়ায় ৫৭.৯০ িমিলয়ন ডলার। 

িতিন জানান, চলমান কেরানাভাইরাস মহামািরেত িবে�র বয্বসা-বিনজয্ মারা�কভােব ক্ষিত�� হেয়েছ আর 

শ� িভি�র ওপর ভর কের েদেশর অথর্নীিত সামেন এিগেয় েগেলও বাংলােদশ এর বয্িত�ম নয়। 

িতিন আরও বেলন, তেব েকািভড-১৯ সংকট একবার েথেম েগেল বাংলােদেশর অথর্নীিত িঠক সমেয়ই 

পুনরূ�ীিবত হেব। 

কেরানাভাইরােসর �ভােব সৃি� হওয়া নতুন ৈবি�ক বািণজয্ সুিবধা েনওয়ার সময় এেস েগেছ জািনেয় জনাব 

মু�ী আরও বেলন, “কােজই, সামেন আমােদর সুিদন আসেছ”। 

বািণজয্ম�ী বেলন, “এই সুেযােগর স�য্বহার করেত আমােদর একসােথ কাজ করেত হেব। আ�জর্ািতক 

বাজাের খুব শী�ই বয্াপক পিরবতর্ন আর �িতেযািগতার সৃি� হেব”। 

চীন েথেক জাপােনর কতক গুেলা �িত�ান সরােনার িদেক ইি�ত কের বািণজয্ম�ী বেলন েয অনয্ েদেশর 

মেতা বাংলােদেশরও আ�জর্ািতক বাজার পিরসর বাড়ােনার দারুন সময় এটা। 

িতিন আরও বেলন েয চলমান অিতমািরর মেধয্ সরকােরর িস�া� �ত বা�বায়ন িনি�ত করেত দািয়��া� 

বািণজয্ সিচবেক �ধান কের একিট িবেশষ কিমিট গঠন করা হেয়েছ। 

যিদও িতিন আশা কেরন েয বছেরর েশষ িদেক েকািভড-১৯ সংকট কেম যােব। জনাব মু�ীর মেত এই 

অিতমাির েদশীয় ও আ�জর্ািতক বািণেজয্ বাংলােদশেক দারুন সুেযাগ এেন িদেব। 

এিদেক, ঢাকা েচ�ার অব কমাসর্ এ� ইনডাি�জ (িডিসিসআই) এর সভাপিত শামস মাহমুদ েকািভড-১৯ 

পরবতর্ী যুেগ আরও অথর্ায়ন �লু� করার জনয্ িবেদিশ সরাসির িবিনেয়াগ (এফিডআই) স�িকর্ত নীিতমালা 

হালনাগাদ করেত সরকােরর �িত আ�ান জানান। 

মাহমুদ আরও জানান েয হালকা �েকৗশল খােত সরকাির সহেযািগতা ছাড়া েদেশর রফতািনেক ৈবিচ�য্ময় 

করা স�ব হেব না। 

িডিসিসআই এর সােবক সভাপিত আবুল কােশম খান এফিডআই সৃি� এবং রফতািন ৈবিচ�করেণ 

দুবর্লতাগুেলা কীভােব দূর করা যায় েস িবষেয় গেবষণা করার �েয়াজনীয়তার উপর েজার িদেয়েছন। 

িতিন এটাও বেলন েয েকািভড-১৯ মহামাির েশেষ িব� বািণেজয্ বয্াপক পিরবতর্ন েদখা যােব। 

িতিন জানান, “রফতািন খােতর কাঁচামােলর জনয্ আমােদর চীেনর ওপর অিতির� িনভর্রতা কমােত হেব”। 



র য্ািপড বাংলােদেশর েচয়ারময্ান েমাহা�দ আবদুর রা�াক তাঁর ব�ৃতায় জানান েয বাংলােদেশর িজিডিপেত 

মহামারীর �কৃত �ভাব এখনও �� নয় অথচ অথর্ৈনিতক দুরব�া িবিভ� আথর্-সামািজক পিরবতর্েনর িদেক 

িনেয় েগেছ। 

তাঁর মেত, রফতািন খাত মারা�ক ক্ষিত�� হেলও জুেনর রফতািন আয় �তয্াশার েচেয়ও অেনক েবিশ 

িছল। 

িতিন আরও বেলন, বাংলােদেশর রফতািনর জনয্ ২০১৯-২০ অথর্বছর এেকবােরই সাধারণ মােনর একিট 

বছর িছল। 

জনাব রা�াক জানান, অেথর্র িহসােব েমাট অথর্ৈনিতক ক্ষিতর মেধয্ ২০২০ সােলর জুন মাস নাগাদ ৯-২১ 

িবিলয়ন ডলার ক্ষিত হেয় থাকেত পাের। 

েকািভড-১৯ এর ফল�িতেত িব� অথর্নীিতর েমাট ৈবি�ক িজিডিপ ৮৮ ি�িলয়ন ডলােরর ৪.৩ শতাংশ বা 

৩.৮ ি�িলয়ন ডলার ক্ষিত হেয়েছ। 

ইআরএেফর সাধারণ স�াদক এস এম রিশদুল ইসলাম আেয়ািজত অনু�ােন ইআরএফ সভাপিত সাইফ 

ইসলাম িদলােলর সভাপিতে� র য্ািপেডর িনবর্াহী পিরচালক এম আবু ইউসুফ এবং এিশয়া ফাউে�শেনর েদশ 

�িতিনিধ কাজী ফয়সাল িবন িসরাজ সহ �মুখ বয্ি�বগর্ ব�বয্ রােখন। 

Source: The Daily Star, Bangladesh. 
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