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1. Deleterious-ক্ষিতকর 

2. Aggressive-যু�াংেদহী,আ�মনা�ক 

3. Rivalry-�� 

4. Utter-উ�ারণ করা,বলা 

5. Consequences-�ভাব 

6. Batter-জজর্িরত,আ�া� 

7. Alleviate-কিমেয় আনা/ �াস করা 

8. Despair-disappoint 

9. Vulnerable- অরিক্ষত/দূবর্ল 

10. Derive-আহরণ করা/েযাগােনা 

11. slip out of sth-েকাথাও েথেক ফসেক 

পেড় যাওয়া। 

12. lap-েকাল। 

13. stagnant -�িবর,িন�ল। 

14. knee-deep-হাঁটু-গভীর 

15. flood-hit areas-বনয্া�া� এলাকাসমূহ। 

16. Vital - গুরু�পূণর্। 

17. Component of economic 

development in Bangladesh - 

বাংলােদেশর অথর্ৈনিতক উ�য়েনর অংশ 

18. Reducing poverty - দাির�তা দূরীকরণ। 

19. Resilient economy - িস্হিতস্হাপক 

অথর্নীিত। 

20. Unfortunately - দুভর্াগয্বশত। 

21. Due to Covid 19 - েকািভড ১৯ িটর 

জনয্। 

22. Stagnant - �িবর। 

23. Struggling to pay rent - ভাড়া পিরেশাধ 

করেত সং�াম চািলেয় যাওয়া। 

24. Provide salaries - েবতন েদওয়া। 

25. Repay loans and interests - সুদ ও 

ঋণ পিরেশাধ করা। 

26. Long and short-term support - �� 

ও দীঘর্েময়াদী সহায়তা। 



27. Financial aid - অথর্ৈনিতক সহায়তা। 

28. Collapse - েভে� পড়া। 

29. Disburse - �াপয্ অথর্ািধ েদওয়া। 

30. Will be able to survive - েবেচ থাকেত 

সমথর্ হওয়া। 

31. Announce - েঘাষণা করা। 

32. Environmental activist - পিরেবশবাদী 

কমর্ী। 

33. Flood affected people - বনয্ায় আ�া� 

মানুষ। 

34. Donate - দান করা। 

35. Extreme flooding - চরম বনয্া। 

36. Climate crisis - জলবায়ু স�ট। 

37. Devastation - িব��তা। 

38. The rest of the money - টাকার অনয্ 

অংশ। 

39. Abruptly - আচমকা/সহসা/হঠাৎ/�ত। 

40. Affinity- ঘিন� স�� 

41. Afflicted - স��যু�। 

42. Alleviate- উপশম করা 

43. Anonymous - নামিবহীন/েবনািম। 

44. Astronaut- নেভাচর 

45. Batter - ভা�া বা চুণর্ করার জনয্ বার বার 

আঘাত হানা। 

46. Battering- �হার করা 

47. bolster - তািকয়া, মদত েদওয়া। 

48. Ceasefire - অ�িবরিত/যু� িবরিত। 

49. Centigrade- শতাংেশ িবভ� 

50. Circumstances - আিথর্ক 

অব�া/পিরি�িত। 

51. Compels - বাধয্ করা/চািলত করা। 

52. Components - উপাদান। 

53. Concluded - পযর্বিসত। 

54. Crummy - টুকেরা টুকেরা। 

55. Dealt- েমাকািবলা 

56. Degrades - অধঃপতন করা। 

57. Deleterious- ক্ষিতকর 

58. Demoralises - নীিতন� করা। 

59. Denied - অ�ীকার করা। 

60. Deporting - িবতািড়ত করা/িনবর্ািসত করা। 

61. Depriving - বি�ত/বজর্ন করা। 

62. derive - পাওয়া, আহরণ করা, উৎপ�/ 

উ�ূত হওয়া। 

63. Detrimental - ক্ষিতকারক/হািনকর। 

64. Devalue - অবমূলয্ায়ন ঘটােনা। 

65. Disarray - ছ�ভ�/িবশৃ�লা করা। 

66. Disseminate - �চার করা/ছিড়েয় েদওয়া। 

67. Dissuaded- �শিমত 

68. Distinguishing - পাথর্কয্/সতকর্। 

69. Distressing - পীড়াদায়ক/অসুখকর। 

70. disused - পিরতয্�। 

71. Dominant - কতৃর্�। 

72. Doomed - দ��া�/ভাগয্িনেদর্শ করা। 

73. Eluded- বয্থর্ করা /পলায়ন করা 

74. Embedded - অনুিব�/খিচত। 

75. Emerging - উদীয়মান/বিহগর্ামী। 

76. Eminent- িবখয্াত 

77. Enabling - সি�য়/সমথর্ করা। 

78. Endorsed - অনুেমাদন/সমথর্ন করা। 

79. Equivalent - সমতুলয্/সমকক্ষ। 

80. Eroded- ক্ষয়�া� 

81. Especially - িবেশষভােব। 

82. Evoking - আ�ান করা। 

83. Exclude - বাধা েদওয়া/বিহ�ৃত করা। 

84. Explicitly - ��ভােব/িবশদভােব। 

85. Extortion- চাঁদাবািজ 

86. Extrapolating - পূেবর্ই েদখা/আেগই 

েদখা। 



87. Fleeing - পলায়নপর। 

88. Fragile - ভ�ুর/দুবর্ল/ক্ষন�ায়ী। 

89. Fraught - পিরপূণর্/স�াবনাপূণর্। 

90. Furthermore - অিধক�। 

91. Heterogeneity - িবষমস�তা/েদাআঁশলা। 

92. Implicitly - পেরাক্ষভােব/উহয্ত। 

93. Impose - আেরাপ করা। 

94. Imposed - আেরািপত। 

95. Inclusive - অ�ভূর্�/সবর্বয্ািপ/বয্াপক। 

96. Inertia - িনি�য়তা/জড়তা। 

97. Inhabitable - বসবােসর েযাগয্। 

98. Initiate - আরা� করা/পিরিচত করান। 

99. Intervention - মধয্বিতর্তা/হ�েক্ষপ। 

100. Inundating- �াবী 

101. Lentils - মসূর ডাল। 

102. Livelihood- জীিবকা /জীবনযা�া 

103. lull - শা� করা বা হওয়া, ঘুম পড়ােনা। 

104. Lures - �েলাভন/�ল� করা। 

105. Mandate - আেদশপ�/হুকুম। 

106. Mitigation - িনরসন/�শমন/�াস। 

107. Monetary - আিথর্ক। 

108. Mortality - ন�রতা/মানবজািত। 

109. mugging - লু�ন। 

110. ostensible - েলাকেদখােনা, আপাত। 

111. Ostensible- �কাশয্ 

112. Overcast - ছাইয়া েফলা/িবষ�। 

113. Pariahs - জািতচুতয্ বয্াি�। 

114. Permanent - �ায়ী। 

115. Persists - িজদ করা/অিবরত/লািগয়া 

থাকা। 

116. Perspective - পিরে�িক্ষেত। 

117. Pertinently - �াসি�কভােব েদখান। 

118. plausible - আপাতদৃি�েত যথাথর্ বা 

যুি�সংগত। 

119. Plausible- িব�াসেযাগয্ 

120. Plethora - আিধকয্। 

121. Presumably - স�বত/েবাধহয়। 

122. Provoking - �ালাতন 

করা/উে�িজত/�েরািচত করা। 

123. Radicalisation - েমৗলবাদ। 

124. Recession - িপছেন সের যাওয়া/কেম 

যাওয়া।www.prebd.com 

125. Reflect- েকান িকছু িনেয় ভাবা 

/িবেবচনা করা 

126. Refutes - খ�ন করা/িনরসন করা। 

127. Reinforcing - শি� বাড়ােনা। 

128. Relentless - িন�ুর/িনদর্য়। 

129. Relevant - �াসি�ক। 

130. Renders - উপ�াপনা/স�াদনা করা। 

131. Resilience - 

ি�িত�াপকতা/�ােণা�লতা। 

132. Revaged - িব��/�ংস করা। 

133. Revamp - পুনগঠর্ন করা/নতুন কের 

গড়া। 

134. Revealed - �কাশ করা/ফাঁস করা। 

135. Revocation - �তয্াহার/বািতলকরণ। 

136. Scramble - হামাগুিড় িদেয় আেরাহণ। 

137. Segregate - িনঃস� করা/আলাদা কের 

েদওয়া। 

138. Shanties - কুঁেড়ঘর। 

139. Spokeswoman- মুখপা� 

140. Stifles - ক�েরাধ করা। 

141. Streamline - �বাহেরখা। 

142. Strides - পদেক্ষপ/দীঘর্। 

143. Stripped - িছনতাই। 

144. Substantially - যেথ�। 

145. Sugarcane- ইকু্ষ 

146. Superficial - ভাসা-ভাসা/অগভীর। 

http://www.prebd.com/


147. Suppression - চাপাচািপ করা। 

148. sustenance - পুি�কর উপাদান। 

149. Sweeping- সুদূর�সািরত 

150. Tackled - পাকড়ােনা। 

151. Transition - �ানা�ের গমন। 

152. Undermining - পতনসাধেনর েচ�া 

করা/েগাপেন ক্ষিতসাধন করা। 

153. Unilaterally - একতরফা। 

154. Unpleasant - অ�ীিতকর। 

155. Validation- ৈবধতা 

156. Verdict - িবচােরর রায়। 

157. Verdict- িবচার িন�ি� 

158. Vulnerable - সমােলাচনার েযাগয্। 

159. Vulnerable - সুরিক্ষত নয় এমন। 

160. waylay - আ�মণ করার জনয্ ওত 

েপেত থাকা। 

161. Wildfire- দাবানেলর 

162. Withstand - �িতেরাধ করা/িবেরািধতা 

করা। 

163. Yields - বশয্তা�ীকার করা/�কাশ। 

By- Rajan Datta, Md. Kawsar, Arnab;RU 

Money speaks 

Hospitals can't be a sanctuary for crooks and criminals 

Saturday, "July 29, 2017" 

Editorial/ The Daily Star 

Money speaks (অেথর্র ক্ষমতা) 

Hospitals can't be a sanctuary for crooks and criminals ( জুয়ােচার এবং অপরাধীেদর জনয্ 

হাসপাতাল একিট অভয়ারণয্ হেত পাের না) 

Criminals finding sanctuary in hospitals on health grounds (�াে�য্র িভি�েত হাসপাতােল 

আ�য়�ল খঁুেজ পাওয়া অপরাধীরা) are setting a precedent for the justice system in 

Bangladesh. (বাংলােদেশর িবচার বয্ব�ায় একিট দৃ�া� �াপন করেছ।) The latest incident to 

emerge occurred in the Chittagong Medical College Hospital (CMCH), (সবর্েশষ ঘটনািট 

ঘেটেছ চ��াম েমিডেকল কেলজ হাসপাতােল (িসএমিসএইচ),) involving an accused in a cocaine-

haul case who spent nine months in a VIP cabin of the hospital shortly after his 

arrest in January 2016. (২০১৬ সােলর জানুয়ািরেত েকােকন-আটক মামলায় জিড়ত থাকার অিভেযােগ 

ে�ফতােরর কেয়কিদন পর েথেকই আসািমরা হাসপাতােলর িভআইিপ েকিবেন নয় মাস অিতবািহত 

কেরেছন।) Obviously money played a part in it. (��তই এখােন অেথর্র ভুিমকা রেয়েছ।) 

As The Daily Star reported on Thursday, four doctors of the hospital were made OSD 

as punishment for their involvement in the matter, after it was brought to the 

attention of the health ministry. (বৃহ�িতবার দয্ েডইিল �ার পি�কায় িরেপাটর্ করা হেয়েছ, �া�য্ 

ম�ণালেয়র নজরদািরর আওতায় আনার পর হাসপাতােলর চারজন ডা�ারেক তােদর জিড়ত থাকার দােয় 

েদাষী সাবয্� কের শাি� িহেসেব ওএসিড করা হেয়েছ।)This is an appreciable step considering 

that instances of doctors being punished for wrongdoing are quite scarce. (ডা�ারেদর 

দৃ�া� িহেসেব এিট একিট �শংসনীয় পদেক্ষপ িহেসেব িবেবচনা করা হে� কারণ অপরাধীেদর খুব কমই 



শাি� েদওয়া হয়।) But it was a punishment for granting VIP treatment to a patient who 

didn't deserve it, not for allowing him to lengthen his stay in the hospital, which is, 

of course, the bigger problem and should be taken cognizance of. (িক� এিট েরাগীর 

িভআইিপ িচিকৎসা েদওয়ার একিট শাি� িছল যা তার �াপয্ িছল না, তােক দীঘর্ সমেয়র জনয্ হাসপাতােল 

থাকেত েদওয়ার জনয্ নয়, যা অবশয্ই, বড় সমসয্া এবং এটা অবশয্ই সংেশাধন করা উিচত।) That 

convicts and suspected criminals would even think of hospitals as a way out of their 

punishment is unthinkable, and quite alarming. (অপরাধীরা এবং সে�হভাজন অপরাধীরাও েয 

তােদর শাি� েথেক বাঁচার উপায় িহসােব হাসপাতােক মেন করেব যা অিব�াসয্, এবং েবশ ভয়াবহ।) Earlier 

this year, we were shocked to know that similar hospital privileges were extended to 

two top criminals in Dhaka—the first was allowed to avoid jail time for 18 months 

while the second for 20. (এর আেগ এ বছর আমরা েজেন িবি�ত হয়িছ েয, ঢাকায় দুই শীষর্ অপরাধীর 

জনয্ একই ধরেনর হাসপাতাল সুেযাগ বাড়ােনা হেয়িছেলা, যা �থমজেনর জনয্ ১৮ মােসর এবং ি�তীয় 

জেনর জনয্ ২০ মােসর কারামুি�র সুেযাগ কের িদেয়িছেলা।) 

The continuation of this situation means existing laws for criminals with health issues, 

especially those related to hospital treatment, need a revision. (এই অব�ার চলেত থাকা 

মােন �া�য্ সং�া� সমসয্াগুিলর সােথ অপরাধীেদর জনয্ িবদয্মান আইেনর, িবেশষ কের হাসপাতােলর 

িচিকৎসার সােথ স�িকর্ত, একিট সংেশাধন �েয়াজন।) While we acknowledge the rights to 

basic amenities of the convicts and those under trial, nothing gives them the right to 

escape punishment and cause danger to the society again. (যিদও আমরা অপরাধীেদর এবং 

িবচােরর অধীন�েদর েমৗিলক সুেযাগ-সুিবধা ও অিধকার �ীকার কির, েকান িকছুই তােদর শাি� েথেক 

অবয্াহিত ও আবার সমােজর িবপদ ঘটােনার অিধকার েদয়না) 

By-Mahfuz Ahmed 

 

Pandemic has created social disorder 

Government programmes must alleviate the despair of the jobless 

 

29.07.2020 

The Daily Star Editorial 

Headline : Pandemic has created social disorder 

Government programmes must alleviate the despair of the jobless 

________েদশবয্াপী সামািজক িবশৃ�লতা/িবপযর্য় সৃি� হে�,কমর্হীনেদর/েবকারেদর দূেভর্াগ/হতাশা 

কিমেয় আনেত/লাঘেব/সহনীয় করেত সরকাির কাযর্�মগুেলেক অবশয্ই কাজ করেত হেব। 



����Among the several deleterious and long lasting consequences of the coronavirus 

pandemic is the battering countries' economies will take. And no country, big or 

small, will be unaffected by it. 

________েদশবয্াপী কেরানা ভাইরােসর িবিভ� ক্ষিতকর ও দীঘর্�ায়ী �ভােব ধনী_গরীব এমন েকােনা েদশ 

েনই েযখােন তার অথর্ৈনিতক ম�া পিরলিক্ষত হেব না। 

����For a country like ours, the informal economy would be the most vulnerable, on 

which a good part of our middle and low income groups survive and derive sustenance 

from. 

__________আর তা আমােদর মেতা একিট অনাড়�র অথর্ৈনিতক েদেশর জনয্ সবেচেয় ঝুিকপূণর্ যা মধয্িব� 

ও িন�িব� েগা�ীর জীিবকা িনবর্াহ কের েবঁেচ থাকার একিট �ধান অংশ। 

����Thousands have lost their sources of income; some have been forced to switch to 

lower paid employment. 

__________হাজার হাজার েলাকজন ইেতামেধয্ই তােদর কমর্সং�ান হািরেয়েছন, েকউ েকউ আবার �� 

েবতেনই চাকির করেত বাধয্ হে�ন। 

����Many have been left with no options, with only government support to survive 

on. The problems have been severely exacerbated by a large number of migrant 

workers returning home with no ostensible source of income. 

__________সরকাির সহায়তার অবল�ন ছাড়া অেনেকরই এমন িবপযর্েয় জীিবকা িনবর্ােহরও উপায় েনই। 

অিধকসংখয্ক �বাসী েকােনা কমর্সং�ান ছাড়াই েদেশ েফরায় এই সমসয্াগুেলা অিধকতর েশাচনীয় হেয় 

উঠেছ। 

By- Layana Islam Rupa 

 

Pandemic has created social disorder 

মহামারী সামািজক িবশৃ�লা সৃি� কেরেছ 

Voca 

Deleterious-ক্ষিতকর 

Consequences-�ভাব 

Batter-জজর্িরত,আ�া� 

Alleviate-কিমেয় আনা/ �াস করা 

Despair-disappoint 

Vulnerable- অরিক্ষত/দূবর্ল 

Derive-আহরণ করা/েযাগােনা 

 



Govt programmes must alleviate the despair of the jobless- সরকারী কমর্সূিচর মাধয্েম 

েবকারেদর হতাশা �াস করেত হেব। 

Among the several deleterious and long lasting consequences of the coronavirus 

pandemic is the battering countries economies will take.- কেরানা ভাইরাস মহামারীর িবিভ� 

ক্ষিতকর এবং দীঘর্�ায়ী �ভােবর মেধয্ আ�া� েদশগুেলার অথর্নীিত �হণ করা হেব। 

And no country, big or small, will be unaffected by it.- এবং েছাট বড় এমন েকান েদশ েনই 

যা কেরানায় আ�া� হেব না। 

For a country like ours- আমােদর মত একিট েদেশর জনয্ 

The informal economy would be the most vulnerable,- অেগাছােলা অথর্নীিত সবেচেয় অরিক্ষত/ 

দূবর্ল হেব 

On which a good part of our middle and low income groups survive and derive 

sustenance from. -যার উপর িভি� কের আমােদর মধয্িব� এবং িন�িবে�র একিট বড় অংশ তােদর 

জীিবকা িনবর্াহ এবং খােদয্র েযাগান িদেয় থােক। 

@আমােদর মত একিট েদেশর জনয্ অেগাছােলা অথর্নীিত সবেচেয় দূবর্ল, যার উপর িভি� কের আমােদর 

মধয্িব� এবং িন�িবে�র একিট বড় অংশ তােদর জীিবকা িনবর্াহ ও খােদয্র েযাগান িদেয় থােক। 

Thousands have lost their sources of income-হাজার হাজার মানুষ তােদর আেয়র উৎস হািরেয়েছ 

Some have been forced to switch to lower paid employment. কেতকেক �� েবতেনর 

চাকিরেত পিরবতর্ন করেত বাধয্ করা হেয়েছ 

Many have been left with no option, অেনকেক েকান সুেযাগ ছাড়া চাকির েথেক েবর কের েদওয়া 

হেয়েছ 

With only government support to survive on. এখন শুধুমা� সরকাির সহায়তার সােথ তােদর 

েবঁেচ থাকা জিড়ত। 

By- শােহদ আরমান 

 

Children drowning and falling ill in flood-affected areas 

বনয্া�া� এলাকায় বা�ারা ডুেব মারা যাে�, অসু� হে�। 

vocabulary 

slip out of sth-েকাথাও েথেক ফসেক পেড় যাওয়া। 

lap-েকাল। 

stagnant -�িবর,িন�ল। 

knee-deep-হাঁটু-গভীর 

flood-hit areas-বনয্া�া� এলাকাসমূহ। 

 

Ensure shelter, pure drinking water and food supplies for children, families 



িশশু ও পিরবােরর জনয্ আ�য়, িনরাপদ পানীয় জল ও খাদয্ সরবরাহ িনি�ত করুন। 

The increasing incidents of children 

িশশুেদর �মবধর্মান ঘটনা 

drowning in the floodwaters 

বনয্ার পািনেত ডুেব মরা 

and getting infected with waterborne diseases 

পািনবািহত েরােগ আ�া� হওয়া 

across the country 

েদশজুেড় 

is extremely worrying. 

খুবই িচ�ার িবষয় হেয়েছ 

The increasing incidents of children drowning in the floodwaters and getting infected 

with waterborne diseases across the country is extremely worrying. 

িশশুেদর বনয্ার পািনেত ডুেব যাওয়া এবং পািনবািহত েরােগ আ�া� হওয়ার ঘটনা িদন িদন বাড়েছ।যা 

খুবই িচ�ার িবষয়। 

Recently, 

স�িত 

a woman lost her three-year-old son 

একজন মিহলা তার িতন বছর বয়সী েছেল হািরেয়েছন 

in the Teesta 

িত�ায় 

as he slipped out of her lap 

েযেহতু েস তার েকাল েথেক ফসেক পেড় িগেয়িছল 

and fell into the river 

এবং নদীেত পিতত হেয় যায় 

while she was on a boat 

যখন িতিন েনৗকায় িছেলন 

trying to go to a flood shelter, 

বনয্া-আ�য়েকে� েযেত েচ�া করেত 

and a seven-year-old girl in Lalmonirhat's Patgram upazila 

এবং লালমিনরহােটর পাট�াম উপেজলার ৭বছর বয়সী একিট েমেয় 

drowned in a deep hole 

একিট গভীর গেতর্ ডুেব যায় 

in which stagnant floodwater 



েযখােন বনয্ার �িবর পািন 

had collected 

জমা হেয়েছ 

due to illegal lifting of stones. 

অৈবধ পাথর উে�ালেনর কারেণ 

Recently, a woman lost her three-year-old son in the Teesta as he slipped out of her 

lap and fell into the river while she was on a boat trying to go to a flood shelter, 

and a seven-year-old girl in Lalmonirhat's Patgram upazila drowned in a deep hole 

in which stagnant floodwater had collected due to illegal lifting of stones. 

স�িত,একজন মিহলা িত�ায় তার িতন বছর বয়সী েছেল হািরেয়েছন।কারণ েনৗকা িদেয় বনয্া-আ�য়েকে� 

যাবার সময় েছেলিট তার েকাল েথেক ফসেক নদীেত পেড় িগেয়িছল। আর লালমিনরহােটর পাট�াম 

উপেজলার ৭বছর বয়সী একিট েমেয় একিট গভীর গেতর্ ডুেব যায়।েযখােন অৈবধ পাথর উে�ালেনর কারেণ 

বনয্ার �িবর পািন জমা হেয়েছ। 

The girl drowned there 

েমেয়িট েসখােন ডুেব যায় 

when she was crossing knee-deep water 

যখন েস হাঁটু-গভীর পািন অিত�ম করিছল 

to get to a road. 

রা�ায় েপৗঁছােত। 

The girl drowned there when she was crossing knee-deep water to get to a road. 

রা�ায় যাওয়ার জনয্ হাঁটু-গভীর পািন েপিরেয় যাওয়ার সময় েমেয়িট পািনেত ডুেব যায়। 

Such incidents have become common 

এরকম ঘটনা �াভািবক হেয় েগেছ 

in the flood-hit areas 

বনয্া�া� এলাকায় 

as families have been forced to take shelter 

েযেহতু পিরবারগুিল আ�য় িনেত বাধয্ হেয়েছ 

on streets and embankments under the open sky, 

েখালা আকােশর নীেচ রা�ায় ও েবিড়বাঁেধ 

losing their homesteads and belongings to the flood. 

তােদর িভেটমািট ও িবষয়স�ি� বনয্ায় হািরেয় 

Such incidents have become common in the flood-hit areas as families have been 

forced to take shelter on streets and embankments under the open sky, losing their 

homesteads and belongings to the flood. 



বনয্া�া� এলাকায় এরকম ঘটনা �াভািবক হেয় েগেছ।েযেহতু পিরবারগুিল তােদর িভেটমািট ও িবষয়স�ি� 

বনয্ায় হািরেয় েখালা আকােশর নীেচ রা�ায় ও েবিড়বাঁেধ আ�য় িনেত বাধয্ হেয়েছ। 

By- Hasnine INu 

 

Save small and medium-sized enterprises (SMEs) 

 

28-07-2020( The Daily Star) 

Save small and medium-sized enterprises (SMEs): 

কু্ষ� ও মাঝারী ধরেণর িশ�েক বাঁচাও : 

শ�াথর্ : 

1. Vital - গুরু�পূণর্। 

2. Component of economic development in Bangladesh - বাংলােদেশর অথর্ৈনিতক উ�য়েনর 

অংশ 

3. Reducing poverty - দাির�তা দূরীকরণ। 

4. Resilient economy - িস্হিতস্হাপক অথর্নীিত। 

5. Unfortunately - দুভর্াগয্বশত। 

6. Due to Covid 19 - েকািভড ১৯ িটর জনয্। 

7. Stagnant - �িবর। 

8. Struggling to pay rent - ভাড়া পিরেশাধ করেত সং�াম চািলেয় যাওয়া। 

9. Provide salaries - েবতন েদওয়া। 

10. Repay loans and interests - সুদ ও ঋণ পিরেশাধ করা। 

11. Long and short-term support - �� ও দীঘর্েময়াদী সহায়তা। 

12. Financial aid - অথর্ৈনিতক সহায়তা। 

13. Collapse - েভে� পড়া। 

14. Disburse - �াপয্ অথর্ািধ েদওয়া। 

15. Will be able to survive - েবেচ থাকেত সমথর্ হওয়া। 

Small and medium-sized enterprises (SMEs) are considered a vital component of 

economic development in Bangladesh because it helps in creating jobs, reducing 

poverty and driving a resilient economy. fb.com/groups/CareerGuideBD 

কু্ষ� ও মাঝারী ধরেনর িশ�েক বাংলােদেশর অথর্ৈনিতক উ�য়েনর গুরু�পূণর্ অংশ িহেসেব িবেবচনা করা 

হয় কারণ এটা চাকুরী সৃি�েত ,দাির�তা দূরীকরেণ এবং অথর্ৈনিতক চাকােক ি�িতশীল রাখেত সাহাযয্ কের। 

Unfortunately, due to Covid-19, most of these enterprises have been stagnant and are 

struggling to pay rent, provide salaries and repay loans and interests. 

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


দুভর্াগয্বশত, েকািভড 19 িটর জনয্, এই িশে�র অিধকাংশ �িবর হেয় পেড়েছ এবং অেনক বয্বসা �িত�ান 

সুদ এবং ঋণ পিরেশাধ করেত, েবতন িদেত এবং ঘর ভাড়া পিরেশাধ করেত সং�াম কের যাে�। 

The government should extend long- and short-term support, as well as financial aid, 

to save these businesses from collapsing. 

এই বয্বসা �িত�ান েভে� পড়া েথেক রক্ষা করেত সরকােরর উিচৎ অথর্ৈনিতক সাহােযয্র পাশাপািশ স� ও 

দীঘর্কালীন সহায়তা বৃি� করা। 

It can provide new loan rescheduling facilities, reduce VAT and disburse stimulus 

packages. 

এটা নতুন ঋেণর সুেযাগ সৃি� কের, ভয্াট কিমেয় এবং বড় আকােরর অেথর্র পয্ােকজ েঘাষণা কের সহায়তা 

করেত পাের। 

Extensive plans and policies for this sector are crucial, and only with the authorities 

help will the sector be able to survive. 

এই খােতর জনয্ বয্াপক পিরক�না এবং কামর্প�া েনওয়া অিত গুরু�পূণর্ এবং কতৃপেক্ষর সহেযািগতা এই 

খাতিটেক বািচেয় রাখেত পাের। 

Translated by Al Amin Khan 

 

Greta to donate money to Bangladesh flood victims 

 

29-07-2020 (New Age) 

Greta to donate money to Bangladesh flood victims: 

�ীতা বাংলােদেশর বনয্ায় আ�া� েলাকেদর অথর্ সহায়তা িদেবন: 

1. Announce - েঘাষণা করা। 

2. Environmental activist - পিরেবশবাদী কমর্ী। 

3. Flood affected people - বনয্ায় আ�া� মানুষ। 

4. Donate - দান করা। 

5. Extreme flooding - চরম বনয্া। 

6. Climate crisis - জলবায়ু স�ট। 

7. Devastation - িব��তা। 

8. The rest of the money - টাকার অনয্ অংশ। 

Swedish environmental activist Greta Thunberg announced that she will help the 

flood-affected people of Bangladesh. 

সুইেডেনর পিরেবশবাদী কমর্ী ি�তা থানবাগর্ েঘাষণা িদেয়েছ েয েস বাংলােদেশর বনয্ায় আ�া�েদর সহায়তা 

করেবন। 

The donated amount of Tk 1 crore would be given to both India and Bangladesh. 



দানকৃত এক েকািট টাকা ভারত এবং বাংলােদশ উভয় েদশেকই েদওয়া হেব। 

Greta wrote on her official Twitter page on Tuesday, ‘Right now millions are suffering 

from extreme flooding fuelled by the climate crisis in India and Bangladesh - already 

hit by the devastation of cyclone Amphan and COVID-19.’ 

ি�তা ম�লবার তার অিফিসয়াল টুইটার েপইজ এ িলেখেছ " জলবায়ু স�েটর কারেণ ভারত এবং বাংলােদেশ 

বনয্ার বয্পক তা�েব এখন লক্ষয্ লক্ষয্ মানুষ ভুগেছ - েযখােন আেগ েথেকই েকািভড 19 এবং সাইে�ান 

আমফােনর িব��তা আঘাত েহেনিছেল। 

‘My foundation will donate €100.000 prize money to BRAC, Goonj, Action Aid India- 

and Bangladesh,’ she added. 

'বাংলােদেশর �াক এবং ভারেতর অয্াকশন এইড ও গুনজেক আমার ফাউে�শন এক েকািট টাকার �াইজ 

দান করেব'- বেলেছ েস। 

BRAC said that they would receive around Tk 25 lakh. The rest of the money would 

be donated to two other organisations in India– Goonj and Action Aid India. 

�াক বেলেছ েয তারা পঁিচশ লক্ষয্ টাকা �হণ করেব। 

টাকার অনয্ অংশ ভারেতর দুিট সংগঠন, 'গূনজ এবং অয্াকশন এইড ইি�য়ােক েদওয়া হেব। 

Translated by Al Amin Khan 
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Making online education effective 

=> অনলাইন িশক্ষােক কাযর্করী কের েতালা। 

01:33, Monday, July 27, 2020 

During the ongoing corona-virus pandemic educational institutions all over the world 

have introduced online medium for imparting lessons to students. 

=> চলমান কেরানাভাইরাস মহামািরর সময় সরািবে� িশক্ষা �িত�ানগুেলা িশক্ষাথর্ীেদর পাঠদােনর জনয্ 

অনলাইন মাধয্ম চালু কেরেছ। 

Indeed, classroom lessons in many advanced countries had become technology 

dependent even before the pandemic. 

=> �কৃতপেক্ষ, অেনক উ�ত েদেশ মহামািরর পূেবর্ই �াসরুম পাঠদান �যুি� িনভর্র হেয়েছ। 

Now it is no longer a choice but a necessity if students are to be taught. 

=>যিদ ছা�ছা�ীেদর িশক্ষা িদেত হয় তেব এটা এখন িবক� েকান বয্ব�া নয় বরং �েয়াজন। 

Several schools, colleges and universities in Bangladesh have also adopted this method 

so that students do not miss out on learning during the current situation. 



=>বাংলােদেশ িকছু িবদয্ালয়, কেলজ এবং িব�িবদয্ালয়ও এই প�িত চালু কেরেছ যােত চলমান পিরি�েত 

িশক্ষাথর্ীরা িশক্ষা েথেক বি�ত না হয়। 

Various virtual platforms are being used for lessons and exams. 

=> িবিভ� ভাচুর্য়াল �াট�ম িশখন ও পরীক্ষার জনয্ বয্বহৃত হে�। 

Both private and public institutions have introduced this mechanism of teaching. 

=> �াইেভট এবং পাবিলক িব�িবদয্ালয় উভয়ই পাঠদােনর এই প�িত চালু কেরেছ। 

Indeed, since the middle of March this year, the government has initiated distance 

learning through television. 

=> ব�ত, সরকার এই বছেরর মােচর্র মাঝামািঝ েথেক েটিলিভশেনর মাধয্েম দূরবতর্ী িশখন চালু কেরেছ। 

Various government ministries and departments such as the Ministry of Education, 

the Ministry of Primary and Mass Education, the Ministry of Information Technology 

and access to information of the ICT division of the government, have taken active 

measures to provide education to students during the corona crisis. 

=> িবিভ� সরকারী ম�ণালয় এবং িবভাগ েযমন িশক্ষা ম�নালয়, �াথিমক ও গণিশক্ষা ম�নালয়, তথয্ 

�যুি� ম�নালয় এবং সরকােরর আইিসিট িবভাগ কেরানার স�েটর সময় িশক্ষাথর্ীেদর িশক্ষা �দােনর জনয্ 

সি�য় বয্ব�া �হণ কেরেছ । 

The importance of keeping students engaged in education throughout this period is 

a laudable task. 

=> এই পুেরা সমেয় ছা�ছা�ীেদর িশক্ষার সােথ সংযু� রাখার গুরু� একটা �শংসনীয় কাজ। 

However, how this system is functioning, who can access this facility, what quality of 

education are being provided and how this can be improved are issues that need to 

be looked at carefully. 

=> যােহাক, এই প�িতিট েকমন কাজ করেছ, এই সুিবধািট েক পাে�, েকমন মােনর িশক্ষা েদয়া হে� 

এবং এটা িকভােব উ�ত করা যায় এই িবষয়গুেলা ভালভােব েদখা দরকার। 

The issue of infrastructure comes first. 

=> অবকাঠােমার িবষয়িট �থেম আেস। 

Online education is not accessible to all. 

=> অনকাইন িশক্ষা সবার কােছ স্ুলভ নয়। 

Majority of the schools and colleges in the rural areas do not have facilities for 

technology-based education. 

=> �ামীণ এলাকায় অধীকাংশ �ুল ও কেলেজ �যুি� িনভর্র িশক্ষার জনয্ সুেযাগ সুিবধা েনই। 

Many students do not have laptops. Besides, internet connections and speed in rural 

areas are poor and slow. Even in the urban areas the quality of internet connection 

is not good. 



=> অেনক ছা�ছা�ীর লয্াপটপ েনই। এছাড়াও, �ামীণ এলাকায় ই�ারেনট সংেযাগ ও গিত দুবর্ল ও ধীর। 

এমনিক শহর অ�েলর ই�ারেনট সংেযােগর মান ভােলা নয়। 

Unfortunately, imposition of additional Value Added Tax (VAT) on internet use in the 

budget for fiscal year (FY) 2021 has been a contradictory measure taken by the 

government. 

=> দুভর্াগয্জনকভােব, ২০২১ অথর্ বছেরর জনয্ ই�ারেনট বয্াবহােরর উপর অিতির� মূলয্ সংেযাজন কর 

আেরাপ সরকােরর গৃহীত পদেক্ষেপর �িবেরাধী। 

Such VAT has been imposed on the bandwidth price both at the wholesale and retail 

levels. 

=> পাইকারী ও খুচরা উভয় পযর্ােয় বয্া�উইথ মূেলয্র উপর এমন ভয্াট আেরাপ করা হেয়েছ। 

As a result, monthly internet payment for students will increase from Tk 1,000 to 

about Tk 1,400. 

=>যার ফেল ছা�েদর মািসক ই�ারেনট বয্য় ১০০০ টাকা েথেক �ায় ১৪০০ টাকা বৃি� পােব। 

This is a big jump for students from poor and low-income families during the 

coronavirus crisis. 

=> কেরানাভাইরাস স�েটর সময় দিরদয্ ও িন�আেয়র পিরবারগুেলার জনয্ এটা একটা বড় উ��ন। 

Parents will feel this is a burden and may think of withdrawing their children from 

education. 

=> িপতামাতারা এিটেক েবাঝা মেন করেবন এবং তােদর স�ানেদর পড়ােশানা েথেক সিরেয় েনওয়ার কথা 

ভাবেত পােরন। 

As it is, economic hardship during this crisis will force poor families to send their 

children for income earning activities. 

=> েযমনিট হয়, এই স�েটর সময় অথর্ৈনিতক ক� দির� পিরবারগুিলেক তােদর স�ানেদর উপাজর্নমূলক 

কমর্কাে� পাঠােত বাধয্ করেব। 

One does not know whether and when they will be able to return to classrooms. 

=> েকউ জােন না তারা কখন ে�ণীকেক্ষ িফরেত পারেবন। 

Thus, the risk of child labour may increase. 

=> এভােব িশশু �েমর ঝুিক বৃি� েপেত পাের। 

For girl children, the situation is even worse. 

=> েমেয় িশশুেদর জনয্ পিরি�িত আেরা খারাপ। 

Parents are marrying off their daughters who are below the age of marriage as they 

cannot bear daily expenses and feel girls are additional burden. 

=> িপতামাতারা ৈদিনক বয্য় বহন করেত না েপের এবং েমেয়েদর অিতির� েবাঝা মেন কের তােদরেক 

িবেয়র বয়েসর আেগই িবেয় িদেয় িদে�। 



This is also going to have impact on the health of these girls since they will now be 

having children at a very young age. 

=>এসব েমেয়েদর �াে�য্র উপরও �ভাব পরেত যাে� েযেহতু তারা অ� বয়েসই বা�া জ� িদেত থাকেব। 

Indeed, like many other sectors the achievement of the education sector made over 

the past decades is at risk of being reversed. 

=> ব�ত, অনয্ অেনক েস�েরর মেতা িবগত দশকগুেলায় িশক্ষা খােতর অজর্ন িবপরীতমূখী হওয়ার ঝুিকেত 

রেয়েছ। 

During the past decades, Bangladesh has achieved near-universal access to primary 

education. 

=> িবগত দশকগুেলায় বাংলােদশ �াথিমক িশক্ষায় �েবেশ ৈবি�ক মােনর কাছাকািছ অজর্ন কেরেছ। 

Gender gap in access to primary and secondary education has been reduced. 

=> �াথিমক ও মাধয্িমক িশক্ষায় �েবেশ িল�ৈবষময্ কেমেছ। 

About 14 percent of secondary level students is in the vocational track. 

=> মাধয্িমক �েরর �ায় ১৪% িশক্ষাথর্ী বৃি�র আওতায় আেছ। 

Students' participation in education is being supported by expanding stipend scheme 

and free textbooks. 

=> উপবৃি� �ক� এবং িবনামূেলয্ পাঠয্পু�ক স�সারেণর মাধয্েম িশক্ষায় িশক্ষাথর্ীেদর অংশ�হণ িনি�ত 

করা হে�।  

Student-teacher ratio has improved, teachers' salaries have increased, student 

assessment reforms have been undertaken and school facilities have improved. 

=> িশক্ষাথর্ী- িশক্ষেকর অনুপােতর উ�িত হেয়েছ, িশক্ষকেদর েবতন বৃি� েপেয়েছ, িশক্ষাথর্ীেদর মূলয্ায়ন 

সং�ার আওতায় এেসেছ এবং িবদয্ালেয়র সুেযাগসুিবধার উ�িত হেয়েছ। 

Thus, many deficiencies that characterised the education system of Bangladesh in the 

past decades have been reduced to a large extent. fb.com/BDCareerGuide 

=> িবগত দশকগুেলায় বাংলােদেশর িশক্ষাবয্ব�ােক েয অভাবগুেলা চির�ািয়ত করেতা তার অেনকাংেশই 

�াস করা হেয়েছ। 

However, to fulfil the national development vision and to become a developed country 

by 2041, the current level of achievement is not enough. 

=> যােহাক জাতীয় উ�য়ন িভশন পূরণ করেত ও ২০৪১ সােলর মেধয্ েদশেক উ�তেদেশ পিরণত করেত 

চলিত পযর্ােয়র অজর্ন যেথ� নয়। 

Shortcomings in several areas have to be removed. 

=> কেয়কিট েক্ষে� ঘাটিত দূর করেত হেব। 

https://www.facebook.com/BDCareerGuide


Higher resource availability and its use, quality education for all and improved 

governance in the education system are still unfinished agendas which may reverse 

the achievements made so far. 

=> উ�তর সং�ােন সহজলভয্তা ও এর বয্বহার, সবার জনয্ মানস�� িশক্ষা ও িশক্ষা েক্ষে� উ�ত 

পিরচলন এগুেলা এখনও অসমা� িবষয় যা এখন পযর্� অিজর্ত অজর্নসমূহেক ন� কের িদেত পাের। 

Therefore, consolidation of the current initiatives, and ensuring consistency and 

alignment of education-related commitments with national priorities are essential to 

achieve the aspiration of building capable human resources for the future. 

=> সুতরাং বতর্মান পদেক্ষপগুেলার একীভবন এবং জাতীয় অ�াধীকােরর সােথ িশক্ষাসং�া� 

�িত�িতসমুেহর ঐকয্ ও িবনয্াস িনি�ত করা ভিবষয্েতর জনয্ শি�শালী মানব স�দ গঠেনর আকা�া 

অজর্ন করেত অপিরহাযর্। 

In the medium-term, the allocation for public education budget should be raised to 

at least 4 percent, and eventually to 6 percent of the gross domestic product (GDP), 

and at least to 20 percent of the national budget. 

=> মাঝাির েময়ােদ িশক্ষা বােজেট বরা� নূয্নতম ৪% এবং পিরেশেষ গড় জাতীয় উৎপাদেনর ৬%, জাতীয় 

বােজেটর নুয্নতম ২০% বৃি� করা উিচত। 

Stagnation in public fund allocation for education in recent years is a worry. 

=>সা�িতক বছরগুেলােত িশক্ষা েক্ষে� সরকারী অথর্ বরাে�র �িবরতা উেদয্গজনক। 

Actual expenditure on education as a share of GDP remained somewhat stagnant, 

hovering around the 2 percent mark. 

=> িজিডিপর অংশ িহেসেব িশক্ষায় �কৃত বয্য় িকছুটা �িবর িছল, ২% আশপােশ িছল। 

This is lower than what is targeted in the national Seventh Five-Year Plan (7FYP), 

and also below the standards set for Education 2030 Framework for Action of the 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). 

=> এটা জাতীয় ৭ম প�বািষর্ক পিরক�নার েচেয় কম এবং জািতসংেঘর িশক্ষা, িবজ্ঞান ও সাং�ৃিতক 

সংগঠেনর এডুেকশন ২০৩০ ে�মওয়াকর্ ফর একশন এর জনয্ ধাযর্কৃত মােনরও িনেচ। 

The Education 2030 Framework for Action advises to allocate 4-6 percent of GDP and 

15-20 percent of total public expenditure for the education sector. 

=> এডুেকশন ২০৩০ ে�মওয়াকর্ ফর একশন িশক্ষা খােত িজিডিপর ৪-৬ শতাংশ এবং েমাট সরকারী বয্েয়র 

১৫-২০ শতাংশ বরা� িদেত পরামশর্ েদয়। 

Though total allocation has been increasing as the size of the budget is also increasing, 

the share of education expenditure compared to the total budget expenditure has not 

increased much over time. 



=> যিদও বােজেটর আকার বাড়ার িহসােব েমাট বরা� বাড়েছ তবুও সা�িতক সমেয় েমাট বােজট বয্েয়র 

তুলনায় িশক্ষা বয্েয়র অংশ বােড়িন। 

In the budget for FY2021, education budget as a share of total budget has decreased 

to 11.7 percent from 14 percent in FY2010. 

=> ২০২১ অথর্বছের বােজেট েমাট বােজেটর অংশ িহসােব িশক্ষা বােজট ২০১০ অথর্বছেরর ১৪% েথেক 

কেম ১১.৭% হেয়েছ। 

As a share of GDP, education budget has decreased to 2.09 percent in FY2021 compared 

2.12 percent in the revised budget of FY2020. 

=> িজিডিপর অংশ িহসােব ২০২০ অথর্বছেরর সংেশাধীত বােজেট ২.১২% এর তুলনায় ২০২১ অথর্বছের 

কেম ২.০৯% হেয়েছ। 

Even with such low allocation, the utilisation rate of the education budget, especially 

development expenditure, is low and has been decreasing over the years, except for 

certain years, such as FY2019. 

=>এরকম কম বরা� সে�ও িশক্ষা বােজেটর স�য্বহােরর হার িবেশষত উ�য়ন বয্েয়র স�য্বহােরর হার কম 

এবং ২০১৯ অথর্বছেরর মেতা িনিদর্� বছরগুেলা বয্তীত সা�িতক বছরগুেলােত তা কেমেছ। 

Education objectives have to be aligned with national plans. There is no specific 

universalisation plan for education beyond grade five in Bangladesh. Measures are 

needed to reconcile global target of universal full secondary education by 2030, with 

national targets for grades eight, ten and twelve. The need for improved education 

governance has always been felt by education experts. A permanent statutory National 

Education Commission can be a mechanism for guiding the sector, exercising 

oversight, monitoring progress and assessing the impact of reforms in education 

governance and management. 

The quality of teachers is another critical area for achieving the education objectives. 

The profession is yet to be looked at as a respected one. An overall transformation is 

needed for the teaching profession to make it prestigious and effective. A separate 

National Teaching Service Corps can be created with better remuneration package 

which will attract qualified and young graduates. The online lessons provided through 

digital platforms during the corona pandemic have also shown the ill-preparedness of 

teachers. Many are averse to technology and many have no experience. 

The ongoing corona crisis underscores the need for change in the method of teaching 

at educational institutions. In order to adapt the new normal, the education sector 

has to be redesigned. Instead of following the path of providing certificates through 

traditional education system, the new realities have to be taken into consideration 



and contextualised within the plans and strategies of the education sector. This is 

essential for making quality education inclusive and equitable, particularly when it is 

becoming more technology dependent. 

Dr Fahmida Khatun is the Executive Director at the Centre for Policy Dialogue.    

By-Shamol Chandro Roy 

 

Pandemic has created social disorder 

Govt programmes must alleviate the despair of the jobless 

Daily Star Editorial. 

29.7.2020 

Among the several deleterious and long lasting consequences of the coronavirus 

pandemic is the battering countries' economies will take. 

কেরানা ভাইরােসর মহামারীর ধবংসা�ক এবং দীঘর্�ায়ী �ভােবর মেধয্ " baytering countries "( অথর্ 

পাই িন) অথর্নীিত েনওয়া হেব 

And no country, big or small, will be unaffected by it. 

বৃহৎ বা কু্ষ� েকান েদশই এর �ারা ক্ষিত�� হেব। 

For a country like ours, 

অ◌ামােদর মেতা েদশ 

the informal economy would be the most vulnerable, 

" informal economy " ( অথর্ পাই িন) সবেচেয় অরিক্ষত হেব 

on which a good part of our middle and low income groups survive and derive 

sustenance from. 

যার উপর েদেশর মধয্িব� ও িন� অ◌ােয়র এক বড় অংশ িনভর্র কের েবেচ থােক এবং পুি�সাধন কের। 

Thousands have lost their sources of income; 

হাজার হাজার মানুষ অ◌ােয়র উৎস হািরেয়েছ 

By-Shaik Fahad Fardin 

  



বনয্াদুগর্েদর পুনবাসর্ন 

 

২৯ জুলাাই ২০২০ 

যুগা�র স�াদকীয় 

বনয্াদুগর্েদর পুনবাসর্ন 

Rehabilitation of flood affected 

কেরানা মহামারীর কারেণ েদেশর মানুষ গত কেয়ক মাস ধের অর্থর্ৈনিতকভােব ক্ষিত�� হে�। 

The people of the country have been suffering ecomomically for last few months due 

to the corona pandemic/epidemic. 

এ পিরি�িতর মােঝই দফায় দফায় বনয্ার কারেণ েদেশর িবিভ� এলাকার মানুষেক দুেভর্াগ েপাহােত হে�। 

In the midst of this situation/Among this circumstances people in the different parts 

of the country have been suffering again and again/repeatdly due to the floods. 

In the midst of this situation/Among this circumstances দুেটাই িক বয্বহার করা যােব না? 

again and again/repeatedly এই দুেটার মেধয্ repeatedly বয্বহার করা ভােলা নািক অনয্ িকছু 

বয্বহার করেবা? 

By- Md Shakil Hossain Zafor 

 

চীেনর জনয্ ��ত হে� অে�িলয়া, সামিরক খােত বয্াপক পিরবতর্ন 

�থম আেলা,আ�জর্ািতক পাতা েথেক বাংলা টু ইংেরিজ অনুবাদ। 

Prepared by:Muntasir Al Riaz 

Date:29-07-2020 

Vocabulary: 

Aggressive-যু�াংেদহী,আ�মনা�ক 

Rivalry-�� 

Utter-উ�ারণ করা,বলা 

.......................................................... 

���চীনেক বরাবরই সবেচেয় বড় বািণিজয্ক ব�ুর েচােখ েদেখেছ অে�িলয়া--Australia has always 

considered China as its biggest trading partner. 

���িক� চীেনর যু�ংেদহী �ভােবর কারেণ েদশিটর �িত আ�া হারাে� অে�িলয়া--But Australia is 

losing belief in China due to its aggressive nature. 

���কেরানা পরবতর্ী িবে�র জনয্ িনেজেদর তাই ��ত রাখেত সামিরক বািহনীেক নতুনভােব সাজাে� 

অে�িলয়া--For this,Australia is organizing its military forces newly to prepare itself for 

the next corona world. 



���তাই এই কেরানার সমেয়ও েদশিটর �িতরক্ষা বািহনীর আগামী দশ বছেরর ৪০ শতাংশ বিধর্ত বােজট 

পিরক�না কেরেছ অে�িলয়া সরকার--So,even in this corona period,the Australian 

government has planned 40 percent extended budget for the defence forces of the 

country over the next ten years. 

���দূরগামী েক্ষপণা�, সুপারসিনক আে�য়া� এবং অতয্াধুিনক যু�জাহাজ ও িবমান েকনাসহ নানা খােত--

in various sectors including purchase of long-range missiles,supersonic firearms and 

ultramodern warships and aircrafts 

����ায় ২৭ হাজার েকািট অে�লীয় ডলার বয্য় করার কথা েঘাষণা কেরেছ অে�িলয়ার বতর্মান মিরসন 

সরকার--The current Morison's government of Australia has announced around 27 

thousand crore Australian dollar for spending 

���শুরুেত এসব েঘাষণা িদেয়েছ তারা-They have announced these at the beginning. 

���������চীনেক বরাবরই সবেচেয় বড় বািণিজয্ক ব�ুর েচােখ েদেখেছ অে�িলয়া।িক� চীেনর যু�ংেদহী �ভােবর 

কারেণ েদশিটর �িত আ�া হারাে� অে�িলয়া।কেরানা পরবতর্ী িবে�র জনয্ িনেজেদর তাই ��ত রাখেত 

সামিরক বািহনীেক নতুনভােব সাজাে� অে�িলয়া।তাই এই কেরানার সমেয়ও েদশিটর �িতরক্ষা বািহনীর 

আগামী দশ বছেরর ৪০ শতাংশ বিধর্ত বােজট পিরক�না কেরেছ অে�িলয়া সরকার।দূরগামী েক্ষপণা�, 

সুপারসিনক আে�য়া� এবং অতয্াধুিনক যু�জাহাজ ও িবমান েকনাসহ নানা খােত �ায় ২৭ হাজার েকািট 

অে�লীয় ডলার বয্য় করার কথা েঘাষণা কেরেছ অে�িলয়ার বতর্মান মিরসন সরকার।শুরুেত এসব েঘাষণা 

িদেয়েছ তারা। এ�েয়ড অয্াপ - জব সাকুর্লার 

���������Australia has always considered China as its biggest trading partner.But Australia 

is losing belief in China due to its aggressive nature.For this,Australia is organizing 

its military forces newly to prepare itself for the next corona world.So,even in this 

corona period,the Australian government has planned 40 percent extended budget for 

the defence forces of the country over the next 10 years.The current Morison's 

government of Australia has announced around 27 thousand crore Australian dollar 

for spending in various sectors including purchase of long-range missiles,supersonic 

firearms and ultramodern warships and aircrafts.They have announced these at the 

beginning. 

���এিশয়া এবং �শা�-মহাসাগরীয় অ�েল ক্ষমতার িব�ার িনেয়--with the spread of power in 

Asia-Pacific region 

���যু�রা� ও চীেনর মধয্কার সৃ� �িতেযািগতােকও--the revalry created between the US and 

China 

���মারা�ক ঝুঁিক িহেসেব েদখেছ অে�িলয়া--Australia sees as a serious risk 

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


���চীনেক স�� কের চলার বহু েচ�া েবিশর ভাগ সময়ই েদখা েযত েদশিটর সরকাির ও িবেরাধী িবিভ� 

েনতা-কমর্ীেদর মেধয্--Many attempts to make China satisfied were often seen among the 

government and various opposition leaders and activists of the country. 

���অনয্ িপেঠ ৈবি�ক রাজনীিতেত--On the other hand,in global politics 

���চীেনর পক্ষ েথেকও অে�িলয়ার বয্াপাের ‘ভােলা ও খারাপ উভয় সমেয় আমরা একে� থাকব’ এই বাকয্ 

উ�ািরত হেয়েছ বহুবার--the sentence "We shall be together in both good and bad 

times"has repeatedly been uttered by China aiming Australia. 

���������এিশয়া এবং �শা�-মহাসাগরীয় অ�েল ক্ষমতার িব�ার িনেয় যু�রা� ও চীেনর মধয্কার সৃ� 

�িতেযািগতােকও মারা�ক ঝুঁিক িহেসেব েদখেছ অে�িলয়া।চীনেক স�� কের চলার বহু েচ�া েবিশর ভাগ 

সময়ই েদখা েযত েদশিটর সরকাির ও িবেরাধী িবিভ� েনতা-কমর্ীেদর মেধয্।অনয্ িপেঠ ৈবি�ক রাজনীিতেত 

চীেনর পক্ষ েথেকও অে�িলয়ার বয্াপাের ‘ভােলা ও খারাপ উভয় সমেয় আমরা একে� থাকব’ এই বাকয্ 

উ�ািরত হেয়েছ বহুবার। 

���������Australia also sees the revalry created between the US and China with the spread 

of power in Asia-Pacific region as a serious risk.Many attempts to make China satisfied 

were often seen among the government and various opposition leaders and activists 

of the country.On the other hand,in global politics,the sentence "We shall be together 

in both good and bad times"has repeatedly been uttered by China aiming Australia. 


