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িশেরানাম: Shame the rape and the rapist, not the victim 

=ধষর্ণ ও ধষর্কেক ল�া িদন, ধিষর্তােক নয়;  

=ধিষর্তােক ল�া না িদেয় ধষর্ণ ও ধষর্কেক ল�া িদন;  

Victim blaming encourages rape culture 

=ভু�েভাগীেক েদাষােরাপ ধষর্ণ সং�ৃিতেক পৃ�েপাষকতা কের;  

�থেম শ�াথর্গুিল েজেন িনই 

১। Shame-অপমান করা; ল�া েদওয়া; �ািন 

েদওয়া;  

২। the rape and the rapist-ধষর্ণ ও ধষর্ক;  

৩। not the victim-ভু�েভাগী (ধিষর্তা) নয়;  

৪। Victim blaming-ভু�েভাগীেক েদাষােরাপ;  

৫। encourages-পৃ�েপাষকতা কের; সাহস েদয়; 

অনু�ািণত কের;  

৬। rape culture-ধষর্ণ সং�ৃিত;  

৭। The rape and death-ধষর্ণ এবং মৃতুয্; ধষর্ণ 

পরবতর্ী মৃতুয্;  

৮। of an O'level student-ও েলেভেলর এক 

িশক্ষাথর্ীর/ছা�ীর;  

৯। by an 18 year-old-১৮ বছর বয়সী এক েছেল 

কতৃর্ক;  

১০। another shocking example-আেরকিট 

মমর্াি�ক দৃ�া�;  

১১। how entrenched rape culture has 

become-ধষর্ণ সং�ৃিত কীভােব রে� রে� �িতি�ত 

হেয়েছ/দৃঢ়ভােব �িতি�ত হেয়েছ;  

১২। in our society-আমােদর সমােজ;  

১৩। The head of the forensic department 

at Dhaka Medical College-ঢাকা েমিডেকল 

কেলেজর ফেরনিসক িবভােগর �ধান;  

১৪। has confirmed that-িনি�ত কেরেছন েয;  

১৫। the student was raped-িশক্ষাথর্ী ধিষর্ত 

হেয়েছ/হেয়িছল;  

১৬। and died of haemorrhagic shock and 

excessive bleeding-এবং অিতির� র�ক্ষরেণ 

মৃতুয্ হেয়েছ;/মারা েগেছ;  

১৭। due to severe injuries-মারা�ক আঘােতর 

কারেণ;  

১৮। to the private parts-েযৗনাে�;  

১৯। These details of the brutality-নৃশংসতার 

এসব িববরণ;  

২০। the victim was assaulted-ভু�েভাগী 

িনযর্াতেনর িশকার হেয়েছ;  

২১। heart wrenching-অতয্� দু:খজনক;  

২২। leaves us outraged and shocked-

আমােদরেক অবমাননা ও �চ� আঘাত েদয়;  



২৩। the misogynistic comments made-

নারীিবে�ষী ম�বয্ করা;  

২৪। in social media-সামািজক েযাগােযাগ 

মাধয্েম;  

২৫। horrendous crime-িন�ুর/ভয়�র অপরাধ;  

২৬। Instead of showing empathy for the 

victim-ভু�েভাগীর �িত সহানুভূিত েদখােনার 

পিরবেতর্;  

২৭। outrage that such a crime has 

occurred-এমন একিট িন�ুর অপরাধ ঘেটেছ;  

২৮। instead of outright condemnation of 

the rapist-ধষর্কেক সরাসির িন�ার পিরবেতর্;  

২৯। distasteful, even abusive comments-

অরুিচকর এমনিক অবমাননাকর ম�বয্;  

৩০। by people-েলাকজেনর;  

৩১। Aspersions on the victim's character-

ভু�েভাগীর চিরে� কল�;  

৩২। even on her parents-এমনিক তার িপতা-

মাতার ওপর;  

৩৩। the most crude and unsavoury terms-

অতয্� অভ� ও অরুিচকর পিরভাষা;  

৩৪। the tendency of victim blaming-

ভু�েভাগী/ধিষর্তােক েদাষােরােপর �বণতা;  

৩৫। sexual violence-েযৗন সিহংসতা/িনযর্াতন;  

৩৬। According to Ain o Salish Kendra-

আইন ও সািলশ েকে�র মেত;  

৩৭। at least 1,627 women were raped and 

gang-raped-অ�ত ১,৬২৭ জন নারী ধষর্ণ এবং 

সংঘব� ধষর্েণর িশকার হেয়েছ;  

৩৮। across the country in 2020-২০২০ সােল 

সারা েদেশ;  

৩৯। Of them, 53 were killed after rape-

তােদর মেধয্ ৫৩জনেক ধষর্েণর পর হতয্া করা 

হেয়েছ;  

৪০। and 14 died by suicide-এবং ১৪জন 

আ�হতয্া কের মারা েগেছ;  

৪১। human rights activists-মানবািধকার 

কমর্ীরা;  

৪২। have pointed out-উে�খ কেরেছন;  

৪৩। the victim's boyfriend-ভু�েভাগীর 

েছেলব�ু;  

৪৪। what she wore-েস কী পের/পিরধান কের;  

৪৫। her sexual history or lifestyle-তার েযৗন 

ইিতহাস অথবা জীবনযাপন;  

৪৬। a heinous crime-জঘনয্/ঘৃিণত অপরাধ;  

৪৭। Sex without consent-স�িত বয্িতত 

েযৗনি�য়া;  www.prebd.com 

৪৮। is rape-ধষর্ণ;  

৪৯। In the current case-স�িত ঘটনায়;  

৫০। excessive bleeding-অিতির� র�ক্ষরণ;  

৫১। a violent rape-িনঘর্াত/জবরদ� 

/িহংসা�ক/ িহং� ধষর্ণ; 

৫২। We are chillingly reminded (of) -আমরা 

অতয্� ঠা�াভােব �রণ কির;  

৫৩। of the 14 year-old child bride-১৪ বছর 

বয়সী নাবািলকা কেনর কথা;  

৫৪। who died of excessive genital 

bleeding-েযৗনাে� অিতির� র�ক্ষরেণর ফেল মারা 

েগেছ;  

৫৫। after her husband continued to force 

her to have sex-তার �ামী এেকরপর 

এক/একাধাের তার সােথ েজারপূবর্ক সহবাস করার 

পের;  

৫৬। despite her injuries and pleas-তার 

আঘাত ও অনুনয় িবনয় সে�ও;  

৫৭। Rape has to be considered a crime-

ধষর্ণেক একিট অপরাধ িহেসেব িবেবচনা করেতই 

হেব;  

http://www.prebd.com/


৫৮। demands punishment of the rapist-

ধষর্েকর শাি�র দািব রােখ/শাি� পাওনা;  

৫৯। regardless of the relationship 

between the rapist and the victim-ধষর্ক 

এবং ধিষর্তার মেধয্ স�কর্ িবেবচনা না কের;  

৬০। We have just started the new year-

আমরা ইেতামেধয্ একিট নতুন বছর শুরু কেরিছ;  

৬১। already cases of rapes are piling up-

ইেতামেধয্ অেনকগুেলা ধষর্েণর ঘটনা ঘেট 

চলেছ/ঘটেছ;  

৬২। will never be reported-

�কািশত/পি�কায় আসেবনা;  

৬৩। News reports come out-সংবাদ 

�কাশ/�কািশত হয়;  

৬৪। only when the victim dies-ভু�েভাগী 

যখন েকবল মারা যায়;  

৬৫। when a case has been filed-যখন একিট 

মামলা দােয় হয়;  

৬৬। because of the legal system-আইিন 

�ি�য়ার কারেণ;  

৬৭। society's perceptions-সমােজর িচ�া-

েচতনা;  

৬৮। women's participation in 

development-উ�য়েন নারীর অংশ�হণ;  

৬৯। must all work together to protect-

রক্ষা করেত /সুরক্ষা িদেত একেযােগ সবাইেক কাজ 

করেত হেব;  

৭০। the meaning of consent-স�িতর 

মােন/অথর্; 

৭১। respect for women and girls-নারী ও 

েমেয়েদর �িত স�ান;  

৭২। The culture of victim blaming must 

be eradicated-ধিষর্তােক েদাষােরাপ করার 

সং�ৃিত অবশয্ই মূেলাৎপাটন করেত হেব;  

Prepared by: Md Mohiuddin  

 

মূল স�াদকীয় 

 

The rape and death of an O'level student by an 18 year-old has been yet another 

shocking example of how entrenched rape culture has become in our society. 

*The rape and death=ধষর্ণ এবং হতয্া 

* of an O'level student = ও েলেভেলর একজন িশক্ষাথর্ীর 

*by an 18 year-old = ১৮ বছেরর যুবক �ারা 

*has been yet another shocking example=আর একিট জঘনয্ উদাহরণ হেয়েছ 

* of how entrenched rape culture =িকভােব ধষর্েণর সং�ৃিতর সুরক্ষা করেবন 

*has become in our society.=আমােদর সমােজ পিরনত হেয়েছ। 

# িকভােব ধষর্েণর সং�ৃিতর আমােদর সমােজ পিরনত হেয়েছ তার আর একিট জঘনয্ উদাহরণ হেয়েছ ১৮ 

বছেরর যুবক �ারা ও েলেভেলর একজন িশক্ষাথর্ীর ধষর্ণ এবং হতয্া। 

The head of the forensic department at Dhaka Medical College has confirmed that the 

student was raped and died of haemorrhagic shock and excessive bleeding due to 

severe injuries to the private parts. 



* The head of the forensic department=ফেরি�ক িবভােগর �ধান 

* at Dhaka Medical College=ঢাকা েমিডেকল কেলেজর 

* has confirmed that =িনি�ত কেরেছন েয 

*the student was raped =ছা�ী ধিষর্ত হেয়েছ 

*and died of haemorrhagic = এবং র� ক্ষরেন মৃতুয্ হেয়েছ 

*shock and excessive bleeding =অিভঘাত ও অতয্া� র�ক্ষরণ 

*due to severe injuries to the private parts=. বয্ি�গত জায়গায় তী� আঘােতর জনয্ 

#ঢাকা েমিডেকল কেলেজর ফেরি�ক িবভােগর �ধান িনি�ত কেরেছন েয ছা�ী ধিষর্ত হেয়েছ ও বয্ি�গত 

জায়গায় তী� আঘাত,অিভঘাত ও অতয্া� র�ক্ষরণ জনয্ মৃতুয্ হেয়েছ 

 

Shame the rape and the rapist, not the victim 

=ধষর্ণ ও ধষর্কেক ল�া িদন, ধিষর্তােক নয়;  

=ধিষর্তােক ল�া না িদেয় ধষর্ণ ও ধষর্কেক ল�া িদন;  

Victim blaming encourages rape culture 

=ভু�েভাগীেক েদাষােরাপ ধষর্ণ সং�ৃিতেক পৃ�েপাষকতা কের;  

The rape and death of an O'level student by an 18 year-old has been yet another 

shocking example of how entrenched rape culture has become in our society. ১৮ বছর 

বয়সী এক েছেলর �ারা ও'েলেভল এর এক ছা�ীেক ধষর্ণ এবং মৃতুয্ আমােদর সমােজ ধষর্েণর সং�ৃিত 

িকভােব পিরণত হেয়েছ তার আেরকিট মমর্াি�ক উদাহরণ। 

The head of the forensic department at Dhaka Medical College has confirmed that the 

student was raped and died of haemorrhagic shock and excessive bleeding due to 

severe injuries to the private parts. ঢাকা েমিডেকল কেলেজর ফেরনিসক িবভােগর �ধান িনি�ত 

কেরেছন েয ছা�িটেক ধষর্ণ করা হেয়েছ এবং জ্ঞপনাে� মারা�ক আঘােতর কারেণ  অিতির� র�ক্ষরেণ 

তার মৃতুয্ হেয়েছ।  

These details of the brutality with which the victim was assaulted is heart wrenching 

and leaves us outraged and shocked. এই নৃশংসতার িব�ািরত িববরণ যা  ভু�েভাগী িনযর্াতেনর 

িশকার হেয়েছ তা  হৃদয় িবদারক এবং আমােদর কু্ষ� এবং মমর্াহত কের।  

But what is also disturbing is the misogynistic comments made in social media after 

this horrendous crime became known. িক� এই ভয়াবহ অপরাধ �কােশয্ আসার পর েসাশয্াল 

িমিডয়ায় েয সব কুরুিচপূণর্ ম�বয্/ নারীিবে�ষী ম�বয্ করা হেয়েছ তা আরও িবরি�কর। 

Instead of showing empathy for the victim and outrage that such a crime has 

occurred, instead of outright condemnation of the rapist we see distasteful, even 

abusive comments by people. িনযর্ািততার �িত সহানুভূিত এবং েক্ষাভ �দশর্েনর পিরবেতর্, ধষর্েকর 

সরাসির িন�া করার পিরবেতর্ আমরা জনগেণর িবরি�কর, এমনিক অপমানজনক ম�বয্ েদখেত পাি�।  



Aspersions on the victim's character and even on her parents expressed in the most 

crude and unsavoury terms point out to the tendency of victim blaming that actually 

encourages sexual violence and is very much part of the rape culture. ভু�েভাগীর চিরে� 

কল� এবং এমনিক তার বাবা-মােয়র উপর অতয্� অভ�/ অসভয্ এবং অরুিচকর  পিরভাষা বয্বহার 

ভু�েভাগী/ধিষর্তােক েদাষােরােপর �বণতা �বণতা যা আসেল েযৗন িনযর্াতনেক উৎসািহত কের এবং ধষর্ণ 

সং�ৃিতর অেনক অংশ।  

According to Ain o Salish Kendra, at least 1,627 women were raped and gang-raped 

across the country in 2020. Of them, 53 were killed after rape and 14 died by suicide. 

আইন ও সািলশ েকে�র মেত ২০২০ সােল সারা েদেশ অ�ত ১,৬২৭ জন নারীেক ধষর্ণ ও গণধষর্ণ করা 

হেয়েছ।  এেদর মেধয্  ৫৩  জন ধষর্েণর পর িনহত হয় এবং  ১৪  জন আ�হতয্া কের। 

As human rights activists have pointed out, it is the crime that must be condemned 

and shamed, not the victim. মানবািধকার কমর্ীরা েযমন উে�খ কেরেছ, এই অপরাধেক িন�া এবং 

ঘৃণা  করেত হেব , অপরােধর িশকারেক নয়। 

Whether the rapist was the victim's boyfriend, what she wore and her sexual history 

or lifestyle in no way justifies rape which must be considered a heinous crime that 

must be stopped. ধষর্ক িনযর্ািততার ে�িমক িছল িকনা, েস িক পেরিছল এবং তার েযৗন ইিতহাস বা 

জীবনধারা েকানভােবই ধষর্েণর েযৗি�কতা �মাণ কের না যা অবশয্ই একিট জঘনয্ অপরাধ িহেসেব িবেবচনা 

করা উিচত যা অবশয্ই ব� করেত হেব।  fb.com/groups/CareerGuideBD 

Sex without consent is rape. স�িত ছাড়া এস�া�ন হে� ধষর্ণ।  

In the current case, the grievousness of her injury and that she died after excessive 

bleeding is enough proof that this was a violent rape. বতর্মান েক্ষে�, তার আঘােতর 

েবদনাদায়কতা এবং অিতির� র�পােতর পর িতিন মারা েগেছন এটাই যেথ� �মাণ েয এিট একিট সিহংস 

ধষর্ণ।  

We are chillingly reminded of the 14 year-old child bride who died of excessive genital 

bleeding after her husband continued to force her to have sex despite her injuries 

and pleas. Rape has to be considered a crime that demands punishment of the rapist 

regardless of the relationship between the rapist and the victim. We have just started 

the new year and already cases of rapes are piling up—and this excludes the ones 

that will never be reported. News reports come out only when the victim dies or 

when a case has been filed. This is not just because of the legal system but also 

society's perceptions—both tilt in favour of the rapist and against the victim or 

survivor. Does that make sense at a time when women's participation in development 

is being celebrated and encouraged? The government, the courts, educational 

institutions and society must all work together to protect our girls and teach our 

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


boys the meaning of consent and respect for women and girls. The culture of victim 

blaming must be eradicated. 

 

তািরখঃ ১০ জানুয়াির ২১ 

�থম আেলা 

িশেরানামঃ আসেছ ৈশতয্�বাহ, েসামবার েথেক তাপমা�া কমেত পাের 

#আসেছ ৈশতয্�বাহ, েসামবার েথেক তাপমা�া কমেত পাের 

• আসা-come 

• আসেছ-is coming 

• ৈশতয্�বাহ-cold snap/cold wave 

• আসেছ ৈশতয্�বাহ - cold wave is coming 

• েসামবার-Monday 

• েথেক-from 

• েসামবার েথেক- from Monday 

• তাপমা�া –temperature 

• কমা-fall/drop/get down 

• কমেত পাের-could drop / may drop / could be dropped / will be dropped 

• তাপমা�া কমেত পাের- temperature may drop 

• েসামবার েথেক তাপমা�া কমেত পাের- temperature may drop from Monday 

• আসেছ ৈশতয্�বাহ, েসামবার েথেক তাপমা�া কমেত পাের- cold wave is coming, temperature 

may drop from Monday 

The cold snap is coming, the temperature may drop from Monday 

#শীেতর এই ভরা েমৗসুেম বসে�র মেতা বাতাস বইেছ। িদেন সূেযর্র তাপ �ীে�র আবহ িনেয় এেসেছ। 

• শীত-winter 

• শীেতর-of winter 

• এই-this 

• ভরা-full 

• েমৗসুম-season 

• ভরা েমৗসুম-full season 

• ভরা েমৗসুেম-in full season 

• এই ভরা েমৗসুেম- in this full season 

• বস�-spring 

• বসে�র-of spring 

• মেতা-like /as 



• বসে�র মেতা-like spring / as spring 

• বওয়া/বেয় চলা – blow 

• বইেছ- is blowing 

• বাতাস বইেছ- wind is blowing 

• বসে�র মেতা বাতাস বইেছ- wind is blowing as spring 

• এই ভরা েমৗসুেম বসে�র মেতা বাতাস বইেছ- wind is blowing as spring in this full season 

• শীেতর এই ভরা েমৗসুেম বসে�র মেতা বাতাস বইেছ- wind is blowing as spring in this full 

season of winter / wind is blowing as spring in this full winter season 

• িদন- day 
• িদেন-during 

• সূযর্-sun 

• সূেযর্র-of sun 

• তাপ-heat 

• সূেযর্র তাপ-heat of the sun 

• িদেন সূেযর্র তাপ - heat of the sun during day 

• �ী�- summer 

• �ীে�র-of summer 

• আবহ- atmosphere 

• �ীে�র আবহ- the atmosphere of summer 

• িনেয়-taking/with 

• �ীে�র আবহ িনেয়-with the atmosphere of summer 

• আসা-come 

• এেসেছ-has come 

• �ীে�র আবহ িনেয় এেসেছ- has come with the atmosphere of summer 

• সূেযর্র তাপ �ীে�র আবহ িনেয় এেসেছ- The heat of the sun has come with the atmosphere 

of summer fb.com/BDCareerGuide 

• িদেন সূেযর্র তাপ �ীে�র আবহ িনেয় এেসেছ- The heat of the sun during day time has come 

with the atmosphere of summer/ The heat of the sun during day has come with the 

atmosphere of summer/ The heat of the sun during the day has brought the 

atmosphere of summer 

The wind is blowing like spring in this full season of winter. The heat of the sun 

during the day has brought the atmosphere of summer. 

#েপৗেষর েশষ ভােগ এেস শীত েযন হঠাৎ উধাও। তেব আবহাওয়া অিধদ�র বলেছ, আগামী েসামবার েথেক 

তাপমা�া �ত কমেত শুরু করেব। 

https://www.facebook.com/BDCareerGuide


• উধাও- disappeared 

• হঠাৎ উধাও- disappeared suddenly 

• শীত েযন হঠাৎ উধাও- winter seems disappeared suddenly 

• েশষ ভােগ এেস শীত েযন হঠাৎ উধাও- winter seems disappeared suddenly at the end 

• েপৗেষর েশষ ভােগ এেস শীত েযন হঠাৎ উধাও - winter seems disappeared suddenly at the 

end of Poush 

• শুরু করা- begin 

• শুরু করেব-will begin 

• কমেত শুরু করেব- will begin to drop 

• �ত কমেত শুরু করেব- will begin to drop rapidly 

• তাপমা�া �ত কমেত শুরু করেব- temperature will begin to drop rapidly 

• েসামবার েথেক তাপমা�া �ত কমেত শুরু করেব- temperature will begin to drop rapidly 

from Monday 

• আগামী েসামবার েথেক তাপমা�া �ত কমেত শুরু করেব- temperature will begin to drop 

rapidly from next Monday 

• বলেছ, আগামী েসামবার েথেক তাপমা�া �ত কমেত শুরু করেব-says, temperature will begin to 

drop rapidly from next Monday 

• অিধদ�র বলেছ, আগামী েসামবার েথেক তাপমা�া �ত কমেত শুরু করেব- Department says, 

temperature will begin to drop rapidly from next Monday 

• আবহাওয়া অিধদ�র বলেছ, আগামী েসামবার েথেক তাপমা�া �ত কমেত শুরু করেব- Meteorological 

Department says, temperature will begin to drop rapidly from next Monday 

• তেব আবহাওয়া অিধদ�র বলেছ, আগামী েসামবার েথেক তাপমা�া �ত কমেত শুরু করেব-However, 

Meteorological Department says, temperature will begin to drop rapidly from next 

Monday 

At the end of Poush , winter seems to disappear suddenly. But the Meteorological 

Department says temperatures will begin to drop sharply from next Monday. 

#আগামী ম�লবােরর মেধয্ েদেশর উ�রা�ল িদেয় ৈশতয্�বাহ আসেত যাে�। এই ৈশতয্�বাহ দুই েথেক 

িতন িদন �ায়ী হেত পাের। 

The cold wave is going to come through the northern part of the country by next 

Tuesday. This cold spell can last for two to three days. 

#(Break-Translate-Rearrange) 

এিদেক গত এক স�াহ রাজধানীসহ েদেশর িবিভ� �ােন তাপমা�া েবেড় যাওয়ার কারণ িহেসেব আরব 

সাগর েথেক আসা জলীয় বা�পূণর্ উ� বায়ুেক িচি�ত কের এেসেছন আবহাওয়ািবেদরা। 



News: https://www.prothomalo.com/bangladesh/environment/আসেছ-ৈশতয্�বাহ-

েসামবার-েথেক-তাপমা�া-কমেত-পাের 

 

 

January 10 , 2021 

The Daily Star Editorial 

েভে� েভে� অনুবাদ চচর্া 

িশেরানাম: A shameful display of violence in the US 

=মািকর্ন যু�রাে� সিহংসতা একিট ল�াজনক �দশর্ন 

It is a sad day indeed-সিতয্ই খুব দুঃেখর িদন 

to watch the US Capitol being stormed by violent Trump supporters- ইউএস কয্ািপটালেক 

িহং� �া� সমথর্কেদর �ারা িবেক্ষাভ েদখােনা 

as lawmakers met to certify the Electoral College votes for the country's 2020 

presidential elections-আইনজীিবরা েদেশর ২০২০ সােলর রা�পিত িনবর্াচেনর জনয্ ইেলে�ারাল 

কেলেজর েভােটর সতয্তা �মােণর জনয্ ৈবঠক কেরিছেলন 

#It is a sad day indeed when the world has had to watch the US Capitol being stormed 

by violent Trump supporters, as lawmakers met to certify the Electoral College votes 

for the country's 2020 presidential elections. 

=সিতয্ই খুব দুঃেখর িদন যখন িব�েক েদখেত হেয়িছল েয মািকর্ন কয্ািপটলেক িহং� �া� সমথর্করা ঝড় 

তুলেছ, েযেহতু আইনজীিবরা েদেশর ২০২০ সােলর রা�পিত িনবর্াচেনর জনয্ ইেলে�ারাল কেলেজর েভােটর 

সতয্তা �মােণর জনয্ ৈবঠক কেরিছেলন। 

In dramatic scenesনাটকীয় দৃেশয্ 

the joint session of Congress had to be stopped midway-কংে�েসর েযৗথ অিধেবশন মাঝপেথ 

থামােত হেয়িছল 

and lawmakers had to be escorted to safety by the police-পুিলশ আইন�েণতােক িনরাপ�ায় 

িনেয় েযেত হেয়িছল prebd.com 

#In dramatic scenes, the joint session of Congress had to be stopped midway and 

lawmakers had to be escorted to safety by the police. 

=নাটকীয় দৃেশয্, কংে�েসর েযৗথ অিধেবশন মাঝপেথ থামােত হেয়িছল এবং পুিলশ আইন�েণতােক 

িনরাপ�ায় িনেয় েযেত হেয়িছল। 

Reports have emerged of people drawing their guns-েলােকরা তােদর ব�ুক টানেছ বেল খবর 

�কািশত হেয়েছ 

one person at least has reportedly been shot-এক বয্ি�েক কমপেক্ষ গুিল করা হেয়েছ 

four people have reportedly died-চারজন মারা েগেছ বেল জানা েগেছ 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/environment/%E0%A6%86%E0%A6%B8%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A7%88%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9-%E0%A6%B8%E0%A7%8B%E0%A6%AE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87
https://www.prothomalo.com/bangladesh/environment/%E0%A6%86%E0%A6%B8%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A7%88%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9-%E0%A6%B8%E0%A7%8B%E0%A6%AE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87
http://www.prebd.com/


#Reports have emerged of people drawing their guns, and one person at least has 

reportedly been shot and four people have reportedly died. 

=েলােকরা তােদর ব�ুক টানেছ বেল খবর �কািশত হেয়েছ এবং এক বয্ি�েক কমপেক্ষ গুিল করা হেয়েছ 

এবং চারজন মারা েগেছ বেল জানা েগেছ। 

��তকারক: েসােহল রানা 

রা�িবজ্ঞান িবভাগ 

জগ�াথ িব�িবদয্ালয় 

নন কয্াডাের সুপািরশ�া� 

বাংলােদশ সিচবালেয় কমর্রত। 

 

 

তািরখঃ ১০-০১-২১ 

েডইিল �ারঃ স�াদকীয় (প�) 

ইংেরিজ টু বাংলা অনুবাদ 

��তকারকঃ ওয়ািকল আহে�দ 

রাজশাহী িব�িবদয্ালয় 

Good news on the vaccine front 

সামেন েভি�েনর িবষেয় সুখবর 

On October 5, Globe Biotech, a Bangladeshi company announced that its first vaccine 

candidate had passed the pre-clinical trial on mice. 

অে�াবর ৫ তািরেখ বাংলােদিশ েকা�ািন ে�াব বােয়ােটক েঘাষণা কেরিছল েয এর �থম েভি�ন �াথর্ী 

ইদুেরর উপর ি�-ি�িনকয্াল পরীক্ষা স�� কেরিছল। 

On October 5 - অে�াবর ৫ তািরেখ 

Globe Biotech - ে�াব বােয়ােটক 

a Bangladeshi company - বাংলােদিশ েকা�ািন 

announced that - 

its first vaccine candidate - এর �থম েভি�ন �াথর্ী 

had passed - স�� কেরিছল। 

the pre-clinical trial on mice - ইদুেরর উপর ি�-ি�িনকয্াল 

And on October 17, Bancovid, along with two other vaccine candidates developed by 

the Globe Biotech Ltd, were included in the draft landscape of the World Health 

Organization (WHO). 

এবং অে�াবর ১৭ তািরেখ ে�াব বােয়ােটক িলিমেটড এর উ�ীত অনয্ দুজন েভি�ন �াথর্ী সহ েবনেকািভড 

েক িব� �া�য্ সং�া (ডি�উএইচও) এর খসড়া িচে� অ�ভুর্� করা হেয়িছল। 



And on October 17 - এবং অে�াবর ১৭ তািরেখ 

Bancovid - েবনেকািভড 

along with - সহ 

two other vaccine candidates - অনয্ দুজন েভি�ন �াথর্ী 

developed by the Globe Biotech Ltd - ে�াব বােয়ােটক িলিমেটড এর উ�ীত 

were included in the draft landscape of the World Health Organization (WHO).িব� �া�য্ 

সং�া (ডি�উএইচও) এর খসড়া িচে� অ�ভুর্� করা হেয়িছল। 

It is rather reassuring that the local company got the licence to produce the 

coronavirus vaccine for human trial on December 28. 

এটা বরং ভরসাজনক েয িডেস�েরর ২৮ তািরেখ মানবীয় পরীক্ষার জনয্ কেরানাভাইরাস েভি�ন উৎপাদেন 

�ানীয় েকা�ািন লাইেস� েপেয়িছল। 

It is rather reassuring that - এটা বরং ভরসাজনক েয 

the local company got the licence - �ানীয় েকা�ািন লাইেস� েপেয়িছল 

to produce the coronavirus vaccine - কেরানাভাইরাস েভি�ন উৎপাদেন 

for human trial - মানবীয় পরীক্ষার জনয্ 

on December 28 - িডেস�েরর ২৮ তািরেখ 

Given the global demand for vaccines against Covid-19, it is a rather reassuring that 

we are not lagging behind in our attempts to produce a vaccine against the disease. 

েকািভড-১৯ িবরুে� েভি�েনর পদ� ৈবি�ক চািহদায় এটা বরং আ�াস েদয় েয েরােগর �িতকূেল েভি�ন 

উৎপাদেন আমরা আমােদর েচ�ায় িপছেন হাঁটিছ না। 

Given - পদ� 

the global demand for vaccines against Covid-19 - েকািভড-১৯ িবরুে� েভি�েনর ৈবি�ক 

চািহদায় 

it is a rather reassuring that - এটা বরং আ�াস েদয় েয 

we are not lagging behind - আমরা িপছেন হাঁটিছ না। 

in our attempts - আমােদর েচ�ায় 

to produce a vaccine - েভি�ন উৎপাদেন 

against the disease - েরােগর �িতকূেল 


