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১৯ �স �ম : বাংলা �দেশর �খ�াত কিব ও সাংবািদক আ�ুল গাফফার �চৗধুরী (৮৭) ল�েন �য়াত হেলন । আমার
ভাইেয়র রে� রাঙােনা ২১ �ফ�য়াির, আিম িক ভুলেত পাির '।

21 �স �ম : দাবায় িব� চ�াি�য়ন �মগনাস কাল� �সন �ক হািরেয় চমক িদেলন ১৬ বছর বয়সী ভারতীয় ��া�
মা�ার আর ��ান�।
22 �স �ম : ইউে�ন সফের িগেয় মে�ার িব�ে� সরব �পািলশ ��িসেড� ।

22 �স �ম : চতুথ� বাঙািল মিহলা পব�তা রহী িহেসেব এভাের� জয় করেলন িপয়ালী বসাক । উে�খ�, অি�েজন
ছাড়াই ৮৪৫০ িমটার উ�তা পয�� �পৗঁছেত �পেরেছন িপয়ালী । এ পয�� �কােনা অসামিরক পব�তােরাহী অিতির�
অি�েজন ছাড়া এভােরে�র এই উ�তায় �পৗঁছেত পােরিন।

23 �স �ম : WHO এর স�ান �পেলা আশা
ভারেতর ১০ ল�� আশা (অ�াি�েডেটড �সাশ�াল �হলথ এি�িভ�) কম�েদর '��াবাল �হলথ িলডাস� অ�াওয়াড�  ' এ
স�ািনত করল িব� সা�� সং�া (WHO) । আশা �িতি�ত হাওয়ার �ায় ১৭ বছর পর এই এই �ীকৃিতেত খুিশ আশা
কম�রা । উে�খ�, ৭৫ তম িব� �া�� সে�লন এর ��েত WHO এর �ধান ��ডস এডােনাম �ঘ�ীেয়সাস এই
পুর�ােরর কথা �ঘাষণা কেরন । তার কথায় সারা িব� যখন �বষম�, খাদ� সুর�ার অিনচয়াতা , জলবায়ু পিরবত� ন ,
অিতমািরর মেতা িবপেদর �মাকািবলা করেছ , তখন এই পুর�ার �সই সব মানষুেক স�ািনত করেব , যারা িব�
জেুড় সা�� সুর�া এবং পিরেষবায় ���পূন� ভূিমকা �রেখ চেলেছ।

২৪ �স �ম : চার �দেশর অখ� �কায়ােডর �বঠক বসেলা জাপােনর �টািকও �ত । �বঠেকর পর জানােনা হেয়েছ �য ম�ু
ও �াধীন ভারত �শা� মহসাগরীয় অ�েলর খািতেত এখােন ইউেরােপর ভূিমকা আরও বাড়ােনা হেব । সম�ু পেথ
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উে�জনা বাড়ােনার িন�া কের বলা হেয়েছ - ি�তা ব�ায় বদল ঘটায় এমন এক তরফা পদে�প বরখা� করা যােব
না । �ধানম�ী নের� �মাদী �কায়াড ভু� �দশ �িলর পার�িরক আ�া এবং সহেযািগতার িভি�েত কাজ করার
ওপর �জার িদেয়েছন ।


