স্মার্টেফান জ্বািলেয় িদল আস্ত
একটা গািড়!
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : স্মার্টেফান ছাড়া একটা মুহূর্ত কাটােনা েযন অসম্ভব !
েখেত, স্নান করেত ভুেল েগেলও স্মার্ট েফান ঘাটেত ভুলব না! অথচ এই
স্মার্টেফানই জ্বািলেয় িদল আস্ত একটা গািড়! ঘটনািট ঘেটেছ মার্িকণ
যুক্তরাষ্ট্ের।
আন্তর্জািতক
সংবাদমাধ্যম
এিবিস-র
শাখা
ডব্লুএক্সওয়াইেজড-এ
প্রকািশত
একিট
প্রিতেবদন
অনুযায়ী,
মার্িকণ
যুক্তরাষ্ট্েরর
বািসন্দা এক মিহলা এই অিভেযাগ এেনেছন। নাম প্রকােশ অিনচ্ছুক েসই
মিহলা জািনেয়েছন, কেয়কিদন আেগ িতিন গািড় চালাচ্িছেলন। তাঁর সঙ্েগ
িছল স্যামসং গ্যালাক্িস এস ৪ এবং গ্যালাক্িস এস ৮ দুিট েমাবাইল।
মিহলার বক্তব্য, দুিট েফােনর একিটেত আচমকাই আগুন জ্বেল ওেঠ।
তারপর পােশর েফানটােতও আগুন ধের যায়। েসখান েথেক েগাটা গািড়েত
ছিড়েয় পেড় আগুন । েচােখর সামেন পুেড় ছাই হেয় যায় েগাটা গািড় ।
স্যামসং-এর তরেফ একিট তদন্তকারী দলেক ঘটনাস্থেল
স্যামসং-এর মুখপাত্র জানান, তদন্ত চলেছ।

পাঠােনা

হয়।

এরআেগ গতবছর স্যামসং-এর গ্যালাক্িস েনাট ৭ েফানিট িনেয় েবশিকছু
অিভেযাগ উেঠ এেসিছল। েমাবাইল েফেট আগুন ধের যাওয়ার ঘটনাও সামেন
আেস। েবশ িকছু িবমান পিরবহণ সংস্থাও েফানিট িনিষদ্ধ কের েদয়।
তেব, গািড়েত আগুন েলেগ যাওয়ার ঘটনায় মিহলা েকানও অিভেযাগ দােয়র
কেরনিন।
িনউজিবিড৭১/আ/২৩ জুন ,২০১৮

েপরুর িবশ্বকাপ িবমােন আগুন
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : সপ্তাহ খােনক আেগই িবশ্বকােপ অংশ েনয়া েসৗিদ আরেবর
ফুটবলারেদর বহন করা িবমােন আগুন ধেরিছল। এবার একই ঘটনা ঘেটেছ
েপরুর ক্েষত্ের। তেব েখেলায়াড়
বহনকারী িবমােন আগুন েলেগিছল।

নয়,

েপরুর

িবশ্বকাপ

সমর্থকেদর

শিনবার রািশয়ার ইেয়কােটিরনবার্গ শহর েথেক রাজধানী মস্েকােত
যাওয়ার সময় এই ঘটনা ঘেট। তেব আগুেনর ঘটনায় ক্ষয়ক্ষিতর েকানও খবর
পাওয়া যায়িন।
েপরুর িনউজ আউটেলট আরিপিপ জানায়, েপরুর ৭০জন িবশ্বকাপ সমর্থক
িনেয় রািশয়ার একিট বািণজ্িযক িবমান ইেয়কােটিরনবার্গ েথেক
মস্েকােত যায়। রানওেয়েত নামার কেয়ক িমিনট আেগ িবমােনর ইঞ্িজেন
আগুন ধের যায়। তেব এেত হতাহেতর েকানও ঘেটিন।
গত ১৯ জুন আকােশ উড়ন্ত অবস্থায় আগুন ধের যাওয়ার পর জরুির অবতরণ
কের েসৗিদ আরেবর ফুটবল দলেক বহন করা রািশয়া এয়ারলাইন্েসর একিট
িবমােনর। ওই ঘটনায়ও েকানও ক্ষয়ক্ষিত হয়িন।
িনউজিবিড৭১/আ/২৩ জুন ,২০১৮

শহেরর ফ্ল্যােটর
রমরমা েদহ ব্যবসা

আড়ােল

চেল

েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : রয়্যাল এস্েটেটর ফ্ল্যােট গেড় ওঠা েমৗমািছর চাক ভাঙল
পুিলশ। েসক্স র্যােকেটর পর্দাফাঁস কের পুিলশ আট যুবতীসহ এক
দালালেক গ্েরফতার কেরেছ পুিলশ। পুিলশ সূত্ের খবর, িনশা নােমর এক

মিহলা এই র্যােকেটর কর্ণধার।
অিভযুক্েতর েখাঁেজ শুরু হেয়েছ তল্লািশ।ঘটনা ভারেতর পাঞ্চােবর
িজকরপুর এলাকার। িজকরপুর থানার অিফসার দীেপন্দর িসং জািনেয়েছন,
পুিলেশর কােছ েদহব্যবসার অিভেযাগ ক্রমাগত আসিছল। এই চক্েরর
পর্দাফাঁস করার জন্য পুিলশ েগাপেন জাল িবস্তার কের। এএসআই েকবল
িসং মধুচক্েরর মূল পাণ্ডা িনশার সঙ্েগ েফােন কথা বেলন।
িকছু পুিলশ কর্মীেক গ্রাহক সািজেয় ঘটনাস্থেল পাঠােনা হয়। পুিলশ
েগাটা রয়্যাল এস্েটট িঘের েফেল ফ্ল্যােটর ছয়তলার ফ্ল্যাট নম্বর
৬০৩ েত তল্লািশ চািলেয় এই দলেক গ্েরফতার কের।অিফসার জািনেয়েছন,
মধুচক্েরর পান্ডা িনশা ওরেফ রািন প্রায় িতন মাস আেগ এই ফ্ল্যাট
ভাড়া েনয়। িনশা পাঞ্জাব, হিরয়ানা, িহমাচল েথেক েমেয় এেন ধনী
গ্রাহকেদর েযাগান িদত। ধৃত যুবতীেদর েমিডেকল েটস্ট করােনার পর
আদালেত েপশ করা হয়। িবচারক দালালসেমত সমস্ত যুবতীেদর েজল
েহফাজেতর িনর্েদশ িদেয়েছন।
িনউজিবিড৭১/আ/২৩ জুন ,২০১৮

িবেয়র
প্রিতশ্রুিতেত
বার সহবাস, অতঃপর..

একািধক

েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : কােজর জায়গায় আলাপ। েসই আলাপ েথেক প্েরম। িবেয়র
প্রিতশ্রুিত েদওয়া প্েরিমেকর সঙ্েগ একািধকবার সহবাস। েশেষ
অন্তঃসত্ত্বা প্েরিমকােক বািড়েত একাই েফেল পালাল তার িববািহত
প্েরিমক।ভারেতর পশ্িচম েমিদনীপুেরর চন্দ্রেকাণার বািসন্দা ওই
তরুণীর সঙ্েগ কেয়ক মাস আেগ সম্পর্ক ৈতির হয় ওই গ্রােমর যুবক
প্রদীপ বােগর।
অিভেযাগ, তার পর েথেকই িববােহর প্রিতশ্রুিত িদেয় একািধক বার
সহবাস কের ওই যুবক। িনর্যািততা ওই তরুনীর দািব, তার এক বান্ধবীর

মােক েগাটা িবষয়িট িতিন জানান। তারপর ঝুমা েবেহরা নােমর ওই মিহলা
তােদর দু’জেনর িবেয় কের েদওয়ার প্রিতশ্রুিত িদেয় ১০ হাজার টাকা
েনন তরুণীর কাছ েথেক। টাকা েনওয়ার পেরই ৈভরবপুের একিট বািড়েত
রাখা হয় তরুণীেক।িনর্যািততা তরুণীর দািব, টাকা েদওয়ার পর েথেকই
িনেখাঁজ হেয় যায় প্রদীপ। অেনক বার েযাগােযােগর েচষ্টা করার পেরও
েকানও েখাঁজ েমেলিন। অন্যিদেক েয মিহলা টাকা িনেয়েছন, িতিনও
েবপাত্তা ঘটনার পর েথেক।অবেশেষ উপায় না েপেয় পুিলেশর দ্বারস্থ
হেয়েছন ওই অন্তঃসত্ত্বা ওই তরুণী। তরুণীর দািব, সম্পর্েক সময়
িতিন জানেতন না তার প্েরিমক িববািহত। পের েখাঁজ িনেয় জানেত পােরন
ওই যুবক িববািহত। তরুণীর অিভেযােগর প্েরক্িষেত প্রদীেপর েখাঁেজ
তল্লািশ শুরু কেরেছ চন্দ্রেকাণার পুিলশ।
িনউজিবিড৭১/আ/২৩ জুন ,২০১৮

পািকস্তােনর
েকন
েগাপেন
িদেয়িছেলন?

েবনিজর
ভুট্েটা
সন্তােনর
জন্ম

েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : বৃহস্পিতবার সন্তােনর জন্ম িদেয়েছন িনউিজল্যান্েডর
প্রধানমন্ত্রী জািসন্ডা আর্ডার্ন। এরকম নিজর িবশ্েবর আরও একটা
আেছ। এভােবই প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন সন্তােনর জন্ম িদেয়িছেলন আর
এক প্রধানমন্ত্রী। পািকস্তােনর প্রধানমন্ত্রী পেদ আসীন অবস্থায়
সন্তােনর
জন্ম
িদেয়িছেলন
েবনিজর
ভুট্েটা।
বৃহস্পিতবার
িনউিজল্যান্েডর প্রধানমন্ত্রীর সন্তান জন্েমর খবর প্রকাশ্েয আসার
পরই ট্যুইট কেরন েবনিজেরর েসই সন্তান বখতাওয়ার ভুট্েটা জারদাির।
িলেখেছন, “েবনিজর ভুট্েটা েদিখেয়িছেলন েয আপিন একই সােথ মা হেত
পােরন এবং প্রধানমন্ত্রীও থাকেত পােরন।”
আরও িকছু িবষেয় িনউিজল্যান্েডর প্রধানমন্ত্রীর
ভুট্েটার নাম জিড়েয় যাচ্েছ। ২১ জুন সন্তােনর

সঙ্েগ েবনিজর
জন্ম িদেয়েছন

জািসন্ডা। আর এটাই েবনিজেরর জন্মিদন। জািসন্ডা মা হেয়েছন ৩৭ বছর
বয়েস। েবনিজরও ৩৭-এই জন্ম িদেয়িছেলন এই সন্তােনর। তেব মাস ছেয়ক
আেগ জািসন্ডা জািনেয় েদন েয িতিন গর্ভবতী। তাঁর দািয়ত্বও
হস্তান্তর
করা
হেয়েছ।
তেব,
েবনিজর
পুেরা
িবষয়টাই
েগাপন
েরেখিছেলন। মন্ত্রী পিরষেদর েকানও সদস্যই নািক জানেতন না েয
প্রধানমন্ত্রী সন্তােনর জন্ম িদেত যাচ্েছন।
পািকস্তােনর তৎকালীন রাজৈনিতক পিরস্িথিতর চােপই তাঁেক এমন
িসদ্ধান্ত িনেত হেয়িছল। বখতাওয়ােরর জন্েমর সময় পাক েসনা-সমর্িথত
একিট রাজৈনিতক েজাট সরকারেক িঘের ধেরিছল। এমনকী অনাস্থা েভােটর
মাধ্যেম েবনিজর ভুট্েটােক ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য েস সময় আইএসআই
তাঁর দল েথেক অর্েথর িবিনমেয় সাংসদেদর ভািগেয় েনওয়ার েচষ্টাও
কেরিছল। তাই েসরকম একটা সমেয় দাঁিড়েয় সন্তানসম্ভবা হওয়ার িবষয়িট
জনসমক্েষ প্রকাশ কেরনিন এবং মাতৃত্ব-কালীন েকান ছুিটও েননিন
ভুট্েটা। তাঁর ব্যক্িতগত গাইেনাকলিজস্ট তাঁর অপােরশন কেরিছল এবং
সন্তান জন্েমর পর ডাক্তােরর পরামর্শ িনেয় িতিন দ্রুত কােজ েযাগ
িদেয়িছেলন িতিন।
পের

েবনিজর

ভুট্েটা

সরকাির
কাগজপত্র
কেরিছলাম।”
তখন
প্রধানমন্ত্রী
িদেয়িছেলন।

বেলিছেলন,

“পেররিদন

আিম

কােজ

িফেরিছলাম।

পেড়িছলাম
এবং
সরকাির
ফাইেল
স্বাক্ষরও
িবশ্েবর
ইিতহােস
িতিনই
িছেলন
একমাত্র

িযিন

ক্ষমতায়

থাকা

অবস্থায়

সন্তােনর

জন্ম

বখতাওয়ারেক
জন্মদােনর
কেয়কমাস
পের
তৎকালীন
পািকস্তােনর
প্েরিসেডন্ট গুলাম ইসহাক খান েবনিজর ভুট্েটার সরকারেক বরখাস্ত
কেরিছল। পের একিট িনর্বাচেনর মাধ্যেম েবনিজর ভুট্েটার প্রিতপক্ষ
রাজৈনিতক দল ক্ষমতায় আেস। তৎকালীন িবেরাধী েনতা ৈসয়দা আিবদা
হুসাইন েবনিজর ভুট্েটােক ‘েলাভী’ িহেসেব বর্ণনা কেরন। িতিন বেলন,
িমস ভুট্েটা েদেশর েসবা না কের বরং ‘মাতৃত্ব, পিরবার এবং
গ্ল্যামােরর’ িদেক েবিশ মেনােযাগী িছেলন।
েবনিজর ভুট্েটার আরও দুই সন্তােনর জন্মও একইভােব েগাপেনই হেয়িছল।
১৯৮৮ সােল েজনােরল িজয়া সরকারেক ক্ষমতাচ্যুত কের এবং েস বছর
নেভম্বর মােস িনর্বাচেনর তািরখ েঘাষণা কের। েবনিজর ভুট্েটা তখন
সন্তানসম্ভবা িছেলন। তাঁর গর্েভ তখন জন্ম েনন িবলাওয়াল ভুট্েটা
জারদাির।

েশানা যায়, েগােয়ন্দারা িরেপার্ট িদেয়িছল েয নেভম্বর মােস েবনিজর
ভুট্েটা সন্তােন জন্ম েদেবন। ফেল, িতিন ভােলামেতা িনর্বাচনী
প্রচার করেত পারেবন না। তার উপর িভত্িত কেরই েজনােরল িজয়া
নেভম্বর মােসর েশষ িদেক িনর্বাচন েঘাষণা কেরিছেলন। িকন্তু
িবলাওয়ােলর জন্েমর খবর আেস েসপ্েটম্বর মােসই। বলা হয়, েবনিজর
ভুট্েটা ইচ্ছাকৃত-ভােব সন্তােনর জন্মদােনর সময় সম্পর্েক ভুল তথ্য
প্রচার কেরিছেলন।
িনউজিবিড৭১/আর/ ২২ জুন , ২০১৮

ইন্েদােনিশয়ায় েজেল বেস জঙ্িগ
হামলার
ছক,ধর্মীয়
েনতার
প্রাণদণ্ড
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : দুই বছর আেগ জাকার্তার প্রাণেকন্দ্ের হওয়া আত্মঘাতী
হামলার মূল পিরকল্পনাকারী এক ধর্মীয় েনতােক মৃত্যুদণ্েডর আেদশ
িদেয়েছ ইন্েদােনিশয়ার একিট আদালত।
আমান আবদুররহমান নােম ৪৬ বছর বয়সী ওই ধর্মীয় েনতার সঙ্েগ
মধ্যপ্রাচ্যিভত্িতক জঙ্িগেগাষ্ঠী ইসলািমক স্েটেটর েযাগােযাগ িছল;
েজেল থাকা অবস্থােতই িতিন ২০১৬ সােলর ওই সন্ত্রাসী হামলার ছক
েকেটিছেলন বেল অিভেযাগ তদন্ত কর্মকর্তােদর।
জাকার্তার স্টারবাকেস হওয়া ওই আত্মঘাতী হামলায় চারজন েবসামিরক
নাগিরক িনহত হেয়িছেলন। অিভযুক্ত আবদুররহমান স্থানীয় একিট
জঙ্িগেগাষ্ঠীর আধ্যাত্িমক েনতা িহেসেবও পিরিচত, জািনেয়েছ িবিবিস।
২০১৬ সােলর ওই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডই ইন্েদােনিশয়ায় ইসলািমক
স্েটেটর েযাগসাজেশ হওয়া প্রথম েকােনা হামলা বেল দািব েদশিটর
আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বািহনীর।

হামলার ছয় বছর আেগ েথেকই েজেল অবস্থান করিছেলন আবদুররহমান।
কারাপ্রেকাষ্েঠ বেস তার করা পিরকল্পনােতই দু্ই বছর আেগর ওই হামলা
হয় বেল জানান তদন্ত কর্মকর্তারা।
েসবােরর
সন্ত্রাসী
হামলায়
স্টারবাকস
িনরাপত্তা েচৗিক িবস্েফািরত হেয়িছল।

ছাড়াও

পুিলেশর

একিট

িবেদিশ দূতাবাস ভবন ও জািতসংেঘর িবিভন্ন দপ্তেরর কাছাকািছ
ব্যবসা-বািণজ্েযর প্রাণেকন্দ্রেক েকন্দ্র কের চালােনা ওই হামলার
সময় স্টারবাকস ভবেনর েভতের আশ্রয় েনওয়া বন্দুকধারীেদর সঙ্েগ
আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বািহনীর গুিল িবিনময়ও হেয়িছল।
হামলাকারী চারজেনর মধ্েয দু’জন েবামায় িনেজেদর উিড়েয় িদেয়িছেলন,
েগালাগুিলেত মারা পেড়ন বািক দু’জন।
শুক্রবােরর রােয় আবদুররহমানেক ‘সন্ত্রাসী কার্যকলাপ পিরচালনার’
দােয় অিভযুক্ত কের তার মৃত্যুদণ্ডােদশ েদন িবচারক।
ইন্েদােনিশয়ািভত্িতক েজমা আনসারুত েদৗলাহর (েজএিড) আধ্যাত্িমক
েনতা তার িবরুদ্েধ আনা এ অিভেযাগ আেগই প্রত্যাখ্যান কেরিছেলন।
সমর্থকেদর িসিরয়ায় িগেয় আইএেসর হেয় যুদ্ধ করেত বলেলও কখেনাই
ইন্েদােনিশয়ায় হামলার আেদশ েদনিন বেলও দািব এ ধর্মীয় েনতার।
জঙ্িগ েজএিডেক ইন্েদােনিশয়ায়
িহেসেবই মেন করা হয়।

আইএেসর

একমাত্র

সমর্থনপুষ্ট

দল

আবদুররহমােনর িবরুদ্েধ গত বছর জাকার্তার বাস স্েটশেন আত্মঘাতী
হামলা চািলেয় িতন পুিলশ সদস্য হত্যা এবং বর্িনও দ্বীেপর
সামািরন্দার একিট চার্েচ েবামা হামলা চািলেয় চার িশশুেক আহত করার
ঘটনােতও জিড়ত থাকার অিভেযাগ প্রমািণত হেয়েছ বেল জািনেয়েছ
রয়টার্স।
ওই হামলাগুেলার সময়ও কারাগাের যাবজ্জীবন সাজা খাটিছেলন েজএিডর এ
আধ্যাত্িমক েনতা।
িবশ্েবর অন্যতম মুসিলম সংখ্যাগিরষ্ঠ েদশ ইন্েদােনিশয়া সাম্প্রিতক
বছরগুেলােত এেকর পর সন্ত্রাসী হামলার িশকার হেলও ২০১৬ সােলর ওই
আত্মঘাতী হামলােতই ইসলািমক স্েটট প্রথম দায় স্বীকার কেরিছল।
চলিত

মােসও

েদশিটর

সুরাবায়া

এলাকার

িতনিট

চার্চ

ও

পুিলশ

সদরদপ্তের কেয়ক দফা আত্মঘাতী হামলার ঘটনা ঘেটেছ।
৯ ও ১২ বছর বয়সী
চার্চগুেলােত
হামলা
রক্ষাকারী বািহনী।

দুিট েমেয়সহ ছয় সদস্েযর একিট পিরবার
চািলেয়িছল
বেল
পের
জানায়
আইনশৃঙ্খলা

হামলায় ১১ জন িনহেতর পর এেক ২০০৫ সােলর পর ইন্েদােনিশয়ায় সংঘিটত
সবেচেয় প্রাণঘািত জঙ্িগ আক্রমণ িহেসেব িবেবচনা করা হচ্েছ। ১৩ বছর
আেগ বািলেত হওয়া ওই সন্ত্রাসী হামলায় ২০ জন িনহত হেয়িছেলন।
িনউজিবিড৭১/আর/ ২২ জুন , ২০১৮

‘টাইম
সামিয়কীর
প্রচ্ছদ’
ট্রাম্পেক ব্যঙ্গ কের
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : যুেগর পর যুগ অিভবাসীেদর স্বাগত জািনেয় নন্িদত হেয়েছ
আেমিরকা যুক্তরাষ্ট্র। েদশিটর বর্িণল ঐিতহ্েযর বড় কারণও এিট।
িকন্তু ক্ষমতায় আসার পর প্েরিসেডন্ট েডানাল্ড ট্রাম্প এ
প্রক্িরয়ায় কেঠারভােব রাশ েটেন ধেরন। অিভবাসীেদর েঠকােত এেকর পর
এক িনষ্ঠুর পদক্েষপ িনেয়েছন িতিন। এ িবষয়িটেকই ব্যঙ্গ কের
সম্প্রিত প্রচ্ছদ কেরেছ েদশিটর প্রভাবশালী সামিয়কী টাইম।
প্েরিসেডন্ট িনর্বািচত হওয়ার পর বর্ষেসরা ব্যক্িত িহেসেব টাইেমর
প্রচ্ছেদ জায়গা কের িনেয়িছেলন ট্রাম্প। েসিট িনেয় তার িনশ্চয়ই
গর্ব হেয়িছল। তেব সাম্প্রিতক প্রচ্ছদ েদেখ তার েতেল-েবগুেন জ্বেল
উঠারই কথা। ওই প্রচ্ছেদ েদখা েগেছ, দুই বছেরর একিট িশশু বাবামােক হািরেয় কাঁদেছ, তার সামেন দাঁিড়েয় েডানাল্ড ট্রাম্প। সঙ্েগ
একিট লাইন জুেড় েদয়া হেয়েছ, আেমিরকায় স্বাগত।
সীমান্েত অিভবাসীেদর কাছ েথেক সন্তানেদর আলাদা কের েফলা হয়।
তােদর একরকম বন্দী কের রাখা হয়। েসিটেকই ইঙ্িগত কের প্রচ্ছদিট

করা হেয়েছ। যিদও এ েকৗশল বন্েধ সম্প্রিত চুক্িত সাক্ষর কেরেছন
ট্রাম্প। সূত্র: গার্িডয়ান
িনউজিবিড৭১/আর/ ২২ জুন , ২০১৮

পাক
সাধারণ
িনর্বাচেন
২
হাজােররও
েবিশ
পদপ্রার্থী
িবিভন্ন মামলার আসামী
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : পািকস্তােনর ২০১৮ সােলর আসন্ন সাধারণ িনর্বাচেন অংশ িনেত
২৬ হাজার পদপ্রার্থী মেনানয়ন পত্র জমা িদেয়েছন। তােদর মােঝ প্রায়
২৭০০ পদপ্রার্থী িবিভন্ন মামলার সম্মুখীন। যােদর নােম দুর্নীিত,
ঋণ েখলািপ, ধর্ষণ, হত্যা, চাঁদাবািজ, মািন লন্ডািরং, দ্ৈবত
নাগিরকত্ব ও মানব পাচােরর মামলা রেয়েছ। এ তািলকায় আেছন
পািকস্তােনর সােবক প্েরিসেডন্ট আিসফ আলী জারদাির, েতহিরেক
ইনসােফর েচয়ারম্যান ইমরান খান, সােবক মুখ্যমন্ত্রী েশহবাজ শরীফ,
সােবক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ কন্যার েমেয় মিরয়ম নওয়াজ ও পারেভজ
েমাশাররফ। খবর: িজও িনউজ উর্দু
পাক গণমাধ্যেমর খবের বলা হয়, মামলার সম্মুখীন ১২৭০ জন প্রার্থী
পাঞ্জাব, ২৩৫ জন প্রার্থী খাইবারপাখতুনখা, ৭৭৫ জন িসন্ধু, ১১৫ জন
প্রার্থীর
সম্পর্ক
েবলুিচস্তােনর
সঙ্েগ।
ইসলামাবােদর
পাঁচ
প্রার্থীও এ তািলকায় রেয়েছ। তােদর মধ্েয ৪০১ জন েতহিরেক ইনসাফ
েথেক, ৫৮৮ জন িপপলস পার্িট েথেক ৪৮৫ জন মুসিলম লীেগর হেয়
িনর্বাচেন লড়েত আগ্রহী।
মামলায় অিভযুক্ত ৭৭০ জন স্বতন্ত্র প্রার্থীও রেয়েছন। এছাড়াও েছাট
েছাট শিরক দল েথেক শত অর্ধশত প্রার্থী িবিভন্ন মামলায় অিভযুক্ত।
িনউজিবিড৭১/আর/ ২২ জুন , ২০১৮

সর্বাধুিনক যুদ্ধিবমান এফ-৩৫
তুরস্েকর কােছ হস্তান্তর
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : বর্তমান সমেয়র সর্বাধুিনক যুদ্ধিবমান এফ-৩৫ এর দুিট িবমান
তুরস্েকর
কােছ
হস্তান্তর
কেরেছ
যুক্তরাষ্ট্র।
বৃহস্পিতবার
েটক্সােসর েফার্ড ওর্েথ একিট অনুষ্ঠােনর মাধ্যেম তুরস্েকর িবমান
বািহনীর কােছ দুিট এফ-৩৫ যুদ্ধ িবমান হস্তান্তর করা হয়। খবর
েডইিল সাবাহর।
তুরস্ক এফ-৩৫ লাইটিনং ২ কার্যক্রেমর অন্যতম অংশীদার। তুরস্েকর
প্রিতরক্ষা িশল্প ৫ম প্রজন্েমর এফ-৩৫ উৎপাদেনর ক্েষত্ের সক্িরয়
ভূিমকা েরেখেছ। প্রিশক্ষণ কর্মসূিচর জন্য এই িবমানগুেলা মার্িকন
যুক্তরাষ্ট্ের থাকেব এবং ২০১৯ সােলর নেভম্বের তুরস্কেক পাঠােনা
হেব।
তুরস্ক ১৯৯৯ সাল েথেক নয়িট েদেশর একিট সংস্থা যারা এফ-৩৫ েযৗথ
স্ট্রাইক ফাইটার প্রকল্েপর একিট অংশীদার। তুরস্ক ২০২০ সােলর
মধ্েয ৬ িট এফ-৩৫ িবমান েপেত পাের বেল আশা করা হচ্েছ।
এই ৬ িট িবমােনর মধ্েয ৪ িট যুক্তরাষ্ট্ের ২০২০ সাল পর্যন্ত
অবস্থান করেব এবং অপর ২িট তুরস্েকর পূর্বাঞ্চলীয় মালাতায়া িবমান
ঘাঁিটেত রাখা হেব।
তুরস্ক ২০২৪ সােলর মধ্েয প্রথম ৩০ িট িবমােনর ২৪ িট পােব। েদশিট
প্রাথিমকভােব ১০ িট এফ-৩৫ িবমােনর অর্ডার িদেয়েছ।
েটক্সােস অনুষ্ঠােন বক্তৃতায় প্রিতরক্ষা িশল্েপর েডপুিট গভর্নর
েসর্দার িডিমেরল এ কথা বেলন েয, তুরস্ক এফ-৩৫ েযৗথ স্ট্রাইক
ফাইটার প্েরাগ্রােম গুরুত্বপূর্ণ অবদান েরেখেছ এবং উল্েলখেযাগ্য
সম্পদ বরাদ্দ কেরেছ।
িতিন

আেরা

বেলন,

যিদও

তুরস্ক

উত্তর

আটলান্িটক

চুক্িত

সংস্থা

(ন্যােটা) এর িবশ্বস্ত এবং অন্যতম সহেযাগী িহেসেব িবশ্বশান্িত ও
িনরাপত্তা প্রদােন অব্যাহত ভুিমকা রাখেব। এফ-৩৫ িবমানগুেলা েদেশর
আঞ্চিলক অখণ্ডতা এবং তুর্িক জািতর িনরাপত্তা িনশ্িচত করেত অবদান
রাখেব।
লকেহড মার্িটেনর েচয়ারম্যান ও প্রধান িনর্বাহী কর্মকর্তা মার্িলন
িহউসন বেলন, তুরস্েকর কােছ সর্বপ্রথম এফ-৩৫ হস্তান্তর করেত েপের
যুক্তরাষ্ট্র সম্মািনত েবাধ করেছ।
িতিন িনশ্িচত কেরেছন েয, এফ-৩৫ উন্নত দক্ষতা এবং প্রযুক্িতর সােথ
ৈবশ্িবক িনরাপত্তার উন্নিতর জন্য একিট িনরেপক্ষ ভূিমকা পালন
করেব।
তুরস্েকর িবমান বািহনীেত এফ-৩৫ িবমান প্রেবেশর মাধ্যেম সর্বপ্রথম
৫ম প্রজন্েমর যুদ্ধ িবমান তােদর বহের যুক্ত হেলা।
িনউজিবিড৭১/আর/ ২২ জুন , ২০১৮

েসৗিদ
আরব
পিবত্র
হজেক
রাজনীিতর হািতয়ার বািনেয়েছ :
িসিরয়া
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : েসৗিদ আরব পিবত্র হজেক রাজৈনিতক উদ্েদশ্য হািসেলর
হািতয়াের পিরণত কেরেছ বেল অিভেযাগ তুেলেছ িসিরয়ার ওয়াকফ
মন্ত্রণালয়। এক িববৃিতেত মন্ত্রণালয় বেলেছ, েসৗিদ আরব গত সাত বছর
ধের িসিরয়ার নাগিরকেদরেক হজ পালন করেত িদচ্েছ না।
িববৃিতেত আরও বলা হেয়েছ, ইসলািম সহেযািগতা সংস্থা ওআইিস এবং
েসৗিদ আরেবর হজ মন্ত্রণালেয়র কােছ বার বার আেবদন জািনেয়ও এ
সমস্যার সমাধান হয় িন। রাজৈনিতক কারেণই েসৗিদ আরব িসিরয়ার
মুসলমানেদরেক হেজর সুেযাগ িদচ্েছ না বেল িববৃিতেত উল্েলখ করা হয়।
এর আেগ েসৗিদ আরেবর িবরুদ্েধ একই ধরেনর অিভেযাগ তুেলেছ কাতার।

েদশিটর জাতীয় মানবািধকার সংস্থা (এনএইচআরিস) বেলেছ,
রাজৈনিতক উদ্েদশ্য পূরেণর হািতয়ার বািনেয়েছ িরয়াদ।

হজেক

েসৗিদ সরকার িসিরয়া ও ইেয়েমনসহ কেয়কিট েদেশর নাগিরকেদরেক হজ
পালেন বাধা িদচ্েছ। েসৗিদ নীিতর িবেরািধতা করার কারেণ এ ধরেণর
পদক্েষপ িনেয়েছ তারা।#পার্সটুেড
িনউজিবিড৭১/আর/ ২২ জুন , ২০১৮

িনউিজল্যান্েডর
প্রধানমন্ত্রী
জািসন্ডা মা হেলন
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : কন্যা সন্তােনর জন্ম িদেলন িনউিজল্যান্েডর প্রধানমন্ত্রী
জািসন্ডা আরডার্ন (৩৭)। প্রধানমন্ত্রী তার িনেজর ইনস্টাগ্রােম
জািনেয়েছন, বৃহস্পিতবার (২১ জুন) স্থানীয় সময় িবেকল েপৗেন ৫টায়
কন্যা সন্তােনর জন্ম েদন।
জািসন্ডা আরডার্ন
সন্তান এিট।

ও

তার

জীবনসঙ্গী

ক্লার্ক

েগেফার্েডর

প্রথম

প্রধানমন্ত্রী তার েপাস্েট আেরা িলেখেছন, যারা তার জন্য শুভ
কামনা জািনেয়েছ তােদর সবাইেক ধন্যবাদ। আমরা মা-েমেয় দুজেন সুস্থ
আিছ। অকল্যান্ড িসিট হসিপটােলর অসাধারণ িটমটােক ধন্যবাদ।
এিদেক সন্তান জন্ম েদয়ায় ছয় সপ্তােহর ছুিট েনয়ার পিরকল্পনা করেছন
প্রধানমন্ত্রী
জািসন্ডা
আরডার্ন।
তার
অনুপস্িথিতেত
সবিকছু
েদখভােলর
দািয়ত্ব
িনেয়েছন
িনউিজল্যান্েডর
উপ-প্রধানমন্ত্রী
উইনস্টন িপটার্স।
উল্েলখ্য, প্রধানমন্ত্রী িহেসেব দািয়ত্ব পালনকােল সন্তােনর মা
হওয়ার এিট দ্িবতীয় িবরল ঘটনা। এর আেগ ১৯৯০ সােল প্রধানমন্ত্রী
দািয়ত্েব
থাকার
সময়
মা
হেয়িছেলন
পািকস্তােনর
প্রয়াত

প্রধানমন্ত্রী েবনিজর ভুট্েটা।
িনউজিবিড৭১/আ/২১ জুন ,২০১৮

ভারেত ট্রাক্টর-গািড়র
িনহত ১২

সংঘর্েষ

েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : ভারেতর মধ্যপ্রেদেশ ট্রাক্টর-গািড়র সংঘর্েষ অন্তত ১২ জন
িনহত হেয়েছন।
বৃহস্পিতবাের এ দুর্ঘটনা ঘেট। এছাড়া আহত হেয়েছন অন্তত আটজন।
েদশিটর পুিলশ িবষয়িট িনশ্িচত কেরেছন। খবর িসনহুয়া, ইন্িডয়ান
এক্সপ্েরস।
েদশিটর মধ্য প্রেদশ রাজ্েযর েমােরনা েজলার পুিলশ সুপার অিমত
সাংিঘর উদ্ধৃিত িদেয় িপিটআই জানায়, বৃহস্পিতবার সকাল ৬টার িদেক
ট্রাক্টরিট একিট যাত্রীবাহী গািড়েক ধাক্কা িদেল এ দুর্ঘটনা ঘেট।
ঘটনার সময় ২০জন যাত্রীবাহী গাড়ীিট গঞ্জরমপুর গ্রাম অিতক্রম
করিছল।
িতিন আরও বেলন, ঘটনাস্থেলই ১২ জন িনহত হেয়েছন। এছাড়া আহত হেয়েছন
অন্তত ৮ জন। তােদরেক িচিকৎসার জন্য হাসপাতােল ভর্িত করা হেয়েছ।
িনহতরা সবাই গওয়ািলয়র েজলার।
পুিলশ সুপার অিমত সাংিঘ জানান,
িবরুদ্েধ মামলা দােয়র করা হেয়েছ।
িনউজিবিড৭১/আ/২১ জুন ,২০১৮

এরই

মধ্েয

ট্রাক্টর

চালেকর

