স্বপ্েনর পদ্মােসতু েদেখ আেবেগ
আপ্লুত বঙ্গবন্ধুকন্যা
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : বাংলােদেশর সক্ষমতার প্রতীক পদ্মােসতু। েদিশ-িবেদিশ
কুচক্রী মহেলর হাজােরা কূটপিরকল্পনা পােয় েঠেল ক্রমশ দীর্ঘ হচ্েছ
স্বপ্েনর এই েসতু। েযন প্রমত্তা পদ্মায় মাথা তুেল দাঁড়াচ্েছ
দূরন্ত এক বাংলােদশ। আর তাই েদেখ আেবেগ আপ্লুত বঙ্গবন্ধুকন্যা
প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা।
বুধবার (১৫ আগস্ট) জািতর িপতা বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমােনর
৪৩তম শাহাদৎবার্িষকী ও জাতীয় েশাকিদবেস েগাপালগঞ্েজর টুঙ্িগপাড়ায়
বঙ্গবন্ধুর
সমািধেত
শ্রদ্ধার্ঘ
অর্পণ
করেত
িগেয়িছেলন
প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা ও তার েছাটেবান েশখ েরহানা।
বঙ্গবন্ধুর সমািধেত শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ েশেষ ঢাকায় েফরার পেথ
েহিলকপ্টার
েথেক
স্বপ্েনর
পদ্মােসতুর
কার্যক্রেমর
অগ্রগিত
প্রত্যক্ষ কেরন প্রধানমন্ত্রী। এসময় তােক েবশ আত্মিবশ্বাসী েদখা
যায়।
েহিলকপ্টার েথেক প্রধানমন্ত্রী পদ্মেসতু প্রত্যক্ষ করার ছিব
প্রকাশ কেরেছন প্েরস উইংেয় কর্মরত ফেটাসাংবািদক ইয়ািসন কিবর জয়।
িতিন ছিবিট েফইসবুেক ছিবিট েশয়ার কের িলেখেছন, ‘অিভনন্দন ❤️
বঙ্গবন্ধুকন্যা
প্রমত্তা পদ্মায় গর্িবত এক বাংলােদশ!’
িনউজিবিড৭১/আ/আগস্ট ১৬ ,২০১৮

িবেরাধী

দলীয়

েনতােক

প্রধানমন্ত্রীর ঈেদর শুেভচ্ছা
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : জাতীয় সংসেদর িবেরাধী দলীয় েনতা েবগম রওশন এরশাদ ও জাতীয়
পার্িটর েচয়ারম্যান হুেসইন মুহাম্মদ এরশাদেক পিবত্র ঈদুল আজহার
শুেভচ্ছা জািনেয়েছন প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা। বৃহস্পিতবার
দুপুের
পৃথক
প্রধানমন্ত্রী।

ঈদ

কার্ড

পািঠেয়

তােদর

শুেভচ্ছা

জানান

জানা েগেছ, বৃহস্পিতবার দুপুের িবেরাধী দলীয় েনতার সহকারী একান্ত
সিচব এ. েক. এম. আব্দুর রিহম ভূঞা এবং জাতীয় পার্িটর
েচয়ারম্যােনর সহকারী একান্ত সিচব েমা. মনজুরুল ইসলােমর কােছ ঈেদর
শুেভচ্ছা কার্ড েপৗঁেছ েদন প্রধানমন্ত্রীর প্রেটাকল কর্মকর্তা
এস. এম. খুরিশদ-উল-আলম।
িনউজিবিড৭১/আ/আগস্ট ১৬ ,২০১৮

‘িডেসম্বেরর েশষ সপ্তােহ জাতীয়
িনর্বাচন’
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : নেভম্বেরর প্রথম সপ্তােহ সংসদ িনর্বাচেনর তফিসল।
িডেসম্বেরর েশষ সপ্তােহ েভাট গ্রহণ হেব। এমনটা ধেরই কাজ করেছ
ইিস।
আজ বৃহস্পিতবার দুপুের আগারগাঁওস্থ িনর্বাচন কিমশন ভবেন ৈবঠক
েশেষ সাংবািদকেদর এ কথা জানান ইিস সিচব েহলালুদ্দীন আহমদ। িতিন
বেলন িনর্বাচন কিমশন আসন্ন একাদশ জাতীয় িনর্বাচন অনুষ্ঠােনর জন্য
৮০ ভাগ কাজ েশষ কেরেছ। বািকটা কিমশেনর পরবর্তী ৈবঠেক িসদ্ধান্ত
েনয়া হেব।
িতিন বেলন, িনর্বাচেনর আেগ রাজৈনিতক দেলর সঙ্েগ সংলােপর েকােনা

সম্ভাবনা েনই। সিচব বেলন, জাতীয় সংসদ িনর্বাচেনর প্রস্তুিত িনেয়
আলাদা একিট কিমশন সভা হেব। েসখােন ৩০০ আসেনর েভাটার তািলকা ৈতির
হেয়েছ িক না, েভাটেকন্দ্র প্রস্তুত হেয়েছ িক না, ব্যালট েপপােরর
জন্য েয কাগেজর প্রেয়াজন তা েকনা হেয়েছ িক না, িনর্বাচেনর জন্য
প্রেয়াজনীয় অর্থছাড় েদয়া হেয়েছ িক না, িনর্বাচনী সামগ্রী েকনার
প্রস্তুিত কী রকম ইত্যািদ আেলাচনা করা হেব।
সিচব জানান, সার্কভূক্ত েদশসমূেহর ৮িট েদেশর প্রধান িনর্বাচন
কিমশনারেদর িনেয় গিঠত সংগঠন েফম্েবাসা সম্েমলন আগামী ৫ ও ৬
েসপ্েটম্বর বাংলােদেশ অনুষ্িঠত হেব। বাংলােদেশর জাতীয় সংসেদর
স্িপকার অনুষ্ঠানিটর উদ্েবাধন করেবন। আজেকর ৈবঠেক েস িবষেয়ও
আেলাচনা হেয়েছ।
িনউজিবিড৭১/আ/আগস্ট ১৬ ,২০১৮

েগালাম
সারওয়ার
এর
অন্িতম
শয়ােন তথ্যমন্ত্রীর শ্রদ্ধা
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : বেরণ্য সাংবািদক েগালাম সারওয়ােরর অন্িতম শয়ােন শ্রদ্ধা
জানােত বৃহস্পিতবার সকােল েকন্দ্রীয় শহীদ িমনার ও পের দুপুের
প্েরসক্লােব তার জানাজায় অংশ েনন তথ্যমন্ত্রী ও জাসদ সভাপিত
হাসানুল হক ইনু।
েকন্দ্রীয় শহীদ িমনাের উপস্িথত সাংবািদকেদর কােছ অনুভূিত ব্যক্ত
করার সময় তথ্যমন্ত্রী প্রয়াত েগালাম সারওয়ারেক গণমাধ্যেমর একজন
অনন্য অিভভাবক িহেসেব বর্ণনা কের বেলন, ‘েদশ যখন জঙ্িগবাদ,
সাম্প্রদািয়কতা ও স্ৈবরতন্ত্েরর িবরুদ্েধ েশষ লড়াইটা লড়েছ, েস
মুহূর্েত েগালাম সারওয়ােরর মহানপ্রয়ান জািতর জন্য দুর্ভাগ্যজনক।
তার মেতা িনষ্ঠাবান ও িনর্ভীক সাংবািদকতার িদকপােলর এসময় বড়
প্রেয়াজন িছল। আমরা তার আত্মার শান্িত কামনা কির।’
িনউজিবিড৭১/আ/আগস্ট ১৬ ,২০১৮

বঙ্গবন্ধুর জন্য ১০ হাজার ১৫২
বার েকারআন খতম
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : জািতর জনক বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান ও তার সঙ্েগ
শাহাদত বরণকারী সকল শহীদেদর জন্য ১০ হাজার ১৫২ বার পিবত্র েকারআন
খতম সম্পন্ন কেরেছ সমাজ েসবা অিধদফতর।
১ আগস্ট েথেক এ সংখ্যক েকারআন খতম সম্পন্ন কের অিধদফতেরর িশশুরা।
পাশাপািশ েদায়া, িমলাদ মাহিফল, আেলাচনা সভা ও দুস্থেদর মধ্েয
খাবার িবতরণ করা হেয়েছ। বুধবার সকােল জাতীয় সমাজ েসবা অিধদফতেরর
অিডটিরয়ােম েশাক িদবেসর আেলাচনায় সমাজেসবা অিধদফতেরর মহাপিরচালক
গাজী েমাহাম্মদ নূরুল কিবর এ তথ্য জানান।
িতিন বেলন, জািতর জনক বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান ও তার সঙ্েগ
শহাদত বরণকারী সকল শহীদেদর আত্মার শান্িতকামনায় আমরা ১ আগস্ট
েথেক আমােদর িশশুেদর মাধ্যেম েকারআন খতম শুরু কির। গতকাল ১৫
আগস্ট পর্যন্ত ১০ হাজার ১৫২ বার পিবত্র েকারআন খতম করা হেয়েছ। এই
কর্মসূিচ পুেরা মাসজুেড় চলেব।
এছাড়া
েদায়া
মাহিফল,
আেলাচনা
সভা,
রচনা
ও
িচত্রাঙ্কন
প্রিতেযািগতার আেয়াজন করা হয়। প্রিতেযািগতায় যারা িবজয়ী হেব
তােদরেক বঙ্গবন্ধুর হােত েলখা দুিট বইসহ তােক িনেয় িবিশষ্টজনেদর
েলখা ১৯িট বই েদওয়া হেব। এর আেগ ১৫ আগস্ট সকােল সমাজেসবা
অিধদফতেরর ১০িট ইউিনট পৃথক ব্যানাের ধানমন্িড ৩২ এ স্থািপত জািতর
জনেকর প্রিতকৃিতেত পুষ্পার্ঘ্য অর্পন করা হয়। পের সবার অংশগ্রহেণ
েশাকর্যালী অনুষ্িঠত হয়।
আেলাচনা সভায় প্রধান অিতিথর বক্তৃতায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালেয়র
সিচব েমা. িজল্লার রহমান বেলন, ‘বঙ্গবন্ধু িছেলন একজন সাহসী ও
সত্যবাদী েনতা। নবম শ্েরণী পড়াকােল িতিন একবার একিট মামলায় পেড়ন।
বলা হেয়েছ রােত তােক গ্েরফতার করা হেব। অন্যরা তােক পািলেয় েযেত
বেলেছন। িকন্তু বঙ্গবন্ধু বেলেছন, আিম পালােবা না, আিম পালােল
সবাই আমােক িভতু বলেব। এমন অেনক ঘটনা রেয়েছ তার জীবেন। তােক

হািরেয় বাংলােদেশর অপূরণীয় ক্ষিত হেয়েছ। িতিন েবঁেচ থাকেল আজ
বাংলােদশ অেনক দূর এিগেয় েযেতা।
অনুষ্ঠােন
বক্তব্য
েদন
সমাজেসবা
অিধদফতেরর
উপপিরচালক
ও
মুক্িতেযাদ্ধা খান আবুল বাশার, জাতীয় প্রকল্প পিরচালক ডা. আশরাফী
আহেমদ, পিরচালক (প্রিতষ্ঠান) েমা. আব্দুল্লাহ আল মামুন ও
কর্মচারীেদর পক্েষ বক্তব্য েদন েগালাম ফারুক, শাহ কামাল েচৗধুির,
এস এম ফজলুল কিরম রুিম। এছাড়া কিবতা পাঠ কেরন সমাজেসবা অিধদফতেরর
পিরচালক (প্রিতষ্ঠান) েমা. আব্দুল্লাহ আল মামুন, লািময়া ইয়াসিমন
(উপ-পিরচালক),
সমাজেসবা
অিফসার
(প্রিতষ্ঠান)
েমাহাম্মদ
আছাদুজ্জামান, প্রশাসিনক কর্মকর্তা সাইদুর রহমান প্রমুখ।
িনউজিবিড৭১/আ/আগস্ট ১৬ ,২০১৮

১/১১-এর
ষড়যন্ত্েরর
পাচ্িছ : ওবায়দুল কােদর

গন্ধ

িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : েদেশ এখন ওয়ান-ইেলেভেনর (১/১১) ষড়যন্ত্েরর গন্ধ পাওয়া
যাচ্েছ উল্েলখ কের আওয়ামী লীেগর সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পিরবহন ও
েসতুমন্ত্রী ওবায়দুল কােদর বেলেছন, ওয়ান-ইেলেভেন যারা েদশেক
িডপিলিটসাইজ (িবরাজনীিতকরণ) করেত েচেয়িছল, তােদর সহেযাগী িছল
িমিডয়ার একিট অংশ। যারা (িমিডয়ার ওই অংশ) উসকািন িদেয়
(প্রধানমন্ত্রী) েশখ হািসনার সরকারেক হটােনার চক্রান্ত করেছ।
বঙ্গবন্ধুর শাহাদাৎ বার্িষকী ও জাতীয় েশাক িদবস উপলক্েষ
বৃহস্পিতবার দুপুের ইেডন মিহলা কেলজ িমলনায়তেন আেয়ািজত এক
আেলাচনা সভায় িতিন এসব কথা বেলন।
মন্ত্রী বেলন, সারা বাংলা যখন েশােক, তখন
মাধ্যেম পােপর েনাংরা দৃষ্টান্ত স্থাপন
অগণতান্ত্িরকভােব ষড়যন্ত্রমূলকভােব একিট
চক্রান্ত করেছ। এেদরেক িচেন রাখেত হেব।

ভুয়া জন্মিদবস পালেনর
কেরেছ িবএনিপ। তারাই
ৈবধ সরকারেক হটােনার
তােদর সম্পর্েক জানেত

হেব।
ওবায়দুল কােদর আরও বেলন, ইিতহােসর বর্বরতম রাজৈনিতক হত্যাকাণ্ড
বঙ্গবন্ধুেক হত্যা। েয হত্যাকাণ্েড েবগম মুিজব, িশশু রােসল েথেক
শুরু কের অন্তঃস্বত্তা নারী- েকউ েরহায় পায়িন।
ইেডন মিহলা কেলজ শাখা ছাত্রলীেগর আহ্বায়ক তাসিলমা অাক্তােরর
সভাপিতত্েব সভায় আরও বক্তব্য রােখন কেলেজর অধ্যক্ষ শামসুন নাহার,
আওয়ামী লীেগর িশক্ষা ও মানবসম্পদ িবষয়ক সম্পাদক শামসুন নাহার
চাঁপা, আওয়ামী লীেগর সদস্য েমিরনা জাহান, পারভীন জামান কল্পনা,
মারুফা অাক্তার পিপ প্রমুখ।
িনউজিবিড৭১/আ/আগস্ট ১৬ ,২০১৮

েকমন আেছন সােবক পিরেবশ
বনমন্ত্রী তিরকুল ইসলাম?

ও

িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : িবগত চারদলীয় েজাট সরকােরর সময় তথ্য এবং পিরেবশ ও
বনমন্ত্রীর দািয়ত্ব পালন করা এম তিরকুল ইসলােমর একিট ছিব েদেখ
হতবাক হেয় েগেছ েসাশ্যাল িমিডয়া। িবএনিপর সর্েবাচ্চ নীিত
িনর্ধারণী েফারাম জাতীয় স্থায়ী কিমিটর সদস্েযর এমন ছিব কেয়কিদন
ধের েসাশ্যাল িমিডয়ায় ঘুের েবড়াচ্েছ। যা েদেখ েকউ িচনেতই পারেব
না। শক্তেপাক্ত েলাকিট অসুস্থ হেয় েকমন অসহায় হেয় েগেছন। চাহিনেত
েযন উদাস। েকন এই হাল?
জানা েগেছ নানা েরােগ আক্রান্ত হেয়ই এেকবাের অসুস্থ হেয় েগেছন
িবএনিপর এই গুরুত্বপূর্ণ েনতা। হৃদেরাগ,ডায়ােবিটস, শ্বাসকষ্টসহ
বার্ধ্যকজিনত নানা েরােগ ভুগেছন েদেশর বর্ষীয়ান এই রাজনীিতিবদ।
প্রায় এক বছর যাবৎ িনয়িমত তার িকডিন ডায়ালাইিসস করােত হচ্েছ।
িচিকৎসকেদর পরামর্েশ উন্নত িচিকৎসার জন্েয গত মার্েচ িসঙ্গাপুর
ন্যাশনাল ইউিনভার্িসিট হসিপটাল েথেক িচিকৎসা করােনা হয়। িকন্তু
অবস্থার পিরবর্তন েনই।

তিরকুল ইসলােমর েছাট েছেল িবএনিপর জাতীয় িনর্বাহী কিমিটর সহসাংগঠিনক সম্পাদক (খুলনা িবভাগ) অিনন্দ্য ইসলাম অিমত বেলন,
িসঙ্গাপুেরর একটা িসিটস্ক্যান করােত হেব। েসটার িরেপার্ট েপেলই
িসদ্ধান্ত হেব বাবােক িসঙ্গাপুের েনওয়া হেব িক না। তাঁর চলােফরা
এখন অেনকটাই কিঠন বেল জানােলন িতিন।
এই অসুস্থতার খবর তার সংগঠেনর েনতারা কতটা জােন? িবএনিপর িসিনয়র
যুগ্ম মহাসিচব অ্যাডেভােকট রুহুল কবীর িরজভী আহেমদ বেলন, জািন
িতিন অসুস্থ। আমরা িনয়িমত তাঁর েখাঁজ খবর িনচ্িছ। এছাড়াও উচ্চ
পর্যােয়র েনতারাও তিরকুেলর েখাঁজ িনচ্েছন বেল জানােলন েছেল অিমত
িনউজিবিড৭১/আ/আগস্ট ১৬ ,২০১৮

েপট্েরাবাংলার ৭ কর্মকর্তােক
দুদেকর িজজ্ঞাসাবাদ
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : বড়পুকুিরয়ার কয়লা েকেলঙ্কািরর
কর্মকর্তােক িজজ্ঞাসাবাদ কেরেছ দুদক।

ঘটনায়

েপট্েরাবাংলার

৭

আজ বৃহস্পিতবার দুদেকর প্রধান কার্যালেয় উপপিরচালক ও মামলার
তদন্ত কর্মকর্তা সামছুল আলম তােদর িজজ্ঞাসাবাদ কেরন। সকাল েপৗেণ
১০টায় িজজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়।
বড়পুকুিরয়ায় ১ লাখ ৪৫ হাজার টন কয়লা েখালাবাজাের িবক্ির কের
প্রায় ২৩০ েকািট টাকা আত্মসাৎ করা হয়। এ সংক্রান্ত মামলার তদন্েত
বাংলােদশ েতল, গ্যাস ও খিনজ সম্পদ করেপােরশেনর (েপট্েরাবাংলা)
িতন কর্মকর্তােক এ িজজ্ঞাসাবাদ করা হয়। দুদেকর জনসংেযাগ
কর্মকর্তা প্রনব কুমার ভট্টাচার্য্য এ তথ্য িনশ্িচত কেরেছন।
িজজ্ঞাসাবাদকৃতরা
হেলন,
েপট্েরাবাংলার
উপমহাব্যবস্থাপক
(েমনেটেনন্স অ্যান্ড কন্টাক্ট ম্যােনজেমন্ট) েমা. নাজমুল হক,
ব্যবস্থাপক (েকাল হ্যান্ডিলং ম্যােনজেমন্ট) েমা. েশােয়বুর রহমান

এবং ব্যবস্থাপক (প্েরাডাকশন ম্যােনজেমন্ট) েমা. সাইদ মাসুদ,
উপব্যবস্থাপক
(েমেনেটেনন্স
অ্যান্ড
অপােরশন)
েমা.
মাহাবুব
েহােসন; সহকারী ব্যবস্থাপক (প্েরাডাকশন ম্যােনজেমন্ট) েমা.
মিনরুজ্জামান; সহকারী ব্যবস্থাপক (েকাল হ্যান্ডিলং ম্যােনজেমন্ট)
েমা. মাহাবুব রিশদ এবং এছাড়া ব্যবস্থাপক (স্েটার) েমা. িদদারুল
কিবর। এর আেগ গত ১৩ই আগস্ট ওই সব কর্মকর্তাসহ েপট্েরাবাংলার ৩২
জনেক তলব কের িচিঠ েদয়। যােদর েক আগািম ২৮, ২৯ ও ৩০ আগস্ট
িজজ্ঞাসাবাদ করার কথা রেয়েছ।
গত ১লা আগস্ট বড়পুকুিরয়া েকাল মাইিনং েকাম্পািন িলিমেটেডর
(িবিসএমিসএল)
প্রাক্তন
ব্যবস্থাপনা
পিরচালক
এস
এম
নুরুল
আওরঙ্গেজব ও মহাব্যবস্থাপক (সারেফস অপােরশন) সাইফুল ইসলাম
সরকারেক িজজ্ঞাসাবাদ কের দুদক। এক লাখ ৪৪ হাজার ৬৪৪ টন কয়লা
ঘাটিতর অিভেযােগ িবিসএমিসএেলর মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) েমাহাম্মদ
আিনসুর
উদ্িদন

রহমান বাদী হেয় েকাম্পািনর সদ্য প্রাক্তন এমিড হািবব
আহেমদসহ ১৯ জনেক আসািম কের গত ২৪ জুলাই িদনাজপুেরর

পার্বতীপুর থানায় একিট মামলা কেরন। তফিসলভুক্ত হওয়ায় অিভেযাগ
তদন্ত করেছ দুদক। মামলায় ১৯ আসািমসহ েপট্েরাবাংলার ২১ জন
কর্মকর্তার িবরুদ্েধ েদশত্যােগ িনেষধাজ্ঞার জন্য িচিঠ েদয় দুদক।
িনউজিবিড৭১/আ/আগস্ট ১৬ ,২০১৮

ছাত্রছাত্রীেদর
হয়রািন
ও
িনর্যাতন করা হচ্েছ : িবএনিপ
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : িনরাপদ সড়েকর দািবেত আন্েদালেন জিড়ত ছাত্রছাত্রীেদর
হয়রািন ও িনর্যাতন করা হচ্েছ বেল অিভেযাগ কেরেছ িবএনিপ।
আজ বৃহস্পিতবার দুপুের রাজধানী নয়াপল্টেন দেলর েকন্দ্রীয়
কার্যালেয় আেয়ািজত সংবাদ সম্েমলেন িবএনিপর জ্েযষ্ঠ যুগ্ম মহাসিচব
রুহুল কিবর িরজভী এ অিভেযাগ কেরন।

িবএনিপ েনতা বেলন, ‘চলমান অরাজৈনিতক িশশুিকেশারেদর আন্েদালনেক
ৈপশািচক কায়দায় দমন করেত তােদর আসািম করা হেয়েছ। অৈবধ সরকার
েদেশর রাজনীিতেক প্রিতিহংসাপরায়ণ ও সংঘাতময় কের তুেলেছ। আইেনর
যেথচ্ছ অপপ্রেয়ােগর দ্বারা সরকারিবেরাধী দলেক িনশ্িচহ্ন করেত
উন্মাদ হেয় পেড়েছ।’ িতিন িশশু-িকেশারেদর িবরুদ্েধ িমথ্যা মামলা ও
িরমান্ড প্রত্যাহার কের তােদর মুক্িতর দািব কেরন।
িরজভী
বেলন,
‘িনরাপদ
সড়েকর
দািবেত
িশশু-িকেশারেদর
চলমান
আন্েদালেন সামািজক গণমাধ্যেম উসকািন ও সিহংসতার িমথ্যা অিভেযােগর
পিরপ্েরক্িষেত
িবিভন্ন
থানায়
৫১িট
মামলায়
প্রায়
শখােনক
ছাত্রছাত্রীেক
আটক
করা
হেয়েছ।
অেনক
ছাত্রছাত্রীেক
ওই
মামলাগুেলােত আসািম করা হেয়েছ। এই েকামলমিত িশশু-িকেশারেদর
আন্েদালন িবশ্েবর ইিতহােস নিজরিবহীন। তারা মানুেষর িবেবকেক নাড়া
িদেয়েছ। সমােজর অগ্রগণ্য মানুষরাও িবস্িমত হেয়েছ। তাঁরা যা
পােরনিন িশশু-িকেশাররা েচােখ আঙুল িদেয় েসটা কের েদিখেয়েছ।’
িবএনিপরর এ েনতা বেলন, ‘প্রধানমন্ত্রী বেলিছেলন, িশশু-িকেশাররা
পথ েদিখেয়েছ। িকন্তু এখন আন্েদালনরত িশশু-িকেশাররা েয পথ েদখেছ
তােত তারা প্রিতিদনই িশহিরত হেয় উঠেছ। তােদর তুেল িনেয় যাওয়া
হচ্েছ, িরমান্েডর হাড়-িহম করা অকথ্য িনর্যাতন করা হচ্েছ, এরপর
পাঠােনা হচ্েছ েজলখানায়। মুেখ যাই বলুক, সরকার িশশু-িকেশারেদর
সঙ্েগ
িনষ্ঠুর
প্রিতেশােধর
েখলায়
েমেত
বাচ্চােদর জীবন িনেয় শঙ্িকত, ভীত, িশহিরত।’

উেঠেছ।

অিভভাবকরা

িবএনিপ জ্েযষ্ঠ যুগ্ম মহাসিচব বেলন, ‘এখন শুধু ছাত্ররাই নয়,
ছাত্রীরাও েরহাই পাচ্েছ না আটক ও জুলুেমর করালগ্রাস েথেক।
েগােয়ন্দা পুিলশ একটার পর একটা ছাত্রী আটেকর েলামহর্ষক ঘটনার
জন্ম িদচ্েছ। ঢাকা িবশ্বিবদ্যালেয়র শামসুন্নাহার হেলর সামেন েথেক
সমাজ িবজ্ঞান িবভােগর তাসিনম ইিমেক আটক কের েগােয়ন্দা পুিলশ।
তােক পুিলিশ িজজ্ঞাসাবােদ কেয়ক ঘণ্টা িনর্মম প্রহর গুনেত হয়।
ইিমর আটেকর ১২ ঘণ্টা পর ইেডন কেলেজর েকাটা আন্েদালেনর আেরক
েনত্রী লুৎফুন্নাহার রুমােক িসরাজগঞ্েজ েবলকুিচ থানার একিট গ্রাম
েথেক গ্েরপ্তার কের পুিলশ। গ্েরপ্তােরর পের তােক ঢাকায় িনেয় আসা
হয়। এই জািলম সরকােরর হাত েথেক বাঁচেত আন্েদালেন অংশগ্রহণকারী
ছাত্রী ও সমর্থনকারী নারীরাও েরহাই পাচ্েছ না। এই সব ঘটনায় জািতর
সম্ভ্রম ধুলায় লুিটেয় েগেলও সরকােরর চণ্ডমূর্িতর েকােনা পিরবর্তন
হয়িন।’

িবএনিপ েনতা বেলেছন, ‘সরকােরর অন্যায় আর জুলুেমর িশকার হেয় সােবক
প্রধানমন্ত্রী খােলদা িজয়া ন্যায়িবচার েথেক বঞ্িচত হচ্েছন।
েদশেনত্রী েবগম িজয়ােক সব অিধকার েথেক দূের সিরেয় রাখা হেয়েছ।
এমনিন অসুস্থ েদশেনত্রীেক সুিচিকৎসা না িদেয় তাঁর জীবন িনেয়
িছিনিমিন েখলা হচ্েছ।’ িতিন বেলন, ‘খােলদা িজয়া সরকােরর
চক্ষুশূল। তাই প্রিতিহংসার জ্বালা িমটােতই অন্যায়ভােব বােনায়াট
অসত্য মামলা িদেয় অন্যায়ভােব সাজা েদওয়া হেয়েছ। বাংলােদশ এখন
জুলুেমর গ্যাস েচম্বাের পিরণত করা হেয়েছ। েদেশর সর্বত্র রক্ত
ঝরেছ।’
িনউজিবিড৭১/আ/আগস্ট ১৬ ,২০১৮

জাতীয় ঐক্য প্রিতষ্ঠার আহ্বান
জানােবন ড. কামাল
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : গণতন্ত্র, আইেনর শাসন ও েভাটািধকার রক্ষায় জাতীয় ঐক্য
প্রিতষ্ঠার আহ্বান জানােবন িবিশষ্ট আইনজীবী ও গণেফারাম সভাপিত ড.
কামাল েহােসন।
আগামী ২২ েসপ্েটম্বর রাজধানীর েসাহরাওয়ার্দী উদ্যােন ঐক্য
প্রক্িরয়ার ব্যানাের আহূত সমােবশ েথেক এ আহ্বান জানােনার
প্রস্তুিত িনচ্েছন িতিন।
েকােনা কারেণ েসাহরাওয়ার্দী উদ্যােন সমােবশ করার অনুমিত না িমলেল
িবকল্প েভন্যু িহেসেব জাতীয় প্েরসক্লােবর িমলনায়তনও িঠক কের রাখা
হেব এই সমােবেশর জন্য।
শাসক দল আওয়ামী লীগ, তােদর শিরক দলগুেলা এবং জামায়ােত ইসলামী
বােদ েদেশ সক্িরয় ডান-বাম-প্রগিতশীল ঘরানার প্রায় সবক’িট
রাজৈনিতক দেলর শীর্ষ েনতা এবং সুশীল সমােজর প্রিতিনিধেদর এেত
উপস্িথত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানােনা হেব।

বুধবার ড. কামাল েহােসেনর েবইলী েরােডর বাসায় ঐক্য প্রক্িরয়ার
েনতােদর এক ৈবঠেক এ িসদ্ধান্ত হয়।
ঐক্য প্রক্িরয়ার সদস্য সিচব ফেরায়ার্ড পার্িটর েচয়ারম্যান আবম
েমাস্তফা আিমন, সদস্য সােবক আওয়ামী লীগ েনতা সুলতান েমাহাম্মদ
মনসুর আেহমদ ছাড়াও ৈবঠেক গণেফারােমর িনর্বাহী সভাপিত অ্যাডেভােকট
সুব্রত েচৗধুরী, সাধারণ সম্পাদক েমাস্তফা মহিসন মন্টু, েকন্দ্রীয়
েনতা আওম শিফকউল্লাহ, জগলুল হায়দার আফ্িরক, েমাস্তাক েহােসন
প্রমুখ অংশ েনন।
ৈবঠেক আগামী ২২ েসপ্েটম্বেরর সমােবশ সফল করা, সমােবশ েথেক কী
েঘাষণা েদয়া হেব, সমােবেশ কােদরেক আমন্ত্রণ জানােনা হেব- এ
িবষয়গুেলা চূড়ান্ত করাসহ েদেশর সর্বেশষ রাজৈনিতক পিরস্িথিত িনেয়
আেলাচনা কেরন ঐক্য প্রক্িরয়া ও গণেফারাম েনতারা।
জানেত চাইেল এ প্রসঙ্েগ ঐক্য প্রক্িরয়ার সদস্য সিচব আবম েমাস্তফা
আিমন বুধবার বেলন, েদেশর িনর্বাচনী ব্যবস্থা পুেরাপুির ধ্বংস হেয়
েগেছ। অথচ িনর্বাচন না হেল গণতন্ত্র কখেনাই প্রিতষ্িঠত হেব না।
তেব এটাও িঠক, আমরা আরও একিট ৫ জানুয়ািরর মেতা প্রহসেনর িনর্বাচন
েদখেত চাই না। েদেশর মানুষও আর এ ধরেনর িনর্বাচন েহাক তা চায় না।
িতিন বেলন, আগামী িনর্বাচন হেত হেব অবাধ, সুষ্ঠু এবং িনরেপক্ষ।
অবশ্যই এই িনর্বাচন হেত হেব সব দেলর অংশগ্রহেণ। এর আেগ িনর্বাচন
কিমশনেক পুনর্গঠন করেত হেব। আর এসব দািবেত আমরা একিট জাতীয় ঐক্য
গেড় েতালার উদ্েযাগ িনেয়িছ। ২২ েসপ্েটম্বেরর সমােবশ েসই
উদ্েযােগর প্রথম ধাপ। আশা কির সরকার আমােদর এই উদ্েযােগ বাধা হেব
না।
জনমত গড়েত েসপ্েটম্বরজুেড় সভা সমােবশ করেব যুক্তফ্রন্ট
এিদেক অগণতান্ত্িরক শক্িতর িবরুদ্েধ জনমত গেড় েতালাসহ জনগেণর
সম্িমিলত শক্িতেক েজারদার করার লক্ষ্েয আগামী েসপ্েটম্বর মাসজুেড়
িবভাগ, েজলা ও উপেজলা পর্যােয় গণসংেযাগ, জনসভা ও সভা-সমােবশ করেব
যুক্তফ্রন্ট।
বুধবার েজােটর েচয়ারম্যান ও িবকল্পধারা বাংলােদেশর প্েরিসেডন্ট
সােবক রাষ্ট্রপিত অধ্যাপক ডা. এ.িকউ.এম বদরুদ্েদাজা েচৗধুরীর
সভাপিতত্েব
তার
বািরধারার
বাসভবন
“মায়া-িব”েত
অনুষ্িঠত
যুক্তফ্রন্েটর এক অিনর্ধািরত ৈবঠেক এ িসদ্ধান্ত েনয়া হয়।

ৈবঠেক বক্তব্য রােখন- জাতীয় সমাজতান্ত্িরক দেলর েজএসিডর সভাপিত
আ.স.ম আবদুর রব, নাগিরক ঐক্েযর আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্না,
িবকল্পধারার মহাসিচব েমজর (অব.) আবদুল মান্নান, েজএসিডর সাধারণ
সম্পাদক আবদুল মােলক রতন ও িবকল্পধারার সাংগঠিনক সম্পাদক
ব্যািরস্টার ওমর ফারুক।
সূত্র জানায়, ৈবঠেক যুক্তফ্রন্েটর কার্যক্রম িনেয় আেলাচনা েশেষ
ঈদুল আজহার পর েথেক পুেরা েসপ্েটম্বর মাসজুেড় িবভাগীয়, েজলা ও
উপেজলা পর্যােয় সাংগঠিনক সভা-সমােবশ, জনসভা ও গণসমােবশ করার
কর্মসূিচ েনয়া হয়।
ৈবঠক সূত্ের বলা হয়, যুক্তফ্রন্েটর এই কর্মসূিচর মূল উদ্েদশ্য
হেলা জনমত গঠন এবং অগণতান্ত্িরক শক্িতর িবরুদ্েধ জনগেণর সম্িমিলত
শক্িতেক েজারদার করা।
ৈবঠেক গৃহীত িসদ্ধান্েত বলা হয়, যুক্তফ্রন্েটর উদ্েদশ্য হেলা,
েদেশর সব জনগণেক একতাবদ্ধ
গণতন্ত্রিবেরাধী কার্যকলােপর

করা, অত্যাচার,
িবরুদ্েধ জাতীয়

স্ৈবরাচার এবং
েচতনা সৃষ্িট,

জনগণেক ভিবষ্যেত ইিতবাচক রাজনীিতেত উদ্বুদ্ধ করা এবং এই মতবাদ ও
মর্েম যারাই িবশ্বাসী এই ধরেনর সব রাজৈনিতক দল, েপশাজীবী ও সুশীল
সমােজর প্রিতিনিধেদর যুক্তফ্রন্েট স্বাগত জানােনা।
ৈবঠেকর

আেরক

িসদ্ধান্েত

বলা

হয়,

িনরাপদ

সড়েকর

দািবেত

ছাত্র

আন্েদালনকারীেদর িবরুদ্েধ সরকার েয িনর্যাতন কেরেছ যুক্তফ্রন্ট
তার জন্য তীব্র িনন্দা ও প্রিতবাদ জানাচ্েছ।
ৈবঠেক ফ্রন্ট েনতারা বেলন, পিবত্র ঈদুল আজহা সামেন, তাই ঈেদর
আনন্দ িনগৃহীত ছাত্ররা যােত িপতা-মাতা ও পিরবােরর সদস্যেদর সঙ্েগ
উপেভাগ করেত পাের এই সুেযাগ তােদর িদেত হেব। তারা ঈেদর আেগই আটক
ছাত্রেদর মুক্িত েদয়ার আহ্বান জানান।
িনউজিবিড৭১/আ/আগস্ট ১৬ ,২০১৮

সমুদ্র বন্দের ৩ নম্বর সতর্ক
সংেকত, জেলাচ্ছ্বােসর আশঙ্কা
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : উত্তর-পশ্িচম বঙ্েগাপসাগের অবস্থানরত লঘুচাপিট সামান্য
পশ্িচম িদেক অগ্রসর ও ঘনীভূত হেয় েমৗসুমী িনম্নচাপ আকাের অবস্থান
করেছ। এর ফেল উত্তর বঙ্েগাপসাগর, বাংলােদেশর উপকূলীয় এলাকা এবং
সমুদ্র বন্দরসমূেহর উপর িদেয় ঝেড়া হাওয়া বেয় েযেত পাের বেল
জািনেয়েছ আবহাওয়া অিধদফতর। এজন্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মংলা ও
পায়রা সমূদ্র বন্দরসমূহেক ৩ নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংেকত েদিখেয়
েযেত বলা হেয়েছ।
আবহাওয়ার এক সংবাদ িবজ্ঞপ্িতেত আরও জানােনা হেয়েছ, িনম্নচাপিটর
প্রভােব উপকূলীয় েজলা চট্টগ্রাম, েনায়াখালী, লক্ষীপুর, েফনী,
বরগুনা,
পটুয়াখালী,
েভালা,
বিরশাল,
িপেরাজপুর,
ঝালকািঠ,
বােগরহাট, খুলনা, সাতক্ষীরা এবং তােদর অদূরবর্তী দ্বীপ ও
চরসমূেহর িনম্নাঞ্চল স্বাভািবক েজায়ােরর েচেয় ২-৩ ফুট অিধক
উচ্চতার জেলাচ্ছােস প্লািবত হেত পাের।
এজন্য
উত্তর
বঙ্েগাপসাগের
অবস্থানরত
মাছ
ধরার
েনৗকা
ও
ট্রলারসমূহেক পরবর্তী িনর্েদশ না েদওয়া পর্যন্ত উপকূেলর কাছাকািছ
েথেক সাবধােন চলাচল করেত বলা হেয়েছ। েসই সােথ তােদরেক গভীর সাগের
িবচরণ না করেত বলা হেয়েছ।
িনউজিবিড৭১/আ/আগস্ট ১৬ ,২০১৮

সংসদ িনর্বাচেনর আেগ সংলােপর
সুেযাগ আর েনই : ইিস সিচব
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : একাদশ জাতীয়

সংসদ

িনর্বাচেনর

আেগ

েদেশর

প্রধান

দুই

রাজৈনিতক দেলর মধ্েয সংলােপর আর সুেযাগ
িনর্বাচন কিমশন সিচব েহলালুদ্দীন আহমদ।

েনই

বেল

জািনেয়েছন

বৃহস্পিতবার (১৬ আগস্ট) দুপুের িতিন আরও জানান, জাতীয় িনর্বাচেনর
৮০ ভাগ প্রস্তুিত এরই মধ্েয সম্পন্ন হেয়েছ।
িনউজিবিড৭১/আ/আগস্ট ১৬ ,২০১৮

