উগ্রবাদী
আস্তানা
নারীর আত্মসমর্পণ

েথেক

দুই

িনউজিবিড৭১ডটকম
নরিসংদী : নরিসংদীর মাধবদীেত দুিদন ধের িঘের রাখা জঙ্িগ আস্তানা
িনলুফা িভলা েথেক দুই জঙ্িগ আত্মসমর্পণ কেরেছন। দুপুর ২টা ৩৫
িমিনেট একিট অ্যাম্বুেলন্েস কের তােদর হাসপাতােল িনেয় যাওয়া
হেয়েছ।
এর আেগ বুধবার েবলা ১১টা ৫০ িমিনেট বািড়িট েথেক িবস্েফারেণর শব্দ
েশানা েগেছ।
ঢাকা েথেক িনেয় আসা সংলােপ দক্ষ একিট দলেক দুপুর ২টা পর্যন্ত সময়
িদেয়িছল পুিলেশর কাউন্টার েটরিরজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ইউিনট
(িসিটিটিস)। এর মধ্েয জঙ্িগেদর সংলােপ িনেয় আসেত না পারেল অিভযান
শুরুর করার কথা িছল।
এর আেগ বুধবার েবলা সােড় ১১টায় িসিটিটিসর প্রধান মিনরুল ইসলাম
সাংবািদকেদর বেলন, গতকাল েযখােন অিভযান চালােনা হেয়িছল, েসখানকার
মেতা এখােনও জঙ্িগেদরও আত্মসমর্পণ করােনার েচষ্টা কেরিছ। দফায়
দফায় তােদর িনেগািশেয়শেন িনেয় আসার েচষ্টা করা হচ্েছ।
িতিন
বেলন,
েযেহতু
তােদর
িবরুদ্েধ
েকােনা
সুিনর্িদষ্ট
হত্যাকাণ্েডর অিভেযাগ েনই, েসেহতু তােদর লঘু শাস্িতর আশ্বাস েদয়া
হেয়েছ। নানাভােব অভয় েদয়া হেলও তারা সংলােপ আসেছ না।
মিনরুল বেলন, িনেগািশেয়শেন দক্ষ এমন একিট িটম ঢাকা েথেক িনেয় আসা
হেয়েছ। তারা েচষ্টা কের যাচ্েছ, যােত জঙ্িগেদর সংলােপ িনেয় আসা
যায়। কারণ আমরা একিট রক্তপাতহীন অিভযান চালােত চাই। যখন েকােনা
উপায়ন্তুর থাকেব না, তখনই েকবল অিভযান শুরু হেব।
বািড়টােত একািধক জঙ্িগর চলাচল লক্ষ্য করা েগেছ বেলও িতিন জানান।
মিনরুল বেলন, অন্তত দুই জঙ্িগ েসখােন রেয়েছ। যােদর কােছ
িবস্েফারক আেছ।
তেব ধারণা করা হচ্েছ, িনলুফা িভলায় দুই জঙ্িগ রেয়েছন। দুজনই
নারী।

মঙ্গলবােরর অিভযােন িনহতেদর সম্পর্েক িসিটিটিসপ্রধান বেলন,
েসখােন যারা িনহত হেয়েছন, তােদর হােতর ছাপ েনয়া হেয়েছ। েসগুেলা
জাতীয় পিরচয়পত্েরর সঙ্েগ িমিলেয় েদখা হেব। িডএনএর নমুনাও েনয়া
হেয়েছ।
এ পুিলশ কর্মকর্তা বেলন, আমােদর সন্েদহ, অতীেত তারা জঙ্িগ কােজ
জিড়ত িছেলন। তােদর সন্েদহভাজন সন্ত্রাসী বেল মেন করিছ। এ ছাড়া
দুিট বািড়র মািলকেদরও িজজ্ঞাসাবাদ করা হেয়েছ বেল মিনরুল জানান।
িকন্তু তােদর িবরুদ্েধ েকােনা অিভেযাগ পাওয়া যায়িন।
এিদেক সংলাপ েচষ্টার পাশাপািশ অত্যাধুিনক প্রযুক্িত
ক্যােমরা িদেয় বািড়িট পর্যেবক্ষণ করা হচ্েছ।

সম্পন্ন

সকাল েথেক মাধবদী েপৗরসভার েছাট গদাইরচেরর সাততলা ওই ভবেনর
আশপােশর এলাকায় িনরাপত্তা আরও বাড়ােনা হেয়েছ। আেগর িদেনর মেতাই
িনলুফা িভলার ৫০০ িমটােরর মধ্েয জাির রেয়েছ ১৪৪ ধারা।
এলাকািট ঘনবসিতপূর্ণ বেল আশপােশর েলাকজনেক িনরাপদ দূরত্েব সের
েযেত বলা হেয়েছ। আশপােশর কেয়কিট মার্েকেটর েদাকানপাট এবং ছয়িট
ব্যাংেকর কার্যক্রম বন্ধ রাখা হেয়েছ। ভবনিটর েভতর িমফতাহুল
জান্নাহ মিহলা মাদ্রাসার িশক্ষার্থীেদরও সিরেয় েনয়া হেয়েছ।
পুিলেশর ঢাকা েরঞ্েজর িডআইিজ আবদুল্লাহ
কর্মকর্তারা ঘটনাস্থেল উপস্িথত আেছন।

আল

মামুনসহ

ঊর্ধ্বতন

সকাল সােড় ৯টার িদেক সন্েদহভাজন জঙ্িগেদর ওই আস্তানার িদেক
এিগেয় েযেত েদখা েগেছ েসায়াট সদস্যেদর। তেব চূড়ান্ত অিভযান কখন
শুরু হেব েস িবষেয় আনুষ্ঠািনকভােব িকছু জানােনা হয়িন আইনশৃঙ্খলা
বািহনীর পক্ষ েথেক।
মিনরুল
মঙ্গলবার
ভগীরথপুেরর
জঙ্িগ
আস্তানায়
অিভযান
েশেষ
সাংবািদকেদর বেলিছেলন- মাধবদীর বািড়েত থাকা জঙ্িগেদর তারা
আত্মসমর্পণ করার আহ্বান জানােবন। তারা আত্মসমর্পণ করেল অিভযান
চালােনার প্রেয়াজন হেব না।
অিভযান েশেষ এিদন িবকােল দুজেনর লাশ উদ্ধােরর কথা জািনেয়িছেলন
মিনরুল। িনলুফা িভলার মািলক হাজী আফজাল েহােসন নােম এক ব্যক্িত।
িতিন নরিসংদী শহের থােকন।
ভবনিটর প্রথম েথেক তৃতীয় তলা পর্যন্ত রেয়েছ িমফতাহুল জান্নাহ

মিহলা মাদ্রাসা। ভবনিটর পঞ্চম তলার একিট ফ্ল্যােট
অবস্থান করেছ বেল জানােনা হেয়েছ পুিলেশর পক্ষ েথেক।

জঙ্িগরা

আর েমাটামুিট দুই িকেলািমটার দূের ঢাকা-িসেলট মহাসড়েকর পােশ
েমেহরপাড়া ইউিনয়েনর ভগীরথপুের পাঁচ তলা েয বািড়েত মঙ্গলবার
েসায়াট অিভযান চালায়, তার মািলক িবল্লাল েহােসন নােম এক কাপড়
ব্যবসায়ী। ওই ভবেনর পঞ্চম তলার একিট ফ্ল্যােট জঙ্িগরা অবস্থান
িনেয় িছল বেল পুিলেশর ভাষ্য।
দুিট বাসাই এ মােসর ৭ তািরেখ ভাড়া েনয়া
মািলকেদর পক্ষ েথেক পুিলশেক জানােনা হয়।

হেয়েছ

বেল

বািড়র

ভগীরথপুর ও মাধবদীর দুই বািড়র জঙ্িগেদর মধ্েয সংশ্িলষ্টতা আেছ
বেলও তথ্য পাওয়ার কথা জানান কাউন্টার েটরিরজম ইউিনেটর প্রধান।
িনউজিবিড৭১/আ/অক্েটাবর ১৭, ২০১৮

অপােরশন ‘গর্িডয়ান নট’ সমাপ্ত
েঘাষণা
েশেখরচের
২
‘জঙ্িগ’
িনহত
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : নরিসংদীর েশেখরচের সন্েদহভাজন জঙ্িগেদর একিট আস্তানায়
েসায়ােটর অিভযান েশেষ একজন পুরুষ ও একজন নারীর লাশ উদ্ধােরর কথা
জািনেয়েছ পুিলশ। জঙ্িগ আস্তানায় অপােরশন ‘গর্িডয়ান নট’ সমাপ্ত
েঘাষণা করা হেয়েছ। মঙ্গলবার িবকাল েপৗেন ৪টায় সাংবািদকেদর এই
তথ্য জানান কাউন্টার েটেরািরজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ইউিনেটর
(িসিটিটিস) প্রধান মিনরুল ইসলাম।
মিনরুল ইসলাম বেলন, িনহতেদর একজন নারী ও একজন পুরুষ। তেব কীভােব
তােদর মৃত্য হেয়েছ, বা তােদর পিরচয় সম্পর্েত তাৎক্ষিণকভােব
েকােনা তথ্য পাওয়া যায়িন। ঘটনাস্থল েথেক একিট আগ্েনয়াস্ত্র

উদ্ধার করা হেয়েছ।
িতিন আরও বেলন, নরিসংদীর আেরকিট আস্তানা মাধবদীর গাঙপাড় এলাকায়ও
িদেনর আেলােত অিভযান চালােনা হেব। তােদরেকও আত্মসমর্পেণর আহ্বান
জানােনা হেব। আত্মসমর্পণ না করেল আমরা পরবর্তী অ্যাকশেন যােবা।
েসামবার িবেকেল জঙ্িগ আস্তানার সন্ধান পাওয়ার পর মধ্যরাত েথেক
পুিলশ সদর দফতেরর এলআইিস শাখা, িডএমিপর কাউন্টার েটরিরজম ইউিনট ও
বগুড়া েজলা পুিলেশর সমন্িবত দল নরিসংদীর মাধবদী ও েশেখর চের
জঙ্িগ আস্তানা সন্েদেহ দুিট বািড় িঘের রােখ। মঙ্গলবার সকাল ১১টার
িদেক েশেখর চেরর জঙ্িগ আস্তানায় অিভযান শুরু করা হয়।
পুিলেশর
আইিজিপ
জােবদ
পােটায়ারী
বেলন,
জঙ্িগেদর
প্রথেম
আত্মসমর্পেণর আহ্বান জানােনা হয়। িকন্তু জঙ্িগরা েস আহ্বােন সাড়া
েদয়িন। এরপরই চূড়ান্ত অিভযান শুরু করা হয়। জঙ্িগরা ঘেরর েভতর
েথেক গুিল কের। পুিলশও পাল্টা গুিল কের।
আইিজিপ আরও বেলন, এই অিভযােনর নাম েদওয়া হেয়েছ ‘গর্িডয়ান নট’।
েশেখর চের অিভযান েশেষ মাধবদীেত অিভযান চালােনা হেব।
আইিজিপ ছাড়াও ঘটনাস্থেল উপস্িথত আেছন- ঢাকা েরঞ্েজর িডআইিজ
েচৗধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন ও কাউন্টার েটেরািরজম ইউিনেটর প্রধান
মিনরুল ইসলামসহ পুিলেশর উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।
িনউজিবিড৭১/িবিস/অক্েটাবর ১৭, ২০১৮

চলেছ অিভযান ‘গরিডয়ান নট’
িনউজিবিড৭১ডটকম
নরিসংদী : জঙ্িগ আস্তানা সন্েদেহ নরিসংদীর েশেখর চেরর একিট
বািড়েত েসায়ােতর অিভযান চলেছ। কাউন্টার েটরিরজম ইউিনট জািনেয়েছ,
জঙ্িগেদর আত্মসমর্পেণর আহ্বান জানােনা হেলও সাড়া না েদয়ায় শুরু
হয় অিভযান গরিডয়ান নট। এরআেগ গতরাত ৯টা েথেক মাধবদী ও েশেখরচেরর
দুিট বািড় িঘের রােখ কাউন্টার েটরিরজম ইউিনট ও র্যাব। ঘটনাস্থল
পিরদর্শন কের আইিজিপ জােভদ পােটায়াির জািনেয়েছন, বািড়র েভতের

প্রচুর েগালাবারুদ থাকায় অিভযান েশষ হেত সময় লাগেব। গত সাতই
অক্েটাবর, বাসা দুিট ভাড়া েনয়া হেয়িছেলা বেল জািনেয়েছন বািড়র
মািলকরা।
রাতভর িঘের রাখার পর মঙ্গলবার ১২টার িদেক, নরিসংদীর মাধবদী
উপেজলার গাঙপাড় এলাকার একিট ৭ তলা ভবন ও েশেখরচর উপেজলার
ভিগরথপুর মাজার বাসস্ট্যান্েডর েচয়ারম্যান সড়েকর ৫ তলা ভবেন
অিভযান শুরু হয়। এেত অংশ েনয় পুিলেশর িবেশষািয়ত ইউিনট ‘েসায়াত’।
এসময় কেয়কিট গুিলর শব্দ পাওয়া যায়।
জঙ্িগ আস্তানা সন্েদেহ েসামবার রাত ৯টার িদেক বািড় দুিট িঘের
েফেল কাউন্টার েটরিরজম ইউিনট ও পুিলশ সদর দপ্তেরর ল’ ফুল
ইন্টারেসপশন েসেলর সদস্যরা। খবর েপেয় তােদর সঙ্েগ েযাগ েদয়
র্যাব। এরপর রাতভর বািড় দুিট িঘের রাখা হয়। েভাের ঘটনাস্থেল
েপৗছায় ‘েসায়াত’ িটম। তােদর সঙ্েগ েযাগ েদয় েবামা িনষ্ক্িরয়কারী
দল।
মিনরুল বেলন, একািধক জঙ্িগ অবস্থান করেছ এ িবষেয় আমরা িনশ্িচত
হেয়িছ। তেব সিঠক কতজন আেছ এবং তােদর কােছ িক িক ধরেনর অস্ত্র আেছ
এটা সম্পর্েক আমরা একিট প্রাথিমক ধারণা কেরিছ। িবষয়টা এখনই
প্রকাশ করাটা সিঠক হেব না। পরবর্তীেত অিভযান েশেষ আমরা আপেডট
জানােবা।’
সকাল েথেক জঙ্িগেদর আত্মসমর্পেণর আহ্বান জানায় কাউন্টার েটরিরজম
ইউিনট। িকন্তু তােত েকােনা সাড়া না পাওয়ায় অিভযােনর িসদ্ধান্ত
েনয়া হয় বেল জানায় পুিলশ। অিভযান শুরুর আেগ িনরাপত্তার স্বার্েথ
ভবেনর অন্যান্য ফ্লােটর বািসন্দােদর সিরেয় েনয়া হয়। িবচ্িছন্ন
করা হয় িবদ্যুত ও গ্যাস সংেযাগ। বািড়ট দুিটর ৫শ গেজর মধ্েয জাির
রেয়েছ ১৪৪ ধারা।
সােড় ১২টার িদেক েশেখরচর উপেজলার ভিগরথপুের যান পুিলেশর
মহাপিরদর্শক জােবদ পােটায়াির। এসময় িতিন কাউন্টার েটেরািরজম
ইউিনট ও র্যােবর সঙ্েগ কথা বেলন।
িনউজিবিড৭১/আ/অক্েটাবর ১৬, ২০১৮

নতুন িডিজটাল আইেন প্রথম মামলা
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : েমিডেকল ভর্িত পরীক্ষায় প্রতারণার অিভেযােগ আটক পাঁচজেনর
িবরুদ্েধ নতুন িডিজটাল িনরাপত্তা আইেন মামলা করা হেয়েছ।
বুধবার রােত ঢাকার যাত্রাবাড়ী ও বাড্ডা েথেক তােদর আটেকর পর
পল্টন থানায় তােদর িবরুদ্েধ িডিজটাল িনরাপত্তা আইেন মামলা করা
হয়।
িসআইিডর িবেশষ পুিলশ সুপার েমাল্যা নজরুল ইসলাম
বেলন, এিটই িডিজটাল িনরাপত্তা আইেন প্রথম মামলা।

সাংবািদকেদর

বৃহস্পিতবার তােদর আদালেত তুেল সাত িদেনর িরমান্ড চাইেল মহানগর
হািকম সত্যব্রত িশকদার দুিদেনর েহফাজত মঞ্জুর কেরন।
েমাল্যা নজরুল বেলন, গ্েরফতারেদর কাছ েথেক আরও তথ্য েবর করার
েচষ্টা করা হচ্েছ।
গ্েরফতাররা হেলন- কাওসার গাজী, েসােহল িময়া, তিরকুল ইসলাম েশাভন,
রুবাইয়াত তানিভর (আিদত্য) ও মাসুদুর রহমান ইমন।
িসআইিডর এ িবেশষ পুিলশ সুপার বেলন, তারা েফসবুেকর মাধ্যেম প্রশ্ন
একশভাগ কমেনর িনশ্চয়তা িদেয় িবকােশর মাধ্যেম িবিভন্নজেনর কাছ
েথেক টাকা আদায় কেরিছল।
৫ অক্েটাবর েমিডেকেল ভর্িত পরীক্ষা েকন্দ্র কের তারা এ তৎপরতা
চালায় বেল জানান িতিন। তােদর কাছ েথেক ল্যাপটপ ও েমাবাইল েফান
জব্দ করা হেয়েছ।
িসআইিডর অিভেযাগ, এ পাঁচজন গত বছেরর প্রশ্ন এবং বাজাের থাকা
িবিভন্ন বই েথেক প্রশ্ন সংগ্রহ কের িনেজর মেতা কের প্রশ্নপত্র
বািনেয় তা িবক্ির কের।
‘আসািমরা আেগর েবশ কেয়কিট প্রিতেযািগতামূলক পরীক্ষার প্রশ্ন
ফাঁেসর সঙ্েগ জিড়ত বেল অিভেযাগ পাওয়া েগেছ। িকন্তু এবার

প্রশাসেনর তৎপরতায় তােদর েস েচষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় অন্য পথ েবেছ
েনয়।’
িনউজিবিড৭১/এম েক/অক্েটাবর ১২, ২০১৮

ট্রাক-মােহন্দ্র
সংঘর্েষ
ফিরদপুের প্রাণ েগেলা ২ জেনর
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : ফিরদপুের ট্রাক-মােহন্দ্র সংঘর্েষ িশক্ষকসহ দু’জন িনহত
হেয়েছ। এ দুর্ঘটনায় আহত হেয়েছ আরও নয়জন। আজ বৃহস্পিতবার সকাল
েপৗেন ১০টার িদেক ফিরদপুর সদেরর গঙ্গাবর্দী কৃিষ কেলেজর সামেন
ঢাকা-খুলনা মহাসড়েক এ দুর্ঘটনা ঘেট।
িনহত দু’জন হেলন- ফিরদপুর সদেরর কানাইপুর ইউিনয়েনর ভািট কানাইপুর
গ্রােমর বািসন্দা মিনরুল ইসলাম পােটায়ারীর েছেল িনর্মাণ শ্রিমক
সুজন পােটায়ারী (২২) এবং কানাইপুেরর উলুকান্দা গ্রােমর শাহ জালাল
মাতুব্বেরর েছেল আিজজুল ইসলাম (৪৫)। আিজজুল কানাইপুেরর রাইকালী
হাজী বাদশা িময়া সরকাির প্রাথিমক িবদ্যালেয়র প্রধান িশক্ষক
িছেলন।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, গঙ্গাবর্দী কৃিষ কেলেজর সামেন ফিরদপুর
েথেক মাগুরাগামী একিট ট্রােকর চাকা েফেট যায়। এেত ট্রাকিট
িনয়ন্ত্রণ হািরেয় সড়েকর ডান পােশ কানাইপুর েথেক ফিরদপুরগামী একিট
মােহন্দ্রেক চাপা েদয়। হতাহতেদর সবাই মােহন্দ্র যাত্রী।
ফিরদপুর
দমকল
বািহনীর
জ্েযষ্ঠ
স্েটশন
কর্তকর্তা
েমা.
সাইফুজ্জামান বেলন, এ দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থেলই সুজেনর মৃত্যু হয়।
আহত হয় আরও ১০ জন। আহতেদর উদ্ধার কের ফিরদপুর েমিডেকল কেলজ
হাসপাতােল েনওয়া হেল েসখােন আিজজুল ইসলাম মারা যান।
কিরমপুর হাইওেয় পুিলশ ফাঁিড়র এসআই েমা. িনজামুল ইসলাম জানান,
দুর্ঘটনার পর ট্রাকচালক পািলেয় েগেলন। তেব ট্রাকিট জব্দ করা

হেয়েছ।
িনউজিবিড৭১/আ/অক্েটাবর ১১, ২০১৮

রাজধানীেত প্রশ্নফাঁস চক্েরর ৫
সদস্য আটক!
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : আজ বৃহস্পিতবার সকােল িসআইিডর সহকারী িবেশষ পুিলশ সুপার
শারিমন জাহান িবষয়িট িনশ্িচত কেরন। েমিডেকল কেলেজর ভর্িত
পরীক্ষায় প্রশ্ন েদওয়ার নাম কের মানুষেক প্রতারণা করার অিভেযােগ
একিট চক্েরর পাঁচ সদস্যেক আটক কেরেছ পুিলেশর অপরাধ তদন্ত িবভাগ
(িসআইিড)। গতকাল বুধবার িদবাগত রােত রাজধানীর িবিভন্ন এলাকায়
অিভযান চািলেয় তােদর আটক করা হয়।
িতিন জানান, িসআইিডর অর্গানাইজড ক্রাইম িবভােগর একিট িটম
রাজধানীর িবিভন্ন এলাকা েথেক প্রশ্নপত্র ফাঁসকারী প্রতারক চক্েরর
পাঁচজনেক আটক করা হেয়েছ। আজ েবলা সােড় ১১টায় রাজধানীর মািলবাগ
এলাকায় অবস্িথত িসআইিড কার্যালেয় আেয়ািজত এক সংবাদ সম্েমলেন এ
িবষেয় িবস্তািরত জানােনা হেব।
িনউজিবিড৭১/আ/অক্েটাবর ১১, ২০১৮

উত্তরায় গাড়ীর চাপায় পথ িশশু
গুরুতর আহত
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : রাজধানীর

উত্তরা

আব্দুল্লাহপুের

বুধবার

মধ্য

রােত

েবপেরায়া গিতর একিট গাড়ীর চাপায় ফয়সাল নােমর এক পথ িশশু গুরুতর
আহত হেয়েছ। এ ঘটনায় স্থানীয়রা ঘাতক চালক ও দুর্ঘটনা কবিলত
ট্রাকিট আটক কের পুিলেশ েসাপর্দ কেরেছ।
অপরিদেক পথ িশশুেক উদ্ধার কের স্থানীয় হাসপাতােল পাঠােনা হেয়েছ।
এ িবষেয় উত্তরা পূর্ব থানার এসআই হািসব বেলন, এ ঘটনায় চালক ও
গাড়ী আটক করা হেয়েছ।
এ িবষেয় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্িরয়াধীন।
িনউজিবিড৭১/আ/অক্েটাবর ১০, ২০১৮

আ’লীেগর
দু’পক্েষর
মাদারীপুের, আহত ১৫

সংঘর্েষ

িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : তুচ্ছ ঘটনা িনেয় মাদারীপুর শহের আওয়ামী লীেগর দুপক্েষর
সংঘর্েষ পুিলশসহ ১৫ জন আহত হেয়েছন। এসময় ১২িট েদাকােন হামলা
চািলেয় ভাংচুর ও লুটপাট করা হেয়েছ।
আজ শিনবার েভাের শহেরর হিরকুমািরয়া ও বােগরপার এলাকায় এ সংঘর্েষর
ঘটনা ঘেট।
প্রত্যক্ষদর্শীরা
জানান,
শুক্রবার
রােত
মাদারীপুর
স্েটিডয়ামসংলগ্ন েমলার মােঠ হাতাহািতর ঘটনার েজর ধের রাত ৮টার
িদেক
আওয়ামী
লীেগর
একিট
পক্ষ
বােগরপার
এলাকার
েদেলায়ার
তালুকদারসহ ছয়জনেক মারেধার কের। এ ঘটনার েজর ধের শিনবার েভাের
েদেলায়ার তালুকদােরর গ্রুপ অতর্িকেত পুরােনা বাসস্ট্যান্ড এলাকায়
হামলা চালায়। এসময় হামলাকারীরা ১০-১২িট েদাকােন ভাংচুর ও লুটপাট
কের।
হামলাকারীরা আলমগীরস্েটার নােমর একিট েদাকােনর
ভাংচুরসহ ব্যাপক লুটপাট কের। এছাড়াও এলাকার আরও
েদাকান ও বািড়েত ভাংচুর কের।

৩িট ফ্িরজ
েবশ কেয়কিট

খবর েপেয় মাদারীপুর সদর থানা পুিলশ পিরস্িথিত িনয়ন্ত্রেণ আেন।
তেব হামলাকারীেদর ইেটর আঘােত আট পুিলশসহ ১৫ জন সামান্য আহত হয়।
মাদারীপুর সদর থানার ওিস কামরুল ইসলাম জানান, সংঘর্েষর ঘটনায় ৮
পুিলশ আহত হেয়েছ। এলাকায় পুিলশ েমাতােয়ন করা হেয়েছ। এ ঘটনায়
থানায় েকােনা মামলা হয়িন।
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ঢাকার
৬০
শতাংশ
ভূিমকম্প আতঙ্েক

বািড়ঘর

িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : ঢাকা শহেরর ৬০ শতাংশ ভূিমর গঠনপ্রকৃিত এমন েয বড় মাত্রার
ভূিমকম্প হেল মািটর ওপেরর সব বািড়ঘর, রাস্তাঘাট, স্কুল-কেলজ,
হাসপাতাল- সব িকছু ধেস পেড় মািটর িনেচ তিলেয় েযেত পাের। এমনিটই
আভাস িদেয়েছন ঢাকা িবশ্বিবদ্যালেয়র ভূেগাল িবভােগর অধ্যাপক ড.
আফতাব আলম খান।
িতিন বেলন, ঢাকার েবিশরভাগ অংশ গেড় উেঠেছ এমন জিমেত, েযখােন
িলকুইেফকশেনর ঝুঁিক অেনক েবিশ। িলকুইেফকশন হচ্েছ- এমন একিট িবষয়,
যখন মািট তরল পদার্েথর মেতা আচরণ শুরু কের; আর তখন মািটর ওপর
দাঁিড়েয় থাকেল েসিটেত েঢউ েখলেত শুরু করেব।
অধ্যাপক বেলন, ভূিমকম্েপর পর িলকুইেফকশন বা মািটর তরলীকরেণ
ধ্বংসক্ষমতা সবেচেয় ব্যাপক। বাংলােদেশর েয ভূ-কাঠােমা, তােত এ
রকম ঘটনা ঘটার ঝুঁিক অেনক।
তেব ভূিমকম্প হেলই েয িলকুইেফকশন হেব, ব্যাপারিট তা নয়। কেয়কিট
ব্যাপার একসঙ্েগ ঘটেত হেব। এিট িনর্ভর করেব ভূিমকম্পিট কতটা
শক্িতশালী, মািটর কতটা গভীের এিট ঘটেছ এবং েসখােন েয পািনর স্তর
আেছ, েসিটেত কতটা পািন আেছ।
অধ্যাপেকর মেত, যিদ ভূিমকম্প ছয় মাত্রার কাছাকািছ বা তার েচেয়

শক্িতশালী হয় এবং এর উৎপত্িতস্থল যিদ ১০-১৫ িকেলািমটার গভীরতার
মধ্েয হয়, তা হেল িলকুইেফকশেনর ঝুঁিক সবেচেয় েবিশ।
তার মেত, ঢাকা শহেরর অন্তত ষাট ভাগ এলাকা এ রকম িলকুইেফকশন
অঞ্চেল পেড়েছ, েযখােন এ রকম িবপদ ঘটার উচ্চ ঝুঁিক রেয়েছ।
িতিন এ ঝুঁিকর িভত্িতেত ঢাকােক িতনিট অঞ্চেল ভাগ কেরেছন। এর
মধ্েয সবেচেয় ঝুঁিকপূর্ণ অঞ্চল হচ্েছ- নারায়নগঞ্জ-েডমরা-পুরান
ঢাকা-মিতিঝল েথেক শ্যামলী পর্যন্ত এলাকা।
আফতাব আলম খােনর মেত, পুেরা বাংলােদেশর েবিশরভাগটাই েযেহতু গেড়
উেঠেছ নদী িবেধৗত পিলমািটেত, তাই এ রকম িলকুইেফকশেনর ঝুঁিক
কমেবিশ অেনক জায়গােতই আেছ।
েকবল উত্তর-পশ্িচমাঞ্চেলর রংপুর, িদনাজপুর, বগুড়া রাজশাহীর মেতা
িকছু েজলায় অগভীর মািটেত
েযখােন এর ঝুঁিক েনই।

শক্ত

িশলা

বা

‘সিলড

ক্রাস্ট’

আেছ।
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নরিসংদীর
মা-েছেলর

বাসচাপায়

প্রাণ

েগল

িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : নরিসংদীর িশবপুের রাস্তা পারাপােরর সময় যাত্রীবািহ বােসর
চাপায় মা ও েছেল িনহত হেয়েছন। মঙ্গলবার সকাল সােড় ১১টার িদেক
উপেজলার কুন্দারপাড়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ঢাকা-িসেলট মহাসড়েক এই
দুর্ঘটনা ঘেট।
িনহতরা হেলন- উপেজলার ব্রাহ্মন্দী গ্রােমর েলাকমান
স্ত্রী নািসমা েবগম (৩০) ও তার েছেল ইফাত (৭)।

েহােসেনর

পুিলশ জানায়, গৃহবধু নািসমা েবগম তার ৭ বছেরর েছেল ইফাতেক িনেয়
েকান্দারপাড়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় রাস্তা পার হচ্িছেলন। এ সময়

ৈভরব েথেক েছেড় আসা ঢাকাগামী যাত্রীবাহী একিট বাস তােদর চাপা
িদেল ঘটনাস্থেলই িশশু ইফােতর মৃত্যু হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায়
হাসপাতােল েনওয়ার পেথ মারা যান নািসমা েবগম।
ইটােখালা হাইওেয় পুিলশ ফাঁিড়র দািয়ত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওিস)
হািফজুর রহমান দুর্ঘটনার সত্যতা িনশ্িচত বেলন, খবর েপেয় হাইওেয়
পুিলশ ঘটনাস্থেল উপস্িথত হেয় িনহতেদর লাশ উদ্ধার কের। এ ঘটনায়
অিভযুক্ত বাস জব্দ ও চালকেক আটক কেরেছ হাইওেয় পুিলশ।
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ময়মনিসংেহ িনেখাঁেজর ২ িদন পর
িশশুর লাশ িমলল নর্দমায়
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : ময়মনিসংেহর ঈশ্বরগঞ্েজ িনেখাঁেজর দু’িদেনর
বছেরর িশশু সাদােতর লাশ পাওয়া েগেছ নর্দমায়।

মাথায়

েদড়

আজ মঙ্গলবার িবেকেল িশশুিটর বাসার অদূের নর্দমার মধ্েয লাশ েভেস
উঠেত েদেখ স্থানীয়রা। পের পিরবােরর েলাকজন িশশুিটর লাশ উদ্ধার
কের।
এর আেগ েরাববার িবেকেল
উজ্জেলর েদড় বছর বয়সী
স্থােন িশশুিটর েখাঁজ
রােতই ঈশ্বরগঞ্জ থানায়

উপেজলার আঠারবািড় বাজােরর কাপড় ব্যবসায়ী
িশশু সাদাত িনেখাঁজ হয়। আশপােশর িবিভন্ন
কেরও পাওয়া যায়িন। িবষয়িট িনেয় ওই িদন
একিট সাধারণ ডােয়ির কের পিরবার।

স্থানীয়রা জানান, পিরবার ও প্রিতেবশীেদর ধারণা িছেলা িশশুিটেক
বাসার সামেন েথেক েকউ তুেল িনেয় থাকেত পাের। িকন্তু িশশুিটর লাশ
নর্দমায় পেড় িছল। একমাত্র েছেলর লাশ পাওয়া যাওয়ায় বাবা-মা ও
স্বজনেদর আহাজািরেত এলাকা ভাির হেয় উেঠেছ।
ঈশ্বরগঞ্জ থানার ওিস আহম্েমদ কবীর েহােসন বেলন, িশশুিট েখলেত
েখলেত বািড়র অদূেরর নর্দমায় পেড় িগেয় মৃত্যু হেয়েছ বেল ধারণা করা

হচ্েছ। পিরবােরর পক্ষ েথেক েকােনা অিভেযাগ না
ময়নাতদন্েত লাশ দাফেনর জন্য হস্তান্তর করা হেয়েছ।

থাকায়

িবনা
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ফ্যান
কারখানায়
টঙ্গীেত
িবস্েফারেণ ২ শ্রিমক িনহত
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : গাজীপুেরর টঙ্গীেত ন্যাশনাল ফ্যান কারখানার িহট েচম্বার
িবস্েফারেণ দুজন িনহত হেয়েছন। এ সময় দগ্ধ হেয়েছন আরও ২০ জন।
আজ মঙ্গলবার েপৗেন ১২টার িদেক টঙ্গীর িবশিফট িশল্পনগরী এলাকায় এ
ঘটনা ঘেট। তাৎক্ষিণক হতাহতেদর পিরচয় পাওয়া যায়িন।
ন্যাশনাল ফ্যান কারখানার কর্মচারী আবদুল রহীম জানান, প্রিতিদেনর
মেতা আজ কারখানায় সকােল এেস কাজ শুরু কির। হঠাৎ েবলা েপৗেন ১২টার
িদেক কারখানায় ফ্যােনর িহট েচম্বার িবস্েফািরত হয়। এখন পর্যন্ত
দুই শ্রিমেকর মৃতেদহ উদ্ধার করা হেয়েছ। এ সময় দগ্ধ হেয়েছন আরও ২০
শ্রিমক। তােদর উদ্ধার কের টঙ্গী সরকাির হাসপাতােল ভর্িত করা
হেয়েছ। িনহতেদর সংখ্যা আরও বাড়েত পাের বেল জানান িতিন।
টঙ্গী পূর্ব থানার ওিস কামাল েহােসন জানান, এ ঘটনায় দুজেনর
মৃতেদহ উদ্ধার করা হেয়েছ। স্থানীয়রা ও ফায়ার সার্িভেসর কর্মীরা
আহতেদর উদ্ধার কের হাসপাতােল ভর্িত কেরেছন। িনহেতর সংখ্যা আরও
বাড়েত পাের বেল জানান ওিস।
এর আেগ ২০১৬ সােল ১০ েসপ্েটম্বর গাজীপুের টঙ্গীর িবিসক িশল্প
এলাকায় টাম্পােকা ফয়লস িলিমেটড নােমর একিট প্যােকিজং কারখানায়
বয়লার িবস্েফারেণর ঘটনা ঘেট।
এেত পাঁচ তলা ভবনিট পুেরাপুির ধেস পেড়। িবস্েফারেণ দগ্ধ হেয় ও
চাপা পেড় অন্তত ২৪ জন িনহত হয় এবং আহত হয় অর্ধশতািধক মানুষ।
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