িবএমিডিসেত
দুদেকর
অিভযান:
িসস্েটম
তািগদ
িনউজিবিড৭১ডটকমঃ

বাংলােদশ

েমিডেকল

ও

আকস্িমক
উন্নয়েনর
েডন্টাল

কাউন্িসেল

(িবএমিডিস) িচিকৎসকেদর সার্িটিফেকট উত্েতালেনর সময় েবআইনীভােব
টাকা পিরেশাধ করেত হয়, দুদক কলেসন্টাের িচিকৎসকেদর এমন এক
অিভেযােগর িভত্িতেত িবএমিডিসর িবজয়নগরস্থ কার্যালেয় আকস্িমক
অিভযান চালায় দুদক।এ সময় দুদেকর পক্ষ েথেক উপস্িথত িচিকৎসকসহ
সকেলর কােছ দুর্নীিতিবেরাধী
স্িটকার িবতরণ করা হয়।

িলফেলট

ও

দুদক

হটলাইন

(১০৬)

এর

েসামবার (১৬জুলাই) আনুমািনক সময় দুপুর ২টা ৩০ িমিনেট দুদেকর
উপপিরচালক েগালাম শাহিরয়ার েচৗধুরীর েনতৃত্েব একিট এনেফার্সেমন্ট
িটম এ অিভযান পিরচালনা কের। পের দুদেকর পক্ষ েথেক িবএমিডিসর
িবজয়নগরস্থ কার্যালেয়র েরিজস্ট্রার এবং েডপুিট েরিজস্ট্রােরর
সােথ সাক্ষাৎ কের সার্িটিফেকট উত্েতালনসহ যাবতীয় প্রশাসিনক
কার্যক্রম দুর্নীিতমুক্ত রাখার পরামর্শ েদয়া হয়।
এ অিভযান প্রসঙ্েগ এনেফার্সেমন্ট অিভযােনর সমন্বয়কারী দুদেকর
মহাপিরচালক (প্রশাসন) েমাহাম্মাদ মুনীর েচৗধুরী জানান, “দুর্নীিত
েথেক পিরত্রান েপেত িচিকৎসকেদর অিভেযাগেক আমেল এেন দুদক
িবএমিডিসেত এ িটম পািঠেয়েছ। আশা করা যায়, এেত পিরস্িথিতর উন্নিত
হেব, তেব ঘুষ েনয়া হেল েসক্েষত্ের দুদেকর র্ট্যাপ িটম তাৎক্ষিণক
গ্েরফতার অিভযান চালােব।”
আজ মঙ্গলবার (১৭জুলাই) মধ্যরােত এক প্েরস িবজ্ঞপ্িতেত
তথ্য জািনেয়েছন দুদেকর জনসংেযাগ িবভােগর এক কর্মকর্তা।
িনউজিবিড৭১/এ এল/ জুলাই ১৭, ২০১৮

এসব

উত্তরখােন
উদ্ধার

নারীর

ঝুলন্ত

লাশ

িনউজিবিড৭১ডটকম
আসাদুজ্জামান িলটনঃ রাজধানীর উত্তরখােন এক নারীর ঝুলন্ত লাশ
উদ্ধার করা হেয়েছ।েসামবার রাত ৯টা ৩০ িমিনেটর িদেক উত্তরখােনর
কুিড়পাড়া এলাকার ভাড়ািটয়া সািকেবর স্ত্রী িমতু আক্তার (২২) এর
মৃতেদহ উদ্ধার কের পুিলশ।
এ িবষেয় উত্তরখান থানার অিফসার ইনচার্জ (ওিস) েমা. েহলাল উদ্িদন
বেলন, প্রাথিমকভােব ধারনা করা হচ্েছ িনহত িমতু গলায় ফাঁস িদেয়
আত্মহত্যা
কেরেছন।
তেব
িক
কারেন
িতিন
আত্মহত্যা
কেরেছন
েসই সম্পর্েক জানার েচষ্টা চলেছ।
িনহেতর লাশ ময়নাতদন্েতর জন্য ঢাকা েমিডেকল কেলজ হাসপাতাল মর্েগ
পাঠােনা হেয়েছ।
িনউজিবিড৭১/এ এল/ জুলাই ১৬, ২০১৮

গাজীপুের প্রায় ৭ লক্ষ টাকার
মাদক উদ্ধারঃআটক ১
িনউজিবিড৭১ডটকম
গাজীপুরঃ
গাজীপুেরর
টঙ্গী
এলাকা
হেত
ইয়াবা
ও
েহেরাইনসহ
েমা.শহীদুল েবপারী (৩৮) নােমর এক মাদক ব্যবসায়ীেক গ্েরফতার কেরেছ
র্যাব। এসময় তার েদহ তল্লাশী কের ১,৭৭৫ িপস ইয়াবা ট্যাবেলট, ০৫
গ্রাম েহেরাইন, ০১ িট েমাবাইল ও মাদকদ্রব্য িবক্রেয়র নগদ ৩,৫০০
টাকা উদ্ধার করা হয়।
েরাববার (১৫ জুলাই) স্থানীয় সময় আনুমািনক সন্ধ্যা ৬টা ৩০ িমিনেট

চলমান মাদক িবেরাধী অিভযােনর ধারাবািহকতায় র্যাব-১ এর একিট
আিভযািনক দল েগাপন সংবােদর িভত্িতেত জানেত পাের েয, গাজীপুর
েজলার টঙ্গী থানাধীন হাজী মাজার বস্িত এলাকায় কিতপয় মাদক
ব্যবসায়ী মাদকদ্রব্য িবক্রেয়র উদ্েদশ্েয অবস্থান করেছ। প্রাপ্ত
সংবােদর িভত্িতেত আিভযািনক দলিট বর্িণত স্থােন অিভযান পিরচালনা
কের। এসময় ১,৭৭৫ িপস ইয়াবা ট্যাবেলট, ০৫ গ্রাম েহেরাইন, ০১ িট
েমাবাইল ও মাদকদ্রব্য িবক্রেয়র নগদ ৩,৫০০ টাকা উদ্ধার সহ এক জন
মাদক ব্যবসায়ীেক অটক কের র্যাব।উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্েযর আনুমািনক
বাজার মূল্য ৬,৭০,০০০ টাকা ।
র্যাব-১ উত্তরার এক কর্মকর্তা বেলন, শহীদুল েবপারী একজন েপশাদার
মাদক
ব্যবসায়ী।গাজীপুেরর
অন্যতম
মাদক
ব্যবসায়ী
বাচ্চুর
সহেযািগতায় দীর্ঘিদন যাবৎ মাদক ব্যবসা পিরচালনা কের আসিছল।
িতিন বেলন, গত ২২ েম ২০১৮ ইং তািরখ বাচ্চু র্যােবর সােথ বন্দুকযুদ্েধ িনহত হেল ধৃত আসামী েবশ িকছুিদন গাঁ ঢাকা েদয়। গ্েরফতার
এড়ােত দীর্ঘিদন আত্মেগাপন করার পর পুনঃরায় েস তার শ্যালক
শাহজাহান ও তার স্ত্রী রুিবনার সহেযািগতায় মাদক ব্যবসা শুরু কের
বেল স্বীকার কের।
িতিন আরও বেলন, শাহজাহান ও রুিবনা কক্সবাজার ও রাজশাহী হেত মাদক
দ্রব্য সংগ্রহ কের ঢাকায় িনেয় আসার পর ধৃত আসামী শহীদুল েসগুেলা
খুচরা ও পাইকারী মূল্েয িবক্রয় কের থােক। উদ্ধারকৃত মাদক
দ্রব্যগুেলা খুচরা মূল্েয িবক্রেয়র উদ্েদশ্েয বর্িণত স্থােন
অবস্থান করিছল বেল ধৃত আসামী স্বীকার কের। উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্য
এবং গ্েরফতারকৃত আসামীর িবরুদ্েধ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হেয়েছ
।
আজ েসামবার,(১৬ জুলাই) রােত র্যািপড এ্যাকশন ব্যাটািলয়ন (র্যাব১) উত্তরা এর কমান্িডং অিফসার (িসও) েলফেটন্ট্যান্ট কর্েনল
সারওয়ার িবন কােশম ঘটনার সত্যতা িনশ্িচত কেরেছন।
িনউজিবিড৭১/এ এল/ জুলাই ১৬, ২০১৮

টাঙ্গাইেলর
েদলদুয়াের
পুেরািহেতর ঝুলন্ত মরেদহ
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : টাঙ্গাইেলর েদলদুয়ার উপেজলার আিটয়া ইউিনয়েনর তপন কুমার
িবশ্বাস (৬০) নােম এক পুেরািহেতর ঝুলন্ত মরেদহ উদ্ধার কেরেঠ
পুিলশ।
আজ েসামবার দুপুের পুেরািহেতর মরেদহিট উদ্ধার করা হেয়েছ। এর আেগ
েভাের আিটয়া ইউিনয়েনর িপেরাজপুর গ্রােম এই ঘটনা ঘেটেছ।
জানা যায়, তপন কুমার িবশ্বাস ঠাকুর একজন পুেরািহত ব্যক্িত িছেলন।
তার অেনক ভক্তবৃন্দ রেয়েছ। সকােল তােক মৃত অবস্থায় েদেখ
স্থানীয়রা থানায় খবর েদয়। পের পুিলশ ঘটনাস্থেল েথেক মরেদহিট
উদ্ধার কের।
এ প্রসঙ্েগ েদলদুয়ার থানা পুিলেশর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওিস)
জিহরুল ইসলাম জানান, খবর েপেয় ঘটনাস্থেল পুিলশ পাঠােনা হয়। তেব
মরেদেহর সুরতহাল েদেখ প্রাথিমকভােব ধারণা করা হচ্েছ এিট একিট
আত্মহত্যা। ময়নাতদন্েতর জন্য মরেদহ টাঙ্গাইল েজনােরল হাসপাতাল
মর্েগ পাঠােনা হেয়েছ। িরেপার্ট হােত না পাওয়া পর্যন্ত স্পষ্ট কের
িকছু বলা যাচ্েছ না।
িনউজিবিড৭১/আ/জুলাই ১৬ ,২০১৮

কুিড়ল
িবশ্বেরােড
চাপায় িনহত ১

বােসর

িনউজিবিড৭১ডটকমঃ রাজধানীর কুিড়ল িবশ্বেরােড সুপ্রভাত নােমর একিট
বােসর চাপায় অজ্ঞাত পিরচয় এক ব্যক্িত িনহত হেয়েছন। এ ঘটনায় বাস
এবং চালেকর সহকারীেক (েহল্পার) আটক কের পুিলেশর কােছ েসাপর্দ

কেরেছ আশপােশর েলাকজান।
স্থানীয় একািধক সূত্ের জানা যায়, েসামবার(১৬জুলাই)সকােল কুিড়ল
ফ্লাইওভােরর িনেচ রামপুরা যাওয়ার প্রধান সড়েক এ ঘটনা ঘেট।
পুিলেশর
িখলক্েষত
থানার
উপ-পিরদর্শক
(এসআই)
েমাহাম্মদ
েমাফাসসারুল ইসলাম বেলন, সকােল বাসিট ফ্লাইওভােরর িনেচ ওই
ব্যক্িতেক ধাক্কা িদেল ঘটনাস্থেলই তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় বাস
এবং েহল্পার শহীদ ফরািজেক আটক করা হেয়েছ। তেব ড্রাইভার পলাতক।
থানা সূত্ের জানা যায়, িনহত ব্যক্িত একজন মধ্যবয়স্ক পুরুষ। তার
পিরচয় সনাক্েতর কাজ চলেছ। সুরতহাল প্রিতেবদন প্রস্তুেতর পর
ময়নাতদন্েতর জন্য িনহেতর মরেদহ ঢাকা েমিডেকল কেলজ (ঢােমক)
হাসপাতােল পাঠােনা হেয়েছ।
িনউজিবিড৭১/এ এল/ জুলাই ১৬, ২০১৮

দুই থানায় নতুন দুই ওিস
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকাঃ ঢাকা েমট্েরাপিলটন পুিলশ’র পল্লবী থানা ও
থানার অিফসার ইনচার্জ (ওিস) েদর বদলী করা হেয়েছ।

িমরপুর

মেডল

১৬
জুলাই,
২০১৮
ঢাকা
েমট্েরাপিলটন
পুিলশ
কিমশনার
আছাদুজ্জামান িময়া িবিপএম (বার), িপিপএম স্বাক্ষিরত এক
আেদেশ এই বদলী করা হয়।

েমাঃ
অিফস

বদলীর আেদেশ িমরপুর মেডল থানার অিফসার ইনচার্জ েমাঃ নজরুল
ইসলামেক অিফসার ইনচার্জ পল্লবী থানা ও পল্লবী থানার অিফসার
ইনচার্জ েমাঃ দাদন ফিকর িপিপএমেক অিফসার ইনচার্জ িমরপুর মেডল
থানা িহেসেব বদলী করা হেয়েছ।
িনউজিবিড৭১/এ এল/ জুলাই ১৬, ২০১৮

েতজগাঁও
িশল্পাঞ্চল
এজাহার
ভুক্ত
পলাতক
গ্েরফতার

থানার
আসামী

িনউজিবিড৭১ডটকমঃ রাজধানীর েতজগাঁও িশল্পাঞ্চল থানার মাদক মামলার
পলাতক আসামী ইয়াবা সম্রাটেক েটকনাফ েথেক গ্েরফতার কেরেছ পুিলশ
ব্যুেরা অব ইনেভস্িটেগশন (িপিবআই) ঢাকা েমট্েরা।গ্েরফতারকৃত
আসামীর নাম, ইয়ািসন আরাফাত (২৮)।
গ্েরফতারকৃত ইয়ািসন কক্সবাজােরর েটকনাফ থানার হ্নীলা গ্রােমর
জালাল আহম্েমেদর েছেল। িতিন মায়ানমােরর নাফ নদীর তীরবর্তী একিট
গ্রােমর বাসীন্দা।িতিন তার সহেযাগীেদর মাধ্যেম মায়ানমার হেত
ইয়াবার বড় বড় চালান িনেয় আসেতন। তারপর ইয়াবার চালান কক্সবাজার
েজলা হেত যাত্রীবাহী বাস ও িবমানসহ িবিভন্ন মাধ্যেম ঢাকায় েপৗঁেছ
িদত।পের তার িনয়ন্ত্রণাধীন েলাকজেনর মাধ্যেম রাজধানীর িবিভন্ন
এলাকায় ইয়াবা ট্যাবেলট সরবরাহ ও িবক্রয় করত।
পুিলশ সূত্ের জানা যায়, গ্েরফতারকৃত ইয়ািসন মাদক মামলার পলাতক
এজাহার ভুক্ত আসামী।মামলািট তদন্ত করিছেলা পুিলশ ব্যুেরা অব
ইনেভস্িটেগশন (িপিবআই)। মামলািট তদন্েতর সময় তথ্য প্রযুক্িতর
মাধ্যেম তার অবস্থান সম্পর্েক িনশ্িচত হয় পুিলশ।
েরাববার (১৫ জুলাই) ইয়ািসনেক গ্েরফতার করার জন্য েটকনােফ অিভযান
চালায় িপিবআই। এসময় েটকনােফর হ্নীলা বাজার এলাকা হেত তােক
গ্েরফতার করা হয়।ইয়ািসন তার হ্নীলা এলাকা েথেক ঢাকায় েলখাপড়া
করেত আসা গরীব ও িনরীহ ছাত্রেদরেক ইয়াবা বহনকারী িহেসেব ব্যবহার
করত এবং িবিনমেয় ঐ সকল ছাত্রেদর েমসভাড়া ও েলখাপড়ার খরচ িদত।

িপিবআই সূত্ের জানা যায়, গ্েরফতারকৃত আসামী
িবরুদ্েধ িবিভন্ন থানায় একািধক মামলা রেয়েছ ।

ইয়ািসন

আরাফােতর

িনউজিবিড৭১/এ এল/ জুলাই ১৬, ২০১৮

৫ম শ্েরিণর ছাত্রীেক
েবঁেধ ধর্ষণ!
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : ৫ম শ্েরিণর

ছাত্রীেক-

নরিসংদীর

পলােশ

হাত-পা

৫ম

শ্েরণীর

এক

ছাত্রীেক হাত-পা েবঁেধ ধর্ষণ করার অিভেযাগ উেঠেছ। গুরুতর আহত
অবস্থায় ধর্িষত িশশু িশক্ষার্থীেক উদ্ধার কের উপেজলা স্বাস্থ্য
কমপ্েলক্েস ভর্িত করা হেয়েছ।
শিনবার দুপুের পলাশ উপেজলার চরিসন্দুর ইউিনয়েনর টান চলনা গ্রােম
এ ঘটনা ঘেট। ঘটনার পর েথেকই গাঁ ঢাকা িদেয়েছ অিভযুক্ত আবু তােহর
(৩৫)। েস চলনা গ্রােমর মৃত আলা উদ্িদেনর েছেল।
িনর্যািতত ছাত্রীর পিরবার ও পুিলশ জানায়, িবদ্যালেয় যাওয়ার পেথ
টান চলনা গ্রােমর এক সন্তােনর জনক আবু তােহর েপছন িদক েথেক ওই
িশশু িশক্ষার্থীর মুখ েচেপ ধের িনজ ঘের িনেয় যায়। বাড়ীেত েকউ না
থাকার সুেযােগ এ সময় গােয়র ওড়না ও দিড় িদেয় িশশুিটেক েবেধ ধর্ষণ
েশেষ েছেড় েদয়া হয়। আহতাবস্থায় িশশুিট বািড়েত েপৗছােল অিভভাবকরা
পলাশ থানায় খবর েদয়। পুিলশ ধর্ষেণর িশকার িশশুিটেক উদ্ধার কের
উপেজলা স্বাস্থ্য কমপ্েলক্েস পািঠেয়েছ। এ ঘটনায় িশশুিটর মা বাদী
হেয় পলাশ থানায় মামলা দােয়র কেরেছন।
পলাশ থানার সহকারী উপ-পিরদর্শক (এএসআই) মঞ্জুরুল ইসলাম বেলন,
অিভযুক্ত ধর্ষক আবু তােহরেক গ্েরপ্তাের অিভযান চালােনা হচ্েছ।
িনউজিবিড৭১/এম েক/১৫ জুলাই, ২০১৮

অিভনব কায়দায় ইয়াবা পাচারকােল
আটক ৩ মাদক ব্যবসায়ী
িনউজিবিড৭১ডটকমঃ রাজধানীর বনানী হেত অিভনব কায়দায় েপেটর েভতের
কের ইয়াবা ট্যাবেলট পাচারকােল ১৮২০ িপস ইয়াবাসহ ০৩ জন মাদক
ব্যবসায়ীেক গ্েরফতার কেরেছ র্যাব-১।
গ্েরফতারকৃত আসামীদ্বয় হেলন- েমা.আসাদ(২৪), েমা.শুকুর আলী (২১),
েমা.শিফকুল ইসলাম উরেফ শিফক (২১)।
েরাববার (১৫ জুলাই) স্থানীয় সময় আনুমািনক সকাল ৯টা ১০িমিনেট
র্যাব-১ এর একিট আিভযািনক দল েগাপন সংবােদর িভত্িতেত জানেত
পাের েয,বনানী থানাধীন মহাখালীস্থ কেলরা হাসপাতাল েগইট এর সামেন
মাদক
ব্যবসায়ী
চক্েরর
কিতপয়
সদস্য
মাদকদ্রব্যসহ
অবস্থান
করেছ।প্রাপ্ত সংবােদর িভত্িতেত আিভযািনক দলিট বর্িণত স্থােন
অিভযান পিরচালনা কের এবং সন্েদহ ভাজন িহেসেব ৪ জনেক আাটক কের।
পের তােদর েদহ তল্লাশী কের ০৩ িট েমাবাইল েফান ও নগদ ২,১৪০ টাকা
পাওয়া েগেলও েকান মাদকদ্রব্য পাওয়া যায়িন। এসময় তােদর কথাবার্তা
অসংলগ্ন ও গিতিবিধ সন্েদহজনক হওয়ায় ব্যাপক িজজ্ঞাসাবােদ তােদর
েপেট ইয়াবা ট্যাবেলট আেছ বেল গ্েরফতারকৃত আসামীদ্বয় স্বীকার কের।
পরবর্তীেত গ্েরফতারকৃত আসামীেদর েপট হেত সর্বেমাট ১,৮২০ িপস
ইয়াবা ট্যাবেলট উদ্ধার কের র্যাব।
এ িবষেয় সত্যতা স্বীকার কের আজ রােত (১৫ জুলাই) র্যাব-১ এর এক
কর্মকর্তা বেলন, চলমান মাদক িবেরাধী অিভযােন ধারাবািহকতায় র্যাব১ এর একিট আিভযািনক দল েগাপন সংবােদর িভত্িতেত জানেত পাের েয,
একিট মাদক ব্যবসায়ী চক্র আইন-শৃঙ্খলা বািহনীেক ফাঁিক িদেয়
দীর্ঘিদন যাবৎ কক্সবাজার হেত ইয়াবা ট্যাবেলট িনেয় রাজধানীর
িবিভন্ন স্থােন ব্যবসা পিরচালনা কের আসেছ। মাদক ব্যবসায়ী
চক্রিটেক গ্েরফতােরর লক্ষ্েয র্যাব-১ েগােয়ন্দা নজরদারী বৃদ্িধ
কের এবং চক্রিটর কিতপয় সদস্যেক সনাক্ত করেত সক্ষম হয়।
িতিন বেলন, ধৃত আসামীেদর িজজ্ঞাসাবােদ জানায় েয, তারা পরস্পর
েযাগসাজেস দীর্ঘিদন যাবৎ রাজধানীর িবিভন্ন এলাকায় মাদক ব্যবসা
কের আসেছ। কক্সবাজার হেত অজ্ঞাত পিরচয় এক ব্যক্িতর িনকট হেত তারা
ইয়াবা ট্যাবেলট সংগ্রহ কের বেল স্বীকার কের। পরবর্তীেত ইয়াবা

ট্যাবেলটগুেলা
ভােলাভােব
স্কচেটপ
িদেয়
েপিচেয়
সাধারণ
ৈতল/লুম্ব্িরেকিটং েজল িদেয় িপচ্িছল কের পায়ু পেথ েপেট িনেয়
ঢাকায় আেস এবং েসগুেলা েবর কের খুচরা ও পাইকারী মূল্েয িবক্রয়
কের।
িতিন আেরা বেলন, এর আেগ একািধক বার মুেখ গলধ্বঃকরেনর মাধ্যেম
ইয়াবার চালান সরবরাহ কেরেছ বেল গ্েরফতারকৃত আসামীরা স্বীকার কের।
আইন-শৃঙ্খলা বািহনীেক ফাঁিক েদওয়ার উদ্েদশ্েয এই পন্থা অবলম্বন
কের থােক বেল ধৃত আসামীরা জানায়। উদ্ধারকৃত ইয়াবা ট্যাবেলটগুেলা
জৈনক সিজেবর িনকট হস্তান্তেরর জন্য বর্িণত স্থােন অবস্থান করিছল
বেল ধৃত আসামীরা স্বীকার কের।
এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য িনয়ন্ত্রণ আইেন বনানী থানায় একিট মামলা
হেয়েছ বেল জািনেয়েছন র্যাব-১-এর অিধনায়ক েলফেটন্যান্ট কর্েনল
সেরায়ার িবন কােশম।
িনউজিবিড৭১/এ এল/ জুলাই ১৫, ২০১৮

শাহজালাল
িবমানবন্দের আগুন

আন্তর্জািতক

িনউজিবিড৭১ডটকমঃ হযরত শাহজালাল আন্তর্জািতক িবমানবন্দেরর
নম্বর িডপার্চার টার্িমনােল অগ্িনকাণ্েডর ঘটনা ঘেটেছ।

দুই

েরাববার (১৫ জুলাই) স্থানীয় সময় আনুমািনক সন্ধ্যা ৬টা ৫িমিনেট
েদাতলার িডপার্চার টার্িমনােলর ইিমগ্েরশেনর কােছ এই ঘটনা ঘেটেছ
বেল মুেঠােফােন জািনেয়েছন ফায়ার সার্িভেসর িডউিট অিফসার আিতকুর
রহমান ।
িতিন বেলন,খবর েপেয় ঘটনাস্থেল েগেছ ফায়ার সার্িভেসর সাতিট ইউিনট।
দমকল কর্মীরা আগুন িনয়ন্ত্রেণ আনেত কাজ করেছন।
িতিন আেরা বেলন, কী কারেণ অগ্িনকাণ্ড হেলা, তা এখনই বলা যাচ্েছ
না। আমরা আপাতত আগুন িনয়ন্ত্রেণর কাজ করিছ।

তেব িবমানবন্দেরর পিরচালক গ্রুপ ক্যাপ্েটন আব্দুল্লাহ আল ফারুেকর
দািব, ‘েকানও আগুন লােগিন, েধাঁয়া ছিড়েয় পেড়িছল। িকন্তু আমরা
সতর্কতার জন্য প্রেয়াজনীয় ব্যবস্থা িনেয়িছ। িবমানবন্দেরর ফায়ার
ইউিনট ছাড়াও বাইের েথেক ফায়ার সার্িভস এেসিছল। এখন িবমানবন্দেরর
কার্যক্রম স্বাভািবক রেয়েছ।’
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েকরানীগঞ্েজ
েকন্দ্রীয়
কারাগােরর ছাদ েভেঙ আহত ৯
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকাঃ েকরানীগঞ্েজ ঢাকা েকন্দ্রীয় কারাগােরর প্রধান ফটেকর ছাদ
েভেঙ আহত হেয়েছন নয় জন শ্রিমক। তাঁেদর মধ্েয সাতজেনর অবস্থা
গুরুতর। আহত শ্রিমকেদর স্যার সিলমুল্লাহ েমিডেকল কেলজ ও
িমটেফার্ড হাসপাতােল ভর্িত করা হেয়েছ।
েরাববার (১৫ জুলাই) আনুমািনক স্থানীয় সময় সকাল েপৗেন নয়টার িদেক
কারাগােরর প্রেবশপেথর ফটক িনর্মােণর কাজ চলিছল। হঠাৎ ফটেকর ছাদ
েভেঙ পেড়। এেত চাপা পেড় আহত হয় নয় শ্রিমক। পের েকরানীগঞ্জ ফায়ার
সার্িভস ও িসিভল িডেফন্েসর দুই ইউিনেটর কর্মীরা এেস উদ্ধার
অিভযান শুরু কেরন।
আহত শ্রিমেকরা হেলন েমা. ইব্রািহম (৪০), ফারুক েহােসন (২৫), মঈন
উদ্িদন িময়া (২২), েমা. রিবউল (২০), ইউনুছ িময়া (২৫), েমরাজ
েহােসন (২৭), আবদুর রাজ্জাক (৩০), হারুন অর রিশদ (২৮) ও িসরাজুল
ইসলাম (২৬)। এঁেদর মধ্েয েমা. ইব্রািহম ও িসরাজুল ইসলামেক
প্রাথিমক িচিকৎসা িদেয় েছেড় েদওয়া হেয়েছ।
স্থানীয় সূত্র জানায়,কারাগােরর প্রেবশপেথর ফটক িনর্মাণকাজিটর
দািয়ত্েব আেছ েমসার্স মমতাজ ইঞ্িজিনয়ািরং নােমর একিট িঠকাদাির
প্রিতষ্ঠান । এ প্রিতষ্ঠােনর মািলক েমা. রিন।

েকরানীগঞ্জ ফায়ার সার্িভস স্েটশেনর এক কর্মকর্তা বেলন, ‘সকাল ৯টা
২০ িমিনেট আমরা সংবাদ পাই কারাগােরর ফটেকর ছাদ েভেঙ পেড়েছ।
তৎক্ষণাৎ দুিট ইউিনট ঘটনাস্থেল েপৗঁেছ উদ্ধার অিভযান শুরু কের।
সাতজন িনর্মাণ শ্রিমকেক গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার কের স্যার
সিলমুল্লাহ েমিডেকল কেলজ ও িমটেফার্ড হাসপাতােল পাঠােনা হেয়েছ।’
িতিন আরও বেলন, ছােদর িনেচ এখেনা েকউ চাপা পেড় রেয়েছন িক না,
েসটা েদখা হচ্েছ।
ঢাকা েকন্দ্রীয় কারাগােরর েজল সুপার ইকবাল কবীর েচৗধুরী
সাংবািদকেদর জানান, দুর্ঘটনায় আহত ৭ জনেক িমটেফার্ড হাসপাতােল
িচিকৎসা েদওয়া হচ্েছ। িক কারেণ ফটেকর ছাদ েভেঙ পেড়েছ, এ িবষেয়
তদন্ত চলেছ।
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ঢািবেত
িশক্ষক-িশক্ষার্থীেদর
ওপর ছাত্রলীেগর হামলা
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা
:
ঢাকা
িবশ্বিবদ্যালেয়
িনপীড়নিবেরাধী
িশক্ষক
ও
িশক্ষার্থীেদর ওপর হামলা কেরেছ ছাত্রলীগ। এেত কেয়কজন আহত হেয়েছন।
েরাববার েবলা েসায়া ১২িটর িদেক হামলার এ ঘটনা ঘেট।
পূর্ব িনর্ধািরত কর্মসূিচ অনুসাের েকাটা সংস্কােরর পক্েষ সাধারণ
িশক্ষার্থীর ব্যানাের েবলা সােড় ১১টায় শহীদ িমনাের মানববন্ধন
শুরু হয়। এেত সমর্থন জািনেয় িবশ্বিবদ্যালেয়র িশক্ষকরাও অংশ েনন।
পােশই ছাত্রলীগ কর্মীরাও মানববন্ধন শুরু কের। িশক্ষকরা বক্তব্য
েদয়ার সময় তারা উস্কািনমূলক বক্তব্য েদয়। পের দু’পক্ষই িমিছল
িনেয় শহীদ িমনার েথেক িটএসিসর িদেক রওনা েদয়।
বঙ্গবন্ধু

টাওয়ােরর

সামেন

আসেল

িশক্ষক-িশক্ষার্থীেদর

ওপর

ছাত্রলীগ হামলা শুরু কের। এেত েবশ কেয়কজন আহত হন।
ঢাকা িবশ্বিবদ্যালেয়র গণেযাগােযাগ ও সাংবািদকতা িবভােগর িশক্ষক
ড. ফাহিমদুল হক বেলন, শহীদ িমনাের সাধারণ িশক্ষার্থীেদর কর্মসূিচ
িছল। েসখােন ছাত্রলীগ অবস্থান েনয়। তারা মাইেক িশক্ষকেদর িনেয়
কটূক্িত
কের।
িকন্তু
িবশ্বিবদ্যালয়
প্রশাসন
িনপীড়নিবেরাধী
িশক্ষকেদর েদাষােরাপ করেছ।
িতিন বেলন, িনপীড়নিবেরাধী িশক্ষার্থীরা বঙ্গবন্ধু টাওয়ােরর সামেন
আসেল ছাত্রলীগ হামলা চালায়।
িশক্ষার্থী রািফয়া তামান্না বেলন, প্রথম েথেকই তারা আমােদর
মানববন্ধেন বাধা েদয়ার েচষ্টা কেরেছ। পের আমরা িমিছল িনেয় যাওয়ার
সময় হামলা চালায়। তারা আমােদর িশক্ষকেদরও অপমান কেরেছ।
হামলার ঘটনার পর ঘটনাস্থেল িভিসর প্রক্টিরয়াল বিডর েলাকজন এেস
বিহরাগতেদর চেল েযেত মাইিকং কের। তেব প্রক্টিরয়াল বিডর েলাকজন
তােদর পিরচয় প্রকাশ কেরনিন।
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