৩ মাস পর েভামরা
িদেয় ঢুকেছ েপঁয়াজ

স্থলবন্দর

িনউজ েডক্স : মহামাির কেরানা ভাইরােসর কারেণ দীর্ঘ সােড় ৩ মাস
বন্ধ থাকার পর সাতক্ষীরার েভামরা স্থলবন্দর িদেয় আবারও ভারত েথেক
েপঁয়াজ আমদািন শুরু হেয়েছ।

শিনবার (২ জানুয়াির) িবেকল ৫টা পর্যন্ত এ বন্দর িদেয় নয়িট ট্রােক
২৪২ েমট্িরক টন ভারতীয় েপঁয়াজ বাংলােদেশ প্রেবশ কের।

কাস্টমস সূত্ের জানা যায়, েভামরা বন্দেরর
েঘাজাডাঙ্গা এলাকায় এখনও ২০-২৫িট েপঁয়াজবাহী
প্রেবেশর অেপক্ষায় রেয়েছ।

িবপরীেত ভারতীয়
ট্রাক বাংলােদেশ

এিদেক, দীর্ঘ সােড় িতনমাস পর আবারও েপঁয়াজ আমদািন শুরু হওয়ায়
কর্মচাঞ্চল্য িফের এেসেছ বন্দের।

েভামরা িসঅ্যান্ডএফ এেজন্টস অ্যােসািসেয়শেনর অর্থ সম্পাদক মাকসুদ
খান জানান, দীর্ঘ সােড় ৩ মাস বন্ধ থাকার পর শিনবার িবেকল েথেক
আবারও েপঁয়াজ আমদািন শুরু হেয়েছ। এই ধারা চলেত থাকেল বাংলােদেশ
েপঁয়ােজর দাম কমেব।

েভামরা স্থলবন্দেরর রাজস্ব কর্মকর্তা আকবর আলী জানান, িবেকল ৫টা
পর্যন্ত েমাট নয়িট েপঁয়াজবাহী ট্রাক ভারত েথেক বাংলােদেশ প্রেবশ
কেরেছ। এেত েমাট ২৪২ েমট্িরক টন ভারতীয় েপঁয়াজ আমদািন হেয়েছ।

৫০ লাখ িটকার টাকা েরাববার
ভারেত পাঠােব বাংলােদশ

িনউজ েডক্স : বাংলােদশ সরকার ভারেতর েসরাম ইন্সিটিটউট েথেক
অক্সেফার্ড-অ্যাস্ট্রােজেনকার িটকা েকনার জন্য আগামীকাল েরাববার

(৩ জানুয়াির) প্রথম চালােনর ৫০ লাখ িটকার দাম বাবদ ৬০০ েকািট
টাকা ব্যাংেক জমা করেব। িবিনমেয় েসরাম ইন্সিটিটউট একটা ব্যাংক
গ্যারান্িট েদেব।

শিনবার (২ জানুয়াির) স্বাস্থ্য অিধদপ্তেরর মহাপিরচালক ডা. আবুল
বাশার েমাহাম্মদ খুরিশদ আলম সাংবািদকেদর এ তথ্য েদন। িতিন বেলন,
সরকােরর উচ্চপর্যােয়র িনর্েদশনা অনুসাের যুক্তরাজ্য ও ভারেত
অনুেমাদেনর পর বাংলােদেশ িটকা িনেয় আসেত এখন আর েকােনা বাধা েনই।

স্বাস্থ্য অিধদপ্তেরর মহাপিরচালক আেরা বেলন, দ্রুতই েদেশর ওষুধ
প্রশাসন অিধদপ্তেরর িবেশষ কিমিটর অনুেমাদন িদেয় েদেব। এর জন্য
প্রেয়াজনীয় সব কাগজ প্রস্তুত আেছ। চুক্িতর ধারা অনুযায়ী তারা যিদ
আগামী জুেনর মধ্েয িটকা িদেত না পাের তাহেল বাংলােদশ অগ্িরম এই
টাকা েফরত েনেব। বাংলািনউজ

েলাহাগাড়ার
সন্তান
েহাছাইন
আদনান
‘েনৗ
স্বর্ণ পদক’ অর্জন

হািমদ
প্রধান

এলিনউজ২৪ডটকম : েলাহাগাড়ার সন্তান িমডশীপম্যান হািমদ েহাছাইন
আদনান প্রিশক্ষেণ ২য় সর্েবাচ্চ মান অর্জনকারী িহেসেব ‘েনৗ প্রধান
স্বর্ণ পদক’ অর্জন কেরেছন। বুধবার (৩০ িডেসম্বর) চট্টগ্রােমর
বাংলােদশ েনভাল একােডিমেত ‘িমডশীপম্যান ২০১৮/এ’ ব্যাচ এবং
‘ডাইেরক্ট
এন্ট্ির
অিফসার
(িডইও)
২০২০/িব’
ব্যােচর
নবীন
কর্মকর্তােদর শীতকালীন রাষ্ট্রপিত কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠােন এ পদক
গ্রহণ কেরন।

গণভবন
েথেক
অনলাইেন
সংযুক্ত
হেয়
প্রধান
অিতিথ
িহেসেব
প্রধামন্ত্রী েশখ হািসনা এ কুচকাওয়াজ পিরদর্শন এবং সালাম গ্রহণ
কেরন। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ হেয় স্বর্ণ পদক তুেল েদন েনৗবািহনীর
প্রধান এডিমরাল এম শাহীন ইকবাল। বাংলােদশ েনৗবািহনীর ৩১ জন
িমডশীপম্যান এবং ২০২০/িব ব্যােচর ৩২ জন ডাইেরক্ট এন্ট্ির
অিফসারসহ ৬৩ জন নবীন কর্মকর্তা কিমশন লাভ কেরন। এেদর মধ্েয ৩ জন
নারী িমডশীপম্যান এবং ৬ জন নারী ডাইেরক্ট এন্ট্ির অিফসার রেয়েছন।
িভিডও েটিল কনফােরন্েসর মাধ্যেম কুচকাওয়াজ পিরদর্শেনর পর
প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা তাঁর ভাষেণ জািতর িপতা বঙ্গবন্ধু েশখ
মুিজবুর রহমােনর অবদােনর কথা স্মরণ কেরন।

জানা যায়, িমডশীপম্যান হািমদ েহাছাইন আদনান েলাহাগাড়া উপেজলার
আিমরাবাদ ইউিনয়েনর মল্িলক েছাবাহান হািজর পাড়ায় জন্মগ্রহণ কেরন।
িপতা ডা. আবদুল কাইয়ুম সােবক উপেজলা স্বাস্থ্য ও পিরবার
পিরকল্পনা কর্মকর্তা। মাতা আিফফা েফরেদৗিছ একজন গৃিহনী।

িমডশীপম্যান হািমদ েহাছাইন আদনান ২০১৪ সােল চট্টগ্রাম সরকাির
উচ্চ িবদ্যালয় েথেক মাধ্যিমক ও ২০১৬ সােল ইস্পাহানী পাবিলক স্কুল
এন্ড কেলজ েথেক উচ্চ মাধ্যিমক পরীক্ষায় কৃিতত্েবর সােথ উত্তীর্ণ
হন। েস ছাত্র জীবেন একজন ভােলা ক্িরেকটারও িছেলন। ভােলা মানুষ
হেয় েদেশর স্বাধীনতা ও স্বার্বেভৗমত্ব রক্ষায় িনেজেক িনেয়ািজত
রাখেত পাের তার জন্য েদশবাসীর কােছ েদায়া েচেয়েছন িমডশীপম্যান
হািমদ েহােসন আদনান।

উল্েলখ্য, িমডশীপম্যান হািমদ েহাছাইন আদনান সাংবািদক ও সংগঠক এম.
সাইফুল্লাহ েচৗধুরীর ভািতজা।

েলাহাগাড়ায়
বসতঘর

আগুেন

পুেড়েছ

৬

এলিনউজ২৪ডটকম : েলাহাগাড়ার বড়হািতয়ায় আগুেন পুেড় েগেছ ৬ পিরবােরর
বসতঘর। শিনবার (২ জানুয়াির) সকাল ১১টায় ইউিনয়েনর ৪নং ওয়ার্েড
আমতলী জগতার পাড়ায় এ ঘটনা ঘেট। স্থানীয় ইউিপ সদস্য ঘটনার সত্যতা
িনশ্িচত কেরেছন।

ক্ষিতগ্রস্তরা হেলন, দুলাল নাথ, প্রদীপ
িবেনাদন নাথ, শংকর নাথ ও িনপুর নাথ।

নাথ,

সন্েতাষ

নাথ,

প্রত্যক্ষদর্শী ও ফায়ার সার্িভস সূত্ের জানা েগেছ, রান্নাঘেরর
চুলা েথেক আগুেনর সূত্রপাত। তেব, কার বসতঘেরর রান্নাঘেরর চুলা
েথেক আগুেনর সূত্রপাত েসটা জানা যায়িন। মুহুর্েতর মধ্েয আগুন
ছিড়েয় পেড়। এেত ৪িট মািটর েদওয়াল ও িটেনর ছাউনীযুক্ত এবং ২িট
আধাপাকা বসতঘর পুেড় যায়। খবর েপেয় আশপােশর েলাকজন আগুন েনভােত
এিগেয় আেসন। ততক্ষেণ সবিকছু পুেড় ছাই হেয় যায়।

সাতকািনয়া ফায়ার ষ্েটশেনর িডউিট অিফসার েমা. শািকল েহােসন জানান,
খবর েপেয় দ্রুত ঘটনাস্থেল িগেয় আগুন িনয়ন্ত্রেণ আনা হয়। আগুেন
তােদর প্রায় ৪ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষিত হেয়েছ বেল প্রাথিমকভােব ধারণা
করা হচ্েছ।

েলাহাগাড়ায় এক রােত ৭ গরু চুির

এলিনউজ২৪ডটকম : েলাহাগাড়ায় এক রােত ৭িট গরু চুিরর ঘটনা ঘেটেছ।
শিনবার (২ জানুয়াির) েভাররােত উপেজলার আিমরাবাদ ইউিনয়েনর ২নং
ওয়ার্েড পৃথক এ ঘটনা ঘেট। স্থানীয় ইউিপ সদস্য েহাছাইন মুহাম্মদ
শারপু ঘটনার সত্যতা িনশ্িচত কেরেছন।

ক্ষিতগ্রস্তরা হেলন পশ্িচম আিমরাবাদ ৈখয়ারকুল খািসয়ার পাড়ার মৃত
আবদুস সাত্তােরর পুত্র নুরুল কিবর ও ডলুকুল মাস্টার পাড়ার মৃত
আহমদ িময়ার পুত্র নুুরুল কিবর।

ক্ষিতগ্রস্তরা জানান, প্রিতিদেনর ন্যায় রােত গরুগুেলা েগায়াল ঘের
েরেখ তালাবদ্ধ কের ঘুমােত যান। েভাররােত একদল েচার েগায়ালঘেরর
দরজার তালা েকেট গরুগুেলা িনেয় যায়। সকােল েগায়াল ঘেরর তালা কাটা
ও গরু েদখেত না েপেয় তারা চুিরর িবষয়িট িনশ্িচত হেয়েছ। চুির গরু
৭িটর আনুমািনক মূল্য ৪ লাখ টাকা।

েলাহাগাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওিস) জােকর েহাসাইন
মাহমুদ জানান, গরু চুিরর ঘটনায় েকউ িলিখত অিভেযাগ কেরিন। অিভেযাগ

েফেল আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হেব।

