মাংেসর পিরমাণ কম েদয়ায় িবেয়র
অনুষ্ঠােন সংঘর্ষ, িনহত ১

িনউজ েডক্স : বিরশােলর একিট িবেয় বািড়েত খাওয়ার সময় মাংেসর
পিরমাণ কম েদয়ােক েকন্দ্র কের বর-কেন পক্েষর েলাকজেনর মধ্েয
সংঘর্েষর ঘটনা ঘেটেছ। এেত বর পক্েষর একজেনর মৃত্যু হেয়েছ বেল
জািনেয়েছ পুিলশ।

মঙ্গলবার িবেকেল বাবুগঞ্জ উপেজলার চাদপাশা ইউিনয়েনর রিফয়ািদ
গ্রােম এ ঘটনা ঘেট। সংঘর্েষ িনহত আজহার মীর (৬৫) বর সিজব মীেরর
চাচা।

চাদপাশা

ইউিনয়ন

পিরষেদর

েচয়ারম্যান

আিনসুর

রহমান

সবুজ

জানান,

কেয়ক িদন পূর্েব রিফয়ািদ গ্রােমর েমাতাহার মীেরর েছেল সিজব মীেরর
সােথ বিরশাল নগরীর কাউিনয়া সাবান ফ্যাক্টির এলাকার আবুল কালােমর
েমেয় রুনা েবগেমর িবেয় হয়। দুপুের বেরর বািড়েত েবৗভাত অনুষ্ঠান

িছেলা। অনুষ্ঠােন েযাগ িদেত কেনর প্রায় অর্ধশত আত্মীয় স্বজন
রিফয়ািদ গ্রােম বেরর বািড়েত আেস। খাবােরর সময় মাংেসর পিরমাণ কম
েদয়ােক েকন্দ্র কের দুই পক্েষর মধ্েয কথা কাটাকািটর এক পর্যােয়
সংঘর্ষ বােধ। এ সময় আজহার মীর মারা যান।

বিরশাল মহানগর পুিলেশর এয়ারেপার্ট থানার ওিস জািহদ িবন আলম
জানান, খবর েপেয় পুিলশ ঘটনাস্থল পিরদর্শন কেরেছ। লাশ ময়নাতদন্েতর
জন্য েশর-ই-বাংলা েমিডেকল কেলজ হাসপাতােলর মর্েগ পাঠােনা হেয়েছ।
জিড়তেদর গ্েরফতাের েচষ্টা চলেছ। যমুনা িটিভ

হিদস পাচ্েছ না েরেলর
িবক্িরর ৯৪ হাজার টাকার

িটিকট

িনউজ েডক্স : চট্টগ্রাম-েনায়াখালী রুেটর ছয়িট স্েটশেনর িটিকট
িবক্িরর ৯৪ হাজার ৭০০ টাকার হিদস পাচ্েছ না েরলওেয় পূর্বাঞ্চেলর

কর্মকর্তারা। এ ঘটনা তদন্েত েরলওেয় পূর্বাঞ্চেলর এক কর্মকর্তােক
প্রধান কের চার সদস্েযর তদন্ত কিমিট গঠন কেরেছ প্রিতষ্ঠানিট।

জানা েগেছ, চট্টগ্রাম-েনায়াখালী রুেটর (েনায়াখালী েথেক ঢাকাগামী
েনায়াখালী এক্সপ্েরস ট্েরেনর) ছয়িট স্েটশেনর িটিকট িবক্িরর ৯৪
হাজার ৭০০ টাকা চট্টগ্রােম পাঠােনার উদ্েদেশ ছয়িট থেলেত ভের
েসগুেলা িবেশষ িসন্দুেক ঢুিকেয় িসলগালা কের লাকসাম স্েটশন
মাস্টার শাহাবুদ্িদেনর কােছ পাঠােনা হয়।

শাহাবুদ্িদন িসন্দুকিট গার্ড েথেক বুেঝ িনেয় ৩০ িডেসম্বর
ময়মনিসংহ েথেক আসা চট্টগ্রামগামী নািসরাবাদ এক্সপ্েরস ট্েরেন
তুেল েদন। ট্েরেনর গার্ড চট্টগ্রাম েপ অ্যান্ড ক্যাশ অিফেস
বুিঝেয় িদেত েগেল েদখা যায় িসন্দুকিটর তালা ভাঙা। একই সঙ্েগ
িসন্দুক েথেক ‘হাওয়া’ হেয় েগল ৯৪ হাজার ৭০০ টাকা।

অিভেযাগ

পাওয়া

েগেছ,

লাকসাম

স্েটশন

মাস্টার

শাহাবুদ্িদনেক

িসন্দুেকর তালা ভাঙার গরিমল সম্পর্েক অবিহত করা হেয়িছল। এরপরও
িতিন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষেক না জািনেয় িসন্দুেকর গােয় নতুন একিট
কার্ড ট্যাগ লািগেয় চট্টগ্রাম পািঠেয় েদন।

লাকসাম

স্েটশেনর

কর্মকর্তারা

জানান,

িনয়ম

অনুযায়ী

স্েটশন

মাস্টােরর
নজের
েযেকােনা
ত্রুিট
এেল
তা
েফােন
ঊর্ধ্বতন
কর্মকর্তােদর অবিহত করেত হয়। এ ঘটনায় িতিন ঊর্ধ্বতন কাউেক না
জািনেয় নতুন কার্ড ট্যাগ লািগেয় িসন্দুকিট চট্টগ্রাম েকন
পাঠােলন?

এিদেক, এ ঘটনায় েরলওেয় পূর্বাঞ্চেলর সহকারী পিরবহন কর্মকর্তা
মিনরুজ্জামানেক প্রধান কের চার সদস্েযর একিট তদন্ত কিমিট গঠন করা
হেয়েছ।

িবষয়িট স্বীকার কের মিনরুজ্জামান বেলন, ঘটনা তদন্ত করেত গত ২

জানুয়াির আমরা লাকসাম িগেয়িছলাম। েসখানকার কর্মকর্তা ও কর্মরত
কুিলেদর বক্তব্য গ্রহণ করা হেয়েছ, পাশাপািশ িসিসিটিভ ক্যােমরার
ফুেটজ সংগ্রহ করা হেয়েছ। প্রাথিমক তদন্েত ঘটনািট েনায়াখালী ও
লাকসােমর মধ্েযই েকাথাও ঘেটেছ বেল ধারণা করিছ। জােগা িনউজ

সড়ক দুর্ঘটনায় েছাটপর্দার উঠিত
অিভেনত্রীর মৃত্যু

িনউজ েডক্স : না েফরার েদেশ চেল েগেছন েছাটপর্দার উঠিত অিভেনত্রী
আশা েচৗধুরী। েসামবার (৪ জানুয়াির) মধ্যরােত রাজধানীর দারুস
সালাম এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হেয়েছ তার। গণমাধ্যমেক
িবষয়িট িনশ্িচত কেরেছন নাট্য িনর্মাতা েরামান রুিন।

িতিন

জানান,

েসামবার

রােত

শুিটং

েশেষ

বাসায়

েফরার

পেথ

সড়ক

দুর্ঘটনার কবেল পেড়ন আশা। েসখােনই তার মৃত্যু হেয়েছ। তার মরেদহ
ঢাকা েমিডেকল কেলজ হাসপাতােল মর্েগ রাখা হেয়েছ।

উঠিত এ অিভেনত্রীর মৃত্যুেত েশাক প্রকাশ
আিনসুর রহমান িমলন। িনেজর সামািজক
িলেখেছন, দুিদন আেগই কাজ কেরিছ একসােথ।
িচরতের আমােদর েছেড় চেল েগেলন। আশার
করিছ।

কেরেছন জনপ্িরয় অিভেনতা
েযাগােযাগমাধ্যেম িতিন
এক সড়ক দুর্ঘটনায় আশা
আত্মার মাগেফরাত কামনা

ইেডন কেলেজ আইন িবভােগর ছাত্রী িছেলন আশা। েছাটেবলা েথেকই জিড়ত
িমিডয়ার সঙ্েগ। বাংলােদশ েটিলিভশেনর তািলকাভুক্ত িশল্পীও িছেলন
িতিন। একািধক একক নাটক, েটিলিফল্ম এবং ধারাবািহক নাটেক অিভনয়
কেরেছন আশা।

েফব্রুয়ািরর মধ্েয
ভর্িত েশষ করেত হেব

প্রাথিমেক

িনউজ

েডক্স

:

আগামী

েফব্রুয়ািরর

িবদ্যালয়গুেলােত িশক্ষার্থী
প্রাথিমক িশক্ষা অিধদপ্তর।

ভর্িত

েশষ

মধ্েয
করার

সরকাির

প্রাথিমক

িনর্েদশনা

িদেয়েছ

অিধদপ্তেরর এক আেদেশ আজ মঙ্গলবার (৫ জানুয়াির) প্রাথিমক িশক্ষার
সব িবভাগীয় উপ-পিরচালক এবং েজলা প্রাথিমক িশক্ষা কর্মকর্তােদর এ
িনর্েদশনা পাঠােনা হেয়েছ।

এেত বলা হয়, সরকাির প্রাথিমক িবদ্যালয়গুেলােত েফব্রুয়ািরর মধ্েয
ভর্িত সম্পন্ন করেত হেব। প্রাক-প্রাথিমক েথেক পঞ্চম শ্েরিণ
পর্যন্ত েকােনা ভর্িত পরীক্ষা েনওয়া যােব না।

সরকাির প্রাথিমক িবদ্যালেয়র ক্যাচেমন্ট এলাকার সব িশশুেক প্রাকপ্রাথিমক ও প্রথম শ্েরিণেত ভর্িতর ব্যবস্থা িনশ্িচত করেত হেব।
ভর্িতচ্ছুক
িশশুেদর
নাম,
িঠকানা
ও
প্রেয়াজনীয়
তথ্যািদ
েরিজস্ট্রাের িলেখ েরেখ সংশ্িলষ্ট শ্েরিণেত ভর্িত করেত হেব।

স্বাস্থ্যিবিধ েমেন িশশুেদর ভর্িত করােনার িনর্েদশনা েদওয়া হেয়েছ
জািনেয় বলা হয়, অসুস্থ িশক্ষক, িশক্ষার্থী, কর্মচারী এবং
সন্তানসম্ভবা িশক্িষকােদর িবদ্যালেয় উপস্িথত রাখা েথেক িবরত
রাখেত হেব। অসুস্থ িশক্ষার্থী িনেয় িবদ্যালেয় না আসার জন্য
অিভভাবকেদর অনুেরাধ করেত হেব। অসুস্থ িশক্ষার্থীেদর ভর্িত
িনশ্িচত করেত িবদ্যালয় কর্তৃপক্ষ িবেশষ ব্যবস্থা েনেব।

কেরানাভাইরােসর কারেণ েবসরকাির িকন্ডারগার্েটন বা স্কুল বন্ধ হেয়
যাওয়ায় েযসব িশক্ষার্থী িবদ্যালয়িবহীন হেয় পেড়েছ েসগুেলােত
সংশ্িলষ্ট ক্লাস্টােরর আওতাধীন সরকাির প্রাথিমক িবদ্যালয়গুেলােত
ভর্িতর ব্যবস্থা করেত িনর্েদশনা েদওয়া হেয়েছ। বাংলািনউজ

েলাহাগাড়ায় িনেখাঁজ ব্যবসায়ীেক
জীিবত
িফের
েপেত
স্বজনেদর
আকুিত

এলিনউজ২৪ডটকম : েলাহাগাড়ায় িনেখাঁজ ব্যবসায়ী ও জাতীয় পার্িট
উপেজলা শাখার সদস্য আেনায়ার েহােসনেক জীিবত িফের েপেত আকুিত
জািনেয়েছন স্বজনরা। মঙ্গলবার (৫ জানুয়াির) িবেকেল বটতলী েমাটর
ষ্েটশনস্থ এক েহােটেলর হল রুেম আেয়ািজত সংবাদ সম্েমলেন িনেখাঁজ
ব্যবসায়ীর মা জান্নাত আরা েবগম
কান্নাজিড়েত কন্েঠ এ আেবদন জানান।

ও

স্ত্রী

নারিগস

আক্তার

জাতীয় পার্িট েলাহাগাড়া উপেজলা শাখার উদ্েযােগ আেয়ািজত সংবাদ
সম্েমলেন িলিখত বক্তব্য পাঠ কেরন সংগঠেনর আহবায়ক আলহাজ্ব
েমাহাম্মদ ছােলম। িতিন জানান, গত ৩০ িডেসম্বর েথেক জাতীয় পার্িট
উপেজলা শাখার সদস্য ও জাতীয় যুব সংহিত উপেজলা শাখার িসিনয়র সহসভাপিত ব্যবসায়ী আেনায়ার েহােসন (৪২) িনেখাঁজ রেয়েছন। এরপর েথেক
আইনশৃঙ্খলা বািহনী তােক উদ্ধােরর েচষ্টা চািলেয় যাচ্েছ। িকন্তু
রহস্যজনক কারেণ তােক এখেনা উদ্ধার করা যায়িন। তােক উদ্ধােরর জন্য
আইনশৃঙ্খলা বািহনীেক আেরাও আন্তিরকতার সােথ কাজ করার আহবান
জানান। দ্রুত িনেখাঁজ আেনায়ার েহােসনেক উদ্ধার করেত না পারেল
সংগঠেনর পক্ষ েথেক মানববন্ধনসহ নানা কর্মসূিচ গ্রহেণর হুিশয়াির
েদন িতিন।

সাংবািদকেদর এক প্রশ্েনর জবােব িনেখাঁজ ব্যবসায়ীর স্ত্রী নার্িগস
আক্তার জানান, তার স্বামী িনেখাঁজ হওয়ার ব্যাপাের সুিনর্িদষ্ট
কাউেক অিভযুক্ত করেত চান না। সম্প্রিত েলাহাগাড়া সদর ইউিনয়ন
পিরষদ িনর্বাচেন জাতীয় পার্িটর লাঙ্গল প্রতীক িনেয় েচয়ারম্যান
পেদ িনর্বাচন কেরেছন তার স্বামী। ওই সময় যারা তার আেশপােশ িছল
তারা এ ঘটনার সােথ সম্পৃক্ত বেল ধারণা করেছন। তেব েয বা যারা তার
স্বামীেক অপহরণ বা গুম কের েরেখেছন তােদর প্রিত েকান ক্েষাভ
থাকেব না, যিদ তার স্বামীেক জীিবত অবস্থায় িফের েদন। এছাড়া িতিন
স্বামীেক জীিবত অবস্থায় িফের েপেত প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনাসহ
সংশ্িলষ্ট কর্তৃপক্েষর হস্তক্েষপ কামনা কেরেছন।

সংবাদ সম্েমলেন উপস্িথত িছেলন জাতীয় পার্িট েলাহাগাড়া শাখার
সদস্য সিচব েমা. েসিলম, যুগ্ম আহবায়ক খােলদ বাদশা িসকদার, আবদুল
ওয়াহাব েখাকন, েমৗলানা িসফাত উল্লাহ, েমা. ইিলয়াছ, িসরাজুল
ইসলাম, েমা. জাহাঙ্িগর, িনেখাঁজ ব্যবসায়ী মা জান্নাত আরা েবগম,
স্ত্রী নারিগস আক্তার, েছেল েমা. সাঈদী, েমা. িমসকাত, েমা. ইবনু,
ভাই েখারেশদ আলম িশমুল ও েমা. জিসম উদ্িদন।

উল্েলখ্য, গত ৩০ িডেসম্বর উপেজলা সদেরর দরেবশহাট সওদাগর পাড়ায়
িনজ খামার েথেক বাসায় েফরার পেথ িনেখাঁজ হন ব্যবসায়ী আেনায়ার
েহােসন। পরিদন তার ভাই েসিলম উদ্িদন েলাহাগাড়া থানায় সাধারণ
ডােয়রী কেরন। এ সংক্রান্েত গত ১ জানুয়াির েলাহাগাড়ািনউজ২৪ডটকম-এ
‘েলাহাগাড়ায় িনেখাঁেজর ৩ িদেনও সন্ধান েমেলিন ব্যবসায়ীর’
িশেরানােম সংবাদ প্রকািশত হেয়েছ।

