ট্রাম্েপর
পেরায়ানা

িবরুদ্েধ

গ্েরফতাির

আন্তর্জািতক েডক্স : মার্িকন প্েরিসেডন্ট েডানাল্ড ট্রাম্েপর
গ্েরফতাির পেরায়ানা জাির করা হেয়েছ। গত বছেরর জানুয়ািরেত ইরািক
সামিরক কমান্ডার আবু মাহিদ আল মুহানেদসেক ড্েরান হামলায় হত্যার
অিভেযােগ দােয়র করা মামলায় বাগদােদর একিট আদালত এ পেরায়ানা জাির
কেরেছ।

বৃহস্পিতবার (০৭ জানুয়াির) আল-জািজরার একিট প্রিতেবদন এসব তথ্য
জানােনা হেয়েছ।

২০২০ সােলর ৩ জানুয়াির বাগদাদ িবমানবন্দেরর বাইের হাশদ আল-শািব
েগাষ্ঠীর উপপ্রধান আবু মাহিদ আল মুহানেদস মার্িকন ড্েরান হামলায়
িনহত হন। ওই একই হামলায় িনহত হন ইরােনর িবপ্লবী বািহনীর প্রধান
েজনােরল কােসম েসালাইমািন।

েডানাল্ড ট্রাম্প এই হামলার িনর্েদশ িদেয়িছেলন। এই হামলার পর
ট্রাম্প বেলিছেলন, ‘এক জেনর দােম দুজেনর’ িহসাব েশষ করা হেলা।

এর আেগ গত বছেরর জুেন ইরােনর একিট ট্রাম্েপর িবরুদ্েধ গ্েরফতাির
পেরায়ানা
জাির
কের।
এ
ছাড়া
আন্তর্জািতক
পুিলশ
সংস্থার
(ইন্টারেপাল) কােছ ট্রাম্েপর িবরুদ্েধ েরড েনািটশ িদেত অনুেরাধ
জানােনা হয়।

িবচার িবভােগর বরাত িদেয় ফ্রান্স২৪ জানায়, ইরােকর দণ্ডিবিধ ৪০৬
ধারা অনুযায়ী ট্রাম্েপর িবরুদ্েধ গ্েরফতাির পেরায়ানা জাির করা
হেয়েছ।
এই
ধারায়
পিরকল্িপত
হত্যাকাণ্েডর
শাস্িতর
িবধান
মৃত্যুদণ্ড রাখা হেয়েছ।

েলাহাগাড়া প্রবাসী সিমিত-েসৗিদ
আরেবর কিমিটেত কুতুব আহবায়ক
খিলল সদস্য সিচব

েলাহাগাড়া প্রবাসী সিমিত-েসৗিদ আরেবর ৬১ সদস্য িবিশষ্ট পূর্ণাঙ্গ
আহবায়ক কিমিট গিঠত হেয়েছ। সম্প্রিত ভার্চুয়াল এক জরুরী সভা
সংগঠেনর যুগ্ম আহবায়ক এনামুল হক এনােমর সভাপিতত্েব অনুষ্িঠত হয়।
আেলাচনা সভায় উপস্িথত সদস্যেদর সর্বসম্মিতক্রেম মুহাম্মদ কুতুব
উদ্িদনেক আহবায়ক ও সাংবািদক খিলল েচৗধুরীেক সদস্য সিচব িনর্বািচত
করা হেয়েছ।

নতুন

আহবায়ক

কিমিটর

যুগ্ম-আহবায়ক

যথাক্রেম

এনামুল

হক

এনাম,

মুহাম্মদ েলাকমান হািকম, তােরক আিজজ েচৗধুরী, েশখ আবদুল আিজজ,
মুহাম্মদ জােন আলম, মুহাম্মদ নুরুল আিমন, ফেয়জ আহমদ েচৗধুরী,
শিহদুল ইসলাম মনু, মুহাম্মদ জােকর উল্লাহ বাচ্চু ও এস. এম. আবু
তােহর।

সদস্যবৃন্দ যথাক্রেম মুহাম্মদ কামাল উদ্িদন, রােশদুল আিমন
েচৗধুরী, মাওলানা মুহাম্মদ হািববুর রহমান, ফরহাদ েহােসন েরজা,
হােফজ এনামুল হক, মুহাম্মদ শাহজাহান, েমাঃ নািজম উদ্িদন, কাজী
সাইফুদ্িদন ইয়ািহয়া, মুহাম্মদ আসাদ িসকদার, েমাহাম্মদ ফারুক,
ওবায়দুল্লাহ েচৗধুরী, আমজাদ েহােসন তুষার, সালমান মাহমুদ রুেবল,
মুহাম্মদ েশায়াইব, আবদুস ছবুর িবন মুিনর, মুহাম্মদ ইকবাল, আবদুর

রিহম, আবদুল গফুর, িজয়া উদ্িদন েচৗধুরী, মুহাম্মদ নািছর উদ্িদন(আিমরাবাদ), িরেদায়ানুল হক আিজজ, েমাঃ শিহদুল ইসলাম-(আিমরাবাদ),
িজয়াউল হক িজয়া, েমেহদী হাসান রােসল, িদদারুল আলম িসকদার,
মুহাম্মদ শওকত আলী, মুহাম্মদ হারুন রিশদ, মুহাম্মদ আলমগীর, েমাঃ
সাজ্জাদ েহাসাইন, এস্তািফজুর রহমান রায়হান, ৈসয়দ েমাঃ তােরক
আিজজ, েমাঃ রিবউল েহােসইন , আসাদুজ্জামান িরয়াদ, এমিড শিফকুল
ইসলাম-(বড়হািতয়া), েমাঃ েদেলায়ার েহােসন, মুহাম্মদ হাসান মুরাদ,
মুহাম্মদ কাইছার হািমদ, েমাঃ নুরুল কিরম, আিরফুল ইসলাম আিদফ,
মুহাম্মদ নািছর উদ্িদন-(চরম্বা), েমাঃ শিফকুল ইসলাম-(পুিটিবলা),
িলয়াকত আলী, েমাহাম্মদ রােসল উদ্িদন, রায়হানুল ইসলাম, েমাঃ
জােহদুল ইসলাম, েমাঃ ইয়ািছন িময়া, মুহাম্মদ নুরুল কিবর, মুহাম্মদ
নািজমুল ইসলাম ও ইফেতখান েহােসন েচৗধুরী নুহাস।

উল্েলখ্য, েলাহাগাড়া প্রবাসী সিমিত- েসৗিদ আরেবর নতুন এ আহবায়ক
কিমিট আগামী ৩ মােসর মধ্েয অিভেষক অনুষ্ঠােনর মাধ্যেম প্রবাসীেদর
কল্যােণ একিট সরাসির কার্যকরী কিমিট গঠন করার িসদ্ধান্ত গৃহীত
হয়। প্েরস িবজ্ঞপ্িত

সস্ত্রীক
কেরানায়
চিসক প্রশাসক

আক্রান্ত

িনউজ েডক্স : এবার সস্ত্রীক কেরানায় আক্রান্ত হেলন চট্টগ্রাম
িসিট কর্েপােরশেনর (চিসক) প্রশাসক েখারেশদ আলম সুজন। শুধু িতিন
নন তার স্ত্রী ডাক্তার ফজলুল হােজরা িডগ্ির কেলেজর সহেযাগী
অধ্যাপক তাহিমনা আক্তােরর
আইেসােলশেন রেয়েছন।

িরেপার্টও

পিজিটভ।

দুজনই

বাসায়

বুধবার (৬ জানুয়াির) েজনােরল হাসপাতােলর িরিজওনাল িটিব েরফােরল
ল্যাবেরটিরেত (আরিটআরএল) সুজন ও তার স্ত্রীর নমুনা পরীক্ষায়
কেরানা শনাক্ত হয়। তেব তােদর েকােনা উপসর্গ েনই। তারা দুজনই
শারীিরকভােব সুস্থ রেয়েছন বেল জািনেয়েছন চট্টগ্রােমর িবভাগীয়
স্বাস্থ্য পিরচালক ডা. হাসান শাহিরয়ার কিবর।

িতিন বেলন, সুজন ও তার স্ত্রী কেরানায় আক্রান্ত হেলও দুজনই
উপসর্গহীন। তারা সুস্থ রেয়েছন এবং বাসায় আইেসােলশেন আেছন। আমার
সােথ সন্ধ্যায় কথা হেয়েছ।

চিসক প্রশাসক েখারেশদ আলম সুজন নগর আওয়ামী লীেগর সহ সভাপিত।
কেরানায় চট্টগ্রাম িসিট কর্েপােরশন িনর্বাচন স্থিগত হেয় যাওয়ার
প্েরক্িষেত চিসেকর আেগর িনর্বািচত পিরষদ েময়াদ উত্তীর্ণ। পের গত

বছেরর ৫ আগস্ট চিসেকর প্রশাসক িহেসেব িনেয়াগ পান সুজন। ১৮০ িদেনর
দািয়ত্বপ্রাপ্ত সমেয়র মধ্েয ইেতামধ্েয ১৫১ িদন পার কেরেছন িতিন।
আজাদী অনলাইন

সাতকািনয়ায় দুই ইটভাটা উচ্েছদ,
১৫ লাখ টাকা জিরমানা

িনউজ েডক্স : সাতকািনয়ায় অিভযান চািলেয় দুইিট অৈবধ ইটভাটা উচ্েছদ
করা হেয়েছ। পিরেবশগত ছাড়পত্র ও ইট েপাড়ােনার লাইেসন্স না থাকায়
এসব ইটভাটা উচ্েছদ করা হয়। এছাড়া অিভযােন সাতিট ইটভাটােক েমাট
১৫ লাখ টাকা জিরমানা করা হেয়েছ।

বৃহস্পিতবার (৭ জানুয়াির) িদনব্যাপী অিভযান চািলেয় এসব ইটভাটা
উচ্েছদ করা হয়। অিভযােন েনতৃত্ব েদন েজলা প্রশাসেনর িনর্বাহী

ম্যািজস্ট্েরট গািলব েচৗধুরী।

অিভযােন পিরেবশ অিধদফতেরর পক্েষ চট্টগ্রাম েজলা কার্যালেয়র
সহকারী পিরচালক আফজারুল ইসলাম উপস্িথত িছেলন। এছাড়া চট্টগ্রাম
েজলা পুিলশ, র্যাব-৭ এবং ফায়ার সার্িভস অিভযােন সহেযািগতা কের।

অিভযােন অনুেমাদনিবহীন কার্যক্রম পিরচালনার অিভেযােগ সাতকািনয়া
উপেজলার এওিচয়া ইউিনয়েন ১২০ ফুট িচমিনিবিশষ্ট দুইিট ইটভাটার িকলন
েভঙ্েগ গুঁিড়েয় েদয়া হয়। উচ্েছদ করা ইটভাটাগুেলা হেলা- েমসার্স
এএসিস ব্িরকস িফল্ড ও েমসার্স হাজী দানু িময়া ব্িরকস।

সাতিট

ইটভাটােক

েমাট

১৫

লাখ

টাকা

জিরমানা

করা

হয়।

এরমধ্েয

েমসার্স িবসিমল্লাহ ব্িরকসেক ১ লাখ ৫০ হাজার, েমসার্স মা
ব্িরকসেক ১ লাখ ৫০ হাজার, হযরত আলী (র.) ব্িরকসেক ১ লাখ ৫০
হাজার, েমসার্স খাজা ব্িরকসেক ১ লাখ ৫০ হাজার, কাজী এম ব্িরকসেক
৫
লাখ,
থ্রী
স্টার
ব্িরকসেক
২
লাখ
ও
জামাল
ব্িরকস
ম্যানুফ্যাকচারেক ২ লাখ টাকা জিরমানা করা হয়।

পিরেবশ অিধদফতর চট্টগ্রাম েজলার উপ-পিরচালক জিমর উদ্িদন জানান,
পিরেবশগত ছাড়পত্রিবহীন ও ইট েপাড়ােনার লাইেসন্সিবহীন অৈবধ
ইটভাটার িবরুদ্েধ অিভযােনর অংশ িহেসেব বৃহস্পিতবার সাতকািনয়ায়
দুইিট ইটভাটা উচ্েছদ করা হেয়েছ। সাতিট ইটভাটােক েমাট ১৫ লাখ টাকা
জিরমানা করা হেয়েছ। এসব ইটভাটার ১৫ লাখ কাঁচা ইট ধ্বংস করা
হেয়েছ।

েজলা প্রশাসেনর িনর্বাহী ম্যািজস্ট্েরট গািলব েচৗধুরী জানান,
সাতকািনয়া
উপেজলায়
বৃহস্পিতবার
অিভযােন
িগেয়
েদখা
যায়
ইটভাটাগুেলার পিরেবশগত ছাড়পত্র ও েজলা প্রশাসেনর লাইেসন্স েনই।
কৃিষ জিম ও পাহাড় েথেক মািট িনেয় ইট উৎপাদন কের আসিছল।
হাইেকার্েটর িনর্েদশনা অনুযায়ী চট্টগ্রাম েজলার সকল অৈবধ ইটভাটা
উচ্েছেদ অিভযান চলমান থাকেব বেল জানান চট্টগ্রাম েজলা প্রশাসেনর
এই কর্মকর্তা। বাংলািনউজ

