এক টাকা েদনেমাহের িবেয়!

িনউজ েডক্স : ফিরদপুের কেনর িসদ্ধান্েত এবং তার পিরবােরর
প্রস্তােব মাত্র এক টাকা েদনেমাহের এক যুগেলর িবেয় সম্পন্ন
হেয়েছ। শুক্রবার (৮ জানুয়াির) দুপুের শহেরর িঝলটুলী মহল্লার
েমজবান পার্িট েসন্টাের তােদর িবেয়র কািবন হয় এবং িবেয় পরবর্তী
েভােজর আেয়াজন করা হয়।

িবেয়র কেন িবপাশা আিজজ (২৫) মাদারীপুেরর সােহেবর চর মহল্লার
আিজজুল হক ও নাসিরন সুলতানা দম্পিতর একমাত্র েমেয়। িতিন ঢাকায়
একিট
েবসরকাির
প্রিতষ্ঠােন
কর্মরত
রেয়েছন।
অন্যিদেক
বর
আশীকুজ্জামান েচৗধুরী (৩০) ফিরদপুর শহেরর কুিঠবািড় কমলাপুর
মহল্লার বািসন্দা আসাদুজ্জামান েচৗধুরী ও তাহিমনা েচৗধুরী
দম্পিতর েছেল। আশীকুজ্জামান ব্যবসা কেরন।

িবেয়র অনুষ্ঠােন অংশ েনয়া তার স্বজনরা জানান, কেন আেগ েথেকই িঠক

কের েরেখিছেলন তার িবেয়র কািবেন েদনেমাহর হেব এক টাকা। িকন্তু
িবেয়র অনুষ্ঠােন কাজী েদনেমাহেরর জায়গায় দুই লাখ টাকা েলেখন। এ
ঘটনা জানার পর কেনর মা তার েমেয়র িসদ্ধান্ত জািনেয় এক টাকা
েদনেমাহর েলখান।

এ িবষেয় ফিরদপুর নাগিরক কিমিটর সভাপিত আওলাদ েহােসন বেলন,
সাধারণত েদখা যায় কেন পক্ষই দর কষাকিষ কের কািবেনর সময় েমাহেরর
পিরমাণ বািড়েয় থােকন। এিট একিট ব্যিতক্রম এবং আর্িথকভােব
স্বচ্ছল এক নারীর আত্মমর্যাদা রক্ষার প্রতীকও বেট।

তেব এক টাকা েদনেমাহের দ্িবমত েপাষণ কেরেছন নারী েনত্রী িশপ্রা
েগাস্বামী। িতিন বেলন, মুসিলম িবেয় একিট চুক্িত। েমাহরানা নারীর
হক। স্বামীর আর্িথক সংগিত ও নারীর সামািজক অবস্থােনর িভত্িতেত
েদনেমাহর িনর্ধািরত হেয় থােক। এখােন আেবেগর েকােনা স্থান েনই।
আেবেগর বেশ েমাহরানায় এক টাকা েলখা েযেত পাের িকন্তু এিট েমােটও
বাস্তব সম্মত নয়। িতিন আরও বেলন, ওই নারী বর্তমােন সচ্ছল হেত
পােরন িকন্তু আগামীেতও িতিন স্বচ্ছল নাও থাকেত পােরন। জােগা িনউজ

বাবা-মা
যখন
টাকা
বানােনার
েমিশন, তখন সন্তান মানুষ হেব
িকভােব?

রােশদা রওনক খান : যারা কাল েথেক ধর্ষেণর এই সংবাদিট িনেয় িকছু
িলখেত বলেছন, তােদর বিল, িক হেব এসব িনেয় কথা বেল? আমরাই িক দায়ী
না সমােজর এসব অস্িথরতা ৈতিরর জন্য?

আমােদর সাধ্য যা, তারেচেয়ও িতনগুন েবশী খরচ করিছ বাচ্চােদর
েপছেন! ফেল বাবা-মা ছুটেছন টাকার েপছেন েকবল, টাকার েমিশন হেয়
েগেল বাবা-মা হওয়া যায়? েছেল-েমেয়েক েকবল েদেশর নামী এবং দামী
স্কুেল পাঠােলই হেব, মানুষ বানােনার দায় েনই? একটা েছেল িকভােব
েবেড় উঠেছ, তার মেনাজগেতর সােথ মােয়র েকােনা সম্পর্ক ৈতরী হয়না!
একজন িশক্িষত মা জােননই না, তার েছেল একজন পুেরাপুির ধর্ষক হেয়
েবেড় উঠেছ ঘেরর েভতের বেসই! বাবা-মা দুজেনই ছুটেছন হয় টাকা
বানােত অথবা টাকা খরচ করেত!

মা-সন্তােনর বন্ধন িক টাকা িদেয় েকনা যায়? েসটা িকনেত হয় গুনগত
সময় িদেয়। েলাকমা িদেয় ভাত মুেখ তুেল েদয়ােক েকায়ািলেটিটভ সময়
বেল না! গুনগত সময় হেলা, সন্তােনর সােথ গল্প করা, তােদর
গল্পগুেলা েশানা, সারািদন স্কুেল িক করেলা, কার কার সােথ িমেশ,

ইত্যািদ গল্প কের জানা। তার মেনাজগেত একটা মানিবক ৈচতন্য গেড়
েতালা! তােক েমেয়েদর প্রিত শ্রদ্ধাশীল কের েতালা, তােক জীবেনর
গল্প বলা, নানা শ্েরণী-েপশার মানুেষর জীবন েবাধেক কাছ েথেক
েদখােনা, তার মেনাজগেতর সােথ সম্পর্ক স্থাপন করা! বাবা’রা েতা
আেরা দূের, েযন টাকা উৎপাদন করাই তােদর জীবেনর একমাত্র লক্ষ্য!
েকননা, পিরবােরর েয ব্যয় েবেড়েছ, তা তােকই উপার্জন করেত হেব!
েকন, ব্যয়েক িক সংবরণ করা যায়না? আমােদর বাবা মােয়রা এেতা অল্প
আেয়র মােঝ পারেল আমরা েকন পারেবানা?

িশক্ষকেদর প্রাইেভট িটউশন িফস আর স্কুেলর েমাটা অংেকর িফস িদেয়ই
যিদ সন্তান মানুষ হেয় েযেতা, তাহেল যারা আজ সমােজ আদর্শ মানুষ
তােদর মা বাবার টাকার পাহাড় থাকেতা, ব্র্যান্েডর গািড় থাকেতা,
বািড় থাকেতা! তােদর কােছ এসেবর মূল্য িছেলানা, িছল েকবল সন্তােনর
মূল্য! আর আজ আমরা এমন সমাজ ৈতরী কেরিছ, েযখােন ভােলা সন্তান
ৈতরী করার বদেল প্রিতিদন নতুন জামা, শািড়, ব্র্যান্েডর শার্ট,
ঘিড়, বািড়, গািড়, এসবই আমােদর মূল আগ্রেহর জায়গা!

আমরা ছুটিছ এসব িবলাস বহুল দ্রব্েযর েপছেন, েক কত েদখােত পাির!
আমরা ভাবিছ, টাকা আয় কির আর ব্যয় কির, এেতই সকল সুখ! িকন্তু এই
সুখ েয সুখ নয় একবার ঐশী বুিঝেয়িছল, আজ আবারও প্রমািণত হেলা! এর
মােঝ অেনক ঘটনা ঘেটেছ, সব হয়েতা গণমাধ্যেম আেসও না। এইরকম আেরা
সংবাদ আসেব ঘের ঘের, েযভােব েমাবাইেল আসক্ত হচ্েছ আমােদর
বাচ্চারা! আেরা কত আসক্িত ৈতরী হেব বাচ্চােদর েভতের েখাঁজ পােবন
না এই মা বাবারা তােদর টাকা বানােনার েনশার িভেড়! এসব খবর আসেত
বাধ্য করেছন বাবা মােয়রাই, যােদর কােছ েছেল-েমেয় েকান স্কুেল
পড়েছ, েকান ব্র্যান্েডর গািড়, কাপড়, ঘিড় িকনেছ েসগুেলাই
স্ট্যাটাস িসম্বেলর মূল ইন্িডেকটর!

সন্তান যা চায়, তাই িকেন েদয়াটােকই অেনক বাবা মা মেন কেরন এটাই
আদর, ভােলাবাসা! িক তুচ্ছ, িক েকৗশলী, িক স্বার্থপর আমরা আজকাল!
সন্তােনর সােথও করিছ ব্যবসা! তােদরেক গুনগত সময় িদচ্িছনা, তােদর
সােথ েখিলনা, হাসা-হািস কিরনা, মােস একটা িসেনমা েদিখনা একসােথ
বেস, একটা গল্েপর বই িনেয় আলাপ কিরনা, তােদর সােথ আড্ডা েদইনা,
িবিনমেয় টাকা বা পণ্য িদচ্িছ, কারণ আমরা েতা টাকা উপার্জেন

ব্যস্ত, টাকা বানােনার েমিশন হেয়িছ! মানুষ হওয়া, মানিবক হওয়ার
গল্প যােদর কােন েকােনািদন েপৗঁেছিন, তারা িক কের মানিবক হেব!!?
েসটা আমরা আশা কির িকভােব?

েলখক : সহকারী অধ্যাপক, নৃতত্ত্ব িবভাগ, ঢাকা িবশ্বিবদ্যালয় ।

ভারতীয়
েপঁয়াজ
িকনেছন
না
ক্েরতারা, িবপােক ব্যবসায়ীরা

িনউজ েডক্স : বাজাের উঠেত শুরু কেরেছ েদিশ েপঁয়াজ। চলেছ ভরা
েমৗসুম। এিদেক, গত সােড় িতন মাস বন্ধ থাকার পর আবার েপঁয়াজ
পাঠােত শুরু কেরেছ ভারত। এেত িবপেদ পেড়েছন েদিশ কৃষকরা। তেব
ভারতীয়
েপঁয়াজ
আমদািন
কের
স্বস্িতেত
েনই
আমদািনকারক
ও
ব্যবসায়ীরা। বাজাের এখন খুব েবিশ চািহদা েনই ভারতীয় েপঁয়ােজর।

বাজাের েদিশ েপঁয়ােজর চািহদা েবিশ, দামও কম। আর তুলনামূলক েবিশ
দাম হওয়ায় মানুষ ভারতীয় েপঁয়াজ েথেক মুখ িফিরেয় িনেয়েছ।

গত বছেরর ১৪ েসপ্েটম্বর হঠাৎ কেরই েপঁয়াজ রফতািন বন্ধ কের েদয়
ভারত সরকার। গত বছেরর েশষিদেক এেস (২৯ িডেসম্বর) এ রফতািন
িনেষধাজ্ঞা তুেল েনয় েদশিট। এরপর চলিত বছেরর শুরুেত (২ জানুয়াির)
েথেক অন্যান্য বন্দেরর মেতা সাতক্ষীরার েভামরা স্থলবন্দর িদেয়ও
ভারতীয় েপঁয়াজ আসেত শুরু কের েদেশ।

েপঁয়ােজর
বড়
পাইকাির
বাজার
সাতক্ষীরা
শহেরর
সুলতানপুর
বড়বাজার।
েসখানকার
আড়তদার
েমসার্স
সািকব
এন্টারপ্রাইেজর
স্বত্বািধকারী আক্তারুজ্জামান আক্তার জানান, বাজাের এখন েদিশ
েপঁয়াজ পাইকাির দের প্রিত েকিজ িবক্ির হচ্েছ ২৭-২৮ টাকায় আর
খুচরা প্রিত েকিজ ৩০ টাকা। আর েমেহরপুর েজলায় উৎপািদত েপঁয়ােজর
দাম আরও কম। েসগুেলা িবক্ির হচ্েছ পাইকাির ২০-২২ টাকা ও খুচরা ২৫
টাকা। হল্যান্েডর েপঁয়াজ পাইকাির ১৯-২০ টাকা, খুচরা ২০-২১
টাকা। িকন্তু, ভারতীয় েপঁয়াজ পাইকাির ৩৬-৩৭ টাকা ও খুচরা িবক্ির
হচ্েছ ৪০ টাকায়।

িতিন আরও জানান, ভারতীয় েপঁয়াজ িবক্ির হচ্েছ না। এগুেলা িকেন
আড়েত েরেখ েলাকসােন পেড়িছ। ভারতীয় েপঁয়াজ প্রিত েকিজ ৩৯ টাকা
দের িকেন আিম িবক্ির করিছ ৩৫ টাকায়। তবুও মানুষ িকনেছ না। আড়েত
২০০ বস্তা েপঁয়াজ িনেয় এখন িবপেদ পেড়িছ।

েভামরা সহকারী কিমশনােরর কার্যালেয়র রাজস্ব কর্মকর্তা আকবার আলী
জানান, গত ২ জানুয়াির েথেক ৬ জানুয়াির পর্যন্ত েভামরা বন্দর িদেয়
ভারত েথেক েপঁয়াজ আমদািন হেয়েছ ২০৪১ দশিমক ৮ েমট্িরক টন। এসব
েপঁয়ােজ েকােনা শুল্ক েনয়া হয়িন। কেরানা পিরস্িথিতর মধ্েয ভারত
সরকার েপঁয়াজ রফতািন বন্েধর েঘাষণা িদেল বাংলােদশ সরকার আমদািনেত
শুল্ক ‘ফ্ির’ কের েদয়। সরকাির েসই িসদ্ধান্ত এখনও বহাল রেয়েছ।

েভামার বন্দেরর ব্যবসায়ী িবপ্লব ট্রান্সেপার্েটর স্বত্বািধকারী

রতন বেলন, ‘এ পর্যন্ত পাঁচ ট্রাক ভারতীয় েপঁয়াজ আমদািন কেরিছ।
তেব বাজাের েদিশ েপঁয়ােজর চািহদা েবিশ। ভারতীয় েপঁয়ােজর চািহদা
েনই। ভারত েথেক িকেন এেন খরচ ধের িবক্ির করেত িগেয় েদখা যাচ্েছ,
েদিশ েপঁয়ােজর েথেক েকিজ প্রিত ৮-১০ টাকা েবিশ দাম পড়েছ। এেত
ক্েরতারা েদিশ েপঁয়ােজই েবিশ ঝুঁকেছ।’

িতিন আরও বেলন, এখন আমদািন কিমেয় িদেয়েছন আমদািনকারকরা। বর্তমােন
প্রিতিদন ১০-১২ ট্রাক েপঁয়াজ আমদািন হচ্েছ। েভামরা িসএন্ডএফ
এেজন্ট অ্যােসািসেয়শেনর কাস্টমস ও দফতর িবষয়ক সম্পাদক িজএম আিমর
হামজা
জানান,
‘চািহদা
না
থাকায়
আমদািন
কের
ব্যবসায়ীরা
ক্ষিতগ্রস্ত হচ্েছন।’

সাতক্ষীরা

েজলা

মার্েকিটং

কর্মকর্তা

(িবপণন)

সােলহ

েমা.

আব্দুল্লাহ জানান, বর্তমােন েদিশ েপঁয়াজ পাইকাির িবক্ির হচ্েছ
২৮-৩০ টাকা, হল্যান্েডর েপয়াজ ১৮-২০ টাকা ও ভারতীয় েপয়াজ
প্রকারেভেদ ৩৩-৩৭ টাকা। যখন দাম চড়া িছল তখন আমদািনকারকরা লােভর
আশায় হাজার হাজার টন েপঁয়াজ এলিস কের েরেখেছ। এখন তারা পেড়েছন
মহািবপেদ।

সাতক্ষীরা েজলা কৃিষ সম্প্রসারণ অিধদফতর েথেক জানা েগেছ, েজলায়
চলিত েমৗসুেম েপঁয়ােজর আবাদ হেয়েছ ৬২০ েহক্টর জিমেত। গত বছর
চাষাবাদ হেয়িছল ৫৫৫ েহক্টর জিমেত। চলিত েমৗসুেম ৬৫ েহক্টর জিমেত
চাষাবাদ েবিশ হেয়েছ। েজলায় চলিত েমৗসুেম উৎপাদন হেয়েছ ছয় হাজার
েমট্িরকটন েপঁয়াজ। চািহদা রেয়েছ ২০-২২ হাজার েমট্িরকটন।

সাতক্ষীরা কৃিষ সম্প্রসারণ অিধদফতেরর উপ-পিরচালক নুরুল ইসলাম
জানান, েদেশ যখন সবিজ উৎপাদন েমৗসুম চলেছ িঠক তখনই আবারও ভারত
েথেক আসেছ েপঁয়াজ। এেত েদিশ কৃষকরা ক্ষিতগ্রস্ত হচ্েছন। েমৗসুম
নয় এমন সময় েপঁয়াজ আমদািন শুরু হেল কৃষকরা লাভবান হেত পারত।
জােগা িনউজ

অিতিরক্ত
রক্তক্ষরেণই
স্কুলছাত্রীর
মৃত্যু,
ময়নাতদন্ত িরেপার্ট

িনউজ েডক্স : রাজধানীর কলাবাগােন ধর্ষেণর পর হত্যার ঘটনায় ‘ও’
েলেভল িশক্ষার্থীর (১৭) ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হেয়েছ। শুক্রবার (৮
জানুয়াির) িবেকেল ঢাকা েমিডেকল কেলজ হাসপাতােলর ফেরনিসক িবভােগর
প্রধান ডা. েসােহল মাহমুেদর েনতৃত্েব ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়।

ময়নাতদন্ত েশেষ ডা. েসােহল মাহমুদ বেলন, ‘ধর্ষেণর আলামত পাওয়া
েগেছ। ধর্ষেণর ফেল েযৗন ও পায়ু পেথ অিতিরক্ত রক্তক্ষরেণই তার
মৃত্যু হেয়েছ।’

িতিন আরও বেলন, ‘এছাড়াও িডএনএ প্েরাফাইিলংেয়র জন্য নমুনা সংগ্রহ
করা হেয়েছ। মৃত্যুর পূর্েব েচতনানাশক িকছু খাওয়ােনা হেয়েছ িকনা,
তার জন্য প্রেয়াজনীয় নমুনা সংগ্রহ কের েকিমক্যাল পরীক্ষায়
পাঠােনা হেয়েছ। এসব িরেপার্ট পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ বলা
যােব।’

এর আেগ বয়স িনর্ধারেনর জন্য ওই ছাত্রীর মরেদেহর এক্স-েরসহ
প্রেয়াজনীয় আলামত সংগ্রহ করা হয়। পের স্বজনরা তার মরেদহ িনেয়
যান।

ওই স্কুলছাত্রীেক (১৭) ধর্ষেণর পর হত্যার ঘটনায় তার ‘বন্ধু’
তানভীর ইফেতফার িদহানেক (১৮) একমাত্র আসািম কের কলাবাগান থানায়
মামলা কেরন িনহেতর বাবা আলািমন। ধর্ষেণর পর হত্যার দায় স্বীকার
কের
শুক্রবার
(৮
জানুয়াির)
দুপুের
িদহান
আদালেত
স্বীকােরাক্িতমূলক জবানবন্িদ িদেয়েছ। এরপর তােক কারাগাের পাঠােনা
হেয়েছ।

কলাবাগান থানার পুিলশ পিরদর্শক আ ফ ম আসাদুজ্জামান বেলন, গত রােত
তানভীর ইফেতফার িদহানেক (১৮) আসািম কের ছাত্রীর বাবা ধর্ষণ ও
হত্যার অিভেযােগ মামলা কেরেছন। মামলািটর তদন্ত চলেছ। এ ঘটনায় আরও
েকউ জিড়ত আেছ িকনা, তা খিতেয় েদখা হচ্েছ।

পুিলশ জািনেয়েছ, বৃহস্পিতবার (৭ জানুয়াির) দুপুের ধানমন্িডর
আেনায়ার খান মডার্ণ েমিডেকল কেলজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কলাবাগান
থানায় েফান কের জানায়, এক িকেশারীেক হাসপাতােল মৃত অবস্থায়
এেনেছন এক তরুণ। িকেশারীর শরীর েথেক রক্ত ঝরেছ। খবর েপেয়
িনউমার্েকট অঞ্চল পুিলেশর জ্েযষ্ঠ সহকারী কিমশনার (এিস) আবুল
হাসান ওই তরুণেক আটেক রাখার জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষেক অনুেরাধ
কেরন।

এরপর কলাবাগান থানার পুিলশ দ্রুত হাসপাতােল িগেয় ওই তরুণেক আটক
কের। খবর েপেয় ওই তরুেণর িতন বন্ধু হাসপাতােল েগেল পুিলশ

তােদরেকও আটক কের। পের চারজনেক কলাবাগান থানায় িনেয় িজজ্ঞাসাবাদ
করা হয়। পুিলশ পের ওই ছাত্রীর মরেদেহর সুরতহাল প্রিতেবদন ৈতির
কের ময়নাতদন্েতর জন্য ঢাকা েমিডেকল কেলজ হাসপাতাল মর্েগ পাঠায়।

এর আেগ িদহােনর বরাত িদেয় পুিলেশর এিস আবুল হাসান গণমাধ্যমেক
জািনেয়িছেলন, পিরবােরর সবাই বাইের থাকার সুেযােগ পূর্বপিরিচত ওই
স্কুলছাত্রীেক তােদর ডলিফন গিলর ফ্ল্যােট িনেয় যান িদহান।
একপর্যােয় তােদর মধ্েয শারীিরক সম্পর্ক হয়। এরপরই েমেয়িট অেচতন
হেয় পড়েল িতিন তােক আেনায়ার খান মডার্ণ েমিডেকল কেলজ হাসপাতােল
িনেয় যান। জােগা িনউজ

গািড়
চালকেদর
সামেন
নতুন
িবপত্িত িডিজটাল িটিভ স্ক্িরন

িনউজ েডক্স : ফ্লাইওভাের আেলা জ্বালােনার খরচ েযাগােত িবলেবার্ড
বসাচ্েছ চিসক। তেব িডিজটাল এ িবলেবার্েডর আেলার ঝলকািনেত রাস্তায়
গািড় চালােনা দুরূহ হেয় উঠেছ। ফ্লাইওভােরর িনেচ িবলেবার্েডর এই
অিভনব সংস্করেণ গািড় চালকেদর সামেন নতুন িবপত্িত িহেসেব েদখা
িদেয়েছ িডিজটাল িটিভস্ক্িরন।গত কেয়কিদন ধের নগরীর আখতারুজ্জামান
ফ্লাইওভােরর িজইিস েথেক লালখান বাজার অংেশর িনেচ িবজ্ঞাপন
প্রচােরর জন্য িডিজটাল িটিভস্ক্িরন স্থাপন করা হচ্েছ। িবষয়িট
িনেয় গািড়চালকসহ নগরবাসীর মােঝ প্রিতক্িরয়া সৃষ্িট হেয়েছ। তেব
িসিট কর্েপােরশন বেলেছ, জনগেণর সমস্যা হেল িবষয়িট েভেব েদখা হেব।

সংশ্িলষ্ট সূত্র জানায়, আখতারুজ্জামান ফ্লাইওভােরর িজইিস েথেক
লালখান বাজার অংেশ আইল্যান্েডর উপর িবেশষ কায়দায় েবশিকছু ফ্েরম
বসােনা হেয়েছ। এসব ফ্েরেম িটিভস্ক্িরন বিসেয় িবজ্ঞাপন প্রচােরর
উদ্েযাগ েনয়া হয়। কেয়কিট ফ্েরেম িবজ্ঞাপন প্রচার করা হচ্েছ। অন্য
ফ্েরমগুেলােত দুইিট েটিলেফান নম্বর িদেয় িবজ্ঞাপন প্রচােরর জন্য
েযাগােযাগ করেত অনুেরাধ জানােনা হেয়েছ। ফ্লাইওভােরর দামপাড়া,
ওয়াসা েমাড় ও পুনাক ভবেনর কেয়কিট িডিজটাল স্ক্রীেন িবিভন্ন
প্রিতষ্ঠােনর িবজ্ঞাপন প্রচার করা হচ্েছ।

েখাঁজ িনেয় জানা েগেছ, ম্যাক্স গ্রুপ নােমর প্রিতষ্ঠান চিসেকর
সােথ চুক্িতর প্েরক্িষেত িবজ্ঞাপন প্রচাের িডিজটাল িটিভ স্ক্রীন
স্থাপন কেরেছ। চিসেকর িনর্েদশনার আেলােকই ফ্েরমগুেলা ৈতির করা
হেয়েছ। এসব িবজ্ঞাপেনর আয় েথেকই ফ্লাইওভােরর ৈবদ্যুিতক আেলার
ব্যবস্থার পাশাপািশ বাগানসহ েসৗন্দর্যবর্ধেনর কাজ পিরচািলত হেব।
িডিজটাল ফ্েরেম েদয়া েফান নম্বের েযাগােযাগ কের জানা েগেছ,
িবজ্ঞাপন প্রচাের তারা পুেরাপুির প্রস্তুত। এজন্য চিসকেক এককালীন
ও
বার্িষক
বড়
অংেকর
অর্থ
প্রদান
করা
হেয়েছ।
িডিজটাল
িটিভস্ক্িরেনর আেলার ঝলকািনেত রােত রাস্তায় গািড় চালােনা দায়
হেয় উেঠেছ। একািধক চালক জানান, তীব্র আেলার কারেণ সামেন িক আেছ
েদখা সম্ভব হচ্েছ না। এেত ঝুঁিক িনেয় গািড় চালােত হচ্েছ।

েমাহাম্মদ আেনায়ার নােমর একজন চালক গতকাল বেলন, আেগ িবলেবার্ড
উপের িছল। আকাশ েদখা েযেতা না। নতুন এ িবলেবার্ড রাস্তা েদখার
ক্েষত্ের প্রিতবন্ধকতা ৈতির করেছ। এেত বড় ধরেনর দুর্ঘটনা ঘটেত
পাের।

চিসেকর প্রধান িনর্বাহী কর্মকর্তা কাজী মুহাম্মদ েমাজাম্েমল হক
বেলন, এখেনা পর্যন্ত েকউ এধরেনর অিভেযাগ কেরিন। আমােদর চালকেদর
সােথও কথা বেলিছলাম, তারা েতমন সমস্যা হচ্েছ না বেল জািনেয়েছ।
এরপরও অিভেযাগ েপেল ব্যবস্থা েনব। এক্সপার্ট িদেয় িবষয়টা েদখা
হেব। প্রেয়াজেন চুক্িত িরিভউ করা হেব। িতিন বেলন-ম্যাক্েসর সােথ
েসৗন্দর্যবর্ধন চুক্িত রেয়েছ। এর আওতায় তাঁরা িডিজটাল স্ত্রীন
বসাচ্েছ। েসখােন সরকােরর উন্নয়ন কর্মকাণ্ড প্রচার করা হেব, সােথ
বািণজ্িযক িবষয়ও থাকেত পাের। ৈদিনক আজাদী

মালবাহী

ট্রােক

কের

ইয়াবা

পাচার, গ্েরপ্তার ৩

এলিনউজ২৪ডটকম : েলাহাগাড়ায় পৃথক অিভযান চািলেয় ১০ হাজার িপস
ইয়াবাসহ ৩ পাচারকারীেক গ্েরপ্তার কেরেছ পুিলশ। শুক্রবার (৮
জানুয়াির) সকােল আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ েশেষ তােদরেক আদালেত
েসাপর্দ করা হেয়েছ। জব্দ করা হেয়েছ ইয়াবা পাচারকােজ ব্যবহৃত একিট
ট্রাক।

গ্েরপ্তারকৃতরা হেলন, কক্সবাজােরর েটকনাফ থানার শাহপরীর দ্বীেপর
েডল পাড়া এলাকার মৃত েসানা িময়ার পুত্র এনাম উল্লাহ (৪১),
সাতক্ষীরার েকামরপুর এলাকার মৃত অেজত খাঁর পুত্র েমা. হাসানুর
খাঁ (৩০) ও উিখয়া থানার পালংখািল পূর্ব পারিবল এলাকার
মিনরুজ্জামােনর পুত্র েমা. রায়হান (২০)।

েলাহাগাড়া

থানার

ভারপ্রাপ্ত

কর্মকর্তা

(ওিস)

জােকর

েহাসাইন

মাহমুদ জানান, বৃহস্পিতবার রােত চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়েকর
চুনিত ফেরষ্ট েরঞ্জ কর্মকর্তার কার্যালেয় সামেন পৃথক অিভযান
চািলেয় ইয়াবাসহ তােদরেক গ্েরপ্তার করা হেয়েছ। মালবাহী ট্রােক

তল্লাশী কের এনাম উল্লাহ ও হাসানুর খাঁ’র কাছ েথেক পাওয়া যায় ৮
হাজার িপস ইয়াবা। এছাড়া বাসযাত্রী রায়হানেক ২ হাজার িপস ইয়াবাসহ
গ্েরপ্তার করা হয়। তােদর িবরুদ্েধ মাদকদ্রব্য িনয়ন্ত্রণ আইেন
পৃথক মামলা রুজু করা হেয়েছ।

েলাহাগাড়া
িবএনিপর
আহবায়ক
কিমিটেক স্বাগত জািনেয় িমিছল

েলাহাগাড়া উপেজলা িবএনিপর পাল্টা আহবায়ক কিমিটেক স্বাগত জািনেয়
িমিছল অনুষ্িঠত হেয়েছ। শুক্রবার (৮ জানুয়াির) িবেকেল উপেজলা
িবএনিপর অঙ্গসংগঠেনর উদ্েযােগ আেয়ািজত িমিছলিট বটতলী েমাটর
ষ্েটশন প্রদক্িষণ কের।

এ সময় উপস্িথত িছেলন উপেজলা েসচ্ছােসবক দেলর সােবক সাধারণ
সম্পাদক বাহাদুর েচৗধুরী, দক্িষণ েজলা শ্রিমক দেলর সাধারণ
সম্পাদক এস এম জাকািরয়া, উপেজলা যুবদল েনতা নজরুল ইসলাম, উপেজলা
যুবদেলর যুগ্ম আহবায়ক মুসিলম উদ্িদন, যুগ্ম আহবায়ক েহলাল উদ্িদন,
িদদার আলম, েমা. বশর, মনছুর আলম, েমা. েতৗিহদ, েমা. ফারুক, েমা.
েফারকান, উপেজলা ছাত্রদল েনতা েমা. ইিলয়াছ, েমা. আিসফ, েমা.
ইয়ািছন, েমা. িমনহাজ, েহলাল উদ্িদন ও েমা. নাঈম প্রমুখ।

উল্েলখ্য, গত ৫ জানুয়াির চট্টগ্রাম দক্িষণ েজলা িবএনিপর আওতাধীন
সাতিট ইউিনেট পাল্টা কিমিট েঘাষণা কেরেছন সংগঠেনর যুগ্ম আহবায়ক
আলী আব্বাস। এেত েলাহাগাড়া উপেজলায় সাজ্জাদুর রহমানেক আহবায়ক ও
সালাহ উদ্িদন েচৗধুরী েসােহলেক সদস্য সিচব করা হেয়েছ। প্েরস
িবজ্ঞপ্িত

