বঙ্গবন্ধুর ৪ খুিনর রাষ্ট্রীয়
েখতাব বািতল কের প্রজ্ঞাপন

িনউজ েডক্স : বঙ্গবন্ধুর চার খুিনর রাষ্ট্রীয় েখতাব বািতল কের
প্রজ্ঞাপন জাির কেরেছ মুক্িতযুদ্ধিবষয়ক
েগেজট আকাের প্রকািশত হেব।

মন্ত্রণালয়।

এখন

এিট

েরাববার (৬ জুন) তােদর েখতাব বািতল কের মুক্িতযুদ্ধিবষয়ক
মন্ত্রণালয় েথেক প্রজ্ঞাপন জাির করা হেয়েছ। একই সঙ্েগ েগেজট
আকাের প্রকােশর জন্য িবিজ প্েরেস পাঠােনা হেয়েছ। জােগা িনউজ

েলফেটন্যান্ট কর্েনল শিরফুল হক ডািলেমর ‘বীর উত্তম (েগেজট নম্বর২৫)’, েলফেটন্যান্ট কর্েনল এস এইচ এম িব নূর েচৗধুরীর ‘বীর
িবক্রম (েগেজট নম্বর-৯০)’, েলফেটন্যান্ট এ এম রােশদ েচৗধুরীর
‘বীর প্রতীক (েগেজট নম্বর-২৬৭)’ এবং নােয়ক সুেবদার েমাসেলম
উদ্িদন খােনর ‘বীর প্রতীক (েগেজট নম্বর-৩২৯)’ েখতাব বািতল করা
হেয়েছ।

প্রজ্ঞাপেন বলা হয়, সরকার জাতীয় মুক্িতেযাদ্ধা কাউন্িসেলর ৭২তম
সভার িসদ্ধান্েতর আেলােক ১৯৭৫ সােলর ১৫ আগস্ট জািতর িপতা
বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমানসহ অন্য শহীদেদর হত্যা মামলায়
আত্মস্বীকৃত খুিন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত এই চারজেনর েখতাব বািতল করল।

এর আেগ গত ২ জুন মুক্িতযুদ্ধিবষয়ক মন্ত্রী আ ক ম েমাজাম্েমল হক
সাংবািদকেদর বেলিছেলন, ‘বঙ্গবন্ধুর চার খুিনর রাষ্ট্রীয় েখতাব
বািতেলর িসদ্ধান্ত চূড়ান্ত হেয়েছ। এ িবষেয় েগেজট প্রকাশ করেল
আপনারা পােবন। এর আেগ েকােনা মন্তব্য করেত চাই না।’

৯ ঘণ্টায় বজ্রপােত প্রাণ েগল
২১ জেনর

িনউজ েডক্স : সারােদেশ বজ্রপােত ২১ জন িনহত হেয়েছন। এেদর মধ্েয

চট্টগ্রােম চারজন, িসরাজগঞ্েজ পাঁচজন, েফনীেত দুজন, পটুয়াখালীেত
দুজন, সাতক্ষীরায় দুজন এবং মাদারীপুর, েনায়াখালী, মুন্িসগঞ্জ,
মািনকগঞ্জ, বিরশাল ও চুয়াডাঙ্গায় একজন কের েমাট ছয়জন িনহত
হেয়েছন। েরাববার (৬ জুন) সকাল ৯টা েথেক িবেকেল ৬টার মধ্েয এসব
ঘটনা ঘেট। জােগা িনউজ

চট্টগ্রাম : চট্টগ্রােমর িমরসরাই ও েবায়ালখালীেত বজ্রপােত দুজন
িনহত হেয়েছন। একইিদেন ফিটকছিড়েত মােঠ কাজ করার সময় বজ্রপােত দুই
নারীর মৃত্যু হেয়েছ। এ সময় আহত হেয়েছন আরও িতনজন। সকাল ৯টা েথেক
সােড় ১০টার মধ্েয এ বজ্রপােতর ঘটনাগুেলা ঘেট।

িনহতরা হেলন েবায়ালখালীর জ্ৈযষ্ঠপুরা পাহােড়র গরজংিগয়া এলাকার
বািসন্দা েমাস্তফা কামােলর েছেল েমা. জাহাঙ্গীর (৩৯), িমরসরাইেয়র
সােহরখালী ইউিনয়েনর ৯ নম্বর পূর্ব
বািসন্দা স্কুলছাত্র সাজ্জাদ েহােসন

েডামখালী ওয়ার্ড এলাকার
(১৬), েযােগন্দ্র শীেলর

স্ত্রী ভানুমিত শীল (৪০) ও বােনশ্বর দােশর স্ত্রী লািক রািন দাশ
(৩৮)।

িসরাজগঞ্জ : িসরাজগঞ্েজ এক ঘণ্টার মধ্েয বজ্রপােত স্কুলছাত্রসহ
পাঁচজন িনহত হেয়েছন। েরাববার িবেকল ৪টা েথেক ৫টার মধ্েয
উল্লাপাড়া উপেজলার বাঙ্গালা ও উধুিনয়া, শাহজাদপুর উপেজলার
কােয়মপুর ও নিরনা ইউিনয়ন এবং েবলকুিচ উপেজলায় এ ঘটনা ঘেট।

িনহেতরা হেলন- শাহজাদপুর উপেজলার কােয়মপুর ইউিনয়েনর চর আঙ্গারু
গ্রােমর আমানত েহােসেনর েছেল আব্দুল্লাহ (২৬), নিরনা ইউিনয়েনর
বািতয়া গ্রােমর আলহাজ বাবুর্িচ (৫০), সলঙ্গা ইউিনয়েনর আঙ্গারু
বাঘমারা গ্রােমর রিফকুল ইসলাম (৪৫), উল্লাপাড়া উপেজলার উধুিনয়া
ইউিনয়েনর আগিদঘল গ্রােমর শােহদ আলীর েছেল স্কুলছাত্র ফিরদুল
ইসলাম (১৫) ও েবলকুিচ উপেজলার চর সেমশপুর গ্রােমর লাইিল েবগম।

েফনী : েজলার েসানাগাজীেত বজ্রপােত দুই িশশু িনহত হেয়েছ। েবলা
১১টায় উপেজলার বগাদানা ইউিনয়েনর আলামপুর গ্রােম এ ঘটনা ঘেট।

িনহতরা হেলন, সােজদা আক্তার (১২) ও আল আমীন (৬)। সােজদা ওই
গ্রােমর আনু ফরােয়িজ বািড়র েসােলমান িময়ার েমেয় ও আল আমীন একই
বািড়র বাহার উদ্িদেনর েছেল। তারা দুজনই স্থানীয় কাটািখলা ছমিদয়া
দািখল মাদরাসার িশক্ষার্থী।

পটুয়াখালী : পটুয়াখালী সদর ও িমর্জাগঞ্জ উপেজলায় বজ্রপােত দুজেনর
মৃত্যু হেয়েছ। েরাববার িবেকেল িমর্জাগঞ্েজর মিজদবািড়য়া ইউিনয়েনর
পশ্িচম তাড়াবুিনয়া গ্রােম আব্দুল জিলল ও সদর উপেজলার মিরচবুিনয়া
গ্রােম মিজদ হাওলাদার বজ্রপােত মারা যান।

সাতক্ষীরা : িবেকেল সাতক্ষীরা সদর উপেজলার েভামরা ইউিনয়েনর
েচৗবািড়য়া ও তালা উপেজলার খিলশখালী ইউিনয়েন হিরণেখালা গ্রােম
বজ্রপােত দুজেনর মৃত্যু হেয়েছ। এ সময় আহত হেয়েছ আরও িতনজন।

মৃতরা
মন্ডল

হেলন- হিরণেখালা গ্রােমর আশুেতাষ মন্ডেলর েছেল
(৩৮) ও েচৗবািড়য়া গ্রােমর বজলুর রহমােনর েমেয়

িকেশার
রােবয়া

খাতুন (২০)। আহতেদর পিরচয় জানা যায়িন।

মাদারীপুর : েজলার িশবচের বাদাম তুলেত িগেয় বজ্রপােত আেয়শা েবগম
(৫০) নােমর এক নারী িনহত হন। িবেকল ৪টায় উপেজলার চরজানাজাত
ইউিনয়েনর বালুরেটেক এলাকায় এ ঘটনা ঘেট। িশবচর থানার ভারপ্রাপ্ত
কর্মকর্তা (ওিস) িমরাজ েহােসন িবষয়িট িনশ্িচত কেরন। িনহত আেয়শা
একই এলাকার েছারফান হাওলাদােরর স্ত্রী।

েনায়াখালী : েজলার হািতয়ায় ক্েষেত কাজ করার সময় বজ্রপােত েমা.
আবদুল মান্নান েখাকন (৩৬) নােমর এক কৃষক িনহত হেয়েছন। দুপুর
সােড় ৩টায় উপেজলার েসানািদয়া ইউিনয়েনর ৩ নম্বর ওয়ার্েডর পূর্ব
মাইসচরা গ্রােম এ ঘটনা ঘেট। িনহত েখাকন একই গ্রােমর মৃত ৈসয়দ
আহমদ মুন্সীর েছেল।

মুন্িসগঞ্জ : েজলার িসরাজিদখােন বৃষ্িটর মধ্েয ফুটবল েখলেত িগেয়

বজ্রপােত অপূর্ব বর্মন (১৯) নােমর এক কেলজছাত্র িনহত হেয়েছন।
িবেকল ৪টায় উপেজলার েশখরননগর মােঠ এ ঘটনা ঘেট। এ সময় আহত হেয়েছন
আরও দুজন। িনহত অপূর্ব উপেজলার েশখরনগর ইউিনয়েনর েজেলপাড়া
গ্রােমর স্বপন বর্মেনর েছেল ও আলী আজগর অ্যান্ড আব্দুল্লাহ
কেলেজর এইচএসিসর পরীক্ষার্থী।

মািনকগঞ্জ : মািনকগঞ্েজর িঘওের বজ্রপােত েমা.শাহীন েহােসন (১৮)
নােম এক কেলজছাত্েরর মৃত্যু হেয়েছ। িবেকল সােড় ৫টার িদেক িঘওর
উপেজলার ৈবলট এলাকায় এই ঘটনা ঘেট।

িনহত শাহীন েহােসন িঘওর সদর ইউিনয়েনর মুক্তার েহােসেনর েছেল।
িতিন িশবালেয়র মহােদবপুর ইউিনয়ন িডগ্ির কেলেজ এইচএসিস প্রথম
বর্েষর িশক্ষার্থী িছেলন। িবষয়িট িনশ্িচত কেরেছন িঘওর থানার
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওিস) েমা.িরয়াজ উদ্িদন আহেমদ িবপ্লব।

বিরশাল : িবেকল বিরশােলর উিজরপুর উপেজলার সাতলা ইউিনয়েনর উত্তর
সাতলা গ্রােম বজ্রপােত নান্টু বালী (৩০) নােম এক যুবেকর মৃত্যু
হেয়েছ। িতিন ওই এলাকার ইউনুস বালীর েছেল।

চুয়াডাঙ্গা : িবেকল সােড় ৫টার িদেক চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা
উপেজলার রুইথনপুর গ্রােমর দক্িষণ মােঠ বজ্রপােত েকারবান আলী (৪০)
নােম এক কৃষেকর মৃত্যু হেয়েছ। িতিন একই উপেজলার রুইথনপুর গ্রােমর
মৃত ফিকর আলীর েছেল।

৯ েথেক ১১ জুন তুমুল বর্ষেণর

আভাস, ভূিমধেসর আশঙ্কা

িনউজ েডক্স : েমৗসুিম বায়ু তথা বর্ষা েদেশর উপকূল অিতক্রম করায়
এবং লঘুচাপ আসাম পর্যন্ত িবস্তৃত হওয়ায় আগামী কেযকিদেন বৃষ্িটপাত
থামেছ না। যারা ধারাবািহকতায় ৯ েথেক ১১ জুন তুমুল বর্ষেণর আভাস
রেয়েছ। এ অবস্থায় পাহািড় এলাকায় ভূিমধেসর আশঙ্কা করেছ আবহাওয়া
অিধদপ্তর।

আবহাওয়ািবদ ড. মুহাম্মদ আবুল কালাম মল্িলক জানান, কেয়কিদন কমেবিশ
বৃষ্িটপাত হেব। এক্েষত্ের েদেশর িবিভন্ন স্থােন েথেম েথেম বর্ষণ
হেব। আর ৯ েথেক ১১ জুন থাকেব তুমুল বর্ষণ।

িতিন বেলন, সাধারণত এক নাগােড় েবশ িকছুিদন বর্ষা হেল পাহােড়র
মািট নরম হেয় যায়। তখন ভারী েথেক অিতভারী বর্ষা হেল ভূিমধস হয়।
কেয়কিদন ধের বৃষ্িট হচ্েছ। এটা যিদ অব্যাহত থােক এবং অিতভারী
বর্ষণ হয়, তেব পাহােড় ভূিমধেসর আশঙ্কা েদখা িদেত পাের।

অতীেত চট্টগ্রাম ও িসেলেটর পাহািড় অঞ্চেল ভূিমধেসর ঘটনা ঘেটেছ।
তেব আমােদর েদেশ ভূিমধেসর ঘটনা যতটা না প্রাকৃিতক তার েচেয় েবিশ
মানবসৃষ্ট। েকননা, অবােধ পাহাড় কাটা হয়। এরই মধ্েয চট্টগ্রাম,
িসেলেট কেয়কিদন ধেরই বর্ষণ হচ্েছ। কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, েটকনােফ
ভারী েথেক অিতভারী বর্ষণ হচ্েছ।

আবহাওয়ািবদ েমা. আব্দুর রহমান খান জানান, বর্তমােন দক্িষণ-পশ্িচম
েমৗসুিম বায়ু চট্টগ্রাম, বিরশাল, িসেলট, ময়মনিসংহ ও ঢাকা িবভােগর
পূর্বাংশ পর্যন্ত অগ্রসর হেয়েছ। দক্িষণ-পশ্িচম েমৗসুিম বায়ু আেরা
অগ্রসর হওয়ার জন্য আবহাওয়াগত পিরস্িথিত অনুকূেল রেয়েছ। মঙ্গলবার
নাগাদ সারােদেশর অবিশষ্টাংেশ দক্িষণ-পশ্িচম েমৗসুিম বায়ু িবস্তার
লাভ করেব। বর্িধত পাঁচিদেন বৃষ্িট/বজ্রসহ বৃষ্িট বাড়েত পাের।

এ অবস্থায় েসামবার (৭ জুন) ঢাকা, ময়মনিসংহ, বিরশাল, চট্টগ্রাম ও
িসেলট িবভােগর অেনক জায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী ও খুলনা িবভােগর
িকছু িকছু জায়গায় অস্থায়ীভােব দমকা হাওয়াসহ হালকা েথেক মাঝাির
ধরেনর
বৃষ্িট/বজ্রসহ
বৃষ্িট
হেত
পাের।
একই
সঙ্েগ
েদেশর
পূর্বাঞ্চেল মাঝাির ধরেনর ভারী েথেক ভারী বর্ষণ হেত পাের।

এিদেক টাঙ্গাইল, ফিরদপুর, েগাপালগঞ্জ, রাজশাহী, পাবনা, তাড়াশ ও
িদনাজপুর অঞ্চলসহ খুলনা িবভােগর উপর িদেয় মৃদু েথেক মাঝাির ধরেনর
তাপপ্রবাহ বেয় যাচ্েছ এবং এিট িকছু এলাকা েথেক প্রশিমত হেত পাের।
েদেশর দক্িষণ-পূর্বাঞ্চেলর িদেনর তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস েপেত
পাের এবং েদেশর অন্যত্র সামান্য বাড়েত পােব। সারােদেশর রােতর
তাপমাত্রা
প্রায়
অপিরবর্িতত
থাকেত
পাের।
এসময়
ঢাকায়
দক্িষণ/দক্িষণ-পশ্িচম িদক েথেক ঘণ্টায় বাতােসর গিতেবগ থাকেব ১০১৫ িকিম, যা অস্থায়ীভােব দমকা আকাের ঘণ্টায় ২৫-৩৫ িকিমেত উেঠ
েযেত পাের।

েরাববার েদেশ সর্েবাচ্চ বৃষ্িটপাত হেয়েছ সীতাকুণ্েড, ১০০
িমিলিমটার। সর্েবাচ্চ তাপমাত্রা েরকর্ড করা হেয়েছ যেশাের, ৩৮
দশিমক ৪ িডগ্ির েসলিসয়াস। ঢাকায় সর্েবাচ্চ বৃষ্িটপাত ও সর্েবাচ্চ
তাপমাত্রা েরকর্ড করা হেয়েছ যথাক্রেম ১৬ িমিলিমটার ও ৩৪ দশিমক ৪

িডগ্ির েসলিসয়াস। বাংলািনউজ

েফসবুেকর
িনরাপত্তা
বাংলােদেশর মুন

শাখায়

িনউজ েডক্স : সামািজক েযাগােযাগ মাধ্যম েফসবুেকর িনরাপত্তা শাখায়
েযাগ িদেয়েছন েশরপুেরর েমেয় জািরন ফাইেরাজ মুন। সম্প্রিত
েফসবুেকর িসিকউিরিট ইঞ্িজিনয়ািরং িটেম ইন্টার্ন িহেসেব েযাগ
িদেয়েছন িতিন।

মুন েশরপুর েজলা শহেরর েগৗরীপুর মহল্লার বািসন্দা। গত মােসর (েম)
েশষ িদেক প্রিতষ্ঠানিটর িসিকউিরিট ইঞ্িজিনয়ািরং িটেম ইন্টার্ন
িহেসেব েযাগ িদেয়েছন িতিন। িতন মাস পর তার িনেয়াগ চূড়ান্ত হওয়ার
কথা রেয়েছ।

মুন ২০০৮ সােল েশরপুর শহেরর িদশা প্িরপােরটির অ্যান্ড হাই স্কুল
েথেক এসএসিস পাস ও ২০১০ সােল েশরপুর সরকাির কেলজ েথেক এইচএসিস
পাস কেরন। পের খুলনা প্রেকৗশল ও প্রযুক্িত িবশ্বিবদ্যালয় (কুেয়ট)
েথেক কম্িপউটার সােয়ন্স অ্যান্ড ইঞ্িজিনয়ািরং িনেয় পড়ােশানা
কেরন মুন।

িবশ্বিবদ্যালেয় থাকা অবস্থায়ই মুন অেনক সাফল্য অর্জন কেরন। িতিন
প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক, িবশ্বিবদ্যালয় স্বর্ণপদকসহ নানা পদেক
িনেজেক সমৃদ্ধ কেরেছন। শুধু তাই নয়, িবশ্বিবদ্যালেয়র িশক্ষাজীবন
েশেষ েসই িবশ্বিবদ্যালেয় িশক্ষকতার সুেযাগও েপেয়েছন িতিন। তেব
যুক্তরাস্ট্ের িপএইচিডর সুেযাগ েপেয় িতিন েসখােন পািড় জমান।

জািরন ফাইেরাজ মুেনর বড় ভাই ফাহাদ িবন সাঈদ িপয়াস বেলন, বছেরর
শুরুর িদেক েফসবুেকর িনেয়াগ কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর মার্েচর
শুরুেত িতন ধােপ মুেনর ইন্টারিভউ েনয় েফসবুক কর্তৃপক্ষ।
ইন্টারিভউেয় উত্তীর্ণ হওয়ার পর েম মােসর েশেষর িদেক
কর্তৃপক্ষ েযাগদােনর িবষয়িট িনশ্িচত কের। বাংলািনউজ

েফসবুক

েসৗিদ
প্রবাসীেদর
েকায়ােরন্িটেনর ২৫ হাজার টাকা
যােব ব্যাংেক

িনউজ
েডক্স
:
েসৗিদ
আরবগামী
প্রবাসী
কর্মীেদর
েহােটল
েকায়ােরন্িটন খরেচর সরকাির ভর্তুিকর ২৫ হাজার টাকা প্রবাসী কর্মী
বা মেনানীত প্রিতিনিধর ব্যাংক অ্যাকাউন্েট পাঠােনা হেব বেল
জািনেয়েছ প্রবাসী কল্যাণ ও ৈবেদিশক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। এ
লক্ষ্েয েসামবার (৭ জুন) েথেক আেবদেনর আহ্বান করা হেয়েছ।

েরাববার
(৬
জুন)
প্রবাসী
কল্যাণ
ও
ৈবেদিশক
কর্মসংস্থান
মন্ত্রণালেয়র এক সংবাদ িবজ্ঞপ্িতেত এ তথ্য জানােনা হয়। বাংলািনউজ

সংবাদ িবজ্ঞপ্িতেত বলা হেয়েছ, মহামাির েকািভড-১৯ িবস্তার
েরাধকল্েপ েসৗিদ আরব সরকার জাির করা িনর্েদশনা অনুযায়ী ২০ েম
২০২১ েথেক ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত েযসব েসৗিদ আরব প্রবাসী বাংলােদিশ
কর্মী িনজ খরেচ বাধ্যতামূলক প্রািতষ্ঠািনক েকায়ােরন্িটন পালন
কেরেছ বা করেব, তােদর প্রবাসী কল্যাণ ও ৈবেদিশক কর্মসংস্থান
মন্ত্রণালেয়র
আওতাধীন
ওেয়জ
আর্নার্স
কল্যাণ
েবার্ড
েথেক
কর্মীপ্রিত ২৫ হাজার টাকা কের ভর্তুিক েদওয়ার িসদ্ধান্ত েনওয়া
হেয়েছ। এই ভর্তুিক সংশ্িলষ্ট কর্মী বা তার মেনানীত প্রিতিনিধর
ব্যাংক অ্যাকাউন্েট পাঠােনা হেব।

িবজ্ঞপ্িতেত আরও বলা হয়, সংশ্িলষ্ট কর্মীরা প্রবাসী কল্যাণ ও
ৈবেদিশক
কর্মসংস্থান
মন্ত্রণালেয়র
ওেয়বসাইট
(www.probashi.gov.bd) অথবা ওেয়জ আর্নার্স কল্যাণ েবার্েডর
ওেয়বসাইট
(www.wewb.gov.bd)
অথবা
জনশক্িত
কর্মসংস্থান
ও
প্রিশক্ষণ ব্যুেরার ওেয়বসাইট (www.bmet.gov.bd) েথেক আেবদনপত্র
ডাউনেলাড কের িকংবা েদেশর িতনিট আন্তর্জািতক িবমানবন্দের অবস্িথত
প্রবাসী কল্যাণ েডস্ক েথেক সংগ্রহ কের তা পূরেণর আেগ িনম্নিলিখত
কাগজপত্রসহ আগামী ৭ জুন েথেক ফ্লাইেটর িদন বিহর্গমেনর আেগ
িবমানবন্দের প্রবাসী কল্যাণ েডস্েক জমা েদওয়ার জন্য বলা হেয়েছ।

েযসব কাগজপত্র লাগেব : জনশক্িত কর্মসংস্থান ও প্রিশক্ষণ ব্যুেরা
(িবএমইিট)
প্রদত্ত
স্মার্টকার্ড
বা
ইিমগ্েরশন
ক্িলয়ােরন্স
কার্েডর ফেটাকিপ, পাসেপার্েটর প্রথম চার পৃষ্ঠার ফেটাকিপ,
পাসেপার্েটর সঙ্েগ সংযুক্ত িভসার ফেটাকিপ। িটিকেটর ফেটাকিপ।
েহােটল বুিকংেয়র ডকুেমন্েটর ফেটাকিপ।

এছাড়া েসৗিদ আরব প্রবাসী েযসব কর্মী এরইমধ্েয েদশিটেত চেল েগেছন
এবং িনজ খরেচ েকায়ােরন্িটন সম্পন্ন কেরেছন বা করেছন তােদর একই
িনয়েম সংশ্িলষ্ট আেবদনপত্র পূরণ কের ৩০ জুন ২০২১ তািরেখর মধ্েয
েসৗিদ আরেবর বাংলােদশ দূতাবাস, িরয়াদ অথবা বাংলােদশ কনস্যুেলট
েজনােরল, েজদ্দায় ডাকেযােগ জমা িদেত হেব।

অিতভারী
চট্টগ্রাম!

বৃষ্িটেত

নাকাল

িনউজ েডক্স : ভারী েথেক অিতভারী বৃষ্িটেত েবহাল দশা হেয়েছ
চট্টগ্রাম নগেরর িনচু এলাকায়। হাঁটু-পািন, বুক-পািন েপিরেয়
েকাথাও েকাথাও গলা সমান পািনেত সীমাহীন দুর্েভাগ েপাহােত হেয়েছ
মানুষেক। িকছু িকছু এলাকা পািনবন্দী হওয়ায় িদনভর িছল অচলাবস্থা।

েরাববার (৬ জুন) সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত আেগর ২৪ ঘণ্টায় ৯৮ দশিমক ৪
িমিলিমটার বৃষ্িট েরকর্ড কেরেছ পেতঙ্গা আবহাওয়া অিফস। িবষয়িট
িনশ্িচত কেরেছন আবহাওয়ািবদ ড. মু. শিহদুল ইসলাম। বাংলািনউজ

িতিন জানান, চট্টগ্রাম নদী বন্দরেক ২ নম্বর েনৗ হুঁিশয়াির সংেকত
েদখােত বলা হেয়েছ। েসামবার (৭ জুন) সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত
চট্টগ্রাম ও পাশ্ববর্তী এলাকায় অস্থায়ী দমকা বা ঝেড়া হাওয়াসহ
মাঝাির েথেক ভারী বৃষ্িট বা বজ্রবৃষ্িট হেত পাের। িবেকল ৩টা
পর্যন্ত আেগর ২৪ ঘণ্টায় বৃষ্িট হেয়িছল ৭৯ দশিমক ৪ িমিলিমটার।

বহদ্দারহাট েথেক িজইিস পর্যন্ত ডুেব িছল িদেনর েবিশরভাগ সময়। এ
সময় পািনর তীব্র স্েরােত েবকায়দায় পেড়ন পথচারীরা। পািন ঢুেক
িবকল হেয় যায় অেনক গািড়র ইঞ্িজন। েবিশ ভাড়ায় িরকশা,

ভ্যানগািড়েত চেড় পািন ভােঙন অেনেক। এ সময় েবশ কেয়কজন নারীসহ
পথচারী নালায় পেড় যান। পািন ঢুেক যায় জলাবদ্ধ এলাকাগুেলার
েদাকানপাট, শিপংমেলর িনচতলায়।

আগ্রাবাদ মা ও িশশু হাসপাতােলর িনচতলায় যথারীিত হাঁটু-পািন জেম।
জরুির িকছু শয্যা ও েসবা েদাতলায় স্থানান্তর করা হেলও দুর্েভাগ
েলেগই িছল েরাগী, স্বজন, িচিকৎসক ও েসিবকােদর। পািন জেমিছল
আগ্রাবােদর ওয়ার্ল্ড ট্েরড েসন্টােরর সামেনর সড়েকও। ৈবরী
আবহাওয়ার কারেণ বন্ধ িছল চট্টগ্রাম বন্দেরর বিহর্েনাঙের বড়
জাহাজ েথেক েছাট জাহােজ পণ্য খালাস বা লাইটািরং। বন্দেরর এনিসিট,
িসিসিট, ৪ নম্বর েগট এলাকার িনচু ইয়ার্েড বৃষ্িটর পািন জেমিছল।

সেরজিমন েদখা েগেছ, প্রবর্তক েমাড়, বহদ্দারহাট,

দুই নম্বর েগট,

িজইিস, চকবাজার কাঁচা বাজার, কাতালগঞ্জ, বাদুরতলা, েমাগলটুিল,
েবপারী পাড়া, সরাইপাড়া, হািলশহর, শান্িতবাগ আবািসক এলাকা,
ঈদগাঁ
েরাড,

িডিট েরাড, বাকিলয়া িডিস েরাড, পাঁচলাইশ, কমার্স কেলজ
িসিডএ আবািসেকর কেয়কিট সড়েক হাঁটু পািন। এর বাইের

জামালখান ওয়ার্েডর মুহুির েলন (িসকদার েহােটেলর পােশর গিল),
েগায়ালপাড়াসহ িকছু নতুন নতুন এলাকায় জলজট সৃষ্িটর খবর পাওয়া
েগেছ।

ভারী

বর্ষেণর

আশঙ্কা

:

আবহাওয়া

অিফস

জািনেয়েছ,

বাংলােদশ

ও

তৎসংলগ্ন এলাকায় পশ্িচমা লঘুচােপর সঙ্েগ পূবালী বায়ুর সংিমশ্রেণর
ফেল চট্টগ্রাম, ঢাকা, ময়মনিসংহ ও িসেলট িবভােগর েকাথাও েকাথাও
েরাববার (৬ জুন) িবেকল ৪টা েথেক পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্েয ভারী
(২৪ ঘণ্টায় ৪৪-৮৮ িমিম) েথেক অিত ভারী (৮৯ িমিম বা তার েবিশ)
বর্ষণ হেত পাের।

পাহাড়ধেসর আশঙ্কায় মাইিকং : চট্টগ্রাম েজলা প্রশাসন নগেরর
ফেরস্ট িরসার্চ ইনস্িটিটউট এলাকা, মিতঝর্না, বাটািল িহল, এেক খান
পাহাড়, টাংিকর পাহাড়, আিমন জুট িমলস এলাকা, রউফাবাদ, খুলশী,
পাহাড়তলী, ফয়’স েলক এলাকার পাহােড় ঝুঁিকপূর্ণ বসবাসকারীেদর সের
েযেত মাইিকং কেরেছ। আগ্রাবাদ, চান্দগাঁও, বাকিলয়া ও কাট্টলী

সার্েকেল আশ্রয়েকন্দ্র েখালা হেয়েছ।

বজ্রপােতর
িবকট
ব্যবসায়ীর মৃত্যু

শব্েদ

িনউজ েডক্স : ফিটকছিড়র নািজরহােট বজ্রপােতর িবকট শব্েদ শিফ
সওদাগর (৫৫) নােম এক ব্যবসায়ীর মৃত্যু হেয়েছ বেল জানা েগেছ।

আজ রিববার (৬ জুন) নািজরহাট েপৗরসভার ৫নং ওয়ার্েডর এিবিস এলাকায়
এ ঘটনা ঘেট। িনহত শিফ ওই এলাকার আব্দুল হািমদ সর্দার বািড়র মৃত
আব্দুল আিজেজর পুত্র।

জানা যায়, এিবিস স্কুল সংলগ্ন স্থােন িনহত শিফ সওদাগেরর একিট
চােয়র েদাকান রেয়েছ।
ঘটনার িদন দুপুের প্রাইমারী স্কুেলর সামেনর পুকুের েগাসল েসের
িতিন েদাকােন িফরিছেলন।

এ সময় িবকট শব্েদ বজ্রপাত হেল েদৗেড় একিট েদাকােন আশ্রয় েনন
িতিন।পের বুেক ব্যথা শুরু হেল তােক উপেজলা স্বাস্থ্য কমপ্েলক্েস
িনেয় যাওয়া হয়।

অবস্থার অবনিত হওয়ায় কর্তব্যরত িচিকৎসক তােক চট্টগ্রােমর
েমিড়েকল কেলজ হাসপাতােল প্েররণ কেরন। চট্টগ্রােম েনয়ার পেথ তার
মৃত্যু ঘেট। স্থানীয় কাউন্িসলর আবুল মনছুর িবষয়িট িনশ্িচত
কেরেছন। আজাদী অনলাইন

লকডাউন বাড়ল ১৬ জুন পর্যন্ত

িনউজ েডক্স : কেরানাভাইরাস সংক্রমেণর কারেণ চলমান ‘লকডাউন’ বা
িবিধ-িনেষধ আগামী ১৬ জুন পর্যন্ত বািড়েয়েছ সরকার। আজ রিববার (৬
জুন) এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জাির কেরেছ মন্ত্িরপিরষদ িবভাগ।

এেত

বলা

হেয়েছ,

কেরানা

সংক্রমেণর

বর্তমান

পিরস্িথিত

িবেবচনায়

আেগর সব িবিধ-িনেষেধর সময়সমীমা আজ ৬ জুন মধ্যরাত েথেক ১৬ জুন
মধ্যরাত পর্যন্ত বর্িধত করা হেলা। বাংলািনউজ

মন্ত্িরপিরষেদর মাঠ প্রশাসন সমন্বয় অিধশাখার উপ-সিচব েমা. েরজাউল
ইসলাম
স্বাক্ষিরত
প্রজ্ঞাপেন
বলা
হেয়েছ,
সব
পর্যটনস্থল,
িরেসার্ট, কিমিনউিট েসন্টার ও িবেনাদন েকন্দ্র বন্ধ থাকেব।
জনসমােবশ হয় এ ধরেনর সামািজক অনুষ্ঠান (িববাহত্েতার অনুষ্ঠান,
জন্মিদন, িপকিনক, পার্িট ইত্যািদ) রাজৈনিতক ও ধর্মীয় আচার
অনুষ্ঠান বন্ধ রাখেত হেব।

খাবার েদাকান, েহােটল েরস্েতারাঁগুেলা সকাল ৬ টা েথেক রাত ১০টা
পর্যন্ত খাদ্য িবক্রয় ও সরবরাহ করেত পারেব এবং আসন সংখ্যার
অর্েধক েরেখ গ্রিহতােদর েসবা িদেত পারেব।েকািভড-১৯ উচ্চঝুঁিক

সম্পন্ন েজলাগুেলােত েজলা প্রশাসকরা সংশ্িলষ্ট কািরগির কিমিটর
সঙ্েগ আেলাচনা কের স্ব স্ব এলাকায় সংক্রমণ প্রিতেরােধ িবিধ
েমাতােবক প্রেয়াজনীয় ব্যবস্থা িনেত পারেবন।

এছাড়া আন্তঃেজলাসহ সব ধরেনর গণপিরবহণ আসন সংখ্যার অর্েধক যাত্রী
িনেয় চলাচল করেত পারেব। তেব অবশ্যই যাত্রীসহ সংশ্িলষ্ট সবাইেক
মাক্স পিরধানসহ স্বাস্থ্যিবিধ মানেত হেব।

এর আেগ আজ রিববার (৬ জুন) মধ্যরাত পর্যন্ত ‘লকডাউন’ বাড়ােনা
হেয়িছল। তেব, েদেশ কেরানার ঊর্ধ্বমুখী সংক্রমণ েঠকােত ইেতামধ্েয
সীমান্তবর্তী কেয়কিট েজলায় পুেরাপুির বা আংিশক লকডাউন েঘাষণা
কেরেছ সরকার। তবুও কমােনা যাচ্েছ না আক্রান্ত-মৃত্যুর হার।

চলিত বছর কেরানা সংক্রমণ বৃদ্িধ পাওয়ায় গত ৫ এপ্িরল েথেক লকডাউন
েঘাষণা করা হয়। ১৩ এপ্িরল পর্যন্ত িঢেলঢালা লকডাউন হেলও সংক্রমণ
আরও েবেড় যাওয়ায় ১৪ এপ্িরল েথেক ‘কেঠার লকডাউন’ েঘাষণা কের
সরকার। পের িসিট করেপােরশন এলাকায় গণপিরবহন চলাচেলর অনুমিত েদয়া
হয়। তেব দূরপাল্লার বাস, লঞ্চ এবং ট্েরন চলাচল ঈদ পর্যন্ত বন্ধ
িছল। পের ২৪ েম েথেক গণপিরবহন চলার অনুমিত েদওয়া হয়।

গত বছেরর ৮ মার্চ েদেশ প্রথম কেরানা সংক্রমণ শুরু হেল ১৮ মার্চ
েথেক সব ধরেনর িশক্ষাপ্রিতষ্ঠান বন্ধ রাখা হয়। আর ২৬ মার্চ েথেক
টানা
৬৬
িদন
অিফস
বন্ধ
থােক।
আগামী
১২
জুন
পযর্ন্ত
িশক্ষাপ্রিতষ্ঠােনর ছুিট েঘাষণা করা আেছ।

