েহফাজতেক
দীর্ঘেময়ািদ
রাখেব সরকার

চােপ

িনউজ েডক্স : েহফাজেত ইসলাম বাংলােদশ যােত সাংগঠিনকভােব দাঁড়ােত
না পাের েস জন্য কেঠার অবস্থান িনেয়েছ সরকার। সংগঠনিটেক সরকার আর
েকােনা কর্মসূিচেতও েযেত েদেব না।দীর্ঘেময়ািদ চােপর মধ্েয েফেল
েহফাজেতর সাংগঠিনক কাঠােমােক েভেঙ েদওয়ার েকৗশল েনওয়া হেয়েছ।

সরকার ও আওয়ামী লীেগর একািধক সূত্র েথেক জানা যায়, িবিভন্নভােব
েহফাজেতর েনতারা সরকােরর সঙ্েগ সমেঝাতার েচষ্টা করেলও সংগঠনিটেক
আর আস্থায় িনেত পারেছ না সরকার ও আওয়ামী লীেগর নীিতিনর্ধারকরা।
গত মার্েচ েদেশর িবিভন্ন স্থােন েহফাজত সাম্প্রদািয়ক জঙ্িগ
সংগঠেনর মেতা প্রকাশ্েয েয ধ্বংসাত্মক তৎপরতা চািলেয়েছ তারপর
সংগঠনিটেক েকােনা ধরেনর ছাড় েদওয়া যায় না বেল তারা মেন করেছন।

এর আেগ ২০১৩ সােলর ৫ েম সরকার পতেনর টার্েগট িনেয় ঢাকার শাপলা
চত্বের অবস্থান ও েয ধ্বংসাত্মক তাণ্ডব চািলেয়িছেলা তারপরও

েহফাজতেক ছাড়া েদয় সরকার। ওই সময় েহফাজেতর েনতােদর িবরুদ্েধ
সরকার েকােনা ব্যবস্থা েনয়িন। এ কারেণ েহফাজেতর সঙ্েগ সরকােরর
সমেঝাতা হেয়িছল বেল ধারণা করা হয়। সরকার ও আওয়ামী লীেগর
েনতৃত্বাধীন ১৪ দেলর শিরকসহ মুক্িতযুদ্েধর পক্েষর অসাম্প্রদািয়ক
রাজৈনিতক দলগুেলা েহফাজেতর সঙ্েগ সরকােরর সমেঝাতার অিভেযাগ
েতােল। ঢাকায় ৫ েমর ঘটনার পর েহফাজেতর শীর্ষ েনতা আহমদ শফীর
সঙ্েগ প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনার ৈবঠক হয় এবং কওিম মাদ্রাসার
সনেদর স্বীকৃিত েদয় সরকার।

আওয়ামী
িহেসেবই
িবিভন্ন
ইিতহাস,
গত বছর

লীগ সূত্র আরও জানায়, তখন সরকােরর ওই ছাড়েক দুর্বলতা
িনেয়িছল েহফাজেত ইসলাম। যার ফেল সংগঠনিট িবিভন্ন সময়
দািব িনেয় অগ্রসর হয়, যা েদেশর সংস্কৃিত, সংিবধান,
ঐিতহ্য ও রাষ্ট্েরর অস্িতত্ব িবেরাধী। এরই ধারাবািহকতায়
আবার মাথা চাড়া িদেয় ওেঠ এবং সাম্প্রদািয়ক তৎপরতাসহ

সরকারিবেরাধী কর্মকাণ্েড িলপ্ত হয়। ঢাকার েধালাইপােড় জািতর িপতা
বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমােনর ভাস্কর্য িনর্মােণর িবরুদ্েধ
প্রকাশ্য অবস্থান, িবিভন্ন ধরেনর হুমিক, কুষ্িটয়ায় বঙ্গবন্ধুর
ভাস্কর্য ভাঙচুেরর ঘটনা ঘটায়। সুনামগঞ্েজর শাল্লায় সনাতন
ধর্মাবলম্বীেদর ওপর সাম্প্রদািয়ক হামলা, এরপর আরও অগ্রসর হেয় গত
২৬ মার্চ স্বাধীনতা িদবস েথেক পর পর িতন িদন ধের েদেশর িবিভন্ন
স্থােন ধ্বংসযজ্ঞ চালােনার মাধ্যেম রাষ্ট্র ও সরকােরর িবরুদ্েধ
চ্যােলঞ্জ ছুেড় েদয় েহফাজত। সংগঠনিটেক এমন ঘটনার পুনরাবৃত্িতর
সুেযাগ েদেব না সরকার। আগামীেত
সমােবশ করেতও েদওয়া হেব না।

সংগঠনিটেক

েকােনা

ধরেনর

সভা-

এিদেক েহফাজেতর শীর্ষ েনতৃবৃন্দসহ িবিভন্ন পর্যােয়র েনতােদর
িবরুদ্েধ আইনগত ব্যবস্থা েনওয়ার সব ধরেনর উপাদান রেয়েছ সরকােরর
হােত। েহফাজত েয তাণ্ডব চািলেয়েছ এবং যারা এর েনতৃত্ব ও
িনর্েদশনা িদেয়েছন সরকােরর কােছ তার তথ্য প্রমাণ রেয়েছ। গত ২৬,
২৭ ও ২৮ মার্েচর সিহংসতার ঘটনায় ৭৭িট মামলা হেয়েছ। এসব মামলায়
েহফাজেতর ৪৯ হাজােরর েবিশ েনতাকর্মী আসািম হেয়েছন বেল জানা েগেছ।
গত দুই মােস সংগঠনিটর শীর্ষ স্থানীয় েনতৃবৃন্দসহ অেনকেক গ্েরফতার
করা হেয়েছ এবং অেনেকই নজরদািরেত আেছন।

েহফাজেতর েনতােদর ব্যাংক িহসােবর েলনেদন খিতেয় েদখা হচ্েছ। গত ৯
জুন েহফাজেতর ৪৬ জেনর ব্যাংক িহসােবর তথ্য েচেয়েছ েকন্দ্রীয়
ব্যাংেকর বাংলােদশ িফন্যান্িসয়াল ইন্েটিলেজন্স ইউিনট (িবএফআইইউ)।
এর আেগ গত এপ্িরেল েহফাজেতর আিমর জুনােয়দ বাবুনগরীসহ সংগঠনিটর
শীর্ষ পর্যােয়র ৫৪ েনতার ব্যাংক িহসােবর তথ্য েচেয়িছল সন্ত্রােস
অর্থায়ন ও অর্থ পাচার প্রিতেরােধ কাজ করা সংস্থা িবএফআইইউ।

সরকার সংশ্িলষ্ট সূত্রগুেলা জানায়, েহফাজেতর েনতােদর িবরুদ্েধ
ব্যবস্থা েনওয়ার আইনগত িভত্িত সরকােরর রেয়েছ। তারা েয সব ঘটনা
ঘিটেয়েছ তার যেথষ্ট সিচত্র তথ্য, প্রমাণািদ সরকােরর হােত রেয়েছ।
েহফাজেতর েনতােদর কর্মকাণ্ড সম্পর্েক আরও তথ্য, প্রমাণ সংগ্রেহ
তৎপর রেয়েছ সরকােরর িবিভন্ন সংস্থা। েহফাজেতর এ যাবতকােলর সব
অপতৎপরতার
িবরুদ্েধ
আইনগত
ব্যবস্থা
অভ্যাহত
থাকেব
বেলও
সূত্রগুেলা জানায়।

এ িবষেয় জানেত চাইেল নাম প্রকােশ অিনচ্ছুক সরকার ও আওয়ামী লীেগর
নীিতিনর্ধারণী পর্যােয়র এক েনতা বেলন, েযেহতু সরকােরর হােত আইনগত
ব্যবস্থা
িবরুদ্েধ

েনওয়ার যেথষ্ট উপাদান
ব্যবস্থা েনওয়া অব্যাহত

আেছ তাই আইনগতভােবই তােদর
থাকেব। েহফাজত েয ঘটনাগুেলা

ঘিটেয়েছ েসটা সরকােরর িবরুদ্েধ অেনক বড় চ্যােলঞ্জ ছুেড়
িদেয়িছল। তােদর সাংগঠিনকভােব আর মাথা উচু কের দাঁড়ােত েদওয়া হেব
না। -বাংলািনউজ

েলাহাগাড়ায় ইয়াবাসহ গ্েরপ্তার
৩, প্রাইেভটকার জব্দ

এলিনউজ২৪ডটকম : েলাহাগাড়ায় ১০ হাজার ৩শ িপস ইয়াবাসহ ৩ মাদক
ব্যবসায়ীেক গ্েরপ্তার কেরেছ পুিলশ। বৃহস্পিতবার (১০ জুন) রােত
পৃথক অিভযান চািলেয় তােদরেক গ্েরপ্তার করা হয়। এ সময় জব্দ করা
হেয়েছ ইয়াবা পাচারকােজ ব্যবহৃত প্রাইেভটকার।

গ্েরপ্তারকৃতরা হল, কক্সবাজার সদর থানার ২নং ওয়ার্ড বাহারছড়া
এলাকার েমা. আবুল বশেরর পুত্র েমা. ইকরাম েহােসন (৪২), উিখয়া
থানার কুতুপালং এলাকার মৃত আবদুর রহমােনর পুত্র েমা. জােহদ
েহােসন (৩৯) ও উপেজলার পদুয়া ইউিনয়েনর ৪নং ওয়ার্েডর েমৗলভী পাড়ার
মৃত রিফক আহমেদর পুত্র েমা. খােলদ (২৭)।

পুিলশ জানায়, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়েকর উপেজলার চুনিত ফেরস্ট
েরঞ্জ কর্মকর্তার কার্যালেয়র সামেন একিট প্রাইেভটকাের তল্লাশী
করা হয়। এ সময় ইকরাম েহােসন ও জােহদ েহােসেনর কােছ ১০ হাজার িপস
ইয়াবা পাওয়া যায়। এছাড়া পদুয়া ইউিনয়েনর িসকদার িদঘীর উত্তর পােড়
জৈনক জাফর আহমেদর চােয়র েদাকােন অিভযান চািলেয় েমা. খােলেদর কাছ
েথেক উদ্ধার করা হয় ৩শ িপস ইয়াবা।

েলাহাগাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওিস) জােকর েহাসাইন
মাহমুদ জানান, গ্েরপ্তারকৃতেদর িবরুদ্েধ মাদকদ্রব্য িনয়ন্ত্রণ
আইেন পৃথক মামলা রুজু করা হেয়েছ। শুক্রবার সকােল তােদরেক আদালেত
েসাপর্দ করা হয়।

গুচ্ছভর্িত পরীক্ষা স্থিগত

িনউজ েডক্স : প্রাণঘাতী কেরানাভাইরােসর সংক্রমণ বাড়ায় েদেশর
২০িট
সাধারণ
এবং
িবজ্ঞান
ও
প্রযুক্িত
িবশ্বিবদ্যালেয়
গুচ্ছিভত্িতক
ভর্িত
পরীক্ষা
স্থিগত
করা
হেয়েছ।
একইসঙ্েগ
গুচ্ছভর্িত পরীক্ষার প্রাথিমক আেবদেনর সময়সীমা ২৫ জুন পর্যন্ত
বাড়ােনা হেয়েছ।

আজ
শুক্রবার
(১১
জুন)
গুচ্ছভুক্ত
২০িট
িবশ্বিবদ্যালেয়র
উপাচার্যেদর ভার্চুয়াল ৈবঠেক এ িসদ্ধান্ত েনয়া হয়। িবষয়িট

িনশ্িচত কেরেছন
িবশ্বিবদ্যালেয়র
জােগা িনউজ

গুচ্ছভর্িত পরীক্ষার সদস্য সিচব ও জগন্নাথ
েরিজস্ট্রার প্রেকৗশলী েমা. ওিহদ্দুজ্জামান।

আেগর িসদ্ধান্ত অনুযায়ী- আগামী ১৯ জুন েথেক জুলাই মােসর প্রথম
সপ্তাহ পর্যন্ত িতনিদেন িতনিট িবভােগর (িবজ্ঞান, মানিবক ও
ব্যবসায় িশক্ষা) গুচ্ছিভত্িতক ভর্িত পরীক্ষা েনয়ার কথা িছল।

জানেত চাইেল
ড. ছােদকুল
উন্নিত না
পূর্বেঘািষত
সম্ভব হচ্েছ

গুচ্ছভুক্ত বিরশাল িবশ্বিবদ্যালেয়র উপাচার্য অধ্যাপক
আেরিফন মািতন বেলন, ‘কেরানা সংক্রমণ পিরস্িথিতর
হওয়ায় গুচ্ছভুক্ত িবশ্বিবদ্যালেয়র ভর্িত পরীক্ষার
তািরখ স্থিগত করা হেয়েছ। আপাতত পরীক্ষা গ্রহণ করা
না।’

িতিন বেলন, ‘েসজন্য আগামী ২৫ জুন পর্যন্ত প্রাথিমক আেবদেনর
সময়সীমা বাড়ােনা হেয়েছ। এখন ভর্িতচ্ছুক িশক্ষার্থী ২৫ জুন রাত
১১টা ৫৯ িমিনট পর্যন্ত আেবদন করেত পারেব। পরবর্তীেত কেরানা
পিরস্িথিতিত িবেবচনা কের পরীক্ষা গ্রহেণর তািরখ জানােনা হেব।’

জানা েগেছ, এবার প্রথমবােরর মেতা ২০িট সাধারণ এবং িবজ্ঞান ও
প্রযুক্িত িবশ্বিবদ্যালয় গুচ্ছিভত্িতেত ভর্িত পরীক্ষা িনচ্েছ। গত
িশক্ষাবর্েষ সাতিট কৃিষ িবশ্বিবদ্যালয় ও কৃিষর প্রাধান্য থাকা
িবশ্বিবদ্যালয়
গুচ্ছিভত্িতেত
ভর্িত
পরীক্ষা
শুরু
কেরিছল।
গুচ্ছিভত্িতক পরীক্ষার মাধ্যেম একজন ভর্িতচ্ছুক িশক্ষার্থী িনজ
িনজ িবভােগ একিট পরীক্ষা িদেয়ই েযাগ্যতা ও আসন অনুযায়ী েযেকােনা
িবশ্বিবদ্যালেয় ভর্িতর সুেযাগ পােবন।

আেগর িসদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০িট সাধারণ এবং িবজ্ঞান ও প্রযুক্িত
িবশ্বিবদ্যালেয়র জন্য েমাট িতনিট পরীক্ষা হেব। এরমধ্েয একিট
পরীক্ষা হেব িবজ্ঞােনর িশক্ষার্থীেদর জন্য, আেরকিট মানিবেকর জন্য
এবং অন্যিট ব্যবসায় িশক্ষা শাখার িশক্ষার্থীেদর জন্য।

িসদ্ধান্ত অনুযায়ী- আগামী ১৯ জুন মানিবক িবভােগর, ২৬ জুন
বািণজ্েযর ও আগামী ৩ জুলাই িবজ্ঞান িবভােগর েয ভর্িত পরীক্ষা
অনুষ্িঠত হওয়ার কথা িছেলা তা স্থিগত করা হেয়েছ।

প্রথমবােরর
মেতা
অনুষ্িঠত
হেত
যাওয়া
গুচ্ছ
পদ্ধিতেত
িবশ্বিবদ্যালেয় ভর্িত পরীক্ষায় অংশ িনেয়েছ েদেশর ২০িট সাধারণ এবং
িবজ্ঞান ও প্রযুক্িত িবশ্বিবদ্যালয়।

েসগুেলা হেলা-

জগন্নাথ িবশ্বিবদ্যালয়, ইসলামী িবশ্বিবদ্যালয়, শাহজালাল িবজ্ঞান
ও প্রযুক্িত িবশ্বিবদ্যালয়, খুলনা িবশ্বিবদ্যালয়, হাজী েমাহাম্মদ
দােনশ িবজ্ঞান ও প্রযুক্িত িবশ্বিবদ্যালয়, মাওলানা ভাসানী
িবজ্ঞান ও প্রযুক্িত িবশ্বিবদ্যালয়, েনায়াখালী িবজ্ঞান ও
প্রযুক্িত িবশ্বিবদ্যালয়।

কুিমল্লা

িবশ্বিবদ্যালয়,

জাতীয়

িবশ্বিবদ্যালয়,
যেশার
িবজ্ঞান
পটুয়াখালী িবজ্ঞান ও প্রযুক্িত

কিব

কাজী

নজরুল

ইসলাম

ও
প্রযুক্িত
িবশ্বিবদ্যালয়,
িবশ্বিবদ্যালয়, েবগম েরােকয়া

িবশ্বিবদ্যালয়,
পাবনা
িবজ্ঞান
ও
প্রযুক্িত
িবশ্বিবদ্যালয়,
বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান িবজ্ঞান ও প্রযুক্িত িবশ্বিবদ্যালয়,
বিরশাল
িবশ্বিবদ্যালয়,
িবশ্বিবদ্যালয়।

রাঙামািট

িবজ্ঞান

ও

প্রযুক্িত

রবীন্দ্র িবশ্বিবদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান িডিজটাল
ইউিনভার্িসিট, েশখ হািসনা িবশ্বিবদ্যালয় এবং বঙ্গমাতা েশখ
ফিজলাতুন্েনছা মুিজব িবজ্ঞান ও প্রযুক্িত িবশ্বিবদ্যালয়।

বজ্রপােত
মৃত্যু

৪

মােস

১৭৭

জেনর

িনউজ েডক্স : েদেশ বজ্রপােত প্রাণহািন বাড়েছই। চলিত বছেরর মার্চ
েথেক জুন মাস পর্যন্ত চার মােস সারােদেশ বজ্রপােত ১৭৭ জেনর
মৃত্যু হেয়েছ। একই সমেয় আহত হেয়েছন অন্তত ৪৭ জন। বজ্রপােত
হতাহেতর িহসােব নতুন হটস্পট িহেসেব িচহ্িনত হেয়েছ িসরাজগঞ্জ।
এছাড়া চাঁপাইনবাবগঞ্জ, জামালাপুর, েনত্রেকাণা ও চট্টগ্রােম
বজ্রাঘােত প্রাণহািন েবেড়েছ।

শুক্রবার (১১ জুন) সামািজক সংগঠন ‘েসভ দ্য েসাসাইিট অ্যান্ড
থান্ডারস্টর্ম অ্যাওয়ারেনস েফারাম-এসএসিটএএফ’ আেয়ািজত এক সংবাদ
সম্েমলেন এ তথ্য তুেল ধরা হয়। রাজধানীর পুরানা পল্টেন সংগঠেনর
েকন্দ্রীয় কার্যালেয় এই সংবাদ সম্েমলেনর আেয়াজন করা হয়। জােগা
িনউজ

বজ্রপােতর নতুন হটস্পট িহেসেব িচহ্িনত হেয়েছ িসরাজগঞ্জ। এ

েজলায় চলিত বছেরর েম ও জুন মােস ১৮ জেনর প্রাণহািন ঘেটেছ।
এছাড়া চলিত বছেরর চার মােস চাঁপাইনবাবগঞ্েজ ১৬, জামালপুের ১৪,
েনত্রেকাণায় ১৩ ও চট্টগ্রােম ১০ জন মারা েগেছন

সংবাদ সম্েমলেন এসএসিটএএফ জানায়, চলিত বছেরর মার্চ েথেক জুন মােস
বজ্রপােত মৃতেদর মধ্েয পুরুষ ১৪৯ ও নারী ২৮ জন। তােদর মধ্েয
িশশুর ১৩ জন, িকেশার ৬ ও িকেশারী ৩ জন। মৃত্যুর পাশাপািশ এ সমেয়র
মধ্েয বজ্রপােত আহত হেয়েছন ৪৭ জন। তােদর মধ্েয পুরুষ ৪০ ও নারী ৭
জন।

সামািজক সংগঠনিটর তথ্যানুযায়ী- গত ৪ মােস শুধু কৃিষকাজ করেত িগেয়
বজ্রপােতর আঘােত প্রাণহািন হেয়েছ ১২২ জেনর। আম কুড়ােত িগেয়
বজ্রাঘােত মারা েগেছ ১৫ জন। ঘের অবস্থানকােলও বজ্রপােত ১০ জন
মারা েগেছন। এছাড়া েনৗকায় মাছ ধরার সময় ৬ জন, মােঠ গরু আনেত
িগেয় ৫ জন, মােঠ েখলার সময় ৩ জন, বািড়র আিঙনায় বা উঠােন ৬ জন,
ভ্যান/িরকশা চালােনার সময় ২ জন এবং গািড়র েভতের অবস্থােনর সময় ১
জেনর মৃত্যু হয়।

সংবাদ সম্েমলেন জানােনা হয়, চলিত বছর জানুয়াির ও েফব্রুয়াির মােস

বজ্রপােত হতাহেতর েকােনা ঘটনা না থাকেলও মার্চ মােসর েশষিদক
প্রাণহািনর ঘটনা শুরু হয়। চলিত জুন মােসর প্রথম সপ্তােহ মারা
েগেছন ৬৫ জন।

‘বজ্রপােতর ১৫ িমিনট আেগই আবহাওয়া অিধদফতর জানেত পাের, েকান
েকান এলাকায় বজ্রপাত হেত পাের। সম্ভাব্য ঝুঁিকপূর্ণ এলাকার
েমাবাইল ব্যবহারকারীেদর এসএমএস কের বজ্রপাত িবষেয় সতর্ক করা
েযেত পাের

সংগঠনিট জানায়, চলিত বছর বজ্রপােতর নতুন হটস্পট িহেসেব িচহ্িনত
হেয়েছ িসরাজগঞ্জ। এ েজলায় চলিত বছেরর েম এবং জুন মােসই মারা
েগেছন অন্তত ১৮ জন। এছাড়া চলিত বছেরর চার মােস চাঁপাইনবাবগঞ্েজ
১৬ জন, জামালপুের ১৪ জন, েনত্রেকাণায় ১৩ ও চট্টগ্রােম ১০ জন
মারা েগেছন।

সংগঠেনর েকস স্টািড বলেছ, গত ৬ জুন িবেকেল িদনাজপুেরর হািকমপুর
উপেজলার েলাহাচড়া গ্রােম বৃষ্িটর সময় বািড়র আিঙনায় েখলা করিছল
আশরািফ খাতুন (১০) ও মহিসনা খাতুন (১২) নােমর দুই িশশু।
স্থানীয়রা জানান, ওইিদন দুপুেরর পর েথেক আকাশ েমঘাচ্ছন্ন িছল।

িবেকেল বৃষ্িট শুরু কের। সঙ্েগ চেল প্রচণ্ড েমেঘর গর্জন। এসময় ওই
দুই েবান বািড়র আিঙনায় বৃষ্িটেত িভজেত েবর হয়। পের বািড়র পােশ
গাছ েথেক আম পড়ার শব্দ েপেয় আম কুড়ােত েগেল বজ্রঘােত িশশু
দু’িট মারা যায়। বজ্রপােত তােদর শরীর ঝলেস যায়।

েফনীর েসানাগাজী উপেজলায় বািড়র উঠােন বজ্রপােত তামান্না আক্তার
(১৫) ও তার চাচােতা ভাই আল-আিমন (৬) মারা যায়। প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্িটর সময় এক ঘর েথেক আেরক ঘের যাওয়ার সময় তারা দুইজন বজ্রপােত
আহত হন। তােদরেক অেচতন অবস্থায় হাসপাতােল েনয়া হেল কর্তব্যরত
িচিকৎসক মৃত েঘাষণা কেরন।

সংগঠনিট জানায়, বজ্রপােত হতাহেতর এ পিরসংখ্যান করা হেয়েছ িবিভন্ন
জাতীয় ৈদিনক, স্থানীয় ৈদিনক পত্িরকা, অনলাইন িনউজ েপার্টােল
প্রকািশত সংবাদ ও েটিলিভশেনর স্ক্রল পর্যেবক্ষেণর মাধ্যেম।

সংবাদ সম্েমলেন সংগঠনিট িকছু পরামর্শ তুেল ধের। েসগুেলা হেলা—

> বজ্রপােতর ১৫ িমিনট আেগই আবহাওয়া অিধদফতর জানেত পাের েকান েকান
এলাকায় বজ্রপাত হেব। সংশ্িলষ্ট এলাকার েমাবাইল ব্যবহারকারীেদর
এসএমএস কের সতর্ক করা েযেত পাের।

> ঘূর্িণঝেড়র মেতা প্রকৃিতক দুর্েযােগ মানুেষর মৃত্যুর হার
যেতাটা, তার েচেয়ও অেনক েবিশ মৃত্যুর হার বজ্রপােত। বজ্রপাতেক
প্রাকৃিতক দুর্েযাগ েঘাষণা করা হেলও তা েমাকািবলায় বরাদ্দ কম।
মানুেষর জীবন রক্ষার্েথ এ খােত বরাদ্দ বাড়ােত হেব।

> মাঠ, হাওর-বাওের বা ফাঁকা কৃিষকােজর এলাকায় আশ্রয়েকন্দ্র
িনর্মাণ করেত হেব। যার ওপের বজ্র িনেরাধক স্থাপন করেত হেব। েযন
বজ্রপােতর সময় কৃষক ও শ্রিমকরা েসখােন অবস্থান বা আশ্রয় িনেত
পােরন।

> িবেদশ েথেক আমদািনর ক্েষত্ের থান্ডার প্েরােটকশন িসস্েটেমর সব
পণ্েয শুল্ক মওকুফ করেত হেব।

> সরকািরভােব প্রজ্ঞাপন জািরর মাধ্যেম বািড় বািড় বজ্র িনেরাধক
স্থাপেনর েঘাষণা িদেত হেব।

> বজ্র িনেরাধক ব্যবস্থা/থান্ডার প্েরােটকশন িসস্েটম যুক্ত না
থাকেল নতুন েকােনা ভবেনর নকশা অনুেমাদন করা যােব না।

এসএসিটএএফ-এর সংবাদ সম্েমলেন সভাপিতত্ব কেরন সংগঠেনর সভাপিত
জাহাঙ্গীরনগর িবশ্বিবদ্যালেয়র কীটতত্ত্ব িবভাগ অধ্যাপক ড. কিবরুল
বাশার।

এসময় অন্যেদর মধ্েয বজ্রপাত িবেশষজ্ঞ ড. মুিনর আহেমদ, আইিডইিব
িরসার্চ ও েটকেনালিজক্যাল ইনস্িটিটউট-এর িরসার্চ েফেলা েমা. মিনর
েহােসন, এসএসিটএএফ-এর সাধারণ সম্পাদক রািশম েমাল্লা, িনর্বাহী
প্রধান (গেবষণা েসল) আব্দুল আলীম, ভাইস প্েরিসেডন্ট এমদাদ
েহাসাইন িময়া, িনর্বাহী পিরচালক রানা ভূঁইয়া, নূের আলম িজকু
প্রমুখ উপস্িথত িছেলন।

ক্ষমা চাইেলন সািকব

িনউজ েডক্স : মােঠ েমজাজ হািরেয় েফলা তার জন্য নতুন িকছু নয়। তেব

এবার েযন একটু েবিশই কের েফেলেছন। িচরপ্রিতদ্বন্দ্বী আবাহনীর
িবপক্েষ েখলেত েনেম েমাহােমডান অিধনায়ক সািকব আল হাসান েয কাণ্ড
ঘটােলন, তােত হতবাক ক্িরেকটপ্েরমীরা।

আম্পায়ার আউট না েদয়ায় প্রিতক্িরয়া েদখােত িগেয় লািথ েমের
স্ট্যাম্প েভেঙ েফেলন সািকব। এরপর বৃষ্িটেত েখলা বন্ধ হেল েফর
েমজাজ হারান। েদৗেড় এেস িতন স্ট্যাম্প তুেল আছাড় মােরন। জােগা
িনউজ

সািকেবর মেতা এতবড় সুপারস্টার যখন এমন আচরণ কেরন, েসটা েতা অবাক
কেরই। এই ঘটনা িনেয় এখন সরগরম েদেশর ক্িরেকটাঙ্গন। অবেশেষ সািকব
তার ভুলটা বুঝেত েপেরেছন। অনুতপ্ত হেয় সামািজক েযাগােযাগমাধ্যেম
ক্ষমাও েচেয়েছন িবশ্বেসরা অলরাউন্ডার।

েফসবুেক এক েপাস্েট সািকব িলেখেছন, ‘প্িরয় ভক্ত ও অনুসারীরা, আিম
ক্ষমা চাচ্িছ, আমার েমজাজ হারােনার জন্য এবং ম্যাচটা সবার জন্য
েশষ কের েদওয়ায়, িবেশষত যারা ঘের েথেক েখলাটা েদখিছেলন। আমার
মেতা একজন অিভজ্ঞ েখেলায়াড়র এভােব প্রিতক্িরয়া েদখােনা িঠক
হয়িন।’

সািকব েযাগ কেরন, ‘িকন্তু মােঝমধ্েয িকছু িকছু মতিবেরােধ
দুর্ভাগ্যজনকভােব এটা ঘেট যায়। আিম আমার দল, ম্যােনজেমন্ট,
টুর্নােমন্ট অিফিসয়াল এবং আেয়াজক কিমিটর কােছ এই মানবীয় ভুেলর
জন্য ক্ষমা চাইিছ। আশা করিছ, ভিবষ্যেত এটার পুনরাবৃত্িত হেব না।
ধন্যবাদ এবং সবার জন্য ভােলাবাসা।’

চট্টগ্রােমর
পাহাড়
বাঁচােত
প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্েষপ দািব

িনউজ েডক্স : পাহাড় রক্ষার দািবেত আেয়ািজত নাগিরক সমােবশ েথেক
চট্টগ্রােমর পাহাড়গুেলা রক্ষায় প্রধানমন্ত্রীর দ্রুত হস্তক্েষপ
কামনা করা হেয়েছ। চট্টগ্রােমর পাহাড় ও নদী রক্ষায় একমাত্র
প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্েষপ কার্যকর ভূিমকা রাখেব বেল সমােবেশ
বক্তারা দািব কেরন।

পিরেবশবাদী সংগঠন ‘িপপলস ভেয়স’ ও বাংলােদশ নারী প্রগিত সংেঘর
(িবএনিপএস) েযৗথ উদ্েযােগ ২০০৭ ও ২০১৭ সােল চট্টগ্রাম ও
রাঙামািটেত ভয়াবহ পাহাড়ধেস িনহতেদর স্মরেণ েমামবািত প্রজ্বালন ও
নাগিরক সমােবশ েথেক এ দািব জানােনা হয়। ২০০৭ সােলর ১১ জুন
পাহাড়ধেস চট্টগ্রােম ১২৭ জন িনহত হওয়ার পর েথেক প্রিতবছর এ
িদনেক ‘পাহাড় রক্ষা িদবস’ েঘাষণার দািবেত কর্মসূিচ পালন করা
হচ্েছ। বাংলািনউজ

সমােবেশ ইঞ্িজিনয়ার্স ইনস্িটিটউট চট্টগ্রােমর সােবক সভাপিত
প্রেকৗশলী েদেলায়ার মজুমদার বেলন, পাহাড় রক্ষার জন্য ২০০৭ সােলর
পর একিট কিমিট করা হয়। ১৪ বছের ২১ িট সভা কেরেছ তারা। পর্বতসম
কিমিট িমিটং করার পর মূিষক প্রসব কের। তারা ঝূঁিকপূর্ণ
বসবাসকারীেদর সের েযেত মাইিকং কের। এরা েতা এমিন পাহােড়র
পাদেদেশ যায়িন। েকউ না েকউ এসব বসিত ৈতির কের। অসহায় মানুষেদর
টার্েগট কের। তারা বাধ্য হেয় েসখােন যায়। আর যখন বৃষ্িট হয় তখন
তােক উচ্েছদ করেত যায় প্রশাসন। েয ঘের িশশু আেছ তরুণী আেছ অসুস্থ
একজন আেছ তারা েকান ভরসায় বাসস্থান েছেড় আশ্রয়েকন্দ্ের যােব?

যারা এসব বাসস্থান ৈতির কের তারা কী এেকবােরই ধরােছাঁয়ার বাইের?
ব্যক্িত মািলকানার পাহােড়র দায় ব্যক্িতর। িকন্তু সরকাির
প্রিতষ্ঠােনর পাহােড়র দখেলর দায় েতা তােদর। শ্রমজীবী মানুষেদর
িক স্বল্প ভাড়ায় েসফিট েনেটর মাধ্যেম িনরাপদ আবাসন িদেত পাির
না? বােয়িজদ িলংক েরােড ৯০ িডগ্ির এঙ্েগেল বািলর পাহাড় কীভােব
কাটেলন? এই হেলা আমােদর আমলারা। তারা মানুেষর পক্েষর আচরণ কের
না। প্রধানমন্ত্রীর কােছ আেবদন ১১ জুনেক পাহাড় রক্ষা িদবস
েঘাষণা করুন।

অধ্যাপক েমা. ইদ্িরস আলী বেলন, পাহাড়ধেস িনহতেদর স্মরণ কির গভীর
সমেবদনায়।
আেজা
আমরা
মুক্িতযুদ্েধর
েচতনার
সাম্েযর
সমাজ
প্রিতষ্ঠায় প্রিতবন্ধকতাগুেলা অিতক্রম করেত পািরিন। পাহাড়
অপরাজনীিত, অেপশাদার আমলািগিরর িশকার। ধেসর পর গিঠত কিমিট ২১তম
সভা কেরেছ। তােদর িনর্িলপ্ততায় কার্যকর েকােনা ব্যবস্থা েনওয়া
হয়িন। ২০০৭ সােল ১৩িট স্থােন আর ২০১৭ সােল অেনক স্থােন ধস হয়।
প্রকৃিত সতর্ক করেত চাইেলও আমরা তা হই না। এখােন পাহাড় েশষ কের

িবন্না ঘাস লাগােনা হয়। রক্ষাকারীরা ১৮টা পাহাড় েকেট িনর্বাক
থােকন। তারা এ পিরেবেশর অংশ না। আমরা পিরেবেশর অংশীদার। আমলার
মামলা িদেয় নদী রক্ষা পাহাড় রক্ষা হেব না। প্রধানমন্ত্রী ঢাকা
েথেক আপনােক চট্টগ্রােমর পাহাড় নদী েদখেত হেব। তা না হেল
চট্টগ্রামেক রক্ষা করা যােব না। আপিন দ্রুত পদক্েষপ িনন।

সভাপিতর বক্তব্েয িপপলস ভেয়েসর সভাপিত শরীফ েচৗহান বেলন, যারা
পাহাড় দখল কেরেছন তােদর তািলকা পাহাড় রক্ষা কিমিট কেরিছল।
কােরা িবরুদ্েধ আেজা ব্যবস্থা েনওয়া হয়িন। পাহােড়র বসিতেত
নাগিরক সুিবধা পািন, গ্যাস, িবদ্যুৎ িবচ্িছন্ন করা হয়িন। একিদেক
সব সুিবধা রাখেবন আর অন্যিদেক পাহাড় রক্ষার কথা বলেবন তা হয় না।
েয হাের পাহাড় কাটা হচ্েছ এক দশক পর েকােনা পাহাড় থাকেব না।
পাহাড়িবহীন চট্টগ্রাম হেব। পাহাড় সমুদ্র নদীর েয নান্দিনক
চট্টগ্রাম তা থাকেব না। জনমত পাহাড় রক্ষার পক্েষ। চট্টগ্রােমর
মানুষ বাধ্য হেল েযেকােনা কিঠন িসদ্ধান্ত িনেত পাের। চট্টগ্রাম,
িতন পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারােদেশ পাহাড় ধ্বংস হচ্েছ। পাহাড়
রক্ষায় জীবৈবিচত্র্য রক্ষায় পদক্েষপ িনেত হেব। জলবায়ু তহিবেলর
েকািট টাকা খরচ হয় পাহাড় রক্ষায় একিট টাকা খরচ হয় না।

প্রমা আবৃত্িত সংগঠেনর সভাপিত রােশদ হাসান বেলন, সমাজ েযভােব
এগুচ্েছ বড় স্থাপনা েদখিছ েতমন ধনী গিরেবর ৈবষম্য লাগামহীন
েবেড়ই চেলেছ। পাহাড়ধস শুধুই িক প্রাকৃিতক নািক অন্য েকােনা
কারণ আেছ? কারণ বন্ধ করা না েগেল এভােব প্রিতবার আন্েদালেন পেথ
দাঁড়ােত থাকব। একটা েগাষ্ঠী লাগামহীন অর্থ আেয়র জন্য পিরেবশ
ধ্বংস করেছ। কিদন পরই বর্ষা। যিদ পাহাড়ধেস েকােনা ক্ষিত হয় তার
দায় কী প্রশাসন বা সরকার েনেব? হয়েতা পত্িরকায় সংবাদ হেব। িকন্তু
যারা জীবন িদল তারা স্বার্থান্েবষী মানুেষর েলােভর বিল হেয় েগল।
দৃষ্টান্তমূলক শাস্িতর ব্যবস্থা করেত হেব।

সাংবািদক প্রীতম দাশ বেলন, ১০ বছের পিরেবশ আদালেত কয়িট মামলার
িবচার েশষ হেয়েছ? েসই আদালেত িবচারক থােক না। পাহাড় কাটা চলেছ
বছরজুেড়। শুধু িদবস আর বর্ষা এেল প্রশাসন সক্িরয় হয়। এভােব হেব
না।

িপপলস ভেয়েসর সাধারণ সম্পাদক ৈসয়দ আিতকুর রহমােনর সঞ্চালনায়
নাগিরক সমােবেশ বক্তব্য েদন যুব ৈমত্রীর েখাকন িময়া, নারী প্রগিত
সংেঘর এসএম এরশাদুল কিরম, েচরাগী আড্ডার এডিমন ৈশবাল পািরয়াল,
কািরতাস চট্টগ্রােমর শ্যামল মজুমদার, ইেকার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য
এসএম আবু ইউসুফ েসােহল, সাংবািদক িমন্টু েচৗধুরী, স্বরূপ
ভট্টাচার্য, শিফকুল ইসলাম সাজীব, সংগঠক সুপায়ন বড়ুয়া, ডা. েমা.
মহিসন, িশমুল দত্ত, মিতউর রহমান শাহ ফাউন্েডশেনর প্রেকৗশলী
িততুমীর শাহ বান্না, নারী প্রগিত সংেঘর তপন কান্িত েদ প্রমুখ।
সংহিত জানায় পিরেবশ ছাত্র েফারাম।

ঋণ
েশাধ
আত্মহত্যা!

করেত

না

েপের

িনউজ েডক্স : রাউজান উপেজলার ফেতনগর এলাকায় ঋেণর েবাঝা বইেত না
েপের সঞ্িজত বড়ুয়া (৫০) নােম একজন আত্মহত্যা কেরেছ।
শুক্রবার

(১১ জুন) েবলা ১টার িদেক এ ঘটনা ঘেট। সঞ্িজত বড়ুয়া একই এলাকার
মৃত হীেরন্দ্র লাল বড়ুয়ার েছেল।

সঞ্িজত বড়ুয়ার ভািতজা জামাই শুভ বড়ুয়া জানান, সঞ্িজত বড়ুয়া
ঋণগ্রস্ত িছেলন। গ্রামীণ ব্যাংক, প্রত্যাশাসহ িবিভন্ন এনিজও েথেক
ঝণ েনন। এ িনেয় খুব হতাশ িছেলন িতিন। টাকাও পিরেশাধ করেত
পারিছেলন না। ঋণ পিরেশােধর জন্য অব্যাহতভােব চাপ িদেত থাকেল
শুক্রবার দুপুের পিরবােরর সদস্যেদর অজান্েতই িবষপান কেরন।
িবষপােন মৃত্যুর িবষয়িট িনশ্িচত কেরন চট্টগ্রাম েমিডক্যাল কেলজ
(চেমক) হাসপাতাল পুিলশ ফাঁিড়র এএসআই শীলব্রত বড়ুয়া।

িতিন জানান, িবষপােন আত্মহত্যার েচষ্টা কের সঞ্িজত বড়ুয়া।
পিরবােরর সদস্যরা উদ্ধার কের রাউজান উপেজলায় প্রাথিমক িচিকৎসা
েশেষ সন্ধ্যায় েপৗেন ৬টার িদেক হাসপাতােল িনেয় আেসন। জরুির
িবভােগর কর্তব্যরত িচিকৎসক তােক মৃত েঘাষণা কেরন। মরেদহ মর্েগ
পাঠােনা হেয়েছ। বাংলািনউজ

িবেয় করেলন েরলমন্ত্রী, স্ত্রী
আইনজীবী

িনউজ
েডক্স
:
িদনাজপুেরর
িবরামপুেরর
েমেয়েক
িবেয়
করেলন
েরলমন্ত্রী নূরুল ইসলাম সুজন। গত শিনবার (৫ জুন) ঢাকার েহয়ার
েরােড মন্ত্রীর সরকাির বাসভবেন অ্যাডেভােকট শাম্মী আকতার মিনর
(৪২) সঙ্েগ তার িবেয় সম্পন্ন হয়।

শাম্মী আকতার মিনর বড় ভাই েমা. জািহদুল ইসলাম িমলন িবষয়িট
স্বীকার কের বেলন, আমার েবান শাম্মী ঢাকার উত্তরায় থােক। েস আইন
িবষেয় পড়ােশানা েশষ কের হাইেকার্েট প্র্যাকিটস করেছ। আইিন িবষেয়
পরমার্শ িনেত িকছুিদন আেগ েরলমন্ত্রীর কােছ যায় আমার েবান। পের
আমার েবানেক মন্ত্রীর পছন্দ হয়। পািরবািরকভােব ৫ জুন তােদর িবেয়
সম্পন্ন হয়। িবেয়েত বরপক্েষ উপস্িথত িছেলন িবরামপুেরর িবচারপিত
ইজারুল হক ও তার স্ত্রী। কেনপক্েষ আিম ও আমার ভাই উপস্িথত
িছলাম। বাংলািনউজ

নূরুল ইসলাম সুজেনর স্ত্রী িনলুফার জাহান ২০১৮ সােলর িডেসম্বের
একাদশ জাতীয় সংসদ িনর্বাচেনর আেগ মারা যান। তােদর এক েছেল ও দুই
েমেয় রেয়েছ। িতন সন্তােনরই িবেয় হেয়েছ। ৬৫ বছর বয়সী নূরুল ইসলাম
১৯৫৬ সােলর ৫ জানুয়াির পঞ্চগেড় জন্মগ্রহণ কেরন। পঞ্চগড়-২
(েবাদা-েদবীগঞ্জ) আসন েথেক নবম, দশম এবং একাদশ জাতীয় সংসেদর

সদস্য িনর্বািচত হন িতিন। ২০১৮ সােল িনর্বািচত হওয়ার পর হন
েরলমন্ত্রী। নূরুল ইসলাম সুজন েপশায় সুপ্িরম েকার্েটর প্রবীণ
আইনজীবী। িতিন বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলারও একজন আইনজীবী িছেলন।

জানা যায়, শাম্মী আকতার মিন িবরামপুের নতুন বাজার এলাকার মৃত
আব্দুর রিহেমর েমেয়। তারা দুই ভাই এক েবান। দুই ভাই িবরামপুেরর
বাসায় থােকন। বড় ভাই িমলন েহােসন ইেলকট্িরক ব্যবসায়ী। অপরজন
স্থানীয় ব্যবসায়ী।

শাম্মী আকতার মিনর এর আেগ কুষ্িটয়ায় িবেয় হেয়িছল। পািরবািরক
সমস্যার কারেণ ২০১১ সােল িডেভার্স হেয় যায়। ওই ঘের একিট েমেয়
রেয়েছ। এরপর েথেক েমেয়েক িনেয় ঢাকায় থােক তার েবান।

