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HIGHLIGHTS
PM Sheikh Hasina urged everyone not to magnify incidents against religion but to pay attention
to the punitive measures taken by the government against them.
(VOA: 5)
BNP SG Mirza Fakhrul Islam Alamgir regrets that the freedom fighters' desire to build a noncommunal Bangladesh has not yet materialized even after fifty years of country’s independence.
(VOA: 5)
The investigation report of DC office identifies negligence, inefficiency of sailors, religious
feelings and lack of public awareness for boat sinking incident in Karatoa river in Panchagarh.
(VOA: 6)
Bodies of three Rohingya women were recovered & 33 people rescued after an illegally Malaysia
bound trawler sank in Bay of Bengal, 200 still missing.
(R. Today: 10, R. Tehran 10, : VOA: 5)
Armed Miscreants attacked various houses at Maynarghona Rohingya Camp in Cox’sbazar- a
Rohingya child shot dead, many injured.
(R. Tehran :10:)
Large parts of the country were left without electricity yesterday after a partial grid failure,
leading to blackouts across 75-80% of the country. Normal life disrupted.
(BBC:3, VOA:5)
Three Bangladeshi peacekeepers were killed and another was injured in a roadside bomb blast in
Central African Republic, according to the ISPR.
(BBC: 4)
17 skin whitening creams marketed in Bangladesh contain harmful levels of mercury and
hydroquinone, as per BSTI report.
(R. ABC: 9)
Child marriage cannot be stopped. In most cases, even after stopping child marriage, the parents
are secretly taking the girls to home or elsewhere and giving them marriage again. (R. ABC: 8)
Child rape cases are increasing in Bangladesh. Laws, publicity & awareness are not working and
justice is not available in these rape cases as well.
(DW: 8)
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!দিনক মিনটিরং িরেপাট মিনটিরং পিরদ.র, বাংলােদশ 2বতার, ঢাকা
আি6ন ২০, ১৪২৯ বাংলা, অে=াবর ০৫, ২০২২, ?ধবার, নং- ২৭৯, ৫২তম বছর
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CধানমDী 2শখ হািসনা ধেমর- পিরপIী ঘটনােক বK কের না 2দেখ বরং এMেলার িবNেO
সরকােরর 2নPা শািQRলক SবTার িদেক সকলেক নজর িদেত সকেলর Cিত আVান জানান।
(2ভায়া : ৫)
Zাধীনতার ৫০ বছর 2পিরেP 2গেলও অসা]দািPক বাংলােদশ গKার আকা^া _রণ হPিন বেল
উেbখ কেরেছন বাংলােদশ জাতীPতাবাদী দল-িবএনিপর মহাসিচব িমজা- ফখNল ইসলাম
আলমগীর।
(2ভায়া : ৫)
পfগড় 2জলায় করেতায়া নদীেত 2নৗকাiিবর ঘটনায় 2জলা Cশাসন গjত তদk Cিতেবদেন
ভয়াবহ 2নৗlঘটনার
জm 2খয়াঘােটর ইজারাদাের অবেহলা, মািঝর অদoতা, ধমpয় অqrিত
এবং জনসাধারেণর সেচতনতার কারণMেলা উেbখ করা হেয়েছ ।
(2ভায়া : ৬)
বেtাপসাগের অৈবধভােব মালেPিশPাগামী একv wলার iিবর পর িতন 2রািহtা নারীর মরেদহ
উOার করা হেPেছ এবং ৩৩ জনেক উOার করা হেPেছ, ২০০ জন এখনও িনেখাঁজ। হেPেছ।
(2র. zেড : ১০, 2ভায়া : ৫)
- িবিভ‚ বািKেত হানা িদেPেছ- এক
ক|বাজােরর মPনারেঘানা 2রািহtা ক}াে~ সশ• l€•রা
2রািহtা িশƒেক Mিল কের হত}া, অেনেক আহত হেPেছ।
(2র. 2তহরান :১০)
- কারেণ মtলবার 2দশvর 2বিশর
বাংলােদেশ িবl}ৎ সরবরােহর জাতীয় ি…েড এক িবপযেয়র
ভাগ এলাকা িবl}ৎিবহীন হেয় পেড়। Sাহত হেPেছ Zাভািবক জীবনযা‡া
(িবিবিস: ৩, 2ভায়া :৫)
2সˆাল আি‰কান িরপাবিলকােন 2মাতােয়ন করা জািতসংেঘর শািkরoী বািহনীর ৩ বাংলােদশী
2সনা এক িবেŠারেণ িনহত হেয়েছন।
( িবিবিস: ৪)
বা‹িববাহ বŒ করা যাে• না। অিধকাংশ 2oে‡ বা‹িববাহ বŒ করার পর আবার 2গাপেন
বািKেত িকংবা অm‡ িনেP 2মেPেদর বা‹িববাহ িদেP িদে•ন অিভভাবেকরা।
(2র. এিবিস : ৯)
বাংলােদশ Ž}া•াড - অ}া• 2টিŽং ইনিŽvউশন জািনেPেছ, তােদর পরীoাগাের 2দেশর বাজাের
িব•P হওPা ১৭v ‘}াে•র রং ফসাকারী
ি•েম িবপদজনক মা‡াP পারদ পাওPা 2গেছ।
(2র. এিবিস : ৮)
- ঘটনা 2বেড়ই চলেছ৷ আইন, Cচার, সেচতনতা 2কােনা িক• কােজ
বাংলােদেশ িশƒ ধষেণর
- ঘটনায় িবচারও পাওয়া যাে• না৷
আসেছ না৷ আর এই ধষেণর
(ডয়েচ 2ভেল: ৮)

3

িবিবিস

4
ক"া িনরাপ(ার )ব+নীেত পািলত হে1 2গা5জা

বাংলােদেশ িহ* ধম -াবল.ীরা আজ তােদর সবেচে6 ব7 ধম86 উৎসব ;গ -া=জার নবমীর উৎসব পালন করেছন। গত
বছর সারােদেশ Cবশ কে6ক Dােন Eাপক সিহংসতার পর এ বছর িনরাপGা EবDা কেঠার করা হে6েছ। =জা
উদযাপন এখন পযK- LMুভােব পালন করা Cগেলও অিতিরR আইনTUলা বািহনীর উপিDিতেত Cকউ Cকউ অVিW
Xকাশ কেরেছন। ঢাকার কে6কZ মি[র \ের এ িনে6 িবিবিস বাংলার ফারহানা পারভীCনর Xিতেবদন:
- সকাল ১১টা6 অbিল Cদ6ার জc অKত ২০০ মাfষ
িমর^র Cক_ী6 মি[ের চলেছ ;গ -া=জার নবমীর =জা অচনা।
জে7া হে6েছন। Xথম পব - Cশষ হেল কথা বলিছলাম সাথী সাহার সােথ। তার কােছ Xi কেরিছলাম এবােরর ;গ -া=জা
িতিন িকভােব উদযাপন করেছন, (Vকেj): একদম অcরকম। ভােলাভােব কাটােত পারিছ। Xথম কারণ কেরানা
মহামাির এখন অেনকটাই কেম িগে6েছ। সরকার Cযভােব আমােদর িনরাপGার বলে6 Cরেখেছ তােত এবােরর EবDাটা
সিতl অcরকম। গতবার Cদেশ একZ অXীিতকর ঘটনা ঘেট িগে6িছল আমােদর িহ* ধম -াবল.ীেদর জc। এবার
নবমী পযK- এখেনা Cসরকম Cকােনা ঘটনা আমরা পাইিন। আমার কােছ তাই মেন হেn আমরা অেনক L[র ভােব
=জার উৎসব পালন করেত পারিছ।
ঢােকoরী মি[ের ^েরাদেম চলেছ =জার আে6াজন। দেল দেল নারী, ^pষ, িশq আসেছন উৎসেব। মি[েরর বাইের
Cচােখ প7েলা আইনTUলা বািহনীর ক7া নজরদাির। এখােন কে6কজেনর কােছ জানেত চাইলাম গত বছের Cদেশ
িবিভr Dােন =জার মsCপ ভাঙuর এবং সিহংসতার পর এবাের =জা উদযাপেন আন[ কতটা আেছ (Vকেv): অেনক
Cজলা6 আমােদর আwী6-Vজন আেছ। সব Cজলাই মাননী6 Xধানমxী এবার িসিস কlােমরার আওতা6 এেনেছন।
এখেনা পযK- Cকােনা ;ঘ -টনা ঘেটিন। গতবাের Cতা আমরা আতেyর মেz =জা উদযাপন কেরিছ। একটা ভ6 িছল
মেন। এবােরর িসিকউিরZ {বই ভােলা। এবাের Cসরকম Cকােনা শyা িছল না। কারণ এবার অেনক িনরাপGা Cদ6া
হে6েছ। গতবােরর Cচে6 এবার সব িদক িদে6ই ভাল মেন হেn।
গত বছর ১৩ই অে}াবর ~িম•া6 একZ =জা মsেপ ~রআন পাও6ার পর ওই ঘটনার Cজর ঢাকা, ~িম•া, Cনা6াখালী,
চাঁদ^রসহ Cদেশর িবিভr Dােনর মি[র ও =জা মsেপ হামলা ও ^িলেশর সােথ সংঘেষর- ঘটনা ঘেট। এসব
সিহংসতার এই ছ6জেনর •‚l হ6। আহত হ6 কে6কেশা মাfষ। Cদেশর িবিভr Dােন িহ* ধম -াবল.ীেদর মি[র
Dাপনা ও বাি7ঘের হামলার ঘটনা6 ৭১Z মামলা হে6েছ বেল ^িলশ জািনে6 িছল তখন। ;গ -া=জার আন[ এেকবাের
„ান হে6 যা6 Cস বছর।
এ বছেরর =জা িনে6 আেগ Cথেকই সতক- অবDােন িছেলন ^িলশ, রlাব এবং িবিভr Cগাে6[া সংDা। তেব এত
িনরাপGা Cব…নীর মেz ধম86 উৎসব উদযাপেন অসেKাষ জািনে6েছন Cকউ Cকউ। জৈনক EিR (Vকেv):
বাংলােদেশর যারা িহ* ধম -াবল.ী আমরা এ ধরেনর আইন-TUলা বািহনীর Cব…নীর মেz Cথেক =জা অচনা- করেত
- উপর একটা আঘাত বেল মেন কির।
চাই না। এভােব িনরাপGার চাদের Cবি…ত হে6 =জা করা আিম EিR মযাদার
তাহেল আমােদর =জা অচনা- িক রা‡ী6ভােব একZ অcা6 কাজ।
ঢাকার রাম^রার মি[েরর সামেন আইনTUলা রˆাকারী বািহনীর উপিDিত িছল Cচােখ প7ার মেতা। নবমীর =জা
উৎসেব Cযাগ িদেত এেসেছন অেনেক। তারা বলেছন এবােরর =জা Cযভােব িনিব -ে‰ কাটােত Cপেরেছন আগামী
বছরŠেলােতও Cযন এমন ভােব উদযাপন করেত পােরন। আজ ;গ -া=জার নবমীর মz িদে6 আfMািনক =জার
আে6াজন Cশষ হেব। আগামীকাল দশমীর ি‹;র Cখলা আর Xিতমা িবসজ-েনর মz িদে6 Cশষ হেব এবােরর Œগ -া
=জার আে6াজন। (িবিবিস ১৯৩০ ঘ. ০৪.১০.২২ িরহাব ও Cকািহ•র)
বাংলােদেশর জাতীয় িব2;ৎ ি=েড িবপযয়4
- কারেণ আজ CদশZর Cবিশর ভাগ এলাকা িব;lৎিবহীন
বাংলােদেশ িব;lৎ সরবরােহর জাতীয় ি‘েড এক িবপযেয়র
হেয় পেড়েছ। রাজধানী ঢাকা, চ”‘াম, িসেলট এবং ময়মনিসংহসহ CদশZর =ব -া•েলর বড় একZ এলাকা
িব;lৎিবহীন হেয় পেড় আজ ;^র ;েটার িক– সময় পর Cথেক। িব;lৎ মxণালয় বলেছ, Cয আজ রােতর মেzই
পিরিDিত Vাভািবক হেয় আসেত পাের। তেব ঘটনার কারণ অfস—ােনর জc এর মেzই ;Z তদK কিমZ গঠন করা
হেn। িবWািরত জানােত অfMােন Cযাগ িদেয়েছন কািদর কে•াল ঢাকা ˜িডও Cথেক। কািদর সবেশষ অবDা কী ?
- ঘটনার ৫ ঘšার ও Cবিশ সময় পার হেয়েছ িক› এরপরও
কািদর কে•াল : সবেশষ আসেল জাতীয় ি‘েড িবপযেয়র
এখনও Cদেশর বড় অংেশ িব;lৎ সরবরাহ করা সœব হয়িন। িবভাগ Cথেক জানােনা হেয়েছ Cয, স—lা ৬টার িদেক
ঢাকার Šলশান, বািরধারা, উGরা, িমর^রসহ কেয়কZ এলাকায় িব;lৎ সরবরাহ qp হেয়েছ। এছাড়াও তারা বেলেছ,
Cয এর আেগ ময়মনিসংহ অ•েল িব;lৎ সরবরাহ করা সœব হেয়েছ। তেব চ”‘াম এবং িসেলেট িব;lৎ সরবরাহ qp
করেত আরও সময় লাগার কথা বলা হেn। ঢাকােতও সব এলাকায় িব;lৎ সরবরােহ আরও ঘšা ;ই সময় লাগেত
পাের বেল বলা হেn। আজ ;^র ২টা ৫ িমিনেট জাতীয় ি‘েডর =ব -া•ল Cজােন িবপযয়- ঘেট তখন ঢাকা, চ”া‘াম,
িসেলট, ময়মনিসংহসহ Cদেশর Xায় ৬০ ভাগ এলাকা িব;lৎিবহীন হেয় পেড় এবং সব এলাকা িব;lৎিবহীন িছল Xায়
;ই ঘšা ধের। ‘ীেডর িবপযয়- ঘটনার Xায় ;ই ঘšা পর Cথেক Xথেম ময়মনিসংেহর িক– অ•েল িব;lৎ সরবরাহ qp
করা সœব হয় িব;lৎ িবভােগর কম -কত-ারা এমনটা জািনেয়েছন। সরকােরর পাওয়ার ি‘ড Cকাžানী অব বাংলােদশ এর
িনব -াহী পিরচালক Cমা. ইয়া~ব আলী Cচৗ রী িতিন িবিবিসেক বেলেছন Cয, জাতীয় ি‘েড সম¡া হেল িব;lৎ সরবরাহ
আবারও qp করার Cˆে¢ Cবশ জZলতা বা Cবশ চlােলb রেয়েছ Cস কারেণ ^েরা পিরিDিত Vাভািবক করেত িক–টা
সময় লাগেব।
িবিবিস : কািদর এই িব;lৎ িবপযয়- কীভােব qp হেয়িছল ?
কািদর কে•াল : Lিনিদ -… কারণ এখনই বলেত পারেছ না িব;lৎ িবভাগ। £ালািন এবং িব;lৎ Xিতমxী নসpল হািমদ
িবিবিসেক বেলেছন Cয, কারণ অfস—ােন তারা ;Z কিমZ গঠন করেছন। তেব পাওয়ার ি‘ড Cকাžানী অব
বাংলােদেশর িনব -াহী পিরচালক Cমা. ইয়া~ব ইলাহী Cচৗ রী বেলেছন Cয, তারা Xাথিমকভােব ধারণা করেছন Cয
Cঘাড়াশােল িব;lৎ সরবরােহর একZ লাইন ি¤প করায় জাতীয় ি‘েডর =ব -া•েলর Cজােন এই িবপযয়- ঘেট।
‘ীড Cকাžানীর এই কম -কত-ার কথা এখন Cশানা যাক, (Vকেj) : আমরা Xাথিমক ধারণা Cযটা এেকবাের িবWািরত
অfস—ান করার এখনও Lেযাগ হয়িন তােত আমরা মেন করিছ Cয, Cঘাড়াশােল আমােদর নরমাল একটা কlাবল লাইন
ি¤প কেরেছ। তাই ওটা ব— হেয় যাওয়ার কারেণ অc লাইন ওভার Cলাড হেয়েছ তারপের Cসটা ি¤প কেরেছ এভােব
একটা ¥ািডং ইেফ} =ব -া•লীয় অংেশর ি‘েড সরবরাহ V¦তা Cদখা Cদয় এবং Cসটাই িসে¥ম ধের রাখেত না Cপের
§াকআউেটর িদেক চেল যায়। এটা আমােদর Xায় ৫৫ Cথেক ৬০ শতাংশ এলাকা িব;lৎিবহীন হেয় যায়।
িব;lৎ িবভােগর কম -কত-ােদর বRE হেn Cয, জাতীয় ি‘েডর Cকােনা স•ালন লাইেন যিদ সম¡া হয় বা Cকােনা
;ঘ -টানা ঘটেল Cসটা কিžউটাের Cরকড - হেয় যায় ফেল Lিনিদ -… কারণ বা কী কারেণ এটা ঘেটেছ Cসটা অfস—ান করা
ক¨ন হেব না Cসটা তারা বেলেছন। এক মাস আেগও িক› জাতীয় ি‘েডর আর একZ স•ালন লাইেন িবপযয়ঘেটিছল এর ফেল রাজশাহীসহ Cদেশর উGেরর Cবশ কেয়কZ Cজলা Xায় ৪০ িমিনট িব;lৎিবহীন িছল। ২০১৭ সােলও
জাতীয় ি‘েড এক বড় ধরেনর িবপযয়- Cদেশর ৩২Z Cজলা িব;lৎিবহীন হেয় পেড়িছল।
িবিবিস : কািদর িব;lৎেতর উপের Cতা সবিক– িনভ -রশীল এখন অবDায় Cসবাখাত, ই©ােনট, অবকাঠােমা, Eবসাবািণজl এŠেলার উপের এই বড় িবপযয়- কী ধরেনর Xভাব পেড়েছ ?
কািদর কে•াল : এর Xভাব িক› মাfেষর জীবন যা¢ায় সব Cˆে¢ই পেড়েছ। Eবসা-বািণজl, অিফেসর কম -কাs এবং
িচিকৎসা Cসবাসহ িবিভr Cসবার Cˆে¢ Xভাব পেড়েছ। VাDl অিধদফতেরর কম -কত-ারা বেলেছন Cয, এই Cয
অ•লটােত িব;lৎিবহীন হেয় রেয়েছ Cসই অ•েল অেনক Cছাট Cছাট িªিনক আেছ CযŠেলােত হয়েতা Cজনােরটর
Eবহার হয় না। ফেল VাDl অিধদফতেরর পˆ Cথেক িনেদ -শ Cদয়া হেয়েছ Cয িচিকৎসা Cসবা হাসপাতাল িªিনেক
খােত িনিব -‰ থােক Cসই এইŠেলার ক«-পˆেক Cজনােরটর Eবহােরর িনেদ -শ Cদয়া হেয়েছ। Cটিল Cযাগােযাগ Cসবারও
িব‰ ঘটনার খবর পাওয়া Cগেছ। Cমাবাইল Cফােনর িক– Cˆে¢ কল করেত সময় লাগেছ।
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এছাড়া Cমাবাইল Cফােন ই©ােনট অেনক ধীরগিত এবং Cমেসজ পাঠােতও সম¡ায় পড়েছন ‘াহকরা এমন অিভেযাগ
পাওয়া যােn। আর ঘšার পর ঘšা িব;lৎ না থাকায় সরকাির, Cবসরকাির অিফস ভবন বা আবািসক ¬াট ভবেন
Cজনােরটর চালােত হেn ফেল িডেজেলর চািহদা Cবেড় Cগেছ।
ঢাকায় িবিভr িফিলং C¥শেন িডেজেলর ‘াহকরা িডেজেলর জc িভড় করেছন এমন খবর পাওয়া যােn। ঢাকার
বাইের ব[র নগরী চ”‘াম, িসেলট অ•ল Cথেকও এই একই ধরেনর িচ¢ আিম Cপেয়িছ িবিভr জায়গায় কথা বেল।
(িবিবিস : ১৯৩০ ঘ. ০৪.১০.২০২২ সাই-র ও ফােতমা)
4 কারণ জানেত 2A তদB কিমA গDত হেয়েছ
জাতীয় ি=েড িব2;ৎ িবপযেয়র
- কারেণ আজ CদশZর িব®ণ - এলাকা িব;lৎ িবহীন হেয়
বাংলােদেশ িব;lৎ সরবরােহর জাতীয় ি‘েড িবপযেয়র
পেড়িছল। রাজধানী ঢাকা, চ”‘াম, িসেলট এবং ময়মনিসংহসহ CদশZর =ব -া•েলর বড় এলাকা িব;lৎ িবহীন হেয়
পেড় ;^র ২টার িক– পর Cথেক। এর ফেল অিফস আদালত হাসপাতাল ই©ারেনট অবকাঠােমা Cদাকানপাট Eবসা
XিতMােনর কাজ এবং Cসবা িবি‰ত হয় আর িব^ল সং¯ক সাধারণ মাfষ পেড়ন ;েযােগ।
িব;lৎ মxণালয় বলেছ,
আজ রােতর মেz পিরিDিত Vাভািবক হেত পাের। এ ঘটনার কারণ অfস—ােনর জc ;েটা তদK কিমZ গঠন করা
হেn। িবWািরত সংবাদদাতা কািদর কে•ােলর Xিতেবদেন।
ঘ©ার পর ঘ©া িব;lৎ িবহীন থাকায় Cদেশর অিধকাংশ এলাকায় মাfষ ;েভ -ােগ পেড়ন। Cনিতবাচক Xভাব পেড় িবিভr
Cসবা খােত। িচিকৎসা Cসবার Cˆে¢ িবিভr জায়গায় অেনক Cছাট Cছাট িªিনেক Cজনােরটর EবDা না থাকায়
Cরাগীেদর CভাগািKর অিভেযাগ পাওয়া যায়। অেনক হাসপাতােলও িচিকৎসা Cসবা িবি‰ত হয়। ঢাকা, চ”‘াম িসেলেট
সরকাির Cবসরকাির অিফস ভবন Eবসায়ীক XিতMান এবং আবািসক ¬াট ভবনŠেলােত দীঘ - সময় Cজনােরটর
চালােনার কারেণ িডেজেলর চািহদা Cবেড় যায়। ঢাকার িফিলং C¥শনŠেলােত িডেজেলর জc ‘াহকরা িভড় করেত
থােকন।
নগরীর আিজম^র এলাকা Cথেক মািহয়া হাসান বেলেছন, ;^ের যখন িব;lৎ চেল যায় Xথেম িতিন পিরিDিতর
ভয়াবহতা °ঝেত পােরনিন। (Vকেv): ;ই ঘ©া অিতবািহত হবার পের আমার িনচ তলায় Cয আেছ Cস আসেলা।
িজে²স করেলা অেনকˆণ ধের িব;lৎ Cনই আসেল িক আমােদরই Cনই নািক আপনােদরও Cনই। পের আমরা িসওর
হলাম Cয িব;lেতর ঝােমলা হেn। এরপর আমার ;লাভাই আমােক Cফান কের বলেলা Cয বাংলােদেশর Xায় অিধকাংশ
জায়গায় িব;lৎ Cনই। আমরা তিড়ঘিড় কের Cযটা সম¡া হয় পািন ধের রাখলাম। এখন Cদিখ Cফান Cনটওয়াক-ও কাজ
করেছ না।
দীঘ - সময় িব;lৎ না থাকায় Cটিলেযাগােযাগ Cসবায়ও িব‰ ঘটার খবর পাওয়া Cগেছ। Cমাবাইল Cফােন কল করেত সময়
লাগেছ ই©ারেনেট ধীরগিত হেয়েছ এবং Cমাবাইল Cফােন ³ােসজ পাঠােতও সম¡ায় পড়েছন ‘াহকরা। ঢাকার বাইের
- কারেণই Cদেশর =ব -া•ল Cয
চ”‘াম িসেলট অ•ল Cথেকও একই িচ¢ পাওয়া Cগেছ। জাতীয় ি‘েড িব;lৎ িবপযেয়র
িব;lৎিবহীন হেয় পেড়িছল এর Lিনি´… Cকান কারণ এখনই বলেত পারেছ না িব;lৎ িবভাগ।
িব;lৎ ও £ালানী Xিতমxী নসpল হািমদ বেলেছন, কারণ অfস—ােনর জc ;Z তদK কিমZ গঠন করা হেয়েছ।
(Vকেv): আমােদর Xাথিমক ধারণা এটা িডেটইল এনালাইিসস করার Lেযাগ হয়িন। তােত আমরা মেন করিছ Cয
Cঘাড়াশােল আমােদর Cকান একটা লাইন ডাবল লাইন ব— হেয় যাবার কারেণ অc লাইন ওভারেলাড হেয়েছ তারপের
Cসটা ¨ক কেরেছ এভােব একটা ইেফ} =ব -া•েল ি‘েড সরবরাহ সyট Cদখা Cদয় এবং Cসটাই িসে¥ম ¨ক করেত না
Cপের §াকআউেটর িদেক চেল যায়। এটা আমােদর Xায় ৫৫-৬০% এলাকা আউট অব ইেলকি¤িসZ হেয় যায়।
এিদেক, সরকােরর পাওয়ার ি‘েড Cকাžািনর িনব -াহী পিরচালক Cমাঃ ইয়া~ব ইলািহ Cচৗ রী অব¶ বেলেছন, তারা
Xাথিমকভােব ধারণা করেছন Cয, Cঘাড়াশােল িব;lৎ সরবরােহর একZ স•ালন লাইন ি¤প করায় জাতীয় ি‘েডর
=ব -া•ল Cজােন িবপযয়- ঘেট। Cস কারেণ Cদেশর একটা বড় অংশ িব;lৎ িবহীন হেয় পেড় (Vকেv): Cমাটা·Z
=ব -া•ল এলাকা ি‘ড লাইন Cফল করিছল। এখন িরকভার কের Cফলিছ। িক– সমেয় বািক এলাকা হেয় যােব। হয়ত
Cকান একটা জায়গা Cফল করেছ। আমরা এখন Cতা িরকভাির করিছ পের জানেত পারেবা। এটা Cবাঝা যােব আমরা
;ইটা তদK কিমZ গঠন কেরিছ। একটা আমােদর িভতর Cথেক আর একটা থাড - পাZ -। তখন হয়ত Cটকিনকlািল ফলট
Cকান িদক Cথেক হেয়েছ এটা জানা যােব।
িব;lৎ িবভােগর কম -কত-ারা বলেছন, জাতীয় ি‘েডর স•ালন লাইেন Cকান সম¡া বা Cকান ;ঘ -টনা ঘটেল তা
কিžউটাের Cরকড - হেয় থােক ফেল Lিনিদ -… কারণ অfস—ান করা তােদর জc ক¨ন হেব না বেল তারা মেন
করেছন। (িবিবিস: ২২৩০ ঘ. ০৪.১০.২০২২ pবাইয়া ও আশরাফ)

)সGাল আিIকান িরপাবিলেক )মাতােয়ন জািতসংঘ শািBরKী বািহনীর ৩জন বাংলােদিশ )সনা িনহত

Cস¸াল আি¹কান িরপাবিলকােন Cমাতােয়ন করা জািতসংেঘর শািKরˆী বািহনীর ৩ বাংলােদশী Cসনা এক িবেºারেণ
িনহত হেয়েছন। বাংলােদেশ সামিরক বািহনীর জনসংেযাগ দফতর Cথেক পাঠােনা িব²ি»েত বলা হয় Cসামবার
CদশZর পি¼ম Cস}ের °য়ার এলাকায় বাংলােদিশ Cসনা দলেক বহনকারী গাড়ীZ একZ ইে½াভাইস এ¾ে¿ািসভ
িডভাইস বা আইইিড এর িবেºারেণর ·েখ পেড়। এেত ৩জন বাংলােদিশ শািKরˆী িনহত এবং একজন আহত হন।
(িবিবিস: ২২৩০ ঘ. ০৪.১০.২০২২ pবাইয়া ও আশরাফ)
4 খবর কািদর কেQােলর Rিতেবদেন
জাতীয় ি=েড িব2;ৎ িবMােটর সবেশষ
িবিবিসর কািদর কে•াল সরাসির সব -েশষ খবর জানােত Cযাগ িদেয়েছন।
িবিবিস: সব -েশষ পিরিDিত এখন কী? িব;lৎ সরবরাহ িক খািনকটা Vাভািবক হেয়েছ?
িম. কািদর: এখন িক–টা সচল হেn। ঢাকার অেনক রাWা এখেনা অ—কাের। তেব নগরীর আবািসক এলাকায় এবং
িশ¦ কারখানায় িব;lৎ িফরেত qp কেরেছ। চ”‘াম এবং িসেলটসহ অcাc এলাকা Cথেক িব;lৎ িফরেত qp করেছ
এমন খবর পাওয়া যােn। সরকােরর পাওয়ার ি‘ড Cকাžািনর িনব -াহী পিরচালক Cমাঃ ইয়া~ব ইলাহী Cচৗ রী
জািনেয়েছন Cয, জাতীয় ি‘েড Cযসব স•ালন লাইন ি¤প কেরিছল সবকZ লাইন তারা ¨ক করেত Cপেরেছন। িব;lৎ
- কারেণ
সরবরােহর জc ি‘েডর সব কZ সাবে¥শন সচল করা সœব হেয়েছ। িক– সম¡া হেn ি‘েড িবপযেয়র
িব;lৎ উৎপাদন Cক_Šেলা সব ব— হেয় িগেয়িছল। সব িব;lৎ উৎপাদন Cক_ চাÀ করেত সময় লাগেছ। Cসজc Cয
িব;lৎ Cক_Šেলা চাÀ উৎপাদন qp কেরেছ CসŠেলা Cথেক িব;lৎ জাতীয় ি‘েডর মাzেম সরবরাহ করা হেn। সব
িব;lৎ Cকে_ উৎপাদন qp হেয় Cগেল পিরিDিত Vাভািবক হেব Cসটা আজ রােতর মেzই হেব বেল কম -কত-ারা
বলেছন। (িবিবিস: ২২৩০ ঘ. ০৪.১০.২০২২ pবাইয়া ও আশরাফ)

ভেয়স অফ আেমিরকা

িশKা RিতSােন Tান চচার4 উেWাগ িনেয়েছ সরকার : িশKামXী দীY মিন

বাংলােদেশর িশˆামxী ডা. দী^ মিন জািনেয়েছন Cয, সরকার িশˆা XিতMােন zান চচার- উেÁাগ িনেয়েছ। িতিন zান
চচা6- অংশ‘হণ কের সমােজ সকল Wের সৎ, সাহসী, আশাবাদী, সহমম8 ও ইিতবাচক মাfষ হে6 ওঠার চচা - ছি7ে6
Cদওয়ার জc িশˆাথ8েদর Xিত আÂান জানান। িশˆমxী দী^ মিন বেলন, িশˆা XিতMােন িন6িমত zান বা
Cমিডেটশন চচার- মz িদে6 িশˆাথ8েদর Ãদিহক, মানিসক ও আিwকভােব LD ও সবল কের তােদরেক দˆ, CযাÄ,
মানিবক ও Åজনশীল মাfষ িহেসেব গে7 ‚লেত উেÁাগ িনেয়েছ িশˆা মxণাল6।
Cসামবার (৩ অে}াবর) রাজধানীর আইিডইিব ভবেন িশˆা XিতMােনর Cপা¥-Cকািভড Cটাটাল িফটেনস চাÀকরণ
শীষক- কম -Æিচর উেÇাধনী অfMােন ডা. দী^ মিন এ কথা বেলন। িশˆামxী বেলন, আমরা চাই আমােদর িশˆাথ8রা
মানিবক ÈÉেবাধ চচা - কের আেলািকত মাfষ Cহাক। ধম -চচা - ও আিwক উr6েন, শারীিরক ও মানিসক VােDlর জc
সকল হতাশা ও Cনিতবাচকতা Œর করার জc সকল আসিR Cথেক ·R থাকার জc, ইিতবাচক Êি…ভিË গ7বার জc,
লˆl িDর কের জীবনেক এিগে6 Cন6ার জc, qÌাচার চচার- জc zান চচার- Xেয়াজন। zান জীবেনর লˆl অজ-েন
সহা6তা করেব এবং একটা উrত, Lখী স•Ì জীবন িদেত পারেব। একজন িশˆাথ8র অজ-েনর পেথ, zান একZ ব7
Íিমকা পালন করেত পাের।

5
দী^ মিন বেলন, আমরা বলিছ িশˆাথ8েদর আমরা িব²ানমনÎ, XÏিRবা—ব, XÏিR Eবহাের ও উÐাবেন দˆ,
মানিবক ও Åজনশীল মাfষ িহেসেব গে7 ‚লেবা। আমােদর এই X6ােস, সাফেÉর সহা6ক িহেসেব zান চচা - কাজ
করেব। Xিথতযশা মেনািচিকৎসক ও সািহিতlক অzাপক ডা. আেনা6ারা Ãস6দ হক অfMােন সভাপিতÑ কেরন।
(েভায়া : ২২০০ ঘ. ০৪.১০.২০২২ আলী আহেমদ ও নারগীস)

বেZাপসাগের মালে[িশ[াগামী \লার]িব; ২৯ )রািহZাসহ আটক ৩৩জন

বেËাপসাগেরর Cটকনাফ উপÒেল মËলবার (৪ অে}াবর) সকােল ¤লারÓিবর পর ২৯জন CরািহËা শরণাথ8সহ
৩৩জনেক আটক কেরেছ বেল দািব কেরেছ বাংলােদশ Cকা¥গাড -। ঢাকার Cকা¥গাড - সদর দফতেরর এক কম -কত-া
জানান, Cটকনােফর বাহারছ7া এলাকা6 সকাল ৬টার িদেক অৈবধভােব মালেয়িশয়াগামী ¤লারZ উেÔ যা6। সংবাদ
Cপেয় Cটকনাফ Cকা¥গােড -র সদ¡রা স·Õ Cথেক ২৯ CরািহËা এবং চার বাংলােদিশ নাগিরকেক উÌার কেরেছ।
Cকা¥গাড - কম -কত-া জানান, তােদর িজ²াসাবাদ কের Cকা¥গাড - জানেত Cপেরেছ Cয, তারা অৈবধভােব মালে6িশ6া
যাওয়ার Cচ…া করিছল। আটকেদর ^িলেশ Cসাপদ - করা হেব বেল জানান িতিন।
(েভায়া : ২২০০ ঘ. ০৪.১০.২০২২ আলী আহেমদ ও নারগীস)
হেজ ৬৫ বছেরর বয়সসীমা নাও থাকেত পাের : ধম 4 RিতমXী ফির2ল হক খান
আগামী বছর Cথেক হেজ ৬৫ বছেরর Cবিশ ব6সীেদর Cˆে¢ Cকােনা িনেষধা²া নাও থাকেত পাের এবং হজ =ণ পিরসের হেব বেল জািনে6েছন বাংলােদেশর ধম -িবষ6ক Xিতমxী Cমা. ফির;ল হক খান। মËলবার (৪ অে}াবর)
সিচবালেয় Xিতমxী সাংবািদকেদর Xেiর জবােব এ কথা জানান।
ধম -Xিতমxী বেলন, Cসৗিদ সরকােরর সেË আমােদর অনাfMািনক কথা হে6েছ। Cস অfযা6ী, তােদর িবষে6 যতÖ~
Cজেনিছ, এবার হ6েতা =ণ - হজই হেব। তাই এবার হ6েতা অfপাত িবেবচনায় আমরা বাড়িত Cকাটা পােবা। িতিন
বেলন, ৬৫ বছেরর িবিধিনেষেধর িবষ6Zও এবার নাও থাকেত পাের। এ িবষেয় আমরা এরই মেz তােদর কােছ
জানেত Cপেরিছ। (েভায়া : ২২০০ ঘ. ০৪.১০.২০২২ আলী আহেমদ ও নারগীস)
4
সরকার সবদা4 )দেশর ধমিনরেপK
চিরf সghত রাখার )চ+া কের : RধানমXী )শখ হািসনা
বাংলােদেশর Xধানমxী Cশখ হািসনা বেলেছন, সরকার সব -দা Cদেশর অসা½দাি6ক Cচতনা ও ধম -িনরেপˆ চির¢
স·rত রাখার Cচ…া কের। Cশখ হািসনা ধেম -র পিরপ×ী ঘটনােক ব7 কের না Cদেখ বরং এŠেলার িবpেÌ সরকােরর
Cন6া শািWÈলক EবDার িদেক সকলেক নজর িদেত সকেলর Xিত আÂান জানান।
বাংলােদেশর Xধানমxী বেলন, Cযেকােনা এলাকা6 (Cদেশর) ঘেট যাও6া Cকােনা ঘটনােক ব7 কের Cদখােবন না বরং
Cসই ঘটনার িবpেÌ সরকােরর শািWÈলক EবDা Cদখার জc আিম আপনােদর অfেরাধ করব।
মËলবার (৪ অে}াবর) রাজধানী ঢাকার ঢােকoরী জাতী6 মি[র XাËেণ িহ* স½দােয়র ধম8য় উৎসব ;গ -া=জার
qেভnা িবিনময় অfMােন Xধানমxী Cশখ হািসনা এ কথা বেলন। অfMােন িতিন গণভবন Cথেক ভাu -য়াল ¿lাটফরেম
Cযাগ Cদন।
বাংলােদেশ সা½দাি6ক স½ীিত বজা6 রাখেত িহ* স½দায়সহ সকেলর সহেযািগতা কামনা কেরন Cশখ হািসনা।
িতিন বেলন, আিম এ Eাপাের আপনােদর সহেযািগতা চাইব এবং আশা কির আপনারা সহেযািগতা করেবন।
Xধানমxী Cশখ হািসনা বেলন, সরকার সব -দা Cদেশর অসা½দাি6ক Cচতনা বা ধম -িনরেপˆ চির¢েক স·rত রাখার
Cচ…া কের এবং তা বজা6 Cরেখ স•িÌর িদেক এিগে6 যায়।
Xধানমxী বেলন, কাউেক কােরা ধম86 অfÍিতেত আঘাত করেত Cদ6া হেব না। অেcর ধম86 অfÍিতেত আঘাত
কের এমন িক– (অপমানজনক) কাউেক বলেত Cদ6া হেব না। এZ Cয Cকােনা ধেম -র জc Xেযাজl।
Cশখ হািসনা বেলন, ধম - মােনই িবoাস। আ•াহ বা Ø…ার Xিত মাfেষর িবoাস, Cসই িবoাস িনে6ই চলেত হেব।
ইসলাম একZ অতlK ·R ও উদার ধম - এবং ইসলােম অc সব ধেম -র Xিত সÙান Xদশ -েনর িনেদ -শ রে6েছ।
(েভায়া : ২২০০ ঘ. ০৪.১০.২০২২ আলী আহেমদ ও নারগীস)

বাংলােদেশ িব2;ৎ িবপযয়4 ; ঢাকার )পে\াল পাjkেলােত িবlmলা

বাংলােদেশ িব;lৎ সরবরাহ িবি‰ত হও6া6 মËলবার (৪ অে}াবর) রাজধানী ঢাকার Cপে¤াল পাžŠেলােত িবTUল
পিরিDিতর Åি… হে6েছ। Cপে¤াল পাž মািলকরা জানান, ;^র ২টা ৫ িমিনেট জাতী6 ি‘ড Eথ - হও6ার পরপরই
অেনক মাfষ তােদর Cজনােরটর চালােনার জc িডেজল সং‘হ করেত Cপে¤াল পােž এেসেছন।
বাংলােদশ Cপে¤াল পাž মািলক সিমিতর সভাপিত নাজ·ল হক বেলন, উÚ চািহদার কারেণ কে6ক ঘšার মেz
Cপে¤ািল6াম Cশষ হে6 যা6 এবং অেনক CÛতা £ালািন Cতল সং‘হ না কেরই িফের যায়।
িতিন বেলন, ঢাকা শহেরর ৪০Z পােžর মেz মা¢ ২৫ শতাংশ িডেজল িবিÛ কের। বািক ৭৫ শতাংশ পােž িডেজল
িবিÛ হয় না, q অকেটন ও Cপে¤াল িবিÛ হয়। এছাড়া অেনক পাž িডেপা Cথেক পযা»- পিরমাণ িডেজল সং‘হ
করেত পােরিন। ফেল িডেজল িবিÛ করা পাžŠেলা অিতিরR চাপ সামলােত পােরিন।
Šলশান, বনানী ও িনেকতন এলাকার বািস[ােদর অিভেযাগ, তারা িডেজল সং‘হ করেত অেনক ির-ে6িলং C¥শেন
িগে6িছেলন। পাž মািলকরা জািনেয়েছন, পােž িডেজল Cনই। তাই তােদর খািল হােত িফের আসেত হে6েছ।
(েভায়া : ২২০০ ঘ. ০৪.১০.২০২২ আলী আহেমদ ও নারগীস)

বাংলােদেশ ি=ড িবপযয়4 : রাজধানী ঢাকাসহ িকn এলাকায় আংিশক িব2;ৎ সরবরাহ pq

বাংলােদেশর রাজধানী ঢাকার মািনকনগর ও হাসনাবাদ ি‘ড সাবে¥শেনর অধীেন ঢাকা মহানগরীর িক– এলাকায়
এবং িসেলট, চ”‘াম ও ম6মনিসংেহর Cবশ কে6কZ Cজলা6 স—lা ৭টা6 িব;lৎ সরবরাহ ^নরায় qp হে6েছ। তেব
উলন ি‘ড সাবে¥শেনর আওতাধীন এলাকা6 িব;lৎ সরবরাহ qp করা যা6িন। পাও6ার ি‘ড Cকাžািন অফ
বাংলােদশ (িপিজিসিব) কম -কত-ারা জানান, ঢাকা ও নারা6ণগb শহেরর সব এলাকা6 এবং অcাc Cজলার িব;lৎ
সরবরােহ িক–টা সম6 লাগেত পাের।
মËলবার (৪ অে}াবর) িপিজিসিবর জনসংেযাগ কম -কত-া বদpে´াজা Lমন জািনেয়িছেলন, আমরা আশা করিছ রাত
৯টা Cথেক ১০টার মেz িব;lৎ সরবরাহ Vাভািবক অবDায় িফের আসেব। িতিন বেলন, স—lা ৭টার মেz টাËাইল,
িকেশারগb, ম6মনিসংহ, জামাল^র, মািনকগb এবং চ”‘াম ও িসেলট িবভােগর সব Cজলা6 িব;lৎ সরবরাহ
^েরা^ির চাÀ হে6েছ।
এর আেগ, জাতী6 পাও6ার ি‘ড িবকল হও6ার পর িবেকল ৫টার িদেক রা‡পিত ও Xধানমxীর সরকাির বাসভবনসহ
ঢাকার কে6কZ এলাকা6 িব;lৎ সরবরাহ Vাভািবক হ6।
িব;lৎ, £ালািন ও খিনজ সžদ Xিতমxী নসpল হািমদ স—lা ৭টার মেz িব;lৎ সরবরাহ ^েরা^ির Vাভািবক হেব
বেল আশা Xকাশ কেরিছেলন।
;^র ২টা ৫ িমিনেট জাতী6 িব;lৎ স•ালন ি‘ড Eথ - হেল Cদেশর উGরা•েলর িক– অংশ ছাড়া সারা বাংলােদেশ
§lাকআউট Åি… কের। (েভায়া : ২২০০ ঘ. ০৪.১০.২০২২ আলী আহেমদ ও নারগীস)

অসাsদাি[ক বাংলােদশ গড়ার আকাmা এখনও 5রণ হ[িন : িবএনিপ মহাসিচব িমজা4 ফখqল

Vাধীনতার ৫০ বছর Cপিরে6 Cগেলও অসা½দাি6ক বাংলােদশ গ7ার আকাÜা =রণ হ6িন বেল উে•খ কেরেছন
বাংলােদশ জাতী6তাবাদী দল-িবএনিপর মহাসিচব িমজ-া ফখpল ইসলাম আলমগীর। িবএনিপ মহাসিচব বেলন,
জনগেণর অিধকার রˆাকারী গণতািxক ও অসা½দাি6ক রা‡ গ7ার লেˆl ১৯৭১ সােল িহ*, ·সিলম, CবৗÌ,
িÝ¥ানসহ সব ধেম -র মাfষ একসেË ল7াই কেরিছল। িক› এটা ;ভ -াÄজনক Cয Cদেশর Vাধীনতার ৫০ বছর Cপিরে6
Cগেলও আমরা আমােদর আশা-আকাUােক বাWবাি6ত করেত পািরিন।
মËলবার (৪ অে}াবর) ;গ -া=জা উপলেˆl িবএনিপর Dা6ী কিমZর সদ¡ গে6oর চ_ রাে6র Cকরানীগেbর বাসা6
=জামsেপ িহ* স½দাে6র সদ¡েদর সেË qেভnা িবিনম6কােল িমজ-া ফখpল এ কথা বেলন।
িবএনিপ মহাসিচব বেলন, অLরেক পরািজত কের শািK, cা6 ও সতl XিতMা করেত এবং অcা6 ও অL[েরর
িবpেÌ pেখ দাঁ7ােত Cদবী ;গ -া Þিথবীেত আিবÍ-ত হন। তাই আমরা এই উৎসব উপলেˆ সতl, cা6 ও L[েরর
XিতMা এবং সামািজক ÈÉেবাধ স·rত রাখার শপথ িনিn।

6
বাংলােদেশর জনগণ অসা½দাি6কতা6 িবoাসী উে•খ কের িমজ-া ফখpল বেলন, বাংলােদশেক একZ অসা½দাি6ক
Cদেশ পিরণত করার জc আমরা দীঘ -িদন ধের কাজ কের যািn।
(েভায়া : ২২০০ ঘ. ০৪.১০.২০২২ আলী আহেমদ ও নারগীস)

বােগরহাট )জলা কারাগার )থেক gিu )পেয় vেদেশ িফরল ১৩৫ ভারতীয় )জেল

বাংলােদেশর বােগরহাট Cজলা কারাগার Cথেক ·িR Cপেয় ১৩৫জন ভারতীয় Cজেল Vেদেশ িফের Cগেছন। মËলবার (৪
অে}াবর) ;^ের বােগরহাট Cজলা কারাগার ক«-পˆ ও িনব -াহী ³ািজেßেটর উপিDিতেত ওই Cজেলেদর ভারতীয়
Œতাবােসর কম -কত-ােদর কােছ হWাKর করা হয়। ·িR পাওয়া ১৩৫ Cজেল তােদর আটZ মাছধরা ¤লার িনেয় Cমাংলা
ব[র হেয় স·Õ পেথ ভারেতর উে´েশ রওয়ানা হেয়েছন। জানা Cগেছ, বেËাপসাগেরর বাংলােদশ জলসীমায়
অfXেবশ কের মাছ ধরার সময় àন মােসর Cশষ িদেক বাংলােদশ Cনৗবািহনীর সদ¡রা ;ই দফায় অিভযান চািলেয়
আটZ মাছ ধরা ¤লারসহ ১৩৫ Cজেলেক আটক কের।
বােগরহােটর Cজলা Xশাসক CমাহাÙদ আিজàর রহমান জানান, ·¯ িবচািরক হািকম আদালত কারাগাের বি[
ভারতীয় ১৩৫ Cজেলেক মামলার দায় Cথেক অEহিত িদেয়েছন। আদালেতর আেদশ Cমাতােবক মËলবার কারাগার
Cথেক ওই Cজেলেদর ·িR িদেয় ভারতীয় Œতাবাস কম -কত-ােদর কােছ হWাKর করা হয়। Cজেলরা তােদর আটZ ¤লার
িনেয় Cমাংলা স·Õ পেথ Cদেশ িফের যােn।
বােগরহাট Cজলা কারাগােরর তáাবধায়ক এসএম কামpল âদা জানান, ;^ের ভারতীয় Œতাবােসর {লনা অ•েলর
সহকারী হাইকিমশনার ই_িজত হালদােরর কােছ ১৩৫ Cজেলেক হWাKর করা হয়। এরপর Cজেলরা তােদর ¤লার
িনেয় স·Õপেথ ভারেত িফের যাওয়ার জc রওয়ানা হয়। আদালেতর মাzেম গত ২৯ àন ৬৮ জন এবং ৩০ àন ৬৭
জন ভারতীয় Cজেল কারাগাের এেসিছেলন। (েভায়া : ২২০০ ঘ. ০৪.১০.২০২২ আলী আহেমদ ও নারগীস)
ফিরদYর-২ আসেন আওয়ামী লীেগর Rাথy Rয়াত সােজদা )চৗ{রীর )ছেল লা| )চৗ{রী
বাংলােদেশর জাতীয় সংসেদর ফিরদ^র-২ (নগরকা[া-সালথা ও äå^র) আসেনর উপ-িনব -াচেন XিতÇিæতার জc
Xাথ8 çড়াK কেরেছ ˆমতাসীন আও6ামী লীগ। িনব -াচেন XিতÇিæতার জc দলZর মেনানয়ন Cপেয়েছন সÁ Xয়াত
সংসদ উপেনতা Ãসয়দা সােজদা Cচৗ রীর কিনM ^¢ শাহদাব আকবর লা° Cচৗ রী।
মËলবার (৪ অে}াবর) গণভবেন আওয়ামী লীেগর সংসদীয় মেনানয়ন Cবাড - ও Dানীয় সরকার জনXিতিনিধ মেনানয়ন
Cবােড -র সভায় এই িসÌাK Cনওয়া হয়। স—lা ৭টার িদেক মেনানয়ন পাওয়ার খবর িনি¼ত কেরেছন শাহদাব আকবর
লা° Cচৗ রী। আওয়ামী লীগ Æে¢ জানা যায়, ফিরদ^র-২ (সালথা-নগরকা[া-äå^র) আসেনর উপ-িনব -াচেন
আওয়ামী লীেগর মেনানয়েনর জc Cমাট ১৭ জন Xাথ8 আেবদনপ¢ সং‘হ কেরিছেলন।
আেবদনপ¢ সং‘হকারীেদর মেz িছেলন সÁ Xয়াত সােজদা Cচৗ রীর ;ই Cছেল, আয়মন আকবর বাবÀ Cচৗ রী ও
শাহদাব আকবর লা° Cচৗ রী।
- -াহী
আরও যারা আেবদনপ¢ সং‘হ কেরিছেলন তােদর মেz উে•খেযাÄ হেলন- আওয়ামী লীেগর Cক_ীয় কাযিনব
কিমZর সদ¡ িব^ল Cঘাষ, ছা¢লীেগর সােবক সাধারণ সžাদক বীর ·িRেযাÌা বাহাÀল মজf uè, ফিরদ^েরর
আটরশী পীেরর নািত জােকর পাZ -র িসিনয়র ভাইস Cচয়ার³ান সােয়ম আমীর ফয়সাল। Cশষ পযK- আওয়ামী লীেগর
মেনানয়ন Cপেলন শাহদাব আকবর লা° Cচৗ রী। (েভায়া : ২২০০ ঘ. ০৪.১০.২০২২ আলী আহেমদ ও নারগীস)

বাংলােদেশ ি=ড িবপযয়4 : পাঁচ সদে~র তদB কিমA গঠন কেরেছ িপিজিসিব

পাও6ার ি‘ড Cকাžািন অফ বাংলােদশ (িপিজিসিব) মËলবার (৪ অে}াবর) CদশEাপী ি‘ড িবপেয়-র কারণ
অfস—ােনর জc, পাঁচ সদে¡র তদK কিমZ গঠন কেরেছ। Cকাžািনর িনব -াহী পিরচালক ই6া~ব এলাহী Cচৗ রী
তদK দেলর Cন«Ñ Cদেবন বেল জািনে6েছন জনসংেযাগ কম -কত-া বদpে´াজা Lমন।
;^র ২টা ৫ িমিনেট জাতী6 িব;lৎ স•ালন ি‘ড িবপযয়- হওয়ায় বাংলােদেশর উGরা•েলর কেয়কZ Cজলা ছাড়া
সারােদেশ §lাকআউট Åি… হয়।
মািনকনগর ও হাসনাবাদ ি‘ড সাবে¥শেনর অধীেন ঢাকা শহেরর িক– অংেশ এবং স—lা ৭টার মেz িসেলট, চ”‘াম
ও ম6মনিসংেহর Cবশ কে6কZ Cজলা6 িব;lৎ সরবরাহ ^নpÌার করা হ6।
িপিজিসিবর কম -কত-ারা জানান, বািক Cজলা এবং ঢাকা ও নারা6ণগb শহেরর সব এলাকা6 িব;lৎ সরবরাহ Vাভািবক
হেত আরও সম6 লাগেত পাের। (েভায়া : ২২০০ ঘ. ০৪.১০.২০২২ আলী আহেমদ ও নারগীস)

িম[ানমােরর উসকািনেত পা )দেবা না : পররা€মXী আ•ল )মােমন

িময়ানমােরর অভlKের যা ঘটেছ, তা তােদর অভlKরীণ িবষ6 বেল উে•খ কের বাংলােদেশর পররা‡মxী ড. এ Cক
আéল Cমােমন বেলেছন Cয, বাংলােদশ িম6ানমােরর Cকােনা উসকািনেত পা Cদেব না। মËলবার (৪ অে}াবর)
বাংলােদশ-িম6ানমার সীমােKর পিরিDিত সžেক- তার Êি… আকষণ- করা হেল পররা‡মxী ড. এ Cক আéল Cমােমন
তার কাযালে6
সাংবািদকেদর বেলন, আমরা কখনই Cকােনা উসকািনেত পা িদই না। আমরা ঠাsা মাথা6 পিরিDিত
Cমাকািবলা করিছ।
বাংলােদশ িবষ6Z জািতসংেঘ উêাপন করেব িক-না জানেত চাইেল ড. Cমােমন বেলন, সœাবনা আেছ। বাংলােদেশর
পররা‡মxী আরও বেলন, আমােদর যা করা দরকার আমরা তা করিছ।
বাংলােদেশর পররা‡ মxণাল6 ঢাকায় িনÏR িম6ানমােরর রা‡Œত অং িক6াও Cমােক আগ¥ Cথেক Cবশ কে6কবার
তলব কের। িতিন তখন বাংলােদেশর Íখেs একািধক মটারেশল
িনেˆেপর িবষ6Z Vীকার কেরেছন। িময়ানমােরর
রা‡Œত জািনেয়িছেলন Cয, ÏেÌ িনে6ািজত িবেÕাহীরা ভারী কামান ও মটার- িনেˆপ কেরিছল, যার মেz কেয়কZ
বাংলােদেশর Íখেsর অভlKের এেস পেড়।
বাংলােদশ িম6ানমারেক জনগেণর জীবন ও জীিবকার ˆিত কের এমন কম -কাs Cথেক িবরত থাকার জc আÂান
জািনে6েছ বেল উে•খ কেরন পররা‡মxী ড. Cমােমন। িতিন বেলন, চলমান পিরিDিত িম6ানমােরর সীমাKবত8
এলাকা6 বসবাসকারী িনরীহ জনগেণর মেz ভীিতকর পিরেবশ Åি… করেছ।
পররা‡মxী আéল Cমােমন বেলন Cয CরািহËা ইLl িনে6 জািতসংেঘ আKজ-ািতক অংশীদারেদর সেË বাংলােদেশর
ইিতবাচক আেলাচনা হে6েছ এবং সবাই একমত Cয এZ একZ Špতর সম¡া এবং এর সমাধান Cকবল Xতlাবাসেনর
মেzই রে6েছ।
- আেলাচনার কথা উে•খ কের পররা‡মxী Cমােমন বেলন, আমরা শািKর বাত-া িদে6িছ।
জািতসংেঘ িবিভr পযাে6
আমরা বেলিছ আমরা শািK চাই। অিDিতশীলতা থাকেল সাধারণ মাfষ ˆিত‘W হ6 এবং তােদর কÉাণ Eাহত হ6।
বাংলােদশ, িম6ানমার ও চীেনর মেz একZ ি¢পˆী6 XিÛ6া চলেছ এবং িতনপˆই এ পযK- Cবশ কে6কZ Ãবঠক
কেরেছ, জানান বাংলােদেশর পররা‡মxী আéল Cমােমন।
(েভায়া : ২২০০ ঘ. ০৪.১০.২০২২ আলী আহেমদ ও নারগীস)

করেতায়ায় )নৗকা]িব ; Rিতেবদন জমা িদেয়েছ )জলা Rশাসেনর তদB কিমA

বাংলােদেশর প•গড় Cজলার Cবাদা উপেজলায় করেতায়া নদীেত CনৗকাÓিবর ঘটনা তদেK Cজলা Xশাসন গ¨ত কিমZ
Xিতেবদন দািখল কেরেছ। রিববার (২ অে}াবর) রােত তদK দেলর Xধান অিতিরR Cজলা ³ািজেßট দীপyর ~মার
রায় Cজলা Xশাসক Cমা. জâpল ইসলােমর কােছ তদK Xিতেবদন দািখল কেরন। Cসামবার (৩ অে}াবর) Cজলা
Xশাসক Cমা. জâpল ইসলাম Xিতেবদন জমা হেয়েছ বেল জানান। তেব সংবাদদাতার তদK Xিতেবদেনর কিপ
চাইেল Cজলা Xশাসক Cমা. জâpল ইসলাম জানান, আপনােদর (সাংবািদকেদর) Cদয়া যােব না, এZ সরকােরর
ঊì-তন ক«-পেˆর কােছ পাঠােনা হেয়েছ।
Cজলা Xশাসক সাংবািদকেদর জািনেয়েছন, তদK Xিতেবদেন ভয়াবহ Cনৗ;ঘ -টনার জc Cয কারণŠেলা উে•খ করা
হেয়েছ, CসŠেলা হেলা- Cখয়াঘােটর ইজারাদাের অবেহলা, মািঝর অদˆতা, ধম8য় অfÍিত এবং জনসাধারেণর
সেচতনতা। এসব কারণ উে•খ কের ১১৮ ÞMার Xিতেবদেন তদK কিমZ পাঁচদফা Lপািরশ Cপশ কেরেছন বেল
জািনেয়েছন Cজলা Xশাসক।

7
তদK কিমZর Xধান অিতিরR অিতিরR Cজলা ³ািজেßট দীপyর ~মার রায় জানান, এলাকার Cভৗেগািলক পিরিDিত
এবং নদীেকি_ক জীবন-জীিবকার ধরন উে•খ কের ১১৮ ÞMার তদK Xিতেবদন দািখল করা হেয়েছ। তদেK সংিí…
সকেলর দায়-দািয়Ñ উে•খ করা হেয়েছ।
Cজলা Xশাসক Cমা. জâpল ইসলাম আরও জানান, XিতেবদনZ মিxপিরষদ িবভােগর কােছ পাঠােনা হেয়েছ।
একইসেË ^িলশ Xশাসন ও ফায়ার সািভ -েসর তদK Zম কাজ করেছ। িতনZ তদK Xিতেবদন জমা হওয়ার পর
মিxপিরষদ িবভাগ Cয িনেদ -শনা Cদেব, Cস অfযায়ী EবDা ‘হণ করা হেব।
বেধoরী মি[র কিমZর সভাপিত নীিতশ ~মার বকশী ওরেফ ·~ল বকশী জানান, অfMােনর আেগ ইজারাদারসহ
সংিí… কিমZর সকলেক ৬Z Cনৗকা ঘােট রাখার কথা বলা হেয়িছল। িক› ইজারাদার তা কেরনিন। অেনকˆণ
অেপˆার পরও বািক CনৗকাŠেলা না আসায় এক Cনৗকােত উেঠই পার হওয়ার Cচ…া কেরন ^îাথ8রা। দািয়ÑXা»
কম -কত-ারা ঘােট সজাগ থাকেল এমন ;ঘ -টনা এড়ােনা Cযত। ঘােট উপিDত ^িলশ, ফায়ার সািভ -স ও ‘াম ^িলেশর
সদ¡েদর আরও কেঠারভােব যা¢ীেদর িনয়xণ না করায় তােদর সমােলাচনা কেরন িনিতশ ~মার।
(েভায়া : ২২০০ ঘ. ০৪.১০.২০২২ আলী আহেমদ ও নারগীস)

.রিডও .তহরান

ঢাকাসহ বাংলােদেশর িবিভh এলাকায় ভয়াবহ িব2;ৎ িবপযয়4

- ফেল িবি‰ত হেn িব;lৎ সরবরাহ। এ কারেণ Cদেশর অিধকাংশ Dান হেয়
বাংলােদেশর জাতী6 ি‘েড িবপযেয়র
পেড়েছ িব;lৎহীন।
বাংলােদশ িব;lৎ উrয়ন Cবােড -র পˆ Cথেক জানােনা হেয়েছ, আজ (মËলবার) ;^র ২টা ৫ িমিনেট এ িবপযয়- ঘটার
ফেল ঢাকা, চ”‘াম, িসেলট ও ~িম•ার বড় অংেশ বত-মােন িব;lৎ সরবরাহ ব— আেছ। ;^র ৩টা ১০ িমিনট পযKসমেয় য·না নদীর পাড় Cথেক টËী পযK- িব;lৎ সরবরাহ Vাভািবক করা Cগেছ। বািক অংেশ কােজ চলেছ।
পাওয়ার ি‘ড Cকাžািন অফ বাংলােদেশর (িপিজিসিব) তï অfযায়ী, জাতীয় ি‘েডর =ব -া•েল (য·না নদীর এপার)
িব;lৎ িবপযয়- Cদখা িদেয়েছ। এেত আজ Cবলা ২টা ৫ িমিনেট একেযােগ িব;lৎ সরবরাহ ব— হেয় Cগেছ। এরপর
Cথেক রাজধানী ঢাকা, চ”‘াম, ~িম•া ও িসেলট অ•েলর িব®ত এলাকায় িব;lৎ Cনই। কখন িব;lৎ সরবরাহ qp
হেব, তা িনি¼ত কের বলেত পারেছ না Cকউ।
পাও6ার ি‘ড Cকাžািন অফ বাংলােদেশর িনব -াহী পিরচালক (অপােরশð অlাñ Cমইে©cাð) Cমা. মাLম আলম বকসী
গণমাzমেক বেলন, আমরা এখনও জািন না, কী হেয়েছ। যত òত সœব িব;lৎ সরবরাহ Vাভািবক করেত Cচ…া
করিছ। q এÖ~ বলেত পাির Cয, Cদেশর িবিভr এলাকায় এ ·óেত- িব;lৎ Cনই।
এিদেক, জাতীয় ি‘েড ôZর কারেণ õাöণবািড়য়ার আqগেb িব;lৎেকে_র সবকZ ইউিনেট উৎপাদন ব— হেয়
Cগেছ। আজ ;^র ২টা ৫ িমিনেট এ সম¡া Cদখা Cদয়। এ কারেণ ঢাকা, চ”‘াম, ~িম•া, ময়মনিসংহ, িসেলট ও
অcাc পাওয়ার ি‘ড Cকাžািন অব বাংলােদেশর (িপিজিসিব) ¤াðিমশন-১ লাইন ‘§lাক আউট’ হেয় যায়।
আqগb িব;lৎেকে_র EবDাপনা পিরচালক Xেকৗশলী এম এম সা÷া;র রহমান এসব তï িনি¼ত কেরেছন। িতিন
বেলন, ;^র ২টা ৫ িমিনেট §াক আউেটর কারেণ ইউিনটŠেলা ব— হেয় যায়। এেত আমােদর Cকােনা ôZ িছল না।
সম¡ার সমাধান XসেË এক Xেi সা÷া;র রহমান কখন ব— ইউিনটŠেলা চাÀ হেব, তা িনিদ -… কের বলেত
পােরনিন। তেব, তােদর িব;lৎেকে_র িনজV Xেকৗশলীরা ব— ইউিনটŠেলা চাÀ করার Cচ…া চািলেয় যােnন বেল
জানান িতিন।
জানা Cগেছ, ব— হওয়া ইউিনটŠেলা হেলা ৪৫০ Cমগাওয়াট ˆমতাসžr নথ - ইউিনট ও একই ˆমতাসžr সাউথ
ইউিনট, ২২৫ Cমগাওয়াট ˆমতাসžr ক.াইñ সাইেকল পাওয়ার ¿lা©, ৫০ Cমগাওয়াট ˆমতাসžr Äাস ইিbন
ইউিনট, ১৫০ Cমগাওয়াট ˆমতাসžr ৪নং ইউিনট এবং ১৫০ Cমগাওয়াট ˆমতাসžr ৫নং ইউিনট। এর ফেল
জাতীয় ি‘েড এক হাজার ৪৭৫ Cমগাওয়াট িব;lৎ সরবরাহ øাস Cপেয়েছ।
অপরিদেক, জাতীয় ি‘েড িব;lৎ িবপযয়- ঘটার কারেণ Cটিলেযাগােযাগ Cসবায় িব‰ ঘটার খবর পাওয়া Cগেছ।
·েঠােফােনর ই©ারেনট ও ùেদ বাত-া পাঠােত সম¡া হেn বেল ‘াহেকরা জািনেয়েছন। এ ছাড়া কল করেতও Cবিশ
সময় লাগেছ বেল জানা Cগেছ।
Cমাবাইল Cফান অপােরটরেদর সংগঠন অlােসািসেয়শন অফ Cমাবাইল Cটিলকম অপােরটরস অফ বাংলােদেশর
- কারেণ Cদেশর িবিভr Dােন এমন সম¡া হেn। সামিয়ক সমেয়র জc
(এমটব) বলেছ, িব;lৎ িবপযেয়র
Cটিলেযাগােযাগ Cসবা িবি‰ত হেত পাের। সামিয়ক অLিবধার জc ‘াহকেদর Xিত এমটেবর পˆ Cথেক ;ঃখ Xকাশ
করা হেয়েছ সংগঠনZর পˆ Cথেক।
Cটিলেযাগােযাগ িনিব -‰ রাখেত ŠpÑ=ণ - Íিমকা রােখ Cবজ ¤ািðভার C¥শন (িবZএস), যা Cমাবাইল টাওয়ার নােম
পিরিচত। Cকােনা কারেণ িব;lৎ সরবরাহ ব— হেয় Cগেল Cজনােরটর িদেয় ;ই Cথেক পাঁচ ঘšা িবZএস চাÀ করা
- Vাভািবক রাখা সœব হয় না।
যায়। িক› দীঘ - সময় িব;lৎ না থাকেল তখন Cজনােরটর িদেয়ও িবZএেসর কাযÛম
(েরিডও Cতহরান ওেয়ব Cপজ : ২০৩০ ঘ. ০৪.১০২.২০২২ Cসািনয়া ও নারগীস)

\লার]িবর ঘটনায় িতন )রািহZা নারীর ‚তেদহ উƒার ; kিলেত )রািহZা িশpর ‚„;

অৈবধভােব মালেয়িশয়া যাওয়ার পেথ বেËাপসাগের ¤লারÓিবর ঘটনায় িতনজন CরািহËা নারীর •তেদহ উÌার কেরেছ
^িলশ। মËলবার ;^র সােড় ১২টার িদেক Cটকনােফর বাহারছড়ার শীলখালী এলাকা Cথেক এ িতনজেনর •তেদহ
উÌার করা হয়। এর আেগ মËলবার সকাল Cথেক ;^র পযK- Cটকনােফর শামলা^র হলবিনয়া Cনৗঘাট Cথেক
৪৫জনেক জীিবত উÌার কেরন বাংলােদশ Cকা¥গােড -র সদ¡রা।
Cকা¥গােড -র Cটকনােফর বাহারছড়া আউটেপা¥ C¥শেনর কি©নেজ© কমাñার Cমা. Cদেলায়ার Cহােসন জানান,
মËলবার Cভাের বাহারছড়া ইউিনয়েনর হর·িনয়া পাড়ায় সাগর Cথেক সাঁতের িক– CরািহËােক উপÒেল আসেত Cদেখ
Dানীয় বািস[ারা Cকা¥গাড -েক খবর Cদয়। পের Cকা¥গাড - সদ¡রা ঘটনাDেল Cপৗঁেছ এসব CরািহËােদর উÌার কের।
তেব ¤লাের কতজন CরািহËা যা¢ী িছল তা এখেনা িনি¼ত হওয়া যায়িন। সাগের আরও অেনেক ভাসেছ বেল
উÌারäতরা জািনেয়েছ। এেত আরও Xাণহািনর আশyাও করা হেn। উÌার তৎপরতা অEাহত রেয়েছ।
এিদেক, ক¾বাজােরর উিখয়ায় ;ú -Gেদর Šিলেত এক CরািহËা িশqর •‚l হেয়েছ। এসময় ধারােলা অেûর আঘােত
এক নারী আহত হেয়েছ। আজ মËলবার Cভাের উিখয়া উপেজলার পালংখালী ইউিনয়েনর ১৮ নং ময়নারেঘানা CরািহËা
কlােžর এইচ-৫২ §েক এ ঘটনা ঘেট বেল জািনেয়েছন ৮-এিপিবএেনর অিধনায়ক এিডআইিজ Cমা. আিমর জাফর ।
িনহত িশqর নাম তাসিদয়া আRার (১১)। Cস ওই কlােžর এইচ-৫২ §েকর Cমা. ইয়ািছেনর Cমেয়। আহত নারী িদল
আয়াছ (১৮) সžেক- তাসিদয়ার ভাবী। িতিন একই কlােžর বািস[া CমাহাÙদ fর এর ûী।
Dানীয়েদর বরােত এিডআইিজ আিমর জাফর বেলন, আজ Cভাররােত উিখয়ার ১৮ নং ময়নারেঘানা CরািহËা কlােžর
- ওই কlােžর
এইচ-৫২ §েক একদল ;ú -G Cদিশয় অû িনেয় হঠাৎ কের িবিভr ঘের হামলা qp কের। এক পযােয়
CরািহËােদর লˆl কের এেলাপাতািড় Šিল Cছাঁেড় তারা। এেত িশqসহ ;’জন আহত হয়। খবর Cপেয় এিপিবএেনর
একZ দল ঘটনাDেল Cপৗঁেছ। এসময় ;ú -Gরা এিপিবএন সদ¡েদর লˆl কেরও Šিল Cছাঁেড়। আwরˆায় এিপিবএন
সদ¡রাও পাÔা Šিল –ড়ঁ েল ;ú -Gরা পািলেয় যায়।
এিপিবএন অিধনায়ক জানান, ঘটনাDল Cথেক আহত ;’জনেক উÌার কের উিখয়া উপেজলা VাDl কমে¿ে¾ Cনয়া হেল
কত-Eরত িচিকৎসক তাসিদয়া আRার নােমর ওই িশqেক •ত Cঘাষণা কেরন। আহত িদল আয়ােছর অবDা
আশংকাজনক হওয়ায় তােক ক¾বাজার Cজলা সদর হাসপাতােল পাঠােনা হেয়েছ। িনহত CরািহËা িশqর মরেদহ
ময়নাতদেKর জc ক¾বাজার Cজলা সদর হাসপাতাল মেগ - পাঠােনা হেয়েছ।
(েরিডও Cতহরান ওেয়ব Cপজ : ২০৩০ ঘ. ০৪.১০২.২০২২ Cসািনয়া ও নারগীস)
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এনএইচেক

উ(র )কারীয় একA )Kপণা… জাপােনর উপর িদেয় উেড় িগেয় RশাB মহাসাগের পেড়েছ

জাপান সরকার বলেছ Cয, একZ উGর Cকারীয় Cˆপণাû জাপােনর উপর িদে6 উে7 িগে6 মহাসাগের পে7েছ।
কম -কত-ারা ধারণা করেছন Cয, Eািলি¥ক CˆপণাûZ জাপােনর একাK অথ -ৈনিতক অ•েলর বাইের িগেয় প7ার আেগ
Cদেশর উGর-=ব -া•েলর উপর িদেয় উেড় যায়। তােদর ভাüাfযায়ী, এZ Xা6 ২০ িমিনট উেড় ৪ হাজার ৬০০
িকেলািমটােরর মেতা ŒরÑ অিতÛম কের। Xিতরˆা কম -কত-ােদর মেত, উGর Cকারীয় Cকােনা Cˆপণােûর জc এZ
Cরকড - ŒরÑ অিতÛম।
এZ সœবত জাপােনর Xা6 ৩ হাজার ২০০ িকেলািমটার =েব -র স·েÕ িগেয় পে7েছ। তােদর ধারণা এZ িছল একZ
মাঝাির-পা•ার Eািলি¥ক Cˆপণাû।
কম -কত-ােদর ভাüমেত, জাপান সম6 সকাল ৭টা ২২ িমিনেট উGর Cকাির6ার একZ Dান Cথেক এZ িনেˆপণ করা
হ6। জাপান সরকার এসময় CদশEাপী জpির সতক8করণ EবDার মাzেম একZ সতক-তা জাির কের। এেত সংিí…
এলাকার Cলাকজনেক মজ°ত ভবন বা Íগভ -D Dাপনায় আý6 িনেত বলা হয়।
Xধানমxী িকিশদা -িমও বেলেছন, আমরা িনেˆপণZেক একZ গিহ -ত কাজ িহেসেব এর তীõ িন[া জানাই। এর
XিতিÛ6া6 আিম কম -কত-ােদর পড়K বþর কারেণ Å… সœাE ˆ6ˆিত পরীˆাসহ ^Uাf^Uভােব তï সং‘হ ও
িবেíষেণর পাশাপািশ িম¢েদর সােথ সহেযািগতার িনেদ -শ িদেয়িছ।
এিদেক, জাপােনর úহGম Cরল পিরচালনা Cকাžািনও সতক-তা িহসােব সামি6কভােব উGর জাপােন °েলট C¤ন
পিরেষবা Dিগত কের। এছাড়া, পিরবহন কম -কত-ারা সারা Cদেশর িবমান চলাচল EবDার উপরও একZ সতক-তা জাির
কেরন। (এনএইচেক ওেয়ব Cপজ : ১৭০০ ঘ. ০৪.১০.২০২২ Cসািনয়া ও নারগীস)

4 ঘটনা
িবচার )নই বেল বাড়েছ িশp ধষেণর

ডয়েচ .ভেল

- ঘটনা Cবেড়ই চলেছ৷ আইন, Xচার, সেচতনতা Cকােনা িক– কােজ আসেছ না৷ আর এই
বাংলােদেশ িশq ধষেণর
- ঘটনায় িবচারও পাওয়া যােn না৷ ধষেকরা
ধষেণর
Cযন অXিতেরাz৷ িবেíষেকরা বলেছন, পিরবার এবং পিরিচত
- িশকার হেn Cবিশ৷ এই পিরিDিতর উrিত না হেল িশqেদর ধষকেদর
পিরেবেশই িশqরা ধষেণর
হাত Cথেক রˆা করা
ক¨ন৷ আর এই িশqরা পরবত8 জীবেন ;ঃসহ মানিসক এবং শারীিরক ক… িনেয় Cবেড় উঠেছ৷
জাতীয় কcািশq অlাডেভােকিস Cফারাম ৩০ Cসে!.র তােদর এক Xিতেবদেন জানায়, চলিত বছেরর জাfয়াির Cথেক
- িশকার হেয়েছ৷ এছাড়া ৭৬জন কcািশq Cযৗন হয়রািন ও
আগ¥ এই আট মােস সারােদেশ ৫৭৪জন কcািশq ধষেণর
িনযাতেনর
িশকার হেয়েছ৷ এই িশqরা পাঁচ Cথেক ১৮ বছর বয়েসর৷ তেব অিধকাংেশর বয়সই ১২ Cথেক ১৪ বছর৷
- িবচার ১৮০ িদেনর মেz Cশষ করার িবিধ থাকেলও কাযকর
- হয় না৷ জাতীয়
Xিতেবদেন আেরা বলা হেয়েছ, ধষেণর
কcািশq অlাডেভােকিস Cফারােমর সžাদক নািছমা আRার জিল বেলন, এটা পি¢কায় Xকািশত তেïর িভিGেত
িহসাব৷ িক› বাWব িচ¢ আেরা ভয়াবহ৷ সামািজকসহ নানা কারেণ অেনক ঘটনায়ই মামলা হয় না৷ অেনক ঘটনা
Xকাশও করা হয় না৷
- িশকার হেয়েছ৷
এিদেক, মাfেষর জc ফাউেñশেনর িহসাব বলেছ, গত বছর (২০২১) সারােদেশ ৮১৮Z িশq ধষেণর
২০২০ সােলর ‚লনায় যা ৩১ শতাংশ Cবিশ৷ Cবিশর ভাগ িশq ধষণ- পািরবািরক পিরেবেশ পিরিচতেদর মাzেমই হেয়েছ
বেল তােদর Xিতেবদেন জানােনা হয়৷ তারাও সংবাদমাzেম Xকািশত তেïর িভিGেতই Xিতেবদন Ãতির কেরেছ৷
- িশকার হেয়েছ, যা হােরর িদক Cথেক গত বছেরর Cচেয় Cবিশ৷
চলিত বছেরর Xথম আট মােস গেড় ৭২Z িশq ধষেণর
অlাডেভােকিস Cফারােমর সžাদক নািছমা আRার জিল বেলন, গতকাল (Cসামবার) গাইব—ায় পাঁচ বছেরর একZ
- দােয় C‘ফতার হেয়েছ৷
িশqেক ৫৫ বছর বয়েসর এক ^pষ ধষণ- কেরেছ৷ এর আেগও Cস আেরা িতনবার ধষেণর
ছাড়া Cপেয় আবার ধষণ- করেছ৷ তাহেল এটা Cথেকই Cবাঝা যায় Cকেনা িশq ধষণ- বাড়েছ৷ আইন আেছ, িবচার Cনই৷
- িশকার হয় Cবিশ৷ এটা অেনক সময়ই Xকাশ হয় না৷
আবার িশqরা পিরিচত পিরেবেশ, পিরবােরর মেzই ধষেণর
Xকাশ হেলও নানা িদক িবেবচনা কের Cশষ পযK- আপস হয়৷ ফেল িশq ধষণ- বাড়েছই৷
িতিন বেলন, িশqরা সবেচেয় ;ব -ল৷ তারা °ঝেতও পাের না৷ পিরবার Cথেক এEাপাের তােদর সেচতনও করা হয় না৷
আর পিরবােরর Cলাকজন পিরিচতেদর িবoাস কের৷ যার পিরণিত Cনেম আেস িশqেদর উপর৷ িশqেদর িনেয় কাজ করা
সংগঠনŠেলার Cনটওয়াক- অপরােজয় বাংলােদেশর িনব -াহী পিরচালক ওয়ািহদা বাf বেলন, ২০১৪ সােলর জিরেপ Cদখা
- ৬০ ভাগ ঘটনায় থানায় Cকউ অিভেযাগ কের না৷ ২০১৬ সােল Cদখা যায় Cমেয়েদর ৮০ ভাগ মামলা করেত
যায়, ধষেণর
যায় না৷
- িশকার হয়৷ তাই িশq এবং Xিতব—ীরা ধষেণর
- িশকার হয়
িতিন বেলন, Cয যত Cবিশ ;ব -ল তারাই তেতা Cবিশ ধষেণর
- িশকার Cবিশ হওয়ার কারণ Cরিপ¥ জােন এই পিরেবেশ
Cবিশ৷ আর পিরিচত পিরেবশ এবং পিরবােরর মেz ধষেণর
তােক কlাপZভ বানােনা সহজ৷ Cস এর Lেযাগ Cনয়৷
তার মেত, পািরবািরক িশˆা এর জc জpির৷ িশqেক িবষয়Z °ঝােত হেব৷ আর তারা আেগ মােয়র কােছই বেল৷ মাও
সামািজক পিরিDিতর কারেণ অেনক সময় তা Xকাশ কেরন না৷ িতিন বেলন, থানা মামলা িনেত চায় না৷ আর মামলা
িনেলও িবচার পাওয়া যায় না৷ উÚআদালেত ধষণ- এবং Cযৗন হয়রািনর ১১ লাখ মামলা Cপিñং আেছ৷ আর নারীেদর
করা নানা ধরেনর মামলা Cপিñং আেছ ৩৩ লাখ৷
- িশকার এই িশqেদর সারাজীবন এর Cনিতবাচক Xভাব বহন করেত হয়৷ তারা নানা ধরেনর
তারা বেলন, ধষেণর
মানিসক ও শারীিরক সম¡ার িশকার হয়৷ আবার সমাজ ও পিরবােরও তারা নানা Xিত~লতার মেz থােকন৷ এটা q
আইেনর মাzেম Œর করা যােব না৷ সামািজক ও পািরবািরক Êি…ভিËরও পিরবত-ন আনেত হেব৷
(ডয়েচ Cভেল ওেয়ব Cপজ : ১৮০০ ঘ. ০৫.১০.২০২২ Cসািনয়া ও নারগীস)

4 া4 র কারাদ‡
চাঁদাবািজর মামলায় Yিলেশর 2ই কমকত

বাংলােদেশর {লনায় Eবসায়ীেক িজিÙ কের চাঁদাবািজর জc ^িলেশর ;ই এএসআই ও এক নারীেক এক বছর কের
কারাদs িদেয়েছন আদালত৷ ২০১৯ সােলর ঘটনার CXিˆেত মËলবার এই রায় Cঘাষণা করা হয়৷
Ãদিনক Xথম আেলােত Xকািশত Xিতেবদন অfযায়ী, {লনা Ï" মহানগর দায়রা জজ আদালত-২ এর িবচারক এস
এম মিনp÷ামান Cসামবার িবেকেল এই রায় Cঘাষণা কেরন৷ সাজাXা» আসািমরা হেলন- ^িলেশর সহকারী উপপিরদশ -ক (এএসআই) িসফাত উ•াহ, এএসআই িমরান উি´ন এবং {লনার XািKকা আবািসক এলাকার বািস[া
ফােতমা Cবগম৷
{লনা সদর থানা এবং CসানাডাËা মেডল থানায় কম -রত ^িলেশর এই ;ই কম -কত-ার িবpেÌ চাঁদাবািজর অিভেযাগ
ওঠার পর তােদরেক ^িলশ লাইেন Xতlাহার করা হেয়িছল৷ মামলার রা‡পেˆর আইনজীবী আল আিমন উিকল Xথম
আেলােক জানান, চারজন আসািমর মেz িতনজেনর অপরাধ Xমািণত হওয়ায় তােদর সাজা িদেয়েছ আদালত৷ রায়
Cঘাষণার পর আসািমেদর কারাগাের পাঠােনা হেয়েছ৷ এক বছেরর কারাদেsর পাশাপািশ আদালত তােদরেক এক
হাজার টাকা কের জিরমানা কেরেছ৷ অনাদােয় আরও এক বছেরর Cজল Cদওয়া হেয়েছ৷
উে•¯, ২০১৯ সােলর ২৩ এিXল রােত {লনার আবািসক এলাকার একZ ভাড়া বািড়েত এক Eবসায়ীেক আটেক
Cরেখ চাঁদা দািব কেরন অিভÏR ;ই ^িলশ সদ¡৷ পের ২৭ হাজার ৫০০ টাকা িদেয় ·িR পান Cসই Eবসায়ী৷ পের
তার অিভেযােগর CXিˆেত সদর থানা ^িলশ রােতই ওই বািড়েত অিভযান চািলেয় ফােতমা Cবগমেক C‘ফতার কের৷
তার তেïর িভিGেত C‘ফতার করা হয় এএসআই িসফাত ও এএসআই িমরানেকও৷ #Rেভাগী Eবসায়ী বাদী হেয়
চারজেনর িবpেÌ {লনা থানায় মামলা কেরন৷
(ডয়েচ Cভেল ওেয়ব Cপজ : ১৮০০ ঘ. ০৫.১০.২০২২ Cসািনয়া ও নারগীস)

.রিডও এিবিস

সাতKীরার তালা উপেজলায় বˆ হে1 না বা‰িববাহ

সাতˆীরার তালা উপেজলা6 বাÉিববাহ ব— করা যােn না। অিধকাংশ Cˆে¢ বাÉিববাহ ব— করার পর আবার
Cগাপেন বাি7েত িকংবা অc¢ িনে6 Cমে6েদর বাÉিববাহ িদে6 িদেnন অিভভাবেকরা। গত বছেরর àলাই Cথেক চলিত

9
- Cযসব বাÉিববাহ ব— কেরিছল তার ৭৪ শতাংশই পের
বছেরর àন পযK- তালা মিহলা িবষ6ক কম -কত-ার কাযাল6
িবে6 হে6 Cগেছ। (েরিডও এিবিস : ১৫০০ ঘ. ০৪.১০.২০২২ আসাদ ও নারগীস)
সরকাির )\জাির িবল ও পর )লনেদন আগামী সŠাহ )থেক আবার pq হে1
সরকাির C¤জাির িবল ও বñ Cলনেদন আগামী স»ােহ পরীˆাÈলকভােব চাÀর Cঘাষণা িদে6েছন গভন -র আéর রউফ
তাÀকদার। িতিন বেলন, বñ বাজাের উr6ন হেল Eাংক খােত Cখলািপ ঋণ কমেব। ^ ঁিজবাজােররও উr6ন হেব
Cসামবার িবo িবিনে6াগকারী স»ােহর উেÇাধন অfMােন Xধান অিতিথর বRেE িতিন এ কথা বেলন।
(েরিডও এিবিস : ১৫০০ ঘ. ০৪.১০.২০২২ আসাদ ও নারগীস)

আজ মZলবার রােতর মেTই িব2;ৎ সরবরাহ পিরি‹িত vাভািবক হেত পাের

আজ মËলবার রােতর মেzই িব;lৎ সরবরাহ পিরিDিত Vাভািবক হেত পাের। িনেজর Cভিরফাইড Cফইস°ক Cপইেজ
তï ও XÏিR Xিতমxী àনাে6দ আহেমদ পলক এই আশা Xকাশ কেরেছন। িতিন িলেখেছন, আিমন বাজার ি‘ড
পযK- িব;lৎ সরবরাহ Vাভািবক হে6েছ। রাত ৮টার মেz ঢাকা শহেরর সব এলাকা6 এবং রাত ৯টার মেz চ”‘ােমর
এলাকার িব;lৎ সরবরাহ Vাভািবক হেব। এর আেগ জাতী6 ি‘েডর =ব -া•েল িব;lৎ িবপয6- Cদখা িদেল আজ ;^র
২টা ৫ িমিনেট একেযােগ িব;lৎ সরবরাহ ব— হে6 যা6। এেত ;^র Cথেক রাজধানী ঢাকা, চ”‘াম, ~িম•া ও িসেলেট
অ•েলর িব®ত এলাকা6 এরপর Cথেক িব;lৎ Cনই। Cদেশর একমা¢ িব;lৎ স•ালনকারী সংDা পাও6ার ি‘ড
Cকাžািন অব বাংলােদেশর িতনজন দাি6Ñশীল EিR িবষ6Z িনি¼ত কেরেছন।
(েরিডও এিবিস : ১৮০০ ঘ. ০৪.১০.২০২২ Xতীক ও নারগীস)
4 )টিলেযাগােযাগ )সবা[ িবŒ ঘটার খবর পাও[া )গেছ
জাতী[ ি=েড িব2;ৎ িবপযে[
- Cটিলেযাগােযাগ Cসবা6 িব‰ ঘটার খবর পাও6া Cগেছ। িবেশষ কের Cমাবাইল, ই©ারেনট
জাতী6 ি‘েড িব;lৎ িবপযে6
এবং {েদ বাত-া পাঠােত সম¡া হেn বেল ‘াহকরা জািনে6েছন। িক– Cˆে¢ কল করেত আেগর Cচে6 Cবিশ সম6
লাগেছ বেলও জািনে6েছন তারা। (েরিডও এিবিস : ১৮০০ ঘ. ০৪.১০.২০২২ Xতীক ও নারগীস)
4 ১৫০ আসেন ইিভএেম )ভাট করা সŽব হেব িকনা তার িন•[তা )নই : িসইিস
আগামী সংসদ িনবাচেন
Xধান িনব -াচন কিমশনার কাজী হািব°ল আউ6াল বেলেছন, আগামী জাতী6 সংসদ িনব -াচেন সেব -াÚ Cদ7েশা আসেন
ইিভএেম Cভাট করা সœব হেব িকনা তার িন¼6তা Cনই। ইিভএম Cকনার Xক¦ সরকার অfেমাদন কের িকনা তার
উপর িবষ6Z িনভ -র করেব। যথাথ - মেন না করেল সরকার এই Xকে¦র অfেমাদন নাও িদেত পাের। মËলবার সকােল
রাজধানীর আগারগাঁওে6 িনব -াচন ভবেন ইেলকশন মিনটিরং Cফারােমর Cনতােদর সেË মতিবিনম6 Cশেষ সাংবািদকেদর
এসব কথা বেলন িসইিস। (েরিডও এিবিস : ১৮০০ ঘ. ০৪.১০.২০২২ Xতীক ও নারগীস)
4
িবএসAআই-এর পরীKাগাের ১৭A ‘;াে’র রং ফসাকারী
ি“েম অিতিরu মাfা[ পারদ পাও[া )গেছ
বাংলােদশ ¥lাñাড - অlাñ Cটি¥ং ইনি¥Zউশন জািনে6েছ, তােদর পরীˆাগাের Cদেশর বাজাের িবÛ6 হও6া ১৭Z
õlােñর রং ফস -াকারী িÛেম িবপদজনক মা¢া6 পারদ পাও6া Cগেছ। পারেদর পাশাপািশ এসব õlােñর িÛেম মা¢
অিতিরR হাইে%ােÛািম6াম পাও6া যা6। (েরিডও এিবিস : ১৮০০ ঘ. ০৪.১০.২০২২ Xতীক ও নারগীস)

.রিডও 8েড

”uরাজ; ও ”uরাে€ ১৮ িদেনর সফর )শেষ )দেশ িফেরেছন RধানমXী

Xধানমxী Cশখ হািসনা ÏRরাজl ও ÏRরাে‡ ১৮ িদেনর সফর Cশেষ Cদেশ িফেরেছন। Xধানমxী ও তাঁর সফরসËীেদর
বহনকারী িভিভআইিপ চাটাড- - ¬াইটZ Cসামবার িদবাগত রাত ১টার িদেক ঢাকার হযরত শাহজালাল আKজ-ািতক
িবমানব[ের অবতরণ কের। এর আেগ ¬াইটZ ও6ািশংটন িডিস Cথেক Cরাববার Dানী6 সম6 স—lা সাে7 ৬টা6
উ&6ন কের। িবমানব[ের Xধানমxীেক িবদা6 জানান পররা‡ Xিতমxী Cমাঃ শাহির6ার আলম, ÏRরাে‡
বাংলােদেশর রা‡Œত Cমাঃ ইকরাম এবং জািতসংেঘ বাংলােদেশর Dা6ী Xিতিনিধ Cমাঃ আéল Cমািহত। Xধানমxী
ও6ািশংটন Cথেক Cদেশ Cফরার পেথ লñেন সংিˆ» যা¢া িবরিত কেরন।
(েরিডও Öেড : ০৮৪৫ ঘ. ০৪.১০.২০২২ আসাদ ও নারগীস)
4
শারদী[ 2েগাৎসেবর
মহানবমী আজ
;েগ -াৎসেবর মহানবমী আজ। আর মা¢ একিদন পেরই মত-l Cছে7 Ãকলােশ Vামীর 'েহ িফের যােবন ;গ -িতনািস
Cদবী। শাû অfযা6ী রাবেনর পরাজ6 যখন অিনবায - তখন শাপলা শাÀক ও বিলদােনর মzিদে6 Cদবীর =জা করা
হ6। সকােল মহানবমীেত যে²র মাzেম অfিMত হ6 িবিহত =জা। মsেপ মsেপ থাকেছ Xসাদ িবতরণ এবং স—lা6
আরিত। Cদবী ;গ -ার আগমেন উৎ-• হন সনাতন ধম -াবল.ীরা। Cতমিন িবদা6 িঘের বাজেত qp কের িবেnেদর Lর।
°ধবার িবজ6া দশমীেত অfিMত হেব িবসজ-ন। (েরিডও Öেড : ০৮৪৫ ঘ. ০৪.১০.২০২২ আসাদ ও নারগীস)

)যেকােনা নাশকতা পিরি‹িত )মাকািবলা[ র;াব R–ত রে[েছ : র;াব মহাপিরচালক

রlােবর অিতিরR মহাপিরচালক আইিজিপ এম {রশীদ Cহােসন বেলেছন, জিËরা নজরদািরেত রে6েছ। Cযেকােনা
নাশকতার পিরিDিত Cমাকািবলা6 রlাব সদা Xþত রে6েছ। যারা ঘর Cছে7েছন তারা নজরদািরেত আেছন। গতকাল
রাজধানীর বনানী মােঠ শারদী6 ;গ -া=জা উপলেˆl রlাব Cফােস -র িনরাপGা EবDা পিরদশ -ন Cশেষ সাংবািদকেদর
Xেiর জবােব িতিন এ কথা বেলন। শারদী6 ;গ -া=জা উপলেˆl Lিনিদ -… Cকােনা âমিক রে6েছ িকনা জানেত চাইেল
রlাব মহাপিরচালক বেলন, এখেনা Cকােনা ধরেনর âমিক Cনই। আমরা সাইবার মিনটিরং করিছ।
(েরিডও Öেড : ০৮৪৫ ঘ. ০৪.১০.২০২২ আসাদ ও নারগীস)

রংYেরর তারাগে— একA ˜নশেকােচর ধা™া[ ভ;ােনর 2ই যাfী িনহত

রং^েরর তারাগেb একZ Ãনশেকােচর ধা(া6 ;ই ভlানযা¢ী িনহত হে6েছন। Cসামবার রাত ১০টার িদেক উপেজলার
িখ6ার àÙা প7ার রং^র-িদনাজ^র মহাস7েক এই ;ঘ -টনা ঘেট। এই ;ঘ -টনা6 আহত হে6েছন আেরা ;’জন। Dানী6
Æে¢ জানা যা6, িদনাজ^র Cথেক Cছে7 আসা ঢাকাগামী ÃনশেকাচZ ওভারেটক করেত িগে6 িবপরীত Cথেক আসা
একZ ভlানেক ধা(া Cদ6। এেত ভlােন থাকা চার যা¢ী Špতর আহত হন। পের তােদরেক উÌার কের রং^র
Cমিডেকল কেলজ হাসপাতােল ভিত- করা হেল Cসখােন িচিকৎসাধীন অবDা6 ;’জন মারা যান। ;ঘ -টনা6 আহত ;’জন
হাসপাতােল িচিকৎসাধীন রে6েছন। তারাগb হাইওে6 ^িলেশর ভারXা» কম -কত-া মাহ°ব Cমােশ -দ ;ঘ -টনার িবষ6Z
িনি¼ত কেরেছন। (েরিডও Öেড : ০৮৪৫ ঘ. ০৪.১০.২০২২ আসাদ ও নারগীস)

আমরা িম[ানমােরর সেZ ”ƒ চাই না : vরা€মXী

িম6ানমােরর সেË বাংলােদশ ÏÌ চা6 না বেল মKE কেরেছন Vরা‡মxী আসা;÷ামান খান কামাল। িতিন বেলেছন,
আমরা ÏÌ চাই না। আমরা সবার সেË িমেলিমেশ থাকেত চাই। সকােল গাজী^েরর সিফ^ের আনসার ও িভিডিপ
অlাকােডিমেত বাংলােদশ আনসার ও ‘াম Xিতরˆা বািহনীর সাধারণ আনসার Cমৗিলক Xিশˆণ Xথম ধােপর সমাপনী
~চকাও6াজ অfMােন এসব কথা বেলন িতিন। Vরা‡মxী বেলন, িম6ানমাের অভlKরীণ ÏÌ চলেছ। Cসখােন আরাকান
আিম -সহ Cবশ কে6কZ )প Cসনাবািহনীর িবpেÌ ÏÌ করেছ। তােদর Cকােনা )প যােত বাংলােদেশর সীমানা6 না
আসেত পাের, Cসজc িবিজিবর টহল বা7ােনা হে6েছ। (েরিডও Öেড : ১৩৪৫ ঘ. ০৪.১০.২০২২ আসাদ ও নারগীস)

4
আগামী বছর হেজ ব[েসর )কােনা িবিধিবধান থাকেছ না : ধমিবষ[ক
RিতমXী

আগামী বছর হেজ ৬৫ বছেরর Cবিশ ব6সীেদর Cˆে¢ Cকােনা িনেষধা²া থাকেব না এবং হজ =ণ - পিরসের হেব বেল
জািনে6েছন ধম -িবষ6ক Xিতমxী Cমাঃ ফির;ল হক খান। মËলবার সিচবালে6 তার সেË িরিলিজ6াস িরেপাটাস- - Cফারাম
আরআরএফ-এর নবিনব -ািচত কিমZ Cনতােদর সাˆাৎকােল এক Xেiর জবােব Xিতমxী এই তï জানান। Xিতমxী
বেলন, ৬৫ বছেরর িবিধ-িনেষেধর িবষ6Z এবার নাও থাকেত পাের। িবষ6Z আমরা এরই মেz Cসৗিদ সরকােরর কাছ
Cথেক জানেত Cপেরিছ। (েরিডও Öেড : ১৩৪৫ ঘ. ০৪.১০.২০২২ আসাদ ও নারগীস)
4
সারােদেশ চলেছ শারদী[ 2েগাৎসেবর
মহানবমী
শারদী6 ;েগ -াৎসেবর মহানবমী আজ। Cদবী ;গ -ার মত-l Cথেক চেল যাও6ার আেগর িদন। িহ* ধম -াবল.ীরা সারা বছর
ধের Cয উৎসেবর জc অেপˆা6 থােক তার িবদা6 ঘšা qp হেব নবমী Cথেক। ঢাকাসহ সারােদেশ সকাল Cথেক qp
হে6েছ Cদবী ব[না। শাû মেত, নবমী িতিথ qp হ6 সি—=জা িদে6। সি—=জা হ6 অ…মী িতিথর Cশষ ২৪ িমিনট ও

10
নবমী =জার Xথম ২৪ িমিনট àে7। Èলত Cদবী চা·sার =জা হ6 এই সমে6। ১০৮Z মাZর Xদীপ £ািলে6 ও ১০৮Z
প*-ল িনেবদন করা হ6 Cদবীর চরেণ। িনেবদন করা হ6 রাrা করা ও কাঁচা সবিজ, ফল ইতlািদও। রাজধানীর
িসেÌoরী ও খামার বাি7র মি[ের সকাল Cথেক qp হে6েছ নবমী =জার কাযÛম।
=জা Cশেষ চলেছ আরিত নাচ।
এরপর ভRেদর মেz িবতরণ করা হেব Xসাদ। (েরিডও Öেড : ১৩৪৫ ঘ. ০৪.১০.২০২২ আসাদ ও নারগীস)
4 করেছন : িমজা4 ফখqল
একA দানব সরকার )দেশর মাšষেক িনযাতন
Cদবী ;গ -ার আিবভ -াব শািK XিতMার জc হে6েছ বেল মKE কেরেছন িবএনিপ মহাসিচব িমজ-া ফখpল ইসলাম
- করেছ। আজেকর এই িদেন শপথ িনেত
আলমগীর। িতিন বেলেছন, একZ দানব সরকার Cদেশর মাfষেক িনযাতন
হেব আগামীেত অিত òত সা³ কাে6ম করব। এটাই Cহাক শপথ। ;^ের ;গ -া=জার মহানবমীেত qেভnা জানােত
িবএনিপ Cনতা গে6oর চ_ রাে6র বাসা6 িগে6 এসব কথা বেলন। িমজ-া ফখpল বেলন, ১৯৭১ সােল Cদশ Vাধীন করা
হে6েছ শািKেত বসবাস করার জc। অথচ Vাধীনতার আজ ৫০ বছর পেরও শািK Cনই।
(েরিডও Öেড : ১৩৪৫ ঘ. ০৪.১০.২০২২ আসাদ ও নারগীস)

মালে[িশ[া পাচারকােল ক›বাজাের )টকনােফ )রািহZা ভিত 4 একA \লার ]েব ২০০ )রািহZা িনেখাঁজ
সাগরপেথ মালে6িশ6া পাচারকােল ক¾বাজােরর Cটকনােফ CরািহËােদর বহনকারী একZ ¤লারÓিবর ঘটনা ঘেটেছ।
এেত ¤লাের থাকা Xা6 ৩০জনেক উÌার করা হেলও বািক Xা6 ;ই শতািধক যা¢ী িনেখাঁজ রে6েছ বেল দািব করা
হেn। িনেখাঁজ যা¢ীেদর Cবিশরভাগই নারী ও িশq। মËলবার সকােল তােদরেক উÌার করা হ6। তেব সাগর Cথেক
সাঁতার Cকেট যারা তীের িফের এেসেছন তােদর Cকা¥গাড - ও ^িলশ আটক কেরেছ বেল জানা Cগেছ। উÌার
হও6ােদর মেz ;’জন নারী ও ২৮জন ^pষ রে6েছন। Cকা¥গােড -র Cটকনােফর বাহারছ7া আউটেপা¥ C¥শেনর
কি©েন© কমাñার Cমাঃ Cদেলা6ার Cহােসন জনাব মËলবার Cভার Cথেক Cটকনাফ উপেজলার বাহারছি7 ইউিন6েনর
হরেমািন6া পা7া এলাকা6 উপÒলবত8 গভীর সাগের ¤লারÓিবর এই ঘটনা ঘেট। তেব ¤লাের কতজন CরািহËা িছল
তা এখেনা িনি¼ত হও6া যা6িন। সাগের আেরা অেনেক ভাসেছ বেল উÌার হও6া Cলাকজন জািনে6েছন। এেত
Xাণহািনর আশyাও করা হেn। উÌার তৎপরতা অEাহত রে6েছ।
(েরিডও Öেড : ১৩৪৫ ঘ. ০৪.১০.২০২২ আসাদ ও নারগীস)
4
)সৗিদ আরেবর ির[ােদ স"ক 2ঘটনা[
এক বাংলােদিশ িনহত
Cসৗিদ আরেব স7ক ;ঘ -টনা6 আলম Cহােসন নােমর এক বাংলােদিশ িনহত হে6েছন। তার বাি7 Cমেহর^েরর গাংনী
উপেজলার ভবানী^র ‘ােম। িনহত আলম ভবানী^র ‘ােমর +লপা7ার ই;িম6ার Cছেল। Cসামবার ;^ের Cসৗিদ
আরেবর ির6াদ শহেরর আিজিজ6া স7েক Xাইেভটকােরর ধা(া6 মারা যান িতিন। পািরবািরক Æে¢র বরাত িদে6
Dানী6 ইউিপ Cচ6ার³ান Cরজাউল হক জানান, আলম Cহােসন Cমাটরসাইেকেল কের ির6াদ শহেরর একZ Cহােটেল
খাবার আনেত যািnেলন। পেথ Cপছন Cথেক একZ Xাইেভটকার ধা(া িদেল ঘটনাDেলই মারা যান Cরজাউল। ;ই
সKােনর জনক আলম Cহােসন পিরবােরর সnলতা Cফরােত Xা6 ১৮ বছর আেগ Cসৗিদ আরব যান।
(েরিডও Öেড : ১৩৪৫ ঘ. ০৪.১০.২০২২ আসাদ ও নারগীস)

পœগে"র কেরােতা[া নদীেত )নৗকা]িবর ঘটনা[ এখেনা িতনজেনর লাশ উƒার করা যা[িন

প•গে7র Cবাদা উপেজলার কেরােতা6া নদীেত CনৗকাÓিবর ঘটনা ১০ িদেনও িনেখাঁজ িতনজেনর স—ান Cমেলিন।
উÌার অিভযােন অংশ Cন6া ফা6ার সািভ -েসর Ó°িররা িনজ িনজ ইউিনেট িফরেলও একZ টহল দল CনৗকাÓিবর Dান
আউিল6াঘােট অবDান করেছ। ঘটনার চ‚থ - িদন গত °ধবার িবেকেল সব -েশষ এক EিRর লাশ উÌার করা হে6িছল।
আজ মËলবার সকাল ১০টা পযK- ন‚ন Cকােনা লােশর স—ান পাও6া যা6িন। ;ঘ -টনা6 এখন পযK- ৬৯ জেনর লাশ
উÌার হে6েছ। গত ২৫ প•গে7র Cবাদা উপেজলার কেরােতা6া নদীেত এই CনৗকাÓিবর ঘটনা ঘেট।
(েরিডও Öেড : ১৩৪৫ ঘ. ০৪.১০.২০২২ আসাদ ও নারগীস)

•তী[ দফা[ কেরানায় আ“াB হে[েছন ঢাকা উ(র িসA করেপােরশেনর )ম[র আিতžল ইসলাম

«তী6 দফা6 কেরানাভাইরােস আÛাK হে6েছন ঢাকা উGর িসZ করেপােরশেনর Cম6র Cমাঃ আিত~ল ইসলাম। কািশ
ও শারীিরক ;ব -ল ছা7া অc Cকােনা উপসগ - না থাকা6 িতিন বাসােতই িচিকৎসা িনেnন। সকােল ঢাকা উGর িসZ
করেপােরশেনর জনসংেযাগ কম -কত-া মক°ল Cহােসন িবষ6Z গণমাzেম িনি¼ত কেরন। িতিন বেলন, শরীের £র
থাকা6 Cসামবার কেরানার Cট¥ করােল কেরানা পিজZভ িরেপাট - আেস তার। এরপের িতিন বাসা6 Cথেক িচিকৎসা
িনেnন। তেব বত-মােন হালকা কািশ ও শারীিরক ;ব -লতা ছা7া আর Cকােনা উপসগ - Cনই।
(েরিডও Öেড : ১৩৪৫ ঘ. ০৪.১০.২০২২ আসাদ ও নারগীস)
মTআিIকা RজাতেX জািতসংঘ পিরচািলত শািBরKায় কাজ করার সম[ চার বাংলােদিশ ˜সŸ আহত
- পিরচালনা করার সম6 চার বাংলােদিশ
মzআি¹কা Xজাতেx জািতসংেঘর তáাবধােন পিরচািলত শািKরˆা কাযÛম
শািKরˆী Špতর আহত হে6েছন। Cসামবার িদবাগত রাত ১টা ৩৫ িমিনেট এই ঘটনা ঘেট। মËলবার এক িবúিতেত
আইএসিপআর এই তï জািনে6েছ। আহত শািKরˆীরা িচিকৎসাধীন আেছ বেল আইএসিপআর-এর িবúিতেত
জানােনা হে6েছ। (েরিডও Öেড : ১৩৪৫ ঘ. ০৪.১০.২০২২ আসাদ ও নারগীস)
বk"ার শাহজাহানYের 2ই বােসর সংঘেষ 4 এক চালক িনহত
বŠ7ার শাহজাহান^ের ওভারেটক করেত িগে6 ;ই বােসর সংঘেষর- ঘটনা6 এক বােসর চালক িনহত হে6েছন। এই
ঘটনা6 আহত হে6েছন আেরা ১৩জন। উপেজলার ৯ মাইল জামাল^র ফারহান িফিলং C¥শেনর সামেন মËলবার
সকাল Cসা6া ৮টার িদেক এই ;ঘ -টনা ঘেট। িনহG ২৭ বছর ব6সী বাস চালক ওমর ফাpক বŠ7ার শহীদ িজ6াউর
রহমান Cমিডেকল কেলজ হাসপাতােল িচিকৎসাধীন অবDা6 Cবলা সাে7 ১১টার িদেক মারা যান। তার বাি7 Cশর^েরর
সরন ‘ােম। এই ঘটনা আহত হে6েছন অc বােসর একZ চালক আেনা6ার Cহােসন।
(েরিডও Öেড : ১৩৪৫ ঘ. ০৪.১০.২০২২ আসাদ ও নারগীস)

িসরাজগে—র কামারখে )স„র )রিলংেয় ধা™া )লেগ মাইে“াবােসর িতন যাfী িনহত

িসরাজগেbর কামারখে[ িন6xণ হািরে6 Cস‚র Cরিলংে6 ধা(া Cলেগ একZ মাইেÛাবােসর িতন যা¢ী িনহত হে6েছন।
এই ঘটনা6 আহত হে6েছন আেরা অKত সাতজন। Cসামবার রাত ১১টার িদেক বËব, Cস‚র পি¼ম সংেযাগ
মহাস7েক কামারখ[ উপেজলার ঝাউল ওভারিõজ এলাকা6 এই ;ঘ -টনা ঘেট। তাৎˆিণকভােব িনহতেদর পিরচ6
জানা যা6িন। বËব, Cস‚ পি¼ম থানার ভারXা» কম -কত-া Cমাসাে´ক Cহােসন এই তï িনি¼ত কের জানান, উGরবË
Cথেক ঢাকাগামী একZ মাইেÛাবাস ঝাউল ওভারিõজ এলাকা6 এেস চালক িন6xণ হািরে6 Cফেল। এই সম6
মাইেÛাবাসZ ওভার িõেজর Cরিলংে6র সেË ধা(া Cলেগ এই ঘটনা ঘেট।
(েরিডও Öেড : ১৩৪৫ ঘ. ০৪.১০.২০২২ আসাদ ও নারগীস)
)দেশর জাতী[ ি=েড িবপয[4 )দখা িদে[েছ
Cদেশর জাতী6 ি‘েড িবপয6- Cদখা িদে6েছ। এর ফেল িব‰ ঘটেছ িব;lৎ সরবরাহ। এর জc Cদেশর অিধকাংশ Dান
পে7েছ িব;lৎহীন। আজ িবেকেল িবষ6Z জািনে6েছন বাংলােদশ িব;lৎ উr6ন Cবােড -র জনসংেযাগ িবভােগর
পিরচালক CমাহাÙদ শামীম হাসান। িতিন আেরা জানান, আজেক ;^র ২টা ৫ িমিনট Cথেক এই িবপয6- ঘেট। এেত
ঢাকা, চ”‘াম, িসেলট ও ~িম•ার ব7 অংেশ বত-মােন িব;lৎ সরবরাহ ব— আেছ। তেব {ব òত এই সম¡ার সমাধান
হে6 যােব বেলও জািনে6েছন িতিন। (েরিডও Öেড : ১৮৪৫ ঘ. ০৪.১০.২০২২ Xতীক ও নারগীস)

¡ব িশগিগরই পিরি‹িত vাভািবক করার )চ+া করা হে1 : িব2;ৎ RিতমXী

{ব িশগিগিরই পিরিDিত Vাভািবক করার Cচ…া করা হেn বেল জািনে6েছন িব;lৎ Xিতমxী নসpল হািমদ। িবেকেল
Xিতমxী বেলন, এরই মেz িরকভার করার Cচ…া করা হেn। এছা7া এই ঘটনা6 ;Z তদK কিমZও গঠন করা হে6েছ
বেল জানান িতিন। (েরিডও Öেড : ১৮৪৫ ঘ. ০৪.১০.২০২২ Xতীক ও নারগীস)
)কােনা ধমy[ অš¢িতেত )কউ আঘাত িদেত পারেব না : RধানমXী
Xধানমxী Cশখ হািসনা বেলেছন, Cকােনা ধম86 অfÍিতেত Cকউ আঘাত িদেত পারেব না। িবেকেল শারদী6 ;গ -া=জা
উপলেˆl গণভবন Cথেক ভাu -6ািল ÏR হে6 ঢােকoরী মি[ের আে6ািজত অfMােন সনাতন ধম -াবল.ীেদর সেË qেভnা
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ও মতিবিনম6কােল িতিন এ কথা বেলন। এ সম6 Xধানমxী সনাতন ধম -াবল.ী িহ*েদর qেভnা জািনে6 বেলন,
একZ অসা½দাি6ক বাংলােদশ গ7েত তার সরকার কাজ কের যােn।
(েরিডও Öেড : ১৮৪৫ ঘ. ০৪.১০.২০২২ Xতীক ও নারগীস)
4
)শখ হািসনা বতম4 ােন িবে£র সবেচে[ দীঘেম[াদী
নারী সরকার Rধান : িপ¤লা িড¥রাগ
স½িত জািতসংেঘর সফর Cশষ কেরেছন Xধানমxী Cশখ হািসনা। সফরকােল িতিন িবিভr গণমাzেমর সাংবািদকেদর
সেË কথা বেলেছন। তােদর মেz উে•খেযাÄ িছেলন ও6ািশংটন Cপাে¥র সাংবািদক িপÖলা িড#রাগ, িযিন ৩
অে}াবর Cশখ হািসনােক িনে6 একZ কলাম িলেখেছন। ও6ািশংটন Cপাে¥ Xকািশত কলােম িতিন Cশখ হািসনার
Xশংসা কের বেলন, Cশখ হািসনা বত-মােন িবেoর সবেচে6 দীঘ -েম6াদী নারী সরকার Xধান। পাশাপািশ রািশ6ার Cচে6
Cবিশ জনসং¯ার একZ Cদেশর Cন«Ñ িদেnন িতিন। q তাই ন6, এ পযK- অKত ২০Z হতlা Xেচ…া Cথেক C-েচ
িগে6েছন িতিন। এর মেz এ~েশ আগে¥র C‘েনড হামলাZ িছল সবেচে6 ভ6ানক। এছা7াও িতিন তার Xকািশত
কলােম বেলন, Cশখ হািসনা বত-মােন ৭৬ বছের পা িদে6েছন। এ ব6েসও িতিন অতlK দˆতার সােথ দাি6Ñ পালন
করেছন। এত EWতার মেzও আেমিরকা6 বসবাস করা তার Cষােলা বছর ব6সী নাতিনেক রাrা কের খাও6ােনার
মেতা দাি6Ñও পালন করেছন, যা Xশংসার দািবদার বেলও কলেম উে•খ কেরেছন িড#রাগ।
(েরিডও Öেড : ১৮৪৫ ঘ. ০৪.১০.২০২২ Xতীক ও নারগীস)
4 যিদ অংশ=হণ¦লক না হ[ তেব )কােনাটােতই §Sু িনবাচেনর
4
জাতী[ িনবাচন
িন•[তা )নই : হািব|ল
Xধান িনব -াচন কিমশনার কাজী হািব°ল আও6াল বেলেছন, জাতী6 িনব -াচন যিদ অংশ‘হণ Èলক না হ6 তেব
ইেলক¤িনক CভাZং Cমিশন িকংবা Eালট Cপপার Cকােনাটােতই LMু িনব -াচেনর িন¼6তা Cনই। আজ আগারগাঁওে6
িনব -াচন ভবেন ইেলকশন মিনটিরং Cফারােমর সেË Ãবঠেকর পর সাংবািদকেদর কােছ এমন মKE কেরন িতিন। এ
সম6 সকল রাজৈনিতক দলেক িনব -াচেন অংশ‘হণ করার আÂান জানান িসইিস।
(েরিডও Öেড : ১৮৪৫ ঘ. ০৪.১০.২০২২ Xতীক ও নারগীস)
অ;াি©বাে[াAেকর অপªবহার বেˆ িশগিগরই আইন হে1 : vা‹;মXী
অlাি©বাে6াZেকর অপEবহার বে— িশগিগরই আইন হেn বেল জািনে6েছন VাDl ও পিরবার কÉাণমxী জািহদ
মােলক। িতিন বেলন, আইন অfযা6ী ডাRােরর পরামশ - ছা7া Cকােনা ফােম -িস অlাি©বাে6াZক ঔষধ িবিÛ করেত
পারেব না। ;^ের VাDl মxণালে6র সভাকেˆ অlাি©বাে6াZক য¢ত¢ Eবহার Cরােধ করণী6 শীষক- িমিড6া িõিফংে6
- আেছ। িশগিগরই অfেমাদেনর জc
িতিন একথা বেলন। িতিন আেরা বেলন, ঔষধ আইন-২০২২ Xণ6ন Cশষ পযাে6
সংসেদ Cতালা হেব। (েরিডও Öেড : ১৮৪৫ ঘ. ০৪.১০.২০২২ Xতীক ও নারগীস)
Yিলশ সবসম[ )পশাদািরে«র সেZ সব দাি[« পালন কের : )চৗ{রী আ•Qাহ আল মাgন
^িলেশর মহাপিরদশ -ক Cচৗ রী আé•াহ আল মা·ন বেলেছন, ^িলশ সবসম6 CপশাদািরেÑর সেË সব দাি6Ñ পালন
কের। িনব -াচেনর সম6 ^িলশ িনব -াচন কিমশেনর Cদ6া দাি6Ñ পালন করেব। যিদ কােরা কােছ রাজৈনিতক উে´¶
Eাহত হও6ার Lিনিদ -… Cকােনা তï থােক, তাহেল আমােদর অবিহত করেল আমরা তার িবpেÌ EবDা ‘হণ
করেবা। (েরিডও Öেড : ১৮৪৫ ঘ. ০৪.১০.২০২২ Xতীক ও নারগীস)
)দেশ গত ২৪ ঘ-ায় কেরানাভাইরােস 2’জেনর ‚„;
Cদেশ গত ২৪ ঘšায় কেরানাভাইরােস ;’জেনর •‚l হে6েছ। ফেল Cমাট •েতর সং¯া Cবে7 দাঁি7ে6েছ ২৯ হাজার
৩৭১জেন। একই সম6 ন‚ন কের আেরা ৬৯৬জেনর কেরানা শনাR হে6েছ। এ িনে6 Cমাট শনাR Cরাগীর সং¯া
দাঁি7ে6েছ ২০ লাখ ২৬ হাজার ৯০৮জেন। ;^ের VাDl অিধদফতেরর পাঠােনা কেরানািবষ6ক িন6িমত সংবাদ
িব²ি»েত এই তï জানােনা হে6েছ। (েরিডও Öেড : ১৮৪৫ ঘ. ০৪.১০.২০২২ Xতীক ও নারগীস)
গত ২৪ ঘ-া[ সারােদেশ )ড®েত আ“াB হে[ িতনজন মারা )গেছন
গত ২৪ ঘšা6 সারােদেশ Cড/েত আÛাK হে6 িতনজন মারা Cগেছন। একই সম6 ন‚ন কের ৫২৫জন Cড/েত
আÛাK হে6 িবিভr হাসপাতােল ভিত- হে6েছন। ;^ের VাDl অিধদফতেরর Cহ0থ ইমােজ-িð অপােরশন Cস©ার ও
কে¸াল pেমর Cদ6া Cড/িবষ6ক িন6িমত সংবাদ িব²ি»েত এই তï জানােনা হে6েছ। এবছর Cমাট ৬১জন Cড/েত
আÛাK হে6 মারা Cগেলা। (েরিডও Öেড : ১৮৪৫ ঘ. ০৪.১০.২০২২ Xতীক ও নারগীস)
গত ২৪ ঘ-ায় সারািবে£ কেরানাভাইরােস আ“াB হে[ মারা )গেছন ৬৮২জন
মহামাির কেরানাভাইরােস আÛাK হে6 িবেo গত ২৪ ঘšায় আেগর িদেনর ‚লনা6 কেমেছ •‚l ও আÛােKর সং¯া।
গত ২৪ ঘšায় ভাইরাসZেত আÛাK হে6 মারা Cগেছন ৬৮২জন এবং ন‚ন কের সংÛিমত হে6েছন ১ লাখ ৭৫ হাজার
৩৫৬জন। মহামািরর qp Cথেক এ পযK- ভাইরাসZেত আÛাK হে6 Cরাগীর সং¯া Cবে7 দাঁি7ে6েছ ৬২ CকাZ ৩৬
লাখ ৮১ হাজার ২১৯জন। আর িবoàে7 •েতর সং¯া দাঁি7ে6েছ ৬৫ লাখ ৫১ হাজার ৭৬৯জেন। িবেo গত ২৪ ঘšায়
সবেচে6 Cবিশ কেরানা শনাR হে6েছ তাইও6ােন। এর পেরর অবDােন রে6েছ ¹াð ও ÏRরা‡।
(েরিডও Öেড : ১৮৪৫ ঘ. ০৪.১০.২০২২ Xতীক ও নারগীস)

BBC

LYMAN RETREAT SEES RARE CRITICISM OF RUSSIAN LEADERS
The withdrawal of Russian troops from the strategically important town of Lyman in
eastern Ukraine has prompted rare public criticism of the military's top brass by
prominent Russian figures and influential social media accounts. But it's not
opposition or anti-war voices who are leading this chorus of discontent, it's pro-war
voices who are unhappy with the way in which the defence ministry is conducting its
war in Ukraine.
(BBC : 2200+2300 hrs. 04.10.2022 Faruk & Nargis)
UKRAINE MAKES BREAKTHROUGH IN SOUTH AGAINST RUSSIA
Ukrainian troops have retaken more territory in regions illegally annexed by Russia,
with Kyiv's forces advancing near the southern city of Kherson and consolidating
gains in the east. Russian-installed officials in Kherson confirmed the advance, but
said Moscow's forces were digging in. Ukrainian troops also moved towards
Russian-held Luhansk in the east. Ukraine's President Volodymyr Zelensky said
there are new liberated settlements in several regions. (BBC : 2200+2300 hrs.
04.10.2022 Faruk & Nargis)
HIJAB-LESS IRAN SCHOOLGIRLS CHANT AGAINST GOVERNMENT
In an unprecedented move, schoolgirls have joined the protests that have swept Iran
since the death of a woman detained for breaking the hijab law. Videos verified by
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the BBC show teenage students waving their headscarves in the air at
demonstrations inside schoolyards and on the streets. They are also heard shouting
slogans against the clerical establishment, including "mullahs must get lost". The
chants echoed those heard at the wider protests over the past two weeks. (BBC :
2200+2300 hrs. 04.10.2022 Faruk & Nargis)
NORTH KOREA FIRES BALLISTIC MISSILE OVER JAPAN
North Korea has fired a ballistic missile over Japan, in what appears to be a
deliberate escalation to get the attention of Tokyo and Washington. The missile
travelled 4,500km before failing into the Pacific Ocean - far enough to hit the US
island of Guam if it took another trajectory. It is the first North Korean missile launch
over Japan since 2017. Japan issued an alert to some citizens to take cover. The US
and South Korea responded with joint bombing drills. (BBC : 2200+2300 hrs.
04.10.2022 Faruk & Nargis)
IRANIAN TEEN PROTESTER'S BODY STOLEN, SOURCES SAY
Iranian security forces stole the body of a 16-year-old protester, and buried her
secretly in a village, sources close to the family told BBC Persian. The family had
planned to bury Nika Shakarami on Monday, but her body was snatched and buried
in a village about 40km away, the sources said. Nika went missing for 10 days after
protesting in Tehran on 20 September. In her last message to a friend she said she
was being chased by security forces, her aunt told BBC Persian. Nika's family finally
found her body in a morgue at a detention centre in the capital. (BBC : 2200+2300
hrs. 04.10.2022 Faruk & Nargis)
PAKISTAN FLOOD DOCTORS WARN OF A WAR WITH NO END
The United Nations has issued a new appeal for more than $800m for flood-hit
Pakistan. The funds, a five-fold increase on the previous request, would help families
and children battle malnutrition and infection in what is now a public health
emergency. It comes as the country struggles to cope after more than 2,000
hospitals and health centres were damaged or destroyed in recent floods, which left
almost 1,700 people dead. Doctors like Ammara Gohar are on the front lines of the
crisis as the UN launches a fresh appeal for the world to send more aid. (BBC :
2200+2300 hrs. 04.10.2022 Faruk & Nargis)
NOBEL REWARDS 'SPOOKY SCIENCE' OF ENTANGLEMENT
This year's Nobel Prize in Physics rewards research into quantum mechanics - the
science that describes nature at the smallest scales. The award goes to Frenchman
Alain Aspect, American John Clauser and Austrian Anton Zeilinger. Their work
should pave the way to a new generation of powerful computers and
telecommunications systems that are impossible to break into. The men will share
prize money of 10 million Swedish krona.
(BBC : 2200+2300 hrs. 04.10.2022 Faruk & Nargis)
UKRAINE FOREIGN MINISTER BEGINS AFRICA TOUR IN SENEGAL
There has been sparse media coverage in Senegal following a visit to Dakar by
Ukraine Foreign Affairs Minister Dmytro Kuleba, who is embarking on an African
tour. The Ukrainian diplomat met Senegal's Foreign Minister Aissata Tall Sall and
they signed several bilateral co-operation deals. Mr Kuleba is on an apparent
counteroffensive tour following a visit to the continent by Russia's top diplomat
Sergei Lavrov in July, ahead of plans to host the second Russia-Africa summit in
Ethiopia next year. Ukraine President Volodymyr Zelensky has repeatedly made
overtures to African leaders to condemn Russia over its invasion of his country.
(BBC : 2200+2300 hrs. 04.10.2022 Faruk & Nargis)
HURRICANE IAN DEATH TOLL CLIMBS TO 99 IN FLORIDA
The death toll from Hurricane Ian has reportedly risen to nearly 100 in Florida as
rescue personnel continue to search for survivors. Officials in the US state have

13
come under fire as critics allege residents in some hard-hit areas did not receive
enough advance warning to evacuate. More than half of the deaths recorded are in
Lee County, where Ian made landfall as a Category 4 hurricane. President Joe Biden
is expected to visit Florida on Wednesday. (BBC : 2200+2300 hrs. 04.10.2022 Faruk
& Nargis)
NIGERIA GUNMEN DISGUISED AS GUARDS KILL 12 PEOPLE
Police in Nigeria say gunmen have shot dead at least 12 people and stolen dozens
of cattle in the north-eastern state of Taraba. Residents said some of the attackers
were disguised as local security guards during the raid of the remote village of
Mubizen. They pretended to be searching for fleeing armed criminals and asked
members of the community to come out and help with the search. But the attackers
then opened fire on the crowd. Four people have been arrested in connection with
the raid.
(BBC : 2200+2300 hrs. 04.10.2022 Faruk & Nargis)
15 INMATES KILLED IN LATEST ECUADOR PRISON GANG FIGHT
A clash between prisoners in one of Ecuador's largest jails - in Latacunga - has left
at least 15 inmates dead, the authorities report. The national prisons agency Snai
said prisoners had fought with guns and knives, before guards managed to regain
control. It is 80km south of the capital Quito. Ecuador has had a spate of deadly
clashes between drugs gangs in prisons. Efe news agency says more than 400 have
died in those clashes since 2020.
(BBC : 2200+2300 hrs. 04.10.2022 Faruk & Nargis)
SAUDI ARABIA AWARDED 2029 ASIAN WINTER GAMES
Saudi Arabia has won the right to host the Asian Winter Games in 2029. The Games
will take place in Trojena, Neom city, a planned mountain resort that is due to be
completed in 2026. Surrounded by the Sarawat mountains, temperatures are cooler
in the region and it aims to be a year-round destination for winter sports. Neom chief
executive Nadhmi Al-Nasr said the venue will have a suitable infrastructure to create
the winter atmosphere in the heart of the desert. (BBC : 0600 hrs. 05.10.2022 Faruk
& Nargis)
AT LEAST FOUR DEAD AND DOZENS MISSING IN INDIAN HIMALAYAS
At least four people have been killed and dozens are missing after an avalanche
struck a team of mountaineers high in the Indian Himalayas. The 34 trainees and
seven instructors were practising navigation when they were hit on their descent
from a peak in the northern state of Uttarakhand. Eight of the party are believed to
have been rescued and the rest are trapped in a crevasse, rescuers say. Bad
weather is hampering search efforts. Local media reports say the number of
casualties may rise significantly.
(BBC : 0600 hrs. 05.10.2022 Faruk & Nargis)
ZELENSKY AND MUSK IN ROW OVER UKRAINE PEACE PLAN POLL
Ukraine President Volodymyr Zelensky has hit back at Elton Musk after the Tesla
boss posted a Twitter poll with his suggestions for ending Russia's invasion. Mr
Musk asked his 107.7 million followers to vote on ideas that included ceding territory
to Russia. In response Mr Zelensky posted his own poll asking users if they liked the
world's richest person more when he supported Ukraine. Other Ukrainians criticized
Mr Musk.
(BBC : 0600 hrs. 05.10.2022 Faruk & Nargis)
DON'T BACKTRACK ON CLIMATE, EGYPT TELLS TRUSS
Egypt, which is hosting this year's COP27 UN climate summit in November, has
warned the UK not to backtrack on the global climate agenda. The unusual
intervention followed press reports that Prime Minister Liz Truss told King Charles III
not to attend. Ms Truss has not said whether she will attend COP27, suggesting that
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the UK may have neither a head of government nor a head of state in attendance.
The UK hosted the COP26 UN climate conference last November in Glasgow.
Traditionally the hosts of successive COPs work together to ensure a smooth
handover. (BBC : 0600 hrs. 05.10.2022 Faruk & Nargis)

::THE END::

