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HIGHLIGHTS
Information and Broadcasting Minister says, no TV channel in Bangladesh could broadcast more than one
foreign serial at a time. The decision has been taken to protect heritage and culture of the country.
(VOA: 08)
The Hindu-Buddhist-Christian Unity Council stages a protest rally, claiming that foreign minister's recent
remarks in Delhi on communal violence, attacks on minority teachers and shrines were false.
(R. Tehran: 11)
Despite adequate stocks, prices of all types of spices have gone up in the market ahead of Eid-ul-Azha.
Prices of garlic, cardamom, cinnamon, cloves, cumin, turmeric and coriander have gone up at both
wholesale and retail levels.
(VOA: 10)
BNP accuses AL is obstructing its relief distribution program among flood-hit people in Fulgazi upazila of
Feni - alleges that Juba and Chhatra League activists raided the houses of BNP leaders in every village
on Friday night.
(R. Tehran: 10)
Rajshahi University authority has finally been able to accommodate 20 students in Hossain Shahid
Suhrawardy Hall. However, due to the obstruction of Chhatra League, it was not possible to transfer five
of the 20 students to the allotted room.
(R. ABC: 14)
Recently, there have been two major floods in Sylhet and other parts of the country have also been
flooded. Therefore, new debates are being created about the way the infrastructures have been
constructed.
(BBC:
05)
Six people have been arrested on charges of cheating under the guise of RAB. RAB arrested them from
Bayazid Bostami area in chottogram on Friday night.
(R. ABC: 14)
Two children have gone missing in a river after being chased by BSF while entering Bangladesh from
India illegally at the Phulbari border in Bangladesh's Kurigram district.
(VOA: 09)
Dengue patients are increasing day by day. A total of 151 dengue patients are being treated at various
hospitals across country & another 49 newly infected patients have been admitted to hospitals. (VOA: 09)
DGHS informs, 6 more people died of COVID-19 yesterday & death toll is 29,160 - 1,105 people tested
positive taking number of confirmed cases to more than 19,76,787.
(VOA: 09)
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তথ্য ও সম্প্রচোিমন্ত্রী ডক্টি হোছোি মোহমুৈ জোিোি, বোিংলোপৈপশি বকোপিো টিনি চযোপিল একসপে একোনিক নবপৈনশ
নসনিযোল সম্প্রচোি কিপত োিপব িো। বৈপশি ইনতহোস-ঐনতহয-সিংস্কৃনত িক্ষোয এ নসদ্ধোন্ত নিপেপছ তথ্য মন্ত্রণোলে।
(বিোেো: ০৮)
সোম্প্রৈোনযক নির্ টোতি, সিংখ্যোলঘু নশক্ষকপৈি উ ি সোম্প্রনতক হোমলো এবিং পূজোমণ্ডপ হোমলো প্রসপে িিোষ্ট্রমন্ত্রী সম্প্রনত
বর্ বক্তব্য বিপেপছি তো নমথ্যোচোি বপল ৈোনব কপি প্রনতবোৈ সমোপবশ কপিপছ নহন্দু ববৌদ্ধ নিস্টোি ঐকয নিষৈ।
(বি. বতহিোি: ১১)
র্ টোপ্ত মজুত থোকো সপেও ইদুল-আজহোপক সোমপি বিপে সব িিপিি মশলোি ৈোম ববপেপছ বোিংলোপৈপশি িোজিোিী
ঢোকোি বোজোপি। োইকোনি ও খুচিো উিয র্ টোপে ৈোম ববপেপছ িসুি, এলোচ, ৈোরুনচনি, লবে, নজিো, হলুৈ এবিং িনিযোি
ৈোম ববপেপছ।
(বিোেো: ১০)
বেিী বজলোি ফুলগোজী উ পজলোে বন্যোতটপৈি মোপে ৈলীে উপযোপগ ত্রোণ নবতিণ কম সূট নচপত বোিো বৈেোি অনিপর্োগ
কপিপছ নবএিন । এনৈপক, বৈৌলতপুিসহ ফুলগোজীি প্রনতটি গ্রোপম নবএিন বিতোপৈি বোনেপত শুক্রবোি িোপত যুবলীগছোত্রলীগ কমীিো অনির্োি চোলোে বপল অনিপর্োগ উপেপছ।
(বি. বতহিোি: ১০)
িোজশোহী নবশ্বনবযোলপযি বহোপসি শনহৈ বসোহিোওযোৈী হপল বশষ র্ টন্ত ২০ নশক্ষোথীপক কপক্ষ তুপল নৈপত ব পিপছ হল
প্রশোসি। তপব ছোত্রলীপগি বোিোি মুপে ওই ২০ নশক্ষোথীি মপে োাঁচজিপক বিোদ্দ কিো কপক্ষ তুপল বৈযো সম্ভব হযনি।
(বি. এনবনস: ১৪)
সম্প্রনত নসপলট বজলোে নবস্তৃণ ট এলোকো জুপে দু’ৈেোে প্রবল বন্যো হপেপছ এবিং বৈপশি অন্যোন্য জোেগোেও বন্যো নিনিনত
দতিী হপেপছ। এজন্য অবকোেোপমোগুপলো বর্িোপব নিম োট ণ কিো হপেপছ বসগুপলো নিপে িতুি নবতকট দতিী হপে।
(নবনবনস: ০৫)
িযোব নিচপয প্রতোিণোি অনিপর্োপগ ৬জিপক বগ্রেতোি কিো হপযপছ। শুক্রবোি িোপত চট্টগ্রোম িগিীি বোপযনজৈ ববোস্তোনম
এলোকো বথপক িযোব তোপৈি বগ্রেতোি কপি।
(বি. এনবনস: ১৪)
কুনেগ্রোম বজলোি ফুলবোেী সীমোপন্ত িোিত বথপক বোিংলোপৈপশ প্রবপশি সমে িোিতীে সীমোন্তিক্ষী বোনহিী (নবএসএপেি)
িোওেোে িৈীপত পে দুই নশশু নিপেোাঁজ হপেপছ।
(বিোেো: ০৯)
বৈপশ বডঙ্গু বিোগী বোেপছ প্রনতনৈি। বৈশটিি নবনিন্ন হোস োতোপল বডঙ্গু আক্রোন্ত ১৫১ বিোগী নচনকৎসোিীি িপেপছি এবিং
িতুি আক্রোন্ত আিও ৪৯ বিোগী হোস োতোপল িনতট হপেপছি।
(বিোেো: ০৯)
বৈপশ কপিোিোিোইিোপস আক্রোন্ত হপে গত ২৪ ঘণ্টোে ৬জপিি মৃতুয হপেপছ। আি এ সমপে ১ হোজোি ১০৫জপিি বৈপহ
এই িোইিোপসি সিংক্রমণ শিোক্ত হপেপছ। এ নিপে বৈপশ এেি র্ টন্ত কপিোিোে মৃপতি সিংখ্যো ২৯ হোজোি ১৬০জি এবিং
শিোপক্তি সিংখ্যো ১৯ লোে ৭৬ হোজোি ৭৮৭জপি ব ৌাঁপছপছ।
(বিোেো: ০৯)
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নবনবনস
িেোইপল নশক্ষো প্রনতষ্ঠোপি নশক্ষোথীপৈি বমোবোইল ব্যবহোি নিনষদ্ধ
বোিংলোপৈপশি িেোইল বজলোি নশক্ষো প্রনতষ্ঠোিগুপলোপত নশক্ষোথীপৈি জন্য বমোবোইল বেোি ব্যবহোি নিনষদ্ধ কপিপছ বজলো
প্রশোসি। সম্প্রনত বজলোি একজি নশক্ষকপক জুপতোি মোলো নিপয বহিস্তোি ঘটিোি ি কর্ত ট ক্ষ বলপছ বর্, নশক্ষোথীিো
বেোি ও ইন্টোিপিট ব্যবহোি কপি সোইবোি অ িোপি জন়িপয ়িপছ এবিং অপ্রীনতকি িোিো ঘটিোি জন্ম নৈপে। র্নৈও
নবপেষকিো বলপছি বর্, নশক্ষোথীপৈি র্থোর্থ নিচর্ টো নিনিত িো কপি শুধু বেোি বন্ধ কপি বকোি সুেল নমলপব িো। ঢোকো
বথপক িোনকব হোসিোত :
বোিংলোপৈপশি ি়িোইল বজলোয কনথত িম ট অবমোিিোি অনিপর্োগ তুপল একটি কপলপজি অেক্ষপক বহিিোি ঘটিোি ি
বজলো নশক্ষো অনেস ঐ বজলোি সব স্কুল, কপলজ ও মোদ্রোসোয নশক্ষোথীপৈি জন্য বমোবোইল বেোি ব্যবহোি নিনষদ্ধ কপিপছ।
নিপৈ শট িো অনুর্োযী নশক্ষোথীিো বকোিিোপব বমোবোইল বেোি নিপয নশক্ষো প্রনতষ্ঠোপি আসপত োিপব িো। কোপিো কোপছ
এি পিও বমোবোইল বেোি োওযো বগপল বসটি জব্দ কপি শোনস্তমূলক ব্যবিো বিওযো হপব। বজলো নশক্ষো কম কট তটো এসএম
সোইদুি িহমোি বলপছি বর্, নশক্ষোথীিো বেোি ও ইন্টোিপিট ব্যবহোি কপি সোইবোি অ িোপি জন়িপয ়িপছ বপলই এ
িিপিি ব্যবিো নিপযপছি তোিো, (স্বকপে) : আমোপৈি নশক্ষোথীিো বেসবুক, বমপসঞ্জোি ব্যবহোপিি বক্ষপত্র তোিো নবনিন্ন
িিপিি অ িোি কপি বেলপছ। তোিো বুপে িো বুপে নবনিন্ন আ নিকি ব োস্ট বশেোি কিপছ, লোইক নৈপে। এি কোিপণ
বর্ সমস্যোগুপলো দতনি হপে বসেোি বথপক আমোপৈি নশক্ষোথীপৈিপক িক্ষোি জন্য আমিো এটো কপিনছ।
নবনবনস : শুধু স্কুল টোইপম এটো ব্যবহোি কিপত োিল িো নকন্তু বোইপি বতো োিপছ। বস বক্ষপত্র এটো কতটো কোর্ টকি
হপে। নম. সোইদুি : ঈপৈি ি আমিো প্রনতটি প্রনতষ্ঠোপি অনিিোবক সমোপবশ কিপবো। স্কুপলি বোইপি বতো তোিো
অনিিোবকপৈি কোপছ থোকপব। বসেোপিও র্োপত তোিো অনিিোবকপৈি নিেন্ত্রপণ থোপক, বসজন্য প্রনতটি স্কুপল অনিিোবক
সমোপবশ কিপবো। তোপৈি সোপথ কপি নিব। ি়িোইল সৈপিি একটি কপলপজি একজি নশক্ষোথীি একটি বেসবুক
ব োস্টপক বকন্দ্র কপি কপলজটিি অেক্ষপক জুতোি মোলো নিপয বহিিোি ঘটিোয বৈশ জুপ়ি বতোল ো়ি হওযোি ি এমি
উপযোগ নিল কর্ত ট ক্ষ। প্রোয একই কোিপণ আপিো একটি ঘটিো অন্য একটি স্কুপলি অষ্টম বেণীি একজি নশক্ষোথীও
ঘটিপযনছল বপল বলপছি নশক্ষো কম কট তটোিো। তপব বেসবুপক ব োস্ট নৈপয বো বেসবুপক কোপিো ব োস্টপক বকন্দ্র কপি
বোিংলোপৈপশ গত কপযক বছপি ববশ নকছু নশক্ষো প্রনতষ্ঠোপি িোিো িিপিি অপ্রীনতকি ঘটিো ঘপটপছ। ঢোকো নবশ্বনবযোলপেি
নশক্ষক বজোবোেৈো িোসনিি বলপছি সমোপজ নশক্ষোি বর্ প্রনক্রযো তোি মপেই এক িিপিি অিোজকতো দতনি হপযপছ, র্ো
বথপক ববনিপয আসপত ৈিকোি সোমোনজক উপযোগ, (স্বকপে) : নবষেটিপক একিোপবই শুধু বৈেো র্োপব িো। আমোপৈি
এেি বর্ িোজনিনতক ব্যবিো বসেোপি িম ট সবপচপে বে অস্ত্র। আমিো র্েি নথনসস ও সু োিিোইজ কনি তেিও নকন্তু
নশক্ষোথীিো িোপলোিোপব বিে িো। আমোপৈি এিোপব বলপছি বকি, ওিোপব বলপছি বকি; পুপিো সমোজ প্রনক্রেোটোই
একৈম োপে নগপেপছ। শুধু বমোবোইল বন্ধ কপি বো নিনৈ ষ্টট িোপব দু/একজিপক নচনিত কপি শোনস্ত নৈপে নবষেটিি বকোি
সমোিোি গেপব বপল আমোি মপি হে িো।
বোিংলোপৈপশ নশক্ষো প্রনতষ্ঠোিগুপলোপত কর্ত টত্ব বজোয িোেপত িোিীয প্রিোবশোলীিো অপিক সময নশক্ষক-নশক্ষোথীপক ব্যবহোি
কপিি বপল অনিপর্োগ আছ। আবোি নশক্ষকিোও নিপজপৈি স্বোপথ ট অপিক সময নশক্ষোথীপৈি ব্যবহোি কপিি। প্রোইপিট
টিউশনি বো বকোনচিং ব্যবসোপক বকন্দ্র কপি নশক্ষকপৈি মপে বিষো-বিনষ প্রতযন্ত এলোকো র্ টন্ত নবস্তৃত হপযপছ। আবোি
অপিক সময অপিক ঘটিোপক সোম্প্রৈোনযক িিং নৈপয সুনবিো আৈোপেি উৈোহিণও আপছ। এগুপলো বথপক বোৈ েপছ িো
নশক্ষো প্রনতষ্ঠোিও। নশক্ষো নবষেক নবপশষজ্ঞ এস এম হোনেজুি িহমোি বলপছি নশক্ষোথীপৈি সবনৈক বথপক র্থোর্থ
গোইপডন্স বো নিচর্ টো নিনিত কিো িো বগপল সমস্যোি সমোিোি কিো অসম্ভব (স্বকপে) : গোইপডন্স বপল একটি শব্দ আমিো
ব্যবহোি কনি। র্নৈ আমিো নজটিিনল যুক্ত হই বর্, আমিো এি সমস্যোগুপলোও বৈেপবো আবোি প্রযুনক্তি সঠিক ব্যবহোপিি
নবষেটিও বৈেপবো। স্কুপলি বক্ষপত্র গোইপডপন্সি প্রপেোজি অবশ্যই আপছ।
নশক্ষকপৈি কপযকজি অবশ্য বলপছি নশক্ষোথীপৈি বোইপি বথপক ববনশ প্রিোনবত কিোি বচষ্টো কিো হয বপল অপিক সময
বকোি ঘটিো ঘটপল বসটি আি নশক্ষো প্রনতষ্ঠোপিি নিযন্ত্রপণ িোেো র্োয িো। বস জন্য স্কুল ব্যবিো িো বথপক শুরু কপি
নশক্ষণ দ্ধনত সবনকছু নিপযই নচন্তো কিো প্রপেোজি বপল মপি কিপছি তোিো।
(নবনবনস: ১৯৩০ ঘ. ০২/০৭/২২ নিহোব/পকোনহনূি)
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নবনবনসি সোপ্তোনহক বেোি ইপিি অনুষ্ঠোি
বেোি ইি এি আজপকি নবষে বোিংলোপৈপশি নবনিন্ন শহপি এবিং মহোসেপক বমোটি সোইপকপলি ব্যবহোি নিপে িোিো
নবতকট আপছ। বমোটি সোইপকল নিপে সমস্যো নকিোপব এেোপিো সম্ভব হপব বপল আ নি মপি কপিি, শুরুপতই এই নবষপে
মতোমত জোিোপবি সোনবিো ববগম। নতনি বর্োগ নৈপেি েোলকোঠি বথপক।
নমস সোনবিো : আনম বলপত চোই বমোটি সোইপকল র্োি বতটমোি িোম হপলো মিণ সোইপকল। বোইকোি নিপজ বতো মপিই
সোপথ অন্যপকও মোপি। যুক্তিোপষ্ট্র বর্ বকউ চোইপলই বর্মি অস্ত্র নকিপত োপি, বতমি বোিংলোপৈপশ বর্ বকউ চোইপলও
বমোটি সোইপকল চোলোপত োপি। বেপসি বকোি সীমো বিেো বিই। ১০/১৫ বছপিি একটো বছপল চোইপলও টোকো নৈপে
লোইপসন্স ববি কিপত োপি। আইপিি বকোি সঠিক প্রপেোগ বিই। সঠিক প্রপেোগ থোকপল দুঘ টট িো কম হপতো।
নবনবনস : নকিোপব এই সমস্যো এেোপিো সম্ভব?
নমস সোনবিো : এই সমস্যো এেোপত বগপল আইপিি কপেোি প্রপেোগ কিপত হপব। র্োপত একজিপক র্নৈ আইপিি
কপেোিতম শোনস্ত বৈেো হে তোহপল অন্যজি র্োপত নশক্ষো োে। বকউ র্েনি িোস্তোে ববি হপব বমোটি সোইপকল নিপে তেি
সোতবোি িোবপব বর্, আমোি নকিোপব চলো উনচত। আসপল এেি বকউ িোপব িো। এেি মপি কপি বর্ বমোটি সোইপকপল
বস উেপছ এবিং িোস্তোটো তোি নিপজি বোবোি। এেোপি থ র্োত্রী বো অন্য কোিও বকোি অনিকোি বিই। বমোটি সোইপকপলি
বব পিোেো গনত নবনষপে তুলপছ আমোপৈি। বতটমোপি আমিো খুব নচনন্তত বর্, হেতবো দুঘ টট িোে র্নৈ কেপিো নে তোহপল
বমোটি সোইপকপলি কোিপণই েপত হপব।
নবনবনস : অনিিোবকিো বকি নকপি নৈপেি বছোট বছপলপৈি?
নমস সোনবিো : বসটোই আনম বলনছ বর্, র্োি বছপল একজি নকপশোি বস অ িোি কিপছ, দুঘ টট িো ঘটিপেপছ। ঐ নকপশোিপক
বগ্রেতোি িো কপি তোি বোবোপক বগ্রেতোি কিপত হপব বর্, বস বকি তোি বোচ্চোপক বমোটি সোইপকল নকপি নৈল। বস
িোস্তোে উেোি অনুমনত বকি নৈল। এিকম কপেোি আইি র্নৈ হে তোহপল বমোটি সোইপকল দুঘ টট িো এেোপিো সম্ভব।
এবোপি আমোপৈি সোপথ ঢোকো বথপক বর্োগ নৈপেি তোনিম আহপমৈ।
নম. তোনিম : আসপল আমোি পূপব ট নর্নি মতোমত জোনিপেপছি ওিোি মতোমত আনম শুপিনছ। আনম প্রথপম ওিোি নকছু
প্রপেি উিি নৈপত চোই। আসপল ওিোি বলো উনচত নছল বর্ প্রকৃত বোইকোি এবিং অপ্রকৃতবোইকোি। অপ্রকৃত এজন্য
বলনছ, কোিণ আমোপৈি বৈপশ দুই িিপিি বোইকোি িপেপছ বর্মি আনম আমোি কথো বলনছ। আনম নিপজ একজি
বোইকোি। আমিো র্োিো প্রকৃত বোইকোি িপেনছ আমিো নকন্তু বর্ রুলস িপেপছ বসগুপলো বমপি চলনছ। একটো বোইক নিপে
র্েি আনম িোইপড ববি হপবো তেি নকন্তু আনম ১০ বোি কপি িোবনছ আনম বকোি গন্তপব্য র্োপবো, বসেোপি র্োওেোি জন্য
আমোপক িোস্তোে কী কী সমস্যো বেইস কিপত হপব, তোি জন্য কী কী বসেটি ইকুই পমন্ট লোগপব আনম বসই
নজনিসগুপলো নিপে তোি ি প্র োিনল বোইক িোইড কিনছ। ওিোি কথো ঠিক আপছ বর্ বমোটি সোইপকল এনিপডন্টগুপলো
হপে নকন্তু কোপৈি জন্য ঐ বর্ উনি বলপলো দুিীনতি কথো। হযোাঁ, দুিীনতটো এেোপি িপেপছ কোিণ নবআিটিএ বথপক
দুিীনতি মোেপম লোইপসন্স প্রিোইড কপি। র্োিো অৈক্ষ চোলক চোলোপত জোপি িো তোপৈিপকও লোইপসন্স প্রিোইড কপি।
শুধু এটো বমোটি সোইপকপলি বক্ষপত্র িে বোস, ট্রোক, মোইপক্রোবোস, প্রোইপিটকোি সবনকছুি জন্য। িোস্তোে ববি হপল
বর্পকোি নকছু হপলই বৈোষ হপব বমোটি সোইপকল ওেোলোপৈি। আসপল আনম একজি বোইকোি নহপসপব মপি কনি বমোটি
সোইপকল ওেোলোপৈি বৈোপষি বচপে অন্য নিবহপিি বৈোষ ববনশ। একটো বোস র্েি ৬০ বো ৮০ নকপলোনমটোি নিড
িপেপছ বর্ িোস্তোে বস িোস্তোে র্নৈ িোইড কপি একপশো বথপক বৈেপশো নিপড তেি োশ নৈপে র্েি একটো বমোটি
সোইপকল র্োে তেি নকন্তু ওপৈি চোপ বো বোতোপস পে র্োওেোি একটো সম্ভোবিো থোপক তেি এনিপডন্টগুপলো হে।
এনিপডন্ট হপলই আমোপৈি বৈপশি নকছু হলুৈ নমনডেো িপেপছ বর্েোপি চপল আপস, বমোটি সোইপকপলি এনিপডন্ট।
নবনবনস : আ নি বোইকোি বপল বোপসি বৈোষ নৈপেি, আবোি নর্নি বোপসি চোলক নতনি বোইকোপিি বৈোষ নৈপেি?
নম. তোনিম : বৈোষটো বকি বৈেো হপব। আমিো গতকোপলি নিউজটো বৈপেনছ, বসেোপি দ্মোপসতুি এনিপডপন্ট প্রথপম
বোইকোপিি বৈোষ বৈেো হপেপছ। পি নকন্তু বোইক বন্ধ কপি বৈেো হপেপছ পি ফুপটজটো আসপল বৈেো র্োপে বর্, এেোপি
দ্মো বসতুপত ছনব তুলপছ র্োিো তোপৈি বোাঁচোপত নগপে বোইকটো এনিপডন্ট হপেপছ নকন্তু বৈোষটো হপেপছ বোইপকি। নকন্তু
বকি বসই প্রোইপিটকোি বন্ধ কিো হপে িো দ্মোপসতুপত। শোকুিো নিবহি অনতনিক্ত গনতপত উেো োেো কপি চলপত
নগপে এনিপডন্ট কপিপছ নকন্তু বসটো বন্ধ হেনি।
এবোি তো নস িোপবেো বর্োগ নৈপেি িোজশোহী বথপক।
নমস তো নস : আমিো বিোজোি ঈপৈ বৈপেনছলোম বমোটি সোইপকপলি ৈীঘ লট োইি ও র্োিজট। এেি সোমপি বকোিবোনিি ঈৈ
আসপছ। ঈৈ উ লপক্ষ বর্ গণ নিবহপিি স্বল্পতো, টিপকপটি কোপলোবোজোনি ইপে িো থোকপলও অপিপক নকন্তু বিোগোনন্ত
বথপক বিহোই ব পত ঝনাঁ ক নিপে বমোটি সোইপকপল ঈৈ র্োত্রো কিপছ। েপল অপিক সমে অপিপক বব পিোেোিোপব বোইক
চোলোে। এছোেো বমোটি সোইপকল এেি এতটোই সহজলিয হপে বগপছ বর্, কোপিো টোকো থোকপলই এটো নকিপত োিপছ।
গণ নিবহি বতো আমোপৈি শনক্তশোলী িো। তোই অপিক মোনুষ নবকল্প ব্যবিো নহপসপব বমোটি সোইপকল নিপে ৈীঘ ট র্োত্রো
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কিপত বোে হপে। আি ৈীঘ ট র্োত্রোি বক্ষপত্র বমোটি সোইপকল িো ব্যবহোি কিোই িোপলো। এপক্ষপত্র দুঘ টট িোি সম্ভোবিো
ববনশ। আি নকছু নকছু অনিিোবক উেনত বেসীপৈি বোইক নকপি নৈপেি। এসব বছপলিো ড্রোইনিিং লোইপসন্স ছোেো, মোথোে
বহলপমট ছোেো দ্রুত গনতপত বোইক চোলোে েপল অপিক সমে দুঘ টট িোি নশকোি হে।
এবোি ঢোকো বথপক বর্োগ নৈপেি জোনহৈ হোসোি।
নম. জোনহৈ : আনম বলপত চোই বর্, বহোন্ডোি ব্যো োিটো হপলো নিেম শৃঙ্খলো বিই। বতটমোি যুপগি বোবো মোপেিো অল্প বেসী
বছপলপৈি বোইক নকপি নৈপেি। এিো বর্পকোি সমে িোস্তোে হু হু কপি বোইক চোলোে। আনম মপি কনি এটো নিেন্ত্রপণ িোেো
এবিং অনিিোবক র্োিো তোপৈি বোইক নকপি নৈপে এগুপলো িো নৈপে র্োপৈি লোইপসন্স আপছ তোপৈি গনতি নিমোণ ঠিক
বিপে বহোন্ডো চোলোপল এটোি সমোিোি হপব। আি দূি োল্লোি র্োত্রোে বহোন্ডো ব্যবহোি কিো ঠিক িো।
(নবনবনস : ১৯৩০ ঘ. ০২/০৭/২২ এনলিো/পকোনহনূি)

বন্যো নিেন্ত্রপণি নবনিন্ন নৈক নিপে একটি নবপশষ আপলোচিো

বোিংলোপৈপশ সম্প্রনত বর্ নসপলট বজলোে নবস্তীণ ট এলোকো জুপে বর্ প্রবল বন্যো হপেপছ দু’ৈেোে এবিং বৈপশি অন্যোন্য
জোেগোেও বন্যো নিনিনত দতিী হপেপছ। এেোপি অপিপক বলপছি বর্ অবকোেোপমোগুপলো বর্িোপব নিম োট ণ কিো হপেপছ
বসগুপলো নিপে একটো িতুি নবতকট দতিী হপে। এই নিপে আজপকি নবপশষ আপলোচিো। আপলোচিোে বর্োগ নৈপেি
বোিংলোপৈপশি একজি দুপর্ টোগ ব্যবিো িো নবপশষজ্ঞ গহি িোইম মহোিো এবিং যুক্তিোপষ্ট্রি ব িনসল বিনিেো লকপহপিি
ট ি প্রপেসি বমোোঃ েোপলকুজ্জোমোি।
ইউনিিোনস টি
নবনবনস প্রপেসি জোমোি প্রথপম আ িোি কোপছ আনম বর্ বন্যো নিেন্ত্রণ বো বন্য বমোকোপবলোি বক্ষপত্র অবকোেোপমো নিম োট ণ
নিপে বর্ নবতকট বোিংলোপৈপশ িতুি কপি দতিী হপেপছ, এটো বকি হপে, আ িোি বতো এ নবষপে নকছু গপবষণো আপছ?
নম. জোমোি : বন্যো নিনিনতটো বতো আমিো সবোই বৈেলোম এবিং খুবই দুোঃেজিক বর্, কী নিমোণ ক্ষেক্ষনত এ বছপিি
বন্যোে হপে বগল ৩ ৈেোে। এনপ্রপলি প্রথম সপ্তোপহ হপেনছল, তোি ি বম’ি মোেোমোনে হপেনছল এবিং জুপিি মোেোমোনে
হপেপছ। বন্যোি কোিণগুপলো নিপে আমিো অপিক আপলোচিো কপিনছ। একটো কোিণ হপে বর্, বন্যোি সমপে বর্
বৃনষ্ট োতটো হে বসই বৃনষ্ট োপতি োনি িৈীগুপলোপত নগপে উ পচ পেই বতো বন্যোটো হে। তপব বসই বৃনষ্টি োনিটো বর্
িৈীপত গনেপে নগপে েপব, বসটো র্নৈ সহজিোপব গনেপে নগপে িো েপত োপি অথ োট ৎ একটো বৃনষ্টি বেোটো র্েি মোটিি
উ ি পে বসটো নকিোপব গনেপে বকোথোে নগপে এি জীবি বশষ হপব, এগুপলো নকন্তু খুব সহপজ আজ-কোল আমিো
নিি টোিি কিপত োনি মোপি ভূ-নবজ্ঞোিীিো, বর্টোপক বিইি ড্র ট্রোনকিং বপল। বর্জন্য আনম কথোটো বললোম বর্ আমোপৈি
অববোনহকো অঞ্চপলি নসপলপটি বর্ উজোপি বর্ অববোনহকো বমঘিো, সুিমো িৈীি বর্ অববোনহকো এবিং বমঘোলে বথপক বিপম
আসো িৈীগুপলোি অববোনহকো। এ অববোনহকোগুপলোপত বকোথোে নক বৃনষ্ট হপে কতটো বৃনষ্ট হপে বস বৃনষ্টি োনিটো কতটুকু
গনেপে নগপে োপশি িৈীপত েো উনচত এবিং তোি জন্য িৈীগুপলোি বর্ িোিণক্ষমতো বসটো সঠিক িপেপছ নকিো িৈীপত
োনি নিপে র্োওেোি জন্য বপেো সোগপি। বসই আপলোপকই আপলোচিোটো হপে। এেি বৃনষ্টি োনি বর্ গনেপে নগপে েপব
তোপক র্নৈ নবনিন্ন িোস্তো নকিংবো অবকোেোপমো বো শহি িক্ষো বোাঁি এমিনক েসল িক্ষো বোাঁপিি মোেপম বসই বৃনষ্টি ভূ-উ িি
োনিি প্রবোহপক বোাঁিোগ্রস্ত কপিি তোহপল বন্যোটো আসপল প্রবলনিত হে। বসই সূপত্রই এই আপলোচিোটো বর্ িোস্তোঘোট বো
অন্যোন্য অবকোেোপমো নকিংবো িৈীি োপেি বোাঁি এগুপলো কতটো বন্যোপক প্রশনমত কপি নকিংবো বন্যোি নিনিনত বসটোপক
আিও সঙ্কটপূণ ট কপি বতোপল।
নবনবনস: গহি িোইম মহোিো এেোপি বর্ প্রেটো উেপছ বর্ শহি িক্ষো বোাঁি প্রপেসি জোমোি বর্মিটি বলনছপলি এবিং িোিো
িিপিি অবকোেোপমো। িোিীে মোনুষজপিি কোপছ এটো একটো চোনহৈোও আপছ। বর্ বন্যো বথপক িক্ষো োওেোি জন্য িৈী
িোেি বথপক িক্ষো োওেোি জন্য িোস্তো উচু কিো, নবনিন্ন িিপিি শহি িক্ষো বোাঁি দতিী কিো এইটোপক নক বোই োস কপি বো
এটোপক এনেপে নগপে বকোি নকছু কিো র্োপব?
নম. মহোিো : একটো বতো পুলোি নডমোন্ড আপছ মোনুপষি চোনহৈো বর্ আমোপক বোাঁি নৈপে বৈি। ওই অঞ্চপল বর্মি িপিি
বমৌলিীবোজোপি কিো হপেপছ এবিং গত কপেকবছি িপি আমিো বৈেনছ বর্ আপগ বর্মি বমৌলিীবোজোপি বর্মি বন্যো
হপতো বতমি হে িো। বসটো আমোপৈি এই নৈপকি শহি সুিোমগপঞ্জ এবিং নসপলপট শহি িক্ষোি বকোি ব্যবিো িো বিই।
নসপলপটি বমেি বর্টো বোি বোি বলপছি, র্নৈও আমোি ওেোকওপে কপি বৈেো র্োে তোহপল এটো িক্ষো োওেো র্োপব। নকন্তু
বসেোপি একটো সমস্যো হপে ছেোি োনিগুপলো বর্গুপলো িৈীপত র্োপে বসগুপলোি একটো সমোিোি নৈপে। এি আপগ
জোনমলুি বিজো স্যোপিি সোপথ আপলোচিো কপিপছ তোি বপ্রনক্ষপত একটো গপবষণো হপে, ওেোটোি ম্যোপিজপমন্ট একটো
সিংিো আপছ তোিো এটো কিপছ। এগুপলো সবটোই আমোপৈি একটো এেি আমিো বর্ কথোগুপলো বলনছ এগুপলো িোিণো এবিং
আমোপৈি র্ টপবক্ষণ বথপক বিেো নবনিন্ন কথোবোতটো। নকন্তু একটো এলোকোনিনিক গপবষণো বর্টো কিো ৈিকোি বসটো হে
িোই। আি একটো মজোি নজনিস হপে আমোপৈি িৈীগুপলো সম্পনকটত িোেোি বর্ ব্যবিো কিপলি বর্ এই বর্ োনি েপব
োনিটো র্োপব বকোথোে। আমোপৈি বতো মোত্র ৭ িোগ িৈীি মোনলক ৯৩ িোগ িৈীি মোনলক প্রনতপবশীিো এবিং আমিো
তোপৈি কোছ বথপক তথ্যগুলো োই িো, নকিোপব হপে। এই তথ্যগুপলো শুধু বন্যোি সমে ব পল হপব িো এটো সোিোবছি
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িৈীপত একটো জীবন্ত নচত্র সোিোবছপিি তথ্যগুপলো আমোপৈি ব পত হপব। এটো সোনব টকিোপব বৈেোি বকোি ব্যবিো বিই।
বসই সোপথ আমোপৈি িোিীে সিকোি মন্ত্রী বকপট নৈপবি, নকছু নকছু জোেগোে কোটো হপেপছ। মোপি এটোি োনি আটপক
নগপেপছ বসটো। আি একটো নবষে হপলো আমিো বর্টোপক বন্যো বলনছ আনম এটোপক বন্যো বলপত চোই িো। এটো নসপলট
অঞ্চপল এবোি বর্টো হপেপছ এটো আমোপৈি সোিোিণত ৈনক্ষণোঞ্চপল হে জপলোচ্ছ্বোস এবিং তোি ি িই োনি আপস্ত আপস্ত
জলবদ্ধতো। এটোপক পূণ ট বন্যোি সোপথ আমিো গুনলপে বেলপল এটোি সমোিোি আমিো ব পত োিপবো িো। এটো বর্িোপব
োনি আসপছ এটো বকউ বকোি সমে নচন্তো কিপত োপি িোই। বর্পহতু এইিোপব োনি আপস এবিং মোনুষ বতো আসপল
অন্য সমে জপলোচ্ছ্বোপসি বর্ ওেোনি টিং োে এটোপত বসটো নছল িো। এটোপত তোিো প্রস্তুত নছল িো এবিং তোিো সবনকছু হোনিপে
বেলপছ এবিং তোিো সবনকছু হোনিপে বেলপছ এবিং আগোমী ১০ মোস এটো নিপে আমোপৈি বপে ববেোপত হপব নকন্তু িোস্তো
অবশ্যই ববনিপকট কপিপছ নবনিন্ন জোেগোে।
নবনবনস : অেো ক জোমোি, হোওে অঞ্চপল উন্নেপিি িোপম অপিপকই বর্টো বলপছি বর্, অ নিকনল্পত অবকোেোপমো নিম োট ণ
কপি বর্ োনিি প্রবোপহ বোিো সৃনষ্ট কিো এটো বতো আপলোচিোে এপসপছ এবিং একইসোপথ আমিো বৈেনছ বর্, সিকোি এেি
বলপছ বোিংলোপৈপশ সিকোি বর্ হোওে অঞ্চপল উচু কপি মোটি নৈপে িোস্তো কিো হপব িো। এটোপক এনলপিপটড িোস্তো হপব।
এটো নক বকোি সমোিোি বৈপব এ িিপিি অবকোেোপমো নিম োট ণ কিো হপল?
নম. জোমোি : বৈখুি আ িোি প্রেটোপত এক িিপিি সমোিোি িপেপছ। অ নিকনল্পত বর্ অবকোেোপমো গেি, বসইগুপলো
হপে অপিক বক্ষপত্র এই জোতীে জলোবদ্ধতো, বন্যো প্রলনিত কিোি জন্য ৈোেী। িোস্তোঘোট বতো অবশ্যই আমোপৈি
প্রপেোজি এবিং বসটো আ নিও বপলপছি আনমও িোস্তোঘোপটি নবরুপদ্ধ িই। তপব বর্টো কিপত হপব বসটো হপে, আমিো বর্
অঞ্চপলই আনছ বোিংলোপৈপশি হোওে অঞ্চল নিপে এেি কথো হপে। হোওে অঞ্চপল বর্ দবনশষ্ঠয বসটো, নকন্তু মোথোে বিপে
র্নৈ আমিো প্ল্যোিগুপলো কনি তোহপল বসই জপলি বর্ প্রবোহ িোিো বসটোপত বসইিোপব বোাঁিোগ্রস্ত হপব িো। বর্মি হোওপেি
মূল দবনশষ্ট হপে বষ টোকোপল ৩৭৩টো হোওে মূলত একোকোি হপে নগপে একটো নমেো োনিি সোগপি নিণত হে। তোহপল
র্নৈ িোস্তোঘোট কিপতই হে তোহপল িোস্তোঘোট কিপত হপব এিোপব র্োপত ভূ-উ িি জপলি প্রবোহ িোিো বসটোপত র্োপত
বোিোগ্রস্ত িো হে। এি একটো সলুযশি হপে উেোল বেঁতু। বসটো আনম ববশ কতবছি র্োবতই এমিনক আমোপৈি অঞ্চপল
হোওে অঞ্চপল অষ্টগ্রোম নমেোমইি ইটিো বর্ মহোসেকটো, বসটো হওেোি আপগ বথপকই আনম অপিক োবনলপকশপি
বক্তৃতোে এবিং বসনমিোপি আনম বপলনছলোম এটো বিকপড ট আপছ বর্ বসই হোওপেি বর্ প্রোকৃনতক দবনশষ্ট বসটোি সোপথ
বজোে বিপে িোস্তো কিপত এেোপি কম পক্ষ ৩০% বেোলো জোেগো িোেপত হপব। অথ োট ৎ উেোল বসতু ও বে বে নিপজি
মোেপম। র্োপত জলপ্রবোহ অবোি হে এবিং বসই বর্ জলপ্রবোহ কিোি জন্য িযোিডমনল িোেপল হপব িো। িোস্তোি বকোি
জোেগোে আসপল োনিগুপলো একপত্র হে িোস্তোি বকোি োপশ বসটোও আমিো জোনি।
নবনবনস : আ নি বর্টো বলপছি, এটোি একটো ইনঞ্জনিেোনিিং সলুযশি আপছ।
নম. জোমোি : ইনঞ্জনিিংেোনিিং মোপি প্রকৃনতটোপক বুপে নিপেপছ বর্ সলুযশি ইনঞ্জনিেোিিো র্নৈ র্ত্রতত্র িোস্তোঘোট বোিোে
প্রোকৃনতক নিপবশটোপক িো বুপে এবিং তোি বর্ জলপ্রবোহ িোিো বসটোপক আমপল িো নিপে তোহপল বসটো সমোিোি হপব িো।
নবনবনস : গহি িোইম মহোিো, অবকোেোপমো র্েি নিম োট ণ কিো হপে উন্নেি কিপত হপব িোস্তোঘোটও লোগপব। নিজ,
কোলিোট ট সবই লোগপব নকন্তু নকিোপব এগুপলো কিো র্োে বন্যো প্রবণ এলোকো। অবকোেোপমো নিম োট পণি বর্ নবষেগুপলো নিপে
নবপশষজ্ঞপৈি িোমশট কতটো গ্রহণ কিো হে বোিংলোপৈপশ?
নম. মহোিো : সনতয কথো বলপত বগপল আমিো নবজ্ঞোিীপৈি কথো শুনি িো, নবপশষজ্ঞপৈি কথো শুনি িো। আমিো বর্টো মপি
কনি বসটো হপে, আমোি একটো িোস্তোি ৈিকোি বর্িোপব বহোক এটো কিপত হপব। নজৈটোই এেোপি কোজ কপি এবিং
এলোকোে জিনপ্রে হবোি একটো ইেো বসটোপক আমিো আমপল বৈই ববনশ। নকন্তু নবজ্ঞোিীপৈি কথো বসিোপব আমিো শুনি
িো। বর্মি এেি অপিপক বলপছি বর্ এই অষ্টগ্রোম নমেোমইপিি বর্ িোস্তো হপেপছ এটোপত এতনৈি োনি আটকোপলো িো
এবোি বকি আটকোপলো। এটো নকন্তু একটো িীি গনতপত নজনিসটো দতিী হপেপছ। অষ্টগ্রোপম র্নৈ র্োি বৈেপবি বর্
অষ্টগ্রোপমি ি বথপক অপিক জোেগোে উচু হপে বগপছ মোপি বোনল পে বন্ধ হপে বগপছ গত দুইনতি বছি র্োবত কপেক
হোজোি বহক্টি জনমপত চোষ কিোি বকোি উ োে বিই। কোিণ বোনল পেপছ এবিং েপত েপত নিপচ ভূনমপত একটো
নিবতটি আসপছ। নকন্তু এগুপলোপত গপবষণো কিপত হপব।
নবনবনস : নকন্তু বসেোিকোি কম কট তটোিো বো সিকোি বসটোপক িোকচ কপি নৈপে বর্ এই িিপিি িোস্তো বকোি সমস্যো দতনি
কিপছ িো?
নম. মহোিো : েোনল বচোপেপতো এটো বৈেো র্োপব িো এটোপতো ইেো কপি বলপত হপব। অষ্টগ্রোপমি মোনুপষি কোপছ নজপজ্ঞস
কিপবি র্োিো কৃনষ কোপজি সোপথ জনেত আপছ তোিো নক জনমি ক্ষমতো হোিোপে। এটো খুবই সনতয কথো আনম নতিবোি
বসেোপি নগপেনছ---শুকিোি সমে বষ টোি সমে এবিং মোনুষ র্েি কৃনষ কোজ কিপছ বস সমে। আনম নগপে বৈপেনছ মোনুষ
নকিোপব ক্ষনতগ্রস্ত হপে নৈপিি ি নৈি! আমোপৈি ২৯ নকপলোনমটোি িোস্তো দতনি কিো হপেপছ বসেোপি নকন্তু মোত্র ৮০টি
জোেগো েোাঁকো িোেো হপেপছ োনিটোপক র্োওেোি জন্য এি বথপক বুেো র্োপে মোনুষ নকিোপব কিপবি। আমোপৈি
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মেমিনসিংহ কৃনষ নবশ্বনবযোলপেি একজি নশক্ষক এটোি উ ি নতনি কোজ কপিপছ। কোজ কপি নতনি বপলপছি এই োনি
বর্পত দুই বছি নতি বছি সমে লোগপব বর্টো এক বছপি বর্পতো। এটো একটো অপঙ্কি নহসোব নকন্তু আসপল অপঙ্কি
নহসোপবি সোপথ বোস্তপবি নহসোপবি সোপথ কতটুকু নমল বসটো আমোপৈি বৈেপত হপব। আমোপৈি সমতল অঞ্চপলি িোস্তোি
নহসোব নিপে র্নৈ ওেোপি িোস্তো বোিোে তোহপল হপব িো, কোিণ ওেোপিি নহসোব সম্পূণ ট আলোৈো। আমিো ওেোর্ল্ট
বহনিপটপজি উ পি কোজ কনিনছ; এটো খুবই অন্যোে কোজ হপে। এটো নবপশ্বি প্রকৃনতি উ পি একটো প্রিোব েপব এবিং
েপছ অলপিনড। নসপলপটি মোনুষ সব সমে এিিপিি নিনিনতি নশকোি হে।
নবনবনস : নম. জোমোি বোিংলোপৈপশি বর্ দুপর্ টোগ ব্যবিো িো এবিং ত্রোণ মন্ত্রণোলে তোিো বন্যো ব্যবিো িো নিপে তোপৈি বর্
প্ল্যোি কপি বসেোপি বলো হপে বর্, বন্যো বমোকোপবলোি জন্য কপেকটো নবষে বর্ আেে বকন্দ্র নিম োট ণ কিপত হপব, বোাঁি
নিম োট ণ কিপত হপব এবিং িোস্তো উচু কিপত হপব। এই এযোপপ্রোচগুপলো, এটোপক আ নি নকিোপব বৈপেি?
নম. জোমোি : বসটিই আমিো এপতোক্ষণ আপলোচিো কিলোম। আসপল এগুপলোপতো অবশ্যই নিম োট ণ কিপত হপব তপব
িোস্তোঘোট র্নৈ কিপত হে, তোহপল বসই এলোকোে ভূ-প্রকৃনতি সোপথ নমল বিপেই কিপত হপব এটো হপে একটো।
নবনবনস : তোিো বলপছ িোস্তো কিপত হপব এবিং িোস্তো আপছ নকন্তু িোস্তোগুপলোপক উচু কিপত হপব তোহপল এি সমোিোি হপব?
নম. জোমোি : উচু কপিপতো আপিো আ নি সমস্যো বোেোপেি র্নৈ বসই িোস্তোগুপলোপত ওপ নিিং িো িোপেি। জল প্রবোহটো
িোস্তোি বকোি অঞ্চপল এপস থোমপছ, বসই জোেগোটোপক নিি টোিণ কপি নিপে র্নৈ আ নি ওপ নিিং িো কপিি। বর্মি একটু
আপগ আমিো অষ্টোগ্রোপমি হোইওপেি কথো বললোম বর্টো আনম নিপজও পুপিোটো বৈপেনছ। ৩০ নকপলোনমটোি লিো
হোইওপেপত আনম বপলনছলোম ৩০ শতোিংপশি মত ওপ নিিং িোেপত নকন্তু ওিো বিপেপছ দুই শতোিংপশি মত ওপ নিিং।
বসইেোপি িোস্তোটো আপিো র্নৈ উচু কপিি তোহপল জল প্রবোহটো বর্ বোিো োপে বসটোপতো নিিসি হপে িো, বসটো বিিং
আপিো ঘনিভূত হপে।
নবনবনস : নকন্তু আমিো বতো বৈেনছ নবনিন্ন জোেগোে িোস্তো উচু কিো হপে সিকোি প্রকল্প নিপে। র্নৈ োনি উপে তোহপল
িোস্তো আপিো উচু কপি বৈও এটোই সমোিোি?
নম. জোমোি : িো, বসটো আ নি কিপত োপিি বকোথোও বকোথোও নকন্তু িোস্তোি মপে ওপ নিিংও িোেপত হপব। বর্েোপি
িৈীি োনি এপস জমো হপে বসেোপি উেোল বসতু বো বে নিপজি নিজ নৈপে োনিটো চপল বর্পত োপি বসই ব্যবিোটো
িোেপত হপব। িোস্তোপতো উচু আ নি কিপতই োপিি, নকন্তু অন্যোন্য জোেগোপত এি জন্য র্ টোপ্ত ওপ নিিং িোেপত হপব
বসটো আনম বলনছ। আি একটো হপে বর্, দুপর্ টোগ ব্যবিো িো আমোপৈি বর্ মপডলটো গত ৬০/৭০ বছপিি বসটোপতো
আমিো বৈেলোম, আমিো বৈেনছ বর্ বসটো অকোর্ টকি। তোি পি র্নৈ একই জোেগোে আমিো বেিত র্োই বর্, আলবোট ট
আইিষ্টোইি একটো কথো বপলনছপলি আ নি র্নৈ িতুি সমস্যো দতনি হপব বসটো র্নৈ পুিপিো মোইিপসট নিপে র্নৈ সমোিোি
কিপত চোি তোহপল সমস্যোি সমোিোি হপব িো। আমিো একটো িতুি বোস্তবতোি মুপেোমুনে ৈোনেপেনছ বর্, আমোপৈি ৬০
বছপিি বর্ অনিজ্ঞতো ইনঞ্জনিেোিপৈি বসটো আমিো বৈেলোম কতটো অকোর্ টকি। এেি িতুি বোস্তবতো হপে ক্লোইপমট বচঞ্জ
তোি েপল আমোপৈি বৃনষ্ট োপতি িোিো, সমে, নিমোণ বসটো বোেপব এবিং নিবতটি হপব। বসজন্য আমোপৈি িতুিিোপব
নচন্তো কিপত হপব। আমিো র্নৈ পুিপিো নচন্তোপত বেিত র্োই তোহপল সমস্যোটোি সমোিোি হপব িো।
নবনবনস : একটু আপগ সুইচপগট নিপে কথো হনেপলো। বোিংলোপৈপশি নবনিন্ন জোেগোে বহু সুইচপগট নিম োট ণ কিো হপেপছ
র্োি একটো িোিোনবি উ কোপিি কথো একসমে বলো হনেপলো নকন্তু আবোি অপিপক বলপছি বর্ এই সুইচপগট এেি
আবোি িতুি সমস্যো দতনি কপিপছ। আ নি নক বৈেপছি বর্ এই অবকোেোপমো কতটো সমস্যো?
নম. মহোিো : সুইচ বগপটি একটো মজোি ঘটিো আপছ বসটো হপে এিশোৈ সোপহব র্েি মোশটোল ল’ কিপল তেি নতনি
েিচ কমোপত চোইপলি বসজন্য দুইটো নজনিস প্রথপম নিপে আসপলি একটো হপলো স্কুলগুপলোপত বকোি অনিিোবক থোকপব
িো এবিং সুইচপগপট বকোি বলোক ৈিকোি িোই। এটো ব্যোেবহুল হপে র্োপে, মোনুষ িোেো র্োপব িো। সুইচ বগট মোনুষপক
নৈপে নৈপবো জিগি এটো বৈেোপশোিো কিপব। জিগি জোিপতো িো সুইচপগট বকি হপেপছ এেোপি, জিগণ জোিপতো িো
সুইচ বগট নকিোপব চোলোপত হপব। িোতোিোনত তোপৈিপক প্রতযোহোি কিো হপলো এবিং ববনশিিোগ সুইচপগট িষ্ট হপেপছ
মোনুষ িো থোকোি জন্য, িক্ষণোপবক্ষণ িো কিোি জন্য। তোি একটো লিো প্রিোব পেপছ আমোপৈি ৈনক্ষণ অঞ্চপল এবিং
উিি অঞ্চপল। সুইচপগটগুপলোপতো িক্ষণোপবক্ষণও একটো শৃঙ্খলোি মপে নিপে আসনছপলো নকন্তু আনম র্নৈ বনল মোনুষপক
নৈপে নৈলোম, মোনুষ এটো বৈেোপশোিো কিপব বসই মোনুষপক ববতি নৈপত হে িো নৈপলপতো এগুপলো িক্ষণোপবক্ষণ হপব িো।
এটো একটো বে নজনিস। আমোপৈি এই নিকল্পিোি নিতপি মোনুষপক সম্পৃক্ত িোেো খুবই জরুিী। র্েি বোাঁি িোেপছ
তেি মোনুষ সোিো নৈি-িোত বচষ্টো কপি বোাঁিপক িক্ষো কিপত চোইপছ। এই মোনুষপক র্নৈ বোাঁিটো নিম োট পণ আনম সম্পৃক্ত িো
কনি, বসগুপলো ব্যবিো িোি সোপথ যুক্ত িো কনি এবিং বকোথো নৈপে োনি বগপল নক হপব নকন্তু আমিো মপি কনি সোিোিণ
মোনুপষি কোপছ নশেোি নকছু িোই; আনম প্রপকৌশলী, আনম েোপলেো কপি আসনছ।
(নবনবনস: ২২৩০ ঘ. ০২.০৭.২০২২ রুবোইেো, সোইফুি ও আশিোে)
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িপেস অে আপমনিকো
অিলোইপি টিনকট কোটপত বিোগোনন্ত হপল ব্যবিো বিেো হপব: বিলমন্ত্রী নূরুল ইসলোম সুজি
বোিংলোপৈপশি বিলমন্ত্রী নূরুল ইসলোম সুজি বপলপছি, ইদুল আজহো উ লপক্ষয অিলোইপি বট্রপিি অনগ্রম টিনকট কোটোি
নবষপে এেিও বকোপিো অনিপর্োগ োইনি। তপব বকউ বিোগোনন্তি নশকোি হপল বস নবষপয ব্যবিো বিযো হপব।
বিলমন্ত্রী বপলি, ইদুল নেতপিি সময অিলোইপি টিনকট কোটোি ব্যো োপি ববশনকছু অনিপর্োগ নছল। এবোি এেি র্ টন্ত
বস িিপিি অনিপর্োগ োইনি। গণমোেপম বৈেলোম অপিপকই অিলোইপিি মোেপম টিনকট কোটপত ব পিপছি। এি িও
এবোি অিলোইি টিনকপট েোাঁক-বেোকি বো বকোপিো িিপিি অনিপর্োগ ব পল ব্যবিো বিযো হপব।
শনিবোি কমলোপুি বিলওপয বস্টশপি র্োত্রীপৈি জন্য উন্নতমোপিি ট্রনল সিবিোহ অনুষ্ঠোপি নতনি এসব কথো বপলি।
নূরুল ইসলোম সুজি বপলি, কপযকনৈি ি ইদুল-আজহো, র্োত্রীপৈি প্রিোি চোনহৈো এেি বট্রি। এবোি ব োশোক
কোিেোিোি েনমকপৈি জন্য নবপশষ বট্রি থোকপছ। জযপৈবপুি বথপক ওই বট্রপিি টিনকট বিযো র্োপব। বিলমন্ত্রী বপলি,
আপগ বস্টশিগুপলোপত র্োত্রীপৈি মোলোমোল আিো বিযো কিপতি কুনলিো। এেি বসটো বিই। বস্টশপি লোপগজ-ব্যোগ আিোবিযোয অতযন্ত উন্নতমোপিি ট্রনল উ হোি নৈপযপছ ইসলোনম ব্যোিংক।
নতনি বলপি, প্রিোিমন্ত্রী বিল মন্ত্রণোলযপক বঢপল সোজোপত চোি। বিল মন্ত্রণোলপয এবোি ১৯ হোজোি বকোটি টোকোি বোপজট
বিোদ্দ বৈযো হপযপছ। বিললোইি কোজ সম্পন্ন কপি আগোমী বছপিি মপে কিবোজোি র্োপবো এবিং ঢোকো বথপক িোেো
বর্পত োিপবো। (পিোেো: ২২০০ ঘ. ০২.০৭.২০২২ আলী আহপমৈ ও িোিগীস)

নলসবপিি সপে সম্পকটপক িতুি উচ্চতোয নিপত চোে ঢোকো
নি ক্ষীে সম্পকটপক িতুি উচ্চতোয উন্নীত কিোি আশো প্রকোশ কপি ঢোকোয একটি তু টগোপলি আবোনসক তু টনগজ নমশি
প্রনতষ্ঠোি কথো নবপবচিো কিপত বস বৈপশি সিকোপিি প্রনত আহ্বোি জোনিপযপছ বোিংলোপৈশ। ঢোকোয সব িিপিি নিসোি
আপবৈি গ্রহপণি জন্য ব্যবিো বিেো এবিং র্ টোযক্রনমক কিসুযলোি বসবো নিনিত কিোি জন্য প্রপযোজিীয সব িিপিি
সহোযতোি প্রস্তোবও নৈপযপছ বোিংলোপৈশ।
তু টগোল ও বকনিযোি বর্ৌথ আপযোজপি ২য জোনতসিংঘ মহোসোগি সপেলি-২০২২ এি সোইডলোইপি শুক্রবোি নলসবপি
তু টগোপলি িিোষ্ট্রমন্ত্রী ড. বজোযোও বগোপমস ক্রোনিিপহোি সপে নি ক্ষীে দবেক কপিি িিোষ্ট্রমন্ত্রী ড. বক আব্দুল
বমোপমি। এটি নছল িিোষ্ট্রমন্ত্রী র্ টোপয দুই বৈপশি মেকোি প্রথম নি ক্ষীে দবেক।
দবেপক ড. এ বক আব্দুল বমোপমি বপলপছি, সয উপিোিি হওেো দ্মো বসতু িতুি বোিংলোপৈপশি প্রতীক, র্ো সকল
চযোপলঞ্জ বমোকোনবলো কপি সেলতো অজটপি সক্ষম। িিোষ্ট্র মন্ত্রণোলপযি মপত, বোিংলোপৈশ ১০ বছি িপি নলসবপি একটি
আবোনসক বোিংলোপৈশ দূতোবোস চোলু বিপেপছ এবিং সম্প্রনত দূতোবোপসি িোযী অবিোপিি জন্য নলসবপি সম্পনি ক্রয
কপিপছ। তু টপগোপলি িিোষ্ট্রমন্ত্রী বোিংলোপৈপশি সপে সম্পকট উন্নযপি তোি সিকোপিি ইেোি কথো জোিোি এবিং
বোিংলোপৈপশি ক্ষ বথপক বৈেো িোমশটগুপলো আমপল নিপেপছি।
ড. বজোযোও বগোপমস ক্রোনিিপহো তু টগোপল বসবোসিত বোিংলোপৈনশ অনিবোসীপৈি বৈশটিি অথ িট ীনতপত অবৈোপিি প্রশিংসো
কপিি। োশো োনশ বোিংলোপৈপশি িোমশট অনুর্োেী কোজ কিোি আশ্বোস বৈি। উিয বৈপশি িিোষ্ট্রমন্ত্রীগণ নি ক্ষীে ও
বহু ক্ষীে স্তপি জলবোয়ু নিবতটি সম্পনকটত চযোপলঞ্জ বমোকোনবলোয একসপে কোজ কিোি নবষপয সেত হপযপছ।
তু টগোপলি িিোষ্ট্রমন্ত্রী বোনণজয, নবনিপযোগ, মোিবসম্পৈ, সমুদ্র অথ িট ীনত, িবোযিপর্োগ্য জ্বোলোনি এবিং জিগপণি মপে
বর্োগোপর্োপগি বক্ষপত্র সহপর্োনগতোি উ ি বজোি বৈি। দুই মন্ত্রী আঞ্চনলক ও দবনশ্বক উন্নযি নিপয মতনবনিময কপিি।
এ সমে ড. বমোপমি বোিংলোপৈশ বথপক বিোনহেোপৈি নমযোিমোপি দ্রুত প্রতযোবোসপি আন্তজটোনতক র্ টোপে তু টগোল ও
ইউপিো ীয ইউনিযপিি কোর্ টকি ভূনমকোি অনুপিোি জোিোি।(পিোেো: ২২০০ ঘ. ০২.০৭.২০২২ আলী আহপমৈ/ িোিগীস)

গণমোেম থপ্রৈশটক, মোনলক পক্ষি স্বোথ িট ক্ষোয ব্যবহৃত হওযো উনচত িয: তথ্যমন্ত্রী হোছোি মোহমুৈ
তথ্য ও সম্প্রচোিমন্ত্রী ডক্টি হোছোি মোহমুৈ বপলপছি, গণমোেম বৈপশি অন্যতম থপ্রৈশটক। গণমোেম বকোপিোিোপবই
মোনলক পক্ষি স্বোথ িট ক্ষোয ব্যবহৃত হওযো উনচত িয। শনিবোি (২ জুি) দুপুপি িোজিোিীি বোিংলো অযোকোপডনমপত িডকোস্ট
জোি টোনলস্ট বসন্টোি-নবপজনস'ি র্ততীয সম্প্রচোি সপেলপি অিলোইপি বৈেো বক্তপব্য তথ্যমন্ত্রী ডক্টি হোছোি মোহমুৈ এ কথো
বপলি। অনুষ্ঠোপিি উপিোিি কপিি জোতীয সিংসপৈি নিকোি ড. নশিীি শোিনমি বচৌধুিী।
তথ্য ও সম্প্রচোিমন্ত্রী ডক্টি হোছোি মোহমুৈ জোিোি, বোিংলোপৈপশি বকোপিো টিনি চযোপিল একসপে একোনিক নবপৈনশ
নসনিযোল সম্প্রচোি কিপত োিপব িো। বৈপশি ইনতহোস-ঐনতহয-সিংস্কৃনত-কৃনষ্ট িক্ষোয এ নসদ্ধোন্ত নিপেপছ তথ্য মন্ত্রণোলে।
ডক্টি হোছোি মোহমুৈ বপলি, গণমোেমকমী আইপিি নিবতটি- নিবি টপি সোিংবোনৈকপৈি সপে সিকোি একমত এবিং
সোিংবোনৈকপৈি শীষ ট সিংগেপিি নলনেত প্রস্তোবিোি অপ ক্ষোয িপযপছ। এ নিপয নবতপকটি বকোপিো অবকোশ বিই। তথ্যমন্ত্রী
গণমোেমপক সমৃদ্ধতি কিপত নবপজনসি ভূনমকো বজোিৈোপিি আহবোি জোিোি।
(পিোেো: ২২০০ ঘ. ০২.০৭.২০২২ আলী আহপমৈ ও িোিগীস)
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বন্যো বমোকোনবলোে সকলপক এনগপে আসোি আহ্বোি জোিোপলি নিকল্পিোমন্ত্রী এমএ মোন্নোি
বোিংলোপৈপশি চলমোি বন্যো নিনিনত বমোকোনবলোে সকলপক এনগপে আসোি আহ্বোি জোনিপেপছি নিকল্পিোমন্ত্রী এমএ
ট পৈি মপে ত্রোণ
মোন্নোি। শনিবোি (২ জুলোই) সুিোমগঞ্জ বজলোি জগন্নোথপুি উ পজলোি িোণীগঞ্জ ইউনিেপি বন্যো দুগ ত
নবতিণ বশপষ উ পজলো নিব টোহী কম কট তটোি কোর্ টোলপে মতনবনিমেকোপল নতনি এ কথো বপলি।
নিকল্পিোমন্ত্রী এমএ মোন্নোি বপলি, বন্যোে ক্ষনতগ্রস্ত জিগপণি মপে সিকোনিিোপব ত্রোণসোমগ্রী নবতিণ অব্যোহত আপছ।
ট মোনুপষি
সিকোপিি োশো োনশ র্োিো ববসিকোনিিোপব ত্রোণ নবতিণ কিপছি, তোপৈিপক িন্যবোৈ জোিোই। এেি দুগ ত
সবপচপে ববনশ প্রপেোজি নবশুদ্ধ োনি ও েোযসোমগ্রী। তোই বন্যো নিনিনত বমোকোনবলোে সবোইপক এনগপে আসপত হপব,
ৈোাঁেোপত হপব অসহোে মোনুপষি োপশ। কিপত হপব সোেমপতো সহোেতো।
নিকল্পিোমন্ত্রী বপলি, বন্যোে ক্ষনত হওেো কোাঁচো ঘিবোনে বমিোমপতি জন্য সিকোনিিোপব টিিসহ বমিোমত সোমগ্রী বৈেো
হপব। (পিোেো: ২২০০ ঘ. ০২.০৭.২০২২ আলী আহপমৈ ও িোিগীস)

বোিংলোপৈপশ প্রনতনৈিই বোেপছ কপিোিো সিংক্রমণ, আিও ছেজপিি মৃতুয
বোিংলোপৈপশ প্রনতনৈিই বোেপছ কপিোিোিোইিোপসি সিংক্রমণ এবিং কপিোিোে আক্রোন্ত হপে মৃতুযি সিংখ্যো। বৈশটিপত গত
২৪ ঘণ্টোে কপিোিো আক্রোন্ত হপে মোিো বগপছ আিও ছেজি। এছোেো িতুি কপি ১ হোজোি ১০৫জপিি বৈপহ এই িোইিোস
শিোক্ত হপেপছ। এ নিপে এ র্ টন্ত মৃপতি সিংখ্যো ২৯ হোজোি ১৬০জি এবিং শিোপক্তি সিংখ্যো ১৯ লোে ৭৬ হোজোি
৭৮৭জপি ব ৌাঁপছপছ বোিংলোপৈপশ।
শনিবোি (২ জুলোই) স্বোিয অনিৈেতি কপিোিো নবষেক নিেনমত সিংবোৈ নবজ্ঞনপ্তপত এ তথ্য জোনিপেপছ। নবজ্ঞনপ্তপত বলো
হে, গত ২৪ ঘণ্টোে ৮ হোজোি ৩৫৭জপিি িমুিো সিংগ্রহ কিো হপেপছ। গত ২৪ ঘণ্টোে শিোপক্তি হোি ১৩ ৈশনমক ২২
শতোিংশ। বমোট িীক্ষোে এ র্ টন্ত শিোপক্তি হোি ১৩ ৈশনমক ৭৬ শতোিংশ। শিোক্ত নবপবচিোে বমোট মৃতুযহোি ১ ৈশনমক
৪৮ শতোিংশ। এনৈপক, ২৪ ঘণ্টোে কপিোিো বথপক সুি হপেপছি আিও ২৩৩জি। এ নিপে বোিংলোপৈপশ বমোট সুি ব্যনক্তি
সিংখ্যো ৈোাঁনেপেপছ ১৯ লোে ৭ হোজোি ৯৯০জপি। শিোক্ত নবপবচিোে সুিতোি হোি ৯৬ ৈশনমক ৫২ শতোিংশ।
(পিোেো: ২২০০ ঘ. ০২.০৭.২০২২ আলী আহপমৈ ও িোিগীস)

বোিংলোপৈপশ বোেপছ বডঙ্গু বিোগীি সিংখ্যো, িতুি আক্রোন্ত ৪৯জি
বোিংলোপৈপশ এনডশ মশোবোনহত বডঙ্গু বিোগী বোেপছ প্রনতনৈি। বৈশটিি নবনিন্ন হোস োতোপল বডঙ্গু আক্রোন্ত ১৫১ বিোগী
নচনকৎসোিীি িপেপছি এবিং িতুি আক্রোন্ত আিও ৪৯ বিোগী হোস োতোপল িনতট হপেপছি। শনিবোি (২ জুলোই)
বোিংলোপৈপশি স্বোিয অনিৈেতপিি বহলথ ইমোপজটনন্স অ োপিশি বসন্টোি ও কপরোল রুম জোনিপেপছ, সকোল ৮টো র্ টন্ত
আপগি ২৪ ঘণ্টোে িতুি বডঙ্গু বিোগীি মপে ৪৭জি ঢোকো নবিোপগি এবিং বোনক ২জি ঢোকোি বোইপিি।
ঢোকোি ৪৭টি সিকোনি ও ববসিকোনি হোস োতোপল ১৪৫জি িনতট আপছি। ঢোকোি বোইপি িনতট আপছি ৬জি বডঙ্গু
বিোগী। সিকোপিি প্রনতপবৈি অনুর্োেী, এই বছপিি শুরু বথপক এেি র্ টন্ত ১ হোজোি ১৬০জি বডঙ্গু আক্রোন্ত হপেপছি।
অন্যনৈপক, নচনকৎসো বশপষ ১ হোজোি ৮জি হোস োতোল বথপক ছোে ত্র নিপে বোনে নেপি বগপছি। তোছোেো এই বছপি
এেি র্ টন্ত বডঙ্গু আক্রোন্ত হপে একজপিি মৃতুয হপেপছ। (পিোেো: ২২০০ ঘ. ০২.০৭.২০২২ আলী আহপমৈ ও িোিগীস)

িোিত বথপক বোিংলোপৈপশ প্রবপশি সমে নবএসএপেি িোওেোে িৈীপত পে দুই নশশু নিপেোাঁজ
বোিংলোপৈপশি কুনেগ্রোম বজলোি ফুলবোেী সীমোপন্ত িোিত বথপক বোিংলোপৈপশ প্রবপশি সমে িোিতীে সীমোন্তিক্ষী বোনহিী
(নবএসএপেি) িোওেোে িৈীপত পে দুই নশশু নিপেোাঁজ হপেপছ। শুক্রবোি (১ জুলোই) গিীি িোপত ফুলবোেী সীমোপন্ত িৈী
োিো োপিি সমে এ ঘটিো ঘপট। নিপেোাঁজ োিিীি েোতুি (৮) ও শোনকবুল হোছোি (৪) োশ্ববতী িোপগশ্বিী উ পজলোি
বিওযোশী ইউনিযপিি নিম শুকোনত গ্রোপমি িনহম উনদ্দপিি সন্তোি।
জোিো বগপছ, িোিত বথপক বোিংলোপৈপশ বেিোি সমে ৈোলোলিো তোপৈি ভুল পথ নিপে র্োে। এ সমে নবএসএপেি
িোওেোে মোপেি হোত বথপক িোপতি অন্ধকোপি িৈীপত বিপস র্োে এই দুই নশশু। সোাঁতোি জোিোে মো সোনমিো েোতুি বেঁপচ
াঁ
বগপলও ১৮ ঘণ্টো িও খুপজ
োওেো র্োেনি দুই নশশুপক। সীমোন্তবতী িীলকুমি িৈীি তীিবতী এলোকোগুপলোপত নশশুপৈি
সন্ধোি োওেোি আশোে হপন্য হপে ঘুিপছি স্বজিিো।
নিপেোাঁজ নশশুি ৈোৈো নজেো উনদ্দি জোিোি, প্রোে ১৬ বছপি আপগ অিোপবি তোেিোে আমোি িোপে িনহম উনদ্দি অন্যপৈি
সপে ইটিোটোে কোজ কিোি জন্য নৈনল্লপত র্োি। বসেোপি কোজ কিোি ি ২০০৫ সোপল িোিপতি নৈিহোটোি িেোিহোট
এলোকোি সোপজদুল হপকি বমপেি সপে তোি নবপে হে। বসেোপি তোিো বসবোস কপিি। সমে ব পল মোপে মপে বৈপশ
আসপতি িনহম উনদ্দি। এি মপে একটি বমপে ও একটি বছপল জন্ম বিে তোপৈি ঘপি। টোকোও োেোপতি তোি বৃদ্ধ মো
িনহমোি কোপছ।
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নজেো উনদ্দি বপলি, নিপেোাঁজ দুই নশশু িোিপতি ভূ-েপণ্ড জন্ম নিপলও ৈোৈোি বোনেপত আপসনি বকোপিোনৈি। ইদুল-আজহো
োলি কিোি জন্য প্রথমবোপিি মপতো বছপল বমপেপৈিপক বোনেপত নিপে আসোি বচষ্টো কিনছল িনহম উনদ্দি। এি মপেই
দুঘ টট িো ঘপট বগপলো কোাঁটোতোি োি হওেোি সমে।
নিপেোাঁজ নশশুপৈি বোবো িনহম উনদ্দি জোিোি, নিিো পৈ বৈপশ বেিোি জন্য িোিপতি ৈোলোলপৈি সপে ৩০ হোজোি টোকো
চুনক্ত কিো হপেপছ। তোিো আমোপৈিপক সীমোপন্তি একটি বোনেপত নিপে এপস িোপেি িোপত। বসেোপি আিও ২০-২৫জি
িোিী পুরুষ ও নশশু নছল।
িনহম উনদ্দি জোিোি, মেিোপত ৯৪৩ িিং বমইি ন লোপিি োপশ ফুলবোেী উ পজলোি কোনশপুি ইউনিেপিি ি টমপুি সীমোন্ত
নৈপে োি কিোি বচষ্টো কপিি। তোিো কোাঁটোতোি োি কপি িৈী পথ নিপে আপসি। বসজন্য িৈীি তীপি আমোপৈিপক
িোপেি। এ সমে িোিপতি বশউটি-১ কযোপম্পি নবএসএপেি সৈস্যিো লোইট জ্বোনলপে বৈেোি ি আমোপৈিপক িোওেো
কপি। এ সমে ৈোলোলিো তনেঘনে কপি িৈী োি হওেোি জন্য বপল। আনম নজনিস ত্র নিপে িৈীি মোে পথ র্োই। এ
সমে আমোি স্ত্রী ও দুই সন্তোিপক নিপে িৈীপত িোপমি। নকন্তু তোিো বকউই সোাঁতোি জোপি িো। বরোপতি টোপি িোপতি
াঁ কপিনছ।
অন্ধোকোপি স্ত্রীি হোত বথপক আমোি সন্তোিিো নিপেোাঁজ হে। োনিপত ডুব নৈপে অপিক বচষ্টো কপিনছ, বেোাঁজোখুনজ
তোপৈি সন্ধোি োইনি। কষ্ট কপি আমোি স্ত্রীপক োি কপি বোিংলোপৈপশ প্রপবশ কপিনছ। তোিো বেঁপচ আপছ, িো মোিো বগপছ,
তো জোনি িো।
ফুলবোেী সৈি ইউনিেপিি সোপবক ইউন সৈস্য আৈম আলী বকুল জোিোি, িীলকুমি িৈীি তীপি অপিক বলোকজি
াঁ
নিপেোাঁজ নশশুি মিপৈহ বেোাঁজোি জন্য এপসপছ। োনিপত ডুব নৈপেও খুজপছ
অপিপক।
এ নবষে লোলমনিহোপটি কোনশপুি কযপম্পি বড োট ি গোড ট বোিংলোপৈশ-নবনজনবি বকোম্পোনি কমোন্ডোি কনবি বহোপসি জোিোি,
িোিত বথপক বোিংলোপৈপশ আসোি পথ দুটি নশশু নিপেোাঁজ হপেপছ বপল আমিো শুপিনছ। আমোপৈি টহল বসেোপি োেোপিো
হপেপছ। এ ছোেো, ছোেোও এ নবষপে নবএসএেপকও অবগত কিো হপেপছ।
(পিোেো: ২২০০ ঘ. ০২.০৭.২০২২ আলী আহপমৈ ও িোিগীস)

র্ টোপ্ত মজুৈ সপেও ইপৈি আপগ ঢোকোি মশলো বোজোপি উিো
ইদুল-আজহো উ লপক্ষয বোিংলোপৈপশ মশলোি চোনহৈো বোপে। র্ টোপ্ত মজুত থোকো সপেও ইদুল-আজহোপক সোমপি বিপে
সব িিপিি মশলোি ৈোম ববপেপছ বোিংলোপৈপশি িোজিোিী ঢোকোি বোজোপি। োইকোনি ও খুচিো উিয র্ টোপে ৈোম
ববপেপছ িসুি, এলোচ, ৈোরুনচনি, লবে, নজিো, হলুৈ এবিং িনিযোি ৈোম ববপেপছ।
কিজুযমোিস অযোপসোনসপযশি অে বোিংলোপৈপশি (কযোব) সহ-সিো নত এসএম িোপজি বহোপসি বপলি, ইপৈি চোনহৈো
বমটোপত মশলোি র্ টোপ্ত মজুত থোকপলও বো়িনত মুিোেোি জন্য ব্যবসোযীিো মশলোি ৈোম বো়িোপেি। সিংনেষ্ট কর্ত ট পক্ষি
র্থোর্থ িজিৈোনিি অিোপব উৎসপবি আপগ চোনহৈো ববপ়ি র্োওযোয নকছু অসোধু ব্যবসোযী পেি ৈোম বোন়িপয নৈপে।
কপযকজি ব্যবসোযী জোিোি, প্রোয সব নিতযপ্রপযোজিীয পেি ৈোম ববপ়ি র্োওযোয মশলোি ৈোমও ববপ়িপছ। এছো়িো,
িোনশযো-ইউপক্রি যুদ্ধ এবিং ডলোপিি নব িীপত টোকোি অবমূল্যোযি ৈোম বোেোি জন্য ৈোযী।
োইকোনি মশলো ব্যবসোযী সনমনতি সিো নত বমো. এিোপযত উল্লোহ বপলি, মশলোি ৈোম শুধু দবপৈনশক মুদ্রোি নবনিময
হোপিি সপে সমন্বয কিো হপে।
শনিবোি (২ জুলোই) িোজিোিী ঢোকোি বোজোপি িোন্নোি জন্য অতযোবশ্যকীয ে নিঁযোজ নবনক্র হপেপছ ৬০ বথপক ৬৫ টোকো
বকনজ ৈপি, র্ো এক সপ্তোহ আপগও ৩৫ বথপক ৪০ টোকো বকনজপত নবনক্র হপযনছল। একইিোপব িসুি নবনক্র হপে প্রনত
বকনজ ১০০ বথপক ১২০ টোকোয, র্ো এক সপ্তোহ আপগ ১০০ টোকো এবিং আৈো নবনক্র হপে ১০০ বথপক ১৬০ টোকো
বকনজপত, র্ো এক সপ্তোহ আপগ নছল ৮০ বথপক ১২০ টোকো। এছো়িো, বৈনশ হলুৈ ২৩০ বথপক ২৬০ টোকো বকনজ, নজিো
৪৫০ টোকো বকনজ, মনিচ (শুকিো) প্রনত বকনজ ৩৮০ বথপক ৪০০ টোকোে নবনক্র হপে।
(পিোেো: ২২০০ ঘ. ০২.০৭.২০২২ আলী আহপমৈ ও িোিগীস)

বিনডও বতহিোি
বেিীপত বন্যোতটপৈি মোপে ত্রোণ নবতিপণ আওেোমী লীপগি বোিোি অনিপর্োগ নবএিন ি
বোিংলোপৈপশি বেিী বজলোি ফুলগোজী উ পজলোে বন্যোতটপৈি মোপে ৈলীে উপযোপগ ত্রোণ নবতিণ কম সূট নচপত বোিো বৈেোি
অনিপর্োগ কপিপছ নবএিন । এনৈপক বৈৌলতপুিসহ ফুলগোজীি প্রনতটি গ্রোপম নবএিন বিতোপৈি বোনেপত শুক্রবোি িোপত
যুবলীগ-ছোত্রলীগ কমীিো অনির্োি চোলোে বপল অনিপর্োগ উপেপছ। এ সম্পপকট নবস্তোনিত জোিোপেি ঢোকো বথপক
আমোপৈি নবপশষ প্রনতনিনি:
বেিীপত ফুলগোজী উ পজলোি বৈৌলতপুি গ্রোপম বন্যোতটপৈি মোপে ৈলীে উপযোপগ ত্রোণ নবতিণ কম সূট নচপত বোিো বৈেোি
অনিপর্োগ কপিপছ নবএিন । এনৈপক বৈৌলতপুিসহ ফুলগোজীি প্রনতটি গ্রোপম নবএিন বিতোপৈি বোনেপত শুক্রবোি িোপত
যুবলীগ-ছোত্রলীগ কমীিো অনির্োি চোলোে বপলও অনিপর্োগ উপেপছ।
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নবএিন বিতোপৈি অনিপর্োগ, শনিবোি সকোল বথপক ফুলগোজী র্োওেোি পথ কপেক িোপি যুবলীগ ও ছোত্রলীগ ব্যোনিপকড
বসোপিোি কোিপণ বৈৌলতপুি ব ৌাঁছপত োপিনি নবএিন বিতো-কমীিো। পি বেিীপত সিংবোৈ সপেলি কপি িোিীে
বিতোপৈি হোপত ত্রোণসোমগ্রী তুপল নৈপে বিতোিো ঢোকোে নেপি র্োি। এি আপগ আজ সকোল ১০টোি নৈপক ঢোকো মহোিগি
ৈনক্ষণ নবএিন বিতোিো ৈপলি আহবোেক আবদুস সোলোপমি বির্তপত্ব বেিী ব ৌাঁছোি। ঢোকো মহোিগি ৈনক্ষণ নবএিন
সৈস্য সনচব িনেকুল ইসলোম মজনু জোিোি, বেিীি মনহ োল ফ্লোইওিোপিি কোপছ তোপৈি বহি থোনমপে বৈে পুনলশ। ত্রোণ
নবতিপণ বোিোি ঘটিোে তীি নিন্দো ও প্রনতবোৈ জোনিপেপছি নবএিন মহোসনচব নমজটো েেরুল ইসলোম আলমগীি।
শুক্রবোি এক নববৃনতপত নতনি অনবলপি আওেোমী লীপগি ছোত্রলীগ ও যুবলীগ িোমিোিী সন্ত্রোসীপৈি বগ্রেতোি কপি
আইপিি আওতোে আিোি ৈোনব জোনিপেপছি। বজলো নবএিন ি আহ্বোেক বশে েনিৈ বোহোি অনিপর্োগ কপিপছি,
ঘটিোিপলি োপশই ফুলগোজী থোিো। পুনলশ সমেমপতো হস্তপক্ষ কিপল এমি ঘটিো ঘটো সম্ভব নছল িো।
এ ব্যো োপি ফুলগোজী উ পজলো আওেোমী লীপগি সিো নত আবদুল আনলম োেো অনিপর্োগ কপি বপলি, সিংঘপষ টি
আপগ ফুলগোজী সৈি উ পজলো যুবলীগ সিো নত নমজোি বকোম্পোনিি উ ি হোমলো কপি নবএিন কমীিো। এপত
উপিজিো সৃনষ্ট হপল উিে পক্ষি মপে িোওেো- োেো িোওেোি ঘটিো ঘপটপছ। যুবলীগ উপদ্দশ্যমূলকিোপব কোিও সিো ণ্ড
কিপত হোমলো কপিনি বপল নতনি ৈোনব কপিি। (পিনডও বতহিোি: ২০৩৫ ঘ. ০২.০৭.২০২২ বসোনিেো ও িোিগীস)

বোিংলোপৈপশি িিোষ্ট্রমন্ত্রীি ৈতযোগ ৈোনব কিল নহন্দু-ববৌদ্ধ-নিস্টোি ঐকয নিষৈ

সোম্প্রৈোনযক নির্ টোতি, সিংখ্যোলঘু নশক্ষকপৈি উ ি সোম্প্রনতক হোমলো এবিং পূজোমণ্ডপ হোমলো প্রসপে িিোষ্ট্রমন্ত্রী এ বক
আব্দুল বমোপমি সম্প্রনত বর্ বক্তব্য বিপেপছি তো নমথ্যোচোি বপল ৈোনব কপি প্রনতবোৈ সমোপবশ কপিপছ নহন্দু-ববৌদ্ধ-নিস্টোি
ঐকয নিষৈ। এ সম্পপকট প্রনতপবৈি োঠিপেপছি ঢোকো বথপক আমোপৈি নবপশষ প্রনতনিনি:
বোিংলোপৈপশ সোম্প্রৈোনযক নির্ টোতি, সিংখ্যোলঘু নশক্ষকপৈি উ ি সোম্প্রনতক হোমলো এবিং পূজোমণ্ডপ হোমলো প্রসপে
িিোষ্ট্রমন্ত্রী এ বক আব্দুল বমোপমপিি নমথ্যোচোপিি প্রনতবোপৈ নবপক্ষোি-সমোপবশ কপিপছ বোিংলোপৈশ নহন্দু ববৌদ্ধ নিস্টোি
ঐকয নিষৈ। আজ শনিবোি জোতীয বপ্রসক্লোপবি সোমপি এ নবপক্ষোি সমোপবশ অনুনষ্ঠত হয। সমোপবপশ বক্তোিো বপলি,
বোিংলোপৈপশি সিংখ্যোলঘু নবপশষ কপি নহন্দুপৈি উ ি চলমোি সনহিংসতো ও নির্ টোতি অস্বীকোি কপি বোিংলোপৈপশি
িিোষ্ট্রমন্ত্রী এ বক আব্দুল বমোপমি িোিপতি িোজিোিী িযোনৈনল্লপত বর্ নববৃনত নৈপযপছি তোপত সিংখ্যোলঘু সম্প্রৈোয হতোশ
হপযপছ। বির্তবৃন্দ ৈোনব কপিি, িিোষ্ট্রমন্ত্রীপক এমি নমথ্যোচোপিি ৈোয স্বীকোি কপি অিনতনবলপি তোপক ৈতযোগ কিপত
হপব। অন্যথোয আগোমী সিংসৈ নিব টোচপি বর্পকোপিো ৈল বথপক তোপক প্রোথী কিো হপল সিংখ্যোলঘু বিোটোিিো তোপক বজটি
াঁ
কিপব বপল হুনশেোি
কপিি বিতোিো।
সম্প্রনত িোিত সেপি নগপে বোিংলোপৈপশি িিোষ্ট্রমন্ত্রী বপলপছি, সিকোনি পৃষ্ঠপ োষকতোে ৩৩ হোজোি পূজোমণ্ড দতনি
কিো হপেপছ। আজপকি প্রনতবোৈ সমোপবপশ সিংখ্যোলঘু বিতোিো বপলি, গত দুগ োট পূজোি সময কুনমল্লো, চোাঁৈপুি,
বিোযোেোলীসহ বৈশব্যো ী ২৬টি বজলোয পূজোমণ্ড ও সোম্প্রৈোনযক সনহিংসতো ও তোণ্ডপবি সমযও িিোষ্ট্রমন্ত্রী একই িকম
নমথ্যোচোি কপিনছপলি।
িিোষ্ট্রমন্ত্রীি এপহি ভূনমকোয নিগুণিোপব উৎসোনহত হপয সোম্প্রৈোনযক দুবৃ িট িো নশক্ষক সম্প্রৈোযসহ সোিোিণ সিংখ্যোলঘু
জিপগোষ্ঠীি উ ি নির্ টোতি-নি ী়িি অব্যোহত বিপেপছ বপল অনিপর্োগ কপিি নহন্দু বিতোিো। এ জোতীে সকল প্রকোি
সোম্প্রৈোনেক নির্ টোতি-নি ী়িপিি আশু অবসোি এবিং সোম্প্রৈোনযক দুবৃ টিপৈি আইপিি আওতোয এপি শোনস্তমূলক
ৈপক্ষ গ্রহপণি ৈোনব জোিোি বিতোিো।
সমোপবপশ বোিংলোপৈশ নহন্দু-ববৌদ্ধ-নিস্টোি ঐকয নিষপৈি সিো নত ঊষোতি তোলুকৈোি বপলি, এ বৈপশ এেি সিংখ্যোলঘু
নশক্ষকপৈি গলোে জুতোি মোলো িোপিো হে, তোও আবোি প্রশোসপিি উ নিনতপত। সিকোি িোবপছ তোপৈি সিংখ্যোলঘু
সম্প্রৈোপেি বিোপটি প্রপেোজি বিই। নকন্তু বসোিোি বোিংলো গেপত হপল বৈপশি সব মোনুপষি অনিকোি, আইপিি শোসি ও
ন্যোেনবচোি প্রনতষ্ঠো কিো প্রপেোজি। সিংখ্যোলঘু সম্প্রৈোেপক বোাঁচোপত হপল সিকোিপক বোে কিপত হপব বর্ তোিো এসব
ঘটিোি নবচোি কপি। সমোপবশ বথপক আগোমী ১৬ জুলোই নবপকল ৩টোয সোিোপৈপশ নিব টোচিী ইশপতহোপি সিকোনি ৈল
কর্ত টক সিংখ্যোলঘু স্বোথ বট োন্ধব প্রনতশ্রুনত বোস্তবোযিসহ একই ৈোনবপত সমোপবশ ও নবপক্ষোি নমনছপলি কম সূট নচ বঘোষণো কিো
হয। (পিনডও বতহিোি: ২০৩৫ ঘ. ০২.০৭.২০২২ বসোনিেো ও িোিগীস)

িোিপতি মনিপুপি উদ্ধোি অনির্োপিি মপে আপিকটি ভূনমিস, এ র্ টন্ত ৮১জপিি মৃতুয
িোিপতি মনিপুপি প্রকৃনতি তোণ্ডব অব্যোহত িপযপছ। শনিবোি বিোপি বজলোয আপিকটি ভূনমিপসি ঘটিো ঘপটপছ। গত ২৯
জুি একই এলোকোি কোপছ অথ োট ৎ বিোপি বজলোি টুপুল বিলওপয বস্টশপিি কোপছ একটি নবশোল ভূনমিস হপেনছল, র্োপত
এ র্ টন্ত ৮১জপিি মৃতুয হপেপছ। র্োিো প্রোণ হোনিপযপছি তোপৈি মপে বটনিপটোনিযোল আনম িট ১৮জি বসিো িপযপছি।
িেোবহ ওই ভূনমিপসি ি আজ শনিবোিও ববশ কপযকটি টিম সিংনেষ্ট এলোকোয ত্রোণ ও উদ্ধোিকোপজ নিপযোনজত িপযপছ।
এি আপগ গতকোল (শুক্রবোি) মনিপুপিি মুখ্যমন্ত্রী এি বীপিি নসিং বিোপি বজলোি ভূনমিপসি ঘটিোপক িোপজযি ইনতহোপস
সবপচপয িযোবহ ঘটিো বপল মন্তব্য কপিি। উদ্ধোিকোপজ নিপযোনজত কমীপৈি উৎসোহ নৈপত মুখ্যমন্ত্রী এি বীপিি নসিং

12
পুিিোে ঘটিোিল নিৈশটি কপিি। মুখ্যমন্ত্রী বপলি, এটি িোপজযি ইনতহোপস সবপচপয িযোবহ ঘটিো। আমিো ৮১জিপক
হোনিপযনছ। একজি বটনিপটোনিযোল আনম ট জওযোিসহ ১৮জিপক উদ্ধোি কিো হপযপছ। এেিও কম পক্ষ ৫৫জি আটপক
িপেপছ। মোটিি কোিপণ সমস্ত লোশ উদ্ধোি কিপত ২/৩ নৈি সময লোগপব।
মুখ্যমন্ত্রী নিহতপৈি স্বজিপৈি প্রপতযকপক ৫ লোে টোকো এবিং আহতপৈি প্রপতযকপক ৫০ হোজোি টোকো ক্ষনতপূিণ বঘোষণো
কপিপছি। (পিনডও বতহিোি: ২০৩৫ ঘ. ০২.০৭.২০২২ বসোনিেো ও িোিগীস)

এিএইচপক
জো োপিি উ ি চো সৃনষ্টি জন্য িোনশেো জ্বোলোনি প্রকল্পপক ব্যবহোি কিপছ বপল কম কট তটোপৈি িোিণো

জো োপিি সিকোনি কম কট তটোিো িোিণো কিপছি বর্, ইউপক্রি সিংঘোত সম্পপকট জো োপিি অবিোি নিপয বৈশটিি উ ি
চো সৃনষ্ট কিপত িোনশেো তোপৈি দূিপ্রোপচয অবনিত একটি বৃহৎ বতল ও গ্যোস প্রকল্পপক ব্যবহোি কিপছ।
বপ্রনসপডন্ট ভ্লোনৈনমি পুনতি বৃহিনতবোি সোেোনলি-২ প্রকপল্পি নিচোলিোকোিী প্রনতষ্ঠোিিপল সিকোপিি প্রনতষ্ঠো কিপত
র্োওেো িতুি একটি রুশ বকোম্পোনিপক নিযুক্ত কিোি জন্য একটি নডনক্রপত স্বোক্ষি কপিপছি। এই ৈপক্ষপ ি েপল এি
সোপথ দুটি জো োনি ব্যবসোনেক প্রনতষ্ঠোপিি সম্পৃক্ততোি নবষেটি নিপে সিংশপেি সৃনষ্ট হপেপছ।
উপল্লখ্য, জো োপিি তিলীকৃত প্রোকৃনতক গ্যোস আমৈোনিি প্রোয ১০ শতোিংশ সোেোনলি-২ প্রকল্প বথপক আপস। জো োি
সিকোপিি িোষ্যোনুর্োেী, বৈপশ নিনতশীল জ্বোলোনি সিবিোহ নিনিত কিোি জন্য অ নিহোর্ ট হওেোে এই প্রকল্পটি বথপক
নিপজপৈি প্রতযোহোি কপি বিেোি বকোপিো ইেো তোপৈি বিই। জো োপিি নশল্পমন্ত্রী হোনগউৈো বকোইনচ শুক্রবোি
সোিংবোনৈকপৈি বপলি, পুনতপিি নডনক্রটি এমি বকোপিো নিপৈ শট িো িয, র্ো বজোিপূব কট প্রকল্পটিপত জো োনি বকোম্পোনিগুপলোি
অিংশীৈোনিত্বপক অনিগ্রহণ কিপব। তপব নতনি বপলি বর্, আপৈশটি কীিোপব তোপৈি অিংশীৈোনিত্ব এবিং জো োপিি
আমৈোনিপক প্রিোনবত কিপব, তো নতনি সতকটতোি সোপথ র্ টপবক্ষণ কিপবি।
উপল্লখ্য, ইউপক্রপি আগ্রোসপিি কোিপণ িোনশযোি উ ি জো োি অথ নট িনতক নিপষিোজ্ঞো কপেোি কপি বিেোি মোপে রুশ
বপ্রনসপডন্ট এই ৈপক্ষ নিপলি। (এিএইচপক ওপেব ব জ: ১৭০০ ঘ. ০২.০৭.২০২২ বসোনিেো ও িোিগীস)

ডেপচ বিপল
বোিংলোপৈপশ কপিোিোি চতুথ ট বঢউ নক আপিো নবস্তৃত হপব ?

বোিংলোপৈপশ এেি চলপছ কোপিোিোি চতুথ ট বঢউ৷ আি সোমপিই মুসলোমিপৈি বে িমীে উৎসব ইদুল-আজহো৷ স্বোিয
নবপেষকিো আশঙ্কো কিপছি, স্বোিযনবনি িো মোিপল আসপছ উৎসপব কপিোিো আপিো নবস্তৃত হপব৷
তোপৈি মপত, সবপচপে সিংকট দতনি কিপছ বুস্টোি বডোজ বিেোে মোনুপষি অিোগ্রপহি নবষেটি৷ আি কপিোিোি িতুি
উ িিি উপিগ ছেোপে৷ কোিণ এেি এই উ িিপিি ৈো ট চলপছ বপল জোিোি তোিো৷
সিকোপিি নহপসব অনুর্োেী, গত ২০ জুি শিোপক্তি হোি শতকিো ১০ িোগ ছোনেপে বগপছ৷ ওই নৈি সোিোপৈপশ কপিোিোে
আক্রোন্ত বিোগীি সিংখ্যো নছল ৮৭৩জি৷ মোিো বগপছি একজি৷ আক্রোপন্তি হোি নছল শতকিো ১০ ৈশনমক ৮৭ শতোিংশ৷
আক্রোপন্তি এই হোিপক কপিোিোি উচ্চমোত্রো বলো হে৷ এি ি ১২ নৈপিি মোথোে গত ২ জুলোই বমোট আক্রোপন্তি সিংখ্যো
ৈোাঁনেপেপছ ১ হোজোি ১০৫জি৷ মোিো বগপছি ৬জি৷ আক্রোপন্তি হোি ১৩ ৈশনমক ২২ শতোিংশ৷ তোি একনৈি আপগ ১
জুলোই আক্রোন্ত হপেপছি ১ হোজোি ৮৯৭জি৷ মোিো বগপছি ৫জি৷ আক্রোপন্তি হোি ১৫ ৈশনমক ৩১ শতোিংশ৷ গত ১২ নৈপি
বৈপশ আক্রোন্ত হপেপছি বমোট ১৯ হোজোি ৫৮৭জি৷ আি মোিো বগপছি ২৮জি৷
এ র্ টন্ত সোিোপৈপশ কপিোিোে আক্রোন্ত হপেপছি ১৯ লোে ৭৬ হোজোি ৭৮৭জি৷ মোিো বগপছি ১৯ হোজোি ১৬০জি৷
আক্রোন্ত ও মোিো র্োওেোি এই নহসোব স্বোিয অনিৈেতপিি বটপস্টি নিনিপত কিো হে৷
বেবন্ধু বশে মুনজব বমনডপকল নবশ্বনবযোলপেি সোপবক উ োচোর্ ট অেো ক ডো. কোমরুল ইসলোম বপলি, কপিোিো আবোি
নবপশ্বি ১১০টি বৈপশ ছনেপে পেপছ৷ বোিংলোপৈপশ প্রথপম ঢোকো শহপি চতুথ ট বঢউ শুরু হপলও এেি বৈপশি সব নবিোগ ও
বজলোে ছনেপে পেপছ৷ এেি আমোপৈি স্বোিযনবনি মোিপত হপব৷ তো িো হপল সোমপি বকোিবোনিি সমপে এটো আপিো ববনশ
আকোপি ছনেপে েপত োপি৷ সিকোি মোস্ক আবোি বোেতোমূলক কিোি কথো বপলপছ৷ নকন্তু এটো মনিটনিিং কিো হপে িো৷
বগোরুি হোট বপস বগপছ নকন্তু বসেোপি বকউ স্বোিযনবনি মোিপছি িো৷ আি ইৈর্োত্রোে র্নৈ স্বোিযনবনিি প্রনত এই উৈোসীিতো
থোপক তোহপল নিনিনত আপিো েোিো হপত বোে৷
নতনি বপলি, উপিপগি নবষে হপলো মৃতুযহোি বোেপছ৷ র্োিো বেস্ক, র্োপৈি বিোগপ্রনতপিোি ক্ষমতো কম, তোপৈি জন্য নব ৈ
ববনশ৷ এবোি বৈেনছ বকউ বটস্ট কিোপত চোপেি িো৷ কপিোিোি সব উ সগ ট থোকোি িও বটস্ট কিোপেি িো৷ এি েপল
কপিোিো তোপৈি মোেপম আপিো দ্রুত ছেোপে৷
সবোইপক টিকো ও বুস্টোি বডোজ বিেোি আহ্বোি জোনিপে নতনি বপলি, টিকো ও বুস্টোি বডোজ র্োিো নিপেপছি তোিোও
আক্রোন্ত হপেি৷ এি কোিণ হপলো টিকোি কোর্ টকোনিতো থোপক ছে মোস বথপক এক বছি র্ টন্ত৷ নবপশ্বি নবনিন্ন বৈশ চতুথ ট
বডোজ শুরু কপিপছ৷ আপিো নকছুটো বৈপে আমোপৈি চতুথ ট বডোপজি ব্যো োপি নচন্তো কিো উনচত৷
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বোিংলোপৈপশ গত বছপিি ৮ বেব্রুেোনি বথপক কপিোিোি টিকো বৈেো শুরু হে৷ সব টপশষ তথ্য অনুর্োেী, এ র্ টন্ত বৈপশ ১২
বকোটি ৯০ লোপেি ববনশ মোনুষ টিকোি প্রথম বডোজ ব পেপছি৷ দুই বডোজ ব পেপছি ১১ বকোটি ৮০ লোপেি নকছু ববনশ
মোনুষ৷ আি বুস্টোি বডোজ নিপেপছি ২ বকোটি ৯৩ লোে ১৫ হোজোি মোনুষ, র্ো বমোট জিপগোষ্ঠীি ২৪ ৈশনমক ২৪ শতোিংশ৷
১২ বথপক ১৭ বছি বেসী ১ বকোটি ৭৩ লোে নশশু-নকপশোি প্রথম বডোজ ব পেপছ৷ দুই বডোজ ব পেপছ ১ বকোটি ৪১ লোে৷
সিকোি চলনত জুলোই মোস বথপক ৫ বথপক ১২ বছি বেসী নশশুপৈি টিকো বৈেো শুরু কিপব৷ বিোগ নিেন্ত্রণ ও গপবষণো
প্রনতষ্ঠোপিি (আইইনডনসআি) উ পৈষ্টো ডো. বমোশতোক বহোপসি জোিোি, আমিো আপগই বৈপেনছ টিকোপক চযোপলঞ্জ কপি
কপিোিো মোনুষপক সিংক্রনমত কিপছ৷ এেি র্োিো আক্রোন্ত হপেি ও মোিো র্োপেি তোিো নবএ েোইি উ িিপি আক্রোন্ত
হপেি৷ এি ক্ষনত কিোি ক্ষমতো ববনশ৷ আক্রোন্তিো গত নতি সপ্তোহ আপগ আক্রোন্ত হপেপছি৷ এেি তো প্রকোশ োপে৷
আজ (শনিবোি) সিংক্রমণ নকছুটো কমপলও আমোি িোিণো মৃতুযহোি আপিো ববপে র্োপব৷ নতনি বপলি, নতিমোস আপগ
কপিোিোে মৃতুয র্েি শূপন্যি বকোেোে বিপম আপস, তেি আমিো উৈোসীি হপে নে৷ টিকোি প্রনত আগ্রহ সিকোি,
সোিোিণ মোনুষ সবোিই কপম র্োে৷ এটো ঠিক হেনি৷ আমিো স্বোিোনবক জীবপি নেিব, তপব সতকট থোকব৷ নকন্তু বসটো
হেনি৷ ৈোনেত্বশীল ব্যনক্তিোও মোস্ক ছোেো প্রকোপশ্য চলোপেিো শুরু কপিি, র্ো এেি িতুি কপি নব ৈ বডপক আিপছ৷
তোি কথো, সোমপি বকোিবোনি৷ বগোরুি হোট বপস বগপছ৷ এেোপি স্বোিযনবনি মোিপত হপব৷ দ্মো বসতু হওেোি কোিপণ বেনিি
গোৈোগোনৈ হেপতো কমপব৷ তোি িও ইৈর্োত্রোে স্বোিযনবনি মোিপত হপব৷ টিকো কোর্ টক্রম আবোি বজোিৈোি কিপত হপব৷
আমোপৈি র্ টোপ্ত টিকো আপছ৷
স্বোিয নবপশষজ্ঞিো বলপছি, এেি বটস্ট অপিক কম হপে৷ বটস্ট অপিক বোনেপে বৈেো উনচত এবিং নবিোমূপল্য কিো উনচত৷
তোহপল বোস্তব নচত্র বর্মি ববোেো র্োপব, বতমনি নজটিি বলোকপক নিেন্ত্রপণ আিো র্োপব৷ তপব বসজন্য সিকোিপক গনিব
মোনুপষি প্রনত আনথ কট সহোেতোি হোত বোনেপে নৈপত হপব, তো িো হপল তোিো বটস্ট কিোপবি িো৷ তোিো নৈি আপিি নৈি
েোি৷ তোপৈি আক্রোন্ত হপে ঘপি থোকপত হপল আে বন্ধ হপে র্োপব৷
(ডেপচ বিপল ওপেব ব জ: ১৮০০ ঘ. ০২.০৭.২০২২ বসোনিেো ও িোিগীস)

বিনডও এনবনস
শুক্রবোি দ্মো বসতুপত বটোল আৈোয হপযপছ সব োট নিক ৩ বকোটি ১৬ লক্ষ টোকো

দ্মো বসতুপত শুক্রবোি সব টোনিক ৩ বকোটি ১৬ লক্ষ টোকো বটোল আৈোয কিো হপযপছ। চোলুি ি এটোই বটোল আৈোপযি
বিকড ।ট এনৈপক বসতু নৈপয র্োিবোহি োিো োি হপযপছ ২৬ হোজোি ৩৯৮টি।
(পিনডও এনবনস: ১৫০০ ঘ. ০২.০৭.২০২২ আসোৈ ও িোিগীস)

ঢোকো-িোেো জোনতি ন তো বেবন্ধু বশে মুনজবি মহোস়িপকি নিনিনত শনিবোি অপিকটোই স্বোিোনবক নছল
ঢোকো ও েনিৈপুপিি িোেোি মপে ৫৫ নকপলোনমটোি জোনতি ন তো বেবন্ধু বশে মুনজবুি িহমোি মহোস়িপক বঢোল
আৈোপযি শুরুি নিতীয নৈপি গোন়িি চো অপিকটোই কম িপযপছ। এছো়িো শনিবোি সকোল বথপক র্োওযো ও আসোি বক্ষপত্র
বটোল আৈোয গনত বো়িোয নিনিনত অপিকটোই স্বোিোনবক হপয এপসপছ।
(পিনডও এনবনস: ১৫০০ ঘ. ০২.০৭.২০২২ আসোৈ ও িোিগীস)

ইপৈি টিনকট নবনক্রপত নি়ি সোমলোপত ববশ তৎ ি িপযপছ বিলওপয পুনলশ
ইৈ উ লপক্ষয নিতীয নৈপিি মপতো বট্রপিি অনগ্রম টিনকট নবনক্র চলপছ। শনিবোি বৈযো হপে ৬ জুলোইপেি টিনকট। ইপৈি
টিনকট নবনক্রি নিতীয নৈপি প্রথম নৈপিি তুলিোয নি়ি একটু ববনশ। নসনিযোল বজোয িোেপত বিলওপয পুনলপশি
তৎ িতোও ববনশ বৈেো বগপছ। (পিনডও এনবনস: ১৫০০ ঘ. ০২.০৭.২০২২ আসোৈ ও িোিগীস)

নসপলপট ১৫ নৈি ি বৈেো নমপলপছ সূপর্ টি

নসপলপট প্রোয ১৫ নৈি ি সোত সকোপল সূপর্ টি বৈেো নমপলপছ। শুক্রবোি িোত বথপক বৃনষ্ট িো হওযোয কপমপছ িৈ-িৈীি
োনি। ৈীঘ নটৈি ি শনিবোি সকোল বথপক সূপর্ টি তো ছ়িোপিোয নসপলপটি নবনিন্ন এলোকোয বন্যোকবনলত িগিীি
বোনসন্দোপৈি মপে অপিকটোই স্বনস্ত বৈেো নৈপযপছ। (পিনডও এনবনস: ১৫০০ ঘ. ০২.০৭.২০২২ আসোৈ ও িোিগীস)

নসপলট ও সুিোমগপঞ্জি বন্যোকবনলত এলোকোয বৈেো নৈপযপছ বগো-েোপযি চিম সিংকট
সুিোমগঞ্জ ও নসপলট বজলোয বন্যোকবনলত ববনশিিোগ মোনুষ গবোনৈ শু নিপয নব োপক প়িপছি। এই দুই বজলোয বগোেোপযি চিম সিংকট বৈেো নৈপযপছ। এমি নিনিনতপত গৃহ োনলত এসব শু কম ৈোপম নবনক্র কপি নৈপত চোইপছি
অপিপকই। বকোিবোনিি শুি হোপট এি প্রিোব ়িপব বপল িোিণো কিো হপে।
(পিনডও এনবনস: ১৫০০ ঘ. ০২.০৭.২০২২ আসোৈ ও িোিগীস)
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হনবগপঞ্জি বোনিযোচিংপয দুই গ্রুপ ি সিংঘপষ ট এক বোকপ্রনতবন্ধী নিহত

হনবগপঞ্জি বোনিযোচিং উ পজলোি ইউনিযি নিষপৈি বতটমোি ও সোপবক দুই সৈপস্যি সমথ কট পৈি মপে সিংঘপষ ট
বোকপ্রনতবন্ধী এক ব্যনক্ত নিহত হপযপছি। সিংঘপষ ট আহত হপযপছি আিও ৩০জি। শুক্রবোি িোপত উ পজলোি সুনবৈপুি
ইউনিযপিি আলমপুি গ্রোপম এই ঘটিো ঘপট। (পিনডও এনবনস: ১৫০০ ঘ. ০২.০৭.২০২২ আসোৈ ও িোিগীস)

চট্টগ্রোপমি প্রতোিণোি অনিপর্োপগ ৬জিপক আটক কপিপছ িযোব
ি্র্োব নিচপয প্রতোিণোি অনিপর্োপগ ৬জিপক বগ্রেতোি কিো হপযপছ। শুক্রবোি িোপত চট্টগ্রোম িগিীি বোপযনজৈ
ববোস্তোনম এলোকো বথপক িযোব তোপৈি বগ্রেতোি কপি। এই ৬জপিি নবরুপদ্ধ অনিপর্োগ তোিো িযোপবি হোপত বগ্রেতোি এক
ব্যনক্তি স্ত্রীি কোছ বথপক ৭০ হোজোি টোকো নিপযপছি। নিপজপৈি িযোব সৈস্য বপল নিচয নৈপয ওই িোিীি কোছ বথপক ৫
লক্ষ টোকো ৈোনব কপিনছপলি ওই ৬জি। (পিনডও এনবনস: ১৫০০ ঘ. ০২.০৭.২০২২ আসোৈ ও িোিগীস)

হোনজ ইউনুস আলী স্কুল অযোন্ড কপলজ োাঁচনৈি বন্ধ থোকোি ি ক্লোপস নেপিপছি নশক্ষক-নশক্ষোথীিো
নশক্ষকপক ন টিপয হতযোি ঘটিোয আপলোনচত হোনজ ইউনুস আলী স্কুল অযোন্ড কপলজ োাঁচনৈি বন্ধ থোকোি ি শনিবোি
ক্লোপস নেপিপছি নশক্ষক-নশক্ষোথীিো। তপব নকপশোি গ্যোিং আতঙ্ক এবিং আপিো নকছু কোিপণ ক্লোপস নশক্ষোথীপৈি উ নিনত
আপগি বচপয কম বপল জোিো বগপছ। নশক্ষক হতযোি ঘটিোয সম্পৃক্ত থোকোি অনিপর্োপগ একোৈশ বেনণি এক নশক্ষোথীপক
সোমনযক বিেোস্ত কপিপছ কপলজ কর্ত ট ক্ষ। (পিনডও এনবনস: ১৮০০ ঘ. ০২.০৭.২০২২ আসোৈ ও িোিগীস)

নবত্র হজ োলি কিপত নগপয বসৌনৈ আিপব আপিো চোি বোিংলোপৈনশি মৃতুয

বসৌনৈ আিপব নবত্র হজ োলি কিপত নগপয আপিো চোি বোিংলোপৈনশি মৃতুয হপযপছ। এ নিপয এ বছি হজ োলি কিপত
নগপয ১০ বোিংলোপৈনশি মৃতুয হপলো। সব টপশষ মৃতুয চোিজি হপলি- ত ি েন্দকোি, বমোহোেৈ িনেকুল ইসলোম,
বমোসোেোৎ েোনতমো ববগম এবিং বমোোঃ আব্দুল গফুি নমযো। িম ট মন্ত্রণোলপযি হজ ব্যবিো িো সিংক্রোন্ত ব োট টোল সূপত্র এই
তথ্য জোিো বগপছ। (পিনডও এনবনস: ১৮০০ ঘ. ০২.০৭.২০২২ আসোৈ ও িোিগীস)

িোনবি বহোপসি শনহৈ বসোহিোওযোৈী হপল ২০ নশক্ষোথীপক হপল উেোপত ব পিপছ নবশ্বনবযোলয প্রশোসি
িোজশোহী নবশ্বনবযোলপযি বহোপসি শনহৈ বসোহিোওযোৈী হপল বশষ র্ টন্ত ২০ নশক্ষোথীপক কপক্ষ তুপল নৈপত ব পিপছ হল
প্রশোসি। গতকোল শুক্রবোি িোত ৯টো বথপক শনিবোি বিোি সোপ়ি ৪টো র্ টন্ত ৈেোয ৈেোয দবেক কপি তোপৈি কপক্ষ
তুপল বৈযো হয। তপব ছোত্রলীপগি বোিোি মুপে ওই ২০ নশক্ষোথীি মপে োাঁচজিপক বিোদ্দ কিো কপক্ষ তুপল বৈযো সম্ভব
হযনি। (পিনডও এনবনস: ১৮০০ ঘ. ০২.০৭.২০২২ আসোৈ ও িোিগীস)

বিনডও টুপড
দ্মো বসতু নিপে র্োিো ষের্ন্ত্র কপিপছ, মোনুষ তোপৈি নিক্কোি নৈপে: তথ্য ও সম্প্রচোিমন্ত্রী
তথ্য ও সম্প্রচোিমন্ত্রী ডক্টি হোছোি মোহমুৈ বপলপছি, দ্মো বসতু হওযোি ি বৈপশি মোনুষ র্েি উল্লোনসত, তেি নবএিন
বেই হোনিপয উেো োেো বলপছ। শনিবোি নিজ বোসোয এক নিনেিংপে এ কথো বপলি তথ্যমন্ত্রী। এ সময নতনি বপলি, দ্মো
বসতু নিপয র্োিো ষ়ির্ন্ত্র কপিপছ, মোনুষ তোপৈি নিক্কোি নৈপে। এসব বৈপে নবএিন এেি বেই হোনিপয িোিো িিপিি
উেো োেো বক্তব্য নৈপয ববেোপে। তথ্যমন্ত্রী আিও জোিোি, হোইপকোপট টি একটি িোয আপছ দ্মো বসতুি নবরুপদ্ধ র্োিো
াঁ ববি কিোি জন্য কনমশি গেি কিপত বলো হপযপছ। হোইপকোপট টি িোযটি িীক্ষো-িীনিক্ষো
ষ়ির্ন্ত্র কপিপছি, তোপৈি খুপজ
কপি কী কিো র্োয সিকোি তো নবপবচিো কিপব। (পিনডও টুপড: ০৮৪৫ ঘ. ০৩.০৭.২০২২ আসোৈ ও িোিগীস)

বোিংলোপৈশ ও ওপযস্ট ইনন্ডপজি মেকোি প্রথম টি-বটোপযনন্ট ম্যোচ নিতযক্ত বঘোষণো কিো হপযপছ
বডোপমনিকোয বোিংলোপৈশ ও ওপযস্ট ইনন্ডজ মেকোি প্রথম টি-বটোপযনন্ট ম্যোচ নিতযক্ত বঘোষণো কিো হপযপছ। েোিো
আবহোওযো কোিপণ ম্যোচ ১৪ ওিোি নিি টোিণ কিপলও বসটোও সম্পূণ ট কিো সম্ভব হযনি। বোিবোি অপ ক্ষো কিোি ি বশষ
র্ টন্ত বোিংলোপৈশ সময িোত ৩টো ২০ নমনিপট নিতযক্ত কিো হপলো নতি ম্যোচ নসনিপজি প্রথম টি-বটোপেনন্ট। এই বমঘ
বৃনষ্টি মপে বেলো মোপে গ়িোপলো ১৩ ওিোি। এই সমপয বোিংলোপৈপশি ব্যোটিিংপয বৈেো বগল বসই ব্যথ তট োিই নচত্র।
উইপকপট সবোি নছল আসো র্োওযোি তোেো। এিই মপে সোনকব আল হোসোি ও নুরুল হোসোি বসোহোপিি কল্যোপণ বৃনষ্ট
নবনিত ম্যোচটিপত ১০০ ছো়িোে বোিংলোপৈশ। ওপযস্ট ইনন্ডপজি নব পক্ষ টস বহপি আপগ ব্যোট কিপত বিপম ১৩ ওিোপি
আট উইপকপট হোনিপয ১০৫ িোি কপিপছ বোিংলোপৈশ। ৈপলি পক্ষ সপব টোচ্চ ২৯ িোি কপিপছি সোনকব আল হোসোি।
(পিনডও টুপড: ০৮৪৫ ঘ. ০৩.০৭.২০২২ আসোৈ ও িোিগীস)

অিলোইপি টিনকট কোটপত বিোগোনন্তি নশকোি হপল বস নবষপয ব্যবিো বিযো হপব: বিলমন্ত্রী
অিলোইপি টিনকট কোটপত বিোগোনন্তি নশকোি হপল বস নবষপয ব্যবিো বিযো হপব বপল জোনিপযপছি বিলমন্ত্রী নুরুল ইসলোম
সুজি। এ নবষপয তথ্য জোিোপত গণমোেপমি সহপর্োনগতো বচপযপছি নতনি। মন্ত্রী বপলি, ইদুল-নেতপিি সময অিলোইপি
টিনকট কোটপত নবনিন্ন অনিপর্োগ নছল। তপব এবোি এেি র্ টন্ত বস িিপিি অনিপর্োগ োইনি। গণমোেপম বৈেলোম
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অপিপকই অিলোইপিি মোেপম টিনকট কোটপত ব পিপছি। এি িও এবোি অিলোইি টিনকপট েোাঁক-বেোকি ব পল ব্যবিো
বিযো হপব। (পিনডও টুপড: ১৩৪৫ ঘ. ০২.০৭.২০২২ আসোৈ ও িোিগীস)

আওযোমী লীগ বিতো মুকুল ববোস মোিো বগপছি
আওযোমী লীপগি উ পৈষ্টো নিষপৈি সৈস্য মুকুল ববোস মোিো বগপছি। িোিপতি বচন্নোইপযি অযোপ োপলো হোস োতোপল
নচনকৎসোিীি অবিোয আজ বিোি ৫টো ২০ নমনিপট নতনি মৃতুযবিণ কপিি। আওযোমী লীপগি ৈপ্তি সম্পোৈক ব্যোনিস্টোি
নবপ্ল্ব ব়ি়ুযো নবষযটি নিনিত কপিপছি। মৃতুযকোপল মুকুল ববোস স্ত্রী, এক বছপল ও এক বমপয বিপে বগপছি। শ্রী মুকুল
ববোপসি মৃতুযপত গিীি বশোক ও দুোঃে প্রকোশ কপিপছি আওযোমী লীগ সিো নত ও প্রিোিমন্ত্রী বশে হোনসিো।
(পিনডও টুপড: ১৩৪৫ ঘ. ০২.০৭.২০২২ আসোৈ ও িোিগীস)

নতিমোস ি আবোপিো আগোমীকোল িোচু যট োল দ্ধনতপত অনুনষ্ঠত হপব মনন্ত্র নিষপৈি দবেক

কপিোিো মহোমোনিি মপে বৈপশ িোচু যট োল দ্ধনতপত হপযনছল মনন্ত্রসিোি দবেক। ৈীঘ নটৈি ি চলনত বছপিি ২৮ মোচ ট
বথপক আবোি সশিীপি এই দবেক হয। নতিমোস ি আবোিও িোচু যট োল দ্ধনতপত হপত র্োপে দবেক। মনন্ত্র নিষৈ
নবিোগ বথপক সম্প্রনত সিংনেষ্টপৈি োেোপিো এক নচঠিপত জোিোপিো হয আগোমীকোল বিোববোি িোচু যট োল দ্ধনতপত মনন্ত্রসিো
দবেক অনুনষ্ঠত হপব। এপত বলো হয, আগোমী ৩ জুলোই সকোল ১০টোয মনন্ত্রসিোি দবেক অনুনষ্ঠত হপব।
(পিনডও টুপড: ১৩৪৫ ঘ. ০২.০৭.২০২২ আসোৈ ও িোিগীস)

সুিমো িৈীি তীপিি িোঙি িক্ষো প্রকপল্পি বমযোৈ আপিো এক বছি বোন়িপযপছ নিকল্পিো মন্ত্রণোলয
চলনত বছপিি জুপি নসপলপটি সুিমো িৈীি তীপিি িোঙি িক্ষো প্রকপল্পি বোস্তবোযপিি বমযোৈ বশষ হপযপছ। নকন্তু এ
সমপযি মপে প্রকল্পটি বোস্তবোযপি ব্যথ ট হপযপছ প্রকল্প কর্ত ট ক্ষ। এ জন্য এ প্রকল্পটিি আপিো এক বছি সময বৃনদ্ধ কিোি
প্রস্তোপব অনুপমোৈি নৈপযপছ নিকল্পিো মন্ত্রণোলয। নিকল্পিো সূপত্র জোিো বগপছ, নসপলট বজলো সৈি ও নবশ্বিোথ
উ পজলোয ৈশগ্রোম, মোহতোবপুি ও িোজোপুি িগিো বোজোি এলোকো, সুিমো িৈীি উিয তীপিি এলোকোি িোঙি হপত
িক্ষো শীষ টক প্রকপল্পি বমযোৈ বৃনদ্ধি প্রস্তোব কপিনছল োনি উন্নযি ববোড ।ট এি বপ্রনক্ষপত নিকল্পিো মন্ত্রণোলয প্রকল্পটিি
প্রশোসনিক অনুপমোৈি নৈপযপছ। (পিনডও টুপড: ১৩৪৫ ঘ. ০২.০৭.২০২২ আসোৈ ও িোিগীস)

বকোিবোনিি ইৈপক সোমপি বিপে এবোি বো়িপত শুরু কপিপছ মশলো জোতীয পেি ৈোম
বকোিবোনি ইপৈি বোনক এেপিো আটনৈি। এি মপেই ইৈপক বকন্দ্র কপি মশলো জোতীয েগুপলোি ৈোম বো়িপছ। এিই
মপে বকোিবোনিপত অন্যতম প্রপযোজিীয মশলো ে নিঁযোপজি ৈোম ববপ়িপছ প্রোয নিগুণ। আৈো, িসুি, এলোচ এবিং
ৈোরুনচনিি ৈোমও এেি চ়িো। ঊর্ধ্টমুেী নিতয পেি বোজোপি িতুি কপি মশলোি ৈোম বো়িোয ব়ি নব পৈি মুপে প়িপছি
নিম্ন ও মেমআপযি মোনুষগুপলো। ইপৈি আপগ মসলো, বতল, চোল, ডোল ৈোম সহিীয র্ টোপয আিোি ৈোনব জোনিপযপছি
তোিো। তোিো বপলি, বকোিবোনিি ইপৈ নিতয পেি মপতো মশলোও অ নিহোর্ ট ে। অন্যনৈপক ব্যবসোযীিো বলপছি,
সবনকছুি ৈোম বো়িপছ তোই এেি মশলোি ৈোমও বো়িপছ। তপব চোল, ডোল, বতল, আটোি ৈোম বর্িোপব ববপ়িপছ, বসিোপব
মশলোি ৈোম বোপ়িনি বপল জোিোি তোিো। ৈোম বৃনদ্ধি ব ছপিি যুনক্ত নহপসপব ব্যবসোযীিো বলপছি, কপিোিোি ি
ইউপক্রি-িোনশযো যুপদ্ধি কোিপণ ে আমৈোনিপত েিচ ববপ়িপছ। এ অবিোয ব্যবসোযীপৈি টিপক থোকোি স্বোপথ ট অন্য
পেি সপে সোমঞ্জস্য বিপে ৈোম বৃনদ্ধ হপতই োপি। (পিনডও টুপড: ১৩৪৫ ঘ. ০২.০৭.২০২২ আসোৈ ও িোিগীস)

িোিোযণগপঞ্জি বসোিোিগোাঁওপে নিযন্ত্রণ হোনিপয ট্রোক বৈোকোপি ঢুপক শোন্ত িোপমি এক তরুণ নিহত
িোিোযণগপঞ্জি বসোিোিগোাঁওপে েবোহী ট্রোক নিযন্ত্রণ হোনিপয মহোস়িপকি োপশি বৈোকোপি ঢুপক ়িোয শোন্ত িোপমি এক
তরুণ নিহত হপযপছি। এই ঘটিোয ট্রযোক চোলক বমোহোেৈ রুপবল গুরুতি আহত হপযপছি। শনিবোি বিোপিি নৈপক
ঢোকো-চট্টগ্রোম মহোস়িপকি কোাঁচপুি এলোকোি চোাঁৈমহল নসপিমো হপলি সোমপি এই দুঘ টট িো ঘপট। শোন্ত নেিোইৈপহি
কোনলগঞ্জ উ পজলোি মৃত মহব্বত আলীি বছপল। (পিনডও টুপড: ১৩৪৫ ঘ. ০২.০৭.২০২২ আসোৈ ও িোিগীস)

বৈপশ কপিোিোিোইিোপস গত ২৪ ঘণ্টোে আপিো ৬জপিি মৃতুয
বৈপশ গত ২৪ ঘণ্টোে কপিোিোিোইিোপসি সিংক্রমপণ আপিো ছযজপিি মৃতুয হপযপছ। েপল কপিোিোয বমোট মৃতুযি সিংখ্যো
এেি ২৯ হোজোি ১৬০জি। একই সমপয িতুি কপি ১ হোজোি ১০৫জি কপিোিো বিোগী শিোক্ত হওযোয বৈপশ বমোট
শিোক্ত বিোগীি সিংখ্যো ববপ়ি ৈোাঁ়িোপলো ১৯ লোে ৭৬ হোজোি ৭৮৭জপি। নবপকপল স্বোিয অনিৈেতপিি এক সিংবোৈ
নবজ্ঞনপ্তপত এসব তথ্য জোিোপিো হপযপছ। (পিনডও টুপড: ১৮৪৫ ঘ. ০২.০৭.২০২২ আসোৈ ও িোিগীস)

বৈপশ গণমোেপমি কোর্ টক্রম এেি অপিক নবস্তৃত: নিকোি

জোতীয সিংসপৈি নিকোি ড. নশিীি শোিনমি বচৌধুিী বপলপছি, তথ্য প্রবোপহি অবোি ও সুবণ ট সময বোিংলোপৈশ অনতক্রম
কিপছ। বৈপশ গণমোেপমি কোর্ ট নিনি এেি অপিক নবস্তৃত। দৈিনন্দি জীবপিি সপে গণমোেম অেোঅনেিোপব জন়িত।
সকোপল বোিংলো অযোকোপডনমপত আপযোনজত িডকোস্ট জোি টোনলস্ট বসন্টোি নবপজনসি আপযোজপি র্ততীয সম্প্রচোি সপেলপিি
উপিোিিী অনুষ্ঠোপি প্রিোি অনতনথ নহপসপব িোচু টযোনল যুক্ত হপয নতনি এসব কথো বপলি। সপেলপিি নিতীয অনিপবশপি
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প্রিোি অনতনথ নহপসপব অনুষ্ঠোপি িোচু টযোনল অিংশগ্রহণ কপিি তথ্য ও সম্প্রচোিমন্ত্রী ডক্টি হোছোি মোহমুৈ। এ সময
গণমোেপমি নবনিন্ন নবষয নিপয কথো বপলি তথ্যমন্ত্রী। (পিনডও টুপড: ১৮৪৫ ঘ. ০২.০৭.২০২২ আসোৈ ও িোিগীস)

দ্মো বসতু হওযোি ি বেই হোনিপয নবএিন এেি উেো োেো বলপছ: তথ্যমন্ত্রী
তথ্য ও সম্প্রচোিমন্ত্রী ডক্টি হোছোি মোহমুৈ বপলপছি, দ্মো বসতু হওযোি ি বৈপশি মোনুষ র্েি উল্লনসত, তেি নবএিন
বেই হোনিপয উেো োেো বলপছ। দ্মো বসতু নিপয র্োিো ষ়ির্ন্ত্র কিপছ মোনুষ তোপৈি নিক্কোি নৈপে। এসব বৈপে নবএিন
এেি বেই হোনিপয িোিো িিপিি উেো োেো বক্তব্য নৈপয বব়িোপে।
(পিনডও টুপড: ১৩৪৫ ঘ. ০২.০৭.২০২২ আসোৈ ও িোিগীস)

আজও অপিপকই লোইপি ৈোাঁ়িোপলও প্রতযোনশত বট্রপিি টিনকট োিনি
ইদুল-আর্হোপক সোমপি বিপে বট্রপিি টিনকট নবনক্রি নিতীয নৈপি কমলোপুি বিলওপয বস্টশপি দুই-নতি ঘণ্টোি মপেই
আজ সব টিনকট বশষ হপয র্োয। টিনকট িো ব পয অপিক টিনকট প্রতযোশী বিোববোি টিনকট কোটোি জন্য লোইপি ৈোাঁন়িপয
আপছি আজ বৈযো হপযপছ ৬ জুলোই টিনকট। আি আগোমীকোল বৈযো হপব ৭ জুলোইপেি টিনকট।
(পিনডও টুপড: ১৮৪৫ ঘ. ০২.০৭.২০২২ আসোৈ ও িোিগীস)

দ্মো বসতুি জোনজিো প্রোপন্ত স়িক দুঘ টট িোয একজি নিহত
দ্মো বসতুি জোনজিো প্রোপন্ত বটোল প্ল্োজোি আপগ িোওপডোবো নিজ সিংলে এলোকোয মোইপক্রোবোপসি সপে বোপসি িোক্কোয
একজি নিহত ও প্রোয ১৫জি আহত হপযপছি। নবপকপল দ্মো ৈনক্ষণ থোিোি ওনস বমোোঃ সুজি হক এই তথ্য নিনিত
কপিপছি। নবপকল ৩টোি নৈপক এই ঘটিো ঘপট। নিহত আব্দুল বমোল্লো নকপশোিগঞ্জ বজলোি আগোিগি থোিোি টোগোইযো
গ্রোপমি বোনসন্দো। জোিো বগপছ, শনিবোি দিিপবি আগোিগি ইউনিযপিি ৮০জি ব্যনক্ত ৭টি মোইপক্রোবোস নিপয দ্মো বসতু
বৈেপত আপসি। পি িোেো বথপক বোন়ি বেিোি পথ আজ নবপকপল দ্মো বসতুি জোনজিো অিংপশি এিপপ্রসওপযপত
কুযোকোটো থোকো আসো একটি র্োত্রীবোহী বোস ন ছি নৈক বথপক একটি মোইপক্রোবোসপক িোক্কো বৈয। এ সময স়িপক
মোইপক্রোবোস উপে দুমপ়ি-মুচপ়ি র্োয। এপত ঘটিোিপলই আব্দুল বমোল্লো িোপমি একজি নিহত ও অন্তত ১৫জি আহত
হি। (পিনডও টুপড: ১৮৪৫ ঘ. ০২.০৭.২০২২ আসোৈ ও িোিগীস)

BBC
MIGRANT DEATH TRUCKER UNAWARE AIR CON HAD FAILED IN TEXAS
The suspected driver of a truck where 53 migrants died from heat in Texas did not know that
the air conditioner had stopped working, court documents say. Homero Zamorano, 45, was
found hiding near the truck on Monday, officials say. He is one of four people charged. Mr
Zamorano and alleged conspirator Christian Martinez, 28, are accused of sending text
messages to each other before and after the truck was found. It is the deadliest human
trafficking incident in US history. Several children found in the vehicle are still being treated
in hospital. The victims were from Mexico, Honduras, El Salvador and Guatemala.
(BBC: 2200+2300 hrs. 02.07.2022 Faruk & Nargis)
GAMBIA BANS TIMBER EXPORTS TO HALT SMUGGLING SURGE
The Gambia has banned timber exports and revoked all export licenses to try to combat
illegal logging. The ban has come into effect immediately, and the port authorities have been
instructed to refuse to load timber logs onto any vessel. In 2020, a BBC investigation
revealed that vast quantities of protected West African Rosewood were being trafficked
through the country from Senegal. Much of it ends up in China, where it is used to make
furniture. (BBC: 2200+2300 hrs. 02.07.2022 Faruk & Nargis)
NEW YORK OVERHAULS GUN LAWS AFTER COURT RULING
New York has passed emergency legislation to ban guns from many public places, following
last month's landmark Supreme Court ruling which struck down the state's restrictions. The
rules also require gun buyers to prove they can use a gun and submit social media accounts
for review. Analysts say the new restrictions may end up in a fresh legal challenge. The
Supreme Court's ruling, effectively expanding gun rights, is its most important on guns in
over a decade. (BBC: 2200+2300 hrs. 02.07.2022 Faruk & Nargis)
LIBYAN PROTESTERS STORM PARLIAMENT BUILDING
Protesters have stormed Libya's parliament in the eastern city of Tobruk and set fire to part
of the building. Images posted online showed thick columns of smoke as the demonstrators
burned tyres outside. There have been rallies in other Libyan cities against continuing power
cuts, rising prices and political deadlock. In the capital, Tripoli, where a rival administration
holds sway, protesters called for elections. Their demand was backed by the head of the
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interim unity government, Abdul Hamid Dbeibah, who said all the country's institutions
needed to be changed. (BBC: 2200+2300 hrs. 02.07.2022 Faruk & Nargis)
RUSSIAN MISSILES KILL 21 NEAR ODESA, IN UKRAINE
At least 21 people, including one child, have died in overnight Russian missile strikes on
Ukraine's southern Odesa region, Ukrainian officials say. The state emergency service,
DSNS, says 16 people were killed in a nine-storey building hit by one missile in the village of
Serhiyivka. Another five people, including the child, were killed in a separate strike on a
holiday resort in the village. Russia has fired dozens of missiles on Ukrainian cities in the
past few days. On Friday Kremlin spokesman Dmitry Peskov again denied that Russia was
hitting civilian targets. (BBC: 2200+2300 hrs. 02.07.2022 Faruk & Nargis)
MORE AER LINGUS FLIGHTS CANCELLED DUE TO COVID
A number of additional Aer Lingus flights have been cancelled on Saturday and Sunday due
to a spike in covid-19 cases among staff. The airline had already announced the cancellation
of three return services on Saturday. The flights were between Dublin and London, Dublin
and Amsterdam, as well as a return flight between London and Knock. Three return flights
scheduled for Sunday have now also been cancelled. Those were flights between Dublin
and Lisbon, Dublin and Milan and Dublin and Amsterdam.
(BBC: 2200+2300 hrs. 02.07.2022 Faruk & Nargis)
CHILDREN STARVE IN SOUTH SUDAN AFTER FOOD AID CUT
Two children and an adult have died of starvation in South Sudan as the suspension of food
aid begins to hit, aid workers have told the BBC. The deaths occurred in a displacement
camp in the northern Warrap state. It comes after the UN's World Food Programme (WFP)
said it had suspended rationing programmes in parts of the country due to a lack of funding.
In June, the body said it needed $426m to continue distributing food.
(BBC: 2200+2300 hrs. 02.07.2022 Faruk & Nargis)
TALIBAN LEADER MAKES FIRST VISIT TO KABUL
The Taliban's secretive leader, Mullah Haibatullah Akhundzada, has made his first visit to
the Afghan capital Kabul, according to Taliban officials. Mullah Haibatullah was said to have
addressed a large gathering of around 3,000 religious scholars convened to discuss issues
of national unity. No independent journalists have been allowed to attend the gathering,
which has taken place amid tight security. Audio of his speech was broadcast. Though, no
video or photographs of Mullah Haibatullah have been published. Loud cheers could be
heard as his presence was announced. (BBC: 2200+2300 hrs. 02.07.2022 Faruk & Nargis)
BIDEN VOWS TO PROTECT WOMEN TRAVELLING FOR ABORTION
US President Joe Biden has said that women travelling for abortions will be protected by the
federal government. Millions of women in the US lost the constitutional right to abortion in
June, after the Supreme Court overturned its 50-year-old Roe v Wade decision. The
judgement has paved the way for individual states to ban the procedure. They have become
local battlegrounds in the fight to overturn or uphold abortion services.
(BBC: 0600 hrs. 03.07.2022 Faruk & Nargis)
UK AND NEW ZEALAND EXPAND WORKING HOLIDAY VISAS
The UK and New Zealand will allow younger people to live and work in both countries for
longer. UK Prime Minister Boris Johnson and his Kiwi counterpart Jacinda Ardern agreed to
extend the Youth Mobility and Working Holiday schemes. The age limit for applicants will go
up from 30 to 35, and the maximum length of time people can stay in the host country will
now be three years. It follows similar deal to allow young people to work and travel in
Australia. The UK-New Zealand scheme was previously open to 18-30years olds. Home
Secretary Priti Patel said the move will give even more young Brits and New Zealanders the
opportunity to develop their skills, make life-long connections and contribute to their host
country. (BBC: 0600 hrs. 03.07.2022 Faruk & Nargis)
EARTHQUAKE KILLS FIVE NEAR SOUTHERN IRAN COAST
At least five people have been killed and more than 50 injured by a powerful earthquake and
aftershocks in Iran's southern province of Hormozgan. The quack struck at 02:00 local time
on Saturday near the coast, 100km south-west of the provincial capital Bandar Abbas. The
victims died in the magnitude-six quack, state media reported, though two aftershocks were
equality strong. A village, Sayeh Khosh, was flattened, local officials said. Rescuers are now
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providing emergency housing and restoring water and electricity supplies. Tremors were felt
in the United Arab Emirates and other neighbouring Gulf states.
(BBC: 0600 hrs. 03.07.2022 Faruk & Nargis)
SIERRA LEONE KNOCKS THREE ZEROS OFF ITS BANK NOTES
Sierra Leone has knocked three zeros off its banknotes with the launch of a new currency.
The leone is being replaced by the new leone, so an old 10,000 leone note has the same
value as a 10 new leone bill (the equivalent of just less than $1 or £0.60). Coins are also
going to be re-introduced. According to Ibrahim Stevens, deputy governor of the Bank of
Sierra Leone, the currency redenomination will not affect the purchasing power of the
currency. But some are afraid their financial situation could worsen. The West African
country's economy is unstable because of rising inflation, foreign exchange fluctuations and
a huge dependence on imports. (BBC: 0600 hrs. 03.07.2022 Faruk & Nargis)

::THE END::

