িফিলপাইেন অগ্িনকাণ্ড,
৮ জেনর মৃত্যু

িশশুসহ

আন্তর্জািতক েডস্ক।।
িফিলপাইেনর রাজধানী ম্যািনলার কােছ েবশ কেয়কিট বািড়েত আগুন েলেগ
ছয় িশশুসহ আটজন মারা েগেছ। েসামবার স্থানীয় সময় ৫ টার িদেক আগুন
েলেগ েসখােনর অন্তত ৮০িট ঘরবািড় ধ্বংস হেয় েগেছ। সংবাদমাধ্যম
িবিবিসর এক প্রিতেবদেন এ তথ্য জানা েগেছ।
প্রাথিমকভােব ধারণা করা হচ্েছ কুইজন িসিটর একিট বািড়র দ্িবতীয়
তলা েথেক আগুেনর সূত্রপাত হেত পাের। তেব আগুন লাগার কারণ
জানা
যায়িন।
দমকল বািহনীর জ্েযষ্ঠ কর্মকর্তা গ্েরগ িবচাইিদ ফরািস সংবাদমাধ্যম
এএফিপেক জািনেয়েছন, আগুন েনভােত প্রায় দুই ঘণ্টা সময় েলেগেছ।
ঘটনাস্থেল আগুন দ্রুত ছিড়েয় পেড়। েসজন্য আটেক পড়ােদর েবর করা
সম্ভব হয়িন। দগ্ধ হেয় ছয় িশশু মারা েগেছ। তেব তােদর বয়স সম্পর্েক
িবস্তািরত িকছু প্রকাশ কেরিন কর্তৃপক্ষ। পুেরা ঘটনার তদন্ত শুরু
কেরেছ প্রশাসন।
িফিলপাইন িবশ্েবর সবেচেয় ঘনবসিতপূর্ণ েদশগুিলর মধ্েয একিট এবং এর
রাজধানীেত প্রিত বর্গিকেলািমটাের িবপুল সংখ্যক বািসন্দা রেয়েছ।
েমট্েরা ম্যািনলা, েয অঞ্চলিট রাজধানী এবং কুইজনসহ অন্যান্য শহর
িনেয় গিঠত, এর জনসংখ্যা প্রায় ১৩ িমিলয়ন। হাজার হাজার মানুষ
জনাকীর্ণ সম্প্রদােয় বাস কের েযখােন আগুন লাগা সাধারণ ঘটনা।

এলিপিজর নতুন দাম িনর্ধারণ ৫
েম

িনজস্ব প্রিতেবদক।।
চলিত
েম
মােসর
জন্য
তরিলকৃত
েপট্েরািলয়াম গ্যাস বা এলিপিজর মূল্য
বাড়েছ না কমেছ, তা জানা যােব আগামী
বৃহস্পিতবার (৫ েম)। ওইিদন আগামী
একমােসর
জন্য
এলিপিজর
নতুন
দাম
েঘাষণা করা হেব।
েসামবার সংবাদমাধ্যেম পাঠােনা এক িবজ্ঞপ্িতেত এ তথ্য জািনেয়েছ
বাংলােদশ অ্যানার্িজ অ্যান্ড েরগুেলটির কিমশন (িবইআরিস)। প্রিত
মােসর ৩ তািরখ এলিপিজর মূল্য িনর্ধারণ হেলও এ মােস ঈেদর ছুিট
থাকায় তা িপিছেয় ৫ তািরখ করা হেয়েছ।
িবজ্ঞপ্িতেত জানােনা হয়, েসৗিদ আরামেকার েঘািষত নতুন বছেরর
জানুয়ািরর জন্য েসৗিদ িসিপ অনুযায়ী েভাক্তাপর্যােয় এলিপিজর মূল্য
সমন্বয়ক সম্পর্েক বাংলােদশ অ্যানার্িজ অ্যান্ড েরগুেলটির কিমশেনর
িনর্েদশনা বৃহস্পিতবার (৫ েম) দুপুর আড়াইটায় েঘাষণা করা হেব।
এিদেক, গৃহস্থািল এলিপিজ িসিলন্ডােরর দাম না বাড়ােলও েম মােসর
জন্য বািণজ্িযকভােব ব্যবহৃত এলিপিজর দাম ১০৩ রুিপ বািড়েয়েছ ভারত।
জানা েগেছ, েম মােস ১০৩ দশিমক ৫০ রুিপ বাড়ােনা হেয়েছ দাম। এেত
কলকাতায় প্রিত ১৯ েকিজ বািণজ্িযক িসিলন্ডার িবক্ির হচ্েছ ২ হাজার
৪৫৫ রুিপেত।
এ বছর জানুয়াির মােসর জন্য ৫০ টাকা কিমেয় এলিপিজর দাম ১ হাজার
১৭৮ টাকা িনর্ধারণ কের বাংলােদশ সরকার। েফব্রুয়াির মােস ৬২ টাকা
দাম বাড়ােনা হয়। মার্চ মােস বািড়েয় দাম করা হয় ১৩৯১ টাকা। এপ্িরল
মােস আেরা ৪৮ টাকা বািড়েয় দাম করা হয় ১ হাজার ৪৩৯ টাকা।

পিবত্র ঈদুল িফতর মঙ্গলবার
সমেয়র িচত্র েডস্ক : বাংলােদেশর আকােশ আজ পিবত্র শাওয়াল মােসর
চাঁদ েদখা যায়িন। ফেল আগামী ৩ েম মঙ্গলবার পিবত্র
ঈদুল িফতর
উদযািপত হেব।
আজ সন্ধ্যায় বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসিজেদর পূর্ব সাহােন জাতীয়
চাঁদ েদখা কিমিটর সভায় এ িসদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এেত সভাপিতত্ব কেরন
ধর্ম প্রিতমন্ত্রী েমা. ফিরদুল হক খান।
সভায় ধর্ম মন্ত্রণালেয়র সিচব কাজী এনামুল হাসান, প্রধান তথ্য
কর্মকর্তা (অিতিরক্ত দািয়ত্ব) েমা. শােহনুর িময়া, ইসলািমক
ফাউন্েডশেনর
মন্ত্রণালেয়র

মহাপিরচালক
ড.
েমা.
মুশিফকুর
রহমান,
ধর্ম
অিতিরক্ত সিচব েমা. মুিনম হাসান, মন্ত্িরপিরষদ

িবভােগর যুগ্ম-সিচব েমা. ছাইফুল ইসলাম, ওয়াকফ প্রশাসক খান েমা.
নুরুল আিমন, ঢাকা অিতিরক্ত েজলা প্রশাসক কাজী হািফজুল আিমন,
বাংলােদশ মহাকাশ গেবষণা ও দূর অনুধাবন প্রিতষ্ঠােনর মুখ্য
ৈবজ্ঞািনক কর্মকর্তা ড. মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, বাংলােদশ আবহাওয়া
অিধদপ্তেরর পিরচালক েমা. আিজজুর রহমান, বাংলােদশ েটিলিভশেনর উপপিরচালক (প্রশাসন) েমা. িসরাজুল হক ভূইয়া, সরকারী মাদ্রাসা-ইআিলয়ার অধ্যক্ষ েমা. আলমগীর রহমান, বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসিজেদর
খিতব হােফজ মাওলানা মুফিত রুহুল আিমন, বায়তুল মুকাররম জাতীয়
মসিজেদর িসিনয়র েপশ ইমাম হােফজ মাওলানা মুহাম্মদ িমজানুর রহমান ও
চকবাজার শাহী জােম মসিজেদর খিতব মুফিত েশখ নাঈম েরজওয়ান উপস্িথত
িছেলন। এছাড়া সভায় আমন্ত্িরত অিতিথ িহেসেব উপস্িথত িছেলন ইসলািমক
ফাউন্েডশেনর
েবার্ড
অব
গভর্ণর্েসর
গভর্ণর
ড.
মুহাম্মদ
কািফলুদ্দীন সরকার।
সভায় ১৪৪৩ িহজির সেনর পিবত্র শাওয়াল মােসর চাঁদ েদখা সম্পর্েক
সকল েজলা প্রশাসন, ইসলািমক ফাউন্েডশন-এর প্রধান কার্যালয়,
িবভাগীয় ও েজলা কার্যালয়সমূহ, বাংলােদশ আবহাওয়া অিধদপ্তর এবং
মহাকাশ গেবষণা ও দূর অনুধাবন প্রিতষ্ঠান েথেক প্রাপ্ত তথ্য িনেয়
পর্যােলাচনা কের েদখা যায় েয, আজ সন্ধ্যায় বাংলােদেশর আকােশ
েকাথাও পিবত্র শাওয়াল মােসর চাঁদ েদখা যাওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়িন।
এমতাবস্থায়, আগামীকাল ২ েম েসামবার পিবত্র রমজান মাস ৩০ িদন
পূর্ণ হেব। আগামী ৩ েম মঙ্গলবার েথেক ১৪৪৩ িহজির সেনর পিবত্র
শাওয়াল মাস গণনা শুরু হেব। ফেল আগামী ৩ েম মঙ্গলবার সারােদেশ

পবত্র ঈদুল িফতর উদযািপত হেব।
ইসলািমক ফাউন্েডশেনর জনসংেযাগ কর্মকর্তা শায়লা শারমীন
বেলন,
িনয়ম অনুযায়ী ২৯ রমজােন শাওয়াল মােসর চাঁদ েদখা েগেল পরিদন ঈদুল
িফতর উদযািপত হয়। িকন্তু এিদন চাঁদ েদখা না েগেল েরাজা ৩০িট পালন
করেত হয় এবং ৩০ েরাজার পরিদন ঈদুল িফতর উদযাপন করা হয়। এজন্য
েসামবার আর চাঁদ েদখা কিমিটর ৈবঠেকর প্রেয়াজন হেব না বেল িতিন
জানান।
মহামাির কেরানা ভাইরােসর কারেণ গত দুই বছর হাইেকার্ট সংলগ্ন
জাতীয় ঈদগােহ ঈেদর জামাত না হেলও এবার এখােন সকাল সােড় ৮টায় ঈেদর
প্রধান জামাত অনুষ্িঠত হেব। শত বছেরর ঐিতহ্য ঐিতহািসক েশালািকয়া
ময়দােনর ঈদ জামাতও এবার অনুষ্িঠত হেব। জাতীয় মসিজদ বায়তুল
েমাকাররেম প্রিত বছেরর ন্যায় এবারও ঈেদর ৫িট জামাত অনুষ্িঠত হেব।
ইসলািমক ফাউন্েডশেনর এক সংবাদ িবজ্ঞপ্িতেত জানােনা হেয়েছ, বায়তুল
মুকাররম জাতীয় মসিজেদ প্রথম জামাত অনুষ্িঠত হেব- সকাল ৭টায়, এরপর
পর্যায়ক্রেম ৮টা, ৯টা, ১০টা এবং েপৗেন ১১টায় অনুষ্িঠত হেব েশষ ঈদ
জামাত।

েশখ হািসনার হাত ধের শ্রিমেকর
মজুির ৬ থেক ৮ গুণ েবেড়েছ :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী
িনজস্ব প্রিতেবদক:
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীেগর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
ড. হাছান মাহ্মুদ বেলেছন, বঙ্গবন্ধুকন্যা েশখ হািসনার হাত ধের
িবিভন্ন েসক্টের শ্রিমকেদর মজুির ৬ েথেক ৮ গুণ বৃদ্িধ েপেয়েছ। আর
িবএনিপ তােদর আমেল িবিভন্ন সমেয় অিধকার আদােয় আন্েদালনকারী
শ্রিমকেদর গুিল কের হত্যা কেরেছ। এিটই বঙ্গবন্ধুকন্যার সােথ
অন্যেদর পার্থক্য।
েরাববার মন্ত্রী বন্দরনগরী চট্টগ্রােম তার েদওয়ানজী পুকুরপােড়র
বাসভবেন সাংবািদকেদর সােথ মতিবিনময়কােল এ সব কথা বেলন। আওয়ামী
লীেগর উপ-প্রচার সম্পাদক আিমনুল ইসলাম আিমন মন্ত্রীর সােথ িছেলন।
েম িদবস উপলক্ষ্েয মন্ত্রী বেলন, ‘আজ পেহলা েম, শ্রিমকেদর অিধকার
প্রিতষ্ঠার িদন। প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনার নানািবধ পদক্েষেপর
কারেণই শ্রমজীবী মানুেষর জীবনমান উন্নত হেয়েছ, ক্রয়ক্ষমতা
েবেড়েছ। ২০০৯ সােল আমরা সরকার গঠন করার আেগ গার্েমন্টস শ্রিমকেদর
ন্যুনতম মজুির িছল ১ হাজার ৬৫০ টাকা, এখন েসিট ৮ হাজার টাকায়
উন্নীত হেয়েছ। পাটকল শ্রিমকেদর ন্যুনতম মজুির িছল মাত্র ৯৬০
টাকা, এখন েসিট ৮ হাজার ৩’শ টাকায় উন্নীত হেয়েছ।’
এভােব বঙ্গবন্ধুকন্যার হাত ধের িবিভন্ন েসক্টের শ্রিমকেদর মজুির
৬ েথেক ৮ গুণ েবেড়েছ উল্েলখ কের ড. হাছান বেলন, একইসােথ
শ্রিমকেদর িচিকৎসা, যাতায়াত, বািড়ভাড়া, গার্েমন্টস শ্রিমকেদর
দুপুেরর
িটিফেনর
ব্যবস্থাসহ
িবিভন্ন
ভাতা
প্রধানমন্ত্রীর
েনতৃত্েব আমােদর সরকার িনশ্িচত কেরেছ। আিশর দশেক শ্রিমেকর মজুির
সােড় িতন েকিজ চােলর দােমর সমান করার স্েলাগান িছল। আর এখন
শ্রিমেকর মজুির ১৫ েকিজ চােলর মূল্েযর সমান হেয়েছ।
িবএনিপ েনতা ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকুর বক্তব্য ‘েশখ হািসনােক
েদেশ িফরেত িজয়াউর রহমান সহেযািগতা কেরিছেলন’ এ িনেয় প্রশ্েনর
জবােব ড. হাছান মাহমুদ বেলন, ‘এিট তােদর িমথ্যাচােরর আেরকিট
প্রমাণ। বঙ্গবন্ধুকন্যা েশখ হািসনােক যখন আওয়ামী লীেগর সভাপিত
িনর্বািচত করা হয়, তখন িতিন ভারত েথেক যােত েদেশ না আেসন েসজন্য
সমস্ত
প্রিতবন্ধকতা
ৈতির
কেরিছেলন
িজয়াউর
রহমান।
িকন্তু
বঙ্গবন্ধুকন্যা েঘাষণা কেরিছেলন, েয েকােনা মূল্েয বাংলােদেশ

আসেবন। তাঁর এই দৃঢ়েচতা মেনাভাব, একইসােথ আন্তর্জািতক চােপর
কারেণ িজয়া বঙ্গবন্ধুকন্যােক েদেশ আসেত িদেত বাধ্য হেয়িছেলন।’
শুধু তাই নয়, বঙ্গবন্ধুকন্যা আসার সময় িবমানবন্দের যােত
েলাকসমাগম না হয় েসজন্যও িজয়া নানা প্রিতবন্ধকতা ৈতির কেরেছন
উল্েলখ কের ড. হাছান বেলন ‘েদেশ আসার পর েশখ হািসনা ধানমন্িড ৩২
নম্বেরর বািড়েত একিট িমলাদ পড়ােত েচেয়িছেলন। িজয়া েসই অনুমিত
েদনিন। পের ৩২ নম্বেরর বািড়র সামেনর রাস্তায় জনেনত্রী েশখ
হািসনােক বঙ্গবন্ধুসহ ১৫ আগস্েট শিহদেদর মাগেফরাত কামনা কের
িমলাদ পড়ােত হেয়েছ। এই হচ্েছ িজয়াউর রহমান এবং িবএনিপ, আর টুকু
সােহব িক বেলন ?’
এ সময় সবাইেক ঈেদর আগাম শুেভচ্ছা জািনেয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী
হাছান মাহমুদ বেলন, বঙ্গবন্ধুকন্যা েশখ হািসনার িনর্েদশনায়
সরকােরর পক্ষ েথেক যাবতীয় পদক্েষেপর কারেণ সাম্প্রিতক অন্যান্য
বছেরর তুলনায় এ বছর ঈদ যাত্রাটা অেনক িনর্িবঘ্ন হেয়েছ। মহাসড়ক,
েরল সব ক্েষত্েরই অন্যান্য বছেরর তুলনায় ব্যবস্থাপনা অেনক ভােলা।
অন্যান্েযর মধ্েয চট্টগ্রাম উত্তর েজলা আওয়ামী লীেগর সহসভাপিত
উপেজলা েচয়ারম্যান স্বজন কুমার তালুকদার, রাঙ্গুিনয়া উপেজলা
আওয়ামী লীেগর সহসভাপিত আবদুল েমানাফ িসকদার, সাধারণ সম্পাদক
ইঞ্িজ. শামসুল আলম তালুকদার প্রমুখ এসময় উপস্িথত িছেলন।

