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H I G H L I G H T S 
 
AL GS Obaidul Quader urges all to remain alert about evil forces, saying that the forces are now 
in the field to create anarchy, marking the Durga Puja.  (R. Today: 10) 
 
Information and Broadcasting Minister Dr. hasan Mahmud says, the foreign ambassadors can give 
advices but cannot interrupt internal affairs. At the same time, it should be remembered that 
diplomatic norms are not violated.  (VOA: 5) 
 
BNP SG Mirza Fakhrul Islam Alamgir says, the government has to resign and dissolve parliament 
and hand over power to a neutral interim government.  (R. Today: 10) 
 
JaPa Chairman GM Quader says overall situation of the country is very fragile and he doesn't 
understand if the elections will be free & fair & all the parties will participate in it.  (R. ABC: 9) 
 
RMG suppliers are facing hindrances in exporting products on time due to extreme load-shedding. 
The situation has turned so acute that factories are facing 4 to 10 hours of power cut a day. 
  (VOA: 5) 
Remittance inflow dropped by 10.84 per cent to 1.53 billion dollars in September - the inflow of 
remittance in September was the lowest after February 2022.  (R. Today: 9) 
 
Bangladesh's trade deficit stands 4.55 billion dollars in the July-August period of FY23 compared 
with that in the same period of FY22, as import payments surged against export earnings.   
                                                                                      (R. ABC: 9) 
As many as 476 people were killed & 794 injured in road accidents in September, as per Road 
Safety Foundation. About 35 per cent of total victims died in motorcycle accidents.  (R. ABC: 9) 
 
Three more dengue patients died yesterday, raising this year's death toll from this disease in the 
country to 61. During this period, 525 more patients were hospitalized with the viral fever.  
 (VOA: 6) 
Authorities on Monday have suspended tourist ship movements from Teknaf to Saint Martin’s 
Island until further notice amid a tense situation along the Bangladesh-Myanmar border.  
 (R. Tehran: 7) 
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অপশি% মােঠ *নেমেছ, -গ /া0জা উপলে45 তাই সবাইেক সতক / থাকার আ>ান জািনে?েছন আও?ামী লীেগর 
সাধারণ সDাদক, সFক পিরবহন ও *সHমIী ওবা?-ল কােদর।  (*র. Kেড : ১০) 
  
বাংলােদেশ অংশPহণQলক িনব /াচন িনেয় িবেদিশ রাTUতরা পরামশ / িদেতই পােরন বেল উেVখ কেরেছন তX 
ও সYচারমIী ডZর হাছান মাহ[দ। িতিন বেলেছন, পরামশ / *যন ]টৈনিতক শালীনতার ল`ন না কের।
 (*ভায়া : ৫) 
 
িবএনিপর মহাসিচব িমজ/া ফখeল ইসলাম আলমগীর বেলেছন, সরকারেক পদত5াগ কের সংসদ *ভেঙ 
িনরেপ4 অgব /তhকালীন সরকােরর কােছ 4মতা হiাgর করেত হেব। (*র. Kেড : ১০) 
 
*দেশর সািব /ক পিরিjিত অত5g নাkক উেVখ কের জাতী? পাl /র *চ?ারmান িজ এম কােদর বেলেছন,সামেন 
িনব /াচন িকn িনব /াচেন সব দল অংশ *নেব িকনা, িনব /াচন অবাধ ও op ুহেব িকনা- তা rঝেত পারিছ না। (*র. 
এিবিস :  ৯) 
 
*লাডেশিডংে?র কারেণ বাংলােদেশর *পাশাক সরবরাহকারীরা আgজ/ািতক *পাশােকর uচরা িবেvতা এবং 
w5ােxর কােছ পy সরবরাহ করেত সমzা? পেFেছন। পিরিjিত এতটাই ভ?াবহ *য, কারখানা{েলা এখন 
িদেন |া? ৪ *থেক ১০ ঘ�া িব-5ৎিবহীন থােক।  (*ভায়া : ৫) 
 
এবার *রিমেট� কেম *গল। স� িবদা?ী *সে��ের *দেশ এেসেছ |া? ১.৫৪ িবিল?ন মািক /ন ডলার। গত 
সাত মােসর মে� যা সব /িন�। (*র. Kেড : ৯) 
   
চলিত ২০২২-২০২৩ অথ /বছের kলাই-আগ� মােস বািণজ5 ঘাটিতর পিরমাণ দাঁিFে?েছ ৪৫৫ *কাl ৫০ ল4 
মািক /ন ডলার। আমদািন �ে?র *চে? রফতািন আ? কম হও?া? অথ /বছেরর �eেত বF অংেকর এই বািণজ5 
ঘাটিত *দখা  (*র. এিবিস :  ৯) 
 
সFক -ঘ /টনা? গত *সে��র মােস িনহত হে?েছ ৪৭৬জন, আহত হে?েছ ৭৯৪জন। অথ /াৎ গত মােস িদেন 
গেF ১৫ দশিমক ৮৬জন িনহত হে?েছ। িনহেতর ৩৫ শতাংেশর *বিশ *মাটরসাইেকল -ঘ /টনার িশকার।  
 (*র. এিবিস :  ৯) 
  
বাংলােদেশ এিডস মশাবািহত *ড� *রােগ আvাg হেয় রিববার সকাল ৮টা *থেক *সামবার (৩ অেZাবর) 
সকাল ৮টা পয /g ২৪ ঘ�ায় ৩জেনর �H5 হেয়েছ। চলিত বছের *ড�েত �H5-সং�া ৬১জেন *পৗঁেছেছ। এ 
সমেয় আরও ৫২৫জন নHন *রাগী শনা% হেয়েছ। (*ভায়া : ৬) 
  
িময়ানমার-বাংলােদশ সীমােg চলমান উে�জনাকর পিরিjিতর কারেণ *টকনাফ-*স�মাl /ন eেট পয /টকবাহী 
জাহাজ ব� রাখার িস�াg িনেয়েছ সরকার।  (*র. *তহরান : ৭ ) 
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িবিবিস 

বাংলােদেশ (কািভেডর .থম এবং ি2তী5 (ডােজর 7কা (দ5া ব8 কের িদে9 সরকার 
বাংলােদেশ কেরানা ভাইরােসর .িতেরাধী 3কার .থম এবং ি7তী8 9ডাজ 9দ8ার কম <=িচ আগামী ৮ ই অেCাবর 9শষ 
হেF। HাIJ অিধদKর জািনে8েছ এরপর NO PQার 9ডাজ 9দ8ার কম <=িচ চলমান থাকেব। িবR HাIJ সংIা এখেনা 
পয <U কেরানাভাইরােসর VবিRক মহামারীর সমািK 9ঘাষণা কেরিন। এমন অবIা8 কী কারেণ .থম এবং ি7তী8 9ডাজ 
3কা 9দ8া বY করেছ সরকার, আর যারা বাদ পেZেছন সামেন তারা চাইেল কীভােব 3কা 9দ8া N[ করেত পােরন 
এসব .\ িনে8 িব]ািরত জানােত ঢাকা 9থেক এখন 9যাগ িদেFন সংবাদদাতা শাহনাজ পারভীন: 
িবিবিস : 9কন সরকার এখন .থম এবং ি7তী8 9ডােজর 3কা 9দ8া বY কের িদে8েছ তােদর _ি`টা কী? 
শাহনাজ : একটা হেF 9য, HাIJ অিধদKর 9থেক জানােনা হে8েছ 9য, .থম এবং ি7তী8 9ডাজ 9দ8ার জb সরকােরর 
হােত 9য অবিশc 3কাdেলা রে8েছ তার 9ম8াদ 9শষ হেত চেলেছ নেভeর মােস এবং বলা হেF 9য টাকা িদে8 সাধারণ 
জনগেণর জb এই 3কাdেলা 9কনা হে8েছ এবং তােদরেক িবনাfেg এটা 9দ8া হিFল। তারা যােত 3কাdেলা 9নন 
9স কারেণ 9বশ কে8কবার গণ3কা কম <=িচর আে8াজন করা হে8েছ যােত কের বাদ পZা মাhষজন .থম এবং ি7তী8 
9ডাজ 3কা িনে8 9নন এবং আজেকর 9থেকই িকi .থম এবং ি7তী8 9টাQ 3কা 9ন8ার এই কম <=িচ 9শষ হে8 
যাও8ার কথা িছল। মাhষজনেক আবােরা একk আlহী কের mলেত 9স3 ৮ তািরখ পয <U বাZােনা হে8েছ। িকi 
সামেন 9স3 আর বাZােনা হেব না। HাIJ অিধদKেরর 3কাদান কম <=িচর .ধান ডা`ার শামnল হক বলিছেলন 9য, 
বাংলােদশ সরকােরর কেরানা .িতেরােধর 3কার 9oেp 9য লoJমাpা রে8েছ বাংলােদশ মেন কের 9য 9স3 অিজ<ত 
হে8েছ এবং বাংলােদেশ এক 9কান ধরেনর হাড < ইিমউিন3 Vতির হে8েছ বেল িতিন 9সটা মেন কেরন। তেব একই 
সােথ 9যসব মাhষজন আসেল 3কাdেলা িনেFন না এই কম <=িচ এই কারেণ িদেত এবং .থম 9ডাজ চািলে8 যাও8ার 
আর rব 9যৗি`কতা 9দখেছন না 9যমনটা আমােক বলিছেলন এই 3কাদান কম <=িচর .ধান ডা`ার শামnল হক, 
(Hকেt) : ভJাকিসনdেলা আনা হে8েছ এখন যিদ তারা না 9ন8 বা যিদ সিতJই বািক না থােক তাহেল আমােদর বY 
কের 9দ8 ভােলা না! আমােদর 9য টােগ <ট uপ িছল আমরা বY কের িদব না িকi ভJাকিসন 9তা িবষ8টা হে8েছ 9য 
ভJাকিসনটা সংlহ করা হে8েছ 9কউ যিদ না িদেত চা8 মােন আপিন ১০০ জেনর জb খাবার রাxা কেরেছন yইজন 
আসেলা না িতনিদন পের যিদ তারা আেসন তাহেল 9তা খাও8ােত পারেবন না। 
িবিবিস : সরকার িক ভিবzেত আর 3কা আনেবই না তাহেল? 
িম. হক : আমরা আনিছ। PQার 9ডাজ আনিছ। ভJাকিসন এেনেছ, ভJাকিসেনর এ{পা8ার হে8 9গল। ভJাকিসন 9কনা 
হে8েছ। ওটা ভJাকিসন এdেলা 9কনা ভJাকিসন। 9ডােনশনও এেসেছ। 9ডােনশনdেলা আমরা PQাের িদেত পারব। 
িকi এ 9কনা ভJাকিসনdেলা তারা িনেF না, সরকার িক বারবার িকনেব? বলিছেলন HাIJ অিধদKেরর 3কা কম <=িচর 
.ধান ডা`ার শামnল হক। 
িবিবিস : উনার কথা Nেন 9বাঝা যােF অেনক মাhষ এখেনা আlহী হেF না বেল এখন তােদরেক এটা িনেত হেF 
এরকম একটা কথা িতিন বলিছেলন। িকi আবার যিদ সং}মণ 9বেZ যা8 এবং অেনক মাhষ তখন আবার উৎসাহী 
হেত থােক 9য আিম 9নইিন আিম এখন চাই তারা কী করেব তখন? 
শাহনাজ :েয ত� আমার কােছ রে8েছ HাIJ অিধদKেরর 9দ8া 9সই অhযা8ী বাংলােদেশ এই পয <U .থম 9ডাজ 
িনে8েছন ১৩ 9কা3 ১৯ লােখর মেতা আর ১২ 9কা3 ৩৩লােখর মেতা মাhষ ি7তী8 9ডাজ িনে8েছন এবং পাঁচ 9কা3 
৩৮ লােখর মেতা মাhষ PQার 9ডাজ িনে8েছন এবং যারা আসেল 9কান 9ডাজই 9ননিন বা হ8েতা এক3 9ডাজ 
িনে8েছন িকi ি7তী8 9ডাজ 9ননিন এেদর সং�া আসেল সরকােরর তরফ 9থেক বলা হেF অেনক 9বিশ ন8 িকi 
তারপরও এক 9কা3র উপের 9লাক আেছ যারা 9কান 9ডাজই 9ননিন অথবা ি7তী8 9ডাজ 9ননিন িকi .থম 9ডাজ 
িনে8েছন। ডা`ার শামnল হক আমােক বলিছেলন এরকম 9কউ যিদ 9থেক থােক 9য, 9কােনা ধরেনর 3কাই 9ননিন 
িকi সামেন িনেত চান তােক পয <াK কারণ 9দখােত হেব। অথ <াৎ 9সই কারণ3 lহণেযা� হেত হেব 9যমন: িতিন 
হ8েতা অnI িছেলন, হাসপাতােল ভিত < িছেলন। 9সই সা3 <িফেকট তােক 9দখােত হেব। 9কউ 9দেশর বািহের িছেলন 
9স3 িনে8ও যিদ িতিন 9কে� যান তাহেল িতিন 3কা িনেত পারেবন। িকi ইেF কের 9ননিন, 9কান কারণ 9দখােত 
পারেবন না এমন 9লােকর 9oেp এই িবষ83 .েযাজJ হেব না। 
িবিবিস : সরকােরর এই িস�াU িনে8 িবেশষ�েদর মতামত কী?  
শাহনাজ : বাংলােদেশ আসেল কাছাকািছ সম8 কেরানাভাইরােসর মহামারী কেম এেলা এ বছর িকi সবাই আবার 
খািনকটা বাZেত N[ কেরেছ এবং 9যেহm িবR HাIJ সংIা এখেনা এর সমািK 9ঘাষণা কেরিন। িকi আে] আে] 
কেম আসার কারণ হেF মাhষ একই সােথ সং}িমত হে8েছ এবং 3কা 9দ8া হে8েছ এ কারেণ মাhেষর মে� 
ইিমউিন3 Vতির হে8েছ। িকi যারা বাদ পেZেছন তােদর একজনও যিদ আ}াU হন তাহেল তােদর �েরা পিরবােরর 
মে� 9সটার একটা চাপ Vতির হেব। কারণ তােদরেক হাসপাতােল িনেত হেত পাের আবার একই সােথ 3কার 
কায <কািরতা 9বিশিদন থাকেছ না বেলই িকi কে8ক3 9ডাজ িদেত হেF। অতএব 9সসব িক� মাথা8 9রেখ আসেল 
সরকার এখন উিচত হেব নmন কের আবার 3কা }ে8র জb উৎস rেঁজ 9বর করা। আর 9সরকমটাই িবেশষ�েদর 
কােছ মত পাও8া 9গেছ। (িবিবিস ১৯৩০ ঘ. ০৩.১০.২২ এিলনা ও 9কািহhর) 
সরকােরর িব;ে< =গপৎ আেBালন Dতিরর লেEF আবার কথা G; কেরেছ িবএনিপ 
বাংলােদেশ িনব <াচেনর আেগ _গপৎ আে�ালেন একমত হওয়ার লেoJ িবএনিপ অbাb িক� িবেরাধী রাজৈনিতক 
দেলর সােথ ি7তীয় দফা আেলাচনা N[ কেরেছ। তেব .]ািবত আে�ালেনর �পেরখা িনেয় এখনও 9কােনা আেলাচনা 
হেF না তেব 9সই আে�ালেন 9কােনা 9কােনা দািব উ�াপন করা হেব একদফা আেলাচনা 9স িবষয় �ড়াU করা হেব 
বেল জানা 9গেছ। িবএনিপর 9নতারা বেলেছন 9য, আওয়ামী লীগ সরকােরর পতেনর দািবেক fল লoJ কের অb 
দলdেলার সােথ মীমাংসার িভি�েত এ মােসর মে�ই তারা _গপৎ আে�ালেনর দািব দফা �ড়াU করেবন। গত 
9রাবরার 9থেক িবিভx দেলর সােথ িবএনিপ এই আেলাচনা পব < N[ কেরেছ। িব]ািরত কািদর কে�ােলর .িতেবদেন। 
কািদর কে�াল : সরকােরর িব[ে� _গপৎ আে�ালেনর লেoJ িবএনিপ ি7তীয় দফার আেলাচনায় yÕিদন ধের 9ছাট 
9ছাট চার3 দেলর সােথ আেলাচনা কেরেছ। দল3 এই আেলাচনার মা�েম দািবdেলা �ক করার কথা বলেছ। দল 
িনরেপo সরকােরর অিধেন িনব <াচন এবং আওয়ামী লীগ সরকােরর পতন এই দািবেত তােদর 9ফাকাস থাকেছ। এর 
সােথ িবএনিপ 9নpী 9বগম খােলদা িজয়ার িনঃশত < �ি` তােদর দলীয় দািব রাখা হেF। িনতJ.েয়াজনীয় পে�র fg 
�ি�সহ অথ <ৈনিতক পিরিIিতর িবষয়ও আনা হেয়েছ দািবনামার তািলকায়। সব িমিলেয় ১০ দল দািবনামা িবএনিপ 
উপIাপন করেছ িবিভx দেলর সােথ আেলাচনায়। দল3র মহাসিচব িমজ<া ফখ[ল ইসলাম আলমগীর বেলেছন, তােদর 
এই আেলাচনায় অb দলdেলা দািবdেলার �াপাের একমত হেল তার িভি�েত _গপৎ আে�ালেন তারা নামেবন, 
(Hকেt) : .থম দফায় 9য আেলাচনাটা িছল আমােদর একমত হওয়ার 9য আমরা একটা 9যৗথ আে�ালন গেড় 
mলেবা। 9সই িবষয় তখন আমরা একমত হেয়িছলাম 9য �া আমরা 9যৗথ _গপৎ আে�ালন গেড় mলেবা। এখন এই 
আে�ালেনর জেb দািব কী থাকেব- 9যমন: আমরা সংসদেক িব�K করা, 9কয়ারেটকার সরকােরর দািব, সরকােরর 
পদতJাগ, 9বগম িজয়াসহ সকল রাজ বি�েদর �ি` এdেলা হেF কেতাdেলা কমন দািব 9য সব দািবdেলােত একমত 
হওয়া। .ায় ১০3র মেতা দািব আমরা আেলাচনা করিছ। 
িবএনিপ গত 9ম মাস 9থেক িতন মাস ধের ২২3 রাজৈনিতক দেলর সােথ .থম দফায় আেলাচনা কেরিছল। 9সই 
আেলাচনায় অংশlহণকারীেদর মে� িছল িবএনিপর �রেনা ২০ দলীয় 9জােটর শিরক কেয়ক3 দল এবং এর বাইের 
বামপ�ী, ইসলামপ�ী বা ডানপ�ী কেয়ক3 দল। িবএনিপর .থম দফার 9সই আেলাচনায় �রেনা িমp জামায়ােত 
ইসলামীর সােথ আh�ািনক 9কােনা Vবঠক কেরিন। এখন ি7তীয় দফার আেলাচনােতও জামায়ােত ইসলামীর সােথ 
আh�ািনকভােব বা .কাে¡ িবএনিপর 9কােনা আেলাচনার স¢াবনা কম। দল y3র মে� অনাh�ািনক কথাবাত <া 
রেয়েছ। িবএনিপ 9নতােদর অেনেক বেলেছন, তােদর �রেনা িমpেদর বাইের বামপ�ীসহ অbাb দলেক আে�ালেন 
9নয়ার টােগ <ট 9থেক তারা এই 9কৗশল িনেয়েছন। তেব িবএনিপ 9সই .থমদফায় আেলাচনায় _গপৎ আে�ালেনর 
�পেরখা Vতিরর কথা বেলিছল। এখন আেলাচনােতও দল3 সামিlক 9কােনা �পেরখা না িদেয় দািব দফা �ক করার 
কথা বলেছ। তােদর মে� কgাণ পা3 <র 9নতা (অব.) 9জনােরল 9মা. ই£াহীম বলিছেলন, আে�ালন িনব <াচন এবং 
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তারপের তারা কীভােব কাজ করেবন 9সই .\ উেঠ তােদর আেলাচনায়, (Hকেt) : .\ িছল সরাসির 9য িনব <াচেনর 
¤েব < 9কান ধরেনর সরকার চান। িনব <াচেনর পের 9কান ধরেনর সরকার চান। একটা দািবনামা িবএনিপর খসড়ােত 
আেস দল িনরেপo ত¥াবধায়ক সরকার অথবা দল িনরেপo িনব <াচনকালীন সরকার চাই। আর একটা কথা িছল 9য 
আমরা আে�ালেনর মা�েম সরকােরর পতন স¢ব করেত চাই এবং স¢ব হেল 9য সরকার গ�ত হেব ভিবzেত তারা 
কী করেব। এই .সে¦ িবএনিপর ব`� হেলা এটা আজেকর আেলাচJ িবষয় নয় আমরা আবার যখন বসেবা তখন ওই 
িবষয়dেলা আেলাচনা করেবা। 
িবএনিপ একিদেক দলগতভােব সভা-সমােবশ করেছ; অbিদেক _গপৎ আে�ালন করেত িবিভx দেলর সােথ 
আেলাচনা চালােF। এই _গপৎ আে�ালন গড়ার .ি}য়ায় িবএনিপর সােথ রেয়েছন নাগিরক ঐেকJর 9নতা মাহা�yর 
রহমান মাxা। িতিন মেন কেরন িবএনিপর এই উে¨ােগ তারা ধীরগিত লoJ করেছন, (Hকেt) : .থম রাউে©র 
আেলাচনা 9সই সময় আম িজে�স কেরিছলাম 9সেক© রাউে©র কথা যথা বেলেছ তখন িজে�স কেরিছলাম 9য 
কেতািদেন করেবন, আপনােদর 9তা অেনক সময় লাগেব। বলেলা না এক yই সKােহর মে� কের 9ফলেবা; িকi এটা 
এেতািদন লাগার কথা না। িবএনিপ অেনক বড় বড় সভা করেছ তারপেরও 9কউ একা আে�ালন কের িজতেত পারেব 
না। আে�ালেন িবজেয়র জb সবাইেক লাগেব এবং সবাই 9যেহm একমেª আমরা আসেত পারিছ না অতএব _গপৎ 
করা ভােলা। 
_গপৎ আে�ালেন 9যসব দল অংশ 9নেব িনব <াচেনর সময় তারা এক মেª আসেব িকনা অথবা িনব <াচেনর পর সরকার 
গঠেনর .\ এেল তখন তারা কীভােব এেগােব িবিভx দেলর সােথ আেলাচনা এসব .ে\র �েখা�িখ হেFন িবএনিপ 
9নতারা। রাজৈনিতক িবে«ষকরা মেন কেরন এখনই 9কােনা �পেরখা না 9দয়ার িবষয়3 িবএনিপর 9কৗশল হেত 
পাের। িবএনিপ সমথ <ক 9পশাজীবী 9ফারােমর একজন 9নতা এবং ঢাকা িবRিব¨ালেয়র অ�াপক তাজেমরী ইসলাম 
মেন কেরন একটা পয <ায় িগেয় _গপৎ আে�ালনকারীেদর এক মেªই 9যেত হেত পাের, (Hকেt) : আিম 9তা মেন 
কির এত¬র 9য আসেতেছ আে�ালনেতা পিজ3ভ তাই এত¬র আসেছ তারপের আমার মেন হয় এটা আর একk 9কা-
অপের3ভ হেল তারপের িনয় একটা সময় আসেব তারা ফরমািল 9জাট কেরই এেগােব। এটা করেতই হেব তােদর।  
িবএনিপ 9নতারা বেলেছন, িবিভx দেলর সােথ এবােরর আেলাচনা তারা এমােসর মে�ই 9শষ করার 9চcা করেবন 
তেব _গপৎ আে�ালেন মােঠ নামার �াপাের nিনিদ <c 9কােনা সময় তারা এখনই বলেত পারেছন না। 
 ( িবিবিস: ১৯:৩০ ঘ. ০৩.১০.২০২২ সাই®র ও ফােতমা) 
কলকাতার এক বাঙািল (লিখকার শািK দািব কেরেছন ভারেতর নাগাLােMর Nশীল সমাজ 
ভারেতর নাগাgাে© এমন এক3 ¯াইব বা °± জািত 9গাি�র অি]² রেয়েছ যারা িনেজর মা �� হেল তােক 9কেট তার 
মাংস 9খেয় 9নন। কলকাতার একজন বাঙািল 9লিখকা তার গে´ এমন কথা 9লখার পর নাগা nশীল সমােজ তী£ 
.িতি}য়া হেয়েছ এবং তারা ওই 9লিখকার শাি] দািব কেরেছন। 9দবারিত �েখাপা�ায় নােম ওই 9লিখকা অব¡ 
িবিবিসেক বেলেছন, তার গে´র চিরpdেলা িছল কা´িনক এবং িতিন কারও অhµিতেত আঘাত িদেয় থাকেল 
oমা.াথ¶। িকi নাগাgাে©র িশ´ী Pি�জীবীরা মেন করেছন 9য, গে´ 9যভােব তােদর রােজJর নাম �বহার করা 
হেয়েছ তা বািক 9দেশ নাগােদর স·ক< ¸ল বাত <া 9দেব এবং এই ধরেনর আপি�কর 9লখা-9লিখ িক�েতই 9মেন 9নয়া 
যায় না। ( িবিবিস: ১৯:৩০ ঘ. ০৩.১০.২০২২ এিলনা ও ফােতমা) 
এই বছর িচিকৎসা িবQােন (নােবল RরSার (পেয়েছন Nইিডশ িবQানী (সায়ােU Vােবা 
এ বছর িচিকৎসা িব�ােন 9নােবল �র¹ার 9পেয়েছন nইিডশ িব�ানী 9সায়ােU ºােবা । Qকেথেম 9নােবল কিম3 
বেলেছ, িনয়াডার থাল নােম মাhেষর এক ¤ব < �[েষর বংশগত িজেনর সাংেকিতক গঠন আিব»ােরর y�হ কাজ িতিন 
কেরেছন। চি�শ হাজার বছেরর �রেনা এক3 হাড় 9থেক িতিন .থমবােরর মেতা এই িডএনএ ত� উ�ার কেরেছন। 
তার আিব»ার 9থেক জানা 9গেছ আজেকর মাhষ তার িডএনএেত িনয়াডার থালেদর িজেনর বংশ পিরচয় বহন করেছ।  
(িবিবিস: ১৯:৩০ ঘ. ০৩.১০.২০২২  এিলনা ও ফােতমা) 
িবিবিস (ফান ইেনর অYZান 
িবিবিস বাংলার 9ফান ইেন আজেকর িবষয় গাইনী ও ¼ী 9রাগ িবষেয় িবিভx .ে\র জবাব 9দেবন বাংলােদশ 9মিডেকল 
কেলজ হাসপাতােলর কনসালেট½ ডা. আরমানা ইসলাম .থেমই .\ করেবন সািদয়া আ`ার বিরশাল 9থেক।  
িমস সািদয়া: আমার বয়স ২০ বছর। আমার িপিরয়ড অিনয়িমত িছল। এজb এবছর 9ম মােসর ২৯ তািরেখ গাইনী 
ডা`ারেক 9দখাই। উিন অেনকdেলা 9টQ 9দয়। তার মে� একটা িছল 3িভএসআই ওখােন 9রজাে¾ 9লখা িছল 9য 
9.ািমেনট ওভাির, মােন কী? আর ি7তীয় .\ হেF িরেপাট < আসার পর ডা`ার ও¿ধ িলেখ 9দয় ডাউিমন। বেলন 9য, 
িপিরয়ড N[ হেল .থম িদন 9দখা করেত। যাওয়ার পর আর একটা ও¿ধ িলেখ 9দন ডাউন-৩৫। ওটার 9নওয়ার পর 
িবিভx সমÁা অhভব করিছলাম। 9£েQ �াথা অhভব হেতা। এরপর ৩ মাস ও¿ধটা কি½িনউ করার পের 9£Q 9থেক 
পািনর মেতা 9বর হেতা। তারপের আবার ডা`ােরর কােছ যাই। ৩ মাস পের উিন আমােক 9£েQর আÂাসােনা আর 
হরেমান 9টQ 9দয়। yইটাই নরমাল আেস। বলেলন ও¿েধর জb সাইড ইেফC হেয়েছ। লাQ ১টা ও¿ধ 9দয় 
িপনােফরা নােম। আর বলেলন িবেয় করা বা কনেসÃ করা পয <U ডা`ােরর ফেলাআেপ থাকেত। িপিরয়েডর সমÁা 
আর 9নই। আর যিদ সমÁা নাও থােক তারপরও িক আমার ডা`ারী ফেলাআেপ থাকেত হেব? 
ডা. আরমানা : িপিরয়ড এখন 9রdলার? 
িম. সািদয়া : �াঁ, ৫ মাস যাবত �ক হেF।  
ডা. আরমানা : আFা তাহেল আর সমÁা 9নই। ৫ মাস যখন 9রdলার হেF তার মােন (অÄc) �কমেতা হেF। 
9সজb ফেলায়ােপ থাকেবন। 9.ািমেন½ ওভাির মােন ওভাির বড় সাইেজর হেয় 9গেছ। এdেলা সাধারণ িপিসও একটা 
9রাগ, 9সখােন মািসক অিনয়িমত হেত পাের। এখন 9যেহm িনয়িমত হেয় 9গেছ আমার ধারণা 9য আর একটা যিদ 
আ¾াসােনাlাফী কেরন তাহেল 9দখেবন নরমাল হেয় 9গেছ এখন 9.ািমেন½ ওভাির 9নই। 9সজb rব 9বিশ 
ফেলাআপ করেত হেব, তা না। তেব ৬ মাস পর আর একটা আÂাসােনাlাফী িনেত পােরন। এবাের বিরশাল 9থেক 
কিল আ`ার। 
িমস কিল : আমার বয়স ২১ বছর। আিম অিববািহত। ৫ বছর আেগ 9থেক িপিরয়ড অিনয়ম N[ হেয়েছ। একসােথ 
৩, ৪, ৫ মাস হয় না। আবার যখন N[ হয় তখন বY হয় না। এক হেত 9দড় মাস থােক। lােম ডা`ার 9দখাইিছ 
ওনারা আমােক নরেমÇ 9খেত িদেয়েছ। ৩ মাস খাওয়ার পর পেরর মােস �কমেতা হেয়েছ। তারপর আবার সমÁা 
হইেছ। এরপর িপিজ হাসপাতােল ডা`ার 9দখাইিছ। ওখােন সব িরেপাট < 9দখাইিছ। ওনারা িরেপাট < 9দেখ বেল 
িহেমােÈািবন ৫.৫ িছল। 9সজb আবার Éাড ভের ি¯টেমে½র জb 9যেত বেলেছ। িকi আিম আর যাইিন। পিরবার 
9থেক বলেছ এই ব8েস িকেসর Éাড িদব। খাও8া-দাও8া করেল �ক হে8 যােব। এখােন এেস আবার িতনমাস িপল 
9খলাম। তারপরও 9রdলার হ8িন। বত <মােন 9হািমও ও¿ধ খাইলাম। খাও8ার পর N[ হে8েছ। একমাস পর আবার 
ও¿ধ আনিছ। িকi একমাস এখেনা িপিরয়ড কমেছ না। আিম এখন িক করেবা?  
ডা. আরমানা : .থম কথা ৫ িহেমােÈািবন এটা rব খারাপ। আপিন 9য র` না িনে8 চেল 9গেছন এটা ¸ল কেরেছন। 
আপনার ব8সী একটা 9মে8র িহেমােÈািবন ১১-১২ থাকা উিচত। এরকম অবIা8 থাকেল 9যেকােনা সম8 হােট <র ওপর 
9.সার পZেল হাট < বZ হে8 যা8। 9দখেবন হাটা চলা করেত 9গেল Rাসকc হেব, .চÊ yব <লতা লাগেব। আপনার 
আল¯াসেনাlািফ থাইরে8ড ফাংশন 9টQ করেত হেব। এdেলােত  যিদ 9কান সমÁা থােক তাহেল 9সই অhযা8ী 
ি¯টেম½ িনেত হেব। আর আেগ 9যেহm নরেমÇ 9খে8েছন আর এখন একমাস 9যেহm িÉিডং চলেছ আবার 
র`Ëbতাও আেছ rব শীÌই Éাড বY না করেল আেরা র`oরণ হেব এবং আরও র`Ëbতায় ¸গেবন। 9সেoেp 
নরেমÇ একই িন8েম নরেমÇ িদেন িতনবার কের 9খে8 ২১ িদন 9খে8 বY কেরন এবং বY হেল িনকটI গাইিন 
ডা`ােরর কােছ যােবন এবং .ে8াজনী8 9য পরীoাdেলা করা লােগ 9সdেলা কের তার পরামশ < অhযা8ী িচিকৎসা 
9নেবন।  
এবাের িসেলট 9থেক তানিজলা।  
িমস. তানিজলা : আমার জরা8ুর �েখ সমÁার জb Hামী ¼ীর িমলেন ÎিK পাই না। �থার কারেণ এখন আমার কী 
করণী8?  
ডা. আরমানা : জরা8ুর �েখর 9টQ কেরেছন? ভায়া বা লালা িনে8?  
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িমস. তানিজলা : িজ না।  
ডা. আরমানা : তাহেল িসেলেটর 9যেকােনা একজন গাইিন ডা`ােরর কােছ 9যেয় উিন জরা8ুর �খও পরীoা কের 
িদেবন 9য 9কান সমÁা আেছ িক না। যিদ ইনেফকশন থােক তাহেল উিন িচিকৎসা 9দেবন এবং তার আেগ ভা8া 9টQ 
আর জরা8ুর �খ 9থেক লালা িদে8 পরীoা কের। 9সটােত 9দখা 9য 9কােনা ইনেফকশন বা অb 9কান সমÁা আেছ িক 
না। সমÁা থাকেল ওই মত িচিকৎসা 9নেবন। আর জরা8ুর �েখর পরীoা কিরে8 যিদ িরেপাট < ভােলা থােক তাহেল 
জরা8ু �েখর কJাÇােরর 9য 3কা আেছ 9সdেলা িনে8 িনেত পােরন।  
এবাের লািম8া আ`ার বিরশাল 9থেক।  
িমস. লািম8া : আমার 9পেটর ডান পাশ 9থেক হালকা �থা কের। এজb ডা`ার 9দখাইিছ। ডা`ার 9টQ িদে8েছ। 
িরেপাট < 9দেখ ডা`ার বেলেছ বাÏার হাট <িবট আেস নাই। এখন আিম কী করেবা?  
ডা. আরমানা : কেব 9শষ িপির8ড হে8েছ?  
িমস. লািম8া : আগQ ৪ তািরখ। আল¯াসেনাlািফ কেরেছ অেCাবেরর ১ তািরখ।  
ডা. আরমানা : ছ8 সKাহ 9থেক আÂাসেনাlািফেত বাÏার হাট <িবট পাও8া যা8। আপনার এই মােসর ৪ তািরেখ ৮ 
সKাহ হেব। এেoেp 9যেহm হাট <িবট আেসিন 9সেoেp আেরা এক সKাহ ওেয়ট কের আেরকটা আল¯াসেনাlািফ 
কিরে8 িনেত পােরন একদম কনফাম < হও8ার জb। যিদ হাট <িবট না এেস থােক তাহেল বাÏাটা রাখা যােব না ওটা 
ও¿ধ খাইে8 ওটােক 9বর কের 9ফলেত হেব।  (িবিবিস: ২২৩০ ঘ.  ০৩.১০.২০২২   [বাইয়া, রিন ও আশরাফ) 

ভেয়স অফ আেমিরকা 
(পাশাক কারখানা[েলা িদেন ৪ (থেক ১০ ঘ`া িবaFৎহীন থােক : িবিজএমইএ সভাপিত 
বাংলােদশ গােম <½স ÐাhফJাকচারাস < অJা© এ{েপাট <াস < অJােসািসে8শেনর (িবিজএমইএ) সভাপিত ফা[ক হাসান 
বেলেছন, 9লাডেশিডংে8র কারেণ বাংলােদেশর 9পাশাক সরবরাহকারীরা আUজ<ািতক 9পাশােকর rচরা িবে}তা এবং 
£Jাে©র কােছ প� সরবরাহ করেত সমÁা8 পেZেছন। িতিন বেলন, পিরিIিত এতটাই ভ8াবহ 9য, কারখানাdেলা 
এখন িদেন .া8 ৪ 9থেক ১০ ঘÑা িবyJৎিবহীন থােক। 
রিববার (২ অেCাবর) রাজধানীর এক3 9হােটেল 9স½ার ফর পিলিস ডা8ালগ (িসিপিড) এবং জাম <ান সংIা 
িজআইেজেডর 9যৗথ উে¨ােগ আে8ািজত ‘ফJাCির Iাপন, লাইেসিÇং, সা3 <িফেকশন ও 9রিজেÒশন িবষে8 ওে8ব 
9পাট <াল চা� করা’ শীষ <ক আেলাচনা8 ফা[ক এসব কথা বেলন। 
িবিজএমইএ সভাপিত ফা[ক হাসান জানান, �ােসর চাপ এতই কম, কারখানাdেলা ¤ণ < oমতা8 চলেত পাের না। 
ফেল িডেজল খরচ কেমিন। বরং 9বেZেছ। িজআইেজেডর .েজC Ðােনজার ডা. মাইেকল 9Óাড অh�ান3 উপIাপনা 
কেরন। সªালনা কেরন িসিপিডর গেবষণা পিরচালক ড. খ�কার 9গালাম 9মা8ােÔম।  
(েভায়া : ২২০০ ঘ. ০৩.১০.২০২২ আলী আহেমদ ও নারগীস) 
অংশcহণeলক িনব fাচন িনেয় িবেদিশ রাghতরা পরামশ f িদেতই পােরন : তiমjী হাছান মাহkদ 
বাংলােদেশ অংশlহণfলক িনব <াচন িনেয় িবেদিশ রাÕ¬তরা পরামশ < িদেতই পােরন বেল উে�খ কেরেছন ত� ও 
সÖচারম×ী ডCর হাছান মাহ�দ। িতিন বেলেছন, পরামশ < 9যন Øটৈনিতক শালীনতার লÙন না কের। এক .ে\র 
জবােব ত�ম×ী বেলন, িবেদিশ রাÕ¬তরা অংশlহণfলক িনব <াচন িনে8 সব দেল সে¦ কথা বলেত পােরন। িনব <াচন 
িনে8 সংঘাত এZােনার জb 9কােনা 9কােনা দেলর সে¦ একাU কথাও বলেত পােরন। িনব <াচন িনেয় তারা যা বলেছন, 
আমরাও তােদর সােথ একমত। আমরা HF অংশlহণfলক িনব <াচন চাই। তারা অব¡ই পরামশ < িদেত পারেবন, তেব 
তা যােত বাংলােদেশর অভJUরীণ িবষে8 হ]েoপ ও Øটৈনিতক শালীনতার লÙন না হ8। 
9সামবার (৩ অেCাবর) ম×ণাল8 সভাকেo 9.স কাউিÇেলর বািষ <ক .িতেবদন lহণ ও সাংবািদকেদর সে¦ 
মতিবিনম8কােল হাছান মাহ�দ এ কথা বেলন। িবএনিপ স·েক < ত�ম×ী বেলন, িবএনিপ ২০১৮ সােল সংলাপ 
কেরিছল, তার ফল িহেসেব তারা ৫3 আসন 9পে8েছ। িবএনিপ এক3 সংঘাতম8 পিরিIিত Vতির করেত চােF। 
হাছান মাহ�দ বেলন, 9.স কাউিÇল .িত�া হে8েছ পাঠক ও সংবাদ মা�েমর মে� ¸ল 9বাঝাPিঝ ¬র করেত। 
বত <মােন 9.স কাউিÇেলর িতর¹ার করা ছাZা আর 9কােনা oমতা 9নই। এর oমতা বাZােত নmন আইন .ণ8ন 9চcা 
চলেছ। িতিন বেলন, সাংবািদকেদর ডাটােবস Vতির করা হেব। এ �াপাের এক3 নীিতমালার খসZা Vতির কেরেছ 9.স 
কাউিÇল। (েভায়া : ২২০০ ঘ. ০৩.১০.২০২২ আলী আহেমদ ও নারগীস) 
বাংলােদেশর কlবাজাের আইওএম nািপত ১২7 কিমউিন7 িqিনক উে2াধন 
HাIJেসবার nিবধা সÖসারেণ বাংলােদশ সরকার এবং িবR�াংেকর 9যৗথ .েচcার অংশ িহেসেব আUজ<ািতক 
অিভবাসন সংIা (আইওএম) ক{বাজাের ১০০3 কিমউিন3 িÓিনক Iাপন করেছ। এর মে� ১২3 কিমউিন3 িÓিনক 
Iাপেনর কাজ স·x হেয়েছ। রিববার (২ অেCাবর) ক{বাজাের নবিনিম <ত ১২3 িÓিনক উে7াধন কেরেছন HাIJ ও 
পিরবার কgাণম×ী জািহদ মােলক। এ সময় িতিন বেলন, 9কািভড-১৯ মহামাির N[র পর 9থেক বাংলােদশ সরকার 
জাতী8 HাIJেসবা কায <}মেক �াপক হাের বািZে8েছ। 
HাIJম×ী বেলন, আমরা এখন HাIJেসবা �বIা .িত3 মাhেষর 9দারেগাZা8 9পৗঁেছ িদেত উxয়ন অংশীদারেদর সে¦ 
কাজ করিছ। ক{বাজাের নবিনিম <ত কিমউিন3 িÓিনেকর উে7াধন, এই লoJ অজ<েনর জb অেনক সরকাির পদেoেপর 
মে� এক3। 
জািহদ মােলক আরও বেলন, 9দেশর দিoণাªেল 9মৗিলক অবকাঠােমা এবং পিরেষবাdেলােত বাংলােদশ .া8 ১০ লাখ 
9রািহ¦া শরণাথ¶েক আÚয় িদেয়েছ। জাতী8 পিরেষবাdেলার গZ িবেবচনায় এ অªেল পিরেষবা অেনক কম িছল। 
িব¨মান HাIJ nিবধাdেলার মে� অেনকdেলা yই দশক আেগ িনিম <ত হে8িছল। বbা এবং অbাb .াÛিতক িবপেদর 
কারেণ এ অবকাঠােমা oিতlI হে8েছ। 
আইওএম �রেনা িÓিনকdেলা 9ভেঙ আরও বড় আকাের, পিরেবশগতভােব 9টকসই ভবন Vতির করেছ এই ভবনdেলার 
মে� রে8েছ 9সৗর-চািলত িবyJৎ, িনরাপদ পািন সরবরাহ এবং উxত Áািনেটশন nিবধা। 
বাংলােদেশ আইওএম িচফ অফ িমশন আবyসা�র এসে8ভ বেলেছন, শরণাথ¶ এবং Iানীয় সÖদাে8র বÜমািpক 
চািহদা ¤রণ এবং তাৎoিণক এবং দীঘ <েম8ািদ চJােলÝ 9মাকািবলা করেত হেল মানিবক উx8েন .ধান µিমকা 
পালনকারীেদর মে� শি`শালী অংশীদাির² .ে8াজন। িতিন বেলন, বাংলােদশ সরকার, িবR�াংক এবং আইওএম-
এর মে� এই সহেযািগতা হেলা এক3 িনদশ <ন। যােত .িতফিলত হেয়েছ কীভােব মানিবক উx8ন স·ক<েক দীঘ <Iা8ী 
ফলাফেল �পাUর করা যা8। 
বাংলােদশ ও ¸টােনর িবR�াংেকর ভার.াK কািÞ িডেরCর ডJা©ান 9চন বেলন, আমরা মানিবক সংIা, উx8ন 
সহেযাগী এবং 9বসরকাির সংIার সে¦ ঘিন� সমßয় কের কাজ কের যািF। িতিন বেলন, আইওএমেক 9মাট ১৫ 9কা3 
ডলার অhদান সহা8তা িদেয়েছ িবR�াংক। িবR�াংক বাংলােদেশর Iানীয় সÖদাে8র চািহদা ¤রেণ এবং বাàáJত 
9রািহ¦ােদর িম8ানমাের িনরাপদ, 9HFা8 এবং ময <াদা¤ণ < Hেদেশ .তJাবত <ন না করা পয <U তােদর সহা8তা করেব। 
আইওএম ক{বাজার 9জলার একমাp মা�িমক HাIJ 9সবা 9ক� সদর হাসপাতাল সিÔত কেরেছ। ২৫০-শâার 
nিবধাস·x িবেশষ হাসপাতােল নবজাতেকর যã, জ[ির, িনিবZ পিরচয <া এবং কেরানাির 9ক8ার ইউিনটসহ 
িবেশষাি8ত পিরেষবা .দান কের। এখােন রেয়েছ 9কািভড-১৯ িচিকৎসা, র` সªালন এবং এইচআইিভ এবং 
অbােbর মে� এইডস 9রােগর জb 9HFােসবী পরামশ < এবং পরীoার nিবধা। 
.কে´র অবিশc িÓিনকdেলার িনম <াণ এবং 9জলা হাসপাতােলর সং¹ার কাজ চলমান রে8েছ এবং ২০২৩ সােল 9শষ 
হেব বেল আশা করা হেF। .াক-িনম <াণ পয <ােয় আইওএম HাIJেসবা পিরেষবাdেলােত অ�াহত nিবধা িনিত করেত 
অIা8ী কাঠােমা Vতির কের।(েভায়া : ২২০০ ঘ. ০৩.১০.২০২২ আলী আহেমদ ও নারগীস) 
বাংলােদেশ .থম ও ি2তী5 (ডাজ কেরানা 7কার কFােsইন চলেব ৮ অেuাবর পয fU 
বাংলােদেশ 9কািভড ১৯ সং}মণ .িতেরােধ চলমান .থম ও ি7তী8 9ডােজর িবেশষ 3কা কJাে·ইেনর সম8সীমা 
আগামী ৮ অেCাবর পয <U বাZােনা হে8েছ। 9সামবার (৩ অেCাবর) 9কািভড ১৯ ভJাকিসেনশন িবেশষ কJাে·ইন 
িবষ8ক এক ভাá <8াল 9.স ি£িফংে8 এ ত� জািনে8েছন HাIJ অিধদফতেরর অিতির` মহাপিরচালক অ�াপক ডা. 
আহেমyল কিবর। 
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আহেমyল কিবর বেলন, িবেশষ এই 3কা কJাে·ইন 9সামবার 9শষ হও8ার কথা থাকেলও সরকাির �3 ও লoJমাpা 
¤রণ না হও8া8 আরও িতনিদন এই কম <=িচ বাZােনার িস�াU িনে8িছ। আগামী ৪, ৬, ৮ তািরখ পয <U বাদ পZা 
�ি`রা িনধ <ািরত 3কা 9ক�dেলােত িগে8 3কা িনেত পারেবন। 
গত ছ8িদেন এক 9কা3রও 9বিশ মাhষ .থম, ি7তী8 ও PQার 9ডাজ িনে8েছন। এরমে� .থম 9ডাজ 9দ8া হে8েছ ৬ 
লাখ ২ হাজার ৪৮জনেক, ি7তী8 9ডাজ 9দ8া হে8েছ ১৫ লাখ ৪ হাজার ৬৩৮জনেক। আর বািকdেলা 9দ8া হে8েছ 
PQার 9ডাজ িহেসেব, জানান অ�াপক ডা. আহেমyল কিবর। 
ডা. কিবর বেলন, 3কাদােনর কারেণই বত <মােন কেরানা8 আ}াU ও äেতর সং�া কেম এেসেছ। গত কে8কিদেন 
সং}মণ িক�টা বাZেলও হাসপাতােল ভিত <র হার rবই কম। এসব িচUা কেরই বাদ পZােদর 3কার আওতা8 আনেত 
সম8 বাZােনা হে8েছ। 
3কা কম <=িচর পিরচালক ডা. শামnল হক বেলন, গত ছ8িদেন আমরা অ¸ত¤ব < সাZা 9পে8িছ। 3কা 9ক�dেলােত 
.áর মাhষ 3কা িনেত আসেছ। মাhেষর মে� Äৃহা Vতির হে8েছ। এসব িবেবচনা8 আরও িতনিদন এই কJাে·ইন 
পিরচািলত হেব। 
পয <াK 3কা মæত আেছ িকনা জানেত চাইেল িতিন বেলন, আমােদর কােছ পয <াK 3কা মæত আেছ। অিধদফতেরর 
পo 9থেক সংি«cেদর কােছ আমরা 3কা 9পৗঁেছ িদে8িছ। .ে8াজন হেল আরও 3কা 9পৗঁেছ 9দয়া হেব। 
(েভায়া : ২২০০ ঘ. ০৩.১০.২০২২ আলী আহেমদ ও নারগীস) 
বাংলােদেশ (ডwেত একিদেন ৩জেনর yzF, হাসপাতােল িচিকৎসাধীন ২,১৪৪ জন 
বাংলােদেশ এিডস মশাবািহত 9ডç 9রােগ আ}াU হেয় রিববার সকাল ৮টা 9থেক 9সামবার (৩ অেCাবর) সকাল ৮টা 
পয <U ২৪ ঘÑায় ৩জেনর ämJ হেয়েছ। চলিত বছের 9ডçেত ämJ-সং�া ৬১জেন 9পৗঁেছেছ। এ সমেয় আরও ৫২৫জন 
নmন 9রাগী শনা` হেয়েছ। নmন আ}াUেদর ৩৫২জন ঢাকার িবিভx সরকাির-9বসরকাির হাসপাতােল ভিত < হেয়েছন। 
বািক ১৭৩জন ভিত < হেয়েছন ঢাকার বাইেরর িবিভx হাসপাতােল। 
HাIJ অিধদফতেরর 9হলথ ইমােজ<িÇ অপােরশন 9স½ার ও কেÞাল [ম এক িব�িKেত এ ত� জািনেয়েছ। িব�িKেত 
বলা হেয়েছ, বাংলােদেশর িবিভx হাসপাতােল বত <মােন 9ডç আ}াU ২ হাজার ১৪৪জন 9রাগী িচিকৎসাধীন রেয়েছন। 
এর মে� ১ হাজার ৫৯৮জন ঢাকার মে� এবং ৫৪৬জন 9রাগী ঢাকার বাইেরর িবিভx হাসপাতােল িচিকৎসা িনেFন। 
সরকাির .িতেবদন অhযায়ী, চলিত বছর ১ জাhয়াির 9থেক ৩ অেCাবর পয <U 9ডç আ}াU হেয় 9মাট ১৭ হাজার 
৮২০জন হাসপাতােল ভিত < হেয়েছন। এেদর মে� ঢাকায় ভিত < হেয়েছন ১৩ হাজার ৫১১জন এবং ঢাকার বাইের ভিত < 
হেয়েছন ৪ হাজার ৩০৯জন। 
অbিদেক, িচিকৎসা 9শেষ ১৫ হাজার ৬১৫জন হাসপাতাল 9থেক ছাড়পp িনেয় বািড় িফের 9গেছন। এেদর মে� ১১ 
হাজার ৮৮৪জন ঢাকার এবং বািক ৩ হাজার ৭৩১জন ঢাকার বাইেরর বািস�া। 9সামবার িতনজেনর ämJর ম�িদেয় 
চলিত বছর 9ডçেত äেতর সং�া ৬১জেন 9পৗঁেছেছ। (েভায়া : ২২০০ ঘ. ০৩.১০.২০২২ আলী আহেমদ ও নারগীস) 
বাংলােদেশ স5ািবন (তেলর দাম কেমেছ িলটাের ১৪ টাকা, িবি| হেব ১৭৮ টাকায় 
বাংলােদেশ 9বাতলজাত স8ািবন 9তেলর দাম িলটার .িত ১৪ টাকা কমােনা হে8েছ। নmন দাম হেব .িত িলটার ১৭৮ 
টাকা। 9সামবার (৩ অেCাবর) বাংলােদশ 9ভিজেটবল অে8ল িরফাইনাস < অJা© বনÄিত ÐাhফJাকচারাস < 
(িবিভওআরিভএমএ) এক িব�িKেত এ কথা জািনেয়েছ। িব�িKেত অhযা8ী, ম¦লবার (৪ অেCাবর) 9থেক নmন দাম 
কায <কর হেব। .ধানম×ীর 9বসরকাির িশ´ ও িবিনে8াগ িবষ8ক উপেদcা সালমান এফ রহমান এবং .ধানম×ীর 
কায <ালে8র িসিন8র সিচব 9মা. 9তাফােÔল 9হােসন িম8ার সে¦ Vবঠেকর পর িবিভওআরিভএমএ 9সামবার এ 9ঘাষণা 
িদে8েছ। 
নmন 9ঘাষণা অhযায়ী, 9বাতলজাত স8ািবন 9তেলর দাম ৭ দশিমক ২৯ শতাংশ কেমেছ। ম¦লবার 9থেক পাঁচ 
িলটােরর 9বাতল স8ািবন 9তেলর দাম ৯৪৫ টাকা 9থেক কেম ৮৮০ টাকা হেব। একইভােব, .িতিলটার 9খালা স8ািবন 
9তেলর দাম হেব ১৫৮ টাকা। (েভায়া : ২২০০ ঘ. ০৩.১০.২০২২ আলী আহেমদ ও নারগীস) 
কাল f ~েবল RরSার (পেলন (নােবল িবজ5ী অ�াপক kহা�দ ইউ�স 
কাল < éেবল ফাউে©শন ফর চাইê অJা© ফJািমিল সÖিত 9নােবল শািU �র¹ার িবজ8ী অ�াপক �হাëদ ইউìসেক 
কাল < éেবল �র¹াের µিষত কেরেছ। ইউìস 9স½ার 9সামবার (৩ অেCাবর) এক সংবাদ িব�িKেত এ কথা 
জািনে8েছ। িব�িKেত বলা হয়, ফাউে©শন সারািবেRর পিরবােরর .িত তার অসাধারণ এবং বÜ�খী .িতíিতেক 
সëািনত কেরেছ। পিরবােরর গণনা কাল < éেবল ফাউে©শেনর জ8Uী নীিত। এই বছর জাম <ািনর 9বনেশইেম সংIা3 
তার ৫০তম বািষ <কী উদযাপন কেরেছ। কাল < éেবল ফাউে©শেনর 9বােড <র 9ড�3 9চ8ার-ওÐান ড. কািQ<ন হামবাগ < 
বেলেছন, ইউìস তার নারী lাহকেদর সUান ও পিরবােরর জb আরও ভাল জীবনযাপন স¢ব কেরেছন। 
কাল < éেবল ফাউে©শন, 9কািভড-১৯ মহামাির ও VবিRক উîতা 9থেক নmন _� পয <U .সািরত VবিRক সংকেটর 
সমে8 বাংলােদেশর অথ <নীিতিবদেক এক3 বZ আশার উৎস িহেসেব .শংসা কেরন। 
ড. কািQ<ন হামবাগ < বেলন, িতিন সিতJই একজন 9গম 9চÝার এবং আশার ïcা। আমরা .েতJেকই আমােদর চার 
পােশর অbেদর জীবনেক ইিতবাচক ভােব .ভািবত করেত পাির। ড. কািQ<ন হামবাগ <, সমাজেসবী কাল < éেবল ও 
�হাëদ ইউhেসর মে� সাð¡ mেল ধেরন। বেলন, উভ8ই ১৯৮০ এর দশেকর .থম িদেক উে¨া`া িহেসেব 9HFায় 
‘মাhষেদর িনেজেদর সাহাâ করেত সহায়তা করার �াপাের উে¨াগ িনেয়িছেলন। 
উে¨া`া কাল < éেবল ১৯৭২ সােল কাল < éেবল ফাউে©শন ফর িচলেñন অJা© ফJািমিল .িত�া কেরন। এই .িত�ান 
মাhষেক িনেজেদর সাহাâ করেত সহায়তা করার নীিত অhসাের কাজ কের এবং জাম <ািন ও িবেদেশ nিবধাবিªত 
মাhষেক সাহাâ কের। 
কাল < éেবল ফাউে©শন ফর িচলেñন অJা© ফJািমিলর সদর দফতর দিoণ 9হেসর 9বনেশইেম অবিIত। গত ৫০ বছর 
ধের িবR�াপী এ3 িশN ও তােদর িপতামােক সহা8তা করেছ।  
(েভায়া : ২২০০ ঘ. ০৩.১০.২০২২ আলী আহেমদ ও নারগীস) 
(সেকMাির মােক fেট �া5ােল যাে9 সরকাির িসিকউির7জ: বাংলােদশ �াংেকর গভন fর 
বাংলােদশ �াংেকর গভন <র আòর রউফ তা�কদার বেলেছন, �িঁজবাজারেক .াণবU করেত আগামী সKাহ 9থেক 
9সেক©াির মােক <েট সরকাির িসিকউির3েজর ¯া8াল 9¯িডং N[ হেব। 9সামবার (৩ অেCাবর) বাংলােদেশর রাজধানী 
ঢাকার আগারগাঁওে8 বাংলােদশ িসিকউির3জ অJা© এ{েচÝ কিমশন (িবএসইিস) ভবেন সKাহ�াপী ‘িবR 
িবিনে8াগকারী সKাহ’ এর উে7াধনী অh�ােন 9ক�ীয় �াংেকর গভন <র এ কথা বেলন। 
গভন <র আòর রউফ তা�কদার বেলন, óত বধ <নশীল অথ <নীিতর জb িবশাল িবিনে8ােগর .ে8াজন, যা NOমাp �াংক 
ঋণ িদে8 ¤রণ করা স¢ব ন8। .�ি�র জb �িঁজ .েয়াজন। �িঁজ গঠেনর জb সকল 9Úিণর মাhষেক 9শ8ারবাজাের 
িবিনে8াগ করেত হেব। 
বাংলােদশ �াংেকর গভন <র জনগণেক ব© মােক <ট এবং 9শ8ার মােক <ট, উভ8 9oেpই তােদর অথ < িবিনে8াগ করার 
আõান জানান। িতিন জানান, সরকার িবিনে8াগকারীেদর জb িন8ম ও .িবধান সহজ করার জb কাজ করেছ। আòর 
রউফ তা�কদার বেলন, �াংকdেলা H´েম8ািদ আমানেতর িবপরীেত উে¨া`ােদর দীঘ <েম8ােদ ঋণ িদেF। এ কারেণ 
9খলািপ ঋণ বাZেছ।  
আিথ <ক .িত�ান িবভােগর (এফআইিড) সিচব 9শখ 9মাহাëদ 9সিলম উ�াহ বেলন, সাধারণ 9শ8ারেহাêারেদর 
িবRাসেযা�তা অজ<েনর জb ম×ণালয় 9শ8ার 9লনেদেন H8ংি}8তা ও HFতা .িত�া করেত 9ক�ীয় �াংক, 
এনিবআর ও িবএসইিসর সে¦ কাজ করেছ। িবএসইিস 9চ8ারÐান, অ�াপক িশবলী [বাই8াত উল ইসলাম অh�ােন 
সভাপিত² কেরন।(েভায়া : ২২০০ ঘ. ০৩.১০.২০২২ আলী আহেমদ ও নারগীস) 

.রিডও .তহরান 
িনব fাচন িনেয় িবেদিশ রাghতেদর মU� িনেয় অ�িK .কাশ কেরেছন তi ও স�চারমjী 
বাংলােদেশর আগামী জাতীয় সংসদ িনব <াচন িনেয় িবেদিশ রাÕ¬তেদর সাÖিতক মU� িনেয় অHি] .কাশ কেরেছন 
ত� ও সÖচারম×ী ডCর হাছান মাহ�দ । রাÕ¬তেদর মU� 9যেনা 9দেশর অভJUরীণ িবষে8 হ]েoপ ও Øটৈনিতক 
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শালীনতার লÙেনর পয <ােয় না যায়, 9স �াপােরও সতক< কেরেছন ত�ম×ী। 9সামবার ম×ণাল8 সভাকেo 9.স 
কাউিÇেলর বািষ <ক .িতেবদন lহণ ও সাংবািদকেদর সােথ মতিবিনম8কােল িতিন এমন মU� কেরন। 
িনব <াচন িনেয় মািক <ন রাÕ¬েতর সাÖিতক ব`� স·েক < জানেত চাইেল ত�ম×ী বেলন, িবেদিশ রাÕ¬তরা 
অংশlহণfলক িনব <াচন িনে8 সব দেলর সােথ কথা বলেত পােরন, িনব <াচন িনে8 সংঘাত এZােনার জb 9কােনা 
9কােনা দেলর সােথ একােU কথাও বলেত পােরন। িনব <াচন িনেয় তারা যা বলেছন আমরাও তােদর সােথ একমত। 
আমরা HF অংশlহণfলক িনব <াচন চাই। তারা অব¡ই পরামশ < িদেত পারেবন, তেব তা যােত বাংলােদেশর 
অভJUরীণ িবষে8 হ]েoপ ও Øটৈনিতক শালীনতার লÙন না হ8। 
িবএনিপ স·েক < ম×ী বেলন, িবএনিপ ২০১৮ সােল সংলাপ কেরিছল, তার ফল িহেসেব তারা পাঁচ3 আসন 9পে8েছ। 
িতিন বেলন, িবএনিপ এক3 সংঘাতম8 পিরিIিত Vতির করেত চােF। তারা িনেজেদর কম¶েদর উপর ইট-পাটেকল 
মারেছ। তােত তারা হতাহত হেF। িকi 9দাষ চাপােF সরকােরর উপর। এসব অ�াহত রাখেল জনগণ তােদর 
.িতহত করেব। 
9.স কাউিÇল .িত�ার কথা উে�খ কের ত�ম×ী বেলন, ব¦বöর হাত ধের 9.স কাউিÇেলর জ÷। পাঠক ও সংবাদ 
মা�েমর মে� ¸ল 9বাঝাPিঝ ¬র করেত এ3 .িত�া করা হেয়িছল। বত <মােন 9.স কাউিÇেলর িতর¹ার করা ছাZা 
আর 9কােনা oমতা 9নই। তেব oমতা বাZােত নmন আইন .ণ8ন 9চcা চলেছ। এ সময় ডCর হাছান মাহ�দ বেলন, 
সাংবািদকেদর ডাটােবস Vতির করা হেব। এ �াপাের এক3 নীিতমালার খসZা Vতির কেরেছ 9.স কাউিÇল। 
বাংলােদেশ গণমা�েমর 9য Hাধীনতা, তা অেনক উxত 9দেশও 9নই বেল িতিন মU� কেরন। 
অh�ােন 9.স কাউিÇেলর গত বছেরর কায <}ম mেল ধেরন .িত�ান3র 9চ8ারÐান িনজা�ল হক। মতিবিনমে8 
9ডইিল অবজারভার স·াদক ইকবাল 9সাবহান 9চৗOরী, _গাUর স·াদক সাই®ল আলম ও কিব h[ল Üদা উপিIত 
িছেলন। (েরিডও 9তহরান ওেয়ব 9পজ : ২০৩০ ঘ.  ০৩.১০.২০২২ 9সািনয়া ও নারগীস) 
িময়ানমার সীমােU উে�জনার কারেণ (টকনাফ-(স�মা7 fন ;েট পয fটকবাহী জাহাজ চলাচল ব8 
িময়ানমার-বাংলােদশ সীমােU চলমান উে�জনাকর পিরিIিতর কারেণ 9টকনাফ-9স½মা3 <ন [েট পয <টকবাহী জাহাজ 
বY রাখার িস�াU িনেয়েছ সরকার। আজ 9সামবার (৩ অেCাবর) সকােল 9টকনাফ উপেজলার ভার.াK িনব <াহী 
কম <কত <া (ইউনও) এরফাhর হক িবষয়3 িনিত কেরেছন। চলমান পিরিIিত িবেবচনা কের 9টকনাফ 9থেক 
পয <টকবাহী জাহাজ চলাচল বY রাখার িস�াU হেয়েছ। সরকার িস�াU িনেয়েছ, 9টকনােফর পিরবেত < ক{বাজার ও 
চølাম 9থেক পয <টকবাহী জাহাজ সরাসির 9স½মা3 <েন যাতায়াত করেব। পরবত¶ িনেদ <শনা না আসা পয <U  এ িস�াU  
বহাল  থাকেব। 
শিনবার (১ অেCাবর) 9বসামিরক িবমান ও পয <টন ম×ণালেয়র সিচব 9মা. 9মাকােëল 9হােসন বেলন, 9স½মা3 <েন 9য 
হাের অপিরকি´ত Iাপনা িনম <াণ হেF, তা পয <টেনর 9বমানান। এ Iাপনাdেলার চাপ 9স½মা3 <ন স� করেত পারেছ 
না। এdেলা বেYর জb কাজ চলেছ। সবিক� িবেবচনায় 9রেখ আপাতত 9টকনাফ ঘাট 9থেক 9স½মা3 <েনর উেùে¡ 
9ছেড় যাওয়া জাহাজ বY রাখা হেয়েছ। কেব নাগাদ 9টকনাফ ঘাট 9থেক জাহাজ ছাড়েব তা পের জানােনা হেব। 
স�± উ�াল ও úিণ <ঝেড়র শûায় yঘ <টনা এZােত .িত বছর এি.ল 9থেক 9টকনাফ-9স½মা3 <ন-ক{বাজার [েট 
পয <টকবাহী জাহাজ চলাচল বY রাখা হয়। সাধারণত বেYর এই সময় 9সেÃeেরর 9শষ সKাহ পয <U হেয় থােক। িকi 
এবার সীমােU উে�জনাকর পিরিIিত ও 9নৗপেথর সমÁার কারেণ 9টকনাফ-9স½মা3 <ন [েট জাহাজ চলাচল না করার 
িস�াU িনেয়েছ সংি«cরা। (েরিডও 9তহরান ওেয়ব 9পজ : ২০৩০ ঘ. ০৩.১০.২০২২ 9সািনয়া ও নারগীস)  
রাজৈনিতক দল[েলার সে� ি2তীয় দফা আেলাচনা চািলেয় যাে9 .ধান িবেরাধী দল িবএনিপ 
বাংলােদেশর oমতাসীন সরকােরর পতন আে�ালেন এক3 ìJনতম কম <=িচ িনধ <ারণ িনেয় রাজৈনিতক দলdেলার সে¦ 
ি7তীয় দফা আেলাচনা চািলেয় যােF .ধান িবেরাধী দল িবএনিপ। আজ (েসামবার) y�ের dলশােন িবএনিপ 
9চয়ারপারসেনর রাজৈনিতক কায <ালেয় 9মা]ফা জামাল হায়দােরর 9নÎ²াধীন জাতীয় পা3 <র সে¦ আেলাচনা 9শেষ 
িবএনিপ মহাসিচব িমজ<া ফখ[ল ইসলাম আলমগীর জানান, আমরা একমত হেয়িছ, গণআে�ালন দািবdেলা িনেয় 
সামেনর িদেক ঐকJব� _গপৎ আে�ালন N[ করব। 
িমজ<া ফখ[ল বেলন, রাজৈনিতক দüিলর সােথ আেলাচনার fল িবষয়dেলা িছল আে�ালেনর দািব িনধ <ারণ করা। 
এরমে� আমােদর কমন দািবdেলা হেF, খােলদা িজয়ার �ি`, রাজৈনিতক বি�েদর �ি`, .ায় ৩৫ লাখ 9নতাকম¶র 
িব[ে� করা রাজৈনিতক মামলাdেলা .তJাহার করেত হেব। একইসে¦ সরকারেক পদতJাগ কের সংসদ 9ভেঙ 
িনরেপo অUব <ত¶কালীন সরকােরর কােছ oমতা হ]াUর করেত হেব। 9সই সরকার নmন িনব <াচন কিমশন গঠন 
করেব, তারা িনব <াচন করেব, 9সখােন জনগণ তােদর .িতিনিধ িনব <ািচত করেব। এdেলা হেF আমােদর .ধান িবষয়। 
এ সময় জাতীয় পা3 <র সভাপিত 9মা]ফা জামাল হায়দার বেলন, কী কী দািবেত মােঠ আে�ালন করব, 9সই 
িবষয়dেলা িনেয় আমােদর িব]ািরত আেলাচনা হেয়েছ। খােলদা িজয়াসহ রাজৈনিতক 9নতােদর �ি` িবষেয় আেলাচনা 
হেয়েছ। তােদর �ি` আমােদর কম <=িচর অbতম .ধান লoJ। এছাড়া Úিমক, Ûষেকর দািবdেলা িনেয় আে�ালন 
হেব। তেব, fল 9য দািবেত আে�ালন হেব তা হেF এ সরকােরর পদতJাগ এবং িনব <াচেনর সময় অUবত¶কালীন 
িনরেপo সরকার গঠন।  
আজ সYJা ৭টায় রাজধানীর মহাখালী িডওএইচএেস এলিডিপ 9চয়ারÐান কেন <ল (অব.) ড. অিল আহমেদর বাসায় 
সংলােপ বসেবন িবএনিপ 9নতারা। 9রাববার ি7তী8 দফা8 সংলােপর .থমিদেন বাংলােদশ কgাণ পা3 < সে¦ সংলাপ 
কেরেছ িবএনিপ।(েরিডও 9তহরান ওেয়ব 9পজ : ২০৩০ ঘ. ০৩.১০.২০২২ 9সািনয়া ও নারগীস) 
িবএনিপ পিরকি�তভােব (দেশ সংঘাত �ি�র অপেচ�া করেছ : তiমjী 
রাজৈনিতক দেলর সােথ িবএনিপর সংলাপেক তাৎপয <হীন বেল উপহাস কের সরকােরর ত� ও সÖচারম×ী ডCর 
হাছান মাহ�দ আজ রাজধানীেত এক অh�ােন বেলেছন, িবএনিপ পিরকি´তভােব 9দেশ সÙাত ýিcর অপেচcা 
করেছ। 
এিদেক, িবএনিপ ও জাতীয় পা3 <েক সংসদ 9থেক পদতJাগ কের রাজপেথ 9নেম আসার আõান জািনেয়েছন 
জাতী8তাবাদী গণতাি×ক আে�ালেনর (এনিডএম) 9চ8ারÐান বিব হাÔাজ। িতিন বেলন, পদতJাগ না করেল 
জনগণেক আপনারা সে¦ পােবন না। শিনবার িবেকেল রাজধানীর ইিÝিন8াস < ইনিQ3উেট দেলর ি7তীয় _ব সেëলেন 
এসব কথা বেলন িতিন। 
এনিডএম 9চ8ারÐান আরও বেলন, িবএনিপ রাজপেথ .িতিন8ত সরকার পতেনর Üমিক িদেলও সংসেদ তােদর 
এমিপরা এখন পয <U এই Vনশেভােটর সংসদেক Vবধতা িদে8 যােF। আমরা অিবলেe জাতী8 সংসদ 9থেক িবএনিপ-
জাপার এমিপেদর পদতJােগর আõান জানািF।  
(েরিডও 9তহরান ওেয়ব 9পজ : ২০৩০ ঘ. ০৩.১০.২০২২ 9সািনয়া ও নারগীস) 

এনএইচেক 
কম�েদর Rনদ fEকরণ কম f�িচর জ� ১ লE (কা7 ইেয়ন বরাে�র অ�ীকার জাপািন .ধানমjীর 
িনিদ <c কম¶েদর �নদ <oকরণ কম <=িচর জb ১ লo 9কা3 বা .া8 ৭০০ 9কা3 ডলার �েয়র পিরক´না 9ঘাষণা কেরেছন 
জাপােনর .ধানম×ী িকিশদা ®িমও। আজ 9সামবার N[ হওয়া সংসেদর এক3 অিনয়িমত অিধেবশেন িকিশদা তার 
নীিত সং}াU ব`� উপIাপন কেরন। 
সােবক .ধানম×ী আেব িশনেযার জb আেয়ািজত রাÕী8 অেUJিcি}8া িছল এক3 d[গ¢ীর এবং আUিরক অh�ান- 
এমন উে�খ কের িতিন এও বেলন 9য, সরকার জনমতেক d[² সহকাের lহণ করেব এবং ভিবzেত এর আেলােক 
পদেoপ 9নেব। িতিন বেলন 9য, সরকার অতীেত ইউিনিফেকশন চাচ < নােম পিরিচত এক3 ধম¶8 9গা�ী স·িক <ত 
িবষ8dিলর জb দা8ব� থাকেব এবং জনগেণর আIা িফের পাও8ার জb .েচcা চালােব। 
উে��, কেয়কজন আইন.েণতার এই 9গা�ীর সে¦ স·ক< রে8েছ, যােদর িব[ে� সে�হজনক িবপণন কায <}েমর 
অিভেযাগ উেঠেছ। িকিশদা বেলন 9য, আ�ািþক িব}8 নােম পিরিচত িবেশষ ধম¶য় উপাদান িবি} এবং অhদান 
lহণ সং}াU কায <}েমর 7ারা oিতl]েদর সহা8তা করার জb সরকার 9ভা`া আইন সংেশাধন করার কথা িবেবচনা 
করেব। এছাড়া, পয <টকরা yব <ল ইেয়েনর nিবধা িনেFন বেল সরকার িবেদিশ পয <টকেদর বািষ <ক �8েক .া8 সােড় ৩ 
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হাজার 9কা3 ডলাের উxীত করার লoJ িনধ <ারণ কেরেছ। িকিশদা }মবধ <মান ±�fেgর সােথ সামÝÁ¤ণ < মæির �ি� 
অজ<েনরও .িতíিত িদে8েছন। 
এছাড়া, সরকার মýণ Úম গিতশীলতা অজ<েনর লেoJ আগামী æেনর মে� িনেদ <িশকা .ণয়েনর পিরক´না করেছ। 
তারা এরমে� �নদ <oতা অজ<নেক সমথ <ন করার �বIার পাশাপািশ 9জJ�তািভি�ক মæির �বIার পয <ােলাচনাও 
অU¸<̀  করেব। 
অbিদেক, Øটৈনিতক ও জাতী8 িনরাপ�ার 9oেp সরকার পাঁচ বছেরর মে� 9মৗিলকভােব .িতরoা সoমতা �ি� 
কের 9নয়ার লoJ িনধ <ারণ কেরেছ। বােজট .ণয়ন .ি}8া চলাকালীন .িতরoা সoমতার �ZাU িববরণ, বােজেটর 
আকার এবং কীভােব �ে8র অথ <া8ন করা হেব, তা িনধ <ারণ কের 9নয়ার অিভ.া8 িতিন �ন�<` কেরন। 
জাপান এবং চীেনর ম�কার Øটৈনিতক স·ক< Hাভািবকীকরেণর ৫০তম বািষ <কী উদযাপেনর 9.oাপেট িকিশদা বেলন 
9য, উভ8পo গঠনfলক এবং িIিতশীল স·ক< গেZ 9তালার 9চcা করেব। 
এছাড়া, দিoণ 9কাির8ার সােথ ইিতবাচক স·েক < িফের যাওয়ার পাশাপািশ এ3 আরও উxত কের 9নয়ার আõান 
জািনে8 .ধানম×ী বেলন 9য, জাপান দিoণ 9কারীয় সরকােরর সােথ ঘিন�ভােব 9যাগােযাগ করেব। 
(এনএইচেক ওেয়ব 9পজ : ১৭০০ ঘ. ০৩.১০.২০২২ 9সািনয়া ও নারগীস) 

ডয়েচ .ভেল 
এ মােস ভাির বষ fণ, �িণ fঝড় : আবহাওয়া অিফস 
এ বছর অেCাবের এেস Hাভািবেকর 9চেয় 9বিশ �িcপােতর আভাস িদেF আবহাওয়া অিধদফতর৷ 9সইসে¦ úিণ <ঝেড়র 
শûার কথাও জািনেয়েছ৷ ভারী বষ <েণ 9দেশর উ�র, উ�র-¤ব < ও দিoণ-¤েব <র িক� এলাকায় আকি!ক বbাও হেত 
পাের বেল জািনেয়েছ আবহাওয়া অিফস৷ 
অেCাবেরর দীঘ <েময়ািদ ¤ব <াভাস জািনেয় আবহাওয়া অিধদফতেরর পিরচালক 9মা. আিজæর রহমান ডয়েচ 9ভেলর 
কে½½ পাট <নার িবিডিনউজ 9টােয়ি½েফার ডটকমেক বেলন, এ মােস সামিlকভােব 9দেশর Hাভািবেকর 9চেয় 9বিশ 
�িcপাত হেত পাের৷ এছাড়া এই মােস এক3 9থেক y3 ল"চাপও হেত পাের, যার এক3 �প িনেত পাের úিণ <ঝেড়র৷ 
এছাড়া ভারী বষ <েণর কারেণ 9দেশর উ�রাªল, উ�র ¤ব <াªল ও দিoণ ¤ব <াªলীয় িক� Iােন H´েময়ািদ আকি#ক 
বbার শûার কথাও রেয়েছ দীঘ <েময়ািদ ¤ব <াভােস৷ এ মােস 9দেশর উ�র ও ম�াªেল yই 9থেক িতনিদন িবজলী 
চমকােনাসহ মাঝাির ধরেনর ব$ঝড় হেত পাের৷ আর সারােদেশর িবিভx জায়গায় ব$ঝেড়র ¤ব <াভাস রেয়েছ িতন 
9থেক চারিদন৷ 
আবহাওয়া অিধদফতর জািনেয়েছ, .Ûিতর িনয়ম অhযায়ী চলিত মােসর ি7তীয়ােধ < দিoণ-পিম 9মৗnমী বা%র িবদায় 
9নয়ার কথা রেয়েছ৷ তাই এ সময় িদনরােতর তাপমাpা Hাভািবেকর 9চেয় 9বিশ থাকেত পাের৷ 
সাধারণত æলাই ও আগQ হেলা ভারী বষ <েণর মাস। িকi ওই মাসdেলােতও 9তমন �িc না হওয়ায় গরেম হাঁসফাঁস 
কেরেছ মাhষ৷ আবার 9সেÃeের এেস Hাভািবেকর mলনায় িক�টা 9বিশ �িcপাত হেয়েছ৷ আবহাওয়া অিধদফতেরর 
পিরচালক 9মা. আিজæর রহমান বেলন, 9সেÃeের Hাভািবেকর 9চেয় ৩.৪% 9বিশ �িcপাত 9রকড < কেরেছন তারা৷ 
(ডয়েচ 9ভেল ওেয়ব 9পজ : ১৮০০ ঘ. ০৩.১০.২০২২ 9সািনয়া ও নারগীস) 
আশ�ার মে�ই উৎসেবর আনB 
বাঙািল িহ&েদর সবেচেয় বড় ধম¶য় উৎসব yগ <া¤জা। ৫ অেCাবর িবসজ<েনর ম�িদেয় 9শষ হেব এবােরর yেগ <াৎসব। 
গত বছেরর অ.ীিতকর ঘটনার 9.িoেত এবার 9বশিক� বাড়িত িনরাপ�া �বIা 9নয়া হেলও রেয় 9গেছ আশûা। 
9দেশ এবার ৩২ হাজার ১৬৮3 মÊেপ ¤জা হেF। মÊপdেলােত আইন-'(লা বািহনীর িনরাপ�া ছাড়াও ২৪ ঘÑা 
আনসার বািহনী দািয়² পালন করেছ৷ আেছ 9গােয়�া সদÁেদর নজরদািরও৷ এছাড়া ¤জামÊেপ বসােনা হেয়েছ িসিস 
কJােমরা৷ 
এবাের িনরাপ�া িনিত করার জb গতবােরর mলনায় আইন-'(লা রoাকারী বািহনীর তরফ 9থেক ভাল উে¨াগ 
9নয়া হেয়েছ বেলই মেন হেF। তেব আজ অcমী। এই িদেনই গত বছর সিহংসতার ঘটনা ঘেটিছল। এিদেক গত 
সKােহ িডএমিপ কিমশনার বেলেছন, ৫০জেনর সYান তারা পােFন না। িতিন বলেছন িনরাপ�া িবি)ত হওয়ার আশûা 
রেয়েছ৷ ¤জার সািব <ক িনরাপ�া পিরিIিত িনেয় বলিছেলন িহ&, 9বৗ�, ি*Qান ঐকJ পিরষেদর সাধারণ স·াদক রানা 
দাশdK। তার মেত, একিদেক আেছ উে7েগ আর আশûা, আেরকিদেক আেছ উৎসেবর আেমজ। এর ম� িদেয়ই ¤জা 
চলেছ। 
রানা দাশdK মেন কেরন, 9দড় পর বছর পর 9দেশ d[²¤ণ < এক3 িনব <াচন আেছ বেল সরকােরর নানা নজরদাির ও 
পদেoপ থাকা সে¥ও অপশি` 9সটােক চJােলÝ করার 9চcা করেব। 9দেশ অিIিতশীল পিরেবশ Vতির করার জb 
িহ& সÖদায়েক টােগ <ট করেব বেল তার আশûা। 
এবার অ.ীিতকর ঘটনার শûা িনেয় িতিন বেলন, আমরা গতবছর িক আশûা কেরিছলাম ? চ}াUকারী যারা তারা ওৎ 
9পেত থােক। গত বছর ¤জার সময় éিম�ার এক3 মি�ের পিবp 9কারআন অবমাননার সাজােনা অিভেযাগ mেল 
�াপক হামলা চালােনা হয়৷ éিম�ায় অেনকdেলা মি�র ও ¤জামÊপ ভাঙáর করা হয়৷ িহ&েদর বািড়েতও হামলা 
চালােনা হয়৷ 9কারআন অবমাননার কিথত ঘটনার .িতি}য়ায় চাঁদ�েরর হাজীগÝ, চølাম, চাঁপাইনবাবগÝ, 
ক{বাজার, 9নায়াখালী ও রং�েরও িহ&েদর ঘরবািড় ও উপাসনালেয় হামলার ঘটনা ঘেট৷ এবার তাই éিম�ােতই 
৪,৮০০ আনসার সেদÁ িনেয়াগ করা হেয়েছ। এছাড়াও আেছ �িলশ ও 9HFােসবক। 
9যেকােনা ধরেনর অ.ীিতকর ঘটনা 9ঠকােনার জb �িলশেক কেঠার িনেদ <শনা 9দয়া হেয়েছ। গত বছেরর yব <ল 
িদকdেলা িচি+ত কের িনরাপ�া িনিত করা হেয়েছ বেল জািনেয়েছ �িলেশর ঊ- <তন কম <কত <ারা। জানেত চাইেল 
�িলশ সদর দফতেরর িডআইিজ (অপােরশনস) 9মা. হায়দার আলী খান বেলন, এখন পয <U সবিক� �কঠাক আেছ, 
9কাথাও 9থেক 9কােনা ধরেনর অিভেযাগ পাওয়াই যায়িন। িনরাপ�া �বIা যা যা 9নয়ার তা 9নয়া হেয়েছ। মােঠ 
িনরাপ�া �বIার পাশাপািশ আমরা িক� অনলাইন .Jাটফম <ও নজরদািরেত 9রেখিছ। এছাড়াও 9গােয়�া ত� িবে«ষণ 
করিছ। সবাই তদারিক করেছ। 
িতিন বেলন, িনরাপ�া /িঁক অhযায়ী �বIা lহণ করা হেয়েছ। ¤জা এক3 উৎসব, সবাই এটা পালন করেছ। ¤জা 
উদযাপন কিম3, জনগন সবাই সহেযািগতা করেছন। আশাকির শািU¤ণ < ও উৎসেবর ম� িদেয় ¤জা 9শষ হেব। 
এবােরর yগ <া ¤জার িনরাপ�ায় ¤জামÊেপর 9HFােসবকেদর বা�তাfলকভােব হােত আম <�া© পরার িনয়ম করা 
হেয়েছ৷ পাশাপািশ 9য-9কােনা ধরেনর dজেবর �াপাের সতক< নজর িবেশষ কের 9ফসPকসহ সামািজক 9যাগােযাগ 
মা�ম মিনটিরং করা হেF৷ 9কােনা ধরেনর dজব কেঠার হােত দমন করেত, সব সমেয়র জb �িলশ সদর দফতর 
এবং 9জলা পয <ােয় কেÞাল [ম থাকেছ এবং থাকেছ 0াÐমাণ আদালত৷ 
এছাড়া এবার সরকার 9দেশর চার3 ধেম <র সমßেয় সÖীিত পিরষদ নােম Îণ�ল পয <U মাওলানা, �েরািহত, ফাদার ও 
ভােUেদর সমßেয় কিম3 গঠন করা হেয়েছ। এই কিম3েত রাখা হেয়েছ িবিভx 9পশাজীবী ও িসিভল 9সাসাই3র 
.িতিনিধরা। তােদর দািয়² হেলা আলাপ-আেলাচনার মা�েম িনজ িনজ এলাকায় সÖীিত বজায় রাখার জb কাজ 
করা।(ডয়েচ 9ভেল ওেয়ব 9পজ : ১৮০০ ঘ. ০৩.১০.২০২২ 9সািনয়া ও নারগীস) 

.রিডও এিবিস 
ছা�লীগ (নতা Nদী� হতFায় ২৪ আসািমর িব;ে< অিভেযাগ গঠন 
চølােম ছাpলীগ 9নতা nদীK িবRাস হতJা মামলায় ২৪ আসািমর িব[ে� অিভেযাগ গঠেনর মা�েম িবচার N[র 
আেদশ িদেয়েছন আদালত। আজ 9সামবার ি7তীয় অিতির` চølাম মহানগর দায়রা জজ 9মাহাëদ আিম[ল ইসলাম 
এই আেদশ 9দন। মামলায় সাoJlহেণর জb ৩০ অেCাবর তািরখ ধায < কেরেছন আদালত। nদীK চølাম নগর 
ছাpলীেগর সহ-স·াদক িছেলন। ২০১৭ সােলর ৬ অেCাবর তােক নগরীর নামপাZা বাসা 9থেক 9ডেক এেন িপ3ে8 
হতJা করা হ8। (েরিডও এিবিস : ১৫০০ ঘ. ০৩.১০.২০২২ আসাদ ও নারগীস) 
চাঁদRর সদর উপেজলা5 িকেশার িকেশারীেদর �াnF (সবা5 অ�া� উে�াগ (নয়া হে5েছ  
চাঁদ�র সদর উপেজলা8 মা�িমক পয <াে8 ২৫3 1ল, মা±াসা ও ৪৪3 কিমউিন3 িÓিনেক VকেশারবাYব HাIJ ও �িc 
9সবা কন <ার Iাপন করা হে8েছ। সKােহ একিদন িচিকৎসক ও HাIJ সহকারীরা এসব কন <াের যান। তারা িকেশার 



 
 

 

 9 
িকেশারীেদর HাIJগত 9খাঁজ-খবর 9নন। তােদর Vকেশারকালীন HাIJিবষ8ক িশoা 9দন। HাIJ কম <কত <া ডা`ার 
সােজদা 9বগেমর চা� করা এই কম <nিচেক ইেনােভশন িহেসেব HীÛিত িদে8েছ HাIJ অিধদফতর। এই উে¨াগ 9দেশর 
অbাb মা�িমক পয <াে8র িশoা .িত�ােন ছিZে8 9দ8ার পিরক´না আেছ সরকােরর। 
(েরিডও এিবিস : ১৫০০ ঘ. ০৩.১০.২০২২ আসাদ ও নারগীস) 
প�গে�র করেতা5া নদীেত উ<ার অিভযান অ�াহত (রেখেছ ফা5ার সািভ fেসর সদ�রা 
পªগেZর 9বাদা উপেজলা8 কেরােতা8া নদীেত 9নৗকা2িবর ঘটনা8 িনেখাঁজ িতনজেনর সYােন নবমিদেনর মেতা 
উ�ার অিভযান চলেছ। 9সামবার সকাল সােZ ৫টা 9থেক ফা8ার সািভ <েসর সদÁরা উ�ার অিভযান N[ কেরন। তেব 
সকাল 9পৗেন ১০টা পয <U 9কােনা লােশর সYান পাও8া যা8িন। ভ8াবহ এই 9নৗকা2িবেত এখন পয <U ৬৯জেনর লাশ 
উ�ার করা হে8েছ। তেব িনেখাঁজ িতন �ি`র সYান না পাও8া পয <U উ�ার অিভযান চলেব বেল জািনে8েছ 9জলা 
.শাসন। (েরিডও এিবিস : ১৫০০ ঘ. ০৩.১০.২০২২ আসাদ ও নারগীস) 
অবেশেষ িব�িব�ালে5 ভিত f হেলন (সই (বলাে5ত 
পড়ােশানায় বয়স 9কােনা বাধা নয় এই সতJেক িনেজর জীবেন বা]বায়ন কের 9দখােলন ৫৫ বছর বয়সী 9বলােয়ত 
9শখ। গতকাল 9রাববার িতিন রাজধানীর এক3 9বসরকাির িবRিব¨ালেয়র গণেযাগােযাগ ও সাংবািদকতা িবভােগ ভিত < 
হেয়েছন। এর আেগ চলিত বছর ঢাকা, রাজশাহী, চølাম ও জাহা¦ীরনগর িবRিব¨ালেয় ভিত < পরীoায় অংশ 9নন 
9বলােয়ত। এসব পরীoায় উ�ীণ < না হওয়ায় রাজশাহীর বের� িবRিব¨ালেয়র ভিত < পরীoায় অংশ 9নন িতিন। 
9সখােন িতিন উ�ীণ < হন। িকi 9যাগােযাগ �বIার অnিবধার কারেণ িতিন 9সখােন ভিত < হনিন। 
(েরিডও এিবিস : ১৫০০ ঘ. ০৩.১০.২০২২ আসাদ ও নারগীস) 
স5ািবন (তেলর দাম িলটােরর ১৪ টাকা কেমেছ 
স8ািবন 9তেলর দাম িলটােরর ১৪ টাকা কেমেছ। এেত এক িলটার 9বাতলজাত স8ািবন 9তেলর দাম দাঁZােব ১৭৭ 
টাকা। বত <মােন যা িবি} হেF ১৯২ টাকা8। বাংলােদশ 9ভিজেটবল অেয়ল িরফাইনাস < অJা© বনÄিত 9মhফJাকচারাস < 
অJােসািসে8শন আজ 9সামবার এক সংবাদ িব�িKেত স8ািবন 9তেলর দাম কমােনার কথা জানা8। আগামীকাল 
ম¦লবার 9থেক নmন দের স8ািবন 9তল িবি} হেব।  
(েরিডও এিবিস : ১৮০০ ঘ. ০৩.১০.২০২২ .তীক ও নারগীস) 
কেরানাভাইরােসর .থম ও ি2তী5 (ডােজর িবেশষ 7কাদান কম f�িচর সম5 িতনিদন বা�ােনা হে5েছ 
কেরানাভাইরােসর .থম ও ি7তী8 9ডােজর িবেশষ 3কাদান কম <=িচর সম8 িতনিদন বাZােনা হে8েছ। ৮ অেCাবর 
পয <U কম <=িচ চলেব। 9সামবার y�ের ভাá <8াল সংবাদ সেëলেন এ কথা জানান HাIJ অিধদফতেরর অিতির` 
মহাপিরচালক অ�াপক আহেমyল কিবর। (েরিডও এিবিস : ১৮০০ ঘ. ০৩.১০.২০২২ .তীক ও নারগীস) 
�লাই-আগ  মােস বািণজF ঘাটিতর পিরমাণ দাঁি�ে5েছ ৪৫৫ (কা7 ৫০ লE মািক fন ডলার 
চলিত ২০২২-২০২৩ অথ <বছের æলাই-আগQ মােস বািণজJ ঘাটিতর পিরমাণ দাঁিZে8েছ ৪৫৫ 9কা3 ৫০ লo মািক <ন 
ডলার। আমদািন �ে8র 9চে8 রফতািন আ8 কম হও8া8 অথ <বছেরর N[েত বZ অংেকর এই বািণজJ ঘাটিত 9দখা 
িদে8েছ। একই সম8 Vবেদিশক 9লনেদেনর চলিত িহেসেব ভারসােÐর ঘাটিতও ১৫০ 9কা3 ডলার ছািZে8েছ। 
বাংলােদশ �াংেকর .কািশত হালনাগাদ .িতেবদেন এই ত� উেঠ এেসেছ।  
(েরিডও এিবিস : ১৮০০ ঘ. ০৩.১০.২০২২ .তীক ও নারগীস) 
সরকার হটােনার =গপৎ আেBালন খােলদা িজ5ার (ন¢ে£ই হেব : িমজfা ফখ;ল 
িবএনিপ মহাসিচব িমজ<া ফখ[ল ইসলাম আলমগীর বেলেছন, সরকার হটােনার _গপৎ আে�ালন খােলদা িজ8ার 
9নÎে²ই হেব। 9সামবার y�ের dলশােন িবএনিপ 9চ8ারপারসেনর কায <ালে8 কাজী জাফেরর জাতী8 পা3 <র সে¦ 
সংলাপ 9শেষ িমজ<া ফখ[ল এ কথা বেলন। (েরিডও এিবিস : ১৮০০ ঘ. ০৩.১০.২০২২ .তীক ও নারগীস) 
স�ক aঘ fটনা5 গত (সে¤¥র মােস িনহত হে5েছ ৪৭৬জন, আহত হে5েছ ৭৯৪জন 
সZক yঘ <টনা8 গত 9সেÃeর মােস িনহত হে8েছ ৪৭৬জন, আহত হে8েছ ৭৯৪জন। অথ <াৎ গত মােস িদেন গেZ ১৫ 
দশিমক ৮৬জন িনহত হে8েছ। িনহেতর ৩৫ শতাংেশর 9বিশ 9মাটরসাইেকল yঘ <টনার িশকার। এছাZা িনহত 
�ি`েদর ৮ শতাংেশর 9বিশ কম <দo মাhষ। 9সামবার 9রাড 9সফ3 ফাউে©শন 9সেÃeর মােসর yঘ <টনার এসব ত� 
জানা8। (েরিডও এিবিস : ১৮০০ ঘ. ০৩.১০.২০২২ .তীক ও নারগীস) 
(দেশর সািব fক পিরিnিত অতFU না�ক : িজ এম কােদর 
9দেশর সািব <ক পিরিIিত অতJU নাæক উে�খ কের জাতী8 পা3 <র 9চ8ারÐান িজ এম কােদর বেলেছন, সামেন িনব <াচন 
িকi িনব <াচেন সব দল অংশ 9নেব িকনা, িনব <াচন অবাধ ও n� ুহেব িকনা- তা Pঝেত পারিছ না। 9সামবার y�ের 
রং�র সািক <ট হাউেজ সাংবািদকেদর সে¦ আলাপকােল িতিন এসব কথা বেলন।  
(েরিডও এিবিস : ১৮০০ ঘ. ০৩.১০.২০২২ .তীক ও নারগীস)                 

.রিডও 8েড 
সীমােU িময়ানমােরর মাইেন .াণ (গেলা (রািহ�া িকেশােরর  
িম8ানমার-বাংলােদশ সীমােUর Ëbেরখা8 �েঁত রাখা Iলমাইন িবে3ারেণ ওমর ফা[ক নােমর এক 9রািহ¦া 
িকেশােরর ämJ হে8েছ। 9স mম4 Ëbেরখার 9রািহ¦া কJাে·র 9কানার পাZার 9মাহাëদ আই%েবর 9ছেল। 9রাববার 
সকােল বাংলােদশ িম8ানমার সীমােUর ¤ব < পাহািZ এলাকা 9থেক 9রািহ¦ােদর সহেযািগতা8 লাশ3 উ�ার কের দাফন 
করা হ8। এিদেক গত ১৭ 9সেÃeর Ëbেরখা8 9রািহ¦া কJাে· িম8ানমার 9থেক মট <ারেশল িনেoেপ 9মাঃ ইকবাল 
নােমর এক 9রািহ¦া িনহত হ8। তার আেগর িদন mম4 সীমােU মাইন িবে3ারেণ থাইন চাকমা নােমর এক 
বাংলােদিশ _বক আহত হ8। এই ঘটনা8 আেরা ৬জন আহত হন।  
(েরিডও kেড : ০৮৪৫ ঘ. ০৩.১০.২০২২ আসাদ ও নারগীস) 
৭ মােসর মে� (সে¤¥ের সব fিন¨ (রিমেট© ১.৫৪ িবিলয়ন ডলার 
এবার 9রিমেটÇ কেম 9গল। স¨ িবদা8ী 9সেÃeের 9দেশ এেসেছ .া8 ১.৫৪ িবিল8ন মািক <ন ডলার। গত সাত মােসর 
মে� যা সব <িন5। 9রাববার বাংলােদশ �াংেকর হালনাগাদ .িতেবদেন এই ত� পাও8া 9গেছ। এেত 9দখা 9গেছ, 
গতমােস Vবধ চJােনেল ১৫৩ 9কা3 ৯৫ লাখ ডলার 9রিমেটÇ পা�ে8েছন .বাসীরা। গত বছেরর একই সমে8র 9চে8 
যা ১৮ 9কা3 ৭২ লাখ ডলার বা ১০.৮৪ শতাংশ কম। আর গত আগেQর mলনা8 কেমেছ ২৪.৪ শতাংশ। ওই মােস 
9রিমেটÇ আেস ২.০৪ িবিল8ন ডলার। (েরিডও kেড : ০৮৪৫ ঘ. ০৩.১০.২০২২ আসাদ ও নারগীস) 
বষ�5ান সাংবািদক (তা5াব খােনর মরেদেহ ª<া জািনে5েছন সব fKেরর মাYষ  
9ক�ী8 শিহদ িমনাের Vদিনক বাংলার স·াদক ও এéেশ পদক.াK বষ¶8ান সাংবািদক 9তা8াব খােনর মরেদেহ Ú�া 
জািনে8েছন সব <]েরর মাhষ। এর আেগ সকাল সােZ ১০টার িদেক Vদিনক বাংলার কায <ালে8 9তা8াব খােনর .থম 
নামােজ জানাজা অhি�ত হ8। এ সম8 তার পিরবােরর সদÁ নmন �রেনা সহকম¶রা ও Nভাকা6ীরা উপিIত 
িছেলন। এরপর তার মরেদহ জাতী8 9.সÓােব রাখা হ8। 9সখােন ি7তী8 নামােজ জানাজা অhি�ত হও8ার পর 
মরেদহ 9ন8া হেব dলশােনর িনজ বাসভবেন। বাদ আসর dলশােনর আজাদ মসিজেদ Îতী8 নামােজ জানাজা 9শেষ 
িকংবদিU এই সাংবািদকেক দাফন করা হেব বনানী কবরIােন। 
(েরিডও kেড : ১৩৪৫ ঘ. ০৩.১০.২০২২ আসাদ ও নারগীস) 
এনাkল বািসেরর জািমন আেবদন কায fতািলকা (থেক বাদ িদে5েছন হাইেকাট f  
"স lহেণর মামলা8 yদেকর বরখা] হও8া পিরচালক এনা�ল বািসেরর আইনজীবী উপিIত না থাকা8 তার জািমন 
আেবদন কায <তািলকা 9থেক বাদ িদে8েছন হাইেকাট <। 9সামবার িবচারপিত 9মাহাëদ আলীর একক 9বª এই আেদশ 
9দন। গত ২৩ আগQ হাইেকােট <র এক3 9বª 9খা�কার এনা�ল বািসরেক জািমন িদেলও পের 9স3 .তJাখান কের। 
চলিত বছেরর ২৩ 9ফ48াির 9খা�কার এনা�ল বািসরেক আট বছর ও �িলেশর বরখা] উপমহাপিরদশ <ক িমজাhর 
রহমানেক িতন বছের কারাদÊ 9দন ঢাকার িবেশষ জজ আদালত-৪ এর িবচারক 9শখ নাজ�ল আলম।  
(েরিডও kেড : ১৩৪৫ ঘ. ০৩.১০.২০২২ আসাদ ও নারগীস) 
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শারদী5 aেগ fাৎসেবর মহাঅ�মী আজ 
শারদী8 yেগ <াৎসেবর মহাঅcমী আজ। 9সামবার মÊেপ মÊেপ চলেছ ¤জা-অচ <না। 9দেশর িবিভx Iােন হেF éমারী 
¤জা। শা¼মেত 9দবীেক আসন, ব¼, �7মাg এ ধরেনর 9ষাল উপাদান িদে8 মহাঅcমীর ¤জা-অচ <না করা হ8। 
.mJেষ িpন8নী 9দবীর চ°দান করা হ8। এই িদেন মিহষাnরেক বধ কের 9দবী িবজ8 লাভ কেরিছেলন। ¤জা-অচ <না 
9শেষ 9দবীর Ûপা লােভর আশা8 তার চরেণ �7াÝিল 9দন ভ`রা। 
(েরিডও kেড : ১৩৪৫ ঘ. ০৩.১০.২০২২ আসাদ ও নারগীস) 
র Fাব আেগর (চে5 অেনক (বিশ «াট f হে5েছ : র Fাব মহাপিরচালক 
র Jািপড অJাকশন �াটািল8েনর মহাপিরচালক অিতির` আইিজিপ এম rরিশদ 9হােসন বেলেছন, জি¦রা যত !াট <ই 
9হাক না 9কেনা র Jাব আেরা !াট <। আিম আRাস িদেত চাই র Jাব আেগর 9চে8 আেরা 9বিশ !াট < হে8েছ। সবিক� 
িবেবচনা8 ¤জামÊেপ িনরাপ�া �বIা সাজােনা হে8েছ। 9সামবার রাজধানীর বনানী ¤জামÊেপর িনরাপ�া �বIা 
পিরদশ <েন এেস এক ি£িফংকােল এসব কথা বেলন র Jাব মহাপিরচালক। সনাতন ধম <াবলeীেদর �হ�ম ধম¶8 অh�ান 
শারদী8 yগ <া¤জা উপলেoJ nিনিদ <c 9কােনা Üমিক রে8েছ িকনা জানেত চাইেল র Jাব মহাপিরচালক বেলন, না এখেনা 
পয <U 9কােনা ধরেনর Üমিক 9নই। (েরিডও kেড : ১৩৪৫ ঘ. ০৩.১০.২০২২ আসাদ ও নারগীস) 
আজও ঢাকা5 হালকা ি�পাত অ�াহত রে5েছ 
9রাববােরর মেতা আজও রাজধানীর ঢাকা8 হালকা �িc অ�াহত রে8েছ। 9সামবার সারািদন æেZ �িc অ�াহত থাকার 
কথা জািনে8েছ বাংলােদশ আবহাও8া অিধদফতর। আজ ঢাকার আকাশ রে8েছ 9মেঘ ঢাকা। 9সইসে¦ রে8েছ dিZ 
dিZ �িc। গত ২৪ ঘÑায় ঢাকা8 কে8ক দফা হালকা �িc হে8েছ। আবহাও8া অিধদফতেরর ত� অhযা8ী এ সম8 
ঢাকা8 ১৪ িমিলিমটার �িc হে8েছ। (েরিডও kেড : ১৩৪৫ ঘ. ০৩.১০.২০২২ আসাদ ও নারগীস) 
িভকা;নিনসা ®েলর িনব fাচন বে8 আইিন (না7শ  
িভকা[নিনসা ìJন 1ল অJা© কেলেজর ২০২২ সােলর অিভভাবক .িতিনিধ িনব <াচন অh�ােনর কায <}ম বেY আইিন 
9না3শ পাঠােনা হে8েছ। পªম 9Úিণর এক িশoাথ¶র একজন অিভভাবকেক 9ভাটার তািলকা8 অU¸<̀  না করা8 তার 
পেo nি.মেকােট <র আইনজীবী �ািরQার 9মাঃ Üমা8ুন কিবর 9সামবার এই 9না3শ পাঠান। অিবলেe অিভভাবক িতxা 
rরিশদ জাহানেক 9ভাটার তািলকা8 অU¸<̀  এবং িবষ83 িন7ি� না হও8া পয <U িনব <াচনী তফিসল 9ঘাষণা ও িনব <াচন 
অh�ান বY রাখার অhেরাধ কের িশoা সিচব, ঢাকা িবভাগী8 কিমশনার, ঢাকা মা�িমক ও উÏমা�িমক িশoা 9বােড <র 
9চ8ারÐান, িভকা[নিনসা ìJন 1ল অJা© কেলেজর অJাডহক কিম3র 9চ8ারÐান এবং 1েলর অ�o বরাবের 
ডাকেযােগ এই 9না3শ 9দয়া হে8েছ। (েরিডও kেড : ১৩৪৫ ঘ. ০৩.১০.২০২২ আসাদ ও নারগীস) 
গাজীRের (�েনর সে� মাইে|াবােসর সংঘেষ f a’জন িনহত  
গাজী�েরর কালীগেÝ 9¯েনর সে¦ মাইে}াবােসর সংঘেষ < y’জন িনহত হে8েছন। 9সামবার 9বলা ১২টার িদেক 
আিZেখালা 9রল 9Qশেনর অ¬ের নলছাটা এলাকা8 এই yঘ <টনা ঘেট। জানা 9গেছ, আজ 9বলা ১২টার িদেক সZক 
পারাপােরর সম8 9¯েনর সে¦ মাইে}াবােসর সংঘষ < হ8। এেত মাইে}াবাস3 yমেZ �চেZ িগে8 খােদ পেZ যা8। 
ঘটনাIেলই মাইে}াবােসর yই যাpী মারা 9গেছন। তেব িনহতেদর পিরচ8 এখেনা শনা` করা যা8িন। 
(েরিডও kেড : ১৩৪৫ ঘ. ০৩.১০.২০২২ আসাদ ও নারগীস) 
ঢাকার উে�ে¯ রওয়ানা হে5েছন .ধানমjী (শখ হািসনা 
_`রােÕর ও8ািশংটন িডিস 9থেক 9দেশ 9ফরার পেথ ল©েনর QJা©েQড িবমানব�েরর yইঘÑার যাpািবরিত 9শেষ 
ঢাকার উেùে¡ রওয়ানা হে8েছন .ধানম×ী 9শখ হািসনা। 9সামবার Iানী8 সম8 সকাল সােZ ৯টা8 ঢাকার উেùে¡ 
ল©ন তJাগ কেরন িতিন। এর আেগ সকাল সােZ ৭টা8 .ধানম×ী ও তাঁর  সফরস¦ীেদর বহনকারী 8াইট3 সংিoK 
যাpািবরিতর জb QJা©েQড িবমানব�ের অবতরণ কের। এ সম8 িবমানব�ের .ধানম×ীেক Hাগত জানান 
_`রােজJ িনে8ািজত বাংলােদেশর হাইকিমশনার সািদ8া �না তাসিনম। এর আেগ Iানী8 সম8 9রাববার সYJা সােZ 
৬টা8 িবমান বাংলােদশ এ8ারলাইেÇর িবিজ ১৯১৩ িভিভআইিপ 8াইেট _`রােÕর ও8ািশংটন 9থেক ঢাকার উেùে¡ 
রওয়ানা হন .ধানম×ী। 9সামবার িদনগত রাত ১টার িদেক ঢাকার হযরত শাহজালাল আUজ<ািতক িবমানব�ের 
9পৗঁছােনার কথা রে8েছ .ধানম×ীর। _`রােÕর িনউই8েক < জািতসংেঘর সাধারণ পিরষেদর ৭৭তম অিধেবশেন এবং 
_`রােজJর ল©েন রানী ি7তী8 এিলজােবেথর অেUJিcি}8া8 অংশ িনেত গত ১৫ 9সেÃeর সকােল ঢাকা 9ছেZিছেলন 
.ধানম×ী। (েরিডও kেড : ১৮৪৫ ঘ. ০৩.১০.২০২২ .তীক ও নারগীস) 
অপশি° মােঠ (নেমেছ, আপনােদর সতকf থাকেত হেব : ওবা5aল কােদর 
অপশি` মােঠ 9নেমেছ, yগ <া¤জা উপলেoJ তাই সবাইেক সতক< থাকার আõান জািনে8েছন আও8ামী লীেগর সাধারণ 
স·াদক, সZক পিরবহন ও 9সmম×ী ওবা8yল কােদর। 9সামবার িবেকেল ঢাকা িবRিব¨ালে8র জগxাথ হেল 
¤জামÊপ পিরদশ <েন এেস এ কথা বেলন ওবা8yল কােদর। িতিন বেলন, y� <ে�র দল ঘটনা ঘ3ে8 আও8ামী লীেগর 
ঘােZ 9দাষ চাপা8। কােজই আপনােদর সতক< থাকেত হেব। আমােদর কামনা থাকেব এই অপশি`র িবনাশ 9হাক।  
(েরিডও kেড : ১৮৪৫ ঘ. ০৩.১০.২০২২ .তীক ও নারগীস) 
বত fমান Eমতাসীন আও5ামী লীগ �9 এবং অংশcহণeলক এক7 িনব fাচন চা5 : তiমjী 
বত <মান oমতাসীন আও8ামী লীগ HF এবং অংশlহণfলক এক3 িনব <াচন চা8 বেল জািনে8েছন দল3র _9 সাধারণ 
স·াদক এবং ত� ও সÖচারম×ী ডCর হাছান মাহ�দ। 9সামবার y�ের সিচবালে8 ত� ও সÖচার ম×ণালে8র 
সভাকেo 9.স কাউিÇেলর বািষ <ক .িতেবদন lহণ 9শেষ সাংবািদকেদর সে¦ মতিবিনম8কােল িতিন এ কথা উে�খ 
কেরন। ডCর হাছান মাহ�দ বেলন, িনব <াচন কিমশেনর দাি8² হেF িনব <াচন করা। িবেদিশ রাÕ¬তরা অব¡ই পরামশ < 
িদেত পােরন। িকi 9সই পরামশ < 9যন কখেনা অভJUরীণ িবষে8 হ]েoেপর মেতা না হ8। 
(েরিডও kেড : ১৮৪৫ ঘ. ০৩.১০.২০২২ .তীক ও নারগীস) 
অUব fত�কালীন সরকােরর কােছ Eমতা হKাUর করেত হেব : িমজfা ফখ;ল 
িবএনিপর মহাসিচব িমজ<া ফখ[ল ইসলাম আলমগীর বেলেছন, সরকার পতন আে�ালেনর দফাdেলার িবষ8 িনধ <ারণ 
িনে8 ি7তী8বােরর মেতা রাজৈনিতক দলdেলার সােথ আেলাচনা চলেছ। 9সামবার y�ের dলশােন িবএনিপ 
9চ8ারপারসেনর রাজৈনিতক কায <ালে8 কাজী জাফর জাতী8 পা3 <র সে¦ আেলাচনা 9শেষ সাংবািদকেদর এসব কথা 
বেলন িতিন। িমজ<া ফখ[ল বেলন, সরকারেক পদতJাগ কের সংসদ 9ভেঙ িনরেপo অUব <ত¶কালীন সরকােরর কােছ 
oমতা হ]াUর করেত হেব।(েরিডও kেড : ১৮৪৫ ঘ. ০৩.১০.২০২২ .তীক ও নারগীস) 
বত fমান সরকার অসা�দাি5ক বাংলােদশ গ�েত ব<পিরকর : ±িষমjী 
Ûিষম×ী ও আও8ামী লীেগর 9.িসিড8াম সদÁ ড. 9মাঃ আòর রাÔাক বেলেছন, বত <মান সরকার অসাÖদাি8ক 
বাংলােদশ গZেত ব�পিরকর। িকi এই অসাÖদাি8ক 9চতনার িব[ে� 9দেশর এক3 Hাথ <ােßষী, nিবধাবাদী ও ধম <াY 
9গা�ী rবই তৎপর রে8েছ। এই অপশি`র িব[ে� সকলেক সেচতন থাকার আõান জানান Ûিষম×ী। 9সামবার 
টা¦াইেলর ধনবািZ উপেজলার িবিভx ¤জামÊপ পিরদশ <ন ও িহ& ধম <াবলeীেদর সে¦ শারদী8 NেভFা িবিনম8কােল 
ম×ী এসব কথা বেলন। ¤জামÊপ পিরদশ <ন ও িহ& ধম <াবলeীেদর সে¦ িতিন এ সম8 শারদী8 NেভFা িবিনম8 
কেরন। yগ <া¤জােক 9ক� কের 9কউ অিIিতশীল পিরিIিত ýিc করেত চাইেল তাহেল তােদর িব[ে� কেঠার �বIা 
lহণ করা হেব বেলও জানান Ûিষম×ী। (েরিডও kেড : ১৮৪৫ ঘ. ০৩.১০.২০২২ .তীক ও নারগীস) 
সরকােরর নানা উে�ােগর কারেণ ²�eেLর পাগলা (ঘা�া বােগ এেসেছ : পিরক�নামjী 
:ালািন 9তেলর fg�ি� হেলও সরকােরর নানা উে¨ােগর কারেণ ±�fেgর পাগলা 9ঘাZা বােগ এেসেছ বেল দািব 
কেরেছন পিরক´নাম×ী এম এ মাxান। 9সামবার বাংলােদশ উx8ন গেবষণা .িত�ান, িবআইিডএস সেëলন কেo 
এক3 কম <শালা অh�ােন পিরক´নাম×ী এই দািব কেরন। fg3ীিত .সে¦ িতিন বেলন, আগেQ fg3ীিত 
9বেZিছল। িকi 9সেÃeের 9স3 কেমেছ। এর কারণ হেF ১ 9কা3 ফJািমিল কােড <র মা�েম ৪ 9কা3 মাhষ nিবধা 
পােF। ফেল fg3ীিতর লাগাম টানা স¢ব হে8েছ। (েরিডও kেড : ১৮৪৫ ঘ. ০৩.১০.২০২২ .তীক ও নারগীস) 
মাkYল হেকর িব;ে< ধষ fণ মামলায় aই Rিলশ কম fকত fার সাEF 
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9হফাজেত ইসলােমর িব�K কিম3র _9 মহাসিচব মা�hল হেকর িব[ে� নারা8ণগেÝর 9সানারগাঁও থানা8 দাে8র 
করা ধষ <ণ মামলা8 yই �িলশ কম <কত <ার HাoJ 9ন8া হে8েছ। 9সামবার y�র 9পৗেন ১২টা 9থেক নারা8ণগÝ নারী ও 
িশN িনয <াতন দমন ¯াইPJনােলর িবচারক নাজ�ল হক ¡ামেলর আদালেত সKম দফা8 সাoJlহণ N[ হ8। 
সাoJদাতারা হেলন- 9সানারগাঁ থানার উপ-পিরদশ <ক এসআই 9কাবাে8ত 9হােসন ও 9বারহান দরিজ। এ িনে8 এখন 
পয <U ১৫জেনর সাoJlহণ করা হে8েছ। এই মামলার চাজ<িশেট সাoী িহেসেব রে8েছ ৪০জন। ২০২১ সােলর ৩ 
এি.ল নারা8ণগেÝর 9সানারগাঁওে8 এক3 িরেসােট < এক নারীর সে¦ অবIান করিছেলন মা�hল হক। ওই সম8 Iানী8 
আও8ামী লীেগর 9নতাকম¶রা এেস তােক 9ঘরাও কেরন এবং পরবত¶েত ওই নারী মা�hল হেকর িব[ে� িবে8র 
.েলাভন, ধষ <ণ মামলা দাে8র কেরন। তেব ওই নারীেক তার ি7তী8 ¼ী দািব কের আসিছেলন অিভ_` মা�hল হক। 
(েরিডও kেড : ১৮৪৫ ঘ. ০৩.১০.২০২২ .তীক ও নারগীস) 
(দেশ গত ২৪ ঘ`ায় কেরানাভাইরােস আ|াU হে5 আেরা a’জেনর yzF 
9দেশ গত ২৪ ঘÑায় কেরানা8 y’জেনর ämJ হে8েছ। ফেল 9মাট äেতর সং�া 9বেZ দাঁিZে8েছ ২৯ হাজার 
৩৭১জেন। এ সম8 নmন কের আেরা ৬৯৬জেনর কেরানা শনা` হে8েছ। এ িনে8 9মাট শনা` 9রাগীর সং�া 
দাঁিZে8েছ ২০ লাখ ২৬ হাজার ৯০৮জেন। y�ের HাIJ অিধদফতেরর পাঠােনা কেরানািবষ8ক িন8িমত সংবাদ 
িব�িKেত এ ত� জানােনা হে8েছ। (েরিডও kেড : ১৮৪৫ ঘ. ০৩.১০.২০২২ .তীক ও নারগীস) 
গত ২৪ ঘ`ায় সারােদেশ (ডwেত আ|াU হে5 িতনজেনর yzF 
গত ২৪ ঘÑায় সারােদেশ 9ডçেত আ}াU হে8 িতনজন মারা 9গেছন। একই সম8 নmন কের ৫২৫জন 9ডçেত 
আ}াU হে8 িবিভx হাসপাতােল ভিত < হে8েছন। y�েরর HাIJ অিধদফতেরর 9হ;থ ইমােজ<িÇ অপােরশন 9স½ার ও 
কেÞাল [েমর 9দ8া 9ডçিবষ8ক িন8িমত সংবাদ িব�িKেত এই ত� জানােনা হে8েছ। এবছর 9মাট ৬১জন 9ডçেত 
আ}াU হে8 মারা 9গেলন। (েরিডও kেড : ১৮৪৫ ঘ. ০৩.১০.২০২২ .তীক ও নারগীস) 
িচরিন²া5 শাি5ত হেলন বষ�5ান সাংবািদক (তা5াব খান 
বষ¶8ান সাংবািদক 9তা8াব খােনর ি7তী8 জানাজা জাতী8 9.সÓােব অhি�ত হে8েছ। এর ম� িদে8 িচরিদেনর জb 
9.সÓাব .া¦ণ ছাZেলন িতিন। 9সামবার y�র ১টা8 জাতী8 9.সÓােবর 9টিনস lাউে© এই জানাজা অhি�ত হ8। 
এর আেগ তার .থম জানাজা সকাল ১০টা8 9তজগাঁওে8র Vদিনক বাংলার কায <ালে8 অhি�ত হ8। y3 জানাজা 9শেষ 
রাজধানীর বনানী কবরIােন মরÜমেক িচরিন±া8 শাি8ত করা হে8েছ। 
(েরিডও kেড : ১৮৪৫ ঘ. ০৩.১০.২০২২ .তীক ও নারগীস) 
(দেশর ২০ অ�েল ঝেড়র আভাস 
9দেশর ২০3  অªেলর উপর িদে8 দমকা অথবা ঝেZা হাও8া বে8 যাও8ার আশûা থাকা8 সংি«c নদী ব�রdেলােক 
এক নeর সতক<তা সে¦ 9দখােত বলা হে8েছ। 9সামবার এমন ¤ব <াভাস িদে8েছ আবহাও8া অিফস। আবহাও8ািবদ 
9মাহাëদ মেনা8ার 9হােসন জািনে8েছন, রাজশাহী, পাবনা, রং�র, িদনাজ�র, বdZা, টা¦াইল, ম8মনিসংহ, যেশার, 
éিc8া, ঢাকা, ফিরদ�র, মাদারী�র, rলনা, বিরশাল, পk8াখালী, 9না8াখালী, éিম�া, চølাম, ক{বাজার এবং িসেলট 
অªলসfেহর উপর িদে8 দিoণ ও দিoণ-¤ব < িদক 9থেক ঘÑায় ৪৫ 9থেক ৬০ িকেলািমটার 9বেগ অIা8ীভােব দমকা 
ঝেZা হাও8াসহ �িc, ব$সহ �িc হেত পাের। এসব এলাকার নদীব�রসfহেক ১ নeর সতক<তা সংেকত 9দখােত 
বলা হে8েছ। ম¦লবার সকাল পয <U রং�র, রাজশাহী, ঢাকা, ম8মনিসংহ, rলনা, বিরশাল, চølাম ও িসেলট িবভােগর 
অেনক জা8গা8 অIা8ীভােব দমকা হাও8া ও িবজলী চমকােনাসহ হালকা 9থেক মাঝাির ধরেনর �িc, ব$সহ �িc হেত 
পাের। 9সইসে¦ 9দেশর 9কাথাও 9কাথাও মাঝাির ধরেনর ভারী 9থেক ভারী বষ <ণ হেত পাের। সারােদেশর িদেনর 
তাপমাpা সামাb <াস 9পেত পাের এবং রােতর তাপমাpা অপিরবিত <ত থাকেত পাের বেলও আবহাও8া অিফস 9থেক 
জানােনা হে8েছ। (েরিডও kেড : ১৮৪৫ ঘ. ০৩.১০.২০২২ .তীক ও নারগীস) 
িবে� মহামাির কেরানায় গত ২৪ ঘ`ায় আেগর িদেনর zলনা5 কেমেছ yzF ও আ|ােUর সং³া 
মহামাির কেরানাভাইরােস িবেR গত ২৪ ঘÑায় আেগর িদেনর mলনা8 কেমেছ ämJ ও আ}ােUর সং�া। গত ২৪ 
ঘÑায় ভাইরাস3েত আ}াU হে8 মারা 9গেছন ৪৪২জন এবং নmন কের সং}িমত হে8েছন ২ লাখ ৩৬ হাজার 
৯১৯জন। মহামািরর N[ 9থেক এ পয <U ভাইরাস3েত আ}াU হে8 9রাগীর সং�া 9বেZ দাঁিZে8েছ ৬২ 9কা3 ৩৪ লাখ 
৪৯ হাজার ৪৫৮জেন। আর িবRæেZ äেতর সং�া দাঁিZে8েছ ৬৫ লাখ ৫০ হাজার ৬১৩জেন। িবেR গত ২৪ ঘÑায় 
সবেচে8 9বিশ কেরানা শনা` হে8েছ তাইও8ােন। এর পেরর অবIােন রে8েছ =াÇ ও _`রাÕ। 
(েরিডও kেড : ১৮৪৫ ঘ. ০৩.১০.২০২২ .তীক ও নারগীস) 

BBC 
BRAZIL'S LULA AND BOLSONARO FACE RUN-OFF AFTER TIGHT RESULT 
Brazil's election is going into a second round in which left-winger Luiz Inacio Lula da 
Silva will face far-right incumbent Jair Bolsonaro. With almost all the votes counted, 
Lula had won 48% against Bolsonaro's 43% - a much closer result than opinion polls 
had suggested. But Lula fell short of the more than 50% of valid votes needed to 
prevent a run-off. Voters now have four weeks to decide which of the two should 
lead Brazil. Winning outright in the first round was always going to be a tall order for 
any candidate - the last time it happened was 24 years ago. (BBC : 2200+2300 hrs. 
03.10.2022 Faruk & Nargis) 
FAN'S DIED IN THE ARMS OF PLAYERS IN STADIUM CRUSH 
Football fans died in the arms of players during a crush at Indonesia's Kanjuruhan 
stadium, the home team coach has said, as the number of children killed in the 
tragedy rose to 32. Javier Roca said the crush at the match in Java, in which 125 
people lost their lives, left him mentally shattered. Authorities say the youngest victim 
of Saturday's disaster was just three. Some 18 officers are being investigated after 
police fired tear gas at fans who invaded the pitch when the match ended. 
Indonesia's deputy minister of children and women affairs said the children were 
aged between three and 17.  
(BBC : 2200+2300 hrs. 03.10.2022 Faruk & Nargis) 
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IRAN SECURITY FORCES CLASH WITH STUDENT PROTESTERS 
Iranian security forces clashed with students at a prestigious university in Tehran 
overnight, as anti-government protests continue to sweep the country. Reports said 
a large number of students at Sharif University of Technology were trapped in a car 
park that had been surrounded by security personnel. One video appeared to show 
students running away as gunshots ring out. The anti-government protests erupted 
on 17 September, after the death of a woman detained by the morality police. In his 
first public comments, Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei described Mahsa 
Amini's death as a bitter incident that deeply broke my heart. (BBC : 2200+2300 hrs. 
03.10.2022 Faruk & Nargis) 
EX-PM BORISSOV SET TO WIN BULGARIAN ELECTION 
Bulgaria's centre-right GERB party has won the country's parliamentary election, 
preliminary results show. Led by ex-Prime Minister Boyko Borissov, GERB took 
25.4% of votes with 99% of ballots counted, officials said. But the 63-year-old faces 
a difficult task forming a working coalition, as most other parties have already ruled 
out working with him. Many of his opponents accuse him of overseeing government 
corruption during his time in office, which he denies. Mr Borissov has previously 
served three separate terms in Bulgaria's top job, and tackling graft became a key 
part of an election last November. 
(BBC : 2200+2300 hrs. 03.10.2022 Faruk & Nargis) 
DR CONGO CLIMATE MEETING TO MAKE DEMANDS ON RICHER NATIONS 
Environment ministers from dozens of countries are due to gather in the Democratic 
Republic of Congo for talks on tackling climate change. The three-day meeting in 
Kinshasa is part of preparations for a summit in Egypt - COP 27 - next month. The 
Kinshasa talks are expected to focus on calls for richer governments to do more to 
help less developed countries combat global warming. The Congolese hosts are 
likely to appeal for finding to help protect their country's rainforest, which is the 
second biggest in the world.  
(BBC : 2200+2300 hrs. 03.10.2022 Faruk & Nargis) 
REBELS KILL 14 VILLAGERS IN DR CONGO MACHETE ATTACK 
Fourteen people have been killed by rebels during an attack on a village in the east 
of the Democratic Republic of Congo. Local officials said fighters from the Allied 
Democratic Forces (ADF) entered Kyamata, in Ituri province, late on Sunday where 
they killed people using machetes. More than 30 houses were torched. The victims 
were buried in a single grave during a ceremony on Sunday. People there blamed 
the attack on a lack of soldiers in the area. The ADF is one of dozens of rebel groups 
in eastern Congo.  
(BBC : 2200+2300 hrs. 03.10.2022 Faruk & Nargis) 
DOZENS OF BODIES FOUND IN LIBYA MASS GRAVE 
Libya's missing person's authority says the unidentified bodies of 42 people have 
been found in a mass grave in the coastal city of Sirte. The authority made the 
discovery at the site of a former school. The area was controlled by the Islamic State 
(IS) group between 2015 and 2016. Another mass grave containing the remains of 
34 Ethiopian Christians was discovered near Sirte in 2018. The find came more than 
three years after IS published a video showing its members executing at least 28 
men. (BBC : 2200+2300 hrs. 03.10.2022 Faruk & Nargis) 
AL-SHABAB CO-FOUNDER KILLED IN SOMALIA STRIKE 
The Somali government has announced that a co-founder and senior al-Shabab 
militant, Abdullahi Nadir, was killed on Saturday in the southern Middle Jubba region. 
The Somali information ministry said that Nadir was the head of al-Shabab's religious 
propagation unit and was the subject of a $3m US bounty. It added that al-Shabab 
considered Nadir a potential successor to its current leader, Ahmed Omar Diriye, aka 
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Abu Ubaidah, who has long been rumoured to be in poor health. Private media 
reported that Nadir was killed in a drone strike. (BBC : 2200+2300 hrs. 03.10.2022 
Faruk & Nargis) 
KING CHARLES TO HOST SOUTH AFRICAN PRESIDENT FOR FIRST STATE 
VISIT 
King Charles will host the first state visit of his reign next month when he welcomes 
the president of South Africa to Buckingham Palace. President Cyril Ramaphosa and 
his wife, First Lady Tshepo Motsepe, have accepted an invitation to visit the King 
and Queen Consort. The visit will take place from Tuesday November 22 to 
Thursday November 24. It is understood the trip was in the early stages of being 
planned before the Queen's death in September. It will be the first time a South 
African leader has visited the UK in an official capacity in more than a decade, with 
the last state visit being in 2010 when Jacob Zuma visited the late Queen. (BBC : 
2200+2300 hrs. 03.10.2022 Faruk & Nargis) 
RECORD AVIAN FLU OUTBREAK SEES MASS CULL IN UK, EU 
Around 48m birds have been culled across the UK and the EU in the last year as a 
result of the largest outbreak of avian flu on record. In the UK, 161 cases of highly 
pathogenic avian influenza (HPAI) were detected in poultry and captive birds, 
leading to the culling of 3.2m birds. That compared to the previous record of 26 
cases in 2020/21. The UK government said the culled birds were a small proportion 
of total production - about 20m birds a week. There have also been 1,727 cases of 
avian flu in the UK's wild bird population, in 406 locations involving 59 bird species. 
(BBC : 2200+2300 hrs. 03.10.2022 Faruk & Nargis) 
IRAN SUPREME LEADER BLAMES UNREST ON US AND ISRAEL 
Iran's supreme leader has blamed the US and Israel for the anti-government protests 
sweeping the country, in his first public comments on the unrest. Ayatollah Ali 
Khamenei said riots had been engineered by Iran's arch-enemies and their allies, 
and alleged that Qurans had been burned. He also called on security forces to be 
ready to deal with further unrest. The protests - the biggest challenge to his rule for a 
decade - were sparked by the death in custody of a woman. (BBC : 0600 hrs. 
04.10.2022 Faruk & Nargis) 
CHECHEN LEADER VOWS TO SEND TEENAGE SONS TO FRONTLINE. 
Chechen leader Ramzan Kadyrov says his three sons, aged 14, 15 and 16, will soon 
travel to the Ukraine front line to fight with Russian forces. Kadyrov is a strong ally of 
Vladimir Putin, although has recently criticized Russian military leadership. On social 
media, he wrote that a father should teach his sons how to protect their family, 
people and fatherland. Russia has signed a UN treaty aimed at preventing children 
under the age of 18 from taking direct part in hostilities. Using children under the age 
of 15 to participate in hostilities is considered a war crime by the International 
Criminal Court. However Russia does not recognize its jurisdiction. (BBC : 0600 hrs. 
04.10.2022 Faruk & Nargis) 
CAR BOMB ATTACKS LEAVE NINE DEAD IN SOMALIA 
Police in Somalia say at least nine people, including senior regional officials, have 
been killed in car bomb attacks that have been claimed by the Islamist group al-
Shabab. The explosions in the city of Beledweyne also injured several people and 
destroyed buildings. Correspondents say the attack was possibly in retaliation for the 
killing of a senior al-Shabab member over the weekend. The Somali government 
says Abdullahi Nadir - who had a $3m bounty on his head - was killed in a drone 
strike. 
(BBC : 0600 hrs. 04.10.2022 Faruk & Nargis) 
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OUSTED BURKINA FASO LEADER IN TOGO 
The ousted military leader of Burkina Faso has left the country and is now in Togo. Lt 
Col Paul-Henri Damiba - who had been in power for eight months - formally resigned 
on Sunday, two days after being toppled by a rival faction. A delegation from the 
West African regional body Ecowas has arrived in Ouagadougou on Monday to try to 
help restore calm following the country's second coup this year. Both were triggered 
by worsening insecurity with frequent jihadist attacks. After seizing power the new 
military leader, Capt Ibrahim Traore, said Burkina Faso faced an emergency in every 
sector including defence.  
(BBC : 0600 hrs. 04.10.2022 Faruk & Nargis) 
UN UPS FLOOD AID APPEAL AS PAKISTAN ENTERS SECOND WAVE OF 
DEATH 
The United Nations has increased its aid appeal for Pakistan, where more than five 
million people are facing a severe food crisis in the wake of recent catastrophic 
floods. Nearly 1,700 people, including more than 600 children, lost their lives and a 
total 33 million people were affected after record-breaking rains began lashing 
Pakistan in June. Julien Harneis, the UN's humanitarian coordinator for the country, 
said on Monday that the world body was now seeking $816m for food-relief efforts, 
up from its initial appeal for $160m in August, when heavy rains and floods swept 
through much of Pakistan.  
(BBC : 0600 hrs. 04.10.2022 Faruk & Nargis) 
   ::THE END:: 
    


