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উত্তর আমেরিকা অফিস: বাংলাদেশের
স্বাধীনতার সু বর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে শুক্রবার
যু ক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে র মেডিসন স্কয়ার
গার্ডেনে হয়ে গেল ‘গ�োল্ডেন জু বিলি

বাংলাদেশ কনসার্ট’। এ কনসার্টে র
জন্য সরকারের আইসিটি মন্ত্রণালয়কে
মেডিসন স্কয়ার গার্ডেনে প্রতি মিনিটের
জন্য ভাড়া গুনতে হয়েছে ২ হাজার ৭

শত ৭৮ মার্কি ন ডলার বা (বাংলাদেশি
মু দ্রায় ২ লাখ ৩৫ হাজার টাকা)।
ডেডস্পিন দেওয়া তথ্যানু সারে, বর্তমান
বাকি অংশ পৃ ষ্ঠা ২ কলাম ২)

wbDBq‡K©
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Z‡e...

উত্তর আমেরিকা অফিস: এক রকম দায়সারা অবস্থার মধ্যে
বাংলাদেশের স্বাধীনতার সু বর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে শুক্রবার
যু ক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে র মেডিসন স্কয়ার গার্ডেনে হয়ে গেল
‘গ�োল্ডেন জু বিলি বাংলাদেশ কনসার্ট’। এই কনসার্টে পারফর্ম
করেছে বিশ্ববিখ্যাত ব্যান্ডদল স্করপিয়ন্স। সঙ্গে ছিল বাংলাদেশের
চিরকুট। বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম ক�োন�ো ব্যান্ড নিউইয়র্কে র
ঐতিহাসিক মেডিসন স্কয়ার গার্ডেনে (বাকি অংশ ২য় পৃ ষ্ঠায়)
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আওয়াজবিডি ডেস্ক:
ব্রিটেনে বাংলাদেশি অধ্যুষিত লন্ডন বারা অব টাওয়ার হ্যামলেটসের
নির্বাহী মেয়র পদে তৃতীয়বারের মত�ো নির্বাচিত হয়েছেন সিলেটের
লু ৎফুর রহমান। এবারের নির্বাচনে লেবার পার্টি র প্রার্থী জন বিগসকে
বড় ব্যবধানে হারিয়ে ইতিহাস গড়েছেন তিনি। ব্রিটেনে স্থানীয় এ
নির্বাচনে সারাদেশে লেবার পার্টি র জয়জয়কার হলেও কাউন্সিল
টাওয়ার হ্যামলেটসে জয়যাত্রা অব্যাহত রেখেছেন বাংলাদেশি
বংশ�োদ্ভূত লু ৎফুর।
(বাকি অংশ ২য় পৃ ষ্ঠায়)
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নিউইয়র্ক অফিস: মেয়াদ
উত্তীর্ণ অভিবাসীদের ভিসার
মেয়াদ দেড় বছর বাড়ান�োর
ঘ�োষণা দিয়েছে যু ক্তরাষ্ট্র।
যু ক্তরাষ্ট্রে যেসব অভিবাসীদের
ওয়ার্ক পারমিটের মেয়াদ শেষ
হয়েছে তাদের ভিসার মেয়াদ
বাড়ান�ো হবে। তবে সকল
ধরণের অভিবাসীদের জন্য এই
সু বিধা দেয়া হয়নি। শুধু মাত্র
নির্দি ষ্ট সংখ্যক অভিবাসীকে
এই সু বিধা দেওয়া হয়েছে।
যেসব অভিবাসী এইচ ওয়ান
ভিসাধারী এবং গ্রিন কার্ড পাওয়ার চেষ্টা করছেন আওতাভুক্ত হবেন। নতুন ঘ�োষণা অনু যায়ী
(মার্কি ন স্থায়ী বাসিন্দা কার্ডে র অফিসিয়াল নাম) ওয়ার্ক পারমিটধারী এসব অভিবাসীকে পরবর্তী
খুঁ জছেন এবং এমন ভিসাধারীদের এই সু বিধার ১৮ মাসের জন্য তাদের (বাকি অংশ ২য় পৃ ষ্ঠায়)
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আওয়াজবিডি ডেস্ক: আমার স্ত্রী যদি ক�োন�ো
ধরনের ভুল করে থাকে… আমার ইনভলবমেন্ট
ছিল না, তাতে আমি বিব্রত। যেটা বলা হচ্ছে বা
টার্গেট করা হচ্ছে, মন্ত্রী এই কারণে এটা ঠিক না।
তবে মেসেজটা যেভাবে গেছে এটা সঠিক হয়নি।
র�োববার (৮ মে) দুপু রে রেল ভবনে সাংবাদিকদের

মু খ�োমুখি হয়ে এ তথ্য জানান রেলমন্ত্রী।
(খবরের বাকি অংশ ২য় পৃ ষ্ঠায়)
তিন যাত্রীকে জরিমানা করায় টিটিই বরখাস্ত হওয়ার
ঘটনায় মন্ত্রীর স্ত্রী শাম্মী আকতার মনির নির্দেশনা
ছিল বলে সংবাদমাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশ করা
হয়। এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে রেলমন্ত্রী সু জন
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আওয়াজবিডি ডেস্ক: রাজধানীর বনানী এলাকার শ্বশুরবাড়িতে
গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন বাংলাদেশি বংশ�োদ্ভূত
যু ক্তরাষ্ট্রের নাগরিক শেখ স�োহেব সাজ্জাদ। স্ত্রীর অনৈতিক সম্পর্ক
এবং মানসিক নির্যাতনে বাধ্য হয়ে তিনি আত্মহত্যা করেছেন বলে
অভিয�োগ করেছে পরিবার। (খবরের বাকি অংশ ১৯ পৃ ষ্ঠায়)
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সময় মেডিসন স্কয়ার গার্ডে নর কনসার্ট ভ্যেনু র ভাড়া ৫ লাখ মার্কি ন ডলার
বা (বর্তমান বাংলাদেশি মু দ্রায় ৪ ক�োটি ৩২ লাখ ২০ হাজার টাকা)। ২০০৬
সালে একই কনসার্ট ভ্যেনু র ভাড়া ছিল ৪ লাখ মার্কি ন ডলার বা (বর্তমান
বাংলাদেশি মু দ্রায় ৩ ক�োটি ৪৫ লাখ ৭৬ হাজার টাকা)। গত ৬ মে (শুক্রবার)
মাত্র ৩ ঘন্টার গ�োল্ডেন জু বিলি বাংলাদেশ কনসার্টে র জন্য সরকারের
আইসিটি মন্ত্রণালয় বা আয়�োজককে ভাড়া গুনতে হয়েছে প্রায় ৫ লাখ
মার্কি ন ডলার (বর্তমান বাংলাদেশি মু দ্রায় ৪ ক�োটি ৩২ লাখ ২০ হাজার
টাকা।) সেই হিসেব অনু যায়ী মেডিসন স্কয়ার গার্ডেনে প্রতি মিনিটের জন্য
ভাড়া বাব্দ গুনতে হয়েছে ২ হাজার ৭ শত ৭৮ মার্কি ন ডলার বা (বাংলাদেশি
মু দ্রায় ২ লাখ ৩৫ হাজার টাকা)। অপর দিকে, মেডিসন স্কোয়ার গার্ডেনের
কনসার্ট ভ্যেনু র আসন সংখ্যা ২০ হাজার ৭ শত ৮৯টি। আসন প্রতি ভাড়ার
মূ ল্য পড়েছে ২৪ দশমিক ৫ মার্কি ন ডলার বা (বর্তমান বাংলাদেশি মু দ্রায়
২ হাজার ৭৯ টাকা)। গ�োল্ডেন জু বিলি বাংলাদেশ কনসার্টে প্রবেশের জন্য
৫০ ডলার থেকে ৪০০ ডলার পর্যন্ত টিকেটের মূ ল্য নির্ধারন করা হয়েছিল।
বিনা মূ ল্যের টিকেটের পরিমান বাদ দিয়ে বিক্রিত ১৮ হাজার টিকেটে গড়ে
১০০ মার্কি ডলার করে ধরা হলে ম�োট আয় হয়েছে ১.৮ মিলিয়ন মাঋন
ডলার বা (বর্তমান বাংলাদেশি মু দ্রায় ১৫ ক�োটি ৫৫ লাখ ৯২ হাজার টাকা)।
তবে এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃ পক্ষের কাছে থেকে এর ক�োন সঠিক হিসেব
জানা যায়নি। মেডিসন স্কয়ার গার্ডে ন বাংলাদেশ কনসার্টে র আয়-ব্যয়ের
সঠিক তথ্য শিগগির প্রকাশ করা হবে একটি দায়িত্বশীল সূ ত্রে জানিয়েছেন।
উল্লেখ্য, বাংলাদেশের স্বাধীনতার সু বর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে শুক্রবার যু ক্তরাষ্ট্রের
নিউ ইয়র্কে র মেডিসন স্কয়ার গার্ডেনে হয়ে গেল ‘গ�োল্ডেন জু বিলি
বাংলাদেশ কনসার্ট’। এই কনসার্টে পারফর্ম করেছে বিশ্ববিখ্যাত ব্যান্ডদল
স্করপিয়ন্স। সঙ্গে ছিল বাংলাদেশের চিরকুট। বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম
ক�োন�ো ব্যান্ড নিউ ইয়র্কে র ঐতিহাসিক মেডিসন স্কয়ার গার্ডেনে পারফর্ম
করল। শুক্রবার নিউ ইয়র্কে র স্থানীয় সময় রাত আটটায় মেডিসন স্কয়ার
গার্ডে ন মঞ্চে ওঠে চিরকুট। জার্মানির বিশ্ববিখ্যাত ব্যান্ডদল স্করপিয়ন্স
কনসার্টে উপচে পড়া দেশি-বিদেশি দর্শকশ্রোতাদের মু গ্ধ করতে পারলেও
সে তুলনায় প্রবাসী বাংলাদেশি দর্শকশ্রোতাদের সন্তষ্ট করতে পারেনি
বাংলাদেশের চিরকুট। স্থানীয় সময় শুক্রবার (৬ মে) অনু ষ্ঠিত গ�োল্ডেন
জু বিলি বাংলাদেশ কনসার্টে র শুরুতেই ইংরেজিতে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন
তথ্য ও য�োগায�োগ প্রযু ক্তি প্রতিমন্ত্রী জু নাইদ আহমেদ পলক।
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সংখ্যক বিদেশি দর্শকের সমাগম ঘটে।স্করপিয়ন্সের যু ক্তরাষ্ট্রের ভক্তরা
নতুন শ্লোগান টিকেটস টু সী দ্য ‘ন�ো ওয়ান লাইক ইউ’ রকারস লাইভ
আর এভেইলাবল এভেরিহ�োয়ার টিকেটস আর স�োল্ড অর্থাৎ টিকিট বিক্রি
হয় যেখানে সেখানে ‘ত�োমার মত�ো কেউ নেই’ রকারদের লাইভ দেখার
টিকিট পাওয়া যায়। এনজে ডটকম, স্টাভাব, টিকেটমাস্টার, সীটগ্রীক,
টিকেট সিটি ও মেগা সীটস এর ওয়েবসাইট থেকে বিদেশিরা টিকেট ক্রয়
করেন। প্রবাসী বাংলাদেশিরা দর্শকশ্রোতারা এসব ওয়েবসাইটে টিকেট
পাওয়া যাচ্ছে তার ক�োন সন্ধানই জানতেন না। অনু ষ্ঠানের এক সপ্তাহ
আগে প্রবাসীরা জানতে পেরেছেন শুধু মাত্র ‘টিকেটমাস্টার’ ডটকম-এ
টিকেট পাওয়া যাচ্ছে এ খবর।
গ�োল্ডেন জু বিলি বাংলাদেশ কনসার্টে বেশিরভাগ দর্শক হবার কারন হল�ো
আয়�োজক সরকারের আইসিটি মন্ত্রণালয়। তাদের তেমন ক�োন�ো প্রচারপ্রচারণা ছিল না। অনু ষ্ঠানের স্থানীয় ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট মেইন স্ট্রিম
মিডিয়া নামক প্রতিষ্ঠান প্রকাশ্যে আসেননি। নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত
১৫টি সাপ্তাহিক পত্রিকার মধ্যে মাত্র কমসংখ্যক প্রচারের ৪/৫টি পত্রিকায়
দায়সারা গ�োছের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়। এসব বিজ্ঞাপনে কনসার্টে র
সময়সূ চি, টিকেটের মূ ল্য, টিকেট ক�োথায় পাওয়া যাবে, কার সঙ্গে
প্রয়�োজনে য�োগায�োগ করা যাবে সেসব বিষয়ের ক�োন�ো উল্লেখ নেই।
দায়সারা গ�োছের প্রচারণা মাত্র। উক্ত বিজ্ঞাপন গুল�োতে ম্যাডিসন স্কোয়ার
গার্ডেনের ঠিকানাও উল্লেখ করা হয়নি।
অনু ষ্ঠানে বাংলাদেশের চিরকুট ব্যান্ড দলের জন্য সময়সীমা নির্ধারন করা
ছিল�ো মাত্র ৩০ মিনিট। শিল্পীরা শুধু তাড়াহুড়া করছিলেন। এর ফলে প্রায়
প্রতিটি গানের স্থায়ী ও একটি করে অন্তরা গেয়ে ছেড়ে দেন। মু ক্তিযু দ্ধ
সংশ্লিষ্ট তেমন ক�োন গানই গায়নি। দু’টি দেশাত্বব�োধক গান পরিবেশন করা
হলেও গায়কী তেমন ভাল�ো হয়নি বলে দর্শকরা মন্তব্য করেন। চিরকুটের
ভ�োকালিষ্ট শারমিন সু লতানা সু মি গান পরিবেশনের চেয়ে ইংরেজিতেই
বেশি কথা বলার ফলে শ্রোতাদের মাঝে বিরক্তি দেখা দেয়। তিনি বাংলায়
গান গেলেও সব কথাই বলেছেন ইংরেজিতে, এটা সহজেই মেনে নিতে
পারছিলেন না শ্রোতারা।
যু ক্তরাষ্ট্র প্রবাসীদের মধ্যে বীর মু ক্তিয�োদ্ধা, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, প্রতিষ্ঠিত
লেখক-সাহিত্যিক-সাংবাদিকদের বিনা মূ ল্যে মিলনায়তনে প্রবেশের
সু য�োগ পেয়েছেন বলে জানা গেছে। তবে আওয়ামী লীগের ক�োন ফ্রি
টিকেট পাননি। এজন্য অনেকেই তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

‘টাওয়ার হ্যামলেটসে’ ইতিহাস
গড়লেন সিলেটের লু ৎফুর
(১ম পৃ ষ্ঠার পর)

নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনসার্টে
মাতলেন প্রবাসীরা, তবে...

(১ম পৃ ষ্ঠার পর)
শুক্রবার নিউইয়র্কে র স্থানীয় সময় রাত আটটায় মেডিসন স্কয়ার গার্ডে ন
মঞ্চে ওঠে চিরকুট। জার্মানির বিশ্ববিখ্যাত ব্যান্ডদল স্করপিয়ন্স কনসার্টে
উপচে পড়া দেশি-বিদেশি দর্শকশ্রোতাদের মু গ্ধ করতে পারলেও সে
তুলনায় প্রবাসী বাংলাদেশি দর্শকশ্রোতাদের সন্তষ্ট করতে পারেনি
বাংলাদেশের চিরকুট।
স্থানীয় সময় শুক্রবার (৬ মে) অনু ষ্ঠিত গ�োল্ডেন জু বিলি বাংলাদেশ
কনসার্টে র শুরুতেই ইংরেজিতে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন তথ্য ও য�োগায�োগ
প্রযু ক্তি প্রতিমন্ত্রী জু নাইদ আহমেদ পলক।
তিনি জানান, কনসার্ট থেকে পাওয়া অর্থে দরিদ্র ও অনু ন্নত দেশগুল�োর
শিশুদের সাইবার নিরাপত্তায় ব্যয় হবে। ইউএনডিপির সঙ্গে মিলে কাজটি
করা হবে বলে জানান তিনি। এরপর মঞ্চে উঠে জাতীয় সংগীতে কণ্ঠ
মেলান মু ক্তিযু দ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম ম�োজাম্মেল হক, তথ্য ও প্রযু ক্তি
বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জু নাইদ আহমেদ পলক, সংসদ সদস্য এ কে এম শামীম
ওসমান, নু রুল ইসলাম, নাহিদ খান, অপরাজিতা হক ও রবীন্দ্রসংগীত
শিল্পী কাদেরি কিবরিয়া। তাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে জাতীয় সংগীতে কণ্ঠ মেলান
অসংখ্য বাংলাদেশিসহ আগত দর্শনার্থীরা।
এরপর মঞ্চে আসে বাংলাদেশের জনপ্রিয় ব্যান্ড ‘চিরকুট’। ‘ধনধান্যে পু ষ্পে
ভরা’ দিয়ে ‘চিরকুট’ তাদের পরিবেশনা শুরু করে। এরপর একে একে
তারা গেয়ে শ�োনায় দেশের গান, জাগরণের গান এবং নিজেদের ম�ৌলিক
গান। এ সময় চিরকুট ব্যান্ডের গায়িকা ও দলনেতা শারমিন সু লতানা সু মী
বলেন, ‘ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে গাইতে পারাটা তাদের জন্য বিরাট এক
অর্জ ন।’
অনু ষ্ঠানে মিলনায়তন ভর্তি ছিল মানু ষের ঢল। তাদেরকে সামনে নিয়ে
বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরে কয়েকটি ভিডিওচিত্র
প্রদর্শন করা হয়। বাংলাদেশের আইসিটি ডিভিশনের হাইটেক পার্ক
অথরিটি আয়�োজিত কনসার্টটি দেখার জন্য একই স্রোতে মিশেছিল নানান
দেশের মানু ষ।
শুরুতে প্রবাসী বাংলাদেশিরা গ�োল্ডেন জু বিলি বাংলাদেশ কনসার্ট নিয়ে
তেমন কিছু জানতে পারেননি বলে ক্ষোভ রয়েছে।
মেডিসন স্কোয়ার গার্ডেনের ২০ হাজার ৭ শত ৮৯ আসন বিশিষ্ট
মিলনায়তনের প্রায় পু র�োটাই ছিল দর্শকশ্রোতায় ভর্তি । এদের মধ্যে
অধিকাংশই ছিল�ো বিদেশি দর্শক, বিশেষ করে ইউর�োপিয়ান নাগরিক।
তারা মু লত এসেছিল জার্মানির বিশ্ববিখ্যাত ব্যান্ডদল স্করপিয়ন্সের গান
শুনতে।
স্করপিয়ন্স ব্যান্ডদল যু ক্তরাষ্ট্রব্যাপী ব্যাপক প্রচারণা চালান�োর ফলে প্রচুর

শুক্রবার (৬ মে) স্থানীয়
সময় বিকেলে লন্ডনের
ক্যানারি
ওয়ার্ফে
ভোট গণনা শেষে
আনু ষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনের
ফলাফল ঘোষণা করা হয়।
প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা
গেছে, ৪০ হাজার ৮০৪
ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন
লু ৎফু র। যা মোট প্রদত্ত ভোটের ৫৪ দশমিক ৯ শতাংশ। তার নিকটতম
প্রতিদ্বন্দ্বী লেবার পার্টি র জন বিগস পেয়েছেন ৩৩ হাজার ৪৮৭ ভোট।
এস্পায়ার পার্টি র লু ৎফু র রহমান লেবার পার্টি র জন বিগসের চেয়ে ৭ হাজার
৩ শ ১৭ ভ�োট বেশি পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন।
টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলে মোট ২ লাখ ৫ হাজার ১৮৯ ভোটের মধ্যে
মোট ৮৬ হাজার ৯ টি ভোট কাস্ট হয়েছে যা মোট ভোটারের ৪১.৯২
শতাংশ।
১৯৬৫ সালে সিলেটের ওসমানীনগরে জন্ম নেন লু ৎফু র রহমান। তিনি
২০১০ ও ২০১৪ সালে দুবার সরাসরি ভোটে বারা অব টাওয়ার হ্যামলেটসের
মেয়র নির্বাচিত হন।
লু ৎফু রের এ বিজয় ব্রিটেনে বিশেষ করে বাঙালিপাড়ায় মূ লধারার দলগুলোর
বাইরে এসে ব্রিটেনের রাজনীতিতে এগিয়ে যাওয়ার পথে নিঃসন্দেহে
প্রেরণা বলে মনে করছেন ব্রিটেনের বাংলাদেশি কমিউনিটি নেতারা।
যু ক্তরাজ্য প্রবাসী কমিউনিটি নেতা ও সাংবাদিক আবদুল হক বলেন,
‘পূ র্ব লন্ডনে বাংলাদেশি কমিউনিটিকে নিয়ে যারা দীর্ঘদিন ধরে খেলছিল,
লু ৎফু র ভাইয়ের এ বিজয় তাদের প্রতি মোক্ষম জবাব। আর বাংলাদেশি
কমিউনিটির সু যোগ-সন্ধানীদের জন্য এ বিজয় একটি বড় শিক্ষা।’
এদিকে লন্ডনে রেডব্রিজ কাউন্সিল নির্বাচনে ফের বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত
জ্যোস্না ইসলামসহ ৬ জন নারী জয়ী হয়েছেন। জ্যোস্না ইসলাম আগের
দফায় কাউন্সিল নির্বাচিত হয়ে রেডব্রিজের ডেপু টি মেয়রের দায়িত্ব
করেছিলেন।
তিনি বাংলাদেশের ম�ৌলভীবাজার জেলার একাটুনা ইউনিয়নের
উত্তরমু লাইম গ্রামের মিয়া ধন মিয়ার কন্যা। তার স্বামীর নাম সাম ইসলাম
তিনিও রেডব্রিজের দ্বিতীয় বারের মতন কাউন্সিল নির্বাচিত হয়েছেন।
সাম cinebuzztimes.com নামের একটি প�োর্টালের প্রধান সম্পাদক।
জ্যোস্না ইসলামের জন্ম যু ক্তরাজ্য হলেও তিনি ম�ৌলভীবাজার আলী
আমজাদ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেছিলেন।
কাউন্সিল পদে অন্য ৫ জন হলেন, সৈয়দা সায়মা আহমেদ, সাঈদা চ�ৌধু রী,
পু ষ্পিতা গুপ্তা, লু ৎফা রহমান ও তাইফু র রশীদ। প্রথম বারের মতন সাঈদা
চ�ৌধু রী ও লু ৎফা রহমান বিজয়ী হয়েছেন।
সৈয়দা সায়মা আহমেদ, পু ষ্পিতা গুপ্তা, তাইফু র রশীদ ও জ্যোস্না ইসলাম
নাম ৪ জন নারী দ্বিতীয় মেয়াদে কাউন্সিলর পদে বিজয়ী হলেন।

মেয়াদ�োত্তীর্ণ ভিসার
মেয়াদ

(১ম পৃ ষ্ঠার পর)
মেয়াদ�োত্তীর্ণ কাজের ভিসা ব্যবহার করার
অনু মতি দেওয়া হবে।
যারা কর্মসূ ত্রে যু ক্তরাষ্ট্রে এসেছেন এবং বেঁ চে
থাকার ক্ষেত্রে ক�োন�ো আইনি বাধা ছাড়াই
মার্কি ন যু ক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় খুঁ জছেন এমন অনেক
কর্মজীবী ভারতীয় ও চীনা নাগরিকদের জন্য
একটি আশীর্বাদ হিসাবে এসেছে।
গত ৩ মে হ�োমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট
ঘ�োষণা করে যে নতুন এই নিয়ম ৪ মে (বু ধবার)
থেকে কার্যকর হবে৷
ভিসার মেয়াদ বাড়ান�োর ঘ�োষণার ফলে
যু ক্তরাষ্ট্রে আইনি অভিবাসন সংস্থার কাছে
জমা দেওয়া নজিরবিহীন ১ মিলিয়ন অভিবাসী
উপকৃত হবেন। বাইডেন প্রশাসন মনে করছে
ভিসার মেয়াদ বাড়ান�োর পলে এক লাখ মানু ষ
বৈধভাবে কাজ করার সু য�োগ পাবে, ফলে
শ্রমিক সংকটের সমস্যা সমাধান হবে।
এর আগে ইউনাইটেড স্টেটস সিটিজেনশিপ
অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস (ইউএসসিআইএস)
মামলায় ভরা। আগের ১৮০ দিনের এক্সটেনশনটি
অকার্যকর বলে মনে করা হয়েছিল।
এটি আরও বলেছে, যে এই অস্থায়ী নিয়মটি
অ-নাগরিকদের তাদের পরিবার বজায় রাখতে
এবং তাদের পরিবারকে ভালভাবে সমর্থন করতে
সহায়তা করবে। এটি দেশের নিয়োগকর্তাদের
ক�োন�ো বাধা ও অস্থিতিশীলতা ছাড়াই তাদের
কাজ ও ব্যবসা চালাতে সহায়তা করবে।
USCIS এর সঠিক নিয়ম কি কি?
প্রথমত, ১৮০ দিনের এক্সটেনশনসহ সমস্ত
অভিবাসীদের, এবং একটি মেয়াদ�োত্তীর্ণ ওয়ার্ক
পারমিট নিয়োগের অনু ম�োদন এবং EAD
বৈধতার জন্য একটি বর্ধিত সময় দেওয়া হবে
দ্বিতীয়ত, যে সমস্ত অ-নাগরিকরা এখনও ১৮০
দিনের পূ র্ববর্তী এক্সটেনশন সময়ের অধীনে
রয়েছে তাদের অতিরিক্ত ৩৬০ দিন দেওয়া
হবে, যা ম�োট ৫৪০ দিন পর্যন্ত, এবং EAD
বৈধতার জন্য একটি এক্সটেনশন লাভ করবে।
তৃতীয়ত, যাদের বৈধ EAD আছে এবং তারা
এটি পু নর্নবীকরণের জন্য আবেদন করেছেন
তাদের ৫৪০ দিনের এক্সটেনশন দেওয়া হবে।
যদি EAD এর মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে
পু নর্নবীকরণ প্রক্রিয়া করতে ব্যর্থ হয়।
প্রসঙ্গত, গ্রিনকার্ড নিশ্চিত করে যে মার্কি ন
যু ক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী ব্যক্তি দেশটির স্থায়ী
বাসিন্দা। H1-B ভিসা তাদের দেওয়া হয় যারা
আমেরিকান ক�োম্পানিগুল�োকে তাত্ত্বিক বা
প্রযু ক্তিগত দক্ষতায় বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ দেয়।
অনেক আধু নিক প্রযু ক্তি ক�োম্পানি প্রতি বছর
হাজার হাজার ভারতীয় ও চীনা কর্মী নিয়োগ
করে। এই প্রোগ্রামটি ভারতীয় এবং চীনাদের
মধ্যে সবচেয়ে বেশি চাহিদার ভিসা।

আমার স্ত্রী যেটি যা
করেছে।
(১ম পৃ ষ্ঠার পর)

বলেন, আমিও বিষয়টি শুনেছি।
টিটিইর বরখাস্তের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের কথা জানিয়ে
সু জন বলেন, তার সাসপেনশন লেটার উইথড্র করা
হচ্ছে এবং যে ডিসিও (বিভাগীয় বাণিজ্যিক কর্মকর্তা)
এ ধরনের অর্ডার দিয়েছে, তাকে আমরা একটা শ�োকজ
করছি যে, কীভাবে সেটা দিল। কাজেই বিষয়গুল�ো
সবই চলে আসবে। ‘তার মানে ব�োঝা যাচ্ছে যে,
টেলিফ�োনের কথার ওপর অভিয�োগের ভিত্তি করে
সে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটা আমরা (ডিসিওর
কাছে) ব্যাখ্যা চেয়েছি। ডিসিওকে ইত�োমধ্যে শ�োকজ
করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।’ গত ৪ মে দিবাগত রাতে
খু লনা থেকে ঢাকাগামী আন্তঃনগর সু ন্দরবন এক্সপ্রেস
ট্রেনে এ জরিমানার ঘটনা ঘটে। পরে বৃ হস্পতিবার (৫
মে) বিকেলে ঈশ্বরদীর পাকশী বিভাগীয় রেলওয়ে
বাণিজ্যিক কর্মকর্তা (ডিসিও) নাসির উদ্দিনের নির্দেশে
তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। বরখাস্ত হওয়া টিটিই
ম�ো. শফিকুল ইসলাম রেলওয়ে জংশন ঈশ্বরদীর টিটিই
হেডক�োয়ার্টারের সঙ্গে যু ক্ত।
ঘটনার পর সমাল�োচনার মু খে পু র�ো বিষয়টি তদন্তে
শনিবার রেলের পক্ষ থেকে তিন সদস্যের কমিটি
গঠন করা হয়। ঘটনার প্রকৃত কারণ খুঁ জে বের করতে
পাকশীতে আজ ওই তিন যাত্রী ও টিটিইর সঙ্গে কথা
বলছেন তদন্ত কমিটির সদস্যরা।
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নিজস্ব প্রতিবেদক: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের
(রাবি) সাবেক উপাচার্য এম আব্দুস স�োবহান
তার দ্বিতীয় মেয়াদের শেষ দিনে ১৩৮
জনকে অবৈধভাবে নিয়�োগ দিয়ে তুমু ল
সমাল�োচিত হয়েছিলেন। এই প্রেক্ষিতে
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের করা তদন্ত কমিটিও
অভিয�োগের সত্যতা পেয়ে প্রতিবেদন দেয়।
এই ঘটনার এক বছরেও তার বিরুদ্ধে ক�োন�ো
শাস্তিমূ লক ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। এতে হতাশ
ও ক্ষু ব্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা
অবিলম্বে এম আব্দুস স�োবহানের বিরুদ্ধে
শাস্তি দাবি করেছেন। এর আগে ২০২০ সালে
সাবেক উপাচার্য এম আব্দুস স�োবহানের
বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতি, স্বেচ্ছাচারিতা, আর্থিক
লেনদেনসহ নানা অনিয়মের একাধিক
অভিয�োগ এনে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী
ও শিক্ষামন্ত্রীর দফতরে চিঠি পাঠায়
বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬২ জন শিক্ষক। তার বিরুদ্ধে
অভিয�োগ, নিয়�োগ পাওয়ার পরপরই ২০১৭
সালের ২১ জু ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ও
রাষ্ট্রপতিকে অসত্য তথ্য দিয়ে উপাচার্য
পদকে ১ দিনের জন্য শূ ন্য রেখে নিজের
বিভাগ থেকে অবসর নেন তিনি। এছাড়াও
মেয়ে ও জামাইকে নিয়�োগ দিতে ২০১৭
সালের আগস্টে বিদ্যমান বিশ্ববিদ্যালয়ের
নিয়�োগ নীতিমালায় য�োগ্যতা শিথিল করেন।
এছাড়াও তিনি নিম্নস্তরের কর্মচারী নিয়�োগে
বয়স বাড়িয়ে শিক্ষাগত য�োগ্যতাও
কমিয়েছিলেন। এম আব্দুস স�োবহানের
দায়িত্বকালে প্রায় ৩৮ ক�োটি টাকার তিনটি বৃ হৎ
প্রকল্প অনু ম�োদন পায়। অভিয�োগ রয়েছে,
এসব প্রকল্পের খরচে অতিরিক্ত মূ ল্য ধরে
তিনি অনু গত ও পছন্দের ব্যক্তিদের দায়িত্ব
দিয়েছেন। এছাড়াও তার অনু গত ও পছন্দের
শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীরদের স্বজনদেরও
নানা পদে নিয়�োগ দেয়ার অভিয�োগও
রয়েছে। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি

ডু প্লেক্স বাড়ি ১৮ মাস নানা অজু হাতে দখলে
রাখেন, যার ফলে প্রায় সাড়ে ৫ লাখ টাকার
রাজস্ব ক্ষতি হয়। এসব অভিয�োগের ভিত্তিতে
২০২০ সালেই তদন্ত কমিটি গঠন করে শিক্ষা
মন্ত্রণালয়। তদন্ত কমিটি এসব অভিয�োগের
প্রাথমিক সত্যতা পায়। এরপর এম আব্দুস
স�োবহানসহ ঘনিষ্ঠজনদের সম্পদের
গ�োয়েন্দা তদন্ত, তার মেয়ে-জামাতাসহ ৩৪
জন শিক্ষকের নিয়�োগ বাতিল, ক�োষাধ্যক্ষকে
অপসারণসহ একাধিক সু পারিশ করে। এরই
পরিপ্রেক্ষিতে ২০২০ সালের ডিসেম্বরে
বিশ্ববিদ্যালয়ে সব ধরনের নিয়�োগে নিষেধাজ্ঞা
জারি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কিন্তু গত বছর
৬ মে বিদায়কালে মন্ত্রণালয়ের নিষেধাজ্ঞার
ত�োয়াক্কা না করেই ১৩৮ জনকে বিভিন্ন পদে
নিয়�োগ দিয়ে যান এম আব্দুস স�োবহান।
একই দিন এই ঘটনা তদন্তে একটি কমিটি
গঠন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। পরে গত বছর
সেপ্টেম্বরে সু পারিশসহ তদন্ত প্রতিবেদন
জমা দেয় কমিটি। এই তদন্তে বিদায়কালে
এম আব্দুস স�োবহানের দেয়া নিয়�োগে
অনিয়ম খুঁ জে পাওয়া যায় বলে জানান ওই
কমিটির এক সদস্য। এছাড়া ওই বছরের
সেপ্টেম্বরে ১৩৮ জনের নিয়�োগে স্থগিতাদেশ
দেয়ার পাশাপাশি নিয়�োগ বাতিল ও এম
আব্দুস স�োবহানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার
প্রশ্নে রুল জারি করে হাইক�োর্ট। সেসময়
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কমিটির এক সদস্য
জানান, মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার আল�োকে
নিয়�োগের ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করে
কিছু সু পারিশ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে
বিতর্কি ত ১৩৮ জনের নিয়�োগে এম আব্দুস
স�োবহানকে মূ ল অভিযু ক্ত হিসেবে চিহ্নিত
করা হয়। তার ওপর দেশত্যাগেও নিষেধাজ্ঞা
জারি করা আছে।
এসব নিয়�োগে বিদায়ী ভিসির সহয�োগী
হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে তার জামাতা ও

আইবিএ প্রভাষক এটিএম শাহেদ পারভেজ,
ডেপু টি রেজিস্ট্রার ইউসু ফ আলী, সহকারী
রেজিস্ট্রার তারিকুল আলম ও সহকারী
রেজিস্ট্রার মামু ন অর রশীদকে। তাদের
সকলের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনে ব্যবস্থা
নিতে বলা হয়েছে।
এদিকে, অনিয়ম করেও শাস্তির না
পাওয়ায় হতাশা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা।
বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী অর্বাক
আদিত্য বলেন, নিয়�োগবাণিজ্য, সিন্ডিকেটে
মন মত�ো নিয়ম পরিবর্ত ন করে নিজের
মেয়ে জামাইকে নিয়�োগ, কর্মকর্তা-কর্মচারী
নিয়�োগেও তার অনিয়মের অভিয�োগ
গণমাধ্যমে দেখেছি। এসব অভিয�োগের
তদন্ত হয়েছে, সত্যতাও মিলেছে। কিন্তু তিনি
কেন বিচারের মু খ�োমুখি হলেন না তা আমরা
জানি না। তাকে বিচারের মু খ�োমুখি না করলে
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ন�োংরা রাজনীতি,
অয�োগ্য ব্যক্তি গুরুত্বপূ র্ণ দায়িত্বে আসার
স্রোত বন্ধ করা সম্ভব হবে না। এইটা জাতির
জন্য, দেশের জন্য, একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের
জন্য দীর্ঘমেয়াদী একটা ক্ষতির কারণ।
এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান
বিভাগের অধ্যাপক এস এম এক্রাম উল্যাহ
বলেন, অন্যায় রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে। এই
জায়গা থেকে মু ক্তির উপায় অন্যায়ের শাস্তি
বিধান করা। সেই ক্ষেত্রে প্রফেসর আব্দুস
স�োবহানের বিষয়টি প্রমাণিত হবার পরও
চাপা পরে যাচ্ছে এটা আমাদের শিক্ষিত
সমাজের জন্য চরম ধাক্কা, হতাশা ও কষ্টের।
এতে ন্যায়বিচার নষ্ট হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে
যারা অন্যায় করবে বলে মনস্থির করেছে তারা
উৎসাহ পাচ্ছে। এই জায়গা থেকে উত্তরণের
একমাত্র উপায় হল�ো যত দ্রুত সম্ভব প্রফেসর
স�োবহান ও তার সাথে যারা জড়িত তাদের
শাস্তির মু খ�োমুখি করা।

†ndvR‡Z Bmjvg Pj‡Q †hfv‡e
আওয়াজবিডি ডেস্ক: সরকারের
সঙ্গে দূরত্ব নয়, সম্পর্ক রক্ষা করেই
সামনের দিকে চলতে চাইছে
একসময়ের আল�োচিত সংগঠন
হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ।
এরই অংশ হিসেবে মু চলেকা
দিয়ে কারাগার থেকে মু ক্তি পেতে
সরকারের কাছে আবেদন করেছে
শীর্ষ নেতাদের পরিবার। সরকারের
নমনীয়তার কারণে এরই মধ্যে মু ক্তি
পেয়েছে কারাগারে বন্দি হেফাজতে
ইসলামের নেতাদের উল্লেখয�োগ্য
অংশ। অনেকে রয়েছেন মু ক্তির
অপেক্ষায়। হেফাজতে ইসলামের
প্রচার সম্পাদক মাওলানা মু হিউদ্দিন
রাব্বানী বলেন, ‘সরকারের সঙ্গে

বির�োধে গিয়ে দাবি-দাওয়া আদায়
করা যাবে না তা আমরা বু ঝি। তাই
সমঝ�োতার মাধ্যমে নেতা-কর্মীদের
মু ক্তি এবং দাবিগুল�ো আদায়ের
চেষ্টা করছি। গ্রেফতার হওয়া
নেতা-কর্মীদের সিংহভাগই মু ক্তি
পেয়েছেন। আশা করি বাকিরাও দ্রুত
মু ক্তি পাবেন।’
জানা যায়, গত বছরের মার্চে
দেশব্যাপী নাশকতার ঘটনার পর
গ্রেফতার হন হেফাজতে ইসলামের
তৎকালীন কেন্দ্রীয় এবং জেলা
কমিটির সিংহভাগ নেতা। এরই
মধ্যে কেন্দ্রীয় কমিটিতে অনেক
রদবদলও হয়। ওই ঘটনার পর
থেকে আল�োচিত সংগঠনটির

কার্যক্রম প্রেস রিলিজের মধ্যেই
সীমিত হয়ে পড়ে। এরই মধ্যে গত
২৩ মার্চ কারাগারে থাকা নেতাকর্মীদের মু ক্তির বিষয়ে সরকারের
সঙ্গে আল�োচনা করতে পাঁচ
সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা
হয়। ওই কমিটির সদস্যরা নেতাকর্মীদের মু ক্তির বিষয়ে সরকারের
সঙ্গে য�োগায�োগ করে চলেছেন।
সাংগঠনিক ছাড়াও ব্যক্তিগত
উদ্যোগে সরকারের বিভিন্ন মহলে
ধরনা দিয়ে যাচ্ছেন কারাবন্দি
হেফাজতে ইসলামের নেতার
পরিবারের কেউ কেউ। পরিবারের
পক্ষ থেকে মু চলেকা দিয়ে এরই
মধ্যে হেফাজতে ইসলামের ৫

শতাধিক নেতা-কর্মী জামিনে মু ক্তি
পেয়েছেন। কারাগারে বন্দি থাকা
মধ্যমসারির নেতাদের অনেকেই
আবার জামিনের অপেক্ষায়
রয়েছেন। হেফাজতে ইসলামের
নেতা-কর্মীদের মু ক্তির জন্য ধরনার
পাশাপাশি সংগঠন মহানগর, জেলা,
থানা কমিটি গঠন প্রক্রিয়া শুরু
করার চিন্তা করছেন সংগঠনের
দায়িত্বশীলরা। এরই মধ্যে ঢাকা ও
চট্টগ্রাম মহানগর কমিটি গঠনের
প্রক্রিয়া শুরু করেছে।
হেফাজতে ইসলামের প্রচার
সম্পাদক মাওলানা মু হিউদ্দিন
রাব্বানী বলেন, ‘এবারের হেফাজতে
ইসলাম হবে সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক।

আওয়াজবিডি ডেস্ক: ভাসু বিহার।
অবকাঠাম�োগত উন্নয়নের অভাবে
গুরুত্ব হারাচ্ছে প্রাচীন এ পু রাকীর্তি ।
সরকারি পৃ ষ্ঠপ�োষকতায় এটি হয়ে
উঠতে পারে দেশের অন্যতম
পর্যটনকেন্দ্র। ফলে চীন, জাপানসহ
অন্যান্য ব�ৌদ্ধধর্মের দেশগুল�ো হতে
বিদেশি পর্যটকদের আনাগ�োনা
কয়েকগুণ বৃ দ্ধি পাবে।
বগুড়ার মহাস্থানগড় থেকে চার
মাইল উত্তর পশ্চিমে এবং বিহার
ব�ৌদ্ধ স্তুপ থেকে এক মাইল
উত্তরে ভাসু বিহার বা বিশ্ববিহার
অবস্থিত। ভাসু বিহার স্থানীয়দের
কাছে নরপতির ধাপ নামে পরিচিত।
সম্রাট হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে ৬৩৮
সালে চীনা পরিরাজক হিউয়েন সাং
এই বিহার পরিদর্শনে আসেন। তিনি
বিহারে তিন মাস অবস্থান করেন
বলে ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত।
ভাসু বিহারে একটি সু উচ্চ দুই
তলা, তিন তলা অথবা চার তলা
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। এখানে সাত
শতাধিক ব�ৌদ্ধ পন্ডিত আবাসিক
হ�োস্টেলে অবস্থান করে শিক্ষা
গ্রহণ করতেন। স্যার আলেকজান্ডার
কানিংহাম ১৮৭৯-৮০ সালে
ভাসু বিহার পরিদর্শন করেন। তিনি
এই বিহারকে হিউয়েন সাং বর্ণিত
স্থান হিসেবে চূড়ান্তভাবে শনাক্ত
করেন।
এগার�ো শতকে শৈবধর্মীদের
উত্থানের ফলে ব�ৌদ্ধদের প্রতি
তাদের ঘৃ ণা, অবজ্ঞা ও শত্রুতায়
ব�ৌদ্ধরা ধর্মহীন সমাজে পরিণত
হয়। ফলে ভাসু বিহারের চার তলা
প্রাসাদটি পরিত্যক্ত হয়। দুর্বল পাল
রাজাদের অনেকে রাজত্ব ছেড়ে
শেষ জীবনে এখানে সেবক হিসেবে
বসবাস করতে থাকেন। সে জন্য
এই বিহারের নাম হয় নরপতির
ধাপ। সময়ের করাল গ্রাসে পাল বংশ
বিনাশপ্রাপ্ত হলে পতিত অবস্থায়
বিহারটি ধীরে ধীরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।
১৯৭৩-৭৪ সালে এই ধ্বংসপ্রাপ্ত
বিহারটি প্রথম বারের মত�ো খনন
করা হয়। খননের পর এখানে
দশ শতকের দুটি আয়তাকার
প্রাসাদ দেবালয়ের ভিত্তিমূ ল ও
দুটি মন্দিরের ভিত্তিমূ ল আবিষ্কৃত
হয়। বিভিন্ন সময়ে ভাসু বিহার ধাপ
খনন করে এখানে সাত শতাধিক
প্রত্ননিদর্শন পাওয়া যায়। প্রায় ৩৭
একর জমির ওপর ভাসু বিহার
বর্তমানে অরক্ষিত রয়েছে।
প্রখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন
সাংয়ের পরিদর্শনকৃত বগুড়ার
ভাসু বিহার আকর্ষণীয় পর্যটন
কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠতে
পারে। ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূ র্ণ
ভাসু বিহার নির্জ ন ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে
অবস্থিত হওয়ায় দেশের অন্যান্য
পর্যটন স্পটের মত�ো এর তেমন
পরিচিতি নেই। স্থাপনাটির পরিচিতি
বাড়লে চীন, জাপানসহ ব�ৌদ্ধ
ধর্মাবলম্বী অন্যান্য দেশের অনেক
পর্যটক বাংলাদেশে আসবেন বলে
স্থানীয়রা মনে করেন।
ভাসু বিহারের চারপাশে এখন�ো

ক�োন বাউন্ডারি ওয়াল নির্মিত হয়নি।
ফলে এটি সবসময় অনিরাপদ থাকে।
এখানে বেড়াতে আসা পর্যটকরাও
অনিরাপত্তায় ভ�োগেন। শুধু মাত্র
কাঁচা ঘাসের উপর বসা ছাড়া
এখানে বসার ক�োন আলাদা ব্যবস্থা
বা বেঞ্চ নেই। ফলে পর্যটকেদের
সবসময় দাঁড়িয়ে থাকতে হয় অথবা
কাঁদা ঘাসের উপর বসতে হয়। এর
ক�োথাও ক�োন যাত্রীছাউনি নেই।
ফলে বৃ ষ্টির সময় পর্যটকদের বৃ ষ্টির
পানিতে ভিজতে হয়। ভাসু বিহারে
ক�োন শ�ৌচাগারও নির্মিত হয়নি।
ভাসু বিহারের চারপাশে বাউন্ডারি
ওয়াল নির্মাণ, বিদ্যুৎ ও পানির
ব্যবস্থা, হ�োটেল-রেস্টুরেন্ট, স�ৌন্দর্য
বর্ধন, পিকনিক শেড, রেস্ট হাউজ,
শ�ৌচাগার ও পর্যটকদের জন্য
নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হলে এখানে
দেশি-বিদেশি পর্যটকের আগমন
বেড়ে যাবে।সেই সঙ্গে টিকিট ব্যবস্থা
চালু করা হলে সরকারের রাজস্ব
আহরণের সু য�োগও সৃ ষ্টি হবে বলে
পর্যটন সংশ্লিষ্টরা মনে করেন।
ভাসু বিহারের বর্তমান দেখাশ�োনার
দায়িত্বে থাকা এনামু ল হক জানান,
অবহেলিত এই ধাপটি দেখতে
এখন�ো দিনে প্রায় ১ হাজারেরও
বেশি দর্শনার্থী আসেন। ভাসু বিহারের
দুই মাইল পশ্চিমে রয়েছে শ্রংসান
দীঘি। ৩০০ বিঘা আয়তনের বৃ ক্ষ
শ�োভিত, ছায়া ঘেরা দীঘিটির
দৃশ্যও অপরূপ। এলাকাবাসীর দাবি,
ভাসু বিহারের সঙ্গে ঐ দীঘির সংয�োগ
সড়ক তৈরি করা হলে বেড়াতে
আসা পর্যটকরা সহজেই ঐ দীঘির
পাড়ও ঘু রতে পারবে। ফলে পর্যটন
স্পট হিসেবে ভাসু বিহারের গুরুত্ব
আর�ো বেড়ে যাবে।
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির
য�ৌথ আয়�োজনে ২০১৯ সালে
ভাসু বিহারে দুই দিনব্যাপী দেশের
বৃ হৎ ‘প্রত্ননাটক’ মঞ্চস্থ হয়। ঐ
অনু ষ্ঠানে সরকারি পদস্থ কর্মকর্তা
ছাড়াও দেশবরেণ্য ব্যক্তিরা উপস্থিত
ছিলেন। সংবাদ মাধ্যমে প্রত্ননাটক
দেশে-বিদেশে প্রচার পাওয়ায়
ভাসু বিহার অনেকটা পরিচিতি
পায়। অবহেলিত ভাসু বিহারে
অবকাঠাম�ো উন্নয়ন ও পর্যটকদের
জন্য প্রয়�োজনীয় সু য�োগ-সু বিধার
ব্যবস্থা করা গেলে দেশে-বিদেশে
অন্যতম পর্যটন স্পট হিসেবে গড়ে
উঠতে পারে। শিবগঞ্জ উপজেলার
বিহার
ইউনিয়ন
পরিষদের
চেয়ারম্যান মহিদুল ইসলাম বলেন,
ঐতিহাসিক দিক থেকে গুরুত্বপূ র্ণ
হলেও ভাসু বিহার খু বই অবহেলিত।
পর্যটনের জন্য অপার সম্ভাবনাময়
ভাসু বিহারের
অবকাঠাম�োগত
উন্নয়ন হলে এটি দেশের অন্যতম
পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠবে।
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের রাজশাহী
আঞ্চলিক পরিচালক নাহিদ
সু লতানা বলেন, সীমিত বাজেটের
কারণে রুটিন মেরামত ছাড়া
বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ ও অন্যান্য
অবকাঠাম�ো উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না।
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আজ বাইশে শ্রাবণ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ
ঠাকুরের ৮১তম প্রয়াণ দিবস। বাইশে
শ্রাবণ বিশ্বব্যাপী রবীন্দ্র ভক্তদের কাছে মন
খারাপের দিন। মহাকালের চেনাপথ ধরে
প্রতিবছর বাইশে শ্রাবণ আসে। দিবসটি রবী
ভক্তদের কাছে একটি শূ ন্য দিন।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃ ত্যু দিবস। রবীন্দ্রনাথ
তার কাব্য সাহিত্যের বিশাল একটি অংশে
যে পরমার্থের সন্ধান করেছিলেন সেই
পরমার্থের সাথে তিনি লীন হয়েছিলেন
এদিন। রবীন্দ্র কাব্যে মৃ ত্যু এসেছে
বিভিন্নভাবে। জীবদ্দশায় মৃ ত্যুকে তিনি জয়
করেছেন বারবার। কাব্য কবিতায় মৃ ত্যু বন্দনা
করেছেন তিনি এভাবে, ‘মরণ রে, তঁু হু মম
শ্যাম সমান’।
জীবনের শেষ নববর্ষের সময় রবীন্দ্রনাথ
ছিলেন তার সাধের শান্তিনিকেতনে। সেদিন
তার কলমে রচিত হয়েছিল ‘সভ্যতার
সংকট’ নামের অমূ ল্য লেখাটি। তারও
ক’দিন পর ১৯৪১ সালেরই ১৩ মে লিখে
রাখলেন, র�োগশয্যায় শুয়েই ‘আমারই
জন্মদিন মাঝে আমি হারা’।
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবস
উপলক্ষে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় বিভিন্ন
অনু ষ্ঠানের উদ্যোগ নিয়েছে। বাংলা
একাডেমি অনলাইনে প্রবন্ধপাঠ, আল�োচনা
সভা ও সাংস্কৃতিক অনু ষ্ঠানের আয়�োজন
করেছে। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে যু ক্ত
হবেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ।
বাংলাদেশ টেলিভিশন, বেতার ও বেসরকারি
টেলিভিশনগুল�ো এ উপলক্ষে বিশেষ
অনু ষ্ঠানমালা ও নাটক প্রচার করবে।
শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের শেষ
দিনগুল�োতে কখনও তিনি শয্যাশায়ী,
কখনও মন্দের ভাল। শেষের দিকে ১৯৪১
সালের ২৫ জু লাই, শান্তিনিকেতনের আশ্রম
বালক-বালিকাদের ভ�োরের সঙ্গীত অর্ঘ্য
তিনি গ্রহণ করেন তার উদয়ন গৃ হের পূ বের
জানলার কাছে বসে। উদয়নের প্রবেশদ্বার
থেকে ছেলেমেয়েরা গেয়ে উঠেন কবিরই
লেখা ‘এদিন আজি ক�োন ঘরে গ�ো খু লে
দিল দ্বার, আজি প্রাতে সূ র্য ওঠা সফল হল

আজ।’
রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাত কুমার মু খ�োপাধ্যায়
‘রবীন্দ্র জীবন কথা’য় কবির মৃ ত্যু নিয়ে
লিখেছেন। তিনি লিখেন, শান্তি নিকেতনে
কবি এর মধ্যে অসু স্থ হয়ে পড়েন। দেহ
আর চলছিল না, চিকিৎসা ও সেবার ত্রুটি
নেই। অবশেষে ডাক্তাররা পরামর্শ করে ঠিক
করলেন, অপারেশন ছাড়া উপায় নেই।
৯ শ্রাবণ (২৫ জু লাই) শান্তি নিকেতন থেকে
কবিকে কলকাতায় নেওয়া হল�ো। শান্তি
নিকেতনের সঙ্গে অনেক বছরের স্মৃতি
জড়িত কবি কি বু ঝতে পেরেছিলেন এই
তার শেষ যাত্রা? যাবার সময় চ�োখে রুমাল
দিচ্ছেন দেখা গেছে।
৩০ জু লাই, জ�োড়াসাঁক�োর বাড়িতে কবির
শরীরে অস্ত্রোপাচার হল। তার কিছু পূ র্বে
শেষ কবিতা রচনা করেন ‘ত�োমার সৃ ষ্টির
পথ রেখেছ আকীর্ণ করি, বিচিত্র ছলনাজালে
হে ছলনাময়ী।’ চিকিৎসকরা অস্ত্রোপাচার
করলেন তা নিষ্ফল হয়। অবস্থা দ্রুত মন্দের
দিকে যেতে লাগল�ো। তিনি জ্ঞান হারালেন।
শেষ নিঃশ্বাস পড়ল- রাখীপূ র্ণিমার দিন
মধ্যাহ্নে, বাংলা ১৩৪৮ সালের ২২ শ্রাবণ,
ইংরেজি ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট তারিখ কবি
চলে গেলেন অমৃ তল�োকে।
রবীন্দ্র ভক্তরা যেমন বাইশে শ্রাবণে
অশ্রুসিক্ত নয়নে প্রিয় কবিকে স্মরণ করেন,
ভক্তি অর্চ না জানান, তেমনি কবির জীবনেও
ছিল একটি বাইশে শ্রাবণ। সেই বাইশে
শ্রাবণের অগ্নিকুণ্ড জ্বালা নিয়ে কবিকে
পার করতে হয়েছে বছরের পর বছর।
তুষের আগুনে দগ্ধ হয়েছেন কবি। কবির
জীবনেও বাইশে শ্রাবণ একটি মৃ ত্যুর দিন।
কবির সবচেয়ে প্রিয় দ�ৌহিত্র নীতিন্দ্রনাথের
আকস্মিক মৃ ত্যু সংবাদ ছিল সেই বাইশে
শ্রাবণের দিনে।
যদিও এ মৃ ত্যু প্রথম নয়। নিজের দীর্ঘমেয়াদী
জীবদ্দশায় আঙিনা দিয়ে মৃ ত্যু শ�োকের
যে দীর্ঘ মিছিল শুরু হয়েছিল দ�ৌহিত্র
নীতিন্দ্রনাথের মৃ ত্যু ছিল মিছিলের শেষ
বিন্দু । ইত�োপূ র্বে শ�োকের ঝড়ে উৎসবের
প্রদীপ নিভে গেছে বারে বারে। আগেই দুই
মেয়ে বেলা ও
রেনু অকালে মারা
গিয়েছিলেন। আর
মাত্র চ�ৌদ্দ বছর
বয়সে মৃ ত্যু ঘটে
তার মায়ের। মা
সারদা দেবী ছিলেন
নিষ্ঠাবতী বৈষ্ণবী,
ধর্মমতী। সাত
বছর বয়সে সাত
পাঁকে বাঁধা পড়েন।
দেবেন্দ্রনাথের
তখন সতের�ো।
অল্পবয়সেই প্রথম
সন্তানের জননী।
তারপর একে একে
পনেরটি সন্তানের
গর্ভ ধারিণী।
জীবন স্মৃতিতে
রবীন্দ্রনাথ মায়ের
সম্পর্কে লিখেছেন,
‘যে রাত্রীতে তাহার

মৃ ত্যু হয় আমরা তখন ঘু মাইতে ছিলাম।
তখন কত রাত্রি জানি না, একজন পু রাতন
দাসী আমাদের ঘরে ছু টিয়া আসিয়া চিৎকার
করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, ‘ওরে ত�োদের কী
সর্বনাশ হলরে’, স্তিমিত প্রদীপে অস্পষ্ট
আল�োকে ক্ষণকালের জন্য জাগিয়া উঠিয়া
হঠাৎ বু কটা দমিয়া গেল। কিন্তু কী হইয়াছে
ভাল করিয়া বু ঝিতে পারিলাম না। প্রভাতে
বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দেখিলাম তাহার
সু সজ্জিত দেহ প্রাঙ্গণে খাটের উপর শয়ান।’
রবীন্দ্রনাথের বিয়ের দিনেও মৃ ত্যু হানা দিতে
ভুল করেনি। ঠাকুর পরিবারের বিয়ের নিয়ম
ছিল একটু অন্য ধরনের। পালকি চড়ে
পাত্রীকেই আসতে হত�ো পাত্রের বাড়ীতে।
সেই বিয়ের দিনেই ঘটে এক অলক্ষুণে
অঘটন। রবীন্দ্রনাথের দিদি স�ৌদামিনীর
স্বামী সারদা প্রসাদ ছিলেন ঘরজামাই। ছ�োট
ভাইয়ের বিয়ের দিনেই কপালের সিঁদুর আর
হাতের শাঁখা দুটি হারালেন স�ৌদামিনী। আর
তখন পালকিতে বসে সলজ্জা সালঙ্কারা
মৃ ণালিনী দেবী।
না মৃ ত্যু এখানে এসে থেমে থাকেনি।
এবার আর এক ট্রাজেডি। বিয়ের পর চার
মাস অতিক্রান্ত হতে না হতেই তার নতুন
ব�ৌঠান, জ্যোতিরিন্দ্র নাথের রূপবতী স্ত্রী
কাদম্বরী দেবী আত্মহত্যা করেন।
কিন্তু আবারও কবি পরিবারে মৃ ত্যুর হাতছানি।
মৃ ত্যু এসে আর একজনের শিয়রে দাঁড়ায়।
মাত্র ২৮ বছর বয়সে কবি পত্নীরও মৃ ত্যু হয়।
তার আগে প্রথম সন্তান বেলার জন্ম হয়

১৮৮৮ সালে। তারপর সেজ�ো মেয়ে রেনু
ও ছ�োট মেয়ে মীরা। এত�োদিনে রবীন্দ্রনাথ
মৃ ত্যুর বিষয় হজম করে আস্তে আস্তে
স্বাভাবিক হয়ে ওঠেছেন। ১৯০১ সালে বড়
মেয়ে বেলার বিয়ে হয়। কিন্তু বিয়ের অল্প
কিছু দিন পরেই বেলার মৃ ত্যু হয়। এবার মৃ ত্যু
এসে ডাক দিয়ে যায় সেজ�ো মেয়ে রেনু র
জীবনেও।
হারাধনের দশটি ছেলের মত�ো রবীন্দ্রনাথের
হাতেও থাকে আর একটি মাত্র মেয়ে মীরা।
মীরার বর নগেন্দ্রনাথ ছিলেন ঠাকুরবাড়ীর
ঘরজামাই। এই ঘরে বংশ প্রদীপ জ্বেলে
রেখেছিল একমাত্র পু ত্র নীতিন্দ্রনাথ। তার
বয়স যখন সবেমাত্র কুড়ি, অস্ফুট জীবনের
কুঁড়ি যখন বিকশিত হবে রবীন্দ্রনাথ তাকে
পাঠান বিলাতে। উন্নত ধরনের ছাপার কাজ
ও প্রকাশন শিল্পের জ্ঞান অর্জ ন করে দেশে
ফিরবে নীতিন্দ্রনাথ। এই প্রত্যাশাই ছিল
কবির।
কিন্তু নিয়তির আর এক পরিহাস। বিলেতেই
অসু স্থ হয়ে পড়লেন নীতিন্দ্রনাথ। ২১
শ্রাবণ, ৬ আগস্ট মৃ ত্যুর সমন পৌঁছে
যায় নীতিন্দ্রনাথের শিয়রে। ডাক্তারদের
নাগালের বাইরে চলে যেতে থাকেন তিনি।
পরদিন বাইশে শ্রাবণ ১৩৩৯ ইংরেজি ৭
আগস্ট ১৯৩২ মৃ ত্যুই জিতে যায়। শেষ
নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন নীতিন্দ্রনাথ। আর প্রিয়
দ�ৌহিত্রের মৃ ত্যুদিবস বাইশে শ্রাবণকে ধারণ
করে কবিও বিদায় নেন আর এক বাইশে
শ্রাবণে।
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বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, শুধু মাত্র র�োগ বা
দুর্বলতার অনু পস্থিতিই স্বাস্থ্য নয় বরং স্বাস্থ্য
হল�ো এমন একটা অবস্থা যেখানে সম্পূর্ণ
শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক সু স্থতা
বজায় থাকে। আর স্বাস্থ্য শিক্ষা সম্পর্কে
তারা জানাচ্ছে, স্বাস্থ্য শিক্ষা শুধু মাত্র তথ্য
য�োগায�োগের সঙ্গেই জড়িত নয়, বরং
স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য প্রয়�োজনীয় দক্ষতা
ও আত্মবিশ্বাস বৃ দ্ধির সঙ্গেও জড়িত। স্বাস্থ্য
শিক্ষার মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে স্বাস্থ্যের
উপর প্রভাব বিস্তারকারী সামাজিক,
অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত অবস্থা। সেই
সঙ্গে আছে স্বতন্ত্র ঝুঁ কির কারণ, ঝুঁ কিপূ র্ণ
আচরণ ও স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার ব্যবহার।
জাতীয় পু ষ্টিসেবা, জনস্বাস্থ্য পু ষ্টিপ্রতিষ্ঠান
এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (মাউশি)
অধিদপ্তরের
য�ৌথ
উদ্যোগে;
ইউনিসেফের কারিগরি ও আর্থিক
সহায়তায় অক্টোবর ২০২০ তারিখে
প্রকাশিত ‘কৈশ�োরকালীন পু ষ্টি কার্যক্রম
বাস্তবায়নে গাইডলাইন ২০২০’- এ
ইউনিসেফ বাংলাদেশের প্রতিনিধি ত�োমু
হ�োজু মি বলেন, কিশ�োর-কিশ�োরীদের
স্বাস্থ্য ও পু ষ্টির ক্ষেত্রে বিনিয়�োগ একই সঙ্গে
তিনভাবে আমাদের উপকার করে থাকে।
প্রথমত, কিশ�োর-কিশ�োরীদের বর্তমান
সু স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে, দ্বিতীয়ত, ভবিষ্যতে
প্রাপ্তবয়স্ক জীবনে উৎপাদনশীলতা এবং
তৃতীয়ত, তাদের সন্তানদের স্বাস্থ্যঝুঁকি
হ্রাসের ব্যাপারে।
মূ লত কৃমি নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম জ�োরদারের
জন্য ১৯৯১ সালে উদ্বোধন করা হয়
ক্ষুদে ডাক্তার কার্যক্রম। এ কার্যক্রমে
কিছু শিশুকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।
তারা নিজেরা পরিচ্ছন্ন থাকে এবং
সহপাঠীদেরও পরিচ্ছন্ন থাকার পরামর্শ
দেয়|
শারীরিক ও মানসিকভাবে সু স্থ একটি
মানবগ�োষ্ঠী সু খী ও সমৃ দ্ধ জাতি গঠনে
অবদান রাখবে বলে বিশেষজ্ঞদের
অভিমত। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে সরকারের
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়,
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা
মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা হাতে
নিয়েছে। এসব কর্মপরিকল্পনার মধ্যে
আছে ক্ষুদে ডাক্তার কর্মসূ চি যা স্বাস্থ্য
অধিদপ্তর ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের
য�ৌথ উদ্যোগে সারাদেশে পরিচালিত
হচ্ছে। মূ লত কৃমি নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম
জ�োরদারের জন্য ১৯৯১ সালে উদ্বোধন
করা হয় ক্ষুদে ডাক্তার কার্যক্রম। এ
কার্যক্রমে কিছু শিশুকে প্রশিক্ষণ দেওয়া
হয়। তারা নিজেরা পরিচ্ছন্ন থাকে এবং
সহপাঠীদেরও পরিচ্ছন্ন থাকার পরামর্শ
দেয়। দাঁত ও নখ পরীক্ষা করে পরিষ্কার
রাখার পরামর্শ দেয়। দৃষ্টিশক্তি ঠিক আছে
কি-না, সেটাও পরীক্ষা করে। এছাড়া
সহপাঠীদের ওজন ও উচ্চতা মেপে
লিখে রাখে, যাতে কেউ পু ষ্টিহীনতায়
ভুগছে কি-না, জানা যায়।
২০১৯ সালের হিসাবে, সারাদেশে এক
লাখ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুই ক�োটি ৫০

লাখ (২৫ মিলিয়ন) শিক্ষার্থীর জন্য ১৫
লাখের (১.৫ মিলিয়ন) বেশি ক্ষুদে ডাক্তার
কাজ করছে। শিশুদের মাঝে পরিচ্ছন্নতার
বার্তা প�ৌঁছে দেওয়ার নিঃসন্দেহে এটি
চমৎকার উদ্যোগ। মাধ্যমিক ও উচ্চ
শিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্য অনু যায়ী,
বাংলাদেশে প্রায় ২১ হাজার মাধ্যমিক
স্কুলে শিক্ষার্থী আছে এক ক�োটিরও বেশি।
সম্প্রতি এসব কিশ�োর-কিশ�োরীদের মাঝে
বয়ঃসন্ধিকালে য�ৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য
অধিকার এবং লিঙ্গ সমতার বিষয়গুল�ো
শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাদানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ
করা হয়েছে। এর প্রধান উপকরণ হিসেবে
ব্যবহৃত হবে জাতিসংঘ জনসংখ্যা
তহবিল বা ইউএনএফপি-এর তৈরি করা
‘শাহানা’ কার্টুন।
১০ থেকে ১৯ বছর বয়সী কিশ�োরকিশ�োরীদের মধ্যে নির্দি ষ্ট পু ষ্টি উন্নয়ন
কার্যক্রম নিশ্চিতকরণ; কিশ�োরকিশ�োরীদের শারীরিক ও মানসিক বৃ দ্ধির

শিশু আসে দরিদ্র পরিবার থেকে। শহরের
দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের মানু ষরা সাধারণত
বস্তিতেই বেশি থাকেন।
[Reducing Dietary Related Risks
associated with NonCommunicable Diseases in Bangladesh
(RDRNCD);
সারাদেশে দুই ক�োটি ৫০ লাখ শিক্ষার্থীর
জন্য ১৫ লাখের বেশি ক্ষুদে ডাক্তার কাজ
করছে / ছবি- সংগৃ হীত
এক সমীক্ষায় দেখা যায়, শহরে
বসবাসকারী জনগণের ৪৭ শতাংশ
বস্তিতে বাস করেন। বস্তিগুল�োতে
বিশুদ্ধ পানীয় জলের সু বন্দোবস্ত নেই,
নেই নিরাপদ পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা।
চারদিকে অস্বাস্থ্যকর ন�োংরা পরিবেশ।
এমন পরিবেশে এক কক্ষের ছ�োট
একটা ঘরে পরিবারের অন্য সদস্যদের
সঙ্গে গাদাগাদি করে থাকছে শিশুরা।
পান করছে অস্বাস্থ্যকর পানি। শুধু ক্রিমি

জন্য সঠিক খাদ্যাভ্যাসের বিষয়ে তাদের
অবহিত করা; হাড় ও পেশির শক্তি বৃ দ্ধির
জন্য সপ্তাহে কমপক্ষে তিনদিন শারীরিক
ব্যায়াম এবং খেলাধু লায় অংশগ্রহণের
ব্যবস্থা করাসহ আরও বেশকিছু সু নির্দি ষ্ট
উদ্যোগ গাইডলাইনে অন্তর্ভু ক্ত করা হয়
অক্টোবর ২০২০ সালে জাতীয় পু ষ্টিসেবা,
জনস্বাস্থ্য পু ষ্টিপ্রতিষ্ঠান এবং মাধ্যমিক ও
উচ্চ শিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তরের য�ৌথ
উদ্যোগে; ইউনিসেফের কারিগরি ও
আর্থিক সহায়তায় ‘কৈশ�োরকালীন পু ষ্টি
কার্যক্রম বাস্তবায়নে গাইডলাইন ২০২০’
তৈরি করা হয়। ১০ থেকে ১৯ বছর বয়সী
কিশ�োর-কিশ�োরীদের মধ্যে নির্দি ষ্ট পু ষ্টি
উন্নয়ন কার্যক্রম নিশ্চিতকরণ; কিশ�োরকিশ�োরীদের শারীরিক ও মানসিক বৃ দ্ধির
জন্য সঠিক খাদ্যাভ্যাসের বিষয়ে তাদের
অবহিত করা; হাড় ও পেশির শক্তি বৃ দ্ধির
জন্য সপ্তাহে কমপক্ষে তিনদিন শারীরিক
ব্যায়াম এবং খেলাধু লায় অংশগ্রহণের
ব্যবস্থা করাসহ আরও বেশকিছু সু নির্দি ষ্ট
উদ্যোগ গাইডলাইনে অন্তর্ভু ক্ত করা হয়।
বাংলাদেশে ম�োট এক লাখ ১৮ হাজার
৮৯১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এর
মধ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৬৫
হাজার ৬৫৫টি। এখানে যারা লেখাপড়া
করে বিশেষ করে শহরাঞ্চলের সিংহভাগ

নির�োধক ঔষধ সেবন করে আর হাতের
নখ ছ�োট রেখে এসব শিশু র�োগ-জীবাণু
থেকে কতটা নিরাপদ থাকবে তা ভেবে
দেখা দরকার।
দুর্মূল্যের বাজারে সীমিত আয়ের বস্তির
মানু ষের পক্ষে যেখানে সন্তানদের
জন্য তিনবেলা খাবার জ�োগাড় করাই
কষ্টসাপেক্ষ, সেখানে পু ষ্টিকর খাবার
দেবার সামর্থ্য তাদের আছে কি-না,
তাও ভেবে দেখা দরকার বলে মনে
করেন সমাজ বিজ্ঞানীগণ। একদিকে
যেমন এক শ্রেণির শিশুদের খাবার নেই,
অধিকাংশ সময় না খেয়ে স্কুলে যেতে
হয়; অন্যদিকে আরেক শ্রেণির শিশুরা
খাদ্যাভাবে সেভাবে না ভুগলেও ঠিকই
নিরাপদ ও পু ষ্টিকর খাদ্যাভাবে ভুগছে।
তারা প্রক্রিয়াজাত খাদ্য ও জাঙ্ক ফু ডে
অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে।
দুর্মূল্যের বাজারে সীমিত আয়ের বস্তির
মানু ষের পক্ষে যেখানে সন্তানদের
জন্য তিনবেলা খাবার জ�োগাড় করাই
কষ্টসাপেক্ষ, সেখানে পু ষ্টিকর খাবার
দেবার সামর্থ্য তাদের আছে কি-না, তাও
ভেবে দেখা দরকার বলে মনে করেন
সমাজ বিজ্ঞানীগণ
শিশুরা শ্রেণিকক্ষে পু ষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ
এবং এর উপকারিতা সম্পর্কে শিখছে

কিন্তু খাচ্ছে প্রক্রিয়াজাত খাদ্য ও জাঙ্ক
ফু ড। ২০১৪ সালের এক গবেষণায় দেখা
গেছে, ঢাকায় তিন থেকে ১৮ বছর বয়সী
শিশুদের মধ্যে শতকরা ১৭.৯ জন স্থূ ল
এবং শতকরা ২৩.৬ জন বেশি ওজনের
শিশু ।
শ্রেণিকক্ষে শিশুদের অস্বাস্থ্যকর খাদ্যের
কুফল সম্পর্কে জানান�োই শেষ কথা নয়,
এসব খাদ্যের উৎপাদন কমিয়ে আনা যায়
কি-না, সে ব্যাপারেও ভেবে দেখতে হবে
বলে মতামত জানিয়েছেন বিজ্ঞজনেরা।
সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের কিশ�োররা
খু ন, জখম, মারামারিসহ নানা অপরাধের
সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে। রয়েছে ধূ মপান
আর মাদকের ভয়াল থাবা। নিয়মিত
খেলাধু লা না করার কারণে তারা শারীরিক
ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে।
ফলে তারা নানা অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে
বলে বিশেষজ্ঞগণের অভিমত।
ঘরে বন্দি ম�োবাইল জীবনে শিশুরা হারিয়ে
ফেলছে উদ্যম, কমে যাচ্ছে একাগ্রতা /
ছবি- সংগৃ হীত
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুর�ো এবং
পাওয়ার পার্টিসিপেশন রিসার্স সেন্টার
কর্তৃ ক এক গবেষণায় দেখা যায়, ঢাকায়
মাত্র ২ শতাংশ শিশুর মাঠে খেলার
সু য�োগ আছে [৯]। নগরের উন্নয়ন
বাড়ছে প্রতিনিয়ত। তৈরি হচ্ছে নতুন
নতুন ভবন, ঝলমলে বিপণিবিতান ও
ফ্লাইওভার। অথচ, হারিয়ে যাচ্ছে খেলার
মাঠ। আমাদের শিশুরা ঘরে বন্দি হয়ে
ম�োবাইল গেমিংয়ে আসক্ত হয়ে পড়ছে।
ক্ষীণ হয়ে আসছে দৃষ্টিশক্তি, হারিয়ে
ফেলছে উদ্যম, কমে যাচ্ছে একাগ্রতা।
বিভিন্ন সামাজিক গবেষণায় এমনটাই
দেখা গেছে।
তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন ভবন, ঝলমলে
বিপণিবিতান ও ফ্লাইওভার। অথচ,
হারিয়ে যাচ্ছে খেলার মাঠ। আমাদের
শিশুরা ঘরে বন্দি হয়ে ম�োবাইল গেমিংয়ে
আসক্ত হয়ে পড়ছে। ক্ষীণ হয়ে আসছে
দৃষ্টিশক্তি, হারিয়ে ফেলছে উদ্যম, কমে
যাচ্ছে একাগ্রতা
আজকের শিশুরাই আগামীতে দেশের
হাল ধরবে। দেশকে আরও উন্নতির দিকে
এগিয়ে নিয়ে যাবে। ওদের মধ্যে থেকেই
বেরিয়ে আসবে বিজ্ঞানী, চিকিৎসক,
প্রক�ৌশলী, রাজনীতিবিদ ও বু দ্ধিজীবী।
তাই শিশুরা বড় হ�োক পরিচ্ছন্ন পরিবেশে,
নির্মল বাতাসে নিঃশ্বাস নিক, সকল শিশু
পু ষ্টিকর খাবার পাক, বিদ্যালয়ে পড়ার
সু য�োগ পাক, শ্রেণিতে শেখান�ো পু ষ্টি ও
পরিচ্ছন্নতার নিয়ম মেনে চলু ক, ম�োবাইল
নয় মাঠে খেলার সু য�োগ পাক। সকল
শিশু সু স্থ শরীরে ও সু স্থ মনে বেড়ে উঠু ক।
স্বাধীনতার সু বর্ণজয়ন্তীর মাহেন্দ্রক্ষণে এই
হ�োক আমাদের প্রত্যাশা।
লেখক: প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা,
এস�োসিয়েটস
ফর
স�োশ্যাল
ডেভেলপমেন্ট; গবেষণা সহকারী : শাম্মি
আখতার ও ম�ো. ম�োস্তাফিজু র রহমান
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গরম এ বছর মাত্রা ছাড়াচ্ছে। ১৫ এপ্রিল
রাজশাহীর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা
হয়েছে ৪১ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
পরিসংখ্যান বলছে, দীর্ঘ আট বছর পর
তাপমাত্রার পারদ ৪১ ডিগ্রি ছাড়াল।
এর আগে ২০১৪ সালের ২৫ এপ্রিল
রাজশাহীতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড
হয় ৪১ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
১৯৭২ সালের ১৮ মে রাজশাহীতে
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল
৪৫ দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস যা এখন
পর্যন্ত বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ
তাপমাত্রা বলেও ওই পরিসংখ্যানে উল্লেখ
করা হয়েছে।
বাংলাদেশের বায়ুমণ্ডল এপ্রিল ও মে—
এই দুই মাস উত্তপ্ত থাকে। শীতের পর
সূ র্যের উত্তরায়ণ ঘটে। অর্থাৎ সূ র্য কিরণ
লম্বভাবে এ অঞ্চলে পড়ে। এ সময়
বাংলাদেশের উপর দিয়ে দক্ষিণ দিক
থেকে যে সামান্য জলীয়বাষ্প আসে
তা তাপমাত্রা কমিয়ে রাখে। কিন্তু এবার
সেই দখিনা বাতাস খু বই কম এসেছে।
ফলে বৃ ষ্টিপাত স্বাভাবিকের চেয়ে অর্ধেক
কম। তাই তাপমাত্রা বেড়েছে। আগামী
কয়েকদিন তাপপ্রবাহ থাকতে পারে এই
অঞ্চলে। বৃ ষ্টি হলেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক
হয়ে আসবে।
বাংলাদেশের আবহাওয়া অধিদপ্তরের
হিসাব বলছে, গত ১০০ বছরে দেশের
গড় তাপমাত্রা প্রায় ১ দশমিক ২ ডিগ্রি
সেলসিয়াস বেড়েছে। ২০২১ সালের
গবেষণা প্রতিবেদন অনু যায়ী দেশের ৯টি
জেলার তাপমাত্রা পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে
দেখা গেছে, সবচেয়ে বেশিদিন প্রচণ্ড
গরম থাকে যশ�োরে। এ জেলায় বছরে
গড়ে ৭৫ দিন আবহাওয়া বেশি উষ্ণ
ছিল, যা রাজশাহী (৬৭ দিন) ও ঈশ্বরদীর
(৫৮ দিন) চেয়ে বেশি। গবেষণায় আরও
উঠে আসে যে, ঢাকায় বছরে ৩৬ দিন
স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি গরম
ছিল।
বাংলাদেশে মহানগরের অপরিকল্পিত
নগরায়ণ জেলা ও উপজেলা শহর এবং
গ্রামে ছড়িয়ে পড়ছে। বাংলাদেশকে
পরিকল্পিতভাবে ভূমির ব্যবহার করতে
হবে, যেখানে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য
জলাভূমি, বনাঞ্চল টিকিয়ে রাখার ব্যবস্থা
থাকবে। উল্লেখ্য, যশ�োরে বেশিদিন
প্রচণ্ড গরম থাকার কারণ হিসেবে ভৈরব
ও মু ক্তেশ্বরী নদীর মৃ তপ্রায় দশা ও
সু ন্দরবনের বিস্তৃতি কমে যাওয়াকে দায়ী
করা হয়। সু ন্দরবন একসময় যশ�োরের
একটি অংশ পর্যন্ত বিস্তৃ ত ছিল।
বিশ্বজু ড়েই তাপমাত্রা দিন দিন বাড়ছে।
জলবায়ু পরিবর্ত ন র�োধে কার্যকর উপায়
খুঁ জতে এখন�ো পিছিয়ে রয়েছে বিশ্ব।
গবেষকদের বিশ্লেষণ বলছে, জলবায়ু
পরিবর্ত ন ও বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃ দ্ধি র�োধে
যথাযথ পদক্ষেপ না নিলে ২০৩৭ সাল
নাগাদ বৈশ্বিক উষ্ণতা এখনকার তুলনায়
১ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে পারে। আর
২০৫১ সাল নাগাদ তা আরও ২ ডিগ্রি

সেলসিয়াস বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে।
বাংলাদেশে মহানগরের অপরিকল্পিত
নগরায়ণ জেলা ও উপজেলা শহর এবং
গ্রামে ছড়িয়ে পড়ছে। বাংলাদেশকে
পরিকল্পিতভাবে ভূমির ব্যবহার করতে
হবে, যেখানে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য
জলাভূমি, বনাঞ্চল টিকিয়ে রাখার ব্যবস্থা
থাকবে।
জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদের মাত্রা
এত দ্রুত বেড়ে চলেছে যে, প্রকৃতি ও
মানু ষের অভিয�োজনের সক্ষমতাকে তা
ছাপিয়ে যাবে এবং এমন একটি বাস্তবতার
মু খ�োমুখি মানু ষকে হতে হবে, যেখানে
বন্যা, দাবানল আর খরায় লাখ�ো জনতা
উদ্বাস্তু হয়ে পড়বে, হারিয়ে যাবে অনেক
প্রজাতি এবং এই গ্রহের অপূ রণীয় ক্ষতি
হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এখন
পৃ থিবীর অনেক অঞ্চলেই বৃ ষ্টিপাত,
শিলাবৃ ষ্টির ধরন ও ঝড়ের মাত্রা বেড়ে
গেছে, সেই সঙ্গে বাড়ছে আর্দ্র তা।
বাংলাদেশেও এমন হচ্ছে।
মানু ষের কর্মকাণ্ডের জন্যই জলবায়ুর
পরিবর্ত ন ঘটে বিপর্যয়ের সৃ ষ্টি হয়েছে—
এটি এখন এক কঠিন সত্য। শিল্পকারখানায় ব্যবহৃত জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে
গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ হয়ে বাতাসে
মিশছে, বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃ দ্ধি
পাচ্ছে। বায়ুমণ্ডলে প্রধান গ্রিনহাউস গ্যাস
কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন ও নাইট্রাস
অক্সাইডের বার্ষিক গড় দাঁড়িয়েছে
যথাক্রমে ৪১০ পিপিএম (পার্টস পার
মিলিয়ন), ১৮৬৬ পিপিবি (পার্টস পার
বিলিয়ন) ও ৩৩২ পিপিবি।
গবেষণা প্রতিবেদনে বিগত এক দশকে
(২০১১-২০) ভূপৃ ষ্ঠের তাপমাত্রা ১৮৫০১৯০০-এর চেয়ে ১.০৯ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড
বৃ দ্ধি পেয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
মানু ষের কর্মকাণ্ডই পৃ থিবীর জল, স্থল ও
বায়ুমণ্ডলকে আশঙ্কাজনকভাবে উত্তপ্ত
করে তুলছে।
২০৫০ সালের মধ্যে দেশগুল�োর উচিত
জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার সম্পূর্ণ বন্ধ করা।
বর্তমানে দেশগুল�ো যে গতিতে চলছে
তাতে এই শতকেই পৃ থিবীর তাপমাত্রা ২
থেকে ৩ ডিগ্রি বেড়ে যেতে পারে।
অভিয�োজনের জন্য মানবজাতি তার
সর্বোচ্চ চেষ্টা করলেও বৈশ্বিক তাপমাত্রা
বৃ দ্ধি দেড় ডিগ্রি সেলসিয়াসের সীমা
অতিক্রম করলে সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যেতে
পারে। সমু দ্রপৃ ষ্ঠের উচ্চতা বাড়ার কারণে
হুমকির মু খে থাকা উপকূলীয় অঞ্চলের
জনগ�োষ্ঠীকে সু রক্ষা দেওয়ার সামর্থ্য
অনেক দেশেরই থাকবে না। প্রাণিসম্পদ
ও মাঠের কর্মীরা অতিরিক্ত গরমে কষ্ট
পেতে পারেন, যার কারণে চাষাবাদও
দিন দিন কঠিন হয়ে পড়বে। হিটস্ট্রোকে
ধানে এবার চিটা বেশি, দাম কমে হতাশায়
কৃষক। প্রবাল প্রাচীর উপকূলীয় এলাকাকে
ঝড়ের ও বন্যার কবল থেকে সু রক্ষা
দেয়। সামু দ্রিক দাবদাহের কারণে তার
ক্ষয় বেড়ে যেতে পারে। তাপমাত্রা বৃ দ্ধি
ও দূষণে হুমকির মু খে দেশের একমাত্র

প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিনের জীববৈচিত্র্য
ও পরিবেশ। ২০৪৫ সালের মধ্যে
কক্সবাজারের সেন্টমার্টি ন দ্বীপ প্রবাল শূ ন্য
হওয়ার আশঙ্কা।
তাপমাত্রা যদি ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়ে,
সেক্ষেত্রে বিশ্বজু ড়ে দাবানল একতৃতীয়াংশের বেশি বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা
রয়েছে। খরার কারণে বিশ্বের ৮০ থেকে
৩০০ ক�োটি মানু ষ তীব্র পানি সঙ্কটে
পড়তে পারে। আর বৈশ্বিক উষ্ণায়নে
পৃ থিবীর তাপমাত্রা ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস
বাড়লে এই শতকের শেষ নাগাদ চরম
আবহাওয়া দেখা দেওয়ার আশঙ্কা
পাঁচগুণ বেড়ে যেতে পারে। বিশ্বজু ড়ে ২৯
শতাংশ গাছ ও প্রাণী প্রজাতি বিলু প্ত হয়ে
যাওয়ার ঝুঁ কিতে পড়তে পারে।
জলবায়ু পরিবর্ত ন, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন
ও তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় শ্রমজীবী
মানু ষের ওপর কী প্রভাব ফেলছে, তা
নিয়ে ২০২১ সালের ডিসেম্বরে একটি
গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশ করেছে নেচার
কমিউনিকেশনস। নিবন্ধটিতে বলা
হয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দিন
দিন বৈশ্বিক উষ্ণতা বাড়ছে। সঙ্গে বাড়ছে
আর্দ্র তাও।
গরমের কারণে বিশ্বে প্রতিবছর গড়ে ২২
হাজার ৮০০ ক�োটি শ্রমঘণ্টা নষ্ট হচ্ছে। এর
আর্থিক মূ ল্য ২৮ থেকে ৩১ হাজার ১০০
ক�োটি মার্কি ন ডলার। মাথাপিছু শ্রমঘণ্টা
নষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে শীর্ষ ১০টি দেশের
তালিকায় রয়েছে বাংলাদেশ—৫ নম্বরে।
পরিবেশে একই সঙ্গে উষ্ণতা ও আর্দ্র তা
বেশি থাকা মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর।
এমন গরম আবহাওয়ায় শরীরে ঘাম
হয়। ঘাম শুকিয়ে শরীর দ্রুত শীতল
হওয়ার সু য�োগ কমে যায়। অতি উষ্ণ
ও আর্দ্র আবহাওয়ায় খ�োলা আকাশের
নিচে কাজ করা কৃষক ও শ্রমিকদের
শরীরে বিভিন্ন জটিলতা দেখা দেয়।
তাদের উৎপাদনক্ষমতা কমে যায়। তারা
বারবার অসু স্থ হয়ে পড়েন। অসু স্থতা মৃ ত্যু
ঝুঁ কিও তৈরি করে। নিবন্ধে অতি উষ্ণ
আবহাওয়ার কারণে কর্মঘণ্টার ক্ষতির
হিসাবও তুলে ধরা হয়।
গরমের কারণে বিশ্বে প্রতিবছর গড়ে ২২
হাজার ৮০০ ক�োটি শ্রমঘণ্টা নষ্ট হচ্ছে। এর
আর্থিক মূ ল্য ২৮ থেকে ৩১ হাজার ১০০
ক�োটি মার্কি ন ডলার। মাথাপিছু শ্রমঘণ্টা
নষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে শীর্ষ ১০টি দেশের
তালিকায় রয়েছে বাংলাদেশ—৫ নম্বরে।
জানান�ো হয়, বাংলাদেশে বছরে ক্ষতির
পরিমাণ ১ হাজার ৪০০ ক�োটি শ্রমঘণ্টা।
মাথাপিছু হিসাবে ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায়
২৫৪ শ্রমঘণ্টা। ক্ষতি বাড়ছে শ্রমিকের
বিশেষ করে রিকশাচালক, কৃষি ও নির্মাণ
খাতে ক্ষতি বেশি। জলবায়ু পরিবর্ত ন
র�োধে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা না নিতে
পারলে আগামী দিনগুল�োতে শ্রমঘণ্টার
ক্ষতি আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা
করছেন গবেষকেরা। (প্রথম আল�ো, ১৬
এপ্রিল ২০২২)
গরম-দূষণে অসু স্থ হচ্ছে মানু ষ। হঠাৎ

করে তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় গরমের
সঙ্গে বেড়েছে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত
রেকর্ড র�োগীর সংখ্যা। দেশের বিভিন্ন
স্থানে ডায়রিয়া র�োগীর সংখ্যা বাড়লেও
আক্রান্তের হার রাজধানী এবং এর
আশেপাশের জেলাতেই বেশি।
আবহাওয়ার পরিবর্ত ন, অত্যধিক গরম,
বায়ু দূষণ, অপরিচ্ছন্ন খ�োলা খাবার
গ্রহণ এবং দূষিত পানীয় পান করায়
হঠাৎ ডায়রিয়া বাড়ার অন্যতম কারণ
মনে করছেন চিকিৎসকেরা। জলবায়ু
পরিবর্তনের ফলে মশাবাহিত র�োগ যেমন
ডেঙ্গু সংক্রমণ বেড়ে যাবে।
খু ব ছ�োট শিশু থেকে শুরু করে বৃ দ্ধ,
বাইরে দীর্ঘ সময় কাজ করেন—এমন
ব্যক্তি বা স্থূ লকায় ব্যক্তি, মানসিক র�োগী
এবং হৃদর�োগ, ডায়াবেটিস ও কিডনি
র�োগে আক্রান্ত মানু ষেরা বেশি ঝুঁ কির
মধ্যে আছেন। পরিবেশের তাপমাত্রা
বেশি বাড়লে শরীরে পানিশূ ন্যতা, হিট
ক্রাম্প, হিটস্ট্রোক, অবসাদ, ঘামাচি, হাম,
গরমজনিত সর্দি -কাশি, প্রস্রাবে সংক্রমণ
ইত্যাদি সমস্যা হতে পারে।
গরমে ঘামের মাধ্যমে প্রচুর লবণ ও
পানি হারায় আমাদের ত্বক। এই পানির
ঘাটতি পূ রণ না করলে পানিশূ ন্যতা হতে
পারে। এর লক্ষণ হিসেবে মাথা ঝিমঝিম
করে, ক্লান্তি লাগে, মেজাজ খারাপ হয়,
প্রস্রাবের রং গাঢ় হয়ে যায়।
এ রকম পরিস্থিতিতে —
• বারবার পানি, স্যালাইন পান করতে
হবে।
• পানির সঙ্গে অন্যান্য তরল যেমন ফলের
রস, শসা, লেবু -পানি, ডাব ইত্যাদি ফল
বেশি বেশি খাওয়া উচিত।
• অ্যালক�োহল, চা-কফি বরং এড়িয়ে
যাওয়া ভাল�ো। কেননা, এগুল�ো শরীরে
পানিশূ ন্যতা বাড়ায়।
• ভাজা-প�োড়া, অধিক তেল, মসলা
জাতীয় খাবার একদমই এড়িয়ে যেতে
হবে। সাধারণ খাবার যেমন ভাত, সবজি,
মাছ ইত্যাদি খাওয়াই ভাল�ো। খাবার যেন
টাটকা হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
• কড়া র�োদ এড়িয়ে চলতে হবে।
হিটস্ট্রোক এটি একটি মেডিকেল
ইমার্জেন্সি। এর ফলে দেহের তাপমাত্রা
বেড়ে গিয়ে ৪০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অবধি
উঠতে পারে। ত্বক ঘামে ভেজার বদলে
বরং শুকন�ো খটখটে হয়ে যায়, র�োগী
আব�োলতাব�োল বকে, এমনকি সংজ্ঞা
হারিয়ে ফেলতে পারে।
আক্রান্ত ব্যক্তিকে দ্রুত হাসপাতালে নিতে
হবে। তার আগে র�োগীকে ঠাণ্ডা স্থানে
নিয়ে গায়ের জামাকাপড় খু লে পাখা
দিয়ে বাতাস করতে হবে, ভেজা কাপড়
দিয়ে শরীর স্পঞ্জ করলে এবং বগলে ও
কুঁচকিতে আইসপ্যাক দিলে ভাল�ো হয়।
হিটস্ট্রোক থেকে মৃ ত্যুও হতে পারে।
তাই এ বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত।
লেখক: ড. আন�োয়ার খসরু পারভেজ ।।
গবেষক ও অধ্যাপক, মাইক্রোবায়োলজি
বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
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দক্ষিণ এশিয়ার দ্রুত অগ্রসরমান দেশ
শ্রীলঙ্কার অর্থনীতি অনেকদিন ধরেই
টালমাটাল। সম্প্রতি খবর বেরিয়েছে,
বিদেশি ঋণের কিস্তি পরিশ�োধ না করতে
পেরে দেশটি নিজেকে ঋণখেলাপি
ঘ�োষণা করেছে। অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের
মু খে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ লেবাননে সরকার
নিজেদের দেউলিয়া ঘ�োষণা করেছে।
গভীর সংকট হাতছানি দিচ্ছে এ অঞ্চলের
আরেক দেশ নেপালকেও। তবে সেরকম
সংকটে না পড়লেও বাংলাদেশের মানু ষ
হিমশিম খাচ্ছে দ্রব্যমূ ল্যের নজিরবিহীন
ঊর্ধ্ব গতিতে।
বাংলাদেশে বর্তমান সময়ে সবচেয়ে
আল�োচিত এবং উদ্বেগের বিষয় হল
দ্রব্যমূ ল্যের ক্রমবর্ধমান ঊর্ধ্ব গতি।
বিশেষজ্ঞদের মতে, মূ ল্য নিয়ন্ত্রণে সরকার
সঠিকভাবে বাজার ব্যবস্থাপনা ও তদারকি
করতে পারছে না। ফলে ক্রমাগত দ্রব্যমূ ল্য
বৃ দ্ধি সাধারণ মানু ষের খাদ্য নিরাপত্তায়
নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।
গবেষণা সংস্থা সিপিডি বলছে,
মূ ল্যস্ফীতির ধাক্কায় চাপে পড়েছে
গরিব মানু ষ আর এ অবস্থায় তাই
নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের উচ্চমূ ল্য নিয়ন্ত্রণ
করাই বাংলাদেশের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ।
অন্যদিকে গত ১৪ ফেব্রুয়ারি কৃষি
মন্ত্রণালয় থেকে কৃষিমন্ত্রী প্রেস ব্রিফিং করে
জানিয়েছিলেন, খাদ্যপণ্যের মূ ল্যবৃ দ্ধির
পেছনে রয়েছে বৈশ্বিক পরিস্থিতি এবং
ফসল উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত সার,
সেচ, বীজ, বালাইনাশকসহ বিভিন্ন কৃষি
উপকরণের জন্য ভর্তুকি প্রদানের বাস্তব
অবস্থা। ফলস্বরূপ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের
দাম বাড়তে থাকায় কম দামে পণ্য পেতে
বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানু ষ টিসিবির
ন্যায্যমূ ল্যের চার ধরনের ভ�োগ্যপণ্যের
জন্য লাইনে দাঁড়াচ্ছে৷
আবার অসাধু ব্যবসায়ীরূপী সিণ্ডিকেট
মহলের পরিকল্পিত কারসাজিতে
নিত্যপ্রয়�োজনীয় পণ্যের লাগামহীন
মূ ল্যবৃ দ্ধির কারণে পবিত্র রমজানের
মত�ো মহিমান্বিত মাসেও র�োজাদারদের

মানবেতর জীবনযাপন করতে হচ্ছে।
বস্তত দ্রব্যমূ ল্যের অসহনীয় ঊর্ধ্ব গতিতে
বর্তমানে দিশেহারা দেশের মধ্যবিত্ত
শ্রেণী। বেঁ চে থাকার তাগিদে আজ তারা
আত্মপরিচয় ভুলে টিসিবির ট্রাকের
পেছনে ছু টছে। নিম্নবিত্তের সঙ্গে একই
কাতারে দাঁড়িয়ে স্বল্পমূ ল্যে পণ্য কিনতে
প্রতিয�োগিতা করতে বাধ্য হচ্ছেন তারা।
অর্থনীতির হিসাবে গড় আয় এবং প্রবৃ দ্ধি
বাড়লেও ব্যক্তিগত পর্যায়ে মানু ষের
আয় বাড়েনি, ক্রয়ক্ষমতা বরং হ্রাস
পেয়েছে। যেহেতু দ্রব্যমূ ল্য বাড়তি,
টাকার মান কমছে ফলে মানু ষের
প্রকৃত আয়ও কমতির দিকে। এ অবস্থায়
কেবল পরিবারের ভরণপ�োষণের ব্যবস্থা
করতেই হিমশিম খাচ্ছেন মধ্যবিত্তনিম্নবিত্ত মানু ষরা। কর�োনাকালে দারিদ্র্যের
সংখ্যা বেড়েছে এবং এখন তাদের
অবস্থা অত্যন্ত শ�োচনীয়। বাংলাদেশের
বাণিজ্যমন্ত্রীও পরিস্থিতির অবনতির কথা
স্বীকার করেছেন এবং তিনি এর আশু
উন্নতিরও ক�োন�ো পথ দেখাতে পারেননি।
ভ�োক্তা অধিকার সংগঠন কনজ্যুমার্স
অ্যাস�োসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)
২০২০ সালে ১৮টি সবজি বাজার পর্যবেক্ষণ
করে বলেছে, সবজির দাম বেড়েছে ১০
শাতংশের বেশি। বর্তমানে সেটি আরও
বেড়েছে। এই ক্রমবর্ধমান বৃ দ্ধির সঙ্গে
যু ক্ত হয়েছে বিদ্যুতের দফায় দফায় দাম
বৃ দ্ধি। উল্লিখিত ব্যয়চিত্রের মধ্যে ক�োন�ো
বিলাসদ্রব্যকে বিবেচনায় নেয়া হয়নি।
ক�োন�ো ধরনের বিন�োদনকেও বিবেচনায়
নেয়া হয়নি। স্রেফ প্রাকৃতিক অক্সিজেনের
মাধ্যমে বেঁ চে থাকা। হিসাব করে দেখা
গেছে, অপরিহার্য ৮টি উপখাতে ব্যয়
বৃ দ্ধির হার গড়ে প্রায় ৩৬ শতাংশ। এর
মানে হল�ো, যে ব্যক্তি তিন বছর আগে
মাসে ৩০ হাজার টাকা আয় করে জীবন
নির্বাহ করতেন, তার জীবনমান বজায়
রাখতে এখন আয় করতে হবে প্রতিমাসে
৪০ হাজার ৮০০ টাকা। এ অতিরিক্ত ১০
হাজার ৮০০ টাকার সমাধান কে দেবে?
সেই দুশ্চিন্তায় নিদ্রাহীন রাত কাটাচ্ছেন

অনেকে। দুর্গতির এখানেই শেষ নয়;
আগামী দিনে গ্যাসের দাম বৃ দ্ধির প্রস্তাব
করা হয়েছে ১১৫ শতাংশ। বিদ্যুতের দাম
৬৬-৭৯ শতাংশ এবং পানির দাম ২০
শতাংশ বৃ দ্ধির প্রস্তাবনাও আছে।
বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান
(বিআইডিএস), পিপিআরসি ও সাউথ
এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইক�োনমিক
মডেলিং (সানেম)-এর গবেষণা ও
জরিপে দেখা গেছে, কর�োনাকালে দেশে
দরিদ্রের সংখ্যা বেড়েছে উল্লেখয�োগ্য
সংখ্যায়। তাদের মতে, দারিদ্র্যের এই হার
কর�োনাপূ র্ব ২১ শতাংশ থেকে বেড়ে ৪১
শতাংশ হয়েছে। যদিও সরকার বারবারই
বলছে, এ হার অনেক কম। কিন্তু সরকারি
সংস্থা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুর�োর
(বিবিএস) কাছে এর সমর্থনে ক�োন�ো
তথ্য নেই।
২০২০ সালের অক্টোবরের বিবিএস-এর
এক জরিপে দেখা যায়, বাংলাদেশের
মানু ষের আয় ২০ শতাংশ কমে গেছে।
একদিকে আয় কমেছে ২০ শতাংশ,
অপরদিকে ব্যয় বেড়েছে ৩৬ শতাংশ।
তার মানে হল�ো, ১০০ টাকার আয় কমে
৮০ টাকা হয়েছে আর ১০০ টাকার ব্যয়
বেড়ে ১৩৬ টাকা হয়েছে। আয়-ব্যয়ের
ব্যবধান হল�ো ৫৬ শতাংশ। এ বিশাল
ঘাটতি মেটান�োর উপায় সাধারণ মানু ষের
জানা আছে কি?
তাহলে দাম বৃ দ্ধির এ অবস্থায় সরকারের
করণীয় কী? অর্থনৈতিক বিশ্লেষকদের
মতে, সরকারের কাছে বাজার নিয়ন্ত্রণের
হাতিয়ার তিনটি। সেগুল�ো হল�ো- পণ্যের
ওপর শুল্ক-কর কমান�ো, খ�োলাবাজারে
পণ্য বিক্রি বাড়ান�ো এবং বাজার তদারকি
জ�োরদার করা।
যে কারণে পণ্যের দাম বেড়েছে, এর
অনেকটা দায় জ্বালানি তেলের দাম বৃ দ্ধি।
অথচ ক�ৌশলগত এ পণ্যটির ওপর প্রায়
৩৪ শতাংশ কর আর�োপ করা হয়েছে।
পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে এ হার কমিয়ে
বাজারদর সমন্বয় করা হয়েছে। সরকার
খ�োলাবাজারে পণ্য বিক্রি করছে, কিন্তু

তা প্রয়�োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এর
আকার অনেক বেশি বিস্তৃ ত ও সহজ করা
প্রয়�োজন। আর শেষ হাতিয়ার হিসাবে
বাজার তদারকির কাজটি খু ব একটি
কার্যকর নয় বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে।
অবৈধভাবে গড়ে ওঠা সিন্ডেকেটগুল�োর
বিরুদ্ধে ক�োন�ো ধরনের ব্যবস্থা সরকার
নিতে পারছে না। এ দিকটাতে নজরদারি
বাড়াতে হবে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, স্বল্প মেয়াদে দাম
কিছু টা বাড়ান�ো ছাড়া উপায় নেই। তবে
জ্বালানি তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানি
সরবরাহে অনিয়ম, দুর্নীতি ও অপচয়
কমিয়ে আনতে পারলে সাশ্রয় করা সম্ভব।
এর বাইরে আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদন
ক্ষমতা এখন চাহিদার চেয়ে দ্বিগুণ। তাতে
অনেক বেসরকারি উৎপাদন প্ল্যান্টকে
অলস বসিয়ে রেখে ক্যাপাসিটি চার্জ দিতে
হচ্ছে বছরে কয়েক হাজার ক�োটি টাকা।
এ অপচয়ের ক�োন�ো প্রয়�োজন নেই।
অর্থনীতিবিদ ও পর্যবেক্ষকরা মনে
করছেন বর্তমানে মধ্যস্বত্বভ�োগীদের
সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে বাজার।
সরকার কেবল টিসিবির মাধ্যমে এদের
মজু দদারিসহ মূ ল্য বৃ দ্ধির ক�ৌশল ঠেকাতে
পারবে না। এর জন্য আরও ব্যাপক
পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি প্রয়�োজন। অনেক
বিশেষজ্ঞ মনে করছেন নিত্যপ্রয়�োজনীয়
ভ�োগ্যপণ্য উৎপাদনের যে হিসাব দেয়া
হয় তা সম্ভবত বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূ র্ণ
নয়।
কাজেই বিকল্প একটাই, অতিসত্বর
পরিকল্পিত বাজার নিয়ন্ত্রণ ব্যাবস্থা
গড়ে তুলতে হবে। সেইসাথে
মধ্যস্বত্বভ�োগীদের দ�ৌরাত্ম্য লাগাম টেনে
সাধারণ নাগরিকদের দুর্ভোগ লাঘবে
পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি
উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে সু দুরপ্রসারী
পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে নাগরিকদের
কাছে ভ�োগ্যপণ্য সহজলভ্য করে ত�োলা
জরুরি।
লেখক: সহয�োগী অধ্যাপক, ল�োক
প্রশাসন বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়।
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প্রযু ক্তির উৎকর্ষ তায় বিলু প্তপ্রায় ঈদকার্ড

ঈদকার্ড শুধু ই একটি শুভেচ্ছা বিনিময়ের
মাধ্যম নয়, এটি আবেগ, অনু ভূতি আর
ভাল�োবাসার সংমিশ্রণ। একটা সময় ঈদ
এলেই ঈদকার্ড দিয়ে শুরু হত�ো ঈদের
শুভেচ্ছা বিনিময়। গ্ৰাম, পাড়া, মহল্লার
অলিগলিতে বাহারি রঙের ঈদকার্ড পাওয়া
যেত। পাড়া-মহল্লায় কিশ�োর-কিশ�োরীরা
টেবিল পেতে ঈদকার্ড নিয়ে বসত�ো। গ্ৰামের
মু দি দ�োকানে পাওয়া যেত�ো ঈদকার্ড ।
ঈদকার্ডে লেখা থাকত�ো বিভিন্ন ছন্দ, কবিতা,
শুভেচ্ছা বার্তা, আঁকা থাকত�ো চাঁদ, তারা,
ফু ল, পাখি, কার্টুন, পু তুলের ছবি। ঈদকার্ডে র
পাশাপাশি থাকত�ো বিভিন্ন মিনিস্টিকার।

যদ্দুর জানা যায়, সত্তু র দশকে ‘রেখায়ন’
নামের একটি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে প্রথম
হাতে আঁকা ঈদকার্ডে র প্রচলন করে। এই ত�ো
এক দশক আগেও ঈদকার্ড আদান-প্রদান
একটি ট্রেন্ড ছিল। ইন্টারনেটের এই যু গে
হারিয়েই গেল ঈদকার্ড বিনিময়ের সংস্কৃতি!
এখন শুভেচ্ছা বিনিময়েও প্রযু ক্তির ছ�োঁ য়া।
সামাজিক য�োগায�োগ মাধ্যম ফেসবু ক,
মেসেঞ্জার, হ�োয়াটসঅ্যাপ, ইম�ো, ভাইবারে
বার্তা পাঠিয়ে ঈদের শুভেচ্ছা জানান�ো হয়।
এতে সেই আগের মত�ো আবেগ-অনু ভূতি
ক�োন�োটিই নেই। ছ�োটবেলায় যখন কেউ
ঈদকার্ড দিত তখন ঈদের আনন্দ যেন

কয়েকগুণ
বেড়ে
যেত। ঈদ এলেই ব্যস্ত
হয়ে যেতাম ঈদকার্ড
সংগ্রহে। অনেকসময়
প্রতিয�োগিতাও
শুরু
হয়ে যেত যে, কার
কাছে কতগুল�ো ঈদকার্ড
এসেছে। এই প্রজন্মের
অনেকেই হয়ত�ো জানে
না ঈদকার্ড কি জিনিস!
সময়ের পরিক্রমায় আর প্রযু ক্তির ছ�োঁ য়ায়
বিশ্ব যেমন এগিয়ে যাচ্ছে তেমনি কেড়ে
নিচ্ছে অনেক কিছু । আগামী প্রজন্মের

কাছে ঈদকার্ড হয়ত পূ র্বপ্রজন্মের সংস্কৃতি
হিসেবেই থাকবে।
লেখক: শিক্ষার্থী, ইসলামিক স্টাডিজ
বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
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তেলের
মূ ল্য বৃ দ্ধির
‘অমানবিক’
সিদ্ধান্ত
প্রত্যাহার
দাবি

miKv‡ii GKwU Ask I K‡qKRb
e¨emvqxi Kvi‡YB †Z‡ji `vg
evo‡Q : WvKmy mv‡eK wfwc b~i
নিজস্ব প্রতিবেদক: সরকারের একটি অংশ এবং
কয়েকজন ব্যবসায়ীর সমঝ�োতার কারণে দেশে
তেলের দাম বারবার বৃ দ্ধি পাচ্ছে বলে অভিয�োগ
করেছেন গণ অধিকার পরিষদের সদস্য সচিব ও
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু )
সাবেক ভিপি নু রুল হক নু র। শুক্রবার (৬ মে) দুপু রে
ঢাকা প�োস্টের সঙ্গে আলাপকালে এ অভিয�োগ
করেন তিনি।
নু রুল হক নু র বলেন, তেলের এই সংকটটা যদি
আজ প্রথম হত�ো তাহলে আমরা ধরে নিতাম
আন্তর্জাতিক সংকটের কারণে এটি তৈরি হয়েছে।
কিন্তু আমরা দেখেছি এই সংকট অনেক আগে
থেকেই দেশে লেগে আছে। যে পাঁচটা ক�োম্পানি
পরিশ�োধিত তেল আমদানি করে তাদের বিরুদ্ধে
পর্যাপ্ত তেল মজু ত থাকার পরেও বাজারে সরবরাহ
না করার অভিয�োগ রয়েছে। কিন্তু অভিযান
চালিয়েও তাদের বিরুদ্ধে ক�োন�ো ব্যবস্থা নিতে
দেখা যায়নি। যারা ব্যবস্থা নেবে তাদের উপরের
মহল থেকে ফ�োন দিয়ে চাপ দেওয়া হচ্ছে।
ডাকসু র সাবেক এ ভিপি বলেন, দুটি তেল
ক�োম্পানির ঊর্ধ্ব তন কর্তৃ পক্ষের সাথে কথা
হয়েছে। তারা স্পষ্ট করেই বলেছে, ‘যথেষ্ট তেল
ক�োম্পানিগুল�োর কাছে রয়েছে। তবে কয়েকজন

ব্যবসায়ীর সঙ্গে সরকারের কয়েকজন এমপি, মন্ত্রী
মিলে কারসাজি করে প্রতিদিন জনগণের কাছ থেকে
ক�োটি ক�োটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। র�োজার শুরুর
দিকে তেলের ক�োম্পানিগুল�ো দেখিয়েছে পর্যাপ্ত
সাপ্লাই আছে এবং সরকারেরও কড়া নির্দেশনা
ছিল। কিন্তু ঈদের আগে তারা এই সংকটটা তৈরি
করেছে এবং মজু ত তেল কম ছেড়েছে। এখন
আবার এক লাফে ৩৮ টাকা বাড়িয়ে দিল�ো।
তিনি বলেন, এটা পু র�োপু রি সরকারের একটা
অংশের সিন্ডিকেটের কারণে হয়েছে। এই লাভের
অংশ সরকারের বিভিন্ন এমপি-মন্ত্রী থেকে শুরু করে
উচ্চ পর্যায়েরও অনেকে পাচ্ছেন। কারণ আগামী
নির্বাচন আছে। সরকার যেহেতু টিকে আছে বিভিন্ন
গ�োষ্ঠীকে খু শি করে, জবাবদিহিতা নিশ্চিত না করে।
সে কারণে বিভিন্নজনকে অবৈধ সু বিধা দিতে এই
টাকাটা তাদের দরকার। এই কারণেই মূ লত তেলের
দামটা বেড়েছে এবং জনগণের নাভিশ্বাস উঠছে।
গণ অধিকার পরিষদের পক্ষ থেকে ক�োন�ো কর্মসূ চি
ঘ�োষণা করা হবে কি না জানতে চাইলে নু র বলেন,
বিনা ভ�োটের অবৈধ মাফিয়া সরকারের বিরুদ্ধে
জনগণের সর্বাত্মক আন্দোলন ব্যতীত গণমানু ষের
মু ক্তি নেই। জনগণকে সাথে নিয়ে আমরা শিগগিরই
তেলের দাম বৃ দ্ধির প্রতিবাদে কর্মসূ চি দেব।

দেশে কর�োনা
শনাক্ত
বেড়েছে
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নিজস্ব প্রতিবেদক: আওয়ামী
লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং
সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী
ওবায়দুল কাদের বলেছেন,
অন্য যেক�োন�ো সময়ের তুলনায়
মানু ষ এবার ভাল�োভাবে ঈদ
উদযাপন করেছে। মানু ষের এ
আনন্দ সহ্য হয় না বিএনপির।
কারণ মানু ষ যখন আনন্দ পায়
বিএনপি তখন কষ্ট পায়।
শুক্রবার রাজধানীর সাইনব�োর্ড
এলাকায় নারায়ণগঞ্জ লিংক
র�োড সড়ক ছয় লেনে
উন্নীতকরণ প্রকল্প পরিদর্শন
শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে
আলাপকালে এ কথা বলেন
তিনি। এবারের ঈদে বিগত যে

ক�োন�ো সময়ের তুলনায় সড়ক
ভাল�ো থাকায় মানু ষের মু খে
হাসি দেখতে পেয়ে ওবায়দুল
কাদের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে
বলেন, মানু ষ নির্বিঘ্নে এবারের
ঈদ যাত্রা সম্পন্ন করেছে
এবং ফিরতি যাত্রায়ও ক�োন�ো
ভ�োগান্তি হয়নি। তবে মানু ষের
ভ�োগান্তি না হওয়াতে বিএনপি
কষ্ট পেয়েছে। কারণ মানু ষ যখন
আনন্দ পায় বিএনপি তখন কষ্ট
পায়। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী
শেখ হাসিনা সংকটে একজন
ক্রাইসিস ম্যানেজার। শেখ
হাসিনা তার দূরদর্শী রাজনীতি
দিয়ে সকল সংকট ম�োকাবিলা
করেন এবং করছেন।

আওয়াজবিডি ডেস্ক: ২৪ ঘণ্টায়
সারা দেশে ১৯ জনের দেহে
কর�োনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে।
এর আগে গতকাল কর�োনা
শনাক্ত হয়েছিল ৪ জনের।
এ পর্যন্ত ম�োট শনাক্ত র�োগীর
সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৯ লাখ ৫২
হাজার ৭৬৬ জনে। শনাক্তের
হার শূ ন্য দশমিক ৫৫ শতাংশ।
গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে
কর�োনাভাইরাসে কার�ো মৃ ত্যু
হয়নি। ফলে ম�োট মারা যাওয়ার
সংখ্যা ২৯ হাজার ১২৭ জন
অপরিবর্তি ত থাকল।
২৪ ঘণ্টায় কর�োনা থেকে সু স্থ
হয়েছেন ২৫৮ জন। এ পর্যন্ত সু স্থ
হয়েছেন ১৮ লাখ ৯৭ হাজার
৪৬ জন।
২৪ ঘণ্টায় ৩ হাজার ৪৫৬টি
নমু না সংগ্রহ করা হয়। পরীক্ষা
করা হয় ৩ হাজার ৪৫৫টি নমু না।
পরীক্ষার বিপরীতে শনাক্তের
হার শূ ন্য দশমিক ৫৫ শতাংশ।
মহামারির শুরু থেকে এ পর্যন্ত
ম�োট শনাক্তের হার ১৩ দশমিক
৯৪ শতাংশ।

নিজস্ব প্রতিবেদক:
ভ�োজ্যতেলের মূ ল্য বৃ দ্ধির
অমানবিক সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের
দাবি জানিয়েছে ইসলামী
আন্দোলন বাংলাদেশ সমর্থিত
মু ক্তিয�োদ্ধার সন্তানদের সংগঠন
ইসলামী মু ক্তিয�োদ্ধা প্রজন্ম
পরিষদ। শুক্রবার (৬ মে)
গণমাধ্যমে পাঠান�ো বিজ্ঞপ্তিতে
এ প্রতিবাদ জানায় সংগঠনটি।
বিজ্ঞপ্তিতে মু ক্তিয�োদ্ধা প্রজন্ম
পরিষদ সভাপতি শহিদুল
ইসলাম কবির বলেন, গত বছর
জানু য়ারি মাসে প্রতি লিটার
ব�োতলজাত সয়াবিন তেল
বিক্রি হয়েছিল ১১৫ টাকায়। ১৫
মাসের ব্যবধানে সেই তেলের
দাম প্রতি লিটারে ৮৩ টাকা বৃ দ্ধি
করা হয়েছে। অর্থাৎ এই ১৫
মাসে দাম বেড়েছে ৭২ দশমিক
১৭ শতাংশ। তিনি বলেন,
ক�োন�ো কারণ ছাড়াই দফায়
দফায় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য
ভ�োজ্যতেলের মূ ল্য দারিদ্র্য
সীমার নিচে থাকা ৭ ক�োটিসহ
নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের
জন্য মরার ওপর খাঁড়ার ঘা।
জনগণকে ক্ষতিগ্রস্ত করে
হাতেগ�োনা কিছু ব্যবসায়ীকে
লাভবান করতে ভ�োজ্যতেলের
মূ ল্য বৃ দ্ধির সিদ্ধান্ত অমানবিক।
শহিদুল ইসলাম কবির আরও
বলেন, প্রধানমন্ত্রী সংসদে
দাঁড়িয়ে বেগুনের মূ ল্য বৃ দ্ধির
ফলে দেশবাসীকে মিষ্টি কুমড়ার
বেগুনি খাওয়ার পরামর্শ
দিয়েছিলেন। এবার সরকারের
পক্ষ থেকে ভ�োজ্যতেলের
ক্ষেত্রে ভর্তুকি না দিয়ে মূ ল্য
বৃ দ্ধির পরিস্থিতিতে তিনি
কি সাধারণ মানু ষকে পানি
ব্যবহারের পরামর্শ দেবেন?
এভাবে বাজেটের পূ র্বে
মূ ল্যবৃ দ্ধি অব্যাহত থাকলে
দেশের মানু ষের পিঠ দেয়ালে
ঠেকে গেলে সাধারণ মানু ষ
বিক্ষু ব্ধ হয়ে উঠতে পারে। তাই
অবিলম্বে ভ�োজ্যতেলের মূ ল্য
বৃ দ্ধির সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করুন।
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সাতক্ষীরা প্রতিনিধি: সাতক্ষীরার
পাটকেলঘাটায় তামান্না খাতুন
নামে এক তরুণী ও তার বর্তমান
স্বামীর গায়ে পেট্রল ঢেলে
আগুন দিয়েছেন সাবেক স্বামী।
গতকাল বৃ হস্পতিবার (৫ মে)
সন্ধ্যায় বড় কাশিপু র এলাকার
কপ�োতাক্ষ নদীর পাড়ে এ ঘটনা
ঘটে।
দগ্ধদের তাৎক্ষণিক উদ্ধার
করে প্রথমে সাতক্ষীরা সদর
হাসপাতালে নিলে কর্ত ব্যরত
চিকিৎসক খু লনা মেডিকেল
কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড
করেন।
সেখান
থেকে
চিকিৎসকের পরামর্শে তাদেরকে
রাজধানীর শেখ হাসিনা জাতীয়
বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি
ইউনিটে ভর্তি করা হয়েছে।
গৃ হবধূ
তামান্না
খাতুন
পাটকেলঘাটা থানার বড়
কাশিপু র গ্রামের শেখ আব্দুল
হকের মেয়ে। তার বর্তমান
স্বামী ফরহাদ হ�োসেন সাতক্ষীরা
সদরের আবু ল হকের ছেলে।
অভিযু ক্ত সাবেক স্বামী সাদ্দাম
হ�োসেন কলার�োয়া থানার
তুলসীডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা।
বড় কাশিপু র গ্রামের সকিনা
বেগম জানান, সাতক্ষীরা সদরের
পু রাতন সাতক্ষীরা কবিরাজ
বাড়ির ম�োড়ের আবু ল হক
সরদারের ছেলে ফরহাদ সরদার
দীর্ঘদিন তামান্নার বাড়িতে
যাতায়াত করত�ো। এমন অবস্থায়
গত ১৫ এপ্রিল তামান্নার সঙ্গে
ফরহাদের বিয়ে হয়। এর আগে
মালয়েশিয়া প্রবাসী কলার�োয়া
থানার তুলসীডাঙ্গা গ্রামের
সাদ্দাম নামে এক যু বকের সঙ্গে
তামান্নার ফেসবু কের মাধ্যমে
ভিডিও কলে বিয়ে হয়েছিল।
কিন্তু মালয়েশিয়া প্রবাসী
সাদ্দাম দুই বছরের ভেতরে
দেশে আসেননি। পরে তামান্না

সাদ্দামকে তালাক দেন।
স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ফেসবু কে
ভিডিও কলের মাধ্যমে দুই বছর
আগে তামান্না ও সাদ্দামের বিয়ে
হওয়ার পর তারা কখন�ো একত্রে
থাকেননি। সাদ্দাম মালয়েশিয়ায়
ছিলেন। কখন�ো তামান্নার
বাড়িতে আসেননি। তামান্না দুই
বার স্বামী সাদ্দামের বাড়িতে
গিয়েছিলেন। এক বছর আগে
সাদ্দামকে তালাক দেন তামান্না।
দগ্ধ তামান্নার ছ�োট ব�োন রুমানা
খাতুন জানান, সন্ধ্যায় আপু ও
দুলাভাই ফরহাদ সরদার বাড়ির
পেছনে কপ�োতাক্ষ নদীর পাড়ে
ঘু রতে গিয়েছিলেন। আপু র
সমস্ত শরীর পু ড়ে গেছে। আপু দুলাভাই একসঙ্গে বাড়ির গেটের
সামনে এসে মাকে বলতে
থাকেন- মা, আমাদেরকে
জ্বালিয়ে দিয়েছে। বাঁচাও বাচাঁ
বলে চিৎকার করতে থাকে।
স্থানীয় বাসিন্দা শেখ রবিউল
ইসলামের ছেলে মিলন শেখ
জানান, তামান্নার গায়ের
কাপড়সহ পু র�ো শরীর পু ড়ে
ঝলসে গেছে। তার স্বামীর
হাতের কিছু অংশ পু ড়ে গেছে।
দগ্ধ তামান্নার বাবা শেখ আব্দুল
হক বলেন, মেয়ে জানিয়েছে
সাদ্দাম তার গায়ে আগুন
দিয়েছে। আমার মেয়েকে
হত্যার চেষ্টা চালিয়েছে ওই
সাদ্দাম। আমি থানায় অভিয�োগ
দিয়েছি। আমি তার শাস্তি চাই।
পাটকেলঘাটা থানা পু লিশের
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাঞ্চন
কুমার রায় বলেন, মেয়েটির
সাবেক স্বামী মালয়েশিয়া
প্রবাসী এ ঘটনা ঘটিয়েছেন
বলে অভিয�োগ করছে পরিবার।
মেয়েটির গায়ে পেট্রল দিয়ে
আগুন দেওয়া হয়েছে। আমরা
অভিযান পরিচালনা করছি।
দ্রুতই ঘটনার রহস্য জানা যাবে।
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ডেস্ক নিউজ: বিএনপি মহাসচিব
মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের
স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা দরকার বলে
মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ
আওয়ামী লীগের যু গ্ম সাধারণ
সম্পাদক ড. হাছান মাহমু দ।
গত ৫ মে দুপু রে মন্ত্রী চট্টগ্রামের
দেওয়ানজী পু কুর পাড়ের নিজ
বাসভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে
আলাপকালে এ মন্তব্য করেন। এর
আগে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিয়ময়
করেন ড. হাছান।
গণতন্ত্র,
দ্রব্যমূ ল্যের ঊর্ধ্ব গতি ও ঈদযাত্রার
বিষয়ে বিএনপি মহাসচিব মির্জা
ফখরুল ইসলাম আলমগীরের করা
মন্তব্যের প্রসঙ্গ টেনে ড. হাছান
মাহমু দ বলেন, কর�োনা মহামারির
পর এবার যেভাবে উৎসবমু খর

পরিবেশে বাংলাদেশের মানু ষ ঈদ
করেছে সেটি অভাবনীয়। মির্জা
ফখরুল সম্ভবত অন্য গ্রহে বসবাস
করেন অথবা তার মাথার মধ্যে
অন্যদেশ ঘু রপাক খায়। এজন্য তিনি
এসব নেতিবাচক কথা বলছেন।
আমার মনে হয়, তার স্বাস্থ্যপরীক্ষা
করা দরকার। ড. হাছান বলেন,
বয়স হলে অনেক ধরনের আব�োলতাব�োল কথা মানু ষ বলে। তাদের
ডাক্তারদের সংগঠন ‘ড্যাব’ তার
শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের
কিছু পরীক্ষা করতে পারে। তিনি
বলেন, এ বছর দেশের মানু ষ
সু ন্দরভাবে কেনাকাটা করেছে,
ব্যবসায়ীরা অনেক খু শি। দেশের
অর্থনীতি চাঙ্গা হয়েছে। এবার দেশে
ঈদযাত্রা একেবারেই ভ�োগান্তিহীন

ছিল। মানু ষের মধ্যে এখন�ো খু শির
বন্যা বয়ে যাচ্ছে। বিএনপির
প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের কবর
জিয়ারতের পর মির্জা ফখরুল
ইসলাম আলমগীর বলেন, ঈদে
আমরা সবসময় এই প্রত্যাশা করি
যে, দেশের সকল মানু ষের মধ্যে
আনন্দ আসবে এবং আনন্দের সঙ্গে
তারা ঈদুল ফিতর পালন করবেন।
কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, যেভাবে
দ্রব্যমূ ল্য বৃ দ্ধি পেয়েছে, যেভাবে
দেশে অর্থনৈতিক অবস্থা দিন দিন
খারাপ হচ্ছে এবং একই সঙ্গে
সাধারণ মানু ষ কর্মচ্যুত হচ্ছেন,
সেখানে আনন্দের সঙ্গে ঈদুল
ফিতর পালন করা সম্ভব হচ্ছে না।
মানু ষের মধ্যে আনন্দ নেই। দেশে
গণতন্ত্র নেই।
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স্বাধীনতা দিবসে ইসরায়েলে
সন্ত্রাসী হামলা, নিহত ৩

ইলন মাস্ক নিজেই বসবেন টুইটারের শীর্ষ পদে
আন্তর্জাতিক ডেস্ক: রেকর্ড ৪৪ বিলিয়ন
মার্কি ন ডলারে স�োশ্যাল মিডিয়া জায়ান্ট
টুইটার কিনে নিয়েছেন ইলেকট্রিক গাড়ি
নির্মাতা ও প্রযু ক্তি প্রতিষ্ঠান টেসলার প্রধান
নির্বাহী ইলন মাস্ক। গত মাসের শেষের
দিকে টুইটারের পরিচালনা পর্ষদ ইলন
মাস্কের ৪৪ বিলিয়ন ডলারের অধিগ্রহণ
প্রস্তাব গ্রহণ করে।
এরপর থেকেই অনেকটা সারা বিশ্বের
আল�োচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আছেন বিশ্বের
সবচেয়ে ধনী এই ব্যক্তি। তিনি আর কী কী
করতে পারেন বা তার পরিকল্পনায় আর কী
রয়েছে এসব নিয়েও রয়েছে জল্পনা। এরই
মাঝে খবর বেরিয়েছে, স�োশ্যাল মিডিয়া
জায়ান্ট টুইটারের শীর্ষ পদে নিজেই
বসতে চলেছেন ইলন মাস্ক। শুক্রবার (৬
মে) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে
বার্তাসংস্থা রয়টার্স।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, টুইটার কিনে
নেওয়ার বিষয়টি চূড়ান্ত হওয়ার পর এখন
প্রতিষ্ঠানটি মালিকানা বু ঝে নেওয়ার
অপেক্ষায় আছেন ইলন মাস্ক। মালিকানা
বু ঝে নেওয়ার পরই স�োশ্যাল মিডিয়া
জায়ান্ট টুইটারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
(সিইও) পদে ইলন মাস্ক বসবেন বলে আশা

করা হচ্ছে। বিষয়টির সঙ্গে সম্পর্কি ত একটি
সূ ত্র রয়টার্সকে বৃ হস্পতিবার (৫ মে) এই
তথ্য জানিয়েছে। তবে মাস্ক টুইটারের শীর্ষ
এই পদে আসতে চলেছেন স্বল্পমেয়াদে।
বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি ইলন মাস্ক
বর্তমানে মার্কি ন ইলেকট্রিক গাড়ি নির্মাতা
ও প্রযু ক্তি প্রতিষ্ঠান টেসলার প্রধান
নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্বপালন
করছেন। এছাড়া দ্য ব�োরিং ক�োম্পানি এবং
স্পেসএক্স নামে আরও দু’টি প্রতিষ্ঠানের
প্রধান হিসেবেও দায়িত্ব সামলাচ্ছেন এই
ধনকুবের। এদিকে টুইটারের বর্তমান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) হিসেবে
দায়িত্বপালন করছেন পরাগ আগরওয়াল।
২০২১ সালের নভেম্বরে মাইক্রোব্লগিং এই
সাইট টুইটারের সিইও হিসেবে দায়িত্বে
নেন ভারতীয় বংশ�োদ্ভূত এই কর্মকর্তা।
এর আগে তিনি টুইটারের প্রধান প্রযু ক্তি
কর্মকর্তা (সিটিও) ছিলেন।
রয়টার্স বলছে, ইলন মাস্কের কাছে
টুইটারের বিক্রয় সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত
পরাগ আগরওয়ালই সংস্থাটির সিইও
হিসেবে কাজ চালিয়ে যাবেন বলে আশা
করা হচ্ছে। তবে মার্কি ন সংবাদমাধ্যম
সিএনবিসি বৃ হস্পতিবার এক প্রতিবেদনে

রাশিয়া শত শত হাসপাতাল
ধ্বংস করে দিয়েছে

সামরিক আগ্রাসনের মাধ্যমে
ইউক্রেনের শত শত হাসপাতাল
ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে রাশিয়া
ধ্বংস করে দিয়েছে বলে অভিয�োগ
করেছেন ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট
ভল�োদিমির জেলেনস্কি। তার
অভিয�োগ, রুশ এই ধ্বংসযজ্ঞের
কারণে ক্যান্সার ম�োকাবিলা
করার মত�ো ওষু ধ নেই এমনকি
অস্ত্রোপচারও করতে পারছেন
না ডাক্তাররা। বৃ হস্পতিবার (৫
মে) দেওয়া এক ভিডিওবার্তায়
প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি একথা
বলেন। শুক্রবার (৬ মে) এক
প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে

বার্তাসংস্থা রয়টার্স।
প্রতিবেদনে
বলা
হয়েছে,
বৃ হস্পতিবার মেডিকেল দাতব্য
গ�োষ্ঠীর উদ্দেশে ভাষণ দেন
ভল�োদিমির জেলেনস্কি। সেখানি
তিনি বলেন, ইউক্রেনের দক্ষিণ
ও পূ র্বাঞ্চলীয় অনেক জায়গায়
চিকিৎসা সামগ্রীর সংকট রয়েছে।
এমনকি অনেক জায়গায় ম�ৌলিক
অ্যান্টিবায়োটিকেরও অভাব রয়েছে।
ইউক্রেনেীয় প্রেসিডেন্ট বলেন,
‘আপনারা যদি কেবল চিকিৎসা
অবকাঠাম�োর কথা চিন্তা করেন,
তাহলে দেখবেন আগ্রাসন শুরুর
পর থেকে এখন পর্যন্ত রাশিয়ার

প্রথম জানায় যে, মাস্ক অন্তর্বর্তীকালীন
সময়ের জন্য টুইটারের সিইও হওয়ার
পরিকল্পনা করছেন।
অবশ্য ইলন মাস্কের অধীনে টুইটারের
বর্তমান প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পরাগ
আগরওয়ালের চাকরি নিয়ে আগেই প্রশ্ন
উঠেছিল। সিইও পদ থেকে অপসারণ করা
হলে পরাগ কত টাকা পেতে পারেন; সেটি
নিয়েও শুরু হয়ে যায় আল�োচনা।
এক্ষেত্রে গত ২৬ এপ্রিল গবেষণা সংস্থা
ইকুইলার’র একটি হিসাবও সামনে
এনেছিল রয়টার্স। গবেষণা সংস্থাটির হিসাব
অনু যায়ী, টুইটারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বা সিইও’র পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হলে
চুক্তি অনু যায়ী ৪২ মিলিয়ন মার্কি ন ডলার
পাবেন পরাগ আগরওয়াল। বাংলাদেশি
মু দ্রায় যার পরিমাণ প্রায় ৩৬১ ক�োটি ৯৫
লাখ ৬০ হাজার টাকা।
মূ লত ১২ মাসের মধ্যে সিইও’র পদ থেকে
সরিয়ে দেওয়া হলে এই অর্থ পাবেন পরাগ।
ইকুইলারের তথ্য অনু যায়ী, পরাগের এক
বছরের বেতন এবং আনু ষঙ্গিক অন্যান্য
সু বিধা মিলিয়েই এই টাকা পাবেন তিনি।
যদিও টুইটারের পক্ষ থেকে সেসময় এই
বিষয়ে ক�োন�ো মন্তব্য করা হয়নি।

সামরিক বাহিনীর সদস্যরা প্রায়
৪০০টি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান
ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্থ করেছে। এর
মধ্যে হাসপাতাল, প্রসূ তি ওয়ার্ড ,
বহিরাগত (আউট পেশেন্ট)
ক্লিনিকও রয়েছে।’
তিনি বলেন, রুশ বাহিনীর দখলকৃত
এলাকায় পরিস্থিতি বিপর্যয়কর।
জেলেনস্কির ভাষায়, ‘ক্যান্সার
র�োগীদের
চিকিৎসার
জন্য
প্রয়�োজনীয় ওষু ধের পু র�োপু রি
অভাব রয়েছে। এর মানে চরম
অসু বিধা বা ডায়াবেটিসের জন্য
ইনসু লিনের সম্পূর্ণ অভাব।
র�োগীদের অস্ত্রোপচার করা অসম্ভব।

কাঞ্চনজঙ্ঘায়
আর�োহণের
সময়
পর্বতার�োহীর
মৃ ত্যু

মাউন্ট কাঞ্চনজঙ্ঘায় আর�োহণের
সময় এক পর্বতার�োহীর মৃ ত্যু হয়েছে।
মৃ ত ওই পর্বতার�োহী একজন ভারতীয়
নাগরিক। পর্বতে ওঠার সময় বৃ হস্পতিবার
(৫ মে) সন্ধ্যায় তার মৃ ত্যু হয়। স্থানীয়
আয়�োজকদের বরাত দিয়ে শুক্রবার (৬
মে) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে
নেপালি সংবাদমাধ্যম দ্য হিমালয়ান
টাইমস।
কাঞ্চনজঙ্ঘা পৃ থিবীর তৃতীয় সর্বোচ্চ
পর্বত শঙ্গ। এর উচ্চতা ৮ হাজার ৫৮৬
মিটার। মূ লত উচ্চতার দিক দিয়ে মাউন্ট
অ্যাভারেস্ট এবং কে২ এর পরই রয়েছে
কাঞ্চনজঙ্ঘার নাম।
পাইওনিয়ার অ্যাডভেঞ্চারের চেয়ারম্যান
পাসাং শেরপার দেওয়া তথ্য অনু যায়ী, মৃ ত
ওই পর্বতার�োহীর নাম নারায়ণন আইয়ার।
তার বাড়ি ভারতের পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য
মহরাষ্ট্রে। ৮ হাজার ৫৮৬ মিটার উচ্চতা
সম্পন্ন এই পর্বতের ৮ হাজার ২০০ মিটার
পর্যন্ত উঠেছিলেন নারায়ণন। বৃ হস্পতিবার
সন্ধ্যায় সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস
ত্যাগ করেন।
পাসাং শেরপা জানিয়েছেন, কাঞ্চনজঙ্ঘা
পর্বতে আর�োহণের সময় ৫২ বছর বয়সী
নারায়ণন আইয়ার অসু স্থ হয়ে পড়েন।
তবে এরপরও তিনি নিচে নেমে আসতে
অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। শেরপার দাবি,
আর�োহণ গাইড বারবার পর্বতার�োহীকে
নামতে বললেও আইয়ার তার কথা
মানতে অস্বীকার করেন।

আন্তর্জাতিক ডেস্ক:
ইসরায়েলের একটি শহরে
হামলায় তিন ইসরায়েলি
নাগরিক নিহত হয়েছেন।
এ ঘটনায় আহত হয়েছেন
আরও কয়েকজন।
বৃ হস্পতিবার (৫ মে) ইহুদি
এই দেশটির স্বাধীনতা দিবস
ছিল। দেশজু ড়ে স্বাধীনতা
দিবস উদযাপনের মধ্যেই
ইসরায়েলের মধ্যাঞ্চলীয়
ইলাদ শহরে এই হামলা ও
প্রাণহানির ঘটনা ঘটল।
এদিকে এই ঘটনাকে সন্ত্রাসী
হামলা বলে সন্দেহ করা
হচ্ছে বলে জানিয়েছে
ইসরায়েলি পু লিশ। শুক্রবার
(৬ মে) এক প্রতিবেদনে এই
তথ্য জানিয়েছে বার্তাসংস্থা
রয়টার্স এবং সংবাদমাধ্যম
বিবিসি ও আলজাজিরা।
ইসরায়েলি বিভিন্ন
সংবাদমাধ্যম দাবি করেছে,
দু’জন হামলাকারী ছু রি,
কুড়াল বা উভয় অস্ত্র
নিয়ে ইলাদ শহরের একটি
পার্কে পথচারীদের ওপর
হামলা করে। এ ঘটনার
পর অভিযু ক্তদের ধরতে
অভিযান শুরু করেছে পু লিশ।
এছাড়া রাস্তা অবর�োধ করে
যানবাহনেও তল্লাশি চালাচ্ছে
তারা।
গত বৃ হস্পতিবার ছিল
ইসরায়েলের স্বাধীনতা দিবস।
মধ্যপ্রাচ্যের মাটিতে বিতর্কি ত
পন্থায় ইহুদি এই দেশটির
প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে এদিন
ইসরায়েলে ছিল সরকারি
ছু টি। ইসরায়েলের একজন
স্বেচ্ছাসেবী চিকিৎসক
বলেছেন, ‘এই ঘটনাটি
আমার হৃদয়ে গভীরভাবে
গেঁথে থাকবে।’
মতি সিনভার্ট ইসরায়েলি
সংবাদমাধ্যম জেরুজালেম
প�োস্টকে বলেছেন,
বৃ হস্পতিবারের হামলায়
নিহতরা পার্কে সতেজ
বাতাসে শ্বাস নিতে
বেরিয়েছিলেন এবং এসময়ই
তাদের জীবন কেড়ে নেওয়া
হল�ো। বিবিসি বলছে,

হামলার পর ইলাদ শহরের
বাসিন্দাদের বাড়ির ভেতরেই
অবস্থানের নির্দেশ দিয়েছে
স্থানীয় কর্তৃ পক্ষ। শহরের
জনসংখ্যার অধিকাংশই
ইসরায়েলের কট্টর-অর্থোডক্স
ইহুদি সম্প্রদায়ের সদস্য
বলেও জানিয়েছে ব্রিটিশ এই
সংবাদমাধ্যমটি।
এদিকে হামলা ও প্রাণহানির
বিষয়ে টুইটারে দেওয়া
এক বার্তায় ইসরায়েলের
পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়ার লাপিদ
বলেছেন, ‘স্বাধীনতা দিবসের
আনন্দ মু হূর্তে র মধ্যে মাটি
হয়ে গেল। ইলাদে রক্তাক্ত
হামলা ও প্রাণহানির এই
ঘটনায় আমার হৃদয় ব্যথিত।’
উল্লেখ্য, ইসরায়েলে
সম্প্রতি হামলা ও প্রাণহানির
ঘটনা বেড়েছে। সাধারণ
ইসরায়েলিদের পাশাপাশি
হামলার শিকার হচ্ছেন
ইহুদি এই দেশটির আইন
শৃ ঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরাও।
গত ২৭ মার্চ ইসরায়েলে
বন্দু কধারীদের হামলায় দুই
পু লিশ কর্মকর্তা নিহত হন।
ইসরায়েলি নিরাপত্তা
কর্মকর্তারা সেসময়
জানিয়েছিলেন, রাজধানী
তেল আবিব থেকে প্রায় ৫০
কিল�োমিটার (৩০ মাইল)
উত্তরে অবস্থিত হাদেরা
শহরে পু লিশ কর্মকর্তাদের
ওপর হওয়া ওই হামলায়
অভিযু ক্ত দুই হামলাকারী
ইসরায়েলের আরব নাগরিক।
এই ঘটনার দিন দু’য়েক
আগে ইসরায়েলের একটি
শপিং সেন্টারে দেশটির
একজন আরব নাগরিকের
হামলায় চারজন ইসরায়েলি
নিহত হন। এ ঘটনায় আহত
হয়েছিলেন আরও বেশ
কয়েকজন।
এছাড়া গত এপ্রিল মাসের
প্রথম সপ্তাহে ইসরায়েলের
তেল আবিবে বন্দু কধারীর
গুলিতে অন্তত দু’জন
ইসরায়েলি নিহত হন। এ
ঘটনায় আহত হয়েছিলেন
আরও আটজন।
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ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রমিকের অধিকার
ধর্ম ডেস্ক: ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদের
সার্বভ�ৌমত্ব ও মালিকানা আল্লাহর, আর
মানু ষ তার তত্ত্বাবধায়ক মাত্র। সু তরাং
এখানে মালিক-শ্রমিক সবাই ভাই ভাই।
তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক হবে শ্রদ্ধা-স্নেহ,
স�ৌহার্দ ও বিশ্বস্ততায় ভরপু র।
শ্রমিক ও মালিক উভয়ের অধিকার রয়েছে
নিজ নিজ প্রাপ্য বু ঝে পাওয়ার। উভয়কে
বলা হয়েছে নিজ নিজ কর্ত ব্য পালনে
দায়িত্বশীল হতে। শুধু মালিক বা শুধু শ্রমিক
নয়; বরং উভয়কে সু সংহত আচরণ করার
নির্দেশ দিয়েছে।
ইসলাম শ্রমের শ্রেণিবিন্যাসকে স্বীকার
করলেও মানবিক মূ ল্যব�োধ ও ম�ৌলিক
মানবাধিকারের ক্ষেত্রে সবাই সমান।
রাসু লুল্লাহ (সা.) ব্যবসা, কৃষি ও দ্বীনচর্চাকে
উৎসাহিত করেছেন। আবার মর্যাদার
ক্ষেত্রে সব শ্রমিক সাধারণভাবে সমান
ঘ�োষণা দিয়েছেন। তিনি বলেন, শ্রমজীবী
আল্লাহর বন্ধু। ইসলাম শ্রমিককে বলেছে,
দক্ষ, বিশ্বস্ত ও দায়িত্ববান হতে। ক�োরআনে
আদর্শ শ্রমিক হিসেবে হজরত মু সা (আ.)এর বৈশিষ্ট্য এভাবে বর্ণিত হয়েছে, ‘হে
পিতা! আপনি তাকে শ্রমিক হিসেবে
নিয়�োগ দিন। নিশ্চয় আপনার শ্রমিক
হিসেবে সে-ই উত্তম যে সামর্থ্যবান ও
বিশ্বস্ত। (সু রা কাসাস, আয়াত : ২৬)
পরবর্তী আয়াতে নিয়�োগদাতা শ�োয়াইব
(আ.)-এর সঙ্গে নিয়�োগপ্রাপ্ত মু সা (আ.)এর মজু রি নির্ধারণের বিবরণ এসেছে। পরে
বির�োধ এড়াতে উভয়ের সম্মতিতে প্রথমেই
মজু রি নির্ধারণের নির্দেশ দিয়েছেন।
ইসলামী শ্রমনীতির শ্রেষ্ঠত্ব ও স্বাতন্ত্র্য
এখানেই যে ইসলাম মালিক ও শ্রমিকের
জন্য অভিন্ন খাবার ও বস্ত্রের নির্দেশ
দিয়েছে। এই নির্দেশনার আল�োকে ব�োঝা
যায়, ইসলাম একটি উচ্চ মানসিকতাসম্পন্ন

শ্রমনীতির কথা বলেছে, যেখানে শ্রমিকের
মানসম্মত জীবন-জীবিকা নিশ্চিত হয়।
রাসু লুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, তারা
ত�োমাদের ভাই। আল্লাহ তাদের ত�োমাদের
অধীন করেছেন। সু তরাং যার ভাইকে
তার অধীন করেছেন সে যেন তাকে
তাই খাওয়ায় যা সে খায়, সে কাপড়
পরিধান করায়, যা সে পরিধান করে।
তাকে সামর্থ্যের অধিক ক�োন�ো কাজের
দায়িত্ব দেবে না। যদি এমনটা করতেই
হয়, তাহলে সে যেন তাকে সাহায্য করে।
(বু খারি, হাদিস : ৫৬১৭)
শ্রমিকের মর্যাদাপূ র্ণ জীবন ও জীবিকার
নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব মালিকেরই।
রাসু লুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মালিকানাধীন
(অধীন) ব্যক্তির জন্য খাবার ও কাপড়ের
অধিকার রয়েছে। (মু সলিম, হাদিস :
১৬৬২)
অন্য হাদিসে তিনি বলেছেন, যে আমাদের
কর্মী নিযু ক্ত হয়েছে সে যেন (প্রতিষ্ঠানের
খরচে) একজন স্ত্রী সংগ্রহ করে, সেবক না
থাকলে সে যেন একজন সেবক খাদেম
সংগ্রহ করে এবং বাসস্থান না থাকলে
সে যেন একটি বাসস্থান সংগ্রহ করে। যে
ব্যক্তি এর অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করবে সে
প্রতারক বা চ�োর গণ্য হবে। (আবু দাউদ,
হাদিস : ২৯৪৫)
বেতন ও পারিশ্রমিক কর্মজীবীর অধিকার।
ইসলাম দ্রুততম সময়ে তা আদায়ের
নির্দেশ দিয়েছে। রাসু লুল্লাহ (সা.)
বলেছেন, ঘাম শুকান�োর আগেই শ্রমিকের
পারিশ্রমিক দিয়ে দাও। (ইবনে মাজাহ,
হাদিস : ২৪৪৩০)
অন্য হাদিসে পারিশ্রমিক ও প্রাপ্য অধিকার
নিয়ে টালবাহানাকে অবিচার আখ্যায়িত
করা হয়েছে। মহানবী (সা.) বলেন, ধনী
ব্যক্তির টালবাহানা অবিচার। (সহিহ বু খারি,

হাদিস : ২২৮৭)
অর্থাৎ সামর্থ্য থাকার পরও মানু ষের প্রাপ্য
ও অধিকার প্রদানে টালবাহানা করা অন্যায়।
আর ঠু নক�ো অজু হাতে বেতন-ভাতা ও
প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা ভয়ংকর
অপরাধ। মহানবী (সা.) বলেন, কিয়ামতের
দিন আমি তিন ব্যক্তির বিপক্ষে থাকব।
... আর একজন সে যে কাউকে শ্রমিক
নিয়�োগ দেওয়ার পর তা থেকে কাজ বু ঝে
নিয়েছে অথচ তার প্রাপ্য দেয়নি। (বু খারি,
হাদিস : ২২২৭)
শ্রমিকের অধিকার ও মানবিক মর্যাদা
এবং মালিকের প্রাপ্য সেবা লাভের এমন
ভারসাম্যপূ র্ণ শ্রমনীতি একমাত্র ইসলামই
দিয়েছে। এই হাদিসে শ্রমিক ও মালিক
পরস্পরকে ভাই সম্বোধন করে মূ লত
ইসলাম শ্রেণিবৈষম্যের বিল�োপ করেছে।
তবে শ্রেণিবৈষম্য বিল�োপের নামে মালিক

ও উদ্যোক্তার মেধা, শ্রম ও সামাজিক
মর্যাদাকে অস্বীকার করেনি ইসলাম।
চাপিয়ে দেয়নি নিপীড়নমূ লক ক�োন�ো
ব্যবস্থা। বরং তার ভেতর মানবিক মূ ল্যব�োধ
ও শ্রমিকের প্রতি মমতা জাগিয়ে ত�োলার
চেষ্টা করেছে। পবিত্র ক�োরআনে ইরশাদ
হয়েছে, আল্লাহ তাআলা জীবন�োপকরণে
ত�োমাদের কাউকে কার�ো ওপর শ্রেষ্ঠত্ব
দিয়েছেন। যাদের শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে
তারা তাদের অধীন দাস-দাসীদের
নিজেদের জীবন�োপকরণ থেকে এমন কিছু
দেয় না যাতে তারা তাদের সমান হয়ে যায়।
তবে কি তারা আল্লাহর অনু গ্রহ অস্বীকার
করে? (সু রা নাহল, আয়াত : ৭১)
উল্লিখিত আয়াতে যেমন মালিকের
শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা হয়েছে, তেমনি তার
অহংব�োধ ও শ্রেণিবৈষম্যের ধারণার নিন্দা
করা হয়েছে। পাশাপাশি সম্পদের প্রকৃত

মালিকানা ও তা অর্জ ন করতে পারা যে
একান্তই আল্লাহর অনু গ্রহ সেটাও স্মরণ
করিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেন সে মানবিক
মূ ল্যব�োধের জায়গা থেকে শ্রমিকের মর্যাদা
ও অধিকার সংরক্ষণে মন�োয�োগী হয়।
শ্রমিক ঠকান�ো ইসলামের দৃষ্টি জঘন্যতম
পাপ; বরং ইসলামের নির্দেশনা হল�ো,
শ্রমিক তার প্রাপ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল
না হলেও মালিক তাকে প্রাপ্য বু ঝিয়ে
দেবে। মহানবী (সা.) এই ব্যাপারে হুঁশিয়ারি
উচ্চারণ করে বলেন, যে জাতির দুর্বল
ল�োকেরা জ�োর-জবরদস্তি ছাড়া তাদের
পাওনা আদায় করতে পারে না সেই জাতি
কখন�ো পবিত্র হতে পারে না। (ইবনে
মাজাহ, হাদিস : ২৪২৬)
মহান আল্লাহ আমাদের আমল করার
তাওফিক দান করুন।
আমিন।

৮০০ বছরের ঐতিহ্য ধরে রেখেছে শংকরপাশা মসজিদ

আওয়াজবিডি ডেস্ক: প্রায় ৮০০ বছরের ঐতিহ্যের
ধারক হয়ে আছে হবিগঞ্জে শংকরপাশা শাহী জামে
মসজিদ। অপরূপ স�ৌন্দর্যের পু রাকীর্তিতে সাজান�ো
এ মসজিদটিতে নির্মাণের পর থেকে ক�োন�ো ধরনের
সংস্কার হয়নি। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এটির নিয়ন্ত্রণ নেওয়ায়
তাতে ক�োন�ো কাজ করতে পারছেন না স্থানীয়রাও।
দূর থেকে দেখলে যে কারও দৃষ্টি কাড়ে ঐতিহ্যবাহী
লাল টকটকে এ মসজিদটি। এর চারপাশ ঘিরে রয়েছে
কবরস্থান। মসজিদের দক্ষিণে রয়েছে হযরত শাহ
জালাল (রহ.)-এর সফর সঙ্গী হযরত শাহ মজলিস
আমিন (রহ.)-এর কবর।
প্রকৃতপক্ষে কত বছর পূ র্বে এ মসজিদটি প্রতিষ্ঠা
হয়েছিল স্থানীয়রা এর সঠিক তথ্য জানেন না। স্থানীয়রা
জানান, ১২০৮ সালে মু ঘল আমলে সম্রাট আলা উদ্দিন
হ�োসেন শাহর আমলে হবিগঞ্জ সদর উপজেলার
রাজিউড়া ইউনিয়নের শংকরপাশা গ্রামে শাহী জামে
মসজিদটি নির্মাণ করা হয়। শুরুতে মসজিদটির নাম
শংকরপাশা শাহী জামে মসজিদ থাকলেও বর্তমানে
এর নামকরণ করা হয়েছে উচাইল শাহী জামে
মসজিদ।

প্রায় প্রতিদিনই এখানে মাজার জিয়ারত ও মসজিদ
দেখতে আসেন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ল�োকজন।
মসজিদটির কাছে গেলেই ভেসে উঠে নানা কারুকাজ।
প্রাচীন আমলের নানান রূপময়তায় সাজান�ো রয়েছে
এর ভেতর ও বাইরের অংশ। দেয়ালের বিভিন্ন অংশে
আরবি হরফের লেখা রয়েছে, তবে অস্পষ্ট। দীর্ঘদিন
ধরেই মসজিদটি ক�োন�ো সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া
হচ্ছে না।
৫ ফু ট প্রশস্থ দেয়ালে মসজিদে রয়েছে ৪টি গম্বুজ, কিন্ত
ক�োন�ো মিনার নেই। মসজিদের ভেতরে একসাথে
মাত্র ৪০ ও বারান্দায় আরও ১০ জন নামাজ পড়তে
পারে। আশপাশের আয়তন ৬ একর। পূ র্বে আর�ো বেশি
ছিল তবে অনেকেই সংরক্ষেনের অভাবে দখল করে
নিয়ে গেছে বলেও অভিয�োগ রয়েছে।
মসজিদটি সংস্কারের দাবি জানান দেশের বিভিন্ন স্থান
থেকে আসা দর্শনার্থী ও স্থানীয় বাসিন্দারা। তারা মনে
করেন প্রাচীন ঐতিহ্য এ মসজিদটি সংস্কার ও প্রসস্থ
এর পাশাপাশি যাতায়াতের সু বিধা নিশ্চিত করতে
পারলে প্রাচীন এ মসজিদটি ঐতিহ্যের ধারক হিসেবে
প্রতিষ্ঠা পাবে।

মসজিদের ইমাম কারী ম�ো. ফজলু ল হক ঢাকা
প�োস্টকে জানান, আমি ৪১ বছর ধরে এ মসজিদে
ইমামতি করে আসছি। আমার জানামতে বাদশা
আলাউদ্দিন হ�োসাইন শাহর আমলে মসজিদটি
নির্মাণ করা হয়। দেশের অনেক স্থান থেকে ল�োকজন
মসজিদটি দেখতে এখানে আসে। তবে মসজিদটি
সংষ্কার করতে পারলে আরও বেশি আকষর্ণ করে
ত�োলা সম্ভব হবে।
স্থানীয় বাসিন্দা জিল্লুর রহমান শাহ জানান, মু ঘল
সম্রাটের আমলে তৈরি মসজিদটি দেখতে দেশের
বিভিন্ন স্থান থেকে অনেক পর্যাটক আসে। সরকারের
কাছে আমাদের দাবি মসজিদটি সংষ্কার করে ত�োলতে
পারলে আর�ো বেশি পর্যাটক আসবে।
খাদেম শাহ আব্দুল শহীদ বলেন, মসজিদে মাত্র ৪০
জন এক সাথে নামাজ পড়তে পারে। অনেক সময়
দেখা যায় ল�োকজন যায়গার অভাবে নামাজ পড়তে
পারে নাই। অনেক সময় মহিলারাও আসে, তাদের
ক�োন এবাদতের ব্যবস্থা নাই। যদি মসজিদটি সংস্কার
করা হয় তাহলে অনেক অনেক দর্শনার্থীরা আসবে।
মাদারীপু র থেকে আসা ইমরান মাহবু ব জানান, আমি

ইউটিউবের মাধ্যমে এই মসজিদের বিষয়টি জানতে
পেরে স্বপরিবারে দেখতে আসছি। অনেক সু ন্দর
প্রাচীন আমলে তৈরী মসজিদটি অনেক সু ন্দর হয়েছে।
এটি প্রাচীন নিদর্শন বলেও তিনি জানান। মসজিদটির
ঐতিহ্য ধরে রাখার জন্য তিনি প্রশাসনের নিকট দাবি
জানান।
জামালপু র থেকে আসা আমিনু ল ইসলাম নামে এক
দর্শনার্থী বলেন, দেশে প্রাচীন আমলের তৈরি স্থাপনা
সংরক্ষণ করতে হবে। এগুল�ো সংরক্ষন করতে না
পারলে আমাদের ঐতিহ্য থেকে হারিয়ে যাবে। আমি
আশাবাদী সরকার এগুল�ো সংরক্ষন করে প্রাচীন
নিদর্শন হিসেবে ধরে রাখবে।
কিশ�োরগঞ্জ থেকে আসা দর্শনার্থী মোফাচ্ছেল জানান,
ইউটিউবে অনেকবার মসজিদটি দেখছি। দেখার খু ব
ইচ্ছে ছিল। দেখতে খু বই সু ন্দর। মসজিদটি সংস্কার
করতে পারলে আরও বেশি বেশি পর্যটক আসবে বলে
তিনি জানান। তিনি বলেন, রাস্তাঘাটের উন্নয়ন হলে
মসজিদে আর�ো বেশি বেশি ল�োকজন আসবে। এ জন্য
রাস্তাঘাটের উন্নয়ন করতে হবে।
স্থানীয় রাজিউড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বদরুল করিম
দুলাল জানান, দেশের ইতিহাস টানলে অনেক স্থানেই
এ ধরনের মসজিদ নেই। হাতেগ�োনা হয়েকটি প্রাচীন
মসজিদ রয়েছে। এখানে মসজিদে নামাজ পড়তে
মসু ল্লিদের অনেক কষ্ট হয়। রাস্তাঘাটের অবস্থাও ভাল�ো
নেই। তিনি বলেন একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে
বলতে চাই যদি দর্শনার্থীর জন্য রাস্তাঘাট করতে না
পারি তাহলে এ দুঃখ রাখি ক�োথায়? তিনি রাস্তাঘাটের
উন্নয়নের আশ্বাস প্রদান করেন।
হবিগঞ্জের জেলা প্রশাসক ইশরাত জাহান জানান,
এই মসজিদটি স্মৃতি বহন করে। মসজিদটি সংরক্ষণের
জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ
গ্রহন করা হয়েছে। এর মধ্যে মসজিদটি সংস্কারের
জন্য প্রত্মতান্তিক অধিদপ্তরকে চিঠি দেয়া হয়েছে।
তারা আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি কর�োনাকালীন
সময়ে কিছু টা উন্নতি হলে আগামী অর্থবছরে একটি
ভাল�ো বরাদ্ধ পাওয়া যাবে এবং তাদের মাধ্যমে ভাল�ো
একটি সংস্কার কাজ করা সম্ভব হবে। স্থানীয়ভাবে
আমরা একটি অজু খানা করেছি।
তিনি বলেন, রাস্তাঘাটের উন্নয়নের জন্য আমার স্থানীয়
সংসদ সদস্য মহ�োদয়কে অনু র�োধ করেছি। মসজিদে
যাওয়ার রাস্তাটি সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে।
আশা করি, এগুল�ো প্রদক্ষেপ গ্রহনের ফলে এখানে
আসা পর্যটকরা যাতায়াতের সু বিধা হবে এবং আরও
বেশি পর্যটক আসবে।
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জু মার দিনের বিশেষ
আমল

শাওয়াল মাসে ৬ র�োজার
ফজিলত ও সওয়াব

ধর্ম ডেস্ক: রমজান মাসের পরের মাস হল�ো
শাওয়াল মাস। শাওয়াল অর্থাৎ হিজরি
সনের দশম মাস। এ মাসের প্রথম দিনে
মু সলিম উম্মাহর সর্ববৃ হৎ জাতীয় উৎসব,
ঈদুল ফিতর উদযাপিত হয়। উৎসব
আনন্দে মু সলমানগণ যাতে রমজানের
মহৎ শিক্ষাটা ভুলে না যায়, হয় ত�ো সে
জন্যই রাসু লে করিম (সা.) এ মাসে ছয়টি
নফল র�োজা রাখতে উম্মতকে উৎসাহিত
করেছেন।
আবু আইয়ুব আনসারি (রা.) একটি হাদিস
বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহর
(সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি রমজান মাসের
সব ফরজ র�োজাগুল�ো রাখল অতঃপর
শাওয়াল মাসে আরও ছয়টি র�োজা রাখল,
সে যেন সারাবছর ধরেই র�োজা রাখল।
(সহিহ মু সলিম, হাদিস: ১১৬৪)
ছয় র�োজায় যেভাবে পু র�ো বছর র�োজা
রাখার সওয়াব
আল�োচ্য হাদিসে যে বিষয়টি বিশেষভাবে
লক্ষণীয়, তা হল�ো- শুধু শাওয়াল মাসে
ছয়টি র�োজা রাখলেই এক বছরের নফল
র�োজার সওয়াব পাওয়া যাবে তেমনটি
নয়। আবার শুধু মহিমাম্বিত রমজানে পু র�ো
একমাস র�োজা রাখলেও এক বছরের
নফল র�োজার সওয়াব দেওয়া হবে সে
কথাও ক�োথাও বলা হয়নি। বরং পু র�ো

রমজান মাস র�োজা রাখার পরে শাওয়াল
মাসে আরও ছয়টি র�োজা রাখলে তবেই
পূ র্ণ এক বছর নফল র�োজা রাখার সওয়াব
লাভ করা যাবে সে কথাই হাদিসে
রাসু লুল্লাহ (সা.) বলেছেন।
বস্তুত হাদিসে পবিত্র ক�োরআনেরই একটি
আয়াতের বক্তব্য বিবৃ ত হয়েছে। আল্লাহ
তাআলা বলেন, ‘যে কেউ ক�োন�ো নেক
আমল করবে, তাকে তার দশ গুণ সওয়াব
প্রদান করা হবে।’ (সু রা আল-আনআম,
আয়াত : ১৬০)
সু তরাং রমজানের এক মাসের ১০ গুণ
হল�ো দশ মাস আর শাওয়াল মাসের
ছয়দিনের দশগুণ হল�ো ৬০ দিন অর্থাৎ
দুইমাস।
অর্থাৎ পূ র্ণ এক বছরের নফল র�োজার
সওয়াব লাভের জন্য রমজানের র�োজা
রাখার পরে শাওয়াল মাসের ছয় র�োজা
রাখার শর্ত থাকলেও যদি কেউ ক�োন�ো
কারণে রমজানের পূ রম্ণ াস রাখতে না
পেরে থাকেন, তাহলে শাওয়াল মাসের
ছয় র�োজা রাখা যাবে না তেমনটি নয়।
সে ক্ষেত্রে পূ র্ণ এক বছরের নফল র�োজার
সওয়াব না পেলেও নফল র�োজা পালনের
সীমাহীন নেকি তিনি পাবেন তাতে ক�োন�ো
সন্দেহ নেই।
শাওয়াল মাসের ছয় র�োজা যেভাবে

রাখবেন
হাদিসে প্রিয়নবী (সা.) শাওয়াল মাসের
ভেতর ছয় র�োজা রাখার কথা বলেছেন।
মাসের প্রথম দিকে, মধ্যভাগে না
শেষাংশে সে কথা হাদিসে উল্লেখ নেই।
আবার ছয়টি র�োজা একসঙ্গে লাগাতার
রাখতে হবে, না-কি বিরতি দিয়ে দিয়ে
রাখতে হবে, সে কথারও ক�োন�ো উল্লেখ
নেই।
তাই বিজ্ঞ ফিকাহবিদ ও আলিমগণের
অভিমত হল, যেহেতু শাওয়াল মাসের
প্রথম দিন মু সলিম উম্মাহর জাতীয় উৎসব
এবং ওই দিনে র�োজা রাখা হারাম, সেহেতু
ঈদুল ফিতরের দিনটি বাদ দিয়ে মাসের
যে ক�োন�ো ছয়দিনে র�োজা রাখলেই
উল্লিখিত সওয়াব লাভ করা যাবে।
এই আরবি শাওয়াল মাসের অর্থাৎ
প্রথমদিকে, মাঝামাঝি দিনগুল�োতে
অথবা শেষদিকে, আবার একাধারে
ছয়দিন অথবা একদিন র�োজা রেখে
তারপর একদিন বা দুইদিন বিরতি দিয়ে
আবার একদিন যেক�োন�োভাবে র�োজা
রাখা যাবে। শাওয়াল মাসের মধ্যে ছয়টি
র�োজা রাখলেই হাদিসে বর্ণিত সওয়াব
পাওয়া যাবে।
আল্লাহ তাআলা আমাদের তাওফিক দান
করুন।

ধর্ম ডেস্ক: জু মার দিনের মর্যাদা
ও সম্মান সপ্তাহের অন্য দিনের
চেয়ে বেশি। এই দিনকে আল্লাহ
তাআলা সব দিনের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব
দিয়েছেন। ক�োরআন ও হাদিসে
এই দিনের বিশেষ সম্মান ও
মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে।
এই দিনে আদম (আ.)-কে
সৃ ষ্টি করা হয়েছে। এই দিনে
তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করান�ো
হয়েছে এবং এই দিনে তাঁকে
জান্নাত থেকে বের করা হয়েছে।
(মু সলিম, হাদিস : ৮৫৪)
আল্লাহর রাসু ল (সা.) একটি
হাদিসে বলেছেন, মু মিনের
জন্য জু মার দিন হল�ো সাপ্তাহিক
ঈদের দিন।(ইবনে মাজাহ,
হাদিস : ১০৯৮)
এক হাদিসে নবী (সা.) ইরশাদ
করেছেন, যে দিনগুল�োতে
সূ র্য উদিত হয়, ওই দিনগুল�োর
মধ্যে জু মার দিন সর্বোত্তম। ওই
দিন হজরত আদমকে (আ.) সৃ ষ্টি
করা হয়েছে। ওই দিন তাকে
জান্নাতে প্রবেশ করান�ো হয় এবং
ওই দিনই তাকে জান্নাত থেকে
বের করে দেওয়া হয়। আর ওই
দিনই কিয়ামত অনু ষ্ঠিত হবে।

(মু সলিম, হাদিস : ৮৫৪)
মহানবী (সা.) আরও বলেন,
জু মার দিন দ�োয়া কবু ল হওয়ার
একটি সময় আছে , ক�োন�ো
মু সলিম যদি সেই সময়টা পায়,
আর তখন যদি সে নামাজে
থাকে, তাহলে তার যেক�োন�ো
কল্যাণ কামনা আল্লাহ পূ রণ
করেন। (বু খারি, হাদিস : ৬৪০০)
জু মার দিনের গুরুত্বপূ র্ণ আমল
মর্যাদাপূ র্ণ এই দিনের অনেক
আমল হাদিস শরিফে বর্ণিত
হয়েছে। তন্মধ্যে কিছু আমল
ধারাবাহিক উল্লেখ করা হচ্ছে। ১.
গ�োসল করা। ২. উত্তম প�োশাক
পরিধান করা। ৩. সু গন্ধি ব্যবহার
করা। ৪. মন�োয�োগের সঙ্গে
খু তবা শ�োনা। ৫. বেচাকেনা বন্ধ
রাখা। ৬. দ্রুত মসজিদে যাওয়া।
৭. সু রা কাহফ তিলাওয়াত। ৮.
সু রা কাহাফের শেষ ১০ আয়াত
পাঠ। ৯. বেশি বেশি দরুদ পাঠ।
১০. দ�োয়ার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া।
জু মার গুরুত্ব, মাহাত্ম্য, ফজিলত
ও তাৎপর্য বিবেচনা করে এই
দিনটিকে প্রতিটি মু সলিমের
কাজে লাগান�ো উচিত। আল্লাহ
তাআলা তাওফিক দান করুন।

৩১ মে পর্যন্ত ওমরাহ পালন করতে পারবেন মু সল্লিরা বিপদ থেকে বাঁচার দ�োয়া

ধর্ম ডেস্ক: চলতি ম�ৌসু মে আগামী ৩১
জীবনে চলার পথে আমরা নানারকম সমস্যায় পতিত হই। এ থেকে
মে পর্যন্ত ওমরাহ পালন করতে পারবেন
রক্ষা পাবার জন্য দ�োয়া ও অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের আর
মু সল্লিরা। এ সময়ের মধ্যে স�ৌদি আরব
ক�োন�ো উপায় থাকে না।
ছাড়া বাহিরের দেশ থেকে আসা মু সল্লিরা
বিপদ ও সমস্যা থেকে বেঁ চে থাকতে পবিত্র কুরআন-সু ন্নায় অসংখ্য
ওমরাহ পালন করতে পারবেন।
দ�োয়া ও আমলের বর্ণনা রয়েছে। যা কার্যকর এবং পরীক্ষিত।
শুক্রবার আরব নিউজের এক প্রতিবেদনে
আনাস (রা.) বলেন, যখন রাসু লুল্লাহ (সা.)-এর ওপর ক�োন�ো
এ তথ্য জানান�ো হয়েছে।
কাজ কঠিন হয়ে দেখা দিত�ো, তখন তিনি এ দ�োয়াটি পড়তেন। ’
(তিরমিজি মিশকাত, হাদিস নম্বর: ২৪৫৪)
স�ৌদির হজ ও ওমরাহবিষয়ক মন্ত্রণালয়
উচ্চারণ: ‘ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুমু বিরাহমাতিকা আসতাগিছ।’
জানিয়েছে, চলতি সাওয়াল মাসের
অর্থ: হে চিরঞ্জীব! হে বিশ্ব চরাচরের ধারক! আমি ত�োমার রহমতের
৩০ তারিখ পর্যন্ত এ ম�ৌসু মে ওমরাহ
আশ্রয় প্রার্থনা করছি।
পালনকারীদের জন্য অনু মতি দেওয়া
দ�োয়ায়ে ইউনু স (আ.): রাসু লুল্লাহ (সা.) বলেন, মাছের পেটে
হয়েছে। এছাড়াও আগামী ১৫ সাওয়াল
ইউনু স (আ.) এ দ�োয়া পড়ে আল্লাহকে ডেকে ছিলেন এবং মু ক্তি
পর্যন্ত ওমরাহর ভিসার জন্য আবেদন
পেয়েছিলেন। যদি ক�োন�ো মু সলিম বিপদে পড়ে এ দ�োয়া পাঠ
করা যাবে। এ জন্য নির্ধারিত অনলাইন
করে, আল্লাহ তা কবু ল করবেন। ’ (আহমাদ, তিরমিজি, মিশকাত,
প্লাটফর্মে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন
হাদিস নম্বর: ২২৯২)।
করতে হবে।
উচ্চারণ: ‘লা ইলা-হা ইল্লা আনতা সু বহা-নাকা ইন্নি
এদিকে, কর�োনা মহামারির দুই বছরের
হাজার মু সল্লি হজ পালন করার সু য�োগ পেয়েছিলেন।
কুনতুমিনাজ্জালিমিন’ (সু রা আম্বিয়া: ২১/৮৭)
মধ্যে প্রথমবারের মত�ো বিশ্বব্যাপী হজযাত্রীদের গ্রহণ করতে চলতি বছর কর�োনার টিকা নেওয়া ৬৫ বছরের কম বয়সি অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া ক�োন�ো উপাস্য নেই, তুমি মহাপবিত্র।
প্রস্তুত হচ্ছে স�ৌদি আরব। গেল বছর কর�োনার কারণে ৬০ বিদেশিরা হজ পালন করতে পারবেন।
নিশ্চয়ই আমি সীমা লঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভু ক্ত।
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শাহী বিরিয়ানি তৈরির
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লাইফস্টাইল ডেস্ক: গরমের সময়ে ত্বকে
নানা ধরনের সংক্রমণ বেড়ে যায়। এসময়
ঘাম ও জীবাণু র কারণে ত্বকে চুলকানি
দেখা দিতে পারে। এসময় ঘামাচি পাউডার
ব্যবহার করলে আরাম পাওয়া যায় ঠিকই,
কিন্তু তাতে সাময়িক মু ক্তি মেলে। ত্বকে
চুলকানির সমস্যার স্থায়ী সমাধান পেতে
হলে কিছু উপায় মেনে চলতে হবে। চলু ন
জেনে নেওয়া যাকবেকিং স�োডা ও লেবু র রস: ত্বকে
চুলকানি হলে বার বার চুলকে তা বাড়িয়ে
তুলবেন না। কারণ নখের মাধ্যমে ত্বকে
আরও বেশি জীবাণু ছড়াতে পারে। ত্বকের
চুলকানি দূর করতে চাইলে ব্যবহার করতে
পারেন একটি মিশ্রণ। সেজন্য প্রথমে ১
চামচ করে বেকিং স�োডা ও লেবু র রস
নিয়ে একসঙ্গে মেশাতে হবে। মিশ্রণ
তৈরি হয়ে গেলে ত্বকের চুলকানির স্থানি

লাগিয়ে মিনিট দশেকের মত�ো অপেক্ষা
করতে হবে। এরপর পরিষ্কার পানি দিয়ে
ধু য়ে নিতে হবে। এতে চুলকানির সমস্যা
অনেকটাই কমবে।
চন্দনের ব্যবহার: রূপচর্চার কাজে
চন্দনের ব্যবহার সম্পর্কে জানা আছে
নিশ্চয়ই। এই চন্দন কিন্তু ত্বকের যেক�োন�ো
সংক্রমণ কমাতেও সমান কার্যকরী।
সেজন্য চন্দনের গুঁড়ার সঙ্গে মেশাতে
হবে গ�োলাপজল। এবার সেই মিশ্রণের
প্রলেপ দিতে হবে ত্বকের সংক্রমিত
স্থানে। কিছু ক্ষণ পর ধু য়ে তুলে ফেলতে
হবে। নিয়মিত এভাবে ব্যবহার করলে
ত্বকের চুলকানি থেকে মু ক্তি পাবেন।
নিমপাতার পেস্ট: যেক�োন�ো ধরনের
সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে কাজ
করে নিমপাতা। তেত�ো স্বাদের এই
পাতা খেলেও নানা উপকার মেলে।

তবে ত্বকে চুলকানির সমস্যা হলে এই
পাতার পেস্ট ব্যবহার করলেই পাবেন
উপকার। নিমপাতা ধু য়ে পরিষ্কার করে
নিন। এরপর সেই পাতা দিয়ে পেস্ট
তৈরি করে আক্রান্ত স্থানে লাগিয়ে রাখু ন।
শুকিয়ে গেলে ধু য়ে নিন। এভাবে নিয়মিত
ব্যবহারে উপকার মিলবে।
নারিকেল তেল
আমাদের চুল ভাল�ো রাখার কাজে
সাহায্য করে নারিকেল তেল। শুধু তাই
নয়, এটি ত্বক ভাল�ো রাখতেও কার্যকরী।
এই তেলের আছে অ্যান্টি ইনফ্লেমেশন
ও অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্য। এই
দুই উপাদান ত্বককে সু স্থ রাখতে সাহায্য
করে। চুলকানিসহ ত্বকের সংক্রমণজনিত
অন্যান্য সমস্যায় নারকেল তেল উপকারী।
তবে সেই নারিকেল তেল যেন খাঁটি হয়,
সেদিকে নজর রাখবেন।

বাসনপত্র থেকে দুর্গন্ধ দূর করার উপায়

লাইফস্টাইল ডেস্ক: প্রতিদিনের খাবার রান্না ও খাওয়ার কাজে
ব্যবহার হয় নানা ধরনের বাসনপত্র। যেহেতু বিভিন্ন ধরনের খাবার
তৈরি ও খাওয়া হয় তাই বাসনপত্র ধ�োওয়ার পরেও অনেক সময়
এতে কটু গন্ধ লেগে থাকে। বিশেষ করে মাছ, পেঁ য়াজ, ডিম
ইত্যাদি খাবারের ক্ষেত্রে গন্ধটা বেশি থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা
থাকে। বাসনপত্র থেকে এই দুর্গন্ধ দূর করতে কী করবেন? চলু ন
জেনে নেওয়া যাকবেসনের ব্যবহার: স্টিলের গ্লাস বা অন্যান্য বাসন থেকে কটু
গন্ধ দূর করতে ব্যবহার করুন বেসন। প্রথমে বাসনগুল�ো অল্প
পানিতে ভিজিয়ে নিন। এরপর সেটির গায়ে বেসন মাখিয়ে রাখু ন।
এভাবে রেখে দিন অন্তত পাঁচ মিনিট। এরপর ভাল�ো করে ধু য়ে
নিন। বাসনের গায়ে লেগে থাকা গন্ধ টেনে নেবে বেসন। এতে
বাসনপত্র দ্রুতই দুর্গন্ধমু ক্ত হবে।
বেকিং স�োডার ব্যবহার: সবার রান্নাঘরেই কিন্তু এই জিনিস পাওয়া
যাবে। বেকিং স�োডা প্রয়�োজন হয় নানা ধরনের খাবার তৈরির

কাজে। বিশেষ করে কেক জাতীয় খাবার তৈরিতে এটি প্রয়�োজন
হয়। তবে এটি কাজে লাগতে পারে বাসনপত্রের দুর্গন্ধ দূর করতে।
একটি বড় পাত্রে কিছু টা বেকিং স�োডা পানিতে মিশিয়ে নিন।
এবার সেই পানিতে বাসনপত্রগুল�ো চুবিয়ে রাখু ন। এরপর বাসন
পরিষ্কারের সাবান দিয়ে ভাল�োভাবে মেজে নিন।
ভিনেগারের ব্যবহার
লেবু র রসের সঙ্গে ভিনেগার মিশিয়ে একটি মিশ্রণ তৈরি করে নিন।
এরপর সেই মিশ্রণ বাসনপত্রের গায়ে লাগিয়ে রাখু ন কিছু সময়ের
জন্য। এরপর বাসন পরিষ্কারের সাবান দিয়ে ভাল�োভাবে ধু য়ে নিন।
এতে বাসনের গায়ের কটু গন্ধ দূর হয়ে সু ন্দর গন্ধ আসবে
কফির ব্যবহার: কফি খেতে ভাল�োবাসেন নিশ্চয়ই? এই কফির
গুঁড়া কিন্তু কাজে লাগাতে পারেন বাসন পরিষ্কারের ক্ষেত্রেও।
কফির গুঁড়া পানিতে মিশিয়ে বাসনের উপর ছড়িয়ে দিন। এরপর
ভাল�ো করে ঘষে নিন। মাজা হয়ে গেলে ঠান্ডা ও পরিষ্কার পানিতে
ধু য়ে নিন। এতে বাসন চকচকে হবে, সেইসঙ্গে দূর হবে দুর্গন্ধও।

লাইফস্টাইল ডেস্ক: উৎসবের আয়�োজনে বিরিয়ানি রাখেন অনেকে। তার
সঙ্গে শাহী স্বাদ য�োগ হলে ত�ো কথাই নেই! বিরিয়ানি তৈরি করা যায় নানা
উপায়ে। একেকটির একেক নাম, স্বাদেও রয়েছে ভিন্নতা। উৎসবে, অতিথি
আপ্যায়নে রাখতে পারেন গরুর মাংসের শাহী বিরিয়ানি। চলু ন তবে জেনে
নেওয়া যাক শাহী বিরিয়ানি তৈরির রেসিপিগরুর মাংস- দেড় কেজি
প�োলাওয়ের চাল- আধা কেজি
পেঁ য়াজ কুচি- ২ কাপ
প�োস্তদানা বাটা- ১ টেবিল চামচ
টেস্টিং সল্ট- ১ টেবিল চামচ
আদা ও রসু ন বাটা- ২ টেবিল চামচ
শাহি জিরা- ১ চা চামচ
টকদই- আধা কাপ
জাফরান- সামান্য
মিঠা আতর- ২ ফোঁটা
মাওয়া- ৪ টেবিল চামচ
সয়াবিন তেল- আধা কাপ
ঘি- ১ টেবিল চামচ
আলু সেদ্ধ- ৪টি
লবণ- স্বাদমত�ো
বিরিয়ানি মসলা- ১ চা চামচ।
যেভাবে তৈরি করবেন
হাঁড়িতে তেল গরম হলে পেঁ য়াজ দিয়ে স�োনালি করে ভেজে নিন। এবার
তাতে সমান্য পানি দিয়ে আদা ও রসু ন বাটা, টকদই, টেস্টিং সল্ট, লবণ,
কাঁচামরিচ, গরম মসলা দিয়ে কষিয়ে নিন। বাদাম ও প�োস্ত বাটা দিয়ে মাংস
সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত রান্না করুন। মাংস সিদ্ধ হলে তাতে চালের জন্য পানি,
গুঁড়া দুধ, বিরিয়ানি মসলা দিয়ে দিন। পানি ফু টে উঠলে ধু য়ে রাখা চাল দিয়ে
দিন। চাল ফু টে উঠলে দমে বসান। এবার ভেজে রাখা আলু , ঘি, মাওয়া দিয়ে
ঢেকে অল্প আঁচে রান্না করুন ১০-১৫ মিনিট। এরপর নামিয়ে পরিবেশন করুন
সু স্বাদু শাহী বিরিয়ানি।

তরমু জের বীজ পেটে
গেলে কী হয়?
লাইফস্টাইল ডেস্ক: গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তরমু জ খাওয়ার প্রবণতা
বেড়ে যায়। তবে বিপত্তি বাঁধে অন্য জায়গায়। তরমু জ খেতে গিয়ে অনেকে
তরমু জের বীজও খেয়ে ফেলেন। কিন্তু প্রশ্ন হল�ো, তরমু জের বীজ পেটে
গেলে কী হয়? বিস্তারিত বলছি এই প্রতিবেদনেসম্প্রতি ভারতীয় গণমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে
আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞ দীক্ষা ভাবসার তরমু জের গুণাগুণ নিয়ে আল�োচনা
করেন। তিনি বলেন, প্রাচীন শাস্ত্রে তরমু জ নিয়ে বহু কথা বলা হয়েছে।
সেখানে আছে তরমু জের গুণ, আছে সমস্যার কথাও। এমনকি কখন খেতে
পারবেন, কখন খাওয়া যাবে না-যেসবও বলা আছে শাস্ত্রে।
তরমু জের গুণ
১। তরমু জ শরীরে জলের ঘাটতি কমায়।
২। ক্লান্তি কমায়।
৩। এর বহু পু ষ্টিগুণ এবং ভিটামিন র�োগ প্রতির�োধ ক্ষমতা বাড়ায়।
৪। যাদের মূ ত্রত্যাগ করা নিয়ে নানা ধরনের সমস্যা বা কিডনি-জনিত নানা
অসু খ আছে, তাদের জন্য তরমু জ উপকারী হতে পারে।
৫। হজম ক্ষমতা বাড়াতেও কাজে লাগে তরমু জ।
তরমু জের সমস্যা
১।তরমু জ অন্য খাবার হজমে সাহায্য করলেও, নিজে দেরিতে হজম হয়।
ফলে পেট ভার লাগতে পারে।
২। তরমু জ বেশি খেলে গ্যাসের সমস্যাও হতে পারে।
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শিক্ষা ডেস্ক: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে,
র�োহিঙ্গা শিশুদের শিক্ষার সু য�োগ বন্ধ ও শিক্ষকশিক্ষার্থীদের ক্লাসে যেতে বাধা দেওয়ার তথ্য
মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ
বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান�ো হয়েছে। এতে বলা
হয়, জ�োরপূ র্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক/
র�োহিঙ্গা শিশুদের শিক্ষার সু য�োগের ব্যাপারে
মিথ্যা তথ্য প্রচার গভীর উদ্বেগের বিষয়।
বাংলাদেশ সরকার সবার জন্য বিশেষত নারী
শিক্ষা নিশ্চিত করাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে।
একইভাবে র�োহিঙ্গা শিবিরে শিশুদের জন্যও

শিক্ষার সু য�োগ অবারিত রেখেছে। স্বেচ্ছাসেবী
শিক্ষকদের সম্পৃক্ততা গতিশীল করে এবং
র�োহিঙ্গাদের দক্ষতা বৃ দ্ধির নীতি গ্রহণের মাধ্যমে
ধীরে ধীরে মিয়ানমার কারিকুলামের আওতায়
শিক্ষার সু য�োগ বৃ দ্ধি করতে বাংলাদেশ সরকার
জাতিসংঘ সংস্থাগুল�োর সঙ্গে কাজ করছে।
বিবৃ তিতে বলা হয়, বাংলাদের সরকার শরণার্থী
শিবিরগুল�োতে পাঁচ হাজার ৬১৭টি শিক্ষাকেন্দ্র
স্থাপন করে র�োহিঙ্গা শিশুদের শিক্ষার সু য�োগ
সৃ ষ্টি করেছে। র�োহিঙ্গা ক্যাম্পের অ্যাডুকেশন
সেক্টর অপারেশনস বা ইউনিসেফ কেউই এ

শিক্ষা সু য�োগ বন্ধের ব্যাপারে ক�োন�ো ধরনের
উদ্বেগ প্রকাশ করেনি। বাংলাদেশ মিয়ানমারের
রাখাইন রাজ্যে র�োহিঙ্গাদের দ্রুত, টেকসইভাবে
ও স্বেচ্ছায় প্রত্যাবাসনে বাংলাদেশকে
সহয�োগিতার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের
প্রশংসা করছে। ‘বাংলাদেশ মিয়ানমার
কারিকুলামের আওতায় র�োহিঙ্গা শিশুদের
শিক্ষাদানের বিষয়টিকে এ শিশুদের গঠনমূ লক
ও দক্ষতা বৃ দ্ধির প্রচেষ্টা হিসেবে বিবেচনা করছে,
যা তাদের শিগগির স্বেচ্ছায় প্রত্যাবাসনে উৎসাহ
দেবে’ বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।
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শিক্ষা ডেস্ক: ‘এডি সায়েন্টিফিক ইনডেক্স ২০২২’ এ
বিশ্বসেরা বিজ্ঞানীদের তালিকায় মর্যাদাপূ র্ণ অবস্থানে
রয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মু জিবু র রহমান ডিজিটাল
ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশের (বিডিইউ) উপাচার্য
ড. মু নাজ আহমেদ নূ র। তিনি বাংলাদেশ প্রক�ৌশল
বিশ্ববিদ্যালয়ের (বু য়েট) পু রক�ৌশল বিভাগের অধ্যাপক।
সম্প্রতি এডি সায়েন্টিফিক ইনডেক্স বিশ্বের ২১৬টি
দেশের ১৫ হাজার ৪৩০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯ লক্ষাধিক
বিজ্ঞানী ও গবেষকদের সাইটেশন এবং অন্যান্য
ইনডেক্সের ভিত্তিতে এ তালিকা প্রকাশ করে, যার মধ্যে
বিডিইউ উপাচার্য মর্যাদাপূ র্ণ অবস্থানে রয়েছেন।
কনক্রিট টেকন�োলজি, আরবান সেফটি, ক্লাইমেট চেঞ্জ,
আর্থক�োয়াক ডিজাস্টারসহ শিক্ষা ও প্রযু ক্তি খাতে
গুরুত্বপূ র্ণ গবেষণার জন্য তিনি বিশ্বসেরা বিজ্ঞানীদের
মধ্যে উল্লেখয�োগ্য অবস্থানে রয়েছেন। ৯ বছর ধরে
শিক্ষা প্রশাসনের গুরুত্বপূ র্ণ পদে থেকেও প্রশাসনিক
কাজের পাশাপাশি গবেষণার কাজও চালিয়ে গেছেন

অধ্যাপক মু নাজ আহমেদ নূ র।
বিডিইউ উপাচার্যের দায়িত্ব পালনের আগে তিনি
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য এবং ইসলামিক
ইউনিভার্সিটি অব টেকন�োলজির (আইউটি) উপাচার্য
হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।
অধ্যাপক মু নাজ আহমেদ নূ র বু য়েট থেকে পড়াশ�োনা
সম্পন্ন করেন। পরে ২০০০ সালে ইউনিভার্সিটি অব
ট�োকিও থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জ ন করেন। ২০০৭
সালে ভূমিকম্প তত্ত্বের (সাইজমলজি) ওপর প�োস্ট
ডক্টরাল ডিগ্রি সম্পন্ন করেন।
বিশ্বসেরা বিজ্ঞানীদের তালিকায় মর্যাদাপূ র্ণ অবস্থান লাভ
করায় বিডিইউ উপাচার্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে
ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনায়
কাজ করার ফলে এ সম্মান অর্জ ন সম্ভব হয়েছে। এ জন্য
আমি তার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তার আশীর্বাদ
পেলে সামনের দিনগুল�োতে বাংলাদেশের শিক্ষা খাতে
আরও গুরুত্বপূ র্ণ অবদান রাখার চেষ্টা অব্যাহত রাখব।
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শিক্ষা ডেস্ক: জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের
২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষের প্রথম
বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির ভর্তি
কার্যক্রমের তারিখ ঘ�োষণা করা
হয়েছে। ২২ মে থেকে ৯ জু ন পর্যন্ত
অনলাইনে প্রাথমিক আবেদন নেওয়া
হবে। প্রার্থীদের প্রাথমিক আবেদন
ফরম ১১ জু নের মধ্যে আবেদনকৃত

কলেজে জমা দেওয়ার এবং ১২
জু নের মধ্যে এ সকল আবেদন সংশ্লিষ্ট
কলেজ কর্তৃ ক নিশ্চিত করতে হবে।
এ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি কৃত শিক্ষার্থীদের
ক্লাস আগামী ৩ জু লাই থেকে শুরু
হবে। ২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষে প্রথম
বর্ষ স্নাতক (সম্মান) প্রফেশনাল
ভর্তি কার্যক্রমের অনলাইন আবেদন

নেওয়ার তারিখ পরে জানান�ো হবে।
২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষ
স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতক (সম্মান)
প্রফেশনাল ভর্তি কার্যক্রমের বিস্তারিত
বিজ্ঞপ্তি ও ভর্তি নির্দেশিকা যথাসময়ে
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে
(www.nu.ac.bd/admissions)
প্রকাশ করা হবে।

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুবি)
কাজী নজরুল ইসলাম হল
শাখা ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত
সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব
পেয়েছেন কম্পিউটার সাইন্স
এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ১১তম
ব্যাচের শিক্ষার্থী নাজমুল হাসান
পলাশ। ২ মে বিশ্ববিদ্যালয়ের
শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি
ম�ো. ইলিয়াস হ�োসেন সবুজ ও
সাধারণ সম্পাদক ম�ো. রেজাউল
ইসলাম মাজেদ স্বাক্ষরিত প্রেস
বিজ্ঞপ্তিতে এ দায়িত্ব প্রদান করা
হয়।
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নিজস্ব প্রতিবেদক:
কুবি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি
তাক লাগিয়েছেন তিনি। মেধার আর�ো বলেন, আমাদের অনেকেই
স্বাক্ষর রখেছেন। তিনি একজন ক�োডিং, সফটওয়্যার ভিত্তিক
কুবিয়ান। বিশ্বের প্রযু ক্তি জায়ান্ট কাজগুলো করতে চাই। কিন্তু
মাইক্রোসফটে কাজ করার সু য�োগ এক্ষেত্রে প্রধান বাধা হল ভয়।
পেয়েছেন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমিও ভয়ে পেয়েছি শুরুতে
(কুবি) শিক্ষার্থী রাজীব চন্দ্র কিন্তু এগুল�ো কোন বিষয় নয়।
পাল। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ আমার জানা মতে কুবির অনেকে
ব্যাচের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড আছেন, যারা সফটওয়্যার ভিত্তিক
ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থী।
বিভিন্ন অফিসে কাজ করার ক্ষমতা
খ�োঁ জ নিয়ে জানা যায়, ২৯ এপ্রিল রাখে। তাদের সে দক্ষতা আছে,
মাইক্রোসফটের
অফিশিয়াল শুধু প্রসেস জানাটা জরুরি।
মেইল থেকে
এদিকে প্রথম
বিষয়টি নিশ্চিত
শিক্ষার্ থী
করা হয়। আগামী কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে
১৫ অক্টোবর
র া জ ী বে র
মাইক্রোসফট
মাইক্রোসফটে
কর্পোরেশনের
সফটওয়্যার য�োগদানের খবরে উচ্ছ্বাসিত
ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আয়ারল্যান্ডের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা।
রাজীবের
ডাবলিনে মাইক্রোসফট রিসার্চ বিভিন্ন প্রজেক্টের সাবেক টিমমেট
সেন্টারে য�োগদান করবেন তিনি।
ও সিএসই বিভাগের সহকারী
মাইক্রোসফটে কাজের সু য�োগ অধ্যাপক খলিল আহমেদ
পাওয়াকে জীবনের সবচেয়ে ক্যাম্পাসলাইভকে বলেন, রাজীব
বড় প্রাপ্তি মনে করছেন রাজীব। পালের মধ্যে শুরু থেকে ক�োডিং
অনু ভূতি প্রকাশ করে তিনি বলেন, করার আগ্রহ দেখতে পাই আমরা।
আমি সবসময় চেয়েছি বিশ্বের সে শুরু থেকে প্রচণ্ড পরিশ্রমী
বড় বড় ক�োম্পানিগুল�োতে কাজ ছিলেন।
করার। আমরা যারা ইঞ্জিনিয়ারিং ক�োডিং শেখার, জানার চেষ্টা
সাবজেক্ট গুল�োতে পড়াশ�োনা করেছেন, স্কিল ডেভেলপমেন্ট
করি তাদের লক্ষ্য থাকে গুগল, করেছেন এবং আজকে সফল
মাইক্রোসফট, ফেসবু কের মত হয়েছেন। রাজীব প্রমাণ করেছেন
বিশ্বের বড় বড় ক�োম্পানিগুল�োতে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও
কাজ করা। আজ আমি সেটা মাইক্রোসফট, গুগলে কাজ করা
পেয়েছি, যা আমার জীবনের লক্ষ্য সম্ভব। আগামীতে কুবির সিএসই
ছিল। আমি খু বই স�ৌভাগ্যবান। বিভাগ আরও সু খবর নিয়ে আসবে।
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শিক্ষা ডেস্ক: ফরিদপু রের চরভদ্রাসনে বিভিন্ন
বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা ও
ক্রেস্ট প্রদান করেছে একাতাবদ্ধ সংগঠন। এ উপলক্ষে
শুক্রবার বেলা এগার�োটার দিকে চরভদ্রাসন সরকারি
কলেজের সভাকক্ষে এক অনু ষ্ঠানের আয়�োজন করা হয়।
শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ
বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু
শেখ মু জিবু র রহমান বিজ্ঞান ও প্রযু ক্তি বিশ্ববিদ্যালয়,
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী
বিশ্ববিদ্যালয়, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রক�ৌশল বিশ্ববিদ্যালয়,

খু লনা প্রক�ৌশল ও প্রযু ক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ১৮
জন শিক্ষার্থীকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।
সংগঠনটির সভাপতি নাজমু লের সভাপতিত্বে উক্ত
অনু ষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা
নির্বাহী কর্মকর্তা তানজিলা কবির ত্রপা। বিশেষ অতিথির
বক্তব্য রাখেন উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য আবদুস সবু র
কাজল ও জহিরুল হক সবু জ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য
রাখেন সংগঠনের সহ-সভাপতি সামিউল আমিন গালিব,
সাংগঠনিক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম, উষ্মী আক্তার ও
শাহ উয়ালিউল্লাহ।
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বিন�োদন প্রতিবেদক: নির্মাতা ও
অভিনেতা জিয়াউল হক পলাশের
ম�োবাইল ফ�োন হঠাৎ বেজে উঠল।
তাকিয়ে দেখলেন, হ�োয়াটসঅ্যাপে
কল এসেছে। নম্বর দেখে বু ঝলেন
বিদেশের কেউ। তিনি রিসিভ করে
হ্যাল�ো বললেন। কিন্তু ক�োন�ো
জবাব পেলেন না। ক্ষণিক পর
শুনতে পেলেন, ফ�োনের ওপাশের
মানু ষটা ফুঁ পিয়ে ফুঁ পিয়ে কাঁদছেন।
এরপর কান্নাজড়িত কণ্ঠে মানু ষটা
বললেন, ‘ভাই, খেপসা-ই খাচ্ছি
এখন। কী করলেন পলাশ ভাই!
আজ আপনাকে নতুনভাবে
চিনলাম।’ এই একটা নয়, এমন
অসংখ্য ফ�োন আসছে পলাশের
নম্বরে। আর অগণিত মেসেজে ভরে
গেছে ফেসবু কের ইনবক্স। এসবের
প্রায় সবগুল�োই প্রবাসীদের।
নতুন একটি বিজ্ঞাপনচিত্রে পলাশ
এত�োটাই মু গ্ধতা ছড়িয়েছেন
যে, দর্শক আপ্লুত হয়ে এভাবেই
তাদের অনু ভূতি প্রকাশ করছে।
গত ১ মে প্রচারে আসে স্টার
লাইন ফু ড প্রডাক্টস লিমিটেডের
বিশেষ এই বিজ্ঞাপনচিত্র। নির্মাণ
করেছেন শাফায়েত হ�োসেন
শাওন। নাইন্টিজ কিডস প্রডাকশন

থেকে নির্মিত এই বিজ্ঞাপনচিত্রে
জিয়াউল হক পলাশ অভিনয়
করেছেন একজন প্রবাসীর চরিত্রে।
তার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে,
প্রবাসীদের কষ্ট, সংগ্রাম আর
ত্যাগের গল্প। একজন প্রবাসী কতটা
পরিশ্রম করে টাকা উপার্জ ন করেন,
বাবা-মাকে ছেড়ে ভিনদেশে
থাকতে তাদের কতখানি কষ্ট হয়,
সবকিছু যেন কয়েকটি মু হূর্তে ফুটে
উঠেছে এখানে। ফলে প্রবাসীদের
মনে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে এই
বিজ্ঞাপনচিত্র। পলাশের মধ্যে তারা
যেন নিজেকেই দেখতে পেলেন
পর্দায়। ফেসবু কের বিভিন্ন গ্রুপ,
পেজে বিজ্ঞাপনটি নিয়ে ব্যাপক
আল�োচনা হচ্ছে। মু গ্ধতা নিয়ে
সবাই পলাশের ভূয়সী প্রশংসাও
করছেন।
এ নিয়ে আলাপ হল�ো পলাশের
সঙ্গে। ঢাকা প�োস্ট-এর কাছে তিনি
মনের আগল খু লে জানিয়েছেন
বিজ্ঞাপনটির গল্প। পলাশ বলেন,
“এই বিজ্ঞাপন প্রচারের পর থেকে
এত প্রবাসীর কাছ থেকে ফ�োন
পেয়েছি, বলে শেষ করতে পারব
না। আমার আত্মীয়-স্বজন অনেকেই
বাইরে থাকেন, তারা ফ�োন

করেছেন। আবার বহু মানু ষ ক�োন�ো
না ক�োন�োভাবে আমার নম্বর
জ�োগাড় করে ফ�োন দিয়েছেন।
সবার একটাই কথা, ‘ভাই
ঈদের সময়ে আপনি আমাদের
কাঁদিয়েছেন।”
পলাশ কেবল হাসি-ঠাট্টার কাজ
করেন; এমন একটা ধারণা
অনেকের মনে জন্মেছে। সেটা
ভাঙার জন্যই এই বিজ্ঞাপনটি
করেছেন অভিনেতা। তিনি বলেন,
‘আমি যে পারিশ্রমিক নিই, সেটার
ছয় ভাগের এক ভাগ নিয়েছি
বিজ্ঞাপনটির জন্য। কারণ শুধু
টাকার জন্য কাজটি করিনি। এটার
গল্প আমাকে অনেক বেশি স্পর্শ
করেছে। তাই কাজটি করা।’
বিজ্ঞাপনটিতে শুটিংয়ের অভিজ্ঞতা
জানিয়ে পলাশ বলেন, ‘আমি
সবসময় শুটিংয়ে সবার সঙ্গে মজা
করি, হাসাহাসি করি। কিন্তু কী অদ্ভুত
ব্যাপার, এই বিজ্ঞাপনটির শুটিংয়ে
আমি একেবারে চুপচাপ ছিলাম।
কার�ো সঙ্গে হাসি-হইহুল্লোড়
করিনি। সারাদিন আমি কেমন
যেন ঘ�োরের মধ্যে ছিলাম। প্রতিটা
মু হূর্তে প্রবাসীদের কষ্ট-বাস্তবতার
চিত্র আমার চ�োখে ভাসছিল।’
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বিন�োদন প্রতিবেদক: ঈদের জন্য
সমু দ্রকে বেছে নিয়েছেন ঢাকাই
সিনেমার জনপ্রিয় নায়িকা পরীমণি
ও তার স্বামী-অভিনেতা শরিফু ল
রাজ। ঈদের আগের দিন তারা
উড়াল দেন কক্সবাজার। সেখানেই
সমু দ্রের উত্তাল ঢেউয়ের তালে
আনন্দ খুঁ জে নিচ্ছেন এ দম্পতি।
কক্সবাজারে যাওয়ার পর থেকে
নিয়মিত ছবি শেয়ার করছেন রাজ
ও পরীমণি। বু ধবার (৪ মে) নায়িকা
তার ফেসবু ক পেজে আপল�োড
করেন কিছু র�োম্যান্টিক ছবি।
যেখানে দেখা গেছে, সমু দ্রের
তীরে দাঁড়িয়ে পরম আদরে একেঅপরকে জড়িয়ে আছেন রাজ-

পরী। আবার চুম্বনরত অবস্থায়ও
ক্যামেরাবন্দি হয়েছেন তারা।
পরীমণি ও রাজের এই অপূ র্ব
প্রেমময় মু হূর্ত মু গ্ধ করেছে
অনু সারীদের।
ইত�োমধ্যে
ছবিগুল�োতে রিঅ্যাকশনের সংখ্যা
ছাড়িয়ে গেছে ৫৬ হাজার। তবে
পরী তার প�োস্টের কমেন্ট বক্স বন্ধ
করে রেখেছেন। তাই কেউ এতে
মন্তব্য করতে পারেননি। সমু দ্র
তীরে শরিফু ল রাজ ও পরীমণি ছবির
ক্যাপশনে পরীমণি উদ্ধৃ ত করেছেন
সু ইডিশ অভিনেত্রী ইংগ্রিড
বার্গম্যানের একটি উক্তি। তা হল�ো,
‘শব্দ যখন অতিরিক্ত হয়ে যায়,
তখন কথাকে থামিয়ে দেওয়ার

জন্য প্রকৃতির একটি প্রেমময়
ক�ৌশল হল�ো চুম্বন।’ কক্সচবাজার
সফরে পরী ও রাজের সঙ্গে আছেন
পরীমণির নানা শামসু ল হকও।
স্বামী ও নানাকে ঘিরেই এখন পরীর
পৃ থিবী।
ঈদের দিন তিনজনের কয়েকটি ছবি
শেয়ার করে তৃপ্ত মনের অনু ভূতি
প্রকাশ করেছিলেন নায়িকা।
লিখেছিলেন, ‘এবার মনে হচ্ছে
আল্লাহ পু র�ো দুনিয়াটা আমার করে
দিয়েছে...আলহামদুলিল্লাহ। আমার
ঘর এখন রাজ। আর জীবনের
সবচেয়ে গুরুত্বপূ র্ণ মানু ষটা আমার
নানা ভাই। তারা আমার সঙ্গেই
আছে, আমি পরিপূ র।্ণ ’

পলাশ জানান, ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’
টিমের বাইরে তিনি ইউটিউবের
জন্য তেমন কাজ করেন না। যখন
ব্যতিক্রম ধাঁচের ক�োন�ো গল্প পান,
তখনই কেবল কাজ করেন। তরুণ
এ অভিনেতার ভাষ্য, “আমাদের
প্রোডাকশনের বাইরে আমি নিজের
কাজের ক্ষেত্রে খু ব স্বার্থপর।
যে কাজটাতে আমি নতুনভাবে
নিজেকে আবিষ্কার করতে পারব না,
যেখানে দর্শক আমাকে ভিন্নভাবে
পাবে না, সেরকম কাজ করতে
চাই না। যেমন দেখু ন ওয়েবে
আমি যতগুল�ো কাজ করছি,
প্রত্যেকটাতে কিন্তু চেষ্টা রাখছি
ভিন্ন কিছু দেওয়ার। সেটা ‘বলি’
বলু ন কিংবা ‘তীরন্দাজ’। নিজেকে
ভাঙার চেষ্টা কিন্তু করেছি।”
এবারের ঈদে ‘সাদা প্রাইভেট’ নামে
একটি ফিকশনে কাজ করেছেন
পলাশ। নিজেদের প্রোডাকশনের
বাইরে এটাই তার একমাত্র ঈদ
প্রজেক্ট। পলাশ জানান, প্রচুর
কাজের প্রস্তাব তার কাছে আসে।
কিন্তু ভিন্নতা না থাকায় ফিরিয়ে
দেন। গল্প ও চরিত্র বাছাই করে
কাজে যু ক্ত হওয়ার এই অভ্যাসটা
তিনি সবসময় ধরে রাখতে চান।
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বিন�োদন প্রতিবেদক:
আগামী সেপ্টের মাসে মু ক্তি পাবে
বঙ্গবন্ধু শেখ মু জিবু র রহমানের
বায়�োপিক। যদিও এটি মার্চে মু ক্তি
পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শ্যুটিং
পরবর্তী কাজ সম্পন্ন না হওয়ার
কারণে সেই সিদ্ধান্ত থেকে পিছিয়ে
আসে সরকার।
এবার মু ক্তির নতুন সময় ঘ�োষণা
করা হয়েছে। বু ধবার ন্যাশনাল
ফিল্ম ডেভলপমেন্ট অব ইন্ডিয়ার
তরফ থেকে জানান�ো হয়েছে,
সেপ্টেম্বরে মু ক্তি পাবে ‘মু জিব:
একটি জাতির রূপকার’ সিনেমাটি।
ফেসবু কে বায়�োপিকের দ্বিতীয়
প�োস্টার প্রকাশ করে এ তথ্য
জানান�ো হয়।

বিন�োদন প্রতিবেদক: ঢাকাই
সিনেমার জনপ্রিয় নায়িকা
মাহিয়া মাহি। ২০১২ সালে
‘ভাল�োবাসার রঙ’ সিনেমার
মাধ্যমে তিনি রূপালি জগতে
আসেন। এরপর অনেকগুল�ো
সিনেমায় অভিনয় করে দেশের
প্রথম সারির নায়িকা হিসেবে
প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।
মজার ব্যাপার হল�ো, মাহির
ক�োন�ো সিনেমাই দেখেননি তার
স্বামী রাকিব সরকার! এ কথা
নায়িকা নিজেই জানিয়েছেন।
ফেসবুক লাইভে এসে এক
দর্শকের মন্তব্যের জবাবে
বিষয়টি জানান তিনি।
মাহি ও তার স্বামী রাকিব সরকার
ব্যস্ত সময় পার করছেন তাদের
রেস্টুরেন্ট ‘ফারিশতা’ নিয়ে। গত
রমজানের শুরুর দিকে এটি চালু
হয়েছে। প্রায়ই তারা রেস্টুরেন্টে
গিয়ে ছবি তুলছেন, ভিডিও করে
মানুষকে আহ্বান করছেন।
ঈদের ছুটিতেও খ�োলা আছে
মাহির রেস্টুরেন্ট। স্বামীকে
নিয়ে মধ্যরাতে তিনি সেখানে
যান। যাওয়া এবং রেস্টুরেন্টে
অবস্থানকালীন সময়ে নায়িকা
ছিলেন ফেসবুক লাইভে।
রেস্টুরেন্টে ঢ�োকার পর মাহি
তার স্বামীকে অনুর�োধ করেন

গান
গাওয়ার।
সেখানে
মাইক্রোফনসহ গান-বাজনার
ব্যবস্থাও আছে।
এমন মুহূর্তে এক দর্শক
মন্তব্য করেন, মাহি অভিনীত
‘প�োড়ামন’ সিনেমার ‘জ্বলে
জ্বলে জ�োনাকি’ গানটি গাইতে।
তখন মাহি বলেন, ‘ও জীবনেও
আমার ক�োন�ো সিনেমা দেখেনি।
এই গানও সে শ�োনেনি।’
এরপর রাকিবকে ডেকেও
জিজ্ঞেস করেন, তিনি মাহির
ক�োন�ো সিনেমার গান জানেন
কিনা।
জবাবে রাকিব বলেছেন, ওই
দর্শক যেন গানটি গেয়ে পাঠায়।
তাহলে তিনি অনুকরণ করে
গাইতে পারবেন।
উল্লেখ্য, সিলেটের ব্যবসায়ী
পারভেজ মাহমুদ অপুকে
ডিভ�োর্স দিয়ে গাজীপুরের
ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক ব্যক্তি
রাকিব সরকারকে বিয়ে করেছেন
মাহিয়া মাহি।
গত বছরের ১৩ সেপ্টেম্বর
তাদের বিয়ে হয়। এরপর থেকে
তারা সুখেই সংসার করছেন।
একসঙ্গে মক্কায় গিয়ে ওমরাহ
পালন করে এসেছেন। এখন
সংসারের পাশাপাশি ব্যবসাতেও
মন�োয�োগ দিচ্ছেন।

D”P k‡ã Mvb evRbv :
gx‡ii †KŠkwj cÖwZev`

বিন�োদন প্রতিবেদক: প্রতিবাদের ভাষা যে এমনও হতে পারে, তা আবারও
বু ঝিয়ে দিলেন সঞ্চালক ও অভিনেতা কলকাতার জনপ্রিয় রেডিও জকি,
উপস্থাপক ও অভিনেতা মীর আফসার আলী। মজার মাধ্যমেও যে গুরুতর
বিষয়কে চোখে আঙু ল দিয়ে দেখানো যায়, তাও বু ঝিয়ে দিলেন তিনি।
সম্প্রতি মীর তার ফেসবু ক অ্যাকাউন্টে একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন।
সেখানে দেখা গেছে, তার বাড়ির ঠিক সামনে খু ব উচ্চ শব্দে গান
বাজাচ্ছে পাশাপাশি দুই এলাকার তরুণরা।
ভিডিওটি শেয়ার করে মীর জানান, ‘গত ২৪ ঘণ্টায় যেভাবে গান বাজছে
তাতে কানে কম শুনছি। তিনদিনের এই ঈদ উদযাপনের পরে আমি
একেবারেই কানে শুনতে পাব না।’
ফেসবু কে মীর আরও জানান, ‘না না না। ওদের ক�োন�ো দ�োষ নেই। ওরা
শুধু একটা মজার গেম খেলছে! আসু ন সবার জন্য নিবেদন করি এক
অনবদ্য গেম শ�ো যেখানে পাশাপাশি দুট�ো পাড়ার দুই ‘বিশ্বচ্যাম্পিয়ন
ডিজে’ তাদের সঙ্গীত প্রতিভা জাহির করার চেষ্টা করছে।’
‘এই প্রতিয�োগিতা শুরু হয়েছে চাঁদ রাত থেকে। গভীর রাতের কয়েক
ঘণ্টা বাদ দিয়ে বাকি প্রায় পু র�ো সময়টা জু ড়ে চলছে। কেউ কাউকে
একটু জায়গা ছাড়তে নারাজ। এলাকার কেউ ক�োন�ো প্রতিবাদ করছে
না। এমনকি আমিও না। এই গেম শ�ো যে জিতবেন তিনি পাবেন প্রথম
পু রস্কার- ‘নিজে খেয়ে নিজে মর�ো’, দ্বিতীয় পু রস্কার- হেয়ারিং এইড,
তৃতীয় পু রস্কার- সরকারি মন�োর�োগ হাসপাতালে বিনামূ ল্যে চিকিৎসা।’
যেকোন�ো উৎসবে শুভেচ্ছা জানালেই সোশ্যাল মিডিয়ায় তীব্র কটাক্ষের
মু খে পড়েন মীর। এবার ঈদেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তবে মীর এসব কানে
তোলেন না। বরং ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে সম্প্রীতির কথা বললেন তিনি।
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হেটমায়ারের সবচেয়ে
বড় ক�োচ তার স্ত্রী

evwl©K nvjbvMv‡`i ciI Iqvb‡W
i¨vswKs‡q AcwiewZ©Z evsjv‡`k
নিজস্ব প্রতিবেদক: মন্ত্রমুগ্ধের মত পারফরম্যান্স
দেখিয়ে চলেছে বাংলাদেশ ওয়ানডে দল।
বিশেষ করে, গত এক বছরে তামিম ইকবালের
নেতৃত্বাধীন টাইগাররা যেন অপ্রতির�োধ্য। এর
ফলস্বরূপ ধরা দিয়েছে নজিরবিহীন কিছু সাফল্য।
যদিও তাতেও বার্ষিক হালনাগাদে আইসিসি
i¨vswKs‡q য়ে উত্থান ঘটেনি বাংলাদেশ ওয়ানডে
দলের। আইসিসি ওয়ানডে i¨vswKs‡q অনেক

দিন ধরেই ৭ নম্বরে আছে বাংলাদেশ। সম্প্রতি
কয়েক দিনের জন্য ৬ নম্বরে উঠেছিল টাইগাররা,
যদিও চটজলদি ফিরে যেতে হয় পু রন�ো স্থানে।
আশা করা হচ্ছিল, সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সের
বিচারে বার্ষিক হালনাগাদে বদলাতে পারে
অবস্থান। তবে আইসিসির সদ্য প্রকাশিত
বার্ষিক হালনাগাদকৃত i¨vswKs‡qও ৭ নম্বরেই
রয়েছে বাংলাদেশ। i¨vswKs‡qর শীর্ষে রয়েছে

নিউজিল্যান্ড। শীর্ষ পাঁচে ক্রমানু যায়ী আরও আছে
ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ভারত ও পাকিস্তান। ষষ্ঠ
স্থানে থাকা দক্ষিণ আফ্রিকার রেটিং ৯৯, যেখানে
বাংলাদেশ ৯৫ পয়েন্ট নিয়ে সপ্তম স্থানে অবস্থান
করছে। এছাড়া শীর্ষ দশে আরও আছে শ্রীলঙ্কা,
ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও আফগানিস্তান। টেস্ট খেলু ড়ে
বাকি দুই দলের মধ্যে আয়ারল্যান্ড একাদশ ও
জিম্বাবু য়ে পঞ্চদশ।

ক্রীড়া প্রতিবেদক: তার ক্রিকেট
জীবনের সেরা ক�োচ কে? রাজস্থান
রয়্যালসের ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটার
শিমরন হেটমেয়ার জানালেন সেই
ক�োচের নাম। কলকাতা নাইট
রাইডার্সের বিরুদ্ধে মু খ�োমুখি
হওয়ার আগেই নিজের জীবনের
সেরা ক�োচের নাম জানিয়েছেন
তিনি।
তিনি বলেছেন, ক্রিকেট জীবনের
প্রথম দুই বছর উইকেটে থিতু
হওয়ার সু য�োগ নিজেকে দিতাম
না। এখন আমি উইকেটে গিয়ে
প্রথম কয়েকটা বল দেখি। উইকেট
ব�োঝার চেষ্টা করি। তারপর নিজের
খেলা খেলি। আমার স্ত্রীই আমার
সব থেকে বড় ক�োচ। আমরা
দুইজন কথা বলেই নিজের খেলায়
পরিবর্ত ন এনেছি।
নিজের খেলা নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে কথা
বলার পর থেকেই সাফল্য পেতে
শুরু করেন বলে জানিয়েছেন
রাজস্থানের এই ব্যাটার। তার আগে
ইনিংসের শুরুতেই প্রতিপক্ষকে

বেশি সু য�োগ দিয়ে ফেলতেন
তাকে আউট করার।
তিনি বলেন, আইপিএলে প্রথম দুই
বছর আমি উইকেটে সেট হওয়ার
জন্য নিজেকে যথেষ্ট সময় দেইনি।
এবার তাই বিষয়টা ছিল নিজেকে
সময় দেওয়ার। এ বছর এবং গত
বছর, নিজেই নিজেকে বলেছি
যে পরিস্থিতি ঠিক কেমন আছে।
আমার স্ত্রীই আমার সবচেয়ে
বড় ক�োচ এবং সবচেয়ে তীর্যক
সমাল�োচক। সে আমাকে বলেছে,
শুরুতে কিছু সময় নিয়ে পরিস্থিতি
বু ঝে নিতে।
এসময় শিমরন আরও জানান,
ইংলিশ তারকা জস বাটলারের
কাছ থেকে রিভার্স সু ইপ শেখার
ইচ্ছা রয়েছে তার। তিনি জানান,
আমি জস বাটলারের কাছে শিখতে
চাই কীভাবে রিভার্স সু ইপ করতে
হয়। আমি নেটে অনু শীলন করছি
কিন্তু ঠিকঠাক হচ্ছে না। যখন তার
সঙ্গে ব্যাটিং করি, সে কাজ সহজ
করে দেয়।

তালিকা প্রকাশ করে আইসিসি।
এতে রয়েছে ৭২টি দেশ। আগে
ছিল ৯১টি দেশ। এই ১৯ দেশের
মধ্যে ১১টি শুধু তাদের i¨vswKs
হারিয়েছে তবে রেটিং এখন�ো

ম্যাচ খেলেছে। তাই তারা আর
একটি ম্যাচ খেললেই i¨vswKsয়ে
ঢু কে যাবে। ফ্রান্স, পেরু, হাঙ্গেরি,
সাম�োয়া, ব্রাজিলম চিলি ও তুরস্ক
চারটি করে ম্যাচ খেলেছে। তাই
তাদের প্রয়�োজন আর দুই ম্যাচ।
ভুটান আর চারটি ম্যাচ খেললে
ঢু কে পড়বে র্যাংকিং সিস্টেমে।
কিন্তু ফিজি, ক�োস্টারিকা, জাপান,
দক্ষিণ ক�োরিয়া, সেইন্ট হেলেনা,
চীন, ইন্দোনেশিয়া ও মিয়ানমার
ক�োন�ো ম্যাচই খেলেনি।

i¨vswKs থেকে ১৯ দেশকে বাদ দিল আইসিসি

ক্রীড়া প্রতিবেদক:
ম্যাচ কম খেলার কারণে টিট�োয়েন্টি i¨vswKs তালিকা থেকে
১৯টি সহয�োগী সদস্য দেশকে বাদ
দিয়েছে ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা
ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল
(আইসিসি)। ২০১৯ সালের মে মাস
থেকে গত তিন বছরে ন্যুনতম
ছয়টি টি-ট�োয়েন্টি ম্যাচ না খেলায়
দেশগুল�ো i¨vswKs হারিয়েছে।
গত বু ধবার বার্ষিক হালনাগাদে
সর্বশেষ টি-ট�োয়েন্টি i¨vswKs
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আছে। কারণ, উল্লিখিত সময়ের
মধ্যে অল্প কিছু ম্যাচ খেলেছে
তারা। মেক্সিক�ো, ফিলিপাইল ও
আইল্যান্ড অব মান পাঁচটি করে

kÖxj¼vb wµ‡KU †evW© me‡P‡q
`yb©xwZMÖ¯’ : AR©ybv ivbvZy½v
আওয়াজবিডি ডেস্ক: স্বাধীনতার
পর সবচেয়ে বাজে অর্থনৈতিক
ও রাজনৈতিক সংকটের মধ্য
দিয়ে যাচ্ছে শ্রীলঙ্কা। এজন্য
অনেকেই দায়ী করছেন শ্রীলঙ্কা
সরকারকে। তবে শ্রীলঙ্কা সরকারের
চেয়েও দেশটির ক্রিকেট ব�োর্ড
বড় দুর্নীতিগ্রস্ত বলে অভিহিত
করেছেন লঙ্কার সাবেক ক্রিকেট
অধিনায়ক অর্জু না রানাতুঙ্গা।
তিনি বলেন, শ্রীলঙ্কায় সবচেয়ে
দুর্নীতিগ্রস্ত সংস্থা দেশের ক্রিকেট
ব�োর্ড । দুর্নীতির কারণেই দেশের
ক্রিকেটের এমন করুণ দশা।
গেল কয়েক বছর ধরে ক্রিকেট
অঙ্গনে সাফল্যের ধারায় নেই
শ্রীলঙ্কা। বর্তমানে আইসিসি টেস্ট
র্যাংকিংয়ে সপ্তম, ওয়ানডেতে
অষ্টম ও টি-ট�োয়েন্টিতে নবম
স্থানে রয়েছে শ্রীলংকা।
র্যাংকিং বলে দিচ্ছে, সাফল্যের
ধারাটা একেবারেই নিম্নমু খী।
অথচ ১৯৯৬ সালে প্রথমবারের
মত ওয়ানডে বিশ্বকাপ জিতে
শ্রীলঙ্কা। টি-ট�োয়েন্টি বিশ্বকাপও

জিতেছে তারা। এছাড়া টানা দু’টি
ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালও
খেলেছে লঙ্কানরা। অর্জু না
রানাতুঙ্গার নেতৃত্বে প্রথম ওয়ানডে
বিশ্বকাপ জয়ের পর মাহেলা
জয়াবর্ধনে-কুমারা সাঙ্গাকারাদের
পারফরমেন্সে বিশ্ব ক্রিকেটে বড়
দল ছিল�ো শ্রীলংকা। কিন্তু তাদের
অবসরের পর গেল কয়েক বছর
ধরে ছন্নছাড়া শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট।
লংকান ক্রিকেটের এমন অবস্থার
জন্য দেশের ব�োর্ডে র দিকে আঙুল
তুলেছেন রানাতুঙ্গা।
বর্তমানে ভারত সফরে কর্ণাটকের
অলিম্পিক ভবনে এক অনু ষ্ঠানে
দেশের ক্রিকেট নিয়ে কথা বলতে
গিয়ে রানাতুঙ্গা বলেন, ‘শ্রীলঙ্কা
ক্রিকেটের পু র�ো বিষয়টি হল�ো
অব্যবস্থাপনার ও অপেশাদারিত্বের।
এ কারণেই দেশের ক্রিকেটে
সংকট দেখা দিয়েছে। দেশের
সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত সংস্থা ক্রিকেট
ব�োর্ড । তারা দেশের সবচেয়ে
দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান।’
তিনি আরও করেন, ‘দেশের

ক্রিকেট ব�োর্ড সবকিছু নষ্ট
করেছে। ক্রিকেট যারা চালাচ্ছে,
তাদের মধ্যে ক�োন পেশাদার
ব্যক্তি নেই। সরকারের চেয়েও
বাজে তারা। ক্রিকেটে আমাদের
অনেক ভাল�ো খেল�োয়াড় তৈরি
হয়, কিন্তু খারাপভাবে পরিচালিত
হয়। এটি অনেক বড় ইস্যু। যদি
ক্রিকেট নির্বাচনের সময় সময়
এলে দেখবেন ১৪৩-১৪৪ ভ�োট
আছে। এই সবগুল�োই ঘু সের।’
২০১৫ সাল থেকে যারা ক্রিকেট
চালাচ্ছে, তারা সবকিছু এল�োমেল�ো
করে ফেলেছে বলে দাবি করেন
রানাতুঙ্গা। তিনি বলেন, ‘২০১৫
সালের পর যারা ক্রিকেট চালাচ্ছে,
তারা সব এল�োমেল�ো করে
ফেলেছে। এ মু হূর্তে আমাদের
একজন ভাল�ো ক্রীড়ামন্ত্রী দরকার।
যে কি-না বিষয়গুল�ো নিয়ে কাজ
করতে পারবেন। কিন্তু শ্রীলঙ্কার সব
চ�োররা ক্রিকেট ব�োর্ডে র পদগুল�ো
দখল করে নেয়। শ্রীলঙ্কায় এমনটা
অতীতেও হয়েছে, ভবিষ্যতেও
এমনটা হবে।’

এক লাখ ১০ হাজার দর্শকের মাঠে
আইপিএল ফাইনাল

ক্রীড়া প্রতিবেদক: ইন্ডিয়ান
প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) এখন
চলছে নানা সমীকরণ। প্লে-অফে
জায়গা করে নিতে লড়ে যাচ্ছে
দলগুল�ো। তার আগে ফাইনালের
ভেন্যু নিয়ে ছিল আল�োচনা।
বলা হচ্ছিল- কলকাতার ইডেন
গার্ডেন্সে হতে পারে এই
ফ্রাঞ্চাইজি ক্রিকেটের ফাইনাল।
কিন্তু জানা গেল ১৫তম ম�ৌসু মের
ফাইনাল ম্যাচটি অনু ষ্ঠিত হবে ২৯
মে, আহমেদাবাদের নরেন্দ্র ম�োদি
স্টেডিয়ামে। যেটি কীনা বিশ্বের
সবচেয়ে বড় ক্রিকেট মাঠ। বিশ্বের

বৃ হত্তম ক্রিকেট স্টেডিয়াম নরেন্দ্র
ম�োদি স্টেডিয়াম। সেখানেই হবে
এবারের আইপিএলের ফাইনাল
ম্যাচটি।
টুর্নামেন্টের ক�োয়ালিফায়ার-২-এর
ম্যাচটিও হবে আহমেদাবাদে। এটি
অনু ষ্ঠিত হবে ২৭ মে। কলকাতার
ইডেন গার্ডেন্সে ২৪ ও ২৫ মে
এলিমিনেটর এবং ক�োয়ালিফায়ার১-এর ম্যাচগুলি অনু ষ্ঠিত হবে।
বিসিসিআই সচিব জয় শাহ
জানালেন, আইপিএল প্লে-অফ
হবে ইডেনে। আর ফাইনাল
আহমেদাবাদে। ভারতের গুজরাট

রাজ্যের ম�োতেরায় এই স্টেডিয়াম।
স্টেডিয়ামটি সংস্কারের পর আসন
ক্ষমতা বৃ দ্ধি করে রেকর্ড এক লাখ
১০ হাজার করা হয়েছে।
৬৩ একর বিস্মৃত এই মাঠ ৯০
হাজার দর্শক ধারণ ক্ষমতার
মেলব�োর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডকে
পেছনে ফেলছে। যা নির্মাণে ৮০০
ক�োটি রুপি খরচ হয়েছে। বিশ্বের
সর্ববৃ হৎ ক্রীড়া ভেন্যু হিসেবে
গিনেস বু কে জায়গা করে নিয়েছে
এই স্টেডিয়াম। সেখানেই এবার
হবে আইপিএলের শির�োপা
নির্ধারণী ম্যাচটি।
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আওয়াজবিডি
ডেস্ক:
বাংলাদেশের উপকূলে ঘূ র্ণিঝড়
‘অশনি’ আঘাত হানতে পারে
বলে জানিয়েছেন দুর্যোগ
ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী
ডা. ম�ো. এনামু র রহমান। তিনি
বলেছেন, ‘অশনি উত্তরপূ র্ব দিকে ভারতের উড়িষ্যা,
পশ্চিম বাংলা হয়ে বাংলাদেশের
সাতক্ষীরা জেলায় আঘাত হানতে
পারে। এ জন্য আমরা সবাই এখন
অ্যালার্ট (প্রস্তুত)। ঘূ র্ণিঝড়ের
অবস্থা অনু যায়ী ব্যবস্থা নেওয়া
হবে।’
প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘গতকাল
জানতে
পেরেছি
ভারত
মহাসাগরের আন্দামান দ্বীপপু ঞ্জের
কাছে একটি সাইক্লোনিক সিস্টেম
ডেভেলপ করেছে। যেটা ৯ মের
মধ্যে হয়ত�ো লঘু চাপে রূপান্তরিত
হবে, যেটাকে আমরা লঘু চাপ বা
ল�ো প্রেসার বলি। এরপর ধীরে
ধীরে এটা সু স্পষ্ট লঘু চাপ বা
ল�ো প্রেসারের রূপ ধারণ করবে।
১১ মের দিকে এটি নিম্নচাপে
রূপান্তরিত হয়ে নিম্নচাপ থেকে
গভীর নিম্নচাপ ও ঘূ র্ণিঝড়ে
রূপান্তর হতে পারে। যদি
ঘূ র্ণিঝড় হয় তাহলে ঘূ র্ণিঝড়ের
নামকরণ করা হবে ‘অশনি’।
এটার ল্যান্ডফলটা এখন পর্যন্ত
ক্যালকুলেশন হয়নি। নিম্নচাপ
ও ঘূ র্ণিঝড় সৃ ষ্টির পর বিস্তারিত
জানাতে পারব।’
ডা. এনামু র রহমান বলেন,
‘যেহেতু বাংলাদেশ একটি
ঘূ র্ণিঝড়প্রবণ দেশ। আমাদের
তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে, ঝড়ে
লাখ লাখ মানু ষ প্রাণ হারিয়েছে।
যার জন্য আমরা আজ প্রাথমিক
সভা ডেকেছি। এখানে ঘূ র্ণিঝড়
নিয়ে আল�োচনা করেছি। কবে
লঘু চাপ, কবে নিম্নচাপ সৃ ষ্টি
হবে সেগুল�ো নিয়ে আল�োচনা
হয়েছে। প্রতিটা স্টেপে আমাদের
প্রস্তুতি কী, কাদের সংযু ক্ত করব,
কাদের দায়িত্ব দেব, ক�োথায়
কীভাবে নির্দেশনা দেব সেগুল�ো
আমরা আজ ঠিক করেছি। পরে
যদি সতর্ক সংকেত দেওয়া
হয় তাহলে আমরা একটি
আন্তমন্ত্রণালয় বৈঠক করে
নির্দেশনাগুল�ো মাঠপর্যায়ে দেব।
আমাদের সিপিপি ভলান্টিয়ারদের
জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা
উপকূলীয় অঞ্চলে কাজ করছেন।
আমাদের যে এসওডি আছে
সে অনু যায়ী কখন কী করতে
হবে জানিয়ে দিয়েছি। সবাই
আমরা এখন অ্যালার্ট। পরে
ঘূ র্ণিঝড়ের অবস্থা অনু যায়ী ব্যবস্থা
নেওয়া হবে।’ ঘূ র্ণিঝড়ের জন্য
প্রয়�োজনীয় ব্যবস্থা আছে কি না
জানতে চাইলে তিনি বলেন,
‘সিপিপি ভলান্টিয়ারদের অবহিত
করা, মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের
অবহিত করা, যদি গভীর নিম্নচাপ
সৃ ষ্টি হলে শেল্টার সেন্টারগুল�ো
প্রস্তুত করতে হবে। আমাদের
প্রায় ৭ হাজার শেল্টার হাউস
আছে। প্রয়�োজনে স্কু ল-কলেজ
ও অন্যান্য ভবন কাজে লাগাব।
আম্ফানের সময় ১৪ হাজারের
বেশি শেল্টার প্রস্তুত করেছিলাম।
সেখানে প্রায় ২৪ লাখের
বেশি মানু ষকে আশ্রয় দিতে
পেরেছিলাম। আমাদের সেই
ক্যাপাসিটিও প্রস্তুত। আশা করি
এটি ম�োকাবিলা করতে পারব।’
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আওয়াজবিডি ডেস্ক:
টলিউড অভিনেত্রী ও তৃণমূ ল সাংসদ নু সরাত
জাহান। বর্তমানে চলচ্চিত্রের তুলনায় ব্যক্তি
জীবন নিয়েই বেশি আল�োচনায় থাকেন
এই অভিনেত্রী। সাম্প্রতিক সময়ে প�োশাক
নিয়ে প্রায়ই নেটিজেনদের কটাক্ষের শিকার
হতে দেখা যাচ্ছে তাকে। তবে ঈদের দিনও
প�োশাক নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য শুনতে হবে
তাকে, তা ব�োধহয় ঘু নাক্ষরেও ভাবেননি
নু সরাত। ছে, ঈদের দিন হাসিমু খে ভক্তদের
শুভেচ্ছা জানিয়ে ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও
প�োস্ট করেন তৃণমূ লের এই তারকা সাংসদ।
১৯ সেকেন্ডের ওই ভিডিও বার্তায় নু সরত
বলেছিলেন, আমার পক্ষে থেকে সবাইকে
ঈদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা। ঈদ ম�োবারক।
আশা করছি সর্বশক্তিমান আপনার
এবং আপনার পরিবারের ওপর সদা কৃপাদৃষ্টি
বজায় রাখবেন। সকল পরিবারের জন্য সৃ ষ্টিকর্তা
আনন্দ আর সমৃ দ্ধির দরজা খু লে দিন। কিন্তু

নু সরতের এই প�োস্ট ঘিরে
সমাল�োচনার ঝড় উঠে
নেট দুনিয়ায়। শুরুতেই
নু সরাতের প�োশাক
দেখে ভ্রু কুঁচকেছেন
নেটিজেনদের
একাংশ। কেন কাঁধ
কাটা সাল�োয়ার
কামিজে বু কের ট্যাটু
উন্মুক্ত রেখে ঈদের
শুভেচ্ছা জানাবেন
সাংসদ? প্রশ্ন
সমাল�োচকদের।
একজন
নু সরাতের
প�োস্টে
সরাসরি
লিখেছেন,
ভ�োটের

প্রচারে অংশ নিতে সাল�োয়ার...আর ঈদের
শুভেচ্ছা জানাতে হলে লজ্জাস্থানের ওপর
ট্যাটু দেখাতেই হবে। নু সরাতের সাজকে
অনেকেই ‘অর্ধনগ্ন’ বলে কটাক্ষ
করেছেন।
একজন জিজ্ঞাসা করেন, ‘তুমি হিন্দু
না মু সলিম?’ এছাড়া ইংরেজিতে
ভাষায় ঈদের শুভেচ্ছা জানান�োর
কারণেও ট্রোলড হ�োন এই
নায়িকা। অনেকেই লিখেছেন,
‘বাংলা জান�ো না বু ঝি?’
স�োশ্যাল মিডিয়ায় ট্রোলড
হওয়া নু সরাতের কাছে নতুন
কিছু নয়। আর এসব পাত্তাও
দেন না তিনি।
একাধিকবার বলেছেনও যে,
অসু স্থ রুচির মানসিকতাকে
তিনি কখন�ো পাত্তা দেন না।
সূ ত্র: হিন্দু স্থান টাইমস
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বিন�োদন ডেস্ক:বাংলা নাটকে বিশেষ জায়গা
করে নিয়েছেন অভিনেত্রী তাসনিয়া ফারিণ।
এবার তিনি নাম লেখালেন সিনেমায়।
তবে সেটি বাংলাদেশের নয়, কলকাতার
সিনেমায়।
টলিউডের প্রশংসিত নির্মাতা অতনু
ঘ�োষের পরিচালনায় নির্মিতব্য সিনেমাটির
নাম ‘আরও এক পৃ থিবী’। তার নির্মিত
‘রবিবার’ সিনেমায় অভিনয় করে
ভারতের ফিল্মফেয়ার পু রস্কার জিতেছেন
বাংলাদেশের জয়া আহসান। এবার তারই
নির্দেশনায় অভিষেক হতে যাচ্ছে ফারিণের।
ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম থেকে জানা গেছে,
এই সিনেমার প্রেক্ষাপট লন্ডনকে ঘিরে।
তাই পু র�ো শুটিং সেখানেই হবে। এসকে

ফিল্মসের ব্যানারে
নির্মিত হবে এটি।
এখানে কলকাতার
খ্যাতিমান নির্মাতাঅভিনেতা ক�ৌশিক
গাঙ্গুলিও অভিনয়
করবেন।
এছাড়াও
থাকছেন
সাহেব
ভট্টাচার্য,
অনিন্দিতা
বসু প্রমু খ।
অতনু
ঘ�োষ

জানান, ‘আরও এক পৃ থিবী’ সিনেমা মূ লত
চারজনের গল্প বলবে। যে চারজন মানু ষের
মাথার উপর নিজস্ব ও বিশ্বস্ত ছাদ নেই।
সেই ছাদ খোঁজার গল্প ফু টে উঠবে
সিনেমায়। আবার চারটি আলাদা চরিত্র
এক সু ত�োয় বাঁধা পড়বেন গল্পের
প্রয়�োজনেই।
‘কয়েকদিন আগে ফোর ফিট আন্ডার
নামে একটা বই পড়েছিলাম। সেখান
থেকেই ভাবনাটা। এই সিনেমায়
লন্ডন একেবারে অন্যভাবে ধরা
পড়বে। এতদিন সিনেপর্দায় যেভাবে
লন্ডন দেখানো হয়েছে, সেটার
চেয়ে অনেক আলাদা।’, জানান
নির্মাতা।

নতুন বউকে
আকাশে
উড়িয়ে শখ
পূ রণ করলেন
স্বামী

বগুড়ার দুপচাঁচিয়ায় হেলিকপ্টারে
উড়িয়ে বউকে বাড়ি নিয়ে
আসলেন রাইসু ল ইসলাম হিমু
নামের এক ব্যাংক কর্মকর্তা।
শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টায়
কাহালু উপজেলার বামু জা
গ্রাম থেকে স্ত্রী রিজিয়া আক্তার
স্মৃতিকে হেলিকপ্টারে করে
দুপচাঁচিয়ার চ�ৌমু হনীতে নিয়ে
যান তিনি।
রাইসু ল ইসলাম হিমু জানান,
তার অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল
তিনি বিয়ের পর বউকে নিয়ে
হেলিকপ্টারে করে বাড়িতে নিয়ে
আসবেন। গত দুই বছর আগে
তিনি কাহালু উপজেলার দুর্গাপু র
ইউনিয়নের বামু জা গ্রামের স্কু ল
শিক্ষক আব্দুর রশিদের মেয়ে
রিজিয়া আক্তার স্মৃতিকে বিয়ে
করেন। কিন্তু সে সময় কর�োনার
প্রক�োপ থাকায় ক�োন�ো অনু ষ্ঠান
করতে পারেননি এবং তার এই
শখটাও পূ রণ করতে পারেননি।
যে কারণে আজকে তিনি তার
শখ পূ রণ করলেন।
রাইসু লের স্ত্রী রিজিয়া আক্তার
জানান, এমন আয়�োজনে
তিনি অভিভূত। অনেক ভাল�ো
লেগেছে তার।
রাইসু লের বাবা অধ্যক্ষ ড. আব্দুল
মান্নান জানান, হেলিকপ্টার করে
পু ত্রবধূ কে ঘরে এনে ছেলের
শখটি পূ রণ। ওদের জীবন আনন্দে
কাটুক এমনটা চাই।.
কাহালু র বামু জা গ্রামের বাসিন্দা
আফজাল হ�োসেন বলেন,
আমাদের গ্রামে এ রকম ঘটনা
এটাই প্রথম। হেলিকপ্টার কাছে
থেকে দেখে খু ব ভাল�ো লেগেছে।

‘হাঁটাবাবা’ শান্ত’র পায়ে হেঁটে ৬৪ জেলা ভ্রমণ

কবিগুরুর ভাষায় বলতে গেলে বলতেই হয়, দেখা হয়
নাই চক্ষু মেলিয়া, ঘর হতে দুই পা ফেলিয়া, একটি ধানের
শিষের ওপরে একটি শিশিরবিন্দু । ক্ষণিকের এই জীবনে
ক�োন�ো সৎ অহ্লাদ অপূ র্ণ রাখতে নেই। সাধ্যের মধ্যেই
খুঁ জে নিতে হয় জীবনের সবটুকু সু খ। লক্ষ্য যদি থাকে
দুনিয়া দেখা, তবে কেন নিজের দু পায়ের ওপর অবহেলা?
৬৪ জেলা হেঁটে ভ্রমণ করা চতুর্থ বাংলাদেশী এবং
একইসঙ্গে বাংলাদেশে একদিনে হাঁটার সর্বোচ্চ রেকর্ড ধারী
একমাত্র বাংলাদেশী। অবাক হচ্ছেন? আপনাকে অবাক
করার মত�োই দুঃসাধ্য সাধন করেছেন হাঁটাবাবা।
বলছি কুমিল্লার দেবিদ্বার উপজেলায় বেড়ে ওঠা সাইফু ল
ইসলামের (শান্ত) কথা । তিনি ২০১৮ সালে ঢাকার
যাত্রাবাড়ীর দনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে স্নাতক পাশ
করেন। ২০২২ সালের ১৪ জানু য়ারি ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ
মিনার থেকে হাঁটা শুরু করে তিনি ২৯ মার্চ বিকাল ৫টায়
কক্সবাজারের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে শেষ করেন। ৭৫
দিনে ৩৮ টি জেলা শহরের ২৬টি উপজেলায় ৩ হাজার
কিল�োমিটার পদযাত্রা দিয়েই তার ৬৪ জেলা ভ্রমণ সম্পন্ন
হয়। তবে অনেক উপজেলা অতিক্রম করলেও হিসাব রাখা
হয়নি।
দীর্ঘ এই পথভ্রমণের গল্প শুনিয়েছেন সাইফু ল ইসলাম
নিজেই।
হেঁটে ঘ�োরাঘু রির ব্যাপারে তিনি বলেন— ‘নবম শ্রেণি
থেকে ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে আশেপাশের এলাকায় পায়ে
হেঁটে ঘ�োরাঘু রি শুরি করি। তখন থেকেই ধীরে ধীরে অনেক
বন্ধু যু ক্ত হতে শুরু করে আমার সঙ্গে। কলেজ লাইফে
ঘ�োরাঘু রি কম হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে বেশ ভাল�োই
ঘু রে বেড়ান�ো হয়েছে।
সু স্থ তরুণ সমাজ তৈরির লক্ষ্যে নিজ এলাকায় ২০২০
সালের ৪ই জু ন ‘কিপ রানিং, স্টে হেলদি’ স্লোগান
সামনে রেখে ‘দেবিদ্বার রানার্স কমিউনিটি’ প্রতিষ্ঠা করেন
সাইফু ল। এখানে প্রতিদিন ৫ থেকে ২০ কিল�োমিটার হাঁটার
চর্চা করতেন তিনি। নিশ্চই একাজের জন্য প্রয়�োজন ছিল
একাগ্রতা, অধ্যবসায় আর অনু প্রেরণা। এই দুঃসাধ্য কাজে
অনু প্রেরণা পেয়েছেন বাংলাদেশের আয়রনম্যান খ্যাত

শামসু জ্জামান আরাফাতকে দেখে।
সব কাজের মত�ো এ কাজেও পয়েছেন অনেক
প্রতিবন্ধকতা। তিনি জানান, আর্থিক সমস্যার মাঝেও ঘু রে
বেড়ান�ো এবং কাছ থেকে মাতৃভূমিকে দেখার উদ্দেশ্যে
যখন বের হব ঠিক তখনি ২০১৯ সালে কর�োনা মহামারী

সবকিছু এল�োমেল�ো করে দেয়। এটাই ছিল স্বপ্ন পূ রণের
পথে বড় প্রতিবন্ধকতা।
সকল প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে ২০২০ সালের ১২ আগস্ট,
কুমিল্লার দেবিদ্বার উপজেলার নিজ গ্রাম থেকে হাঁটা শুরু
করে ২০২০ সালের ২০ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় বাংলাবান্ধা জির�ো
পয়েন্ট প�ৌঁছান। যাত্রাপথে ১৬ টি জেলা অতিক্রম করার
মাধ্যমে ১ হাজার কিল�োমিটার পথ পায়ে হেঁটে পাড়ি দেন
তিনি। ‘চ্যালেঞ্জ’ শব্দটা শুনতে যতটা সহজ বাস্তবে করে
দেখান�ো ঠিক ততটাই কঠিন। কিন্তু মু জিববর্ষে (২০২০
সালের ২০ নভেম্বর) একটানা ২২ ঘন্টা ২১ মিনিট হেঁটে
ঢাকা থেকে কুমিল্লার ১০০ কিল�োমিটার পথ (বাংলাদেশ
একদিনে হাঁটার সর্বোচ্চ রেকর্ড ) প�ৌঁছান�োর মাধ্যমে
চ্যালেঞ্জ প্রমাণ করে দেখিয়েছেন তিনি।

কীভাবে শান্ত হলেন হাঁটাবাবা
তাকে ‘হাঁটাবাবা’ ডাকার কারণ তিনি নিজেই ব্যাখ্যা
করেন— ঢাকায় একজন পীর ছিলেন তিনি এত বেশি
হাটতেন যে তাকে সবাই হাঁটাবাবা ডাকতেন। তাই
আমাকেও ভাল�োবেসে সবাই হাটাঁবাবা বলে ডাকে।
হাঁটাবাবার পথযাত্রা ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা
‘সিক্সটিফ�োর ডিস্ট্রিক্ট ওয়াকিং চ্যালেঞ্জ ২০২২’ এই
প্রজেক্টে প্রধান স্পনসর ছিল�ো ষড়জ অ্যাডভেঞ্চার।
হাইকার স�োসাইটি অব বাংলাদেশ তার এই পদযাত্রা সম্পূর্ণ
মনিটরিং করে। ভ্রমণকালে রানিং, হাইকিংসহ বিভিন্ন
স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন তাকে সাহায্য করেছে। যাত্রাপথে কার�ো
কার�ো বাসায় রাত্রি যাপনের সু য�োগ হয়েছে। ভ্রমণকালীন
সময়ে রক্তদান, বৃ ক্ষর�োপণ ও পরিবেশ সু রক্ষায় প্লাস্টিক
ব্যবহারে সাধারণ মানু ষের মধ্যে সচেতনতা কার্যক্রম তুলে
ধরার চেষ্টা করেছেন। সকাল ৭ থেকে ৯টার মধ্যে হাঁটা
শুরু করে সন্ধ্যা পর্যন্ত, আর পরিচিত কেউ থাকলে রাত ৮
থেকে ৯টা পর্যন্ত হেঁটেছেন।
একদিনে সর্বোচ্চ ৭১ কিল�োমিটার (পূ র্বের অভিজ্ঞতা ১০০
কিল�োমিটার) এবং সর্বনিম্ন ৭ কিল�োমিটার (শরীর অসু স্থ
হবার কারণে থামতে হয়) হাঁটেন। ভ্রমণকালীন তার স্লোগান
ছিল�ো ‘প্রদব্রজে চল�ো বহুদূর..’। অ্যাডভেঞ্চারে ভরপু র
তার এই ভ্রমণ। কুকুরের তাড়া খাওয়ার মত�ো মজার ঘটনাও
ঘটেছে কখন�ো কখন�ো। ম�ৌলভীবাজার থেকে ফেঞ্চু গঞ্চে
সিএনজিতে যাওয়ার সময় মাঝপথে কিছু অপরিচিত ল�োক
ওঠে যাদের কথা সন্দেহজনক মনে হলে নিরাপত্তার স্বার্থে
‘থানায় জব করি’ এমন পরিচয়ও দিয়েছেন। সাইফু লের
সারা বাংলাদেশ ভাল�ো লাগলেও প্রকৃতি ঘেরা পাহাড়ি
এলাকা একটু বেশিই ভাল�ো লেগেছে। এক জেলার সঙ্গে
অন্য জেলার ভাষাগত পার্থক্য বেশ উপভ�োগ করেছেন।
তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্ক জানতে চাইলে তিনি
বলেন— দেশের গণ্ডি পেরিয়ে সাইকেল বা গাড়িতে করে
বিশ্ব ভ্রমণ করার পাশাপাশি প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস ঐতিহ্য নিয়ে
কাজ করব।
লেখক: ম�ো. আব্দুল্লাহ আল ন�োমান, শিক্ষার্থী, ইসলামের
ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
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প্রবাসীর আত্মহত্যা
(১ম পৃ ষ্ঠার পর)

আত্মহত্যায় প্রর�োচনার অভিয�োগ এনে ওই প্রবাসীর স্ত্রী সাবরিনা শারমিন (৩০)
ও তার প্রেমিক কাজী ফাহাদের (২৭) বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।
রাজধানীর ক্যান্টনমেন্ট থানায় মামলাটি দায়ের করেন নিহতের ভাই শেখ
স�োহেল সায়াদ আহমেদ।
দায়েরকৃত মামলায় ইত�োমধ্যে শুক্রবার (৬ মে) মামলার দুই নম্বর আসামি
কাজী ফাহাদকে ওয়ারী এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তবে পলাতক
রয়েছেন এক নম্বর আসামি নিহতের স্ত্রী সাবরিনা শারমিন।
পরিবারের অভিয�োগ, কাজী ফাহাদের সঙ্গে অনৈতিক সম্পর্কে জড়ান সাবরিনা।
এতে বাধা দেওয়ায় ফাহাদ ও সাবরিনা প্রতিনিয়ত সাজ্জাদকে মানসিক নির্যাতন
করতেন। যার মাধ্যমে তাকে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে।
ক্যান্টনমেন্ট থানার পরিদর্শক (তদন্ত) তাসলিমা আক্তার জানান, গ্রেফতার
কাজী ফাহাদকে আদালতে হাজির করে রিমান্ড চাওয়া হবে। অপর আসামি
সাবরিনাকে গ্রেফতারে চেষ্টা চলছে।
মামলার এহাজার সূ ত্রে জানা যায়, যু ক্তরাষ্ট্র প্রবাসী সাজ্জাদের বাবার নাম শেখ
ত�ৌফিক আহমেদ। তাদের বাড়ি ওয়ারীর ওয়ারস্ট্রিট র�োডে। যু ক্তরাষ্ট্রে পরিচয়
সূ ত্রে সেখানেই ২০১৭ সালে সাজ্জাদ ও সাবরিনার বিয়ে হয়। ২০১৮ সালের মে
মাসে সাবরিনা একা দেশে ফিরে শ্বশুরবাড়ি ওয়ারীতে বসবাস শুরু করেন।
সে সময় ওই বাড়ির পাশের বাসার ভাড়াটে কাজী ফাহাদের সঙ্গে পরিচয় হয়
সাবরিনার। এক-পর্যায়ে তারা অনৈতিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। সাজ্জাদ ও তার
পরিবারের সদস্যরা বিষয়টি জেনে গেলে এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মন�োমালিন্য
সৃ ষ্টি হয়। ফাহাদের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখার বিষয় নিয়ে প্রায়ই সাজ্জাদের সঙ্গে
ঝগড়া করতেন সাবরিনা। এ অবস্থায় গত ১৬ মার্চ দেশে ফেরেন সাজ্জাদ।
দেশে ফেরার পর শ্বশুরবাড়িতেই স্ত্রীকে নিয়ে বসবাস করছিলেন সাজ্জাদ। এ
সময় ক�ৌশলে স্বামীর আমেরিকান পাসপ�োর্ট ও ম�োবাইল ফ�োন নিয়ে নানাভাবে
মানসিক নির্যাতন শুরু করেন সাবরিনা। পরে এসব ফেরত না দিয়ে ১৫ এপ্রিল
সাবরিনা বাসা থেকে চলে যান।
সাজ্জাদ ও তার শ্বশুর ফ�োন করে সাবরিনা এবং কাজী ফাহাদের কাছে পাসপ�োর্ট
ও ফ�োন ফেরত চান। কিন্তু তারা সেসব না দিয়ে সাজ্জাদের ওপর নানা ধরনের
চাপ সৃ ষ্টি করেন। একপর্যায়ে ৩০ এপ্রিল শ্বশুরের বাসায় সিলিং ফ্যানের সঙ্গে
গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন সাজ্জাদ। আত্মহত্যার প্রর�োচনার অভিয�োগ
এনে সাবরিনা ও ফাহাদের বিরুদ্ধে ১ মে ক্যান্টনমেন্ট থানায় মামলাটি দায়ের
করা হয়।
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নির্বাচনী বিধি ম�োতাবেক একজন প্রার্থীর ‘ডেজিগনেশন
পিটিশন’ দাখিল করতে কমপক্ষে ৫০০ ভ�োটারের স্বাক্ষরযু ক্ত আবেদন
লাগে।
সেক্ষেত্রে আমার প্রতিদদ্বি প্রার্থী ৮৬১টি স্বাক্ষরযু ক্ত আবেদন জমা দিলে
তার
মধ্যে ২২৭টি স্বাক্ষরযু ক্ত আবেদন গৃ হীত হয়। ফলে ব্যালট পেপারে তার
(মাহতাব খান) নাম থাকবে না এবং আদালতের সিদ্ধান্ত ম�োতাবেক তিনি
আপিলও করতে পারবেন না। শাহ নেওয়াজ বলেন, আদালত অন্যায়অনিয়মের বিরুদ্ধে, ন্যায়ের পক্ষে রায় দিয়েছেন। সেই সাথে এটি আমার

নিউইয়র্কে ৬ নারী কাউন্সিলর

(শেষ পৃ ষ্ঠার পর)
সাম cinebuzztimes.com নামের একটি প�োর্টালের প্রধান সম্পাদক।
জ্যোস্না ইসলামের জন্ম যু ক্তরাজ্য হলেও তিনি ম�ৌলভীবাজার আলী
আমজাদ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেছিলেন।
কাউন্সিল পদে অন্য ৫ জন হলেন, সৈয়দা সায়মা আহমেদ, সাঈদা চ�ৌধু রী,
পু ষ্পিতা গুপ্তা, লু ৎফা রহমান ও তাইফু র রশীদ। প্রথম বারের মতন সাঈদা
চ�ৌধু রী ও লু ৎফা রহমান বিজয়ী হয়েছেন।
সৈয়দা সায়মা আহমেদ, পু ষ্পিতা গুপ্তা, তাইফু র রশীদ ও জ্যোস্না ইসলাম
নাম ৪ জন নারী দ্বিতীয় মেয়াদে কাউন্সিলর পদে বিজয়ী হলেন।

২২ বছরে সু দের হার

(শেষ পৃ ষ্ঠার পর)
অস্ট্রেলিয়ার শীর্ষ ব্যাঙ্কও প্রায় এক দশক পর সু দের হার বাড়িয়েছে।
আমেরিকায় মূ ল্যবৃ দ্ধি বাড়তে বাড়তে গত ৪০ বছরের হিসাবে সর্বাধিক
হয়েছে। চলতি আর্থিক বর্ষে আমেরিকায় মূ ল্যবৃ দ্ধির লক্ষ্যমাত্রা যেখানে ২
শতাংশ ছিল, সেখানে গত মার্চে তা ছুঁ য়েছে ৮.৫ শতাংশ। ১৯৮১ সালের
পর থেকে যা সব চেয়ে বেশি বলে দাবি করা হচ্ছে। এই মূ ল্যবৃ দ্ধির জেরেই
দেশে ক্রমাগত বাড়ছে খাদ্যপণ্য এবং জ্বালানির দাম। নিত্যপ্রয়�োজনীয়
সামগ্রির দাম বৃ দ্ধিতে স্বাভাবিক ভাবেই চাপে রয়েছেন প্রেসিডেন্ট জ�ো
বাইডেন। এই পরিস্থিতিতে সু দের হার কমান�োর সিদ্ধান্ত নিল আমেরিকার
ফেডেরাল রিজার্ভ । অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, ক�োভিড পরবর্তী
সময় গ�োটা বিশ্বেই মাথাচাড়া দিয়েছে মূ ল্যবৃ দ্ধি। রাশিয়া ও ই্উক্রেন যু দ্ধের
কারণে ইউর�োপ ও আমেরিকায় জিনিসপত্রের দাম বৃ দ্ধির সমস্যা আরও
জ�োরাল�ো হয়েছে। তাই, অধিকাংশ দেশই সু দের হার বাড়িয়ে মূ ল্যবৃ দ্ধি
নিয়ন্ত্রণে আনার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। কারণ, সু দের হার বাড়লে সাধারণ মানু ষের
ঋণ নেওয়ার প্রবণতা কমবে। এর ফলে মানু ষ শুধু মাত্র প্রয়�োজনীয় জিনিস
কিনতেই অর্থ ব্যয় করবে। সহজলভ্য ঋণ না পাওয়ায় কমবে বিলাসবহুল
দ্রব্য কেনাকাটার প্রবণতাও। সে ক্ষেত্রে বাজারে চাহিদা কমলে দামও
কমতে পারে।

নিউইয়র্ক সিটির

(শেষ পৃ ষ্ঠার পর)
কিন্তু মালিক পক্ষের বড় একটি অংশ প্রস্তাবিত ভাড়া বৃ দ্ধির হারে ম�োটে ও
সন্তুষ্ঠ নন। তাঁদের মতে ২% থেকে ৬% পর্যন্ত ভাড়া বৃ দ্ধির হার বর্তমানের
৮% এরও বেশী মু দ্রাস্ফীতির তুলনায় খু বই কম।

আদালতের রায়ে সরে দাঁড়াচ্ছেন

(শেষ পৃ ষ্ঠার পর)
নির্বাচনী আদালতের সিদ্ধান্তেই মাহতাব খান দাঁড়াচ্ছেন বলে জানা গেছে।
বু ধবার (২৭ এপ্রিল) আদালত মাহতাব খানের বিরুদ্ধে শাহ নেওয়জের
অভিয�োগের প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত জানায়।
জানা গেছে, শাহ নেওয়াজের অভিয�োগ অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট ২৪এ’র
আগামী প্রাইমারী নির্বাচনে ডেম�োক্র্যাটিক দলীয় ডিষ্ট্রিক্ট লীডার পদে
প্রতিদদ্বিতাকারী মাহতাব খান-এর পক্ষ থেকে ‘ডেজিগনেশন পিটিশন’ বা
ভ�োটার স্বাক্ষরিত যে তথ্য/ডকুমেন্ট নির্বাচন অফিসে দাখিল করা হয়েছে,
তাতে অসততার আশ্রয় নেয়া হয়েছে। অভিয�োগে বলা হয়েছে- একই
ব্যক্তির হাতের লেখায় একাধিক নাম, স্বাক্ষর, ঠিকানা ইত্যাদি ব্যববহার
করা হয়েছে। যাতে েসন্দহের উদগ্রেব হয় যে মাহতাব খানের পক্ষে
দায়েরকৃত তালিকা সঠিকভাবে তৈরী হয়নি। প্রতিদদ্বি শাহ নেওয়াজের
অভিয�োগের প্রেক্ষিতে উভয় পক্ষের এটর্নীর উপস্থিতিতে একাধিক দিন
শুনানী শেষে আদালত সিদ্ধান্ত জানায়। বু ধবার শাহ নেওয়াজ জানান,
আদালতের রায়ের পর মাতাব খানকে নির্বাচন থেকে সড়ে দাঁড়াতে হচ্ছে।
তার নাম আর ব্যালটে থাকছে না। সে অনিয়ম করেছে। তিনি বলেন,

টিটিই শফিকুল বললেন
‘আলহামদুলিল্লাহ’
আওয়াজবিডি ডেস্ক: সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহারের খবরে স্বস্তি
প্রকাশ করেছেন রেলওয়ের ভ্রাম্যমাণ টিকিট পরীক্ষক (টিটিই) শফিকুল ইসলাম।
র�োববার (৮ মে) দুপু রে তার বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করে তাকে স্বপদে
বহাল রাখা হয়েছে।
বিকেলে টিটিই শফিকুল ইসলাম বলেন, বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহারের জন্য
আলহামদুল্লিাহ। তবে আমি এখন�ো ক�োন�ো চিঠি পাইনি। কাজে য�োগদানের জন্য
আবেদন করেছি। যেহেতু বিষয়টির এখন�ো তদন্ত চলছে, সেজন্য হয়ত�ো এখন�ো
আনু ষ্ঠানিক চিঠি পাইনি।
তিনি বলেন, কাজে য�োগাদের পর আমি যথারীতি কাজ করতে থাকব। আমি
আমার দায়িত্ব ও কর্ত ব্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করব। রেলওয়ের রাজস্ব আদায়ে
টিটিই হিসেবে যতটুকু করা যায় ততই করব ইনশাআল্লাহ
এর আগে দুপু রে পাবনার পাকশীতে পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ের বিভাগীয় বাণিজ্যিক
কর্মকর্তার (ডিসিও) কার্যালয়ে তদন্ত কমিটির জিজ্ঞাসাবাদ শেষে সাংবাদিকদের
সঙ্গে কথা বলেন শফিকুল ইসলাম।
ঘটনার বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেন, দায়িত্ব পালন করার জন্য যখন আমি স্টেশনে
আসি, ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে গাড়ি (ট্রেন) আসার পরে আমাকে জানান�ো হয়, এসিও
(সহকারী বাণিজ্যিক কর্মকর্তা ম�ো. নু রুল আলম) স্যারের অনু র�োধক্রমে তিনজন
যাত্রী উঠেছেন। তারা এসি কেবিন যেটা ফাঁকা আছে সেখানে উঠেছেন। তখন
আমি বললাম যে- তাহলে কি এসিও স্যারকে ফোন করে আমি জেনে নেব�ো
যে তারা কীভাবে যাবে? যেহেতু তারা বলেছে বিনা টিকিটের যাত্রী। আমি তখন
এসিও স্যারকে ফ�োন দিই। তখন স্যার বলেন- হ্যাঁ রেলমন্ত্রী মহ�োদয়ের আত্মীয়
আছে তিনজন, ওরা এসি রুমের কেবিনে যাবে। আমি তখন বলেছি- স্যার
আসলে তাদের তো কোন�ো টিকিট-মিকিট নাই, তাহলে কি করি? তখন স্যার
বলেন- তাহলে তাদেরকে সাধারণ মানের যে টিকিট আছে ওটা করে দিয়েন।
তারপর যাত্রীদের সঙ্গে আমার কোন�ো সাক্ষাৎ বা ক�োন�ো কিছু ই হয়নি। ট্রেনের
গার্ড রাও আমাকে কোন�ো ইনফরমেশন দেননি যে তারা ফ্রি যাবেন কিনা বা এ
রকম কিছু । হয়তো স্যারের সঙ্গে তাদের (গার্ড ) কথা হতে পারে, কিন্তু আমার
সঙ্গে কোন�ো কথা হয়নি। তারপর যথারীতি গাড়ি (ট্রেন) চালু হলে আমি চেকিং
শুরু করি।
শফিকুল ইসলাম বলেন, ট্রেনে চেকিং শুরু করার সময় ট্রেনের অপারেটরকে
জিজ্ঞেস করলাম- কোন কেবিনে তারা (মন্ত্রীর আত্মীয়) আছেন? আমাকে
দেখান�োর পর আমি সেখানে যাই। আমি তাদেরকে (যাত্রীদের) সম্মানের সঙ্গে
বললাম- আপনাদের ত�ো মনে হয় কোন�ো টিকিট-মিকিট নাই।
আমাকে এসিও স্যার যেহেতু বলেছেন, তাই আপনাদের নরমাল রুমের যে
ভাড়াটা, সেটা দিন। আমি টিকিটের ব্যবস্থা করে দিই। তখন তারা বললেন- কত
টাকা ভাড়া? আমি বললাম- তিনজনের জনপ্রতি ৩৫০ টাকা হারে ১ হাজার ৫০
টাকা। এ সময় তারা ১ হাজার টাকার একটা ন�োট এবং ৫০ টাকার একটা নোট
বের করে দিলেন। এর মাঝে আমি তাদের একটা উপদেশ দিয়েছিলাম যেকেবিনের নিচেরটা পেড়ে নিন তাহলে আপনাদের ঘু মাতে সু বিধা হবে। কিন্তু
এ সময় তারা ক�োন কথা বললেন না। আমি তাদের ভাড়া আদায়ের রশিদ দিয়ে
চলে গেছি। এছাড়া তাদের সঙ্গে আমার আর ক�োন�ো কথাবার্তা হয়নি।

সমাজকল্যাণমন্ত্রীকে
ইউনাইটেড
হাসপাতালে ভর্তি
আওয়াজবিডি ডেস্ক: হৃদর�োগে আক্রান্ত
সমাজকল্যাণমন্ত্রী নূ রুজ্জামান আহমেদকে
ঢাকার ইউনাইটেড হাসপাতালে ভর্তি করা
হয়েছে। র�োববার (৮ মে) বিকেল ৪টার দিকে
তাকে রংপু র থেকে ইউনাইটেড হাসপাতালে
আনা হয়।
সমাজকল্যাণমন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব
(এপিএস) মিজানু র রহমান মিজান বিষয়টি
নিশ্চিত করেছেন।
এর আগে শনিবার (৭ মে) রাত আড়াইটার
দিকে সমাজকল্যাণমন্ত্রীকে রংপু র মেডিকেল
কলেজ হাসপাতালের কার্ডি ওলজি বিভাগের
কর�োনারি কেয়ার ইউনিটে (সিসিইউ) ভর্তি
করা হয়েছিল। পরে সেখান থেকে র�োববার
দুপু র স�োয়া ১টার দিকে অ্যাম্বুলেন্সে করে
রংপু র সেনানিবাসের হেলিপ্যাডে নেওয়া হয়।
দুপু র ২টার দিকে সেখান থেকে বাংলাদেশ
বিমান বাহিনীর একটি হেলিকপ্টারে করে
সমাজকল্যাণমন্ত্রীকে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হয়।
সমাজকল্যাণমন্ত্রীর ছেলে ও লালমনিরহাট
জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক
রাকিবু জ্জামান আহমেদ এসব তথ্য নিশ্চিত
করেছেন।
রাকিবু জ্জামান জানান, শনিবার রাতে গ্রামের
বাড়ি লালমনিরহাটের কালীগঞ্জে অবস্থানকালে
সমাজকল্যাণমন্ত্রী বু কে প্রচণ্ড ব্যথা অনু ভব
করেন। অ্যাম্বুলেন্সে করে রাত আড়াইটায়
তাকে রংপু র মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে
নেওয়া হয়। সেখানে তাকে কার্ডি ওলজি
বিভাগের কর�োনারি কেয়ার ইউনিটে
(সিসিইউ) ভর্তি করা হয়েছিল।
বর্তমানে মন্ত্রীর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল
রয়েছে জানিয়ে তিনি আর�ো বলেন, ঢাকা
থেকে আসার পর থেকেই তিনি (মন্ত্রী) ঈদ
উদযাপনসহ বিভিন্ন অনু ষ্ঠানে অংশ নিয়ে খু ব
ব্যস্ততার মধ্যে সময় কাটাচ্ছিলেন। কয়েকদিন
ধরে ঠিক মত�ো বিশ্রাম নেওয়া হয়নি। শনিবার
রাতেও আদিতমারী উপজেলার মহিষখ�োচা
এলাকায় একটি ঈদ আড্ডা অনু ষ্ঠানে য�োগ
দেন। অনু ষ্ঠান শেষে বাড়িতে ফেরার পথে
তিনি (মন্ত্রী) বু কে প্রচণ্ড ব্যথা অনু ভব করেন।
পরে রাত আড়াইটার দিকে অ্যাম্বুলেন্সে করে
তাকে রংপু র মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে
নেওয়া হয়। চিকিৎসকের পরামর্শে তাকে
ঢাকায় নেওয়া হয়েছে।
রংপু র মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের
হৃদর�োগ বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডা. শাকিল
গফু রের তত্ত্বাবধানে সমাজকল্যাণমন্ত্রীকে
পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছিল। এ ব্যাপারে
অধ্যাপক শাকিল গফু র বলেন, মন্ত্রী মহ�োদয়ের
শারীরিক অবস্থা এখন স্থিতিশীল আছে। তিনি
বু কে ব্যথা অনু ভব করেছিলেন। হাসপাতাল
থেকে ছাড়পত্র দেওয়ার আগ (দুপু র ১২টা)
পর্যন্ত তার বড় ধরনের ক�োন�ো সমস্যা ছিল না।
রংপু র মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক
ডা. বিমল রায় জানান, মন্ত্রী মহ�োদয় দীর্ঘ দিন
ধরে হৃদর�োগের সমস্যায় ভুগছিলেন। এছাড়া
তার উচ্চমাত্রায় ডায়াবেটিস ছিল। তাকে
হাসপাতালে আনা হলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা
সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা শুরু করেন। মন্ত্রীর শারীরিক
অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল রয়েছে। পারিবারিক
সিদ্ধান্তে তাকে ঢাকায় নেওয়া হয়েছে।
এদিকে দুপু রে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের
জনসংয�োগ কর্মকর্তা ম�োহাম্মদ জাকির
হ�োসাইন বলেন, ঈদ উদযাপনের জন্য ২৯
এপ্রিল ঢাকা থেকে লালমনিরহাটের বাড়িতে
যান মন্ত্রী। এ সময় তিনি বিভিন্ন কর্মসূ চিতে
অংশ নেন। বিভিন্ন প্রোগ্রামে ছিলেন, বয়স্ক
মানু ষ, গরমে হয়ত�ো এটা হয়েছে।

রবিবার
০৮ মে, ০২২
২৫ বৈশাখ, ১৪২৮
০৬ শাওয়াল, ১৪৪৩
www.awaazbd.us

22 eQ‡i Av‡gwiKvq
wbDBqK© wmwUi †i›U
my‡`i nvi me©vwaK ÷¨vwejvBRW A¨vcvU©‡g›U

উত্তর আমেররিকা অফিস:
আমেরিকায় মূ ল্যবৃ দ্ধির লক্ষ্যমাত্রা যেখানে ২
শতাংশ, গত মার্চে তা ছুঁ য়েছে ৮.৫ শতাংশ।
১৯৮১ সালের পর থেকে যা সব চেয়ে বেশি বলে
দাবি করা হচ্ছে। মূ ল্যবৃ দ্ধি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঋণে
সু দের হার বাড়ান�োর সিদ্ধান্ত নিল আমেরিকার
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। বু ধবার ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া
হয়েছে। গত মার্চে সামান্য বৃ দ্ধির পরে মে-তে

তা ০.৭৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১ শতাংশ
করার সিদ্ধান্ত নিল ফেডেরাল রিজার্ভ ।
গত ২২ বছরের হিসাবে এটাই সর্বোচ্চ বলেই
দাবি করছেন আমেরিকার অর্থনীতি সংক্রান্ত
বিশেষজ্ঞেরা। ঘটনাচক্রে, মূ ল্যবৃ দ্ধির সঙ্গে বু ধবার
ঋণে সু দের হার তিন বছর পর বাড়ান�োর সিদ্ধান্ত
নিয়েছে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকও।
(বাকি অংশ পৃ ষ্ঠা ১৯ কলাম ১)

mg~‡ni fvov 2% †_‡K
6% ch©šÍ e„w×i wm×všÍ

উত্তর আমেরিকা অফিস: নিউইয়র্ক সিটির রেন্ট
স্ট্যাবিলাইজেশােনর আওতাভুক্ত এপার্টমেন্ট
সমূ হের ভাড়া গড়পড়তায় ২%-৬% পর্যন্ত
বৃ দ্ধির প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে রেন্ট
স্ট্যাবিলাইজেশান গাইডলাইন ব�োর্ড । যদিও
এপার্টমেন্ট ও বাড়ীর মালিক পক্ষ গড়ে ৯%
হারে ভাড়া বাড়ান�োর প্রস্তাব করেছিল। আগামী
মাসে ভাড়ার হার বৃ দ্ধির বিষয়টি চুড়ান্ত করা

হবে। রেন্ট স্ট্যাবিলাইজেশান ব�োর্ড নিউইয়র্ক
সিটিতে বর্তমানে প্রায় ৯৬৫,০০০ রেন্ট (বাকি
অংশ ১৯ পৃ ষ্ঠায়) স্ট্যাবিলাইজড এপার্টমেন্টের
এক বছরের লীজের জন্য ২% থেকে ৪%
হারে এবং ২ বছরের লীজের জন্য ৪% থেকে
৬% পর্যন্ত ভাড়া বাড়ান�োর প্রস্তাব করেছেন।
যদিও ভাড়াটিয়াদের অনেকে ভাড়া বাড়ান�োর
বির�োধিতা করছেন
(বাকি অংশ ১৯ পৃ ষ্ঠায়)

kvn †bIqv‡Ri Awf‡hv‡Mi †cÖw¶‡Z

Av`vj‡Zi iv‡q wbe©vPb †_‡K
m‡o `uvov‡”Qb gvnZve Lvb
উত্তর আমেরিকা অফিস: নির্বাচন থেকে সড়ে দুই বাংলাদেশী- আমেরিকানের মধ্যে শাহ
দাঁড়াচ্ছেন নিউইয়র্কে র অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট নেওয়াজের অভিয�োগে অপর প্রতিদ্বন্দ্বী
২৪এ’র আগামী প্রাইমারী নির্বাচনে ডেম�োক্র্যাটিক মাহতাবৎ খান সরে দাঁড়াচ্ছেন।
দলীয় ডিষ্ট্রিক্ট লীডার পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী
(বাকি অংশ পৃ ষ্ঠা ১৯ কলাম ২)

jÛb †iWweª‡R †R¨vmœv Bmjvgmn evsjv‡`wk
es‡kv™¢~Z 6 bvix KvDÝwji wbe©vwPZ
আওয়াজবিডি ডেস্ক: যু ক্তরাজ্যের লন্ডনে রেডব্রিজ কাউন্সিল নির্বাচনে
ফের বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত জ্যোস্না ইসলামসহ ৬ জন নারী।জ্যোস্না
ইসলাম আগের দফায় কাউন্সিল নির্বাচিত হয়ে রেডব্রিজের ডেপু টি
মেয়রের দায়িত্ব করেছিলেন। তিনি বাংলাদেশের ম�ৌলভীবাজার জেলার
একাটুনা ইউনিয়নের উত্তরমু লাইম গ্রামের মিয়া ধন মিয়ার কন্যা। তার
স্বামীর নাম সাম ইসলাম তিনিও রেডব্রিজের দ্বিতীয় বারের মতন কাউন্সিল
নির্বাচিত হয়েছেন।
(বাকি অংশ পৃ ষ্ঠা ১৯ কলাম ২)

hy³ivóª †_‡K evsjv‡`‡k
hvIqvi 48 N›Uv c~‡e© †nj_
wWK¬v‡ikb dig AbjvB‡b
c~iY eva¨Zvg~jK

আওয়াজবিডি ডেস্ক: যু ক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে
যাওয়ার ৪৮ ঘন্টা পু র্বে বাংলাদেশ সরকারের
হেলথ ডিক্লারেশন ফরম অনলাইনে পু রণ করে
সাবমিট করতে হবে।
উক্ত ফরম যথাযথ ভাবে পূ রন এবং সাবমিট
না করা হলে এয়ারলাইনস কর্তৃ পক্ষ যাত্রীকে
বিমানে আর�োহণের অনু মতি নাও দিতে পারে।

চলতি সপ্তাহে এষ্টোরিয়া ডিজিটাল ট্রাভৈলস
এর একজন যাত্রী হেলথ ডিক্লারেশন ফরম
অনলাইনে পু রণ না করায় তাঁকে জেএফকে
বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠান�ো হয়েছে।
উক্ত ফরম এর ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে
টিকেট ক্রয়ের সময় ট্র্যাভেল এজেন্ট এর সাথে
য�োগায�োগ করা যেতে পারে।

প্রধান সম্পাদক ও প্রকাশক: শাহ আহমদ, আওয়াজবিডি করপ�োরেশন লিমিটেড,জ্যাকসন হাইটস নিউইয়র্ক , ইউএসএ। (৩৭-৪২ ৭২ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস) নিউইয়র্ক -১১৩৭২, ফ�োন: +১৬৪৬৩০৯৬৬৬৫, +১৬৩১৯২০৩০৩৮
সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন ইমেইল: usa.awaazbd@gmail.com ওয়েব: www.awaazbd.us

