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উত্তর আমেররকা অরিস: বাংলামেমের 
স্াধীনতার সুবর্ণজয়ন্ী উপলমষে শুক্রবার 
যুক্তরাম্রের রনউইয়মক্ণ র মেরিসন স্কয়ার 
গামি্ণ মন হময় মগল ‘মগামডেন জুরবরল 

বাংলামেে কনসার্ণ ’। এ কনসামর্ণ র 
জন্য সরকামরর আইরসটি েন্ত্ররালয়মক 
মেরিসন স্কয়ার গামি্ণ মন প্ররত রেরনমরর 
জন্য ভাড়া গুনমত হময়মে ২ হাজার ৭ 

েত ৭৮ োরক্ণ ন িলার বা (বাংলামেরে 
েুদ্ায় ২ লাখ ৩৫ হাজার রাকা)। 
মিিরপিন মেওয়া তথ্যানুসামর, বত্ণ োন 
বারক অংে পৃষ্া ২ কলাে ২)

wbDBq‡K©

evsjv‡`k Kbmv‡U© 

gvZ‡jb cÖevmxiv, 

Z‡e...

উত্তর আমেররকা অরিস: এক রকে োয়সারা অবস্ার েমধ্য 
বাংলামেমের স্াধীনতার সুবর্ণজয়ন্ী উপলমষে শুক্রবার 
যুক্তরাম্রের রনউইয়মক্ণ র মেরিসন স্কয়ার গামি্ণ মন হময় মগল 
‘মগামডেন জুরবরল বাংলামেে কনসার্ণ ’। এই কনসামর্ণ  পারিে্ণ 
কমরমে রবশ্বরবখ্যাত ব্যান্ডেল স্কররপয়ন্স। সমগে রেল বাংলামেমের 
রিরকুর। বাংলামেমের ইরতহামস প্রথে মকামনা ব্যান্ড রনউইয়মক্ণ র 
ঐরতহারসক মেরিসন স্কয়ার গামি্ণ মন     (বারক অংে ২য় পৃষ্ায়)

ÔUvIqvi n¨vg‡jU‡mÕ BwZnvm 

Mo‡jb evsjv‡`‡ki jyrdzi

আওয়াজরবরি মিস্ক:
ররিমরমন বাংলামেরে অধু্যরিত লন্ডন বারা অব রাওয়ার হ্যােমলরমসর 
রনব্ণাহী মেয়র পমে তৃতীয়বামরর েমতা রনব্ণারিত হময়মেন রসমলমরর 
লুৎিুর রহোন। এবামরর রনব্ণািমন মলবার পাটি্ণ র প্রাথথী জন রবগসমক 
বড় ব্যবধামন হাররময় ইরতহাস গমড়মেন রতরন। ররিমরমন স্ানীয় এ 
রনব্ণািমন সারামেমে মলবার পাটি্ণ র জয়জয়কার হমলও কাউরন্সল 
রাওয়ার হ্যােমলরমস জয়যাত্া অব্যাহত মরমখমেন বাংলামেরে 
বংমোদ্ভূত লুৎিুর।                                (বারক অংে ২য় পৃষ্ায়)
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আওয়াজরবরি মিস্ক: আোর স্তী যরে মকামনা 
ধরমনর ভুল কমর থামক… আোর ইনভলবমেন্ট 
রেল না, তামত আরে রবরিত। মযরা বলা হমছে বা 
রামগ্ণর করা হমছে, েন্ত্রী এই কারমর এরা ঠিক না। 
তমব মেমসজরা মযভামব মগমে এরা সঠিক হয়রন।
মরাববার (৮ মে) দুপুমর মরল ভবমন সাংবারেকমের 

েুমখােুরখ হময় এ তথ্য জানান মরলেন্ত্রী।
(খবমরর বারক অংে ২য় পৃষ্ায়)

রতন যাত্ীমক জররোনা করায় টিটিই বরখাস্ত হওয়ার 
ঘরনায় েন্ত্রীর স্তী োম্ী আকতার েরনর রনমে্ণ েনা 
রেল বমল সংবােোধ্যমে প্ররতমবেন প্রকাে করা 
হয়। এ প্রসমগে জানমত িাইমল মরলেন্ত্রী সুজন 

†gqv‡`vËxY© Awfevmx‡`i wfmvi 

†gqv` evovj hy³ivóª

রনউইয়ক্ণ  অরিস: মেয়াে 
উত্তীর্ণ অরভবাসীমের রভসার 
মেয়াে মেড় বের বাড়ামনার 
মঘািরা রেময়মে যুক্তরা্রে। 
যুক্তরাম্রে মযসব অরভবাসীমের 
ওয়াক্ণ  পাররেমরর মেয়াে মেি 
হময়মে তামের রভসার মেয়াে 
বাড়ামনা হমব। তমব সকল 
ধরমরর অরভবাসীমের জন্য এই 
সুরবধা মেয়া হয়রন। শুধুোত্ 
রনরে্ণ ষ্ট সংখ্যক অরভবাসীমক 
এই সুরবধা মেওয়া হময়মে। 
মযসব অরভবাসী এইি ওয়ান 
রভসাধারী এবং ররিন কাি্ণ  পাওয়ার মিষ্টা করমেন 
(োরক্ণ ন স্ায়ী বারসন্া কামি্ণ র অরিরসয়াল নাে) 
খঁুজমেন এবং এেন রভসাধারীমের এই সুরবধার 

আওতাভুক্ত হমবন। নতুন মঘািরা অনুযায়ী 
ওয়াক্ণ  পাররেরধারী এসব অরভবাসীমক পরবতথী 
১৮ োমসর জন্য তামের  (বারক অংে ২য় পৃষ্ায়) 

hy³ivó« cÖevmxi 
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আওয়াজরবরি মিস্ক: রাজধানীর বনানী এলাকার শ্বশুরবারড়মত 
গলায় িাঁস রেময় আত্মহত্যা কমরমেন বাংলামেরে বংমোদ্ভূত 
যুক্তরাম্রের নাগররক মেখ মসামহব সাজ্াে। স্তীর অননরতক সম্পক্ণ  
এবং োনরসক রনয্ণাতমন বাধ্য হময় রতরন আত্মহত্যা কমরমেন বমল 
অরভমযাগ কমরমে পররবার।       (খবমরর বারক অংে ১৯ পৃষ্ায়)
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সেয় মেরিসন স্কয়ার গামি্ণ নর কনসার্ণ  মভ্যনুর ভাড়া ৫ লাখ োরক্ণ ন িলার 
বা (বত্ণ োন বাংলামেরে েুদ্ায় ৪ মকাটি ৩২ লাখ ২০ হাজার রাকা)। ২০০৬ 
সামল একই কনসার্ণ  মভ্যনুর ভাড়া রেল ৪ লাখ োরক্ণ ন িলার বা (বত্ণ োন 
বাংলামেরে েুদ্ায় ৩ মকাটি ৪৫ লাখ ৭৬ হাজার রাকা)। গত ৬ মে (শুক্রবার)
োত্ ৩ ঘন্টার মগামডেন জুরবরল বাংলামেে কনসামর্ণ র জন্য সরকামরর 
আইরসটি েন্ত্ররালয় বা আময়াজকমক ভাড়া গুনমত হময়মে প্রায় ৫ লাখ 
োরক্ণ ন িলার (বত্ণ োন বাংলামেরে েুদ্ায় ৪ মকাটি ৩২ লাখ ২০ হাজার 
রাকা।) মসই রহমসব অনুযায়ী মেরিসন স্কয়ার গামি্ণ মন প্ররত রেরনমরর জন্য 
ভাড়া বাব্দ গুনমত হময়মে ২ হাজার ৭ েত ৭৮ োরক্ণ ন িলার বা (বাংলামেরে 
েুদ্ায় ২ লাখ ৩৫ হাজার রাকা)। অপর রেমক, মেরিসন মস্কায়ার গামি্ণ মনর 
কনসার্ণ  মভ্যনুর আসন সংখ্যা ২০ হাজার ৭ েত ৮৯টি। আসন প্ররত ভাড়ার 
েূল্য পমড়মে ২৪ েেরেক ৫ োরক্ণ ন িলার বা (বত্ণ োন বাংলামেরে েুদ্ায় 
২ হাজার ৭৯ রাকা)। মগামডেন জুরবরল বাংলামেে কনসামর্ণ  প্রমবমের জন্য 
৫০ িলার মথমক ৪০০ িলার পয্ণন্ টিমকমরর েূল্য রনধ্ণারন করা হময়রেল। 
রবনা েূমল্যর টিমকমরর পররোন বাে রেময় রবরক্রত ১৮ হাজার টিমকমর গমড় 
১০০ োরক্ণ  িলার কমর ধরা হমল মোর আয় হময়মে ১.৮ রেরলয়ন োঋন 
িলার বা (বত্ণ োন বাংলামেরে েুদ্ায় ১৫ মকাটি ৫৫ লাখ ৯২ হাজার রাকা)। 
তমব এ ব্যাপামর সংরলিষ্ট কতৃ্ণ পমষের কামে মথমক এর মকান সঠিক রহমসব 
জানা যায়রন। মেরিসন স্কয়ার গামি্ণ ন বাংলামেে কনসামর্ণ র আয়-ব্যময়র 
সঠিক তথ্য রেগরগর প্রকাে করা হমব একটি োরয়ত্বেীল সূমত্ জারনময়মেন। 
উমলেখ্য, বাংলামেমের স্াধীনতার সুবর্ণজয়ন্ী উপলমষে শুক্রবার যুক্তরাম্রের 
রনউ ইয়মক্ণ র মেরিসন স্কয়ার গামি্ণ মন হময় মগল ‘মগামডেন জুরবরল 
বাংলামেে কনসার্ণ ’। এই কনসামর্ণ  পারিে্ণ কমরমে রবশ্বরবখ্যাত ব্যান্ডেল 
স্কররপয়ন্স। সমগে রেল বাংলামেমের রিরকুর। বাংলামেমের ইরতহামস প্রথে 
মকামনা ব্যান্ড রনউ ইয়মক্ণ র ঐরতহারসক মেরিসন স্কয়ার গামি্ণ মন পারিে্ণ 
করল। শুক্রবার রনউ ইয়মক্ণ র স্ানীয় সেয় রাত আররায় মেরিসন স্কয়ার 
গামি্ণ ন েমচে ওমে রিরকুর। জাে্ণারনর রবশ্বরবখ্যাত ব্যান্ডেল স্কররপয়ন্স 
কনসামর্ণ  উপমি পড়া মেরে-রবমেরে েে্ণকম্াতামের েুগ্ধ করমত পারমলও 
মস তুলনায় প্রবাসী বাংলামেরে েে্ণকম্াতামের সন্ষ্ট করমত পামররন 
বাংলামেমের রিরকুর। স্ানীয় সেয় শুক্রবার (৬ মে) অনুরষ্ত মগামডেন 
জুরবরল বাংলামেে কনসামর্ণ র শুরুমতই ইংমররজমত শুমভছো বক্তব্য মেন 
তথ্য ও মযাগামযাগ প্রযুরক্ত প্ররতেন্ত্রী জুনাইে আহমেে পলক।

নিউইয়র ক্ে  বাংলারেশ ্িসার ক্ে  
মাতরলি প্রবাসীরা, তরব...

(১ে পৃষ্ার পর)
শুক্রবার রনউইয়মক্ণ র স্ানীয় সেয় রাত আররায় মেরিসন স্কয়ার গামি্ণ ন 
েমচে ওমে রিরকুর। জাে্ণারনর রবশ্বরবখ্যাত ব্যান্ডেল স্কররপয়ন্স কনসামর্ণ  
উপমি পড়া মেরে-রবমেরে েে্ণকম্াতামের েুগ্ধ করমত পারমলও মস 
তুলনায় প্রবাসী বাংলামেরে েে্ণকম্াতামের সন্ষ্ট করমত পামররন 
বাংলামেমের রিরকুর।
স্ানীয় সেয় শুক্রবার (৬ মে) অনুরষ্ত মগামডেন জুরবরল বাংলামেে 
কনসামর্ণ র শুরুমতই ইংমররজমত শুমভছো বক্তব্য মেন তথ্য ও মযাগামযাগ 
প্রযুরক্ত প্ররতেন্ত্রী জুনাইে আহমেে পলক।
রতরন জানান, কনসার্ণ  মথমক পাওয়া অমথ্ণ েররদ্ ও অনুন্নত মেেগুমলার 
রেশুমের সাইবার রনরাপত্তায় ব্যয় হমব। ইউএনরিরপর সমগে রেমল কাজটি 
করা হমব বমল জানান রতরন। এরপর েমচে উমে জাতীয় সংগীমত কণ্ঠ 
মেলান েুরক্তযুদ্ধরবিয়ক েন্ত্রী আ ক ে মোজামম্ল হক, তথ্য ও প্রযুরক্ত 
রবভামগর প্ররতেন্ত্রী জুনাইে আহমেে পলক, সংসে সেস্য এ মক এে োেীে 
ওসোন, নুরুল ইসলাে, নারহে খান, অপরারজতা হক ও রবীন্দ্রসংগীত 
রেল্ী কামেরর রকবররয়া। তামের সমগে োঁরড়ময় জাতীয় সংগীমত কণ্ঠ মেলান 
অসংখ্য বাংলামেরেসহ আগত েে্ণনাথথীরা।
এরপর েমচে আমস বাংলামেমের জনরপ্রয় ব্যান্ড ‘রিরকুর’। ‘ধনধামন্য পুমপে 
ভরা’ রেময় ‘রিরকুর’ তামের পররমবেনা শুরু কমর। এরপর এমক এমক 
তারা মগময় মোনায় মেমের গান, জাগরমরর গান এবং রনমজমের মেৌরলক 
গান। এ সেয় রিরকুর ব্যামন্ডর গারয়কা ও েলমনতা োররেন সুলতানা সুেী 
বমলন, ‘ে্যারিসন স্কয়ার গামি্ণ মন গাইমত পারারা তামের জন্য রবরার এক 
অজ্ণ ন।’
অনুষ্ামন রেলনায়তন ভরত্ণ  রেল োনুমির ঢল। তামেরমক সােমন রনময় 
বাংলামেমের উন্নয়ন ও অরিগরতর রিত্ তুমল ধমর কময়কটি রভরিওরিত্ 
প্রেে্ণন করা হয়। বাংলামেমের আইরসটি রিরভেমনর হাইমরক পাক্ণ  
অথররটি আময়ারজত কনসার্ণ টি মেখার জন্য একই ম্ামত রেমেরেল নানান 
মেমের োনুি। 
শুরুমত প্রবাসী বাংলামেরেরা মগামডেন জুরবরল বাংলামেে কনসার্ণ  রনময় 
মতেন রকেু জানমত পামরনরন বমল মষোভ রময়মে।
মেরিসন মস্কায়ার গামি্ণ মনর ২০ হাজার ৭ েত ৮৯ আসন রবরেষ্ট 
রেলনায়তমনর প্রায় পুমরারাই রেল েে্ণকম্াতায় ভরত্ণ । এমের েমধ্য 
অরধকাংেই রেমলা রবমেরে েে্ণক, রবমেি কমর ইউমরারপয়ান নাগররক। 
তারা েুলত এমসরেল জাে্ণারনর রবশ্বরবখ্যাত ব্যান্ডেল স্কররপয়মন্সর গান 
শুনমত।
স্কররপয়ন্স ব্যান্ডেল যুক্তরা্রেব্যাপী ব্যাপক প্রিাররা িালামনার িমল প্রিুর 

সংখ্যক রবমেরে েে্ণমকর সোগে ঘমর।স্কররপয়মন্সর যুক্তরাম্রের ভক্তরা 
নতুন মলিাগান টিমকরস রু সী ে্য ‘মনা ওয়ান লাইক ইউ’ রকারস লাইভ 
আর এমভইলাবল এমভররমহায়ার টিমকরস আর মসাডে অথ্ণাৎ টিরকর রবরক্র 
হয় মযখামন মসখামন ‘মতাোর েমতা মকউ মনই’ রকারমের লাইভ মেখার 
টিরকর পাওয়া যায়। এনমজ িরকে, স্াভাব, টিমকরোস্ার, সীররিীক, 
টিমকর রসটি ও মেগা সীরস এর ওময়বসাইর মথমক রবমেরেরা টিমকর ক্রয় 
কমরন। প্রবাসী বাংলামেরেরা েে্ণকম্াতারা এসব ওময়বসাইমর টিমকর 
পাওয়া যামছে তার মকান সন্ানই জানমতন না। অনুষ্ামনর এক সপ্াহ 
আমগ প্রবাসীরা জানমত মপমরমেন শুধুোত্ ‘টিমকরোস্ার’ িরকে-এ 
টিমকর পাওয়া যামছে এ খবর।
মগামডেন জুরবরল বাংলামেে কনসামর্ণ  মবরেরভাগ েে্ণক হবার কারন হমলা 
আময়াজক সরকামরর আইরসটি েন্ত্ররালয়। তামের মতেন মকামনা প্রিার-
প্রিাররা রেল না। অনুষ্ামনর স্ানীয় ইমভন্ট ে্যামনজমেন্ট মেইন র্রিে 
রেরিয়া নােক প্ররতষ্ান প্রকামে্য আমসনরন। রনউ ইয়ক্ণ  মথমক প্রকারেত 
১৫টি সাপ্ারহক পরত্কার েমধ্য োত্ কেসংখ্যক প্রিামরর ৪/৫টি পরত্কায় 
োয়সারা মগামের রবজ্াপন প্রকাে করা হয়। এসব রবজ্াপমন কনসামর্ণ র 
সেয়সূরি, টিমকমরর েূল্য, টিমকর মকাথায় পাওয়া যামব, কার সমগে 
প্রময়াজমন মযাগামযাগ করা যামব মসসব রবিময়র মকামনা উমলেখ মনই। 
োয়সারা মগামের প্রিাররা োত্। উক্ত রবজ্াপন গুমলামত ে্যারিসন মস্কায়ার 
গামি্ণ মনর ঠিকানাও উমলেখ করা হয়রন।
অনুষ্ামন বাংলামেমের রিরকুর ব্যান্ড েমলর জন্য সেয়সীো রনধ্ণারন করা 
রেমলা োত্ ৩০ রেরনর। রেল্ীরা শুধু তাড়াহুড়া কররেমলন। এর িমল প্রায় 
প্ররতটি গামনর স্ায়ী ও একটি কমর অন্রা মগময় মেমড় মেন। েুরক্তযুদ্ধ 
সংরলিষ্ট মতেন মকান গানই গায়রন। দু’টি মেোত্বমবাধক গান পররমবেন করা 
হমলও গায়কী মতেন ভামলা হয়রন বমল েে্ণকরা েন্ব্য কমরন। রিরকুমরর 
মভাকারলষ্ট োররেন সুলতানা সুরে গান পররমবেমনর মিময় ইংমররজমতই 
মবরে কথা বলার িমল ম্াতামের োমে রবররক্ত মেখা মেয়। রতরন বাংলায় 
গান মগমলও সব কথাই বমলমেন ইংমররজমত, এরা সহমজই মেমন রনমত 
পাররেমলন না ম্াতারা।
যুক্তরা্রে প্রবাসীমের েমধ্য বীর েুরক্তমযাদ্ধা, রবরেষ্ট ব্যরক্তবগ্ণ, প্ররতরষ্ত 
মলখক-সারহরত্যক-সাংবারেকমের রবনা েূমল্য রেলনায়তমন প্রমবমের 
সুমযাগ মপময়মেন বমল জানা মগমে। তমব আওয়ােী লীমগর মকান ররি 
টিমকর পানরন। এজন্য অমনমকই তীরি মষোভ প্রকাে কমরন।

‘্াওয়ার হ্ামরল্রস’ ইনতহাস 
গড়রলি নসরলর্র লুৎফুর

(১ে পৃষ্ার পর)
শুক্রবার (৬ মে) স্ানীয় 
সেয় রবমকমল লন্ডমনর 
ক্যানারর ওয়ামি্ণ  
মভার গরনা মেমি 
আনুষ্ারনকভামব রনব্ণািমনর 
িলািল মঘািরা করা হয়।
প্রাপ্ িলািমল মেখা 
মগমে, ৪০ হাজার ৮০৪ 
মভার মপময় জয়ী হময়মেন 
লুৎিুর। যা মোর প্রেত্ত মভামরর ৫৪ েেরেক ৯ েতাংে। তার রনকরতে 
প্ররতদ্বন্দী মলবার পাটি্ণ র জন রবগস মপময়মেন ৩৩ হাজার ৪৮৭ মভার। 
এপিায়ার পাটি্ণ র লুৎিুর রহোন মলবার পাটি্ণ র জন রবগমসর মিময় ৭ হাজার 
৩ ে ১৭ মভার মবরে মপময় রনব্ণারিত হময়মেন।
রাওয়ার হ্যােমলরস কাউরন্সমল মোর ২ লাখ ৫ হাজার ১৮৯ মভামরর েমধ্য 
মোর ৮৬ হাজার ৯ টি মভার কাস্ হময়মে যা মোর মভারামরর ৪১.৯২ 
েতাংে।
১৯৬৫ সামল রসমলমরর ওসোনীনগমর জন্ম মনন লুৎিুর রহোন। রতরন 
২০১০ ও ২০১৪ সামল দুবার সরাসরর মভামর বারা অব রাওয়ার হ্যােমলরমসর 
মেয়র রনব্ণারিত হন।
লুৎিুমরর এ রবজয় ররিমরমন রবমেি কমর বাঙারলপাড়ায় েূলধারার েলগুমলার 
বাইমর এমস ররিমরমনর রাজনীরতমত এরগময় যাওয়ার পমথ রনঃসমন্মহ 
মপ্রররা বমল েমন করমেন ররিমরমনর বাংলামেরে করেউরনটি মনতারা।
যুক্তরাজ্য প্রবাসী করেউরনটি মনতা ও সাংবারেক আবদুল হক বমলন, 
‘পূব্ণ লন্ডমন বাংলামেরে করেউরনটিমক রনময় যারা েীঘ্ণরেন ধমর মখলরেল, 
লুৎিুর ভাইময়র এ রবজয় তামের প্ররত মোষেে জবাব। আর বাংলামেরে 
করেউরনটির সুমযাগ-সন্ানীমের জন্য এ রবজয় একটি বড় রেষো।’
এরেমক লন্ডমন মরিররিজ কাউরন্সল রনব্ণািমন মির বাংলামেরে বং মোদ্ভূত 
মজ্যাস্া ইসলােসহ ৬ জন নারী জয়ী হময়মেন। মজ্যাস্া ইসলাে আমগর 
েিায় কাউরন্সল রনব্ণারিত হময় মরিররিমজর মিপুটি মেয়মরর োরয়ত্ব 
কমররেমলন।
রতরন বাংলামেমের মেৌলভীবাজার মজলার একারুনা ইউরনয়মনর 
উত্তরেুলাইে রিামের রেয়া ধন রেয়ার কন্যা। তার স্ােীর নাে সাে ইসলাে 
রতরনও মরিররিমজর রদ্বতীয় বামরর েতন কাউরন্সল রনব্ণারিত হময়মেন।
সাে cinebuzztimes.com নামের একটি মপার্ণ ামলর প্রধান সম্পােক। 
মজ্যাস্া ইসলামের জন্ম যুক্তরাজ্য হমলও রতরন মেৌলভীবাজার আলী 
আেজাে সরকারর বারলকা উচ্চ রবে্যালময় অধ্যয়ন কমররেমলন।
কাউরন্সল পমে অন্য ৫ জন হমলন, সসয়ো সায়ো আহমেে, সাঈো মিৌধুরী, 
পুরপেতা গুপ্া, লুৎিা রহোন ও তাইিুর রেীে। প্রথে বামরর েতন সাঈো 
মিৌধুরী ও লুৎিা রহোন রবজয়ী হময়মেন।
সসয়ো সায়ো আহমেে, পুরপেতা গুপ্া, তাইিুর রেীে ও মজ্যাস্া ইসলাে 
নাে ৪ জন নারী রদ্বতীয় মেয়ামে কাউরন্সলর পমে রবজয়ী হমলন।

মময়ারোত্ীরকে নিসার 
মময়াে

(১ে পৃষ্ার পর)
মেয়ামোত্তীর্ণ কামজর রভসা ব্যবহার করার 
অনুেরত মেওয়া হমব।
যারা কে্ণসূমত্ যুক্তরাম্রে এমসমেন এবং মবঁমি 
থাকার মষেমত্ মকামনা আইরন বাধা োড়াই 
োরক্ণ ন যুক্তরাম্রে আ্য় খঁুজমেন এেন অমনক 
কে্ণজীবী   ভারতীয় ও িীনা নাগররকমের জন্য 
একটি আেীব্ণাে রহসামব এমসমে।
গত ৩ মে মহােল্যান্ড রসরকউররটি রিপার্ণ মেন্ট 
মঘািরা কমর ময নতুন এই রনয়ে ৪ মে (বুধবার) 
মথমক কায্ণকর হমব৷
রভসার মেয়াে বাড়ামনার মঘািরার িমল 
যুক্তরাম্রে আইরন অরভবাসন সংস্ার কামে 
জো মেওয়া নরজররবহীন ১ রেরলয়ন অরভবাসী 
উপকৃত হমবন। বাইমিন প্রোসন েমন করমে 
রভসার মেয়াে বাড়ামনার পমল এক লাখ োনুি 
সবধভামব কাজ করার সুমযাগ পামব, িমল 
্রেক সংকমরর সেস্যা সোধান হমব।
এর আমগ ইউনাইমরি মস্রস রসটিমজনরেপ 
অ্যান্ড ইরেমরিেন সারভ্ণ মসস (ইউএসরসআইএস) 
োেলায় ভরা। আমগর ১৮০ রেমনর এক্সমরনেনটি 
অকায্ণকর বমল েমন করা হময়রেল।
এটি আরও বমলমে, ময এই অস্ায়ী রনয়েটি 
অ-নাগররকমের তামের পররবার বজায় রাখমত 
এবং তামের পররবারমক ভালভামব সেথ্ণন করমত 
সহায়তা করমব। এটি মেমের রনময়াগকত্ণ ামের 
মকামনা বাধা ও অরস্রতেীলতা োড়াই তামের 
কাজ ও ব্যবসা িালামত সহায়তা করমব।
USCIS এর সঠিক রনয়ে রক রক?
প্রথেত, ১৮০ রেমনর এক্সমরনেনসহ সেস্ত 
অরভবাসীমের, এবং একটি মেয়ামোত্তীর্ণ ওয়াক্ণ  
পাররের রনময়ামগর অনুমোেন এবং EAD 
সবধতার জন্য একটি বরধ্ণত সেয় মেওয়া হমব
রদ্বতীয়ত, ময সেস্ত অ-নাগররকরা এখনও ১৮০ 
রেমনর পূব্ণবতথী এক্সমরনেন সেময়র অধীমন 
রময়মে তামের অরতররক্ত ৩৬০ রেন মেওয়া 
হমব, যা মোর ৫৪০ রেন পয্ণন্, এবং EAD 
সবধতার জন্য একটি এক্সমরনেন লাভ করমব।
তৃতীয়ত, যামের সবধ EAD আমে এবং তারা 
এটি পুনন্ণবীকরমরর জন্য আমবেন কমরমেন 
তামের ৫৪০ রেমনর এক্সমরনেন মেওয়া হমব। 
যরে EAD এর মেয়াে মেি হওয়ার আমগ 
পুনন্ণবীকরর প্ররক্রয়া করমত ব্যথ্ণ হয়।
প্রসগেত, ররিনকাি্ণ  রনরচিত কমর ময োরক্ণ ন 
যুক্তরাম্রে বসবাসকারী ব্যরক্ত মেেটির স্ায়ী 
বারসন্া। H1-B রভসা তামের মেওয়া হয় যারা 
আমেররকান মকাম্পারনগুমলামক তার্বিক বা 
প্রযুরক্তগত েষেতায় রবমেিজ্মের রনময়াগ মেয়। 
অমনক আধুরনক প্রযুরক্ত মকাম্পারন প্ররত বের 
হাজার হাজার ভারতীয় ও িীনা কেথী রনময়াগ 
কমর। এই মপ্রারিােটি ভারতীয় এবং িীনামের 
েমধ্য সবমিময় মবরে িারহোর রভসা।

আোর স্তী মযটি যা 
কমরমে।
(১ে পৃষ্ার পর)

বমলন, আরেও রবিয়টি শুমনরে।
টিটিইর বরখামস্তর রসদ্ধান্ প্রত্যাহামরর কথা জারনময় 
সুজন বমলন, তার সাসমপনেন মলরার উইথড্র করা 
হমছে এবং ময রিরসও (রবভাগীয় বারররজ্যক কে্ণকত্ণ া) 
এ ধরমনর অি্ণ ার রেময়মে, তামক আেরা একরা মোকজ 
কররে ময, কীভামব মসরা রেল। কামজই রবিয়গুমলা 
সবই িমল আসমব। ‘তার োমন মবাো যামছে ময, 
মররলমিামনর কথার ওপর অরভমযামগর রভরত্ত কমর 
মস এেন রসদ্ধান্ রনময়মে। এরা আেরা (রিরসওর 
কামে) ব্যাখ্যা মিময়রে। রিরসওমক ইমতােমধ্য মোকজ 
করার রনমে্ণ ে মেয়া হময়মে।’ গত ৪ মে রেবাগত রামত 
খুলনা মথমক ঢাকাগােী আন্ঃনগর সুন্রবন এক্সমপ্রস 
মরেমন এ জররোনার ঘরনা ঘমর। পমর বৃহপিরতবার (৫ 
মে) রবমকমল ঈশ্বরেীর পাকেী রবভাগীয় মরলওময় 
বারররজ্যক কে্ণকত্ণ া (রিরসও) নারসর উরদিমনর রনমে্ণ মে 
তামক সােরয়ক বরখাস্ত করা হয়। বরখাস্ত হওয়া টিটিই 
মো. েরিকুল ইসলাে মরলওময় জংেন ঈশ্বরেীর টিটিই 
মহিমকায়ার্ণ ামরর সমগে যুক্ত।
ঘরনার পর সোমলািনার েুমখ পুমরা রবিয়টি তেমন্ 
েরনবার মরমলর পষে মথমক রতন সেমস্যর করেটি 
গেন করা হয়। ঘরনার প্রকৃত কারর খঁুমজ মবর করমত 
পাকেীমত আজ ওই রতন যাত্ী ও টিটিইর সমগে কথা 
বলমেন তেন্ করেটির সেস্যরা।
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রনজস্ প্ররতমবেক: রাজোহী রবশ্বরবে্যালময়র 
(রারব) সামবক উপািায্ণ এে আবু্দস মসাবহান 
তার রদ্বতীয় মেয়ামের মেি রেমন ১৩৮ 
জনমক অনবধভামব রনময়াগ রেময় তুেুল 
সোমলারিত হময়রেমলন। এই মপ্ররষেমত 
রেষো েন্ত্ররালময়র করা তেন্ করেটিও 
অরভমযামগর সত্যতা মপময় প্ররতমবেন মেয়। 
এই ঘরনার এক বেমরও তার রবরুমদ্ধ মকামনা 
োরস্তেূলক ব্যবস্া মনয়া হয়রন। এমত হতাে 
ও ষুেব্ধ রবশ্বরবে্যালময়র রেষেক-রেষোথথীরা 
অরবলমবে এে আবু্দস মসাবহামনর রবরুমদ্ধ 
োরস্ত োরব কমরমেন। এর আমগ ২০২০ সামল 
সামবক উপািায্ণ এে আবু্দস মসাবহামনর 
রবরুমদ্ধ স্জনপ্রীরত, মস্ছোিাররতা, আরথ্ণক 
মলনমেনসহ নানা অরনয়মের একারধক 
অরভমযাগ এমন রা্রেপরত, প্রধানেন্ত্রী 
ও রেষোেন্ত্রীর েিতমর রিঠি পাোয় 
রবশ্বরবে্যালময়র ৬২ জন রেষেক। তার রবরুমদ্ধ 
অরভমযাগ, রনময়াগ পাওয়ার পরপরই ২০১৭ 
সামলর ২১ জুন রবশ্বরবে্যালময়র আিায্ণ ও 
রা্রেপরতমক অসত্য তথ্য রেময় উপািায্ণ 
পেমক ১ রেমনর জন্য েূন্য মরমখ রনমজর 
রবভাগ মথমক অবসর মনন রতরন। এোড়াও 
মেময় ও জাোইমক রনময়াগ রেমত ২০১৭ 
সামলর আগমস্ রবে্যোন রবশ্বরবে্যালময়র 
রনময়াগ নীরতোলায় মযাগ্যতা রেরথল কমরন।
এোড়াও রতরন রনম্নস্তমরর কে্ণিারী রনময়ামগ 
বয়স বারড়ময় রেষোগত মযাগ্যতাও 
করেময়রেমলন। এে আবু্দস মসাবহামনর 
োরয়ত্বকামল প্রায় ৩৮ মকাটি রাকার রতনটি বৃহৎ 
প্রকল্ অনুমোেন পায়। অরভমযাগ রময়মে, 
এসব প্রকমল্র খরমি অরতররক্ত েূল্য ধমর 
রতরন অনুগত ও পেমন্র ব্যরক্তমের োরয়ত্ব 
রেময়মেন। এোড়াও তার অনুগত ও পেমন্র 
রেষেক-কে্ণকত্ণ া-কে্ণিারীরমের স্জনমেরও 
নানা পমে রনময়াগ মেয়ার অরভমযাগও 
রময়মে। এোড়াও রবশ্বরবে্যালময়র একটি 

িুমলেক্স বারড় ১৮ োস নানা অজুহামত েখমল 
রামখন, যার িমল প্রায় সামড় ৫ লাখ রাকার 
রাজস্ ষেরত হয়। এসব অরভমযামগর রভরত্তমত 
২০২০ সামলই তেন্ করেটি গেন কমর রেষো 
েন্ত্ররালয়। তেন্ করেটি এসব অরভমযামগর 
প্রাথরেক সত্যতা পায়। এরপর এে আবু্দস 
মসাবহানসহ ঘরনষ্জনমের সম্পমের 
মগাময়ন্া তেন্, তার মেময়-জাোতাসহ ৩৪ 
জন রেষেমকর রনময়াগ বারতল, মকািাধ্যষেমক 
অপসাররসহ একারধক সুপাররে কমর। এরই 
পররমপ্ররষেমত ২০২০ সামলর রিমসবেমর 
রবশ্বরবে্যালময় সব ধরমনর রনময়ামগ রনমিধাজ্া 
জারর কমর রেষো েন্ত্ররালয়। রকন্তু গত বের 
৬ মে রবোয়কামল েন্ত্ররালময়র রনমিধাজ্ার 
মতায়াক্া না কমরই ১৩৮ জনমক রবরভন্ন পমে 
রনময়াগ রেময় যান এে আবু্দস মসাবহান। 
একই রেন এই ঘরনা তেমন্ একটি করেটি 
গেন কমর রেষো েন্ত্ররালয়। পমর গত বের 
মসমটেবেমর সুপাররেসহ তেন্ প্ররতমবেন 
জো মেয় করেটি। এই তেমন্ রবোয়কামল 
এে আবু্দস মসাবহামনর মেয়া রনময়ামগ 
অরনয়ে খঁুমজ পাওয়া যায় বমল জানান ওই 
করেটির এক সেস্য। এোড়া ওই বেমরর 
মসমটেবেমর ১৩৮ জমনর রনময়ামগ স্রগতামেে 
মেয়ার পাোপারে রনময়াগ বারতল ও এে 
আবু্দস মসাবহামনর রবরুমদ্ধ ব্যবস্া মনয়ার 
প্রমনে রুল জারর কমর হাইমকার্ণ । মসসেয় 
নাে প্রকামে অরনছুেক করেটির এক সেস্য 
জানান, েন্ত্ররালময়র রনমে্ণ েনার আমলামক 
রনময়ামগর ঘরনায় জরড়তমের রিরনিত কমর 
রকেু সুপাররে করা হময়মে। প্ররতমবেমন 
রবতরক্ণ ত ১৩৮ জমনর রনময়ামগ এে আবু্দস 
মসাবহানমক েূল অরভযুক্ত রহমসমব রিরনিত 
করা হয়। তার ওপর মেেত্যামগও রনমিধাজ্া 
জারর করা আমে।
এসব রনময়ামগ রবোয়ী রভরসর সহমযাগী 
রহমসমব রিরনিত করা হময়মে তার জাোতা ও 

আইরবএ প্রভািক এটিএে োমহে পারমভজ, 
মিপুটি মররজ্রিার ইউসুি আলী, সহকারী 
মররজ্রিার তাররকুল আলে ও সহকারী 
মররজ্রিার োেুন অর রেীেমক। তামের 
সকমলর রবরুমদ্ধ প্রিরলত আইমন ব্যবস্া 
রনমত বলা হময়মে।
এরেমক, অরনয়ে কমরও োরস্তর না 
পাওয়ায় হতাো ও মষোভ প্রকাে কমরমেন 
রবশ্বরবে্যালময়র রেষেক ও রেষোথথীরা। 
রবশ্বরবে্যালময়র সামবক রেষোথথী অব্ণাক 
আরেত্য বমলন, রনময়াগবাররজ্য, রসরন্ডমকমর 
েন েমতা রনয়ে পররবত্ণ ন কমর রনমজর 
মেময় জাোইমক রনময়াগ, কে্ণকত্ণ া-কে্ণিারী 
রনময়ামগও তার অরনয়মের অরভমযাগ 
গরোধ্যমে মেমখরে। এসব অরভমযামগর 
তেন্ হময়মে, সত্যতাও রেমলমে। রকন্তু রতরন 
মকন রবিামরর েুমখােুরখ হমলন না তা আেরা 
জারন না। তামক রবিামরর েুমখােুরখ না করমল 
রবশ্বরবে্যালময়র রেষেকমের মনাংরা রাজনীরত, 
অমযাগ্য ব্যরক্ত গুরুত্বপূর্ণ োরয়মত্ব আসার 
ম্াত বন্ করা সম্ভব হমব না। এইরা জারতর 
জন্য, মেমের জন্য, একরা রবশ্বরবে্যালময়র 
জন্য েীঘ্ণমেয়ােী একরা ষেরতর কারর।
এ রবিময় রবশ্বরবে্যালময়র রা্রেরবজ্ান 
রবভামগর অধ্যাপক এস এে এক্রাে উল্যাহ 
বমলন, অন্যায় রা্রে ব্যবস্ামক ধ্ংস কমর। এই 
জায়গা মথমক েুরক্তর উপায় অন্যাময়র োরস্ত 
রবধান করা। মসই মষেমত্ প্রমিসর আবু্দস 
মসাবহামনর রবিয়টি প্রোররত হবার পরও 
িাপা পমর যামছে এরা আোমের রেরষেত 
সোমজর জন্য িরে ধাক্া, হতাো ও কমষ্টর। 
এমত ন্যায়রবিার নষ্ট হমছে এবং ভরবি্যমত 
যারা অন্যায় করমব বমল েনরস্র কমরমে তারা 
উৎসাহ পামছে। এই জায়গা মথমক উত্তরমরর 
একোত্ উপায় হমলা যত দ্রুত সম্ভব প্রমিসর 
মসাবহান ও তার সামথ যারা জরড়ত তামের 
োরস্তর েুমখােুরখ করা।
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আওয়াজরবরি মিস্ক: ভাসুরবহার। 
অবকাোমোগত উন্নয়মনর অভামব 
গুরুত্ব হারামছে প্রািীন এ পুরাকীরত্ণ । 
সরকারর পৃষ্মপািকতায় এটি হময় 
উেমত পামর মেমের অন্যতে 
পয্ণরনমকন্দ্র। িমল িীন, জাপানসহ 
অন্যান্য মবৌদ্ধধমে্ণর মেেগুমলা হমত 
রবমেরে পয্ণরকমের আনামগানা 
কময়কগুর বৃরদ্ধ পামব।
বগুড়ার েহাস্ানগড় মথমক িার 
োইল উত্তর পরচিমে এবং রবহার 
মবৌদ্ধ স্তুপ মথমক এক োইল 
উত্তমর ভাসুরবহার বা রবশ্বরবহার 
অবরস্ত। ভাসুরবহার স্ানীয়মের 
কামে নরপরতর ধাপ নামে পরররিত। 
সম্ার হি্ণবধ্ণমনর রাজত্বকামল ৬৩৮ 
সামল িীনা পরররাজক রহউময়ন সাং 
এই রবহার পররেে্ণমন আমসন। রতরন 
রবহামর রতন োস অবস্ান কমরন 
বমল ঐরতহারসকভামব স্ীকৃত।
ভাসুরবহামর একটি সুউচ্চ দুই 
তলা, রতন তলা অথবা িার তলা 
রেষো প্ররতষ্ান রেল। এখামন সাত 
েতারধক মবৌদ্ধ পরন্ডত আবারসক 
মহামস্মল অবস্ান কমর রেষো 
রিহর করমতন। স্যার আমলকজান্ডার 
কারনংহাে ১৮৭৯-৮০ সামল 
ভাসুরবহার পররেে্ণন কমরন। রতরন 
এই রবহারমক রহউময়ন সাং বরর্ণত 
স্ান রহমসমব িূড়ান্ভামব েনাক্ত 
কমরন।
এগামরা েতমক সেবধেথীমের 
উত্ামনর িমল মবৌদ্ধমের প্ররত 
তামের ঘৃরা, অবজ্া ও েত্রুতায় 
মবৌদ্ধরা ধে্ণহীন সোমজ পরররত 
হয়। িমল ভাসুরবহামরর িার তলা 
প্রাসােটি পররত্যক্ত হয়। দুব্ণল পাল 
রাজামের অমনমক রাজত্ব মেমড় 
মেি জীবমন এখামন মসবক রহমসমব 
বসবাস করমত থামকন। মস জন্য 
এই রবহামরর নাে হয় নরপরতর 
ধাপ। সেময়র করাল রিামস পাল বংে 
রবনােপ্রাপ্ হমল পরতত অবস্ায় 
রবহারটি ধীমর ধীমর ধ্ংসপ্রাপ্ হয়। 
১৯৭৩-৭৪ সামল এই ধ্ংসপ্রাপ্ 
রবহারটি প্রথে বামরর েমতা খনন 
করা হয়। খনমনর পর এখামন 
েে েতমকর দুটি আয়তাকার 
প্রাসাে মেবালময়র রভরত্তেূল ও 
দুটি েরন্মরর রভরত্তেূল আরবষৃ্ত 
হয়। রবরভন্ন সেময় ভাসুরবহার ধাপ 
খনন কমর এখামন সাত েতারধক 
প্রত্নরনেে্ণন পাওয়া যায়। প্রায় ৩৭ 
একর জরের ওপর ভাসুরবহার 
বত্ণ োমন অররষেত রময়মে।
প্রখ্যাত িীনা পরররিাজক রহউময়ন 
সাংময়র পররেে্ণনকৃত বগুড়ার 
ভাসুরবহার আকি্ণরীয় পয্ণরন 
মকন্দ্র রহমসমব গমড় উেমত 
পামর। ঐরতহারসকভামব গুরুত্বপূর্ণ 
ভাসুরবহার রনজ্ণ ন ও প্রত্যন্ অচেমল 
অবরস্ত হওয়ায় মেমের অন্যান্য 
পয্ণরন পিমরর েমতা এর মতেন 
পরররিরত মনই। স্াপনাটির পরররিরত 
বাড়মল িীন, জাপানসহ মবৌদ্ধ 
ধে্ণাবলবেী অন্যান্য মেমের অমনক 
পয্ণরক বাংলামেমে আসমবন বমল 
স্ানীয়রা েমন কমরন।
ভাসুরবহামরর িারপামে এখমনা 

মকান বাউন্ডারর ওয়াল রনরে্ণত হয়রন। 
িমল এটি সবসেয় অরনরাপে থামক। 
এখামন মবড়ামত আসা পয্ণরকরাও 
অরনরাপত্তায় মভামগন। শুধুোত্ 
কাঁিা ঘামসর উপর বসা োড়া 
এখামন বসার মকান আলাো ব্যবস্া 
বা মবচে মনই। িমল পয্ণরমকমের 
সবসেয় োঁরড়ময় থাকমত হয় অথবা 
কাঁো ঘামসর উপর বসমত হয়। এর 
মকাথাও মকান যাত্ীোউরন মনই। 
িমল বৃরষ্টর সেয় পয্ণরকমের বৃরষ্টর 
পারনমত রভজমত হয়। ভাসুরবহামর 
মকান মেৌিাগারও রনরে্ণত হয়রন। 
ভাসুরবহামরর িারপামে বাউন্ডারর 
ওয়াল রনে্ণার, রবদু্যৎ ও পারনর 
ব্যবস্া, মহামরল-মরসু্মরন্ট, মসৌন্য্ণ 
বধ্ণন, রপকরনক মেি, মরস্ হাউজ, 
মেৌিাগার ও পয্ণরকমের জন্য 
রনরাপত্তা ব্যবস্া করা হমল এখামন 
মেরে-রবমেরে পয্ণরমকর আগেন 
মবমড় যামব।মসই সমগে টিরকর ব্যবস্া 
িালু করা হমল সরকামরর রাজস্ 
আহরমরর সুমযাগও সৃরষ্ট হমব বমল 
পয্ণরন সংরলিষ্টরা েমন কমরন।
ভাসুরবহামরর বত্ণ োন মেখামোনার 
োরয়মত্ব থাকা এনােুল হক জানান, 
অবমহরলত এই ধাপটি মেখমত 
এখমনা রেমন প্রায় ১ হাজামররও 
মবরে েে্ণনাথথী আমসন। ভাসুরবহামরর 
দুই োইল পরচিমে রময়মে ্ংসান 
েীরঘ। ৩০০ রবঘা আয়তমনর বৃষে 
মোরভত, োয়া মঘরা েীরঘটির 
দৃে্যও অপরূপ। এলাকাবাসীর োরব, 
ভাসুরবহামরর সমগে ঐ েীরঘর সংমযাগ 
সড়ক সতরর করা হমল মবড়ামত 
আসা পয্ণরকরা সহমজই ঐ েীরঘর 
পাড়ও ঘুরমত পারমব। িমল পয্ণরন 
পির রহমসমব ভাসুরবহামরর গুরুত্ব 
আমরা মবমড় যামব।
সংসৃ্করত রবিয়ক েন্ত্ররালয় ও 
বাংলামেে রেল্কলা একামিরের 
মযৌথ আময়াজমন ২০১৯ সামল 
ভাসুরবহামর দুই রেনব্যাপী মেমের 
বৃহৎ ‘প্রত্ননারক’ েচেস্ হয়। ঐ 
অনুষ্ামন সরকারর পেস্ কে্ণকত্ণ া 
োড়াও মেেবমরর্য ব্যরক্তরা উপরস্ত 
রেমলন। সংবাে োধ্যমে প্রত্ননারক 
মেমে-রবমেমে প্রিার পাওয়ায় 
ভাসুরবহার অমনকরা পরররিরত 
পায়। অবমহরলত ভাসুরবহামর 
অবকাোমো উন্নয়ন ও পয্ণরকমের 
জন্য প্রময়াজনীয় সুমযাগ-সুরবধার 
ব্যবস্া করা মগমল মেমে-রবমেমে 
অন্যতে পয্ণরন পির রহমসমব গমড় 
উেমত পামর। রেবগঞ্জ উপমজলার 
রবহার ইউরনয়ন পররিমের 
মিয়ারে্যান েরহদুল ইসলাে বমলন, 
ঐরতহারসক রেক মথমক গুরুত্বপূর্ণ 
হমলও ভাসুরবহার খুবই অবমহরলত। 
পয্ণরমনর জন্য অপার সম্ভাবনােয় 
ভাসুরবহামরর অবকাোমোগত 
উন্নয়ন হমল এটি মেমের অন্যতে 
পয্ণরন মকন্দ্র রহমসমব গমড় উেমব।
প্রত্নত্বি অরধেপ্মরর রাজোহী 
আচেরলক পররিালক নারহে 
সুলতানা বমলন, সীরেত বামজমরর 
কারমর রুটিন মেরােত োড়া 
বাউন্ডারর ওয়াল রনে্ণার ও অন্যান্য 
অবকাোমো উন্নয়ন সম্ভব হমছে না।
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আওয়াজরবরি মিস্ক: সরকামরর 
সমগে দূরত্ব নয়, সম্পক্ণ  রষো কমরই 
সােমনর রেমক িলমত িাইমে 
একসেময়র আমলারিত সংগেন 
মহিাজমত ইসলাে বাংলামেে। 
এরই অংে রহমসমব েুিমলকা 
রেময় কারাগার মথমক েুরক্ত মপমত 
সরকামরর কামে আমবেন কমরমে 
েীি্ণ মনতামের পররবার। সরকামরর 
নেনীয়তার কারমর এরই েমধ্য েুরক্ত 
মপময়মে কারাগামর বরন্ মহিাজমত 
ইসলামের মনতামের উমলেখমযাগ্য 
অংে। অমনমক রময়মেন েুরক্তর 
অমপষোয়। মহিাজমত ইসলামের 
প্রিার সম্পােক োওলানা েুরহউরদিন 
রাব্ানী বমলন, ‘সরকামরর সমগে 

রবমরামধ রগময় োরব-োওয়া আোয় 
করা যামব না তা আেরা বুরে। তাই 
সেমোতার োধ্যমে মনতা-কেথীমের 
েুরক্ত এবং োরবগুমলা আোময়র 
মিষ্টা কররে। মরিিতার হওয়া 
মনতা-কেথীমের রসংহভাগই েুরক্ত 
মপময়মেন। আো করর বারকরাও দ্রুত 
েুরক্ত পামবন।’  
জানা যায়, গত বেমরর োমি্ণ  
মেেব্যাপী নােকতার ঘরনার পর 
মরিিতার হন মহিাজমত ইসলামের 
তৎকালীন মকন্দ্রীয় এবং মজলা 
করেটির রসংহভাগ মনতা। এরই 
েমধ্য মকন্দ্রীয় করেটিমত অমনক 
রেবেলও হয়। ওই ঘরনার পর 
মথমক আমলারিত সংগেনটির 

কায্ণক্রে মপ্রস রররলমজর েমধ্যই 
সীরেত হময় পমড়। এরই েমধ্য গত 
২৩ োি্ণ  কারাগামর থাকা মনতা-
কেথীমের েুরক্তর রবিময় সরকামরর 
সমগে আমলািনা করমত পাঁি 
সেস্যরবরেষ্ট একটি করেটি গেন করা 
হয়। ওই করেটির সেস্যরা মনতা-
কেথীমের েুরক্তর রবিময় সরকামরর 
সমগে মযাগামযাগ কমর িমলমেন। 
সাংগেরনক োড়াও ব্যরক্তগত 
উমে্যামগ সরকামরর রবরভন্ন েহমল 
ধরনা রেময় যামছেন কারাবরন্ 
মহিাজমত ইসলামের মনতার 
পররবামরর মকউ মকউ। পররবামরর 
পষে মথমক েুিমলকা রেময় এরই 
েমধ্য মহিাজমত ইসলামের ৫ 

েতারধক মনতা-কেথী জারেমন েুরক্ত 
মপময়মেন। কারাগামর বরন্ থাকা 
েধ্যেসাররর মনতামের অমনমকই 
আবার জারেমনর অমপষোয় 
রময়মেন। মহিাজমত ইসলামের 
মনতা-কেথীমের েুরক্তর জন্য ধরনার 
পাোপারে সংগেন েহানগর, মজলা, 
থানা করেটি গেন প্ররক্রয়া শুরু 
করার রিন্া করমেন সংগেমনর 
োরয়ত্বেীলরা। এরই েমধ্য ঢাকা ও 
িট্টরিাে েহানগর করেটি গেমনর 
প্ররক্রয়া শুরু কমরমে। 
মহিাজমত ইসলামের প্রিার 
সম্পােক োওলানা েুরহউরদিন 
রাব্ানী বমলন, ‘এবামরর মহিাজমত 
ইসলাে হমব সমূ্পর্ণ অরাজননরতক।
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আজ বাইমে ্াবর। রবশ্বকরব রবীন্দ্রনাথ 
োকুমরর ৮১তে প্রয়ার রেবস। বাইমে 
্াবর রবশ্বব্যাপী রবীন্দ্র ভক্তমের কামে েন 
খারামপর রেন। েহাকামলর মিনাপথ ধমর 
প্ররতবের বাইমে ্াবর আমস। রেবসটি রবী 
ভক্তমের কামে একটি েূন্য রেন।
রবীন্দ্রনাথ োকুমরর েৃতু্য রেবস। রবীন্দ্রনাথ 
তার কাব্য সারহমত্যর রবোল একটি অংমে 
ময পরোমথ্ণর সন্ান কমররেমলন মসই 
পরোমথ্ণর সামথ রতরন লীন হময়রেমলন 
এরেন। রবীন্দ্র কামব্য েৃতু্য এমসমে 
রবরভন্নভামব। জীবদিোয় েৃতু্যমক রতরন জয় 
কমরমেন বারবার। কাব্য করবতায় েৃতু্য বন্না 
কমরমেন রতরন এভামব, ‘েরর মর, তঁুহু েে 
ে্যাে সোন’। 
জীবমনর মেি নববমি্ণর সেয় রবীন্দ্রনাথ 
রেমলন তার সামধর োরন্রনমকতমন। মসরেন 
তার কলমে ররিত হময়রেল ‘সভ্যতার 
সংকর’ নামের অেূল্য মলখাটি। তারও 
ক’রেন পর ১৯৪১ সামলরই ১৩ মে রলমখ 
রাখমলন, মরাগেয্যায় শুময়ই ‘আোরই 
জন্মরেন োমে আরে হারা’।
রবশ্বকরব রবীন্দ্রনাথ োকুমরর প্রয়ার রেবস 
উপলমষে সংসৃ্করত েন্ত্ররালয় রবরভন্ন 
অনুষ্ামনর উমে্যাগ রনময়মে। বাংলা 
একামিরে অনলাইমন প্রবন্পাে, আমলািনা 
সভা ও সাংসৃ্করতক অনুষ্ামনর আময়াজন 
কমরমে। এমত প্রধান অরতরথ রহসামব যুক্ত 
হমবন সংসৃ্করত প্ররতেন্ত্রী মক এে খারলে। 
বাংলামেে মররলরভেন, মবতার ও মবসরকারর 
মররলরভেনগুমলা এ উপলমষে রবমেি 
অনুষ্ানোলা ও নারক প্রিার করমব।
োরন্রনমকতমন রবীন্দ্রনামথর মেি 
রেনগুমলামত কখনও রতরন েয্যাোয়ী, 
কখনও েমন্র ভাল। মেমির রেমক ১৯৪১ 
সামলর ২৫ জুলাই, োরন্রনমকতমনর আ্ে 
বালক-বারলকামের মভামরর সগেীত অঘ্ণ্য 
রতরন রিহর কমরন তার উেয়ন গৃমহর পূমবর 
জানলার কামে বমস। উেয়মনর প্রমবেদ্বার 
মথমক মেমলমেময়রা মগময় উমেন করবরই 
মলখা ‘এরেন আরজ মকান ঘমর মগা খুমল 
রেল দ্বার, আরজ প্রামত সূয্ণ ওো সিল হল 

আজ।’
রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাত কুোর েুমখাপাধ্যায় 
‘রবীন্দ্র জীবন কথা’য় করবর েৃতু্য রনময় 
রলমখমেন। রতরন রলমখন, োরন্ রনমকতমন 
করব এর েমধ্য অসুস্ হময় পমড়ন। মেহ 
আর িলরেল না, রিরকৎসা ও মসবার ত্রুটি 
মনই। অবমেমি িাক্তাররা পরােে্ণ কমর ঠিক 
করমলন, অপামরেন োড়া উপায় মনই। 
৯ ্াবর (২৫ জুলাই) োরন্ রনমকতন মথমক 
করবমক কলকাতায় মনওয়া হমলা। োরন্ 
রনমকতমনর সমগে অমনক বেমরর সৃ্রত 
জরড়ত করব রক বুেমত মপমররেমলন এই 
তার মেি যাত্া? যাবার সেয় মিামখ রুোল 
রেমছেন মেখা মগমে।
৩০ জুলাই, মজাড়াসাঁমকার বারড়মত করবর 
েরীমর অমস্তাপািার হল। তার রকেু পূমব্ণ 
মেি করবতা রিনা কমরন ‘মতাোর সৃরষ্টর 
পথ মরমখে আকীর্ণ করর, রবরিত্ েলনাজামল 
মহ েলনােয়ী।’ রিরকৎসকরা অমস্তাপািার 
করমলন তা রনষ্ফল হয়। অবস্া দ্রুত েমন্র 
রেমক মযমত লাগমলা। রতরন জ্ান হারামলন। 
মেি রনঃশ্বাস পড়ল-  রাখীপূরর্ণোর রেন 
েধ্যামনি, বাংলা ১৩৪৮ সামলর ২২ ্াবর, 
ইংমররজ ১৯৪১ সামলর ৭ আগস্ তাররখ করব 
িমল মগমলন অেৃতমলামক।
রবীন্দ্র ভক্তরা মযেন বাইমে ্াবমর 
অশ্রুরসক্ত নয়মন রপ্রয় করবমক স্রর কমরন, 
ভরক্ত অি্ণ না জানান, মতেরন করবর জীবমনও 
রেল একটি বাইমে ্াবর। মসই বাইমে 
্াবমরর অরনিকুণ্ড জ্ালা রনময় করবমক 
পার করমত হময়মে বেমরর পর বের। 
তুমির আগুমন েগ্ধ হময়মেন করব। করবর 
জীবমনও বাইমে ্াবর একটি েৃতু্যর রেন। 
করবর সবমিময় রপ্রয় মেৌরহত্ নীরতন্দ্রনামথর 
আকরস্ক েৃতু্য সংবাে রেল মসই বাইমে 
্াবমরর রেমন।
যরেও এ েৃতু্য প্রথে নয়। রনমজর েীঘ্ণমেয়ােী 
জীবদিোয় আরঙনা রেময় েৃতু্য মোমকর 
ময েীঘ্ণ রেরেল শুরু হময়রেল মেৌরহত্ 
নীরতন্দ্রনামথর েৃতু্য রেল রেরেমলর মেি 
রবনু্। ইমতাপূমব্ণ মোমকর েমড় উৎসমবর 
প্রেীপ রনমভ মগমে বামর বামর। আমগই দুই 

মেময় মবলা ও 
মরনু অকামল োরা 
রগময়রেমলন। আর 
োত্ মিৌদি বের 
বয়মস েৃতু্য ঘমর 
তার োময়র। ো 
সারো মেবী রেমলন 
রনষ্াবতী সবষ্ণবী, 
ধে্ণেতী। সাত 
বের বয়মস সাত 
পাঁমক বাঁধা পমড়ন। 
মেমবন্দ্রনামথর 
তখন সমতমরা। 
অল্বয়মসই প্রথে 
সন্ামনর জননী। 
তারপর এমক এমক 
পমনরটি সন্ামনর 
গভ্ণ ধারররী। 
জীবন সৃ্রতমত 
রবীন্দ্রনাথ োময়র 
সম্পমক্ণ  রলমখমেন, 
‘ময রাত্ীমত তাহার 

েৃতু্য হয় আেরা তখন ঘুোইমত রেলাে। 
তখন কত রারত্ জারন না, একজন পুরাতন 
োসী আোমের ঘমর েুটিয়া আরসয়া রিৎকার 
কররয়া কাঁরেয়া উঠিল, ‘ওমর মতামের কী 
সব্ণনাে হলমর’, রস্তরেত প্রেীমপ অপিষ্ট 
আমলামক ষেরকামলর জন্য জারগয়া উঠিয়া 
হোৎ বুকরা েরেয়া মগল। রকন্তু কী হইয়ামে 
ভাল কররয়া বুরেমত পাররলাে না। প্রভামত 
বারহমরর বারান্ায় আরসয়া মেরখলাে তাহার 
সুসরজ্ত মেহ প্রাগেমর খামরর উপর েয়ান।’
রবীন্দ্রনামথর রবময়র রেমনও েৃতু্য হানা রেমত 
ভুল কমররন। োকুর পররবামরর রবময়র রনয়ে 
রেল একরু অন্য ধরমনর। পালরক িমড় 
পাত্ীমকই আসমত হমতা পামত্র বাড়ীমত। 
মসই রবময়র রেমনই ঘমর এক অলষুেমর 
অঘরন। রবীন্দ্রনামথর রেরে মসৌোরেনীর 
স্ােী সারো প্রসাে রেমলন ঘরজাোই। মোর 
ভাইময়র রবময়র রেমনই কপামলর রসঁদুর আর 
হামতর োঁখা দুটি হারামলন মসৌোরেনী। আর 
তখন পালরকমত বমস সলজ্া সালঙ্ারা 
েৃরারলনী মেবী।
না েৃতু্য এখামন এমস মথমে থামকরন। 
এবার আর এক রোমজরি। রবময়র পর িার 
োস অরতক্রান্ হমত না হমতই তার নতুন 
মবৌোন, মজ্যারতররন্দ্র নামথর রূপবতী স্তী 
কােবেরী মেবী আত্মহত্যা কমরন।
রকন্তু আবারও করব পররবামর েৃতু্যর হাতোরন। 
েৃতু্য এমস আর একজমনর রেয়মর োঁড়ায়। 
োত্ ২৮ বের বয়মস করব পত্নীরও েৃতু্য হয়। 
তার আমগ প্রথে সন্ান মবলার জন্ম হয় 

১৮৮৮ সামল। তারপর মসমজা মেময় মরনু 
ও মোর মেময় েীরা। এমতারেমন রবীন্দ্রনাথ 
েৃতু্যর রবিয় হজে কমর আমস্ত আমস্ত 
স্াভারবক হময় ওমেমেন। ১৯০১ সামল বড় 
মেময় মবলার রবময় হয়। রকন্তু রবময়র অল্ 
রকেুরেন পমরই মবলার েৃতু্য হয়। এবার েৃতু্য 
এমস িাক রেময় যায় মসমজা মেময় মরনুর 
জীবমনও।
হারাধমনর েেটি মেমলর েমতা রবীন্দ্রনামথর 
হামতও থামক আর একটি োত্ মেময় েীরা। 
েীরার বর নমগন্দ্রনাথ রেমলন োকুরবাড়ীর 
ঘরজাোই। এই ঘমর বংে প্রেীপ মজ্মল 
মরমখরেল একোত্ পুত্ নীরতন্দ্রনাথ। তার 
বয়স যখন সমবোত্ কুরড়, অসু্র জীবমনর 
কঁুরড় যখন রবকরেত হমব রবীন্দ্রনাথ তামক 
পাোন রবলামত। উন্নত ধরমনর োপার কাজ 
ও প্রকােন রেমল্র জ্ান অজ্ণ ন কমর মেমে 
রিরমব নীরতন্দ্রনাথ। এই প্রত্যাোই রেল 
করবর।
রকন্তু রনয়রতর আর এক পররহাস। রবমলমতই 
অসুস্ হময় পড়মলন নীরতন্দ্রনাথ। ২১ 
্াবর, ৬ আগস্ েৃতু্যর সেন মপৌঁমে 
যায় নীরতন্দ্রনামথর রেয়মর। িাক্তারমের 
নাগামলর বাইমর িমল মযমত থামকন রতরন। 
পররেন বাইমে ্াবর ১৩৩৯ ইংমররজ ৭ 
আগস্ ১৯৩২ েৃতু্যই রজমত যায়। মেি 
রনঃশ্বাস ত্যাগ কমরন নীরতন্দ্রনাথ। আর রপ্রয় 
মেৌরহমত্র েৃতু্যরেবস বাইমে ্াবরমক ধারর 
কমর করবও রবোয় মনন আর এক বাইমে 
্াবমর।
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রবশ্ব স্াস্্য সংস্া বলমে, শুধুোত্ মরাগ বা 
দুব্ণলতার অনুপরস্রতই স্াস্্য নয় বরং স্াস্্য 
হমলা এেন একরা অবস্া মযখামন সমূ্পর্ণ 
োরীররক, োনরসক ও সাোরজক সুস্তা 
বজায় থামক। আর স্াস্্য রেষো সম্পমক্ণ  
তারা জানামছে, স্াস্্য রেষো শুধুোত্ তথ্য 
মযাগামযামগর সমগেই জরড়ত নয়, বরং 
স্ামস্্যর উন্নরতর জন্য প্রময়াজনীয় েষেতা 
ও আত্মরবশ্বাস বৃরদ্ধর সমগেও জরড়ত। স্াস্্য 
রেষোর েমধ্য অন্রন্ণরহত আমে স্ামস্্যর 
উপর প্রভাব রবস্তারকারী সাোরজক, 
অথ্ণননরতক ও পররমবেগত অবস্া। মসই 
সমগে আমে স্তন্ত্র েঁুরকর কারর, েঁুরকপূর্ণ 
আিরর ও স্াস্্যমসবা ব্যবস্ার ব্যবহার।
জাতীয় পুরষ্টমসবা, জনস্াস্্য পুরষ্টপ্ররতষ্ান 
এবং োধ্যরেক ও উচ্চ রেষো (োউরে) 
অরধেপ্মরর মযৌথ উমে্যামগ; 
ইউরনমসমির কাররগরর ও আরথ্ণক 
সহায়তায় অম্াবর ২০২০ তাররমখ 
প্রকারেত ‘সকমোরকালীন পুরষ্ট কায্ণক্রে 
বাস্তবায়মন গাইিলাইন ২০২০’- এ 
ইউরনমসি বাংলামেমের প্ররতরনরধ মতােু 
মহাজুরে বমলন, রকমোর-রকমোরীমের 
স্াস্্য ও পুরষ্টর মষেমত্ রবরনময়াগ একই সমগে 
রতনভামব আোমের উপকার কমর থামক। 
প্রথেত, রকমোর-রকমোরীমের বত্ণ োন 
সুস্ামস্্যর মষেমত্, রদ্বতীয়ত, ভরবি্যমত 
প্রাপ্বয়স্ক জীবমন উৎপােনেীলতা এবং 
তৃতীয়ত, তামের সন্ানমের স্াস্্যেঁুরক 
হ্ামসর ব্যাপামর।
েূলত কৃরে রনয়ন্ত্রর কায্ণক্রে মজারোমরর 
জন্য ১৯৯১ সামল উমদ্বাধন করা হয় 
ষুেমে িাক্তার কায্ণক্রে। এ কায্ণক্রমে 
রকেু রেশুমক প্ররেষের মেওয়া হয়। 
তারা রনমজরা পররছেন্ন থামক এবং 
সহপাঠীমেরও পররছেন্ন থাকার পরােে্ণ 
মেয়|
োরীররক ও োনরসকভামব সুস্ একটি 
োনবমগাষ্ী সুখী ও সেৃদ্ধ জারত গেমন 
অবোন রাখমব বমল রবমেিজ্মের 
অরভেত। এ লষে্য বাস্তবায়মন সরকামরর 
স্াস্্য ও পররবার কল্যার েন্ত্ররালয়, 
প্রাথরেক ও গররেষো েন্ত্ররালয় এবং রেষো 
েন্ত্ররালয় রবরভন্ন কে্ণপররকল্না হামত 
রনময়মে। এসব কে্ণপররকল্নার েমধ্য 
আমে ষুেমে িাক্তার কে্ণসূরি যা স্াস্্য 
অরধেপ্র ও প্রাথরেক রেষো অরধেপ্মরর 
মযৌথ উমে্যামগ সারামেমে পররিারলত 
হমছে। েূলত কৃরে রনয়ন্ত্রর কায্ণক্রে 
মজারোমরর জন্য ১৯৯১ সামল উমদ্বাধন 
করা হয় ষুেমে িাক্তার কায্ণক্রে। এ 
কায্ণক্রমে রকেু রেশুমক প্ররেষের মেওয়া 
হয়। তারা রনমজরা পররছেন্ন থামক এবং 
সহপাঠীমেরও পররছেন্ন থাকার পরােে্ণ 
মেয়। োঁত ও নখ পরীষো কমর পররষ্ার 
রাখার পরােে্ণ মেয়। দৃরষ্টেরক্ত ঠিক আমে 
রক-না, মসরাও পরীষো কমর। এোড়া 
সহপাঠীমের ওজন ও উচ্চতা মেমপ 
রলমখ রামখ, যামত মকউ পুরষ্টহীনতায় 
ভুগমে রক-না, জানা যায়।
২০১৯ সামলর রহসামব, সারামেমে এক 
লাখ প্রাথরেক রবে্যালময় দুই মকাটি ৫০ 

লাখ (২৫ রেরলয়ন) রেষোথথীর জন্য ১৫ 
লামখর (১.৫ রেরলয়ন) মবরে ষুেমে িাক্তার 
কাজ করমে। রেশুমের োমে পররছেন্নতার 
বাত্ণ া মপৌঁমে মেওয়ার রনঃসমন্মহ এটি 
িেৎকার উমে্যাগ। োধ্যরেক ও উচ্চ 
রেষো অরধেপ্মরর তথ্য অনুযায়ী, 
বাংলামেমে প্রায় ২১ হাজার োধ্যরেক 
সু্কমল রেষোথথী আমে এক মকাটিরও মবরে। 
সম্প্ররত এসব রকমোর-রকমোরীমের োমে 
বয়ঃসরন্কামল মযৌন ও প্রজনন স্াস্্য 
অরধকার এবং রলগে সেতার রবিয়গুমলা 
ম্ররকমষে রেষোোমনর জন্য ব্যবস্া রিহর 
করা হময়মে। এর প্রধান উপকরর রহমসমব 
ব্যবহৃত হমব জারতসংঘ জনসংখ্যা 
তহরবল বা ইউএনএিরপ-এর সতরর করা 
‘োহানা’ কারু্ণ ন।
১০ মথমক ১৯ বের বয়সী রকমোর-
রকমোরীমের েমধ্য রনরে্ণ ষ্ট পুরষ্ট উন্নয়ন 
কায্ণক্রে রনরচিতকরর; রকমোর-
রকমোরীমের োরীররক ও োনরসক বৃরদ্ধর 

জন্য সঠিক খাে্যাভ্যামসর রবিময় তামের 
অবরহত করা; হাড় ও মপরের েরক্ত বৃরদ্ধর 
জন্য সপ্ামহ কেপমষে রতনরেন োরীররক 
ব্যায়াে এবং মখলাধুলায় অংেরিহমরর 
ব্যবস্া করাসহ আরও মবেরকেু সুরনরে্ণ ষ্ট 
উমে্যাগ গাইিলাইমন অন্ভু্ণ ক্ত করা হয়
অম্াবর ২০২০ সামল জাতীয় পুরষ্টমসবা, 
জনস্াস্্য পুরষ্টপ্ররতষ্ান এবং োধ্যরেক ও 
উচ্চ রেষো (োউরে) অরধেপ্মরর মযৌথ 
উমে্যামগ; ইউরনমসমির কাররগরর ও 
আরথ্ণক সহায়তায় ‘সকমোরকালীন পুরষ্ট 
কায্ণক্রে বাস্তবায়মন গাইিলাইন ২০২০’ 
সতরর করা হয়। ১০ মথমক ১৯ বের বয়সী 
রকমোর-রকমোরীমের েমধ্য রনরে্ণ ষ্ট পুরষ্ট 
উন্নয়ন কায্ণক্রে রনরচিতকরর; রকমোর-
রকমোরীমের োরীররক ও োনরসক বৃরদ্ধর 
জন্য সঠিক খাে্যাভ্যামসর রবিময় তামের 
অবরহত করা; হাড় ও মপরের েরক্ত বৃরদ্ধর 
জন্য সপ্ামহ কেপমষে রতনরেন োরীররক 
ব্যায়াে এবং মখলাধুলায় অংেরিহমরর 
ব্যবস্া করাসহ আরও মবেরকেু সুরনরে্ণ ষ্ট 
উমে্যাগ গাইিলাইমন অন্ভু্ণ ক্ত করা হয়।
বাংলামেমে মোর এক লাখ ১৮ হাজার 
৮৯১টি প্রাথরেক রবে্যালয় আমে। এর 
েমধ্য সরকারর প্রাথরেক রবে্যালয় ৬৫ 
হাজার ৬৫৫টি। এখামন যারা মলখাপড়া 
কমর রবমেি কমর েহরাচেমলর রসংহভাগ 

রেশু আমস েররদ্ পররবার মথমক। েহমরর 
েররদ্ ও স্ল্ আময়র োনুিরা সাধাররত 
বরস্তমতই মবরে থামকন।
[Reducing Dietary Related Risks 
associated with NonCommuni-
cable Diseases in Bangladesh 
(RDRNCD); 
সারামেমে দুই মকাটি ৫০ লাখ রেষোথথীর 
জন্য ১৫ লামখর মবরে ষুেমে িাক্তার কাজ 
করমে / েরব- সংগৃহীত
এক সেীষোয় মেখা যায়, েহমর 
বসবাসকারী জনগমরর ৪৭ েতাংে 
বরস্তমত বাস কমরন। বরস্তগুমলামত 
রবশুদ্ধ পানীয় জমলর সুবমন্াবস্ত মনই, 
মনই রনরাপে পয়ঃরনষ্ােমনর ব্যবস্া। 
িাররেমক অস্াস্্যকর মনাংরা পররমবে। 
এেন পররমবমে এক কমষের মোর 
একরা ঘমর পররবামরর অন্য সেস্যমের 
সমগে গাোগারে কমর থাকমে রেশুরা। 
পান করমে অস্াস্্যকর পারন। শুধু রক্ররে 

রনমরাধক ঔিধ মসবন কমর আর হামতর 
নখ মোর মরমখ এসব রেশু মরাগ-জীবারু 
মথমক কতরা রনরাপে থাকমব তা মভমব 
মেখা েরকার।
দুেূ্ণমল্যর বাজামর সীরেত আময়র বরস্তর 
োনুমির পমষে মযখামন সন্ানমের 
জন্য রতনমবলা খাবার মজাগাড় করাই 
কষ্টসামপষে, মসখামন পুরষ্টকর খাবার 
মেবার সােথ্ণ্য তামের আমে রক-না, 
তাও মভমব মেখা েরকার বমল েমন 
কমরন সোজ রবজ্ানীগর। একরেমক 
মযেন এক ম্ররর রেশুমের খাবার মনই, 
অরধকাংে সেয় না মখময় সু্কমল মযমত 
হয়; অন্যরেমক আমরক ম্ররর রেশুরা 
খাে্যাভামব মসভামব না ভুগমলও ঠিকই 
রনরাপে ও পুরষ্টকর খাে্যাভামব ভুগমে। 
তারা প্ররক্রয়াজাত খাে্য ও জাঙ্ িুমি 
অভ্যস্ত হময় পড়মে।
দুেূ্ণমল্যর বাজামর সীরেত আময়র বরস্তর 
োনুমির পমষে মযখামন সন্ানমের 
জন্য রতনমবলা খাবার মজাগাড় করাই 
কষ্টসামপষে, মসখামন পুরষ্টকর খাবার 
মেবার সােথ্ণ্য তামের আমে রক-না, তাও 
মভমব মেখা েরকার বমল েমন কমরন 
সোজ রবজ্ানীগর
রেশুরা ম্ররকমষে পুরষ্টকর খাে্য রিহর 
এবং এর উপকাররতা সম্পমক্ণ  রেখমে 

রকন্তু খামছে প্ররক্রয়াজাত খাে্য ও জাঙ্ 
িুি। ২০১৪ সামলর এক গমবিরায় মেখা 
মগমে, ঢাকায় রতন মথমক ১৮ বের বয়সী 
রেশুমের েমধ্য েতকরা ১৭.৯ জন সূ্ল 
এবং েতকরা ২৩.৬ জন মবরে ওজমনর 
রেশু । 
ম্ররকমষে রেশুমের অস্াস্্যকর খামে্যর 
কুিল সম্পমক্ণ  জানামনাই মেি কথা নয়, 
এসব খামে্যর উৎপােন করেময় আনা যায় 
রক-না, মস ব্যাপামরও মভমব মেখমত হমব 
বমল েতােত জারনময়মেন রবজ্জমনরা।
সাম্প্ররতক সেময় বাংলামেমের রকমোররা 
খুন, জখে, োরাোররসহ নানা অপরামধর 
সমগে জরড়ময় পড়মে। রময়মে ধূেপান 
আর োেমকর ভয়াল থাবা। রনয়রেত 
মখলাধুলা না করার কারমর তারা োরীররক 
ও োনরসকভামব রবপয্ণস্ত হময় পড়মে। 
িমল তারা নানা অপরামধ জরড়ময় পড়মে 
বমল রবমেিজ্গমরর অরভেত।
ঘমর বরন্ মোবাইল জীবমন রেশুরা হাররময় 
মিলমে উে্যে, কমে যামছে একারিতা / 
েরব- সংগৃহীত
বাংলামেে পররসংখ্যান বু্যমরা এবং 
পাওয়ার পাটি্ণ রসমপেন ররসাস্ণ মসন্টার 
কতৃ্ণ ক এক গমবিরায় মেখা যায়, ঢাকায় 
োত্ ২ েতাংে রেশুর োমে মখলার 
সুমযাগ আমে [৯]। নগমরর উন্নয়ন 
বাড়মে প্ররতরনয়ত। সতরর হমছে নতুন 
নতুন ভবন, েলেমল রবপরররবতান ও 
ফ্াইওভার। অথি, হাররময় যামছে মখলার 
োে। আোমের রেশুরা ঘমর বরন্ হময় 
মোবাইল মগরেংময় আসক্ত হময় পড়মে। 
ষেীর হময় আসমে দৃরষ্টেরক্ত, হাররময় 
মিলমে উে্যে, কমে যামছে একারিতা। 
রবরভন্ন সাোরজক গমবিরায় এেনরাই 
মেখা মগমে।
সতরর হমছে নতুন নতুন ভবন, েলেমল 
রবপরররবতান ও ফ্াইওভার। অথি, 
হাররময় যামছে মখলার োে। আোমের 
রেশুরা ঘমর বরন্ হময় মোবাইল মগরেংময় 
আসক্ত হময় পড়মে। ষেীর হময় আসমে 
দৃরষ্টেরক্ত, হাররময় মিলমে উে্যে, কমে 
যামছে একারিতা
আজমকর রেশুরাই আগােীমত মেমের 
হাল ধরমব। মেেমক আরও উন্নরতর রেমক 
এরগময় রনময় যামব। ওমের েমধ্য মথমকই 
মবররময় আসমব রবজ্ানী, রিরকৎসক, 
প্রমকৌেলী, রাজনীরতরবে ও বুরদ্ধজীবী। 
তাই রেশুরা বড় মহাক পররছেন্ন পররমবমে, 
রনে্ণল বাতামস রনঃশ্বাস রনক, সকল রেশু 
পুরষ্টকর খাবার পাক, রবে্যালময় পড়ার 
সুমযাগ পাক, ম্ররমত মেখামনা পুরষ্ট ও 
পররছেন্নতার রনয়ে মেমন িলুক, মোবাইল 
নয় োমে মখলার সুমযাগ পাক। সকল 
রেশু সুস্ েরীমর ও সুস্ েমন মবমড় উেুক। 
স্াধীনতার সুবর্ণজয়ন্ীর োমহন্দ্রষেমর এই 
মহাক আোমের প্রত্যাো।

মলখক: প্রধান রনব্ণাহী কে্ণকত্ণ া, 
এমসারসময়রস ির মসাে্যাল 
মিমভলপমেন্ট; গমবিরা সহকারী : োরম্ 
আখতার ও মো. মোস্তারিজুর রহোন
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গরে এ বের োত্া োড়ামছে। ১৫ এরপ্রল 
রাজোহীর সমব্ণাচ্চ তাপোত্া মরকি্ণ  করা 
হময়মে ৪১ েেরেক ২ রিররি মসলরসয়াস। 
পররসংখ্যান বলমে, েীঘ্ণ আর বের পর 
তাপোত্ার পারে ৪১ রিররি োড়াল। 
এর আমগ ২০১৪ সামলর ২৫ এরপ্রল 
রাজোহীমত সমব্ণাচ্চ তাপোত্া মরকি্ণ  
হয় ৪১ েেরেক ২ রিররি মসলরসয়াস। 
১৯৭২ সামলর ১৮ মে রাজোহীমত 
সমব্ণাচ্চ তাপোত্া মরকি্ণ  করা হময়রেল 
৪৫ েেরেক ১ রিররি মসলরসয়াস যা এখন 
পয্ণন্ বাংলামেমের ইরতহামস সমব্ণাচ্চ 
তাপোত্া বমলও ওই পররসংখ্যামন উমলেখ 
করা হময়মে।
বাংলামেমের বায়ুেণ্ডল এরপ্রল ও মে—
এই দুই োস উত্তপ্ থামক। েীমতর পর 
সূময্ণর উত্তরায়র ঘমর। অথ্ণাৎ সূয্ণ রকরর 
লবেভামব এ অচেমল পমড়। এ সেয় 
বাংলামেমের উপর রেময় েরষের রেক 
মথমক ময সাোন্য জলীয়বাপে আমস 
তা তাপোত্া করেময় রামখ। রকন্তু এবার 
মসই েরখনা বাতাস খুবই কে এমসমে। 
িমল বৃরষ্টপাত স্াভারবমকর মিময় অমধ্ণক 
কে। তাই তাপোত্া মবমড়মে। আগােী 
কময়করেন তাপপ্রবাহ থাকমত পামর এই 
অচেমল। বৃরষ্ট হমলই পরররস্রত স্াভারবক 
হময় আসমব।
বাংলামেমের আবহাওয়া অরধেপ্মরর 
রহসাব বলমে, গত ১০০ বেমর মেমের 
গড় তাপোত্া প্রায় ১ েেরেক ২ রিররি 
মসলরসয়াস মবমড়মে। ২০২১ সামলর 
গমবিরা প্ররতমবেন অনুযায়ী মেমের ৯টি 
মজলার তাপোত্া পরররস্রত রবমলিির কমর 
মেখা মগমে, সবমিময় মবরেরেন প্রিণ্ড 
গরে থামক যমোমর। এ মজলায় বেমর 
গমড় ৭৫ রেন আবহাওয়া মবরে উষ্ণ 
রেল, যা রাজোহী (৬৭ রেন) ও ঈশ্বরেীর 
(৫৮ রেন) মিময় মবরে। গমবিরায় আরও 
উমে আমস ময, ঢাকায় বেমর ৩৬ রেন 
স্াভারবমকর মিময় অমনক মবরে গরে 
রেল।
বাংলামেমে েহানগমরর অপররকরল্ত 
নগরায়র মজলা ও উপমজলা েহর এবং 
রিামে েরড়ময় পড়মে। বাংলামেেমক 
পররকরল্তভামব ভূরের ব্যবহার করমত 
হমব, মযখামন তাপোত্া রনয়ন্ত্রমরর জন্য 
জলাভূরে, বনাচেল টিরকময় রাখার ব্যবস্া 
থাকমব। উমলেখ্য, যমোমর মবরেরেন 
প্রিণ্ড গরে থাকার কারর রহমসমব সভরব 
ও েুমক্তশ্বরী নেীর েৃতপ্রায় েো ও 
সুন্রবমনর রবসৃ্তরত কমে যাওয়ামক োয়ী 
করা হয়। সুন্রবন একসেয় যমোমরর 
একটি অংে পয্ণন্ রবসৃ্তত রেল।
রবশ্বজুমড়ই তাপোত্া রেন রেন বাড়মে। 
জলবায়ু পররবত্ণ ন মরামধ কায্ণকর উপায় 
খঁুজমত এখমনা রপরেময় রময়মে রবশ্ব। 
গমবিকমের রবমলিির বলমে, জলবায়ু 
পররবত্ণ ন ও সবরশ্বক উষ্ণতা বৃরদ্ধ মরামধ 
যথাযথ পেমষেপ না রনমল ২০৩৭ সাল 
নাগাে সবরশ্বক উষ্ণতা এখনকার তুলনায় 
১ রিররি মসলরসয়াস বাড়মত পামর। আর 
২০৫১ সাল নাগাে তা আরও ২ রিররি 

মসলরসয়াস বাড়ার আেঙ্া রময়মে।
বাংলামেমে েহানগমরর অপররকরল্ত 
নগরায়র মজলা ও উপমজলা েহর এবং 
রিামে েরড়ময় পড়মে। বাংলামেেমক 
পররকরল্তভামব ভূরের ব্যবহার করমত 
হমব, মযখামন তাপোত্া রনয়ন্ত্রমরর জন্য 
জলাভূরে, বনাচেল টিরকময় রাখার ব্যবস্া 
থাকমব।
জলবায়ু পররবত্ণ মনর রবপমের োত্া 
এত দ্রুত মবমড় িমলমে ময, প্রকৃরত ও 
োনুমির অরভমযাজমনর সষেেতামক তা 
োরপময় যামব এবং এেন একটি বাস্তবতার 
েুমখােুরখ োনুিমক হমত হমব, মযখামন 
বন্যা, োবানল আর খরায় লামখা জনতা 
উদ্বাস্তু হময় পড়মব, হাররময় যামব অমনক 
প্রজারত এবং এই রিমহর অপূররীয় ষেরত 
হমব। জলবায়ু পররবত্ণ মনর কারমর এখন 
পৃরথবীর অমনক অচেমলই বৃরষ্টপাত, 
রেলাবৃরষ্টর ধরন ও েমড়র োত্া মবমড় 
মগমে, মসই সমগে বাড়মে আদ্্ণ তা। 
বাংলামেমেও এেন হমছে।
োনুমির কে্ণকামণ্ডর জন্যই জলবায়ুর 
পররবত্ণ ন ঘমর রবপয্ণময়র সৃরষ্ট হময়মে—
এটি এখন এক কঠিন সত্য। রেল্-
কারখানায় ব্যবহৃত জীবাশ্ম জ্ালারন মথমক 
ররিনহাউস গ্যাস রনঃসরর হময় বাতামস 
রেেমে, বায়ুেণ্ডমলর তাপোত্া বৃরদ্ধ 
পামছে। বায়ুেণ্ডমল প্রধান ররিনহাউস গ্যাস 
কাব্ণন িাই-অক্সাইি, রেমথন ও নাইরোস 
অক্সাইমির বারি্ণক গড় োঁরড়ময়মে 
যথাক্রমে ৪১০ রপরপএে (পার্ণ স পার 
রেরলয়ন), ১৮৬৬ রপরপরব (পার্ণ স পার 
রবরলয়ন) ও ৩৩২ রপরপরব।
গমবিরা প্ররতমবেমন রবগত এক েেমক 
(২০১১-২০) ভূপৃমষ্র তাপোত্া ১৮৫০-
১৯০০-এর মিময় ১.০৯ রিররি মসরন্টমরিি 
বৃরদ্ধ মপময়মে বমল উমলেখ করা হময়মে। 
োনুমির কে্ণকাণ্ডই পৃরথবীর জল, স্ল ও 
বায়ুেণ্ডলমক আেঙ্াজনকভামব উত্তপ্ 
কমর তুলমে।
২০৫০ সামলর েমধ্য মেেগুমলার উরিত 
জীবাশ্ম জ্ালারনর ব্যবহার সমূ্পর্ণ বন্ করা। 
বত্ণ োমন মেেগুমলা ময গরতমত িলমে 
তামত এই েতমকই পৃরথবীর তাপোত্া ২ 
মথমক ৩ রিররি মবমড় মযমত পামর।
অরভমযাজমনর জন্য োনবজারত তার 
সমব্ণাচ্চ মিষ্টা করমলও সবরশ্বক তাপোত্া 
বৃরদ্ধ মেড় রিররি মসলরসয়ামসর সীো 
অরতক্রে করমল সব মিষ্টা ব্যথ্ণ হময় মযমত 
পামর। সেুদ্পৃমষ্র উচ্চতা বাড়ার কারমর 
হুেরকর েুমখ থাকা উপকূলীয় অচেমলর 
জনমগাষ্ীমক সুরষো মেওয়ার সােথ্ণ্য 
অমনক মেমেরই থাকমব না। প্রাররসম্পে 
ও োমের কেথীরা অরতররক্ত গরমে কষ্ট 
মপমত পামরন, যার কারমর িািাবােও 
রেন রেন কঠিন হময় পড়মব। রহরম্রিামক 
ধামন এবার রিরা মবরে, োে কমে হতাোয় 
কৃিক। প্রবাল প্রািীর উপকূলীয় এলাকামক 
েমড়র ও বন্যার কবল মথমক সুরষো 
মেয়। সােুরদ্ক োবোমহর কারমর তার 
ষেয় মবমড় মযমত পামর। তাপোত্া বৃরদ্ধ 
ও দূিমর হুেরকর েুমখ মেমের একোত্ 

প্রবাল দ্বীপ মসন্টোটি্ণ মনর জীবনবরিত্্য 
ও পররমবে। ২০৪৫ সামলর েমধ্য 
কক্সবাজামরর মসন্টোটি্ণ ন দ্বীপ প্রবাল েূন্য 
হওয়ার আেঙ্া।
তাপোত্া যরে ২ রিররি মসলরসয়াস বামড়, 
মসমষেমত্ রবশ্বজুমড় োবানল এক-
তৃতীয়াংমের মবরে মবমড় যাওয়ার আেঙ্া 
রময়মে। খরার কারমর রবমশ্বর ৮০ মথমক 
৩০০ মকাটি োনুি তীরি পারন সঙ্মর 
পড়মত পামর। আর সবরশ্বক উষ্ণায়মন 
পৃরথবীর তাপোত্া ৩ রিররি মসলরসয়াস 
বাড়মল এই েতমকর মেি নাগাে িরে 
আবহাওয়া মেখা মেওয়ার আেঙ্া 
পাঁিগুর মবমড় মযমত পামর। রবশ্বজুমড় ২৯ 
েতাংে গাে ও প্রারী প্রজারত রবলুপ্ হময় 
যাওয়ার েঁুরকমত পড়মত পামর।
জলবায়ু পররবত্ণ ন, সবরশ্বক উষ্ণায়ন 
ও তাপোত্া মবমড় যাওয়ায় ্েজীবী 
োনুমির ওপর কী প্রভাব মিলমে, তা 
রনময় ২০২১ সামলর রিমসবেমর একটি 
গমবিরা রনবন্ প্রকাে কমরমে মনিার 
করেউরনমকেনস। রনবন্টিমত বলা 
হময়মে, জলবায়ু পররবত্ণ মনর কারমর রেন 
রেন সবরশ্বক উষ্ণতা বাড়মে। সমগে বাড়মে 
আদ্্ণ তাও।
গরমের কারমর রবমশ্ব প্ররতবের গমড় ২২ 
হাজার ৮০০ মকাটি ্ েঘণ্া নষ্ট হমছে। এর 
আরথ্ণক েূল্য ২৮ মথমক ৩১ হাজার ১০০ 
মকাটি োরক্ণ ন িলার। োথারপেু ্েঘণ্া 
নষ্ট হওয়ার মষেমত্ েীি্ণ ১০টি মেমের 
তারলকায় রময়মে বাংলামেে—৫ নবেমর।
পররমবমে একই সমগে উষ্ণতা ও আদ্্ণ তা 
মবরে থাকা োনবমেমহর জন্য ষেরতকর। 
এেন গরে আবহাওয়ায় েরীমর ঘাে 
হয়। ঘাে শুরকময় েরীর দ্রুত েীতল 
হওয়ার সুমযাগ কমে যায়। অরত উষ্ণ 
ও আদ্্ণ  আবহাওয়ায় মখালা আকামের 
রনমি কাজ করা কৃিক ও ্রেকমের 
েরীমর রবরভন্ন জটিলতা মেখা মেয়। 
তামের উৎপােনষেেতা কমে যায়। তারা 
বারবার অসুস্ হময় পমড়ন। অসুস্তা েৃতু্য 
েঁুরকও সতরর কমর। রনবমন্ অরত উষ্ণ 
আবহাওয়ার কারমর কে্ণঘণ্ার ষেরতর 
রহসাবও তুমল ধরা হয়।
গরমের কারমর রবমশ্ব প্ররতবের গমড় ২২ 
হাজার ৮০০ মকাটি ্ েঘণ্া নষ্ট হমছে। এর 
আরথ্ণক েূল্য ২৮ মথমক ৩১ হাজার ১০০ 
মকাটি োরক্ণ ন িলার। োথারপেু ্েঘণ্া 
নষ্ট হওয়ার মষেমত্ েীি্ণ ১০টি মেমের 
তারলকায় রময়মে বাংলামেে—৫ নবেমর। 
জানামনা হয়, বাংলামেমে বেমর ষেরতর 
পররোর ১ হাজার ৪০০ মকাটি ্েঘণ্া। 
োথারপেু রহসামব ষেরতর পররোর োঁড়ায় 
২৫৪ ্েঘণ্া। ষেরত বাড়মে ্রেমকর 
রবমেি কমর ররকোিালক, কৃরি ও রনে্ণার 
খামত ষেরত মবরে। জলবায়ু পররবত্ণ ন 
মরামধ দ্রুত কায্ণকর ব্যবস্া না রনমত 
পারমল আগােী রেনগুমলামত ্েঘণ্ার 
ষেরত আরও বাড়মত পামর বমল আেঙ্া 
করমেন গমবিমকরা। (প্রথে আমলা, ১৬ 
এরপ্রল ২০২২)
গরে-দূিমর অসুস্ হমছে োনুি। হোৎ 

কমর তাপোত্া মবমড় যাওয়ায় গরমের 
সমগে মবমড়মে িায়ররয়ায় আক্রান্ 
মরকি্ণ  মরাগীর সংখ্যা। মেমের রবরভন্ন 
স্ামন িায়ররয়া মরাগীর সংখ্যা বাড়মলও 
আক্রামন্র হার রাজধানী এবং এর 
আমেপামের মজলামতই মবরে।
আবহাওয়ার পররবত্ণ ন, অত্যরধক গরে, 
বায়ু দূির, অপররছেন্ন মখালা খাবার 
রিহর এবং দূরিত পানীয় পান করায় 
হোৎ িায়ররয়া বাড়ার অন্যতে কারর 
েমন করমেন রিরকৎসমকরা। জলবায়ু 
পররবত্ণ মনর িমল েোবারহত মরাগ মযেন 
মিগুে সংক্রের মবমড় যামব।
খুব মোর রেশু মথমক শুরু কমর বৃদ্ধ, 
বাইমর েীঘ্ণ সেয় কাজ কমরন—এেন 
ব্যরক্ত বা সূ্লকায় ব্যরক্ত, োনরসক মরাগী 
এবং হৃেমরাগ, িায়ামবটিস ও রকিরন 
মরামগ আক্রান্ োনুমিরা মবরে েঁুরকর 
েমধ্য আমেন। পররমবমের তাপোত্া 
মবরে বাড়মল েরীমর পারনেূন্যতা, রহর 
ক্রাম্প, রহরম্রিাক, অবসাে, ঘাোরি, হাে, 
গরেজরনত সরে্ণ -কারে, প্র্ামব সংক্রের 
ইত্যারে সেস্যা হমত পামর।
গরমে ঘামের োধ্যমে প্রিুর লবর ও 
পারন হারায় আোমের ত্বক। এই পারনর 
ঘাররত পূরর না করমল পারনেূন্যতা হমত 
পামর। এর লষের রহমসমব োথা রেেরেে 
কমর, ক্ারন্ লামগ, মেজাজ খারাপ হয়, 
প্র্ামবর রং গাঢ় হময় যায়।
এ রকে পরররস্রতমত —
• বারবার পারন, স্যালাইন পান করমত 
হমব।
• পারনর সমগে অন্যান্য তরল মযেন িমলর 
রস, েসা, মলবু-পারন, িাব ইত্যারে িল 
মবরে মবরে খাওয়া উরিত।
• অ্যালমকাহল, িা-করি বরং এরড়ময় 
যাওয়া ভামলা। মকননা, এগুমলা েরীমর 
পারনেূন্যতা বাড়ায়।
• ভাজা-মপাড়া, অরধক মতল, েসলা 
জাতীয় খাবার একেেই এরড়ময় মযমত 
হমব। সাধারর খাবার মযেন ভাত, সবরজ, 
োে ইত্যারে খাওয়াই ভামলা। খাবার মযন 
রারকা হয়, মসরেমক মখয়াল রাখমত হমব।
• কড়া মরাে এরড়ময় িলমত হমব।
রহরম্রিাক এটি একটি মেরিমকল 
ইোমজ্ণ রন্স। এর িমল মেমহর তাপোত্া 
মবমড় রগময় ৪০ রিররি মসরন্টমরিি অবরধ 
উেমত পামর। ত্বক ঘামে মভজার বেমল 
বরং শুকমনা খরখমর হময় যায়, মরাগী 
আমবালতামবাল বমক, এেনরক সংজ্া 
হাররময় মিলমত পামর।
আক্রান্ ব্যরক্তমক দ্রুত হাসপাতামল রনমত 
হমব। তার আমগ মরাগীমক োণ্ডা স্ামন 
রনময় গাময়র জাোকাপড় খুমল পাখা 
রেময় বাতাস করমত হমব, মভজা কাপড় 
রেময় েরীর পিঞ্জ করমল এবং বগমল ও 
কঁুিরকমত আইসপ্যাক রেমল ভামলা হয়। 
রহরম্রিাক মথমক েৃতু্যও হমত পামর। 
তাই এ রবিময় সতক্ণ  থাকা উরিত।
মলখক: ি. আমনায়ার খসরু পারমভজ ।। 
গমবিক ও অধ্যাপক, োইমক্রাবাময়ালরজ 
রবভাগ, জাহাগেীরনগর রবশ্বরবে্যালয়
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েরষের এরেয়ার দ্রুত অরিসরোন মেে 
শ্রীলঙ্ার অথ্ণনীরত অমনকরেন ধমরই 
রালোরাল। সম্প্ররত খবর মবররময়মে, 
রবমেরে ঋমরর রকরস্ত পররমোধ না করমত 
মপমর মেেটি রনমজমক ঋরমখলারপ 
মঘািরা কমরমে। অথ্ণননরতক রবপয্ণময়র 
েুমখ েধ্যপ্রামি্যর মেে মলবানমন সরকার 
রনমজমের মেউরলয়া মঘািরা কমরমে। 
গভীর সংকর হাতোরন রেমছে এ অচেমলর 
আমরক মেে মনপালমকও। তমব মসরকে 
সংকমর না পড়মলও বাংলামেমের োনুি 
রহেরেে খামছে দ্ব্যেূমল্যর নরজররবহীন 
ঊধ্্ণ গরতমত।
বাংলামেমে বত্ণ োন সেময় সবমিময় 
আমলারিত এবং উমদ্বমগর রবিয় হল 
দ্ব্যেূমল্যর ক্রেবধ্ণোন ঊধ্্ণ গরত। 
রবমেিজ্মের েমত, েূল্য রনয়ন্ত্রমর সরকার 
সঠিকভামব বাজার ব্যবস্াপনা ও তোররক 
করমত পারমে না। িমল ক্রোগত দ্ব্যেূল্য 
বৃরদ্ধ সাধারর োনুমির খাে্য রনরাপত্তায় 
মনরতবািক প্রভাব মিলমে।
গমবিরা সংস্া রসরপরি বলমে, 
েূল্যস্ীরতর ধাক্ায় িামপ পমড়মে 
গররব োনুি আর এ অবস্ায় তাই 
রনত্যপ্রময়াজনীয় পমর্যর উচ্চেূল্য রনয়ন্ত্রর 
করাই বাংলামেমের সােমন বড় ি্যামলঞ্জ।
অন্যরেমক গত ১৪ মিব্রুয়ারর কৃরি 
েন্ত্ররালয় মথমক কৃরিেন্ত্রী মপ্রস ররিরিং কমর 
জারনময়রেমলন, খাে্যপমর্যর েূল্যবৃরদ্ধর 
মপেমন রময়মে সবরশ্বক পরররস্রত এবং 
িসল উৎপােমনর জন্য ব্যবহৃত সার, 
মসি, বীজ, বালাইনােকসহ রবরভন্ন কৃরি 
উপকরমরর জন্য ভতু্ণ রক প্রোমনর বাস্তব 
অবস্া। িলস্রূপ রনত্যপ্রময়াজনীয় দ্মব্যর 
োে বাড়মত থাকায় কে োমে পর্য মপমত 
রবরভন্ন ম্রর-মপোর োনুি টিরসরবর 
ন্যায্যেূমল্যর িার ধরমনর মভাগ্যপমর্যর 
জন্য লাইমন োঁড়ামছে৷
আবার অসাধু ব্যবসায়ীরূপী রসরণ্ডমকর 
েহমলর পররকরল্ত কারসারজমত 
রনত্যপ্রময়াজনীয় পমর্যর লাগােহীন 
েূল্যবৃরদ্ধর কারমর পরবত্ রেজামনর 
েমতা েরহোরবিত োমসও মরাজাোরমের 

োনমবতর জীবনযাপন করমত হমছে।
বস্তত দ্ব্যেূমল্যর অসহনীয় ঊধ্্ণ গরতমত 
বত্ণ োমন রেমেহারা মেমের েধ্যরবত্ত 
ম্রী। মবঁমি থাকার তারগমে আজ তারা 
আত্মপররিয় ভুমল টিরসরবর রোমকর 
মপেমন েুরমে। রনম্নরবমত্তর সমগে একই 
কাতামর োঁরড়ময় স্ল্েূমল্য পর্য রকনমত 
প্ররতমযারগতা করমত বাধ্য হমছেন তারা।
অথ্ণনীরতর রহসামব গড় আয় এবং প্রবৃরদ্ধ 
বাড়মলও ব্যরক্তগত পয্ণাময় োনুমির 
আয় বামড়রন, ক্রয়ষেেতা বরং হ্াস 
মপময়মে। মযমহতু দ্ব্যেূল্য বাড়রত, 
রাকার োন কেমে িমল োনুমির 
প্রকৃত আয়ও কেরতর রেমক। এ অবস্ায় 
মকবল পররবামরর ভররমপািমরর ব্যবস্া 
করমতই রহেরেে খামছেন েধ্যরবত্ত-
রনম্নরবত্ত োনুিরা। কমরানাকামল োররমদ্্যর 
সংখ্যা মবমড়মে এবং এখন তামের 
অবস্া অত্যন্ মোিনীয়। বাংলামেমের 
বাররজ্যেন্ত্রীও পরররস্রতর অবনরতর কথা 
স্ীকার কমরমেন এবং রতরন এর আশু 
উন্নরতরও মকামনা পথ মেখামত পামরনরন।
মভাক্তা অরধকার সংগেন কনজু্যোস্ণ 
অ্যামসারসময়েন অব বাংলামেে (ক্যাব) 
২০২০ সামল ১৮টি সবরজ বাজার পয্ণমবষের 
কমর বমলমে, সবরজর োে মবমড়মে ১০ 
োতংমের মবরে। বত্ণ োমন মসটি আরও 
মবমড়মে। এই ক্রেবধ্ণোন বৃরদ্ধর সমগে 
যুক্ত হময়মে রবদু্যমতর েিায় েিায় োে 
বৃরদ্ধ। উরলেরখত ব্যয়রিমত্র েমধ্য মকামনা 
রবলাসদ্ব্যমক রবমবিনায় মনয়া হয়রন। 
মকামনা ধরমনর রবমনােনমকও রবমবিনায় 
মনয়া হয়রন। ম্ি প্রাকৃরতক অরক্সমজমনর 
োধ্যমে মবঁমি থাকা। রহসাব কমর মেখা 
মগমে, অপররহায্ণ ৮টি উপখামত ব্যয় 
বৃরদ্ধর হার গমড় প্রায় ৩৬ েতাংে। এর 
োমন হমলা, ময ব্যরক্ত রতন বের আমগ 
োমস ৩০ হাজার রাকা আয় কমর জীবন 
রনব্ণাহ করমতন, তার জীবনোন বজায় 
রাখমত এখন আয় করমত হমব প্ররতোমস 
৪০ হাজার ৮০০ রাকা। এ অরতররক্ত ১০ 
হাজার ৮০০ রাকার সোধান মক মেমব? 
মসই দুরচিন্ায় রনদ্াহীন রাত কারামছেন 

অমনমক। দুগ্ণরতর এখামনই মেি নয়; 
আগােী রেমন গ্যামসর োে বৃরদ্ধর প্রস্তাব 
করা হময়মে ১১৫ েতাংে। রবদু্যমতর োে 
৬৬-৭৯ েতাংে এবং পারনর োে ২০ 
েতাংে বৃরদ্ধর প্রস্তাবনাও আমে।
বাংলামেে উন্নয়ন গমবিরা প্ররতষ্ান 
(রবআইরিএস), রপরপআররস ও সাউথ 
এরেয়ান মনরওয়াক্ণ  অন ইমকানরেক 
েমিরলং (সামনে)-এর গমবিরা ও 
জররমপ মেখা মগমে, কমরানাকামল মেমে 
েররমদ্র সংখ্যা মবমড়মে উমলেখমযাগ্য 
সংখ্যায়। তামের েমত, োররমদ্্যর এই হার 
কমরানাপূব্ণ ২১ েতাংে মথমক মবমড় ৪১ 
েতাংে হময়মে। যরেও সরকার বারবারই 
বলমে, এ হার অমনক কে। রকন্তু সরকারর 
সংস্া বাংলামেে পররসংখ্যান বু্যমরার 
(রবরবএস) কামে এর সেথ্ণমন মকামনা 
তথ্য মনই।
২০২০ সামলর অম্াবমরর রবরবএস-এর 
এক জররমপ মেখা যায়, বাংলামেমের 
োনুমির আয় ২০ েতাংে কমে মগমে। 
একরেমক আয় কমেমে ২০ েতাংে, 
অপররেমক ব্যয় মবমড়মে ৩৬ েতাংে। 
তার োমন হমলা, ১০০ রাকার আয় কমে 
৮০ রাকা হময়মে আর ১০০ রাকার ব্যয় 
মবমড় ১৩৬ রাকা হময়মে। আয়-ব্যময়র 
ব্যবধান হমলা ৫৬ েতাংে। এ রবোল 
ঘাররত মেরামনার উপায় সাধারর োনুমির 
জানা আমে রক?
তাহমল োে বৃরদ্ধর এ অবস্ায় সরকামরর 
কররীয় কী? অথ্ণননরতক রবমলিিকমের 
েমত, সরকামরর কামে বাজার রনয়ন্ত্রমরর 
হারতয়ার রতনটি। মসগুমলা হমলা- পমর্যর 
ওপর শুল্ক-কর কোমনা, মখালাবাজামর 
পর্য রবরক্র বাড়ামনা এবং বাজার তোররক 
মজারোর করা।
ময কারমর পমর্যর োে মবমড়মে, এর 
অমনকরা োয় জ্ালারন মতমলর োে বৃরদ্ধ। 
অথি মকৌেলগত এ পর্যটির ওপর প্রায় 
৩৪ েতাংে কর আমরাপ করা হময়মে। 
পাশ্ব্ণবতথী মেে ভারমত এ হার করেময় 
বাজারের সেবিয় করা হময়মে। সরকার 
মখালাবাজামর পর্য রবরক্র করমে, রকন্তু 

তা প্রময়াজমনর তুলনায় অপ্রতুল। এর 
আকার অমনক মবরে রবসৃ্তত ও সহজ করা 
প্রময়াজন। আর মেি হারতয়ার রহসামব 
বাজার তোররকর কাজটি খুব একটি 
কায্ণকর নয় বমলই প্রতীয়োন হমছে। 
অনবধভামব গমড় ওো রসমন্ডমকরগুমলার 
রবরুমদ্ধ মকামনা ধরমনর ব্যবস্া সরকার 
রনমত পারমে না। এ রেকরামত নজরোরর 
বাড়ামত হমব।
রবমেিজ্মের েমত, স্ল্ মেয়ামে োে 
রকেুরা বাড়ামনা োড়া উপায় মনই। তমব 
জ্ালারন মতল, গ্যাস, রবদু্যৎ ও পারন 
সরবরামহ অরনয়ে, দুনথীরত ও অপিয় 
করেময় আনমত পারমল সা্য় করা সম্ভব। 
এর বাইমর আোমের রবদু্যৎ উৎপােন 
ষেেতা এখন িারহোর মিময় রদ্বগুর। তামত 
অমনক মবসরকারর উৎপােন লে্যান্টমক 
অলস বরসময় মরমখ ক্যাপারসটি িাজ্ণ  রেমত 
হমছে বেমর কময়ক হাজার মকাটি রাকা। 
এ অপিময়র মকামনা প্রময়াজন মনই।
অথ্ণনীরতরবে ও পয্ণমবষেকরা েমন 
করমেন বত্ণ োমন েধ্যস্ত্বমভাগীমের 
সমূ্পর্ণ রনয়ন্ত্রমর িমল মগমে বাজার। 
সরকার মকবল টিরসরবর োধ্যমে এমের 
েজুেোররসহ েূল্য বৃরদ্ধর মকৌেল মেকামত 
পারমব না। এর জন্য আরও ব্যাপক 
পররকল্না ও প্রস্তুরত প্রময়াজন। অমনক 
রবমেিজ্ েমন করমেন রনত্যপ্রময়াজনীয় 
মভাগ্যপর্য উৎপােমনর ময রহসাব মেয়া 
হয় তা সম্ভবত বাস্তমবর সমগে সােঞ্জস্যপূর্ণ 
নয়।
কামজই রবকল্ একরাই, অরতসত্বর 
পররকরল্ত বাজার রনয়ন্ত্রর ব্যাবস্া 
গমড় তুলমত হমব। মসইসামথ 
েধ্যস্ত্বমভাগীমের মেৌরাত্ম্য লাগাে মরমন 
সাধারর নাগররকমের দুমভ্ণ াগ লাঘমব 
পেমষেপ রিহর করমত হমব। পাোপারে 
উন্নয়ন অব্যাহত রাখমত সুদুরপ্রসারী 
পররকল্না রিহমরর োধ্যমে নাগররকমের 
কামে মভাগ্যপর্য সহজলভ্য কমর মতালা 
জরুরর।
মলখক: সহমযাগী অধ্যাপক, মলাক 
প্রোসন রবভাগ, কুরেলো রবশ্বরবে্যালয়।
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প্রযুনতির উৎ্রকেতায় নবলুপ্তপ্রায় ঈে্ারকে
ঈেকাি্ণ  শুধুই একটি শুমভছো রবরনেময়র 
োধ্যে নয়, এটি আমবগ, অনুভূরত আর 
ভামলাবাসার সংরে্র। একরা সেয় ঈে 
এমলই ঈেকাি্ণ  রেময় শুরু হমতা ঈমের 
শুমভছো রবরনেয়। রিাে, পাড়া, েহলোর 
অরলগরলমত বাহারর রমঙর ঈেকাি্ণ  পাওয়া 
মযত। পাড়া-েহলোয় রকমোর-রকমোরীরা 
মররবল মপমত ঈেকাি্ণ  রনময় বসমতা। রিামের 
েুরে মোকামন পাওয়া মযমতা ঈেকাি্ণ । 
ঈেকামি্ণ  মলখা থাকমতা রবরভন্ন েন্, করবতা, 
শুমভছো বাত্ণ া, আঁকা থাকমতা িাঁে, তারা, 
িুল, পারখ, কারু্ণ ন, পুতুমলর েরব। ঈেকামি্ণ র 
পাোপারে থাকমতা রবরভন্ন রেরনরস্কার। 

যদুির জানা যায়, সতু্তর েেমক ‘মরখায়ন’ 
নামের একটি প্ররতষ্ান বাংলামেমে প্রথে 
হামত আঁকা ঈেকামি্ণ র প্রিলন কমর। এই মতা 
এক েেক আমগও ঈেকাি্ণ  আোন-প্রোন 
একটি মরেন্ড রেল। ইন্টারমনমরর এই যুমগ 
হাররময়ই মগল ঈেকাি্ণ  রবরনেময়র সংসৃ্করত! 
এখন শুমভছো রবরনেময়ও প্রযুরক্তর মোঁয়া। 
সাোরজক মযাগামযাগ োধ্যে মিসবুক, 
মেমসঞ্জার, মহায়ারসঅ্যাপ, ইমো, ভাইবামর 
বাত্ণ া পাঠিময় ঈমের শুমভছো জানামনা হয়। 
এমত মসই আমগর েমতা আমবগ-অনুভূরত 
মকামনাটিই মনই। মোরমবলায় যখন মকউ 
ঈেকাি্ণ  রেত তখন ঈমের আনন্ মযন 

কময়কগুর মবমড় 
মযত। ঈে এমলই ব্যস্ত 
হময় মযতাে ঈেকাি্ণ  
সংরিমহ। অমনকসেয় 
প্ররতমযারগতাও শুরু 
হময় মযত ময, কার 
কামে কতগুমলা ঈেকাি্ণ  
এমসমে। এই প্রজমন্মর 
অমনমকই হয়মতা জামন 
না ঈেকাি্ণ  রক রজরনস! 
সেময়র পররক্রোয় আর প্রযুরক্তর মোঁয়ায় 
রবশ্ব মযেন এরগময় যামছে মতেরন মকমড় 
রনমছে অমনক রকেু। আগােী প্রজমন্মর 

কামে ঈেকাি্ণ  হয়ত পূব্ণপ্রজমন্মর সংসৃ্করত 
রহমসমবই থাকমব। 
মলখক: রেষোথথী, ইসলারেক স্ারিজ 
রবভাগ, জগন্নাথ রবশ্বরবে্যালয়, ঢাকা।
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রনজস্ প্ররতমবেক: সরকামরর একটি অংে এবং 
কময়কজন ব্যবসায়ীর সেমোতার কারমর মেমে 
মতমলর োে বারবার বৃরদ্ধ পামছে বমল অরভমযাগ 
কমরমেন গর অরধকার পররিমের সেস্য সরিব ও 
ঢাকা রবশ্বরবে্যালয় মকন্দ্রীয় োত্ সংসমের (িাকসু) 
সামবক রভরপ নুরুল হক নুর। শুক্রবার (৬ মে) দুপুমর 
ঢাকা মপামস্র সমগে আলাপকামল এ অরভমযাগ 
কমরন রতরন। 
নুরুল হক নুর বমলন, মতমলর এই সংকররা যরে 
আজ প্রথে হমতা তাহমল আেরা ধমর রনতাে 
আন্জ্ণ ারতক সংকমরর কারমর এটি সতরর হময়মে। 
রকন্তু আেরা মেমখরে এই সংকর অমনক আমগ 
মথমকই মেমে মলমগ আমে। ময পাঁিরা মকাম্পারন 
পররমোরধত মতল আেোরন কমর তামের রবরুমদ্ধ 
পয্ণাপ্ মতল েজুত থাকার পমরও বাজামর সরবরাহ 
না করার অরভমযাগ রময়মে। রকন্তু অরভযান 
িারলময়ও তামের রবরুমদ্ধ মকামনা ব্যবস্া রনমত 
মেখা যায়রন। যারা ব্যবস্া মনমব তামের উপমরর 
েহল মথমক মিান রেময় িাপ মেওয়া হমছে।
িাকসুর সামবক এ রভরপ বমলন, দুটি মতল 
মকাম্পারনর ঊধ্্ণ তন কতৃ্ণ পমষের সামথ কথা 
হময়মে। তারা পিষ্ট কমরই বমলমে, ‘যমথষ্ট মতল 
মকাম্পারনগুমলার কামে রময়মে। তমব কময়কজন 

ব্যবসায়ীর সমগে সরকামরর কময়কজন এেরপ, েন্ত্রী 
রেমল কারসারজ কমর প্ররতরেন জনগমরর কাে মথমক 
মকাটি মকাটি রাকা হারতময় রনমছে। মরাজার শুরুর 
রেমক মতমলর মকাম্পারনগুমলা মেরখময়মে পয্ণাপ্ 
সালোই আমে এবং সরকামররও কড়া রনমে্ণ েনা 
রেল। রকন্তু ঈমের আমগ তারা এই সংকররা সতরর 
কমরমে এবং েজুত মতল কে মেমড়মে। এখন 
আবার এক লামি ৩৮ রাকা বারড়ময় রেমলা।
রতরন বমলন, এরা পুমরাপুরর সরকামরর একরা 
অংমের রসরন্ডমকমরর কারমর হময়মে। এই লামভর 
অংে সরকামরর রবরভন্ন এেরপ-েন্ত্রী মথমক শুরু কমর 
উচ্চ পয্ণাময়রও অমনমক পামছেন। কারর আগােী 
রনব্ণািন আমে। সরকার মযমহতু টিমক আমে রবরভন্ন 
মগাষ্ীমক খুরে কমর, জবাবরেরহতা রনরচিত না কমর। 
মস কারমর রবরভন্নজনমক অনবধ সুরবধা রেমত এই 
রাকারা তামের েরকার। এই কারমরই েূলত মতমলর 
োেরা মবমড়মে এবং জনগমরর নারভশ্বাস উেমে। 
গর অরধকার পররিমের পষে মথমক মকামনা কে্ণসূরি 
মঘািরা করা হমব রক না জানমত িাইমল নুর বমলন, 
রবনা মভামরর অনবধ োরিয়া সরকামরর রবরুমদ্ধ 
জনগমরর সব্ণাত্মক আমন্ালন ব্যতীত গরোনুমির 
েুরক্ত মনই। জনগরমক সামথ রনময় আেরা রেগরগরই 
মতমলর োে বৃরদ্ধর প্ররতবামে কে্ণসূরি মেব।
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রনজস্ প্ররতমবেক: আওয়ােী 
লীমগর সাধারর সম্পােক এবং 
সড়ক পররবহন ও মসতুেন্ত্রী 
ওবায়দুল কামের বমলমেন, 
অন্য মযমকামনা সেময়র তুলনায় 
োনুি এবার ভামলাভামব ঈে 
উেযাপন কমরমে। োনুমির এ 
আনন্ সহ্য হয় না রবএনরপর। 
কারর োনুি যখন আনন্ পায় 
রবএনরপ তখন কষ্ট পায়।
শুক্রবার রাজধানীর সাইনমবাি্ণ  
এলাকায় নারায়রগঞ্জ রলংক 
মরাি সড়ক েয় মলমন 
উন্নীতকরর প্রকল্ পররেে্ণন 
মেমি সাংবারেকমের সমগে 
আলাপকামল এ কথা বমলন 
রতরন। এবামরর ঈমে রবগত ময 

মকামনা সেময়র তুলনায় সড়ক 
ভামলা থাকায় োনুমির েুমখ 
হারস মেখমত মপময় ওবায়দুল 
কামের উচ্ছাস প্রকাে কমর 
বমলন, োনুি রনরব্ণমনে এবামরর 
ঈে যাত্া সম্পন্ন কমরমে 
এবং রিররত যাত্ায়ও মকামনা 
মভাগারন্ হয়রন। তমব োনুমির 
মভাগারন্ না হওয়ামত রবএনরপ 
কষ্ট মপময়মে। কারর োনুি যখন 
আনন্ পায় রবএনরপ তখন কষ্ট 
পায়। রতরন বমলন, প্রধানেন্ত্রী 
মেখ হারসনা সংকমর একজন 
ক্রাইরসস ে্যামনজার। মেখ 
হারসনা তার দূরেেথী রাজনীরত 
রেময় সকল সংকর মোকারবলা 
কমরন এবং করমেন।
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সাতষেীরা প্ররতরনরধ: সাতষেীরার 
পারমকলঘারায় তাোন্না খাতুন 
নামে এক তরুরী ও তার বত্ণ োন 
স্ােীর গাময় মপরেল মঢমল 
আগুন রেময়মেন সামবক স্ােী। 
গতকাল বৃহপিরতবার (৫ মে) 
সন্্যায় বড় কারেপুর এলাকার 
কমপাতাষে নেীর পামড় এ ঘরনা 
ঘমর।
েগ্ধমের তাৎষেররক উদ্ধার 
কমর প্রথমে সাতষেীরা সের 
হাসপাতামল রনমল কত্ণ ব্যরত 
রিরকৎসক খুলনা মেরিমকল 
কমলজ হাসপাতামল মরিাি্ণ  
কমরন। মসখান মথমক 
রিরকৎসমকর পরােমে্ণ তামেরমক 
রাজধানীর মেখ হারসনা জাতীয় 
বান্ণ অ্যান্ড লোরস্ক সাজ্ণ ারর 
ইউরনমর ভরত্ণ  করা হময়মে।
গৃহবধূ তাোন্না খাতুন 
পারমকলঘারা থানার বড় 
কারেপুর রিামের মেখ আবু্দল 
হমকর মেময়। তার বত্ণ োন 
স্ােী িরহাে মহামসন সাতষেীরা 
সেমরর আবুল হমকর মেমল। 
অরভযুক্ত সামবক স্ােী সাদিাে 
মহামসন কলামরায়া থানার 
তুলসীিাগো রিামের বারসন্া।
বড় কারেপুর রিামের সরকনা 
মবগে জানান, সাতষেীরা সেমরর 
পুরাতন সাতষেীরা করবরাজ 
বারড়র মোমড়র আবুল হক 
সরোমরর মেমল িরহাে সরোর 
েীঘ্ণরেন তাোন্নার বারড়মত 
যাতায়াত করমতা। এেন অবস্ায় 
গত ১৫ এরপ্রল তাোন্নার সমগে 
িরহামের রবময় হয়। এর আমগ 
োলময়রেয়া প্রবাসী কলামরায়া 
থানার তুলসীিাগো রিামের 
সাদিাে নামে এক যুবমকর সমগে 
তাোন্নার মিসবুমকর োধ্যমে 
রভরিও কমল রবময় হময়রেল। 
রকন্তু োলময়রেয়া প্রবাসী 
সাদিাে দুই বেমরর মভতমর 
মেমে আমসনরন। পমর তাোন্না 

সাদিােমক তালাক মেন।
স্ানীয়রা জারনময়মেন, মিসবুমক 
রভরিও কমলর োধ্যমে দুই বের 
আমগ তাোন্না ও সাদিামের রবময় 
হওয়ার পর তারা কখমনা একমত্ 
থামকনরন। সাদিাে োলময়রেয়ায় 
রেমলন। কখমনা তাোন্নার 
বারড়মত আমসনরন। তাোন্না দুই 
বার স্ােী সাদিামের বারড়মত 
রগময়রেমলন। এক বের আমগ 
সাদিােমক তালাক মেন  তাোন্না।  
েগ্ধ তাোন্নার মোর মবান রুোনা 
খাতুন জানান, সন্্যায় আপু ও 
দুলাভাই িরহাে সরোর বারড়র 
মপেমন কমপাতাষে নেীর পামড় 
ঘুরমত রগময়রেমলন। আপুর 
সেস্ত েরীর পুমড় মগমে। আপু-
দুলাভাই একসমগে বারড়র মগমরর 
সােমন এমস োমক বলমত 
থামকন- ো, আোমেরমক 
জ্ারলময় রেময়মে। বাঁিাও বািাঁ 
বমল রিৎকার করমত থামক।
স্ানীয় বারসন্া মেখ ররবউল 
ইসলামের মেমল রেলন মেখ 
জানান, তাোন্নার গাময়র 
কাপড়সহ পুমরা েরীর পুমড় 
েলমস মগমে। তার স্ােীর 
হামতর রকেু অংে পুমড় মগমে।
েগ্ধ তাোন্নার বাবা মেখ আবু্দল 
হক বমলন, মেময় জারনময়মে 
সাদিাে তার গাময় আগুন 
রেময়মে। আোর মেময়মক 
হত্যার মিষ্টা িারলময়মে ওই 
সাদিাে। আরে থানায় অরভমযাগ 
রেময়রে। আরে তার োরস্ত িাই।
পারমকলঘারা থানা পুরলমের 
ভারপ্রাপ্ কে্ণকত্ণ া (ওরস) কাচেন 
কুোর রায় বমলন, মেময়টির 
সামবক স্ােী োলময়রেয়া 
প্রবাসী এ ঘরনা ঘটিময়মেন 
বমল অরভমযাগ করমে পররবার। 
মেময়টির গাময় মপরেল রেময় 
আগুন মেওয়া হময়মে। আেরা 
অরভযান পররিালনা কররে। 
দ্রুতই ঘরনার রহস্য জানা যামব।

মতরলর 
মূল্ বৃনধির 

‘অমািনব্’ 
নসধিান্ত 

প্রত্াহার 
োনব

রনজস্ প্ররতমবেক:
মভাজ্যমতমলর েূল্য বৃরদ্ধর 
অোনরবক রসদ্ধান্ প্রত্যাহামরর 
োরব জারনময়মে ইসলােী 
আমন্ালন বাংলামেে সেরথ্ণত 
েুরক্তমযাদ্ধার সন্ানমের সংগেন 
ইসলােী েুরক্তমযাদ্ধা প্রজন্ম 
পররিে। শুক্রবার (৬ মে) 
গরোধ্যমে পাোমনা রবজ্রপ্মত 
এ প্ররতবাে জানায় সংগেনটি।
রবজ্রপ্মত েুরক্তমযাদ্ধা প্রজন্ম 
পররিে সভাপরত েরহদুল 
ইসলাে করবর বমলন, গত বের 
জানুয়ারর োমস প্ররত রলরার 
মবাতলজাত সয়ারবন মতল 
রবরক্র হময়রেল ১১৫ রাকায়। ১৫ 
োমসর ব্যবধামন মসই মতমলর 
োে প্ররত রলরামর ৮৩ রাকা বৃরদ্ধ 
করা হময়মে। অথ্ণাৎ এই ১৫ 
োমস োে মবমড়মে ৭২ েেরেক 
১৭ েতাংে। রতরন বমলন, 
মকামনা কারর োড়াই েিায় 
েিায় রনত্যপ্রময়াজনীয় পর্য 
মভাজ্যমতমলর েূল্য োররদ্্য 
সীোর রনমি থাকা ৭ মকাটিসহ 
রনম্ন েধ্যরবত্ত পররবামরর 
জন্য েরার ওপর খাঁড়ার ঘা। 
জনগরমক ষেরতরিস্ত কমর 
হামতমগানা রকেু ব্যবসায়ীমক 
লাভবান করমত মভাজ্যমতমলর 
েূল্য বৃরদ্ধর রসদ্ধান্ অোনরবক।
েরহদুল ইসলাে করবর আরও 
বমলন, প্রধানেন্ত্রী সংসমে 
োঁরড়ময় মবগুমনর েূল্য বৃরদ্ধর 
িমল মেেবাসীমক রেরষ্ট কুেড়ার 
মবগুরন খাওয়ার পরােে্ণ 
রেময়রেমলন। এবার সরকামরর 
পষে মথমক মভাজ্যমতমলর 
মষেমত্ ভতু্ণ রক না রেময় েূল্য 
বৃরদ্ধর পরররস্রতমত রতরন 
রক সাধারর োনুিমক পারন 
ব্যবহামরর পরােে্ণ মেমবন? 
এভামব বামজমরর পূমব্ণ 
েূল্যবৃরদ্ধ অব্যাহত থাকমল 
মেমের োনুমির রপে মেয়ামল 
মেমক মগমল সাধারর োনুি 
রবষুেব্ধ হময় উেমত পামর। তাই 
অরবলমবে মভাজ্যমতমলর েূল্য 
বৃরদ্ধর রসদ্ধান্ প্রত্যাহার করুন।

মেরশ ্ররািা 
শিাতি 

মবরড়রছ
আওয়াজরবরি মিস্ক: ২৪ ঘণ্ায় 
সারা মেমে ১৯ জমনর মেমহ 
কমরানাভাইরাস েনাক্ত হময়মে। 
এর আমগ গতকাল কমরানা 
েনাক্ত হময়রেল ৪ জমনর।
এ পয্ণন্ মোর েনাক্ত মরাগীর 
সংখ্যা োঁরড়ময়মে ১৯ লাখ ৫২ 
হাজার ৭৬৬ জমন। েনামক্তর 
হার েূন্য েেরেক ৫৫ েতাংে।
গত ২৪ ঘণ্ায় মেমে 
কমরানাভাইরামস কামরা েৃতু্য 
হয়রন। িমল মোর োরা যাওয়ার 
সংখ্যা ২৯ হাজার ১২৭ জন 
অপররবরত্ণ ত থাকল।
২৪ ঘণ্ায় কমরানা মথমক সুস্ 
হময়মেন ২৫৮ জন। এ পয্ণন্ সুস্ 
হময়মেন ১৮ লাখ ৯৭ হাজার 
৪৬ জন।
২৪ ঘণ্ায় ৩ হাজার ৪৫৬টি 
নেুনা সংরিহ করা হয়। পরীষো 
করা হয় ৩ হাজার ৪৫৫টি নেুনা। 
পরীষোর রবপরীমত েনামক্তর 
হার েূন্য েেরেক ৫৫ েতাংে। 
েহাোররর শুরু মথমক এ পয্ণন্ 
মোর েনামক্তর হার ১৩ েেরেক 
৯৪ েতাংে। 
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মিস্ক রনউজ: রবএনরপ েহাসরিব 
রেজ্ণ া িখরুল ইসলাে আলেগীমরর 
স্াস্্য পরীষো করা েরকার বমল 
েন্ব্য কমরমেন বাংলামেে 
আওয়ােী লীমগর যুগ্ম সাধারর 
সম্পােক ি. হাোন োহেুে। 
গত ৫ মে দুপুমর েন্ত্রী িট্টরিামের 
মেওয়ানজী পুকুর পামড়র রনজ 
বাসভবমন সাংবারেকমের সমগে 
আলাপকামল এ েন্ব্য কমরন। এর 
আমগ ঈমের শুমভছো রবরনয়েয় 
কমরন ি. হাোন।  গরতন্ত্র, 
দ্ব্যেূমল্যর ঊধ্্ণ গরত ও ঈেযাত্ার 
রবিময় রবএনরপ েহাসরিব রেজ্ণ া 
িখরুল ইসলাে আলেগীমরর করা 
েন্মব্যর প্রসগে মরমন ি. হাোন 
োহেুে বমলন, কমরানা েহাোররর 
পর এবার মযভামব উৎসবেুখর 

পররমবমে বাংলামেমের োনুি ঈে 
কমরমে মসটি অভাবনীয়। রেজ্ণ া 
িখরুল সম্ভবত অন্য রিমহ বসবাস 
কমরন অথবা তার োথার েমধ্য 
অন্যমেে ঘুরপাক খায়। এজন্য রতরন 
এসব মনরতবািক কথা বলমেন। 
আোর েমন হয়, তার স্াস্্যপরীষো 
করা েরকার। ি. হাোন বমলন, 
বয়স হমল অমনক ধরমনর আমবাল-
তামবাল কথা োনুি বমল। তামের 
িাক্তারমের সংগেন ‘ি্যাব’ তার 
োরীররক ও োনরসক স্ামস্্যর 
রকেু পরীষো করমত পামর। রতরন 
বমলন, এ বের মেমের োনুি 
সুন্রভামব মকনাকারা কমরমে, 
ব্যবসায়ীরা অমনক খুরে। মেমের 
অথ্ণনীরত িাগো হময়মে। এবার মেমে 
ঈেযাত্া এমকবামরই মভাগারন্হীন 

রেল। োনুমির েমধ্য এখমনা খুরের 
বন্যা বময় যামছে। রবএনরপর 
প্ররতষ্াতা রজয়াউর রহোমনর কবর 
রজয়ারমতর পর রেজ্ণ া িখরুল 
ইসলাে আলেগীর বমলন, ঈমে 
আেরা সবসেয় এই প্রত্যাো করর 
ময, মেমের সকল োনুমির েমধ্য 
আনন্ আসমব এবং আনমন্র সমগে 
তারা ঈদুল রিতর পালন করমবন। 
রকন্তু দুভ্ণ ামগ্যর ব্যাপার, মযভামব 
দ্ব্যেূল্য বৃরদ্ধ মপময়মে, মযভামব 
মেমে অথ্ণননরতক অবস্া রেন রেন 
খারাপ হমছে এবং একই সমগে 
সাধারর োনুি কে্ণিু্যত হমছেন, 
মসখামন আনমন্র সমগে ঈদুল 
রিতর পালন করা সম্ভব হমছে না। 
োনুমির েমধ্য আনন্ মনই। মেমে 
গরতন্ত্র মনই। 



AvšÍR©vwZK

11

08 †g, 2022

www.awaazbd.us
AvIqvRwewW

ইলি মাস্ক নিরেই বসরবি ্ুই্াররর শীরকে পরে
আন্জ্ণ ারতক মিস্ক: মরকি্ণ  ৪৪ রবরলয়ন 
োরক্ণ ন িলামর মসাে্যাল রেরিয়া জায়ান্ট 
রুইরার রকমন রনময়মেন ইমলকট্রিক গারড় 
রনে্ণাতা ও প্রযুরক্ত প্ররতষ্ান মরসলার প্রধান 
রনব্ণাহী ইলন োস্ক। গত োমসর মেমির 
রেমক রুইরামরর পররিালনা পি্ণে ইলন 
োমস্কর ৪৪ রবরলয়ন িলামরর অরধরিহর 
প্রস্তাব রিহর কমর।
এরপর মথমকই অমনকরা সারা রবমশ্বর 
আমলািনার মকন্দ্ররবনু্মত আমেন রবমশ্বর 
সবমিময় ধনী এই ব্যরক্ত। রতরন আর কী কী 
করমত পামরন বা তার পররকল্নায় আর কী 
রময়মে এসব রনময়ও রময়মে জল্না। এরই 
োমে খবর মবররময়মে, মসাে্যাল রেরিয়া 
জায়ান্ট রুইরামরর েীি্ণ পমে রনমজই 
বসমত িমলমেন ইলন োস্ক। শুক্রবার (৬ 
মে) এক প্ররতমবেমন এই তথ্য জারনময়মে 
বাত্ণ াসংস্া রয়রাস্ণ।
প্ররতমবেমন বলা হময়মে, রুইরার রকমন 
মনওয়ার রবিয়টি িূড়ান্ হওয়ার পর এখন 
প্ররতষ্ানটি োরলকানা বুমে মনওয়ার 
অমপষোয় আমেন ইলন োস্ক। োরলকানা 
বুমে মনওয়ার পরই মসাে্যাল রেরিয়া 
জায়ান্ট রুইরামরর প্রধান রনব্ণাহী কে্ণকত্ণ া 
(রসইও) পমে ইলন োস্ক বসমবন বমল আো 

করা হমছে। রবিয়টির সমগে সম্পরক্ণ ত একটি 
সূত্ রয়রাস্ণমক বৃহপিরতবার (৫ মে) এই 
তথ্য জারনময়মে। তমব োস্ক রুইরামরর েীি্ণ 
এই পমে আসমত িমলমেন স্ল্মেয়ামে। 
রবমশ্বর সবমিময় ধনী ব্যরক্ত ইলন োস্ক 
বত্ণ োমন োরক্ণ ন ইমলকট্রিক গারড় রনে্ণাতা 
ও প্রযুরক্ত প্ররতষ্ান মরসলার প্রধান 
রনব্ণাহী কে্ণকত্ণ া রহমসমব োরয়ত্বপালন 
করমেন। এোড়া ে্য মবাররং মকাম্পারন এবং 
মপিসএক্স নামে আরও দু’টি প্ররতষ্ামনর 
প্রধান রহমসমবও োরয়ত্ব সােলামছেন এই 
ধনকুমবর। এরেমক রুইরামরর বত্ণ োন 
প্রধান রনব্ণাহী কে্ণকত্ণ া (রসইও) রহমসমব 
োরয়ত্বপালন করমেন পরাগ আগরওয়াল। 
২০২১ সামলর নমভবেমর োইমক্রাব্লরগং এই 
সাইর রুইরামরর রসইও রহমসমব োরয়মত্ব 
মনন ভারতীয় বংমোদ্ভূত এই কে্ণকত্ণ া। 
এর আমগ রতরন রুইরামরর প্রধান প্রযুরক্ত 
কে্ণকত্ণ া (রসটিও) রেমলন।
রয়রাস্ণ বলমে, ইলন োমস্কর কামে 
রুইরামরর রবক্রয় সম্পন্ন না হওয়া পয্ণন্ 
পরাগ আগরওয়ালই সংস্াটির রসইও 
রহমসমব কাজ িারলময় যামবন বমল আো 
করা হমছে। তমব োরক্ণ ন সংবােোধ্যে 
রসএনরবরস বৃহপিরতবার এক প্ররতমবেমন 

প্রথে জানায় ময, োস্ক অন্ব্ণতথীকালীন 
সেময়র জন্য রুইরামরর রসইও হওয়ার 
পররকল্না করমেন।
অবে্য ইলন োমস্কর অধীমন রুইরামরর 
বত্ণ োন প্রধান রনব্ণাহী কে্ণকত্ণ া পরাগ 
আগরওয়ামলর িাকরর রনময় আমগই প্রনে 
উমেরেল। রসইও পে মথমক অপসারর করা 
হমল পরাগ কত রাকা মপমত পামরন; মসটি 
রনময়ও শুরু হময় যায় আমলািনা।
এমষেমত্ গত ২৬ এরপ্রল গমবিরা সংস্া 
ইকুইলার’র একটি রহসাবও সােমন 
এমনরেল রয়রাস্ণ। গমবিরা সংস্াটির রহসাব 
অনুযায়ী, রুইরামরর প্রধান রনব্ণাহী কে্ণকত্ণ া 
বা রসইও’র পে মথমক সররময় মেওয়া হমল 
িুরক্ত অনুযায়ী ৪২ রেরলয়ন োরক্ণ ন িলার 
পামবন পরাগ আগরওয়াল। বাংলামেরে 
েুদ্ায় যার পররোর প্রায় ৩৬১ মকাটি ৯৫ 
লাখ ৬০ হাজার রাকা।
েূলত ১২ োমসর েমধ্য রসইও’র পে মথমক 
সররময় মেওয়া হমল এই অথ্ণ পামবন পরাগ। 
ইকুইলামরর তথ্য অনুযায়ী, পরামগর এক 
বেমরর মবতন এবং আনুিরগেক অন্যান্য 
সুরবধা রেরলময়ই এই রাকা পামবন রতরন। 
যরেও রুইরামরর পষে মথমক মসসেয় এই 
রবিময় মকামনা েন্ব্য করা হয়রন।

স্াধীিতা নেবরস ইসরারয়রল
সন্তাসী হামলা, নিহত ৩

আন্জ্ণ ারতক মিস্ক: 
ইসরাময়মলর একটি েহমর 
হােলায় রতন ইসরাময়রল 
নাগররক রনহত হময়মেন। 
এ ঘরনায় আহত হময়মেন 
আরও কময়কজন।
বৃহপিরতবার (৫ মে) ইহুরে 
এই মেেটির স্াধীনতা রেবস 
রেল। মেেজুমড় স্াধীনতা 
রেবস উেযাপমনর েমধ্যই 
ইসরাময়মলর েধ্যাচেলীয় 
ইলাে েহমর এই হােলা ও 
প্রারহারনর ঘরনা ঘরল।
এরেমক এই ঘরনামক সন্ত্রাসী 
হােলা বমল সমন্হ করা 
হমছে বমল জারনময়মে 
ইসরাময়রল পুরলে। শুক্রবার 
(৬ মে) এক প্ররতমবেমন এই 
তথ্য জারনময়মে বাত্ণ াসংস্া 
রয়রাস্ণ এবং সংবােোধ্যে 
রবরবরস ও আলজারজরা।
ইসরাময়রল রবরভন্ন 
সংবােোধ্যে োরব কমরমে, 
দু’জন হােলাকারী েুরর, 
কুড়াল বা উভয় অস্ত 
রনময় ইলাে েহমরর একটি 
পামক্ণ  পথিারীমের ওপর 
হােলা কমর। এ ঘরনার 
পর অরভযুক্তমের ধরমত 
অরভযান শুরু কমরমে পুরলে। 
এোড়া রাস্তা অবমরাধ কমর 
যানবাহমনও তলোরে িালামছে 
তারা।
গত বৃহপিরতবার রেল 
ইসরাময়মলর স্াধীনতা রেবস। 
েধ্যপ্রামি্যর োটিমত রবতরক্ণ ত 
পন্ায় ইহুরে এই মেেটির 
প্ররতষ্া রেবস উপলমষে এরেন 
ইসরাময়মল রেল সরকারর 
েুটি। ইসরাময়মলর একজন 
মস্ছোমসবী রিরকৎসক 
বমলমেন, ‘এই ঘরনাটি 
আোর হৃেময় গভীরভামব 
মগঁমথ থাকমব।’
েরত রসনভার্ণ  ইসরাময়রল 
সংবােোধ্যে মজরুজামলে 
মপাস্মক বমলমেন, 
বৃহপিরতবামরর হােলায় 
রনহতরা পামক্ণ  সমতজ 
বাতামস শ্বাস রনমত 
মবররময়রেমলন এবং এসেয়ই 
তামের জীবন মকমড় মনওয়া 
হমলা। রবরবরস বলমে, 

হােলার পর ইলাে েহমরর 
বারসন্ামের বারড়র মভতমরই 
অবস্ামনর রনমে্ণ ে রেময়মে 
স্ানীয় কতৃ্ণ পষে। েহমরর 
জনসংখ্যার অরধকাংেই 
ইসরাময়মলর কট্টর-অমথ্ণািক্স 
ইহুরে সম্প্রোময়র সেস্য 
বমলও জারনময়মে ররিটিে এই 
সংবােোধ্যেটি।
এরেমক হােলা ও প্রারহারনর 
রবিময় রুইরামর মেওয়া 
এক বাত্ণ ায় ইসরাময়মলর 
পররা্রেেন্ত্রী ইয়ার লারপে 
বমলমেন, ‘স্াধীনতা রেবমসর 
আনন্ েুহূমত্ণ র েমধ্য োটি 
হময় মগল। ইলামে রক্তাক্ত 
হােলা ও প্রারহারনর এই 
ঘরনায় আোর হৃেয় ব্যরথত।’
উমলেখ্য, ইসরাময়মল 
সম্প্ররত হােলা ও প্রারহারনর 
ঘরনা মবমড়মে। সাধারর 
ইসরাময়রলমের পাোপারে 
হােলার রেকার হমছেন 
ইহুরে এই মেেটির আইন 
েৃঙ্খলা বারহনীর সেস্যরাও। 
গত ২৭ োি্ণ  ইসরাময়মল 
বনু্কধারীমের হােলায় দুই 
পুরলে কে্ণকত্ণ া রনহত হন।
ইসরাময়রল রনরাপত্তা 
কে্ণকত্ণ ারা মসসেয় 
জারনময়রেমলন, রাজধানী 
মতল আরবব মথমক প্রায় ৫০ 
রকমলারেরার (৩০ োইল) 
উত্তমর অবরস্ত হামেরা 
েহমর পুরলে কে্ণকত্ণ ামের 
ওপর হওয়া ওই হােলায় 
অরভযুক্ত দুই হােলাকারী 
ইসরাময়মলর আরব নাগররক।
এই ঘরনার রেন দু’ময়ক 
আমগ ইসরাময়মলর একটি 
েরপং মসন্টামর মেেটির 
একজন আরব নাগররমকর 
হােলায় িারজন ইসরাময়রল 
রনহত হন। এ ঘরনায় আহত 
হময়রেমলন আরও মবে 
কময়কজন।
এোড়া গত এরপ্রল োমসর 
প্রথে সপ্ামহ ইসরাময়মলর 
মতল আরবমব বনু্কধারীর 
গুরলমত অন্ত দু’জন 
ইসরাময়রল রনহত হন। এ 
ঘরনায় আহত হময়রেমলন 
আরও আরজন।

রানশয়া শত শত হাসপাতাল
ধ্ংস ্রর নেরয়রছ

সােররক আরিাসমনর োধ্যমে 
ইউমক্রমনর েত েত হাসপাতাল 
ও অন্যান্য প্ররতষ্ানমক রারেয়া 
ধ্ংস কমর রেময়মে বমল অরভমযাগ 
কমরমেন ইউমক্রনীয় মপ্ররসমিন্ট 
ভমলারেরের মজমলনরস্ক। তার 
অরভমযাগ, রুে এই ধ্ংসযমজ্র 
কারমর ক্যান্সার মোকারবলা 
করার েমতা ওিুধ মনই এেনরক 
অমস্তাপিারও করমত পারমেন 
না িাক্তাররা। বৃহপিরতবার (৫ 
মে) মেওয়া এক রভরিওবাত্ণ ায় 
মপ্ররসমিন্ট মজমলনরস্ক একথা 
বমলন। শুক্রবার (৬ মে) এক 
প্ররতমবেমন এই তথ্য জারনময়মে 

বাত্ণ াসংস্া রয়রাস্ণ।
প্ররতমবেমন বলা হময়মে, 
বৃহপিরতবার মেরিমকল োতব্য 
মগাষ্ীর উমদিমে ভাির মেন 
ভমলারেরের মজমলনরস্ক। মসখারন 
রতরন বমলন, ইউমক্রমনর েরষের 
ও পূব্ণাচেলীয় অমনক জায়গায় 
রিরকৎসা সােরিীর সংকর রময়মে। 
এেনরক অমনক জায়গায় মেৌরলক 
অ্যারন্টবাময়াটিমকরও অভাব রময়মে।
ইউমক্রমনীয় মপ্ররসমিন্ট বমলন, 
‘আপনারা যরে মকবল রিরকৎসা 
অবকাোমোর কথা রিন্া কমরন, 
তাহমল মেখমবন আরিাসন শুরুর 
পর মথমক এখন পয্ণন্ রারেয়ার 

সােররক বারহনীর সেস্যরা প্রায় 
৪০০টি স্াস্্যমসবা প্ররতষ্ান 
ধ্ংস বা ষেরতরিস্ কমরমে। এর 
েমধ্য হাসপাতাল, প্রসূরত ওয়াি্ণ , 
বরহরাগত (আউর মপমেন্ট) 
রক্রনকও রময়মে।’
রতরন বমলন, রুে বারহনীর েখলকৃত 
এলাকায় পরররস্রত রবপয্ণয়কর। 
মজমলনরস্কর ভািায়, ‘ক্যান্সার 
মরাগীমের রিরকৎসার জন্য 
প্রময়াজনীয় ওিুমধর পুমরাপুরর 
অভাব রময়মে। এর োমন িরে 
অসুরবধা বা িায়ামবটিমসর জন্য 
ইনসুরলমনর সমূ্পর্ণ অভাব। 
মরাগীমের অমস্তাপিার করা অসম্ভব। 

কাচেনজঙ্ায় 
আমরাহমরর 

সেয় 
পব্ণতামরাহীর 

েৃতু্য
োউন্ট কাচেনজঙ্ায় আমরাহমরর 
সেয় এক পব্ণতামরাহীর েৃতু্য হময়মে। 
েৃত ওই পব্ণতামরাহী একজন ভারতীয় 
নাগররক। পব্ণমত ওোর সেয় বৃহপিরতবার 
(৫ মে) সন্্যায় তার েৃতু্য হয়। স্ানীয় 
আময়াজকমের বরাত রেময় শুক্রবার (৬ 
মে) এক প্ররতমবেমন এই তথ্য জারনময়মে 
মনপারল সংবােোধ্যে ে্য রহোলয়ান 
রাইেস।
কাচেনজঙ্া পৃরথবীর তৃতীয় সমব্ণাচ্চ 
পব্ণত েগে। এর উচ্চতা ৮ হাজার ৫৮৬ 
রেরার। েূলত উচ্চতার রেক রেময় োউন্ট 
অ্যাভামরস্ এবং মক২ এর পরই রময়মে 
কাচেনজঙ্ার নাে।
পাইওরনয়ার অ্যািমভচোমরর মিয়ারে্যান 
পাসাং মেরপার মেওয়া তথ্য অনুযায়ী, েৃত 
ওই পব্ণতামরাহীর নাে নারায়রন আইয়ার। 
তার বারড় ভারমতর পরচিোচেলীয় রাজ্য 
েহরাম্রে। ৮ হাজার ৫৮৬ রেরার উচ্চতা 
সম্পন্ন এই পব্ণমতর ৮ হাজার ২০০ রেরার 
পয্ণন্ উমেরেমলন নারায়রন। বৃহপিরতবার 
সন্্যায় মসখামনই রতরন মেি রনঃশ্বাস 
ত্যাগ কমরন।
পাসাং মেরপা জারনময়মেন, কাচেনজঙ্া 
পব্ণমত আমরাহমরর সেয় ৫২ বের বয়সী 
নারায়রন আইয়ার অসুস্ হময় পমড়ন। 
তমব এরপরও রতরন রনমি মনমে আসমত 
অস্ীকৃরত জারনময়রেমলন। মেরপার োরব, 
আমরাহর গাইি বারবার পব্ণতামরাহীমক 
নােমত বলমলও আইয়ার তার কথা 
োনমত অস্ীকার কমরন।
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ইসলারমর দৃনটিরত শ্রনমর্র অনধ্ার
ধে্ণ মিস্ক: ইসলামের দৃরষ্টমত সম্পমের 
সাব্ণমভৌেত্ব ও োরলকানা আলোহর, আর 
োনুি তার ত্বিাবধায়ক োত্। সুতরাং 
এখামন োরলক-্রেক সবাই ভাই ভাই। 
তামের পারপিররক সম্পক্ণ  হমব ্দ্ধা-মস্হ, 
মসৌহাে্ণ  ও রবশ্বস্ততায় ভরপুর।
্রেক ও োরলক উভময়র অরধকার রময়মে 
রনজ রনজ প্রাপ্য বুমে পাওয়ার। উভয়মক 
বলা হময়মে রনজ রনজ কত্ণ ব্য পালমন 
োরয়ত্বেীল হমত। শুধু োরলক বা শুধু ্রেক 
নয়; বরং উভয়মক সুসংহত আিরর করার 
রনমে্ণ ে রেময়মে।
ইসলাে ্মের ম্রররবন্যাসমক স্ীকার 
করমলও োনরবক েূল্যমবাধ ও মেৌরলক 
োনবারধকামরর মষেমত্ সবাই সোন। 
রাসুলুলোহ (সা.) ব্যবসা, কৃরি ও দ্বীনিি্ণ ামক 
উৎসারহত কমরমেন। আবার েয্ণাোর 
মষেমত্ সব ্রেক সাধাররভামব সোন 
মঘািরা রেময়মেন। রতরন বমলন, ্েজীবী 
আলোহর বনু্। ইসলাে ্রেকমক বমলমে, 
েষে, রবশ্বস্ত ও োরয়ত্ববান হমত। মকারআমন 
আেে্ণ ্রেক রহমসমব হজরত েুসা (আ.)-
এর সবরেষ্ট্য এভামব বরর্ণত হময়মে, ‘মহ 
রপতা! আপরন তামক ্রেক রহমসমব 
রনময়াগ রেন। রনচিয় আপনার ্রেক 
রহমসমব মস-ই উত্তে ময সােথ্ণ্যবান ও 
রবশ্বস্ত। (সুরা কাসাস, আয়াত : ২৬)
পরবতথী আয়ামত রনময়াগোতা মোয়াইব 
(আ.)-এর সমগে রনময়াগপ্রাপ্ েুসা (আ.)-
এর েজুরর রনধ্ণারমরর রববরর এমসমে। পমর 
রবমরাধ এড়ামত উভময়র সম্রতমত প্রথমেই 
েজুরর রনধ্ণারমরর রনমে্ণ ে রেময়মেন।
ইসলােী ্েনীরতর ম্ষ্ত্ব ও স্াতন্ত্র্য 
এখামনই ময ইসলাে োরলক ও ্রেমকর 
জন্য অরভন্ন খাবার ও বমস্তর রনমে্ণ ে 
রেময়মে। এই রনমে্ণ েনার আমলামক মবাো 
যায়, ইসলাে একটি উচ্চ োনরসকতাসম্পন্ন 

্েনীরতর কথা বমলমে, মযখামন ্রেমকর 
োনসম্ত জীবন-জীরবকা রনরচিত হয়। 
রাসুলুলোহ (সা.) ইরোে কমরমেন, তারা 
মতাোমের ভাই। আলোহ তামের মতাোমের 
অধীন কমরমেন। সুতরাং যার ভাইমক 
তার অধীন কমরমেন মস মযন তামক 
তাই খাওয়ায় যা মস খায়, মস কাপড় 
পররধান করায়, যা মস পররধান কমর। 
তামক সােমথ্ণ্যর অরধক মকামনা কামজর 
োরয়ত্ব মেমব না। যরে এেনরা করমতই 
হয়, তাহমল মস মযন তামক সাহায্য কমর। 
(বুখারর, হারেস : ৫৬১৭)
্রেমকর েয্ণাোপূর্ণ জীবন ও জীরবকার 
রনরাপত্তা রনরচিত করার োরয়ত্ব োরলমকরই। 
রাসুলুলোহ (সা.) বমলমেন, োরলকানাধীন 
(অধীন) ব্যরক্তর জন্য খাবার ও কাপমড়র 
অরধকার রময়মে। (েুসরলে, হারেস : 
১৬৬২)
অন্য হারেমস রতরন বমলমেন, ময আোমের 
কেথী রনযুক্ত হময়মে মস মযন (প্ররতষ্ামনর 
খরমি) একজন স্তী সংরিহ কমর, মসবক না 
থাকমল মস মযন একজন মসবক খামেে 
সংরিহ কমর এবং বাসস্ান না থাকমল 
মস মযন একটি বাসস্ান সংরিহ কমর। ময 
ব্যরক্ত এর অরতররক্ত রকেু রিহর করমব মস 
প্রতারক বা মিার গর্য হমব। (আবু োউে, 
হারেস : ২৯৪৫)
মবতন ও পারর্রেক কে্ণজীবীর অরধকার। 
ইসলাে দ্রুততে সেময় তা আোময়র 
রনমে্ণ ে রেময়মে। রাসুলুলোহ (সা.) 
বমলমেন, ঘাে শুকামনার আমগই ্রেমকর 
পারর্রেক রেময় োও। (ইবমন োজাহ, 
হারেস : ২৪৪৩০)
অন্য হারেমস পারর্রেক ও প্রাপ্য অরধকার 
রনময় রালবাহানামক অরবিার আখ্যারয়ত 
করা হময়মে। েহানবী (সা.) বমলন, ধনী 
ব্যরক্তর রালবাহানা অরবিার। (সরহহ বুখারর, 

হারেস : ২২৮৭)
অথ্ণাৎ সােথ্ণ্য থাকার পরও োনুমির প্রাপ্য 
ও অরধকার প্রোমন রালবাহানা করা অন্যায়।
আর েুনমকা অজুহামত মবতন-ভাতা ও 
প্রাপ্য অরধকার মথমক বরচেত করা ভয়ংকর 
অপরাধ। েহানবী (সা.) বমলন, রকয়ােমতর 
রেন আরে রতন ব্যরক্তর রবপমষে থাকব। 
... আর একজন মস ময কাউমক ্রেক 
রনময়াগ মেওয়ার পর তা মথমক কাজ বুমে 
রনময়মে অথি তার প্রাপ্য মেয়রন। (বুখারর, 
হারেস : ২২২৭)
্রেমকর অরধকার ও োনরবক েয্ণাো 
এবং োরলমকর প্রাপ্য মসবা লামভর এেন 
ভারসাে্যপূর্ণ ্েনীরত একোত্ ইসলােই 
রেময়মে। এই হারেমস ্রেক ও োরলক 
পরপিরমক ভাই সমবোধন কমর েূলত 
ইসলাে ম্ররনবিমে্যর রবমলাপ কমরমে। 
তমব ম্ররনবিে্য রবমলামপর নামে োরলক 

ও উমে্যাক্তার মেধা, ্ে ও সাোরজক 
েয্ণাোমক অস্ীকার কমররন ইসলাে। 
িারপময় মেয়রন রনপীড়নেূলক মকামনা 
ব্যবস্া। বরং তার মভতর োনরবক েূল্যমবাধ 
ও ্রেমকর প্ররত েেতা জারগময় মতালার 
মিষ্টা কমরমে। পরবত্ মকারআমন ইরোে 
হময়মে, আলোহ তাআলা জীবমনাপকরমর 
মতাোমের কাউমক কামরা ওপর ম্ষ্ত্ব 
রেময়মেন। যামের ম্ষ্ত্ব মেওয়া হময়মে 
তারা তামের অধীন োস-োসীমের 
রনমজমের জীবমনাপকরর মথমক এেন রকেু 
মেয় না যামত তারা তামের সোন হময় যায়। 
তমব রক তারা আলোহর অনুরিহ অস্ীকার 
কমর? (সুরা নাহল, আয়াত : ৭১)
উরলেরখত আয়ামত মযেন োরলমকর 
ম্ষ্ত্ব স্ীকার করা হময়মে, মতেরন তার 
অহংমবাধ ও ম্ররনবিমে্যর ধাররার রনন্া 
করা হময়মে। পাোপারে সম্পমের প্রকৃত 

োরলকানা ও তা অজ্ণ ন করমত পারা ময 
একান্ই আলোহর অনুরিহ মসরাও স্রর 
কররময় মেওয়া হময়মে। মযন মস োনরবক 
েূল্যমবামধর জায়গা মথমক ্রেমকর েয্ণাো 
ও অরধকার সংরষেমর েমনামযাগী হয়।
্রেক েকামনা ইসলামের দৃরষ্ট জঘন্যতে 
পাপ; বরং ইসলামের রনমে্ণ েনা হমলা, 
্রেক তার প্রাপ্য সম্পমক্ণ  ওয়ারকবহাল 
না হমলও োরলক তামক প্রাপ্য বুরেময় 
মেমব। েহানবী (সা.) এই ব্যাপামর হুঁরেয়ারর 
উচ্চারর কমর বমলন, ময জারতর দুব্ণল 
মলামকরা মজার-জবরেরস্ত োড়া তামের 
পাওনা আোয় করমত পামর না মসই জারত 
কখমনা পরবত্ হমত পামর না। (ইবমন 
োজাহ, হারেস : ২৪২৬)
েহান আলোহ আোমের আেল করার 
তাওরিক োন করুন।
আরেন।

৮০০ বছররর ঐনতহ্ ধরর মররেরছ শং্রপাশা মসনেে

আওয়াজরবরি মিস্ক: প্রায় ৮০০ বেমরর ঐরতমহ্যর 
ধারক হময় আমে হরবগমঞ্জ েংকরপাো োহী জামে 
েসরজে। অপরূপ মসৌন্ময্ণর পুরাকীরত্ণ মত সাজামনা 
এ েসরজেটিমত রনে্ণামরর পর মথমক মকামনা ধরমনর 
সংস্কার হয়রন। প্রত্নত্বি রবভাগ এটির রনয়ন্ত্রর মনওয়ায় 
তামত মকামনা কাজ করমত পারমেন না স্ানীয়রাও।
দূর মথমক মেখমল ময কারও দৃরষ্ট কামড় ঐরতহ্যবাহী 
লাল রকরমক এ েসরজেটি। এর িারপাে রঘমর রময়মে 
কবরস্ান। েসরজমের েরষেমর রময়মে হযরত োহ 
জালাল (রহ.)-এর সির সগেী হযরত োহ েজরলস 
আরেন (রহ.)-এর কবর।
প্রকৃতপমষে কত বের পূমব্ণ এ েসরজেটি প্ররতষ্া 
হময়রেল স্ানীয়রা এর সঠিক তথ্য জামনন না। স্ানীয়রা 
জানান, ১২০৮ সামল েুঘল আেমল সম্ার আলা উরদিন 
মহামসন োহর আেমল হরবগঞ্জ সের উপমজলার 
রারজউড়া ইউরনয়মনর েংকরপাো রিামে োহী জামে 
েসরজেটি রনে্ণার করা হয়। শুরুমত েসরজেটির নাে 
েংকরপাো োহী জামে েসরজে থাকমলও বত্ণ োমন 
এর নােকরর করা হময়মে উিাইল োহী জামে 
েসরজে। 

প্রায় প্ররতরেনই এখামন োজার রজয়ারত ও েসরজে 
মেখমত আমসন মেমের রবরভন্ন অচেমলর মলাকজন। 
েসরজেটির কামে মগমলই মভমস উমে নানা কারুকাজ। 
প্রািীন আেমলর নানান রূপেয়তায় সাজামনা রময়মে 
এর মভতর ও বাইমরর অংে। মেয়ামলর রবরভন্ন অংমে 
আররব হরমির মলখা রময়মে, তমব  অপিষ্ট। েীঘ্ণরেন 
ধমরই েসরজেটি মকামনা সংস্কামরর উমে্যাগ মনওয়া 
হমছে না। 
৫ িুর প্রেস্ মেয়ামল েসরজমে রময়মে ৪টি গবুেজ, রকন্ 
মকামনা রেনার মনই। েসরজমের মভতমর একসামথ 
োত্ ৪০ ও বারান্ায় আরও ১০ জন নাোজ পড়মত 
পামর। আেপামের আয়তন ৬ একর। পূমব্ণ আমরা মবরে 
রেল তমব অমনমকই সংরমষেমনর অভামব েখল কমর 
রনময় মগমে বমলও অরভমযাগ রময়মে।
েসরজেটি সংস্কামরর োরব জানান মেমের রবরভন্ন স্ান 
মথমক আসা েে্ণনাথথী ও স্ানীয় বারসন্ারা। তারা েমন 
কমরন প্রািীন ঐরতহ্য এ েসরজেটি সংস্কার ও প্রসস্ 
এর পাোপারে যাতায়ামতর সুরবধা রনরচিত করমত 
পারমল প্রািীন এ েসরজেটি ঐরতমহ্যর ধারক রহমসমব 
প্ররতষ্া পামব।

েসরজমের ইোে কারী মো. িজলুল হক ঢাকা 
মপাস্মক জানান, আরে ৪১ বের ধমর এ েসরজমে 
ইোেরত কমর আসরে। আোর জানােমত বােো 
আলাউরদিন মহাসাইন োহর আেমল েসরজেটি 
রনে্ণার করা হয়। মেমের অমনক স্ান মথমক মলাকজন 
েসরজেটি মেখমত এখামন আমস। তমব েসরজেটি 
সংষ্ার করমত পারমল আরও মবরে আকির্ণ কমর 
মতালা সম্ভব হমব।
স্ানীয় বারসন্া রজলুের রহোন োহ জানান, েুঘল 
সম্ামরর আেমল সতরর েসরজেটি মেখমত মেমের 
রবরভন্ন স্ান মথমক অমনক পয্ণারক আমস। সরকামরর 
কামে আোমের োরব েসরজেটি সংষ্ার কমর মতালমত 
পারমল আমরা মবরে পয্ণারক আসমব।
খামেে োহ আবু্দল েহীে বমলন, েসরজমে োত্ ৪০ 
জন এক সামথ নাোজ পড়মত পামর। অমনক সেয় 
মেখা যায় মলাকজন যায়গার অভামব নাোজ পড়মত 
পামর নাই। অমনক সেয় েরহলারাও আমস, তামের 
মকান এবােমতর ব্যবস্া নাই। যরে েসরজেটি সংস্কার 
করা হয় তাহমল অমনক অমনক েে্ণনাথথীরা আসমব। 
োোরীপুর মথমক আসা ইেরান োহবুব জানান, আরে 

ইউটিউমবর োধ্যমে এই েসরজমের রবিয়টি জানমত 
মপমর স্পররবামর মেখমত আসরে। অমনক সুন্র 
প্রািীন আেমল সতরী েসরজেটি অমনক সুন্র হময়মে। 
এটি প্রািীন রনেে্ণন বমলও রতরন জানান। েসরজেটির 
ঐরতহ্য ধমর রাখার জন্য রতরন প্রোসমনর রনকর োরব 
জানান।
জাোলপুর মথমক আসা আরেনুল ইসলাে নামে এক 
েে্ণনাথথী বমলন, মেমে প্রািীন আেমলর সতরর স্াপনা 
সংরষের করমত হমব। এগুমলা সংরষেন করমত না 
পারমল আোমের ঐরতহ্য মথমক হাররময় যামব। আরে 
আোবােী সরকার এগুমলা সংরষেন কমর প্রািীন 
রনেে্ণন রহমসমব ধমর রাখমব।
রকমোরগঞ্জ মথমক আসা েে্ণনাথথী মোিামছেল জানান, 
ইউটিউমব অমনকবার েসরজেটি মেখরে। মেখার খুব 
ইমছে রেল। মেখমত খুবই সুন্র। েসরজেটি সংস্কার 
করমত পারমল আরও মবরে মবরে পয্ণরক আসমব বমল 
রতরন জানান। রতরন বমলন, রাস্তাঘামরর উন্নয়ন হমল 
েসরজমে আমরা মবরে মবরে মলাকজন আসমব। এ জন্য 
রাস্তাঘামরর উন্নয়ন করমত হমব।
স্ানীয় রারজউড়া ইউরনয়মনর মিয়ারে্যান বেরুল কররে 
দুলাল জানান, মেমের ইরতহাস রানমল অমনক স্ামনই 
এ ধরমনর েসরজে মনই। হামতমগানা হময়কটি প্রািীন 
েসরজে রময়মে। এখামন েসরজমে নাোজ পড়মত 
েসুরলেমের অমনক কষ্ট হয়। রাস্তাঘামরর অবস্াও ভামলা 
মনই। রতরন বমলন একজন জনপ্ররতরনরধ রহমসমব 
বলমত িাই যরে েে্ণনাথথীর জন্য রাস্তাঘার করমত না 
পারর তাহমল এ দুঃখ রারখ মকাথায়? রতরন রাস্তাঘামরর 
উন্নয়মনর আশ্বাস প্রোন কমরন।
হরবগমঞ্জর মজলা প্রোসক ইেরাত জাহান জানান, 
এই েসরজেটি সৃ্রত বহন কমর। েসরজেটি সংরষেমরর 
জন্য প্রোসমনর পষে মথমক রবরভন্ন ধরমনর উমে্যাগ 
রিহন করা হময়মে। এর েমধ্য েসরজেটি সংস্কামরর 
জন্য প্রত্মতারন্ক অরধেপ্রমক রিঠি মেয়া হময়মে। 
তারা আোমের প্ররতশ্রুরত রেময়রে কমরানাকালীন 
সেময় রকেুরা উন্নরত হমল আগােী অথ্ণবেমর একটি 
ভামলা বরাদ্ধ পাওয়া যামব এবং তামের োধ্যমে ভামলা 
একটি সংস্কার কাজ করা সম্ভব হমব। স্ানীয়ভামব 
আেরা একটি অজুখানা কমররে।
রতরন বমলন, রাস্তাঘামরর উন্নয়মনর জন্য আোর স্ানীয় 
সংসে সেস্য েমহােয়মক অনুমরাধ কমররে। েসরজমে 
যাওয়ার রাস্তাটি সংস্কামরর উমে্যাগ রিহন করা হময়মে। 
আো করর, এগুমলা প্রেমষেপ রিহমনর িমল এখামন 
আসা পয্ণরকরা যাতায়ামতর সুরবধা হমব এবং আরও 
মবরে পয্ণরক আসমব।
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শাওয়াল মারস ৬ মরাোর 
ফনেলত ও সওয়াব

ধে্ণ মিস্ক: রেজান োমসর পমরর োস হমলা 
োওয়াল োস। োওয়াল অথ্ণাৎ রহজরর 
সমনর েেে োস। এ োমসর প্রথে রেমন 
েুসরলে উম্াহর সব্ণবৃহৎ জাতীয় উৎসব, 
ঈদুল রিতর উেযারপত হয়। উৎসব 
আনমন্ েুসলোনগর যামত রেজামনর 
েহৎ রেষোরা ভুমল না যায়, হয় মতা মস 
জন্যই রাসুমল কররে (সা.) এ োমস েয়টি 
নিল মরাজা রাখমত উম্তমক উৎসারহত 
কমরমেন।
আবু আইয়ুব আনসারর (রা.) একটি হারেস 
বর্ণনা কমরমেন। রতরন বমলন, আলোহর 
(সা.) বমলমেন, ময ব্যরক্ত রেজান োমসর 
সব িরজ মরাজাগুমলা রাখল অতঃপর 
োওয়াল োমস আরও েয়টি মরাজা রাখল, 
মস মযন সারাবের ধমরই মরাজা রাখল। 
(সরহহ েুসরলে, হারেস: ১১৬৪)
েয় মরাজায় মযভামব পুমরা বের মরাজা 
রাখার সওয়াব
আমলাি্য হারেমস ময রবিয়টি রবমেিভামব 
লষেরীয়, তা হমলা- শুধু োওয়াল োমস 
েয়টি মরাজা রাখমলই এক বেমরর নিল 
মরাজার সওয়াব পাওয়া যামব মতেনটি 
নয়। আবার শুধু েরহোরবেত রেজামন পুমরা 
একোস মরাজা রাখমলও এক বেমরর 
নিল মরাজার সওয়াব মেওয়া হমব মস 
কথাও মকাথাও বলা হয়রন। বরং পুমরা 

রেজান োস মরাজা রাখার পমর োওয়াল 
োমস আরও েয়টি মরাজা রাখমল তমবই 
পূর্ণ এক বের নিল মরাজা রাখার সওয়াব 
লাভ করা যামব মস কথাই হারেমস 
রাসুলুলোহ (সা.) বমলমেন।
বস্তুত হারেমস পরবত্ মকারআমনরই একটি 
আয়ামতর বক্তব্য রববৃত হময়মে। আলোহ 
তাআলা বমলন, ‘ময মকউ মকামনা মনক 
আেল করমব, তামক তার েে গুর সওয়াব 
প্রোন করা হমব।’ (সুরা আল-আনআে, 
আয়াত : ১৬০)
সুতরাং রেজামনর এক োমসর ১০ গুর 
হমলা েে োস আর োওয়াল োমসর 
েয়রেমনর েেগুর হমলা ৬০ রেন অথ্ণাৎ 
দুইোস।
অথ্ণাৎ পূর্ণ এক বেমরর নিল মরাজার 
সওয়াব লামভর জন্য রেজামনর মরাজা 
রাখার পমর োওয়াল োমসর েয় মরাজা 
রাখার েত্ণ  থাকমলও যরে মকউ মকামনা 
কারমর রেজামনর পূর্ণোস রাখমত না 
মপমর থামকন, তাহমল োওয়াল োমসর 
েয় মরাজা রাখা যামব না মতেনটি নয়। 
মস মষেমত্ পূর্ণ এক বেমরর নিল মরাজার 
সওয়াব না মপমলও নিল মরাজা পালমনর 
সীোহীন মনরক রতরন পামবন তামত মকামনা 
সমন্হ মনই।
োওয়াল োমসর েয় মরাজা মযভামব 

রাখমবন
হারেমস রপ্রয়নবী (সা.) োওয়াল োমসর 
মভতর েয় মরাজা রাখার কথা বমলমেন। 
োমসর প্রথে রেমক, েধ্যভামগ না 
মেিাংমে মস কথা হারেমস উমলেখ মনই। 
আবার েয়টি মরাজা একসমগে লাগাতার 
রাখমত হমব, না-রক রবররত রেময় রেময় 
রাখমত হমব, মস কথারও মকামনা উমলেখ 
মনই। 
তাই রবজ্ রিকাহরবে ও আরলেগমরর 
অরভেত হল, মযমহতু োওয়াল োমসর 
প্রথে রেন েুসরলে উম্াহর জাতীয় উৎসব 
এবং ওই রেমন মরাজা রাখা হারাে, মসমহতু 
ঈদুল রিতমরর রেনটি বাে রেময় োমসর 
ময মকামনা েয়রেমন মরাজা রাখমলই 
উরলেরখত সওয়াব লাভ করা যামব।
এই আররব োওয়াল োমসর অথ্ণাৎ 
প্রথেরেমক, োোোরে রেনগুমলামত 
অথবা মেিরেমক, আবার একাধামর 
েয়রেন অথবা একরেন মরাজা মরমখ 
তারপর একরেন বা দুইরেন রবররত রেময় 
আবার একরেন মযমকামনাভামব মরাজা 
রাখা যামব। োওয়াল োমসর েমধ্য েয়টি 
মরাজা রাখমলই হারেমস বরর্ণত সওয়াব 
পাওয়া যামব।
আলোহ তাআলা আোমের তাওরিক োন 
করুন।

েুমার নেরির নবরশর 
আমল

ধে্ণ মিস্ক: জুোর রেমনর েয্ণাো 
ও সম্ান সপ্ামহর অন্য রেমনর 
মিময় মবরে। এই রেনমক আলোহ 
তাআলা সব রেমনর েমধ্য ম্ষ্ত্ব 
রেময়মেন। মকারআন ও হারেমস 
এই রেমনর রবমেি সম্ান ও 
েয্ণাো বরর্ণত হময়মে।
এই রেমন আেে (আ.)-মক 
সৃরষ্ট করা হময়মে। এই রেমন 
তাঁমক জান্নামত প্রমবে করামনা 
হময়মে এবং এই রেমন তাঁমক 
জান্নাত মথমক মবর করা হময়মে। 
(েুসরলে, হারেস : ৮৫৪)
আলোহর রাসুল (সা.) একটি 
হারেমস বমলমেন, েুরেমনর 
জন্য জুোর রেন হমলা সাপ্ারহক 
ঈমের রেন।(ইবমন োজাহ, 
হারেস : ১০৯৮)
এক হারেমস নবী (সা.) ইরোে 
কমরমেন, ময রেনগুমলামত 
সূয্ণ উরেত হয়, ওই রেনগুমলার 
েমধ্য জুোর রেন সমব্ণাত্তে। ওই 
রেন হজরত আেেমক (আ.) সৃরষ্ট 
করা হময়মে। ওই রেন তামক 
জান্নামত প্রমবে করামনা হয় এবং 
ওই রেনই তামক জান্নাত মথমক 
মবর কমর মেওয়া হয়। আর ওই 
রেনই রকয়ােত অনুরষ্ত হমব। 

(েুসরলে, হারেস : ৮৫৪)
েহানবী (সা.) আরও বমলন, 
জুোর রেন মোয়া কবুল হওয়ার 
একটি সেয় আমে , মকামনা 
েুসরলে যরে মসই সেয়রা পায়, 
আর তখন যরে মস নাোমজ 
থামক, তাহমল তার মযমকামনা 
কল্যার কােনা আলোহ পূরর 
কমরন। (বুখারর, হারেস : ৬৪০০)
জুোর রেমনর গুরুত্বপূর্ণ আেল
েয্ণাোপূর্ণ এই রেমনর অমনক 
আেল হারেস েররমি বরর্ণত 
হময়মে। তন্মমধ্য রকেু আেল 
ধারাবারহক উমলেখ করা হমছে। ১. 
মগাসল করা। ২. উত্তে মপাোক 
পররধান করা। ৩. সুগরন্ ব্যবহার 
করা। ৪. েমনামযামগর সমগে 
খুতবা মোনা। ৫. মবিামকনা বন্ 
রাখা। ৬. দ্রুত েসরজমে যাওয়া। 
৭. সুরা কাহি রতলাওয়াত। ৮. 
সুরা কাহামির মেি ১০ আয়াত 
পাে। ৯. মবরে মবরে েরুে পাে। 
১০. মোয়ার প্ররত গুরুত্ব মেওয়া।
জুোর গুরুত্ব, োহাত্ম্য, িরজলত 
ও তাৎপয্ণ রবমবিনা কমর এই 
রেনটিমক প্ররতটি েুসরলমের 
কামজ লাগামনা উরিত। আলোহ 
তাআলা তাওরিক োন করুন।

রবপে মথমক বাঁিার মোয়া
জীবমন িলার পমথ আেরা নানারকে সেস্যায় পরতত হই। এ মথমক 
রষো পাবার জন্য মোয়া ও অমপষো করা োড়া আোমের আর 
মকামনা উপায় থামক না।
রবপে ও সেস্যা মথমক মবঁমি থাকমত পরবত্ কুরআন-সুন্নায় অসংখ্য 
মোয়া ও আেমলর বর্ণনা রময়মে। যা কায্ণকর এবং পরীরষেত।
আনাস (রা.) বমলন, যখন রাসুলুলোহ (সা.)-এর ওপর মকামনা 
কাজ কঠিন হময় মেখা রেমতা, তখন রতরন এ মোয়াটি পড়মতন। ’ 
(রতররেরজ রেেকাত, হারেস নবের: ২৪৫৪)
উচ্চারর: ‘ইয়া হাইয়ু্য ইয়া কাইয়ু্যেু রবরাহোরতকা আসতারগে।’
অথ্ণ: মহ রিরঞ্জীব! মহ রবশ্ব িরািমরর ধারক! আরে মতাোর রহেমতর 
আ্য় প্রাথ্ণনা কররে।
মোয়াময় ইউনুস (আ.): রাসুলুলোহ (সা.) বমলন, োমের মপমর 
ইউনুস (আ.) এ মোয়া পমড় আলোহমক মিমক রেমলন এবং েুরক্ত 
মপময়রেমলন। যরে মকামনা েুসরলে রবপমে পমড় এ মোয়া পাে 
কমর, আলোহ তা কবুল করমবন। ’ (আহোে, রতররেরজ, রেেকাত, 
হারেস নবের: ২২৯২)।
উচ্চারর: ‘লা ইলা-হা ইলো আনতা সুবহা-নাকা ইরন্ন 
কুনতুরেনাজ্ারলরেন’ (সুরা আরবেয়া: ২১/৮৭)
অথ্ণ: মহ আলোহ! তুরে োড়া মকামনা উপাস্য মনই, তুরে েহাপরবত্। 
রনচিয়ই আরে সীো লঙ্নকারীমের অন্ভু্ণ ক্ত।

৩১ মে পয্ণন্ ওেরাহ পালন করমত পারমবন েুসরলেরা
ধে্ণ মিস্ক: িলরত মেৌসুমে আগােী ৩১ 
মে পয্ণন্ ওেরাহ পালন করমত পারমবন 
েুসরলেরা। এ সেময়র েমধ্য মসৌরে আরব 
োড়া বারহমরর মেে মথমক আসা েুসরলেরা 
ওেরাহ পালন করমত পারমবন।
শুক্রবার আরব রনউমজর এক প্ররতমবেমন 
এ তথ্য জানামনা হময়মে।
মসৌরের হজ ও ওেরাহরবিয়ক েন্ত্ররালয় 
জারনময়মে, িলরত সাওয়াল োমসর 
৩০ তাররখ পয্ণন্ এ মেৌসুমে ওেরাহ 
পালনকারীমের জন্য অনুেরত মেওয়া 
হময়মে। এোড়াও আগােী ১৫ সাওয়াল 
পয্ণন্ ওেরাহর রভসার জন্য আমবেন 
করা যামব। এ জন্য রনধ্ণাররত অনলাইন 
লোরিমে্ণ রনধ্ণাররত সেময়র েমধ্য আমবেন 
করমত হমব।
এরেমক, কমরানা েহাোররর দুই বেমরর 
েমধ্য প্রথেবামরর েমতা রবশ্বব্যাপী হজযাত্ীমের রিহর করমত 
প্রস্তুত হমছে মসৌরে আরব। মগল বের কমরানার কারমর ৬০ 

হাজার েুসরলে হজ পালন করার সুমযাগ মপময়রেমলন।
িলরত বের কমরানার টিকা মনওয়া ৬৫ বেমরর কে বয়রস 
রবমেরেরা হজ পালন করমত পারমবন।
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লাইিস্াইল মিস্ক: গরমের সেময় ত্বমক 
নানা ধরমনর সংক্রের মবমড় যায়। এসেয় 
ঘাে ও জীবারুর কারমর ত্বমক িুলকারন 
মেখা রেমত পামর। এসেয় ঘাোরি পাউিার 
ব্যবহার করমল আরাে পাওয়া যায় ঠিকই, 
রকন্তু তামত সােরয়ক েুরক্ত মেমল। ত্বমক 
িুলকারনর সেস্যার স্ায়ী সোধান মপমত 
হমল রকেু উপায় মেমন িলমত হমব। িলুন 
মজমন মনওয়া যাক-
মবরকং মসািা ও মলবুর রস: ত্বমক 
িুলকারন হমল বার বার িুলমক তা বারড়ময় 
তুলমবন না। কারর নমখর োধ্যমে ত্বমক 
আরও মবরে জীবারু েড়ামত পামর। ত্বমকর 
িুলকারন দূর করমত িাইমল ব্যবহার করমত 
পামরন একটি রে্র। মসজন্য প্রথমে ১ 
িােি কমর মবরকং মসািা ও মলবুর রস 
রনময় একসমগে মেোমত হমব। রে্র 
সতরর হময় মগমল ত্বমকর িুলকারনর স্ারন 

লারগময় রেরনর েমেমকর েমতা অমপষো 
করমত হমব। এরপর পররষ্ার পারন রেময় 
ধুময় রনমত হমব। এমত িুলকারনর সেস্যা 
অমনকরাই কেমব।
িন্মনর ব্যবহার: রূপিি্ণ ার কামজ 
িন্মনর ব্যবহার সম্পমক্ণ  জানা আমে 
রনচিয়ই। এই িন্ন রকন্তু ত্বমকর মযমকামনা 
সংক্রের কোমতও সোন কায্ণকরী। 
মসজন্য িন্মনর গুঁড়ার সমগে মেোমত 
হমব মগালাপজল। এবার মসই রে্মরর 
প্রমলপ রেমত হমব ত্বমকর সংক্ররেত 
স্ামন। রকেুষের পর ধুময় তুমল মিলমত 
হমব। রনয়রেত এভামব ব্যবহার করমল 
ত্বমকর িুলকারন মথমক েুরক্ত পামবন।
রনেপাতার মপস্: মযমকামনা ধরমনর 
সংক্রেমরর রবরুমদ্ধ লড়াই করমত কাজ 
কমর রনেপাতা। মতমতা স্ামের এই 
পাতা মখমলও নানা উপকার মেমল। 

তমব ত্বমক িুলকারনর সেস্যা হমল এই 
পাতার মপস্ ব্যবহার করমলই পামবন 
উপকার। রনেপাতা ধুময় পররষ্ার কমর 
রনন। এরপর মসই পাতা রেময় মপস্ 
সতরর কমর আক্রান্ স্ামন লারগময় রাখুন। 
শুরকময় মগমল ধুময় রনন। এভামব রনয়রেত 
ব্যবহামর উপকার রেলমব।
নাররমকল মতল
আোমের িুল ভামলা রাখার কামজ 
সাহায্য কমর নাররমকল মতল। শুধু তাই 
নয়, এটি ত্বক ভামলা রাখমতও কায্ণকরী। 
এই মতমলর আমে অ্যারন্ট ইনমফ্মেেন 
ও অ্যারন্ট ব্যাকমরররয়াল সবরেষ্ট্য। এই 
দুই উপাোন ত্বকমক সুস্ রাখমত সাহায্য 
কমর। িুলকারনসহ ত্বমকর সংক্রেরজরনত 
অন্যান্য সেস্যায় নারমকল মতল উপকারী। 
তমব মসই নাররমকল মতল মযন খাঁটি হয়, 
মসরেমক নজর রাখমবন।

বাসনপত্ মথমক দুগ্ণন্ দূর করার উপায় 
লাইিস্াইল মিস্ক: প্ররতরেমনর খাবার রান্না ও খাওয়ার কামজ 
ব্যবহার হয় নানা ধরমনর বাসনপত্। মযমহতু রবরভন্ন ধরমনর খাবার 
সতরর ও খাওয়া হয় তাই বাসনপত্ মধাওয়ার পমরও অমনক সেয় 
এমত করু গন্ মলমগ থামক। রবমেি কমর োে, মপঁয়াজ, রিে 
ইত্যারে খাবামরর মষেমত্ গন্রা মবরে মথমক যাওয়ার সম্ভাবনা 
থামক। বাসনপত্ মথমক এই দুগ্ণন্ দূর করমত কী করমবন? িলুন 
মজমন মনওয়া যাক-
মবসমনর ব্যবহার: রস্মলর গ্াস বা অন্যান্য বাসন মথমক করু 
গন্ দূর করমত ব্যবহার করুন মবসন। প্রথমে বাসনগুমলা অল্ 
পারনমত রভরজময় রনন। এরপর মসটির গাময় মবসন োরখময় রাখুন। 
এভামব মরমখ রেন অন্ত পাঁি রেরনর। এরপর ভামলা কমর ধুময় 
রনন। বাসমনর গাময় মলমগ থাকা গন্ মরমন মনমব মবসন। এমত 
বাসনপত্ দ্রুতই দুগ্ণন্েুক্ত হমব।
মবরকং মসািার ব্যবহার: সবার রান্নাঘমরই রকন্তু এই রজরনস পাওয়া 
যামব। মবরকং মসািা প্রময়াজন হয় নানা ধরমনর খাবার সতররর 

কামজ। রবমেি কমর মকক জাতীয় খাবার সতররমত এটি প্রময়াজন 
হয়। তমব এটি কামজ লাগমত পামর বাসনপমত্র দুগ্ণন্ দূর করমত। 
একটি বড় পামত্ রকেুরা মবরকং মসািা পারনমত রেরেময় রনন। 
এবার মসই পারনমত বাসনপত্গুমলা িুরবময় রাখুন। এরপর বাসন 
পররষ্ামরর সাবান রেময় ভামলাভামব মেমজ রনন।
রভমনগামরর ব্যবহার
মলবুর রমসর সমগে রভমনগার রেরেময় একটি রে্র সতরর কমর রনন। 
এরপর মসই রে্র বাসনপমত্র গাময় লারগময় রাখুন রকেু সেময়র 
জন্য। এরপর বাসন পররষ্ামরর সাবান রেময় ভামলাভামব ধুময় রনন। 
এমত বাসমনর গাময়র করু গন্ দূর হময় সুন্র গন্ আসমব
করির ব্যবহার: করি মখমত ভামলাবামসন রনচিয়ই? এই করির 
গুঁড়া রকন্তু কামজ লাগামত পামরন বাসন পররষ্ামরর মষেমত্ও। 
করির গুঁড়া পারনমত রেরেময় বাসমনর উপর েরড়ময় রেন। এরপর 
ভামলা কমর ঘমি রনন। োজা হময় মগমল োন্ডা ও পররষ্ার পারনমত 
ধুময় রনন। এমত বাসন িকিমক হমব, মসইসমগে দূর হমব দুগ্ণন্ও।

শাহী নবনরয়ানি ততনরর 
মরনসনপ

লাইিস্াইল মিস্ক: উৎসমবর আময়াজমন রবররয়ারন রামখন অমনমক। তার 
সমগে োহী স্াে মযাগ হমল মতা কথাই মনই! রবররয়ারন সতরর করা যায় নানা 
উপাময়। এমককটির এমকক নাে, স্ামেও রময়মে রভন্নতা। উৎসমব, অরতরথ 
আপ্যায়মন রাখমত পামরন গরুর োংমসর োহী রবররয়ারন। িলুন তমব মজমন 
মনওয়া যাক োহী রবররয়ারন সতররর মররসরপ-

গরুর োংস- মেড় মকরজ
মপালাওময়র িাল- আধা মকরজ

মপঁয়াজ কুরি- ২ কাপ
মপাস্তোনা বারা- ১ মররবল িােি
মররস্ং সল্ট- ১ মররবল িােি

আো ও রসুন বারা- ২ মররবল িােি
োরহ রজরা- ১ িা িােি

রকেই- আধা কাপ
জািরান- সাোন্য

রেো আতর- ২ মিাঁরা
োওয়া- ৪ মররবল িােি

সয়ারবন মতল- আধা কাপ 
রঘ- ১ মররবল িােি

আলু মসদ্ধ- ৪টি
লবর- স্ােেমতা

রবররয়ারন েসলা- ১ িা িােি।
মযভামব সতরর করমবন 
হাঁরড়মত মতল গরে হমল মপঁয়াজ রেময় মসানারল কমর মভমজ রনন। এবার 
তামত সোন্য পারন রেময় আো ও রসুন বারা, রকেই, মররস্ং সল্ট, লবর, 
কাঁিােররি, গরে েসলা রেময় করিময় রনন। বাোে ও মপাস্ত বারা রেময় োংস 
মসদ্ধ হওয়া পয্ণন্ রান্না করুন। োংস রসদ্ধ হমল তামত িামলর জন্য পারন, 
গুঁড়া দুধ, রবররয়ারন েসলা রেময় রেন। পারন িুমর উেমল ধুময় রাখা িাল রেময় 
রেন। িাল িুমর উেমল েমে বসান। এবার মভমজ রাখা আলু, রঘ, োওয়া রেময় 
মঢমক অল্ আঁমি রান্না করুন ১০-১৫ রেরনর। এরপর নারেময় পররমবেন করুন 
সুস্াদু োহী রবররয়ারন।

তরমুরের বীে মপর্ 
মগরল ্ী হয়?

লাইিস্াইল মিস্ক: গরে পড়ার সমগে সমগেই তরেুজ খাওয়ার প্রবরতা 
মবমড় যায়। তমব রবপরত্ত বাঁমধ অন্য জায়গায়। তরেুজ মখমত রগময় অমনমক 
তরেুমজর বীজও মখময় মিমলন। রকন্তু প্রনে হমলা, তরেুমজর বীজ মপমর 
মগমল কী হয়? রবস্তাররত বলরে এই প্ররতমবেমন- 
সম্প্ররত ভারতীয় গরোধ্যে রহনু্স্তান রাইেসমক মেওয়া সাষোৎকামর 
আয়ুমব্ণে রবমেিজ্ েীষো ভাবসার তরেুমজর গুরাগুর রনময় আমলািনা 
কমরন। রতরন বমলন, প্রািীন োমস্ত তরেুজ রনময় বহু কথা বলা হময়মে। 
মসখামন আমে তরেুমজর গুর, আমে সেস্যার কথাও। এেনরক কখন মখমত 
পারমবন, কখন খাওয়া যামব না-মযসবও বলা আমে োমস্ত।
তরেুমজর গুর
১। তরেুজ েরীমর জমলর ঘাররত কোয়। 
২। ক্ারন্ কোয়। 
৩। এর বহু পুরষ্টগুর এবং রভরারেন মরাগ প্ররতমরাধ ষেেতা বাড়ায়। 
৪। যামের েূত্ত্যাগ করা রনময় নানা ধরমনর সেস্যা বা রকিরন-জরনত নানা 
অসুখ আমে, তামের জন্য তরেুজ উপকারী হমত পামর। 
৫। হজে ষেেতা বাড়ামতও কামজ লামগ তরেুজ।
তরেুমজর সেস্যা
১।তরেুজ অন্য খাবার হজমে সাহায্য করমলও, রনমজ মেররমত হজে হয়। 
িমল মপর ভার লাগমত পামর। 
২। তরেুজ মবরে মখমল গ্যামসর সেস্যাও হমত পামর।



wkÿv

15

08 †g, 2022

www.awaazbd.us
AvIqvRwewW

†ivwn½v wkï‡`i wk¶v e‡Üi Lei wg_¨v

রেষো মিস্ক: পররা্রে েন্ত্ররালয় জারনময়মে, 
মরারহগো রেশুমের রেষোর সুমযাগ বন্ ও রেষেক-
রেষোথথীমের ক্ামস মযমত বাধা মেওয়ার তথ্য 
রেথ্যা ও রভরত্তহীন। েন্ত্ররালময়র এক সংবাে 
রবজ্রপ্মত এ তথ্য জানামনা হময়মে। এমত বলা 
হয়, মজারপূব্ণক বাস্তুিু্যত রেয়ানোর নাগররক/
মরারহগো রেশুমের রেষোর সুমযামগর ব্যাপামর 
রেথ্যা তথ্য প্রিার গভীর উমদ্বমগর রবিয়। 
বাংলামেে সরকার সবার জন্য রবমেিত নারী 
রেষো রনরচিত করামক রবমেি গুরুত্ব রেময় থামক। 
একইভামব মরারহগো রেরবমর রেশুমের জন্যও 

রেষোর সুমযাগ অবাররত মরমখমে। মস্ছোমসবী 
রেষেকমের সমৃ্পক্ততা গরতেীল কমর এবং 
মরারহগোমের েষেতা বৃরদ্ধর নীরত রিহমরর োধ্যমে 
ধীমর ধীমর রেয়ানোর কাররকুলামের আওতায় 
রেষোর সুমযাগ বৃরদ্ধ করমত বাংলামেে সরকার 
জারতসংঘ সংস্াগুমলার সমগে কাজ করমে।
রববৃরতমত বলা হয়, বাংলামের সরকার েররাথথী 
রেরবরগুমলামত পাঁি হাজার ৬১৭টি রেষোমকন্দ্র 
স্াপন কমর মরারহগো রেশুমের রেষোর সুমযাগ 
সৃরষ্ট কমরমে। মরারহগো ক্যামম্পর অ্যািুমকেন 
মস্র অপামরেনস বা ইউরনমসি মকউই এ 

রেষো সুমযাগ বমন্র ব্যাপামর মকামনা ধরমনর 
উমদ্বগ প্রকাে কমররন। বাংলামেে রেয়ানোমরর 
রাখাইন রামজ্য মরারহগোমের দ্রুত, মরকসইভামব 
ও মস্ছোয় প্রত্যাবাসমন বাংলামেেমক 
সহমযারগতার জন্য আন্জ্ণ ারতক সম্প্রোময়র 
প্রেংসা করমে। ‘বাংলামেে রেয়ানোর 
কাররকুলামের আওতায় মরারহগো রেশুমের 
রেষোোমনর রবিয়টিমক এ রেশুমের গেনেূলক 
ও েষেতা বৃরদ্ধর প্রমিষ্টা রহমসমব রবমবিনা করমে, 
যা তামের রেগরগর মস্ছোয় প্রত্যাবাসমন উৎসাহ 
মেমব’ বমলও রবজ্রপ্মত উমলেখ করা হয়।
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রেষো মিস্ক: ‘এরি সাময়রন্টরিক ইনমিক্স ২০২২’ এ 
রবশ্বমসরা রবজ্ানীমের তারলকায় েয্ণাোপূর্ণ অবস্ামন 
রময়মেন বগেবনু্ মেখ েুরজবুর রহোন রিরজরাল 
ইউরনভারস্ণটি, বাংলামেমের (রবরিইউ) উপািায্ণ 
ি. েুনাজ আহমেে নূর। রতরন বাংলামেে প্রমকৌেল 
রবশ্বরবে্যালময়র (বুময়র) পুরমকৌেল রবভামগর অধ্যাপক।
সম্প্ররত এরি সাময়রন্টরিক ইনমিক্স রবমশ্বর ২১৬টি 
মেমের ১৫ হাজার ৪৩০টি রবশ্বরবে্যালময়র ৯ লষোরধক 
রবজ্ানী ও গমবিকমের সাইমরেন এবং অন্যান্য 
ইনমিমক্সর রভরত্তমত এ তারলকা প্রকাে কমর, যার েমধ্য 
রবরিইউ উপািায্ণ েয্ণাোপূর্ণ অবস্ামন রময়মেন।
কনরক্রর মরকমনালরজ, আরবান মসিটি, ক্াইমের মিঞ্জ, 
আথ্ণমকায়াক রিজাস্ারসহ রেষো ও প্রযুরক্ত খামত 
গুরুত্বপূর্ণ গমবিরার জন্য রতরন রবশ্বমসরা রবজ্ানীমের 
েমধ্য উমলেখমযাগ্য অবস্ামন রময়মেন। ৯ বের ধমর 
রেষো প্রোসমনর গুরুত্বপূর্ণ পমে মথমকও প্রোসরনক 
কামজর পাোপারে গমবিরার কাজও িারলময় মগমেন 

অধ্যাপক েুনাজ আহমেে নূর।
রবরিইউ উপািাময্ণর োরয়ত্ব পালমনর আমগ রতরন 
জাতীয় রবশ্বরবে্যালময়র উপ-উপািায্ণ এবং ইসলারেক 
ইউরনভারস্ণটি অব মরকমনালরজর (আইউটি) উপািায্ণ 
রহমসমবও োরয়ত্ব পালন কমরমেন।
অধ্যাপক েুনাজ আহমেে নূর বুময়র মথমক পড়ামোনা 
সম্পন্ন কমরন। পমর ২০০০ সামল ইউরনভারস্ণটি অব 
মরারকও মথমক রপএইিরি রিররি অজ্ণ ন কমরন। ২০০৭ 
সামল ভূরেকম্প তম্বির (সাইজেলরজ) ওপর মপাস্ 
ি্রাল রিররি সম্পন্ন কমরন।
রবশ্বমসরা রবজ্ানীমের তারলকায় েয্ণাোপূর্ণ অবস্ান লাভ 
করায় রবরিইউ উপািায্ণ প্রধানেন্ত্রী মেখ হারসনামক 
ধন্যবাে জারনময় বমলন, প্রধানেন্ত্রীর রেক রনমে্ণ েনায় 
কাজ করার িমল এ সম্ান অজ্ণ ন সম্ভব হময়মে। এ জন্য 
আরে তার রনকর কৃতজ্তা প্রকাে কররে। তার আেীব্ণাে 
মপমল সােমনর রেনগুমলামত বাংলামেমের রেষো খামত 
আরও গুরুত্বপূর্ণ অবোন রাখার মিষ্টা অব্যাহত রাখব।
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রেষো মিস্ক: জাতীয় রবশ্বরবে্যালময়র 
২০২১-২০২২ রেষোবমি্ণর প্রথে 
বি্ণ স্াতক (সম্ান) ম্ররর ভরত্ণ  
কায্ণক্রমের তাররখ মঘািরা করা 
হময়মে। ২২ মে মথমক ৯ জুন পয্ণন্ 
অনলাইমন প্রাথরেক আমবেন মনওয়া 
হমব। প্রাথথীমের প্রাথরেক আমবেন 
িরে ১১ জুমনর েমধ্য আমবেনকৃত 

কমলমজ জো মেওয়ার এবং ১২ 
জুমনর েমধ্য এ সকল আমবেন সংরলিষ্ট 
কমলজ কতৃ্ণ ক রনরচিত করমত হমব। 
এ রেষোবমি্ণ ভরত্ণ কৃত রেষোথথীমের 
ক্াস আগােী ৩ জুলাই মথমক শুরু 
হমব। ২০২১-২০২২ রেষোবমি্ণ প্রথে 
বি্ণ  স্াতক (সম্ান) প্রমিেনাল 
ভরত্ণ  কায্ণক্রমের অনলাইন আমবেন 

মনওয়ার তাররখ পমর জানামনা হমব। 
২০২১-২০২২ রেষোবমি্ণ প্রথে বি্ণ 
স্াতক (সম্ান) ও স্াতক (সম্ান) 
প্রমিেনাল ভরত্ণ  কায্ণক্রমের রবস্তাররত 
রবজ্রপ্ ও ভরত্ণ  রনমে্ণ রেকা যথাসেময় 
জাতীয় রবশ্বরবে্যালময়র ওময়বসাইমর 
(www.nu.ac.bd/admissions)  
প্রকাে করা হমব।
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রেষো মিস্ক: িররেপুমরর িরভদ্াসমন রবরভন্ন 
রবশ্বরবে্যালময় অধ্যয়নরত কৃরত রেষোথথীমের সংবধ্ণনা ও 
মক্রস্ প্রোন কমরমে একাতাবদ্ধ সংগেন। এ উপলমষে 
শুক্রবার মবলা এগামরারার রেমক িরভদ্াসন সরকারর 
কমলমজর সভাকমষে এক অনুষ্ামনর আময়াজন করা হয়। 
রেষোথথীমের সংবধ্ণনা মেমি ঢাকা রবশ্বরবে্যালয়, জগন্নাথ 
রবশ্বরবে্যালয়, জাহাগেীর নগর রবশ্বরবে্যালয়, বগেবনু্ 
মেখ েুরজবুর রহোন রবজ্ান ও প্রযুরক্ত রবশ্বরবে্যালয়, 
িট্টরিাে রবশ্বরবে্যালয়, ইসলােী রবশ্বরবে্যালয়, রাজোহী 
রবশ্বরবে্যালয়, পাবনা রবজ্ান ও প্রমকৌেল রবশ্বরবে্যালয়, 

খুলনা প্রমকৌেল ও প্রযুরক্ত রবশ্বরবে্যালময় অধ্যয়নরত ১৮ 
জন রেষোথথীমক মক্রস্ প্রোন করা হয়।
সংগেনটির সভাপরত নাজেুমলর সভাপরতমত্ব উক্ত 
অনুষ্ামন প্রধান অরতরথর বক্তব্য রামখন উপমজলা 
রনব্ণাহী কে্ণকত্ণ া তানরজলা করবর ত্পা। রবমেি অরতরথর 
বক্তব্য রামখন উপমেষ্টােণ্ডলীর সেস্য আবদুস সবুর 
কাজল ও জরহরুল হক সবুজ। অন্যামন্যর েমধ্য বক্তব্য 
রামখন সংগেমনর সহ-সভাপরত সারেউল আরেন গারলব, 
সাংগেরনক সম্পােক েরহদুল ইসলাে, উষ্ী আক্তার ও 
োহ উয়ারলউলোহ।
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রনজস্ প্ররতমবেক:
তাক লারগময়মেন রতরন। মেধার 
স্াষের রমখমেন। রতরন একজন 
কুরবয়ান। রবমশ্বর প্রযুরক্ত জায়ান্ট 
োইমক্রাসিমর কাজ করার সুমযাগ 
মপময়মেন কুরেলো রবশ্বরবে্যালময়র 
(কুরব) রেষোথথী রাজীব িন্দ্র 
পাল। রতরন রবশ্বরবে্যালময়র ৬ষ্ 
ব্যামির করম্পউরার সাময়ন্স এন্ড 
ইরঞ্জরনয়াররং রবভামগর রেষোথথী।
মখাঁজ রনময় জানা যায়, ২৯ এরপ্রল 
োইমক্রাসিমরর অরিরেয়াল 
মেইল মথমক 
রবিয়টি রনরচিত 
করা হয়। আগােী 
১৫ অম্াবর 
ে াইমক্রাসির 
কমপ্ণামরেমনর সিরওয়্যার 
ইরঞ্জরনয়ার রহমসমব আয়ারল্যামন্ডর 
িাবরলমন োইমক্রাসির ররসাি্ণ  
মসন্টামর মযাগোন করমবন রতরন।
োইমক্রাসিমর কামজর সুমযাগ 
পাওয়ামক জীবমনর সবমিময় 
বড় প্রারপ্ েমন করমেন রাজীব। 
অনুভূরত প্রকাে কমর রতরন বমলন, 
আরে সবসেয় মিময়রে রবমশ্বর 
বড় বড় মকাম্পারনগুমলামত কাজ 
করার। আেরা যারা ইরঞ্জরনয়াররং 
সাবমজ্ গুমলামত পড়ামোনা 
করর তামের লষে্য থামক গুগল, 
োইমক্রাসির, মিসবুমকর েত 
রবমশ্বর বড় বড় মকাম্পারনগুমলামত 
কাজ করা। আজ আরে মসরা 
মপময়রে, যা আোর জীবমনর লষে্য 
রেল। আরে খুবই মসৌভাগ্যবান। 

কুরব রেষোথথীমের উমদিমে্য রতরন 
আমরা বমলন, আোমের অমনমকই 
মকারিং, সিরওয়্যার রভরত্তক 
কাজগুমলা করমত িাই। রকন্তু 
এমষেমত্ প্রধান বাধা হল ভয়। 
আরেও ভময় মপময়রে শুরুমত 
রকন্তু এগুমলা মকান রবিয় নয়। 
আোর জানা েমত কুরবর অমনমক 
আমেন, যারা সিরওয়্যার রভরত্তক 
রবরভন্ন অরিমস কাজ করার ষেেতা 
রামখ। তামের মস েষেতা আমে, 
শুধু প্রমসস জানারা জরুরর।

এরেমক প্রথে 
র ে ষে া থ থী 
র হ ম স ম ব 
র া জ ী ম ব র 
োইমক্রাসিমর 

মযাগোমনর খবমর উচ্ছারসত 
রেষেক-রেষোথথীরা। রাজীমবর 
রবরভন্ন প্রমজম্র সামবক টিেমের 
ও রসএসই রবভামগর সহকারী 
অধ্যাপক খরলল আহমেে 
ক্যাম্পাসলাইভমক বমলন, রাজীব 
পামলর েমধ্য শুরু মথমক মকারিং 
করার আরিহ মেখমত পাই আেরা। 
মস শুরু মথমক প্রিণ্ড পরর্েী 
রেমলন।
মকারিং মেখার, জানার মিষ্টা 
কমরমেন, রস্কল মিমভলপমেন্ট 
কমরমেন এবং আজমক সিল 
হময়মেন। রাজীব প্রোর কমরমেন 
কুরেলো রবশ্বরবে্যালয় মথমকও 
োইমক্রাসির, গুগমল কাজ করা 
সম্ভব। আগােীমত কুরবর রসএসই 
রবভাগ আরও সুখবর রনময় আসমব।

কুনমল্া নবশ্বনবে্ালয়
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কুমিল্লা মিশ্বমিদ্লালয়ের (কুমি) 
কলাজী নজরুল ইসললাি হল 
শলাখলা ছলাত্রলীয়ের ভলারপ্লাপ্ত 
সভলাপমি মহয়সয়ি দলাম়িত্ব 
পপয়েয়ছন কমপিউটলার সলাইন্স 
এন্ড ইমজিমনেলামরং ১১িি 
ি্লায়ের মশক্লার্ী নলাজিুল হলাসলান 
পললাশ। ২ পি মিশ্বমিদ্লালয়ের 
শলাখলা ছলাত্রলীয়ের সভলাপমি 
পিলা. ইমলেলাস পহলায়সন সিুজ ও 
সলাধলারণ সপিলাদক পিলা. পরজলাউল 
ইসললাি িলায়জদ স্লাক্মরি পপ্স 
মিজ্ঞমপ্তয়ি এ দলামেত্ব প্দলান করলা 
হে।
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রবমনােন প্ররতমবেক: রনে্ণাতা ও 
অরভমনতা রজয়াউল হক পলামের 
মোবাইল মিান হোৎ মবমজ উেল। 
তারকময় মেখমলন, মহায়ারসঅ্যামপ 
কল এমসমে। নবের মেমখ বুেমলন 
রবমেমের মকউ। রতরন রররসভ কমর 
হ্যামলা বলমলন। রকন্তু মকামনা 
জবাব মপমলন না। ষেররক পর 
শুনমত মপমলন, মিামনর ওপামের 
োনুিরা িঁুরপময় িঁুরপময় কাঁেমেন। 
এরপর কান্নাজরড়ত কমণ্ঠ োনুিরা 
বলমলন, ‘ভাই, মখপসা-ই খারছে 
এখন। কী করমলন পলাে ভাই! 
আজ আপনামক নতুনভামব 
রিনলাে।’ এই একরা নয়, এেন 
অসংখ্য মিান আসমে পলামের 
নবেমর। আর অগররত মেমসমজ ভমর 
মগমে মিসবুমকর ইনবক্স। এসমবর 
প্রায় সবগুমলাই প্রবাসীমের। 
নতুন একটি রবজ্াপনরিমত্ পলাে 
এমতারাই েুগ্ধতা েরড়ময়মেন 
ময, েে্ণক আপ্লুত হময় এভামবই 
তামের অনুভূরত প্রকাে করমে।
গত ১ মে প্রিামর আমস স্ার 
লাইন িুি প্রিা্স রলরেমরমির 
রবমেি এই রবজ্াপনরিত্। রনে্ণার 
কমরমেন োিাময়ত মহামসন 
োওন। নাইরন্টজ রকিস প্রিাকেন 

মথমক রনরে্ণত এই রবজ্াপনরিমত্ 
রজয়াউল হক পলাে অরভনয় 
কমরমেন একজন প্রবাসীর িররমত্। 
তার োধ্যমে তুমল ধরা হময়মে, 
প্রবাসীমের কষ্ট, সংরিাে আর 
ত্যামগর গল্। একজন প্রবাসী কতরা 
পরর্ে কমর রাকা উপাজ্ণ ন কমরন, 
বাবা-োমক মেমড় রভনমেমে 
থাকমত তামের কতখারন কষ্ট হয়, 
সবরকেু মযন কময়কটি েুহূমত্ণ  িুমর 
উমেমে এখামন। িমল প্রবাসীমের 
েমন গভীরভামব নাড়া রেময়মে এই 
রবজ্াপনরিত্। পলামের েমধ্য তারা 
মযন রনমজমকই মেখমত মপমলন 
পে্ণ ায়। মিসবুমকর রবরভন্ন গ্রুপ, 
মপমজ রবজ্াপনটি রনময় ব্যাপক 
আমলািনা হমছে। েুগ্ধতা রনময় 
সবাই পলামের ভূয়সী প্রেংসাও 
করমেন।
এ রনময় আলাপ হমলা পলামের 
সমগে। ঢাকা মপাস্-এর কামে রতরন 
েমনর আগল খুমল জারনময়মেন 
রবজ্াপনটির গল্। পলাে বমলন, 
“এই রবজ্াপন প্রিামরর পর মথমক 
এত প্রবাসীর কাে মথমক মিান 
মপময়রে, বমল মেি করমত পারব 
না। আোর আত্মীয়-স্জন অমনমকই 
বাইমর থামকন, তারা মিান 

কমরমেন। আবার বহু োনুি মকামনা 
না মকামনাভামব আোর নবের 
মজাগাড় কমর মিান রেময়মেন। 
সবার একরাই কথা, ‘ভাই 
ঈমের সেময় আপরন আোমের 
কাঁরেময়মেন।”
পলাে মকবল হারস-োট্টার কাজ 
কমরন; এেন একরা ধাররা 
অমনমকর েমন জমন্মমে। মসরা 
ভাঙার জন্যই এই রবজ্াপনটি 
কমরমেন অরভমনতা। রতরন বমলন, 
‘আরে ময পারর্রেক রনই, মসরার 
েয় ভামগর এক ভাগ রনময়রে 
রবজ্াপনটির জন্য। কারর শুধু 
রাকার জন্য কাজটি করররন। এরার 
গল্ আোমক অমনক মবরে পিে্ণ 
কমরমে। তাই কাজটি করা।’
রবজ্াপনটিমত শুটিংময়র অরভজ্তা 
জারনময় পলাে বমলন, ‘আরে 
সবসেয় শুটিংময় সবার সমগে েজা 
করর, হাসাহারস করর। রকন্তু কী অদু্ত 
ব্যাপার, এই রবজ্াপনটির শুটিংময় 
আরে এমকবামর িুপিাপ রেলাে। 
কামরা সমগে হারস-হইহুমলোড় 
করররন। সারারেন আরে মকেন 
মযন মঘামরর েমধ্য রেলাে। প্ররতরা 
েুহূমত্ণ  প্রবাসীমের কষ্ট-বাস্তবতার 
রিত্ আোর মিামখ ভাসরেল।’  

পলাে জানান, ‘ব্যামিলর পময়ন্ট’ 
টিমের বাইমর রতরন ইউটিউমবর 
জন্য মতেন কাজ কমরন না। যখন 
ব্যরতক্রে ধাঁমির মকামনা গল্ পান, 
তখনই মকবল কাজ কমরন। তরুর 
এ অরভমনতার ভাি্য, “আোমের 
মপ্রািাকেমনর বাইমর আরে রনমজর 
কামজর মষেমত্ খুব স্াথ্ণপর। 
ময কাজরামত আরে নতুনভামব 
রনমজমক আরবষ্ার করমত পারব না, 
মযখামন েে্ণক আোমক রভন্নভামব 
পামব না, মসরকে কাজ করমত 
িাই না। মযেন মেখুন ওময়মব 
আরে যতগুমলা কাজ কররে, 
প্রমত্যকরামত রকন্তু মিষ্টা রাখরে 
রভন্ন রকেু মেওয়ার। মসরা ‘বরল’ 
বলুন রকংবা ‘তীরন্াজ’। রনমজমক 
ভাঙার মিষ্টা রকন্তু কমররে।”
এবামরর ঈমে ‘সাো প্রাইমভর’ নামে 
একটি রিকেমন কাজ কমরমেন 
পলাে। রনমজমের মপ্রািাকেমনর 
বাইমর এরাই তার একোত্ ঈে 
প্রমজ্। পলাে জানান, প্রিুর 
কামজর প্রস্তাব তার কামে আমস। 
রকন্তু রভন্নতা না থাকায় রিররময় 
মেন। গল্ ও িররত্ বাোই কমর 
কামজ যুক্ত হওয়ার এই অভ্যাসরা 
রতরন সবসেয় ধমর রাখমত িান।
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রবমনােন প্ররতমবেক: ঈমের জন্য 
সেুদ্মক মবমে রনময়মেন ঢাকাই 
রসমনোর জনরপ্রয় নারয়কা পরীেরর 
ও তার স্ােী-অরভমনতা েররিুল 
রাজ। ঈমের আমগর রেন তারা 
উড়াল মেন কক্সবাজার। মসখামনই 
সেুমদ্র উত্তাল মঢউময়র তামল 
আনন্ খঁুমজ রনমছেন এ েম্পরত।
কক্সবাজামর যাওয়ার পর মথমক 
রনয়রেত েরব মেয়ার করমেন রাজ 
ও পরীেরর। বুধবার (৪ মে) নারয়কা 
তার মিসবুক মপমজ আপমলাি 
কমরন রকেু মরাে্যারন্টক েরব। 
মযখামন মেখা মগমে, সেুমদ্র 
তীমর োঁরড়ময় পরে আেমর এমক-
অপরমক জরড়ময় আমেন রাজ-

পরী। আবার িুবেনরত অবস্ায়ও 
ক্যামেরাবরন্ হময়মেন তারা।
পরীেরর ও রামজর এই অপূব্ণ 
মপ্রেেয় েুহূত্ণ  েুগ্ধ কমরমে 
অনুসারীমের। ইমতােমধ্য 
েরবগুমলামত ররঅ্যাকেমনর সংখ্যা 
োরড়ময় মগমে ৫৬ হাজার। তমব 
পরী তার মপামস্র কমেন্ট বক্স বন্ 
কমর মরমখমেন। তাই মকউ এমত 
েন্ব্য করমত পামরনরন। সেুদ্ 
তীমর েররিুল রাজ ও পরীেরর েরবর 
ক্যাপেমন পরীেরর উদৃ্ধত কমরমেন 
সুইরিে অরভমনত্ী ইংররিি 
বাগ্ণে্যামনর একটি উরক্ত। তা হমলা, 
‘েব্দ যখন অরতররক্ত হময় যায়, 
তখন কথামক থারেময় মেওয়ার 

জন্য প্রকৃরতর একটি মপ্রেেয় 
মকৌেল হমলা িুবেন।’ কক্সিবাজার 
সিমর পরী ও রামজর সমগে আমেন 
পরীেররর নানা োেসুল হকও। 
স্ােী ও নানামক রঘমরই এখন পরীর 
পৃরথবী।
ঈমের রেন রতনজমনর কময়কটি েরব 
মেয়ার কমর তৃপ্ েমনর অনুভূরত 
প্রকাে কমররেমলন নারয়কা। 
রলমখরেমলন, ‘এবার েমন হমছে 
আলোহ পুমরা দুরনয়ারা আোর কমর 
রেময়মে...আলহােদুরললোহ। আোর 
ঘর এখন রাজ। আর জীবমনর 
সবমিময় গুরুত্বপূর্ণ োনুিরা আোর 
নানা ভাই। তারা আোর সমগেই 
আমে, আরে পররপূর্ণ।’
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মিয়নলাদন প্মিয়িদক: ঢলাকলাই 
মসয়নিলার জনমপ্ে নলামেকলা 
িলামহেলা িলামহ। ২০১২ সলায়ল 
‘ভলায়ললািলাসলার রঙ’ মসয়নিলার 
িলাধ্য়ি মিমন রূপলামল জেয়ি 
আয়সন। এরপর অয়নকগুয়ললা 
মসয়নিলাে অমভনে কয়র পদয়শর 
প্রি সলামরর নলামেকলা মহয়সয়ি 
প্মিমঠিি হয়েয়ছন।
িজলার ি্লাপলার হয়ললা, িলামহর 
পকলায়নলা মসয়নিলাই পদয়খনমন িলার 
স্লািী রলামকি সরকলার! এ করলা 
নলামেকলা মনয়জই জলামনয়েয়ছন। 
পেসিুক ললাইয়ভ এয়স এক 
দশ্য়কর িন্তয়ি্র জিলায়ি 
মিষেমট জলানলান মিমন।
িলামহ ও িলার স্লািী রলামকি সরকলার 
ি্স্ত সিে পলার করয়ছন িলায়দর 
পরস্ুয়রন্ট ‘েলামরশিলা’ মনয়ে। েি 
রিজলায়নর শুরুর মদয়ক এমট েলালু 
হয়েয়ছ। প্লােই িলারলা পরস্ুয়রয়ন্ট 
মেয়ে ছমি িুলয়ছন, মভমিও কয়র 
িলানুষয়ক আহ্লান করয়ছন।
ঈয়দর ছুমটয়িও পখলাললা আয়ছ 
িলামহর পরস্ুয়রন্ট। স্লািীয়ক 
মনয়ে িধ্রলায়ি মিমন পসখলায়ন 
়লান। ়লাওেলা এিং পরস্ুয়রয়ন্ট 
অিস্লানকলালীন সিয়ে নলামেকলা 
মছয়লন পেসিুক ললাইয়ভ। 
পরস্ুয়রয়ন্ট পঢলাকলার পর িলামহ 
িলার স্লািীয়ক অনুয়রলাধ কয়রন 

েলান েলাওেলার। পসখলায়ন 
িলাইয়্লােনসহ েলান-িলাজনলার 
ি্িস্লাও আয়ছ।
এিন িুহূয়ি্ এক দশ্ক 
িন্তি্ কয়রন, িলামহ অমভনীি 
‘পপলাড়লািন’ মসয়নিলার ‘জ্বয়ল 
জ্বয়ল পজলানলামক’ েলানমট েলাইয়ি। 
িখন িলামহ িয়লন, ‘ও জীিয়নও 
আিলার পকলায়নলা মসয়নিলা পদয়খমন। 
এই েলানও পস পশলায়নমন।’
এরপর রলামকিয়ক পিয়কও 
মজয়জ্ঞস কয়রন, মিমন িলামহর 
পকলায়নলা মসয়নিলার েলান জলায়নন 
মকনলা।
জিলায়ি রলামকি িয়লয়ছন, ওই 
দশ্ক প়ন েলানমট পেয়ে পলাঠলাে। 
িলাহয়ল মিমন অনুকরণ কয়র 
েলাইয়ি পলারয়িন।
উয়ল্খ্, মসয়লয়টর ি্িসলােী 
পলারয়ভজ িলাহিুদ অপুয়ক 
মিয়ভলাস্ মদয়ে েলাজীপুয়রর 
ি্িসলােী ও রলাজননমিক ি্মতি 
রলামকি সরকলারয়ক মিয়ে কয়রয়ছন 
িলামহেলা িলামহ। 
েি িছয়রর ১৩ পসয়টেম্বর 
িলায়দর মিয়ে হে। এরপর পরয়ক 
িলারলা সুয়খই সংসলার করয়ছন। 
একসয়গে িক্লাে মেয়ে ওিরলাহ 
পলালন কয়র এয়সয়ছন। এখন 
সংসলায়রর পলাশলাপলামশ ি্িসলায়িও 
িয়নলায়়লাে মদয়ছেন।
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রবমনােন প্ররতমবেক: প্ররতবামের ভািা ময এেনও হমত পামর, তা আবারও 
বুরেময় রেমলন সচোলক ও অরভমনতা কলকাতার জনরপ্রয় মররিও জরক, 
উপস্াপক ও অরভমনতা েীর আিসার আলী। েজার োধ্যমেও ময গুরুতর 
রবিয়মক মিামখ আঙুল রেময় মেখামনা যায়, তাও বুরেময় রেমলন রতরন।
সম্প্ররত েীর তার মিসবুক অ্যাকাউমন্ট একটি রভরিও মপাস্ কমরমেন। 
মসখামন মেখা মগমে, তার বারড়র ঠিক সােমন খুব উচ্চ েমব্দ গান 
বাজামছে পাোপারে দুই এলাকার তরুররা।
রভরিওটি মেয়ার কমর েীর জানান, ‘গত ২৪ ঘণ্ায় মযভামব গান বাজমে 
তামত কামন কে শুনরে। রতনরেমনর এই ঈে উেযাপমনর পমর আরে 
এমকবামরই কামন শুনমত পাব না।’
মিসবুমক েীর আরও জানান, ‘না না না। ওমের মকামনা মোি মনই। ওরা 
শুধু একরা েজার মগে মখলমে! আসুন সবার জন্য রনমবেন করর এক 
অনবে্য মগে মো মযখামন পাোপারে দুমরা পাড়ার দুই ‘রবশ্বি্যারম্পয়ন 
রিমজ’ তামের সগেীত প্ররতভা জারহর করার মিষ্টা করমে।’
‘এই প্ররতমযারগতা শুরু হময়মে িাঁে রাত মথমক। গভীর রামতর কময়ক 
ঘণ্া বাে রেময় বারক প্রায় পুমরা সেয়রা জুমড় িলমে। মকউ কাউমক 
একরু জায়গা োড়মত নারাজ। এলাকার মকউ মকামনা প্ররতবাে করমে 
না। এেনরক আরেও না। এই মগে মো ময রজতমবন রতরন পামবন প্রথে 
পুরস্কার- ‘রনমজ মখময় রনমজ েমরা’, রদ্বতীয় পুরস্কার- মহয়াররং এইি, 
তৃতীয় পুরস্কার- সরকারর েমনামরাগ হাসপাতামল রবনােূমল্য রিরকৎসা।’
মযমকামনা উৎসমব শুমভছো জানামলই মসাে্যাল রেরিয়ায় তীরি করামষের 
েুমখ পমড়ন েীর। এবার ঈমেও তার ব্যরতক্রে হয়রন। তমব েীর এসব কামন 
মতামলন না। বরং ঈমের শুমভছো জারনময় সম্প্রীরতর কথা বলমলন রতরন।
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রবমনােন প্ররতমবেক:
আগােী মসমটের োমস েুরক্ত পামব 
বগেবনু্ মেখ েুরজবুর রহোমনর 
বাময়ারপক। যরেও এটি োমি্ণ  েুরক্ত 
পাওয়ার কথা রেল। রকন্তু শু্যটিং 
পরবতথী কাজ সম্পন্ন না হওয়ার 
কারমর মসই রসদ্ধান্ মথমক রপরেময় 
আমস সরকার।
এবার েুরক্তর নতুন সেয় মঘািরা 
করা হময়মে। বুধবার ন্যােনাল 
রিল্ম মিভলপমেন্ট অব ইরন্ডয়ার 
তরি মথমক জানামনা হময়মে, 
মসমটেবেমর েুরক্ত পামব ‘েুরজব: 
একটি জারতর রূপকার’ রসমনোটি। 
মিসবুমক বাময়ারপমকর রদ্বতীয় 
মপাস্ার প্রকাে কমর এ তথ্য 
জানামনা হয়।
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এ্ লাে ১০ হাোর েশকের্র মারঠ 
আইনপএল ফাইিাল

ক্রীড়া প্ররতমবেক: ইরন্ডয়ান 
রপ্ররেয়ার রলমগ (আইরপএল) এখন 
িলমে নানা সেীকরর। মলে-অমি 
জায়গা কমর রনমত লমড় যামছে 
েলগুমলা। তার আমগ িাইনামলর 
মভনু্য রনময় রেল আমলািনা। 
বলা হরছেল- কলকাতার ইমিন 
গামি্ণ মন্স হমত পামর এই 
রিাচোইরজ রক্রমকমরর িাইনাল। 
রকন্তু জানা মগল ১৫তে মেৌসুমের 
িাইনাল ে্যািটি অনুরষ্ত হমব ২৯ 
মে, আহমেোবামের নমরন্দ্র মোরে 
মস্রিয়ামে। মযটি কীনা রবমশ্বর 
সবমিময় বড় রক্রমকর োে। রবমশ্বর 

বৃহত্তে রক্রমকর মস্রিয়াে নমরন্দ্র 
মোরে মস্রিয়াে। মসখামনই হমব 
এবামরর আইরপএমলর িাইনাল 
ে্যািটি।
রুন্ণামেমন্টর মকায়ারলিায়ার-২-এর 
ে্যািটিও হমব আহমেোবামে। এটি 
অনুরষ্ত হমব ২৭ মে। কলকাতার 
ইমিন গামি্ণ মন্স ২৪ ও ২৫ মে 
এরলরেমনরর এবং মকায়ারলিায়ার-
১-এর ে্যািগুরল অনুরষ্ত হমব। 
রবরসরসআই সরিব জয় োহ 
জানামলন, আইরপএল মলে-অি 
হমব ইমিমন। আর িাইনাল 
আহমেোবামে। ভারমতর গুজরার 

রামজ্যর মোমতরায় এই মস্রিয়াে। 
মস্রিয়ােটি সংস্কামরর পর আসন 
ষেেতা বৃরদ্ধ কমর মরকি্ণ  এক লাখ 
১০ হাজার করা হময়মে। 
৬৩ একর রবসৃ্ত এই োে ৯০ 
হাজার েে্ণক ধারর ষেেতার 
মেলমবান্ণ রক্রমকর রিাউন্ডমক 
মপেমন মিলমে। যা রনে্ণামর ৮০০ 
মকাটি রুরপ খরি হময়মে। রবমশ্বর 
সব্ণবৃহৎ ক্রীড়া মভনু্য রহমসমব 
রগমনস বুমক জায়গা কমর রনময়মে 
এই মস্রিয়াে। মসখামনই এবার 
হমব আইরপএমলর রেমরাপা 
রনধ্ণাররী ে্যািটি।

মহ্মায়াররর সবরেরয় 
বড় ম্াে তার স্তী

ক্রীড়া প্ররতমবেক: তার রক্রমকর 
জীবমনর মসরা মকাি মক? রাজস্ান 
রয়্যালমসর ক্যারররবয়ান রক্রমকরার 
রেেরন মহরমেয়ার জানামলন মসই 
মকামির নাে। কলকাতা নাইর 
রাইিামস্ণর রবরুমদ্ধ েুমখােুরখ 
হওয়ার আমগই রনমজর জীবমনর 
মসরা মকামির নাে জারনময়মেন 
রতরন।
রতরন বমলমেন, রক্রমকর জীবমনর 
প্রথে দুই বের উইমকমর রথতু 
হওয়ার সুমযাগ রনমজমক রেতাে 
না। এখন আরে উইমকমর রগময় 
প্রথে কময়করা বল মেরখ। উইমকর 
মবাোর মিষ্টা করর। তারপর রনমজর 
মখলা মখরল। আোর স্তীই আোর 
সব মথমক বড় মকাি। আেরা 
দুইজন কথা বমলই রনমজর মখলায় 
পররবত্ণ ন এমনরে।
রনমজর মখলা রনময় স্তীর সমগে কথা 
বলার পর মথমকই সািল্য মপমত 
শুরু কমরন বমল জারনময়মেন 
রাজস্ামনর এই ব্যারার। তার আমগ 
ইরনংমসর শুরুমতই প্ররতপষেমক 

মবরে সুমযাগ রেময় মিলমতন 
তামক আউর করার।
রতরন বমলন, আইরপএমল প্রথে দুই 
বের আরে উইমকমর মসর হওয়ার 
জন্য রনমজমক যমথষ্ট সেয় মেইরন। 
এবার তাই রবিয়রা রেল রনমজমক 
সেয় মেওয়ার। এ বের এবং গত 
বের, রনমজই রনমজমক বমলরে 
ময পরররস্রত ঠিক মকেন আমে। 
আোর স্তীই আোর সবমিময় 
বড় মকাি এবং সবমিময় তীয্ণক 
সোমলািক। মস আোমক বমলমে, 
শুরুমত রকেু সেয় রনময় পরররস্রত 
বুমে রনমত।
এসেয় রেেরন আরও জানান, 
ইংরলে তারকা জস বারলামরর 
কাে মথমক ররভাস্ণ সুইপ মেখার 
ইছো রময়মে তার। রতরন জানান, 
আরে জস বারলামরর কামে রেখমত 
িাই কীভামব ররভাস্ণ সুইপ করমত 
হয়। আরে মনমর অনুেীলন কররে 
রকন্তু ঠিকোক হমছে না। যখন তার 
সমগে ব্যাটিং করর, মস কাজ সহজ 
কমর মেয়।

i¨vswKs মথর্ ১৯ মেশর্  বাে নেল আইনসনস
ক্রীড়া প্ররতমবেক:
ে্যাি কে মখলার কারমর টি-
মরাময়রন্ট i¨vswKs তারলকা মথমক 
১৯টি সহমযাগী সেস্য মেেমক বাে 
রেময়মে রক্রমকমরর রনয়ন্ত্রক সংস্া 
ইন্টারন্যােনাল রক্রমকর কাউরন্সল 
(আইরসরস)। ২০১৯ সামলর মে োস 
মথমক গত রতন বেমর নু্যনতে 
েয়টি টি-মরাময়রন্ট ে্যাি না মখলায় 
মেেগুমলা  i¨vswKs হাররময়মে। 
গত বুধবার বারি্ণক হালনাগামে 
সব্ণমেি টি-মরাময়রন্ট i¨vswKs 

তারলকা প্রকাে কমর আইরসরস। 
এমত  রময়মে ৭২টি মেে। আমগ 
রেল ৯১টি মেে। এই ১৯ মেমের 
েমধ্য  ১১টি শুধু তামের i¨vswKs 
হাররময়মে তমব মরটিং এখমনা 

আমে। কারর, উরলেরখত সেময়র 
েমধ্য অল্ রকেু ে্যাি মখমলমে 
তারা। মেরক্সমকা, রিরলপাইল ও 
আইল্যান্ড অব োন পাঁিটি কমর 

ে্যাি মখমলমে। তাই তারা আর 
একটি ে্যাি মখলমলই i¨vswKsময় 
ঢুমক যামব। রিান্স, মপরু, হামগেরর, 
সামোয়া, রিারজলে রিরল ও তুরস্ক 
িারটি কমর ে্যাি মখমলমে। তাই 
তামের প্রময়াজন আর দুই ে্যাি। 
ভুরান আর িারটি ে্যাি মখলমল 
ঢুমক পড়মব র ্যাংরকং রসমস্মে।
রকন্তু রিরজ, মকাস্াররকা, জাপান, 
েরষের মকাররয়া, মসইন্ট মহমলনা, 
িীন, ইমন্ামনরেয়া ও রেয়ানোর 
মকামনা ে্যািই মখমলরন।

evwl©K nvjbvMv‡`i ciI Iqvb‡W 

i ̈vswKs‡q AcwiewZ©Z evsjv‡`k

রনজস্ প্ররতমবেক: েন্ত্রেুমগ্ধর েত পারিরে্যান্স 
মেরখময় িমলমে বাংলামেে ওয়ানমি েল। 
রবমেি কমর, গত এক বেমর তারেে ইকবামলর 
মনতৃত্বাধীন রাইগাররা মযন অপ্ররতমরাধ্য। এর 
িলস্রূপ ধরা রেময়মে নরজররবহীন রকেু সািল্য। 
যরেও তামতও বারি্ণক হালনাগামে আইরসরস 

i¨vswKs‡q ময় উত্ান ঘমররন বাংলামেে ওয়ানমি 
েমলর। আইরসরস ওয়ানমি  i¨vswKs‡q অমনক 

রেন ধমরই ৭ নবেমর আমে বাংলামেে। সম্প্ররত 
কময়ক রেমনর জন্য ৬ নবেমর উমেরেল রাইগাররা, 
যরেও িরজলরে রিমর মযমত হয় পুরমনা স্ামন। 
আো করা হরছেল, সাম্প্ররতক পারিরে্যামন্সর 
রবিামর বারি্ণক হালনাগামে বেলামত পামর 
অবস্ান। তমব আইরসরসর সে্য প্রকারেত 
বারি্ণক হালনাগােকৃত  i¨vswKs‡qও ৭ নবেমরই 
রময়মে বাংলামেে। i¨vswKs‡qর েীমি্ণ রময়মে 

রনউরজল্যান্ড। েীি্ণ পাঁমি ক্রোনুযায়ী আরও আমে 
ইংল্যান্ড, অম্রিরলয়া, ভারত ও পারকস্তান। িষ্ 
স্ামন থাকা েরষের আররিকার মরটিং ৯৯, মযখামন 
বাংলামেে ৯৫ পময়ন্ট রনময় সপ্ে স্ামন অবস্ান 
করমে। এোড়া েীি্ণ েমে আরও আমে শ্রীলঙ্া, 
ওময়স্ ইরন্ডজ ও আিগারনস্তান। মরস্ মখলুমড় 
বারক দুই েমলর েমধ্য আয়ারল্যান্ড একােে ও 
রজবোবুময় পচেেে।

kÖxj¼vb wµ‡KU †evW© me‡P‡q 

`yb©xwZMÖ¯’ : AR©ybv ivbvZy½v

আওয়াজরবরি মিস্ক: স্াধীনতার 
পর সবমিময় বামজ অথ্ণননরতক 
ও রাজননরতক সংকমরর েধ্য 
রেময় যামছে শ্রীলঙ্া। এজন্য 
অমনমকই োয়ী করমেন শ্রীলঙ্া 
সরকারমক। তমব শ্রীলঙ্া সরকামরর 
মিময়ও মেেটির রক্রমকর মবাি্ণ  
বড় দুনথীরতরিস্ত বমল অরভরহত 
কমরমেন লঙ্ার সামবক রক্রমকর 
অরধনায়ক অজু্ণ না রানাতুগো।
রতরন বমলন, শ্রীলঙ্ায় সবমিময় 
দুনথীরতরিস্ত সংস্া মেমের রক্রমকর 
মবাি্ণ । দুনথীরতর কারমরই মেমের 
রক্রমকমরর এেন করুর েো। 
মগল কময়ক বের ধমর রক্রমকর 
অগেমন সািমল্যর ধারায় মনই 
শ্রীলঙ্া। বত্ণ োমন আইরসরস মরস্ 
র ্যাংরকংময় সপ্ে, ওয়ানমিমত 
অষ্টে ও টি-মরাময়রন্টমত নবে 
স্ামন রময়মে শ্রীলংকা। 
র ্যাংরকং বমল রেমছে, সািমল্যর 
ধারারা এমকবামরই রনম্নেুখী। 
অথি ১৯৯৬ সামল প্রথেবামরর 
েত ওয়ানমি রবশ্বকাপ রজমত 
শ্রীলঙ্া। টি-মরাময়রন্ট রবশ্বকাপও 

রজমতমে তারা। এোড়া রানা দু’টি 
ওয়ানমি রবশ্বকামপর িাইনালও 
মখমলমে লঙ্ানরা। অজু্ণ না 
রানাতুগোর মনতৃমত্ব প্রথে ওয়ানমি 
রবশ্বকাপ জময়র পর োমহলা 
জয়াবধ্ণমন-কুোরা সাগোকারামের 
পারিরমেমন্স রবশ্ব রক্রমকমর বড় 
েল রেমলা শ্রীলংকা। রকন্তু তামের 
অবসমরর পর মগল কময়ক বের 
ধমর েন্নোড়া শ্রীলঙ্ার রক্রমকর। 
লংকান রক্রমকমরর এেন অবস্ার 
জন্য মেমের মবামি্ণ র রেমক আঙুল 
তুমলমেন রানাতুগো।
বত্ণ োমন ভারত সিমর কর্ণারমকর 
অরলরম্পক ভবমন এক অনুষ্ামন 
মেমের রক্রমকর রনময় কথা বলমত 
রগময় রানাতুগো বমলন, ‘শ্রীলঙ্া 
রক্রমকমরর পুমরা রবিয়টি হমলা 
অব্যবস্াপনার ও অমপোোররমত্বর। 
এ কারমরই মেমের রক্রমকমর 
সংকর মেখা রেময়মে। মেমের 
সবমিময় দুনথীরতরিস্ত সংস্া রক্রমকর 
মবাি্ণ । তারা মেমের সবমিময় 
দুনথীরতরিস্ত প্ররতষ্ান।’
রতরন আরও কমরন, ‘মেমের 

রক্রমকর মবাি্ণ  সবরকেু নষ্ট 
কমরমে। রক্রমকর যারা িালামছে, 
তামের েমধ্য মকান মপোোর 
ব্যরক্ত মনই। সরকামরর মিময়ও 
বামজ তারা। রক্রমকমর আোমের 
অমনক ভামলা মখমলায়াড় সতরর 
হয়, রকন্তু খারাপভামব পররিারলত 
হয়। এটি অমনক বড় ইসু্য। যরে 
রক্রমকর রনব্ণািমনর সেয় সেয় 
এমল মেখমবন ১৪৩-১৪৪ মভার 
আমে। এই সবগুমলাই ঘুমসর।’
২০১৫ সাল মথমক যারা রক্রমকর 
িালামছে, তারা সবরকেু এমলামেমলা 
কমর মিমলমে বমল োরব কমরন  
রানাতুগো। রতরন বমলন, ‘২০১৫ 
সামলর পর যারা রক্রমকর িালামছে, 
তারা সব এমলামেমলা কমর 
মিমলমে। এ েুহূমত্ণ  আোমের 
একজন ভামলা ক্রীড়ােন্ত্রী েরকার। 
ময রক-না রবিয়গুমলা রনময় কাজ 
করমত পারমবন। রকন্তু শ্রীলঙ্ার সব 
মিাররা রক্রমকর মবামি্ণ র পেগুমলা 
েখল কমর মনয়। শ্রীলঙ্ায় এেনরা 
অতীমতও হময়মে, ভরবি্যমতও 
এেনরা হমব।’
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আওয়াজরবরি মিস্ক: 
বাংলামেমের উপকূমল ঘূরর্ণেড় 
‘অেরন’ আঘাত হানমত পামর 
বমল জারনময়মেন দুময্ণাগ 
ব্যবস্াপনা ও ত্ার প্ররতেন্ত্রী 
িা. মো. এনােুর রহোন। রতরন 
বমলমেন, ‘অেরন উত্তর-
পূব্ণ রেমক ভারমতর উরড়ি্যা, 
পরচিে বাংলা হময় বাংলামেমের 
সাতষেীরা মজলায় আঘাত হানমত 
পামর। এ জন্য আেরা সবাই এখন 
অ্যালার্ণ  (প্রস্তুত)। ঘূরর্ণেমড়র 
অবস্া অনুযায়ী ব্যবস্া মনওয়া 
হমব।’
প্ররতেন্ত্রী বমলন, ‘গতকাল 
জানমত মপমররে ভারত 
েহাসাগমরর আন্াোন দ্বীপপুমঞ্জর 
কামে একটি সাইমক্ারনক রসমস্ে 
মিমভলপ কমরমে। মযরা ৯ মের 
েমধ্য হয়মতা লঘুিামপ রূপান্ররত 
হমব, মযরামক আেরা লঘুিাপ বা 
মলা মপ্রসার বরল। এরপর ধীমর 
ধীমর এরা সুপিষ্ট লঘুিাপ বা 
মলা মপ্রসামরর রূপ ধারর করমব। 
১১ মের রেমক এটি রনম্নিামপ 
রূপান্ররত হময় রনম্নিাপ মথমক 
গভীর রনম্নিাপ ও ঘূরর্ণেমড় 
রূপান্র হমত পামর। যরে 
ঘূরর্ণেড় হয় তাহমল ঘূরর্ণেমড়র 
নােকরর করা হমব ‘অেরন’। 
এরার ল্যান্ডিলরা এখন পয্ণন্ 
ক্যালকুমলেন হয়রন। রনম্নিাপ 
ও ঘূরর্ণেড় সৃরষ্টর পর রবস্তাররত 
জানামত পারব।’
িা. এনােুর রহোন বমলন, 
‘মযমহতু বাংলামেে একটি 
ঘূরর্ণেড়প্রবর মেে। আোমের 
রতক্ত অরভজ্তা আমে, েমড় 
লাখ লাখ োনুি প্রার হাররময়মে। 
যার জন্য আেরা আজ প্রাথরেক 
সভা মিমকরে। এখামন ঘূরর্ণেড় 
রনময় আমলািনা কমররে। কমব 
লঘুিাপ, কমব রনম্নিাপ সৃরষ্ট 
হমব মসগুমলা রনময় আমলািনা 
হময়মে। প্ররতরা মস্মপ আোমের 
প্রস্তুরত কী, কামের সংযুক্ত করব, 
কামের োরয়ত্ব মেব, মকাথায় 
কীভামব রনমে্ণ েনা মেব মসগুমলা 
আেরা আজ ঠিক কমররে। পমর 
যরে সতক্ণ  সংমকত মেওয়া 
হয় তাহমল আেরা একটি 
আন্েন্ত্ররালয় সবেক কমর 
রনমে্ণ েনাগুমলা োেপয্ণাময় মেব। 
আোমের রসরপরপ ভলারন্টয়ারমের 
জারনময় মেওয়া হময়মে। তারা 
উপকূলীয় অচেমল কাজ করমেন। 
আোমের ময এসওরি আমে 
মস অনুযায়ী কখন কী করমত 
হমব জারনময় রেময়রে। সবাই 
আেরা এখন অ্যালার্ণ । পমর 
ঘূরর্ণেমড়র অবস্া অনুযায়ী ব্যবস্া 
মনওয়া হমব।’ ঘূরর্ণেমড়র জন্য 
প্রময়াজনীয় ব্যবস্া আমে রক না 
জানমত িাইমল রতরন বমলন, 
‘রসরপরপ ভলারন্টয়ারমের অবরহত 
করা, োেপয্ণাময়র কে্ণকত্ণ ামের 
অবরহত করা, যরে গভীর রনম্নিাপ 
সৃরষ্ট হমল মেল্টার মসন্টারগুমলা 
প্রস্তুত করমত হমব। আোমের 
প্রায় ৭ হাজার মেল্টার হাউস 
আমে। প্রময়াজমন সু্কল-কমলজ 
ও অন্যান্য ভবন কামজ লাগাব। 
আম্ামনর সেয় ১৪ হাজামরর 
মবরে মেল্টার প্রস্তুত কমররেলাে। 
মসখামন প্রায় ২৪ লামখর 
মবরে োনুিমক আ্য় রেমত 
মপমররেলাে। আোমের মসই 
ক্যাপারসটিও প্রস্তুত। আো করর 
এটি মোকারবলা করমত পারব।’
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আওয়াজরবরি মিস্ক:
ররলউি অরভমনত্ী ও তৃরেূল সাংসে নুসরাত 
জাহান। বত্ণ োমন িলরচ্চমত্র তুলনায় ব্যরক্ত 
জীবন রনময়ই মবরে আমলািনায় থামকন 
এই অরভমনত্ী। সাম্প্ররতক সেময় মপাোক 
রনময় প্রায়ই মনটিমজনমের করামষের রেকার 
হমত মেখা যামছে তামক। তমব ঈমের রেনও 
মপাোক রনময় কুরুরিকর েন্ব্য শুনমত হমব 
তামক, তা মবাধহয় ঘুনাষেমরও ভামবনরন 
নুসরাত। মে, ঈমের রেন হারসেুমখ ভক্তমের 
শুমভছো জারনময় ইনস্ারিামে একটি রভরিও 
মপাস্ কমরন তৃরেূমলর এই তারকা সাংসে। 
১৯ মসমকমন্ডর ওই রভরিও বাত্ণ ায় নুসরত 
বমলরেমলন, আোর পমষে মথমক সবাইমক 
ঈমের অমনক অমনক শুমভছো। ঈে মোবারক। 
আো কররে সব্ণেরক্তোন  আপনার 
এবং আপনার পররবামরর ওপর সো কৃপাদৃরষ্ট 
বজায় রাখমবন। সকল পররবামরর জন্য সৃরষ্টকত্ণ া 
আনন্ আর সেৃরদ্ধর েরজা খুমল রেন। রকন্তু 

নুসরমতর এই মপাস্ রঘমর
 সোমলািনার েড় উমে 
মনর দুরনয়ায়। শুরুমতই 
নুসরামতর মপাোক 
মেমখ ভ্রু কঁুিমকমেন 
মনটিমজনমের 
একাংে। মকন কাঁধ 
কারা সামলায়ার 
কারেমজ বুমকর র্যারু 
উনু্মক্ত মরমখ ঈমের 
শুমভছো জানামবন 
সাংসে? প্রনে 
সোমলািকমের। 
একজন 
নুসরামতর 
মপামস্ 
সরাসরর 
রলমখমেন, 
মভামরর 

প্রিামর অংে রনমত সামলায়ার...আর ঈমের 
শুমভছো জানামত হমল লজ্াস্ামনর ওপর 

র্যারু মেখামতই হমব। নুসরামতর সাজমক 
অমনমকই ‘অধ্ণননি’ বমল করাষে 

কমরমেন। 
একজন রজজ্াসা কমরন, ‘তুরে রহনু্ 

না েুসরলে?’ এোড়া ইংমররজমত 
ভািায় ঈমের শুমভছো জানামনার 
কারমরও মরোলি মহান এই 
নারয়কা। অমনমকই রলমখমেন, 
‘বাংলা জামনা না বুরে?’ 

মসাে্যাল রেরিয়ায় মরোলি 
হওয়া নুসরামতর কামে নতুন 
রকেু নয়। আর এসব পাত্তাও 
মেন না রতরন।
একারধকবার বমলমেনও ময, 
অসুস্ রুরির োনরসকতামক 
রতরন কখমনা পাত্তা মেন না।
সূত্: রহনু্স্ান রাইেস
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রবমনােন মিস্ক:বাংলা নারমক রবমেি জায়গা 
কমর রনময়মেন অরভমনত্ী তাসরনয়া িাররর। 
এবার রতরন নাে মলখামলন রসমনোয়। 
তমব মসটি বাংলামেমের নয়, কলকাতার 
রসমনোয়।
ররলউমির প্রেংরসত রনে্ণাতা অতনু 
মঘামির পররিালনায় রনরে্ণতব্য রসমনোটির 
নাে ‘আরও এক পৃরথবী’। তার রনরে্ণত 
‘ররববার’ রসমনোয় অরভনয় কমর 
ভারমতর রিল্মমিয়ার পুরস্কার রজমতমেন 
বাংলামেমের জয়া আহসান। এবার তারই 
রনমে্ণ েনায় অরভমিক হমত যামছে িাররমরর।
ভারতীয় সংবাে োধ্যে মথমক জানা মগমে, 
এই রসমনোর মপ্রষোপর লন্ডনমক রঘমর। 
তাই পুমরা শুটিং মসখামনই হমব। এসমক 

রিল্মমসর ব্যানামর 
রনরে্ণত হমব এটি। 
এখামন কলকাতার 
খ্যারতোন রনে্ণাতা-
অরভমনতা মকৌরেক 
গাগুেরলও অরভনয় 
করমবন। 
এোড়াও 
থাকমেন 
সামহব 
ভট্টািায্ণ, 
অরনরন্তা 
বসু প্রেুখ।
অতনু 
মঘাি 

জানান, ‘আরও এক পৃরথবী’ রসমনো েূলত 
িারজমনর গল্ বলমব। ময িারজন োনুমির 
োথার উপর রনজস্ ও রবশ্বস্ত োে মনই। 
মসই োে মখাঁজার গল্ িুমর উেমব 
রসমনোয়। আবার িারটি আলাো িররত্ 
এক সুমতায় বাঁধা পড়মবন গমল্র 
প্রময়াজমনই।
‘কময়করেন আমগ মিার রির আন্ডার 
নামে একরা বই পমড়রেলাে। মসখান 
মথমকই ভাবনারা। এই রসমনোয় 
লন্ডন এমকবামর অন্যভামব ধরা 
পড়মব। এতরেন রসমনপে্ণ ায় মযভামব 
লন্ডন মেখামনা হময়মে, মসরার 
মিময় অমনক আলাো।’, জানান 
রনে্ণাতা।

‘হলাঁটলািলািলা’ শলান্ত’র পলায়ে পহঁয়ট ৬৪ পজললা ভ্রিণ
করবগুরুর ভািায় বলমত মগমল বলমতই হয়, মেখা হয় 
নাই িষুে মেরলয়া, ঘর হমত দুই পা মিরলয়া, একটি ধামনর 
রেমির ওপমর একটি রেরেররবনু্। ষেররমকর এই জীবমন 
মকামনা সৎ অহ্াে অপূর্ণ রাখমত মনই। সামধ্যর েমধ্যই 
খঁুমজ রনমত হয় জীবমনর সবরুকু সুখ। লষে্য যরে থামক 
দুরনয়া মেখা, তমব মকন রনমজর দু পাময়র ওপর অবমহলা?
৬৪ মজলা মেঁমর ভ্রের করা িতুথ্ণ বাংলামেেী এবং 
একইসমগে বাংলামেমে একরেমন হাঁরার সমব্ণাচ্চ মরকি্ণ ধারী 
একোত্ বাংলামেেী। অবাক হমছেন? আপনামক অবাক 
করার েমতাই দুঃসাধ্য সাধন কমরমেন হাঁরাবাবা।
বলরে কুরেলোর মেরবদ্বার উপমজলায় মবমড় ওো সাইিুল 
ইসলামের (োন্) কথা । রতরন ২০১৮ সামল ঢাকার 
যাত্াবাড়ীর েরনয়া রবশ্বরবে্যালয় কমলজ মথমক স্াতক পাে 
কমরন। ২০২২ সামলর ১৪ জানুয়ারর ঢাকার মকন্দ্রীয় েহীে 
রেনার মথমক হাঁরা শুরু কমর রতরন ২৯ োি্ণ  রবকাল ৫রায় 
কক্সবাজামরর মকন্দ্রীয় েহীে রেনামর রগময় মেি কমরন। ৭৫ 
রেমন ৩৮ টি মজলা েহমরর ২৬টি উপমজলায় ৩ হাজার 
রকমলারেরার পেযাত্া রেময়ই তার ৬৪ মজলা ভ্রের সম্পন্ন 
হয়। তমব অমনক উপমজলা অরতক্রে করমলও রহসাব রাখা 
হয়রন।
েীঘ্ণ এই পথভ্রেমরর গল্ শুরনময়মেন সাইিুল ইসলাে 
রনমজই।
মেঁমর মঘারাঘুররর ব্যাপামর রতরন বমলন— ‘নবে ম্রর 
মথমক ক্ামসর িাঁমক িাঁমক আমেপামের এলাকায় পাময় 
মেঁমর মঘারাঘুরর শুরর করর। তখন মথমকই ধীমর ধীমর অমনক 
বনু্ যুক্ত হমত শুরু কমর আোর সমগে। কমলজ লাইমি 
মঘারাঘুরর কে হমলও রবশ্বরবে্যালময় এমস মবে ভামলাই 
ঘুমর মবড়ামনা হময়মে।
সুস্ তরুর সোজ সতররর লমষে্য রনজ এলাকায় ২০২০ 
সামলর ৪ই জুন ‘রকপ রারনং, মস্ মহলরে’ ম্াগান 
সােমন মরমখ ‘মেরবদ্বার রানাস্ণ করেউরনটি’ প্ররতষ্া কমরন 
সাইিুল। এখামন প্ররতরেন ৫ মথমক ২০ রকমলারেরার হাঁরার 
িি্ণ া করমতন রতরন। রনচিই একামজর জন্য প্রময়াজন রেল 
একারিতা, অধ্যবসায় আর অনুমপ্রররা। এই দুঃসাধ্য কামজ 
অনুমপ্রররা মপময়মেন বাংলামেমের আয়রনে্যান খ্যাত 

োেসুজ্াোন আরািাতমক মেমখ।
সব কামজর েমতা এ কামজও পময়মেন অমনক 
প্ররতবন্কতা। রতরন জানান, আরথ্ণক সেস্যার োমেও ঘুমর 
মবড়ামনা এবং কাে মথমক োতৃভূরেমক মেখার উমদিমে্য 
যখন মবর হব ঠিক তখরন ২০১৯ সামল কমরানা েহাোরী 

সবরকেু এমলামেমলা কমর মেয়। এরাই রেল স্প্ন পূরমরর 
পমথ বড় প্ররতবন্কতা।
সকল প্ররতবন্কতা কাটিময় ২০২০ সামলর ১২ আগস্, 
কুরেলোর মেরবদ্বার উপমজলার রনজ রিাে মথমক হাঁরা শুরু 
কমর ২০২০ সামলর ২০ মসমটেবের সন্্যায় বাংলাবান্া রজমরা 
পময়ন্ট মপৌঁোন। যাত্াপমথ ১৬ টি মজলা অরতক্রে করার 
োধ্যমে ১ হাজার রকমলারেরার পথ পাময় মেঁমর পারড় মেন 
রতরন। ‘ি্যামলঞ্জ’ েব্দরা শুনমত যতরা সহজ বাস্তমব কমর 
মেখামনা ঠিক ততরাই কঠিন। রকন্তু েুরজববমি্ণ (২০২০ 
সামলর ২০ নমভবের) একরানা ২২ ঘন্টা ২১ রেরনর মেঁমর 
ঢাকা মথমক কুরেলোর ১০০ রকমলারেরার পথ (বাংলামেে 
একরেমন হাঁরার সমব্ণাচ্চ মরকি্ণ ) মপৌঁোমনার োধ্যমে 
ি্যামলঞ্জ প্রোর কমর মেরখময়মেন রতরন।

কীভামব োন্ হমলন হাঁরাবাবা
তামক ‘হাঁরাবাবা’ িাকার কারর রতরন রনমজই ব্যাখ্যা 
কমরন— ঢাকায় একজন পীর রেমলন রতরন এত মবরে 
হারমতন ময তামক সবাই হাঁরাবাবা িাকমতন। তাই 
আোমকও ভামলামবমস সবাই হারাঁবাবা বমল িামক।
হাঁরাবাবার পথযাত্া ও শুভাকাঙ্কীরা
‘রসক্সটিমিার রির্রি্ ওয়ারকং ি্যামলঞ্জ ২০২২’ এই 
প্রমজম্ প্রধান পিনসর রেমলা িড়জ অ্যািমভচোর। 
হাইকার মসাসাইটি অব বাংলামেে তার এই পেযাত্া সমূ্পর্ণ 
েরনরররং কমর। ভ্রেরকামল রারনং, হাইরকংসহ রবরভন্ন 
মস্ছোমসবী সংগেন তামক সাহায্য কমরমে। যাত্াপমথ কামরা 
কামরা বাসায় রারত্ যাপমনর সুমযাগ হময়মে। ভ্রেরকালীন 
সেময় রক্তোন, বৃষেমরাপর ও পররমবে সুরষোয় লোরস্ক 
ব্যবহামর সাধারর োনুমির েমধ্য সমিতনতা কায্ণক্রে তুমল 
ধরার মিষ্টা কমরমেন। সকাল ৭ মথমক ৯রার েমধ্য হাঁরা 
শুরু কমর সন্্যা পয্ণন্, আর পরররিত মকউ থাকমল রাত ৮ 
মথমক ৯রা পয্ণন্ মেঁমরমেন।
একরেমন সমব্ণাচ্চ ৭১ রকমলারেরার (পূমব্ণর অরভজ্তা ১০০ 
রকমলারেরার) এবং সব্ণরনম্ন ৭ রকমলারেরার (েরীর অসুস্ 
হবার কারমর থােমত হয়) হাঁমরন। ভ্রেরকালীন তার ম্াগান 
রেমলা ‘প্রেরিমজ িমলা বহুদূর..’। অ্যািমভচোমর ভরপুর 
তার এই ভ্রের। কুকুমরর তাড়া খাওয়ার েমতা েজার ঘরনাও 
ঘমরমে কখমনা কখমনা। মেৌলভীবাজার মথমক মিচুেগমচে 
রসএনরজমত যাওয়ার সেয় োেপমথ রকেু অপরররিত মলাক 
ওমে যামের কথা সমন্হজনক েমন হমল রনরাপত্তার স্ামথ্ণ 
‘থানায় জব করর’ এেন পররিয়ও রেময়মেন। সাইিুমলর 
সারা বাংলামেে ভামলা লাগমলও প্রকৃরত মঘরা পাহারড় 
এলাকা একরু মবরেই ভামলা মলমগমে। এক মজলার সমগে 
অন্য মজলার ভািাগত পাথ্ণক্য মবে উপমভাগ কমরমেন।
তার ভরবি্যৎ পররকল্না সম্পক্ণ  জানমত িাইমল রতরন 
বমলন— মেমের গরণ্ড মপররময় সাইমকল বা গারড়মত কমর 
রবশ্ব ভ্রের করার পাোপারে প্রত্নত্বি, ইরতহাস ঐরতহ্য রনময় 
কাজ করব।
মলখক: মো. আবু্দলোহ আল মনাোন, রেষোথথী, ইসলামের 
ইরতহাস ও সংসৃ্করত রবভাগ, ঢাকা রবশ্বরবে্যালয়।

িতুি বউর্ 
আ্ারশ 

উনড়রয় শে 
পূরর ্ররলি 

স্ামী
বগুড়ার দুপিাঁরিয়ায় মহরলকটোমর 
উরড়ময় বউমক বারড় রনময় 
আসমলন রাইসুল ইসলাে রহেু 
নামের এক ব্যাংক কে্ণকত্ণ া। 
শুক্রবার সকাল সামড় ১০রায় 
কাহালু উপমজলার বােুজা 
রিাে মথমক স্তী রররজয়া আক্তার 
সৃ্রতমক মহরলকটোমর কমর 
দুপিাঁরিয়ার মিৌেুহনীমত রনময় 
যান রতরন।
রাইসুল ইসলাে রহেু জানান, 
তার অমনক রেমনর ইমছে রেল 
রতরন রবময়র পর বউমক রনময় 
মহরলকটোমর কমর বারড়মত রনময় 
আসমবন। গত দুই বের আমগ 
রতরন কাহালু উপমজলার দুগ্ণাপুর 
ইউরনয়মনর বােুজা রিামের সু্কল 
রেষেক আবু্দর ররেমের মেময় 
রররজয়া আক্তার সৃ্রতমক রবময় 
কমরন। রকন্তু মস সেয় কমরানার 
প্রমকাপ থাকায় মকামনা অনুষ্ান 
করমত পামরনরন এবং তার এই 
েখরাও পূরর করমত পামরনরন। 
ময কারমর আজমক রতরন তার 
েখ পূরর করমলন।
রাইসুমলর স্তী রররজয়া আক্তার 
জানান, এেন আময়াজমন 
রতরন অরভভূত। অমনক ভামলা 
মলমগমে তার।
রাইসুমলর বাবা অধ্যষে ি. আবু্দল 
োন্নান জানান, মহরলকটোর কমর 
পুত্বধূমক ঘমর এমন মেমলর 
েখটি পূরর। ওমের জীবন আনমন্ 
কারুক এেনরা িাই।.
কাহালুর বােুজা রিামের বারসন্া 
আিজাল মহামসন বমলন, 
আোমের রিামে এ রকে ঘরনা 
এরাই প্রথে। মহরলকটোর কামে 
মথমক মেমখ খুব ভামলা মলমগমে।
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প্রবাসীর আত্মহত্া
(১ে পৃষ্ার পর)

আত্মহত্যায় প্রমরািনার অরভমযাগ এমন ওই প্রবাসীর স্তী সাবররনা োররেন (৩০) 
ও তার মপ্ররেক কাজী িাহামের (২৭) রবরুমদ্ধ একটি োেলা োময়র করা হময়মে। 
রাজধানীর ক্যান্টনমেন্ট থানায় োেলাটি োময়র কমরন রনহমতর ভাই মেখ 
মসামহল সায়াে আহমেে।
োময়রকৃত োেলায় ইমতােমধ্য শুক্রবার (৬ মে) োেলার দুই নবের আসারে 
কাজী িাহােমক ওয়ারী এলাকা মথমক মরিিতার করা হময়মে। তমব পলাতক 
রময়মেন এক নবের আসারে রনহমতর স্তী সাবররনা োররেন।
পররবামরর অরভমযাগ, কাজী িাহামের সমগে অননরতক সম্পমক্ণ  জড়ান সাবররনা। 
এমত বাধা মেওয়ায় িাহাে ও সাবররনা প্ররতরনয়ত সাজ্ােমক োনরসক রনয্ণাতন 
করমতন। যার োধ্যমে তামক আত্মহত্যার রেমক মেমল মেওয়া হময়মে।
ক্যান্টনমেন্ট থানার পররেে্ণক (তেন্) তাসরলো আক্তার জানান, মরিিতার 
কাজী িাহােমক আোলমত হারজর কমর ররোন্ড িাওয়া হমব। অপর আসারে 
সাবররনামক মরিিতামর মিষ্টা িলমে।
োেলার এহাজার সূমত্ জানা যায়, যুক্তরা্রে প্রবাসী সাজ্ামের বাবার নাে মেখ 
মতৌরিক আহমেে। তামের বারড় ওয়ারীর ওয়ারর্রির মরামি। যুক্তরাম্রে পররিয় 
সূমত্ মসখামনই ২০১৭ সামল সাজ্াে ও সাবররনার রবময় হয়। ২০১৮ সামলর মে 
োমস সাবররনা একা মেমে রিমর শ্বশুরবারড় ওয়ারীমত বসবাস শুরু কমরন।
মস সেয় ওই বারড়র পামের বাসার ভাড়ামর কাজী িাহামের সমগে পররিয় হয় 
সাবররনার। এক-পয্ণাময় তারা অননরতক সম্পমক্ণ  জরড়ময় পমড়ন। সাজ্াে ও তার 
পররবামরর সেস্যরা রবিয়টি মজমন মগমল এ রনময় স্ােী-স্তীর েমধ্য েমনাোরলন্য 
সৃরষ্ট হয়। িাহামের সমগে সম্পক্ণ  না রাখার রবিয় রনময় প্রায়ই সাজ্ামের সমগে 
েগড়া করমতন সাবররনা। এ অবস্ায় গত ১৬ োি্ণ  মেমে মিমরন সাজ্াে।
মেমে মিরার পর শ্বশুরবারড়মতই স্তীমক রনময় বসবাস কররেমলন সাজ্াে। এ 
সেয় মকৌেমল স্ােীর আমেররকান পাসমপার্ণ  ও মোবাইল মিান রনময় নানাভামব 
োনরসক রনয্ণাতন শুরু কমরন সাবররনা। পমর এসব মিরত না রেময় ১৫ এরপ্রল 
সাবররনা বাসা মথমক িমল যান।
সাজ্াে ও তার শ্বশুর মিান কমর সাবররনা এবং কাজী িাহামের কামে পাসমপার্ণ  
ও মিান মিরত িান। রকন্তু তারা মসসব না রেময় সাজ্ামের ওপর নানা ধরমনর 
িাপ সৃরষ্ট কমরন। একপয্ণাময় ৩০ এরপ্রল শ্বশুমরর বাসায় রসরলং ি্যামনর সমগে 
গলায় িাঁস লারগময় আত্মহত্যা কমরন সাজ্াে। আত্মহত্যার প্রমরািনার অরভমযাগ 
এমন সাবররনা ও িাহামের রবরুমদ্ধ ১ মে ক্যান্টনমেন্ট থানায় োেলাটি োময়র 
করা হয়।

২২ বছরর সুরের হার
(মেি পৃষ্ার পর)

অম্রিরলয়ার েীি্ণ ব্যাঙ্ও প্রায় এক েেক পর সুমের হার বারড়ময়মে। 
আমেররকায় েূল্যবৃরদ্ধ বাড়মত বাড়মত গত ৪০ বেমরর রহসামব সব্ণারধক 
হময়মে। িলরত আরথ্ণক বমি্ণ আমেররকায় েূল্যবৃরদ্ধর লষে্যোত্া মযখামন ২ 
েতাংে রেল, মসখামন গত োমি্ণ  তা েঁুময়মে ৮.৫ েতাংে। ১৯৮১ সামলর 
পর মথমক যা সব মিময় মবরে বমল োরব করা হমছে। এই েূল্যবৃরদ্ধর মজমরই 
মেমে ক্রোগত বাড়মে খাে্যপর্য এবং জ্ালারনর োে। রনত্যপ্রময়াজনীয় 
সােররির োে বৃরদ্ধমত স্াভারবক ভামবই িামপ রময়মেন মপ্ররসমিন্ট মজা 
বাইমিন। এই পরররস্রতমত সুমের হার কোমনার রসদ্ধান্ রনল আমেররকার 
মিমিরাল ররজাভ্ণ । অথ্ণননরতক রবমেিজ্মের েমত, মকারভি পরবতথী 
সেয় মগারা রবমশ্বই োথািাড়া রেময়মে েূল্যবৃরদ্ধ। রারেয়া ও ই্উমক্রন যুমদ্ধর 
কারমর ইউমরাপ ও আমেররকায় রজরনসপমত্র োে বৃরদ্ধর সেস্যা আরও 
মজারামলা হময়মে। তাই, অরধকাংে মেেই সুমের হার বারড়ময় েূল্যবৃরদ্ধ 
রনয়ন্ত্রমর আনার রসদ্ধান্ রনমছে। কারর, সুমের হার বাড়মল সাধারর োনুমির 
ঋর মনওয়ার প্রবরতা কেমব। এর িমল োনুি শুধুোত্ প্রময়াজনীয় রজরনস 
রকনমতই অথ্ণ ব্যয় করমব। সহজলভ্য ঋর না পাওয়ায় কেমব রবলাসবহুল 
দ্ব্য মকনাকারার প্রবরতাও। মস মষেমত্ বাজামর িারহো কেমল োেও 
কেমত পামর।

নিউইয় ক্ে  নসটির
(মেি পৃষ্ার পর)

রকন্তু োরলক পমষের বড় একটি অংে প্রস্তারবত ভাড়া বৃরদ্ধর হামর মোমর ও 
সন্তুষ্ নন। তাঁমের েমত ২% মথমক ৬% পয্ণন্ ভাড়া বৃরদ্ধর হার বত্ণ োমনর 
৮% এরও মবেী েুদ্াস্ীরতর তুলনায় খুবই কে।

আোলরতর রারয় সরর োঁড়ারছেি
(মেি পৃষ্ার পর)

রনব্ণািনী আোলমতর রসদ্ধামন্ই োহতাব খান োঁড়ামছেন বমল জানা মগমে।
বুধবার (২৭ এরপ্রল) আোলত োহতাব খামনর রবরুমদ্ধ োহ মনওয়মজর
অরভমযামগর মপ্ররষেমত রসদ্ধান্ জানায়।
জানা মগমে, োহ মনওয়ামজর অরভমযাগ অ্যামসবেলী রির্রে্ ২৪এ’র 
আগােী প্রাইোরী রনব্ণািমন মিমোক্র্যাটিক েলীয় রির্রে্ লীিার পমে 
প্ররতেরদ্বতাকারী োহতাব খান-এর পষে মথমক ‘মিরজগমনেন রপটিেন’ বা 
মভারার স্াষেররত ময তথ্য/িকুমেন্ট রনব্ণািন অরিমস োরখল করা হময়মে, 
তামত অসততার আ্য় মনয়া হময়মে। অরভমযামগ বলা হময়মে- একই 
ব্যরক্তর হামতর মলখায় একারধক নাে, স্াষের, ঠিকানা ইত্যারে ব্যববহার 
করা হময়মে। যামত মসন্মহর উেমরিব হয় ময োহতাব খামনর পমষে 
োময়রকৃত তারলকা সঠিকভামব সতরী হয়রন। প্ররতেরদ্ব োহ মনওয়ামজর 
অরভমযামগর মপ্ররষেমত উভয় পমষের এরনথীর উপরস্রতমত একারধক রেন 
শুনানী মেমি আোলত রসদ্ধান্ জানায়। বুধবার োহ মনওয়াজ জানান, 
আোলমতর রাময়র পর োতাব খানমক রনব্ণািন মথমক সমড় োঁড়ামত হমছে। 
তার নাে আর ব্যালমর থাকমে না। মস অরনয়ে কমরমে। রতরন বমলন, 

রনব্ণািনী রবরধ মোতামবক একজন প্রাথথীর ‘মিরজগমনেন
রপটিেন’ োরখল করমত কেপমষে ৫০০ মভারামরর স্াষেরযুক্ত আমবেন 
লামগ।
মসমষেমত্ আোর প্ররতেরদ্ব প্রাথথী ৮৬১টি স্াষেরযুক্ত আমবেন জো রেমল 
তার
েমধ্য ২২৭টি স্াষেরযুক্ত আমবেন গৃহীত হয়। িমল ব্যালর মপপামর তার
(োহতাব খান) নাে থাকমব না এবং আোলমতর রসদ্ধান্ মোতামবক রতরন
আরপলও করমত পারমবন না। োহ মনওয়াজ বমলন, আোলত অন্যায়-
অরনয়মের রবরুমদ্ধ, ন্যাময়র পমষে রায় রেময়মেন। মসই সামথ এটি আোর

নিউইয়র ক্ে   ৬  িারী ্াউনসিলর 
(মেি পৃষ্ার পর)

সাে cinebuzztimes.com নামের একটি মপার্ণ ামলর প্রধান সম্পােক। 
মজ্যাস্া ইসলামের জন্ম যুক্তরাজ্য হমলও রতরন মেৌলভীবাজার আলী 
আেজাে সরকারর বারলকা উচ্চ রবে্যালময় অধ্যয়ন কমররেমলন।
কাউরন্সল পমে অন্য ৫ জন হমলন, সসয়ো সায়ো আহমেে, সাঈো মিৌধুরী, 
পুরপেতা গুপ্া, লুৎিা রহোন ও তাইিুর রেীে। প্রথে বামরর েতন সাঈো 
মিৌধুরী ও লুৎিা রহোন রবজয়ী হময়মেন।
সসয়ো সায়ো আহমেে, পুরপেতা গুপ্া, তাইিুর রেীে ও মজ্যাস্া ইসলাে 
নাে ৪ জন নারী রদ্বতীয় মেয়ামে কাউরন্সলর পমে রবজয়ী হমলন।

সমাে্ল্ারমন্তীর্ 
ইউিাইর্র 

হাসপাতারল িনতকে
আওয়াজরবরি মিস্ক: হৃেমরামগ আক্রান্ 
সোজকল্যারেন্ত্রী নূরুজ্াোন আহমেেমক 
ঢাকার ইউনাইমরি হাসপাতামল ভরত্ণ  করা 
হময়মে। মরাববার (৮ মে) রবমকল ৪রার রেমক 
তামক রংপুর মথমক ইউনাইমরি হাসপাতামল 
আনা হয়। 
সোজকল্যারেন্ত্রীর সহকারী একান্ সরিব 
(এরপএস) রেজানুর রহোন রেজান রবিয়টি 
রনরচিত কমরমেন। 
এর আমগ েরনবার (৭ মে) রাত আড়াইরার 
রেমক সোজকল্যারেন্ত্রীমক রংপুর মেরিমকল 
কমলজ হাসপাতামলর কারি্ণ ওলরজ রবভামগর 
কমরানারর মকয়ার ইউরনমর (রসরসইউ) ভরত্ণ  
করা হময়রেল। পমর মসখান মথমক মরাববার 
দুপুর মসায়া ১রার রেমক অ্যাবুেমলমন্স কমর 
রংপুর মসনারনবামসর মহরলপ্যামি মনওয়া হয়। 
দুপুর ২রার রেমক মসখান মথমক বাংলামেে 
রবোন বারহনীর একটি মহরলকটোমর কমর 
সোজকল্যারেন্ত্রীমক ঢাকায় রনময় যাওয়া হয়। 
সোজকল্যারেন্ত্রীর মেমল ও লালেরনরহার 
মজলা আওয়ােী লীমগর সাংগেরনক সম্পােক 
রারকবুজ্াোন আহমেে এসব তথ্য রনরচিত 
কমরমেন।
রারকবুজ্াোন জানান, েরনবার রামত রিামের 
বারড় লালেরনরহামরর কালীগমঞ্জ অবস্ানকামল 
সোজকল্যারেন্ত্রী বুমক প্রিণ্ড ব্যথা অনুভব 
কমরন। অ্যাবুেমলমন্স কমর রাত আড়াইরায় 
তামক রংপুর মেরিমকল কমলজ হাসপাতামল 
মনওয়া হয়। মসখামন তামক কারি্ণ ওলরজ 
রবভামগর কমরানারর মকয়ার ইউরনমর 
(রসরসইউ) ভরত্ণ  করা হময়রেল।
বত্ণ োমন েন্ত্রীর োরীররক অবস্া রস্রতেীল 
রময়মে জারনময় রতরন আমরা বমলন, ঢাকা 
মথমক আসার পর মথমকই রতরন (েন্ত্রী) ঈে 
উেযাপনসহ রবরভন্ন অনুষ্ামন অংে রনময় খুব 
ব্যস্ততার েমধ্য সেয় কারারছেমলন। কময়করেন 
ধমর ঠিক েমতা রব্াে মনওয়া হয়রন। েরনবার 
রামতও আরেতোরী উপমজলার েরহিমখািা 
এলাকায় একটি ঈে আড্া অনুষ্ামন মযাগ 
মেন। অনুষ্ান মেমি বারড়মত মিরার পমথ 
রতরন (েন্ত্রী) বুমক প্রিণ্ড ব্যথা অনুভব কমরন। 
পমর রাত আড়াইরার রেমক অ্যাবুেমলমন্স কমর 
তামক রংপুর মেরিমকল কমলজ হাসপাতামল 
মনওয়া হয়। রিরকৎসমকর পরােমে্ণ তামক 
ঢাকায় মনওয়া হময়মে।
রংপুর মেরিমকল কমলজ হাসপাতামলর 
হৃেমরাগ রবভামগর প্রধান অধ্যাপক িা. োরকল 
গিুমরর ত্বিাবধামন সোজকল্যারেন্ত্রীমক 
পয্ণমবষেমর রাখা হময়রেল। এ ব্যাপামর 
অধ্যাপক োরকল গিুর বমলন, েন্ত্রী েমহােময়র 
োরীররক অবস্া এখন রস্রতেীল আমে। রতরন 
বুমক ব্যথা অনুভব কমররেমলন। হাসপাতাল 
মথমক োড়পত্ মেওয়ার আগ (দুপুর ১২রা) 
পয্ণন্ তার বড় ধরমনর মকামনা সেস্যা রেল না।
রংপুর মেরিমকল কমলমজর অধ্যষে অধ্যাপক 
িা. রবেল রায় জানান, েন্ত্রী েমহােয় েীঘ্ণ রেন 
ধমর হৃেমরামগর সেস্যায় ভুগরেমলন। এোড়া 
তার উচ্চোত্ায় িায়ামবটিস রেল। তামক 
হাসপাতামল আনা হমল রবমেিজ্ রিরকৎসকরা 
সমগে সমগে রিরকৎসা শুরু কমরন। েন্ত্রীর োরীররক 
অবস্া বত্ণ োমন রস্রতেীল রময়মে। পাররবাররক 
রসদ্ধামন্ তামক ঢাকায় মনওয়া হময়মে। 
এরেমক দুপুমর সোজকল্যার েন্ত্ররালময়র 
জনসংমযাগ কে্ণকত্ণ া মোহাম্ে জারকর 
মহাসাইন বমলন, ঈে উেযাপমনর জন্য ২৯ 
এরপ্রল ঢাকা মথমক লালেরনরহামরর বারড়মত 
যান েন্ত্রী। এ সেয় রতরন রবরভন্ন কে্ণসূরিমত 
অংে মনন। রবরভন্ন মপ্রারিামে রেমলন, বয়স্ক 
োনুি, গরমে হয়মতা এরা হময়মে। 

টিটিই শনফকুল বলরলি 
‘আলহামদুনলল্াহ’

আওয়াজরবরি মিস্ক: সােরয়ক বরখামস্তর আমেে প্রত্যাহামরর খবমর স্রস্ত 
প্রকাে কমরমেন মরলওময়র ভ্রাে্যোর টিরকর পরীষেক (টিটিই) েরিকুল ইসলাে। 
মরাববার (৮ মে) দুপুমর তার বরখামস্তর আমেে প্রত্যাহার কমর তামক স্পমে 
বহাল রাখা হময়মে।
রবমকমল টিটিই েরিকুল ইসলাে বমলন, বরখামস্তর আমেে প্রত্যাহামরর জন্য 
আলহােদুরলোহ। তমব আরে এখমনা মকামনা রিঠি পাইরন। কামজ মযাগোমনর জন্য 
আমবেন কমররে। মযমহতু রবিয়টির এখমনা তেন্ িলমে, মসজন্য হয়মতা এখমনা 
আনুষ্ারনক রিঠি পাইরন। 
রতরন বমলন, কামজ মযাগামের পর আরে যথারীরত কাজ করমত থাকব। আরে 
আোর োরয়ত্ব ও কত্ণ ব্য অষেমর অষেমর পালন করব। মরলওময়র রাজস্ আোময় 
টিটিই রহমসমব যতরুকু করা যায় ততই করব ইনোআলোহ
এর আমগ দুপুমর পাবনার পাকেীমত পরচিোচেল মরলওময়র রবভাগীয় বারররজ্যক 
কে্ণকত্ণ ার (রিরসও) কায্ণালময় তেন্ করেটির রজজ্াসাবাে মেমি সাংবারেকমের 
সমগে কথা বমলন েরিকুল ইসলাে।
ঘরনার বর্ণনা রেময় রতরন বমলন, োরয়ত্ব পালন করার জন্য যখন আরে মস্েমন 
আরস, ১ নবের লে্যারিমে্ণ গারড় (মরেন) আসার পমর আোমক জানামনা হয়, এরসও 
(সহকারী বারররজ্যক কে্ণকত্ণ া মো. নুরুল আলে) স্যামরর অনুমরাধক্রমে রতনজন 
যাত্ী উমেমেন। তারা এরস মকরবন মযরা িাঁকা আমে মসখামন উমেমেন। তখন 
আরে বললাে ময- তাহমল রক এরসও স্যারমক মিান কমর আরে মজমন মনমবা 
ময তারা কীভামব যামব? মযমহতু তারা বমলমে রবনা টিরকমরর যাত্ী। আরে তখন 
এরসও স্যারমক মিান রেই। তখন স্যার বমলন- হ্যাঁ মরলেন্ত্রী েমহােময়র আত্মীয় 
আমে রতনজন, ওরা এরস রুমের মকরবমন যামব। আরে তখন বমলরে- স্যার 
আসমল তামের মতা মকামনা টিরকর-রেরকর নাই, তাহমল রক করর? তখন স্যার 
বমলন- তাহমল তামেরমক সাধারর োমনর ময টিরকর আমে ওরা কমর রেময়ন। 
তারপর যাত্ীমের সমগে আোর মকামনা সাষোৎ বা মকামনা রকেুই হয়রন। মরেমনর 
গাি্ণ রাও আোমক মকামনা ইনিরমেেন মেনরন ময তারা ররি যামবন রকনা বা এ 
রকে রকেু। হয়মতা স্যামরর সমগে তামের (গাি্ণ ) কথা হমত পামর, রকন্তু আোর 
সমগে মকামনা কথা হয়রন। তারপর যথারীরত গারড় (মরেন) িালু হমল আরে মিরকং 
শুরু করর।
েরিকুল ইসলাে বমলন, মরেমন মিরকং শুরু করার সেয় মরেমনর অপামরররমক 
রজমজ্স করলাে- মকান মকরবমন তারা (েন্ত্রীর আত্মীয়) আমেন? আোমক 
মেখামনার পর আরে মসখামন যাই। আরে তামেরমক (যাত্ীমের) সম্ামনর সমগে 
বললাে- আপনামের মতা েমন হয় মকামনা টিরকর-রেরকর নাই।
আোমক এরসও স্যার মযমহতু বমলমেন, তাই আপনামের নরোল রুমের ময 
ভাড়ারা, মসরা রেন। আরে টিরকমরর ব্যবস্া কমর রেই । তখন তারা বলমলন- কত 
রাকা ভাড়া? আরে বললাে- রতনজমনর জনপ্ররত ৩৫০ রাকা হামর ১ হাজার ৫০ 
রাকা। এ সেয় তারা ১ হাজার রাকার একরা মনার এবং ৫০ রাকার একরা মনার 
মবর কমর রেমলন। এর োমে আরে তামের একরা উপমেে রেময়রেলাে ময- 
মকরবমনর রনমিররা মপমড় রনন তাহমল আপনামের ঘুোমত সুরবধা হমব। রকন্তু 
এ সেয় তারা মকান কথা বলমলন না।  আরে তামের ভাড়া আোময়র ররেে রেময় 
িমল মগরে। এোড়া তামের সমগে আোর আর মকামনা কথাবাত্ণ া হয়রন।
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উত্তর আমেরররকা অরিস:
আমেররকায় েূল্যবৃরদ্ধর লষে্যোত্া মযখামন ২ 
েতাংে, গত োমি্ণ  তা েঁুময়মে ৮.৫ েতাংে। 
১৯৮১ সামলর পর মথমক যা সব মিময় মবরে বমল 
োরব করা হমছে। েূল্যবৃরদ্ধ রনয়ন্ত্রমর আনমত ঋমর 
সুমের হার বাড়ামনার রসদ্ধান্ রনল আমেররকার 
মকন্দ্রীয় ব্যাঙ্। বুধবার ওই রসদ্ধান্ মনওয়া 
হময়মে। গত োমি্ণ  সাোন্য বৃরদ্ধর পমর মে-মত 

তা ০.৭৫ েতাংে মথমক বারড়ময় ১ েতাংে 
করার রসদ্ধান্ রনল মিমিরাল ররজাভ্ণ ।
গত ২২ বেমরর রহসামব এরাই সমব্ণাচ্চ বমলই 
োরব করমেন আমেররকার অথ্ণনীরত সংক্রান্ 
রবমেিমজ্রা। ঘরনািমক্র, েূল্যবৃরদ্ধর সমগে বুধবার 
ঋমর সুমের হার রতন বের পর বাড়ামনার রসদ্ধান্ 
রনময়মে ভারতীয় ররজাভ্ণ  ব্যাংকও।
                     (বারক অংে পৃষ্া ১৯ কলাে ১)
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উত্তর আমেররকা অরিস: রনউইয়ক্ণ  রসটির মরন্ট 
স্্যারবলাইমজোমনর আওতাভুক্ত এপার্ণ মেন্ট 
সেূমহর ভাড়া গড়পড়তায় ২%-৬% পয্ণন্ 
বৃরদ্ধর প্রাথরেক রসদ্ধান্ রিহর কমরমে মরন্ট 
স্্যারবলাইমজোন গাইিলাইন মবাি্ণ । যরেও 
এপার্ণ মেন্ট ও বাড়ীর োরলক পষে গমড় ৯% 
হামর ভাড়া বাড়ামনার প্রস্তাব কমররেল। আগােী 
োমস ভাড়ার হার বৃরদ্ধর রবিয়টি িুড়ান্ করা 

হমব। মরন্ট স্্যারবলাইমজোন মবাি্ণ  রনউইয়ক্ণ  
রসটিমত বত্ণ োমন প্রায় ৯৬৫,০০০ মরন্ট (বারক 
অংে ১৯ পৃষ্ায়) স্্যারবলাইজি এপার্ণ মেমন্টর 
এক বেমরর লীমজর জন্য ২% মথমক ৪% 
হামর এবং ২ বেমরর লীমজর জন্য ৪% মথমক 
৬% পয্ণন্ ভাড়া বাড়ামনার প্রস্তাব কমরমেন। 
যরেও ভাড়াটিয়ামের অমনমক ভাড়া বাড়ামনার 
রবমরারধতা করমেন        (বারক অংে ১৯ পৃষ্ায়) 
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আওয়াজরবরি মিস্ক: যুক্তরা্রে মথমক বাংলামেমে 
যাওয়ার ৪৮ ঘন্টা পুমব্ণ বাংলামেে সরকামরর 
মহলথ রিক্ামরেন িরে অনলাইমন পুরর কমর
সাবরের করমত হমব।
উক্ত িরে যথাযথ ভামব পূরন এবং সাবরের 
না করা হমল এয়ারলাইনস কতৃ্ণ পষে যাত্ীমক 
রবোমন আমরাহমরর অনুেরত নাও রেমত পামর। 

িলরত সপ্ামহ এমষ্টাররয়া রিরজরাল রোনভলস 
এর একজন যাত্ী মহলথ রিক্ামরেন িরে 
অনলাইমন পুরর না করায় তাঁমক মজএিমক 
রবোনবন্র মথমক মিরত পাোমনা হময়মে। 
উক্ত িরে এর ব্যাপামর রবস্তাররত জানমত 
টিমকর ক্রময়র সেয় রে্যামভল এমজন্ট এর সামথ 
মযাগামযাগ করা মযমত পামর।
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উত্তর আমেররকা অরিস: রনব্ণািন মথমক সমড় 
োঁড়ামছেন রনউইয়মক্ণ র অ্যামসবেলী রির্রে্ 
২৪এ’র আগােী প্রাইোরী রনব্ণািমন মিমোক্র্যাটিক 
েলীয় রির্রে্ লীিার পমে প্ররতদ্বরন্দতাকারী 

দুই বাংলামেেী- আমেররকামনর েমধ্য োহ 
মনওয়ামজর অরভমযামগ অপর প্ররতদ্বন্দী 
োহতাবৎ খান সমর োঁড়ামছেন।   
                      (বারক অংে পৃষ্া ১৯ কলাে ২)
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আওয়াজরবরি মিস্ক: যুক্তরামজ্যর লন্ডমন মরিররিজ কাউরন্সল রনব্ণািমন 
মির বাংলামেরে বং মোদ্ভূত মজ্যাস্া ইসলােসহ ৬ জন নারী।মজ্যাস্া 
ইসলাে আমগর েিায় কাউরন্সল রনব্ণারিত হময় মরিররিমজর মিপুটি 
মেয়মরর োরয়ত্ব কমররেমলন। রতরন বাংলামেমের মেৌলভীবাজার মজলার 
একারুনা ইউরনয়মনর উত্তরেুলাইে রিামের রেয়া ধন রেয়ার কন্যা। তার 
স্ােীর নাে সাে ইসলাে রতরনও মরিররিমজর রদ্বতীয় বামরর েতন কাউরন্সল 
রনব্ণারিত হময়মেন।                             (বারক অংে পৃষ্া ১৯ কলাে ২)


