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Bsj¨v‡Ûi wek¦‡iKW© K‡i Rq
(c„ôv 09)

সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশিদের
টাকা জমার রেকর্ড
(c„ôv 03)

নজিরবিহীন সংকট: শ্রীলঙ্কার পথে
পাকিস্তান
(পৃ ষ্ঠা ০৫)

hy³iv‡óª AveviI †Mvjv¸wj
wbnZ 2

Qwe Zz‡j KUv‡ÿi wkKvi kÖvešÍx
(পৃ ষ্ঠা 07)

e›`yK AvBb wb‡q gvwK©b
wm‡bUi‡`i mg‡SvZv

উত্তর আমেরিকা অফিস:
আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইন সংস্কার
বিষয়ে রক্ষণশীল রিপাবলিক
দলের বেশ কয়েকজন সিনেটরের
উত্তর আমেরিকা অফিস: যুক্তরাষ্ট্রে সঙ্গে ক্ষমতাসীন ডেমোক্র্যাটদের
একটি গির্জায় গ�োলাগুলিতে দুই
জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায়
আহত হয়েছেন আরও একজন।
স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার (১৬ জুন)
দেশটির আলাবামা অঙ্গরাজ্যের
একটি গির্জায় গ�োলাগুলি ও উত্তর আমেরিকা অফিস:
হতাহতের এই ঘটনা ঘটে। মার্কিন নিউইয়র্ক সিটিতে উবার
পুলিশের বরাত দিয়ে শুক্রবার (১৭ ও লিফট ড্রাইভারদের
জুন) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য বেতন বাড়ল�ো। ইয়�োল�ো
ক্যাবের যাত্রীভাড়া বৃদ্ধির
জানিয়েছে বার্তাসংস্থা এএফপি।
জ�োড়াল�ো হচ্ছে। আগামী
(বাকি অংশ ১১ পৃষ্ঠায়) দাবি
১ মার্চ থেকে উবার ও লিফট
ড্রাইভারদের বেলায় তা কার্যকর

সমঝোতা হয়েছে। এখন পর্যন্ত
বন্দুক নিয়ন্ত্রণের বিরোধিতাকারী
রিপাবলিক দলের ১০ সিনেটর
বন্দুক নিয়ন্ত্রণের পক্ষে মত
দিয়েছেন।(বাকি অংশ ২য় পৃষ্ঠায়)
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উত্তর আমেরিকা অফিস: লাখ�ো আমেরিকান এপ্রিলের
hy³ivóª kvwmZ
পর মেডিকেইড বেনিফিট হারাবেন। এরমধ্যে বেশিরভাগ
পড়বেন ইমিগ্র্যান্ট, এথনিক গ্রুপ ও কাগজপত্রহীন
জনগ�োষ্ঠী। ২০২০ সালের শুরুতেই ক�োভিড-১৯
প্যানডেমিক কারণে দেশব্যাপী ‘প্যানডেমিক হেলথ
ইমারজেন্সি’ ঘ�োষণা করা হয়। (বাকি অংশ ২য় পৃষ্ঠায়)
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আওয়াজবিডি ডেস্ক: যারা ভাবছেন
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের আগে
যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা দেশগুল�োর
প্রভাবপুষ্ট যে বিশ্বব্যবস্থা ছিল,
তা আবার ফিরে আসবে— তারা
ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছেন বলে মনে
করেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট।
(খবরের বাকি অংশ ২য় পৃষ্ঠায়)
Wvjv‡m †gvevBj Kbmy¨jvi K¨v¤ú
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উত্তর আমেরিকা অফিস: মার্কিন
যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের
উত্তর আমেরিকা অফিস: যু ক্তরাষ্ট্রে ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট ডালাস শহরে ১০ জুন এ ক্যাম্প
নির্বাচনের ফল বাতিলের জন্য সাবেক প্রেসিডেন্ট ড�োনাল্ড শুরু হয়, শেষ হয়েছে ১২ জুন।
ট্রাম্প তখনকার ভাইস-প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্সকে ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত
অবৈধভাবে চাপ দিয়েছিলেন।
বাংলাদেশ দূতাবাস এই সেবা
(খবরের বাকি অংশ ২য় পৃ ষ্ঠায়) দিয়েছে। (বাকি অংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

হবে।
এতে
তাদের বেতন
গড়ে প্রতি বছর
৪ হাজার ডলার
বাড়বে। সিটিতে
কর্মরত ৯০ হাজার নিয়মিত ও
নিয়মিত ড্রাইভার উপকৃত হবেন।
(বাকি অংশ ২য় পৃষ্ঠায়)
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ভ�োট বাতিল করতে

আর এটি ক্যাপিটল হিলে দাঙ্গার সময় পেন্সকে বিপজ্জনক
পরিস্থিতিতে ফেলে, এমনটাই বলছে যু ক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের
একটি প্যানেল।
কংগ্রেসের আইন-প্রণেতারা ক্যাপিটল হিলের সেই
দাঙ্গার ঘটনা নিয়ে শুনানির সময় পেন্সের একজন
সহকারীর বক্তব্য শুনছিলেন। সেখানে তিনি জানিয়েছেন,
কীভাবে জ�ো বাইডেনের বিজয় নস্যাৎ করে দেওয়ার
চেষ্টা করছিল হ�োয়াইট হাউস।
কমিটি চেয়ারম্যান বেনি থম্পসন বলেছেন, ট্রাম্পের
কাছে পেন্স নতি স্বীকার না করার মধ্য দিয়ে যু ক্তরাষ্ট্রের
গণতন্ত্র আসলে ট্রাম্পের পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দিয়েছে।
কংগ্রেসের এই কমিটি সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের
বিরুদ্ধে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য অভ্যুত্থান চেষ্টার
অভিয�োগ তুলেছে।
২০২১ সালের ৬ জানু য়ারি যু ক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে ওই
হামলা চালিয়েছিল ট্রাম্প সমর্থকরা। তখন কংগ্রেস
সদস্যরা প্রেসিডেন্ট জ�ো বাইডেনের জয়কে আনু ষ্ঠানিক
করার প্রক্রিয়ায় অংশ নিচ্ছিলেন। ট্রাম্প কংগ্রেস কমিটির
এই শুনানিকে ‘ক্যাঙ্গারু ক�োর্ট ’ আখ্যায়িত করে তিরস্কার
করেছেন।
তার দাবি, নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচন থেকে আমেরিকান
জনগণের দৃষ্টি সরাতেই এসব করা হচ্ছে। বৃ হস্পতিবার
ডেম�োক্র্যাট নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস কমিটিতে তৃতীয় দফার
শুনানি হয়েছে। সেখানে মূ লত প্রেসিডেন্টের নির্বাচিত
হওয়ার সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার ওপর দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল।
ড�োনাল্ড ট্রাম্প প্রকাশ্যেই তখন বলেছিলেন, প্রেসিডেন্ট
নির্বাচনের ফল কংগ্রেসে অনু ম�োদনের যে প্রক্রিয়া সেটি
স্থগিত করার ক্ষমতা ভাইস প্রেসিডেন্টের আছে। যদিও
আইন বিশেষজ্ঞরা তার এ দাবি নাকচ করে দিয়েছেন।
পেন্সের তখনকার আইনজীবী গ্রেগ জ্যাকব কমিটির
সামনে বলেছেন, ‘তাদের পর্যাল�োচনা ও কমন সেন্সই’
পেন্সকে নিশ্চিত করতে সহায়তা করেছিল যে নির্বাচনের
ফল উল্টে দেওয়ার ক�োন�ো ক্ষমতা তার নেই।
মাইকেল লু টিগ একজন সাবেক জজ ও পেন্সের
অনানু ষ্ঠানিক সহকারী। তিনি বলেছেন, পেন্স যদিও
ট্রাম্পের কথা শুনতেন, তাহলে আমেরিকাকে চরম
সাংবিধানিক সংকটে পড়তে হত�ো।
বৃ হস্পতিবারের শুনানির সময় একটি ফু টেজ দেখান�ো হয়
যেখানে ক্যাপিটল হিলে পেন্সের ফাঁসি চেয়ে স্লোগান
দেওয়া হয়েছে। আর এটি হয়েছে ট্রাম্পের এক বক্তৃতার
পর যেখানে তিনি পেন্সকে ‘সঠিক কাজ’ করতে পরামর্শ
দিয়েছিলেন।
কমিটির সদস্যরা বলেছেন, ওই সময় ড�োনাল্ড ট্রাম্প
বারবার টুইট করে পেন্সের সাহসিকতা নিয়ে কটাক্ষ
করেছেন। আর তিনি এমন সময় এটা করেছেন যখন
ক্যাপিটল হিলে ভাংচুর চলছিল।
বেনি থম্পসন বলছেন, ‘মাইক পেন্স চাপ প্রতির�োধ
করেছিলেন, কারণ তিনি জানতেন যে এটা অবৈধ। তিনি
জানতেন যে এটা ভুল। তার এই সাহসিকতা তাকে
মারাত্মক বিপদে ফেলেছিল।’
যখন ভবনে তাণ্ডব চলছিল তখন ভেতরেই কাজ
করছিলেন পেন্স। সিক্রেট সার্ভিসের ল�োকজন কীভাবে
তাকে ও তার পরিবারের সদস্যদের নিরাপদে সরিয়ে নেয়
সেসব ছবিও দেখান�ো হয় শুনানির সময়।

বন্দু ক আইন নিয়ে

প্রস্তাবের বেশ কিছু বিষয়ে আলোচনা শেষ।
সোমবারের মধ্যেই এর খসড়া তৈরি হওয়ার
কথা ছিল। যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলগুলোর এই
সমঝোতাকে স্বাগত জানিয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ন্ত্রণপন্থী
বিক্ষোভকারীরা। সম্প্রতি নিউ ইয়র্কের বাফেলোতে
সুপার মার্কেটে গণগুলিতে ১০ জন এবং টেক্সাসের
উভালদের স্কুলে গণগুলির ঘটনায় ১৯ শিশুসহ ২১
জন নিহত হওয়ার প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্রে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ
আইন পাসের দাবিতে নতুন করে জনমত জ�োরদার
হয়েছে। গত শনিবার দেশজুড়ে বিক্ষোভ করে অস্ত্র
নিয়ন্ত্রণের পক্ষের একটি সংগঠন। এতে য�োগ দেয়
বিপুলসংখ্যক মানুষ। আন্দোলনকারীদের ক্রমাগত
দাবির মুখে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণে সিনেট পর্যায়ে ডেমোক্র্যাট
ও রিপাবলিকানদের এটাই প্রথম কোনো সমঝোতা।
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খসড়া প্রস্তাবে ২১ বছরের কম বয়সীদের কাছে অস্ত্র
বিক্রির ক্ষেত্রে কঠোরভাবে ক্রেতার অতীত রেকর্ড
যাচাই এবং বন্দুকের অবৈধ কেনাবেচার নিয়ন্ত্রণের
বিষয় থাকবে বলে জানা গেছে। বন্দুক নিয়ন্ত্রণের
পদক্ষেপের বিরুদ্ধে রিপাবলিকানরা বরাবরই কট্টর।
সে কারণে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ন্ত্রণের যেকোনো ধরনের
পদক্ষেপে রিপাবলিকানদের সমর্থন বেশ তাৎপর্যপূর্ণ
বিষয়। ১০০ আসনের সিনেটে বর্তমানে ডেমোক্রেটিক
ও রিপাবলিক উভয় দলেরই সদস্য সংখ্যা সমান।
সিনেটে কোনো প্রস্তাব পাস হতে হলে অবশ্যই ৬০
ভোটের প্রয়োজন হয়। সে হিসাবে বন্দুক নিয়ন্ত্রণ
আইন পাসের জন্য রিপাবলিক দলের কমপক্ষে
১০ সিনেটরের সমর্থন প্রয়োজন, যা এই মুহূর্তে
আছে। যুক্তরাষ্ট্রে বন্দুক আইন নিয়ে দলগুলোর
সমঝোতাকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ‘সঠিক
পথে পদক্ষেপ’ আখ্যা দিয়েছেন। এ বিষয়ে ২০১৮
সালে ফ্লোরিডার পার্কল্যান্ড স্কুলে গুলির ঘটনায়
আহত ডেভিড হগ বলেন, ‘এটি ছোট হলেও একটি
অগ্রগতি। ’ ২০১১ সালে অ্যারিজোনায় বন্দুক হামলায়
আহত সাবেক আইন প্রণেতা গ্যাব্রিয়েল গিফোর্ডস
বলেন, ‘এগিয়ে যাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ’
তিনি আরো দাবি করেন, এ উদ্যোগটি বিগত ৩০
বছরের মধ্যে প্রথম কোনো পদক্ষেপ, যার মধ্য দিয়ে
কংগ্রেস বন্দুক সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তায় বড় পদক্ষেপ নিতে
পারে। সিনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠ ডেমোক্রেটিক দলীয়
নেতা চাক শুমার বলেন, সার্বিক অগ্রগতিতে তিনি
সন্তুষ্ট। খুঁটিনাটি বিষয় সুনির্দষ্টি করার পর শিগগিরই
আইনটি সিনেটে ভোটাভুটির জন্য দিতে চান তিনি।
আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অধিকারের পক্ষে সক্রিয় যুক্তরাষ্ট্রের
সবচেয়ে প্রভাবশালী সংগঠন ন্যাশনাল রাইফেল
অ্যাসোসিয়েশন (এনআরএ) জানায়, আইন সংস্কারের
সম্পূর্ণ খসড়া দেখে তারা এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া
জানাবে। অস্ত্র আইনে কড়াকড়ির বিরুদ্ধে এনআরএ
বরাবরই অনড় অবস্থান নিয়ে আসছে। সূত্র : বিবিসি

ইয়�োল�ো ক্যাবের ভাড়া

সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস গত সপ্তাহে ঘ�োষণা
দেন। ২০১৮ সালে তাদের বেতন তথা যাত্রী ভাড়ার
পরিমাণ বাড়ান�ো হয়েছিল। নতুন নিয়মে চালকরা
প্রতি মাইল ন্যূনতম ১.১৬ ডলার এবং প্রতি মিনিটে
০.৫৯ ডলার পাবেন। ফলে সিটির উবার ও লিফট
চালকদের বেতন বৃদ্ধি পাবে ৫.৩%। নিউইয়র্ক ট্যাক্সি
ওয়ার্কার্স এলায়েন্সের এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর ভৈরবী
দেশাই এক বিবৃতিতে বলেছেন, নিউইয়র্ক স্টেটে
উবার, লিফট ও ভ�োয়া চালকরা বেসরকারি খাতে
সর্ববৃহৎ কর্মী বাহিনী। এরাই নিউইয়র্ক সিটিকে সচল
ও প্রাণবন্ত রাখতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন
করছে। তাদের অধিকাংশই ইমিগ্র্যান্ট কমিউনিটির।
যারা তাদের দারিদ্রতা কাটিয়ে উঠার জন্য দিনরাত
পরিশ্রম করছেন। তিনি আরও বলেন, ‘আমরা
নিত্যপ্রয়�োজনীয় সামগ্রী, বিশেষ করে সকল খাদ্যের
মূল্য বৃদ্ধির চাপে নিস্পেষিত হচ্ছি। নিউইয়র্ক সিটির
মত ব্যয়বহুর একটি শহরে বাড়িভাড়া আকাশচুম্বি
হয়েছে। যারা গাড়ি চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন
তাদের ক্ষেত্রে গ্যাস ও মেরামত ব্যয়সহ গাড়ির
পরিচালনা ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। সিটি ৫.৩% বেতন
বৃদ্ধি করায় হাজার হাজার পরিবার কিছুটা হলেও স্বস্তি
খুঁজে পাবে। সামান্য হলেও মূল্য বৃদ্ধি জনিত অবস্থার
সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে।
এদিকে সিটিতে কর্মরত ১৩ হাজার ইয়�োল�ো ক্যাব
ড্রাইভার ভাড়া বৃদ্ধির জন্য জ�োড়াল�ো দাবি তুলছেন।
তারা উবার ও লিফটের ভাড়া বৃদ্ধিকে স্বাগত জানান।
পাশাপাশি তারা বলেন, মুদ্রাস্ফিতির প্রভাব ও
জীবনযাত্রার ব্যয়ভার বৃদ্ধি সকলকেই আঘাত করছে।
এ থেকে ইয়�োল�ো ক্যাব ড্রাইভাররাও রেহাই পাচ্ছেন
না। দৈনিক আয়ের শতকরা ৭০ ভাগ চলে যায় গাড়ির
লিজ ও বিভিন্ন সারচার্জে। দিনশেষে ঘরে ফিরতে
হয় সামান্য কয়েকটি ডলারে। এমতাস্থায় ইয়�োল�ো
ক্যাবের যাত্রীভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব যুক্তিসঙ্গত। এখনই
উচিত টিএলসি ও সিটিকে এগিয়ে আসা।

মেডিকেইড থেকে বাদ
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এতে শুধুমাত্র আবেদনেই সবাই মেডিকেইড সুবিধা
পেতে শুরু করেন। রিনিউয়াল আবেদন সাবমিট
কিংবা ইনকাম যাচাই বাছাই ছাড়াই এই সুবিধা গেল
দুই বছর আমেরিকানরা পেয়ে আসছেন।
নতুন করে ক�োন আদেশ না হলে ১৬ এপ্রিল ২০২২
প্যানডেমিক হেলথ ইমারজেন্সি শেষ হবে। শুরু হবে
প্রি-প্যানডেমিক এর মত�ো মেডিকেইড বেনিফিট
পাবার নিয়মতান্ত্রিক প্রচলিত কার্যক্রম। এ সুবিধা
অব্যাহত রাখতে হলে সময়মত রিনিউয়াল প্যাকেজ
রিটার্ন করতে হবে। না করলেই মেডিকেউড সুবিধার
সমাপ্তি। রিনিউয়াল করতে হলে ইনকাম স্ট্যাটাস,
হাউজহ�োল্ড তথ্য, পে-স্টাফ কিংবা এমপ্লয়ারের
লিখিত চিঠি দাখিল করতে হবে। হিউম্যান রিস�োর্স
এডমিনিস্ট্রেশন (এইচঅঅরএ) আইআরএস ডাটা
পরীক্ষানীরিক্ষা করে আবেদনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত
দেবেন। যাদের কাগজপত্র নেই এমন ইমিগ্র্যান্ট
কমিউনিটি মেডিকেইড সুবিধা বঞ্চিত হবেন।
সেন্টার ফর মেডিকেয়ার এ্যন্ড মেডিকেইড সার্ভিসের
তথ্যানুসারে কর�োনাকালে প্রতি ৪ জনে ১ জন
আমেরিকান এই মেডিকেইড সুবিধা ভ�োগ করেছেন।
এই সংখ্যা প্রায় ৭৭ মিলিয়ন বা ৭ ক�োটি ৭ লাখ।
পাবলিক হেলথ ইমারজেন্সি মেয়াদ শেষ হবার সাথে
মেডিকেইড অফিসগুল�োতেও শুরু হবে এক ধরনের
সুনামী। লাখ�ো আবেদন পড়তে থাকবে মেডিকেইড
রিনিউয়াল আবেদনের। সীমিত জনবল নিয়ে এই
আবেদনের ফয়সালা করতে তাদের হিমশিম খেতে
হবে। কল�োরাড�ো স্টেটের অফিসিয়ালরা বলেছেন,
প্রায় ৫ লাখ মেডিকেইড রিসিপিয়েন্ট এর রিনিউয়াল
আবেদন সহসাই খতিয়ে দেখতে হবে। এদের শতকরা
৩০ ভাগই হয়ত�ো রিনিউয়াল রিকুয়েস্টে সাড়া দেবে
না। অট�োমেটিক্যালি তারা বেনিফিট হারাবে। শতকরা
৪০ ভাগের মেডিকেইড বেনিফিট হারান�োর সম্ভাবনা
রেেয়ছে ইনকাম ডিসক�োয়ালিফিকেশনের ওপর।
উথা স্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের স্টাডিজে দেখা
গেছে, রাজ্যের ১ লাখ ২০ হাজার মানুষ মেেিডইেড
হারাবেন। এর ৬০ হাজারই শিশু। এরিজ�োনার
মেডিকেইড ডাইরেক্টর বলেছেন, স্টেটের ৫ লাখ মানুষ
মেডিকেইড সুবিধা হারান�োর ঝুঁকিতে রয়েছেন।
প্রেসিডেন্ট জ�ো বাইডেন তার প্রস্তাবিত ‘বিল্ড ব্যাক
বেটার’ আইনে পাবলিক হেলথ সুবিধাকে আরও
বাড়াতে প্রস্তাব করেছিলেন। যা হাউজে পাশ হলেও
সিনেটে তা আটকে যায়। বিলটি উভয় চ্যাম্বারে পাশ
হলে ইমারজেন্সি মেডিকেইড সুবিধা আরও এক
বছর বাড়ত�ো। এমতাবস্থায় এপ্রিলের পর লাখ�ো
আমেরিকানকে মেডিকেইড হেলথ বেনিফিট সুবিধা
হারান�োর শংকার মধ্যে পড়তে হল�ো।

যু ক্তরাষ্ট্রের শাসন

তার মতে এই যুদ্ধ এক সময় থেমে গেলেও আগের
সেই বিশ্বব্যবস্থা আর ফিরবে না। রাশিয়ার রাশিয়ার
দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর ও বন্দর নগর সেন্ট পিটার্সবার্গে
শুরু হয়েছে। সেন্ট পিটার্সবার্গ ইন্টারন্যাশনাল
ইক�োনমিক ফ�োরামের (এসপিআইইএফ) সম্মেলন।
শুক্রবার সম্মেলনে দেওয়া বক্তব্যে রাশিয়ার
প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘পশ্চিমা অভিজাতরা ভাবছে
(যুদ্ধের আগ পর্যন্ত) তাদের শাসিত ও প্রভাবপুষ্ট বিশ্ব
ব্যবস্থা ছিল, তা চিরস্থায়ী এবং যুদ্ধ শেষ হলে তা ফের
ফিরে আসবে; কিন্তু তারা আসলে এখনও অতীতের
স্মৃতিতে ঝুলে আছে।’
‘ক�োন�ো কিছুই চিরস্থায়ী নয়। কেউ যদি ভেবে থাকেন
যে অশান্ত এই সময়ের শেষে সবকিছু আবার আগের
অবস্থায় ফিরে যাবে, তাহলে তিনি ভ্রান্তির মধ্যে
রয়েছেন; এমন হওয়া সম্ভব নয়। কারণ, এই মুহূর্তে
বিশ্ব যে পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে—তা ম�ৌলিক,
গভীর ও অপরিবর্তনীয়।’
‘১৯৯১ সালে স�োভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙন ও শীতল
যুদ্ধের অবসানের পর যুক্তরাষ্ট্র নিজেকে ঈশ্বরের
বার্তাবাহক ভাবা শুরু করল; এমন এক বার্তাবাহক,
যার ক�োন�ো বাধা নেই, বাধ্যবাধকতা নেই— কেবল
আছে স্বার্থ; আর সেসব স্বার্থ তারা উচ্চারণ করত
ধর্মীয় শ্লোকের মত�ো ।’
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দুই মামলায় খালেদা
জিয়ার স্থায়ী জামিন

সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশিদের
টাকা জমার রেকর্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক: সু ইজারল্যান্ডের
বিভিন্ন ব্যাংকে গত এক বছরে
বাংলাদেশিদের টাকার পরিমাণ
নজিরবিহীনভাবে বেড়েছে। গত
বছর (২০২১ সাল) বাংলাদেশিরা
সু ইস ব্যাংকে প্রায় তিন হাজার
ক�োটি টাকার সমপরিমাণ অর্থ জমা
করেছেন। বৃ হস্পতিবার (১৬ জু ন)
সু ইজারল্যান্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংক
সু ইস ন্যাশনাল ব্যাংকের (এসএনবি)
প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনে এ তথ্য
জানান�ো হয়েছে।
সু ইস ন্যাশনাল ব্যাংকের
বার্ষিক প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২০২১
সালে সেখানকার ব্যাংকগুল�োতে
বাংলাদেশিদের জমা রাখা অর্থের
পরিমাণ প্রায় ৮ হাজার ৩৩৩ কোটি
টাকা; যা দেশটির ব্যাংকগুল�োতে
বাংলাদেশিদের এ যাবৎকালের
সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থ করা জমা।
এসএনবির প্রতিবেদনে বলা
হয়েছে, গত বছর সু ইজারল্যান্ডের
শতাধিক ব্যাংকে বাংলাদেশিদের
আমানত ৮৭২ মিলিয়ন সু ইস ফ্রাঁতে
প�ৌঁছেছে। সু ইজারল্যান্ডের প্রতি
ফ্রাঁ বাংলাদেশের ৯৫ টাকার সমান।
সেই হিসেবে সেখানকার ব্যাংকে
বাংলাদেশিদের জমা করা অর্থের
পরিমাণ প্রায় ৮ হাজার ৩৩৩ ক�োটি
টাকা। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের হাজার
হাজার মানু ষ সু ইজারল্যান্ডের
ব্যাংকগুল�োতে বৈধ-অবৈধ পথে
উপার্জিত অর্থ গচ্ছিত রাখেন।
দেশটির কঠ�োর গ�োপনীয় ব্যাংকিং
নীতির কারণে সারা দুনিয়ার মানু ষ
সেখানে অর্থ জমা রাখেন।
সু ইজারল্যান্ডের আইনে
গ্রাহকদের গ�োপনীয়তা দৃঢ়ভাবে
রক্ষার নিয়ম রয়েছে। এ আইনের
ফলে দেশটির ব্যাংকগুল�ো ক�োন�ো
পরিস্থিতিতেই গ্রাহকদের তথ্য
কারও কাছে প্রকাশে বাধ্য নয়।
ফলে কারা, কেন অথবা কীভাবে
অর্থ ব্যাংকে রাখছেন, সে সম্পর্কে
ব্যাংকগুল�ো কাউকে ক�োন�ো তথ্য

দেয় না।
	প্রতিবেদন পর্যাল�োচনায়
দেখা গেছে, ২০২০ সালে
সু ইজারল্যান্ডের ব্যাংকগুল�োতে
বাংলাদেশিদের জমা অর্থের পরিমাণ
তার আগের বছরের তুলনায় কম
ছিল। ওই বছর সু ইস ব্যাংকে
বাংলাদেশিদের গচ্ছিত অর্থের
পরিমাণ ছিল ৫৬ ক�োটি ৩০ লাখ
সু ইস ফ্রাঁ ; যা বাংলাদেশি মু দ্রায় প্রায়

৫ হাজার ২০৩ ক�োটি টাকা।
	তার আগের বছর অর্থাৎ
২০১৯ সালে দেশটির বিভিন্ন ব্যাংকে
বাংলাদেশিদের অর্থের পরিমাণ ছিল
৬০ ক�োটি ৩০ লাখ ফ্রাঁ । ২০১৮
সালে এই অর্থের পরিমাণ ছিল ৬২
ক�োটি সু ইস ফ্রাঁ । আর ২০১৭ সালে
এর পরিমাণ ছিল ৬৬ ক�োটি ১৯ লাখ
সু ইস ফ্রাঁ ।
	তবে
২০২১
সালে
বাংলাদেশিদের মত�ো সু ইস ব্যাংকে
ভারতীয়দের অর্থ গচ্ছিত রাখার
পরিমাণও ব্যাপক বৃ দ্ধি পেয়েছে।
বৃ হস্পতিবার ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত
বার্ তা সংস্থা পিটিআইয়ের এক
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সু ইস
ব্যাংকে ভারতীয়দের গচ্ছিত
অর্থ আগের বছরের তুলনায় ৫০
শতাংশেরও বেশি বেড়ে ৩০ হাজার
ক�োটি রুপিতে প�ৌঁছেছে। যা গত
১৪ বছরের মধ্যে সু ইজারল্যান্ডের
বিভিন্ন ব্যাংকে ভারতীয়দের সর্বোচ্চ
পরিমাণ অর্থ জমা।
	পিটিআই বলছে, ২০২০

সালে সু ইস ব্যাংকে ভারতীয়দের
অর্থ জমার পরিমাণ ছিল ২ দশমিক
৫৫ বিলিয়ন সু ইস ফ্রাঁ বা ২০ হাজার
৭০০ ক�োটি রুপি। এর ফলে সু ইস
ব্যাংকে ভারতীয়দের অর্থ জমা টানা
দ্বিতীয় বছরের মত�ো বৃ দ্ধি পেয়েছে।
এশিয়ার
দেশগুল�োর
মধ্যে
পাকিস্তানের নাগরিকদেরও গত বছর
সু ইস ব্যাংকে অর্থ জমার পরিমাণ
বেড়েছে। ২০২১ সালে পাকিস্তানিরা
সু ইস ব্যাংকে জমা করেছেন ৭১২
মিলিয়ন সু ইস ফ্রাঁ ।
সু ইস ব্যাংকে অর্থ রাখার শীর্ষে
কারা?
সু ইস ন্যাশনাল ব্যাংকের
প্রতিবেদন অনু যায়ী, ২০২১ সালে
সু ইজারল্যান্ডের ব্যাংকগুল�োতে
সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থ জমা করেছেন
ব্রিটিশ নাগরিকরা। সু ইস ব্যাঙ্কে
৩৭৯ বিলিয়ন সু ইস ফ্রাঁ জমা রেখে
এই তালিকার সবার শীর্ষে আছে
যু ক্তরাজ্য।
আর এরপরই দ্বিতীয় স্থানে আছে
যু ক্তরাষ্ট্র। মার্কিন নাগরিকরা ১৬৮
বিলিয়ন সু ইস ফ্রাঁ জমা রেখেছেন
সু ইজারল্যান্ডের বিভিন্ন ব্যাংকে।
তালিকায় মাত্র এই দুটি দেশের
নাগরিকরা ১০০ বিলিয়ন সু ইস ফ্রাঁ র
ওপরে অর্থ গচ্ছিত রেখেছেন।
সু ইস ব্যাংকে অর্থ জমা রাখা অন্য
শীর্ষ ১০ দেশ হল— ওয়েস্ট ইন্ডিজ,
জার্মানি, ফ্রান্স, সিঙ্গাপু র, হংকং,
লু ক্সেমবার্গ, বাহামা, নেদারল্যান্ডস,
কেম্যান দ্বীপপু ঞ্জ এবং সাইপ্রাস।
এই তালিকায় ভারত রয়েছে ৪৪তম
স্থানে। এরপরই আছে প�োল্যান্ড,
দক্ষিণ ক�োরিয়া, সু ইডেন, বাহরাইন,
ওমান, নিউজিল্যান্ড, নরওয়ে,
মরিশাস, বাংলাদেশ, পাকিস্তান,
হাঙ্গেরি এবং ফিনল্যান্ড।
২০২১ সালে সু ইজারল্যান্ডের ২৩৯টি
ব্যাংকের সমন্বয়ে সু ইস ব্যাঙ্কিং
স্পেকট্রামে গ্রাহকের আমানত
বেড়ে প্রায় ২ দশমিক ২৫ ট্রিলিয়ন
সু ইস ফ্রাঁতে দাঁড়িয়েছে।

নিজস্ব
প্রতিবেদক:
বিএনপির চেয়ারপারসন
খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে
করা মানহানি ও ধর্মীয়
অনু ভূতিতে আঘাতের
দুই মামলায় তাকে
স্থায়ী জামিন দিয়েছেন
হাইক�োর্ট ।
গত
বৃ হস্পতিবার
বিচারপতি
জাহাঙ্গীর
হ�োসেন ও সাহেদ নু র উদ্দিনের বেঞ্চ এ আদেশ দেন।
আদালতে খালেদা জিয়ার পক্ষে ছিলেন আইনজীবী
ব্যারিস্টার কায়সার কামাল।
রুল নিষ্পত্তি করার ফলে খালেদা জিয়া এই দুই মামলায়
স্থায়ী জামিন পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন আইনজীবী
কায়সার কামাল।
এর আগে ২০১৯ সালে ১৮ জু ন এ দুই মামলায় খালেদা
জিয়াকে ছয় মাস করে জামিন দেন হাইক�োর্ট ।
পরে জামিনের মেয়াদ বাড়ান�ো হয়।
২০১৪ সালে ধর্মীয় অনু ভূতিতে আঘাত ও ২০১৬ সালে
বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কটূক্তি করার অভিয�োগে এ দুটি মামলা
করা হয়।

এবারের ঈদে ছুটি
চার দিন

নিজস্ব প্রতিবেদক: সাপ্তাহিক একদিন আর ঈদের
তিনদিন মিলিয়ে এবারের পবিত্র ঈদুল আজহায়
সরকারি চাকরিজীবীদের চার দিন ছুটি মিলছে।
আরবি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, ১ জুলাই (চাঁদ দেখা
সাপেক্ষে) থেকে জিলহজ মাস শুরু হওয়ার কথা
রয়েছে। ধর্মীয় হিসাব অনুযায়ী, জিলহজ মাসের ১০
তারিখে ঈদুল আজহা উদযাপিত হয়ে থাকে। সে
হিসাবে আগামী ১০ জুলাই সারাদেশে ঈদুল আজহা
উদযাপিত হওয়ার কথা রয়েছে।
সরকারি ছুটির তালিকা অনুযায়ী, ৯ থেকে ১১ জুলাই
(শনি থেকে স�োমবার পর্যন্ত) তিনদিন সরকারি ছুটি।
এর আগের দিন (৮ জুলাই-শুক্রবার) সাপ্তাহিক
ছুটি। এর ফলে চারদিন ছুটি পাচ্ছেন সরকারি
চাকরিজীবীরা।
ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের বছরে দুটি ঈদ- ঈদুল ফিতর
ও ঈদুল আজহা। জিলহজ মাসে মুসলমানেরা পবিত্র
মক্কায় হজ করতে যান। জিলহজ মাসের ৮-১০
তারিখে হজ অনুষ্ঠিত হয়। এ মাসের ১০ তারিখে
ঈদুল আজহা উদযাপিত হয়।

আওয়ামী সরকারকে
জনর�োষেই বিদায় নিতে
হবে : নজরুল ইসলাম

আওয়াজবিডি ডেস্ক: বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য
নজরুল ইসলাম খান বলেছেন, আওয়ামী সরকারকে
জনর�োষে বিদায় নিতে হবে। আওয়ামী লীগ সরকারের
আমলে এই ক�োভিড চলাকালে ১৩ হাজার মানুষ
নতুন করে ক�োটিপতি হয়েছে। আর প্রায় সাড়ে ১৩
ক�োটি মানুষ নতুন করে আরও দরিদ্র হয়েছে। তাহলে
এ সরকার ১৩ হাজারের সরকার। ক�োটি ক�োটি
মানুষের সরকার নয়। বৃহস্পতিবার দুপুরে বনানীতে
ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির গুলশান বনানী থানার
১৮,১৯,২০ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির সম্মেলন উপলক্ষে
এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব
কথা বলেন।
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২ বছরের মধ্যে
বিশ্ব মানচিত্রে
অস্তিত্ব থাকবে
না ইউক্রেনের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: সার্বভ�ৌমত্ব ও
নিরাপত্তার প্রশ্নে রাশিয়ার প্রতি চীনের
সমর্থন অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন
চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। বু ধবার
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পু তিনের
সঙ্গে টেলিফ�োনে কথা বলার সময় এ
প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছেন বলে জানিয়েছে
চীনের সংবাদমাধ্যম সিসিটিভি।
সিসিটিভির
প্রতিবেদন
অনু যায়ী,
টেলিফোন সংলাপে পু তিন জিনপিংকে
বলেন, ‘নিরাপত্তা ও সার্বভ�ৌমত্বের
মত�ো ম�ৌলিক ইস্যুতে রাশিয়ার প্রতি
চীনের সমর্থন অব্যাহত থাকবে।
এছাড়া দুই দেশের ক�ৌশলগত সমন্বয়
আরও জ�োরদার করা এবং জাতিসংঘ,
ব্রিকস ও সাংহাই ক�ো-অপারেশেন
অর্গানাইজেশনের মত আন্তর্জাতিক
ও আঞ্চলিক সংস্থাগুল�োতে রাশিয়ার
সঙ্গে য�োগায�োগ ও সমন্বয় বাড়াতে চীন
আগ্রহী।’
বু ধবার ছিল শি জিনপিংয়ের ৬৯ তম
জন্মদিন। ভ্লাদিমির পু তিন তাকে
জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বলে
পৃ থক এক বিবৃ তিতে জানিয়েছে রাশিয়ার
প্রেসিডেন্টের কার্যালয় ক্রেমলিন।
বিবৃ তিতে আরও বলা হয়, ‘ফ�োনালাপে

পু তিন বলেছেন, চীন ও রাশিয়ার বন্ধুত্ব
এখন অভূতপূ র্ব উচ্চতায় প�ৌঁছেছে এবং
দিন দিন এই সম্পর্কে র উন্নতি হচ্ছে।’
‘রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট আরও বলেছেন,
মস্কো বরাবরই জিনজিয়াং, হংকং এবং
তাইওয়ানসহ চীনের বিভিন্ন্ অভ্যন্তরীণ
বিষয়ে বাইরের বিভিন্ন শক্তির নাক গলান�ো
ও অনধিকার চর্চার বির�োধী।’
ইউক্রেনে চলমান রুশ সামরিক অভিযান
নিয়েও ফ�োনে কথা হয়েছে দুই নেতার
মধ্যে। জিনপিং জানিয়েছেন, ইউক্রেন
ইস্যুতে চীন বরাবরই স্বাধীনভাবে মত
দিয়ে এসেছে এবং শুরু থেকে এখন
পর্যন্ত চীন চায়— এই দ্বন্দ্বের সঙ্গে যু ক্ত
পক্ষগুল�ো যেন নিজেদের মধ্যে আলাপ
আল�োচনার মাধ্যমে সংকটের একটি
শান্তিপূ র্ণ সমাধান বের করে।’
যু ক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র পশ্চিমা দেশগুল�োর
সামরিক জ�োট ন্যাট�োকে ঘিরে দ্বন্দ্বের
জেরে সীমান্তে আড়াই মাস সেনা
ম�োতায়েন রাখার পর গত ২৪ ফেব্রুয়ারি
ইউক্রেনে বিশেষ সামরিক অভিযান শুরুর
ঘোষণা দেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির
পু তিন। এই ঘ�োষণা দেওয়ার দু’দিন আগে
ইউক্রেনের রুশ বিচ্ছিন্নতাবাদী নিয়ন্ত্রিত
দুই অঞ্চল দনেতস্ক ও লু হানস্ককে স্বাধীন

রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেন তিনি।
বৃ হস্পতিবার ১১২তম দিনে প�ৌঁছেছে
ইউক্রেনে রুশ সেনাদের অভিযান।
ইত�োমধ্যে দেশটির দুই বন্দর শহর
খেরসন ও মারিউপ�োল, দনেতস্ক
প্রদেশের শহর লিয়াম এবং মধ্যাঞ্চলীয়
প্রদেশ জাপ�োরিজ্জিয়ার আংশিক এলাকার
পূ র্ণ নিয়ন্ত্রণ চলে গেছে রুশ বাহিনীর
হাতে। বর্তমানে ইউক্রেনের পূ র্বাঞ্চলীয়
প্রদেশ লু হানস্কের সেভারদনেতস্ক শহরে
ইউক্রেন সেনাদের সঙ্গে তীব্র সংঘাত
চলছে রুশ বাহিনীর।
যু দ্ধের শুরু থেকেই যু ক্তরাষ্ট্র ও তার
মিত্ররা রুশ সেনাদের অভিযানকে
‘আগ্রাসন’ হিসেবে উল্লেখ করলেও চীন
এই শব্দ ব্যাবহারের পক্ষপাতী নয় বলে
জানিয়েছিল দেশটির সরকার। পাশাপাশি,
সরাসরি রাশিয়ার পক্ষে কথা না বললেও
এখন পর্যন্ত দেশটির ওপর ক�োন�ো প্রকার
নিষেধাজ্ঞাও দেয়নি চীন।
তবে চীনের সরকার বলেছে, রাশিয়া
ও ইউক্রেনের মধ্যকার দ্বন্দ্ব শান্তিপূ র্ণ
আল�োচনার মাধ্যমে সমাধান সম্ভব।
যু দ্ধ শুরুর পর এই নিয়ে দ্বিতীয়বার
ফ�োনালাপ হল�ো জিনপিং ও পু তিনের
মধ্যে।

টানা প্রায় চার মাস ধরে ইউক্রেনে
সামরিক অভিযান চালাচ্ছে রাশিয়া। রুশ
সামরিক বাহিনীর সর্বাত্মক এই আক্রমণে
পূ র্ব ইউর�োপের এই দেশটি কার্যত বিপর্যস্ত
হলেও পশ্চিমাদের সামরিক সহায়তা
নিয়ে সাধ্যমত�ো লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।
তবে এরই মধ্যে ইউক্রেনের বেশ কিছু
ভূখণ্ড দখলে নিয়েছে মস্কো। এমনকি
আরও বৃ হত্তর ভূখণ্ড হারান�োর ঝুঁ কিতে
রয়েছে যু ক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুল�োর
মিত্র এই দেশটি। এই পরিস্থিতিতে বেশ
চাঞ্চল্যকর এই মন্তব্যই সামনে এনেছেন
রাশিয়ার সাবেক এক প্রেসিডেন্ট।
তার দাবি, বিশ্ব মানচিত্র থেকে অস্তিত্ব
হারাতে পারে ইউক্রেন। বু ধবার (১৫ জু ন)
এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে
সংবাদমাধ্যম আলজাজিরা। প্রতিবেদনে
বলা হয়েছে, ইউক্রেনের অস্তিত্ব নিয়ে
হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা সাবেক ওই রুশ
প্রেসিডেন্টের নাম দিমিত্রি মেদভেদেভ।
তিনি বলেছেন, দুই বছরের মধ্যে ‘বিশ্ব
মানচিত্রে ইউক্রেনের হয়ত�ো আর
অস্তিত্বই থাকবে না’। টেলিগ্রামে দেওয়া
এক প�োস্টে তিনি লিখেছেন, ‘আমি
একটি বার্ তা দেখেছি যে ইউক্রেন …
তার বিদেশি মালিকদের কাছ থেকে তরল
প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) পেতে চায়।
অর্থের বিনিময়ে আগামী ২ বছরের মধ্যে
ডেলিভারি পেতে চায় তারা। অন্যথায়,
পরবর্তী শীতকালে এটি কেবল আটকে
যাবে।’ তিনি আরও বলেন, ‘এখন প্রশ্ন
হল�ো: কে বলেছে যে দুই বছরে ইউক্রেন
বিশ্বের মানচিত্রে আদ�ৌ বিদ্যমান থাকবে
কি না?’ এদিকে দিমিত্রি মেদভেদেভের
এমন মন্তব্যের জবাব বেশ উপহাসের
সঙ্গে দিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট
ভল�োদিমির জেলেনস্কির উপদেষ্টা
মিখাইল�ো পদ�োলিয়াক। টুইটারে দেওয়া
এক বার্ তায় তিনি বলেছেন, ‘ইউক্রেন
আছে, এত�োদিন ছিল এবং থাকবে।’

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: বিদেশি ঋণে
জর্জ রিত পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থা
নজিরবিহীন সংকটে পড়তে যাচ্ছে।
বেহাল এই অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে
ঘু রে দাঁড়ান�োর চেষ্টায় দেশটির বর্তমান
ক্ষমতাসীন সরকার বৃ হস্পতিবার আরেক
দফা পেট্রোল, ডিজেল ও কের�োসিনের
দাম বৃ দ্ধি করেছে। দেশটিতে এখন প্রতি
লিটার পেট্রোল ২৩৪, ডিজেল ২৬৩
আর কের�োসিন ২১২ রুপিতে বিক্রি
হচ্ছে। এর পাশাপাশি পাকিস্তানি রুপির
দরে একের পর এক পতন ঘটেছে।
একই দিনে অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে
পাকিস্তানি ২০৭ রুপির বিনিময়ে মিলছে ১
ডলার। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর
পাকিস্তানি রুপির এমন পতন কখন�োই

দেখেনি দেশটি। এমন পরিস্থিতিতে
হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে দেশটির সাবেক
প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান বলেছেন,
দেউলিয়া হয়ে যাওয়া দক্ষিণ এশিয়ার
দেশ শ্রীলঙ্কার পথে রয়েছে পাকিস্তান।
ইমরান খান বলেন, পাকিস্তানের
রপ্তানি আজ ১০ শতাংশ কমে গেছে।
স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে বেরিয়ে গেছে
৭০০ বিলিয়ন রুপি। পাকিস্তানের অর্থনীতি
সম্পর্কে রেটিংও কমিয়েছে বিশ্বের শীর্ষ
ক্রেডিট রেটিং প্রতিষ্ঠান মু ডিস। তিনি
বলেন, দেশ শ্রীলঙ্কার মত�ো পরিস্থিতির
পথে রয়েছে। এই দেশকে বাঁচান�োর
একমাত্র উপায় আগাম ও স্বচ্ছ নির্বাচন।
পাকিস্তানের বর্তমান সরকারের তীব্র
ভর্ৎ সনা করে সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী

বলেন, ক্ষমতাসীনরা পাঞ্জাবের ২০টি
আসনের আসন্ন উপনির্বাচনে পাকিস্তানের
নির্বাচন কমিশনের (ইসিপি) সহায়তা চায়।
দেশের বর্তমান নির্বাচন কমিশনের অধীনে
সু ষ্ঠু ও স্বচ্ছ নির্বাচন হতে পারে না।
পিটিআইয়ের নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে
তিনি বলেন, আমি যখেই লংমার্চে র ডাক
দেব, তখনই আপনাদের পু র�োপুরি প্রস্তুত
থাকতে হবে। পিটিআইয়ের লং মার্চে র
সময় ল�োকজনকে লক্ষ্য করে অপরাধী,
সন্ত্রাসীদের মত�ো গুলি করা হয়েছিল এবং
আমরা ইসলামাবাদে অধিকৃত-কাশ্মিরের
মত�ো নৃ শংস দৃশ্য দেখেছি।
ইমরান খান বলেন, ‘আল্লাহ
কাউকে নিরপেক্ষ অবস্থানে থাকার
অনু মতি দেননি। যারা সঠিক পথে আছেন

আপনাকে তাদের পাশে অথবা অন্য
পক্ষের পাশে দাঁড়ান�োর সিদ্ধান্ত নিতে
হবে।’
এর আগে, সাবেক এই পাক প্রধানমন্ত্রী
বলেছিলেন, পাকিস্তানের সবচেয়ে
জনবহুল পাঞ্জাব প্রদেশ একেবারে
রাজনৈতিক বিশৃ ঙ্খলার মধ্যে রয়েছে।
সামাজিক য�োগায�োগমাধ্যম টুইটারে
প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ, পাঞ্জাবের
মু খ্যমন্ত্রী হামজা শেহবাজের সমাল�োচনা
করে ইমরান খান বলেন, পাঞ্জাবে ভুয়া
নির্বাচনের মাধ্যমে হামজা শেহবাজ
অবৈধভাবে ক্ষমতায় আসার পর
থেকে পাকিস্তানের সবচেয়ে জনবহুল
প্রদেশটি রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে
রয়েছে।কৃষকের ফসল হুমকিতে রয়েছে

রাশিয়ার প্রতি সমর্থন
অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি চীনের
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(সা.), (রা.), (রহ.)
ও (আ.) এর
পূর্ণরূপ ও অর্থ

A‡b¨i Mv‡Qi dj Kzwo‡q
LvIqv m¤ú‡K© Bmjv‡gi weavb
আমি যখন ছ�োট ছিলাম, তখন আমি
কখন�ো কখন�ো ভ�োর বেলা অন্যের গাছের
নিচে পড়ে থাকা ফল কুড়িয়ে আনতাম।
এরকম কাজ আমি বড় হওয়ার পরও
করেছি। কিন্তু এখন আমার খারাপ লাগছে
যে, কিছু গাছের মালিককে আমি চিনি না;
আবার কিছু গাছের মালিক পরিচিত। এখন
জানতে চাই যে, এই কারণে কি আমার
গুনাহ হবে? আর আমার কী করা উচিত?
এই প্রশ্নের উত্তর হল�ো- যদি মালিকের
পক্ষ থেকে যদি ফল কুড়িয়ে নেওয়ার
ব্যাপারে ক�োন�ো প্রকার বাধা বা নিষেধ
করা না হয়, তাহলে আপনার জন্য ওইসব
গাছের নিচে পড়ে থাকা ফল কুড়িয়ে
খাওয়া জায়েয হয়েছে। অবশ্য কখন�ো
যদি এ ব্যাপারে মালিকের অসম্মতি বা
অসন্তুষ্টি ব�োঝা যায়, তখন পড়ে থাকা
ফলও কুড়িয়ে নেওয়া জায়েয হবে না।
(আদ্দুররুল মু খতার : ৪/২৮৪; ফাতাওয়া
খানিয়া : ৩/৩৯১; আলমু হিতুল বু রহানি :
৮/৫৪; আন-নাহরুল ফায়েক : ৩/২৮৪)
	ক�োন�ো অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি এমন
ফল খেতে পারবে কিনা এ সংক্রান্ত
হাদিসে এসেছে- আমর ইবনে শ�োয়াইব
তার পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে
বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসু ল
(সা.)- কে গাছে ঝু লন্ত ফলের ব্যাপারে
জিজ্ঞেস করা হল�ো। তিনি (সা.) বললেন,
যদি ক�োন�ো অভাবগ্রস্ত তা থেকে কিছু
খায়, তাতে কিছু ই নেই; যদি আঁচলে

ভরে কিছু না নিয়ে যায়। হ্যাঁ , যদি কিছু
নিয়ে যায়, তাহলে তার ওপর দুই গুণ দণ্ড
বর্ তাবে, তারপর শাস্তিও হবে। আর শস্য
মাড়াইয়ের স্থানে বা শস্য উঠান শুকান�োর
জন্য রাখার পর যে সেখান থেকে একটি
ঢাল পরিমাণ মূ ল্যের কিছু চুরি করবে, তার
হাত কাটা যাবে। উল্লেখ্য যে, আমর (রা.)এর দাদা হারান�ো উট ও ছাগলের বর্ণনা
করেন, যেভাবে অন্যরা উল্লেখ করেছেন।
	তিনি আরও বলেছেন যে,
আল্লাহর রাসু ল (সা.)-কে হারান�ো জিনিস
সম্পর্কে ও জিজ্ঞেস করা হল�ো। তখন
তিনি (সা.) বললেন, যা চলমান পথেঘাটে অথবা ঘনবসতি এলাকায় পাওয়া
যায়, তবে তার জন্য সে এক বছর প্রচার
করবে। তারপর যদি তার মালিক পাওয়া
যায়, তবে ত�ো তা তাকে দিয়ে দেবে।
আর যদি এর মালিক না আসে, তবে
তা ত�োমার (অধিকার) হবে। আর যা
জনমানবহীন জায়গায় পাওয়া যায়, তখন
সেটা এবং মাটিতে প্রোথিত গুপ্তধনের
এক-পঞ্চমাংশ বায়তুল মালে (সরকারি
ক�োষাগারে) দিতে হবে। (আর অবশিষ্টটা
ত�োমার হবে)। [আবু দাঊদ, হাদিস :
১৭১০, সহিহ আল-জামি, হাদিস : ৫৬৫৮,
নাসায়ি, হাদিস : ৪৯৫৮]
অনুমতি ছাড়া জায়েজ হবে নাএছাড়া অন্যক্ষেত্রে গাছের নিচে পড়ে
থাকা ফল মালিকের অনু মতি ছাড়া
খাওয়া বৈধ হবে না। যদি মালিকের পক্ষ

থেকে অনু মতি থাকে, তাহলে খাওয়া
বৈধ হবে। চাই অনু মতি প্রত্যক্ষভাবে
থাকুক বা পর�োক্ষভাবে থাকুক। (রদ্দুল
মু হতার : ৬/৪৪৪; ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া
: ৫/৩৯৩; মাজমাউল আনহুর : ২/২৫৬,
ফাতাওয়ায়ে মাহমু দিয়া : ২৩/৩৭৯)
সু তরাং প্রশ্নে উল্লেখিত অবস্থায়
যদি উক্ত ফলের মালিকের অনু মতি
প্রত্যক্ষভাবে বা পর�োক্ষভাবে থাকে,
তাহলে আপনার জন্য এই ফলগুল�ো
খাওয়া জায়েয আছে। প্রসঙ্গত, প্রশ্নে
উল্লিখিত ছ�োট থাকার অবস্থায় যেহেতু
আপনার জ্ঞান হয়নি, তাই তখনকার
বিষয় আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দেবেন
ইনশাআল্লাহ।
আর যদি মালিকের পক্ষ থেকে
মালিকের অসম্মতি বা অসন্তুষ্টি প্রকাশ
পায় কিংবা ব�োঝা যায়, তাহলে প্রাপ্ত
বয়স্ক হওয়ার পর থেকে যতগুল�ো ফল
খেয়েছেন; সেগুল�োর জন্য ফলগুল�োর
মালিকের কাছে গিয়ে যেক�োন�োভাবেই
হ�োক- মূ ল্য পরিশ�োধ করতে হবে বা মাফ
চেয়ে নিতে হবে। এই দুইটির ক�োন�োটি
নিতান্ত জরুরি। কারণ, বান্দার হক
ইসলামে অনেক গুরুত্বপূ র্ণ একটি বিষয়।
ফলে যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা ক্ষমা করবে না,
ততক্ষণ তা আল্লাহও ক্ষমা করবেন না।
এমনকি ক�োন�ো আমলের মাধ্যমেও তা
মাফ হবে না। আল্লাহ তাআলা আমাদের
হারাম খাওয়া থেকে রক্ষা করুন। আমিন।

ধর্ম ডেস্ক: আমরা জানি যে, নবী-রাসু ল, সাহাবায়ে
কেরামের নামের পরে (সা.), (রা.), (রহ.) ও (আ.)
ইত্যাদি লাগান�ো হয়। কিন্তু এগুল�োর পূ র্ণরূপ ও অর্থ
অনেকেই জানেন না। এগুল�োর অর্থ ও পূ র্ণরূপ কী?
জানান�োর অনু র�োধ।
এই প্রশ্নের উত্তর হল�োস./ সা. = সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। অর্থ : আল্লাহ
তার প্রতি রহমত (দয়া) ও শান্তি বর্ষণ করুন।
র./রা.= রাদিআল্লাহু আনহু। অর্থ: আল্লাহ তার প্রতি
সন্তুষ্ট হ�োন।
রহ./রাহ.= রাহিমাহুল্লাহ/রহমাতুল্লাহি আলাইহি। অর্থ:
আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন অথবা তার উপর রহমত
(দয়া) বর্ষিত হ�োক।
সাধারণত বাংলা ভাষায় উপর�োক্ত শব্দ-সংক্ষেপগুল�ো
ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আরবিতে পু র�ো বাক্যই লেখা হয়।
এগুল�ো দ্বারা উদ্দেশ্য হল�ো- তাদের জন্য দ�োয়া করা।
কিছু ইসলামি পরিভাষা জেনে রাখু ন
বিসমিল্লাহ : প্রতিটি ভাল�ো কাজ শুরু করার আগে
বিসমিল্লাহ পাঠ করতে হয়। মন্দকাজ ইসলামে সম্পূর্ণ
নিষিদ্ধ। তাই মন্দকাজে বিসমিল্লাহ বলার প্রশ্নই আসে
না।
আলহামদুলিল্লাহ : সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য।
এটা আলহামদুলিল্লাহ শব্দের অর্থ । যেক�োন�ো উত্তম,
আনন্দ ও সু খবরে ভাল�ো ক�োন�ো কিছু র জন্য এটি বলা
হয়ে থাকে।
পছন্দনীয় কিছু দেখলে বা শুনলে বলতে হয়—
‘আলহামদু লিল্লাহিল্লাজি বিনিয়মাতিহি তাতিম্মুস
সালিহাত।’ অর্থ : সমস্ত প্রশংসা ওই আল্লাহর, যার
করুণায় উত্তম কাজ সম্পন্ন হয়।
আর অপছন্দনীয় অবস্থায় থাকলে কিংবা কিছু দেখলে
অথবা শুনলে বলতে হয়— ‘আলহামদুলিল্লাহি আলা
কুল্লি হাল।’ অর্থ : যেক�োন�ো অবস্থায় সমস্ত প্রশংসা
আল্লাহর জন্য। (সূ ত্র : তিরমিজি ও ইবনে মাজাহ)
ইনশাআল্লাহ : ইনশাআল্লাহ শব্দের অর্থ মহান আল্লাহ
যদি চান, তাহলে...। ভবিষ্যতে হবে, ঘটবে বা
করব�ো— এমন বিষয়ে ইনশাআল্লাহ বলা সু ন্নত। যেমনআগামীকাল আমাদের কাজটি শেষ হবে ইনশাআল্লাহ।
মাশাআল্লাহ : মাশাআল্লাহ শব্দের অর্থ, আল্লাহ যেমন
চেয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ শব্দের মত�োই এটির
ব্যবহার। তবে আশ্চর্যজনক ক�োন�ো কিছু দেখলে
এই শব্দ বলা যায়। অর্থাৎ যেক�োন�ো সু ন্দর ও ভাল�ো
ব্যাপারে এটি বলা হয়। যেমন- মাশাআল্লাহ, ত�োমার
হাতের লেখা ত�ো অনেক ভাল�ো।

নামাজে হেসে ফেললে করণীয়
নামাজের মাঝে হালকা হেসে ফেললে নামাজ
কি ভেঙে যাবে? মানে অট্টহাসিও নয়, আবার
মু চকি হাসিও নয়। মু খ থেকে শব্দ হয়নি— কিন্তু
শ্বাস বের হয়ে আসে হালকা জ�োরে। আর আমি
নিজেও ক�োন�ো প্রকার শব্দ শুনতে পাইনি,
কিন্তু শ্বাস বের হওয়ার শব্দ পেয়েছি।
এই প্রশ্নের উত্তর হল�ো- নামাজ ভেঙে যাওয়ার
অন্যতম কারণ হল�ো- নামাজে শব্দ করে হাসা
ও কথা বলা। আর নামাজে শব্দ করে অট্টহাসি
দিলে ওজু সহ ভেঙে যায়। (কানযু দ দাকায়েক
: ১/১৪০)
মু আবিয়া ইবনু ল হাকাম আস সু লামি (রা.)
নওমু সলিম অবস্থায় নামাজে কথা বললে—

রাসু ল (সা.) নামাজের পর তাকে বলেন,
‘নামাজের মধ্যে কথাবার্ তা ধরনের কিছু বলা
যথ�োচিত নয়। বরং প্রয়�োজনবশত তাসবিহ,
তাকবির বা ক�োরআন পাঠ
করতে হবে।’ (মু সলিম, হাদিস
: ৫৩৭)
নামাজে হাসে ওঠা ৩ প্রকার
নামাজে যদি হাসে,তাহলে
এক্ষেত্রে তিন সু রত। যদি শুধু
দাঁত খু লে, হাসির আওয়াজ
একেবারেই না হয়— তাহলে
নামাজও ভাঙবে না। অজু ও ঠিক থাকবে;
এটি মাকরুহ। (ফতওয়া আলমগিরি : ১/১২;

আদ্দুররুল মু খতার : ১/১৪৫)
আর যদি এতটুকু আওয়াজ হয় যে নিজে শুনতে
পারে অথবা একেবারে কাছের মানু ষ শুনতে
পারে, তাহলে শুধু
নামাজ ভেঙে যাবে।
কিন্তু যদি এত জ�োরে
হাসে যে, অন্যান্য
ল�োকেরা
অথবা
মজলিসের ল�োকেরা
শুনতে
পারে—
তাহলে নামাজ এবং
অজু উভয়টাই ভেঙে যাবে। (আলমগিরি :
১/১২; আদ্দুররুল মু খতার : ১/১৪৫)

এক হাদিসে এসেছে, অন্ধ এক ব্যক্তির কুপে
পড়ে যাওয়ার উপক্রম দেখে নামাজে কিছু
সাহাবি হেসেছিল, আল্লাহর রাসু ল (সা.)
বলেছেন যে— যারা হেসেছে, তারা যেন
নামাজ আবার আদায় করে। (মু সান্নাফ আবদুর
রাজ্জাক : ০২/৩৭৬)
এক বর্ণনায় এসেছে, অট্টহাসি বলা হয়— যেটা
নিজে ও আশেপাশের ল�োকেরা শুনতে পারে;
দাঁত প্রকাশ পাক বা না পাক। (মাজমাউল
আনহুর : ০১/২০)
সু তরাং প্রশ্নে উল্লেখিত সু রতে যেহেতু হাসির
ক�োন�ো শব্দই হয়নি, তাই নামাজ ভেঙে যাবে
না; তবে এহেন কাজ মাকরুহ বলে সাব্যস্ত হবে।
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এস এম নাজের হ�োসাইন

ওয়ান ইলাভেন সরকারের সময় একটি
স্লোগান বেশ জ�োরাল�ো ছিল তা হল�ো,
‘বেশি করে আলু খাই, ভাতের ওপর চাপ
কমাই।’ এবারও ক�োভিডের অভিঘাত
ম�োকাবিলায় ২০২২-২৩ অর্থবছরের
বাজেটে সাধারণ মানু ষের খাদ্য নিরাপত্তা
নিশ্চিত করতে অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য পণ্যে
শুল্ক ছাড়ের দাবি করা হয়েছিল ক্যাবসহ
বেশকিছু গবেষণা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ
থেকে।
তবে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট প্রস্তাবে
সেই বিষয়ে সু নির্দিষ্ট ঘ�োষণা না থাকলেও
মু ড়িতে এবারের বাজেটে ভ্যাট অব্যাহতি
দেওয়া হয়েছে। তাই প্যাকেটজাত মু ড়ির
দাম কমতে পারে। উৎপাদন পর্যায়ে
মু ড়ির ভ্যাট অব্যাহতি দেওয়ায় এটি
ভ�োক্তা পর্যায়ে গিয়ে কমবে।
২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে
অর্থমন্ত্রী বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট ও
মূ ল্যস্ফীতি ম�োকাবিলার বিষয় গুরুত্ব
দিয়েছেন। ৬ লাখ ৭৮ হাজার ৬৪ ক�োটি
টাকার বাজেট প্রস্তাবে ৪ লাখ ৩৩ হাজার
ক�োটি আয় প্রাক্কলনের ফলে ঘাটতিই
থেকে যাচ্ছে ২ লাখ ৪৫ হাজার ৬৪ ক�োটি
টাকা। বড় অঙ্কের ঘাটতি কীভাবে পূ রণ
হবে, তা নিয়ে রয়েছে সংশয়।
অবশ্য বাজেটে আয় বাড়ান�ো ও
বৈদেশিক মু দ্রার রিজার্ভ ঝুঁ কিমু ক্ত রাখার
দিকে বেশি নজর দেওয়া হয়েছে। এজন্য
করমু ক্ত আয় সীমা না বাড়িয়ে আয়কর
থেকে আরও বেশি টাকা সংগ্রহের
পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তবে বাজেটে
মূ ল্যস্ফীতি কমান�োর জন্য যেসব উদ্যোগ
গ্রহণের কথা বলা হলেও এই ব্যাপারে
সু নির্দিষ্ট দিকনির্দে শনা নেই বলে মনে
করছেন অর্থনীতিবিদরা।
বাজেটে ব্যক্তি শ্রেণির করমু ক্ত আয়ের
সীমা বাড়ান�ো হয়নি। কমান�ো হয়েছে
রেয়াতয�োগ্য বিনিয়�োগের সীমা। দুর্দিনের
ভরসায় ও আয়কর কিছু ছাড় পেতে
মধ্যবিত্ত সঞ্চয় করে থাকে। এক্ষেত্রে
ম�োট আয়ের ২৫ শতাংশ বিনিয়�োগ কর
রেয়াতয�োগ্য হিসাবে বিবেচনা করা হত�ো,
এবার তা করা হয়েছে ২০ শতাংশ।
মানবসম্পদ উন্নয়ন, কর্মসৃ জন, অবসর ও
পারিবারিক ভাতা এবং অন্যান্য খাতে ১
লাখ ১৩ হাজার ক�োটি টাকার প্রস্তাব করা
হয়েছে। এসব পদক্ষেপ কাঙ্ক্ষিত হলেও
খাদ্যবান্ধব কর্মসূ চিতে অতিদরিদ্রদের
কাছে ১০ টাকা কেজি দরে চাল বিক্রি ১৫
টাকা করা হয়েছে। তারপরও পরিস্থিতি
বিবেচনায় এই কর্মসূ চি অব্যাহত রাখার
বিষয় নিম্নআয়ের মানু ষকে কিছু টা হলেও
স্বস্তি দেবে।
দেশে বাজেট ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত দুর্বল।
বাজেট বাস্তবায়নে বরাদ্দের অর্থ সঠিক
সময়ে প�ৌঁছান�ো এবং বরাদ্দকৃত অর্থের
সদ্ব্যবহারে প্রতি খাতে বাড়াতে হবে
দক্ষতা ও প্রশাসনিক সক্ষমতা। র�োধ
করতে হবে দুর্নীতি ও অপচয়।
এটা বলার অপেক্ষা রাখে না দেশে
বাজেট ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত দুর্বল।

বাজেট বাস্তবায়নে বরাদ্দের অর্থ সঠিক
সময়ে প�ৌঁছান�ো এবং বরাদ্দকৃত
অর্থের সদ্ব্যবহারে প্রতি খাতে বাড়াতে
হবে দক্ষতা ও প্রশাসনিক সক্ষমতা।
র�োধ করতে হবে দুর্নীতি ও অপচয়।
ক�োভিডের অভিঘাত কাটিয়ে পু নরুদ্ধার
প্রক্রিয়া চলছে।
এর মধ্যেই শুরু হয়েছে রাশিয়াইউক্রেন যু দ্ধ। ক্রমাগত খাদ্যপণ্যের
ঊর্ধ্বগতি দেশের অর্থনীতি ও সাধারণ
মানু ষের খাদ্য নিরাপত্তায় বিরূপ প্রভাব
ফেলেছে। খাদ্যদ্রব্যের মূ ল্য নিয়ন্ত্রণকেই
আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের সবচেয়ে
বড় চ্যালেঞ্জ।
প্রতিবারই বাজেটে খাদ্য নিরাপত্তা বৃ দ্ধিতে
কৃষি খাতের উন্নয়নে বিশেষ নজর দেওয়া
হয়। তুলনামূ লক অধিক জনসংখ্যার
পাশাপাশি আমদানি নির্ভ রতার কারণে
চলতি অর্থবছরে খাদ্যশস্যের বাজার
নিয়েও রয়েছে বড় ধরনের অনিশ্চয়তা।
বর্তমান পরিস্থিতিতে খাদ্যপণ্যের বাজার
স্থিতিশীলতা ফেরাতে জ�োর দেওয়া
হচ্ছে আমদানি বৃ দ্ধির ওপর। মার্কিন
কৃষি বিভাগের (ইউএসডিএ) প্রক্ষেপণ
অনু যায়ী, আগামী অর্থবছরে দেশে এক
ক�োটি টনের বেশি খাদ্য আমদানি করতে
হবে।
বাংলাদেশ ধান উৎপাদনে একসময়
স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। যদিও
গত কয়েক বছরে আমদানি নির্ভ রতা
বেড়েছে। গম, চিনি, ভ�োজ্যতেল ও
ডালের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ কমবেশি ৯০
শতাংশ আমদানি নির্ভ র।
চলমান বৈশ্বিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক
অস্থিরতায়ও দেশের খাদ্যশস্যের বাজার
অস্থিতিশীল হয়ে আছে। বাজেটে
খাদ্যশস্য আমদানি খাতে শুল্ক-কর
হারের পু নর্বিন্যাস ছাড়া এই সংকট
ম�োকাবিলা সম্ভব নয়। কারণ খাদ্যশস্যের
ক্ষেত্রে আমদানি নির্ভ রতার ফলে বৈশ্বিক
যু দ্ধ পরিস্থিতিতে দীর্ঘমেয়াদি সংকটের
মধ্যে পড়তে পারে বাংলাদেশ।
বিশ্ববাজারে ভ�োগ্যপণ্যের মূ ল্যস্ফীতির
ধারা শিগগিরই পরিবর্তন হবে না। তাই
বাজেটে সরকারি উদ্যোগে আমদানি
ও সরকারি মজু দের পাশাপাশি স্থানীয়
পর্যায়েও উৎপাদন বৃ দ্ধির জন্য প্রকৃত
কৃষকদের নীতি সহায়তা দেওয়ার ওপর
জ�োর দিতে হবে। যু দ্ধ পরিস্থিতি দীর্ঘায়িত
হলে বাংলাদেশকেও খাদ্যের বাফার
স্টক গড়ে ত�োলার প্রস্তুতি নিতে হবে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনু যায়ী, ২০২১
সাল জু ড়েই খাদ্য মূ ল্যস্ফীতির ওঠানামা
ছিল। তবে বছরের শেষ প্রান্তে এসে
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খাদ্য মূ ল্যস্ফীতি
বেড়েছে। খাদ্য, পানীয় ও তামাকের
সমন্বিত মূ ল্যস্ফীতি ২০২১ সালের
আগস্টে ছিল ৫ দশমিক ১৬ শতাংশ।
সেখান থেকে ক্রমে বেড়ে গত ডিসেম্বরে
তা দাঁড়ায় ৫ দশমিক ৪৬ শতাংশে।
দেশের ভ�োজ্যতেলের বাজার প্রায়ই
অস্থির থাকে। রাশিয়া-ইউক্রেন যু দ্ধে

দুনিয়াব্যাপী খাদ্যশস্যের মূ ল্যবৃ দ্ধি ছাড়াও
রপ্তানি নিষেধাজ্ঞার হিড়িক লেগেছে।
এতে সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়েছে
আমদানি নির্ভ র দেশগুল�ো। বাজেটে এর
প্রতিফলন না থাকলে আগামী অর্থবছরে
খাদ্য নিরাপত্তা দেশের অর্থনীতির জন্য
বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে।
বৈশ্বিক গমের বাজারের ২৮ শতাংশ
নিয়ন্ত্রণ করে রাশিয়া ও ইউক্রেন। এছাড়া
ভুট্টা উৎপাদনেও দেশ দুটির অবস্থান
সামনের সারিতে। যু দ্ধের কারণে দেশ
দুটি থেকে রপ্তানি এখন এক প্রকার বন্ধ।
যু দ্ধের আগে দুই দেশই ছিল বাংলাদেশের
আমদানিকৃত গমের বড় উৎস। চলমান
সংকটে দীর্ঘমেয়াদে বিষয় নিয়ে বড়
শঙ্কায় আছেন সবাই।
২০২১ সাল জু ড়েই খাদ্য মূ ল্যস্ফীতির
ওঠানামা ছিল। তবে বছরের শেষ প্রান্তে
এসে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খাদ্য মূ ল্যস্ফীতি
বেড়েছে। খাদ্য, পানীয় ও তামাকের
সমন্বিত মূ ল্যস্ফীতি ২০২১ সালের
আগস্টে ছিল ৫ দশমিক ১৬ শতাংশ।
সরকারি বিভিন্ন সূ ত্র মতে, দেশে প্রায় ৭০
লাখ টন গমের চাহিদা থাকলেও সাতআট লাখ টন দেশে উৎপাদন হয়। ২৫
লাখ টন ভ�োজ্যতেলের মধ্যে ২২-২৩
লাখ টনই আমদানি নির্ভ র। ১৮-২০ লাখ
টন চিনির চাহিদার প্রায় শতভাগই এখন
আমদানি হচ্ছে।
অন্যদিকে দেশে চালের চাহিদা আড়াই
ক�োটি টনের বেশি হলেও সাম্প্রতিক
সময়ে আমদানির প্রয়�োজন দেখা
দিয়েছে। চলতি ব�োর�ো ম�ৌসু মে হাওরে
বন্যার কারণে উৎপাদন কম হওয়ায় ১৫২০ শতাংশ চাল আমদানি করতে হবে।
এজন্য বাজেটে অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যশস্য
উৎপাদন, আমদানির ক্ষেত্রে বিশেষ সু বিধা
রাখা প্রয়�োজনে শুল্কছাড়, ভর্তুকিসহ
ডলার সংকট মেটান�ো দরকার। বাজার
ঠিক রাখতে স্থানীয় উৎপাদন বৃ দ্ধিসহ
বাজেটে আমদানিতে শুল্কহার কমান�ো
জরুরি।
খাদ্যের বেলায় চ্যালেঞ্জ মূ লত দামে। যু দ্ধ
পরিস্থিতির কারণে বিশ্ববাজার থেকে কম
দামে পণ্য ক্রয়ের চেষ্টা করা কঠিন। তাই
শুল্ক কাঠাম�োকে সরলীকরণের মাধ্যমে
মূ ল্যস্ফীতি ধরে রাখা সহজ। ভারতসহ
বিভিন্ন বৃ হৎ জনগ�োষ্ঠীর দেশগুল�ো শুল্ক
কাঠাম�োতে বড় ধরনের পরিবর্তন আনছে।
পাশাপাশি অতি জরুরি খাদ্যপণ্যের
বেলায় বন্দর ও কাস্টমস চার্জ কমান�ো
বা মওকুফের মাধ্যমে খাদ্যপণ্যের দাম

অন্তত ছয় মাস স্থিতিশীল রাখা সম্ভব হবে।
খাদ্যের ক্ষেত্রে দাম নিয়ন্ত্রণই মূ ল সমস্যা।
কারণ আন্তর্জাতিক বাজারে মূ ল্যবৃ দ্ধির
প্রভাব পড়বে স্থানীয় বাজারে।
এছাড়া বিনিময় হারও কম সমস্যা
নয়। এর কারণে অনেকেই বাংলাদেশ
ব্যাংকের নির্ধারিত মূ ল্যে ঋণপত্র (এলসি)
খু লতে পারছেন না। এর প্রভাব পড়ছে
খাদ্যের দামে। আবার সিন্ডিকেট ও
মধ্যস্বত্বভ�োগীদের কারসাজির কারণেও
দাম বাড়ার জন্য দায়ী।
সরকারকে অবশ্যই টিসিবির মাধ্যমে
আমদানি ও সাশ্রয়ী মূ ল্যে সরবরাহ করে
বাজারে চাহিদার চাপ কমান�োয় উদ্যোগী
হতে হবে। দরকার হলে নিয়মিত শুল্ক
সমন্বয় করতে হবে। আর কর্মসংস্থানমূ লক
কার্যক্রম বাড়িয়ে ক্রয়ক্ষমতা বাড়াতে
হবে।
এখন ধানের ভরা ম�ৌসু ম চলছে। ফলে
চালের দাম হাতের নাগালে থাকার কথা।
কিন্তু বাজারে সেই চিত্র দেখা যায়নি। বরং
কয়েকদিন ধরে দাম বাড়ছে। কয়েকটি
বাজারে খ�োঁ জ নিয়ে জানা যায়, ১০
থেকে ১২ দিনের ব্যবধানে মিনিকেট
ও নাজিরশাইল চালের দাম কেজিতে
বেড়েছে ৮ থেকে ১০ টাকা এবং ম�োটা
চালের কেজিতেও ৫ থেকে ৬ টাকা
বেড়েছে।
এমন পরিস্থিতিতে দাম নিয়ন্ত্রণ ও
অবৈধ মজু ত ঠেকাতে মাঠে নেমেছে
সরকার। এদিকে খাদ্যমন্ত্রী বলেছেন,
চালের সরবরাহে ক�োন�ো ঘাটতি নেই।
ব্যবসায়ীদের কারসাজিতে দাম বেড়েছে।
আকিজ, সিটি, এসিআই, স্কয়ার, বসু ন্ধরা,
প্রাণ-এই ৬টি গ্রুপের কাছে অতিরিক্ত
চাল মজু ত পাওয়া গেছে।
যেসব ক�োম্পানি প্যাকেটজাত চাল বিক্রি
করবে, তারা দেশের অভ্যন্তরীণ বাজার
থেকে চাল কিনতে পারবে না-এমন আইন
করতে যাচ্ছে সরকার। মন্ত্রী হুশিয়ারি
দিয়ে বলেন, এছাড়া গুদামে অতিরিক্ত
চাল পাওয়া গেলে সেগুল�োকে অবৈধ
ঘ�োষণা করা হবে এবং গুদাম সিলগালা
করা হবে। প্রয়�োজনে খাদ্যপণ্যের দাম
সাধারণ ক্রেতার নাগালে রাখতে সরকারি
উদ্যোগে মজু দকৃত পণ্য খ�োলাবাজারে
ছাড়তে পারে, সেই সঙ্গে পণ্য প�ৌঁছান�োর
আওতা বাড়াতে পারে।
এস এম নাজের হ�োসাইন ।। ভাইস
প্রেসিডেন্ট, কনজু মারস অ্যাস�োসিয়েশন
অব বাংলাদেশ (ক্যাব)
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স্পঞ্জ রসগ�োল্লা
তৈরির রেসিপি

সম্পর্ক নষ্ট করে যে ৪ অভ্যাস

লাইফস্টাইল ডেস্ক: সম্পর্কে র ক্ষেত্রে
যেক�োন�ো একজনের আচরণ টক্সিক
হলে সম্পর্ক টা আর সু ন্দর থাকে না। খু ব
স্বাভাবিকভাবেই সেটি বিষাক্ত হয়ে যায়।
কারও আচরণ টক্সিক হলে তা সহজেই
ব�োঝা যায়। কিন্তু ক�োন�ো ক�োন�ো ক্ষেত্রে
এ ধরনের আচরণ বু ঝে ওঠা সম্ভব হয়
না। বিশেষ করে প্রেমের সম্পর্কে এটি খু ব
ঝাপসা হতে পারে। কিছু অভ্যাস আছে
যেগুল�োকে আমরা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক মনে
করি, কিন্তু বাস্তবে তা নাও হতে পারে।
যে কারণে দুইজনের পক্ষ থেকেই ভুলের
পরিমাণ বাড়তে থাকে। সমস্যার শেকড়
আর তারা খুঁ জে পান না। মূ ল সমস্যা হল�ো
ক্ষতিকর অভ্যাস বা টক্সিক আচরণকে
স্বাভাবিক মনে করা। জেনে নিন সম্পর্কে র
ক্ষেত্রে স্বাভাবিক বলে মনে হলেও ক�োন
আচরণগুল�ো আসলে ক্ষতিকর-

ভুল-ত্রুটির হিসাব রাখা: সঙ্গী যা করেছে
তার হিসাব রাখা যাতে তাকে পরে মনে
করিয়ে দেওয়া যায়, এটি খু বই খারাপ একটি
অভ্যাস। এটি স্বাস্থ্যকর নয়। কে সবচেয়ে
বেশি সংখ্যক ভুল করেছে, দ�োষ করেছে
ইত্যাদি মনে রাখা পরবর্তীতে খু ব বিষাক্ত
হয়ে ওঠে। অতীতের জিনিসগুল�োকে
সামনে আনা থেকে বিরত থাকুন, যেগুল�োর
সঙ্গে বর্তমানের ক�োন�ো প্রাসঙ্গিকতা নেই।
সঙ্গীকে দ�োষার�োপ করা: খারাপ দিন
কাটান�োর জন্য সঙ্গীর ওপর দ�োষ চাপান�ো
ঠিক নয়। সারাদিন আপনার প্রতি সহানু ভূতি
দেখান�োর জন্য সে বাধ্য নয়। বিভিন্ন
পরিকল্পনার জন্য তাকে জ�োর করবেন না।
আপনি তার পাশে বসে সিনেমা দেখতে চান
এর মানে এই নয় যে সেও সব সময় এমনটা
চাইবে। দুজনের পরিকল্পনা মিলে গেলেই
কেবল তা বাস্তবায়ন করুন। একপাক্ষিক

পরিকল্পনা করে দিনটি নষ্ট হলে তার জন্য
সঙ্গী দায়ী করবেন না।
খু ব ঈর্ষান্বিত হওয়া: আপনার সঙ্গী যখন
অন্য কারও সঙ্গে কথা বলে, তাদের পাশে
বসে তখন যদি আপনি চরম ঈর্ষা দেখান,
তবে জেনে রাখু ন যে এটি ম�োটেও ভাল�ো
অভ্যাস নয়। কেউ কেউ এই কাজগুল�োকে
সত্যিকারের ভাল�োবাসা এবং সু ন্দর বলে
বিশ্বাস করে। আসলে তা নয়। এটি কেবল
আপনার ঈর্ষান্বিত দিকই প্রকাশ করে।
সমস্যা এড়িয়ে যাওয়া: যখন একটি
সম্পর্কে র মধ্যে সমস্যা থাকে, তখন তা
উপহার দিয়ে সমাধান করা কিংবা একসঙ্গে
কিছু ভাল�ো সময় কাটান�ো ক�োন�ো উপকার
করে না। সমস্যার বিষয়ে পরস্পর খ�োলাখু লি
কথা বলতে হবে এবং সমাধান করতে হবে।
সমস্যা আড়াল করে রাখলে তা পরবর্তীতে
আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে।

রসগ�োল্লার নাম শুনলে জিভে জল আসে বেশিরভাগ
বাঙালির। অতিথি আপ্যায়ানে, উৎসবে, আড্ডায়, শুভ
কাজে, সু খবর উদযাপনে মিষ্টি ত�ো দরকার হয়ই। কিন্তু
ভেজালের ভিড়ে আসল স্বাদ খুঁ জে পাওয়া মু শকিল। স্পঞ্জ
রসগ�োল্লা খেতে চাইলে দ�োকান থেকে না কিনে ঘরেই তৈরি
করে নিতে পারেন। এটি তৈরিতে উপকরণ লাগে খু বই কম।
তৈরি করতে যা লাগবে: দুধ- ১ লিটার, লেবু র রস বা
ভিনেগার- ১-২ টেবিল চামচ, চিনি- ১ কাপ, সাদা- এলাচ
২টি, গ�োলাপ জল- আধা চা চামচ, পানি- ৪ কাপ।
ছানা তৈরি করবেন যেভাবে: একটি পাত্রে দুধ ফু টতে দিন
দুধ প্রথমবার ফু টে ওঠা মাত্র চুলা বন্ধ করে দিন। দুধের ভেতর
অল্প করে লেবু র রস বা ভিনেগার দিতে হবে আর চামচের
সাহায্যে নেড়ে মেশাতে হবে। যখন হালকা সবু জ পানি বের
হয়ে ছানা আর পানি আলাদা হয়ে যাবে, তখন লেবু র রস
দেওয়া বন্ধ করবেন। একটি পাতলা কাপড়ের সাহায্যে ছানা
থেকে গরম পানি ছেঁ কে ট্যাপের নিচে পানি দিয়ে ধু য়ে নিতে
হবে। ছানাতে লেবু র রস বা ভিনেগারের গন্ধ যেন লেগে না
থাকে। এবার কাপড়ের পু টলিকে হাত দিয়ে চেপে চেপে
পানি বের করুন। ছানার বাকি পানি ঝরান�োর জন্য কয়েক
ভাঁজ করে রাখা শুকনা সু তি কাপড়ের উপর ছড়িয়ে দিয়ে
হাত দিয়ে আলত�োভাবে ডলে নিন। এভাবে ৫ মিনিট করলে
ছানার পানি শুকনা কাপড় শুষে নেবে। এবার ছানা তৈরি।
চুলায় একটি বড় হাঁড়িতে ৪ কাপ পানি, ১ কাপ চিনি ও ২টি
সাদা এলাচ দিয়ে জ্বাল দিন। চিনি আর পানি ভাল�োভাবে
মিশে গেলে ফু টে উঠলে চুলার আঁচ কমিয়ে রেখে দিন ।
রসগ�োল্লা তৈরি করবেন যেভাবে:
ছানা মিনিট দশেক ভাল�োভাবে মথে নিতে হবে। ছানার
মধ্যে যেন ক�োন�ো দলা না থাকে এবং বল বানালে খু ব মসৃ ণ
হয়। মথে নেওয়া ছানা দিয়ে একটু বড় করে বল বানিয়ে নিন।
সবগুল�ো বল বানান�ো হয়ে গেলে সিরার আঁচ বাড়িয়ে মাঝারি
করে দিন।
এবার সিরার সঙ্গে গ�োলাপজল মেশান। সিরা ফু টতে শুরু
করলে বলগুল�ো সিরায় ছেড়ে দিতে হবে এবং ঢাকনা দিয়ে
ঢেকে মিনিট পাঁচেক ফু টতে দিতে হবে। এ সময় মিষ্টি
নাড়াচড়া করা যাবে না। ৫ মিনিট পর চুলার আঁচ কমিয়ে অল্প
করে আর�ো ১০ মিনিট জ্বাল দিতে হবে। সিরা যেন বেশি ঘন
না হয় সেদিকে খেয়াল রাখবেন। এরপর একটি বাটিতে খাবার
পানি নিয়ে তাতে একটি রসগ�োল্লা ছেড়ে দিন। রসগ�োল্লা ডু বে
গেলে মিষ্টি তৈরি। আর ভেসে থাকলে আরও মিনিট পাঁচেক
জ্বাল দিয়ে নামাতে হবে।

ক�োরিয়ান মেয়েদের মত�ো ত্বক পাওয়ার প্রাকৃতিক উপায়

লাইফস্টাইল ডেস্ক:
ক�োরিয়ান মেয়েরা তাদের গ্লাসের মত�ো চকচকে
ও নিখুঁ ত ত্বকের জন্য পরিচিত। গ্লাস স্কিন হল�ো
একটি স্কিনকেয়ার ধারণা যেখানে ত্বক উজ্জ্বল
দেখায় এবং স্বচ্ছতার কারণে কাঁচের মত�ো
প্রতিফলিত হয়। এটি একটি জনপ্রিয় ক�োরিয়ান
স�ৌন্দর্যের উন্মাদনা যা বিশ্বজু ড়ে ছড়িয়ে
পড়েছে। গ্লাস স্কিনকে পরিষ্কার বর্ণ, মসৃ ণ গঠন
এবং ম�োটা ত্বক হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়।
ক�োরিয়ানদের মত�ো গ্লাস স্কিন পেতে চাইলে
এই প্রাকৃতিক উপায়গুল�ো বেছে নিতে পারেনঅ্যাল�োভেরার ব্যবহার: অ্যাল�োভেরার
চমৎকার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য দীর্ঘদিন ধরে ত্বকের
উন্নতির জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ক্ষতিগ্রস্ত
ত্বকের জন্য দারুণ কার্যকরী এই অ্যাল�োভেরা।
এটি ত্বকের দাগ দূর করার পাশাপাশি ত্বককে
ভেতর থেকে আর্দ্র রাখতেও কাজ করে। একটি
অ্যাল�োভেরা পাতা নিয়ে এর অর্ধেকটা থেকে
শাঁস বের করে নিন। এরপর সেই শাঁসটুকু মু খে
ব্যবহার করে এক ঘণ্টার মত�ো অপেক্ষা করুন।
এবার হালকা গরম পানি দিয়ে মু খ ধু য়ে নিন।
র�োজশিপ তেল: আপনি যদি প্রাকৃতিক
উপায়ে গ্লাস স্কিন পেতে চান তবে র�োজশিপ
তেল ব্যবহার শুরু করুন। র�োজশিপ হল�ো
গ�োলাপের ফল। বিভিন্ন অসু খের চিকিৎসায়
এবং ত্বকের সমস্যা এটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে।
র�োজশিপ তেলে উচ্চ ওমেগা -৩, ভিটামিন
ই এবং ভিটামিন এ রয়েছে, এগুল�ো সবই
দাগ দূর করতে সাহায্য করে। এই তেল

সব ধরনের ত্বকের মানু ষের জন্য
উপয�োগী। প্রতিদিন রাতে ঘু মান�োর
আগে আপনার মু খে ৩-৪ ফ�োঁ টা
র�োজশিপ অয়েল লাগান এবং সকালে
ধু য়ে ফেলু ন। এক সপ্তাহের মধ্যে
উল্লেখয�োগ্য পার্থক্য দেখতে পাবেন।
চিনির স্ক্রাব: সু গার স্ক্রাব হল�ো
এমন একটি সমাধান যা ত্বককে
এক্সফ�োলিয়েট
করার
জন্য
বিস্ময়করভাবে কাজ করে। এটি মৃ ত
ক�োষ দূর করে, ক�োষের টার্নওভার
বাড়ায়, ত্বকের সঞ্চালন উন্নত করে
এবং প্রাকৃতিকভাবে চকচকে করে।
সাদা এবং বাদামী চিনি আধা টেবিল
চামচ করে নিন। এর সঙ্গে সামান্য
পানি মেশান। মিশ্রণটি আপনার ত্বকে
লাগিয়ে রাখু ন দুই থেকে তিন মিনিট। এবার
কুসু ম গরম পানি দিয়ে ধু য়ে ফেলু ন। সপ্তাহে
অন্তত একবার ঘু মাতে যাওয়ার আগে এই স্ক্রাব
ব্যবহার করুন।
মধু : ক�োরিয়ানদের মত�ো গ্লাস স্কিন পেতে
চাইলে আপনার ত্বকে মধু ব্যবহার করা উচিত।
কারণ মধু তে আছে বিভিন্ন উপকারী উপাদান
যা কেবল ত্বকের জন্যই নয় চুলের জন্যও
উপকারী। খাঁটি মধু ব্যবহার করুন, যাতে পু ষ্টি
এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বেশি। এটি আপনার
ত্বককে ত্রুটিহীন এবং মসৃ ণ রাখতে সাহায্য
করে। এক টেবিল চামচ মধু র সাথে এক চা
চামচ দারুচিনি গুঁড়া মিশিয়ে নিন। ঘন পেস্ট

তৈরি করে মু খে লাগান। ১৫-২০ মিনিট অপেক্ষা
করুন। এরপর পরিষ্কার পানিতে মু খ ধু য়ে নিন।
ফার্মেন্টেড রাইস ওয়াটার: ফার্মেন্টেড রাইস
ওয়াটার বা চালের পানি র�োদের কারণে
সৃ ষ্ট ত্বকের ক্ষতি দূর করে এবং ক�োলাজেন
গঠনে সহায়তা করে। যা ত্বককে মসৃ ণ এবং
বলিরেখামু ক্ত রাখে। কিছু চাল সেদ্ধ করে
ছেঁ কে নিন এবং পানি সংরক্ষণ করুন। পানিটুকু
ঠান্ডা করে স্প্রে ব�োতলে নিন। আবার সারারাত
পানিতে চাল ভিজিয়ে রেখেও পরদিন সকালে
পানিটুকু ছেঁ কে নিতে পারেন। এতে চাল সেদ্ধ
করতে হবে না। এই দুই উপায়ের যেক�োন�ো
একটি বেছে নিন। এরপর সকালে ও রাতে

ফেস স্প্রে হিসাবে ফার্মেন্টেড রাইস ওয়াটার
ব্যবহার করুন। ব্যবহারের আগে এটি দুই-তিন
দিন রেখে দিতে পারে। গ্লাস স্কিন পেতে চাইলে
এই উপায়গুল�ো মেনে চলার পাশাপাশি খেয়াল
দিতে হবে জীবনযাপনের ধরনের দিকে।
প্রতিদিনের একটি স্বাস্থ্যকর রুটিন তৈরি করুন
এবং সেটি মেনে চলু ন। যতক্ষণ দিনের আল�ো
থাকে ততক্ষণ আপনার মু খ এবং শরীরকে
ইউভি রশ্মি থেকে রক্ষা করতে সানস্ক্রিন, টুপি
এবং স্কার্ফ ব্যবহার করুন। আপনার ত্বকের
যত্নের রুটিনে হাইড্রেশনকে অগ্রাধিকার দিন।
প্রতিদিন প্রচুর পানি পান করুন এবং পানিসমৃ দ্ধ
শাকসবজি ও ফলমূ ল খান।
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বিন�োদন ডেস্ক: বিতর্ক-নিন্দা যেন পিছুই ছাড়ছে
না টলিউড অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চ্যাটার্জির। কখন�ো
বিচ্ছেদ নিয়ে, কখন�ো নতুন প্রেম আবার
কখন�ো প�োশাক ইস্যুতে নেটিজেনদের
আক্রমণের শিকার হন তিনি। যদিও
এসবে পাত্তা দেন না অভিনেত্রী। তার
মতে, যাদের কাজ নেই, তারাই
স�োশ্যাল মিডিয়ায় ট্রল করে বেড়ায়।
এদিকে সম্প্রতি নতুন একটি
সিনেমার কাজ শুরু করেছেন
শ্রাবন্তী। যেখানে তার সঙ্গে
আছেন এক কৃষ্ণাঙ্গ মডেল। যার
নাম ইদ্রিস ভার্গো। ওই মডেলই
শ্রাবন্তীর সঙ্গে ছবি শেয়ার করেছেন
ইনস্টাগ্রামে। সঙ্গে লিখেছেন,
‘আমার প্রথম বলিউড প্রজেক্ট,
সুন্দরী অভিনেত্রী শ্রাবন্তীর
সঙ্গে।’
শ্রাবন্তী ও ইদ্রিস ভার্গোর
এই ছবির নিচে ন�োংরা
মন্তব্যের ছড়াছড়ি।
অধিকাংশ মন্তব্যেই
য�ৌন ইঙ্গিত করেছে
অনুসারীরা।
তবে কেউ কেউ
আবার ইদ্রিসের
ক্যাপশন শুধরে
দেয়ার চেষ্টা
করেছেন। তাদের
দাবি, এটা
বলিউড প্রজেক্ট
নয়, টলিউড
প্রজেক্ট হবে।
নতুন এই
সিনেমার শুটিং
চলছে লন্ডনে।
সেখান থেকে শ্রাবন্তী
নিজেও ছবি শেয়ার

করছেন। যদিও খ�োলাসা করেননি কিছুই। তবে
ইদ্রিস ভার্গোর প�োস্টের পর বিষয়টি চর্চায়
উঠে এসেছে।
জানা গেছে, ইদ্রিস ভার্গো একজন
পেশাদার বক্সার। এর পাশাপাশি
মডেলিং, অভিনয় করেন। তিনি
ও শ্রাবন্তী ছাড়াও এই সিনেমায়
অভিনয় করছেন ক্রুশল আহুজা
ও দিতিপ্রিয়া রায় প্রমুখ।
সিনেমাটি প্রয�োজনা করছে
এসকে মুভিজ।
শ্রাবন্তীকে সম্প্রতি বড়
পর্দায় দেখা গেছে ‘ভয়
পেও না’য়। যেখানে তিনি
জুটি বেঁধেছেন ওম
সাহানির সঙ্গে।
সিনেমাটি খুব
একটা সাড়া
পায়নি।

পরেছেন। সেই পাঞ্জাবির আবার সব
ব�োতাম খ�োলা। একটি হ�োটেলের
বিছানার উপর দাঁড়িয়ে ‘আজ রাতে’
গান গাইতে গাইতে নাচতে থাকেন।
ভিডিওর ক্যাপশনে মীর লিখেছেন,
‘তুমি যখন ব�োরড, এটা করতে
পার। মাঝেমাঝে আমাদেরও একটু
মজা করতে ইচ্ছে করে।’ মীরের এই
নাচ-গানকে সহজভাবে নেয়নি নেট
দুনিয়া। সাধারণত তার কর্মকাণ্ডকে
মানু ষ মজা হিসেবেই নেয়। তবে
এটা যেন সব কিছু কে ছাড়িয়ে গেল।
তাই নিন্দা আর প্রশ্নবানে জর্জ রিত
হচ্ছেন তিনি। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম
থেকে জানা গেছে, কলকাতার একটি
পাঁচতারা হ�োটেলে শুটিং ছিল মীরের।

সরকারি অনুদান
পেলেন অপু

ঢাকাই সিনেমার জনপ্রিয় নায়িকা অপু বিশ্বাস।
দীর্ঘ দেড় যুগ ধরে তিনি সিনেমায় কাজ করছেন।
একটা সময় ইন্ডাস্ট্রির শীর্ষ নায়িকা হিসেবে তুমুল
ব্যস্ত সময় পার করেছিলেন। মাঝে সংসার-সন্তান
নিয়ে বিরতিতে ছিলেন। তবে এখন আবার তিনি
রূপালি ভুবনে সরব। জনপ্রিয় এই নায়িকা এবার
সরকারি অনুদান পেয়েছেন। তথ্য ও সম্প্রচার
মন্ত্রণালয় থেকে তিনি ৬৫ লাখ টাকা পাচ্ছেন।
তবে ব্যক্তিগত ক�োন�ো প্রয়�োজনে নয়, সিনেমা
বানান�োর জন্যই তাকে এই অনুদান দেওয়া হচ্ছে।
মঙ্গলবার (১৫ জুন) একটি প্রজ্ঞাপনের
মাধ্যমে ২০২১-২২ অর্থবছরের অনুদানপ্রাপ্ত
সিনেমাগুল�োর নাম প্রকাশ করা হয়েছে। এ বছর
ম�োট ১৯টি সিনেমাকে অনুদান দেওয়া হয়েছে।
এর মধ্যে রয়েছে ‘লাল শাড়ি’। যেটার প্রয�োজক
অপু বিশ্বাস। পরিচালনা করবেন বন্ধন বিশ্বাস।

মা হওয়ার গুঞ্জনে
যা বললেন
আনুশকা

হ�োটেলের বিছানায় ‘অশ্লীল’ নাচ,
ত�োপের মু খে মীর
কলকাতার জনপ্রিয় রেডিও জকি,
উপস্থাপক ও অভিনেতা মীর
আফসার আলী। বাংলাদেশেও তার
অসামান্য পরিচিতি রয়েছে। নান্দনিক
উপস্থাপনা, হাসি-ঠাট্টা কিংবা
ভ্লগিংয়ের জন্য বরাবরই প্রশংসিত
তিনি। তবে এবার ঘটল ব্যতিক্রম।
সমাল�োচনা আর বিতর্কে র মু খে
পড়েছেন এই তারকা। ফেসবু কে
শেয়ার করা তার একটি ভিডিও ঘিরে
নিন্দার ঝড় বইছে। নাচটিকে ‘অশ্লীল’
বলেও আখ্যা দিচ্ছেন অনেকে।
মঙ্গলবার (১৪ জু ন) দুপু রে সেই
ভিডিওটি নিজের ফেসবু ক পেজে
শেয়ার করেন মীর। তাতে দেখা যায়,
তার পরনে প্যান্ট নেই, কেবল পাঞ্জাবি
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টানা শুটিং করতে করতে একঘেয়ে
লাগছিল তার। তখনই এই কাণ্ডটি
ঘটিয়েছেন।
মীরের এই কাণ্ড দেখে অনেকে তাকে
স�োশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া
র�োদ্দুর রায়ের সঙ্গে তুলনা করছেন।
বলছেন, ‘র�োদ্দুর রায় জেলে একা
একা কষ্ট পাচ্ছে। এইবার মীর দা কেও
সেখানে পাঠিয়ে দেয়া হ�োক। দুজনে
জমে যাবে।’
আবার আরেকজন হতাশা প্রকাশ
করে মন্তব্য করেছেন, ‘ছি! আপনার
দীর্ঘদিনের একটা সংগ্রামী নাম-খ্যাতি।
পু র�োটা আজ এই বিছানার ওপর দিয়ে
গেল�ো। মঞ্চে দাঁড়িয়ে লম্বা লম্বা নীতি
বাক্য জাস্ট ফানু স হয়ে গেল�ো।’

আবারও মা হতে যাচ্ছেন বলিউড অভিনেত্রী
আনুশকা শর্মা; এমন গুঞ্জন গত কয়েকদিন ধরে
শ�োনা যাচ্ছে। সম্প্রতি স্বামী বিরাট ক�োহলির সঙ্গে
মুম্বাইয়ের একটি হাসপাতালে যেতে দেখা যায়
তাকে। এরপরই গুঞ্জন ছড়ায়, দ্বিতীয় সন্তান গ্রহণ
করছেন ‘বিরুশকা’।
অনেকেই আনুশকা ও বিরাট ক�োহলিকে দ্বিতীয়
সন্তানের জন্য শুভেচ্ছা জানাতে শুরু করেন।
কিন্তু সব গুঞ্জনে জল ঢেলে দিলেন অভিনেত্রী।
জানালেন, আপাতত তারা সন্তান গ্রহণ করছেন
না। ওইদিন মূলত ফিজিওথেরাপিস্টের কাছে
গিয়েছিলেন তারা।
এ বিষয়ে আনুশকা শর্মা বলেছেন, ‘আপনারা যা
ভাবছেন সেটা সম্পূর্ণ ভুল। আপাতত শুভকামনা
আমার দ্বিতীয় সন্তানের জন্য না, আমার সিনেমার
জন্য জানান। কারণ সিনেমাটির জন্য কঠোর
পরিশ্রম করছি শুরু থেকেই। এটা তারই অংশ
ছিল। তবে গুঞ্জনটি বেশ উপভোগ করছি। কারণ
আমরা জানতাম এমন কিছু ঘটতে পারে!’
বর্তমানে ‘চাকদা এক্সপ্রেস’ সিনেমার কাজ নিয়ে
ব্যস্ত আনুশকা। দীর্ঘ বিরতির পর তিনি এই
সিনেমার মাধ্যমে পর্দায় ফিরছেন। তাই এখনই
যে দ্বিতীয় সন্তান নিচ্ছেন না, তা সহজেই অনুমান
করা যায়।
আনুশকাকে সর্বশেষ পর্দায় দেখা গেছে ২০১৮
সালে। সিনেমার নাম ‘জির�ো’। সেখানে তিনি
শাহরুখ খানের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন। এরপর
একাধিক সিনেমা ও ওয়েব সিরিজ প্রয�োজনা
করেছেন বটে। কিন্তু নিজে আর অভিনয় করেননি।
‘চাকদা এক্সপ্রেস’-এ আনুশকা অভিনয় করছেন
ভারতের নারী ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক
ঝুলন গ�োস্বামীর চরিত্রে। এটি মুক্তি পাবে
নেটফ্লিক্সে।
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বিশ্বকাপে স্বীকৃতি
না দেয়ায় প্রতিবাদ
করেছে তাইওয়ান

বিশ্বরেকর্ড গড়ার পর ২৩২ রানের
জয় ইংল্যান্ডের

ক্রীড়া প্রতিবেদক: নেদারল্যান্ডসের
বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের ইনিংসের শুরু আর
শেষটা যেন আকাশ-পাতাল পার্থক্য। ১
রানে নেই ১ উইকেট। সেখানে পরের
তিন ব্যাটসম্যানই করলেন সেঞ্চুরি।
আরেক জন উপহার দিলেন হাফসেঞ্চুরি। নেদারল্যান্ডসের ব�োলারদের
তুল�োধুনা করে ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ
দলীয় সংগ্রহের ইতিহাস নতুন করে
ইংল্যান্ড লিখল ইংল্যান্ড। ডাচরা যেতে
পারল না ধারাকাছেও। ইংল্যান্ডের
সাদা বলের ক�োচ হিসেবে ম্যাথু মটের
শুরুটা হল�ো দারুণ। প্রায় এক বছর পর
ওয়ানডে খেলতে নেমে শুক্রবার (১৭
জুন) আমস্টেলভিনে ইংলিশরা জিতল
২৩২ রানে। এই সংস্করণে রানের
দিক থেকে ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় বড়
জয় এটি। সবচেয়ে বড় জয় এসেছিল
২০১৮ সালে, ট্রেন্ট ব্রিজে অস্ট্রেলিয়ার
বিপক্ষে ২৪২ রানে। ক্যারিয়ারের প্রথম
ওয়ানডে সেঞ্চুরিতে ফিল সল্ট ১২২ ও
দাভিদ মালান করেন ১২৫ রান। চার
নম্বরে নেমে মাত্র ৭০ বলে ১৪ ছক্কা
ও ৭ চারে অপরাজিত ১৬২ রানের
টর্নেড�ো ইনিংস খেলে ম্যাচের সেরা
জস বাটলার। ইংল্যান্ডের হয়ে দ্রুততম
ফিফটির রেকর্ড গড়ে ২২ বলে ৬টি
করে চার-ছক্কায় লিয়াম লিভিংস্টোন
করেন অপরাজিত ৬৬ রান। রান তাড়ায়
ডাচরা শেষ ওভার পর্যন্ত খেললেও
অনুমিতভাবেই যেতে পারেনি লক্ষ্যের
ধারেকাছে। ম্যাক্স ও’ডাওড ও স্কট
এডওয়ার্ডসের ফিফটিতে স্বাগতিকরা
অলআউট হয় ২৬৬ রানে। ডাচদের
মাটিতে নিজেদের প্রথম ওয়ানডেতে
টস হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে দ্বিতীয়
ওভারে জেসন রয়কে হারায় ইংল্যান্ড।
দ্বিতীয় উইকেটে ২২২ রানের জুটিতে
বড় সংগ্রহের ভিত গড়ে দেন সল্ট ও
মালান। সল্ট অবশ্য জীবন পান ৪০

রানে। ৩৯ বলে পঞ্চাশ ছ�োঁয়ার পর
তিনি তিন অঙ্ক স্পর্শ করেন ৮২ বলে।
জুটিও ভাঙে তার বিদায়ে। ৯৩ বলে ১৪
চার ও ৩ ছক্কায় গড়া তার ১২২ রানের
ইনিংস। মালান সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন ৯০
বলে। বাটলারের পর ইংল্যান্ডের পুরুষ
দলের দ্বিতীয় ক্রিকেটার হিসেবে তিন
সংস্করণেই সেঞ্চুরি পেয়ে গেলেন তিনি।
৩৭ রানে থেমে যেতে পারত বাটলারের
ইনিংস। তিনি জীবন পান নাদিম মুসা
ক্যাচ ফেলে দেওয়ায়। ২৭ বলে তিনি
স্পর্শ করেন পঞ্চাশ। ৪৭ বলে সেঞ্চুরি,
ইংল্যান্ডের হয়ে যা দ্বিতীয় দ্রুততম।
ডাচ অধিনায়ক পিটার সিলারের পরের
বলেই ‘গ�োল্ডেন ডাক’ এর তেত�ো স্বাদ
পান ইংল্যান্ড অধিনায়ক ওয়েন মর্গ্যান।
হ্যাটট্রিক আটকে দেওয়ার পর শুরু হয়
লিভিংস্টোনের তাণ্ডব। ব�োয়াসেভেনের
পরের ওভারে তিনি ৪টি ছক্কা ও দুটি
চারে ত�োলেন ৩২ রান। এক সময়
তার রান ছিল ১৩ বলে ৪৬। এবি ডি
ভিলিয়ার্সের দ্রুততম ১৬ বলে ফিফটির
রেকর্ড ভেঙে দেওয়ার হাতছানি। পরের
বলে বাউন্ডারিতে জীবন পেয়ে নেন
আরও দুই রান। কিন্তু পরের দুই বল
ডট খেলে আর হয়নি তার রেকর্ড গড়া।
তবে পেছনে ফেলেন ইংল্যান্ডের হয়ে
২১ বলে ফিফটি করা মর্গ্যান ও জনি
বেয়ারস্টোর রেকর্ড। ইনিংসের শেষ
দুই বলে লিভিংস্টোনের চার-ছক্কায়
সফরকারীদের রান চলে যায় পাঁচশর
কাছে। ওয়ানডেতে প্রথম দল হিসেবে
শুধু বাউন্ডারি থেকেই ইংল্যান্ড করল
৩০০ রান, ৩৬ চার ও ২৬ ছক্কা। এই
২৬ ছক্কাও রেকর্ড। পেছনে পড়ে গেল
২০১৯ বিশ্বকাপে আফগানিস্তানের
বিপক্ষে ইংল্যান্ডেরই গড়া ২৫
ছক্কার রেকর্ড। ওয়ানডেতে প্রথমবার
তিন ব্যাটসম্যানের সেঞ্চুরি পাওয়া
ইংল্যান্ডের ইনিংসের পরই একরকম

নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল ম্যাচের ফল।
নেদারল্যান্ডস হারের ব্যবধান কতটা
কমাতে পারে, সেটিই ছিল দেখার। বড়
রান তাড়ায় তৃতীয় ওভারে বিক্রমজিত
সিংকে হারায় ডাচরা। এরপর তারা
উইকেট হারায় নিয়মিত। মাঝে
ও’ডাওড ও এডওয়ার্ডস ছাড়া বলার
মত�ো কিছু করে দেখাতে পারেননি আর
কেউ। ৫৫ বলে ৬ চার ও ২ ছক্কায় ৫৫
রান করেন ওপেনার ও’ডাওড। ছয়
নম্বরে নেমে ৫৬ বলে ৫ চার ও এক
ছক্কায় ৭২ রানে অপরাজিত ছিলেন
এডওয়ার্ডস। তৃতীয় সর্বোচ্চ ২৮ রান
আসে বাস ডে লেডের ব্যাট থেকে।
৫৭ রানে ৩ উইকেট নিয়ে ইংল্যান্ডের
সফলতম ব�োলার মইন আলি। ডেভিড
উইলি, রিস টপলি ও স্যাম কারানের
প্রাপ্তি ২টি করে। এই জয়ে আইসিসি
ক্রিকেট বিশ্বকাপ সুপার লিগের পয়েন্ট
টেবিলে দ্বিতীয় স্থানে উঠল ইংল্যান্ড
(১০৫ পয়েন্ট)। ১২০ পয়েন্ট নিয়ে
চূড়ায় বাংলাদেশ। তিন ম্যাচ সিরিজের
দ্বিতীয়টি হবে আগামী রবিবার, একই
মাঠে। এই সিরিজে বাংলাদেশকে
ছাড়িয়ে যাওয়ার বড় সুয�োগ মর্গ্যানের
দলের সামনে।
সংক্ষিপ্ত স্কোর:
ইংল্যান্ড: ৫০ ওভারে ৪৯৮/৪ (রয়
১, সল্ট ১২২, মালান ১২৫, বাটলার
১৬২*, মর্গ্যান ০, লিভিংস্টোন ৬৬*;
ফন বিক ১০-০-৮২-১, স্নাটার ১০-০৯৯-১, সিলার ৯-০-৮৩-২, ডে লেডে
৫-০-৬৫-০, ব�োয়াসেভেন ১০-০১০৮-০, আরিয়ান ৬-০-৫৫-০)
নেদারল্যান্ডস: ৪৯.৪ ওভারে ২৬৬
(বিক্রমজিত ১৩, ও’ডাওড ৫৫,
মুসা ২১, কুপার ২৩, ডে লেডে ২৮,
এডওয়ার্ডস ৭২*, ফন বিক ৬,
সিলার ২৫, স্নাটার ৪, আরিয়ান ০,
ব�োয়াসেভেন ৫; উইলি ১০-০-৪২-২,

ক্রীড়া প্রতিবেদক:
তাইওয়ানের কর্মকর্তারা ফেডারেশন
ইন্টারন্যাশনাল
ডি
ফুটবল
অ্যাস�োসিয়েশন (ফিফা)-র কাছে
২০২২ সালের বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের
আগে তাদের নাগরিকদের চীনা
নাগরিক হিসেবে নিবন্ধন করতে হবেএমন নিয়মের প্রতিবাদ করেছেন।
দ্য চাইনিজ তাইপেই ফুটবল
অ্যাস�োসিয়েশনের ডেপুটি সেক্রেটারি
জেনারেল চিয়াও চিয়া-হাং বলেছেন,
একজন নাগরিক সোমবার অনলাইনে
প�োস্ট করেছেন, জাতীয়তা হিসেবে
‘চীন’ বাছাই না করলে এবং চীন
ভিত্তিক ফ�োন নম্বর প্রদান না করলে
তিনি বিশ্বকাপে উপস্থিতি পাসের
জন্য য�োগ্যতা অর্জন করতে পারবেন
না। পাসটি কাতারের ভেন্যুতে ভিসা
হিসেবে কাজ করবে। এ ঘটনার
পর চাইনিজ তাইপেই ফুটবল
অ্যাস�োসিয়েশন ফিফাকে একটি চিঠি
পাঠিয়েছে।
চিয়াও বলেছেন যে, ফিফা উত্তরে
বলেছে তারা ঘটনাটি যাচাই করছে।
তাইওয়ান এবং চীন ৮০ বছর ধরে
রাজনৈতিক বির�োধের মধ্যে রয়েছে।
চীন, স্ব-শাসিত তাইওয়ানকে তার
ভূখণ্ডের অংশ হিসেবে দাবি করে।
আর বেইজিং-এর কর্মকর্তারা
জাতিসংঘের মাধ্যমে বিদেশি
প্রতিষ্ঠানগুল�োকে অনুর�োধ করে, সুন্দরী
প্রতিয�োগিতা বা ক্রীড়া প্রতিয�োগিতার
মত�ো আয়�োজনগুল�োতে তাইওয়ানকে
যেন চীনের অংশ হিসেবে অংশগ্রহণ
করায়, অথবা অংশগ্রহণ করাতে
অস্বীকৃতি জানান�ো হয়। আয়�োজক
প্রতিষ্ঠান এবং আয়�োজক দেশগুল�ো
প্রায়শই বেইজিং-এর সম্ভাব্য বাণিজ্য
বা বিনিয়�োগ সংক্রান্ত প্রতিহিংসা
এড়াতে দেশটির কথা মেনে চলে। চীন
বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ।
ইমেইলে পাঠান�ো একটি বিবৃতি মতে,
তাইওয়ানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কিছু
নিয়ম পরিবর্তনের জন্যে বিশ্বকাপের
জন্য নিয়�োজিত কাতারের আয়�োজক
সংস্থার সাথে য�োগায�োগ করেছে।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আমাদের
প্রতি এই অবজ্ঞা মেনে নেয়ার ক�োন�ো
উপায় আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের
নেই। এ ব্যাপারে কাতারের পররাষ্ট্র
মন্ত্রণালয়ের মন্তব্য জানতে চাওয়া
হলে, তারা ক�োন�ো জবাব দেননি।
সূত্র : ভয়েস অফ আমেরিকার/ রয়টার্স
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উত্তর আমেরিকা অফিস: যু ক্তরাষ্ট্রে একটি গির্জায়
গ�োলাগুলিতে দুই জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত
হয়েছেন আরও একজন। স্থানীয় সময় বৃ হস্পতিবার
(১৬ জু ন) দেশটির আলাবামা অঙ্গরাজ্যের একটি গির্জায়
গ�োলাগুলি ও হতাহতের এই ঘটনা ঘটে। মার্কিন পু লিশের
বরাত দিয়ে শুক্রবার (১৭ জু ন) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য
জানিয়েছে বার্ তাসংস্থা এএফপি। (বাকি অংশ ১১ পৃ ষ্ঠায়)

যুক্তরাষ্ট্রে গির্জায়

ভেস্তাভিয়া হিলস শহরের পুলিশ বিভাগ ফেসবুকে
জানিয়েছে, শহরের সেন্ট স্টিফেন এপিস্কোপাল
চার্চে বৃহস্পতিবার গ�োলাগুলির এই ঘটনা ঘটে। এ
ঘটনায় একজন সন্দেহভাজন হেফাজতে নেওয়া
হয়েছে। অন্যদিকে গ�োলাগুলির শিকার ওই চার্চটি
তাদের ওয়েবসাইটে জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার গির্জায়
পটলাক নৈশভ�োজের আয�়োজন করা হয়েছিল। সেই
আয়�োজনের মধ্যেই গ�োলাগুলির ওই ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ক্যাপ্টেন শেন ওয়্যার সাংবাদিকদের বলেন,
একা একজন হামলাকারী গির্জায় ঢুকে গুলি শুরু করে।
এসময় তিনজন গুলিবিদ্ধ হন। তাদের মধ্যে দুইজন
মারা গেছেন এবং অপরজনকে চিকিৎসা দেওয়া
হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রে বন্দুক সহিংসতা মহামারিতে রূপ
নিয়েছে এবং উত্তর আমেরিকার এই দেশটি বিশেষ
এই মহামারির ভয়ঙ্কর অধ্যায়ের মধ্যে রয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রে সাম্প্রতিক সময়ের মধ্যে বন্দুক সহিংসতার
সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ঘটনাটি ঘটে গত মে মাসে। গত ২৪
মে টেক্সাসের উভালদের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে
বন্দুক হামলায় ১৯ শিশু শিক্ষার্থীসহ ২১ জন
নিহত হয়। গান ভায়�োলেন্স আর্কাইভ নামে একটি
বেসরকারি সংস্থার তথ্য অনুসারে, চলতি বছরের শুরু
থেকে যুক্তরাষ্ট্রে বন্দুক তথা আগ্নেয়াস্ত্র সহিংসতায়
২০ হাজারেরও বেশি ল�োক মারা গেছে। এর মধ্যে
আত্মহত্যার ঘটনাও রয়েছে।

মহানবী (সা.) কে কটুক্তির প্রতিবাদ

শুক্রবার (১৭ জুন) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য
জানিয়েছে বার্তাসংস্থা এএফপি। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র
দপ্তরের মুখপাত্র নেড প্রাইস সাংবাদিকদের বলেন,
‘আমরা বিজেপির দুই নেতার করা আপত্তিকর
মন্তব্যের নিন্দা জানাচ্ছি এবং দলটি প্রকাশ্যে সেই
মন্তব্যগুল�োর নিন্দা করেছে, যা দেখে আমরা
আনন্দিত।’ তিনি আরও বলেন, ‘ধর্ম বা বিশ্বাসের
স্বাধীনতা-সহ মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে যেসব
উদ্বেগ রয়েছে, সেসব বিষয়ে আমরা ভারত সরকারের
উচ্চ পর্যায়ের সঙ্গে নিয়মিতভাবে সংশ্লিষ্ট রয়েছি এবং
মানবাধিকারের প্রতি সম্মান দেখাতে ভারতকে আমরা
উৎসাহিত করছি।’ প্রসঙ্গত, ভারতের ক্ষমতাসীন
রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি)
সাবেক মুখপাত্র নুপুর শর্মা এক টেলিভিশন শ�োতে
অংশ নিয়ে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে
বিতর্কিত ওই মন্তব্য করেছিলেন। পরে দলটির
নয়াদিল্লি শাখার গণমাধ্যম প্রধান নবীন জিন্দালও
নুপুর শর্মার মন্তব্যের সমর্থনে টুইট করেন। তাদের
এই মন্তব্য দেশটির সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়কে
ক্ষুব্ধ করে ত�োলে। এমনকি অভিযুক্তদের মন্তব্যের
জেরে ভারতের কয়েকটি রাজ্যের মুসলিমরা
বিক্ষিপ্তভাবে প্রতিবাদ বিক্ষোভ করেন। আর এর
রেশ ভারতের গণ্ডি ছাড়িয়ে বাইরের বিশ্বে ছড়িয়ে
পড়ে। পরিস্থিতি বিবেচনায় বিজেপি অভিযুক্ত নুপুর
শর্মাকে বরখাস্ত এবং জিন্দালকে বহিষ্কার করে। পরে
বিজেপির এই দুই নেতা প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়ে বিবৃতিও
দিয়েছেন। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি বলছে,
১৯৯০ এর দশকের শেষের দিক থেকে ভারতের
সাথে সম্পর্ক গভীর করার চেষ্টা করেছে যুক্তরাষ্ট্র।
ওয়াশিংটন বিশ্বাস করে যে, বিশ্বের এই দু’টি বৃহত্তম
গণতন্ত্রের অভিন্ন স্বার্থ রয়েছে। বিশেষ করে চীনের
ক্রমবর্ধমান প্রভাব ম�োকাবিলায় এই দেশ দু’টির স্বার্থ
একই। তবে এরপরও অবশ্য ভারতের মানবাধিকার
পরিস্থিতি নিয়ে বেশ কয়েকবার উদ্বেগ প্রকাশ করেছে
যুক্তরাষ্ট্র।

যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে বেশি

ইনস্টিটিউট (সিপরি) গবেষণা প্রতিবেদনের মাধ্যমে
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এমন আভাস দিয়েছে। সেখানে বলা হয়, বর্তমানে
রাশিয়ার হাতে অধিক পারমাণবিক অস্ত্র রয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২১ সালের জানুয়ারি
ও ২০২২ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যবর্তী সময়ে
বিশ্বে পারমাণবিক অস্ত্রের সংখ্যা কিছুটা কমেছিল।
যদিও ইউক্রেনে রুশ অভিযান আর কিয়েভের প্রতি
পশ্চিমা বিশ্বের সমর্থনকে কেন্দ্র করে বিশ্বের ম�োট
নয়টি পারমাণবিক অস্ত্রধর দেশের মধ্যে উত্তেজনা
বৃদ্ধি পেয়েছে। অবিলম্বে পারমাণবিক শক্তিধর
রাষ্ট্রগুল�ো ব্যবস্থা না নিলে বিশ্বে পরমাণু অস্ত্র তৈরির
সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাবে।
প্রতিবেদন অনুযায়ী- মস্কোর কাছে সবচেয়ে অধিক
সংখ্যক পারমাণবিক অস্ত্রের মজুত আছে। দেশটির
পারমাণবিক অস্ত্রের সংখ্যা পাঁচ হাজার ৯৭৭; আর
যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক অস্ত্র রয়েছে পাঁচ হাজার
৪২৭টি। অর্থাৎ ওয়াশিংটনের তুলনায় মস্কোর
৫৫০টির অধিক পারমাণবিক অস্ত্র রয়েছে।
পরাশক্তি এই দুই দেশের কাছে যে পরিমাণ অস্ত্রের
মজুত রয়েছে, তা বিশ্বের ম�োট পারমাণবিক অস্ত্রের
৯০ শতাংশের অধিক। যদিও এশিয়ার পরাশক্তি খ্যাত
আরেক শক্তিধর দেশ চীন অস্ত্রের সংখ্যা বাড়াচ্ছে।
তিন শতাধিক নতুন ক্ষেপণাস্ত্র মজুত করেছে তারা।
বিশ্লেষকদের মতে, ২০২১ সালের জানুয়ারি মাসে
বিশ্বে পারমাণবিক অস্ত্র মজুতের সংখ্যা ছিল ১৩
হাজার ৮০টি। ২০২২ সালের জানুয়ারিতে সে সংখ্যা
কমে ১২ হাজার ৭০৫টিতে দাঁড়িয়েছে।
সিপরির ২০২২ সালের বার্ষিক পর্যাল�োচনা সংক্রান্ত
প্রতিবেদনে প্রতিষ্ঠানটির গণবিধ্বংসী অস্ত্র কর্মসূচি
সংক্রান্ত পরিচালক উইলফ্রেড ওয়ান কথা বলেছেন।
তিনি দাবি করেন, পারমাণবিক অস্ত্রধর দেশের সবাই
তাদের অস্ত্রের মজুত বাড়াচ্ছে কিংবা উন্নত করছে।
অধিকাংশই পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ে বাগাড়ম্বর করছে,
পারমাণবিক অস্ত্র তাদের সামরিক ক�ৌশলে কী ভূমিকা
রাখছে, তা নিয়ে কথা বলছে। এটি খুবই উদ্বেগজনক
একটি প্রবণতা।

ভয়াবহ বন্যা

ভারতের মেঘালয় রাজ্যের চেরাপুঞ্জিতে বিগত ৩৭
বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত হয়েছে। সর্বশেষ খবর
অনুসারে গত (শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮টা পর্যন্ত) ২৪
ঘণ্টায় ওই অঞ্চলে প্রায় ৯৭২ মিলিমিটার বা ৯৭
দশমিক ২ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। আর ভারী
বর্ষণের ফলে ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়েছে ভাটির
প্রতিবেশী বাংলাদেশ। দেশের সিলেট বিভাগের বেশ
কয়েকটি জেলা এই এরই মধ্যে ভয়াবহ ভাবে বন্যা
কবলিত হয়ে পড়েছে। শুক্রবার বিকেল ৪টা পর্যন্ত
সিলেট নগরীর কুমারগাঁওয়ে ১৩২ / ৩৩ কেভির
মেইন গ্রিডের চার ইঞ্চি নিচে রয়েছে পানি। চারটি
উপকেন্দ্রের মধ্যে পানি ঢুকে যাওয়ায় বরইকান্দি ও
উপশহর উপকেন্দ্র বন্ধ রয়েছে। এদিকে সুনামগঞ্জের
সবগুল�ো বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র ও বৈদ্যুতিক খুঁটি পানিতে
তলিয়ে গেছে। এতে বেশ কিছু অঞ্চলে এরই মধ্যে
বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রয়েছে। পানি বৃদ্ধি অব্যাহত
থাকলে কুমারগাঁও ১৩২ / ৩৩ কেভি গ্রিডও বন্ধ
হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এমনটা হলে পুর�ো সিলেট
বিভাগ বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়বে। নেটওয়ার্ক বিচ্ছিন্নও
হয়ে পড়বে এই জনপদ। তবে কুমারগাঁওস্থ ১৩২ /
৩৩ কেভির মেইন গ্রিডটি চালু রাখার জন্য কাজ করছে
সেনাবাহিনীর একটি দক্ষ টিম। বিদ্যুৎ উন্নয়ন ব�োর্ড
(বিউব�ো) সূত্রে জানা গেছে, বাসাবাড়ির মিটার পানির
নিচে তলিয়ে যাওয়ায় নগরীর উপশহর এলাকায়
এরই মধ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।
দক্ষিণ সুরমা বিদ্যুতের সাবস্টেশনে পানি ওঠায় পুর�ো
দক্ষিণ সুরমা উপজেলা গতকাল বৃহস্পতিবার থেকে
বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছে। সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ
সমিতি জানায়, সমিতির সিলেট-১-এর অধীন ৪
লাখ ১৩ হাজার গ্রাহকের মধ্যে প্রায় ৫০ হাজার
গ্রাহক এবং সিলেট-২-এর অধীন ২ লাখ ১২ হাজার
গ্রাহকের মধ্যে অন্তত ৯০ হাজার গ্রাহক বিদ্যুৎহীন
আছে। বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকায় বন্যাকবলিত
অঞ্চলগুল�ো থেকে খবর পাওয়াও সম্ভব হচ্ছে না।
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বিচ্ছিন্নভাবে যেসব খবর পাওয়া গেছে, তাতে পুর�ো
অঞ্চলের বন্যা পরিস্থিতি স্মরণকালে সবচেয়ে ভয়াবহ
পরিস্থিতিতে এরই মধ্যে প�ৌঁছে গেছে।

এসএসসি পরীক্ষা

ব�োর্ডের এসএসসি জেনারেল, এসএসসি
ভ�োকেশনাল এবং দাখিল পরীক্ষা স্থগিত করা
হয়েছে। পরীক্ষার পরিবর্তিত সময়সূচি পরে
জানান�ো হবে।
টানা বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলের কারণে সিলেট ও
সুনামগঞ্জের বেশ কয়েকটি উপজেলা বন্যার
পানিতে ডুবে গেছে। আজ শুক্রবার সিলেটে
বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে।
বানভাসি মানুষকে উদ্ধারে কাজ শুরু করছে
বাংলাদেশ সেনাবাহিনী।
এছাড়াও ভারী বর্ষণ ও উজানের ঢলে কুড়িগ্রামে
ধরলা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে বিপৎসীমার
৩ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।
শুক্রবার সকালে পানি উন্নয়ন ব�োর্ড অফিস সূত্রে
জানা গেছে, ধরলা নদীর পানি সেতু পয়েন্টে
বিপৎসীমার ৩ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত
হচ্ছে। এছাড়াও তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্র নদের পানিও
বাড়ছে। তিস্তা নদীর পানি কাউনিয়া পয়েন্টে
৩৩ সেন্টিমিটার, ব্রহ্মপুত্র নদের পানি চিলমারী
পয়েন্টে ৫ সেন্টিমিটার এবং নুনখাওয়া পয়েন্টে
বিপৎসীমার ৩০ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে
প্রবাহিত হচ্ছে। গত কয়েক দিনের টানা বর্ষণ ও
পাহাড়ি ঢলের কারণে নদ-নদীর পানি বেড়েছে
নেত্রক�োণাতেও। ফলে সেখানে বন্যার আশঙ্কা
দেখা দিয়েছে।
বৃহস্পতিবার রাত ৮টা পর্যন্ত জেলার
কলমাকান্দা উপজেলার প্রধান নদী উব্দাখালীর
পানি বিপৎসীমার ৪৩ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে
প্রবাহিত হচ্ছিল।
১৯ জুন বাংলা ১ম পত্রের পরীক্ষার মধ্য দিয়ে
শুরু হওয়ার কথা ছিল এবারের এসএসসি
পরীক্ষা। রুটিন অনুযায়ী তত্ত্বীয় পরীক্ষা চলার
কথা ছিল ৬ জুলাই পর্যন্ত।

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি নিহত

তিনি জানান, খবর পেয়ে বিকালে নিহতের
গ্রামের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের
সমবেদনা জানিয়েছেন। এ সময় তিনি যে
ক�োন�ো প্রয়�োজনে তাদের সহয�োগিতার আশ্বাস
দেন। নিহত আবু সালেহ ম�োহাম্মদ মাহফুজ
আহমদ ন�োয়াখালী প�ৌরসভার ৫নম্বর ওয়ার্ড
হরিনারয়ণপুর এলাকার আবু তাহেরের ছেলে।
তিনি তার বাবা, স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়েসহ
আটলান্টা শহরে বসবাস করতেন। চার ভাই ও
দুই ব�োনের মধ্যে সবার বড় ছিলেন মাহফুজ
আহমদ। নিহতের জেঠাত�ো ভাই মাহবুব
হ�োসেন লিটন বলেন, প্রায় ১০ বছর আগে
যুক্তরাষ্ট্রে যান আবু সালেহ ম�োহাম্মদ মাহফুজ
আহমদ। পরবর্তীকালে আটলান্টা শহরে নিজে
একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালু করেন। প্রতিদিনের
মত�ো গত বুধবার বাসায় যাওয়ার জন্য দ�োকান
বন্ধ করছিলেন মাহফুজ। এ সময় দ�োকানের
বিপরীত দিক থেকে একজন বন্দুকধারী তাকে
লক্ষ্য করে কয়েক রাউন্ড গুলি ছুঁড়লে গুলিবিদ্ধ
হয়ে দ�োকানের সামনে পড়ে যান তিনি। এরপর
তাকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে স্থানীয় একটি
হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক
মাহফুজকে মৃত বলে ঘ�োষণা করেন।
উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার বিকালে স্থানীয় একটি
মসজিদে তার নামাজের জানাজা শেষে মরদেহ
দাফন করা হয় বলে জানায় নিহতের পরিবার।
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উত্তর আমেরিকা অফিস:
ইউক্রেনের কাছে অত্যাধুনিক চারটি
বৃহদাকৃতির ড্রোন (চালকবিহীন
বিমান) বিক্রির পরিকল্পনা থাকলেও
বর্তমানে এ নিয়ে দ্বিধায় আছে মার্কিন
সরকার। দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণায়ের
আপত্তিই এই দ্বিধার মূল কারণ।
(বাকি অংশ ১১ পৃষ্ঠায়)

¯§iYKv‡ji fqven eb¨v

cvwbi wb‡P wm‡jU-mybvgMÄ-†bÎ‡KvYv

আওয়াজবিডি ডেস্ক: সিলেট বিভাগের
বন্যা দেশের আগের সব রেকর্ড
ভেঙেছে। উজান থেকে আসা ঢলে এই
বিভাগের ৮০ শতাংশ এলাকা এখন

পানির নিচে। এর মধ্যে সুনামগঞ্জের ৯০ পানি। আগামী দুই দিনে এই পানি
শতাংশ এলাকা ডুবে গেছে। বাকি তিন আরও বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে
জেলার শহরের কিছু উঁচু স্থান, পাহাড়ি বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র।
এলাকা এবং ভবন ছাড়া সবখানে এখন
(খবরের বাকি অংশ ১১ পৃষ্ঠায়)

hy³iv‡óªi †P‡q †ewk cvigvYweK
A‡¯¿i gvwjK ivwkqv

আওয়াজবিডি ডেস্ক: বিশ্বব্যাপী আগামী
কয়েক বছরের মধ্যে পারমাণবিক
অস্ত্রের সংখ্যা কয়েক দশকের মধ্যে
সর্বোচ্চ পরিমাণে বাড়তে পারে।
স্নায়ুযুদ্ধের পর প্রথমবারের মত�ো
সবচেয়ে অধিক সংখ্যক পারমাণবিক

অস্ত্রের মজু ত হতে পারে। এ ধরনের
অস্ত্র ব্যবহারের ঝুঁ কিও গত দশকের
মধ্যে সর্বোচ্চ বলে জানা যায়। গত ১৩
জু ন সু ইডেনভিত্তিক সংস্থা স্টকহ�োম
ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ
(খবরের বাকি অংশ ১১ পৃ ষ্ঠায়)

gnvbex (mv.) †K KUzw³i
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উত্তর আমেরিকা অফিস: মহানবী
হযরত মু হাম্মদ (সা.) সম্পর্কে
ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপির
জ্যেষ্ঠ দুই নেতার বিতর্কিত মন্তব্যের

নিন্দা জানিয়েছে যু ক্তরাষ্ট্র। স্থানীয়
সময় বৃ হস্পতিবার মহানবীকে (সা.)
নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্যের নিন্দা
জানায় দেশটি।(বাকি অংশ ১১ পৃ ষ্ঠায়)

আওয়াজবিডি ডেস্ক: বন্যার কারণে
সারা দেশে ১৯ জুন থেকে শুরু
হতে যাওয়া এসএসসি পরীক্ষা
স্থগিত করা হয়েছে। শুক্রবার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সংবাদ

বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানান�ো হয়েছে।
এতে বলা হয়েছে, দেশের সার্বিক
বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায়
আগামী ১৯ জুন অনুষ্ঠিতব্য সকল
শিক্ষা (খবরের বাকি অংশ ১১ পৃষ্ঠায়)

fqven eb¨vq GmGmwm cixÿv ¯’wMZ

যুক্তরাষ্ট্রে বন্দুকধারীর
গুলিতে বাংলাদেশি নিহত

উত্তর আমেরিকা অফিস: যুক্তরাষ্ট্রের
আটলান্টা শহরে বন্দুকধারীদের গুলিতে
আবু সালেহ ম�োহাম্মদ মাহফুজ আহমদ
(৫০) নামে এক বাংলাদেশির মৃত্যু
হয়েছে। তার গ্রামের বাড়ি ন�োয়াখালী
জেলার প�ৌর এলাকায়। সেখানে

মাহফুজের মৃত্যুতে শ�োকের মাতম
বইছে। বৃহস্পতিবার (১৬ জুন) ন�োয়াখালী
প�ৌরসভার ৫নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর
রতন কৃষ্ণ পাল গণমাধ্যমকে এ তথ্য
নিশ্চিত করেছেন।
(খবরের বাকি অংশ ১১ পৃষ্ঠায়)

কুমিল্লায় নির্বাচন
কমিশন ব্যর্থ : ফখরুল

আওয়াজবিডি ডেস্ক: কুমিল্লা সিটি
করপ�োরেশনে নির্বাচন কমিশন (ইসি)
পুর�োপুরি ব্যর্থ হয়েছে বলে দাবি করেছেন
বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম
আলমগীর। তিনি বলেন, একজন সংসদ
সদস্যকে কুমিল্লা থেকে বের করতে না পেরে
নিজের ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে ইসি।
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