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উত্তর আমেররকা অরিস: যুক্তরাম্রে ২০২০ সামের প্রেরসমেন্ট 
রির্াচমির িে রারিমের জি্য সামরক প্রেরসমেন্ট প্োিাল্ড 
ট্াম্প িখিকার ভাইস-প্রেরসমেন্ট োইক প্েন্সমক 
অবরধভামর চাে রিম়েরিমেি।
                                     (খরমরর রারক অংশ ২়ে েৃষ্া়ে)

e›`yK AvBb wb‡q gvwK©b 

wm‡bUi‡`i mg‡SvZv

উত্তর আকমশরেয অশিস:
আকনেয়যস্ত্র শনয়ন্ত্রণ আইন সাংস্যর 
শবষকয় রক্ষণিীল শরপযবশলে 
েকলর রবি েকয়েজন শসকনটকরর 
সকগে ক্ষমতযসীন ররকমযক্্যটকের 

সমকেযতয হকয়কে। এখন পর্ডন্ত 
বন্ুে শনয়ন্ত্রকণর শবকরযশিতযেযরী 
শরপযবশলে েকলর ১০ শসকনটর 
বন্ুে শনয়ন্ত্রকণর পকক্ষ মত 
শেকয়কেন।(বযশে অাংি ২য় পৃষ্যয়)
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উত্তর আকমশরেয অশিস: মযশে্ডন 
রুক্তরযক্রের রটক্যস অগেরযকজ্র 
রযলযস িহকর ১০ জুন এ ে্যম্প 
শুরু হয়, রিষ হকয়কে ১২ জুন। 
ওয়যশিাংটন শরশসকত অবশথিত 
বযাংলযকেি েূতযবযস এই রসবয 
শেকয়কে। (বযশে অাংি ২য় পৃষ্যয়) 
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উত্তর আকমশরেয অশিস: 
শনউইয়ে্ড শসশটকত উবযর 
ও শলিট ড্যইভযরকের 
রবতন বযড়কলয। ইকয়যকলয 
ে্যকবর রযত্ীভযড়য বৃশধির 
েযশব রজযড়যকলয হকছে। আগযমী 
১ মযর্ড রেকে উবযর ও শলিট 
ড্যইভযরকের রবলযয় তয েযর্ডের 

হকব। একত 
তযকের রবতন 
গকড় প্রশত বের 
৪ হযজযর রলযর 
বযড়কব। শসশটকত 

েম্ডরত ৯০ হযজযর শনয়শমত ও 
শনয়শমত ড্যইভযর উপেৃত হকবন।
          (বযশে অাংি ২য় পৃষ্যয়)
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উত্তর আকমশরেয অশিস: লযকখয আকমশরেযন এশপ্রকলর 
পর রমশরকেইর রবশনশিট হযরযকবন। এরমকি্ রবশিরভযগ 
পড়কবন ইশমগ্্যন্ট, এেশনে গ্রুপ ও েযগজপত্হীন 
জনকগযষ্ী। ২০২০ সযকলর শুরুকতই রেযশভর-১৯ 
প্যনকরশমে েযরকণ রেিব্যপী ‘প্যনকরশমে রহলে 
ইমযরকজশসি’ র�যষণয েরয হয়। (বযশে অাংি ২য় পৃষ্যয়)
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আওয়যজশবশর ররস্: রযরয ভযবকেন 
রযশিয়য-ইউকক্ন রুকধির আকগ 
রুক্তরয্রে ও পশচিময রেিগুকলযর 
প্রভযবপুষ্ট রর শবশ্বব্বথিয শেল, 
তয আবযর শিকর আসকব— তযরয 
ভ্যশন্তর মকি্ রকয়কেন বকল মকন 
েকরন রযশিয়যর রপ্রশসকরন্ট।
(খবকরর বযশে অাংি ২য় পৃষ্যয়) 

hy³iv‡óª AveviI †Mvjv¸wj

wbnZ 2

উত্তর আকমশরেয অশিস: রুক্তরযক্রে 
এেশট শগজ্ডযয় রগযলযগুশলকত দুই 
জন শনহত হকয়কেন। এ �টনযয় 
আহত হকয়কেন আরও এেজন। 
থিযনীয় সময় বৃহস্পশতবযর (১৬ জুন) 
রেিশটর আলযবযময অগেরযকজ্র 
এেশট শগজ্ডযয় রগযলযগুশল ও 
হতযহকতর এই �টনয �কট। মযশে্ডন 
পুশলকির বরযত শেকয় শুক্বযর (১৭ 
জুন) এে প্রশতকবেকন এই তে্ 
জযশনকয়কে বযত্ডযসাংথিয এএিশপ।

(বযশে অাংি ১১ পৃষ্যয়)
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ভ�ঠাট বঠাতিল করতি
আর এটি ক্যারেটে রিমে িাঙ্ার সে়ে প্েন্সমক ররেজ্জিক 
েরররথিরিমি প্িমে, এেিটাই রেমি যুক্তরা্রে কংমরেমসর 
একটি ে্যামিে।
কংমরেমসর আইি-রেমেিারা ক্যারেটে রিমের প্সই 
িাঙ্ার ঘটিা রিম়ে শুিারির সে়ে প্েমন্সর একজি 
সিকারীর রক্তর্য শুিরিমেি। প্সখামি রিরি জারিম়েমিি, 
কীভামর প্জা রাইমেমির ররজ়ে িস্যাৎ কমর প্িও়োর 
প্চষ্া কররিে প্িা়োইট িাউস।
করেটি প্চ়োরে্যাি প্ররি থম্পসি রমেমিি, ট্ামম্পর 
কামি প্েন্স িরি স্ীকার িা করার েধ্য রিম়ে যুক্তরাম্রের 
গেিন্ত্র আসমে ট্ামম্পর েররকল্পিা িস্যাৎ কমর রিম়েমি। 
কংমরেমসর এই করেটি সামরক প্রেরসমেন্ট ট্ামম্পর 
রররুমধে ক্ষেিা়ে টিমক থাকার জি্য অভু্যত্াি প্চষ্ার 
অরভমযাগ িুমেমি।
২০২১ সামের ৬ জািু়োরর যুক্তরাম্রের কংমরেমস ওই 
িােো চারেম়েরিে ট্াম্প সেথক্রা। িখি কংমরেস 
সিস্যরা প্রেরসমেন্ট প্জা রাইমেমির জ়েমক আিুষ্ারিক 
করার রেররি়ো়ে অংশ রিরছিমেি। ট্াম্প কংমরেস করেটির 
এই শুিারিমক ‘ক্যাঙ্ারু প্কাট্’ আখ্যার়েি কমর রিরস্ার 
কমরমিি।
িার িারর, িমভম্বমরর েধ্যরিতী রির্াচি প্থমক আমেররকাি 
জিগমের দৃরষ্ সরামিই এসর করা িমছি। রৃিস্পরিরার 
প্েমোরি্যাট প্িিৃত্াধীি কংমরেস করেটিমি িৃিী়ে িিার 
শুিারি িম়েমি। প্সখামি েূেি প্রেরসমেমন্টর রির্ারচি 
িও়োর সাংররধারিক রেররি়োর ওের দৃরষ্ প্িও়ো িম়েরিে।
প্োিাল্ড ট্াম্প রেকামশ্যই িখি রমেরিমেি, প্রেরসমেন্ট 
রির্াচমির িে কংমরেমস অিুমোিমির প্য রেররি়ো প্সটি 
থিরগি করার ক্ষেিা ভাইস প্রেরসমেমন্টর আমি। যরিও 
আইি ররমশষজ্ঞরা িার এ িারর িাকচ কমর রিম়েমিি।
প্েমন্সর িখিকার আইিজীরী প্রেগ জ্যাকর করেটির 
সােমি রমেমিি, ‘িামির েয্ামোচিা ও কেি প্সন্সই’ 
প্েন্সমক রিরচিি করমি সিা়েিা কমররিে প্য রির্াচমির 
িে উমটে প্িও়োর প্কামিা ক্ষেিা িার প্িই।
োইমকে েুটিগ একজি সামরক জজ ও প্েমন্সর 
অিািুষ্ারিক সিকারী। রিরি রমেমিি, প্েন্স যরিও 
ট্ামম্পর কথা শুিমিি, িািমে আমেররকামক চরে 
সাংররধারিক সংকমট েড়মি িমিা।
রৃিস্পরিরামরর শুিারির সে়ে একটি িুমটজ প্িখামিা ি়ে 
প্যখামি ক্যারেটে রিমে প্েমন্সর িাঁরস প্চম়ে প্্াগাি 
প্িও়ো িম়েমি। আর এটি িম়েমি ট্ামম্পর এক রকৃ্তিার 
ের প্যখামি রিরি প্েন্সমক ‘সঠিক কাজ’ করমি েরােশ্ 
রিম়েরিমেি।
করেটির সিস্যরা রমেমিি, ওই সে়ে প্োিাল্ড ট্াম্প 
রাররার টুইট কমর প্েমন্সর সািরসকিা রিম়ে কটাক্ষ 
কমরমিি। আর রিরি এেি সে়ে এটা কমরমিি যখি 
ক্যারেটে রিমে ভাংচুর চেরিে।
প্ররি থম্পসি রেমিি, ‘োইক প্েন্স চাে রেরিমরাধ 
কমররিমেি, কারে রিরি জািমিি প্য এটা অবরধ। রিরি 
জািমিি প্য এটা ভুে। িার এই সািরসকিা িামক 
োরাত্মক ররেমি প্িমেরিে।’
যখি ভরমি িাণ্ডর চেরিে িখি প্ভিমরই কাজ 
কররিমেি প্েন্স। রসমরিট সারভ্মসর প্োকজি কীভামর 
িামক ও িার েরররামরর সিস্যমির রিরােমি সররম়ে প্ি়ে 
প্সসর িররও প্িখামিা ি়ে শুিারির সে়ে।

বন্দু ক আইন তনতে
প্রস্যকবর রবি শেেু শবষকয় আকলযরনয রিষ। 
রসযমবযকরর মকি্ই এর খসড়য ততশর হওয়যর 
েেয শেল। রুক্তরযক্রে রযজননশতে েলগুকলযর এই 
সমকেযতযকে স্যগত জযশনকয়কে আকনেয়যস্ত্র শনয়ন্ত্রণপন্ী 
শবকক্ষযভেযরীরয। সম্প্রশত শনউ ইয়কে্ডর বযকিকলযকত 
সুপযর মযকে্ডকট গণগুশলকত ১০ জন এবাং রটক্যকসর 
উভযলকের স্ুকল গণগুশলর �টনযয় ১৯ শিশুসহ ২১ 
জন শনহত হওয়যর রপ্রক্ষযপকট রুক্তরযক্রে অস্ত্র শনয়ন্ত্রণ 
আইন পযকসর েযশবকত নতুন েকর জনমত রজযরেযর 
হকয়কে। গত িশনবযর রেিজুকড় শবকক্ষযভ েকর অস্ত্র 
শনয়ন্ত্রকণর পকক্ষর এেশট সাংগঠন। একত ররযগ রেয় 
শবপুলসাংখ্ে মযনুষ।   আকন্যলনেযরীকের ক্মযগত 
েযশবর মুকখ অস্ত্র শনয়ন্ত্রকণ শসকনট পর্ডযকয় ররকমযক্্যট 
ও শরপযবশলেযনকের এটযই প্রেম রেযকনয সমকেযতয। 

খসড়য প্রস্যকব ২১ বেকরর েম বয়সীকের েযকে অস্ত্র 
শবশক্র রক্ষকত্ েকঠযরভযকব রক্তযর অতীত ররের্ড 
রযরযই এবাং বন্ুকের অনবি রেনযকবরযর শনয়ন্ত্রকণর 
শবষয় েযেকব বকল জযনয রগকে। বন্ুে শনয়ন্ত্রকণর 
পেকক্ষকপর শবরুকধি শরপযবশলেযনরয বরযবরই েট্টর। 
রস েযরকণ আকনেয়যস্ত্র শনয়ন্ত্রকণর ররকেযকনয িরকনর 
পেকক্ষকপ শরপযবশলেযনকের সমে্ডন রবি তযৎপর্ডপূণ্ড 
শবষয়। ১০০ আসকনর শসকনকট বত্ডমযকন ররকমযকক্শটে 
ও শরপযবশলে উভয় েকলরই সেস্ সাংখ্য সমযন। 
শসকনকট রেযকনয প্রস্যব পযস হকত হকল অবি্ই ৬০ 
রভযকটর প্রকয়যজন হয়। রস শহসযকব বন্ুে শনয়ন্ত্রণ 
আইন পযকসর জন্ শরপযবশলে েকলর েমপকক্ষ 
১০ শসকনটকরর সমে্ডন প্রকয়যজন, রয এই মুহূকত্ড 
আকে।   রুক্তরযক্রে বন্ুে আইন শনকয় েলগুকলযর 
সমকেযতযকে মযশে্ডন রপ্রশসকরন্ট রজয বযইকরন ‘সশঠে 
পকে পেকক্ষপ’ আখ্য শেকয়কেন। এ শবষকয় ২০১৮ 
সযকল রলেযশররযর পযে্ডল্যন্ড স্ুকল গুশলর �টনযয় 
আহত ররশভর হগ বকলন, ‘এশট রেযট হকলও এেশট 
অগ্গশত। ’ ২০১১ সযকল অ্যশরকজযনযয় বন্ুে হযমলযয় 
আহত সযকবে আইন প্রকণতয গ্যশরিকয়ল শগকিযর্ডস 
বকলন, ‘এশগকয় রযওয়যর গুরুত্বপূণ্ড পেকক্ষপ। ’ 
শতশন আকরয েযশব েকরন, এ উকে্যগশট শবগত ৩০ 
বেকরর মকি্ প্রেম রেযকনয পেকক্ষপ, রযর মি্ শেকয় 
োংকগ্স বন্ুে সাংশলিষ্ট শনরযপত্তযয় বড় পেকক্ষপ শনকত 
পযকর। শসকনকট সাংখ্যগশরষ্ ররকমযকক্শটে েলীয় 
রনতয রযে শুমযর বকলন, সযশব্ডে অগ্গশতকত শতশন 
সন্তুষ্ট। খুঁশটনযশট শবষয় সুশনে্ডশষ্ট েরযর পর শিগশগরই 
আইনশট শসকনকট রভযটযভুশটর জন্ শেকত রযন শতশন।  
আকনেয়যস্ত্র রযখযর অশিেযকরর পকক্ষ সশক্য় রুক্তরযক্রের 
সবকরকয় প্রভযবিযলী সাংগঠন ন্যিনযল রযইকিল 
অ্যকসযশসকয়িন (এনআরএ) জযনযয়, আইন সাংস্যকরর 
সম্পূণ্ড খসড়য রেকখ তযরয এই শবষকয় প্রশতশক্য়য 
জযনযকব। অস্ত্র আইকন েড়যেশড়র শবরুকধি এনআরএ 
বরযবরই অনড় অবথিযন শনকয় আসকে। সূত্ : শবশবশস

ইতেঠাতলঠা ক্ঠাতবর �ঠাড়ঠা
শসশট রময়র এশরে অ্যরযমস গত সপ্যকহ র�যষণয 
রেন। ২০১৮ সযকল তযকের রবতন তেয রযত্ী ভযড়যর 
পশরমযণ বযড়যকনয হকয়শেল। নতুন শনয়কম রযলেরয 
প্রশত মযইল নূ্নতম ১.১৬ রলযর এবাং প্রশত শমশনকট 
০.৫৯ রলযর পযকবন। িকল শসশটর উবযর ও শলিট 
রযলেকের রবতন বৃশধি পযকব ৫.৩%। শনউইয়ে্ড ট্যশক্ 
ওয়যে্ডযস্ড এলযকয়কসির এশক্শেউশটভ রযইকরক্টর তভরবী 
রেিযই এে শববৃশতকত বকলকেন, শনউইয়ে্ড রটেকট 
উবযর, শলিট ও রভযয়য রযলেরয রবসরেযশর খযকত 
সব্ডবৃহৎ েম্ডী বযশহনী। এরযই শনউইয়ে্ড শসশটকে সরল 
ও প্রযণবন্ত রযখকত অত্ন্ত  গুরুত্বপূণ্ড ভূশমেয পযলন 
েরকে। তযকের অশিেযাংিই ইশমগ্্যন্ট েশমউশনশটর। 
রযরয তযকের েযশরদ্রতয েযশটকয় উঠযর জন্ শেনরযত 
পশরশ্ম েরকেন। শতশন আরও বকলন, ‘আমরয 
শনত্প্রকয়যজনীয় সযমগ্ী, শবকিষ েকর সেল খযকে্র 
মূল্ বৃশধির রযকপ শনকস্পশষত হশছে।  শনউইয়ে্ড শসশটর 
মত ব্য়বহুর এেশট িহকর বযশড়ভযড়য আেযিরুশবি 
হকয়কে। রযরয গযশড় রযশলকয় জীশবেয শনব্ডযহ েকরন 
তযকের রক্ষকত্ গ্যস ও রমরযমত ব্য়সহ গযশড়র 
পশররযলনয ব্য় বৃশধি রপকয়কে। শসশট ৫.৩% রবতন 
বৃশধি েরযয় হযজযর হযজযর পশরবযর শেেুটয হকলও স্শস্ 
খুঁকজ পযকব। সযমযন্ হকলও মূল্ বৃশধি জশনত অবথিযর 
সকগে খযপ খযইকয় শনকত পযরকব।
এশেকে শসশটকত েম্ডরত ১৩ হযজযর ইকয়যকলয ে্যব 
ড্যইভযর ভযড়য বৃশধির জন্ রজযড়যকলয েযশব তুলকেন। 
তযরয উবযর ও শলিকটর ভযড়য বৃশধিকে স্যগত জযনযন। 
পযিযপযশি তযরয বকলন, মুদ্রযশফিশতর প্রভযব ও 
জীবনরযত্যর ব্য়ভযর বৃশধি সেলকেই আ�যত েরকে। 
এ রেকে ইকয়যকলয ে্যব ড্যইভযররযও ররহযই পযকছেন 
নয। তেশনে আকয়র িতেরয ৭০ ভযগ রকল রযয় গযশড়র 
শলজ ও শবশভন্ন সযররযকজ্ড। শেনকিকষ �কর শিরকত 
হয় সযমযন্ েকয়েশট রলযকর। এমতযথিযয় ইকয়যকলয 
ে্যকবর রযত্ীভযড়য বৃশধির প্রস্যব রুশক্তসগেত। এখনই 
উশরত শটএলশস ও শসশটকে এশগকয় আসয।

ভেতিতকইি ভেতক বঠাদ

একত শুিুমযত্ আকবেকনই সবযই রমশরকেইর সুশবিয 
রপকত শুরু েকরন। শরশনউয়যল আকবেন সযবশমট 
শোংবয ইনেযম রযরযই বযেযই েযড়যই এই সুশবিয রগল 
দুই বের আকমশরেযনরয রপকয় আসকেন।
নতুন েকর রেযন আকেি নয হকল ১৬ এশপ্রল ২০২২ 
প্যনকরশমে রহলে ইমযরকজশসি রিষ হকব। শুরু হকব 
শপ্র-প্যনকরশমে এর মকতয রমশরকেইর রবশনশিট 
পযবযর শনয়মতযশন্ত্রে প্ররশলত েযর্ডক্ম। এ সুশবিয 
অব্যহত রযখকত হকল সময়মত শরশনউয়যল প্যকেজ 
শরটযন্ড েরকত হকব। নয েরকলই রমশরকেউর সুশবিযর 
সমযশপ্। শরশনউয়যল েরকত হকল ইনেযম টে্যটযস, 
হযউজকহযল্ড তে্, রপ-টেযি শোংবয এমপ্লয়যকরর 
শলশখত শরশঠ েযশখল েরকত হকব। শহউম্যন শরকসযস্ড 
এরশমশনক্রেিন (এইরঅঅরএ) আইআরএস রযটয 
পরীক্ষযনীশরক্ষয েকর আকবেকনর ব্যপযকর শসধিযন্ত 
রেকবন। রযকের েযগজপত্ রনই এমন ইশমগ্্যন্ট 
েশমউশনশট রমশরকেইর সুশবিয বশচিত হকবন।
রসন্টযর ির রমশরকেয়যর এ্ন্ড রমশরকেইর সযশভ্ডকসর 
তে্যনুসযকর েকরযনযেযকল প্রশত ৪ জকন ১ জন 
আকমশরেযন এই রমশরকেইর সুশবিয রভযগ েকরকেন। 
এই সাংখ্য প্রযয় ৭৭ শমশলয়ন বয ৭ রেযশট ৭ লযখ।  
পযবশলে রহলে ইমযরকজশসি রময়যে রিষ হবযর সযকে 
রমশরকেইর অশিসগুকলযকতও শুরু হকব এে িরকনর 
সুনযমী। লযকখয আকবেন পড়কত েযেকব রমশরকেইর 
শরশনউয়যল আকবেকনর। সীশমত জনবল শনকয় এই 
আকবেকনর িয়সযলয েরকত তযকের শহমশিম রখকত 
হকব। েকলযরযকরয রটেকটর অশিশসয়যলরয বকলকেন, 
প্রযয় ৫ লযখ রমশরকেইর শরশসশপকয়ন্ট এর শরশনউয়যল 
আকবেন সহসযই খশতকয় রেখকত হকব। একের িতেরয 
৩০ ভযগই হয়কতয শরশনউয়যল শরেুকয়কটে সযড়য রেকব 
নয। অকটযকমশটে্যশল তযরয রবশনশিট হযরযকব। িতেরয 
৪০ ভযকগর রমশরকেইর রবশনশিট হযরযকনযর সম্যবনয 
ররকয়কে ইনেযম শরসকেযয়যশলশিকেিকনর ওপর। 
উেয রটেকটর রহলে শরপযট্ডকমকন্টর টেযশরকজ রেখয 
রগকে, রযকজ্র ১ লযখ ২০ হযজযর মযনুষ রমকশরকইর 
হযরযকবন। এর ৬০ হযজযরই শিশু। এশরকজযনযর 
রমশরকেইর রযইকরক্টর বকলকেন, রটেকটর ৫ লযখ মযনুষ 
রমশরকেইর সুশবিয হযরযকনযর েুঁশেকত রকয়কেন।
রপ্রশসকরন্ট রজয বযইকরন তযর প্রস্যশবত ‘শবল্ড ব্যে 
রবটযর’ আইকন পযবশলে রহলে সুশবিযকে আরও 
বযড়যকত প্রস্যব েকরশেকলন। রয হযউকজ পযি হকলও 
শসকনকট তয আটকে রযয়। শবলশট উভয় র্যবিযকর পযি 
হকল ইমযরকজশসি রমশরকেইর সুশবিয আরও এে 
বের বযড়কতয। এমতযবথিযয় এশপ্রকলর পর লযকখয 
আকমশরেযনকে রমশরকেইর রহলে রবশনশিট সুশবিয 
হযরযকনযর িাংেযর মকি্ পড়কত হকলয।

যদু ক্তরঠাত্রের শঠাসন
তযর মকত এই রুধি এে সময় রেকম রগকলও আকগর 
রসই শবশ্বব্বথিয আর শিরকব নয। রযশিয়যর রযশিয়যর 
শবিতীয় বৃহত্তম িহর ও বন্র নগর রসন্ট শপটযস্ডবযকগ্ড 
শুরু হকয়কে। রসন্ট শপটযস্ডবযগ্ড ইন্টযরন্যিনযল 
ইকেযনশমে রিযরযকমর (এসশপআইইএি) সকমেলন। 
শুক্বযর সকমেলকন রেওয়য বক্তকব্ রযশিয়যর 
রপ্রশসকরন্ট বকলন, ‘পশচিময অশভজযতরয ভযবকে 
(রুকধির আগ পর্ডন্ত) তযকের িযশসত ও প্রভযবপুষ্ট শবশ্ব 
ব্বথিয শেল, তয শররথিযয়ী এবাং রুধি রিষ হকল তয রির 
শিকর আসকব; শেন্তু তযরয আসকল এখনও অতীকতর 
স্ৃশতকত েুকল আকে।’
‘রেযকনয শেেুই শররথিযয়ী নয়। রেউ রশে রভকব েযকেন 
রর অিযন্ত এই সমকয়র রিকষ সবশেেু আবযর আকগর 
অবথিযয় শিকর রযকব, তযহকল শতশন ভ্যশন্তর মকি্ 
রকয়কেন; এমন হওয়য সম্ব নয়। েযরণ, এই মুহূকত্ড 
শবশ্ব রর পশরবত্ডকনর মকি্ শেকয় রযকছে—তয রমৌশলে, 
গভীর ও অপশরবত্ডনীয়।’
‘১৯৯১ সযকল রসযশভকয়ত ইউশনয়কনর ভযঙন ও িীতল 
রুকধির অবসযকনর পর রুক্তরয্রে শনকজকে ঈশ্বকরর 
বযত্ডযবযহে ভযবয শুরু েরল; এমন এে বযত্ডযবযহে, 
রযর রেযকনয বযিয রনই, বযি্বযিেতয রনই— রেবল 
আকে স্যে্ড; আর রসসব স্যে্ড তযরয উচ্যরণ েরত 
িম্ডীয় রলিযকের মকতয ।’
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সুইস ব্যাংকে বযাংলযকেশিকের
টযেয জমযর ররের্ড

রিজস্ রেরিমরিক: সুইজারে্যামডের 
রররভন্ন র্যাংমক গি এক রিমর 
রাংোমিরশমির টাকার েররোে 
িরজরররিীিভামর প্রমড়মি। গি 
রির (২০২১ সাে) রাংোমিরশরা 
সুইস র্যাংমক রো়ে রিি িাজার 
প্কাটি টাকার সেেররোে অথ ্জো 
কমরমিি। রৃিস্পরিরার (১৬ জুি) 
সুইজারে্যামডের প্কন্দী়ে র্যাংক 
সুইস ি্যাশিাে র্যাংমকর (এসএিরর) 
রেকারশি রারষক্ রেরিমরিমি এ িথ্য 
জািামিা িম়েমি।
 সুইস ি্যাশিাে র্যাংমকর 
রারষক্ রেরিমরিমি প্িখা যা়ে, ২০২১ 
সামে প্সখািকার র্যাংকগুমোমি 
রাংোমিরশমির জো রাখা অমথর্ 
েররোে রো়ে ৮ িাজার ৩৩৩ প্কাটি 
টাকা; যা প্িশটির র্যাংকগুমোমি 
রাংোমিরশমির এ যারৎকামের 
সমর্াচ্চ েররোে অথ ্করা জো।
 এসএিররর রেরিমরিমি রো 
িম়েমি, গি রির সুইজারে্যামডের 
শিারধক র্যাংমক রাংোমিরশমির 
আোিি ৮৭২ রেরে়েি সুইস ফাঁমি 
প্েৌঁমিমি। সুইজারে্যামডের রেরি 
ফাঁ রাংোমিমশর ৯৫ টাকার সোি। 
প্সই রিমসমর প্সখািকার র্যাংমক 
রাংোমিরশমির জো করা অমথর্ 
েররোে রো়ে ৮ িাজার ৩৩৩ প্কাটি 
টাকা। ররমবের রররভন্ন প্িমশর িাজার 
িাজার োিুষ সুইজারে্যামডের 
র্যাংকগুমোমি বরধ-অবরধ েমথ 
উোরজ্ি অথ ্ গরছিি রামখি। 
প্িশটির কম�ার প্গােিী়ে র্যাংরকং 
িীরির কারমে সারা দুরি়োর োিুষ 
প্সখামি অথ ্জো রামখি।
 সুইজারে্যামডের আইমি 
রোিকমির প্গােিী়েিা দৃঢ়ভামর 
রক্ষার রি়েে রম়েমি। এ আইমির 
িমে প্িশটির র্যাংকগুমো প্কামিা 
েরররথিরিমিই রোিকমির িথ্য 
কারও কামি রেকামশ রাধ্য ি়ে। 
িমে কারা, প্কি অথরা কীভামর 
অথ ্ র্যাংমক রাখমিি, প্স সম্পমক্ 
র্যাংকগুমো কাউমক প্কামিা িথ্য 

প্ি়ে িা।
 রেরিমরিি েয্ামোচিা়ে 
প্িখা প্গমি, ২০২০ সামে 
সুইজারে্যামডের র্যাংকগুমোমি 
রাংোমিরশমির জো অমথর্ েররোে 
িার আমগর রিমরর িুেিা়ে কে 
রিে। ওই রির সুইস র্যাংমক 
রাংোমিরশমির গরছিি অমথর্ 
েররোে রিে ৫৬ প্কাটি ৩০ োখ 
সুইস ফাঁ; যা রাংোমিরশ েুদ্া়ে রো়ে 

৫ িাজার ২০৩ প্কাটি টাকা।
 িার আমগর রির অথা্ৎ 
২০১৯ সামে প্িশটির রররভন্ন র্যাংমক 
রাংোমিরশমির অমথর্ েররোে রিে 
৬০ প্কাটি ৩০ োখ ফাঁ। ২০১৮ 
সামে এই অমথর্ েররোে রিে ৬২ 
প্কাটি সুইস ফাঁ। আর ২০১৭ সামে 
এর েররোে রিে ৬৬ প্কাটি ১৯ োখ 
সুইস ফাঁ।
 িমর ২০২১ সামে 
রাংোমিরশমির েমিা সুইস র্যাংমক 
ভারিী়েমির অথ ্ গরছিি রাখার 
েররোেও র্যােক রৃরধে প্েম়েমি। 
রৃিস্পরিরার ভারমির রা্রো়েত্ত 
রাি্া সংথিা রেটিআইম়ের এক 
রেরিমরিমি রো িম়েমি, সুইস 
র্যাংমক ভারিী়েমির গরছিি 
অথ ্ আমগর রিমরর িুেিা়ে ৫০ 
শিাং মশরও প্র রশ প্রমড় ৩০ িাজার 
প্কাটি রুরেমি প্েৌঁমিমি। যা গি 
১৪ রিমরর েমধ্য সুইজারে্যামডের 
রররভন্ন র্যাংমক ভারিী়েমির সমর্াচ্চ 
েররোে অথ ্জো।
 রেটিআই রেমি, ২০২০ 

সামে সুইস র্যাংমক ভারিী়েমির 
অথ ্জোর েররোে রিে ২ িশরেক 
৫৫ রররে়েি সুইস ফাঁ রা ২০ িাজার 
৭০০ প্কাটি রুরে। এর িমে সুইস 
র্যাংমক ভারিী়েমির অথ ্জো টািা 
রবিিী়ে রিমরর েমিা রৃরধে প্েম়েমি।
এরশ়োর প্িশগুমোর েমধ্য 
োরকস্ামির িাগররকমিরও গি রির 
সুইস র্যাংমক অথ ্ জোর েররোে 
প্রমড়মি। ২০২১ সামে োরকস্ারিরা 
সুইস র্যাংমক জো কমরমিি ৭১২ 
রেরে়েি সুইস ফাঁ।
সুইস র্যাংমক অথ ্ রাখার শীমষ ্
কারা?
 সুইস ি্যাশিাে র্যাংমকর 
রেরিমরিি অিুযা়েী, ২০২১ সামে 
সুইজারে্যামডের র্যাংকগুমোমি 
সমর্াচ্চ েররোে অথ ্জো কমরমিি 
ররিটিশ িাগররকরা। সুইস র্যামকে 
৩৭৯ রররে়েি সুইস ফাঁ জো প্রমখ 
এই িারেকার সরার শীমষ ্ আমি 
যুক্তরাজ্য।
আর এরেরই রবিিী়ে থিামি আমি 
যুক্তরা্রে। োরক্ি িাগররকরা ১৬৮ 
রররে়েি সুইস ফাঁ জো প্রমখমিি 
সুইজারে্যামডের রররভন্ন র্যাংমক। 
িারেকা়ে োত্র এই দুটি প্িমশর 
িাগররকরা ১০০ রররে়েি সুইস ফাঁর 
ওেমর অথ ্গরছিি প্রমখমিি।
সুইস র্যাংমক অথ ্ জো রাখা অি্য 
শীষ ্১০ প্িশ িে— ওম়েস্ট ইরডেজ, 
জাো্রি, ফান্স, রসঙ্ােুর, িংকং, 
েুমসেেরাগ্, রািাো, প্িিারে্যাডেস, 
প্কে্যাি বিীেেুঞ্জ এরং সাইরোস।
এই িারেকা়ে ভারি রম়েমি ৪৪িে 
থিামি। এরেরই আমি প্োে্যাডে, 
িরক্ষে প্কারর়ো, সুইমেি, রািরাইি, 
ওোি, রিউরজে্যাডে, িরওম়ে, 
েররশাস, রাংোমিশ, োরকস্াি, 
িামঙ্রর এরং রিিে্যাডে।
২০২১ সামে সুইজারে্যামডের ২৩৯টি 
র্যাংমকর সেন্বম়ে সুইস র্যারকেং 
প্স্পকট্ামে রোিমকর আোিি 
প্রমড় রো়ে ২ িশরেক ২৫ ট্রিরে়েি 
সুইস ফাঁমি িাঁরড়ম়েমি।

এবযকরর ঈকে েুশট
রযর শেন

শনজস্ প্রশতকবেে: সযপ্যশহে এেশেন আর ঈকের 
শতনশেন শমশলকয় এবযকরর পশবত্ ঈদুল আজহযয় 
সরেযশর রযেশরজীবীকের রযর শেন েুশট শমলকে। 
আরশব ে্যকলন্ডযর অনুরযয়ী, ১ জুলযই (রযঁে রেখয 
সযকপকক্ষ) রেকে শজলহজ মযস শুরু হওয়যর েেয 
রকয়কে। িম্ডীয় শহসযব অনুরযয়ী, শজলহজ মযকসর ১০ 
তযশরকখ ঈদুল আজহয উেরযশপত হকয় েযকে। রস 
শহসযকব আগযমী ১০ জুলযই সযরযকেকি ঈদুল আজহয 
উেরযশপত হওয়যর েেয রকয়কে। 
সরেযশর েুশটর তযশলেয অনুরযয়ী, ৯ রেকে ১১ জুলযই 
(িশন রেকে রসযমবযর পর্ডন্ত) শতনশেন সরেযশর েুশট। 
এর আকগর শেন (৮ জুলযই-শুক্বযর) সযপ্যশহে 
েুশট। এর িকল রযরশেন েুশট পযকছেন সরেযশর 
রযেশরজীবীরয। 
ইসলযম িম্ডযবলবিীকের বেকর দুশট ঈে- ঈদুল শিতর 
ও ঈদুল আজহয। শজলহজ মযকস মুসলমযকনরয পশবত্ 
মক্যয় হজ েরকত রযন। শজলহজ মযকসর ৮-১০ 
তযশরকখ হজ অনুশষ্ত হয়। এ মযকসর ১০ তযশরকখ 
ঈদুল আজহয উেরযশপত হয়।

আওয়যমী সরেযরকে 
জনকরযকষই শবেযয় শনকত 
হকব : নজরুল ইসলযম

আওয়যজশবশর ররস্: শবএনশপর থিযয়ী েশমশটর সেস্ 
নজরুল ইসলযম খযন বকলকেন, আওয়যমী সরেযরকে 
জনকরযকষ শবেযয় শনকত হকব। আওয়যমী লীগ সরেযকরর 
আমকল এই রেযশভর রলযেযকল ১৩ হযজযর মযনুষ 
নতুন েকর রেযশটপশত হকয়কে। আর প্রযয় সযকড় ১৩ 
রেযশট মযনুষ নতুন েকর আরও েশরদ্র হকয়কে। তযহকল 
এ সরেযর ১৩ হযজযকরর সরেযর। রেযশট রেযশট 
মযনুকষর সরেযর নয়। বৃহস্পশতবযর দুপুকর বনযনীকত 
ঢযেয মহযনগর উত্তর শবএনশপর গুলিযন বনযনী েযনযর 
১৮,১৯,২০ নবির ওয়যর্ড েশমশটর সকমেলন উপলকক্ষ 
এে অনুষ্যকন প্রিযন অশতশের বক্তকব্ শতশন এসব 
েেয বকলন।

দুই মযমলযয় খযকলেয 
শজয়যর থিযয়ী জযশমন

রিজস্ রেরিমরিক: 
ররএিরের প্চ়োরোরসি 
খামেিা রজ়োর রররুমধে 
করা োিিারি ও ধেতী়ে 
অিুভূরিমি আঘামির 
দুই োেো়ে িামক 
থিা়েী জারেি রিম়েমিি 
িাইমকাট্।
গি রৃিস্পরিরার 
ররচারেরি জািাঙ্ীর 
প্িামসি ও সামিি িুর উরদিমির প্রঞ্চ এ আমিশ প্িি। 
আিােমি খামেিা রজ়োর েমক্ষ রিমেি আইিজীরী 
র্যাররস্টার কা়েসার কাোে।
রুে রিষ্পরত্ত করার িমে খামেিা রজ়ো এই দুই োেো়ে 
থিা়েী জারেি প্েম়েমিি রমে জারিম়েমিি আইিজীরী 
কা়েসার কাোে।
এর আমগ ২০১৯ সামে ১৮ জুি এ দুই োেো়ে খামেিা 
রজ়োমক ি়ে োস কমর জারেি প্িি িাইমকাট্।
েমর জারেমির প্ে়োি রাড়ামিা ি়ে।
২০১৪ সামে ধেতী়ে অিুভূরিমি আঘাি ও ২০১৬ সামে 
রঙ্রনু্মক রিম়ে কটূরক্ত করার অরভমযামগ  এ দুটি োেো 
করা ি়ে।



AvšÍR©vwZK

04

19 Ryb, 2022

www.awaazbd.us
AvIqvRwewW

রযশিয়যর প্রশত সমে্ডন
অব্যহত রযখযর প্রশতশ্রুশত রীকনর

আন্তজ্ারিক প্েস্: সার্মভৌেত্ ও 
রিরােত্তার রেমনে রারশ়োর রেরি চীমির 
সেথি্ অর্যািি থাকমর রমে জারিম়েমিি 
চীমির প্রেরসমেন্ট রশ রজিরেং। রুধরার 
রারশ়োর প্রেরসমেন্ট ভ্ারিরের েুরিমির 
সমঙ্ প্টরেমিামি কথা রোর সে়ে এ 
রেরিশ্রুরি রিরি রিম়েমিি রমে জারিম়েমি 
চীমির সংরািোধ্যে রসরসটিরভ।
রসরসটিরভর রেরিমরিি অিুযা়েী, 
প্টরেমিাি সংোমে েুরিি রজিরেংমক 
রমেি, ‘রিরােত্তা ও সার্মভৌেমত্র 
েমিা প্েৌরেক ইসু্যমি রারশ়োর রেরি 
চীমির সেথি্ অর্যািি থাকমর। 
এিাড়া দুই প্িমশর প্কৌশেগি সেন্ব়ে 
আরও প্জারিার করা এরং জারিসংঘ, 
ররিকস ও সাংিাই প্কা-অোমরমশি 
অগ্ািাইমজশমির েি আন্তজ্ারিক 
ও আঞ্চরেক সংথিাগুমোমি রারশ়োর 
সমঙ্ প্যাগামযাগ ও সেন্ব়ে রাড়ামি চীি 
আরেিী।’
রুধরার রিে রশ রজিরেংম়ের ৬৯ িে 
জন্মরিি। ভ্ারিরের েুরিি িামক 
জন্মরিমির শুমভছিা জারিম়েমিি রমে 
েৃথক এক রররৃরিমি জারিম়েমি রারশ়োর 
প্রেরসমেমন্টর কায্াে়ে প্রিেরেি।
রররৃরিমি আরও রো ি়ে, ‘প্িািাোমে 

েুরিি রমেমিি, চীি ও রারশ়োর রনু্ত্ 
এখি অভূিেূর্ উচ্চিা়ে প্েৌঁমিমি এরং 
রিি রিি এই সম্পমক্র উন্নরি িমছি।’
‘রারশ়োর প্রেরসমেন্ট আরও রমেমিি, 
েমস্া ররাররই রজিরজ়োং, িংকং এরং 
িাইও়োিসি চীমির রররভন্নন্ অভ্যন্তরীে 
ররষম়ে রাইমরর রররভন্ন শরক্তর িাক গোমিা 
ও অিরধকার চচ্ার ররমরাধী।’
ইউমরিমি চেোি রুশ সােররক অরভযাি 
রিম়েও প্িামি কথা িম়েমি দুই প্িিার 
েমধ্য। রজিরেং জারিম়েমিি, ইউমরিি 
ইসু্যমি চীি ররাররই স্াধীিভামর েি 
রিম়ে এমসমি এরং শুরু প্থমক এখি 
েয্ন্ত চীি চা়ে— এই বিম্বের সমঙ্ যুক্ত 
েক্ষগুমো প্যি রিমজমির েমধ্য আোে 
আমোচিার োধ্যমে সংকমটর একটি 
শারন্তেূে ্সোধাি প্রর কমর।’
যুক্তরা্রে ও িার রেত্র েরচিো প্িশগুমোর 
সােররক প্জাট ি্যামটামক রঘমর বিম্বের 
প্জমর সীোমন্ত আড়াই োস প্সিা 
প্োিাম়েি রাখার ের গি ২৪ প্িব্রু়োরর 
ইউমরিমি ররমশষ সােররক অরভযাি শুরুর 
প্ঘাষো প্িি রারশ়োর প্রেরসমেন্ট ভ্ারিরের 
েুরিি। এই প্ঘাষো প্িও়োর দু’রিি আমগ 
ইউমরিমির রুশ রররছিন্নিারািী রি়েরন্ত্রি 
দুই অঞ্চে িমিিস্ ও েুিািস্মক স্াধীি 

রা্রে রিমসমর স্ীকৃরি প্িি রিরি।
রৃিস্পরিরার ১১২িে রিমি প্েৌঁমিমি 
ইউমরিমি রুশ প্সিামির অরভযাি। 
ইমিােমধ্য প্িশটির দুই রন্দর শির 
প্খরসি ও োররউমোে, িমিিস্ 
রেমিমশর শির রে়োে এরং েধ্যাঞ্চেী়ে 
রেমিশ জামোরররজ্জ়োর আংরশক এোকার 
েূে ্ রি়েন্ত্রে চমে প্গমি রুশ রারিিীর 
িামি। রি্োমি ইউমরিমির েূর্াঞ্চেী়ে 
রেমিশ েুিািমস্র প্সভারিমিিস্ শিমর 
ইউমরিি প্সিামির সমঙ্ িীরি সংঘাি 
চেমি রুশ রারিিীর।
যুমধের শুরু প্থমকই যুক্তরা্রে ও িার 
রেত্ররা রুশ প্সিামির অরভযািমক 
‘আরোসি’ রিমসমর উমলেখ করমেও চীি 
এই শব্দ র্যারিামরর েক্ষোিী ি়ে রমে 
জারিম়েরিে প্িশটির সরকার। োশাোরশ, 
সরাসরর রারশ়োর েমক্ষ কথা িা রেমেও 
এখি েয্ন্ত প্িশটির ওের প্কামিা রেকার 
রিমষধাজ্ঞাও প্ি়েরি চীি।
িমর চীমির সরকার রমেমি, রারশ়ো 
ও ইউমরিমির েধ্যকার বি্বে শারন্তেূে ্
আমোচিার োধ্যমে সোধাি সম্ভর।
যুধে শুরুর ের এই রিম়ে রবিিী়েরার 
প্িািাোে িমো রজিরেং ও েুরিমির 
েমধ্য।

নশজরশবহীন সাংেট: শ্ীলঙ্যর পকে পযশেস্যন
আন্তজ্ারিক প্েস্: ররমিরশ ঋমে 
জজ্ররি োরকস্ামির অথব্িরিক অরথিা 
িরজরররিীি সংকমট েড়মি যামছি। 
প্রিাে এই অথব্িরিক অরথিা প্থমক 
ঘুমর িাঁড়ামিার প্চষ্া়ে প্িশটির রি্োি 
ক্ষেিাসীি সরকার রৃিস্পরিরার আমরক 
িিা  প্েমট্াে, রেমজে ও প্কমরারসমির 
িাে রৃরধে কমরমি। প্িশটিমি এখি রেরি 
রেটার প্েমট্াে ২৩৪, রেমজে ২৬৩ 
আর প্কমরারসি ২১২ রুরেমি ররররি 
িমছি। এর োশাোরশ োরকস্ারি রুরের 
িমর এমকর ের এক েিি ঘমটমি। 
একই রিমি অিীমির সর প্রকে্ প্ভমে 
োরকস্ারি ২০৭ রুরের রররিেম়ে রেেমি ১ 
েোর। ১৯৪৭ সামে স্াধীিিা োমভর ের 
োরকস্ারি রুরের এেি েিি কখমিাই 

প্িমখরি প্িশটি। এেি েরররথিরিমি 
হঁরশ়োরর উচ্চারে কমর প্িশটির সামরক 
রেধািেন্ত্রী ইেরাি খাি রমেমিি, 
প্িউরে়ো িম়ে যাও়ো িরক্ষে এরশ়োর 
প্িশ শ্রীেকোর েমথ রম়েমি োরকস্াি।
 ইেরাি খাি রমেি, োরকস্ামির 
রপ্ারি আজ ১০ শিাংশ কমে প্গমি। 
স্টক এসেমচঞ্জ প্থমক প্রররম়ে প্গমি 
৭০০ রররে়েি রুরে। োরকস্ামির অথি্ীরি 
সম্পমক্ প্রটিংও করেম়েমি ররমবের শীষ ্
প্রিরেট প্রটিং রেরিষ্াি েুরেস। রিরি 
রমেি, প্িশ শ্রীেকোর েমিা েরররথিরির 
েমথ রম়েমি। এই প্িশমক রাঁচামিার 
একোত্র উো়ে আগাে ও স্ছি রির্াচি।
োরকস্ামির রি্োি সরকামরর িীরি 
ভৎ্সিা কমর সামরক এই রেধািেন্ত্রী 

রমেি, ক্ষেিাসীিরা োঞ্জামরর ২০টি 
আসমির আসন্ন উেরির্াচমি োরকস্ামির 
রির্াচি করেশমির (ইরসরে) সিা়েিা চা়ে। 
প্িমশর রি্োি রির্াচি করেশমির অধীমি 
সুষু্ ও স্ছি রির্াচি িমি োমর িা।
রেটিআইম়ের প্িিা-কেতীমির উমদিমশ 
রিরি রমেি, আরে যমখই েংোমচ্র োক 
প্ির, িখিই আেিামির েুমরােুরর রেস্তুি 
থাকমি িমর। রেটিআইম়ের েং োমচ্র 
সে়ে প্োকজিমক েক্ষ্য কমর অেরাধী, 
সন্ত্রাসীমির েমিা গুরে করা িম়েরিে এরং 
আেরা ইসোোরামি অরধকৃি-কারমিমরর 
েমিা িৃশংস দৃশ্য প্িমখরি।
 ইেরাি খাি রমেি,   ‘আলোি 
কাউমক রিরমেক্ষ অরথিামি থাকার 
অিুেরি প্িিরি। যারা সঠিক েমথ আমিি 

আেিামক িামির োমশ অথরা অি্য 
েমক্ষর োমশ িাঁড়ামিার রসধোন্ত রিমি 
িমর।’
এর আমগ, সামরক এই োক রেধািেন্ত্রী 
রমেরিমেি, োরকস্ামির সরমচম়ে 
জিরহে োঞ্জার রেমিশ এমকরামর 
রাজবিরিক ররশৃঙ্খোর েমধ্য রম়েমি। 
সাোরজক প্যাগামযাগোধ্যে টুইটামর 
রেধািেন্ত্রী প্শিরাজ শররি, োঞ্জামরর 
েুখ্যেন্ত্রী িােজা প্শিরামজর সোমোচিা 
কমর ইেরাি খাি রমেি, োঞ্জামর ভু়ো 
রির্াচমির োধ্যমে িােজা প্শিরাজ 
অবরধভামর ক্ষেিা়ে আসার ের 
প্থমক োরকস্ামির সরমচম়ে জিরহে 
রেমিশটি রাজবিরিক অরথিরিার েমধ্য 
রম়েমি।কৃষমকর িসে হেরকমি রম়েমি

২ রিমরর েমধ্য 
ররবে োিরচমত্র 
অরস্ত্ থাকমর 
িা ইউমরিমির

টািা রো়ে চার োস ধমর ইউমরিমি 
সােররক অরভযাি চাোমছি রারশ়ো। রুশ 
সােররক রারিিীর সর্াত্মক এই আরিেমে 
েূর্ ইউমরামের এই প্িশটি কায্ি ররেয্স্ 
িমেও েরচিোমির সােররক সিা়েিা 
রিম়ে সাধ্যেমিা েড়াই চারেম়ে যামছি। 
িমর এরই েমধ্য ইউমরিমির প্রশ রকিু 
ভূখণ্ড িখমে রিম়েমি েমস্া। এেিরক 
আরও রৃিত্তর ভূখণ্ড িারামিার ঝঁুরকমি 
রম়েমি যুক্তরা্রেসি েরচিো প্িশগুমোর 
রেত্র এই প্িশটি। এই েরররথিরিমি প্রশ 
চাঞ্চে্যকর এই েন্তর্যই সােমি এমিমিি 
রারশ়োর সামরক এক প্রেরসমেন্ট। 
িার িারর, ররবে োিরচত্র প্থমক অরস্ত্ 
িারামি োমর ইউমরিি। রুধরার (১৫ জুি) 
এক রেরিমরিমি এই িথ্য জারিম়েমি 
সংরািোধ্যে আেজারজরা। রেরিমরিমি 
রো িম়েমি, ইউমরিমির অরস্ত্ রিম়ে 
হঁরশ়োরর উচ্চারে করা সামরক ওই রুশ 
প্রেরসমেমন্টর িাে রিরেরত্র প্েিমভমিভ। 
রিরি রমেমিি, দুই রিমরর েমধ্য ‘ররবে 
োিরচমত্র ইউমরিমির ি়েমিা আর 
অরস্ত্ই থাকমর িা’। প্টরেরোমে প্িও়ো 
এক প্োমস্ট রিরি রেমখমিি, ‘আরে 
একটি রাি্া প্িমখরি প্য ইউমরিি … 
িার ররমিরশ োরেকমির কাি প্থমক িরে 
রোকৃরিক গ্যাস (এেএিরজ) প্েমি চা়ে। 
অমথর্ রররিেম়ে আগােী ২ রিমরর েমধ্য 
প্েরেভারর প্েমি চা়ে িারা। অি্যথা়ে, 
েররিতী শীিকামে এটি প্করে আটমক 
যামর।’ রিরি আরও রমেি, ‘এখি রেনে 
িমো: প্ক রমেমি প্য দুই রিমর ইউমরিি 
ররমবের োিরচমত্র আমিৌ ররি্যোি থাকমর 
রক িা?’ এরিমক রিরেরত্র প্েিমভমিমভর 
এেি েন্তমর্যর জরার প্রশ উেিামসর 
সমঙ্ রিম়েমিি ইউমরিমির প্রেরসমেন্ট 
ভমোরিরের প্জমেিরস্র উেমিষ্া 
রেখাইমো েমিারে়োক। টুইটামর প্িও়ো 
এক রাি্া়ে রিরি রমেমিি, ‘ইউমরিি 
আমি, এমিারিি রিে এরং থাকমর।’
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আরে যখি প্িাট রিোে, িখি আরে 
কখমিা কখমিা প্ভার প্রো অমি্যর গামির 
রিমচ েমড় থাকা িে কুরড়ম়ে আিিাে। 
এরকে কাজ আরে রড় িও়োর েরও 
কমররি। রকন্তু এখি আোর খারাে োগমি 
প্য, রকিু গামির োরেকমক আরে রচরি িা; 
আরার রকিু গামির োরেক েরররচি। এখি 
জািমি চাই প্য, এই কারমে রক আোর 
গুিাি িমর? আর আোর কী করা উরচি?
এই রেমনের উত্তর িমো- যরি োরেমকর 
েক্ষ প্থমক যরি িে কুরড়ম়ে প্িও়োর 
র্যাোমর প্কামিা রেকার রাধা রা রিমষধ 
করা িা ি়ে, িািমে আেিার জি্য ওইসর 
গামির রিমচ েমড় থাকা িে কুরড়ম়ে 
খাও়ো জাম়েয িম়েমি। অরশ্য কখমিা 
যরি এ র্যাোমর োরেমকর অসম্মরি রা 
অসন্তুরষ্ প্রাঝা যা়ে, িখি েমড় থাকা 
িেও কুরড়ম়ে প্িও়ো জাম়েয িমর িা। 
(আদুিররুে েুখিার : ৪/২৮৪; িািাও়ো 
খারি়ো : ৩/৩৯১; আেেুরিিুে রুরিারি : 
৮/৫৪; আি-িািরুে িাম়েক : ৩/২৮৪)
 প্কামিা অভাররেস্ র্যরক্ত এেি 
িে প্খমি োরমর রকিা এ সংরিান্ত 
িারিমস এমসমি- আের ইরমি প্শা়োইর 
িার রেিার োধ্যমে িাঁর িািা প্থমক 
রেি্া কমরি। রিরি রমেি, আলোির রাসুে 
(সা.)- প্ক গামি ঝুেন্ত িমের র্যাোমর 
রজমজ্ঞস করা িমো। রিরি (সা.) রেমেি, 
যরি প্কামিা অভাররেস্ িা প্থমক রকিু 
খা়ে, িামি রকিুই প্িই; যরি আঁচমে 

ভমর রকিু িা রিম়ে যা়ে। ি্যাঁ, যরি রকিু 
রিম়ে যা়ে, িািমে িার ওের দুই গুে িণ্ড 
রি্ামর, িারের শারস্ও িমর। আর শস্য 
োড়াইম়ের থিামি রা শস্য উ�াি শুকামিার 
জি্য রাখার ের প্য প্সখাি প্থমক একটি 
ঢাে েররোে েূমে্যর রকিু চুরর করমর, িার 
িাি কাটা যামর। উমলেখ্য প্য, আের (রা.)-
এর িািা িারামিা উট ও িাগমের রেি্া 
কমরি, প্যভামর অি্যরা উমলেখ কমরমিি।
 রিরি আরও রমেমিি প্য, 
আলোির রাসুে (সা.)-প্ক িারামিা রজরিস 
সম্পমক্ও রজমজ্ঞস করা িমো। িখি 
রিরি (সা.) রেমেি, যা চেোি েমথ-
ঘামট অথরা ঘিরসরি এোকা়ে োও়ো 
যা়ে, িমর িার জি্য প্স এক রির রেচার 
করমর। িারের যরি িার োরেক োও়ো 
যা়ে, িমর প্িা িা িামক রিম়ে প্িমর। 
আর যরি এর োরেক িা আমস, িমর 
িা প্িাোর (অরধকার) িমর। আর যা 
জিোিরিীি জা়েগা়ে োও়ো যা়ে, িখি 
প্সটা এরং োটিমি প্রোরথি গুপ্ধমির 
এক-েঞ্চোংশ রা়েিুে োমে (সরকারর 
প্কাষাগামর) রিমি িমর। (আর অররশষ্টা 
প্িাোর িমর)। [আরু িাঊি, িারিস : 
১৭১০, সরিি আে-জারে, িারিস : ৫৬৫৮, 
িাসার়ে, িারিস : ৪৯৫৮]
অনুমশত েযড়য জযকয়জ হকব নয-
এিাড়া অি্যমক্ষমত্র গামির রিমচ েমড় 
থাকা িে োরেমকর অিুেরি িাড়া 
খাও়ো বরধ িমর িা। যরি োরেমকর েক্ষ 

প্থমক অিুেরি থামক, িািমে খাও়ো 
বরধ িমর। চাই অিুেরি রেি্যক্ষভামর 
থাকুক রা েমরাক্ষভামর থাকুক। (রদুিে 
েুিিার : ৬/৪৪৪; িািাও়োম়ে রিরন্দ়ো 
: ৫/৩৯৩; োজোউে আিহর : ২/২৫৬, 
িািাও়োম়ে োিেুরি়ো : ২৩/৩৭৯)
 সুিরাং রেমনে উমলেরখি অরথিা়ে 
যরি উক্ত িমের োরেমকর অিুেরি 
রেি্যক্ষভামর রা েমরাক্ষভামর থামক, 
িািমে আেিার জি্য এই িেগুমো 
খাও়ো জাম়েয আমি। রেসঙ্ি, রেমনে 
উরলেরখি প্িাট থাকার অরথিা়ে প্যমিিু 
আেিার জ্ঞাি ি়েরি, িাই িখিকার 
ররষ়ে আলোি িাআো ক্ষো কমর প্িমরি 
ইিশাআলোি।
 আর যরি োরেমকর েক্ষ প্থমক  
োরেমকর অসম্মরি রা অসন্তুরষ্ রেকাশ 
ো়ে রকংরা প্রাঝা যা়ে, িািমে রোপ্ 
র়েস্ িও়োর ের প্থমক যিগুমো িে 
প্খম়েমিি; প্সগুমোর জি্য িেগুমোর 
োরেমকর কামি রগম়ে প্যমকামিাভামরই 
প্িাক- েূে্য েররমশাধ করমি িমর রা োি 
প্চম়ে রিমি িমর। এই দুইটির প্কামিাটি 
রিিান্ত জরুরর। কারে, রান্দার িক 
ইসোমে অমিক গুরুত্েূে ্একটি ররষ়ে। 
িমে যিক্ষে েয্ন্ত রান্দা ক্ষো করমর িা, 
িিক্ষে িা আলোিও ক্ষো করমরি িা। 
এেিরক প্কামিা আেমের োধ্যমেও িা 
োি িমর িা। আলোি িাআো আোমির 
িারাে খাও়ো প্থমক রক্ষা করুি। আরেি।

(সয.), (রয.), (রহ.) 
ও (আ.) এর
পূণ্ডরূপ ও অে্ড

ধে ্ প্েস্: আেরা জারি প্য, িরী-রাসুে, সািারাম়ে 
প্করামের িামের েমর (সা.), (রা.), (রি.) ও (আ.) 
ইি্যারি োগামিা ি়ে। রকন্তু এগুমোর েূের্ূে ও অথ ্
অমিমকই জামিি িা। এগুমোর অথ ্ ও েূের্ূে কী? 
জািামিার অিুমরাধ।
এই রেমনের উত্তর িমো-
স./ সা. = সালোলোহ আোইরি ও়ো সালোে। অথ ্: আলোি 
িার রেরি রিেি (ি়ো) ও শারন্ত রষে্ করুি।
র./রা.= রারিআলোহ আিহ। অথ:্ আলোি িার রেরি 
সন্তুষ্ প্িাি।
রি./রাি.= রারিোহলোি/রিোিুলোরি আোইরি। অথ:্ 
আলোি িার রেরি রিে করুি অথরা িার উের রিেি 
(ি়ো) ররষি্ প্িাক।
সাধারেি রাংো ভাষা়ে উেমরাক্ত শব্দ-সংমক্ষেগুমো 
র্যরহৃি ি়ে। রকন্তু আরররমি েুমরা রাক্যই প্েখা ি়ে। 
এগুমো বিারা উমদিশ্য িমো- িামির জি্য প্িা়ো করা।
রকিু ইসোরে েররভাষা প্জমি রাখুি
ররসরেলোি : রেরিটি ভামো কাজ শুরু করার আমগ 
ররসরেলোি ো� করমি ি়ে। েন্দকাজ ইসোমে সমূ্পে ্
রিরষধে। িাই েন্দকামজ ররসরেলোি রোর রেনেই আমস 
িা।
আেিােদুরেলোি : সেস্ রেশংসা েিাি আলোির জি্য। 
এটা আেিােদুরেলোি শমব্দর অথ ্। প্যমকামিা উত্তে, 
আিন্দ ও সুখরমর ভামো প্কামিা রকিুর জি্য এটি রো 
িম়ে থামক। 
েিন্দিী়ে রকিু প্িখমে রা শুিমে রেমি ি়ে—
‘আেিােদু রেলোরিলোরজ রররি়েোরিরি িারিমু্মস 
সারেিাি।’ অথ ্ : সেস্ রেশংসা ওই আলোির, যার 
করুো়ে উত্তে কাজ সম্পন্ন ি়ে।
আর অেিন্দিী়ে অরথিা়ে থাকমে রকংরা রকিু প্িখমে 
অথরা শুিমে রেমি ি়ে— ‘আেিােদুরেলোরি আো 
কুরলে িাে।’  অথ ্ : প্যমকামিা অরথিা়ে সেস্ রেশংসা 
আলোির জি্য। (সূত্র : রিররেরজ ও ইরমি োজাি)
ইিশাআলোি : ইিশাআলোি শমব্দর অথ ্েিাি আলোি 
যরি চাি, িািমে...। ভররষ্যমি িমর, ঘটমর রা 
করমরা— এেি ররষম়ে ইিশাআলোি রো সুন্নি। প্যেি- 
আগােীকাে আোমির কাজটি প্শষ িমর ইিশাআলোি।
োশাআলোি : োশাআলোি শমব্দর অথ,্ আলোি প্যেি 
প্চম়েমিি। আেিােদুরেলোি শমব্দর েমিাই এটির 
র্যরিার। িমর আচিয্জিক প্কামিা রকিু প্িখমে 
এই শব্দ রো যা়ে। অথা্ৎ প্যমকামিা সুন্দর ও ভামো 
র্যাোমর এটি রো ি়ে। প্যেি- োশাআলোি, প্িাোর 
িামির প্েখা প্িা অমিক ভামো।

নযমযকজ রহকস রিলকল েরণীয়
িাোমজর োমঝ িােকা প্িমস প্িেমে িাোজ 
রক প্ভমে যামর? োমি অট্টিারসও ি়ে, আরার 
েুচরক িারসও ি়ে। েুখ প্থমক শব্দ ি়েরি— রকন্তু 
বোস প্রর িম়ে আমস িােকা প্জামর। আর আরে 
রিমজও প্কামিা রেকার শব্দ শুিমি োইরি, 
রকন্তু বোস প্রর িও়োর শব্দ প্েম়েরি।
এই রেমনের উত্তর িমো- িাোজ প্ভমে যাও়োর 
অি্যিে কারে িমো- িাোমজ শব্দ কমর িাসা 
ও কথা রো। আর িাোমজ শব্দ কমর অট্টিারস 
রিমে ওজুসি প্ভমে যা়ে। (কািযুি িাকাম়েক 
: ১/১৪০)
েুআরর়ো ইরিুে িাকাে আস সুোরে (রা.) 
িওেুসরেে অরথিা়ে িাোমজ কথা রেমে— 

রাসুে (সা.) িাোমজর ের িামক রমেি, 
‘িাোমজর েমধ্য কথারাি্া ধরমির রকিু রো 
যমথারচি ি়ে। ররং রেম়োজিরশি িাসররি, 
িাকররর রা প্কারআি ো� 
করমি িমর।’ (েুসরেে, িারিস 
: ৫৩৭)
িাোমজ িামস ও�া ৩ রেকার
িাোমজ যরি িামস,িািমে 
এমক্ষমত্র রিি সুরি। যরি শুধু 
িাঁি খুমে, িারসর আও়োজ 
এমকরামরই িা ি়ে— িািমে 
িাোজও ভােমর িা। অজুও ঠিক থাকমর; 
এটি োকরুি। (িিও়ো আেেরগরর : ১/১২; 

আদুিররুে েুখিার : ১/১৪৫)
আর যরি এিটুকু আও়োজ ি়ে প্য রিমজ শুিমি 
োমর অথরা এমকরামর কামির োিুষ শুিমি 

োমর, িািমে শুধু 
িাোজ প্ভমে যামর। 
রকন্তু যরি এি প্জামর 
িামস প্য, অি্যাি্য 
প্োমকরা অথরা 
েজরেমসর প্োমকরা 
শুিমি োমর— 
িািমে িাোজ এরং 

অজু উভ়েটাই প্ভমে যামর। (আেেরগরর : 
১/১২; আদুিররুে েুখিার : ১/১৪৫)

এক িারিমস এমসমি, অন্ এক র্যরক্তর কুমে 
েমড় যাও়োর উেরিে প্িমখ িাোমজ রকিু 
সািারর প্িমসরিে, আলোির রাসুে (সা.) 
রমেমিি প্য— যারা প্িমসমি, িারা প্যি 
িাোজ আরার আিা়ে কমর। (েুসান্নাি আরদুর 
রাজ্জাক : ০২/৩৭৬)
এক রেি্া়ে এমসমি, অট্টিারস রো ি়ে— প্যটা 
রিমজ ও আমশোমশর প্োমকরা শুিমি োমর; 
িাঁি রেকাশ োক রা িা োক। (োজোউে 
আিহর : ০১/২০)
সুিরাং রেমনে উমলেরখি সুরমি প্যমিিু িারসর 
প্কামিা শব্দই ি়েরি, িাই িাোজ প্ভমে যামর 
িা; িমর এমিি কাজ োকরুি রমে সার্যস্ িমর।
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এস এে িামজর প্িাসাইি
ও়োি ইোমভি সরকামরর সে়ে একটি 
প্্াগাি প্রশ প্জারামো রিে িা িমো, 
‘প্ররশ কমর আেু খাই, ভামির ওের চাে 
কোই।’ এরারও প্কারভমের অরভঘাি 
প্োকাররো়ে ২০২২-২৩ অথর্িমরর 
রামজমট সাধারে োিুমষর খাি্য রিরােত্তা 
রিরচিি করমি অি্যারশ্যকী়ে খাি্য েমে্য 
শুল্ক িামড়র িারর করা িম়েরিে ক্যারসি 
প্রশরকিু গমরষো রেরিষ্ামির েক্ষ 
প্থমক। 
িমর োিিী়ে অথে্ন্ত্রীর রামজট রেস্ামর 
প্সই ররষম়ে সুরিরি্ষ্ প্ঘাষো িা থাকমেও 
েুরড়মি এরামরর রামজমট ভ্যাট অর্যািরি 
প্িও়ো িম়েমি। িাই ে্যামকটজাি েুরড়র 
িাে কেমি োমর। উৎোিি েয্াম়ে 
েুরড়র ভ্যাট অর্যািরি প্িও়ো়ে এটি 
প্ভাক্তা েয্াম়ে রগম়ে কেমর।
২০২২-২৩ অথর্িমরর রেস্াররি রামজমট 
অথে্ন্ত্রী রি্োি বররবেক প্রেক্ষােট ও 
েূে্যস্ীরি প্োকাররোর ররষ়ে গুরুত্ 
রিম়েমিি। ৬ োখ ৭৮ িাজার ৬৪ প্কাটি 
টাকার রামজট রেস্ামর ৪ োখ ৩৩ িাজার 
প্কাটি আ়ে রোক্কেমির িমে ঘাটরিই 
প্থমক যামছি ২ োখ ৪৫ িাজার ৬৪ প্কাটি 
টাকা। রড় অমকের ঘাটরি কীভামর েূরে 
িমর, িা রিম়ে রম়েমি সংশ়ে।
অরশ্য রামজমট আ়ে রাড়ামিা ও 
বরমিরশক েুদ্ার ররজাভ্ ঝঁুরকেুক্ত রাখার 
রিমক প্ররশ িজর প্িও়ো িম়েমি। এজি্য 
করেুক্ত আ়ে সীো িা রারড়ম়ে আ়েকর 
প্থমক আরও প্ররশ টাকা সংরেমির 
েররকল্পিা প্িও়ো িম়েমি। িমর রামজমট 
েূে্যস্ীরি কোমিার জি্য প্যসর উমি্যাগ 
রেিমের কথা রো িমেও এই র্যাোমর 
সুরিরি্ষ্ রিকরিমি্শিা প্িই রমে েমি 
করমিি অথি্ীরিররিরা।
রামজমট র্যরক্ত প্রেরের করেুক্ত আম়ের 
সীো রাড়ামিা ি়েরি। কোমিা িম়েমি 
প্র়োিমযাগ্য রররিম়োমগর সীো। দুরি্মির 
ভরসা়ে ও আ়েকর রকিু িাড় প্েমি 
েধ্যররত্ত সঞ্চ়ে কমর থামক। এমক্ষমত্র 
প্োট আম়ের ২৫ শিাংশ রররিম়োগ কর 
প্র়োিমযাগ্য রিসামর ররমরচিা করা িমিা, 
এরার িা করা িম়েমি ২০ শিাংশ। 
োিরসম্পি উন্ন়েি, কেসৃ্জি, অরসর ও 
োরররাররক ভািা এরং অি্যাি্য খামি ১ 
োখ ১৩ িাজার প্কাটি টাকার রেস্ার করা 
িম়েমি। এসর েিমক্ষে কার্ষিি িমেও 
খাি্যরান্র কেসূ্রচমি অরিিররদ্মির 
কামি ১০ টাকা প্করজ িমর চাে ররররি ১৫ 
টাকা করা িম়েমি। িারেরও েরররথিরি 
ররমরচিা়ে এই কেসূ্রচ অর্যািি রাখার 
ররষ়ে রিম্নআম়ের োিুষমক রকিুটা িমেও 
স্রস্ প্িমর। 
প্িমশ রামজট র্যরথিােিা অি্যন্ত দুর্ে। 
রামজট রাস্রা়েমি ররামদির অথ ্ সঠিক 
সেম়ে প্েৌঁিামিা এরং ররাদিকৃি অমথর্ 
সবি্যরিামর রেরি খামি রাড়ামি িমর 
িক্ষিা ও রেশাসরিক সক্ষেিা। প্রাধ 
করমি িমর দুিতীরি ও অেচ়ে।
এটা রোর অমেক্ষা রামখ িা প্িমশ 
রামজট র্যরথিােিা অি্যন্ত দুর্ে। 

রামজট রাস্রা়েমি ররামদির অথ ্ সঠিক 
সেম়ে প্েৌঁিামিা এরং ররাদিকৃি 
অমথর্ সবি্যরিামর রেরি খামি রাড়ামি 
িমর িক্ষিা ও রেশাসরিক সক্ষেিা। 
প্রাধ করমি িমর দুিতীরি ও অেচ়ে। 
প্কারভমের অরভঘাি কাটিম়ে েুিরুধোর 
রেররি়ো চেমি।
এর েমধ্যই শুরু িম়েমি রারশ়ো-
ইউমরিি যুধে। রিোগি খাি্যেমে্যর 
ঊর্্গরি প্িমশর অথি্ীরি ও সাধারে 
োিুমষর খাি্য রিরােত্তা়ে রররূে রেভার 
প্িমেমি। খাি্যদ্মর্যর েূে্য রি়েন্ত্রেমকই 
আসন্ন ২০২২-২৩ অথর্িমরর সরমচম়ে 
রড় চ্যামেঞ্জ।
রেরিরারই রামজমট খাি্য রিরােত্তা রৃরধেমি 
কৃরষ খামির উন্ন়েমি ররমশষ িজর প্িও়ো 
ি়ে। িুেিােূেক অরধক জিসংখ্যার 
োশাোরশ আেিারি রিভ্রিার কারমে 
চেরি অথর্িমর খাি্যশমস্যর রাজার 
রিম়েও রম়েমি রড় ধরমির অরিচি়েিা।
রি্োি েরররথিরিমি খাি্যেমে্যর রাজার 
রথিরিশীেিা প্িরামি প্জার প্িও়ো 
িমছি আেিারি রৃরধের ওের। োরক্ি 
কৃরষ ররভামগর (ইউএসরেএ) রেমক্ষেে 
অিুযা়েী, আগােী অথর্িমর প্িমশ এক 
প্কাটি টমির প্ররশ খাি্য আেিারি করমি 
িমর। 
রাংোমিশ ধাি উৎোিমি একসে়ে 
স়্েংসমূ্পে ্ িম়ে উম�রিে। যরিও 
গি কম়েক রিমর আেিারি রিভ্রিা 
প্রমড়মি। গে, রচরি, প্ভাজ্যমিে ও 
োমের প্ক্ষমত্রও রাংোমিশ কেমররশ ৯০ 
শিাংশ আেিারি রিভ্র।
চেোি বররবেক রাজবিরিক ও অথব্িরিক 
অরথিরিা়েও প্িমশর খাি্যশমস্যর রাজার 
অরথিরিশীে িম়ে আমি। রামজমট 
খাি্যশস্য আেিারি খামি শুল্ক-কর 
িামরর েুিরর্ি্যাস িাড়া এই সংকট 
প্োকাররো সম্ভর ি়ে। কারে খাি্যশমস্যর 
প্ক্ষমত্র আেিারি রিভ্রিার িমে বররবেক 
যুধে েরররথিরিমি িীঘ্মে়োরি সংকমটর 
েমধ্য েড়মি োমর রাংোমিশ।
ররবেরাজামর প্ভাগ্যেমে্যর েূে্যস্ীরির 
ধারা রশগরগরই েরররি্ি িমর িা। িাই 
রামজমট সরকারর উমি্যামগ আেিারি 
ও সরকারর েজুমির োশাোরশ থিািী়ে 
েয্াম়েও উৎোিি রৃরধের জি্য রেকৃি 
কৃষকমির িীরি সিা়েিা প্িও়োর ওের 
প্জার রিমি িমর। যুধে েরররথিরি িীঘ্ার়েি 
িমে রাংোমিশমকও খামি্যর রািার 
স্টক গমড় প্িাোর রেস্তুরি রিমি িমর। 
রাংোমিশ র্যাংমকর িথ্য অিুযা়েী, ২০২১ 
সাে জুমড়ই খাি্য েূে্যস্ীরির ও�ািাো 
রিে। িমর রিমরর প্শষ রোমন্ত এমস 
অরধকাংশ প্ক্ষমত্রই খাি্য েূে্যস্ীরি 
প্রমড়মি। খাি্য, োিী়ে ও িাোমকর 
সেরন্বি েূে্যস্ীরি ২০২১ সামের 
আগমস্ট রিে ৫ িশরেক ১৬ শিাংশ। 
প্সখাি প্থমক রিমে প্রমড় গি রেমসম্বমর 
িা িাঁড়া়ে ৫ িশরেক ৪৬ শিাংমশ।
প্িমশর প্ভাজ্যমিমের রাজার রো়েই 
অরথির থামক। রারশ়ো-ইউমরিি যুমধে 

দুরি়োর্যােী খাি্যশমস্যর েূে্যরৃরধে িাড়াও 
রপ্ারি রিমষধাজ্ঞার রিরড়ক প্েমগমি। 
এমি সরমচম়ে প্ররশ ররোমক েমড়মি 
আেিারি রিভ্র প্িশগুমো। রামজমট এর 
রেরিিেি িা থাকমে আগােী অথর্িমর 
খাি্য রিরােত্তা প্িমশর অথি্ীরির জি্য 
রড় চ্যামেঞ্জ িম়ে উ�মি োমর। 
বররবেক গমের রাজামরর ২৮ শিাংশ 
রি়েন্ত্রে কমর রারশ়ো ও ইউমরিি। এিাড়া 
ভুট্টা উৎোিমিও প্িশ দুটির অরথিাি 
সােমির সাররমি। যুমধের কারমে প্িশ 
দুটি প্থমক রপ্ারি এখি এক রেকার রন্। 
যুমধের আমগ দুই প্িশই রিে রাংোমিমশর 
আেিারিকৃি গমের রড় উৎস। চেোি 
সংকমট িীঘ্মে়োমি ররষ়ে রিম়ে রড় 
শকো়ে আমিি সরাই।
২০২১ সাে জুমড়ই খাি্য েূে্যস্ীরির 
ও�ািাো রিে। িমর রিমরর প্শষ রোমন্ত 
এমস অরধকাংশ প্ক্ষমত্রই খাি্য েূে্যস্ীরি 
প্রমড়মি। খাি্য, োিী়ে ও িাোমকর 
সেরন্বি েূে্যস্ীরি ২০২১ সামের 
আগমস্ট রিে ৫ িশরেক ১৬ শিাংশ।
সরকারর রররভন্ন সূত্র েমি, প্িমশ রো়ে ৭০ 
োখ টি গমের চারিিা থাকমেও সাি-
আট োখ টি প্িমশ উৎোিি ি়ে। ২৫ 
োখ টি প্ভাজ্যমিমের েমধ্য ২২-২৩ 
োখ টিই আেিারি রিভ্র। ১৮-২০ োখ 
টি রচরির চারিিার রো়ে শিভাগই এখি 
আেিারি িমছি।
অি্যরিমক প্িমশ চামের চারিিা আড়াই 
প্কাটি টমির প্ররশ িমেও সাম্প্ররিক 
সেম়ে আেিারির রেম়োজি প্িখা 
রিম়েমি। চেরি প্রামরা প্েৌসুমে িাওমর 
রি্যার কারমে উৎোিি কে িও়ো়ে ১৫-
২০ শিাংশ চাে আেিারি করমি িমর। 
এজি্য রামজমট অি্যারশ্যকী়ে খাি্যশস্য 
উৎোিি, আেিারির প্ক্ষমত্র ররমশষ সুররধা 
রাখা রেম়োজমি শুল্কিাড়, ভি্ুরকসি 
েোর সংকট প্েটামিা িরকার। রাজার 
ঠিক রাখমি থিািী়ে উৎোিি রৃরধেসি 
রামজমট আেিারিমি শুল্কিার কোমিা 
জরুরর।  
খামি্যর প্রো়ে চ্যামেঞ্জ েূেি িামে। যুধে 
েরররথিরির কারমে ররবেরাজার প্থমক কে 
িামে েে্য রিম়ের প্চষ্া করা কঠিি। িাই 
শুল্ক কা�ামোমক সরেীকরমের োধ্যমে 
েূে্যস্ীরি ধমর রাখা সিজ। ভারিসি 
রররভন্ন রৃিৎ জিমগাষ্ীর প্িশগুমো শুল্ক 
কা�ামোমি রড় ধরমির েরররি্ি আিমি।
োশাোরশ অরি জরুরর খাি্যেমে্যর 
প্রো়ে রন্দর ও কাস্টেস চাজ্ কোমিা 
রা েওকুমির োধ্যমে খাি্যেমে্যর িাে 

অন্তি ি়ে োস রথিরিশীে রাখা সম্ভর িমর। 
খামি্যর প্ক্ষমত্র িাে রি়েন্ত্রেই েূে সেস্যা। 
কারে আন্তজ্ারিক রাজামর েূে্যরৃরধের 
রেভার েড়মর থিািী়ে রাজামর।
এিাড়া রররিে়ে িারও কে সেস্যা 
ি়ে। এর কারমে অমিমকই রাংোমিশ 
র্যাংমকর রিধা্ররি েূমে্য ঋেেত্র (এেরস) 
খুেমি োরমিি িা। এর রেভার েড়মি 
খামি্যর িামে। আরার রসরডেমকট ও 
েধ্যস্ত্মভাগীমির কারসারজর কারমেও 
িাে রাড়ার জি্য িা়েী।
সরকারমক অরশ্যই টিরসররর োধ্যমে 
আেিারি ও সারে়েী েূমে্য সরররাি কমর 
রাজামর চারিিার চাে কোমিা়ে উমি্যাগী 
িমি িমর। িরকার িমে রি়েরেি শুল্ক 
সেন্ব়ে করমি িমর। আর কেস্ংথিািেূেক 
কায্রিে রারড়ম়ে রি়েক্ষেিা রাড়ামি 
িমর। 
এখি ধামির ভরা প্েৌসুে চেমি। িমে 
চামের িাে িামির িাগামে থাকার কথা। 
রকন্তু রাজামর প্সই রচত্র প্িখা যা়েরি। ররং 
কম়েকরিি ধমর িাে রাড়মি। কম়েকটি 
রাজামর প্খাঁজ রিম়ে জািা যা়ে, ১০ 
প্থমক ১২ রিমির র্যরধামি রেরিমকট 
ও িারজরশাইে চামের িাে প্করজমি 
প্রমড়মি ৮ প্থমক ১০ টাকা এরং প্োটা 
চামের প্করজমিও ৫ প্থমক ৬ টাকা 
প্রমড়মি।
এেি েরররথিরিমি িাে রি়েন্ত্রে ও 
অবরধ েজুি প্�কামি োম� প্িমেমি 
সরকার। এরিমক খাি্যেন্ত্রী রমেমিি, 
চামের সরররামি প্কামিা ঘাটরি প্িই। 
র্যরসা়েীমির কারসারজমি িাে প্রমড়মি। 
আরকজ, রসটি, এরসআই, স়্োর, রসুন্রা, 
রোে-এই ৬টি গ্রুমের কামি অরিররক্ত 
চাে েজুি োও়ো প্গমি।
প্যসর প্কাম্পারি ে্যামকটজাি চাে ররররি 
করমর, িারা প্িমশর অভ্যন্তরীে রাজার 
প্থমক চাে রকিমি োরমর িা-এেি আইি 
করমি যামছি সরকার। েন্ত্রী হরশ়োরর 
রিম়ে রমেি, এিাড়া গুিামে অরিররক্ত 
চাে োও়ো প্গমে প্সগুমোমক অবরধ 
প্ঘাষো করা িমর এরং গুিাে রসেগাো 
করা িমর। রেম়োজমি খাি্যেমে্যর িাে 
সাধারে প্রিিার িাগামে রাখমি সরকারর 
উমি্যামগ েজুিকৃি েে্য প্খাোরাজামর 
িাড়মি োমর, প্সই সমঙ্ েে্য প্েৌঁিামিার 
আওিা রাড়ামি োমর।

এস এে িামজর প্িাসাইি ।। ভাইস 
প্রেরসমেন্ট, কিজুোরস অ্যামসারসম়েশি 
অর রাংোমিশ (ক্যার)
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সম্পে্ড নষ্ট েকর রর ৪ অভ্যস
োইিস্টাইে প্েস্: সম্পমক্র প্ক্ষমত্র 
প্যমকামিা একজমির আচরে টরসেক 
িমে সম্পক্টা আর সুন্দর থামক িা। খুর 
স্াভাররকভামরই প্সটি ররষাক্ত িম়ে যা়ে। 
কারও আচরে টরসেক িমে িা সিমজই 
প্রাঝা যা়ে। রকন্তু প্কামিা প্কামিা প্ক্ষমত্র 
এ ধরমির আচরে রুমঝ ও�া সম্ভর ি়ে 
িা। ররমশষ কমর প্রেমের সম্পমক্ এটি খুর 
ঝােসা িমি োমর। রকিু অভ্যাস আমি 
প্যগুমোমক আেরা সমূ্পে ্ স্াভাররক েমি 
করর, রকন্তু রাস্মর িা িাও িমি োমর। 
প্য কারমে দুইজমির েক্ষ প্থমকই ভুমের 
েররোে রাড়মি থামক। সেস্যার প্শকড় 
আর িারা খঁুমজ োি িা। েূে সেস্যা িমো 
ক্ষরিকর অভ্যাস রা টরসেক আচরেমক 
স্াভাররক েমি করা। প্জমি রিি সম্পমক্র 
প্ক্ষমত্র স্াভাররক রমে েমি িমেও প্কাি 
আচরেগুমো আসমে ক্ষরিকর-

ভুে-ত্রুটির রিসার রাখা: সঙ্ী যা কমরমি 
িার রিসার রাখা যামি িামক েমর েমি 
কররম়ে প্িও়ো যা়ে, এটি খুরই খারাে একটি 
অভ্যাস। এটি স্াথি্যকর ি়ে। প্ক সরমচম়ে 
প্ররশ সংখ্যক ভুে কমরমি, প্িাষ কমরমি 
ইি্যারি েমি রাখা েররিতীমি খুর ররষাক্ত 
িম়ে ওম�। অিীমির রজরিসগুমোমক 
সােমি আিা প্থমক রররি থাকুি, প্যগুমোর 
সমঙ্ রি্োমির প্কামিা রোসরঙ্কিা প্িই।
সঙ্ীমক প্িাষামরাে করা: খারাে রিি 
কাটামিার জি্য সঙ্ীর ওের প্িাষ চাোমিা 
ঠিক ি়ে। সারারিি আেিার রেরি সিািুভূরি 
প্িখামিার জি্য প্স রাধ্য ি়ে। রররভন্ন 
েররকল্পিার জি্য িামক প্জার করমরি িা। 
আেরি িার োমশ রমস রসমিো প্িখমি চাি 
এর োমি এই ি়ে প্য প্সও সর সে়ে এেিটা 
চাইমর। দুজমির েররকল্পিা রেমে প্গমেই 
প্করে িা রাস্রা়েি করুি। একোরক্ষক 

েররকল্পিা কমর রিিটি িষ্ িমে িার জি্য 
সঙ্ী িা়েী করমরি িা।
খুর ঈষা্রন্বি িও়ো: আেিার সঙ্ী যখি 
অি্য কারও সমঙ্ কথা রমে, িামির োমশ 
রমস িখি যরি আেরি চরে ঈষা্ প্িখাি, 
িমর প্জমি রাখুি প্য এটি প্োমটও ভামো 
অভ্যাস ি়ে। প্কউ প্কউ এই কাজগুমোমক 
সরি্যকামরর ভামোরাসা এরং সুন্দর রমে 
ররবোস কমর। আসমে িা ি়ে। এটি প্করে 
আেিার ঈষা্রন্বি রিকই রেকাশ কমর।
সেস্যা এরড়ম়ে যাও়ো: যখি একটি 
সম্পমক্র েমধ্য সেস্যা থামক, িখি িা 
উেিার রিম়ে সোধাি করা রকংরা একসমঙ্ 
রকিু ভামো সে়ে কাটামিা প্কামিা উেকার 
কমর িা। সেস্যার ররষম়ে েরস্পর প্খাোখুরে 
কথা রেমি িমর এরং সোধাি করমি িমর। 
সেস্যা আড়াে কমর রাখমে িা েররিতীমি 
আরার োথাচাড়া রিম়ে উ�মর।

রেযশরয়যন রমকয়কের মকতয ত্বে পযওয়যর প্রযেৃশতে উপযয়
োইিস্টাইে প্েস্:
প্কারর়োি প্েম়েরা িামির গ্ামসর েমিা চকচমক 
ও রিখঁুি ত্মকর জি্য েরররচি। গ্াস রস্ি িমো 
একটি রস্িমক়োর ধারো প্যখামি ত্ক উজ্জ্বে 
প্িখা়ে এরং স্ছিিার কারমে কাঁমচর েমিা 
রেরিিরেি ি়ে। এটি একটি জিররে়ে প্কারর়োি 
প্সৌন্দময্র উন্মািিা যা ররবেজুমড় িরড়ম়ে 
েমড়মি। গ্াস রস্িমক েররষ্ার রে,্ েসৃে গ�ি 
এরং প্োটা ত্ক রিসামর সংজ্ঞার়েি করা ি়ে। 
প্কারর়োিমির েমিা গ্াস রস্ি প্েমি চাইমে 
এই রোকৃরিক উো়েগুমো প্রমি রিমি োমরি-
অ্যামোমভরার র্যরিার: অ্যামোমভরার 
চেৎকার রোকৃরিক বররশষ্্য িীঘ্রিি ধমর ত্মকর 
উন্নরির জি্য র্যরহৃি িম়ে আসমি। ক্ষরিরেস্ 
ত্মকর জি্য িারুে কায্করী এই অ্যামোমভরা। 
এটি ত্মকর িাগ দূর করার োশাোরশ ত্কমক 
প্ভির প্থমক আদ্্ রাখমিও কাজ কমর। একটি 
অ্যামোমভরা োিা রিম়ে এর অমধক্টা প্থমক 
শাঁস প্রর কমর রিি। এরের প্সই শাঁসটুকু েুমখ 
র্যরিার কমর এক ঘণ্ার েমিা অমেক্ষা করুি। 
এরার িােকা গরে োরি রিম়ে েুখ ধুম়ে রিি। 
প্রাজরশে প্িে: আেরি যরি রোকৃরিক 
উোম়ে গ্াস রস্ি প্েমি চাি িমর প্রাজরশে 
প্িে র্যরিার শুরু করুি। প্রাজরশে িমো 
প্গাোমের িে। রররভন্ন অসুমখর রচরকৎসা়ে 
এরং ত্মকর সেস্যা এটি র্যরহৃি িম়ে আসমি। 
প্রাজরশে প্িমে উচ্চ ওমেগা -৩, রভটারেি 
ই এরং রভটারেি এ রম়েমি, এগুমো সরই 
িাগ দূর করমি সািায্য কমর। এই প্িে 

সর ধরমির ত্মকর োিুমষর জি্য 
উেমযাগী। রেরিরিি রামি ঘুোমিার 
আমগ আেিার েুমখ ৩-৪ প্িাঁটা 
প্রাজরশে অম়েে োগাি এরং সকামে 
ধুম়ে প্িেুি। এক সপ্ামির েমধ্য 
উমলেখমযাগ্য োথক্্য প্িখমি োমরি।
রচরির স্কার: সুগার স্কার িমো 
এেি একটি সোধাি যা ত্কমক 
এসেমিারেম়েট করার জি্য 
ররস্ম়েকরভামর কাজ কমর। এটি েৃি 
প্কাষ দূর কমর, প্কামষর টাি্ওভার 
রাড়া়ে, ত্মকর সঞ্চােি উন্নি কমর 
এরং রোকৃরিকভামর চকচমক কমর। 
সািা এরং রািােী রচরি আধা প্টররে 
চােচ কমর রিি। এর সমঙ্ সাোি্য 
োরি প্েশাি। রেরেেটি আেিার ত্মক 
োরগম়ে রাখুি দুই প্থমক রিি রেরিট। এরার 
কুসুে গরে োরি রিম়ে ধুম়ে প্িেুি। সপ্ামি 
অন্তি একরার ঘুোমি যাও়োর আমগ এই স্কার 
র্যরিার করুি।
েধু: প্কারর়োিমির েমিা গ্াস রস্ি প্েমি 
চাইমে আেিার ত্মক েধু র্যরিার করা উরচি। 
কারে েধুমি আমি রররভন্ন উেকারী উোিাি 
যা প্করে ত্মকর জি্যই ি়ে চুমের জি্যও 
উেকারী। খাঁটি েধু র্যরিার করুি, যামি েুরষ্ 
এরং অ্যারন্টঅরসেমেন্ট প্ররশ। এটি আেিার 
ত্কমক ত্রুটিিীি এরং েসৃে রাখমি সািায্য 
কমর। এক প্টররে চােচ েধুর সামথ এক চা 
চােচ িারুরচরি গুঁড়া রেরশম়ে রিি। ঘি প্েস্ট 

বিরর কমর েুমখ োগাি। ১৫-২০ রেরিট অমেক্ষা 
করুি। এরের েররষ্ার োরিমি েুখ ধুম়ে রিি।
িামেম্ন্টে রাইস ও়োটার: িামেম্ন্টে রাইস 
ও়োটার রা চামের োরি প্রামির কারমে 
সৃষ্ ত্মকর ক্ষরি দূর কমর এরং প্কাোমজি 
গ�মি সিা়েিা কমর। যা ত্কমক েসৃে এরং 
ররেমরখােুক্ত রামখ। রকিু চাে প্সধে কমর 
প্িঁমক রিি এরং োরি সংরক্ষে করুি। োরিটুকু 
�াডো কমর প্্রে প্রািমে রিি। আরার সারারাি 
োরিমি চাে রভরজম়ে প্রমখও েররিি সকামে 
োরিটুকু প্িঁমক রিমি োমরি। এমি চাে প্সধে 
করমি িমর িা। এই দুই উোম়ের প্যমকামিা 
একটি প্রমি রিি। এরের সকামে ও রামি 

প্িস প্্রে রিসামর িামেম্ন্টে রাইস ও়োটার 
র্যরিার করুি। র্যরিামরর আমগ এটি দুই-রিি 
রিি প্রমখ রিমি োমর। গ্াস রস্ি প্েমি চাইমে 
এই উো়েগুমো প্েমি চোর োশাোরশ প্খ়োে 
রিমি িমর জীরিযােমির ধরমির রিমক। 
রেরিরিমির একটি স্াথি্যকর রুটিি বিরর করুি 
এরং প্সটি প্েমি চেুি। যিক্ষে রিমির আমো 
থামক িিক্ষে আেিার েুখ এরং শরীরমক 
ইউরভ ররমি প্থমক রক্ষা করমি সািরস্কি, টুরে 
এরং স্াি্ র্যরিার করুি। আেিার ত্মকর 
যমনের রুটিমি িাইমরেশিমক অরোরধকার রিি। 
রেরিরিি রেচুর োরি োি করুি এরং োরিসেৃধে 
শাকসররজ ও িেেূে খাি।

স্পঞ্জ রসকগযল্য 
ততশরর ররশসশপ

রসমগালোর িাে শুিমে রজমভ জে আমস প্ররশরভাগ 
রাোরের। অরিরথ আে্যা়োমি, উৎসমর, আড্া়ে, শুভ 
কামজ, সুখরর উিযােমি রেরষ্ প্িা িরকার ি়েই। রকন্তু 
প্ভজামের রভমড় আসে স্াি খঁুমজ োও়ো েুশরকে। স্পঞ্জ 
রসমগালো প্খমি চাইমে প্িাকাি প্থমক িা রকমি ঘমরই বিরর 
কমর রিমি োমরি। এটি বিররমি উেকরে োমগ খুরই কে। 
বিরর করমি যা োগমর: দুধ- ১ রেটার, প্েরুর রস রা 
রভমিগার- ১-২ প্টররে চােচ, রচরি- ১ কাে, সািা- এোচ 
২টি, প্গাোে জে- আধা চা চােচ, োরি- ৪ কাে।
িািা বিরর করমরি প্যভামর: একটি োমত্র দুধ িুটমি রিি 
দুধ রেথেরার িুমট ও�া োত্র চুো রন্ কমর রিি। দুমধর প্ভির 
অল্প কমর প্েরুর রস রা রভমিগার রিমি িমর আর চােমচর 
সািাময্য প্িমড় প্েশামি িমর। যখি িােকা সরুজ োরি প্রর 
িম়ে িািা আর োরি আোিা িম়ে যামর, িখি প্েরুর রস 
প্িও়ো রন্ করমরি। একটি োিো কােমড়র সািাময্য িািা 
প্থমক গরে োরি প্িঁমক ট্যামের রিমচ োরি রিম়ে ধুম়ে রিমি 
িমর। িািামি প্েরুর রস রা রভমিগামরর গন্ প্যি প্েমগ িা 
থামক। এরার কােমড়র েুটরেমক িাি রিম়ে প্চমে প্চমে 
োরি প্রর করুি। িািার রারক োরি ঝরামিার জি্য কম়েক 
ভাঁজ কমর রাখা শুকিা সুরি কােমড়র উের িরড়ম়ে রিম়ে 
িাি রিম়ে আেমিাভামর েমে রিি। এভামর ৫ রেরিট করমে 
িািার োরি শুকিা কােড় শুমষ প্িমর। এরার িািা বিরর।
চুো়ে একটি রড় িাঁরড়মি ৪ কাে োরি, ১ কাে রচরি ও ২টি 
সািা এোচ রিম়ে জ্াে রিি। রচরি আর োরি ভামোভামর 
রেমশ প্গমে িুমট উ�মে চুোর আঁচ করেম়ে প্রমখ রিি ।
রসমগালো বিরর করমরি প্যভামর:
িািা রেরিট িমশক ভামোভামর েমথ রিমি িমর। িািার 
েমধ্য প্যি প্কামিা িো িা থামক এরং রে রািামে খুর েসৃে 
ি়ে। েমথ প্িও়ো িািা রিম়ে একটু রড় কমর রে রারিম়ে রিি। 
সরগুমো রে রািামিা িম়ে প্গমে রসরার আঁচ রারড়ম়ে োঝারর 
কমর রিি।
এরার রসরার সমঙ্ প্গাোেজে প্েশাি। রসরা িুটমি শুরু 
করমে রেগুমো রসরা়ে প্িমড় রিমি িমর এরং ঢাকিা রিম়ে 
প্ঢমক রেরিট োঁমচক িুটমি রিমি িমর। এ সে়ে রেরষ্ 
িাড়াচড়া করা যামর িা। ৫ রেরিট ের চুোর আঁচ করেম়ে অল্প 
কমর আমরা ১০ রেরিট জ্াে রিমি িমর। রসরা প্যি প্ররশ ঘি 
িা ি়ে প্সরিমক প্খ়োে রাখমরি। এরের একটি রাটিমি খারার 
োরি রিম়ে িামি একটি রসমগালো প্িমড় রিি। রসমগালো েুমর 
প্গমে রেরষ্ বিরর। আর প্ভমস থাকমে আরও রেরিট োঁমচক 
জ্াে রিম়ে িাোমি িমর।
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শবকনযেন ররস্: শবতে্ড-শনন্য ররন শপেুই েযড়কে 
নয টশলউর অশভকনত্ী শ্যবন্তী র্যটযশজ্ডর। েখকনয 
শবকছেে শনকয়, েখকনয নতুন রপ্রম আবযর 
েখকনয রপযিযে ইসু্কত রনশটকজনকের 
আক্মকণর শিেযর হন শতশন। রশেও 
এসকব পযত্তয রেন নয অশভকনত্ী। তযর 
মকত, রযকের েযজ রনই, তযরযই 
রসযি্যল শমশরয়যয় ট্রল েকর রবড়যয়।
এশেকে সম্প্রশত নতুন এেশট 
শসকনমযর েযজ শুরু েকরকেন 
শ্যবন্তী। ররখযকন তযর সকগে 
আকেন এে েৃষ্যগে মকরল। রযর 
নযম ইশদ্রস ভযকগ্ডয। ওই মকরলই 
শ্যবন্তীর সকগে েশব রিয়যর েকরকেন 
ইনটেযগ্যকম। সকগে শলকখকেন, 
‘আমযর প্রেম বশলউর প্রকজক্ট, 
সুন্রী অশভকনত্ী শ্যবন্তীর 
সকগে।’
শ্যবন্তী ও ইশদ্রস ভযকগ্ডযর 
এই েশবর শনকর রনযাংরয 
মন্তকব্র েড়যেশড়। 
অশিেযাংি মন্তকব্ই 
ররৌন ইশগেত েকরকে 
অনুসযরীরয। 
তকব রেউ রেউ 
আবযর ইশদ্রকসর 
ে্যপিন শুিকর 
রেয়যর ররষ্টয 
েকরকেন। তযকের 
েযশব, এটয 
বশলউর প্রকজক্ট 
নয়, টশলউর 
প্রকজক্ট হকব।
নতুন এই 
শসকনমযর শুশটাং 
রলকে লন্ডকন। 
রসখযন রেকে শ্যবন্তী 
শনকজও েশব রিয়যর 

েরকেন। রশেও রখযলযসয েকরনশন শেেুই। তকব 
ইশদ্রস ভযকগ্ডযর রপযকটের পর শবষয়শট রর্ডযয় 

উকঠ একসকে।
জযনয রগকে, ইশদ্রস ভযকগ্ডয এেজন 
রপিযেযর বক্যর। এর পযিযপযশি 
মকরশলাং, অশভনয় েকরন। শতশন 
ও শ্যবন্তী েযড়যও এই শসকনমযয় 
অশভনয় েরকেন ক্ুিল আহুজয 
ও শেশতশপ্রয়য রযয় প্রমুখ। 
শসকনমযশট প্রকরযজনয েরকে 

এসকে মুশভজ।

শ্যবন্তীকে সম্প্রশত বড় 
পে্ডযয় রেখয রগকে ‘ভয় 
রপও নয’য়। ররখযকন শতশন 

জুশট রবঁকিকেন ওম 
সযহযশনর সকগে। 
শসকনমযশট খুব 
এেটয সযড়য 

পযয়শন।

প্িামটমের ররিািা়ে ‘অশ্ীে’ িাচ, 
প্িামের েুমখ েীর

কেকািার জিররে়ে প্ররেও জরক, 
উেথিােক ও অরভমিিা েীর 
আিসার আেী। রাংোমিমশও িার 
অসাোি্য েরররচরি রম়েমি। িান্দরিক 
উেথিােিা, িারস-�াট্টা রকংরা 
ভ্রগংম়ের জি্য ররাররই রেশংরসি 
রিরি। িমর এরার ঘটে র্যরিরিে। 
সোমোচিা আর ররিমক্র েুমখ 
েমড়মিি এই িারকা। প্িসরুমক 
প্শ়োর করা িার একটি রভরেও রঘমর 
রিন্দার ঝড় রইমি। িাচটিমক ‘অশ্ীে’ 
রমেও আখ্যা রিমছিি অমিমক।
েঙ্েরার (১৪ জুি) দুেুমর প্সই 
রভরেওটি রিমজর প্িসরুক প্েমজ 
প্শ়োর কমরি েীর। িামি প্িখা যা়ে, 
িার েরমি ে্যান্ট প্িই, প্করে োঞ্জারর 

েমরমিি। প্সই োঞ্জাররর আরার সর 
প্রািাে প্খাো। একটি প্িামটমের 
ররিািার উের িাঁরড়ম়ে ‘আজ রামি’ 
গাি গাইমি গাইমি িাচমি থামকি।
রভরেওর ক্যােশমি েীর রেমখমিি, 
 ‘িুরে যখি প্রারে, এটা করমি 
োর। োমঝোমঝ আোমিরও একটু 
েজা করমি ইমছি কমর।’ েীমরর এই 
িাচ-গািমক সিজভামর প্ি়েরি প্িট 
দুরি়ো। সাধারেি িার কেক্াণ্ডমক 
োিুষ েজা রিমসমরই প্ি়ে। িমর 
এটা প্যি সর রকিুমক িারড়ম়ে প্গে। 
িাই রিন্দা আর রেনেরামি জজ্ররি 
িমছিি রিরি। ভারিী়ে সংরািোধ্যে 
প্থমক জািা প্গমি, কেকািার একটি 
োঁচিারা প্িামটমে শুটিং রিে েীমরর। 

টািা শুটিং করমি করমি একমঘম়ে 
োগরিে িার। িখিই এই কাণ্ডটি 
ঘটিম়েমিি।
েীমরর এই কাণ্ড প্িমখ অমিমক িামক 
প্সাশ্যাে রেরে়ো়ে ভাইরাে িও়ো 
প্রাদুির রাম়ের সমঙ্ িুেিা করমিি। 
রেমিি, ‘প্রাদুির রা়ে প্জমে একা 
একা কষ্ োমছি। এইরার েীর িা প্কও 
প্সখামি োঠিম়ে প্ি়ো প্িাক। দুজমি 
জমে যামর।’
আরার আমরকজি িিাশা রেকাশ 
কমর েন্তর্য কমরমিি, ‘রি! আেিার 
িীঘ্রিমির একটা সংরোেী িাে-খ্যারি। 
েুমরাটা আজ এই ররিািার ওের রিম়ে 
প্গমো। েমঞ্চ িাঁরড়ম়ে েম্বা েম্বা িীরি 
রাক্য জাস্ট িািুস িম়ে প্গমো।’

ময হওয়যর গুঞ্জকন 
রয বলকলন 
আনুিেয

আবযরও ময হকত রযকছেন বশলউর অশভকনত্ী 
আনুিেয িম্ডয; এমন গুঞ্জন গত েকয়েশেন িকর 
রিযনয রযকছে। সম্প্রশত স্যমী শবরযট রেযহশলর সকগে 
মুবিযইকয়র এেশট হযসপযতযকল ররকত রেখয রযয় 
তযকে। এরপরই গুঞ্জন েড়যয়, শবিতীয় সন্তযন গ্হণ 
েরকেন ‘শবরুিেয’।
অকনকেই আনুিেয ও শবরযট রেযহশলকে শবিতীয় 
সন্তযকনর জন্ শুকভছেয জযনযকত শুরু েকরন। 
শেন্তু সব গুঞ্জকন জল রঢকল শেকলন অশভকনত্ী। 
জযনযকলন, আপযতত তযরয সন্তযন গ্হণ েরকেন 
নয। ওইশেন মূলত শিশজওকেরযশপকটের েযকে 
শগকয়শেকলন তযরয।
এ শবষকয় আনুিেয িম্ডয বকলকেন, ‘আপনযরয রয 
ভযবকেন রসটয সম্পূণ্ড ভুল। আপযতত শুভেযমনয 
আমযর শবিতীয় সন্তযকনর জন্ নয, আমযর শসকনমযর 
জন্ জযনযন। েযরণ শসকনমযশটর জন্ েকঠযর 
পশরশ্ম েরশে শুরু রেকেই। এটয তযরই অাংি 
শেল। তকব গুঞ্জনশট রবি উপকভযগ েরশে। েযরণ 
আমরয জযনতযম এমন শেেু �টকত পযকর!’
বত্ডমযকন ‘রযেেয এক্কপ্রস’ শসকনমযর েযজ শনকয় 
ব্স্ আনুিেয। েী�্ড শবরশতর পর শতশন এই 
শসকনমযর মযি্কম পে্ডযয় শিরকেন। তযই এখনই 
রর শবিতীয় সন্তযন শনকছেন নয, তয সহকজই অনুমযন 
েরয রযয়।
আনুিেযকে সব্ডকিষ পে্ডযয় রেখয রগকে ২০১৮ 
সযকল। শসকনমযর নযম ‘শজকরয’। রসখযকন শতশন 
িযহরুখ খযকনর সকগে অশভনয় েকরশেকলন। এরপর 
এেযশিে শসকনময ও ওকয়ব শসশরজ প্রকরযজনয 
েকরকেন বকট। শেন্তু শনকজ আর অশভনয় েকরনশন।
‘রযেেয এক্কপ্রস’-এ আনুিেয অশভনয় েরকেন 
ভযরকতর নযরী শক্কেট েকলর সযকবে অশিনযয়ে 
েুলন রগযস্যমীর রশরকত্। এশট মুশক্ত পযকব 
রনটশলেকক্।

সরেযশর অনুেযন 
রপকলন অপু 

ঢযেযই শসকনমযর জনশপ্রয় নযশয়েয অপু শবশ্বযস। 
েী�্ড রেড় রুগ িকর শতশন শসকনমযয় েযজ েরকেন। 
এেটয সময় ইন্ডযশ্রের িীষ্ড নযশয়েয শহকসকব তুমুল 
ব্স্ সময় পযর েকরশেকলন। মযকে সাংসযর-সন্তযন 
শনকয় শবরশতকত শেকলন। তকব এখন আবযর শতশন 
রূপযশল ভুবকন সরব। জনশপ্রয় এই নযশয়েয এবযর 
সরেযশর অনুেযন রপকয়কেন। তে্ ও সম্প্ররযর 
মন্ত্রণযলয় রেকে শতশন ৬৫ লযখ টযেয পযকছেন। 
তকব ব্শক্তগত রেযকনয প্রকয়যজকন নয়, শসকনময 
বযনযকনযর জন্ই তযকে এই অনুেযন রেওয়য হকছে।
মগেলবযর (১৫ জুন) এেশট প্রজ্যপকনর 
মযি্কম ২০২১-২২ অে্ডবেকরর অনুেযনপ্রযপ্ 
শসকনমযগুকলযর নযম প্রেযি েরয হকয়কে। এ বের 
রমযট ১৯শট শসকনমযকে অনুেযন রেওয়য হকয়কে। 
এর মকি্ রকয়কে ‘লযল িযশড়’। ররটযর প্রকরযজে 
অপু শবশ্বযস। পশররযলনয েরকবন বন্ধন শবশ্বযস।
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শবশ্বকরের্ড গড়যর পর ২৩২ রযকনর 
জয় ইাংল্যকন্ডর

ক্ীড়য প্রশতকবেে: রনেযরল্যন্ডকসর 
শবরুকধি ইাংল্যকন্ডর ইশনাংকসর শুরু আর 
রিষটয ররন আেযি-পযতযল পযে্ডে্। ১ 
রযকন রনই ১ উইকেট। রসখযকন পকরর 
শতন ব্যটসম্যনই েরকলন রসচিুশর। 
আকরে জন উপহযর শেকলন হযি-
রসচিুশর। রনেযরল্যন্ডকসর রবযলযরকের 
তুকলযিুনয েকর ওয়যনকরকত সকব্ডযচ্ 
েলীয় সাংগ্কহর ইশতহযস নতুন েকর 
ইাংল্যন্ড শলখল ইাংল্যন্ড। রযররয ররকত 
পযরল নয িযরযেযকেও। ইাংল্যকন্ডর 
সযেয বকলর রেযর শহকসকব ম্যেু মকটর 
শুরুটয হকলয েযরুণ। প্রযয় এে বের পর 
ওয়যনকর রখলকত রনকম শুক্বযর (১৭ 
জুন) আমকটেলশভকন ইাংশলিরয শজতল 
২৩২ রযকন। এই সাংস্রকণ রযকনর 
শেে রেকে ইাংল্যকন্ডর শবিতীয় বড় 
জয় এশট। সবকরকয় বড় জয় একসশেল 
২০১৮ সযকল, রট্রন্ট শরিকজ অক্রেশলয়যর 
শবপকক্ষ ২৪২ রযকন। ে্যশরয়যকরর প্রেম 
ওয়যনকর রসচিুশরকত শিল সল্ট ১২২ ও 
েযশভে মযলযন েকরন ১২৫ রযন। রযর 
নবিকর রনকম মযত্ ৭০ বকল ১৪ েক্য 
ও ৭ রযকর অপরযশজত ১৬২ রযকনর 
টকন্ডকরয ইশনাংস রখকল ম্যকরর রসরয 
জস বযটলযর। ইাংল্যকন্ডর হকয় দ্রুততম 
শিিশটর ররের্ড গকড় ২২ বকল ৬শট 
েকর রযর-েক্যয় শলয়যম শলশভাংকটেযন 
েকরন অপরযশজত ৬৬ রযন। রযন তযড়যয় 
রযররয রিষ ওভযর পর্ডন্ত রখলকলও 
অনুশমতভযকবই ররকত পযকরশন লকক্ষ্র 
িযকরেযকে। ম্যক্ ও’রযওর ও স্ট 
এরওয়যর্ডকসর শিিশটকত স্যগশতেরয 
অলআউট হয় ২৬৬ রযকন। রযরকের 
মযশটকত শনকজকের প্রেম ওয়যনকরকত 
টস রহকর ব্যশটাংকয় রনকম শবিতীয় 
ওভযকর রজসন রয়কে হযরযয় ইাংল্যন্ড। 
শবিতীয় উইকেকট ২২২ রযকনর জুশটকত 
বড় সাংগ্কহর শভত গকড় রেন সল্ট ও 
মযলযন। সল্ট অবি্ জীবন পযন ৪০ 

রযকন। ৩৯ বকল পচিযি রেযঁয়যর পর 
শতশন শতন অঙ্ স্পি্ড েকরন ৮২ বকল। 
জুশটও ভযকঙ তযর শবেযকয়। ৯৩ বকল ১৪ 
রযর ও ৩ েক্যয় গড়য তযর ১২২ রযকনর 
ইশনাংস। মযলযন রসচিুশর পূণ্ড েকরন ৯০ 
বকল। বযটলযকরর পর ইাংল্যকন্ডর পুরুষ 
েকলর শবিতীয় শক্কেটযর শহকসকব শতন 
সাংস্রকণই রসচিুশর রপকয় রগকলন শতশন। 
৩৭ রযকন রেকম ররকত পযরত বযটলযকরর 
ইশনাংস। শতশন জীবন পযন নযশেম মুসয 
ে্যর রিকল রেওয়যয়। ২৭ বকল শতশন 
স্পি্ড েকরন পচিযি। ৪৭ বকল রসচিুশর, 
ইাংল্যকন্ডর হকয় রয শবিতীয় দ্রুততম। 
রযর অশিনযয়ে শপটযর শসলযকরর পকরর 
বকলই ‘রগযকল্ডন রযে’ এর রতকতয স্যে 
পযন ইাংল্যন্ড অশিনযয়ে ওকয়ন মগ্ড্যন। 
হ্যটশট্রে আটকে রেওয়যর পর শুরু হয় 
শলশভাংকটেযকনর তযণ্ডব। রবযয়যকসকভকনর 
পকরর ওভযকর শতশন ৪শট েক্য ও দুশট 
রযকর রতযকলন ৩২ রযন। এে সময় 
তযর রযন শেল ১৩ বকল ৪৬। এশব শর 
শভশলয়যকস্ডর দ্রুততম ১৬ বকল শিিশটর 
ররের্ড রভকঙ রেওয়যর হযতেযশন। পকরর 
বকল বযউন্ডযশরকত জীবন রপকয় রনন 
আরও দুই রযন। শেন্তু পকরর দুই বল 
রট রখকল আর হয়শন তযর ররের্ড গড়য। 
তকব রপেকন রিকলন ইাংল্যকন্ডর হকয় 
২১ বকল শিিশট েরয মগ্ড্যন ও জশন 
রবয়যরকটেযর ররের্ড। ইশনাংকসর রিষ 
দুই বকল শলশভাংকটেযকনর রযর-েক্যয় 
সিরেযরীকের রযন রকল রযয় পযঁরির 
েযকে। ওয়যনকরকত প্রেম েল শহকসকব 
শুিু বযউন্ডযশর রেকেই ইাংল্যন্ড েরল 
৩০০ রযন, ৩৬ রযর ও ২৬ েক্য। এই 
২৬ েক্যও ররের্ড। রপেকন পকড় রগল 
২০১৯ শবশ্বেযকপ আিগযশনস্যকনর 
শবপকক্ষ ইাংল্যকন্ডরই গড়য ২৫ 
েক্যর ররের্ড। ওয়যনকরকত প্রেমবযর 
শতন ব্যটসম্যকনর রসচিুশর পযওয়য 
ইাংল্যকন্ডর ইশনাংকসর পরই এেরেম 

শনশচিত হকয় শগকয়শেল ম্যকরর িল। 
রনেযরল্যন্ডস হযকরর ব্বিযন েতটয 
েমযকত পযকর, রসশটই শেল রেখযর। বড় 
রযন তযড়যয় তৃতীয় ওভযকর শবক্মশজত 
শসাংকে হযরযয় রযররয। এরপর তযরয 
উইকেট হযরযয় শনয়শমত। মযকে 
ও’রযওর ও এরওয়যর্ডস েযড়য বলযর 
মকতয শেেু েকর রেখযকত পযকরনশন আর 
রেউ। ৫৫ বকল ৬ রযর ও ২ েক্যয় ৫৫ 
রযন েকরন ওকপনযর ও’রযওর। েয় 
নবিকর রনকম ৫৬ বকল ৫ রযর ও এে 
েক্যয় ৭২ রযকন অপরযশজত শেকলন 
এরওয়যর্ডস। তৃতীয় সকব্ডযচ্ ২৮ রযন 
আকস বযস রর রলকরর ব্যট রেকে। 
৫৭ রযকন ৩ উইকেট শনকয় ইাংল্যকন্ডর 
সিলতম রবযলযর মইন আশল। ররশভর 
উইশল, শরস টপশল ও স্যম েযরযকনর 
প্রযশপ্ ২শট েকর। এই জকয় আইশসশস 
শক্কেট শবশ্বেযপ সুপযর শলকগর পকয়ন্ট 
রটশবকল শবিতীয় থিযকন উঠল ইাংল্যন্ড 
(১০৫ পকয়ন্ট)। ১২০ পকয়ন্ট শনকয় 
রূড়যয় বযাংলযকেি। শতন ম্যর শসশরকজর 
শবিতীয়শট হকব আগযমী রশববযর, এেই 
মযকঠ। এই শসশরকজ বযাংলযকেিকে 
েযশড়কয় রযওয়যর বড় সুকরযগ মগ্ড্যকনর 
েকলর সযমকন।
সাংশক্ষপ্ রস্যর:
ইাংল্যন্ড: ৫০ ওভযকর ৪৯৮/৪ (রয় 
১, সল্ট ১২২, মযলযন ১২৫, বযটলযর 
১৬২*, মগ্ড্যন ০, শলশভাংকটেযন ৬৬*; 
িন শবে ১০-০-৮২-১, স্যটযর ১০-০-
৯৯-১, শসলযর ৯-০-৮৩-২, রর রলকর 
৫-০-৬৫-০, রবযর়যকসকভন ১০-০-
১০৮-০, আশরয়যন ৬-০-৫৫-০)
রনেযরল্যন্ডস: ৪৯.৪ ওভযকর ২৬৬ 
(শবক্মশজত ১৩, ও’রযওর ৫৫, 
মুসয ২১, েুপযর ২৩, রর রলকর ২৮, 
এরওয়যর্ডস ৭২*, িন শবে ৬, 
শসলযর ২৫, স্যটযর ৪, আশরয়যন ০, 
রবযর়যকসকভন ৫; উইশল ১০-০-৪২-২, 

শবশ্বেযকপ স্ীেৃশত 
নয রেয়যয় প্রশতবযে 
েকরকে তযইওয়যন

ক্ীড়য প্রশতকবেে:
তযইওয়যকনর েম্ডেত্ডযরয রিরযকরিন 
ইন্টযরন্যিনযল শর িুটবল 
অ্যকসযশসকয়িন (শিিয)-র েযকে 
২০২২ সযকলর শবশ্বেযকপ অাংিগ্হকণর 
আকগ তযকের নযগশরেকের রীনয 
নযগশরে শহকসকব শনবন্ধন েরকত হকব- 
এমন শনয়কমর প্রশতবযে েকরকেন। 
ে্ রযইশনজ তযইকপই িুটবল 
অ্যকসযশসকয়িকনর ররপুশট রসকক্টযশর 
রজনযকরল শরয়যও শরয়য-হযাং বকলকেন, 
এেজন নযগশরে রসযমবযর অনলযইকন 
রপযটে েকরকেন, জযতীয়তয শহকসকব 
‘রীন’ বযেযই নয েরকল এবাং রীন 
শভশত্তে রিযন নবির প্রেযন নয েরকল 
শতশন শবশ্বেযকপ উপশথিশত পযকসর 
জন্ ররযগ্তয অজ্ডন েরকত পযরকবন 
নয। পযসশট েযতযকরর রভনু্কত শভসয 
শহকসকব েযজ েরকব। এ �টনযর 
পর রযইশনজ তযইকপই িুটবল 
অ্যকসযশসকয়িন শিিযকে এেশট শরশঠ 
পযশঠকয়কে। 
শরয়যও বকলকেন রর, শিিয উত্তকর 
বকলকে তযরয �টনযশট রযরযই েরকে। 
তযইওয়যন এবাং রীন ৮০ বের িকর 
রযজননশতে শবকরযকির মকি্ রকয়কে। 
রীন, স্-িযশসত তযইওয়যনকে তযর 
ভূখকণ্ডর অাংি শহকসকব েযশব েকর। 
আর রবইশজাং-এর েম্ডেত্ডযরয 
জযশতসাংক�র মযি্কম শবকেশি 
প্রশতষ্যনগুকলযকে অনুকরযি েকর, সুন্রী 
প্রশতকরযশগতয বয ক্ীড়য প্রশতকরযশগতযর 
মকতয আকয়যজনগুকলযকত তযইওয়যনকে 
ররন রীকনর অাংি শহকসকব অাংিগ্হণ 
েরযয়, অেবয অাংিগ্হণ েরযকত 
অস্ীেৃশত জযনযকনয হয়। আকয়যজে 
প্রশতষ্যন এবাং আকয়যজে রেিগুকলয 
প্রযয়িই রবইশজাং-এর সম্যব্ বযশণজ্ 
বয শবশনকয়যগ সাংক্যন্ত প্রশতশহাংসয 
এড়যকত রেিশটর েেয রমকন রকল। রীন 
শবকশ্বর শবিতীয় বৃহত্তম অে্ডনীশতর রেি।
ইকমইকল পযঠযকনয এেশট শববৃশত মকত, 
তযইওয়যকনর পররয্রে মন্ত্রণযলয় শেেু 
শনয়ম পশরবত্ডকনর জকন্ শবশ্বেযকপর 
জন্ শনকয়যশজত েযতযকরর আকয়যজে 
সাংথিযর সযকে ররযগযকরযগ েকরকে। 
শববৃশতকত বলয হকয়কে, আমযকের 
প্রশত এই অবজ্য রমকন রনয়যর রেযকনয 
উপযয় আমযকের পররয্রে মন্ত্রণযলকয়র 
রনই। এ ব্যপযকর েযতযকরর পররয্রে 
মন্ত্রণযলকয়র মন্তব্ জযনকত রযওয়য 
হকল, তযরয রেযকনয জবযব রেনশন।
সূত্ : ভকয়স অি আকমশরেযর/ রয়টযস্ড
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উত্তর আমেররকা অরিস: যুক্তরাম্রে একটি রগজ্া়ে 
প্গাোগুরেমি দুই জি রিিি িম়েমিি। এ ঘটিা়ে আিি 
িম়েমিি আরও একজি। থিািী়ে সে়ে রৃিস্পরিরার 
(১৬ জুি) প্িশটির আোরাো অঙ্রামজ্যর একটি রগজ্া়ে 
প্গাোগুরে ও িিািমির এই ঘটিা ঘমট। োরক্ি েুরেমশর 
ররাি রিম়ে শুরিরার (১৭ জুি) এক রেরিমরিমি এই িথ্য 
জারিম়েমি রাি্াসংথিা এএিরে। (রারক অংশ ১১ েৃষ্া়ে)

রুক্তরযক্রে শগজ্ডযয়
রভস্যশভর়য শহলস িহকরর পুশলি শবভযগ রিসবুকে 
জযশনকর়কে, িহকরর রসন্ট শটেকিন এশপকস্যপযল 
রযকর্ড বৃহস্পশতবযর রগযলযগুশলর এই �টনয �কট। এ 
�টনযয় এেজন সকন্হভযজন রহিযজকত রনওয়য 
হকয়কে। অন্শেকে রগযলযগুশলর শিেযর ওই রযর্ডশট 
তযকের ওকর়বসযইকট জযশনকর়কে, বৃহস্পশতবযর শগজ্ডযয় 
পটলযে তনিকভযকজর আকর়যজন েরয হকয়শেল। রসই 
আকয়যজকনর মকি্ই রগযলযগুশলর ওই �টনয �কট। 
পুশলি ে্যকটেন রিন ওর়্যর সযাংবযশেেকের বকলন, 
এেয এেজন হযমলযেযরী শগজ্ডযয় ঢুকে গুশল শুরু েকর। 
এসময় শতনজন গুশলশবধি হন। তযকের মকি্ দুইজন 
মযরয রগকেন এবাং অপরজনকে শরশেৎসয রেওর়য 
হকছে। রুক্তরযক্রে বন্ুে সশহাংসতয মহযমযশরকত রূপ 
শনকয়কে এবাং উত্তর আকমশরেযর এই রেিশট শবকিষ 
এই মহযমযশরর ভর়ঙ্র অি্যকর়র মকি্ রকর়কে। 
রুক্তরযক্রে সযম্প্রশতে সমকয়র মকি্ বন্ুে সশহাংসতযর 
সবকরকয় ভয়ঙ্র �টনযশট �কট গত রম মযকস। গত ২৪ 
রম রটক্যকসর উভযলকের এেশট প্রযেশমে শবে্যলকর় 
বন্ুে হযমলযয় ১৯ শিশু শিক্ষযে্ডীসহ ২১ জন 
শনহত হয়। গযন ভযকয়যকলসি আে্ডযইভ নযকম এেশট 
রবসরেযশর সাংথিযর তে্ অনুসযকর, রলশত বেকরর শুরু 
রেকে রুক্তরযক্রে বন্ুে তেয আকনের়যস্ত্র সশহাংসতযর় 
২০ হযজযকররও রবশি রলযে মযরয রগকে। এর মকি্ 
আত্মহত্যর �টনযও রকর়কে।
মহযনবী (সয.) রে েটুশক্তর প্রশতবযে

 শুক্বযর (১৭ জুন) এে প্রশতকবেকন এই তে্ 
জযশনকয়কে বযত্ডযসাংথিয এএিশপ। রুক্তরযক্রের পররয্রে 
েপ্করর মুখপযত্ রনর প্রযইস সযাংবযশেেকের বকলন, 
‘আমরয শবকজশপর দুই রনতযর েরয আপশত্তের 
মন্তকব্র শনন্য জযনযশছে এবাং েলশট প্রেযকি্ রসই 
মন্তব্গুকলযর শনন্য েকরকে, রয রেকখ আমরয 
আনশন্ত।’ শতশন আরও বকলন, ‘িম্ড বয শবশ্বযকসর 
স্যিীনতয-সহ মযনবযশিেযর সাংক্যন্ত শবষকয় ররসব 
উকবিগ রকয়কে, রসসব শবষকর় আমরয ভযরত সরেযকরর 
উচ্ পর্ডযকয়র সকগে শনর়শমতভযকব সাংশলিষ্ট রকয়শে এবাং 
মযনবযশিেযকরর প্রশত সমেযন রেখযকত ভযরতকে আমরয 
উৎসযশহত েরশে।’ প্রসগেত, ভযরকতর ক্ষমতযসীন 
রযজননশতে েল ভযরতীয় জনতয পযশট্ডর (শবকজশপ) 
সযকবে মুখপযত্ নুপুর িম্ডয এে রটশলশভিন রিযকত 
অাংি শনকয় মহযনবী হররত মুহযমেে (সয.) সম্পকে্ড 
শবতশে্ডত ওই মন্তব্ েকরশেকলন। পকর েলশটর 
নয়যশেশল্ িযখযর গণমযি্ম প্রিযন নবীন শজন্যলও 
নুপুর িম্ডযর মন্তকব্র সমে্ডকন টুইট েকরন। তযকের 
এই মন্তব্ রেিশটর সাংখ্যল�ু মুসশলম সম্প্রেযর়কে 
ক্ষুব্ধ েকর রতযকল। এমনশে অশভরুক্তকের মন্তকব্র 
রজকর ভযরকতর েকয়েশট রযকজ্র মুসশলমরয 
শবশক্ষপ্ভযকব প্রশতবযে শবকক্ষযভ েকরন। আর এর 
ররি ভযরকতর গশণ্ড েযশড়কয় বযইকরর শবকশ্ব েশড়কয় 
পকড়। পশরশথিশত শবকবরনযয় শবকজশপ অশভরুক্ত নুপুর 
িম্ডযকে বরখযস্ এবাং শজন্যলকে বশহষ্যর েকর। পকর 
শবকজশপর এই দুই রনতয প্রেযকি্ ক্ষময ররকয় শববৃশতও 
শেকয়কেন। ভযরতীয় সাংবযেমযি্ম এনশরশটশভ বলকে, 
১৯৯০ এর েিকের রিকষর শেে রেকে ভযরকতর 
সযকে সম্পে্ড গভীর েরযর ররষ্টয েকরকে রুক্তরয্রে। 
ওয়যশিাংটন শবশ্বযস েকর রর, শবকশ্বর এই দু’শট বৃহত্তম 
গণতকন্ত্রর অশভন্ন স্যে্ড রকর়কে। শবকিষ েকর রীকনর 
ক্মবি্ডমযন প্রভযব রমযেযশবলযয় এই রেি দু’শটর স্যে্ড 
এেই। তকব এরপরও অবি্ ভযরকতর মযনবযশিেযর 
পশরশথিশত শনকর় রবি েকর়েবযর উকবিগ প্রেযি েকরকে 
রুক্তরয্রে।

রুক্তরযক্রের ররকয় রবশি
ইনশটেশটউট (শসপশর) গকবষণয প্রশতকবেকনর মযি্কম 

এমন আভযস শেকয়কে। রসখযকন বলয হয়, বত্ডমযকন 
রযশিয়যর হযকত অশিে পযরমযণশবে অস্ত্র রকয়কে।
প্রশতকবেকন বলয হকয়কে, ২০২১ সযকলর জযনুয়যশর 
ও ২০২২ সযকলর জযনুয়যশর মযকসর মি্বত্ডী সমকয় 
শবকশ্ব পযরমযণশবে অকস্ত্রর সাংখ্য শেেুটয েকমশেল। 
রশেও ইউকক্কন রুি অশভরযন আর শেকয়কভর প্রশত 
পশচিময শবকশ্বর সমে্ডনকে রেন্দ্র েকর শবকশ্বর রমযট 
নয়শট পযরমযণশবে অস্ত্রির রেকির মকি্ উকত্তজনয 
বৃশধি রপকয়কে। অশবলকবি পযরমযণশবে িশক্তির 
রয্রেগুকলয ব্বথিয নয শনকল শবকশ্ব পরমযণু অস্ত্র ততশরর 
সাংখ্য দ্রুত বৃশধি পযকব। 
প্রশতকবেন অনুরযয়ী- মকস্যর েযকে সবকরকয় অশিে 
সাংখ্ে পযরমযণশবে অকস্ত্রর মজুত আকে। রেিশটর 
পযরমযণশবে অকস্ত্রর সাংখ্য পযঁর হযজযর ৯৭৭; আর 
রুক্তরযক্রের পযরমযণশবে অস্ত্র রকয়কে পযঁর হযজযর 
৪২৭শট। অে্ডযৎ ওয়যশিাংটকনর তুলনযয় মকস্যর 
৫৫০শটর অশিে পযরমযণশবে অস্ত্র রকয়কে।
পরযিশক্ত এই দুই রেকির েযকে রর পশরমযণ অকস্ত্রর 
মজুত রকয়কে, তয শবকশ্বর রমযট পযরমযণশবে অকস্ত্রর 
৯০ িতযাংকির অশিে। রশেও এশিয়যর পরযিশক্ত খ্যত 
আকরে িশক্তির রেি রীন অকস্ত্রর সাংখ্য বযড়যকছে। 
শতন িতযশিে নতুন রক্ষপণযস্ত্র মজুত েকরকে তযরয।
শবকলিষেকের মকত, ২০২১ সযকলর জযনুয়যশর মযকস 
শবকশ্ব পযরমযণশবে অস্ত্র মজুকতর সাংখ্য শেল ১৩ 
হযজযর ৮০শট। ২০২২ সযকলর জযনুয়যশরকত রস সাংখ্য 
েকম ১২ হযজযর ৭০৫শটকত েযঁশড়কয়কে।
শসপশরর ২০২২ সযকলর বযশষ্ডে পর্ডযকলযরনয সাংক্যন্ত 
প্রশতকবেকন প্রশতষ্যনশটর গণশবধ্াংসী অস্ত্র েম্ডসূশর 
সাংক্যন্ত পশররযলে উইলকরের ওয়যন েেয বকলকেন। 
শতশন েযশব েকরন, পযরমযণশবে অস্ত্রির রেকির সবযই 
তযকের অকস্ত্রর মজুত বযড়যকছে শোংবয উন্নত েরকে। 
অশিেযাংিই পযরমযণশবে অস্ত্র শনকয় বযগযড়বির েরকে, 
পযরমযণশবে অস্ত্র তযকের সযমশরে রেৌিকল েী ভূশমেয 
রযখকে, তয শনকয় েেয বলকে। এশট খুবই উকবিগজনে 
এেশট প্রবণতয।

ভয়যবহ বন্য
ভযরকতর রম�যলয় রযকজ্র রররযপুশঞ্জকত শবগত ৩৭ 
বেকরর মকি্ সকব্ডযচ্ বৃশষ্টপযত হকয়কে। সব্ডকিষ খবর 
অনুসযকর গত (শুক্বযর সেযল সযকড় ৮টয পর্ডন্ত) ২৪ 
�ণ্যয় ওই অচিকল প্রযয় ৯৭২ শমশলশমটযর বয ৯৭ 
েিশমে ২ রসশন্টশমটযর বৃশষ্টপযত হকয়কে। আর ভযরী 
বষ্ডকণর িকল ভয়যবহ বন্যর েবকল পকড়কে ভযশটর 
প্রশতকবিী বযাংলযকেি। রেকির শসকলট শবভযকগর রবি 
েকয়েশট রজলয এই এরই মকি্ ভয়যবহ ভযকব বন্য 
েবশলত হকয় পকড়কে। শুক্বযর শবকেল ৪টয পর্ডন্ত 
শসকলট নগরীর েুমযরগযঁওকয় ১৩২ / ৩৩ রেশভর 
রমইন শগ্করর রযর ইশচি শনকর রকয়কে পযশন। রযরশট 
উপকেকন্দ্রর মকি্ পযশন ঢুকে রযওয়যয় বরইেযশন্ ও 
উপিহর উপকেন্দ্র বন্ধ রকয়কে। এশেকে সুনযমগকঞ্জর 
সবগুকলয শবদু্ৎ উপকেন্দ্র ও তবদু্শতে খুঁশট পযশনকত 
তশলকয় রগকে। একত রবি শেেু অচিকল এরই মকি্ 
শবদু্ৎ সরবরযহ বন্ধ রকয়কে। পযশন বৃশধি অব্যহত 
েযেকল েুমযরগযঁও ১৩২ / ৩৩ রেশভ শগ্রও বন্ধ 
হওয়যর আিঙ্য রকয়কে। এমনটয হকল পুকরয শসকলট 
শবভযগ শবদু্ৎহীন হকয় পড়কব। রনটওয়যে্ড শবশছেন্নও 
হকয় পড়কব এই জনপে। তকব েুমযরগযঁওথি ১৩২ / 
৩৩ রেশভর রমইন শগ্রশট রযলু রযখযর জন্ েযজ েরকে 
রসনযবযশহনীর এেশট েক্ষ শটম। শবদু্ৎ উন্নয়ন রবযর্ড 
(শবউকবয) সূকত্ জযনয রগকে, বযসযবযশড়র শমটযর পযশনর 
শনকর তশলকয় রযওয়যয় নগরীর উপিহর এলযেযয় 
এরই মকি্ শবদু্ৎ সরবরযহ শবশছেন্ন েরয হকয়কে। 
েশক্ষণ সুরময শবদু্কতর সযবকটেিকন পযশন ওঠযয় পুকরয 
েশক্ষণ সুরময উপকজলয গতেযল বৃহস্পশতবযর রেকে 
শবদু্ৎশবশছেন্ন অবথিযয় আকে। শসকলট পল্ী শবদু্ৎ 
সশমশত জযনযয়, সশমশতর শসকলট-১-এর অিীন ৪ 
লযখ ১৩ হযজযর গ্যহকের মকি্ প্রযয় ৫০ হযজযর 
গ্যহে এবাং শসকলট-২-এর অিীন ২ লযখ ১২ হযজযর 
গ্যহকের মকি্ অন্তত ৯০ হযজযর গ্যহে শবদু্ৎহীন 
আকে। শবদু্ৎ সরবরযহ বন্ধ েযেযয় বন্যেবশলত 
অচিলগুকলয রেকে খবর পযওয়যও সম্ব হকছে নয। 

শবশছেন্নভযকব ররসব খবর পযওয়য রগকে, তযকত পুকরয 
অচিকলর বন্য পশরশথিশত স্রণেযকল সবকরকয় ভয়যবহ 
পশরশথিশতকত এরই মকি্ রপৌঁকে রগকে।

এসএসশস পরীক্ষয
রবযকর্ডর এসএসশস রজনযকরল, এসএসশস 
রভযকেিনযল এবাং েযশখল পরীক্ষয থিশগত েরয 
হকয়কে। পরীক্ষযর পশরবশত্ডত সময়সূশর পকর 
জযনযকনয হকব। 
টযনয বৃশষ্ট ও পযহযশর় ঢকলর েযরকণ শসকলট ও 
সুনযমগকঞ্জর রবি েকর়েশট উপকজলয বন্যর 
পযশনকত রুকব রগকে। আজ শুক্বযর শসকলকট 
বন্য পশরশথিশতর আরও অবনশত হকয়কে। 
বযনভযশস মযনুষকে উধিযকর েযজ শুরু েরকে 
বযাংলযকেি রসনযবযশহনী। 
এেযড়যও ভযরী বষ্ডণ ও উজযকনর ঢকল েুশড়গ্যকম 
িরলয নেীর পযশন বৃশধি রপকয় শবপৎসীমযর 
৩ রসশন্টশমটযর ওপর শেকয় প্রবযশহত হকছে। 
শুক্বযর সেযকল পযশন উন্নয়ন রবযর্ড অশিস সূকত্ 
জযনয রগকে, িরলয নেীর পযশন রসতু পকয়কন্ট 
শবপৎসীমযর ৩ রসশন্টশমটযর ওপর শেকয় প্রবযশহত 
হকছে। এেযড়যও শতস্য ও রিহ্মপুত্ নকের পযশনও 
বযড়কে। শতস্য নেীর পযশন েযউশনয়য পকয়কন্ট 
৩৩ রসশন্টশমটযর, রিহ্মপুত্ নকের পযশন শরলমযরী 
পকয়কন্ট ৫ রসশন্টশমটযর এবাং নুনখযওয়য পকয়কন্ট 
শবপৎসীমযর ৩০ রসশন্টশমটযর শনর শেকয় 
প্রবযশহত হকছে। গত েকয়ে শেকনর টযনয বষ্ডণ ও 
পযহযশড় ঢকলর েযরকণ নে-নেীর পযশন রবকড়কে 
রনত্কেযণযকতও। িকল রসখযকন বন্যর আিঙ্য 
রেখয শেকয়কে।
বৃহস্পশতবযর রযত ৮টয পর্ডন্ত রজলযর 
েলমযেযন্য উপকজলযর প্রিযন নেী উব্যখযলীর 
পযশন শবপৎসীমযর ৪৩ রসশন্টশমটযর ওপর শেকয় 
প্রবযশহত হশছেল।  
১৯ জুন বযাংলয ১ম পকত্র পরীক্ষযর মি্ শেকয় 
শুরু হওয়যর েেয শেল এবযকরর এসএসশস 
পরীক্ষয। রুশটন অনুরযয়ী তত্তীয় পরীক্ষয রলযর 
েেয শেল ৬ জুলযই পর্ডন্ত।

রুক্তরযক্রে বযাংলযকেশি শনহত
শতশন জযনযন, খবর রপকয় শবেযকল শনহকতর 
গ্যকমর বযশড়কত শগকয় পশরবযকরর সেস্কের 
সমকবেনয জযশনকয়কেন। এ সময় শতশন রর 
রেযকনয প্রকয়যজকন তযকের সহকরযশগতযর আশ্বযস 
রেন। শনহত আবু সযকলহ রমযহযমেে মযহিুজ 
আহমে রনযয়যখযলী রপৌরসভযর ৫নবির ওয়যর্ড 
হশরনযরয়ণপুর এলযেযর আবু তযকহকরর রেকল। 
শতশন তযর বযবয, স্ত্রী, এে রেকল ও এে রমকয়সহ 
আটলযন্টয িহকর বসবযস েরকতন। রযর ভযই ও 
দুই রবযকনর মকি্ সবযর বড় শেকলন মযহিুজ 
আহমে। শনহকতর রজঠযকতয ভযই মযহবুব 
রহযকসন শলটন বকলন, প্রযয় ১০ বের আকগ 
রুক্তরযক্রে রযন আবু সযকলহ রমযহযমেে মযহিুজ 
আহমে। পরবত্ডীেযকল আটলযন্টয িহকর শনকজ 
এেশট ব্বসয প্রশতষ্যন রযলু েকরন। প্রশতশেকনর 
মকতয গত বুিবযর বযসযয় রযওয়যর জন্ রেযেযন 
বন্ধ েরশেকলন মযহিুজ। এ সময় রেযেযকনর 
শবপরীত শেে রেকে এেজন বন্ুেিযরী তযকে 
লক্ষ্ েকর েকয়ে রযউন্ড গুশল েুঁড়কল গুশলশবধি 
হকয় রেযেযকনর সযমকন পকড় রযন শতশন। এরপর 
তযকে আহত অবথিযয় উধিযর েকর থিযনীয় এেশট 
হযসপযতযকল শনকয় রগকল েত্ডব্রত শরশেৎসে 
মযহিুজকে মৃত বকল র�যষণয েকরন।
উকল্খ্, বৃহস্পশতবযর শবেযকল থিযনীয় এেশট 
মসশজকে তযর নযমযকজর জযনযজয রিকষ মরকেহ 
েযিন েরয হয় বকল জযনযয় শনহকতর পশরবযর।
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gnvbex (mv.) †K KUzw³i

cÖwZev` Rvbv‡jv hy³ivóª

উত্তর আমেররকা অরিস: েিািরী 
িযরি েুিাম্মি (সা.) সম্পমক্ 
ভারমির ক্ষেিাসীি িে ররমজরের 
প্জ্যষ্ দুই প্িিার ররিরক্ি েন্তমর্যর 

রিন্দা জারিম়েমি যুক্তরা্রে। থিািী়ে 
সে়ে রৃিস্পরিরার েিািরীমক (সা.) 
রিম়ে অরোিিাকর েন্তমর্যর রিন্দা 
জািা়ে প্িশটি।(রারক অংশ ১১ েৃষ্া়ে)

hy³iv‡óªi †P‡q †ewk cvigvYweK 

A‡¯¿i gvwjK ivwkqv

আও়োজরররে প্েস্: ররবের্যােী আগােী 
কম়েক রিমরর েমধ্য োরোেররক 
অম্রের সংখ্যা কম়েক িশমকর েমধ্য 
সমর্াচ্চ েররোমে রাড়মি োমর। 
স্া়েুযুমধের ের রেথেরামরর েমিা 
সরমচম়ে অরধক সংখ্যক োরোেররক 

অম্রের েজুি িমি োমর। এ ধরমির 
অ্রে র্যরিামরর ঝঁুরকও গি িশমকর 
েমধ্য সমর্াচ্চ রমে জািা যা়ে। গি ১৩ 
জুি সুইমেিরভরত্তক সংথিা স্টকমিাে 
ইন্টারি্যাশিাে রেস ররসাচ্

(খরমরর রারক অংশ ১১ েৃষ্া়ে) 

¯§iYKv‡ji fqven eb¨v

cvwbi wb‡P wm‡jU-mybvgMÄ-†bÎ‡KvYv

আওয়যজশবশর ররস্: শসকলট শবভযকগর 
বন্য রেকির আকগর সব ররের্ড 
রভকঙকে। উজযন রেকে আসয ঢকল এই 
শবভযকগর ৮০ িতযাংি এলযেয এখন 

পযশনর শনকর। এর মকি্ সুনযমগকঞ্জর ৯০ 
িতযাংি এলযেয রুকব রগকে। বযশে শতন 
রজলযর িহকরর শেেু উঁরু থিযন, পযহযশড় 
এলযেয এবাং ভবন েযড়য সবখযকন এখন 

পযশন। আগযমী দুই শেকন এই পযশন 
আরও বযড়কত পযকর বকল জযশনকয়কে 
বন্য পূব্ডযভযস ও সতে্ডীেরণ রেন্দ্র।

(খবকরর বযশে অাংি ১১ পৃষ্যয়)

fqven eb¨vq GmGmwm cixÿv ¯’wMZ

আওয়যজশবশর ররস্: বন্যর েযরকণ 
সযরয রেকি ১৯ জুন রেকে শুরু 
হকত রযওয়য এসএসশস পরীক্ষয 
থিশগত েরয হকয়কে। শুক্বযর 
শিক্ষয মন্ত্রণযলকয়র এেশট সাংবযে 

শবজ্শপ্কত এ েেয জযনযকনয হকয়কে। 
একত বলয হকয়কে, রেকির সযশব্ডে 
বন্য পশরশথিশতর অবনশত হওয়যয় 
আগযমী ১৯ জুন অনুশষ্তব্ সেল 
শিক্ষয  (খবকরর বযশে অাংি ১১ পৃষ্যয়)

রুক্তরযক্রে বন্ুেিযরীর 
গুশলকত বযাংলযকেশি শনহত

উত্তর আকমশরেয অশিস: রুক্তরযক্রের 
আটলযন্টয িহকর বন্ুেিযরীকের গুশলকত 
আবু সযকলহ রমযহযমেে মযহিুজ আহমে 
(৫০) নযকম এে বযাংলযকেশির মৃতু্ 
হকয়কে। তযর গ্যকমর বযশড় রনযয়যখযলী 
রজলযর রপৌর এলযেযয়। রসখযকন 

মযহিুকজর মৃতু্কত রিযকের মযতম 
বইকে। বৃহস্পশতবযর (১৬ জুন) রনযয়যখযলী 
রপৌরসভযর ৫নবির ওয়যর্ড েযউশসিলর 
রতন েৃষ্ পযল গণমযি্মকে এ তে্ 
শনশচিত েকরকেন।
  (খবকরর বযশে অাংি ১১ পৃষ্যয়)

েুশমল্যয় শনব্ডযরন 
েশমিন ব্ে্ড : িখরুল
আওয়যজশবশর ররস্: েুশমল্য শসশট 
েরকপযকরিকন শনব্ডযরন েশমিন (ইশস) 
পুকরযপুশর ব্ে্ড হকয়কে বকল েযশব েকরকেন 
শবএনশপর মহযসশরব শমজ্ডয িখরুল ইসলযম 
আলমগীর। শতশন বকলন, এেজন সাংসে 
সেস্কে েুশমল্য রেকে রবর েরকত নয রপকর 
শনকজর ব্ে্ডতযর পশররয় শেকয়কে ইশস।

†Wªvb wb‡q 

wØavq hy³ivóª

উত্তর আকমশরেয অশিস:
ইউকক্কনর েযকে অত্যিুশনে রযরশট 
বৃহেযেৃশতর রড্যন (রযলেশবহীন 
শবমযন) শবশক্র পশরেল্পনয েযেকলও 
বত্ডমযকন এ শনকয় শবিিযয় আকে মযশে্ডন 
সরেযর। রেিশটর প্রশতরক্ষয মন্ত্রণযকয়র 
আপশত্তই এই শবিিযর মূল েযরণ।
        (বযশে অাংি ১১ পৃষ্যয়)


