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hy³iv‡óª K…òv½ hye‡Ki kix‡i cywj‡ki 

Aa©-kZvwaK ¸wj, DËvj InvBI

উত্তর আমেররকা অরিস: ট্ারিক রিয়ে 
ভেমেরিমেি এক কৃষ্াঙ্গ চােক। পুরেশ বো 
সম্বেও গার়ি ভেমক িামেিরি। উমটে পাোমিার 

ভচষ্া কমররিমেি। ভসই ‘অপরামে’ ৬০টিরও 
ভবরশ গুরেমে ভেে্াল্ড ওয়াকারমক ঝাঁঝরা 
কমর রিময়রিে পুরেশ। োমির অবশ্ িারব, 

গুরে চারেময়রিমেি ওয়াকারও। যুক্তরাম্রের 
পুরেমশর রবরুমধে কৃষ্াঙ্গ হে্ার অরেমযাগ 
িেুি িয়।                 (বারক অংশ ২য় পৃষ্ায়)

hy³iv‡óªi †K›UvwK‡Z ¸wj‡Z 

3 cywjk wbnZ

উত্তর আমেররকা অরিস: যুক্তরাম্রে 
এবার গুরে চারেময় রেি পুরেশ 
কে্মকে্ম ামক হে্া করা হময়মি। এই 
ঘটিায় ভিাষীমক ভহিােমে রিময়মি 

পুরেশ। এই ঘটিায় আরও চারেিমক 
আহে অবস্ায় উধোর করা হময়মি। 
রবরবরসর খবমর বো হময়মি, যুক্তরাম্রের 
ভকন্ারক         (বারক অংশ ২য় পৃষ্ায়)

f‚qv 100 Wjvi wej 

MÖn‡Y mZK©Zv Rvwi

উত্তর আমেররকা অরিস: 
ভিক বা েূয়া ১০০ ডোর রবে 
গ্রহমি সে্ম কো োরর কমরমি 
রিউইয়ক্ম  ভটেট পুরেশ। োরা 
োরিময়মি, রিউ ইয়মক্ম  রকিু 

োিুষ ভিক ১০০ ডোমরর 
রবে ব্বহার করমি। ো 
এখি ‘আপিার ওয়ামেমটও’ 
োকমে পামর।
            (বারক অংশ ২য় পৃষ্ায়)

Av‡Mœqv¯¿ wbqš¿‡Y Riæwi 

AvBb cvm Kij wbDBqK©

উত্তর আমেররকা অরিস: যুক্তরাম্রের রিউ ইয়ক্ম  অঙ্গরাে্ অমিক েিসোগমের 
স্াি ভেমক আমনেয়াস্ত্র রিরষধে করার েি্ েরুরর রেরত্তমে আইি পাস কমরমি। 
অঙ্গরাে্টির রবরেন্ন অস্ত্রসংক্ান্ত রবরে-রিমষে বারেে কমর গে োমস সুররিে 
ভকামট্ম র ভিওয়া োৎপয্মপূর্ম রাময়র পররমরিরষিমে এটি ঘটে। িেুি রবরে অিুযায়ী 
আমনেয়াস্ত্র ভক্োমির রিোর করমে হমব, োরা বনু্ক ব্বহার করমে পামর। 
পয্মামোচিার েি্ োমির সাোরেক রেরডয়া অ্াকাউমন্র রবশিও েো রিমে 
হমব। েমব রবমলেষকরা বেমিি, িেুি এসব রবরে-রিমষে ভশষ পয্মন্ত িেুি আইরি     
(বারক অংশ ২য় পৃষ্ায়)

নিউইয়র্কের 
ব্রু্নিরি 
বাংিারেনি 

িারী 
গুনিনবদ্ধ

উত্তর আমেররকা অরিস: 
রিউইয়মক্ম  আইিশৃঙ্খো 
পরররস্রে চরে অবিরে হময়মি 
বমে েমি করমিি স্ািীয় 
বারসন্ারা। শুক্বার স্ািীয় সেয় 
ব্রুকরেমি গুরেরবধে হময়মিি 
এক বাংোমিরশ িারী।  
            (বারক অংশ ২য় পৃষ্ায়)

নিউইয়র্কে দুব্কেরতের 
হামিায় গুরুতর 
আহত বাংিারেনি 

আইনিইউরত
উত্তর আমেররকা অরিস: রিউইয়মক্ম  ে্ািহাটমি 
হােোর রশকার হময়মিি ভো. আেী িামের এক 
রিবাসী বাংোমিরশ। হােোয় গুরুের আহে হমে 
োমক হাসপাোমে েরে্ম  করা হয়। রেরি বে্ম োমি 
োউন্      (বারক অংশ ২য় পৃষ্ায়)

নিউইয়্কে রার্যের 
্িিমাগমস্থরি
বন্দু্ নিনিদ্ধ

উত্তর আমেররকা অরিস: যুক্তরাম্রে বনু্ক রিয়ন্ত্রর আইি পামসর 
পর েীমর েীমর এর রিময়াগ শুরু হমছে। শুক্বার (১ েুোই) 
রিউইয়ক্ম  রামে্র েিসোগেস্মে বনু্ক রিরষমধের ভঘাষরা 
ভিওয়া হময়মি। বাে্ম া সংস্া রয়টাস্ম োরিময়মি, টাইেস স্কয়ারসহ 
অমিক েিসোগেস্মে বনু্ক রিরষধে কমর একটি আইি পাস 
করা হময়মি এ রামে্।                        (বারক অংশ ২য় পৃষ্ায়)

Mf©cv‡Zi me ai‡bi 

my‡hvM wbwð‡Z

cÖwZkÖæwZ evB‡W‡bi

উত্তর আমেররকা অরিস: যুক্তরাম্রে িারীমির গে্ম পামের অরেকার 
বারেমের পর পমরই ভিশেুম়ি চেমি সোমোচিা। এ রিময় 
উরবিনে ভিশটির িারী অরেকার কেমীরা। েমব বরাবরই গে্ম পামের 
পমষি অবস্াি ভিয়া োরক্ম ি ভরিরসমডন্ ভো বাইমডি এবার এই 
িারীমির পামশ                                   (বারক অংশ ২য় পৃষ্ায়) 

†d¬vwiWvq Mf©cvZ 

wb‡lavÁv ¯’wMZ

AvIqvRwewW †W¯‹: †d¬vwiWvi GK wePvicwZ Mf©cvZ 

wbwl× K‡i †`Iqv ivq 15 mßv‡ni Rb¨ ¯’wMZ K‡i‡Qb| 

ïμevi †_‡KB GB ̄ ’wMZv‡`k Kvh©Ki n‡”Q| Mf©cvZ‡K 

wbwl× K‡i †h ivq †`Iqv n‡q‡Q, Zv iv‡R¨i msweav‡bi 

mv‡_ mvsNwl©K, Ggb AwfgZ cÖKvk K‡i Av‡gwiKvb 

wmwfj wjevwU©R BDwbqb A¨vÛ A¨v‡evik‡biv‡qi Kiv 

Av‡e`‡b †cÖÿvc‡U AvvjZ IB ¯’wMZv‡`k †`b|  

            (Le‡ii evwK Ask 2q c„ôvq)

wMÖb KvW© 

†nvìvi‡`i Rb¨ 

bZzb mnvqZv 

Znwej

AvIqvRwewW †W¯‹:

wWcvU©‡g›U Ae †nvgjivÛ     

wmwKDwiwU (wWGBPGm) 

†mvgevi †NvlYv K‡i‡Q 

†h wMÖb KvW© †nvìvi‡`i 

bvMwiKZ¡ cixÿvi Rb¨     

(evwK Ask 2q c„ôvq)

wmwU‡Rbwkc I 

Bw›U‡MÖkb MÖv›U 

m¤úªmviY

AvIqvRwewW †W¯‹: 

wWcvU©‡g›U Ae †nvgj¨vÛ 

wmwKDwiwU (wWGBPGm) 

wmwU‡Rbwkc I Bw›U‡MÖkb 

MÖv›U †cÖvMÖv‡gi Rb¨ Av‡e`b 

MÖn‡Yi K_v †NvlYv K‡i‡Q| 

Gi gva¨‡g mgMÖ hy³iv‡óª     

      (evwK Ask 2q c„ôvq)

Uªv‡¤úi K‡Vvi Bwg‡MÖkb bxwZ 

bvKP Ki‡jv mywcÖg †KvU©

আওয়ােরবরড ভডস্ক: যুক্তরাম্রের সামবক ভরিরসমডন্ ভডািাল্ড 
ট্ামপের আেমে ভিওয়া কম�ার অরেবাসি িীরে ভেমক সমর 
আসার রবষময় সবুে সংমকে রিময়মিি (বারক অংশ ২য় পৃষ্ায়)

DËi Av‡gwiKvi me‡P‡q RbwcÖq evsjv 

msev`gva¨g AvIqvRwewWi †`k I

we‡`‡ki AMwYZ cvVK, mvsevw`K, 

ïfvKv•ÿx I weÁvcb`vZvmn mevB‡K 

RvbvB cweÎ C`yj Avhnvi ï‡f”Qv|

C` †gveviK
- m¤úv`K

BD‡µb Awfhvb K‡e †kl n‡e 

Avgvi Rvbv †bB : cywZb (03)

AvšÍR©vwZK wµ‡KU‡K we`vq 

Rvbv‡jb giMvb (10)

C‡`i w`‡b gv‡V bvg‡e UvBMviiv 

(10)

wb‡Ri †Mvcb Z_¨ Rvbv‡jb 

†Kv‡qj gwjøK (09)
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যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্াঙ্গ
ভসসব অরেমযামগর সমঙ্গ আরও একটি িাে 
যুক্ত হমো। ওহাইও অঙ্গরামে্র অ্াক্মি 
গে ভসােবার এই ঘটিা ঘমট। এরপরই এই 
ঘটিার রবচার িারবমে রবমষিাে করমিি 
সাোরর োরক্ম রিরা। খবর এএিরপর এই 
রবমষিাে েীমর েীমর ব়ি হমছে। অ্াক্মি 
আরও ব়ি সোমবমশর ডাক ভিয়া হময়মি। 
পরররস্রে রিয়ন্ত্রমর রাখমে শহরবাসীমক 
শান্ত োকার আরে্ম  োরিময়মিি পুরেশ 
করেশিার ও ভেয়র। এই ঘটিার পর পুরেশ 
িারব কমরমি, রাে সাম়ি ১২টা িাগাি 
ট্ারিক রসগি্াে ভেমে একটি গার়ি 
অে্ন্ত দ্রুে গরেমে যারছেে। পুরেশ ভসটির 
রপিু ভিয়। চােকমক গার়ি ভেমক িােমে 
বমে োরা। রকন্তু গার়ির ভেের ভেমকই 
গুরে ভিাম়িি চােক। োরপর গার়ি ভেমক 
ভিমে পাোমিার ভচষ্া কমরি। পুরেমশর 
রববৃরে অিুয়ায়ী, ‘পাোমিার সেময় োমক 
ভিমখ েমি হরছেে, ভির গুরে চাোমে 
পামর। োই আেরা গুরে চাোমে বাে্ 
হই।’ ঘটিাস্মেই োরা যাি ২৫ বির বয়রস 
ভেে্ান্ড ওয়াকার। োর রিরেমবশী ও 
আত্ীয়রা োরিময়মিি, ভডরেোরর বময়র 
কাে করমে ভেে্ান্ড। রেরি শান্ত ও েদ্র 
স্বোমবর রিমেি।
কৃষ্াঙ্গ যুবকটি ভয পুরেশমক েষি্ 
কমর গুরে চারেময়রিে বা পমরও গুরে 
চাোমিার ভচষ্া কমররিে োর ভকামিা 
রিোর রিমে পামররি পুরেশ। এর ভকামিা 
রিে্ষিিশমীও ভেমেরি। এিা়িা োর সমঙ্গ 
ভকামিা আমনেয়াস্ত্র রিে রক িা ভস রবষময়ও 
িীরব পুরেশ। এসব রিমনের উত্তর িা ভেোয় 
পুরেমশর রবরুমধে হে্ার অরেমযাগ 
এমিমি ভেোমন্ডর পররবার।
ভেে্ান্ড পররবামরর আইিেীবী বরব রড 
ভসমো িারব কমরমিি, পুরেশ ভসরিি 
রিায় ৯০ রাউন্ড গুরে চারেময়রিে। যার 
েমে্ অন্তে ৬০টি ভেে্ামন্ডর শরীর 
িঁুম়ি রগময়মি। অসংখ্ গুরেমে যুবকটির 
েুখেণ্ডেও ঝাঁঝরা হময় রগময়রিে বমে 
োরিময়মিি ওই আইিেীবী।
এই ঘটিার পমর ওহাইওর রবরেন্ন শহমর 
ভবশ কময়কটি রবমষিাে রেরিে হময়মি। 
স্ািীয় সেয় ভরাববার অ্াক্মি একটি 
ব়ি রবমষিাে সোমবমশর আময়ােি করা 
হময়মি। হােোর আশঙ্ায় শহমরর পুরেশ 
সির িিেমরর সােমি বা়িরে কাঁটাোর 
ও ব্াররমকড োগামিা হময়মি।
শহরবাসীমক শান্ত োকার আরে্ম  োরিময় 
পুরেশ করেশিার রটেে োইমেট বমেমিি, 
‘ঠিক কী ঘমটরিে, ো খরেময় ভিখরি। 
আপিামির কামি অিুমরাে, আইি 
রিমেমির হামে েুমে ভিমবি িা।’ একই 
বাে্ম া রিময়মিি ভেয়র ড্াি হররগ্াি।

৩ পুলিশ লিহত
অঙ্গরামে্ গে বৃহস্পরেবার পাররবাররক 
রিয্মােমির অরেমযামগ এক ব্রক্তর 
রবরুমধে ভগ্রিোরর পমরায়ািাসহ োমক 
েরমে ভগমে পুরেমশর ওপর হােো 
করা হয়। এ সেয় এই হোহমের ঘটিা 
ঘমট। পূব্ম ভকন্ারকর পাহার়ি ভিাট শহর 
অ্ামেমি োত্র ১৬৬ েি বসবাস কমরি।
খবমর বো হময়মি, হােোর অরেমযামগ 
৪৯ বির বয়সী ওই ব্রক্তমে োিা 
ভহিােমে ভিওয়া হময়মি। হােোয় ভক৯ 
ড্ামগা িামে কুকুরটিও োরা ভগমি।
ফ্লময়ড কাউরন্ ভশররি েি হান্ বমেমিি, 
পুরেশ কে্মকে্ম ারা যখি ভোকটির বার়িমে 
ভপৌঁমিরিমেি েখি োরা ‘িরমকর’ 

েুমখােুরখ হি।
বৃহস্পরেবামরর ওই হােোর ঘটিায় রিহে 
পুরেশ সিস্রা হমেি, ক্ামটেি রাল্ফ 
ভরেসার, ভডপুটি উইরেয়াে ভপট্রি এবং ডগ 
ভস্কায়ামডর ে্াকব চ্ারিন্স।

ভূয়া ১০০ ডিার
১০০ ডোর রবে আিাি রিিামি সে্ম কো 
অবেম্বি েরুরী।ভটেট ট্পার সম্প্ররে 
এন্থিী ভে ভিিটি িামে একেিমক 
ভগ্রিোর কমরমি। ভস িীঘ্মরিি যাবৎ 
ভিক ১০০ ডোর রবে িা়িরিে। োর 
রবরুমধে রক্রেিাে চাে্ম  গ�ি করা হময়মি। 
পুরেমশর োররা ভিক ১০০ ডোর রবে 
করেউরিটিমে ির়িময় রিমে আরও হয়মো 
অমিমক েৎপর রময়মি। ভিক রবে 
পরীষিার েি্ ইউএস ভট্োরর রবোগ ভবশ 
কময়কটি রসরকউররটি রিচার রবমে সযুক্ত 
কমরমি। যার েমে্ ওয়াটারোক্ম স,প্ারটেক 
র্রিপ ও কাোর রসিটিং ইিক। এগুমো 
ভচক কমরই ১০০ ডোর রবে আিাি রিিাি 
করাই ভরেয়।

আষ্টনেয়াস্ত্র লিয়ন্ত্রষ্টে
চ্ামেমজের েুমখ প়িমে পামর। োরক্ম ি 
সুররিে ভকামট্ম র গে োমসর রায় বস্তুে 
আমনেয়াস্ত্র রাখার অরেকার আমরা 
সম্প্রসাররে কমরমি। এক িশমকরও 
ভবরশ সেময়র েমে্ আমনেয়াস্ত্র রবষময় এটি 
রিে োরক্ম ি শীষ্ম আিােমের সবমচময় 
গুরুত্বপূর্ম রায়। ১ ভসমটেম্বর ভেমক 
কায্মকর হমে যাওয়া রিউ ইয়মক্ম র িেুি 
আইমি বো হময়মি।
১. রিউ ইয়ক্ম  রসটির টাইেস ভস্কায়ারসহ 
‘সংমবিিশীে স্ামি’ আমনেয়াস্ত্র বহমির 
ওপর রিমষোজ্া োকমব। এ িা়িাও 
সু্কে, রবশ্বরবি্ােয়, সরকারর িপ্তর, 
গররিরেবামির স্াি, স্বাস্্মসবা সুরবো, 
উপাসিােয়, পা�াগার, ভখোর ো�, 
পাক্ম , বার, রেময়টার, ভটেরডয়াে, োদুঘর, 
ভোটিামির স্াি এবং ক্ারসমিা এর 
আওোয় প়িমব।
২. োরেকরা ‘বনু্মক অসুরবো ভিই’ এ 
কো সাইমি রেমখ িা রাখমে ভকামিা 
ব্বসারিরেষ্াি বা কে্মমষিমত্র বনু্ক রিময় 
রিমবশ করা যামব িা।
৩. যারা োইমসমন্সর েি্ আমবিি 
করমিি োমির চারেমির কাি ভেমক 
চারররত্রক সিি রিমে হমব। আমনেয়াস্ত্র 
রিরাপত্তা রিরশষির রিমে হমব এবং ো 
ব্বহামরর অিুশীেি করমে হমব, োমঝ 
োমঝ রবগে রিমির কায্মকোপ যাচাই 
করা হমব এবং স্বােী/স্ত্রী/সঙ্গী বা পররবামর 
বসবাসকারী অি্ ভকামিা রিাপ্তবয়স্কমির 
সমঙ্গ ভযাগামযামগর েে্ রিমে হমব।
৪. আমবিিকারীমির গে রেি 
বিমর ব্বহৃে ভসাশ্াে রেরডয়া 
অ্াকাউন্গুমোর োরেকা েো রিমে 
হমব।
সূত্র : রবরবরস

লিউইয়ষ্টককে র ব্রুকলিষ্টি
রিউইয়ক্ম  করেরিউটি বাংোমিমশর 
ভিসবুক ভপমে োিামিা হময়মি, 
ব্রুকরেমির িটে্ান্ড অ্ারেরিউ এবং 
ইটোি পাক্ম ওময়র ডািরকমি কাে কমরি 
ওই িারী বাংোমিরশ িারী। কাে ভশমষ 
রেরি ভট্মির উমদেমশ্ যাওয়ার সেয় 
আিুোরিক সন্্া ৮টা সেয় গুরেরবধে 
হি। োমক গুরে কমর একেি আররেকাি 
আমেররকাি। োৎষিররক আইিশৃঙ্খোর 
ভোকেি দ্রুে ঘটিাস্মে এমস োমক 

হাসপাোমে পা�াি। রেরি আশংকােুক্ত 
হমেও পঙু্গত্ব হওয়ার সম্াবিা রময়মি 
বমে োিা ভগমি।

লিউইয়ষ্টককে  হামিায়
রসিাই হাসপাোমের আইরসইউমে 
রময়মিি। োিা ভগমি, গে ২৬ েুি 
ভরাববার ভো. আেী উডসাইমডর বাসা 
ভেমক ে্ািহাটমি যাি। ভসখামি গার়ি 
পারক্ম ং করার সেয় এক দুবৃ্মত্ত োর 
কাি ভেমক সবরকিু রিরিময় ভিয় এবং 
োর ওপর হােো কমর। পমর োমক 
হাসপাোমে েরে্ম  করা হয়।
এ ব্াপামর ভো. আেীর ভেময় বমেি, 
আোর আবু্মক ভেমর আহে করা হময়মি। 
োর অবস্া আশঙ্ােিক। েমব কী কারমর 
এ ঘটিা ঘমটমি, এর রবস্াররে আেরা 
এখমিা োিমে পারররি। হােোকারীমকও 
শিাক্ত করা যায়রি।
ভো. আেী হােোর রশকার হওয়ার 
পর বাংোমিশ ভসাসাইটির পষি ভেমক 
ভসখািকার ভকাষাে্ষি, বাংোমিশ 
আমেররকাি ভসাসাইটির সোপরে 
ভোহম্মি আেী রবষয়টি রিউইয়ক্ম  রসটির 
ভেয়র অরিমসর করেউরিটি অ্ামিয়াস্ম 
বু্মরা রসটি অব রিউইয়মক্ম র োইমকে 
ভেমিকামক োরিময়মিি। ভোহম্মি আেী 
বমেি, আেরা ভিখরি এমকর পর এক 
হােো ও অপরামের ঘটিা ঘটমি। এসব 
ঘটিায় করেউরিটিমে আেঙ্ বা়িমি।
রিরেরিয়ে ভকউ িা ভকউ রবরেন্ন েরমির 
আক্ের ও রিয্মােমির রশকার হমছেি। 
হে্াকামণ্ডর রশকার হময়মিি। রিি যে 
যামছে, আেঙ্ েেই বা়িমি। োিুমষর 
এই আেঙ্ রিরসি করা েরুরর। পাশাপারশ 
করেউরিটির োিুমষর সেয় এমসমি 
এগুমো রিময় আমরা ভসাচ্ার হওয়ার। 
ভো. আেীর বার়ি যমশার ভেোয়। রেরি 
উডসাইমড োর পররবার রিময় োমকি।

ফ্ালরডায় গভকে পাত
এ সেয় রেরি বমেি, ১৫ সপ্তামহর পর 
গমে্ম র একটি রশশুর হৃিরপণ্ড কাে 
কমর, ভস ি়িাচ়িা করমে পামর, ব্ো 
অিুেব করার ষিেো েন্ায় এেিরক 
ভিখমেও পায়। এ অবস্ায় একটি 
েীবমির রিরাপত্তা ভিওয়া আোমির 
িারয়ত্ব। রেরি আমরা বমেি, রিরেটি 
েীবি একটি পরবত্র উপহার যা আোমির 
রিরাপত্তা িাবী কমর। আরে এই আইি 
সাষির কমর খুব গব্ম অিুেব কররি। এ 
রামে্র আেুরিক ইরেহামস োিব েীবি 
রষিায় এই আইি খুবই েহত্বপূর্ম।
েষ্মর ও োিবপাচার এর সেয় গে্ম োরমরর 
ভষিমত্রও এই আইি রিমযাে্। শুেুোত্র 
োময়র েীবি রষিা রকংবা গুরুের ভকাি 
আঘামের রচরকৎসার ভষিমত্র রশরেে 
ভযাগ্ হমব এই আইি ।
েুোই শুরু ভেমকই িেুি এই আইি 
কায্মকর হমব। পূমব্ম যুক্তরাম্রের এই 
রামে্ আইিািুযায়ী গে্ম পামের 
রিে্মাররে সেয় রিে ২৪ সপ্তাহ।
উমলেখ্,  দুরিি আমগই গে্ম পােমক 
গুরুের অপরাে রহমসমব রচরনিে  কমর 
রবে পাশ কমরমি যুক্তরাম্রের আমরকটি 
রাে্ ওকে্ামহাো।
সূত্ররঃ আে োরেরা
গ্রীি কাডকে  ফহাল্ারষ্টের জি্য

cÖ¯‘Z Ki‡Z mnvqZv Kivi Rb¨ 

Zviv 20 wgwjqb Wjvi gÄywi w`‡”Q| 

cwigvYwU MZ eQ‡ii Zzjbvq 10 wgw-

jqb Wjvi †ewk| Bs‡iwR‡Z K_v 

ejv, cov, gvwK©b BwZnvm I miKvi 

m¤úwK©Z aviYv jv‡f mnvqZv Kivi 

Rb¨ wmwU‡Rbwkc A¨vÛ B‡›U‡MÖkb 

MÖ¨v›U †cÖvMÖv‡gi AvIZvq GB A_© cÖ`vb 

Kiv n‡”Q|

bvMwiKZ¡ cixÿvq `ywU Ask _v‡K| 

GKwU‡Z Bs‡iwR‡Z `ÿZv Ges wØZx-

qwU‡Z Av‡e`bKvixi `vwqZ¡ I KZ©e¨ 

m¤ú‡K© Ávb hvPvB Kiv n‡q _v‡K| 

BDGmwmAvBGm Rvwb‡q‡Q, Zviv

wcwQ‡q cov KwgDwbwU ¸‡jvi †jvKRb 

hv‡Z gvwK©b bvMwiKZ¡ jvf Ki‡Z cv‡i, 

†m w`‡K bRi w`‡q †cÖvMÖvg K‡i‡Q

wmwU‡Rbkxc I Bw›Uª‡MÖkb

†cÖvMÖv‡gi Rb¨ Znwej ms¯’vv‡bi 

e¨e¯’v Ki‡e| GB Kg©m~wP‡Z Zn-

we‡ji cwigvY MZ eQ‡ii †P‡q 

10 wgwjqb evwo‡q 20 wgwjqb 

Kiv n‡e e‡jI Rvbv‡bv n‡q‡Q| 

†m‡μUvwi Av‡jRv‡›`av Gb 

gv‡qviKvm e‡jb, wmwU‡Rbwkc 

I Bw›Ua‡MÖkb MÖ¨v›U †cÖvMÖv‡gi 

gva¨‡g Avgiv AbvMwiK‡`i Av‡g-

wiKvb bvMwiK nIqvi c‡_ mn-

vqZv K‡i _vwK| AwZwi3 Znwej 

ms¯’vb K‡i Avgiv Av‡iv †ewk Kw-

gDwbwUi Kv‡Q †h‡Z Pvw”Q, Av‡iv 

†ewk AbvMwiK‡`i Rb¨ bvMwiKZ¡ 

cvIqvi `yqvi Lyj‡e|

গভকে পাষ্টতর সুষ্টযাগ
িাঁ়িামিার রিরেশ্রুরে রিময়মিি। রেরি 
বমেি, ভকন্দীয় সরকার গে্ম পামের 
েি্ িারীমির রবরেন্ন রিমিমশ ভ্রেমরর 
সুরষিা রিরচিে করমব। এ খবর রিময়মি 
রবরবরস।
খবমর বো হয়, সুররিে ভকামট্ম র ওই 
রাময়র পর যুক্তরাম্রের রিরেটি রিমিশ 
গে্ম পাে রিময় রিমের েমো কমর আইি 
রিরয়ি করমে পারমব। এমে ভিমশর 
ভবরশরোগ রিমিমশই গে্ম পাে রিরষধে 
হমে যামছে বমে আশঙ্া করা হমছে। 
গুগে োরিময়মি, গে্ম পাে রলিরিমক 
যাওয়ামির ভোমকশি ডাটা োরা েুমি 
ভিেমব। এমে কমর পরবেমীমে এই 
েে্ ব্বহার কমর ভকামিা িারীমক িণ্ড 
ভিয়া যামব িা।
োররা করা হমছে, ভযসব রিমিমশ 
গে্ম পাে রিরষধে রময়মি ভসখাি ভেমক 
িারীরা অি্ রিমিমশ চমে যামব ভযখামি 
গে্ম পামের অিুমোিি রময়মি। েমব 
বাইমডমির আশঙ্া, রিমিশগুমো 
হয়মো এইসব িারীমির ভগ্রপ্তার করা 
শুরু করমব। রেরি বমেি, োিুমষরা 
আোর এই কো রবশ্বাস করমে চাইমব 
িা রকন্তু এটাই হমে যামছে।
োই সরকার রিরেটি রামে্ গে্ম পামের 
রপে পা�ামব। যামে কমর রলিরিমক 
ভযমে িা পারমেও অন্তে রপমের 
োে্মে হমেও গে্ম পাে করা যায়।
এরইেমে্ যুক্তরাম্রের ১৩ রিমিশ 
গে্ম পাে রিরষধে কমরমি। বাইমডি 
বমেি, যরি েে্বেমী রিব্মাচিগুমোমে 
যরি ভডমোমক্টরা েয় পায় োহমে 
কংমগ্রমস োরা আবারও এই অরেকার 
রিরেষ্া করমে পারমবি।
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ইউররেরি িামনর্ অনিযাি ্ রব 
শিি হরব, ্ািা শিই: পদুনতি
আন্ত্কোনত্ শেস্ক: ইউররেরি রুি 
বানহিীর চিমাি িামনর্ অনিযাি 
্রব িাগাে শিি হরত পারর, শি নবিয়্ 
শ্ারিা তথযে শিই ভ্ানেনমর পদুনতরির 
্ারে। বদুধবার িারব্ শিানিরয়ত রাষ্ট্র 
তদু্কেরমনিস্ারির রা্ধািী আিখাবারে 
এ্ িংবাে িরমেিরি িাংবানে্রের 
প্ররনের উতেরর এ ্থা বরিি রানিয়ার 
শপ্রনিরেন্ট।
পদুনতি বরিি, ‘আনম ্খিও নিনেকেষ্ট 
িময়িীমা বা শেেিাইি উরলেখ ্রর 
্থা বনি িা। ্ারণ আনম নবশ্াি 
্নর— এটা ্ীবি, এটা বাস্বতা।’
‘তাোড়া আরও এ্নট ্ারণ আরে। 
আনম যনে (িামনর্ অনিযাি বরধের) 
শেেিাইি শ�ািণা ্নর, তাহরি 
যদুদ্ধরষেররে দুই পরষের শিিারের 
মরধযেই হামিা-িং�াত আরও বাড়রত 
পারর এবং এটা এর্বাররই আমারের 
্ামযে িয়। ্ারণ, আমরা আমারের 
শিা্্রির (শিিা) ্ীবির্ িরবকোচ্চ 
গুরুত্ব শেই।’
যদুক্তরাষ্ট্র ও তার নমরে পনচিমা 
শেিগুরিার িামনর্ শ্াট িযোরটার্ 
ন�রর দ্বর্বের শ্রর িীমারন্ত আড়াই 
মাি শিিা শমাতারয়ি রাখার পর 
গত ২৪ শেব্রুয়ানর ইউররেরি নবরিি 
িামনর্ অনিযাি শুরুর শ�ািণা 
শেি রানিয়ার শপ্রনিরেন্ট ভ্ানেনমর 
পদুনতি। এই শ�ািণা শেওয়ার ে’নেি 

আরগ ইউররেরির রুি নবনছিন্নতাবােী 
নিয়ন্রিত দুই অঞ্চি েরিতস্ক ও 
িদুহািস্কর্ স্াধীি রাষ্ট্র নহরিরব 
স্ী্্নত শেি নতনি। গত ব্হস্পনতবার 
১২৭তম নেরি গনড়রয়রে ইউররেরি 
রুি শিিারের অনিযাি। ইরতামরধযে 
শেিনটর দুই বন্র িহর শখরিি ও 
মানরউরপাি, েরিতস্ক প্ররেরির িহর 
নিয়াম, িদুহািস্ক প্ররেরির প্রধাি িহর 
শিরিররােরিতস্ক এবং মধযোঞ্চিীয় 
প্ররেি ্ারপানরনজিয়ার আংনি্ 
এিা্ার পূণকে নিয়্রিণ চরি শগরে রুি 
বানহিীর হারত।
এনের্ যদুদ্ধ শুরুর পর এই প্রথম 
রানিয়ার বাইরর নগরয়রেি পদুনতি। মধযে 
এনিয়ার িারব্ শিানিরয়ত রাষ্ট্রিমূরহর 
এ্নট িরমেিরি শযাগ নেরত বতকেমারি 
তদু্কেরমনিস্ারি ররয়রেি নতনি।
িংবাে িরমেিরি পদুনতি োনব ্ররি, 
শযিব িষেযে নিরয় ইউররেরি িামনর্ 
অনিযাি শুরু হরয়নেি, শিিব শথর্ 
রানিয়া নবচদুযেত হয়নি।
রানিয়ার শপ্রনিরেন্ট বরিি, ‘এই 
অনিযারির িষেযে নেি নতিনট— 
েরিতস্ক ও িদুহািস্কর্ স্াধীি ্রা, 
এই দুই অঞ্চরির মািদুির্ রষো ্রা 
এবং রানিয়ার শিৌগনি্ নিরাপতো 
নিনচিত ্রা। এিব শষেররে এখিও 
শ্ারিা পনরবতকেি আরিনি, রানিয়াও 
তার িষেযেিমূহ শথর্ নবচদুযেত হয়নি।’

ইিরারয়রির িতদুি প্রধািম্রিী 
ইয়ার িানপে

আন্ত্কোনত্ শেস্ক: ইিরারয়রির 
অন্তবকেতকেী্ািীি প্রধািম্রিী নহরিরব 
োনয়ত্ব নিরয়রেি ইয়ার িানপে। 
িােতানি শবরিট প্রধািম্রিী হওয়ার 
এ্ বেররর মাথায় ইহুনে এই শেিনটর 
িতদুি শিতা নহরিরব োনয়ত্ব নিরিি 
নতনি। শুরেবার (১ ্দুিাই) এ্ 
প্রনতরবেরি এই তথযে ্ানিরয়রে নরিনটি 
িংবােমাধযেম নবনবনি।
প্রনতরবেরি বিা হরয়রে, আগামী ১ 
িরিম্বর ইিরারয়রি িাধারণ নিবকোচি 
অিদুনঠিত হরব এবং শিই িময় পযকেন্ত 
শেরির অন্তবকেতকেী্ািীি প্রধািম্রিী 
নহরিরব োনয়ত্বপািি ্ররবি নতনি। 
্ারণ িেযে িারব্ প্রধািম্রিী 
িােতানি শবরিরটর অধীরি নিবকোচি 
অিদুনঠিত হরব িা। নিবকোচি অিদুনঠিত 
হরব তার শ্াটিঙ্ী ইয়াইর িানপরের 
অধীি। ্ারণ শ্ারটর িতকে অিদুিারর, 
ির্াররর পূণকোঙ্ শময়ারের অরধকে্ 
িময় শবরিট ও অরধকে্ িময় িানপে 
প্রধািম্রিী থা্রবি।
এর আরগ ব্হস্পনতবার শিাটািদুনটর 
মাধযেরম আিদুঠিানি্িারব ইিরারয়রির 
পািকোরমন্ট শিরে শেওয়া হয়। আগামী 
১ িরিম্বর শেিনটরত পরবতকেী নিবকোচি 
অিদুনঠিত হরব। এ নিরয় চার বেররর 
মরধযে পঞ্চমবাররর মরতা পািকোরমন্ট 
নিবকোচি অিদুনঠিত হরত যারছি ইহুনে এই 

শেিনটরত।
িংবােমাধযেম বিরে, ব্হস্পনতবার 
ইিরারয়নি পািকোরমরন্ট আইিিিা 
শিরে শেওয়ার নবিরয় শিাট গ্রহণ 
্রা হয়। এরত শবনিরিাগ এমনপ 
পািকোরমন্ট শিরে শেওয়ার পরষে শিাট 
শেি। মূিত িবকেরিি শয শ্াট গনিত 
হরয়নেি, তারত োটি ধরায় এই পরথ 
হাঁটি ইিরারয়নি ির্ার।
এনের্, শ্াট শিরে যাওয়ায় খানি্টা 
উচ্ছাি প্র্াি ্ রররেি শেিনটর িারব্ 
প্রধািম্রিী শবঞ্ানমি শিতানিয়াহু। নতনি 
বরিরেি, আগামী নিবকোচরির মধযে নেরয় 
আবারও ষেমতায় নেররবি নতনি।
নবনবনি বিরে, ইয়ার িানপে িারব্ 
প্রধািম্রিী শবঞ্ানমি শিতানিয়াহুর 
্াে শথর্ ্নিি চযোরিরঞ্র মদুরখামদুনখ 
হরয়রেি। মূিত ইিরারয়রির 
েী�কেনেরির িারব্ এই প্রধািম্রিী 
নিবকোচরির মাধযেরম আবারও ষেমতায় 
নেরর আিার প্রনতশ্রুনত নেরয়রেি।
যনেও ইিরারয়রির িতদুি এই 
প্রধািম্রিী ইরতাপূরবকে বরিরেি, 
নেনিনস্নিরের িরঙ্ নবররারধর নদ্ব-রাষ্ট্র 
িমাধারির ্িযে নতনি প্রনতশ্রুনতবদ্ধ, 
তরব অন্তবকেতকেী্ািীি প্রধািম্রিী নহিারব 
এ নবিরয় তার আপাতত িাহিী িতদুি 
শ্ারিা পেরষেপ শিওয়ার িম্াবিা 
্ম।

নবরশ্র ১১০ শেরি বাড়রে শ্ানিে 

িংরেমণ: েনলিউএইচও
আন্ত্কোনত্ শেস্ক: ্ানতিংর�র 
অিযেতম অঙ্িংগিি নবশ্ স্াস্থযে িংস্থার 
(েনলিউএইচও) মহাপনরচাি্ শতর্াি 
আধািম শগনরিরয়িদুি ব্হস্পনতবার 
িদুই্ারিযোরডের রা্ধািী শ্রিিায় 
েনলিউএইচওর মূি ্াযকোিরয় 
আরয়ান্ত এ্ িংবাে িরমেিরি এ 
তথযে ্ানিরয়রেি। িংবাে িরমেিরি 
শগনরিরয়িদুি বরিি, ‘শুরুর িমরয়র 
তদুিিায় বতকেমারি ্ররািািাইরারির 
শত্ ন্েদুটা ্রমরে, ন্ন্তু মহামানর 
এখিও শিি হরয় যায়নি। বতকেমারি 
নবরশ্র অন্তত ১১০নট শেরি ্ররািা 
িংরেমরণ উর্কেগনত শুরু হরয়রে এবং 
প্রনতনেি এিব শেরি ্ররািায় গুরুতর 
অিদুস্থ প্ররতযে্ ৬ ্রির মরধযে ৩ 
্িই মারা যারছিি।’ ‘আরও এ্নট 
নবপজিি্ বযোপার হরিা, নবরশ্র 

্রয়্নট অঞ্চরি ্ররািািাইরারির 
রূপান্তনরত ধরি ওনমরেরির শ্রিানম্ 
নির্ারয়ন্স পনরবতকেি হরয়রে।’ ‘েরি 
এ্নের্ িাইরািনটর্ আমারের ট্যো্ 
্রার ষেমতা শযমি বাধাগ্রস্ হরছি, 
অিযেনের্ এই িাইরািনটর আরও 
িতদুি পনরবনতকেত ধররির আগমরির 
িম্াবিাও বাড়রে।’ িংবাে িরমেিরি 
েনলিউএইচওর মহাপনরচাি্ ্ািাি, 
ওনমরেি পনরবাররর দুই িাইরাি 
িাইরাি নবএ পরয়ন্ট শোর এবং 
নবএ পরয়ন্ট োইরির ্াররণ ্ররািা 
িংরেমণ বাড়রে ১১০ শেরি। এিব 
শেরি িংরেমণ বাড়ার ্াররণ গত 
এ্ মারি নবশ্্দুরড় ্ররািা পন্নটি 
নহরিরব িিাক্ত হওয়া শরাগীর িংখযো 
২০ িতাংি শবরড় শগরে বরি উরলেখ 
্ররি নতনি।

পযোনরি হামিার শবঁরচ থা্া এ্মারে 
আিানমর যাবজিীবি
আন্ত্কোনত্ শেস্ক: ফ্ারন্সর রা্ধািী পযোনররি 

ি্রিািী হামিা চািারিার অনিরযারগ এ্ আিানমর্ 

যাবজিীবি ্ারােণ্ড নেরয়রেি শেিনটর এ্নট 

আোিত। েণ্ডপ্রাপ্ত ওই আিানমর িাম িািাহ 

আবরেিিাম। নতনি এই হামিায় ্নড়তরের মরধযে 

এ্মারে ্ীনবত আিানম। ২০১৫ িারির িরিম্বরর 

ফ্ারন্সর রা্ধািী পযোনররি চািারিা ওই ি্রিািী 

হামিায় ১৩০ ্ি নিহত হরয়নেরিি। ব্হস্পনতবার 

(৩০ ্দুি) এ্ প্রনতরবেরি এই তথযে ্ানিরয়রে 

নরিনটি িংবােমাধযেম নবনবনি। প্রনতরবেরি বিা 

হরয়রে, বদুধবার শ�ািণা ্ রা মামিার রারয় অনিযদুক্ত 

িািাহ আবরেিিামর্ হতযো ও হতযো প্ররচষ্টার ্িযে 

শোিী িাবযেস্ ্রর যাবজিীবি ্ারােণ্ড শেওয়া 

হয়। ফ্ারন্স এনটই িরবকোচ্চ িা্া এবং এ ধররির 

িা্া শেওয়ার �টিা শেিনটরত অরি্টা নবরি। 

বদুধবার মামিার রায় শ�ািণার িময় নবচার্ েরির 

শিত্রত্ব নেরিি ্যেঁ-িদুই শপনরি। নতনি বরিি, 

আিানম িািাহ েণ্ড শিারগর িময় ্ারাগার শথর্ 

শ্ারিা ধররির পযোররারি মদুনক্ত পারবি িা। হামিায় 

্নড়ত থা্ার োরয় আোিত আরও ১৯ ্ির্ 

শোিী িাবযেস্ ্রররে। তারের মরধযে েয়্ি ম্ত 

বরি মরি ্রা হয়। আধদুনি্ েরানি ইনতহারি 

িবরচরয় বে় এই নবচার ্াযকেরেম গত বেররর 

শিরটেম্বর মারি শুরু হরয়নেি। এনের্ চাঞ্চিযে্র 

এই ি্রিািী হামিা মামিার রায় শ�ািণা উপিরষে 

বদুধবার আোিত এিা্ায় িন্রনবহীি নিরাপতো 

বযেবস্থা শিওয়া হয়। অনিযদুক্ত িািাহ আবরেিিারমর 

নবরুরদ্ধ রায় শ�ািণার মাধযেম এ মামিার িয় মারির 

্াযকেরেম শিি ্রা হরিা। অবিযে হামিায় ্নড়ত 

থা্রিও আোিরত নির্র্ নিরেকোি োনব ্ররি 

আিানম িািাহ। ন্ন্তু আোিত তার ্থায় গুরুত্ব 

শেয়নি। হামিায় অংি শিওয়া অিযে িয় ি্রিািী শবামা 

নবর্াররণর মাধযেরম হয় নির্রেরর্ উনড়রয় শেয় 

অথবা পদুনিরির গুনিরত নিহত হয়।

িািাহও নির্র্ উনে়রয় নেরত শচরয়নেি। ন্ন্তু 

নবর্ারণ �টারত বযেথকে হরয় শি পদুনিরির হারত 

ধরা পরে়। এোে়া বান্ ১৯ ্ি িরািনর হামিায় 

িা থা্রিও িাহাযযে্ারীর িূনম্ায় নেি। তারাও 

শোিী িাবযেস্ হরয়রে। ইিিানম্ শটেট বা আইএি 

এই হামিার োয় স্ী্ার ্রর।
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মহাি ি্নষ্ট্তকো আলোহ িদুবহািাহু ওয়া 
তায়ািার এ্মারে মরিািীত পূণকোঙ্ 
্ীবি বযেবস্থা হরছি-ইিিাম। ইিিারমর 
ঐনতহানি্ নিআর বা শমৌনি্ নিেিকেিাবিীর 
অিযেতম এ্নট হরছি-্দুরবানি। যা মদুিনিম 
্ানত িদুেী�কে্াি শথর্ পািি ্রর আিরে। 
্দুরবানির ইনতহারির প্রথম উৎি হরছি 
হযরত আেম (আ.) এর যদুগ শথর্। পনবরে  
্দুরআরির িূরা মারয়োয় (২৭-৩১ আয়াত) 
আেম (আ.) এর দুই শেরি হানবি-্ানবরির 
্দুরবানির �টিা বনণকেত হরয়রে। তরব প্ররতযে্ 
িবী-রািূরির ্দুরবানির পদ্ধনত এ্ই র্ম 
নেি িা।
বতকেমারি ইিিামী িরীয়রত ্দুরবানির শয 
পদ্ধনত অিদুিরণ ্রা হয় তা মদুিনিম ্ানতর 
নপতা হযরত ইবরাহীম (আ.) শথর্ প্রাপ্ত। 
মহাগ্রন্থ আি ্দুরআি ও হানেি শথর্ 
এনবিয়নট স্পষ্ট ্ািা যায়। ্দুরবানির্ 
এ্িযে িদুন্নারত ইবরাহীমী িারম অনিনহত 
্রা হয়। বাংিা,উদুকে ও োিকেী িািায়             
 قربان িব্দনট আরনব (দুরবানি্)  قرباني
(্দুরবাি) িরব্দর নবপরীরত বযেবহৃত হয়।               
 قرب  -িব্দনটর মূিধাত দু (দুরবাি্) قربان
(ক্ারবদুি) 
যার অথকে: নি্টযে, িানন্নধযে, তযোগ, উৎিগকে 
্দুরআি ও হানেরি এর ্রয়্নট িমাথকে্ 
িব্দ পনরিনষেত হয়:-
১. نحر (িাহর) : ۲﴿فََصّلِ ِلَربَِّک َو اۡنَحۡر﴾     
অথকে: অতএব শতামার রবরর উদ্দরিযেরই 
িািাত পড় এবং িহর (্দুরবানি) ্র। (িূরা 
্াওোর-২)
২.  نسك(িদুিদু্) :   قُۡل اِنَّ َصَلتِۡی َو نُُسِکۡی 
ِ َرّبِ اۡلٰعلَِمۡیَن ﴿۱۶۲ ۙ﴾َو َمۡحیَاَی َو َمَماتِۡی ِلّٰ
অথকে: বি, িনচিয় আমার িািাত, আমার 
্দুরবািী, আমার ্ীবি ও আমার ম্তদুযে 
আলোহর ্িযে, যনিন ি্ি ি্ষ্টনর রব’।(আ
িয়াম-১৬২)                                                   
৩. َمنَسك (মািিা্) :  ۃٍَجعَۡلنَا اُمَّ ِلُکّلِ   َو 
ۡنۢ ِ َعٰلی َما َرَزقَُهۡم ّمِ  َمۡنَسًکا ِلّیَۡذُکُروا اۡسَم للاّٰ
اِحدٌ فَلَٗهۤ اَۡسِلُمۡواؕ   بَِهۡیَمۃِ اۡلَۡنعَاِمؕ  فَِاٰلـُهُکۡم اِٰلهٌ وَّ
ِر اۡلُمۡخبِتِۡیَن ﴿۳۴ۙ ﴾َو بَّشِ
অথকে: প্রতযের্ ্াতনর ্িযে আনম ্দুরবািীর 
িনয়ম ্রর েনয়রে;ন যারত তারা আলোহর 
িাম স্মরণ ্ররত পার,শ শয িমস্ ্ন্তু 
তনিন রন্্ হনিরবর েনয়রেরি তার উপর। 
শতামােরর ইিাহ শতা এ্ ইিাহ; অতএব 
তাঁরই ্ারে আত্মিমকেপণ ্র; আর 
অিদুগতেররর্ িদুিংবাে োও। (হাজি-৩৪)
৪. الضحي (আেহা) : রািূি(িা.) 
বরিরেি : মহাি আলোহ তায়ািা আমারেরর্ 
বাৎিনর্ ঈে নহরিরব দুনট নেি নেরয়রেি 
এ্নট ঈদুি নেতররর নেি এবং ঈদুি 
আযহার(্দুরবানি) নেি। 
(আবদু োঊে,আি িদুিাি)
আিদুমানি্ ৪০০০ বের পূরবকে, নখষ্ট্রপূবকে 
২০০০ িারির নের্ ইরার্র “ঊর”িাম্ 
স্থারি মদুিনিম ্ানতর নপতা ইবরাহীম(আ.) 
্ন্মগ্রহণ ্ররি। নতনি ্ন্মগ্রহণ ্ররনেরিি 
নির্ ও ্ারহনিহারত পনরপূণকে এ্নট 
িমার্। অতঃপর তাওহীরের েীষো িাি 
্ররি। তাঁর নপতা ,পনরবার , িমা্ ও রাষ্ট্র 
ি্রি তাঁর্ তাওহীে শথর্ নবচদুযেত ্রার 
প্ররচষ্টা চানিরয়নেি ন্ন্তু নতনি তাওহীে 
তথা এ্ত্ববারের উপর অটি এবং অনবচি 
থার্ি। িত বাধা-নবপনতে,অতযোচার-নিযকোতি 
িহযে ্রর তাওহীরের মমকেবাণী প্রচারর নতনি 
অিড় থার্ি এবং আলোহর নিধকোনরত 
িদু্নিি পনরষোিমূরহ নতনি রেমাগত নতনি 
উতেীণকে হরয় খিীিদুলোহ বা আলোহর বধেদুরত 
পনরণত হি। মদুিনিম ্ানতর নপতার মযকোো 
িাি ্ররি।  হযরত ইবরাহীম(আ.) এর 

িবদুওতী ্ীবরির এ্ পযকোরয় নতনি ইরা্ 
শথর্ নেনিনস্রি নহ্রত ্ররি। ব্দ্ধ বয়ি 
পযকেন্ত নতনি নিঃিন্তাি নেরিি। ৮৬ বের 
বয়রি তাঁর নদ্বতীয় স্তী নবনব হার্রার গরিকে 
তাঁর প্রথম পদুরে িন্তাি ইিমাঈরির এর ্ন্ম 
হয়। হযরত ইিমাঈি (আ.) পরবতকেীরত 
িবদুওরতর মযকোো িাি ্ররনেরিি। ্ীবরির 
শিি িরনে স্প্নরযারগ হযরত ইবরাহীম (আ.)
শ্ আলোহ তায়ািা তাঁর িবরচরয় নপ্রয় 
বস্তুর্ ্দুরবানি ্রার নিরেকেি শেি। শযরহতদু 
িবীরের স্প্নও এ্ প্র্ার ওহী। শিরহতদু 
আলোহর িবী ইবরাহীম (আ.) ্ািনবিম্ব িা 
্রর নপ্রয় িন্তাি ইিমাঈির্ স্রপ্নর ্থা 
্ািারিি- “শহ নপ্রয় িন্তাি ,আনম স্রপ্ন 
শেরখনে শয শতামার্ ্দুরবানি/যরবহ ্রনে 
অতএব এই বযোপারর শতামার ন্ অনিমত?                                                                                                      
্নিি এই প্ররনের ্বারব িবীর পদুরে শোট্ট 
নিশু ,িনবিযেত িবী ইিমাঈি (আ.) িান্ত 
এবং ে্ঢ়িারব শয ্বাব নেরয়নেি তা 
ন্য়ামত পযকেন্ত িমগ্র মদুিনিম ্ানতর 
্িযে নিষো হরয় থা্রব। ইিমাঈি (আ.) 
বরিনেরিি- শহ আমার িমোনিত নপতা 
,আলোহ তায়ািা আপিার্ শয আরেি 
্রররেি আপনি তা বাস্বায়ি ্রুি। ইিিা 
আলোহ আপনি আমার্ নধযকেিীি অবস্থায় 
পারবি ।   (িদুবহাি আলোহ)
এ শযি ি্নষ্ট্তকোর প্রনত িারিাবািা-
আিদুগরতযের এ্ অিিযে িনযর, নপতার প্রনত 
িন্তারির িারিাবািা ও িমোরির, নির্র 
মরতর, চাওয়া-পাওয়ার ্ দুরবানির অতদুিিীয় 
উোহরণ।
ব্দ্ধ বয়িী ইবরাহীম(আ.) যখি তাঁর ্ ীবরির 
িবরচরয় নপ্রয় ,্নি্ার টদু্ররা,বদুর্র 
মানি্ ইিমাঈির্ ্দুরবানি ্রার িমস্ 
আরয়া্ি িম্পন্ন ্ররি। এবং নপ্রয় িন্তারির 
গিরেরি ধারারিা েদুনর চািারত যারবি 
তখিই আলোহ তায়ািা ্ীবরাঈি (আ.) 
এর মাধযেরম ইিমাঈি (আ.) এর পনরবরতকে 
এ্নট শবরহিতী দুম্বা নেরয় ইবরাহীম(আ.) 
এর ্দুরবানি িম্পন্ন ্ররি।
ররবর িন্তুনষ্ট অ্কেি, ে্ঢ় িং্ল্প, পনরশুদ্ধ 
নিয়ত থা্ার ্াররণই আলোহ তায়ািা 
তাঁর বধেদু ইবরাহীম খিীিদুলোহ (আ.) এর 
্দুরবানির্ ্বদুি ্ররি এবং অিযোিযে 
পনরষোর মরতা ্নিি এ পনরষোয় ও 
ইবরাহীম(আ.) উতেীণকে হি। আর এ্িযেই 
্দুরবানির্ বা ইবরানহমী এ িদুন্নাতর্ আলোহ 
তায়ািা ন্য়ামত পযকেন্ত ্ানর শররখরেি। 
্দুরবানি শথর্ আমারের ্িযে নিষো:-
প্রাণানধ্ নপ্রয় পদুরের্ আলোহর রারহ 
্দুরবানি শেয়ার িদুমহাি ে্ষ্টান্ত স্থাপি ্রর, 
ঈমািী পনরষোয় উতেীণকে হরয় মািব্ানতর্ 
শয তযোরগর নিষো নেরয়রেি শি আেিকে 
ও অিদুরপ্ররণা আমারের ্ীবির্ ঈমািী 
আরিায় উজ্জীনবত ্ ররব,আলোহর আিদুগরতযে 
আররা িনরেয় ্ররব এটাই ্দুরবানির 

শমৌনি্ নিষো। ্দুরবানি শথর্ মদুিনিম 
্ানতর ্িযে আররা শয নিষোগুরিা ররয়রে
আলোহর পনরপূণকে আিদুগতযে: 
হযরত ইবরাহীম (আ.) নেরিি তাঁর ররবর 
প্রনত অতযেন্ত আিদুগতযেিীি। ্ীবরির প্রনত 
মদুহুরতকে নতনি আলোহর আিদুগরতযে অটি-
অনবচি নেরিি। এমিন্ নির্র ্নি্ার 
টদু্ররা িন্তাির্ ্দুরবানির নিরেকেরির 
আিদুগরতযেও নতনি প্রনে তদুরিিনি, নদ্বধাদ্বরধে 
শিারগি নি, শ্াি ওযর-অযদুহাত শপি 
্ররি নি। এখারি আমারের ্িযে নিষো 
হরছি ্ীবরির প্রনত শষেররে, প্রনত মদুহুরতকে 
আলোহর নিরেকেি যথাযথিারব, নদ্বধাহীি 
নচরতে, প্রনোতীতিারব শমরি শিওয়া। আর 
তাহরিই উিয় ্াহারি চূড়ান্ত িেিতা 
আিরব িদুনিনচিত। 
নিয়রতর পনরশুদ্ধতা: আলোহর নিরেকেি 
পািরি হযরত ইবরাহীম (আ.)এর নিয়রত 
অিদু-পরমাণদু পনরমাণও শলেে নেি িা । নেি 
িরবকোচ্চ মারির পনরশুদ্ধতা আর এটাই আলোহ 
তায়ািা শেখরত শচরয়নেরিি। আমারেরও 
উনচৎ খদুিদুনিয়ারতর িারথ ্ীবরির ি্ি 
িারিা ্া্ ্রা ্ারণ ইখিােপূণকে 
নিয়তনবহীি শ্াি ্া্ও আলোহ ্বদুি 
্ররি িা। যার উোহরণ আমরা হানেি 
শথর্ ্ািরত পানর। আলোহর পরথ ন্হাে 
্রর নিহত হরয়ও িহীেী মযকোো িা শপরয় 
উর্া ্াহান্নামী হরব অরির্, শুধদুমারে 
নিয়রতর গরনমি থা্ায়।
্ীবরির ি্ি ন্েদু হরব আলোহর িন্তুনষ্টর 
্িযে: আমারের ্ীবরির ি্ি ইবােত-
বরন্গী, ্থা, ্া্-্মকে, অ্কেি, তযোগ-
নততীষো িরবকোপনর আমারের িমস্ ্ীবি 
হরব শ্বি মারে ররবর িন্তুনষ্টর ্িযে। তরবই 
মািব্ীবি িাথকে্ নহরিরব পনরগনণত হরব।
আলোহর নি্টযে শপরত ্ ীবরির ি্ি শষেররে 
্দুরবানি:
১. মরতর বা ইছিার ্দুরবানি: 
আমারের িােি তথা আত্মা আমারেরর্ 
নবনিন্ন খারাপ ্ার্র প্রনত ধানবত ্ররত 
চাইরব, খারাপ ্া্ ্রার ওয়ািওিা শেরব 
,নিনিদ্ধ ও গনহকেত ্া্ ্রার ইছিা ্াগরব 
ন্ন্তু শিই আগ্রহ বা ইছিার্ ্দুরবানি ্রর 
আলোহর িানন্নধযে পাওয়ার আ্াঙ্কা ্ররত 
হরব।
২. িম্পর্কের ্দুরবানি:  
বতকেমাি তরুণ প্র্রন্মর অনধ্াংরির িদুে্ঢ় 
িম্প্কে আধদুনি্ তথযে-প্রযদুনক্ত, অিদুস্থ 
নবরিােি, শখিাধদুিা, িািাি মরেরির বাহি, 
অিৎ বধেদুবাধেব, অববধ িম্প্কে, িরবকোপনর 
এই দুনিয়ার িারথ। অথচ এই ধরণীর 
নযনি স্রষ্টা, নযনি আমারের পরম ্রুণাময় 
প্রনতপাি্ , যার িারথ িবরচরয় িদুে্ঢ় 
িম্প্কে থা্া ের্ার নেি শিই ররবর িারথ 
িম্প্কে শিই বিরিই চরি। 
তাই ্দুরবানির অিযেতম নিষো হরছি, শয 

ি্ি িম্প্কে,বধেদুত্ব আমারেরর্ আমারের 
রব শথর্ ,ররবর নবধাি শথর্ েূরর িনররয় 
রারখ ,ইিিাম নবমদুখ ্রর শেরি শি ি্ি 
িম্প্কে ও বধেদুত্বর্ আলোহর িন্তুনষ্টর ্িযে 
্দুরবানি(তযোগ) ্রর শেিরত হরব।
৩. আনথকে্ ্দুরবানি: 
আলোহর িন্তুনষ্ট অ্কেরির ্িযে নির্র িামথকে 
অিদুযায়ী আলোহর শেয়া ্ীনব্া শথর্ 
আনথকে্ ্ দুরবানি ্ ররত হরব। আলোহ তায়ািা 
বরিি:
ا َرَزۡقٰنُهۡم یُۡنِفقُۡوَن ۙ﴿۳  ﴾َو ِممَّ
আনম শতামারেরর্ শয ্ীনব্া নেরয়নে তা 
শথর্ শতামরা বযেয় ্ররা (বা্ারা-৩)। 
অিযে ্ায়গায় আলোহ তায়ািা বরিরেি:
َو آِء  رَّ الضَّ َو  آِء  السَّرَّ فِی  یُۡنِفقُۡوَن   الَِّذۡیَن 
ُ  اۡلٰکِظِمۡیَن اۡلغَۡیَظ َو اۡلعَافِۡیَن َعِن النَّاِسؕ  َو للاّٰ
ۚ﴾یُِحبُّ اۡلُمۡحِسنِۡیَن ﴿۱۳۴
যারা িদুিমরয় ও দুঃিমরয় বযেয় ্রর এবং 
শরোধ িংবরণ ্রর ও মািদুির্ ষেমা ্র।শ 
আর আলোহ িৎ্কেমিীিেরর িািবািরি। 
(িদুরা আি ইমরাি – ৩)
৪. িমরয়র ্দুরবানি:
 আমারের ্ীবি  আলোহর শেয়া নিনেকেষ্ট 
িমরয়র িমনষ্ট নব আর ন্েদু িয়। আর 
ন্য়ামত নেবরি আলোহ তায়ািা এই ্ ীবরির 
নহিাব নিরবি আমরা তা ন্িারব ্ানটরয়নে?  
িয়াি্ নবিীনি্াময় শিই নেবরি যথাথকে 
্বাব নেরত পাররিই শ্বি পাওয়া যারব 
মদুনক্ত। হানেরি এরিরে: ্ীবি্াি ও 
শযৌবি্াি ন্িারব ্ানটরয়রে তাঁর ্বাব 
িা নেরয় ন্য়ামত নেবরি শ্াি আেম 
িন্তাি এ্ পা ও আগারত পাররবিা(িহীহ 
নতরনমনয)
তাই ্ীবরির মহামূিযেবাি িময়র্ আলোহর 
রাস্ায় বযোয় বা ্দুরবানি ্ররত হরব।  
৫. ্ ীবরির ্ দুরবানি: মদুিনিম ্ ানত আলোহর 
িন্তুনষ্টর ্িযেই ্া্ ্ররব, আলোহর 
্িযেই বাঁচরব ও মররব। আলোহর নিরেকেরি 
্ীবি ্দুরবানি ্ররতও িূিযেতম নদ্বধারবাধ 
্ররবিা। ্দুরবানির অিযেতম প্রধাি নিষো 
হরছি এটা। িমাপারন্ত বিা যায়, ্দুরবানি 
শুধদুমারে পশু ্বাই িয় বরং নির্র মধযে্ার 
শিাি-িািিা, ্ ামিা-বািিা, নহংিা-নবরদ্বি, 
অহং্ার,পরনিন্া-পরশ্ী্াতরতািহ 
যাবতীয় পাপাচার িাম্ পশুত্বর্ ্দুরবানি 
বা ্রবহ ্রার িাম। ্ারণ আলোহর ্ারে 
্দুরবানির পশুর রক্ত,শগািত বা শ্াি ন্েদুই 
শপৌঁোয়িা বরং আলোহ শেরখি তাঁর বান্ার 
অন্তররর তা্ওয়া বা আলোহর িয়। 
পনবরে ্দুরআরি আলোহ বরিি: 
ٰلِکۡن  َو  ِدَمآُؤَها  َل  َو  لُُحۡوُمَها   َ یَّنَاَل للاّٰ  لَۡن 
لَُکۡم َرَها  َسخَّ َکٰذِلَک  ِمۡنُکۡمؕ   التَّۡقٰوی   یَّنَالُهُ 
َ َعٰلی َما َهٰدىُکۡم ؕ ِلتَُکبُِّروا للاّٰ
ِر اۡلُمۡحِسنِۡیَن ﴿۳۷     ﴾َو بَّشِ
অথকে: আলোহর ্ ারে শপৌঁরে িা এগুরিার শগাশ্ত 
ও রক্ত; বরং তাঁর ্ারে শপৌঁরে শতামােরর 
তা্ওয়া। এিাবরই তনিন শি িবর্ 
শতামােরর অধীি ্রর েনয়রেরি, যারত 
শতামরা আলোহর তা্বীর পাি ্ররত পার, 
এ্িযে শয, নতনি শতামােররর্ হনোয়াত োি 
্ররেরি; িদুতরাং তদুনম িৎ্কেমিীিেররর্ 
িদুিংবাে োও। িদুরা হজি – ৩৭ 
ি্ি প্র্ার মািনব্ দুবকেিতার্ ্দুরবানি 
্রর যথাযথ তা্ওয়া অ্কেি ্রর শত্েীপ্ত 
ঈমারি বিীয়াি হওয়াই শহা্ ্দুরবানির 
নিষো । আর এই নিষো গ্রহরণ আরিান্ত 
ও প্রিানন্তময় শহা্ শেি, ্ানত, িমা্ ও 
পদুররা নবশ্। 

শিখ্: নিষোথকেী, ইিিামী নবশ্নবেযোিয়।
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শেি শথর্ শেরির বাইরর 
অববধিারব অথকে-িম্পে চরি 
যাওয়ার্ অথকেিীনতর িািায় 
পদুঁন্ বা অথকে পাচার বিা 
হয়। যতই নেি যারছি ততই 
বাংিারেি শথর্ অথকে পাচার 
রেমাগত ব্নদ্ধ পারছি। অরি্ 
্াররণই অথকে পাচার হয়, তার 
মরধযে হাতািা্ি্ হরিও 
িনতযে নবনিরয়াগ িা হওয়ায় অথকে 
পাচার হরছি। অথকেপাচার ্রর 
নবরেরি শেরি-শমরয়রের স্থাি 
্রর শেওয়ার  প্রবণতা ৭০-
এর েি্ শথর্ই চরি আিরে। 
তখি শথর্ই বড় বড় আমিা, 
বযেবিায়ী ও রা্বিনত্ 
শিতারাই নবনিন্নিারব 
অথকেপাচাররর এই িংস্ক্নতর 
িরঙ্ ্নড়রয় আরেি।
িম্প্রনত অথকেম্রিী ২০২২-২৩ 
অথকেবেররর বার্রট নবরেরি 
পাচার হওয়া অথকে নবিা প্ররনে 
আয়্র নববরণীরত প্রেিকেরির 
িদুরযাগ শেওয়ার প্রস্াব 
নেরয়রেি। এরত বিা হরয়রে, 
শ্ারিা ্রোতা বাংিারেরির 
বাইরর শ্ারিা িম্পরের 
মানি্ হরি এবং শিই িম্পে 
আয়্র নববরণীরত প্রেনিকেত 
িা হরি ২০২২-২৩ অথকেবেরর 
নিনেকেষ্ট ্র শেওয়ার মাধযেরম 
তা প্রেিকেরির িদুরযাগ পারবি। 
এরষেররে বাংিারেরির বাইরর 
থা্া স্থাবর িম্পে শেরি শেরত 
িা আিা হরি তার ্ িযে িম্পরের 
িযোযযে বা্ারমূরিযের উপর ১৫ 
িতাংি হারর ্র, িগে আথকে, 
বযোং্ ্মা, নিন্উনরনট্ 
এবং আনথকে্ উপ্রণিহ িব 
অস্থাবর িম্পে বাংিারেরি িা 
আিা হরি ১০ িতাংি হারর ্ র 
এবং িগে আথকে, বযোং্ ্মা, 
নিন্উনরনট্ এবং আনথকে্ 
উপ্রণিহ িব অস্থাবর 
িম্পে শেরি শেরত আিা হরি 
তার ্িযে ৭ িতাংি হারর ্র 
শেওয়ার প্রস্াব ্ররি। এ্ 
বেররর ্ িযে এই িদুরযাগ শেওয়া 
হরব। যা শিি হরব ২০২৩ 
িারির ৩০ ্দুি। অথকেম্রিীর 
এই শ�ািণা বযেবিায়ী মহি 
শথর্ শুরু ্রর অথকেিীনতনবে, 
রা্িীনতনবে এবং িদুধীিমার্ 
নমশ্ প্রনতনরেয়া শেখা নেরয়রে। 
তারা বিরেি, নবরেরি পাচার 
্রা অথকে শেরি আিা হরি 
িারিা বযেবিায়ীরা নিরুৎিানহত 
হরবি। এটা বযেবিায়ীরা চাি িা। 
বার্রট দুিকেীনতর নবরুরদ্ধ ্ রিার 
অবস্থাি ও িদুিািরির ্থা 
বিা হরিও পাচার ্রা ্ারিা 
টা্া িাো ্রার শয প্রস্াব 
্রা হরয়রে তা িমথকেিরযাগযে 
িয়। এরত নবধ ্র োতারা 

নিরুৎিানহত হরব এবং নবরেরি 
অথকেপাচার নবধতা পারব।
িম্প্রনত িদুইি িযোিিাি বযোং্ 
(এিএিনব) তারের বানিকে্ 
প্রনতরবেি প্র্াি ্রররে। 
প্রনতরবেি অিদুযায়ী, ২০২১ 
িারি িদুই্ারিযোরডের নবনিন্ন 
বযোংর্ বাংিারেনিরের গনছিত 
অরথকের পনরমাণ োঁনে়রয়রে 
৮৭ শ্ানট ১১ িাখ িদুইি ফ্াঁ, 
যা বাংিারেনি মদু্ায় প্রায় 
৮হা্ার ২’ি ৭৫শ্ানট টা্া। 
এর আরগর বের অথকোৎ ২০২০ 
িারি এই অরথকের পনরমাণ 
নেি ৫হা্ার ৩’ি ৪৭শ্ানট 
টা্া। িদুইি বযোংর্র বানিকে্ 
প্রনতরবেরি ্রয়্ বেররর শয 
পনরিংখযোি শেয়া হরয়রে তারত 
এই ব্নদ্ধ এ্ বেররর বযেবধারি 
িরবকোচ্চ। এই নহরিব অিদুযায়ী, 
এ্ বেররই িদুইি বযোংর্ 
বাংিারেনিরের ্ মা ্ রা অরথকের 
পনরমাণ ২হা্ার ৯ি ২৮শ্ানট 
টা্া শবরে়রে। পূবকেবতকেী 
বেরগুরিারত বাংিারেনিরের 
গনছিত অরথকের পনরমাণ ২০১৪ 
িারি নেি ৪,০৫৮ শ্ানট টা্া, 
২০১৫ িারি ৪,৪১৭ শ্ানট 
টা্া, ২০১৬ িারি ৫,৫৬৬ 
শ্ানট টা্া, ২০১৭ িারি 
৪,০৬৯ শ্ানট টা্া, ২০১৮ 
িারি ৫,৫৫৩ শ্ানট টা্া এবং 
২০১৯ িারি ৫,৪২৭ শ্ানট 
টা্া। তাোড়া, যদুক্তরারষ্ট্রর 
ওয়ানিংটিনিনতে্ গরবিণা 
প্রনতঠিাি শ্াবাি োইিযোনন্সয়াি 
ইরন্টনগ্রনট (ন্এেআই) এর 
এ্ তথযেমরত, আন্ত্কোনত্ 
বানণর্যের মাধযেরম বাংিারেি 
শথর্ প্রনতবের গরড় ৭৫৩ 
শ্ানট ৩৭ িাখ েিার পাচার 
হয়। প্রনত েিার ৮৫ টা্া 
বা্ারেরর এর পনরমাণ ৬৩ 
হা্ার ৯২৪ শ্ানট টা্া। 
প্রনতরবেিনটরত ১৩৫নট 
উেীয়মাি ও উন্নয়িিীি শেরির 
গত ১০ বেররর (২০০৮-
২০১৭) আন্ত্কোনত্ বানণর্যে 
মূিযে শ�ািণার গরনমি শেনখরয় 
্ীিারব শেি শথর্ অথকে পাচার 
হয়, শিই নচরে তদুরি ধরা হরয়রে। 
প্রনতবেররর গড় অথকে পাচাররর 
নহিারব ওই ১৩৫নট উন্নয়িিীি 
শেরির মরধযে বাংিারেি 
৩৩তম। এ শেরি আমোনি 
রপ্তানি ্াযকেরেরম মূিযে শ�ািণার 
গরনমি শেনখরয় টা্া পাচার হয় 
বরি অনিরযাগ আরে। ইোিীং 
এমি ন্েদু �টিাও উে�াটি 
্রা হরয়রে। প্রনতরবেি 
অিদুযায়ী, বাংিারেরির িরঙ্ 
অিযে িব শেরির যত আমোনি 
রপ্তানি হয়, তারত গরড় ১৭ 
েিনম্ ৯৫ িতাংি বা প্রায় 

১৮ িতাংরির মূিযে শ�ািণায় 
গরনমি থার্।
শেরির বযেবিায়ী, নবনিন্ন 
শপিা্ীনব ও রা্িীনতনবেরা 
নবনিন্ন উপারয় শ্ানট শ্ানট 
টা্া পাচার ্ররি। আবার 
নবরেনিরাও বাংিারেি শথর্ 
শ্ানট শ্ানট টা্া নিরয় যারছিি। 
নবরেনিরা শয পনরমাণ অথকেপাচার 
্ররে, তার শচরয় ্রয়্গুণ 
শবনি অথকেপাচার ্ররে 
বাংিারেনিরা। বাংিারেরি 
নবরেনিরের নিরয়াগ িংরোন্ত 
্নটিতার ্াররণ অনধ্াংি 
নবরেনি টা্া পাচার ্ররিও 
বাংিারেনিরা পনর্ল্পিা ্রর 
অথকেপাচার ্ররে। বাংিারেরির 
িাগনর্রা দুনট ্াররণ 
অথকেপাচার ্ররে। প্রথমত, 
যারা আপ্রেকেনিত আয় বা 
্ারিা টা্া শেরি শিাগ ্ররত 
পাররে িা। তারা নবনিন্ন শেরি 
বযেবিা-বানণর্যে নবনিরয়াগ 
্রার পািাপানি নবনিন্ন শেরি 
শির্ডে শহামও গরড় তদুিরে। 
নদ্বতীয়ত, রা্বিনত্ এবং 
প্রিািনি্ দুবকেিতার ্াররণও 
বাংিারেনিরা টা্া পাচার 
্ররে।  আর এই দুরটা শিক্টররই 
বযোপ্িারব অনিয়ম ও 
দুিকেীনতর মাধযেরম ্ারিা টা্ার 
পাচার হরছি। শেরির িরচতি 
ও ধিী িাগনর্রা মরি ্ররি, 
বাংিারেি তারের শেরি-
শমরয়রের ্িযে নিরাপে ্ায়গা 
িয়। এোড়া িবার মরধযে এ্টা 
অনস্থরতা আরে শয, বাংিারেরি 
শেরি-শমরয়রের িনবিযেৎ িারিা 
িয়। এ ্াররণ শেরি-শমরয়রের 
নবরেরি পািারিা, নবরেরি 
পড়ারিা, নবরেরি চা্নর ্ররত 
শেওয়ার পািাপানি নবরেরি 
টা্া পাচারও স্ািানব্ 
নবিয় মরি ্ররি বযেবিায়ী, 
রা্বিনত্ শিতা ও আমিারা।
বাংিারেি ইিনটেনটউট অব 
বযোং্ মযোরি্রমরন্টর 
(নবআইনবএম) এ্ গরবিণায় 
শেখা শগরে, বাংিারেরির 
বযেবিায়ীরা বযোং্ শথর্ ঋণ 
নিরয় মািরয়নিয়া, ্ািাো, 
নিঙ্াপদুরিহ নবনিন্ন শেরির 
অট্টানি্ায় বিবাি ্ররেি। 
বযোংর্র গ্রাহ্রের আমািরতর 
অথকে িািা শ্ৌিরি তারা নবরেরি 
পাচার ্রর শিখারি শির্ডে 
শহাম গরড় তদুিরেি। বযোং্ ঋণ 
শখিানপরের ওপর ২০১০ িারি 
প্র্ানিত বাংিারেরির ১২৫নট 
ঋণরখিানপ প্রনতঠিারির ওপর 
পনরচানিত ্নররপর িংগ্হীত 
তরথযে প্রমানণত হরয়রে, ওই 
িব প্রনতঠিারির িংখযোগনরঠি 
মানির্রা তারের বযোং্ ঋরণর 

এ্টা বে়িে় অংি নবরেরি 
পাচার ্রর নেরয়রে। দুই বের 
আরগ নবরেরি পানিরয় যাওয়া 
প্রিান্ত ্দুমার হািোরর্ (নপ.
শ্. হািোর িারম পনরনচত) 
গত ১৪ শম ২০২২ িাররতর 
পনচিমবরঙ্ শগ্রেতার ্রা 
হয়। বাংিারেরি োইিযোন্স 
অযোডে ইিরিটেরমন্ট নিনমরটে 
এবং নপপিি নিন্ংিহ ৪নট 
প্রনতঠিারির িারে় ৩ হা্ার 
শ্ানট টা্া আত্মিাৎ এবং 
পাচাররর অনিরযারগ তার 
নবরুরদ্ধ দুের্র ৩৬নট মামিা 
ররয়রে। ঢা্ার এ্নট বযোং্ ও 
অপর এ্নট আনথকে্ প্রনতঠিারির 
িারব্ বযেবস্থাপিা পনরচাি্ 
নপ শ্ হািোররর নবরুরদ্ধ 
প্রায় িারে় েয় হা্ার শ্ানট 
টা্া অস্ািানব্ শিিরেরির 
অনিরযাগ ওিার পর েী�কেনেি 
ধররই নতনি পিাত্ নেরিি। 
িাররতর শ্ন্দীয় শগারয়ন্া 
িংস্থা এিরোিকেরমন্ট নেররক্টররট 
(ইনে) তেরন্ত পনচিমবঙ্িহ 
িাররতর নবনিন্ন এিা্ায় 
নপ শ্ হািোর ও তার 
িহরযানগরের ৮৮নট বযোং্ 
অযো্াউরন্ট ৩০০ শ্ানট 
টা্ার িম্পে িধোি শপরয়রে। 
এোড়া, মািরয়নিয়ারত নপ শ্ 
হািোররর িাতনট ফ্যোরটরও 
শখাঁ্ পায় িংস্থানট। শুধদু নপ. শ্. 
হািোর এ্া িয়, তার মরতা 
অরির্ই বযোং্ শথর্ ঋণ 
নিরয় ্ািাো, মািরয়নিয়ার 
শবগম পাড়ায় িামী োনম ফ্াট 
বানড় ন্রি আরাম আরয়রি 
শ্ৌিদুি ্ীবি যাপি ্ররে।
ন্এেআইরয়র প্রনতরবেি 
বিরে, ২০০৮ িারির পরর 
বাংিারেরি এিারব মূিযে 
শ�ািণায় গরনমি শেনখরয় 
অথকে পাচাররর পনরমাণ 
শবরড়রে। ২০১৫ িারি িরবকোচ্চ 
১,১৫১.৩০ শ্ানট েিার 
নবরেরি চরি শগরে। ২০০৮ 
িারি এর পনরমাণ নেি ৫২৮ 
শ্ানট েিার। এ োড়া ২০০৯ 
িারি ৪৯০ শ্ানট েিার, 
২০১০ িারি ৭০৯ শ্ানট 
েিার, ২০১১ িারি ৮০০ 
শ্ানট েিার, ২০১২ িারি 
৭১২ শ্ানট েিার ও ২০১৩ 
িারি ৮৮২ শ্ানট েিার 
নবরেরি শগরে। ২০১৩ িারি 
শয পনরমাণ অথকে পাচার হরয়রে 
শিই অথকে নেরয় বাংিারেরির 
৭নট গুরুত্বপূণকে খারতর উন্নয়রির 
্িযে শয বযেয় ২০১৫-১৬ িারি 
ধাযকে ্রা হরয়রে, তার িমাি। 
যদুক্তরাষ্ট্রনিনতে্ আন্ত্কোনত্ 
িংস্থা ন্এেআই তথযে মরত, 
১০ বেরর বাংিারেি শথর্ শয 

পনরমাণ টা্া নবরেরি পাচার 
হরয়রে, তা শেরির শমাট ্ াতীয় 
বার্রটর শেে়গুণ। প্রনত বের 
গরে় পাচার হরয়রে ৬৩ হা্ার 
৯২৪ শ্ানট টা্া।
ির্াররর ভ্ান্ত িীনতর ্ াররণই 
মূিত নবরেরি অথকে পাচার হয়। 
শেরি যখি অথকেবিনত্ ্ মকে্াডে 
প্রায় স্থনবর, শযখারি নবনিরয়াগ 
অতযেন্ত মন্থর, শিখারিই 
টা্া ওয়ািারের উদ্ব্তে অথকে 
নবরেরি পাচার হয়। আবার 
শযখারি এ্নের্ রা্বিনত্ 
অনিচিয়তা, অিযেনের্ শিৌত 
অব্ািারমার অিদুপনস্থনত অথবা 
অপ্রতদুি শিৌত অব্ািারমা, 
শিখারি অথকে পাচার হয়। 
পাচার্ারীরের মরধযে ররয়রে, 
শচারাচািানিরা এবং শেি 
শথর্ নবরেরি অথকে পাচার্ারী 
বযেবিায়ী, গারমকেন্টি মানি্, 
নিল্পপনত, দুিকেীনতবা্ আমিা 
ও পদুঁন্ িদুরটরা রা্িীনতনবরেরা। 
অথকেিীনতনবেরের মরত, িদুিািি 
িা থা্রি টা্া পাচার হরবই। 
টা্া পাচাররর িরঙ্ ্নড়তরা 
িমার্র উঁচদু স্ররর শিা্। 
শেরি টা্া ধরর রাখার ্িযে 
তাঁরের ্িযে শ্ারিা প্ররণােিা 
শিই। িবার আরগ শেির্ 
িারিা ্ররত হরব।
শেরি এখি শয প্রিংিিীয় 
উন্ননত-উন্নয়ি হরছি, তারত 
শ্ারিা িরন্হ শিই। ৮-৯ 
িতাংি ‘ন্নেনপ’ প্রব্নদ্ধ অন্কেত 
হরছি। বড় এ্টা শগাঠিী মধযেনবতে 
হরয়রে। িাধ-স্াছিরন্যের অিাব 
শিই। গানড় োড়া মধযেনবতে শিই 
বিরিই চরি। মাথানপেদু আয় 
যরথষ্ট শবরড়রে। োনর্যে হ্াি 
শপরয়রে। ন্ন্তু শেখা যারছি 
যারাই টা্ার মানি্ হরছি, 
যারাই প্রিাবিািী, যারাই এ্টদু 
শিখাপড়া ্ররে, যারা জ্ািী 
নবজ্ািী, তারা শ্উ বাংিারেরি 
থা্রত চাি িা।
অিৎ উপারয় অন্কেত অথকে 
নবরেরি পাচার িা হরি শেরির 
অথকেিীনতরত শ্াি িা শ্ািিারব 
িূনম্া রারখ ন্ন্তু যখিই 
এ অথকে নবরেরি পাচার হয়, 
তখি এনট শেরির অথকেিীনতরত 
শ্াি িূনম্া িা শররখ বরং 
অিনিিংর্ত নহিারব ্া্ 
্রর। শেরির অথকেিীনতর 
চা্ার্ রেমান্বরয় স্থনবর 
্রর শেয় এবং েী�কেরময়ারে 
শেরির অথকেিীনতর নিনতের 
্িযে অিনিিংর্ত। যথাযথ 
পেরষেরপর মাধযেরম অথকে পাচার 
শরাধ ্রা ির্াররর োনয়ত্ব।

শিখ্ : বযোং্ার ও ্িানমটে ।
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পদ্া ভসেুমে গার়ির ভেি োকমব এমকক পামশ দুমটা কমর এবং একটি ভরেকডাউি ভেি। অে্মাৎ ভোট িয় ভেমির ররেে হমছে, যরিও এমক বো হমছে ভিার ভেমির ররেে।

পদ্া ভসেুর দিঘ্ম্ (পারির অংমশর) ৬ িশরেক ১৫ রকমোরেটার। েমব ডাোর অংশ েরমে ভসেুটির ভোট দিঘ্ম্ রিায় িয় রকমোরেটার।
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বয়ষ্টসর ছাপ দূর করার ঘষ্টরায়া উপায়
োইিটোইে ভডস্ক: ত্বমক যে কে ভকরেক্াে ব্বহার 
করমবি, ত্বক েেই োমো োকমব। রূপচচ্ম ার কামে 
সব সেয় রিাকৃরেক উপািাি ভবমি রিমে হমব। ভচহারায় 
বয়মসর িাপ প়িমে রিমে িা চাইমে ব্বহার করমে হমব 
ভকরেক্ােেুক্ত উপািাি। যখি আপরি ঘমরায়া উপািামি 
যত্ন ভিওয়া শুরু করমবি, এর সুিে রকিুরিি পমরই ভটর 
পামবি।  অমিমক আমিি, যামির রত্রমশই ভিখমে চরলেমশর 
েমো োমগ রকংবা পঁরচমশই পয়রত্রশ। রকন্তু আপরি যরি 
চাি আপিার ভচহারায় বয়মসর িাপ িা প়িুক োহমে 
রকিু রিরি্ম ষ্ উপািামি রিমে হমব ত্বমকর যত্ন। বরেমরখা 
দূর কমর আপিামক ঝেেমে রাখমে কাে করমব রকিু 
পরররচে উপািাি। ভসইসমঙ্গ ত্বমক ভপৌঁমি যামব পয্মাপ্ত 
পুরষ্। চেুি ভেমি ভিওয়া যাক বয়মসর িাপ দূর করার 
ঘমরায়া উপায়- রূপচচ্ম ার কামে ভযসব রেরিস কায্মকরী 
োর ভেেমর অি্েে হমো আেেরক। এটি শুেু ত্বকই 
িয়, চুমের যমত্নও সোি কায্মকরী। শরীমর েো দূরষে 
পিাে্ম ভবর কমর রিমে কায্মকরী এই আেেরক। এমে 
োকা রিাকৃরেক অ্ারন্অরসিমডন্ ত্বমক রবরেন্ন েরমির 
ষিরে সারামে কাে কমর। ভয কারমর রূপচচ্ম ার উপািাি 
রহমসমব আেেরক রাখমে ো আপিার ভচহারায় বয়মসর 
িাপ প়িমে ভিমব িা। সাোরর িাররমকে ভেে িয়, 
োরে্ম ি ভকামকািাট অময়ে ব্বহার করমবি ত্বমকর যমত্ন। 
কারর এই ভেমের সবটুকু গুর বোয় োমক। সাোরর 
িাররমকে ভেে উত্তামপর সংস্পমশ্ম এমে অমিক পুরষ্গুর 

িষ্ হময় যায় এবং ভয কারমর এর কায্মকাররোও কমে 
যায়। ত্বমকর যমত্ন োরে্ম ি ভকামকািাট অময়ে ব্বহার 
করমে ো আপিার ভচহারায় উজ্জ্বেো েমর রাখমব।
ওষরেগুর সপেন্ন ভেষে হমো রিেপাো। এটি ত্বকমক 
পররষ্ার কমর এবং ভসইসমঙ্গ ত্বমকর ভযমকামিা সংক্েরও 
রিরেমরাে কমর। রিয়রেে রিেপাো ব্বহার করমে ত্বমক 
রেমরর সেস্া দূর হয়। ত্বমক ভকামিা সেস্া ভিখা রিমে 
ভসখামি ব্বহার করমে পামরি রিমের ভেে বা রিমের 
পাউডার।
ত্বমকর যমত্ন হেুমির ব্বহার িেুি িয়। হেুমির 
উপকাররো অমিক। এটি িািাোমব ত্বমকর েি্ কাে 
কমর োমক। হেুমি োমক অ্ারন্ব্াকমটররয়াে উপািাি 
যা ত্বমকর িাগ-ভিাপ, রের ইে্ারি সেস্া দূর কমর। 
ভসইসমঙ্গ ত্বকমক সুস্ ও উজ্জ্বে রাখমেও হেুমির েুর়ি 
ভিই। এটি ভচহারায় বয়মসর িাপ প়িমে ভিয় িা। ভয 
কারমর আপরি ত্বমকর যমত্ন রিয়রেে হেুি ব্বহার করমে 
আপিার ত্বমক বোয় োকমব োরুর্।
সংমবিিশীে ত্বমকর ভষিমত্র অ্ামোমেরা ভবরশ কায্মকরী। 
ভসইসমঙ্গ এটি কাটা বা ভপা়িা িাগ দূর করমেও িারুর 
কাে কমর। অ্ামোমেরা ত্বমক রিাকৃরেক েয়চিারাইোর 
বা ভিসপ্াক রহমসমবও দুি্ম ান্ত। অ্ামোমেরায় আমি 
রিিাহ রবমরােী দবরশষ্্, ত্বমকর জ্াোমপা়িা করেময় 
ত্বক শীেে করমে কায্মকরী এই উপািাি। রিয়রেে 
অ্ামোমেরা ব্বহার করমে ত্বমক বয়মসর িাপ পম়ি িা।

বরকোয় খুশখুষ্টশ 
কালশ ও জ্বর হষ্টি 

যা করষ্টবি
োইিটোইে ভডস্ক: বষ্মাকামে হুটহাট বৃরষ্ চমে 
আমস, আবার রিচণ্ড গরেও প়িমে পামর। রিকৃরের এই 
খােমখয়ারে আচরমরর রিোব পম়ি আোমির শরীমর। 
এসেয় সরি্ম -কারশ এবং জ্র ভিখা ভিয় ঘমর ঘমর। আদ্র্ম ো 
ও স্াঁেমসঁমে োমবর েি্ অ্াোরে্ম ও ভবম়ি ভযমে 
পামর। ভরাগ রিরেমরাে ষিেো ভকামিাোমব একটু দুব্মে 
হমেই অসুখ-রবসুখ আক্ের কমর!
ঋেু পররবে্ম মির সেয় জ্র, সরি্ম , কারশ, গোব্োর েমো 
সেস্া ভবম়ি ভযমে পামর। এসেয় বাোমস িািা বাঁমে 
োইরাস ও ব্াকমটররয়া। ভয কারমর এ সংক্ান্ত অসুখও 
ভবরশ ভিখা ভিয়। ে্াপসা গরমের কারমর জ্র, সরি্ম , 
গোব্ো, কারশ শরীমর আসি ভগম়ি বমস। এমষিমত্র 
ঘমরায়া রিরেকার আপিামক আরাে ও সেস্া ভেমক েুরক্ত 
রিমে পামর। সরি্ম -কারশ, জ্র রকংবা গোব্ো সারামে 
আিার ব্বহার ভবরশরোমগরই োিা। এ েরমির সেস্ায় 
আিা েীষর উপকারী। আিা চাময়র সমঙ্গ ভযাগ করমে 
পামরি রকিুটা েেু। এোমব পাি করমে ো আপিার শরীর 
উষ্ রাখার পাশাপারশ সরি্ম -কারশ দূর করমে সাহায্ 
করমব। এক চা চােচ আিার রস সাোি্ েবর ভযাগ কমর 
ভখমেও উপকার পামবি।
রিেমে পররষ্ার চাির বা ভোয়ামে রিময় কাি, গো, 
োো ভেমক রিি। এর পর গরে পারি োপ রিি। গরে 
পারিমে ব্াকমটররয়া রিমরােক ভকামিা ওষুে রেরশময় 
রিমে পামরি। এমষিমত্র ভসটি ভেশামে হমব রচরকৎসমকর 
পরােশ্ম ভেমি। অেবা ভেশামে পামরি ক্ামোোইে বা 
ইউক্ারেপটাস ভেে। োপ রিমে কেমব ভপাটে ভিোে 
রড্রপং। এর িমে কেমব কারশও। োপ ভিওয়ার সেয় 
ি্াি বন্ রাখমবি। োপ ভিওয়া ভশষ হওয়ার পর রেরিট 
িমশক ি্ামির রিমচ োকমবি িা।
আমপে সাইডার রেমিগামরর অমিক রকে গুর রময়মি। 
োর েমে্ একটি হমো, এটি গোর রেউকাসমক োেমে 
এবং ব্াকমটররয়ার সংক্ের ভ�কামে কায্মকরী। সরি্ম -
কারশর সেস্ায় রিরেরিি খারে ভপমট হােকা গরে 
পারিমে ২ চা চােচ আমপে সাইডার রেমিগার ভযাগ 
কমর খামবি। এমে �ান্ডার সেস্া দূর হমব অমিকটাই।
বষ্মায় োইরাস বা ব্াকমটররয়ােরিে অসুখ ভেমক বাঁচমে 
রিরে রামে ঘুোমে যাওয়ার আমগ েেু ভখমে পামরি। 
হােকা গরে পারি বা দুমের সমঙ্গ েেু রেরশময় খামবি। এটি 
�ান্ডার রিমকাপ ও কারশ কোমে িারুর কায্মকরী। েমব 
েেু ভযি খাঁটি হয়, ভসরিমক িের রাখমে হমব।

দুনচিন্তা েূর ্ররত যা খারবি
িাইেটোইি শেস্ক: দুনচিন্তার্ 
োওয়াত নেরয় হয় িা, এনট 
এমনিরতই চরি আরি। যতই 
আপনি দুনচিন্তামদুক্ত থা্রত 
চাি, শ্ারিা িা শ্ারিা চাপ 
আিরবই। ্ীবরি পথ চিরত 
নগরয় িািা চড়াই-উৎড়াই 
পানড় নেরত হয়। মািনি্ চাপ 
ন্ংবা দুনচিন্তা িামাি নেরয় 
এনগরয় চিরত হয়। মহামানরর 
পরর আমারের দুনচিন্তার 
পনরমাণ শযি আরও শবরড় 
শগরে। দুনচিন্তা েূর ্রার ্িযে 
ওিদুরধর ওপর নিিকের ্রা যারব 
িা। ্ারণ ওিদুরধ এ্বার 
অিযেস্ হরয় শগরি শিখাি 
শথর্ শবর হওয়া মদুিন্ি। 
ন্েদু েি আরে শযগুরিা শখরি 
েূরর থার্ দুনচিন্তা। চিদুি 
শ্রি শিওয়া যা্-
্িা: আপনি যনে শ্ারিান্েদু 
নিরয় িীিণ দুনচিন্তায় থার্ি 

তরব ঝটপট এ্নট ্িা শখরয় 
নিি। এরত ন্েদুষেণ পরই 
মি হাি্া িাগরব। ্িায় 
ররয়রে িািা ধররির পদুনষ্টগুণ। 
এই েরি আরে পটানিয়াম, 
মযোগরিনিয়াম, আয়রি। 
্িা শখরি তা িরীরর রক্ত 
চিাচি বাে়ারত িাহাযযে 
্রর। শিইিরঙ্ বারড় িরীরর 
অনসির্রির পনরমাণও। ্িা 
শখরি অনসির্ি শপৌঁরে যায় 
শরিি শিরি। শয ্াররণ েূর হয় 
দুনচিন্তা।
আেদুর: িদুস্াদু ও রিারিা 
েি আেদুর। এনট শখরত 
্ারও অপেন্ হওয়ার ্থা 
িয়। িদুস্াদু এই েরি আরে 
োইবার, গ্লুর্া্ ও নিটানমি 
এ। এিব উপাোি থা্ার 
্াররণ আেদুর ্নমরয় নেরত 
পারর দুনচিন্তা। তাই ্খরিা 
দুনচিন্তা ির ্ররি আেদুর 

শখরয় নিি। এরত নির্র্ 
অরি্টাই হাি্া মরি হরব।
আম: গ্রীরমের অিযেতম 
আ্িকেণীয় েি হরিা আম। 
িদুস্াদু এই েরির আরে 
অরি্ উপ্ানরতা। এই 
গররম আম শুধদু আপিার প্রাণই 
্দুড়ারব িা, শিইিরঙ্ এনট েূর 

্ররব দুনচিন্তাও। আরম থার্ 
পযকোপ্ত নিটানমি এ, নিটানমি 
ই, নিটানমি নি এবং গ্লুর্া্। 
দুনচিন্তা েূর ্ররত এই েি 
োরুণ ্াযকে্রী হরত পারর।
আিারি: রিারিা আর 
নমনষ্ট স্ারের েি আিারি। 
অিিযে স্ারের এই েি িািা 

ধররির পদুনষ্ট উপাোি শপৌঁরে 
শেয় িরীরর। দুনচিন্তা েূর 
্ররত চাইরি আিারি শখরয় 
নিরত পাররি। তরব গিকেবতী 
হরি ন্ংবা আরগ শথর্ 
নচন্ৎির্র নিরিধ থা্রি 
এই েি এনড়রয় যাওয়াই 
উতেম।
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শাবিূষ্টরর িাষ্টম প্রতারো
রবমিািি ভডস্ক: ভসাশ্াে রেরডয়া 
রিময় োরকামির রব়িম্বিার অন্ত 
ভিই। কখমিা ভিক অ্াকাউন্ 
কখমিা হ্াক, িািারকে ঝামেোয় 
প়িমে হয় োমির। িারয়কা শাবিূমরর 
ভষিমত্র রবষয়টা একটু ভবরশই ঘমট। 
কারর োর িামে অসংখ্ অ্াকাউন্ 
ও ভপে পররচারেে হমছে ভিসবুমক। 
যা রিময় রেরি েীষর রবরেে। এবার 
শাবিূমরর িাে কমর বি্াে্ম  োিুমষর 
েি্ ত্রামরর টাকা েুেমি রকিু 
রিোরক। অম্রিরেয়ায় ভেমকই 
রবষয়টি ভটর ভপময়মিি িারয়কা। োই 
সবাইমক সাবোি কমর রিময়মিি। 
রিমের আসে ভিসবুক আইরড 
ভেমক শাবিূর বমেমিি, ‘আোর িাে 
এবং আোর িরব ব্বহার কমর রকিু 

অসােু ব্রক্ত ভিসবুমক আইরড খুমে 
োিুমষর কামি ত্রামরর িামে টাকা 
চামছে! আপিারা সবাই এেি রিোরক 
হমে সাবোি োকমবি! আরে এর 
আমগও বহুবার রবরেন্ন োয়গায় 
বমেরি ভয আপিারা আোর িামে 
ভিক আইরড খুমে এোমব োিুমষর 
সমঙ্গ রিোররা করমবি িা, যামে কমর 
আোর ইমেে ষিরেগ্রস্ হয়!’
রিোরকমির রবরুমধে আইরি ব্বস্া 
ভিওয়ার হুঁরশয়ারর রিময়মিি শাবিূর। 
রেরি রেমখমিি, ‘আরে কখমিাই 
চাই িা, আোর কারমর কারও ষিরে 
ভহাক! রকন্তু আরে বারবার রিমষে 
করার পমরও যারা রিরেরিয়ে এোমব 
আোর িামে ভিক আইরড খুমে 
োিুষমক �রকময় যামছে, আরে োমির 

িামে আইমির আরেয় রিমে বাে্ হব! 
আপিারা সবাই এেি অসৎ ব্রক্ত 
হমে সাবোি োকমবি!’ উমলেখ্, 
শাবিূর িীঘ্মরিি েমর অম্রিরেয়ায় 
বসবাস কমরি। ভসাশ্াে রেরডয়ায় 
রেরি সরক্য় হময়মিি খুব ভবরশরিি 
হয়রি। েমব রেরি অ্াকাউন্ খুমেই 
ভিমখি োর িামে অ্াকাউন্-ভপমে 
সয়োব হময় আমি ভিসবুক। ভসেি্ 
রিেে ভেমকই বমে আসরিমেি, 
েুয়া ভপে-আইরড ভেমক সাবোি 
োকার েি্। এ রবষময় ভিসবুক 
কেৃ্ম পমষির কামিও অরেমযাগ 
কমররিমেি শাবিূর। েমব সবগুমো 
েুয়া অ্াকাউন্ বারেে করা সম্ব 
হয়রি। যার িমে রব়িম্বিা শাবিূমরর 
রপিু িা়িমি িা।

লিষ্টজর ফগাপি তথ্য 
জািাষ্টিি ফকাষ্টয়ি
রবমিািি ভডস্ক: রসমিোর পি্ম ার পাশাপারশ ভসাশ্াে 
রেরডয়ামেও ভবশ েিররিয় কেকাোর অরেমিত্রী 
ভকাময়ে েরলেক। ইিটোগ্রামে োর িমোয়ামরর সংখ্া ২২ 
োখ, ভিসবুমক ১৩ োখ, টুইটামর ১৪ োখ। রিরেরিিই 
ভসাশ্াে রেরডয়ায় িািা রকিু আপমোড কমরি রেরি। 
কখিও োর িরবর খবর, কখিও েমডরেংময়র িরব, 
কখিও আবার পাররবাররক েুহূে্ম  বা ভিমের সমঙ্গ কাটামিা 
েুহূে্ম  রেরি ভশয়ার কমরি ভসাশ্াে রেরডয়ায়। 
বৃহস্পরেবার রিে রবশ্ব ভসাশ্াে রেরডয়া রিবস। ভস 
উপেমষি ভকাময়ে োিামেি ভসাশ্াে রেরডয়া রঘমর 
োর রকিু ভগাপি েে্।
ভকাময়ে োিাি, বে্ম োমি োর ররিয় ভসাশ্াে রেরডয়া 
হমছে ইিটোগ্রাে। আর ২০১১ সামে রেরি রিেেবার 
টুইট কমরি। ‘পাগেু’র শুটিংময়র সেয় োর রিচণ্ড 
কিোংটিোইটিস হময়রিে। ভসটি োিামেই টুইট 
কমররিমেি। রেরি োিাি, সবার সমঙ্গ ভযাগামযাগ রাখমেই 
সাোরেক ভযাগামযাগ োে্মে েময়ি কমররিমেি।
এিা়িা সবাইমক রবশ্ব ভসাশ্াে রেরডয়া রিবমসর শুমেছো 
োিাি ভকাময়ে। িারয়ত্ব সহকামর সবাইমক ভসাশ্াে 

‘ফসািার চর’ 
লসষ্টিমা লেষ্টয় কাষ্টজ 

লিরষ্টিি ফমৌসুমরী
রবমিািি রিরেমবিক: 
অবমশমষ কামে 
রিরমেি োরেউমডর 
‘ররিয়িরশ্মিী’খ্াে 
েিররিয় িারয়কা ভেৌসুেী। 
সম্প্ররে একটি ইসু্মে 
েুেুে আমোচিার পর 
রিমেমক সােমে রসমিোর 
কামে রিরমেি এই 
িারয়কা। গেকাে বুেবার 
এিরডরসমে ‘ভসািার 
চর’ রসমিোর ডারবং 
শুরুর েে্ রিময় কামে 
রিমরমিি ভেৌসুেী।
রেরি গরোে্েমক 
বমেমিি, অমিকরিি পর 
কামে রিরমে ভপমর ভবশ 
োমো োগমি। ভসািার 
চর একটি েীবি ঘরিষ্ 
রসমিো। িশ্মকমির েিমক 
িঁুময় যাওয়ার েমো গল্প। 
আশা করর, রসমিোটি 
েুরক্ত ভপমে সবাই পিন্ 
করমব। রসমিোটির 
রিমযােক োহাঙ্গীর 
রসকিার গরোে্ে 
োরিময়মিি, ‘রসমিোটির 
রকিু অংমশর শুটিং বারক 

আমি। খুব রশগরগরই বারক
 অংমশর কাে ভশষ কমর 

েুরক্তর রিস্তুরে ভিব।’
োিা ভগমি, িরবর িায়ক 

োময়ি খাি ও িবাগে 
রনিগ্ার চারটি গাি বামি 

রসমিোর পুমরা কাে 
ভশষ। খুব রশগরগরই বারক 

োকা গািগুমোর শুটিং 
শুরু হমব।

সবরকিু ঠিক োকমে 
আগােী বিমরর শুরুর 
রিমক রসমিোটি েুরক্ত 

পামব বমে োরিময়মিি 
রিমযােক।

এমসিে রিল্মমসর ব্ািামর 
োরহি ভহামসমির 

পররচােিায় ‘ভসািার চর’ 
রসমিোয় ওের সািী, 

ভেৌসুেী ও োময়ি িা়িাও 
রবরেন্ন চররমত্র অরেিয় 
করমিি শহীদুজ্াোি 

ভসরেে, শবিে পারেীি, 
আবুে ভহামসি েেুেিার, 
শাওি আশরাি, পারপয়া 

োরহ, রশখা কে্মকার, 
রশউরে ও রনিগ্াসহ 

অমিমকই।

টািা ১০ বের রিাহ্মণবানড়য়া শথর্ ঢা্ায় 
এরি িাচ নিরখরেি মম!
রবমিািি রিরেমবিক: অরেিয় েীবমির রিেে চেরচ্ত্র 
‘িারুরচরি বিীপ’-এর েি্ ১৫ বির আমগ ভরেষ্ অরেমিত্রীর 
োেীয় চেরচ্ত্র পুরস্কার ভপময়রিমেি োরকয়া বারী েে। 
এ রিেমন্র ভেোবী অরেমিত্রীমির োরেকা করা হমে 
েে’র িাে আসমবই। অেচ েে’র রশল্পী েীবমির শুরুটা 
হময়রিে অি্রকে।
োত্র ৩-৪ বয়মস িাচ, গাি, িরব আঁকার লিামস েরে্ম  
হময়রিমেি রেরি। ভিাটমবোমেই িামচর েি্ ভপময়মিি 
োেীয় রশশু পুরস্কার। শুেু োই িয়, ভিাটমবোয় 
রোক্ষ্মরবার়িয়ার েিস্বে শহমর ভবম়ি ও�া েে ো’ভক 
সমঙ্গ রিময় টািা ১০ বির রোহ্মরবার়িয়া ভেমক োকা এমস 
িাচ রশমখরিমেি। রশবেী েহম্মি ও করবরুে ইসোে 

রেি রিমেি েে’র িৃে্গুরু।
োিরাো ভটরেরেশমির রিয়রেে আময়ােি ‘রাো 
সকাে’-এর ঈি রবমশষ পমব্ম অরেরে হময় এমস েে োর 
েীবমির িািা োিা-অোিা গমল্পর ডাো ভেমে েমরি। 
রেরি বমেি, ‘সকােমবো ভট্মি ভচমপ রোক্ষ্মরবার়িয়া 
ভেমক রওয়ািা কমর োকায় এমস িাচ রশমখ আবার রামে 
রোহ্মরবার়িয়ার উমদেমশ্ রওয়ািা রিোে। এ ভষিমত্র 
আোর ো আময়শা আক্তামরর অবিাি রিে সবমচময় 
ভবরশ। ো রা্রেরবজ্ামির অে্াপক রিমেি। োর চাকরী, 
েখিকার সোেব্বস্া-সবরকিু সােমে আোমক রিময় 
ভয সংগ্রাে কমররিমেি, োরই পররররে হয়মো আোর 
রশল্পী হময় ও�া’।
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ঈরের নেরি িড়াইরয় িামরব
বাংিারেি-ওরয়টে ইনডে্

ক্ী়িা রিরেমবিক: বাংোমিমশর 
আকামশ পরবত্র রেেহে োমসর চাঁি 
ভিখা যাওয়ায় আগােী ১০ েুোই 
(ভরাববার) ভিমশ পরবত্র ঈদুে আেহা 
বা ভকারবারির ঈি উদ্ যারপে হমব। 
একই রিি বাংোমিশ সেয় সন্্ায় 
ওময়টে ইরন্ডমের রবপমষি ওয়ািমড 
রসররে শুরু হমব োরেে ইকবামের 
িমের।
গায়িার রিরেমডন্স ভটেরডয়ামে 
বাংোমিশ সেয় সন্্া ৭টা ৩০ 

রেরিমট ে়িাইময় িােমব দুই িে। 
রসররমের বারক দুই ে্াচগুমো হমব 
১৩ ও ১৬ েুোই।
সবগুমো ে্াচই অিুরষ্ে হমব সন্্া 
সাম়ি ৭টায়। উইরন্ডে সির শুরু 
হময়মি ভটটে রসররে রিময়। দুই 
ে্ামচর রসররমে ভহায়াইটওয়াশ 
হময়মি বাংোমিশ। এবার সােমি 
টি-ভটাময়রন্ রসররে। ২ েুোই 
ভেমক ভডারেরিকায় শুরু হমব টি-
ভটাময়রন্ রসররে। রবিেীয় ে্াচও হমব 

একই োম�। আর ভশষ ে্াচ হমব 
ওয়ািমড রসররমের ভেিু্ গায়িায়। 
ভটটে ও টি-ভটাময়রন্মে দুব্মে 
হমেও ওয়ািমডমে বাংোমিশ ভবশ 
শরক্তশােী। সবমশষ িরষির আররেকার 
রবপমষি োমির োটিমে ওয়ািমড 
রসররে রেমেরিে বাংোমিশ। যরিও 
োরেে পূর্মশরক্তর িে িা পাওয়ার 
সম্াবিা ভবরশ। সারকব আে হাসাি 
িুটি ভচময়মিি। োর পররবমে্ম  িমে 
রাখা হময়মি োইেুে ইসোেমক।

আন্তজকে ালতক লরিষ্টকটষ্টক 
লবোয় জািাষ্টিি মরগাি

ক্ী়িা রিরেমবিক: োরমের রবপমষি সািা বমের 
রসররমে ভখেমে িাোর আমগই আন্তে্ম ারেক 
রক্মকট ভেমক অবসর রিমেি ইংে্ামন্ডর 
োরকা রক্মকটার ইয়ি েরগাি। গে েঙ্গেবার 
(২৮ েুি) ইংে্ান্ড রক্মকট ভবাড্ম  (ইরসরব) 
রবষয়টি রিরচিে কমরমি। সাে বিমরর ভবরশ 
সেয় ইংে্ান্ড িেমক সািা বমের রক্মকমট 
ভিেৃত্ব রিময়মিি েরগাি। ২০১৫ সামের 
রবশ্বকাপ ভেমক রবিায় ভিওয়ার পর ইংে্ামন্ডর 
অরেিায়মকর িারয়ত্ব েুমে ভিওয়া হয় এই 
রক্মকটামরর হামে। োর আক্েরাত্ক ভখোর 
েরি বিমে ভিয় ইংে্ান্ড িেমকও। ভিেৃত্বগুমর 

ইংে্ান্ড িেমক িেুি উচ্োয় রিময় যাি 
রেরি। োর ভিেৃমত্বই ২০১৯ সামে রিেেবামরর 
েমো ওয়ািমড রবশ্বকাপ ভেমে ইংরেশরা। টি-
ভটাময়রন্ ও ওয়ািমড রক্মকমট ইংে্ান্ডমক 
আইরসরসর এক িম্বর োরেকায় রিময় যাি 
এই আইররশ। ভিেৃমত্বর ৬০ শোংশ ে্ামচই 
েয় ভপময়মিি অরেিায়ক েরগাি। ইংে্ান্ড 
রক্মকট ভবামড্ম র শীষ্ম কে্মকে্ম া রব রক বমেি, 
‘েরগাি একটা রিেন্মকই পামটে রিময়মিি। 
পমরর রিেন্ রকোমব ভখেমব ভসটার উপমরও 
রিোব রময়মি োর। আগােী রিমিও রক্মকমট 
েরগামির রিোব োকমব।’

‘ফমলস বাগকোর’ ফখষ্টিি ফমলস!
ক্ী়িা রিরেমবিক: ভস্পমির ইরবোয় 
সপররবামর িুটি কাটামছেি রেওমিে 
ভেরস। রবোসবহুে অবকাশ যাপমির 
এক িাঁমক রিমের িামের বাগ্মার 
ভচমখ ভিমখমিি সব্মকামের অি্েে 
ভসরা এই িুটবোর। গে বির হাড্ম  
রক ক্ামি িামের এক ভরমস্ারার 
শুমেছোদূে হময়মিি ভেরস। েখিই 
োমক সম্মাি োরিময় োর িামে একটি 
বাগ্মার দেরর করার ভঘাষরা ভিয় হাড্ম  
রক ক্ামি। পরবেমীমে ভেরসর সব 
পিমন্র উপকরর রিময় দেরর করা 
হয় ‘ভেরস বাগ্মার’। ইরবোয় এই ভেরস 
বাগ্মার খাওয়ার একটি িরব রিমের 

ভেররিাময়ড ইিটোগ্রাে অ্াকাউমন্ 
ভপাটে কমরমিি ভেরস। স্প্ারিশ 
সংবািোে্ে োক্ম া োরিময়মি, হাড্ম  
রক ক্ামির রটেক বাগ্মামররই একটি 
সংস্করর হমছে এই ‘ভেরস বাগ্মার’। এমে 
রময়মি উঁচুোমির দুই রডস্ক োংস, 
রিেমোি রচে, কুরচ কুরচ কমর কাটা 
স্প্ারিশ কররমো, ক্ারামেোইেড 
ওরিয়ি সু্প সহ আরও িািা উপকরর। 
বা়িরে স্বামির েি্ রডে োরের সমঙ্গ 
এটি পররমবশি করা হয়। যুক্তরামে্র 
গ্রাহকমির ভেরস বাগ্মামরর স্বাি 
রিমে খরচ করমে হয় ১০ পাউন্ড বা 
বাংোমিরশ েুদ্রায় ১১৫০ টাকা।

ভিররমে েয়ঙ্র 
োরি্ম, অসুস্ হময় 

পম়িমিি বাংোমিরশ 
রক্মকটাররা

আওয়ােরবরড ভডস্ক: ভসন্ েুরসয়া ভেমক ভডারেরিকা, 
ভটমটের পর টি-ভটাময়রন্ রসররমে োম� িাোর রিস্তুরে। 
েমব বাংোমিশ িমের টি-ভটাময়রন্ রসররমের ভসই 
রিস্তুরে ভযোমব হমো, োমে োমো ভকামিা বাে্ম া রিে 
িা বাংোমিশ িমের। েয়ঙ্র ভিরর োরি্মমে রীরেেে 
রবধ্বস্ োেীয় িমের কময়কেি রক্মকটারসহ ভবশ 
কময়কেি সিস্। ভডারেরিকায় যাত্রা পমে সেুমদ্রর ব়ি 
ব়ি ভেউ আর ‘ভোশি রসকমিমস’ িুইময় পম়িমিি 
শররিুে ইসোে, িুরুে হাসািরা।
ভডারেরিকায় েখি স্ািীয় সেয় রাে ১০টা। অেচ ভগাটা 
িমের সিস্রা লিারন্ত ভঘাচামে আমগোমগ ঘুরেময় 
ভগমিি। েবুও বাংোমিশ ভেমক ভহায়াটসঅ্ামপ োকা 
ভপামটের ভিাি ভপময় িমের এক সিস্ ভশািামেি 
েয়ঙ্র যাত্রার গল্প। ঘুে ে়িামিা কমঠে সেুদ্রযাত্রা 
কেটা বীেৎস হমে পামর ভস অরেজ্ো ভশািামেি 
অল্প কোয়। যা শুিমে রশউমর উ�মে বাে্ ভয ভকউই
ভসন্ েুরসয়া ভেমক োটি্ম মিক হময় ভডারেরিকা। সব 
রেরেময় িীঘ্ম ৫ ঘণ্ার োরি্ম। সেুমদ্র ভিররমে এর 
আমগ এমো সেয় কখমিাই যাত্রার অরেজ্ো ভিই 
বাংোমিশ িমের ভকামিা সিমস্র। যাত্রার আমগ িে 
রিে রবিোরবেক্ত, অমিমকই এই যাত্রার পমষি রিমেি 
িা। েমব উপায় রিে িা হামে। রবোি যাত্রার খরচ আর 
ঝরকি রিে েুেিােূেক ভের ভবরশ। ভিরর যাত্রা ভযেি 
বা়িরে সেয় বাঁচায়, ভেেি খরচও।
রকন্তু রবপরত্ত বাঁমে দুই রিি আমগর সাইমলিামি। যার 
কারমর সেুমদ্র ভেউময়র ভো়িও ভবরশ রিে। এই 
ভেউময়র েমে্ োরি্ম আর ‘ভোশি রসকমিমস’, 
সব রেরেময় রবেীরষকােয় এক অরেজ্োই হময়মি 
রক্মকটারমির। িমের ভসই সিমস্র েমে ভিরর সাইে 
খুব ব়ি িয়। এর সমঙ্গ ৭-১০ িুট উচ্োর ভেউ েমি 
েয় েররময় ভিওয়ার েি্ যমেষ্। ভেউময়র োকিায় ভিরর 
ভযোমব দুেরিে, োমে িমের কময়কেি অসুস্ হময় 
পম়িি। বাঁহারে ভপসার শররিুে, উইমকটরষিক িুরুে 
হাসাি, অরেিায়ক োহেুিউলোহ ররয়াি, ে্ামিোর 
িারিস ইকবাে এবং সামপাট্ম  টোমির এক সিস্ 
‘ভোশি রসকমিমস’ আক্ান্ত হি। োমির কময়কেি 
বরেও কমরি এসেয়। 
েমব স্বরস্র খবর হমছে এই বীেৎস যাত্রা ভশমষ ভসন্ 
েুরসয়া ভেমক ভডারেরিকায় ভপৌঁমিমি িে। ভসখাি 
ভেমক ে্ামিোর িারিস ইকবাে োকা ভপাটেমক 
োিামেি, োরা এখি রবরোমে আমিি। এখি সবরকিু 
ভোটােুটি স্বাোরবক। সবাই সুস্ আমিি। পরররস্রে 
কাটিময় ও�ার ভচষ্া করমিি।
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৫ বাংিাষ্টেশরীর
(১ হা্ার৫০৩ শিাট)। এখারি উরলেখযে, ্ানমিা 
উনদ্দি মূিধারার েনষেণ এনিয় শ্নম্ িংগিি অযোিাি 
শপ্রনিরেন্ট মাে নমিবাহ উনদ্দি ও নেন্রিক্ট নিোর প্রাথকেী 
মার্ো উনদ্দরির ্িযো।
অযোরিম্বনি নেন্রিক্ট ২৪নব শথর্ নেন্রিক্ট নিোর (িারী) 
প্রাথকেী মার্ো উনদ্দি শপরয়রেি ৫৯০ শিাট। তার 
প্রনতদ্ব্বেী রাবনিত শ্ৌরও শপরয়রেি িমািিংখযে্ 
৫৯০ শিাট। এই পরে িত্রা ৯৯ িতাংি শিাট 
গণিা হরয়রে।
ষেনতগ্রস্ নিরিটবািীর পারি যদুক্তরারষ্ট্রর প্রবািী 
বাংিারেনিরাষেনতগ্রস্ নিরিটবািীর পারি যদুক্তরারষ্ট্রর 
প্রবািী বাংিারেনিরা
স্থায়ী ২৮ ্দুি মঙ্িবার শিার ৬টা শথর্ রাত ৯টা 
পযকেন্ত এ্টািা শিাট গ্রহণ অিদুনঠিত হয়। গিিকের, 
শিেরটিযোন্ট গিিকের, অযোরিম্বনি শমম্বার, নেন্রিক্ট 
নিোর ও ্দুনেনিয়াি শেনিরগটিহ ১৫নট পরে শিাট 
শেওয়ার িদুরযাগ পাি শেরমাররেট শিাটাররা। অিযেনের্ 
শুধদুমারে গিিকের, নেন্রিক্ট ৬৩ শথর্ অযোরিম্বনি শমম্বার 
এবং ৭১নট ্ াউনন্ট ্ নমনট পরে শিাট শেওয়ার িদুরযাগ 
পাি নরপাবনি্াি শিাটাররা।
শেরমাররেট গিিকের পরে নবপদুি শিারটর বযেবধারি নব্য়ী 
হরয়রেি বতকেমাি গিিকের ্যোনথ শহা্দুি। শিেরটিযোন্ট 
গিিকের নিবকোনচত হরয়রেি অযোরন্তনিও শেিগারো। 
আগামী িরিম্বরর অিদুরঠিয় িাধারণ নিবকোচরি 
নরপাবনি্াি প্রাথকেী নি ন্িনেির্ শমা্ানবিা ্ররত 
হরব ্যোনথ শহা্দুির্। নিউইয়্কে শেরমাররেট শটেট 
হওয়ায় আগামী নিবকোচরি ্যোনথ শহা্দুি নব্য়ী হরবি 
তা বিার অরপষো রারখ িা। নিবকোনচত হরি নতনিই 
হরবি নিউইয়্কে শটেরটর ইনতহারি প্রথম নিবকোনচত িারী 
গিিকের।
নিউইয়্কে রার্যের এই নিবকোচরি অযোরিম্বনি নেন্রিক্ট 
২৪ বাংিারেনি অধদুযেনিত এিা্া। েরি এই আিরির 
নবনিন্ন পরে এ্ানধ্ বাংিারেনি প্রনতদ্বন্বেতা ্ররি। 
এখারি প্রায় ৮ হা্ার বাংিারেনি-আরমনর্াি শিাটার 
ররয়রেি। তারের অরধকে্ শিাটার শিাটর্রন্দ শগরি 
বাংিারেনি প্রাথকেীরের ্রয়র িম্াবিা প্রবি নেি। 
ন্ন্তু বাংিারেনিরের শিাটর্রন্দ যাওয়ার বযোপারর 
অিীহা ররয়ই শগরে। এর েরি নব্রয়র িম্াবিা 
থা্ার পরও িারিা েি ্ররত পাররিনি তারা।
পদ্া শিতদুর উরদ্বাধি: যদুক্তরারষ্ট্র উৎিরবর আরম্পদ্া 
শিতদুর উরদ্বাধি: যদুক্তরারষ্ট্র উৎিরবর আরম্
নেন্রিক্ট ২৪ শথর্ অযোরিম্বনিমযোি পরে প্রাথকেী 
হরয়নেরিি বাংিারেনি-আরমনর্াি নম্ািদুর রহমাি 
শচৌধদুরী। তার প্রনতদ্ব্বেী নেরিি বতকেমাি অযোরিম্বনিমযোি 
শেনিে ওরয়নপ্রি ও অযোিবাটকে বযোিরেও। নিবকোচরি 
শমাট ৯৮ েিনম্ ৩৭ িতাংি শিারটর েিােরি 
িত্রা ৬৬ েিনম্ ৮৪ িতাংি শিাট শপরয় নব্য়ী 
হরয়রেি শেনিে ওরয়নপ্রি। অথকোৎ নতনি শপরয়রেি ৩ 
হা্ার ২৩৩ শিাট। বাংিারেনি-আরমনর্াি নম্ািদুর 
রহমাি শচৌধদুরী শপরয়রেি ৮১৭ শিাট। ত্তীয় অবস্থারি 
থা্া অযোিবাটকে বািরেও শপরয়রেি ৭৬৪ শিাট।
অযোরিম্বনি নেন্রিক্ট ২৪-এ শথর্ নেন্রিক্ট নিোর (পদুরুি) 
পরে প্রনতদ্বন্বেতা ্ররি বাংিারেনি ্নমউনিনটর 
পনরনচত মদুখ বাংিারেনি আরমনর্াি বযেবিায়ী িাহ 
শিওয়া্। তার প্রনতদ্ব্বেী বতকেমাি নেন্রিক্ট নিোর ও 
অযোরিম্বনিমযোি শেনিে ওরয়নপ্রি ২ হা্ার ৫৯০ 
শিাট শপরয় নব্য়ী হরয়রেি। িাহ শিওয়া্ শপরয়রেি 
৮০৬ শিাট। এই পরে শমাট শিারটর ৯৬ েিনম্ ৮৮ 
িতাংরির েি প্র্ানিত হরয়রে।
নেন্রিক্ট ২৪ শথর্ ্দুনেনিয়াি শেনিরগরটর ১০নট পরে 
প্রাথকেী হরয়নেরিি বাংিারেনি আরমনর্াি মাহতাব 
খাি, আহিাে আিম, িদুিরাত আিম, শমাহামেে 
িাবদুি উনদ্দি, শ্নম ্া্ী, শমাহামেে এম রহমাি, 
আি্াম নিনদ্দ্ী, শরবী শহারিি, দুরুে নময়া (ররিি), 
িাইেদুর আর. খাি (হারুি), শমাহামেে আ্তার 
(বাবদুি) ও রারিদুি আিম। এই পরে ২১ ্ি প্রাথকেী 
হরয়রেি। তারের মরধযে ১০্ি নিবকোনচত হরবি। ন্ন্তু 
শ্নম ্া্ী, শমাহামেে িাবদুি উনদ্দি, মাহতাব খাি ও 
িদুিরাত আিম োড়া আর শ্ারিা বাংিারেনি ্রয়র 
শেখা পািনি।
িডেরি িিী থারুররর িহায়তায় এনগরয় এরিি 
বাংিারেনি েম্পনতিডেরি িিী থারুররর িহায়তায় 
এনগরয় এরিি বাংিারেনি েম্পনত
নেন্রিক্ট ২৯ শথর্ শটেট ্ নমনটর শিতা প্রাথকেী হরয়নেরিি 

বাংিারেনি আরমনর্াি ্া্ী খারিে এমরাি। 
নিবকোচরি নতনি প্রনতদ্ব্বেী অযোরি অযোমররিারির ্ারে 
পরান্ত হরয়রেি। এমরাি শপরয়রেি ১৪৩৭ শিাট। 
অযোমররিাি শপরয়রেি ৪৬৬৮ শিাট, যা শমাট ৯৯ 
িতাংি শিারটর ৭৬ েিনম্ ২২ িতাংি।
উরলেখযে, নিউইয়র্কে মূিধারার রা্িীনতরত 
বাংিারেনিরের অংিগ্রহণ বাড়রে। শিইিরঙ্ 
্িপ্রনতনিনধ নিবকোচরিও এনগরয় যারছিি বাংিারেনিরা। 
এর আরগ নবরশ্র রা্ধািী খযোত নিউইয়্কে নিনট 
্াউনন্সরি নব্য়ী হরয়রেি বাংিারেনি বংরিাদ্ূত 
িাহািা হানিে। ্দুইন্স ্াউনন্ট ্্ পরে নব্য়ী 
হরয়রে শিামা িাঈে। অিযেনেরি ্ংরগ্ররির শম্নরনট 
নিোর নিরিটর চা্ শুমাররর িদুপানররি শেোররি 
্্ মরিািীত হরয়রেি বাংিারেনি বংরিাদ্ূত িদুিরাত 
্াহাি শচৌধদুরী। এই নিরয়ারগর মাধযেরম নতনিই 
যদুক্তরারষ্ট্র প্রথম মদুিনিম িারী শেোররি ্্ হরিি।

রপ্ালি আষ্টয়
রপ্তারি উন্নয়ি বু্মরার (ইরপরব) রিকারশে পর্ রপ্তারির 
রিােরেক পররসংখ্াি ভেমক এ েে্ োিা ভগমি। ইরপরব 
সূমত্র োিা যায়, ২০২১-২০২২ অে্মবিমর রপ্তারি আময় 
সবমচময় ভবরশ গামে্মন্স ভসক্টর ৪২.৬১ রবরেয়ি ডোর 
আয় কমরমি। এ খামে আয় ভবম়িমি ৩৫.৪৭ শোংশ। যা 
২০২১ অে্মবিমরও রিে ৩১.৪৫ রবরেয়ি ডোর।
এর আমগ ২০২০-২০২১ অে্মবিমর সব্মসাকুমে্ রেি 
হাোর ৮৭৫ ভকাটি ৮৩ োখ ডোমরর পর্ রপ্তারির ওপর 
রেরত্ত কমর পমরর বিমরর েি্ চার হাোর ৩৫০ ভকাটি 
ডোমরর েষি্োত্রা েরা হময়রিে।
অি্রিমক চেরে অে্মবিমরর েুি োমস রপ্তারির েষি্োত্রা 
রিে ৩৬৩ ভকাটি ৮০ ডোর। যার রবপরীমে আয় হময়মি 
৪৯০ ভকাটি ৮০ ডোমরর ভবরশ। েুি োমসই েষি্োত্রার 
েুেিায় ১২৭ ভকাটি ডোর ভবরশ আয় হময়মি। যা গে 
অে্মবিমরর েুি োমসর েুেিায় ৩৭.১৯ শোংশ ভবরশ।
যরিও গে ভে োমস েষি্োত্রার ভচময় ১ িশরেক ৬৪ 
শোংশ কে রপ্তারি আময় রচন্তার কারর হময় িাঁর়িময়রিে। 
গে োমস ৩৮৩ ভকাটি ডোমরর পর্ রপ্তারি কমর 
বাংোমিশ। যা রিে ৯ োমসর েমে্ সব্মরিম্ন। আর ২০২১-
২০২২ অে্মবিমরর রিেে ১১ োমস (েুোই-ভে) ৪ হাোর 
৭১৭ ভকাটি ডোমরর পর্ রপ্তারি হময়রিে।

৭ জুিাইষ্টয়র মষ্ট্্য
(গত ২৮ ্দুি রা্ধািীর নব্য়িগরর শ্ম িবরির 
িরমেিি ্রষে শ্ম প্রনতম্রিীর িিাপনতরত্ব অিদুনঠিত 
ম্রিণািরয়র আরএমন্ নবিয়্ নরেপষেীয় পরামিকে 
পনরিে (নটনিনি) এবং ২৯ ্দুি ্াতীয় নরেপষেীয় 
পরামিকে পনরিে িিার নিদ্ধান্ত অিদুযায়ী শরাববার (৩ 
্দুিাই) এ্ নবব্নতরত শ্ম প্রনতম্রিী এ নিরেকেি শেি।
নবব্নতরত প্রনতম্রিী বরিি, দুনট িিায় নিদ্ধান্ত হরয়রে 
গারমকেন্টিিহ রাষ্ট্রায়ত্ব, শবির্ানর, প্রানতঠিানি্-
অপ্রানতঠিানি্ িব খারতর শ্নম্রের ঈদুি আ্হার 
শবািাি, ্ দুি মারির শবতি এবং যনে শ্ারিা শ্নমর্র 
শ্ারিা মারির শবতি-িাতা বর্য়া থার্ তাও ঈরের 
েদুনটর আরগ ৭ ্দুিাই এর মরধযেই মানি্রা শেরবি। 
িিায় নিদ্ধান্ত হয়, ঈরের েদুনট ির্ানর েদুনটর িরঙ্ 
নমনিরয় মানি্-শ্নম্ আরিাচিার মাধযেরম মানি্রা 
শ্নম্রের েদুনট শেরবি। তরব ্ রুনর রপ্তানির প্ররয়া্রি 
শ্নম্রের িরঙ্ আরিাচিা িারপরষে েদুনট িদুনবধামরতা 
নেরত পাররবি। িবাই যারত িারিািারব ঈে উেযাপি 
্ররত পারর শি্িযে নতনি মানি্-শ্নম্ ি্রির 
িহরযানগতা ্ ামিা ্ ররি এবং িবাইর্ অনগ্রম ঈদুি 
আযহার শুরিছিা ্ািাি।

১০ ্দুিাই পনবরে ঈদুি আযহা
ঈদুি আ্হা উেযাপি ্ররি।  শিৌনে আরবিহ 
মধযেপ্রারচযের শেিগুরিারত ৯ ্দুিাই ঈদুি আ্হা 
উেযানপত হরব। হ্ অিদুনঠিত হরব ৮ ্দুিাই।
ঈদুি আ্হা অিদুনঠিত হওয়ার িময়ই িাখ িাখ 
মদুিিমাি শিৌনে আররবর পনবরে িূনমরত হ্রিত 
পািিরত অবস্থায় থার্ি। হান্রা ঈরের নেি ি্ারি 

শ্ারবানি শেি। 

ব্াহ্মেবালিয়ায় বি্যা
শখাঁ্ নিরয় ্ািা শগরে, প্রনতবের বিকো শমৌিদুম এরিই 
িবীিগর উপর্িার িবীিগর পনচিম ইউনিয়রির 

শম�িা িেীর তীরবতকেী এিা্ায় িােি শেখা শগরে। 
গত ্রয়্নেরি ওই ইউনিয়রির নচরেী, চরিাপাং ও 
েনড়িাপাং গ্রারমর অন্তত ২৫নট �র-বানড় িেীগরিকে 
নবিীি হরয় শগরে।
িেীরত নিরট-মানট হানররয় মািরবতর অবস্থায় আরেি 
ষেনতগ্রস্রা। িেীর অবযোহত িােরির ্াররণ ঝদুঁন্রত 
আরে িেী তীরবতকেী আরও অন্তত অধকেিত �র-বানড়। 
িরয় অরির্ই �ররর আিবাবপরে িনররয় নিরয়রেি। 
শ্উ আবার নটরির �রই িনররয় নিরছিি অিযেরে।
নচরেী গ্রারমর বানিন্া আরিয়া শবগম ্ািাি, িনিবার 
দুপদুরর রান্না ্রার িময় তারের বানড় িেীগরিকে নবিীি 
হরয় যায়। তারা শ্ারিার্ম প্রারণ রষো শপরয়রেি। 
�ররর আিবাবপরে-গবানেপশু ন্েদুই রষো ্ররত 
পাররিনি।
আরর্ ষেনতগ্রস্ খারয়ি নময়া ্ ািাি, মারে এ্ �ণ্ার 
িােরি তার �র নবিীি হরয় শগরে। এখি মািরবতর 
অবস্থায় আরেি। এ অবস্থায় ির্াররর িহরযানগতা 
শচরয়রেি নতনি।
এ বযোপারর িবীিগর উপর্িা নিবকোহী ্মকে্তকো 
(ইউএিও) এ্রামদুি নিনদ্দ্ বরিি, িােি 
শি্ারত প্ররয়া্িীয় বযেবস্থা শিওয়া হরছি। ষেনতগ্রস্ 
পনরবারগুরিার্ িগে অথকে িহায়তা ও শু্রিা খাবার 
শেওয়া হরয়রে।

ফেশটাষ্টক িরষ্টক: িখরুি
নতনি বরিি, এই অববধ ির্ারর্ ষেমতাচদুযেত ্রর 
গণত্রি নেনররয় িা আিা পযকেন্ত এ শেরির মািদুরির 
মদুনক্ত আিরব িা। মদুনক্তযদুরদ্ধর শচতিা বাস্বানয়ত হরব 
িা। গণমাধযেরম পািারিা এ্ নবব্নতরত নতনি এ মন্তবযে 
্ররি।
নবব্নতরত নবএিনপর এই মদুখপারে বরিি, ির্ার 
শেির্ নবএিনপ িূিযে ্ ররত শবপররায়া অমািনব্তায় 
শমরত উরিরে। ্ ি্িযোণ িয় বরং োনম্্তা ও নমথযোর 
শবিানত ্রর ্িগণর্ নবভ্ান্ত ্রার পািাপানি 
নবএিনপর িব পযকোরয়র শিতা্মকেীরের নবরুরদ্ধ 
গারয়নব মামিা োরয়ররর মাধযেরম শেিটার্ এখি 
িরর্ পনরণত ্রররে ির্ার। এ ধররির অপ্রমকের 
উরদ্দিযেই হরছি- ির্াররর িয়াবহ দুঃিািি, দুিকেীনত 
ও িদুটপারটর নবরুরদ্ধ শ্উ শযি প্রনতবােী হরত িাহি 
িা পায়।  
নম্কো েখরুি বরিি, ্িগরণর �ারড় শ্ার ্রর 
শচরপ বরিরে বতকেমাি অববধ িাি্রগাঠিী। িারারেরি 
নবএিনপিহ নবররাধী েিীয় শিতা্মকেীরের নবরুরদ্ধ 
তারা রা্বিনত্ উরদ্দিযেপ্ররণানেত মামিা োরয়ররর 
মিদুিত্বহীি িংস্ক্নত শ্ারোর ্রররে।
নবএিনপ মহািনচব বরিি, মদুন্সীগঞ্ শ্িার শিৌহ্ং 
থািা নবএিনপর শিতা ও ্িমা ইউনিয়ি নবএিনপর 
িাধারণ িম্পাে্ তদুনহি খন্্ার, শ্িা যদুবেরির 
যদুগ্ম িাধারণ িম্পাে্ রান্ব খাি এবং শ্িা 
শস্ছিারিব্ েরির িহ-িিাপনত অনহদুি ইিিামিহ 
১৯ ্ ি শিতা্মকেীর নবরুরদ্ধ নমথযো ও বারিায়াট মামিা 
োরয়র ্রা হরয়রে। এ �টিায় তীরি নিন্া ও প্রনতবাে 
্ানিরয় তা প্রতযোহাররর শ্ার োনব ্ািাি নতনি।

ইভ্যালির রাষ্টসষ্টির লবরুষ্টধে
রা্রেপমষির আইিেীবী ভস্পশাে পাবরেক রিরসরকউটর 
আোি রহোি গরোে্েমক োিাি, আিােমে বািীর 
েবািবরন্ গ্রহর কমর োিেরন্ড োিামক োেোটি এোহার 
রহমসমব গ্রহর করার রিমি্ম শ রিময়মিি।
োেোর অরেমযাগ ভেমক োিা যায়, ইে্ারের চেকরিি 
রবজ্াপমি আকৃষ্ হময় োন্নােুে ভিরমিৌস ২৬ োখ ৭৭ 
হাোর ৫০০ টাকার রবরেন্ন পর্ অড্ম ার কমরি। পমর ওই 
টাকা ইে্ারের এ্াকাউমন্ ভপমেন্ কমরি। ওই সব পর্ 
বািীমক সরবরাহ করমে ব্ে্ম হয় ইে্ারে। পর্ সরবরাহ 
করমে িা পারায় ইে্ারে গে বির ভসমটেম্বর োমস 
৫টি ভচমকর োে্মে বািীমক ওই টাকা রিিাি কমর। ২২ 
ভসমটেম্বর ভহোময়েপুর শাখায় ইউিাইমটড ব্াংক রে. এ 
উপস্াপি করমে চারটি এবং ১০ িমেম্বর আমরকটি ভচক 
রডসঅিার হয়। োন্নােুে ভিরমিৌস রবষয়টি ইে্ারেমক 
োিায়।  ইে্ারে ভেৌরখকোমব োিায়, োরা বািীর টাকা 
পররমশাে কমর রিমব।
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নিউইয়্কে রার্যের শেরমাররেট প্রাইমানর নিবকোচরি পাঁচ 
বাংিারেনির ্য়িাি

আওয়ােরবরড ভডস্ক: রিউইয়ক্ম  রামে্র 
ভডমোমক্ট রিাইোরর রিব্মাচমি েয়োে 
কমরমিি পাঁচ বাংোমিরশ আমেররকাি যোক্মে 
োরেো উরদেি, ভেরে কােী, ভোহাম্মি সাবুে 
উরদেি, োহোব খাি ও িুসরাে আেে। আমরক 
বাংোমিরশ আমেররকাি রিােমী োমেিা উরদেি 
োমো িে করমেও োর োগ্ ঝুমে আমি। 

অে্মাৎ রিরেবিন্দী রিােমীর সোি ভোট ভপময়মিি 
রেরি। এই পমি ভক েয়ী হমবি ো রিে্ম র করমি 
অ্াবমসরন্ ব্ােট গরিার ওপর। অ্ামসম্বরে 
রডর্রিক্ট ২৪ ভেমক  ভডমোমক্ট ভটেট করেটির 
রেডার পমি বাংোমিরশ োরেো উরদেি ২ 
হাোর ৩৩১ ভোট ভপময় রিােরেকোমব েয়ী 
হময়মিি। োর রিকটেে রিরেবিন্দী সারেয়া োট 

ভপময়মিি ১ হাোর ৫০৩ ভোট। রডর্রিক্ট ২৪ 
ভেমক েুরডরশয়াে ভডমোমক্ট রিােমী রহসামব 
রিরেবিরন্দো কমর রিােরেকোমব রবেয়ী হময়মিি 
বাংোমিরশ আমেররকাি ভেরে কােী (১ হাোর 
৭৩৩ ভোট), ভোহাম্মি সাবুে উরদেি (১ হাোর 
৬৭৮), োহোব খাি (১ হাোর ৬১৮ ভোট) ও 
িুসরাে আেে   (খবমরর  বারক অংশ ১১ পৃষ্ায়)

রপ্তানি আরয় িতদুি মাইিেির্ বাংিারেি
আওয়ােরবরড ভডস্ক: কমরািা েহাোরর, 
রারশয়া-ইউমক্ি যুমধের েমে্ও চেরে 
২০২১-২০২২ অে্মবির ভশমষ রপ্তারি আময় 
িেুি োইেিেমক স্পশ্ম করে বাংোমিশ। 

অে্মবির ভশমষ ৫ হাোর ২০৮ ভকাটি ২৬ 
োখ ৬৬ হাোর োরক্ম ি ডোর রপ্তারি 
আয় হময়মি। শুেু োই িয়, েষি্োত্রার 
ভচময়ও ১৯.৭৩ শোংশ ভবরশ রপ্তারি আয় 

কমরমি বাংোমিশ। যা একইসমঙ্গ আমগর 
অে্মবিমরর ভচময় ৩৪ িশরেক ৩৮ শোংশ 
ভবরশ। ভরাববার (৩ েুোই) ২০২১-২০২২ 
অে্মবিমরর         (বারক অংশ ১১ পৃষ্ায়) 

৭ ্দুিাইরয়র মরধযে শ্নম্রের
শবতি শবািাি পনররিাধ ্রার নিরেকেি
আওয়া্নবনে শেস্ক: আিন্ন 
পনবরে ঈদুি আ্হার েদুনটর 
আরগ ৭ ্দুিাইরয়র মরধযে 
গারমকেন্টিিহ িব শিক্টররর 
শ্নম্রের শবতি-শবািাি 

পনররিারধর ্িযে মানি্রের 
নিরেকেি নেরয়রেি শ্ম ও 
্মকেিংস্থাি প্রনতম্রিী শবগম 
মন্নদু্াি িদুনেয়াি। 
 (খবররর বান্ অংি ১১ প্ঠিায়)
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রিেস্ব রিরেমবিক: বাংোমিমশর আকামশ বৃহস্পরেবার সন্্ায় 
রহেরর ১৪৪৩ সমির রেেহে োমসর চাঁি ভিখা ভগমি। ১০ েুোই 
ভরাববার ভিমশ পরবত্র ঈদুে আেহা উিযারপে হমব। বায়েুে 
ভোকাররমে ইসোরেক িাউমন্ডশমির সোকমষি বৃহস্পরেবার 
োেীয় চাঁি ভিখা করেটির সোয় এ রসধোন্ত ভিওয়া হয়।  রেেহে 
োমসর ১০ োররখ ইসোে েে্মাবেম্বীরা (বারক অংশ ১১ পৃষ্ায়)

রিাহ্মণবানড়য়ায় িেীিােি, 
নবিীি ২৫ �র-বানড়

আওয়ােরবরড ভডস্ক: রোহ্মরবার়িয়ার িবীিগর উপমেোয় 
ভেঘিা িিীর েীরবেমী গ্রােগুমোমে েীরে িিী োেি শুরু 
হময়মি। গে কময়করিমির োেমি িিীগমে্ম  রবেীি হময়মি 
অন্তে ২৫টি ঘর-বার়ি। োেি ঝঁুরকমে রময়মি আরও 
অে্মশোরেক পররবার। োেি ভ�কামিার েি্ দ্রুে রিময়ােিীয় 
ব্বস্া ভিওয়ার িারব স্ািীয়মির।       (বারক অংশ ১১ পৃষ্ায়)

শেিটার্ িরর্ 
পনরণত ্রররে 

ির্ার : েখরুি
আওয়া্নবনে শেস্ক: নবএিনপ 
মহািনচব নম্কো েখরুি ইিিাম 
আিমগীর বরিরেি, নবররাধী েরির 
শিতা্মকেীরের নবরুরদ্ধ গারয়নব 
মামিা োরয়ররর মাধযেরম ির্ার 
শেিটার্ িরর্ পনরণত ্রররে। 
আওয়ামী িীগ এখি শেরির প্রিদু 
হরয় থা্রত চায়। 
              (বান্ অংি ১১ প্ঠিায়)

ইিযোনির রারিি 
ও তার স্তীর 

নবরুরদ্ধ মামিা
রিেস্ব রিরেমবিক: রিোররা ও অে্ম 
আত্সামের অরেমযামগ ইে্ারের 
রিোি রিব্মাহী কে্মকে্ম া (রসইও) ভো. 
রামসে ও োর স্ত্রী সামবক ভচয়ারে্াি 
শােীো িাসররমির রবরুমধে োকার 
আিােমে একটি োেো িাময়র 
হময়মি। ররববার োকার ভেমট্াপরেটি 
ে্ারেম্রিট ভিবিাস চন্দ অরেকারীর 
আিােমে োন্নােুে ভিরমিৌস িামে 
এক গ্রাহক এই োেোটি কমরি।  
  বারক অংশ ১১ পৃষ্ায়)


