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|

iweevi 03 RyjvB, 2022 19 Avlvp, 1429 03 wRjn¾, 1443 www.awaazbd.us

C` †gveviK

- m¤úv`K

BD‡µb Awfhvb K‡e †kl n‡e AvšÍR©vwZK wµ‡KU‡K
Avgvi Rvbv †bB : cywZb (03)
Rvbv‡jb giMvb (10)

we`vq C‡`i w`‡b gv‡V bvg‡e UvBMviiv
(10)

wb‡Ri †Mvcb Z_¨ Rvbv‡jb
†Kv‡qj gwjøK (09)

hy³iv‡óªi †K›UvwK‡Z ¸wj‡Z
3 cywjk wbnZ
উত্তর আমেরিকা অফিস: যু ক্তরাষ্ট্রে
এবার গুলি চালিয়ে তিন পু লিশ
কর্মকর্তাকে হত্যা করা হয়েছে। এই
ঘটনায় দ�োষীকে হেফাজতে নিয়েছে

পু লিশ। এই ঘটনায় আরও চারজনকে
আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে।
বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, যু ক্তরাষ্ট্রের
কেন্টাকি
(বাকি অংশ ২য় পৃ ষ্ঠায়)

hy³iv‡óª K…òv½ hye‡Ki kix‡i cywj‡ki
Aa©-kZvwaK ¸wj, DËvj InvBI

উত্তর আমেরিকা অফিস: ট্রাফিক নিয়ম
ভেঙেছিলেন এক কৃষ্ণাঙ্গ চালক। পু লিশ বলা
সত্ত্বেও গাড়ি থেকে নামেননি। উল্টে পালান�োর

চেষ্টা করেছিলেন। সেই ‘অপরাধে’ ৬০টিরও
বেশি গুলিতে জেল্যাল্ড ওয়াকারকে ঝাঁঝরা
করে দিয়েছিল পু লিশ। তাদের অবশ্য দাবি,

নিউইয়র্ক রাজ্যের
জনসমাগমস্থলে
বন্দুক নিষিদ্ধ

উত্তর আমেরিকা অফিস: যু ক্তরাষ্ট্রে বন্দু ক নিয়ন্ত্রণ আইন পাসের
পর ধীরে ধীরে এর প্রয়োগ শুরু হচ্ছে। শুক্রবার (১ জু লাই)
নিউইয়র্ক রাজ্যের জনসমাগমস্থলে বন্দু ক নিষিদ্ধের ঘ�োষণা
দেওয়া হয়েছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, টাইমস স্কয়ারসহ
অনেক জনসমাগমস্থলে বন্দু ক নিষিদ্ধ করে একটি আইন পাস
করা হয়েছে এ রাজ্যে।
(বাকি অংশ ২য় পৃ ষ্ঠায়)

গুলি চালিয়েছিলেন ওয়াকারও। যু ক্তরাষ্ট্রের
পু লিশের বিরুদ্ধে কৃষ্ণাঙ্গ হত্যার অভিয�োগ
নতুন নয়।
(বাকি অংশ ২য় পৃ ষ্ঠায়)

Av‡Mœqv¯¿ wbqš¿‡Y Riæwi
AvBb cvm Kij wbDBqK©

উত্তর আমেরিকা অফিস: যু ক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক অঙ্গরাজ্য অনেক জনসমাগমের
স্থান থেকে আগ্নেয়াস্ত্র নিষিদ্ধ করার জন্য জরুরি ভিত্তিতে আইন পাস করেছে।
অঙ্গরাজ্যটির বিভিন্ন অস্ত্রসংক্রান্ত বিধি-নিষেধ বাতিল করে গত মাসে সু প্রিম
ক�োর্টে র দেওয়া তাৎপর্যপূ র্ণ রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে এটি ঘটল। নতুন বিধি অনু যায়ী
আগ্নেয়াস্ত্র ক্রেতাদের প্রমাণ করতে হবে, তারা বন্দু ক ব্যবহার করতে পারে।
পর্যাল�োচনার জন্য তাদের সামাজিক মিডিয়া অ্যাকাউন্টের বিশদও জমা দিতে
হবে। তবে বিশ্লেষকরা বলছেন, নতুন এসব বিধি-নিষেধ শেষ পর্যন্ত নতুন আইনি
(বাকি অংশ ২য় পৃ ষ্ঠায়)

Uªv‡¤úi K‡Vvi Bwg‡MÖkb bxwZ
bvKP Ki‡jv mywcÖg †KvU©

আওয়াজবিডি ডেস্ক: যু ক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ড�োনাল্ড
ট্রাম্পের আমলে নেওয়া কঠ�োর অভিবাসন নীতি থেকে সরে
আসার বিষয়ে সবু জ সংকেত দিয়েছেন (বাকি অংশ ২য় পৃ ষ্ঠায়)

wMÖb KvW©
wmwU‡Rbwkc I
†nvìvi‡`i Rb¨ Bw›U‡MÖkb MÖv›U
bZzb mnvqZv
m¤úªmviY
AvIqvRwewW †W¯‹:
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)

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)

Mf©cv‡Zi me ai‡bi
my‡hvM wbwð‡Z
cÖwZkÖæwZ evB‡W‡bi

উত্তর আমেরিকা অফিস: যু ক্তরাষ্ট্রে নারীদের গর্ভ পাতের অধিকার
বাতিলের পর পরেই দেশজু ড়ে চলছে সমাল�োচনা। এ নিয়ে
উদ্বিগ্ন দেশটির নারী অধিকার কর্মীরা। তবে বরাবরই গর্ভ পাতের
পক্ষে অবস্থান নেয়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট জ�ো বাইডেন এবার এই
নারীদের পাশে
(বাকি অংশ ২য় পৃ ষ্ঠায়)

f‚qv 100 Wjvi wej
MÖn‡Y mZK©Zv Rvwi
উত্তর আমেরিকা অফিস:
ফেক বা ভূয়া ১০০ ডলার বিল
গ্রহনে সর্ত কতা জারি করেছে
নিউইয়র্ক স্টেট পু লিশ। তারা
জানিয়েছে, নিউ ইয়র্কে কিছু

মানু ষ ফেক ১০০ ডলারের
বিল ব্যবহার করছে। তা
এখন ‘আপনার ওয়ালেটেও’
থাকতে পারে।
(বাকি অংশ ২য় পৃ ষ্ঠায়)

†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)

নিউইয়র্কে দুর্বৃত্তের
হামলায় গুরুতর
আহত বাংলাদেশি
আইসিইউতে

উত্তর আমেরিকা অফিস: নিউইয়র্কে ম্যানহাটনে
হামলার শিকার হয়েছেন ম�ো. আলী নামের এক
প্রবাসী বাংলাদেশি। হামলায় গুরুতর আহত হলে
তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিনি বর্তমানে
মাউন্ট 		
(বাকি অংশ ২য় পৃ ষ্ঠায়)

নিউইয়র্কের
ব্রুকলিনে
বাংলাদেশি
নারী
গুলিবিদ্ধ

উত্তর আমেরিকা অফিস:
নিউইয়র্কে
আইনশৃ ঙ্খলা
পরিস্থিতি চরম অবনতি হয়েছে
বলে মনে করছেন স্থানীয়
বাসিন্দারা। শুক্রবার স্থানীয় সময়
ব্রুকলিনে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন
এক বাংলাদেশি নারী।		
(বাকি অংশ ২য় পৃ ষ্ঠায়)
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যু ক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণাঙ্গ

সেসব অভিয�োগের সঙ্গে আরও একটি নাম
যু ক্ত হল�ো। ওহাইও অঙ্গরাজ্যের অ্যাক্রনে
গত স�োমবার এই ঘটনা ঘটে। এরপরই এই
ঘটনার বিচার দাবিতে বিক্ষোভ করছেন
সাধারণ মার্কিনিরা। খবর এএফপির এই
বিক্ষোভ ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে। অ্যাক্রনে
আরও বড় সমাবেশের ডাক দেয়া হয়েছে।
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে শহরবাসীকে
শান্ত থাকার আর্জি জানিয়েছেন পু লিশ
কমিশনার ও মেয়র। এই ঘটনার পর পু লিশ
দাবি করেছে, রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ
ট্রাফিক সিগন্যাল ভেঙে একটি গাড়ি
অত্যন্ত দ্রুত গতিতে যাচ্ছিল। পু লিশ সেটির
পিছু নেয়। চালককে গাড়ি থেকে নামতে
বলে তারা। কিন্তু গাড়ির ভেতর থেকেই
গুলি ছ�োড়েন চালক। তারপর গাড়ি থেকে
নেমে পালান�োর চেষ্টা করেন। পু লিশের
বিবৃ তি অনু য়ায়ী, ‘পালান�োর সময়ে তাকে
দেখে মনে হচ্ছিল, ফের গুলি চালাতে
পারে। তাই আমরা গুলি চালাতে বাধ্য
হই।’ ঘটনাস্থলেই মারা যান ২৫ বছর বয়সি
জেল্যান্ড ওয়াকার। তার প্রতিবেশী ও
আত্মীয়রা জানিয়েছেন, ডেলিভারি বয়ের
কাজ করতে জেল্যান্ড। তিনি শান্ত ও ভদ্র
স্বভাবের ছিলেন।
কৃষ্ণাঙ্গ যু বকটি যে পু লিশকে লক্ষ্য
করে গুলি চালিয়েছিল বা পরেও গুলি
চালান�োর চেষ্টা করেছিল তার ক�োন�ো
প্রমাণ দিতে পারেনি পু লিশ। এর ক�োন�ো
প্রত্যক্ষদর্শীও মেলেনি। এছাড়া তার সঙ্গে
ক�োন�ো আগ্নেয়াস্ত্র ছিল কি না সে বিষয়েও
নীরব পু লিশ। এসব প্রশ্নের উত্তর না মেলায়
পু লিশের বিরুদ্ধে হত্যার অভিয�োগ
এনেছে জেলান্ডের পরিবার।
জেল্যান্ড পরিবারের আইনজীবী ববি ডি
সেল�ো দাবি করেছেন, পু লিশ সেদিন
প্রায় ৯০ রাউন্ড গুলি চালিয়েছিল। যার
মধ্যে অন্তত ৬০টি জেল্যান্ডের শরীর
ফুঁ ড়ে গিয়েছে। অসংখ্য গুলিতে যু বকটির
মু খমণ্ডলও ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল বলে
জানিয়েছেন ওই আইনজীবী।
এই ঘটনার পরে ওহাইওর বিভিন্ন শহরে
বেশ কয়েকটি বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে।
স্থানীয় সময় র�োববার অ্যাক্রনে একটি
বড় বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করা
হয়েছে। হামলার আশঙ্কায় শহরের পু লিশ
সদর দফতরের সামনে বাড়তি কাঁটাতার
ও ব্যারিকেড লাগান�ো হয়েছে।
শহরবাসীকে শান্ত থাকার আর্জি জানিয়ে
পু লিশ কমিশনার স্টিভ মাইলেট বলেছেন,
‘ঠিক কী ঘটেছিল, তা খতিয়ে দেখছি।
আপনাদের কাছে অনু র�োধ, আইন
নিজেদের হাতে তুলে নেবেন না।’ একই
বার্তা দিয়েছেন মেয়র ড্যান হরিগ্যান।
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মু খ�োমুখি হন।
বৃ হস্পতিবারের ওই হামলার ঘটনায় নিহত
পু লিশ সদস্যরা হলেন, ক্যাপ্টেন রাল্ফ
ফ্রেসার, ডেপু টি উইলিয়াম পেট্রি এবং ডগ
স্কোয়াডের জ্যাকব চ্যাফিন্স।

ভূয়া ১০০ ডলার

১০০ ডলার বিল আদান প্রদানে সর্ত কতা
অবলম্বন জরুরী।স্টেট ট্রপার সম্প্রতি
এন্থনী জে ফেনটন নামে একজনকে
গ্রেফতার করেছে। সে দীর্ঘদিন যাবৎ
ফেক ১০০ ডলার বিল ছাড়ছিল। তার
বিরুদ্ধে ক্রিমিনাল চার্জ গঠন করা হয়েছে।
পু লিশের ধারণা ফেক ১০০ ডলার বিল
কমিউনিটিতে ছড়িয়ে দিতে আরও হয়ত�ো
অনেকে তৎপর রয়েছে। ফেক বিল
পরীক্ষার জন্য ইউএস ট্রেজারি বিভাগ বেশ
কয়েকটি সিকিউরিটি ফিচার বিলে সযু ক্ত
করেছে। যার মধ্যে ওয়াটারমার্ক স,প্লাস্টিক
স্ট্রিপ ও কালার সিফটিং ইনক। এগুল�ো
চেক করেই ১০০ ডলার বিল আদান প্রদান
করাই শ্রেয়।

আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ন্ত্রণে

চ্যালেঞ্জের মু খে পড়তে পারে। মার্কিন
সু প্রিম ক�োর্টে র গত মাসের রায় বস্তুত
আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অধিকার আর�ো
সম্প্রসারিত করেছে। এক দশকেরও
বেশি সময়ের মধ্যে আগ্নেয়াস্ত্র বিষয়ে এটি
ছিল মার্কিন শীর্ষ আদালতের সবচেয়ে
গুরুত্বপূ র্ণ রায়। ১ সেপ্টেম্বর থেকে
কার্যকর হতে যাওয়া নিউ ইয়র্কে র নতুন
আইনে বলা হয়েছে।
১. নিউ ইয়র্ক সিটির টাইমস স্কোয়ারসহ
‘সংবেদনশীল স্থানে’ আগ্নেয়াস্ত্র বহনের
ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকবে। এ ছাড়াও
স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি দপ্তর,
গণপ্রতিবাদের স্থান, স্বাস্থ্যসেবা সু বিধা,
উপাসনালয়, পাঠাগার, খেলার মাঠ,
পার্ক , বার, থিয়েটার, স্টেডিয়াম, জাদুঘর,
ভ�োটদানের স্থান এবং ক্যাসিন�ো এর
আওতায় পড়বে।
২. মালিকরা ‘বন্দুকে অসু বিধা নেই’ এ
কথা সাইনে লিখে না রাখলে ক�োন�ো
ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বা কর্মক্ষেত্রে বন্দু ক নিয়ে
প্রবেশ করা যাবে না।
৩. যারা লাইসেন্সের জন্য আবেদন
করছেন তাদের চারজনের কাছ থেকে
চারিত্রিক সনদ দিতে হবে। আগ্নেয়াস্ত্র
নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ নিতে হবে এবং তা
ব্যবহারের অনু শীলন করতে হবে, মাঝে
মাঝে বিগত দিনের কার্যকলাপ যাচাই
করা হবে এবং স্বামী/স্ত্রী/সঙ্গী বা পরিবারে
বসবাসকারী অন্য ক�োন�ো প্রাপ্তবয়স্কদের
সঙ্গে য�োগায�োগের তথ্য দিতে হবে।
৪. আবেদনকারীদের গত তিন
বছরে ব্যবহৃত স�োশ্যাল মিডিয়া
৩ পু লিশ নিহত
অ্যাকাউন্টগুল�োর তালিকা জমা দিতে
অঙ্গরাজ্যে গত বৃ হস্পতিবার পারিবারিক হবে।
নির্যাতনের অভিয�োগে এক ব্যক্তির সূ ত্র : বিবিসি
বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পর�োয়ানাসহ তাকে
নিউইয়র্কের ব্রুকলিনে
ধরতে গেলে পু লিশের ওপর হামলা নিউইয়র্ক কমিনিউটি বাংলাদেশের
করা হয়। এ সময় এই হতাহতের ঘটনা ফেসবু ক পেজে জানান�ো হয়েছে,
ঘটে। পূ র্ব কেন্টাকির পাহাড়ি ছ�োট শহর ব্রুকলিনের নস্ট্যান্ড অ্যাভিনিউ এবং
অ্যালেনে মাত্র ১৬৬ জন বসবাস করেন। ইস্টান পার্ক ওয়ের ডানকিনে কাজ করেন
খবরে বলা হয়েছে, হামলার অভিয�োগে ওই নারী বাংলাদেশি নারী। কাজ শেষে
৪৯ বছর বয়সী ওই ব্যক্তিতে থানা তিনি ট্রেনের উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময়
হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। হামলায় কে৯ আনু মানিক সন্ধ্যা ৮টা সময় গুলিবিদ্ধ
ড্রাগ�ো নামে কুকুরটিও মারা গেছে।
হন। তাকে গুলি করে একজন আফ্রিকান
ফ্লয়েড কাউন্টি শেরিফ জন হান্ট বলেছেন, আমেরিকান। তাৎক্ষণিক আইনশৃ ঙ্খলার
পু লিশ কর্মকর্তারা যখন ল�োকটির বাড়িতে ল�োকজন দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে তাকে
প�ৌঁছেছিলেন তখন তারা ‘নরকের’
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হাসপাতালে পাঠান। তিনি আশংকামু ক্ত cwigvYwU MZ eQ‡ii Zzjbvq 10 wgwহলেও পঙ্গুত্ব হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে jqb Wjvi †ewk| Bs‡iwR‡Z K_v
ejv, cov, gvwK©b BwZnvm I miKvi
বলে জানা গেছে।

নিউইয়র্কে হামলায়

সিনাই হাসপাতালের আইসিইউতে
রয়েছেন। জানা গেছে, গত ২৬ জু ন
র�োববার ম�ো. আলী উডসাইডের বাসা
থেকে ম্যানহাটনে যান। সেখানে গাড়ি
পার্কিং করার সময় এক দুর্বৃত্ত তার
কাছ থেকে সবকিছু ছিনিয়ে নেয় এবং
তার ওপর হামলা করে। পরে তাকে
হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
এ ব্যাপারে ম�ো. আলীর মেয়ে বলেন,
আমার আব্বুকে মেরে আহত করা হয়েছে।
তার অবস্থা আশঙ্কাজনক। তবে কী কারণে
এ ঘটনা ঘটেছে, এর বিস্তারিত আমরা
এখন�ো জানতে পারিনি। হামলাকারীকেও
শনাক্ত করা যায়নি।
ম�ো. আলী হামলার শিকার হওয়ার
পর বাংলাদেশ স�োসাইটির পক্ষ থেকে
সেখানকার ক�োষাধ্যক্ষ, বাংলাদেশ
আমেরিকান স�োসাইটির সভাপতি
ম�োহম্মদ আলী বিষয়টি নিউইয়র্ক সিটির
মেয়র অফিসের কমিউনিটি অ্যাফেয়ার্স
ব্যুর�ো সিটি অব নিউইয়র্কে র মাইকেল
মেনেকাকে জানিয়েছেন। ম�োহম্মদ আলী
বলেন, আমরা দেখছি একের পর এক
হামলা ও অপরাধের ঘটনা ঘটছে। এসব
ঘটনায় কমিউনিটিতে আতঙ্ক বাড়ছে।
প্রতিনিয়ত কেউ না কেউ বিভিন্ন ধরনের
আক্রমণ ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন।
হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। দিন যত
যাচ্ছে, আতঙ্ক ততই বাড়ছে। মানু ষের
এই আতঙ্ক নিরসন করা জরুরি। পাশাপাশি
কমিউনিটির মানু ষের সময় এসেছে
এগুল�ো নিয়ে আর�ো স�োচ্চার হওয়ার।
ম�ো. আলীর বাড়ি যশ�োর জেলায়। তিনি
উডসাইডে তার পরিবার নিয়ে থাকেন।

ফ্লোরিডায় গর্ভ পাত

এ সময় তিনি বলেন, ১৫ সপ্তাহের পর
গর্ভে র একটি শিশুর হৃদপিণ্ড কাজ
করে, সে নড়াচড়া করতে পারে, ব্যথা
অনু ভব করার ক্ষমতা জন্মায় এমনকি
দেখতেও পায়। এ অবস্থায় একটি
জীবনের নিরাপত্তা দেওয়া আমাদের
দায়িত্ব। তিনি আর�ো বলেন, প্রতিটি
জীবন একটি পবিত্র উপহার যা আমাদের
নিরাপত্তা দাবী করে। আমি এই আইন
সাক্ষর করে খু ব গর্ব অনু ভব করছি। এ
রাজ্যের আধু নিক ইতিহাসে মানব জীবন
রক্ষায় এই আইন খু বই মহত্বপূ র।্ণ
ধর্ষণ ও মানবপাচার এর সময় গর্ভধারণের
ক্ষেত্রেও এই আইন প্রয�োজ্য। শুধু মাত্র
মায়ের জীবন রক্ষা কিংবা গুরুতর ক�োন
আঘাতের চিকিৎসার ক্ষেত্রে শিথিল
য�োগ্য হবে এই আইন ।
জু লাই শুরু থেকেই নতুন এই আইন
কার্যকর হবে। পূ র্বে যু ক্তরাষ্ট্রের এই
রাজ্যে আইনানু যায়ী গর্ভ পাতের
নির্ধারিত সময় ছিল ২৪ সপ্তাহ।
উল্লেখ্য, দুদিন আগেই গর্ভ পাতকে
গুরুতর অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করে
বিল পাশ করেছে যু ক্তরাষ্ট্রের আরেকটি
রাজ্য ওকল্যাহ�োমা।
সূ ত্রঃ আল জাজিরা

গ্রীন কার্ড হ�োল্ডারদের জন্য

cÖ¯‘Z Ki‡Z mnvqZv Kivi Rb¨
Zviv 20 wgwjqb Wjvi gÄywi w`‡”Q|

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 wØZxqwU‡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 Znwe‡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‡gwiKvb bvMwiK nIqvi c‡_ mnvqZv K‡i _vwK| AwZwi3 Znwej
ms¯’vb K‡i Avgiv Av‡iv †ewk KwgDwbwUi Kv‡Q †h‡Z Pvw”Q, Av‡iv
†ewk AbvMwiK‡`i Rb¨ bvMwiKZ¡
cvIqvi `yqvi Lyj‡e|

গর্ভ পাতের সু য�োগ

দাঁড়ান�োর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি
বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার গর্ভ পাতের
জন্য নারীদের বিভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণের
সু রক্ষা নিশ্চিত করবে। এ খবর দিয়েছে
বিবিসি।
খবরে বলা হয়, সু প্রিম ক�োর্টে র ওই
রায়ের পর যু ক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি প্রদেশ
গর্ভ পাত নিয়ে নিজের মত�ো করে আইন
প্রণয়ন করতে পারবে। এতে দেশের
বেশিরভাগ প্রদেশেই গর্ভ পাত নিষিদ্ধ
হতে যাচ্ছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
গুগল জানিয়েছে, গর্ভ পাত ক্লিনিকে
যাওয়াদের ল�োকেশন ডাটা তারা মু ছে
ফেলবে। এতে করে পরবর্তীতে এই
তথ্য ব্যবহার করে ক�োন�ো নারীকে দণ্ড
দেয়া যাবে না।
ধারণা করা হচ্ছে, যেসব প্রদেশে
গর্ভ পাত নিষিদ্ধ রয়েছে সেখান থেকে
নারীরা অন্য প্রদেশে চলে যাবে যেখানে
গর্ভ পাতের অনু ম�োদন রয়েছে। তবে
বাইডেনের আশঙ্কা, প্রদেশগুল�ো
হয়ত�ো এইসব নারীদের গ্রেপ্তার করা
শুরু করবে। তিনি বলেন, মানু ষেরা
আমার এই কথা বিশ্বাস করতে চাইবে
না কিন্তু এটাই হতে যাচ্ছে।
তাই সরকার প্রতিটি রাজ্যে গর্ভ পাতের
পিল পাঠাবে। যাতে করে ক্লিনিকে
যেতে না পারলেও অন্তত পিলের
মাধ্যমে হলেও গর্ভ পাত করা যায়।
এরইমধ্যে যু ক্তরাষ্ট্রের ১৩ প্রদেশ
গর্ভ পাত নিষিদ্ধ করেছে। বাইডেন
বলেন, যদি মধ্যবর্তী নির্বাচনগুল�োতে
যদি ডেম�োক্রেটরা জয় পায় তাহলে
কংগ্রেসে তারা আবারও এই অধিকার
প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন।
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ইসরায়েলের নতুন প্রধানমন্ত্রী
ইউক্রেনে সামরিক অভিযান কবে
ইয়ার লাপিদ
শেষ হবে, জানা নেই: পুতিন
আন্তর্জাতিক ডেস্ক: ইউক্রেনে রুশ
বাহিনীর চলমান সামরিক অভিযান
কবে নাগাদ শেষ হতে পারে, সে বিষয়ক
ক�োন�ো তথ্য নেই ভ্লাদিমির পুতিনের
কাছে। বুধবার সাবেক স�োভিয়েত রাষ্ট্র
তুর্কমেনিস্তানের রাজধানী আশখাবাদে
এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের
প্রশ্নের উত্তরে এ কথা বলেন রাশিয়ার
প্রেসিডেন্ট।
পুতিন বলেন, ‘আমি কখনও নির্দিষ্ট
সময়সীমা বা ডেডলাইন উল্লেখ করে
কথা বলি না। কারণ আমি বিশ্বাস
করি— এটা জীবন, এটা বাস্তবতা।’
‘তাছাড়া আরও একটি কারণ আছে।
আমি যদি (সামরিক অভিযান বন্ধের)
ডেডলাইন ঘ�োষণা করি, তাহলে
যুদ্ধক্ষেত্রে দুই পক্ষের সেনাদের
মধ্যেই হামলা-সংঘাত আরও বাড়তে
পারে এবং এটা একেবারেই আমাদের
কাম্য নয়। কারণ, আমরা আমাদের
ল�োকজনের (সেনা) জীবনকে সর্বোচ্চ
গুরুত্ব দেই।’
যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র পশ্চিমা
দেশগুল�োর সামরিক জ�োট ন্যাট�োকে
ঘিরে দ্বন্দ্বের জেরে সীমান্তে আড়াই
মাস সেনা ম�োতায়েন রাখার পর
গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে বিশেষ
সামরিক অভিযান শুরুর ঘোষণা
দেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির
পুতিন। এই ঘ�োষণা দেওয়ার দ’দিন

আগে ইউক্রেনের রুশ বিচ্ছিন্নতাবাদী
নিয়ন্ত্রিত দুই অঞ্চল দনেতস্ক ও
লুহানস্ককে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে
স্বীকৃতি দেন তিনি। গত বৃহস্পতিবার
১২৭তম দিনে গড়িয়েছে ইউক্রেনে
রুশ সেনাদের অভিযান। ইত�োমধ্যে
দেশটির দুই বন্দর শহর খেরসন ও
মারিউপ�োল, দনেতস্ক প্রদেশের শহর
লিয়াম, লুহানস্ক প্রদেশের প্রধান শহর
সেভের�োদনেতস্ক এবং মধ্যাঞ্চলীয়
প্রদেশ জাপ�োরিজ্জিয়ার আংশিক
এলাকার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ চলে গেছে রুশ
বাহিনীর হাতে।
এদিকে যুদ্ধ শুরুর পর এই প্রথম
রাশিয়ার বাইরে গিয়েছেন পুতিন। মধ্য
এশিয়ার সাবেক স�োভিয়েত রাষ্ট্রসমূহের
একটি সম্মেলনে য�োগ দিতে বর্তমানে
তুর্কমেনিস্তানে রয়েছেন তিনি।
সংবাদ সম্মেলনে পুতিন দাবি করেন,
যেসব লক্ষ্য নিয়ে ইউক্রেনে সামরিক
অভিযান শুরু হয়েছিল, সেসব থেকে
রাশিয়া বিচ্যুত হয়নি।
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘এই
অভিযানের লক্ষ্য ছিল তিনটি—
দনেতস্ক ও লুহানস্ককে স্বাধীন করা,
এই দুই অঞ্চলের মানুষকে রক্ষা করা
এবং রাশিয়ার ভ�ৌগলিক নিরাপত্তা
নিশ্চিত করা। এসব ক্ষেত্রে এখনও
ক�োন�ো পরিবর্তন আসেনি, রাশিয়াও
তার লক্ষ্যসমূহ থেকে বিচ্যুত হয়নি।’

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে
সন্ত্রাসী হামলা চালান�োর অভিয�োগে এক আসামিকে
যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন দেশটির একটি
আদালত। দণ্ডপ্রাপ্ত ওই আসামির নাম সালাহ
আবদেসলাম। তিনি এই হামলায় জড়িতদের মধ্যে
একমাত্র জীবিত আসামি। ২০১৫ সালের নভেম্বরে
ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে চালান�ো ওই সন্ত্রাসী
হামলায় ১৩০ জন নিহত হয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার
(৩০ জুন) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে
ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি। প্রতিবেদনে বলা
হয়েছে, বুধবার ঘ�োষণা করা মামলার রায়ে অভিযুক্ত
সালাহ আবদেসলামকে হত্যা ও হত্যা প্রচেষ্টার জন্য
দ�োষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া
হয়। ফ্রান্সে এটিই সর্বোচ্চ সাজা এবং এ ধরনের
সাজা দেওয়ার ঘটনা দেশটিতে অনেকটা বিরল।
বুধবার মামলার রায় ঘ�োষণার সময় বিচারক দলের
নেতৃত্বে ছিলেন জ্যঁ-লুই পেরিস। তিনি বলেন,
আসামি সালাহ দণ্ড ভ�োগের সময় কারাগার থেকে
ক�োন�ো ধরনের প্যার�োলে মুক্তি পাবেন না। হামলায়
জড়িত থাকার দায়ে আদালত আরও ১৯ জনকে

দ�োষী সাব্যস্ত করেছে। তাদের মধ্যে ছয়জন মৃত
বলে মনে করা হয়। আধুনিক ফরাসি ইতিহাসে
সবচেয়ে বড় এই বিচার কার্যক্রম গত বছরের
সেপ্টেম্বর মাসে শুরু হয়েছিল। এদিকে চাঞ্চল্যকর
এই সন্ত্রাসী হামলা মামলার রায় ঘ�োষণা উপলক্ষে
বুধবার আদালত এলাকায় নজিরবিহীন নিরাপত্তা
ব্যবস্থা নেওয়া হয়। অভিযুক্ত সালাহ আবদেসলামের
বিরুদ্ধে রায় ঘ�োষণার মাধ্যম এ মামলার নয় মাসের
কার্যক্রম শেষ করা হল�ো। অবশ্য হামলায় জড়িত
থাকলেও আদালতে নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন
আসামি সালাহ। কিন্তু আদালত তার কথায় গুরুত্ব
দেয়নি। হামলায় অংশ নেওয়া অন্য নয় সন্ত্রাসী ব�োমা
বিস্ফোরণের মাধ্যমে হয় নিজেদেরকে উড়িয়ে দেয়
অথবা পুলিশের গুলিতে নিহত হয়।
সালাহও নিজেকে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু
বিস্ফোরণ ঘটাতে ব্যর্থ হয়ে সে পুলিশের হাতে
ধরা পড়ে। এছাড়া বাকি ১৯ জন সরাসরি হামলায়
না থাকলেও সাহায্যকারীর ভূমিকায় ছিল। তারাও
দ�োষী সাব্যস্ত হয়েছে। ইসলামিক স্টেট বা আইএস
এই হামলার দায় স্বীকার করে।

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: ইসরায়েলের
অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে
দায়িত্ব নিয়েছেন ইয়ার লাপিদ।
নাফতালি বেনেট প্রধানমন্ত্রী হওয়ার
এক বছরের মাথায় ইহুদি এই দেশটির
নতুন নেতা হিসেবে দায়িত্ব নিলেন
তিনি। শুক্রবার (১ জুলাই) এক
প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে ব্রিটিশ
সংবাদমাধ্যম বিবিসি।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আগামী ১
নভেম্বর ইসরায়েলে সাধারণ নির্বাচন
অনুষ্ঠিত হবে এবং সেই সময় পর্যন্ত
দেশের অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী
হিসেবে দায়িত্বপালন করবেন তিনি।
কারণ সদ্য সাবেক প্রধানমন্ত্রী
নাফতালি বেনেটের অধীনে নির্বাচন
অনুষ্ঠিত হবে না। নির্বাচন অনুষ্ঠিত
হবে তার জ�োটসঙ্গী ইয়াইর লাপিদের
অধীন। কারণ জ�োটের শর্ত অনুসারে,
সরকারের পূর্ণাঙ্গ মেয়াদের অর্ধেক
সময় বেনেট ও অর্ধেক সময় লাপিদ
প্রধানমন্ত্রী থাকবেন।
এর আগে বৃহস্পতিবার ভ�োটাভুটির
মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে ইসরায়েলের
পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়া হয়। আগামী
১ নভেম্বর দেশটিতে পরবর্তী নির্বাচন
অনুষ্ঠিত হবে। এ নিয়ে চার বছরের
মধ্যে পঞ্চমবারের মত�ো পার্লামেন্ট
নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ইহুদি এই

দেশটিতে।
সংবাদমাধ্যম বলছে, বৃহস্পতিবার
ইসরায়েলি পার্লামেন্টে আইনসভা
ভেঙে দেওয়ার বিষয়ে ভ�োট গ্রহণ
করা হয়। এতে বেশিরভাগ এমপি
পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়ার পক্ষে ভ�োট
দেন। মূলত সর্বশেষ যে জ�োট গঠিত
হয়েছিল, তাতে ফাটল ধরায় এই পথে
হাঁটল ইসরায়েলি সরকার।
এদিকে, জ�োট ভেঙে যাওয়ায় খানিকটা
উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন দেশটির সাবেক
প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। তিনি
বলেছেন, আগামী নির্বাচনের মধ্য দিয়ে
আবারও ক্ষমতায় ফিরবেন তিনি।
বিবিসি বলছে, ইয়ার লাপিদ সাবেক
প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর
কাছ থেকে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখ�োমুখি
হয়েছেন।
মূলত
ইসরায়েলের
দীর্ঘদিনের সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী
নির্বাচনের মাধ্যমে আবারও ক্ষমতায়
ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
যদিও ইসরায়েলের নতুন এই
প্রধানমন্ত্রী ইত�োপূর্বে বলেছেন,
ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে বির�োধের দ্বি-রাষ্ট্র
সমাধানের জন্য তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ,
তবে অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে
এ বিষয়ে তার আপাতত সাহসী নতুন
ক�োন�ো পদক্ষেপ নেওয়ার সম্ভাবনা
কম।

(ডব্লিউএইচও) মহাপরিচালক তেদ্রোস
আধানম গেব্রিয়েসুস বৃহস্পতিবার
সুইজারল্যান্ডের রাজধানী জেনেভায়
ডব্লিউএইচওর
মূল
কার্যালয়ে
আয়�োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ
তথ্য জানিয়েছেন। সংবাদ সম্মেলনে
গেব্রিয়েসুস বলেন, ‘শুরুর সময়ের
তুলনায় বর্তমানে কর�োনাভাইরাসের
তেজ কিছুটা কমেছে, কিন্তু মহামারি
এখনও শেষ হয়ে যায়নি। বর্তমানে
বিশ্বের অন্তত ১১০টি দেশে কর�োনা
সংক্রমণে উর্ধ্বগতি শুরু হয়েছে এবং
প্রতিদিন এসব দেশে কর�োনায় গুরুতর
অসুস্থ প্রত্যেক ৬ জনের মধ্যে ৩
জনই মারা যাচ্ছেন।’ ‘আরও একটি
বিপজ্জনক ব্যাপার হল�ো, বিশ্বের

সিক�োয়েন্স পরিবর্তন হয়েছে।’ ‘ফলে
একদিকে ভাইরাসটিকে আমাদের ট্র্যাক
করার ক্ষমতা যেমন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে,
অন্যদিকে এই ভাইরাসটির আরও
নতুন পরিবর্তিত ধরনের আগমনের
সম্ভাবনাও বাড়ছে।’ সংবাদ সম্মেলনে
ডব্লিউএইচওর মহাপরিচালক জানান,
ওমিক্রন পরিবারের দুই ভাইরাস
ভাইরাস বিএ পয়েন্ট ফ�োর এবং
বিএ পয়েন্ট ফাইভের কারণে কর�োনা
সংক্রমণ বাড়ছে ১১০ দেশে। এসব
দেশে সংক্রমণ বাড়ার কারণে গত
এক মাসে বিশ্বজুড়ে কর�োনা পজিটিভ
হিসেবে শনাক্ত হওয়া র�োগীর সংখ্যা
২০ শতাংশ বেড়ে গেছে বলে উল্লেখ
করেন তিনি।

বিশ্বের ১১০ দেশে বাড়ছে ক�োভিড
প্যারিস হামলার বেঁচে থাকা একমাত্র সংক্রমণ: ডব্লিউএইচও
আন্তর্জাতিক ডেস্ক: জাতিসংঘের কয়েকটি অঞ্চলে কর�োনাভাইরাসের
আসামির যাবজ্জীবন
অন্যতম অঙ্গসংগঠন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রূপান্তরিত ধরন ওমিক্রনের জেন�োমিক
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মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া
তায়ালার একমাত্র মন�োনীত পূর্ণাঙ্গ
জীবন ব্যবস্থা হচ্ছে-ইসলাম। ইসলামের
ঐতিহাসিক শিআর বা ম�ৌলিক নিদর্শনাবলীর
অন্যতম একটি হচ্ছে-কুরবানি। যা মুসলিম
জাতি সুদীর্ঘকাল থেকে পালন করে আসছে।
কুরবানির ইতিহাসের প্রথম উৎস হচ্ছে
হযরত আদম (আ.) এর যুগ থেকে। পবিত্র
কুরআনের সূরা মায়েদায় (২৭-৩১ আয়াত)
আদম (আ.) এর দুই ছেলে হাবিল-কাবিলের
কুরবানির ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তবে প্রত্যেক
নবী-রাসূলের কুরবানির পদ্ধতি একই রকম
ছিল না।
বর্তমানে ইসলামী শরীয়তে কুরবানির যে
পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় তা মুসলিম জাতির
পিতা হযরত ইবরাহীম (আ.) থেকে প্রাপ্ত।
মহাগ্রন্থ আল কুরআন ও হাদিস থেকে
এবিষয়টি স্পষ্ট জানা যায়। কুরবানিকে
এজন্য সুন্নাতে ইবরাহীমী নামে অভিহিত
করা হয়। বাংলা,উর্দু ও ফার্সী ভাষায়
( قربانيকুরবানি) শব্দটি আরবি قربان
(কুরবান) শব্দের বিপরীতে ব্যবহৃত হয়।
( قربانকুরবান) শব্দটির মূলধাত ু- قرب
(ক্বারবুন)
যার অর্থ: নৈকট্য, সান্নিধ্য, ত্যাগ, উৎসর্গ
কুরআন ও হাদিসে এর কয়েকটি সমার্থক
শব্দ পরিলক্ষিত হয়:১. ( نحرনাহর) : ۲﴿ک َو ۡان َح ۡر
َ ّص ِّل ِل َر ِب
َ َ﴾ف
অর্থ: অতএব ত�োমার রবরে উদ্দশ্যেইে
সালাত পড় এবং নহর (কুরবানি) কর। (সূরা
কাওছার-২)
২. (نسكনুসুক) : س ِک ۡی
ُ ُص َلتِ ۡی َو ن
َ قُ ۡل ا َِّن
ۡ
۱۶۲﴿ َای َو َم َماتِ ۡی ِ ّٰلِ َربّ ِ العٰ لَ ِم ۡین
َ
َ َۙ﴾و َم ۡحی
অর্থ: বল, নশ্চিয় আমার সালাত, আমার
কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু
আল্লাহর জন্য, যনিি সকল সৃষ্টরি রব’।(আ
নয়াম-১৬২)
ُ َو ِل
৩. سك
َ ( منমানসাক) : ک ِّل ا ُ َّمۃٍ َجعَ ۡلنَا
ۢع ٰلی َما َر َزَ قَ ُه ۡم ِ ّم ۡن
ۡ
ّ
ۡ س ًکا ِلیَذ ُک ُروا
ّٰ اس َم
َ ِللا
َ َم ۡن
ۤ
ؕاحدٌ فَلَهٗ ا َ ۡس ِل ُم ۡوا
ِ بَ ِه ۡی َمۃِ ۡالَ ۡنعَ ِامؕ فَا ِٰلـ ُه ُک ۡم ا ِٰلهٌ َّو
ۡ
ۡ
ّ َ﴾و ب
۳۴ۙ﴿ َش ِِر ال ُمخ ِبتِ ۡین
َ
অর্থ: প্রত্যকে জাতরি জন্য আমি কুরবানীর
নয়িম করে দয়িছে;ি যাতে তারা আল্লাহর
নাম স্মরণ করতে পার,ে যে সমস্ত জন্তু
তনিি রয্কি হসিবেে দয়িছেনে তার উপর।
ত�োমাদরে ইলাহ ত�ো এক ইলাহ; অতএব
তাঁরই কাছে আত্মসর্মপণ কর; আর
অনুগতদরেকে সুসংবাদ দাও। (হাজ্জ-৩৪)
৪. ( االضحيআদহা) : রাসূল(সা.)
বলেছেন : মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে
বাৎসরিক ঈদ হিসেবে দুটি দিন দিয়েছেন
একটি ঈদুল ফিতরের দিন এবং ঈদুল
আযহার(কুরবানি) দিন।
(আবু দাঊদ,আস সুনান)
আনুমানিক ৪০০০ বছর পূর্বে, খিষ্ট্রপূর্ব
২০০০ সালের দিকে ইরাকের “ঊর”নামক
স্থানে মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহীম(আ.)
জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন
শিরক ও জাহেলিহাতে পরিপূর্ণ একটি
সমাজে। অতঃপর তাওহীদের দীক্ষা লাভ
করেন। তাঁর পিতা ,পরিবার , সমাজ ও রাষ্ট্র
সকলে তাঁকে তাওহীদ থেকে বিচ্যুত করার
প্রচেষ্টা চালিয়েছিল কিন্তু তিনি তাওহীদ
তথা একত্ববাদের উপর অটল এবং অবিচল
থাকেন। শত বাধা-বিপত্তি,অত্যাচার-নির্যাতন
সহ্য করে তাওহীদের মর্মবাণী প্রচারে তিনি
অনড় থাকেন এবং আল্লাহর নির্ধারিত
সুকঠিন পরিক্ষাসমূহে তিনি ক্রমাগত তিনি
উত্তীর্ণ হয়ে খলীলুল্লাহ বা আল্লাহর বন্ধুতে
পরিণত হন। মুসলিম জাতির পিতার মর্যাদা
লাভ করেন। হযরত ইবরাহীম(আ.) এর

নবুওতী জীবনের এক পর্যায়ে তিনি ইরাক
থেকে ফিলিস্তিনে হিজরত করেন। বৃদ্ধ বয়স
পর্যন্ত তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। ৮৬ বছর
বয়সে তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী বিবি হাজেরার গর্ভে
তাঁর প্রথম পুত্র সন্তান ইসমাঈলের এর জন্ম
হয়। হযরত ইসমাঈল (আ.) পরবর্তীতে
নবুওতের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। জীবনের
শেষ লগ্নে স্বপ্নয�োগে হযরত ইবরাহীম (আ.)
কে আল্লাহ তায়ালা তাঁর সবচেয়ে প্রিয়
বস্তুকে কুরবানি করার নির্দেশ দেন। যেহেতু
নবীদের স্বপ্নও এক প্রকার ওহী। সেহেতু
আল্লাহর নবী ইবরাহীম (আ.) কালবিলম্ব না
করে প্রিয় সন্তান ইসমাঈলকে স্বপ্নের কথা
জানালেন- “হে প্রিয় সন্তান ,আমি স্বপ্নে
দেখেছি যে ত�োমাকে কুরবানি/যবেহ করছি
অতএব এই ব্যাপারে ত�োমার কি অভিমত?
কঠিন এই প্রশ্নের জবাবে নবীর পুত্র ছ�োট্ট
শিশু ,ভবিষ্যত নবী ইসমাঈল (আ.) শান্ত
এবং দৃঢ়ভাবে যে জবাব দিয়েছিল তা
কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম জাতির
জন্য শিক্ষা হয়ে থাকবে। ইসমাঈল (আ.)
বলেছিলেন- হে আমার সম্মানিত পিতা
,আল্লাহ তায়ালা আপনাকে যে আদেশ
করেছেন আপনি তা বাস্তবায়ন করুন। ইনশা
আল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীল অবস্থায়
পাবেন । (সুবহান আল্লাহ)
এ যেন সৃষ্টিকর্তার প্রতি ভাল�োবাসাআনুগত্যের এক অনন্য নযির, পিতার প্রতি
সন্তানের ভাল�োবাসা ও সম্মানের, নিজের
মতের, চাওয়া-পাওয়ার কুরবানির অতুলনীয়
উদাহরণ।
বৃদ্ধ বয়সী ইবরাহীম(আ.) যখন তাঁর জীবনের
সবচেয়ে প্রিয় ,কলিজার টুকর�ো,বুকের
মানিক ইসমাঈলকে কুরবানি করার সমস্ত
আয়�োজন সম্পন্ন করেন। এবং প্রিয় সন্তানের
গলদেশে ধারাল�ো ছুরি চালাতে যাবেন
তখনই আল্লাহ তায়ালা জীবরাঈল (আ.)
এর মাধ্যমে ইসমাঈল (আ.) এর পরিবর্তে
একটি বেহেসতী দুম্বা দিয়ে ইবরাহীম(আ.)
এর কুরবানি সম্পন্ন করেন।
রবের সন্তুষ্টি অর্জন, দৃঢ় সংকল্প, পরিশুদ্ধ
নিয়ত থাকার কারণেই আল্লাহ তায়ালা
তাঁর বন্ধু ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ.) এর
কুরবানিকে কবুল করেন এবং অন্যান্য
পরিক্ষার মত�ো কঠিন এ পরিক্ষায় ও
ইবরাহীম(আ.) উত্তীর্ণ হন। আর এজন্যই
কুরবানিকে বা ইবরাহিমী এ সুন্নাতকে আল্লাহ
তায়ালা কিয়ামত পর্যন্ত জারি রেখেছেন।
কুরবানি থেকে আমাদের জন্য শিক্ষা:প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রকে আল্লাহর রাহে
কুরবানি দেয়ার সুমহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করে,
ঈমানী পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মানবজাতিকে
যে ত্যাগের শিক্ষা দিয়েছেন সে আদর্শ
ও অনুপ্রেরণা আমাদের জীবনকে ঈমানী
আল�োয় উজ্জ্বীবিত করবে,আল্লাহর আনুগত্যে
আর�ো সক্রিয় করবে এটাই কুরবানির

ম�ৌলিক শিক্ষা। কুরবানি থেকে মুসলিম
জাতির জন্য আর�ো যে শিক্ষাগুল�ো রয়েছে
আল্লাহর পরিপূর্ণ আনুগত্য:
হযরত ইবরাহীম (আ.) ছিলেন তাঁর রবের
প্রতি অত্যন্ত আনুগত্যশীল। জীবনের প্রতি
মুহুর্তে তিনি আল্লাহর আনুগত্যে অটলঅবিচল ছিলেন। এমনকি নিজের কলিজার
টুকর�ো সন্তানকে কুরবানির নির্দেশের
আনুগত্যেও তিনি প্রশ্ন তুলেননি, দ্বিধাদ্বন্ধে
ভ�োগেন নি, ক�োন ওযর-অযুহাত পেশ
করেন নি। এখানে আমাদের জন্য শিক্ষা
হচ্ছে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে, প্রতি মুহুর্তে
আল্লাহর নির্দেশ যথাযথভাবে, দ্বিধাহীন
চিত্তে, প্রশ্নাতীতভাবে মেনে নেওয়া। আর
তাহলেই উভয় জাহানে চূড়ান্ত সফলতা
আসবে সুনিশ্চিত।
নিয়তের পরিশুদ্ধতা: আল্লাহর নির্দেশ
পালনে হযরত ইবরাহীম (আ.)এর নিয়তে
অনু-পরমাণু পরিমাণও ক্লেদ ছিল না । ছিল
সর্বোচ্চ মানের পরিশুদ্ধতা আর এটাই আল্লাহ
তায়ালা দেখতে চেয়েছিলেন। আমাদেরও
উচিৎ খুলুসিয়াতের সাথে জীবনের সকল
ভাল�ো কাজ করা কারণ ইখলাছপূর্ণ
নিয়তবিহীন ক�োন কাজও আল্লাহ কবুল
করেন না। যার উদাহরণ আমরা হাদিস
থেকে জানতে পারি। আল্লাহর পথে জিহাদ
করে নিহত হয়েও শহীদী মর্যাদা না পেয়ে
উল্টো জাহান্নামী হবে অনেকে, শুধুমাত্র
নিয়তের গরমিল থাকায়।
জীবনের সকল কিছু হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির
জন্য: আমাদের জীবনের সকল ইবাদতবন্দেগী, কথা, কাজ-কর্ম, অর্জন, ত্যাগতিতীক্ষা সর্বোপরি আমাদের সমস্ত জীবন
হবে কেবল মাত্র রবের সন্তুষ্টির জন্য। তবেই
মানবজীবন সার্থক হিসেবে পরিগণিত হবে।
আল্লাহর নৈকট্য পেতে জীবনের সকল ক্ষেত্রে
কুরবানি:
১.
মতের বা ইচ্ছার কুরবানি:
আমাদের নাফস তথা আত্মা আমাদেরকে
বিভিন্ন খারাপ কাজের প্রতি ধাবিত করতে
চাইবে, খারাপ কাজ করার ওয়াসওসা দেবে
,নিষিদ্ধ ও গর্হিত কাজ করার ইচ্ছা জাগবে
কিন্তু সেই আগ্রহ বা ইচ্ছাকে কুরবানি করে
আল্লাহর সান্নিধ্য পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করতে
হবে।
২. সম্পর্কের কুরবানি:
বর্তমান তরুণ প্রজন্মের অধিকাংশের সুদৃঢ়
সম্পর্ক আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি, অসুস্থ
বিন�োদন, খেলাধুলা, নানান মডেলের বাহন,
অসৎ বন্ধুবান্ধব, অবৈধ সম্পর্ক, সর্বোপরি
এই দুনিয়ার সাথে। অথচ এই ধরণীর
যিনি স্রষ্টা, যিনি আমাদের পরম করুণাময়
প্রতিপালক , যার সাথে সবচেয়ে সুদৃঢ়
সম্পর্ক থাকা দরকার ছিল সেই রবের সাথে
সম্পর্ক নেই বললেই চলে।
তাই কুরবানির অন্যতম শিক্ষা হচ্ছে, যে

সকল সম্পর্ক,বন্ধুত্ব আমাদেরকে আমাদের
রব থেকে ,রবের বিধান থেকে দূরে সরিয়ে
রাখে ,ইসলাম বিমুখ করে ফেলে সে সকল
সম্পর্ক ও বন্ধুত্বকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য
কুরবানি(ত্যাগ) করে ফেলতে হবে।
৩. আর্থিক কুরবানি:
আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজের সামর্থ
অনুযায়ী আল্লাহর দেয়া জীবিকা থেকে
আর্থিক কুরবানি করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা
বলেন:
۳﴿ۙ َ﴾و ِم َّما َرزَ ۡق ٰن ُه ۡم ی ُۡن ِفقُ ۡون
َ
আমি ত�োমাদেরকে যে জীবিকা দিয়েছি তা
থেকে ত�োমরা ব্যয় কর�ো (বাকারা-৩)।
অন্য জায়গায় আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:
س َّرآ ِء َو الض ََّّرآ ِء َو
َّ الَّذ ِۡینَ ی ُۡن ِفقُ ۡونَ فِی ال
َ ۡال ٰک ِظ ِم ۡینَ ۡالغ َۡی
ُللا
ّٰ اسؕ َو
ِ َّع ِن الن
َ َظ َو ۡالعَافِ ۡین
ۡ
۱۳۴﴿ َۚ﴾ی ُِحبُّ ال ُم ۡح ِسنِ ۡین
যারা সুসময়ে ও দুঃসময়ে ব্যয় করে এবং
ক্রোধ সংবরণ করে ও মানুষকে ক্ষমা কর।ে
আর আল্লাহ সৎর্কমশীলদরে ভালবাসনে।
(সুরা আল ইমরান – ৩)
৪. সময়ের কুরবানি:
আমাদের জীবন আল্লাহর দেয়া নির্দিষ্ট
সময়ের সমষ্টি বৈ আর কিছু নয়। আর
কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তায়ালা এই জীবনের
হিসাব নিবেন আমরা তা কিভাবে কাটিয়েছি?
ভয়ানক বিভীষিকাময় সেই দিবসে যথার্থ
জবাব দিতে পারলেই কেবল পাওয়া যাবে
মুক্তি। হাদিসে এসেছে: জীবনকাল ও
য�ৌবনকাল কিভাবে কাটিয়েছে তাঁর জবাব
না দিয়ে কিয়ামত দিবসে ক�োন আদম
সন্তান এক পা ও আগাতে পারবেনা(সহীহ
তিরমিযি)
তাই জীবনের মহামূল্যবান সময়কে আল্লাহর
রাস্তায় ব্যায় বা কুরবানি করতে হবে।
৫. জীবনের কুরবানি: মুসলিম জাতি আল্লাহর
সন্তুষ্টির জন্যই কাজ করবে, আল্লাহর
জন্যই বাঁচবে ও মরবে। আল্লাহর নির্দেশে
জীবন কুরবানি করতেও নূন্যতম দ্বিধাব�োধ
করবেনা। কুরবানির অন্যতম প্রধান শিক্ষা
হচ্ছে এটা। সমাপান্তে বলা যায়, কুরবানি
শুধুমাত্র পশু জবাই নয় বরং নিজের মধ্যকার
ল�োভ-লালসা, কামনা-বাসনা, হিংসা-বিদ্বেষ,
অহংকার,পরনিন্দা-পরশ্রীকাতরতাসহ
যাবতীয় পাপাচার নামক পশুত্বকে কুরবানি
বা জবেহ করার নাম। কারণ আল্লাহর কাছে
কুরবানির পশুর রক্ত,গ�োশত বা ক�োন কিছুই
প�ৌঁছায়না বরং আল্লাহ দেখেন তাঁর বান্দার
অন্তরের তাকওয়া বা আল্লাহর ভয়।
পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন:
للاَ لُ ُح ۡو ُم َها َو َل ِد َما ٓ ُؤهَا َو ٰل ِک ۡن
ّٰ لَ ۡن یَّنَا َل
ٰ
ۡ
ُس َّخ َرهَا لَک ۡم
ُ
َ یَّنَالُهُ الت َّ ۡق ٰوی ِمنک ۡم ؕ کَذ ِل
َ ک
ٰ
علی َما َه ٰدى ُک ۡم
ّٰ ؕ ِلت ُ َک ِبّ ُروا
َ َللا
ۡ
ۡ
ّ َ﴾و ب
ۡ
۳۷﴿ َش ِِر ال ُمح ِسنِین
َ
অর্থ: আল্লাহর কাছে প�ৌঁছে না এগুল�োর গ�োশ্ত
ও রক্ত; বরং তাঁর কাছে প�ৌঁছে ত�োমাদরে
তাকওয়া। এভাবইে তনিি সে সবকে
ত�োমাদরে অধীন করে দয়িছেনে, যাতে
ত�োমরা আল্লাহর তাকবীর পাঠ করতে পার,
এজন্য যে, তিনি ত�োমাদরেকে হদিায়াত দান
করছেনে; সুতরাং তুমি সৎর্কমশীলদরেকে
সুসংবাদ দাও। সুরা হজ্জ – ৩৭
সকল প্রকার মানবিক দুর্বলতাকে কুরবানি
করে যথাযথ তাকওয়া অর্জন করে তেজদীপ্ত
ঈমানে বলীয়ান হওয়াই হ�োক কুরবানির
শিক্ষা । আর এই শিক্ষা গ্রহণে আল�োকিত
ও প্রশান্তিময় হ�োক দেশ, জাতি, সমাজ ও
পুর�ো বিশ্ব।
লেখক: শিক্ষার্থী, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।
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দেশ থেকে দেশের বাইরে
অবৈধভাবে অর্থ-সম্পদ চলে
যাওয়াকে অর্থনীতির ভাষায়
পুঁজি বা অর্থ পাচার বলা
হয়। যতই দিন যাচ্ছে ততই
বাংলাদেশ থেকে অর্থ পাচার
ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেক
কারণেই অর্থ পাচার হয়, তার
মধ্যে হাতাশাজনক হলেও
সত্যি বিনিয�়োগ না হওয়ায় অর্থ
পাচার হচ্ছে। অর্থপাচার করে
বিদেশে ছেলে-মেয়েদের স্থান
করে দেওয়ার প্রবণতা ৭০এর দশক থেকেই চলে আসছে।
তখন থেকেই বড় বড় আমলা,
ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক
নেতারাই
বিভিন্নভাবে
অর্থপাচারের এই সংস্কৃতির
সঙ্গে জড়িয়ে আছেন।
সম্প্রতি অর্থমন্ত্রী ২০২২-২৩
অর্থবছরের বাজেটে বিদেশে
পাচার হওয়া অর্থ বিনা প্রশ্নে
আয়কর বিবরণীতে প্রদর্শনের
সুয�োগ দেওয়ার প্রস্তাব
দিয়েছেন। এতে বলা হয়েছে,
ক�োন�ো করদাতা বাংলাদেশের
বাইরে ক�োন�ো সম্পদের
মালিক হলে এবং সেই সম্পদ
আয়কর বিবরণীতে প্রদর্শিত
না হলে ২০২২-২৩ অর্থবছরে
নির্দিষ্ট কর দেওয়ার মাধ্যমে
তা প্রদর্শনের সুয�োগ পাবেন।
এক্ষেত্রে বাংলাদেশের বাইরে
থাকা স্থাবর সম্পদ দেশে ফেরত
না আনা হলে তার জন্য সম্পদের
ন্যায্য বাজারমূল্যের উপর ১৫
শতাংশ হারে কর, নগদ আর্থ,
ব্যাংক জমা, সিকিউরিটিজ
এবং আর্থিক উপকরণসহ সব
অস্থাবর সম্পদ বাংলাদেশে না
আনা হলে ১০ শতাংশ হারে কর
এবং নগদ আর্থ, ব্যাংক জমা,
সিকিউরিটিজ এবং আর্থিক
উপকরণসহ সব অস্থাবর
সম্পদ দেশে ফেরত আনা হলে
তার জন্য ৭ শতাংশ হারে কর
দেওয়ার প্রস্তাব করেন। এক
বছরের জন্য এই সুয�োগ দেওয়া
হবে। যা শেষ হবে ২০২৩
সালের ৩০ জুন। অর্থমন্ত্রীর
এই ঘ�োষণা ব্যবসায়ী মহল
থেকে শুরু করে অর্থনীতিবিদ,
রাজনীতিবিদ এবং সুধীসমাজে
মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।
তারা বলছেন, বিদেশে পাচার
করা অর্থ দেশে আনা হলে
ভাল�ো ব্যবসায়ীরা নিরুৎসাহিত
হবেন। এটা ব্যবসায়ীরা চান না।
বাজেটে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠ�োর
অবস্থান ও সুশাসনের কথা
বলা হলেও পাচার করা কাল�ো
টাকা সাদা করার যে প্রস্তাব
করা হয়েছে তা সমর্থনয�োগ্য
নয়। এতে বৈধ কর দাতারা

নিরুৎসাহিত হবে এবং বিদেশে
অর্থপাচার বৈধতা পাবে।
সম্প্রতি সুইস ন্যাশনাল ব্যাংক
(এসএনবি) তাদের বার্ষিক
প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২১
সালে সুইজারল্যান্ডের বিভিন্ন
ব্যাংকে বাংলাদেশিদের গচ্ছিত
অর্থের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে
৮৭ ক�োটি ১১ লাখ সুইস ফ্রাঁ,
যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায়
৮হাজার ২’শ ৭৫ক�োটি টাকা।
এর আগের বছর অর্থাৎ ২০২০
সালে এই অর্থের পরিমাণ
ছিল ৫হাজার ৩’শ ৪৭ক�োটি
টাকা। সুইস ব্যাংকের বার্ষিক
প্রতিবেদনে কয়েক বছরের যে
পরিসংখ্যান দেয়া হয়েছে তাতে
এই বৃদ্ধি এক বছরের ব্যবধানে
সর্বোচ্চ। এই হিসেব অনুযায়ী,
এক বছরেই সুইস ব্যাংকে
বাংলাদেশিদের জমা করা অর্থের
পরিমাণ ২হাজার ৯শ ২৮ক�োটি
টাকা বেড়েছে। পূর্ববর্তী
বছরগুল�োতে বাংলাদেশিদের
গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ ২০১৪
সালে ছিল ৪,০৫৮ ক�োটি টাকা,
২০১৫ সালে ৪,৪১৭ ক�োটি
টাকা, ২০১৬ সালে ৫,৫৬৬
ক�োটি টাকা, ২০১৭ সালে
৪,০৬৯ ক�োটি টাকা, ২০১৮
সালে ৫,৫৫৩ ক�োটি টাকা এবং
২০১৯ সালে ৫,৪২৭ ক�োটি
টাকা। তাছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রের
ওয়াশিংটনভিত্তিক
গবেষণা
প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল
ইন্টেগ্রিটি (জিএফআই) এর
এক তথ্যমতে, আন্তর্জাতিক
বাণিজ্যের মাধ্যমে বাংলাদেশ
থেকে প্রতিবছর গড়ে ৭৫৩
ক�োটি ৩৭ লাখ ডলার পাচার
হয়। প্রতি ডলার ৮৫ টাকা
বাজারদরে এর পরিমাণ ৬৩
হাজার ৯২৪ ক�োটি টাকা।
প্রতিবেদনটিতে
১৩৫টি
উদীয়মান ও উন্নয়নশীল দেশের
গত ১০ বছরের (২০০৮২০১৭) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে
মূল্য ঘ�োষণার গরমিল দেখিয়ে
কীভাবে দেশ থেকে অর্থ পাচার
হয়, সেই চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।
প্রতিবছরের গড় অর্থ পাচারের
হিসাবে ওই ১৩৫টি উন্নয়নশীল
দেশের মধ্যে বাংলাদেশ
৩৩তম। এ দেশে আমদানি
রপ্তানি কার্যক্রমে মূল্য ঘ�োষণার
গরমিল দেখিয়ে টাকা পাচার হয়
বলে অভিয�োগ আছে। ইদানীং
এমন কিছু ঘটনাও উদঘাটন
করা হয়েছে। প্রতিবেদন
অনুযায়ী, বাংলাদেশের সঙ্গে
অন্য সব দেশের যত আমদানি
রপ্তানি হয়, তাতে গড়ে ১৭
দশমিক ৯৫ শতাংশ বা প্রায়

১৮ শতাংশের মূল্য ঘ�োষণায়
গরমিল থাকে।
দেশের ব্যবসায়ী, বিভিন্ন
পেশাজীবি ও রাজনীতিবিদরা
বিভিন্ন উপায়ে ক�োটি ক�োটি
টাকা পাচার করেন। আবার
বিদেশিরাও বাংলাদেশ থেকে
ক�োটি ক�োটি টাকা নিয়ে যাচ্ছেন।
বিদেশিরা যে পরিমাণ অর্থপাচার
করছে, তার চেয়ে কয়েকগুণ
বেশি
অর্থপাচার
করছে
বাংলাদেশিরা।
বাংলাদেশে
বিদেশিদের নিয়�োগ সংক্রান্ত
জটিলতার কারণে অধিকাংশ
বিদেশি টাকা পাচার করলেও
বাংলাদেশিরা পরিকল্পনা করে
অর্থপাচার করছে। বাংলাদেশের
নাগরিকরা
দুটি
কারণে
অর্থপাচার করছে। প্রথমত,
যারা আপ্রর্দশিত আয় বা
কাল�ো টাকা দেশে ভ�োগ করতে
পারছে না। তারা বিভিন্ন দেশে
ব্যবসা-বাণিজ্যে
বিনিয়�োগ
করার পাশাপাশি বিভিন্ন দেশে
সেকেন্ড হ�োমও গড়ে তুলছে।
দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক এবং
প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণেও
বাংলাদেশিরা টাকা পাচার
করছে। আর এই দুট�ো সেক্টরেই
ব্যাপকভাবে অনিয়ম ও
দুর্নীতির মাধ্যমে কাল�ো টাকার
পাচার হচ্ছে। দেশের সচেতন
ও ধনী নাগরিকরা মনে করেন,
বাংলাদেশ তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য নিরাপদ জায়গা
নয়। এছাড়া সবার মধ্যে একটা
অস্থিরতা আছে যে, বাংলাদেশে
ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যৎ ভাল�ো
নয়। এ কারণে ছেলে-মেয়েদের
বিদেশে পাঠান�ো, বিদেশে
পড়ান�ো, বিদেশে চাকরি করতে
দেওয়ার পাশাপাশি বিদেশে
টাকা পাচারও স্বাভাবিক
বিষয় মনে করেন ব্যবসায়ী,
রাজনৈতিক নেতা ও আমলারা।
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব
ব্যাংক
ম্যানেজমেন্টের
(বিআইবিএম) এক গবেষণায়
দেখা গেছে, বাংলাদেশের
ব্যবসায়ীরা ব্যাংক থেকে ঋণ
নিয়ে মালয়েশিয়া, কানাডা,
সিঙ্গাপুরসহ বিভিন্ন দেশের
অট্টালিকায় বসবাস করছেন।
ব্যাংকের গ্রাহকদের আমানতের
অর্থ নানা ক�ৌশলে তারা বিদেশে
পাচার করে সেখানে সেকেন্ড
হ�োম গড়ে তুলছেন। ব্যাংক ঋণ
খেলাপিদের ওপর ২০১০ সালে
প্রকাশিত বাংলাদেশের ১২৫টি
ঋণখেলাপি প্রতিষ্ঠানের ওপর
পরিচালিত জরিপের সংগৃহীত
তথ্যে প্রমাণিত হয়েছে, ওই
সব প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাগরিষ্ঠ
মালিকেরা তাদের ব্যাংক ঋণের

একটা বড়সড় অংশ বিদেশে
পাচার করে দিয়েছে। দুই বছর
আগে বিদেশে পালিয়ে যাওয়া
প্রশান্ত কুমার হালদারকে (পি.
কে. হালদার নামে পরিচিত)
গত ১৪ মে ২০২২ ভারতের
পশ্চিমবঙ্গে গ্রেফতার করা
হয়। বাংলাদেশে ফাইন্যান্স
অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড
এবং পিপলস লিজিংসহ ৪টি
প্রতিষ্ঠানের সাড়ে ৩ হাজার
ক�োটি টাকা আত্মসাৎ এবং
পাচারের অভিয�োগে তার
বিরুদ্ধে দুদকের ৩৬টি মামলা
রয়েছে। ঢাকার একটি ব্যাংক ও
অপর একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের
সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক
পি কে হালদারের বিরুদ্ধে
প্রায় সাড়ে ছয় হাজার ক�োটি
টাকা অস্বাভাবিক লেনদেনের
অভিয�োগ ওঠার পর দীর্ঘদিন
ধরেই তিনি পলাতক ছিলেন।
ভারতের কেন্দ্রীয় গ�োয়েন্দা
সংস্থা এনফ�োর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট
(ইডি) তদন্তে পশ্চিমবঙ্গসহ
ভারতের বিভিন্ন এলাকায়
পি কে হালদার ও তার
সহয�োগিদের ৮৮টি ব্যাংক
অ্যাকাউন্টে ৩০০ ক�োটি
টাকার সম্পদ সন্ধান পেয়েছে।
এছাড়া, মালয়েশিয়াতে পি কে
হালদারের সাতটি ফ্ল্যাটেরও
খোঁজ পায় সংস্থাটি। শুধু পি. কে.
হালদার একা নয়, তার মত�ো
অনেকেই ব্যাংক থেকে ঋণ
নিয়ে কানাডা, মালয়েশিয়ার
বেগম পাড়ায় নামী দামি ফ্লাট
বাড়ি কিনে আরাম আয়েশে
জ�ৌলুস জীবন যাপন করছে।
জিএফআইয়ের
প্রতিবেদন
বলছে, ২০০৮ সালের পরে
বাংলাদেশে এভাবে মূল্য
ঘ�োষণায় গরমিল দেখিয়ে
অর্থ
পাচারের
পরিমাণ
বেড়েছে। ২০১৫ সালে সর্বোচ্চ
১,১৫১.৩০ ক�োটি ডলার
বিদেশে চলে গেছে। ২০০৮
সালে এর পরিমাণ ছিল ৫২৮
ক�োটি ডলার। এ ছাড়া ২০০৯
সালে ৪৯০ ক�োটি ডলার,
২০১০ সালে ৭০৯ ক�োটি
ডলার, ২০১১ সালে ৮০০
ক�োটি ডলার, ২০১২ সালে
৭১২ ক�োটি ডলার ও ২০১৩
সালে ৮৮২ ক�োটি ডলার
বিদেশে গেছে। ২০১৩ সালে
যে পরিমাণ অর্থ পাচার হয়েছে
সেই অর্থ দিয়ে বাংলাদেশের
৭টি গুরুত্বপূর্ণ খাতের উন্নয়নের
জন্য যে ব্যয় ২০১৫-১৬ সালে
ধার্য করা হয়েছে, তার সমান।
যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক
সংস্থা জিএফআই তথ্য মতে,
১০ বছরে বাংলাদেশ থেকে যে

পরিমাণ টাকা বিদেশে পাচার
হয়েছে, তা দেশের ম�োট জাতীয়
বাজেটের দেড়গুণ। প্রতি বছর
গড়ে পাচার হয়েছে ৬৩ হাজার
৯২৪ ক�োটি টাকা।
সরকারের ভ্রান্ত নীতির কারণেই
মূলত বিদেশে অর্থ পাচার হয়।
দেশে যখন অর্থনৈতিক কর্মকান্ড
প্রায় স্থবির, যেখানে বিনিয�়োগ
অত্যন্ত মন্থর, সেখানেই
টাকা ওয়ালাদের উদ্বৃত্ত অর্থ
বিদেশে পাচার হয়। আবার
যেখানে একদিকে রাজনৈতিক
অনিশ্চয়তা, অন্যদিকে ভ�ৌত
অবকাঠাম�োর অনুপস্থিতি অথবা
অপ্রতুল ভ�ৌত অবকাঠাম�ো,
সেখানে অর্থ পাচার হয়।
পাচারকারীদের মধ্যে রয়েছে,
চ�োরাচালানিরা এবং দেশ
থেকে বিদেশে অর্থ পাচারকারী
ব্যবসায়ী, গার্মেন্টস মালিক,
শিল্পপতি, দুর্নীতিবাজ আমলা
ও পুঁজি লুটেরা রাজনীতিবিদেরা।
অর্থনীতিবিদদের মতে, সুশাসন
না থাকলে টাকা পাচার হবেই।
টাকা পাচারের সঙ্গে জড়িতরা
সমাজের উঁচু স্তরের ল�োক।
দেশে টাকা ধরে রাখার জন্য
তাঁদের জন্য ক�োন�ো প্রণ�োদনা
নেই। সবার আগে দেশকে
ভাল�ো করতে হবে।
দেশে এখন যে প্রশংসনীয়
উন্নতি-উন্নয়ন হচ্ছে, তাতে
ক�োন�ো সন্দেহ নেই। ৮-৯
শতাংশ ‘জিডিপি’ প্রবৃদ্ধি অর্জিত
হচ্ছে। বড় একটা গ�োষ্ঠী মধ্যবিত্ত
হয়েছে। সাধ-স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব
নেই। গাড়ি ছাড়া মধ্যবিত্ত নেই
বললেই চলে। মাথাপিছু আয়
যথেষ্ট বেড়েছে। দারিদ্র্য হ্রাস
পেয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে
যারাই টাকার মালিক হচ্ছে,
যারাই প্রভাবশালী, যারাই একটু
লেখাপড়া করছে, যারা জ্ঞানী
বিজ্ঞানী, তারা কেউ বাংলাদেশে
থাকতে চান না।
অসৎ উপায়ে অর্জিত অর্থ
বিদেশে পাচার না হলে দেশের
অর্থনীতিতে ক�োন না ক�োনভাবে
ভূমিকা রাখে কিন্তু যখনই
এ অর্থ বিদেশে পাচার হয়,
তখন এটি দেশের অর্থনীতিতে
ক�োন ভূমিকা না রেখে বরং
অশনিসংকেত হিসাবে কাজ
করে। দেশের অর্থনীতির
চাকাকে ক্রমান্বয়ে স্থবির
করে দেয় এবং দীর্ঘমেয়াদে
দেশের অর্থনীতির ভিত্তির
জন্য অশনিসংকেত। যথাযথ
পদক্ষেপের মাধ্যমে অর্থ পাচার
র�োধ করা সরকারের দায়িত্ব।
লেখক : ব্যাংকার ও কলামিস্ট ।
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পদ্মা সেতুতে গাড়ির লেন থাকবে একেক পাশে দুট�ো করে এবং একটি ব্রেকডাউন লেন। অর্থাৎ ম�োট ছয় লেনের ব্রিজ হচ্ছে, যদিও একে বলা হচ্ছে ফ�োর লেনের ব্রিজ।

পদ্মা সেতুর দৈর্ঘ্য (পানির অংশের) ৬ দশমিক ১৫ কিল�োমিটার। তবে ডাঙার অংশ ধরলে সেতুটির ম�োট দৈর্ঘ্য প্রায় নয় কিল�োমিটার।
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বর্ষায় খু শখু শে
কাশি ও জ্বর হলে
যা করবেন

বয়সের ছাপ দূর করার ঘর�োয়া উপায়
লাইফস্টাইল ডেস্ক: ত্বকে যত কম কেমিক্যাল ব্যবহার
করবেন, ত্বক ততই ভাল�ো থাকবে। রূপচর্চার কাজে
সব সময় প্রাকৃতিক উপাদান বেছে নিতে হবে। চেহারায়
বয়সের ছাপ পড়তে দিতে না চাইলে ব্যবহার করতে হবে
কেমিক্যালমু ক্ত উপাদান। যখন আপনি ঘর�োয়া উপাদানে
যত্ন নেওয়া শুরু করবেন, এর সু ফল কিছু দিন পরেই টের
পাবেন। অনেকে আছেন, যাদের ত্রিশেই দেখতে চল্লিশের
মত�ো লাগে কিংবা পঁ চিশেই পয়ত্রিশ। কিন্তু আপনি যদি
চান আপনার চেহারায় বয়সের ছাপ না পড়ুক তাহলে
কিছু নির্দিষ্ট উপাদানে নিতে হবে ত্বকের যত্ন। বলিরেখা
দূর করে আপনাকে ঝলমলে রাখতে কাজ করবে কিছু
পরিচিত উপাদান। সেইসঙ্গে ত্বকে প�ৌঁছে যাবে পর্যাপ্ত
পু ষ্টি। চলু ন জেনে নেওয়া যাক বয়সের ছাপ দূর করার
ঘর�োয়া উপায়- রূপচর্চার কাজে যেসব জিনিস কার্যকরী
তার ভেতরে অন্যতম হল�ো আমলকি। এটি শুধু ত্বকই
নয়, চুলের যত্নেও সমান কার্যকরী। শরীরে জমা দূষিত
পদার্থ বের করে দিতে কার্যকরী এই আমলকি। এতে
থাকা প্রাকৃতিক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ত্বকে বিভিন্ন ধরনের
ক্ষতি সারাতে কাজ করে। যে কারণে রূপচর্চার উপাদান
হিসেবে আমলকি রাখলে তা আপনার চেহারায় বয়সের
ছাপ পড়তে দেবে না। সাধারণ নারিকেল তেল নয়,
ভার্জিন ক�োক�োনাট অয়েল ব্যবহার করবেন ত্বকের যত্নে।
কারণ এই তেলের সবটুকু গুণ বজায় থাকে। সাধারণ
নারিকেল তেল উত্তাপের সংস্পর্শে এলে অনেক পু ষ্টিগুণ

লাইফস্টাইল ডেস্ক: দুশ্চিন্তাকে
দাওয়াত দিয়ে হয় না, এটি
এমনিতেই চলে আসে। যতই
আপনি দুশ্চিন্তামুক্ত থাকতে
চান, ক�োন�ো না ক�োন�ো চাপ
আসবেই। জীবনে পথ চলতে
গিয়ে নানা চড়াই-উৎড়াই
পাড়ি দিতে হয়। মানসিক চাপ
কিংবা দুশ্চিন্তা সামাল দিয়ে
এগিয়ে চলতে হয়। মহামারির
পরে আমাদের দুশ্চিন্তার
পরিমাণ যেন আরও বেড়ে
গেছে। দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য
ওষুধের ওপর নির্ভর করা যাবে
না। কারণ ওষুধে একবার
অভ্যস্ত হয়ে গেলে সেখান
থেকে বের হওয়া মুশকিল।
কিছু ফল আছে যেগুল�ো খেলে
দূরে থাকে দুশ্চিন্তা। চলুন
জেনে নেওয়া যাককলা: আপনি যদি ক�োন�োকিছু
নিয়ে ভীষণ দুশ্চিন্তায় থাকেন

নষ্ট হয়ে যায় এবং যে কারণে এর কার্যকারিতাও কমে
যায়। ত্বকের যত্নে ভার্জিন ক�োক�োনাট অয়েল ব্যবহার
করলে তা আপনার চেহারায় উজ্জ্বলতা ধরে রাখবে।
ওষধিগুণ সম্পন্ন ভেষজ হল�ো নিমপাতা। এটি ত্বককে
পরিষ্কার করে এবং সেইসঙ্গে ত্বকের যেক�োন�ো সংক্রমণও
প্রতির�োধ করে। নিয়মিত নিমপাতা ব্যবহার করলে ত্বকে
ব্রণের সমস্যা দূর হয়। ত্বকে ক�োন�ো সমস্যা দেখা দিলে
সেখানে ব্যবহার করতে পারেন নিমের তেল বা নিমের
পাউডার।
ত্বকের যত্নে হলু দের ব্যবহার নতুন নয়। হলু দের
উপকারিতা অনেক। এটি নানাভাবে ত্বকের জন্য কাজ
করে থাকে। হলু দে থাকে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল উপাদান
যা ত্বকের দাগ-ছ�োপ, ব্রণ ইত্যাদি সমস্যা দূর করে।
সেইসঙ্গে ত্বককে সু স্থ ও উজ্জ্বল রাখতেও হলু দের জু ড়ি
নেই। এটি চেহারায় বয়সের ছাপ পড়তে দেয় না। যে
কারণে আপনি ত্বকের যত্নে নিয়মিত হলু দ ব্যবহার করলে
আপনার ত্বকে বজায় থাকবে তারুণ্য।
সংবেদনশীল ত্বকের ক্ষেত্রে অ্যাল�োভেরা বেশি কার্যকরী।
সেইসঙ্গে এটি কাটা বা প�োড়া দাগ দূর করতেও দারুণ
কাজ করে। অ্যাল�োভেরা ত্বকে প্রাকৃতিক ময়শ্চারাইজার
বা ফেসপ্যাক হিসেবেও দুর্দান্ত। অ্যাল�োভেরায় আছে
প্রদাহ বির�োধী বৈশিষ্ট্য, ত্বকের জ্বালাপ�োড়া কমিয়ে
ত্বক শীতল করতে কার্যকরী এই উপাদান। নিয়মিত
অ্যাল�োভেরা ব্যবহার করলে ত্বকে বয়সের ছাপ পড়ে না।

লাইফস্টাইল ডেস্ক: বর্ষাকালে হুটহাট বৃ ষ্টি চলে
আসে, আবার প্রচণ্ড গরমও পড়তে পারে। প্রকৃতির এই
খামখেয়ালি আচরণের প্রভাব পড়ে আমাদের শরীরে।
এসময় সর্দি -কাশি এবং জ্বর দেখা দেয় ঘরে ঘরে। আর্দ্রতা
ও স্যাঁতসেঁ তে ভাবের জন্য অ্যালার্জি ও বেড়ে যেতে
পারে। র�োগ প্রতির�োধ ক্ষমতা ক�োন�োভাবে একটু দুর্বল
হলেই অসু খ-বিসু খ আক্রমণ করে!
ঋতু পরিবর্তনের সময় জ্বর, সর্দি , কাশি, গলাব্যথার মত�ো
সমস্যা বেড়ে যেতে পারে। এসময় বাতাসে দানা বাঁধে
ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া। যে কারণে এ সংক্রান্ত অসু খও
বেশি দেখা দেয়। ভ্যাপসা গরমের কারণে জ্বর, সর্দি ,
গলাব্যথা, কাশি শরীরে আসন গেড়ে বসে। এক্ষেত্রে
ঘর�োয়া প্রতিকার আপনাকে আরাম ও সমস্যা থেকে মু ক্তি
দিতে পারে। সর্দি -কাশি, জ্বর কিংবা গলাব্যথা সারাতে
আদার ব্যবহার বেশিরভাগেরই জানা। এ ধরনের সমস্যায়
আদা ভীষণ উপকারী। আদা চায়ের সঙ্গে য�োগ করতে
পারেন কিছু টা মধু । এভাবে পান করলে তা আপনার শরীর
উষ্ণ রাখার পাশাপাশি সর্দি -কাশি দূর করতে সাহায্য
করবে। এক চা চামচ আদার রস সামান্য লবণ য�োগ করে
খেলেও উপকার পাবেন।
প্রথমে পরিষ্কার চাদর বা ত�োয়ালে দিয়ে কান, গলা,
মাথা ঢেকে নিন। এর পর গরম পানি ভাপ নিন। গরম
পানিতে ব্যাকটেরিয়া নির�োধক ক�োন�ো ওষু ধ মিশিয়ে
নিতে পারেন। এক্ষেত্রে সেটি মেশাতে হবে চিকিৎসকের
পরামর্শ মেনে। অথবা মেশাতে পারেন ক্যাম�োমাইল বা
ইউক্যালিপটাস তেল। ভাপ নিলে কমবে প�োস্ট নেজাল
ড্রিপিং। এর ফলে কমবে কাশিও। ভাপ নেওয়ার সময়
ফ্যান বন্ধ রাখবেন। ভাপ নেওয়া শেষ হওয়ার পর মিনিট
দশেক ফ্যানের নিচে থাকবেন না।
আপেল সাইডার ভিনেগারের অনেক রকম গুণ রয়েছে।
তার মধ্যে একটি হল�ো, এটি গলার মিউকাসকে ভাঙতে
এবং ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ ঠেকাতে কার্যকরী। সর্দি কাশির সমস্যায় প্রতিদিন খালি পেটে হালকা গরম
পানিতে ২ চা চামচ আপেল সাইডার ভিনেগার য�োগ
করে খাবেন। এতে ঠান্ডার সমস্যা দূর হবে অনেকটাই।
বর্ষায় ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়াজনিত অসু খ থেকে বাঁচতে
প্রতি রাতে ঘু মাতে যাওয়ার আগে মধু খেতে পারেন।
হালকা গরম পানি বা দুধের সঙ্গে মধু মিশিয়ে খাবেন। এটি
ঠান্ডার প্রক�োপ ও কাশি কমাতে দারুণ কার্যকরী। তবে
মধু যেন খাঁটি হয়, সেদিকে নজর রাখতে হবে।

দুশ্চিন্তা দূর করতে যা খাবেন

তবে ঝটপট একটি কলা খেয়ে
নিন। এতে কিছুক্ষণ পরই
মন হালকা লাগবে। কলায়
রয়েছে নানা ধরনের পুষ্টিগুণ।
এই ফলে আছে পটাশিয়াম,
ম্যাগনেশিয়াম,
আয়রন।
কলা খেলে তা শরীরে রক্ত
চলাচল বাড়াতে সাহায্য
করে। সেইসঙ্গে বাড়ে শরীরে
অক্সিজেনের পরিমাণও। কলা
খেলে অক্সিজেন প�ৌঁছে যায়
ব্রেন সেলে। যে কারণে দূর হয়
দুশ্চিন্তা।
আঙুর: সুস্বাদু ও রসাল�ো
ফল আঙুর। এটি খেতে
কারও অপছন্দ হওয়ার কথা
নয়। সুস্বাদু এই ফলে আছে
ফাইবার, গ্লুক�োজ ও ভিটামিন
এ। এসব উপাদান থাকার
কারণে আঙুর কমিয়ে দিতে
পারে দুশ্চিন্তা। তাই কখন�ো
দুশ্চিন্তা ভর করলে আঙুর

খেয়ে নিন। এতে নিজেকে
অনেকটাই হালকা মনে হবে।
আম: গ্রীষ্মের অন্যতম
আকর্ষণীয় ফল হল�ো আম।
সুস্বাদু এই ফলের আছে
অনেক উপকারিতা। এই
গরমে আম শুধু আপনার প্রাণই
জুড়াবে না, সেইসঙ্গে এটি দূর

করবে দুশ্চিন্তাও। আমে থাকে
পর্যাপ্ত ভিটামিন এ, ভিটামিন
ই, ভিটামিন সি এবং গ্লুক�োজ।
দুশ্চিন্তা দূর করতে এই ফল
দারুণ কার্যকরী হতে পারে।
আনারস: রসাল�ো আর
মিষ্টি স্বাদের ফল আনারস।
অনন্য স্বাদের এই ফল নানা

ধরনের পুষ্টি উপাদান প�ৌঁছে
দেয় শরীরে। দুশ্চিন্তা দূর
করতে চাইলে আনারস খেয়ে
নিতে পারেন। তবে গর্ভবতী
হলে কিংবা আগে থেকে
চিকিৎসকের নিষেধ থাকলে
এই ফল এড়িয়ে যাওয়াই
উত্তম।
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নিজের গ�োপন তথ্য
জানালেন ক�োয়েল

শাবনূ রের নামে প্রতারণা

বিন�োদন ডেস্ক: স�োশ্যাল মিডিয়া
নিয়ে তারকাদের বিড়ম্বনার অন্ত
নেই। কখন�ো ফেক অ্যাকাউন্ট
কখন�ো হ্যাক, নানারকম ঝামেলায়
পড়তে হয় তাদের। নায়িকা শাবনূ রের
ক্ষেত্রে বিষয়টা একটু বেশিই ঘটে।
কারণ তার নামে অসংখ্য অ্যাকাউন্ট
ও পেজ পরিচালিত হচ্ছে ফেসবু কে।
যা নিয়ে তিনি ভীষণ বিব্রত। এবার
শাবনূ রের নাম করে বন্যার্ত মানু ষের
জন্য ত্রাণের টাকা তুলছে কিছু
প্রতারক। অস্ট্রেলিয়ায় থেকেই
বিষয়টি টের পেয়েছেন নায়িকা। তাই
সবাইকে সাবধান করে দিয়েছেন।
নিজের আসল ফেসবু ক আইডি
থেকে শাবনূ র বলেছেন, ‘আমার নাম
এবং আমার ছবি ব্যবহার করে কিছু

অসাধু ব্যক্তি ফেসবু কে আইডি খু লে
মানু ষের কাছে ত্রাণের নামে টাকা
চাচ্ছে! আপনারা সবাই এমন প্রতারক
হতে সাবধান থাকবেন! আমি এর
আগেও বহুবার বিভিন্ন জায়গায়
বলেছি যে আপনারা আমার নামে
ফেক আইডি খু লে এভাবে মানু ষের
সঙ্গে প্রতারণা করবেন না, যাতে করে
আমার ইমেজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়!’
প্রতারকদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা
নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শাবনূ র।
তিনি লিখেছেন, ‘আমি কখন�োই
চাই না, আমার কারণে কারও ক্ষতি
হ�োক! কিন্তু আমি বারবার নিষেধ
করার পরেও যারা প্রতিনিয়ত এভাবে
আমার নামে ফেক আইডি খু লে
মানু ষকে ঠকিয়ে যাচ্ছে, আমি তাদের

নামে আইনের আশ্রয় নিতে বাধ্য হব!
আপনারা সবাই এমন অসৎ ব্যক্তি
হতে সাবধান থাকবেন!’ উল্লেখ্য,
শাবনূ র দীর্ঘদিন ধরে অস্ট্রেলিয়ায়
বসবাস করেন। স�োশ্যাল মিডিয়ায়
তিনি সক্রিয় হয়েছেন খু ব বেশিদিন
হয়নি। তবে তিনি অ্যাকাউন্ট খু লেই
দেখেন তার নামে অ্যাকাউন্ট-পেজে
সয়লাব হয়ে আছে ফেসবু ক। সেজন্য
প্রথম থেকেই বলে আসছিলেন,
ভুয়া পেজ-আইডি থেকে সাবধান
থাকার জন্য। এ বিষয়ে ফেসবু ক
কর্তৃ পক্ষের কাছেও অভিয�োগ
করেছিলেন শাবনূ র। তবে সবগুল�ো
ভুয়া অ্যাকাউন্ট বাতিল করা সম্ভব
হয়নি। যার ফলে বিড়ম্বনা শাবনূ রের
পিছু ছাড়ছে না।

টানা ১০ বছর ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ঢাকায়
এসে নাচ শিখেছেন মম!
বিন�োদন প্রতিবেদক: অভিনয় জীবনের প্রথম চলচ্চিত্র
‘দারুচিনি দ্বীপ’-এর জন্য ১৫ বছর আগে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর
জাতীয় চলচ্চিত্র পু রস্কার পেয়েছিলেন জাকিয়া বারী মম।
এ প্রজন্মের মেধাবী অভিনেত্রীদের তালিকা করা হলে
মম’র নাম আসবেই। অথচ মম’র শিল্পী জীবনের শুরুটা
হয়েছিল অন্যরকম।
মাত্র ৩-৪ বয়সে নাচ, গান, ছবি আঁকার ক্লাসে ভর্তি
হয়েছিলেন তিনি। ছ�োটবেলাতেই নাচের জন্য পেয়েছেন
জাতীয় শিশু পু রস্কার। শুধু তাই নয়, ছ�োটবেলায়
ব্রাক্ষ্মণবাড়িয়ার মফস্বল শহরে বেড়ে ওঠা মম মা’কে
সঙ্গে নিয়ে টানা ১০ বছর ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ঢাকা এসে
নাচ শিখেছিলেন। শিবলী মহম্মদ ও কবিরুল ইসলাম

রতন ছিলেন মম’র নৃ ত্যগুরু।
মাছরাঙা টেলিভিশনের নিয়মিত আয়�োজন ‘রাঙা
সকাল’-এর ঈদ বিশেষ পর্বে অতিথি হয়ে এসে মম তার
জীবনের নানা জানা-অজানা গল্পের ডালা মেলে ধরেন।
তিনি বলেন, ‘সকালবেলা ট্রেনে চেপে ব্রাক্ষ্মণবাড়িয়া
থেকে রওয়ানা করে ঢাকায় এসে নাচ শিখে আবার রাতে
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিতাম। এ ক্ষেত্রে
আমার মা আয়েশা আক্তারের অবদান ছিল সবচেয়ে
বেশি। মা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। তার চাকরী,
তখনকার সমাজব্যবস্থা-সবকিছু সামলে আমাকে নিয়ে
যে সংগ্রাম করেছিলেন, তারই পরিণতি হয়ত�ো আমার
শিল্পী হয়ে ওঠা’।

বিন�োদন ডেস্ক: সিনেমার পর্দার পাশাপাশি স�োশ্যাল
মিডিয়াতেও বেশ জনপ্রিয় কলকাতার অভিনেত্রী
ক�োয়েল মল্লিক। ইনস্টাগ্রামে তার ফল�োয়ারের সংখ্যা ২২
লাখ, ফেসবু কে ১৩ লাখ, টুইটারে ১৪ লাখ। প্রতিদিনই
স�োশ্যাল মিডিয়ায় নানা কিছু আপল�োড করেন তিনি।
কখনও তার ছবির খবর, কখনও মডেলিংয়ের ছবি,
কখনও আবার পারিবারিক মু হূর্ত বা ছেলের সঙ্গে কাটান�ো
মু হূর্ত তিনি শেয়ার করেন স�োশ্যাল মিডিয়ায়।
বৃ হস্পতিবার ছিল বিশ্ব স�োশ্যাল মিডিয়া দিবস। সে
উপলক্ষে ক�োয়েল জানালেন স�োশ্যাল মিডিয়া ঘিরে
তার কিছু গ�োপন তথ্য।
ক�োয়েল জানান, বর্তমানে তার প্রিয় স�োশ্যাল মিডিয়া
হচ্ছে ইনস্টাগ্রাম। আর ২০১১ সালে তিনি প্রথমবার
টুইট করেন। ‘পাগলু ’র শুটিংয়ের সময় তার প্রচণ্ড
কনজাংটিভাইটিস হয়েছিল। সেটি জানাতেই টুইট
করেছিলেন। তিনি জানান, সবার সঙ্গে য�োগায�োগ রাখতেই
সামাজিক য�োগায�োগ মাধ্যমে জয়েন করেছিলেন।
এছাড়া সবাইকে বিশ্ব স�োশ্যাল মিডিয়া দিবসের শুভেচ্ছা
জানান ক�োয়েল। দায়িত্ব সহকারে সবাইকে স�োশ্যাল

‘স�োনার চর’
সিনেমা দিয়ে কাজে
ফিরলেন ম�ৌসু মী

বিন�োদন প্রতিবেদক:
আছে। খু ব শিগগিরই বাকি
অবশেষে কাজে
অংশের কাজ শেষ করে
ফিরলেন ঢালিউডের
মু ক্তির প্রস্তুতি নেব।’
‘প্রিয়দর্শিনী’খ্যাত
জানা গেছে, ছবির নায়ক
জনপ্রিয় নায়িকা ম�ৌসু মী।
জায়েদ খান ও নবাগত
সম্প্রতি একটি ইস্যুতে
স্নিগ্ধার চারটি গান বাদে
তুমু ল আল�োচনার পর
সিনেমার পু র�ো কাজ
নিজেকে সামলে সিনেমার শেষ। খু ব শিগগিরই বাকি
কাজে ফিরলেন এই
থাকা গানগুল�োর শুটিং
নায়িকা। গতকাল বু ধবার
শুরু হবে।
এফডিসিতে ‘স�োনার
সবকিছু ঠিক থাকলে
চর’ সিনেমার ডাবিং
আগামী বছরের শুরুর
শুরুর মধ্য নিয়ে কাজে
দিকে সিনেমাটি মু ক্তি
ফিরেছেন ম�ৌসু মী।
পাবে বলে জানিয়েছেন
তিনি গণমাধ্যমকে
প্রয�োজক।
বলেছেন, অনেকদিন পর এক্সেল ফিল্মসের ব্যানারে
কাজে ফিরতে পেরে বেশ
জাহিদ হ�োসেনের
ভাল�ো লাগছে। স�োনার
পরিচালনায় ‘স�োনার চর’
চর একটি জীবন ঘনিষ্ঠ
সিনেমায় ওমর সানী,
সিনেমা। দর্শকদের মনকে ম�ৌসু মী ও জায়েদ ছাড়াও
ছুঁ য়ে যাওয়ার মত�ো গল্প।
বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয়
আশা করি, সিনেমাটি
করছেন শহীদুজ্জামান
মু ক্তি পেলে সবাই পছন্দ
সেলিম, শবনম পারভীন,
করবে। সিনেমাটির
আবু ল হ�োসেন মজু মদার,
প্রয�োজক জাহাঙ্গীর
শাওন আশরাফ, পাপিয়া
সিকদার গণমাধ্যম
মাহি, শিখা কর্মকার,
জানিয়েছেন, ‘সিনেমাটির
শিউলি ও স্নিগ্ধাসহ
কিছু অংশের শুটিং বাকি
অনেকেই।
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ফেরিতে ভয়ঙ্কর
জার্নি, অসু স্থ হয়ে
পড়েছেন বাংলাদেশি
ক্রিকেটাররা

ঈদের দিনে লড়াইয়ে নামবে
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

ক্রীড়া প্রতিবেদক: বাংলাদেশের
আকাশে পবিত্র জিলহজ মাসের চাঁদ
দেখা যাওয়ায় আগামী ১০ জু লাই
(র�োববার) দেশে পবিত্র ঈদুল আজহা
বা ক�োরবানির ঈদ উদ্যাপিত হবে।
একই দিন বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যায়
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওয়ানডে
সিরিজ শুরু হবে তামিম ইকবালের
দলের।
গায়নার প্রভিডেন্স স্টেডিয়ামে
বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টা ৩০

মিনিটে লড়াইয়ে নামবে দুই দল।
সিরিজের বাকি দুই ম্যাচগুল�ো হবে
১৩ ও ১৬ জু লাই।
সবগুল�ো ম্যাচই অনু ষ্ঠিত হবে সন্ধ্যা
সাড়ে ৭টায়। উইন্ডিজ সফর শুরু
হয়েছে টেস্ট সিরিজ দিয়ে। দুই
ম্যাচের সিরিজে হ�োয়াইটওয়াশ
হয়েছে বাংলাদেশ। এবার সামনে
টি-ট�োয়েন্টি সিরিজ। ২ জু লাই
থেকে ড�োমিনিকায় শুরু হবে টিট�োয়েন্টি সিরিজ। দ্বিতীয় ম্যাচও হবে

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে
বিদায় জানালেন মরগান

ক্রীড়া প্রতিবেদক: ভারতের বিপক্ষে সাদা বলের
সিরিজে খেলতে নামার আগেই আন্তর্জাতিক
ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন ইংল্যান্ডের
তারকা ক্রিকেটার ইয়ন মরগান। গত মঙ্গলবার
(২৮ জু ন) ইংল্যান্ড ক্রিকেট ব�োর্ড (ইসিবি)
বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। সাত বছরের বেশি
সময় ইংল্যান্ড দলকে সাদা বলের ক্রিকেটে
নেতৃত্ব দিয়েছেন মরগান। ২০১৫ সালের
বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নেওয়ার পর ইংল্যান্ডের
অধিনায়কের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয় এই
ক্রিকেটারের হাতে। তার আক্রমণাত্মক খেলার
ধরন বদলে দেয় ইংল্যান্ড দলকেও। নেতৃত্বগুণে

ইংল্যান্ড দলকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যান
তিনি। তার নেতৃত্বেই ২০১৯ সালে প্রথমবারের
মত�ো ওয়ানডে বিশ্বকাপ জেতে ইংলিশরা। টিট�োয়েন্টি ও ওয়ানডে ক্রিকেটে ইংল্যান্ডকে
আইসিসির এক নম্বর তালিকায় নিয়ে যান
এই আইরিশ। নেতৃত্বের ৬০ শতাংশ ম্যাচেই
জয় পেয়েছেন অধিনায়ক মরগান। ইংল্যান্ড
ক্রিকেট ব�োর্ডে র শীর্ষ কর্মকর্তা রব কি বলেন,
‘মরগান একটা প্রজন্মকেই পাল্টে দিয়েছেন।
পরের প্রজন্ম কিভাবে খেলবে সেটার উপরেও
প্রভাব রয়েছে তার। আগামী দিনেও ক্রিকেটে
মরগানের প্রভাব থাকবে।’

একই মাঠে। আর শেষ ম্যাচ হবে
ওয়ানডে সিরিজের ভেন্যু গায়নায়।
টেস্ট ও টি-ট�োয়েন্টিতে দুর্বল
হলেও ওয়ানডেতে বাংলাদেশ বেশ
শক্তিশালী। সবশেষ দক্ষিণ আফ্রিকার
বিপক্ষে তাদের মাটিতে ওয়ানডে
সিরিজ জিতেছিল বাংলাদেশ। যদিও
তামিম পূ রশ্ণ ক্তির দল না পাওয়ার
সম্ভাবনা বেশি। সাকিব আল হাসান
ছু টি চেয়েছেন। তার পরিবর্তে দলে
রাখা হয়েছে তাইজু ল ইসলামকে।

আওয়াজবিডি ডেস্ক: সেন্ট লু সিয়া থেকে ড�োমিনিকা,
টেস্টের পর টি-ট�োয়েন্টি সিরিজে মাঠে নামার প্রস্তুতি।
তবে বাংলাদেশ দলের টি-ট�োয়েন্টি সিরিজের সেই
প্রস্তুতি যেভাবে হল�ো, তাতে ভাল�ো ক�োন�ো বার্তা দিল
না বাংলাদেশ দলের। ভয়ঙ্কর ফেরি জার্নিতে রীতিমত
বিধ্বস্ত জাতীয় দলের কয়েকজন ক্রিকেটারসহ বেশ
কয়েকজন সদস্য। ড�োমিনিকায় যাত্রা পথে সমু দ্রের বড়
বড় ঢেউ আর ‘ম�োশন সিকনেসে’ নু ইয়ে পড়েছেন
শরিফু ল ইসলাম, নু রুল হাসানরা।
ড�োমিনিকায় তখন স্থানীয় সময় রাত ১০টা। অথচ গ�োটা
দলের সদস্যরা ক্লান্তি ঘ�োচাতে আগেভাগে ঘু মিয়ে
গেছেন। তবু ও বাংলাদেশ থেকে হ�োয়াটসঅ্যাপে ঢাকা
প�োস্টের ফ�োন পেয়ে দলের এক সদস্য শ�োনালেন
ভয়ঙ্কর যাত্রার গল্প। ঘু ম জড়ান�ো কণ্ঠে সমু দ্রযাত্রা
কতটা বীভৎস হতে পারে সে অভিজ্ঞতা শ�োনালেন
অল্প কথায়। যা শুনলে শিউরে উঠতে বাধ্য যে কেউই
সেন্ট লু সিয়া থেকে মার্টিনেক হয়ে ড�োমিনিকা। সব
মিলিয়ে দীর্ঘ ৫ ঘণ্টার জার্নি। সমু দ্রে ফেরিতে এর
আগে এত�ো সময় কখন�োই যাত্রার অভিজ্ঞতা নেই
বাংলাদেশ দলের ক�োন�ো সদস্যের। যাত্রার আগে দল
ছিল দ্বিধাবিভক্ত, অনেকেই এই যাত্রার পক্ষে ছিলেন
না। তবে উপায় ছিল না হাতে। বিমান যাত্রার খরচ আর
ঝক্কি ছিল তুলনামূ লক ঢের বেশি। ফেরি যাত্রা যেমন
বাড়তি সময় বাঁচায়, তেমন খরচও।
কিন্তু বিপত্তি বাঁধে দুই দিন আগের সাইক্লোনে। যার
কারণে সমু দ্রে ঢেউয়ের তোড়ও বেশি ছিল। এই
ঢেউয়ের মধ্যে জার্নি আর ‘ম�োশন সিকনেসে’,
সব মিলিয়ে বিভীষিকাময় এক অভিজ্ঞতাই হয়েছে
ক্রিকেটারদের। দলের সেই সদস্যের মতে ফেরি সাইজ
খু ব বড় নয়। এর সঙ্গে ৭-১০ ফু ট উচ্চতার ঢেউ মনে
ভয় ধরিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। ঢেউয়ের ধাক্কায় ফেরি
যেভাবে দুলছিল, তাতে দলের কয়েকজন অসু স্থ হয়ে
পড়েন। বাঁহাতি পেসার শরিফু ল, উইকেটরক্ষক নু রুল
হাসান, অধিনায়ক মাহমু দউল্লাহ রিয়াদ, ম্যানেজার
নাফিস ইকবাল এবং সাপ�োর্ট স্টাফের এক সদস্য
‘ম�োশন সিকনেসে’ আক্রান্ত হন। তাদের কয়েকজন
বমিও করেন এসময়।
তবে স্বস্তির খবর হচ্ছে এই বীভৎস যাত্রা শেষে সেন্ট
লু সিয়া থেকে ড�োমিনিকায় প�ৌঁছেছে দল। সেখান
থেকে ম্যানেজার নাফিস ইকবাল ঢাকা প�োস্টকে
জানালেন, তারা এখন বিশ্রামে আছেন। এখন সবকিছু
ম�োটামু টি স্বাভাবিক। সবাই সু স্থ আছেন। পরিস্থিতি
কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছেন।

‘মেসি বার্গার’ খেলেন মেসি!

ক্রীড়া প্রতিবেদক: স্পেনের ইবিজায়
সপরিবারে ছু টি কাটাচ্ছেন লিওনেল
মেসি। বিলাসবহুল অবকাশ যাপনের
এক ফাঁকে নিজের নামের বার্গার
চেখে দেখেছেন সর্বকালের অন্যতম
সেরা এই ফু টবলার। গত বছর হার্ড
রক ক্যাফে নামের এক রেস্তোরার
শুভেচ্ছাদূত হয়েছেন মেসি। তখনই
তাকে সম্মান জানিয়ে তার নামে একটি
বার্গার তৈরি করার ঘ�োষণা দেয় হার্ড
রক ক্যাফে। পরবর্তীতে মেসির সব
পছন্দের উপকরণ দিয়ে তৈরি করা
হয় ‘মেসি বার্গার’। ইবিজায় এই মেসি
বার্গার খাওয়ার একটি ছবি নিজের

ভেরিফায়েড ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে
প�োস্ট করেছেন মেসি। স্প্যানিশ
সংবাদমাধ্যম মার্কা জানিয়েছে, হার্ড
রক ক্যাফের স্টিক বার্গারেরই একটি
সংস্করণ হচ্ছে এই ‘মেসি বার্গার’। এতে
রয়েছে উঁচুমানের দুই ডিস্ক মাংস,
প্রভল�োন চিজ, কুচি কুচি করে কাটা
স্প্যানিশ করিজ�ো, ক্যারামেলাইজড
ওনিয়ন স্যুপ সহ আরও নানা উপকরণ।
বাড়তি স্বাদের জন্য ডিম ভাজির সঙ্গে
এটি পরিবেশন করা হয়। যু ক্তরাজ্যের
গ্রাহকদের মেসি বার্গারের স্বাদ
নিতে খরচ করতে হয় ১০ পাউন্ড বা
বাংলাদেশি মু দ্রায় ১১৫০ টাকা।
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(১ হাজার৫০৩ ভ�োট)। এখানে উল্লেখ্য, জামিলা
উদ্দিন মূলধারার দক্ষিণ এশিয় শ্রমিক সংগঠন অ্যাসাল
প্রেসিডেন্ট মাফ মিসবাহ উদ্দিন ও ডিস্ট্রিক্ট লিডার প্রার্থী
মাজেদা উদ্দিনের কন্যা।
অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট ২৪বি থেকে ডিস্ট্রিক্ট লিডার (নারী)
প্রার্থী মাজেদা উদ্দিন পেয়েছেন ৫৯০ ভ�োট। তার
প্রতিদ্বন্দ্বী রাবনিত ক�ৌরও পেয়েছেন সমানসংখ্যক
৫৯০ ভ�োট। এই পদে শতকরা ৯৯ শতাংশ ভ�োট
গণনা হয়েছে।
ক্ষতিগ্রস্ত সিলেটবাসীর পাশে যুক্তরাষ্ট্রের প্রবাসী
বাংলাদেশিরাক্ষতিগ্রস্ত সিলেটবাসীর পাশে যুক্তরাষ্ট্রের
প্রবাসী বাংলাদেশিরা
স্থায়ী ২৮ জুন মঙ্গলবার ভ�োর ৬টা থেকে রাত ৯টা
পর্যন্ত একটানা ভ�োট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। গভর্নর,
লেফটেন্যান্ট গভর্নর, অ্যাসেম্বলি মেম্বার, ডিস্ট্রিক্ট
লিডার ও জুডিশিয়াল ডেলিগেটসহ ১৫টি পদে ভ�োট
দেওয়ার সুয�োগ পান ডেম�োক্রেট ভ�োটাররা। অন্যদিকে
শুধুমাত্র গভর্নর, ডিস্ট্রিক্ট ৬৩ থেকে অ্যাসেম্বলি মেম্বার
এবং ৭১টি কাউন্টি কমিটি পদে ভ�োট দেওয়ার সুয�োগ
পান রিপাবলিকান ভ�োটাররা।
ডেম�োক্রেট গভর্নর পদে বিপুল ভ�োটের ব্যবধানে বিজয়ী
হয়েছেন বর্তমান গভর্নর ক্যাথি হ�োকুল। লেফটেন্যান্ট
গভর্নর নির্বাচিত হয়েছেন অ্যান্তেনিও ডেলগাড�ো।
আগামী নভেম্বরে অনুষ্ঠেয় সাধারণ নির্বাচনে
রিপাবলিকান প্রার্থী লি জিলদিনকে ম�োকাবিলা করতে
হবে ক্যাথি হ�োকুলকে। নিউইয়র্ক ডেম�োক্রেট স্টেট
হওয়ায় আগামী নির্বাচনে ক্যাথি হ�োকুল বিজয়ী হবেন
তা বলার অপেক্ষা রাখে না। নির্বাচিত হলে তিনিই
হবেন নিউইয়র্ক স্টেটের ইতিহাসে প্রথম নির্বাচিত নারী
গভর্নর।
নিউইয়র্ক রাজ্যের এই নির্বাচনে অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট
২৪ বাংলাদেশি অধ্যুষিত এলাকা। ফলে এই আসনের
বিভিন্ন পদে একাধিক বাংলাদেশি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।
এখানে প্রায় ৮ হাজার বাংলাদেশি-আমেরিকান ভ�োটার
রয়েছেন। তাদের অর্ধেক ভ�োটার ভ�োটকেন্দ্রে গেলে
বাংলাদেশি প্রার্থীদের জয়ের সম্ভাবনা প্রবল ছিল।
কিন্তু বাংলাদেশিদের ভ�োটকেন্দ্রে যাওয়ার ব্যাপারে
অনীহা রয়েই গেছে। এর ফলে বিজয়ের সম্ভাবনা
থাকার পরও ভাল�ো ফল করতে পারেননি তারা।
পদ্মা সেতুর উদ্বোধন: যুক্তরাষ্ট্রে উৎসবের আমেজপদ্মা
সেতুর উদ্বোধন: যুক্তরাষ্ট্রে উৎসবের আমেজ
ডিস্ট্রিক্ট ২৪ থেকে অ্যাসেম্বলিম্যান পদে প্রার্থী
হয়েছিলেন বাংলাদেশি-আমেরিকান মিজানুর রহমান
চ�ৌধুরী। তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বর্তমান অ্যাসেম্বলিম্যান
ডেভিড ওয়েপ্রিন ও অ্যালবার্ট ব্যালডেও। নির্বাচনে
ম�োট ৯৮ দশমিক ৩৭ শতাংশ ভ�োটের ফলাফলে
শতকরা ৬৬ দশমিক ৮৪ শতাংশ ভ�োট পেয়ে বিজয়ী
হয়েছেন ডেভিড ওয়েপ্রিন। অর্থাৎ তিনি পেয়েছেন ৩
হাজার ২৩৩ ভ�োট। বাংলাদেশি-আমেরিকান মিজানুর
রহমান চ�ৌধুরী পেয়েছেন ৮১৭ ভ�োট। তৃতীয় অবস্থানে
থাকা অ্যালবার্ট বালডেও পেয়েছেন ৭৬৪ ভ�োট।
অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট ২৪-এ থেকে ডিস্ট্রিক্ট লিডার (পুরুষ)
পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন বাংলাদেশি কমিউনিটির
পরিচিত মুখ বাংলাদেশি আমেরিকান ব্যবসায়ী শাহ
নেওয়াজ। তার প্রতিদ্বন্দ্বী বর্তমান ডিস্ট্রিক্ট লিডার ও
অ্যাসেম্বলিম্যান ডেভিড ওয়েপ্রিন ২ হাজার ৫৯০
ভ�োট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। শাহ নেওয়াজ পেয়েছেন
৮০৬ ভ�োট। এই পদে ম�োট ভ�োটের ৯৬ দশমিক ৮৮
শতাংশের ফল প্রকাশিত হয়েছে।
ডিস্ট্রিক্ট ২৪ থেকে জুডিশিয়াল ডেলিগেটের ১০টি পদে
প্রার্থী হয়েছিলেন বাংলাদেশি আমেরিকান মাহতাব
খান, আহনাফ আলম, নুসরাত আলম, ম�োহাম্মদ
সাবুল উদ্দিন, জেমি কাজী, ম�োহাম্মদ এম রহমান,
আনজাম সিদ্দিকী, রেবী হ�োসেন, দুরুদ মিয়া (রনেল),
সাইফুর আর. খান (হারুন), ম�োহাম্মদ আকতার
(বাবুল) ও রাশেদুল আলম। এই পদে ২১ জন প্রার্থী
হয়েছেন। তাদের মধ্যে ১০জন নির্বাচিত হবেন। কিন্তু
জেমি কাজী, ম�োহাম্মদ সাবুল উদ্দিন, মাহতাব খান ও
নুসরাত আলম ছাড়া আর ক�োন�ো বাংলাদেশি জয়ের
দেখা পাননি।
লন্ডনে শশী থারুরের সহায়তায় এগিয়ে এলেন
বাংলাদেশি দম্পতিলন্ডনে শশী থারুরের সহায়তায়
এগিয়ে এলেন বাংলাদেশি দম্পতি
ডিস্ট্রিক্ট ২৯ থেকে স্টেট কমিটির নেতা প্রার্থী হয়েছিলেন
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বাংলাদেশি আমেরিকান কাজী খালেদ এমরান।
নির্বাচনে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী অ্যারন অ্যামব্রোসের কাছে
পরাজিত হয়েছেন। এমরান পেয়েছেন ১৪৩৭ ভ�োট।
অ্যামব্রোস পেয়েছেন ৪৬৬৮ ভ�োট, যা ম�োট ৯৯
শতাংশ ভ�োটের ৭৬ দশমিক ২২ শতাংশ।
উল্লেখ্য, নিউইয়র্কে মূলধারার রাজনীতিতে
বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণ বাড়ছে। সেইসঙ্গে
জনপ্রতিনিধি নির্বাচনেও এগিয়ে যাচ্ছেন বাংলাদেশিরা।
এর আগে বিশ্বের রাজধানী খ্যাত নিউইয়র্ক সিটি
কাউন্সিলে বিজয়ী হয়েছেন বাংলাদেশি বংশ�োদ্ভূত
শাহানা হানিফ। কুইন্স কাউন্টি জজ পদে বিজয়ী
হয়েছে স�োমা সাঈদ। অন্যদিনে কংগ্রেসের মেজরিটি
লিডার সিনেটর চাক শুমারের সুপারিশে ফেডারেল
জজ মন�োনীত হয়েছেন বাংলাদেশি বংশ�োদ্ভূত নুসরাত
জাহান চ�ৌধুরী। এই নিয়�োগের মাধ্যমে তিনিই
যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম মুসলিম নারী ফেডারেল জজ হলেন।

রপ্তানি আয়ে

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুর�োর (ইপিবি) প্রকাশিত পণ্য রপ্তানির
প্রাথমিক পরিসংখ্যান থেকে এ তথ্য জানা গেছে। ইপিবি
সূ ত্রে জানা যায়, ২০২১-২০২২ অর্থবছরে রপ্তানি আয়ে
সবচেয়ে বেশি গার্মেন্টস সেক্টর ৪২.৬১ বিলিয়ন ডলার
আয় করেছে। এ খাতে আয় বেড়েছে ৩৫.৪৭ শতাংশ। যা
২০২১ অর্থবছরেও ছিল ৩১.৪৫ বিলিয়ন ডলার।
এর আগে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সর্বসাকুল্যে তিন
হাজার ৮৭৫ ক�োটি ৮৩ লাখ ডলারের পণ্য রপ্তানির ওপর
ভিত্তি করে পরের বছরের জন্য চার হাজার ৩৫০ ক�োটি
ডলারের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল।
অন্যদিকে চলতি অর্থবছরের জু ন মাসে রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা
ছিল ৩৬৩ ক�োটি ৮০ ডলার। যার বিপরীতে আয় হয়েছে
৪৯০ ক�োটি ৮০ ডলারের বেশি। জু ন মাসেই লক্ষ্যমাত্রার
তুলনায় ১২৭ ক�োটি ডলার বেশি আয় হয়েছে। যা গত
অর্থবছরের জু ন মাসের তুলনায় ৩৭.১৯ শতাংশ বেশি।
যদিও গত মে মাসে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১ দশমিক ৬৪
শতাংশ কম রপ্তানি আয়ে চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।
গত মাসে ৩৮৩ ক�োটি ডলারের পণ্য রপ্তানি করে
বাংলাদেশ। যা ছিল ৯ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন। আর ২০২১২০২২ অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে (জু লাই-মে) ৪ হাজার
৭১৭ ক�োটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছিল।

৭ জু লাইয়ের মধ্যে

(গত ২৮ জুন রাজধানীর বিজয়নগরে শ্রম ভবনের
সম্মেলন কক্ষে শ্রম প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত
মন্ত্রণালয়ের আরএমজি বিষয়ক ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ
পরিষদ (টিসিসি) এবং ২৯ জুন জাতীয় ত্রিপক্ষীয়
পরামর্শ পরিষদ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী র�োববার (৩
জুলাই) এক বিবৃতিতে শ্রম প্রতিমন্ত্রী এ নির্দেশ দেন।
বিবৃতিতে প্রতিমন্ত্রী বলেন, দুটি সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে
গার্মেন্টসসহ রাষ্ট্রায়ত্ব, বেসরকারি, প্রাতিষ্ঠানিকঅপ্রাতিষ্ঠানিক সব খাতের শ্রমিকদের ঈদুল আজহার
ব�োনাস, জুন মাসের বেতন এবং যদি ক�োন�ো শ্রমিকের
ক�োন�ো মাসের বেতন-ভাতা বকেয়া থাকে তাও ঈদের
ছুটির আগে ৭ জুলাই এর মধ্যেই মালিকরা দেবেন।
সভায় সিদ্ধান্ত হয়, ঈদের ছুটি সরকারি ছুটির সঙ্গে
মিলিয়ে মালিক-শ্রমিক আল�োচনার মাধ্যমে মালিকরা
শ্রমিকদের ছুটি দেবেন। তবে জরুরি রপ্তানির প্রয়�োজনে
শ্রমিকদের সঙ্গে আল�োচনা সাপেক্ষে ছুটি সুবিধামত�ো
দিতে পারবেন। সবাই যাতে ভাল�োভাবে ঈদ উদযাপন
করতে পারে সেজন্য তিনি মালিক-শ্রমিক সকলের
সহয�োগিতা কামনা করেন এবং সবাইকে অগ্রিম ঈদুল
আযহার শুভেচ্ছা জানান।

১০ জুলাই পবিত্র ঈদুল আযহা

ঈদুল আজহা উদযাপন করেন। স�ৌদি আরবসহ
মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুল�োতে ৯ জুলাই ঈদুল আজহা
উদযাপিত হবে। হজ অনুষ্ঠিত হবে ৮ জুলাই।
ঈদুল আজহা অনুষ্ঠিত হওয়ার সময়ই লাখ লাখ
মুসলমান স�ৌদি আরবের পবিত্র ভূমিতে হজব্রত
পালনরত অবস্থায় থাকেন। হাজিরা ঈদের দিন সকালে
ক�োরবানি দেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বন্যা

খ�োঁজ নিয়ে জানা গেছে, প্রতিবছর বর্ষা ম�ৌসুম এলেই
নবীনগর উপজেলার নবীনগর পশ্চিম ইউনিয়নের
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মেঘনা নদীর তীরবর্তী এলাকায় ভাঙন দেখা গেছে।
গত কয়েকদিনে ওই ইউনিয়নের চিত্রী, চরলাপাং ও
দড়িলাপাং গ্রামের অন্তত ২৫টি ঘর-বাড়ি নদীগর্ভে
বিলীন হয়ে গেছে।
নদীতে ভিটে-মাটি হারিয়ে মানবেতর অবস্থায় আছেন
ক্ষতিগ্রস্তরা। নদীর অব্যাহত ভাঙনের কারণে ঝুঁকিতে
আছে নদী তীরবর্তী আরও অন্তত অর্ধশত ঘর-বাড়ি।
ভয়ে অনেকেই ঘরের আসবাবপত্র সরিয়ে নিয়েছেন।
কেউ আবার টিনের ঘরই সরিয়ে নিচ্ছেন অন্যত্র।
চিত্রী গ্রামের বাসিন্দা আলেয়া বেগম জানান, শনিবার
দুপুরে রান্না করার সময় তাদের বাড়ি নদীগর্ভে বিলীন
হয়ে যায়। তারা ক�োন�োরকম প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন।
ঘরের আসবাবপত্র-গবাদিপশু কিছুই রক্ষা করতে
পারেননি।
আরেক ক্ষতিগ্রস্ত খায়েস মিয়া জানান, মাত্র এক ঘণ্টার
ভাঙনে তার ঘর বিলীন হয়ে গেছে। এখন মানবেতর
অবস্থায় আছেন। এ অবস্থায় সরকারের সহয�োগিতা
চেয়েছেন তিনি।
এ ব্যাপারে নবীনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা
(ইউএনও) একরামুল সিদ্দিক বলেন, ভাঙন
ঠেকাতে প্রয়�োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত
পরিবারগুল�োকে নগদ অর্থ সহায়তা ও শুকন�ো খাবার
দেওয়া হয়েছে।

দেশটাকে নরকে: ফখরুল

তিনি বলেন, এই অবৈধ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে
গণতন্ত্র ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত এ দেশের মানুষের
মুক্তি আসবে না। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়িত হবে
না। গণমাধ্যমে পাঠান�ো এক বিবৃতিতে তিনি এ মন্তব্য
করেন।
বিবৃতিতে বিএনপির এই মুখপাত্র বলেন, সরকার
দেশকে বিএনপি শূন্য করতে বেপর�োয়া অমানবিকতায়
মেতে উঠেছে। জনকল্যাণ নয় বরং দাম্ভিকতা ও মিথ্যার
বেসাতি করে জনগণকে বিভ্রান্ত করার পাশাপাশি
বিএনপির সব পর্যায়ের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে
গায়েবি মামলা দায়েরের মাধ্যমে দেশটাকে এখন
নরকে পরিণত করেছে সরকার। এ ধরনের অপকর্মের
উদ্দেশ্যই হচ্ছে- সরকারের ভয়াবহ দুঃশাসন, দুর্নীতি
ও লুটপাটের বিরুদ্ধে কেউ যেন প্রতিবাদী হতে সাহস
না পায়।
মির্জা ফখরুল বলেন, জনগণের ঘাড়ে জ�োর করে
চেপে বসেছে বর্তমান অবৈধ শাসকগ�োষ্ঠী। সারাদেশে
বিএনপিসহ বির�োধী দলীয় নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে
তারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণ�োদিত মামলা দায়েরের
মনুষত্বহীন সংস্কৃতি জ�োরদার করেছে।
বিএনপি মহাসচিব বলেন, মুন্সীগঞ্জ জেলার ল�ৌহজং
থানা বিএনপির নেতা ও কলমা ইউনিয়ন বিএনপির
সাধারণ সম্পাদক তুহিন খন্দকার, জেলা যুবদলের
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাজিব খান এবং জেলা
স্বেচ্ছাসেবক দলের সহ-সভাপতি অহিদুল ইসলামসহ
১৯ জন নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মিথ্যা ও বান�োয়াট মামলা
দায়ের করা হয়েছে। এ ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ
জানিয়ে তা প্রত্যাহারের জ�োর দাবি জানান তিনি।

ইভ্যালির রাসেলের বিরুদ্ধে

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর
আজাদ রহমান গণমাধ্যমকে জানান, আদালতে বাদীর
জবানবন্দি গ্রহণ করে ধানমন্ডি থানাকে মামলাটি এজাহার
হিসেবে গ্রহণ করার নির্দে শ দিয়েছেন।
মামলার অভিয�োগ থেকে জানা যায়, ইভ্যালির চমকপ্রদ
বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট হয়ে জান্নাতুল ফেরদ�ৌস ২৬ লাখ ৭৭
হাজার ৫০০ টাকার বিভিন্ন পণ্য অর্ডার করেন। পরে ওই
টাকা ইভ্যালির এ্যাকাউন্টে পেমেন্ট করেন। ওই সব পণ্য
বাদীকে সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয় ইভ্যালি। পণ্য সরবরাহ
করতে না পারায় ইভ্যালি গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে
৫টি চেকের মাধ্যমে বাদীকে ওই টাকা প্রদান করে। ২২
সেপ্টেম্বর হেমায়েতপু র শাখায় ইউনাইটেড ব্যাংক লি. এ
উপস্থাপন করলে চারটি এবং ১০ নভেম্বর আরেকটি চেক
ডিসঅনার হয়। জান্নাতুল ফেরদ�ৌস বিষয়টি ইভ্যালিকে
জানায়। ইভ্যালি ম�ৌখিকভাবে জানায়, তারা বাদীর টাকা
পরিশ�োধ করে দিবে।
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দেশটাকে নরকে
পরিণত করেছে
সরকার : ফখরুল

রপ্তানি আয়ে নতুন মাইলফলকে বাংলাদেশ

আওয়াজবিডি ডেস্ক: কর�োনা মহামারি,
রাশিয়া-ইউক্রেন যু দ্ধের মধ্যেও চলতি
২০২১-২০২২ অর্থবছর শেষে রপ্তানি আয়ে
নতুন মাইলফলকে স্পর্শ করল বাংলাদেশ।

অর্থবছর শেষে ৫ হাজার ২০৮ ক�োটি ২৬
লাখ ৬৬ হাজার মার্কিন ডলার রপ্তানি
আয় হয়েছে। শুধু তাই নয়, লক্ষ্যমাত্রার
চেয়েও ১৯.৭৩ শতাংশ বেশি রপ্তানি আয়

আওয়াজবিডি ডেস্ক: বিএনপি
মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম
আলমগীর বলেছেন, বির�োধী দলের
নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে গায়েবি
মামলা দায়েরের মাধ্যমে সরকার
দেশটাকে নরকে পরিণত করেছে।
আওয়ামী লীগ এখন দেশের প্রভু
হয়ে থাকতে চায়।
(বাকি অংশ ১১ পৃষ্ঠায়)

করেছে বাংলাদেশ। যা একইসঙ্গে আগের
অর্থবছরের চেয়ে ৩৪ দশমিক ৩৮ শতাংশ
বেশি। র�োববার (৩ জু লাই) ২০২১-২০২২
অর্থবছরের
(বাকি অংশ ১১ পৃ ষ্ঠায়)

ইভ্যালির রাসেল
ও তার স্ত্রীর
বিরুদ্ধে মামলা

৭ জুলাইয়ের মধ্যে শ্রমিকদের
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প্রতিবেদক: বাংলাদেশের আকাশে বৃ হস্পতিবার সন্ধ্যায়
বেতন ব�োনাস পরিশ�োধ করার নির্দেশ নিজস্ব
হিজরি ১৪৪৩ সনের জিলহজ মাসের চাঁদ দেখা গেছে। ১০ জু লাই

আওয়াজবিডি ডেস্ক: আসন্ন
পবিত্র ঈদুল আজহার ছুটির
আগে ৭ জুলাইয়ের মধ্যে
গার্মেন্টসসহ সব সেক্টরের
শ্রমিকদের
বেতন-ব�োনাস

পরিশ�োধের জন্য মালিকদের
নির্দেশ দিয়েছেন শ্রম ও
কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম
মন্নুজান সুফিয়ান।
(খবরের বাকি অংশ ১১ পৃষ্ঠায়)

র�োববার দেশে পবিত্র ঈদুল আজহা উদযাপিত হবে। বায়তুল
ম�োকাররমে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সভাকক্ষে বৃ হস্পতিবার
জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জিলহজ
মাসের ১০ তারিখ ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা (বাকি অংশ ১১ পৃ ষ্ঠায়)

নিউইয়র্ক রাজ্যের ডেম�োক্রেট প্রাইমারি নির্বাচনে পাঁচ
বাংলাদেশির জয়লাভ

আওয়াজবিডি ডেস্ক: নিউইয়র্ক রাজ্যের
ডেম�োক্রেট প্রাইমারি নির্বাচনে জয়লাভ
করেছেন পাঁচ বাংলাদেশি আমেরিকান যথাক্রমে
জামিলা উদ্দিন, জেমি কাজী, ম�োহাম্মদ সাবু ল
উদ্দিন, মাহতাব খান ও নু সরাত আলম। আরেক
বাংলাদেশি আমেরিকান প্রার্থী মাজেদা উদ্দিন
ভাল�ো ফল করলেও তার ভাগ্য ঝু লে আছে।

অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সমান ভ�োট পেয়েছেন
তিনি। এই পদে কে জয়ী হবেন তা নির্ভ র করছে
অ্যাবসেন্টি ব্যালট গণনার ওপর। অ্যাসেম্বলি
ডিস্ট্রিক্ট ২৪ থেকে ডেম�োক্রেট স্টেট কমিটির
লিডার পদে বাংলাদেশি জামিলা উদ্দিন ২
হাজার ৩৩১ ভ�োট পেয়ে প্রাথমিকভাবে জয়ী
হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সামিয়া ভাট

পেয়েছেন ১ হাজার ৫০৩ ভ�োট। ডিস্ট্রিক্ট ২৪
থেকে জু ডিশিয়াল ডেম�োক্রেট প্রার্থী হিসাবে
প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে প্রাথমিকভাবে বিজয়ী হয়েছেন
বাংলাদেশি আমেরিকান জেমি কাজী (১ হাজার
৭৩৩ ভ�োট), ম�োহাম্মদ সাবু ল উদ্দিন (১ হাজার
৬৭৮), মাহতাব খান (১ হাজার ৬১৮ ভ�োট) ও
নু সরাত আলম (খবরের বাকি অংশ ১১ পৃ ষ্ঠায়)

নিজস্ব প্রতিবেদক: প্রতারণা ও অর্থ
আত্মসাতের অভিয�োগে ইভ্যালির
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ম�ো.
রাসেল ও তার স্ত্রী সাবেক চেয়ারম্যান
শামীমা নাসরিনের বিরুদ্ধে ঢাকার
আদালতে একটি মামলা দায়ের
হয়েছে। রবিবার ঢাকার মেট্রোপলিটন
ম্যাজিস্ট্রেট দেবদাস চন্দ্র অধিকারীর
আদালতে জান্নাতুল ফেরদ�ৌস নামে
এক গ্রাহক এই মামলাটি করেন।
		
বাকি অংশ ১১ পৃ ষ্ঠায়)

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নদীভাঙন,
বিলীন ২৫ ঘর-বাড়ি

আওয়াজবিডি ডেস্ক: ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর উপজেলায়
মেঘনা নদীর তীরবর্তী গ্রামগুল�োতে তীব্র নদী ভাঙন শুরু
হয়েছে। গত কয়েকদিনের ভাঙনে নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে
অন্তত ২৫টি ঘর-বাড়ি। ভাঙন ঝুঁ কিতে রয়েছে আরও
অর্ধশতাধিক পরিবার। ভাঙন ঠেকান�োর জন্য দ্রুত প্রয়�োজনীয়
ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি স্থানীয়দের। (বাকি অংশ ১১ পৃ ষ্ঠায়)

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

