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উত্তর আমেররকা অরিস: োরককিন 
প্রেরসমেমটের দিতর প্�ায়াইট �াউমসর 
কামে বজ্রপামতর ঘটনা ঘমটমে। এমত 
অন্তত চারজন গুরুতর আ�ত �ময়মেন। 
সংরলিষ্ট কত্কিপমষের বরাত রদময় বাতকিা সংস্া 
এএিরপ     (বারক অংশ ২য় প্ষ্ায়)
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আওয়াজরবরে প্েস্ক: সড়ক দুঘকিটনায় ে্ত্যু 
�ম�া োরককিন কংমরেমসর আইনরেমেতা জযুারক 
ওয়াম�াররস্কর। ৩ আগস্ট (ব্ধবার) ইরডিয়ানা রামজযুর 
ওই দুঘকিটনায় রোে প্গমে আরও দু’জমনর। খবর : 
বাতকিা সংস্া রয়টামসকির।      (বারক অংশ ২য় প্ষ্ায়)
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উত্তর আমেররকা অরিস: য্ক্তরাম্রে 
কময়ক েজন সামবক ররপাবর�কান 
ও প্েমোক্যুাট দ�ীয় প্নতা ব্ধবার 
জাতীয় পযকিাময় নত্ন একরট 
রাজননরতক দ� রেরতষ্ার প্ঘাষো 
রদময়মেন। 
প্দশরটর রেচর�ত রবি-দ�ীয় বযুবস্ার 
বাইমর রগময় ততরর করা এই দম�র 

নাে প্দওয়া �ময়মে ‘িমরায়ােকি’। 
দ�রটর প্নতারা ব�মেন, 
আমেররকার অকাযকিকর রবি-দ�ীয় 
বযুবস্ায় প্দমখ প্দশরটর �াখ �াখ 
প্�াটার �তাশ। তামদর �তাশা দূর 
করমতই এই দম�র রেরতষ্া। (খবর 
: রয়টামসকির)
           (বারক অংশ ২য় প্ষ্ায়)
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উত্তর আমেররকা অরিস: রবমদমশর োরটমত কী ঘরটময় 
চম�মেন বাং�ামদমশর কূটনীরতকরা? একমরেনীর 
কূটনীরতমকর আচার-আচরে, অননরতকতা ও দ�বারজ 
�্�্রঠিত করমে বাং�ামদমশর �াবেূরতকি। অরধকাংশ প্পশাদার 
কূটনীরতক তামদর প্পশার েযকিাদা সে্ন্নত প্রমখ দারয়ত্ব 
পা�ন করম�ও একমরেরনর কূটনীরতক নােধারী চ্নকার� 
োরখময় রদমছে রেবাসীমদর ে্মখ।   (বারক অংশ ২য় প্ষ্ায়)

hy³iv‡óª M„n¯’vjx FY

†iKW© 16.2 wUªwjqb Wjvi

আওয়াজরবরে প্েস্ক: উচ্চ স্মদর �ার ও 
ে্দ্াস্ীরতর কারমে য্ক্াম্রে পাররবাররক ঋে গত 
তরৈোরসমক প্রকেকি ১৬.২ ররির�য়ন ে�ার প্বমড়মে 
কারে প্ক্রেট কামেকির বযুয় ২০ বেমর সবমচময় 
প্বরশ ব্রধি প্পময়মে। রনউইয়ককি প্িোমর� 

ররজা�কি ব�মে অরকিনীরতমত ক্েবধকিোন উমবিমগর 
েমধযু অপরাধ ব্রধির আশঙ্া প্দখা রদময়মে। 
আররট এনওয়াই প্িমের তরৈোরসক রেরতমবদন 
অন্সামর, য্ক্তরাম্রে রবিতীয় তরৈোরসমকর প্শমষ 
প্োট পাররবাররক ঋে      (বারক অংশ ২য় প্ষ্ায়)
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উত্তর আমেররকা অরিস: 
রনউইয়মককি প্পার�ওর আতঙ্ শুরু 
�ময়মে নত্ন কমর। একসেয় 
ে�াোরর আকামর েরড়ময় পড়া এ 
প্রাগরট এখন কদারচৎ প্দখা যায় 

রবর�ন্ন প্দমশ। রনউইয়ককি রামজযুর 
রক�যুাডি কাউরটেমত একজন 
প্রাগরটমত আক্ান্ত �ময় পঙ্্ �ময় 
পড়ায় আতঙ্ শুরু �ময়মে।
       (বারক অংশ ২য় প্ষ্ায়)
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উত্তর আমেররকা অরিস: 
আন্তজকিারতক ে্দ্াবাজামর 
রেরতবিন্দী রোয় সবকরট 
ে্দ্ার রবপরীমত 
য্ক্তরাম্রের ে�ামরর 
দাে কমেমে। ইমতােমধযু গুঞ্জন েরড়ময়মে, প্দমশ 
ক্েবধকিোন েূ�যুস্ীরত     (বারক অংশ ২য় প্ষ্ায়)
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উত্তর আমেররকা অরিস: তাইওয়ানমক 
রঘমর চীমনর সােররক ে�ড়ার 
পররমরেরষেমত য্ক্তরাম্রে রনয্ক্ত চীমনর 
রা্রেদূতমক ত�ব কমরমে প্�ায়াইট 
�াউস। ৪ আগস্ট ব্�স্পরতবার তাঁমক 
োকা �য়।     (বারক অংশ ২য় প্ষ্ায়)
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আওয়াজরবরে প্েস্ক: জযুাোইকার র��সাইে 
এর�রনউমত বাং�ামদরশ অধূযুরষত এ�াকার 
একরট প্রষ্ট্মরমটে কযুারশয়ামরর চাক্রর কমরন 
শারক�া (রেক্ত নাে নয়)। চটপমট করা 
বম�ন। �াগযুামবেষমে রনউইয়ককি এমস ররত্ 
�ময়মেন। কাজ করমেন জীবন সংরোমের 
টানামপামড়মন।        (বারক অংশ ২য় প্ষ্ায়)

cÖwZ gyn~‡Z©i Lei Rvb‡Z wfwRU Kiæb

www.awaazbd.us



Lei

02

07 AvM÷, 2022

www.awaazbd.us
AvIqvRwewW

hy³iv‡óª M„n¯’vjx 

৩১২ রবর�য়ন বা ২ শতাংশ প্বমড় 
১৬.১৫ ররির�য়ন ে�ার �ময়মে যা 
২০১৯ সাম�র প্শমষর ত্�নায় 
রোয় ২ ররির�য়ন ে�ার প্বরশ। 
একরট রবব্রতমত, রনউইয়ককি 
প্িমের প্জাময়� স্কযুার� বন্ধকী, 
অমটা প্�ান এবং প্ক্রেট কােকি 
বযুাম�মসে ‘প্জারাম�া ব্রধি’র জনযু 
স্ীত ঋমের প্বাঝামক দায়ী 
কমরমেন, কারে উচ্চ ে্দ্াস্ীরত 
৪০ বেমরর েমধযু সমবকিাচ্চ �ামর 
পেযু ও পররমষবার দাে বারড়ময় 
রদময়মে। যরদও রবিতীয় তরৈোরসমক 
বন্ধমকর উৎপরত্ত রকে্টা কমেমে, 
উচ্চ স্মদর �ার বারড় প্কনার 
চার�দামক করেময় রদময়মে, বন্ধকী 
�ারসােযু সােররেক ঋে ব্রধির 
অমনকাংমশ ত্বরারেত কমরমে। 
জ্মনর প্শমষ ২০৭ রবর�য়ন 
প্বমড় তা ১১.৪ ররির�য়ন ে�ামর 
দাঁরড়ময়মে। ইরতেমধযু, প্ক্রেট 
কােকি বযুাম�সে ৪৬ রবর�য়ন, বা 
১৩ শতাংশ প্বমড়মে  যা ২০ 
বেমররও প্বরশ সেময়র েমধযু 
সবমচময় বড় বারষকিক ব্রধি এবং 
গত তরৈোরসমক সােররেক ঋমের 
রবিতীয় ব্�ত্তে চা�ক।
অরকিনীরতর অবস্া রনময় উমবিগ 
বাড়ার সামর সামর, স্কযুার� সতককি 
কমর ব�মেন, প্য প্িে সেস্ত 
ঋমের ধরে এবং রবমশষত রনম্ন 
আময়র ঋেরে�ীতামদর েমধযু 
অপরাধ ‘নম্র�ামব প্বমড়মে’। তমব 
পররবামরর অরকি সােররেক�ামব 
‘একরট শরক্তশা�ী অবস্ামন 
আমে’ বম� েমন �মছে। ২০২০ 
সাম� প্কার�ে-১৯ েন্ার পমর 
য্ক্তরাম্রে অরকিনীরত দ্রুত স্া�ারবক 
অবস্ায় রিমর আমস এবং 
প্�াক্তারা প্োটাে্রট রস্রতস্াপক 
রময় প্গমে-এেনরক েূ�যুস্ীরত 
জ্া�ারনর রবরুমধি �ড়াই করার 
জনযু প্িমের রেমচষ্টার িম� 
েন্ার আশঙ্া রময়মে। গত 
েঙ্�বার একরট ব্লগ প্পামস্ট, প্িে 
গমবষকরা সতককি কমরমেন প্য 
ঐরত�ারসক�ামব কে অপরামধর 
�ার প্শষ �মত চম�মে বম� 
েমন �মছে। ‘ঋে �ারসােযু দ্রুত 
ব্রধি পামছে,’ তারা বম�মে, রকে্ 
ধরমনর ঋেরে�ীতারা-এবং রবমশষ 
কমর যারা রনম্ন-আময়র এ�াকায় 
রময়মে-তামদর ঋে রনময় শঙ্ায় 
পমড় অস্া�ারবক আচরে প্দখামত 
শুরু কমরমে, রজপ প্কােগুর�র 
েমধযু অপরামধর �ার সবকিরনম্ন আয় 
২.৫ শতাংশ পযকিন্ত প্বমড়মে। গত 
বেমরর এরট রে� ২ শতাংশ। গত 
জ্মন য্ক্তরাম্রে ে্দ্াস্ীরতর �ার 
রে� ৯.১ শতাংশ। গযুামসর দাে 
প্বমড় যাওয়ায় ে্দ্াস্ীরতর �ার 
গত ৮০ বেমর উমে প্গমে সমবকিাচ্চ 
�ামর।
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রনয়ন্ত্রমে প্ির স্মদর �ার বাড়ামত 
পামর োরককিন প্ক্ন্দীয় বযুাংক 
প্িোমর� ররজা�কি (প্িে)।
তমব এ রনময় পররষ্ার প্কামনা তরযু 
পাওয়া যামছে না। িম� ইউমরা, 
স্টার�কিং, ইময়মনর রবপরীমত 
ে�ামরর েূ�যু হ্াস প্পময়মে।
রসএনরবরসর এক রেরতমবদমন 
ব�া �য়, ব্�স্পরতবার (৪ আগস্ট) 
১৯৯৫ সাম�র পর সমবকিাচ্চ স্দ�ার 
বারড়ময়মে দযু বযুাংক অব ইং�যুাডি 
(রবওই)। িম� রেধান আন্তজকিারতক 
ে্দ্ার রবপরীমত স্টার�কিংময়র দর 
ব্রধি প্পময়মে।
তমব রবওই স্দ�ার বাড়ামনার 
প্ঘাষোর আমগ ে�ামরর রবপরীমত 
ররিরটশ ে্দ্ারটর োন দশরেক ২৭ 
শতাংশ পমড় যায়। রেরত স্টার�কিং 
রবরক্ �য় ১ দশরেক ২১১ ে�ামর।
এরদন রবশ্ব ে্দ্াবাজামরর রেধান 
েয় ে্দ্ার রবপরীমত ে�ার সূচক 
রময়মে ১০৬ দশরেক ৩৪। 
সবরের�ময় ে্দ্াগুম�ার রবপরীমত 
োরককিন ে্দ্ারটর সূচক রনম্নে্খী 
�ময়মে শূনযু দশরেক ১৬ শতাংশ।

ইউমরার েূ�যুব্রধি প্পময়মে 
শূনযু দশরেক ১৫ শতাংশ। 
ইউমরারপয়ান ইউরনয়মনর (ইইউ) 
রেধান ে্দ্ারট রবরক্ �ময়মে ১ 
দশরেক শূনযু ১৭৮ ে�ামর।
এোড়া জাপামনর ে্দ্ার রবপরীমত 
ে�ামরর োন কমেমে দশরেক 
শূনযু ৭ শতাংশ। রেরত ে�ার রবরক্ 
�ময়মে ১৩৩ দশরেক ৭৭ ইময়মন। 
চযুামন� ২৪
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দুনকিীরত, অরনয়ে, ষেেতার দাপমট 
প্স্ছোচারী �ময় উমেমেন।
অরত সম্প্ররত কময়করট প্দমশ 
বাং�ামদমশর কূটনীরতকমদর 
অমপশাদার আচরে সম্পমককি 
প্যসব খবর গেোধযুমে রেকারশত 
�ময়মে তা অতযুন্ত দু:খজনক। 
জাকাতকিায় বাং�ামদশ দূতাবামসর 
প্েপ্রট রচি অব রেশন কাজী 
আনারকর�র বারড়মত োররজ্য়ানা 
পাওয়ার অর�মযামগ ওই প্দমশর 
সরকামরর অন্মরামধ তামক 
রেতযুা�ার করা �ময়মে। জানা প্গমে 
আনারকর�র দরষেে জাকাতকিার 
বাসায় ইমন্ামনরশয়া সরকামরর 
োদক রনয়ন্ত্রে কত্কিপষে গত ৫ই 
জ্�াই আচেকা অর�যান চা�ায়।
ওই অযুাপাটকিমেটে টাওয়ামর রনরষধি 
োদক োররজ্য়ানা ররষেত আমে- 
এেন অর�মযামগ চম� অর�যান। 
পররা্রে কযুাোমরর ২০ বযুামচর 
কেকিকতকিা কাজী আনারকর� 
একজন নাইমজররয়ামনর সমঙ্ 
বাসা প্শয়ার করমতন। র�ময়না 
কনম�নশন অন্যায়ী কূটনীরতক 
আনারকর� দায়ে্রক্তর আওতাধীন 
রাকম�ও ইমন্ামনরশয়ান োদক 
রনয়ন্ত্রে কত্কিপষে প্সরট উমপষো 
কমরই বাসায় অর�যান চা�ায় 
এবং তামক আটক কমর রনময় 
যায়। অবশযু কময়ক ঘণ্া পর 
দূতাবামসর রজম্ায় োড়া পান 
রতরন। পররা্রে েন্ত্রো�য় ঘটনারট 
জানার পরপর তাৎষেরেক বযুবস্া 
প্নয়। জারর কমর তার প্দমশ 
প্িরার আমদশ।
উমলেখযু, গ্�কেকিী রনমখাঁমজর 
দাময় ২০১৭ সাম� য্ক্তরা্রে 
সরকামরর অন্মরামধ কাজী 
আনারকর�মক �স অযুানমজম�স 
কনস্যুম�ট প্রমক রিররময় রনমত 
বাধযু �ময়রে� সরকার। প্সসেয় 
য্ক্তরা্রে সরকামরর প্বঁমধ প্দয়া 
সেময়র েমধযু তামক জাকাতকিায় 
জরুরর পদায়ন করা �ময়রে�। 
ইমন্ামনরশয়ার র�সা পাওয়ার 
কময়ক ঘণ্ার েমধযুই রতরন বাধযু 
�ময়রেম�ন য্ক্তরা্রে োড়মত।
এরদমক কানাোয় রনয্ক্ত 
বাং�ামদমশর �াইকরেশনার োঃ 
খর��্র র�োন একজন রেবাসী 
বাং�ামদশীর বিারা রেকামশযু 
শারীররক�ামব �ারছিত �ময়মেন। 
রাজধানী অমটায়ায় গত ১৭ জ্�াই 
স্ানীয় একরট পামককি রপকরনমক এ 
ঘটনা ঘমট। রপকরনক চ�াকাম� 
একই �াই করেশমনর সামবক 
কেকিকতকিা রেবাসী ইউস্ি �ারুন 
তার বাং�ামদরশ পাসমপাটকি না 
পাওয়ার জনযু প্দাষামরাপ কমরন 
�াইকরেশনারমক।
দীঘকি ৬ োমসও পাসমপাটকি �ামত 
না পাওয়ায় রতরন তার অস্স্ 
রপতা-োতামক প্দখমত প্দমশ 
প্যমত পারমেন না। রপকরনমকর 
আময়াজমকরা প্র�শ প্েমক 
পরররস্ত রনয়ন্ত্রমে আমনন। 
কানাোর সাধারে রেবাসী 
বাং�ামদশীমদর অর�মযাগ 
�াইকরেশনার োঃ খর��্র র�োন 
একজন অরতশয় প্স্ছোচারী ও 
দ�বাজ কূটনীরতক। জানা প্গমে 
পাসমপামটকির আমবদনকারীমদরমক 
িরমে তামদর প্সযুাসা� রেরেয়ার 
আইরে নাম্ার উমলেমখর রবধান 
জ্মড় রদময়মেন রতরন। যামত 
সরকামমরর সোম�াচকমদরমক 
স�মজ রচরনিত করা যায়। 
এ�ামব সরকার রবমরাধীমদর 
রতরন শাময়স্া করমেন পাসমপাটকি 

আটমক রদময়। �াইকরেশনামরর 
উপর �াে�াকারী এেরন একজন 
�ূক্তম�াগী।
১৯৮৮ সাম� পররা্রে রব�ামগর 
চাক্রীমত প্যাগদানকারী োঃ 
খর��্র র�োন এর রবরুমধি 
তনরতক স্খ�মনর অর�মযাগও 
রময়মে বম� জানা প্গমে। ৯২-
৯৩ সাম� রদলেী �াইকরেশমন 
কাউরসে�র র�মসমব রনয্ক্ত 
রাকাকা�ীন তার রবরুমধি নারী 
প্কম�ংকারীর অর�মযাগ উমে। 
এেতাবস্ায় ক্টনীরতমকর চাক্রর 
প্েমড় র�ময়মন রতরন প্যাগ প্দন 
রবশ্ব স্াস্যু সংস্ায়। দীঘকি ১৯ 
বের পর প্নরায় রতরন পররা্রে 
েন্ত্রো�ময় রিমর যান তার পররা্রে 
সরচব বন্ধ্র স�মযারগতায়। 
বারগময় প্নন কানাোর েত প্দমশ 
�াই করেশনামরর পদ।
গত জান্য়ারর োমস ক�কাতার 
উপ�াইকরেশমনর িাস্টকি প্সমক্টারী 
প্োঃ সারনউ� কামদমরর রবরুমধি 
সাোরজক প্যাগামযাগ োধযুমে 
প্যৌন রবষয়ক প্টক্সট রবরনেময়র 
অর�মযামগ তামক প্দমশ রিররময় 
প্নয়া �ময়মে। ২০১৭ সাম� 
রনউইয়মককি প্েপ্রট কনসা� 
প্জনামর� শাম�দু� ইস�ামের 
রবরুমধি োনব পাচামরর অর�মযাগ 
আদা�মত গরড়ময়রে�। গ্�স্া�ী 
কামজ জনযু রনময় আসা বযুরক্তর 
সমঙ্ অসদাচরে, অরতররক্ত 
সেয় পযকিন্ত খারটময় প্বতন 
পররমশাধ না করার অর�মযামগ 
োে�া �ময়রে� এক কনসা� 
প্জনামরম�র রবরুমধি। রনউইয়মককির 
সামবক এক কনসা� প্জনামর� 
স্ানীয় এক স্পারোমককিট প্রমক 
বারকমত প্কনাকাটা কমর বমকয়া 
পররমশাধ না কমরই প্দমশ রিমর 
যান। পরবতকিীমত নানা অরনয়ে 
দুনকিীরতর কারমে তার রবরুমধি 
োে�া রুজ্ কমর দুদক। সম্প্ররত 
একই কনস্যুম�মটর এক কেকিকতকিা 
কমরানাকাম� প্োটা অংমকর 
অরকি �ারতময় রনময় এখন রনরবকিমনে 
বসবাস করমেন কামনকরটকামট।
বেমরর পর বের ধমর প্দমশ 
প্দমশ, রবমশষ কমর প্যসব প্দমশ 
রেরেক র�মসমব স�জ-সর� 
বাং�ামদশীরা যান, তামদর 
রেরত বাং�ামদশী কূটনীরতকমদর 
দুবকিযুব�ার এবং প্কউ রবপমদ 
পড়ম� স�ায়তা দান না করার 
বহু অর�মযাগ রময়মে। রবর�ন্ন 
দূতাবামস োররপট এবং �াংচ্মরর 
ঘটনাও ঘটমে রোয়শ। রকন্তু এখন 
বাং�ামদশমক রেরতরনরধত্বকারী 
রাম্রের ‘প্�ায়াইট ক�ার’ এর 
দূতমদর একরট অংশ তামদর 
আচরে রদময় রেোে করমেন প্য 
তারা প্দশমক রেরতরনরধত্ব করার 
প্যাগযু নন। বরং তারা প্দশমক 
ক�রঙ্ত করমেন নানা�ামব।
কূটনীরতকরা রবমদমশ কী করমবন 
প্স সম্পরককিত প্পশাগত দারয়ত্ব 
পা�মনর রশষো প্দয়া োড়াও 
আদব- কায়দা, রবনয়, রশষ্টাচার 
রবষময় তামদর রবমশষ তার�ে 
প্দওয়া �য়। রবমদমশ প্পারস্টংময়র 
আমগ রামক ওররময়মটেশন। তামদর 
�াঁটা-চ�া, করা-বাতকিাস� যাবতীয় 
আচরমে প্যন রবমদমশ ি্মট ওমে 
বাং�ামদমশর রূপ-প্সৌন্যকি। 
রকন্তু আদমত কী করমেন তারা? 
অমনমকর কামজ রেোে �মছে না 
প্য তারা প্দমশর স্ারকি স্রষো নয়, 
যাবতীয় কাজ করমেন বযুরক্তগত 
স্ামরকি। তাোড়া বতকিোন সরকামরর 
আেম� জনগমের টযুামক্সর টাকায় 
দূতাবাসগুম�া ও কূটনীরতকমদর 
দ�ীয়করে কমর তামদরমক প্দশ 
ও জনস্ারকি রবমরাধী কামজ �াগামনা 
�মছে বম�ও অর�মযাগ ওমেমে।
২০১৬ ও ২০১৭ সাম� রনউইয়মককি 
কনস্যুম�ট প্জনামর� এর 
সামবক কনসা� প্জনামরম�র 
রবরুমধি গ্�কেকিীর োে�া, োনব 
পাচামরর অর�মযামগ প্েপ্রট 
কনসা� প্জনামরম�র রবরুমধি 
ও ইউএনরেরপ’র কেকিকতকিার 
রবরুমধি একই ধরমনর অর�মযামগ 

আদা�মত োে�া, প্রেিতার এবং 
অবমশমষ জারেনস� পরবতকিী 
ঘটনাবর� প্দশ, জনগে ও 
সরকামরর জনযু চরে অপোমনর। 
এ ধরমনর প্রেিতার প্দমশর 
জনযু সবকিনামশর। আর পররা্রে 
কযুাোমরর �াবেূরতকিমতও রেচণ্ড 
চমপটাঘাত। রবমদমশ কেকিরত 
কূটনীরতকরা শুধ্ চাকরর কমরন 
না, তারা প্সখামন বাং�ামদমশর 
রেরতরনরধ। তামদর যাবতীয় 
কেকিকাণ্ড ও আচরে প্দমশর োন-
েযকিাদা ও সম্ামনর সমঙ্ জরড়ত। 
যখনই প্কামনা কূটনীরতমকর 
রবরুমধি প্কামনা অর�মযাগ ওমে, 
তারা আত্মপষে সেরকিমন বম�ন, 
অর�মযাগ বামনায়াট, ো�া রেরযুা। 
�মত পামর তামদর য্রক্ত সরেক।
শুধ্ প্য প্পশাদার কূটনীরতকমদর 
রবরুমধি কূটননরতক রশষ্টাচার 
বর�কি�ূত আচরমের অর�মযাগ ওমে 
তা নয়, রাজননরতক রবমবচনায় 
রনময়াগরোপ্তমদর আচরে আরও 
আপরত্তকর। তারা কূটনীরতক 
র�মসমব রনময়াগ প্পম� ধরামক 
সরা রবমবচনা কমরন। প্যেনরট 
কমররেম�ন আওয়ােী �ীগ 
সরকামরর আেম� প্নপাম� 
রা্রেদূত র�মসমব রনময়াগরোপ্ত, 
র�ন্্ ে্সর�ে ঐকযু পররষমদর 
স�াপরত ও ঢাকা রবশ্বরবদযুা�ময়র 
রশষেক ে. রনেচন্দ প্�ৌরেক। 
প্নপাম� বাং�ামদমশর রা্রেদূত 
র�মসমব ঘরটময় এমসমেন গা 
রশউমর ওো যত কাণ্ডকীরতকি। 
প্নপাম� রা্রেদূমতর দারয়ত্ব প্পময়ই 
রতরন শুরু কমরন অপকেকি।
দারয়ত্ব পা�মনর সেয় নারী 
প্কম�ঙ্ারর, প্োটরসাইমকম� 
েযুাসে বামর প্বসাো� যাতায়াত, 
প্নপাম�র অ�যুন্তরীে রাজনীরতমত 
নাক গ�ামনা, রনমজর গারড়মত 
�ারতীয় পতাকা �ারগময় ঘ্মর 
প্বড়ামনা, র�সার জনযু ঘ্ষ, 
রশষোব্রত্ত প্কম�ঙ্ারর প্রমক শুরু 
কমর তনরতক স্খ�মনর যাবতীয় 
রক্য়াকমেকির আর রকে্ বারক 
রামখনরন। উচ্চরশষোর জনযু 
ঢাকায় আসা প্নপার� রশষোরকিীমদর 
কাে প্রমক ঘ্ষ আদায়, �ারতীয় 
নারী কূটনীরতমকর প্পেমন �াগা, 
�ং ড্াইম� যাওয়ার রেস্তাব 
প্দওয়া, তার বাস�বমন রগময় 
ওো, অর�মনরৈী েনীষা তকরা�ার 
সমঙ্ও অসংযত আচরে এগুম�া 
রক স্স্ োন্মষর কাজ রে�? 
দূতাবামসর কেকিীমদর জনযু বরাদ্দ 
করা ১০ �াজার ে�ামরর গারড় 
োরৈ রতন �াজার ে�ামর রবরক্ 
কমর রদময়রেম�ন রতরন। উদ্্ত 
পরররস্রতমত প্নপা� সরকার 
বাং�ামদশ সরকারমক জারনময়রে� 
রনে চন্দ প্�ৌরেকমক কােোডি্ 
প্রমক রেতযুা�ার কররময় রনমত।
জাপামন বাং�ামদমশর রা্রেদূত 
র�মসমব রনময়ারজত রেম�ন 
প্পশাদার কূটনীরতক এ প্ক 
এে েরজব্র র�োন �ূঁইয়া। 
তাঁর রবরুমধিও উমেরে� নারী 
প্কম�ঙ্াররর অর�মযাগ। জাপারন 
প্েময় রকময়ামকা তাকা�ারসর 
অর�মযাগ রে� রা্রেদূমতর 
প্সাসযুা� প্সমক্টারর র�মসমব 
প্যাগদামনর রেরে রদমনই রা্রেদূত 
তার রুমে প্েমক রনময় জাপমট ধমর 
তামক চ্ম্ন কমরন। তাকা�ারসমক 
রতরন ব্রঝময়রেম�ন ঢাকায় এেনই 
�য়। এটাই বাং�ামদমশর সংস্ক্রত। 
রতরন তাকা�ারসর সমঙ্ আরও রকে্ 
করার প্চষ্টা কমরন। রা্রেদূমতর 
েত�ব ব্ঝমত প্পমর এক পযকিাময় 
তার রবরুমধি প্যৌন �য়রারনর 
রেরতবাদ জারনময় পদতযুাগ কমরন 
তাকা�ারস।
রবর�ন্ন সেয় কূটনীরতকমদর 
এ ধরমনর প্কম�ঙ্াররর রকে্ 
রকে্ তদমন্তর উমদযুাগ প্নয়া 
�ময়মে। রকন্তু প্বরশর �ামগরই 
ি�াি� শূনযু। আম�ার ে্খ 
প্দমখরন তদন্ত রেরতমবদন। 
কখমনা তদন্ত রেরতমবদন 
ধাোচাপা প্দওয়া �ময়মে। কখমনা 
আড়া� করা �ময়মে তদমন্ত 

অর�য্ক্ত কূটনীরতমকর অপকেকি। 
অপরাধমক ‘ষেোস্ন্র দ্রষ্ট’প্ত 
প্দখার স্পাররশও করা �ময়মে। 
এমত তারা ধমরই প্নন প্শষতক 
রকছে্ �মব না। তারা সবরকে্র 
উমধ্কি রা্রেীয়�ামব দায়ে্ক্ত। যা 
ইছো করা যামব এেন একটা 
েমনাব� ও রনশ্চয়তা রনময়ই তারা 
প্পারস্টংময় যান প্দমশ প্দমশ।
কূটনীরতক বা রেশন কতকিামদর 
রবরুমধি এ ধরমনর অর�মযামগর 
তার�কা প্বশ দীঘকি। রকন্তু বযুবস্া 
প্নওয়ার তার�কা প্ন�াময়তই 
প্োট। তদন্ত কমর বযুবস্া প্নওয়া 
উমলেখমযাগযুমদর েমধযু রময়মেন 
রা্রেদূত ে্রজব্র র�োন, আশরাি 
উদ্দীন ও োরুি জাোন। দুদমক 
োে�া �ময়মে রা্রেদূত স্রেদীপ 
চাকো ও এ রট এে নারজে 
উলো� প্চৌধ্রীর রবরুমধি। অরকি 
আত্মসামতর দাময় পাঁচ বেমরর 
সরেে কারাদণ্ড ও ২১ �াখ টাকা 
জররোনা করা �ময়রে� সংয্ক্ত 
আরব আরেরামত বাং�ামদমশর 
রা্রেদূত এ রট এে নারজে উলো� 
প্চৌধ্রীমক। রকন্তু রতরন চম্পট 
রদময়মেন। তামক প্দমশ রিররময় 
আনা সম্ভব �য়রন। ক্ময়মত রনয্ক্ত 
রা্রেদূত একজন সংসদ সদমসযুর 
অনবধ অরকি �া�া� করমত রগময় 
প্িঁমস প্গমেন।
পররা্রে কযুাোমর চাকরর 
প্গৌরমবর। রবমদমশ দূতাবাস বা 
রেশমন চাকরর পাওয়া আরও 
প্গৌরমবর। প্েধাবী রশষোরকিীমদর 
র�তর �্রকময় রাখা পরে েেতায় 
�ার�ত স্প্ন এ কযুাোররট। রকন্তু 
রবমদমশ বাং�ামদশ দূতাবাস বা 
রেশমন রাজননরতক রবমবচনায় 
রনময়াগ পাওয়া বযুরক্তমদর প্বরশর 
�ামগরই এর ওজন প্বাঝার 
ে্মরাদ প্নই। প্যখামন তামদর 
েূ� দারয়ত্ব রবমদমশ বাং�ামদমশর 
�াবেূরতকি উজ্জ্ব� করা, প্সখামন 
তারা কমরন এমকবামর উম্াটা। 
দ�বারজ এবং স্মযাগ প্পময় 
প্�াগ-উপম�াগই তামদর কামে 
ে্খযু। যার সরাসরর রশকার 
রেবাসীরা। প্বরশর �াগ রেশমনর 
ওপরই রেবাসীরা রবরক্ত। বহু 
অর�মযাগ রেবাসীমদর। প্বরশর 
�াগ রেশমন টাকা োড়া রেবাসীমদর 
প্কামনা কাজই কমর প্দওয়া �য় 
না। তারা রবমদমশ রবপমদ পড়ম� 
রেশনগুম�ামক পামশ পায় না। বরং 
এ স্মযামগ রবপমদর সমঙ্ রকে্ 
বাড়রত আপদ প্যামগ রেবাসীমদর 
�য়রান কমরন রেশন কেকিকতকিা-
কেকিচারীরা। কমরন উপরর কাোই।
উমলেখযু বর�রবকিমশ্ব বতকিোমন 
বাং�ামদমশর ৮২রট রেশন 
কাযকিকর রময়মে। তন্মমধযু দূতাবাস 
ও �াইকরেশন আমে ৫৯রট প্দমশ। 
কনসূযুম�ট প্জনামর�, কনস্যুম�ট 
প্েপ্রট �াইকরেশন রময়মে ২০রট। 
এোড়া রনউইয়ককি এবং প্জমন�ামত 
জারতসংমঘর দুরট দিতমর আমে 
স্ায়ী দু’রট রেশন। প্োটা দামগ 
কূটনীরতকমদর কাজ �ম�া দূত 
র�মসমব দারয়ত্ব পা�ন। প্দমশর 
সামর রবদযুোন পারস্পররক 
সম্পমককির অরধকতর উন্নয়ন। 
রোতযুর�ক কেকিকাডি ও পযকিমবষেে 
সংক্ান্ত ররমপাটকি রনজ প্দমশর 
পররা্রে েন্ত্রো�ময় প্রেরে করা। 
সংরলিষ্ট প্দমশ বসবাস রকংবা 
কেকিরতমদর পাসমপাটকি, র�সা ও 
ভ্রেে সংক্ান্ত সারবকিক স�ায়তা 
রেদান করা। এোড়া বাং�ামদশ 
ভ্রেে এবং প্সখামন বযুবসায় 
বারেমজযু ইছে্ক রবমদশীমদর 
অরোরধকার র�রত্তমত কনসূযু�ার 
সার�কিস রেদান করা। বাং�ামদমশর 
রেরত রবমদশীমদর োমঝ আব� 
স্ষ্ট রেরেয়া ও রেচারোর কাজও 
করমত �য় কূটনীরতকমদরমক।
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৫ আগস্ট (শুক্বার) এক 
রেরতমবদমন এ তরযু জারনময়মে।
ওয়ারশংটমনর িায়ার অযুাডি 
ইোমজকিরসে রেপাটকিমেমটের এক 
রবব্রতমত জারনময়মে, প্�ায়াইট 
�াউমসর রাস্তার ওপামর একরট 

প্োট পামককি বজ্রপামতর ঘটনা 
ঘমট। এমত দুইজন প্রুষ এবং 
দুইজন নারী গুরতর আ�ত �ন। 
আ�তমদর স্ানীয় �াসপাতাম� 
�রতকি করা �ময়মে।
সাোরজক প্যাগামযাগ োধযুমে 
িায়ার অযুাডি ইোমজকিরসে 
রেপাটকিমেমটের প্পাস্ট করা 
র�রেওমত ঘটনাস্ম� প্বশ 
কময়করট অযুাম্্ম�সে ও একরট 
দেক� বার�নীর গারড় প্যমত প্দখা 
প্গমে। তমব শুধ্ প্সখামনই নয় 
য্ক্তরাম্রের রাজধানী ওয়ারশংটমন 
স্ানীয় সেয় ব্�স্পরতবার রামত 
প্বশ কময়করট বজ্রপামতর ঘটনা 
ঘমটমে।
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প্র�শ জানায়, স্ানীয় সেয় 
রবমকম�র রদমক কাযকিা�য় প্রমক 
একরট গারড় রনময় প্বর �ন জযুারক। 
তার সামর রেম�ন আরও দুই 
কেকিকতকিা। প্সসেয় রবপরীত রদক 
প্রমক একরট গারড় রেমবশ কমর 
তামদর প্�মন। ে্মখাে্রখ সংঘষকি 
�য় দুই গারড়র। ঘটনাস্ম�ই 
রন�ত �ন রতনজন।
ইরডিয়ানার একরট আসন প্রমক 
রনবকিারচত কংমরেস সদসযু রেম�ন 
৫৮ বের বয়সী জযুারক। তার 
ে্ত্যুমত প্শাক জারনময়মেন 
প্রেরসমেটে প্জা বাইমেন, 
কংমরেমসর রস্পকার নযুারসে 
প্পম�ারসস� রাজননরতক প্নতারা। 
প্�ায়াইট �াউমস অধকিনরেত রাখা 
�য় জাতীয় পতাকা।
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প্�ায়াইট �াউমসর রবব্রতমত 
ে্খপারৈ জন রকররব বম�ন, 
‘রাত�র চীমনর ে�ড়ার পর, 
চায়নার (রপপ�স ররপাবর�ক 
অব চায়না) রা্রেদূত রকন গযুাংমক 
প্�ায়াইট �াউমস প্েমক পাোমনা 
�ময়মে। তামদর উসকারনেূ�ক 
কেকিকামণ্ডর রবষময় তাঁমক বযুাখযুা 
জানামত এ ত�ব করা �য়।’ এই 
বযুাখযুা চাওয়া �ম�া কূটননরতক 
উপাময় একধরমনর রেরতবাদ 
জানামনা। রকররব রবব্রতমত আরও 
জানান, বাইমেন রেশাসন চীমনর 
এই সােররক ে�ড়ার রনন্া 
জারনময়মে। যা দারয়ত্বজ্ান�ীন 
এবং তাইওয়ান রেোর�জ্মে় শারন্ত 
ও রস্রতশী�তা বজায় রাখার 
জনযু আোমদর দীঘকিস্ায়ী �মষেযুর 
সমঙ্ সাংঘরষকিক।’ নাে রেকামশ 
অরনছে্ক প্�ায়াইট �াউমসর 
একজন কেকিকতকিা ওয়ারশংটন 
প্পাস্টমক বম�ন, কাটকি কযুাম্পমবম� 
োরককিন প্রেরসমেটে প্জা বাইমেমনর 
এরশয়া জার এবং রকমনর েমধযু 
ব্�স্পরতবার তবেকরট �য়।
তাইওয়ান সিমরর প্জমর 
য্ক্তরাম্রের রেরতরনরধ পররষমদর 
রস্পকার নযুারসে প্পম�ারস ও তাঁর 
পররবামরর ওপর রনমষধাজ্া 
রদময়মে চীন। এরপরই য্ক্তরাম্রের 

এই তবেমকর করা জানা যায়।

চীমনর পররা্রে েন্ত্রো�য় বম�মে, 

প্পম�ারস এই সিমরর েধযু রদময় 

চীমনর অ�যুন্তরীে রবষময় োরাত্মক 

�স্তমষেপ এবং চীমনর সাবকিম�ৌেত্ব 

ও �ূখণ্ডগত অখণ্ডতামক 

গুরুতর�ামব কমরমেন। ২ আগস্ট 
েঙ্�বার রামত তাইওয়ামন 
প্পৌঁোন প্পম�ারস। প্পম�ারসর 
এই সির রঘমর ওয়ারশংটন ও 
প্বইরজংময়র েমধযু উমত্তজনা 
চ�মে। এ জনযু ‘করেন পররেরত’ 
প্�াগ করমত �মব বম� হুঁরশয়ারর 
রদময়রে� চীন। বতকিোমন এরশয়া 
সিমরর প্শষ পযকিাময় জাপামন 
রময়মেন প্পম�ারস। রতরন বম�ন, 
তাইওয়ানমক রবরছেন্ন কমর প্ি�ার 
স্মযাগ চীনমক প্দমব না য্ক্তরা্রে। 
প্পম�ারসর সিমরর রেরতরক্য়ায় 
৪ আগস্ট ব্�স্পরতবার প্রমক 
সােররক ে�ড়া শুরু কমরমে চীন। 
৭ আগস্ট প্রাববার দুপ্র পযকিন্ত 
চীমনর েয়রট অঞ্চম� এই ে�ড়া 
চ�মব। এমত দ্শযুত অবরুধি �ময় 
পমড়মে তাইওয়ান।
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ডিজেল-গ্যাজের পর ডিত্পজ্্র দযাম 
কমযাল শ্রীলঙ্যা

আওয়াজরবরে প্েস্ক: স্াধীনতার 
সাত দশক পর ষেেতাসীনমদর 
�্� নীরতমত নরজররব�ীন 
অরকিননরতক সংকমট পমড়মে 
দরষেে এরশয়ার প্দশ রেী�ঙ্া। 
প্দশরটমত অরকিননরতক সংকট 
এেন আকার ধারে কমরমে প্য, 
অমনমকই রতনমব�া খাবার প্রমক 
শুরু কমর রোেরষোকারী জরুরর 
ওষ্ধও রকনমত পারমেন না। তমব 
প্দশরটর সরকার রবমশ্বর ব্�ৎ 
ঋেদাতা সংস্া আন্তজকিারতক ে্দ্া 
ত�রবম�র (আইএেএি) কামে 
প্রমক প্ব�আউট প্পমত প্জার 
আম�াচনা চার�ময় যামছে। এর 
োমঝই রবশ্ববাজামর জ্া�ারনর 
দাে কমে যাওয়ায় রেী�ঙ্ায়ও 
এর স্ি� প্পমত শুরু কমরমে 
জনগে।
রেমজম�র দাে কমে যাওয়ায় 
গত ব্�স্পরতবার েধযুরাত প্রমক 
প্দশরটর সরকার বাস�াড়া 
আমগর ত্�নায় ১১ দশরেক 
১৪ শতাংশ করেময়মে। রেমজ� 
সংকমটর কারমে এর আমগ 
২০ শতাংশ বারড়ময় নূযুনতে 
বাস�াড়া ৩৮ রুরপ করা 
�ময়রে�। জ্া�ারনর দাে কমে 
যাওয়ায় এখন নূযুনতে �াড়া 
৩৮ রুরপ প্রমক করেময় ৩৪ রুরপ 
করা �ময়মে। এোড়া আগােী 
প্সােবার প্রমক এ�রপ গযুামসর 
দােও কোমনার প্ঘাষো প্দওয়া 
�ময়মে। প্দশরটর অরকি েন্ত্রো�য় 
এবং প্�াক্তারবষয়ক কত্কিপমষের 
নত্ন রনধকিাররত দাে অন্যায়ী, 
গ্�স্ার�র কামজ বযুবহৃত 

সামড় ১২ প্করজর এ�রপ গযুাস 
রসর�ডিামরর দাে ২০০ রুরপর 
প্বরশ কেমত পামর।
শরনবার রেী�ঙ্ার ইংমররজ 
তদরনক রেী�ঙ্া রেরমরর এক 
রেরতমবদমন ব�া �ময়মে, প্দমশর 
বাজামর রনতযু-রেময়াজনীয় 
খাদযুপমেযুর দােও কোমনা 
�ময়মে। প্দশরটর রাজধানী 
ক�মম্ার বযুবসায়ীরা বম�মেন, 
আ�্, ো�, রচরন, প্পঁয়াজ, 
েররমচর েমতা রজরনসপমরৈর দাে 
উমলেখমযাগযু �ামর কমেমে।
অ� রস�ন প্রমস্তারাঁ োর�ক 
সরেরত ব�মে, আগােী প্সােবার 
প্রমক এক পযুামকট চাম�র দাে 
২০ প্রমক ২৫ শতাংশ কোমনা 
�মব। তমব প্দশরটর োমের 
বাজার এখনও চড়া। তমব 
প্জম�মদর পযকিাপ্ত জ্া�ারন প্দওয়া 
�ম� োমের দাে কমে যামব 
বম� আশা করমেন প্দশরটর 
োে বযুবসায়ীরা। অতযুরধক 
ে্দ্াস্ীরত রেী�ঙ্ায় খাদযুপমেযুর 
দাে এত প্বরশ বারে়ময় রদময়মে 
প্য অমনক পররবার এখন 
রনমজমদর খাবামরর জনযু 
কাযকিত �ে়াই করমে। রবশ্ব 
খাদযু কেকিসূরচর (েরব্লউএিরপ) 
তরযু অন্যায়ী, রেী�ঙ্ার রোয় 
৫০ �াখ োন্মষর— প্োট 
জনসংখযুার ২২ শতাংমশর খাদযু 
স�ায়তা রেময়াজন। অরকিননরতক 
সংকমটর কারমে প্দশরটর রেরত 
েয় পররবামরর েমধযু পাঁচরটর 
প্বরশ পররবার উপবাস অরবা 
কে প্খময় অরবা রনম্নোমনর 

খাবার রকনমত বাধযু �মছে।
১৯৪৮ সাম� ররিরটশ 
ঔপরনমবরশক শাসন প্রমক 
স্াধীনতা �াম�র পর বতকিোমন 
সবমচময় �য়াব� অরকিননরতক 
সংকট পার করমে রেী�ঙ্া। 
প্দশরটমত বতকিোমন রবমদরশ 
ে্দ্ার ররজা�কি ব�মত রোয় রকে্ই 
প্নই। এ কারমে রবমদশ প্রমক 
খাদযু, ওষ্ধ ও জ্া�ারনর েমতা 
জরুরর পেযুও আোদারন করমত 
পারমে না প্দশরট।
রেী�ঙ্ার রাজাপাকমস �াইমদর 
প্নত্ত্বাধীন সরকামরর 
অবযুাবস্াপনা, অমযৌরক্তক কর 
কাটোঁট, কমরানা ে�াোররর 
কারমে পযকিটন বযুবসায় ধস ও 
�রবষযুৎ পররেরতর করা না প্�মব 
তবমদরশক ে্দ্ার বযুয় প্দশরটর 
দুরবস্ার রেধান কারে।
বতকিোমন রবশ্ববযুাংক, আইএেএি 
ও রবর�ন্ন প্দমশর কামে রেী�ঙ্ার 
প্দনা রময়মে ৫১০ প্কারট ে�ার। 
তমব তবমদরশক ে্দ্ার ররজা�কি 
রোয় শূমনযুর প্কাোয় প্নমে 
যাওয়ায় গত োমসর শুরুমত 
রনমজমদর প্দউর�য়া প্ঘাষো 
কমরমেন রেী�ঙ্ার বতকিোন 
প্রেরসমেটে ররন� রবক্োরসংম�।
বতকিোমন এই অচ�াবস্া কাটামত 
জরুরর ঋমের জনযু রবমশ্বর 
রবিতীয় ব্�ত্তে ঋেদাতা সংস্া 
আন্তজকিারতক ে্দ্া ত�রবম�র 
(আইএেএি) সমঙ্ সং�াপ 
করমে রেী�ঙ্া। তমব এই সং�াপ 
প্শষ �মত আরও দুই প্রমক রতন 
োস প্�মগ প্যমত পামর।

চীজির পর্যটি শহজর 
লকিযাউি, আটকযা অন্তত 

৮০ হযােযার পর্যটক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক: ‘চীনের 
হজাওয়জাই’ বনে পতরতচি ডেশটির 
েতষিণজাঞ্চেীয় উপকূেীয় শহর 
সজাতেয়জানি েকেজাউে রজাতর 
কনরনে সরকজার। আকতমিকভজানব 
এই েকেজাউে ড�জাষণজার ফনে 
শহরটিনি আটকজা পনেনেে অন্তি 
৮০ হজারজার পর্টক। চীনের তবতভন্ন 
সংবজােমজাধ্যম িজানের প্রতিনবেনে 
রজাতেনয়নে, সরকজানরর ডেওয়জা 
‘তরনরজা ডকজাতভে’ েীতির তভততিনি 
েকেজাউে রজাতর করজা হনয়নে 
শহরটিনি। চীনের েতষিণজাঞ্চেীয় 
প্রনেশ ডহইেজানের রজারধজােী 
সজাতেয়জানি ১০ েজাখ মজােুনষর বজাস। 
সমুদ্র িীরবিতী এ শহরটি ডেতশ-
তবনেতশ পর্টকনের অে্যিম 
আকষণ্ স্থে। সজাতেয়জানি েকেজাউে 
রজাতর তবষয়ক সরকজাতর আনেনশ 
বেজা হনয়নে, চেতি মজানস ১ 
আগস্ট ডেনক এ পর্ন্ত শহরটিনি 
৪৫৫ রে ব্যততি কনরজােজা পতরটিভ 
তহনসনব শেজাতি হনয়নেে। সংক্রমণ 
ডরে আরও েতেনয় পেনি েজা 
পজানর, ডসরে্যই েকেজাউে রজাতর 
করজা হনয়নে। এতেনক, েকেজাউে 
রজাতরর পর শতেবজার সকজাে ডেনকই 
গণপতরবহে বন্ধ রনয়নে সজাতেয়জায়, 

সজাধজারণ মজােুনষর চেজাচেও সীতমি 
করজার ব্যবস্থজা ডেওয়জা হনয়নে। এর 
ফনে উনবেনগ পনেনেে শহরটিনি 
আটকজা পেজা পর্টকরজা।
িনব সজাতেয়জার ডেপুটি ডময়র তহ 
তশগজাং অবশ্য চীনের রজাষ্টজায়তি 
ডটতেতভশে চ্যজানেে তসতসটিতভনক 
রজাতেনয়নেে, েকেজাউনের কজারনণ 
আটকজা পেজা পর্টকরজা ডরে দ্রুি 
সজাতেয়জা ি্যজাগ করনি পজানরে, ডসই 
ব্যবস্থজা ইনিজামনধ্য তেনয়নে সরকজার।
সরকজানরর তেনে্শেজা অেুরজায়ী, 
ডরসব পর্টক শহর ি্যজানগ 
ইচু্ক— িজানেরনক আগজামী ৪৮ 
�ণ্জার মনধ্য দু’টি তপতসআর ডটস্ট 
করজানি হনব। ডরসব পর্টনকর 
দুটি তরনপজাট্ই ডেনগটিভ আসনব, 
িজানেরনক স্থজােীয় সরকজানরর 
উনে্যজানগ শহর ি্যজানগর ব্যবস্থজা 
কনর ডেওয়জা হনব।
‘আমরজা বুঝনি পজারতে, পর্টকনের 
ডভজাগজাতন্ত হনচ্; তকন্তু এই 
পতরতস্থতিনি েকেজাউে েজােজা 
আমজানের সজামনে ডকজানেজা তবকল্প 
তেে েজা। পর্টকনের প্রতি 
অেুনরজাধ— সরকজানরর তেনে্শেজা 
ডমনে চেুে এবং আমজানের 
সহনরজাতগিজা করুে।’

রুক্তরযাজ্রে একডদজি বযাডতল ৭ 
হযােযার ৭শ ফ্যাইট

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: রুতিরজানষ্টর 
পূব্ উপকূে অঞ্চনে ঝেবৃতটি-
বজ্রপজাি ও তবমজােকমতী সংকনটর 
কজারনণ শুক্রবজার ডেশরুনে ৭ 
হজারজার ৭শ’রও ডবতশ ফ্জাইট বজাতিে 
করজা হনয়নে। ডেশটির ইতিহজানস 
একতেনে এি ডবতশ সংখ্যক ফ্জাইট 
বজাতিে হওয়জার �টেজা এর আনগ 
�নটতে। রুতিরজানষ্টর ফ্জাইট ট্্যজাতকং 
ওনয়বজাসজাইট ফ্জাইটঅ্যজাওয়জার 
রজাতেনয়নে এ িে্য। সবনচনয় ডবতশ 
ফ্জাইট বজাতিে হনয়নে রজারধজােী 
ওয়জাতশংটনে। িজারপরই তবেিীয়, 
িৃিীয় ও চিুে ্ স্থজানে রনয়নে 

ডেশটির উতিরপূব্জাঞ্চেীয় রজার্য 
তেউইয়নক্র তিে তবমজােবন্দর— েজা 
গুরজাতেয়জা, তেবজাট্ি ইন্জারে্যজাশেজাে ও 
ডরগজাে ে্যজাশেজাে এয়জারনপজাট্।
রুতিরজানষ্টর পূব্ উপকূেবিতী 
তবতভন্ন অঙ্গরজানর্য আবহজাওয়জাগি 
দুনর্জানগর কজারনণ গি প্রজায় ৬ 
সপ্জাহ ধনরই তবতনিি হনচ্ ডেশটির 
অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক তবমজাে 
চেজাচে। বৃহস্পতিবজার ডেশরুনে ১ 
হজারজার ২৪৮টি ফ্জাইট বজাতিে করজা 
হয়, রজা শুক্রবজানরর আগ পর্ন্ত তেে 
গি েয় সপ্জানহ সনব্জাচ্চসংখ্যক 
ফ্জাইট বজাতিনের ডরকে্।

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: 
আফগজাতেস্জানের রজারধজােী কজাবুনের 
একটি তশয়জা আবজাতসক এেজাকজায় গি 
শুক্রবজার একটি ডবজামজা তবন্জারনণ 
অন্তি ৮ রে তেহি হনয়নেে। 
ইসেজাতমক ডস্টট (আইএস) রতঙ্গ 
ডগজাষ্ী হজামেজার েজায় স্ীকজার কনরনে। 
পুতেশ বেনে, তবন্জারনণ অন্তি 
আটরে তেহি ও ১৮ রে আহি 
হনয়নেে। রতঙ্গ ডগজাষ্ী আইএস 

এক তববৃতিনি বনেনে ডর পতচিম 
কজাবুনে হজামেজায় ২০ রে তেহি ও 
আহি হনয়নে। পুতেনশর মুখপজাত্র 
খজাতেে রজােরজাে বনেনেে, রেবহুে 
একটি এেজাকজায় তবন্জারণটি 
�টজানেজা হনয়নে। ডসজাশ্যজাে তমতেয়জায় 
তবন্জারণস্থনের তকেু তভতেওনি 
ডেখজা ডগনে, �টেজার পর আহিনের 
সজাহজানর্য েুনট আনস মজােুষ। 
েজাম প্রকজানশ অতেচু্ক একরে 

িজানেবজাে তেরজাপতিজা কমক্ি্জা 
বনেে, প্রজােতমকভজানব রজােজা ডগনে 
একটি সবতরর গজাতেনি তবন্জারক 
রজাখজা হনয়তেে। েজারী ও তশশুসহ 
৫০ রনেরও ডবতশ ডেজাক হিজাহি 
হনয়নে এ তবন্জারনণ। তিতে আরও 
বনেে, মৃিু্যর সংখ্যজা বজােনি পজানর 
বনে আশঙ্জা করজা হনচ্।  কজারণ 
হিজাহিনের অনেনকনরই অবস্থজা 
আশংকজারেক।

কাব্ম� রশয়া আবারসক এ�াকায় 
রবমস্ারে, রন�ত ৮
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েংস্যাজরর অভযাজব হযাডরজে রযাজছে
৩০০ বছজরর পুজরযাজিযা মেডেদ

ধেকি প্েস্ক: রোচীন স্াপতযুক�ার এক 
অননযু রনদশকিন রেজান রেয়া জামে 
েসরজদ। স্ানীয়মদর কামে েসরজদরট 
প্চৌধ্রী েসরজদ নামেও পরররচত। 
ঐরত�ারসক এ েসরজদরট রনরেকিত �য় 
রোয় ৩০০ বের আমগ প্োঘ� আেম�। 
েসরজদরট রনময় প্�াকে্মখ েরড়ময় 
আমে নানা কার�নী। সরেক নজরদারর 
এবং অপররকরপিত সংস্কার কামজর 
কারমে এর স্াপতযুক�া নষ্ট �ওয়ার 
পমর। এমত �াররময় প্যমত বমসমে 
প্োঘ� আেম� রনরেকিত েসরজদরটর 
ইরত�াস-ঐরত�যু। 
প্নায়াখা�ীর করবর�াট উপমজ�ার 
বাটইয়া ইউরনয়মনর ৭ নম্র ওয়ামেকির 
প্দৌ�তরােরদ রোমে অবরস্ত রেজান 
রেয়া জামে েসরজদরট এই অঞ্চম�র 
ঐরত�যু ব�ন কমর আমে। প্দমশর রবর�ন্ন 
স্ান প্রমক অমনমকই ঐরত�ারসক 
প্মরামনা এ ধেকিীয় রেরতষ্ানরট প্দখমত 
আমসন। 
েসরজদরট প্োঘ� আেম�র স্াপতযু 
রশমপির এক অননযু রনদশকিন। 
স্ানীয়মদর েমত, ১৭৭০ ররিস্টাব্দ 
রকংবা তারও আমগ পাঁচ শতাংশ জরের 
ওপমর েরহুে রেজান রেয়া েসরজদরট 
রেরতষ্া কমররেম�ন। ৩১ ি্ট তদঘযু ও 
১০ ি্ট রেমস্র এ েসরজমদর োমদ 
োঝ বরাবর একরট এবং দুই পামশ 
দুরট গম্্জ রময়মে যা প্মরা োদমক 
প্ঢমক প্রমখমে।
গম্্জগুম�া প্োঘ� স্াপতযু ক�ার 
আদম� রবর�ন্ন কারুকাজ েরণ্ডত। 
েসরজদরটর সােমনর রদমক রময়মে 
রতনরট রেমবশবিার। এর েমধযু একরট 
বড় ও অনযু দুইরট প্োট আকামরর। 
চার ি্ট চওড়া প্দয়া�গুম�ামত রময়মে 
রবর�ন্ন কারুকামযকির রচনি। পরশ্চে 

পামশর প্দওয়াম� রময়মে একরট বে় 
এবং দুরট প্োটস� রতনরট রেম্র। ১২রট 
রপ�ার ও দুরট রখ�ামনর ওপর দাঁরড়ময় 
রাকা েসরজদরটর োমদ রেমতযুক োরায় 
একরট কমর রেনার রময়মে, যার েমধযু 
চাররট বে়।
আেরা এই েসরজমদর েক্তমব 
পড়াম�খা কমররে। দীঘকি ১২ বের ধমর 
েসরজমদ েক্তব বন্ধ আমে। েসরজদ 
সংস্কার করমত না প্দওয়ায় এই 
েসরজদমক রঘমর আশপামশ চাররট 
েসরজদ রনেকিাে �ময়মে। আোমদর 
সোজ রে� একটা রকন্তু বতকিোমন 
েসরজদরট সংস্কার না �ওয়ার কারমে 
চার/পাঁচ �ামগ রব�ক্ত �ময় প্গমে। 
-স্ানীয় বারসন্া কােরু� �াসান 
রপয়াস
৩০ জমনর প্বরশ ে্সরলের জায়গা না 
�ওয়ার কারমে েসরজদরট প্�মে নত্ন 
কমর রনেকিামের করা উেম�ও প্মরামনা 
স্াপমতযুর রনদশকিন স্রুপ এখমনা 
সংরষেে করা �ময়মে। 
ঐরত�ারসক এ েসরজদরটর রনেকিােনশ�ী 
অতযুন্ত চেৎকার। শুরু প্রমক ইট, 
বা�্, চ্ন-স্ররক বিারা এরট রনরেকিত। 
যরদও পমর একারধকবার এর সংস্করে 
করা �ময়মে। কময়ক বের আমগ 
বাইমর রসমেমটের প্াস্টার এবং প্�তমর 
টাই�মসর কাজ করা �ময়মে।
পামশর উপমজ�া প্কাম্পানীগঞ্জ প্রমক 
আত্মীময়র বারড়মত আসা প্ো. সা�াব 
উরদ্দন  বম�ন, আোর খা�ার বারড় 
এখামন। আরে প্বড়ামত আসম�ই 
এই েসরজমদ নাোজ পরড়। রোচীন 
েসরজদ �ওয়ায় আোর আ�াদা টান 
কাজ কমর।
 ইট-স্ররক রদময় েসরজদরট 
রনেকিাে করা �ময়মে। েসরজমদ বড় 

বড় রতনরট গম্্জ রময়মে। প্�তমর দুই 
সি (কাতার) রময়মে প্যখামন ৩০ 
জন নাোজ পড়মত পামর। েসরজদরট 
অমনক প্রাতন ও রোচীন তাই এর 
সংস্কার করা জরুরর। -েসরজমদর 
বতকিোন ইোে �ামিজ আবদু� 
আরজজ
স্ানীয় বারসন্া কােরু� �াসান 
রপয়াস  বম�ন, আেরা এই েসরজমদর 
েক্তমব পড়াম�খা কমররে। দীঘকি ১২ 
বের ধমর েসরজমদ েক্তব বন্ধ আমে। 
েসরজদ সংস্কার করমত না প্দওয়ায় 
এই েসরজদমক রঘমর আশপামশ চাররট 
েসরজদ রনেকিাে �ময়মে। আোমদর 
সোজ রে� একটা রকন্তু বতকিোমন 
েসরজদরট সংস্কার না �ওয়ার কারমে 
চার/পাঁচ �ামগ রব�ক্ত �ময় প্গমে। 
বংশ পরম্পরায় প্ো. আব্ জাম�র ৪০ 
বের ধমর এই েসরজমদ নাোজ আদায় 
করমেন। রতরন  বম�ন, আরে ৪০ বের 
ধমর এই েসরজমদ নাোজ পড়রে। 
আোর দাদা ও তার পূবকিপ্রুষরা এই 
েসরজমদ নাোজ আদায় করমেন। 
েসরজমদর বতকিোন ইোে �ামিজ 
আবদু� আরজজ  বম�ন, ইট-স্ররক 
রদময় েসরজদরট রনেকিাে করা �ময়মে। 
েসরজমদ বড় বড় রতনরট গম্্জ রময়মে। 
প্�তমর দুই সি (কাতার) রময়মে 
প্যখামন ৩০ জন নাোজ পড়মত পামর। 
েসরজদরট অমনক প্রাতন ও রোচীন 
তাই এর সংস্কার করা জরুরর। 
 েসরজমদর সামবক স�াপরত 
প্ো. প্োস্তারিজ্র র�োন  বম�ন, ‘রোয় 
৩০০ বের আমগ েসরজদরট রনেকিাে 
করা �য়। েসরজদরটর রেরতষ্াতামদর 
নাে রে� শায়খ নূরুলো� প্চৌধ্রী ও 
শায়খ ে্জীর আ�ী প্চৌধ্রী। বতকিোন 
প্চৌধ্রী বারড়র প্�াকজন েসরজমদর 

উন্নয়ন কাজ করমত প্দন না। আরে 
েসরজমদর উন্নয়মন কাজ করমত রগময় 
হুেরকর রশকার �ময়রে। আোর প্োট 
�াইমক রক্তাক্ত করা �ময়মে।’
েসরজমদর প্কাষাধযুষে প্োশাররি 
প্�ামসন  বম�ন, ‘েসরজমদর বতকিোন 
স�াপরত ও প্োতায়ারলে শররি উ�যুা� 
প্চৌধ্রী বাব্। আেরা েসরজমদর সংস্কার 
করমত চারছে। অমরকির অ�ামব কাজ 
করমত পাররেনা। েসরজদরটমক বরধকিত 
করা দরকার। প্কামনা সহৃদয়বান 
বযুরক্ত এরগময় এম� আেরা উপক্ত 
�মবা।’ 
 বাটইয়া ইউরনয়ন পররষমদর 
প্চয়ারেযুান প্ো. জরসে উরদ্দন শার�ন  
বম�ন, ‘প্চৌধ্রী বারড়র সােমন অরবা 
প্চৌধ্রীর বারড়র আন্তররকতার কারমে 
েসরজদরট রনেকিাে �ময়মে। বতকিোমন 
তারা রনমজমদর রনয়ন্ত্রমে েসরজদরট 
পররচার�ত করমত চাইমেন। তাই 
একটা সোজ প্�মে ৫০০ রেটামরর 
েমধযু রতন/চারটা েসরজদ রনেকিাে 
�ময়মে। আরে প্চয়ারেযুান �ময়রে েয় 
োস।  রোচীন এই স্াপনার ঐরত�যু 
রটরকময় রাখমত অবশযুই েসরজদরটর 
সংস্কার প্�াক তা আরে চাই।’
 করবর�াট উপমজ�ার রনবকিা�ী 
কেকিকতকিা (ইউএনও) িারতো 
স্�তানা  বম�ন, ‘প্মরামনা প্যমকামনা 
রকে্ আোমদর কামে ঐরত�যু ব�ন 
কমর। রেত্নতার্বিক র�মসমব আোমদর 
কামে খ্ব গুরুত্বপূেকি। আরে এ রবষময় 
রেত্নত্বি রব�ামগর সা�াযযু চাই। আেরা 
েসরজদরটর সংস্কামর কাজ করমত 
চারছে। আরে রনমজই উমদযুাগ প্নমবা 
এটা রক�ামব সংস্কার করা যায়। প্যমনা 
নত্ন রেজমন্মর কামে এটা স্ন্র 
স্াপনা র�মসমব রে�েমযাগযু �য়।’ 
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কজােজােজার ভ্যজাঙ্কুভজার তভততিক 
ববতবিক আতেক্ িে্য তবনলেষণ 
ও প্রকজাশেজা সংস্থজা তভরু্যয়জাে 
ক্যজাতপটজাতেস্ট-এর সব্নশষ 
১২ রুেজাই ২০২২ প্রকজাশেজায় 
তববি অেে্ীতির পতরতধর 
ব্যজাপজানর আন্তর্জাতিক মুদ্রজা 
িহতবে (আইএমএফ)-এর 
একটি পতরসংখ্যজাে প্রকজাতশি 
হনয়নে।
আইএমএফ-এর এই 
পতরসংখ্যজানে ডেখজা রজায়, 
২০২১ সজানে ববতবিক 
তরতেতপর পতরতধ তেে প্রজায় 
১০০ ট্রিতেয়ে মজাতক্ে েেজার। 
ডরেজায়, তবনবির ৫০টি বৃহতিম 
অেে্ীতির ডেনশর িজাতেকজায় 
েতষিণ পূব্ এতশয়জা ডেনক 
শুধুমজাত্র বজাংেজানেশ এবং 
ভজারি স্থজাে ডপনয়নে।
ভজারি ২০২১ সজানের মনিজাই 
ষষ্ বৃহৎ ববতবিক অেে্ীতির 
স্থজাে েখে কনর ডরনখনে। 
িনব, বজাংেজানেশ ২০২১ 
সজানে এক ধজাপ উপনর উনে 
তবনবির ৪১িম অেে্ীতির 
ডেশ তহনসনব রজায়গজা কনর 
তেনয়নে।
২০২১ সজানের িজাতেকজায় শীষ ্
ডেশ রুতিরজানষ্টর তরতেতপ 
২৫.৩ ট্রিতেয়ে মজাতক্ে েেজার, 
রজা ববতবিক ডমজাট তরতেতপর 
এক চিুেজ্াংনশর ডচনয়ও 
ডবতশ। আর, বজাংেজানেনশর 
তরতেতপ ৩৯৭ তবতেয়ে মজাতক্ে 
েেজার, রজা ববতবিক তরতেতপর 
প্রজায় ০.৪ শিজাংশ এবং এটজা 
িজার পূনব্র ২০২০ সজানের 
িুেেজায় ৩ তবতেয়ে মজাতক্ে 
েেজার কম।
১৩ রুেজাই ২০২২। তভরু্যয়জাে 
ক্যজাতপটজাতেস্ট তবনবির উচ্চ 
ঋণ ডখেজাতপ ঝঁুতকনি আনে 
এরকম ২৫টি ডেনশর িজাতেকজা 
প্রকজাশ কনরনে। এটজা ডেনখ 
অনেনকর মনে শঙ্জা সৃতটি 
হনি পজানর ডর, আমরজাও 
অতচনরই ঋণ ডখেজাতপ ঝঁুতকর 
আওিজায় আসতে তক-েজা!
ডকেেজা, উচ্চ ঋণ ডখেজাতপ 
ঝঁুতকনি রুতি ডেশগুনেজার 
িজাতেকজার শীনষ ্ এে 
সজােভজাের েজাকনেও 
সজাউে আতরিকজা, ব্জাতরে, 
আনর্তন্েজা, িুরস্ক, তমশর, 
ইউনক্রে ও ডমতসিনকজার মনিজা 
ডেশগুনেজা ঋণ ডখেজাতপর 
ঝঁুতকনি রনয়নে। ৫ ডম 
২০২২। এতশয়জাে তলিয়জাতরং 

ইউতেয়নের (আকু) মজাচ্-
এতপ্রে ডময়জানের ২ েশতমক 
২৪ তবতেয়ে েেজানরর 
আমেজাতে তবে পতরনশজাধ করজার 
পর বজাংেজানেনশর ববনেতশক 
মুদ্রজার মরুে ৪০ তবতেয়ে 
মজাতক্ে েেজানরর তেনচ ডেনম 
রজায় রজা প্রজায় গি ডেে বেনরর 
মনধ্য সবনচনয় কম। 
ববনেতশক মুদ্রজার মরুে তেনয় 
শতঙ্ি হওয়জার কজারণ েজা 
েজাকনেও এটজা সি্য ডর, তেে 
তেে আমজানের ববনেতশক 
মুদ্রজার মরুে কনম রজানচ্।
অে্য তেনক আইএমএফ 
বনেনে, বজাংেজানেশ ব্যজাংক 
তররজানভ্র অনে ্অবকজােজানমজা 
উন্নয়ে িহতবে (ইতেএফ)
সহ তবতভন্ন ঋণ িহতবে গেে 
কনরনে রজা েে তেকুইে 
সম্পে বজা ইেনভস্টনমন্ 
ডরেে তসতকউতরটির।
ব্যজানেন্স অব ডপনমন্ 
অ্যজান্ড ইন্জারে্যজাশেজাে 
ইেনভস্টনমন্ পতরশে 
(তবতপএম-৬) ম্যজােুয়জাে 
অেুরজায়ী এসব েজায় তররজাভ্ 
তহনসনব তবনবতচি হনব েজা।
আইএমএফ-এর মনি, 
আমজানের ববনেতশক মুদ্রজার 
মরুে ৩২ তবতেয়নের ডবতশ 
েয়, রজা ডমজাটজামুটি আমজানের 
৪ মজানসর আমেজাতে খরচ 
ডমটজানি পজানর। িনব, ৩ 
মজানসর তেনচ ডেনম এনেই 
আমরজা আতেক্ সমস্যজায় 
পেনি পজাতর বনে অেুমজাে 
করজা হনচ্। 
িনব, সরকজানরর তবতভন্ন 
পষি ডেনক বেজা হনচ্ ডর, 
বজাংেজানেনশর ডর পতরমজাণ 
ববনেতশক মুদ্রজার মরুে 
রনয়নে িজা তেনয় ৬ মজানসর 
আমেজাতে মূে্য পতরনশজানধ 
রনেটি। িজােজােজা, তরতেতপর 
৫৫ শিজাংশ পর্ন্ত সরকজাতর 
ঋণ তেরজাপে। ডসই রজায়গজায় 
আমজানের ঋণ তরতেতপর মজাত্র 
৩৬ শিজাংশ।
আর, ববনেতশক ঋণ তরতেতপর 
মজাত্র ১৬ শিজাংশ এবং 
ববনেতশক ঋনণর তবপরীনি 
সুনের ব্যয় তরতেতপ’র মজাত্র 
২ শিজাংশ। সুিরজাং, ডেনশর 
অেে্ীতির তভি শতি এবং 
শতঙ্ি হওয়জার ডকজানেজা কজারণ 
ডেই।
আপজািি, ববনেতশক মুদ্রজার 
মরুে তেনয় শতঙ্ি হওয়জার 

কজারণ েজা েজাকনেও এটজা 
সি্য ডর, তেে তেে আমজানের 
ববনেতশক মুদ্রজার মরুে কনম 
রজানচ্।
বি্মজানে েেজানরর মরুে কনম 
রজাওয়জার ডপেনে মূে কজারণ 
হনেজা উচ্চ মূনে্য এেএেতর, 
ডিে, গ্যজাস ও কয়েজা 
আমেজাতে। বেতেক তবতপতসনক 
ডেজাকসজাে গুেনি হনচ্ ১০০ 
ডকজাটি টজাকজার ডবতশ। তকন্তু 
সমস্যজা হনচ্, ববনেতশক 
মুদ্রজার মরুনের উপর চজাপ 
কমজানি তগনয় এইসব ররুতর 
তরতেস আমেজাতে ব্যজাপক 
হজানর কতমনয় তেনে আমজানের 
তশল্প উৎপজােে ব্যজাহি হনব।
ফেস্রূপ, রপ্জাতে বজাধজারেস্ 
হনব রজা আমজানের ববনেতশক 
মুদ্রজা মরুনের উপর 
ডেতিবজাচক প্রভজাব ডফেনব। 
িজাই, অতি সিক্িজার সজানে 
আমেজাতে তেয়ন্ত্রণ করনি 
হনব। িনব, অপ্রনয়জারেীয় ও 
তবেজাসবহুে সজামরেী আমেজাতে 
অবশ্যই কমজানি হনব। একই 
সজানে, রপ্জাতেও বৃতধি করনি 
হনব।
রপ্জাতে উন্নয়ে বু্যনরজা’র 
িে্যজােুরজায়ী, ২০২১-২২ 
অেব্েনর ডেনশর রপ্জাতে 
আয় ইতিহজানস প্রেমবজানরর 
মনিজা ৫,০০০ ডকজাটি 
েেজার আনয়র মজাইেফেক 
ডপতরনয়নে। িনব, রপ্জাতে 
আনয়র অে্যিম উৎস হনচ্ 
বিতর ডপজাশজাক খজাি।
আরও পেুে : সঞ্চয়পত্র 
: মুেজাফজা হ্জাস, সংকট ও 
বজাস্বিজা 
গি অেব্েনর এই খজানির 
রপ্জাতে আয় তেে ৪,২৬০ 
ডকজাটি টজাকজা রজা ডমজাট রপ্জাতে 
আনয়র প্রজায় ৮৫ শিজাংশ। 
এই খজানি চেতি অেব্েনর 
রপ্জাতে আয় আরও বৃতধি পজানব 
বনে ধজারণজা করজা হনেও একই 
সজানে অে্যজাে্য খজািগুনেজানি 
রপ্জাতে আয় বজােজানেজার 
সব্জাত্মক ডচটিজা চজােজানি হনব।
ববনেতশক মুদ্রজার মরুর কনম 
রজাওয়জার আর একটজা প্রধজাে 
কজারণ হনচ্ অে ্ পজাচজার। 
বজানসে (BASEL) এতন্ 
মজাতে েন্ডজাতরং সূচক ২০২১ 
অেুরজায়ী অে ্পজাচজার ঝঁুতকনি 
আনে এরকম ১১০টি ডেনশর 
িজাতেকজায় বজাংেজানেনশর 
অবস্থজাে ৩৩িম। 

রুতিরজাষ্ট তভততিক ড্জাবজাে 
ফজাইে্যজাতন্সয়জাে ইতন্নরেটি 
(তরএফআই)-এর মজাচ্ ২০২১ 
এর তরনপজাট্ অেুরজায়ী, ভুয়জা 
চজােজাে ও অে্যজাে্য উপজানয় 
বজাংেজানেশ ডেনক প্রজায় প্রতি 
বেনর প্রজায় ৮০০ তমতেয়ে 
মজাতক্ে েেজানরর সমপতরমজাণ 
অে ্ তবনেনশ পজাচজার হয়, 
রজা খুবই উনবেনগর তবষয়। 
িজাই, ববনেতশক মুদ্রজা পজাচজার 
তেয়ন্ত্রনণর তবষনয় আমজানের 
গুরুত্ব সহকজানর তবনবচেজায় 
তেনি হনব।
িজােজােজা, প্রবজাসী আয় প্রবজাহ 
কনম রজাওয়জার কজারনণও 
ববনেতশক মুদ্রজার মরুে 
আশজািীি হনচ্ েজা। প্রধজাে 
শ্রমবজারজারগুনেজানি কনরজােজার 
প্রভজাব কজাটিনয় অেে্ীতির 
পুেরুধিজার ডেতরনি হওয়জায় 
চেতি অেব্েনর প্রবজাসী আনয় 
ডেতিবজাচক প্রবৃতধি হনয়নে 
১৫ েশতমক ১২ শিজাংশ। 
রতেও চেতি তহসজানবর �জাটতি 
পূরনণ প্রবজাসী আয় গুরুত্বপূণ ্
ভূতমকজা পজােে কনর। 
মজাতে েন্ডজাতরং সূচক ২০২১ 
অেুরজায়ী অে ্পজাচজার ঝঁুতকনি 
আনে এরকম ১১০টি ডেনশর 
িজাতেকজায় বজাংেজানেনশর 
অবস্থজাে ৩৩িম।
২০২১-২২ অেব্েনরর প্রেম 
১১ মজানস চেতি তহসজানব 
�জাটতি ডেখজা ডেয় ১ হজারজার 
৭২৩ ডকজাটি েেজার। এটজা 
অেে্ীতির রে্য আনরকটি 
তচন্তজার তবষয়।
আমজানের অেে্ীতির 
আনরকটি েীরব �জািক হনচ্ 
মুদ্রজা্ীতি। বজাংেজানেশ 
ব্যজাংনকর িে্যজােুরজায়ী ডম, 
২০২২-এ মূে্য্ীতি তেে ৭ 
েশতমক ৪২ শিজাংশ। চেমজাে 
কনরজােজা মহজামজাতর, রজাতশয়জা-
ইউনক্রে রুধি ও মজাতক্ে 
েেজানরর মূে্যবৃতধির কজারনণ 
ভতবষ্যনি মুদ্রজা্ীতি আরও 
বৃতধি পজাওয়জার আশঙ্জা রনয়নে।
মূে্য্ীতি বজােনে েতরদ্র 
মজােুষ সবনচনয় ডবতশ 
ষিতিরেস্ হয়। খজাে্যপণ্য 
তকেনিই িজানের আনয়র 
তসংহভজাগ খরচ হয়। বি্মজাে 
চজাে-েজাে, ডিে, েবণসহ 
তেি্য প্রনয়জারেীয় প্রজায় 
সবতকেুরই েজাম বজােনে। 
িজাই মূে্য্ীতি বজােনে ডর 
সজামজাতরক তেরজাপতিজা তবতনিি 

হনব িজা ডকজানেজা সনন্দনহর 
অবকজাশ ডেই। একজারনণ, 
মুদ্রজা্ীতি তেয়ন্ত্রণ করজা 
আতেক্ েীতি তেধজ্ারকনের 
রে্য প্রেম অরেজাতধকজার হওয়জা 
উতচি। কনেজার আতেক্ 
েীতি অতেবজার্ভজানবই রেহণ 
করনি হনব। তবনশষজ্ঞরজা 
বেনেে, অবকজােজানমজা 
উন্নয়নে আমজানের ২০টি 
ডমগজা প্রকনল্পর রে্য ব্যয় হনব 
৭০.০৭ তবতেয়ে বজা ৫ েজাখ ৫৬ 
হজারজার ৯৫৬ ডকজাটি টজাকজা। 
রজার ৬১ শিজাংশই আনস 
ববনেতশক ঋণ ও অেুেজাে 
ডেনক।
এসব ডমগজা প্রকনল্পর 
ববনেতশক ঋণ পতরনশজানধর 
সবনচনয় বে ধজাক্জা আসনব 
২০২৪ ও ২০২৬ সজানে। 
িজােজােজা, সরকজাতর ঋনণর 
৫০ শিজাংশ অভ্যন্তরীণ। 
ডসটজা পতরনশজাধ েজা করনে 
ব্যজাংকগুনেজা িজারে্য পজানব 
েজা। িজাই, অভ্যন্তরীণ ও 
ববনেতশক সরকজাতর ঋণ 
পতরনশজানধর তবরজাট ধজাক্জা 
সজামেজানি আমজানের কর 
আহরণ বজােজানি হনব।
অে্যতেনক, ডরসব প্রকল্প 
শুরু হয়তে, অতি ররুতর েজা 
হনে িজা স্থতগি কনর তেনি 
হনব। পতরতস্থতির উন্নতিকনল্প 
িজা আবজার পুেরজায় শুরু করজা 
ডরনি পজানর।
সজামতরেক পতরতস্থতি তবনবচেজায়, 
ভতবষ্যৎ আতেক্ অতস্থরিজা 
অেুমজাে কনরই হয়নিজা 
আমজানের সরকজার ইতিমনধ্য 
আইএমএফ ডেনক ৪৫০ 
ডকজাটি, এতেতব ডেনক ১০০ 
ডকজাটি, তববিব্যজাংক ডেনক ৭০ 
ডকজাটি মজাতক্ে েেজার সহজায়িজা 
ডপনি ঋণ আনবেে কনরনে।
একই সজানে, রজাপজানের 
সজাহজার্য সংস্থজা রজাইকজার কজাে 
ডেনকও সহজায়িজা ডেওয়জার 
আনেজাচেজা চজােজানচ্ রজা 
আমজানের ভতবষ্যৎ আতেক্ 
বে ঝঁুতক এেজানেজার একটি 
ভজানেজা আগজাম সজাবধজােিজা 
হনি পজানর। ডকেেজা, সব্স্নর 
কৃচ্ছ্রিজা ও আগজাম সজাবধজােিজা 
অবেম্বে েজােজা ভতবষ্যৎ 
আতেক্ অতস্থরিজা সজামজাে 
ডেওয়জার রে্য ভজানেজা ডকজানেজা 
তবকল্প পন্জা আপজািি ডেই।
ডেখক: তেে, ফ্যজাকজাতটি অব 
তবরনেস স্টজাতের

সরন্নকমট সংকট, শরঙ্ত রক অরকিনীরত!
নী�াঞ্জন ক্োর সা�া
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টাকা তবধ করমত করদাতামদর অনারে�
রবমশষ রেরতমবদক: সদযু 
সোপ্ত ২০২১-২০২২ 
অরকিবেমর োরৈ ২ �াজার 
৩১১ জন করদাতা প্ঘাষো 
রদময় অরেদরশকিত অরকি বা কাম�া 
টাকা তবধ কমরমেন। টাকার 
অংমক যার পররোে রোয় ১ 
�াজার ৬৬৩ প্কারট টাকা। 
এর োধযুমে জাতীয় রাজস্ 
প্বামেকির (এনরবআর) কর 
অরজকিত �ময়মে ১১৬ প্কারট 
টাকার রকে্ প্বরশ।
গত ১৬ অরকিবের ধমর 
রবররত�ীন�ামব এেন স্মযাগ 
প্দওয়া �ম�ও বাস্তমব বড় 
ধরমনর সাি�যু প্েম�রন। 
রবমশষ কমর কময়ক বের 
ধমর প্ঁরজবাজারমক চাঙ্া 
করার প্য উমদ্দশ রনময় স্রবধা 
প্দওয়া �য়, বাস্তমব তার 
স্ি� প্েম�রন। যরদও চ�রত 
২০২২-২৩ অরকিবেমর ওই 
রবমশষ স্মযাগ প্নই, তমব 
পাচার করা অরকি প্িরমত 
আবার রবমশষ স্মযাগ রাখা 
�ময়মে।
গত ২০২০-২০২১ অরকিবেমর 
প্দমশর প্ঁরজবাজামর ২৮৬ 
জমনর রোয় ৪০৩ প্কারট 
টাকা রবরনময়ামগ আশার 
আম�া প্দখা প্গম�ও সদযু 
সোপ্ত অরকিবেমর এই খামত 
কাম�া টাকা রবরনময়াগ 
�ময়মে োরৈ ৩৩ প্কারট 
টাকা। জাতীয় রাজস্ প্বােকি 
(এনরবআর) প্রমক পাওয়া 
পররসংখযুান অন্যায়ী, োরৈ 
৫১ জন করদাতা প্ঁরজবাজামর 
রবরনময়াগ কমরমেন প্গ� 
অরকিবেমর।
রবগত রদমনর পররসংখযুান 
রবমবচনা করম� প্দখা যায়, 
োন্ষ রবমশষ প্কামনা খামতর 
প্চময় সরাসরর স্মযাগ রনময় 
টাকা তবধ করমত প্বরশ 
আরে� প্দরখময়মেন। ২০২১-
২০২২ অরকিবেমর আয়কর 
অধযুামদমশর ১৯(এএএএএ) 
ধারায় অরেদরশকিত অরকি সরাসরর 

প্ঘাষো রনময় তবধ কমরমেন ২ 
�াজার ২৫১ জন করদাতা। 
যার পররোে �ম�া ১ �াজার 
১২৮ প্কারট ৭০ �াখ টাকা। 
কাম�া টাকা রবরনময়ামগর 
স্মযাগ রে�েকারীমদর েমধযু 
৯৭ শতাংমশর প্বরশ করদাতা 
সরাসরর কর রদময় তবধ 
কমরমেন।
এর আমগর অরকিবেমরও 
(২০২০-২০২১) সবকিারধক 
২০ �াজার ২৪৬ প্কারট টাকা 
সরাসরর রবরনময়ামগর োধযুমে 
তবধ কমররেম�ন করদাতারা। 
ওই অরকিবেমরও ৯৮ শতাংশ 
করদাতা রবর�ন্ন আোনত, 
এিরেআর, সঞ্চয়পরৈ বা 
নগদ টাকার ওপর ১০ 
শতাংশ কর রদময় প্ঘাষোর 
োধযুমে সাদা বা তবধ করার 
স্মযাগ রনময়মেন। কাম�া 
টাকা সাদা করার তার�কায় 
আমেন োক্তার, সরকারর 
চাকররজীবী, ততরর প্পাশাক 
রপ্তারনকারক, বযুাংমকর 
পররচা�ক, স্েকি বযুবসায়ীস� 
আরও অমনমক।
এ রবষময় এনরবআমরর 
ঊধ্কিতন এক কেকিকতকিা ঢাকা 
প্পাস্টমক বম�ন, বযুরক্ত পযকিাময় 
রবর�ন্ন প্রেরের করদাতারা 
র�ন্ন র�ন্ন সম্পমদর তবধতা 
রনময়মেন। অমনক করদাতা 
আবার তামদর আয়কর 
ররটামনকি এসব সম্পমদর 
প্ঘাষো রদময়মেন। আয়কর 
অধযুামদমশর আওতায় স্মযাগ 
রে�েকারী বযুরক্তরা আসম� 
প্ঁরজবাজামরর ওপর আস্া 
রাখমত পারমেন না। আসম� 
তামদর কামে প্ঁরজবাজার 
এখনও আস্ার জায়গা ততরর 
করমত পামররন। তাই স্মযাগ 
যতট্ক্ রনময়মেন সরাসরর কর 
প্দওয়ার োধযুমে রনময়মেন। 
যরদও এ বেমর প্সই স্মযাগও 
বন্ধ রময়মে।
অনযুরদমক এ রবষময় 
প্ঁরজবাজার রবমশষজ্ ও 

প্দশবমরেযু অরকিনীরতরবদ 
অধযুাপক আব্ আ�মেদ ঢাকা 
প্পাস্টমক বম�ন, স্মযাগটা 
�য়ত �াম�া রে�। রকন্তু কাম�া 
টাকা যামদর রময়মে তামদর 
আসম� প্ঁরজবাজার রনময় 
আরে� প্নই। তারা প্ঁরজবাজার 
ব্মঝও না। েূ�ত কাম�া টাকা 
োর�কমদর জবাবরদর�র 
আওতায় আনা যায়রন। তাই 
বাধযু �ময় স্মযাগ রে�ে 
করমব এেন পরররস্রত ততরর 
করা যায়রন। কাম�া টাকার 
োর�করা রনরবিকিধায় রবর�ন্ন 
প্সক্টমর রবরনময়াগ করমে ও 
পাচার করমে।
রতরন আরও বম�ন, কাম�া 
টাকার উৎস বন্ধ করায় নজর 
প্দওয়া উরচত। আরে েমন 
করর, ঋে প্খ�ারপও কাম�া 
টাকার োর�ক। এোড়া 
আমেন অনবধ পমেযুর (োদক) 
বযুবসায়ী, জরে ক্য়-রবক্য় 
ইতযুারদ। এসব উৎস বমন্ধ 
নজর না রদম� কাম�া টাকার 
রেবা� বন্ধ �মব না। কর�ার 
করেময় সৎ করাদাতামদর 
উৎসার�ত করার পাশাপারশ 
আইমনর শাসন রেরতষ্া করা 
রেময়াজন।
২০২১-২২ অরকিবেমর তবধ 
করার পররসংখযুান
সদযু সোপ্ত ২০২১-২২ 
অরকিবেমর ১ �াজার ১৬২ 
প্কারট ৭০ �াখ অরেদরশকিত 
অরকি বা কাম�া টাকা তবধ 
বা সাদা �ময়মে। প্যখামন ২ 
�াজার ৩১১ জন করদাতা 
রবর�ন্ন প্সক্টমর ওই টাকা তবধ 
কমরমেন।
এনরবআর প্রমক পাওয়া 
পররসংখযুান অন্যায়ী, 
স্মযাগ প্নওয়া করদাতামদর 
েমধযু োরৈ ৫১ জন করদাতা 
প্শয়ারবাজামর রবরনময়াগ 
করার োধযুমে তবধ কমরমে। 
প্যখামন টাকার পররোে ৩৩ 
প্কারট ১০ �াখ টাকা।
অনযুরদমক সরাসরর ১৯ 

(এএএএএএ) ধারায় 
অরেদরশকিত অরকি তবধ 
কমরমেন ২ �াজার ২৫১ 
জন করদাতা। যার 
পররোে �ম�া ১ �াজার 
১২৮ প্কারট ৭০ �াখ 
টাকা। এোড়া আবাসন 
খামত োরৈ ৯ জন করদাতা 
রবরনময়াগ প্দরখময় ৯০ 
�াখ টাকা সাদা কমরমেন।
কাম�া টাকা সাদা করার 
তার�কায় আমেন োক্তার, 
সরকারর চাকররজীবী, ততরর 
প্পাশাক রপ্তারনকারক, 
বযুাংমকর পররচা�ক, 
স্েকি বযুবসায়ীস� আরও 
অমনমক। প্শয়ারবাজার 
রকংবা আবাসন খামত 
রবরনময়ামগর পররবমতকি 
সরাসরর স্মযাগ রনময়মেন 
তারা। কাম�া টাকা 
রবরনময়ামগর স্মযাগ 
রে�েকারীমদর েমধযু ৯৭ 
শতাংমশর প্বরশ করদাতা 
সরাসরর কর রদময় তবধ 
কমরমেন। তারা বযুাংমক 
রাখা রবর�ন্ন আোনত, 
এিরেআর, সঞ্চয়পরৈ 
বা নগদ টাকার ওপর 
১০ শতাংশ কর রদময় 
প্ঘাষোর োধযুমে স্মযাগ 
রে�ে কমরমেন। যা সাদা 
বা তবধ করা টাকার প্োট 
পররোমের রোয় ৬৮ 
শতাংশ।
গত বেমরর বামজমট 
অরেদরশকিত অরকি রবরনময়ামগর 
রবষময় সরাসরর প্কামনা 
বক্তবযু না রাকম�ও পমর 
রবমশষ আমদমশ ২০২০-
২০২১ অরকিবেমর প্ঘারষত 
স্মযাগ অবযুা�ত রাখা 
�য়। ওই প্ঘাষোয় ব�া 
�ময়রে�, রেচর�ত আইমন 
যাই রাক্ক না প্কন, বযুরক্ত 
প্রেরের করদাতামদর চ�রত 
অরকিবেমর আয়কর ররটামনকি 
অরেদরশকিত জরে, রবর্ডং, 
ফ্যুাট ও অযুাপাটকিমেমটের 
রেরত বগকিরেটামরর ওপর 
রনরদকিষ্ট �ামর এবং নগদ 
অরকি, বযুাংমক গরছেত অরকি, 
সঞ্চয়পরৈ, প্শয়ার, বডি বা 
প্যমকামনা রসরকউরররটমজর 
ওপর ১০ শতাংশ কর রদময় 
আয়কর ররটামনকি রেদশকিন 
করম� কত্কিপষেস� প্কউ 
রেশ্ন করমত পারমব না। 
একই সেয় বযুরক্ত প্রেরের 
করদাতারা প্ঁরজবাজামর 
অরকি রবরনময়াগ করম� 
ওই রবরনময়ামগর ওপর 
১০ শতাংশ কর রদম� 
আয়করস� প্কামনা 
কত্কিপষে রেশ্ন করমব না।
রবগত রদমনর পররসংখযুান

গত ২০২০-২০২১ 
অরকিবেমর প্রকেকি রোয় 
২০ �াজার ৬৫০ প্কারট 
অরেদরশকিত অরকি বা কাম�া 
টাকা তবধ বা সাদা �য়। 
প্যখামন ১১ �াজার ৮৫৯ 
জন করদাতা কাম�া টাকা 
তবধ কমরমেন। যা প্দমশ 
স্াধীনতার পর প্রমক এক 
বেমরর র�সামব সমবকিাচ্চ 
পররোে। যামদর েমধযু ৬০ 
শতাংমশর প্বরশ বযুাংমক 
রাখা রবর�ন্ন আোনত, 
এিরেআর, সঞ্চয়পরৈ বা 
নগদ টাকার ওপর ১০ 
শতাংশ কর রদময় প্ঘাষো 
রদময়মেন।
এনরবআর সূরৈ ব�মে, 
২০২০ সাম�র জ্�াই 
প্রমক ২০২১ সাম�র জ্ন 
েমধযু প্শয়ারবাজার, নগদ 
টাকা রকংবা জরে-ফ্যুাট 
রকমন সবরের�ময় ১১ 
�াজার ৮৫৯ জন কাম�া 
টাকা সাদা কমরমেন। এর 
েমধযু শুধ্ জ্ন োমসই এক 
�াজার ৪৫৫ জন বযুরক্ত 
সাদা কমরমেন ৬১৯ প্কারট 
টাকা।
কাম�া টাকা 
রবরনময়াগকারীমদর েমধযু 
৭ �াজার ৫৫ জন বযুরক্ত 
বযুাংমক রাখা রবর�ন্ন 
আোনত, এিরেআর, 
সঞ্চয়পরৈ বা নগদ টাকার 
ওপর ১০ শতাংশ কর 
রদময় কাম�া টাকা তবধ 
কমরমেন। তারা সমবকিাচ্চ 
১৬ �াজার ৮০০ প্কারট 
টাকা আইনগত�ামব তবধ 
কমরমেন।
এনরবআমরর তরযু 
রবমলিষমে প্দখা যায়, 
রোয় সব সরকারই কাম�া 
টাকা সাদা করার স্মযাগ 
রদময়মে। ২০২০-২০২১ 
অরকিবেমরর পর প্বরশ 
অরেদরশকিত আয় রবরনময়ামগ 
এমসমে ২০০৭ ও ২০০৮ 
সাম�র ত্বিাবধায়ক 
সরকামরর সেয়। তখন 
প্দমশর পরররস্রত রে� 
এমকবামরই র�ন্ন। ওই 
দুই বেমর ৩২ �াজার 
৫৫৮ বযুরক্ত ও রেরতষ্ান 
এ স্মযাগ রনময়রে�; তবধ 
�ময়রে� ৯ �াজার প্কারট 
টাকা। তা প্রমক সরকার 
কর প্পময়রে� এক �াজার 
২০০ প্কারট টাকার রকে্ 
প্বরশ। এর েমধযু ২০০৭ 
সাম� ৮০৩ প্কারট টাকা 
এবং পমরর বের ৪০০ 
প্কারট টাকা কর প্পময়রে� 
এনরবআর।
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আয়্মবকিরদক উপাময় বয়মসর োপ রেরতমরাধ
�াইিস্টাই� প্েস্ক: ত্বমক বয়মসর 
োপ রেরতমরামধ আয়্মবকিরদক উপাদান 
বা উপায় প্বশ কাযকিকর। আয়্মবকিরদক 
প্যসব উপাময় ত্বমক বয়মসর োপ 
রেরতমরাধ করমত পারমবন:
প্িস েযুাসাজ: অ�যুাঙ্া বা প্ত� রদময় 
েযুাসাজ ঐরত�যুবা�ী আয়্মবকিরদক 
উপায়। কময়ক প্িাঁটা এমসনরশয়া� 
অময়� রদময় ে্মখ েযুাসাজ করম� 
ত্বক শীত� �মব। রক্ত চ�াচ� 
স্া�ারবক রাকমব এবং বয়মসর োপ 

রেরতমরাধ করমব।
দুধ: প্ত�ে্ক্ত ত্বক পররষ্ারক এই 
উপাদান ত্বকমক শুষ্ �মত প্দয় না। 
যামত প্রােক্প প্সবাে বা প্ত� রদময় 
বন্ধ না �ময় প্স জনযু দুধ রদময় ে্খ 
ধ্মত �মব।
ইময়াগা: তারুেযু ধমর রাখমত, 
শারীররক গেন রেক রাখমত ইময়াগা 
গুরুত্বপূেকি �ূরেকা পা�ন কমর।
েধ্: এরট চেৎকার রোক্রতক 
েময়শ্চারাইজার র�মসমব কাজ কমর। 

প্মরা ে্মখ পাত�া কমর ে্ধ োরখময় 
রনন। ১৫ রেরনট পর ধ্ময় প্ি�্ন।
রেচ্র পারন পান: শরীর আদ্কি রাখমত 
রেচ্র পারন পান করমত �মব। 
পাশাপারশ রেচ্র তর� জাতীয় ি� 
এবং সবরজ প্খমত �মব।
রনে োস্ক: ত্বমকর প্নরুত্ান এবং 
অযুারটেবযুাকমটররয়া� গুে রময়মে 
রনমে। ত্বমক প্ত� েযুাসাজ করুন। 
এরপর রনে রেররেত পারন রদময় ে্খ 
ধ্ময় প্ি�্ন।

দীঘকিরদন প্গাস� না করম�...
�াইিস্টাই� প্েস্ক: শীত 
এবং বষকিাকাম� োডিা 
আব�াওয়ার কারমে 
অমনমক রোয়ই প্গাস� 
কমরন না। এেনরক 
অমনমকরই এই সেময় উষ্ণ 
পারনমত প্গাসম�ও অনী�া 
রময়মে। এই অ�যুামসর 
কারমে আপনামক অমনক 
েূ�যু রদমত �মত পামর তা 
জামনন রক।
প্গাস� না করম� শরীমর 
কী রে�াব পমড় তা প্জমন 
প্নওয়া যাক-
শীমতর প্চময় বষকিা প্েৌস্মে 
প্গাস� করা এরড়ময় 
চ�ম� শরীমর অমনক 
সেসযুা প্েমক আনমত 
পামর।
ইনমিকশন: প্গাস� 

না করার কারমে প্দম� 
েরা প্কাষ ততরর �য়; 
রবমশষ কমর করটসরন্ধর 
আশপামশ। এই েরা প্কাষ 
ইস্ট এবং বযুাকমটররয়া� 
রেদাম�র স্রষ্ট করমত 
পামর। যা পরবতকিীমত 
প্দম�র অনযুানযু অংমশও 
েরড়ময় পড়মত পামর।
েরা প্কাষ জো: যারা 
প্গাস� কমরন না তামদর 
প্দম�র েরা প্কাষ শরীমরর 
অনযুানযু অংমশও েরড়ময় 
পমড়। এরট আরও প্বরশ 
রেদাম�র স্রষ্ট করমত 
পামর।
দুগকিন্ধ: রনয়রেত প্গাস� না 
করমত বযুাকমটররয়া জমে 
প্দম� দুগকিন্ধ েড়ামত পামর। 
পাশাপারশ এই অস্রস্তকর 

দুগকিমন্ধর কারমে রবর�ন্ন 
ধরমনর রেদাম�র স্রষ্ট 
করমত পামর।
ত্বমক রেদা�: রনয়রেত 
প্গাস� করম� ত্বক বা 
শরীমর রেশারন্ত পাওয়া 
যায়। যারা প্গাস� কমরন 
না তামদর ত্বমক রেদা� 
এবং অনযুানযু চেকি প্রাগ 
প্দখা রদমত পামর।
প্রাগরেরতমরাধ ষেেতা 
কে: যখন আেরা প্গাস� 
করা বাদ রদম� ত্বমক 
নানা ধরমনর �াইরাস 
এবং বযুাকমটররয়া বাসা 
বাঁমধ। শরীমর েরড়ময় 
পড়ার সেয় পায়। শরীমর 
প্রাগরেরতমরাধ ষেেতা 
কোয় এবং সংক্েমের 
রেবেতা বারড়ময় প্দয়।

কমরাপকরমন প্যসব অঙ্�রঙ্ 
পরর�ার করা উরচত

�াইিস্টাই� প্েস্ক:রকে্ সাধারে অঙ্�রঙ্ 
প্যগুম�া আপরনও ব্ঝমত পামরনরন 
প্নরতবাচক োপ প্রমখ যামছে। প্সগুম�া 
প্জমন প্নওয়া যাক-
করা ব�ার সেয় ে্মখ �াত: কারও 
সমঙ্ করা ব�ার সেয় ে্মখ �াত প্দওয়া 
পরর�ার করমত �মব। কারে রবষয়রট 
অমনযুর েমধযু খারাপ ধারো ততরর �য়। 
এই অঙ্�রঙ্ আপনার আত্মরবশ্বামসর 
ঘাটরত রেকাশ কমর তাই এরট রনয়ন্ত্রে 
করমত �মব। কমরাপকরমন আপনার 
েমনামযাগ�ীনতাও রেকাশ কমর এই 
অঙ্�রঙ্।
�াত বা অঙ্্� কচ�ামনা:  অমনমক করা 
ব�ার সেয় দুই �ামতর আে্� জমড়া 
কমর বা কচ�ান। এরটও খারাপ �রঙ্। 
এর োধযুমে আপরন �ীত, ইতস্তত এবং 
আত্মরবশ্বামসর ঘাটরতর বর�ঃরেকাশ 
বম� ধমর প্নওয়া �য়। প্কামনা রবষয় 
উপস্াপমনর সেয় দুই �ামতর আে্� 
কচ�াম� আপনার রেস্তুরতর ঘাটরত আমে 

বম� প্রোতামদর ধারো ততরর �মব।
প্পেমন দুই �াত গুরটময় রাখা: আপরন 
োন্ষমক রবশ্বাস কমরন না-এটাই রেকাশ 
কমর এই �রঙ্। েমনারবদমদর েমত, 
এই �রঙ্র অরকি �মছে আপরন যার সমঙ্ 
করা ব�মেন তার রবষময় রনরশ্চত নন। 
এোড়াও এই অঙ্�রঙ্মত রেকাশ পায় 
আপরন �তাশ বা রাগারবেত বা আশপামশর 
োন্মষর রবষময় �ীত।
পা ক্স কমর বসা: এরট খ্বই প্নরতবাচক 
�রঙ্। এরট আত্মরবশ্বাস রেকাশ করম�ও 
আপনার করা কাযকিকর নয় এই ধারো 
ততরর কমর। এই �রঙ্মত আপনামক 
আত্মরবশ্বাসী বা উরবিগ্ন প্দখায়।
রেরতরক্য়ার অ�াব: আপরন যখন প্কামনা 
কমরাপকরমন অংশ প্নন আপনামক 
অবশযুই অপর পমষের প্চামখর রদমক 
তারকময় ব�মত �মব। রকন্তু আপরন যরদ 
রেরতরক্য়া না কমরন, প্চামখর রদমক না 
তাকান বা না �ামসন তমব এটাই রেকাশ 
কমর প্য আপরন কমরাপকরমন আরে�ী নন। 

অরিমসর প্েমস্ক বমস 
করমত পামরন ৫ 

বযুায়াে
�াইিস্টাই� প্েস্ক: রনয়রেত বযুায়াে শারীররক এবং 
োনরসক�ামব স্স্ রাকমত স�ায়তা কমর। সকম�ই 
বযুায়ামের গুরুত্ব সম্পমককি জামনন, প্যেন- শরক্ত প্জাগায়, 
কারেকিও�াস্ক্�ার রসমস্টমের উন্নরত ঘটায় এবং জীবমনর 
রেতযুাশা বাড়ায়।
যারা ৯-৫টা অরিমস প্েমস্ক বমস কাজ কমরন তামদর 
কামে জীবনটা একমঘময় �ময় পমড়। সক� উপকাররতা 
সম্পমককি জানার পরও সেময়র অ�ামব অমনমকই রনয়রেত 
বযুায়াে করমত পামরন না।
এেন রকে্ বযুায়াে রময়মে প্যগুম�া প্েমস্ক বমসই আপরন 
করমত পামরন।
ররৈমসপস রেপস: চেৎকার এই বযুায়ােরট স�মজই 
প্যমকামনা জায়গায় করমত পামরন। এরট শরীমরর উপর 
অংমশর বযুায়াে। এরটর জনযু আপনার একরট প্বঞ্চ বা 
একরট প্চয়ার দরকার। এখন আেরা প্য প্বঞ্চরট প্বমে 
রনময়রে প্সই প্বমঞ্চর রদমক আোমদর রপে রদময় দাঁে়ামত 
�মব, আোমদর পা ফ্যুাক্স করমত �মব এবং প্সই প্মষ্ 
আোমদর �াত রবরোে রনমত �মব। এরট আপনার পা 
সােমন রেসাররত করার সেয়, আপনার র�� োরটমত 
রবরোে। আরও স�জ�ামব, আপনার �াঁট্ বাঁকমত পামরন 
এবং আপনার প্পেমনর প্মষ্র প্বশ কাোকারে রনময় 
আসমত পামরন প্যখামন আপরন ধমর আমেন। এখন 
আেরা রনখ্ঁত�ামব স্াপন করব এবং আোমদর বযুায়াে 
চা�ামনার জনযু প্কব� আোমদর কন্ই বাঁকমত �মব।
রেরতরট নে়াচে়া ধীমর ধীমর করমবন, অরকিাৎ আপরন রনমচ 
যামবন এবং তারপমর আবার উপমর প্যমত ব� করমবন।
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‘হৃরদতা’ রনময় উচ্ছ্বরসত পূজা প্চরর
রবমনাদন প্েস্ক: আগােী ৭ অমক্টাবর 
প্দমশর প্রেষোগ্ম� ে্রক্ত প্পমত যামছে 
পূজা প্চরর অর�নীত নত্ন রসমনো 
‘হৃরদতা’। করাসার�রতযুক আরনস্� 
�মকর উপনযুাস অব�ম্মন একই 
নামে রসমনোরট রনেকিাে কমরমেন 
য্গ� রনেকিাতা ইস্পা�ানী আররি 
জা�ান।
গত শরনবার (৬ আগস্ট) রসমনোরটর 
িাস্টকি �্ক রেকাশ কমর জানামনা �য় 
ে্রক্ত তাররখ। গত ১৭ োচকি রসমনোরট 
রবনা কতকিমন ে্রক্তর অন্েরত পায়। 

২০১৯-২০ অরকি বেমর ৫৫ �াখ 
টাকা সরকারর অন্দান পাওয়া 
রসমনোরটমত পূজার নায়ক এরবএে 
স্েন। আরও আমেন োনস 
বমন্যুাপাধযুায়, সামবরী আ�ে, 
আরজ্োন আরা রেে্খ।
রসমনোরট রনময় পূজা বম�ন, “এই 
রেরে সার�তযু রন�কির রসমনোয় কাজ 
কমররে। প্সটাও আবার খ্ব জনররেয় 
প্�খক আরনস্� �মকর গমপি। 
গমপির েমতাই রনমজর শত�াগ 
রদময় প্চষ্টা কমররে চরররৈরট ি্রটময় 

ত্�মত। দশকিক �াম�া রকে্ই প্পমত 
যামছেন। ‘হৃরদতা’ দশকিকমদর রনরাশ 
করমব না। আোর রবশ্বাস এরট 
দশকিকমদর �াম�া �াগমব। আরে 
রসমনোরট রনময় �ীষে আশাবাদী।”
রসমনোরটর সং�াপও র�মখমেন 
আরনস্� �ক। রচরৈনামটযুর কাজ 
কমরমেন পররচা�ক রনমজই। ে্রক্তর 
আমগ পযকিায়ক্মে রসমনোর প্রি�ার 
ও গানগুম�া রেকাশ করা �মব। এমত 
দুরট গান রাকমে। প্গময়মেন চন্ন 
রসন�া ও রসঁরর সা�া।

র�মরা আ�মের রবরুমধি 
অপ�রমের অর�মযাগ

রবমনাদন প্েস্ক: কময়ক 
বের ধমর সাোরজক 
োধযুমে �াইরা� 
অ র � ম ন ত া - গ া য় ক 
আশরাি্� আ�ে ওরমি 
র�মরা আ�ে। অর�নময়র 
পাশাপারশ রবর�ন্ন জনররেয় 
গানমক রনমজর েমতা কমর 
প্গময় রবতরককিতও �ময়মেন 
রতরন। যরদও তার দারব, 
োন্ষমক রবমনাদন প্দয়ার 
জনযুই রতরন গান কমরন।
এবার র�মরা আ�মের 
রবরুমধি পাওনা টাকা 
না রদময় অপ�রমের 
অর�মযাগ উমেমে। তার 
রবরুমধি অর�মযাগ দাময়র 
করা �ময়মে গাজীপ্মরর 
রেীপ্র রানায়।
রেীপ্র রানার �াররোপ্ত 
কেকিকতকিা (ওরস) প্ো. 
েরনরুজ্াোন রবষয়রট 
গেোধযুেমক রনরশ্চত 
কমরমেন।
রতরন জানান, শুক্বার 
(৫ আগস্ট) গাজীপ্মরর 
রেীপ্র রানায় রুমব� ে্সেী 
নামের এক য্বক র�মরা 
আ�মের রবরুমধি সাধারে 
োময়রর (রজরে) কমরমেন। 
রজরেমত র�মরা আ�ে 
োড়াও প্ো. র�েন এবং 
প্ো. শু�র নাে উমলেখ 
রময়মে।
রেীপ্র রানার �াররোপ্ত 
কেকিকতকিা (ওরস) বম�ন, 
র�মরা আ�মের রবরুমধি 
আেরা একরট অর�মযাগ 

প্পময়রে। অর�মযাগরট 
তদমন্তর পর সতযুতা 
প্পম� আইনগত বযুবস্া 
প্নওয়া �মব।
রজরেমত উমলেখ করা 
�ময়মে, অর�মযাগকারী 
র�মরা আ�মের 
অ ন � া ই ন র � র ত্ত ক 
রেরতষ্ামন ১০ �াজার টাকা 
প্বতমন চাকরর করমতন। 
রকন্তু প্বতন না ত্ম� রতরন 
র�মরা আ�মের কামে প্সই 
টাকা জো রাখমতন। সাত 
োমসর প্বতন প্োট ৭০ 
�াজার টাকা জো �য় 
তার। ধামরর ২০ �াজার 
ও প্বতমনর টাকাস� 
পাওনা প্োট ৯০ �াজার 
টাকা চাইমত প্গম� প্দমবা, 
রদরছে বম� সেয়মষেপে 
কমরন র�মরা আ�ে।
রজরেমত রুমব� আরও 
উমলেখ কমরমেন, গত 
ব্�স্পরতবার র�মরা আ�ে 
তার বতকিোন কেকিস্� ইয়ন 
ি্মের সােমন এমস তামক 
প্জার কমর রোইম�টকামর 
প্তাম�ন। এসেয় র�মরা 
আ�ে ও তার সঙ্ীরা 
তার কাে প্রমক �যুাপটপ 
রেরনময় রনময় রজমেই� 
ও প্িসব্ক আইরে �যুাক 
কমর রনময় রাত ৩টার 
রদমক প্েমড় প্দন। এ 
ঘটনায় আইরন পদমষেপ 
রনম� তার জানোম�র 
ষেরত করমবন বম�ও 
হুেরক প্দন র�মরা আ�ে।

োন্ষ রচনমত �্� �ময়মে: 
রোবন্তী

রবমনাদন প্েস্ক: বড় পদকিায় রতরন 
তকমশামরই আত্মরেকাশ কমররে�ন। 
প্সটা ১৯৯৭ সাম�র করা। রসমনোরটর 
নাে ‘োয়ার বাঁধন’। এরপর নারয়কা 
র�মসমব অর�মষক �য় ২০০৩ সাম� 
‘চযুারম্পয়ন’ রদময়। রতরন টর�উমের 
রেরে সাররর অর�মনরৈী রোবন্তী 
চযুাটারজকি।
রূপ-�াবেযু আর অর�নয় গুমে 
রবপ্� দশকিমকর �াম�াবাসা 
অজকিন কমরমেন রতরন। 
প্সই জনররেয়তামক প্ঁরজ 
কমর নাে প্�খান 
র া জ ন ী র ত ম ত । 
পরশ্চেবমঙ্র গত 
রবধানস�া রনবকিাচমন 
রবমজরপর �ময় অংশ 
রনময়রেম�ন রোবন্তী। 
রকন্তু প্�মর যান।
এরপর রাজনীরত প্রমক রনমজমক 
এমকবামর গুরটময় রনময়মেন। 
এখন শুধ্ অর�নয় আর 
রনমজমক রনময়ই বযুস্ত রোবন্তী। 
এই সেময় এমস রতরন েমন 
কমরন, রাজনীরতমত যাওয়াটা তার 
�্� রসধিান্ত রে�।
পরশ্চেবমঙ্র একরট গেোধযুেমক 
প্দওয়া সাষোৎকামর রোবন্তী বম�ন, 
‘আরে খ্বই ইমোশনা�। আরে 
প্�মবরে�াে সব রেক �মব; রকন্তু 
আোর রনবকিাচমন সেসযুা �ময়মে। 
রসধিান্ত রনমত �্� �ময়মে। োন্ষ 
রচনমত �্� �ময়মে।’
রোবন্তী আরও বম�ন, ‘রাজনীরতমত 
এেন রকে্ বযুাপার আমে, 

প্যগুম�ার জনযু আরে উপয্ক্ত নই। 
অমনমকই আমেন, �াম�া রাজনীরত 
করমেন। আোর েমন �ময়মে, প্যটা 
আরে প্োটমব�া প্রমক কমর এমসরে, 
অর�নয়; এটাই আোর কামে প্সরা।’
বযুরক্তগত জীবমন রতনরট রবময় কমরমেন 
রোবন্তী। রতনরট সংসারই প্�মে প্গমে। 
তমব জীবমন প্কামনা আিমসাস প্নই 
অর�মনরৈীর। রতরন েমন কমরন, ১৬ 
বের বয়মস রবময় করার স্বামদই রতরন 
প্েম�র ো �মত প্পমরমেন। প্েম� 
রঝন্কই তার জীবমনর প্দবদূত।

আত্ম�তযুার 
করা �াবমতন 

দীরপকা, 
জানাম�ন 
রনমজই

রবমনাদন প্েস্ক: দীরপকা পাে়্মকান 
এর আমগও অবসাদ রনময় ে্খ 
খ্ম�মেন। জারনময়রেম�ন কী�ামব 
একসেয় প্�মে পমে়রেম�ন 
রতরন। বারবার �াবমতন রনমজমক 
প্শষ কমর প্দওয়ার করা। এেনকী 
অর�মনরৈী এটাও জারনময়রেম�ন 
এই জারনকিমত রতরন পামশ 
প্পময়রেম�ন পররবারমক। রবমশষ 
কমর ো-প্ক।
সম্প্ররত এক সাষোৎকামর প্ির 
এই রনময় করা বম�ন দীরপকা। 
তামক ব�মত প্শানা প্গ�, ‘�োৎ 
কমরই এটা �ময়রে�। আরে 
কযুাররয়ামরর প্বশ উপমরই রে�াে 
তখন। সব রকে্ রেকোক চ�রে�। 
প্কানও কারেই রে� না। আরে 
রনমজও জানতাে না প্কন ওরকে 
রি� কররে।’
রেক কী করমতন অবসাদরেস্ 
দীরপকা? অর�মনরৈী জানাম�ন, 
‘প্কানও কারে োে়া কাঁদমত শুরু 
করতাে। এেন রদনও রগময়মে 
যখন আরে ঘ্ে প্রমকই উেমত 
চাইতাে না। কারে আোর েমন 
�ত ঘ্রেময় রাকম�ই এটা প্রমক 
বাঁচা সম্ভব। আরে আত্ম�তযুার 
করাও �াবতাে।’
তমব প্সই সেয় রেরে রতরন পামশ 

প্পময়রেম�ন ো-প্ক। প্সই রেসমঙ্ করা ব�মত রগময় 
দীরপকা জানান, ‘আোর পররবার প্বঙ্া�্রুমত রামক। 
আোর কামেও এমস রামক। বারে়র সবাই এম� আর 
পাঁচটা োন্মষর েমতা আরেও রনমজমক স্টং প্দখামনার 
প্চষ্টা করতাে। এখনও করর। রকন্তু েমন আমে একরদন 
যখন ো-বাবা রিমর যারছে�, আরে প্কঁমদ প্ির�। ো 
আোমক রজমজ্স কমর প্কন কাঁদরে। প্সই রেশ্নগুম�াই 
করমত রামক যা স্া�ারবক�ামব রেরমেই আোমদর 
োরায় আমস, বয়মরেমডির সেসযুা, কামজর সেসযুা? 
আোর কামে প্সসমবর প্কানও উত্তর রে� না। ো তখনই 
ব্মঝ রগময়রে� প্কানও একটা সেসযুা �মছে।’
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নয় বের পর বাং�ামদমশর রবপমষে 
ওয়ানমে রসররজ রজত� রজম্াব্ময়

ক্ীড়া রেরতমবদক: রট-প্টাময়রটে 
রসররজ �ামরর পর রনমজমদর 
ররেয় িরেযুাট ওয়ানমে রদময় ঘ্মর 
দাঁড়ামত প্চময়রে� বাং�ামদশ। 
রকন্তু রজম্াব্ময়র রবপমষে রেরে 
েযুামচর পর রবিতীয় েযুামচও 
টাইগাররা প্�মরমে ৫ উইমকমট। 
এই �ামর সিরকাররমদর �াত 
প্রমক িসমক প্গমে রসররজরটও। 
দীঘকি ৯ বের পর বাং�ামদমশর 
রবপমষে ওয়ানমে রসররজ রজত� 

রজম্াব্ময়। 
অর�মষক েযুামচ টরন ে্রনময়াঙ্া 
চার প্েমর দ�মক রজরতময় োে 
প্েমড়মেন। ৪৮তে ও�ামর 
প্বার�ংময় আসা আরিি 
প্�ামসনমক স্লগ স্ইমপ চার প্েমর 
�ারামরমক উলোমস োরতময়মেন 
ে্রনময়াঙ্া। ৫ উইমকমট রজমত 
১ েযুাচ বারক রাকমতই রসররজ 
রজমতমে রজম্াব্ময়।
অরচ ২৯০ রান তাড়ায় 

রজম্াব্ময়র প্স্কার এক সেয় রে� 
১৫ ও�ামর ৪ উইমকমট ৪৯ রান। 
প্সখান প্রমক প্ররজস চাকা�া ও 
রসকান্ার রাজা করম�ন শতক। 
গড়ম�ন ২০১ রামনর প্রকেকি জ্রট।
 রেরে েযুামচর রচরৈনাটযু 
প্েমনই বাং�ামদশমক �ারা� 
রজম্াব্ময়। ২০১৩ সাম�র পর 
রেরেবামরর েমতা বাং�ামদমশর 
রবপমষে ওয়ানমে রসররজ রজত� 
তারা।

রনমজর প্রকেকি �ােম�ন 
স্্রত

ক্ীড়া রেরতমবদক: রনমজই 
রনমজর প্রকেকি �ােম�ন স্্রত 
েন্ধানা। �ারতীয় বাঁ�ারত 
এই ওমপনার গড়ম�ন নত্ন 
প্রকেকি। �ারতীয় র�মসমব রট-
প্টাময়রটে রক্মকমট োরৈ ২৩ 
বম� রিিরট কমর দ্রুততে 
অধকিশতরামনর প্রকেকি রনমজর 
নামে কমর রনম�ন রতরন।
স্্রতর দাপমটই কেনওময়�র 
প্গেমসর প্সরেিাইনাম� 
শুরু প্রমকই দ্রুত রান 
ত্�রে� �ারত। ৩২ বম� 
৬১ রান কমরন রতরন। �ারত 
কমর ১৬৪ রান। রেরে বার 
কেনওময়�র প্গেস প্খ�মত 
প্নমেমে ের��া রক্মকট দ�।
�ারতীয় র�সামব রট-প্টাময়রটে 
রক্মকমট এর আমগ দ্রুততে 
অধকিশতরান কমররেম�ন 

�ারমতর স�-অরধনায়ক 
স্্রতই। রতরন ২৪ বম� 
অধকিশতরান কমররেম�ন। 
২০১৯ সাম� রনউরজ�যুামডির 
রবরুমধি এই প্রকেকি গমড়রেম�ন 
স্্রত।শরনবার প্সই প্রকেকি 
প্�মে প্ি�ম�ন রতরন।
রট-প্টাময়রটে রক্মকমট দ্রুততে 
অধকিশতরামনর তার�কায় রেরে 
রতনরটই স্্রতর। এর আমগ 
২০১৮ সাম� ইং�যুামডির 
রবরুমধি ২৫ বম� অধকিশতরান 
কমররেম�ন রতরন।  
২০১৩ সাম� �ারমতর �ময় 
অর�মষক �য় স্্রতর। রতন 
ধরমনর রক্মকমটই �ারমতর 
ের��া দম�র অনযুতে প্সরা 
বযুাটার রতরন। আন্তজকিারতক 
রক্মকমট ইরতেমধযুই ে’রট 
শতরান কমরমেন স্্রত।

প্নইোরই রবশ্বকাপ প্জতামত 
পারমব রিারজ�মক

ক্ীড়া রেরতমবদক: রোক প্েৌস্ে প্রমকই 
প্দখা রে�রে� প্সই প্মরামনা প্নইোমরর, 
রযরন একাই বদম� রদমত পামরন েযুামচর 
গরতপর। প্স িেকিটা ২০২২-২৩ প্েৌস্মেও 
প্টমন এমনমেন রতরন। রপএসরজর রেরে 
দুই েযুামচ র�ওমন� প্েরসমক সমঙ্ রনময় 
দারুে পারিেকিযুাসেই উপ�ার রদময়মেন। 
রপএসরজর �ময় এেন িমেকি রাকা 
প্নইোরই রিারজ�মক এমন রদমত পামরন 
ষষ্ রবশ্বকামপর প্োঁয়া, রবশ্বাস প্দশরটর 
রকংবদরন্ত ি্টব�ার প্রানা�মদার। 
প্গ� প্েৌস্মের প্শষ প্রমকই প্নইোরমক 
রনময় অমনক রিসিাস রে� রপএসরজমত। 
স্ানীয় সংবাদ োধযুমে গুঞ্জন রে� 
প্নইোরমক নারক প্বমচই প্দমব িরারস 
চযুারম্পয়নরা। প্সটাই রিারজ� তারকার 
আঁমত ঘা রদময়মে রীরতেমতা, চ�রত 
প্েৌস্মে তাই রনমজমক নত্ন কমর 
রেোমের রেশমনই প্যন প্নমেমেন রতরন। 
রৈরি প্দস চযুারম্পয়মসের েযুামচ 
কমররেম�ন প্জাড়া প্গা�, গত রামত 

র�মগর রেরে েযুামচ রতরন এক প্গা� 
কমরমেন, কররময়মেন আরও ৩রট প্গা�। 
এেন েমনামযাগী প্নইোরমক প্দখার 
আমরকটা কারে �মত পামর রবশ্বকাপ। 
এ বের নম�ম্মর ি্টবম�র রবশ্ব আসর 
বসমব কাতামর। প্সই রবশ্বকাপই �ময় 
প্যমত পামর তার প্শষ, প্নইোর তা বম� 
রদময়রেম�ন আমগই। প্শষ রবশ্বকাপটা 
রাোমতও �য়মতা রনমজমক একট্ প্বরশ 
ঝার�ময় রনমছেন রিারজ� তারকা।
প্নইোমরর এেন েমনামযাগী �ওয়ামতই 
আশার পাম� �াওয়া পামছেন প্রানা�মদা। 
সম্প্ররত আমজকিটোইন সংবাদ োধযুেমক 
প্দওয়া এক সাষোৎকামর প্রানা�মদা 
বম�ন, ‘রিারজম�র প্য রেরত�া আমে, 
তামত দ�টা রবশ্বকামপর অনযুতে 
প্ি�াররট �ময়ই কাতামর যামব।’ 
‘প্নইোর যরদ শারীররক ও োনরসক�ামব 
শত�াগ রিট রামক, আর রবশ্বকামপর 
রেরত েমনামযাগী রামক, তা�ম� আোমদর 
রশমরাপা প্জতার �াম�া স্মযাগ আমে।’

কেনওময়�র প্গেমস রগময় 
পার�ময়মে ১০ রেী�ঙ্ান অযুারম�ট

ক্ীড়া রেরতমবদক: 
অরকিননরতক সংকট এবং 
রাজননরতক অরনশ্চয়তায় 
ধ্ঁকমে বিীপরা্রে রেী�ঙ্া। 
ঋমের প্বাঝা োরায় রনময় 
প্দউর�য়া �ময় যাওয়া 
প্দশরটর নাগররকমদর 
জীবনযারৈা বযুাপক�ামব 
ষেরতরেস্ত �ময়মে। 
োরাত্মক এই সংকট প্রমক 
ে্রক্তর আশায় প্দশরটর 
অমনক নাগররকই অনযুানযু 
প্দমশ পারড় জোমনার 
প্চষ্টা করমেন। প্সই 
ধারামতই এবার ইং�যুামডি 
কেনওময়�র প্গেমস 
অংশ রনমত রগময় এখন 
পযকিন্ত প্দশরটর কযুাম্প 
প্রমক পার�ময়মেন ১০ 
অযুারম�ট এবং কেকিকতকিা। 
প্রাববার (৭ আগস্ট) 
রেী�ঙ্ার কেনওময়�র 

প্গেস করটেনমজমটের 
নাে রেকামশ অরনছে্ক এক 
শীষকি কেকিকতকিা বাতকিা সংস্া 
এএিরপমক জারনময়মেন, 
৯ জন অযুারম�ট এবং 
একজন েযুামনজার 
রনমজমদর ইম�মটে অংশ 
প্নওয়ার পর কযুাম্প প্রমক 
পার�ময়মেন। ইং�যুামডি 
প্রমক প্যমতই তারা দম�র 
সঙ্ প্েমড় প�ায়ন কমরমে 
বম� ধারো করমেন প্সই 
কেকিকতকিা। গত সপ্তাম� 
জ্মোকা চারে�া রদ�ারন, 
তার েযুামনজার আমস�া 
রে রস��া এবং ক্রস্তগীর 
শারনত চত্রঙ্া কযুাম্প 
প্রমক প্রক �ময় যান, 
তামদর আর প্কামনা সন্ধান 
পাওয়া যায়রন। এই ৩ 
অযুারম�মটর উধাও �ময় 
যাওয়ার রবষয়রট তখনই 

প্র�শমক জারনময়রে� 
রেী�ঙ্ান কত্কিপষে।
নাে রেকামশ অরনছে্ক প্সই 
কেকিকতকিা জারনময়মেন, 
‘এরপর আরও ৭ জন 
অযুারম�ট উধাও �ময় 
প্গমেন। আোমদর 
ধারো তারা খ্ব সম্ভবত 
কেকিসংস্ামনর আশায় 
ইং�যুামডি প্রমক যাওয়ার 
জনযু এই কাজ কমরমেন।’
অযুারম�টমদর পার�ময় 
যাওয়ার সম্ভাবনার 
রবষয়রট আমগই আঁচ 
করমত প্পমররে� রেী�ঙ্ান 
কত্কিপষে। প্সজনযু 
কেনওময়�র প্গেমস 
অংশ রনমত যাওয়া ১৬০ 
জমনর ব�মরর সবার 
পাসমপাটকি রনমজমদর কামে 
প্রমখ রদময়রে� �ঙ্ান 
কত্কিপষে।
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নত্ন দর গতকা� রাত ১২টা 
প্রমকই কাযকিকর �ময়মে। এর 
আমগ সবকিমশষ গত বের নম�ম্মর 
েধযুরামত বাড়ামনা �ময়রে� 
রেমজ� ও প্কমরারসমনর দাে। 
প্সবার র�টাররেরত ৬৫ টাকা 
প্রমক রেমজ� ও প্কমরারসমনর 
দাে বারড়ময় ৮০ টাকা করা 
�ময়রে�। র�টাররেরত প্বমড়রে� 
১৫ টাকা, ব্রধির ওই �ার রে� 
২৩ দশরেক ০৪ শতাংশ।
জ্া�ারন প্তম�র েূ�যুব্রধি 
রেসমঙ্ রবদুযুৎ, জ্া�ারন ও 
খরনজসম্পদ রেরতেন্ত্রী নসরু� 
�ারেদ প্দশ রূপান্তরমক বম�ন, 
‘জনবান্ধব আওয়ােী �ীগ 
সরকার সবসেয় আেজনতার 
স্রস্ত ও স্াছেন্যু রবমবচনা কমর 
রসধিান্ত প্নয়। যতরদন সম্ভব 
রে� ততরদন সরকার জ্া�ারন 
প্তম�র েূ�যুব্রধির রচন্তা কমররন। 
আন্তজকিারতক বাজামর জ্া�ারন 
প্তম�র দাে বাড়ায় সরকার 
রনরুপায় �ময়ই েূ�যু রকে্টা 
সেবেয় কমরমে।’ রতরন আরও 
বম�ন, ‘২০১৬ সাম�র এররে� 
োমস সরকার জ্া�ারন প্তম�র 
েূ�যু করেময় রদময়রে�। পরররস্রত 
স্া�ারবক �ম� প্স অন্যায়ী 
জ্া�ারন প্তম�র েূ�যু প্নরবকিমবচনা 
করা �মব।’
প্বআইরন ও অমযৌরক্তক েূ�যুব্রধি 
: রবইআররসর আইন অন্যায়ী 
জ্া�ারন পমেযুর (রবদুযুৎ, গযুাস, 
প্ত�স� সব ধরমনর জ্া�ারন) 
েূ�যু রনয়ন্ত্রক রেরতষ্ান তারা। 
করেশমনর আইন অন্যায়ী, 
প্কামনা জ্া�ারন পমেযুর দাে 
বাড়ামনার আমগ সংরলিষ্ট 
রেরতষ্ান রবইআররসর কামে েূ�যু 
বাড়ামনার (পাইকারর বা খ্চরা) 
রেস্তাব প্দমব। প্সই রেস্তামবর 
ওপর উন্ম্ক্ত গেশুনারন �মব। 
তারপর করেশন ৯০ রদমনর 
েমধযু এ রবষময় আমদশ প্দমব। এ 
রেরক্য়ার বাইমর দাে বাড়ামনার 
প্কামনা স্মযাগ প্নই। তমব 
বরাবমরর েমতা এবারও জ্া�ারন 
েন্ত্রো�ময়র রনবকিা�ী আমদমশ 
জ্া�ারন প্তম�র দাে বাড়ামনা 
�ম�া।
রবমশষজ্রা ব�মেন, শুধ্ আইমনর 
বযুতযুয় নয়, আন্তজকিারতক বাজামর 
জ্া�ারন প্তম�র দামের টানা েূ�যু 
পতমনর েমধযু প্দমশর বাজামর 
দাে ব্রধির প্কামনা প্যৌরক্তকতা 
প্নই। আন্তজকিারতক বাজামর 
অপররমশারধত রেরত বযুামর� 
ররিরটশ প্রিটে প্তম�র দাে গত েয় 
োমসর েমধযু গতকা� সবকিরনম্ন 
৯৫ ে�ামরর রনমচ এমস দাঁড়ায়। 
যা গত ৮ োমচকি রে� ১২৭.৯৮ 
ে�ার। রাত ১২টার পর প্রমক 
রেমপার ৪০ রকম�ারেটামরর 
প্�তর প্�াক্তাপযকিাময় রেমজ� 
র�টাররেরত ১১৪, প্কমরারসন 
১১৪, অকমটন ১৩৫ ও প্পমরিা� 
র�টাররেরত ১৩০ টাকায় খ্চরা 
রবরক্ শুরু �য়। এর আমগ রেমজ� 
ও প্কমরারসমনর র�টাররেরত 
দাে রে� ৮০ টাকা। আর 
র�টাররেরত অকমটন ৮৯ টাকা 
এবং প্পমরিা� রে� ৮৬ টাকা। 
এ রবষময় বাং�ামদশ কনজ্োরস 
অযুামসারসময়শন অব বাং�ামদমশর 
(কযুাব) জ্া�ারন উপমদষ্টা ও 
েযুামিারে� রবশ্বরবদযুা�ময়র 
ইম�করিরনক অযুাডি ইম�কররিকযুা� 
ইরঞ্জরনয়াররংময়র রেন অধযুাপক 
এে শােস্� আ�ে বম�ন, 
‘আইন অন্যায়ী রবইআররস 
োড়া এ�ামব রনবকিা�ী আমদমশ 
আে�ারা জ্া�ারন প্তম�র দাে 
বাড়ামত পামর না। এ কাজরট 
প্বআইরন ও শারস্তমযাগযু অপরাধ। 
ষেেতাবর��ূকিত�ামব জ্া�ারন 
প্তম�র দাে বারড়ময় জনগমের 
সবকিনাশ করার প্কামনা এখরতয়ার 
তামদর প্নই।’ এক রেমশ্নর জবামব 
রতরন বম�ন, ‘জ্া�ারন প্তম�র 
দাে যখন রবশ্ববাজামর কেমে, 
তখন প্বআইরন�ামব দাে ব্রধি 

কমর জনগমের কাঁমধর ওপর 
বাড়রত প্বাঝা চাপামনা �ময়মে। 
প্দমশর সব খামত এবার আগুন 
ধমর যামব। রবর�ন্ন খামত প্যৌরক্তক 
বযুয় কোমনা প্গম� জ্া�ারনমত 
প্কামনা প্�াকসান রাকার কারে 
প্নই।’
৪২ �াজার প্কারট টাকা প্কারায় 
প্গ� : ২০০৮ সাম�র অমক্টাবমর 
অপররমশারধত ররিরটশ প্রিটে 
প্তম�র দাে রেরত বযুামর� রে� 
১৮৯.৫৬ ে�ার। রবরপরস তখমনা 
প্�াকসামনই প্ত� আেদারন 
করত। ২০১৪ সা� প্রমক 
জ্া�ারন প্তম�র দাে পড়মত শুরু 
কমর। ২০২০ সাম� প্সটা নােমত 
নােমত বযুামর�রেরত ২০ ে�ামর 
এমস দাঁড়ায়। প্�াকসারন রেরতষ্ান 
রবরপরস এ সাত বেমর �াম�র ে্খ 
প্দমখ। তামদর �াম�র পররোে 
দাঁড়ায় ৪২ �াজার প্কারট টাকা।
পমর চ�রত বেমরর শুরুর রদমক 
জ্া�ারন প্তম�র দাে বাড়মত 
রামক। ইউমক্ন-রারশয়া য্ধি 
জ্া�ারন প্তম�র বাজার আরও 
অরস্র কমর প্দয়। বযুামর�রেরত 
দাে রগময় প্েমক ১২৭ ে�ামর। 
রকন্তু সম্প্ররত প্ির জ্া�ারন 
প্তম�র দাে পড়মত শুরু কমরমে।
রবরপরসর কেকিকতকিারা প্দশ 
রূপান্তরমক জানান, প্য সাত বের 
জ্া�ারন প্তম�র দাে কে রে�, 
প্সই সাত বেমর রবরপরস ে্নািা 
কমরমে ৪২ �াজার প্কারট টাকা। 
এর েমধযু সরকার রবরপরসর 
ে্নািার ৮ �াজার প্কারট 
টাকা রনময় প্গমে। বারক অরকি 
এখমনা রবরপরসর কামে রময়মে। 
রবমশষজ্রা ব�মেন, আরও 
কময়ক বের দাে না বারড়ময়ও 
�াম�র ওই টাকা �ত্কিরক র�মসমব 
প্দওয়া প্যত।
রবশ্ববাজামরর প্দা�াই রদময় প্দমশ 
উৎপারদত প্তম�র দাে ব্রধি : 
জ্া�ারন প্তম�র দাে বাড়ামনার 
প্পেমন সরকামরর য্রক্ত 
রবশ্বাজামর প্বমড়মে। রকন্তু প্দমশ 
উৎপারদত �য় এেন জ্া�ারন 
প্তম�র দােও নরজররব�ীন 
বারড়ময়মে। িম� এ য্রক্তমক 
�াসযুকর ও প্খাঁড়া য্রক্ত বম�মেন 
জ্া�ারন খাতসংরলিষ্টরা।
প্দমশর গযুাস প্ষেরৈ প্রমক 
কনমেনমসট উৎপারদত �য়। 
যা গযুামসর উপজাত। এই 
উপজাত পররমশাধন কমর ততরর 
করা �য় প্পমরিা�। প্দমশর 
চার�দার শত�াগ প্পমরিা� আমস 
কনমেনমসট পররমশাধন কমর। 
অরচ প্সই প্পমরিাম�র দাে 
বাড়ামনা �ময়মে র�টাররেরত ৪৪ 
টাকা, যা বাং�ামদমশর ইরত�ামস 
নরজররব�ীন। আর অকমটমনর 
চার�দার ৬০ �াগ আেদারন 
করা �য়, বারক ৪০ �াগ প্দশীয় 
কনমেনমসট প্রমক উৎপারদত 
অমকমটমনর সমঙ্ রেরশময় রবরক্ 
করা �য়। প্দমশর অকমটমনর 
োন �াম�া না �ওয়ায় আেদারন 
করা ব্স্টার রেরশময় অকমটন 
প্�ক্তাপযকিাময় রবরক্ করা �য়।
এ রবষময় এে শােস্� আ�ে 
বম�ন, ‘প্পমরিাম�র দাে 
বাড়ামনার সমঙ্ আন্তজকিারতক 
বাজামরর েূ�যুব্রধির সম্পককি প্নই। 
তারপরও এটা বাড়ামনা �ময়মে। 
তা�ম� সরকামরর আররকিক খাত 
রক রবপময়কির ে্মখ পমড়মে?’
জ্া�ারন খামত সরকামরর আয় 
প্বরশ : রেরত র�টার রেমজ� 
সরকামরর সব ধরমনর কর োড়া 
দাে ৯২ টাকা ৬৬ পয়সা এবং 
প্কমরারসন ৯৩ টাকা ৬৬ পয়সা। 
রেরত র�টার রেমজ� প্রমক 
সরকার কর প্নয় ১৩ টকা ৯০ 
পয়সা এবং প্কমরারসমন ১৪ টাকা 
৫ পয়সা। অকমটমন র�টাররেরত 
সরকার কর প্নমব ১৬ টাকা ৩০ 
পয়সা ও প্পমরিাম� ১৫ টাকা ৬৮ 
পয়সা। বারক অরকি পররব�ন বযুয়, 
এমজটে করেশন, রবরপরসর প্ত� 
রবপেন প্কাম্পারন পদ্া, প্েঘনা, 
যে্নার োরজকিন, রবরপরসর প্ত� 
উন্নয়ন ত�রব� খাত, রসমস্টে �স 

ইতযুারদ বাবদ।
রবমশষজ্রা ব�মেন, সরকার 
রেরত র�টার প্তম� গমড় ১৩ প্রমক 
১৮ শতাংশ কর প্নয়। এই কমরর 
অরকি না রনম�ই জ্া�ারন প্তম�র 
দাে বাড়ামনার রেময়াজন �য় না।
এ রেসমঙ্ এে শােস্� আ�ে 
বম�ন, ‘একরদমক জ্া�ারন 
প্তম�র দাে বাড়ামনা �মছে 
রবশ্ববাজামরর প্দা�াই রদময়, 
অনযুরদমক সরকার রনমজই রেরত 
র�টার জ্া�ারন প্তম� ১৩ প্রমক 
১৮ শতাংশ কর রনমছে। দাে যত 
বাড়ামব কমরর �ার তত বাড়মব। 
রা্রে প্তা �া�জনক রেরতষ্ান নয়, 
প্স প্কন ে্নািা করমব? এেনরক 
সরকারর প্কাম্পারনগুম�ামক 
ে্নািা করার স্মযাগ প্দওয়া 
�ময়মে। প্দখমবন তামদর জনযু 
োরজকিন রাখা �ময়মে। োন্ষ যখন 
রদমশ�ারা তখন প্ত� রবপেন 
প্কাম্পারনগুম�ার প্শয়ারবাজামর 
��যুাংশ প্দওয়ার জনযু তামদর 
ে্নািা প্দওয়া �মছে। এসব 
বযুবস্ার রবম�াপ দরকার।’
রতরন আরও বম�ন, ‘জ্া�ারন 
প্তম�র সংকট বম� সরকার 
রেরমে প্�ােমশরেং রদ�। োন্ষ 
প্�ােমশরেং প্েমন রনময়মে। 
তা�ম� এখন প্কন দাে বাড়ামব 
সরকার। জনগমের সমঙ্ েশকারা 
করা যামব না। প্�ােমশরেং প্দমব 
একরদমক, আমরকরদমক জ্া�ারন 
প্তম� দােও বাড়রত প্দমব। এটা 
অমযৌরক্তক, জ্�্ে, অনযুায়।’

A‡bK †`‡ki Zzjbvq 
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শরনবার সকাম� ঢাকা 
রবশ্বরবদযুা�ময়র (ঢারব) োরৈ-
রশষেক প্কন্দ (রটএসরস) 
রে�নায়তমন জারতর জনক 
বঙ্বন্ধ্ প্শখ ে্রজব্র র�োমনর 
প্জষ্যু প্রৈ প্শখ কাোম�র ৭৩তে 
জন্মরদন উপ�মষে আময়ারজত 
এক আম�াচনা স�ায় তরযুেন্ত্রী 
একরা বম�ন।
োরৈ�ীমগর ঢাকা রবশ্বরবদযুা�য় 
শাখা আময়ারজত ‘স্পরধকিত 
তারুমেযুর রেরতছেরব প্শখ কাো�’ 
শীষকিক ওই আম�াচনা স�ায় 
রেধান অরতররর বক্তমবযু রতরন 
বম�ন, ‘প্কউ ঢারবমত আইন পমড় 
এবং পরড়ময় অরকিনীরতর রবমশষজ্, 
আবার প্কউ অরকিনীরত পমড় প্ত�-
গযুাস রবমশষজ্। অরকিাৎ সব রবষময় 
রবমশষজ্। তারা প্টর�র�শমন নানা 
ধরমনর করা ব�মবন।’
রতরন বম�ন, ‘েূ�যুব্রধির পর 
এ প্দমশ জ্া�ারন প্তম�র দাে 
প্য পযকিাময় প্গমে, আমশপামশর 
প্দশগুম�ামত এই পররোে 
েূ�যুব্রধি অমনক আমগই কমরমে। 
েূ�যু সেবেয় করার পর এ প্দমশর 
জ্া�ারন প্তম�র দাে আমশপামশর 
প্দশগুম�ার পযকিাময় প্গমে োরৈ 
রকন্তু প্তম�র দাে অমনক প্দমশর 
ত্�নায় কে। আরব আরেরাত, 
চীন, প্নপা�, ইমন্ামনরশয়া, 
রসঙ্াপ্র, �ংকংস� অমনক 
প্দমশর প্চময় প্তম�র দাে এ 
প্দমশ কে এবং �ারমতর সোন। 
অরকিাৎ েূ�যুব্রধির পরও অমনক 
প্দমশর ত্�নায় কে।’
�াোন ো�ে্দ বম�ন, ‘২০২১-
২২ অরকিবেমর সরকার জ্া�ারন 
ও রবদুযুৎ খামত ৬ রবর�য়ন োরককিন 
ে�ার বা ৫৩ �াজার প্কারট টাকা 
�ত্কিরক রদময়রে�। আমশপামশর 
প্দশগুম�া এ ধরমনর �ত্কিরক 
প্দয়রন। প্সসব প্দমশ জ্া�ারন 
প্তম�র েূ�যু অমনক আমগই 
বাড়ামনা �ময়মে। এ প্দমশর প্চময় 
ওই প্দশগুম�ামত জ্া�ারন প্তম�র 
েূ�যু অমনক প্বরশ। �ারমত 
রেমজম�র েূ�যু বাং�ামদরশ 
টাকায় ১১৪ টাকা এবং অকমটন 
১৩৫ টাকা অমনক আমগ প্রমকই। 
আোমদর প্দমশ দাে কে �ওয়ায় 
সীোন্ত রদময় রেচ্র জ্া�ারন প্ত� 
পাচার �ময় যারছে�।’
রতরন বম�ন, ‘প্দমশর পমষে 
বতকিোমন এ�ামব �ত্কিরক প্দওয়া 
সম্ভবপর নয়। এমত সাধারে 

োন্মষর রকে্টা অস্রবধা �মত 
পামর। প্কননা রবশ্ববাজামর 
প্তম�র েূ�যু অস্া�ারবক�ামব 
ব্রধি প্পময়মে। এখন �য়মতা 
অমনক রবমশষজ্ রাত ১২টায় 
প্টর�র�শন গরে করমবন। 
এ প্দমশ প্তা নানা ধরমনর 
রবমশষজ্ রময়মে। তারা সবজান্তা 
রবমশষজ্। প্কউ ঢারবমত আইন 
পমড় এবং পরড়ময় অরকিনীরতর 
রবমশষজ্, আবার প্কউ অরকিনীরত 
পমড় প্ত�-গযুাস রবমশষজ্। 
অরকিাৎ সব রবষময় রবমশষজ্। 
তারা প্টর�র�শমন নানা ধরমনর 
করা ব�মবন।’
পররব�ন খামত প্তম�র দাে ব্রধির 
রে�ামবর রবষময় রতরন বম�ন, 
‘যরদ একরট বামস ৫০ জন যারৈী 
ধারে ষেেতা রামক এবং এর 
েমধযু যরদ ৭০ �াগ আসন পূেকি 
রামক, তা�ম� রেরত রকম�ারেটামর 
�াড়া বাড়মব োরৈ ২৯ পয়সা। 
বতকিোমন রেরত রকম�ারেটামর 
১ টাকা ৮০ পয়সা কমর �াড়া 
প্নওয়া �য়। প্সরট প্বমড় এখন 
২ টাকা ৯ পয়সা �মব। সরকার 
পররব�ন প্সক্টরস� সবার সমঙ্ 
বসমব এবং েূ�যুব্রধির অনবধ 
স্মযাগ যামত প্কউ রনমত না 
পামর, প্সরদমক �ষে রাখমব।’
�াোন ো�ে্দ বম�ন, ‘আজ 
রবএনরপ নানা ধরমনর বক্তবযু 
রদমছে। কময়করদন ধমর তারা 
ব�মেন প্য, বাং�ামদশ রেী�ঙ্া 
�মব। রেী�ঙ্া এবং বাং�ামদমশর 
েমধযু অমনক পারকিকযু রময়মে। 
বাং�ামদশ রেী�ঙ্ামক ঋে 
রদময়মে আর রেী�ঙ্া সারা 
প্ররবীর কাে প্রমক ঋে রনময়মে। 
এরটই ওই প্দমশর সমঙ্ আোমদর 
রেধান পারকিকযু। এোড়া বাং�ামদশ 
দরষেে স্দানমকও ঋে রদময়মে। 
এমদশ এখন প্যেন ঋে প্নয়, 
প্তেরন ঋে প্দয়ও। অনযুরদমক, 
রেধানেন্ত্রী প্দমশর অরকিনীরতমক 
একরট শক্ত র�রত্তর ওপর 
রেরতরষ্ত কমরমেন রবধায় অমনক 
বড় বড় প্দশ প্খ�ারপ �ম�ও ঋে 
পররমশামধ বাং�ামদশ এক রদমনর 
জমনযুও প্খ�ারপ �য়রন। কারে এ 
প্দমশর অরকিনীরতর র�ত অমনক 
গ�ীমর রেররত।’
ঢারব োরৈ�ীমগর স�াপরত 
সনরজত চন্দ দামসর স�াপরতমত্ব 
এবং সাধারে সম্পাদক সাদ্দাে 
প্�ামসমনর সঞ্চা�নায় অন্ষ্ামন 
অনযুানযুমদর েমধযু বক্তবযু রামখন 
ঢারব উপউপাচাযকি (রেশাসন) 
অধযুাপক ে. ে্�াম্দ সাোদ, 
য্ব�ীমগর প্চয়ারেযুান প্শখ 
িজম� শােস পরশ, োরৈ�ীমগর 
স�াপরত আ� নার�য়ান খান জয় 
এবং সাধারে সম্পাদক প্�খক 
�ট্াচাযকি।
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অরচ এতরদন রেরযুাচার কমর 
আসমে। বম� আসমে আোমদর 
ররজাম�কির প্কামনা ঘাটরত প্নই।
আইএেএমির ঋে প্দওয়ার শতকি 
‘খ্ব শক্ত’ উমলেখ কমর রেজকিা 
িখরু� বম�ন, তারা বম�মে 
প্কারাও সাবরসরে (�ত্কিরক) 
প্দওয়া যামব না। প্তম� সাবরসরে 
প্দওয়া বন্ধ করমত �মব
শরনবার (৬ আগস্ট) দুপ্মর 
রাজধানীর নয়াপ্মন রবএনরপর 
প্কন্দীয় কাযকিা�ময়র সােমনর 
সড়মক এক োরৈ সোমবমশ 
এসব করা বম�ন রতরন। প্�া�ায় 
প্র�মশর সমঙ্ সংঘমষকি গুর�রবধি 
�ময় রচরকৎসাধীন অবস্ায় োরা 
যাওয়া প্জ�া োরৈদম�র স�াপরত 
নূমর আ�ে �তযুার রেরতবামদ 
োরৈ সোমবমশর আময়াজন কমর 
োরৈদ�।
সোমবমশ জ্া�ারন রেরতেন্ত্রী 
নসরু� �ারেদ রবপ্র বক্তমবযুর 
রেসঙ্ প্টমন রেজকিা িখরু� বম�ন, 
রতরন বম�রেম�ন- জ্া�ারন 
প্তম�র দাে একট্ বাে়ামনা �মব। 
তা স�নীয় পযকিাময় রাকমব। তার 
কময়ক ঘণ্া পরই প্তম�র দাে 

৫০ শতাংশ বারে়ময়  রদময়মেন।
রবএনরপর ে�াসরচব বম�ন, 
জ্া�ারন প্তম�র েূ�যু ব্রধি প্দমশর 
অরকিনীরতমত �য়ংকর রবরূপ রে�াব 
প্ি�মব। এই জ্া�ারন প্তম�র 
দাে ব্রধি প্দমশর োন্ষমক 
ষেরতরেস্ত করমব। েূ�যু ব্রধির 
সমঙ্ সমঙ্ প্বমে় যামব পররব�ন 
বযুয়, �াে়া, রনতযুরেময়াজনীয় 
রজরনসপমরৈর দাে। চা�, ো� 
প্তম�র দাে রবিগুে প্রমক রতনগুে 
�মব।
রতরন বম�ন, অনবধ ষেেতা 
রটরকময় রাখার জনযু সরকার 
দুনকিীরত শুরু কমরমে। প্দমশর 
অরকিনীরত ধ্ংস কমর প্িম�মে। 
েধযুরামত �োৎ কমরই জ্া�ারন 
প্তম�র দাে রবিগুে, রতনগুে 
ব্রধি কমরমে। প্য রেমজম�র দাে 
৮৮ টাকা রে� প্সটা কমরমে 
১১৪ টাকা। ৮৯ টাকার প্পমরিা� 
কমরমে ১৩০ টাকা। যার িম� 
আজ রাস্তায় যানবা�ন কমে 
প্গমে।
জ্া�ারন প্তম�র দাে ব্রধির 
িম� যারা রদন আমন রদন খায় 
তারা সবমচময় প্বরশ ষেরতরেস্ত 
�মব জারনময় িখরু� বম�ন, 
আইএেএমির কামে ঋে 
প্চময়মে সামে় চারশ প্কারট 
ে�ার। ররজা�কি কমে যাওয়ার 
কারমে তারা ঋে রনমছে। অরচ 
এতরদন রেরযুাচার কমর আসমে। 
বম� আসমে আোমদর ররজাম�কির 
প্কামনা ঘাটরত প্নই।
আইএেএমির ঋে প্দওয়ার 
শতকি খ্ব শক্ত উমলেখ কমর রেজকিা 
িখরু� বম�ন, তারা বম�মে 
প্কারাও সাবরসরে (�ত্কিরক) 
প্দওয়া যামব না। প্তম�র 
সাবরসরে প্দওয়া বন্ধ করমত 
�মব।
রতরন আরও বম�ন, কাঁচা 
েররমচর প্করজ এখন ৩০০ টাকা। 
োন্মষর ওপর অতযুাচার রনযকিাতন 
শুরু �ময়মে। োন্ষ এখন 
রদমশ�ারা �ময় প্গমে, প্দয়াম� 
রপে প্েমক প্গমে। সরকারমক 
ষেেতা প্রমক সররময় প্দওয়া 
একজন প্দশমরেরেমকর কাজ 
বম� েন্তবযু কমর রেজকিা িখরু� 
আরও বম�ন, বতকিোন সরকার 
বাং�ামদমশর জনযু �য়াব� দানমব 
পররেত �ময়মে। প্সজনযু এমদর 
ষেেতা প্রমক সররময় প্দওয়াই 
প্দশমরেরেমকর কাজ। সেস্ত 
রাজননরতক দ� ও সংগেনমক 
সংগরেত কমর একটা দুবকিার গে 
আমন্া�ন গমে় ত্�মত �মব।
নূমর আ�ে ও আব্দ্র রর�মের 
�তযুা প্কামনা রবরছেন্ন ঘটনা নয় 
উমলেখ কমর রবএনরপ ে�াসরচব 
বম�ন, এটা একটা স্পররকরপিত 
�তযুাকাণ্ড। আওয়ােী �ীগ 
আজমক ষেেতায় রটমকই আে 
�তযুা, গুে, খ্ন ও রেরযুা োে�া 
রদময়। গত ১৫ বেমর রবএনরপর 
৬ শতারধক প্নতাকেকিীমক গুে 
কমরমে তারা। জাতীয় সংসদ 
সদসযুস� প্নতা-কেকিীরা এর েমধযু 
রময়মেন। স�স্ারধক প্নতাকেকিীমক 
�তযুা করা �ময়মে। ৩৫ �াখ 
প্নতাকেকিীমক রাজননরতক�ামব 
রেরযুা োে�া রদময় �য়রারন 
করা �মছে। োরৈদম�র স�াপরত 
রওনক্� রোবমের স�াপরতমত্ব 
আর সাধারে সম্পাদক সাইি 
ো�ে্দ জ্ময়ম�র সঞ্চা�নায় 
সোমবমশ আরও বক্তবযু রামখন 
রবএনরপর স্ায়ী করেরটর সদসযু 
গময়শ্বর চন্দ রায়, �াইস 
প্চয়ারেযুান শােস্জ্াোন দুদু, 
রবএনরপ প্নতা আোন  উলো� 
আোন, আব্দ্স সা�াে, খায়রু� 
করবর প্খাকন রেে্খ।
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রতরন বম�মেন, জ্া�ারন প্তম�র 
অস্া�ারবক েূ�যুব্রধির নামে 
আইএেএমির শতকি োনার েধযু 
রদময় সরকার রবষ রগ��। এই 
রবষ এখন অরকিনীরতর প্দম� 
েরড়ময় রাজনীরত ও সোমজ 
রবস্ত্ত �মব।

শরনবার ঢাকা ে�ানগর ওয়াককিাসকি 
পারটকির উমদযুামগ জ্া�ারন প্তম�র 
েূ�যুব্রধির রেরতবামদ রবমষো� 
রেরে� ও সোমবমশ রেধান 
অরতররর বক্তমবযু এসব করা 
বম�ন বম� গেোধযুমে পাোমনা 
এক সংবাদ রবজ্রপ্তমত জানামনা 
�য়। রামশদ খান প্েনন সোমবমশ 
�াচ্কিযুয়ার� য্ক্ত �ময় বক্তবযু প্দন। 
পারটকির অরিমসর সােমন প্রমক 
দ�ীয় প্নতা–কেকিীরা একরট 
রেরে� রনময় জাতীয় প্রেসক্ামবর 
সােমন এমস সোমবশ কমরন।
রামশদ খান প্েনন বম�ন, 
আইএেএি প্যসব প্দমশ 
তামদর সা�ামযযুর �াত বারড়ময় 
প্দয়, প্সসব প্দমশই অরকিননরতক 
ও রাজননরতক অরস্রতশী�তা 
স্রষ্ট �য়। রতরন বম�ন, তবরশ্বক 
সংকমটর বাস্তবতা স্ীকার কমর 
প্য করারট ব�া রেময়াজন, তা 
�ম�া এই সংকমটর দায়�ার 
সাধারে োন্মষর ওপর চারপময় 
প্দওয়া যায় না।
জ্া�ারন খামত দুই দশক ধমর 
দুনকিীরত ও �্টপাট চ�মে উমলেখ 
কমর রামশদ খান প্েনন বম�ন, 
এসব দুনকিীরত ও �্টপামটর 
রবরুমধি রেময়াজনীয় বযুবস্া রনম� 
এই সংকট এড়ামনা প্যত। রকন্তু 
রকে্ দুনকিীরতবাজ, অসৎ বযুরক্তর 
প্�াম�র কারমে অরকিনীরতর 
প্য দশা �মত চম�মে, তামত 
জনগমের তধযকি বজায় রাখা 
করেন। এরপরও গযুাস, পারন ও 
রবদুযুমতর েূ�যুব্রধি �মব েড়ার 
উপর খাঁড়ার ঘা।
ওয়াককিাসকি পারটকির ঢাকা ে�ানগমরর 
সাধারে সম্পাদক রকমশার রাময়র 
সঞ্চা�নায় ঢাকা ে�ানগমরর 
স�াপরত বীর ে্রক্তমযাধিা আব্� 
প্�াসাইমনর স�াপরতমত্ব অন্ষ্ামন 
আরও বক্তবযু প্দন জা�াঙ্ীর 
আ�ে িজ�্ ও প্তৌর�দুর র�োন 
রেে্খ।
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রির�ং প্স্টশমন জ্া�ারন রনমত 
আসা রশষোরকিী জার�দু� ইস�াে 
জার�দ বম�ন, আেরা প্কেন 
প্দমশ বাস করর, প্যখামন 
জনগমের প্কামনা েতােমতর 
রেময়াজন �য় না, জনগমের 
সােমরকিযুর করা রবমবচনা �য় না। 
যখন যার প্যটা করমত ইমছে 
�য় প্সটা করমে, যখন ইমছে 
দ্বযুেূম�যুর দাে বারড়ময় প্দওয়া 
�মছে। এ�ামব একটা প্দশ চ�মত 
পামর না।
রতরন বম�ন, সরকারর প্�ামকরা 
চ্রর করমত করমত এেন অবস্ায় 
প্পৌঁমেমে, চ্রর এখন সাধারে 
োন্মষর োরার ওপর চারপময় 
প্দওয়া োড়া তামদর আর প্কামনা 
উপায় প্নই। �োৎ প্তম�র দাে 
বারড়ময় সরকার রনমজমদর প্বাঝা 
�া�কা করমে।
রামস� ইস�াে নামের একজন 
বম�ন, হুট কমর প্তম�র দাে 
সরকার এমতা বারড়ময় রদময়মে, 
কী ব�ব রকে্ই ব্ঝমত পাররে 
না।আোমদর রকে্ ব�ার প্নই, 
কারে আেরা ব�ম� প্কামনা 
�া�ও �য় না। সাধারে োন্মষর 
করায় রকে্ যায় আমস না।
রতরন বম�ন, গতকা�ই আোর 
গারড়মত প্ত� প্শষ �ময় রগময়মে। 
রকন্তু বযুস্ততার কারমে আর 
প্নওয়া �য়রন। আজমক পামম্প 
এমস প্দরখ দাে রোয় অমধকিক 
প্বমড় প্গমে। এর রে�াব প্তা সব 
পযকিাময়ই পড়মব। আেরা প্কারায় 
যাব? কী�ামব বাঁচব?
নাে রেকামশ অরনছে্ক এক 
সরকারর কেকিকতকিা বম�ন, সরকার 
যখন প্য রসধিান্ত প্নমব আোমদর 
প্সটাই প্েমন রনমত �মব। আেরা 
এেন এক প্দমশ বসবাস করর, 
প্যখামন আোমদর খ্ব প্বরশ 
েতােত রেদান বা েূ�যুায়মনর 
স্মযাগ প্নই। সরকার প্তম�র 
দাে বারড়ময়মে, আেরা যারা 
গারড় চা�াই আোমদরমক বাধযু 
�ময় প্স দামেই রকনমত �মব।
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R¡vjvwb †Z‡j Av¸b

†Z‡ji `vg evov‡bvi 

wm×všÍ : hvÎx Kj¨vY 

mwgwZ

আওয়াজরবরে প্েস্ক: রবশ্ববাজামর জ্া�ারন 
প্তম�র দাে কোর স্মযাগ রনময় বাং�ামদশ 
প্পমরিার�য়াে করমপামরশন (রবরপরস) গত 
সাত বেমর ৪২ �াজার প্কারট টাকা ে্নািা 
কমরমে। প্স ত্�নায় এই সাত বেমর োরৈ 
একবার সাোনযু করেময়রে� জ্া�ারন 
প্তম�র দাে। রবশ্ববাজামর দাে কোর 
েমধযুই বাং�ামদশ প্রগুম�টরর করেশমনর 

(রবইআররস) আইমনর 
বযুতযুয় ঘরটময় গতকা� 
শুক্বার রোয় েধযুরামত 
রেমজ�, প্কমরারসন, 
অকমটন ও প্পমরিাম�র 
দাে বারড়ময়মে সরকার। 
এর েমধযু পেযু পররব�ন ও গেপররব�মন 
বযুবহৃত রেমজম�র দাে রোয় ৪৩ শতাংশ, 

প্কমরারসনও রোয় 
৪৩ শতাংশ, 
প্পমরিা� ৫১ 
শতাংমশর প্বরশ 
এবং অকমটমনর 
দাে বাড়ামনা 

�ময়মে ৫১ দশরেক ৬৮ শতাংশ। এসব 
জ্া�ারনর েমধযু প্দশীয় গযুাস প্ষেমরৈর       

উপজাত কনমেনমসট পররমশাধন কমর 
প্পমরিাম�র প্জাগামনর শত�াগ আমস। 
আর কনমেনমসট প্রমক আমস অকমটমনর 
চার�দার ৪০ শতাংশ।
শুক্বার রাত ১০টায় সরকামরর এক 
রেজ্াপমনর োধযুমে জ্া�ারন প্তম�র দাে 
বাড়ামনার এ প্ঘাষো প্দওয়া �য়। 
    (বারক অংশ ১১ প্ষ্ায়)

†c‡U«vj-wW‡R‡ji `vg 

†Kvb †`‡k KZ?

আওয়াজরবরে প্েস্ক: কমরানা�াইরাস ে�াোরর আর 
রারশয়া-ইউমক্ন য্মধি রবশ্বজ্মড় প্দখা রদময়মে চরে 
অরকিননরতক েন্া। প্দমশ প্দমশ অরকিননরতক রবপযকিময়র 
করুে স্র বাজমত শুরু কমরমে ইরতেমধযু। এই সংকমট 
রবমশ্বর রেরে প্দশ র�মসমব এমকবামর প্দউর�য়া �ময় 
প্গমে দরষেে এরশয়ার প্দশ রেী�ঙ্া। চ�োন এই 
রবপযকিময় রবমশ্বর রবর�ন্ন প্দমশ জ্া�ারনর দাে কেম�ও 
বাং�ামদশস� এরশয়ার রকে্  (বারক অংশ ১১ প্ষ্ায়)

†Z‡ji `vg e„w×

evBK wewµ K‡i w`‡Z 

Pvb A‡b‡KB

আওয়াজরবরে প্েস্ক: জ্া�ারন প্তম�র দাে বাে়ামনার 
প্ঘাষোর পর অন�াইমন প্োটরসাইমক� রবরক্র র�রড়ক 
পমড়মে। প্িসব্মক বাইক সংক্ান্ত রবর�ন্ন গ্রুপ এবং 
রবক্য় েট কেস�                 (বারক অংশ ১১ প্ষ্ায়)

A‡bK †`‡ki Zzjbvq 

†`‡k R¡vjvwb †Z‡ji 

`vg Kg: Z_¨gš¿x

আওয়াজরবরে প্েস্ক: েূ�যুব্রধির পরও অমনক প্দমশর 
ত্�নায় প্দমশ জ্া�ারনর দাে কে বম� েন্তবযু কমরমেন 
আওয়ােী �ীমগর য্গ্ম সাধারে সম্পাদক এবং তরযু ও 
সম্প্রচারেন্ত্রী ে. �াোন ো�ে্দ।
    (বারক অংশ ১১ প্ষ্ায়)

AvBGgG‡di KwVb 

kZ© c~iY Ki‡Z 

†Z‡ji `vg evwo‡q‡Q 

miKvi: dLiæj

আওয়াজরবরে প্েস্ক: জ্া�ারন প্তম�র দাে ব্রধির িম� 
যারা রদন আমন রদন খায় তারা সবমচময় প্বরশ ষেরতরেস্ত 
�মব েন্তবযু কমর রবএনরপর ে�াসরচব রেজকিা িখরু� 
ইস�াে আ�েগীর বম�মেন, সরকার আন্তজকিারতক ে্দ্া 
ত�রবম�র (আইএেএি) কামে ঋে প্চময়মে সামে় চারশ 
প্কারট ে�ার। ররজা�কি কমে যাওয়ার কারমে তারা ঋে 
রনমছে।     (বারক অংশ ১১ প্ষ্ায়)

আওয়াজরবরে প্েস্ক: বাং�ামদশ যারৈী ক�যুাে সরেরতর 
ে�াসরচব প্োজামম্� �ক প্চৌধ্রী বম�ন বম�মেন, 
রবশ্ববাজামর বতকিোমন জ্া�ারন প্তম�র দাে রনম্নে্খী। এ 
সেময় বাজার পযকিমবষেে না কমর প্কব� আইএেএমির 
প্রেসরক্পশন বাস্তবায়মন দাে বাে়ামনার রসধিান্ত 
অমযৌরক্তক ও গেরবমরাধী।        (বারক অংশ ১১ প্ষ্ায়)

ev‡m DV‡Z hy×, wØ¸Y 

fvovq wei³ hvÎxiv

আওয়াজরবরে প্েস্ক: �োৎ জ্া�ারন প্তম�র েূ�যুব্রধির 
কারমে শরনবার সকা� প্রমকই রাজধানীমত গেপররব�ন 
চ�াচ� কমে প্গমে। পররব�ন কে রাকায় তামত উেমত 
যারৈীমদর রীরতেত য্ধি করমত �মছে। আবার বামস ওোর 
স্মযাগ প্পম�ও অরতররক্ত �াড়া গুেমত �মছে যারৈীমদর।  
              (বারক অংশ ১১ প্ষ্ায়)

Gfv‡e GKUv †`k 

Pj‡Z cv‡i bv

আওয়াজরবরে প্েস্ক: পূবকি প্ঘাষো োড়াই জ্া�ারন প্তম�র 
দাে বাড়ায় প্ষোম� ি্ঁসমেন সাধারে োন্ষ। যার রে�াব 
পমড়মে রাজধানীর রির�ং প্স্টশনগুম�ামত। শরনবার (৬ 
আগস্ট) সকাম� বাড্া-রােপ্রা এ�াকার একারধক 
পামম্প রগময় প্দখা প্গমে, খ্ব রেময়াজন োড়া প্কউ 
পামম্প আসমেন না। কত্কিপষে ব�মে, অনযুানযু রদমনর 
ত্�নায় রবরক্ প্নমে প্েমকমে অমধকিমক।
   (খবমরর বারক অংশ ১১ প্ষ্ায়)

AvBGgGd †h †`k‡K 

mvnvh¨ K‡i, †m †`‡kB 

Aw¯’wZkxjZv m„wó nq: 

†gbb

আওয়াজরবরে প্েস্ক: আইএেএি প্যসব প্দশমক 
সা�াযযু কমর, প্সসব প্দমশই অরকিননরতক ও রাজননরতক 
অরস্রতশী�তা স্রষ্ট �য় বম� েন্তবযু কমরমেন বাং�ামদমশর 
ওয়াককিাসকি পারটকির স�াপরত রামশদ খান প্েনন।
    (বারক অংশ ১১ প্ষ্ায়)

`~icvjøvq 40 cqmv Ges

gnvbMix‡Z 35 cqmv

evo‡jv ev‡mi fvov

আওয়াজরবরে প্েস্ক: জ্া�ারন 
প্তম�র েূ�যু ব্রধির কারমে 
বাসোর�কমদর দারবর ে্মখ বাস 
�াড়া বাড়া� বাং�ামদশ সে়ক 
পররব�ন কত্কিপষে (রবআররটএ)।

রবআররটএর রসধিান্ত অন্যায়ী 
দূরপালোর বামস রেরত 
রকম�ারেটামরর জনযু যারৈীরেরত 
�াড়া ৪০ পয়সা বারড়ময় ২ টাকা
    (বারক অংশ ১১ প্ষ্ায়)

R¡vjvwb †Z‡ji 

evowZ `vg 

cÖZ¨vnvi bv 

Ki‡j niZvj: 

wmwcwe

আওয়াজরবরে প্েস্ক: জ্া�ারন প্তম�র বাড়রত 
দাে রেতযুা�ার না করম� প্জ�া-উপমজ�ায় 
প্ঘরাও, অবমরাধ এবং রেময়াজমন �রতাম�র 
েমতা কেকিসূরচ প্দওয়ার প্ঘাষো রদময়মে 
বাং�ামদমশর করেউরনস্ট পারটকি (রসরপরব)। 
শরনবার রাজধানীর প্মন এক রেরতবাদ 
সোমবশ প্শমষ রসরপরবর সাধারে সম্পাদক 
রুর�ন প্�ামসন (ররেসে) এই প্ঘাষো প্দন। 
       (বারক অংশ ১১ প্ষ্ায়)


