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সিনেমানেই সেনেনে প্রসেসঠিে 
েরনে চাই

িবাই সিরাটা সিনে সবশ্বোপ 
সেেনবা : হািাে মাহমুি

অববধ অসিবািীনির োনে  
োগানে চাে অ্াডামি

মেয়র এররক অ্যাডযােস বলেলেন, দরষিণযাঞ্চেীয় 
সীেযান্ত রদলয় আসযা প্যায় ১০ হযাজযার অববধ 
অরিবযাসীলক দ্রুততযার সযালে কযাজ করযার অনুেরত 
মদওয়যা মহযাক।  

জগন্যাে রবশ্বরবদ্যােলয়র ইংলররজ রবিযালগর রিষিযাে্ী 
ইরযা রবশ্বযাস কলরন, মে েযার িযালেযােযাগযার জযায়গযাটযা 
রনলয় কযাজ করলে মসই কযাজ রনলয় অলনকদূর এরগলয় 
মেলত পযালর।

রবশ্বকযালপর েলতযা এত বড় আসলর মেেলবযা িযাবলতই 
রনলজর মিতর েবুই উলতেজনযা কযাজ করলে। এত বড় 
আসলর বযাংেযালদলির হলয় অংিগ্রহণ করলত েযারছি 
এটযাই সবলেলয় বড় গলব্র রবষয় আেযার কযালে।

রাসের 
সেষেৃনে্ 

আমন্ত্রণ পায়সে 
সেে সিে

আওয়ােসবসড সডস্ক: আগযােী 
১৯ মসলটেম্বর মসযােবযার অনুরঠিত 
হলব ররিলটলনর রযারন রবিতীয় 
এরেজযালবলের রযাষ্টীয় মিষকৃত্। 
মসই অনুঠিযালন অংি রনলত আেন্ত্রণ 
জযানযালনযা হলয়লে রবশ্বলনতযালদর। 
তলব রতনরট মদলির মকযানও 
প্রতরনরধলক আেন্ত্রণ জযানযালনযা 
হয়রন। এই রতন মদি হে- রযারিয়যা, 
মবেযারুি ও রেয়যানেযার।
                (বযারক অংি ২য় পঠৃিযায়)

গে ৪০ বছনর 
যকু্তরান্রে সেনের 
সরোি্ভ িব্ভসেননে

উত্তর আনমসরো অসিি: 
ইউনরেনের সবরুনধে চেমাে 
যনুধের পসরনপ্রসষিনে যকু্তরা্রে 
রাসেয়া সেনে সেে আমিাসে 
সেসষধে েরার সচষ্া েরনছ। এ 
সবষনয় সে৭ সিেগুনোর িনগে 
সযাগানযাগ েনরনছ োরা। এই 
প্রনচষ্ায় এেসরিে হওয়ার েন্য 
িারেনেও আহ্াে োসেনয়নছ 
যকু্তরা্রে। এেই িনগে রাসেয়া 
এ ধরনের সোনো সেনষধাজ্া 

এডানে সচষ্া েরনছ। এই 
পসরসথিসেনে মনস্কা িারনে 
সেে আমিাসেনে সবোে ছাড 
স�াষণা েনরনছ।
প্রেৃেপনষি, যকু্তরা্রে বেনছ সয 
রাসেয়াে সেনের মূে্ সেধ্ভারণ 
ইউনরেনে রাসেয়ার অববধ 
যনুধের েহসবনের উতিনে 
আ�াে েরনব। 

(খবনরর বাসে অংে ২য় পঠৃিায়)

যকু্তরান্রে পঞ্াে বছনরর মানে 
িংখ্াে� ুহনব সরিস্ােরা

উত্তর আনমসরো অসিি: গত 
শুক্রবযার সংবযাদ সংস্যা দ্ 
গযারড্য়যালন এক প্রতলবদলন এ 
তে্ জযানযা মগলে। প্রতলবদলন 
বেযা হলয়লে,রপউ ররসযাে্ 
মসনটযালরর প্কযারিত গলবষণযার 
ফেযাফলে মদেযা মগলে, 
সযাম্প্ররতক প্বণতযা অব্যাহত 

েযাকলে ২০৭০ সযালের েলধ্ 
েযারক্ন েকু্তরযালষ্টর ররিস্যানরযা 
সংে্যােঘ ু মগযাঠিীলত পররণত 
হলত পযালর।  আগযােী ৫০ 
বেলর আলেররকযায় ধে্ েে্যা 
মকেন হলব তযা রনধ্যারণ করলত 
সেীষিযারট েযােযায় েযারক্ন 
সংস্যারট। (েবলরর বযারক অংি ২য় পঠৃিযায়)

েসেপরিহীেনির 
সেনয় সখো 
চেনছই!

উত্তর আনমসরো অসিি: 
মটক্যাসসহ সীেযালন্তর 
িহরগুলেযা মেলক বযাসলেযালগ 
মেযাকজনলক পযারিলয় মদয়যা 
হলছি মডলেযালক্রটিযারসত 
নগরগুলেযালত। রযাজবনরতক 
েযাপ সরৃটি করযার জন্য ঘরুট 
রহলসলব ব্বহযার করযা হলছি 
অরিবযাসীলদর। সব্লিষ 
ম্যাররডযা রযালজ্র গিন্র তযাঁর 
রযালজ্ পযািযালনযা কলয়কি 
অরিবযাসীলক রবেযালন কলর 
ে্যাসযােুলসটলসর েযাে্যা মিরনয়যাড্

(খবনরর বাসে অংে ২য় পঠৃিায়) 
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রাসের সেষেৃনে্ আমন্ত্রণ 
পায়সে সেে সিে

সযালবক মসযারিবয়ত ইউরনয়লনর মদি 
ইউলক্রলন হযােেযালক মকন্দ্র কলর ররিলটন 
ও এর পরচিেযা রেত্ররযা রবশ্বেলঞ্চ রযারিয়যা 
ও তযার রেত্র মবেযারুিলক রবরছিন্ করলত 
েযাইলে। এ জন্য রযারিয়যার রবরুলধে 
অে্বনরতক রনলষধযাজ্যা েযাড়যাও মবি রকেু 
পদলষিপ গ্রহণ কলরলে পরচিেযা মদিগুলেযা। 
রেয়যানেযালরর মরযারহঙ্যা জনলগযাঠিীর ওপর 
নিৃংসতযা েযারেলয়লে মদিরটর সযােররক 
বযারহনী। এেযাড়যা রনব্যারেত সু রে সরকযারলক 
ষিেতযােু্ত করযায় রেয়যানেযালরর জযান্তযা 
সরকযালরর কে্কত্যালদর ওপর ররিলটন 
রনলষধযাজ্যা জযারর রলয়লে।
ররিরটি গণেযাধ্ে রবরবরস জযারনলয়লে, 
েনডলন রযারনর মিষকৃলত্ ৫০০ জলনর 
মবরি রবলদরি অরতরে উপরস্ত েযাকলবন। 
ইলতযােলধ্ রবলশ্বর অরধকযাংি মদলির 
রযাষ্টপ্ধযানলক আেন্ত্রণ জযানযালনযা হলয়লে। 
ররিলটলনর সলঙ্ কূটবনরতক সম্পক্ রলয়লে, 
এেন সব মদলির মনতযালক আেন্ত্রণ জযানযালনযা 
হলছি। েযারক্ন মপ্রসলডনট মজযা বযাইলডন ও 
তযার স্তী ফযাস্্ মেরড রজে বযাইলডন এবং 
কযানযাডযা, অল্রেরেয়যা ও রনউরজে্যালনডর 
প্ধযানেন্ত্রীরযা রযারনর মিষকৃলত্ রনলজলদর 
উপরস্রতর রবষয়রট রনরচিত কলরলেন।  
তলব ওই রতন মদলির মকযানও প্রতরনরধলক 
আেন্ত্রণ জযানযালনযা হয়রন। গত বহৃস্পরতবযার 
স্কটে্যালনডর বযােলেযারযাে প্যাসযালদ েযারযা 
েযান রযারন রবিতীয় এরেজযালবে। তযার বয়স 
হলয়রেে ৯৬ বের।  সূত্র: রয়টযাস্

গে ৪০ বছনর যকু্তরান্রে 
সেনের সরোি্ভ িব্ভসেননে

এ(েযাড়যাও, এই পদলষিপরট েকু্তরযাষ্টলক 
দ্রুত বধ্েযান ববরশ্বক েদু্যাস্ীরতর রবরুলধে 
েড়যাই করলত সহযায়তযা করলব বলে আিযা 
করযা হলছি। 
রজ৭ গ্রুলপর সদস্ মদিগুলেযা রযারিয়যার 
মতে আেদযারনর ওপর রনলষধযাজ্যা েযারপলয় 
মদওয়যার পদলষিপ মনওয়যার প্রতশ্রুরত 
রদলয়লে।
সূলত্রর েবর রযারিয়যা তযার অপররলিযারধত 
মতে রবরক্র মেলক প্যাপ্ত অে্ ইউলক্রলনর 
রবরুলধে েেেযান সযােররক অরিেযালন 
ব্বহযার করলে। ইউলক্রলন রযারিয়যার 
হযােেযার রবরুলধে আলেররকযাসহ পরচিেযা সব 
মদিই কলিযার অবস্যান রনলছি। রযারিয়যার 
ওপর মবি রকেু অে্বনরতক রনলষধযাজ্যাও 
জযারর কলরলেন রতরন। রকনু্ত রযারিয়যা, এই 
রনলষধযাজ্যা উলপষিযা কলরই ইউলক্রলনর 
রবরুলধে তযার অরিেযান অব্যাহত মরলেলে। 
সূত্র: রয়টযাস্।

যকু্তরান্রে পঞ্াে বছনরর 
মানে িংখ্াে� ুহনব 

সরিস্ােরা
রপউ তযার গলবষণযার জন্য েযাররট রিন্ 
পরররস্রত বতরর কলরলে।  গলবষণযার 
ফেযাফলে রপউ বেলে, বত্েযালন ররিস্যান 
ধলে্ মবলড় ওিযা প্যায় এক ততৃীয়যাংি 
েযারক্রন ৩০ বেলর মপৌঁেযালনযার আলগই 
রে্রে ধলে্র প্রত রবশ্বযাস হযাররলয় ধে্রট 
ত্যাগ কলর। আর অরতররক্ত সযাত 
িতযাংি ৩০ বের বয়লসর পলর ধে্রট 
ত্যাগ কলর। এেন পরররস্রত েেলত 
েযাকলে ২০৭০ সযালের েলধ্ েকু্তরযালষ্টর 
মেযাট জনসংে্যার ৪৬ িতযাংি রে্রে 
ধলে্ েযাকলব। অন্যরদলক ৪১ িতযাংি 
েযারক্রনর মকযালনযা ধে্ েযাকলব নযা। এর 
েযালন েকু্তরযালষ্ট সংে্যাগররঠি রহলসলব 
েযাকলব নযা ররিস্ধে্।
েসেপরিহীেনির সেনয় সখো 

চেনছই!
আলেররকযার উচ্চরবতে ও মসরেররিরটলদর 
অবকযালির স্যান হলছি ে্যাসযােুলসটলসর 
েযাে্যা মিরনয়যাড্। স্বলনের এ অবকযাি 
এেযাকযায় নরেপত্রহীন অরিবযাসীলদর 
পযারিলয় মদয়যা হলছি। ১৪ মসলটেম্বর 
বধুবযার মদয়যা এক রববরৃতলত ম্যাররডযা 
রযাজ্ গিন্র রড মসনটলসর অরফস মেলক 
মদয়যা রববরৃতলয় বেযা হয়, নরেপত্রহীন 
অিবযাসীলদর রনউইয়ক্, ক্যারেলফযারন্য়যা, 
ে্যাসযােুলসটলসর েলতযা রযাজ্ িযালেযা 
মদেিযাে করলত পযারলব। ওইসব রযাজ্ 
নরেপত্রহীন অরিবযাসীলদর সযাহযাে্ কলর 
মপ্রসলডনট মজযা বযাইলডলনর সীেযান্ত মেযােযা 
নীরতলক তযারযা সেে্ন জযানযালত পযালর বলে 
ম্যাররডযার গিন্র বলেন। 
ে্যাসযােুলসটসসহ মডলেযালক্রটপ্ধযান 
নগরগুলেযালত নরেপত্রহীন অরিবযাসীলক 
পযািযালনযার পর স্যানীয় সরকযার ও মবসরকযারর 
সংস্যাগুলেযা রবপন্ েযানুলষর পযালি দযাঁড়যালছি। 
তযালদর েযাবযার ও বযাসস্যালনর ব্বস্যা করলে। 
আলেররকযার েযানুষজন রনরযাপদ জীবলনর 
আিযায় আলেররকযায় আশ্রয়প্ত্যািী হলছি। 
েযানুষ উদযার হযালত তযালদর আশ্রলয়র ব্বস্যা 
করলে। েরদও রযাজনীরতরবদরযা ইরেলগ্রিন 
সেস্যার সেযাধযালন মকযালনযা উপযায় রনলয়ই 
মকবে ঐক্বধে হলত পযারলেন নযা।
বাংোর গানয়ে ইউএিএ'র 
চ্াসপিয়ে সেউয়নে্ভর িবেু

জেকযালেযা আলয়যাজলন অনুরঠিত হলেযা আররটরির 
সংগীলতর ররলয়রেরট মিযা উৎসব গ্রুপ 
মপ্লজনটস বযাংেযার গযালয়ন ইউএসএ এর 
গ্র্যানড রফনযালে। প্রতলেযারগতযায় ে্যারম্পয়ন 
হওয়যার মগৌরব অজ্ন কলরলেন রনউইয়লক্র 
েযায়রুে ইসেযাে সবজু। রযাজধযানীর মবঙ্ে 
েযারটিরেরডয়যা সু্রডওলত ে্যারম্পয়লনর 
হযালত পরুস্কযার মক্রস্ ও মেক তুলে মদন 
কৃরষেন্ত্রী ডক্টর আবদুর রযাজ্যাক। এসেয় 
রবেযারকেনডেী এবং আেরন্ত্রত অরতরেবনৃ্দ 

উপরস্ত রেলেন। েূড়যান্তিযালব েলনযানীত 
১১ প্রতলেযাগী এরদন পযারফরলেন্স 
কলরন। অনুঠিযালন কৃরষেন্ত্রী ডক্টর আবদুর 
রযাজ্যাক বলেন, বযাংেযার গযালয়ন ইউএস 
অনুঠিযান বযাংেযার মেযাকসংগীলতর সলঙ্ 
প্বযাসী তরুণ প্জন্মর মেেবন্ধন বতরী 
করলব। তযারযা প্বযালস মেলকও বযাংেযা 
গযালনর েে্যা কলর, বযাংেযা গযানলক এত 
সুন্দরিযালব উপস্যাপন করলেযা তযা মদলে 
সরত্ েবু িযালেযা েযাগলে। আররটরিলক 
ধন্যবযাদ এত সুন্দর আলয়যাজলনর জন্য। 
এ সেয় আররটরির মেয়যারে্যান আেহযাজ্ব 
মেযারলিদ আেে বলেন, প্বযাসীলদর 
মিকলড় মফরযা ও বযাংেযা সংস্করৃতলক সেধৃে 
করলত এবং  রবলশ্বর সব েযানুলষর কযালে 
েরড়লয় রদলতই আররটরির এই আলয়যাজন। 
আজীবন বযাংেযা গযান ও বযাংেযালদলির 
েযানুষলক িযালেযাবযাসযার আহ্যান জযানযান 
রিল্ীলদর প্রত। অনুঠিযালনর রবলিষ 
অরতরে এফরবরসরসআইলয়র মপ্রডলডনট 
ও আররটরির িযাইস মেয়যারে্যান মেযা. 
জরসেউরদিন বলেন,  আরে মতযােযালদর গযান 
শুলন েগু্ধ হলয়রে। অলনলকই িযালেযা বযাংেযা 
বেলত পযালরনযা রকনু্ত এত সুন্দর বযাংেযা গযান 
গযাওয়যা সরত্ অসযাধযারণ। বযাংেযার গযালয়লনর 
ইউএসর এই আলয়যাজন নতুন একরট 
েযাত্রযা বতরী কলরলে। আরে আন্তররকিযালব 
ধন্যবযাদ জযানযাই, উৎসবগ্রুপ এবং 
অন্যযান্য স্পন্সর মকযাম্পযানীলক েযারযা এই 
আলয়যাজলনর সযাফলে্ অবদযান মরলেলেন। 
এই অনুঠিযালনর েধ্ রদলয় শুধেুযাত্র েকু্তরযাষ্ট 
নয় বযাংেযা গযান রনলয় রবরিন্ মদলি আগ্রহ 
বতরী হলব। আেরযা েযাই মতযােযালদর 
প্রতিযার েধ্ রদলয় সযারযা রবলশ্ব মতযােরযা 
বযাংেযালদলির প্রতরনরধত্ব কলরযা। অনুঠিযালনর 
রবলিষ অরতরে বযাংেযালদলি রনেকু্ত 
েকু্তরযাষ্ট দূতযাবযালসর সহকযারী েেুপযাত্র 
রিযায়যান রিেযার বলেন, বযাংেযার গযালয়লনর 
প্রতলেযাগীলদর পযারফরলেন্স, তযালদর গযান 
শুলন আরে অরিিূত। েকু্তরযাষ্ট প্বযাসীলদর 
েলধ্ এই অনুঠিযান মবি সযাড়যা েরুগলয়লে। 
তরুণ রিল্ীরযা অলনক অনুলপ্রণযা পযালব।  
আররটরিলক এত সুন্দর আলয়যাজলনর 
জন্য েকু্তরযাষ্ট ও বযাংেযালদলির েকু্তরযাষ্ট 
দূতযাবযালসর পষি মেলক আন্তররক ধন্যবযাদ। 
এ ধরলনর সযাংস্করৃতক অনুঠিযান আলয়যাজলনর 
েলধ্ রদলয় আলেররকযা ও বযাংেযালদলির 
দীঘ্রদলনর বনু্ধত্ব আরও সুদঢ়ৃ হলব বলে 
রতরন আিযা প্কযাি কলরন। আররটরির 
ব্বস্যাপনযা পররেযােক হুেযায়নু কবীর বযাবে ু
বলেন, আেরযা মসযাস্যাে রেরডয়যায় এক 
হযাজযালরর মবরি গযালনর রলিপ পযাই। মসেযান 
মেলক বযােযাই করযা হয় প্যােরেকিযালব এবং 
পরবত্ী কলয়করট ধযাপ মপররলয় ফযাইনযাে 
রযাউনড। আেরযা অসযাধযারণ রকেু তরুণ 
রিল্ীলক মপলয়রে। েকু্তরযালষ্ট বসবযাস 
করলেও তযালদর পররলবিলনর েযাধ্লে 
বযাংেযা গযালনর প্রত িযালেযাবযাসযা ও আগ্রহ 
মদেলত মপলয়রে।
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অববধ অসিবািীনির োনে  
োগানে চাে অ্াডামি

উত্তর আনমসরো অসিি: রনউইয়লক্ কে্ীর প্বে 
েযারহদযার কেযা উললেে কলর মেয়র এররক অ্যাডযােস 
বলেলেন, রতরন েযান মে দরষিণযাঞ্চেীয় সীেযান্ত রদলয় 
আসযা প্যায় ১০ হযাজযার অববধ অরিবযাসীলক দ্রুততযার 
সযালে কযাজ করযার অনুেরত মদওয়যা মহযাক।  
অ্যাডযােস েঙ্েবযার ওয়যারিংটলন ন্যযািনযাে মপ্স 
লিযালবর সিযাপরত মজন জযাডসলনর সযালে ববিলকর 
সেয় বলেন, অরিবযাসীলদর েয় েযাস পে্ন্ত অেসিযালব 
বরসলয় নযা মরলে দ্রুততযার সযালে তযালদর কযাজ করযার 
অনুেরতপত্র মদওয়যা দরকযার।
উললেে্, েকু্তরযালষ্ট কযাজ করযার অনুেরত প্যাে্নযার 
সেয় অরিবযাসীলদরলক ইউএস রসরটলজনরিপ অ্যানড 
েযাইলগ্রনট সযারি্লসলসর সযালে আলবদন করলত হয়। 
মকযালনযা ব্রক্তলক তযার আশ্রয় প্যাে্নযার আলবদলনর পর 
এ পলুরযা প্রক্রয়যারট সম্পন্ হলত প্যায় েয় েযাস েযালগ।
অ্যাডযােস তযালদরলক সযালে সযালে কযাজ করযার সুলেযাগ 
মদওয়যার আহ্যান জযানযালেও মসটযা রসরটর েযাকরর নযারক 
মবসরকযারর েযালতর েযাকরর, তযা রনরদ্টি কলর বলেনরন।
অবি্ মেয়র েলন কলরন, নগরীলত শ্ররেলকর িয়যাবহ 

অিযাব পরূণ করযার জন্য দরষিণযাঞ্চেীয় সীেযান্ত রদলয় 
সদ্ আসযা অরিবযাসীলদর কযাজ করযার অনুেরত 
জরুরররিরতেলত প্দযান করযা দরকযার। 
রনউইয়ক্ রসরটর পযাঁেরট বরযায় বত্েযালন মবকযারলত্বর 
হযার ৬.১ িযাগ। এরট জযাতীয় হযালর (৩.৭ িযাগ) 
প্যায় রবিগুণ। তলব তযা সল্বেও নগরীর অরফসগুলেযা 
পররেযােনযার েলতযা মেযাকবে পযাওয়যা েযালছি নযা। কযারণ, 
কলরযানযািযাইরযাস েহযােযাররর সেয় মেলক মেযাকজন বযাসযা 
মেলক কযাজ করযালকই গুরুত্ব রদলছি। গত ৩০ জলুনর 
প্রতলবদন অনুেযায়ী, নগরীর রবরিন্ সংস্যায় ৮ িযাগ 
পদ িনূ্য রলয়লে। তলব গত শুক্রবযার রসরট কযাউরন্সলের 
এক শুনযারনলত জযানযা েযায় মে মকযালনযা মকযালনযা সংস্যায় 
িনূ্যতযার হযার ২০ িযাগ। এরদলক গত মে েযাস মেলক 
দরষিণযাঞ্চেীয় সীেযান্ত রদলয় প্যায় ১০ হযাজযার অরিবযাসী 
রনউইয়ক্ রসরটলত এলসলে। মটক্যালসর গিন্র 
মগ্রগ অ্যাবট (ররপযাবরেকযান) েধ্ জেুযাই মেলক 
অরিবযাসীলদর বযাস িরত্ কলর রনউইয়ক্ রসরটলত 
পযািযালছিন। বযাইলডন প্িযাসলনর অরিবযাসননীরতর 
সেযালেযােনযা কলর রতরন এ পদলষিপ গ্রহণ কলরলেন। 

১০ োখ ডোনর
সযৌে সহেথিা

মামোর  সেষ্পসত্ত 
উতের আলেররকযা অরফস: অন্যযান্য 
পরুেি অরফসযালরর মেৌন মহনস্যার 
রিকযার হওয়যা রনউইয়ক্ পরুেলির 
এক নযারী কনলস্বে দযালয়র করযা 
েযােেযারট ১০ েযাে ডেযালর রনষ্পরতে 
হলয়লে।
ড্যারনলয়ে ক্যালম্পযা ২০১৯ সযালে 
মফডযালরে আদযােলত দযালয়র 
করযা এক েযােেযায় অরিলেযাগ 
কলরন, কুইলন্সর রকঅ্যাওলয়র 
১০০তে রপ্রসনলক্ট তযার পরুেি 
সহকে্ী তযার ওপর মেৌন হযােেযা 
েযােযান এবং অপর একজন 
মেযাবযাইে মফযালন আপরতেকর 
েরব পযারিলয়রেলেন। এেযাড়যা 
উিলয়ই তযালক আক্রেণযাত্মক 
নযালে মডলকরেলেন। রতরন জযানযান, 
রতরন ঊর্্তন কে্কত্যালর কযালে 
রগলয়রেলেন। রকনু্ত তযারযা তযার 
অরিলেযালগর মকযালনযা প্রতকযার 
কলরনরন। আদযােলতর নরেপত্র 
অনুেযায়ী, এেন রসরট ক্যালম্পযালক 

৯৯৫,০০০ ডেযার রদলত সম্মত 
হলয়লে। এেযাড়যা ওই দুই 
অরফসযালরর একজন পে েযালররক 
ব্রক্তগতিযালব ১০ হযাজযার ডেযার 
মদলবন।
ক্যালম্পযার আইনজীবী ররক 
ওল্রেযাি বলেন, মকযালনযা পররেযাণ 
অে্ই তযার েলকেলের প্রত করযা 
েযারযাপ আেরলণর ষিরতপরূণ 
করলত পযারলব নযা। তলব এরট 
সরিক পলে একরট পদলষিপ।
রতরন বলেন, নগর কতৃ্পলষির 
জন্য এরট একরট ব্য়বহুে রিষিযা। 
আিযা করর, তযারযা মেৌন মহনস্যা 
বলন্ধ আলরযা মেটিযা েযােযালব।
েযােেযায় ক্যালম্পযা (৪১) অরিলেযাগ 
কলরন, ২০১৮ সযালে তযার 
গযারড়লতই তযার পরুেি সহকে্ী জন 
েযারলসলডযা জবরদরতিেেূকিযালব 
তযালক আদর কলরন এবং তযার 
সযালে ওে্যাে মসক্ করযার আহ্যান 
জযানযান।

উত্তর আনমসরো অসিি: অতীলতর রতক্ত অরিজ্তযা, েেেযান েযােেযা এবং কযাউনটযার েযােেযায় 
েরে অরনচিয়তযার পরও আিযা-রনরযািযার মদযােযােলে আগযােী ১৮ মসলটেম্বর মরযাববযার রনউইয়লক্ 
প্বযাসীলদর আেলরিেযা সংগিন বযাংেযালদি মসযাসযাইরটর বহুে আলেযারেত ও প্তীরষিত রনব্যােন। 
এরদন রনউইয়ক্ রসরটর পযাঁেরট মকলন্দ্র সকযাে নয়টযা মেলক রযাত নয়টযা পে্ন্ত মিযাট গ্রহণ 
েেলব। মেযাট ২৭ হযাজযার ৫০০ জন সদস্ তযালদর মিযাটযারধকযার প্লয়যাগ করযার কেযা।
সযারব্ক পরররস্রত রবলবেনযায় এবযালরর রনব্যােলন কত িতযাংি মিযাট পড়লব, তযা বেযা েযালছি 
নযা। কযারণ, বযারবযার মিযাট রপরেলয় েযাওয়যার কযারলণ মিযাটযারলদর েলধ্ আগ্রহ কলেলে। অলনক 
মিযাটযার কলরযানযার কযারলণ রনউইয়ক্ রসরট মেলড় মগলেন অন্য এেযাকযায়। মকযালনযা মকযালনযা 
মিযাটযার মস্টও মেলড় েলে মগলেন।
এরদলক পযাঁেরট মকলন্দ্রর েলধ্ প্ধযান মিযাটলকন্দ্র কুইলন্সর গুেিযান মটলরস। বযারক েযাররট 
মিযাটলকন্দ্র হলছি জ্যােযাইকযার ইকরযা মসনটযার, ব্রুকরেলনর রপএস-১৭৯ সু্কে, ওলজযান 
পযালক্র মদরি মসনটযার এবং রিঙ্কলসর মগযালডেন প্যালেস। এই রনব্যােলন প্েেবযালরর েলতযা 
রডরজটযাে পধেরতলত মিযাট গ্রহণ করযা হলব। রনব্যােন করেিন আিযা করলে, রনব্যােন মিষ 
হওয়যার ঘণ্যােযালনলকর েলধ্ ফে পযাওয়যা েযালব। এই রনব্যােন সফেিযালব হলে এবং নতুন 
করেরট মঘযাষণযা করযা সম্ভব হলে আবযার সেে হলব বযাংেযালদি মসযাসযাইরট। এলত বদলে েযালব 
মসযাসযাইরটর বত্েযান দুরযাবস্যাও। করেউরনরটর জন্য আবযার বহৃৎ পররসলর কযাজ শুরু করলব 
নতুন করেরট। রকনু্ত েযােেযা-কযাউনটযার েযােেযা পলরযাষি হুেরক রনব্যােন অনুঠিযালন। ফলে েতষিণ 
নযা মিযাটগ্রহণ মিষ হলছি, ততষিণ পে্ন্ত রনব্যােন রনলয় মজযারযালেযািযালব রকেুই বেযা েযালছি নযা।
২০২৩-২৪ মেয়যালদর রনব্যােলন দুরট প্যালনে প্রতবির্বিতযা করলে। প্যালনে দুরট হলছি রব-
রুহুে ও নয়ন-আেী পররষদ। দুরট প্যালনে ও সিযাপরত পলদ একজন স্বতন্ত্র প্যাে্ীসহ 
কযাে্করী পররষলদর ১৯রট পলদ ৩৭ জন প্যাে্ী প্রতবির্বিতযা করলেন। রনব্যােলন রব-রুহুে 
প্যালনে মেলক বহৃতের মনযায়যােযােী সরেরতর সযালবক সিযাপরত আবদুর রব রেয়যা সিযাপরত এবং 
মসযাসযাইরটর বত্েযান সযাধযারণ সম্পযাদক রুহুে আরেন রসরদিকী পনুরযায় একই পলদ প্রতবির্বিতযা 
করলেন। এ েযাড়যা নয়ন-আেী প্যালনে মেলক রবরিটি ব্বসযায়ী কযাজী আিরযাফ মহযালসন নয়ন 
সিযাপরত পলদ ও মসযাসযাইরটর বত্েযান মকযাষযাধ্ষি মেযাহযাম্মদ আেী সযাধযারণ সম্পযাদক পলদ 
প্রতবির্বিতযা করলেন। এ েযাড়যা সিযাপরত পলদ স্বতন্ত্র প্যাে্ী হলয়লেন বযাংেযালদি মসযাসযাইরটর 
সযালবক সযাধযারণ সম্পযাদক জয়নযাে আলবদীন। এরদলক রব-রুহুে প্যালনে মেলক ১৯রট পলদ 
১৯ জন প্যাে্ী েযাকলেও নয়ন-আেী প্যালনলের প্যাে্ী ১৭ জন।
এর আলগ রনব্যােন করেিন এই প্যালনলের দুজন কযাে্করী সদলস্র প্যারে্তযা বযারতে কলর। 
২০১৮ সযালের ২১ অলক্টযাবর বযাংেযালদি মসযাসযাইরটর রনব্যােন অনুরঠিত হওয়যার কেযা রেে। 
তলব েলনযানয়নপত্র পরূণ রনলয় নয়ন-আেী প্যালনলের দুজন সদস্ প্যাে্ীর েলনযানয়ন 
রনব্যােন করেিন কতৃ্ক বযারতলের পর সরৃটি হয় অপ্ীরতকর পরররস্রত। েযােেযা হয়। েযােেযা 
এবং কলরযানযার কযারলণ এত রদন এই রনব্যােন স্রগত রেে। বত্েযালন সটৃি জরটেতযার অবসযান 
ঘরটলয় রনব্যােন হলত েযাওয়যায় প্রতবি্বিী প্যাে্ী, তযালদর সেে্ক ও মিযাটযারলদর েলধ্ এই 
রনব্যােনলক রঘলর আগ্রহ ও উৎসযাহ-উদিীপনযা রবরযাজ করলে। তলব রনব্যােন মিষ নযা হওয়যা 

পে্ন্ত পযাটিযাপযারটি আলরযা েযােেযার আিঙ্কযা মেলক েকু্ত হলত পযারলেন নযা মকউ।
এই রনব্যােলন েযারযা অংি রনলছিন, এর েলধ্ রব-রুহুে প্যালনলের প্যাে্ীরযা হলেন সিযাপরত 
আবদুর রব রেয়যা, সযাধযারণ সম্পযাদক রুহুে আরেন রসরদিকী, রসরনয়র সহসিযাপরত মেযা. 
েরহউরদিন মদওয়যান, সহসিযাপরত ফযারুক মেৌধরুী, সহ-সযাধযারণ সম্পযাদক আরেনুে ইসেযাে 
মেৌধরুী, মকযাষযাধ্ষি মেযা. নওলিদ মহযালসন, সযাংগিরনক সম্পযাদক আবেু কযােযাে িূঁইয়যা, 
সযাংস্করৃতক সম্পযাদক ডযা. িযাহনযাজ রেরপ, জনসংলেযাগ ও প্েযার সম্পযাদক ররজ ু মেযাহযাম্মদ, 
সেযাজকে্যাণ সম্পযাদক মেযা. রটপ ুেযান, সযারহত্ সম্পযাদক ফয়সযাে আহেদ, ক্রীড়যা ও আপ্যায়ন 
সম্পযাদক েযাইনুে উরদিন েযাহববু, সু্কে ও রিষিযা সম্পযাদক প্দীপ িট্যােযাে্ এবং কযাে্করী 
সদস্ মেযা. সযাদী রেনটু, ফযারহযানযা মেৌধরুী, িযাহ রেজযানুর রহেযান, রসরযাজলদৌলেযাহ হক বযািযার, 
মেযা. আেতযার বযাবেু ও সুিযান্ত দতে।
আর নয়ন-আেী প্যালনলের প্যাে্ীরযা হলছিন সিযাপরত কযাজী আিরযাফ মহযালসন নয়ন, সযাধযারণ 
সম্পযাদক মেযাহযাম্মদ আেী, রসরনয়র সহসিযাপরত আব্রু ররহে হযাওেযাদযার, সহসিযাপরত মেযা. 
মরজযাউে কররে সগীর, সহ-সযাধযারণ সম্পযাদক রেয়যা মেযাহযাম্মদ দুেযাে, মকযাষযাধ্ষি মেযাহযাম্মদ 
মজ েযান রডউক, সযাংগিরনক সম্পযাদক আহসযান হযাবীব, সযাংস্করৃতক সম্পযাদক েরনকযা রযায়, 
জনসংলেযাগ ও প্েযার সম্পযাদক মিে হযায়দযার আেী, সেযাজকে্যাণ সম্পযাদক আবেু কযালিে 
মেৌধরুী, সযারহত্ সম্পযাদক মেযাহযাম্মদ হযাসযান রজেযানী, ক্রীড়যা ও আপ্যায়ন সম্পযাদক মেযা. এইে 
রিীদ রযানযা, সু্কে ও রিষিযা সম্পযাদক মেযা. সযােযাদ রেয়যা জযালকর এবং কযাে্করী সদস্ েযাইদুর 
েযান রডউক, মেযা. েযাহেদু আেে, মেযা. এ রসরদিকী ও আহসযান উলেযাহ েযােনু।
এরদলক রনব্যােন অনুঠিযালনর সকে প্স্তুরত সম্পন্ কলরলে রনব্যােন করেিন। প্ধযান রনব্যােন 
করেিনযার অ্যাডলিযালকট জযােযাে আহলেদ জরন বলেন, সব ধরলনর বযাধযা-রবপরতে মপররলয় 
অবলিলষ রনব্যােন কররে। রনব্যােন করেিন রনরলপষিিযালব মসযাসযাইরটর গিনতন্ত্র অনুেযায়ী 
রনব্যােন পররেযােনযা করলে। সবযাই রেলে সুঠুি, অবযাধ ও রনরলপষি রনব্যােন উপহযার রদলত পযারব 
বলে আেরযা আিবযাদী।
এরদলক রনব্যােলনর রদন েতই ঘরনলয় আসলে, েযােেযার িঙ্কযা তত বযাড়লে। অলনলকই মিযাট 
হলত পযালরনরন, নতুন মিযাটযার হলত নযা পযারযা, আলগর েযােেযা েেেযান েযাকযায় ও রনষ্পরতে নযা 
হওয়যায় এবং সযাধযারণ সিযা নযা কলর রনব্যােন আলয়যাজন, গিনতন্ত্র িঙ্সহ রবরিন্ কযারলণ নতুন 
কলর েযােেযা হলত পযালর বলে আিঙ্কযা রলয়লে। ফলে মিষ েহূুলত্ রনব্যােন হলব রক নযা, তযা রনলয় 
এেলনযা িঙ্কযা মেলকই েযালছি। তলব রনব্যােন করেিন মেলকযালনযা েলূে্ ১৮ মসলটেম্বর মরযাববযার 
েুরটর রদলন রনব্যােন করযার পলষি কযাজ করলে।
একরট সূত্র জযানযায়, েযােেযা হলেও অ্যাটরন্র পরযােলি্ রনব্যােন করযার পলষি কযাজ করলে 
রনব্যােন করেিন। এ ব্যাপযালর অ্যাটরন্ রনব্যােন নযা হওয়যা পে্ন্ত নতুন েযােেযা মিরকলয় রযােযার 
ব্যাপযালর প্স্তুত রলয়লেন আইরন ব্বস্যা মনওয়যার।
অ্যাডিযালকট জযােযাে আহলেদ জরন েযাড়যাও করেিনযার রহলসলব দযারয়ত্ব পযােন করলেন 
মেযাহযাম্মদ এ হযারকে রেয়যা, মেযাহযাম্মদ আলনযায়যার মহযালসন, কযাওসযারুজ্যােযান কলয়স, মেযা. রুহুে 
আরেন সরকযার ও মেযাকন মেযািযাররফ।

আো-সেরাোর সেব্ভাচে আে
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সবশ্বসবি্ােনয় ছারিরােেীসে েেটা সযৌসক্তে?
ড. কযােরুে হযাসযান েযােনু

আেযালদর মদলির পযাবরেক 
রবশ্বরবদ্যােলয়র রিষিযাে্ীরযা রযাজনীরতর 
সযালে সম্পকৃ্ত। েযাত্ররযাজনীরত নযা বলে 
বরং বেযা েযায়, আেযালদর মদলির 
পযাবরেক রবশ্বরবদ্যােলয়র রিষিযাে্ীরযা 
দেীয় রযাজনীরতর সযালে সম্পকৃ্ত। 
রবশ্বরবদ্যােলয়র হে দেে মেলক 
শুরু কলর মহন মকযালনযা কযাজ মনই েযা 
তযারযা কলর নযা। তযালদর রযাজবনরতক 
কে্কযাণ্ড মদেলে রযাজনীরতর সংজ্যা 
িুলে েযায়।
েযাত্রলদর অরধকযার বযাদ রদলয় তযারযা 
এেন রযাজবনরতক এলজনডযা পরূলণ 
ব্তি। মেন এইটযাই তযালদর আসে 
কযাজ। রযাজবনরতক এলজনডযা পরূণ 
করযার জন্য মেন তযালদর রবশ্বরবদ্যােলয় 
িরত্ হওয়যা। পড়যালিযানযা কলর েযানুষ 
হলত হলব এইটযা মেন তযারযা িুলে েযায়।
েযাত্ররযাজনীরত রনরষধে করযায় সুরদন রফলরলে বলুয়ট 
ক্যাম্পযালস (দ্ মডইরে স্যার, ১০ মসলটেম্বর 
২০২২)। এইটযা এক রদলক মেেন দযারুণ একটযা 
সংবযাদ অপররদলক তযা েযারযাপ ফে বলয় আনলব।
েযাত্ররযাজনীরত বলন্ধর রকেু পবূ্ িত্ আলে। মসরট 
হলেযা, সব রিষিযাে্ীর অে্বনরতক েরুক্ত। একরট 
িযালেযা রবশ্বরবদ্যােলয় েযারযা িরত্ হয় তযালদর 
সকলের েযাকযা, েযাওয়যা ও েেযার জন্য অে্ রনরচিত 
করযা হয়।
পযাররবযাররকিযালব েযারযা সষিে তযালদর মকযালনযা 
নযা মকযালনযা অরিিযাবক বযা আত্মীয়স্বজন এই 
রনচিয়তযা মদয় মে, ব্যাংক মেলক মেযান কলর 
হলেও তযালদর পড়যালিযানযা েযারেলয় মনওয়যা সম্ভব। 
ব্যাংকও তযালদর এই রনচিয়তযা মদয়। 
আেযালদর মদলি রিষিযাপ্রতঠিযালন েযাত্ররযাজনীরত 
েযালন ষিেতযাসীন দলের প্হরী হওয়যা অেবযা 
রবলরযাধী দলের বসন্য হওয়যা। েযাত্ররযাজনীরত েযালন 
ক্যাম্পযালস জযাতীয় মনতযালদর েরব ও মপযাস্যার 
মেলয় মদওয়যা।
একরট সি্ রবশ্বরবদ্যােয় রনরচিত কলর মে, মেধযা 
েযাকযা সল্বেও মকবে গররব হওয়যার কযারলণ কযারও 
মেেযাপড়যায় মেন রবঘ্ন নযা ঘলট। এর অে্ হলেযা, 
রবশ্বরবদ্যােলয় িরত্ হলত পযারলে পলুরযা েযার বের 
পড়যা, েযাকযা এবং েযাওয়যার সুব্বস্যা আলে। অে্যাৎ 
মকউ দুব্ে নযা। কযারও দুব্েতযা পুঁরজ কলর মকউ 
রপংপং বে মেেলত পযালর নযা। কযাউলক রযাজনীরতর 
নযালে েযারযােযারর আর েযাতিযারনলত রনলয়যারজত করযা 
েযালব নযা।
আেযালদর মদলির েযানুষ েযাত্ররযাজনীরত কী মসটযাই 
জযালন নযা। আেযালদর মদলি েযাত্ররযাজনীরত েযালন 
মনতযার বন্দনযা করযা, রবনযােলূে্ েযাওয়যা, কযাউলক 
মজযার কলর রবশ্বরবদ্যােলয়র হলে উিযালনযা বযা 
নযারেলয় মদওয়যা ইত্যারদ।
এই মে পযাবরেক রবশ্বরবদ্যােলয়র রিষিযাে্ীরযা 
অেযানরবকিযালব জীবনেযাপন করলে মসেযান 
মেলক উতেরলণর জন্য মকযালনযা রযাজনীরত 

আলে? রিষিযাে্ীলদর আবযাসন সংকট েযাঘলব 
েযাত্ররযাজনীরত রক সরক্রয়? নযা।
রিষিযা ও গলবষণযার জন্য মে নযােেযাত্র বরযাদি 
মদওয়যা তযা রনলয় মনতযালদর মকযালনযা দযারব আলে? 
েযাত্রলদর মে িযালেযা েযালনর ক্যালফলটররয়যা ও 
টয়লেট সুরবধযা মনই মসটযা রনলয় রক েযাত্রলনতযারযা 
মকযালনযা দযারব কলরলে? কলররন।
আেযালদর মদলি রিষিযাপ্রতঠিযালন েযাত্ররযাজনীরত 
েযালন ষিেতযাসীন দলের প্হরী হওয়যা অেবযা 
রবলরযাধী দলের বসন্য হওয়যা। েযাত্ররযাজনীরত েযালন 
ক্যাম্পযালস জযাতীয় মনতযালদর েরব ও মপযাস্যার 
মেলয় মদওয়যা। মকন এেন হয়? কযারণ শুরুলতই 
রিষিযাে্ীলদর দুব্েতযা কযালজ েযাগযালনযা হয়। 
একজন রিষিযাে্ী দুব্ে েযালনই মস েযাত্ররযাজনীরতর 
বরে। মজযার কলর তযালক েযাত্ররযাজনীরতলত েকু্ত 
কলর জযাতীয় রযাজনীরতলত দীরষিত করযা হয়।
েযাত্ররযাজনীরতর উলদিি্ হলেযা মনততৃ্ব মদওয়যার 
গুণ মিেযা। আেযালদর মদলির েযাত্ররযাজনীরতর 
নযালে েযা মিেযালনযা হয় তযা হলেযা মতযাষযালেযারদ, 
গুণ্ডযারে ইত্যারদ। মে েত বড় েযাতিযান মস তত বড় 
েযাত্রলনতযা।
তযার ব্বসযা েযালক, একদে ক্যাডযার েযালক, তযার 
গযারড়ও েযালক। রকনু্ত মেেযাপড়যা েযালক নযা মেটযা 
রবশ্বরবদ্যােলয় িরত্র আসে উলদিি্। সুতরযাং 
এই ধরলনর েযাত্ররযাজনীরত মতযা েযাকযারই কেযা 
নযা। অেে রযাজনীরত করযার অরধকযালরর নযালে 
আেরযা আেযালদর রবশ্বরবদ্যােলয়র ক্যাম্পযাস 
একটযা ব্যারযালক পররণত কলররে।
েযাত্ররযাজনীরতর কযালে প্িযাসনও রজরম্ম। কযারণ 
প্িযাসলনর পদগুলেযায় েযারযা রনলয়যাগ মদয় তযালদর 
উলদিি্ হলেযা প্হরীলদর মেন সুরষিযা মদওয়যা হয়, 
তযালদর মেন মকযালনযা প্কযার অসুরবধযা নযা হয়।
সেস্যা হলেযা, আনুঠিযারনক মঘযাষণযার েযাধ্লে েরদ 
েযাত্ররযাজনীরত বন্ধ করযা হয় তযাহলে সুরবধযালিযাগী 
মশ্ররণ সরক্রয় হলয় পলড়। এই সুরবধযালিযাগী মশ্ররণ 
কেলনযা েযাত্ররযাজনীরত কলররন। তযালদর কযাজ 
হলেযা, দুব্ে রিষিযাে্ীলদর েুঁলজ মবর করযা এবং 
তযালদর অে্বনরতকিযালব পঠৃিলপযাষকতযা মদওয়যা। 

মে কযাজটযা জযােযায়যাত সবসেয় কলর। 
আেযালদর মদলির েযাত্ররযাজনীরতর নযালে েযা 
মিেযালনযা হয় তযা হলেযা মতযাষযালেযারদ, গুণ্ডযারে 
ইত্যারদ। মে েত বড় েযাতিযান মস তত বড় 
েযাত্রলনতযা।
তযারযা উইলপযাকযা আর ঘণুলপযাকযার েলতযা মিতলর 
মিতলর রযাজনীরত কলর। তযারযা েযাত্রলদর আবযারসক 
সেস্যা দূর কলর মদয়, বরৃতে মদয়, প্যাইলিট 
রটউিন মজযাগযাড় কলর মদয়, মকযারেং মসনটযালর 
রনলয়যাগ রদলয় দূরষত রযাজনীরত রজইলয় রযালে। 
রিষিযাে্ীরযা বঝুলত পযালর নযা তযালদর আসলে 
ব্বহযার করযা হলছি।
এজন্য আেযালদর মেটযা করযা উরেত মসটযা হলেযা, 
রিষিযাে্ীলদর আরে্ক দুব্েতযার সুলেযাগ মেন মকউ 
কযালজ েযাগযালত নযা পযালর মসরদলক নজর মদওয়যা। 
একজন রিষিযাে্ীর আবযাসন, েযাবযালরর সংকট 
মেন নযা েযালক মসই ব্বস্যা করযা।
িযালেযা েযাকযা ও েযাওয়যার ব্বস্যা েযাকলে 
রিষিযাে্ীরযা অসৎ পলে অসৎ রযাজনীরত করলব নযা 
এইটযা রনরচিত। তেন তযারযাই রযাজনীরত করলব 
েযারযা একরট আদি্লক ধযারণ কলর মনততৃ্ব রিেলত 
েযায়, েযাত্রলদর েঙ্ে েযায়, রিষিযা ও গলবষণযার 
েযান উন্য়লনর জন্য কযাজ করলত েযায়।
রিষিযা প্রতঠিযালন েযাত্র প্রতরনরধ েযাকলব 
েযারযা েযাত্রলদর অরধকযার রনলয় কযাজ করলব। 
রবশ্বরবদ্যােলয়র রিষিযা ও গলবষণযার েযান বযাড়যালনযার 
জন্য কযাজ করলব। েযাত্রলদর জীবনেযাত্রযার েযান 
বরৃধের জন্য কযাজ করলব। েযাত্ররযা মেন পযাস 
কলরই কে্জীবলন প্লবি করলত পযালর মসসব 
রনলয় কযাজ করলব।
জব মফয়যালরর আলয়যাজন করলব। েযাত্র 
প্রতরনরধরযা বেলরর পর বের পদ ধলর রযােলব 
নযা। েযার বেলরর মকযাস্ েযার বেলরই মিষ কলর 
রবদযায় মনলব। েযাত্ররযা কেলনযা কযালরযা মতযাষযালেযারদ 
কলর নযা। এলতই রিষিযাে্ীলদর উন্য়ন ঘটলব।

ড. কযােরুে হযাসযান েযােনু
অধ্যাপক, পদযাে্রবজ্যান, ঢযাকযা রবশ্বরবদ্যােয়।
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সরাসহগো িংেট : আমানির েী উপায়
আেযালদর মদলির উরেয়যা ও মটকনযাফ এেযাকযার 
ক্যাম্পগুলেযালত বসবযাসরত মরযারহঙ্যালদর 
সংে্যা রিক কত? এগযালরযা েষি? বযালরযা েষি? 
সরকযারর রহসযাব েুঁজলেই আপরন মপলয় েযালবন 
মকযােযাও নযা মকযােযাও মসই সংে্যা প্রতরদনই 
বযাড়লে।
মরযারহঙ্যারযা এেযালন রলয়লে পযাঁে বেলরর েলতযা, 
এই পযাঁে বেলর ওলদর সন্তযান হলয়লে। মে 
রকলিযারী আরযাকযান মেলক পযারেলয় এলসরেে 
২০১৭ সযালে ওরযা মেৌবনপ্যাপ্ত হলয়লে, ওলদর 
অলনলকই রবলয় কলরলে, ওলদরও বযাচ্চযাকযাচ্চযা 
হলয়লে এবং হলব। বযালরযা েষি েযানুলষর এই 
জনলগযাঠিী আপরন কতরদন ক্যালম্প আটলক 
মরলে িরণ মপযাষণ রদলবন? এই জনলগযাঠিী 
রনলজলদর মদলি মফরত পযািযালত হলব নযা?
আেযালদর রনলজলদর মদলির স্বযালে্ই ওলদরলক 
রনলজলদর মদলি মফরত পযািযালনযা জরুরর 
মরযারহঙ্যালদর স্বযালে্ও ওলদর রনলজলদর মদলি 
মফরত েযাওয়যা জরুরর। একটযা পলুরযা জনলগযাঠিী 
এইরকে রনলজলদর স্বযািযারবক নযাগররক 
অরধকযার মেলক বরঞ্চত অবস্যায় রিন্ মদলি 
অলন্যর গেগ্রহ হলয় বেলরর বের মতযা েযাকলত 
পযালর নযা।
ওলদর অরধকযার আলে রনলজর মদলি, রনলজর 
িূরেলত, রনলজর বযারড়ঘলর মফরত েযাওয়যার, 
মেেযালন ওরযা পণূ্ নযাগররক অরধকযার রনলয় 
রনলজলদর জলন্য রনলজলদর সন্তযানলদর সুন্দর 
জীবন ও সুন্দর িরবষ্ৎ গড়যার জলন্য কযাজ 
করলব।
বযাংেযালদলির সরকযার এবং বযাংেযালদলির 
অরধকযাংি েযানুষ মরযারহঙ্যালদর প্রত েযানরবক 
কযারলণ সহযানুিূরতিীে বলট। রকনু্ত আেযালদর 
পলষি এই রবপেু জনসংে্যা েবু মবরিরদন 
আশ্রয় মদওয়যা করিন। আেযালদর মদি মেযাট 
এবং আেযালদর জনসংে্যাও রবপেু। আেযালদর 
অে্বনরতক সযােে্্ও মসই রকে সছিে নয় মে 
আেরযা মরযারহঙ্যালদর রদলনর পর রদন েযাবযার, 
বযাসস্যান, রেরকৎসযা এইসব ব্বস্যা করলত 
পযারব।
আেযালদর সরকযালরর দরৃটিিরঙ্ েবুই পররষ্যার, 
সরকযার মরযারহঙ্যালদর িরণযাে্ী েে্যাদযা রদলত 
নযারযাজ। মকননযা িরণযাে্ী েে্যাদযা রদলে ওলদর 
রকেু অরধকযার জন্মযায়, মবযাধগে্ কযারলণই 
সরকযার ওলদর মসই রকে মকযালনযা অরধকযার 
রদলত রযারজ নয়। সরকযার েযায় ওরযা মেন দ্রুত 
রনলজলদর মদলি রফলর েযায়। 
মরযারহঙ্যা ক্যাম্পগুলেযালত ৮০০ আেড়যায় েলে 
েযাদক মেযারযােযােযান আর পযাঁে বেলর রনলজলদর 
েলধ্ সংঘলষ্ মরযারহঙ্যা ক্যাম্পগুলেযালত 
১২৩ জন্য েযানুষ েনু হলয়লে। মরযারহঙ্যালদর 
অবস্যালনর কযারলণ েযাপটযা মে শুধ ু আেযালদর 
অে্নীরতর উপর পড়লে তযা-ই নয়, নযানযারকে 
সযােযারজক এবং পররলবিগত সেস্যাও হলছি। 
ইরতেলধ্ আেরযা মজলনরে, মরযারহঙ্যা ক্যালম্প 
েযাদক মেযারযােযােযান, অস্ত ব্বসযা, েনু, ধষ্ণ, 
রযাহযাজযারন এইসব সেস্যা প্কট হলয় উলিলে। 
মরযারহঙ্যা ক্যাম্পগুলেযালত ৮০০ আেড়যায় েলে 
েযাদক মেযারযােযােযান আর পযাঁে বেলর রনলজলদর 
েলধ্ সংঘলষ্ মরযারহঙ্যা ক্যাম্পগুলেযালত ১২৩ 
জন্য েযানুষ েনু হলয়লে। এইসব ক্যালম্প 
আইনিঙৃ্খেযা রষিযায় সরকযারলক রনলয়যাগ 
করলত হলয়লে রবপেুসংে্ক পরুেি, 

রেরেটযারর ও অন্যযান্য বযারহনী। (প্েে আলেযা, 
২৫ আগস্ ২০২২)
ওলদর রেয়যানেযালর মফরত পযািযালনযার উপযায় 
রক? রেয়যানেযার সরকযার েরদ নযা েযায় তযাহলে 
মতযা এতগুলেযা েযানুষলক মজযার কলর সীেযালন্তর 
ওপযালর মিলে পযািযালনযা েযালব নযা। মসটযা েরদ 
সম্ভব হয়ও, রেয়যানেযালরর ববরী পররলবলি 
ওলদর মজযার কলর মফরত পযািযালনযা মতযা 
েযানরবক কযাজ হলব নযা ওরযা রনলজলদর মদলি 
মফরত মগলে আবযার আলগর েলতযা অত্যােযার, 
রনে্যাতলনর রিকযার হলব নযা মসই রনচিয়তযা মতযা 
মনই।
ওলদর মফরত পযািযালনযার আলগ রেয়যানেযার 
সরকযালরর পষি মেলক আশ্বযাস মপলত হলব 
মে ওরযা রনলজলদর মদলি নূ্ নতে নযাগররক 
অরধকযার মিযাগ করলত পযারলব আর ওলদর 
প্রত সরকযার মকযালনযা ববরী আেরণ করলব নযা।
রেয়যানেযার সরকযালরর পলষি মেলক এইরকে 
আশ্বযালসর মকযালনযা সম্ভযাবনযা মতযা মদেযাই 
েযালছি নযা। এই মরযারহঙ্যালদর মতযা ওরযা স্পটি 
কলর রনলজলদর নযাগররক বলেই এেলনযা পে্ন্ত 
স্বীকযার করলে নযা। তযাহলে মতযা উপযায় েযালক 
দুইটযা।
এক, মরযারহঙ্যারযা েধুে কলর রনলজলদর জন্য 
একটযা স্বযাধীন মদি প্রতঠিযা কলর রেয়যানেযার 
সরকযালরর সযালে সেলঝযাতযায় মপৌঁেলত পযালর; 
দুই, সব মদি রেলে েরদ রেয়যানেযালরর উপর 
কযাে্কর েযাপ বতরর করলত পযালর তযাহলে হয়লতযা 
রেয়যানেযার সরকযার মরযারহঙ্যালদর জলন্য রকেু 
নযাগররক অরধকযার রদলয় ওলদর মফরযালনযার 
ব্বস্যা করলত পযালর। রকনু্ত এই দুইটযার 
মকযালনযা একটযা সেযাধযান মে েবু রিগরগরই 
হলব মসরকে মকযালনযা সম্ভযাবনযা রক আপনযারযা 
মদেলত পযান? আরে মদরে নযা।
আেযালদর কূটবনরতক ব্ে্তযা মে রলয়লে 
মসকেযা মতযা অস্বীকযার করযা েযালব নযা। রকনু্ত 
তযারলেলয়ও বড় কযারণ আেযার কযালে েলন 
হলয়লে, মরযারহঙ্যালদর রনলজলদর রযাজবনরতক 
দেগুলেযার সযাম্প্রদযারয়ক সন্ত্রযাসী েররত্র....
এই অবস্যা মকন সরৃটি হলয়লে? মকন পরৃেবীর 
িরক্তিযােী মদিগুলেযা মরযারহঙ্যালদর পষি হলয় 
রেয়যানেযালরর রবপলষি িক্ত অবস্যান রনলছি 
নযা? েীন মতযা রেয়যানেযার সরকযালরর বড় 
পঠৃিলপযাষক, েীলনর কেযা নযা হয় বযাদই রদেযাে। 
আেযালদর প্রতলবিী িযারত, বড় পরযািরক্ত 

েযারক্ন েকু্তরযাষ্ট, রযারিয়যা, েকু্তরযাজ্, ফ্যান্স 
এরযা মকন িক্ত অবস্যান রনলছি নযা?
এরিয়যার আঞ্চরেক িরক্তগুলেযা েযােলয়রিয়যা, 
ইলন্দযালনরিয়যা, দরষিণ মকযাররয়যা, জযাপযান এরযাই 
বযা মকন ধরর েযাে নযা েুঁই পযারন অবস্যান রনলয় 
বলস আলে? এই মষিলত্র আেযালদর কূটবনরতক 
ব্ে্তযা মে রলয়লে মসকেযা মতযা অস্বীকযার করযা 
েযালব নযা। রকনু্ত তযারলেলয়ও বড় কযারণ আেযার 
কযালে েলন হলয়লে, মরযারহঙ্যালদর রনলজলদর 
রযাজবনরতক দেগুলেযার সযাম্প্রদযারয়ক সন্ত্রযাসী 
েররত্র।
রবলশ্বর রবদ্েযান পরররস্রতর কযারলণ পরৃেবীর 
মকযালনযা মদিই এেন একটযা জনলগযাঠিীর পযালি 
েবু িক্ত অবস্যান রনলয় দযাঁড়যালব নযা েযালদর 
প্রতরনরধত্বকযারী রযাজবনরতক িরক্তগুলেযা 
মকযালনযা নযা মকযালনযািযালব েসুরেে মটরররস্ 
গ্রুপ বলে েলন হয়।
২০১৭ সযালে মরযারহঙ্যালদর ওপর েেন 
রেয়যানেযালরর সরকযারর বযারহনীর দেন পীড়ন 
শুরু হয় তযার রিক আলগ আরযাকলনর েংডু ও 
বরুেডং এেযাকযায় মরযারহঙ্যালদর একরট সংগিন 
আরযাকযান মরযারহঙ্যা স্যােলিিন আরে্ (Ara-
kan Rohingya Salvation Army) বযা 
আরসযার মগররেযারযা অলনকগুলেযা পরুেি ও 
রেরেটযারর মপযালস্ হযােেযা কলর রকেু ষিয়ষিরত 
কলররেে।
গণেযাধ্লে মদলেরে, মসই সেয় আরসযার 
হযােেযা মেলক মরযারহঙ্যা রহন্দুরযাও রষিযা পযায়রন 
অরিলেযাগ আলে মে, আরসযার মরযারহঙ্যা েসুরেে 
মগররেযারযা মরযারহঙ্যা রহন্দুলদর গ্রযালে হযােেযা 
েযারেলয় েযানুষ হত্যাসহ নযানযারকে অত্যােযার 
কলরলে। এেযালন মেসব মরযারহঙ্যা আলে, ওলদর 
েলধ্ রকেুসংে্ক রহন্দু মরযারহঙ্যাও রলয়লে। 
এই রহন্দু মরযারহঙ্যারযা রেয়যানেযালরর সরকযারর 
বযারহনীর অত্যােযালর পযারেলয় এলসলে রিকই, 
এেযালন এলস ওরযা মরযারহঙ্যা েসুরেেলদর সযালে 
এক ক্যালম্প েযাকযাটযা রনরযাপদ েলন কলররন। 
ফলে ওলদর জলন্য আেযাদযা ক্যাম্প করলত 
হলয়লে। মরযারহঙ্ সংকট রদনলক রদন মেিযালব 
প্কট হলছি মসলষিলত্র আলগই আেযালদর অলনক 
মবরি কলিযার হওয়যা উরেত রেে। মসলষিলত্রও 
আেরযা ব্ে্ হলয়রে। এই ব্ে্তযা কতরদন 
টযানলত হলব তযা মকউই বেলত পযারলে নযা।
মেেক: ইেরতয়যাজ েযাহেদু
আইনজীবী, সুরপ্ে মকযাট্।
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রিষিযাজীবলনর পযািযাপযারি গুরট গুরট পযালয় 
উলদ্যাক্তযা জীবলনর রতন বের পযার মফলেলেন 
ইরযা। েরদও উলদ্যাক্তযা হলব এই িযাবনযা রনলয় 
তযার উলদ্যাক্তযা জীবলনর েযাত্রযা শুরু হয়রন। 
তলব রনলজর উলদ্যালগ রকেু করলব এই সুপ্ত 
ইছিযাটযা তযার েলন বরযাবরই রেলেযা। আট্ 
ওয়যাক্, ক্রযাফরটং রঙ তুরের সযালে তযার িযাব 
রেলেযা মেযাট্লবেযা মেলকই। ক্যাম্পযাস েযাইফ 
শুরু হবযার পর রনলজর েরে রনলজই বহন 
করলব এেন একটযা েযানরসকতযা মেলকই 
ইরযার উলদ্যাক্তযা জীবলনর েযাত্রযা।
মসই মেলক ২০১৯ সযালের এরপ্ে েযালস 
েযাত্রযা শুরু হয় ইরযার মেযাট্  অনেযাইন মপইজ 
"কযািলপযাকযার" (fb.com/kathpokaa)। 
মেেযালন মস কযাজ করলতযা কযালির বতরর 
হ্যানডলপইলটড গহনযা রনলয়। সযালে আলরযা 
হ্যানডলপইলনটড দুে, আংরট, েযারবর ররং, 
রটপ,মরিসলেইট এবং অন্যযান্য এলক্সররজ 
রনলয়ও কযাজ কলর। রনলজর জেযালনযা েযাত্র 
১৫০০ টযাকযা পুঁরজ রদলয়ই মপইলজর জন্য 
মকনযাকযাটযা শুরু কলররেে। ফ্যারেরেলত েবু একটযা 
সযালপযাট্ নযা মপলেও ইরযার েযা আর রডপযাট্লেলনট বনু্ধ 
রদপরু সহলেযারগতযা মপলয়রেে বরযাবরই। ধীলর ধীলর 
পররবযালরর সকলে সযালপযাট্ রদলত শুরু কলর।
শুরুর রদলকর কেযা বেলত রগলয় ইরযা বলেন, রং 
তুরে রদলয় রনলজই রকেু রডজযাইন করেযাে মেটযা 
গতযানুগরতক ধযাঁে মেলক রকেুটযা আেযাদযা, কযাঁপযা-
কযাঁপযা হযালত রনলজরযাই আনযারড় হযালতর ফলটযাগ্রযারফ 
কলর মপইলজ আল্যাড করর। তযার রকেুষিলনর 

েযালঝই মসই মপ্যাডযালক্টর অড্যার আসলত শুরু কলর। 
কযাজগুলেযা রনলয় ক্যাম্পযালসর বনু্ধবযান্ধব, রসরনয়র, 
পরররেত জনলদর কযালে মবি সযাড়যা পযাই। সবযার 
উৎসযালহ কযাজ করযার আগ্রহ মবলড় েযায়, তযারপর 
মেলক আর েযােলত হয়রন আেযার।
েযালঝ কলরযানযা পরররস্রতর জন্য রকেুটযা িযাটযা 
পরলেও এর েযালঝ নতুন উলদ্যালে কযাজ শুরু 
কলররেে। এেযাড়যাও ধযানেরনড েযাইডযাস মসনটযালর 
েযারুকেযা আলয়যারজত 'বেতযারে মেেযা' এবং উই 

ক্যান আলয়যারজত 'সযােযার মফলস্' কযািলপযাকযা 
প্েেবযালরর েত অফেযাইন মেেযায় অংিগ্রহণ 
কলর। অফেযাইন এরক্রবিলনও লিযালয়নটলদর 
অিূতপবূ্ সযাড়যা মপলয়রেে। এলত তযার কযালজর 
প্রত আত্নরবশ্বযাস রবিগুন হলয় েযায়।
ইরযার উলদ্যাক্তযা জীবন রনলয় কতটযা সনু্তটি মস 
জযানলত েযাইলে বলেন, আরে সরত্কযার অলে্ 
সন্তটি। প্রতরদন নতুন সব রডজযাইন রনলয় 
কযাজ করযা, িযাবনযাগুলেযালক কযালজর েযাধ্লে 
বযাতিলব রুপ মদয়যা, প্যালকরজং, লিযালয়নটলদর 
হযাত অবরধ েত্ন রনলয় রজরনস মপৌঁলে মদয়যা 
এসব কযাজ গুলেযা করলত রগলয় কযালজর উপর 
েযায়যা পলর মগলে। ইছিযা আলে িরবষ্লত আলরযা 
কে্ী রনলয়যাগ মদয়যার এবং কযািলপযাকযার রনজস্ব 
একটযা আউটলেট মদয়যার।
অলনলকরই একটযা ধযারনযা আলে উলদ্যাক্তযালদর 
রনলয় মে তযারযা েযাকুররজীবীলদর েত গৎবযাঁধযা 
সেয় রনলয় কযাজ কলরনযা, ব্রক্তস্বযাধীনতযা 
রনলয় কযাজ কলরন। এটযা সত্ হলেও ইরযা 
েলন কলরন,   উলদ্যাগলক সফে করলত মগলে 

তযার মপেলন রবিগুন শ্রে ও সেয় রদলত হয়। েযার 
মকযান বযাঁধযাধরযা রনয়ে বযা সেয় মনই।
মে েযার িযালেযােযাগযার জযায়গযাটযা রনলয় কযাজ করলে 
মসই কযাজ রনলয় অলনকদূর এরগলয় মেলত পযালর বলে 
ইরযা রবশ্বযাস কলরন। আনন্দ রনলয় কযাজ করলে সব 
কযাজই সহজ হলয় েযায়, তযালত অবসযাদ আলস নযা বলে 
অরিেত ব্ক্ত কলরলেন জগন্যাে রবশ্বরবদ্যােলয়র 
আধরুনক িযাষযা ইন্সরটরটউট মেলক ইংলররজ িযাষযা 
রবিযালগ অনযাস্ পড়ুয়যা এই রিষিযাে্ী।

ইরার ÔোঠনপাোÕর সেে সপনরানোর গল্প
পডানেখার পাোপাসে উনি্াক্তা হনয় আনোর মুখ সিনখনছে েগন্াে সবশ্বসবি্ােনয়র 
ইংনরসে িাষা সবিানগর সেষিাে্ভী ইরা। োনে সেনয় সেনখনছে েগন্াে সবশ্বসবি্ােনয়র 

সরনপাট্ভাি্ভ ইউসেসটর িাধারণ িপিািে সরিাে রহমাে স্বচ্ছ।
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সযিব পরুুষনির োরীরা 
পছন্দ েনর ো

েযাইফস্যাইে মডস্ক: মপ্লের রনিগ্ধ সম্পক্ পে্ন্ত সবযাই 
মপৌঁেযালত পযালর নযা। মজযার কলর সম্পলক্ জড়যালনযা েযায় 
নযা। দুরট হৃদয় সযায় রদলেই মকবে মপ্ে হলত পযালর। 
এেন অলনক পরুুষ আলে েযারযা অলনক আকযাঙ্ষিযা 
রকংবযা প্লেটিযা েযাকযা সল্বেও রসলঙ্ে মেলক েযান। 
এেন নয় মে তযারযা এলকবযালরই অলেযাগ্। তযালদর 
মেলক তুেনযােেূক কে মেযাগ্ মেলেলদরও রিকই 
মপ্ে হলয় েযালছি, রকনু্ত তযালদর আর মপ্লে জড়যালনযা 
হয় নযা। মকযালনযা মকযালনযা পরুুলষর মষিলত্র এেন হলত 
পযালর মে তযারযা তযালদর রনলজর রসধেযালন্তই রসলঙ্ে 
েযালক। তযারযা মপ্ে-িযালেযাবযাসযা মেলক দূলর েযাকলত 
েযান। তযালদর কেযা রিন্। রকনু্ত েযারযা রসলঙ্ে েযাকলত 
েযাইলে নযা রকনু্ত রসলঙ্ে েযাকলত হলছি, তযালদর মষিলত্র 
রবষয়রট আসলে কী? কীলস বযা মকযােযায় সেস্যা হলছি 
তযা জযানলত পযারলে সেযাধযানও সহজ হলব। রনলজর 
দুব্েতযাগুলেযা েুঁলজ মবর কলর তযা কযারটলয় উিলত 
পযারলে মপ্ে এলস ধরযা মদলব রনজ মেলকই। মজলন 
রনন মকন রকেু পরুুলষরযা রসলঙ্ে েযালক-
পসরপাসট ো োোর োরনণ: মবরিরিযাগ মেলয় 
পররপযারট েযাকযাটযা পেন্দ করলেও মেলেলদর মষিলত্র 
ঘলট রিন্। অরধকযাংি মেলেই পররপযারট েযাকযালক 
গুরুত্বপণূ্ িযালব নযা। তযারযা একই মপযািযাক রদলনর 
পর রদন পরলতও অসুরবধযা মবযাধ কলরন নযা। বযারহ্ক 
মসৌন্দলে্র রবষয়রট তযালদর েযােযায় েযালক নযা। এরট 
গুরুতর মকযালনযা সেস্যা নযা হলেও এ ধরলনর 
মেলেলদর সলঙ্ সম্পলক্ জড়যালত আগ্রহ পযায় নযা 
মেলয়রযা। তযাই রসলঙ্ে েযাকলত নযা েযাইলে রনলজলক 
পররপযারট কলর তুেনু।
িবোন্া িাব: অরধকযাংি মেলেই রনলজলক সবজযান্তযা 
রহলসলব িযাবলত পেন্দ কলর। তযারযা সব সেয় 
অন্যলদর মবযাঝযালত েযায় মে তযারযা সব রবষলয় অলনক 
জযালন। রকনু্ত তযা বযাতিব নয়। একজন েযানুলষর কেলনযা 

সব রবষলয় সেযান জ্যান বযা দষিতযা েযালক নযা। তযাই 
সবজযান্তযা িযাব নযা মনওয়যাই িযালেযা। মকযালনযা রবষলয় 
নযা জযানলে রবনলয়র সলঙ্ জযারনলয় মদওয়যা িযালেযা। 
রনলজর সীেযাবধেতযা স্বীকযার করযা একরট বড় গুণ। 
আপনযার এই গুণ মদলেই মেলয়রযা মপ্লে পড়লত 
পযালর!
সেনের িপিনে্ভ বাসডনয় বো: হলত পযালর আপরন 
অলনক িযালেযা একজন েযানুষ। রকংবযা আপনযার 
জীবলন অলনক অজ্ন আলে। রকনু্ত মসসলবর গল্ 
বযারবযার করলত েযালবন নযা। এলত অন্যরযা রবরক্ত হলত 
পযালর। আপরন অবি্ই রনলজলক রনলয় িযাবলবন 
তলব তযা অলন্যর কযালে প্কযাি করযার দরকযার মনই। 
সব সেয় রনলজলক রনলয় বেলত েযাকলে মেলয়রযা 
রবরক্ত হলয় েেু রফররলয় মনলব। তযাই রনলজর সম্পলক্ 
সব সেয় বযারড়লয় বযারড়লয় বেযার অি্যাস েযাকলে তযা 
বযাদ রদন।
সেোয় আিক্ত হনে: মনিযায় আসক্ত েযানুষলক 
মকউ পেন্দ কলর নযা। তযার কযালের েযানুলষরযা একটযা 
সেয় দূলর সলর মেলত েযালক। কযারণ মস আর তেন 
স্বযািযারবক েযানুষ েযালক নযা। মনিযা করযার কযারলণ 
পররণত হয় অস্বযািযারবক একজলন। রবষয়রট েরুকলয় 
রযােলত েযাইলেও একটযা সেয় সযােলন আলসই। তযাই 
মেসব পরুুষ মনিযায় আসক্ত তযালদর মপ্ে হয় নযা বযা 
হলেও তযা মটলক নযা।
োরীর প্রসে িম্াে ো োো: অলনক পরুুষ নযারীলক 
েলেটি সম্মযান করলত জযালন নযা। তযারযা নযারীর প্রত 
নযানযা ধরলনর অসম্মযানেেূক আেরণ প্কযাি কলর। 
নযারীলক মেযাট কলর কেযা বলে। এ কযারলণ মকযালনযা 
মেলয় তযালদর েন মেলক িযালেযাবযাসলত পযালর নযা। 
েেন মকযালনযা পরুুষ নযারীলক সম্মযান রদলয় কেযা বলে, 
তেন েবু স্বযািযারবকিযালবই তযার প্রত মেলয়রযা আকৃটি 
হয়।

োইিস্াইে সডস্ক: আপরন েরদ সুন্দর দযারড় 
মপলত েযান তলব রনলত হলব েত্ন। সরিক 
উপযালয় েত্ন রনলে দযারড় উজ্জ্বে, নরে ও 
গযােিরযা হলব। েেনু তলব মজলন মনওয়যা েযাক, 
মকযান মতেগুলেযা ব্বহযার করলে আপরনও 
মকযাহরের েলতযা দযারড় মপলত পযালরন-
আমনড অনয়ে: উপকযারী মতে আেনড 
অলয়ে। এরট রনয়রেত ব্বহযার করলে েুে 
েবু দ্রুত বযালড়। আপরন েরদ দযারড়লত আেনড 
অলয়ে ব্বহযার কলরন তলব দ্রুতই উপকযার 
পযালবন। দযারড় েটেলট হলব নযা, বযাড়লব 
উজ্জ্বেতযাও। তযাই দযারড়র েলত্ন আেনড 
অলয়ে ব্বহযার করযাই েযায়।
ে্াস্র অনয়ে: ক্যাস্র অলয়লের গুলণর 
কেযা জযালনন রনচিয়ই? এরট েুলের মগযাড়যা 

েজবতু কলর, মসইসলঙ্ কলর ঘনও। 
রনয়রেত দযারড়লত ক্যাস্র অলয়ে ব্বহযার 
করুন। এলত ইনলফকিলনর সেস্যার জন্য 
দযারড়র বরৃধে আটলক েযাকলে মসরট দূর হলব।
োসরনেে সেে: েুে িযালেযা রযােলত সবলেলয় 
কযাে্করী মতলের তযারেকযায় উপলরর রদলকই 
আলে নযাররলকে মতলের নযাে। প্রত রযালত 
ঘেুযালত েযাওয়যার আলগ দযারড়লত কলয়ক 
মফযাঁটযা নযাররলকে মতে হযােকযা কলর েযাসযাজ 
কলর রনন। এলতই আপরন গযাে িরযা দযারড় 
পযালবন।
অসেি অনয়ে: নযাররলকে মতলের তুেনযায় 
অরেি অলয়লের দযাে একটু মবরি। এই 
মতে রনয়রেত েরদ ব্বহযার করলত পযালরন 
তলব দযারড়র মসৌন্দে্ রনলয় িযাবলত হলব 

নযা। অরেি অলয়লে েযাকযা ওলেগযা-৩ ফ্যারট 
অ্যারসড ও অন্যযান্য পরুটিগুণ জন্য েুে-দযারড়র 
বরৃধেলত সহযায়তযা কলর।
ে্ানিনডার অনয়ে: সুগরন্ধ এই মতলের 
দযােও রকেুটযা েড়যা। রকনু্ত দযারড় পড়যা মরযাধ 
করলত এই মতে মবি কযাে্করী। তযাই দযারড়র 
েলত্ন ব্বহযার করলত পযালরন ে্যালিনডযার 
অলয়ে। এরট রনয়রেত ব্বহযালর কযারঙ্ষিত 
দযারড় মপলত সেয় েযাগলব নযা। 
সরােনমসর অনয়ে: ঘন দযারড় মপলত েযাইলে 
ব্বহযার করুন মরযাজলেরর অলয়ে। এই 
এলসনরিয়যাে অলয়ে রনয়রেত ব্বহযার 
করলে ঘন দযারড় পযালবন দ্রুতই। তলব এরট 
ব্বহযার করলত হলব রনয়রেত। তযাহলেই 
সুফে পযালবন।

�ে িাসড সপনে েরণীয়

প্রেম সিখায় োরীর মে 
েয় েরার উপায়

োইিস্াইে সডস্ক: সম্পক্রট 
কতদূর েযালব তযা মবযাঝযা েযায় 
কলয়কবযার মদেযা করযার পর। 
সবলেলয় গুরুত্বপণূ্ হলেযা প্েে 
মদেযা। কযারণ এরট সবযার জীবলনই 
রবলিষ। প্েে মদেযা মপযািযাক, েযাে-
েেন, কেযা বেযা সবরদলকই মেয়যাে 
কলর েযানুষ। েযালক িযালেযােযালগ, 
তযালক প্েেবযালরই িযালেযােযালগ। 
তযাই আপরন েেন হব ু মপ্রেকযা 
বযা হব ু স্তীর সলঙ্ প্েেবযার মদেযা 
করলত েযালছিন, রনলজলক কীিযালব 
উপস্যাপন করলত হলব মসকেযাও 
মজলন েযাওয়যা জরুরর।
সম্পলক্ গরত আনলত েযাইলে 
রনলজলক মসিযালবই তুলে ধরুন। 
মেন রপ্য় মসই নযারীর কযালে 
আপরনও পেলন্দর পরুুষ হলয় 
ওলিন। এরদলক নযারীর েন মবযাঝযা 
েবু সহজ রকেু নয়। এ রবষলয় স্পটি 
ধযারণযা মদওয়যা কযারও পলষিই সম্ভব 
নয়। তলব রকেু রবষয় আলে, মেগুলেযা 
রিকিযাক মেলন েেলত পযারলে নযারীর 
েন জয় করযা সহজ হয়। েেনু মজলন 
মনওয়যা েযাক প্েে মদেযায় নযারীর 
েন জয় করযার উপযায়-
পসরপাসট হনয় যাে: সযাজগুুজ ুকরলত 
েরদ িযালেযা নযা েযালগ, পররপযারট হলয় 
েযাকুন। েেন রপ্য় নযারীর সলঙ্ 
প্েেবযার মদেযা করলত েযালছিন, 
রনলজলক সুন্দরিযালব উপস্যাপন 
করুন। মপযািযাক মকযালনযা রবষয় নয়, 
এেনটযা িযাবলবন নযা। মপযািযাকও 
রকেু গুরুত্ব বহন কলর। অন্তত 
এটযা মতযা েষি করলবই মে আপরন 
কতটযা পররছিন্, কতটযা পররপযারট। 
মসিযালবই রনলজলক সযারজলয়-গুরেলয় 

মদেযা করলত েযান।
তযার কেযা েন রদলয় শুনুন: সবযাই 
একজন েলনযালেযাগী মশ্রযাতযা 
মেযাঁলজন। প্েেবযার মদেযা করলত 
মগলে আপরন অবি্ই তযার কেযা 
েন রদলয় শুনলবন। রতরন কী বেলত 
েযাইলেন তযার সবটযা শুনুন। আপনযার 
মকযালনযা কেযা বযা প্শ্ন েযাকলে 
মসগুলেযাও তযালক জযানযান। একরট 
সুন্দর আলেযােনযার েযাধ্লেই সুন্দর 
সম্পলক্র সূেনযা হলত পযালর। 
প্স্তুরত রনন: েযার সলঙ্ মদেযা করলত 
েযালছিন, তযার পেন্দ-অপেন্দ 
সম্পলক্ আলগিযালগই মেযাঁজ রনলত 
পযালরন। তযাহলে তযার সযােলন 
রনলজলক সুন্দরিযালব তুলে ধরযা 
সহজ হলব। প্েেবযার মদেযা করযাটযা 
আপনযালক রকেু িীত কলর তুেলতই 
পযালর। তযাই রনলজলক প্স্তুত করুন। 
তযার সযােলন কীিযালব কেযা বেলবন, 
কী বেলবন নযা সব রেন্তযা কলর রনন।
মনরতবযােক কেযা নয়: প্েেবযার 
মদেযা করযার সেয় রকেু রবষয় 
আপনযালক েযােযায় রযােলত হলব। 
মেেন মনরতবযােক মকযালনযা কেযা বেযা 
েযালব নযা। এেন মকযালনযা প্শ্ন করযা 
েযালব নযা েযা রনলয় সেস্যা সরৃটি হলত 
পযালর। রকেু রবষয় তযার ব্রক্তগত 
হলত পযালর, মসগুলেযা রনলয় প্েে 
মদেযায়ই আগ্রহ প্কযাি করলবন 
নযা। মেেন তযার অতীলতর সম্পক্, 
মবতন ইত্যারদ রনলয় প্েলেই েযােযা 
নযা ঘযােযালনযা িযালেযা। 
তযালক প্যাধযান্য রদন: নযারী এেন 
পরুুষলকই পেন্দ কলর মে তযালক 
প্যাধযান্য মদয়। তযার সলঙ্ই রনলজলক 
রনরযাপদ েলন কলর।
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আওয়ােসবসড: ২০১৮ িানে মুসক্তপ্রাপ্ত োে মাসটিসমসডয়ার 
ÔিহেÕ সিনেমা সিনয় আপসে প্রেমবার রূপাসে পি্ভায় হাসের 
হে। েীিানব রূপাসে পি্ভায় সেনেনে িপিকৃ্ত েরনেে? 
রাে সরপা: েেূত, আেযার রেন্তযা-িযাবনযাই রেে আরে 
রসলনেযালত কযাজ করব৷ আরে নযাটলক কযাজ কলররে; রকনু্ত 
মকন জযারন তযারপর মেলকই রসলনেযায় কযাজ করযার আগ্রহটযা 
মবড় মগে আেযার। আরে রেলয়টযালর কযাজ সম্পন্ কলর 
জযাজ েযারটিরেরডয়যার আব্েু আরজজ িযাইলয়র সলঙ্ 
মেযাগযালেযাগ করর। তযারপর অরডিলনর েযাধ্লে 
রতরন আেযায় জযাজ েযারটিরেরডয়যার ÔদহনÕ 
রসলনেযায় অরিনলয়র সুলেযাগ কলর মদন। 
রতরন অবি্ বলেরেলেন, Ôএইটযাই মতযােযার 
প্েে রসলনেযা, রনলজলক প্েযাণ কলরযাÕ। 
সবরকেুর জন্য আেহযােদুরেলেযাহ্। রসরনয়র 
আরট্স্লদর সলঙ্ কযাজ কলরও েযানুষ মে 
আেযার অরিনয় ইরতবযােকিযালব গ্রহণ 
কলরলেন এবং আেযালক িযালেযালবলসলেন, 
তযারপর মেলকই আেযার েলন হলত শুরু 
কলর Ôআরে পযারব, আেযালক পযারলতই 
হলবÕ। মসই মেলক আেযার আত্নরবশ্বযাস, 
দঢ়ৃতযা এবং েলনযাবলের পযালেযাটযা 
আরও মবরি িযারর হলত েযালক।
আওয়ােসবসড: আপসে সবসিন্ 
সমউসেে সিসডও, োটে, 
ওসডসিনেও োে েনরনছে৷ 
িসবষ্নেও েী িানো োে 
সপনে এই সিক্টরগুনোনে োে 
েরনবে? 
রাে সরপা: কযাজ করব৷ সব 
মসলক্টরই আেযার কযাজ করযার 
ইলছি রলয়লে। তলব রসলনেযার 
প্রতই আেযার আগ্রহ সবলেলক 
মবরি। রসলনেযালতই রনলজলক 
সম্পণূ্িযালব প্রতরঠিত করলত 
েযাই। তলব িযালেযা রবজ্যাপলনর 
অফযার এলে অবি্ই কযাজ 
করব। তযার পযািযাপযারি আরে 
ওলয়ব রসররলজ কযাজ করলত 
েযাই। তলব নযাটক, রেউরজক 
রিরডওলত এেনই কযাজ করলত 

ইছুিক নই। প্েলে রসলনেযালতই রনলজলক সম্পণূ্িযালব 
মেলে ধরলত েযাই। 
আওয়ােসবসড: আপোর বহুে আনোসচে সিনেমা 
Ôমুসক্তÕ আর সিনেমাসট পসরচােো েনরনছে বাংোনিসে-
আনমসরোে স্বোমধন্য চেসচিরি পসরচােে ইিনেখার 
সচৌধরুী োর সেেস্ব প্রনযােো প্রসেঠিাে  ÔICFilmsÕ এর 

ব্াোনর। এই প্রেম সোনো সিনেমায় েয়েে 
োয়নের সবপরীনে এেেে োসয়োনে 

সিখনে পানবে িে্ভেরা। সিনেমাসট 
েনব োগাি মুসক্ত সপনে পানর 

বা সিনেমাসটনে স�নর আপোর 
প্রে্াো েী?

রাে সরপা: Ôেরুক্তÕ আেযার 
বহুে প্ত্যারিত রসলনেযা। 
রসলনেযারট সযােলনর বেরই 

েরুক্ত মদয়যা হলব। আর 
নয়জন নযায়লকর রবপরীলত 

একজন নযারয়কযা রহলসলব 
কযাজ করলত মপলর সরত্ই 

রনলজলক গরব্ত েলন কররে। 
এেন মতযা শুধ ুঅলপষিযা 

কররে; রসলনেযারট েরুক্তর পরই 
দি্করযা ব্রতক্রে ধযাঁলের এই 

রসলনেযারটলক েেযাে্িযালব 
েেূ্যায়ণ করলত সেে্ হলবন 

বলে আরে রবশ্বযাস করর। আরে েলন 
করর, রসলনেযারট বযাংেযালদলির েেরচ্চলত্রর 

মেযাড় ঘরুরলয় মদলব।
আওয়ােসবসড: িম্প্রসে আপসে 

ÔরষিাÕ সেনরাোনমর এেসট 
ওনয়ব সিসরনে চুসক্তবধে 

হনয়নছে। এছাডাও, Ôময়োÕ 
সেনরাোনমর এেসট 

সিনেমার শুসটং 
শুরু েনরনছে 
ইনোমনধ্ই। 
সেমে োগনছ 
সিন্ধম্ভী এমে 

দুই গনল্প োে 
েরনে সপনর? 

রাে সরপা: আেযার রতনরট রসলনেযালতই দি্করযা  আেযালক 
রিন্ধে্ী রতনরট েররলত্র মদেলত পযালবন। রতনরট রসলনেযার 
কেযা বেলত মগলে Ôেরুক্তÕ রসলনেযালকও এরড়লয় েযাওয়যা েযায় 
নযা। Ôেরুক্তÕ রসলনেযায় দি্করযা আেযায় একজন সযাধযারণ 
রকলিযারীর অসযাধযারণ হলয় ওিযার েররলত্র েুঁলজ মদলবন। 
আর রসলনেযারট অলনকটযা অ্যাকিনধে্ী। অন্যরদলক, ÔরষিযাÕ 
ওলয়ব রসররলজ রনলজলক এবং পররবযারলক িযালেযা রযােযার 
জন্য গররব ঘলরর সংগ্রযােেেুর একরট মেলয়র কযারহনী এবং 
Ôেয়নযাÕ রসলনেযায় দুরটি রেরস্ মরযােযারনটক মেলয়র েররলত্র 
আেযায় আরবষ্যার করলত পযারলবন দি্করযা। 
আওয়ােসবসড: সিনের আনোসচে পরীমসণ ইস্্নে আপসে 
িহনযাধো এবং এেেে প্রেৃে সেল্পী সহনিনব োর পানে 
সেনেনছে৷ এেেে সেল্পী সহনিনব এেেে সেল্পীর প্রসে 
এই িায়বধেো েেটুকু মনে েনরে? 
রাে সরপা: আরে সবসেয়-ই েলন করর আরে মেলহতু 
রসলনেযা ইনডযার্রেলত আরে, মসলহতু রসলনেযা ইনডযার্রের 
সলঙ্ সংরলিটি সকলেই আেযার পররবযার। আরে হয়লতযাবযা 
কযালরযার সুসেলয় সযালে নযা েযাকলত পযারলেও দুুঃসেলয় আরে 
সব্দযাই পযালি েযাকব। একজন প্কৃত রিল্ীর দযারয়ত্বই 
হলছি আলরকজন রিল্ীলক অন্তত েযানরসকিযালব সযালপযাট্ 
রদলত পযারযা। আেরযা েরদ ঘলরর েযােলুষরই পযালি রগলয় 
নযা দযাঁড়যায়, তযাহলে বযাইলরর েযানুষ এলস মকন আেযালদর 
পযালি দযাঁড়যালব! আরে রবশ্বযাস করর, একজন রিল্ী রহলসলব 
মেলকযালনযা রিল্ীরই রবপলদ-আপলদ পযালি েযাকযা আেযালদর 
রিত হওয়যা উরেৎ। 
আওয়ােসবসড: সিনের চেসচিরি ইনডাস্রি সেনয় আপোর 
আোবাি যসি িংনষিনপ ব্ক্ত েরনেে? 
রাে সরপা: সলব্যাপরর একটযা কেযা বেলত েযাই, Ôমেেযালনই 
মিষ, মসেযালনই শুরু।Õ আর বত্েযালন মতযা আেযালদর 
রসলনেযা ইনডযার্রে আবযারও ঘলুর দযাঁরড়লয়লে। িযালেযা গলল্র 
রসলনেযার কযারলণ দি্করযা মফর হলে রফলরলে। ÔিযানÕ 
রসলনেযারট ব্বসযাসফে হলয়লে, ÔগেইুÕ রসলনেযারট অলনক 
িযালেযা েলেলে এবং পরবত্ীলত মতযা Ôরদন: দ্ মডÕ, ÔপরযানÕ, 
Ôহযাওয়যাÕ রদলয় রসলনেযা ইনডযার্রের েন্দ হযাওয়যা মকলট মগলে। 
এইটযা মদেযার পর সরত্ বেলত একজন রেত্রনযারয়কযা 
রহলসলব রনলজর আত্মরবশ্বযাস আর েলনযাবে আরও মবরি 
দঢ়ৃ হলয় েযায়। তেন েলন হয়, আরেও েরদ িযালেযা গলল্ 
কযাজ করর তযাহলে দি্করযা আেযালক মদেলতও ইনিযালেযাহ্ 
মপ্ষিযাগলৃহ আসলবন। সবরেরেলয়, আরে আেযালদর েেরচ্চত্র 
ইনডযার্রে রনলয় েবুই আিযাবযাদী। 

মুনখামুসখ

সিনেমানেই সেনেনে প্রসেসঠিে েরনে চাই
েেুে প্রেনমের আনোসচে সচরিোসয়ো রাে সরপা। িম্প্রসে সেসে মুনখামুসখ হনয়নছে উত্তর আনমসরো সেনে 

প্রোসেে প্রেম বাংো দিসেে আওয়ােসবসডÕর িনগে। িাষিাতোর সেনয়নছে িয়িাে হাসবব িাসে।

ÔেসপোÕ হনয় আিনছে িাসমরা খাে মাসহ

সবনোিে প্রসেনবিে:  েযারনক 
বলন্দ্যাপযাধ্যালয়র কযােজয়ী উপন্যযাস Ôপদ্যা 
নদীর েযারঝÕর কুলবর ও করপেযা েররত্র দুরট 

এেলনযা েযানুলষর হৃদলয় মগঁলে আলে। মসই 
উপন্যযাস অবেম্বলন একই নযালে রসলনেযা 
রনে্যাণ কলরন মগৌতে মঘযাষ। ১৯৯৩ 

সযালে েরুক্ত পযাওয়যা রসলনেযারট ব্যাপক 
প্িংসযাও কুড়যায়। কুলবর ও করপেযা েররত্র 
দুরট এবযার আসলে মেযাট পদ্যায়। Ôএেন েরদ 

হলতযাÕ নযালের একরট রবলিষ ধযারযাবযারহক 
নযাটলক েযাকলে েররত্র দুরট। এলত করপেযার 
েররলত্র মদেযা েযালব মেযাট পদ্যার জনরপ্য় 
অরিলনত্রী সযারেরযা েযান েযারহলক। আর কুলবর 
েররত্ররট করলেন রেশু সযারবির। বত্েযালন 
নযাটকরটর শুরটং েেলে ব্যাংকলক। রযারজবেু 
ইসেযাে রযাজীলবর রেনযায় এরট পররেযােনযা 
করলেন আব ু হযায়যাত েযাহেদু ও সযাইদুর 
রহেযান রযালসে। ইলতযােলধ্ই শুরটংলয় অংি 
রনলয়লেন সযারেরযা েযান েযারহ। নযাটকরট প্সলঙ্ 
েযারহ বলেন, Ôএটযা এলকবযালরই অন্যরকে 
একরট গল্। েররত্রগুলেযাও ইনটযালররস্ং। 
এেযালন জরুট েযাকলেও একসলঙ্ তযালদর 
মকযালনযা দিৃ্ মনই। আরে করপেযা রূলপ কযাজ 
কররে এেযালন। েবু আেযাদযা সযাজ-মপযািযালক 
এেযালন আেযালক মদেযা েযালব। দি্কলদরও 
িযালেযা েযাগলব বলে রবশ্বযাস।Ô এই অরিলনত্রী 
আরও জযানযান, ব্যাংকলক কলয়করট েণ্ড 
নযাটলকর শুরটংও কলরলেন রতরন। পযািযাপযারি 
মসেযালন পররবযার রনলয় মঘযারযাঘরুররও 
পররকল্নযা রলয়লে। েেরত েযালসর মিলষর 
রদলক মদলি তযার মফরযার কেযা। উললেে্, 
১৯৫২ এনটযারলটইনলেনট মপ্যাডযাকিলনর 
ব্যানযালর এেন েরদ হলতযা নযাটকরট প্লেযাজনযা 
করলেন সযাজ ু েনুতযারসর। রিগরগরই এরট 
েযােরযাঙযা মটরেরিিলন প্েযার হলব।
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োোর সবশ্বোনপ
পাসের েীব্র িঙ্কনটর েঙ্কা

রেীডা প্রসেনবিে: আর দুই েযাস পলরই কযাতযালরর বলুক 
শুরু হলব ফুটবলের েহযােজ্। েধ্প্যালে্ অনুলঠিয় প্েে 
রবশ্বকযালপর আলগ একটযা মপযািযারক েহড়যার আলয়যাজন 
করযা হলয়রেে সম্প্ররত। তলব মসেযালন মদেযা রদে তীরি 
রবিঙৃ্খেযা, পযারনর সঙ্কটও। েযার ফলে রবশ্বকযালপও এেন 
পরররস্রতর িঙ্কযা সরৃটি হলয়লে। রবশ্বকযালপর রিক আলগ 
আলয়যাজকরযা মেন একটযা হুঁরিয়যাররই মপলয় মগলেন। এর 
আলগ রবশ্বকযাপ আলয়যাজলনর অরিজ্তযা মনই মদিরটর। 
মস কযারলণই রবশ্বকযাপ শুরুর আলগ েহড়যা মদয় কযাতযার। 
গত শুক্রবযার েসুযাইে সুপযার কযালপর ে্যালে েসুযাইে 
মস্রডয়যালের দরজযা প্েেবযালরর েলতযা মেযােযা হয়। ৮০ 
হযাজযার দি্ক আসলনর এই মস্রডয়যাে বতরর হলয়লে 
রবশ্বকযালপর জন্যই। তীরি গরে মিকযালত মসেযালন েযাগযালনযা 
হলয়লে এয়যার করনডিরনং রসলস্েও। মসই মস্রডয়যালে 
েেন প্েেবযালরর েলতযা েযালি গড়যাে মেেযা, তেন রিড় 
সযােেযালনযার অরিজ্তযাটযা িযালেযা হলেযা নযা আলয়যাজকলদর।
ধযারণষিেতযার মেলয় রতন হযাজযার দি্ক কে এলসরেে 
মেেযা মদেলত। তযালতই মসেযালন বতরর হয় নযারকীয় এক 
পরররস্রতর। মস্রডয়যালের ধযারণষিেতযা রবিযাে হলেও 
মদিরটর েযাতযায়যাত ব্বস্যা েযানুলষর েযাপ সযােেযালনযার 
জন্য প্স্তুত নয়। ফলে মেল্যালত মস্রডয়যালে গেলনছুি 
দি্করযা মবি গযাদযাগযারদর সম্মেুীনই হন।
এেযালনই মিষ নয়। মস্রডয়যালের মগলট মদেযা েযায় আড়যাই 

রকলেযারেটযালরর েম্বযা েযাইন। তপ্ত মরযালদ অলনক দি্কই 
অসুস্ হলয় পলড়ন। েহড়যায় মদেযা েযায়, মস্রডয়যালের 
ধযারণষিেতযা রবিযাে হলেও এয়যার করনডিন ব্বস্যা 
এেলনযা রিকিযাক প্স্তুত নয়। ৭৭০০০ েযানুলষর েযাপ 
সযােেযালত পযালররন মসেযানকযার এয়যার করনডিন ব্বস্যা। 
বতরর হলয়রেে েযারযাত্মক গরে ও আদ্্ পরররস্রত। 
পযারনর অিযাবও প্কট হলয় ওলি মসেযালন। প্েেযালধ্র 
রবররতর পর মেলক মদেযা েযায় ৭৭০০০ দি্কলক 
মদওয়যার েলতযা পযারনর িযাণ্ডযারও মিষ হলয় মগলে 
আলয়যাজকলদর। ফলে পযারনর অিযালব রেৎকযারও করলত 
মদেযা েযায় অলনক দি্কলক। মসই ে্যালে মস্রডয়যালের 
রনরযাপতেযা ব্বস্যাও পলড়লে হুেরকর েলুে। মস্রডয়যাে 
মগলট রিলড়র ধযাকেযা সযােেযালত দি্করযা েযারযােযাররলতও 
রেপ্ত হলয় পলড়ন। এেনরক মস্রডয়যালের রনরযাপতেযা 
রষিীলদর মেলর ব্যাররলকড মিলঙও এলগযালত মদেযা েযায় 
দি্কলদর ঝযাঁকলক। তলব আলয়যাজকলদর জন্য রবষয়টযা 
অবি্ িযালপ বরও হলয় মেলত পযালর। দুরদন পরই 
রবশ্বকযাপ। তযার আলগ রনলজলদর ব্বস্যার ফযাঁকলফযাকর 
মদলে মফেযায় এেন মসগুলেযা বন্ধ করযার উপযায়ও েুঁলজ 
মনওয়যার সুলেযাগ েযাকলে তযালদর। েযা হলে রবশ্বকযাপও 
আলয়যাজন করযা সহজ হলব তযালদর। অন্যেযায় এেন দিৃ্ 
রবশ্বকযালপ রনত্বনরেরতেক রবষয় হলয় দযাঁড়যালেও দযাঁড়যালত 
পযালর।

িবাই সিরাটা সিনে 
সবশ্বোপ সেেনবা : 

হািাে মাহমুি
ক্রীড়যা প্রতলবদক: তরুণ মপসযার 
হযাসযান েযাহেদু ক্যাররয়যালরর 
মবরির িযাগ সেয়ই েলড়লেন 
ইনজরুরর সলঙ্। েেনই বে 
হযালত দযাপট, তেনই ইনজরুর 
ঘযালয়ে কলরলে তযালক। 
মসই অতীত মপেলন মফলে 
এবযার জযায়গযা কলর রনলয়লেন 
বযাংেযালদলির রট-মটযালয়রনট 
রবশ্বকযাপ দলে। এবযারই প্েে 
মকযান রবশ্বকযাপ মস্কযায়যালড নযাে 
রলয়লে হযাসযালনর। তযাইলতযা 
এই তরুণ একটু মবরিই 
উচ্ছ্বরসত, আলবলগর 
েযাগযােটযাও মেন 
মেলড় রদলয়লেন! 
গ ণ ে যা ধ ্ ে ল ক 
জযানযালেন মদলির 
হলয় এত বড় েলঞ্চ 
অংিগ্রহণ করযাটযা 
অবি্ই গলব্র। 
সলঙ্ রবশ্বকযাপ জলয়র 
স্বলনেও মপসযার হযাসযান 
েযাহেলুদর মেযালে! 
টযাইগযাররযা দুই ে্যাে 
রট-মটযালয়রনট মেেলত 
২২ তযাররে দুবযাইলয়র 
রবেযান ধরলব। এর 
েলধ্ মদলির 
েযারটলত মনই 
মতেন অনুিীেন, 
েযা রলয়লে তযা সবই 
ব্রক্তগত। মপসযার হযাসযান 
েযাহেদু এবযারই প্েে রট-
মটযালয়রনট রবশ্বকযাপ মেেলবন। 
রবশ্বকযাপ দলে মেেলবযা এটযা 
িযাবলতই উলতেজনযা কযাজ করলে 
েষিীপলুরর এই মপসযালরর। 
হযাসযান বলেন, রবশ্বকযালপর েলতযা 
এত বড় আসলর মেেলবযা এটযা 
িযাবলতই রনলজর মিতর েবুই 
উলতেজনযা কযাজ করলে। এত 
বড় এক আসলর বযাংেযালদলির 
হলয় অংগ্রহণ করলত েযারছি 
এটযা আলরযা বড় গলব্র রবষয় 
আেযার কযালে। েবুই আনরন্দত 
আরে। অল্রেরেয়যার করনডিন 
মপসযারলদর জন্য সহযায়ক। 
মসষিলত্র তরুণ এই মসনলিসন 
মপসযার অল্রেরেয়যার মপস 
সহযায়ক করনডিনলক কযালজ 
েযাগযালত েযান। হযাসযান বেলেন 
সরিক জযায়গযা বলুঝ মবযারেং 
করযাটযা গুরুত্বপণূ্। এ মপসযার 
বেরেলেন, রজরনসটযা হলছি 
রনি্র কলর মক মকেন ্যালন 
মবযারেং করলে। স্বযািযারবকিযালব 
অল্রেরেয়যার করনডিনটযা মপস 
মবযােযারলদর জন্য মবি িযালেযা 
সহযায়ক। মসষিলত্র আেরযা েরদ 
িযালেযা জযায়গযা বলুঝ বে করলত 
পযারর তযাহলে করনডিলনর 
পলুরযাপরুর সহযায়তযা আয়ত্ব 
করলত পযারলবযা।
বযাংেযালদি মসরদনই রবশ্বকযাপ 
রজতলব, মেরদন দলের 

সকে মেলেযায়যাড় েন মেলক 
রনলজলদর সলব্যাচ্চটযা মদওয়যার 
মেটিযা করলব। হযাসযান বলেন, 
রবশ্বকযাপ মজতযার স্বনে মতযা মদরে 
সবসেয়। ইনিযাআলেযাহ, েেন 
দলের সকে মেলেযায়যাড়ই েন 
মেলক রনলজর মসরযাটযা মদওয়যার 
প্লেটিযা করলব মসরদন রজতলবযা 
আেরযা। নতুন মটকরনক্যাে 
কনসযােট্যানট শ্রীধরন শ্রীরযাে 
রনলয়লেন টযাইগযারলদর রট-
মটযালয়রনটর দযারয়ত্ব। েরদও 

মপসযার হযাসযালনর সলঙ্ 
এেলনযা মতেন মকযান 

কযাজ হয়রন 
সযালবক িযারতীয় 
র ক্র ল ক ট যা ল র র । 
তলব হযাসযান 
বেলেন সযােলন 
কযাজ হলব, 
আসলে শ্রীধরন 
শ্রীরযাে েেন আলস 
তেন মতযা আরে 
ইনজরুরলত রেেযাে 

এক প্কযার দলের 
বযাইলর। মসজন্য ওত 
মবরি কেযা হয়রন, 

তলব সযােলন সুলেযাগ 
রলয়লে কযাজ 
করযার কেযা মতযা 
হলবই। এেযাড়যা 

মবযারেং শুরু করলে 
রতরন মতযা পে্লবষিণ করলবন 
সব্ষিণ। েযানুষ বড় হলে নযারক 
রিকড়লক িুলে েযায় এক একটযা 
েযাে ু রলয়লে। তলব েষিীপলুরর 
তরুণ মপসযার হযাসযান েযাহেদু 
এেন জযাতীয় দলে মেেলেও 
িুলে েযানরন েযারযাপ সেলয় 
তযার পযালি েযাকযা েযানুষলদর। 
রক্রলকটটযা রলক্ত রেলি আলে 
বলে জযানযালেন এই মপসযার। 
২২ বের বয়সী হযাসযান েযাহেদু 
বলেন, একটযা সেয় আরে 
মেেযার জন্য রক্রলকট মেেতযাে। 
রকনু্ত এেন রক্রলকটটযা রলক্তর 
সযালে রেলি মগলে। পররবযালরর 
সবযাইলক অলনক সহলেযারগতযা 
কলরলে এই পে্ন্ত আসলত। 
আেযার আবিযা-আম্মযার কেযা 
বেলত হয়। একইসযালে আেযার 
মজেযার মকযাে েরনর মহযালসন 
স্যার আেযালক এজ মেলিে 
মেলকই মদেযাশুনযা কলরলেন। 
আেযার রকেু বনু্ধ-বযান্ধব রলয়লে 
েযারযাপ সেলয় তযারযাও সযাহযাে্ 
কলরলে আেযালক। ২৪ অলক্টযাবর 
বযাংেযালদলির রট-মটযালয়রনট 
রবশ্বকযালপর রেিন শুরু।  এ 
গ্রুলপর রযানযাস্আপ দলের 
েলুেযােরুে হলব টযাইগযাররযা। 
রবিতীয় ে্যাে ২৭ অলক্টযাবর 
রসডরনলত। প্রতপষি দরষিণ 
আরফ্কযা। ররিসলবলনর গ্যাবযায় 
৩০ অলক্টযাবর বযাংেযালদি েড়লব  
রব গ্রুলপর ে্যারম্পয়লনর সলঙ্। 

রেীডা প্রসেনবিে: মেেযার েযালি েনের ওিযার মরলটর 
কযারলণ, আেরণরবরধ িযাঙলে রক্রলকটযারলদর নযালের পযালি 
মেযাগ হয় রডলেররট পলয়নট। আন্তজ্যারতক রক্রলকলট তযা 
েযাে ুহলয়লে েয় বের আলগ। মদলির ঘলরযায়যা রক্রলকলট 
এবযার রডলেররট পলয়নট েযােরু উলদ্যাগ রনলয়লে বযাংেযালদি 
রক্রলকট মবযাড্। জযাতীয় দলের জযারস্ গযালয় জড়যালনযার আলগ 
মেলেযায়যাড়লদর িঙৃ্খেযার ব্যাপযালর সলেতনতযা ও অি্তি 
করলত এ পধেরত মবলে রবরসরব। জযানযা মগলে, এক বেলরর 
েলধ্ মকযালনযা মেলেযায়যাড় েরদ ৩ মেলক ৮ পলয়নট পযান, 
রতরন এক ে্যাে রনরষধে হলবন। মকউ েরদ ৮ মেলক ১২ 
পলয়নট পযান, রতরন দুই ে্যালে রনরষধে হলবন। এক বেলরর 
েলধ্ এই মডলেররট পলয়নট কযাে্কর েযাকলব রবরসরবর 
মেলকযালনযা টুন্যালেলনট। অে্যাৎ েযাে বলের রক্রলকলট মকউ 
রডলেররট পলয়নট মপলে মসরটর প্িযাব পড়লব সযাদযা 
বলের রক্রলকলটও। রবরসরব কযাে্যােলয় টুন্যালেনট করেরটর 
বধুবযালরর সিযায় রডলেররট পলয়নট েযােরু প্তিযাব মদওয়যা 
হলয়লে। এসেয় এলসলে নতুন  আরও রকেু প্তিযাব। 
রবষয়রট রনলয় রবরসরবর টুন্যালেনট করেরটর মেয়যারে্যান 
আহলেদ সযাজ্যাদুে আেে বরব বলেন, িযারতির রবষয়রট 
রনলয় প্তিযাব আলে, পলুরযা মবযালড্র অধীলন েত টুন্যালেনট 
হয়, মকউ েরদ ঢযাকযা রপ্রেয়যার রেলগ রডলেররট পলয়নট 
পযায়, মসটযা জযাতীয় রেলগও কযাে্কর হলব। এসব প্তিযাব 
মদওয়যা আলে। মবযাড্ সিযায় রসধেযান্ত হলত পযালর।

�নরায়া সরেনেনট 
সডনমসরট পনয়নট 
চাে ুেরনে চায় 

সবসিসব

স্াট্ভি সডস্ক: মটরনস মেলক অবসলরর মঘযাষণযা 
রদলয়লেন রজযার মফলদরযার। এ েযালস েনডলন হলত 
েযাওয়যা মেিযার কযাপই হলত েযালছি তযার মিষ টুন্যালেনট। 
গত বহৃস্পরতবযার সযােযারজক মেযাগযালেযাগেযাধ্লে এক 
রিরডওবযাত্যায় রবদযালয়র মঘযাষণযা মদন ২০ বযার গ্র্যানড 
স্যােজয়ী এই রকংবদরন্ত।
মফলদরযার বলেন, আপনযালদর অলনলকই মেেনরট 
জযালনন, গত রতন বের ধলরই মেযাট, অলস্তযাপেযালরর 
ধকে রনলত হলছি। প্রতবির্বিতযােেূক অবস্যায় রফরলত 
কলিযার পররশ্রে করলত হলয়লে। তলব রনলজর সযােে্্ ও 
সীেযা জযারন এবং তযারযা মে বযাত্যা রদলছি তযাও পররষ্যার। 
৪১ বের বয়স। ২৪ বের ধলর ১৫০০-এর মবরি ে্যাে 
মেলেরে। স্বলনেও িযারবরন, মটরনস আেযালক এিযালব 
গ্রহণ করলব। প্রতবির্বিতযােেূক ক্যাররয়যার মিষ করযার 
মে এেনই সেয়, মসরটও মেলন রনলত হলব।
সযােলনর সপ্তযালহ েনডলনর মেিযার কযাপই আেযার 
মিষ এরটরপ টুন্যালেনট। িরবষ্লতও মটরনস মেেব, 
তলব গ্র্যানড স্যাে বযা (এরটরপ) টু্লর নয়, মেযাগ কলরন 
মফলদরযার।

সবিানয়র স�াষণা 
সিনিরানরর
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যধুে চায় ো বাংোনিে, 
প্রনয়ােনে োসেিংন� যানবা: 

স্বরা্রেমন্ত্রী
তুেব্রু সীেযালন্তর বযারসন্দযা ও ঘেুধেু ইউরনয়লনর 
২ নম্বর ওয়যালড্র সদস্ রদে মেযাহযাম্মদ িুটু্ 
বলেন, রেয়যানেযালরর পযাহযাড় মেলক মেযাড়যা 
েট্যার মিলের আঘযালত েয়জন মরযারহঙ্যা 
আহত হন। পলর ইকবযাে নযালে এক মরযারহঙ্যা 
তরুণ হযাসপযাতযালে রেরকৎসযাধীন অবস্যায় 
েযারযা মগলেন। এক রিশুসহ আহত পযাঁে 
মরযারহঙ্যা বত্েযালন এেএসএফ হযাসপযাতযালে 
রেরকৎসযাধীন। 
নযাইষি্ংেরড়র ঘেুধেু ইউরনয়লনর ২নং ওয়যাড্ 
মকযানযারপযাড়যা এেযাকযায়সহ পলুরযা সীেযান্ত 
এেযাকযা এেনও েেেলে অবস্যা রবরযাজ করলে।
মুেসিনের হাঁটুনে ৬ সিোই
এেন শুরু মেলক এই উইলকটরকপযার ব্যাটযার 
েযাকলত পযারলবন রকনযা মসটযা রনলয়লে মদেযা 
রদলয়লে িঙ্কযা। উললেে্, আগযােী নলিম্বলর 
িযারত রসররলজর আলগ জযাতীয় দলের হলয় আর 
েযালি নযােলত হলছি নযা েিুরফকলক। অলনকরদন 
ফে্হীন েযাকযার পর সেযালেযােনযার েলুে কুরড় 
ওিযালরর ফরে্যাট মেলক সলড় দযাঁড়যালনযার পর 
ইনজরুর, এক কেযায় েযারযাপ সেয় মেন রপেু 
েযাড়লেন নযা রেস্যার রডলপনডলডবলের।

েগা সখচুসডর ঐে্ েনর 
সবএেসপর সোনো োি সেই: 

ওবায়দুে োনির
েেন বলে পযারকতিযান আেলে িযালেযা রেেযাে, 
তেন রবএনরপর প্রতঠিযাতযা রজয়যাউর রহেযান 
মে বঙ্বনু্ধ হত্যার েযাস্যারেযাইনড রেলেন 
মসটযাও তযাহলে সত্? আজ প্েযারণত 
হলয়লে রবএনরপর রযাজনীরত পযারকতিযান 
ধযারযার রযাজনীরত, রবএনরপর রযাজনীরত রবি-
জযারততল্বের রযাজনীরত। রবএনরপর রযাজনীরত 
সযাম্প্রদযারয়কতযা ও সন্ত্রযালসর রযাজনীরত। 
রতরন বলেন, আজ শুধ ু বযাংেযালদি নয়, 
কযানযাডযার আদযােতও রবএনরপলক স্বীকৃরত 
রদলয়লে সন্ত্রযাসী দে রহলসলব। ওবযায়দুে 
কযালদর রবএনরপ েহযাসরেবলক বলেন, মকযান 
েলুে আওয়যােী েীগলক সন্ত্রযাসী দে বলেন? 
আপনযার দে আজ মদি-রবলদলি স্বীকৃত 
সন্ত্রযাসী রযাজবনরতক দে। রতরন বলেন, রেজ্যা 
ফেরুে আবযালরযা পযারকতিযান প্ীরত মদরেলয় 
প্েযাণ কলরলেন রবএনরপ সযাম্প্রদযারয়ক দে। 
রবএনরপ েরদ কেলনযা ষিেতযায় মেলত পযালর 
তযাহলে এলদিলক আবযার পযারকতিযারন ধযারযায় 
রনলয় েযালব এেন দযারব কলর ওবযায়দুে কযালদর 
বলেন, মসটযাই এেন রবএনরপর টযালগ্ট, 
মসজন্যই আজলক রবএনরপ ঐলক্র নযালে 
টযােবযাহযানযা করলে, সযাম্প্রদযারয়ক িরক্তর 
সযালে মজযাট কলর। আওয়যােী েীলগর সযাধযারণ 
সম্পযাদক রবএনরপ েহযাসরেলবর উলদিলি আলরযা 
বলেন, বযাংেযার েযারটলত, েরুক্তেলুধের েযারটলত 
বযাংেযালদিরবলরযাধী, স্বযাধীনতযারবলরযাধী মেতনযার 
িরক্তর জগযা রেেুরড়র ঐক্ রদলয় রনব্যােন কলর 
জয়েযাি করযা েযালব নযা। বঙ্বনু্ধ কন্যযা মিে 
হযারসনযার উন্য়ন অজ্লন মে মরকড্ স্যাপন 
কলরলেন-মসই মদলি আগযােী রনব্যােলনও 
মিে হযারসনযারই জয়েযাি হলব, ইনিযাআলেযাহ। 
মনৌকযা রবজলয়র বন্দলর মপৌঁেযালব।
দলের মনতযাকে্ীলদর ঐক্বধে েযাকযার 
আহবযান জযারনলয় ওবযায়দুে কযালদর বলেন, 
মিে হযারসনযার ওপর আস্যা রযােনু, আজলকর 
এই সংকলট প্ধযানেন্ত্রী সব সযােযাে রদলছিন 
এবং মদলবন। রতরন মনতযাকে্ীলদর রবএনরপর 

অপপ্েযালর রবভ্যান্ত নযা হওয়যার আহ্যান জযারনলয় 
বলেন, বযাংেযালদি স্বরতির রদলক এরগলয় েযালছি 
বঙ্বনু্ধ কন্যযা মিে হযারসনযার মনতলৃত্ব, রতরন 
এই সংকলট েযা েযা করযার সবরকেুই করলবন।
আওয়যােী েীলগর সযাধযারণ সম্পযাদক 
বযাংেযালদি ব্যাংকলক ধন্যবযাদ জযারনলয় বলেন, 
তযারযা সেয়েত সরিক রসধেযান্ত রনলয়লেন 
সবরকেু পেলরেযা ধলর এরগলয় েযালছি মিে 
হযারসনযার রনলদ্লি। ওবযায়দুে কযালদর আবযালরযা 
প্ধযানেন্ত্রী মিে হযারসনযার প্রত আস্যা রযােযার 
আহ্যান জযারনলয় মনতযাকে্ীলদর বলেন, জয় 
আেযালদরই হলব। রতরন বলেন, িয় তযারযাই 
কলর েযালদর জনগলণর প্রত মকযান আস্যা 
মনই, তযাই রবএনরপ রনব্যােলন মেলত িয় 
পযায়। রেজ্যা ফেরুে ইসেযাে আেেগীলরর 
ত্বেযাবধযায়ক সরকযালরর দযারব প্সলঙ্ ওবযায়দুে 
কযালদর বলেন, ত্বেযাবধযায়ক সরকযার এেন 
উচ্চ আদযােলতর রনলদ্লি রেউরজয়যালে। 
আপনযালদর মনত্রীই একসেলয় বলেরেলেন 
রনরলপষি বলে রকেু মনই, রনরলপষি হলছি পযাগে 
ও রিশু। নররসংদী মজেযা আওয়যােী েীলগর 
িযারপ্যাপ্ত সিযাপরত রজ এে তযালেব মহযালসলনর 
সিযাপরতলত্ব সলম্মেলন আলরযা উপরস্ত 
রেলেন আওয়যােী েীলগর সিযাপরতেণ্ডেীর 
সদস্ ডক্টর আবদুর রযাজ্যাক, অ্যাডলিযালকট 
কযােরুে ইসেযাে, আইন রবষয়ক সম্পযাদক 
অ্যাডলিযালকট নজীবলুেযাহ রহরু, বন ও পররলবি 
রবষয়ক সম্পযাদক মদলেযায়যার মহযালসন, েরহেযা 
রবষয়ক সম্পযাদক মেলহর আফলরযাজ েুেরক, 
েরুক্তেধুে রবষয়ক সম্পযাদক েণৃযাে কযারন্ত, রিষিযা 
ও েযানবসম্পদ রবষয়ক সম্পযাদক িযােসুন্যাহযার 
েযাঁপযা, শ্রে ও জনিরক্ত রবষয়ক সম্পযাদক 
হযারববরু রহেযান রসরযাজ, মকন্দ্রীয় কযাে্রনব্যাহী 
করেরটর সদস্ ডযাক্তযার মেযাতিফযা জযােযাে 
েরহউরদিন এবং নররসংদী মজেযা আওয়যােী 
িযারপ্যাপ্ত সযাধযারণ সম্পযাদক পীরজযাদযা কযাজী 
মেযাহযাম্মদ আেীসহ সংসদ সদস্সহ অন্যযান্য 
মকন্দ্রীয় ও স্যানীয় মনতবৃনৃ্দ।

মারি ১৫৩ সেউনিে 
পাসে প্রে্াহানর সেে 

িারনের অনুমসে সেনে 
হনব?

েুরক্তলত এেন মকযালনযা রবধযান মনই, ইরতেলধ্ 
রবদু্ৎ ও মসে প্কলল্র েযাধ্লে মে 
পররলবিগত ষিরত করযা হলয়লে, তযার জন্য 
তযারযা িতু্রক বযা ষিরতপরূণ মদলব রক নযা। 
িরবষ্লত এ রকে প্কল্ রনলে আন্তজ্যারতক 
আইন অনুেযায়ী তযারযা বযাংেযালদলির সলঙ্ 
মবযাঝযাপড়যা করলব রক নযা। উন্য়লনর মজযায়যার 
মবরি মবযাঝযালনযার জন্য বযাংেযালদি সরকযার 
১৫৩ রকউলসক পযারন রদলয় ১০ হযাজযার মহক্টর 
জরে েযাষযাবযালদর কেযা বলেলে। আসলে 
এই পযারন রদলয় ৩ হযাজযার ৭০০ মহক্টলরর 
মবরি জরে েযাষযাবযাদ করযা সম্ভব নয় বলেও 
েন্তব্ কলরন েযালেকুজ্যােযান। রতরন বলেন, 
কুরিয়যারযার পযারন ব্বহযার করলত হলে তযা 
মসে রদলয় উজযালন রনলত হলব, েযা েরুক্তসংগত 
নয়। জযাহযাঙ্ীরনগর রবশ্বরবদ্যােলয়র সযালবক 
রিষিক এবং সব্জনকেযা'র সম্পযাদক আনু 
েহুযাম্মদ বলেন, কী কলর েযাত্র ১৫৩ রকউলসক 
পযারন প্ত্যাহযার, তযা-ও বযাংেযালদলির নদীর 
পযারন বযাংেযালদি প্ত্যাহযার করলব, এর জন্য 
িযারলতর অনুেরত মকন রনলত হলব, এটযা 
এলকবযালরই মবযাধগে্ নয়। এটযালক কী কলর 
সরকযার সযাফে্ রহলসলব মদেযালত পযালর? 
কুরিয়যারযার ওপর িযারত বযাঁধ ও রবরিন্ ধরলনর 

প্কল্ কলরলে। মস জন্য বযাংেযালদলির কযাে 
মেলক তযারযা মকযালনযা ধরলনর অনুেরত মনয়রন।
আন্তজ্যারতক পযারনপ্বযাহ আইলন বযাংেযালদি 
মকন সই কলররন, তযা মবযাধগে্ নয় উললেে 
কলর আনু েহুযাম্মদ বলেন, িযারটর মদি রহলসলব 
এটযা বযাংেযালদলির জন্য েবু দরকযার। িযারটর 
মদিগুলেযার রনরযাপতেযার একরট সনদ বেযা েযায় 
জযারতসংলঘর আন্তজ্যারতক পযারন আইনলক। 
এ আইলন বযাংেযালদি সরকযারলক অবি্ই 
সই করলত হলব। িযারতও মেন সই কলর, 
মস জন্য েযাপ সরৃটি করলত হলব। আন্তজ্যারতক 
পযারনপ্বযাহ আইন অনুেযায়ী বযাংেযালদলির 
সলঙ্ িযারতসহ অন্য মদিগুলেযার মেৌে নদীর 
সব সেস্যা েেযােেিযালব রনষ্পরতে করযার দযারব 
জযানযান রতরন।
সীেযান্ত হত্যার আন্তজ্যারতক তদন্ত, 
জ্বযােযারনরনি্রতযা করেলয় জযাতীয় সষিেতযা 
বযাড়যালনযার রদলক মজযার মদওয়যা এবং িযারলতর 
সলঙ্ এবযার ্যানরজট রবষলয় কী েুরক্ত হলয়লে, 
তযা স্পটি করযার দযারবও জযানযান অধ্যাপক আনু 
েহুযাম্মদ।
সংবযাদ সলম্মেলন ঢযাকযা রবশ্বরবদ্যােলয়র 
রিষিক তযানজীে উরদিন েযান বলেন, ২০০০ 
মেলক ২০২১ সযাে পে্ন্ত সীেযালন্ত এক 
হযাজযার ২৫৩ জন বযাংেযালদরি হত্যার রিকযার 
হলয়লেন। সীেযান্ত হত্যা বলন্ধ কযাে্কর 
ব্বস্যা নযা মনওয়যায় তযা অব্যাহত আলে। 
িযারলতর ওপর বযাংেযালদলির রবদু্ৎ ও 
জ্বযােযারনরনি্রতযা বরৃধেলত উলবিগ প্কযাি কলরন 
ঢযাকযা রবশ্বরবদ্যােলয়র রিষিক মেযািযারহদযা 
সুেতযানযা। রতরন বলেন, িযারতীয় প্কল্গুলেযা 
(বযাংেযালদি ও িযারলত) বযাতিবযায়ন হলে 
বযাংেযালদলির রবদু্ৎ েযালত িযারলতর 
অংিগ্রহণ দযাঁড়যালব প্যায় ১৬ িতযাংি। এর 
সলঙ্ রনরে্তব্ পযাইপেযাইলনর েযাধ্লে মতে 
আেদযারন শুরু হলে জ্বযােযারন েযালত িযারলতর 
অংিগ্রহণ ২০ িতযাংলির মবরি হলয় েযালব। 
রবদু্ৎ ও জ্বযােযারন েযালত িযারলতর ওপর 
রনি্রতযা বতরর হলে তযারযা মদিলক রনয়ন্ত্রলণর 
সুলেযাগ পযালব।
রা্রে ব্বথিা িেীয়েরণ েনর 
িাগ েনর সিনেনছ িরোর: 

সমে্ভা িখরুে
রনরযাপতেযার জন্য মসেযালন রনরযাপতেযা পযালবন নযা, 
আলগ বেলব- তুরে রবএনরপ কলরযা নযা আওয়যােী 
েীগ কলরযা। েরদ রবএনরপ কলরযা মকযালনযা রকেু 
হলব নযা, উপরনু্ত আপনযার রবরুলধে েযােেযা 
দযালয়র কলর মদলব। ঢযাকযা দরষিলণ েযাত্রদলের 
রতনজন কে্ী রযালত বযাসযায় েযারছিে ওই সেলয় 
তযালদর আক্রেণ কলর আহত করযা হলয়লে। 
েযােেযা রদলত মগলে উলটিযা ওলদর রবরুলধে 
েযােেযা হলয়লে। রবএনরপ েহযাসরেব বলেন, 
সরকযার মগযাটযা জযারতলক গত ১২ মেলক ১৫ 
বেলর রবিক্ত কলর মফলেলে। এেন একটযা 
জযায়গযা পযালবন নযা মেেযালন আপরন মদেলবন 
মে রবিরক্ত মনই। েসরজলদর করেরট মসেযালন 
িযাগ, সু্কলের করেরট মসেযালনও িযাগ, 
েযাদ্যাসযার করেরট মসেযালনও িযাগ, গযালনর সু্কলে 
মসেযালনও িযাগ, রবশ্বরবদ্যােলয়ও মসেযালন 
িযাগ, কলেলজও িযাগ- সবেযালন িযাগ। এই 
মে রবিরক্ত মকযালনযা জযারতলক কেলনযা সযােলনর 
রদলক রনলয় েযালব নযা। জযারতলক সযােলনর 
রদলয় রনলয় েযায় ঐক্, মেটযা মপ্রসলডনট 
রজয়যাউর রহেযান সযালহব কলররেলেন। ৭৫ 
সযালে এলস রতরন মসই রবিরক্ত দূর কলর 
মগযাটযা জযারতলক ঐক্বধে কলর সযােলনর রদলক 
রনলয় রগলয়রেলেন। রতরন বলেন, এেযান মেলক 
আেযালদর মদিলক রষিযা করলত হলব।
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মুেসিনের 
হাঁটুনে ৬ 
সিোই

রেীডা প্রসেনবিে: বযাংেযালদি দলে 
রফটলনস রনলয় সবলেলয় মবরি কযাজ কলরন 
রতরনই। এবযার মসই রফটলনস রনলয় কযাজ 
করলত রগলয়ই পড়লেন রবপলদ। গত 
িরনবযার রেরপরু মির-ই-বযাংেযা জযাতীয় 
রক্রলকট মস্রডয়যালের রজেলনরিয়যালে 
ব্রক্তগত অনুিীেন করলত রগলয় বযাঁ 
পযালয় মেযাট মপলয়লেন েিুরফক। মসেযালন 
মেলগলে েয়রট মসেযাই। রবরসরবর 
মেরডলকে রবিযালগর সূত্র জযারনলয়লে, সুস্ 
হলত েিুরফলকর ১৪ রদলনর েলতযা সেয় 
েযাগলব। আগযােী ১০ অলক্টযাবর মেলক শুরু 
হওয়যা জযাতীয় রক্রলকট রেলগ রযাজিযাহী 
রবিযালগর হলয় সব রযাউনড মেেলবন বলে 
রবরসরবলক জযারনলয়রেলেন েিুরফক।       
      (বযারক অংি ১১ পঠৃিযায়)

সরাসহগো িমি্া 
িমাধানে 

িরোর ব্ে্ভ : 
সে এম োনির

রনজস্ব প্রতলবদক: সরকযার কূটবনরতকিযালব মরযারহঙ্যা সেস্যা 
সেযাধযালন ব্ে্ হলয়লে বলে েন্তব্ কলরলেন জযাতীয় পযারট্র 
মেয়যারে্যান ও রবলরযাধীদেীয় উপলনতযা মগযােযাে মেযাহযাম্মদ (রজ 
এে) কযালদর। রতরন বলেন, অকযারলণ রনরীহ মরযারহঙ্যা রিরবলর 
রেয়যানেযার মসনযালদর মগযােযাবষ্লণর ঘটনযা মেলন মনওয়যা েযায় 
নযা। রনপীরড়ত মরযারহঙ্যালদর ওপর এ হযােেযা ষিেযার অলেযাগ্। 
কূটবনরতকিযালব মরযারহঙ্যা সেস্যার সেযাধযান করলত সরকযার 
ব্ে্ হলয়লে।                         (েবলরর বযারক অংি ১১ পঠৃিযায়)

োনরে হাোর 
সোসট টাো পাচার 
েনর স্বনগ্ভ আনছে 

: োসছর
সেেস্ব প্রসেনবিে: েট্গ্রযাে েহযানগর আওয়যােী েীলগর সযাধযারণ সম্পযাদক 
ও সযালবক রসরট মেয়র আ জ ে নযারের উদিীন বলেলেন, রবএনরপর 
কযাে্করী মেয়যারে্যান রেরন দরণ্ডত অপরযাধী এবং রযাজনীরত করলবন নযা 
বলে মস্বছিযায় েেুলেকযা রদলয় েনডলন বলস রযাজনীরত করলেন এবং নযানযা 
েক্রযান্ত করলেন, রতরন মবকযার হলয়ও মসেযালন কীিযালব রযাজকীয় জীবন 
েযাপন করলত পযালরন? এ মেলক বঝুযা েযায় তযালরক রহেযান মদি মেলক 
হযাজযার হযাজযার মকযারট টযাকযা রবলদলি পযােযার কলর সুলের স্বলগ্ বসবযাস 
করলেন। গত িরনবযার েকবযাজযালরর (েবলরর বযারক অংি ১১ পঠৃিযায়) 

আওয়যাজরবরড মডস্ক: বযান্দরবযালনর 
নযাইষি্ংেরড় উপলজেযার ঘেুধেু 
ইউরনয়লনর তুেব্রু সীেযালন্ত রেয়যানেযালরর 
েট্যারলিে রনলষিপ ও হতযাহলতর ঘটনযায় 
কড়যা প্রতবযাদ জযানযালনযা হলয়লে বলে 

জযারনলয়লেন স্বরযাষ্টেন্ত্রী আসযাদুজ্যােযান 
েযান কযােযাে।
রতরন বলেন, আেরযা েধুে েযাই নযা, 
িযারন্তপণূ্ সেযাধযালনর মেটিযা করযা হলছি। 
প্লয়যাজলন আেরযা জযারতসংলঘর কযালে 

েযালবযা। গত িরনবযার রযাজধযানীর 
ধযানেরনডলত সযাংবযারদকলদর সলঙ্ 
আেযাপকযালে এসব কেযা বলেন রতরন।
এর আলগ, শুক্রবযার রযাত সযালড় ৮টযার 
রদলক তুেব্রু মনযাে্যানসে্যালনড মরযারহঙ্যা 

ক্যাম্প এেযাকযায় রেয়যানেযালরর েট্যারলিে 
রনলষিলপ ইকবযাে নযালে এক মরযারহঙ্যা 
রনহত হন। এ ঘটনযায় এক রিশুসহ পযাঁে 
মরযারহঙ্যা আহত হলয়লেন। 
            (েবলরর বযারক অংি ১১ পঠৃিযায়)

যধুে চায় ো বাংোনিে, প্রনয়ােনে 
োসেিংন� যানবা: স্বরা্রেমন্ত্রী

রা্রে ব্বথিা িেীয়েরণ েনর 
িাগ েনর সিনেনছ িরোর: 

সমে্ভা িখরুে
আওয়ােসবসড সডস্ক: রযাষ্ট ব্বস্যালক সরকযার দেীয়করণ কলর 
িযাগ কলর মফলেলে বলে অরিলেযাগ কলরলেন রবএনরপ েহযাসরেব 
রেজ্যা ফেরুে ইসেযাে আেেগীর। িরনবযার ঢযাকযা ররলপযাট্যাস্ 
ইউরনরট কযাে্যােলয় এক আলেযােনযা সিযায় রবএনরপ েহযাসরেব এই 
অরিলেযাগ কলরন। রতরন বলেন, আরে েযালঝ েলধ্ বরে, সেয়টযাই 

েলন হলছি মে একটযা নটি সেয়, এটযা একটযা নটি সেয়। সবরকেুলক 
এরযা (সরকযার) নটি কলর মফেলে। এেন মকযান জযায়গযা মনই মেেযালন 
রেে্যােযার ও দুন্ীরত মনই। ফেরুে বলেন, আপরন রবেযারযােয় েযান 
রবেযার পযালবন নযা, আপরন আইনিঙৃ্খেযা রষিযাকযারীর কযালে েযালবন 
             (েবলরর বযারক অংি ১১ পঠৃিযায়)

উসখয়ায় 
এসপসবএে 
িিি্নে 
কুসপনয়নছ 
সরাসহগো 
দুব ৃ্ভত্তরা

আওয়া্েসবসড সডস্ক: কক্বযাজযালরর উরেয়যায় 
আে্ড পরুেি ব্যাটযারেয়লনর (এরপরবএন) সদস্ 
িরহদুেলক কুরপলয়লে ৩/৪ জন মরযারহঙ্যা সন্ত্রযাসী। 
এ ঘটনযায় একজনলক আটক করযা হলয়লে। তলব 
তযাৎষিরণক তযার নযাে রিকযানযা জযানযা সম্ভব হয়রন। 
 িরনবযার রবলকে সযালড় ৪টযায় 
উপলজেযার মরযারহঙ্যা ক্যালম্পর বযােেুযােীর 
মনৌকযার েযাি এেযাকযার ক্যাম্প-৭ এর ব্লক -রড ৫ 
এর রযাতিযার ওপর এ ঘটনযা ঘলট। রবষয়রট রনরচিত 
কলর ১৪ এরপরবএন অরধনযায়ক বসয়দ হযারুনুর 
ররিদ বলেন, কনলস্বে িরহদুে ক্যাম্প ৭ এ 
আসযার সেয় কলয়কজন মরযারহঙ্যার সলঙ্ মদেযা 
হয়। এসেয় রতরন একজন মরযারহঙ্যার পররেয় 
জযানলত েযান। পররেয় জযানলত েযাওয়যায় মরযারহঙ্যা 
দুব ৃ্তেরযা তযালক মকযাপযায়।রতরন আরও বলেন, 
ঘটনযার সলঙ্ জরড়ত একজনলক আটক করযা 
হলয়লে। বযারকলদর ধরলত অরিেযান েেেযান 
রলয়লে।  
 (েবলরর বযারক অংি ১১ পঠৃিযায়)

েগা সখচুসডর ঐে্ েনর 
সবএেসপর সোনো োি সেই: 

ওবায়দুে োনির
আওয়ােসবসড সডস্ক: আওয়যােী েীলগর সযাধযারণ সম্পযাদক 
ওবযায়দুে কযালদর বলেলেন, জগযা রেেুরড়র ঐক্ কলর মকযালনযা েযাি 
মনই, রবএনরপর গতবযালরর ঐলক্র মে পররণরত হলয়লে এবযালরযা 
মসই পররণরত অলপষিযা করলে। িরনবযার নররসংদী মজেযা আওয়যােী 
েীলগর রত্র-বযারষ্ক সলম্মেলন প্ধযান অরতরের বক্তলব্ রতরন একেযা 

বলেন। ওবযায়দুে কযালদর তযার বযাসিবন মেলক সলম্মেলন িযােু্য়যারে 
েকু্ত হন। েযারযা ইরতহযালসর অবযারঞ্চত সলত্র পনুরযাবরৃতে ঘরটলয়লে 
তযালদর স্বরুপ উলন্মযারেত করলত হলব উললেে কলর আওয়যােী 
েীলগর সযাধযারণ সম্পযাদক বলেন, আজলক রেজ্যা ফেরুে ইসেযাে 
আেেগীর               (েবলরর বযারক অংি ১১ পঠৃিযায়)

মারি ১৫৩ সেউনিে পাসে 
প্রে্াহানর সেে িারনের 

অনুমসে সেনে হনব?

িংবাি িনম্েনে 
সবনেষজ্নির প্রশ্ন

আওয়াসেসবসড সডস্ক: মদলির মিতলর কুরিয়যারযা নদী মেলক ১৫৩ 
রকউলসক পযারন তুেলত িযারলতর অনুেরত মনওয়যার েুরক্ত কলর একরট 
িুে ও েযারযাপ দটৃিযান্ত স্যাপন কলরলে বযাংেযালদি। এ েুরক্তর কযারলণ 
এেন মেলক বযাংেযালদি-িযারলতর মেৌে নদীগুলেযা মেলক বযাংেযালদি 
পযারন উলতেযােন করলত েযাইলে িযারত হতিলষিপ করলত পযালর বলে 
েত রদলয়লেন রবলিষজ্রযা। িরনবযার সকযালে 'িযারত-বযাংেযালদি 
সম্পক্: নদী, সীেযান্ত ও রবদু্ৎ' িীষ্ক এক সংবযাদ সলম্মেন 
আলয়যাজন কলর সব্জনকেযা নযালের 
একরট সযােরয়কী। তযালত অংি রনলয় 
রবলিষজ্রযা এসব কেযা বলেন। সংবযাদ 
সলম্মেলন বেযা হয়, বযাংেযালদলির 
উরেত জযারতসংলঘর ১৯৯৭ সযালের 
আন্তজ্যারতক পযারনপ্বযাহ আইলন সই করযা। আন্তজ্যারতক আইলনর 
েযাধ্লেই মদলির সব মেৌে নদীর পযারনবণ্নসহ সযারব্ক সেস্যার 
সেযাধযান করযা। এ রবষলয় েকু্তরযালষ্টর মপনরসেিযারনয়যার েক 
হ্যালিন রবশ্বরবদ্যােলয়র রিষিক মেযা. েযালেকুজ্যােযান বলেন, 
বযাংেযালদলির মিতলর ১৫৩ রকউলসক পযারন মতযােযার জন্য িযারলতর 
কযালে অনুেরত েযাওয়যা প্লয়যাজন রেে নযা। বযাংেযালদি মদনদরবযার 
করলত পযারত মে কুরিয়যারযা নদীর িযারত অংলি তযারযা েযাে বন্ধ 

কলর রদলয়লে, মবি রকেু মসে ও রবদু্ৎ প্কল্ কলরলে, েযার 
অরিঘযাত বযাংেযালদলি পড়লে ও পড়লব। এসলবর জন্য িযারত 
বযাংেযালদলির অনুেরত মনওয়যার প্লয়যাজন েলন কলররন। এই মে 
েুরক্ত করযা হলেযা বযাংেযালদলির অি্ন্তরীণ পযারন ব্বস্যাপনযার জন্য, 
এটযা িুে ও েযারযাপ একরট দটৃিযান্ত বযাংেযালদি স্যাপন করে। এর 
পর মেলক মদলির মেলকযালনযা ধরলনর অি্ন্তরীণ পযারন ব্বস্যাপনযা 
করলত মগলে িযারত বেলত পযালর, বযাংেযালদলির মিতলর হলেও 

এর অরিঘযাত িযারলতও পড়লব। 
কযারণ, এটযা মেৌে নদীর অংি।
েযালেকুজ্যােযান বলেন, এেন 
িযারত েরদ বলে, বযাংেযালদলির 
সলঙ্ তযালদর েুরক্ত হলয় মগলে। 

বযাংেযালদি ১৫৩ রকউলসক পযারন রনলত পযারলব, বযারক পযারন 
িযারলতর। এ েুরক্তর অজহুযালত িযারত বযারক পযারন রনয়ন্ত্রণ করযা শুরু 
করলে বযাংেযালদি কী করলব, মস রবষলয় েুরক্তলত রকেু উললেে আলে 
রক নযা, তযা জযানলত েযান রতরন। এই েুরক্ত ন্যযাে্ ও সরিক হয়রন 
বলেও েন্তব্ কলরন মেযা. েযালেকুজ্যােযান। রতরন বলেন, এ েুরক্তলত 
পলুরযা অববযারহকযার পযারন ও পরে কীিযালব ব্বস্যাপনযা হলব, তযার 
উললেে মনই।              (েবলরর বযারক অংি ১১ পঠৃিযায়)


