মক্কার
রাস্তায়
রাস্তায়
হািজেদর ‘ফ্ির আপ্যায়ন’
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : পিবত্র ভূিম মক্কার রাস্তায় রাস্তায় হািজেদর আপ্যায়ন
করেছন েসৗিদ আরেবর িবত্তবানরা। কাবা শরীেফর অদূের গািড় কের
িচেকন, িবফ, মাটন িবিরয়ািন, েখজুর, েকক, িবস্কুট, জুস, চকেলট,
কমলা, আঙুর, মাল্টা ও পািনসহ হেরক রকম খাবার এবং পানীয় হািজেদর
মােঝ িবতরণ করা হয়। িবশ্েবর িবিভন্ন েদশ েথেক আগত ধর্মপ্রাণ
মুসল্িলরা লাইেন দাঁিড়েয় এসব খাবার সংগ্রহ কেরন।
সেরজিমন িমসফালাহ ও ইব্রািহম খিলল েরাড ঘুের েদখা েগেছ, প্রিতিদন
দুপুর ও িবেকেল একই ব্যক্িত প্রাইেভটকার িকংবা বড় ভ্যানগািড়েত
কের খাবার ও পানীয় িনেয় আসেছন। মক্কােত েবিশ তাপমাত্রার কারেণ
পািন সংগ্রেহর জন্য হািজেদর সবেচেয় েবিশ দীর্ঘলাইন েদখা যায়।
ফ্ির খাবার সংগ্রেহ আফ্িরকা ও এিশয়ার মানুেষর িভড় েবিশ। েকাথায়
েকাথায় খাবার িবতরণ করেত এেস িবত্তবানরা িবপােক পেড়ন। িবেশষ কের
আফ্িরকান েছেল-েমেয়রা লাইন েভেঙ খাবার িছিনেয় িনেয় যায়।
এসব ৈতলাক্ত খাবার েখেয় অেনেক ডায়িরয়াসহ িবিভন্ন েপেটর পীড়ায়
ভুগেছন বেল জানােলন বাংলােদশ হজ েমিডেকল িটেমর প্রধান ডা. জািকর
েহােসন খান।
িতিন বেলন, অেনক বাংলােদিশ হজযাত্রী েসৗিদয়ানেদর রান্না করা িরচ
ফুড েখেয় অভ্যস্ত না হওয়ায় পীড়ায় আক্রান্ত হেয় আমাদের কােছ
আসেছন। খাবার খাওয়ার আেগ ভােলা কের হাত েধাঁয়ার পরামর্শ েদন
িতিন।
িনউজিবিড৭১/আ/আগস্ট ১৬ ,২০১৮

যুক্তরাষ্ট্ের
প্রথম
ইঞ্েজকশেনর মাধ্যেম মৃত্যুদণ্ড
কার্যকর
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : যুক্তরাষ্ট্েরর েনব্রাস্কায় ‘েফনটািনল’ প্রেয়ােগর মাধ্যেম
প্রথম মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হেয়েছ। মঙ্গলবার চারিট রাসায়িনক
পদার্েথর সমন্বেয় ৈতির েফনটািনল শরীের প্রেবশ কিরেয় দু‘িট হত্যা
মামলার আসািম ক্যাের িডন মুেরর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।
িডন

মুর

হেলন

যুক্তরাষ্ট্েরর

মধ্যপশ্িচমাঞ্চলীয়

প্রেদশগুেলার

মধ্েয গত ২১ বছের প্রথম মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত। আর তারেচেয়ও
গুরুত্বপূর্ণ িবষয় হেলা, িতিনই প্রথম ইঞ্েজকশন প্রেয়ােগর মাধ্যেম
মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়া আসািম।
১৯৭৯ সােল সংঘিটত দুইিট খুেনর ঘটনায় অিভযুক্ত িছেলন িতিন। মুর
৩৮বছর ধের মৃত্যুদণ্েড দণ্িডত অবস্থায় বন্িদ িছেলন। পরবর্তীেত গত
২ আগস্ট িতিন তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকেরর আেবদন জািনেয় একিট িলিখত
িববৃিত েপশ কেরন।
েনব্রাস্কার জন্য মুেরর
তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। েকননা
তেব, েসবছরই একিট গণেভােটর
সােল েশষবােররমত ইেলক্ট্িরক

মৃত্যুদণ্ড কার্যকর একিট অত্যন্ত
েসখােন ২০১৫ মৃত্যুদ- রিহত করা হয়।
মধ্যিদেয় তা পুনর্বহাল করা হয়। ১৯৯৭
েচয়াের বিসেয় মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা

হেয়িছেলা। এএফিপ
িনউজিবিড৭১/আ/আগস্ট ১৬ ,২০১৮

২০২২
সােলর
মধ্েয
মহাকােশ
মানুষ পাঠােব ভারত : েমািদ
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : ভারেতর ৭২তম স্বাধীনতা িদবস উপলক্েষ জািতর উদ্েদশ্েয ভাষণ
িদেয়েছন েদশিটর প্রধানমন্ত্রী নেরন্দ্র েমািদ। বুধবার নয়ািদল্িলর
লালেকল্লা েথেক েদওয়া ভাষেণ নেরদ্র েমািদ েদেশর সার্িবক িবষেয়র
পাশাপািশ সরকােরর ভিবষ্যৎ পিরকল্পনার কথাও জানান। খবর এনিডিটিভর
নেরন্দ্র েমািদ বেলন, আজ লালেকল্লায় দাঁিড়েয় আিম েদশবাসীেক একিট
সুখবর িদেত চাই। ভারত িচরকালই মহাকাশ িবজ্ঞােন উন্নত িছল।
বর্তমান সরকােরর লক্ষ্য ২০২২ সােলর মধ্েয একজন ভারতীয়েক মহাকােশ
পাঠােনা।
িতিন বেলন, েদেশর েছেলেমেয়রা পতাকা হােত েপৗঁেছ যােব মহাকােশ।
আমােদর কােছ দেলর স্বার্েথর েচেয়ও েদেশর স্বার্থ সবার আেগ।
আগামী বছেরর সাধারণ িনর্বাচন আেগ েদেশর প্রধানমন্ত্রী
এিটই িছল তার পঞ্চম অর্থ্যাৎ েশষ স্বাধীনতা িদবস ভাষণ।

িহেসেব

এছাড়া েমািদ তার ভাষেণ িবশ্েবর বৃহত্তম সরকাির তহিবল সমৃদ্ধ
স্বাস্থ্য েসবার কথা েঘাষণা কেরন। েসবািটর নাম ‘আয়ুষ্মান-ভারত
জাতীয়
স্বাস্থ্য
সুরক্ষা
প্রকল্প’।
কেয়কিট
রাজ্েয
আগামী
েসপ্েটম্বেরর েশেষ এিট জরুির িভত্িতেত শুরু করা হেব। এ েসবােক
‘েমািদ েকয়ার’ িহেসেবও অিভিহত করা হচ্েছ। প্রিত পিরবার ৫ লাখ
টাকার স্বাস্থ্যবীমা পােব। েমাট ১০ েকািট দিরদ্র পিরবার এই
প্রকল্েপর সুিবধা পােব।
িনউজিবিড৭১/আ/আগস্ট ১৬ ,২০১৮

িসঙ্গাপুেরর
সােথ
চুক্িতর
ব্যাপাের
মাহািথেরর
নতুন
িচন্তা
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : মালেয়িশয়ার

প্রধানমন্ত্রী

মাহািথর

মুহাম্মাদ

বেলেছন,

িসঙ্গাপুের মালয়িশয়া কর্তৃক সরবরাহকৃত পািনর দাম বর্তমােনর েচেয়
দশগুন হওয়া উিচৎ। দ্য এেসািসেয়েটড প্েরস এর সােথ েদয়া এক
সাক্ষাৎকাের িতিন এসব কথা বেলন।
মাহািথর বেলন, িসঙ্গাপুের পািন িবক্িরেত দাম বৃদ্িধর ব্যাপারিট
িবেবচনা করা হচ্েছ। িবেদেশ পািন সরবরােহর মাধ্যেম যা আসেছ তার
েচেয় েবিশ আসা উিচৎ।
১৯৬২ সােল ১০০ বছেরর জন্য একিট চুক্িত সই হয়। েসখােন মালেয়িশয়া
.০৩ িরঙ্িগেটর িবিনমেয় িসঙ্গাপুরেক ৪ হাজার ৫শ’ ৪৬ িলটার পািন
সরবরাহ করেব বলা হয়। িসঙ্গাপুেরর প্রিতিদন ১.১৩৬ িবিলয়ন িলটার
পািন উত্েতালেনর অিধকার প্রিতষ্িঠত হয় এবং মালেয়িশয়া েথেক
আমদািনকৃত পািনর শতকরা ২ ভাগ .৫০ িরঙ্িগেটর িবিনমেয় ১ হাজার
গ্যালন িহসােব িবক্ির করেত পাের।
মালেয়িশয়া ১৯৮৭ সােল চুক্িতিট পুনর্িবেবচনা করা হয়। এবং পািনর
মূল্য বৃদ্িধর ব্যাপারিট গুরুত্ব পায়। উভয় েদশই এিট পুর্ব
িনর্ধািরত দাম পিরবর্তেনর ব্যাপারিট িবেবচনা শুরু কের।
১৯৯৮ সােল এিশয়ার অর্থৈনিতক সঙ্কেটর সময় মাহািথর িসঙ্গাপুেরর
কােছ ঋণ চাইেল িসঙ্গাপুেরর সরকার দীর্ঘ েময়ােদ পািন সরবরােহর
িনশ্চয়তা েচেয়িছল। িকন্তু ইস্যুিট অমীমাংিসত েথেক যায়। এবাের
ক্ষমতায় এেসই মাহািথর বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী পািনর দাম পুন
িনর্ধারেণ উদ্েযাগী হয়।
িনউজিবিড৭১/আ/আগস্ট ১৬ ,২০১৮

শিহদুল আলমেক মুক্িত
আহ্বান রুশনারা-রুপার

েদওয়ার

েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : কারাবন্িদ

দৃক

গ্যালািরর

প্রিতষ্ঠাতা

ও

আন্তর্জািতক

পুরস্কারপ্রাপ্ত আেলাকিচত্রী শিহদুল আলমেক মুক্িত িদেত বাংলােদশ
সরকােরর প্রিত আহ্বান জািনেয়েছন বাংলােদিশ বংেশাদ্ভূত বৃিটশ
পার্লােমন্েটর দুই এমিপ রুশনারা আিল ও রুপা হক।
বৃেটেনর েবথনাল গ্িরন অ্যান্ড েবা আসেন পার্লােমন্ট সদস্য
রুশনারা আিল এক িববৃিতেত বেলেছন, আমার সংসদীয় আসন েথেক বহু
মানুেষর আেবদন েপেয়িছ। তারা শিহদুল আলেমর বন্ধু। তােক গ্েরফতার
করার পর েথেক তারা সহেযািগতা চাইেছন এবং অিবলম্েব তার মুক্িতর
আহ্বান জািনেয়েছন।
আিলং েসন্ট্রাল অ্যান্ড একটেনর এমিপ রুপা হক এ িবষেয় বাংলােদিশ
হাইকিমশনার ও বৃিটশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালেয় একিট িচিঠ িলেখেছন।
এেত িতিন শিহদুল আলেমর িবরুদ্েধ মামলা প্রত্যাহার করেত বাংলােদশ
সরকােরর প্রিত আহ্বান জািনেয়েছন।
রুপা হক িলেখেছন, অনুগ্রহ কের আপনােদর ক্ষমতা প্রেয়াগ কের তার
(শিহদুল) িবরুদ্েধ আনা মামলা প্রত্যাহাের বাংলােদশ সরকােরর প্রিত
আহ্বান জানান। তার পিরবার, বন্ধুবান্ধব, বাংলােদশ ও িবেদেশ তার
অনুসারীরা এবং আিম সবেচেয় েবিশ উদ্িবগ্ন, তােক েয অবস্থায় আদালেত
উপস্থাপন করা হেয়েছ তা িনেয়।
িনউজিবিড৭১/আ/আগস্ট ১৬ ,২০১৮

িলিবয়ায় গণঅভ্যুত্থান চলাকােল
হত্যার
দােয়
৪৫
জেনর
মৃত্যুদণ্ড
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : িলিবয়ায়

২০১১

সােল

গণঅভ্যুত্থান

চলাকােল

ত্িরেপািলেত সংঘিটত হত্যাকাণ্েডর সঙ্েগ জিড়ত থাকার
ব্যক্িতেক ফায়ািরং স্েকায়ােড মৃত্যুদণ্ড েদওয়া হেয়েছ।

রাজধানী
দােয়

৪৫

বুধবার িলিবয়ার একিট আিপল আদালত এ রায় িদেয়েছ বেল এক িববৃিতেত
জািনেয়েছ েদশিটর িবচার মন্ত্রণালয়, খবর বার্তা সংস্থা রয়টার্েসর।
িববৃিতেত মামলার িবস্তািরত জানােনা হয়িন; তেব িবচার মন্ত্রণালেয়র
এক কমর্কর্তা জািনেয়েছন, িলিবয়ার সােবক েনতা মুয়াম্মার গাদ্দািফ
ত্িরেপািল েথেক পািলেয় যাওয়ার ও ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার অল্প আেগ তার
অনুগত
বািহনীগুেলার
দ্বারা
সংঘিটত
হত্যাকাণ্েডর
সঙ্েগ
মামলাগুেলার সম্পর্ক আেছ।
রােয় অিভযুক্ত আরও ৫৪ জেনর প্রত্েযকেক পাঁচ বছর কের কারাদণ্েডর
আেদশ েদওয়া হেয়েছ, অপর ২২ জন খালাস েপেয়েছন।
২০১১ সােল গণঅভ্যুত্থান চলার সময় অন্তত ২০ ব্যক্িতেক হত্যার দােয়
অিভযুক্তেদর এসব শাস্িত েদওয়া হেয়েছ।
রায়

েদওয়ার

সময়

আদালেত

িববাদী

পক্েষর

আইনজীবী

ও

অিভযুক্তেদর

স্বজনরা উপস্িথত িছেলন, িকন্তু অিভযুক্তরা উপস্িথত িছেলন না।
িবচার মন্ত্রণালেয়র প্রকাশ করা একিট ছিবেত আদালেতর িভতের কােলা
েপাশাক পরা িবচারকেদর পােশ বড় বন্দুক হােত দুই রক্ষীেক েদখা
েগেছ।
িলিবয়ায় ২০১১ সােলর পর েথেক েদওয়া মৃত্যুদণ্ডগুেলা কার্যকর হেয়েছ
বেল েশানা যায়িন। গাদ্দািফ ক্ষমতাচ্যুত ও িনহত হওয়ার পর েথেকই
েদশিট িবিভন্ন প্রিতদ্বন্দ্বী িশিবেরর মধ্েয িবভক্ত হেয় পেড় এবং
পরবর্তী কেয়ক বছর ধের টালমাটাল পিরস্িথিত ও সশস্ত্র লড়াই চলেত
থােক।

আন্তর্জািতক মানবািধকার েগাষ্ঠী অ্যামেনস্িট ইন্টারন্যাশনােলর
সর্বেশষ বার্িষক প্রিতেবদেন িলিবয়ার আদালত ব্যবস্থােক ‘অকার্যকর’
বেল বর্ণনা করা হেয়েছ। এেত বলা হেয়েছ, ২০১১ সাল েথেক বন্িদ অেনেক
িবনািবচাের আটকা পেড় আেছন এবং তারা িনেজেদর আটক অবস্থার িবরুদ্েধ
চ্যােলঞ্জ করারও েকােনা সুেযাগ পাচ্েছন না।
িনউজিবিড৭১/আ/আগস্ট ১৬ ,২০১৮

মধ্যরােত ইন্টারেনট বন্ধ রাখার
পিরকল্পনা মালেয়িশয়ার
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : সামািজক মাধ্যম এবং অনলাইন িভিডওর প্রিত আসক্িত দূর করেত
রাতভর ইন্টারেনট পিরেষবা বন্ধ রাখার কথা িচন্তা করেছ মালেয়িশয়ার
সরকার। পিরকল্পনা অনুযায়ী, প্রিতিদন রাত ১২টা েথেক পরিদন েভার
৬টা পর্যন্ত ইন্টারেনট পিরেষবা বন্ধ রাখার িবষয়িট সরকােরর
িবেবচনায় রেয়েছ।
িকেশার
বয়সীরা
রাতভর
েযভােব
অনলাইেন
েনটওয়ার্িকং সাইটগুেলায় বুদ হেয় থাকেছ তা
কেরেছন মালেয়িশয়ার উপ-স্বাস্থ্যমন্ত্রী িল
েথেক দূের রাখেতই মধ্যরাত েথেক ইন্টারেনট
পিরকল্পনা করা হচ্েছ।

িভিডও
ও
েসাশ্যাল
িনেয় উদ্েবগ প্রকাশ
বুন েচ। তােদরেক এসব
পিরেষবা বন্ধ রাখার

িতিন বেলন, মূলত ১৭ বছেরর কম বয়সী েছেলেমেয়েদর স্বাস্থ্েযর কথা
েভেবই এই পদক্েষপ গ্রহণ করা হচ্েছ। িতিন জানান, িকেশার বয়েসর
েছেল-েমেয়রা েযন িদেন এক েথেক দু-ঘণ্টার েবিশ অনলাইেন না থাকেত
পাের েস ব্যবস্থাই করা হেব।
িনউজিবিড৭১/এম েক/১৫ আগস্ট, ২০১৮

ইতািলেত েসতু ধেস িনহত েবেড় ৩৫
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : ইতািলর বন্দর নগরী েজেনায়ায় একিট েসতু ধেস িনহেতর সংখ্যা
েবেড় ৩৫ জেন দাঁিড়েয়েছ। েসতুর প্রায় ১০০ িমটার অংশ ধেস পড়ার পর
বহু গািড় ধ্বংসস্তূেপর িনেচ চাপা পেড়েছ।
১৯৬০ সােল িনর্িমত এ েসতুিট ২০১৬ সাল েথেক পুনর্িনর্মােণর কাজ
চলিছল।
পুিলশ জািনেয়েছ, েসতুিট ধেস পড়ার কারেণ েসখানকার েরল েযাগােযাগ
বন্ধ হেয় েগেছ। িনহত হওয়ার খবর প্রকােশর পর এ দুর্ঘটনােক অত্যন্ত
দুঃখজনক উল্েলখ কের টুইটাের একিট েপাস্ট িদেয়েছন ইতািলর
েযাগােযাগমন্ত্রী দািনেলা েতািনেনল্িল।
স্থানীয় সংবাদমাধ্যম িনহেতর সংখ্যা আরও েবিশ বেল উল্েলখ কেরেছ।
ফায়ার ব্িরেগড জানায়, স্থানীয় সময় মঙ্গলবার আনুমািনক েবলা সােড়
১১টার িদেক েসতুিটর একিট অংশ ধেস পেড়। এ সময় েসখােন মুষলধাের
বৃষ্িট হচ্িছল।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ওই সময় ব্িরেজর ওপর আট েথেক নয়িট গািড়
িছল।
িনউজিবিড৭১/এম েক/১৫ আগস্ট, ২০১৮

ইদিলেব িবস্েফারেণ িশশুসহ িনহত
৩৯
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম

ঢাকা : িসিরয়ার উত্তর-পশ্িচেমর িবদ্েরাহী অধ্যুিষত প্রেদশ ইদিলেব
এক িবস্েফারেণ ১২ িশশুসহ িনহত হেয়েছ অন্তত ৩৯ জন।
বলা
হচ্েছ,
সারমাদা
শহের
অবস্িথত
ঐ
েচারচালানকারীর েগালাবারুদ মজুদ করা িছল।
একজন পর্যেবক্ষক ও সংবাদদাতােদর
রেয়েছন। খবর িবিবিসর।

মেত,

ভবেন

এখেনা

একজন

অেনেক

অস্ত্র

িনেখাঁজ

িসিরয়ার েশষ িবদ্েরাহী অধ্যুিষত এলাকা ইদিলব। িসিরয় েসনাবািহনীর
পরবর্তী লক্ষ্য মেন করা হচ্েছ এিটেক।
রািশয়া এবং ইরান সমর্িথত িসরীয় সরকার গত কেয়ক মােস েদেশর েভতের
িবদ্েরাহী ও ইসলামপন্থীেদর িবরুদ্েধ কেঠার অিভযান চালায়।
সংবাদ

সংস্থা

এএফিপ’র

একজন

প্রিতিনিধ

শহেরর উদ্ধারকর্মীরা বুলেডাজার ব্যবহার
েথেক আটেক পড়া মানুষ উদ্ধার কের।

জানায়,
কের

েরাববার

সারমাদা

ধ্বংসস্তূেপর

িনচ

ইদিলেবর েবসামিরক প্রিতরক্ষা দেলর একজন সদস্য জানান,‘বহু
েবসামিরক নাগিরকসহ অেনকগুেলা ভবন রীিতমেতা গুিড়েয় েদয়া হেয়েছ।’
যুক্তরাজ্যিভত্িতক মানবািধকার সংস্থা িসিরয়ান অবজার্েভটির
িহউম্যান রাইটস জািনেয়েছ এখেনা অেনক মানুষ িনেখাঁজ রেয়েছ।
ধরাণা করা
েযাদ্ধােদর

ফর

হচ্েছ, ওইসব ভবেন থাকা অিধকাংশ মানুষই িবদ্েরাহী
পিরবােরর সদস্য, যারা অন্যান্য এলাকা েথেক পািলেয়

ইদিলেব আশ্রয় িনেয়িছেলন।
িসিরয়ায় নতুন অিভযান
িসিরয়ায় িনেজেদর িবমান ঘাঁিট মাইিমেমর কােছ চেল আসা একিট ড্েরান
গুিল কের ভূপািতত করার কথা জািনেয়েছ রািশয়ার সামিরক বািহনী।
শিনবার এ ঘটনা ঘেটেছ বেল রািশয়ার বার্তা সংস্থা িটএএসএস-র বরােত
জািনেয়েছ বার্তা সংস্থা রয়টার্স।
িটএএসএেসর প্রিতেবদেন বলা হেয়েছ, িসিরয়ার ইদিলব প্রেদেশর‘িডএস্েকেলশন’েজান েথেক ড্েরানিট উড়ােনা হেয়িছল এবং এিট ‘অৈবধ
সামিরক েগাষ্ঠীগুেলা’িনয়ন্ত্রণ করিছল বেল জািনেয়েছ মস্েকা।
ড্েরান ভূপািতত করার এ ঘটনায় েকউ হতাহত হয়িন এবং েকােনা
ক্ষয়ক্ষিতও হয়িন। রয়টার্স।

িনউজিবিড৭১/এম েক/আগস্ট ১৪ , ২০১৮

সম্পর্ক
রািশয়া

েজারদাের

একমত

ইরান-

েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : িনেজেদর মধ্েয পারস্পিরক সহেযািগতার িবষেয় একমত প্রকাশ
কেরেছ রািশয়া ও ইরান। কাজাখস্তােনর বন্দরনগরী আকতাউেয় ইরােনর
প্েরিসেডন্ট হাসান রুহািন ও রুশ প্েরিসেডন্ট ভø◌ািদিমর পুিতেনর
মধ্েয এক ৈবঠেক এই ঐকমত্য হয়।
দুই প্েরিসেডন্ট দ্িবপক্ষীয়, আঞ্চিলক ও আন্তর্জািতক নানা ইস্যুেত
আেলাচনা কেরেছন। কাস্িপয়ান সাগেরর সম্পদ বণ্টেনর িবষেয় এ সাগর
তীরবর্তী পাঁচ েদেশর মধ্েয ঐিতহািসক চুক্িত স্বাক্ষেরর মধ্েযই
িনেজেদর মধ্েয দ্িবপক্ষীয় ৈবঠক কেরন তারা।
ৈবঠেক প্েরিসেডন্ট রুহািন রািশয়ার সােথ সব ক্েষত্ের দ্িবপক্ষীয়
সম্পর্ক আেরা শক্িতশালী করার আগ্রহ প্রকাশ কেরন। িতিন বেলন,
িসিরয়ায় আইএেসর িবপক্েষ যুদ্েধ ইরান ও রািশয়ার মধ্যকার সহেযািগতা
ইিতবাচক প্রভাব েফেলেছ এবং আইএস সম্পূর্ণ িনর্মূল না হওয়া
পর্যন্ত এই সহেযািগতা অব্যাহত রাখা উিচত।
ওই ৈবঠেক ভø◌ািদিমর পুিতন তার েদেশর সােথ ইরােনর ক্রমবর্ধমান
সম্পর্েকর কথা উল্েলখ কের বেলন, দ্িবপক্ষীয় স্বার্েথর িভত্িতেত এ
সম্পর্ক আেরা শক্িতশালী করেত রািশয়ারও আগ্রহ রেয়েছ।
িতিন পাশ্চাত্েযর সােথ ইরােনর স্বাক্ষিরত পরমাণু সমেঝাতােক একিট
আন্তর্জািতক ও গুরুত্বপূর্ণ চুক্িত িহেসেব উল্েলখ কের বেলন,
যুক্তরাষ্ট্র এ সমেঝাতা েথেক েবিরেয় যাওয়ার পর এখন বািক
েদশগুেলার উিচত কিঠনভােব এটা বাস্তবায়েন েনেম পড়া।
কাজাখস্তােনর

বন্দরনগরী

আকতাউেয়

েরাববার

রািশয়া,

আজারবাইজান,

কাজাখস্তান, তুর্কেমিনস্তান ও ইরােনর শীর্ষেনতােদর ৈবঠক অনুষ্িঠত
হয়। তােদর উপস্িথিতেত দুই দশেকর েবিশ সময় ধের আেলাচনার পর
কাস্িপয়ান সাগেরর সম্পদ বণ্টন িনেয় চুক্িত স্বাক্ষর হয়।
ওই চুক্িতেত ২৪িট অনুচ্েছদ রেয়েছ, যার মধ্েয সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ
অনুচ্েছদ হচ্েছ এই সাগের বাইেরর েকােনা েদেশর সামিরক উপস্িথিত
থাকেত পারেব না। এ ছাড়া এ সাগর িদেয় বাইেরর েকােনা েদশ েকােনা
সামিরক সরঞ্জাম পিরবহন করেত পারেব না। পাশাপািশ সদস্য েদশগুেলার
েকউ তােদর িনেজেদর েকােনা সামিরক ঘাঁিট বাইেরর েকােনা েদেশর কােছ
হস্তান্তর করেত পারেব না।
এ িদেক কাস্িপয়ান সাগেরর েতল ও গ্যাস ভাগাভািগ িনেয় এক ঐিতহািসক
চুক্িত কেরেছ রািশয়া, ইরান, কাজাখস্তান, তুর্কেমিনস্তান ও
আজারবাইজান। েরাববার েদশগুেলা েতল ও গ্যাস িকভােব েদশগুেলার
মধ্েয ভাগ করা যায় তা িনেয় একমত হয়। এর ফেল সাগের সম্পদ
অনুসন্ধান িনেয় ২২ বছর
প্রত্যাশা করা হচ্েছ।

ধের

চলমান

িবেরােধর

অবসান

ঘটেব

বেল

েরাববার কাজাখস্তােনর বন্দরনগর আকতাউেয় চুক্িতিট সম্পাদন হয়।
চুক্িত অনুসাের কাস্িপয়ান সমুদ্রেক একই সােথ হ্রদ ও সাগর িহেসেব
িবেবচনা করা হেব। হ্রদ িহেসেব িবেবচনা করার কারেণ এর পািন পাঁচ
েদেশর মধ্েয সমানভােব ভাগ করা হেব। িকন্তু সমুদ্র িহেসেব িবেবচনা
করা হেল প্রত্েযক েদশ সমুদ্েরর তটেরখার একিট অংশ পােব।
গত িতন দশক ধের েদশগুেলার মধ্েয সাগেরর সম্পদ ভাগাভািগ িনেয়
িবেরাধ িছল। সমস্যািট আদেত িছল এই িবতর্ক িনেয় েয, আপিন
কাস্িপয়ানেক হ্রদ িহেসেব িবেবচনা করেবন নািক সমুদ্র িহেসেব? এই
চুক্িত অনুসাের, এটা আসেল েকােনাটাই নয়। তাই পািনর উপিরভাগ ও
িনম্নভাগ িনেয় িভন্ন িনয়েমর প্রেয়াগ ঘটেব।
িনউজিবিড৭১/এম েক/আগস্ট ১৪ , ২০১৮

েসৗিদেত ঈদুল আযহা ২১ আগস্ট
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : েসৗিদ আরেব ঈদুল আযহা ২১ আগস্ট মঙ্গলবার পালন করা হেব বেল
েঘাষণা িদেয়েছ েদশিটর সুপ্িরম েকার্ট। সুপ্িরম েকার্েটর েঘাষণা
অনুযায়ী আজ রিববার েস েদেশ িযলহেজর প্রথম িদন।
েসৗিদ প্েরস অ্যােজন্িসর খবের বলা হেয়েছ, েদেশর িবিভন্ন অঞ্চেল
েসই খবর ছিড়েয় েদওয়া হেয়েছ।
িনর্েদশনা পািঠেয় েদওয়া হেয়েছ।

এছাড়া

অন্যান্য

আদালেতও

েসই

েসৗিদ েগেজেটর এক প্রিতেবদেন বলা হেয়েছ, েস েদেশর চাঁদ েদখা
কিমিটর েবশ কেয়কজন নতুন চাঁদ েদেখেছন। তার পরই এ ধরেনর িসদ্ধান্ত
েনয় সুপ্িরম েকার্ট।
িনউজিবিড৭১/এম েক/আগস্ট ১৪ , ২০১৮

েনতািনয়াহুর
মেতাই
হত্যাকারী’িবন সালমান

‘িশশু

েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : ইেয়েমেনর রাস্তায় চলিছল একিট বাস। যাত্রীেদর েবিশরভাগই
স্কুলিশশু। হঠাৎ আকাশ েথেক এেস আঘাত করেলা একিট েবামা। মুহূর্েতই
িছন্ন িবচ্িছন হেয় েগল বাসিট। আর যাত্রীরা? েকউ সােথ সােথই জ্বেল
অঙ্গার।
িবস্েফািরত েবামার েধাঁয়ার কুণ্ডুিল আবছা হেয় আসেতই েদখা েগেল
চারিদেক িশশুেদর লাশ, শরীেরর টুকরা। হাত এক জায়গা, পা অন্য
জায়গায়। কােরা মাথা পেড় আেছ আলগা হেয়। েকউবা কাতরাচ্েছ
শব্দহীনভােব, কােরা শরীর পেড় আেছ িনথর।

এিট িছল গত বৃহস্পিতবার যুদ্ধিবধ্বস্ত ইেয়েমেনর সা’দা প্রেদেশ
একিট রাস্তার দৃশ্য। স্কুল পড়ুয়া িশশুেদর বহনকারী বােস হামলা
েবামা েমেরিছল েসৗিদ-আরব েনতৃত্বাধীন েজাট।
এেত ২৯ িশশু িনহত এবং ৩০ িশশু আহত হেয়েছ বেল জািনেয়েছ
আন্তর্জািতক েরডক্রস কিমিট (আইিসআরিস)। িবদ্েরাহী হুিত মুভেমন্ট
পিরচািলত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় মৃেতর সংখ্যা সব িমিলেয় ৪৩ এবং
আহেতর সংখ্যা ৬১ উল্েলখ কেরেছ।
েরডক্রস জািনেয়েছ, প্রােদিশক হাসপাতােল ২৯ িশশুর মৃতেদহ েনওয়া
হেয়েছ। তােদর সবারই বয়স ১৫ বছেরর কম। এছাড়া আহত আেরা ৪৮ জনেক
হাসপাতােল েনওয়া হেয়েছ। এেদর মধ্েয ৩০ জনই িশশু।
িশশু হত্যার উপেরর এমন দৃশ্য িবশ্ববাসীর কােছ নতুন নয়। বহু বছর
ধের দখলদার ইহুদীবাদী ইসরােয়েলর হােত এমন হত্যার ঘটনা ঘেটই
চেলেছ। িবেশষ কের েদশিটর বর্তমান প্রধানমন্ত্রী েবনজািমন
েনতািনয়াহু তার গত দুই েময়ােদ ক্ষমতায় থাকার সমেয় িফিলস্িতিন
সাধারণ মানুষ ও িশশুেদর ওপর বর্বরতা চািলেয় ‘িশশু হত্যকারী’
িহেসেব িবশ্েব পিরিচিত েপেয়েছন।
ইেয়েমেনর সর্বেশষ ঘটনায় এত সংখ্যক িশশু হত্যার পর প্রশ্ন উেঠেছ
যার একক উদ্েযােগ ইেয়েমন যুদ্েধ জিড়েয়েছ েসৗিদ আরব েসই যুবরাজ
িবন সালমানও িক ‘িশশু হত্যাকারী’িহেসেব িচহ্িনত হেবন না?
সবেচেয় আশ্চর্েযর িবষয় হচ্েছ, সেচতনভােব েবামা েফেল এতগুেলা িশশু
হত্যার মেতা বর্বর কাণ্ড ঘিটেয়ও এতটুকু ‘দুঃিখত’ নয় মুসিলম
িবশ্েবর কিথত েনতা েসৗিদ আরব! হত্যাকাণ্েডর পক্েষ সাফাই েগেয়
েসৗিদ েজােটর মুখপাত্র কর্েনল তুর্িক আল-মালিক বেলেছন, ‘হামলািট
আন্তর্জািতক আইন েমেন ৈবধভােবই চালােনা হেয়েছ। এর লক্ষ্য িছল ওই
জঙ্িগরা যারা বুধবার রােত দক্িষণাঞ্চলীয় েসৗিদ নগরী িজজােন
েবসামিরক নাগিরকেদর ওপর হামলার পিরকল্পনা কেরিছল।’
জঙ্িগেদর ওপর হামলা করেত িগেয় স্কুলিশশুেদর বহন করা বােস হামলা
এবং অন্তত ২৯ িশশু িনহত। আর িবন সালমােনর িনেয়াগকৃত কর্মকর্তা
বলেছন, এই খুন ‘আইন সম্মতভােবই’হেয়েছ! ইসরােয়েলর েনতািনয়াহুও
কখেনা এত িশশু হত্যার পর এমন িনর্লজ্জ মন্তব্য কেরেছন িকনা
সন্েদহ!
হুিত

মুভেমন্েটর

মুখপাত্র

েমাহাম্মদ

আব্দুল-সালাম

বেলেছন,

েকায়ািলশন বািহনী েবসামিরক নাগিরেকর জীবনেক আমেলই েনয়িন। তারা
নগরীর একিট ব্যস্ত জনসমাগম এলাকায় হামলা চািলেয়েছ।
আন্তর্জািতক
আইেনর
আওতায়
েকােনা
যুদ্ধক্েষত্ের
েবসামিরক
নাগিরকেদর অবশ্যই সুরক্িষত রাখেত হেব বেল উল্েলখ কেরেছ েরডক্রস।
‘েসভ দ্য িচলড্েরন’এ হামলােক ‘ভয়াবহ’আখ্যা িদেয় অিবলম্েব ঘটনািটর
পূর্ণ ও িনরেপক্ষ তদন্ত আহ্বান কেরেছ।
ইরােনর মদদপুষ্ট হুিত িবদ্েরাহীেদর দমােনার নােম িতন বছর আেগ
শুরু করা ইেয়েমর যুদ্েধ িনজ েদশ এবং মধ্যপ্রাচ্য কােরা জন্েযই
েকােনা ভােলা ফল এখনও এেন িদেত পােরন িন িবন সালমান।
দিরদ্র েদশিটেত ইরােনর প্রভাব আেগর েচেয় একটু না কেম বরং েসৗিদ
হামলার মুেখ ক্ষিতগ্রস্ত নাগিরকরা ধীের ধীের ইরােনর প্রিত ঝুঁেক
পড়েছন। এক েকািটর েবিশ মানুষ প্রিতিদন অনাহাের বা অর্ধাহাের
কাটাচ্েছন। েদশিটর িচিকৎসা ব্যবস্থা ধ্বংসপ্রায়। অন্তত ২০ লাখ
িশশু অপুষ্িটেত ভুগেছ।
অন্যিদেক হুিতরা েকােনা অংেশই আেগর েচেয় দুর্বল হয়িন। বরং গত এক
বছের তারা েবশ কেয়কবার েসৗিদ আরেবর রাজধানী িরয়াদসহ একািধক
প্রেদেশ ব্যািলস্িটক িমসাইল হামলা চালােত সক্ষম হেয়েছ, যা িতন
বছর আেগ কল্পনাও করা যায়িন। এেত েসৗিদ িনরাপত্তা িবঘ্িনত হচ্েছ।
ইেয়েমন যুদ্েধর িতন বছেরর েচেয় েবিশ সময় ধের এখনও উল্েলখ করার
মেতা েকােনা সাফল্য না েপেলও সম্ভবত একিট সাফল্য ইেতামধ্েয অর্জন
কেরেছন েসৗিদ যুবরাজ েমাহাম্মদ িবন সালমান। আর তা হেলা ‘িশশু
হত্যাকারী’ এর উপািধ।
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