‘২০২০ সােলও প্েরিসেডন্ট হওয়ার
লড়াইেয় থাকেবন িহলাির’
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : দু’বােরর েডেমাক্র্যাট দলীয় প্েরিসেডন্িসয়াল প্রার্থী
তৃতীয়বােরর মেতা েহায়াইট হাউেজ যাওয়ার লড়াইেয় থাকেবন ২০২০ সােলও
েরাববার ওয়াল স্ট্িরট জার্নােল প্রকািশত তার উপেদষ্টা মার্ক
েপেনর কলােম এ তথ্য জানােনা হেয়েছ। িহলাির ক্যাম্েপইনিটর নাম হেত
পাের ‘িহলাির ৪.০’। পিলিটেকা।
কলােম েপন িলেখেছন, ২০২০ সােল িহলাির ক্িলনটন িনেজেক ‘উদার
অগ্রনায়ক’ পিরচেয় তুেল ধরেবন। দুবার ব্যর্থ হওয়া িহলািরেক আগািম
দফায় েহায়াইট হাউেস েযেত েকান বাধাই আর আটকােত পারেব না।
চলিত মােস একিট সাক্ষাৎকাের িহলাির বেলন, ‘আিম প্েরিসেডন্ট হেত
চাই।’ তেব আবারও প্রার্থী হেবন িকনা এমন প্রশ্েন ‘না’উত্তর
িদেয়েছন িতিন।
িহলািরর সহেযাগী িফিলেপ েরইনস গত মােস পিলিটেকা ম্যাগািজনেক
বেলন, ‘২০২০ সােলর সম্ভাব্য প্েরিসেডন্ট প্রার্থীেদর তািলকায়
িহলািরর নাম না থাকাটা অদ্ভূত ব্যাপার।’
তেব সম্প্রিত েরইন বেলেছন, আগামী িনর্বাচেন মার্িকন প্েরিসেডন্ট
েডানাল্ড ট্রাম্পেক চ্যােলঞ্জ করেত পারেবন এমন েকান েডেমাক্রাটেক
িতিন েদখেত পাচ্েছন না।
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ক্যািলেফার্িনয়ায়

ভয়াবহ

দাবানেল িনহেতর সংখ্যা েবেড় ৫০
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : যুক্তরাষ্ট্েরর ক্যািলেফার্িনয়া অঙ্গরাজ্েয ভয়াবহ দাবানেল
িনহেতর সংখ্যা েবেড় দাঁিড়েয়েছ ৫০। েদশিটর তরফ েথেক এই তথ্য আজ
মঙ্গলবার জানােনা হয়। খবর এএফিপ’র।
িনহেতর সংখ্যা আেরা বাড়েত পাের বেল আশঙ্কা করেছন উদ্ধারকর্মীরা।
ইিতমধ্েয িতন লক্ষািধক মানুষেক িনরাপদ স্থােন সিরেয় েনওয়া হেয়েছ।
গত

বৃহস্পিতবার

েথেক

শুষ্ক

আবহাওয়া

ও

েঝােড়া

বাতােসর

কারেণ

বনাঞ্চল েথেক সৃষ্ট দাবানল দ্রুত েদশিটর প্যারাডাইস শহের তাণ্ডব
চালায়। ইিতমধ্েয শহরিট পুেড় ছারখার হেয় েগেছ। ঘর ছাড়া হেয়েছ
হাজােরা মানুষ। দাবানেল িনহতেদর
বািসন্দা বেল জানােনা হয়।

েবশীরভাগই

প্যারাডাইস

শহেরর

ক্যািলেফার্িনয়ার বন ও আগুন িনর্বাপক িবভােগর মুখপাত্র স্কট
ম্যাক্িলন বেলন, শহরিট ধ্বংস হেয় েগেছ, সবিকছু েশষ িকছুই আর বািক
েনই েতমন।
প্যারাডাইস
শহের
তাণ্ডব
চালেনার
পর
দাবানল
আঘাত
হােন
ক্যািলেফার্িনয়ার আেরক ৈসকত শহর মািলবুর। েদশিটর প্েরিসেডন্ট
েডানাল্ড ট্রাম্প ক্যািলেফার্িনয়া অঙ্গরাজ্েয ভয়াবহ দাবানেলর
ঘটনায় বনিবভােগর দুর্বল ব্যবস্থাপনােক দায়ী কেরেছন।
এই ঘটনার পর গত শিনবার ট্রাম্প টুইটাের িলেখেছন, বন িবভােগর
দুর্বলতা ব্যতীত বেন এমন মারাত্মক দােহর েকােনা কারণ েনই। বন
ব্যবস্থাপনার জন্য প্রিত বছর িবিলয়ন ডলার ব্যয় করা হচ্েছ। অথচ
এখােন জনজীবেন এমন ক্ষিত হেলা। এর প্রিতকার হচ্েছ অর্থ বরাদ্দ
বন্ধ কের েদয়া।
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ইরানেক বাদ িদেয় েতেলর বাজার
েঢেল সাজােনার আহ্বান েসৗিদ
আরেবর
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : ইরােনর

ওপর

মার্িকন

িনেষধাজ্ঞার

েজের

েবলিজয়ামিভত্িতক

আন্তঃব্যাংিকং আর্িথক েলনেদন েনটওয়ার্ক ‘সুইফট’ েথেক ইরানেক েবর
কের িদেয়েছ সংস্থািট। এর প্রভােব এখন েথেক আন্তর্জািতক বাজাের আর
েকােনা েলনেদন করেত পারেব না েতহরান।
সুইফেটর

এ-পদক্েষপেক

স্বাগত

জািনেয়েছন

মার্িকন

অর্থমন্ত্রী

স্িটেভন মুিচন। এমন িসদ্ধান্ত েদশিটর অর্থনীিতেত িবরূপ প্রভাব
েফলেব বেল মেন কেরন িবশ্েলষকরা। এিদেক, ইরানেক বাদ িদেয় েতল
িবক্িরর বাজার েঢেল সাজােনার আহ্বান জািনেয়েছ েসৗিদ আরব।
পরমাণু কর্মসূিচ ইস্যুেত ইরােনর ওপর নতুন মার্িকন িনেষধাজ্ঞা
কার্যকেরর অংশ িহেসেব এ িসদ্ধান্ত েনয়া হেয়েছ বেল জািনেয়েছ সুইফট
কর্তৃপক্ষ। এই িসদ্ধান্েতর ফেল সুইফেটর েকন্দ্রীয় ব্যাংকসহ
িবশ্েবর দুইশ’িটর েবিশ েদেশ ১১ হাজার অর্থ প্রিতষ্ঠােন ডলার
িবিনমেয়র েয সুেযাগ েপত এখন েথেক ইরান তা আর পােবনা। আন্তর্জািতক
অর্থ েলনেদেনর অখণ্ডতা বজায় রাখেত সুইফেটর এই িসদ্ধান্তেক সিঠক
িসদ্ধান্ত িহেসেব মন্তব্য কেরেছন মার্িকন অর্থমন্ত্রী স্িটেভন
মুিচন।
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বাংলােদেশ

িনরেপক্ষ

ও

িবশ্বাসেযাগ্য
যুক্তরাষ্ট্র

িনর্বাচন

চায়

েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম:
বাংলােদেশর একিট অংশগ্রহণমূলক, অবাধ ও িবশ্বাসেযাগ্য িনর্বাচেনর
আহ্বান জািনেয়েছ যুক্তরাষ্ট্র। শুক্রবার মার্িকন পররাষ্ট্র
মন্ত্রণালেয়র
একজন
মুখপাত্র
বাংলা
ট্িরিবউন’েক
বেলেছন,
বাংলােদেশর জাতীয় িনর্বাচেন এিগেয় আসেছ। আমরা অব্যাহত আেলাচনা ও
উন্মুক্ত মতিবিনময়েক উৎসািহত কির, যা অবশ্যই অবাধ, িবশ্বাসেযাগ্য
ও অংশগ্রহণমূলক হেব। একইসঙ্েগ এিট বাংলােদেশর জনগেণর ইচ্ছার
প্রিতফলন ঘটােব।
প্রধান িনর্বাচন কিমশনার েক এম নুরুল হুদা আগামী ২৩ িডেসম্বর
সাধারণ িনর্বাচেনর তািরখ েঘাষণার পর এিটই এ িবষেয় মার্িকন
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালেয়র প্রথম েকানও প্রিতক্িরয়া।
মার্িকন পররাষ্ট্র দফতেরর মুখপাত্র বেলন, উন্মুক্ত সংলাপ এবং মত
প্রকােশর স্বাধীনতা গণতান্ত্িরক প্রক্িরয়ার েকন্দ্রিবন্দু। এক
প্রশ্েনর জবােব িতিন বেলন, ‘আমরা গণতান্ত্িরক প্রক্িরয়া ও
মূল্যেবাধেক সমর্থন কির, যা বাংলােদশ ও যুক্তরাষ্ট্র উভয় েদেশরই
নাগিরকেদরই পছন্েদর।’
হাডসন ইন্সিটিটউেটর িথংক-ট্যাংক িহেসেব দািয়ত্ব পালন করেছন
অপর্না পান্েড। িতিন মেন কেরন, বাংলােদেশর রাজনীিতেত ভারত একিট
বড় ফ্যাক্ট। আসন্ন িনর্বাচেনও এই প্রভাব িবদ্যমান থাকেব।
িতিন বেলন, েরািহঙ্গা ইস্যুেত ভারেতর নীিত, আসােমর নাগিরক
তািলকার মেতা ইস্যুগুেলা ভারত সম্পর্েক বাংলােদেশর জনগেণর
মতামতেক ইেতামধ্েযই প্রভািবত কেরেছ। িনর্বাচিন প্রচারণােতও
রাজৈনিতক দলগুেলা এই ইস্যু ব্যবহার করেব।
অপর্না পান্েড বেলন, িদল্িল বাংলােদেশ রাজৈনিতক স্িথিতশীলতা চায়
তােদর দৃষ্িটভঙ্িগ েথেক আওয়ামী লীগ ও েশখ হািসনা তােদর
গুরুত্বপূর্ণ িমত্র।

িতিন বেলন, ভারত িবএনিপসহ িবেরাধী দলগুেলার সঙ্েগ সম্পর্ক গেড়
তুলেত েচষ্টা কেরেছ। িকন্তু এিট একিট কষ্টসাধ্য কাজ। তার ভাষায়,
‘আওয়ামী লীগ েফর ক্ষমতায় েগেল নীিতগত ক্েষত্ের খুব সামান্য
পিরবর্তন হেব। যিদ িবেরাধী েজাট ক্ষমতায় আেস তেব িকছু ক্েষত্ের
পিরবর্তেনর ব্যাপাের িদল্িলেক প্রস্তুত থাকেত হেব। একইসঙ্েগ এটাও
মাথায় রাখেত হেব, িবেরাধীরা ক্ষমতায় এেল েবইিজং হয়েতা এ অঞ্চেল
তার উপস্িথিত বাড়ােনার েচষ্টা করেব।’
বাংলােদেশ আসন্ন িনর্বাচেন রাজৈনিতক চাপ েদেশর মানবািধকারেক
কীভােব প্রভািবত করেছ, এ ইস্যুেত আগামী ১৫ নেভম্বর কংগ্েরশনাল
ব্িরিফংেয়র েঘাষণা িদেয়েছ টম ল্যানেটাস িহউম্যান রাইটস কিমশন
(িটএলএইচআরিস)। এই কিমশন বলেছ, সাম্প্রিতক বছরগুেলােত বাংলােদশ
মানবািধকােরর চ্যােলঞ্জ েমাকােবলায় ক্রমবর্ধমান কিঠন সমস্যা
েমাকােবলা কেরেছ।
িময়ানমাের জািতগত িনধনযজ্েঞর ভয়াবহতায় েদশিট েথেক পািলেয় আসা
প্রায় আট লাখ েরািহঙ্গা শরণার্থীেক সীমান্ত খুেল েদওয়ার
িসদ্ধান্েত ইেতাপূর্েব বাংলােদশেক স্বাগত জািনেয়েছ আন্তর্জািতক
সম্প্রদায়। অন্যিদেক, িবেরাধী রাজৈনিতক দল ও বাকস্বাধীনতার
চর্চাকারীরা সরকােরর লক্ষ্যবস্তুেত পিরণত হওয়ায় সুশীল সমাজ
ভঙ্গুর অবস্থায় রেয়েছ। একইসঙ্েগ রেয়েছ চরমপন্থা েবেড় যাওয়ার মেতা
হুমিক।
কিমশন বলেছ, সংসদীয় িনর্বাচেনর মাত্র কেয়ক মাস আেগ সারা েদেশ
রাজৈনিতক
েবেড়েছ।

সিহংসতা

এবং

অন্যান্য

মানবািধকার

লঙ্ঘন

ব্যাপকভােব
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তােলবােনর

সঙ্েগ

ৈবঠক

িনেয়

িবতর্েক েমািদ সরকার
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : আফগািনস্তােনর শান্িত প্রক্িরয়া সংক্রান্ত ৈবঠেক ভারেতর
েযাগ েদওয়ার িসদ্ধান্েতর প্রশ্েেন সমােলাচনার মুেখ পেড়েছ েমািদ
সরকার।
রািশয়ার মস্েকায় হেত যাওয়া ওই ‘নন অিফিশয়াল’ ৈবঠক িনেয় রাজৈনিতক
েনতৃত্ব এবং কূটনীিতক িশিবের িবতর্ক চলেছ বেল আনন্দবাজার
পত্িরকার প্রিতেবদেন বলা হেয়েছ।
কাশ্মীেরর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা প্রশ্ন তুেলেছন,
তােলবােনর সঙ্েগ ‘নন অিফিশয়াল’ স্তের কথা বলেত যিদ নেরন্দ্র
েমািদ সরকােরর আপত্িত না থােক, তাহেল জম্মু-কাশ্মীেরর িবিভন্ন
অংেশর সঙ্েগ েকনই বা কথা বলেব না েকন্দ্র?
এই প্রশ্নিট ক্রমশ বড় আকার ধারণ করেত পাের আঁচ কের িবেদশ
মন্ত্রেকর পক্ষ েথেক সাংবািদক সম্েমলন কের ব্যাখ্যাও েদওয়া হয়।
বলা
হয়,
আফগািনস্তােনর
শান্িত,
সুস্িথিত,
িনরাপত্তা
এবং
বহুত্ববােদর প্রিতষ্ঠা চায় ভারত। এই উদ্েযােগ ভারত লাগাতার শািমল
হেয়েছ। েসটাই করা হেয়েছ। তােলবােনর সঙ্েগ েকানও কথা বলেছ না
ভারত।
িকন্তু
তােলবােনর
উপস্িথিতেত
আফগািনস্তান
সরকােরর
েনতৃত্বাধীন সম্েমলেন অংশ িনচ্েছ মাত্র।
প্রশ্ন উঠেছ, ওই একই সম্েমলেন উপস্িথত থাকেছন তােলবােনর একািধক
েনতা।
বুধবারই
িববৃিত
িদেয়
িবেদশ
মন্ত্রক
জািনেয়িছল,
আফগািনস্তােনর
মানুষ
এবং
সরকােরর
েনতৃত্েব
েস
েদেশ
শান্িতপ্রক্িরয়া েফরােনা এবং িনরাপত্তা মজবুত করার প্রশ্েন ভারত
সব রকম ভােব পােশ রেয়েছ।
একইসঙ্েগ বলা হেয়িছল, মস্েকার উদ্েযােগ শুক্রবােরর ৈবঠকিটেত ভারত
েযাগ েদেব ‘নন অিফিশয়াল’ স্তের। েকানও সরকাির কর্তা বা মন্ত্রী
নন, ভারেতর প্রিতিনিধত্ব করেবন আফগািনস্তান এবং পািকস্তােন
ভারেতর প্রাক্তন দুই রাষ্ট্রদূত। তারা যথাক্রেম হেলন- অমর িসন্হা
এবং িটিসএ রাঘবন। এই মুহূর্েত এরা ‘িথঙ্ক ট্যাঙ্েক’র সদস্য হেলও
েকানও সরকাির পেদ েনই।
িবেদশনীিতর

পক্েষ

িবষয়িট

িনঃসন্েদেহ

নতুন।

কারণ

এর

আেগ

েয

‘ট্র্যাক-টু’ কূটনীিত হয়িন, তা নয়। িকন্তু িবেদশ মন্ত্রেকর
মুখপাত্র সরকাির ভােব িববৃিত িদেয় েসই ‘ট্র্যাক টু’-র কথা েঘাষণা
কেরনিন।
শুক্রবারই
ওমর আবদুল্লা িবষয়িট িনেয় সরব হেয়েছন। টুইটাের তার
প্রশ্ন, ‘যিদ তািলবােনর সঙ্েগ ‘নন অিফিশয়াল’ েদৗত্য েমাদী সরকাের
কােছ গ্রহণেযাগ্যই হয়, তা হেল জম্মু-কাশ্মীেরর মূল স্েরােতর
বাইের থাকা অংেশর সঙ্েগ ‘নন অিফিশয়াল’ আেলাচনা েকন করা হেব না?
জম্মু-কাশ্মীেরর ঘুণ ধের যাওয়া স্বায়ত্তশাসেনর দািব এবং তােক
িফিরেয় আনা িনেয় েকন ‘নন অিফিশয়াল’ স্তের আেলাচনা হেব না?’
রাজৈনিতক সূত্েরর বক্তব্য, েগাটা ঘটনািট েয জম্মু-কাশ্মীেরর িদেক
এ ভােব ঘুের যােব, তা আেগ ভােবিন েমািদ সরকার। ওমর আবদুল্লা যা
বেলেছন, তা এর পর বািক িবেরাধীেদর অেনেকই বলেত শুরু করেবন- এমন
আশঙ্কা েথেকই স্িথর হয়, ক্ষত েমরামিত করেত হেব। আফগািনস্তােন
তােলবােনর লাগাতার িহংসার ফেল েসখােন কর্মরত ভারতীয় সংস্থাগুিল ও
ভারতীয় কর্মীরা ক্ষিতগ্রস্ত হচ্েছন। এই অবস্থায় েসই তােলবােনর
সঙ্েগ ৈবঠেকর প্রচার ভুল বার্তা িদেত পাের।
এর পরই দ্রুত সাংবািদক সম্েমলন ডাকা হয় িবেদশ মন্ত্রেকর পক্ষ
েথেক। েসখােন মুখপাত্র রবীশ কুমার জানান, তােলবােনর সঙ্েগ সরাসির
েকানও কথা ভারত বলেছ না। সম্েমলনিট হচ্েছ আফগািনস্তান সরকােরর
উপস্িথিতেত এবং একমাত্র েসই সরকারেকই েস েদেশ মান্যতা েদয় সাউথ
ব্লক।
‘নন অিফিশয়াল’ পর্যােয় ৈবঠকিট েয িঠক কী এবং েকন- তা েখালসা
কেরনিন মুখপাত্র। শুধু বেলেছন, ‘নন অিফিশয়াল’ এই শব্দ দু’িটর
ব্যাখ্যার প্রেয়াজন হয় না। তার
িনেজেদর ব্যাখ্যা কের িদেয়েছ।’
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কথায়,

‘এই

শব্দদুিট

িনেজরাই

যুক্তরাষ্ট্ের
বন্ধ
িকছু
েফসবুক-ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : মধ্যবর্তী িনর্বাচেনর কেয়ক ঘণ্টা আেগ আইন প্রেয়াগকারী
সংস্থার
িনর্েদেশ
যুক্তরাষ্ট্ের
সামািজক
েযাগােযাগ
মাধ্যম
েফসবুেকর আরও িকছু েপজ এবং ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট বন্ধ কের
েদওয়া হেয়েছ।
েফসবুেকর
সাইবার
িসিকউিরিট
িবভােগর
প্রধান
নাথািনেয়ল
গ্লাইেচয়ােরর েদওয়া এক িববৃিতেতর বরাত িদেয় মঙ্গলবার সংবাদ
মাধ্যম িসএনএেনর এক প্রিতেবদেন এতথ্য জানােনা হয়।
িতিন জানান, েদেশর বাইের েথেক অনলাইন কার্যকলাপ িনেয় অসঙ্গিতর
লক্ষ্য করার পর েরাববার সন্ধ্যায় আইন প্রেয়াগকারী সংস্থার
কর্মকর্তারা তােদর সােথ েযাগােযাগ কেরন।
এরপরই ৩০ িট েফসবুক অ্যাকাউন্ট এবং ৮৫ িট ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট
বন্ধ কের েদওয়া হয়।
গ্লাইেচয়ার জানান, বন্ধ কের েদওয়া েফসবুক অ্যাকাউন্টগুেলা
অিধকাংশই ফ্রান্স ও রািশয়া ভাষার। ইনস্ট্রাগ্রােমর অিধকাংশ
অ্যাকাউন্ট ইংেরিজ ভাষায়। এসব অ্যাকাউন্েটর মািলকেদর েকউ েকউ
তারকা আবার েকউ বা রাজৈনিতকভােব িবতর্িকত ব্যক্িত।
িতিন আরও জানান, যতটুকু জানা েগেছ তােত ধারণা করা হচ্েছ, এই
অ্যাকাউন্টগুেলা রািশয়ার ইন্টারেনট গেবষণা এেজন্িস এবং অন্যান্য
েদেশর সােথ সংযুক্ত থাকেত পাের।
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মধ্যবর্তী িনর্বাচেন হাল েছেড়
িদচ্েছন ট্রাম্প?
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : ওেয়স্ট ভার্িজিনয়ায় গতকাল শুক্রবার এক িনর্বাচনী সভায়
ভাষণ েদওয়ার সময় প্েরিসেডন্ট েডানাল্ড ট্রাম্প মুখ ফসেক বেল
েফেলেছন, মঙ্গলবােরর মধ্যবর্তী িনর্বাচেন িরপাবিলকান পার্িট
সম্ভবত প্রিতিনিধ পিরষদ হারােত যাচ্েছ। তেব িসেনট তারা িঠকই ধের
রাখেব। ট্রাম্প বেলন, ‘আমরা খুব ভােলা করিছ, খুবই ভােলা। তেব এমন
ঘটনা ঘটেতও পাের।’
িনজ সমর্থকেদর মেনাবল চাঙা রাখেত ট্রাম্প আরও বেলন, িচন্তার িকছু
েনই, সব িঠক হেয় যােব। িতিন বেলন, ‘সারা জীবন আিম বেল এেসিছ,
িচন্তার িকছু েনই। আিম িঠকই একটা িকছু ব্যবস্থা করব।’
অিধকাংশ জনমত জিরেপই েদখা যায়, ট্রাম্েপর এমন অনুৎসাহী বক্তব্েযর
কারণ কংগ্েরেসর িনম্নকক্েষর িনয়ন্ত্রণ হাতবদল হেত যাচ্েছ।
অত্যন্ত িনর্ভরশীল িহেসেব স্বীকৃত িনর্বাচনী িবশ্েলষক েনট িসলভার
ও তাঁর ওেয়বসাইট ফাইভ থার্িট এইেটর প্রস্তুত মেডল অনুসাের
প্রিতিনিধ পিরষদ েডেমাক্র্যাটেদর হােত চেল যাওয়ার সম্ভাবনা ৮০
শতাংেশর েবিশ। একই মেডল অনুসাের িরপাবিলকানরা িসেনেট তাঁেদর
িনয়ন্ত্রণ শুধু বজায়ই রাখেবন না, সম্ভবত দুিট বা িতনিট অিতিরক্ত
আসন দখল করেবন।
এক মাস আেগও ট্রাম্প বলিছেলন, েডেমাক্র্যাটেদর সমর্থেন নীল েঢউ
নয়, িরপাবিলকানেদর সমর্থেন একিট লাল েঢউ আসেছ। িতিন একাই
িরপাবিলকান েভাটারেদর চাঙা করেত পােরন—এই িবশ্বাস েথেক এক মাস
ধের সারা েদশ চেষ েবড়াচ্েছন। িনর্বাচেনর আেগর এক সপ্তাহ িতিন
েমাট ১১িট িনর্বাচনী সভায় অংশ িনচ্েছন। অেনেক বলেছন, ট্রাম্েপর
ব্যক্িতগত আেবদেনর কারেণ িরপাবিলকান েভাটারেদর মধ্েয মধ্যবর্তী
িনর্বাচেন েভাট প্রদােনর ব্যাপাের উৎসাহ বাড়েছ। আগাম েভােট অেনক
জায়গায় তাঁেদর অংশগ্রহণ েডেমাক্র্যাটেদর সংখ্যা ছািড়েয় েগেছ।
িকন্তু তা সত্ত্েবও িনর্বাচনী িবপর্যয় এড়ােনা তাঁেদর পক্েষ সম্ভব
হেব না।

ট্রাম্প বেলেছন, তাঁর পক্েষ কংগ্েরেসর সব িরপাবিলকান প্রার্থীর
পক্েষ প্রচারণায় অংশ গ্রহণ সম্ভব নয়। সম্ভবত েস কারেণই প্রিতিনিধ
পিরষদ হাতছাড়া হেত বেসেছ।
রাজৈনিতক ওেয়বসাইট পিলিটেকা জািনেয়েছ, প্রিতিনিধ পিরষদ হাতছাড়া
হচ্েছ—েসই সম্ভাবনা মাথায় েরেখ েহায়াইট হাউস আেগভােগই ট্রাম্েপর
পক্েষ সাফাই ৈতির করেছ। তারা বলা শুরু কেরেছ, িসেনট ধের রাখা
অেনক েবিশ জরুির, আর ট্রাম্েপর কারেণই তা সম্ভব হেয়েছ। িসেনট
িরপাবিলকানেদর িনয়ন্ত্রেণ থাকেল ট্রাম্েপর পছন্দমািফক রক্ষণশীল
িবচারক িনেয়াগ েদওয়া সম্ভব হেব। তা ছাড়া েডেমাক্র্যাটরা যিদ
প্রিতিনিধ পিরষেদ ট্রাম্েপর িবরুদ্েধ অিভশংসেনর প্রস্তাব গ্রহেণ
সক্ষম হন, িসেনট তাঁেদর িনয়ন্ত্রেণ থাকেল িরপাবিলকান পার্িট েস
েচষ্টা বানচাল করেত সক্ষম হেব।
িনউজিবিড৭১/িবিস/নেভম্বর ০৩, ২০১৮

শ্রীলঙ্কার েনৗবািহনী প্রধানেক
গ্েরফতােরর িনেদর্শ
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : শ্রীলঙ্কার েনৗবািহনীর প্রধান অ্যাডিমরাল রািভন্দ্র
িবেজগুনারত্েনেক গ্েরফতােরর িনর্েদশ িদেয়েছন েদশিটর একিট আদালত।
তািমল গৃহযুদ্েধর সময় ১১ জন ব্যক্িতেক অপহরণ ও হত্যার ঘটনায়
শুক্রবার তােক গ্েরফতােরর িনর্েদশ েদন আদালত।
কলম্েবা
েফার্ট
ম্যািজস্ট্েরট
রাঙ্গা
িবেজগুনারত্েনেক আটক করেত ব্যর্থ হওয়ায়
িতরস্কার কেরন। খবর খািলজ টাইমেসর।

িদসানােয়েক
এর
আেগ
পুিলেশর তদন্তকারীেদর

আদালেতর একজন কর্মকর্তা বেলন, আদালত আগামী ৯ নেভম্বেরর আেগ
অ্যাডিমরালেক গ্েরফতােরর িনর্েদশ িদেয়েছন। যিদ পুিলশ এটা করেত
ব্যর্থ হয়, তাহেল এই মামলার দািয়ত্েব থাকা কর্মকর্তার িবরুদ্েধ

ব্যবস্থা েনওয়া হেব।
শ্রীলঙ্কার
ক্িরিমনাল
ইনেভস্িটেগশন্স
িডপার্টেমন্ট
আদালতেক
জানায়, তােদর কােছ প্রমাণ রেয়েছ েয অিভযুক্ত েহত্িতয়ারাক্িষেক
গ্েরফতার এড়ােত সাহায্য কেরেছন অ্যাডিমরাল িবেজগুনারত্েন।
এই মামলার শুনািনকােল পুিলশ আদালতেক জানায়, ২০০৮ েথেক ২০০৯ সােলর
েভতর ১১ জন ব্যক্িতেক হত্যার ঘটনায় প্রধান সন্েদহভাজন েনৗবািহনীর
েগােয়ন্দা কর্মকর্তা চন্দনা প্রসাদ েহত্িতয়ারাক্িষেক রক্ষার
েচষ্টা কেরেছন অ্যাডিমরাল। েনৗবািহনী তােদর অৈবধভােব আটক করার পর
ওই ব্যক্িতেদর হত্যা করা হেয়েছ বেল মেন করা হয়।
িনউজিবিড৭১/িবিস/নেভম্বর ০৩, ২০১৮

পািকস্তানেক হািরেয়
স্বপ্ন িকেশারেদর

িশেরাপার

িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : িসেলেট ২০১৫ সােল সাফ অনূর্ধ্ব-১৫ চ্যাম্িপয়নিশেপর
িশেরাপা িজেতিছল বাংলােদশ। এরপর একবার েনপােলর িবপক্েষ েশষ চাের
কাটা পেড় বয়সিভত্িতক দল। তেব এবার আবার িশেরাপার পত্যয় িনেয়
েনপােল যায় বাংলােদশ। ভারেতর িবপক্েষ েশষ সমেয় সমতার পর
টাইব্েরকাের িজেত ফাইনােল ওেঠ িকেশার দল। দ্িবতীয় িশেরাপার সামেন
বাংলােদেশর বাধা পািকস্তান।
েনপালেক হািরেয় ফাইনােল এেসেছ পািকস্তান। তেব পািকস্তানেক হািরেয়
িশেরাপা িজতেত প্রত্যয়ী বাংলােদশ। েনপােলর মািটেত লাল-সবুেজর
পতাকা উড়ােত চায় িনহাত জামান-রােসল আহেমদরা। তেব এবােরর সাফ
অনূর্ধ্ব-১৫ চ্যাম্িপয়নিশেপ শক্ত প্রিতপক্ষ পািকস্তান। শারীিরক
শক্িত এিগেয় িদচ্েছ তােদর। বাংলােদশ িকেশাররা অবশ্য েসভােবই
প্রস্তুিত িনচ্েছ। েনপােলর আনফা কমপ্েলেপ বাংলােদশ সময় িবেকল
েপৗেন ৩টায় শুরু হেব ম্যাচিট। ওই ম্যােচ িহমালেয়র েদশ জয় করার
ব্যাপাের আশাবাদী েকাচ েমাস্তফা আেনায়ার পারেভজ ও তার দল।

েসিমফাইনােলর ম্যােচ েনপালেক পাত্তাই েদয়িন পািকস্তান। এখন
পর্যন্ত টুর্নােমন্েটর েসরা দল তারাই। িকন্তু ফাইনােল সহজ বেল
েকান প্রিতপক্ষ থােক না। আর তাই পািকস্তান িনেয় িচন্তা না কের
টুর্নােমন্েট ফাইনােল ওঠােক বড় কের েদখেছন বয়সিভত্িতক দেলর েকাচ।
িতিন বেলন, ‘দেলর েখেলায়াড়রা ম্যাচ বাই ম্যাচ িজেত ফাইনােল
এেসেছ। সম্পূর্ণ কৃিতত্ব তােদর।’
বাংলােদশ িকেশারেদর েকাচ পািকস্তােনর সবকিট ম্যাচ েদেখেছন।
প্রস্তুিতটা িনচ্েছন েসভােবই। েকাচ ছকও কষেবন তােদর শক্িতদুর্বলতার িবষয়িট মাথায় িনেয়, ‘তােদর দুর্বল ও শক্িতর জায়গা িনেয়
আমরা কাজ করিছ। ফাইনাল ম্যাচটা আমরা উপেভাগ করব।’ দেল েছাট খােটা
িকছু ইনজুির আেছ। তেব তা িঠক হেয় যােব বেল আশা েকােচর।
বাংলােদশ দল েনপােলর িবপক্েষ বড় পায় গ্রুপ পর্েবর ম্যােচ। এরপর
স্বাগিতক েনপােলর িবপক্েষ ১০ জেনর দল িনেয়ও জয় তুেল েনয়। গ্রুপ
েসরা হেয় েসিমেত আেস। েসখােন শক্িতশালী ভারেতর িবপক্েষ িজেত
ফাইনােল আেস িকেশাররা। আর তাই ফাইনােল পািকস্তানেক হারােত
প্রত্যয়ী ফুটবলাররাও। ভারেতর িবপক্েষ বাংলােদেশর জেয়র নায়ক
েগালরক্ষক েমেহিদ হাসান। েনপােলর িবপক্েষ ম্যােচ লাল কার্ড েদখায়
েসিমেত দেল িছেলন না িনয়িমত েগালরক্ষক। ফাইনােল িতিন িফরেবন নািক
েমেহিদই েখলেবন তাও েদখার িবষয়।
িনউজিবিড৭১/িবিস/নেভম্বর ০২, ২০১৮

আসােম
৫
বাঙািলর
হত্যার
প্রিতবােদ উত্তাল পশ্িচমবঙ্গ
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম:
ভারেতর আসাম রাজ্েযর িতনসুিকয়ায় বৃহস্পিতবার রােত ৫ বাঙািলেক
হত্যার প্রিতবােদ উত্তাল পশ্িচমবঙ্গ। ঘটনার প্রিতবােদ শুক্রবার
রাজ্যজুেড় িবক্েষাভ কর্মসূিচ পালন কেরেছ তৃণমূল। মুেখ কােলা কাপড়

েবঁেধ, প্ল্যাকার্ড ও কােলা পতাকা হােত িমিছল কেরেছন িফরহাদ
হািকম, অিভেষক বন্দ্েযাপাধ্যায়, পার্থ চ্যাটার্িজ, মদন িমত্েরর
মেতা েহিভওেয়ট েনতারা।
শুক্রবার কলকাতার এইট িব েথেক হাজরা পর্যন্ত এসব কর্মসূিচেত অংশ
েনন তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা। দক্িষেণর মেতা উত্তর কলকাতােতও সাংসদ
সুদীপ
বন্দ্েযাপাধ্যােয়র
েনতৃত্ব
প্রিতবাদ
িমিছল
হেয়েছ।
মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর িনর্েদেশ কলকাতাসহ েগাটা রাজ্েয
পেথ নােমন তৃণমূল কংগ্েরেসর েনতাকর্মীরা।
এিদেক হাজরা পর্যন্ত িমিছেলর পর মঞ্েচ বক্তব্য রােখন েপৗর ও
নগেরান্নয়ন মন্ত্রী িফরহাদ হািকম এবং সাংসদ অিভেষক ব্যানার্জী।
িফরহাদ হািকম বেলন, নাগিরকপঞ্জীর নােম িবেভদ সৃষ্িটর
চলেছ। ৫ জন িনরীহ বাঙািলেক খুন করা হেয়েছ। এখন সময়
‘িবেজিপ হঠাও, েদশ বাঁচাও’েয়র।

েচষ্টা
এেসেছ,

সাংসদ
অিভেষক
বন্দ্েযাপাধ্যায়
বেলন,
িতনসুিকয়ার
নারকীয়
হত্যাকাণ্েডর ঘটনায় আমরা মর্মাহত। িশিলগুিড় েথেক মুখ্যমন্ত্রী
মমতা বন্দ্েযাপাধ্যােয়র িনর্েদশ েপেয় এই িমিছল েবর করা হেয়েছ।
এটা এখন স্পষ্ট, আসােমর ঘটনার িপছেন িবেজিপর হাত রেয়েছ।
িতিন আরও বেলন, িনেজর মার্েকিটংেয় েমািদ খরচ করেছন ৫ হাজার েকািট
টাকা। একিদেক তারা মূর্িত ৈতির করেছ, অন্যিদেক আসােম গণহত্যা
চালাচ্েছন। আমােদর এই লড়াই বাঙািলেদর ঐিতহ্য রক্ষার লড়াই। আসােমর
ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করেত হেব। যতিদন না তদন্ত হেব ততিদন
তৃণমূল কংগ্েরেসর এই লড়াই চলেব।
এিদন কলকাতার আসাম ভবেনর সামেন িবিভন্ন বাঙািল সংগঠেনর পক্ষ
েথেকও িবক্েষাভ করা হয়। েমৗলািল েথেক ধর্মতলা পর্যন্ত িমিছল কের
িসিপএম।
িনউজিবিড৭১/িবিস/নেভম্বর ০২, ২০১৮

আফগািনস্তােন
সামিরক
েহিলকপ্টার িবধ্বস্ত, িনহত ২৫
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : আফগািনস্তােন সামিরক বািহনীর একিট েহিলকপ্টার িবধ্বস্ত
হেয় অন্তত ২৫ জন িনহত হেয়েছ। বুধবার েদশিটর দক্িষণ-পশ্িচমাঞ্চেল
এ ঘটনা ঘেট। ফারাহ প্রেদেশর মুখপাত্েরর বরাত িদেয় বার্তা সংস্থা
রয়টার্স এ খবর িদেয়েছ।
নােসর েমেহির নােমর ওই মুখপাত্র বেলন, সামিরক বািহনীর দুিট
েহিলকপ্টার পার্শ্ববর্তী েহরাত প্রেদেশ যাচ্িছল। িকন্তু মাঝ পেথ
একিট েহিলকপ্টার িনয়ন্ত্রণ হািরেয় েফেল। িতিন বেলন, খারাপ
আবহাওয়ার কারেণ েহিলকপ্টারিট িবধ্বস্ত হেয়েছ।
তেব েদশিটর তােলবান িবদ্েরাহীরা দািব কেরেছ, তারা গুিল কের
েহিলকপ্টারিট ভূপািতত কেরেছ। েহিলকপ্টাের থাকা ২৫ জন ক্রু ও
যাত্রী িনহত হেয়েছ। তেব তােদর সম্পর্েক িবস্তািরত িকছু উল্েলখ
করা হয়িন।
িনউজিবিড৭১/িবিস/অক্েটাবর ৩১, ২০১৮

সাগের
িবধ্বস্ত
ইন্েদােনশীয়
িবমােনর েকােনা আেরাহী েবঁেচ
েনই
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম :
জাভা সাগের িবধ্বস্ত ইন্েদােনশীয় িবমােনর েকােনা আেরাহী েবঁেচ
েনই বেল জািনেয়েছ েদশিটর সরকার।

ইন্েদােনিশয়ার রাজধানী জাকার্তা েথেক উড্ডয়েনর মাত্র ১৩ িমিনট পর
জাভা সাগের ১৮৯ আেরাহী িনেয় িবধ্বস্ত হয় েদশিটর লায়ন এয়ােরর ওই
িবমান। েসামবার সকাল ৬টা ৩৩ িমিনেট জাভা সাগের িবধ্বস্ত হয়
িবমানিট।
ইন্েদােনিশয়ার জাতীয় অনুসন্ধান ও উদ্ধার সংস্থার এক মুখপাত্র
বেলেছন, গভীর সাগের িবমানিট িবধ্বস্ত হওয়ায় যাত্রীেদর জীিবত
উদ্ধােরর আশা ক্ষীণ হেয় আসেছ।
িবধ্বস্ত িবমােনর পাইলট ভারতীয় বংেশাদ্ভূত ভব্য সুেনজার মৃত্যুর
তথ্য িনশ্িচত কেরেছ ইন্েদােনিশয়ায় িনযুক্ত ভারতীয় দূতাবাস। ভব্য
সুেনজার বািড় ভারেতর রাজধানী নয়ািদল্িলেত। িতিন স্ত্রীসহ
জাকার্তায় বসবাস করিছেলন। মাত্র দুই বছর আেগ িবেয় কেরিছেলন পাইলট
ভব্য সুেনজা।
েদশিটর ইংেরিজ ৈদিনক জাকার্তা েপাস্ট বলেছ, লায়ন এয়ার লাইন্েসর
েবািয়ং ৭৩৭, েজিট ৬১০ জাকার্তা িবমানবন্দর েথেক উড্ডয়ন কের
েসামবার স্থানীয় সময় সকাল ৬টা ২০ িমিনেট। ইন্েদােনিশয়ার ব্যাংকা
দ্বীেপর প্যাঙ্কাল িপন্যাংেয়র উদ্েদেশ যাত্রা শুরু কেরিছল
িবমানিট। ফ্লাইেটর ডাটা বলেছ, হঠাৎই িবমানিট সাগের আছেড় পেড়েছ।
লায়ন এয়ার লাইন্েসর এক মুখপাত্র বেলেছন, চলিত বছেরই িবমানিট
যাত্রী পিরবহন শুরু কেরেছ। ভারতীয় বংেশাদ্ভূত পাইলট ভব্য সুেনজার
সঙ্েগ েকা-পাইলট িছেলন হার্িভেনা। কর্তৃপক্ষ বলেছ, িবমানিট
িবধ্বস্েতর আেগ পাইলট জাকার্তা িবমানবন্দের িফের আসার অনুমিত
েচেয়িছল।
এক িববৃিতেত ইন্েদােনিশয়ার জাতীয় পিরবহন িনরাপত্তা কিমশন বলেছ,
িবমােনর ১৮৯ আেরাহীর মধ্েয দুই পাইলট ও ছয়জন ফ্লাইট অ্যােটনেডন্ট
িছেলন। এছাড়া িবমানিটেত েদশিটর অর্থ িবভােগর ২০ কর্মকর্তাও
িছেলন। জাভা সাগেরর কারাওয়াং এলাকার ৩০-৩০ িমটার গভীের িবমান
িবধ্বস্েতর স্থােন উদ্ধার অিভযান শুরু হেয়েছ।
ইন্েদােনিশয়ার জাতীয় দুর্েযাগ ব্যবস্থাপনা েবার্েডর প্রধান
সুেতােপা নুগেরােহা টুইটাের েদয়া এক বার্তায় বেলেছন, লায়ন এয়ােরর
িবধ্বস্ত েজিট ৬১০ িবমােনর েবশ িকছু খণ্ডাংশ পাওয়া েগেছ।
উদ্ধারকারীরা িবমােনর ধ্বংসাবেশষ, যাত্রীেদর ব্যাগ, েপাশাক,
েমাবাইল েফান, আইিড কার্ড ও ড্রাইিভং লাইেসন্স উদ্ধােরর একিট
িভিডও প্রকাশ কেরেছ। এসব ধ্বংসাবেশেষর মধ্েয দুমেড়-মুচেড় যাওয়া

িবমােনর আসনও েদখা েগেছ।
েদশিটর জাতীয় অনুসন্ধান ও উদ্ধার সংস্থার প্রধান মুহাম্মদ সায়ািগ
বেলেছন, আমরা জািন না যাত্রীেদর েকউ েবঁেচ আেছন িক-না। তেব আমরা
আশা করিছ, প্রার্থনা করিছ; িকন্তু িনশ্িচত করেত পারিছ না।
লায়ন এয়ােরর প্রধান িনর্বাহী কর্মকর্তা এডওয়ার্ড িসরাইত বেলেছন,
েরাববার রােতর ফ্লাইেট িবধ্বস্ত িবমানিটেত যান্ত্িরক ত্রুিট েদখা
িদেয়িছল। তেব েসই ত্রুিট সমাধান করার পর িনর্ধািরত সমেয়ই যাত্রা
শুরু কের। এই দুর্ঘটনার আেগ আবহাওয়াও চমৎকার িছল, সবিকছুই িঠকঠাক
িছল।
জাকার্তা িবমানবন্দর েথেক উড্ডয়েনর পরপর পাইলট িবমানিট িফের আনার
অনুমিত েচেয়িছল; লায়ন এয়ার কর্তৃপক্ষ এই তথ্েযর সত্যতা জানেত
তদন্ত শুরু কেরেছ। ইন্েদােনিশয়ার প্েরিসেডন্ট েজােকা উইেদােদা
বেলেছন, আিম সবসময় প্রার্থনা করিছ, যােত িশগিগরই হতাহতেদর খুঁেজ
পাওয়া যায়।
ব্িরিটশ সংবাদমাধ্যম িবিবিস বলেছ, েবািয়ং ৭৩৭ ম্যাক্স ৮ িবমানিট
এেকবাের নতুন ব্র্যান্েডর। নতুন ব্র্যান্েডর একিট িবমােনর
িবধ্বস্ত হওয়ার ঘটনায় পুেরা িবশ্েবর নজর এখন ইন্েদােনিশয়ায়। নতুন
ব্র্যান্েডর বড় ধরেনর িবমান িবধ্বস্ত হওয়ার ঘটনাও এিট প্রথম।
েসামবার

দুর্ঘটনার

কবেল

পড়া

িবমানিটর

যাত্রা

আগস্ট।
েদশিটর
জাতীয়
পিরবহন
িনরাপত্তা
েসােয়রজান্ত জাহজ্যােনা বেলেছন, এখন পর্যন্ত
উেড়েছ িবমানিট।
িনউজিবিড৭১/িবিস/অক্েটাবর ২৯, ২০১৮

শুরু

হয়

গত

১৫

কিমশেনর
প্রধান
প্রায় ৮০০ ঘণ্টা

