এমিপর
স্ত্রীর
গািড়চাপায়
পথচারী িনহত, তারপর যা হচ্েছ
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : রাজধানীর মহাখালী ফাইওভাের েনায়াখালীর এমিপ একরামুল করীম
েচৗধুরীর স্ত্রীর গািড়চাপায় েসিলম ব্যাপারী (৫৫) নােম এক পথচারী
িনহত হেয়েছন। মঙ্গলবার রাত সােড় ১০টায় েবপেরায়া গিতর গািড়িট
েসিলম ব্যাপারীেক চাপা েদয়। এেত ঘটনাস্থেলই তার মৃত্যু হয়।
গািড়িট
এমিপ-পুত্র
শাবাব
িনেজই
চালাচ্িছেলন
বেল
পুিলশেক
জািনেয়েছন প্রত্যক্ষদর্শীরা। তেব পিরবােরর পক্ষ েথেক িবষয়িট
অস্বীকার করা হেয়েছ।
িনহত েসিলম ব্যাপারী মহাখালীেত একিট েবসরকাির প্রিতষ্ঠােনর
গািড়চালক িছেলন। কাজ েশেষ বাসায় যাওয়ার পেথ িতিন দুর্ঘটনায় িনহত
হন। তােক ধাক্কা েদয়া গািড়িট েনায়াখালী সদেরর আওয়ামী লীেগর সংসদ
সদস্য একরামুল করীম েচৗধুরীর স্ত্রী কামরুন্নাহার িশউলীর বেল
পুিলশ
জানায়।
িশউলী
েনায়াখালীর
কিবরহাট
উপেজলা
পিরষেদর
েচয়ারম্যান। গািড়িট তার বেল িতিন পুিলেশর কােছ স্বীকার কেরেছন।
তেব গািড়িট তার েছেল চালাচ্িছল না বেল িতিন দািব কেরেছন।
মঙ্গলবার রাত সােড় ১০টায় মহাখালী ফাইওভােরর ওপের দ্রুতগামী একিট
প্রাইেভট কার েসিলমেক চাপা িদেয় চেল যায়। এ সময় েপছেন থাকা একিট
েমাটরসাইেকল ও একিট প্রাইেভট কার গািড়িটেক অনুসরণ কের। গািড়িট
িগেয় সংসদ ভবেনর উল্েটা িদেক ন্যাম ফ্যােট যায়। েসখােন দািয়ত্বরত
আনসার ও িনরাপত্তা প্রহরীরা বেলেছন, গািড়িট েথেক তারা শাবাবেক
নামেত েদেখেছন। শাবাব একরাম েচৗধুরীর একমাত্র েছেল।
বাংলা ট্িরিবউেনর এক িরেপার্েট ওই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী শামীম
আশরাফীর বরাত িদেয় বলা হেয়েছ দুর্ঘটনািট যখন ঘেট তখন ওই প্রাইেভট
কারিটর েপছেন িছেলন একজন েমাটরসাইেকল আেরাহী। দ্রুত পালােত
সেচষ্ট গািড়িটেক ওই েমাটরসাইেকল আেরাহী অনুসরণ করা শুরু কেরন এবং
িচৎকার কের আশপােশর সবার সহেযািগতা চান। এ সময় কেয়কজন বন্ধুসহ
শামীম আশরাফীও প্রাইেভট কাের ওই সড়ক িদেয় যাচ্িছেলন। িতিনও
গািড়িটেক অনুসরণ কের েদখেত পান গািড়িট সংসদ ভবেনর উল্েটা িদেক
ন্যাম ভবেনর িদেক েঢােক। ওই প্রত্যক্ষদর্শী জানান, ন্যাম ভবেনর
েভতের ঘাতক গািড়িট েথেক এক তরুণ েনেম বেল, ‘এটা আমার এলাকা, েক

েক আসিব আস।’ এ সময় ওই তরুেণর সােথ কথা কাটাকািট হয়। তখন আশপােশর
েলাকজন ছুেট আেস এবং তরুণিটেক শাবাব নাম ধের ডাকেত থােক। এ সময়
এসব েলাকজন ও দািয়ত্বরত আনসার ও েকয়ারেটকাররা জানান, শাবাব এমিপ
একরাম েচৗধুরীর েছেল। এরপর তােদর ন্যাম ভবন েথেক েবর কের েদয়া
হয়। শামীম জানান, েমাটরসাইেকল আেরাহী ঘটনার সােথ সােথ ঘাতক গািড়
ও চালেকর ছিব েতােলন এবং িভিডও কেরন। িকন্তু তােক হুমিক িদেয়
েসসব ছিব ও িভিডও মুেছ েফলেত বাধ্য করা হয়। িতিন বেলন, এর প্রমাণ
ন্যাম ভবেনর িসিস ক্যােমরায় িনশ্চয় ধারণ করা হেয়েছ। ওই িসিস
ক্যােমরা ফুেটজ েদখেলই এ ব্যাপাের িনশ্িচত হওয়া যােব।
প্রত্যক্ষদর্শীরা বেলেছন, ওই গািড়েত সংসদ সদস্েযর স্িটকার িছল।
কাফরুল থানার ওিস িশকদার েমাহাম্মদ শামীম েহােসন জানান, রােত
ঢাকা েমট্েরা ১৩-৭৩৫৫ নম্বেরর প্রাইেভট কারিট েসিলমেক ফাইওভােরর
ওপর ধাক্কা েদয়। ঘটনাস্থেলই তার মৃত্যু হয়। গািড়িট েনায়াখালীর
একজন সংসদ সদস্েযর েছেল চালাচ্িছেলন। ঘটনার পর পুিলশ লাশ উদ্ধার
কের কাফরুল থানায় িনেয় যায়। তেব গািড়চালক ও গািড় আটক রাখা হয়িন।
এই ঘটনায় পুিলশ একিট সড়ক দুর্ঘটনার মামলা কেরেছ।
িনউজিবিড৭১/আ/২১ জুন ,২০১৮

ব্যিতক্রমী সাংসদ জগলুল হায়দার
িনউজিবিড৭১ডটকম
মািনক খান : বাংলােদেশর দক্িষণ পশ্িচমাঞ্চেলর েশষ উপেজলা
শ্যামনগর। সুন্দরবেনর েকাল েঘেষ এ উপেজলা অবস্িথত। আয়তেন েদেশর
সবেচেয় বড় উপেজলা। এ উপেজলার েমাট ১২ িট ইউিনয়নসহ পােশর উপেজলা
কািলগঞ্েজর আটিট ইউিনয়ন িনেয় সাতক্ষীরা-৪ আসন। এক সময় অবেহিলত
জনপদ িহেসেব মানুষ িছল উন্নয়ন বঞ্িচত। িকন্তু বর্তমান সরকােরর গত
সােড় ৪ বছের পাল্েট েগেছ েস িচত্র। এ আসেনর অিল গিলেত সর্বত্র
এখন উন্নয়েনর েছাঁয়া। রাস্তাঘাট, স্কুল-কেলজ, ব্রীজ, কালভাট,
িবদ্যুৎ, স্বাস্থ্যসহ এমন েকান েসক্টর নাই েযখােন উন্নয়ন ঘেটিন।
অভূতপূর্ব এই উন্নয়েনর মূেল রেয়েছ সাতক্ষীরা-৪ আসেনর সংসদ সদস্য
এসএম জগলুল হায়দার।

তরুণ সংসদ িহেসেব জগলুল হায়দােরর নাম এখন সবার মুেখ মুেখ। ২০১৪
সােল প্রথম বােরর মেতা অবেহিলত এ জনপেদর সংসদ সদস্য িনর্বািচত
হেয়ই প্রিতিনয়ত সাধারণ মানুেষর পােশ ছুেট চেলেছন। এলাকার উন্নয়ন
িনেয় সংসেদও েযমন থােকন সরব, েতমিন িবরামহীনভােব রাত-িদন
সারাক্ষণ ছুেট চেলন সাধারণ মানুেষর দুয়াের। খবর েপেলই ছুেট যান
অসহায় মানুেষর কােছ। তােদর পােশ েথেক যথাসাধ্য সহেযািগতার হাত
বািড়েয় েদন। শ্রিমকেদর উৎসাহ েযাগােত লুঙ্িগ-গামছা পের কােজ েলেগ
পেড়ন।
মাথায় ঝুিড় িনেয় ঘন্টার পর ঘন্টা কাজ কের চেলন। গিরব-অসহায়
মানুেষর সােথ ব্যয় কেরন তার িদেনর অেনকটা সময়। প্রথম প্রথম অেনেক
েলাক েদখােনা বেল হািস ঠাট্টা করেতন। িকন্তু িতিন তােদর কথায় কান
না িদেয় সাধারন মানুেষর জন্য কাজ কের চেলেছন। সাংসদ হওয়ার পর
েথেক অদ্যাবিধ িতিন মােঠ-ঘােট সাধারন মানুেষর সােথ। জানা যায়,
সাংসদ হওয়ার আেগও েচয়ারম্যান থাকাকালীন সমেয় িতিন এ ধরেণর কাজ
করেতন। তেব এখন মানুেষর ভূল েভেঙেছ। েকউ আর হািস ঠাট্টা কের না।
সবার

মুেখ

মুেখ

এখন

সাংসদ

জগলুেলর

গুনগান।

সরকােরর দ্িবতীয় েময়ােদ প্রথম বােরর মেতা সংসদ সদস্য িনবািচত হেয়
দুই
উপেজলায়
চারিট
িশক্ষা
প্রিতষ্ঠান
জাতীয়করণ
কেরেছন।
প্রধানমন্ত্রীর তহিবল হেত কেয়ক হাজার অসুস্থ মানুষেক িচিকৎসা
সাহায্য প্রদান কেরেছন। িনর্বাচনী এলাকার ইমাম, পুেরািহত,

িশক্ষক, সাধারন মানুষসহ কেয়ক হাজার মানুষেক একত্িরত কের জঙ্গীবাদ
িবেরাধী শপথ বাক্য পাঠ কিরেয়েছন।
সুন্দরবন
েথেক
ডাকাত,
দস্যুেদর
িনর্মূল
করেত
উপকূলবর্তী
ইউিনয়নগুিলেত সুন্দরবেনর উপর িনর্ভরশীল জনেগাষ্ঠী, স্থানীয়
জনপ্রিতিনিধ, িশক্ষক, আইনজীবী, এনিজও প্রিতিনিধসহ সকল শ্েরিণ
েপশার প্রিতিনিনিধেদর িনেয় িনয়িমত মতিবিনময় সভা কেরেছন। স্কুেল
স্কুেল িগেয় েকামলমিত িশশুেদর মুক্িতযুদ্েধর গল্প কেরেছন।
মুক্িতেযাদ্ধােদর জন্য দুই উপেজলা মুক্িতেযাদ্ধা কমপ্েলক্স ভবন
িনর্মাণ কেরেছন। িনবাচনী এলাকার ২০ িট ইউিনয়েনর প্রত্েযকিটেত
ইউিনয়ন আওয়ামীলীেগর কার্যালয় িনর্মাণ কেরেছন। হতদিরদ্র পিরবারেক
১০ টাকা েকিজ দেরর চােলর কার্েড বঙ্গবন্ধু ও প্রধানমন্ত্রীর ছিব
েদওয়া বাধ্যতামূলক করা হেয়েছ। এছাড়া স্থানীয়েদর িনেয় পাড়ায় পাড়ায়
িগেয় উঠান ৈবঠক কের সরকােরর উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ড প্রচার করেছন।
তােদর মুখ েথেক শুেনেছন সুঃখ-দুঃেখর কথা। সমস্যা সমাধােন হাত
বািড়েয়েছন। তরুণ সমাজেক জঙ্গীবাদ েথেক সেচতন করেত সকল িশক্ষা
প্রিতষ্ঠােন জঙ্গীবাদ িবেরাধী স্েলাগান সম্বিলত ব্যানার টাঙােনা
হেয়েছ। এর ফেল ছাত্র ছাত্রীেদর মধ্েয জঙ্গীবাদ িবেরাধী সেচতনতা
ৈতরী
হেয়েছ।
দুই
উপেজলার
িবিভন্ন
মসিজেদর
ইমাম,
বীরমুক্িতেযাদ্ধাসহ গরীব দুস্থেদর মােঝ িটন ও নগদ অর্েথর েচক
িবতরণ
করা
হেয়েছ।
িহন্দু-মুসলমােনর
মধ্েয
সম্প্রীিত
ও
েসৗহাদ্যপূর্ণ পিরেবশ আেরা েজারদারকরেণ দুই সম্প্রদােয়র মানুষেক
িনেয় হাজার-হাজার েমাটরসাইেকেলর েশাভাযাত্রা সহকাের দূর্গাপূজায়
িবিভন্ন পূজা মন্ডপ পিরদর্শন কেরেছন জগলুল।
কািশমাড়ী ইউিনয়েনর কাঁঠালবািড়য়া এিজ মাধ্যিমক িবদ্যালয় প্রাঙ্গেন
মহান
মুক্িতযুদ্েধ
শহীদেদর
স্মরেণ
স্মৃিতেসৗধ
“জন্মযুদ্ধ
একাত্তর”
িনর্মান
কেরেছন।
তার
উদ্েযােগ
শ্যামনগর
সদের
মুক্িতেযাদ্ধা সড়েকর প্রেবশ পেথ দৃষ্িটনন্দন বঙ্গবন্ধু েগট
িনর্মাণ এবং সরকাির মহিসন কেলেজর প্রেবশ পেথ বঙ্গবন্ধু ও মাননীয়
প্রধানমন্ত্রীর ছিব সংবিলত েগট িনর্মাণ করা হেয়েছ। তার উদ্েযােগ
বীরমুক্িতেযাদ্ধােদর সম্মান জানােত মুক্িতযুদ্ধকালীন শ্যামনগর
থানা আওয়ামীলীেগর সাধারন সম্পাদক আিতয়ার রহমােনর নােম সড়ক
িনর্মাণ এবং শ্যামনগর উপেজলার সকল মুক্িতেযাদ্ধার বািড়েত
েনমপ্েলট স্থাপন করা হেয়েছ। েগাপালপুের মুক্িতেযাদ্ধা
স্মৃিত েসৗধ িনজ হােত পিরস্কার কের একাত্তেরর বীর শহীদেদর প্রিত
সম্মান জানেত ভূল কেরিন মুক্িতেযাদ্ধার সন্তান জগলুল হায়দার।

স্বামী পিরত্যাক্ত মিহলােদর
উন্নয়েনর সব ফলেক কৃতজ্ঞতা
বাধ্যতামূলক করা হেয়েছ।

ঘর ৈতিরেত েদওয়া হেয়েছ েঢউিটন।
স্বীকাের েশখ হািসনার নাম েলখা

যুব উন্নয়ন অিধদপ্তেরর মাধ্যেম িতন হাজার েবকার যুবক-যুবতীর
প্রিশক্ষেণর মাধ্যেম কর্মসংস্থান করা হেয়েছ। এছাড়া সরকােরর
িবিভন্ন দপ্তের প্রায় দুই হাজার পাঁচশত জনেক সরকাির চাকিরর
ব্যবস্থা কেরেছ এই সাংসদ। অিভবাসেন িপিছেয় পড়া েজলা হেলও তার
িনর্বাচনী এলাকা েথেক িবেদেশ কর্মসংস্থান হেয়েছ িতন হাজার
মানুেষর। লবনাক্ত এলাকা হওয়ায় সুেপয় পািন সরবরাহ িনিশচতকরেণ
জনস্বাস্থ্য প্রেকৗশল অিধদপ্তেরর মাধ্যেম এক হাজার গভীর-অগভীর
নলকূপ বসােনা হেয়েছ। বৃষ্িটর পািন সংরক্ষেণর ব্যবস্থা করা হেয়েছ।
এভােব সারা েদেশর মধ্েয ব্যিতক্রমী কাজ জনেসবায় নতুন ধারা সৃষ্িট
কেরেছন জগলুল হায়দচার।২০০২ সাল েথেক শ্যামনগর উপেজলা সভাপিতর
দািয়ত্ব পালন করা জগলুল আন্তর্জািতক গনমাধ্যেমর িশেরানাম হেয়েছন।
তােক িনেয় একািধকবার প্রিতেবদন ৈতির হেয়েছ। মানিবক এ কােজর জন্য
ভারত হেত েপেয়েছন পুরস্কার।
জনপ্রিতিনিধ হেয় েয মানুেষর কােছ থাকা যায় তার দৃষ্টান্ত স্থাপন
কেরেছন জগলুল হায়দার। িদন-রাত, েরাদ-বৃষ্িট উেপক্ষা কের সাধারন
মানুেষর বাড়ীেত েপৗঁেছ তােদর েখাঁজ খবর েনন। ঝেড়র রােতও লুঙ্িগ
কাছা েমের টর্চ লাইট হােত িনেয় যান প্রত্যন্ত অঞ্চেলর সাধারন
মানুেষর ঘের ঘের েপৗঁেছ তােদর েখাঁজ খবর েনন। ঈেদর সময় অসহায় ও
দিরদ্র মানুেষর ঘের ঘের েসমাই, িচিন, লুঙ্িগ, পানজািব, শািড় িনেয়
হািজর হন। েরাজার সময় ইফতাির িনেয় িভক্ষুেকর বাড়ীেতও হািজর হেত
ভুেলন না এ সাংসদ। কােরা িবপদ বা অহায়ত্েবর কথা যখন জানেত পােরন
তখনই ছুেট যান তােদর কােছ। সহায়তার হাত বািড়েয় েদন। সাইেকল
চািলেয় গ্রােম গ্রােম েখাঁজ েনন সাধারন মানুেষর। কখন েকান সমেয়
কার বাড়ীেত হািজর হন তা েকউ জােনন না। পথ চলেত েযখােনই েদেখন
মানুেষর কষ্ট েসখােনই থােমন িতিন। েখাশ গল্েপ েমেত ওেঠন তােদর
সােথ। েযখােনই সহেযািগতা প্রেয়াজন েসখােনই হাত বািড়েয় েদন। সবসময়
সাধারন মানুেষর কােছ েদায়া
চান বঙ্গবন্ধু, তার পিরবার ও েশখ হািসনার জন্য। এজন্য িনর্বাচনী
এলাকার সবার কােছ িতিন এখন স্যার নয়, জগলুল ভাই িহেসেব পিরিচত।
িনউজিবিড৭১/আর/ ১৪ জুন , ২০১৮

কেয়ক
বছের
পাল্েট
েগেছ
সাতক্ষীরা-৪ আসেনর দৃশ্যপট
িনউজিবিড৭১ডটকম
মািনক খান : কেয়ক বছের পাল্েট েগেছ সাতক্ষীরার দৃশ্যপট। পিরবর্তন
হেয়েছ রাস্তাঘাট। দৃশ্যমান হেয়েছ িশক্ষাপ্রিতষ্ঠান। উন্নয়েনর
েছায়া েলেগেছ অঞ্চলজুেড়।
আর এসব উন্নয়েনর েছায়া লািগেয়েছ সাতক্ষীরা-৪ আসেনর সংসদ সদস্য এস
এম জগলুল হায়দার।
িতিন আর দশজন সংসদ সদস্েযর েচেয় আলাদা। মন েথেকই িতিন সাধারণ
মানুেষর পােশ ছুেট েবড়াচ্েছন প্রিতিনয়ত। সংসেদও সরব থােকন।
সাধারণ েভাটার েথেক শুরু কের অসহায় মানুেষর পােশ দাঁড়ােনার খবর
সবেচ েবিশ সৃষ্িট কেরেছন িতিন।
সংসেদর ২য় েময়ােদ ৫০ মােস চারিট িশক্ষা প্রিতষ্ঠান যথাক্রেম
কালীগঞ্জ কেলজ, কালীগঞ্জ পাইলট মাধ্যিমক িবদ্যালয়, শ্যামনগর
মহিসন কেলজ, নিকপুর হিরচরণ মাধ্যিমক িবদ্যালয় জাতীয়করণ হেয়েছ।
হাজার হাজার অসুস্থ মানুষেক িচিকৎসার সাহায্য করেত মাননীয়
প্রধানমন্ত্রীর আর্িথক তহিবল হেত লক্ষ লক্ষ টাকার অনুদােনর েচক
প্রদান করা হেয়েছ। িতিন িনজ িনর্বাচনী এলাকার ইমাম, পুেরািহত,
িশক্ষক সহ হাজার জনগণেক সমােবেশ একত্িরত কের জঙ্গীবাদ
িবেরাধী শপথ বাক্য পাঠ কিরেয়েছন।
জগলুল হায়দার এমিপর ঐচ্িছক তহিবল হেত ২ িট উপেজলার ২০ িট
ইউিনয়েনর প্রত্েযকিট হেত ৫ জন কের সর্বেমাট ১০০ জেনর প্রত্েযকেক
৫ হাজার টাকা কের েমাট ৫ লক্ষ টাকা িবতরণ করা হেয়েছ।
সুন্দরবন েথেক ডাকাত, দস্যুেদর িনর্মূল করেত উপেজলার উপকূলবর্তী
সকল ইউিনয়েন জীিবকা িনর্বােহর জন্য সুন্দরবেনর উপর িনর্ভরশীল
জনেগাষ্ঠীর সােথ িনয়িমত মতিবিনময় সভার আেয়াজন কেরেছন।
৩০

লাখ

১৩

হাজার

৭৩৩

টাকা

ব্যেয়

কালীগঞ্জ

উপেজলার

কুশিলয়া

ইউিনয়েনর িপেরাজপুর হােটর উন্নয়ন করা হেয়েছ। ২ েকািট ৫৫ লাখ ৩
হাজার ৮৪৪ টাকা ব্যেয় কালীগঞ্জ উপেজলা মুক্িতেযাদ্ধা কমপ্েলক্স
ভবন িনর্মাণ কােজর উদ্েবাধন করা হেয়েছ। শ্যামনগর উপেজলা
মুক্িতেযাদ্ধা কমপ্েলক্স ভবেনর িনর্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হেয়েছ,
েযিট উদ্েবাধেনর অেপক্ষায় আেছ।
সাতক্ষীরা – ৪ আসেনর িনর্বাচনী এলাকার ২িট উপেজলার ২০ িট
ইউিনয়েনর প্রত্েযকিট ইউিনয়েন আওয়ামীলীেগর কার্যালয় িনর্মাণ কের
িদেয়েছন। ১১ েকািট ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যেয় অিত গুরুত্বপূর্ণ
শ্যামনগর-কািশমািড়-কয়রা এবং কয়রা – নওয়ােবকী- শ্যামনগর েজলা সড়ক
িনর্মাণ করা হেয়েছ। ১০ টাকা েকিজ চাল িবতরণ কার্েড বঙ্গবন্ধু ও
প্রধানমন্ত্রীর ছিব েদওয়া বাধ্যতামূলক করা হেয়েছ।
সাতক্ষীরা ৪ আসেন প্রায় ৭০ হাজার হত দিরদ্রেদর ১০ টাকা েকিজ
চাউেলর কার্ড েদওয়া হেয়েছ। ১ লাখ ৩০ হাজােরর অিধক িভিজএফ কার্ড ও
৮ হাজার িভিজিড কার্ড ধারীরা উপকার েভাগ করেছ।

ছাত্র ছাত্রীেদর মােঝ সেচতনতা সৃষ্িট করেত দুই উপেজলার সকল
িশক্ষা প্রিতষ্ঠােন জঙ্গীবাদ িবেরাধী স্েলাগান সম্বিলত ব্যানার
িবতরণ করা হেয়েছ। িবিভন্ন মসিজেদর ইমাম, বীরমুক্িতেযাদ্ধা সহ
গরীব দুস্থেদর মােঝ িটন ও নগদ অর্েথর েচক িবতরণ করা হেয়েছ। ১৫
েকািট ৪৪ লাখ ৪৯ হাজার ২২৫ টাকা ব্যেয় িজরণগাছা-চারা বটতলা-

েমৗতলা-উভাকুড় রাস্তার উন্নয়ন করা হেয়েছ।

৮৩ লাখ ৬৪ হাজা ৬৯৮ টাকা টাকা ব্যেয় ১.৫ িক.িম. গেড়র হাটেখালা
প্রবাজপুর রাস্তার উন্নয়ন করা হেয়েছ। সাতক্ষীরা-৪ সংসদীয় এলাকার
প্রায় ১৩৫ িকিম কার্েপিটং রাস্তা করা হেয়েছ। শ্যামনগেরর ইিতহােস
সর্বপ্রথম হাজার হাজার েমাটরসাইেকল িনেয় েমাটর েশাভাযাত্রা
সহকাের দূর্গাপূজায় িবিভন্ন পূজা মন্ডপ পিরদর্শন কেরেছন জগলুল
হায়দার এমিপ। কািশমাড়ী ইউিনয়েনর কাঁঠালবািড়য়া এিজ মাধ্যিমক
িবদ্যালয় প্রাঙ্গেন মহান মুক্িতযুদ্েধ শহীদেদর স্মরেণ স্মৃিতেসৗধ
“জন্মযুদ্ধ একাত্তর” িনর্মান কের িদেয়েছন।
শ্যামনগর সদের মুক্িতেযাদ্ধা সড়েকর শুরুেতই সুিবশাল বঙ্গবন্ধু
েগট িনর্মাণ কের িদেয়েছন। মহিসন কেলেজর প্রেবশ পেথ বঙ্গবন্ধু ও
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ছিব সংবিলত েগট িনর্মাণ কের িদেয়েছন।
নিকপুর বাজাের যমুনা খােলর উপর ৩৩ ফুট ৈদর্েঘর ব্রীজ িনর্মাণ কের
িদেয়েছন। বীরমুক্িতেযাদ্ধা আিতয়ার রহমান সড়ক িনর্মাণ কের
িদেয়েছন। শ্যামনগর উপেজলার মুন্সীগঞ্জ ইউিনয়েন সুন্দরবন মাধ্যিমক
িবদ্যালেয় ১ েকািট ৮১ লাখ ২৭ হাজার ৮৮০ টাকা টাকা ব্যেয়
সাইক্েলান েশল্টার িনর্মাণ কের িদেয়েছন।

১ েকািট ৫৪ লাখ ৪৯ হাজার ২৫৫ টাকা ব্যেয় কালীগঞ্জ উপেজলার
িজেরানগাছা-চারবটতলা-েমৗতলা-উভাকুড় সড়ক পুনঃিনর্মাণ কের িদেয়েছন।
শ্যামনগর উপেজলার সকল বীরমুক্িতেযাদ্ধার বািড়র সামেন িডিজটাল
েনমপ্েলট স্থাপন কের িদেয়েছন। শ্যামনগর ও কালীগঞ্জ উপেজলার ২০ িট
ইউিনয়েন ৭০ েকািট টাকা ব্যােয় িবিভন্ন রাস্তার উন্নয়ন কেরেছন।
দূর্েযাগ ও ত্রাণ মন্ত্রনালেয়র অিধেন ৫০ মােস প্রায় ১৫০েকািট
টাকার গ্রামীন অবকাঠােমা রক্ষানা-েবক্ষন, রাস্তা সংষ্কার সিজদ
মন্িদর সংষ্কার, িশক্ষা প্রিতষ্ঠান উন্নয়ন ও ব্রীজ-কালভার্টসহ
েহয়ািরং বন্েডর রাস্তা ও সাইক্েলান েসল্টার িনর্মান করা হেয়েছ।
এছাড়া প্রায় ৫০০ বান্িডল েঢউিটন হত-দিরদ্র স্বামী পিরতক্তােদর
গ্রহ িনর্মােণ প্রদান করা হেয়েছ। ১০ হাজার বয়ষ্ক, িবধাব ও
প্রিতবন্ধী নতুন ভাতা কার্ড প্রদান করা হেয়েছ। যুব উন্নয়ন
অিধদপ্তেরর মাধ্যেম ৩ হাজার েবকারেদর প্রিশক্ষেনর মাধ্যেম কর্ম
সংস্থােনর ব্যবস্থা করা হেয়েছ।

এছাড়া সরকােরর িবিভন্ন অিধদপ্তের প্রায় ২৫০০ জনেক সরকারী চাকরীর
সুেযাগ সৃষ্িট করা হেয়েছ। িবেদেশ কর্মসংস্থােনর সুেযাগ েপেয়েছন ২

হাজার ৮শ ৪২ জন। জন স্বাস্থ অিধদপ্তেরর মাধ্যেম ১হাজার গভীরঅগভীর নলকূপ ও েরইন ওয়াটার প্রদান করা হেয়েছ। িবিভন্ন সরকারী
প্রাথিমক িবদ্যালেয় সাইক্েলান েশল্টার িনর্মাণ কের িদেয়েছন।
মুেড়াগাছা মাধ্যিমক িবদ্যালেয় নতুন ভবন িনর্মাণ কের িদেয়েছন।
িডআরএম আিডয়াল কেলেজ নতুন ভবন িনর্মাণ কের িদেয়েছন।
িনউজিবিড৭১/আর/ ১৩ জুন , ২০১৮

এস আলেমর সয়ািবনসহ ৩৬িট পণ্য
অকৃতকার্য
েঘাষণা
কেরেছ
িবএসিটআই
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : েভজােল সয়লাব-এসআলমসহ ৩৬ পণ্য। পিবত্র মােহ রমজান উপলক্েষ
বাজাের অবােধ েভাগ্য পণ্য িবক্ির হয়। িবক্রয় উপেযাগী েভাগ্যপণ্য
বাজাের তুেলেছ িবিভন্ন েকাম্পািন। এসব েকাম্পািনর েবশ িকছু
পণ্েযর নমুনা সংগ্রহ কের বাংলােদশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড
েটস্িটং ইনস্িটিটউশন (িবএসিটআই)। সংগ্রহকৃত ২৮৬ িট পণ্েযর নমুনার
মধ্েয ৩৬ িট পর্ণ অকৃতকার্য েঘাষণা কেরেছ িবএসিটআই।
এর অর্থ এগুেলা েভজাল পণ্য।এসব পণ্েযর মধ্েয পণ্েযর যথাযথ মান
সংরক্ষণ কের ৈতির করা হয়িন বেল জানান িবএসিটআইেয়র পিরচালক
প্রেকৗশলী এস এম ইসহাক আলী। মঙ্গলবার (১৫ েম) সিচবালেয় িশল্প
মন্ত্রণালেয়র
সভাকক্েষ
রমজােন
েভাগ্য
পণ্য
মানিনয়ন্ত্রণ
সংক্রান্ত প্েরসব্িরিফংেয় িতিন এ কথা জানান। এসময় িশল্পমন্ত্রী
আিমর েহােসন আমু উপস্িথত িছেলন।
প্েরস ব্িরিফংেয় প্রেকৗশলী এস এম ইসহাক আলী বেলন, েদেশর অন্যতম
েতল িবেশষ কের সয়ািবন েতল আমদািনকারক প্রিতষ্ঠান এস আলম গ্রুেপর
পামঅেয়ল সয়ািবনসহ েতল উৎপাদনকারী চারিট প্রিতষ্ঠান আমােদর
পরীক্ষায় অকৃতকার্য হেয়েছ। আমরা তােদরেক েনািটশ িদেয়িছ। এ
পর্যন্ত
েনািটেশর
জবাব
পাইিন।

অকৃতকার্য প্রিতষ্ঠানগুেলার মধ্েয রেয়েছ, নারায়ণগঞ্েজর শবনম
েভিজেটবল ওেয়ল িলিমেটড, চট্রগ্রােমর এস আলম সুপার এিডবল অেয়ল
িলিমেটড, এস আলম েভিজেটবল অেয়ল িলিমেটড, িভওিটিট অেয়ল িরফাইনািরজ
িলিমেটড, িভওিটিট অেয়ল িরফাইনাির িলিমেটড, েবিফিশং কর্েপােরশন
িলিমেটড,
মারিবন েভিজেটবলস অেয়ল িলিমেটড, নারায়ণগঞ্েজর তানভীর
িলিমেটড, দীপা ফুড প্রডাক্টস িলিমেটড, বাংলােদশ এিডবল
িলিমেটড, সুফার অেয়ল িরফাইনাির িলিমেটড, চট্রগ্রােমর
েভিজেটবল অেয়ল প্েরাডাক্টস িলিমেটড, বােগরহােটর শুন্িসং
অেয়ল িলিমেটড।

অেয়লস
অেয়লস
এম এম
এিডবল

খাদ্যদ্রব্েযর মধ্েয নারায়ণগঞ্েজর ড্যািনশ ফুড িলিমেটেডর লাচ্ছা
েসমাই, ঢাকায় অবস্িথত বগুড়া স্েপশাল েকাং এর িঘ, গাজীপুেরর ভাই
ভাই ফুড প্েরাডাক্ট এন্ড েকাং এর অিরিজনাল বাঘাবািড় িঘ, আফতাব
িমল্ক এন্ড িমল্ক প্েরাডাক্ট িলঃ এর আফতাব িমল্ক, ঢাকায় অবস্িথত
আর.এফ.এস এর এগ্েরা ইন্ডাস্ট্িরজ িলঃ ঢাকা প্রাইম পাস্তিরত দুধ
এবং আিকজ ফুড এন্ড েবভােরজ িলঃ এর ফার্ম ফ্েরশ িমল্ক।
বািক ১১১িট নমুনা পরীক্ষাধীন রেয়েছ। েযসব প্রিতষ্ঠােনর নমুনা
পরীক্ষায় অকৃতকার্য হেয়েছ েসসব প্রিতষ্ঠােনর িবরুদ্েধ িবিধ
ব্যবস্থা েনয়া হচ্েছ।এছাড়া ২১িট কারখানায় আকস্িমক অিভযান চািলেয়
েসসব কারখানায় উৎপািদত পণ্েয মান িঠক নাই বেল জানান ইসাহাক আিল।

কারখানাগুেলা
হচ্েছপুরানা
পল্টেনর
রািজব
এন্টারপ্রাইজ,
মিতিঝেলর আলেহরা এন্টারপ্রাইজ, িমরপুেরর ঢাকা ওয়াসা, িমরপুেরর এন
এম
এন্টারপ্রাইজ,
বাড্ডার
এ
ওয়ান
ফুড
অ্যান্ড
েবভােরজ,
েতজগাঁওেয়র সমকাল ক্যান্িট, েতজগাঁেয়র ভূিম েরিজস্ট্ির অিফস
ক্যান্িটন,
গুলশান-১ এর লাইিটং প্যােলস, গুলশান-২ এর আল নূর েরস্েতারাঁ,
বািরধারার িমতু-মুক্তা েহােটল, বাড্ডার নীল ফাস্ট ফুড অ্যান্ড
েরস্টুেরন্ট, গুলশােনর েমজবান েরস্টুেরন্ট, েশেরবাংলা নগেরর
িশউিল েহােটল, েতজগাঁওেয়র বধুয়া েহােটল অ্যান্ড সুইটস, মািলবােগর
ইউিনক ফাস্ট ফুড,েতজগাঁওেয়র অন্তর ড্িরংিকং ওয়াটার, েতজগাঁওেয়র
েফইথ ড্িরিকং ওয়াটার, দক্িষণখােনর এক্িসম ফুড অ্যান্ড েবভােরজ,
িমরপুর-২ এর মাশাল্লা েহলথ েডেভলপেমন্ট েকাং, মর্নিডউ িপওর
ড্িরংিকং ওয়াটার এবং রাজারবােগর নীল িগির মার্েকিটং েকাং।
িনউজিবিড৭১/আ/৩০ েম ,২০১৮

‘প্রযুক্িতর
নতুন
েমেয়েদর জন্য মহা-িবপদ

ফাঁদ’

িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : খুব সহেজই আপিন অথবা আপনার স্বজন িকংবা আপনার সবেচেয়
প্িরয়জনটাও েযেকান সময় হেত পাের ভয়ানক েনাংরামীর িশকার! সমুহ
িবপদ েথেক রক্ষা েপেত একিদেক আপিন যতই বাড়াচ্েছন সতর্কতা
প্রযুক্িতর িনত্য নতুন আিবস্কােরর সুবােদ েপছেনর পিরিচত েকৗশল
েফেল অপরাধীরা নতুন েকৗশেল আপনােক ফাঁেদ েফলেত আবােরা েকামর েবেধ
িনচ্েছ প্রস্তুিত!
একমাত্র সাবধানতা আর প্রেয়াজনীয় সতর্কতাই একমাত্র পাের আমােদর
অনাকাংিখত িবপদ এবং িবব্রতকর েকান পিরস্িথিত েথেক িনরাপেদ রাখেত।
প্রযুক্িতর নতুন ফাঁদ! েমেয়েদর জন্য মহা-িবপদ! জনস্বার্েথ েশয়ার
কের সবাইেক সেচতন করুন।

প্রযুক্িতর হাত ধের এিগেয় বদেলেছ পুেরােনা অভ্যাস। েকনাকাটায়
েযাগ হেয়েছ দারুণ সব সুেযাগ। অিধকাংশ শিপং েসন্টাের থাকেছ
ট্রায়াল রুম।
পছন্েদর েপাশাকিট িঠকিঠক গােয়র মােপ িক না তা েদাকান েথেকই েদেখ
েনয়া যাচ্েছ। িকছু কুরুিচপূর্ণ মানুষ েসই প্রযুক্িতেক ব্যবহার
কের সমােজ ঘটাচ্েছ নানা রকম েনাংরািম।
প্রেয়াজনীয় ট্রায়াল রুম বা পাবিলক টয়েলেট েসট করেছ েগাপন
ক্যােমরা। আর েগাপেন িভিডও করা হচ্েছ অভ্যন্তরীণ দৃশ্য। এমন
পিরস্িথিতেত আপিন বা আিম কতটুকু িনরাপদ? তাই দরকার আেগই েগাপন
ক্যােমরা শনাক্ত করা।
িকন্তু কীভােব?
শিপংমেলর ট্রায়াল রুেম েয আয়না থােক েসটা আসল নাও হেত পাের, এিটও
েগাপন ক্যােমরার মতই মারাত্মক! প্রযুক্িতর অপব্যবহাের আসল আয়নার
মােঝ এখন যুক্ত হেয়েছ নকল আয়না, যােক বলা হয় দ্িবমুখী আয়না। এই
আয়নায় আপিন আপনার েচহারা েদখেত পারেবন, িকন্তু ভুেলও বুঝেত
পারেবন না েয অন্য পাশ হেত েকউ আপনােক েদখেছ !
শিপংমেলর ট্রায়াল রুেম েপাশাক পাল্টােনার সময় িহেডন বা িপন েহাল
ক্যােমরায় ছিব উেঠ যাওয়ার ঘটনােতা সবাই জােনন। িকন্তু এবার নতুন
িবপদ! ট্রায়াল রুেম আপিন েয আয়নার সামেন েপাশাক পাল্টাচ্েছন েসই
আয়নার মধ্য িদেয়ই হয়েতা আপনার েগাপন মুহূর্ত েদেখ িনচ্েছ অন্য
েকউ।
এক ধরেণর আয়না রেয়েছ যােক বেল ‘টু-ওেয় িমরর’। আজকাল টয়েলট বা
ট্রায়ালরুেম অেনক ক্েষত্েরই েদখা যাচ্েছ এই ‘টু-ওেয় িমরর’।
েদখেত পুেরা সাধারণ আয়নার মেতাই। এেত সাধারণ আয়নার মেতাই িনেজেক
েদখেত পাওয়া যােব িকন্তু আয়নার েপছেন েয আেছ তােক েদখা যায়
না।অথচ েস আপনােক স্পষ্ট েদখেত পােব। আর েসখান েথেকই ৈতির হেব
েগাপন মুহূর্েতর িভিডও।
িকভােব বুঝেবন টু ওেয় িমরর ব্যবহার করা হেয়েছ িক না ?
শিপংমল অথবােদাকােনর েয ট্রায়ালরুেম আপিন েচঞ্েজর জন্য ঢুকেছন
েসখােন েকান আয়না থাকেল িনেচর েদখােনা ছিবর মত আপনার আঙ্গুল
িতর্যকভােব রাখুন েসখােন আপনার আঙ্গুেলর ছিবেত এভােব যিদ গ্যাপ
েদখেত পান তাহেল িঠক আেছ। প্রযুক্িতর নতুন ফাঁদ! েমেয়েদর জন্য
নতুন িবপদ! েশয়ার কের সবাইেক সেচতন কের িদন! আর যিদ এই ছিবর মত

েদেখন েকান গ্যাপ েনই তাহেল বুঝেবন সমস্যা আেছ ওপার েথেক েকও িঠক
েদখেছ আপনার কাপড় বদলােনার মুহুর্ত!
িবিভন্ন শিপং মেল,েদাকােনর ট্রায়াল রুেম একশ্েরনীর িবকৃত মেনর
অসাধু মানুেষরা এসব েগাপন ক্যােমরা েরেখ প্রিতিদন আপনার আমার
অজান্েতই ধারন করেছ েমেয়েদর নগ্ন ছিব-িভিডও! যার ভয়ানক প্রভাব
আমােদর কােরাই অজানা নয়।
বর্তমােন এধরেনর িহেডন ক্যােমরা বাজাের পাওয়া যাচ্েছ। েমেয়েদর
কাপেড়র েদাকােনর খারাপ েসলসম্যানরা অেনক েদাকােনর ট্রায়াল রুেম ,
পাবিলক টয়েলেট এবং আবািসক েহােটলগুেলার বাথরুেমও এমন ক্যােমরা
বিসেয় থাকেত পাের।
খুব সহেজই তারা েমেয়েদর কাপড় বদলােনার নগ্ন িভিডও ধারন কের তা
িবিভন্ন ওেয়ব েপেজ ছিড়েয় িদেয় েথেক আয় করেছ টাকা।আবার েকওবা
স্েরফ িবকৃিতর কারেনই ছিড়েয় িদচ্েছ এসব নগ্ন ছিব।
যার ফলসশ্রুিতেত এখন ইউিটউব এবং িবিভন্ন পর্ণ সাইেট লাখ লাখ
িহেডন ক্যােমরার ফুেটজ !
রুেম েগাপন ক্যােমরার অস্িতত্ব িনর্ণয় করা যায় খুব সহেজ। কাজিট
আপিনও করেত পােরন মাত্র এক িমিনেট। এজন্য ট্রায়াল রুেম (েযখােন
কাপড় বদল করেবন) ঢুেক আপনার েমাবাইল েথেক কাউেক কল েদয়ার েচষ্টা
করুন। যিদ কল করা যায় ও েনটওয়ার্ক িঠক থােক, তাহেল বুঝেবন েগাপন
ক্যােমরা েনই। আর যিদ কল করা না যায় ও েনটওয়ার্ক হঠাৎ কের একদম
ডাউন হেয় যায়, তাহেল বুঝেবন েসখােন অবশ্যই েগাপন ক্যােমরা রেয়েছ।
েগাপন ক্যােমরার সঙ্েগ ফাইবার অপিটক্যাল ক্যাবল থােক। িসগন্যাল
ট্রান্সফার করার সময় এর ইন্টারিফয়ােরন্স হেত থােক। যার জন্য
েমাবাইল েনটওয়ার্ক েসখােন িঠকমেতা কাজ কেরনা।
এ ছাড়াও ট্রায়াল রুেমর আয়নার েপছেনও লুকােনা থাকেত পাের
ক্যােমরা। েকােনা অবস্থােতই িনেজর েচহারা েদখার সময় তা েটর পাওয়া
যায় না।
তাই কাপড় বদলােনার আেগ আঙুল রাখুন আয়নার ওপর। যিদ আপনার আঙুেলর
মাথা প্রিতিবম্ব আঙুেলর মাথার সঙ্েগ না লােগ অর্থাৎ মােঝ ফাঁকা
থােক তাহেল আয়না আসল।
আর যিদ আঙুেলর মাথা প্রিতিবম্েবর মাথার সঙ্েগ েলেগ যায়, বুঝেত
হেব এটা দ্িবমুখী আয়না। যার েপছন পাশ েথেক খুব সহেজই আপনার ছিব

বা িভিডও করা সম্ভব। তাই সাবধান হওয়া জরুির এখনই। তাহেল িনেজেক
রক্ষা করা সম্ভব অজানা িবপদ েথেক।
িবঃ দ্রঃ –
বাঁচেত হেল জানেত হেব িনত্য প্রেয়াজনীয় এমন অেনক ইেলকট্রিনক্স
বস্তুর সােথই থাকেত পাের িহেডন ক্যােমরা েমাটামুিট একটা ধারনা
েপেত গুগেল new hidden camera immage িলেখ সার্চ কের েদখুন।দয়া
কের আপিন িনেজ সেচতন েহান, আপনার পিরবােরর নারীেদরও সেচতন করুন।
সতর্কতা ছিড়েয় িদন সবার মােঝ।
িনউজিবিড৭১/আর/ ২৩ েম , ২০১৮

জামায়াত
েনতা
এমিপ,
নদভীর
েকাথায়?

েথেক
আওয়ামী
খুিটর
েজার

িনউজিবিড৭১ডটকম
িনজস্ব
প্রিতেবদক
:
জামায়াত
েনতা
েথেক
আওয়ামীলীগ
সংসদ।
আওয়ামীলীেগর েলভাস গােয় জিড়েয় জামায়ােতর হাতেক শক্িতশালী কের
যাচ্েছন বেল অিভেযাগ পাওয়া েগেছ আওয়ামী লীেগর চট্টগ্রাম-১৫
(সাতকািনয়া-েলাহাগাড়া) আসেনর সংসদ সদস্য আবু েরজা মুহাম্মদ
েনজামুদ্দীন নদভীর িবরুদ্েধ। িতিন সাংসদ ছাড়াও চট্টগ্রাম িভত্িতক
দাতব্যমূলক
এনিজও
সংস্থা
আল্লামা
ফজলুল্লাহ
ফাউন্েডশেনরও
েচয়ারম্যান। েয ফাউন্েডশেনর কাজ হচ্েছ ছাত্র িশিবর ও জামায়াতেক
শক্িতশালী। এ ফাউন্েডশেনর মাধ্যেম নদভী মধ্যপ্রাচ্য েথেক ফান্ড
েপেয় থােক। মূলত জামায়ােত ইসলামীর পিরচেয় িতিন এ দাতব্যমূলক
এনিজও সংস্থার সঙ্েগ যুক্ত হেত েপেরিছেলন।
েখাঁজ িনেয় জানা যায়, নদভীেক প্রত্যয়নপত্র িদেয়িছেলন জামায়াত
ইসলামীর সােবক আমীর েগালাম আযম। নদভীর শশুর মিমনুল হক েচৗধুরী
জামায়ােতর এমিপ প্রার্থী ও দেলর েকন্দ্রীয় মজিলেস শুরার সদস্য।
নদভীর স্ত্রী িরিজয়া েরজা েচৗধুরী বর্তমােন মিহলা আওয়ামী লীেগর

েকন্দ্রীয় কার্যিনর্বাহী সদস্য। ছাত্র জীবেন
ছাত্রী সংস্থায় যুক্ত িছেলন বেল অিভেযাগ রেয়েছ।

িরিজয়া

ইসলামী

নদভীর িবষেয় েখাঁজ িনেয় জানা যায়, িতিন তার সংসদীয় অঞ্চেল
জামায়াতেক শক্িতশালী করেত কাজ করেছ। গােয় আওয়ামীলীেগর ব্যানার
ব্যবহার করেলও কাজ করেছ জামায়াতেক শক্িতশালী করার জন্য। তার সংসদ
অঞ্চেল আওয়ামীলগীগ েনতাকর্মীও সরকাির কর্তােদর সােথ রেয়েছ তার
িবেরাধ। শুধু তা নয় জামায়াত ও িবএনিপর নাশকতা মামলা জড়ােনা হচ্েছ
আওয়ামী লীেগর েনতাকর্মীেদর। েতমনটাই ঘটনা ঘেটেছ চলিতস বছেরর
েফব্রুয়ািরেত। েলাহাগাড়ায় জামােয়ত ও িবএনিপর িবরুদ্েধ নাশকতা
মামলায় স্থানীয় আওয়ামীলীগ ও যুবলীগক েনতা কর্মীসহ েমাট ১৬ জনেক
পুিলশ িদেয় িমথ্যা মামলা িদেয় যােদর েজল খাটায় নদভী। যার অিধকাংশ
আওয়ামীলীেগর সক্িরয় েনতাকর্মী। তার সমস্ত কর্মকান্ড আওয়ামী লীগ
িবদ্েবষী।
অনুসন্ধান
কের
ফজলুল্লাহ
ফাউন্েডশেনর
একিট
সুভ্েযিনয়র
(ক্েরাড়পত্র) পাওয়া েগেছ, যােত েদখা েগেছ নদভীর সঙ্েগ িবিভন্ন
সমেয় জামায়ােত ইসলামী পািকস্তােনর আমীর কাজী েহাসাইন আহমদ,
পািকস্তােনর জামায়াত েনতা আবদুল গাফফার, বাংলােদশ জামায়াত
ইসলােমর সােবক আমীর আমীর েগালাম আজম ও মিতউর রহমানসহ জামায়ােতর
িবিভন্ন পর্যােয়র েনতােদর সঙ্েগ নদভীর একান্ত সাক্ষােতর ছিব
রেয়েছ।
েসখােন জামায়ােত ইসলােমর সােবক আমীর েগালাম আজম নদভীেক একিট
প্রত্যয়নপত্র িদেয়িছেলন জামায়াত ইসলামীর সােবক আমীর েগালাম আযম।
েগালাম আজম নদভীেক একজন িবজ্ঞ, জ্ঞানী ও উিদয়মান যুবক িহেসেব
উল্েলখ কের বেলন,‘েশখ আবু েরজা নদভী। িতিন আমার পিরিচত। আিম
জািন, িতিন একজন জ্ঞানী, িবজ্ঞ ও উিদয়মান যুবক। িবশ্েব িবশুদ্ধ
আক্িবদায় িবশ্বাসী আেলম সমােজর মধ্েয তাঁর যেথষ্ট পিরচয় রেয়েছ।
আিম তার জন্য মহান আল্লাহর দরবাের প্রার্থনা করিছ েয, মহান
আল্লাহ েযন তােক আেরা েবিশ ইসলােমর েখদমত করার সামর্থ েদন এবং
তার ইহ-পরকালীন কল্যাণ কামনা করিছ। প্রেফসর েগালাম আজম, আমীর
জামায়ােত ইসলামী বাংলােদশ।’
েগল ২০ এপ্িরল সাংসদ নদভীর িবরুদ্েধ সংবাদ সম্েমলেন কের
েলাহাগাড়া উপেজলা আওয়ামী লীগ, েস সময় স্থানীয় েনতারা অিভেযাগ
কেরন উপেজলা আওয়ামীলীগেক পাশ কািটেয় নদভী িনজ আত্মীয়-জনেদর দলীয়
িবিভন্ন কর্মকান্েড ব্যবহার করেছন। তাছাড়া নদভী ও তার েনতাকর্মীর

িবরুদ্েধ সাতকািনয়া-েলাহাগাড়া আওয়ামীলীেগর েনতাকর্মীসহ সাধারণ
জনগণেক নানা ধরেণর মামলা-হুমিক িদেয় ভয়-ভীিত এবং জায়গা-জিম দখেলর
অিভেযাগও পাওয়া েগেছ। এ ধরেণর কর্মকান্েড আগামী জাতীয় িনর্বাচেন
চট্টগ্রাম-১৫ েথেক নদভীেক মেনানয়ন না িদেত প্রধানমন্ত্রীর
হস্তক্েষপ কামনা করেছ আওয়ামী লীেগর েনতাকর্মীসহ সাধারণ জনগণ।
এ িবষেয় েলাহাগাড়া উপেজলা আওয়ামী লীেগর সভাপিত েখারেশদ আলম
েচৗধুরী িনউজিবিড৭১েক জানান, জামায়ােতর িবেদিশ ফান্ডগুেলা নদভী
সােহব উঠােতন। জামায়াত েথেক িতিন মেনানয়ন েচেয়িছেলন। িকন্তু
মেনানয়ন না পাওয়ার পর তার সােথ িকছুটা িবেরাধ সৃষ্িট হয় জামায়াত
েনতােদর সঙ্েগ। পের িতিন আওয়ামীলীেগর ব্যানাের মেনানয়ন েনন।
েযেহতু েকন্দ্রীয়ভােব উনােক মেনানয়ন েদয়া হয়। আর এ অঞ্চেল
আওয়ামীলীেগর সুনাম থাকায় আমােদর েচষ্টায় উিন জয় লাভ কের। িকন্তু
জয় লাভ করার পরপেরই িতিন আবার জামায়ােতর সােথ পদ পদবী ছাড়া
সম্পৃক্ত হন। তার সােথ আমােদর স্থানীয় েনতাকর্মীেদর েকান
েযাগােযাগ েনই। তার সােথ েযাগােযাগ করার জন্য আওয়ামীলীেগর েজলা
পর্যােয়র েনতাকর্মীরাও অেনকবার েচষ্টা করেলও িতিন নানান অজুহােত
ৈবঠক কেরন না। শুধু তা নয় সরকাির েকান উন্নয়ন কােজ আওয়ামী
েনতাকর্মীেদর িদেয় না কিরেয়
মজিলেস শুরার সদস্য মিমনুল

উনার শশুর জামায়ােতর েকন্দ্রীয়
হক েচৗধুরীর ক্যাডারেদর িদেয়

করাচ্েছন। এছাড়া জামায়াতেক শক্িতশালী করেছন দেলর ব্যানার িনেয়।
জামায়ােতর সােথ সংশ্িলষ্টতার িবষেয় অসংখ্য প্রমাণ রেয়েছ। িতিন
িকভােব আওয়ামী লীগ েথেক নিমেনশন পান, তার স্ত্রী িকভােব আওয়ামী
লীেগর েকন্দ্রীয় েনতা হন-এগুেলা আমার বুেঝ আেস না। নদভী উন্নয়েনর
যত

ফান্ড

পাচ্েছন

তার

অিধকাংশ

অর্থ

আত্নসাৎ

করেছন।

সম্প্রিত েলাহাগাড়ার পদুয়া ইউিনয়েন খাসজিম দখল-েবদখলেক েকন্দ্র
কের নদভী ও েলাহাগাড়ার ইউএনওর মধ্েয িবেরাধ েদখা েদয়। ফেল নদভী
ওই ইউএনও’র বাবা িবএনিপর রাজনীিতেদ জিড়ত রেয়েছ বেল সরকােরর কােছ
নািলশ করেল ১২ এপ্িরল ইউএনওেক প্েরষেণ বদিলর আেদশ েদয় জনপ্রশাসন
মন্ত্রণালয়। পের েখাঁজ িনেয় িবষয়িট সিঠক নয় প্রমাণ েপেল ১৮
এপ্িরল আেরকিট প্রজ্ঞাপেন ইউএনওর বদিলর আেদশ বািতল কের জনপ্রসাশন
মন্ত্রণালয়।
এিবষেয় েলাহাগাড়ার উপেজলার িনর্বাহী অিফসার (ইউএনও) মাহবুব আলম
িনউজিবিড ৭১ ডটকমেক বেলন, আমার িবরুদ্েধ অপপ্রাচার চালােনা
হেয়িছল। িকন্তু সততা ও িনষ্টার কারেণ আমার েকউ ক্ষিত করেত
পােরিন। আর সংসদ সদস্য আবু েরজা মুহাম্মদ েনজামুদ্দীন নদভী
সম্পর্েক উনার এলাকার েনতাকর্মীরাই জােনন। তারাই উনার কাজ ও
পিরচয় সম্পর্েক ভাল জােনন।
েলাহাগাড়া উপেজলা আওয়ামী লীেগর সাধারণ সম্পাদক সালাহ উদ্িদন িহরু

িনউজিবিড ৭১ ডটকমেক বেলন, একজন জামায়াত ঘরনার েলাক িকভােব আওয়ামী
লীগ েথেক নিমেনশান েপেয়েছন তা আমার েবাধগম্য নয়। িতিন একজন
জামায়ােতর েলাক তােত েকােনা সন্েদহ েনই। উিন সংসদ সদস্য হওয়ার পর
েথেক আমােদর স্থানীয় আওয়ামী লীেগর সােথ েকােনা সম্পর্ক েনই। েজলা
পর্যােয় একািধকবার বসার েচষ্টা করেলও িতিন বেসন িন। এখন পর্যন্ত
তার উদ্েযােগ েকােনা সভা সমােবশ হয়িন। আমরা যখন েকােনা
উন্নয়নমূলক কর্মকান্েডর িবষেয় ওনােক বিল িতিন েকােনা কথা বেলন
না।

িহরু বেলন, নদভী িনর্বািচত হওয়ার পর েথেক িতিন আওয়ামী লীগেক
এিড়েয় চেলন। েয েকউ আসেল েদখেত পােব তৃণমূল পর্যােয় কােরা সমর্থন
তার প্রিত েনই। আওয়ামী লীগ েনতাকর্মীেদর িবিভন্নভােব কটাক্ক
কেরন। তার িনজস্ব িকছু েলাক আেছ। িতিন তােদর িদেয় িবিভন্ন
এেজন্ডা বাস্তবায়ন কেরন। আমােদর ইউএনওেক অপসারেণর দািবেতও তার
িনজস্ব ব্যক্িতবর্গ িদেয় িমিছল কিরেয়েছন। অেনক বয়স্ক যুবকেদর
িদেয ছাত্রলীেগর ব্যানাের িমিছল কিরেয়েছন। িতিন েয একজন
জামায়ােতর েলাক েসিট স্থানীয় পর্যােয় এেস িজজ্েঞস করেল েয েকউ

বলেব। িতিন এখন আওয়ামী লীগ িবদ্েবষী রেয় েগেছন। আওয়ামী লীগ
েনতৃবৃন্দেক েনিড় কুত্তার সােথ তুলনা কেরন। িতিন আমােদর আওয়ামী
লীগ েনতাকর্মীর িবরুদ্েধ মামলা কেরেছন। তার স্ত্রীও একজন জামায়াত
পিরবােরর সদস্য। তার শশুর জামায়ােতর েকন্দ্রীয় মজিলেশ শুরার
সদস্য।
এ িবষেয় জানেত চাইেল এমিপ আবু েরজা মুহাম্মদ েনজামুদ্দীন নদভী
িনউজিবিড৭১ ডটকমেক বেলন, আিম জামায়াত সােথ সংযুক্ত থাকেলও এগুেলা
পুরাতন কথা। আিম এসব িবষেয় কথা বলেত চাইনা। আিম ব্যাস্ত আিছ।
িবেদিশেদর সােথ কথা বলিছ। পের কথা হেব। আবু েরজা মুহাম্মদ
েনজামুদ্দীন নদভী (পর্ব ১)
িনউজিবিড৭১/এম েক/েম ৩, ২০১৮

জামায়াত েনতা যখন আওয়ামী এমিপ
িনউজিবিড৭১ডটকম
িনজস্ব প্রিতেবদক : চট্টগ্রাম অঞ্চেল জামায়াত রাজনীিতর
সম্পৃক্ত েনতা এখন আওয়ামীলীগ মেনানীত সংসদ সদস্য।
আওয়ামীলীগ েথেক মেনানয়ন িনেলও এ েনতা তার িনর্বাচনী
স্থানীয় আওয়ামীলীগ েনতাকর্মীর নানান হয়রািন কের আসেছন।

সােথ

এলাকার

জামােয়ত ও িবএনিপর িবরুদ্েধ নাশকতা মামলায় স্থানীয় আওয়ামীলীগ ও
যুবলীগ েনতা কর্মীসহ েমাট ১৬ জনেক পুিলশ িদেয় িমথ্যা মামলা িদেয়
েজল খাটায় এ েনতা।
িতিন গােয় আওয়ামীলীেগর েলভাস পড়েলও জামায়ােত ইসলামীেক িনরেব
সংগিঠত কের বেল স্থানীয় আওয়ামী েনতােদর কাছ েথেক অিভেযাগ পাওয়া
েগেছ।
েনতারা জানান, িতিন আত্নেগাপেণ িছেলন সাংসদ িনর্বাচেনর আেগ। পের
রাতারািত েলভাস জিড়েয় আওয়ামী েনতা বেন যায়। িবিভন্নভােব তদিবর
কের সাংসদ িনর্বাচন কেরন। স্থানীয় আওয়ামী লীেগর সােথ তার েকােনা
সম্পর্ক েনই। েজলা পর্যােয় একািধকবার বসার েচষ্টা করেলও িতিন

বেসনিন। উল্েটা িশিবর ও স্থানীয় জামায়াত েনতােদর িনেয় নানান নােম
ধর্মীয় অনুষ্ঠােনর নােম জামায়ােত ইসলামীেক সম্পৃক্ত করেছন। এখন
পর্যন্ত তার উদ্েযােগ েকােনা সভা সমােবশ হয়িন।
এিদেক, প্রিতেবদেকর িনকট ফজলুল্লাহ ফাউন্েডশেনর একিট সুভ্েযিনয়র
(ক্েরাড়পত্র) হােত এেসেছ, েযখােন িবিভন্ন সমেয় জামায়ােত ইসলামী
পািকস্তােনর আমীর কাজী েহাসাইন আহমদ, পািকস্তােনর জামায়াত েনতা
আবদুল গাফফার, বাংলােদশ জামায়াত ইসলােমর সােবক আমীর আমীর েগালাম
আজম ও মিতউর রহমানসহ জামায়ােতর িবিভন্ন পর্যােয়র েনতােদর সঙ্েগ এ
সাংসেদর একান্ত সাক্ষােতর ছিব রেয়েছ। মধ্যপ্রাচ্য হেত ফান্ড েপেয়
থােকন এ েনতা।
এ সাংসদ সম্পর্েক নানািবধ তথ্য িনেত িনউজিবিড৭১িটম কাজ কের আসেছ।
যার
ফলস্বরপ
একিট
ধারাবািহক
প্রিতেবদন
প্রকাশ
করা
হেব
িনউজিবিড৭১ের। আপনার এলাকায় বা আশপােশ এমন েকান েলভাস জড়ােনা
েনতা থাকেল আমােদর ফ্যান েপেজ অিভেযাগ
০১৭৭১২৫১৫১৭,০১৬১৯৭১২১৩০ েফান করুন।

অথবা

এই

নাম্বাের

িনউজিবিড৭১/আর/ ৩০ এপ্িরল, ২০১৮

স্বামী-সংসার বাঁচােত মা-বাবার
িবরুদ্েধ েমেয়র মামলা
িনউজিবিড৭১ডটকম
স্টাফ
কেরসপন্েডন্ট
:
বিরশােলর
েমেয়
জান্নাতুল
েফরেদৗস।
মালেয়িশয়া প্রবাসী খালােতা ভাই রুেবল বাড়ীেত েবড়ােত এেল বাবা-মা
ষড়যন্ত্র কের তার সঙ্েগ েজারপূর্বক িবেয় েদন। েদনেমাহর বাঁধা হয়
২০ লাখ টাকা। আবার িবেয়র মাস না গড়ােতই স্বামীেক িডেভার্স েদয়ার
জন্য চাপ েদন েসই বাবা-মা। েমেয়র বাসায় উপস্িথত হেয় েমেয়েক
শারীিরক অকথ্য িনর্যাতন কেরন মা িরনা েবগম। বাবা জালাল েমেয় েফরত
েদয়ার জন্য আইনী েনািটশ পাঠান। তােদর কথা না শুনেল জামাই রুেবেলর
নােম মামলা িদেয় েজেল পাঠােবন, আর েমেয়েক জীবেন েমের েফলার
হুমিক। িনরুপায় হেয় স্বামী-সংসার ও জীবন বাঁচােত গর্ভধািরনী মা ও

বাবার িবরুদ্েধ আদালেতর দারস্থ হেলন জান্নাতুল। গত ২ এপ্িরল
ঢাকার িনর্বাহী ম্যািজস্ট্েরট আদালেত এমন একিট মামলা দােয়র করা
হয়। জান্নাতুেলর পক্েষ ব্যিতক্রমী এই মামলায় আদালেত আইনী সহায়তা
িদচ্েছন তরুণ আইনজীবী তামান্না আফিরন।
ঘটনার সূত্রপাত ২২ েফব্রুয়াির, ২০১৮। এইচএসিস পরীক্ষার্থী
জান্নাতুেলর বাড়ী বিরশাল সদর উপেজলার কণকাঠী গ্রােম। প্রায় েদড়
মাস পূর্েব আপন খালােতা ভাই বাসায় েবড়ােত এেল েমেয়র সােথ অৈবধ
সম্পর্েকর অিভেযাগ তুেল তােক বাসায় চার ঘন্টা আটিকেয় রােখন আপন
খালা ও খালু। েডেক আেনন পাড়া-প্রিতেবিশেদর। ফাঁেদ েফেল পিরকল্পনা
অনুযায়ী েজারপূর্বক িবেয় েদয়া হয়। তােদর ইচ্ছা অনুযায়ী েদনেমাহর
ধরা হয় ২০ লাখ টাকা। প্রথেম েনাটারী পাবিলক ও পের কাজী অিফেস
িগেয় িবেয়র েরিজষ্ট্ির কািবন করা হয়। ঘটনা জানেত েপের রুেবেলর
বাবা আরব আলী েমেয়র মা-বাবার িবরুদ্েধ স্থানীয় মেডল থানায় সাধারন
ডােয়রী কেরন।
এেতাসব ঘটনার পেরও রুেবল জান্নাতুলেক স্ত্রী িহেসেব েমেন েনন এবং
ঢাকার ভাটারায় বাসা ভাড়া িনেয় বসবাস শুরু কেরন। িকন্তু েমেয়র
বাবা-মা ফাঁেদ েফেল জামাইেয়র িনকট হেত েদনেমাহেরর ২০ লাখ টাকা
আদােয়র পিরকল্পনা কেরন। পিরকল্পনা অনুযায়ী িবেয়র ২৭ িদেনর মাথায়
িপতা জালাল রুেবেলর ভাগ্েনেক আইনী েনািটশ পািঠেয় েমেয়েক তার
বাড়ীেত েফরত পাঠােত বেলন। মা িরনা েবগম রুেবলেক েফান কের েমেয়েক
িডেভার্স িদেত বেলন। েমাবাইেল েমেয়েক বুঝােত থােকন িডেভার্স িদেল
তারা েবশ িকছু টাকা পােবন। এেত কের তােদর সংসাের আর অভাব থাকেব
না। বাকী জীবনটা স্বচ্ছলতার সােথ কাটােত পারেবন। শুধু রুেবলেক
িডেভার্স িদেয় বাড়ীেত িফের আসেত হেব। টাকা আদােয়র জন্য বাকী যা
যা করার তারাই করেবন। িকন্তু জান্নাতুল তার মা-বাবার কথায় েকান
মেতই রাজী হেলন না। বরং জািনেয় েদন রুেবল তােক স্ত্রী িহেসেব
অেনক ভালবােসন। বাকী জীবনটা তার সােথই সুখ-দুঃখ ভাগাভািগ কের
কাটােবন। িকন্তু মা নােছাড়বান্দা। বেলন, টাকা আদায় হেল তােক আর
ভােলা ঘের িবেয় িদেবন। িকন্তু েমেয় সাফ জািনেয় েদন স্বামীর ঘর
েছেড় িতিন েকাথাও যােবন না।
জান্নাতুলেক বােগ আনেত না েপের িরনা েবগম এবার অন্য পেথ হাঁটেলন।
এরপর গত ২৫ মার্চ ঢাকার ভাটারায় েমেয়র ভাড়া বাসায় িরনা েবগম
উপস্িথত হেয় েমেয়েক শারীিরকভােব অকথ্য িনর্যাতন কেরন। রুেবলেক
িডেভার্স েদয়ার জন্য হুমিক িদেয় বেলন, তােদর কথা মেতা না চলেল
তােক জােন েমের েফলা হেব। িকন্তু জান্নাতুল মা-বাবার প্রস্তােব

রাজী না হওয়ায় তার উপর িবিভন্ন্ ভােব হুমিক ধমিক আসেত থােক।
ঘটনািট জানার পর জান্নাতুলেক আইনী সহায়তা েদয়ার জন্য এিগেয় আেসন
হাইেকার্ট িবভােগর তরুণ আইনজীবী তামান্না আফিরন। িতিন ২ এপ্িরল
ঢাকার িনর্বাহী ম্যািজস্ট্েরট আদালেত রুেবেলর শশুর জালাল ও
শাশুিড় িরনা েবগেমর িবরুদ্েধ েফৗজাদারী কার্যিবিধর ১০৭ ধারায়
মামলা দােয়র কেরন। মামলার বাদী তােদরই েমেয় জান্নাতুল েফরেদৗস।
নারীেদর িবিভন্ন সমস্যা িনেয় আইনগত সহায়তা প্রদান কের জনপ্িরয়
হেয় ওঠা তরুণ আইনজীবী তামান্না আফিরন িনউজিবিড৭১েক বেলন,
ব্যিতক্রমী এ মামলায় আিম আইনী সহায়তা প্রদান করিছ। একিট িনষ্পাপ
েমেয়র জীবন েযন অকােল ঝের না যায় এ জন্য আদালেতর দারস্থ হেয়িছ। এ
মামলায় আইনী সহায়তা প্রদান কের আিম গর্িবত।
িতিন বেলন, রুেবেলর িনকট হেত েদনেমাহেরর ২০ লাখ টাকা আদায় কের
আত্মসােতর জন্য েমেয়র বাবা-মা েচষ্টা কের যাচ্েছ। িকন্তু
জান্নাতুল তােদর প্রস্তােব রাজী না হওয়ােত িবপত্িত। তামান্না
বেলন, েযভােই িবেয় েহাক না েকন স্ত্রী িহেসেব তােক তার স্বামী
েমেন িনেয়েছ। েছাট্ট েমেয়িটর জীবন েকান ভােবই নষ্ট হেত িদেত পাির
না। তাই অিভযুক্তেদর িবরুদ্েধ ঢাকার িনর্বাহী ম্যািজস্ট্েরট
আদালেত েফৗজদারী কার্যিবিধর ১০৭ ধারায় মামলা করা হেয়েছ। আদালত
িবষয়িট আমেল িনেয় কারণ দর্শােনা েনািটশ প্রদান কেরেছন। আশা কির
আমরা ন্যায় িবচার পাব।
এ িবষেয় জান্নাতুল বেলন, স্বামী প্রবাসী হওয়ায় েদনেমাহেরর িবপুল
অর্থ আদােয়র জন্য বাবা-মা আমােক িদেয় রুেবলেক ফাঁসােনার েচষ্টা
করেছন। িকন্তু রাজী না হওয়ায় তার উপর িনর্যাতন চালােনা হচ্েছ।
িতিন আরও বেলন, িবেয় েয ভােবই েহাক না েকন স্বামী তােক স্ত্রী
িহেসেব েমেন িনেয়েছন। িতিন স্বামীর সােথ সারা জীবন কাটােত চান।
িনউজিবিড৭১/এম েক/এপ্িরল ৪ , ২০১৮

লাইেসন্স ছাড়া চলেছ জাপািন
ভ্রাম্যমাণ
ডায়াগনস্িটক
েসন্টার ‘মাই েসবা’
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : িনউজিবিড৭১ডটকম
েরজওয়ানুর রহমান(সংলাপ): আইন-কানুেনর েতায়াক্কা না কের বহুিদন
যাবত অৈবধ
ভ্রাম্যমাণ

ভােব চালােনা হচ্েছ ‘মাই েসবা’নােমর একিট জাপািন
ডায়াগনস্িটক েসন্টার। িনয়ম অনুযায়ী সকল শর্ত পূরণ

ছাড়া শুধু মাত্র িসিট কর্েপােরশন এর ট্েরড লাইেসন্স পুঁিজ কের
রাজধানীর িবিভন্ন এলাকায় সেগৗরেব চলেছ ‘মাই েসবা’র েবশ িকছু
শাখা। েরাগীর েরাগ িনর্ণয় করার ওই ডায়াগনস্িটক েসন্টাের’র
মািলকানায় িকছু জাপানী ব্যক্িত থাকেলও অংশীদািরেত রাখা হয়িন
বাংলােদশী েকান নাগিরক।
উন্নতমােনর
িচিকৎসা
েসবার
নােম
িকছু
জাপানী
ব্যক্িত
প্রতারনামূলকভােব নানা রকম কূটেকৗশেলর মাধ্যেম িনরীহ েলাকেদর
প্রতািরত কের হািতেয় িনচ্েছ েকািট েকািট টাকা। তেব এ ঘটনা িচত্র
এক িদেনর নয়; ২ বছেরর।
ডায়াগনস্িটক েসন্টার বা প্যাথলিজক্যাল ব্যবসার শর্ত অনুযায়ী
বািণজ্য মন্ত্রণালেয়র অনুেমাদন ছাড়পত্র িনেত হয়। এর আেগ কেয়কিট
সংস্থার অনুেমাদন ও লাইেসন্স িনেত হয়। আলাদা কের িনেত হয় ফায়ার
সার্িভস ও পিরেবশ অিধদপ্তেরর ছাড়পত্র। িনেত হয় জনবল, সরকাির
পিরদর্শন সার্িটিফেকট এবং ট্যাক্স ও িসিট কর্েপােরশেনর লাইেসন্স।
উল্েলিখত সকল শর্ত পূরণ ছাড়াই জমকােলা সাজ-সজ্জায় খুেল বেসেছন
জাপািন ভ্রাম্যমাণ ডায়াগনস্িটক েসন্টার ‘মাই েসবা’ েরাগ িনর্ণয়
েকন্দ্র। িনউজিবিড৭১’েক এমনটাই অিভেযাগ কেরেছন (নাম প্রকােশ
অিনচ্ছুক) প্রিতষ্ঠােনর কেয়কজন ভুক্তেভাগী কর্মী।পের িবষয়িট িনেয়
অনুসন্ধােন নােম িনউজিবিড৭১ এর অনুসন্ধানী িটম। িটেমর অনুসন্ধােন
িমেল যায় ভুক্তেভাগীেদর করা অিভেযােগর লসাগু ও গসাগু অংেকর
প্রাথিমক ফলাফল।
পুেরাপুির
ফলাফল
হােত
আসেত
আরও
অেনক
সময়
বাকী।প্রাথিমক
অনুসন্ধােন জানা েগেছ, প্রিতষ্ঠানিট নােম ডায়াগনস্িটক ল্যাব হেলও

শর্ত অনুযায়ী ল্যােব যা িকছু থাকা দরকার, তার িকছুই েসখােন েনই।
অনুসন্ধােন জানা েগেছ, প্রিতষ্ঠানিট নােম ডায়াগনস্িটক হেলও
ল্যােব রেয়েছ শুধু মাত্র বােয়ােকিমস্ট্ির অেটা এনালাইজার, েসিম
অেটা এনলাইজার িরডার,েসন্িট-িফউজ েমিশন, মাইক্েসাস্কপ েমিশন, হট
ওয়ার ওেভন, ল্যাবেরটির েরফ্িরেরজটর। শুধু তা নয় ল্যােবর েনই েকান
আইনগত অনুেমাদন।
যন্ত্রপািত বাংলােদেশ আমদািন করা হেয়েছ শুল্ক ফাঁিক িদেয়। েনই
সিঠক েকানও অনুেমাদন পত্র।
আইন অনুসাের একিট ডায়াগনস্িটক ল্যাব করেত হেল িডিজ েহলথ এর
অনুেমাদন িনেত হয়। িকন্তু এ জাতীয় েকান প্রমাণ পত্র নাই ‘মাই
েসবা’ কর্তৃপক্েষর।অনুসন্ধানী িটেমর িনেয়াগ কৃত েসার্স জানায়,
রাজধানীর উত্তরা ৩নং েসক্টর, ঢাকা ময়মনিসংহ েরাড সংলগ্ন এিব
সুপার মার্েকেটর সপ্তম তলায় প্রিতষ্ঠানিটর একিট শাখা রেয়েছ।
খবর পাওয়া মাত্র অনুসন্ধানী িটেমর একিট দল েপৗছায় উত্তরার এিব
সুপার মার্েকট।এিব সুপার মার্েকট এর অেনক পুরেনা িসিকউিরিট দাউদ
ইব্রাহীম (ছদ্মনাম) এর কােছ ‘মাই েসবা’ সম্পর্েক েকৗশেল জানেত
চাইেল িতিন বেলন, এই প্রথম নামিট শুনলাম তাও আপনােদর মুেখ।
এিব সুপার মার্েকট এর িনচতলায় ফার্েমসীর েদাকান মািলেকর কােছও
জানেত চাই ‘মাই েসবা’ সম্পর্েক িতিনও একই উত্তর িদেয়েছন।
েসার্স এর েদয়া তথ্য সূত্েরর সােথ েকানও িমল না েপেয় মুেঠােফােন
অিফসেক িবষয়িট খুেল বিল। পের অিফেসর িনর্েদশ অনুযায়ী ৭নং ফ্েলাের
েপৗছাই এবং েসখােন েঘারাঘুির করেত থািক। ফ্েলারিটেত েবিশরভাগই
ট্রােভল এেজন্িসর অিফস তাও আবার বন্ধ। ঘুরেত থািক।ঘুরেত একিট
ইেলক্ট্রিনক্স আমদািন কারেকর অিফস েখালা েদেখ ঢুেক পিড় েসখােন।
মাত্র দুই জন কর্মচারীেসখােন বেস িঝমচ্িছেলন। তােদর কােছ ‘মাই
েসবা’ িবষেয় জানেত চাইেল তারা িকছুটা অবাক হেয় উত্তর েদন এ ধরেনর
েকান িকছু এই ফ্েলাের েনই।
হতাশার গ্লািন িনেয় স্থান ত্যাগ কির। পরবর্তীেত েখাঁজ িনেয় জানা
যায় প্রিতষ্ঠানিটর ব্যবহৃত হতাশার গ্লািন িনেয় স্থান ত্যাগ কির।
পরবর্তীেত েখাঁজ িনেয় জানা যায় প্রিতষ্ঠানিটর ব্যবহৃত িকছুটা
অবাক হেয় উত্তর েদন এ ধরেনর েকান িকছু এই ফ্েলাের েনই।

পরবর্তীেত েখাঁজ িনেয় জানা যায় প্রিতষ্ঠানিটর ব্যবহৃত িঠকানায়
েকানও েসবা েদয়া হয় না। প্রিতষ্ঠানিটেত গুিট কেয়কজন জনবল িনেয়াগ
েদয়া হেয়েছ যারা মূলত েটিলেফান অপােরটর িহসােব কাজ কের থােক এর
মধ্েয সুন্দরী িমষ্িট হেয়েছ যারা মূলত েটিলেফান অপােরটর িহসােব
কাজ কের থােক এর মধ্েয সুন্দরী িমষ্িট কণ্েঠর নারীর সংখ্যাই
েবিশ।
েরাগ িনর্ণেয়র ওই প্রিতষ্ঠান ‘মাই েসবা’ েমাটা অংেকর কিমশন িদেয়
িবিভন্ন সরকাির-েবসরকাির হাসপাতােলর ডাক্তারেদর এেজন্ট কের। পের
তােদর মাধ্যেম রুগী সংগ্রহ কের থােক। এছাড়াও সামািজক েযাগােযাগ
মাধ্যম, েপাস্টর, িলফেলেট মুখেরাচক কথাবার্তা িলেখও প্রচার
প্রচারণা
চািলেয়
যাচ্েছ।
প্রচািরত
বা
প্রকািশত
মুখেরাচক
কথাবার্তা পেড় একটু সরকাির-েবসরকাির হাসপাতােলর ডাক্তারেদর
এেজন্ট কের।
তােদর মাধ্যেম রুগী সংগ্রহ কের থােক। এছাড়াও সামািজক েযাগােযাগ
মাধ্যম, েপাস্টর, িলফেলেট মুখেরাচক কথাবার্তা িলেখও প্রচার
প্রচারণা
চািলেয়
যাচ্েছ।
প্রচািরত
বা
প্রকািশত
মুখেরাচক
কথাবার্তা পেড় একটু ভােলা েসবা েপেত সাধারণ েলাকজন যখন তােদর হট
নাম্বাের েফান িদেয় েসবা চায়, তখন তােদর ভুলভাল বুিঝেয় উন্নত
িচিকৎসা েসবা েদয়ার কথা বেল থােক। িকন্তু ডায়াগনস্িটক ল্যােব
েসবা না িদেয়তােদর বাসায় িগেয় িচিকৎসা েসবা েদয়ার কথা বেল
িবিভন্ন ধরেনর অপকর্ম দ্বারা প্রতারণা কের থােক ‘মাই েসবা’ নােমর
ওই জাপািন ভ্রাম্যমাণ ডায়াগনস্িটক েসন্টার। এখােনই েশষ নয় সেব
মাত্র িমেলেছ িবন্দু এখেনা েকন্দ্র বাকী।
এিদেক স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সূত্ের জানা যায়, িচিকৎসেকর অবেহলায়
েকানও েরাগীর মৃত্যু হেল সংশ্িলষ্ট িচিকৎসেকর িবরুদ্েধ েফৗজদাির
আইেন মামলা করা যােব। এ িবধান েরেখ েবসরকাির িচিকৎসােসবা আইেনর
খসড়া প্রায় চূড়ান্ত কেরেছ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। এ ক্েষত্ের
েদাষী সাব্যস্ত হেল বাংলােদশ দণ্ডিবিধর ৩০৪(ক) ধারা অনুযায়ী
অিভযুক্ত িচিকৎসকেক দণ্ড িদেত পারেবন আদালত। এ ধারা অনুযায়ী পাঁচ
বছর কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্েড দণ্িডত হেবন
সংশ্িলষ্ট িচিকৎসক। অনুেমািদত সার্িটিফেকট েকার্স বা িডপ্েলামা
িডগ্ির ছাড়া অন্য েকানও েযাগ্যতার িববরণ িভিজিটং কার্েড বা
সাইনেবার্েড উল্েলখ করা যােব না। সব েবসরকাির িচিকৎসােসবা
প্রিতষ্ঠানেক িনর্ধািরত শর্ত ও পদ্ধিতেত লাইেসন্স িনেত হেব।
অন্যথায় সংশ্িলষ্ট প্রিতষ্ঠােনর যাবতীয় কার্যক্রম বন্ধ কের েদয়া

হেব।
অৈবধ ভােব ডাক্তার িনেয়াগ ও িবেদিশ ডাক্তার িনেয়াগ িনেয়
স্বাস্থ্যমন্ত্রী
েমাহাম্মদ
নািসম
বেলন,
অেনক
প্রিতষ্ঠান
নীিতমালা না েমেন সরকােরর েকানও অনুেমাদন না িনেয় িবেদশ েথেক
ডাক্তার িনেয় আেস। এটা চলেত পাের না। অনুেমাদন ছাড়া েকানও
ডাক্তার এখােন চাকির বা েচম্বার করার জন্য অবস্থান করেত পারেবন
না। যিদ বাংলােদশ েমিডেকল ও েডন্টাল কাউন্িসেলর (িবএমিডিস)’র
অনুেমাদন ছাড়া বাংলােদেশ অবস্থান ও িচিকৎসা প্রদানকারী িবেদশী
িচিকৎসকেদর িবরুদ্েধ ব্যবস্থা েনয়া হেব।
স্বাস্থ্য অিধদপ্তেরর িডিজ প্রেফসর ডা. আবুল কালাম আজাদ বেলন,
খসড়া আইন ২০১৪ এর ৬ নম্বর ধারায় বলা হেয়েছ এ আইেনর অধীন
লাইেসন্স ছাড়া েকান ব্যক্িত িচিকৎসা পিরচালনা করেত পারেব না।
িচিকৎসা
েসবা
পিরচালনা
করেত
চাইেল
স্বাস্থ্য
অিধদপ্তেরর
মহাপিরচালক েথেক
কর্তৃপক্েষর কােছ

লাইেসন্স িনেত
িনর্ধািরত ফরেম

েময়াদ হেব ৩ বছর। পের
আন্তর্জািতক িবিনেয়াগ বা

হেব। লাইেসন্স েপেত চাইেল
আেবদন করেত হেব। লাইেসন্েসর

আবার নবায়ন করা যােব। েদশীয় এবং
এনিজও চািলত হাসপাতাল বা ক্িলিনেক

িবেদশী িচিকৎসক িনেয়ােগর ক্েষত্ের বাংলােদশ েমিডেকল অ্যান্ড
েডন্টাল কাউন্িসল (িবএমিডিস) েথেক এবং নার্স িনেয়ােগর ক্েষত্ের
বাংলােদশ নার্স কাউন্িসল (িবএনিস) েথেক িনবন্িধত হেত হেব এবং
সরকােরর পূর্বানুমিত িনেত হেব।
অৈবধভােব গেড় েতালা ব্যবসা প্রিতষ্ঠান িনেয় দুর্নীিত দমন
কিমশেনর (দুদক) েচয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ বেলন, কােরা িবরুদ্েধ
যােত দুদেকর মামলা না হয়। এই মামলা ক্যান্সােরর মেতা। ক্যান্সার
েযমন একটা মানুষেক ও তার পিরবারেকও েশষ কের েদয়, দুদেকর মামলাও
মানুষেক তার পিরবারসহ েশষ কের েদয়। এজন্য আমরা চাই আপনারা সতর্ক
হন। দুর্নীিত যােত না হয়, মামলা যােত না হয়। যিদ অৈবধভােব েকউ
প্রিতষ্ঠান
গেড়
তুেল
দুর্নীিত
কের
তাহেল
েজল-জিরমানা
বােজয়াপ্রাপ্ত কের হেব। পাশাপািশ তার সম্প্রিত বােজয়াপ্রাপ্ত করা
হেব।
িবেদিশ প্রিতষ্ঠান িনেয় ঢাকা শুল্ক মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ
িনরীক্ষায় কিমশনার ড. মইনুল খান জানায়, েযসব িবেদশী শ্রিমককর্মকর্তা ৈবধ কাগজপত্র ছাড়া েকানও প্রিতষ্ঠােন কর্মরত আেছন বা
থাকেবন েসইসব প্রিতষ্ঠােনর ওপর প্রেদয় আয়কেরর ৫০ শতাংশ বা ৫ লক্ষ

টাকা ( েযটা েবিশ) অিতিরক্ত কর আেরােপর প্রস্তাব করা হেয়েছ।
িবেদশীেদর িনেয়াগ িদেয়েছন ওইসব প্রিতষ্ঠােনর সব রকম কর সুিবধা
প্রত্যাহার ও িনয়ম না মানেল তােদর েজল ও জিরমানাও িবধান রাখা
হেয়েছ। যারা অৈবধভােব ব্যবসা কের আসেছন তােদর িবরুদ্েধ েজলজিরমানা শাস্িত দ্িবগুণ করা হেয়েছ।
মইনুল খান বেলন, িনয়মানুযায়ী িবিনেয়াগ েবার্ড অথবা স্বরাষ্ট্র
মন্ত্রণালেয়র
অনুমিতক্রেম
যথাযথ
িনবন্ধেনর
মাধ্যেম
তােদর
বাংলােদেশ কাজ করার কথা রেয়েছ। তেব যিদ েকান িবেদিশ অনুেমাদন
ছাড়া িবিনেয়াগ কের তাহেল তার িবরুদ্েধ কেঠার ব্যবস্থা েনয়া হেব।
যিদ িবেদিশ নাগিরেকর জিরমানা েদয়ার অর্থ না থােক তাহেল েস েদেশর
নাগিরক েস েদেশর সরকােরর সঙ্েগ কথা বেল িনলােমর মাধ্যেম জিরমানা
আদায় করা হেব।
িতিন আরও বেলন, িবদ্যমান আয়কর অধ্যােদশ অনুযায়ী, বাংলােদেশ কাজ
কের এমন িবেদশী নাগিরকেক তােদর েযেকােনা পিরমাণ আেয়র উপর ৩০
শতাংশ হাের আয়কর িদেত হয়। একটানা িতন মাস বাংলােদেশ থাকেল বা এক
বছের ১৮০ িদন এ েদেশ থাকেল তারা আয়কেরর আওতায় পড়েব। (পর্ব ১)
িনউজিবিড৭১/এম েক/এপ্িরল ২ , ২০১৮

ঢাকায়
অিভনব
গািড় েবচােকনা

কায়দায়

েচারাই

িনউজিবিড৭১ডটকম
আসাদুজ্জামান িলটন : েকউ সংগ্রহ কেরন পুেড় যাওয়া ও নষ্ট হেয়
যাওয়া গািড়র কাগজপত্র। েকউ ওই কাগজপত্েরর সঙ্েগ িমিলেয় চুির কেরন
নতুন গািড়। পের চুির করা ওই গািড় গ্যােরেজ িনেয় একজন পাল্েট েদন
ইঞ্িজন-েচিসস নম্বর, তােত লািগেয় েদন নষ্ট গািড়র ইঞ্িজন-েচিসস
নম্বর। এরপর সংগ্রহ করা নষ্ট গািড়র কাগজপত্র িদেয় বাজারজাত কেরন
চুির হওয়া গািড়। দীর্ঘিদন ধের এই অিভনব কায়দায় েদেশর িবিভন্ন
এলাকা েথেক েচারাই গািড় সংগ্রহ কের েবচােকনা কের আসেছন রাজধানী
ঢাকার একিট চক্র।

রাজধানীর অিভজাত িকছু অসাধু গািড়র গািড়র েশারুম মািলক এর
িনর্েদেশ আগুেন েপাড়া, দুর্ঘটনায় নষ্ট বা েচারাই গািড়র িকছু
কাগজপত্র েকৗশেল েযাগাড় করেত বলা হয় তােদর িনজস্ব িকছু সক্িরয়
চক্রেক। এরপর ওই চক্রিট নানা েকৗশেল েযাগাড় কের েফেল এমন িকছু
কাগজপত্র যা গািড়র সঙ্েগ িমেল যায় বা িমলােনা হয় হুবহু।
প্রথেম ব্যবহার অেযাগ্য গািড়র কাগজপত্র সংগ্রহ কের ওই চক্েরর
একিট দল। যােদর সােথ েযাগােযাগ রেয়েছ িবআরিটএর িকছু অসাধু
কর্মকর্তা ও কর্মচারীর। এরপর কাগেজর সােথ প্রায় িমেল যায় এমন
গািড় চুির কের চক্েরর অন্য আর একিট দল।
তৃতীয় চক্ের আেছ িকছু অিভজ্ঞ গ্যােরজ িমস্ত্রী। যােদর রাখা হয়
েশারুম েথেক িকছুটা দূের েশারুম মািলেকর েগাপেন গেড় েতালা
িনেজস্ব গ্যােরেজ। ওই চক্েরর িমস্ত্রীরা এতটাই অিভজ্ঞ েয তারা
েচােখর পলেকই গািড়র রং, েচসীস নাম্বার পিরবর্তন কের েফেল।
এর পর িনর্েদশ অনুযায়ী েকৗশেল েযাগাড় করা ওই কাগজপত্েরর আদেলই
শুরু হয় গািড়র রং, েচসীস নাম্বার, ইঞ্িজন নাম্বার সহ আনুষঙ্িগক
সকল পিরবর্তেনর কাজ। গািড়িটেক প্রস্তুত করা হয় অন-েটষ্ট গািড়
িহেসেব।জানা
যায়,
এ
ধরেনর
েচারাই
অন-েটষ্ট
গািড়
গুেলার
েরিজস্ট্েরশন িদচ্েছ িবআরিটএ। তাও আবার গািড় ছাড়াই।
িবস্বস্ত সূত্র অনুযায়ী জানা যায়, ঢাকার অিভজাত গািড়র েশারুম এর
মািলকগণ একিট সংঘবদ্ধ চক্েরর মদদ িদেয় থেক। সদস্যেদর সারা বছর
লালন পালন কের। প্রেয়াজন মেতা তােদর দ্বারা েদেশর িবিভন্ন এলাকা
েথেক চািহদা অনুযায়ী গািড় বা গািড়র কাগজপত্র চুির করােনা হয়।
এরপর পুরাতন ও েচারাই-কৃত গািড়িট নতুন সােজ সািজেয় আন
েরিজস্টার্ড গািড় িহেসেব চড়া দােম িবক্ির করা হয় সমােজর সহজ সরল
সাধারন ক্েরতাসাধারেণর কােছ।
এ ভােবই শহেরর নামী দামী গািড়র েশারুম গুেলা বছেরর পর বছর েজেন
শুেন অিধক লােভর আশায় প্রতারণার আশ্রয় িনেয় েচারাই গািড় িবক্ির
করেছ নতুন গািড়র দােম।
েচাখ ধাঁধােনা েশারুম এর মািলক ও িবআরিট এর পারস্পিরক েযাগ
সােযােগ আগুেন েপাড়া গিড়, দুর্ঘটনায় নষ্ট িকংবা েচারাই গািড়
উৎেকাচ এর িবিনমেয় পাচ্েছ নতুন েরিজস্ট্েরশন সহ যাবতীয় কাগজপত্র।
যার পৃষ্ঠেপাষকতায় িবআরিটএ।

জমকােলা আেলাক সজ্জায় সাজােনা ওই ধরেনর অিভজাত েশারুম এর িকছু
অসাধু মািলক-পক্েষর িনর্মম প্রতারণা েথেক েরহাই েপেত সেখর গািড়
েকনার সময় আরও সতর্কতা অবলম্বন করেত করা প্রেয়াজন। (পর্ব ১)
িনউজিবিড৭১/আর/৩ মার্চ, ২০১৮

পচাগম
আটেকর
পরও
ব্যাবস্থা
েনয়িন কাষ্টমস ; জীবাণূ ছিড়েয়
পড়ার আশংকা
িনউজিবিড৭১ডটকম
কামরুজ্জামান টুটুল, পঞ্চগড় : বাংলাবান্ধা স্থল বন্দর িদেয় ভারত
েথেক আমদানী করার সময় ১৯০ েমট্িরকটন পচা গম আটেকর েদড় মাস েপিরেয়
েগেলও এখেনা েকান আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ কেরনিন কাষ্টমস কতৃপক্ষ
। এ ব্যাপাের বাংলাবান্ধা স্থল বন্দেরর কাষ্টমস কতৃপক্ষ বলেছন
উপেরর িসদ্ধান্েতর অেপক্ষায় রেয়েছন তারা।
বাংলাবান্ধা স্থল বন্দেরর উদ্িভত সংগিনেরাধ েকন্দ্র সূত্ের জানা
েগেছ,এবছেরর ১৭ জানুয়াির তািরেখ নীলফামারী েজলার েমসার্স ইমিতয়াজ
ট্েরডার্স ভারত েথেক ১৯০.১০ েমট্িরক টন গম আমদানী কের। এসময়
উদ্িভত সংগ িনেরাধ েকন্দ্র গমগুেলােত নানা রকম ক্ষিত কারক জীবানু
রেয়েছ বেল আশংকা কের। কেয়কিদেনর মধ্েয তা পরীক্ষা করার জন্য গেমর
েসম্পল ঢাকায় কৃিষ সম্পসারণ অিধদপ্তেরর পরীক্ষাগাের প্েররণ কের।
কৃিষ সম্পসারণ অিধদপ্তেরর উদ্িভত সংঘিনেরাধ উইং গমগুেলােক পচা
এবং ৫ িট ক্ষিতকারক জীবাণু আক্রান্ত বেল জানােনার পর বাংলাবান্ধা
স্থল বন্দেরর উদ্িভত সংগিনেরাধ েকন্দ্র গমগুেলা েফরত েদয়ার জন্য
আমদািনকারক ও সংশ্িলষ্ট িসএন্ডএফ এেজন্টেক িচিঠ েদয়।এরপর কাষ্টমস
কতৃপক্ষ গমগুেলােক আটক েদখােলও আমদানীকারক বা সংশ্িলষ্ট িসএন্ড
এফ এেজন্েটর িবরুদ্েধ েকান ব্যবস্থা গ্রহণ কেরনিন। গমগুেলা েফরত
েদয়ারও উদ্েযাগ েনয়া হয়িন। আটককৃত গমগুেলা এখেনা ওয়্যার হাউেজ
থাকার কারেণ জীবাণু ছিড়েয় পড়ার আশংকা করেছন অেনেক। এেত ঐ স্থল

বন্দেরর
প্রশ্ন

সােথ

সংশ্িলষ্ট আমদািন
েদখা

ও

রপ্তািনকারকেদর
িদেয়েছ

মধ্েয

নানা
।

নাম েগাপন রাখার শর্েত এক আমদানী কারক বেলন, উপের লিবং চলেছ ।
গমগুেলা ছািড়েয় েনয়ার েচষ্টা চলেছ । হয়েতা েছেড় েদেব। অন্যিদেক
আমদানী কারক েমসার্স ইমিতয়াজ ট্েরডার্স এর পক্েষ িসএন্ড এফ
এেজন্ট ও িসএন্ড এফ এেসািসেয়শেনর সভাপিত নািহরুল ইসলাম গণমাধ্যম
কর্মীেদর উদ্েদশ্েয বেলন েকান িনউজ করেত পারেবন না । েকান িনউজ
হেবনা। অনুসন্ধােন জানা যায় নািহরুল ইসলাম এর আেগ ২০১৬ সােল
হািবব ইন্টারন্যাশনাল এর প্েরাপাইটার িহেসেব কাজ করেতন। এসময়
ভূয়া এলিসর মাধ্যেম ১১ েকািট টাকার ভারতীয় কটন তুলা আমদানী করার
সময় ধরা পের। পের তার লাইেসন্স বািতল করা হয় । মামলাও চলমান
রেয়েছ। বর্তমােন িতিন েসতু ইন্টারন্যাশনাল নােম আেরকিট িসএন্ডএফ
লাইেসন্স ব্যবহার কের এই বন্দের কাজ করেছন।
এ ব্যাপাের বাংলাবান্ধা স্থল বন্দেরর রাজস্ব কর্মকর্তা জািকর
েহােসন তােহর (কাজল) িনউজিবিড৭১েক জানান, িবষয়িট উপেড় জানােনা
হেয়েছ। িনর্েদশনা েপেলই ব্যবস্থা েনয়া হেব।
িনউজিবিড৭১/আর/২৪ েফব্রুয়ারী, ২০১৮

‘অ্যােপােলা হাসপাতােল র্যােবর
অিভযান’ নকল ওষুেধর সন্ধান:
মানুষ যােব েকাথায়?
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : েচারাকারবারীেদর কাছ েথেক নকল ওষুধ িকনেছ রাজধানীর
বসুন্ধরায়
অবস্িথত
েবসরকাির
অ্যােপােলা
হাসপাতাল।
েসামবার
স্বাস্থ্য অিধদফতর, ওষুধ প্রশাসন ও র্যােবর েযৗথ অিভযােন এই
তথ্েযর প্রমাণ িমেলেছ।
ল্যােব েরাগ িনর্ণেয়র জন্য েময়ােদাত্তীর্ণ ির-এেজন্ট (েরাগ
িনর্ণেয়র জন্য রাসায়িনক উপাদান) ব্যবহার এবং ফার্েমিসেত ওষুধ
প্রশাসেনর অনুেমাদনহীন ওষুধ রাখায় েসামবার এই হাসপাতালেক পাঁচ
লাখ টাকা জিরমানা কেরেছন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
এ অিভযােনর খবর প্রকািশত হওয়ার পর েথেক সামািজক েযাগােযাগ মাধ্যম
েফসবুেক সমােলাচনার ঝড় ওেঠ। বাংলােদেশর অন্যতম ব্যয়বহুল এই
হাসপাতােলর এমন প্রতারণা আশা কেরিন েকউ। েফসবুেক অেনেক িলেখেছন,
এিট ভয়ঙ্কর। মানুষ যােব েকাথায়? অ্যােপােলা হাসপাতােলর যিদ এই
অবস্থা হয়, তাহেল খুবই দুঃখজনক।
েসামবােরর ওই অিভযােন উপস্িথত িছেলন ওষুধ প্রশাসন অিধদফতর ও
স্বাস্থ্য অিধদফতেরর কর্মকর্তারা। অিভযােনর েনতৃত্ব িদেয়েছন
র্যাব সদর দফতেরর িনর্বাহী ম্যািজস্ট্েরট সারওয়ার আলম।
িতিন গনমাধ্যমেক বেলেছন, ‘গত ১৫ েফব্রুয়াির রাজধানীর িনকুঞ্জ-২
এলাকা
েথেক
নকল
ওষুধ
এবং
প্যােকিজং
ম্যািটিরয়ালসহ
এক
েচারাকারবারী ও নকল ওষুধ িবক্েরতােক গ্েরফতার কের র্যাব। েস
িনম্নমােনর েভজাল ওষুধ সরকাির রাজস্ব ফাঁিক িদেয় অৈবধভােব স্থল ও
আকাশ পেথ আমদািন করেতা। েসিদন তার বািড় েথেক েমাট এক েকািট টাকার
ওষুধ জব্দ করা হয়। েসই সূত্র ধের েসামবার অ্যােপােলা হাসপাতােল
িদনভর অিভযানিট চালােনা হয়।’

অ্যােপােলা হাসপাতােলর অনুেমাদনহীন ওষুধ িবক্ির এবারই প্রথম নয়।
২০১৫ সােলর ৮ েসপ্েটম্বর একই অিভেযােগ প্রিতষ্ঠানিটেক ১৬ লাখ
টাকা জিরমানা এবং প্রায় ১০ লাখ ওষুধ জব্দ কের র্যােবর ভ্রাম্যমাণ
আদালত।
এ প্রসংেগ জনস্বাস্থ্য সংগ্রাম পিরষেদর আহবায়ক ডাক্তার ফােয়জুল
হািকম েরিডও েতহরানেক বেলন, শুধু অ্যােপােলা হাসপাতালই নয়,
িঠকমেতা তদন্ত করেল এরকম আেরা অিনয়ম-দুর্নীিতর খবর পাওয়া যােব।
এেদর ব্যাপাের শুধু জিরমানা নয়, এেদর লাইেসন্স বািতলসহ গ্েরপ্তার
কের িবচােরর আওতায় আনেত হেব। কারণ জনগেণর স্বাস্থ্য েসবা িনেয়
গােফলিতর েকান সুেযাগ েনই।
এর আেগ ২০১৫ সােলর ৩ জুলাই এক নবজাতক িশশুর মৃত্যুর দায় চােপ
অ্যােপােলার িচিকৎসেকর ওপর। এ ঘটনায় েসসময় রাজধানীর ভাটারা থানায়
৩০৪ (ক) ধারায় অিনচ্ছাকৃত খুেনর মামলা কের ওই িশশুর পিরবার।
এ ছাড়া, ২০১৭ সােলর মার্েচ বাংলােদেশর সােবক েপস েবালার ৈসয়দ
রােসেলর ভুল এমআরআই িরেপার্ট েদয়ার অিভেযাগ ওেঠ এই হাসপাতােলর
িবরুদ্েধ। েসসময় ৈসয়দ রােসল অিভেযাগ কেরন, ‘বাংলােদশ অ্যােপােলা
হাসপাতােলর এমআরআই িরেপার্ট বেল আমার েশাল্ডােরর চারটা েটন্ডন
(িশরা) েছড়া। আর ভারেতর (মুম্বাই) হাসপাতােলর এমআরআই িরেপার্ট
বেল আমার েশাল্ডার ১০০ ভাগ িঠক। শুধু একটা েটন্ডন একটু শুিকেয়
েগেছ। েযটা েথরািপস্ট দ্বারা িঠক করা সম্ভব ।
িনউজিবিড৭১/আর/২১ েফব্রুয়াির ২০১৮

