েমৗলভীবাজাের
আেদশ

চারজেনর

ফাঁিসর

িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : একাত্তের মুক্িতযুদ্ধ চলাকােল সংঘিটত মানবতািবেরাধী
অপরােধর মামলায় েমৗলভীবাজােরর রাজনগর থানার েমা. আকমল আলী
তালুকদারসহ চারজেনর ফাঁিসর আেদশ িদেয়েছন আন্তর্জািতক অপরাধ
ট্রাইব্যুনাল।
মঙ্গলবার ট্রাইব্যুনােলর েচয়ারম্যান িবচারপিত েমা. শািহনুর
ইসলােমর েনতৃত্েব িতন সদস্েযর আন্তর্জািতক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এ
রায় েঘাষণা কেরন।
আসািমরা হেলন- আকমল আলী তালুকদার (৭৬), আব্দুর নুর তালুকদার ওরেফ
লাল িময়া (৬২), আিনছ িময়া (৭৬) ও আব্দুল েমাছাব্িবর।
আসািমেদর িবরুদ্েধ আনীত দুিট অিভেযাগই আদালেত প্রমািণত হেয়েছ।
প্রথম অিভেযাগ ৬১ জনেক হত্যায় চারজেনর মৃত্যুদণ্ড ও দ্িবতীয়
অিভেযােগ তােদরেক যাবজ্জীবন কারাদণ্ড িদেয়েছন ট্রাইব্যুনাল।
২৭ মার্চ মামলায় যুক্িততর্ক েশষ হেল রােয়র জন্য অেপক্ষমান
(িসএিভ) েরেখ আেদশ েদন ট্রাইব্যুনাল। ট্রাইব্যুনােল রাষ্ট্রপক্েষ
িছেলন প্রিসিকউটর হায়দার আলী ও েশখ মুশেফক কবীর। আসািমপক্েষ
িছেলন আইনজীবী আব্দুস েসাবহান তরফদার। এছাড়া পলাতক আসািমেদর
পক্েষ রাষ্ট্রিনযুক্ত আইনজীবী িছেলন আবুল েহােসন।
২০১৭ সােলর েম মােস এ মামলায় আসািমেদর িবরুদ্েধ অিভেযাগ (চার্জ)
গঠন কেরিছেলন আন্তর্জািতক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। ২০১৬ সােলর ২৩
মার্চ আসািমেদর িবরুদ্েধ চূড়ান্ত তদন্ত প্রিতেবদন প্রকাশ কের
ট্রাইব্যুনােলর তদন্ত সংস্থা।
আসািমেদর িবরুদ্েধ হত্যা- গণহত্যা, ধর্ষণ, অপহরণ, আটক, িনর্যাতন,
মরেদহ গুম, লুণ্ঠন ও অগ্িনসংেযাগসহ মানবতািবেরাধী অপরােধর দু’িট
অিভেযাগ আনা হেয়েছ। তদন্ত প্রিতেবদেন তােদর িবরুদ্েধ আনুমািনক
১০২িট পিরবােরর ১৩২িট ঘের লুটপাট ও অগ্িনসংেযাগ, ৬ জনেক ধর্ষণ, ৭
জনেক অপহরণ ও ৬১ জনেক হত্যার অিভেযাগ।

একাত্তেরর ৭ েম েথেক ২৪ নেভম্বর পর্যন্ত রাজনগর উপেজলার পাঁচগাঁও
ও পশ্িচমভাগ গ্রােম তারা এসব মানবতািবেরাধী অপরাধ সংঘটন কেরেছন
বেল অিভেযােগ বলা হয়।
২০১৫ সােলর ২৬ নেভম্বর ওই চারজেনর িবরুদ্েধ গ্েরফতাির পেরায়ানা
জাির কেরন ট্রাইব্যুনাল।
ওই িদনই রাজনগর উপেজলার পাঁচগাঁও গ্রাম েথেক আকমল আলীেক গ্েরফতার
কের পুিলশ। পের ট্রাইব্যুনাল তােক কারাগাের পািঠেয় েদন। িতিন
েমৗলভীবাজার টাউন িসিনয়র কািমল মাদরাসার অবসরপ্রাপ্ত উপাধ্যক্ষ।
এছাড়া আকমল আলী তালুকদারেক ২০১৫ সােলর ২৬ নেভম্বর গ্েরফতার করা
হয়। বািকরা পলাতক রেয়েছন। চারজনই েমৗলভীবাজার েজলার রাজনগর থানার
বািসন্দা।
িনউজিবিড৭১/আ/জুলাই ১৭ ,২০১৮

আত্মহত্যার
আেগ
িবমানবালার
ক্ষুেদবার্তা,ওেক ছাড়েব না
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : ভারেতর রাজধানী িদল্িলেত িনেজর বািড় েথেক লাফ িদেয়
আত্মহত্যা কেরেছন ৩২ বছর বয়সী এক িবমানবালা। ছাদ েথেক পেড় যাওয়া
সােথ সােথই মৃত্যু হয় তার। শুক্রবার িবকাল সােড় চারটার িদেক ওই
মর্মান্িতক ঘটনা ঘেটেছ।
তেব তার পিরবােরর দািব িতিন আত্মহত্যা কেরনিন বরং তােক হত্যা করা
হেয়েছ। তােদর দািব অনুযায়ী মৃত্যুর িতনিদন পের দ্িবতীয়বােরর মেতা
তার মরেদেহর ময়নাতদন্ত কেরেছ পুিলশ। লুফথানসা এয়ারলাইন্েস
িবমানবালা িহেসেব কাজ করিছেলন অ্যািনিসয়া বাত্রা।
তার পিরবােরর েলাকজন অিভেযাগ কেরেছন েয, অ্যািনিসয়ােক দীর্ঘিদন
ধের েযৗতুেকর জন্য শারীিরক ও মানিসকভােব অত্যাচার কের আসেছন তার

স্বামী মায়াংক িসংিভ। গতমােস তার পিরবােরর সদস্যরা পুিলেশর কােছ
একিট অিভেযাগও দােয়র কেরন।
শুক্রবার পঞ্চেসল পার্েকর িনেজর বাসার ছাদ েথেক অ্যািনিসয়া
লািফেয় পড়ার পর তার স্বামীর কাছ েথেক েফান পায় পুিলশ। মায়াংক
িসংিভর দািব তার স্ত্রীর একিট ক্ষুেদ বার্তা েপেয়ই ছােদ ছুেট
িগেয়িছেলন িতিন। িকন্তু েসখােন িগেয়ও তােক খুঁেজ পানিন। এর
িকছুক্ষণ পেরই বািড়র বাইের িনেচ স্ত্রীর িনথর েদহ েদখেত পান।
মাত্র দু’বছর আেগই িবেয় কেরিছেলন তারা। অ্যািনিসয়ার ভাই
জািনেয়েছন, আত্মহত্যার আেগ িতিন তার পিরবােরর সদস্যেদর েবশ িকছু
ক্ষুেদবার্তা পািঠেয়েছন। ক্ষুেদবার্তায় িতিন পুিলশ ডাকেত বেলেছন।
িতিন এও বেলেছন েয, মায়াংক তােক একিট রুেমর মধ্েয আটেক েরেখেছ।
মায়াংেকর জন্য আত্মহত্যার িসদ্ধান্ত িনেয়েছন বেল উল্েলখ কের
অ্যািনিসয়া বেলন, ওেক ছাড়েব না।
পুিলশ জািনেয়েছ, শুক্রবার িবকােল ওই ঘটনার সময় মায়াংক বািড়েতই
িছেলন।
মৃত্যুর
িঠক
আেগ
তােক
একিট
ক্ষুেদবার্তা
পাঠান
অ্যািনিসয়া। তােত িতিন িলেখিছেলন, এবার েয েকানও রকেমর চূড়ান্ত
িসদ্ধান্ত িনেয় েফলেবন িতিন। ক্ষুেদবার্তা পাঠােনার পরপরই ছাদ
েথেক ঝাঁপ িদেয় আত্মহত্যা কেরন বেল অিভেযাগ কেরেছন মায়াংক। তার
দািব ছাদ েথেক অ্যািনিসয়ার েদহ নীেচ পেড় থাকেত েদেখ তােক সঙ্েগ
সঙ্েগ হাসপাতােল িনেয় যান িতিন। েসখােনই তােক মৃত বেল েঘাষণা
কেরন িচিকৎসকরা।
িনউজিবিড৭১/এম েক/ জুলাই ১৬ , ২০১৮

েযৗনেরােগর ভয়ঙ্কর উপসর্গগুিল…
েদেখ িনন
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : েযৗনতা বা েযৗনেরাগ িনেয় অকারণ ভীিত, অজ্ঞতা বা সংেকাচ

িবপদ আরও বািড়েয় েতােল। তাই এ সম্পর্েক সম্যক ধারণা থাকা
অত্যন্ত জরুির। েযৗনেরাগ েথেক ক্যান্সার, অন্ধত্ব, সন্তােনর
জন্মগত ত্রুিট এমনিক মৃত্যু পর্যন্ত হেত পাের। সাম্প্রিতক েবশ
কেয়কিট গেবষণায় পাওয়া তথ্য বলেছ, পৃিথবী জুেড়ই বাড়েছ েযৗনেরােগর
প্রেকাপ। প্রিত বছর িবশ্বজুেড় অন্তত ২ েকািট মানুষ েযৗনেরােগ
আক্রান্ত হন। এেদর মধ্েয প্রায় ১ েকািট আক্রান্েতর বয়স ১৫ েথেক
২৫ বছেরর মধ্েয। আসুন এ সম্পর্েক িকছু জরুির তথ্য েজেন িনন১) এইচিপিভ (HPV) বা িহউম্যান প্যািপেলামা ভাইরাস এমন এক ধরেনর
ভাইরাস যা েযৗন সম্পর্েকর মাধ্যেম ছড়ায় এবং েবশ কেয়ক ধরেনর
ক্যান্সােরর জন্য দািয়। অেনেকর মধ্েয এই ভাইরাস েকানও উপসর্গ
ছাড়াই বছেরর পর বছর থাকেত পাের।
িনরাপদ শারীিরক সম্পর্েকর জন্য কনেডাম ব্যবহােরর পরামর্শ েদওয়া
হেলও তা ১০০ ভাগ সুরক্িষত নয়। সাধারণত তরেলর মাধ্যেম ছড়ায় এমন সব
েযৗনেরাগ েথেক কনেডাম সুরক্ষা িদেত পাের। েযমন, গেনািরয়া,
ক্ল্যামাইিডয়া বা এইচআইিভ। িকন্তু ত্বেকর সংস্পর্েশ ছড়ায় এমন সব
েযৗনেরাগ েযমন িসিফিলস,
েতমন কার্যকরী নয়।

হার্িপস

এবং

এইচিপিভেক

আটকােত

কনেডাম

২) অিধকাংশ মানুেষরই ধারণা হল, শুধুমাত্র শারীিরক সম্পর্েকর
মাধ্যেমই েযৗনেরাগ ছড়ায়। িকন্তু বাস্তেব েযৗনেরাগ সম্পর্েক এিট
হল সবেচেয় বড় ভুল ধারণা। হার্িপস বা েজিনটাল ওয়ার্ট ত্বেকর
সংস্পর্েশর মাধ্যেমও ছড়ােত পাের।
৩) িনয়িমত শারীিরক সম্পর্েক জিড়ত থাকেল বছের অন্তত একবার পরীক্ষা
করান উিচৎ।
৪) েবিশর ভাগ েযৗনেরাগই উপযুক্ত িচিকৎসায় সম্পূর্ণ েসের ওেঠ।
িকন্তু িচিকৎসায় অবেহলা করেল তা ভিবষ্যেত এইচআইিভর ঝুঁিক বািড়েয়
িদেত পাের। িবেশষ কের যাঁেদর িসিফিলস, গেনািরয়া বা হার্িপস হয়
তাঁেদর ক্েষত্ের এই ঝুঁিক অেনকটাই েবিশ।
৫) েযৗনাঙ্গ েথেক তরল িনঃসৃত হওয়া, মূত্ের জ্বালা
সম্পর্েকর সমেয় ব্যথা বা রক্তপাত, তলেপেট ব্যথা,
রক্তপাত এবং গলায় সংক্রমণ… এই সব উপসর্েগর েকানওিট
েযৗনেরােগর পরীক্ষা করান, িচিকৎসেকর পরামর্শ িনন।
েযৗনেরােগর প্রধান িকছু উপসর্গ।

ভাব, শারীিরক
মলদ্বার িদেয়
েদখেল অবশ্যই
কারণ, এগুিল

িনউজিবিড৭১/এম েক/ জুলাই ১৬ , ২০১৮

অৈবধ
প্রবাসীেদর
ছাড়ার সময় েশষ!

মালেয়িশয়া

েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : নতুন বছেরর শুরুেতই প্রবাসীেদর উৎকণ্ঠা। মালেয়িশয়ায় অৈবধ
শ্রিমকেদর স্বেদেশ েফরেতর সময় েশষ। ধরা পড়েল েজল জিরমানা। এর ফেল
অৈবধেদর মােঝ িবরাজ করেছ আতঙ্ক। গত বছেরর ৩১ িডেসম্বর পর্যন্ত
সময় েবেধ িদেয়িছল মালয় প্রশাসন।
বৃহস্পিতবার মালেয়িশয়ার পুত্রাযায়া ইিমগ্েরশন অিফেসর সামেন েদখা
েগেছ- ট্রােভল পাস িনেত বাংলােদিশেদর দীর্ঘ লাইন। েকউ েপেয়েছন
আবার েকউ েকউ খািল হােত িফের েগেছন। নরিসংদীর কালাম মালেয়িশয়ায়
সাত বছর ধের রেয়েছন। গত ৬ িপর সময় বাংলােদিশ এক এেজন্েটর কােছ
টাকা পাসেপার্ট িদেয়িছেলন পারিমট করার জন্য। িকন্তু পারিমটেতা
দূেরর কথা টাকা/পাসেপার্ট দুেটাই েগেলা তার। শুধু কালাম নয় শত শত
বাংলােদিশ এমন প্রতারণার িশকার হেয়েছন।
এ সুেযােগ অৈবধ শ্রিমকেদর ৈবধ করার প্রেলাভন েদিখেয় প্রতারক চক্র
হািতেয় িনচ্েছ েকািট েকািট টাকা। অবশ্য এরইমধ্েয প্রতারক চক্েরর
িবরুদ্েধ কড়া পদক্েষপ িনেত এবং জিড়তেদর পাকড়াও করেত কেঠার
িনর্েদশ িদেয়েছন মালেয়িশয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।
গত এক সপ্তাহ কুয়ালালামপুেরর িবিভন্ন এলাকা ঘুের েদখা যায়,
েডডলাইন ৩১ িডেসম্বর সামেন েরেখ চলিছল অৈবধ শ্রিমক ৈবধকরেণর
েঘাষণা সম্বিলত নানা রঙ, েব-রেঙর েপাস্টােরর ছড়াছিড় অিলেত-গিলেত।
বাংলােদিশ অধ্যুিষত জহুর বারু, েপনাং, মালাক্কা, ক্যােমরুন
হাইল্যান্ড, েপার্ট ক্লাং, ক্লাং েমরু, শাহ আলম,ইপু,েপরাক এই
ধরেনর েলাভনীয় েপাস্টােরর েদখা িমলেছ।
মালেয়িশয়ার অিভবাসন িবভাগ অৈবধেদর েদেশ িফরেত েশষ বােরর মেতা সময়

েবেধ িদেলও তােদর েচাখ ফাঁিক িদেয় ৈবধকরেণর কথা বেল অর্থ হািতেয়
িনেত চক্রগুেলা প্রচারণায় এখনও ব্যস্ত রেয়েছ। িনয়ম অনুযায়ী, ৬িপর
িভসার সময়সীমা িছল িতন বছর। গত বছর আনুষ্ঠািনকভােব বাংলােদশ
সরকােরর অনুেরােধ েময়াদ এক বছর বাড়ােনা হয়। এরপর সরকািরভােব
েকােনা িনর্েদশনা েদয়া হয়িন।
এর মধ্েয মালেয়িশয়ার অিভবাসন িবভাগ অৈবধেদর স্বেদেশ েফরত েযেত ৩১
িডেসম্বর েশষ সময় েবেধ েদয়। মালয় সরকােরর এ িসদ্ধান্েতর কারেণ
অৈবধ শ্রিমকরা পেড়েছন েবকায়দায়। তােদর এ দুর্বলতা কােজ লািগেয়
অর্থ উপার্জেন গেজ উেঠেছ িবিভন্ন এেজন্ট এবং প্রতারক চক্র। তারা
িমথ্যা েঘাষণা িদেয় শ্রিমকেদর কাছ েথেক েমাটা অঙ্েকর অর্থ হািতেয়
িনচ্েছ। এসব চক্র েযমন অৈবধ শ্রিমকেদর ৈবধ করার কথা বলেছ, েতমিন
েময়াদ েশষ হেয় যাওয়া শ্রিমকেদর েময়াদ বাড়ােনার জন্য টাকা জমা
েদয়ারও কথা বলেছ। েপাস্টার-িলফেলট ছািপেয় প্রচারণা চািলেয়েছ।
স্থানীয় প্রশাসন ও সংশ্িলষ্টেদর সঙ্েগ কথা বেল জানা যায়, কেয়ক
মাস আেগও ইিমগ্েরশন পুিলশ প্রতারণার ব্যাপাের সাবধান কের েদয়।
এেতও প্রতারকেদর তৎপরতা বন্ধ হয়িন। মালেয়িশয়ার সংবাদ সংস্থা
বারনামার একজন সংবাদ কর্মীর সঙ্েগ কথা বেল জানা েগেছ, গত কেয়ক
বছের এমন প্রতারণার আশ্রয় িনেয় কেয়কশ বাংলােদিশ েকািটপিত হেয়েছন।
পুিলেশর কােছ এ সংক্রান্ত প্রায় ১০িট মামলা জমা পেড়েছ। প্রতারকরা
প্রিত শ্রিমেকর কাছ েথেক চার হাজার েথেক ৯ হাজার িরংিগত পর্যন্ত
হািতেয় িনেয়েছ।
এিদেক, প্রতারণার খবের উদ্িবগ্ন হেয় েদশিটর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
জািহদ হািমিদ প্রতারকেদর পাকড়াও করার িনর্েদশ িদেয়েছন। ২০
িডেসম্বর ইিমগ্েরশন িদবস উপলক্েষ আেয়ািজত সংবাদ সম্েমলেন িতিন
বেলন, ৯৫ শতাংশ অিভবাসী ৈবধভােবই কাজ করেত আেস এবং করেত চায়। তেব
তােদর মােঝ িকছু শ্রিমক এেজন্েট রূপান্তিরত হেয়েছ, যারা প্রতারণা
করেছ। পুিলশেক প্রতারক এেজন্ট ও িসন্িডেকটেদর গ্েরফতাের নজর
েদয়ার কথা বেলেছন েদশিটর উপ-প্রধানমন্ত্রী ও স্বারাষ্ট্রমন্ত্রী
জািহদ হািমিদ।
প্রশাসেনর িনর্েদশনা অনুযায়ী, ৈবধ কাগজপত্র ছাড়া মালেয়িশয়ায়
অবস্থানরত শ্রিমকেদর সময় ৩১ িডেসম্বের েশষ হেয়েছ। িবিধ লঙ্ঘনকারী
েকউ গ্েরফতার হেল তার সর্েবাচ্চ পাঁচ হাজার িরংিগত জিরমানা এবং
পাঁচ বছর কারাদণ্েডর িবধান করা হয়।

িনউজিবিড৭১/এম েক/ জুলাই ১৬ , ২০১৮

১৩ আগস্ট রাজীেবর হাত হারােনার
মামলায় প্রিতেবদন
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : রাজধানীর কারওয়ান বাজাের দুই বােসর েরষােরিষেত িততুমীর
কেলেজর ছাত্র রাজীব েহােসেনর ডান হাত হারােনার মামলায় তদন্ত
প্রিতেবদন দািখেলর তািরখ আগামী ১৩ আগস্ট ধার্য কেরেছন আদালত।
আজ েসামবার মামলািটর তদন্ত প্রিতেবদন দািখেলর জন্য ধার্য িছল।
িকন্তু এিদন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা শাহবাগ থানার উপপিরদর্শক
(এসআই) আফতাব আলী প্রিতেবদন দািখল করেত পােরনিন। এজন্য ঢাকা
মহানগর হািকম েগালাম নবী প্রিতেবদন দািখেলর নতুন এ তািরখ িঠক
কেরন।
মামলার আসািমরা হেলন-িবআরিটিস বােসর চালক ওয়ািহদ (৩৫) ও স্বজন
বােসর চালক েখারেশদ (৫০)। গত ৫ এপ্িরল এ দুই আসািমর দুইিদন কের
িরমান্ড মঞ্জুর কেরন আদালত। িরমান্ড েশেষ ৮ এপ্িরল তােদর
কারাগাের পাঠােনার আেদশ েদন আদালত। এরপর েথেক তারা কারাগােরই
রেয়েছন।
প্রসঙ্গত, গত ৩ এপ্িরল িবআরিটিসর একিট েদাতলা বােসর েপছেনর ফটেক
দাঁিড়েয় গন্তব্েয যাচ্িছেলন রাজধানীর মহাখালীর সরকাির িততুমীর
কেলেজর স্নাতেকর (বািণজ্য) দ্িবতীয় বর্েষর ছাত্র রাজীব েহােসন
(২১)। হাতিট েবিরেয়িছল সামান্য বাইের। হঠাৎ েপছন েথেক স্বজন
পিরবহেনর একিট বাস িবআরিটিসর বাসিটেক গাঁ েঘেষ ওভারেটক করার সময়
রাজীেবর ডান হাত শরীর েথেক িবচ্িছন্ন হেয় যায়। দু-িতনজন পথচারী
দ্রুত তােক পান্থপেথর শমিরতা হাসপাতােল িনেয় যান। িকন্তু
িচিকৎসেকরা েচষ্টা কেরও িবচ্িছন্ন হাতিট রাজীেবর শরীের আর জুেড়
িদেত পােরনিন। গত ১৬ এপ্িরল িদবাগত রাত সােড় ১২টার িদেক ঢাকা
েমিডেকল কেলজ হাসপাতােল িচিকৎসাধীন অবস্থায় মারা যান রাজীব।
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মালেয়িশয়ায় প্রতারকেদর ফাঁেদ
অসহায় প্রবাসী বাংলােদিশরা
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : মালেয়িশয়ায় প্রিতিনয়ত প্রতারণার িশকার হচ্েছন অেনক
প্রবাসী বাংলােদিশ। ২০১৬ সাল েথেক অৈবধ প্রবাসীেদর ৈবধ হওয়ার
সুেযাগ েদয় মালেয়িশয়া। ধােপ-ধােপ সময় বািড়েয় দীর্ঘ আড়াই বছর ধের
চেল এই ৈবধকরণ প্রক্িরয়া। েশষ হয় চলিত বছেরর ৩০ জুন। িকন্তু এই
আড়াই বছের েদশিটেত ৈবধ হওয়ার সুেযাগ িনেত িগেয় প্রিতিনয়ত
প্রতারকেদর ফাঁেদ পেড়েছন অসহায় প্রবাসী বাংলােদিশরা।
ৈবধ কের েদওয়ার নােম অৈবধ কর্মীেদর কাছ েথেক েমাটা অংেকর টাকা
হািতেয় িনেয় উধাও হেয়েছ অেনক প্রতারকচক্র। ৈবধ হওয়ার জন্য
প্রতারকেদর হােত টাকা-পয়সা ও পাসেপার্ট তুেল িদেয়ও কপােল েজােটিন
ৈবধতা। মালেয়িশয়ায় এমন অৈবধ প্রবাসী বাংলােদিশর সংখ্যা ৫০
হাজােররও েবিশ। তাঁরা বর্তমােন ইিমগ্েরশন এবং পুিলেশর ভেয় পািলেয়
েবড়াচ্েছন।
জানা েগেছ, মালেয়িশয়া সরকার অৈবধ কর্মীেদর ৈবধ করার জন্য দু’িট
প্েরাগ্রাম চালু েরেখিছেলা। এর একিট ির-হায়ািরং প্েরাগ্রাম,
অন্যিট ই-কার্ড। এই দু’িট প্েরাগ্রামেক িঘের েদশিটেত গেড় ওেঠ
শক্িতশালী একািধক প্রতারকচক্র। ৈবধ হওয়া এবং কাজ পাওয়ার জন্য এই
চক্রেক টাকা িদেয় িটেক থাকেত হয় বাংলােদিশ কর্মীেদর। ৈবধ কের
েদওয়ার নােম জনপ্রিত ৫ েথেক ১০ হাজার িরংিগত হািতেয় িনেয়েছ
চক্রগুেলা।
মালেয়িশয়া প্রবাসী শ্রিমক আশরাফ উদ্িদন বেলন, ১০ হাজােরর েবিশ
বাংলােদিশ প্রতারকচক্র েদশিটেত কর্মী িকনেছ এবং িবক্ির করেছ।
প্রতারকরা কখেনা হাই-কিমশেনর নােম, কখেনা পুিলেশর হাত েথেক রক্ষা
কের েদওয়ার নােম, কখেনা ৈবধ কের েদওয়ার কথা বেল কর্মীেদর কাছ

েথেক েমাটা অংেকর অর্থ আদায় করেছ। িতিন বেলন, প্রবাসী শ্রিমেকরা
েকােনাভােবই মুক্িত পাচ্েছন না প্রতারকচক্েরর হাত েথেক। বরং
বাধ্য হচ্েছন এই চক্েরর কথামেতা চলেত।
মালেয়িশয়ায়
ৈবধতার
আেবদেনর
জন্য
প্রত্েযক
অৈবধ
কর্মীেক
সরকািরভােব ১২ শ’ িরংিগত জমা িদেত হেতা। িকন্তু প্রতারকচক্েরর
ফাঁেদ পেড় অেনক বাংলােদিশ িবপুল পিরমাণ অর্থ িদেয়ও ৈবধ হওয়ার
সুেযাগ পানিন।
মালেয়িশয়ার কুয়ালালামপুেরর একিট কারখানায় কাজ কেরন রংপুেরর
িমঠাপুকুর থানার আজমাল েহােসন। ২০১৩ সােলর কিলং িভসায় মালেয়িশয়ায়
যান িতিন। িভসার েময়াদ েশেষ বর্তমােন অৈবধভােব বসবাস করেছন।
আজমাল েহােসন ৈবধতার জন্য েযাগােযাগ কেরন শরীয়তপুেরর আক্তার
েমাল্লার সংেগ। আক্তারও দীর্ঘিদন ধের মালেয়িশয়ায় বাস কেরন।
িনেজর ৈবধ হওয়ার িবষেয় আজমাল েহােসন বেলন, ির-হায়ািরং কের েদওয়ার
নােম আক্তার তাঁর কাছ েথেক দু’দফায় ২০ হাজার িরংিগত িনেয়েছন।
আজমাল েহােসন অিভেযাগ কেরন, এেতা টাকা িনেয়ও আক্তার েমাল্লা
তাঁেক ৈবধতার েকােনা কাগজ িদেত পােরিন। বর্তমােন িতিন অৈবধ হেয়
েদশিটেত বসবাস করেছন। িতিন বেলন, এখন ৈবধ হওয়ার েকােনা সুেযাগ
েনই। অথচ চড়াসুেদ ঋণ কের মালেয়িশয়ায় েগেছন িতিন। এই অবস্থায়
েকােনাভােবই েদেশ েফরাও সম্ভব নয় বেল জানান িতিন।
এিদেক, মালেয়িশয়া সরকার পেহলা জুলাই েথেক েমগা-থ্ির নােম অিভযান
শুরু কেরেছ। েযখােনই অিভযান পিরচািলত হচ্েছ, েসখােনই আটক হচ্েছন
অৈবধরা। আটেকর পর অৈবধেদর কাছ েথেক তথ্য িনেয় এবং তাঁেদর
অিভেযােগর
িভত্িতেত
বাংলােদিশ,
পািকস্তািন,
ইন্িডয়ান
ও
মালেয়িশয়ান প্রায় ১শ’ জন প্রতারক এেজন্েটর তািলকা ৈতির কেরেছ
মালয় অিভবাসন িবভাগ। েমগা-থ্ির অিভযােনর পাশাপািশ এসব প্রতারকেক
ধরেত েগাপেন কাজ করেছ েদশিটর স্েপশাল িবভাগ। এমনিক মালেয়িশয়ায়
মানবপাচােরর সংেগ জিড়ত দালাল েথেক শুরু কের পুেরা িসন্িডেকট ধরেত
মােঠ েনেমেছ ইিমগ্েরশন িবভাগ।
গত ১০ জুলাই বাংলােদিশ দালাল চক্েরর একিট অিফস েথেক ৬৬ জনেক
উদ্ধার কেরেছ ইিমগ্েরশেনর স্েপশাল ব্রাঞ্চ। এ সময় অিফসিটেত
কর্মরত ১১ জন বাংলােদিশ ও দু’জন মালেয়িশয়ান নাগিরকেকও গ্েরফতার
করা হয়।
ইিমগ্েরশন িবভােগর মহাপিরচালক দাতুক েসির েমাস্তাফার আলী জানান,

দীর্ঘিদন ধের মালেয়িশয়ােক ট্রানিজট িহেসেব ব্যবহার কের অৈবধ
শ্রিমক আমদািন কের মালেয়িশয়ার িবিভন্ন কলকারখানায় সাপ্লাই করেতা
িসন্িডেকট গ্রুপিট। িতিন জানান, িবিভন্ন েদশ েথেক অৈবধভােব
শ্রিমক এেন ট্রানিজট রুট িহেসেব ব্যবহার কের মালেয়িশয়ার
প্রত্যন্ত অঞ্চেল সাপ্লাই করা হেতা। আটকেদর অিভবাসন আইন ১৯৫৯/৬৩,
১৯৬৬, ১৬৩ অনুযায়ী গ্েরফতার েদখােনা হেয়েছ।
উল্েলখ্য, মালেয়িশয়ায় অেনক িবেদিশ ৈবধ কাগজপত্র ছাড়াই িবিভন্ন
িশল্প-কারখানায় কাজ করেছন। কর্মরত িবেদিশ কর্মীেদর ২৯ দশিমক ৪
শতাংশ ইন্েদােনিশয়ার, ২৩ দশিমক ৬ শতাংশ েনপােলর, ১৪ দশিমক ৩
শতাংশ বাংলােদেশর, ৬ দশিমক ৯ শতাংশ, মায়ানমােরর, ৫ দশিমক ১ শতাংশ
ভারেতর, ৩ দশিমক ১ শতাংশ িফিলপাইেনর, ২ দশিমক ৫ শতাংশ
পািকস্তােনর, শূন্য দশিমক ৬ শতাংশ থাইল্যান্েডর এবং ৪ দশিমক অন্য
েদেশর। তথ্যসূত্র: ভেয়স বাংলা
িনউজিবিড৭১/এম েক/ জুলাই ১৬ , ২০১৮

শতাব্দীর দীর্ঘতম
২৭ জুলাই !

চন্দ্রগ্রহণ

েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : আগামী ২৭ জুলাই পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ হেব যা েদখা যােব এক
ঘন্টা ৪৩ িমিনট ধের। এই শতাব্দীেত এিটই দীর্ঘতম চন্দ্রগ্রহণ বেলও
জানা েগেছ। ২৭ জুলাই রাত ১১টা ৫৪ িমিনেট শুরু হেব আংিশক
চন্দ্রগ্রহণ। পৃিথবীর ছায়ায় আস্েত আস্েত চাঁদ ঢাকা পড়া শুরু হেব
তখনই। রাত ১টায় পুেরাপুির েঢেক যােব চাঁদ। শুরু হেব পূর্ণগ্রহণ।
পূর্ণগ্রহণ অবস্থায় চাঁদ থাকেব আেরা এক ঘন্টা ৪৩ িমিনট। রাত ২টা
৪৩ িমিনট পর্যন্ত। এরপর আবার চাঁেদর গােয় পড়েত শুরু করেব
সূর্েযর আেলা। আবােরা শুরু হেব আংিশক গ্রহণ। েভার ৩টা ৪৯ িমিনেট
েশষ হেব গ্রহণ।

বর্ষার জন্য আকাশ েমঘলা থাকেল েদখা যােব না পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ,
েসই আশঙ্কা করেছন অেনেকই। তেব, গ্রহণ চলেব দীর্ঘক্ষণ। তাই েকােনা
না েকােনা সময় আকাশ পিরষ্কার হেব, েসই আশােতই হয়ত রাতভর আকাশপােন
েচেয় থাকেবন অেনেকই।
চন্দ্রগ্রহণ ছাড়াও এ মােসই েসৗরজগেতর আেরা একিট ঘটনা েদখা েযেত
পাের। মঙ্গেলর অবস্থান হেব সূর্য ও পৃিথবীর মােঝ। অর্থাৎ পৃিথবীর
খুব কােছই আসেব লাল গ্রহ মঙ্গল। জুলাইেয়র েশষ সপ্তােহ িবেকল েথেক
েভার পর্যন্ত খািল েচােখই েদখা যােব মঙ্গল গ্রহ।
িনউজিবিড৭১/এম েক/ জুলাই ১৬ , ২০১৮

পূবালী
িবজ্ঞপ্িত

ব্যাংেক

িনেয়াগ

েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : পূবালী ব্যাংেক িনেয়াগ িবজ্ঞপ্িত
Job Description: Pubali Bank Ltd Job Circular job recruiting
position is Principal Officer/Senior Principal Officer. This
job position is talented personnel recruiting in the Pubali
Bank Ltd.
Job Nature: Full-time
Education Qualification: See Job Circular.
Job Experience: Nil.
Gender: Both (Male & Female)
Compensation and Benefit: See Job Circular.
Job Location: Anywhere in Bangladesh

Age Limit: 30 and 32 years
Application Deadline: July 31, 2018, & August 30, 2018
িবস্তািরত িনেচর িবজ্ঞাপেন
িনউজিবিড৭১/এম েক/ জুলাই ১৬ , ২০১৮

বসুন্ধারা
িবজ্ঞপ্িত

গ্রুেপ

িনেয়াগ

েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : বসুন্ধারা গ্রুেপ িনেয়াগ িবজ্ঞপ্িত
Job Position: Executive/ Sr.Executive (HR & Admin)
Job Description / Responsibility
Responsible for timely recruitment & selection process at
plant as per manpower planning.
Responsible for maintenance of employee personal file, HRIS,
attendance, payroll, allowances, employee welfare, transport
management etc.
Responsible for monitoring & ensure strict compliance of all
HR and Admin related policies and procedures across the plant.
Responsible for arrange and coordinate official meetings at
plant site and ensure the distribution of meeting minutes.
Responsible to look after Industrial and Employee Relations
affairs, including staff discipline, grievances and other
related activities.
Responsible to ease the movement and accommodations of
Foreigners and guest.
Ensure all policies are complied with Labor Laws and Company

Rules & Regulations.
Maintain close contact & effective liaison with various
stakeholders regarding company interest.
Other duties & responsibilities related to plant
administration as & when required.
Job Nature
Full Time
Educational Requirements
MBA in HRM/ Masters with PGDHRM from any reputed University.
Experience Requirements
3 to 6 year(s)
Job Requirements
Only males are allowed to apply
Applicants must be willing to work at Plant Site.
Ability to manage large number of workforce.
Knowledge in all facets of HR and Admin functions.
Well conversant with labor law.
Computer Literate.
Gender: Male
Age: At most 32 year(s)
Job Location
Narayanganj
Salary Range
Negotiable
Other Benefits
Leave Encashment, Pick/Drop facility etc. as per company
policy.

Apply Instructions
Interested applicants are requested to send their resume to
Human Resources Division, Bashundhara Paper Mills Ltd.,
Bashundhara Group, Bashundhara Industrial Headquarters-2,
Plot-56/A, Block-C, Umme Kulsum Road, Bashundhara R/A,
Dhaka-1229.
Application Deadline: Jul 20, 2018
িনউজিবিড৭১/এম েক/ জুলাই ১৬ , ২০১৮

খােলদার িবরুদ্েধ গ্েরপ্তাির
পেরায়ানা জািরর আেবদন
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : মানহািনর একিট মামলায় িবএনিপ েচয়ারপারসন খােলদা িজয়ার
িবরুদ্েধ গ্েরপ্তাির পেরায়ানা জািরর আেবদন করা
হেয়েছ। বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান ও আওয়ামী লীগেক িনেয় িবরূপ
মন্তব্য করার অিভেযােগ মামলািট দােয়র করা হয়।
আজ েসামবার ঢাকা মহানগর হািকম আবু সাঈেদর আদালেত
পেরায়ানা জািরর আেবদন কেরন মামলার বাদী
বাংলােদশ জনেনত্রী পিরষেদর সভাপিত এ িব িসদ্িদকী।

গ্েরপ্তাির

এ িব িসদ্িদকী বেলন, মামলািটেত গত ৩০ জুন অিভেযােগর িবষেয় সত্যতা
পাওয়া েগেছ মর্েম প্রিতেবদন দািখল কেরন
মামলার তদন্ত কর্মকর্তা শাহবাগ থানার ওিস (তদন্ত) জাফর আলী।
আজ মামলািটর ধার্য তািরখ রেয়েছ। আসািমর িবরুদ্েধ গ্েরপ্তাির
পেরায়ানা জািরর আেবদন কেরিছ। আজই এ িবষেয় শুনািন
হেত পাের। গত ১১ জুলাই মানহািনর একিট মামলায় খােলদা িজয়া এবং
গেয়শ্বর চন্দ্র রােয়র িবরুদ্েধ একই আদালত পুিলেশর
েদওয়া প্রিতেবদন আমেল িনেয় গ্েরপ্তাির পেরায়ানা জাির কেরন।

ওই মামলার বাদীও এিব িসদ্িদকী। গত বছেরর ২৫ জানুয়াির আদালেত
মামলািট কেরন বাংলােদশ জনেনত্রী পিরষেদর
সভাপিত এ িব িসদ্িদক। ওই িদন আদালত শাহবাগ থানা পুিলশেক
অিভেযােগর িবষয় তদন্ত কের প্রিতেবদন দািখেলর িনর্েদশ
েদন। ২০১৬ সােলর ৩১ িডেসম্বর রাজধানীর ইঞ্িজিনয়ার্স ইনস্িটিটউশেন
এক অনুষ্ঠােন খােলদা িজয়া বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর
রহমান ও আওয়ামী লীগেক িনয় িবতর্কীত মন্তব্য কেরন।
িনউজিবিড৭১/আ/জুলাই ১৬ ,২০১৮

প্েরিমকােক
িভিডও
কেল
দ্বাদশ শ্েরিণর ছাত্েরর
আত্মহত্যা

েরেখ
লাইভ

েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : প্রযুক্িত েযমন এেন িদেয়েছ অেনক সুিবধা েতমিন এর
ব্যবহােরর উপের িনর্ভর কের সুফল আর কুফল। অষ্টম শ্েরিণেত পড়ুয়া
প্েরিমকােক েহায়াটস অ্যােপ িভিডও কল কের আত্মহত্যা করল দ্বাদশ
শ্েরিণর ছাত্র।ভারেতর পশ্িচমবঙ্েগর েসানারপুর এলাকা এ আত্মহত্যার
ঘটনা ঘেট। অন্য িদেনর মেতা বুধবার রােতও প্েরিমেকর সঙ্েগ েফােন
কথা বলিছল। হঠাৎই কথা কাটাকািট। েফান েরেখ েদয় প্েরিমক। বার বার
েফান করেত থােক ওই ছাত্রী। িকছু সময় পেরই িকেশারীর েফানটা েবেজ
ওেঠ।
এ বার িভিডও কল। েফানটা িরিসভ কেরই েদেখ গলায় দিড়র ফাঁস িদেয়,
িসিলং ফ্যােনর সঙ্েগ দিড়র অন্য প্রান্ত েবঁেধ দাঁিড়েয় আেছ
প্েরিমক। েফােন অনুনয় কের িকেশারী, িকন্তু তােত কান েদয় না
িকেশার। েকানও উপায় না েদেখ ওই িকেশােরর বন্ধুেদর ঘটনা জানায় েস।
বন্ধুরা পুিলশেক জািনেয়, দ্রুত েপৗঁছায় িকেশােরর বািড়। িকন্তু
ততক্ষেণ সব েশষ। িকেশােরর প্রাণহীন ঝুলন্ত েদহ উদ্ধার কের পুিলশ।

পুিলশ সূত্ের জানা েগেছ, েসানারপুর থানা এলাকার শােলপুেরর
বািসন্দা সুরজ রায়। স্থানীয় পদ্মপুকুর হাইস্কুেলর দ্বাদশ শ্েরিণর
ছাত্র েস। পুিলশেক তার বন্ধুরা জািনেয়েছ, কেয়ক মাস আেগই
েসানারপুেরর কামরাবাদ হাইস্কুেলর অষ্টম শ্েরিণর এক ছাত্রীর সঙ্েগ
সুরেজর আলাপ। েসখান েথেকই ঘিনষ্ঠতা। েরাজই েবশ কেয়ক ঘণ্টা তারা
েফােন কথা বলত, িভডেও চ্যাটও করত। সুরেজর বাবা েবশ কেয়ক বছর আেগই
মারা েগেছন। মা শম্পা সংসার চালান। তার অিভেযাগ, ওই িকেশারীর
প্রেরাচনােতই আত্মহত্যা কেরেছ তার েছেল। িতিন েসানারপুর থানায়
িকেশারীর িবরুদ্েধ অিভেযাগও দােয়র কেরেছন।
িনউজিবিড৭১/এম েক/১৬ জুলাই, ২০১৮

৪৭ েসেকন্েডর পেথর জন্য চড়েত
হয় িবমােন!
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : বর্তমােন িবশ্েব দীর্ঘ পথ চেল কাতার এয়ারওেয়জ।
িনউিজল্যান্েডর অকল্যান্ড েথেক কাতােরর েদাহা পর্যন্ত এ ফ্লাইেট
সময় লােগ ১৭ ঘণ্টা! তেব আগামী অক্েটাবর মােস এ েরকর্ডেক ছািড়েয়
যােব িসঙ্গাপুর এয়ারলাইন্স। িসঙ্গাপুর েথেক আেমিরকার িনউজার্িস
পর্যন্ত েকােনা িবরিত ছাড়াই একটানা ১৯ ঘণ্টা ফ্লাইট চালনার
েঘাষণা িদেয়েছ েদশিট!
প্রশ্ন হেলা দীর্ঘ ফ্লাইেটর কথা না হয় জানা েগেলা, িকন্তু
সংক্িষপ্ত ফ্লাইেটর ব্যাপ্িত কত? এ প্রশ্েনর অবাক করা উত্তর হল,
মাত্র ৪৭ েসেকন্ড!
হ্যাঁ, আপিন সত্িযই শুনেছন। িবশ্েবর সবেচেয় সংক্িষপ্ত যাত্রীবাহী
এ িবমােনর ফ্লাইট চেল স্কটল্যান্েড। ১৯৬৭ সাল েথেক দুিট দ্বীেপর
মধ্েয এ ফ্লাইট চালনা হয়।
এ িবমােন আসন রেয়েছ মাত্র ৮িট। প্রিতিদন দুইিট কের এ িবমােনর

ফ্লাইট থােক। ২.৭ িকেলািমটার
খরচ হয় ২১ পাউন্ড। স্কুল,
যাওয়ার জন্েয স্থানীয়রা এই
পড়েত পড়েত আপনার যতটুকু সময়
গন্তব্েয েপৗঁেছ েগেছ!

দীর্ঘ এ ভ্রমেণ িফরিত িটেকেটর জন্েয
দাঁেতর ডাক্তার িকংবা বাজার করেত
ফ্লাইট ব্যবহার কেরন। ফেল এই েলখা
পার হেয় েগেছ তার আেগই িবমানিট তার

িনউজিবিড৭১/এম েক/১৬ জুলাই, ২০১৮

