২২ হিরণ িশকােরর ঘটনা িবচািরক
অনুসন্ধান কের প্রিতেবদন িদেত
িনর্েদশ
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : সাতক্ষীরার শ্যামনগর সুন্দরবন েথেক ২২ হিরণ িশকােরর ঘটনা
অনুসন্ধান কের আদালেত প্রিতেবদন দািখল করেত িনর্েদশ িদেয়েছন
হাইেকার্ট। সাতক্ষীরার মুখ্য িবচািরক হািকমেক ওই ঘটনা অনুসন্ধান
কের িতন মােসর মধ্েয প্রিতেবদন িদেত বলা হেয়েছ।
িবচারপিত েজ িব এম হাসান ও িবচারপিত েমা. খায়রুল আলেমর সমন্বেয়
গিঠত হাইেকার্ট েবঞ্চ এক িরেটর প্রাথিমক শুনািন িনেয় আজ েসামবার
রুলসহ এ আেদশ েদন। আগামী ২৭ েফব্রুয়াির আেদেশর জন্য পরবর্তী িদন
রাখা হেয়েছ।
গত ৯ জুলাই ২২িট হিরণ িশকার করা হয় বেল িবিভন্ন গণমাধ্যেম খবর
প্রকািশত হয়। গণমাধ্যেম আসা এসব খবর যুক্ত কের বন্য প্রাণীসহ বন
সুরক্ষায় িনর্েদশনা েচেয় ২৫ জুলাই ওখানকার বািসন্দা আবু বকর
িরটিট কেরন।
আদালেত িরেটর পক্েষ শুনািন কেরন আইনজীবী শামসুল হক। রাষ্ট্রপক্েষ
শুনািনেত িছেলন েডপুিট অ্যাটর্িন েজনােরল েমাতাহার েহােসন সাজু।
রুেল আইন ও িবিধ অনুসাের বন সংরক্ষেণর েকন িনর্েদশ েদওয়া হেব না,
তা জানেত চাওয়া হেয়েছ। পিরেবশ ও বনসিচব, স্বরাষ্ট্রসিচব, পুিলেশর
মহাপিরদর্শক, েকাস্টগার্েডর মহাপিরচালক, প্রধান বন সংরক্ষকসহ ১৬
িববাদীেক চার সপ্তােহর মধ্েয রুেলর জবাব িদেত বলা হেয়েছ।
পের েডপুিট অ্যাটর্িন েজনােরল েমাতাহার েহােসন সাজু প্রথম আেলােক
বেলন, ‘একই ঘটনায় দ্ৈবত তদন্ত হেত পাের না, শুনািনেত বেলিছ।’ ওই
ঘটনায় করা মামলায় ইিতমধ্েয পুিলশ তদন্ত কের পাঁচজেনর িবরুদ্েধ
অিভেযাগপত্র িদেয়েছ। হাইেকার্ট ২২িট হিরণ িশকােরর ঘটনা অনুসন্ধান
করেত সাতক্ষীরার মুখ্য িবচািরক হািকমেক িনর্েদশ িদেয়েছন।
অনুসন্ধান েশেষ িতন মােসর মধ্েয হাইেকার্েটর
মাধ্যেম আদালেত প্রিতেবদন িদেত বলা হেয়েছ।

েরিজস্ট্রােরর

আইনজীবী শামসুল হক প্রথম আেলােক বেলন, িবিভন্ন গণমাধ্যেম ৯ জুলাই
খবর আেস, আন্তর্জািতক তািলকাভুক্ত বাঘ হত্যাকারী ও তার সহেযাগীরা
পুিলেশর সহেযািগতায় সাতক্ষীরার শ্যামনগর সুন্দরবন এলাকা েথেক
২২িট হিরণ িশকার কের। বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইেন আেছ, হিরণ হত্যা
করা যােব না। এরপরও হিরণ িশকার করা এবং ওই ঘটনায় পুিলেশর
সম্পৃক্ততার অিভেযাগ ওঠায় িববাদীেদর ব্যর্থতা চ্যােলঞ্জ কের বন
সংরক্ষেণ িনর্েদশনা েচেয় িরটিট করা হয়। হাইেকার্ট রুলসহ
অন্তর্বর্তীকালীন আেদশ েদন। গত ৮ জুলাই েথেক ৯ জুলাই পর্যন্ত
েকাস্টগার্ড,
বন
িবভােগর
কর্মকর্তা,
সাংবািদকসহ
সংশ্িলষ্ট
ব্যক্িতেদর
কেথাপকথেনর
েরকর্ড
সংরক্ষেণর
জন্য
িবিটআরিসর
েচয়ারম্যানেক িনর্েদশ িদেয়েছন আদালত।
িনউজিবিড৭১/িবিস/নেভম্বর ১৩, ২০১৮

রাসুল (সা.)-এর প্িরয় ঋতু
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : মানুেষর রুিচর িভন্নতায় ঋতুপ্েরেমও রেয়েছ ৈবিচত্র্য।
কােরা কােছ িরমিঝম বর্ষা খুব প্িরয়। আবার কােরা কােছ কাঠেপাড়া
েরােদর গ্রীষ্ম েবশ মানানসই। কুয়াশার িমিহ চাদের েমাড়ােনা
শীতকালও অেনেকর ভীষণ ভােলা লাগার।
েকােনা ঋতুর প্রিত রাসুল (সা.)-এর িবেশষ অনুরাগ িছল িকনা, তা
হািদেসর গ্রন্থগুেলােত স্পষ্টভােব আেসিন। তেব হািদেস শীতকালীন
রােত আমেলর িবেশষ মর্যাদার কথা বর্িণত হেয়েছ। আবু সাঈদ খুদির
(রা.) েথেক বর্িণত হািদেস রাসুল (সা.) বেলন, ‘শীতকাল হচ্েছ
মুিমেনর বসন্তকাল।’ (মুসনােদ আহমাদ, হািদস নং: ১১৬৫৬)
অন্য হািদেস এেসেছ, ‘শীেতর রাত দীর্ঘ হওয়ায় েমািমন রাত্িরকালীন
নফল নামাজ আদায় করেত পাের এবং িদন েছাট হওয়ায় েরাজা রাখেত পাের।’
(বায়হািক, হািদস নং: ৩৯৪০)
প্রখ্যাত সাহািব আবদুল্লাহ ইবেন মাসউদ (রা.) বলেতন, ‘শীতকালেক

স্বাগতম। েকননা তা বরকত বেয় আেন। শীেতর রাতগুেলা দীর্ঘ হয়। ফেল
তা ‘িকয়ামুল লাইল’র জন্য (রােতর তাহাজ্জুদ নামাজ) সহায়ক এবং িদন
েছাট হওয়ায় েরাজা রাখেত সহজ।’ (আল-মাকািসদুল হাসানা : ২৫০) ইবেন
রজব হাম্বিল (রহ.) বেলন, ‘শীতকাল মুিমনেদর বসন্ত। কারণ, এ সমেয়
মুিমন আল্লাহর আনুগত্েযর বাগানগুেলােত আনন্দ-উল্লিসত হয়। ইবাদতবন্েদিগর চারণভূিমেত িবচরণ কের। সহজ-েছাট আমলগুেলার কানন-বীিথেত
পিরভ্রমণ কের।’ (লাতািয়ফুল মাআিরফ িফমা িলল মাওয়ািসিম িমনাল
ওজািয়ফ, পৃষ্ঠা নং: ৩২৬)
শীতকালীন সমেয় আল্লাহর ইবাদত-বন্েদিগেত মগ্ন হওয়ার দারুণ সুেযাগ
রেয়েছ। এ সমেয় ইবাদেতর সওয়াবও েবিশ বেল আল্লাহর রাসুল (সা.)
জািনেয়েছন। আল্লাহ আমােদর শীতকাল কােজ লাগােনার তাওিফক দান করুন।
িনউজিবিড৭১/িবিস/নেভম্বর ১২, ২০১৮

েফান েথেক িডিলট হওয়া
িরকভাির করুন সহেজই

ফাইল

েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : প্রায়ই আমরা ভুলবশত েমাবাইল েথেক িবিভন্ন ছিব, িভিডও বা
অিডও ফাইল িডিলট কের েফিল। িবেশষ কের ছিব। অেনক সময় ভুলবশত
েমেমাির কার্ড ফরম্যাট কের েফিল। এেত কের স্মার্টেফান েথেক
হািরেয় যায় অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-সহ প্রেয়াজনীয় অেনক অেনক
ছিব। স্মার্টেফােন স্েটার থাকা অেনক িকছুর িভেড় আমরা বুঝেত পাির
না েয আসেল েকান েফাল্ডারটা জরুির আর েকানটা নয়। অেনক সমেয়
তাড়াহুেড়ায় েদখা যায় কােজর িজিনসগুেলাই িডেলট হেয় িগেয়েছ।
এখনও স্মার্টেফােনর দুিনয়ায় েবিশর ভাগই অ্যান্ড্রেয়ড েফান। তাই
এখােন আমরা শুধুমাত্র অ্যান্ড্রেয়ড েফােনর িডিলট হেয় যাওয়া েডটা
িরকভাির পদ্ধিত িনেয় কথা বলেবা। প্রথেমই জানেত হেব, িডেলট হওয়ার
আেগ আপনার ফাইলগুেলা েকান স্েটােরেজ িছল! ফাইলগুেলা যিদ েমেমাির
কার্ড েথেক িডেলট হয়, তাহেল িরকভার করেত েতমন একটা অসুিবধা েনই।

আসুন েজেন েনওয়া যাক েমেমাির কার্ড েথেক িডেলট হওয়া ফাইল িরকভার
করার িনয়ম।
েমেমাির কার্ড েথেক িডেলট হওয়া ফাইল িরকভার করার িনয়ম:–
গুগল প্েল-স্েটার েথেক পছন্দমেতা ‘ফাইল িরকভারী সফটওয়্যার’
ডাউনেলাড কের িনন। এর মধ্েয ‘েরকুভা’ (Recuva) সফটওয়্যার েবশ
পিরিচত।
প্রেয়াজনীয় ফাইলগুেলা আেগ অন্য েকাথাও কিপ বা ব্যাকআপ কের রাখুন।
যােত িরকভােরর সময় ভুলবশত সব ফাইল িডেলট হেয় না যায়।
ব্যাকআপ েনওয়া হেয় েগেল (Recuva) সফটওয়্যার ওেপন কের েমনু েথেক
SD Card িসেলক্ট করুন।
এখােন

িডেলট

হওয়া

ফাইলগুেলার

একিট

তািলকা

আসেব।

এখান

েথেক

প্রেয়াজনীয় ফাইল বা ছিবগুেলা িরকভার করা শুরু করুন।
এ বার েজেন েনওয়া যাক েফান েমেমাির েথেক িডেলট হওয়া ফাইল িরকভার
করার পদ্ধিত।
েফান েমেমাির েথেক িডেলট হওয়া ফাইল িরকভার করার িনয়ম:–অ্যান্ড্রেয়ড েফােনর ইন্টারনাল েমেমাির বা েফান েমেমাির েথেক ছিব
বা িভিডও িডেলট হেল তা িরকভার করা েবশ সমস্যার। এ ক্েষত্ের
আপনােক িকছুটা হেলও সাহায্য করেত পাের ‘িডস্ক িডগার অ্যাপ’ (Disk
Digger App)।
• শুরুেতই গুগল প্েল-স্েটার েথেক Disk Digger App ইনস্টল কের
িনন।
• অ্যাপসিট ব্যবহার করার আেগ একটা জরুির িবষয় অবশ্যই মাথায়
রাখুন, এটা শুধুমাত্র রুেটড অ্যান্ড্রেয়ড িডভাইেসর ক্েষত্েরই কাজ
করেব।
• অ্যান্ড্রেয়ড েফান রুট করার িনয়ম বা পদ্ধিত গুগল েঘঁেট েজেন
িনেত পােরন।
• যােদর েফান ইিতমধ্েযই রুট করা আেছ, তারা প্রথেমই িডেলট হওয়া
েফাল্ডারগুেলা েবেছ িনন।

• ফাইল টাইপ (েযমন, JPG, PNG, 3gp বা Mp4) িসেলক্ট করুন।
• ফাইল টাইপ িসেলক্ট করা হেয় েগেল েসভ বাটেন ক্িলক করা ফাইলগুেলা
তৎক্ষণাত িরকভার কের েফলেত পারেবন।
অ্যান্ড্রেয়ড েমাবাইেল যখন েকানও ফাইল িডেলট হয়, তখন িসস্েটেম
শুধু তথ্যগুেলা মুেছ যায়। যতক্ষণ না পর্যন্ত ওই ফাইল স্েপেস
অন্যিকছু ওভাররাইট হচ্েছ, ততক্ষণ পর্যন্ত তা পুনরুদ্ধার করার
সম্ভাবনা থােক। তাই িডেলট হওয়া ফাইল উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত
েফােন বড় আকােরর ফাইল েসভ করা ও েকানও প্রকার িসস্েটম আপেডট
েনওয়া েথেক িবরত থাকার েচষ্টা করুন।
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বুেকর বাম িদেক ব্যথার যত কারণ
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : ব্যথা হেল তা সাধারণত হৃদেরােগর সঙ্েগ সম্পর্িকত
থােক।সাধারণত হৃদেরােগ েকউ আক্রান্ত হেল সঙ্েগ আরও িকছু উপসর্গ
েদখা েদয়। এর মধ্েয শ্বাসকষ্ট, বাম বা ডান হােত তীব্র ব্যথা,
ঘাড়, কাঁধ, েচায়াল এবং িপেঠও তীব্র ব্যথা েদখা েদয়। এছাড়া কারও
কারও হৃদস্পন্দন েবেড় যায়, বিম বিম ভাব, অস্বাভািবক ঘাম এবং মাথা
েঘারা েদখা যায়।
তেব বুেক ব্যথা হেলই েয সবসময় হৃদেরােগ আক্রান্ত হওয়ার সংেকত েদয়
তা নয়। কখনও কখনও এটা িভন্ন কারেণও হেত পাের। েযমন১. প্যািনক অ্যাটাক হেল বুেক ব্যথা হেত পাের। েসটা কেয়ক িমিনট
স্থায়ী হয়। তারপর কেম যায়। প্যািনক অ্যাটােকর কারেণ মাংসেপশী
শক্ত হেয় যায়, তখন বুেক বা অন্যান্য স্থােনও ব্যথা েদখা েদয়। তখন
অেনেকই হৃদেরােগ আক্রান্ত হেয়েছন বেল আতঙ্িকত হেয় পেড়ন। তােত
পিরস্িথিত আরও খারাপ হেয় পেড়। সাধারণত অিতিরক্ত উৎকন্ঠা বা
দুশ্িচন্তা েথেকই এমন হয়। যিদ ঘন ঘন এটা হয় তাহেল িচিকৎসেকর

পরামর্শ েনওয়া উিচত।
২.
অেনকসময়
ঝাল,
অ্যািসিডক,ক্যােফইন
জাতীয়
খাবার
গ্যাস্ট্িরেকর সমস্যা েদখা েদয়। তখন বুেক ব্যথা হেত পাের।

েখেল

৩. েবশী ভারী িজিনস বহন করেলও অেনকসময় মাংসেপশী শক্ত হেয় যায়।
তখন বুেক ব্যথা হেত পাের।
৪. আপিন যখন িবষণ্নতায় থােকন তখন হৃদস্পন্দেনর হার বৃদ্িধ পায়
এবং দ্রুত রক্ত প্রবািহত হয়। যার ফেল হঠাৎ বুক ব্যথা শুরু হয়।
তেব িচিকৎসকেদর মেত, বুেক ব্যথা হেল তা অবেহলা করা িঠক নয়।
হৃদেরােগ আক্রান্ত হয়েতা নাও হেত পােরন িকন্তু এ ব্যাপাের সতর্ক
থাকা উিচত। সূত্র: েহলিদিবল্ডার্জড
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আরব
আিমরােত
প্রবাসী
বাংলােদিশর করুণ মৃত্যু
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : সংযুক্ত আরব আিমরােতর আবুধািবেত অগ্িনকাণ্েডর েধাঁয়ায়
ৈতয়ব আলী (৩৮) নােম এক বাংলােদিশ িনহত হেয়েছন। আবুধাবীর
েমাসাফফাহ িশল্প নগরীর ৯ নং েজােন এ দুর্ঘটনা ঘেট।
িনহত ৈতয়ব আলী হাটহাজারী উপেজলার দক্িষণ মাদার্শা গ্রােমর ঠাণ্ডা
িময়া সওদাগরবািড়র (প্রকাশ েহজারবািড়) সােলহ আহমেদর েছেল। িতিন ১৮
বছর ধের আবুধািব প্রবাসী।
িনহেতর স্বজনরা জানান, অগ্িনকাণ্েডর সময় ৈতয়বসহ অন্যরা তােদর
গ্যােরেজর ছােদ আবাসস্থল েথেক েনেম আসার পর তার েছেড় আসা ব্যাগ
আনেত পুনরায় েসখােন ছুেট যান। এ সময় অগ্িনকাণ্েড সৃষ্ট ঘন
েধাঁয়ায় শ্বাসরুদ্ধ হেয় ঘটনাস্থেলই ৈতয়ব মারা যান।

স্থানীয় সময় বুধবার েভাের িতিন িনহত হন। িতিন আবুধািবেত
অ্যালুিমিনয়াম িফক্সােরর কাজ করেতন। আগামী সপ্তােহ তার মরেদহ
েদেশ আসেব বেল জানান স্বজনরা।
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বঙ্গবন্ধু
স্যােটলাইেটর
সম্পূর্ণ িনয়ন্ত্রণ বুেঝ েপল
বাংলােদশ
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : উৎক্েষপেণ ছয় মােসর মাথায় বঙ্গবন্ধু স্যােটলাইট-১ এর
মািলকানা ও িনয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভােব বুেঝ েপল বাংলােদশ। এখন েথেক
এই
স্যােটলাইেটর
রক্ষণােবক্ষণ,
পিরচালনাসহ
সব
দািয়ত্ব
বাংলােদেশর।
শুক্রবার রাজধানীর কাজী নজরুল ইসলাম এিভিনউেয় বাংলােদশ কিমউেনকশন
স্যােটলাইট
েকাম্পািন
িলিমেটড
(িবিসএসিসএল)
কার্যালেয়
আনুষ্ঠািনকভােব স্যােটলাইেটর িনয়ন্ত্রণ বুিঝেয় েদয় থ্যােলস
অ্যােলিনয়া স্েপস। এিট স্যােটলাইট িসস্েটম িনর্মাণকারী ফরািস
একিট প্রিতষ্ঠান। এ প্রিতষ্ঠােনর প্েরাগ্রাম ম্যােনজার িজল
অবািদয়া িবিটআরিসর ভারপ্রাপ্ত েচয়ারম্যান জহুরুল হেকর কােছ
‘ট্রান্সফার অব টাইেটল’ হস্তান্তর কেরন।
ডাক, েটিলেযাগােযাগ ও তথ্যপ্রযুক্িত মন্ত্রী েমাস্তাফা জব্বার
হস্তান্তর অনুষ্ঠােন বেলন, আজেকর িদন েদেশর মানুেষর জন্য স্মরণীয়
িদন। এ স্যােটলাইট কতিদেন লাভজনক হেব তার েচেয় গুরুত্বপূর্ণ এিট
বাংলােদেশর একিট অর্জন, একিট গর্েবর িবষয়।
গত ১২ েম বাংলােদশ সময় রাত ২টা ১৪ িমিনেট যুক্তরাষ্ট্েরর
ফ্েলািরডার েকেনিড স্েপস েসন্টার েথেক সফলভােব উৎক্েষপণ করা হয়
বঙ্গবন্ধু স্যােটলাইট। স্যােটলাইেটর ৪০িট ট্রান্সপন্ডার আেছ। যার

২০িট েদেশর মধ্েয ব্যবহার করা হেব। আর বািক ২০িট ভাড়া েদওয়া হেব
িবেদেশ।
প্রায় িতন হাজার েকািট টাকা খরচ কের বঙ্গবন্ধু-১ স্যােটলাইট ৈতির
করা। এর মাধ্যেম িবশ্েবর ৫৭তম েদশ িহেসেব িনজস্ব স্যােটলাইেটর
মািলক হয় বাংলােদশ। গাজীপুেরর েতিলপাড়া এলাকায় বঙ্গবন্ধু
স্যােটলাইেটর প্রধান গ্রাউন্ড স্েটশন অবস্িথত। আর এর সােপার্িটং
গ্রাউন্ড স্েটশন রাঙামািটেত।
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বাংলােদেশ
েফসবুেক
িভিডও
েপাস্ট কের অর্থ আেয়র সুেযাগ
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : বাংলােদিশ ব্যবহারকারীেদর জন্য িভিডও েপাস্ট কের অর্থ
আেয়র সুেযাগ চালু কেরেছ েফসবুক। এখন েথেক েফসবুক েপেজ মানসম্মত
িভিডও েপাস্ট কের অর্থ আয় করেত পারেবন ব্যবহারকারী ও সৃজনশীল
িনর্মাতারা।
গত ৭ নেভম্বর বুধবার েফসবুেকর িনজস্ব সাইেট এক ব্লগ েপাস্েট
আনুষ্ঠািনকভােব এ সুিবধা চালুর েঘাষণা েদওয়া হয়। মূলত েফসবুক
েপেজ িভিডও েপাস্েট িবজ্ঞাপন েদখােনার িফচার ‘অ্যাড ব্েরকস’
চালুর মাধ্যেম ব্যবহারকারীরা আেয়র সুেযাগ পােবন।
বাংলার পাশাপািশ িবশ্েবর আরও নয়িট ভাষায় সুিবধািট চালু কেরেছ
তারা। ভাষাগুেলা হচ্েছ- আরিব, ইংেরিজ, ফ্েরন্স, জার্মান, মালয়,
পর্তুিগজ, স্প্যািনশ, তাগালগ ও থাই।
েফসবুক জািনেয়েছ, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, বাংলােদশসহ িবশ্েবর
৩২িট েদশ প্রাথিমকভােব এ সুিবধার আওতায় এেসেছ। চলিত বছেরর েশষ
নাগাদ আরও কেয়কিট েদেশ এ সুিবধা চালু হেব।
েযসব িভিডও েফসবুেকর শর্ত পূরণ করেত পারেব, শুধু ওইসব িভিডওেত

অ্যাড ব্েরকস িফচার েযাগ করা যােব। অ্যাড ব্েরকস চালু হেল ইউিটউব
ও গুগেলর মেতাই িভিডও চলাকােল িবজ্ঞাপন প্রদর্িশত হেব। আর এ
িবজ্ঞাপন প্রদর্শেনর মাধ্যেম েফসবুেকর আেয়র একিট অংশ পােবন
সংশ্িনষ্ট ব্যবহারকারী।
িনউজিবিড৭১/এম/নেভম্বর ১১, ২০১৮

েডঙ্গু জ্বর হেল কী করেবন
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : এখন অেনেকই েডঙ্গু জ্বের আক্রান্ত হচ্েছ। জ্বের আক্রান্ত
হেয় অেনেকর মৃত্যু পর্যন্ত হচ্েছ। তাই েডঙ্গু জ্বর হেল দ্রুত
িচিকৎসেকর পরামর্শ িনেত হেব।আর পাশাপািশ আপনােক িকছু িনয়ম েমেন
চলেত হেব। িচিকৎসেকর পরামর্শ িনেয় িনয়ম েমেন চলেল তাড়াতািড়ই
সুস্থ হেয় উঠেবন আপিন ।
আসুন েজেন েনই েডঙ্গু জ্বর হেল কী করেবন?
ফলমূল
জ্বর হেল সাধারণ মুেখর রুিচ নষ্ট হেয় যায়। তাই পছন্দ অনুযায়ী ফল
েখেত পােরন। ফলমূল েথেক প্রচুর শক্িত পােবন। জুস না েখেয় েলবু,
আেপল ইত্যািদ ফল সরাসির খােবন।
প্েরসক্িরপশন অনুসাের ওষুধ
িচিকৎসেকর প্েরসক্িরপশন অনুসাের ওষুধগুেলা সিঠক সমেয় গ্রহণ করুন।
ওষুধ েকনার সময় েময়াদ েদেখ েনেবন।
অল্প অল্প কের বারবার খাবার খান
মুেখর রুিচ নষ্ট হওয়ার কারেণ আপিন েখেত পারেবন না। তাই অল্প অল্প
কের বারবার খাবার খােবন। ওষুধ খাবার সমেয়ও আপনার েপট ভরা রাখা
জরুির। এেত ভাইরােসর িবরুদ্েধ দ্রুত শরীর সক্িরয় হেব।

পািন পান করুন
জ্বর হেল ঘােমর সঙ্েগ শরীর েথেক প্রচুর পািন েবর হেয় যায়। তাই
েবিশ কের পািন পান করুন। ডােবর পািন, বাসায় ৈতির ফেলর জুস, িচিন
ও লবণ পািন বা স্যালাইন শরীরেক আর্দ্র রাখেব।
শুকেনা খাবার
সমুচা, িচপস, স্পাইিস খাবার এিড়েয়
ক্েষত্ের িকসিমস ও েখজুর খােবন।

চলুন।তেব

শুকেনা

খাবােরর

৮টার আেগই রােতর খাবার
রােতর খাবার খাওয়ার উত্তম সময় হেব আটটার পূর্েবই। এেত রােতর
খাবার ও ঘুেমর মােঝ পর্যাপ্ত সময় পােবন।েপেটর েকােনা েরাগ থাকেল
তা েকােনা জিটলতার সৃষ্িট করেত পারেব না।
েকাষ্ঠকািঠন্য
জ্বের িবিভন্ন ধরেনর ওষুধ েসবেনর ফেল েকাষ্ঠকািঠন্েযর সমস্যা হেয়
থােক। এই সমস্যা েথেক বাঁচেত প্রচুর পিরমাণ আঁশযুক্ত খাবার ও তরল
খাবার েযমন স্যুপ খান। তেব চা, কিফ পান করেবন না।
িবশ্রাম িনন
জ্বেরর পের শরীর দুর্বল লাগেত পাের। তাই প্রচুর িবশ্রাম েনেবন।
এসময় ব্যায়াম করা েথেক িবরত থাকেবন।
আপনার ওষুেধর েকার্স সমাপ্ত হওয়ার পরও িচিকৎসেকর কােছ যােবন। যিদ
আবােরা রক্ত পরীক্ষার প্রেয়াজন পেড় তেব পরীক্ষা করান। কারণ এই
জ্বর আবােরা ওঠার শঙ্কা থােক।
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গর্ভধারেণর
পরীক্ষা

আেগ

শারীিরক

েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : মা হওয়া পৃিথবীর শ্েরষ্ঠতম সুেখর মধ্েয একিট। িশশুর েছাট
েছাট েচাখ, হাত, পা, মুখ েদখা এক অসাধারণ অনুভূিত। অেনক দম্পিতর
সন্তান িনেত েকােনা সমস্যা হয় না। আবার অেনেক আেছন, যারা িবিভন্ন
ধরেনর সমস্যায় েভােগন। এসব সমস্যা সাধারণত জীবনযাপেনর ধরন,
ওজনািধক্য, িজনগত কারণ- এসেবর জন্য হয়। তাই গর্ভধারেণর আেগ এসব
জিটলতা এড়ােত িকছু পরীক্ষা প্রেয়াজন।
েবিশ থাইরেয়ড হরেমােনর িনঃসরণেক ‘হাইপার থাইরেয়িডজম’ বলা হয়। যা
আগাম সন্তান জন্মদান এবং গর্ভপাত ঘটােত পাের। আর যিদ কম হরেমান
িনঃসরণ হয় বা হাইেপাথাইরেয়িডজম হয়, তাহেল নবজাতেকর মস্িতস্েক
সমস্যা হেত পাের। তাই িবেশষজ্ঞেদর পরামর্শ হচ্েছ, সন্তান ধারেণর
আেগ অবশ্যই থাইরেয়ড গ্রন্িথর পরীক্ষা করােবন।
গর্ভধারেণর আেগ সাধারণত ছয় ধরেনর রক্েতর পরীক্ষা করা জরুির। এর
মধ্েয কমপ্িলট ব্লাড কাউন্ট (িসিবিস) পরীক্ষা করেত হেব। এই
েচকআেপর মাধ্যেম শরীেরর িহেমাগ্েলািবন, সাদা কিণকা (েসল) এবং
প্লািটেলট গণনা করা হয়। এ ছাড়া িবিভন্ন েরাগ েযমন : িসিফিলস,
এইচআইিভ, েহপাটাইিটস িব- এগুেলার পরীক্ষা করেত হেব। পাশাপািশ
রক্তশূন্যতা রেয়েছ িক-না েদখেত হেব এবং িসস্িটক িসস্িটক
ফাইব্েরািসেসর পরীক্ষা করােত হেব। এ ছাড়া রক্েত শর্করার মাত্রা ও
প্েরািটেনর পিরমাণ েদখেত হেব। পাশাপািশ ইউনাির ট্যাক্ট ইনেফকশন
থাকেল অবশ্যই প্রস্রাব পরীক্ষা করােবন। যিদ রক্েত উচ্চমাত্রায়
শর্করা পাওয়া যায় তেব ডায়ােবিটস িবেশষজ্েঞর কােছ যােবন। ইউনাির
ট্যাক্ট ইনেফকশন দূর করেত িচিকৎসেকর পরামর্শ িনেয় পািন পান করেত
হেব এবং অ্যান্িটবােয়ািটক েসবন করেত হেব।
স্িময়ার েটস্েট েযািন, জরায়ুমুখ এবং েপলিভক এলাকার পরীক্ষা করা
হয়। গর্ভধারেণর আেগ অবশ্যই এ পরীক্ষাগুেলা করােবন। এই পরীক্ষায়
েযািন ও জরায়ুমুেখর েয েকােনা ধরেনর সমস্যা ধরা পড়েব। িসেমন
অ্যানালাইিসস বা ঊর্বরতা পরীক্ষা করা েছেলেদর জন্য খুবই জরুির।
সন্তান েনওয়ার আেগ শুক্রাণু গণনা এবং শুক্রাণুর প্রকৃিত জানা

প্রেয়াজন। েযসব েছেল ধূমপান, মদ্যপান কের এবং যােদর িজনগতভােব
এসব িবষেয় সমস্যা রেয়েছ তােদর এই পরীক্ষা অবশ্যই করেত হেব।
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িনর্বাচেনর
আেগ
হচ্েছ
না
বঙ্গবন্ধু
আওয়ামী
আইনজীবী
পিরষেদর পূর্ণাঙ্গ কিমিট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : আওয়ামী লীগ সমর্িথত আইনজীবীেদর ঐক্যবদ্ধ করেত
বছরখােনক
আেগ দুইিট পৃথক সংগঠন েভেঙ ‘বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পিরষদ’ গঠন
করা হয়। ২০১৭ সােলর ২১ েম সংগঠনিটর আহ্বায়ক কিমিটর আত্মপ্রকাশ
ঘটেলও এতিদেনও এর পূর্ণাঙ্গ কিমিট করা সম্ভব হয়িন। এর কারণ
িহেসেব আসন্ন জাতীয় সংসদ িনর্বাচেনর ব্যস্ততার কথাই জািনেয়েছন
দলীয় েনতারা।
জানেত চাইেল আওয়ামী লীেগর আইন সম্পাদক অ্যাডেভােকট শ. ম. েরজাউল
কিরম বাংলা ট্িরিবউনেক জািনেয়েছন, আগামী একাদশ জাতীয় সংসদ
িনর্বাচনেক
িঘের
অিধকাংশ
আইনজীবী
েনতারা
প্রত্যক্ষ
বা
পেরাক্ষভােব ব্যস্ত থাকায় পূর্ণাঙ্গ কিমিট গঠন প্রক্িরয়া িপিছেয়
পেড়েছ।
নাম প্রকােশ অিনচ্ছুক কেয়কজন আওয়ামী সমর্িথত আইনজীবীেদর দািব,
িনর্বাচেনর আেগ বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পিরষেদর পূর্ণাঙ্গ
কিমিট গিঠত হেল এর মধ্য িদেয় আরও িকছু েনতা দেল েযাগ হেত পারেতন।
এমনিক আসন্ন আইনজীবী সিমিতর িনর্বাচেনও সম্ভাব্য প্রার্থীেদর
প্রস্তুিত আরও েপাক্ত হেতা।
েদেশর িবিভন্ন আইনজীবী সিমিতর মধ্েয সুপ্িরম েকার্ট আইনজীবী
সিমিত এবং ঢাকা আইনজীবী সিমিত অন্যতম। দীর্ঘিদন ধের আওয়ামী
সমর্িথত আইনজীবীেদর মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও িবেভদ সৃষ্িটর কারেণ

গুরুত্বপূর্ণ দুই আইনজীবী সিমিতেত সংখ্যাগিরষ্ঠতা েপেয় িবএনিপজামায়াত সমর্িথত আইনজীবীরা বারবার িনর্বািচত হেয় আসেছ। নতুন
ঐক্যবদ্ধ কিমিট হওয়ার আেগ েথেক আওয়ামী আইনজীবী পিরষদ এবং
বঙ্গবন্ধু আইনজীবী পিরষদ নােম দুিট সংগঠন কাজ কের আসিছল। আওয়ামী
লীেগর গঠনতন্ত্ের আওয়ামী আইনজীবী পিরষদেক সহেযাগী সংগঠেনর
মর্যাদা েদওয়া হেয়েছ। িকন্তু আওয়ামী লীেগর সভাপিতমণ্ডলীর সদস্য
সাহারা খাতুেনর েনতৃত্বাধীন এই সংগঠন এক যুেগরও েবিশ সময় ধের
সম্েমলন করেত পােরিন। অন্যিদেক, বাংলােদশ বার কাউন্িসেলর ভাইস
েচয়ারম্যান হওয়ার পর আওয়ামী লীেগর উপেদষ্টা পিরষেদর সদস্য প্রবীণ
আইনজীবী আবদুল বােসত মজুমদােরর েনতৃত্েব গেড় ওেঠ বঙ্গবন্ধু
আইনজীবী পিরষদ। ফেল একই দেলর সমর্থক হেলও সাংগঠিনক কারেণ
আইনজীবীরা িনেজেদর মধ্েয দ্বন্দ্েব জিড়েয় পেড়ন। এক পর্যােয় এর
প্রভাব পড়েত থােক আইনজীবী সিমিতর িনর্বাচনগুেলােত।
আওয়ামী সমর্িথত আইনজীবীেদর মধ্যকার দ্বন্দ্েবর কারেণ দুই আইনজীবী
সিমিতেত আওয়ামী লীগ সমর্িথত প্যােনেলর পরাজেয় ক্ষুব্ধ হন আওয়ামী
লীেগর
সভােনত্রী
ও
প্রধানমন্ত্রী
েশখ
হািসনা।
পের
িতিন
আইনজীবীেদর দ্বন্দ্ব ও িবেভদ িনরসেন ওই দুই সংগঠেনর িবলুপ্িত
েঘাষণা কেরন।
মুক্িতযুদ্েধর

পের িসিনয়র আইনজীবীেদর সঙ্েগ ৈবঠক কের মহান
েচতনা ও বঙ্গবন্ধুর আদর্েশ িবশ্বাসী ও অনুগত

আইনজীবীেদর িনেয় নতুন একক সংগঠেনর নাম েদন ‘বঙ্গবন্ধু আওয়ামী
আইনজীবী পিরষদ’।
এরপর বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পিরষদেক েকন্দ্র কের একিট আহ্বায়ক
কিমিট েঘাষণা করা হয় ২০১৭ সােলর ২১ েম। এই কিমিটেত আওয়ামী লীেগর
উপেদষ্টা পিরষেদর সদস্য অ্যাডেভােকট ইউসুফ েহােসন হুমায়ুনেক
আহ্বায়ক, সােবক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যাডেভােকট সাহারা খাতুন ও
বাংলােদশ বার কাউন্িসেলর সােবক ভাইস েচয়ারম্যান অ্যাডেভােকট
আবদুল বােসত মজুমদারেক যুগ্ম আহ্বায়ক এবং ব্যািরস্টার ফজেল নুর
তাপসেক সদস্য সিচব কের ১০১ সদস্য িবিশষ্ট সম্েমলন প্রস্তুিত
কিমিটর নামও েঘাষণা করা হয়।
শ. ম. েরজাউল কিরম বেলন, আগামী জাতীয় সংসদ িনর্বাচেনর আেগ
পূর্ণাঙ্গ কিমিট হওয়ার সম্ভাবনা কম। আমরা আশা কির জাতীয় সংসদ
িনর্বাচেনর পের েদশব্যাপী সদস্য সংগ্রেহর েয প্রক্িরয়া চলেছ তার
গিত বািড়েয় মফস্বল কিমিট করার পর জাতীয় সম্েমলেনর মধ্য িদেয় একিট
পূর্ণাঙ্গ কিমিট গঠন করা হেব।

জানেত চাইেল বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পিরষেদর আহ্বায়ক ও িসিনয়র
অ্যাডেভােকট ইউসুফ েহােসন হুমায়ুন বাংলা ট্িরিবউনেক বেলন, কিমিট
হচ্েছ না িবিভন্ন কারেণ। আগামী িডেসম্বর জাতীয় সংসদ িনর্বাচন।
তাই এ বছর কিমিট হওয়ার সম্ভাবনা েনই।
িনউজিবিড৭১/িবিস/নেভম্বর ১০, ২০১৮

ভ্রমেণ
েযভােব

অসুস্থতা

দূর

করেবন

অেনেকই আেছন েকাথাও ঘুরেত েগেল, দীর্ঘক্ষন বােস-ট্েরেন যাতায়েতর
সময় অসুস্থ েবাধ কেরন। েকউ েকউ আবার বাইের েগেল তীব্র মাথা ব্যথা
বা বদহজেমর কারেণ বিম বিম ভাব অনুভব কেরন। হঠাৎ কের বিম হেল
অেনেকই আতঙ্কগ্রস্ত হেয় পেড়ন। িবিভন্ন কারেণ এই সমস্যা হেত পাের।
েযমন১. অিতিরক্ত ক্লান্িত
২. গিতর কারেণ অসুস্থতা বা েমাশন িসকেনস
৩. েয েকানও শারীিরক ব্যথা
৪. মাইগ্েরেনর ব্যথা
৫. অিতিরক্ত ধূমপান,
৬. বদ হজেমর সমস্যা ইত্যািদ।
রান্নাঘের টুিকটািক িদেয় এই ধরেনর বিম বিম ভাব বা অস্বস্িত দূর
করা সম্ভব।েযমনেলবু: বিম বিম ভাব দূর করার খুব সহজ উপায় হচ্েছ েলবু।
েলবু মুেখ িনেয় িকছুক্ষণ চুেষ িনন। এ ছাড়া এক গ্লাস
টুকেরা েলবুর রস, এক িচমিট লবণ িমিশেয় পান করুন। এিট
বিম ভাব দূর কের িদেব। এছাড়া এক টুকরা েলবু নােকর

এক টুকেরা
পািনেত এক
দ্রুত বিম
কােছ িনেয়

শুকেতও পােরন । এটা শারীিরক অস্বস্িত কিমেয় েদেব।
িজরা: িকছু পিরমাণ িজরা গুঁেড়া কের িনন, তারপর েসিট েখেয় েফলুন।
মুহূর্েতর মধ্েয বিম বিম ভাব দূর হেয় যােব।
েলবু বা লবঙ্গ: েমাসন িসকেনেসর সমস্যা থাকেল সঙ্েগ সব সময় েলবু
বা লবঙ্গ রাখুন। রাস্তায় বিম বিম লাগেল সঙ্েগ সঙ্েগ মুেখ েলবু বা
লবঙ্গ িদেয় িদন। এিট দ্রুত বিম বিম ভাব দূর কের েদেব।
আদা: বিম বিম ভাব দূর করেত আদাও খুব কার্যকরী। এক টুকরা আদা
চােয়র সঙ্েগ খান, এিট দ্রুত বিম বিম ভাব দূর কের েদেব। এমিনও
েখেত পােরন এটা। বাইের যাওয়ার সময় ব্যােগ আদার েছাট টুকরা রাখুন।
এিট হজেমর সমস্যা দূর করেত সাহায্য কের।বিম বিম লাগেল আদা িচবুেত
পােরন।
সূত্র : িজ িনউজ

নবীিজর
(সা.)
অজানা ৬ তথ্য

কবর

সম্পর্েক

েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : মদীনার মসিজেদ নববীেত সবুজ গম্বুেজর িনেচ িচরিনদ্রায়
শািয়ত আেছন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। তার কবরিট বর্তমােন
চারিদেক সুরক্িষত েবষ্টনীেত আবদ্ধ। ফেল সরাসির েদখার েকােনা
সুেযাগ েনই। িকন্তু, এই কবর িযয়ারত করেত প্রিতিনয়ত িবশ্েবর
িবিভন্ন প্রান্ত েথেক অসংখ্য মুসলমান ছুেট আেসন রাসূলুল্লাহ
(সা.) এর কর্মময় জীবেনর েশষ ১০ বছেরর অবস্থানস্থল মদীনাতুল
মুনাওয়ারায়।
এ িনবন্েধ রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কবর সম্পর্িকত সাধারেণর অজানা
ছয়িট তথ্য েপশ করা হেলা—
১. প্রেবশ পেথ েসানালী গ্িরেলর েবষ্টনী

রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং খলীফা হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর
(রা.)- এর কবেরর কামরািটর প্রেবশ পথ স্থায়ীভােব েসানালী গ্িরেল
ৈতির েবষ্টনী িদেয় বন্ধ কের েদয়া হেয়েছ। রাসূলুল্লাহর (সা.)
কবেরর কামরায় প্রেবেশর এখন েকােনা সুেযাগ েনই।
২. আেয়শার (রা.) ঘর
রাসূলুল্লাহেক (সা.) তার ইন্েতকােলর পর উম্মুল মুিমিনন হযরত
আেয়শার (রা.) ঘের দাফন করা হয়। অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহর (সা.) কবেরর
কামরািট হযরত আেয়শার (রা.) ঘর িছল। রাসূলুল্লাহর (সা.) অন্যান্য
স্ত্রীর মেতাই মসিজেদ নববীর আঙ্িগনায় অবস্িথত েছাট এই ঘরিটেত
আেয়শা (রা.) বসবাস করেতন। এই কামরাগুেলা তখন মূল মসিজদ েথেক
িবচ্িছন্ন িছল। পরবর্তীেত রাসূলুল্লাহর (সা.) কবর মসিজেদ নববীর
মূল মসিজেদর অভ্যন্তের সংযুক্ত হয়।
৩. গ্িরেলর িতন িছদ্রপথ
রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কবরগােহর কক্ষিট চারপােশ েবষ্টনীেত আবদ্ধ
থাকায় রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং তার দুই সঙ্গীর কবর বাইের েথেক
েদখার েকােনা সুেযাগ েনই। শুধু কামরািটর প্রেবশ পেথর গ্িরেল
িতনিট িছদ্র পথ রেয়েছ, যা িদেয় রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং তার দুই
সঙ্গীর কবর সরাসির েদখা যায়। বাম েথেক প্রথম বড় িছদ্রপথ িদেয়
রাসূলুল্লাহর (সা.) কবর, মােঝর িছদ্রপেথ হযরত আবু বকেরর (রা.)
কবর এবং সর্বডােনর িছদ্রপেথ হযরত উমেরর (রা.) কবর েদখা যায়।
৪. েদওয়ােল েঘরা
রাসূলুল্লাহর (সা.) কবরগােহর েদয়াল কােলা পাথের ৈতির এবং এই
েদয়াল রাসূেলর ও তার দুই সঙ্গীর কবরেক আেবষ্টন কের েরেখেছ। ৯১
িহজিরেত খিলফা হযরত উমর ইবেন আবদুল আযীেযর (র.) েদয়াল িনর্মাণ
কেরন, যােত েকউ রাসূেলর কবরগােহ প্রেবশ করেত না পােরন।
৫. মািটর গভীর েথেক পিরেবষ্টন
সুলতান নূরউদ্দীন জঙ্গী গিলত সীসা িদেয় রাসূলুল্লাহর (সা.) কবেরর
চারপাশেক মািটর গভীর েথেক আবদ্ধ কের েদন। িবিভন্ন সমেয়
দুষ্কৃিতকারীরা কবর েথেক রাসূলুল্লাহর (সা.) লাশ চুির করার
েচষ্টা করেল সুলতান এই েবষ্টনী ৈতির কেরন।
৬. ইন্েতকােলর স্থােনই শািয়ত

রাসূলুল্লাহ (সা.) েয জায়গােত ইন্েতকাল কেরেছন, িঠক েস জায়গােতই
তােক কবর েদয়া হেয়েছ। রাসূলুল্লাহর (সা.) ইন্েতকােলর পর অেনেকই
তােক তার িমহরােবর কােছ কবর েদয়ার কথা বেল আবার অন্যরা তােক
জান্নাতুল বাকী কবরস্থােন দাফেনর পরামর্শ েদন। িকন্তু, হযরত আবু
বকর (রা.) বেলন, িতিন রাসূলুল্লাহেক (সা.) বলেত শুেনেছন একজন নবী
েযখােনই ইন্েতকাল কেরন, েসখােনই তােক দাফন করেত হয়। হযরত আবু
বকেরর (রা.) এ কথা অনুযায়ী তখন আেয়শার (রা.) কামরায় রাসূলুল্লাহর
(সা.) ইন্েতকােলর স্থােনই কামরার েমেঝেত কবর খনন করা হয় এবং এই
কবেরই তােক দাফন করা হয়।
রাব্বুল আলািমন আমােদর বাইতুল্লাহর হজ নিসব করুন এবং নবীিজর রওজা
মুবারক েদেখ আসার তাওিফক দান করুন। সূত্র; এবাউট ইসলাম ডটেনট
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