জাতীয় পুষ্িট সপ্তাহ শুরু আজ
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : পুষ্িট িবষেয় জনসেচতনতা সৃষ্িট ও পুষ্িট উন্নয়েনর গিতেক
ত্বরান্িবত করার মাধ্যেম অভীষ্ঠ অর্জেনর লক্ষ্য িনেয় আজ েসামবার
েথেক শুরু হচ্েছ জাতীয় পুষ্িট সপ্তাহ-২০১৮। জনগেণর খাদ্যাভাস ও
খাদ্য পিরকল্পনায় পুষ্িটর িবষয়িটেক গূরুত্ব েদয়ার লক্ষ্েয এবছর
পুষ্িট সপ্তােহর প্রিতপাদ্য িনর্ধারন করা হেয়েছ ‘খাদ্েযর কথা
ভাবেল পুষ্িটর কথাও ভাবুন’। দীর্ঘ ১৯ বছর পর এবছর পািলত হচ্েছ
পুষ্িট সপ্তাহ। স্বাস্থ্য ও পিরবার কল্যান মন্ত্রনালেয়র উদ্েযােগ
২৩ এপ্িরল েথক ২৯ এপ্িরল পর্যন্ত চলেব এই সপ্তাহ।
প্রাক িবদ্যালেয়র পাশাপািশ প্রাথিমক িবদ্যালেয়র িশশুেদর অপুষ্িটর
িবষয়িটও এই জাতীয় পুষ্িট কর্মপিরকল্পনায় গুরুত্ব েদয়া হেয়েছ।
েদেশর সবেচেয় দুস্থ ও ঝুঁিকপূর্ণ মানুষ যােদর দািরদ্র্য ও খাদ্য
িনরাপত্তাহীনতা সর্েবাচ্চ পর্যােয়, যারা প্রাকৃিতক দুর্েযােগর
িশকার এবং যারা অিত প্রান্িতক এলাকায় বসবাস কের তােদরও পুষ্িট
িনশ্িচত করা হেব। এছাড়াও যক্ষ্মা ও এইচআইিভ ও এইডস েরাগী এবং
অপুষ্িটেত আক্রান্ত অন্যান্য জনেগাষ্ঠীও অগ্রািধকার পােব।
২০২৫ সােলর মধ্েয িবিভন্ন ধরেনর অপুষ্িট হ্রাস করেত ‘জাতীয়
পুষ্িটনীিত ২০১৫’ ও অন্যান্য নীিতর লক্ষ্য ও উদ্েদশ্য অনুসরণ কের
দ্িবতীয় জাতীয় পুষ্িট কর্মপিরকল্পনায় (২০১৬-২০২৫) কেয়কিট সূচক ও
লক্ষ্যমাত্রা িনর্ধারণ কেরেছ।
স্বাস্থ্য ও পিরবার কল্যান মন্ত্রনালেয়র ন্যাশনাল িনউট্িরশন
সার্িভেসর (এনএনএস) েডপুিট প্েরাগ্রাম ম্যােনজার েমাহাম্মদ আমান
উল্লাহ বেলন, এসব অভীষ্ঠ অর্জেনর লক্ষ্য িনেয়ই এবার ১৯ বছর পর
দ্িবতীয়বার ‘জাতীয় পুষ্িট সপ্তাহ-২০১৮’ পালন করা হচ্েছ।
িতিন জানান, স্বাস্থ্য ও পিরবার কল্যান মন্ত্রনালেয়র উদ্েযােগ ২৩
এপ্িরল েথক ২৯ এপ্িরল পর্যন্ত অনুষ্িঠতব্য জাতীয় পুষ্িট সপ্তােহর
প্রথম িদেন পাশাপািশ েমলা ও র্যািলর আেয়াজন করা হেব।
দ্িবতীয় িদেন গর্ভবতী ও প্রসূিত মােয়েদর পুষ্িট িনশ্িচতকরণ,
তৃতীয় িদেন ৫ বছেরর িনেচ সব িশশুর পুষ্িট িনশ্িচতকরণ, চতুর্থ
িদেন িকেশারী ও স্কুল পুষ্িট িনশ্িচতকরণ, পঞ্চম িদেন বৃদ্ধেদর

পুষ্িট, ওয়াটার, স্যািনেটশন ও হাইিজন িনশ্িচতকরণ, ষষ্ঠিদেন
বহুপাক্িষক অবিহতকরণ ও সমন্বয় এবং সমাপনী িদেন পুষ্িট িবষেয়
রচনা, িবতর্ক প্রিতেযাগীতা ও পুরস্কার িবতরণ করা হেব।
স্বাস্থ্য ও পিরবার কল্যান মন্ত্রনালয় সূত্ের জানা েগেছ, পুষ্িট
ক্েষত্ের িবগত ২০০৭ েথেক ২০১৫ সাল পর্যন্ত প্রিতবছর ১ শতাংশ হাের
৫ বছেরর িনেচর িশশুেদর খর্বতা হ্রাস েপেয়েছ। িশশুেদর জন্য
িভটািমন এ-প্লাস ক্যাম্েপইেনর সাফল্েযর কারেন এখন আর রাতকানা
েরাগ দৃশ্যমান নয়।
েমাহাম্মদ আমান উল্লাহ জানান, বর্তমান সরকােরর আমেল িবিভন্ন
হাসপাতাল, স্বাস্থ্য কমপ্েলক্স ও কিমউিনিট ক্িলিনেক শূণ্য েথেক ৫
বছর বয়িস িশশুেদর ওজন পিরবীবক্ষন ও কাউন্েসিলং-এর জন্য ‘গ্েরাথ
মিনটিরং এ্যান্ড প্েরােমাশন কার্ড’ (িজএমিপ) কার্ড সরবরাহ করা
হেয়েছ।
মারাত্মক অপুষ্ট িশশুেদর জন্য ২০২িট েজলা সদর হাসপাতাল ও উপেজলা
স্বাস্থ্য
কমপ্েলক্েস
‘স্যাম’
কর্নার
স্থাপন
করা
হেয়েছ।
পাশাপািশ, িশশুেদর পুষ্িট েসবার জন্য ৪২৪ িট েজলা সদর হাসপাতাল ও
উপেজলা স্বাস্থ্য কমপ্েলক্েস ‘আইএমিসআই ও পুষ্িট কর্নার’ স্থাপন
করা হেয়েছ।
একই সমেয় মিহলােদর রক্তস্বল্পতা প্রিতেরােধর লক্ষ্েয ৪৮ েকািট
আয়রন ট্যাবেলট িবতরন করা হেয়েছ। পুষ্িট ও অন্যান্য অনুপুষ্িট
িবষেয় ৩৮ হাজার ৫৪১জন িচিকৎসক ও নার্সেক প্রিশক্ষন েদয়া হেয়েছ।
শাকসবিজ, মাছ, মাংস, দুধ, িডমেতলবীেজর উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্িধ
েপেয়েছ। সরকাির খাদ্য িবতরেন অনুপুষ্িট সমৃদ্ধ চাল বরাদ্দ করা
হচ্েছ।
িনউজিবিড৭১/আ/২৩ এপ্িরল, ২০১৮

ব্েরন স্ট্েরাক আসেল কী? কােদর
েবিশ হয়?
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : ব্েরন স্ট্েরাক – সাধারণ পর্যােয় অেনেক ব্েরন স্ট্েরাক আর
হার্ট অ্যাটাকেক একই িবষয় মেন কের গুিলেয় েফেলন। বাস্তেব িকন্তু
তা নয়। আসুন প্রথেম েজেন িনই ব্েরন স্ট্েরােকর লক্ষণগুেলা িক িকহাত-পােয় অবশ ভাব
জুেতার িফেত বাঁধেত সমস্যা
মুেখর অসাড়তা, কথা জিড়েয় যাওয়া
েবসামাল হাঁটা-চলা
ঘােড়-মাথায় যন্ত্রণা, বিম, সংজ্ঞা হারােনা
স্ট্েরাক িবষেয় শারীরিবদেদর ব্যাখ্যা
সরবরাহ ব্যাহত হেল হার্ট অ্যাটাক হয়।
কমেল হয় ব্েরন স্ট্েরাক। েকােনা
মস্িতষ্েক রক্তপাত হয়। এই ‘েসিরব্রাল
অন্যতম কারণ।

: হৃদযন্ত্েরর ধমনীেত রক্ত
আর মস্িতষ্েক রক্েতর েজাগান
ধমনী আচমকা িছঁেড় েগেল
েহমােরজ’ই ব্েরন স্ট্েরােকর

কখেনা েদখা যায় েকােনা কারেণ ধমনী সরু হেয় মস্িতষ্েকর েকােনা
অংেশ রক্ত জমাট েবঁেধ যায়। এর ফেলও ব্েরন স্ট্েরাক হেত পাের,
ডাক্তাির পিরভাষায় এর নাম ‘েসিরব্রাল থ্রম্েবািসস’।
েসিরব্রাল েহমােরজ বা থ্রম্েবািসস- েকােনাটাই িকন্তু এেকবাের
জানান না-িদেয় আচম্িবেত আেস না। িবেশষজ্েঞরা জানাচ্েছন, দুিট
ক্েষত্েরই েবশ ক’িদন আেগ েথেক ধমনীেত রক্ত চলাচেল সমস্যা হয়। আর
িনয়িমত রক্তচাপ মাপেলই ধরা পেড়, শরীেরর েভতের েকাথাও না-েকাথাও
একটা সমস্যা হচ্েছ। তেব িবপেদর েসই ‘ইঙ্িগত’েক গুরুত্ব না-েদওয়ার
প্রবণতাটাই িচিকৎসকেদর েবিশ ভাবাচ্েছ।
ভারেতর পশ্িচমবঙ্েগর কলকাতা েমিডক্যাল কেলেজ েরাগী, েরাগীেদর
পিরজন ও অিচিকৎসক কর্মীেদর ওপের একিট ‘স্ট্েরাক সেচতনতা’ সমীক্ষা

চািলেয়িছেলন স্নায়ুেরােগর িচিকৎসেকরা। েদখা িগেয়েছ, ৬০%-৬৮%
মানুেষর ধারণা, স্ট্েরাক হয় শুধু বুেক (অর্থাৎ হৃদযন্ত্ের) হয়।
বুক ব্যথা কের। ওঁরা জােননই না েয, এর সঙ্েগ মস্িতষ্েকরও
েযাগােযাগ থাকেত পাের।
এ ছাড়া নীলরতন সরকার েমিডক্যাল কেলজ হাসপাতাল এবং বাঙুর
ইনস্িটিটউট অফ িনউেরালিজর িনউেরােমিডিসেনর িচিকৎসেকরা পাঁচ বছর
ধের বারুইপুেরর রামনগের ২০ হাজার মানুেষর ওপর সাধারণ স্নায়ুেরাগ
সম্পর্েক
সমীক্ষা
চািলেয়িছেলন।
সমীক্ষকেদর
অন্যতম
িচিকৎসক
শঙ্করপ্রসাদ সাহার আক্েষপ, ‘স্ট্েরাক িজিনসটা কী, েসটা েকাথায়,
েকন হয়, েস সম্পর্েক ওয়ািকবহাল মাত্র ২০%! স্ট্েরােকর হার
কমােনার পেথ এটাই েতা সবেচেয় বড় বাধা।’
অপরিদেক
প্রান্ত

কলকাতা েমিডক্যাল কেলেজ পশ্িচমবঙ্গ রাজ্েযর
েথেক আসা ৯ হাজার স্ট্েরাক-আক্রান্তেক িনেয়

িবিভন্ন
সমীক্ষা

চািলেয়েছ ‘স্ট্েরাক ফাউন্েডশন অব েবঙ্গল’। তােদর িরেপার্ট
ইন্েদাের ‘ইন্িডয়ান স্ট্েরাক অ্যােসািসেয়শন কংগ্েরস’-এর বার্িষক
অিধেবশেন েপশ হেয়েছ। সমীক্ষকেদর অন্যতম িচিকৎসক দীেপশ মণ্ডল
জানান, পশ্িচমবঙ্েগ যাঁেদর উচ্চ রক্তচাপ আেছ, তাঁেদর ৫০% েস
সম্পর্েক জ্ঞাত নন। যাঁরা জােনন, তাঁেদর অর্েধক আবার িচিকৎসাই
করান না, িকংবা িনয়িমত ওষুধ খান না। ফেল স্ট্েরাক িনঃশব্েদ থাবা
বসায়।
স্ট্েরাক সম্পর্েক মানুেষর এ েহন ‘অজ্ঞানতা’ই মৃত্যু ও পঙ্গুত্ব
বাড়াচ্েছ বেল মেন কেরন িচিকৎসক িনিখল িবশ্বাস। িতিন বেলন,
‘আমােদর এখােন আচমকা কােরা ঘােড়-হােত যন্ত্রণা শুরু হেল েলােক
েভেব েফলেব, েশাওয়ার েদাষ! মাথা ব্যথা করেল মেন করেব এিসড। হাতপা িঝনিঝন কের অবশ হেত লাগেল ভাবেব বাত। িকছুেতই ভাবেত পারেব না
েয, এগুেলা স্ট্েরােকরও লক্ষণ হেত পাের!’
স্নায়ুেরাগ-িচিকৎসক পিরমল ত্িরপাঠীর বক্তব্য, ‘উচ্চ রক্তচাপ বা
ডায়ােবিটস থাকেল িনয়িমত েহল্থ েচক-আপ জরুির। িকন্তু এখানকার
অিধকাংশ মানুষ উদাসীন। মধ্যিবত্তেদর কােছ েহল্থ েচক-আপ মােন
িবলািসতা। অথচ এটা করেল িফ বছর প্রায় ১০ লাখ েলাক স্ট্েরাক
এড়ােত পােরন।’
বস্তুত হু-র িরেপার্ট অনুযায়ী ব্েরন স্ট্েরােকর আক্রমণ-হার এখন
‘িসক্স-ইন-ওয়ান’। অর্থাৎ সারা িবশ্েব েযখােনই েহাক, ছয়িট মানুষ

যিদ একত্িরত হন, েদখা যােব, তাঁেদর একজন না-একজন জীবেন কখেনা নাকখেনা এই েরােগর কবেল পেড়েছন, বা পড়েত পােরন!
ধূমপান িনেয় উদ্েবগজনক তথ্য
িবেশষজ্ঞেদর মেত ধূমপান শুধু স্ট্েরােকর জন্য ঝুঁিকপূর্ণ তাই নয়,
ধূমপায়ীেদর
েকালন
ক্যান্সােরর
ঝুঁিক
২০০০
ভাগ,
ফুসফুেসর
ক্যান্সােরর ঝুঁিক ১২০০০ ভাগ এবং স্ট্েরােকর ঝুঁিক স্বাভািবেকর
েচেয় ৮ ভাগ েবিশ বেল তথ্য িদেয়েছন। তেব আশার কথা হচ্েছ যােদর
নীরব স্ট্েরাক হেয়েছ তারা যিদ ধূমপান েছেড় েদন তেব স্ট্েরােকর
তীব্রতা কমেত সহায়ক হেত পাের।
আসুন েজেন েনই স্ট্েরাক আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁিক কােদর কােদর েবিশ
যােদর রক্তচাপ ১২০/৮০-এর েচেয় েবিশ
ধূমপায়ী
যােদর ডায়ােবিটস রেয়েছ এবং রােত ঘুেমর সমস্যা হয়। এ ছাড়া যােদর
রক্েত েহােমািসসিটেনর মাত্রা েবেড় যায়।
যােদর িহেপর পিরমাপ েকামেরর পিরমােপর সঙ্েগ সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়
এবং রক্েত িস-িরঅ্যাকিটভ প্েরািটেনর মাত্রা েবিশ।
যােদর ৈদিনক ২০ িমিনট সাঁতার কাটা অথবা েদৗঁড়ােনার অভ্যাস েনই।
যারা মদ্যপান কেরন।
যােদর িপতা-মাতা বা ভাই-েবান স্ট্েরােক আক্রান্ত হেয়েছন।
এমন ব্যক্িত িযিন মােস একবারও মাছ খান সবিজও শস্যকণা কম আহার
কেরন এবং িযিন খাবাের বাড়িত লবণ খান।
িনয়িমত দাঁেতর যত্ন-পিরচর্যা কেরন না।
যারা মুক্ত বাতােস ভ্রমণ কেরন না। যােদর আলসার আেছ। যারা
অিববািহত। যারা েবিশ হতাশায় েভােগন এবং যারা রাগ-ক্েরাধ সংবরণ
করেত পােরন না।
এ িবষয়গুেলা জানার পর দ্রুত প্রেয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহেণ তৎপর
েহান, েযসব প্রিতকারমূলক ব্যবস্থা আপনার িনেজর কােছই আেছ েসগুেলা

প্রেয়াগ করুন আর প্রেয়াজনীয় ক্েষত্ের িচিকৎসেকর পরামর্শ িনন।
এখােন িকছু িটপস েদওয়া হেলা। স্ট্েরাক প্রিতেরােধ প্রেয়াজেন
অনুসরণ করুন।
িনয়িমত রক্তচাপ পরীক্ষা
িচিকৎসেকর পরামর্েশ িনর্েদিশত ওষুধ-পথ্য িনয়িমত গ্রহণ
িনয়ম কের হাঁটা
ৈদিনক খাদ্যাভ্যােস প্রেয়াজনীয় পিরবর্তন
ওজন িনয়ন্ত্রণ
িনউজিবিড৭১/আ/২২ এপ্িরল, ২০১৮

ব্যথা িনরামেয়
েযসব েতল

সাহায্য

করেব

েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : অিলভ অেয়ল ও নািরেকল েতেলর উপকািরতার কথা আমরা সবাই জািন।
িকন্তু আেরা িকছু সহজলভ্য এেসনিশয়াল অেয়েলর স্বাস্থ্য উপকািরতার
কথা িক জােনন? এেসনিশয়াল অেয়ল আসেলই অেনক েবিশ শক্িতশালী যা
ব্যথা কমায় চমৎকার ভােব। আপনার ঘেরর েমিডিসেনর েকিবেনেট এই
েতলগুেলা রাখার প্রেয়াজনীয়তা েকন েস িবষেয় েজেন িনই চলুন।
১. মাথাব্যথা দূর কের িপপারেমন্ট অেয়ল বা েমন্থল েতলঃ
মাথা ব্যথার সমস্যা দূর করার জন্য ২-৩ েফাঁটা েমন্থল েতল কপােল
লািগেয় হালকাভােব মািলশ করুন। ব্যথা ও েটনশন কমােত সাহায্য কের
েমন্থল েতল। সাইনােসর কারেণ েয মাথাব্যথা হয় তাও িনরামেয় সাহায্য
েমন্থল েতল।
২. জেয়ন্েটর ব্যথা কমায় ক্যাস্টর অেয়লঃ

অ্যান্িট-ইনফ্লােমটির উপাদােন সমৃদ্ধ হওয়ায় ক্যাস্টর অেয়ল েপশীর
ব্যথা ও উদ্দীপ্ত স্নায়ুর সমস্যা সমাধােনর অত্যন্ত কার্যকরী
ঘেরায়া প্রিতকার। েযেহতু এই েতল খুব দ্রুত ত্বক দ্বারা েশািষত হয়
তাই জেয়ন্েটর ব্যথা কমেতও সাহায্য কের। দ্রুত ব্যথা কমােত চাইেল
িদেন দুইবার ক্যাস্টর অেয়ল লাগান।
৩. দাঁত ব্যথা কমায় লবঙ্েগর েতলঃ
লবঙ্গ েতেল ইউেজনল থােক যা অ্যান্িটেসপ্িটক গুণ সম্পন্ন। এ
কারেণই দাঁত ব্যথা কমােত সাহায্য কের লবঙ্েগর েতল। এছাড়াও এর
অ্যান্িটব্যাকেটিরয়াল উপাদান ও আেছ। যা মািড়র ইনেফকশন প্রিতেরােধ
সাহায্য কের। একিট তুলার বেলর মধ্েয লবঙ্গ েতল লািগেয় ব্যথাযুক্ত
দাঁেত ও মািড়েত লাগান।
৪. কান ব্যথা কমায় রসুেনর েতলঃ
রসুেনর েতল অ্যান্িটব্যাকেটিরয়াল ও অ্যান্িট-ইনফ্লােমটির উপাদােন
পিরপূর্ণ থােক। রসুেনর েতল হালকা গরম কের কােন কেয়ক েফাঁটা িদেল
কান ব্যথা কেম। ঠান্ডা ও কািশর কারেণ কােন ব্যথা হেল রসুেনর েতল
ব্যবহাের চমৎকার ফল লাভ করা যায়। এই েতল ব্যথােক
পাশাপািশ আবদ্ধ তরলেক েবর হেয় েযেতও সাহায্য কের।

সহজ

করার

৫. িপেঠর ব্যথা কমেত সাহায্য কের ল্যােভন্ডার অেয়লঃ
দীর্ঘক্ষণ বেস থাকেল িপেঠ ব্যথা হওয়া স্বাভািবক। িপেঠর ব্যথা দূর
করার জন্য িপেঠ ল্যােভন্ডার অেয়ল ম্যাসাজ করুন। ল্যােভন্ডার
অেয়েল ব্যথা কমােনার উপাদান আেছ। এ কারেণই স্পােত আকুপ্েরশার
করার সময় ল্যােভন্ডার অেয়ল ব্যবহার করা হয়।
৬. েপশীর ব্যথা কমেত সাহায্য কের ক্যােমািমল অেয়লঃ
ক্যােমািমল অেয়েল অ্যান্িট-ইনফ্লােমটির উপাদান থােক যা েপশীর
ব্যথা বা িখঁচুিন কমেত সাহায্য কের। ক্যােমািমল অেয়ল িপেঠর নীেচর
অংেশর ব্যথা, মাথাব্যথা এবং PMS এর ব্যথা দূর করেত সাহায্য কের।
িনউজিবিড৭১/আ/২২ এপ্িরল, ২০১৮

মুহাম্মদ (সাঃ) এর ১৪০০ বছর
আেগ বাণী আজ িবজ্ঞানীরা প্রমাণ
েপেয়েছ
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : মুহাম্মদ (সাঃ) বেলেছন, “পুরুেষর প্যান্ট বা কাপড় পােয়র
টাখনুর উপর পড়েত হেব। অন্যথায় তারা জাহান্নােম যােব।”
– (সহীহ বুখারী ৫৩৭১)
িবজ্ঞান বেল, পুরুেষর টাখনুর িভতর প্রচুর পিরমােন হরেমান থােক
এবং তার আেলা বাতােসর প্রেয়াজন হয়। তাই েকউ যিদ তা েখালা না েরেখ
েঢেক রােখ, তাহেল তার েযৗনশক্িত কেম যােব এবং িবিভন্ন েরােগ
আক্রান্ত হেব।
মুহাম্মদ (সাঃ) বেলেছন, “ভ্রু প্লাগকারীর উপর আল্লাহর লানত”
– (সহীহ বুখারী ৫৫১৫)
িবজ্ঞান বেল, ভ্রু হেলা েচােখর সুরক্ষার জন্য। ভ্রুেত এমন িকছু
েলাম থােক যিদ তা কাটা পেড় যায় তাহেল ভ্রুপ্লাগকারী পাগল হেত
পাের, অথবা মৃত্যুবরণও করেত পাের।
রাসুল্লাহ (সাঃ) বেলেছন, “েনশা জাতীয় দ্রব্য খাওয়া হারাম”
– (সহীহ বুখারী ৬১২৪)
িবজ্ঞান বেল, ধুমপােনর কারেন ফুস্ফুেসর ক্যান্সার, ব্রংকাইিটস ও
হৃদেরাগ হেয় মানুষ মারা যায়। ধুম্পান করেল েঠাট, দােতর মািড়,
আঙ্গুল কােলা হেয় যায়। েযৗনশক্িত ও ক্ষুধা কেম যায় এমনিক
স্মৃিতশক্িত ও কেম যায়।
রাসুল্লাহ (সাঃ) বেলেছন, “পুরুেষর জন্য স্বর্ণ ব্যবহার হারাম।”

– (মুসিলম ১৬৫৫)
িবজ্ঞান বেল, স্বর্ণ এমন একিট পদার্থ যা স্িকেনর সােথ িমেশ
ব্লােডর মাধ্যেম ব্েরেন চেল যায়। আর তার পিরমান যিদ ২.৩ হয় তাহেল
মানুষ তার আেগর স্মৃিত সব হািরেয় েফলেব।
রাসুল্লাহ (সাঃ) বেলেছন, ঘুমােনার সময় আেলা িনিভেয় এবং ডান কাত
হেয় ঘুমােত।
– (সহীহ বুখারী ৩২৮০)
িবজ্ঞান বেল, ডান কাত হেয় ঘুমােল হার্ট ভােলা কের পাম্প কের। আর
লাইট না িনিভেয় ঘুমােল ব্েরেনর এনাটিম রস শরীের প্রেবশ করেত পাের
না, যার ফেল ক্যান্সার হওয়ার খুব সম্ভবনা থােক।
রাসুল্লাহ (সাঃ) বেলেছন, “েতামরা েগাফ েছেট েফল এবং দািড় রাখ।”
– (সহীহ মুসিলম ৪৯৩ ও ৪৯৪)
িবজ্ঞান

বেল,

দািড়

না

রাখেল

স্ক্িরন

ক্যান্সার,

ফুস্ফুেসর

ইনেফকশন এবং ৪০ এর আেগ েযৗবন হারােনার সম্ভবনা থােক।
আল্লাহ

সুবনাহু

তায়ালা

বেলন,“আর

ব্যিভচােরর

কােছও

েযেয়ানা।

িনশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং ধ্বংেসর পথ।”
– (বিন ইসরাঈল ৩২) েনশাগ্রস্থ শয়তােনর কাজ (মাইদাহ ৯০)
িবজ্ঞান বেল, পর্েনাগ্রািফ ও অশ্লীল সম্পর্ক
মাদকদ্রব্য েনশায় যিদ েকউ জিড়েয় পেড়, তাহেল

সহ
তার

িবিভন্ন
ব্েরেনর

ফেরন্টাল এিরয়া পিরচালনা করার ইনেটেলকচুয়াল েসলগুেলা থরথর কের
কাপেত থােক এবং অস্িথর হেয় যায়। যার ফেল েস েনশাগ্রস্থ হেয় মাতাল
ও অসুস্েথর মত জীবন পিরচালনা কের। এবং তা তােক ধ্বংেসর িদেক েঠেল
েদয়।
আল্লাহ বেলন, “আর যখন েকারআন পাঠ করা হয়, তখন তােত কান লািগেয়
রাখ এবং িনশ্চুপ থাক যােত েতামােদর উপর রহমত হয়।”
– (আরাফ ২০৪)
িবজ্ঞান বেল, কুরআেনর সাউন্ড ওেয়ব শরীেরর েসলগুেলােক সক্িরয় কের,
অসুস্থতা আেরাগ্য কের িবেশষ কের হার্ট এবং ক্যান্সার েরাগীেদর।
আর ব্েরনেক এমনভােব চার্জ কের, িঠক েযমন ভােব িফউজ হওয়া

ব্যাটারীেক সচল করা হয়।
িনউজিবিড৭১/আ/২২ এপ্িরল, ২০১৮

িমথ্যা
বলেলই
েমাবাইেল েফান!

ধের

েফলেব

েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : এবার স্মার্টেফােন আসেছ লাই িডেটক্টর। মােন িমথ্যা বলেলই
ধের েফলেব েফান। এই কাজটা করা হেব একটা অ্যােপর মাধ্যেম। অ্যাপ
িনর্মাতারা বেলেছন, স্মার্টেফােন চ্যাট করার সময় এবার সবাই
সাবধান েহান।
কােরা কােছ িমথ্যা বেল িনেজেক জািহর করেত েগেলই ধরা খােবন!
চ্যােটর সময় েক সত্য বলেছ আর েক িমথ্যা বলেছ তা এই অ্যােপ শনাক্ত
করা যােব বেল জািনেয়েছন িবজ্ঞানীরা। িবষয়িট এখেনা গেবষণার স্তের
থাকেলও িশগিগরই তা বাস্তেব কার্যকরী হেব।
েকােপনেহেগন িবশ্বিবদ্যালেয়র এক গেবষক দল এই অ্যাপ িনেয় কাজ
করেছন। এিট স্মার্টেফােন ডাউনেলাড কের িনেল তা লাই িডেটক্টর
িহেসেব কাজ করেব।
গেবষকরা বেলেছ, অ্যাপিট পর্দায় েফান ব্যবহারকারীর হােতর টাচ,
ট্যািপং, েসায়াইপ ইত্যািদ িবশ্েলষণ কের মুহূর্েতই ধের েফলেব যা
িলেখেছ তা সত্য িক না। েফান েয কথািট সত্িয বেল েমেন েনেব, তার
পােশ সবুজ িটক িচহ্ন েদখা েদেব।
আর েয কথািট তার কােছ িমথ্যা বেল মেন হেব, তার পােশ লাল ক্রস
িচহ্ন উঠেব। এছাড়া আেরা িকছু িচহ্ন উঠেব েযমন—সন্েদহজনক, িনশ্িচত
নয় ইত্যািদ। শুধু অ্যান্ড্রেয়ড স্মার্টেফােনর জন্যই অ্যাপিট আনা
হচ্েছ বেল গেবষকরা জািনেয়েছন। -িনউইয়র্ক টাইমস
িনউজিবিড৭১/আ/২২ এপ্িরল, ২০১৮

স্বচািলত
বানাচ্েছ!

গািড়

আিলবাবা

েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : চীনা ই-কমার্স জায়ান্ট আিলবাবা এবার বানাচ্েছ স্বচািলত
গািড়। বুধবার চীনা পত্িরকা দ্য েডইিল িরেপার্েটর বরােত আিলবাবা
গ্রুপ িনশ্িচত কের বেলেছ, ইেতামধ্েয তারা স্বচািলত গািড় িনেয় কাজ
শুরু কেরেছ।
আিলবাবার প্রধান িবজ্ঞানী এবং কৃত্িরম বুদ্িধমত্তা
প্রধান ওয়াং গ্যাং এ গেবষণা দলিটর েনতৃত্ব িদচ্েছন।

ল্যােবর

িসনহুয়া িনউেজর মেত, েকাম্পািনিটর গেবষণার মূূল লক্ষ্য েলেবল ৪-এ
েপৗঁছােনা। অর্থাৎ এেত েবাঝা যায় েয, স্বচািলত গািড় পুেরাটাই হেব
মনুষ্যিবহীন এবং এিট অত্যন্ত কিঠন পিরস্িথিতেত মানুেষর সহায়তা
ছাড়াই িসদ্ধান্ত িনেত পারেব।
১২ এপ্িরল চীনা কর্তৃপক্ষ একিট েরগুেলশন কের স্থানীয় রাস্তায় এিট
পরীক্ষা চালােনার অনুমিত েদয়। এর মাধ্যেম িবিভন্ন ধরেনর স্বচািলত
গািড় ৈতিরেত অবদান রাখা যােব বেলও বলা হচ্েছ। আিলবাবা তােদর
স্বচািলত গািড় পরীক্ষার জন্য অন্তত এ িবষেয় দক্ষ ৫০ জন কর্মী
েনেব বেল জািনেয়েছ েডইিল িরেপার্ট।
িনউজিবিড৭১/আ/২২ এপ্িরল, ২০১৮

মাঝ আকােশ খুেল েগেলা িবমােনর

জানলা (িভিডও)
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : আকােশ প্রচণ্ড ঝাঁকুিনেত একিট েবািয়ং ৭৮৭ ড্িরমলাইনার
িবমােনর জানলা েভেঙ িতনজন আহত হেয়েছন। বৃহস্পিতবার িদল্িল েথেক
অমৃতসরগামী এয়ার ইন্িডয়ার একিট িবমােন এ ঘটনা ঘেটেছ। খবর খািলজ
টাইমেসর।
এয়ার ইন্িডয়ার একজন জ্েযষ্ঠ কর্মকর্তা বেলেছন, ওটা েবশ প্রচণ্ড
ঝাঁকুিন িছল। এয়ার ইন্িডয়া ও েবসামিরক িবমান অিধদপ্তর কর্তৃপক্ষ
এ ঘটনায় তদন্ত শুরু কেরেছ।
এয়ার ইন্িডয়া িবমােনর ফ্লাইটিট প্রায় ১০ েথেক ১৫ িমিনট আকাশপেথ
ঝাঁকুিন খায়। এসময় িসট েবল্ট না পড়ায় এক ব্যক্িত আহত হেয়েছন বেল
খবর পাওয়া েগেছ। ওই যাত্রী িসট েবল্ট না বাঁধায় িতিন মাথার ওপর
থাকা েকিবেন বািড় েখেয় আহত হন।
প্রচণ্ড ঝাঁকুিনর সময় মাথার ওপর থাকা অক্িসেজন মাস্কগুেলাও পেড়
যায়। খবের জানা েগেছ, এসময় একিট িসেটর ওভারেহড প্যােনল কভাের
ফাটল েদখা েদয়।
সূত্েরর বরাত িদেয় টাইমস অব ইন্িডয়া জািনেয়েছ, এয়ার ইন্িডয়ার ৪৬২
ফ্লাইেট এতটাই কাঁপেত শুরু কের একজন যাত্রী েকিবেনর ওপেরর অংেশ
ধাক্কা েলেগ মাথায় আঘাত েপেয়েছন। এসময় িতিন িসট েবল্ট পিরিহত
িছেলন না। এ ঘটনায় আরও দুইজন যাত্রী সামান্য আহত হেয়েছন।
িবমানিটর জানলার প্যােনেলর (১৮-এ) একিট অংশ েভতের খুেল পেড়। তেব
জানলার বাইেরর অংশ েভেঙ না পড়ায় স্বস্িত েদখা িদেলও অেনক যাত্রী
স্বাভািবকভােবই ভীত হেয় পেড়ন।
িনউজিবিড৭১/আ/২২ এপ্িরল, ২০১৮

মাইগ্েরন
ঔষধ

িচিকৎসায়

আসেছ

নতুন

েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : মাইগ্েরন িচিকৎসায় নতুন এক ঔষধ আিবষ্কার কের েসিটেক িভন্ন
মাত্রা িহেসেব বর্ণনা করেছন গেবষকরা।কেয়ক দশেক এই প্রথম কার্যকরী
ঔষধ আসেছ বেল বলা হচ্েছ।
গেবষকরা বলেছন, মাইগ্েরন বা দীর্ঘ সমেয়র মাথা ব্যথা সারােত অন্য
সব ঔষধ বা িচিকৎসা যখন ব্যর্থ হেব, তখন এই নতুন ঔষধ কাজ করেব।
নতুন এই ঔষধিট হচ্েছ ইনেজকশন। মােস একবার এই ইনেজকশন েনয়া যােব।
এর নাম েদয়া হেয়েছ এেরনুম্যাব।
যুক্তরাজ্েযর ন্যাশনাল েহলথ সার্িভস অল্প সমেয়র মধ্েয মাইগ্েরন
েরাগীেদর কােছ এই ঔষধ িনেয় যােব। যিদ এর দাম সামর্েথর মধ্েয বা
একটা েযৗক্িতক পর্যােয় থােক।
নতুন এই ঔষেধর িবস্তািরত তথ্য উপস্থাপন করা হেয়েছ যুক্তরাষ্ট্ের
এক িচিকৎসা িবষয়ক সম্েমলেন।
গেবষকরা বেলেছন, এই ঔষধ গুরুতর মাইগ্েরন আক্রান্ত এক তৃতীয়াংশ
মানুষেক সাহায্য করেব।
এতিদন চার ধরেনর েয িচিকৎসা রেয়েছ, তােত অস্বস্িতকর মাথা ব্যথার
িনরসন হচ্েছ।
েসখােন নতুন এই ঔষধ কাজ করেব বেল গেবষকরা ধারণা করেছন।
নতুন এই ঔষধ িকভােব কাজ করেব?
একজন মাইগ্েরন েরাগী মােস যতবার এই েরােগ আক্রান্ত হন, নতুন ঔষধ
ব্যবহাের আক্রান্েতর েসই হার অর্েধেক েনেম আসেব।
এেরনুম্যাব নােমর এই
িভন্নভােব কাজ করেব।
এিট

উচ্চ

রক্তচােপর

ইনেজকশন

মেতা

মাইগ্র্েরেনর

েরােগ

আক্রান্ত

অন্যান্য

ঔষধ

েথেক

েরাগীেদর

ক্েষত্েরও

মাইগ্েরেনর জন্য ব্যবহার করা যােব।
এিট মাইগ্েরন প্রিতেরাধক িহেসেবও কাজ করেব।
মাইগ্েরন সমস্যা মানুষেক িকভােব েভাগায়?
মাইগ্েরন বা দীর্ঘ সময় ধের অস্বস্িতকর মাথা ব্যাথ্যা ভুগেছন, এমন
মানুষ আমােদর চারপােশই রেয়েছ।
ব্িরেটেন সাতজেন একজন ভুগেছন এই মাইগ্েরন সমস্যায়।
প্রচন্ড মাথা ব্যাথা যখন ঘণ্টার ঘণ্টা বা িদন েপিরেয় েশষ হয়না,
তখন তার জন্য কাজ করা,িবশ্রাম েনয়া বা ঘুমােনা, েকানটাই সম্ভব
হয়না।
ওেয়স্ট িমডল্যান্েডর ৩৭
মাইগ্েরেন আক্রান্ত হন।

বছেরর

দুই দশেক
িনেয়েছন।

েখেয়েছন

িতিন

অেনক

ঔষধ

র্যােচল

এবং

ওয়ালস

িবিভন্ন

১৭

বছর

ধরেণর

বয়েস

িচিকৎসা

িকন্তু েকান ফল পানিন।
িতিন বলিছেলন, “ব্যাথা যখন ওেঠ, তখন এেকবাের সহ্য করা যায় না।
অেনক ঔষধ েখেয়িছ। েপইন িকলার আমার আরও ক্ষিত করেছ। আমার েচাখও
ক্ষিতগ্রস্ত হেয়েছ।”
গেবষকরা বলেছন, এখন নতুন ঔষধ একটা বড় পিরবর্তন আনেব। মানুষেক
স্বস্িত েদেব। সূত্র: িবিবিস
িনউজিবিড৭১/আ/২২ এপ্িরল, ২০১৮

িবশ্ব ধিরত্রী িদবস: প্েরক্িষত

ইসলাম
ডাঃ হােফজ মাওলানা েমাঃ সাইফুল্লাহ মানসুর : ধনধান্য পুষ্পভরা
অপূর্ব সুন্দর এ ধিরত্রী! এখােন রেয়েছ মানুষসহ জানা অজানা েকািট
েকািট প্রজািতর আবাস। এর বুেকই চেল আমােদর সব কর্মকাণ্ড। অথচ
আমােদর সামিয়ক হীন স্বার্থ প্রেয়াজেনর জন্য প্রিতিনয়ত তােক
িবষক্ত থাবায় ক্ষত-িবক্ষত কের চেলিছ। আমােদর বাসভূিমেক এ আগ্রাসন
েথেক রক্ষা করেত প্রিতবছর পািলত হয় িবশ্ব ধিরত্রী িদবস। যিদও এ
িদবসিটর
সঙ্েগ
েগলর্ড
েনলসন
জিড়েয়
রেয়েছন।
যুক্তরাষ্ট্েরর িসেনট সদস্য। তারই হাত ধের ১৯৭০

িতিন
িছেলন
সােল পিরেবশ

আন্েদালেনর সূচনা হয় । তথািপও এ ধিরত্রী রক্ষায় ১৪০০ বছর আেগ
ইসলাম েয অবদান েরেখ েগেছ বা েয বাণী িদেয়েছ তা িবশ্ব ধিরত্রী
রক্ষায়
অনস্িবকারর্যত।
বর্মােন
এ
আন্েদালেনর
েঢউ
লােগেছ
িবশ্বেনতােদর গােয়। তােদর প্রস্তাবনায় জািতসংঘ ১৯৯২ সােল
স্টকেহােম এক সম্েমলেনর আেয়াজন কের। এর ফল িহেসেব ১৯৯০ সােল আমরা
পাই িবশ্ব ধিরত্রী িদবস। যা িবশ্েবর ১৯৩িট েদেশ িদবসিট একেযােগ
পালন করা হয় ২২ এপ্িরেল। িবশ্েবর প্রকৃিত ও পিরেবশ সম্পর্েক
সেচতনতা সৃষ্েট এ ধিরত্রীেক রক্ষা করাই এ িদবসিটর উদ্েদশ্য।
িবশ্েবর প্রিত কৃতজ্ঞতা প্রকােশর সুেযাগও এ িদবস। এ িদবস উপলক্েষ
প্রত্েযক েদেশর সরকার স্ব স্ব েদেশর প্েরক্ষাপট িবেবচনায় েরেখ
আবহাওয়া, জলবায়ু, মািটর প্রকৃিত, প্রাকৃিতক পিরেবশ, পাহাড়-পর্বত,
নদী-নালা, েভৗেগািলক পিরেবশ ইত্যািদ িবেবচনায় এেন পিরেবশ
সংরক্ষেণর লক্ষ্েয আইন প্রণয়ন ও বৃক্ষ েরাপণ অিভযান পিরচালনা
কের। এই পৃিথবীেত মানুষ িটেক থাকেত হেল, সুস্থ ও সুন্দর পিরেবেশর
গ্যারািট িনেজেদরেকই িদেত হেব। এ ব্যাপাের িবশ্ব সংস্থাগুেলা স্ব
স্ব েদেশর পিরেবশ সংস্থাগুেলা েচষ্টা চািলেয় যাচ্েছ। িকন্তু তা
যেথষ্ট নয়। এক্েষত্ের কালজয়ী মতাদর্শ ইসলােম কী িনর্েদশনা আেছ তা
আমরা আেলাচনা করার েচষ্টা করব। পিরেবশ সংরক্ষেণ ইসলােমর অনন্য
িনর্েদশনাগুেলা বাস্তবায়ন করেল পিরেবেশর ভারসাম্য রক্ষা েপেয়
একিট সুস্থ পিরেবশ িবশ্বব্যাপী গেড় উঠেব। আমােদরক বনাঞ্চল উজাড়,
বৃক্ষ িনধন না কের প্রচুর পিরমােণ বৃক্ষেরাপণ, পিরেবেশর ভারসাম্য
রক্ষায় পাহাড় না কাটা, বন্যপ্রাণী িনর্িবচাের িশকার বন্ধ,
যানবাহেনর িবষাক্ত েধাঁয়া, মারণাস্ত্েরর প্রিতেযািগতা বন্ধ করা
ইত্যািদর ব্যাপাের দৃঢ় পদক্েষপ েনয়া।
িবশ্বপ্রসঙ্গ

িবশ্বব্যাপী পিরেবশ িবপর্যেয়র হাত েথেক রক্ষা করেত সেচতনতা
সৃষ্িটর
আপ্রাণ
েচষ্টা
চািলেয়
যাচ্েছন
একদল
পিরেবশবাদী।
আন্তর্জািতকভােব ‘আর্থ েড েনটওয়ার্ক’ নােমর পিরেবশবাদী সংগঠন
অত্যন্ত বিলষ্ঠ ভূিমকা রাখেছ। েদেশ েদেশ পিরেবেশর উপর গেবষণা,
েসিমনার-িসম্েপািজয়ােমর মাধ্যেম আেলািচত হচ্েছ পিরেবেশর ভারসাম্য
িকভােব রক্ষা হেব? এক িরপার্েট জানা েগেছ, ‘সভ্যতার িববর্তেনর
সােথ সােথ প্রকৃিতর ভারসাম্য নষ্ট হচ্েছ। এর জন্য তৃতীয় িবশ্ব
নয়, বরং উন্নত িবশ্বই দায়ী।’ িবেশষজ্ঞরা বলেছন, পিরেবশ সঙ্কট
েথেক উত্তরেণর জন্য শুধু সেচতনতা বাড়ােলই চলেব না। যথাযথ আইনপ্রণয়ন ও প্রেয়ােগর ওপরও গুরুত্ব িদেত হেব। িবেসষজ্ঞরা হুঁিশয়াির
উচ্চারণ কেরন এই বেল েয, “আগামী ২০৫০ সাল নাগাদ িবশ্েবর জনসংখ্যা
যখন আেরা ৩০০ েকািটর মেতা েবেড় যােব তখন পািন সঙ্কট ভয়াবহ আকার
ধারণ করেব।’ জীবন ধারেণর জন্য পািনর িক প্রেয়াজনীয়তা রেয়েছ সকেলই
অবগত। পািন সঙ্কট মােনই পিরেবেশর ওপর মারাত্মক হুমিক। এক
েসিমনাের গ্িরন হাউজ ইেফক্েটর ব্যাপাের গভীর উদ্েবগ প্রকাশ
কেরেছন স্িটেফন হিকং। িতিন বেলন, ‘িবশ্ব েয ক্রমশ উষ্ণ হেয় পড়েছ,
এ ব্যাপাের আমােদর কােছ িনর্ভরেযাগ্য তথ্য-প্রমাণ রেয়েছ। আমার
আশঙ্কা হচ্েছ, গ্িরন হাউজ ইেফক্ট হয়েতা েরাধ করা যােব না,
েসক্েষত্ের মানবজািতর অস্িতত্ব এক হাজার বছেরর মধ্েযই িবলুপ্ত
হেয় যােব। পৃিথবীর আবহাওয়া হেয় যােব শুক্র গ্রেহর মেতা। শুক্র
গ্রেহ সালিফউিরক এিসড বৃষ্িট ঝের।’ গ্িরন হাউজ ইেফক্েটর িবরুদ্ধ
শক্িতশালী জনমত ৈতিরর আহ্বান জািনেয় িতিন আেরা বেলন, এটা করা না
েগেল িবশ্ব ধিরত্রীেক আমরা আর এক হাজার বছরও িটিকেয় রাখেত পারেবা
না।’
বাংলােদশ প্রসঙ্গ
িবশ্েবর প্রভাবশালী ব্িরিটশ ৈদিনক দ্য ইন্িডেপন্েডন্ট-এর েজাহান
হ্যাির। তার প্রকািশত (২০.৬.২০০৮) এক িবেশষ প্রিতেবদেন বলা হয়,
বঙ্েগাপসাগেরর পািনর স্তর বৃদ্িধ এবং িহমালয় পর্বতমালা গলেত
থাকায় পর্বত পিরেবষ্িটত সমতল বাংলােদশ এ িনর্মম পিরণিতর িশকার
হেত যাচ্েছ। এ পিরণিতর জন্য মানুষেক দায়ী কের প্রিতেবদেনর ইিত
টানা হয় এভােব েয “আমরা যা করিছ, তা যিদ করেত থািক, বাংলােদেশর
মৃত্যু অত্যাসন্ন। যারা পিরেবশেক ধ্বংস করেছ েদশিটর সােথ তােদর
সিলল সমািধ হেব অথবা অন্য েকান উপকূল েভেস িগেয় উদ্বাস্তু হেব
তারা। িনহত িকংবা উদ্বাস্তুর সংখ্যা দাঁড়ােব েকািট েকািট।
বাংলােদেশর কবেরর ওপর েখাদাই করা থাকেব েয বাংলা েদশ ১৯৭১-২০৭১ :
রক্েত জন্ম জেল মৃত্যু।’ যুক্তরাষ্ট্েররও একিট গেবষণা প্রিতষ্ঠান

জানায়, ‘বাংলােদশ কেয়ক দশেকর মধ্েয সাগেরর বুেক িবলীন হেয় েযেত
পাের।’ পিরেবশ িবজ্ঞানীরা শুধু বাংলােদশ নয়, এ তািলকায় মালদ্বীপ
ও হল্যান্েডর নামও েরেখেছন। এই িতনিট েদশ সমুদ্র পৃষ্ঠ েথেক িনেচ
অবস্িথত। এর কারণ িহেসেব িবজ্ঞানীরা গ্িরন হাউজ ইেফক্েটর প্রভাব
বেল উল্েলখ কেরন। গ্িরন হাউজ ইেফক্েটর কারেণ মরু অঞ্চেলর
তাপমাত্রা েবেড় বরফ গলেত শুরু কেরেছ। এ কারেণ সমুদ্রপৃষ্েঠর
পািনর উচ্চতাও িদন িদন বৃদ্িধ পাচ্েছ। ফেল সমুদ্র উপকূলীয়
েদশগুেলা প্লািবত হবার আশঙ্কা রেয়েছ। িবেশষজ্ঞগণ বাংলােদেশর
পিরেবশ ব্যবস্থাপনার সার্িবক িচত্ের অসন্েতাষ প্রকাশ কেরেছন।
পিরেবশ আইন ও নীিত থাকেলও এর যথাযথ ব্যবহার ও প্রেয়াগ েনই। তেব
আশার কথা এই েয, ইদানীং েবশ িকছু সংস্থা পিরেবশ সংরক্ষেণর
সেচতনতা ৈতিরর েচষ্টা চালাচ্েছন। বাংলােদশ পিরেবশ আন্েদালন
(বাপা) ও বাংলােদশ পিরেবশ বাঁচাও আন্েদালন (পবা), িসিডিপ, উপকুল
বাচাও আন্েদালনসহ িবিভন্ন এনিজও সংস্থা ও েদশ প্েরিমক সেচতন
নাগিরগেদর কার্যক্রম মােঝ মােঝ েচােখ পেড়। কম-েবেশ সবাই জােনন,
িবশ্েব পিরেবশ দূষেণর জন্য উন্নত িবশ্বই সবেচেয় েবিশ দায়ী।
পিরেবেশর ভারসাম্য রক্ষায় তােদর ভূিমকাও আেরা েবিশ হওয়া উিচত।
বাংলােদেশর ব্যাপাের জনগণেকই অিধক সেচতন হেত হেব এবং সরকারেক এ
জন্য আইেনর যথাযথ প্রেয়াগ করেত হেব। জনগণেক কল-কারখানার বর্জ্য,
বৃক্ষ িনধন, পাহাড় কাটা, অপিরকল্িপত নগরায়ন, রাসায়িনক সােরর
ব্যবহার সীিমতকরণ ও পিলিথন ব্যবহাের আেরা যত্নশীল হেত হেব। তেবই
আমরা এ ধিরত্রীেক বাসেযাগ্য কের
িবপর্য়য় আমােদর সামেন অেপক্ষমান।

রাখেত

পারেবা

অন্যথায়

মহা

িবশ্ব ধিরত্রী সংরক্ষেণ ইসলামঃ
ইসলামেক বলা হয় িফতরাত বা প্রকৃিতর ধর্ম। সৃষ্িটর েসরা জীব মানুষ
মূলত সামািজক জীব। মানুষেক িঘেরই পিরেবশ-প্রকৃিত ও সমােজর
সৃষ্িট। আর পিরবার, পিরেবশ ও সমাজ িনেয়ই ইসলােম রেয়েছ িবস্তর
আেলাচনা । কুরআেন আল্লাহপাক িনেজেক আল্ মুিহত বেল েঘাষণা কেরেছন।
আল্ মুিহত িহসােব আল্লাহেক স্মরণ করার অর্থ হচ্েছ প্রকৃিতর
পিবত্রতা সম্পর্েক সেচতন হওয়া। লন্ডেনর ইসলািমক কালচারাল েসন্টার
েথেক প্রকািশত, ‘িদ ইসলািমক েকায়ার্টারিল’ পত্িরকার মাধ্যেম
মার্িকন যুক্তরাষ্ট্েরর জর্জ ওয়ািশংটন ইউিনভার্িসিটর ইসলািমক
স্টািডজ িবভােগর প্রেফসর সাইয়্েযদ নােসর েহাসাইন, ‘ইসলাম এন্ড
এনভায়রনেমন্ট ক্রাইিসস’ নামক এক প্রবন্েধ বেলন, ‘পিরেবশ সঙ্কট’
আধুিনক মানুেষর প্রকৃিতেক আধ্যাত্িমক িনরেপক্ষ িহেসেব িবেবচনা
করারই ফল।প্রকৃিতর বাস্তবতােক আল্লাহর িনদর্শন িহসােব েদখা এবং

সেচতন থাকা। তার মেত, ‘প্রাকৃিতক পিরেবশ-সংক্রান্ত ইসলােমর
দৃষ্িটভঙ্িগ ঐশী পিরেবশ ও প্রাকৃিতক পিরেবেশর এক অনস্বীকার্য
স্থায়ী সম্পর্েকর ওপর প্রিতষ্িঠত।
কুরআেনর দৃষ্িটেত িবশ্ব ধিরত্রীঃ
আমােদর চারপার্শ্বস্ত সবিকছুেকই পিরেবশ বা ধিরত্রী বেল। িবশ্ব
ধিরত্রী তথা আমােদর িবশ্ব পিরেবশ রক্ষা করেত কুরআন যেতষ্ট
গুরুত্ব িদেয়েছ। এর িবপর্য়েয়র জন্য কুরআন সরাসির মানুষেক দািয়
কেরেছ । কুরআেন ইরশাদ হেয়েছ ‘েতামরা িনেজেদর ধ্বংস িনেজরা েডেক
এেনা না।’ (সূরা বাকারা : ১৯৫) অন্য আয়ােত বলা হেয়েছ, ‘মানুেষর
কৃতকর্েমর দরুণ সমুদ্র ও স্থেল িবপর্যয় ছিড়েয় পেড়েছ।’ (সূরা রম :
৪১) আল্ কুরআেনর ভাষায় ধিরত্রীর সংজ্ঞা হচ্েছ : েতামরা েয িদেকই
মুখ িফরাও না েকন, েসিদকই আল্লাহর িদক। (সূরা বাকারা : ১১৫)
িবশ্ব ধিরত্রীর গুরুত্বপূর্ণ উপাদানঃ
িবশ্ব ধিরত্রীর গুরুত্বপূর্ণ উপাদােনর মধ্েয অন্যতম হচ্েছ হচ্েছ
পািন ও মািটঃ মূলত মািট েথেকই অেনক িকছু উৎপন্ন হয় এবং উৎপািদত
শস্য পািন দ্বারা জীিবত থােক। কুরআেন এরশাদ হচ্েছ, ‘তােদর জন্য
িনদর্শন একিট মৃতভূিম। আিম এেক সঞ্জীিবত কির এবং তা েথেক উৎপন্ন
কির শস্য, তারা তা ভক্ষণ কের। আিম তােত উৎপন্ন কির েখজুর এবং
প্রবািহত কির ঝর্নাধারা, যােত তারা ফল খায়।’ (সূরা ইয়ািসন : ৩৩)
অন্য আয় েত বলা হেয়েছ, ‘েয পিবত্র সত্তা েতামােদর জন্য ভূিমেক
িবছানা ও আকাশেক ছাদরূেপ স্থাপন কেরেছন, আর আকাশ েথেক পািন বর্ষণ
কের েতামােদর জন্য ফল-ফসল উৎপন্ন কেরেছন েতামােদর খাদ্য িহসােব।
অতএব আল্লাহর সােথ কাউেক শিরক কেরা না। বস্তুত েতামরা এসব
জােনা।” (সূরা বাকারা : ২২)
পািন রক্ষা করেত মহানবী (সঃ) অত্যন্ত গুরুত্ব িদেয়েছন। েযমন
হযরত জািবর (রা) েথেক বর্িণত আেছ, রাসূল (সা) পািনেত প্রস্রাব
করেত িনেষধ কেরেছন। হযরত মু’য়াজ িবন জাবাল (রা) েথেক বর্িণত,
রাসূল (সা) বেলেছন, “েতামরা লানত পাওয়ার িতনিট কাজ েথেক িনেজেক
িবরত রােখা অর্থাৎ পািনর ঘাট, রাস্তার মােঝ এবং বৃক্েষর ছায়া তেল
মলত্যাগ েথেক িবরত থাক।” হািদেস রাসূল (সা) েথেক আেরা জানা যায়,
মৃত শরীেরর েকােনা অংশ িতিন যত্রতত্র েফলেতন না, কারণ তা একসময়
শুিকেয় বাতােসর সােথ িমেশ েযেত পাের। যা পুঁেত না েফলেল তা
েকােনা প্রাণী বা পািখর দ্বারা ছিড়েয় পিরেবশ দূিষত করেত পাের।
এজন্য রাসূল (সা) রক্ত বা েগাশত মািটেত পুঁেত েফলেতন বা পুঁেত
েফলার িনর্েদশ িদেতন।

ধিরত্েরর আেরা একিট অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হচ্েছ আেলাঃ আল্ কুরআেন
আেলা-আঁধার, িদন-রাত সম্পর্েক অেনক আয়াত কািরমা আেছ। এরশাদ হেয়েছ
: ‘তারা িক অনুধাবন কের না েয, আিম রাত সৃষ্িট কেরিছ তােদর
িবশ্রােমর জন্য এবং িদনেক কেরিছ আেলািকত। এেত মু’িমন সম্প্রদােয়র
জন্য অবশ্যই িনদর্শন রেয়েছ।’ (সূরা নমল : ৮৬)
পিরেবশ সুস্থ, সুন্দর ও পিরচ্ছন্ন রাখেত ইসলাম বারবার তািকদ
কেরেছ। েযমন অন্য এক আয়ােত আেছ, ‘েতামরা িক েদখ না িকভােব
পৃিথবীর সবিকছুেক আল্লাহ েতামােদর িনয়ন্ত্রণাধীন কের িদেয়েছন।’
(সূরা হজ : ৬৫) পিরেবশ দূষণ েথেক িবশ্ব ধিরত্রীেক বাঁচেত হেল
পিরষ্কারপিরচ্ছন্নতা
অপিরহার্য।
আল্
কুরআেন
তাহারাত
ও
পিরষ্কার-পিরচ্ছন্নতা সম্পর্েক অেনকবার বলা হেয়েছ। এরশাদ হচ্েছ :
“আল্লাহ তওবাকারীেদর ভােলবােসন এবং যারা পিবত্র থােক তােদরও।”
(সূরা বাকারা : ২২২)
মহানবী (সঃ) আগুন েথেকও সতর্ক থাকেত বেলন েকননা অগ্িনকাণ্েডর ফেল
পুেড় যায় দালান-েকাঠা, ঘরবািড়, েদাকানপাট অেনক িকছু। েসখান েথেক
িনর্গত েধাঁয়া পিরেবশ দূিষত কের। অগ্িনকাণ্েড এমন সব পদার্থ পুেড়
বাতােস িমেশ যা স্বাস্থ্য ও পিরেবেশর জন্য ক্ষিতকর। হযরত আবু
মুসা আশয়ারী (রা) েথেক
েতামােদর শত্রু। েতামর্য

বর্িণত, রাসূল (সা) বেলেছন, “আগুন
যখন ঘুমােত যােব, তখন আগুন িনিভেয়

েফলেব।”
ধিরত্েরর

আর

একিট

অত্যাবশ্যকীয়

উপাদান

হচ্েছ

বৃক্ষঃ

পিরেবেশর

ভারসাম্য
অস্িতত্ব

রক্ষা ও ধিরত্রীেক বাসেযাগ্য করেত এবং
িটিকেয় রাখেত আল্লাহ সৃষ্িট কেরেছন বৃক্ষ

জীবজগেতর
।এ জন্য

বৃক্ষেক রক্ষা করা মানুেষর অপিরহার্িয কর্তব্য। এরশাদ হচ্েছ :
“আিম িবস্তৃত কেরিছ ভূিমেক ও তােত স্থাপন কেরিছ পর্বতমালা এবং
উৎপন্ন কেরিছ নয়নািভরাম িবিবধ উদ্িভদরািজ। এিট আল্লাহর অনুরাগী
বান্দােদর জন্য জ্ঞান ও উপেদশস্বরূপ।” (সূরা কাফ : ৭-৮) অন্য
আয়ােত বলা হেয়েছ, “িতিনই ভূতলেক িবস্তৃত কেরেছন এবং তােত পর্বত ও
নদী সৃষ্িট কেরেছন এবং প্রত্েযক প্রকার ফল সৃষ্িট কেরেছন েজাড়ায়
েজাড়ায়।’ (সূরা রাদ : ৩) অন্যত্র এরশাদ হেয়েছ, ‘উহারা িক লক্ষ্য
কের না? আিম উহােত প্রত্েযক প্রকােরর কেতা উৎকৃষ্ট উদ্িভদ উৎপন্ন
কেরিছ?’ (সূরা শুয়ারা)
অনুরূপভােব মহানবী (সা) গােছর প্রাণ আেছ এ সত্যিট আমােদর জািনেয়
িদেয়িছেলন। হািদেস রাসূল (সা) েথেক জানা যায়, একজন েলাক যখন
অকারেণ একিট গােছর ডাল ভােঙ তখন নবী কিরম (সা) েস েলাকিটর চুল

মৃদুভােব টান িদেয় বেলন, “তুিম েযমন শরীের আঘাত বা েকেট
ব্যথা পাও, গােছর পাতা বা ডাল িছঁড়েল গাছও েতমন ব্যথা
পিরেবেশর ভারসাম্েযর জন্য গাছ লাগাবার িশক্ষা আমরা মহানবী
েথেক পাই। িতিন বেলেছন, “যিদ তুিম মেন কেরা আগামীকাল িকয়ামত
তবু আজ একিট গাছ লাগাও।”

েগেল
পায়।
(সা)
হেব,

ধিরত্েরর আর একিট গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্েছ পাহাড়-পর্বতঃ
অনুরূপভােব িবশ্ব ধিরত্রীর কল্যােণর জন্য আল্লাহপাক সৃষ্িট
কেরেছন পাহাড়-পর্বত। ভূিমকম্প িকংবা অন্য েকােনা প্রাকৃিতক
িবপর্যেয় যােত মানুষেক িনেয় এ পৃিথবী নড়াচড়া করেত না পাের। েস
জন্য আল্লাহপাক্ পাহাড়সমূহেক েপেরেকর মেতা েগেড় িদেয়েছন বেল
এরশাদ কেরেছন, “এবং িতিন পৃিথবীেত সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন কেরেছন
যােত পৃিথবী েতামােদর িনেয় আন্েদািলত না হয়।” (সূরা আন্ নহল :
১৫) অন্যত্র বলা হেয়েছ, “িতিনই স্থাপন কেরেছন ভূপৃষ্েঠ অটল
পর্বতমালা এবং তােত েরেখেছন কল্যাণ।” (সূরা হা-মীম-আস্ সজদা :
১০) অথচ আমরা িনেজরাই পাহাড় েকেট, গাছ েকেট, পুকুর ভরাট কের
পিরেবশ ধ্বংস করিছ। পৃিথবীেক বসবােসর অেযাগ্য কের তুলিছ।
আল্লাহপাক এরশাদ কেরেছন, “েতামরা শান্িত স্থাপেনর পর িবপর্যয়
ঘটােব না।” (সূরা আরাফ : ৮৫) “এবং পৃিথবীেত িবপর্যয় সৃষ্িট কের
েবিরেয়া না।” (সূরা হুদ : ৮৫)
ধূমপােনর মাধ্যেমও বায়ু তথা পিরেবশ দূিষত হয়। পাড়া তামােকর গন্ধ
পিরেবেশর জন্য কতখািন ক্ষিতকর তা িনেয় িবজ্ঞানীরাও শঙ্িকত।
িসগােরেটর িনেকািটন এত মারাত্মক ক্ষিতকর েয, দু’েটা িসগােরেট যা
পিরমাণ িনেকািটন আেছ, তা দ্বারা েকােনা সুস্থ মানুেষর েদেহ
প্রেবশ করেল মৃত্যু িনর্ঘাত। মহানবী (সা) বেলেছন, “েয ব্যক্িত
দুগর্ন্ধযুক্ত
দ্রব্য
খায়,
েস
েযন
(ঐ
অবস্থায়)
মসিজেদর
িনকটবর্তীও না হয়। িবেশষজ্ঞেদর মত, একটা জ্বলন্ত িসগােরেট কম কের
হেলও চার হাজার িবিভন্ন ধরেনর রাসায়িনক পদার্থ িনর্গত হয়।
প্রখ্যাত িচিকৎসা িবজ্ঞানী ও দার্শিনক ইবন িসনা বেলেছন, “পৃিথবীর
এত ধুলা-বািল, েধাঁয়া ও গ্যাস যিদ মানুেষর ফুসফুেস না ঢুকেতা
তাহেল মানুষ হাজার হাজার বছর ধের সুস্থভােব েবঁেচ থাকেত পারত।”
উপসংহারঃ
পিরেশেষ বলেত পাির আমােদর অত্যাচাের এ ধিরত্রী িদন িদন উত্তপ্ত
হেয় উঠেছ। ফেল িদন িদন জীব-ৈবিচত্েরর েবঁেচ থাকা কিঠন হেয় পড়েছ।
ক্রমান্নেয় িবিভন্ন েরােগ আক্রান্ত হেয় সুস্থভােব েবঁেচ থাকার
পিরেবশ হারাচ্েছ। গ্িরন হাউজ ইেফক্েটর ফেল িবশ্েবর িকছু িকছু
িনম্নভূিম িবলীন হওয়ার আশঙ্কা েদখা িদেয়েছ। ইসলােমর সুমহান

পিরেবশ নীিতর আলােক িবশ্েবর পিরেবশক আবার সুন্দর কের যিদ গেড়
তুলত পাির। এবং িনম্েনর কাজগুেলা সম্পন্য করেত পাির তাহেল পৃিথবী
আবার সুন্দর বাসেযাগ্য হেয় উঠেব যথা১. বন-বনানী েথেক বৃক্ষ উজাড় বন্ধ করেত হেব।
৩. িবশ্েবর মারণাস্েতর প্রিতেযািগতায় িলপ্ত হওয়া বন্ধ করেত হেব।
৩, প্রাকৃিতক গ্যাস আহরণ সুষ্ঠু িনয়ম েমেন তুলেত হেব।
৪ গগনচুম্বী অট্টািলকা ৈতিরর জন্য পাহাড় কাটা বন্ধ করেত হেব।
৫. পশু-পািখ িনর্িবচাের িশকার করা বন্ধ করেত হেব।
৬. কল-কারখানার বর্জ্য িনষ্কাষেণর যথাযথ ব্যবস্থা থাকেত হেব এবং
যত্রতত্র প্লাস্িটক ও পিলিথন ব্যাবহার বন্ধ করেত হেব
৭, যানবাহেনর িবষাক্ত েধাঁয়ার িবরুদ্ধ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ
করেত হেব।
৮. জনসাধারণেক পিরেবশ সম্পর্েক আেরা অিধক সেচতন কের তুলেত হেব।
প্রেয়াজেন সরকারেক এ জন্য প্রেয়াজনীয় আইন রচনা কের প্রিতকােরর
ব্যবস্থা িনেত হেব। পিরেবশ দূষেণর জন্য েক বা কারা দায়ী? তার
জন্য পারস্পিরক েদাষােরাপ বন্ধ কের একেজােগ সকেল সম্িমিলতভােব
কাজ করেত হেব এবং প্রিতিনয়ত আমােদর উপলব্িধ করেত হেব েয, ভিবষ্যৎ
বংশধরেদর জন্য আমরা িক পৃিথবী েরেখ যাচ্িছ?
েলখকঃ ডাঃ হােফজ মাওলানা েমাঃ সাইফুল্লাহ মানসুর
সাধারণ সম্পাদক
উপকুল বাচাঁও আন্েদালন
খুলনা িবভাগ
আ/২২ এপ্িরল, ২০১৮

খােলদা
১০ েম

‘আনিফট’পরবর্তী

শুনািন

িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : কারাবন্দী িবএনিপ েচয়ারপারসন খােলদা িজয়ােক‘আনিফট’জািনেয়
আদালেত হািজর কেরিন কারা কর্তৃপক্ষ। তার অনুপস্িথেত িজয়া

চ্যািরেটবল ট্রাস্ট দুর্নীিত মামলার পরবর্তী যুক্িততর্ক শুনািনর
জন্য আগামী ১০ েম িদন ধার্য কেরেছন আদালত।
েরাববার (২২ এিপল) ঢাকার িবেশষ জজ আদালত-৫-এর িবচারক েমা.
আখতারুজ্জামান এই িদন ধার্য কেরন। এই মামলায় খােলদা িজয়ার
জািমেনর েময়াদ বাড়ােনা হেয়েছ।
খােলদা িজয়া অসুস্থ থাকায় এিদন তােক আদালেত হািজর না কের আদালেত
িলিখত পাঠান কারা কর্তৃপক্ষ। আদালত আেবদন গ্রহণ কের যুক্িততর্েকর
শুনািনর জন্য নতুন এ িদন ধার্য কেরন।
এর আেগ গত ২৫ েফব্রুয়াির দুদেকর আইনজীবী েমাশাররফ েহােসন কাজল
খােলদা িজয়ােক আদালেত হািজর করার জন্য িপডব্িলউ ইস্যুর একিট
আেবদন কেরন।
িতিন আদালতেক জানান, খােলদা িজয়া এ মামলার গুরুত্বপূর্ণ আসািম।
মামলার শুনািনেত তার উপস্িথিত প্রেয়াজন।
২০১১ সােলর ৮ আগস্ট খােলদা িজয়াসহ চারজেনর িবরুদ্েধ ৩ েকািট ১৫
লাখ ৪৩ হাজার টাকা আত্মসােতর অিভেযােগ িজয়া চ্যািরেটবল ট্রাস্ট
মামলা দােয়র কের দুদক। এ মামলায় ২০১২ সােলর ১৬ জানুয়াির আদালেত
অিভেযাগপত্র দািখল কের দুদক।
মামলািটেত িবএনিপ েনতা হািরছ েচৗধুরী এবং তার তৎকালীন একান্ত
সিচব িজয়াউল ইসলাম মুন্না ও ঢাকা িসিট করেপােরশেনর সােবক েময়র
সােদক েহােসন েখাকার একান্ত সিচব মিনরুল ইসলাম খান আসািম।
এিদেক,

িজয়া

অরফােনজ

ট্রাস্ট

মামলায়

গত

৮

েফব্রুয়াির

খােলদা

িজয়ােক ৫ বছর কারাদণ্ড েদন একই আদালেতর িবচারক ড. আখতারুজ্জামান।
এরপর েথেক িতিন নািজম উদ্িদন েরােডর পুরেনা েকন্দ্রীয় কারাগাের
আেছন।
িনউজিবিড৭১/আ/২২ এপ্িরল, ২০১৮

নরিসংদী কেলজ ছাত্রেক ৬ টুকরা
কের খুন
িনউজিবিড৭১ডটকম
সাইফুল ইসলাম রুদ্র, নরিসংদী কেরসপন্েডন্ট : নরিসংদী সদের
চাঞ্চল্যকর ৬ টুকরা কের কেলজ ছাত্র েমাঃ েখার্েশদেক খুন করার
অপরােধ আসামী এ্যািমেক ১০ বছেরর সশ্রম কারাদন্ড ও ১০ হাজার টাকা
অর্থদন্ড; অর্থদন্ড অনাদােয় আরও ২ বৎসর িবনাশ্রম কারাদন্ড
িদেয়েছন আদালত।
আজ বৃহস্পিতবার দুপুের নরিসংদীর অিতিরক্ত দায়রা জজ আদালেতর
িবচারক ফােতমা নজীব এ রায় েদন।সাজাপ্রাপ্ত আসামী হেলন- কািরফা
সুলতানা এ্যািম, িপতা- েগালাম িকবিরয়া, মাতা- কল্পনা আক্তার,
সাং- গাবতলী, থানা ও েজলা – নরিসংদী।
আসািমপক্েষর আইনজীবী অ্যাডেভােকট বেলন, আমরা ন্যায়িবচার পাইিন।
তাই এ রােয়র িবরুদ্েধ আমরা উচ্চ আদালেত আিপল করেবা।পাশাপািশ এ
রােয় অসন্েতাষ প্রকাশ কেরেছ কেলজ ছাত্র েখার্েশেদর পিরবার। তারা
আসািমেদর মৃত্যুদন্ড আশা কেরিছল।
আদালত সূত্ের জানা েগেছ, ২০১৫ সােলর ২২ েসপ্েটম্বর নরিসংদী মেডল
থানাধীন েসানাতলা এলাকায় হাত, পা, মাথা িবহীন একিট মৃতেদহ সহ
একজন মিহলােক জনগণ ধৃত কের। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা েসখােন উপস্িথত
হেল উপস্িথত েলাকজন উক্ত মিহলােক তার িনকট হস্তান্তর কের।
এ ঘটনায় িনহত েগালােপর বড় ভাই েমেহরপাড়া ইউিনয়ন পিরষেদর সদস্য
েমাস্তফা েহােসন বাদী হেয় সদর মেডল থানায় ১৫ জেনর িবরুদ্েধ হত্যা
মামলা কেরন।এই ঘটনার সত্যতা স্বীকার কের িনহত কেলজ ছাত্র
েখার্েশেদর পিরবার থানায় একিট িজিড কের।
নরিসংদী মেডল থানার িজ.িড নং- ১৩৬৮, তািরখ- ২২/০৯/২০১৫ ইং। পের
আদালেত
চার্টিশট
িদেল
আদালত
চার্টিশটিট
আমেল
িনেয়
আজ
বৃিহস্পিতবার দুপুের এই মামলার রায় েঘাষনা কেরন।
রােয় আদালত বেলন েয, এ্যািমর িবরুদ্েধ আনা অিভেযাগ Penal Code এর
৩০৪ (ওও) ধারার অপরাধ সন্েদহাতীতভােব প্রমািণত হওয়ায় তােক উক্ত
ধারায় েদাষী সাব্যস্তক্রেম ১০ বছেরর সশ্রম কারাদন্ড ও ১০ হাজার

টাকা অর্থদন্ড; অর্থদন্ড অনাদােয় আরও ২ বৎসর িবনাশ্রম কারাদন্ড
িদেয়েছন আদালত।
িনউজিবিড৭১/আ/১৯ এপ্িরল, ২০১৮

েছেল
হত্যার
যাবজ্জীবন

দােয়

বাবার

িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা :রংপুেরর বদরগঞ্েজ েছেলেক কুিপেয় হত্যার দােয় বাবা আিমনুল
ইসলােমর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হেয়েছ। বৃহস্পিতবার (১৯ এপ্িরল)
দুপুের েজলা ও দায়রা জজ এিবএম িনজামুল হক এ রায় েদন। এই সময়
অিভযুক্ত আিমনুল আদালেত উপস্িথত িছেলন।
মামলা সূত্ের জানা েগেছ, রায়হান কবীর (২২) বদরগঞ্েজর েলাহানীপাড়া
ইউিনয়েনর েমাসলমারী গ্রােমর আিমনুল ইসলােমর েছেল। আর রুপািল েবগম
িমঠাপুকুর উপেজলার বড়বালা ইউিনয়েনর ছড়ান আটফুিনয়ার চর গ্রােমর
আব্দুস েসাবহােনর েমেয়।
২০১১ সােল তােদর িবেয় হয়। িবেয়র পর েথেক পািরবািরক নানা িবষয়
িনেয় রুপািলর সঙ্েগ তার শ্বশুর আিমনুল অসদাচরণ করেত থােকন।
একপর্যােয় রুপািল অিতষ্ঠ হেয় তার স্বামী রায়হােনর সঙ্েগ পরামর্শ
কের বাবার বািড় চেল যায়। েসখােন একিট কন্যা সন্তান প্রসব কের।
মামলায় বলা হয়-২০১৪ সােলর ৩১ িডেসম্বর রুপািল তার স্বামীর সঙ্েগ
শ্বশুর বািড় িফের আেস। ওই িদন িবকােল িনজ বািড়েত আিমনুেলর সঙ্েগ
েছেল রায়হােনর বাকিবতণ্ডা ও ধস্তাধস্িত হয়। একপর্যােয় আিমনুল তার
হােত থাকা চাকু িদেয় রায়হানেক কুিপেয় হত্যা কের। এ ঘটনায় ওইিদনই
রায়হােনর স্ত্রী রুপািল েবগম বাদী হেয় আিমনুলেক আসািম কের
বদরগঞ্জ থানায় হত্যা মামলা দােয়র কেরন।
মামলার তদন্ত কর্মকর্তা তৎকালীন বদরগঞ্জ থানার উপ-পিরদর্শক ৈতয়ব
আলী সরকার তদন্ত েশেষ ২০১৫ সােলর ২১ এপ্িরল আদালেত অিভেযাগপত্র

দািখল কেরন। বৃহস্পিতবার (১৯ এপ্িরল) িবচারক আিমনুল ইসলােমর
যাবজ্জীবন কারাদণ্ডােদশ ও ২০ হাজার টাকা জিরমানা অনাদােয় আরও ছয়
মােসর কারাদণ্ড েদন।
বাদী পক্েষ মামলা পিরচালনা কেরন পাবিলক প্রিসিকউটর (িপিপ) আব্দুল
মােলক এবং আসািম পক্েষ িছেলন অ্যাডেভােকট েরজাউল হায়দার খান
েখাকন। বাদী পক্েষর আইনিজবী রােয় সন্েতাষ প্রকাশ করেলও আসািম
পক্েষর আইনজীবী এই রােয়র িবরুদ্েধ উচ্চ আদালেত আিপল করেবন বেল
জানান।
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