‘েশখ হািসনা হত্যােচষ্টা’
জনেক ২০ বছেরর কারাদণ্ড
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনােক হত্যােচষ্টার
জনেক ২০ বছেরর কারাদণ্ড িদেয়েছন আদালত।
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তেব মামলার অপর একজন আসামীেক অিভেযাগ েথেক মুক্িত েদয়া হেয়েছ।
প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনােক হত্যােচষ্টার অিভেযােগ মামলার রায়
েরাববার সকােল েঘাষণা করা হয়।
সকােল পুরান ঢাকার নািজমউদ্িদন েরােডর অস্থায়ী এজলােস বর্তমান
প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনােক হত্যােচষ্টার অিভেযােগ করা মামলায় ১১
জনেক ২০ বছর কের কারাদণ্ড িদেয়েছন আদালত। মামলার অপর এক আসািমেক
েবকসুর খালাস েদয়া হেয়েছ।
অিভযুক্ত ১২ জেনর মধ্েয ১১ জনেক ২০ বছর কের কারাদণ্ড ও
প্রত্েযকেক ২০ হাজার টাকা কের জিরমানা, অনাদােয় আরও ৬ মােসর
কারাদণ্েডর আেদশ েদন।
দুপুের ঢাকার চতুর্থ অিতিরক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালেত অিভযুক্ত
১২ জেনর মধ্েয ১১ জনেক যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও প্রত্েযকেক ২০ হাজার
টাকা কের জিরমানা, অনাদােয় আরও ৬ মােসর কারাদণ্েডর আেদশ েদন।
মামলার অপর এক আসািমেক েবকসুর খালাস েদয়া হেয়েছ।
দণ্ডপ্রাপ্তরা হেলন- েগালাম সােরায়ার ওরেফ মামুন, জজ িময়া,
ফ্িরডম েসােহল, ৈসয়দ নাজমুল মাকসুদ মুরাদ, গাজী ইমাম েহােসন,
খন্দকার আিমরুল ইসলাম কাজল, িমজানুর রহমান, েমা. শাজাহান বালু,
েলফেটন্যান্ট কর্েনল আবদুর রশীদ, জাফর আহম্মদ ও এইচ কিবর।
তােদর মধ্েয প্রথম চারজন কারাগাের, পেরর চারজন জািমেন ও েশেষর
িতনজন পলাতক রেয়েছন। রােয় েহামােয়ন কিবরেক খালাস েদয়া হয়। িতিন
বর্তমােন জািমেন মুক্ত রেয়েছন।
আদালত সূত্র জানায়, েশখ হািসনােক হত্যার উদ্েদশ্েয ১৯৮৯ সােলর ১০
আগস্ট মধ্য রােত ফ্িরডম পার্িটর েনতৃত্েব বঙ্গবন্ধুর ধানমণ্িডর
৩২ নম্বেরর বাসভবেন গুিল ও গ্েরেনড িনক্েষপ করা হয়। ওই সময়

বািড়েতই িছেলন েশখ হািসনা। ওই ঘটনায় বািড়র িনরাপত্তার দািয়ত্েব
থাকা পুিলশ কনস্েটবল জিহরুল ইসলাম মামলািট কেরন।
মামলার এজাহাের বলা হয়, ফ্িরডম পার্িটর সদস্য কাজল ও কিবেরর
েনতৃত্েব ১০-১২ জেনর একিট দল ৩২ নম্বেরর বািড়েত অতর্িকত
গুিলবর্ষণ ও েবামা হামলা কের। হামলাকারীরা তখন ‘কর্েনল ফারুকরিশদ িজন্দাবাদ’ বেল স্েলাগান িদেত িদেত পািলেয় যায়। তদন্ত েশেষ
১৯৯৭ সােলর ২০ েফব্রুয়াির এ মামলায় পৃথক দুিট চার্জিশট দািখল করা
হয়। দুিট চার্জিশেট আসািমরা একই।
২০০৯ সােলর ৫ জুলাই আসািমেদর িবরুদ্েধ চার্জ (অিভেযাগ) গঠন কেরন
আদালত। দীর্ঘ ২৮ বছর পর আেলািচত এই মামলার রায় েঘাষণা করেলন
আদালত।
িনউজিবিড৭১/এম/২৯ অক্েটাবর , ২০১৭
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নজরুল ইসলাম েতাফা : েহমন্েতর েশেষ শীেতর ঠান্ডা পরেশ মােঝই
বাঙািলর কােছ েখজুর গােছর রেস িনেজেক ডুিবেয় েনওয়ার সুন্দর এক
মাধ্যম আবহমান বাংলার চাষী। একেঘেয়িম যান্ত্িরকতার জীবেন অেনক
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গ্রামীণ
সংস্কৃিতর এই ৈশল্পীক ঐিতহ্েযর চরম প্রােণাচ্ছলতায় আসেলই ঋতুচক্র
বছর ঘুেরই েদখা েদয় বারবার। এই শীত কাল গ্রামীণ মানুেষর জীবনজীিবকার ক্েষত্ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, গ্রামীণ জীবেন শীত আেস
িবেশষ কের চাষীেদর কােছ েস েতা িবিভন্ন মাত্রায় রূপ িনেয়। স্বপ্ন
আর প্রত্যাশায় তােদর অেনক খািন েখজুর গােছর সঙ্েগ অঙ্গাঅঙ্িগ
বসবাস হেয় যায়। নানা ভােব জিড়ত চাষীর জীবন সংগ্রােম বহু কষ্েটর

মােঝ অেনক প্রাপ্িতই যুক্ত হয় বাংলার এই জনপ্িরয় তরুবৃক্ষ েখজুর
গােছর সঙ্েগ। ভূিমহীন চাষী, প্রান্িতক চাষী বা দািরদ্রক্িলষ্ট
মানুেষর জন্য এই সময়টা হয় অেনক আনন্দদায়ক। কারণ, গাছই েতা চাষীর
অন্নদাতা। তােদর েখজুর গােছর যত্ন-আত্িত না করেল েয রস িমলেব না।
আর রস না িমলেল গুড় হেব িক কের। পাটািল না েদখেল েযন ঘুম আেস না
চাষীর। চাষী তােদর েমেয় বা বউেয়র হােতর কাঁচা সুপািরর কিচ পান
গােল ভের বাঁেশর ডািল মাথায় কের গঞ্েজ বা দূর্বতী হােট যােবই বা
িক কের। পাটািল গুেড়র িমষ্িটমধুর গন্েধ চাষীরা িবক্রয় কােজ না
থাকেল েপেট ভােত বাঁচেব িক কের। শীত আেমেজ প্রকৃিতর মাঝ হেত
সংগীিহত েখজুর রস চাষীরা েযন চেষ েবড়ায় সকাল, িবেকল ও সন্ধ্যায়
েমেঠা পথ ধের, তারই বিহঃপ্রকােশ েযন চমৎকার নান্দিনকতা এবং অপরূপ
দৃশ্য অনুভব কের, তা েযন অবশ্যই এক ৈশল্পীকতার িনদর্শন। এমন
ৈশল্পীক আস্থা ও িবশ্বাসেক িনেয় প্রকৃিতর মােঝ িবশাল আকৃিতর এক
কুয়াশা চাদের মুিড় িদেত হয়। এই শীেতকােল রূপ েসৗন্দর্েযর আর একিট
উপােদয় সামগ্রী খাঁিট শিরয়া েতল, যা শরীের মািলশ কের অেনকাংেশই
ত্বেকর মশ্িরণতা এবং ঠান্ডা দূর কের েখজুর গােছ উঠেত। গ্রােম খুব
েভাের েখজুর গাছ হেত রেসর হািড় নািমেয় আনেত ব্যস্ত হন চাষী।
রােতর এ িহমশীতল রস েভাের হাড় কাঁপািন ঠান্ডায় গাছ েথেক নািমেয়
খাওয়ার েয স্বাদ তা এেকবােরই েযন খুব আলাদা। আসেল েভার েবলায় রস
েখেল শীত আেরা অেনক জাঁিকেয় বেস। আবার শীেত শরীর কাঁপািনর এক
স্পন্দন েযন চরম মজা দায়ক। শীত লােগ লাগুক না েকন, তবুও রস
খাওয়ার েকান িবরাম েনই। এক গ্লাস, দুই গ্লাস খাওয়ার পরপরই কাঁপেত
কাঁপেত েযন আরও এক গ্লাস মুিড় িমিশেয় মুেখ তুেল চুমক েদয়া আর
েরাদ েপাহােনা েস েয িক আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করা দূরহ। এই শীেতর
কুয়াশা ঢাকা সকােল গ্রােমর েছেল েমেয়রা ঘুম েথেক খুব েভাের উেঠ
হাত মুখ ধুেয় খড় কুেটায় আগুন জ্েবেল হাত পা গরম কের এবং অেপক্ষা
কের কখন েরােদর েতজ প্রখর হেব। তােদর েরাদ েপাহােনার আরােমর
সঙ্েগ আরও অেপক্ষা, তা হেলা তােদর প্িরয় েখঁজুর রস। কখন েয আেস
আর তখনই খােব। েস রস আসেল যথা সমেয় হািজর হেল তােদর কােছ েযন
আনন্দ উল্লােসর েকানই কমিত হয়না। গ্রামবাংলার অভাবী েমেয়রা রংেব
রংেয়র েযসব েখজুর পাতায় েখজুর পািট ৈতরী কের তার উপরই েযন চেল রস
খাওয়ার আসর। উপার্যেনর জন্যই েখজুর পাতা শুিকেয় তা িদেয় েখজুর
পািট ৈতরী পর িবক্রয় কের সংসােরর িকছুটা অর্থ সংেকালান হয়।
সুতরাং এই েখজুেরর পািটেতই গ্রােমর অেনক পিরবার ঘুমােনা কােজ তা
ব্যবহার কের। েখজুর পাতায় এক ধরেনর সােহবী টুিপও ৈতির হয়।
েখজুেরর পাতা, ডাল এবং গাছ শুিকেয় জ্বালািন িহেসেব ব্যবহার হেয়
থােক। আর েমারুব্বা ৈতিরেতও েখজুর কাটার ব্যবহার প্রচিলত আেছ। এক

কথায় বলা চেল েখজুর গােছর পাতার ও ডাল েসেতা কবর পর্যন্ত চেল
যায়।
েখজুর গাছ ছয় সাত বছর বয়স েথেক রস েদওয়া শুরু কের। পঁিচশ েথেক
ত্িরশ বছর পর্যন্ত রস েদয়। গাছ পুরেনা হেয় েগেল রস কেম যায়। আর
পুরেনা েখজুর গােছর রস খুব িমষ্িট হয়। মাঝ বয়সী গাছ েথেক সবেচেয়
েবিশ রস পাওয়া যায়। েবিশ রস সংগ্রহ করা গােছর জন্য অবার অেনক
ক্ষিতকর। রস সংগ্রেহর জন্য কার্িতক মােস েখজুর গাছ কাটা শুরু হয়।
কার্িতক মাস েথেকই রস পাওয়া যায়। রেসর ধারা চলেত থােক ফাল্গুন
মাস পর্যন্ত। শীেতর সঙ্েগ রস ঝরার ঘিনষ্ঠ সম্পর্ক আেছ। শীত যত
েবিশ পড়েব তত েবিশ রস ঝরেব। রেসর স্বাদও তত িমষ্িট হেব।
অগ্রহায়ণ, েপৗষ, মাঘ মাস হেলা রেসর ভর েমৗসুম। অগ্রহায়ণ েথেক
ফাল্গুন মাস পর্যন্ত একিট েখজুর গােছ মােস ৪০ েকিজ রস পাওয়া েযেত
পােব। েখজুর গাছ শুধু রস িদেয়ই ক্ষান্ত হয় না। শুকেনা েখজুের
েভষজ গুন অেনক রেয়েছ, েখজুেরর বীজগুেলা বািহর কের িনেয় দুেধ
েখজুর গুেলা িমিশেয় ভাল ভােব ফুিটেয় গরম কের এই দুধ, েখজুর
ঠান্ডা কের িশশুেক খাওয়ােল শক্িত বােড়৷ আবার একিট শুকেনা েখজুেরর
ফেলর পুষ্িট মান তুেল ধের বলা যায়, প্রায় ৭৫-৮০% শর্করা, ২% আিমষ
এবং প্রায় ২.৫% স্েনহজাতীয় পদার্থ থােক। ১০০ গ্রাম শাঁেস ২০ ভাগ
পািন, ৬০-৬৫ ভাগ শর্করা, ২ ভাগ আিমষ এবং খুব সামান্য কপার,
সালফার, ম্যাগেনিসয়াম,
েখাঁেজ পাওয়া যায়।
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চাষীরা িদেনর েবিশর ভাগ সময় কাটান এ গােছ েথেক েস গােছ। মািটেত
পা েফলার ফুরসতটুকুও পায় না অভাবী এই মানুষ গুেলা। শীত আসা
মাত্রই েখজুর গাছ ‘েতালার জন্য’ অেনক আেগ েথেকই সকাল-সন্ধ্যায়
েযন েলেগ থােক চাষী। েখজুর গাছ িবেশষ কায়দায় কাটেত হয়। আর এই গাছ
গুেলা কােট যারা তােদরেক ‘গািছ’ বলা হয়। তারা িবিভন্ন উপকরণ
সমন্বেয় গািছ নাম ধাির মানুষ পিরচ্ছন্ন ভােব গাছ কাটার জন্য
ব্যস্ত হেয় যান। তারা গাছ কাটেত ব্যবহার কেরন দা, দিড়, এক টুকেরা
চামড়া বা পুরেনা বস্তা আবার দা রাখার জন্য বাঁশ িদেয় ৈতির থিল বা
ঝাঁিপ। েস ঝাঁিপ গািছরা রিশ িদেয় খুব যত্েন দা েরেখ এ গাছ েথেক
েস গােছ উঠা, নামা কের সুিবধা পায়। আবার েকামের েবশ িকছু চামড়া
বা বস্তা েবঁেধ েনয় েযন গােছ উঠা নামায় েকান প্রকার সমস্যা না।
গাছ কাটার জন্য গািছ শরীেরর ভারসাম্য রক্ষার সময় েকামর বরাবর
গােছর সঙ্েগ দিড় েবঁেধ েনয়। দিড়টা িবেশষভােব ৈতির করা হয়। এই
দিড়র দুই মাথায় িবেশষ কায়দায় িগট েদওয়া থােক। গােছ উঠার সময় গািছ

অিত সহেজ মুহূর্েতর মধ্েয িগঁট দুিট জুেড় িদেয় িনেজর জন্য গােছ
উঠার িনরাপদ ব্যবস্থা কের েনয়।
রস জ্বাল িদেত েয পিরমাণ জ্বালািনর প্রেয়াজন তা পাওয়া যায় না এমন
আক্েষেপ চাষীর বউ ঝগড়া করেলও চােলর আটায় ৈতির ভাপা িপঠা েখজুেরর
গাঢ় রেস িভিজেয় খাওয়ার পর েযন সব রাগ মািট হেয় যায়। আবার কখনও
সখনও চাষীর বউেক এক প্রকার সান্তনা িদেয় বেল অভােবর সংসাের যা
আেছ তা িদেয় এ েপশা চালােল বাঁচা যােব িক কের। বছের পাঁচ মাস
ধেরই েতা েখজুর গাছ েকেট রস সংগ্রহ করা হয় আর তা খড়কুটার
জ্বালািনেত গুড় বািনেয় বাজাের িবক্ির হয় বেলই েকান মেত েপট চলেছ।
বউ আবার মুচিক হািস িদেয়ই বেল, সংসার চলেছ েতা ভােলাই িকন্তু
েমেয়র িবেয়র জন্য ভােবা িকছু। তার েতা িবেয়র বয়স হেয়েছ, এমন কথাও
চেল আেস েখজুর গািছর েছাট্ট পিরবাের। চাষীর েখয়াল েতা আেছ ৈবিক
তেব আরও পিরশ্রম ও কষ্ট করার প্রেয়াজন হেব, সামেনর শীেত চাষীর
ইচ্ছা আেরাও েবশ িকছু েখজুর গাছ বর্গা িনেলই েমেয়র িবেয়র িকছু
টাকা হােত আসেব। এমন কথা সচরাচর শুনা যায় েখজুর চািষর কন্েঠ।
চািষর আদেরর িববািহত েমেয় জামাইেক দাওয়াত িদেয় েখজুর রেসর িপঠা
পােয়েসর ৈতরী আেয়াজেন চরম ধুম পেড়। চাষীর েমেয়, বউ িঝেয়রা
েখজুেরর রস বা গুড় ৈতিরেত অত্যন্ত ব্যস্ত সকােলর মেনারম পিরেবেশ
উপেভাগ কের। এমন এক চমৎকার দৃশ্য বড়ই ৈশল্িপক উপাখ্যান। শুধুই িক
তাই, শীেতর এই সকােল রস বা পাটািল গুড় ৈতরীেত জ্বালানীর পােশ বেস
অথবা েলপমুিড় িদেয় িচড়া, মুিড়র েমায়া খাওয়ার মজার পিরেবশ চাষীর
পিরবােরর আবাল-বৃদ্ধ-বিনতা সহ আদেরর েমেয় জামাই ভুল কের না।
তােদর শীেতর উপােদয় খাবার েখজুেরর রস সংগ্রেহ ব্যস্ত চাষীরা এ
গাছ েথেক ও গােছ েখজুর রস সংগ্রেহ শীত কাঁপািন কন্েঠ গান ধের।
রস জ্বাল িদেয় ৈতির হেব গুড়। েসই গুেড়র আবার রকমেফর আেছ। েযমন,
পাটািল গুড়, েঝালা গুড়। এ সব গুড় িবিভন্ন ভােব খাওয়া হয়। শীেতর
েখজুর গােছর রস হেত েয গুেড় ৈতির তা িদেয় দুেধর িপঠা, পুিলিপঠা,
েসম িপঠা আেরা কত িকেয িপঠা ৈতরী হয় তা না েখেল এেকবাের জীবনই
বৃথা। পাটািল গুড় িদেয় মুিড়র েমায়া খাওয়া ও েঝালা গুেড়র সিহত
মচমেচ মুিড় খাওয়ার জনপ্িরয়তা গ্রামীণ শুধুই মানুেষর রেয়েছ।
এমিনেতই তারা েখজুর গুড় গ্রােমর অেনেকই খায়। তেব েখজুেরর রস িদেয়
ৈতির রেসর িপঠা খুবই সুস্বাদু হেয় থােক। আর েখজুর গুেড়র প্রচিলত
সন্েদশ হয় তার স্বাদ অপূর্ব। শখ কের অেনক চািষরা চা খাওয়ার েনশায়
ঘেরই চা বািনেয় খায় েখজুর গুড়েক উপজীব্য কের।
শীত তার িবিচত্র রূপ ও রস িনেয় হািজর হয় গ্রাম বাংলায়। নবান্ন

উৎসব িকংবা শীেতর িপঠা পােয়শ ৈতিরর উৎসব শীেত ঘটা কেরই হয়। শীেত
িচরায়ত যা িকছু সৃষ্িটর িনয়ামত, তা উপলব্িধ করেত চাইেল অবশ্যই
গ্রােম েযেত হেব। শীেতর িনরবতার অস্িতত্ব েসৗন্দর্য মন্িডত
বাংলােদেশর ষড় ঋতুর এক ঐিতহ্য িহেসেব প্রিতয়মান হয় েখজুর গাছ।
আশ্িবেনর শুরু েথেকই চাষীরা েখজুর গাছ েতালা এবং পিরচর্যায়
ব্যস্ত হেয় পেড়ন। এই উপযুক্ত সময় তারা িনর্ধারণ কের মােঘর ‘বাঘা
শীেত’ গুড় িবক্িরয় এবং ৈতরীর প্রক্িরয়া েযন েশষ হয়। তােদর
প্রক্িরয়াজাত েখজুর গুড়, পাটািল বা রস সারা বছর সংগ্রহ কের রােখ
েকান েকান গ্রােমর গৃহস্থ পিরবার। গ্রােমর বাজার গুেলােতও জমজমাট
হেয় ওেঠ েখজুর রস এবং গুেড়। প্রকৃত পক্েষই শীেত উৎসব মুখর হেয়
উেঠ গ্রামবাংলা। জলাভূিম এবং িকছু পাহািড় ভূিম বােদ এেদেশ এমন
েকােনা অঞ্চল েনই, েযখােন েখজুর গাছ জন্েম না। তেব েদেশর দক্িষণপশ্িচমা অঞ্চেল েখজুর গুড় বািণজ্িযকভােবই উৎপািদত হয়।
গাছ কাটার জন্য গােছর মাথার এক িদেকর শাখা েকেট েচঁেছ পিরষ্কার
কের েসই কাটা অংেশরই িনচ বরাবর দুিট খাঁজ কাটার প্রেয়াজন পেড়। েস
খাঁজ েথেক কেয়ক ইঞ্িচ িনেচ একিট সরু পথ েবর করা হয়। এই সরু পেথর
িনেচ বাঁেশর ৈতির নলী বসােনা হয়। এই নলী েবেয় হািড়েত রস পেড়।
নলীর পােশ বাঁেশর ৈতির িখল বসােনা হয়। েস িখেলই মািটর
টািঙেয় রাখা হয়। িবেকল েথেক হািড়েত রস জমা হেত হেতই
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রাত্িরেত হােড় পূর্ণ হয়। গাছ কাটার পর দুই িতন িদন রস পাওয়া যায়।
প্রথম িদেনর রসেক বেল িজরান কাট। িজরান কাট রস খুবই সুস্বাদু।
প্রথম িদেনর রস েথেক ভােলা পাটািল গুড় ৈতির হয়। দ্িবতীয় িদেনর
রসেক বেল েদাকাট। তৃতীয় িদেনর রসেক বেল েতকাট। রেসর জন্য েখজুর
গােছ একবার কাটার পর আবারও পাঁচ ছয় িদন পর কাটেত হয়। গােছর কাটা
অংশ শুকােনার জন্য এসময় েদওয়া প্রেয়াজন পেড়। েখজুর গাছ কাটা অংশ
শুকােনার সুিবধার জন্যই সাধারণত পূর্ব ও পশ্িচম িদেক গাছ কাটা
হয়। যােত সূর্েযর আেলা সরাসির কাটা অংেশ পেড়।
গাছ েথেক রস সংগ্রেহর জন্য মািটর হািড় ব্যবহার করা হয়। হািড়েক
আবার অেনেক বেল ভাঁড়। িঠলা িহেসেবও হািড়র নাম ব্যবহার হয়। েয যাই
বলুক না েকন, ভাঁড়িট আসেলই খুব েছাট আকৃিতর কলেসর মেতা হেয় থােক।
মাঝাির আকৃিতর দশ বা পেনেরা ভাঁড় রস জ্বাল িদেয়ই এক ভাঁড় গুড় হয়।
েসই এক ভাঁড় গুেড়র ওজন ছয় েথেক আট েকিজর মেতা বলা চেল। গুড় ৈতিরর
জন্য রস জ্বাল েদওয়া হয় মািটর জালায় বা িটেনর তাপােল। খুব সকােল
রস নািমেয় এেনই জ্বালােনা হয়। জ্বাল িদেত িদেত এক সময় রস ঘন হেয়
গুড় হেয় যায়। এ গুেড়র িকছু অংশ তাপােলর এক পােশ িনেয় িবেশষ ভােব

ৈতির একিট েখজুর ডাল িদেয় ঘষেত হয়। ঘষেত ঘষেত এই অংশটুকু শক্ত
হেয় যায়। আর শক্ত অংশেকই আবার েকউ েকউ বীজ বেল থােক। বীেজর সঙ্েগ
তাপােলর বািক গুড় িমিশেয় স্বল্পক্ষেণর মধ্েয গুড় জমাট বাঁধেত
শুরু কের। তখন এ গুড় মািটর হাঁিড় বা িবিভন্ন আকৃিতর পাত্ের রাখার
প্রেয়াজন পেড়। েস গুড় েদখেল বুঝা যােব, এেকবাের জমাট েবঁেধ
পাত্েরর আকৃিত ধারণ কেরেছ।
দক্িষণ-পশ্িচমাঞ্চেল বহুকাল ধের েপশাদার েখজুর গাছ কািটেয় আেছ।
স্থানীয় ভাষায় এেদর বলা হয় গািছ। কার্িতক মােসর শুরু হেত ৈচত্েরর
েশষ পর্যন্ত তারা েখজুর গাছ কাটায় িনেয়ািজত থােক। েযসব চািষর
স্বল্প সংখ্যক েখজুর গাছ আেছ িনেজরাই তারা তা কােট থােক। তারাই
রস পােড় ও বািড়েত িনেয় এেস জ্বাল িদেয় গুড় ৈতির কের। শীেতর এ
প্রেকাপ যত েবিশ হয়, রসও তত েবিশ পান চাষী। রস গােছ যখন কেম যায়
তখন েস রেসর স্বাদ েযন েবশী হয়। এ রসেক ‘িজরান কাট’ রস বেল,
গন্েধও এ রস হয় সবেচেয় উত্তম। এই ‘িজরান কাট’ রস নামােনার পর
আবারও রেসর ভাঁড় বা কলস গােছ টাঙােল তখন এই েখজুর গাছ হেত েয রস
পাওয়া যােব তা ‘উলাকাটা’ রস। গ্রাম বাংলায় এই শীেতর কুয়াশাচ্ছন্ন
পিরেবেশ যারা েখজুর বেনর চাষ কের তারাই েতা গভীব রােত েখজুর রস
নািমেয় উনুেনর আগুেন জ্বালােত ব্যস্ত হয়। সত্িযই এমন দৃশ্য েদখা
যায় েখজুর বেনর পােশ উঁচু িভটায়। এমন িনিবড় স্তব্ধতার মধ্েযও েযন
জীবন সংগ্রােম তােদর মজার স্পন্দন উপলব্িধ হয়। উনুেনর পােশই থােক
গািছ বা শ্রিমক মজুর, তােদর থাকবার জন্য বানায় কুঁেড় ঘর, েখজুেরর
পাতা িকংবা িবচািল িদেয় ছাওয়া হয়। কান পাতেল েশানা যায়, গািছয়া
িনঃসঙ্গতা কাটােত গ্রাম এলাকায় প্রচিলত িবিভন্ন ধরেনর গান েগেয়
থােক। তােদর সুের আেছ অদ্ভুত প্রাণময়তা ও আেবগ, সহেজই হূদেয়
ছুঁেয় যাওয়ার মেতা।
পত্রবৃন্েত আবৃত েখজুেরর কাণ্ডিট সরল, েগালাকৃিত এবং ধূসর বর্েণর
হয়। মাথায় মুকুেটর মেতা ছড়ােনা পাতা গুেলা উর্ধ্বমুখী ও ছুিরর
ফলার মেতা তীক্ষ্ণ। েখজুেরর ‘িভন্নবাসী’ গােছ স্ত্রী ফুল ও পুরুষ
ফুল আলাদা ভােবই গােছ জন্মায়। েখজুর গােছর পুং পুষ্পমঞ্জরী
খােটা, ফুল সাদা েমাচার মত বা িঘেয় রেঙর মেতা েদখেত হয়। েখজুর
গােছর পিরপক্ক এ ফুেলর েমাচায় ঝাকুিন িদেলই ধুলার মেতা পুংেরণু
বািহর হেত েদখা যায়। আবার স্ত্রী পুষ্প মঞ্জরী লম্বা এবং ফুেলর
রং হালকা সবুজ হেয় থােক। স্ত্রী গােছ অজস্র ফল হেয় থােক তা অেনক
উজ্জ্বল েদখায়। একটা মজ্ঞরীেত অেনক স্ত্রী ফুল েফােট, যা েথেক
একিট কাঁিদ ৈতরী হয়। েখজুর গােছর মাথায় খুব সূচােলা অসংখ্য

কাঁটার সমন্বেয় েঝােপর মেতা হেয় সৃষ্িট এ গাছ। েখজুর গােছর পাতার
েগাড়ার িদেকর প্রিতিট পাতা কাঁটায় রূপান্তিরত হয়। সাধারনত এই
পাতা ৩ িমটার লম্বা এবং নীেচর িদেক িবেশষ কের বাঁকােনা হয়। েখজুর
গাছ সারা বছর একই রকেমই থােক। পাকা ফল েদখেত পার্েপল-লাল রেঙর
এবং তা সুিমষ্ট হয়, খাওয়াও যায়। পািখেদরও প্িরয় এিট।
শীত কােল েখজুেরর রস সবারই রসনা তৃপ্ত কের। আর েখজুর গােছর মাথার
কিচ অংশ েতা দারুন লােগ েখেত। েখজুর গাছ ছয় সাত বছর বয়স েথেক রস
েদওয়া শুরু কের। পঁিচশ েথেক ত্িরশ বছর পর্যন্ত রস েদয়। গাছ
পুরেনা হেয় েগেল রস কেম যায়। পুরেনা গােছর রস খুব িমষ্িট হয়। মাঝ
বয়সী গাছ েথেক সবেচেয় েবিশ রস পাওয়া যায়। েবিশ রস সংগ্রহ করা
গােছর জন্য ক্ষিতকর। রস সংগ্রেহর জন্য কার্িতক মােস েখজুর গাছ
কাটা শুরু হয়। কার্িতক মাস েথেকই রস পাওয়া যায়। রেসর ধারা চলেত
থােক ফাল্গুন মাস পর্যন্ত। শীেতর সঙ্েগ রস ঝরার ঘিনষ্ঠ সম্পর্ক
আেছ। শীত যত েবিশ পড়েব তত েবিশ রস ঝরেব। রেসর স্বাদও তত িমষ্িট
হেব। অগ্রহায়ণ, েপৗষ, মাঘ মাস হেলা রেসর ভর েমৗসুম। একবার গাছ
কাটার পর দুই িতন িদন রস পাওয়া যায়। প্রথম িদেনর রসেক বেল িজরান
কাট। িজরান কাট রস খুবই সুস্বাদু। প্রথম িদেনর রস েথেক ভােলা
পাটািল গুড় ৈতির হয়। দ্িবতীয় িদেনর রসেক বেল েদাকাট। তৃতীয় িদেনর
রসেক বেল েতকাট। রেসর জন্য গাছ একবার কাটার পর পাঁচ ছয় িদন পর
আবার কাটা হয়। গােছর কাটা অংশ শুকােনার জন্য এসময় েদওয়া হয়। কাটা
অংশ শুকােনার সুিবধার জন্যই সাধারণত পূর্ব ও পশ্িচম িদেক গাছ
কাটা হয়। যােত সূর্েযর আেলা সরাসির কাটা অংশটুকুেত পেড়। রস েপেত
হেল েখজুর গাছ িবেশষ কায়দায় কাটেত হয়। যারা গাছ কােট তােদর বলা
হয় গািছ। গািছেদর গাছ কাটার জন্য কেয়কিট উপকরণ দরকার হয়। েযমনদা, দা রাখার জন্য একিট ঝাঁিপ, দিড় এবং এক টুকেরা চামড়া বা
পুরেনা বস্তা। গািছ েয ঝাঁিপ ব্যবহার কের তা বাঁশ িদেয় ৈতির।
গােছ উঠার সময় গািছ এই ঝাঁিপেত দা রােখ। েকামের েবঁেধ েনয় চামড়া
বা বস্তা। গাছ কাটার সময় শরীেরর ভারসাম্য রক্ষার জন্য গািছ েকামর
বরাবর গােছর সঙ্েগ দিড় েবঁেধ েনয়। দিড়টা িবেশষভােব ৈতির করা হয়।
এই দিড়র দুই মাথায় িবেশষ কায়দায় িগট েদওয়া থােক। গােছ উঠার সময়
গািছ অিত সহেজ মুহূর্েতর মধ্েয িগঁট দুিট জুেড় িদেয় িনেজর জন্য
গােছ উঠার িনরাপদ ব্যবস্থা কের েনয়।গাছ কাটার জন্য গােছর মাথার
এক িদেকর শাখা েকেট েচঁেছ পিরষ্কার করা হয়। কাটা অংেশর িনেচর
িদেক দুিট খাঁজ কাটা হয়। খাঁজ েথেক কেয়ক ইঞ্িচ িনেচ একিট সরু পথ
েবর করা হয়। এই সরু পেথর িনেচ বাঁেশর ৈতির নলী বসােনা হয়। এই নলী
েবেয় হািড়েত রস পেড়। নলীর পােশ বাঁেশর ৈতির িখল বসােনা হয়। এই

িখেল মািটর হািড় টািঙেয় রাখা হয়। এই হািড়েত রস জমা হয়।গাছ েথেক
রস সংগ্রেহর জন্য মািটর হািড় ব্যবহার করা হয়। এই হািড়েক বেল
ভাঁড়। েকাথাও বেল িঠলা। ভাঁড় েদখেত েছাট আকৃিতর কলেসর মেতা।
েখজুর রস মাঝাির আকৃিতর দশ েথেক পেনেরা ভাঁড় রস জ্বাল িদেল এক
ভাঁড় গুড় হয়। এই এক ভাঁড় গুেড়র ওজন হয় ছয় েথেক আট েকিজর
মেতা।েখজুেরর রস হেত ৈতির গুড়। িমষ্িট জাতীয় খাবার। বাংলােদেশ
েবশ প্রিসদ্ধ। শীতকােল ৈতির হয় এবং সারা বছরই পাওয়া যায়। প্রচুর
খিনজ ও পুষ্িটগুণ সমৃদ্ধ। গুড় ৈতিরর জন্য রস জ্বাল েদওয়া হয়
মািটর জালায় বা িটেনর তাপােল। খুব সকােল রস নািমেয় এেনই
জ্বালােনা হয়। জ্বাল িদেত িদেত এক সময় রস ঘন হেয় গুড় হেয় যায়। এ
গুেড়র িকছু অংশ তাপােলর এক পােশ িনেয় িবেশষভােব ৈতির একিট েখজুর
ডাল িদেয় ঘষেত হয়। ঘষেত ঘষেত এই অংশটুকু শক্ত হেয় যায়। এই শক্ত
অংশেক বীজ বেল। বীেজর সঙ্েগ তাপােলর বািক গুড় িমিশেয় েদওয়া হয়।
স্বল্পক্ষেণর মধ্েয গুড় জমাট বাঁধেত শুরু কের। তখন এই গুড় মািটর
হাঁিড় বা িবিভন্ন আকৃিতর পাত্ের রাখা হয়। গুড় জমাট েবঁেধ পাত্েরর
আকৃিত ধারণ কের। এই েখজুর গুড় যারা বানায়, তােদর ঐিতহ্যগত পিরচয়
তারা গুড়-িশল্পী বা িশউিল। এই িশউিলরা আদেত েখতমজুর। বর্ষার িদেন
অেনক অঞ্চেল চাষাবােদর পর ভূিমহীন েখত মজুরেদর েকানও কাজ থােক
না। অনাহার-অর্ধাহাের তােদর িদন কাটােত হয়। েসই সময় িশউিলরা দাদন
েনয় মহাজেনর কাছ েথেক েখজুর গাছ। িবিনমেয় তারা মহাজেনর িনর্ধািরত
দােম তােদর কােছই অেনক সময় গুড় িবক্ির করেত বাধ্য হয়। েখজুর গুড়
সারা বাংলােদেশই পাওয়া যায়। েখজুর গাছ আরেবর েমেসাপেটিময়াই আিদ
জন্মস্থান িহেসেব িবেবিচত।এেদেশ েযসব েখজুর চাষ হয় তার নাম
Phoenix sylvestris। এই েখজুর গােছর উচ্চতা ১০ েথেক ১৫ িমটার হেয়
থােক। গ্রামবাংলার এই জাতিটেক বুেনা জাত িহেসেবও আখ্যািয়ত করা
হয়।
নজরুল ইসলাম েতাফা,’িটিভ ও মঞ্চ অিভেনতা, িচত্রিশল্পী, সাংবািদক,
কলািমষ্ট এবং প্রভাষক’।
২৯ অক্েটাবর , ২০১৭

কান্িতিভটা
সীমান্ত
েথেক
বাংলােদিশ গরু ব্যবসায়ীেক ধের
িনেয় েগেছ িবএসএফ
িনউজিবিড৭১ডটকম
েমাঃ রািকব আল িরয়াদ, ঠাকুরগাঁও কেরসপন্েডন্টঃ ঠাকুরগাঁও
বািলয়াডাঙ্গী উপেজলার কান্িতিভটা সীমান্ত েথেক মািনক (২৫) নােম
এক বাংলােদিশ গরু ব্যবসায়ীেক ধের িনেয় েগেছ ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী
বািহনী (িবএসএফ)।
রিববার (২৯ অক্েটাবর) েভাের বািলয়াডাঙ্গী উপেজলার কান্িতিভটা
সীমান্ত েথেক গরু ব্যবসায়ী মািনক (২৫) েক ধের িনেয় যায় ভারেতর
হাটেখালা িবএসএেফর সদস্যরা।
আটক মািনক ঠাকুরগাঁও বািলয়াডাঙ্গী উপেজলার আমজানেখার ইউিনয়েনর
জুিগহার হিরনমারী গ্রােমর িমন্টুর েছেল।
স্থানীয়
সূত্ের
জানা
যায়,
রিববার
(২৯
অক্েটাবর)
েভাের
বািলয়াডাঙ্গী উপেজলার আমজানেখার ইউিনয়েনর জুিগহার হিরনমারী
গ্রােমর িমন্টুর েছেল মািনক (২৫) ভারেত গরু আনেত েগেল ভারেতর
হাটেখালা িবএসএেফর সদস্যরা তােক ধের িনেয় যায়। এসময় মািনেকর
সঙ্েগ থাকা বািকরা পািলেয় যায়।
ঠাকুরগাঁও ৩০ িবিজিবর পিরচালক েল. কর্েনল খােদমুল বাশার বেলন,
আটক যুবক ভারেতর েভতের ধরা পেড়েছ। তােক ছািড়েয় আনেত পতাকা ৈবঠেকর
জন্য িবএসএফেক িচিঠ পাঠােনা হেয়েছ।
িনউজিবিড৭১/এম/২৯ অক্েটাবর , ২০১৭

িলঙ্গ পিরবর্তন কেরেছন েগৗরী
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : এমিটিভ স্প্িলটস িভলার েসই হার্টথ্রব েগৗরব অেরারার কথা
মেন আেছ সবার? েসই েয অসাধারণ গড়েনর সরল েচােখর েছেলিট। যােক
পাবার আসায় অেনক নারী বুঁদ হেয় থাকেতন। িকন্তু স্প্িলটস িভলার পর
অেনকিদন েদখা যায়িন এই অিভেনতােক। িকন্তু অেনক বছর পর িতিন আবার
িফেরেছন তেব এবার আর নারীেদর হার্টথ্রব হেয় নয়, পুরুষেদর েচােখ
আেবদনময়ী হেয় িফেরেছন িতিন। হ্যাঁ এটাই সত্িয। সম্প্রিত পুরুষ
েথেক নারীেত পিরবর্তন হেয় েগৗরী অেরারা নােম িফের এেসেছন িতিন।
িলঙ্গ পিরবর্তেনর অপােরশন কের িতিন এখন সুঠাম েচহারার পুরুষ েথেক
সুন্দরী তন্বী। ‘ইন্িডয়াস েনক্সট টপ মেডল’ এ েগৗরব ওরেফ েগৗরী
অিডশনও িদেয়েছন। পুরুষ েথেক কীভােব নারী হেয় উঠেলন, েসই যাত্রার
কথাও িবচারকেদর শুিনেয়েছন েগৗরী অেরারা।
িবচারকেদর কােছ িতিন বেলন, ‘িতন বছর আেগ আিম একজন পুরুষ মেডল
িছলাম। আিম পুরুষেদর স্বাস্থ্য ম্যাগািজেনর কভার েপেজও িছলাম।
আমার এইট-প্যাক অ্যাবস আর ১৬ ইঞ্িচ বাইেসপস িছল। আমার এখনও মােঝ
মােঝ একটু নার্ভাস লােগ, কারণ আমার কাঁধ এবং হাত এখনও খুব চওড়া।
আিম আস্েত আস্েত নারীেত পিরণত হচ্িছ আর আমার এটা খুব ভাল লাগেছ।
আমার মধ্েয নারী সত্তাও অনুভব করিছ। েগৗরী জানান, েছাটেবলা েথেকই
তার নারী হেয় ওঠার খুব ইচ্ছা িছল। িকন্তু িতিন বুঝেত পারেতন না
কী ভােব তার এই ইচ্ছা পূরণ হেব। িতিন জানান, থাইল্যান্েড তার
বাবা তােক িনেয় যান েসক্স েচঞ্জ অপােরশন করেত।
িনউজিবিড৭১/এম/২৯ অক্েটাবর , ২০১৭

‘৩ লাখ েরািহঙ্গার বােয়ােমট্ির

িনবন্ধন সম্পন্ন’
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : গত ২৫ আগস্ট রাখাইন রাজ্েয িময়ানমার েসনাবািহনী ও স্থানীয়
উগ্রপন্থী েবৗদ্ধরা সংখ্যালঘু েরািহঙ্গােদর ওপর বর্বর সিহংসতা
শুরু কের। এরপর েথেক ছয় লােখর েবিশ েরািহঙ্গা বাংলােদেশ পািলেয়
এেসেছ।
িময়ানমাের েসনাবািহনীর দমন-পীড়েনর মুেখ বাংলােদেশ পািলেয় আসা ৬
লাখ ৩ হাজার েরািহঙ্গা নাগিরকেদর মধ্েয ৩ লাখ ৩১৬ জন েরািহঙ্গার
বােয়ােমট্িরক িনবন্ধন সম্পন্ন হেয়েছ।
উিখয়া

উপেজলার

কুতুপালং-১

কুতুপালং-২

েনায়াপাড়া,

থাইংখালী-১,

থাইংখালী-২ বালুখালী ও েটকনাফ উপেজলার েলদা এই ৭িট ক্যাম্েপ
িনবন্ধেনর কাজ চলেছ। পাসেপার্ট এন্ড ইিমগ্েরশেনর তত্ত্বাবধােন
েরািহঙ্গােদর বােয়ােমট্িরক িনবন্ধন কার্যক্রম শুরু হয় গত ১১
েসপ্েটম্বর েথেক। েসনাবািহনীর সদস্যরা এ কার্যক্রেম সার্িবক
সহেযািগতা করেছন।
পাসেপার্ট এন্ড ইিমগ্েরশেনর উপ-পিরচালক আবু েনামান েমাহাম্মদ
জািগর জানান, ‘এখন প্রিতিদন গেড় ১১ হাজেরর েবিশ েরািহঙ্গা
িনবন্িধত হচ্েছন। িনবন্ধন েকন্দ্ের ভীড় অেনক েবেড়েছ। িনবন্ধন
কর্মীেদর িদনভর ছিব তুেল ও তােদর নাম-িঠকানা িলিপবদ্ধ করেত
িহমিসম েখেত হচ্েছ।’
েসনাবািহনীর সদস্যরা েরািহঙ্গােদর ছিব তুলেছন, তােদর নাম-িঠকানা
িলিপবদ্ধ করেছন এবং একইসােথ তােদরেক একিট কের ছিব সম্বিলত
িনবন্ধন কার্ড ধিরেয় িদচ্েছন। অেনকটা ওয়ানস্টপ সার্িভেসর মত।
স্ত্রী ও ৪ সন্তানেক িনেয় দীর্ঘক্ষণ লাইেন দাঁিড়েয় আেছন হািলম
উদ্িদন। িতিন জানান, ‘ছিব না তুলেল নািক েকান ত্রাণ পােবা না।
আমােদর ক্যাম্েপর অেনেকই িনবন্ধন কেরেছন। তাই েছেল-েমেয়েদর িনেয়
এেসিছ। বাংলােদশ সরকার আমােদর জন্য অেনক কেরেছ। খাদ্য, ঔষধ,
থাকার ব্যবস্থা সব করেছ।’
িনউজিবিড৭১/এম/২৯ অক্েটাবর , ২০১৭

চািচর
পরকীয়া
েদখা
আিজজােক পুিড়েয় হত্যা

েফলায়

িনউজিবিড৭১ডটকম
নরিসংদী : েমাবাইল চুির নয়, চািচর সঙ্েগ পরকীয়া প্েরিমেকর
অপ্রীিতকর ঘটনা েদেখ েফলার কারেণই পঞ্চম শ্েরিণর ছাত্রী আিজজােক
পুিড়েয় হত্যা করা হেয়েছ। পুিলেশর
জািনেয়েছন গ্েরপ্তারকৃত তমুজা েবগম।

িজজ্ঞাসাবােদ

এমন

তথ্য

আর ঘটনােক িভন্ন খােত প্রবািহত করেত েমাবাইল চুিরর অপবাদ িদেয়
আিজজার শরীের েকেরািসন েঢেল আগুন িদেয় পুিড়েয় হত্যা করা হয়।
নরিসংদীর িশবপুর উপেজলা ৈখনকুট গ্রােমর িনহত স্কুলছাত্রী আিজজা
খাতুন (১৩) আবদুস সাত্তােরর েমেয়। েস স্থানীয় প্রাইমাির স্কুেলর
ছাত্রী। বাবা সাত্তার স্থানীয় একিট মুরিগর খামাের চাকির কেরন।
শিনবার সকােল িচিকৎসাধীন অবস্থায় ঢাকা েমিডক্যাল কেলজ (ঢােমক)
হাসপাতােলর দগ্ধ অবস্থােত তার মৃত্যু হয়। িনহেতর স্বজন ও
পিরবােরর অিভেযাগ, েমাবাইল চুিরর অিভেযােগ েমেয়িটেক বািড় েথেক
ধের িনেয় প্রথেম িনর্যাতন ও পের গােয় আগুন ধিরেয় েদওয়া হয়।
এিদেক সন্তানেক পুিড়েয় হত্যার ঘটনায় আিজজার চািচ িবউিট েবগমসহ
সাতজেনর িবরুদ্েধ িশবপুর থানায় মামলা কেরেছন িনহেতর িপতা সাত্তার
িময়া। মামলার অন্য আসািমরা হেলন িবউিট েবগেমর মা সােনায়ারা েবগম,
তার ভাই রুেবল িময়া ও তার ফুপু শাশুিড় তমুজা েবগম। এ ছাড়া
অজ্ঞাতনামা আেরা িতনজনেক আসািম করা হয়।
িনহত আিজজার ভাই সুজন ও মা েরেহনা েবগম জানান, শুক্রবার দুপুের
বািড়র পার্শ্ববর্তী স্থােন গােছর পাতা কুড়ােনার সময় স্কুলছাত্রী
আিজজার চািচ িবউিট েবগম ও তার ভাই রুেবল িময়া একিট িসএনিজ িদেয়
তােক তুেল িনেয় যায়। পের তার ওপর িনর্যাতন চালােনা হয়। পের রাত
সােড় ৮টার বািড়র অদূের একিট উচু িটলায় িনেয় তার শরীের েকেরািসন
েঢেল েদয় এবং শরীের আগুন ধিরেয় েদওয়া হয়।
সুজন আেরা জানান, আট-দশ িদন আেগ চািচ িবউিট েবগেমর একিট েমাবাইল

েসট চুির হেয়েছ বেল অিভেযাগ েতােল। চািচর মা ও অন্য স্বজনরা এর
জন্য আিজজােক সন্েদহ কের। তারা হুমিক েদয়, এক সপ্তােহর মধ্েয
েমাবাইল েফান েফরত না িদেল আিজজােক আগুন িদেয় পুিড়েয় েদেব।
পুিলেশর হােত আটক তমুজা েবগম বেলন, গত িতন মাস পূর্েব িবউিট
েবগেমর স্বামী মালেয়িশয়া যায়। স্বামী িবেদেশ যাওয়ার পর িবউিট
েবগম পরকীয়ায় জিড়েয় পেড়। প্েরিমেকর সঙ্েগ অবােধ েমলােমশা শুরু
কের। এরই মধ্েয িবউিট েবগেমর সঙ্েগ তার প্েরিমেকর অৈবধ েমলােমশার
দৃশ্য েদেখ েফেল স্কুলছাত্রী আিজজা। এরপর েথেকই আিজজােক হত্যা
করার পিরকল্পনা করা হয়। পিরকল্পনা অংশ িহেসেব েমাবাইল চুিরর নাটক
সাজােনা হয়। ঘটনােক বাস্তবায়ন করেত পিরকল্িপতভােব েমাবাইল চুিরর
অপবাদ েদওয়া হয় আিজজা ও তার েবানেক।
িনহেতর েবান মারুফা বেলন, েয েমাবাইল চুিরর কথা বেল েসটা চািচ
হােতই িছল। ইচ্েছ কের আমােদর ওপর অপবাদ িদেয়েছ। আমার েবােনর
হত্যাকারীেদর িবচার চাই। তােদর েযন ফাঁিস হয়।
িশবপুর থানার ওিস েমা. ৈসয়দুজ্জামান জানান, েমাবাইল চুির নয়,
চািচর সঙ্েগ পরকীয়া প্েরিমেকর অপ্রীিতকর ঘটনা েদেখ েফলার কারেণই
আিজজােক পুিড়েয় মারা হেয়েছ। প্রাথিমক িজজ্ঞাসাবােদ রাত ১১টার
িদেক িবউিটর ফুপু শাশুিড় তমুজা েবগম িবষয়িট স্বীকার কেরেছন।
িনউজিবিড৭১/এম/২৯ অক্েটাবর , ২০১৭

‘নিকয়া েমজ’ আসেছ
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : এক সমেয়র সবেচেয় জনপ্িরয় েমাবাইল েফান িনর্মাতা নিকয়া
আেরা আেগই অ্যান্ড্রেয়ড দুিনয়ায় িফের এেসেছ। মধ্যম বােজেটর
েফানগুেলা মানুেষর মন কাড়েত েপেরেছ।
িকন্তু েসই হারােনা ঐিতহ্য আবােরা িফের েপেত মুিখেয় আেছ তারা। আর
েস কারেণই তােদর পরবর্তী েফানিট মানুেষর মাথা ঘুিরেয় েদেব।

নামটাও েদওয়া হয় েসই ইঙ্িগত কেরই। আসেছ নিকয়া েমজ। এর েভতরটায়
েগালকধাঁধার আকর্ষণ।
িবেশষজ্ঞেদর মেত, অেনক িদক েথেকই নিকয়া েমজ এক দারুণ আকর্ষণীয়
েফান। িঠক একটা েমেজ প্রেবশ করেল আপিন েযমন েবেরােনার পথ খুঁেজ
পােবন না, েতমনই হেব এ েফােন ঢুকেল। েমেজর েযমন েকাণায় েকাণায়
লুিকেয় আেছ রহস্য আর উত্েতজনা, েতমনই হেব েফানিট। েফােনর েকােনা
একটা েকাণায় েগেলই েসখােন অেনক িকছু খুঁেজ পােবন।
স্মার্টেফান ব্যবহাের নতুন অিভজ্ঞতা েদেব এই েফানিট। এেত থাকেব ৮
িজিব র্যাম। ইিতমধ্েয আইিপ৬৮ সার্টিফেকট েপেয় েগেছ। ফেল ময়লা বা
পািনেত ব্যবহার করেত পারেবন িনশ্িচন্েত। এেত থাকেব সুপার
অ্যােমােলড স্ক্িরন। চলেব স্ন্যাপড্রাগন ৮৩৫ িচপেসট। অভ্যন্তের
১২৮ এবং ২৫৬ িজিব র্যােমর দুিট সংস্করণ।
এর ক্যােমরায় রেয়েছ বাড়িত আকর্ষণ। েবশ িকছু সূত্র েথেক গুজব
ছিড়েয়েছ েয, েপছেন েদওয়া হেব ২৪ েমগািপক্েসল ডুয়াল ক্যােমরা। আর
সামেনও থাকেব ২০ েমগািপক্েসেলর েসলিফ ক্যােমরা। এেত ফেটাগ্রািফর
েমৗিলক অপশনগুেলা অবশ্যই েদওয়া থাকেব।
ব্যাটািরর

শক্িতেতও

চমক

থাকেছ।

নিকয়া

েমজ-এ

থাকেব

৭০০০এমএএইচ

ব্যাটাির। একটানা ব্যবহাের ৪৮ ঘণ্টা চলেব অনায়ােস। অ্যান্ড্রেয়ড
ওিরও ৮.০ অপােরিটং েদওয়া হেব। ব্ল্যাক, িসলভাব আর ডার্ক ব্লু রং
িনেয় আসেব।
িনর্মাতা এইচএমিড গ্েলাবাল জািনেয়েছ, এর দাম ৫০০ ডলােরর আশপােশ
হেব। অর্থাৎ, স্েপিসিফেকশেনর তুলনায় দাম খুব েবিশ নয়। সূত্র :
প্রাইস পিন
িনউজিবিড৭১/এম/২৯ অক্েটাবর , ২০১৭

২১ বছর বেয়সী নারীর শরীর েথেক

ঘােমর বদেল ঝরেছ রক্ত !
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : আমরা অেনক সময় প্রবচন িহেসেব ব্যবহার কির ‘রক্ত ঝিরেয়
অর্জন কেরিছ’। িকন্তু সত্িযকার অর্েথ রক্ত ঝরাই না, বরং খুব
পিরশ্রমসাধ্য কাজ হেল ঘাম ঝরােত পাির। িকন্তু ইতালীও ২১ বছর
বেয়সী এক নারী িবেশষ শারীিরক অবস্থার কারেন ঘােমর সােথ রক্ত
ঝিরেয় থােকন। এই েরাগীর ডাক্তােরর ভাষ্য অনুযায়ী েরািগনী তাঁর
কােছ এেসিছেলন ‘েকােনা রকম আঘাত ছাড়াই তাঁর মুখমন্ডল এবং হাত হেত
রক্ত ঝরেছ’এই মর্েম। এই ঘটনা িতন বছর ধের ঘটেছ। পরীক্ষার মাধ্যেম
িনশ্িচত হওয়া েগেছ এই তরল রক্ত।
এই ধরেনর অবস্থার কারণ? একিট েধাঁয়াশাময় পিরস্িথিত যার নাম েদওয়া
হেয়েছ েহমােটাহাইড্েরািসস। এই পিরস্িথিত নতুন নয়, বরং হাজার
হাজার বছেরর েরকর্েড এর উল্েলখ আেছ। আিরস্টটেলর েলখা হেত এধরেনর
লক্ষণ পাওয়া যায়। যীশুখৃষ্টেক হত্যার আেগরিদন রােত তার মুখমন্ডল
হেত রক্ত ঝেরেছ বেল উল্েলখ আেছ। িলওনার্েদা দ্যা িভঞ্িচও যুদ্েধ
যাওয়ার আেগর িদন এক ৈসন্েযর শরীর হেত রক্ত ছুঁইেয় পেড়েছ বেল
উল্েলখ কেরেছন।
১৯৯৬ সােল দুজন িচিকৎসক সপ্তদশ শতক হেত ১৯৮০ সাল পর্যন্ত এধরেনর
প্রায় ৭৬ িট ঘটনা সংগ্রহ কের িলিপবদ্ধ কেরেছন। ঐিতহািসক ক্েষত্ের
ৈবজ্ঞািনকভােব এ ধরেনর ঘটনা পর্যােলাচনা করা হয় িন। েকবলমাত্র
২০১২ সােল এলিভয়ার হেত একিট বই প্রকািশত হেয়েছ যােত উল্েলখ আেছ
ৈবজ্ঞািনকভােব েহমােটাহাইড্েরািসেসর েকােনা ঘটনা পর্যেবক্ষণ করা
হয় িন।
তেব সাম্প্রিতক কােল এধরেনর েবশ িকছু ঘটনা পর্যেবক্ষণ করা হচ্েছ।
২০০৯ সােল গেবষক এবং ডাক্তারগণ ৭২ বছর বেয়সী এর বৃদ্েধর ক্েষত্ের
এ ধরেনর ঘটনার উল্েলখ কেরেছন। ২০১০ সেল ১৩ বছর বেয়সী এক িকেশার
আর ২০১৩ সােল ১৮ বছর বেয়সী নারী এবং ১২ বছর বেয়সী এক িকেশারী এর
ধরেনর পিরস্িথিতর িশকার হয়।
বর্তমােন ২১ বছর বেয়সী েয নারীর কথা বলা হচ্েছ তার লক্ষেণর সােথ
পূর্েবাক্তেদর লক্ষেণ িমল রেয়েছ। িতিন বেলন তাঁর রক্তক্ষরেণর
ঘটনার েকােনা িনর্িদষ্ট সময় েনই এবং ঘুেমর মধ্েযও এধরেনর ঘটনা

ঘেট। আর এই ঘটনা এক েথেক পাঁচ িমিনট স্থায়ী হয়। িতিন উল্েলখ
কেরন, যখন মানিসকভােব অস্িথর থােকন তখন এধরেনর ঘটনা েবশী ঘেট।
শারীিরক
সমস্যার
পাশাপািশ
এধরেনর
উদ্েবগজনক
লক্ষেণ
িতিন
মানিসকভােবও িবপর্যন্ত হেয় পড়েছন।
ডাক্তাররা এই েরােগর েকােনা কারণ আিবষ্কার করেত পােরন িন এমনিক
শরীেরর েকােনা অস্বাভািবকতাও আিবষ্কার করেত পােরন িন। আপাততঃ
তাঁেক িবষন্নতােরাধী এবং উচ্চরক্তচাপ প্রিতেরােধর িচিকৎসা েদওয়া
হচ্েছ। এেত েরাগীর অবস্থার িকছুটা উন্নিত হেয়েছ বেল িববৃত করা
হেয়েছ। িবজ্ঞান পত্িরকা
িনউজিবিড৭১/এম/২৯ অক্েটাবর , ২০১৭

িবল েগটসেক টপেক শীর্ষ ধনী েজফ
েবেজাস!
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : আবারও ২৭ অক্েটাবর শুক্রবার অ্যামাজেনর প্রধান িনর্বাহী
েজফ েবেজাস মাইক্েরাসফেটর িবল েগটসেক টপেক িবশ্েবর শীর্ষ ধনী হেয়
যান। ওইিদন যুক্তরাষ্ট্েরর েশয়ারবাজােরর ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার
কারেণ এই পিরবর্তন হয়। িনউইয়র্ক স্টক এক্সেচঞ্েজ এসময় আমাজেনর
েশয়ার ৭ শতাংশ েবেড় যায়। আর েবেজাস এর েমাট সম্পেদর সােথ েযাগ
৬২৪ েকািট ডলার।
েজফ েবজেসর বৃহস্পিতবার পর্যন্ত েমাট সম্পেদর পিরমাণ িছল ৮৯.৭
িবিলয়ন ডলার আর েগটেসর সম্পদ িছল ৯০.১ িবিলয়ন ডলার। িকন্তু
শুক্রবার সকােল েশয়ারমূল্য পিরবর্তন হওয়ার পর েবেজােসর সম্পেদর
পিরমাণ দাঁড়ায় ৯০.৬ িবিলয়ন, েগটেসর ৯০.১ িবিলয়ন ডলার।
গত ২৭ জুলাই একবার েগটসেক টপেক িগেয়িছেলন েবেজাস। তেব তা িছল
শুধু িকছু সমেয়র জন্য। েবেজাস েফার্বেসর শীর্ষ ধিনেদর তািলকায়
প্রথম আেসন ১৯৯৮ সােল। তখন েবেজােসর েমাট সম্পেদর মূল্য িছল ১.৬

িবিলয়ন মার্িকন ডলার। আর ২০১৩ সাল েথেক িবল েগটস শীর্ষ ধিনেদর
তািলকার প্রথেম অবস্থান করিছেলন।
এিদেক অ্যালফােবট মািলকানাধীন গুগেলর সহপ্রিতষ্ঠাতা ল্যাির েপজ ও
েসর্েগই ব্িরেনরও সম্পদ েবেড়েছ। ল্যাির েপেজর েমাট সম্পেদর সােথ
েযাগ হেয়েছ ১২০ েকািট ডলার। আর ব্িরেনর সম্পদ েবেড়েছ ১১৫ েকািট
ডলার।
েজফ েবেজােসর শীর্ষ ধনীর এই র্যাংিকং পিরবর্িতত হেল েপাস্টিট
হালনাগাদ করা হেব।-িসেনট, েফার্বস
িনউজিবিড৭১/এম/২৯ অক্েটাবর , ২০১৭

একািধক িবেয় হেয়েছ েয নারীর ,
জান্নােত তার স্বামী েক হেব??
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : একজন জানেত েচেয়েছন, আমরা েদখেত পাই েয, িবিভন্ন সাহাবােয়
একরাম (রা.) এর মৃত্যুর পর অন্যান্য সাহাবীগণ তােদর স্ত্রীেদর
িবেয় কেরেছন এবং েখাদ আমােদর প্িরয় নবী (সা.) ও আবু তালহা (রা.)
এর িবিব আম্মাজান উম্েম সালমা (রা.) েক িবেয় কেরিছেলন।
এখন প্রশ্ন হচ্েছ, কাল হাশেরর ময়দােন আম্মাজান উম্েম সালমা কার
হুর িহেসেব জান্নােত যােবন? আর যিদ উত্তর নিবজী হেয় থােক তেব
হযরত আবু তালহা কােক পােবন? এই প্রশ্ন অন্যান্য সকেলর ক্েষত্েরও।
েয স্বামী মারা েগেল যিদ স্ত্রীর অন্য কােরাও সােথ িবেয় হয় তাহেল
েবেহশেত উক্ত স্ত্রী কার হেব? আর যিদ ২য় স্বামীর হয় তাহেল প্রথম
স্বামী কােক পােবন েবেহশেত স্ত্রী িহেসেব?
উত্তর
েয মিহলার একািধক িবেয় হেয়েছ, জান্নােত তার স্বামী েক হেব? এ
িবষেয় মতেভদ আেছ। দু’িট বক্তব্য পাওয়া যায়। যথা,

১. দুিনয়ার সর্বেশষ স্বামী হেব আেখরােতর স্বামী।
২. স্ত্রী স্বাধীনতা েদয়া হেব। দুই বা একািধক স্বামীর মধ্য েথেক
যােক ইচ্েছ গ্রহণ করেত পাের।
আর জান্নােত যােদর স্ত্রী বা স্বামী থাকেব না, তােদর স্বামীহীন
কােরা সােথ িবেয় করার অিধকার েদয়া হেব। অথবা জান্নািত হুেরর মধ্য
েথেক কােরা সােথ িবেয় করার এখিতয়ার থাকেব।
িনউজিবিড৭১/এম/২৯ অক্েটাবর , ২০১৭

পুিঠয়ায় গলায় ফাঁস িদেয় কেলজ
ছাত্রীর আত্নহত্যা
িনউজিবিড৭১ডটকম
েমাঃ েমেহদী হাসান, পুিঠয়া(রাজশাহী) কেরসপন্েডন্ট : গলায় ফাঁস
িদেয় েমাছাঃ সন্ধ্যা খাতুন(১৭) নােমর এক কেলজ ছাত্রী আত্নহত্যা
কেরেছ। ঘটনািট ঘেটেছ রিববার সকাল সােড় ৭টার িদেক রাজশাহীর পুিঠয়া
উপেজলার জয়পুর গ্রােম। িনহত সন্ধ্যা খাতুন একই এলাকার আঃ কুদ্দুস
ওরেফ িবসুর েমেয় ও জািমিরয়া কেলেজর এইচ,এস,িসর ১ম বর্েষর ছাত্রী।
েবলপুকুর ইউিনয়েনর ৯নং ওয়ার্ড সদস্য েমাঃ িগয়াস উদ্িদন এ তথ্য
িনশ্চত কেরছন।
িনহেতর মা খািদজা েবগম জানায়, প্রিতিদেনর ন্যায় শিনবার রােত
েমাছাঃ সন্ধ্যা খাতুন ঘুমােত যায়। রিববার সকােল ঘুম েথেক উঠেত
েদরী েদেখ ডাকা-ডািক শুরু কের এেত সাড়া না েপেয়, ঘেরর দরজা
েভঙ্েগ েদেখন তীেরর সঙ্েগ ওরণা েপিচ ঝুেল রেয়েছ। তার মা মৃত্যুর
সিঠক কারণ না বেলও তার েমেয় মানিসক ভােব অসুস্থ্য িছল বেল দািব
কেরন।
পুিঠয়া থানার ওিস তদন্ত রািকবুল হাসােনর সােথ এ তথ্য িনশ্চেতর
জন্য েযাগােযাগ করা হেল, িতিন বেলন, এ ধারেণ েকান খবর এখেনা
আমােদর কােছ আেসিন, আসেল জানােনা হেব।

িনউজিবিড৭১/এম/২৯ অক্েটাবর , ২০১৭

েযভােব েভাটার হেবন
বসবাসরত বাংলােদিশরা

প্রবােস

েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : প্রবােস বসবাসরত প্রায় এক েকািট বাংলােদিশেক েভাটার করার
উদ্েযাগ গ্রহণ কেরেছ িনর্বাচন কিমশন (ইিস)। উদ্েযােগর অংশ িহেসেব
বাংলােদিশ দূতাবাসগুেলােত েডস্ক েখালার পিরকল্পনা রেয়েছ ইিসর।
এসব েডস্েকর মাধ্যেম দািলিলক প্রমাণ উপস্থাপন কের প্রবাসীরা
সরাসির েভাটার হেত পারেবন। এর জন্য দূতাবােস স্থাপন করা হেব
েলাকাল সার্ভার স্েটশন।
এছাড়া সুিবধাজনক স্থােন থাকেব অস্থায়ী িনবন্ধন েকন্দ্র। েসখােন
সর্েবাচ্চ ২ সপ্তােহর জন্য অবস্থান কের প্রবাসীেদর েভাটার করা
হেব। েদেশর েভাটারেদরর মেতা প্রবাসীরাও পােবন স্মার্ট কার্ড।
মধ্য-প্রাচ্েযসহ দক্িষণ-এিশয়ার েদশগুেলােত প্রাথিমক পর্যােয় এ
উদ্েযাগ েনওয়া হেব। েদশগুেলার মধ্েয রেয়েছ েসৗিদ আরব, কাতার ও
মালেয়িশয়া। প্রবাসীেদর েভাটার করা সংক্রান্ত খসড়া প্রস্তাবনা
েথেক এসব তথ্য পাওয়া েগেছ।
এ িবষেয় জানেত চাইেল জাতীয় পিরচয়পত্র িনবন্ধন উইংেয়র মহাপিরচালক
ব্িরেগিডয়ার েজনােরল েমাহাম্মদ সাইদুল ইসলাম বেলন, অিত দ্রুত
আমরা প্রবাসীেদর েভাটার করার ব্যাপাের কাজ শুরু করব। এ সংক্রান্ত
খসড়া প্রস্তাবনা কিমশনাররা পর্যােলাচনা করেছন। এটা সামেনর মােস
কিমশন সভায় উপস্থাপন করা হেব। পরবর্তীেত আমরা িবষয়িট সংশ্িলষ্ট
মন্ত্রণালেয় প্রস্তাব আকাের পাঠােবা। এটা খুব বড় পদক্েষপ হেব।
ইিস সূত্ের জানা েগেছ, খসড়া প্রস্তােব প্রবাসীেদর সংখ্যা
িবেবচনায় েজলা/প্রেদশ অনুযায়ী েভাটার করার কথা বলা হেয়েছ।
সামািজক েযাগােযাগ মাধ্যমসহ েলাকার গণমাধ্যেম ব্যাপক প্রচার
চািলেয় তােদর েভাটার হেত উদ্বুদ্ধ করেব ইিস। দূতাবােস ৈবেদিশক

অিফস খুেল েলাকার সার্ভার স্থাপন করা। যােত প্রবাসীরা ছুিটর িদেন
িকংবা অফ-টাইেম এেস েভাটার হেত পােরন। পাশাপািশ কর্মিদবেস
প্রিতিনিধ িটমেক সপ্তােহ ২ িদন ছুিট রাখা েযেত পাের।
প্রথম পর্যােয় প্রবাসীেদর তথ্য সংগ্রহ করা হেব। ইন্টারেনেটর
মাধ্যেম অনলাইেন িনবন্ধন ফরম পূরণ এবং েসখােন প্রেয়াজনীয় তথ্য
সংেযাজন সােপক্েষ িনবন্ধন েকন্দ্ের উপস্িথত হেয় তথ্য েদয়া যােব।
বাংলােদেশর স্থায়ী িঠকানা ও পাসেপার্েটর স্থায়ী িঠকানা অনুযায়ী
নাগিরকরা
েভাটার
হেবন।
দািলিলক
প্রমাণ
িহেসেব
বাংলােদিশ
পাসেপার্েটর কিপ/িবেদশী পাসেপার্টধারী দ্ৈবত নাগিরকত্েবর সনদ
অথবা শনাক্তকারী িহেসেব বাংলােদেশর নাগিরেকর পাসেপার্েটর ফেটাকিপ
সংযুক্ত করেত হেব। পাশাপািশ আেবদনকারীর স্থায়ী িঠকানা অনুযায়ী
সংশ্িলষ্ট
উপেজলা/থানার
িনর্বাচন
অিফসারেক
েরিজস্ট্েরশন
কর্মকর্তা িনেয়াগ করা হেব।
আর েযসব এলাকায় বাংলােদিশেদর সংখ্যা েবিশ েসখােন কেয়কিদেনর জন্য
েরিজস্ট্েরশন েকন্দ্র স্থাপন করা হেব। অনলাইেন আেবদনকারীর আেবদন
এন্ট্িরর পর একাউন্েট ছিব ও বােয়ােমট্িরক ডাটা (১০ আঙ্গুেলর েছাট
ও েচােখর আইিরশ) িনর্িদষ্ট স্থান ও তািরখ অবিহত কের গ্রহণ করা
হেব। তেব যারা অনলাইেন আেবদেন অক্ষম তােদর তথ্য সংগ্রেহর পর একিট
প্িরন্ট কিপ সংরক্ষেণ রাখা হেব।
এরপর িভিপএন সংেযােগর মাধ্যেম ছিব ও বােয়ােমট্িরক সম্বিলত ডাটা
সামিয়কভােব সার্ভাের আপেলাড করা হেব এবং েরিজস্ট্েরশন অিফসােরর
কােছ থাকা অনলাইন েরিজস্ট্েরশন সংক্রান্ত অিফিসয়াল একাউন্েটর
মাধ্যেম প্রবাসী িনবন্ধেনর ডাটা জমা হেয়েছ িক না তা যাচাই করা
হেব।
সূত্র আরা জানায়, অনলাইন আেবদন ফরম সিঠক থাকেল সরাসির সংশ্িলষ্ট
থানা/উপেজলা িনর্বাচন অিফসার বা েরিজস্ট্েরশন অিফসােরর একাউন্েট
জমা হেব। সংশ্িলষ্ট অিফসার েভাটােরর আেবদন যাচাই ও তদন্ত কের
তথ্য প্রদান করেবন, যােত প্রবাসী শাখা তার ডাটািট (সংশ্িলষ্ট
েভাটােরর) মূল সার্ভাের আপেলাড কের এবং দ্রুত পিরচয়পত্রিট সংগ্রহ
করেত পােরন। পাশাপািশ আেবদনকারী িনবন্ধেন অেযাগ্য হেল েস িবষয়িট
দ্রুত জানােনা হেব।
খসড়ায়
বলা
হেয়েছ,
বাংলােদশ
েভাটার
েরিজস্ট্েরশন
িসস্েটম
(িবিভআরএস) ও আইিট অিভজ্ঞ ১ জন, েটকিনক্যাল এক্সপার্ট ১ জন, ডাটা

এন্ট্ির অপােরটর ৪ জনসহ েমাট ৬ সদস্েযর িটম গঠন করা হেব। তেব
৪িটর েবিশ িটম েকান েদেশ পাঠােনা হেল সুপারিভশন িহেসেব একজন
কর্মকর্তােক পাঠােনার সুপািরশ থাকেছ প্রস্তােব।
উল্েলখ্য, সর্বপ্রথম ইিসর ডাটােবজ ব্যবহার কের প্রবাসীেদর েভাটার
করার ইচ্ছা েপাষণ কেরিছল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এ িবষেয় েসৗিদ
দূতাবােসর মাধ্যেম স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় েথেক প্রধানমন্ত্রীর
কার্যালয় হেয় এ সংক্রান্ত প্রস্তাব কিমশেন আেস। কিমশন তােদর এই
প্রস্তাবিট সরাসির নাকচ কের। এর আেগ প্রবাসীেদর েভাটার করার
উদ্েযাগিট িনেয়িছল িবদায়ী কাজী রিকবউদ্িদন আহমদ।
তােদর প্রস্তােব, এনআইিডর মাধ্যেম প্রবাসীেদর জন্য অনলাইেন
বােয়ােমট্িরক সংগ্রেহর িসদ্ধান্ত িছল। আেগর প্রস্তাব বাদ িদেয়
প্রবাসীেদর প্রবােস থাকাবস্থায় েভাটার করার প্রস্তাব প্রস্তুত
কেরেছ, যা পর্যােলাচনার পর িশগিগরই কিমশেন উপস্থাপন করা হেব।
এছাড়া ১৯৯৮ সােল েদেশর উচ্চ
েভাটািধকার সংিবধান স্বীকৃত বেল

আদালত প্রবাসী বাংলােদশীেদর
েঘাষণা িদেলও দীর্ঘ ১৮ বছের

তােদর েস অিধকার বাস্তবায়ন করা হয়িন। িবশ্েবর ১৫৭িট েদেশ েকািটর
উপের প্রবাসী অবস্থান করেছ।
িনউজিবিড৭১/এম/২৯ অক্েটাবর , ২০১৭

