এমন িকছু েরােগর কথা যা মানুষ
েগাপন রাখেত চায়
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : মানুষ যখন েকান জিটল েরােগ আক্রান্ত হন তখন সুস্থতার জন্য
িচিকৎসা করােনার পাশাপািশ এটাও চান েয তার েরাগিটর িবষেয় েযন
অন্যরা না জানেত পাের! হ্যাঁ এটা শুধু ক্যান্সােরর ক্েষত্েরই নয়
ডায়ােবিটস, মানিসক অসুস্থতা ইত্যািদ েরােগ আক্রান্ত হেলও সাধারণ
মানুষ এমনিক িবখ্যাত মানুেষরাও অন্যেদর কােছ তা প্রকাশ করেত চান
না। চলুন তাহেল েজেন িনই এমন িকছু েরােগর কথা যা মানুষ েগাপন
রাখেত চান।
১) ক্যান্সার: অ্যাপল এর িসইও স্িটভ জবস এর অগ্ন্যাশেয়র
ক্যান্সার যখন শনাক্ত হয় তখন িতিন এিট েগাপন েরেখিছেলন। এর কারণ
হেত পাের দুিট – এই সংবাদিট েযন তার প্রিতষ্ঠােনর উপর েকান
প্রভাব না েফেল অথবা িতিন এটােক একান্ত ব্যাক্িতগত িবষয় িহেসেবই
রাখেত েচেয়েছন। িকন্তু অন্যেদর এই েরাগিট লুকােনার কারণ হচ্েছ
অনুেশাচনা, েদাষােরাপ বা লজ্জা। িকন্তু েকন? ৩ বার ক্যান্সার
েথেক েসের ওঠা এবং ক্যান্সার অ্যাডেভােকট ডাগ উলমান সম্প্রিত
হািফংটন েপাষ্টেক বেলন, ‘ক্যান্সার িনর্ণয় হেল ভয়, লজ্জা ও একঘের
হওয়ার প্রবণতা েদখা যায়’। িতিন একিট গেবষণার উল্েলখ কের বেলন েয,
েমক্িসেকার প্রিত িতন জেন একজন মানুষ িবশ্বাস কেরন েয, ‘েকউ
ক্যান্সাের আক্রান্ত হেল তার মৃত্যু অেনক যন্ত্রণাদায়ক হয়’। এ
কারেণই ক্যান্সাের আক্রান্ত মানুষ চান না তার কথা খুব েবিশ মানুষ
জানুক। িকন্তু এিট আসেল লুকােনা উিচত নয়।
২)ডায়ােবিটস: ডায়ােবিটস ইউেক এর করা এক সাম্প্রিতক জিরেপ জানা
যায় েয, ডায়ােবিটেস আক্রান্ত যুক্তরাজ্েযর ৩৪ শতাংশ মানুষ এটােক
েগাপন রাখেত চান। ৫৯ শতাংশ মানুষ তােদর কর্মক্েষত্ের এই তথ্যিট
েগাপন রােখন এবং ৫৬ শতাংশ মানুষ তােদর বন্ধুেদর কাছ েথেকও লুিকেয়
রােখন এই েরাগিটর কথা। িকন্তু েকন এমনটা হয়? েবশীরভাগ মানুষই
ৈবষম্েযর ভয় পান এবং েকউ েকউ ভােবন েয অন্যরা মেন করেব তারা
অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন কেরন। ডা. হ্যািরসন বেলন, এই েরাগিটর কথা
লুকােনা উিচত নয়। কারণ এই েরােগর কারেণ আপনার জীবনযাপেন িকছু
পিরবর্তন আসেত পাের েযমন সময় মত অল্প খাবার গ্রহণ করা ও

হাঁটাহাঁিট করা বা ইনসুিলন েনয়া। তাই ডায়ােবিটেসর কথা আপিন যিদ
না বেলন তাহেল অন্যরা বরং েকৗতূহলী হেত পাের আপনার পিরবর্তন
েদেখ। বেল িদেল বরং আপিন অন্যেদর কাছ েথেক সাহায্য েপেত পােরন।
৩)মানিসক েরাগ: ন্যাশনাল অ্যালােয়ন্স অফ েমন্টাল ইলেনস (NAMI) এর
মেত, আেমিরকার প্রিত ৫ জেন ১ জন মানিসক েরােগ আক্রান্ত। িকন্তু
দুই-তৃতীয়াংশ মানুষই এই িবষেয় চুপ কের থােকন এবং েকান িচিকৎসা
গ্রহণ কেরন না। হ্যািরসন বেলন, দুর্ভাগ্যবশত এখন পর্যন্ত
িডপ্েরশন বা বাইেপালার িডজঅর্ডাের ভুগেল আমােদর সমােজ তা
ভােলাভােব গ্রহণ করা হয়না। িকন্তু এই মানিসক েরাগগুেলা েজেনিটক
কারেণ, পিরেবশগত কারেণ, মানিসক ও ৈজবরাসায়িনক কারেণ হেয় থােক।
িচিকৎসা গ্রহণ করেল এই েরাগগুেলা েথেক মুক্িত পাওয়া যায়। এই
েরাগগুেলার েকানিট যিদ আপনার থােক তাহেল সবাইেক না জানােলও আপনার
বসেক জানােনা উিচত।
৪) িডেমনিশয়া: এটা েমেন েনয়া খুব কিঠন। িকন্তু এই েরােগ অন্য
কােরা সাহায্য ছাড়া ৈদনন্িদন কাজগুেলাও করা সম্ভব হয় না। কারণ এই
েরােগ আক্রান্তেদর স্মৃিত নষ্ট হেয় েযেত শুরু কের। যা মাঝারী
েথেক তীব্র আকার ধারণ করেত পাের। তাই অন্যেদরেক আপনার সমস্যািটর
কথা জািনেয় রাখেল তারা আপনার অবস্থা বুঝেত পারেবন।
৫)ইিটং

িডজঅর্ডার:

অ্যােনােরক্িসয়া

বা

বুিলিময়ার

মত

ইিটং

িডজঅর্ডাের ভুেগন অেনেকই।এসব ক্েষত্ের মানুষ কম খায় বা ওজেনর
ক্েষত্ের খুবই িচন্িতত থােক। তােদর এই সমস্যার কথা তােদর পিরবার
ও পিরিচতেদর জানােনা
আপনােক সাহায্য করেত

উিচত যােত তারা আপনার সমস্যার
পােরন। আপনার পিরিচত কােরা এই

ক্েষত্ের
সমস্যািট

থাকেল তার সােথ কথা বলুন তােক এই সমস্যা েথেক স্বাভািবক অবস্থায়
িনেয় আসার জন্য।
৬) এসিটিড: আেমিরকার েসন্টার ফর িডিজজ কন্ট্েরাল এন্ড প্িরেভনশন
(CDC) এর মেত, লক্ষ লক্ষ মানুষ ক্ল্যামাইিডয়া বা অন্য েযৗন েরাগ
েযমন- হারিপস, িসিফিলস, এইচ আই িভ, েজিনটাল ওয়ারটস বা গেনািরয়ায়
আক্রান্ত হন, িকন্তু তারা এিট প্রকাশ কেরন না। িকন্তু এই েরােগর
কথা তােদর সঙ্গীেদর কাছ েথেক েগাপন করা উিচত নয়। কারণ িচিকৎসার
মাধ্যেম এগুেলা েথেক মুক্িত পাওয়া যায় এবং প্রিতেরাধ ব্যবস্থার
মাধ্যেম িনেজেক সুরক্িষত রাখা যায়। সূত্র: এভ্িরেড েহলথ
িনউজিবিড৭১/আর/৭ েফব্রুয়াির ২০১৮

আমার প্রিত ৬ মােস একবার কের
িবেয় হয়!
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : তাঁর পিরিচিত কিপল শর্মার েশা িদেয়। েদখেত েদখেত েছাট
পরদায় দশিট বছর কািটেয় েফেলেছন সুমনা চক্রবর্তী। যিদও েকিরয়ার
শুরু কেরিছেলন ধারাবািহক িদেয়। েছাট পরদার জনপ্িরয় েশা েযমন ‘কসম
েস’, ‘িডেটক্িটভ ডল’, ‘সুন ইয়ার িচল মার’, ‘কস্তুরী’, ‘বেড় অচ্েছ
লগেত হ্যায়’-েত কাজ কেরেছন। েদখা িগেয়েছ অনুরাগ বসুর ‘বরিফ’েতও।
এখন কালার্েস ‘েদব’ নােম একিট েগােয়ন্দা ধারাবািহেক বাঙািল
চিরত্ের অিভনয় করেছন সুমনা।
কাজ িনেয় েবশ খুঁতখুঁেত না আপিন? বলেলন, ‘‘ভীষণ। েসটা না হেল
েলাকজন িমস করেব েকন? ১০ বছর কােজর পর উপলব্িধ কেরিছ েয, কাজ আর
ব্যক্িতগত জীবেন ভারসাম্য থাকা খুব জরুির। তাই কাজ খুব
েভেবিচন্েত কির। একই িজিনস পরদায় িরিপট কির না।’’ তা হেল গত কেয়ক
বছের কেমিড েশােতই েয শুধু আপনােক েদখা িগেয়েছ! ‘‘সােড় িতন বছর
‘বেড় অচ্েছ…’ চেল। তার পর ‘জামাই রাজা’েত েনেগিটভ িলড িছল। এর পর
একই ধরেনর চিরত্র আসেত শুরু কের। তখন িসদ্ধান্ত িনই, অন্য িকছুর
জন্য অেপক্ষা করব,’’ বলেলন সুমনা।
কেমিড েশা কের িশল্পীর িখেদ েমেট? ‘‘কেমিড িকন্তু ভীষণ কিঠন। কত
বার এমন হেয়েছ, হািসর মুড নয়, অথচ ক্যােমরার সামেন হাসেত হেয়েছ।
অেনক পিরশ্রম কেরিছ।’’ কিপেলর েশােয় ডাক্তার গুলািটর (সুনীল
গ্েরাভার) সঙ্েগ আপনার স্ক্িরন েকিমস্ট্ির দারুণ িছল, িমস কেরন
সুনীলেক? েবশ নস্টালিজক হেয় সুমনা বেলন, ‘‘িনশ্চয়ই িমস কির,
একসঙ্েগ এত িদন কাজ কেরিছ। উিন একজন ভীষণ ভাল অিভেনতা। স্ক্িরেন
আমােদর মধ্েয েবাঝাপড়াটা সত্িযই খুব ভাল িছল।’’
নতুন ধারাবািহক ‘েদব’-এ আপিন একজন িসঙ্গল মাদােরর চিরত্ের। েসই
প্রসঙ্েগ সুমনা বেলন, ‘‘হ্যাঁ, আমার ভয় িছল, যিদ আমােক টাইপকাস্ট
কের েদওয়া হয়! যিদ শুধু মােয়র েরােলর জন্য ডাক আেস। আমার

চিরত্েরর একটা স্ট্রং ব্যাকস্েটাির আেছ, েসটা েভেবই চ্যােলঞ্জটা
িনই।’’
বাংলা ছিব করার ইচ্েছ আেছ? উচ্ছ্বিসত সুমনা বলেলন, ‘‘ভীষণ ভীষণ
ইচ্েছ। আমার প্িরয় পিরচালক প্রয়াত ঋতুপর্ণ েঘাষ এবং অপর্ণা েসন।
জীবেন একবার অপর্ণা েসেনর সঙ্েগ কাজ করেত চাই। তেব উিন িক আমার
অস্িতত্ব জােনন? আিম ওঁেক িচৎকার কের বলেত চাই, আিম আিছ….প্িলজ,
আমােক আপনার ছিবেত িনন। রাইমা, কঙ্কণা েয ধরেনর চিরত্র কেরন,
আিমও েতমন কাজ করেত চাই।’’ পার্িটেত আপনােক েস ভােব েদখা যায় না।
আর তাই বুিঝ ব্যক্িতগত জীবন িনেয় গুজবও েবিশ েশানা যায়!
হাসেত হাসেত সুমনা বলেলন, ‘‘হ্যাঁ, আিমও শুনেত পাই, প্রত্েযক ৬
মােস আমার একবার কের িবেয় হয়। েয িদন সম্পর্েক আসব, আিম িনেজই
পিরবার আর বন্ধুেদর জানাব। এই মুহূর্েত িবেয় করেত চাই না। কারণ
আমার মেত, েকানও সই করা কাগজ সম্পর্েকর প্রমাণপত্র হেত পাের
না।’’ সূত্র: আনন্দবাজার
িনউজিবিড৭১/আর/৭ েফব্রুয়াির ২০১৮

িবেয়
েভঙ্েগ
যাওয়ায়
িডেভার্স পার্িট!

নারীর

েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : বার্থ েড পার্িট িকংবা অ্যািনভার্সাির পার্িটর কথা আমরা
শুেনিছ। তেব এখনকার নতুন ট্েরন্ড ব্েরক আপ পার্িট। েসিটর সঙ্েগও
অভ্যস্ত হেয় উঠেছ বর্তমান প্রজন্ম। িকন্তু এবার সামেন এল
িডেভার্স পার্িটর কথা। শুনেত অবাক লাগেলও এ কথা সত্য।
িবেয় িকংবা প্েরম েভেঙ েগেল েদবদােসর উদাহরণ আমােদর েচােখর সামেন
রেয়েছ অেনক। িসেনমােত গুিটকেয়ক েসই িনদর্শন আমরা েপেয়িছ।
িকন্তু িবেয় েভেঙ েগেল িডেভার্স পার্িটর কথািট শুনেল চমকােনার

মতই ঘটনা হেব েসিট। কানাডার এক নারী এমনই এক অদ্ভুত কাণ্ডিট
ঘিটেয় েফেলেছন।
কানাডার সাসকােচওয়ােনর বািসন্দা িনেকাল িনসনা। বয়স মাত্র ৩৬ বছর।
েতেরা বছর পর আচমকাই তার স্বামী তােক েমইল কের িডেভার্স িদেয়
েদন। েসই সময় একটুও েভেঙ পেড়নিন িনেকাল। বরং িকভােব এই িদনিট
েসিলব্েরট করেবন েসই িনেয়ই ভাবনািচন্তা শুরু কের েদন িতিন। এরপরই
িতিন আমন্ত্রন জানান সমস্ত বন্ধু বান্ধবেদর।
আর েসই পার্িটর ড্েরসেকাড িছল িবেয়র েপাশাক। িবেয়র েপাশােকই সবাই
এেস েপৗঁছােলন পার্িটেত। িনেকাল িনেজও পের িনেলন িবেয়র সাদা
রংেয়র গাউনিট।
আর বন্ধু বান্ধবেদরেক িনেয় চুিটেয় মজা করেলন েসিদনটা। হালকা
েনশায় বুদ হেয় বলেলন, িবেয়র পর জীবনটা আবার নতুন কের উপেভাগ করেত
এমন একিট িডেভার্স পার্িট সকেলর করা উিচত।
িনউজিবিড৭১/আর/৭ েফব্রুয়াির ২০১৮

মাত্র ১৫ ফুট
আসেব চাঁদ!

দূরত্েব

েনেম

েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : আগামী ১৭ ও ১৮ েফব্রুয়াির িভক্েটািরয়া েমেমািরয়াল
প্রাঙ্গেণ আসা দর্শেকরা এমনই দৃশ্েযর সাক্ষী থাকেবন! মাত্র ১৫
ফুট দূরত্ব েথেক ওই চাঁদ েদখেত পারেবন দর্শেকরা। শুধু েদখাই নয়,
চন্দ্রােলােক ভাসেত ভাসেত এক সঙ্গীতানুষ্ঠােন ডুেব যাওয়ার
সুেযাগও থাকেব।। যার নাম েদওয়া হচ্েছ—‘আ ট্িরিবউট টু দ্য মুন’!
েবঙ্গালুরু, মুম্বই, িদল্িল হেয় এ বার আসেছ কলকাতায় আসেছ
প্রখ্যাত ব্িরিটশ িশল্পী িলউক েজরােমর ‘িমউিজয়াম অব দ্য মুন’।
ইনস্টেলশন আর্েটর এই ‘চাঁেদর জাদুঘর’ চলিত বছেরর জানুয়াির েথেক এ

েদেশ সফর শুরু কেরেছ। ২০১৬ সােল িবশ্েব প্রথম বার এই ‘চাঁেদর
জাদুঘর’প্রকাশ্েয আেস।
নাসার ছিব ব্যবহার কের চাঁেদর এই অিবকল প্রিতরূপ েদখেল িবভ্রম
হেত বাধ্য, তা আসল নািক নকল চাঁদ! ফাইবার এবং কম্েপািজট
েমিটিরয়াল িদেয় ৈতির এই চাঁেদর ওজন ১৪০ িকেলাগ্রাম। িবজ্ঞােনর
িহসাব বলেছ, ভূপৃষ্েঠ েনেম আসা চাঁেদর প্রিত েসন্িটিমটার, আসল
চন্দ্রপৃষ্েঠর পাঁচ িকেলািমটােরর সমান। কেয়ক িকেলািমটােরর নাগােল
পাওয়া এই চাঁেদর গহ্বর, চন্দ্রপৃষ্ঠ হুবহু েদখেত পােবন দর্শেকরা।
চাঁেদর িভতর েথেক েবিরেয় আসা আেলা ছিড়েয় পড়েব িভক্েটািরয়া
প্রাঙ্গেণ। এই চাঁেদর যাবতীয় তথ্য িমলেব তার িনজস্ব এক ওেয়বসাইট
েথেক।
েসখােন সাম্প্রিতক মহাকাশ গেবষণার িবষয় েযমন আেলাচনা হেব, েতমনই
চাঁদেক িঘের ৈতির যাবতীয় েলাকগাথা, কল্পকািহনীও িমেশ যােব।
চাঁেদর এই অিবকল প্রিতরূপ আদেত িবজ্ঞান ও কল্পনার েমলবন্ধন।
ইিতমধ্েযই ওই ‘চাঁেদর জাদুঘর’ সারা িবশ্েব আেলাড়ন েফেলেছ বেল
সূত্েরর খবর। িভক্েটািরয়া েমেমািরয়াল কর্তৃপক্েষর ভাষায়, ‘আ
ট্িরিবউট টু দ্য মুন’-এর প্রদর্শেনর দু’িদনই এক সঙ্গীতানুষ্ঠানও
থাকেব।
িভক্েটািরয়া

েমেমািরয়াল

সূত্েরর

খবর,

প্রদর্শেনর

প্রস্তুিত

পুেরাদেম শুরু হেয় িগেয়েছ। ভূপৃষ্েঠ েনেম আসা চাঁদেক েকাথায় রাখা
হেব,
েস
জায়গাও
িচহ্িনত
হেয়েছ।
নর্থ
েগেটর
কােছ
রািন
িভক্েটািরয়ার মূর্িতর সামেনর লেন েঝালােনা হেব চাঁদ।
িনউজিবিড৭১/আর/৭ েফব্রুয়াির ২০১৮

পর্যটকরা েযৗন চািহদা
েযসব েদেশ ছুেট যান
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম

েমটােত

ঢাকা : িবশ্েব েসক্স ট্যুিরজেমর মানিচত্ের িনত্যনতুন যুক্ত হচ্েছ
িবিভন্ন েদশ। পর্যটকরা েযৗনতার ক্ষুধা েমটােত ছুেট যান এসব েদেশ।
নারী সান্িনধ্েযর আশায় পছন্দ ও সাধ্েযর িভত্িতেত পািড় জমান েদেশ
েদেশ। েজেন িনন জনপ্িরয়তার িনিরেখ তািলকার প্রথম িদেক থাকা
কেয়কিট েদশ ও স্থােনর নাম।
লাস েভগাস: আেমিরকার এই শহর‘সব েপেয়িছর’িঠকানা। কী েনই এখােন!
শহের েযৗনতার রমরমা সম্পর্েক ইঙ্িগত করেত বলা হয়, ‘েহায়াট
হ্য়ােপনস ইন েভাস, িরেমইনস ইন েভগাস।’এখােন েযৗনতা শুধু ব্যবসা
অথবা িবেনাদন নয়, শরীরী ভাষা উদযাপেনর মাধ্যম। মরুভূিম অধ্যূিষত
িনসর্েগ অেচনা সঙ্গীর েদহজ সান্িনধ্েয পর্যটকরা খুঁেজ েফেরন
কাঙ্িখত সুখ।
থাইল্যান্ড: দ্িবতীয় িবশ্বযুদ্েধর পর েথেক েযৗনতার নতুন িঠকানা
িহেসেব জনপ্িরয় হেয় ওেঠ থাইল্যান্ড। ব্যাঙ্কেকর িবখ্যাত ‘িপং
িপং’ েশা-ই েহাক অথবা িবিভন্ন স্পা- এগুেলার ছদ্মেবেশ মূলত
েযৗনতার ছড়াছিড়। এখােন িবিভন্ন নাইটক্লােবর নামকরণ হেয়েছ নারী
শরীেরর িবিভন্ন স্পর্শকাতর অঙ্েগর নােম যা িবেদিশ পর্যটকেক সহেজই
েটেন েনয় েভতের। েদশজুেড় অবাধ ও িনরাপদ েদহ ব্যবসার রমরমা
অবস্থা এখােন িবশ্েবর নানা েদেশর স্ত্রী-পুরুষেক আকৃষ্ট করেছ।
তাই সুেযাগ েপেলই অেনেকই ছুেট যাচ্েছন সমুদ্েরর েকাল েঘষা
েদশিটেত।
েনপাল: রাজধানী কাঠমুন্ডু এবং েপাখরা ও তরাইেয়র শহরাঞ্চেল েদহ
ব্যবসার রমরমা অবস্থা। বািণজ্য জেম ওেঠ েহােটেলর দািম ঘর েথেক
শুরু কের িনিষদ্ধ পল্িলর অন্ধকার আস্তানায়। কাঠমুন্ডুর থােমল
এলাকায় ব্যােঙর ছাতার মেতা গিজেয় উেঠেছ ম্যাসাজ পার্লার, েযখােন
অৈবধ েদহ ব্যবসার পসার সাজােনা। এছাড়া িবিভন্ন েরস্েতারাঁর
েকিবন ও ডান্স বারগুিলেতও িমলেব অফুরন্ত েদহজ িবেনাদেনর সম্ভার।
আর্েজন্িটনা: ১৮৮৭ সাল েথেক এেদেশ ৈবধতা েপেয়েছ সমকািমতা। এই
কারেণ এখােন সমকামী েদহ ব্যবসায়ীেদর চািহদা তুঙ্েগ। সরকােরর তরফ
েথেকও িবশ্েবর সমকামী পর্যটকেদর আকর্ষণ করেত নানা উদ্েযাগ েনওয়া
হেয়েছ। েযৗন পর্যটেনর হাত ধেরই অর্থনীিত চাঙ্গা করেত চাইেছ
ম্যারােডানা-েমিসর এই েদশ।
বুলেগিরয়া: েযৗন পর্যটেনর পীঠস্থান সািন িবচ িরসর্ট িঘের ৈতির
হেয়েছ বাস্তব ও কল্পনার অভাবনীয় িমেশল। েশানা যায়, এই ৈসকেত

প্রিতিদন কেয়ক হাজার েদহ ব্যবসায়ী িভড় জমান। তােদর অেনেকই আেসন
প্রিতেবশী েদশ েথেক।
দক্িষণ েকািরয়া: এেদেশ েযৗনতা িনেয় রাকঢাক েনই। ক্ষিণেকর
শয্যাসঙ্গী েজাগাড় করেত িবেশষ পিরশ্রম করেত হয় না। গুরুত্বপূর্ণ
শহরগুিলেত রেয়েছ একািধক এসকট সার্িভেসর ব্যবস্থা। েহােটেল কেয়ক
ঘণ্টার জন্য ঘর ভাড়াও েমেল সুলেভ।
িকউবা: িনসর্গ, সংস্কৃিত ও চুরুেটর স্বর্গরাজ্য এ দ্বীপরাষ্ট্ের
প্রিত বছর পািড় জমান অজস্র পর্যটক। তেব পর্যটকেদর বড় একিট অংশ
েসখােন যান শুধুমাত্র েযৗনতার আকর্ষেণ। শুধু প্রাপ্তবয়স্ক নয়,
চাইেল অপ্রাপ্তবয়স্ক েযৗনসঙ্গীও সুলেভ েমেল এই েদেশ।
রািশয়া: গত এক দশেক রািশয়ায় েদহ ব্যবসার রমরমা শুরু হেয়েছ। মূলত
উত্তর আেমিরকা ও ইউেরােপর অন্যান্য েদেশর পর্যটকরাই এখােন
েযৗনতার টােন ছুেট আেসন। তেব রুশ েযৗন বাজাের দালালেদর দাপট অেনক
েবিশ।
কলাম্িবয়া:

অন্যান্য

েদেশর

তুলনায়

সস্তা

বেল

েযৗন

পর্যটনস্থল

িহেসেব ইদানীং জনপ্িরয় হেয় উেঠেছ এই েদশ। দিরদ্র েদেশ এেস
নামমাত্র খরেচ অবাধ েযৗনতার েলােভ প্রিত বছর এখােন িভড় কেরন
ইউেরাপ ও আেমিরকার পর্যটকরা।
কম্েবািডয়া: িবশ্েবর অন্যতম বড় েযৗন ব্যবসা স্থল এই েদশ। িকন্তু
তার েবিশর ভাগটাই অৈবধ। তেব আইেনর ফাঁক গেল অবাধ েযৗনতার
হাতছািনেত সাড়া িদেত প্রিত বছর ছুেট যান িবশ্েবর বহু পর্যটক।
িনউজিবিড৭১/আর/৭ েফব্রুয়াির ২০১৮

িবশ্েবর ১০ িনিষদ্ধ িসেনমা যা
আপিন েদেখন নাই
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম

ঢাকা : ১০) ক্লক ওয়ার্ক অেরঞ্জ (১৯৭১)
স্ট্যানিল কুবিরেকর এই িসেনমা গ্েরট ব্িরেটেন ২৭ বছর ধের িনিষদ্ধ
িছল। অত্যিধক মারামাির, পাশিবক ধর্ষেণর দৃশ্য থাকায় এই িসেনমােক
িকছুেতই গ্েরট ব্িরেটেন েদখােনার অনুমিত েদওয়া হয়িন। মার্িকন
মুলুেক অবশ্য েবশ প্রশংসা েকাড়ায় এই িসেনমা।
৯) দ্য বার্থ অফ এ েনশন (১৯১৫)
সাইেলন্ট মুিভ। িকন্তু কৃষ্ণাঙ্গ মানুষেদর আক্রমেণ করা হওয়ায়
মুক্িতর পর িনিষদ্ধ েঘাষণা করা হয়। ছিবর পিরচালকও পের স্বীকার
কের েনন তার ভুল হেয়িছল।
৮) দ্য িটন ড্রাম (১৯৭৯)
অস্কাের িবেদিশ িসেনমা িবভােগ েসরা পুরস্কার েজেত এই িসেনমা।
িসেনমায় েদখােনা হয় ১১ বছেরর এক বালক ১৬ বছেরর এক তরুণীর সঙ্েগ
েসক্স করেছ। এই জন্য কানাডা ও িফলােডলিফয়ােত িনিষদ্ধ েঘাষণা করা
হয়। বলা হয় এই িসেনমা চাইল্ড পর্নগ্রািফ ছাড়া েবিশ িকছু নয়।
িকন্তু িসেন িবেশষজ্ঞরা এই িসেনমােক বড় নম্বর িদেয় বেলেছন, ছিবর
িবষয়বস্তু িঠকমত বুঝেল এটা িনিষদ্ধ েকানওভােবই হওয়া উিচত নয়।
৭) থ্ির ডানড্েরড (২০০৬)
যুদ্েধর ওপর ৈতির হওয়া হিলউেডর অন্যতম েসরা এই ছিব িনিষদ্ধ ইরান
ও আরেবর িকছু েদেশ। রাষ্ট্রসংেঘর কােছ এই ছিব িনেয় অিভেযাগ
জািনেয় ইরান বেলেছ, থ্ির হানড্েরড
মার্িকনীেদর একটা চক্রান্ত।

তােদর

েদশেক

৬) অল েকায়াইট অন দ্য ওেয়স্টার্ন ফ্রন্ট (১৯৩০)
িহটলার
এই
ছিবেক
িনিষদ্ধ
েঘাষণা
কেরিছেলন।

অপমান

করেত

জার্মািন,

ও

অস্ট্িরয়ায় ১২ বছর ধের িনিষদ্ধ িছল এই িসেনমা। এই ছিব েদখেল
নাত্িস বািহনীর অত্যাচােরর মুেখ পড়েত হত। ছিবিট িহটলােরর
িবরুদ্েধ যুদ্েধর ওপর ৈতির।
সােলা/হানড্েরড েটােয়ন্িট েডজ অফ েসােডাম (১৯৭৫)
চার দুষ্কৃিত অপহরণ কের িশশু ও মিহলােদর। তারপর তােদর ওপর চেল
এমন অত্যাচার যা েদেখ গা িশউেড় ওেঠ। পাওেলা পােসািলিনর এই
িসেনমা ইরান, িসঙ্গাপুর সহ পাঁচিট েদেশ সম্পূর্ণ িনিষদ্ধ েঘাষণা
করা হয়। িশশুেদর ওপর অত্যাচার, ধর্ষেণর দৃশ্যগুিল থাকায় িবিভন্ন
েদেশ এর িবরুদ্েধ প্রিতবাদ জানােনা হয়।
৪) দ্য িসম্পসন মুিভ (২০০৭)

েগাটা িবশ্ব তািড়েয় তািড়েয় উপেভাগ কেরেছ এই কার্টুন িসেনমা।
িকন্তু বার্মায় এক অদ্ভুত কারেণ িনিষদ্ধ েঘাষণা করা হয় এই
িসেনমােক। বার্মা সরকােরর অিভেযাগ এই িসেনমায় হলুদ রঙেক প্রচার
করা হেয়েছ। হলুদ রঙ বার্মা সংস্কৃিতর কােছ নািক অপমাণকর।
৩) ব্যাক টু দ্য িফউচার ট্িরলিজ (১৯৮৫,১৯৮৯,১৯৯০)
টাইম ট্র্যােভেলর ওপর ৈতির হওয়া মজার ছিব। আনন্েদর ছিব। িকন্তু
িচেন এই ছিব িনিষদ্ধ। কারণ ছিবেত অেনকসময় ভিবষ্যেত যাওয়া হেয়েছ।
যা নািক িচেনর সরকােরর িনয়ম িবরুদ্ধ। একইসঙ্েগ ছিবেক কুসংস্কাের
ইন্ধন েদওয়ার অিভেযাগ জানােনা হেয়েছ। তা ছাড়া নািক ছিবেত
েদখােনা হেয়েছ েবিজংেয়র েথেকও থাকার ভাল জায়গা রেয়েছ, যা সরকার
িবেরাধী।
২) দ্য লাস্ট ট্যাঙ্েগা ইন প্যািরস (১৯৭৩)
সাহসী ছিব। ইেরািটক ড্রামা। একািধকবার নািয়কার

ঘিনষ্ঠ

দৃশ্য

েদখােনা হেয়েছ। ছিবিট ইতািল ও স্েপেন িনিষদ্ধ। িসেনমায় একিট
দৃশ্েয েদখােনা হচ্েছ নায়ক মার্েলান ব্র্যান্েডা েসক্েসর সময়
মাখন ব্যবহার করা হচ্েছ। ইতািল ও স্েপেনর পক্ষ েথেক বলা হয় খাবার
িজিনসেক এভােবই েদখােনাটা আপত্িতকর।
১) ক্যািনবাল হেলাকাস্ট (১৯৮০)
িবশ্েবর ৪০িট েদেশ িনিষদ্ধ। অেনেকই
অসুস্থ
েযখােন

বেলেছন,

ছিবিট

েদখার

পর

েবাধ কেরেছন। ছিবিট একটা েফক ডকুেমন্টািরর ওপর ৈতির।
ক্যািনবািলজম, গণহত্যা, ধর্ষণ, েযৗন িনর্যাতনেক অিত

জঘন্যভােব েদখােনা হেয়েছ। ছিবর শ্যুিটংেয় সত্িযকােরর পশু হত্যা
করা হেয়েছ। ছিবর পিরচালকেদর িবরুদ্েধ অিভেযাগ ওেঠ অিভেনতা,
অিভেনত্রীরও নািক িসেনমার সময় খুন করা হয়। অবশ্য েসটা প্রমািণত
হয়িন। সূত্র: কলকাতা
িনউজিবিড৭১/আর/৭ েফব্রুয়াির ২০১৮

‘অেলাক
কাপালীর
ব্যািটং
তাণ্ডেব েমাহােমডােনর হার’
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : ঢাকা প্িরিময়ার ক্িরেকট িলেগ অেলাক কাপালীর দুর্দান্ত
ব্যািটংেয় েমাহােমডান স্েপািটং ক্লাবেক ৬ উইেকেট পরািজত কের
ব্রাদাস ইউিনয়ন। েমাহােমডান স্েপার্িটং ক্লােবর েদয়া ২৩১ রােনর
টার্েগেট ব্যাট করেত েনেম ৪৭.২ ওভাের ৫ উইেকট হািরেয় জয় তুেল েনয়
ব্রাদার্স ইউিনয়ন।
ব্রাদাস ইউিনয়েনর হেয় ওেপিনং ব্যাটসম্যান িমজানুর রহমান েতমন
েকান সুিবধা করেত পােরনিন। ৪ রােনর মাথায় শুভািশষ রেয়র বেল
সাজঘের িফেরন িতিন। পরবর্তীেত জন িশম্পসন এবং অেলাক কাপালীর
ব্যােট এিগেয় যায় ব্রাদাস ইউিনয়ন। অেলাক কাপালীর অপরািজত ৯১ বেল
৯৫ রােনর উপর ভর কের ৪৭.২ ওভার েখেল জেয়র বন্দের েপৗঁেছ যায়
ব্রাদাস ইউিনয়ন। েমাহােমডােনর হেয় ৩ িট উইেকট েনন কািজ অিনক
ইসলাম।
টস েহের ব্যাট করেত েনেম িনর্ধািরত িনর্ধািরত ৫০ ওভাের আট উইেকট
হািরেয় ২৩০ রান সংগ্রহ কের েমাহােমডান স্েপার্িটং ক্লাব। দেলর
পক্েষ সর্েবাচ্চ ৮৪ রান কেরন শামসুর রহমান শুভ। আর ওেপিনং করেত
েনেম সালমান বাট কেরন ৬২ রান। রািকবুল হাসান জুিনয়র কেরন ২৭ রান।
ব্রাদার্স
ইউিনয়েনর
পক্েষ
সর্েবাচ্চ
দুইিট
উইেকট
েনন
েসাহরাওয়ার্দী শুভ।
সংক্িষপ্ত স্েকার : েমাহােমডান
ব্রাদার্স ইউিনয়ন: ২৩২/৫
িনউজিবিড৭১/আর/৭ েফব্রুয়াির ২০১৮

স্েপার্িটং

ক্লাব:

২৩০/৮,

‘ঢাকার
প্রেবশমুেখ
তল্লািশ’
েমসবািড়গুেলােত পুিলশ
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : িবএনিপর েনত্রী খােলদা িজয়ার িবরুদ্েধ একিট দুর্নীিত
মামলার রােয়র আেগর িদন আজ বুধবার রাজধানী ঢাকার প্রেবশমুখগুেলােত
পুিলশ বাস-গািড় থািমেয় তল্লািশ করেছ।
িবিবিসর সংবাদদাতা আকবর েহােসন গাবতিল বাস টার্িমনাল-মুখী
মহাসড়েক িগেয় েদখেত েপেয়েছন পুিলশ ঢাকার বাইের েথেক আসা
বাসগুেলােত উেঠ তল্লািশ করেছ। এমনিক প্রাইেভট কার ও মাইক্েরাবাস
েথেক যাত্রীেদর নািমেয় িজজ্ঞাসাবাদ করেছ।
এই তল্লািশর কারেণ সাভার েথেক গাবতিলমুখী মহাসড়েক লম্বা যানজট
ৈতির হেয়েছ।
জানা েগেছ, ঢাকায়
চালােনা হচ্েছ।

েঢাকার

আটিট

প্রেবশমুেখ

একই

ধরেণর

তল্লািশ

একইসােথ,
কেলজ
িবশ্বিবদ্যালেয়র
ছাত্ররা
থােক
এরকম
েমসবািড়েত পুিলশ তল্লািশ চালাচ্েছ বেল খবর পাওয়া েগেছ।

অেনক

গাবতিলেত একজন পুিলশ কর্মকর্তা, নাম না প্রকােশর শর্েত, িবিবিসেক
বেলেছন, ঢাকার বাইের েথেক এেস েকউ েযন েকােনা নাশকতায় িলপ্ত না
হেত পাের, েস জন্য সরকােরর কাছ েথেক শহরমুেখ তল্লািশর িনর্েদশনা
রেয়েছ।
জানা েগাছ, ঢাকা-মুখী মহাসড়কগুেলার িবিভন্ন জায়গায় এ ধরেণর
পুিলিশ তল্লািশ হচ্েছ। সকাল েথেক শহেরর িবিভন্ন জায়গা ঘুের
সংবাদদাতা আকবর েহােসন নগরবাসীেদর মধ্েয চাপা উত্েতজনা প্রত্যক্ষ
কেরেছন।
আগামীকাল (বৃহস্পিতবার) কর্মস্থেল যাওয়া িনেয় বা
স্কুেল পাঠােনা িনেয় দ্িবধাদ্বন্দ্েব পেড়েছন অেনেক।
ঢাকার শাহীন স্কুেলর সামেন একািধক অিভভাবক
বাচ্চােদর তারা স্কুেল নাও পাঠােত পােরন।

বাচ্চােদর

িবিবিসেক

বেলেছন,

সাগর আহেমদ- িযিন প্রিতিদন গািড় চািলেয় তার েছেলেক স্কুেল
নািমেয় েদন – বেলন, “একটা রায় িনেয় েয পিরস্িথিত ৈতির হেয়েছ,
তােত আিম উদ্িবগ্ন, আগামীকাল বাচ্চােদর স্কুেল আনা-েনয়া ঝুঁিক
হেত পাের। বাসায় থাকাটাই িনরাপদ মেন করিছ। কখন কী হয় বলা
মুশিকল।”
বৃহস্পিতবার েভার রাত েথেক ঢাকায় সবধরেনর িমিছল- িমিটং-সমােবশ
িনিষদ্ধ কেরেছ পুিলশ।
িবএনিপ দািব করেছ, ঢাকা এবং ঢাকার বাইের গত কেয়কিদেন তােদর এক
হাজােররও েবিশ েনতা-কর্মীেক আটক করা হেয়েছ। -িবিবিস
িনউজিবিড৭১/আর/৭ েফব্রুয়াির ২০১৮

২
এপ্িরল
এইচএসিস
পরীক্ষা
শুরু, ঢুকেত হেব আধঘণ্টা আেগ
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : উচ্চমাধ্যিমক সার্িটিফেকট (এইচএসিস) ও সমমােনর পরীক্ষা
শুরু হেব আগামী ২ এপ্িরল।
বুধবার পরীক্ষার সময়সূিচ চূড়ান্ত কেরেছ িশক্ষা
সময়সূিচ অনুযায়ী িলিখত পরীক্ষা েশষ হেব ১৩ েম।

মন্ত্রণালয়।

ঢাকা
িশক্ষােবার্েডর
একজন
কর্মকর্তা
বেলন,
১
এপ্িরল
িশক্ষাপ্রিতষ্ঠােন ছুিট থাকায় একিদন পর পরীক্ষা শুরু হচ্েছ।
সময়সূিচেত েদওয়া শর্ত অনুযায়ী চলিত এসএসিস পরীক্ষার মেতা
এইচএসিসেতও পরীক্ষা শুরুর ৩০ িমিনট আেগ পরীক্ষার্থীেদর পরীক্ষার
কক্েষ িগেয় বসেত হেব। পরীক্ষা েকন্দ্েরর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ছাড়া অন্য েকউ েকন্দ্ের েমাবাইল েফান ব্যবহার করেত পারেবন না। এ
রকম আরও কেয়কিট শর্ত েদওয়া হেয়েছ।
িনউজিবিড৭১/আর/৭ েফব্রুয়াির ২০১৮

িবেশষ
অিভযােন
িবএনিপজামায়ােতর
১
হাজার
৩৩
েনতাকর্মী গ্েরফতার
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : িবএনিপ েচয়ারপারসন েবগম খালদা িজয়ার মামলার রায়েক
েকন্দ্রকের যােত েকােনা দল েদেশ িবশৃঙ্খল সৃষ্িট করেত না পাের
এজন্য সারােদেশ পুিলেশর িবেশষ অিভযান চলেছ। সারােদেশ অিভযান
চািলেয় ১ হাজার ৩৩ িবএনিপ-জামায়ােতর েনতা-কর্মীেক আটক কেরেছ আইনশৃঙ্খলা বািহনী।
বুধবার েভার েথেক িদনভর অিভযান চািলেয় এেদর আটক কেরেছ পুিলশ।
তােদর দািব, সুিনর্িদষ্ট অিভেযােগর িভত্িতেতই তােদর আটক করা
হেয়েছ।
ঢাকা িবভাগ
ঢাকা িবভােগর ঢাকার দক্িষণ েকরানীগঞ্েজ ৬, মািনকগঞ্েজ ১২,
রাজবাড়ীেত ৩৫, নরিসংদীেত ১৮, মুন্সীগঞ্েজ ১ ও গাজীপুের ১০
িবএনিপ-জামায়াত েনতাকর্মীসহ েমাট ৭৯ জনেক আটক করা হেয়েছ।
েকরানীগঞ্জ প্রিতিনিধ জানান, ঢাকার দক্িষণ েকরানীগঞ্েজর িবিভন্ন
এলাকায় অিভযান চািলেয় ৬ িবএনিপ েনতা-কর্মীেক আটক কেরেছ পুিলশ।
বুধবার িবকাল ৩টায় তােদর আটক করা হয়। দক্িষণ েকরানীগঞ্জ থানার
উপ-পিরদর্শক েমা. শিরফুল ও েমা. শাখাওয়াত ইমিতয়াজ এ খবর িনশ্িচত
কেরেছন।
মািনকগঞ্জ প্রিতিনিধর তথ্য অনুযায়ী মািনকগঞ্েজর িবিভন্ন থানা
এলাকা েথেক িবএনিপর ১২ েনতাকর্মীেক আটক কেরেছ পুিলশ। মঙ্গলবার
দুপুর েথেক বুধবার সন্ধ্যা তােদর আটক করা হয়। মািনকগঞ্জ সদর
থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওিস) রিকবুজ্জামানসহ অন্য ওিসরা এ
তথ্য িনশ্িচত কেরেছন।

রাজবাড়ী
প্রিতিনিধ
জানান,
েনতাকর্মীেক আটক করা হয়।

বুধবার

৫৬

জন

িবএনিপ-জামায়াত

নরিসংদী প্রিতিনিধ জািনেয়েছন, রায়পুরা উপেজলা পিরষেদর ভাইস
েচয়ারম্যান ও জামায়ােত ইসলামীর েনতা পিনর েহােসনসহ েমাট ১৮জনেক
আটক করা হেয়েছ। বুধবার িবকাল ৩টার িদেক উপেজলার নবীয়াবাদ এলাকা
েথেক জামায়াত েনতােক আটক করা হয়। রায়পুরা থানার ভারপ্রাপ্ত
কর্মকর্তা (ওিস) েদেলায়ার েহােসন জানান, পিনর েহােসেনর িবরুদ্েধ
িবেশষ ক্ষমতা আইেন মামলা রেয়েছ।
মুন্সীগঞ্জ প্রিতিনিধ জানান, মুন্সীগঞ্েজর গজািরয়া উপেজলার
স্েবচ্ছােসবক দেলর েনতা নজরুল ইসলামেক (৩৫) আটক করা হয়। গজািরয়া
থানার ওিস হারুন-অর-রশীদ খবরিট িনশ্িচত কেরেছন।
গাজীপুর প্রিতিনিধ জািনেয়েছন, গাজীপুেরর সােবক এমিপ ও িবএনিপ’র
েকন্দ্রীয় িনর্বাহী কিমিটর সদস্য হাসান উদ্িদন সরকারসহ ১০
েনতাকর্মীেক গ্েরফতার কেরেছ পুিলশ।
খুলনা িবভাগ
িঝনাইদেহ ৭৯, সাতক্ষীরায় ৬৮ ও েমেহরপুের ১২ জনসহ েমাট ১৫৯জন
িবএনিপ-জামায়ােতর েনতাকর্মীেক গ্েরফতার করা হেয়েছ।
িঝনাইদহ
প্রিতিনিধ
জািনেয়েছন,িঝনাইদেহ
িবএনিপ-জামায়াত
েনতাকর্মীসহ ৭৯ জনেক গ্েরফতার করা হেয়েছ। মঙ্গলবার িদনগত রাত
েথেক বুধবার (০৭ েফব্রুয়াির) েভার পর্যন্ত তােদর গ্েরফতার করা
হয়। িঝনাইদহ পুিলশ সুপার িমজানুর রহমান এ খবর িনশ্িচত কেরেছন।
সাতক্ষীরা প্রিতিনিধ জািনেয়েছন, সাতক্ষীরা েজলা পুিলেশর িবেশষ
অিভযােন িবএনিপ-জামায়ােতর ৩৪ েনতাকর্মীসহ ৬৮ জনেক আটক কেরেছ
পুিলশ। মঙ্গলবার সন্ধ্যা েথেক বুধবার (০৭ েফব্রুয়াির) সকাল
পর্যন্ত েজলার আটিট থানায় অিভযান চািলেয় তােদর আটক করা হয়।
সাতক্ষীরা েজলা পুিলেশর িবেশষ শাখার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওিস)
িমজানুর রহমান এ তথ্য জানান।
েমেহরপুর প্রিতিনিধর তথ্য অনুযায়ী, েজলা পুিলশ মঙ্গলবার রােত
েজলার িতন থানার িবিভন্ন স্থান েথেক িবএনিপ-জামায়ােতর কর্মীসহ ১২
জনেক আটক এবং চারিট েবামা উদ্ধার কেরেছ। মুিজবনগর থানার
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মিনরুল ইসলাম বেলন, িবএনিপ-জামায়াত কর্মীরা

পুিলেশর ওপর হামলার প্রস্তুিত িনচ্েছ- এই সংবাদ েপেয় পুিলশ
অিভযান চািলেয় েমানাখািল ব্িরেজর কাছ েথেক পাঁচজন কর্মীেক আটক
কের। েসখান েথেক চারিট অিবস্েফািরত েবামা উদ্ধার কের পুিলশ ।
চট্টগ্রাম িবভাগ
চট্টগ্রাম িবভােগর চট্টগ্রাম েজলায় ১৬২ ও ব্রাহ্মণবািড়য়ায় ৫৪
জনসহ েমাট ২১৬ জনেক গ্েরফতার করা হেয়েছ।
চট্টগ্রাম প্রিতিনিধ জািনেয়েছন, বুধবার েমাট ১৬২ জন িবএনিপজামায়াত েনতাকর্মীেক গ্েরফতার কেরেছ পুিলশ।
ব্রাহ্মণবািড়য়া প্রিতিনিধর তথ্য অনুযায়ী, েজলার িবিভন্ন স্থােন
অিভযান চািলেয় ৫৪ জনেক গ্েরফতার কেরেছ পুিলশ। এেদর েবিশরভাগই
িবএনিপ েনতাকর্মী বেল পুিলশ িনশ্িচত কেরেছ। ব্রাহ্মণবািড়য়া েজলা
পুিলেশর িবেশষ শাখার (িডএসিব) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইমিতয়াজ
আহম্েমদ জািনেয়েছন, আসািমেদর আদালেত েসাপর্দ করা হেব। অপরাধী,
দািগ আসািমেদর িবরুদ্েধ পুিলেশর এই িবেশষ অিভযান অব্যাহত থাকেব।
রংপুর িবভাগ
রংপুর িবভােগর রংপুের ১৪ ও নীলফামারীেত ২৪ ও কুিড়গ্রােম ৫৬জনসহ
েমাট ৯৪জন েনতাকর্মীেক গ্েরফতার করা হেয়েছ।
রংপুর
প্রিতিনিধ
জািনেয়েছন,
বুধবার
১৪জন
িবএনিপ-জামায়াত
েনতাকর্মীেক গ্েরফতার করা হেয়েছ। মঙ্গলবার ২৪জনেক গ্েরফতার করা
হেয়িছল।
নীলফামারী

প্রিতিনিধ

জানান,

নীলফামারীেত

িবএনিপ-জামায়ােতর

২৪

েনতাকর্মীেক গ্েরফতার করা হেয়েছ। েজলার ছয় উপেজলায় মঙ্গলবার
মধ্যরাত েথেক বুধবার (০৭ েফব্রুয়াির) সকাল পর্যন্ত িবেশষ অিভযান
চািলেয় তােদর গ্েরফতার করা হয়। অিতিরক্ত পুিলশ সুপার এিবএম
আিতকুর রহমান বাংলা ট্িরিবউনেক এ তথ্য িনশ্িচত কেরেছন।
কুিড়গ্রাম প্রিতিনিধ জািনেয়েছন, মঙ্গলবার (৬ েফব্রুয়াির) রােত
েজলার িবিভন্ন উপেজলায় েিঅভযান চািলেয় িবএনিপ-জামায়ােতর ২৩
েনতাকর্মীেক গ্েরফতার কেরেছ পুিলশ। েজলা পুিলেশর িনয়ন্ত্রণ কক্ষ
বাংলা ট্িরিবউনেক এ তথ্য িনশ্িচত কেরেছ।
েজলার ৯িট উপেজলার থানা এলাকা েথেক িবএনিপর ২০ েনতাকর্মী ও
জামায়ােতর ৩ েনতাকর্মীেক গ্েরফতার করা হয়। এছাড়াও িবিভন্ন মামলার
আরও ৩৩ আসািমসহ েমাট ৫৬ জনেক গ্েরফতার কেরেছ পুিলশ। অিতিরক্ত
পুিলশ সুপার েমনহাজুল আলম জানান, েযেকানও ধরেনর িবশৃঙ্খলা ও

নাশকতা এড়ােনার জন্য
গ্েরফতার করা হেয়েছ।

এবং

জনজীবেন

শান্িত

বজায়

রাখেত

এেদর

বিরশাল িবভাগ
বিরশাল িবভােগর বিরশােলর আৈগলঝাড়ায় ২ ও িপেরাজপুের ৪ জনসহ েমা
৬জনেক গ্েরফতার করা হেয়েছ।
বিরশাল প্রিতিনিধ জািনেয়েছন,বিরশােলর আৈগলঝাড়ায় িবএনিপর েনতাকর্মীেদর বািড়েত তল্লািশ ও দুই ছাত্রদল েনতােক গ্েরফতার কেরেছ
পুিলশ। েসামবার (০৫ েফব্রুয়াির) িদবাগত রােত তােদর গ্েরফতার করা
হয়। আৈগলঝাড়া থানার ওিস আবদুর রাজ্জাক জানান, মঙ্গলবার আদালেতর
মাধ্যেম তােদর েজেল পাঠােনা হেয়েছ।
িপেরাজপুর প্রিতিনিধ জানান, িপেরাজপুেরর নািজরপুেরর থানা পুিলশ
মঙ্গলবার (০৬ েফব্রুয়াির) রােত উপেজলার িবিভন্ন এলাকায় অিভযান
চািলেয় িবএনিপর চার জনেক গ্েরফতার কেরেছ। নািজরপুর থানার
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওিস) েমা. হািববুর রহমান িবষয়িট িনশ্িচত
কেরেছন।
রাজশাহী িবভাগ
রাজশাহী

িবভােগর

িসরাজগঞ্েজ

জয়পুরহােট ৩৮ জনসহ েমাট
গ্েরফতার করা হেয়েছ।

১১৩

১২,
জন

বগুড়ায়

৪৯,

পঞ্জগেড়

িবএনিপ-জামায়াত

১৪

ও

েনতাকর্মীেক

িসরাজগঞ্জ
প্রিতিনিধ
জানান,
িসরাজগঞ্েজ
িবএনিপ,
যুবদল
ও
ছাত্রিশিবেরর ১২ েনতাকর্মীেক আটক কেরেছ পুিলশ। মঙ্গলবার রাত েথেক
বুধবার (০৭ েফব্রুযাির) সকাল পর্যন্ত িসরাজগঞ্জ সদর, উল্লাপাড়া ও
সলঙ্গা থানার িবিভন্ন এলাকায় অিভযান চািলেয় তােদর আটক করা হয়।
িসরাজগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওিস) েহলাল উদ্িদন,
উল্লাপাড়া থানার ওিস েদওয়ান েকৗিশক আহেমদ ও সলঙ্গা থানার ওিস
ওেহদুজ্জামান আটেকর িবষয়িট িনশ্িচত কেরেছন।
বগুড়া প্রিতিনিধ জািনেয়েছন, মঙ্গলবার সকাল েথেক বুধবার সকাল
পর্যন্ত েজলার িবিভন্ন স্থান েথেক িবএনিপ ও অঙ্গ সংগঠেনর ৪৯
েনতাকর্মীেক গ্েরফতার করা হেয়েছ। সংশ্িলষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত
কর্মকর্তারা গ্েরফতােরর সত্যতা িনশ্িচত কেরেছন। বুধবার (০৭
েফব্রুয়াির) দুপুের আদালেতর মাধ্যেম তােদর েজল হাজেত পাঠােনা
হেয়েছ।

পঞ্চগড় প্রিতিনিধ জানান, পঞ্চগড় জামায়ােতর আিমরসহ িবএনিপজামায়ােতর ১৪ জন েনতাকর্মীেক গ্েরফতার কেরেছ পুিলশ। মঙ্গলবার (৬
েফব্রুয়াির) রােত তােদর গ্েরফতার করা হয়। পঞ্চগড় েজলা পুিলশ
সুপার েমা. িগয়াস উদ্িদন আহেমদ এ তথ্য িনশ্িচত কেরেছন। এর আেগ গত
রিববার িদবাগত রােত েজলার িবিভন্ন এলাকায় অিভযান চািলেয় ১৪ জন
এবং েসামবার িদবাগত রােত অিভযান চািলেয় ১২ জনেক গ্েরফতার কের
পুিলশ। এ িনেয় পুিলেশর িবেশষ অিভযােন েজলায় েমাট গ্েরফতােরর
সংখ্যা দাঁিড়েয়েছ ৪০ জন।
জয়পুরহাট প্রিতিনিধর তথ্য অনুযায়ী, নাশকতার আশঙ্কায় জয়পুরহােট
িবএনিপ ও জামায়ােতর ২০ েনতাকর্মীসহ অন্যান্য মামলায় ৩৮ জনেক
গ্েরফতার কেরেছ পুিলশ।
জয়পুরহাট েজলা পুিলেশর সহকারী পুিলশ সুপার একরামুল হক জানান, ৮
েফব্রুয়াির খােলদা িজয়ার রায়েক েকন্দ্র কের নাশকতার আশঙ্কায়
েজলার পাঁচ থানা েথেক িবএনিপর ১৮ ও জামায়ােতর ২ জনসহ ৩৮ জনেক
গ্েরফতার কেরেছ পুিলশ। যােদর মধ্েয আক্েকলপুর থানা িবএনিপ’র
যুগ্ম-আহ্বায়ক েমাশাররফ েহােসন,পাঁচিবিব থানা িবএনিপর বাগজানা
ওয়ার্ড সভাপিত েলবু িময়া ও জয়পুরহাট সদেরর ধলাহার ইউিনয়েনর সহসাংগঠিনক সম্পাদক মাহফুজুর রহমান রেয়েছ।
িসেলট িবভাগ
িসেলেটর েমৗলভীবাজাের কুলাউড়ায় ২ জনেক আটক করা হেয়েছ।
েমৗলভীবাজার প্রিতিনিধর তথ্য অনুযায়ী, কুলাউড়ায় উপেজলা িবএনিপর
সাধারণ সম্পাদক এমএ মিজদ ও উপেজলা ছাত্রদল েনতা সাইফুল ইসলামেক
আটক কেরেছ পুিলশ। মঙ্গলবার (৬ েফব্রুয়াির) সন্ধ্যার িদেক উপেজলা
িবএনিপ কার্যালেয়র সামেন েথেক তােদর আটক করা হেয়েছ।
ময়মনিসংহ িবভাগ
ময়মনিসংহ িবভােগর ময়মনিসংেহ ১৪, জামালপুের ৬৫, েনত্রেকানায় ১৪
জনসহ েমাট ৯৩ জন িবএনিপ-জামায়াত েনতাকর্মীেক গ্েরফতার করা হেয়েছ।
ময়মনিসংহ প্রিতিনিধ জানেয়েছন িবিভন্ন থানা এলাকা েথেক বুধবার ১৪
ও মঙ্গলবার ১৬ জন িবএনিপ-জামায়াত েনতাকর্মীেক গ্েরফতার করা
হেয়েছ।
জামালপুর

প্রিতিনিধ

জানান,বুধবার

৬৫

ও

মঙ্গলবার

৭০

িবএনিপ-

জামায়াত েনতাকর্মীেক গ্েরফতার করা হয়।
েনত্রেকানা প্রিতিনিধ জািনেয়েছন, েনত্রেকানায় বুধবার ১৪
মঙ্গলবার ২৪ জন িবএনিপ-জামায়াত েনতাকর্মীেক গ্েরফতার করা হয়।

ও

িনউজিবিড৭১/আর/৭ েফব্রুয়াির ২০১৮

আিম প্রস্তুত, মাথা নত করেবা
না : খােলদা িজয়া
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : িজয়া অরফােনজ ট্রাস্ট মামলায়‘েবকসুর খালাস’পাওয়ার আশা
ব্যক্ত কের িবএনিপ েচয়ারপারসন ও সােবক প্রধানমন্ত্রী েবগম খােলদা
িজয়া বেলেছন, আিম েযেকােনা পিরস্িথিতর জন্য প্রস্তুত আিছ। আমােক
েজল বা সাজার ভয় েদিখেয় েকােনা লাভ হেব না। আিম মাথা নত করেবা
না।
িতিন বেলন, আমােক রাজনীিতর ময়দান ও িনর্বাচন েথেক দূের রাখা এবং
জনগণ েথেক িবচ্িছন্ন করার জন্য আদালতেক ব্যবহার করার েচষ্টা
চলেছ। িকন্তু তােতই একদলীয় শাসন কােয়ম ও খািল মােঠ েগাল েদয়ার
খােয়শ পূরণ হেব না।
খােলদা িজয়ার িবরুদ্েধ িজয়া অরফােনজ ট্রাস্ট দুর্নীিত মামলার রায়
কাল। রায়েক সামেন েরেখ আজ িবেকেল এক সংবাদ সম্েমলেন িতিন তার এই
দৃঢ়তার কথা তুেল ধেরন। একইসােথ িতিন গণতন্ত্েরর জন্য, একিট
সুষ্ঠু
িনর্বাচেনর
জন্য
ঐক্যবদ্ধভােব
শান্িতপূর্ণ
ও
িনয়মতান্ত্িরক আন্েদালন চািলেয় যাবার আহবান জািনেয়েছন।
িবএনিপ েচয়ারপারসন মামলার সারসংক্েষপ তুেল ধের বেলন,‘আদালত রায়
েদয়ার বহু আেগ েথেকই শাসক মহল িচৎকার কের বেল েবড়াচ্েছ, আমার েজল
হেব। েযন িবচারক নন, ক্ষমতাসীনরাই রায় িঠক কের িদচ্েছ। প্রধান
িবচারপিতেক চােপর মুেখ পদত্যাগ ও েদশত্যােগ বাধ্য করার পর েকােনা
আদালত শাসকেদর ইচ্ছার িবরুদ্েধ ন্যায়িবচার ও ইনসাফ কােয়ম করেত

সাহস পােব িকনা তা িনেয় সবারই সন্েদহ আেছ। তারপেরও েদশবাসীর
উদ্েদেশ সেগৗরেব জানােত চাই েয, আপনােদর খােলদা িজয়া েকােনা
অন্যায় কেরিন। েকােনা দুর্নীিত আিম কিরিন।’
খােলদা িজয়া বেলন, শহীদ রাষ্ট্রপিত িজয়াউর রহমােনর সােথ কুেয়েতর
তৎকালীন আমীেরর ঘিনষ্ঠ বন্ধুত্ব িছেলা। তার নামেক স্মরণীয় কের
রাখার জন্য কুেয়েতর আিমর েয অনুদান প্রদান কেরন তা তৎকালীন
পররাষ্ট্রমন্ত্রী কর্েনল েমাস্তািফজুর রহমােনর উদ্েযােগ িনেয়
আসা, েসই অর্েথর িবিলবণ্টন, তহিবল পিরচালনা অর্থাৎ িজয়া
অরফােনেজর সােথ আিম কখেনা েকােনাভােবই জিড়ত িছলাম না। তাছাড়া এই
অর্থ সরকাির অর্থ নয় এবং ট্রাস্টিটও প্রাইেভট ট্রাস্ট। ভুয়া
কাগজপত্র ৈতির কের এ িমথ্যা মামলায় আমােক জিড়ত করা হেয়েছ। আমার
আইনজীবীরা আদালেত তা প্রমাণ কেরেছন।
িতিন

বেলন,

িজয়া

অরফােনেজর

একিট

টাকাও

তছরুপ

হয়িন।

সব

টাকা

প্রিতষ্ঠােনর নােমই ব্যাংেক জমা আেছ। এখন সুদ-আসেল েসই টাকা েবেড়
প্রায় িতনগুণ হেয়েছ। এ িমথ্যা মামলায় ন্যায়িবচার হেল আমার িকছুই
হেব না। ইনশাআল্লাহ্ আিম েবকসুর খালাস পােবা।
িবএনিপ

েচয়ারপারসন

বেলন,

েদেশ

ন্যুনতম

আইেনর

শাসন

এবং

িবচার

িবভােগর স্বাধীনতা থাকেল এই জািলয়ািতপূর্ণ মামলা যারা দােয়র
কেরেছ তােদর িবরুদ্েধ মামলা দােয়র হওয়া উিচত। যারা এই মামলা
দােয়েরর িনর্েদশ িদেয়েছ তােদরও সাজা হওয়া উিচত। আর যিদ শাসক
মহলেক তুষ্ট করার জন্য অন্যরকম েকােনা রায় হয়, তাহেল তা কলঙ্েকর
ইিতহাস হেয় থাকেব। বাংলােদেশর মানুষ অন্যায়কারী কাউেকই ক্ষমা কের
না, করেব না।
খােলদা িজয়া েদেশর বর্তমান িচত্র তুেল ধের বেলন, বাংলােদেশর জনগণ
তােদর কষ্টার্িজত গণতন্ত্র এবং অিধকারগুেলা আজ আবার হািরেয়
েফেলেছ। তথাকিথত উন্নয়েনর নােম েশাষণ, বঞ্চনা, লুটপাট ও
অত্যাচােরর এক দুঃসহ দুঃশাসন আজ জনগেণর বুেকর ওপর েচেপ বেসেছ। এই
স্ৈবরশাসন জনগণেক েভােটর অিধকার েথেক বঞ্িচত কেরেছ। তারা মানুষেক
আজ ভােত মারেছ। িশক্ষা ব্যবস্থােক ধ্বংস কের িদেয়েছ।
িতিন বেলন, উন্নয়ন প্রকল্েপর ব্যয় পাঁচ-দশগুণ বািড়েয় এরা লুেটর
রাজত্ব কােয়ম কেরেছ। কুইক েরন্টাল পাওয়ার প্লান্ট স্থাপেনর নােম
িবদ্যুৎ খাতেক বািনেয়েছ হিরলুেঠর কারখানা। েশয়ার বাজার এরা লুেট
েখেয়েছ। অর্থ েলাপাট কের ব্যাংকগুেলা কের েফেলেছ েদউিলয়া। হাজার

হাজার েকািট টাকার তছরুপেক এরা ‘সামান্য ক্ষিত’বেল উপহাস করেছ।
িবেদেশ পাচার করেছ হাজার হাজার েকািট টাকা। সুইস ব্যাংেক এরা
পাচার করা অর্েথর পাহাড় গেড়েছ। যারা এই দুর্নীিত করেছ তােদর
িবরুদ্েধ েকােনা তদন্ত হয় না, তদন্ত হেলও েসই প্রিতেবদন প্রকািশত
হয় না। েদাষীেদর গ্েরফতার করা হয় না। িবচার হয় না। অন্যায়-অিবচার
ও েশাষণ-বঞ্চনা-লুণ্ঠেনর িবরুদ্েধ প্রিতবােদর সকল পথ এরা বন্ধ
কের িদেয়েছ।
িতিন বেলন, হামলা-মামলা, গ্েরফতার ও েজল-জুলুম চািলেয় প্রিতবাদী
সব কণ্ঠেক স্তব্ধ কের েদয়া হচ্েছ। গণতন্ত্েরর লক্ষ কর্মী আজ
মানেবতর জীবনযাপন করেছ। অপহরণ, গুম, খুেনর এক ভয়াবহ িবভীিষকায়
বাংলােদশ আজ েছেয় েগেছ। ঘের ঘের আজ হাহাকার। স্বজন হারােনা
কান্নার েরােল বাতাস ভারী হেয় উেঠেছ।
েহনস্তা ও অপমােনর ভেয় নাগিরক সমাজ স্বাধীন মত প্রকােশর সাহস
হািরেয় েফেলেছ। এই দুঃসহ অবস্থার মধ্েযও একদল উচ্িছষ্টেভাগী
স্তাবেকর গুণকীর্ত্তেন মানুষ অতীষ্ঠ হেয় উেঠেছ। দলীয়করণ,
ভীিতপ্রদর্শন ও নানা অপেকৗশেলর মাধ্যেম েদেশর িবচার ব্যবস্থােক
আজ প্রহসেন পিরণত করা হেয়েছ।
িতিন বেলন, যােদর আজ ক্ষমতায় থাকার কথা েসই দেলর সােথ িবনােভােটর
সরকার এমন আচরণ করেছ েযন িবএনিপ িনর্মূল করাই তােদর প্রধান কাজ।
যারা লিগ-ৈবঠা িদেয় িপিটেয় মানুষ খুেনর িনর্েদশ েদয়, গান পাউডার
িছিটেয় আগুন িদেয় বাসযাত্রী পুিড়েয় মাের, যারা িনরেপক্ষ সরকােরর
অধীেন িনর্বাচেনর দািবেত আন্েদালেনর নােম ব্যাংেক আগুন, েপট্েটাল
পাম্েপ আগুন িদেয় পুিড়েয় িদেয়েছ, েরল লাইন তুেল িদেয়েছ,
চট্টগ্রাম বন্দর বন্ধ কেরেছ েদশজুেড় তাণ্ডব চািলেয়েছ, তারাই আজ
আমােদর িবরুদ্েধ মামলা করেছ।
িতিন বেলন, আমরা সন্ত্রােস িবশ্বাস কির না। সারা েদেশ প্রকাশ্য
সন্ত্রাস করেছ আওয়ামী লীগ ও এর সহেযাগী সংগঠেনর েনতা-কর্মীরা।
তােদর িবরুদ্েধ মামলা হয় না। তােদর েকােনা িবচার হয় না।
িবএনিপ প্রধান বেলন, েদেশ ন্যায়িবচার েনই। ইনসাফ েনই। জনগেণর
েকােনা িনরাপত্তা েনই। নারী ও িশশুরা িনর্যাতেনর িশকার। েদেশ আজ
সত্িযকােরর সংসদ েনই। তথাকিথত সংসেদ েনই প্রকৃত িবেরাধী দল।
শাসকেদর েকাথাও েকােনা জবাবিদিহতা েনই। সশস্ত্র বািহনী সম্পর্েক
ৈবরী প্রচারণা ও ঘৃণা ছড়ােনা হচ্েছ। দলীয়করণ ও অন্যান্য হীন

পন্থায় প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাবািহনীেক জনগেণর িবরুদ্েধ
দাঁড় করােনা হেয়েছ। িশল্পায়ন, উৎপাদন ও িবিনেয়াগ স্থিবর হেয়
পেড়েছ। মানুেষর কাজ েনই। ব্যবসা-বািণজ্য চলেছ গভীর মন্দা। ডলােরর
দাম বাড়েছ টাকার অবমূল্যায়ন হচ্েছ। মাদেকর িবষাক্ত েছাবেল তরুণ
সমাজ ধ্বংস হেয় যাচ্েছ। আমােদর ভিবষ্যৎ ডুেব যাচ্েছ এক গভীর
অন্ধকাের। এই দুঃসহ অবস্থা েথেক বাংলােদেশর মানুষ মুক্িত চায়।
িতিন বেলন, আজেকর দুঃশাসেনর হাত অেনক িনরাপরাধ মানুেষর রক্েত
রঞ্িজত। এই রক্তিপপাসু শাসকেদর কবল েথেক গণতন্ত্রেক মুক্ত করা
সহজসাধ্য কাজ নয়। িকন্তু আমরা হার মািনিন। জনগণ পরািজত হেব না।
দুঃশাসন একিদন থাকেব না। িকন্তু েয কলঙ্েকর ইিতহাস তারা রচনা
করেছ েসই কলঙ্েকর ছাপ িচরস্থায়ী হেয় থাকেব।
িতিন বেলন, এই শাসকেদর েকােনা গণিভত্িত েনই। েপশীশক্িত, সন্ত্রাস
ও রাষ্ট্রীয় বািহনীগুেলােক জনগেণর িবরুদ্েধ অপব্যবহার কের ওরা
িটেক আেছ। জনগেণর সমর্থন েনই বেলই তারা সুষ্ঠু, অবাধ ও িনরেপক্ষ
িনর্বাচন করেত ভয় পায়। আমরা গণতন্ত্র িফিরেয় আনেত চাই। জনগেণর
অিধকার তােদরেক েফরত িদেত চাই। তাই আমরা আন্েদালন করিছ একিট
সুষ্ঠু িনর্বাচেনর জন্য।
খােলদা িজয়া বেলন, সরকাির দল সুষ্ঠু িনর্বাচন চায় না। েসই
উদ্েদশ্েযই তারা আমােদরেক িনর্যাতন ও হামলা-মামলা ও বন্িদ কের
তটস্থ েরেখ সরকাির খরেচ এক বছর আেগ েথেকই িনর্বাচনী প্রচারণা
শুরু কেরেছ। িকন্তু বাংলােদেশর মানুষ প্রহসন নয়, সত্িযকােরর
িনর্বাচন চায়। েতমন িনর্বাচেনর দািবেত আন্েদালন করিছ বেলই আজ
আমােদর ওপর এেতা জুলুম-িনর্যাতন, এেতা িমথ্যা মামলা।
িতিন বেলন, আমার িবরুদ্েধ েতমিন এক িমথ্যা মামলায় আগামীকাল রায়
হেব। এই রায়েক েকন্দ্র কের শাসক মহল আমােদর েচেয় েবিশ অস্িথর ভীত
হেয় জনগেণর চলাচেলর অিধকার প্রিতবােদর অিধকার সভা-িমিছেলর
সাংিবধািনক
অিধকার,
প্রশাসিনক
িনর্েদেশ
বন্ধ
করা
হচ্েছ।
িভত্িতহীন ও িমথ্যা মামলার িবরুদ্েধ জনগেণর প্রিতবােদর ভেয় িভত
হেয় এ হীন পথ খুঁেজ িনেয়েছ সরকার। সারােদেশ তারা িবভীিষকা ও
ত্রােসর রাজত্ব কােয়ম কেরেছ। জনগেণর প্রিতবােদর সম্ভাবনােক তারা
এেতাটাই ভয় পায়।
িতিন বেলন, স্ৈবরশাসক আইউব খান এক সময় িমথ্যা অিভেযােগ মামলা কের
এেদেশর জনপ্িরয় রাজনীিতিবেদর িনর্বাচন ও রাজনীিতেত অংশগ্রহেণর

অেযাগ্য
েঘাষণা
কেরিছল।
ইিতহাস
গণঅভ্যুত্থােন আইউেবর পতন ঘেটিছল।

সাক্ষী,

েসিট

েটেক

নাই।

িতিন বেলন, জরুির সরকােরর েসসব মামলায় আওয়ামী লীেগর অেনেকর সাজা
হেয়িছল। দুর্নীিতর দােয় সাজাপ্রাপ্ত েসই আসামীরাও িবনােভােট
এমিপ-মন্ত্রী হেয় এখন আমার িবরুদ্েধ হুংকার িদচ্েছ। তারা ক্ষমতায়
থাকেবন আর আমােদর িবরুদ্েধ শুধু অৈবধ সরকােরর েদয়া মামলা চলেব-এই
অন্যায় বাংলােদশ েমেন েনেবনা।
খােলদা িজয়া বেলন, আিম কম বয়েসই স্বামী হািরেয়িছ। েদেশর জন্য
িজয়াউর রহমান জীবন িদেয়েছন। দেলর েনতা-কর্মীেদর দািবেত গণতন্ত্র
প্রিতষ্ঠায় রাজনীিতর িবপদসংকুল পেথ পা বািড়েয়িছ। আরাম-আেয়শ, সুখশান্িত িবসর্জন িদেয়িছ। েদশবাসী আমােক তার প্রিতদান িদেয়েছ
অপিরেময় ভােলাবাসায়। েকােনা িনর্বাচেন প্রার্থী হেয় আজ পর্যন্ত
আিম পরািজত হইিন। িতন-িতনবার তারা আমােক প্রধানমন্ত্রী কেরেছন।
এখেনা আিম েদেশর েয প্রান্েতই যাই উচ্ছ্বিসত জনেজায়াের আিম তােদর
ভােলাবাসায় অিভিষক্ত হই। আিম রাষ্ট্র পিরচালনায় িকংবা িবেরাধী
দেল েযখােনই থািক এই জনগণ প্রিতিট সুেখ-দুঃেখ, শান্িতেত-সংগ্রােম
আমার সাথী হন। আিম তােদর প্রিত কৃতজ্ঞ।
িতিন বেলন, রাজনীিতর অঙ্গেন পা রাখার পর েথেক আিম জনগণেক যতটা
সময় িদেয়িছ, পিরবার ও সন্তানেদর তেতাটা সময় িদেত পািরিন।
কারাগাের থাকেত আিম আমার মােক হািরেয়িছ। অিফেস অবরুদ্ধ থাকা
অবস্থায় আিম একিট সন্তান হািরেয়িছ। আেরকিট সন্তান িনর্যাতেন
পঙ্গু হেয় দূরেদেশ এখেনা িচিকৎসাধীন। আমার এই স্বজনহীন জীবেনও
েদশবাসীই আমার স্বজন। আল্লাহ্ আমার একমাত্র ভরসা। আিম েযমন থািক,
েযখােনই থািক যতক্ষণ েবঁেচ থাকেবা েদশবাসীেক েছেড় যােবা না।
িতিন বেলন, আমােক আপনােদর েথেক িবচ্িছন্ন করার েচষ্টা হেলও
িবশ্বাস করেবন, আিম আপনােদর সােথই আিছ। আপনারা গণতন্ত্েরর জন্য,
অিধকার প্রিতষ্ঠার জন্য, একিট সুষ্ঠু িনর্বাচেনর জন্য, জনগেণর
সরকার কােয়েমর জন্য ঐক্যবদ্ধভােব শান্িতপূর্ণ ও িনয়মতান্ত্িরক
আন্েদালন
চািলেয়
যােবন।
িতিন
িবএনিপ,
২০
দলসহ
প্রিতিট
গণতান্ত্িরক দল, কৃষক শ্রিমকসহ সব শ্েরণী-েপশার মানুষেক বৃহত্তর
জাতীয় ঐক্য গেড় েতালার আহ্বান জানান।
িতিন বেলন, আওয়ামী লীেগও অেনেক আেছন যারা গণতন্ত্র ও জনগেণর
অিধকাের িবশ্বাস কেরন এবং ভিবষ্যত পিরণিতর কথা ভােবন। তােদর

প্রিতও আমার একই আহ্বান রইেলা।
খােলদা িজয়া েনতা-কর্মীেদর উদ্েদেশ বেলন, আগামীেত অেনক ফাঁদ পাতা
হেব, অেনক ষড়যন্ত্র হেব, সবাই সাবধান ও সতর্ক থাকেবন। বুেঝ-শুেন
কাজ করেবন। আমরা সংঘাত, হানাহািন, ৈনরাজ্য চাই না। আমরা শান্িত
চাই। একিট সুষ্ঠু িনর্বাচন চাই। এখেনা আমরা আশা কের বেস আিছ
আওয়ামী লীেগর েনতৃত্েবর মধ্েয শুভবুদ্িধর উদয় হেব।
িতিন সরকােরর প্রিত আহবান জািনেয় বেলন, হুমিক-ধামিক ও িনর্যাতেনর
পথ েছেড় আসুন, আমরা আেলাচনার মাধ্যেম শান্িতর পেথ একিট সুষ্ঠু
িনর্বাচেনর ব্যবস্থা কির। এ িনর্বাচন কাউেক ক্ষমতা েথেক উচ্েছদ
এবং কাউেক ক্ষমতায় বসাবার িনর্বাচন নয়। এ িনর্বাচন হেব জনগেণর
রায় িনেয় তােদর সম্মিতর িভত্িতেত রাষ্ট্র পিরচালনার িনর্বাচন।
িতিন বেলন, এই বাংলােদশটােক আজ এক বৃহত্তর কারাগাের পিরণত করা
হেয়েছ। জনগেণর শাসন কােয়েমর মাধ্যেম েদশেক মুক্ত করেত পারেল আমরা
সবাই মুক্ত হেবা।
সংবাদ সম্েমলেন দেলর মহাসিচব িমর্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী
কিমিটর
সদস্য
ড.
খন্দকার
েমাশাররফ
েহােসন,
মওদুদ
আহমদ,
জিমরউদ্িদন সরকার, মাহবুবুর রহমান, িমর্জা আব্বাস, আবদুল মঈন
খান, নজরুল ইসলাম খান, আমীর খসরু মাহমুদ েচৗধুরী,
েচয়ারম্যান খন্দকার মাহবুব েহােসন প্রমূখ উপস্িথত িছেলন।

ভাইস
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মাশাল
খান
‘ধর্মদ্েরাহী’র
ফাঁিসর রায়

হত্যাকাণ্ড:
হত্যকািরর

িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : পািকস্তােনর একিট আদালত িমথ্যা ধর্ম-অবমাননার অিভেযাগ
তুেল এক ছাত্রেক হত্যা করার দােয় এক ব্যক্িতর িবরুদ্েধ ফাঁিসর

আেদশ িদেয়েছ। আেরা পাঁচজেনর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হেয়েছ।
মামলায় আসামীেদর ২৫ জনেক িবিভন্ন েময়াদ কারাদণ্ড েদওয়া হেয়েছ। ২৬
জনেক খালাস কের েদওয়া হেয়েছ।
২০১৭ সােলর এপ্িরেল পািকস্তােনর উত্তর-পশ্িচমাঞ্চলীয় খাইবার
পাখতুনখা প্রেদেশর একিট িবশ্বিবদ্যালেয়র ক্যাম্পােস কেয়কশ ছাত্র
মাশাল খানেক ইসলাম অবমাননার অিভেযােগ তার ছাত্রাবাস েথেক েটেন
িহঁচেড় নািমেয় এেন নৃশংসভােব েপটায় এবং পের গুিল কের হত্যা কের।
েসসময় খবর েবর হয় েয মাশাল খান িবিভন্ন সমেয় “ইসলাম িবেরাধী”
মেনাভাব প্রকাশ করেতা, এবং হত্যাকাণ্েডর িকছুিদন আেগ এক ধর্ম
িনেয় িবরাট তর্েক জিড়েয় পেড়িছল।
িনরাপত্তার ভেয় মামলািটর িবচারকার্য একিট কারাগােরর েভতের হেয়েছ।
আজ (বুধবার) রােয়র িদন হিরপুর েকন্দ্রীর কারাগােরর আশপােশর
রাস্তা বন্ধ কের েদওয়া হয় এবং কেয়ক পুিলশ েমাতােয়ন করা হয়।
িবচারকাজ হেয়েছ েয কারাগােরর েভতর, তার আশপােশ রােয়র িদন প্রচুর
পুিলশ েমাতােয়ন করা হয়
িবচারকাজ হেয়েছ েয কারাগােরর েভতর, তার আশপােশ রােয়র িদন প্রচুর
পুিলশ েমাতােয়ন করা হয়
ধর্ম অবমাননা পািকস্তােন িবরাট একিট সামািজক এবং রাজৈনিতক ইস্যু
েক িছল এই মাশাল খান
খাইবার পাখতুনখা প্রেদেশর মারদান শহেরর আব্দুল ওয়ািল
িবশ্বিবদ্যালেয় গণেযাগােযােগর ছাত্র িছল ২৫ বছেরর এই যুবক।

খান

িনেজেক েস মানবতাবাদী িহসােব পিরচয় িদেতা। ছাত্রাবােস তার ঘেরর
েদয়ােল েচ েগভারা এবং কার্ল মার্কেসর ছিব টািঙেয় েরেখিছল।
স্বাধীন মত প্রকােশর স্বপক্েষ তারা স্েলাগান েরখা িছল তার ঘেরর
েদয়ােল।
ছাত্রাবােস িনহত মাশাল খােনর কক্ষ
হত্যাকাণ্েডর পর েসসময় খবর েবর হয় েয মাশাল খান িবিভন্ন সমেয়
“ইসলাম িবেরাধী” মেনাভাব প্রকাশ করেতা, এবং হত্যাকাণ্েডর িকছুিদন
আেগ এক ধর্ম িনেয় িবরাট তর্েক জিড়েয় পেড়িছল।

িবশ্বিবদ্যালেয়র েনতৃত্ব িনেয়ও সমােলাচনা করেতা েস।
হত্যাকাণ্েডর িদন কী হেয়িছেলা?
২১০৭ সােলর ১৩ই এপ্িরল গুজব ছিড়েয় পেড় েয মাশাল খান অনলাইেন
ধর্ম অবমাননাকারী েলখা েপাস্ট কেরেছন। পািকস্তােন ধর্ম অবমাননার
শাস্িত মৃত্যুদণ্ড।
এই গুজেবর পর, শত শত ছাত্র এবং িবশ্বিবদ্যালেয়র কর্মচারী িম
খােনর েখাঁজ করেত থােক।
তারপর তারা ছাত্রাবােস তার কক্েষর দরজা েভঙ্েগ ঢুেক তােক েটেন
িহঁচেড় িনেয় যায়। এরপর েমাবাইল েফােন ছিড়েয় পড়া ফুেটেজ েদখা
যায়, তােত িনর্মমভােব েপটােনা হচ্েছ এবং পের গুিল করা হয়।
মৃত্যুর পর অেনক মানুষ তার িনস্তর েদহেক আঘাত করেত থােক।
তদন্েতর পর পুিলশ বেল, মাশাল খান েকােনা ধর্ম অবমাননা কেরনিন।
তােক পিরকল্িপতভােব হত্যা করা হেয়েছ।
িবচার চলাকােল প্রায় ৫০ জেনর মত মানুষ সাক্ষ্য েদয় েয
িবশ্বিবদ্যালেয়র পিরচালনা িনেয় সমােলাচনার করার জন্য প্রশাসন তার
ওপর ক্ষুব্ধ িছল।সূত্র:িবিবিস
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