আিম েজেল েকন? বেলেছন খােলদা
িজয়া
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : িবএনিপর েচয়ারপারসন খােলদা িজয়া তাঁর আইনজীবীেদর কােছ
জানেত েচেয়েছন, িতিন েজেল েকন?
নািজমুদ্িদন েরােডর পুেরােনা েকন্দ্রীয় কারাগাের বৃহস্পিতবার
িবেকেল কারাবন্িদ িবএনিপ েচয়ারপারসেনর সঙ্েগ সাক্ষাৎ েশেষ েবর
হেয় সাংবািদকেদর কােছ এ কথা বেলন তাঁর আইনজীবী মাহবুব উদ্িদন
েখাকন।
েখাকন বেলন, ‘খােলদা িজয়া বারবার জানেত েচয়ােছন, িতিন েজেল েকন?
আিম েকােনা কাগেজ স্বাক্ষর কিরিন, েকােনা অনুেমাদন িদইিন, েকােনা
েচক সই কিরিন। আিম েজেল েকন?’ িতিন বেলন, ‘িবএনিপ েচয়ারপারসেনর
কথার ব্যাখ্যা আমরা িদেয়িছ।’
িতিন বেলন, তাঁরা (আইনজীবীরা) ১ ঘণ্টা ৫ িমিনট খােলদা িজয়ার
সঙ্েগ আলাপ কেরেছন।
আেরক আইনজীবী জয়নুল আেবদীন বেলন, ‘আমরা ম্যাডােমর সঙ্েগ আইনগত
িবষয়গুেলা িনেয় আলাপ–আেলাচনা কেরিছ। বুধবার রাজৈনিতক েনতারা
আেলাচনা কেরেছন। আমরা দীর্ঘ এক মাস আইনজীবী িহেসেব তাঁর সঙ্েগ
েকােনা আলাপ করেত পািরিন। আমরা অনুমিত িনেয় েদখা কেরিছ। আিপল
আেবদন েথেক শুরু কের, জািমেনর িবষেয় আলাপ–আেলাচনা কেরিছ। ম্যাডাম
জানেত েচেয়েছন েয জািমন আেবদেনর কী হেলা? েস িবষেয় তাঁেক আমরা
বেলিছ।’
ন্যায়িবচার েপেত উচ্চ আদালেতর ওপর খােলদা িজয়া আস্থাশীল বেলও
জানান এই আইনজীবী। িতিন বেলন, ‘আমরা আশা কির, আগামী রিববার আদালত
জািমেনর আেদশ েদেবন। েদেশর মানুষ িনম্ন আদালেতর ওপর আস্থাশীল না
হেলও উচ্চ আদালেতর ওপর আস্থাশীল। েতমিন ম্যাডামও উচ্চ আদালেতর
ওপর আস্থাশীল।
এর আেগ আইনজীবীেদর পাঁচ সদস্েযর একিট প্রিতিনিধদল িবেকল সােড়
চারটার িদেক কারাগাের প্রেবশ কেরন। অন্য িতন আইনজীবী হেলন এ েজ
েমাহাম্মদ আলী, আবদুর েরজাক খান ও সানাউল্লাহ িময়া।
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দুই
আর্েজন্টাইেনর
েকায়ার্টাের জুেভন্টাস

েগােল

েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : আর্েজন্টাইন তারকা পাওেলা িদবালােক ছাড়াই স্েকায়াড েঘাষনা
কেরিছল জুেভন্টাস েকাচ আেলগ্ির। এরপর ইনজুিড়েত পেড় টেটনহােমর
িবপক্েষ েখলাই অিনশ্িচত হেয় যায় গনজােলা িহগুইেনর। িকন্তু েশষ
মুহুর্েত এই দুই তারকােকই দেল িনেয় ইংল্যান্েড আেস জুেভন্টাস। আর
কাকতালীয় ভােব এই দুই আর্েজন্টাইন তারকার েগােলই জয় পায়
জুেভন্টাস। েসই জয় আবার তােদর িনেয় যায় চ্যাম্িপয়নস িলেগর
েকায়ার্টার ফাইনােল।
প্রথম েলেগ িনেজেদর মািটেত ২-২ েগােল ড্র কেরিছল জুেভন্টাস। তাই
পেরর রাউন্েড েযেত হেল জেয়র েকান িবকল্প িছলনা ইতািলয়ান দলিটর
সামেন। অন্যিদেক েকানরকেম ১-১ েগাল িকংবা েগাল শুন্য ড্র করেলই
হত টেটনহােমর। িকন্তু এমন সমীকরেনর ম্যােচও প্রথমার্েধর ৩৯
িমিনেটর সময় হুয়াং িমন সেনর েগােল এিগেয় যায় টেটনহাম। আর এই
েগােলর পর অেনেকই টেটনহামেক েকায়ার্টার ফাইনােল ভাবেত শুরু কের
িদেয়িছল। প্রথমার্ধটা টেটনহাম এিগেয় থােক ১-০ েগােলই।
এরপর দ্িবতীয়ার্েধর ৬৪ িমিনেট জুেভন্টাসেক সমতায় েফরায় িহগুইন।
সািম েখিদরার পাস েথেক েগালিট কেরন আর্েজন্টাইন ফেরায়ার্ড। এই
েগােলর েরশ না কাটেতই িতন িমিনট পরই জুেভন্টাসেক এিগেয় েদন
পাওেলা িদবালা। এই েগােল আবার অ্যািসস্ট কেরন িহগুইন।
েশষ পর্যন্ত দুই আর্েজন্টাইেনর যুগেল পাওয়া ম্যােচর দ্িবতীয়
েগালিটই হেয় যায় ম্যােচর ভাগ্য িনর্ধারক। িজেত জুেভন্টাস উেঠ যায়
েকায়ার্টার ফাইনােল। আর েহের িগেয় েশষ েষাল েথেকই িবদায় েনয় চমক
জাগােনা টেটনহাম।
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িবিজিব’র
মহাপিরচালক
েহােসনেক প্রত্যাহার

আবুল

িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : বর্ডার গার্ড বাংলােদেশর (িবিজিব) মহাপিরচালক পদ েথেক
আবুল েহােসনেক প্রত্যাহার করা হেয়েছ। তােক েসনাবািহনীেত িফিরেয়
িনেয় চাকির সশস্ত্র বািহনী িবভােগ ন্যস্ত কের আেদশ জাির কেরেছ
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
বুধবার িদবাগত রােত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এ িবষেয় আেদশ জাির কের।
তেব িবিজিবর নতুন িডিজ িহেসেব এখনও কাউেক িনেয়াগ েদওয়া হয়িন।
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালেয়র এক কর্মকর্তা বেলন, সশস্ত্র বািহনী িবভাগ
প্রধানমন্ত্রীর সম্মিত িনেয় আমােদর কােছ আেদশ জািরর জন্য
প্রস্তাব পাঠােল আমরা আেদশ জাির কির। েকন িনেয়াগ িকংবা সিরেয়
েনওয়া হয় তা এখােন আমােদর জানার সুেযাগ েনই।
উল্েলখ্য, রাষ্ট্রপিতর সামিরক সিচব িহেসেব দািয়ত্ব পালেনর সময়
২০১৬ সােলর ২ নেভম্বর িবিজিবর মহাপিরচালক িহেসেব িনেয়াগ েদওয়া
হেয়িছেলা আবুল েহােসনেক।
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শরীেরর এই অংেশ িতল থাকেল েজেন

িনন আপনার ভিবষ্যৎ েকমন হেব…
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : অিধকাংশ মানুেষর শরীেরর েকান না েকান অংেশ িতল বা আঁিচল
থােকই । এটা আেরকিট ব্যাপার েয অিধকাংশ মানুষ এিটেত মেনােযাগ েদয়
না। িকন্তু সমুদ্রশাস্ত্ের মধ্েয বলা হয় েয প্রত্েযকিট িতেলর
িকছু না িকছু অর্থ আেছ।
আপনার ৈশশবকােল বহুবার আপিন এমন শুেনেছন েয ‘ওহ, েতামার এখােন
েতাল আেছ। তুিম তাহেল খুব ভাগ্যবান অথবা যিদ এখােন িতল থােক, তেব
অবশ্যই েতামার সােথ এইটা ঘটেব। ‘
যাইেহাক, যত মুখ তত কথার ধারণাও এখােনও আেছ। এই মুহূর্েত আমরা
আপনার জন্য এই িবষয় সম্পর্িকত সব িজিনস িনেয় এেসিছ । েকান িতল িক
সম্পর্েক বেল । শরীেরর উপর িতল থাকার সুিবধা িক? আপিন এখােন িকছু
এমন প্রশ্েনর উত্তর পােবন।
১. গােল িতল
সমুদ্রশাস্ত্র অনুযায়ী যােদর গােল িতল থােক েসইসব ব্যক্িত
পড়ােশানায় অত্যন্ত পটু হয় । অর্থাৎ এই ব্যক্িত যা ভােব, তা পূরণ
কেরই ছােড় ।
২. িচবুেক িতল
িচবুেক িতল ওলা মানুষ খুব ভাগ্যবান হয় বেল মেন করা হয়। আপনার
িচবুেক যিদ িতল থােক, তাহেল আপিন খুিশ হন । বলা হয় েয যােদর
িচবুেক িতল থােক, তােদর ধনসম্পদ এবং খ্যািত অর্জন করেত কেঠার
পিরশ্রম করেত লােগ না।
৩. নােক িতল
আপনার যিদ নােকর উপর িতল আেছ তাহেল আপিন অেনক ভ্রমণ করেবন ।
নােকর উপর িতল থাকা মানুষ প্েরমী ধরেনর এবং উত্েতজক প্রকােরর হয়।
৪. েপেট িতল
যােদর েপেট িতল আেছ এমন ব্যক্িত খুব েপটুক ধরেনর হয় । এই ধরেনর

মানুষ িমষ্িট খুব পছন্দ কেরন।
ব্যপাের আগ্রহ েদখান না ।

যিদও

িতিন

অন্যেদর

খাওয়ােনার

৫. ঘােড় িতল
যিদ আপনার ঘােড় িতল থােক তেব আপনার জীবন সুখময় হেব।
৬. েচােখর উপর িতল
েযসব েলােকর েচােখ িতল থােক, তােদর আচরণ খুব ভাল হয় বেল মেন করা
হয়।
৭. হােতর তালুেত িতল
যােদর হােতর তালুেত িতল থােক তােদর জীবেন সাফল্য অর্জন করেত েকউ
িবরত রাখেত পাের না। এইসব মানুষ খুব কেঠার পিরশ্রমী হয় ।
৮. কপােল িতল
কপােলর মাঝখােন িতল হওয়ার মােন আপনার ভালবাসা িবশুদ্ধ। ডানিদেক
িতল ব্যক্িতেক েকান িবষেয়র দক্ষতা েদখায়, আবার বামিদেক িতল তার
ফালতু খরুেচর একিট িচহ্ন।
৯. কােন িতল
কােন িতল হওয়া শুভ িচহ্ন। এিট ব্যক্িতর দীর্ঘায়ু েদখায়।
১০. েঠাঁেট িতল
েয ব্যক্িতর েঠাঁেট িতল হয় েস খুব পিরষ্কার মেনর হয় । িতিন
সবাইেক খুব ভােলাবােসন ।
১১. কাঁেধ িতল
ডান কাঁেধ একিট িতল থাকার মােন আপিন দৃঢ়ভােব িনর্ধািরত হন । বাম
কাঁেধর িতল আপনার েমজােজর একিট িচহ্ন।
১২. আঙ্গুেল িতল
একজন ব্যক্িত যার আঙ্গুেল িতল আেছ, তারা দক্ষ, ব্যবহারকুশল এবং
ন্যায়প্িরয় হেয় থােক । তর্জনীেত িতল হেল েস জ্ঞানী, ধনী হয় ।
মধ্যমােত িতল হেল সুখী ও শান্িতপূর্ণ হয় । অনািমকােত িতল হেল সফল

ও শক্িতশালী হয় । কিনষ্ঠােত িতল হেল দুঃখজনক ।
১৩. বুেক িতল
বুেকর ডান িদেক িতল থাকা সুখ এবং েসৗভাগ্েযর একিট িচহ্ন। বামিদেক
িতল েদখায় েয, এই অবস্থায় স্ত্রী তার স্বামীর সােথ সহেযািগতা কের
না। যিদ বুেকর মাঝখােন িতল থােক তেব এমন েলাক সুখী হয়।
১৪. েকামের িতল
েকামের িতল একিট ভাল সংেকত িহেসেব িবেবচনা করা হয় না। এই ধরেনর
েলােকেদর জীবেনর সমস্যা েবিশ হয় ।
১৫. পােয় িতল
যােদর পােয়র মধ্েয িতল আেছ, তােদর জীবন ঘূর্নমান হয় । তারা ভ্রমণ
করেত ভালবােস
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িবল েগটসেক টপেক শীর্ষ
তািলকায় েজফ েবেজাস

ধনীর

েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : িবল েগটসেক হািটেয় ২০১৮ সােলর শীর্ষ ধনীর তািলকায় জায়গা
কের িনেয়েছ অনলাইন িভত্িতক ই-কমার্স প্রিতষ্ঠান আমাজন ডট কেমর
কর্ণধার েজফ বােজাস।
েফার্বস ম্যাগািজন এবার ৭২িট েদেশর ২ হাজার ২০৮ জন িবিলয়িনয়ােরর
তািলকা প্রকাশ কেরেছ। এই ধনীেদর সম্পেদর পিরমাণ গত বছেরর েচেয় ১৮
শতাংশ বৃদ্িধ েপেয় ৯ দশিমক ১ ট্িরিলয়ন ডলাের দাঁিড়েয়েছ। গেড় একজন
ধনীর সম্পেদর পিরমাণ ৪ দশিমক ১ িবিলয়ন ডলার। এবােরা সবেচেয় েবিশ
ধনকুেবেরর বাস হচ্েছ মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র। েদশিটেত িবিলয়িনয়ােরর

সংখ্যা ৫৮৫ জেন দাঁিড়েয়েছ। এর পর রেয়েছ চীন ৩৭৩ জন।
িবশ্েবর েসরা ধনী েজফ বােজােসর নাম আেগ আসেলও এবার েফার্বেসর
তািলকায় তা পাকােপাক্ত হেলা। কারণ সােবক শীর্ষ ধনী িবল েগটেসর
েচেয় তার সম্পদ ব্যবধান েবেড়েছ। বােজােসর সম্পেদর পিরমাণ ১১২
িবিলয়ন ডলার ছািড়েয়েছ। অন্যিদেক িবল েগটেসর সম্পেদর পিরমাণ
দাঁিড়েয়েছ ৯০ িবিলয়ন ডলার। অর্থাত্ শীর্ষ ধনী দুইজেনর সম্পেদর
ব্যবধান ২২ িবিলয়ন ডলার। েফার্বস বলেছ, ২০০১ সােলর পর শীর্ষ
পর্যােয় সম্পেদর এত ব্যবধান এটাই সবেচেয় েবিশ। তাই মেন করা হচ্েছ
আমাজন ডট কেমর কর্ণধার বােজাস এবার শীর্ষ আসনিট পাকােপাক্তা করেত
সক্ষম হেয়েছ।
একবছেরর ব্যবধােন বােজােসর সম্পদ েবেড়েছ ৩৯ িবিলয়ন ডলার। তেব িবল
েগটস এবার দ্িবতীয় অবস্থােন েগেলও তার সম্পদ আেগর েচেয় ৪ িবিলয়ন
ডলার েবেড়েছ। ২০১৮ সােলর তািলকায় ওয়ােরন বােফট ৮৪ িবিলয়ন ডলার
িনেয় তৃতীয় অবস্থােন রেয়েছ। বার্নার্ড আরনল্ড ২০১২ সােলর পর এই
প্রথম েকােনা ইউেরাপীয় িহেসেব তািলকায় চতুর্থ স্থান দখল কেরেছ।
তার সম্পেদর পিরমাণ ৭৫ িবিলয়ন ডলার। েফার্বস এবােরর তািলকায়
ভার্চুয়াল মুদ্রা ক্িরপ্েটাকােরন্িসর িবিলয়িনয়ারেক স্থান কের
িদেয়েছ। এবােরর তািলকায় এরকম ২৫৯ নতুন ধনীর নাম অন্তর্ভুক্ত করা
হেয়েছ।
েজফ েবেজাস
এক বছেরর মাথায় ৪০০ িমিলয়ন ডলােরর সম্পত্িত কেম যাওয়ায় মার্িকন
প্েরিসেডন্ট েডানাল্ড ট্রাম্েপর অবস্থান ৭৬৬ তম। তার পূর্ব
অবস্থান িছল ৫৪৪ তম। তািলকার ৫ম স্থােন আেছন সামািজক েযাগােযাগ
মাধ্যম েফসবুেকর কর্ণধার মার্ক জুকারবার্গ। এিশয়ার শীর্ষ ধনী
চীনা ইন্টারেনট জায়ান্ট েটনেসন্েটর িসইও মা হুটাং এর অবস্থান ১৭
তম।
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শুক্রবার
েমলা!

শুরু

হচ্েছ

িববাহ

িনউজিবিড৭১ডটকম
খুলনা
:
খুলনায়
চার
িদনব্যাপী
ব্যিতক্রমধর্মী‘িববাহ
েমলা’অনুষ্িঠত হেত যাচ্েছ। ফেটাগ্রািফ ও ইেভন ম্যােনজেমন্ট
প্রিতষ্ঠান পার্েপল বার্ড এবং আর্িটজেমর আেয়াজন শুক্রবার েথেক
তৃতীয় বােরর মত এ েমলা শুরু হেব।
১১টায় খুলনা প্েরসক্লােবর হুমায়ূন কিবর বালু িমলনায়তেন এক সংবাদ
সম্েমলেন এ তথ্য জানান ‘িববাহ েমলা’র আহ্বায়ক ও পারেপল বার্ড’র
িসইও এস. এম. ইমরান হাসান।
সংবাদ সম্েমলেন িলিখত বক্তব্েয িতিন বেলন, পার্েপল বার্ড এবং
আর্িটজম দীর্ঘিদন ধের ফেটাগ্রািফ, িসেনম্যােটাগ্রািফ, এিডিটং,
ইেভন্ট ম্যােনজেমন্ট, স্েটজ িডজাইন, লাইিটং, িডেজসহ িবিভন্ন
সৃজনশীল কােজর সঙ্েগ সম্পৃক্ত।
এই কােজ খুলনার একঝাঁক তরুণ ও উদ্েযামী কর্মী সারােদেশ কাজ করেছ।
তারই ধারাবািহতকায় এ কাজেক সকেলর সামেন তুেল ধরেত খুলনায় তৃতীয়
বােরর মেতা ‘িববাহ েমলা’আেয়াজেনর উদ্েযাগ েনওয়া হেয়েছ।
ইমরান হাসান বেলন, এিট শুধু জীিবকা িনর্বােহর অবলম্বনই নয়। এটা
েপশা ও েনশা এবং মানুেষর ভালবাসায় িসক্ত হওয়ার একিট মাধ্যমও বেট।
েমলা আেয়াজেনর উদ্েদশ্য তুেল ধের সংবাদ সম্েমলেন জানােনা হয়,
খুলনাবাসীেক িববাহ সম্পর্িকত সকল উপকরণ একসঙ্েগ একই স্থান েথেক
উপহার েদয়া। একিট দম্পিতর পিবত্র যাত্রার সূচনাকােল সকল
প্রেয়াজনীয় উপকরেণর সহজ সন্ধান ও সমাধান েদয়া এবং িববাহ অনুষ্ঠান
আেয়াজনকারী প্রিতষ্ঠানসমূেহর প্রেয়াজনীয়তা ও িবশ্বস্ততা সম্পর্েক
অবিহত করার লক্েষ এ আেয়াজন।
িতিন জানান, শুক্রবার িবেকল ৩ টায় নগরীর ক্যাসল সালাম েহােটেলর
গ্রান্ডবল হেল েমলার উদ্েবাধন করেবন সংসদ সদস্য িমজানুর রহমান
িমজান।
েমলা প্রিতিদন িবেকল ৩টা েথেক রাত ৯টা পর্যন্ত চলেব। েমলায় েকান

প্রেবশ িফ থাকেব না’বেলন ইমরান হাসান।
িতিন জানান, ‘িববাহ েমলা’ উপলক্েষ থাকেছ- প্রথমবােরর মত
ফেটাগ্রািফেত ইমআই সুিবধা। যােত কের ১০ হাজার টাকার উপের েসবা
গ্রহণ কের গ্রাহক ৩, ৬, ৯, ১২ মােসর সহজ িকস্িতেত টাকা পিরেশাধ,
েমলা চলাকালীন সমেয় ১৫ শতাংশ িডসকাউন্ট, েমলা চলাকালীন বুিকং
িদেল ১৫ শতাংশ িডসকাউন্ট, েমলা উপলক্েষ স্টলগুেলােত িবিভন্ন
অফার।
সংবাদ সম্েমলেন উপস্িথত িছেলন আেয়াজক কিমিটর সদস্য সিচব ও
আর্িটসেমর িসইও তাহিমদ আহেমদ। পার্েপল বার্েডর পিরচালক সেনট
ফয়সাল, পিরচালক নূর এ েনওয়াজ শুভ, আশফাকুর রহমান ফািহম, কাজী
শান্ত, সািজদ আহেমদ, শুভ খান, পলাশ তাসিনম রহমান তুনান,
আলাউদ্িদন ও ইসমাইল েহােসন িলটু উপস্িথত িছেলন।
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মাঝপেথই েশষ ৩০২ প্রকল্প!
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : পুেরা টাকা খরচ না কেরই সমাপ্ত েঘাষণা করা হেয়েছ ৩০২িট
উন্নয়ন প্রকল্প। ফেল প্রকল্পগুেলা েথেক কাক্িসক্ষত ফল পাওয়া
যাচ্েছ না। সরকােরর িবপুল অর্থ ব্যয় হেলও মাঝপেথ বন্ধ কের েদয়ায়
প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় ৈদন্যদশা ফুেট উঠেছ বেলও মেন করেছন
সংশ্িলষ্টরা। এছাড়া অিভেযাগ উেঠেছ- সম্ভাব্যতা যাচাই ও সিঠক
কর্মপিরকল্পনা না কেরই প্রকল্প হােত েনয়ায় এমনিট হচ্েছ। গত
অর্থবছেরর (২০১৬-১৭) বার্িষক উন্নয়ন কর্মসূিচ পর্যােলাচনা করেত
িগেয় এসব প্রকল্েপ অসঙ্গিত েপেয়েছ বাস্তবায়ন, পিরবীক্ষণ ও
মূল্যায়ন িবভাগ (আইএমইিড)।
আইএমইিড সিচব েমা. মিফজুল ইসলাম বুধবার বেলন, েকান প্রকল্পগুেলার
পুেরা অর্থ ব্যয় করা হয়িন তার সিঠক েকােনা কারণ এ মুহূর্েত বলা
সম্ভব নয়। এেককটা প্রকল্েপর ক্েষত্ের এেককরকম কারণ থাকেত পাের।

ঢাকায় িনযুক্ত িবশ্বব্যাংেকর িলড ইেকানিমস্ট ড. জািহদ েহােসন
বেলন, এরকমভােব পুেরা অর্থ ব্যয় না কেরই প্রকল্প সমাপ্ত েঘাষণার
ঘটনা িবরল। বরং বারবার েযিট হয় প্রকল্েপর ব্যয় ও েময়াদ বােড়। যিদ
এ রকম হেয় থােক প্রকল্পগুেলা বাস্তবায়েন েয পিরমাণ অর্থ ব্যয়
হেয়েছ েসগুেলা েতমন েকােনা কােজই আসেছ না। তাই প্রকল্পিভত্িতক
সুিনর্িদষ্ট কারণ খুঁেজ েদখা উিচত। অেনক সময় নতুন প্রকল্প পাওয়ার
জন্য মন্ত্রণালয় ও িবভাগগুেলা পুরেনা প্রকল্প সমাপ্ত েঘাষণা করেত
পাের। তাছাড়া পুেরা কাজ েশষ না করেল প্রকল্েপর মূল উদ্েদশ্যই
পূরণ হেব না।
আইএমইিডর একািধক কর্মকর্তা জানান, ২০১৬-১৭ অর্থবছের এিডিপভুক্ত
প্রকল্পগুেলার েমাট প্রাক্কিলত ব্যেয়র িবপরীেত আর্িথক অগ্রগিত
িবশ্েলষণ করেত িগেয় এ অবস্থা েদখা েগেছ। এ ক্েষত্ের হয়েতা
প্রকল্েপর মাঝপেথ বাস্তবায়েনর প্রেয়াজন হয়িন। আবার েদখা যায়
প্রাক্কিলত ব্যয় েবিশ ধরা হেয়েছ। িকংবা প্রকল্েপর মাঝপেথ জিটলতা
েদখা েদয়ায় বািকটা আর বাস্তবায়ন করা হয়িন। এ রকম নানা কারণ
রেয়েছ।
আইএমইিডর

প্রিতেবদেন

বলা

হেয়েছ,

গত

অর্থবছেরর

এিডিপেত

েমাট

প্রকল্প িছল ১ হাজার ৭১০িট। এর মধ্েয সমাপ্ত েঘাষণা করা হেয়েছ
৩৪৬িট প্রকল্প ও চলমান রেয়েছ অর্থাৎ চলিত অর্থবছেরর এিডিপেত েযাগ
হেয়েছ ১ হাজার ৩৬৪িট প্রকল্প। েমাট প্রাক্কিলত ব্যেয়র সর্েবাচ্চ
৫০ শতাংশ অর্থব্যয় কের সমাপ্ত েঘাষণা করা হেয়েছ ৭িট প্রকল্প।
এছাড়া েমাট প্রাক্কিলত ব্যেয়র ৫১ েথেক ৭৫ শতাংশ আর্িথক অগ্রগিত
হওয়া ২৯৮িট প্রকল্েপর মধ্েয গত অর্থবছের ২৯িট প্রকল্প সমাপ্ত
েঘাষণা করা হেয়েছ। বািক প্রকল্প চলমান রেয়েছ। ৭৬ েথেক ৮৯ শতাংশ
আর্িথক অগ্রগিত সম্পন্ন ১৯৪িট প্রকল্েপর মধ্েয গত অর্থবছের
সমাপ্ত েঘাষণা করা হয় ৭৪িট প্রকল্প। আর বািক ১২০িট প্রকল্প
সংেশাধন কের েময়াদ বৃদ্িধ করা হেয়েছ। এছাড়া ৯০ েথেক ৯৯ শতাংশ
আর্িথক অগ্রগিত অর্িজত হেয়েছ ২৬৯িট প্রকল্েপ। এর মধ্েয গত
অর্থবছর সমাপ্ত েঘাষণা করা হেয়েছ ১৯২িট প্রকল্প। অবিশষ্ট ৮৪িট
প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন। সব িমিলেয় ৩০২িট প্রকল্প পুেরা অর্থ ব্যয়
না কের মাঝপেথ েশষ করা হেয়েছ।
প্রিতেবদেন দািব করা হেয়েছ, গত অর্থবছের এিডিপেত সমাপ্িতর জন্য
িনর্ধািরত িছল ৩১৫িট প্রকল্প। িকন্তু অর্থবছর েশেষ লক্ষ্যমাত্রা
অনুযায়ী ৭২িট প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যায়িন। অর্থবছর েশেষ অর্থাৎ
২০১৭ সােলর জুেনর মধ্েয েশষ করা হয় ২৩৪িট প্রকল্প। িকন্তু

লক্ষ্যমাত্রার মধ্েয না থাকেলও ১০৩িট প্রকল্প ওই অর্থবছের সমাপ্ত
েঘাষণা করা হয়। ফেল েমাট সমাপ্ত প্রকল্েপর সংখ্যা দাঁড়ায়
৩৪৬িটেত। এগুেলার মধ্েয শতভাগ কাজ েশষ হেয়েছ মাত্র ১৬৭িট
প্রকল্েপর। বািক ১৭৯িট প্রকল্েপর িকছু কাজ অসমাপ্ত থাকেলও নানা
কারেণ েসগুেলােক সমাপ্ত েঘাষণা করা হেয়েছ।
প্রিতেবদনিট পর্যােলাচনা কের েদখা েগেছ, বাংলােদশ েপট্েরািলয়াম
কর্েপােরশেনর
এলিপিজ
ইসেপার্ট,
‘স্েটােরজ
অ্যান্ড
েবাতিলং
প্লান্ট অ্যাট েমাংলা’ নােমর প্রকল্পিট ২০১২ সাল েথেক ২০১৬ সােলর
জুেনর মধ্েয বাস্তবায়েনর কথা িছল। এিট বাস্তবায়েন েমাট ব্যয় ধরা
হয় ২১০ েকািট ৪৭ লাখ টাকা। এর মধ্েয প্রিতেবদনিট ৈতিরর সময়
পর্যন্ত ব্যয় হয় মাত্র ১ েকািট ২৯ লাখ ৯২ হাজার টাকা। এ
প্রকল্েপর আর্িথক ও বাস্তব অগ্রগিত শূন্য দশিমক ৬২ শতাংশ। গত
অর্থবছর প্রকল্পিট সমাপ্ত েঘাষণা করা হয়। এছাড়া চট্টগ্রাম িসিট
কর্েপােরশেনর েডেভলপেমন্ট অ্যান্ড ওয়াইিডং অব দ্য স্ট্িরট
অ্যান্ড ফুটপাতস অব দ্য িডফােরন্ট এিরয়াস অব িচটাগাং িসিট নােমর
প্রকল্পিট ২০১৩ েথেক ২০১৬ সােলর িডেসম্বেরর মধ্েয বাস্তবায়েনর
লক্ষ্য িছল। এ প্রকল্পিট বাস্তবায়েন ব্যয় ধরা হয় ২৯৩ েকািট ৮১
লাখ টাকা। প্রিতেবদন ৈতির পর্যন্ত েমাট ব্যয় হয় ৯৯ েকািট টাকা।
প্রকল্পিটর আর্িথক অগ্রগিত দাঁড়ায় ৩৩ দশিমক ৭০ শতাংশ এবং বাস্তব
অগ্রগিত ৩৩ দশিমক ৮২ শতাংশ। এ অবস্থায় সমাপ্ত েঘাষণা করা হেয়েছ।
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালেয়র নার্িসং এডুেকশন অ্যান্ড সার্িভস নােমর
প্রকল্পিট ২০১১ েথেক ২০১৬ সােলর িডেসম্বেরর মধ্েয বাস্তবায়েনর
কথা িছল। এিট বাস্তবায়েন ব্যয় ধরা হয় ৩৩৮ েকািট ৮৯ লাখ টাকা।
িকন্তু েশষ পর্যন্ত খরচ হেয়িছল ২২৮ েকািট ৪৩ লাখ টাকা। প্রকল্েপর
আর্িথক অগ্রগিত দাঁড়ায় ৬৭ দশিমক ৪১ শতাংশ আর বাস্তব অগ্রগিত হয়
৮৯ শতাংশ। এ অবস্থায় গত অর্থবছর এিটও সমাপ্ত েঘাষণা করা হয়।
এছাড়া লক্ষ্য পূরণ না কেরই সমাপ্ত েঘািষত উল্েলখেযাগ্য কেয়কিট
প্রকল্প হচ্েছ, পিরবার পিরকল্পনা কার্যক্রেমর পিরকল্পনা ও তদারিক
প্রকল্প, জাতীয় পুষ্িট েসবা (এনএনএস), নারী অিধকার আইেনর প্রচার
ও কার্যকািরতা বৃদ্িধ, চট্টগ্রাম েভেটিরনাির অ্যান্ড অ্যািনেমল
সােয়ন্স িবশ্বিবদ্যালেয়র উন্নয়ন, িময়ানমােরর নাগিরক জিরপ-২০১৫
প্রকল্প, মিনটিরং দ্য িসচ্যুেয়শন অব ভাইটাল স্টািটসিটকস অব
বাংলােদশ, ইনেভসেমন্ট প্রেমাশন অ্যান্ড ফাইন্যান্িসং ফ্যািসিলিট
(আইিপএফএফ), এনিজও িবষয়ক ব্যুেরার অিফস িবল্িডং িনর্মাণ, নারী
অিধকার সুরক্ষা ও বাস্তবায়ন, পাচার প্রিতেরাধ ও তদারিক, ঔষধ

প্রশাসন
ও
ব্যবস্থাপনা
সংস্কার,
খাতিভত্িতক
কর্মসূিচ
ব্যবস্থাপনা, তদারিক ও মূল্যায়ন এবং েমঘনা নদীর ভাঙন েথেক
শাহজীবাজার গ্যাসিফল্ড ও েভালার েবারহানউদ্িদন উপেজলা রক্ষা
তৃতীয় পর্যায় প্রকল্প। যুগান্তর
িনউজিবিড৭১/আর/৮ মার্চ ২০১৮

স্ত্রীর
অিভেযােগ
ভারতীয়
ক্িরেকট েবার্েডর চুক্িত েথেকও
বাদ পড়েলন শািম
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : এ েযন মড়ার উপের খাঁড়ার ঘা। ভারতীয় ক্িরেকট দেলর
স্িপডস্টার েমাহাম্মদ শািমর িবরুদ্েধ িবস্েফারক অিভেযাগ এেনেছন
তাঁর স্ত্রী হািসন জাহান। অিভেযাগ, শািমর নািক েবশ কেয়কিট িববাহ
বিহর্ভূত সম্পর্ক রেয়েছ।
এমনকী, তাঁর িবরুদ্েধ বধূ িনর্যাতেনর অিভেযাগও িনেয় আসা হয়। এই
খবর িনেয় ভারতীয় ক্িরেকটমহল সরগরম িছল। তেব বু্ধবার িবেকল গড়ােত
না গড়ােতই আরও একিট ধাক্কা লাগল শািমর ক্িরেকট ক্যািরয়াের।
ভারতীয় ক্িরেকট েবার্েডর আর্িথক চুক্িতপত্র েথেক শািমর নাম সিরেয়
েদওয়া হেয়েছ।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইনাডু ইন্িডয়ার তথ্য মেত, চুক্িতপত্র অনুসাের
গ্েরড B-েত িছেলন শািম। িকন্তু, তাঁর িবরুদ্েধ বধূ িনর্যাতেনর
অিভেযাগ িনেয় আসার পর তািলকা েথেক তাঁর নাম বাদ েদওয়া হেয়েছ।
নতুন চুক্িতপত্র তািলকা অনুসাের A+ ক্যাটাগিরেত রেয়েছন িবরাট
েকাহিল, েরািহত শর্মা, জসপ্রীত বুমরাহ, ভুবেনশ্বর কুমার এবং িশখর
ধাওয়ান। এই ক্িরেকটাররা বছের ৭ েকািট টাকা কের পােবন। পাশাপািশ
মিহলা ক্িরেকটারেদর আর্িথক চুক্িতও েঘাষণা করা হেয়েছ। গত বছেরর

তুলনায় এবছর টাকা অেনকটাই েবেড়েছ।
ইিতপূর্েব মহম্মদ শািমর স্ত্রী বেলিছেলন, “আিম যা অিভেযাগ কেরিছ,
তা একিট িহমৈশেলর উপিরভাগ মাত্র। এর েথেকও ঘৃণ্য কাজ কেরেছ শািম।
বহু মিহলার সঙ্েগই ওর সম্পর্ক রেয়েছ।” স্বামীর েফান েঘঁেটই িতিন
নািক এই েনাংরা কাণ্ডকারখানার কথা জানেত পােরন।
হািসেনর আরও অিভেযাগ, “ওর পিরবােরর প্রত্েযেকই আমার উপর যেথচ্ছ
অত্যাচার কের। ওর মা এবং ভাই আমােক িনর্যাতন কের। রাত ২-৩েট
পর্যন্ত এই িনর্যাতন চলেত থােক। ওরা েতা আমােক েমেরও েফলেত
েচেয়িছল। তেব আিম পিরবার এবং েমেয়র কথা েভেব এতিদন চুপ কের
িছলাম। িকন্তু, িববাহ বিহর্ভূত সম্পর্েকর কথা জানেত েপের আিম আর
মাথা িঠক রাখেত পািরিন। আিম আইিন পদক্েষপ েনব।”
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গাজীপুের তুলার েগাডাউেন অগুন
িনউজিবিড৭১ডটকম
গাজীপুর : গাজীপুর সদর উপেজলার বােঘরবাজার এলাকার েমাশারফ
কম্েপািজট কারখানার তুলার েগাডাউেন অগ্িনকাণ্েডর ঘটনা ঘেটেছ।
বৃহস্পিতবার (৮ মার্চ)েভার সােড় ৩টার িদেক এ অগুন লােগ।
গাজীপুর প্রিতিনিধ : গাজীপুর সদর উপেজলার বােঘরবাজার এলাকার
েমাশারফ কম্েপািজট কারখানার তুলার েগাডাউেন অগ্িনকাণ্েডর ঘটনা
ঘেটেছ।
বৃহস্পিতবার (৮ মার্চ) েভার সােড় ৩টার িদেক এ অগুন লােগ। খবর
েপেয়জয়েদবপুর, টঙ্গী, শ্রীপুর ও ভালুকা ফায়ার স্েটশেনর ৭িট
ইউিনেটর কর্মীরা আগুন িনয়ন্ত্রেণ কাজ করেছন। ওই গুদােম তুলা,
যন্ত্রপািত ও িবিভন্ন দাহ্য পদার্থ থাকায় আগুন েনভােত েবগ েপেত
হচ্েছ।
গাজীপুর ফায়ার সািভর্েসর উপ-সহকারী পিরচালক আক্তারুজ্জামান িলটন

ও ফায়ার স্েটশন সূত্ের জানা েগেছ, েভার সােড় ৩টার িদেক েমাশারফ
কম্েপািজট কারখানার একিট একতলা ভবেন তুলার েগাডাউেন আগুন লােগ।
মুহূর্েত আগুন েগাডাউেনর সর্বত্র ছিড়েয় পেড়। খবর েপেয় গাজীপুেরর
শ্রীপুর, জয়েদবপুর, টঙ্গী ও ময়মনিসংেহর ভালুকা ফায়ার স্েটশন েথেক
সাতিট ইউিনেটর কর্মীরা ঘটনাস্থেল েপৗঁেছ আগুন িনয়ন্ত্রেণ কাজ
করেছ।
এিদন সকাল ৮টা পর্যন্ত আগুন িনয়ন্ত্রেণ আেসিন। তাৎক্ষিণকভােব
আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষিতর পিরমাণ জানা যায়িন।
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েবৗদ্ধ-মুসিলম
দাঙ্গা
রুখেত
শ্রীলঙ্কায় েসাশাল িমিডয়া বন্ধ
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : শ্রীলঙ্কায় েবৗদ্ধ-মুসিলম সাম্প্রদািয়ক দাঙ্গার রুখেত ১০
িদেনর জরুির অবস্থা জাির করা হেয়েছ। নতুন কের এবার দাঙ্গা রুখেত
বন্ধ কের েদওয়া হেয়েছ েফসবুকসহ িবিভন্ন সামািজক েযাগােযাগ
মাধ্যম। খবর- রয়টার্েসর।
বুধবার (৭ মার্চ) সরকােরর এক েঘাষণায় বলা হেয়েছ, িতন িদন েদশজুেড়
েফসবুক, ভাইবার ও েহায়াটসঅ্যাপ বন্ধ থাকেব।
এক েবৗদ্ধ তরুেণর মৃত্যুর েজর ধের শ্রীলঙ্কার মধ্যাঞ্চলীয় েজলা
ক্যান্িডেত েরাববার েথেক েবৗদ্ধ-মুসিলম দাঙ্গা ব্যাপক আকার ধারণ
কেরেছ।
স্থানীয়েদর বরাত িদেয় রয়টার্স জানায়, সাম্প্রদািয়ক দাঙ্গার
প্েরক্ষাপেট মঙ্গলবার ক্যান্িডেত জরুির অবস্থা জাির করা হেলও
রাতভর মুসলমানেদর কেয়কিট মসিজদ ও ব্যবসা প্রিতষ্ঠােন হামলা হয়।
মানবািধকার

সংস্থা

েসন্টার

ফর

িহউম্যান

রাইটস

শ্রীলঙ্কার

িনর্বাহী
পিরচালক
রিজত
কার্িথ
েটন্নাকুন
বেলন,
সিহংসতা
িনয়ন্ত্রেণ পুিলশ চরম অদক্ষতার পিরচয় িদেয়েছ। েয কারেণ দাঙ্গা
ব্যাপক আকাের ছিড়েয় পেড়েছ।
সবেশষ দাঙ্গা রুখেত েদশিটেত েসাশাল িমিডয়া বন্ধ করা হেয়েছ।
উল্েলখ্য, ২০১৭ সাল েথেকই শ্রীলঙ্কায় েবৗদ্ধ ও মুসিলমেদর মধ্েয
উত্েতজনা চলেছ।
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কার্যকর হচ্েছ
নীিতমালা

রাইড

েশয়ািরং

িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : উবার, পাঠাও, মুভসহ স্মার্টেফান অ্যাপিভত্িতক িবিভন্ন
রাইড েশয়ািরং সার্িভস িনেয় করা নীিতমালা আজ েথেক কার্যকর হচ্েছ।
সম্প্রিত সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ েথেক ‘রাইড েশয়ািরং সার্িভস
নীিতমালা ২০১৭’ শীর্ষক এ নীিতমালা কার্যকেরর তািরখ জািনেয় একিট
আেদশ জাির করা হয়।
আেগ ১৫ জানুয়াির মন্ত্িরসভায় রাইড েশয়ািরংেয়র খসড়া নীিতমালা
অনুেমাদন পায়। পরবর্তী সমেয় ২৮ েফব্রুয়াির এ িবষেয় েগেজট প্রকাশ
কের সরকার। নীিতমালায় আটিট অনুচ্েছদ এবং ১১িট শর্ত রেয়েছ।
িসিলকন ভ্যািলিভত্িতক রাইড েশয়ািরং অ্যাপ উবার ২০১৬ সােলর
নেভম্বের ঢাকায় কার্যক্রম শুরু কের। যিদও এর আেগ েথেকই স্যাম
নােম একিট েমাটরবাইক েশয়ািরং অ্যাপ ঢাকায় কার্যক্রম চািলেয়
আসিছল। এরপর চালু হয় পাঠাও নােম আেরা একিট রাইড েশয়ািরং অ্যাপ।
খুব দ্রুতই সাধারণ মানুেষর মধ্েয রাইড েশয়ািরং অ্যাপগুেলা ব্যাপক
জনপ্িরয়তা অর্জন কের। তেব এরই মধ্েয এ ধরেনর েসবা িনেয় নীিতমালা
ৈতিরর িসদ্ধান্ত েনয় সরকার। এ নীিতমালা অনুযায়ী রাইড েশয়ািরং

অ্যােপর জন্য এবং এ ধরেনর েসবা েদওয়ার জন্য েমাটরগািড়র মািলকেকও
বাংলােদশ েরাড ট্রান্সেপার্ট অথিরিট (িবআরিটএ) েথেক সনদ িনেত
হেব।
নীিতমালায় আেরা বলা হেয়েছ, অ্যােপর মািলকেক িটআইএনধারী হেত হেব
এবং িনয়িমত ভ্যাট পিরেশাধ করেত হেব। অ্যাপ েকােনা েকাম্পািনর হেল
লাগেব জেয়ন্ট স্টেকর েরিজস্ট্েরশন। িনজস্ব অিফেসর পাশাপািশ ঢাকায়
েসবা েদওয়ার জন্য লাগেব অন্তত ১০০িট গািড়। চট্টগ্রােমর ক্েষত্ের
৫০িট এবং অন্যান্য েজলা শহেরর ক্েষত্ের থাকেত হেব ২০িট। েযসব
গািড় এ ধরেনর প্ল্যাটফর্েম ব্যবহার করা হেব, েসগুেলা িবআরিটএ
েথেক ট্যাক্স এবং রুট পারিমট হালনাগাদ করা থাকেত হেব।
নীিতমালা অনুসাের, েসবা েদওয়ার জন্য মািলক এবং চালেকর মধ্েয
সমেঝাতা চুক্িত সম্পন্ন করেত হেব। েসবাদানকারী প্রিতষ্ঠান, মািলক
এবং চালেকর িবস্তািরত তথ্য থাকেত হেব িবআরিটএর ওেয়বসাইেট।
এ রাইড েশয়ািরং অ্যােপর মাধ্যেম েসবা েদওয়ার জন্য তািলকাভুক্িতর
আেবদন করেত হেব। আেবদনপত্েরর সঙ্েগ এক লাখ টাকা এবং অন্যান্য িফ
জমা িদেত হেব। এ তািলকাভুক্িতর েময়াদ হেব িতন বছর। পরবর্তী সমেয়
১০ হাজার টাকার িবিনমেয় যা নবায়ন করা যােব।
রাইড েশয়ািরং অ্যাপ ব্যবহারকারীরা েযেকােনা িবষেয় মািলক এবং
চালেকর িবরুদ্েধ অিভেযাগ জানােত পারেবন িবআরিটএ বরাবর। েযেকােনা
শৃঙ্খলা ভঙ্েগর দােয় তািলকাভুক্িত বািতলসহ প্রচিলত আইেন মামলা
করার িবধানও থাকেছ এ নীিতমালায়।
রাইড েশয়ািরং নীিতমালায় ভাড়ার িবষেয় বলা হেয়েছ, অ্যাপিভত্িতক এ
ধরেনর
পিরবহন
েসবাদাতা
প্রিতষ্ঠানগুেলােক
২০১০
সােলর
ট্যাক্িসক্যাব সার্িভস নীিতমালা অনুসরণ করেত হেব। নীিতমালায় এিস
গািড়র ক্েষত্ের সর্বিনম্ন ভাড়া ধরা হেয়েছ ৬০ টাকা। এছাড়া প্রিত
িমিনেটর ওেয়িটং চার্জ ধরা হেয়েছ ৩ টাকা েথেক ৩ টাকা ৭৫ পয়সা।
তাছাড়া পরবর্তী সমেয় প্রিত িকেলািমটার দূরত্েবর জন্য গুনেত হেব
১২ েথেক ১৫ টাকা পর্যন্ত।
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িদবেসর েচেয় েচতনার লালন জরুির
সািবনা পুঁিথঃ অিফেসর গািড়েত িবজয় স্মরণী পার হচ্িছ। আমােদর
সামেন এক গািড় েমাটামুিট একটু ধীের এেগায় আর রাস্তার পােশ েয
েমেয়েদরই েদেখ গািড় েথেক েবাতল িদেয় পািন িছিটেয় েদয়। শুরুেত
েখয়াল কিরিন। পের েদিখ শুধু েমেয়েদর গা িভিজেয় িদচ্িছল তারা।
এমনিক রাস্তার পাশ িদেয় েহঁেট যাওয়া কেয়কজন তৃতীয় িলঙ্েগর
মানুষেদরও। েমেয়রা েকউ েকউ িচল্লােলও সােথ থাকা বয়ফ্েরন্ড
েবচারােদর িকছু করার েনই। গািড়িটেক ফেলা করা শুরু করলাম। িতন জন
খুবই ইয়াং। েপছেনর িসেট বসা েছেলটাই েবাতল হােত সবাইেক িভিজেয়
িদচ্িছল। সােথ মজা করিছল চালক েছেলিটও। তারা েনাংরা ভাষায়
ইভিটিজংও করিছল। তেব সামেন বসা িকেশার খুব চুপচাপ, েযন েস পছন্দ
করেছ না, তেব বাধাও েদয়িন। আমােদর ক্যােমরায় তখন তােদর ধরার
েচষ্টা করিছলাম। আমরা িসগনােল সামেন আটেক থাকায় েসখান েথেক ফেলা
করিছ ।
চন্দ্িরমা উদ্যােনর পাশ হেয় িবজয় স্মরিণ িদেয় জাহাঙ্গীর েগেটর
িদেক যাওয়ার পেথ পুেরা রাস্তা জুেড়ই এই কান্ড করেত করেত তারা
আেস। তেব আমরা তােদর কােছ যাওয়ার েচষ্টা করিছলাম। অন্য ওেয় িদেয়
তােদর সামেন পথ আটকােনার েচষ্টায় আমরা ব্যর্থ হলাম।
কারণ ক্যােমরা েদেখ গািড়র গিত বাড়ায় এিদেক আমরা খািনক দূর েথেকই
জাহাঙ্গীর েগেট অবস্থান কারী িনরাপত্তা বািহনীর সদস্যেদর
মেনােযাগ টানার েচষ্টা কির যােত তােদর থািমেয় েদয়। দ্রুত গািড়
েথেক েনেম ট্রািফেকর কােছ েপৗছােনার আেগই গািড়িট েবিরেয় যায়। পের
শুনেত পাই েসিট েকান মন্ত্রীর েসানার েছেলর কান্ড! েতা েসই
েসানার িবরুদ্েধ একটা িলিখত অিভেযাগ েদয়া ছাড়া ওই মুহুর্েত আর
িকছু করার িছেলা না।
গতকাল েসানার শুেয়ার েছেলরা জয় বাংলা উচ্চারণ কেরেছ। ঐিতহািসক
মুক্িতর ভাষেণর িদেন জয়বাংলা উচ্চরণ িদেয়ই েমেয়েদর সােথ েয
সম্মানহীন আচরণ কেরেছ তা িক ৮ মার্েচর প্রেলপ িদেয় ঢাকা সম্ভব?
অিদিত ৈবরাগী িকংবা অনুপমারা এখন িলখেছ বেল হয়েতা িকছু িকছু সত্য
েবিরেয় আসেছ। িকন্তু যারা বলেছ না বা বলার সুেযাগ পাচ্েছ না বা

এই শুেয়ার েসানার েছেলেদর েদেশই যােদর েথেক েযেত হেব আজীবন,
প্রজন্ম ধের, তারা িক করেব?
ইয়াংবাংলার কনসার্েট িছলাম গতকাল। েভেবিছলাম আর্িম স্েটিডয়ােম
বরাবেরই মেতাই অনুষ্ঠােন স্িনগ্ধতা থাকেব। িকন্তু তার েকান বালাই
েদিখিন। মােঠর মাঝখােন একিট জায়গা আলাদাভােব সংরক্ষণ করা হেয়েছ
িভিভআইিপেদর জন্য। পুেরা মাঠ জুেড় েসানার েছেলেদর েয উন্মাদনা তা
যিদ সুস্থধারার হেতা তেব তােত আপত্িত িছেলা না। িকন্তু ১ ঘন্টা
সমেয় েয অিভজ্ঞতায় িফরলাম তােত মেন হেয়েছ অিতিদর মেতা অেনক ঘটনায়
লুিকেয় েগেছ। কারণ &quot; এত্েতাগুেলা েছেলেদর মােঝ এমন কের
কনসার্ট েদখেত যাওয়ার দরকার িক&quot; এমন প্রশ্েনর উত্তর তারা
িদেত চায়িন। যােহাক আমার েপছেন িসিকউিরিট এসএসএফ, তেব সাদা
েপাশােক েকউ িছেলা িক না বলেত পাির না। তেব তারা িভআইিপেদর
পাহারায় িনযুক্ত। এমন ঘটনার জন্য আমার িসক্স েসন্স আেগই সতর্ক
িছেলা। হঠাৎ েপছন েথেক েকউ একজন ঝােমলা বাধােনার েচষ্টা করেলা।
আর েসাজা তাের চড় লাগােত হেলা। আমার সাহস িছেলা।
কারণ আমার হােত আমার কােজর পিরচয় িছেলা। িকন্তু ঐ মুহুর্েত একটা
েমেয়র জন্য েয েকান ঘটনায় ঘটেত পারেতা যিদ তারা সংখ্যায় েবিশ না
হয়। এেতাটা িভেড়র মধ্েয েকউ লাঞ্িছত হেলও েদখার েকউ েনই। কারণ
েপছেন িভআইিপ িনরাপত্তা জরুির। আমজনতা েক মরেলা, েক বাঁচেলা তা
েতা জনপ্রিতিনিধেদর িবেনাদেনর সময় েদখার সুেযাগ েনই। তােদর
িনরাপত্তা আেগ। খুব স্বাভািবক, িভআইিপেদর েপছেন ছুটেত হয় বেলই
েতা সাধারেণর কেয়কশর ভােগ একজনেক িনেয় কাড়াকািড়।
যােহাক েচতনার দশা িনরাপত্তায় মুড়ােলও তা কােজ আসেব না। আর এসব
িদবস িটবসেকও ফালতু মেন হেব। েদখা যােব নারী িদবেসর ব্যানােরর
আড়ােলই নারী িনর্যাতেনর ঘটনা ঘটেছ। তাই িনিদষ্ট িদবস নয় সারাবছর
সারাজীবন প্রজন্েমর পর প্রজন্েম েচতনার লালন করা জরুির। ধরুন ওই
কনসার্টিটেত ৫০% েমেয় ৫০ % েছেল তখন িক পিরস্িথিত িভন্ন হেতা না?
কােজই ২ উপােয় এমন সমস্যা েমাকািবলা করা েযেত পাের। ১. েমেয়েদরই
েবর হেয় আসেত হেব আত্নিবশ্বােসর সােথ।
২. িনেজর িনরাপত্তায় িনেজর িচন্তার উপর িনর্ভর করেত
অন্যােয়র িবরুদ্েধ প্রিতবােদ সবসময় সৎ সাহস থাকেত হেব।

হেব।

না হেল ফালতু এসব িদবেস েঠাঁেট িলিপস্িটক মাইরা সঙ েসেজ কেয়ক
িমিনেটর জন্য রাস্তায় দাঁিড়েয় আবার পূর্েবর অবস্থােন িফের েযেত

হেব। আর অিত উৎসাহী ভীতুেদর মেতা অন্য নারীর িবরুদ্েধ আেরক নারীর
কােছ িনন্দা করেতই সময় চেল যােব।
েলখকঃ গণমাধ্যমকরমী।
আর/৮ মার্চ ২০১৮

