‘েকাটা সংস্কার ছাত্রেদর িবষয়
না,এটা সরকােরর নীিতিনর্ধারণী
িবষয়’
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা
:
েকাটা
সংস্কার
ছাত্রেদর
িবষয়
না।
এটা
সরকােরর
নীিতিনর্ধারণী িবষয়। ছাত্ররা েকাটা ব্যবস্থা বািতল েচেয়েছ, বািতল
কের েদওয়া হেয়েছ। েসটা িনেয় এখন প্রশ্ন আনার দরকার কী?এক সংবাদ
সম্েমলেন সাংবািদেকর প্রশ্েনর জবােব প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা এ
মন্তব্য কেরন।
আজ

বুধবার

িবেকল

চারটায়

প্রধানমন্ত্রীর

সরকাির

বাসভবন

গণভবেন

আেয়ািজত এ সংবাদ সন্েমলন আেয়াজন করা হেয়েছ।
েকাটা প্রসঙ্েগ প্রশ্েনর উত্তের েশখ হািসনা বেলন, ‘ছাত্ররা দািব
কেরেছ, েসিট েমেন েনওয়া হেয়েছ। এখন হা-হুতােশর কী আেছ?’
সংবাদ সম্েমলেনর শুরুেত প্রধানমন্ত্রী তাঁর সাম্প্রিতক েসৗিদ
আরব, যুক্তরাজ্য ও অস্ট্েরিলয়া সফর িবষেয় েদশবাসীেক অবিহত কেরন।
প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা বেলন, েজলা েকাটাও বািতল হেয় েগেছ। এখন
িপিছেয় পড়া বেল েকউ অিভেযাগ করেত পারেব না। আন্েদালেনর সময়
অেনেকর ছিব সংরক্ষণ কের রাখা হেয়েছ, এখন েকউ এেস িপিছেয় পড়া
িহেসেব চাকির না পাওয়ার অিভেযাগ করেতও পারেব না।
িনউজিবিড৭১/আর/২ েম , ২০১৮

েরািহঙ্গা

ইস্যুেত

বাংলােদেশর

প্রশংসা কেরেছ িবশ্ব সম্প্রদায়
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : েরািহঙ্গা ইস্যুেত িময়ানমারেক কিফ আনান কিমশেনর সুপািরশ
বাস্তবায়েন কমনওেয়লথ অনুেরাধ কেরেছ বেল জািনেয়েছন প্রধানমন্ত্রী
েশখ হািসনা। বুধবার (২ েম) প্রধানমন্ত্রী তার সরকাির বাসভবন
গণভবেন আেয়ািজত এক সংবাদ সম্েমলেন এ কথা জানান। েসৗিদ আরব,
যুক্তরাজ্য ও অস্ট্েরিলয়া সফর েশেষ এ সংবাদ সম্েমলন ডােকন
প্রধানমন্ত্রী।
প্রধানমন্ত্রী বেলন,‘কমনওেয়লথ সম্েমলেন ৪৬িট সদস্য রাষ্ট্র অংশ
েনয়। এেত
েরািহঙ্গা

েরািহঙ্গা ইস্যুসহ আরও পাঁচ িবষয় িনেয় কথা হয়।
ইস্যুেত
িময়ানমারেক
কিফ
আনান
কিমশেনর
সুপািরশ

বাস্তবায়েন কমনওেয়লথ অনুেরাধ কেরেছ।’
িবশ্ব দরবাের অর্থনীিতসহ িবিভন্ন ক্েষত্ের বাংলােদেশর অগ্রযাত্রা
তুেল ধরা হেয়েছ জািনেয় িতিন আরও বেলন,‘েরািহঙ্গা ইস্যুেত
বাংলােদেশর পদক্েষেপর প্রশংসা কেরেছ িবশ্ব সম্প্রদায়। সম্েমলেনর
েঘাষণায় েরািহঙ্গা িবষয়ক অনুচ্েছদ যুক্ত হেয়েছ, েযটা আমােদর
সরকােরর কূটৈনিতক সাফল্য বেল আিম মেন কির।’
প্রধানমন্ত্রী
বেলন,‘অস্ট্েরিলয়ার
িসডিনেত
গ্েলাবাল
সািমট২০১৮–েত আিম অংশ িনই। এেত সমুদ্র গেবষণায় অস্ট্েরিলয়া বাংলােদশেক
সাহায্েযর আশ্বাস িদেয়েছ। এ ছাড়া, বাংলােদশ সরকােরর সাম্প্রিতক
িবিভন্ন সাফল্েযর প্রশংসা কেরেছ অস্ট্েরিলয়া।’
সংবাদ

সম্েমলেন

প্রধানমন্ত্রী

জানান,

অস্ট্েরিলয়ায়

গ্েলাবাল

সািমট অন উইেমেন প্রাপ্ত উইেমন িলডারিশপ অ্যাওয়ার্ড িতিন িবশ্েবর
সব নারীর প্রিত উৎসর্গ কেরেছন।
সাংবািদকেদর প্রশ্েনর জবােব প্রধানমন্ত্রী বেলন,‘নারীর ক্ষমতায়েন
বাংলােদশ অেনক এিগেয়েছ। িশক্ষাক্েষত্ের এখন েছেলেদর েচেয় েমেয়রা
এিগেয়। েছেলরা েকন িপিছেয় আেছ তা খুঁেজ েবর করেত বেলিছ আিম। নারী
উদ্েযাক্তার সংখ্যা বাড়েছ, আরও বাড়ােত সরকার নানা উদ্েযাগ
িনচ্েছ। নারীেক যিদ িশক্ষা-দীক্ষায় অগ্রসর না করেত পাির, তেব
েদেশর উন্নয়ন সম্ভব নয়।’
ছাত্রলীেগর সম্েমলন িনেয় সাংবািদকেদর প্রশ্েনর জবােব িতিন বেলন,

‘ছাত্রলীেগর কাউন্িসেল যিদ সমেঝাতা হয়, তেব প্েরস িরিলেজর
মাধ্যেম তা েঘাষণা করা হেব। আর সমেঝাতা না হেল েভাট হেব। তেব
েভােটর মাধ্যেম উল্টাপাল্টা েনতৃত্ব ছাত্রলীেগ এেল গ্রহণ করা হেব
না।’
েরািহঙ্গা ইস্যুেত িনরাপত্তা পিরষেদর প্রিতিনিধদেলর সঙ্েগ ৈবঠেকর
িবষেয় েশখ হািসনা বেলন, এ িবষেয় তােদর অবস্থান অত্যন্ত পিরষ্কার।
তারাও চায়, ১১ লাখ েরািহঙ্গা যারা বাংলােদেশ অবস্থান কেরেছ তারা
েযন িনজ েদেশ িফের যাক। আমােদর সঙ্েগ ৈবঠেকর পর তারা িময়ানমাের
েগেছ, েস েদেশর সরকােরর সঙ্েগ আেলাচনা করেছ।
প্রধানমন্ত্রী বেলন, ‘তারা েযমন েরািহঙ্গা ইস্যুেত আমােদর
উদ্েযােগর প্রশংসা কেরেছ েতমিন েরািহঙ্গােদর িফিরেয় িনেত
িময়ানমার সরকারেক চাপ েদেব। আশা করিছ, দ্রুত এিটর সমাধান হেব।’
তােরক

রহমান

প্রসঙ্েগ

সাংবািদকেদর

প্রশ্েনর

জবােব

িতিন

বেলন,‘একজন সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসািম িকভােব িবএনিপর েনতৃত্েব
আেস? এটা িবএনিপর চরম েদউিলয়াত্ব। তােরক রহমানেক েদেশ িফিরেয়
আনার সর্েবাচ্চ েচষ্টা করেব সরকার। তােক েফরােত ব্িরিটশ সরকােরর
সঙ্েগ আেলাচনা চলেছ।’অন্য এক প্রশ্েনর জবােব িতিন বেলন,
বাংলােদেশর মানুষেক আর কখেনা খাদ্য সংকেট পড়েত হেব না।
ঢাকা কেব যানজটমুক্ত হেব, এক সাংবািদেকর এমন প্রশ্েনর জবােব েহেস
েহেস প্রধানমন্ত্রী বেলন, ‘সবাই গািড়েত চলা বন্ধ কের িদেল ঢাকা
যানজটমুক্ত হেয় যােব।’ পের একই প্রসঙ্েগ িতিন বেলন, ‘সড়ক
দুর্ঘটনার েপছেন চালকেদর ভুল থােক। ভুল থােক পথচারীেদরও। রাস্তায়
চলার িনয়ম আেছ, তা িক পথচারীরা েমেন চেলন? পথচারীেদর রাস্তা পার
হওয়ার িনয়ম জানা দরকার, মানা দরকার।’ট্রািফক িনয়ম জানােনার
ক্েষত্ের গণমাধ্যেমর সহেযািগতাও চান িতিন। িতিন বেলন,‘চালক ভুল
করেল অবশ্যই শাস্িত পােব। তেব এক্েষত্ের চালকেক ধের মারধর করা বা
আইন হােত তুেল েনওয়া যােব না।’
িবএনিপর েচয়ারপারসন খােলদা িজয়া প্রসঙ্েগ িতিন বেলন, ‘তােক েতা
আিম েজেল পাঠাইিন। দুর্নীিতর অিভেযাগ প্রামািণত হওয়ায় আদালতই
তােক
েজেল
পািঠেয়েছন।
তার
মুক্িতর
জন্য
রাজৈনিতক
দািব
গ্রহণেযাগ্য নয়।’
প্রাইেভট িবশ্বিবদ্যালেয়র অিনয়ম-দুর্নীিত প্রসঙ্েগ প্রধানমন্ত্রী
বেলন, ‘েছেলেমেয়েদর পড়ােলখার সুেযাগ সৃষ্িটর জন্য সরকাির

প্রিতষ্ঠােনর পাশাপািশ েবসরকাির প্রিতষ্ঠানও দরকার। আইন অনুযায়ী
যােত প্রাইেভট িবশ্বিবদ্যালয় চেল, েসিদেক আমােদর নজর সবসময় িছল,
আেছ। প্রাইেভট িবশ্বিবদ্যালেয়র অিনয়ম-দুর্নীিত কমােনার জন্য
ইউিজিসেক আরও শক্িতশালী করা হচ্েছ।’
িনউজিবিড৭১/আর/২ েম , ২০১৮

এক দিরদ্র েছেল রােতর েবলা
েকারআন পড়িছল, হঠাৎ প্রদীেপর
েতল েশষ হেয়…
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : ভারতবর্েষর এক দিরদ্র েছেল রােতর েবলা েকারআন পড়িছল।
হঠাৎ েতল েশষ হেয় বািতটা িনেভ যাওয়ায় েছেলিট মেনর দুঃেখ কাঁদেত
কাঁদেত বলেত লাগেলা, ‘েহ আল্লাহ, আমায় এত গরীব কের েকেনা
দুিনয়ােত পাঠােল? েতল িকেন েকারআন পাঠ করার সামর্থও েয আমার
নাই’।
তখন ঐ েছেলিটর কান্না শুেন এক যুবক তার দরজায় ঘা মারেলা। েছেলিট
দরজা েখালার পর তােক িজজ্ঞাসা করেলা, ‘তুিম কাঁদেছা েকেনা?’
অতঃপর েছেলিট তােক বলেলা, ,আিম এতই গরীব েয েতল িকেন েকারআন
েতলাওয়াত করেতও পারিছনা’।
যুবকিট বলেলা,
আসিছ’। .

‘তুিম

েকঁদনা

আিম

েতামার

জন্য

েকেরািসন

িনেয়

িকছুক্ষন পের যুবকিট েকেরািসন িকেন এেন বলেলা, ‘আিম জীবেন আর মদ
খাব না। এতিদন যত টাকার মদ েখতাম এখন েথেক েসই টাকা িদেয় েতামােক
েকারআন পড়ার জন্য েকেরািসন িকেন েদব’।
ওই রােতই যুবকিট মারা েগেলন িকন্তু েস মদ েখত বেল এলাকার েলাকজন

েকউ তার দাফন কাফন করেত চাইেলা না । এমনিক তার লাশ ঐ এলাকার
কবরস্হােন দাফন করেতও িদেবনা বেল জানােলন। অতঃপর যুবকিটর লাশ
জঙ্গেল েফেল েরেখ আসা হল। িকন্তু আল্লাহর িক কুদরিত মিহমা িতন
িদন িতন রাত অিতবািহত হবার পেরও লাশিট সম্পূর্ন অক্ষত অবস্হায়
িছল। বেনর েকােনা িহংস্র জন্তু জােনায়ার িছেড় খােব েতা দূেরর
কথা একটা েপাকা মাকড়ও তার মৃতেদহ স্পর্শ কেরিন।
এমিন ভােব চার িদন েকেট যাবার পর ঐ এলাকার িতনজন আল্লাহ ওয়ালা
েলাক স্বপ্েন েদখেলন যুবকিটর লাশ দাফন করেত হেব। পেরর িদন তারা
িতন জন িমিলত হেয় লাশিটেক জঙ্গল েথেক তুেল এেন েগাসল কিরেয় কাফন
পিড়েয় জানাযার আেয়াজন করেলন, িকন্তু এলাকাবাসী বলেলন একটা
মদেখােরর জানাযা আমরা পড়েবা না। তাই অল্প িকছু েলাক িনেয়ই
জানাযা আদায় করার পর েমৗলভী সােহব জানেত চাইেলন এমন েকউ িক নাই
েয এই মৃত ব্যক্িতর একিট ভাল কােজর কথা বলেত পারেব?
তখন একজন েলাক হাত তুলেলন যার কাছ েথেক যুবকিট ঐ গরীব েছেলিটর
জন্য েকেরািসন িকেনিছেলন। েদাকানদার েলাকিট বলেলা, ‘আিম তােক
বলেত শুেনিছ জীবেন অেনক পাপ কেরিছ, েদিখ এই ভােলা কােজর িবিনমেয়
আল্লাহ আমােক মাফ কেরন িকনা’।
জানাযার এেকবাের িপছন েথেক একটা েছেলর কান্নার আওয়াজ পাওয়া েগল।
এই েছেলিটই হল েসই েকারআন পাঠ করা েছেলিট। েস উপস্িহত সবাইেক
উদ্েদশ্য কের বলেলা, ‘আজ রােত আিম স্বপ্েন েদেখিছ, িযিন আমােক
েকারআন পাঠ করার জন্য এক িটন েকেরািসন িকেন িদেয়িছেলন িতিন িবশ্ব
নবীর সােথ জান্নােত প্রেবশ করেছন’।।।
“””আমােদরেক ও আল্লাহতায়ালা ভােলা কাজ করার েতৗিফক দান করুন,,,।
আিমন
েফসবুক েথেক সংগৃহীত
িনউজিবিড৭১/আর/২ েম , ২০১৮

মৃত্যুর
আেগই
েপাকায়
েফেলেছ সম্পূর্ণ শরীর !

েখেয়

েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : যুক্তরাষ্ট্েরর জর্িজয়ার একিট নার্িসংেহােম দীর্ঘিদন ধের
ভর্িত িছেলন েরেবকা জািন। েসখােনই তার মৃত্যু হয়। স্বজেনরা
মৃত্যু রহস্েযর জন্য তদন্েতর আেবদন জানােল সম্প্রিত তার
প্রিতেবদন প্রকাশ করা হেয়েছ।
েসখােন বলা হেয়েছ, জীবন্ত অবস্থােতই স্ক্যািবস নােম এক ধরেনর
পরজীবী েপাকা তােক খুবেল েখেয়েছ। যার কারেণই মৃত্যু হয় সােবক এই
মেডেলর।
স্মৃিতভ্রংশতায় আক্রান্ত েরেবকা ওই নার্িসংেহােম ভর্িত িছেলন
দীর্ঘ িদন ধের। িতিন েয িবভােগ ভর্িত িছেলন, েসখােন স্ক্যািবস
েপাকা রেয়েছ বেল আেগ েথেকই বদনাম িছল। যিদও নার্িসং েহামিটর
কর্তৃপক্ষ তা িনেয় খুব একটা উদ্িবগ্ন িছেলন না। বৃদ্ধােক ভর্িত
করার সমেয়ও এ িবষেয় গুরুত্ব েদয়া হয়িন।
ফেল পরজীবী েপাকার সংক্রমেণর ফেল ধীের ধীের শরীের পচন ধরেত শুরু
কের েরেবকা জািনর। সম্প্রিত অেটাপিস িরেপার্ট েথেক এমনটাই জানা
েগেছ।
িকন্তু পিরবােরর সদস্যরা সন্েদহ কেরিছেলন। তােদর অিভেযােগর ফেলই
সম্প্রিত েবর হেয় আেস আসল সত্যিট। তেব তা খুবই ভয়ঙ্কর। মার্িকন
সংবাদমাধ্যম ফক্স িনউজ জানায়, এই পরজীবী েপাকাগুেলা মূলত মানুেষর
চামড়ার প্রথম স্তর েভদ কের। এরপর েসখােনই বসবাস ও বংশবৃদ্িধ করেত
থােক। একপর্যােয় এই েপাকা পুেরা শরীের ছিড়েয় যায়।
েযৗবেন মেডিলং করেলও পের মার্িকন েনৗবািহনীেত েযাগ িদেয়িছেলন
েরেবকা। অংশ িনেয়িছেলন দ্িবতীয় িবশ্বযুদ্েধ। িনউইয়র্েক মেডিলং
করা ছাড়াও িশকােগার একিট িটিভ চ্যােনেলও িতিন কাজ কেরিছেলন।
বৃদ্ধাবস্থায় স্মৃিতভ্রংশতাসহ শরীের িবিভন্ন েরাগ েদখা িদেল ২০১০
সােল তার েমেয় নার্িসংেহােম েরেবকা জািনেক ভর্িত করান।
প্রিতেবদেন বলা হয়, িচিকৎসায় গািফলিতর অিভেযােগ ওই নার্িসংেহােমর

িবরূদ্েধ পুিলশেক জানায় েরেবকার পিরবার। তদন্েতর পর েদশিটর
েকন্দ্রীয় েরাগ িনয়ন্ত্রণ ও প্রিতেরাধ সংস্থা (Central for
Disease Control and Prevention) জানায়, এই পরজীবী েপাকার কারেণই
মারা যান েরেবকা জািন।
ফেরনিসক িবেশষজ্ঞরা জািনেয়েছন, েরেবকার শরীের এই ধরেনর প্রায়
কেয়ক েকািট েপাকা বাসা েবঁেধিছল। ফেল তার মৃত্যু েয খুবই
যন্ত্রণাদায়ক হেয়িছল তােত েকােনা সন্েদহ েনই।
তাছাড়া মৃত্যুকােল েরেবকার শরীর এেতাটাই পঁেচ িগেয়িছল েয, মরেদহ
উঠােনার সমেয় তার হাত পা শরীর েথেক খুেল েযেত পাের বেল
িচিকৎসেকরা আশঙ্কা কেরিছেলন।
এমনিক হাসপাতােলর কর্মীরা প্রকাশ না করেলও েরেবকােক ছুঁেল
স্ক্যািবস তােদর শরীেরও সংক্রমণ ঘটােত পাের বেল তা ছুঁেত চানিন।
হাসপাতােলর কর্মীেদর মেন এেতাটাই আতঙ্ক কাজ করিছল।
িনউজিবিড৭১/আর/২ েম , ২০১৮

েবেড়েছ কাতাির িরয়াল েরট, েজেন
িনন েরট!
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : প্রবাসী ভাইরা েদেখ িনন কাতাির িরয়াল িবিনময় মূল্য। মেন
রাখেবন, েযেকান সময় মুদ্রার িবিনময় মূল্য উঠা-নামা করেত পাের।
QAR(কাতাির িরয়াল বর্তমান েরট) ১ = ২৩.১৬১১৳ (তথ্যিট মািনগ্রাম
ওেয়বসাইট েথেক েনওয়া হেয়েছ)
প্রবাসী ভাইেদর উদ্েদেশ বলিছ আপনারা িবিনময় মূল্য (েরট) েজেন
েদেশ টাকা পাঠােত পােরন। েস ক্েষত্ের আমােদর ওেয়ব সাইট বা আপনার
িনকটস্থ ব্যাংক হেত টাকার েরট েজেন িনেত পােরন। যখন ৈবেদিশক
মুদ্রার েরট বৃদ্িধ হয় তখন েদেশ ৈবেদিশক মুদ্রা পাঠােল েবিশ টাকা

েপেত পােরন।
িবকাশ এবং হুন্িড এটা অৈবধ পন্থা এই পেথ টাকা পাঠােবন না। আপনারা
ব্যাংেকর
মধ্যেম
বাংলােদেশ
টাকা
পাঠান
এেত
আপনার
টাকার
গ্যারান্িট আেছ, বাংলােদেশর েরিমেটন্স বাড়েব েদেশর উপকার হেব।
প্রিতিদন আপেডট েপেত আমােদর েপেজ লাইক, কেমন্ট এবং েশয়ার কের
এক্িটভ থাকুন।
িনউজিবিড৭১/আর/২ েম , ২০১৮

েকন নারীরা
জােনন িক?

িপঠ

েখালা

রােখ

েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : নারী যত সুন্দরী হেব পুরূষ তত আকৃষ্ট হেবপ্রিতিট পুরুষই
চায় তার সঙ্গী অবশ্যয় স্মার্ট এবং আকর্ষণী হেত হেব এবং তােক
আকৃষ্ট করেত হেব। আর নারীর িকছু আলাদা গুন আেছ যা একজন পুরুষেক
তার িদেক আকৃষ্ট করার জন্য যেথষ্ট। নারী এর েখালা িপঠ চলুন জানা
যাক িক েসই সব গুন…
১. লম্বা পাঃ েবিশরভাগ পুরুষ সুঠাম লম্বা পা এর নারীেক সুন্দরী
নারী মেন কের। সম্প্রিত টুইটাের চালােনা জিরেপ এই ফলাফল পাওয়া
েগেছ।
২.
হাই
িহলঃ
নারীর
হাই-িহল
পুরুেষর
জন্য
আেরা
একিট
অবেসশ্যান।পুরুষ নারীর সুন্দর পা তথা সুন্দর জুতা যুক্ত পা পছন্দ
কের
৩. শক্িতশালী ধর্মীয় িবশ্বাসঃ নারী কতটা ধার্িমক তার েছেয় েস
ধর্িময় অনুভুিত সম্পর্েক কতটা আস্থাশীল তার উপর একজন পুরুেষর ওই
নারীর প্রিত ভােলাগার মাত্রা িনর্ভর কের।

৪. সুগন্ধীঃ নারীর শরীেরর িমষ্িট সুগন্ধ পুরুেষর আকৃষ্টতায় েনশা
ধরায়। এিট বাধ্যতামুলন নয় েয নারীেক েকান একিট পারিফউম ব্যবহার
করেত হেব; নারীর শরীের প্রাকৃিতক ভােব েয গন্ধ থােক তা পুরুষ বেধ
একধরেনর প্রাকৃিতক অস্ত্র।
৫. আত্মিবশ্বাসঃ পুরুষেক আকৃষ্ট করেত নারীর আত্মিবশ্বােসর িবকল্প
েনই। েয নারী তার েসৗন্দর্য্য এবং ব্যাক্িতত্ব িনেয় আত্মিবশ্বাসী
পুরুষ তােক ততটা েবিশ পছন্দ কের
িনউজিবিড৭১/আর/২ েম , ২০১৮

‘আিম আর অিভনেয় ব্যাক করেবা
না, এখন আিম পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ
পিড়’
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : ‘আিম আর অিভনেয় ব্যাক করেবা না। এখন আিম পাঁচ ওয়াক্ত
নামাজ পিড়, িহজাব কির ধর্ম-কর্েম মেনােযাগী হেয়িছ। তাই আর
েকােনাভােবই ক্যােমরার সামেন আসার সম্ভাপনা েনই আমার।
’ কােলর কণ্ঠেক কথাগুেলা বলিছেলন িচত্রনািয়কা নািহদা আশরাফ
আন্না। িযিন গত একবছর েথেক িনেজেক চলচ্িচত্র ও নাচ েথেক গুিটেয়
িনেয়েছন।
এফআই মািনক পিরচািলত ‘মােয়র হােত েবেহস্েতর চািব’ ছিবর মাধ্যেম
চলচ্িচত্ের পা রােখন আন্না। এরপর ‘িপতামাতার আমানত’, ‘মা-বাবার
স্বপ্ন’, ‘সন্তান আমার অহংকার’, ‘স্বামী িনেয় যুদ্ধ’, ‘বাজাও
িবেয়র বাজনা’, ‘জীবন িনেয় যুদ্ধ’, ‘এক পােয় নূপুর, ‘হৃদেয়
৭১’,‘ভােলাবাসা ছাড়া েকউ িক বাঁেচ’,‘সূচনােরখার িদেক’সহ েবশিকছু
জনপ্িরয় চলচ্িচত্ের অিভনয় কেরন। পাশাপািশ িতিন েবশ িকছু নাটেকও
অিভনয় ও নাচ করেতন।

আন্না বেলন, আমার শ্বশুর বািড়র িবজেনস িফল্ম িনেয়ই। আিম িবজেনেসর
সােথ যুক্ত। িকন্তু ক্যােমরার সামেন আসেবা না। িফল্ম করেবা না
বেল েয িফল্েমর মানুষেদর সােথ েযাগােযাগ েনই তা িকন্তু না।
শাবনূর আপুর সােথ আমার প্রায়ই েদখা হয়। কাল পিপ আপু আমােক
জন্মিদন উপলক্েষ েফান িদেয়িছেলন। অেনেকর সােথ েদখা হয়, েযাগােযাগ
রেয়েছ প্রায় সবার সােথই।
আন্না ২০১৬ সােলর ১ জানুয়াির িবেয় কেরন সাগর িসদ্িদকীেক। এরপর
সংসাের মেনােযাগী হন। আন্নার স্বামী সাগর িসদ্িদকী একজন আইনজীবী।
মােঝ মােঝ শেখর বেশ অিভনয়ও কেরন।
িনউজিবিড৭১/আর/২ েম , ২০১৮

আইিপএেল
দল
মািলকরা
েযভােব
েকািট েকািট রুিপ আয় কেরন
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : ক্িরেকেটর জনপ্িরয় ফরম্যাট িট েটােয়ন্িট। এই ফরম্যােটর
ক্িরেকেটর দর্শেকরা মােঠ আেসন মূলত ব্যাটসম্যানেদর চার ছক্কার
ফুলঝুির প্রত্যক্ষ করেত। আর িট েটােয়ন্িট ক্িরেকেটর সবেথেক বড়
টুর্নােমন্ট িহেসেব বর্তমােন িবেবিচত করা হয় ইন্িডয়ান প্িরিময়ার
লীগেক (আইিপএল)।
আর
এই
জনপ্িরয়
টুর্নােমন্েট
িবশ্ব
ক্িরেকেটর
নামীদামী
ক্িরেকটাররাই েখেল থােকন। কািড় কািড় অর্েথ তােদর দেল েভড়ায়
ফ্র্যাঞ্চাইিজ
দলগুেলা।
ক্িরেকটাররাও
দেলর
চািহদা
অনুযায়ী
িনেজেদর সর্বস্ব িদেয় েচষ্টা কের যান ভােলা েখলার। তেব প্রশ্ন
হেলা এেত আইিপএেলর দলগুেলার লাভ িকভােব হচ্েছ?
চলুন েদেখ েনয়া যাক এবােরর আইিপএল আসর েথেক িক পিরমাণ অর্থ েকান
উপােয় আয় কের িনচ্েছ ফ্র্যাঞ্চাইিজ দলগুেলা এবং ভারতীয় ক্িরেকট

েবার্ড (িবিসিসআই)। আইিপএল গভর্িনং কাউন্িসেলর েবঁেধ েদয়া িনয়ম
অনুযায়ী দল গঠেন ৮০ েকািট রুিপর েবিশ খরচ করেত পারেব না দলগুেলা।
আইিপএেল দল মািলকরা েযভােব েকািট েকািট রুিপ আয় কেরনতেব িহেসব অনুযায়ী ক্িরেকটারেদর েকনার খরচ েথেক শুরু কের
আনুসাঙ্িগক ব্যােয়র তুলনায় আেয়র পিরমাণ অেনক েবিশ প্রত্েযক দেলর।
আইিপএল সুষ্ঠুভােব পিরচালনা করার জন্য ভারতীয় ক্িরেকট েবার্ড
(িবিসিসআই) প্রিত বছের গেড় খরচ কের ৪ হাজার েকািট রুিপ।
এর মধ্েয ৪০ শতাংশ বন্টন করা হয় অংশ েনয়া দলগুেলার মধ্েয।
েসক্েষত্ের িহসাব করেল েদখা যাচ্েছ প্রিতিট দল িবিসিসআইেয়র কাছ
েথেক পাচ্েছ েমাট ২০০ েকািট রুিপ কের। দলগুেলার পাশাপািশ ফুেল
েফঁেপ উঠেছ ভারতীয় ক্িরেকট েবার্ডও।
আইিপএেলর টাইেটল স্পন্সর িভেভার কাছ েথেকই ৫ বছেরর জন্য অগ্িরম ২
হাজার ২০০ েকািট রুিপ আয় কেরেছ িবিসিসআই। শুধু তাই নয়, আেয়র
সবেথেক বড় অংশ আেস েটিলিভশন সম্প্রচার সত্ত্ব েথেক। এর আেগ
আইিপএল আসেরর েটিলিভশন সম্প্রচার সত্ত্ব িছেলা সিন ম্যাক্েসর।
এবােরর আসর েথেক আগামী চার বছেরর জন্য স্টার ইন্িডয়ার সােথ
চুক্িত কেরেছ িবিসিসআই। েসক্েষত্ের সিন ম্যাক্েসর েথেক দ্িবগুণ
অর্থ প্রদান করেব স্টার ইন্িডয়া।
েটিলিভশন সম্প্রচার সত্ত্েবর িবষয়।

এেতা

েগল

স্পন্সরশীপ

এবং

দর্শকেদর খাবার দাবােরর ব্যবস্থা করেত প্রিতিট দলেকই প্রদান করা
হয় ৭ েথেক ৮ েকািট রুিপ। আর িটিকট এবং জার্িস স্পন্সরশীপ েথেক
আয়কৃত অর্থ েতা আেছই।
সুতরাং এক কথায় বলা যায় এক আইিপএল আসর িদেয়ই টাকার কুিমের পিরণত
হেয় ওেঠ িবিসিসআই এবং ফ্র্যাঞ্চাইিজ দলগুেলা। েয দল যেতা
েটকিনক্যািল তােদর ব্যাবসািয়ক েকৗশল সাজােত পারেব তারাই লােল লাল
হেয় উঠেব এই টুর্নােমন্ট েথেক।
িনউজিবিড৭১/আর/২ েম , ২০১৮

েদেশ ভারী বর্ষণ হেত পাের আেরা
৭ িদন
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : চলিত সপ্তােহ েদেশর প্রায় প্রত্েযকিট অঞ্চেল হালকা েথেক
ভারী বৃষ্িট হেয়েছ। েদেশর িবিভন্ন স্থােন বৃষ্িট ও েছাট আকােরর
কালৈবশাখীর সম্ভাবনা রেয়েছ। েসই সঙ্েগ িবজিল চমকােনাসহ বজ্রপােতর
সম্ভাবনাও রেয়েছ।
আবহাওয়া অিফস জানায়, সারা েদেশ িদেনর এবং রােতর তাপমাত্রা
সামান্য বৃদ্িধ েপেত পাের। আজ আবহাওয়া অিফস সূত্ের এসব তথ্য জানা
যায়।
আবহাওয়ািবদ আবুল কালাম মল্িলক বাসসেক জানান, আগামী ৬ েথেক ৭ িদন
সারা েদেশ বৃষ্িটপাত অব্যাহত থাকেব। েসই সঙ্েগ েদেশর অেনক অঞ্চেল
কালৈবশাখী বেয় যােব। িতিন জানান, ঝড় ও বৃষ্িটর সঙ্েগ িবজিল
চমকােনাসহ বজ্রপােতরও সম্ভাবনা রেয়েছ। বৃষ্িটপােতর সামিয়ক িবরিত
থাকেলও িবেকল বা সন্ধ্যা েথেক আবার েদেশর িবিভন্ন এলাকায় বৃষ্িটর
সম্ভাবনা রেয়েছ। বৃষ্িটর সঙ্েগ েছাট আকােরর কালৈবশাখী ঝড় ও
িবদ্যুৎ চমকােনা থাকেব।
আগামী ২৪ ঘণ্টার আবহাওয়ার পূর্বাভােস বলা হেয়েছ, ঢাকা, িসেলট,
খুলনা, বিরশাল ও চট্টগ্রাম িবভােগর অিধকাংশ জায়গায় এবং ময়মনিসংহ,
রংপুর এবং রাজশাহী িবভােগর িকছু িকছু জায়গায় অস্থায়ী দমকা অথবা
েঝােড়া হাওয়া ও িবজিল চমকােনাসহ হালকা েথেক মাঝাির ধরেনর বৃষ্িট
অথবা বজ্রসহ বৃষ্িট হেত পাের। এ ছাড়া েদেশর েকাথাও েকাথাও
িশলাবৃষ্িট হেত পাের।
আবহাওয়া িচত্েরর সংক্িষপ্তসাের বলা হেয়েছ, দক্িষণ আন্দামান সাগর
ও তৎসংলগ্ন এলাকায় একিট লঘুচাপ িবরাজ করেছ। লঘুচােপর বর্িধতাংশ
গাঙ্েগয় পশ্িচমবঙ্গ ও তৎসংলগ্ন এলাকা পর্যন্ত িবস্তৃত রেয়েছ।
পরবর্তী ৭২ ঘণ্টায় বৃষ্িট অথবা বজ্রসহ বৃষ্িট অব্যাহত থাকেত পাের
বেল আবহাওয়া অিফস জািনেয়েছ। পূর্ববর্তী ২৪ ঘণ্টায় েদেশর
সর্েবাচ্চ বৃষ্িটপাত েরকর্ড করা হেয়েছ িসেলেটর শ্রীমঙ্গেল ৭৭
িমিলিমটার। ঢাকায় বৃষ্িটপাত েরকর্ড করা হেয়েছ ৩২ িমিলিমটার।
িনউজিবিড৭১/আর/২ েম , ২০১৮

এককভােব যুদ্ধ েঘাষণার ক্ষমতা
েদয়া হেলা েনতািনয়াহুেক
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : ইহুিদবাদী

ইসরাইেলর

যুদ্ধবাজ

প্রধানমন্ত্রী

েবিনয়ািমন

েনতািনয়াহুেক এককভােব যুদ্ধ েঘাষণার ক্ষমতা েদয়া হেয়েছ। ইসরাইেলর
সংসদ েনেসেট গতকাল (েসামবার) এ সংক্রান্ত একিট িবল পাস হয়।
িবতর্িকত এ আইেনর আওতায় েনতািনয়াহু সংসদেক পাশ কািটেয় শুধুমাত্র
যুদ্ধমন্ত্রীর সঙ্েগ পরামর্শ কের বড় ধরেনর েকােনা অিভযােনর
িনর্েদশ িদেত পারেবন। িবেলর পক্েষ েভাট পেড় ৬২িট আর িবপক্েষ েভাট
পেড় ৪১িট। এর আেগ যুদ্ধ েঘাষণা করত ইসরাইেলর পূর্ণাঙ্গ
মন্ত্িরসভা।
নতুন
আইেন
বলা
হেয়েছ,
চরম
পিরস্িথিতেত
প্রধানমন্ত্রী
ও
যুদ্ধমন্ত্রী সামিরক অিভযােনর েঘাষণা িদেত পারেবন। এজন্য
মন্ত্িরসভায় েভােটর েকােনা প্রেয়াজন হেব না।
ইসরাইেলর
িবেরাধী
দেলর
সংসদ
সদস্যরা
বেলেছন,
নতুন
আইন
েনতািনয়াহুেক
লাগামহীনভােব
যুদ্ধ
েঘাষণার
ক্ষমতা
িদেয়েছ।
এক্েষত্ের আেগ েযসব বাধা িছল তা উেঠ েগল। সংসদ সদস্য আইয়াল েবনরুেভন এ আইনেক মারাত্মকভাব ক্ষিতকর বেলেছন। পার্সটুেড
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েলকেশার

েহােটেল

িনেয়াগ

িবজ্ঞপ্িত
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : Lakeshore Hotels, The leading Business Boutique hotel
situated in the heart of Dhaka, is looking for a dynamic
person to join in their winning team.
Position: HR Manager
Key Responsibilities:
To ensure that the company HR operational policies and
processes are adhered to and continually improved.
To assist in all activities concerning the sourcing &
recruitment of staff, performance management, staff discipline
and HR administration.
To coordinate and / or conduct departmental training and
conduct new hire hotel orientation program.
Coordinate employee wellness and safety programs.
Conduct needs analysis, develop, implement, and monitor
training programs and materials.
Encourages a good standard of employee conduct and behavior
and coordinates disciplinary procedure as and when necessary.
Assists other department heads / HOD’s in the formulation of
HR policies and procedures for their respective departments.
Assists with and ensures that all procedures concerning
promotion, transfer and staff resignation is carried on within
Company policy and also within legal boundaries.
Assists in developing and conducting management training on a
variety of leadership and HR topics.
Job Requirement:
Minimum Bachelor degree from a reputed University with Major
in HRM. MBA/PGDHRM will be an added advantage.
Minimum 3 Years’ experience on a HR leadership Role.
Candidate must be very fluent in written & spoken English with

excellent communication skills.
Candidate with Hotel/Hospitality industry Experience will be
given preference.
Additional Requirement:
Good managerial and leadership qualities.
Excellent planning and organizing abilities.
Good in interpersonal communication.
Strong ability in problem solving and decision-making.
Excellent in resource, knowledge and people management.
Excellent coordination and training facilitation skills.
Computer proficiency in MS Office package and Social media
knowledge.
Should have excellent knowledge on Bangladesh Labor Law,
organizational culture, people management.
Females are highly encouraged to apply.
Job Location: Gulshan, Dhaka
Perks:

Attractive

compensation

package

for

the

right

candidate.
Application Deadline: 10 May, 2018
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উত্তরায়
স্বাস্থ্য
ছাড়া পশু জবাই!

পরীক্ষা

িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : উত্তরা ৬নং েসক্টেরর সমবায় বাজাের বািহর েথেক পশু জবাই
কের বাজাের মাংস িবক্িরর অিভেযাগ উেঠেছ। েনই িসিট েসেনটারী
কর্মকর্তার তদারিক। গরু,ছাগল ও েভড়ার মরা িক তাজা মাংস েবাঝার
উপাই েনই। মাংেসর গােয় েনই স্ব্যাস্থ্য িসিটর েকান িসেলর ছাপ।

এ িবষেয় প্রিতেবক সেরজিমন ঘুের মাংস িবক্রয়কারীেদর সােথ আলাপ
কােল তারা জানান,প্রায় ৪ মাস ধের আমরা িনজ িনজ দািয়ত্েব গরু,ছাগল
ও েভড়া জেবা কের এই সমবায়( িবিড আর) বাজাের মাংস িবক্রয় করিছ।
িসিট েসেনটারী (স্ব্যাস্থ্য) কর্মকর্তার এই বাজাের েনই েকান
তদারিক। আমরা যখন এই বাজাের গরু,ছাগল ও েভড়া জেবা করার সুেযাগ
েপতাম তখন িসিট েসেনটারী কর্মকর্তারা পশু জেবা করার পূর্েব তার
স্ব্যাস্থ্য পিরক্ষা করত। তখন মাংেসর গােয় িসেলর ছাপ মারা থাকত।
এখন বাজার কতৃপক্ষ বাজাের পশু জবাই করা যােবনা বেল জািনেয়
িদেয়েছ।
এ িবষেয় সমবায় বাজার কিমিটর সাধারন সম্পাদক েমাঃ আেনায়ার েহােসন
এর ব্যবহৃত েমাবাইেল বার বার েফান িদেলও িতিন েফানিট িরিসভ
কেরিন।
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