েডন্িটস্ট ছাড়াই েযভােব বািড়েত
বেসই দূর করেবন দাঁেতর পাথর
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : দূরকরুন দাঁেতর পাথর – দাঁেত ব্যথা! পাথর জেম হলুদ আবরণ
পের েগেছ দাঁেত। অেনেকই ভুেগ থােকন এই সমস্যািটেত। েদখা যায়,
তাদের দাঁেত কমেবিশ হলুদ বা বাদািম খিনজ পদার্েথর আবরণ। ডাক্তাির
ভাষায় যােক টার্টার বলা হয়। তেব সাধারণ মানুষ এেক দাঁেতর পাথর
িহেসেব েজেন থােকন। মূলত িনয়িমত দাঁত পিরষ্কার না করেলই এই
টার্টার বাড়েত থােক। যা দাঁেতর ‘িপিরওেডানটাইিটস’ নামক েরােগরও
কারণ।
িপিরওেডানটাইিটস
কী:
‘িপিরওেডানটাইিটস’
হেল
দাঁেতর
মািড়র
িটস্যুেত প্রদাহ হয়। ফেল মািড় সংেকািচত হেয় অকােল দাঁত পেড়
যাওয়ার সম্ভাবনা থােক। এ সমস্যা এড়ােত প্রেয়াজন িনয়িমত দাঁেত জমা
টার্টার পিরষ্কার করা। টার্টার দূর করার প্রথম সমাধান হেলা
েডন্িটস্ট। তেব আপিন চাইেল বািড়েত বেসও এ সমস্যার সমাধান করেত
পােরন।
টার্টার পিরষ্কার করেত যা লাগেব: েবিকং েসাডা েডন্টাল িপক * লবণ
* হাইড্েরােজন েপেরাক্সাইড * পািন * টুথব্রাশ * কাপ *
অ্যান্িটেসপিটক মাউথ ওয়াশ।
টার্টার দূর করেত সবেচেয় সহজলভ্য ও কার্যকরী উপাদান হচ্েছ েবিকং
েসাডা। আসুন এবার েজেন িনই টার্টার দূর করার পদ্ধিত।
প্রথম ধাপ: কােপ এক েটিবল চামচ েবিকং েসাডার সঙ্েগ ১/২ চা চামচ
লবণ েমশান। এবার গরম পািনেত টুথব্রাশ িভিজেয় েবিকং েসাডা ও লবেণর
িমশ্রণ িদেয় পাঁচ িমিনট ধের দাঁত ব্রাশ করুন। সবেশেষ কুলকুিচ কের
িনন।
দ্িবতীয় ধাপ: এক কাপ হাইড্েরােজন েপেরাক্সাইেডর সঙ্েগ ১/২ কাপ
হালকা গরম পািন েমশান। এই পািন মুেখ িনেয় এক িমিনট রাখুন। এরপর
১/২ কাপ পািন িদেয় কুলকুিচ কের েফলুন।
তৃতীয় ধাপ: েডন্টাল িপক িদেয় দাঁেতর হলুদ টার্টার ধীের ধীের ঘেষ

তুলুন। মািড়র ক্ষিত এড়ােত েডন্টাল িপক ব্যবহােরর সময় সাবধানতা
অবলম্বন করুন।
চতুর্থ ধাপ: অ্যান্িটেসপিটক মাউথ ওয়াশ িদেয় কুলকুিচ করুন।
িনউজিবিড৭১/আ/২৩ েম ,২০১৮

ইফতািরেত
রাখুন
‘পুিদনা পাতা

‘মেহৗষধ’

েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : শুরু হেয়েছ পিবত্র মােহ রমজান। সারািদন েরাজা েরেখ
ইফতািরেত পুষ্িটকর খাবার খুবই জরুির। তাই ইফতািরর েমন্যুেত রাখেত
পােরন ‘মেহৗষধ’ িহেসেব খ্যাত পুিদনা পাতা।
পৃিথবীেত এমন অেনক ধরেনর উদ্িভদ আেছ েযগুেলােত প্রচুর ঔষিধ গুণ
রেয়েছ। পুিদনা পাতা তার মধ্েয অন্যতম। সাধারণ আগাছা ধরেনর এই
গাছিটর কাণ্ড ও পাতা েবশ নরম। েছাট গুল্ম জাতীয় এই গােছর পাতা
িডম্বাকার, পাতার িকনারা খাঁজকাটা ও সুগন্ধীযুক্ত হয়। পুিদনা
পাতার মূল, পাতা, কান্ডসহ সমগ্র গাছই ওষুিধগুেন পিরপূর্ণ। আসুন
েজেন েনই এর িবিভন্ন ধরেণর ওষুিধ গুণাগুণ সম্পর্েক।
বািড়েতই বানােবন নািক ইফতােরর খাবার? েদেখ িনন আটিট ইফতার েরিসিপ
১. েপট ফাঁপায়: সহজ
হেল নানা েরাগ হেত
ফাঁেপ। এ ক্েষত্ের
বার কের কয়িদন েখেল
আসেব।

কথায় েপেট বাতাস জেম যাওয়া। এ অবস্থা সৃষ্িট
পাের। বদ হজেমর ফেল েপেট বাতাস জেম এবং েপট
পুিদনার শরবত উপিরউক্ত পদ্ধিতেত সারািদন ২-৩
েপেট বাতাস জমা বন্ধ হেব। খাদ্েয রুিচও িফের

২. িশশুেদর অিতসাের: পাতলা দাস্ত, েসই সঙ্েগ েপট েমাচড় িদেয়
ব্যথা, েকােনা েকােনা ক্েষত্ের অল্প আম সংযুক্ত দাস্ত, েসসঙ্েগ
েপট ফাঁপা, িহক্কা বিম বিম ভাব, প্রস্রাবও সরিল হচ্েছ না, িশশু

িকছুই েখেত চাচ্েছ না। এ ক্েষত্ের পুিদনা পাতার রস ৮/১০ েফাঁটা
অল্প একটু িচিন ও লবণ সহেযােগ এক ঘণ্টা অন্তর কেয়কবার খাওয়ােত
হেব। কখন িকভােব কতবার খাওয়ােত হেব েসটা িনর্ভর করেব েরাগীর
সুস্থতার ক্রেমর িদেক লক্ষ্য েরেখ। বয়স আনুপােত মাত্রাটা িঠক কের
িনেত হেব।
রমজােন বদহজম প্রিতেরাধ করেব েয ফল ও পানীয়গুেলা !!
৩. অরুিচেত: েরােগ েভাগার পর, েপেট বাতাস জেম ও েকাষ্ঠ বদ্ধতায়
অরুিচ আেস। একই রকম খাদ্য দীর্ঘিদন েখেল অরুিচ আেস। এসব ক্েষত্ের
পুিদনার শরবত (পুিদনার রস ২ চা চামচ, সামান্য লবণ, কাগজী েলবুর
রস ৮/১০ েফাঁটা, হাল্কা গরম পািন েপায়া খািনক একত্ের িমিশেয়)
সকাল িবকাল িদেন দুই বার ৫/৭ িদন েখেল অরুিচ চেল যায়। পুিদনা
পাতা েবেট পািনেত গুেল শরবত করা যায়। েস ক্েষত্ের কাঁচা পাতা
৮/১০ গ্রাম িনেত হেব।
৪. মূত্রাল্পতায়: অেনক েরােগ প্রস্রাব কম হয়। িকন্তু েয ক্েষত্ের
ঠাণ্ডা গরেমর ফেল সামিয়কভােব অল্প অল্প প্রস্রাব হেত থােক েকােনা
েকােনা সময় দাহ হেত থােক, েস ক্েষত্ের পুিদনা পাতা ৮/১০ গ্রাম
েবেট তােত সামান্য লবণ ও কাগিজ েলবুর রস ঠাণ্ডা পািন িমিশেয় শরবত
কের িদেন ২/৩ বার েখেত হেব। অন্য েকােনা েরােগ মূত্রাল্পতা হেল
েস ক্েষত্ের এটা ব্যবহার করা যােব িকনা েসটা িনর্ভর করেব েরােগর
ধরেনর ওপর এবং িচিকৎসেকর িবচার ধারার ওপর।
মােহ রমজােন ডায়ােবিটক েরাগীর জন্য দুিট আদর্শ খাদ্য তািলকা !!
৫. এন্িটক্যান্সার: পুিদনায় আেছ মেনাটারিপন নামক উপাদান। যা
স্তন, িলভার এবং প্যানক্িরয়ােসর ক্যান্সার প্রিতেরাধ কের। িনয়িমত
েখেল ফুসফুস, েকালন এবং ত্বেকর ক্যান্সার েথেক রক্ষা পাওয়া যায়।
৬. বিমেত: িপত্েত শ্েলষ্মার জ্বর, অম্লিপত্ত, আমাশয়, অজীর্ণ,
উদরশূল প্রভৃিতেত বিম হেত পাের। আবার েরােদ েঘারািফরা কের ঠাণ্ডা
পািন েখেল, খািল েপেট েথেক পিরশ্রম করেল বিম হেত পাের। এসব
ক্েষত্ের পুিদনার শরবেতর সঙ্েগ এক চা চামচ েতঁতুল মাড় ও িচিন
িমিশেয় ২/৩ বার কের কয়িদন েখেত হেব।
৭. ঘাম িনয়ন্ত্রেণ: যােদর শরীের েবিশ ঘাম হয় তারা পুিদনা পাতা ও
েগালােপর পাপিড় একসঙ্েগ িমিশেয় পািনেত ফুিটেয় িনন। ঠাণ্ডা হেল
েসই পািনর সঙ্েগ পািতেলবুর রস িমিশেয় েছঁেক িনেয় েবাতেল কের

ফ্িরেজ েরেখ িদন। েগাসেলর পর সারা শরীের লাগান।
৮. অ্যাজমা: পুিদনায় েরাজেমিরক এিসড নােমর এক ধরেনর উপাদান থােক।
এিট প্রাকপ্রদাহী পদার্থ ৈতিরেত বাধা েদয়। ফেল অ্যাজমা হয় না।
এছাড়াও এ ঔষিধ প্েরাস্টসাইক্িলন ৈতিরেত বাধা েদয়। তােত শাসনালী
পিরষ্কার থােক
িনউজিবিড৭১/আ/২৩ েম ,২০১৮

েয সূরা পাঠ করেল আল্লাহ্
তায়ালা মেনর বাসনা পূর্ণ কেরন
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন : যখন
েতামরা আল্লাহর িনকট চাও তখন আমার প্রিত দরূদ পাঠ কর।
আবু েসালায়মান দারানী বেলন, েয ব্যক্িত আল্লাহর কােছ েকান
প্রার্থনা করেত চায়, তার উিচত, প্রথম দরূদ পাঠ করা এবং দরূদ
দ্বারা েদায়া েশষ করা েকননা, আল্লাহ উভয় দরূদ কবুল কেরন।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন : যখন েতামরা
আল্লাহর িনকট চাও তখন আমার প্রিত দরূদ পাঠ কর। আল্লাহর শান এরূপ
নয় েয, েকউ তার কােছ দুইিট িজিনস চাইেল একিট পূর্ণ করেবন এবং
অপরিট করেবন না।
সূরা এখলাছ িতনবার পাঠ কের আল্লাহ্’র দরবাের েদায়া করেল আল্লাহ্
েনক আশা পূর্ন কেরন।
েয ব্যক্িত ৈদিনক এশার নামাজ পর এই পাক নামিট ইয়া জািহরু ১০০ বার
পাঠ কের তার মেনর সকল েনক বাসনা পূর্ণ হয়। সূত্র:প্রিতিদেনর
আমেলর িকতাব ।
িনউজিবিড৭১/আ/২৩ েম ,২০১৮

েরাজা রাখা অবস্থায় টুথেপস্ট
ব্যবহার করেত পারেবন িক!
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : েরাজা রাখা অবস্থায়- েরাজা রাখা অবস্থায় েমশওয়াক িদেয়
দাঁত মাজা সুন্নত। েকননা েমশওয়াক ব্যবহােরর ফেল দােত আলাদা কের
েকান সুগন্ধ েলেগ থােক না। যা টুথেপস্ট ব্যবহােরর ফেল েলেগ থােক।
এমনিক যিদ িনেমর কাঁচা ডােলর িমসওয়াক করা হয় এবং তার িতক্ততার
স্বাদ মুেখ অনুভূত হয়, তবুও মাকরুহ হেব না।
িকন্তু েরাজা অবস্থায় টুথেপস্ট ও টুথ পাউডােরর অবস্থা এ েথেক
িভন্ন। এগুেলা ব্যবহার করেল মুেখ এক ধরেনর স্বাদ অনুভব হয়। তাই
টুথেপস্ট ও টুথ পাউডারেক িমসওয়ােকর সঙ্েগ তুলনা করা যােব না।
িমসওয়ােকর সুন্নত আদায় করার জন্য এগুেলার প্রেয়াজনও হয় না তেব
িবেশষ প্রেয়াজন ছাড়া এইগুেলা ব্যবহার করা জােয়জ না। তােতই মাকরুহ
হেয় যােব েরাজা।
িনউজিবিড৭১/আ/২৩ েম ,২০১৮

প্রচন্ড
গরেম
ইফতািরর
সময়
পািনর
িপপাসায়
পািনর
েখাঁজ
করেত থােক এক গর্ভবতী মিহলা

..িকন্তু েকাথাও
না..অতঃপর িতিন

পািন

েপেলন

েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : গর্ভবতী মিহলা প্রচন্ড গরেম- এক গর্ভবতী মিহলা প্রচন্ড
গরেম পািনর িপপাসায় পািনর েখাঁজ করেত থােক..িকন্তু েকাথাও পািন
েপেলন না..অতপর িতিন ক্লান্ত হেয় একিট গােছর িনেচ আশ্রয়
িনেলন..িতিন
হঠাৎ েদখেত েপেলন েয গাছিটর িনেচ িতিন বেসিছেলন েস গাছিট েথেক
একেফাটা একেফাটা কের পািন পরেতেছ..িতিন খুব দ্রুত একিট েছাট
কােপর মেতা পাত্র িনেলন এবং পািন সংগ্রহ করেত লাগেলন..যখন কােপর
অর্েধক পািন ভর্িত হয়..িঠক তখনই
একিট পািখ এেস কাপিট েফেল িদেলন..এমন কের িতন বার মিহলািট অর্েধক
কের পািন ভরেলা এবং পািখিট িতনবার ই েফেল িদেলা..মিহলািট পািখিটর
ওপর ভীষন রাগ করেলা
এবং একিট পাথর িদেয় পািখিট েক আঘাত করেলা এবং েসখােনই পািখিট
মারা েগেলা..িকছুক্ষন পর মিহলািট েদখেত েপেলা ঐ গােছর ওপর েথেক
একিট সাপ েনেম আসেতেছ…তখন মিহলািট
বুঝেত পারেলা েয পািন িতিন সংগ্রহ করিছেলা তা পািন িছেলানা…তা
িবষ িছেলা..পের মিহলািট পািখিটর জন্য খুব আফেসাস করেলা..এবং
িনেজর ভুল বুঝেত পারেলা..
আমরা যখনই েকােনা িবপেদ থািক আল্লাহু তা’য়ালা আমােদর রক্ষা করার
জন্য সর্বদা আমােদর পােশ থােকন,,আমােদর মঙ্গল করার জন্য…এখােন
পািখিট মাত্র ওিছলা িছেলা
ঐগর্ভবতী মিহলািটর জীবন রক্ষা করার জন্য…সকল মুসিলম ভাই েবানেদর
উদ্েদশ্য কের বলিছ..েয আল্লাহ্ আমােদর জন্য এেতা িকছুকের ঐ
আল্লাহ্’র প্রিত কৃতজ্ঞতা জানােনা আমােদর একান্তই উিচত..সকল
কােজ ৈধর্য ধরেত হেব এবং আল্লাহর প্রিত সকলঅবস্থায় শুকিরয়া করেত
হেব…

আল্লাহ েযন আমােদর সর্বদা সিহহ আমল করার েতৗিফক েদন………..
আিমন!!!
িনউজিবিড৭১/আ/২৩ েম ,২০১৮

েজেন
িনন
েরাজা
অনুমিত যােদর আেছ

না

রাখার

িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : রমজান মােসর েরাজা ধর্মপ্রাণ মুসলমানেদর জন্য ‘ফরজ’ করা
হেয়েছ। ৈদনন্িদন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ েযমন ফরজ, েতমিন িসয়াম সাধনার
মাধ্যেম িনর্ধািরত েরাজা রাখাও ফরজ। ইচ্ছা কের ফরজ আদায় না করা
কিবরা গুনাহ (মহাপাপ)। ইসলামী শিরয়ত মেত ‘তওবা’ ছাড়া আল্লাহ
পােকর দরবাের এই পােপর েকােনা ক্ষমা েনই।
অেনেকই ইচ্ছা কের েরাজা রােখন না। আবার েকউ েকউ ইফতােরর আেগই
েভঙ্েগ েফেলন। যারা মােহ রমজান পাওয়ার পরও েরাজা রােখন না এবং এই
মাসেক সন্মািনত কেরন না, তােদর জন্য দূর্ভাগ্েযর আর িকছু নাই।
এমন েলাক কতবড় ক্ষিতর মধ্েয রেয়েছন তা বলার অেপক্ষা রােখ না।
শুধু তাই নয়, শিরয়েতর অনুমিত ছাড়া িবনা কারেণ একিট েরাজা ভঙ্গ
করার সুেযাগ েনই।
তেব রমজােন েরাজা না রাখার অনুমিতও আেছ। িনেচ েস িবষেয় তুেল ধরা
হল
১. মুসািফেরর জন্য সফর অবস্থায় েরাজা না রাখারও সুেযাগ রেয়েছ।
তেব েবিশ কষ্ট না হেল েরাজা রাখাই উত্তম। আর অস্বাভািবক কষ্ট হেল
েরাজা রাখা মাকরুহ। এ অবস্থায় েরাজা না েরেখ পের কাজা কের েনেব।
(রদ্দুল মুহতার ২/৪২১; ফাতাওয়া তাতারখািনয়া ৩/৪০৩)
২. সফর অবস্থায় িনয়ত কের েরাজা রাখা শুরু করেল তা ভাঙা জােয়জ নয়।
েকউ েভেঙ েফলেল গুনাহগার হেব। তেব কাফফারা িদেত হেব না। শুধু
কাজা করেব। (রদ্দুল মুহতার ২/৪৩১)

৩. েয ব্যক্িত মুিকম অবস্থায় সাহির েখেয় সফর শুরু কেরেছ তার জন্য
সফেরর অজুহােত েরাজা ভাঙা জােয়জ নয়। ভাঙেল গুনাহগার হেব এবং শুধু
কাজা ওয়ািজব হেব। (ফাতাওয়া িহন্িদয়া ১/২০৬)
৪. মুসািফর সফেরর কারেণ েরাজা রােখিন, িকন্তু িদন েশষ হওয়ার আেগই
মুিকম হেয় েগেছ। েসিদেনর অবিশষ্ট সময় রমজােনর মর্যাদা রক্ষার্েথ
পানাহার েথেক িবরত থাকেব। আর পের এ েরাজার কাজা কের েনেব।
(মুসান্নাফ ইবেন আিব শাইবা ৬/২২১, হািদস: ৯৪৩৬-৯৪৩৮)
৫. রমজােনর িদেন হােয়জ-েনফাস েথেক পিবত্র হেল অবিশষ্ট িদন
রমজােনর মর্যাদা রক্ষার্েথ পানাহার েথেক িবরত থাকা আবশ্যক। তেব
ওই ওজের ছুেট যাওয়া েরাজাগুেলার সঙ্েগ এ িদেনর েরাজারও কাজা
করেব। (মুসান্নাফ ইবেন আিব শাইবা ৬/২২১, হািদস: ৯৪৩২; ফাতাওয়া
তাতারখািনয়া ৩/৪২৮)
অসুস্থ ব্যক্িত
েরাজার কারেণ েয েরাগ বৃদ্িধ পায় িকংবা আেরাগ্য লােভ িবলম্ব
হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থােক, েস েরােগ েরাজা ভঙ্গ করা জােয়জ।
উল্েলখ্য, ওই আশঙ্কা বাস্তবসম্মত হওয়া যিদ এেকবােরই সুস্পষ্ট হয়
তেব েতা কথা েনই, নতুবা একজন অিভজ্ঞ দ্বীনদার িচিকত্সেকর মতামেতর
প্রেয়াজন হেব। (আলমুিহতুল বুরহািন ৩/৩৫৯; আদদুররুল মুখতার ২/৪২২)
গর্ভবতী
েরাজা রাখার কারেণ গর্ভবতী মিহলার িনেজর িকংবা সন্তােনর
প্রাণহািন বা মারাত্মক স্বাস্থ্যহািনর প্রবল আশঙ্কা হেল তার জন্য
েরাজা ভঙ্গ করা জােয়জ। পের এ েরাজা কাজা কের েনেব। (আলমুিহতুল
বুরহািন ৩/৩৫৯)
দুগ্ধ দানকািরনী
দুগ্ধ দানকািরনী মা েরাজা রাখেল যিদ সন্তান দুধ না পায় আর ওই
সন্তান অন্য েকােনা খাবােরও অভ্যস্ত না হয়; ফেল দুধ না পাওয়ার
কারেণ সন্তােনর মৃত্যুর বা মারাত্মক স্বাস্থ্যহািনর আশঙ্কা হয়
তাহেল িতিন েরাজা ভাঙেত পারেবন এবং পের কাজা কের েনেবন। (রদ্দুল
মুহতার ২/৪২২)
হািদস শরীেফ ইরশাদ হেয়েছ, ‘আল্লাহ তায়ালা মুসািফেরর জন্য েরাজার
হুকুম িশিথল কেরেছন এবং আংিশক নামাজ কিমেয় িদেয়েছন। আর গর্ভবতী ও

দুগ্ধ দানকািরনীর জন্যও েরাজার
িতরিমিয ১/১৫২, হািদস: ৭১৫)

হুকুম

িশিথল

কেরেছন।

(জােম

দুর্বল বৃদ্ধ ব্যক্িত
বার্ধক্েযর কারেণ েরাজা রাখেত সক্ষম না হেল েরাজা রাখেব না। এরূপ
ব্যক্িতর জন্য েরাজার পিরবর্েত িফদয়া েদয়ার িনর্েদশ এেসেছ।
(ফাতাওয়া িহন্িদয়া ১/২০৭)
িনউজিবিড৭১/আ/২৩ েম ,২০১৮

“প্িরয়
আমল”

নবীেক

স্বপ্েন

েদখার

েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বেলেছন, ‘েয ব্যক্িত আমােক
স্বপ্েন েদখল, েস আমােকই েদখল। েকননা িবতািড়ত শয়তান আমার রূপ
ধরেত পাের না। আর েয ব্যক্িত আমার ওপর িমথ্যাচার করল, েস তার
েদাজেখর আসন গ্রহণ করল।’ –সিহহ েবাখাির : ১১০
অন্য আেরক হািদেস ইরশাদ হেয়েছ, ‘েয আমােক স্বপ্েন েদখল, িশগিগরই
েস আমােক জাগরেণ েদখেব অথবা েস েযন আমােক জাগরেণই েদখল। আর শয়তান
আমার রূপ ধরেত পাের না।’ –সিহহ মুসিলম : ২২৬৬
ইসলােমর ইিতহােস েদখা যায় েয, অেনক সাহািব, তােবঈ ও বুজুর্গরা
নবী কিরম (সা.) েক স্বপ্েন েদেখেছন। ইসলােমর িবধান হেলা, নবী
কিরম (সা.) েক স্বপ্েন েদখা বাস্তেব েদখার মেতা। েকননা, শয়তান
কখনও নবীিজর অাকৃিত ধারণ করেত পাের না।
এখন আমােদর জানা দরকার, নবী কিরম (সা.) েকমন িছেলন িতিন। েকান
আকৃিতেত তােক স্বপ্েন েদখা যােব। শামােয়েল িতরিমিজর বর্ণনায় নবী
কিরম (সা.)-এর আকার-আকৃিতর বর্ণনা েদওয়া হেয়েছ এভােব—

িতিন িছেলন মানানসই দীর্ঘেদিহ। তার গােয়র রঙ দুেধ-আলতায় িমশ্িরত
েগালােপর মেতা। েগালগাল হালকা-পাতলা েচহারা। ঘন দািড়। মুখগহবর
প্রশস্ত। ঘাড় েযন েরৗপ্যপাত্ের রক্তঢালা। েকশরািশ সামান্য
েকাঁকড়ােনা-বাবির।
েমদহীন
সুঠাম
েদহ।
হাত-পােয়র
আঙুলগুেলা
শক্িতশালী ও মজবুত।
বাহু, কাঁধ ও বুেকর ওপের পশমিবিশষ্ট। অিতিরক্ত
বুেক নািভ পর্যন্ত পশেমর দীর্ঘ েরখা। দুই কাঁেধর
নবুওয়ত। মাথা ও অস্িথবন্ধনীগুেলা িকছুটা বড়সড়।
চক্ষুেগালক ডাগর ডাগর। েচােখর মিণ কুচকুেচ কােলা।
ভ্রুযুগল অিমিলত প্রশস্ত ঘন।

পশমমুক্ত শরীর।
মাঝখােন েমাহের
প্রশস্ত ললাট।
পাপিড় লম্বােট।

ভ্রুদ্বেয়র মাঝখােন প্রস্ফুিটত একটা রগ, যা রােগর সময় স্ফীত
হেতা। উন্নত চকচেক নািসকা। দাঁতগুেলা িবযুক্ত রুপার গাথুিন। এক
কথায় তার অপূর্ব রূপমাধুর্য বর্ণনাতীত। েয েকউ তােক প্রথম দর্শেন
হতভম্ব হেয় পড়ত। েস একথা বলেত বাধ্য- জীবেন এমন সুন্দর মানুষ
দ্িবতীয়জন েদিখিন।’
নবী কিরম (সা.) েক স্বপ্েন েদখেত হেব ঈমান অবস্থায়। পূর্ণ ইসলাম
পিরপালনকারী ও সুন্নেতর অনুসারীরাই েকবল তােক েদখেত পােবন। এ
ছাড়া েকউ নবী কিরম (সা.) েক েদখার দাবী করেল েসটা িমথ্যা দাবী
হেব।
মেন রাখেত হেব, েয যােক ভােলাবােস, তার সঙ্গ লােভ িনেজেক ধন্য
মেন কের। তার চালচলন, ভাবভঙ্িগ ও বচনাচার অনুকরণ কের। েস নবী
কিরম (সা.) েক স্বপ্েন েদেখ। সবসময় তার সাক্ষােতর প্রতীক্ষায়
থােক। এভােবই যুেগ যুেগ হাজােরা নবীপ্েরিমক নবী কিরম (সা.) েক
স্বপ্েন েদেখেছন।
তােক স্বপ্েন েদেখিছেলন- ইমাম আবু হািনফা, আবদুর রহমান জািম,
জালালুদ্দীন রুিম, েশখ সািদ, সাদুদ্দীন তাফতাজািন। হজরত শাহ
ওিলউল্লাহ
েদহলিভ,
আবদুল
আিজজ,
শায়খ
জাকািরয়াসহ
অসংখ্য
নবীপ্েরিমক (রহ.)। বর্িণত আেছ, ইমাম মােলক (রহ.) অিধকাংশ রােতই
নবী কিরম (সা.) েক স্বপ্েন েদখেতন।
নবী কিরম (সা.) েক স্বপ্েন েদখেত হেল করণীয় হেলা- সত্িযকােরর নবী
প্েরেম মােতায়ারা হওয়া, তার সুন্নতসমূহ পালেনর মাধ্যেম আল্লাহর
সন্তুষ্িট েপেত উদ্গ্রীব হওয়া। তাহেলই েকবল নবী কিরম (সা.) েক
স্বপ্েন েদখা সম্ভব।

েকােনা েকােনা আেলম বেলেছন, নবী কিরম (সা.) েক স্বপ্েন েদখেত
হেল, েবিশ েবিশ দরুদ পাঠ করা। অজুসহকাের পিবত্র হেয় িবছানায় শয়ন
করা। েশষ রােত উেঠ তওবা করা।
তেব সর্বাগ্ের েযটা মেন রাখা দরকার েসটা হেলা- ফরজ ইবাদদ তার
হকসহ পিরপূর্ণভােব পালন কেরই তেব নফল ইবাদেত মেনািনেবশ করা।
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কম সময় কী
লাবণ্যময়

কের

হেয়

উঠেবন

িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : েজেন িনন অল্প সমেয় িনেজেক লাবণ্যময় কের েতালার কেয়কিট
িসক্েরট –
১. প্রচুর পিরমান পািন খান ৷ এেত শরীের টক্িসন েবিরেয় যায় ৷
২. বািড়েত েথেক েবরেনার সময় সানস্ক্িরন লাগােনা মাস্ট ৷ যিদ
অেনকক্ষণ েরােদ থাকেত হয় তাহেল েবিশ SPF -এর সানস্ক্িরন ব্যবহার
করুণ ৷
৩. েবিশ কের ফল ও সবিজ খান ৷ েকাল্ড ড্িরঙ্কেসর বদেল ডােবর পািন
খান ৷
৪. সারািদন কাজকর্ম কের িফের ত্বেকর যত্ন িনেত আমরা অেনেকই ভুেল
যায় ৷ িকন্তু জােনন কী এেতই ত্বেকর সবেচেয় েবিশ খিত হয় ৷
সারািদেনর ধুেলা ময়লা পিরষ্কার করা খুব জরুির ৷ তাই ক্িলন্িসং,
েটািনং ও ময়শ্চারাইিশং করেত একদম ভুলেবন না ৷
৫. েযিদন আপনার ছুিট থাকেব েসিদন বািড়েতই বািনেয় িনন একিট েফস
প্যাক ৷ েবসন. দুধ, দই, হলুদ গুঁেড়া, শশার রস িদেয় বািনেয় িনন
একিট প্যাক ৷ মুেখ লািগেয় ১৫ িমিনট পর ধুেয় িনন ৷ সম্ভব হেল
সপ্তােহ দু’িদন এই প্যাক লাগান ৷ তাহেলই ফল পােবন ৷

৬. যােদর ৈতলাক্ত ত্বক তারা মুলতািন মািটর প্যাক লাগান ৷
৭. সব েথেক জরুির সিঠক পিরমাণ ঘুম ৷ িদেন ৭ ঘণ্টা ঘুম শরীের
পক্েষ খুব দরকাির ৷
৮. ফাস্ট ফুড এিড়েয় চলায় ভােলা ৷
৯. কিফর বদেল গ্িরন িট খান ৷
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িবশ্েবর
সবেচেয়
ক্িরেকটারেদর
তািলকায়
বাংলােদশী ক্িরেকটারও

লম্বা
আেছন

েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : েপস বলারেদর উচ্চতা ধরা হয় িহেসেব। েকননা উচ্চতার
মাধ্যেমই বেলর েপস েবিশ কের পান েপসাররা। আজেকর প্রিতেবদেন
েদখেবা িবশ্েবর সবেচেয় লম্বা ক্িরেকটারেদরেকঃ
েমাহাম্মদ ইরফান : পািকস্তািন এই েবালার েখলার িদক িদেয় েকােনা
েরকর্ড করেত পােরনিন িকন্তু এই েরকর্ডটা িনেজর কােছ েরেখ
িদেয়েছন।েবশী না,মাত্র ৭ ফুট ১ ইঞ্িচ উচ্চতা িনেয় ক্িরেকট
ইিতহােসর সর্বািধক উচ্চতার ক্িরেকটােরর েরকর্ডটা দখল কেরেছন।২০১০
সােল ইংল্যান্েডর িবপক্েষ অিভেষেকর পেরই েরকর্ডটা তার হেয় যায়।
িবিল স্ট্যানেলক : বর্তমান সমেয় িট টুেয়ন্িট ক্িরেকেট পিরিচত এক
মুখ অিজ এই গিত তারকা।৬ ফুট ৮ ইঞ্িচ এই অিজ েবালার েদেশর হেয়
২০১৪ অ-১৯ িবশ্বকাপ েখেলেছন।েশিফল্ড িশল্েড কুইন্সল্যান্েডর হেয়
েখলা ২০৪ েস:িম: উচ্চতার এই েপসার েদেশর হেয় প্রিতিনিধত্ব কেরেছন
৮ িট টুেয়ন্িট আর ২ ওিডআইেত।

েজােয়ল গার্নার :েটস্ট ইিতহােসর অন্যতম েসরা েবালােদর মােঝ িতিন
একজন।তােক বলা হেতা বার্বােডােজর িবগ বার্ড। ৬ ফুট ৮ ইঞ্িচ
উচ্চতা িনেয় ২০১০ সাল পর্যন্ত উচ্চতার এই েরকর্ডিট তার দখেলই
িছেলা। শুধু উচ্চতা নয় বল হােত িছেলন দাপুেট। ওেয়স্ট ইন্িডজ টানা
১৫ বছর েকােনা েটস্ট িসিরজ হােরিন। যার মূল কারণ িছেলা তােদর েপস
এট্যাক, আর েসই েবািলং এট্যােকর েনতৃত্ব িদেয়িছেলন ২০৩ েস:িম:
উচ্চতার এই দীর্ঘেদহী েবালার।
৬ ফুট ৬ ইঞ্িচ: টিন গ্েরইগ,েকার্টিল ওয়ালশ, জ্যাকব ওরাম।
৬ ফুট ৫ ইঞ্িচ: শাহাদাত েহােসন রাজীব,মর্েন মরেকল,স্টুয়ার্ড
ব্রড।
বাংলােদশ দেলর ক্িরেকটারেদর মধ্েয শাহাদােতর পেরই স্থান আেছ
মাশরািফর। ৬ ফুট ৩ ইঞ্িচ িতিন। এরপেরই আেছন তাসিকন আহেমদ। ৬ ফুত
২ ইঞ্িচ িতিন।
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েবিসক
ব্যাংেকর
কর্মকর্তােক তলব

সব

তদন্ত

িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : েবিসক ব্যাংেকর সােড় িতন হাজার েকািট টাকা ঋণ েকেলঙ্কািরর
৫৬ মামলার সব তদন্ত কর্মকর্তােক তলব কেরেছন হাইেকার্ট। আগামী ৩০
েম তদন্েতর সব নিথ িনেয় তােদর আদালেত হািজর হওয়ার িনর্েদশ েদওয়া
হেয়েছ।
বুধবার এসব মামলার কেয়কজন আসািমর জািমন শুনািনেত তদন্ত েশষ করেত
না পারার িবষয়িট নজের এেল িবচারপিত এম ইনােয়তুর রিহম ও িবচারপিত
সিহদুল কিরেমর হাইেকার্ট েবঞ্চ এ আেদশ েদন। আদালেত দুদেকর পক্েষ
িছেলন আইনজীবী খুরিশদ আলম খান।
পের

দুদেকর

আইনজীবী

খুরশীদ

আলম

খান

সাংবািদকেদর

বেলন,

েবিসক

ব্যাংেকর সােবক িডএমিড ফজলুস েসাবহান,
আহেমদসহ কেয়কজেনর জািমন শুনািন িছল এিদন।

সােবক

িডিজএম

িশপার

িতিন বেলন, শুনািনেত আদালেতর কােছ প্রিতভাত হয় েয তদন্ত আড়াই
বছেরও েশষ হয়িন। অথচ দুদক আইেন আেছ- ১৮০ িদেন তদন্ত েশষ করেত
হেব।
এ কারেণ আদালত ওই ৫৬ মামলার তদন্ত তদারক কর্মকর্তা দুদেকর
পিরচালক ৈসয়দ ইকবাল েহােসনসহ সব মামলার তদন্ত কর্মকর্তােদর হািজর
হেত িনর্েদশ িদেয়েছ বেল জানান এ আইনজীবী।
২০০৯ েথেক ২০১২ সােলর মধ্েয রাষ্ট্রায়ত্ত েবিসক ব্যাংেকর গুলশান,
িদলকুশা ও শান্িতনগর শাখা েথেক েমাট সােড় িতন হাজার েকািট টাকা
ঋণ অিনয়েমর মাধ্যেম িবতরেণর অিভেযাগ ওঠার পর তদন্েত নােম দুদক।
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চাকিরর সুেযাগ ব্র্যােক
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : িনেয়াগ িবজ্ঞপ্িত প্রকাশ কেরেছ ব্র্যাক। ‘িসিনয়র িরসার্চ
অ্যােসািসেয়ট’পেদ এই িনেয়াগ েদওয়া হেব।
েযাগ্যতা
েযেকােনা স্বীকৃত িবশ্বিবদ্যালয় েথেক অর্থনীিত, েডেভালপেমন্ট
স্টািডজ,অ্যাগ্িরকালচার ইেকােনািমক্স, বািণজ্য বা পিরসংখ্যােন
স্নাতেকাত্তর পাস করা প্রার্থীরা আেবদন করেত পারেবন। তেব
িসিজিপত্র ৩.৫০ থাকেত হেব। এ ছাড়া জাতীয় িবশ্বিবদ্যালয় েথেক পাস
করা প্রার্থীরা আেবদন করেত পারেবন। এ ক্েষত্ের সব িবভােগই প্রথম
শ্েরিণ থাকেত হেব। বয়স অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর।
আেবদন প্রক্িরয়া
আগ্রহী
প্রার্থীরা
িবিডজবেসর
মাধ্যেম
অনলাইেন
অথবা
েমইেল(resume@brac.net) পেদর নাম উল্েলখ কের পাঠােত পারেবন।

আেবদেনর সময়সীমা
আগামী ১ জুন ২০১৮ তািরখ পর্যন্ত আেবদন করেত পারেবন।
িবস্তািরত

জানেত

িবজ্ঞপ্িতিট

েদখুন
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‘িবপন্ন েরািহঙ্গারা স্থানীয়
জনগেণর সহেযািগতা পাচ্েছ ’
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : প্রধানমন্ত্রী

েশখ

হািসনা

আজ

বেলেছন,

িময়ানমার

েথেক

বাস্তুচ্যুত
হেয়
বাংলােদেশ
আশ্রয়
গ্রহণকারী
েরািহঙ্গা
জনেগাষ্ঠীেক আশ্রয় প্রদােন সরকােরর সকল পদক্েষেপর প্রিত স্থানীয়
জনগণ সর্বাত্মক সমর্থন িদচ্েছ। খবর বাসস’র
জািতসংেঘর
আন্ডার
েসক্েরটাির
েজনােরল
এবং
ইউএনএফিপএ’র
এক্িসিকউিটভ িডেরক্টর নাতািলয়া ক্যােনম সকােল প্রধানমন্ত্রীর
েতজগাওস্থ
কার্যালেয়
তাঁর
সঙ্েগ
েসৗজন্য
সাক্ষাৎকােল
প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা একথা বেলন।
প্রধানমন্ত্রী
ইউএনএফিপএ
কর্মকর্তােক
জানান,
তাঁর
সরকার
বাস্তুচ্যুত েরািহঙ্গােদর মানিবক দৃষ্িটেকান েথেক আশ্রয় প্রদান
কেরেছ। কারণ, বাংলােদেশর জনগেণরও এ ধরেণর শরণার্থী হবার মত
অিভজ্ঞতা রেয়েছ।
‘এবং বাংলােদেশর স্থানীয় জনগণ েরািহঙ্গা জনেগাষ্ঠীর জন্য তােদর
সবরকম সহেযািহতার হাতেক প্রসািরত কেরেছ’, বেলন িতিন।
প্রধানমন্ত্রীর প্েরস সিচব ইহসানুল কিরম বেলন, ৈবঠেক তাঁরা
িবিভন্ন দ্িবপাক্িষক স্বার্থ-সংশ্িলষ্ট িবষয় িবেশষ কের নারী
উন্নয়ন এবং িময়ানমার েথেক িবতািড়ত হেয় বাংলােদেশ আশ্রয় গ্রহণকারী
েরািহঙ্গােদর িবষেয় আেলাচনা কেরন।
েশখ হািসনা বেলন, সরকার যিদও তােদর অবস্থানেক স্বস্িতদায়ক করেত
প্রেচষ্টা
অব্যাহত
েরেখেছ
তথািপ
েরািহঙ্গারা
আশ্রয়
েকন্দ্রগুেলােত খুবই অমানিবকভােব অবস্থান করেছ।
িতিন বেলন, প্রিতিদন অন্তত ৬০িট িশশুর েসখােন জন্ম হচ্েছ এবং

বর্ষার কারেণ তােদর অবর্ণনীয় দুর্েভাগ েপাহােত হচ্েছ।
প্রধানমন্ত্রী বেলন, িশগিগরই প্রায় এক লাখ শরণার্থীেক ভাসানচের
স্থানান্তিরত করা হেব েযখােন তারা বসবােসর জন্য আেরকটু ভােলা
পিরেবশ পােবন।
নাতািলয়া েরািহঙ্গােদর আশ্রয় প্রদান করায় এবং নারীর ক্ষমতায়েন
বাংলােদেশর অসামান্য সাফল্েযর জন্য প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনার
ভূিমকার প্রশংসা কেরন।
িতিন এ সময় জািতসংেঘর িবিভন্ন সংস্থার বাংলােদশেক
অব্যাহত রাখার িবষেয় প্রধানমন্ত্রীেক আশ্বস্থ কেরন।

সহেযািগতা

প্েরস সিচব বেলন, প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা এ সময় তার সরকােরর
অগ্রািধকার তৃণমূল েথেক উন্নয়ন বেলও উল্েলখ কেরন।
েশখ হািসনা বেলন, তাঁর সরকার খাদ্য িনরাপত্তা, স্বাস্থ্যেসবা এবং
িশক্ষােক তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত িনেয় েযেত প্রেচষ্টা চািলেয়
যাচ্েছ।
িতিন বেলন, তাঁর সরকার জািতর িপতার পদাংক অনুসরণ কেরই পথ চলেছ,
জািতর িপতাই স্বাধীনতার পের নারীেদর জাতীয় উন্নয়েনর মূল ধারায়
সম্পৃক্ত করার পদক্েষপ িনেয়িছেলন।
েদেশর বার্িষক উন্নয়ন কর্মসূিচ (এিডিপ) ও পল্লী উন্নয়েনর িদেক
লক্ষ্য েরেখই িনর্ধািরত হয়, েযাগ কেরন িতিন।
প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জািতক িবষয়ক উপেদষ্টা ড. গওহর িরজভী এবং
মুখ্য সিচব েমা. নিজবুর রহমান এসময় উপস্িথত িছেলন।
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