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বাংলােদেশর
আেলািচত েসই লাবণী িববািহত!
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : িমস ওয়ার্ল্ড বাংলােদেশর দ্িবতীয় আসর িনেয়ও িবতর্ক িপছু
ছাড়েছ না। গত ৩০ েসপ্েটম্বর বসুন্ধরা কনেভনশন েসন্টাের জাঁকজমক
আেয়াজেন িমস ওয়ার্ল্ড বাংলােদশ ২০১৮ এর গ্র্যান্ড িফনাল আসেরর
পর্দা নামার পর েথেকই েযন গতবােরর মেতা নানা িবতর্ক মাথাচাড়া
িদেয় উঠেছ। ফাইনাল রাউন্েড িবচারকেদর প্রশ্ন করা, প্রিতেযাগীেদর
হাস্যকর উত্তরসহ নানা িবষেয় িবতর্ক ট্রল হচ্েছ সামািজক েযাগেযাগ
মাধ্যেম। অনুষ্ঠােন প্রায় ৩০ হাজার প্রিতেযাগীেক েপছেন েফেল
এবােরর আসের মুকুট জয় কের েনন িপেরাজপুেরর েমেয় জান্নাতুল
েফরেদৗস ঐশী।
তেব ঐশীর েচেয় এবােরর আসের আেলাচনায় এিগেয় িছেলন দুইজন। তারা
হচ্েছন লাবণী ও অনন্যা। এর মধ্েয আফিরন সুলতানা লাবণী আেলাচনায়
চেল আেসন তােক িবচারেকর করা প্রশ্েনর হাস্যকার উত্তর িদেয়।
লাবণীেক িবচারক সািদয়া ইবনাজ ইিম প্রশ্ন কেরিছেলন, ‘েতামােক যিদ
িতনিট উইশ করেত বলা হয়, েস উইশগুেলা কী হেব এবং কােক উইশ করেত
চাও?’ এমন প্রশ্েন লাবণী জািনেয়িছেলন, বাংলােদেশর সবেচেয় বড় িসিবচ কক্সবাজার, সুন্দরবন এবং পাহাড়-পর্বতেক িতিন উইশ করেত চান।
তার এমন উত্তর সামািজক েযাগেযাগ মাধ্যেম ভাইরাল হেয় যায়। ট্রল
হয় েফসবুকসহ সামািজক েযাগােযাগ মাধ্যেম।
এবার এই লাবণীেক িনেয় েবিরেয় এেলা চাঞ্চল্যকর তথ্য। িমস
ওয়ার্ল্েড অংশ েনয়া এই লাবণী িববািহত! তার
স্বামীর নাম আতাউর
রহমান আিতক। জামালপুর সদর বােগরহাটা কেলজ েরােডর বািসন্দা।
ব্যবসার পাশাপািশ কেয়কিট িমউিজক িভিডওেতও মেডল হেয়েছন িতিন।
জামালপুর েকার্েট িগেয় ২০১৪ সােলর ১৮ আগস্ট িবেয় কেরিছেলন তারা।
দুই বছর সংসার করার পর ২০১৬ সােলর ১৭ েম িডেভার্স হয় তােদর।
িডেভার্েসর পর লাবণীর নােম দুিট চুিরর মামলাও হয়। মামলাগুেলা
এখনও িনষ্পত্িত হয়িন। সমকাল অনলাইেনর কােছ তােদর িবেয়র কািবননামা
ও মামলার সকল কাগজ রেয়েছ।
এ প্রসঙ্েগ
লাবণীর সােবক স্বামী আতাউর রহমান আিতক সমকাল
অনলাইনেক বেলন, ‘২০১২ সােলর েশেষর িদেক আমােদর েচনা জানা শুরু

হয়। এরপর প্েরম। তখন আিম ঢাকােতই থাকতাম। ভােলােবেস িবেয়
কেরিছলাম। িকন্তু েস ভােলাবাসার মর্যাদা েদয়িন। ওর মােয়র িচিকৎসা
আর ওর িপছেন অেনক টাকা ব্যয় কেরিছ। চকবাজাের সামসুল হক টাওয়াের
ওর নােম (আফিরন এস এল এন্টারপ্রাইজ) আমার দুিট েদাকান িছল; যা
এখন েনই। েস আমার অেনক টাকা িনেয় েভেগ যায়। ওর নােম চুিরর মামলাও
কেরিছ। মামলার এখন চার্জিশট হচ্েছ। এখন েস ছাত্রলীেগর জগন্নাথ
িবশ্বিবদ্যায় শাখার সাংগঠিনক সম্পাদক। ক্ষমতাবেল ২০১৬ সােলর
মামলা ২০১৮ পর্যন্ত িনেয় এেসেছ।’
িমস ওয়ার্ল্ড প্রিতেযািগতায় অংশ িনেয় েসরা দেশ উেঠ এেসিছেলন
আফিরন লাবণী। অথচ এ প্রিতেযািগতায় িবেয় ও িডেভার্েসর তথ্য েগাপন
কেরেছন িতিন। লাবণীর এ প্রিতেযািগতায় আসার কথািট জানার পর
প্রিতেযািগতািটর আেয়াজক প্রিতষ্ঠােনর মািলক স্বপন েচৗধুরীেক
িবষয়িট
অবিহত
কেরিছেলন
বেল
জানান
আতাউর।
িকন্তু
আেয়াজক
জািনেয়িছেলন লাবণী েতা আর িমস ওয়ার্ল্ড বাংলােদশ হয়িন। তাই আর
েকােনা পদক্েষপ েননিন তারা।
অথচ প্রিতেযািগতািটর শুরুেত এর আেয়াজক প্রিতষ্ঠান অন্তর েশািবেজর
েচয়ারম্যান স্বপন েচৗধুরী
গণমাধ্যেম বেলন, এবার যিদ েকােনা
প্রিতেযাগী িমথ্যা তথ্য েদন িকংবা তথ্য েগাপন কেরন, পের তা
প্রমািণত হেল েসই প্রিতেযাগীেক ১০ লাখ টাকা জিরমানা করা হেব। গত
বছর িমথ্যা তথ্য েদওয়ার কারেণ িবভ্রান্িত হেয়িছল। এবার েকউ
িমথ্যা তথ্য িদেয় িনবন্ধন করেল তার িবরুদ্েধ কেঠার ব্যবস্থা
েনওয়া
হেব।
আমরা
িনজস্ব
েলাকজন
এবং
অংশগ্রহণকারীেদর তথ্য যাচাই-বাছাই করিছ।

সংস্থার

মাধ্যেম

িবষয়িট িনেয় কথা বলেত লাবণী ও স্বপন েচৗধুরীর সঙ্েগ বারবার েফােন
েযাগােযােগর েচষ্টা করা হেলও তােদর েফােন পাওয়া যায়িন।
উল্েলখ্য, ২০১৭ সাল েথেক বাংলােদেশ শুরু হয় িমস ওয়ার্ল্ড
বাংলােদশ প্রিতেযািগতা। এ প্লাটফর্ম েথেক উেঠ আসা েসরা সুন্দরী
িমস ওয়ার্ল্ড প্রিতেযািগতায় বাংলােদেশর প্রিতিনিধত্ব কেরন। প্রথম
বছেরই িববািহত এভ্িরেলর মাথায় মুকুট উঠায় িবতর্েকর মুেখ পেড় িমস
ওয়ার্ল্ড বাংলােদশ। প্রায় ২৫ হাজার প্রিতেযাগীর মধ্েয জমকােলা
গ্র্যান্ড িফনােলেত িবচারকেদর চূড়ান্ত রােয় মুকুট জয় কেরন
এভ্িরলেক। িববািহত হওয়া সত্ত্েবও িনেজেক অিববািহত দািব কের
িমথ্যা তথ্য েদয়ার পর তীব্র সমােলাচনার মুেখ পেড় প্রিতেযািগতািটর
আেয়াজক প্রিতষ্ঠান অন্তর েশািবজ। পের এভ্িরলেক বাদ িদেয় েজিসয়ােক

িবজয়ী েঘাষণা েদয়া হয়।
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