েসানারগাঁেয় েকৗশেল এগুচ্েছন
এমিপ েখাকা, িবতর্ক িপছু ছাড়েছ
না কায়সােরর
হািববুর রহমান, েসানারগাঁ: একাদশ জাতীয় সংসদ িনর্বাচনেক েকন্দ্র
কের নারায়ণগঞ্জ-৩ (েসানারগাঁ) আসেনর বর্তমান সংসদ সদস্য ও জাতীয়
পার্িটর েকন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসিচব িলয়াকত েহােসন েখাকা িনেজর
ছত্িরশ বছেরর রাজৈনিতক অিভজ্ঞতােক কােজ লািগেয় েকৗশেল এিগেয়
যাচ্েছন।

অন্যিদেক রাজৈনিতক িবচক্ষনতার অভােব িবতর্ক িপছু ছাড়েছ
এমিপ আব্দুল্লাহ আল কায়সােরর। এছাড়া এই আসেন আওয়ামীলীগ
েথেক কেয়কজন মেনানয়ন প্রত্যাশীর নাম েশানা েগেলও
কায়সারেক িনেয়ই জনগেণর েকৗতুহল েবিশ বেল দািব কেরেছন
িবশ্েলষকরা।

রাজৈনিতক

িবশ্েলষকেদর

মেত,

দশম

জাতীয়

সংসদ

না সােবক
ও িবএনিপ
েখাকা ও
রাজৈনিতক

িনর্বাচেন

জাতীয়

পার্িটর
েকন্দ্রীয়
যুগ্ম
মহাসিচব
িলয়াকত
েহােসন
েখাকা
েসানারগাঁেয়র সংসদ সদস্য িনর্বািচত হওয়ার পর িনেজর ছত্িরশ বছেরর
রাজৈনিতক অিভজ্ঞতােক কােজ লািগেয় ক্ষমতার সুব্যবহােরর মাধ্যেম
একাদশ জাতীয় সংসদ িনর্বাচেনর জন্য িনেজর মাঠ গুিছেয় িনচ্েছন।
উপেজলার েযাগােযাগ ব্যবস্থা, িশক্ষা ব্যবস্থা, শান্িতময় সমাজ
গঠনসহ িবিভন্ন েসক্টের এমিপ িলয়াকত েহােসন েখাকা প্রশংসনীয়
ভূিমকা েরেখ চেলেছন।

িবেশষ কের একজন জাতীয় পার্িটর এমিপ হেয়ও জনেনত্রী েশখ হািসনার
আস্থা অর্জেনর মাধ্যেম েসানারগাঁেয়র উন্নয়েণর জন্য িতিন েযসব
ফান্ড িনেয় আসেছন তা উপেজলাবাসীর মােঝ তার জনপ্িরয়তােক িদন িদন
বািড়েয় িদচ্েছ। এ ব্যাপাের সাধারণ মানুেষর ধারণা, সােবক এমিপ
আব্দুল্লাহ আল কায়সার যখন এমিপ িছেলন তখনও প্রধানমন্ত্রী িছেলন
জনেনত্রী েশখ হািসনা।

িকন্তু এমিপ কায়সার তখন জনেনত্রী েশখ হািসনার কাছ েথেক
েসানারগাঁেয়র উন্নয়েণর জন্য েতমন িকছুই আনেত পােরনিন। এটা
কায়সােরর ব্যর্থতা। অথচ জাতীয় পার্িটর এমিপ হেয়ও িলয়াকত েহােসন
েখাকা েসানারগাঁেয়র উন্নয়েণর মাধ্যেম সাধারণ মানুেষর মােঝ
জনেনত্রী েশখ হািসনার প্রিত গভীর শ্রদ্ধা ও ভােলাবাসা সৃষ্িট
কেরেছন।

যার ফল স্বরুপ উপেজলা আওয়ামীলীেগর একিট বড় অংশ এবং েপৗরসভার
েময়র, কাউন্িসলর, ইউিনয়ন পিরষেদর অিধকাংশ েচয়ারম্যান ও েমম্বারগণ
িলয়াকত েহােসন েখাকােক িনেজেদর অিভভাবক িহেসেব েমেন িনেয়েছন এবং
আগামী সংসদ িনর্বাচেনও িলয়াকত েহােসন েখাকােক সমর্থন েদয়ার জন্য
তারা জনেনত্রী েশখ হািসনার িনকট দািব করেছন।

অন্যিদেক দশম জাতীয় সংসদ িনর্বাচেন েনৗকার মেনানয়ন বঞ্িচত হওয়ার
পর দীর্ঘিদন েলাক চক্ষুর আড়ােল চেল যান সােবক এমিপ আব্দুল্লাহ আল
কায়সার। পের একাদশ জাতীয় সংসদ িনর্বাচন ঘিনেয় আসায় িতিন সম্প্রিত
েসানারগাঁেয়র রাজনীিতেত সরব হওয়ার েচষ্টা চালাচ্েছন। তেব
রাজৈনিতক অপিরপক্কতার কারেণ িবতর্ক িপছু ছাড়েছ না আব্দুল্লাহ আল
কায়সােরর।

সারােদেশ আওয়ামী প্েরিমরা আগস্টেক েশােকর মাস িহেসেব েমেন চলেলও
আব্দুল্লাহ আল কায়সার গত ৯ আগস্ট উপেজলার বারদী ইউিনয়েনর িবিভন্ন
এলাকায় বাদ্যবাজনা িনেয় গণসংেযাগ কের উপেজলা আওয়ামীলীগ ও

অঙ্গসংগঠনসহ বঙ্গবন্ধু ও তার পিরবারবর্েগর প্রিত শ্রদ্ধাশীলেদর
মােঝ ক্েষােভর সূত্রপাত ঘিটেয়েছন।

তাছাড়া গত ২১ আগস্ট উপেজলার েমাগরাপাড়া েচৗরাস্তা এলাকায় মহাসড়েক
অনুষ্িঠত এক সমােবেশ জািতর জনক বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান ও
তার েদৗিহত্র সিজব ওয়ােজদ জেয়র ছিবর উপর পা িদেয় বেস ছিব তুলেত
েদখা েগেছ আব্দুল্লাহ আল কায়সারেক। পের ওই ছিব সামািজক
েযাগােযােগর মাধ্যম েফসবুেক ছিড়েয় পড়েল উপেজলা আওয়ামীলীগ ও
অঙ্গসংগঠনসহ বঙ্গবন্ধু ও তার পিরবারবর্েগর প্রিত শ্রদ্ধাশীল
সাধারণ জনগেণর মােঝও তীব্র ক্েষােভর সূত্রপাত হয়।

এ ব্যাপাের রাজৈনিতক িবশ্েলষকেদর ধারণা, রাজৈনিতক িবচক্ষণতার
অভােব আব্দুল্লাহ আল কায়সার এখেনা পূর্েবর ন্যায় কেয়কজন
িবতর্িকতেদর
পরামর্েশ
চেলন।
অথচ
িতিন
এমিপ
থাকাকােল
ওই
িবতর্িকতরাই তােক িনেজেদর ফায়দা লুটার জন্য কুপেথ পিরচালনা কের
জনগেণর মােঝ তার ভাবমূর্িত নষ্ট কেরেছ। যার েখসারত স্বরুপ তােক
আওয়ামীলীেগর মেনানয়ন বঞ্িচত করা হয়।

িকন্তু

এরপেরও

িশক্ষা

হয়িন

তার।

কারণ,

আব্দুল্লাহ

আল

কায়সার

রাজৈনিতক পিরবােরর সন্তান। তেব রাজনীিত িশেখ িতিন এমিপ হনিন।
২০০৮ সােল সারােদেশ েনৗকার গণেজাঁয়ার থাকায় িতিন এমিপ হেয়িছেলন।
িকন্তু তখন তার স্থেল অন্য েকউ েনৗকার মেনানয়ন েপেল, িতিনই এমিপ
হেয় েযেতন।

তৃতীয়
সন্তােনর
বাবা
উত্তর েকারীয় েনতা িকম

হেলন

আন্তর্জািতক েডস্ক : তৃতীয় সন্তােনর বাবা হেলন উত্তর েকািরয়ার
প্েরিসেডন্ট িকম জং-উন। মঙ্গলবার দক্িষণ েকািরয়ার সরকাির বার্তা
সংস্থা ইেয়ানহাপ এ তথ্য জািনেয়েছ।

দক্িষণ
েকািরয়ার
জাতীয়
েগােয়ন্দা
সংস্থা
েসামবার
েদশিটর
পার্লােমন্েট আইনপ্রেণতােদর জািনেয়েছ, তােদর িবশ্বাস উত্তর
েকািরয়ার ফার্স্ট েলিড রাই েসাল জু গত েফব্রুয়ািরেত তৃতীয়
সন্তােনর জন্ম িদেয়েছন। গত বছেরর িডেসম্বর েথেক রাই েসাল
েলাকচক্ষুর আড়ােল থাকায় এ ধারণািট েজারদার হয়।

২০০৯ সােল িকম জং উেনর সঙ্েগ রাই েসাল জুেয়র সঙ্েগ িবেয় হয়। ২০১০
সােল তােদর প্রথম সন্তান জন্ম হয়। ২০১৩ সােল ভূিমষ্ঠ হয় দ্িবতীয়
সন্তান। বাস্েকট বল তারকা েডিনস েরাডম্যানেক উত্তর েকািরয়ার
িবষেয় যুক্তরাষ্ট্েরর অনানুষ্ঠািনক কূটৈনিতক বলা হয়। গত বছর িতিন
জািনেয়িছেলন, উন-জু দম্পিতর দ্িবতীয় সন্তানিট কন্যা।

িময়ানমাের মানবতা ও মানবািধকার
ভূলুণ্িঠত,
জািতসংেঘর
জরুির
হস্তক্েষেপর দািবেত িবক্েষাভ
সমােবেশ অনুষ্িঠত
িময়ানমাের মানবতা ও মানবািধকার ভূলুণ্িঠত, জািতসংেঘর জরুির
হস্তক্েষেপর দািবেত আজ মঙ্গলবার েবলা ১২টায় জাতীয় প্েরস ক্লােবর
সামেন বাংলােদশ িসিভল রাইটস্ েসাসাইিট উদ্েযােগ িবক্েষাভ সমােবেশ
মানবািধকারকর্মী ও সাংবািদক েনতৃবৃন্দ বেলন, বাংলােদশ িসমান্েত
স্বজন ও সহায় সম্বলহারা েরািহঙ্গােদর আর্তনাদ িকছুেতই থামেছ না।

িময়ানমােরর েসনাবািহনীর েবপেরায়া গুিলর আঘাত ও ক্ষুধার যন্ত্রনায়
নদীর তীের ভাগ্য িবড়ম্িবত এসব বিন আদম। এেদর মধ্েয েবিশরভাগই
নারী, িশশু ও বৃদ্ধ। েনতৃবৃন্দ বাংলােদশ সরকােরর প্রিত এসব
েরািহঙ্গােদর িনরাপত্তা িনশ্িচত করার দািব জানান। পাশাপািশ
িময়ানমাের লুণ্িঠত মানবতা ও মানবািধকার রক্ষায় জািতসংেঘর জরুরী
হস্তক্েষপ
কামনা
কেরন।
েসাস্যাইিটর
েচয়ারম্যান,
এিশয়ানেমইলিবিডডটকম এর সম্পাদক ও মানবািধকারকর্মী জািকর েহােসন
এর সভাপিতত্েব অনুষ্িঠত সমােবেশ প্রধান অিতিথর বক্তব্য রােখন,
িবিশষ্ট মানবািধকারকর্মী ও সাংবািদক েনতা শওকত মাহমুদ।

অন্যান্যেদর মধ্েয বক্তব্য রােখন, সর্বধর্ম সম্প্রীিত সমােজর
সভাপিত অধ্যাপক ড. সুকমল বড়ুয়া, ঢাকা সাংবািদক ইউিনয়েনর সাধারণ
সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম প্রধান, সাংবািদক েনতা ইিলয়াস খান,
েমরাসািলন
েনামানী,
েমাঃ
শিহদুল
ইসলাম,
শািহন
হাসনাত,
কামরুজ্জামান কাজল শাজাহান সাজু, এস এম আলমগীর শাখাওয়াত ইবেন মঈন
েচৗধুরী, হাসান মঞ্জুর রুিম, তাজুল ইসলাম, িনজামউদ্িদন, মিতউর
রহমান সরদার, আয়াতুল্লাহ আকতার প্রমুখ।

বক্তারা িময়ানমােরর েরািহঙ্গােদর উপর বর্বেরািচত হামলা ও মানিবক
িবপর্যেয়র সুষ্ঠু সমাধান এর জন্য িবশ্ব েনতৃবৃন্েদর প্রিত আহ্বান
জানান, অন্যথায় বাংলােদশ িসিভল রাইটস্ েসাসাইিট ঈদুল আযহার পের
কেঠার ও কিঠন কর্মসূিচ গ্রহণ করেব।

পর্ন
তারকা
িময়া
িশরচ্েছেদর হুমিক

খিলফার

েলবািনজ পর্ন তারকা িময়া খিলফােক এবার িশরচ্েছেদর হুমিক িদল
আইএস। একিট িভিডও বার্তায় তারা িময়ােক ভয়াবহ মৃ্ত্যু েদেব বেল
হুঁিশয়াির েদয়।

তেব আইএেসর এই হুমিকর পাল্টা জবাব িদেয়েছ িময়া খিলফা। েসাশ্যাল
িমিডয়ায় আইএসেক পাল্টা জবাব িদেয িলেখেছন, আইএেসর হুমিকেক িতিন
পেরায়া কেরন না। েসই হুমিকর ভেয় িনেজর কােজ ও জীবেন ব্যাঘাত
ঘটােত চান না। িময়া আরও জািনেয়েছন, আেগ কট্টরপন্থীেদর হুমিকেত
িতিন ভয় েপেয়িছেলন বেট িকন্তু এখন আর এসব পাত্তা েদন না িতিন। হট
ফেটাশুট, নগ্ন ছিবর জন্য বরাবরই েসাশ্যাল িমিডয়ায় জনপ্িরয় িময়া।

পর্নছিব েতা রেয়ইেছ। িবশ্েবর ১ নম্বর পর্নসাইট পর্নহােবর অন্যতম
জনপ্িরয় এই তারকা বহুবার িবতর্েক জিড়েয়েছন। িকন্তু তাঁর
জনপ্িরয়তায় ভাঁটা পেড়িন। তাঁর আসল নাম কিলস্টা। ১৯৯৩ সােল

েলবানেনর রাজধানী েবইরুেট িতিন জন্মান। তেব তার যখন সাত বছর বয়স,
তখনই মার্িকন মুলুেক পাকাপািকভােব বাস করেত চেল আেস তাঁর পিরবার।
পর্নছিবেত কাজ শুরুর আেগ ফ্েলািরডায় একিট েরস্তরাঁয় কাজ করেতন
িতিন। তেব েশানা যায়, এখন আর িতিন পর্ন ইন্ডাস্ট্িরেত কাজ কেরন
না।

আশ্রয়
না
িদেল
যােব েকাথায়?

েরািহঙ্গারা

আশ্রয় না িদেল েরািহঙ্গারা যােব েকাথায়? যখন েকান মানুেষর
রাষ্ট্রীয় স্বীকৃিত থােক না, তখন তাঁর েচেয় অসহায় মানুষ পৃিথবীেত
দ্িবিতয়িট পাওয়া যায় না। উদ্ভাস্তু মানুষেদর জন্য আইন েকান ধরেণর
সহায়তা েদয় না, েযটুকু েদয় েসটুকু হচ্েছ নানান রকম বাধা। কাজ
করেত েগেল বাধা, িকছু িশখেত েগেল বাধা, লড়েত েগেল বাধা। বাধা
েদয়া ছাড়া উদ্ভাস্তুর জন্য আইন আর েকান কাজ করেত পাের না।

১৯৬২ সন েথেক েরািহঙ্গােদর রাষ্ট্রীয় স্বীকৃিত েকেড় েনয়া হেয়েছ।
এরা িনজ েদেশই, িনজ ভূ-খন্েডই, িনজ মাতৃভূিমেতই উদ্ভাস্তু জীবন
যাপন করেছ এরপর েথেক। রাষ্ট্রীয় স্বীকৃিত না থাকায়, এেদর েনই
ন্যুনতম নাগিরক অিধকার। আইন এেদরেক িনপীড়ন ছাড়া আর েকান ধরেণর
সহায়তা েদয়িন, নাগিরকত্ব েনই এমন কাউেক সহায়তা েদয়ার কথাও না।

আইন িবহীন জনপেদ অপরাধ প্রবণতা বাড়েব এটা েতা স্বাভািবক ব্যপার।

আইন ছাড়া সমাজ আর মাতসান্যােয় েতা েকান পার্থক্য থাকার কথা না।
প্রায় পঁিচশ লক্েষর মত জনেগাষ্ঠীর েরািহঙ্গা জনপেদর েলাকজেনর কাছ
েথেক আইিন পিরেবশ আশা করাটাও বাতুলতা। প্রায় একটা প্রজন্ম যিদ
আইিন পিরেবশ ছাড়া েবেড় উেঠ, আইেনর সােথ তােদর পিরচয়ই না ঘেট
তাহেল তােদর কাছ েথেক স্বাভািবক আইিন আচরন আশা করাটা এক ধরেণর
অলীক-কল্পনা িভন্ন িকছু নয়।

আবার িনর্বািসত েরািহঙ্গােদর যারা বাংলােদেশ আশ্রয় িনেয়েছ, তােদর
জীবেন তাক কের রাখা বন্দুেকর নলটাই শুধু আড়াল হেয়েছ, এছাড়া এেদর
জীবেন আর েকান পিরবর্তন হয়িন। এরা এখেনা এেদেশ অৈবধ মানুষ ছাড়া
আর িকছুই নয়। ৈবধ-অৈবধতার সীমায় জীবন েতা আর েথেম থােক না, েথেম
থােক না জীবেনর প্রেয়াজন, েয কেরই েহাক জীবেনর জন্য করেত হয়
জীিবকার আেয়াজন। ফেল, স্বভাবতই এই পাঁচ লক্ষািধক েরািহঙ্গা
বাংলােদেশ জিড়েয়েছ নানা অৈবধ কার্যকলােপ, অৈবধতা ছাড়া তােদর জন্য
ৈবধ েকান পথও েতা েখালা েনই। এরা বাংলােদেশর জন্য সমস্যার সৃষ্িট
ছাড়া িভন্ন েকান িকছু িদেত পােরিন। উদ্ভাস্তু জনেগাষ্ঠীেক
পুনর্বাসেনর েকান ধরেণর িচন্তা না কের শুধু আশ্রয় িদেল এই ধরেণর
সমস্যা ৈতরী হওয়াটা খুব স্বাভািবক ব্যপার।

িরিফউিজ কনেভনশেন স্বাক্ষর করা িবশ্েবর আটাশিট েদশ িরিফউিজেদরেক
আইিন স্বীকৃিত িদেয়েছ ১৯৫১ সেন। িকন্তু এেদর মধ্েযও হােত গণা
কেয়কিট েদেশ ব্যিতত আর েকউ িরিফউিজেদর পুনর্বাসেনর ব্যবস্থা িনেত
নারাজ। হয়ত েদশগুেলার িনেজরাই সমস্যায় জর্জিরত, অন্যেদরেক সহায়তা
করার সময় কই? আর যারা সহায়তা করেছ, তাঁরা েষাল আনাই করার েচষ্টা
করেছ, েযন উদ্ভাস্তুরা সত্িযকার অর্েথই পুনর্বািসত হেত পাের,
িমেশ েযেত পাের মূল স্েরােত। ২৫ ধের েতা েরািহঙ্গােদরেক আশ্রয়
িদেয়ই রাখা হেয়েছ, েফরত পাঠােনা িকংবা পুনর্বাসেনর েকান ধরেণর
ফলপ্রসু েচষ্টা করা হয়িন। ফেল সমস্যা সৃষ্িট ছাড়া এরা আর িকছু
কেরিন, যা আমােদর কােছ অপ্রত্যািশত হেলও স্বাভািবক।

আেরকটা কথা েযেনা আমরা ভুেল না যাই, িসিরয়া ক্রাইিসেসর সময় এক
সােথ দশলক্ষািধক শরণার্িথেক আশ্রয় িদেয়িছল জার্মািন। এই বৃহৎ
সংখ্যার জনেগাষ্ঠীর শরণার্থীেদরেক আশ্রয় িদেত িগেয় জার্মানী েযসব

সমস্যা বর্তমােন েমাকােবলা করেছ, স্বয়ংসম্পুর্ন ও উন্নত একটা
রাষ্ট্র হওয়ার পেরও তা তােদর জন্য গলার কাটার মতই েঠকেছ। েয
জার্মান নাগিরেকরা “ওেয়লকাম িরিফউিজ” প্েলকার্ড হােত িনেয়
রাস্তায় েনেমিছল, ওরাই এখন বলেছ “এনাফ ইজ এনাফ, েগা ব্যাক
িরিফউিজস”।

মানবতােবাধ েদখােত িগেয় বাংলােদশ যিদ এখন নতুন কের আরও েরািহঙ্গা
জনেগাষ্ঠীেক আশ্রয় েদয়, তাহেল আজেক যারা আশ্রেয়র জন্য কন্ঠ
তুলেছন, তারাও েয কাল এনাফ ইজ এনাফ বেল েরািহঙ্গােদর উপর ঝািপেয়
পড়েবন না, তাঁর িনশ্চয়তা েকাথায়? এমিনেতই পাঁচ লক্ষ েরািহঙ্গার
কারেণ কক্সবাজারসহ েগাটা পার্বত্য চট্টগ্রােম িদেনর পর িদন
সমস্যা েবেড়ই চলেছ। নতুন কের আবার আশ্রয় িদেত েগেল তা েয েগােদর
উপর িবষেফাড়া হেয় েদখা েদেব না, তার িনশ্চয়তা েকাথায়? আর একবার
আশ্রয় িদেয় িদেল তােদরেক েফরত পাঠােনা েয িক জিটল তা বাংলােদেশ
আটেক পড়া পািকস্তািনেদর িদেক তাকােল সহেজই বুঝেত পারেবন।

তাই,

হুজুেগ

শুধু

আশ্রয়

দাও,

আশ্রয়

দাও

বেল

গলা

না

ফািটেয়

বাংলােদশ সরকােরর উপর চাপ সৃষ্িট না কের আন্তর্জািতকভােব সমাধান
করার জন্য গলা বাড়ান। আন্তর্জািতক অঙ্গেন ভূিমকা রাখেত পােরন এমন
আন্েদালন গেড়
েরািহঙ্গােদরেক

তুলুন। তােত যিদ মায়ানমার সরকার বাধ্য হয়
তােদর নাগিরক অিধকার িফিরেয় িদেত। জািতসংঘেক

ভূিমকা রাখার জন্য চাপ ৈতিরেত আন্েদালন গেড় তুলুন।

হ্যাঁ, যারা বর্তমােন েনা-ম্যানস ল্যান্েড আেছ, তােদর জন্য
বািড়েয় িদন সহায়তার হাত, ওখােন পাঠান েরড-ক্রস (সির মুসলমানেদর
েতা আবার েরড-ক্িরেসন্ট)। ব্যক্িতগতভােব ফান্ড সংগ্রহ কের পাঠােত
পােরন েনা-ম্যানস ল্যান্েড। অিত মানবতা েদখােত িগেয় পুনর্বাসেনর
িচন্তা না কের শুধু আশ্রয় দাও, আশ্রয় দাও বেল েচচােলই সমস্যার
সমাধান হেব না, এেত এই েরািহঙ্গারা কড়াই েথেক উনুেনই পড়েব, আর তা
সমস্যার কারণ হেয় উঠেব অদুর বাংলােদেশর। আসুন, শুধু আশ্রয় দাও,
আশ্রয় দাও বেল িচৎকার না কের েরািহঙ্গােদরেক েয আন্তর্জািতকভােব
সহায়তা করা হয় েসই দাবী তুিল, সােথ তােদর নাগিরকত্ব েযন িফিরেয়
েদয়া হয় েসই দাবীেত েসাচ্চার হই, কাঁিপেয় িদই আন্তর্জািতক অংগন।

রাজশাহীেত পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায়
পুিলশসহ িনহত ৪
রাজশাহীেত পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় এক পুিলশ সদস্যসহ চারজন িনহত
হেয়েছন। মঙ্গলবার েভাররাত েথেক সকাল পর্যন্ত রাজশাহী মহানগরী ও
েজলার েগাদাগাড়ী এবং েমাহনপুের এসব দুর্ঘটনা ঘেট। দুর্ঘটনায়
পুিলেশর এক উপপিরদর্শকসহ (এসআই) ছয়জন আহতও হেয়েছন।

িনহতরা হেলন, েজলা পুিলেশর িবেশষ শাখার (িডএসিব) সদস্য েসিলম
েরজা (৫৩), চাঁপাইনবাবগঞ্েজর িশবগঞ্জ উপেজলার কাঁঠালবািড়য়া
গ্রােমর জালাল েহােসেনর েছেল জািহদ হাসান (১৮), রাজশাহীর
েগাদাগাড়ী উপেজলার উজানপাড়া গ্রােমর মৃত আবদুল আিজেজর েছেল
আক্তার আলী (৭৫) এবং তােনার উপেজলার মুণ্ডুমালা চুিনয়াপাড়া
গ্রােমর িমনারুল ইসলােমর স্ত্রী রুিবনা খাতুন (৩৫)।

আহতরা হেলন, েজলা িডএসিবর এসআই আবদুল কাইয়ুম (৪০), িনহত রুিবনার
স্বামী িমনারুল ইসলাম (৪৩), তার েমেয় ফােতমা খাতুন (৮), রুিবনার
মামােতা েবান সানিজদা খাতুন (৯) এবং দুই েমাটরসাইেকল চালক আহসান
হািবব (৪০) এবং িজয়ারুল ইসলাম (৩৫)। তােদর সবাইেক রাজশাহী
েমিডেকল কেলজ (রােমক) হাসপাতােল ভর্িত করা হেয়েছ।

েমাহনপুর থানার ওিস এসএম মাসুদ পারেভজ জানান, িনহত িডএসিব সদস্য

েসিলম েরজা েজলার পবা থানা েজােন কর্মরত িছেলন। মঙ্গলবার সকাল
সােড় ১০টার িদেক একিট েমাটরসাইেকেল চেড় েসিলম েরজা ও এসআই আবদুল
কাইয়ুম রাজশাহী-নওগাঁ মহাসড়ক হেয় েমাহনপুেরর েকশরহাট যাচ্িছেলন।

এ সময় েমাহনপুর উপেজলা সদের িবপরীতমুিখ একিট বােসর সঙ্েগ তােদর
েমাটরসাইেকেলর মুেখামুিখ সংঘর্ষ হয়। এেত এই দুই পুিলশ সদস্য
গুরুতর আহত হন। পের তােদর রােমক হাসপাতােল পাঠােনা হয়। েসখােন
েনয়ার পর েসিলম েরজা মারা যান। দুর্ঘটনার পর ঘাতক বাসিট জব্দ করা
েগেলও পািলেয় েগেছন এর চালক ও েহলপার।

এিদেক েগাদাগাড়ী থানার ওিস িহপজুর আলম মুন্িস জানান, িনহত জািহদ
হাসান একিট ট্রােকর েহলপার িছেলন। মঙ্গলবার েভাররাত ৩টার িদেক
তােদর ট্রাকিট উপেজলা সদর ডাইংপাড়া েমােড় দাঁিড়েয়িছল। জািহদ তখন
রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জ মহাসড়েক ট্রােকর পােশই দাঁিড়েয় িছেলন। এ
সময় েপছন েথেক রাজশাহীমুিখ একিট ট্রাক এেস জািহদেক চাপা েদয়।

এেত ঘটনাস্থেল জািহদ গুরুতর আহত হন। পের স্থানীয় েলাকজন তােক
েগাদাগাড়ী হাসপাতােল িনেয় যান। েসখােন জািহদ মারা যান। দুর্ঘটনার
পর ঘাতক ট্রােকর চালক ও েহলপার ট্রাক েফেল পািলেয়েছন। পের
ট্রাকিট জব্দ কের থানায় িনেয়েছ পুিলশ।এরপর েভার ৬টার িদেক
রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জ মহাসড়েক েগাদাগাড়ীর উজানপাড়া এলাকায়
অজ্ঞাত একিট গািড়র চাপায় আক্তার আলী গুরুতর আহত হন। পের
স্থানীয়রা তােকও উদ্ধার কের েগাদাগাড়ী হাসপাতােল িনেয় যান।
েসখােন িচিকৎসাধীন অবস্থায় বৃদ্ধ আক্তার আলী মারা যান।

এিদেক রাজশাহী মহানগরীর েবায়ািলয়া থানার ওিস আমান উল্লাহ জানান,
েবলা ১১টার িদেক নগরীর িশেরাইল এলাকায় এক দুর্ঘটনায় রুিবনা খাতুন
নােম তােনােরর ওই নারী মারা েগেছন। িতিন অেটািরকশার যাত্রী
িছেলন। ওই অেটািরকশায় তার স্বামী, েমেয় এবং খালােতা েবানও িছল।
তারা আহত হেয়েছ।

প্রত্যক্ষদর্শীেদর বরাত িদেয় ওিস জানান, রাজশাহী েরলস্েটশেনর
সামেন েবলা ১১টার িদেক একিট বাস, একিট অেটািরকশা এবং দুিট
েমাটরসাইেকেলর
মধ্েয
চতুর্মুিখ
সংঘর্ষ
ঘেট।
এেত
দুই
েমাটরসাইেকেলর চালক আহসান হািবব ও িজয়ারুল ইসলামসহ অেটািরকশার সব
যাত্রী আহত হন। এ সময় আশপােশর েলাকজন তােদর রােমক হাসপাতােল িনেয়
যান। েসখােন েনয়ার পর রুিবনা খাতুন মারা যান। সংশ্িলষ্ট থানার
ওিসরা জািনেয়েছন, িনহতেদর লাশ হাসপাতাল েথেক স্বজনেদর কােছ
হস্তান্তেরর প্রক্িরয়া চলেছ। এসব দুর্ঘটনার ব্যাপাের আইনগত
ব্যবস্থা গ্রহেণর িবষয়িট প্রক্িরয়াধীন রেয়েছ।

সাংবািদকেদর
েবতন
ভাতািদ
পিরেশাধ
না
কের
যমুনািনউজ
েটােয়ন্িটেফার ডটকম বন্ধ কের
েদওয়ায়
িনন্দা
ও
ক্েষাভ
িডআরইউ’র
েমাঃ মাসুদ হাসান েমাল্লা িরদম, ঢাকা: সাংবািদকেদর েবতন ভাতািদ
পিরেশাধ না কের ঈদুল আজহার পূর্ব মুহূর্েত অনলাইন িনউজ েপার্টাল
যমুনািনউজ েটােয়ন্িটেফার ডটকম বন্ধ কের েদওয়ায় িনন্দা ও ক্েষাভ
জািনেয়েছ সাংবািদকেদর সংগঠন ঢাকা িরেপার্টার্স ইউিনিট-িডআরইউ।

সাংবািদকেদর েবতনািদ পিরেশাধ না কের িবনা েনািটেশ অিফস বন্ধ কের
েদওয়ার িসদ্ধান্তেক গণমাধ্যমিবেরাধী ও শ্রম আইন পিরপন্থী উল্েলখ
কের সংগঠেনর সভাপিত সাখাওয়াত েহােসন বাদশা ও সাধারণ সম্পাদক
মুরসািলন েনামানী িববৃেত িনউজ েপার্টালিটর কর্তৃপক্ষেক এ ধরেণর
পদক্েষপ েথেক সের আসার আহ্বান জানান। একইসঙ্েগ প্রিতষ্ঠানিট খুেল
িদেয় অর্ধ শতািধক সাংবািদক কর্মচািরেক কাজ করার পিরেবশ কের
েদওয়ার দািব জানান।

মঙ্গলবার (২৯ আগস্ট ২০১৭) সংগঠনিটর সাংগঠিনক সম্পাদক িজলানী
িমল্টন স্বাক্ষিরত এক িবজ্ঞপ্িতেত এসব কথা জানােনা হয়। প্রসঙ্গত,
গত ১৩ আগস্ট সাংবািদকেদর েবতন ভাতািদ পিরেশাধ না কেরই িবনা
েনািটেশ অিফেস তালা ঝুিলেয় েদয় যমুিনিনউজ েটােয়ন্িটেফার ডটকম
কর্তৃপক্ষ। এেত িডআরইউ’র কার্যিনর্বাহী কিমিটর একজন কর্মকর্তাসহ
প্রায় অর্ধশতািধক
েদওয়া হেয়েছ।

সাংবািদেকর

অনলাইেন
প্রিশক্ষণ
িপআইিব

মানেবতর

জীবন

যাপেনর

সাংবািদকেদর
েকার্স চালু

িদেক

েঠেল

জন্য
কেরেছ

েমাঃ মাসুদ হাসান েমাল্লা িরদম, ঢাকা: অনলাইেন সাংবািদকেদর জন্য
প্রিশক্ষণ
েকার্স
চালু
কেরেছ
বাংলােদশ
প্েরস
ইনস্িটিটউট
(িপআইিব)। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালেয়র একেসস টু ইনফরেমশন (এটুআই)

এর ই-লার্িনং প্লাটফর্ম ‘মুক্তপােঠ’র আওতায় এই প্রিশক্ষণ
কার্যক্রম চলেব। মঙ্গলবার িপআইিব অিডটিরয়ােম এই েকার্েসর
উদ্েবাধন কেরন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু।

িপআইিবর মহাপিরচালক েমা. শাহ আলমগীের সভাপিতত্েব অনুষ্ঠােন
উপস্িথত িছেলন ঢাকা িবশ্বিবদ্যালেয়র গণেযাগােযাগ ও সাংবািদকতা
িবভােগর েচয়ারম্যান অধ্যাপক মিফজুর রহমান, তথ্যসিচব মরতুজা আহমদ
এবং এটুআইর জনপ্েরক্িষত িবেশষজ্ঞ নাইমুজ্জামান মুক্তা। হাসানুল
হক ইনু বেলন, ‘এই েকার্েসর মাধ্যেম সাংবািদকেদর দক্ষতার উন্নয়ন
হেব। সাংবািদক ছাড়াও সাধারণ নাগিরক এেত অংশ েনয়ার সুেযাগ পােবন।
েদেশর প্রত্যন্ত অঞ্চেলর সংবাদকর্মীরা এই েকার্েস অংশ িনেয়
িডিজটাল সাংবািদক িহেসেব িনেজেদরেক প্রিতষ্িঠত করেত পারেবন।’
তথ্যমন্ত্রী বেলন, ‘অনলাইন সাংবািদকতা সারা পৃিথবীেত আেলাড়ন ৈতির
কেরেছ। িচরায়ত সাংবািদকতা, নাগিরক সাংবািদকতা এবং অনলাইন
সাংবািদকতা এই িতনিট মাধ্যেম প্রিতেযািগতা চলেছ। এই প্রেযািগতায়
িটেক থাকেত হেল সংবাদকর্মীেক আর দক্ষতার সঙ্েগ কাজ করেত হেব।

অনলাইন সাংবািদকতার ইিতহাস তুেল ধের তথ্যমন্ত্রী বেলন, ‘অনলাইন
সাংবািদকতায় দ্রুত খবর পিরেবশন করার প্রিতেযািগতা চেল। যিদ অেনক
সময় দ্রুত সংবাদ পিরেবশন করেত িগেয় কখেনা কখেনা সংবােদর সত্যতা
িনেয় সন্েদহ ৈতির হয়। তাই একজন অনলাইন সংবাদকর্মীেক উদ্ভাবনী
িচন্তা করেত হেব। তােদরেক বস্তুিনষ্ঠতার সঙ্েগ সংবাদ পিরেবশন
করেত হেব। েকননা, এই মাধ্যেম সংবােদর সঙ্েগ একজন পাঠকও সরাসির
যুক্ত হেত পােরন। অনলাইন সংবাদমাধ্যম সাংবািদকতার মৃত্যু ঘটাচ্েছ
এই আশঙ্কা প্রকাশ কের হাসানুল হক ইনু বেলন, ‘গণমাধ্যম কর্মীরা
গণতন্ত্েরর পক্ষ েনেবন, িকন্তু রাজনীিতর দাবার ঘুঁিট হেবন না।
আপনারা মানুষেক িশক্িষত কের তুলেত পােরন িকন্তু আপনারা জািতর
অিভভাবক হেত পােরন না। আপনারা িনরেপক্ষ হেবন, ষড়যন্ত্েরর পাতা
ফাঁেদ পা েদেবন না।

ঢাকা
িবশ্বিবদ্যালেয়র
গণেযাগােযাগ
ও
সাংবািদকতা
িবভােগর
েচয়ারম্যান অধ্যাপক মিফজুর রহমান বেলন, ‘িপআইিব েদেশ প্রথমবােরর
মেতা অনলাইেন সাংবািদকেদর জন্য প্রিশক্ষণ েকার্স চালু কেরেছ। এই

েকার্সেক ফলপ্রসূ করেত হেল শুধু সাংবািদক নয়, সাধারণ নাগিরকেদর
েকার্েস অংশভুক্ত করেত হেব। তথ্যসিচব মরতুজা আহমদ বেলন, ‘অনলাইেন
সাংবািদকেদর
প্রিশক্ষণ
েকার্স
উদ্েবাধেনর
মাধ্যেম
েদেশর
সাংবািদকতার ইিতহােস নতুন মাইলফলক রিচত হেলা। সাংবািদকেদর
প্রিশক্ষণ েকার্েসর িবেকন্দ্রীকরেণর অংশ িহেসেব এই েকার্স চালু
হেলা। এই প্লার্টফর্েমর মাধ্যেম কম খরেচ িবপুলসংখ্যক সাংবািদকেদর
প্রিশক্ষণ েদয়া যােব।

সাংবািদকতায় অনলাইন সার্িটিফেকট েকার্েসর িবস্তািরত তুেল ধের
এটুআইর জনপ্েরক্িষত িবেশষজ্ঞ নাইমুজ্জামান মুক্তা বেলন, ‘এটুআইর
সহেযািগতায় িপআইিবর মাধ্যেম এই প্রিশক্ষণ েকার্স চালু হেলা। যা
প্রথম পর্যােয় িবনামূল্েয পিরচািলত হেব। িপআইিব ডট মুক্তপাঠ ডট
িজওিভ ডট িবিড এই ওেয়বসাইেটর মাধ্যেম িনবন্িধত হেয় চার মােসর
প্রিশক্ষেণ অংশ েনয়া যােব। েকার্েসর স্টািড ম্যােটিরয়াল ৈতির
কেরেছন সাংবািদকতার খ্যাতনামা িশক্ষক জ্েযষ্ঠ সাংবািদকরা। এই
েকার্েসর িশক্ষার্থীরা িভিডও িটউেটািরয়াল, লাইভ ক্লাস, স্টািড
ম্যােটিরয়াল এবং প্রশ্েনাত্তর পর্েব অংশ িনেয় িশখেত পারেবন।
সর্বেশেষ তােদর মূল্যায়ন কের সনদ েদয়া হেব।

সভাপিতর
বক্তব্েয
িপআইিবর
মহাপিরচালক
জানান,
শুরুেত
এই
প্রিশক্ষেণর আওতায় চারিট সার্িটিফেকট েকার্স পিরচালনা করা হেব।
এগুেলা
হেলা‘সাংবািদকতায়
েবিসক
েকার্স’,
‘েটিলিভশন
সাংবািদকতা’, ‘অনুসন্ধানী সাংবািদকতা’ এবং ‘উন্নয়ন সাংবািদকতা’।
আজ েথেক েকার্েসর িনবন্ধন শুরু হেয়েছ। িনবন্ধন চলেব এক মাস।
শুরুেত ‘সাংবািদকতায় েবিসক েকার্স’ এবং ‘েটিলিভশন সাংবািদকতা’
েকার্স চালু করা হেয়েছ। িডেসম্বর মাস নাগাদ বািক দুইিট িবষেয়র
প্রিশক্ষণ েকার্স চালু হেব। এই েকার্েসর কার্যক্রম শুরু হেব
অক্েটাবর মাস েথেক। সাংবািদকতায় অনলাইেন সার্িটিফেকট েকার্েস অংশ
িনেত িনবন্ধন করা যােব এই ওেয়বসাইেট: www.muktopaath.gov.bd

েমৗলভীবাজাের
জলাবন্ধতা
িনরসেনর দাবীেত েজলা প্রশাসক
বরাবর স্বারকিলিপ
মশািহদ আহমদ, েমৗলভীবাজার: েমৗলভীবাজাের মনু প্রকল্েপর অন্তভুক্ত
জলাবন্ধতা িনরসেনর দাবীেত েমৗলভীবাজাের েজলা প্রশাসক বরাবর
স্বারকিলিপ প্রদান কেরেছ মনু প্রকল্প ও হাওড় রক্ষা সংগ্রাম পিরষদ
েমৗলভীবাজার েজলা শাখা গত ২৮ আগস্ট সকােল। স্বারকিলিপেত উল্েলখ
করা হয়, েমৗলভীবাজার েজলার চলমান বর্ষা েমৗসুেম ( এপ্িরল েথেক)
প্রকল্প এলাকার জলাবন্ধতা গত ১২ বছেরর েরকর্ড ভঙ্গ কেরেছ।

প্রকল্প এলাকাধীন ৮িট ইউিনয়েনর ৭০ % জনবসিত এখন জলমগ্ন। এলাকার
িসংহভাগ প্রিতস্টান বন্ধ রেয়েছ, িবস্তীর্ণ মাঠ ব্যািপ ধােনর েকান
অস্িতত্ব েনই, গরু ছাগেলর িঠকানা হেয় উেঠেছ রাস্তাঘাট ও
বৃক্ষতলায়। মনু প্রকল্েপর মৃল সমস্যা হচ্েছ পািন িনস্কাশন
অপিরকল্িপত ভােব কািশমপুর পাস্প হাউস স্থাপন করায় প্রকল্েপর
সৃচনাকাল েথেকই জলাবন্ধতার প্রেকাপ েলেগ আেছ। পাম্প েমিশন গুেলার
কর্মক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় জলাবন্ধতা েলেগই থােক। গত ২০১৫-২০১৬
অর্থ বছের পাম্প হাউস সংস্কার অথবা পুনঃস্থাপেনর জন্য ৮০ েকািট
টাকা বরাদ্ধ েদয়া হেলও তা কােজ আসেবনা। নতুন কের আেরকিট পাম্প
হাইস স্থাপন করেত হেব।

কুিশয়ারা জল প্রবাহ উর্দ্দমুখী থাকায় পাম্প হাইেসর ওয়াটার েগইট
খুেল িদেয় পািন িনস্কাশেনর পথও রুদ্ধ হেয় আেছ। গত ৈবশােখর আগাম
ঢেল হাওড়াঞ্চেলর ইির েবােরা ধান নষ্ট হওয়ার প্েরক্ষাপেট কৃষক
মহেলর েশষ ভরসা েরাপা আমন চাষাবাদ জলাবন্ধতার কারেন আশার গুেড়
বািল উেঠেছ। েমৗলভীবাজার েজলা প্রশাসক েমাহাম্মদ েতাফােয়ল ইসলাম
স্বারকিলিপ গহন কের বেলন- েমৗলভীবাজাের জলাবন্ধতা িনরসেন
সংশ্িলস্ট দপ্তের একজন পািন িবেশষজ্ঞ আসার জন্য অনুরুদ পািটেয়িছ।

এ সময় উপস্িথত িছেলন- মনু প্রকল্প ও হাওড় রক্ষা সংগ্রাম পিরষদ
েমৗলভীবাজার েজলা শাখার আহবায়ক ও ৈদিনক বাংলার িদন পত্িরকার
সম্পাদক বকিশ ইশবাল আহমদ, সমন্ময়কারী ও িবিশস্ট সাংবািদক ও
কলািমষ্ট সরওয়ার আহমদ, সদস্য সিচব ও ইউিপ েচয়ারম্যান নুকুল দাশ,
েজলা আওয়ামীিলেগর সহ-সভাপিত েমাঃ িফরুজ, সাংবািদক বকিশ িমছবাউর
রহমান, েমৗলভীবাজার অনলঅইন প্েরসক্লাব সভাপিত মশািহদ আহমদ,
সাধারন সম্পাদক মিতউর রহমান, জাতীয়পার্িটর েনতা মাহমুদুর রহমান ও
সাংবািদক আবুল কালাম প্রমুখ।

এবার ব্যিতক্রমধর্মী
পশুর হাট! (িভিডও)
েকারবািনর ঈদ
আমােদর েদেশর
সািজেয় হােট
অবলম্বন করেত

কুরবানীর

মােন জমজমাট পশুর হাট। ব্যিতক্রম নয় পািকস্তানও।
মেতা ক্েরতােদর দৃষ্িট আকর্ষেণর জন্য েসখােনও পশুেক
আনার নিজর রেয়েছ। এর পাশাপািশ অিভনব এক পন্থাও
েদখা েগল এবার লােহােরর পশু ব্যবসায়ীেদর।

সম্প্রিত ইন্টারেনেট পািকস্তােনর পশুর হােটর েবশ কেয়কিট িভিডও
ভাইরাল হেয়েছ। তােত লােহােরর একিট পশুর হােট েদখা েগল ক্েরতােদর
দৃষ্িট আকর্ষণ করেত প্রিত গরুর সােথ একজন েমেয়েক হাঁেট িনেয় আসা
হয়। এই েমেয়িট েনেচ এবং িবিভন্ন অঙ্গভঙ্িগ প্রদর্শন কের
ক্েরতােদর দৃষ্িট আকর্ষেণর েচষ্টা কেরন। ফেল ক্েরতা জমেত শুরু
কের। কােরা পছন্দ হেল েস পশু িকেন িনেয় যায়।

