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দেশ  বিদেশ

সংবাদ সংস্া
কাবুল, ৫ সসপ্টেম্বর

পঞ্জশিরে ৬০০ তাশিবান জশগি শনরেি েরেরে তাো। দাশব েেি ন্ািনাি রেশজস্্ান্স 
ফ্রন্ট। তরব এেইসরগি তাো জাশনরেরে, পঞ্জশিরে মানশবে সঙ্কট ঘশনরেরে। তাশিবান 
গণহত্াে রেষ্া োিারছে। এই পশেশথিশতরত অশবিরবে হস্তরষেরপে দাশব জাশনরে 
োষ্ট্রপুঞ্জরে শেঠি পাঠিরেরেন 
আফগাশনস্তারনে রেশজস্্ান্স 
ফ্ররন্টে রনতা আমরুল্া সারিহ। 
এেইমর্্ সূররেে খবে, োবুরি 
রজাট সেোে গড়াে িরষে্ প্াক্তন 
আফগান প্্ানমন্ত্রী গুিবুশদিন 
রহেমশতোরেে সরগি ববঠে 
েরেরেন  আইএসআইরেে প্্ান 
রজনারেি বফজ আহরমদ।  

পঞ্জশিে এখনও তাশিবারনে 
অ্ো। রসখারন ন্ািনাি 
রেশজস্্ান্স ফ্ররন্টে সরগি তাশিবারনে 
্ুন্ুমাে িড়াই েিরে। েখনও 
তাশিবান পঞ্জশিরেে এোশ্ে 
রজিা দখরিে দাশব েেরে। 
পেষেরণই দাশব নস্াৎ েরে িরে 
িরে তাশিব জশগি শনরেি েোে দাশব েেরে এনআেএফ। তাশিবান মুখপারে 
শবিাি েশেশমে টুইট, ‘ তাশিবান পঞ্জশিরে ঢুরে পরড়রে। োজ্ান্রী বাজােে সংিগ্ন 
রুখাে পশুিরিে সদে দপ্তে, রজিাে োর্ািে তারদে েব্াে। অরনেরে বশদি 
েো হরেরে। রগািাবারুদ, বহু রানবাহন তাশিবারনে হারত।’  েশববােও এেই 
দাশব েরে তাশিবান।  দাশব নস্াৎ েরে রেশজস্্ান্স ফ্ররন্টে মুখপারে ফাশহম দাশস্ত 

টুইট েরেরেন, ‘ িড়াই েিরে উদে অস্ত। পঞ্জশিরেে শবশিন্ন রজিাে েমপরষে 
৬০০ তাশিবান জশগি শনরেি হরেরে। হাজারেে রবশি তাশিব জশগি বশদি। অরনরে 
আত্মসমপ্ণ েরেরে। তাশিবান এখন সমস্াে। আফগাশনস্তারনে অন্ান্ রজিা 
রেরেও েসদ পারছে না।’ 

পঞ্জশিে এবং বািখ প্রদরিে আদিাোরবে শতনটি রজিাে মানশবে সঙ্কট ঘশনরেরে। 
আশে্ে সঙ্করটে পািাপাশি বন্ রটশি ররাগাররাগ ব্বথিা। এসব জাশনরে োষ্ট্রপুঞ্জরে 

শেঠি পাঠিরেরেন সারিহ। শিরখরেন, ‘ পঞ্জশিরে 
আড়াই িষে মানরুেে বাস। োবুি– সহ 
আফগাশনস্তারনে অন্ান্ িহে তাশিবান দখি 
েোে পে হাজাে হাজাে মানেু পঞ্জশিরে 
আশ্রে রনন। রসখারন তাশিবান গণহত্া 
োিারত মশেো। শবরদশিো তাশিবারনে হরে 
পঞ্জশিরে িড়াই েেরত আসরে। প্শতরোর্ে 
জন্ আন্তজ্াশতে মহিরে এশগরে আসাে 
অনুরো্ জানাশছে। না হরি িেঙ্কে শবপদ 
হরব। মানবাশ্োে জিাঞ্জশি রারব। মানশবে 
সঙ্কট এড়ারত োজননশতে সমা্ান রখাঁজাে 
উরদ্াগ শনে আন্তজ্াশতে মহি।’  আশ্রে, 
খাবাে, জি সেবোহ ও স্াথি্ পশেরেবা বজাে 
োখরত োষ্ট্রপুঞ্জ–সহ শবশিন্ন এনশজওে সাহার্ 
রেরেরেন সারিহ। এেইসরগি রদহেষে্রীরে 
শনরদ্ি শদরে রেরখরেন, ‘ তাশিবারনে সরগি 

িড়াই েেরত শগরে রশদ জখম হন তা হরি তাঁে মৃতু্ শনশচিত েেরত ররন দু’ বাে 
গুশি োিারনা হে।’ 

এশদরে আফগাশনস্তারন তাশিবারনে হরে পাশেস্তারনে রসনারদে িড়াই েোে 
প্মাণ শমরিরে। পঞ্জশিরে শনহত এে পাে রসনাে পশেেেপরে উদ্াে হরেরে। নাম 
মহম্মদ ওোশসম। রশদও রপন্টাগন রস েো মানরত নাোজ।
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সংবাদ সংস্া
দদদলি, ৫ সসপ্টেম্বর

আেএসএে–এে মখুপরে পাঞ্চজন্–এ প্োশিত শনবন্। তারত রদিশবরো্্রী 
েড়ররন্তে সরদিরহে ত্রীরে শবদ্ ইনরফাশসস। অেে প্োশিত শনবরন্ে সরগি 
এেমত নে আেএসএস–ই।  টুইরট জাশনরেরেন সরঘেে মুখপারে সনু্রীি 
আরবেোে শনরজই। তাহরি রনতৃরবেে অজারন্ত ে্রীিারব ইনরফাশসরসে মরতা 
সংথিারে রদাোরোপ েরে প্োশিত হি পাঞ্চজরন্? এপ্রনেে উত্তে রদনশন 
সঘে রনতাো। ইদান্রীং রোনওেেম সমস্া বা মতশবরো্ হরিই রারে–তারে 
রদিশবরো্্রী বরি দাশগরে রদওোটাই সরঘেে আদত হরে দাশঁড়রেরে। এবাে 
রদখা রগি, তা রেরে রেহাই রপি না ইনরফাশসসও।  

সরঘেে মখুপরে পাঞ্চজরন্ে সব্রিে সংখ্াে প্োশিত হরেরে ইনরফাশসস 
সম্পরে্ োে পৃষ্াে েিাে রস্াশে। তারতই প্নে রতািা হরেরে, এই সংথিাে 
মা্্রম রদিশবরো্্রী িশক্ত িােরতে অে্ননশতে স্ারে্ ঘা শদরত োইরে 
শেনা।  এশবেরে সরঘেে মুখপারে  আরবেোরেে সাফাই, ‘ রদরিে প্গশতরত 
ইনরফাশসরসে গুরুবেপূণ ্ িূশমো েরেরে। ইনরফাশসরসে পশেোিনা্্রীন 
রপাটা্রি শেে ুসমস্া োেরত পারে। শেন্তু এ প্সরগি পাঞ্চজরন্ রর শনবন্ 
প্োশিত হরেরে তা পাঞ্চজরন্ে মরতা নে। ওই শনবরন্ে দৃশষ্িশগিে সরগি 
আেএসএস– রে শমশিরে রফিা ঠিে হরব না।’  গত মারসই ইনরফাশসস শসইও 
সশিি পারেরখে সরগি ববঠে েরেন শনম্িা স্রীতাোমন। ইনরফাশসরসে বতশে 
আেেে রপাটা্রি ক্রমাগত সমস্া রদখা রদওোে রষোি প্োি েরেন শতশন 
এবং ১৫ রসরটেবেরেে মর্্ সব ত্রুটি সাোরনাে েো বরিন। এেবাে পে 
পে দু’ শদন বন্ শেি গুরুবেপণূ ্ওই রপাট্াি। রপাটা্ি োিেু পে আড়াই মারস 
বাে বাে সমস্া হওোে সেোে ও েেদাতারদে উরবেরগে েোও জানান 
শনমি্া। ইনরফাশসরসে োরে ব্াখ্াও দাশব েরেন। এেপরেই পাঞ্চজরন্ে 
শনবরন্ প্নে রতািা হে ইনরফাশসরসে মা্্রম রদিশবরো্্রী িশক্ত রদরিে 
অে্ননশতে স্ারে্ ঘা শদরত োইরে শেনা। অশিররারগে সপরষে প্মাণ না 
শদরিও শনবন্োরেে দাশব, অত্রীরত ইনরফাশসরসে শবরুরদ্ নেিািপন্্রী, 
বামপন্্রী এবং টুেরড় টুেরড় গ্াংরে মদরত রদওোে অশিররাগ উরঠরে। 

  

সঘে মখুপররে শনবন্

ইনপ্�াদসসও
সদশদবপ্রাধী!

সংবাদ সংস্া
মুম্বই, ৫ সসপ্টেম্বর

আেএসএস–এে সরগি তাশিবারনে তুিনা রটরনশেরিন শবশিষ্ েশব 
ও গ্রীশতোে জারিদ আখতাে। িশনবাে রসই তাশিবাশন োেদারতই 
 জারিদরে হুমশে শদরিন মহাোরষ্ট্রে শবরজশপ শব্ােে োম েদম। তাঁে 
ফরতাো, রশদ জারিদ আখতাে তাঁে বক্তরব্ে জন্ আেএসএস–এে 
োরে ষেমা না োন, তরব এরদরি তাঁে রোনও শসরনমাই রদখারত রদওো 
হরব না। আেএসএস রর তাশিবারনে মরতাই শবরো্্রী মতপ্োরিে 
অশ্োে মারন না, বেং শবরো্্রীরদে েণ্ঠরোর্ শবশ্াস েরে, হুমশে 
শদরে রসটাই প্মাণ েেরিন োম েদম। 

োম েদরমে টুইট, জারিদ আখতারেে মন্তব্ সঘে, শহদিু পশেেদ ও 
তারদে রোটি রোটি অনেুাগ্রীে োরে দুুঃরখে এবং েেম অপমারনে।’  
পািাপাশি হুমশেে সুরে শতশন বরিন, তাঁে মরন োখা দেোে শেি রর 
আেএসএস মতাদরি ্শবশ্াস্রী রিােজনই এখন সেোে োিারছেন। 
োজ্ম্ পািন েেরেন। আেএসএস রশদ তাশিবান হত, তাহরি 
জারিদ আখতাে শে এ ্ েরনে মন্তব্ েোে সুররাগ রপরতন? অতএব 
জারিদরে হাতরজাড় েরে ষেমা োইরত হরব। 

জারিদ আখতাে বরিশেরিন, রগাটা পৃশেব্রীরতই দশষেণপন্্রীো 
এেই সুরে েো বরিন। তাশিবান ররমন ইসিাশমে োষ্ট্র োে, আমারদে 
রদরিও অরনরে শহদিু োষ্ট্র োে। দুপরষেে মানশসেতা এেই।

ছদব সদখাপ্ত সদব 
না: জাপ্েদপ্ক হুমদক 
দবপ্জদি দবধায়প্কর

আজকাপ্লর প্রদতপ্বদন
দদদলি, ৫ সসপ্টেম্বর

জওহেিাি রনহরুরে এত ঘণৃা েরেন রেন?  
রমাশদ সেোরেে উরদিরি এই প্নে েুরড় শদরিন 
শিবরসনা সাংসদ তো প্্ান মখুপারে সঞ্জে োউত। 
শিবরসনাে মখুপরে ‘ সামনা’ে তােঁ সাপ্তাশহে েিাম 
‘ রোখরটাে’ –এ সাম্প্রশতে এই শবতের্ে সামরন এরন 
োউরতে বক্তব্, ‘ রনহরুে োজননশতে মতাদরিে্ 
শবরো্্রী হরতই পারো, শেন্তু আ্ুশনে িােত গড়াে 

রনহরুে অবদানরে অস্্রীোে েেরত পারো না।’  
রদরিে স্া্্রীনতাে ৭৫ বে্ উপিরষে ইশডিোন োউশন্সি 
ফে শহরস্াশেে্াি শেসাে ্ ( আইশসএইেআে) রর 
িাে্ুোি প্দিন্্রীে আরোজন েরেরে, রসখারন 
রদরিে প্েম প্্ানমন্ত্রী জওহেিাি রনহরুরে ব্াত্ 
েো হে, প্নে তুরিরেন এই শিবরসনা রনতা। বাদ 
রদওো হরেরে রদরিে প্েম শিষোমন্ত্রী রমৌিানা আবুি 
োিাম আজাদরেও।   োউরতে মরত, এই ঘটনাে 
প্মাণ হে রের্রেে রমাশদ সেোে অত্ন্ত সঙ্ক্রীণম্না। 
প্শতশহংসাে বরিই তাো এই োজ েরেরে বরি মরন 

েরেন ‘ সামনা’ ে শনবা্হ্রী সম্পাদে সঞ্জে োউত। 
তােঁ মরত, এই ঘটনা রদরিে স্া্্রীনতা সংগ্াম্রীরদে 
অপমান। এই শিবরসনা রনতাে প্নে, ‘ রনহরু ে্রী 
েরেরেন রাে জন্ তােঁ এই অবমাননা? বস্তুত, শতশন 
রদরিে রর সম্পদ বতশে েরে শগরেরেন তা রবরে টাো 
রতািাে জন্ই রমাশদ সেোে ন্ািনাি মাশনটাইরজিন 
পাইপিাইন প্েল্প বতশে েরেরে। শতশন শিরখরেন, 
‘স্া্্রীনতা সংগ্ারম রারদে রোনও অবদানই রনই 
রসই তাোই িােরতে স্া্্রীনতাে অন্তম নােেরে 
বাদ শদরে ইশতহাস বতশে েেরত োইরে। ’

সনহরুপ্ক এত ঘণৃা সকন? প্রশ্ন দশবপ্সনার

 বীপ্রন েট্াচার্য
দদদলি, ৫ সসপ্টেম্বর  

উত্তেপ্রদরিে মুজফফেনগরে েৃেেরদে মহাপঞ্চারেরত মানরুেে ঢি নামি। 
১০ িরষেেও রবশি মানুরেে সমাগরম রগাটা মজুফফনগরে িহেই পশেণত 
হে মেদারন। ররাগ্রী আশদত্নারেে ঘাটঁিরত শগরে েৃেেরদে মহাপঞ্চারেরত 
দাঁশড়রে আগাম্রী শব্ানসিা শনব্ােরন শবরজশপ–রে ষেমতােু্ত েোে 
ডাে শদরিন েৃেে রনতাো। োরেি টিোরেত, হান্নান রমাল্া, ররারগ্রে 
রাদরবে মরতা েৃেে রনতাো উপশথিত শেরিন এই মহাপঞ্চারেরত। 
আজরেে এই মহাপঞ্চারেত রেরেই েৃশে আইন বাশতরিে দাশবরত 
আরদিািন আেও রজােদাে েোে িপে শনরিন েৃেরেো।

েৃেেরদে শবিাি সমারবি রদরখ উচ্ছ্বশসত েৃেে রনতা োরেি 
টিোরেত। শতশন বরিন, ‘ এে রেরে রশদ সেোে শেে ু বুরে োরে, 
তাহরি িাি। সাো রদরি এেেম আেও সমারবি েো হরব। রদিরে 
শবশক্রে হাত রেরে বাঁোরত হরব। েৃেে, শ্রশমে, রুবারদে বােঁরত শদরত 
হরব। আগাম্রী শব্ানসিা শনবা্েরন শবরজশপ–রে ষেমতােু্ত েেরত 
উত্তেপ্রদরিে সমস্ত রজিারতই এই ্েরনে সমারবি েো হরব বরি 
রঘােণা েো হে। এমনে্রী, রজিা সদরেে পািাপাশি প্শতটি গ্ারম শগরেও 
শবরজশপ–রে রিাট না রদওোে আহ্ান জানারবন েৃেে রনতাো। আগাম্রী 
২৭ রসরটেবেে িােত বন্ র্ে ডাে শদরেরে েৃেে সংগঠনগুশি। 

েৃেেরদে মহাপঞ্চারেতরে সমেন্ জাশনরেরে েংরগ্স, শসশপএম। 
েংরগ্রসে তেরফ সোি রেরেই এরেে পে টু্ইট েরে েৃেেরদে 
সমে্নবাত্া রদওো হরেরে। উত্তেপ্রদরি েংরগ্রসে দাশেরবে োো 
এআইশসশস–ে সা্ােণ সম্পাদে শপ্োঙ্কা গান্্রী টুইটারে রিরখন, 

‘ েৃেরেো রদরিে আওোজ। েৃেরেো রদরিে গব্। েৃেেরদে 
আওোরজে সামরন রোনও ষেমতাে দম্ভ েরি না। েৃশে এবং তাঁরদে 
েরঠাে পশেশ্ররমে অশ্োে েষো েেরত সমস্ত রদি েৃেেরদে সরগি 
েরেরে।’  শসশপএরমে সা্ােণ সম্পাদে স্রীতাোম ইরেেুশে বরিরেন, 
‘এে আরগ  স্া্্রীন িােত েখনও দি মাস দ্রীঘ ্ এমন আরদিািন 
রদরখশন। রমাশদ সেোেরে অবি্ই েৃশে আইন প্ত্াহাে েেরত হরব 
এবং নূ্নতম সহােেমিূ্রে আইশন স্্রীেৃশত শদরত হরব। আমারদে 
সবাে খারদ্ে রজাগান রদওো, আমারদে অন্নদাতারদে সরগি আরিােনা 
েেরত হরব।’  

তরব এেই মর্্ েৃেেরদে আরদিািনরে সমেন্ জাশনরে টু্ইট েরে 
শবরজশপ–ে অস্শস্ত বাশড়রেরেন শবরজশপ সাংসদ বরুণ গান্্রী। টুইটারে 
শতশন রিরখন, ‘ আজ মজুফফেনগরেে শবরষোরি িাশমি িষোশ্ে েৃেে। 
তােঁা আমারদেই মরতা েক্ত–মাংরসে মানেু। সম্মানজনেিারব তারঁদে 
সরগি আমারদে আরিােনা শুরু েেরত হরব। তাঁরদে রন্তণা বুেরত হরব, 
তারঁদে দৃশষ্িশগি বুেরত হরব এবং সা্ােণ শবেেগুশি শনরে তারঁদে সরগি 
োজ েেরত হরব।’ 

মজুফফেনগরে সমারবি হরিও, পশচিম উত্তেপ্রদরিে অন্ রজিাগুশি 
রেরেও বহু মানেু ররাগ শদরেশেরিন এশদরনে শেসান মহাপঞ্চারেরত। 
হাপুে, বিুদিিহে, আশিগড় রেরে প্েুে সংখ্ে েৃেে এরসশেরিন 
এশদরনে মহাপঞ্চারেরত। এতবড় সমারবি এে আরগ রদখা রােশন বরি 
জাশনরেরেন েৃেে রনতাো। মজুফফেনগরেে সমারবি রেরে হশেোনাে 
পুশিরিে আঘারত মতৃ েৃেে রনতা সিু্রীি োজরিে মৃতু্ে ঘটনাে 
প্শতবাদ জানারনা হে। হৃদ্ রোরগ আক্রান্ত হরে নে, পুশিশি অত্াোরেই 
সিু্রীি োজরিে মতুৃ্ হরেরে বরি দাশব েৃেে রনতারদে।

সরাগীর দবরুপ্ধে সোপ্ের 
প্রচাপ্র ঝাঁিাপ্বন কৃষকরা

দকসান মহািঞ্াপ্য়প্ত মানুপ্ষর ঢল। উত্তরপ্রপ্দপ্শর মুজফ্ �রনগপ্র। রদববার। ছদব: দিটিআই

 বাবার কথায় 
দবিাপ্ক বাপ্ঘল
‘ ব্াহ্মণ তাড়াও’–এর ডাক দদপ্য় ৮৬ 
বছপ্রর নন্দকুমার বাপ্ঘল দনপ্জ 
সরমন আইদন দবিাপ্ক জদড়প্য়প্ছন, 
সতমনই তাঁর রাজনীদতক িুত্রপ্কও 
চরম অস্বদতিপ্ত স�প্ল দদপ্য়প্ছন। 
ছদত্তশগপ্ড়র কংপ্রেদস মুখ্যমন্তী 
েূপ্িশ বাপ্ঘপ্লর বাবা নন্দকুমার। 
মুখ্যমন্তী বাপ্ঘল বপ্লপ্ছন, দতদন 
বাবার মন্তপ্ব্য অত্যন্ত ব্যদথত। 
তপ্ব রাজধম্য িালপ্ন দবিধা করপ্বন 
না। নন্দকুমাপ্রর দবরুপ্ধে োরতীয় 
দণ্ডদবদধ প্রপ্য়াগ কপ্র ছদত্তশগড় 
িুদলশ একটি মামলা রুজু কপ্রপ্ছ। 
মুখ্যমন্তী–সছপ্ল জাদনপ্য়প্ছন, আইন 
আইপ্নর িপ্থই চলপ্ব। 

 সুচ ছাড়াই
সূচ ছাড়াই ইপ্জেকশন। সচূ ছাড়াই 
শরীপ্র ঢুকপ্ব টিকা। জাইডাস 
ক্যাদডলার সকাদেপ্ডর টিকা 
জাইপ্কাে–দড আর �াম্যাপ্জে দনপ্য় 
বাড়প্ছ সকৌতূহল। চামড়ার ঠিক দনপ্চ 
�্যাটি টিস্ুয বা সাবদকউপ্েনাস তির 
সিদরপ্য় দ্রুত ঢুপ্ক রাপ্ব ইন্টামাসু্লার 
অংপ্শ। সচূ না থাকায় সেরই িাওয়া 
রাপ্ব না। টিকা সদওয়ার ির এক 
দমদনে তুপ্লা দদপ্য় সচপ্ি রাখপ্ত 
হপ্ব জায়গাো। জাইপ্কাে–দড প্রথম 
দডএনএ ে্যাকদসন রা আিৎকালীন 
ব্যবহাপ্রর ছাড়িত্র সিপ্য়প্ছ োরপ্ত।  
১২ বছপ্রর ওিপ্রর দশশুপ্দরও এই 
ে্যাকদসন সদওয়া হপ্ব।

 সরাগ দবরদত
লাঞ্ বা টি সব্ক আপ্ছই। এবার 
কাপ্জর �াপঁ্ক সরকাদর কমমীরা 
িাপ্বন ৫ দমদনপ্ের ‘ সরাগ সব্ক’ । 
সসজন্য আয়ষু মন্তপ্কর একটি অ্যাি 
ডাউনপ্লাড করপ্ত হপ্ব কমমীপ্দর। 
দবরদতপ্ত তারঁা আসন, প্রাণায়াম 
ও ধ্যাপ্নর অে্যাস করপ্বন। সমতি 
মন্তকপ্ক এই অ্যাপ্ির প্রচার করপ্ত 
হপ্ব বপ্ল দনপ্দ্যদশকা িাঠিপ্য়প্ছ 
সকন্দীয় কদম্যবগ্য ও প্রদশক্ষণ দপ্তর। 

 আইদসস হামলা
এবার ইরাপ্ক হামলা আইদসস 
জদগিপ্দর। শদনবার গেীর রাপ্তর এই 
হামলায় ১৩ জন িুদলশকমমীর মতুৃ্য 
হপ্য়প্ছ। উত্তর ইরাপ্কর দকরকুপ্কর 
কাপ্ছ একটি সচকিপ্য়প্টে আচমকা 
হামলা চালায় জদগিরা। এপ্ক 
সাম্প্রদতক সমপ্য়র মপ্ধ্য অন্যতম 
বড় জদগি হামলা বপ্ল মপ্ন করা 
হপ্ছে। সকবল তাদলবানই নয়, কাবপু্ল 
প্রপ্বশ কপ্রপ্ছ ইসলাদমক সটেে, 
আল–কায়দা, জইশ–ই–মহম্মদ ও 
লস্র–ই–তইবার জদগিরাও।

 সচাপ্র িুদলপ্শ
সচারাই মাল দবদরি কপ্র লাখিদত। 
সরেপ্তার মদহলা িদুলশ কনপ্টেবল। 
মহারাপ্্রের িালঘর সজলার বাসাই 
থানার কনপ্টেবল মগিল গাইপ্কায়াপ্ড়র 
কীদত্য। গত ৬ বছর ধপ্র দতদন এোপ্ব 
সমাো োকা উিাজ্যন করদছপ্লন। চুদর 
রাওয়া সর সব দজদনস িদুলপ্শর হাপ্ত 
আসত, সসগুপ্লাই চুদর কপ্র সবপ্চ 
দদপ্তন মগিল। এোপ্ব অন্তত ২৬ লক্ষ 
োকা কাদমপ্য়প্ছন দতদন। ধরা িপ্ড় 
এখন শ্রীঘপ্র। 

 সিপ্্াল সবপ্চ
সিপ্্াল–দডপ্জপ্লর দাম বাড়ায় 
দবিুল আয় বাড়ল সকপ্ন্দর। 
সরকাপ্রর রাজস্ব সংরেহ চলদত 
অথ্যবপ্ষ্যর প্রথম চার মাপ্সই ৪৮ 
শতাংশ সবপ্ড়প্ছ। রার সবদশরোগোই 
এপ্সপ্ছ সিপ্্াল ও দডপ্জপ্লর 
জন্য। গত অথ্যবপ্ষ্যর প্রথম চার 
মাপ্স রাবতীয় সিপ্্ািপ্ণ্যর ওির 
বসাপ্না আবগাদর শুল্ক সথপ্ক সকন্দীয় 
সরকাপ্রর রাজস্ব সংরেপ্হর িদরমাণ 
দছল ৬৭,৮৯৫ সকাটি োকা। চলদত 
অথ্যবপ্ষ্যর প্রথম চার মাপ্স তা সবপ্ড় 
হপ্য়প্ছ ১ লক্ষ সকাটি োকা। 

 দবলুদপ্তর আশঙ্া 
দশগদগরই িৃদথবী সথপ্কই দবলুপ্ত 
হপ্য় সরপ্ত িাপ্র হাঙর। আশঙ্া 
ইটোরন্যাশনাল ইউদনয়ন �র দ্য 
কনজারপ্েশন অ� সনচাপ্রর। 
সমীক্ষায় জানা সগপ্ছ,  হাঙপ্রর ৩৭ 
শতাংশ প্রজাদত লুপ্ত হওয়ার িপ্থ। 
এর দুপ্ো কারণ। প্রথমত, রপ্থছে 
মাত্রায়  হাঙর দশকার। দবিতীয় কারণ 
জলবায়ুর িদরবত্যন ও হাঙপ্রর 
দবচরণ সক্ষপ্ত্রর িদরমাণ কপ্ম 
রাওয়া। দবিন্ন সকাপ্মাপ্ডা ড্াগনও।

 মহাঘ্য ওষুধ
১০ সথপ্ক ১২ শতাংশ ির্যন্ত দাম 
বাড়প্ত িাপ্র ১৬টি জরুদর ওষপু্ধর। 
সকন্দ সরকার কপ্রানাকাপ্ল জরুদর 
ওষপু্ধর তাদলকায় িদরবত্যন কপ্রপ্ছ। 
অদত আবশ্যক ওষপু্ধর সদূচপ্তও 
বদল করা হপ্য়প্ছ। নতুন ৩৯টি 
ওষধুপ্ক এই তাদলকায় আনা হপ্য়প্ছ। 
১৬টি ওষধু তাদলকায় সথপ্ক বাদ 
িপ্ড়প্ছ। বাদ িড়া ওষধুগুদলরই 
বাড়প্ত িাপ্র দাম। এগুদলর 
অদধকাংশই অ্যাদটেবাপ্য়াটিক। 

োষ্ট্রপুরঞ্জে হস্তরষেপ োইরিন সারিহ

িজেদশপ্র খতম ৬০০ তাদলবান
দাদব করল প্রদতপ্রাধ বাদহনী

িজেদশপ্র প্রদতপ্রাধ বাদহনী। �াইল ছদব

 সংবাদ সংস্া
ইসলামাবাদ, ৫ সসপ্টেম্বর

আফগাশনস্তান স্রীমারন্তে োরে পাশেস্তারনে রোরেটাে আত্মঘাত্রী রবামা শবর্ােরণ 
মৃতু্ হি ৪ জন আ্ারসনাে। আহত হরেরেন আেও ২০ জন। েশববারেে ঘটনা। 
শবর্ােরণে জন্ রতহশেে–এ–তাশিবান পাশেস্তান ( টিটিশপ)– রে দাে্রী েরেরে 
পাশেস্তারনে প্্ানমন্ত্রী ইমোন খান।

বািুশেস্তান প্রদরিে রোরেটাে মাস্তুং রোড িারগাো শমো ঘশুদি এিাোে ফ্রশন্টোে 
েনরস্বুিাশে গাড্স োউশনরত হামিাে েে েরেশেি আত্মঘাত্রী জশগি। হাজাো 
শিো সম্প্রদাে–অ্ু্শেত এিাো। রসখারন তারদে এেটা বাজােও েরেরে। এশদন 
সোরি শবর্ােে রবাোই রমাটেবাইে শনরে রসখারন ঢুরে পরড় আত্মঘাত্রী জশগি। 
শবর্ােরণ শেন্নশিন্ন হরে রাে ৩ জন আ্ারসনাে িে্রীে। আ্ারসনাে আরেেজন 
অশফসােরে হাসপাতারি িশত ্েো হে। শেশেৎসা্্রীন অবথিাে মৃতু্ হে তাঁে। 
রসখানোে রডপুটি রজনারেি অফ পুশিি আজহাে আক্ররমে েোে, ১৭ জন গাড্ ও 
২–৩ জন সা্ােণ মানেু শবর্ােরণ জখম হরেরেন। ৩ জরনে অবথিা সঙ্কটজনে।

সংবাদ সংস্া
কাবুল, ৫ সসপ্টেম্বর

শবজরোল্ারস িরূন্ গুশি োিারবন না। তারত গুশি নষ্ হে। শনে্রীহ মানরুেে মৃতু্ 
হে। িাবমশূত ্রফোরত এমনই শনরদি্ শদি তাশিবান। আরমশেো রসনা প্ত্াহাে 
েরে রনওোে পে িূরন্ গুশি োশিরে শবজরোল্াস েরেরে তাশিবান। গতোি খবে 
েড়াে পঞ্জশিে উপত্ো নাশে তাশিবান দখরি। খশুিরত রফরট পরড় তাশিব জশগিো। 
এরিারমরিা গুশি োিারত শুরু েরে। তাশিবারনে শনষ্েু আনরদিে বশি হন ১৭ জন 
শনে্রীহ আফগাশন। এেপেই অরো িরূন্ গুশি োিারনা বরন্ে শনরদি্ রদন তাশিবান 
েত্াো। তাশিব–জশগিরদে উরদিরি টুইট েরেরেন তাশিবান মুখপারে জাশবউল্াহ 
মজুাশহদ। শিরখরেন, ‘ োবিু এবং রদরিে অন্ প্ারন্ত েশড়রে োো মুজাশহশদনরদে 
বিা হরছে, িরূন্ গুশি োিারনা বন্ েরুন। আরগ্নোস্ত্র এবং রগািাবারুদ হারত োখনু। 
এ সব নষ্ েোে অশ্োে োেও রনই। অোেরণ গুশি েিরি সা্ােণ মানেু ষেশতগ্স্ত 
হন। সতুোং, অপ্রোজরন গুশি োিারবন না।’  রাো োবুরি িূরন্ গুশি োশিরেরে 
তারদে অস্ত্রিস্ত্র রেরড় শনরে িহে োড়া েোে েোও শুশনরেরেন জাশবউল্াহ।   

িাদকতিাপ্ন আত্মঘাতী 
হানায় হত ৪ আধাপ্সনা

শবজরোল্ারস গুশি 
োিারত মানা তাশিবারনে


