ব্যক্িত ও ব্যক্িতত্ব :: একজন
ত্যাগী
রাজনীিতিবদ
বাবু
রােসন্দ্র দত্ত
কমলকন্ঠ েডস্ক ।। েমৗলভীবাজার েজলার রাজনীিতক, সাংস্কৃিতক এবং
সাংবািদকতার জগেতর এক উজ্বল নক্ষত্র বাবু রােসন্দ্র দত্ত । েজলার
বাম রাজনীিতর এই পুরধা ব্যক্িতত্ব ১৯৪০ সােলর ১২ এপ্িরল তৎকালীন
েমৗলভীবাজার মহকুমার শ্রীমঙ্গল থানার েনায়াগাঁও গ্রােম জন্মগ্রহণ
কেরন। তার িপতা যতীন্দ্র েমাহন দত্ত েচৗধুরী িছেলন একজন জিমদার
এবং মাতা িবন্দুবািসনী দত্ত েচৗধুরী । তাঁর ৈপত্িরক িনবাস িসেলট
েজলার ঢাকাদক্িষেনর দত্তরাইল গ্রােম।

িতিন শ্রীমঙ্গল িভক্েটািরয়া হাইস্কুল েথেক ম্যাট্িরক এবং ১৯৫৬
সােল েমৗলভীবাজার কেলজ েথেক ইন্টারিমিডেয়ট ও িবকম পাস কেরন। পের
িবএড ও পাস কেরন। বাল্যকাল েথেকই সাংস্কৃিতক কর্মকান্েড িতিন
অনুরাগী িছেলন। পাক আমেল িতিন সাংস্কৃিতক সংগঠেনর সােথ জিড়ত
িছেলন।

িবংশ শতাব্দীর পঞ্চােশর দশেকর প্রখ্যাত ছাত্রেনতা রােসন্দ্র দত্ত
১৯৬২ সােল আইয়ুব খােনর সামিরক শাসন ও িশক্ষা কিমশন িরেপার্ট
িবেরাধী েয ছাত্র আন্েদালন গেড় ওেঠ তার সঙ্েগ িতিন সক্িরয়ভােব
যুক্ত িছেলন। িতিন এই আন্েদালেনর একজন প্রথম সািরর েনতা িছেলন।
িতিন ছাত্রজীবেন পূর্ব পািকস্তান ছাত্র ইউিনয়েনর রাজনীিতর সােথ
জিড়ত িছেলন । পের ১৯৫৭ সােল েমৗলানা আব্দুল হািমদ খান ভাসানীর
েনতৃত্েব ন্যাপ গিঠত হেল িতিন এেত েযাগদান কেরন । বাম রাজনীিতেক
এতদাঞ্চেল একিট শক্ত িভেতর উপর দাড় করােত িতিন েয শ্রম িদেয়েছন
তার জন্য িতিন অত্র এলাকায় বাম রাজনীিতর একজন পুরধা িহেসেব
পিরিচিত ।

িতিন িছেলন ছাত্রেদর ১১-দফা কর্মসূিচর আইয়ুব িবেরাধী আন্েদালন ও
১৯৬৩ সােল বািলিশরা পাহাড় আন্েদালেনর একজন অন্যতম সংগঠক।

১৯৬৬ সােল ৬ দফা, ১৯৬৯ সােলর গণ-অভ্যুত্থানসহ পাক সরকার িবেরাধী
িবিভন্ন আন্েদােলেনও িছল তাঁর
পািকস্তান ভাঙ্গা তথা জয়বাংলা

িবশাল অবদান। একই বছর িতিন
মামলার প্রধান আসািম িহেসেব

গ্েরফতার হন। ঐ সমেয় তাঁর সােথ তাঁর দেলর অপর জাদেরল বাম েনতা
েমাহাম্মদ শাহজাহান, ছাত্রলীেগর এম এ রিহম ও ছাত্র লীগ েনতা এস এ
মুিজব গ্েরফতার হন। পাক সরকার তােদের েমৗলভীবাজার েজেল প্েররণ
কের। িকন্তু হাজােরা জনতার তুুমুল আন্েদালেনর ফেল সরকার তােদের
মুক্িত িদেত বাধ্য হয়।

িতিন মহান মুক্িতযুদ্েধর সংগঠক িহেসেব ও কাজ কেরন। মহামান্য
হাইেকার্ট ন্যাপ, িসিপিব ও ছাত্র ইউিনয়েনর েগিরলা বািহনীর ২৩৬৪
জনেক মুক্িতেযাদ্ধা িহেসেব তািলকাভুক্ত কের সকল সুেযাগ সুিবধা
েদয়ার িনর্েদশ েদয়া সত্েবও িবেরাধী রাজনীিত করার কারেণ তাঁর নাম
আেজা তািলকা ভুক্ত হয়িন।

“৭২ েথেক শুরু কের ‘৯০ পর্যন্ত সকল সরকােরর েলিলেয় েদয়া বািহনী
কর্তৃক িতিন আক্রমেণর িশকার হন। জািতর জনক বঙ্গবন্ধু িনহত হওয়ার
পর রাজৈনিতক কারেণ তাঁেক গ্রফতার কের দুবছর েজেল রাখা হয়। পের
ন্যােপ প্রধান প্রেফসর েমাজাফফর আহমদ এর মাধ্যেম হাইেকার্েট িরট

কের িতিন মুক্িত লাভ কেরন। প্রিতিট গণতান্ত্িরক আন্েদালন িছল
তাঁর িবশাল অবদান।

১৯৮০ সােল েসািভেয়ত ইউিনয়েনর সরকােরর আমন্ত্রেণ িতিন েদড়মােসর
জন্য িলডারস েটার প্েরাগ্রােম রািশয়া সফর কেরন। ১৯৮৩ সােল িতিন
শ্রীমঙ্গল ইউিনয়ন পিরষেদ জনগণ কর্তৃক িবপুল েভােটর েচয়ারম্যান
িনর্বািচত হন। িতিন একাধাের রাজনীিতিবদ, সাংবািদক । ১৯৬২ সাল
েথেক িতিন ৪০ বছেরর ও অিধক সময় িতিন ৈদিনক সংবাদ সহ িবিভন্ন
পএপিএকায় সাংবািদকতা কেরেছন। ১৯৫২ সাল েথেক িতিন প্রায় এ যাবত ৬৮
বছর ধের রাজনীিতেত জিড়ত আেছন। জীবেন রাজৈনিতক কারেণ েজল েখেটেছন
িতনবার। তােক এতদাঞ্চেলর সৎ, ত্যাগী ও আর্দিশক রাজনীিতর ও
সাংবািদকতার প্রতীক বলা হেয় থােক।

কমলগঞ্েজ

ক্ষুদ্র

নৃেগাষ্ঠী

িহেসেব
স্বীকৃিতর
দাবীেত
শব্দকর
জািতেগাষ্ঠীর
স্মারকিলিপ প্রদান
কমলকন্ঠ িরেপার্ট ।।

সুিবধাবঞ্িচত শব্দকর িশক্ষার্থীেদর উপবৃত্িত প্রদান, আিদবাসী
ক্ষুদ্র-নৃেগাষ্ঠীর িশক্ষার্থীেদর মেতা শব্দকর িশক্ষার্থীেদর
সরকােরর েদয়া িশক্ষাবৃত্িত ও
সমােজর প্রাচীন েলাকসংস্কৃিতর

িশক্ষা সহায়তা প্রদান, শব্দকর
অেনক উপাদান বহন কের বেল এই

জনেগাষ্ঠীর জন্য সাংস্কৃিতক েকন্দ্র স্থাপন করা, বাদ্য যন্ত্র ও
সাংস্কৃিতক উপকরন প্রদান, ক্ষুদ্র নৃেগাষ্ঠী িহেসেব স্বীকৃিত,
িবদ্যালেয় িবনা েবতেন ভর্িত, িশক্িষত েবকারেদর অগ্রািধকার
িভত্িতেত কর্মসংস্থাপেনর সুেযাগ সহ ৯িট দাবীনামা সম্বিলত
স্মারকিলিপ প্রদান কেরেছ েমৗলভীবাজাের কমলগঞ্জ উপেজলা শব্দকর
ছাত্র উন্নয়ন পিরষদ। বুধবার (১০ মার্চ) সকাল ১১টায় কমলগঞ্জ
উপেজলা শব্দকর ছাত্র উন্নয়ন পিরষদ এর পক্েষ সভাপিত সনিজত শব্দকর
ও সাধারণ সম্পাদক িসমন শব্দকর প্রধানমন্ত্রী বরাবের উপেজলা
িনর্বাহী কর্মকর্তার িনকট এ স্মারকিলিপ প্রদান কেরন। উপেজলা
িনর্বাহী কর্মকর্তার পক্েষ স্মারকিলিপ গ্রহণ কেরন ইউএনও অিফেসর
িসএ রােজন ৈকরী। এর আেগ কমলগঞ্জ উপেজলা েকন্দ্রীয় শহীদ িমনাের
প্রাঙ্গেন এক সমােবশ অনুষ্িঠত হয়।

সমােবেশ বক্তব্য রােখন শব্দকর ছাত্র উন্নয়ন পিরষেদর প্রধান
উপেদষ্টা েলখক-গেবষক আহমদ িসরাজ, উপেজলা িহন্দু েবৗদ্ধ খ্িরষ্টান
ঐক্য পিরষেদর সাধারণ সম্পাদক িনরঞ্জন েদব, সাংবািদক শাহীন আহেমদ,
শব্দকর ছাত্র উন্নয়ন পিরষেদর উপেদষ্টা প্রতাপ শব্দকর। এসময়
উপস্িথত িছেলন সনিজত শব্দকর, শান্ত শব্দকর, জয়ন্ত শব্দকর, িনমাই
শব্দকর, েদেবন্দ্র শব্দকর, উজ্জ্বল শব্দকর, সুমন শব্দকর, বাবুল
শব্দকর, িরপন শব্দকর প্রমুখ।

স্মারকিলিপেত আরও উল্েলখ করা হয়, বাংলােদেশর প্রাচীন জনেগাষ্ঠী
িহসােব শব্দকর িচহ্ন বহন করেলও এখেনা এত েপছেন পেড় আেছ েয,
অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, িশক্ষা, স্বাস্থ্য, ইত্যািদ েমৗিলক
চািহদা েমটােত সক্ষম হেয় উঠেছ না। িশক্ষার অগ্রগিতর হার
বাংলােদেশর ৭৪ শতাংশ হেলও এই জনেগাষ্ঠীর েলাকজন িশক্ষার হার ২০
শতাংেশর উপর হেবনা। উল্েলিখত দাবীগুেলা বাস্তবায়েনর জন্য
প্রধানমন্ত্রীর সুদৃষ্িট কামনা করেছন কমলগঞ্জ উপেজলা শব্দকর
ছাত্র উন্নয়ন পিরষদ। স্মারকিলিপ প্রদােনর সময়ঢ শব্দকর সমােজর
শতািধক িশক্ষার্থীবৃন্দ উপস্িথত িছেলন।

িতন
নারী
মুক্িতেযাদ্ধােক
মাথােগাঁজার ঠাঁই কের িদেলন
প্রধানমন্ত্রী
কমলকন্ঠ িরেপার্ট ।। শীলা গুহ, মেনায়ারা েবগম ও মায়া খাতুন।
িতনজনই নারী মুক্িতেযাদ্ধা। তােদর কােরা েনই িনেজর জিম-ঘর।

পিরবার িনেয় ঘুেরেছন এক জায়গা েথেক অন্য জায়গায়।
দুঃেখর িদন েশষ। প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনার পক্ষ
েপেয়েছন মাথােগাঁজার ঠাই।

তেব তােদর
েথেক তারা

শিনবার (২৩ জানুয়াির) মুিজববর্ষ উপলক্েষ প্রধানমন্ত্রী েশখ
হািসনা েদেশর প্রায় ৭০ হাজার ভূিম ও গৃহহীন পিরবারেক জিম ও ঘর
প্রদান কেরেছন। িঠক েতমিন েমৗলভীবাজােরর শ্রীমঙ্গল উপেজলার এই
িতন নারী মুক্িতেযাদ্ধা েপেলন ঘর। মুক্িতেযাদ্ধার সম্মানার্েথ
তােদর িতন জেনর ঘেরর রং করা হেয়েছ লাল-সবুজ।

নতুন ঘর েপেয় আেবগাপ্লুত হেয় পেড়ন নারী মুক্িতেযাদ্ধা শীলা গুহ।
িতিন বেলন, ১৯৭১ সােল অেনক িনর্যাতেনর িশকার হেয়িছ। এক জায়গা
েথেক আেরক জায়গায় পািলেয় েবিড়েয়িছ। আমােদর ঘর বািড় িকছুই িছল
না। মানুেষর দ্বাের দ্বাের ঘুের েবিড়েয়িছ। কষ্েট িদন কাটােনার
পর েপলাম প্রধানমন্ত্রীর উপহার এই ঘর। েশষ বয়েস এেস মাথােগাঁজার
ঠাই হেলা।

শিনবার িবেকেল এই িতন নারী মুক্িতেযাদ্ধাসহ

১০০ পিরবােরর কােছ

ঘর হস্তান্তর কেরন উপাধ্যক্ষ ড. েমা. আব্দুস শহীদ এমিপ। বািক
ঘরগুেলা হস্তান্তেরর প্রক্িরয়া চলেছ।

এ সময় উপস্িথত িছেলন দুেযার্গ ও ত্রাণ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালেয়র
িবভাগীয় যুগ্ম সিচব এিটএম কামরুল ইসলাম তালুকদার, শ্রীমঙ্গল
উপেজলা
ভারপ্রাপ্ত
েচয়ারম্যান,
প্েরমসাগর
হাজরা,
কমলগঞ্জ
েপৗরসভার েময়র, জুেয়ল আহেমদ, িসিনয়র সহকাির পুিলশ সুপার েমা.
আশরাফুজ্জামান প্রমুখ।

শ্রীমঙ্গল
উপেজলা
িনর্বাহী
কর্মকর্তা
নজরুল
ইসলাম
বেলন,
মুিজববর্ষ উপলক্েষ শ্রীমঙ্গেল ৩০০ িট পিরবারেক ২ শতক জায়গার উপের
ঘর িনর্মাণ কের েদওয়া হেব। আমরা ১০০িট ঘর আজ হস্তান্তর কেরিছ।
বািকগুেলার কাজ চলেছ। দ্রুতই ঘরগুেলা কাজ েশষ হেব।

কমলগঞ্েজ নানা আেয়াজেন
িবজয় িদবস পািলত

মহান

কমলকন্ঠ িরেপার্ট ।। েমৗলভীবাজােরর কমলগঞ্েজ নানা আেয়াজেনর
মধ্যিদেয় মহান িবজয় িদবস পািলত হেয়েছ। িদেনর শুরুেত স্থানীয়
স্মৃিত েসৗেধ পুস্পস্তবক অর্পন কেরেছ সরকারী-েবসরকারী িবিভন্ন
সংগঠন ও প্রিতষ্ঠান।

আজ (১৬ই িডেসম্ব) বুধবার সকােল িবজয় িদবেস জািতর শ্েরষ্ঠ সন্তান
শহীদ মুক্িতেযাদ্ধােদর প্রিত িবনম্র শ্রদ্ধা জানােত কমলগঞ্জ
েকন্দ্রীয় শহীদ িমনাের সর্বস্তেরর মানুেষর ঢল নােম। সকাল ৬টা ৩০
িমিনেট ৩১ বার েতাপধ্বিনর মাধ্যেম িদবেসর সূচনা হয়। এর পরপরই
উপেজলা েকন্দ্রীয় শহীদ িমনার েবদীতেল স্বাধীনতা যুদ্েধ িনহত

শহীদেদর উদ্েদেশ ফুল িদেয় শ্রদ্ধা জানান স্থানীয় সংসদ সদস্য বীর
মুক্িতেযাদ্ধা আলহাজ্ব উপাধ্যক্ষ ড. েমাঃ আব্দুস শহীেদর পক্েষ
উপেজলা আওয়ামীলীগ, উপেজলা পিরষদ , উপেজলা প্রশাসন, কমলগঞ্জ থানা,
আওয়ামীলীগ ও তার সকল অঙ্গ সংগঠন, জাতীয় পার্িট, কমলগঞ্জ েপৗরসভা,
কমলগঞ্জ প্েরসক্লাব, জাতীয় সাংবািদক সংস্থা কমলগঞ্জ উপেজলা
ইউিনট,মিনপুরী লিলতকলা একােডমী, েমৗলভীবাজার পল্লী িবদ্যুৎ সিমিত
কমলগঞ্জ, উপেজলা স্বাস্থ্য িবভাগ, অিফসার্স ক্লাব, উপেজলা
স্কাউটস, কমলগঞ্জ সরকারী কেলজ, ভানুগাছ েপৗর বাজার বিনক কল্যাণ
সিমিত, ইেলক্ট্িরিশয়ান সিমিত কমলগঞ্জ, েডেকােরটার্স কািরগর
সিমিতসহ িবিভন্ন সামািজক সাংস্কৃিতক সংগঠন।

িদবেসর
অন্যান্য
কর্মসূচীর
মধ্েয
িছল
ভানুগাছ
বাজারস্থ
মুক্িতেযাদ্ধা
কমপ্েলক্েস
জািতর
িপতার
ম্যুরােল,
শমেসরনগর
িবমানবন্দর বধ্যভূিম, কােমাদপুর মুক্িতেযাদ্ধােদর মাজার, েদওরা
ছড়া চাবাগান বধ্যভূিম, বীরশ্েরষ্ট শহীদ িসপাহী হািমদুর রহমােনর
স্মৃিত েসৗেধ পুষ্পস্তবক অর্পণ। সকাল ৯টায় কমলগঞ্জ উপেজলা পিরষদ
চত্তের আনুষ্টািনক ভােব জাতীয় পতাকা উত্েতালন। সকাল সােড় ১০টায়
স্বাস্থ্যিবিধ েমেন সীিমত আকাের জািতর িপতার স্বপ্েনর েসানার
বাংলা িবিনর্মােণ মুক্িতযুদ্েধর েচতনা ধারণ ও িডিজটাল প্রযুক্িত
সরেবাত্তম ব্যবহােরর মাধ্রেম জাতীয় সমৃদ্িধ শীর্ষক আেলাচনা সভা ।
শহীদ মুক্িতেযাদ্ধােদর িবেদহী আত্মার মাগেফরাত /
মুক্িতেযাদ্ধােদর
সুস্বাস্থ্য
এবং
জািতর
শান্িত,

যুদ্ধাহত
সমৃদ্িধ,

অগ্রগিত কামনা কের সকল মসিজদ,মন্িদর, গীর্জাসহ অন্যান্য ধর্মীয়
উপাসনালেয় স্বাস্থ্যিবিধ েমেন সীিমত আকাের িবেশষ েমানাজাত ও
প্র্রার্থণা, এবং হাসপাতাল ও এিতম খানায় উন্নত খাবার ও িমষ্িট
িবতরণ।

মহান িবজয় িদবস অমর হউক ।

কমলগঞ্েজ শহীদ বুদ্িধজীিব িদবস
পািলত
কমলকন্ঠ িরেপার্ট ।।

েমৗলভীবাজােরর
কমলগঞ্জ
উপেজলা
প্রশাসেনর
উদ্েযােগ
শহীদ
বুদ্িধজীিব িদবস পািলত হেয়েছ। এ উপলক্েষ ১৪ িডেসম্বর েসামবার
দুপুর ১২ টায় উপেজলা পিরষদ সম্েমলন কক্েষ আেলাচনা সভা ও েদায়া
মাহিফল অনুষ্িঠত হয়।
কমলগঞ্জ ইউএনও আেশকুল হেকর সভাপিতত্েব আেলাচনা সভায় প্রধান অিতিথ
িহেসেব উপস্িথত িছেলন কমলগঞ্জ উপেজলা পিরষেদর েচয়ারম্যান, বীর
মুক্িতেযাদ্ধা অধ্যাপক েমা: রিফকুর রহমান। আেলাচনায় অংশ েনন
উপেজলা পিরষেদর মিহলা ভাইস েচয়ারম্যান িবলিকস েবগম, কমলগঞ্জ
থানার ওিস (তদন্ত) েসােহল রানা, উপেজলা আওয়ামী লীেগর সােবক
সভাপিত এম, েমাসাদ্েদক আহেমদ মািনক, সােবক মুক্িতেযাদ্ধা
কমান্ডার আব্দুল মুিনম তরফদার, বীর মুক্িতেযাদ্ধা জয়নাল আেবদীন,
উপেজলা স্বাস্থ্য ও পঃ প: কর্মকর্তা ডা: এম. মাহবুবুল আলম
ভূঁইয়া, কমলগঞ্জ মেডল সরকাির উচ্চ িবদ্যালেয়র প্রধান িশক্ষক
নেরন্দ্র কুমার েদব, প্েরসক্লাব সভাপিত িবশ্বিজৎ রায়, সহ: সভাপিত
প্রনীত রঞ্জন েদবনাথ, সাধারণ সম্পাদক েমাস্তািফজুর রহমান প্রমুখ।

স্বাধীনতার ৪৯ বছেরও কমলগঞ্েজর
দুই
শহীদ
মুক্িতেযাদ্ধার
রাষ্ট্রীয় স্বীকৃিত েমেলিন
িনজস্ব প্রিতেবদক: স্বাধীনতার ৪৯ বছেরও দুই শহীদ মুক্িতেযাদ্ধার
রাষ্ট্রীয় স্বীকৃিত পানিন েমৗলভীবাজােরর কমলগঞ্জ উপেজলার দুই
শহীেদর পিরবার। এই দুইভাই শহীদ মুক্িতেযাদ্ধা হেলন-কমলগঞ্জ
উপেজলার
৪নং
শমেশরনগর
ইউিনয়েনর
েসানাপুর
গ্রােমর
শহীদ
মুক্িতেযাদ্ধা প্রতাপ চন্দ্র পাল ও শহীদ মুক্িতেযাদ্ধা িপযুষ
কান্িত পাল। ১৯৭১ সেন মহান মুক্িতযুদ্েধ এ েদেশর অগিণত ছাত্র,
যুবকসহ স্বাধীনতাকামী সর্বস্তেরর জনতা ঝাঁিপেয় পেড়িছল মুক্িত
সংগ্রােম। দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র লড়াই-সংগ্রােমর মধ্যিদেয় এ েদশ
স্বাধীন
হয়।
িকন্তু
কমলগঞ্জ
উপেজলার
ওই
দুই
ভাই
শহীদ
মুক্িতেযাদ্ধােদর নাম আেজা রাষ্ট্রীয় েগেজটভুক্ত হয়িন।

পািরবািরক সূত্র জানায়, ১৯৭১ সােল জািতর জনক বঙ্গবন্ধু েশখ
মুিজবুর রহমােনর ডােক সাড়া িদেয় শমেশরনগর ইউিনয়েনর েসানাপুর
গ্রােমর মৃত প্যায়ারী েমাহন পােলর দুই েছেল প্রতাপ চন্দ্র পাল ও
িপযুষ কান্িত পাল েদশেক হানাদারমুক্ত করেত স্বাধীন বাংলােদশ

গড়ার দীপ্ত শপথ িনেয় মহান মুক্িতযুদ্েধ অংশগ্রহণ কেরন। তারা ৪নং
েসক্টেরর কমান্ডার েমজর েজনােরল (অব:) িস, আর দত্েতর েনতৃত্েব
ভারেতর ৈকলাশহর সাবেসক্টর এর ভগবাননগর ইয়থ ক্যাম্েপ প্রিশক্ষণ
িনেয় ভারতীয় ক্যাপ্েটন আব্দুল হািমেদর অধীেন গাইেডর দািয়ত্ব িনেয়
শমেশরনগর পাক বািহনীর আস্তানার েখাঁজখবর িনেত েদেশ আসার পর েদশীয়
েদাসরেদর সহেযািগতায় পাক বািহনীর হােত ধরা পেড়ন। পাক বািহনীর
সদস্যরা তােদর ক্যাম্েপ িনেয় প্রতাপ চন্দ্র পাল ও িপযুষ কান্িত
পালেক অমানুিষক িনর্যাতেনর পর গুিল কের হত্যা কের। তােদর নাম
শমেশরনগর িবমান ঘািটেত স্থািপত স্মৃিতস্তম্েভ িলিপবদ্ধ রেয়েছ।
প্রিতবছর
রাষ্ট্রীয়
িদবসগুেলােত
এই
স্মৃিতস্তম্েভ
উপেজলা
প্রশাসনসহ িবিভন্ন সংগঠেনর পক্ষ েথেক শ্রদ্ধাঞ্জলী প্রদান করা
হয়।

শমেশরনগর ইউিনয়েনর েসানাপুর গ্রােমর শহীদ মুক্িতেযাদ্ধা প্রতাপ
চন্দ্র পাল ও শহীদ মুক্িতেযাদ্ধা িপযুষ কান্িত পাল এর নাম শহীদ
মুক্তেযাদ্ধা িহেসেব রাষ্ট্রীয় তািলকাভুক্িতর জন্য পিরবােরর পক্ষ
েথেক মুক্িতেযাদ্ধা
কাউন্িসল, বাংলােদশ

িবষয়ক মন্ত্রণালয়, জাতীয় মুক্িতেযাদ্ধা
মুক্িতেযাদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, বাংলােদশ

মুক্িতেযাদ্ধা সংসদ েকন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্িসলসহ িবিভন্ন দপ্তেরর
গত কেয়ক বছর ধের েবশ কেয়কিট আেবদন করা হেয়েছ। উপেজলা
মুক্িতেযাদ্ধা যাচাই বাচাই কিমিটেতও তােদর নাম অন্তর্ভুক্ত আেছ।
িকন্তু অদ্যাবিধ পর্যন্ত তােদর রাষ্ট্রীয় স্বীকৃিত েমেলিন।

আলাপকােল শহীদ মুক্িতেযাদ্ধা প্রতাপ চন্দ্র পােলর িবধবা স্ত্রী
কুমুিদনী পাল কান্না িবজিড়ত কন্েঠ সমকালেক জানান, আমার স্বামী
প্রতাপ চন্দ্র পাল ও ভাসুর শহীদ মুক্িতেযাদ্ধা িপযুষ কান্িত
পালেক ১৯৭১ সােল পাক বািহনীর সদস্যরা ধের িনেয় ১৯৭১ সােলর ১০ জুন
তািরেখ শমেশরনগর িবমান ঘািট এলাতার ক্যাম্েপ িনেয় অমানুিষক
িনর্যাতন চািলেয় গুিল কের হত্যা কের। েদশ স্বাধীন হওয়ার পর আমরা
তােদর রাষ্ট্রীয় স্বীকৃিতর জন্য বহু আেবদন িনেবদন কেরও এখন
পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় স্বীকৃিত পাইিন। শমেশরনগর িবমানবন্দর এলাকায়
স্থািপত মুক্িতেযাদ্ধকালীন গণ হত্যার স্বীকার যারা তােদর নােমর
তািলকার প্রথেমই শহীদ মুক্িতেযাদ্ধা মুক্িতেযাদ্ধা িপযুষ কান্িত
পাল ও শহীদ মুক্িতেযাদ্ধা প্রতাপ চন্দ্র পাল এর নাম িলিপবদ্ধ
রেয়েছ। িতিন আেরা জানান, ২০১১ সােল েমৗলভীবাজার েজলা প্রশাসেনর

পক্ষ েথেক িবশ হাজার টাকা কের আর্িথক সহেযািগতা ছাড়া সরকােরর
পক্ষ েথেক আর েকান সুেযাগ সুিবধা আমরা পাইিন। িতিন দু:খ প্রকাশ
কের বেলন, আমার ২য় েছেল সাংবািদক প্রমথ পাল িপনাক কেয়ক বছর
পূর্েব দুরােরাগ্য ক্যান্সার ব্যািধেত আক্রান্ত হেয় মৃত্যুবরণ
কের। আর এক েছেল শমেশরনগর বাজাের ব্যবসা করেছ। আমার েছেল িপনাক
জীবদ্দশায় তার বাবার শহীদ মুক্িতেযাদ্ধার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃিত
েদেখ েযেত পােরিন। আিম েযন মৃত্যুর পূর্েব আমার স্বামী ও ভাসুেরর
রাষ্ট্রীয় স্বীকৃিত েদেখ েযেত পাির। এজন্য মুক্িতেযাদ্ধা
মন্ত্রণালয়সহ প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনার কৃপাদৃষ্িট কামনা করিছ।
কুমুিদনী পােলর একটাই কামনা, মরার আেগ েযন শহীদ স্বামী ও ভাসুেরর
রাষ্ট্রীয় স্বীকৃিত েমেল।

শহীদ মুক্িতেযাদ্ধা প্রতাপ চন্দ্র পােলর বড় েছেল ব্যবসায়ী প্রণয়
পাল
জানান,
েদশ
স্বাধীেনর
পর
অেনক
আেবদন
িনেবদন
কেরও
মুক্িতেযাদ্ধার তািলকায় তার নাম অর্ন্তভূক্ত করােত পােরনিন। মহান
মুক্িতযুদ্েধ অংশ িনেলও এখন পর্যন্ত আমার বাবা ও েজঠার নাম শহীদ
মুক্িতেযাদ্ধার মুক্িতেযাদ্ধােদর তািলকায় আেজা েগেজটভুক্ত হয়িন।
িতিন আেরা বেলন, বাবার শহীদ হওয়ার স্বীকৃিত েদেখ েযেত পােরনিন
আমার েছাট ভাই প্রমথ পাল িপনাক।

েমৗলভীবাজার

েজলা

মুক্িতেযাদ্ধা

সংসেদর

েডপুিট

কমান্ডার-২

েযাদ্ধাহত মুক্িতেযাদ্ধা েমা: মাসুক িময়া বেলন ১৯৭১ সােলর মহান
মুক্িতযুদ্েধর
সময়
শমেশরনগর
িবমানবন্দর
এলাকার
ক্যাম্েপ
পাকেসনােদর হােত িনর্মম িনর্যাতেনর পর পাক েসনােদর গুিলেত শহীদ
হন েসানাপুর গ্রােমর প্রতাপ চন্দ্র পাল ও িপযুষ কান্িত পাল।
তােদরেক শহীদ মুক্িতেযাদ্ধা িহেসেব আেজা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃিত
েদওয়া হয়িন। আিম তােদর স্বীকৃিত েদওয়ার আেবদন জানাচ্িছ।

কমলগঞ্জ উপেজলা িনর্বাহী অিফসার (ইউএনও) আেশকুল হক জানান,
মুক্িতেযাদ্ধা িবষয়ক মন্ত্রণালয় চািহত শহীদ মুক্িতেযাদ্ধােদর
তািলকায় অন্তর্ভুক্িতর জন্য শহীদ প্রতাপ চন্দ্র পাল ও িপযুষ
কান্িত পাল এর িবষেয় প্রিতেবদন পাঠােনা হেয়েছ। মন্ত্রণালয় েথেক
যাচাই বাচাই েশেষ প্রেয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হেব।

কমলগঞ্েজ ৩০নেভম্বর মিণপুরীেদর
রাস উৎসব সীিমত পিরসের
কমলকন্ঠ িরেপার্ট ।। িসেলেটর ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্িবক প্রান্িতক
জনেগাষ্ঠীর
অন্যতম
িবশ্বনন্িদত
সাংস্কৃিতক
ধারক
মিণপুরী
সম্প্রদােয়র বৃহত্তম ধর্মীয় ও ঐিতহ্যবাহী উৎসব মহারাসলীলা
েসামবার ৩০ নেভম্বর েমৗলভীবাজােরর কমলগঞ্জ উপেজলার মাধবপুর ও
আদমপুেরর অনুষ্িঠত হেত যাচ্েছ।

কমলগঞ্েজর আদমপুর ও মাদবপুর এলাকার মুিণপুরী পাড়ায় জমকােলা
আেয়াজেন রাস লীলা উৎসবিট আেয়াজন করা হয়। কেরানার কারেন এবার ঘটেব
না লক্ষািধক দর্শনার্থীর আগমন, থাকেব না অন্যান্য সমেয়র মত
জনস্েরাত। প্রিতবছর এ উৎসেব প্রায় ২ লক্ষািধক দশর্নার্থীর সমাগম
ঘেট বেল আেয়াজকরা জানান। এবছর কমলগঞ্েজর মাধবপুর েজাড় মন্ডেপ
পূর্ণ হচ্েছ ১৭৮তম রাস উৎসব। মাধবপুেরর রাসেমলার আেয়াজক হচ্েছ
মিণপুরী মহারাসলীলা েসবা সংঘ। মিণপুরী িবষ্ণুপ্িরয়া সম্প্রদায়।

েসামবার দুপুের উৎসবস্থল মাধবপুেরর িশববাজার উন্মুক্ত মঞ্চ
প্রাঙ্গেণ হেব েগাষ্ঠলীলা বা রাখাল নৃত্য। রােত েজাড়া মন্ডেপ
রােসর মূল প্রাণ মহারাসলীলা। তুমুল ৈহৈচ, আনন্দ উৎসাহ ঢাক-েঢাল,

েখাল-করতাল আর শঙ্খ ধ্বনীর মধ্য িদেয় িহন্দু ধর্েমর অবতার পুরুষ
শ্রীকৃষ্ণ ও তার সখীেদর লীলােক িঘের এই একিট িদন বছেরর আর সব িদন
েথেক িভন্ন আেমজ িনেয় আেস কমলগঞ্জবাসীর জন জীবেন। মুিণপুরী
নৃত্েযর সােথ রাসলীলার িনত্য অঙ্গাঙ্গীভােব জিড়ত। তা উপেভাগ
করেত েদশও িবেদেশর িবিভন্ন দর্শনার্থী উপস্িথত হন কমলগঞ্েজর
মিনপুরী পাড়ায়। কমলগঞ্েজর মাধবপুর েজাড়ামন্ডপ ও আদমপুর এলাকায়
রেয়েছ মিনপুরী কমপ্েলক্স। ২িট স্থােনর প্রিতবছর জমকােলা আেয়াজেন
উৎসবিট উদযািপত হয় । তেব এিট এবার সীিমত আকাের।

প্রিত বছর কারিতকী পুরিণমা িতিথেত এ রাসলীলা উদযাপন করা হয়।
রাসলীলা উৎসেব অংশগ্রহণকারী িশল্পীরা দীর্ঘ ১ মাস ধের গুরুজীর
কাছ েথেক নৃত্য প্রিশক্ষণ েনন।

রাসনৃত্য েগালাকার মন্ডেপ কখনও একক,কখনও দ্ৈবত এবং কখনও দলেবঁেধ
পিরেবিশত হয়। রাসনৃত্েযর মূল িবষয় বস্তু হেলা রাধা ও তার সখােদর
িনেয়। এ নৃত্েয রাধা-কৃষ্েণর প্েরেমর শুরু, মান-অিভমান এবং েশেষ
িমলন েদখােনা হয়।

অসহায় মুক্িতেযাদ্ধা পিরবােরর
পােশ কমলগঞ্েজর ইউএনও
কমলকন্ঠ িরেপার্ট ।। েমৗলভীবাজােরর কমলগঞ্জ উপেজলার রিহমপুর
ইউিনয়েনর কােলঙ্গা গ্রােমর প্রয়াত অসহায় মুক্িতেযাদ্ধা শিফক
িময়ার মৃত্যুর পর েথেক তার পিরবার অসহায় হেয় মানেবতর ভােব
জীবনযাপন করিছল। মুক্িতেযাদ্ধার প্রাপ্ত ভাতার ওপর িনর্ভর কের
একমাত্র েছেল ও তার স্ত্রীেক িনেয় জরাজীর্ণ ঘের বসবাস করিছেলন
মুক্িতেযাদ্ধার স্ত্রী আিজরুন েবগম।

প্রয়াত মুক্িতেযাদ্ধা শিফক িময়ার স্ত্রী সন্তান ও পিরবার
সদস্যেদর অসহায়ত্েবর িবষয়িট গণমাধ্যেম জানেত েপের প্রধানমন্ত্রীর
বরাদ্দকৃত
অসচ্ছল বীরমুক্িতেযাদ্ধােদর জন্য আবাসন প্রকল্েপর
আওতায় একিট ঘর ৈতির কের েদয়া হেব বেল জািনেয়েছন কমলগঞ্জ উপেজলা
িনর্বাহী অিফসার আেশকুল হক।

বুধবার (১১ নেভম্বর) সেরজিমেন িগেয় এ পিরবােরর অসহায়ত্ব ও তােদর
জরাজীর্ণ ঘরিট প্রত্যক্ষ কেরন কমলগঞ্জ উপেজলা িনর্বাহী অিফসার
আেশকুল হক।

এ সময় িতিন জানান,একিট জাতীয় ৈদিনেক পিরবারিটর করুণ কািহনী
প্রকাশ হেল েজলা প্রশাসক মীর নািহদ আহসান-এর দৃষ্িটেগাছর হয়।
উনার
িনেদর্শনায়
মরহুম
বীর
মুক্িতেযাদ্ধার
স্ত্রীেক
প্রধানমন্ত্রীর বরাদ্দকৃত একিট ঘর প্রদােনর ব্যবস্থা কের েদওয়া
হেব বেল িসদ্ধান্ত েনয়া হেয়েছ।

উল্েলখ্য,গত
৪
নেভম্বর
প্রকািশত
সংবােদ
উল্েলখ
করা
হয়
েমৗলভীবাজােরর কমলগঞ্জ উপেজলার রিহমপুর ইউিনয়েনর কােলঙ্গা গ্রােম
জরাজীর্ণ ঘের ঢুেক পড়া বৃষ্িটর পািনর মধ্েযই পিরবার-পিরজন িনেয়
মানেবতর জীবনযাপন করেছ এক মুক্িতেযাদ্ধার পিরবার। িটেনর ৈতির

একমাত্র জরাজীর্ণ ঘের েভাগান্িত িনেয় চলেছ তােদর বসবাস।

কমলগঞ্জ উপেজলার রিহমপুর ইউিনয়েনর কােলঙ্গা গ্রােমর প্রয়াত বীর
মুক্িতেযাদ্ধা
শিফক
িময়ার
বািড়।
স্বামীর
মৃত্যুর
পর
মুক্িতেযাদ্ধা ভাতার টাকা
িদেয় চলেছ স্ত্রী আিজরুন েবগেমর পিরবার। েছেল কামাল িময়া ও
পুত্রবধূেক িনেয় সংসার আিজরুন েবগেমর। বািড়েত িটেনর ৈতির
একিটমাত্র ঘর বসবােসর অনুপেযাগী। িকন্তু কেয়কিদেনর বৃষ্িটপােত
েসিট েবহাল দশায় পিরণত হেয়েছ।

মুক্িতেযাদ্ধা মরহুম শিফক িময়ার েছেল কামাল িময়া বেলন, আমরা
অত্যন্ত গিরব শ্েরিণর মানুষ। িদন আিন িদন খাই। বািড়র একমাত্র
ঘরিট েবহাল হওয়ায় অিতকষ্েট িদন পার করিছ। সরকার কর্তৃক
মুক্িতেযাদ্ধােদর জন্য বরাদ্দকৃত বািড়র জন্য আেবদনও কেরিছ। একজন
অসহায় মুক্িতেযাদ্ধার পিরবােরর সদস্য িহেসেব এ িবষেয় প্রশাসেনর
আশু হস্তক্েষপ কামনা কেরিছ

সংশ্িলষ্ট

প্রশাসন

অসহায়

এই

মুক্িতেযাদ্ধা

পিরবারেক

শান্িতেত

ঘুমােনার ব্যবস্থা কের েদেবন- এমনিট প্রত্যাশা মুক্িতেযাদ্ধা
মরহুম শিফক িময়ার স্ত্রী আিজরুন েবগেমর। েসই সঙ্েগ দ্রুত স্থায়ী
আবাসেনর
েবগম।

জন্য

প্রধানমন্ত্রীর

হস্তক্েষপ

কামনা

কেরেছন

আিজরুন

কান্নাজিড়ত কন্েঠ িতিন বেলন, আমার স্বামীর আশা পূরণ হেলা না। এর
আেগই িতিন মারা যান। একিট পাকা ঘর িনর্মাণ হেল আমার স্বামীর
আত্মা শান্িত পােব।

স্থানীয়
আেরক
মুক্িতেযাদ্ধা
আব্দুল
আলী
বেলন,
মরহুম
মুক্িতেযাদ্ধা শিফক িময়ার বসবাস করার ঘরিট এেকবাের জরাজীর্ণ
অবস্থায় আেছ। এখােন বসবাস করা খুব কিঠন আর কষ্েটর।

এ ব্যাপাের রিহমপুর ইউিনয়েনর ওয়ার্ড সদস্য মুিজবুর রহমান মুিজব
বেলন, তােদর ঘেরর েবহাল অবস্থার কথা আিম েজেনিছ। সরকােরর পক্ষ
েথেক একিট ঘর িনর্মাণ কের েদওয়ার দািব জানাচ্িছ।

এ
িবষেয়
উপেজলা
িনর্বাহী
কর্মকর্তা
আেশকুল
হক
বেলন,
প্রধানমন্ত্রীর বরাদ্দকৃত অসচ্ছল বীর মুক্িতেযাদ্ধােদর জন্য
আবাসান প্রকল্েপর আওতায় একিট ঘর এেসেছ তাই তার আওতায় আিম উপেজলা
প্রশাসেনর পক্ষ েথেক ঘরিট ৈতির কের েদব।

কমলগঞ্েজ সােবক ইউিপ সদস্েযর
উপর
হামলাকারীেক
গ্েরফতােরর
দাবীেত মানববন্ধন
কমলকন্ঠ িরেপার্ট।।

েমৗলভীবাজােরর কমলগঞ্েজ পূর্ব িবেরােধর েজর ধের সন্ত্রাসী হামলায়
সােবক ইউিপ সদস্যা, আওয়ামীলীগ েনত্রী নুরজাহান ইসলাম গুরুতর আহত
হওয়ার প্রিতবােদ ও হামলাকারীেক অিবলম্েব গ্েরফতােরর দাবীেত
উপেজলা মুক্িতেযাদ্ধা সন্তান কমান্ড ও এলাকাবাসীর উদ্েযােগ
মানববন্ধন ও প্রিতবাদ সভা অনুষ্িঠত হেয়েছ। মঙ্গলবার (৩ নেভম্বর)
িবকাল ৪টায় শহীদনগর বাজাের পতনউষার ইউিনয়ন পিরষদ কার্যালেয়র
সম্মুেখ ঘন্টাব্যাপী এ মানববন্ধন ও প্রিতবাদ সভা হয়। মানবন্ধেন
বক্তারা হামলাকারীেক অনিতিবলম্েব গ্েরপ্তার কের িবচােরর আহতায়
আনেত হেব। ৭২ ঘন্টার মধ্েয গ্েরফতার না করেল বৃহত্তর আন্েদালেনর
কথাও বেলন বক্তারা।

উপেজলা মুক্িতেযাদ্ধা সন্তান কমান্ড এর সভাপিত আিজজুর রহমােনর
সভাপিতত্েব ও ইউিপ সদস্য নারায়ণ মল্িলক সাগেরর পিরচালনায়
মানবন্ধেন বক্তব্য রােখন কমলগঞ্জ উপেজলা পিরষেদর মিহলঅ ভাইস
েচয়ারম্যান িবলিকস েবগম, ওয়ার্কার্স পার্িটর েকন্দ্রীয় সদস্য
কমেরড
িসকন্দর
আলী,
অধ্যক্ষ
নুরুল
ইসলাম,
পতনউষার
ইউিপ
েচয়ারম্যান প্রেকৗশলী তওিফক আহমদ বাবু, বীর মুক্িতেযাদ্ধা িনর্মল
দাস, প্রভাষক েমা: আব্দুল আহাদ, প্রভাষক শাহাজান মািনক, িবএনিপ
েনতা অিল আহমদ খান, ওমর মাহমুদ আনসারী, মাওলানা আব্দুল মুিহত
হাসানী, ইউিপ সদস্য আিশক িময়া, ফিটকুল ইসলাম রাজু, শাহাজান আহমদ,
আহত আওয়ামীলীগ েনত্রীর েছেল যুবলীগ েনতা বদরুল ইসলাম রুেবল
প্রমুখ। এ সময় উপস্িথত িছেলন মুক্িতেযাদ্ধা সংসদ সন্তান কামান্ড
সন্েমলন প্রস্তুিত কিমিট েমৗলভীবাজার েজলা শাখার সদস্য সিচব েমা.
শাহাজান, মুক্িতেযাদ্ধা সংসদ সন্তান কামান্ড জুিড় উপেজলার
সভাপিত জুেবর আহমদ জবলু, মুক্িতেযাদ্ধা সংসদ সন্তান কামান্ড
কুলাউড়া
উপেজলার
সদস্য
সিচব
সালাউদ্িদন
আহমদ,
উপেজলা
স্েবচ্ছােসবক লীগ সম্পাদক মাহমুদুর রহমান আলতা, আিসফ েনওয়াজ রিন,
কামরান আহমদ, আব্দুল কািদর সাজু, যুবলীগ েনতা আবুল বশর িজল্লুল,
আব্দুল ওয়াদুদ িরপন, শামসুর রহমান, হুমাযুন কিবর, আিছর আলীসহ
এলাকার িবপুল সংখ্যক নারী-পুরুষ।

মানববন্ধেন বক্তারা পতনঊষার ইউিনয়েনর সােবক ইউিপ সদস্যা,
আওয়ামীলীগ েনত্রী নুরজাহান ইসলাম এর উপর সন্ত্রাসী হামলাকারীেক
বক্তারা বেলন, হামলাকারীেক অনিতিবলম্েব গ্েরপ্তার কের িবচােরর
আহতায় আনেত হেব। ৭২ ঘন্টার মধ্েয গ্েরফতার না করেল বৃহত্তর

আন্েদালেনর কথাও বেলন বক্তারা। এ সময় বড় েমেয় িরপা েবগম মােয়র
উপর হামলার িবচার েচেয় কান্নায় েভঙ্েগ পেড়ন।

উল্েলখ্য, গত ২০ অক্েটাবর িবকােল জিম সংক্রান্ত িবেরােধর েজর ধের
পতনঊষার ইউিনয়েনর ধুপািটলা গ্রােমর করামত উল্যার েছেল প্রবাস
েফরত জিসম িময়া (৪২) েলাহার রড িদেয় উপর্যুেপাির আঘাত কের
প্রবাসী মুক্িতেযাদ্ধা নজরুল ইসলােমর স্ত্রী, সােবক মিহলা ইউিপ
সদস্য, আওয়ামীলীগ েনত্রী নুরজাহান ইসলাম (৫৮)েক রক্তাক্ত জখম কের
গুরুতর আহত কের। পের স্থানীয়রা উদ্ধার কের প্রথেম েমৗলভীবাজার
সদর হাসপাতােল ও পের িসেলট ওসমানী েমিডক্যাল কেলজ হাসপাতােল
ভর্িত করা হয়। এ ঘটনায় কমলগঞ্জ থানায় একিট মামলা দােয়র করা হেল
১৪িদেনও হামলাকারীেক গ্েরফতার হয়িন।
কমলগঞ্জ থানার ওিস আিরফুর রহমান বেলন, এ ঘটনায় মামলা হেয়েছ।
ঘটনার পর েথেক হামলাকারী পলাতক রেয়েছ। তােক ধরেত সর্ব্েবাচ্চ
েচষ্ঠা চালােনা হচ্েছ।

