েমৗলভীবাজাের েজল হত্যা িদবেস
চারেনতার প্রিত শ্রদ্ধা িনেবদন

কমলকন্ঠ িরেপার্ট।।
েমৗলভীবাজাের েজল হত্যা িদবেস জািতর িপতা বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর
রহমান ও জাতীয় চার েনতার প্রিতকৃিতেত শ্রদ্ধা িনেবদন কেরেছন েজলা
আওয়ামী লীগসহ অঙ্গ সংগঠন।
মঙ্গলবার
(৩
নেভম্বর)
সকােল
েপৗরসভা
িমলনায়তেন
তাঁেদর
প্রিতকৃিতেত প্রথেম ফুেলল শ্রদ্ধা িনেবদন কেরন েমৗলভীবাজার-৩
আসেনর সংসদ সদস্য ও েজলা আওয়ামীলীগ সভাপিত েনছার আহমদ এবং েজলা
পিরষদ নব িনর্বািচত েচয়ারম্যান ও েজলা আওয়ামীলীগ সাধারণ সম্পাদক
িমছবাহুর রহমানসহ আওয়ামীলীগ, অঙ্গ সংগঠেনর েনতা কর্মীরা।
তাছাড়া সদর উপেজলা আওয়ামীলীগ, েজলা আওয়ামী যুবলীগ, স্েবচ্ছােসবক
লীগ, ছাত্রলীগসহ সহেযাগী সংগঠন জাতীয় চার েনতার প্রিতকৃিতেত ফুল
িদেয়
শ্রদ্ধা
িনেবদন
কেরেছন।
পের
েপৗর
িমলনায়তেন
েজলা
আওয়ামীলীেগর উদ্েযােগ এক আেলাচনা সভা অনুষ্িঠত হয়।
বাংলােদেশর মুক্িতযুদ্েধর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা জাতীয় চার
েনতােক ১৯৭৫ সােলর ৩ নেভম্বর ঢাকা েকন্দ্রীয় কারাগাের নৃশংসভােব
হত্যা করা হেয়িছল।

শ্রীমঙ্গেল মঙ্গলচন্ডী মন্িদের
শুরু হেয়েছ নবদুর্গা পূজা

কমলকন্ঠ িরেপার্ট ।। েমৗলভীবাজােরর শ্রীমঙ্গেল দুইশত বছেরর
প্রাচীন মঙ্গলচন্ডী মন্িদের চলেছ ৯িদন ব্যাপী নবদুর্গা পূজা।
৯িদেন েদবীর ৯িট রুেপর পূজা করা হচ্েছ। সাির সািরভােব সািজেয়
রাখা হেয়েছ েদবী দূর্গার ৯িট রুেপর ৯িট প্রিতমা। ঢােকর তােল
েমািহত হচ্েছ পূজা মন্ডপ। িবশ্ব মহামাির কেরানা ভাইরাস েথেক
রক্ষা, িনেজর ও েদেশর মঙ্গল কামনায় েদবীর চরেণ অঞ্জিলও িদচ্েছন
ভক্তরা।
গত শিনবার সকােল েমৗলভীবাজােরর শ্রীমঙ্গল উপেজলার ইছামিত চা
বাগােনর েভতের মঙ্গলচন্ডী মন্িদের ৯িদন ব্যাপী এই নবদুর্গা
পুজািট েদবী দূর্গার ৈশলপুত্রী রুেপর পূজা করার মাধ্যেম শুরু হয়।
এভােব
েপৗরািনক
িনয়ম
অনুযায়ী
আগামী
নবমী
িতিথ
পর্যন্ত
ব্রহ্মচািরণী, চন্দ্রঘন্টা, কুষ্মান্ডা, স্কন্ধমাতা, কাত্যায়নী,
কালরাত্রী, মহােগৗরী ও িসদ্িধদাত্রী রূেপ পূজা করা হেব।
বাংলােদেশর একমাত্র আগাম নবদুর্গা পূজা িহেসেব পালন হেয় আসেছ।
এবার তােদর দশম বােরর আেয়াজন।

সাধারনত শারদীয় দূর্গা পূজা ষষ্িট িতিথেত শুরু হেয় দশমীেত েশষ
হয়। িকন্তু এই পূজা মন্িদের একটু ব্যিতক্রম আেয়াজেন দূর্গা েদবীর
৯িট রুেপর পূজা করা হয় েদবীপক্েষর ৯িদেন। তাই েদেশর িবিভন্ন
স্থান েথেক শ’শ’ ভক্ত এ পূজা েদখেত আেসন।
শ্রী শ্রী মঙ্গলচন্ডী েসবাশ্রম পূজা উদযাপন পিরষেদর পিরমল েভৗিমক
ও পুেরািহত কাজল চক্রবর্তী জানান, এ েদবস্থলিট সর্বািধক প্রাচীন
স্থাপনা িহেসেব পিরিচত। এখােন রেয়েছ মঙ্গলচন্ডী েদবীর থিল। অেনেক
শ্রীমঙ্গল নােমর উৎপত্িতও এই শ্রীশ্রী মঙ্গলচন্ডীর থিল েথেক
হেয়েছ বেল মত প্রকাশ কেরন। ওই ঐিতহািসক স্থানিটেক ধের রাখেত এবার
দশমবােরর মেতা পূজার আেয়াজন করা হেয়েছ।
িতিন বেলন, েদবী দুর্গার ৯িট রূপেক েবাঝােনার জন্য মূলত নবদুর্গা
বলা হয়। শরৎকােল ৯ িদেন প্রিতিদন েদবী দুর্গার এই ৯ রূেপর এক
একজনেক পূজা করা হয়। এর আেগ ২০১১ সােল এই পূজা এখােন শুরু হেয়িছল
এখনও েসইভােব পূজা চলেছ।

আজ মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র িসংেহর
২২২তম িতেরাভাব িদবস

কমলকন্ঠ িরেপার্ট :: আজ মিণপুরািধ ভক্ত রাজর্িষ ভাগ্যচন্দ্র
িসংেহর ২২২তম িতেরাভাব মেহাৎসব। ৈচতন্যধাম নবদ্বীেপর সঙ্েগ

মিণপুরেক এক সুেতায় েবঁেধিছেলন মিণপুেরর রাজা ভাগ্যচন্দ্র। সময়টা
১৭৯৮। পরম ৈবষ্ণব মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র রাজকুমারী িবম্বাবতীেক
সঙ্েগ িনেয় নবদ্বীেপ প্রিতষ্ঠা করেলন অনু মহাপ্রভুর িবগ্রহ।
নিদয়ার িসংহাসেন তখন মহারাজ ঈশ্বরচন্দ্র। ১৭৯৪ সােল নবদ্বীেপর
দক্িষণ প্রান্েত গঙ্গার ধাের গেড় উেঠেছ মিণপুেরর তীর্থযাত্রীেদর
জন্য যাত্রীিনবাস। স্থািপত হেয়েছ রাধারমণ িবগ্রহ।
যিদও মিণপুেরর সঙ্েগ বঙ্গেদেশর েযাগসূত্রিট বহু প্রাচীন। মিণপুের
ৈবষ্ণব ধর্মমত প্রচােরর কাজিট শুরু কেরিছেলন নেরাত্তম দাস ঠাকুর।
েখতুির মেহাৎসব পরবর্তী সমেয়। মহারাজ ভাগ্যচন্দ্েরর হাত ধের েসই
সম্পর্ক আরও িনিবড় হয়। তখন নবদ্বীেপ প্রকাশ্েয মহাপ্রভু
েসবাপুেজা একরকম িনিষদ্ধ িছল। মহারাজা ভাগ্যচন্দ্র মহাপ্রভুর
িবগ্রহ প্রিতষ্ঠা কের মহাসমােরােহ মহাপ্রভুর েসবাপুেজা শুরু
কেরন। মিণপুররাজেক েস সমেয় ব্িরিটশরাও সমীহ করত। েগৗড়ীয় ৈবষ্ণব
সমাজ তাঁেক ‘রাজর্িষ’ সম্মােন ভূিষত কের।
এরপর নবদ্বীেপ এেক এেক গেড় ওেঠ মিণপুর রাজবািড়, অনু মহাপ্রভুর
মন্িদর। নবদ্বীেপ িবগ্রহ প্রিতষ্ঠার পের মাত্র কেয়ক মাস জীিবত
িছেলন মহারাজ। মুর্িশদাবােদর িজয়াগঞ্েজ িছল তাঁর গুরুপাট। ১৭৯৯
সােল েসখােনই প্রয়াত হন মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র। মিণপুর রাজবািড়র
এমন
ইিতহাস
বলিছেলন
গেবষক
প্রবীর
ভট্টাচার্য।
উপলক্ষ
ভাগ্যচন্দ্েরর িতেরাধান স্মরণ অনুষ্ঠান।
তাঁর িতেরাধান িতিথেক িঘের নবদ্বীপ মিণপুর রাজবািড়েত চার িদেনর
স্মরণ উৎসব অনুষ্িঠত হচ্েছ। এ
িতেরাভােবর ২২২তম বর্ষ। শ্রীশ্রী

বছর রাজর্িষ ভাগ্যচন্দ্েরর
অনুমহাপ্রভু েসবােয়ত সিমিতর

আেয়াজেন ওই স্মরণ উৎসেব েযাগ িদেত নবদ্বীেপ
মিণপুেরর িবিশষ্ট ব্যক্িতত্ব-সহ কেয়কেশা মানুষ।

উপস্িথত

হেয়েছ

আজ ভাষা সংগ্রামী কমেরড মিফজ

আলীর মৃত্যু বার্িষকী

কমলকন্ঠ িরেপার্ট ।। আজ ভাষা সংগ্রামী, প্রখ্যাত রাজনীিতিবদ, চা
শ্রিমক েনতা, িশক্ষািবদ, েলখক-সাংবািদক এবং ইত্েতফাক কমলগঞ্জ
প্রিতিনিধ নূরুল েমাহাইমীন িমল্টন এর িপতা কমেরড মিফজ আলীর ১২তম
মৃত্যু বার্িষকী। তাঁর মৃত্যু বার্িষকী পালন উপলক্েষ বাংলােদশ
ট্েরড ইউিনয়ন সংঘ েমৗলভীবাজার েজলা কিমিটর উদ্েযােগ আজ ১০
অক্েটাবর শিনবার সকাল ১০টায় ধূপািটলাস্থ প্রয়ােতর সমািধস্থেল
পুষ্পস্তবক অর্পন েশেষ আেলাচনা সভা ও পািরবািরক উদ্েযােগ েদায়া
মাহিফেলর অেয়াজন করা হেয়েছ।
মিফজ আলী বাংলােদশ ট্েরড ইউিনয়ন সংেঘর েকন্দ্রীয় সহ-সভাপিত,
েমৗলভীবাজার েজলা কিমিটর সভাপিত, জাতীয় গণতান্ত্িরক ফ্রন্ট
(এনিডএফ) এর েকন্দ্রীয় সদস্য িছেলন। িতিন ৫২’র ভাষা আন্েদালন
েথেক শুরু কের বাম রাজৈনিতক েনতা, বািলিশরাসহ িবিভন্ন কৃষক
আন্েদালন, চা শ্রিমক আন্েদালেন েনতৃত্ব েদন। একাধাের েলখকসাংবািদক ও িশক্ষকতা েপশায়ও িনেয়ািজত িছেলন। ১৯৫৪, ১৯৬০, ১৯৬৪,
১৯৬৫, ১৯৬৭, ১৯৬৯ ও ১৯৭২ সােল রাজৈনিতক কারেণ িবিভন্ন মামলায়
িতিন দীর্ঘ ৬ বছর রাজবন্দী িহসােব কারাবরন কেরন।
কমলগঞ্জ থানার ধূপািটলা গ্রােমর একিট সম্রান্ত পিরবাের ১৯২৭
সােলর ১০ িডেসম্বর মিফজ আলীর জন্ম। ২০০৮ সেনর ৩০েশ আগষ্ট
কুলাউড়ার একিট কৃষক সভা েথেক েফরার পেথ িনজ বািড়র সম্মুেখ

দুর্ঘটনা কবিলত হন। িসেলট ওসমানী েমিডেকল কেলজ হাসপাতােল
িচিকৎসারত ১০ অক্েটাবর েভার রােত েশষ িন:শ্বাস ত্যাগ কেরন।

মিণপুরী
লিলতকলা
একােডমী
পিরদর্শেন
সাংস্কৃিতক
িবষয়ক
প্রিতমন্ত্রী

কমলকন্ঠ িরেপার্ট ।। েমৗলভীবাজােরর কমলগঞ্জ উপেজলার মাধবপুর
ইউিনয়নস্থ িশব বাজাের িনর্মাণাধীন মিণপুরী লিলতকলা একােডিমর
প্রিশক্ষণ েসন্টার, প্রশাসিনক ভবন, েগস্ট হাউজ ও ডর্িমটির
িবল্ডীং িনর্মাণ শীর্ষক প্রকল্েপর অগ্রগিত পিরদর্শন ও সুধীবৃন্দ
ও সাংস্কৃিতক ব্যক্িতগেণর সঙ্েগ মতিবিনময় কেরেছন বাংলােদশ
সরকােরর সংস্কৃিত িবষয়ক মন্ত্রণালেয়র মাননীয় প্রিতমন্ত্রী েক এম
খািলদ এমিপ।
শুত্রুবার ৯ অক্েটাবর েবলা ১১টায় প্রকল্েপর অগ্রগিত পিরদর্শন
েশেষ মতিবিনময় সভায় েজলা প্রশাসক মীর নািহদ আহসান এর সভাপিতত্েব
সম্মািনত অিতিথ িছেলন বীর মুক্িতেযাদ্ধা উপাধ্যক্ষ ড. েমাঃ

আব্দুস শহীদ এমিপ, িবেশষ অিতিথ িছেলন উপেজলা পিরষদ েচয়ারম্যান
অধ্যাপক েমাঃ রিফকুর রহমান, জনসংেযাগ কর্মকর্তা ফয়সাল হাসান,
প্রিতমন্ত্রীর সহধর্িমনী ডক্টর েসােহলা আক্তার, উপেজলা িনর্বাহী
অিফসার আেশকুল হক প্রমুখ।

কুিশয়ারা
নদীেত
ঐিতহ্যবািহ
েনৗকা
বাইচ
প্রিতেযাগীতা
অনুষ্িঠত

কমলকন্ঠ িরেপার্ট ।। েমৗলভীবাজােরর েশরপুের কুিশয়ারা নদীেত
গ্রামবাংলার ঐিতহ্যবািহ েনৗকা বাইচ প্রিতেযাগীতা অনুষ্িঠত হেয়েছ।
দর্শকেদর করতালী আর বাদ্যযন্ত্েরর ধ্বিন ও ৈবঠার তােল তােল অনন্য
েঢউ েখেল কুিশয়ারা নদী তীেরর মানুেষর মধ্েয। েঢাল ও তবলার তাল,
আর ৈবঠার স্পন্দেনর মূর্হুমূর্হু তরঙ্গ দর্শেকর মেন আনন্েদর েঢউ
েতােল। এমন দৃশ্য েদখেত েমেল নদীর দুই পােড়র মানুেষর মধ্েয।
বৃহস্পিতবার ৮ অক্েটাবর িবেকেল ৪ েজলার েমাহনা েশরপুের েনৗকা

বাইচ প্রিতেযািগতা উপেভাগ করেত নদীর দুই পােড় েজােড়া হন প্রায়
অর্ধ লক্ষািধক মানুষ। হামরকুনা-ব্রাম্মণ গ্রাম যুব সমাজ আেয়াজেন
অনুষ্িঠত এ েনৗকা বাইচ প্রিতেযািগতায় িসেলট িবভােগর ৪িট েজলা
েথেক ১৪িট েনৗকা অংশ েনয়।
প্রিতেযাগীতা েশেষ প্রধান অিতিথ িহেসেব িবজয়ীেদর মধ্েয পুরস্কার
িবতরণ কেরন ঢাকা উত্তর িসিট কর্েপােরশন েময়র আিতকুল ইসলাম। এ সময়
িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপস্িথত িছেলন েমৗলভীবাজার সদর উপেজলা
েচয়ারম্যান ও িদ েমৗলভীবাজার েচম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাট্িরর
সভাপিত েমাঃ কামাল েহােসন, অিতিরক্ত েজলা প্রশাসক সার্িবক
মামুনুর রশীদ, উপেজলা িনর্বাহী অিফসার েমাঃ শিরফুল ইসলাম,
খিললপুর ইউিনয়ন পিরষদ েচয়ারম্যান অরিবন্দ েপাদ্দার বাচ্চু,
খিললপুর ইউিনয়ন আওয়ামীলীগ সহ-সভাপিত অিলউর রহমান, সহ-সভাপিত
আশরাফ আলী খাঁন সহ অন্যান্যরা।
সার্িবক পিরচালনায় িছেলন, েমাঃ হায়দর আলী, েমাঃ খােলদ আহমদ, েমাঃ
ইউনুছ িময়া, েমাঃ নািছর িময়া, েমাঃ মািহ। ধারাভাষ্য িনেয়ািজত
িছেলন আলী েহােসন রানা ও জুেয়ল আহমদ নুর।
েনৗকা

বাইচ

প্রিতেযাগীতা

দূপুর

২

ঘিটকা

েথেক

শুরু

হয়

এবং

সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত চেল। কুিশয়ারা নদীর আলীপুর েথেক েশরপুর
লঞ্চ ঘাট পর্যন্ত প্রায় ২ িকঃিমঃ এলাকায় এ েদৗড় অনুষ্িঠত হয়।
প্রিতেযাগীতায় প্রথম স্থান অিধকার কের হিবগঞ্জ েজলার নবীগঞ্েজর
সাজু শাহ্ তরী, ২য় স্থান অিধকার কের সুনামগঞ্েজর েসানার বাংলা ও
৩য় স্থান অিধকার কের হিবগঞ্জ েজলার নবীগঞ্েজর উড়াল পবন। ১ম
পুরষ্কার েদয়া হয় ফ্িরজ, ২য় ও ৩য় পুরষ্কার েদয়া হয় এলইিড িটিভ।
পৃথক ভােব অনুষ্ঠােন ঢাকা উত্তর িসিট কর্েপােরশন েময়র আিতকুল
ইসলাম েনৗকা বাইচ প্রিতেযাগীতা উপেভােগ অনুপ্রািনত হেয় ব্যক্িতগত
ভােব পুরষ্কার িহেসেব িবজয়ী ১ম স্থান ২৫ হাজার টাকা, ২য় স্থান ১৫
হাজার টাকা ও ৩য় স্থান অিধকািরেক ১০ হাজার টাকা েদন।

‘ক্ষণজন্মা
পুরুষ
আঃ
মাষ্টার
েবঁেচ
থাকেবন
কর্েমর মাধ্যেম’

নূর
তাঁর

কমলকন্ঠ িরেপার্ট ।। েমৗলভীবাজােরর কমলগঞ্েজর গ্রামীণ জনপেদর
বহুমুখী প্রিতভার অিধকারী জনকল্যােণ িনেবিদত এক মানবদরদী,
মুক্িতযুদ্েধর সংগঠক, প্রবীন আওয়ামীলীগ েনতা, িশক্ষানুরাগী,
সািলশ িবচারক সদ্য প্রয়াত আব্দুন নূর মাষ্টার স্মরেণ নাগিরক
েশাকসভায় বক্তারা বেলেছন, ক্ষণজন্মা পুরুষ আং নূর মাষ্টার েবঁেচ
থাকেবন তাঁর কর্েমর মাধ্যেম। িতিন এলাকার িশক্ষার প্রসাের কাজ
কেরেছন আমৃত্যু। তাঁর কােজর মাধ্যেম েবঁেচ থাকেবন িতিন।”
সদ্য প্রয়াত এই গুণী ব্যক্িত আং নূর মাষ্টার নাগিরক েশাকসভা
কিমিটর আেয়াজেন গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পতনঊষার মাইজগাঁও সরকাির
প্রাথিমক িবদ্যালয় মােঠ নাগিরক েশাকসভা’র আেয়াজন কের। অনুষ্ঠােন
প্রধান আেলাচক িহেসেব উপস্িথত িছেলন জাতীয় সংসেদর সােবক িচফ হুইপ
ও অনুিমত িহসাব সম্পর্িকত স্থায়ী কিমিটর সভাপিত, মুক্িতেযাদ্ধা
উপাধ্যক্ষ ড, েমা, আব্দুস শহীদ এমিপ।
আং নূর মাষ্টার নাগিরক েশাকসভা কিমিটর আহবায়ক পতনঊষার ইউিপ
েচয়ারম্যান প্রেকৗশলী তওিফক আহমদ বাবুর সভাপিতত্েব ও সদস্য সিচব
কমেরড িসকন্দর আলীর সঞ্চালনায় আেলাচনায় অংশ েনন কমলগঞ্জ থানার
ওিস আিরফুর রহমান, উপেজলা িবআরিডিবর সােবক েচয়ারম্যান ইমিতয়াজ
আহেমদ বুলবুল, অধ্যক্ষ ফেয়জ আহমদ, প্রভাষক েমা: আব্দুল আহাদ,
আওয়ামীলীগ েনতা ইিলয়াছুর রহমান মহরম, িবএনিপ েনতা অিল আহমদ খান,

উপেজলা প্রাথিমক িবদ্যালয় িশক্ষক সিমিতর সভাপিত আিমনুল ইসলাম
েচৗধুরী, কিব শহীদ সাগ্িনক, ডা: রােকস েমাহান্ত, অবসরপ্রাপ্ত
িশক্ষক সােবক েমম্বার এনামুল হক, যুবলীগ েনতা শামসুর রহমান, আবুল
বশর িজল্লুর, বদরুল ইসলাম রুেবল, কিব জয়নাল আেবদীন, কমেরড আফেরাজ
আলী, মাসুক আহমদ, ছাত্রলীগ েনতা এইচ আই ইমন, মরহুম আং নূর
মাষ্টােরর েছাট েছেল ডা: কামরুল ইসলাম িশপু প্রমুখ।

েমৗলভীবাজাের
রহমােনর
৯০তম
পািলত

এম
সাইফুর
জন্মবার্িষকী

কমলকন্ঠ িরেপার্ট ।। সােবক অর্থ ও পিরকল্পনামন্ত্রী ও িবএনিপর
স্থায়ী কিমিটর সদস্য এম সাইফুর রহমােনর ৯০ তম জন্মবার্িষকী পািলত
হেয়েছ। মঙ্গলবার (৬ অক্েটাবর) বাদ েজাহার এম.সাইফুর রহমান স্মৃিত
পিরষেদর উদ্দ্েযােগ হযরত ৈসয়দ শাহ েমাস্তফা (র:)দরগাহ মসিজেদ
িমলাদ,েদায়া ও িশরণী িবতরণ করা হেয়েছ।
এরপর শহরতলীর হযরত শাহ েখায়াজ (র:) কুচারমহল হািফিজয়া মাদ্রাসায়
এিতম িশক্ষার্থীেদর িনেয় েদায়া অনুষ্িঠত হয় এবং তােদর মােঝ

দুপুেরর খাবার িবতরণ করা হয়।
িবেকেল মরহুম এম.সাইফুর রহমােনর কবর িজয়ারত েশেষ বািড়র বাংেলা
ঘেরর হলরুেম “স্মৃিত জাগািনয়া এক িকংবদন্তী পুরুষ,এম.সাইফুর
রহমান” স্মরিণকা গ্রুেপ’র েমাড়ক উন্েমাচন করা হয়।
এসময় উপস্িথত িছেলন এ.সাইফুর রহমান স্মৃিত পিরষেদর সভাপিত ৈসয়দ
েতৗিফক আহমদ, সহ সভাপিত েমা: বদরুল আলম.সাধারণ সম্পাদক এডেভােকট
েমা: আব্দুল মিতন েচৗধুরী, সােবক সভাপিত বকশী ইকবাল আহমদ, যুগ্ম
সম্পাদক েমা: আিমন উদ্িদন বাবু,যুগ্ম সম্পাদক আিজজুর রহমান মিনর
প্রমুখ।
উল্েলখ্য ২০০৯ সােলর এই িদেন এম সাইফুর রহমান েমৗলভীবাজােরর িনজ
বািড় বাহারমর্দন েথেক ঢাকায় যাওয়ার সময় ব্রাহ্মণবাড়ীয়া েজলার
ঢাকা-িসেলট মহা সড়েকর খিড়য়ালা নামক স্থােন এক মর্মান্িতক সড়ক
দূর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ কেরন।

েমৗলভীবাজােরর আগর
মানেবতর িদন যাপন

শ্রিমকেদর

কমলকন্ঠ িরেপার্ট ।। েমৗলভীবাজােরর বড়েলখায় ৈতির করা আগর ও আতর
অিতমূল্যবান। েদেশ িবেদেশ রেয়েছ এই আতেরর খুব সুখ্যািত। আতেরর
মূল্য কখেনা েকািট টাকা ছািড়েয় যায়। অথচ এ িশল্েপর েনপথ্য
কািরগরেদর জীবন-জীিবকা কেরানা কািলন সমেয় বড় কিঠন হেয় পেরেছ।
আগর ও আতর ব্যবসায়ীরা েকািট েকািট টাকার লাভ করেলও এ িশল্েপর
কািরগরেদর জীবনমােনর েকান পিরবর্তন
েফারােনা অবস্থায় কােট তােদর িদন ।

আেসিন।

নুন

আনেত

পান্তা

বাংলােদেশ প্রিত বছর বড়েলখার আগর ও আতর রপ্তািনর মাধ্যেম আয় হয়
েকািট েকািট টাকার ৈবেদিশক মুদ্রা। বর্তমােন আতেরর মূল্যবৃদ্িধ
েপেলও হুমিকর মুেখ শ্রিমকেদর জীবন ।
েমৗলভীবাজােরর সবেচেয় আতরসমৃদ্ধ উপেজলা হচ্েছ বড়েলখা। উপেজলার
সুজানগর ইউিনয়েনর প্রিতিট বািড়েত রেয়েছ আগেরর গাছ। এছাড়া েজলার
িবিভন্ন পাহািড় জনপেদ িবচ্িছন্ন ভােব আগর গাছ রেয়েছ। তেব
সুজানগেরর প্রিতিট বািড়েত আেছ আগর প্রক্িরয়াজাত করণ কারখানা। এই
সুজানগর গ্রােমর আগর শ্রিমেকর নাম সুরুজ িময়া রিহম িময়া িছদ্েদক
আলী মূলধনহীন শ্রিমকরা যুগ যুগ ধের মূল্যবান সুগন্িধ আতর ৈতির
কের আসেলও তােদর জীবেনর চাকা েথেম আেছ আিদম কােল।
প্রিতিদেনর ব্যয় িমিটেয় সামান্য পুঁিজ (টাকা) জিমেয় আগর কাঠ িকেন
আগর উড ৈতির কের িবক্ির কেরন। এেত তােদর বাড়িত িকছু আয় হয়। তেব
জীবন যাত্রার িবেশষ েকান পিরবর্তন আেস না। এ গ্রােমর হাজােরর ওপর

আগর শ্রিমক রেয়েছন।
অভাবী মানুষগুেলা েবিশর ভাগ সময় অন্েযর কাজ কের িদন কাটান। আগেরর
কাঠ েথেক কােলা ও সাদা অংশগুেলােক বাটাল িদেয় েকেট েকেট আলাদা
কেরন। সারািদন আট-দশ ঘণ্টা কাজ কের িতনশ’ েথেক সােড় িতনশ” টাকা
মজুির পান। আর বাড়িত িকছু টাকা েজাগাড় করেত পারেল িনেজরা আগর
কাঠ িকেন আগর উড ৈতির কের িডলােরর কােছ িবক্ির কের যত সামান্য
বাড়িত আয় কেরন িকছু শ্রিমক।
শ্রিমকরা জানান, সন্তানেদর েলখাপড়া, পিরবােরর খাবার খরচ ৩শ’
টাকার মজুির িদেয় চেল না। ফেল অবাব অনটেনর মধ্েযই অেনকটা যুদ্ধ
কের তােদর সংসার চালােত হয়। সন্তানেদর চািহদা েমটােত পােরন না আর
না পােরন তােদর িশক্িষত কের অন্য েপশার উপেযাগী কের গেড় তুলেতও
পারেছন না। তাই যুগ যুগ ধের পূর্ব পুরুেষর েপশােক আকেড় পের
আেছন।
কথা হয় মিরয়ম আগর আতর ইন্ডাস্ট্িরর পিরচালক সজীব আহেমেদর সােথ
িতিন বেলন, সুজানগর গ্রােম হাজােরর উপর আগর শওিমক আেছন যারা খুবই
গরীব। িদন আেন, িদন খায়। এসব শ্রিমকেদর যিদ সরকাির েকােনা
সাহায্য বা ভাতার ব্যবস্থা কের েদওয়া হেতা তাহেল তােদর জীবেন
িকছুটা সচ্ছলতা িফের আসেত পাের।
এ

িবষেয়

বড়েলখা

উপেজলা

িনর্বাহী

কর্মকর্তা

শামীম

আল

ইমরান

েসামবার বেলন, আগর শ্রামকেদর িবষয়িট এতিদন আমার দৃষ্িটেত িছল না।
আগর ও আতেরর অসহায়-অসচ্ছল শ্রিমকেদর জন্য সরকােরর পক্ষ েথেক
আর্িথক সহায়তার ব্যবস্থা েনয়া হেব।
উর্ধ্বতন কর্তৃপক্েষর দৃষ্িটেত আনেবা।

আিম

িবষয়িট

শ্রীমঙ্গেল আন্তর্জািতক
িদবস পািলত

সংশ্িলষ্ট

অিহংস

কমলকন্ঠ িরেপার্ট ।। ‘সংঘাত নয়, সম্প্রীিত’ এই শ্েলাগান িনেয়
েমৗলভীবাজােরর শ্রীমঙ্গেল পািলত হেয়েছ আন্তর্জািতক অিহংস িদবস।
উপলক্েষ শুক্রবার (২ অক্েটাম্বর) সকাল ১১ টায় শ্রীমঙ্গল
েপষ্ট্েরাল পাম্প চত্ত্বের িপস ফ্যািসিলেটটর গ্রুপ (িপএফিজ)
শ্রীমঙ্গল এর উদ্েযােগ ও িদ হাঙ্গার প্রেজক্ট বাংলােদশ,
ইন্টারন্যাশনাল ইেলক্টরাল ফান্ড ও ইউেক এইড এর সহেযাগীতায়
মানববন্ধন ও আেলাচনা সভা অনুষ্িঠত হয়। িপএফিজ শ্রীমঙ্গেলর েকাঅিডেনটর ৈসয়দ ছােয়দ আহমদ এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠােন উপস্িথত িছেলন
শ্রীমঙ্গল উপেজলা িনর্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নজরুল ইসলাম।
এসময় অন্যান্যেদর মােঝ বক্তব্য রােখন উপেজলা জাতীয় পার্িটর
সভাপিত বীর মুক্িতেযাদ্ধা আসলাম খান, েমৗলভীবাজার সরকাির
প্রাথিমক
িবদ্যালয়
প্রধান
িশক্ষক
সিমিতর
সভাপিত
জহর
তরফদার,িবিটআরআই
উচ্চ
িবদ্যালেয়র
প্রধান
িশক্ষক
সােয়ক
আহমদ,উপেজলা জাসেদর সভাপিত হাজী এেলমান কিবর,বাংলােদশ ওয়ার্কার্স
পার্িটর েমৗলভীবাজার েজলার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এবং সাংবািদক
ৈসয়দ আিমরুজ্জামান, েপৗর আওয়ামী লীগ এর জেয়ন্ট েসক্েরটাির ও
িপএসিজর অ্যাম্বােসডর জিহর আহমদ শামীম, শ্রীমঙ্গল েপৗরসভার
প্যােনল েময়র কাউন্িসল ও েপৗর যুবদেলর সােবক েসক্েরটাির মীর এমএ
সালাম, শ্রীমঙ্গল িকন্ডার গার্েটন এেসািসেয়শেনর সাধারণ সম্পাদক
কাজী আসমা, ফািরয়ার সভাপিত েদবব্রত দত্ত হাবুল, শ্রীমঙ্গল
প্েরসক্লােবর সাংস্কৃিতক ও ক্রীড়া সম্পাদক মামুন আহমদ, বাংলােদশ
ওয়ার্কার্স পার্িট শ্রীমঙ্গল উপেজলা সভাপিত েদওয়ান মাসুক

প্রমুখ।অনুষ্ঠােন জাতীয় পার্িটর উপেজলা শাখার সােবক যুগ্ন
সম্পাদক শহীদুল ইসলাম শহীদ, িপএফিজ সদস্য েমা: আনহারুল ইসলাম,
শ্রীমঙ্গল িকন্ডার গার্েটন এেসািসেয়শেনর সভাপিত িদলীপ কুমার
ৈকরীসহ
িবিভন্ন
রাজৈনিতক,
সামািজক,
সাংস্কৃিতক,
িশক্ষক,
ব্যবসায়ীসহ িবিভন্ন শ্েরণী েপশার েলাকজন উপস্িথত িছেলন।
বক্তারা িবশ্ব েথেক িহংসা, িবদ্েবষ, হানাহািন, মারামাির,
অসিহষ্ণুতা ও রক্তপাত বন্েধ িবশ্ববাসীেক সেচতন হওয়ার আহবান জানান
এবং সংঘাত কােরা বা েকান েদেশর কল্যাণ বেয় আেননা বেল জানান।

