কমলগঞ্েজ
সহেযািগতা
কর্মশালা

পুষ্িট
উন্নয়েন
েজারদারকরণ
িবষয়ক

কমলকন্ঠ িরেপার্ট ।।

আজ

েমৗলভীবাজােরর

কমলগঞ্েজ

‘পুষ্িট

উন্নয়েন

সহেযািগতা

েজারদারকরণ’ িবষয়ক কর্মশালা অনুষ্িঠত হেয়েছ। েসামবার দুপুের
উপেজলা প্রশাসন ও িসএনআরএস সূচনা কর্মসূিচ, কমলগঞ্জ এর আেয়াজেন
উপেজলা
িহেসেব

পিরষদ িমলনায়তেন আেয়ািজত এই কর্মশালায় প্রধান অিতিথ
উপস্িথত েথেক এর শুভ উদ্েবাধন কেরন উপেজলা পিরষেদর

েচয়ারম্যান, বীর মুক্িতেযাদ্ধা অধ্যাপক েমা: রিফকুর রহমান।
উপেজলা সহকারী কিমশনার (ভূিম) নাসিরন েচৗধুরীর সভাপিতত্েব

ও

উপেজলা পুষ্িট কর্মকর্তা এিবএম েমায়াজ্েজম েহােসেনর সঞ্চালনায়
স্বাগত বক্তব্য ও প্রেজক্টেরর মাধ্যেম অগ্রগিত তুেল ধেরন সূচনা
প্রকল্েপর
শ্রীমঙ্গল
-কমলগঞ্জ
উপেজলার
প্রকল্প
সমন্বয়কারী
েমাস্তফা হায়দার িমলন। মুক্ত আেলাচলায় অংশ েনন উপেজলা পিরষেদর

মিহলা ভাইস েচয়ারম্যান িবলিকস েবগম, উপেজলা স্বাস্থ্য ও পিরবার
পিরকল্পনা কর্মকর্তা ডা: এম, মাহবুবুল আলম ভূঁইয়া, রিহমপুর ইউিপ
েচয়ারম্যান ইফেতখার আহেমদ বদরুল, উপেজলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা
ডা: েহদােয়ত উল্ল্যা, উপেজলা সমাজেসবা কর্মকর্তা প্রােণশ চন্দ্র
বর্মা, মিহলা িবষয়ক কর্মকর্তা মধুছন্দা দাস, পিরবার পিরকল্পনা
কর্মকর্তা িরপন চন্দ্র দাস, মৎস্য কর্মকর্তা িসদ্িদকুর রহমান,
কমলগঞ্জ প্েরসক্লােবর সভাপিত িবশ্বিজৎ রায়, উপকারেভাগী আরতী রানী
নাথ, ঝর্ণা আক্তার প্রমুখ।

কমলগঞ্েজ িবদ্যুৎস্পৃষ্ট হেয় ১
জেনর মৃত্যু
কমলকন্ঠ িরেপার্ট ।।েমৗলভীবাজােরর কমলগঞ্েজ রানা িময়া (২২)নােম
এক যুবেকর অকাল মৃত্যু ঘেটেছ
ৈবদ্যুিতক শর্টসার্িকেটর
কারেণ।
িনহত রানা(২২) কমলগঞ্েজর আেলপুর েপৗর এলাকার
বািসন্দা ওয়ািহদ
িময়ার ২য় পুত্র । ঘটনািট ঘেটেছ আজ শিনবার রাত ৯টায় । কমলগঞ্জ
েপৗরসভার স্থানীয় কাউন্িসলর েমাঃ ছাদ আলী ঘটনার সত্যতা িনশ্িচত
কেরেছন।

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
সাংবািদকতার প্রতীক বলা হেয় থােক।

ও

আর্দিশক

রাজনীিতর

ও

কমলগঞ্েজ মহািশবরাত্ির পালন
কমলকন্ঠ িরেপার্ট ।।

েমৗলভীবাজােরর

কমলগঞ্জ

উপেজলার

আলীনগর

ইউিনয়েনর

েযাগীিবল

ৈশব

েযাগী সংেঘর আেয়াজেন ১২তম বার্িষকী মহািশবরাত্িরব্রত উপলক্েষ ২
িদনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আেয়াজন করা হেয়েছ। বৃহস্পিতবার সকােল
“েযাগীকুঞ্জ িশবাঙ্গেন ” পরেমশ্বর
মাধ্যেম অনুষ্ঠােনর শুভারম্ভ করা হয়।

িশেবর

ৈবিদক

প্রার্থনার

মহািশবরাত্ির উপলক্ষ্েয ৈশব েযাগী সংেঘর প্রিতষ্ঠাতা আচার্য ডা.
শ্রীিনবাস েদবনােথর সভাপিতত্েব ও িপংকু েদবনােথর সঞ্চালনায় অিতিথ
িহসােব বক্তব্য রােখন কমলগঞ্জ উপেজলা পিরষেদর ভাইস েচয়ারম্যান
রামভজন ৈকরী, ৬নং আলীনগর ইউিপ েচয়ারম্যান ফজলুল হক বাদশা, ইউিপ
সদস্য সুকুমার েদবনাথ, নাথ কল্যাণ সিমিত বাংলােদশ েমৗলভীবাজার
েজলা শাখার সাধারণ সম্পাদক েবনু েদবনাথ, কমলগঞ্জ শাখার সভাপিত
ক্িষেরাদ চন্দ্র েদবনাথ, সাধারণ সম্পাদক িপন্টু েদবনাথ, সাংগঠিনক
সম্পাদক িনেরাদ রঞ্জন েদবনাথ দুলু প্রমুখ।

এরপর শুরু হয় এক বর্ণাঢ্য আনন্দ েশাভাযাত্রা। শত শত ভক্তবৃন্েদর
” হর হর মহােদব” ধ্বিনেত মুখিরত হেয় উেঠ পিরেবশ। পরেমশ্বর িশেবর
িদব্য নাম কীর্তেনর মাধ্যেম েশাভাযাত্রািট প্রায় ৫ িকেলািমটার
আশপােশর অঞ্চল প্রদক্িষণ কের।

উল্েলখ্য, মহািশবরাত্ির সনাতন ৈবিদক ধর্েমর অন্যতম আধ্যাত্িমক
অনুষ্ঠান। েকননা, েবদ-েবদান্েত পরেমশ্বর ভগবান িশব সর্েবাচ্চ
সত্বা িহেসেব বর্িণত হেয়েছন। িতিন অদ্িবতীয় পরম সত্বা। েসজন্য
েবদান্েত বলা হেয়েছ- “িশব এব েকবেলা।”

িশবরাত্ির মহাব্রত পালন করেল পরমপ্রভু সদািশব প্রসন্ন হন।

ৈশব েযাগী সংঘ ১২ বছর ধের এই মহাব্রত পালন কের আসেছ। তারই
ধারাবািহকতায় এবােরর আেয়াজন। িবশ্বজগেতর কল্যাণার্েথ তথা আেলািকত
আধ্যাত্িমক জীবন গঠেনর উদ্েদশ্েযই িশবরাত্ির মহাব্রত উদযাপন করা
হয়।

কমলগঞ্জ
প্েরসক্লােব
অনুদান প্রদান

আর্িথক

কমলকন্ঠ িরেপার্ট ।। েমৗলভীবাজােরর কমলগঞ্জ প্েরসক্লাব ভবন
িনর্মােণ আর্িথক অনুদান প্রদান কেরেছন িবিশষ্ট সমাজেসবক,
িশক্ষানুরাগী ও বাংলােদশ মিণপুরী সমাজ কল্যাণ পিরষেদর েকন্দ্রীয়
সাধারণ সম্পাদক কমলা বাবু িসংহ।

বৃহস্পিতবার (১১ মার্চ) িবকাল ৫টায় কমলগঞ্জ প্েরসক্লােবর অস্থায়ী
কার্যালেয় ক্লােবর িসিনয়র সহ-সভাপিত প্রনীত রঞ্জন েদবনােথর

সভাপিতত্েব
ও
সাধারণ
সম্পাদক
েমা:
েমাস্তািফজুর
রহমােনর
সঞ্চালনায় অনুষ্ঠােন প্েরসক্লােবর উন্নয়েন ৫০ হাজার টাকার
অনুদােনর েচক হস্তান্তর কেরন কমলা বাবু িসংহ। এসময় প্েরসক্লােবর
পক্ষ েথেক কমলা বাবু িসংহেক সম্মাননা ক্েরস্ট প্রদান করা হয় এবং
প্েরসক্লােবর আজীবন সদস্য পদ প্রদান করা হয়।

অনুদান হস্তান্তর অনুষ্ঠােন অন্যান্েযর মধ্েয বক্তব্য রােখন
প্েরসক্লােবর সহ সভাপিত শাব্িবর এলাহী, কমলকুঁিড় সম্পাদক িপন্টু
েদবনাথ, সাংবািদক আব্দুল মুক্তািদর, আসহাবুল ইসলাম শাওন, িনর্মল
এস পলাশ, আর,েক েসৗেমন প্রমুখ।

উল্েলখ্য, প্রায় অর্ধেকািট টাকা ব্যােয় গতবছর িনজস্ব জিমেত
প্েরসক্লাব ভবন িনর্মাণ কােজর শুরু হেয়েছ। ইেতামধ্েয স্থানীয়
সংসদ সদস্য উপাধ্যক্ষ ড. েমা: আব্দুস শহীদসহ েদশ-িবেদেশ কর্মরত
িবিভন্ন শুভাকাঙ্খী ও সরকাির-েবসরকাির সহেযািগতায় প্েরসক্লাব ভবন
িনর্মাণ কাজ এিগেয় যাচ্েছ।

অনুষ্টােন িবিশষ্ট সমাজেসবক, িশক্ষানুরাগী ও বাংলােদশ মিণপুরী
সমাজ কল্যাণ পিরষেদর েকন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ও মকবুল আলী উচ্চ
িবদ্যালয় পিরচালনা পর্ণেদর সদস্য বসলা বাবু িসংহেক কমলগঞ্জ
প্েরসক্লােবর পক্ষ েথেক সম্মাননা ক্েরস্ট প্রদান কের আজীবন সদস্য
মেনানীত করা হয়। পের আনুষ্ঠািনকভােব কমলা বাবু িসংহ কমলগঞ্জ
প্েরসক্লাব
ভবন
িনর্মাণ
কােজর
সহায়তার
জন্য
প্েরসক্লাব
েনতৃবৃন্েদর হােত ৫০ হাজার টাকার অনুদােনর েচক তুেল েদন।

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 িশক্ষা সহায়তা প্রদান, শব্দকর
সমােজর প্রাচীন েলাকসংস্কৃিতর 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
ও সাধারণ সম্পাদক িসমন শব্দকর প্রধানমন্ত্রী বরাবের
িনর্বাহী কর্মকর্তার িনকট এ স্মারকিলিপ প্রদান কেরন।
িনর্বাহী কর্মকর্তার পক্েষ স্মারকিলিপ গ্রহণ কেরন ইউএনও
িসএ রােজন ৈকরী। এর আেগ কমলগঞ্জ উপেজলা েকন্দ্রীয় শহীদ
প্রাঙ্গেন এক সমােবশ অনুষ্িঠত হয়।

শব্দকর
উপেজলা
উপেজলা
অিফেসর
িমনাের

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,
চািহদা েমটােত

বাসস্থান, িশক্ষা, স্বাস্থ্য, ইত্যািদ েমৗিলক
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
ছাত্র উন্নয়ন পিরষদ। স্মারকিলিপ প্রদােনর সময়ঢ শব্দকর
শতািধক িশক্ষার্থীবৃন্দ উপস্িথত িছেলন।

শব্দকর
সমােজর

কমলগঞ্েজ উপেজলা পুষ্িট সমন্বয়
কিমিটর
দ্িব-মািসক
সভা
অনুষ্িঠত
কমলকন্ঠ িরেপার্ট ।।

“খাদ্েযর কথা ভাবেল, পুষ্িটর কথা ভাবুন” এই প্রিতপাদ্যেক সামেন
েরেখ বহুখাতিভত্িতক পুষ্িট কার্যক্রম বাস্তবায়েন েমৗলভীবাজােরর
কমলগঞ্জ উপেজলা পুষ্িট সমন্বয় কিমিটর দ্িব-মািসক সভা অনুষ্িঠত
হেয়েছ। বুধবার দুপুের উপেজলা পিরষদ সভাকক্েষ উপেজলা প্রশাসন ও
উপেজলা স্বাস্থ্য িবভাগ, কমলগঞ্জ এ সভার আেয়াজন কের।

কমলগঞ্জ
উপেজলা
সহকারী
কিমশনার
(ভূিম)
নাসিরন
েচৗধুরীর
সভাপিতত্েব আেলাচনায় অংশ েনন উপেজলা পিরষেদর মিহলা ভাইস
েচয়ারম্যান িবলিকস েবগম, রিহমপুর ইউিপ েচয়ারম্যান ইফেতখার আহেমদ
বদরুল, মুন্সীবাজার ইউিপ েচয়ারম্যান আব্দুল েমাতািলব তরফদার,

উপেজলা স্বাস্থ্য ও প: প: কর্মকর্তা ডা: এম, মাহবুবুল আলম
ভূঁইয়া, উপেজলঅ সমাজেসবা অিফসার প্রােণশ চন্দ্র বর্মা, উপেজলা
প্রাণীসম্পদ অিফসার ডা: েহদােয়ত উল্যা, উপেজলা পিরবার পিরকল্পনা
কর্মকর্তা িরপন চন্দ্র দাশ, হীড বাংলােদশ এর িলয়ােজা অিফসার নুের
আলম িসদ্িদকী, প্রভাষক শাহাজান মািনক, প্রধান িশক্ষক রেনন্দ্র
কুমার েদব, কমলগঞ্জ প্েরসক্লাব সভাপিত িবশ^িজৎ রায়, সাংবািদক
প্রনীত রঞ্জন েদবনাথ, সাংবািদক নুরুল েমাহাইমীন িমল্টন প্রমুখ।
স্বাগত বক্তব্য রােখন সুচনা প্রকল্েপর উপেজলা পুষ্িট অিফসার
এিবএম েময়াজ্েজম েহােসন।

আেলাচনার শুরুেত িবগত সভার কার্যিববরণী পাঠ ও অনুেমাদন করা হয়।
বাংলােদশ জাতীয় পুষ্িট কর্মকান্ড বাস্তবায়েন সূচনার ভূিমকা ও
পুষ্িট ঘাটিত পূরণসহ নানা িবষেয় িসদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

কমলগঞ্েজ অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃ-

েগাষ্ঠীর
িবতরণ

মােঝ

গরু

ও

খাদ্য

কমলকন্ঠ িরেপার্ট ।। েমৗলভীবাজােরর কমলগঞ্েজ অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃেগাষ্ঠীর ১৩৪ জন সুফলেভাগীর মােঝ ক্রস ব্রীড বকনা গরু ও দানাদার
খাদ্য িবতরণ করা হেয়েছ।

েরাববার (২৪ জানুয়াির) কমলগঞ্জ সরকাির মেডল উচ্চ িবদ্যালয় মােঠ
এসব িবতরণ করা হয়। সমতল ভূিমেত বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-েগাষ্ঠীর আর্থ
সামািজক ও জীবনমান উন্নয়েন সরকােরর প্রািণ সম্পদ দফতেরর উদ্েযােগ
অনুদান িহেসেব এ গরুগুেলা েদওয়া হেয়েছ।

কমলগঞ্জ উপেজলা িনর্বাহী কর্মকর্তা আেশকুল হেকর সভাপিতত্েব ও
প্রধান িশক্ষক েমাশািহদ আলীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠােন প্রধান অিতিথ
িহেসেব উপস্িথত িছেলন সাংসদ উপাধ্যক্ষ ড. েমা. আব্দুস শহীদ।

অনুষ্ঠােন উপস্িথত িছেলন কমলগঞ্জ উপেজলা পিরষদ েচয়ারম্যান
অধ্যাপক েমা. রিফকুর রহমান, েজলা প্রািণ সম্পদ কর্মকর্তা ডা.
েমা. আব্দুস ছামাদ, কমলগঞ্জ উপেজলা প্রািণ সম্পদ কর্মকর্তা ডা.
েমা. িহদায়াতুল্লাহ, কমলগঞ্জ েপৗরসভার েময়র েমা. জুেয়ল আহেমদ,
উপেজলা পিরষদ মিহলা ভাইস েচয়ারম্যান িবলিকস েবগম, উপেজলা আওয়ামী
লীগ সভাপিত আছলম ইকবাল (িমলন), উপেজলা দুর্নীিত প্রিতেরাধ কিমিটর
সভাপিত ইমিতয়াজ আহেমদ, মাধবপুর ইউিনয়ন আওয়ামী লীগ সভাপিত আসীদ
আলী প্রমুখ।

িতন
নারী
মুক্িতেযাদ্ধােক
মাথােগাঁজার ঠাঁই কের িদেলন
প্রধানমন্ত্রী
কমলকন্ঠ
িতনজনই
পিরবার
দুঃেখর

িরেপার্ট ।। শীলা গুহ, মেনায়ারা েবগম ও মায়া খাতুন।
নারী মুক্িতেযাদ্ধা। তােদর কােরা েনই িনেজর জিম-ঘর।
িনেয় ঘুেরেছন এক জায়গা েথেক অন্য জায়গায়। তেব তােদর
িদন েশষ। প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনার পক্ষ েথেক তারা

েপেয়েছন মাথােগাঁজার ঠাই।

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।

কমলগঞ্জ
ও
কুলাউড়া
েপৗরসভা
িনর্বাচেন েনৗকার িবজয়
কমলকন্ঠ িরেপার্ট ।।

আজ শিনবার (১৬ জানুয়াির) দ্িবতীয় ধােপ েমৗলভীবাজােরর কমলগঞ্জ ও
কুলাউড়া েপৗরসভা িনর্বাচন অনুষ্িঠত হয়। িনর্বাচেন কমলগঞ্জ
েপৗরসভায় েময়রপেদ েনৗকা মার্কা িনেয় ২য় বােরর মত আবারও বর্তমান
েময়র জুেয়ল আহমদ এবং কুলাউড়া েপৗরসভায় েনৗকা মার্কা িনেয় িসপার
উদ্িদন েময়র পেদ েবসরকািরভােব িবজয়ী হেয়েছন।

কড়া িনরাপত্তায় শিনবার সকার ৮টা েথেক কমলগঞ্জ েপৗরসভার ৯িট
েকন্দ্ের িবরিতহীনভােব িবকাল ৪টা পর্যন্ত েভাট গ্রহণ হয়। েকান
প্রকার িবশৃঙ্খল ঘটনা ছাড়া শান্িতপূর্ণভােব েভাট গ্রহণ হেয়েছ।
উপস্িথিতর িদেক নারী েভাটারেদর সংখ্যা িছল েবিশ। তেব কুলাউড়ার
একিট েকন্দ্র িবক্িষপ্ত িকছু ঘটনা ঘটেছ।

কমলগঞ্জ েপৗরসভায় িনর্বািচত প্রার্থী জুেয়ল আহমদ (েনৗকা) েপেয়েছন
৫ হাজার ৫৫১ েভাট, দেলর িবদ্েরাহী ও স্বতন্ত্র প্রার্থী আেনায়ার
েহােসন (নািরেকল গাছ) েপেয়েছন ৩ হাজার৩২৮, েমা. েহলাল িময়া (জগ)
েপেয়েছন ২ হাজার ৬৪২, িবএনিপর প্রার্থী েমা. আবুল েহােসন (ধােনর
শীষ) েপেয়েছন ২৭৭ েভাট।

কমলগঞ্জ েপৗরসভায় েমাট েভাট ১৩ হাজার ৯০০। এরমধ্েয েভাট গ্রহণ
হেয়েছ ১১ হাজার ১৫১িট। শতকরা ৮১ দশিমক ১১ শতাংশ েভাট গ্রহণ
হেয়েছ। বািতল হেয়েছ ১৩৯িট। ৯িট েকন্দ্ের েভাট গণনা েশেষ উপেজলা
পিরষদ িনয়ন্ত্রণ কক্েষ কমলগঞ্জ উপেজলা িনর্বাচন কর্মকর্তা ও
সহকারী িরটার্িনং কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম তালুকদার প্িরসাইিডং
অিফসারেদর
কাছ
েথেক
েকন্দ্রিভত্িতক
ফলাফল
গ্রহণ
কের
আনুষ্ঠািনকভােব এ ফলাফল েঘাষণা কেরন।

অপরিদেক,েমৗলভীবাজােরর

কুলাউড়া

েপৗরসভায়

১৫৩

েভাট

েবিশ

েপেয় েময়র িনর্বািচত হেয়েছন আওয়ামীলীগ প্রার্থী অধ্যক্ষ িসপার
উদ্িদন আহমদ। হাড্ডাহাড্িড লড়াইেয়র পর েনৗকা প্রতীেক ৪ হাজার
৮৩৮ েভাট েপেয় িনর্বািচত হেয়েছন িতিন। তার িনকটতম প্রিতদ্বন্দ্িব
জগ প্রতীেক স্বতন্ত্র প্রার্থী শাজান িময়া েপেয়েছন ৪ হাজার ৬৮৫
েভাট। আওয়ামী লীেগর িবদ্েরাহী (স্বতন্ত্র) নািরেকল গাছ প্রতীেকর
প্রার্থী বর্তমান েময়র শিফ আলম ইউনুছ েপেয়েছন ২ হাজার ৯৯৪ েভাট
এবং কামাল উদ্িদন আহমদ জুেনদ িবএনিপ(ধােনর শীষ) ১হাজার ৭৭৬ েভাট।
কুলাউড়া েপৗরসভায় েমাট েভাটার সংখ্যা ২০ হাজার ৭৫৯ জন।

