েমৗলভীবাজাের
স্েবচ্ছােসবা
অনুষ্িঠত

িবএনিসিস’র
কর্মসূিচ

েমৗলভীবাজার প্রিতিনিধ ।। বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমােনর
জন্মশতবার্িষকী
উপলক্েষ
বাংলােদশ
ন্যাশনাল
ক্যােডট
েকার
(িবএনিসিস) ময়নামিত েরিজেমন্েটর আেয়াজেন েমৗলভীবাজাের অনুষ্িঠত
হেলা স্েবচ্ছােসবা কর্মসূিচ।

েরাববার (২৪ জানুয়াির) প্রধান অিতিথ িহেসেব উপস্িথত েথেক
েমৗলভীবাজার সরকাির কেলেজ এই কর্মসূিচর উদ্েবাধন কেরন েজলা পিরষদ
েচয়ারম্যান িমছবাহুর রহমান।

অনুষ্ঠােন ময়নামিত েরিজেমন্েটর েরিজেমন্ট কমান্ডার েলফেটন্যান্ট
কর্েণল সালাহউদ্িদন আল মুরােদর সভাপিতত্েব িবেশষ অিতিথ িহেসেব
উপস্িথত িছেলন েমৗলভীবাজার সরকাির কেলেজর অধ্যক্ষ প্রেফসর ড.

েমা. ফজলুল আলী।

স্েবচ্ছােসবা
কর্মসূিচর
অংশ
িহেসেব
এিদন
সকাল
১০
টায়
স্বাস্থ্যিবিধ েমেন গণসেচতনতামূলক র্যািল অনুষ্িঠত হয়। র্যািলেত
অংশ েনয় েমৗলভীবাজার সরকাির কেলজ, েমৗলভীবাজার সরকাির মিহলা
কেলজ, েমৗলভীবাজার সরকাির উচ্চ িবদ্যালয়, শ্রীমঙ্গল সরকাির কেলজ,
শ্রীমঙ্গল
িভক্েটািরয়া
সরকাির
উচ্চ
িবদ্যালয়,
িদ
বার্ডস
েরিসেডন্িসয়াল মেডল স্কুল এন্ড কেলেজর শতািধক ক্যােডটরা।

র্যািলিট েমৗলভীবাজার সরকাির কেলজ েথেক শুরু কের শহেরর প্রধান
প্রধান সড়ক প্রদক্িষণ কের। এ সময় ক্যােডটরা রাস্তায় জনসাধারেণর
মােঝ মাস্ক ও িলফেলট িবতরণ কের।

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।

কমলগঞ্েজ নানা আেয়াজেন
িবজয় িদবস পািলত
কমলকন্ঠ

িরেপার্ট

।।

েমৗলভীবাজােরর

কমলগঞ্েজ

নানা

মহান
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 / যুদ্ধাহত
মুক্িতেযাদ্ধােদর
সুস্বাস্থ্য
এবং
জািতর
শান্িত,
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।

কমলগঞ্েজ জািতর িপতার সম্মান
অক্ষুন্ন রাখার দািবেত সরকাির
কর্মকর্তা-কর্মচারীেদর

প্রিতবাদ সভা
ষ্টাফ িরেপার্ট ।। েমৗলভীবাজােরর কমলগঞ্জ উপেজলা উপেজলা প্রশাসন
জািতর িপতা বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমােনর ভাস্কর্য ভাঙার
প্রিতবােদ ও জািতর িপতার মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখর দািবেত প্রিতবাদ
সভা কেরেছ। শিনবার (১২ িডেসম্বর) সকাল সােড় ১১ টায় “জািতর িপতার
সম্মান, রাখেবা েমারা অম্লান” এই শ্েলাাগানেক সামেন েরেখ উপেজলা
পিরষদ িমলনায়তেন এই সভািট অনুষ্িঠত হয়। কমলগঞ্জ উপেজলা িনর্বাহী
অিফসার আেশকুল হেকর সভাপিতত্েব প্রিতবাদ সভায় প্রধান অিতিথ িছেলন
িসেলেটর অিতিরক্ত িবভাগীয় কিমশনার (রাজস্ব) েমা: ফজলুল কবীর।

এ সময় কমলগঞ্জ উপেজলা সহকারী কিমশনার (ভূিম) নাসিরন েচৗধুরী,
কমলগঞ্জ থানার ওিস েমা: আিরফুর রহমান, উপেজলা িশক্ষা অিফসার
সাইফুল ইসলাম তালুকদার, প্রাণীসম্পাদক কর্মকর্তা ডা: েহদােয়ত
উল্ল্যাহ, উপেজলা স্বাস্থ্য ও প: প: কর্মকর্তা ডা: এম, মাহবুবুল
আলম ভূঁইয়া, উপেজলা মাধ্যিমক িশক্ষা কর্মকর্তা শামসুন্নাহার
পারভীনসহ উপেজলার িবিভন্ন প্রিতষ্ঠােনর কর্মকর্তা ও কর্মচারীগন
উপস্িথত িছেলন।
প্রিতবাদ সভায় বক্তারা বেলন, ম্বাধীনতার মহান স্থপিত, হাজার
বছেরর শ্েরষ্ঠ বাঙালী, জািতর িপতা বঙ্গবন্ধুর সঙ্েগ বাংলােদেশর
পিরচেয়র ঐিতহািসক বন্ধন। জািতর িপতার সম্মােনর অবমাননাকারীরা
কখেনা বাংলােদেশর মঙ্গল চায় না। স্বাধীন সার্বেভৗম বাংলােদেশ
মুক্িতযুদ্েধর েচতনায় িবশ্বাসী েকািট েকািট মানুষ তা েমেন িনেবন
না। যতিদন পৃিথবীর মানিচত্ের বাংলােদশ থাকেব তত িদন জািতর িপতার
অবদান িচরঅম্লান হেয় থাকেব। েকান ভােবই জািতর িপতার েকান ধরেনর
অবমাননা সহ্য করা হেব না।

বক্তারা আেরা বেলন, বঙ্গবন্ধু েকান দেলর নয়, িতিন দলমত, শ্েরিণেপশা, ধর্ম-বর্ণ সবিকছুর উর্ধ্েব। জািতর িপতা বঙ্গবন্ধু েশখ
মুিজবুর রহমােনর দূরদর্শী, িনঃস্বার্থ ও সাহসী েনতৃত্েবও ফসল
আজেকর এই স্বাধীন বাংলােদশ। এই স্বাধীন েদেশ দাঁিড়েয়, স্বাধীন
ভূখন্েডর উপর দাঁিড়েয় জািতর িপতার প্রিত অবমাননাকর বক্তব্য
েদওয়া, কার্যকািরতা পিরচালনা েকানভােবই করেত পারেবন না। যিদ করার

েচষ্টা কেরন, তাহেল িনেজই িনেজর কােছ দ্িবচািরণী হেবন, অসম্মািনত
হেবন। যারা বাংলােদশেক িবশ্বাস কেরনা, স্বাধীনতােক িবশ্বাস
কেরনা, আপনারা তােদরেক বয়কট করুন, িবতািড়ত করুন।

কমলগঞ্েজ আব্দুন নূর মাষ্টােরর
স্মরেণ
নাগিরক
েশাক
সভা
অনুষ্িঠত
িনজস্ব প্রিতেবদক:
েমৗলভীবাজােরর কমলগঞ্েজ সদ্য প্রয়াত আব্দুন নূর মাষ্টার স্মরেণ
স্মরণ সভা অনুষ্িঠত হেয়েছ। বৃহস্পিতবার দুপুর ১২টায় পতনঊষার
ইউিনয়েনর আং নূর-সুরজাহান েচৗধুরী উচ্চ িবদ্যালয় হলরুেম আব্দুন
নূর মাষ্টার স্মরণসভা কিমিটর আেয়াজেন এ স্মরণ সভা অনুষ্িঠত হয়।

স্মরণসভা কিমিটর আহবায়ক প্রভাষক েমা: আব্দুল আহােদর সভাপিতত্েব ও

তরুণ সমাজকর্মী িমজানুর রহমান িমষ্টােরর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠােন
আেলাচক িহেসেব উপস্িথত িছেলন পতনঊষার ইউিপ েচয়ারম্যান তওিফক আহমদ
বাবু, অধ্যক্ষ েমা; নুরুল ইসলাম, অধ্যক্ষ ফেয়জ আহমদ, ওয়ার্কার্স
পার্িটর েকন্দ্রীয় সদস্য কমেরড িসকন্দর আলী, েলখক-গেবষক আহমদ
িসরাজ, এড. তাজুল ইসলাম আহাদ, অবসরপ্রাপ্ত িশক্ষক মাসুক িময়া, আং
রিহম মাষ্টার, কমেরড সাইফুর রহমান, প্রধান িশক্ষক িনিখল চন্দ্র
েদবনাথ (বাবুল), মরহুেমর েছেল ইউিপ সদস্য িরপন ইসলাম ময়নুল,
প্রভাষক বয়তুল হক েচৗধুরী, বদরুজ্জামান েচৗধুরী, িশক্ষক আিমনুল
ইসলাম েচৗধুরী, ডা: রােকস েমাহান্ত, েমৗলানা ময়নুল ইসলাম,
েমৗলানা মাহমুদুর রহমান, সানুর আহমদ, ছাত্রেনতা এইচ আই ইমন
প্রমুখ।

স্মরণ সভায় বক্তারা বেলেছন, আং নূর মাষ্টার েবঁেচ থাকেবন তাঁর
কর্েমর মাধ্যেম। িতিন এলাকার িশক্ষার প্রসাের কাজ কেরেছন আমত্যু।
তাঁর কােজর মাধ্যেম েবঁেচ থাকেবন িতিন।

কমলগঞ্েজ কৃষকেদর
বীজ িবতরণ

মধ্েয

সবিজ

কমলকন্ঠ িরেপার্ট ।।

েমৗলভীবাজােরর কমলগঞ্জ েপৗর এলাকায় কেরনা মহামাির ও অিতবৃষ্িটর
কারেণ ক্ষিতগ্রস্থ কৃষকেদর মধ্েয িবিভন্ন প্রজািতর শাকসবিজর বীজ
িবতরণ করা হেয়েছ। মঙ্গলবার (১০ নেভম্বর) সকাল ১০টায় েগাপালনগর
আর্দশ যুব সংেঘর উদ্েযােগ কমলগঞ্জ িডিজটাল ডায়গনস্িটক েসন্টােরর
িমলনায়তেন কমলগঞ্জ েপৗর এলাকার ৪৫ জন কৃষকেদর মধ্েয িবিভন্ন
প্রজািতর শাকসবিজর বীজ িবতরণ করা হয়।

সােবক ইউিপ সদস্য আব্দুল সত্তােরর সভাপিতত্েব বীজ িবতরণ
অনুষ্ঠােন প্রধান অিতিথ িছেলন কমলগঞ্জ েপৗরসভার েময়র েমা: জুেয়ল
আহেমদ। িবেশষ অিতিথ িছেলন কমলগঞ্জ েপৗরসভার কাউন্িসলর েমা: রমুজ
িময়া, কাউন্িসলর েদওয়ান আব্দুর রিহম মুিহন। অনুষ্ঠােন বক্তব্য
রােখন েগাপালনগর আর্দশ যুব সংেঘর সভাপিত জিসম উদ্িদন, সাধারণ
সম্পাদক মছব্িবর িময়া, কৃষক েতরা িময়া, আব্দুল আিজজ, উস্তার িময়া
প্রমুখ।

অনলাইন
িনউজ
েপার্টােলর
িনবন্ধন িফ ১০ হাজার টাকা
অনলাইন েডস্ক ।।

পরবর্তী িনর্েদশ না েদওয়া পর্যন্ত অনলাইন িনউজ েপার্টােলর
িনবন্ধন িফ ১০ হাজার টাকা িনর্ধারণ কেরেছ সরকার। েরাববার (১৩
েসপ্েটম্বর) রােত তথ্য মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জাির
কেরেছ।

প্রজ্ঞাপেন বলা হেয়েছ, ‘পরবর্তী িনর্েদশ না েদওয়া পর্যন্ত অনলাইন
িনউজ েপার্টােলর িনবন্ধন, স্থাপন ও পিরচালনার জন্য িনম্নবর্িণত
িফ িনর্ধারণ করা হেলা। িনবন্ধন িফ ১০ হাজার টাকা, প্রিতবছর
িনবন্ধন নবায়ন িফ ৫ হাজার টাকা, এক মােসর মধ্েয পিরেশাধ করেল
সারচার্জ ২ হাজার টাকা ও এক মােসর মধ্েয পিরেশাধ না করেল
সারচার্জ ৫ হাজার টাকা।’

গত ৩০ জুলাই প্রথম ধােপ ৩৪িট অনলাইন িনউজ েপার্টালেক িনবন্ধেনর

অনুমিত েদয় তথ্য মন্ত্রণালয়। ৩ েসপ্েটম্বর ঢাকা মহানগর ও িবভাগীয়
শহেরর ৯২িট ৈদিনক পত্িরকার অনলাইন ভার্সনেকও িনবন্ধেনর অনুমিত
েদওয়া হয়।

প্রথম ধােপ ৩৪িট অনলাইন েপার্টালেক িনবন্ধেনর অনুমিত েদওয়ার পর
েপার্টােলর িনবন্ধন ও পিরচালনার জন্য িফ িনর্ধারণ কের তা অর্থ
িবভােগ পাঠায় তথ্য মন্ত্রণালয়। এর পিরপ্েরক্িষেত অর্থ িবভাগ
িনবন্ধন িফ ১০ হাজার টাকা িনর্ধারণ কের।

জাতীয় অনলাইন গণমাধ্যম নীিতমালা-২০১৭ (সংেশািধত, ২০২০) এর ২.১ এর
এক অনুচ্েছদ েমাতােবক কিমশন গঠন না হওয়া পর্যন্ত তথ্য অিধদপ্তরেক
িনবন্ধন েদওয়ার ক্ষমতা েদেব তথ্য মন্ত্রণালয়।

কমলগঞ্জ 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 (১৬ েসপ্েটম্বর) দুপুর ২টা ৩০িমিনেট উপেজলা পিরষদ
সভাকক্েষ উপেজলা প্রশাসন ও উপেজলা স্বাস্থ্য িবভাগ, কমলগঞ্জ এ
সভার আেয়াজন কের। সভায় প্রধান অিতিথ িহেসেব উপস্িথত িছেলন সােবক
িচফ হুইপ ও অনুিমত িহসাব সম্পর্িকত স্থায়ী কিমিটর সভাপিত
উপাধ্যক্ষ ড. েমা. আব্দুস শহীদ এমিপ।

িবজ্ঞাপন কমলগঞ্জ উপেজলা িনর্বাহী কর্মকর্তা আেশকুল হেকর
সভাপিতত্েব আেলাচনায় অংশ েনন উপেজলা স্বাস্থ্য ও পিরবার
পিরকল্পনা কর্মকর্তা ডা. এম, মাহবুবুল আলম ভূঁইয়া, উপেজলা
পিরষেদর ভাইস েচয়ারম্যান রামভজন ৈকির, মিহলা ভাইস েচয়ারম্যান
িবলিকস েবগম, কমলগঞ্জ েপৗরসভার েময়র েমা. জুেয়ল আহমদ,

কমলগঞ্জ থানার ওিস আিরফুর রহমান, উপেজলা িবআরিডিবর সােবক
েচয়ারম্যান ইমিতয়াজ আহেমদ বুলবুল, রিহমপুর ইউিপ েচয়ারম্যান
ইফেতখার আহেমদ বদরুল, আদমপুর ইউিপ েচয়ারম্যান েমা. আবদাল েহােসন,
পতনঊষার ইউিনয়েনর ভারপ্রাপ্ত েচয়ারম্যান নারায়ণ মল্িলক সাগর,

প্রভাষক শাহাজান মািনক, কমলগঞ্জ প্েরসক্লাব সভাপিত িবশ্বিজৎ রায়,

সাংবািদক প্রনীত রঞ্জন েদবনাথ, িসএনআরএস সূচনা প্রকল্েপর
িনউট্েরশন অিফসার এিবএম েমায়াজ্েজম েহােসন, েসভ দ্যা িচলড্েরন এর
েটকিনক্যাল ম্যােনজার ফােতমা কািনজ প্রমুখ।

জুড়ীেত পৃথকপৃথক
আত্মহত্যা!

ঘটনায়

২জেনর

কমলকন্ঠ িরেপার্ট ।।

েমৗলভীবাজােরর জুড়ীেত মােয়র সােথ অিভমান কের পুত্র িবষপােন
আত্মহত্যা করার খবর পাওয়া েগেছ। ঘটনািট শিনবার সন্ধ্যায় উপেজলার
জায়ফরনগর ইউিনয়েনর েগৗরীপুের ঘেটেছ।

জানা যায়, ময়না িময়ার পুত্র রায়হান িময়া (২০) েগৗরীপুর গ্রােম

মােয়র সােথ নানার বাড়ীেত েথেক িনর্মাণ শ্রিমেকর কাজ করত। শিনবার
িবেকেল িবিভন্ন কারেণ মা তােক বকাঝকা কেরন।

এেত মােয়র সােথ অিভমান কের সন্ধ্যায় বািড়র পােশই কীটনাশক পান
কের। গুরুতর অবস্থায় রাত সােড় ৮টায় তােক কুলাউড়া উপেজলা
স্বাস্থ্য েকন্দ্েরর িনেয় েগেল কর্তব্যরত িচিকৎসক রায়হানেক মৃত
েঘাষণা কেরন।

খবর েপেয় জুড়ী থানার পুিলশ হাসপাতাল েথেক লাশ এেন ময়নাতদন্েতর
জন্য েমৗলভীবাজার ২৫০ শয্যা হাসপাতােলর মর্েগ প্েররণ কের। জুড়ী
থানার ওিস সঞ্জয় চক্রবর্তী িবষয়িট িনশ্িচত কেরন।

অন্যিদেক আেগরিদন শুক্রবার সন্ধ্যায় একই গ্রােমর িসরাই িময়া নােম
৬০ বছেরর এক বৃদ্ধ পািরবািরক অশান্িতেত িবষপােন আত্মহত্যা কেরন
বেল এলাকাবাসী জানান।

অশ্িলল,
অৈনিতক
কার্যক্রেম
জিড়তেদর
শাস্িতর
দািবেত
েমৗলভীবাজাের মানববন্ধন
কমলকন্ঠ িরেপার্ট ।।

েমৗলভীবাজােরর
স্বীকােরাক্িত

েসই সামািজক মাধ্যেম ও প্রকাশ্েয মাদক েসবেনর
প্রদানকারীেদর িবচােরর আওতায় আনা ও শহরেক মাদক

মুক্ত করার দাবীেত বৃহস্পিতবার শহের মানববন্ধন এবং স্মারকিলিপ
প্রদান অনুষ্িটত হেয়েছ।
উল্েরখ্য েয, গত ৩ আগস্ট রােত শহেরর সুনাপুর এলাকায় স্থানীয়
সাংবািদক মাহমুদ এইচ খান তার বাসায় বন্ধুেদর িনেয় মদ ও গাঁজা
পার্িটর আসর বসান। ওই সমেয় েসখােন উপস্িথত তােদর এক বান্ধবী
ধর্ষেনর িশকার হন ।
গত ২৫ আগস্ট মাহমুদ এইচ খান তার েফইসবুক স্ট্যাটােস পার্িটেত
বন্ধু সিজব কর্তৃক তার বান্ধবীেক েজার কের ধর্ষেণর অিভেযাগ
তুেলন। পর িদন ২৬ আগস্ট সিজব ধর্ষেণর কথা অস্বীকার কের েমেয়িটর
ইচ্ছােতই সব হেয়েছ বেল পাল্টা েপাষ্ট েদয়। এ িনেয় সামািজক
মাধ্যেম ব্যাপক েতালপাড় শুরু হয় েমৗলভীবাজার জুেড়। এরই প্রিতবােদ
িবিভন্ন সামািজক সংগঠেনর ডােক বৃহস্পিতবার শহের মানববন্ধন এবং
স্মারকিলিপ প্রদান অনুষ্িটত হেয়েছ।
মানববন্ধন ও পথসভায় বক্তব্য রােখন, সেচতন নাগিরক সমােজর সভাপিত
েমায়াজ্েজম েহােসন মাতুক, েজলা েযৗন হয়রানী িনর্মূল কিমিটর
সভাপিত রােশদা েবগম, সম্িমিলত সামািজক উন্নয়ন পিরষেদর সভাপিত
খােলদ েচৗধুরী, সাধারণ সম্পাদক আলীম উদ্িদন আলীম, েশখ বুরহান
উদ্িদন (রহ:) ইসলামী েসাসাইিটর েচয়ারম্যান এম মুিহবুর রহমান
মুিহব, বাঁধন িথেয়টােরর সভাপিত রুেহল আহমদ, সমাজেসবক েক,এম,আকলু,
তরুণসমাজকর্মী িমজানুর রহমান রােসল, আদর মাদকাসক্িত পূনর্বাসন
েকন্দ্েরর পিরচালক িনিখল তালুকদার প্রমুখ।

বক্তারা বেলন, েমৗলভীবাজার শহর শান্িতপূর্ণ শহর। মাদক ও ধষর্েনর
ব্যাপাের সরকার েযখােন িজেরা টলােরন্স নীিত েঘাষনা কেরেছন েসখােন

প্রশাসেনর নােকর ডগায় এরকম একিট ঘটনায় িবস্িমত েজলার সর্ব স্তেরর
মানুষ। হযরত ৈসয়দ শাহ েমাস্তফা (রহঃ) পূন্যভূিমেত এই েবহায়াপনা,
অশ্িলল, অৈনিতক কার্যক্রম েকানভােবই সহ্য করা যায়না। এখােন
মাদেকর আসর বিসেয় মদ্যপ অবস্থায় ধর্ষেনর মত ঘটনা ঘিটেয় তা
িনেজেদর েফসবুেক প্রচার করার েয দু:সাহস যারা েদিখেয়েছ তােদরেক
অিবলম্েব গ্েরফতারপূর্বক দৃষ্টান্তমুলক শাস্িত িদেত হেব। অন্যথায়
েজলার সর্বস্থেরর মানুষেক িনেয় কেঠার আন্েদালেনর মাধ্যেম দািব
বাস্তবায়ন করা হেব।

েমৗলভীবাজার মেডল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইয়ািছনুল হক
জািনেয়েছন, এই ঘটনায় ৩১ আগস্ট পৃথক দু’িট মামলা হেয়েছ। ইিতমধ্েয
এক আসামী রায়হান আনছারী সিজবেক আটক কের আদালেতর মাধ্যেম েজল
হাজেত পাঠােনা হেয়েছ। বাকী আসামীেদর আটেক পুিলশ তৎপর রেয়েছ।
এছাড়া েগােয়ন্দা তথ্েযর আেলােক শহেরর িবিভন্ন এলাকায় মাদক ও
অৈনিতক কার্যকলাপ ঘেট এমনসব স্থান িচহ্িনত কের অিভযান চালােনারও
িসদ্ধান্ত েনওয়া হেয়েছ।

