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

েমৗলভীবাজােরর েসই সামািজক মাধ্যেম ও প্রকাশ্েয মাদক েসবেনর
স্বীকােরাক্িত 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।

কমলগঞ্েজ প্রধানমন্ত্রীর উপহার
েপেলন এক হাজার যুবলীগ কর্মী
কমলকন্ঠ িরেপার্ট ।। কেরানা ভাইরাস-২০১৯ মহামারী পিরস্িথিতেত
মানিবক সহায়তা িহেসেব কর্মহীন এক হাজার যুবলীগ কর্মীর মধ্েয
েমৗলভীবাজােরর কমলগঞ্জ উপেজলায় সামািজক দূরত্ব বজায় েরেখ
প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনার পক্ষ েথেক উপহার িহেসেব ১০ েকিজ চাল
িদেয়েছ উপেজলা যুবলীগ। েসামবার (৩১ আগস্ট) িবকাল ৫টায় কমলগঞ্জ
সরকাির মেডল উচ্চ িবদ্যালয় মােঠ প্রধান অিতিথ িহেসেব উপস্িথত
েথেক এসব চাল িবতরণ কেরন সরকারী অনুিমত িহসাব সম্পর্িকত সংসদীয়
কিমিটর সভাপিত, সাব্েক িচফ হুইপ উপাধ্যক্ষ ড. েমা. আব্দুস শহীদ
এমিপ।

কমলগঞ্জ উপেজলা আওয়ামী যুবলীেগর আহবায়ক ও েপৗর েময়র েমাঃ জুেয়ল
আহেমেদর সভাপিতত্েব ও যুগ্ম আহবায়ক আব্দুল মািলক বাবুেলর
সঞ্চালনায় চাল িবতরণী অনুষ্ঠােন িবেশষ অিতিথ িছেলন কমলগঞ্জ
উপেজলা আওয়ামীলীেগর সভাপিত আসলম ইকবাল, সাধারন সম্পাদক এডেভােকট

এএসএম আজাদুর রহমান, উপেজলা পিরষেদর মিহলা ভাইস েচয়ারম্যান
িবলিকস েবগম, কমলগঞ্জ সদর ইউিপ েচয়ারম্যান আব্দুল হান্নান,
উপেজলা িবআরিডিব সােবক েচয়ারম্যান ইমিতয়াজ আহেমদ, েজলা যুবলীেগর
সহ সভাপিত, েপৗর কাউন্িসলর েমা. আেনায়ার েহােসন, কমলগঞ্জ
প্েরসক্লাব সভাপিত িবশ্বিজত রায়। অন্যান্যেদর মােঝ বক্তব্য রােখন
মাধবপুর ইউিপ আওয়ামীলীেগর সভাপিত আিসদ আলী, উপেজলা যুবলীেগর
সদস্য জিহর আলম নান্নু, উপেজলা ছাত্রলীগ সভাপিত রাহাত ইমিতয়াজ
িরপুল প্রমুখ।

সঙ্কেট েদেশর কাঁচা
িসেলেটর রাবার িশল্প

েসানা

-

কমলকন্ঠ িরেপার্ট।। রাবােরর গাছ েথেক সংগৃিহত হয় কষ। যা েলেটক্স
নােম পিরিচত। েসই কষ প্রক্িরয়াজাত কের ৈতির হয় রাবার। চার িলটার
কষ েথেক ৈতির হয় এক েকিজ রাবার। প্রিত েকিজ রাবােরর উৎপাদেন খরচ
পেড় ৭০ েথেক ৮০ টাকা। আর িবক্ির হয় েকিজ প্রিত গেড় ১০০টাকায়।

িবক্িরর উপর আবার ১৫ শতাংশ ভ্যাট িদেত হয় িবক্েরতােক। ফেল লােভর
েচেয় েলাকসানই গুণেত হয় েবিশ। এমন অবস্থা চলেছ গত কেয়কবছর ধের।
অব্যাহত েলাকসােনর কারেণ রাবার চােষ আগ্রহ হািরেয় েফলেছন বাগান
মািলকরা। অেনেকই বাগান িবক্ির ব্যবসা গুিটেয়ও িনচ্েছন।

এমনই একজন েমৗলভীবাজােরর কুলাউড়ার আব্দুল মতিলব। বছর িতেনক আেগ
িনেজর রাবার বাগােনর গাছ েকেট েফেলেছন মতিলব। িতিন বেলন, প্রায় ৫
বছর ভর্তুিক িদেয় বাগান চালু েরেখিছলাম। দাম বাড়ার আশায় িছেলাম।
িকন্তু িদন িদন দাম কমেছই। ফেল ঋণগ্রস্ত হেয় পেড়িছলাম। একারেণ
সব গাছ েকেট িবক্ির কের েফেলিছ। একই উপেজলার বািসন্দা সুইট খােনর
রাবার বাগান িছেলা। উৎপািদত রাবােরর দাম না েপেয় একিট িবক্ির কের
িদেয়েছন িতিন। আেরকিট এখন থাকেলও কেরানাসঙ্কট শুরু হওয়ার পর
েসিটর কার্যক্রম বন্ধ।

সুইট খান বেলন, এখন েতা কেরানার সময়। সবার অবস্থাই খারাপ। িকন্তু
স্বাভািবক অবস্থায়ও রাবােরর দাম পাওয়া যায় না। উৎপাদন খরচও অেনক
সময় উেঠ না। ফেল এই রাবার বাগান করায় উৎসাহ হািরেয় েফলেছন সব
চাষীরাই।

িসেলট িবভােগর িবিভন্ন অঞ্চেলর রাবার বাগােনর উদ্েযাক্তােদর সােথ
কথা বেল একই ধরেণর তথ্য জানা েগেছ। সকেলই দাম না পাওয়ার কথা
জািনেয়েছন।

িসেলট অঞ্চেলর েবসরকাির কেয়কিট রাবার বাগােনর মািলকরা জানান,
২০১০-১২ সােল রাবােরর দাম িছেলা েকিজ প্রিত ২৮০-৩২০ টাকা, ২০১৩২০১৪ সােল এেস দাঁড়ায় ১২০-১৩০ টাকা । বর্তমােন প্রিত েকিজ রাবার
১০০-১১০ টাকায় িবক্ির হচ্েছ।

অথচ এককােল ‘সাদা েসানা’ িহেসেব আখ্যািয়ত েদওয়া হেয়িছেলা রাবার
িশল্পেক। ’৮০ দশেক সরকাির তরেফ রাবার উৎপাদেন ব্যাপক উৎসাহ
প্রদান করা হয়। েসসময় সরকাির ও েবসরকাির উদ্েযােগ গেড় উেঠ
অেনকগুেলা রাবার বাগান।

উদ্েযাক্তারা বলেছন, িবেদশ েথেক রাবার আমদািন েবেড় যাওয়ায় েদেশ
উৎপািদত রাবােরর দাম কেম েগেছ। এছাড়া রাবার কাঁচামাল কৃিষ পণ্য
হওয়া সত্ত্েবও িশল্প পণ্য িহেসেব েদেশর বাজাের ভ্যাট িদেত হচ্েছ
১৫ শতাংশ। একারেণ আরও িবপােক পেড়েছন বাগােনর উদ্েযাক্তারা।
েলাকসান গুণেছ সরকাির বাগানগুেলাও।

সরকােরর উদাসীনতা, পুরেনা চাষ পদ্ধিত এবং িশল্েপাদ্েযাক্তােদর
অনাগ্রেহর কারেণও রাবারিশল্েপর সঙ্কট ঘিণভূত হেয়েছ বেল জানা
েগেছ।

েমৗলভীবাজােরর বরমচােলর কিলমউল্লা রাবার বাগােনর সত্ত্বািধকারী
িটপু েচৗধুরী বেলন, ’৯০ সােল আিম বাগান শুরু কির। তখন ২৮০ টাকায়
প্রিত েকিজ রাবার িবক্ির কেরিছ। িকন্তু গত ১৫ বছর ধের রাবােরর
দাম কমেছ। বর্তমােন প্রিত িলটার রাবােরর কষ (েলেটক্স) িবক্ির
হচ্েছ ২৫ টাকায়। ৪ িলটার কেষ এক েকিজ রাবার হয়। ফেল এক েকিজ
রাবার িবক্ির কের দাম পাচ্িছ ১০০ টাকা। এই ব্যবসায় এখন লােভর
েচেয় েলাকসানই েবিশ।

সংশ্িলস্ট সূত্ের জানা েগেছ, বাংলােদেশ সরকাির রাবার বাগান ১৮িট।
এর মধ্েয চট্টগ্রাম েজােন ৯িট, টাঙ্গাইল-ময়মনিসংহ েজােন ৫িট,
িসেলট েজােন ৪িট বাগান রেয়েছ। িসেলট অঞ্চেলর ভােটরা, সাতগাঁও,
শাহজী বাজার ও রূপাইছড়া বাগােন েমাট ৮ হাজার ৪৪২.২২ একর জিমেত
রাবার
চাষ
হয়।
এছাড়া
িসেলট
অঞ্চেল
েবসরকাির
ও
ব্যক্িতমািলকানাধীন শতািধক রাবার বাগান রেয়েছ। সবিমিলেয় েদেশ
প্রায় ৭০ হাজার একর ভূিমেত রাবার চাষ হয়। েদেশ বছের ১৬ েথেক ২০
হাজার টন রাবার উৎপাদন হয়। আর েদিশয় বাজাের এই পণ্েযর চািহদা
বছের ৩০ হাজার টন।

বাগান েথেক সংগ্রিহত কষ িসেলট অঞ্চেল প্রিতষ্িঠত িবিভন্ন
কারখানায় প্রক্িরয়াজাত কের রাবােরর িশট ৈতির করা হয়। এরপর তা চেল
যায় ঢাকা ও চট্টগ্রােমর িবিভন্ন কারখানায়। রাবার িদেয় গািড়র
টায়ার, িটউব, জুতার েসাল, েফাম, েরক্িসন, েহাসপাইপ, গাম, েখলনা
সহ িবিভন্ন পণ্য ৈতির হয়।

এিদেক, িসেলট অঞ্চেলর সরকাির বাগােনর েবিশরভাগ গােছরই আয়ুস্কাল
ফুিরেয়েছ অেনক আেগই। নতুন গাছ আমদািন বা েরাপেনর উদ্েযাগ েনই।
এছাড়া বনিবভাগও রাবারবাগােনর জন্য নতুন জিম িদেত আগ্রহী নয়।
সরকাির বাগানগুেলার প্রায় ১ লাখ ৩২ হাজার রাবার গােছর অর্থৈনিতক
জীবনচক্র এরই মধ্েয েশষ হেয়েছ। আয়ুষ্কাল হারােনা গাছগুেলার কাঠ
আহরেণর জন্য শ্রীমঙ্গেল স্থপন করা হেয়েছ রাবার কাট প্েরসার
ট্িরটেমন্ট প্লান্ট।

ট্িরটেমন্ট প্লান্ট সূত্ের জানা েগেছ, এখােন অর্থৈনিতক জীবনচক্র
হারােনা রাবার গােছর কাঠেক প্রক্িরয়াজােতর মাধ্যেম ব্যবহার
উপেযাগী েটকসই কােঠ রূপান্তর করা হয়। প্লান্টিট প্রিতিদন ১৬০
ঘনফুট িহেসেব বছের ৪৮ হাজার ঘনফুট কাঠ প্রক্িরয়াজাত করেত সক্ষম।

সরকাির একিট রাবার বাগােনর ব্যবস্থাপক নাম প্রকাশ না করার শর্েত
বেলন, িসেলট েজােনর ৪িট সরকাির বাগানই পুরাতন। এসব রাবার বাগােন
উৎপাদন ভােলা িকন্তু িবক্রয়মূল্য কম হওয়ােত েলাকসােনর সম্মুখীন
হেত হচ্েছ।

রাবার িশল্েপর বর্তমান অবস্থা িনেয় কথা বলেত বাংলােদশ বনিশল্প
উন্নয়ন
করেপােরশন
(বািশউক)
রাবার
িবভাগ,
িসেলট
অঞ্চেলর
মহাব্যবস্থাপক েমা. ওয়িলউর রহমােনর সােথ গত ১৬ আগস্ট আলাপ করেত
চাইেল িতিন উর্ধতন কর্তৃপক্েষর অনুপিত ছাড়া কথা বলেত অস্বীকৃিত
জানান। উর্ধতন কতৃপক্েষর সােথ আলাপ কের তথ্য প্রদান করেবন বেলও
জানান িতিন। তেব গত ২৫ আগস্ট ওিলউর রহমান বেলন, আিম উর্ধতন
কর্তৃপক্েষর অনুপিত পাইিন। আপিন ঢাকা অিফেস েযাগােযাগ করুন।

পের বাংলােদশ বনিশল্প উন্নয়ন করেপােরশেনর ব্যবস্থাপনা পিরচালক
(রাবার) আবু রায়হােনর সােথ েযাগােযাগ করা হেল িতিনও েকােনা তথ্য
প্রদােন অপরাগতা প্রকাশ কেরন।

শ্রীমঙ্গেল
যক্ষ্মা
সিমিতর সভা অনুষ্িঠত

িনেরাধ

কমলকন্ঠ িরেপার্ট ।। েমৗলভীবাজােরর শ্রীমঙ্গেল ‘যক্ষ্মা েরাগ
প্রিতেরােধ সংবাদকর্মীেদর ভূিমকা’ শীর্ষক এক মতিবিনময় সভা
অনুষ্িঠত হেয়েছ। বুধবার (২৬ আগস্ট) বাংলােদশ জাতীয় যক্ষ্মা
িনেরাধ সিমিত (নাটাব) শ্রীমঙ্গল শাখার আেয়াজেন শহেরর একিট
েরস্টুেরন্েট এই মতিবিনময় সভা অনুষ্িঠত হয়।

সভায় উপেজলায় কর্মরত িবিভন্ন প্িরন্ট ও ইেলকট্রিনক িমিডয়া এবং
অনলাইন এবং ফ্িরল্যান্সসহ ৩০ জন সংবাদকর্মী উপস্িথত িছেলন। নাটাব
শ্রীমঙ্গল শাখার েকাষাধ্যক্ষ েমা. কাওছার ইকবাল’র সঞ্চালনায়
অিতিথ িহেসেব উপস্িথত িছেলন প্রাক্তন িসেলট িবভাগীয় স্বাস্থ্য
পিরচালক এবং িবএমএ ও নাটাব শ্রীমঙ্গল শাখার সভাপিত ডা. হিরপদ
রায়, উপেজলা স্বাস্থ্য ও পিরবার পিরকল্পনা কর্মকর্তা ডা. সাজ্জাদ
েহােসন েচৗধুরী, শ্রীমঙ্গল প্েরসক্লােবর সভাপিত িবশ্বেজািত
েচৗধুরী ও ৈদিনক েখালা িচিঠর সম্পাদক েমা. সরফরাজ আলী বাবুল।

সভায় অিতিথরা তােদর বক্তব্েয যক্ষ্মা েরাগ প্রিতেরাধ ও িনরামেয়
করণীয় িবষেয় িবিভন্ন িদক িনর্েদশনা তুেল ধের বেলন, শুধুমাত্র
সেচতনতার মাধ্যেমই এই েরাগিট িনর্মূল করা সম্ভব। আর এক্েষত্ের
সংবাদকর্মীরা তােদর েলখনীর মাধ্যেম মানুেষর মধ্েয সেচতনতা সৃষ্িট
কের যক্ষ্মা িনর্মূেল িবেশষ ভূিমকা রাখেত পােরন।

মতিবিনময় সভায় উপস্থাপন করা তথ্য েথেক জানা যায়, ২০১৯ সােলর জুন
মাস েথেক ২০২০ সােলর জুন পর্যন্ত এ উপেজলায় ৯৪০১ জনেক পরীক্ষা
কের ১৩০১ জন যক্ষ্মা েরাগী পাওয়া েগেছ। এর মধ্েয সুস্থ হেয়েছন
৯২০ জন। িচিকৎসাধীন আেছন ৩৮১ জন। এর মধ্য দুই জন েরাগীর েরােগর
পর্যায় এমিডআর পর্যন্ত গড়ােনায় েরাগী মহাখালী বক্ষব্যািধ
হাসপাতােলর তত্বাবধােন িচিকৎসাধীন রেয়েছন।

উপেজলা স্বাস্থ্য ও পিরবার পিরকল্পনা কর্মকর্তা ডা. সাজ্জাদ
েহােসন েচৗধুরী বেলন, এই কেরানাকােল সাংবািদকরা েযভােব স্বাস্থ্য
িবভাগেক তথ্য িদেয় সহায়তা কেরেছন তােত আমােদর কেরানা অিভঘাত
েমাকােবলায় িবরাট ভূিমকা রাখেছ। েলপ্েরািস ও িটিব িনেরােধও
তৃণমূেলর মানুেষর খবর আমােদরেক জানােল আমরা সােথ সােথই ব্যবস্থা
েনব।

িবএমএ ও নাটাব শ্রীমঙ্গল শাখার সভাপিত ডা. হিরপদ রায় বেলন,
যক্ষ্মা িনর্মূেল আমােদর সবাইেক কাজ কের েযেত হেব যােত বাংলােদশ
েপািলও িনর্মূেলর মেতা সফলতা অর্জন করেত পাের। সমােজ এখেনা
লুকািয়ত েরাগ িহেসেব একটা ধারনা ও দৃষ্িটভঙ্িগ রেয়েছ। সাংবািদকরা
ও স্বাস্থ্য কর্মীরা মানুষেক সেচতন কের তুলেত পারেল আমরা অিচেরই
যক্ষ্মামুক্ত হেত পারব।

জুিড়-বড়েলখায়
গােছ
েভাল্েটর
িবদ্যুৎ
দুর্ঘটনার আশঙ্কা

৪৪০
লাইন:

কমলকন্ঠ িরেপার্ট ।।

িবদ্যুৎ উন্নয়ন েবার্ড কুলাউড়া িবক্রয় ও িবতরণ িবভােগর আওতাধীন
েজলার বড়েলখা
িবদ্যুৎ লাইেন

ও জুড়ী উপেজলার িবিভন্ন গ্রােমর অপিরকল্িপত
ঘটেছ প্রাণহানীর ঘটনা। প্রায় দু’যুেগর েবিশ

জরাজীর্ণ লাইন সংস্কাের কর্তৃপক্ষ চরম উদাসীন। লাইন েমরামত না
কেরই েদয়া হচ্েছ েবশ দূের দূের বাঁেশর-কােঠর খুিটেত ঝুঁিকপূর্ণ
সংেযাগ। িপিডিব’র লাইন েমরামেত িক বরাদ্দ েদয় না? তেব এগুেলা যায়
েকাথায় ? এ প্রশ্ন এলাকাবাসীর। লাইেনর ওপর থাকা গাছপালা কাটা ও
েমরামত না করায় সামান্য ঝড়-বাতােস গাছপালা পেড় তার িছেড় ঘটেছ
দুর্ঘটনা। িবদ্যুৎহীন হেয় েভাগান্িত েপাহােত হচ্েছ গ্রাহকেদর।
দ্রুত এসব িবদ্যুৎ লাইন সংস্কার না করেল ঘটেত পাের বড়ধরেণর
দূঘর্টনা।

জানা েগেছ, িপিডিব’র কুলাউড়া িবভােগর আওতাধীন বড়েলখা ও জুড়ী

উপেজলায় প্রায় ৮ হাজার িবদ্যুৎ গ্রাহক রেয়েছ। এ িবদ্যুৎ লাইেনর
েবিশর ভাগই ২৫-৩০ বছেরর জরাজীর্ণ এবং অপিরকল্িপত। ভুিম েথেক
কমপক্েষ ৯ িমটার ওপের িবদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন টানােনার িনয়ম।
িকন্তু এর েতায়াক্কা না কের িপিডিব’র অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীরা
বাঁেশর ও কােঠর খুিটঁেত অত্যন্ত কম উচ্চতায় আবািসক ও বািণজ্িযক
িবদ্যুৎ সংেযাগ িদেয়েছ। েকাথাও জীিবত বাঁশ ও গাছেক খুিটঁ ব্যবহার
কের সংেযাগ েদয়ায় প্রায়ই হতাহেতর ঘটনা ঘটেছ। িবদ্যুতািয়ত হেয় গত
১৬ আগস্ট ফুলতলা বাজাের আব্দুল ওয়ািহদ নােম এক িদনমজুর ও
পািতলাসাঙ্গেন ইমাম উদ্িদন েহাসাইন নামক িকেশােরর মৃত্যু ঘেটেছ।
গত বছের িপিডিব’র অপিরকল্িপত িবদ্যুৎ লাইেন িবদ্যুৎস্পৃষ্ট হেয়
মারা যান জুড়ী বাজােরর কাপড় ব্যবসায়ী সুনীল েদবনাথ, জিসম
উদ্দীন, শাহপুেরর দুই মাছ িশকারীসহ অন্তত ৬ ব্যক্িত।

বড়েলখার কােশমনগর, হাকাইিত, জুড়ীর চম্পকলতা, ভিজিটলা, মনৈতল,
েভাগেতরা ও কািলনগর গ্রােম হালকা ঝেড় েভঙ্েগ যােব এমন কােঠরবাঁেশর অত্যন্ত দুর্বল অসংখ্য খুিটঁেত ৪৪০ ভল্েটর িবদ্যুৎ সরবরাহ
এলিট লাইন থাকেত েদখা েগেছ। রাস্তার ওপর থাকা িবদ্যুৎ সঞ্চালনকৃত
তােরর দুরত্ব ভুিম েথেক ২/৩ িমটােররও কম। অেনক স্থােন িবদ্যুেতর
তার ও খুঁিট ঝুেল রেয়েছ। অসাবধান হেয় চলােফরা করেলই ঘটেব
দুর্ঘটনা। জীবন্ত গােছর সােথ গাছ ও তােরর মাঝখােন বাঁে◌শর চিট
েরেখ গােছর সােথ েবেধ ৪৪০ েভাল্েটর িবদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন টানােনা
হেয়েছ। এেত েযেকান সময় িবদ্যুতািয়ত হেয় বড়ধরেনর দুর্ঘটনার আশংকা
রেয়েছ। চম্পকলতা গ্রােমর সত্তার আলী জানান, চম্পকলতা প্রাইমারী
স্কুেলর উত্তর পােশ ও জােম মসিজেদর মধ্যস্থােন দীর্ঘিদন ধের
অত্যন্ত িনচ িদেয় েমইন লাইন েফলা ও নড়বেড় কােঠর খুঁি◌ট েভঙ্েগ
পথচারীরা িবদ্যুতািয়ত হওয়ার আশংকা রেয়েছ।

িপিডিব’র উপ-সহকারী প্রেকৗশলী আনছারুল কবীর শামীম িকছু এলাকায়
জরাজীর্ণ ও ঝুঁিকপূর্ণ লাইেন িবদ্যুৎ সরবরােহর সত্যতা স্বীকার
কের বেলন, িতিন মুলত িপিডিব’র িবক্রয় ও িবতরণ িবভােগর দািয়ত্েব
রেয়েছন। তারপরও সাধ্যমত রক্ষণােবক্ষণ করেছন। উল্েলিখত এলাকায়
প্রেজক্েটর মাধ্যেম নতুন লাইন িনর্মােণর কাজ চলেছ।

বঙ্গবন্ধুর ঘিনষ্ট সহচর বীর
মুক্িতেযাদ্ধা আিজজুর রহমােনর
কবর
িজয়ারত
করেলন
পররাষ্ট্রমন্ত্রী
কমলকন্ঠ িরেপার্ট ।।

বঙ্গবন্ধুর ঘিনষ্ট সহচর ও বীরমুক্িতেযাদ্ধা েমৗলভীবাজার েজলা
পিরষদ
েচয়ারম্যান
আিজজুর
রহমােনর
কবর
িজয়ারত
করেছন
পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ েক আব্দুল েমােমন।

বৃহস্পিতবার (২০ আগষ্ট) দুপুের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ েক আব্দুল
েমােমন িসেলট েথেক সড়ক পেথ ঢাকা যাবার সময় েমৗলভীবাজার সদর
উপেজলার গুজারাই গ্রােম সােবক গণপিরষদ সদস্য ও সংসদ সদস্য,

স্বাধীনতা পুরস্কাের ভূিষত কেরানায়
আিজজুর রহমােনর কবর িজয়ারত কেরন।

আক্রান্ত

হেয়

সদ্য

প্রয়াত

েস সময় আিজজুর রহমােনর েছাট ভাই সােবক মুক্িতেযাদ্ধা েজলা
কামান্ডার েমাঃ জামাল উদ্িদন, েপৗরসভা েময়র েমা. ফজলুর রহমান,
েজলা আওয়ামীলীেগর তথ্য ও গেবশনা িবষায়ক সম্পাদক সিজব আহসানসহ
পিরবােরর সদস্য ও দলীয় েনতা কর্মীরা উপস্িথত িছেলন।

কবর িজয়ারত েশেষ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড.এ েক আব্দুল েমােমন বেলন,
আিজজুর রহমান িছেলন একজন েদশপ্েরিমক বীর মুক্িতেযাদ্ধা, িনর্েলাভ
ও সৎ রাজনীিতিবদ। তাঁর এই শূন্যতা পূরন হওয়ার নয়। আিজজুর রহমানেক
অনুসরন করেত দলীয় রাজনীিত করেত িতিন দলীয় েনতাকর্মীেদর আহবান
জানান।

কমলগঞ্েজ
বঙ্গবন্ধুর
শাহাদাৎ বার্িষকী পালন

৪৫

তম

কমলকন্ঠ িরেপার্ট ।।েমৗলভীবাজােরর কমলগঞ্েজ জািতর জনক বঙ্গবন্ধু
েশখ মুিজবুর রহমােনর ৪৫তম শাহাদৎ বার্িষকী ও জাতীয় েশাক উপলক্েষ
িবিভন্ন স্থােন েশাক বঙ্গবন্ধুর প্রিতকৃিতেত পুষ্পস্তবক অর্পণ,
আেলাচনা সভা, পুরষ্কার িবতরণ, েদায়া মাহিফলসহ িবিভন্ন কর্মসূচীর
মাধ্যেম িদবসিট পািলত হয়। শিনবার (১৫ আগস্ট) সকাল সােড় ১০টায়
কমলগঞ্জ উপেজলা প্রশাসন ও িবিভন্ন সংগঠন ভানুগাছ বাজারস্থ উপেজলা
মুক্িতেযাদ্ধা কমপ্েলক্েসর সামেন স্থািপত বঙ্গবন্ধুর প্রিতকৃিতেত
পুষ্পার্পণ কেরন। সকাল সােড় ১১টায় উপেজলা প্রশাসেনর উদ্েযােগ
স্বাস্থ্যিবিধ েমেন এক আেলাচনা সভা, পুরস্কার িবতরণ ও েদায়া
মাহিফল অনুষ্িঠত হয়। অনুষ্ঠােন প্রধান অিতিথ িহেসেব উপস্িথত
িছেলন কমলগঞ্জ উপেজলা পিরষেদর েচয়ারম্যান, মুক্িতেযাদ্ধা অধ্যাপক
েমা. রিফকুর রহমান।

উপেজলা িনর্বাহী কর্মকর্তা আেশকুল হেকর সভাপিতত্েব ও প্রধান
িশক্ষক েমাশািহদ আলীর পিরচালনায় অনুষ্ঠােন িবেশষ অিতিথ িছেলন
উপেজলা আওয়ামী লীেগর সাধারণ সম্পাদক এড. এএসএম আজাদুর রহমান,
উপেজলা পিরষেদর মিহলা ভাইস েচয়ারম্যান িবলিকস েবগম, েজলা পিরযদ
সদস্য অধ্যক্ষ েমা. েহলাল উদ্িদন, কমলগঞ্জ থানার ওিস আিরফুর
রহমান, উপেজলা মুক্িতেযাদ্ধা সংসেদর সােবক কমান্ডার আব্দুল মুিনম
তরফদার, উপেজলা িবআরিডিবর সােবক েচয়ারম্যান ইমিতয়াজ আহেমদ
বুলবুল। অন্যান্যেদর মধ্েয বক্তব্য রােখন মুক্িতেযাদ্ধা জয়নাল
আেবদীন, সাংবািদক প্রনীত রঞ্জন েদবনাথ প্রমুখ। আেলাচনা সভা েশেষ
িবিভন্ন প্রিতেযািগতায় িবজয়ীেদর মােঝ পুরস্কার িবতরণ করা হয়।
সবেশেষ েদায়া মাহিফল পিরচালনা কেরন উপেজলা পিরষদ জােম মসিজেদর
ইমাম মাওলানা এনাম উদ্িদন।
এিদেক জাতীয় েশাক িদবস উপলক্েষ কমলগঞ্জ উপেজলা আওয়ামীলীগ,
কমলগঞ্জ েপৗরসভার উদ্েযােগ আেলাচনা সভা ও েদায়া মাহিফল অনুষ্িঠত
হয়। এছাড়া যথােযাগ্য মর্যাদায় িবিভন্ন কর্মসূচীর মাধ্যেম
িবিভন্ন ইউিনয়ন পিরষদ, িশক্ষা প্রিতষ্ঠােন স্বাস্থ্যিবিধ েমেন
জাতীয় েশাক িদবস পালন করা হয়।

কমলগঞ্জ
েপৗর
েময়র
জুেয়ল
আহেমেদর সুস্থতা কামনায় েদায়া
মাহিফল
কমলকন্ঠ িরেপার্ট ।। েমৗলভীবাজােরর কমলগঞ্জ ইেলক্ট্িরিশয়ান
সিমিতর কার্যিনর্বাহী কিমিটর উপেদষ্টা, কমলগঞ্জ েপৗরসভার েময়র
েমা: জুেয়ল আহেমদ এর আশু েরাগমুক্িত কামনায় শুক্রবার সন্ধ্যায়
সংগঠেনর ভানুগাছ বাজারস্থ কার্য্যালেয় এক েদায়া মাহিফল অনুষ্িঠত
হয়।

কমলগঞ্জ ইেলক্ট্িরিশয়ান সিমিতর কার্যালেয় উপেদষ্টা বাবু িবশ্বিজৎ
রােয়র সভাপিতত্েব এবং মাওলানা আব্দুল জিলেলর পিরচালনায় উক্ত
েদায়া মাহিফেল সংগঠেনর িবিভন্ন পর্যােয়র েনতৃবৃন্দ ও স্থানীয়
গণ্যমান্য ব্যক্িতবর্গ উপস্িথত িছেলন। উল্েলখ্য, কমলগঞ্জ েপৗর
েময়র েমা: জুেয়ল আহেমদ প্রায় এক সপ্তাহ ধের সর্িদ, কািশ ও
ঠান্ডাজিনত েরােগ েভাগেছন। েদায়া মাহিফল ও এলাবাসীর মধ্েয িশরনী
িবতরণ েশেষ সংগঠেনর সভাপিত মখসুদ আলী, সহঃ সভাপিত হাজী ইব্রাহীম

িময়া, েকাষাধ্যক্ষ েচরাগ আলী ও সাধারণ সম্পাদক িরপন েচৗধুরী
েময়ের বাড়ীেত িগেয় তার শািররীক অবস্থার েখাজঁখবর েনন এবং কুশল
িবিনময় কেরন।

কািনহািট চা-বাগােন িট এস এস
এর ২িট ৈবিদক িশক্ষা েকন্দ্র
উদ্েবাধন
কমলকন্ঠ িরেপার্ট ।। তরুণ সনাতনী সংঘ (িট.এস.এস) কমলগঞ্জ উপেজলা
শাখার পিরচালনায় ও সনাতনী প্রবাসী গ্রুেপর সহেযাগীতায় কমলগঞ্েজর

কািনহািট চা-বাগােনর পৃথক পৃথক দু‘িট স্থােন আনুষ্টািনক ভােব
উদ্েবাধন করা হেলা ৈবিদক িশক্ষা েকন্দ্র “গুরুকূল জ্ঞানগৃহ ”
গীতা স্কুল।

আজ ২৪ জুলাই শুক্রবার সকাল ১১ঘিটকায় শমেসরনগর ইউিনয়েনর ৮নং
ওয়ার্েডর কািনহািট দূর্গা মন্ডপ প্রাঙ্গেন ও দুপুর ২ঘিটকায়
কািনহািট কালী মন্িদর প্রাঙ্গেন ২িট “গুরুকূল জ্ঞানগৃহ ” গীতা
স্কুল এর আনুষ্টািনক উদ্েধাধন করা হেয়েছ। অনুষ্টােন প্রধান অিতিথ
িছেলন িট.এস,এস. েমৗলভীবাজার েজলা শাখার সভাপিত শ্রী িদপু
কর্মকার িবেশষ অিতিথ িছেলন সাধারণ সম্পাদক শ্রী জগদীশ দাশ, সহ
সাংগঠিনক সম্পাদক শম্ভু সরকার রিবন, সনাতনী প্রবাসী গ্রুেপর
প্রধান সমন্ময়কারী শ্রী সুর্য মালাকার িশপন।

উপস্িথত অিতিথেদর ধর্মােলাচনা েশেষ ৈবিদক িশক্ষা েকন্দ্র গুরুকূল
জ্ঞানগৃেহর শুভ উদ্েবাধন কেরন িট ,এস,এস কমলগঞ্জ উপেজলা শাখার
সভাপিত শ্রী িবশ্বিজৎরায় । অনুষ্টােন সভাপিতত্েব কেরন িট.এস.এস.
শমেসরনগর ইউিনয়ন শাখার যুগ্ন আহবায়ক শ্রী েসৗরভ বীন। এসময়
অন্যান্যেদর মধ্েয উপস্িথত িছেলন,শমেসরনগর ইউিপ সদস্য সীতা রাম
বীন, সংগঠেনর উপেজলা শাখার সাধারণ সম্পাদক শ্রী ঝলক রঞ্জন দাশ,
সাংগঠিনক সম্পাদক শ্রী রাজন দত্ত রাজু , সহ-সাংগঠিনক সম্পাদক
শ্রী িবজয় মল্িলক, েমৗলভীবাজার েপৗরসভার ১নং ওয়ার্েডর সাধারণ
সম্পাদক শ্রী সুমন পাল প্রমূখ। উপস্িথত অিতিথগন তােদর বক্তব্েয
বলেন, িট, এস,এস েয ভােব সনাতনী সমােজর িশক্ষার্থীেদর ধর্মীয়
িশক্ষা েদওয়ার জন্য সারা েমৗলভীবাজার েজলাব্যািপ গুরুকুল
জ্ঞানগৃহ স্থাপেনর মাধ্যেম সর্বমহেল েয আেলাড়ন তুলেত সক্ষম
হেয়েছন েসই ধারােক অব্যাহত রাখেত পারেল একসময় প্রিতিট গ্রােম
গ্রােম, পাড়ায় পাড়ায় গুরুকুল জ্ঞানগৃহ পাওয়া যােব। অনুষ্টােন
দুইিট িশক্ষােকন্দ্েরর েমাটঃ ৬০জন িশক্ষার্থীর মধ্েয পিবত্র
শ্রীমদ্ভগবদগীতা ,খাতা ও কলম িবতরন করা হয়। িশক্ষার্থীেদর সিঠক
র্ধমীয় িশক্ষা গ্রহণ করেত হেল ক্লােস িনয়িমত ছাত্রেদর উপস্িথত
থাকার িবষয়িটর উপর েজার েদন বক্তারা । অবেহিলত সনাতনী
সম্প্রদায়েক সিঠক ধর্মীয় িশক্ষায় কের তুলেত েমৗলভীবাজার েজলার
সনাতন ধর্মাবলম্বীেদর র্সববৃহৎ েব-সরকারী স্েবচ্ছােসবী ধর্মীয়
সংগঠন তরুণ সনাতনী সংঘ (িট এস এস) েমৗলভীবাজার েজলাসহ িসেলট
িবভােগর িবিভন্ন এলাকায় তােদর ৈবিদক িশক্ষা র্কাযক্রম এই

“গুরুকূল জ্ঞানগৃহ গীতা স্কুল” স্থাপন ও পিরচালনা কের আসেছ। এবং
ইিতমধ্েয তা একিট অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত িহসােব সর্বমহেল প্রশংিশত
হেয়েছ ।

নছরতপুের গীতা িশক্ষা েকন্দ্র
“গুরুকূল জ্ঞানগৃহ” উদ্েভাধন
কমলকন্ঠ িরেপার্ট ।।
তরুণ সনাতনী সংঘ (িট.এস.এস) কমলগঞ্জ উপেজলা শাখার পিরচালনায় ও
সনাতনী
প্রবাসী
গ্রুেপর
সহেযাগীতায়
কমলগঞ্েজর
নছরতপুের
আনুষ্টািনক ভােব উদ্েভাধন করা হেলা ৈবিদক িশক্ষা েকন্দ্র গীতা
স্কুল “গুরুকূল জ্ঞানগৃহ ”।
গত ২১ জুলাই মঙ্গলবার সকাল ১১টায় কমলগঞ্জ েপৗরসভার ৩নং ওয়ার্েডর
নছরতপুর গ্রােমর নছরতপুর গ্রােমর অবসরপ্রাপ্ত িশক্ষক শ্রী সুিনল
মালাকােরর বাড়ীর দূর্গা মন্ডপ প্রাঙ্গেন আেয়াজিত এই গীতা স্কুল
“গুরুকূল জ্ঞানগৃহ ” এর উদ্েভাধনী অনুষ্টােন প্রধান অিতিথ িহসােব

উপস্িথত িছেলন িট.এস,এস. েমৗলভীবাজার েজলা শাখার সহ সাংগঠিনক
সম্পাদক শম্ভু সরকার রিবন, িবেশষ অিতিথ িহসােব উপস্িথত িছেলন
সনাতনী প্রবাসী গ্রুেপর প্রধান সমন্ময়কারী সুর্য মালাকার িশপন।
অনুষ্টােন পিবত্র শ্রীমদ্ভগবত গীতা েথেক পাঠ কেরন কমলগঞ্জ
হেরকৃষ্ণ নামহট্ট সংেঘর ভক্ত শ্রী ৈশবাল রায় । উপস্িথত অিতিথেদর
ধর্মােলাচনা েশেষ ৈবিদক িশক্ষা েকন্দ্র গুরুকূল জ্ঞানগৃেহর শুভ
উদ্েবাধন কেরন িট ,এস,এস কমলগঞ্জ উপেজলা শাখার সভাপিত শ্রী
িবশ্বিজৎরায় । িট.এস.এস. কমলগঞ্জ সরকারী কেলজ শাখার সভাপিত শ্রী
িবজয় মল্িলেকর সভাপিতত্েব অনুষ্িটত উদ্েভাধনী অনুষ্টােন এসময়
অন্যান্যেদর মধ্েয উপস্িথত িছেলন েপৗর পূজা উদযাপন পিরষেদর
উপেদষ্টা শ্রী সুনীল মালাকার,সংগঠেনর উপেজলা শাখার সাংগঠিনক
সম্পাদক শ্রী রাজন দত্ত রাজু , েপৗর কিমিটর সহ:সভাপিত ডা: শ্রী
সন্েতাষ মালাকার, সরকারী কেলজ শাখার সম্পািদকা শ্রীমিত অনািমকা
দাস, যুগ্ন সম্পািদকা শ্রীমিত েসামা শর্মা সাংগঠিনক সম্পাদক শ্রী
উজ্বল শীল, কমলগঞ্জ সদর ইউিনয়ন কিমিটর যুগ্ন সাধারন সম্পাদক শ্রী
সজীব দত্ত ঝুমন, র্অথ সম্পাদক শ্রী রতন দত্ত প্রমূখ।

উপস্িথত অিতিথগন তােদর বক্তব্েয বলেন, িট, এস,এস েয ভােব সনাতনী
সমােজর
িশক্ষার্থীেদর
ধর্মীয়
িশক্ষা
েদওয়ার
জন্য
সারা
েমৗলভীবাজার েজলাব্যািপ গুরুকুল জ্ঞানগৃহ স্থাপেনর মাধ্যেম
সর্বমহেল েয আেলাড়ন তুলেত সক্ষম হেয়েছন েসই ধারােক অব্যাহত রাখেত
পারেল একসময় প্রিতিট গ্রােম গ্রােম, পাড়ায় পাড়ায় গুরুকুল
জ্ঞানগৃহ পাওয়া যােব।
অনুষ্টােন িশক্ষােকন্দ্েরর

৪০

জন

িশক্ষার্থীর

মধ্েয

পিবত্র

শ্রীমদ্ভগবদগীতা ,খাতা ও কলম িবতরন করা হয়। িশক্ষার্থীেদর সিঠক
র্ধমীয় িশক্ষা গ্রহণ করেত হেল ক্লােস িনয়িমত ছাত্রেদর উপস্িথত
থাকার িবষয়িটর উপর েজার েদন বক্তারা ।

অবেহিলত সনাতনী সম্প্রদায়েক সিঠক র্ধমীয় িশক্ষায় িশক্িষত কের
তুলেত েমৗলভীবাজার েজলার সনাতন র্ধমাবলম্বীেদর র্সববৃহৎ েবসরকারী
স্েবচ্ছােসবী ধর্মীয় সংগঠন তরুণ সনাতনী সংঘ েমৗলভীবাজার েজলাসহ
িসেলট িবভােগর িবিভন্ন এলাকায় তােদর ৈবিদক িশক্ষা র্কাযক্রম এই
“গুরুকূল জ্ঞানগৃহ গীতা স্কুল” স্থাপন ও পিরচালনা কের আসেছ। এবং
ইিতমধ্েয তা একিট অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত িহসােব র্সবমহেল প্রশংিশত
হেয়েছ ।

