কুিড়গ্রােম
প্রশাসেকর
মতিবিনময়

নবাগত
েজলা
সােথ
সাংবািদকেদর

কুিড়গ্রাম প্রিতিনিধ : কুিড়গ্রােম নবাগত েজলা প্রশাসক আবু সােলহ
েমাহাম্মদ ইউসুেফর সােথ েজলায় কর্মরত প্িরন্ট ও ইেলকট্রিনক্স
িমিডয়ার সাংবািদকেদর মতিবিনময় সভা অনুষ্িঠত হেয়েছ।
রিববার িবকােল েজলা প্রশাসক হলরুেম আেয়ািজত এ মতিবিনময় সভায়
সভাপিতত্ব কেরন েজলা প্রশাসক আবু সােলহ েমাহাম্মদ ইউসুফ। সভায়
অিতিরক্ত
িনর্বাহী

েজলা প্রশাসক সার্িবক রিফকুল ইসলাম
কুিড়গ্রাম আিমন আল পারেভজ, িনর্বািহ

েসিলম, উপেজলা
ম্যািজষ্েটটগন,

কুিড়গ্রাম প্েরসকা¬েবর সভাপিত মিমনুল ইসলাম মঞ্জু, সাংবািদক সিফ
খান, অেলাক সরকার, হািসবুর রহমান হািসব, সিফকুল ইসলাম েববুসহ
েজলায় কর্মরত প্িরন্ট ও ইেলকট্রিনক্স িমিডয়ার সাংবািদকরা উপস্িথত
িছেলন।
সাংবািদকরা কুিড়গ্রােমর নানা িবষেয় তােদর মতামত উপস্থাপন কেরন।
নবাগত েজলা প্রশাসক আবু সােলহ েমাহাম্মদ ইউসুফ এ সময় তার
বক্তব্েয অর্থৈনিতকভােব পশ্চাৎপদ এ েজলার উন্নয়েন সাংবািদকেদর
গঠনমূলক সহেযািগতা কামনা কেরন। িতিন গত ১১ই েম কুিড়গ্রােম েজলা
প্রশাসক িহেসেব েযাগদান কেরন।

উত্তপ্ত
মেমক,
প্রত্যাহােরর দাবীেত
প্িরন্িসপাল

মামলা
অবরুদ্ধ

আিনসুর রহমান ফারুক, ময়মনিসংহ : স্বাধীনতা িচিকৎসক পিরষেদর
মহাসিচব অধ্যাপক ডাঃ এম.এ আিজেজর বাসায় ভাংচুেরর ঘটনায় নয়, মূলত

ময়মনিসংহ েমিডেকল কেলজ ছাত্রলীেগর দুপক্েষর অভ্যন্তরীন েকান্দেলর
কারেণ কেলজ ক্যান্িটন ভাংচুেরর ঘটনায় মেমক ছাত্রলীগ সভাপিত
আিতকুর রহমান তুষার ও ইন্টার্ন িচিকৎসক েমেহদী হাসান কবীেরর
িবরুদ্েধ কেলজ প্রশাসেনর মামলা দােয়েরর ঘটনায় ক্রেমই উত্তপ্ত হেয়
উঠেছ েমিডেকল কেলজ ক্যাম্পাস। গত শিনবার (২০ েম) দুপুের মামলা
দােয়েরর প্রিতবােদ বিহরাগতেদর িনেয় িবক্েষাভ িমিছল ও সমােবশ
কেরেছ স্থানীয় ছাত্রলীগ। এ ঘটনােক েকন্দ্র কের চরম উত্েতজনাকর
পিরস্িথিত সৃষ্িট হেয় আসেছ েমিডেকল কেলজ ক্যাম্পােস। আইন
প্রেয়াগকারী সংস্থার সদস্যরাও িনেয়ািজত রেয়েছ কেলেজ।
রিববার (২১ েম) দুপুের কেলজ ক্যাম্পােস ছাত্রলীগ সভাপিত ও
ইন্টার্ন িচিকৎসেকর িবরুদ্েধ মামলা প্রত্যাহােরর দাবীেত স্থানীয়
ও আনন্দেমাহন কেলজ িবশ্বিবদ্যালয় কেলজ ছাত্রলীগ মানববন্ধন ও
িবক্েষাভ সমােবশ েশেষ কেলজ ছাত্রলীেগর সাধারণ সম্পাদক স্বাদ
মাহমুদ জয়, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নৃেপন্দ্র িসং, আব্দুল জিলল,
গািলব িরজভীর েনতৃত্েব প্রায় অর্ধ শতািধক েনতাকর্মীরা কেলেজর
প্িরন্িসপাল ডাঃ েমাঃ আেনায়ার েহােসনেক প্রায় আধ ঘন্টা অবরুদ্ধ
কের মামলা প্রত্যাহােরর দাবী জানান। অন্যথায় দ্রুত এ মামলা
প্রত্যাহার না হেল কেঠার আন্েদালেনর কর্মসূিচ েদয়ার েঘাষণা েদেব
স্থানীয় ছাত্রলীগ।
মামলা প্রত্যাহােরর িবষেয় ছাত্রলীগ েনতােদরেক প্িরন্িসপাল বেলন,
এ িবষেয় একােডমীক কাউন্িসেল জানােনা হেব। িসদ্ধান্ত েসখান েথেকই
আসেব। এর বাইের আমার িকছু বলার েনই।
এসব

িবষেয়

কেলেজর

প্িরন্িসপাল

ডাঃ

েমাঃ

আেনায়ার

েহােসন

সাংবািদকেদর জানান, ছাত্রলীেগর দুপক্েষর েকান্দেলর কারেণ গত ১৬ই
েম কেলজ ছাত্রলীেগর সভাপিত আিতকুর রহমান তুষার ও ইন্টার্ন
িচিকৎসক েমেহদী হাসান কবীেরর েনতৃত্েব েনতাকর্মীরা সরকারী সম্পদ
কেলেজর ক্যান্িটন ভাংচুেরর ঘটনায় কেলজ প্রশাসেনর পক্েষ সিচব েমাঃ
জহুরুল হক বাদী হেয় তােদর িবরুদ্েধ েকাতুয়ালী মেডল থানায় মামলা
দােয়র কেরেছ।
মামলা দােয়েরর ঘটনায় েকাতুয়ালী মেডল থানার অিফসার ইনচার্জ (ওিস)
কামরুল ইসলাম বেলন, মামলার আসামীেদর দ্রুত গ্েরপ্তাের অিভযান
অব্যাহত রেয়েছ। খুব িশঘ্রই আসামীরা ধরা পড়েব।

উইশ
করেত
আয়ারল্যান্ড

মােঠ

এেলন

িমস

ছিবর ক্যাপশন : বাংলােদশ দল ও ওয়ালটনেক শুেভচ্ছা জানােত মালাহাইড
ক্িরেকট গ্রাউন্েড িমস আয়ারল্যান্ড প্িরয়িত। েলখক ও ওয়ালটন
গ্রুেপর িসিনয়র অপােরিটভ িডেরক্টর উদয় হািকেমর সঙ্েগ একই ফ্েরেম
উদয় হািকম, ডাবিলন (আয়ারল্যান্ড) েথেক : িতন জািতর ক্িরেকট
িসিরেজ টাইেটল স্পন্সর হেয়েছ ওয়ালটন। বাংলােদেশর একিট প্রিতষ্ঠান
সুদূর ইউেরােপ এেস সবাইেক েটক্কা িদেয় এরকম একিট িসিরেজর টাইেটল
স্পন্সর এবং েকা স্পন্সর িকেন িনেয়েছ এটা একটা িবশাল ব্যাপার।
দূরদর্শী এবং সুদূরপ্রসারী মার্েকিটং পিলিস। বাংলােদেশর একিট
ব্র্যান্ড মাল্িট ন্যাশনাল ব্র্যান্েড পিরণত হেয়েছ; গ্েলাবাল
ব্র্যান্েড পিরণত হেয়েছ এটা সমস্ত বাংলােদিশেদর জন্য েগৗরেবর
িবষয়। ক্িরেকট পৃষ্ঠেপাষকতায় ওয়ালটেনর অবদানেক এই প্রজন্ম িনশ্চয়
মূল্যায়ন করেব।
কথাগুেলা বলেলন, িমস আয়ারল্যান্ড। ২০১৪ সােল িতিন আয়ারল্যান্েডর
েসরা সুন্দরী হেয়েছন। যারা জােনন না, তারা শুেন িনশ্চয়ই অবাক
হেবন এই সুন্দরী িকন্তু বাংলােদেশরই একজন। আয়ারল্যান্ড প্রবাসী
বাংলােদিশ। নাম তার মাকসুদা আক্তার প্িরয়িত।
আয়ারল্যান্েড চলেছ ওয়ালটন ট্রাই ন্যাশন ক্িরেকট িসিরজ। েযখােন
েখলেছ বাংলােদশ ছাড়াও স্বাগিতক আয়ারল্যান্ড ও িনউিজল্যান্ড।
আয়ারল্যান্েডর রাজধানী ডাবিলেনর পােশর শহর মালাহাইড ক্িরেকট
গ্রাউন্েড শুক্রবার সকােল েদখা প্িরয়িতর সঙ্েগ। ব্যস্ততার মধ্েযও
সকাল সকাল চেল এেসেছন ক্িরেকট মােঠ।
তখন েখলা চলিছল বাংলােদশ এবং আয়ারল্যান্েডর মধ্েয। িজজ্েঞস
কেরিছলাম এেতা ব্যস্ততার মধ্েযও ক্িরেকট েখলা েদখেত চেল এেসেছন?
প্রশ্ন শুেন প্িরয়িত েতা অবাক! বলেলন, প্রধানত ওয়ালটনেক শুেভচ্ছা
জানােত এেসিছ। আিম বলব ওয়ালটনও এক অর্েথ বাংলােদেশর দূত। ‘েমড ইন
বাংলােদশ‘ অথবা ‘ব্র্যান্ড বাংলােদশ‘ এর পতাকা তারা িনেয় যাচ্েছ

একেদশ েথেক অন্যেদেশ। প্িরয়িত েযাগ কেরন, ক্িরেকট বাংলােদশেক
ব্র্যান্িডং করার ক্েষত্ের ব্যাপক ভূিমকা রাখেছ। আবার ক্িরেকটেক
ব্র্যান্িডং করেত ওয়ালটন বড় ভূিমকা রাখেছ।’
িতিন
উচ্ছ্বিসত
প্রশংসা
কেরন
বাংলােদেশর
ক্িরেকট
এবং
ক্িরেকটারেদর। বেলন, ক্িরেকট এখন বাংলােদেশ একিট নতুন ডাইেমনশন,
নতুন ক্েরজ ৈতির করেছ। ক্িরেকট িদেয় সারা িবশ্ব বাংলােদশেক েচেন।
জািত িহেসেব আমরা অেনক সম্মান অর্জন করিছ ক্িরেকট িদেয়। ক্িরেকট
এিগেয় যাচ্েছ ক্িরেকটরােদর পারফরেমন্েস। এজন্য বাংলােদশ ক্িরেকট
েবার্ড, ক্িরেকট েখেলায়াড় এবং পৃষ্ঠেপাষকতা প্রদানকারী িবিভন্ন
প্রিতষ্ঠানেক ধন্যবাদ জানান িতিন।

ছিবর

ক্যাপশন

:হসিপটািলিট

বক্েসর

েভতের

ওয়ালটেনর

েটিবেল

প্রাণবন্ত আলাপচািরতার এক ফাঁেক
অেনক বাংলােদিশ মােঠ এেসেছন েখলা েদখেত; বাংলােদশ দলেক উৎসাহ
িদেত। প্িরয়িত জানােলন, বাংলােদশ িটম আয়ারল্যান্েড এেস েখলেছ,
এটা আমােদর জন্য অত্যন্ত আনন্েদর। মােঠ বেস েখলা েদখার এই সুেযাগ
আমরা িমস করেত চাই িন।
হসিপটািলিট

বক্েসর

বাইের

েপিরিমটার

েবার্েডর

কােছ

বেস

কথা

হচ্িছেলা প্িরয়িতর সঙ্েগ। তার েপাশােকর সঙ্েগ একিট ব্যাজ, েমাটা
কাপেড়র। তােত েলখা ‘িমস আর্থ ইন্টারন্যাশনাল।’ বার বার িটিভ
ক্যােমরা ফেলা করিছল তােক। িকছুক্ষণ পর
হসিপটািলিট বক্েসর েভতের ওয়ালটেনর েটিবেল।

উেঠ

িগেয়

বসেলন

প্িরয়িত জানােলন, তার জন্ম বাংলােদেশ। ১০ বছর বয়েস চেল আেসন
আয়ারল্যান্েড।
িবজেনস
ম্যােনজেমন্েট
অনার্স
কেরেছন।
এরপর
পড়ােশানা কেরন ফ্লাইং েকার্স। কাজ করেছন পাইলট বা ফ্লাইট
ইন্সট্রাকটর িহেসেব। অনুষ্ঠান উপস্থাপনা খুব পছন্দ কেরন। মেডিলং
কেরন বাংলােদশ এবং আয়ারল্যান্েড। িমস আয়ারল্যান্ড আর্থ েখতাব
েজেতন ২০১৪ সােল। েসরা আইিরশ মেডেলর েখতাব েজেতন ২০১৬ সােল।
আইিরশ ট্যােলন্ট সার্চ এর িবচারক মাকসুদা আক্তার প্িরয়িত।
প্িরয়িত জানােলন, খুব িশগিগরই বাংলােদেশ আসেছন। এখােন িকছু কাজ
করেবন। বলেলন, েযখােনই থািক না েকন, েদশেক খুব িমস কির। আই লাভ
বাংলােদশ।

গাজীপুের
গ্েরফতার
গাজীপুর

প্রিতিনিধ

িরভলবারসহ
:

গাজীপুের

দুই

দুই

যুবকেক

একিট

যুবক
িরভলবার

ও

দু’রাউন্ড
গুিলসহ
গ্েরফতার
কেরেছ
জয়েদবপুর
থানা
পুিলশ।
গ্েরফতারকৃতরা হেলা- পাবনা েজলা সদেরর ছািতয়ানী পশ্িচমপাড়া
এলাকার ফারুক েহােসেনর েছেল রািকব (৩০) এবং একই থানার িটকুরী
এলাকার বন্েদ আলী খােনর েছেল শািহন খান (৩০)।
জয়েদবপুর থানার ওিস েমা. আিমনুল ইসলাম জানান, গাজীপুর েজলা শহর
জয়েদবপুর হেত দু’যাত্রী িনেয় িসএনিজ চািলত একিট অেটািরক্সা
শিনবার রােত চান্দনা েচৗরাস্তা যাচ্িছল। পেথ েজলা শহেরর িশববািড়
েমাড় এলাকায় পুিলেশর েচক েপাষ্েট ওই অেটািরক্সার গিতেরাধ কের
পুিলশ। এসময় অেটািরক্সােরাহী রািকেবর েদহ তল্লািশ চািলেয় দুই
রাউন্ড তাজা গুিলসহ একিট িরভলবার উদ্ধার করা হয়। এঘটনায় পুিলশ
রািকব ও তার সহেযাগী শািহনেক আটক কের। এ ব্যাপাের জয়েদবপুর থানায়
মামলা হেয়েছ।

গাজীপুর িসিট েময়র মান্নােনর
িবরুদ্েধ দুদেকর মামলা
গাজীপুর প্রিতিনিধ : গাজীপুর িসিট কর্েপােরশেনর সামিয়ক বরখাস্ত
েময়র অধ্যাপক এম এ মান্নােনর িবরুদ্েধ ৭ েকািট ১৮ লাখ ৩২ হাজার
৫৭৫ টাকা টাকা আত্মসােতর অিভেযােগ মামলা কেরেছ দুদক। দুদেকর উপ
পিরচালক সামছুল আলম বাদী হেয় আজ রিববার দুপুের জয়েদবপুর থানায়
মামলািট দােয়র কেরন।
জয়েদবপুর

থানার

অিফসার

ইনচার্জ

আিমনুল

ইসলাম

জানান,

সামিয়ক

বরখাস্ত হবার পূর্েব গত ২০১৩ সােলর ১৮ আগস্ট হেত ২০১৫ সােলর ২
েফব্রুয়ারী পর্যন্ত সমেয় স্থানীয় সরকার মন্ত্রনালয় িবিভন্ন
উন্নয়ন প্রকল্প বাবদ েমাট ৯ েকািট টাকা বরাদ্ধ কের। বরাদ্েধর
শর্ত িছল বােজট ভূক্ত িবিভন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ব্যিতত অন্য েকান
খােত এ অর্থ ব্যয় করা যােব না। শতকরা এক ভাগ সািনেটশন সুিবধা
িনশ্িচত করার জন্য শতকরা ২০ ভাগ টাকা ব্যয় করেত হেব। পরবর্তী
সমেয় েময়র উক্ত টাকা অগ্িরম িবেলর মাধ্যেম উত্েতালন কের
কর্েপােরশেনর িনজস্ব িহসােব জমা রােখন। উক্ত টাকা িবিভন্ন
দরপত্েরর মাধ্যেম উন্নয়ন প্রকল্প বাবদ ৬ েকািট ৫৩ লাখ ২ হাজার
৫৭৫ টাকা এবং ৬৫ লাখ ৩০ হাজার টাকা ব্যয় কেরন। েময়র অর্থ
বরাদ্েধর শর্ত েভংেগ ক্ষমতার অপব্যবহার কেরেছন। এর দ্বারা অন্যেক
লাভবান কের িনেজ লাভবান হেয়েছন। এিট ১৯৪৭ সােলর দূর্ণীিত
প্রিতেরাধ আইেনর ৫(২) ধারায় শাস্িতেযাগ্য অপরাধ।

