উপেদষ্টা পিরিচিত
সম্পাদকীয়
েশাকর আল্হামদুিলল্লাহ। কেতা শেতা িচন্তা েচতনা কল্পনা আর
অেপক্ষার ক্ষণ েপিরেয় lohagaranews24.com এর প্রকাশ। আহা ! িক
আনন্দ আকােশ বাতােস। একগুচ্ছ সুন্দর উপলব্িধর অনুরণন এবং
অবেলাকন। অনলাইন সংবাদ জগেত চট্টগ্রােমর েলাহাগাড়া উপেজলা েনাতন
সংেযাজন।
েক বা কারা িক েকন েকাথায় কখন এবং িকভােব ঘটনার উদ্ভব, িবকাশ ও
পিরণিত ইত্যািদ তথ্য-তত্ত্েবর িভত্িতেত বস্তুিনষ্ঠ-িনরেপক্ষ
সংবাদ পিরেবশন lohagaranews24.com এর ৈবিশষ্ট্য, লক্ষ্য ও
উদ্েদশ্য। ঘটনার উত্তর-পূর্ব, পশ্িচম-দক্িষেণর পিরেবশ-পিরস্িথিত
এবং পশ্চাৎ ঘটেকর মুেখাশও উন্েমািচত হেব আমােদর অনুসন্ধানী কলেমর
িজেভ। পাশাপািশ সমােজর আেলািকত ও বেরণ্য ব্যক্িতবর্েগর কর্েমর
ইিতকথা েসানািল অক্ষের েফােট ওঠেব।
আমার, আমােদর এবং আপনােদর মািট ও মানুেষর কথা; সমস্যা-উত্তরেণর
কথা এবং িশক্ষার্থীেদর প্রিতভা িবকােশ সহায়ক অনুষঙ্েগ ভের ওঠেব
lohagaranews24.com এর আিঙনা। স্মরেণ বরেণ আনন্েদ উপেভােগ
সৃষ্িটেত প্রশংসায় স্বীকৃিতেত সমর্থেন উৎসাহ উদ্দীপনায় অনুদােন
আর িবজ্ঞাপেন আমরা পরস্পর পাশাপািশ থাকেত চাই। একটু হ্যাঁ বলুন।
মানুষেক েহয় বা েছাট করা নয়। দৃষ্িটভঙ্িগ বদলােনার মাধ্যেম
আত্েমাপলব্িধ সৃষ্িটেত আমােদর আনন্দ। আমরা সুন্দর ইিতবাচকতায়
িবশ্বাসী।
আপনার
সুন্দর
েচতনা
ও
পরামর্েশ
lohagaranews24.com ধন্য ও গর্িবত হেত চাই।
আড়ােল যারা সুর ছন্দ ও তাল িনেয় ভােবন lohagaranews24.com এর
সািহত্য পাতায় স্বাগতম।
lohagaranews24.com এর উদ্েযাক্তা, পরামর্শক, উপেদষ্টা পর্ষদ এবং
যাঁেদর ভােলাবাসা মমতায় এই সৃষ্িট সুেখর উল্লাস েসল্যুট সকলেক।
আসুন, হােত হাত রািখ, িমেলিমেশ আনন্েদ থািক।
-অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল খােলক
সম্পাদক
lohagaranews24.com
—————————————————————————————
শুেভচ্ছা বাণী

আল্লাহ পােকর শুকিরয়া আদায় করিছ। আমার কােছ সবেচেয় খুিশর খবর
েলাহাগাড়া েথেক প্রথম অনলাইন পত্িরকা lohagaranews24.com এর
শুভ সূচনা হেত যাচ্েছ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয়
প্রধানমন্ত্রী, হাজার বছেরর শ্েরষ্ট বাঙািল স্বাধীন বাংলােদেশর
স্থপিত জািতর িপতা বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমােনর প্রাণপ্িরয়
সুেযাগ্য কন্যা েশখ হািসনা েঘািষত িডিজটাল বাংলােদশ এর সুফল
েদেশর প্রত্যন্ত উপেজলায় েদখেত পাচ্িছ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীেক
প্রাণঢালা অিভনন্দন জানাচ্িছ।
সংবাদপত্র জািতর সেচতন িবেবক। মানুেষর দৃষ্িটভঙ্িগ বদিলেয় েদওয়ার
ক্েষত্ের সংবাদপত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূিমকা রাখেত পাের। হলুদ
সাংবািদকতা
নয়,
সত্য
ও
বস্তুিনষ্ঠ
সংবাদ
পিরেবশন
েহাক
lohagaranews24.com এ। বর্তমােন সৃজনশীল িশল্প মাধ্যেম পিরণত
হেয়েছ সংবাদপত্র ও সাংবািদকতা। তাছাড়াও দুষ্েটর দমন, িশষ্েটর
লালেনও
সাংবািদকরা
েলখিনর
মাধ্যেম
অবদান
েরেখ
আসেছ।
lohagaranews24.com
সরকােরর
গৃহীত
িবিভন্ন
উন্নয়নমূলক
কর্মকান্ডগুেলা জনগেণর সামেন তুেল ধরেবন এটা প্রত্যাশা করিছ।
এই অনলাইন পত্িরকার উদ্েযাক্তারা প্রশংসার দািবদার। আিম ধন্যবাদ
জানাচ্িছ। পত্িরকার যাত্রাপথ সুন্দর
lohagaranews24.com এর অগ্রযাত্রা।

ও

সফল

-প্রেফসর ড. আবু েরজা মুহাম্মদ েনজাম উদ্িদন নদভী
জাতীয় সংসদ সদস্য
চট্টগ্রাম- ১৫ (েলাহাগাড়া-সাতকািনয়া)
—————————————————————————————

েহাক।

জয়

েহাক

উপেদষ্টার বাণী
েলাহাগাড়াবাসী আজ আনন্িদত। এই প্রথম েলাহাগাড়ায় অনলাইন
পত্িরকার আত্মপ্রকাশ। আমরা গর্িবত। এটা েযন সুন্দেরর শুভাগমন।
অতীেত েলাহাগাড়ায় েবশ ক’িট পত্িরকার প্রকাশ েপেলও েবশীদূর এগুেত
পােরিন। আমার িবশ্বাস েলাহাগাড়ািনউজ২৪ডটকম এর যাত্রা থামেব না।
এই পত্িরকার কল্যােণ আমার সহেযািগতা অব্যাহত থাকেব। গণমানুেষর

প্রােণর কথা, যািপত জীবেনর কথায় ভের ওঠেব েলাহাগাড়ািনউজ২৪ডটকম
এর আঙ্িগনা। সত্য সংবােদর ধারক বাহক েহাক েলাহাগাড়ািনউজ২৪ডটকম।
েলাহাগাড়ার সেচতন মহল এই অনলাইন পত্িরকার যাত্রাপেথ সহেযািগতার
হাত
বািড়েয়
েদেবন
এই
প্রত্যাশা
রাখিছ।
জয়
েহাক
েলাহাগাড়ািনউজ২৪ডটকম এর শুভ যাত্রা। জয় েহাক সংবাদপত্েরর।
পিরেশেষ এই অনলাইন পত্িরকার উদ্েযাক্তা, প্রশাসক ও সংশ্িলষ্ট
সকলেক প্রাণঢালা শুেভচ্ছা ও অিভনন্দন জানাচ্িছ।
-সাংবািদক নুরুল ইসলাম
উপেদষ্টার বাণী
েলাহাগাড়ািনউজ২৪ডটকম একদল তরুেণর সম্িমিলত উচ্ছাস। তােদর
কায়মেনা প্রার্থনার মত সমাজ পিরবর্তেনর এ উদ্েযাগ অনলাইন
পত্িরকার সংেযাজেন েলাহাগাড়া নামিট অনন্তকাল স্বর্েণাজ্জল
ইিতহাস হেয় থাকেব। এ কার্যক্রেমর সােথ যুক্ত হেত েপের আিম
গর্িবত। পত্িরকািটর উজ্জল ভিবষ্যৎ কামনা কির। সংশ্িলষ্ট সকেলর
দীর্ঘায়ু ও সাফল্য কামনা কির।
-সাংবািদক েমাঃ জামাল উদ্িদন
উপেদষ্টার বাণী
েলাহাগাড়া
হেত
েলাহাগাড়ািনউজ২৪ডটকম
িশেরানােম
অনলাইন
পত্িরকা প্রকাশ পাচ্েছ েজেন খুব খুশী হলাম। এটা আমােদর জন্েয
আনন্েদর বার্তা। িডিজটাল বাংলােদেশর েযন বাস্তব িনদর্শন।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনেনত্রী
েশখ হািসনােক প্রাণঢালা অিভনন্দন। এই জন্েয েয, তাঁর েঘািষত
কর্মসূচীর অংশ িহেসেব আজেক প্রত্যন্ত অঞ্চেল অনলাইন পত্িরকার
যাত্রা এবং সফল বাস্তবায়ন। আজ েলাহাগাড়া একধাপ এিগেয় েগেলা। এই
পত্িরকা গণমানুেষর প্রিতিনিধত্ব করেব এটাই প্রত্যাশা করিছ। শুধু
সমস্যার কথা িলেখ নয়, উত্তরেণর িনর্েদশনামূলক কথাও েলখা হেব
েলাহাগাড়ািনউজ২৪ডটকম এ। আিম এই পত্িরকার অগ্রযাত্রায় আিছ এবং
থাকেবা।
-আলহাজ্ব মামুনুর রিশদ েচৗধুরী
উপেদষ্টার বাণী

সত্য
সংবাদ
পিরেবশেনর
মাধ্যেম
এিগেয়
েযেত
হেব
েলাহাগাড়ািনউজ২৪ডটকম
েক।
আজ
েলাহাগাড়াবাসী
িডিজটাল
বাংলােদেশর
সুফল
েপেত
শুরু
করেলা।
সত্িযই
ভােলা
লাগেছ।
সংবাদপত্েরর ওপর মানুেষর আস্থােক সুদৃঢ় করেত এই অনলাইন
পত্িরকািট বেড়া ভূিমকা রাখেত পাের। আড়ােল অনাদের পেড় থাকা
প্রিতভার সন্ধােন েলাহাগাড়ািনউজ২৪ডটকম েনতৃত্ব েদওয়ার েযাগ্যতা
আেছ বেল আমার িবশ্বাস। আিম জািন, এই পত্িরকার সােথ রেয়েছ একদল
েচৗকষ সংবাদ সংগ্রাহক ও অিভজ্ঞ েলখক। আেলািকত সংবাদ প্রচােরর
যাত্রায় আমার সহেযািগতা অব্যাহত থাকেব। েলাহাগাড়ািনউজ২৪ডটকম এর
পথচলা সুন্দর ও েশাভন েহাক।
-আরমান বাবু েরােমল
উপেদষ্টার বাণী

খুব ভােলা উদ্েযাগ। একদল তরুেণর প্রাণান্তর প্রেচষ্টার ফসল
েলাহাগাড়ািনউজ২৪ডটকম। এই প্রথম অনলাইন পত্িরকা প্রকািশত হচ্েছ
েজেন আিম েবশ আনন্িদত। শুধু ঘটনার সংবাদ নয়, িশল্প-সািহত্য ও
সংস্কৃিতর কথামালাও থাকেব এই অনলাইন পত্িরকায়। সুস্থ ও নান্দিনক
প্রিতভার িবকােশও েলাহাগাড়ািনউজ২৪ডটকম ভূিমকা রাখেব। আিম এই
অনলাইন পত্িরকার সমৃদ্িধর সােথ থাকেবা। আিম আশাবাদী এই অনলাইন
পত্িরকা েলাহাগাড়াবাসীর প্রাণপ্িরয় পত্িরকায় রূপান্তিরত হেব
শ্রীঘ্রই।
দলমেতর
উর্ধ্েব
ওেঠ
েলাহাগাড়ািনউজ২৪ডটকম
সকেলর
মুখপত্র হেয় ওঠুক এই প্রত্যাশা রাখিছ।
-ডাঃ েমাহাম্মদ েলাকমান
উপেদষ্টার বাণী
িবসিমল্লািহর রাহমািনর রািহম
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লািহ ওয়া বারাকাতুহু,
একিট েদেশর গণমাধ্যম েস েদেশর মানুেষর মুেখর ভাষা িহেসেব কাজ
কের। যা প্রকাশ কের তাঁেদর অিভব্যক্িত, হািস-কান্না ফুিটেয় েতােল
তাঁেদর জীবনযাত্রা, িশক্ষা, সমাজ, সংস্কৃিত। েযখােন অংিকত হয়
মানুেষর ৈদনন্িদন সমস্যা, বাঁধা-প্রিতবন্ধকতা, অতঃপর মানুষ খুঁেজ
েনয় এর উত্তরণ ও প্রিতকার।
মডার্ন েটকেনােলািজর এই যুেগ প্িরন্ট িমিডয়া আজ কাগেজর পাতা
ছািড়েয় অনলাইন জগেত এক দূর্বার ভূিমকা পালন করেছ। তারই

ধারাবািহকতায়
েলাহাগাড়া
যুব
সমােজর
উদ্েযােগ
“েলাহাগাড়ািনউজ২৪ডটকম” নামক একিট অনলাইন পত্িরকার পদচারনা হেত
যাচ্েছ শুেন আিম অত্যন্ত আনন্িদত। আমার িবশ্বাস এ পত্িরকা আজীবন
সঙ্গী হেব সত্য এবং সুন্দেরর, কথা বলেব মািট এবং মানুেষর, পূরণ
করেব েলাহাগাড়াবাসীর স্বপ্ন।
সবেশেষ, আন্তিরক অিভনন্দন এবং কৃতজ্ঞতা জানাই উদ্েযাক্তােদর,
যারা এক মহান কর্ম হােত িনেয়েছন জািতর ক্রান্িতলগ্েন। েদায়া রইল
পত্িরকার ভিবষ্যৎ মঙ্গল কামনায়, আর সালাম থাকল েলাহাগাড়াবাসীর
প্রিত, সমগ্র েদশবাসীর প্রিত।
-মুহাম্মদ মুিহউদ্িদন (মািহ)
সহকারী অধ্যাপক ও ডাইেরক্টর, আন্তর্জািতক ও সম্পর্ক
ইন্টারন্যাশনাল ইউিনর্ভািসিট অব আগাদীর, মেরাক্েকা।
েসক্েরটাির, আই আই ইউ এম গ্েলাবাল েফারাম।

িবভাগ,

সােবক িভিপ, স্টুেডন্ট িরপ্েরেসনেটিটভ কাউন্িসল
ইন্টারন্যাশনাল ইসলািমক ইউিনভার্িসিট মালয়িশয়া।

উপেদষ্টার বাণী

সংবাদপত্র জািতর দর্পণ। দলমত িনর্িবেশেষ সকেলর কল্যােণ এবং
প্রত্েযক দলমেতর িবশ্বাস, নীিত ও মতাদর্শ েলাহাগাড়ািনউজ২৪ডটকম এ
স্থান পােব বেল আমার িবশ্বাস। উপেজলা িভত্িতক এই প্রথম অনলাইন
পত্িরকার যাত্রা আমােদর জন্েয সুখবর। েলাহাগাড়াবাসীর পিরচয় এবং
যািপত জীবেনর কথা েদশ ছািড়েয় িবেদেশ। এই অনলাইন পত্িরকায় ‘সবার
কথা থাকেব’।
িবেশষ কের, েলাহাগাড়াবাসীর প্রত্যন্ত অঞ্চেলর সমস্যার কথা,
সাফল্েযর কথা ফুেট ওঠুক েসানালী অক্ষের। েলাহাগাড়ািনউজ২৪ডটকম এর
মঙ্গল কামনায়।
-েমাঃ কামাল উদ্িদন
উপেদষ্টার বাণী
েবশ ভােলা লাগেছ। েলাহাগাড়া হেত অনলাইন পত্িরকা প্রকাশ
হচ্েছ, এটা আমােদর জন্েয আনন্েদর ও গর্েবর খবর। িশক্ষা,

সংস্কৃিত,
সঙ্গীত
ও
ব্যবসা-বািণজ্েয
েলাহাগাড়া
দক্িষণ
চট্টগ্রােম অন্যতম। েলাহাগাড়াবাসীর িনত্যৈনিমত্িতক ঘটনার বর্ণনা
েলাহাগাড়ািনউজ২৪ডটকম এ স্থান পােব বেল আশা করিছ। প্রবাসীরা
জানেত পারেব ‘প্রিত মুহুর্েতর সংবাদ’।
এটাই সবেচেয় বেড়া প্রাপ্িত। এই অনলাইন পত্িরকার উত্তেরাত্তর
সমৃদ্িধ কামনা করিছ। পত্িরকার সার্িবক কল্যােণ আমার সহেযািগতা
থাকেব।
-েমাসেলহ উদ্িদন
উপেদষ্টার বাণী
স্বাধীন সার্বেভৗম বাংলােদেশ প্রিতিদন নতুন নতুন সম্ভাবনার
ধার উম্েমািচত হচ্েছ। তারই ধারাবািহকতায় আমার প্রাণপ্িরয়
উপেজলা েলাহাগাড়ায় সর্ব প্রথম lohagaranews24.com নামক এই
অনলাইন পত্িরকািট প্রকািশত হচ্েছ। েকউই ভিবষ্যত জােন না, তবুও
আমার
প্রচন্ড
িবশ্বাস
lohagaranews24.com
েলাহাগাড়া উপেজলাসহ সারা বাংলােদেশ মািট ও

নামক
পত্িরকািট
মানুেষর কল্যােণ

গুরুত্বপূর্ণ ভূিমকা রাখেব। আিম lohagaranews24.com এর সফলতা
কামনা কির। lohagaranews24.com এর সম্মািনত সম্পাদক আমার স্যার
অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল খােলকসহ যাঁরা এই মহতী উদ্েযাগ গ্রহণ
কেরেছন,
সকলেক
স্বাগত
জানাই।
সফলতায়
ভের
থাকুক lohagaranews24.com
– এম. ইউনুচ েচৗধুরী ইমু
উপেদষ্টার বাণী
আিম অত্যন্ত আনন্িদত েয, েলাহাগাড়ািনউজ২৪ডটকম নােম আমার
প্িরয় েলাহাগাড়া উপেজলায় একিট অনলাইন পত্িরকার প্রকাশ। আিম
প্রবাস েথেক েলাহাগাড়ািনউজ২৪ডটকম এর সম্পাদক স্যার অধ্যাপক
মুহাম্মদ আবদুল খােলক ও েলাহাগাড়ািনউজ২৪ডটকম পিরবারেক সুদূর
প্রবাস েথেক আনন্তিরক অিভনন্দন জানাচ্িছ। েলাহাগাড়ািনউজ২৪ডটকম
এর যাত্রা শুভ েহাক।
-েমাঃ েখারেশদ আলম

