বাঁশখালীর
মুক্িতেযাদ্ধােদর
কােছ ক্ষমা চাইেলন েপৗর েময়র

িনউজ েডক্স : নগেরর জামালখােন চট্টগ্রাম প্েরস ক্লােবর সামেন
মুক্িতেযাদ্ধােদর উপর হামলার ঘটনায় এবার মুক্িতেযাদ্ধােদর সভায়
িগেয় িনেজই ক্ষমা েচেয়েছন বাঁশখালী েপৗর েময়র েশখ েসিলমুল হক
েচৗধুরী।

বুধবার (১৩ জানুয়াির) সকােল বাঁশখালী মুক্িতেযাদ্ধা কমপ্েলক্েস
আেয়ািজত বঙ্গবন্ধুর স্বেদশ প্রত্যাবর্তন িদবস উপলক্েষ আেয়ািজত
আেলাচনায় িগেয় িতিন ক্ষমা প্রার্থনা কেরন।

সভায় প্রধান অিতিথ িহেসেব বক্তব্য রােখন েজলা মুক্িতেযাদ্ধা
কমান্ডার (অর্থ) আব্দুর রাজ্জাক। অনুষ্ঠােন উপেজলা িনর্বাহী
কর্মকর্তা েমােমনা আক্তার ও বাঁশখালী থানার উপ-পিরদর্শক নাজমুল
হেকর েনতৃত্েব প্রশাসেনর পক্ষ েথেক মুক্িতেযাদ্ধােদর মােঝ কম্বল
িবতরণ করা হয়।

সভায় বক্তব্যকােল বাঁশখালী েপৗর েময়র েশখ েসিলমুল হক েচৗধুরী
বেলন, মুক্িতেযাদ্ধােদর উপর হামলার ঘটনা দুঃখজনক। যিদও আপনারা
আমােক ভুল বুঝেত পােরন। আমার ভুল হেয়েছ আিম েসিদন েগলাম েকন। আিম
মারামাির করেত যাইিন। যাক, কপােল েদাষ আেছ। তার জন্য এখন আিম
প্রায়শ্িচত্য করিছ। আপনারা মেন কষ্ট েপেল আমােক মাফ করেবন। আিম
একজন মুক্িতেযাদ্ধা হেয় মুক্িতেযাদ্ধােদর িবপক্েষ কখেনা েযেত
পাির না।

িতিন মুক্িতেযাদ্ধােদর উদ্েদশ্েয কের বেলন, আপনার হয়েতা মেন
করেছন িনর্বাচন আসেছ বেল আপনােদর কােছ এেসিছ। আিম ঘটনার পর েথেক
রাজ্জাক ভাই, মািনক ভাইসহ অেনক মুক্িতেযাদ্ধার সােথ েযাগােযাগ
কেরিছ। আমােক ভুল না বুঝেত তােদরেক অনুেরাধ কেরিছলাম। েসিদন িক
হেয়িছল আপনারা বুঝেতই পারেছন। আিম যিদ মুক্িতেযাদ্ধা িহেসেব
েসিদন না থাকতাম, ১নং আসািম না হতাম েক েকাথায় চেল েযেতা আপনারা
ভােলা জােনন। আমার উপর মুক্িতেযাদ্ধােদর রাগ আেছ তা জািন। আিম
ইচ্েছ কের িকছু কির নাই। আিম কােরা নামও ধরেবা না, বদনামও করেবা
না। সব আপনারাই বুেঝ েনন। আিম মুক্িতেযাদ্ধােদর উপর হামলা করেত
জামালখান যাইিন। আমােক সামেন েরেখ অিত উৎসাহীরা ব্যানার িছঁেড়
ঘটনা ঘিটেয়েছ।

িতিন বেলন, আিম েময়র হওয়ার পর আমােক ধর্ষণ মামলাও েদয়া হেয়েছ। েক
িদেয়েছন তাও আপনারা জােনন। আিম নাম বলিছ না। এখন আবার েপৗর
িনর্বাচেন একজেনর নাম প্রস্তাব করা হেয়েছ। তার বাবার নাম আেছ
রাজাকােরর তািলকায় ২০৪ নম্বের। েপৗরসভা েথেক ১ নম্বের যার নাম
পাঠােনা হেয়েছ তােদর নামিট েকেট েদয়া উিচত। মুক্িতযুদ্ধ িবেরাধী
েকউ েময়র হেল এ বাঁশখালী েপৗরসভা জামায়াত-িবএনিপর ঘাঁিট হেয়
যােব।

মুক্িতেযাদ্ধার সন্তান জিহর উদ্িদন েমা. বাবেরর পিরচালনায় ও
উপেজলা ভারপ্রাপ্ত মুক্িতেযাদ্ধা কমান্ডার অধ্যাপক আবুল হােশম
মািনেকর সভাপিতত্েব অনুষ্িঠত সভায় প্রধান বক্তা িছেলন উপেজল
আওয়ামী লীেগর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল গফুর।

বক্তব্য েদন উপেজলা আওয়ামী লীেগর দপ্তর সম্পাদক শ্যামল কান্িত
দাশ, মুক্িতেযাদ্ধা সেরায়ার েহােসন, আিজমুল ইসলাম েভদু, েমা.
েসােলমান, আবুল বশর, আহমদ ছফা, অধ্যাপক আওরঙ্গেজব, দীপক দাশ,
উপেজলা
যুবলীেগর
সােবক
যুগ্ম
আহবায়ক
মনসুর
আলী,
উপেজলা
স্েবচ্ছােসবক লীেগর আহবায়ক শাহদাত েহােসন তানজু, যুগ্ম আহবায়ক
মনজুর আলম, ছাত্রেনতা সাহাবুদ্িদন রিবন, এমএ আউয়াল িটপু প্রমুখ।
বাংলািনউজ

চট্টগ্রােম ৩ ইটভাটা উচ্েছদ,
১৫ লাখ টাকার ইট ধ্বংস

িনউজ েডক্স : উচ্চ আদালেতর িনর্েদশনায় চট্টগ্রােমর অৈবধ ইটভাটা
উচ্েছেদ অিভযান অব্যাহত েরেখেছ েজলা প্রশাসন ও পিরেবশ অিধদফতর।

বুধবার (১৩ জানুয়াির) রাঙ্গুিনয়ায় িদনভর
অিভযান পিরচালনা করা হয়। এেত েনতৃত্ব
িনর্বাহী ম্যািজস্ট্েরট গািলব েচৗধুরী।

অৈবধ ইটভাটা উচ্েছেদ
েদন েজলা প্রশাসেনর

অিভযােন অনুেমাদনিবহীন কার্যক্রম পিরচালনার দােয় রাঙ্গুিনয়ার
ইসলামপুর ইউিনয়েনর রানীরহাট এলাকায় ১২০ ফুট িচমিনিবিশষ্ট ইটভাটামিদনা
ব্িরকস
ম্যানুফ্যাকচািরং,
িবসিমল্লাহ
ব্িরকস
ম্যানুফ্যাকচািরং ও সােদক শাহ ব্িরকস ম্যানুফ্যাকচািরং এর িকলন
গুঁিড়েয় েদয়া হয়।

এছাড়া মিদনা ব্িরকস ম্যানুফ্যাকচািরংেক ১ লাখ ৫০ হাজার,
িবসিমল্লাহ ব্িরকস ম্যানুফ্যাকচািরংেক ১ লাখ, সােদক শাহ ব্িরকস
ম্যানুফ্যাকচািরংেক
২
লাখ,
েমাহাম্মিদয়া
ব্িরকস
ম্যানুফ্যাকচািরংেক ১ লাখ এবং আজমীর ব্িরকস ম্যানুফ্যাকচািরংেক ২
লাখ টাকা জিরমানা করা হয়। ১৫ লাখ টাকার ইট ধ্বংস করা হয়।

চট্টগ্রাম েজলা পুিলশ, র্যাব-৭ এবং ফায়ার সার্িভেসর সহায়তার
পিরচািলত এই অিভযােন পিরেবশ অিধদফতেরর পক্েষ চট্টগ্রাম েজলা
কার্যালেয়র সহকারী পিরচালক আফজারুল ইসলাম উপস্িথত িছেলন।

িনর্বাহী ম্যািজস্ট্েরট গািলব েচৗধুরী জানান, রাঙ্গুিনয়া উপেজলার
ইটভাটাগুেলার পিরেবশগত ছাড়পত্র ও েজলা প্রশাসেনর লাইেসন্স েনই।
কৃিষ জিম ও পাহাড় েথেক মািট িনেয় ইট উৎপাদন করা হচ্িছেলা
েসখােন। হাইেকার্েটর িনর্েদশনা অনুযায়ী চট্টগ্রাম েজলার সব অৈবধ
ইটভাটা উচ্েছেদ অিভযান অব্যাহত থাকেব বেল জানান িতিন। বাংলািনউজ

বড়হািতয়ায় দুর্বৃত্েতর গুিল ও
ধারােলা অস্ত্েরর আঘােত যুবক
খুন

এলিনউজ২৪ডটকম : েলাহাগাড়ার বড়হািতয়ায় দুর্বৃত্েতর গুিল ও ধারােলা
অস্ত্েরর আঘােত েমা. সাইফুল (৩০) নােম এক যুবক খুন হেয়েছন।
বুধবার (১৩ জানুয়াির) রাত ৮টায় চট্টগ্রাম েমিডেকল কেলজ হাসপাতােল
িতিন মৃত্যুবরণ কেরন। িনহত যুবক সাইফুল ইউিনয়েনর ৭নং ওয়ার্েডর
কুিমরােঘানা হািরমুন পাড়ার মৃত আিজজুর রহমােনর পুত্র ও দুই
সন্তােনর জনক।

স্থানীয় ইউিপ সদস্য েবলাল উদ্িদন ঘটনার সত্যতা িনশ্িচত কের
জানান, আিধপত্য িবস্তারেক েকন্দ্র কের বুধবার দুপুর ২টায়
ইউিনয়েনর কুিমরােঘানা কািলনগর এলাকায় দুর্বৃত্তরা সাইফুলেক গুিল
ও ধারােলা অস্ত্র িদেয় মারাত্মক জখম কের পািলেয় যায়। স্থানীয়রা
সাইফুলেক উদ্ধার কের প্রথেম উপেজলা সদেরর এক েবসারকারী হাসপাতােল
িনেয় আেস। েসখােন প্রাথিমক িচিকৎসা েশেষ আশংকাজনক অবস্থায়
চট্টগ্রাম েমিডেকল কেলেজ প্েররণ কেরন। েসখােন িচিকৎসাধীন অবস্থায়

িতিন মারা যান।

িতিন আেরা জানান, ২০১৭ সােল ২১ িডেসম্বর একই এলাকায় স্থানীয়
েতৗিহদ গ্রুেপর হােত েমাজাম্েমল হক (৩০) নােম এক যুবক ধারােলা
অস্ত্েরর আঘােত খুন হেয়িছল। সাইফুল ওই মামলার স্বাক্ষী িছেলন।
েতৗিহদুল ইসলাম েজল েথেক জািমেন েবর হবার পর েথেক ওই মামলার
স্বাক্ষীেদরেক িবিভন্নভােব হুমিক-ধমিক িদেয় আসিছল।

স্থানীয়রা জানান, দীর্ঘিদন েথেক এলাকায় ২/৩িট গ্রুপ পাহািড়
সম্পেদর দখল-েবদখল ও আিধপত্য িবস্তার িনেয় িবেরােধ িলপ্ত।
ইেতাপূর্েব কুিমরােঘানা এলাকায় দখল-েবদখল এবং আিধপত্য িবস্তারেক
েকন্দ্র কের আেনায়ার, এমরান ও েমাজাম্েমল হক নােম িতন ব্যক্িত
খুন হেয়েছ। িনহত সাইফুল িছেলন েমাজাম্েমল হক খুেনর মামলার একজন
স্বাক্ষী।

সাইফুলেক হত্যার ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্িট হেয়েছ। স্বজনেদর
আহাজারীেত তার পিরবাের েশােকর ছায়া েনেম এেসেছ। এ িরেপার্ট েলখা
পর্যন্ত িনহত সাইফুেলর লাশ চট্টগ্রাম েমিডেকল কেলজ হাসপাতাল
মর্েগ রেয়েছ বেল জানা েগেছ।

েলাহাগাড়া

থানার

ভারপ্রাপ্ত

কর্মকর্তা

(ওিস)

জােকর

েহাসাইন

মাহমুদ জানান, খবর েপেয় দ্রুত ঘটনাস্থেল েপৗঁিছ। রাত ১০টায় এ
িরেপার্ট েলখা পর্যন্ত তারা ঘটনাস্থেল রেয়েছন বেল জানান। এ
ব্যাপাের আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হেব।

সাতকািনয়া েপৗরসভা িনর্বাচেন
েনৗকা প্রতীক েপেলন েজাবােয়র

িনউজ েডক্স : সাতকািনয়া েপৗরসভা িনর্বাচেন েনৗকা প্রতীক েপেয়েছন
বর্তমান েময়র েমাহাম্মদ েজাবােয়র। চতুর্থ ধােপ েদেশর ৫৬িট
েপৗরসভা িনর্বাচেন েময়র পেদ একক প্রার্থী চূড়ান্ত কেরেছ
ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ। আগামী ১৪ েফব্রুয়াির অনুষ্েঠয় েপৗরসভা
িনর্বাচেন এসব প্রার্থী েনৗকা প্রতীক িনেয় প্রিতদ্বন্দ্িবতা
করেবন।

বুধবার (১৩
সভাপিতত্েব
জনপ্রিতিনিধ
চূড়ান্ত করা

জানুয়াির) দলীয় সভাপিত প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনার
তার সরকাির বাসভবন গণভবেন অনুষ্িঠত স্থানীয় সরকার
িনর্বাচন েবার্েডর দীর্ঘ ৈবঠেক দলীয় প্রার্থী তািলকা
হয়।

ৈবঠেক দেলর সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কােদর ছাড়াও উপস্িথত িছেলন
উপেদষ্টা পিরষেদর সদস্য আিমর েহােসন আমু, েতাফােয়ল আহেমদ,
প্েরিসিডয়াম সদস্য েশখ ফজলুল কিরম েসিলম, কাজী জাফর উল্লাহ, ড.

আবদুর রাজ্জাক, েল. কর্েনল (অব.) মুহাম্মদ ফারুক খান, জাহাঙ্গীর
কিবর নানক, আবদুর রহমান, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ড. আবদুস
েসাবহান েগালাপ প্রমুখ।

আওয়ামী লীেগর স্থানীয় সরকার মেনানয়ন েবার্েডর সদস্য এবং প্রচার ও
প্রকাশনা সম্পাদক ড. আবদুস েসাবহান েগালাপ বেলন, আেগ যারা
িবদ্েরাহী িছেলন এবারও আমরা তােদর মেনানয়ন েদইিন। যােদর িবরুদ্েধ
অিভেযাগ েনই, দেলর সঙ্েগ ভােলা সম্পর্ক এবং িবেশষ কের কেরানাকােল
মানুেষর পােশ দাঁিড়েয়েছন, তােদর দলীয় মেনানয়ন েদয়া হেয়েছ। েবশ
কেয়কজন নারীেক এবার দলীয় প্রার্থী করা হেয়েছ। অিভেযােগর কারেণ
আেগর েবশ কেয়কজন েময়রেক এবার আর মেনানয়ন েদয়া হয়িন।

সাতকািনয়ায়
বসতঘর

আগুেন

পুেড়েছ

৫

িনউজ েডক্স : সাতকািনয়ায় আগুেন পুেড়েছ ৫ বসতঘর। এসময় প্রায় ২০
লক্ষ টাকার মত ক্ষয়ক্ষিত হেয়েছ। বুধবার েবলা ১২ টার িদেক

েপৗরসভা সিতপাড়া ৩নং ওয়ার্ডস্থ টাউন সরকাির প্রাথিমক িবদ্যালয়
সংলগ্ন এলাকায় রান্না ঘেরর চুলা েথেক অগ্িনকা-ে◌র ঘটনা ঘেট।
সাতকািনয়া ফায়ার সার্িভেসর স্েটশন কর্মকর্তা জুলহাস উদ্দীন
অগ্িনকা-ে◌র িবষয়িট িনশ্িচত কেরন।

এেত মিফজুর রহমান, নািসর উদ্িদন, েমাঃ েজাবােয়র ঘর সম্পূর্ণ ও
মিহউদ্িদন ও আব্দুল জােহেরর ঘর আংিশক পুেড় যায়। অগ্িনকা-ে◌
প্রায় ২০ লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষিত হেয়েছ বেল স্থানীয় সূত্ের জানা
যায়।

