িবশৃঙ্খলা সৃষ্িটর েচষ্টা করেল
সমুিচত জবাব েদয়া হেব- এনামুল
হক শামীম
িনজস্ব প্রিতেবদক:

পািন সম্পদ উপমন্ত্রী ও আওয়ামী লীেগর সােবক সাংগঠিনক সম্পাদক
এেকএম এনামুল হক শামীম বেলেছন, িবএনিপ আবারও জ্বালাও-েপাড়াও করার
ষড়যন্ত্র করেছ। মেন রাখেবন সিহংসতা কের েদেশ যিদ েকােনা
িবশৃঙ্খলা সৃষ্িট করেত চান, প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনার উন্নয়ন
ব্যাহত করেত চান, তাহেল জনগণেক সঙ্েগ িনেয় দাঁতভাঙা জবাব িদেত
আমরা প্রস্তুত। েদেশর িভতর যিদ েকােনা িবশৃঙ্খলা সৃষ্িটর
অপেচষ্টা করেল সমুিচত জবাব েদয়া হেব।

আজ মঙ্গলবার শরীয়তপুেরর সিখপুেরর িডএমখালী ইউিনয়ন আওয়ামীলীগ ও
সহেযাগী সংগঠেনর বর্িধত সভা এবং সদস্য নবায়ন ও সংগ্রহ কর্মসূিচেত
ভার্চুয়ািল যুক্ত হেয় প্রধান অিতিথর িতিন বক্তব্েয এসব কথা বেলন।

উপ-মন্ত্রী শামীম বেলন, সরকার পতেনর আন্েদালেনর কথা আমরা গত ১৩
বছর ধেরই শুেন আসিছ। েয দেলর েনতারা পুরুষ হেয়ও নারীর েবেশ
েবারখা পের আদালেত জািমেনর জন্য হািজর হয়। যােদর ওপর তােদর
েনতাকর্মীেদর আস্থা েনই, তারা কতটুকু িক করেত পারেব। তােদর
শক্িত, সামর্থ্য সম্পর্েক আমরা জািন, জনগণও জােন। িকন্তু
আন্েদালেনর নােম তারা যিদ িবশৃঙ্খলা, জ্বালাও- েপাড়াও বা আেগ
েযভােব মানুষ েপাড়ােনার মেহাৎসব কেরেছ েসিট করার অপেচষ্টা কের,
জনগণেক সােথ িনেয় তা প্রিতহত করা হেব।

এনামুল হক শামীম বেলন, উন্নত সমৃদ্ধশালী বাংলােদশ, মুক্িতযুদ্েধর
েচতনােক

রক্ষায়

আওয়ামীলীগ

আেছ,

থাকেব।

বঙ্গবন্ধু

কন্যা

েশখ

হািসনা মানিবক বেলই সাজাপ্রাপ্ত আসািম খােলদা িজয়ােক বাসায় থাকার
সুেযাগ িদেয়েছন। সুতরাং মানবতােক দূর্বলতা ভাবার সুেযাগ েনই।
আওয়ামী লীেগর েনতাকর্মীরা মােঠ নামেল পালাবার পথ পােবন না।
নাশকতার েকােনা পিরকল্পনা করেল েকােনা প্রকার ছাড় েদয়া হেব না।

উপমন্ত্রী বেলন, িবএনিপ-জামায়াত সবসময় বাংলােদেশর ইিতহাস ও
ঐিতহ্য ধ্বংস করার েচষ্টায় থােক। েদেশর িবরুদ্েধ ষড়যন্ত্র কের
েদেশ সাম্প্রদািয়ক দাঙ্গা লাগােনার েচষ্টা কের। এেদর একটাই
স্বপ্ন েদেশর িবরুদ্েধ ষড়যন্ত্র কের রাজৈনিতক ফায়দা েলাটা। এেদর
একটাই লক্ষ্য েদেশ পািকস্তািন ও তােলবািন শাসন কােয়ম করা।
িবএনিপ-জামায়ােতর
েকােনা
ষড়যন্ত্র
িনর্বাচনেক
বানচাল
করেত
পারেবনা। তােদর সব অপরাজনীিত প্রিতহত করেত আমােদরেক সব সময় সজাগ
থাকেত হেব।

শামীম

আেরা

বেলন,

েদেশর

সংিবধান

অনুযায়ী

যথাসমেয়

িনর্বাচন

অনুষ্িঠত হেব। িনর্বাচেন কাউেক আনা না আনা সরকােরর দািয়ত্ব না।
আইন অনুযায়ী, িনর্বাচন পিরচালনার সম্পূর্ণ দািয়ত্ব িনর্বাচন
কিমশেনর উপর ন্যস্ত। তেব আমরা প্রত্যাশা কির, গণতান্ত্িরক েচতনায়
িবশ্বাসী সকল রাজনীিতক দল িনর্বাচেন অংশগ্রহণ করেব এবং িবএনিপ
ষড়যন্ত্েরর পথ পিরহার কের জনকল্যােণর রাজনীিতেত িনেজেদর িনেয়ািজত
করেব।

িডএমখালী ইউিনয়ন আওয়ামী লীেগর ভারপ্রাপ্ত সভাপিত জিসম উদ্িদন
মুন্সীর সভাপিতত্েব ও সাধারণ সম্পাদক ফারুক আহেমদ েবপারীর
সঞ্চালনায় অনুষ্ঠােন বক্তব্য রােখন, সিখপুর থানা আওয়ামী লীেগর
সভাপিত ও েভদরগঞ্জ উপেজলা েচয়ারম্যান আলহাজ্ব হুমায়ুন কিবর
েমাল্যা, েজলার িবজ্ঞান ও প্রযুক্িত সম্পাদক কাওসার আহেমদ তিক,
থানার সাধারন সম্পাদক আিতকুর রহমান মািনক সরকার, সহ-সভাপিত িজতু
িময়া েবপারী, েকািহনূর সুলতানা েদালা, নািসর আহম্েমদ সরদার,
উপেজলা ভাইস-েচয়ারম্যান আকিলমা আক্তার িলিপ, িডএমখালী ইউিপ
েচয়ারম্যান মহিসন হক আবু েবপারী, কাঁিচকাটা ইউিপ েচয়ারম্যান
নুরুল আিমন েদওয়ান প্রমূখ।

মনপুরায় সংঘবদ্ধ েচার চক্েরর
প্রধানসহ এক সহেযাগী আটক ॥
স্বর্নালংকার উদ্ধার, ২ িদেনর
িরমান্ড
মনপুরা (েভালা) সংবাদদাতা ॥
েভালার মনপুরায় সংঘবদ্ধ েচার চক্েরর প্রধানসহ ১ সহেযাগ েক আটক
কেরেছ পুিলশ। এই সময় ওই চক্েরর কাছ েথেক চুির হওয়া ৮ আনা
স্বর্েনর েচইন, েদশীয় অস্ত্রসহ েচতনানাশক ঔষধ উদ্ধার করা হয়।

ঈুিলশ ও স্থানীয় সূত্ের জানাযায়, প্রিত রােতই একসােথ িতন-চার
বািড় চুির করেতা সংঘবদ্ধ েচার চক্র। এেত িদেশহারা হেয় পেড়
স্থানীয়রাসহ পুিলশ প্রশাসন। অবেশেষ ওিস সাইদ আেহেমদর েনর্তৃত্েব
িবেশষ অিভযােন সংঘবদ্ধ েচার চক্েরর প্রধানসহ এক সহেযািগেক আটক
কের পুিলশ।

মঙ্গলবার সকাল ১০ টায় আটককৃত েচার চক্েরর প্রধানসহ এক সহেযািগেক
মনপুরা িসিনয়র জুিডিশয়াল ম্যািজস্ট্েরট আদালেত েসার্পদ কের
পুিলশ। পের পুিলশ ৫ িদেনর িরমান্ড আেবদন করেল িসিনয়র জুিডিসয়াল
ম্যািজস্ট্েরট আদালেতর িবচারক নুরু িময়া ২ িদেনর িরমান্ড মঞ্জুর
কেরন।

পুিলশ

িবেশষ

অিভযােন,

েসামবার

সকােল

েভালার

েবারহানউদ্িদন

উপেজলার কুঞ্েজরহাট এলাকা েথেক েচার চক্েরর প্রধান আল-আিমন ও
মনপুরার দক্িষণ সাকুিচয়া ইউিনয়েনর রহমানপুর গ্রাম েথেক সহেযািগ
েসােহল েক পুিলশ আটক কের
আটককৃতরা হেলন, েচার চক্েরর প্রধান আল-আিমন (২৫)। তার বািড়
েভালার েবারহানউদ্িদন উপেজলার হাসাননগর ইউিনয়েনর ৫ নং ওয়ার্েড।
অপর সহেযািগ মনপুরা উপেজলার দক্িষণ সাকুিচয়া ইউিনয়েনর রহমানপুর
গ্রােমর বািসন্দা েমাঃ েসােহল (৩০)।

এই ব্যাপাের মনপুরা থানার অিফসার ইনচার্জ (ওিস) সাইদ আহেমদ
জানান, চক্েরর প্রধানসহ এক সহেযািগেক আটক কের আদালেত প্েররণ করা
হয়। চক্েরর অপর দুই সদস্যেক ধরেত পুিলিশ অিভযান অব্যাহত রেয়েছ।

েভালায়
পুিলশ
ক্িলয়ােরন্স
সহিজকরণ িবষয়ক কর্মশালা
েভালা প্রিতিনিধ।।

েভালায়
হেয়েছ।

পুিলশ

ক্িলয়ােরন্স

সহিজকরণ

িবষয়ক

কর্মশালা

অনুষ্িঠত

েসামবার (৩০ েম) িবকাল েভালা েজলা পুিলেশর আেয়াজেন পুিলশ অিফস
সম্েমলন কক্েষ অনলাইন পুিলশ ক্িলয়ােরন্স সহিজকরণ এর লক্ষ্েয

পুিলশ ক্িলয়ােরন্স
অনুষ্িঠত হয়।

আেবদনকারীেদর

সােথ

এক

নাগিরক

কর্মশালা

েভালা পুিলশ সুপার েমাহাম্মদ সাইফুল ইসলাম িবিপএম, িপিপএম,
সভাপিতত্েব অনলাইন পুিলশ ক্িলয়ােরন্স এর সহিজকরেণর লক্ষ্েয েভালা
েজলা পুিলশ এর েনওয়া িবিভন্ন পদক্েষপ উপস্িথত সকলেক অবিহত করা
হয়। পাশাপািশ িতিন সকেলর মতামত ও পরামর্শ শুেনন। এসময় উপস্িথত
অেনেকই পাসেপার্ট অিফেসর িবিভন্ন দালাল চক্েরর ব্যপাের পুিলশ
সুপার’েক অবিহত করেল িতিন ব্যবস্থা গ্রহেণর আশ্বাস প্রদান কেরন।

এসময় পুিলশ সুপার বেলন, েভালা একিট িবচ্িছন্ন দ্বীপ হেলও এখােন
িতন িদেনই পুিলশ ক্িলয়ােরন্স সার্িটিফেকট প্রদান করা সম্ভব এবং
েস লক্েষই কাজ কের যাচ্েছ েভালা পুিলশ। পুিলশ সুপােরর কার্যালয়,
েভালায় প্রিত সপ্তােহর রিববার হেত বৃহস্পিতবার এর মধ্েয জমাকৃত
পুিলশ ক্িলয়ােরন্স এর আেবদন পত্রসমূহ পুিলশ েভিরিফেকশন সম্পন্ন
কের পরবর্তী শিনবার প্রিতস্বাক্ষেরর জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
ঢাকায় প্েররণ করা হেব। প্রিতস্বাক্ষর েশেষ সপ্তােহর প্রিত
েসামবার
িবকাল
০৩.০০
ঘিটকায়
প্রার্থী
বা
তার
মেনানীত
প্রিতিনিধেদর মধ্েয ওয়ানস্টপ পুিলশ ক্িলয়ােরন্স শাখা, পুিলশ
সুপার কার্যালয়, েভালা
বৃহস্পিতবার আেবদন কেরও

হেত িবতরণ করা হেব। এেত সপ্তােহর
িতন িদেনর মধ্েযই পুিলশ ক্িলয়ােরন্স

সার্িটিফেকট পাওয়া যােব।

িতিন আেরা বেলন, খুব শীঘ্রই ওয়ান ওেয় এসএমএস সার্িভস চালু কের
প্রত্েযক আেবদনকারীেক এসএমএেসর মাধ্যেম তার পুিলশ ক্িলয়ােরন্স এর
আেবদন প্রাপ্িত, েভিরিফেকশন সম্পন্ন এবং তা সংগ্রেহর তািরখ ও সময়
জািনেয় েদওয়া হেব। এেত আেবদন কারীেদর েভাগান্িত আেরা কমেব। িতিন
পুিলশ ক্িলয়ােরন্স প্রাপ্িতেত েকান দালাল বা প্রতারক বা অন্য
কারও দারস্ত না হওয়ার জন্য সকলেক অনুেরাধ কেরন। এছাড়াও িতিন
পাসেপার্ট েভিরিফেকশন দ্রুত করার জন্য কর্মেকৗশল িঠক করেছন মর্েম
সকলেক অবিহত কেরন।

পের িতিন উপস্িথত অনলাইেন পুিলশ ক্িলয়ােরন্স আেবদনকারীেদর হােত
পুিলশ ক্িলয়ােরন্স সার্িটিফেকট প্রদান কেরন।

এ সময় িডআইও-১ েজলা িবেশষ শাখা েভালা সহ িবিভন্ন পুিলশ কর্মকর্তা
ও পুিলশ ক্িলয়ােরন্স প্রার্থীগণ উপস্িথত িছেলন।

চরফ্যাশেন
সােবক
েমম্বােরর
বািড়েত
দূধর্ষ
ডাকািত॥
স্বর্ণালঙ্কারসহ নগদ অর্থ লুট
িনজস্ব
সংবাদদাতা,
চরফ্যাশন॥
েভালার
চরফ্যাশেনর
আছলামপুর
ইউিনয়েনর ১নং ওয়ার্েডর সােবক েমম্বার েমাঃ ওবায়দুল হেকর বািড়েত
েসামবার গভীর রােত দূধর্ষ ডাকািত হেয়েছ। ডাকাতরা অস্ত্েরর মুেখ
পিরবােরর সবাইেক হাত-পা েবঁেধ েরেখ স্বর্ণালঙ্কারসহ নগদ অর্থ
লুেট িনেয় যায়।

জানাযায়, মুেখাশধারী চার ডাকাত ওবায়দুল হেকর রান্নাঘেরর িপছেনর
দরজা েভেঙ ঘের প্রেবশ কের ৪০ িমিনট পর্যন্ত তােদর অস্ত্েরর মুেখ
পিরবােরর সবাইেক হাত-পা েবঁেধ েরেখ ৮ ভির স্বর্ণালঙ্কার, একিট
েমাবাইল েসট ও নগদ ১৫ হাজার টাকা লুেট িনেয় চেল যায়। এ ঘটনায়
মঙ্গলবার দুপুের ওবায়দুল হক বাদী হেয় অজ্ঞাত চার দস্যুর িবরুদ্েধ
চরফ্যাশন থানায় মামলা কেরেছন। সহকারী পুিলশ সুপারসহ থানা পুিলশ
ঘটনাস্থল পিরদর্শন কেরেছন।
চরফ্যাশন থানার অিফসার ইনচার্জ (ওিস) েমাঃ মিনর েহােসন এ তথ্য
িনশ্িচত কেরেছন।

অনুেমাদনহীন ব্যবসায়ীেদর চাল
মজুেদর
িবরুদ্েধ
দ্রুত
ব্যবস্থা
িনেত
মন্ত্িরসভার
িনর্েদশ
সমেয়র িচত্র েডস্ক : প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনার সভাপিতত্েব
অনুষ্িঠত ৈবঠেক মন্ত্িরসভা সংশ্িলষ্ট কর্তৃপক্ষেক েযেকােনা ধরেনর
চাল মজুেদর িবরুদ্েধ দ্রুত ব্যবস্থা িনেত িনর্েদশ িদেয়েছন।
মন্ত্িরপিরষদ সিচব খন্দকার আেনায়ারুল ইসলাম বেলন, চােলর েমৗসুেম
পর্যেবক্ষণ এবং তদারিক চলা সত্ত্েবও, চােলর দাম বৃদ্িধর কারণ
খুঁেজ েবর করেত বািণজ্য, খাদ্য ও কৃিষমন্ত্রী এবং তােদর সিচবেদর
দ্রুত পদক্েষপ িনেত বলা হেয়েছ। আজ িবেকেল মন্ত্িরপিরষদ িবভােগর
েবার্ড কক্েষ সাংবািদকেদর ব্িরিফংকােল িতিন বেলন, চাল ও েতেলর
দাম িনয়ন্ত্রেণ বাজার ব্যবস্থা িনেয় আজ মন্ত্িরসভা আেলাচনা
কেরেছ।
এক প্রশ্েনর জবােব মন্ত্িরপিরষদ সিচব বেলন, সরকাির অনুমিত বা
অনুেমাদন না িনেয় অেনক েকাম্পািন চাল ব্যবসায় িনেয়ািজত রেয়েছ,
মন্ত্িরসভা েকােনা েকাম্পািনর অননুেমািদত চােলর ব্যবসা বা েয
েকােনা ধরেনর চােলর মজুদ বন্েধ দ্রুত ব্যবস্থা েনওয়ার িনর্েদশ

িদেয়েছ। আেনায়ারুল বেলন, একিট েকাম্পািন একিট েমেমােরন্ডাম অফ
অ্যােসািসেয়শেনর (এমওএ) একিট িনর্িদষ্ট ব্যবসা করেছ, বাংলােদেশ
একই এমওএ িদেয় অেনক ব্যবসা করা হচ্েছ। িতিন বেলন, সংশ্িলষ্ট
মন্ত্রণালয় অন্য েদশগুেলার সঙ্েগ িবষয়িট খিতেয় েদেখ, তারা এমওএ
েদওয়ার ক্েষত্ের কী করেছ, তা খুঁেজ েবর করেত বেলেছ। মন্ত্িরসভা
সংশ্িলষ্ট কর্তৃপক্ষেক অৈবধভােব চাল মজুদকারী ব্যক্িত এবং েকাথায়
তারা মজুদ কেরেছ তাও েবর করেত বেলেছ।
মন্ত্িরপিরষদ সিচব বেলন, সরকার েতেলর মেতা মজুদকৃত চালও েকাথায়
আেছ,তা খুঁেজ েবর করেত প্রিতশ্রুিতবদ্ধ। অপর এক প্রশ্েনর জবােব
িতিন বেলন, চাল আমদািন িনেয় েকােনা আেলাচনা হয়িন।

২৪ ঘন্টায় কেরানায় আক্রান্ত ৩৪
জন, মৃত্যু ১ জন
িনজস্ব প্রিতেবদক:

স্বাস্থ্য অিধদপ্তর এবং েরাগতত্ত্ব, েরাগ িনয়ন্ত্রণ ও গেবষণা
ইনস্িটিটউট (আইইিডিসআর)-এর তথ্যানুযায়ী গতকাল রিববার সকাল ৮টা
েথেক েসামবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় েদেশ ৩৪ জেনর শরীের
কেরানা সংক্রমণ পাওয়া েগেছ। নমুনা পরীক্ষার িবপরীেত েরাগী
শনাক্েতর হার শূন্য দশিমক ৬৩ শতাংশ। এ সময় ৫ হাজার ৩৭০ জেনর
নমুনা পরীক্ষা করা হেয়েছ।
গত ২৪ ঘণ্টায় েকািভড-১৯ এ আক্রান্ত হেয় একজন মারা েগেছ। এ
পর্যন্ত ২৯ হাজার ১৩১ জন কেরানায় মৃত্যুবরণ কেরেছন। কেরানাভাইরাস
আক্রান্তেদর মধ্েয এখন পর্যন্ত সুস্থ হেয়েছন ১৯ লাখ ২ হাজার ৫৯১
জন।

িনম্নিবত্ত
বা
বস্িতবাসীেক
সাশ্রয়ী
মূল্েয
পািন
েদয়ার
িনর্েদশনা
স্থানীয়
সরকার
মন্ত্রীর
িনজস্ব প্রিতেবদক:

অিভজাত এলাকায় পািনর মূল্য বািড়েয় িনম্নিবত্েতর মানুষ বা
বস্িতবাসীেক সাশ্রয়ী মূল্েয পািন িদেত ওয়াসােক িনর্েদশনা িদেয়েছন
স্থানীয় সরকার মন্ত্রী েমাঃ তাজুল ইসলাম।

শুধু পািন নয় েহাল্িডং ট্যাক্স, গ্যাস ও িবদ্যুৎসহ অন্যান্য
ইউিটিলক্যাল সার্িভেসর মূল্যও েজানিভত্িতক িনর্ধারণ করা উিচত বেল
জানান িতিন।

আজ েসামবার রাজধানীেত ঢাকা ওয়াসার হলরুেম আেয়ািজত ‘জেয়ন্ট
িরসার্চ
প্রেজক্ট
অন
েকািভড-১৯
বাই
ঢাকা
ওয়াসা
এন্ড
আইিসিডিডআর,িব’ শীর্ষক েসিমনাের প্রধান অিতিথর বক্তব্েয মন্ত্রী
এসব কথা জানান।

মন্ত্রী বেলন, ভরতুিক িদেয় েকােনা প্রিতষ্ঠান চলেত পাের না। গিরব
মানুেষর িনকট েথেক রাজস্ব িনেয় ধনীেদর কম দােম পািন েদয়ার সুেযাগ
েনই। পািনর দাম বাড়ােনা বা কমােনা ওয়াসা কর্তৃপক্েষর িবষয়। ২৫
টাকায় পািন উৎপাদন কের ১৫ টাকায় েদয়া সমর্থন েযাগ্য নয়।
িনম্নিবত্েতর মানুষেক সাবিসিড িদেয় পািন েদয়া েযেত পাের। িকন্তু

যারা উচ্চিবত্ত বা অিভজাত এলাকায় বসবাস কেরন তােদরেক
সুেযাগ েনই। ‘ইকুইেটবল েডেভলপেমন্ট’ প্রিতষ্ঠা করেত হেব।

েদয়ার

িতিন জানান, ওয়াসা িনরাপদ পািন উৎপন্ন কের থােক। েসই পািন যখন
পাইপ লাইেনর মাধ্যেম সরবরাহ করা হয় তখন অেনেক অৈনিতকভােব পাইপ
িছদ্র কের সংেযাগ েনয়। িকন্তু িছদ্র িঠকমত েজাড়া না েনয়ায় অথবা
বাসায় পািনর িরজার্ভ ট্যাংক বা ওভারেহড ট্যাংেকর মাধ্যেম পািনেত
ক্ষিতকর জীবাণু প্রেবশ কের। যা পরবর্তীেত সব জায়গায় ছিড়েয় পেড়।

নতুন পাইপ লাইন স্থাপেনর পাশাপািশ যারা পাইপলাইন েথেক অৈবধভােব
সংেযাগ িদচ্েছ বা িনচ্েছ তােদরেক শাস্িতর আওতায় আনার িনর্েদশ েদন
েমাঃ তাজুল ইসলাম। িতিন বেলন, ঢাকা শহেরর পািন সরবরােহর জন্য
পুরেনা পাইপ লাইনগুেলা পিরবর্তন কের নতুনভােব সংেযাজন করা হচ্েছ
যােত কের জীবাণুমুক্ত পািন সরবরাহ করা সম্ভব হয়। পািনবািহত
িবিভন্ন েরাগ েথেক মানুষেক বাঁচার জন্য সরকার িবিভন্ন সময়
িবিভন্ন উদ্েযাগ িনেয়েছ এবং এ ব্যাপাের সতর্ক রেয়েছ।

প্রধান অিতিধ বেলন, প্রকল্প েনয়ার সময় িফিজিবিলিট স্টািড, জায়গা
অিধগ্রহণ অথবা েলান েনেগািসেয়শেন বছেরর পর বছর চেল যায়, যা
গ্রহণেযাগ্য নয়। সব েলান েনয়া যােব না। েদেশর জন্য অথবা িজিডিপেত
অবদান রাখেব এমন েলান িনেয় প্রকল্প িনেত হেব। িতিন আেরা বেলন,
জািতর িপতা বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান িবেদিশেদর
িভক্ষা কের খাওয়ার জন্য েদশ স্বাধীন কেরনিন।

কাছ

েথেক

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী কেরানার সঙ্েগ অন্যান্য েকােনা ভাইরাস
যােত ওয়াসার পািনেত না থােক েসই ব্যবস্থা িনেত সংশ্িলষ্টেদর
িনর্েদশনা েদন। ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পিরচালক ইঞ্িজিনয়ার
তাকিসম এ খােনর সভাপিতত্েব েসিমনাের িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপস্িথত
িছেলন আইিসিডিডআর,িব এর সােবক িনর্বাহী পিরচালক ড. জন িড
ক্েলেমন্স।

েভালায়
মাধ্যিমক
শ্েরষ্ঠিশক্ষার্থী
ইফরাত ইশান

পর্যােয়
হেয়েছন

েভালা প্রিতিনিধ ।।
জাতীয় িশক্ষা সপ্তাহ-২০২২ এর েভালা েজলার মাধ্যিমক পর্যােয়
শ্েরষ্ঠ িশক্ষার্থী িনর্বািচত হেয়েছন ইফরাত জাহান ইশান। েস েভালা
সরকাির বািলকা উচ্চ িবদ্যালেয়র নবম শ্েরণীর িদবা শাখার একজন
েমধাবী িশক্ষার্থী। গত ২৬ েম েজলা প্রশাসন ও েজলা মাধ্যিমক
িশক্ষা অিফস আেয়ািজত জাতীয় িশক্ষা সপ্তাহ-২০২২ উপলক্েষ শ্েরষ্ঠ
িশক্ষার্থী ক্যাটাগিরেত ইফরাত জাহান ইশান শ্েরষ্ঠ িশক্ষার্থী
িহেসেব মেনািনত কেরন। েজলা িশক্ষা অিফেসর গেবষণা কর্মকর্তা নুের
আলম িসদ্িদকী এই তথ্য িনশ্িচত কেরন।
ইশান আর বাবার নাম েমা: ইসমাইল েহােসন িসকদার। িতিন েভালা সরকাির
বািলকা উচ্চ িবদ্যালেয়র িসিনয়র িশক্ষক। মা সালমা েবগম একজন
গৃিহনী। ৫ ভাই েবােনর মধ্েয তৃতীয় ইফরাত ইশান। ইশানা িপএসিসেত
ট্যােলন্টপুেল বৃত্িত েপেয়েছ। তার এই সাফল্েয িবদ্যালেয় এবং
পিরবাের আনন্েদর বন্যা বইেছ। এলাকায় ব্যাপক আেলাচনা চলেছ েযাগ্য
িপতার েযাগ্য েমেয়। ইশানা জানায়, এই িনর্বাচনিট মূলত করা হেয়িছল
িবগত বছরগুেলার স্কুেলর পরীক্ষার ফলাফল, স্কুেল উপস্িথিতর শতকরা
হার, িবিভন্ন ধরেনর দক্ষতা েযমনঃ ক্রীড়া প্রিতেযাগীতা, ছিব আঁকা,
আবৃত্িত করা, রচনা িলখা, িবতর্ক করা, গান করা ইত্যািদ যাচাই ও এই
সকল িবষেয়র অর্জন সমূহ উপস্থাপন, বার্িষকীেত েলখার অিভজ্ঞতা,
গার্ল গাইেডর কর্মসূিচেত অংশগ্রহণ, েনতৃত্বদােনর ক্ষমতা, সামািজক
সংগঠন ও কর্মকান্েড অংশগ্রহণ, ৈনিতক দৃঢ়তা এবং আইিসিট িবষেয়
দক্ষতা এই সকল িবষেয়র উপর িভত্িত কের। মানুেষর েসবা করেত চাই,
মানুেষর মেন জায়গা কের িনেত চাই। আর বাবা-মােয়র স্বপ্ন পূরণ করেত
চাই।
সহপাঠীেদর কােছ েস খুব সহেযাগী ও সহমর্মী। েমধাবী এ ছাত্রীর

ভিবষ্যৎ প্রত্যাশা, িবদ্যালেয়র মানসম্মত ফলাফলসহ উচ্চ িশক্ষা লাভ
কের েদেশর েসবক হওয়া। ভিবষ্যেত েস একজন ভােলা মেনর মানুষ িহেসেব
পিরিচিত েপেত চায় ইশানা। েস িবদ্যালেয়র প্রধান িশক্ষক ও িনর্বাচক
মন্ডলীেদর প্রিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কেরেছ। েস সকেলর িনকট েদায়া
প্রার্থী। েভালা সরকাির বািলকা উচ্চ িবদ্যালেয়র প্রধান িশক্ষক এ
েক এম সালাউদ্িদন বেলন, জাতীয় িশক্ষা সপ্তাহ ২০২২ এর েভালা েজলার
মাধ্যিমক পর্যােয় শ্েরষ্ঠ িশক্ষার্থী িনর্বািচত হেয়েছন ইফরাত
জাহান ইশান। এেত আমরা অেনক খুিশ এবং আনন্িদত। আগামীেতও এ
ধারাবািহতা রক্ষার্েথ আমােদর আন্তিরক প্রেচষ্টা অব্যাহত থাকেব।
িশক্ষার্থীেদর স্কুেল সুনাম রক্ষার জন্য ভােলা ভােব ৈতির করেবা।
জােত তারা েদশ ও দেশর েসবা করেত পােরন।
ইশান আর বাবার নাম েমা: ইসমাইল েহােসন িসকদার বেলন, প্রথেমই মহান
আল্লাহর প্রিত শুকিরয়া জানাই, আমার েমেয় এই ধরেনর সম্মাননা
পাওয়ায়। একজন িপতা িহসােব এটা আমার জন্য বড় প্রাপ্িতর। সবার কােছ
আমার েমেয় জন্য েদায়া কামনা করিছ েযন েস বড় হেয় েদেশর েসবা করেত
পােরন।

