গাইবান্ধা-৫ আসেন েনৗকার মািঝ
িরপন
জ্েযষ্ঠ প্রিতেবদক ||
গাইবান্ধা-৫ আসেনর উপ-িনর্বাচেন আওয়ামী লীেগর মেনানয়ন েপেয়েছন
ছাত্রলীেগর েকন্দ্রীয় িনর্বাহী কিমিটর সােবক সভাপিত মাহমুদ হাসান
িরপন।
শিনবার (১০ েসপ্েটম্বর) িবেকল ৪টায় প্রধানমন্ত্রীর সরকাির বাসভবন
গণভবেন আওয়ামী লীেগর সংসদীয় ও স্থানীয় সরকার জনপ্রিতিনিধ মেনানয়ন
েবার্েডর েযৗথসভায় এ মেনানয়ন েদওয়া হয়। মেনানয়ন েবার্েডর
েচয়ারম্যান ও আওয়ামী লীেগর সভাপিত েশখ হািসনা সভায় সভাপিতত্ব
কেরন।
গাইবান্ধা-৫ আসেনর উপ-িনর্বাচন ছাড়াও েদেশর ৬১িট েজলা পিরষদ
িনর্বাচেন েচয়ারম্যান পেদ দলীয় মেনানয়ন চূড়ান্ত করেত এ সভা করা
হয়।
গাইবান্ধা-৫ আসেনর উপ-িনর্বাচেন ১০ জন আওয়ামী লীেগর দলীয় মেনানয়ন
ফরম সংগ্রহ কেরেছন। তারা হেলন প্রয়াত েডপুিট স্িপকার ফজেল রাব্বী
িময়ার েমেয় ও ফুলছিড় উপেজলা আওয়ামী লীেগর সাধারণ সম্পাদক ফারজানা
রাব্িব বুবিল, ছাত্রলীেগর সােবক েকন্দ্রীয় সভাপিত মাহমুদ হাসান
িরপন, ফুলছিড় উপেজলা আওয়ামী লীেগর সভাপিত, িজএম েসিলম পারেভজ,
লুদিমলা পারভীন, এস এম শামসুল আেরিফন, মাহবুবুর রহমান, সুশীল
চন্দ্র সরকার, আল মামুন ও উম্েম জান্নাতুল েফরেদৗস।

কক্সবাজাের েশষ হেলা ওয়ালটন
প্রথম েরালার স্েকিটং ম্যারাথন
কক্সবাজার প্রিতিনিধ ||

িবশ্েবর দীর্ঘতম সমুদ্র ৈসকত কক্সবাজাের ‘ওয়ালটন প্রথম েরালার
স্েকিটং
ম্যারাথন-২০২২’
প্রিতেযািগতা
েশষ
হেয়েছ।
এেত
অংশগ্রহণকারী িবজয়ীদর পুরস্কার িবতরণ করা হেয়েছ।
আজ শিনবার (১০ েসপ্েটম্বর) সকােল সমুদ্রৈসকেতর লাবনী পেয়ন্েট
অংশগ্রহণকারী সকল স্েকটারেদর িনেয় িবচ ক্িলিনং কর্মসূিচ অনুষ্িঠত
হয়। পের েজলা প্রশাসেনর উন্মুক্ত মঞ্েচ পুরস্কার িবতরণী ও সমাপনী
অনুষ্ঠান আেয়াজন করা হয়।
অনুষ্ঠােন ম্যারাথন প্রিতেযািগতার আহ্বায়ক ও সােবক অিতিরক্ত সিচব
আখতারুজ জামান খান কিবেরর সভাপিতত্েব প্রধান অিতিথ িছেলন
কক্সবাজােরর েজলা প্রশাসক েমা. মামুনুর রশীদ। িবেশষ অিতিথ িছেলন
ওয়ালটন হাইেটক ইন্ডাস্ট্িরজ িলিমেটড (িপএলিস) -এর জ্েযষ্ঠ
িনর্বাহী পিরচালক এফ.এম. ইকবাল িবন আেনায়ার (ডন)।
সমাপনী

অনুষ্ঠােন

এফএম

ইকবাল

িবন

আেনায়ার

(ডন)

বেলন,

‘েদেশর

ক্রীড়াঙ্গনেক এিগেয় িনেত ওয়ালটন গ্রুপ েয অর্থৈনিতক সােপর্ট েদয়
েসটা পৃষ্ঠেপাষকতা নয় বরং তারুণ্য শক্িতেক জাগ্রত করার জন্য
মূলধন িহেসেব ব্যবহার করা হয়। মাদেকর িবরুদ্েধ মাতৃতুল্য মাননীয়
প্রধানমন্ত্রীর িজেরা টলােরন্স েঘাষণােক প্রধান্য িদেয় মাদকমুক্ত
েদশ গড়েত ওয়ালটন গ্রুেপর এই প্রেচষ্টা। ওয়ালটেনর এই সহেযািগতা
েদেশর প্রত্েযকিট অঞ্চল েথেক প্রিতভাবান েখেলায়াড় ৈতিরেত ভূিমকা
রাখেছ।’

প্রধান অিতিথর বক্তব্েয েজলা প্রশাসক েমা. মামুনুর রশীদ বেলন,
‘প্রথম
েরালার
স্েকিটংেয়র
জন্য
কক্সবাজারেক
েবেছ
েনয়ায়
সংশ্িলষ্টেদর ধন্যবাদ জানাচ্িছ। প্রিতিট েখলায় েদেশর স্বনামধন্য
ওয়ালটন গ্রুেপর অংশগ্রহণ প্রশংসনীয়। পর্যটেনর শহর কক্সবাজাের এসব
আেয়াজন েদশ-িবেদেশর মানুষ েদখেব এবং তােদর মধ্েয একটা ভােলা লাগা
কাজ করেব। আিম চাই িশশু-িকেশারেদর মন ভােলা থাকার জন্য এবং
শািররীকভােব সু্স্থ থাকার স্েকিটংসহ িবিভন্ন েখলাধুলা সমুদ্র শহর
কক্সবাজাের আেয়াজন করা েহাক।’
সমাপনী ও পুরস্কার িবতরণী অনুষ্ঠােন অিতিরক্ত েজলা প্রশাসক জািহদ
ইকবাল, েজলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক অ্যাডেভােকট জসীম
উদ্িদন, আনসার ও িভিডিপর েজলা কমান্ড্যান্ট অম্লান জ্েযািত নাগসহ
অন্যান্যরা উপস্িথত িছেলন।
অনুষ্ঠান েশেষ অিতিথ ও অংশগ্রহণকারী িবজয়ীেদর মধ্েয পুরস্কার,
ক্েরস্ট ও ওয়ালটন পণ্য িবতরণ করা হয়।
উল্েলখ্য, েগল ৫ েসপ্েটম্বর েথেক কক্সবাজাের শুরু হয় ওয়ালটন
প্রথম েরালার স্েকিটং ম্যারাথন-২০২২। এবােরর এই প্রথম েরালার
স্েকিটং ম্যারাথন প্রিতেযািগতার আওতায় িছল- স্েকট েবার্িডং
প্রিতেযািগতা, েরালার স্েকিটং েখলার প্রদর্শনী, আকর্ষণীয় স্েকিটং
র্যািল, অংশগ্রহণকারী সকল স্েকটারেদর িনেয় িবচ ক্িলিনং কর্মসূিচ

ও িতনিদন ব্যাপী কক্সবাজােরর তৃণমূল পর্যােয় েরালার স্েকিটং ও
েরাপ স্িকিপং প্রিশক্ষণ কর্মসূিচ।
এই প্রিতেযািগতার িমিডয়া পার্টনার িছল এিটএন বাংলা, এিটএন িনউজ ও
আরিটিভ।

েজলা পিরষদ িনর্বাচন: বিরশােল
েনৗকার প্রার্থী জাহাঙ্গীর
িনজস্ব প্রিতেবদক, বিরশাল ||
বিরশাল েজলা পিরষদ িনর্বাচেন আওয়ামী লীেগর মেনানয়ন েপেয়েছন
মহানগর আওয়ামী লীগ সভাপিত অ্যাডেভােকট এেকএম জাহাঙ্গীর। শিনবার
(১০ েসপ্েটম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর ধানমন্িডর দলীয় সভােনত্রীর
কার্যালেয় আওয়ামী লীেগর স্থানীয় সরকার মেনানয়ন েবার্েডর সভায়
জাহাঙ্গীরেক এই মেনানয়ন েদওয়া হয়।
েমাবাইল েফােন এর সত্যতা িনশ্িচত কেরেছন এেকএম জাহাঙ্গীর।
মেনানয়েনর খবর চাউর হওয়ায় সামািজক েযাগােযাগ মাধ্যেম শুেভচ্ছা ও
অিভনন্দেন িসক্ত হচ্েছন িতিন।
এেকএম জাহাঙ্গীর ছাড়াও সদ্য সােবক েজলা পিরষদ েচয়ারম্যান েমা.
মাইদুল ইসলাম, েজলা আওয়ামী লীেগর সহ-সভাপিত ৈসয়দ আিনছুর রহমান,
মহানগর আওয়ামী লীগ সহ-সভাপিত েমা. আেনায়ার েহাসাইন, কৃষক লীগ
েকন্দ্রীয় কিমিটর সােবক সহ-সভাপিত খান আলতাফ েহােসন ভুলু এবং
েজলা আওয়ামী লীগ েনতা েমা. েদেলায়ার েহােসন েজলা পিরষদ
েচয়ারম্যান পেদ দলীয় মেনানয়ন েচেয় আেবদন কেরন। মেনানয়ন না পাওয়া
অন্য ৫ জন দেলর এই িসদ্ধান্ত েমেন েনওয়ার কথা জািনেয়েছন।
বিরশাল েজলা িনর্বাচন কর্মকর্তা েমা. নুরুল আলম জানান, েজলা
পিরষদ িনর্বাচেন এবার েচয়ারম্যান ছাড়াও ১০ উপেজলায় সাধারণ সদস্য
পেদ ১০ জন এবং সংরক্িষত সদস্য পেদ ৪ জন প্রার্থী িনর্বািচত হেবন।
মেনানয়ন জমা েদওয়ার েশষ িদন আগামী ১৫ েসপ্েটম্বর। ২৫ েসপ্েটম্বর

পর্যন্ত প্রার্থীরা মেনানয়ন প্রত্যাহার করেত পারেবন। আগামী ১৭
অক্েটাবর অনুষ্েঠয় েজলা পিরষদ িনর্বাচেন বিরশাল েজলায় েমাট
েভাটার ১ হাজার ২৯১ জন। যারা সকেল স্থানীয় সরকােরর িবিভন্ন
পর্যােয়র িনর্বািচত প্রিতিনিধ।

আনুষ্ঠািনকভােব
চার্লস

রাজা

হেলন

আন্তর্জািতক েডস্ক ||
প্িরন্স চার্লস িফিলপ আর্থার জর্জেক আনুষ্ঠািনকভােব ব্িরেটেনর
রাজা তৃতীয় চার্লস িহেসেব েঘাষণা করা হেয়েছ। শিনবার যুক্তরাজ্েযর
স্থানীয় সময় সকােল লন্ডেনর েসন্ট েজমেসস প্রাসােদ অ্যাকেসশন
কাউন্িসেলর সামেন রাজা িহেসেব তৃতীয় চার্লেসর অিভেষক হয়।
অ্যাকেসশন
কাউন্িসল
ব্িরিটশ
রাজপিরবােরর
সদস্য,
েদশিটর
প্রধানমন্ত্রী
ও
অন্যান্য
জ্েযষ্ঠ
রাজনীিতিবদগণ
এবং
ক্যান্টারবুিরর আর্চিবশপেক িনেয় গিঠত। রাজা বা রািনর মৃত্যুর পর
মেনানীত উত্তরািধকার স্বয়ংক্িরভােব রাজা হেয় যান। তেব প্রথা
িহেসেব কাউন্িসল নতুন রাজােক অিভিষক্ত কের।
৭৩ বছর বয়সী চার্লস আনুষ্ঠািনকভােব নতুন রাজা িহসােব শপথ গ্রহেণর
পর বেলেছন, িতিন ‘সার্বেভৗমত্েবর দািয়ত্ব এবং গুরু দািয়ত্ব’
সম্পর্েক ‘অত্যন্ত সেচতন।’
অিভেষক অনুষ্ঠােন নতুন প্রধানমন্ত্রী িলজ ট্রাস এবং তার জীিবত সব
পূর্বসূির, চার্লেসর স্ত্রী ক্যািমলা ও তার জ্েযষ্ঠ পুত্র এবং
উত্তরািধকারী উইিলয়ামসহ কেয়ক শতািধক প্িরিভ কাউন্িসলর উপস্িথত
িছেলন।
চার্লস বেলেছন, ‘আিম জািন, জনগেণর ভােলাবাসা এবং আনুগত্েযর
মাধ্যেম আিম বহাল থাকব যােদর সার্বেভৗম িনশ্িচেতর জন্য আমােক
ডাকা হেয়েছ।’

িবয়ানীবাজার গ্যাস িফল্েডর এক
নম্বর
কূেপর
পুনঃখনেনর
কাজ
শুরু
িসেলট প্রিতিনিধ ||
েদেশ গ্যােসর চািহদা পূরেণ এবার পুরাতন কূপ েথেক নতুন কের গ্যাস
উত্েতালেনর উদ্েযাগ িনেয়েছ িসেলট গ্যাস িফল্ড। এ উপলক্েষ শিনবার
(১০ েসপ্েটম্বর) িবয়ািনবাজার গ্যাস িফল্েডর ১ নম্বর কুেপ
পুনঃখনেনর কাজ উদ্েবাধন করা হেয়েছ।
গ্যাস িফল্ড কর্তৃপক্ষ বলেছ, আগামী িডেসম্বেরর মধ্েয ওয়ার্ক ওভার
েশষ কের এই কূেপর উপেরর স্তর েথেক ৭ েথেক ১০ িমিলয়ন ঘনফুট গ্যাস
উত্েতালন করা সম্ভব হেব।
েখাঁজ িনেয় জানা েগেছ, ১৯৯৯ সােল প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা
উদ্েবাধন করার পর প্রায় ১৮ বছর এক নম্বর কূপ েথেক গ্যাস উত্েতালন
করা হয়। এরপর গ্যাস উত্েতালন বন্ধ রাখা হয়। ২০১৭ সাল েথেক গ্যাস
উত্েতালন বন্ধ থাকেলও আবার নতুন স্তর েথেক গ্যােসর জন্য ড্িরিলং
শুরু হেলা আজ েথেক। েদেশর ক্রমবর্ধমান গ্যাস সংকট িনরসেন
পিরত্যক্ত গ্যাসকূপ েথেক পুনরায় গ্যাস উত্েতালেনর উদ্েযাগ েনয়
সরকার। এরই অংশ িহেসেব িবয়ানীবাজাের পিরত্যক্ত এই কূপ ছাড়াও
েদেশর অন্যান্য স্থােন কূপ খনন কার্যক্রম পিরচালনা করা হেব।
বাংলােদশ
েপট্েরািলয়াম
এক্সপ্েলােরশন
অ্যান্ড
প্েরাডাকশেনর
(বােপক্স) ব্যবস্থাপনা পিরচালক েমাহাম্মদ আলী বেলন, ‘িসেলট গ্যাস
িফল্েডর আওতাধীন িবয়ানীবাজার েদেশর ২৮ তম গ্যাসক্েষত্র। আমরা
এখানকার একিট কূপ খনন কেরিছ। আগামী মাস েথেক গ্যাস ক্েষত্েরর
প্রসারতা অনুমান করা যােব। গ্যাস মূল্যায়ন করা যােব। আেরা দুইটা
বা িতনটা কূপ খনন করা যায় িকনা েদখা যােব।’
িতিন আরও জানান, এই গ্যােসর মার্েকিটং কের জালালাবাদ গ্যাস।
আগামী ২০২৩ সােল জিকগঞ্জ ২ ও ৩ নম্বর কূপ খনন করা হেব বেলও জানান

িতিন।
িসেলট গ্যাস িফল্েডর ব্যবস্থাপনা পিরচালক িমজানুর রহমান বেলন,
‘২০২৩ সােলর মধ্েয আেরা ৩ িট কূপ খনন ও ৪ িট কূপ ওয়ার্কওভার শুরু
করেব িসেলট গ্যাস িফল্ড। এসব কাজ েশষ হেল এ অঞ্চল েথেক ৈদিনক ১৬৪
িমিলয়ন ঘনফুট গ্যাস উত্েতালন সম্ভব হেব।’

েভালায় েমঘনার পািন
িনম্নাঞ্চল প্লািবত

বৃদ্িধ,

েভালা সংবাদদাতা ||
অিত েজায়ােরর কারেণ েমঘনা নদীেত পািন বৃদ্িধ পাওয়ায় েভালার
িনর্মাঞ্চেলর ১২িট গ্রাম এবং ইিলশা েফিরঘাট তিলেয় েগেছ। এেত
েফিরেত
পিরবহন
উঠানামায়
েযমন
সমস্যা
েদখা
িদেয়েছ
িঠক
একইভােব পািনবন্িদ এলাকাগুেলার মানুষ দুর্েভােগর মধ্েয পেড়েছন।
শিনবার
(১০
েসপ্েটম্বর)
েমঘনা
নদীর
পািন
িবপৎসীমার
৫৫
েসন্িটিমটার ওপের প্রবািহত হওয়ায় এ অবস্থার সৃষ্িট হেয়েছ বেল
জািনেয়েছ পািন উন্নয়ন েবার্ড।
রাজাপুর ইউিনয়েনর দক্িষন রাজাপুর, কন্দকপুর, শ্যামপুর, েমদুয়া,
ধিনয়া ইউিনয়েনর গঙ্গাকীর্িত, বলরামসুরা, কালীিকর্তীসহ ১২ গ্রােম
প্লািবত হেয়েছ েমঘনার পািনেত।
রাজাপুর গ্রােমর বািসন্দা রুমা েবগম বেলন, ‘দুই িদন ধের পািনেত
তিলেয় ঘর বািড়, আমরা অেনক দুর্েভােগ রেয়িছ।’
নুর জাহান েবগম নােম অপর এক বািসন্দা বেলন, ‘আমােদর ঘেরর রান্নার
চুেলা জ্বলেছ না। আমরা পািনর মধ্েয ভাসিছ। পূর্িণমায় সৃষ্ট
েজায়ােরর প্রভাব ও িনম্নচােপর প্রভােব েমঘনার পািন বাড়েছ বেল
জািনেয়েছ পািন উন্নয়ন েবার্ড।’
পািন উন্নয়ন েবার্েডর িনর্বাহী প্ররেকৗশলী হাসানুজ্জামান বেলন,

‘অিত েজায়াের বাঁেধর বাইেরর িনচু এলাকা প্লািবত হেয়েছ।’

েফর
রণক্েষত্র
িবশ্বিবদ্যালয়

কুিমল্লা

কুিমল্লা সংবাদদাতা ||
কুিমল্লা িবশ্বিবদ্যালেয়র (কুিব) বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান হল
ও কাজী নজরুল ইসলাম হেলর ছাত্রলীেগর েনতাকর্মীেদর মধ্েয দফায়
দফায় সংঘর্েষর ঘটনা ঘেটেছ। এেত আহত হেয়েছন কমপক্েষ ৫০ জন।
শিনবার (১০ েসপ্েটম্বর) িবেকেল তৃতীয় দফায় সংঘর্েষর ঘটনা ঘেট। এর
আেগ, দুপুর ১টার িদেক ও গতকাল রাত ১২টার িদেক উভয় হেলর
েনতাকর্মীরা সংঘর্েষ জড়ায়।

সেরজিমেন েদখা েগেছ, দুই হেলর ছাত্রলীেগর েনতাকর্মীরা হেলর
মধ্যবর্তী রাস্তায় বাঁশ, গােছর ডাল, রড িনেয় এেক-অপেরর িদেক েতেড়
যান। এছাড়া এেক-অপরেক লক্ষ্য কের ইট ছুেড় মােরন। পুিলশ ও

প্রক্টিরয়াল বিডর উপস্িথিতেত বর্তমােন সংঘর্ষ বন্ধ থাকেলও থমথেম
পিরস্িথিত িবরাজ করেছ।
এিদেক সংঘর্েষর ঘটনায় িতন সদস্য িবিশষ্ট তদন্ত কিমিট গঠন কেরেছ
কুিব ছাত্রলীগ। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্েয কিমিটেক তদন্ত প্রিতেবদন
জমা েদওয়ার জন্য িনর্েদশ প্রদান করা হেয়েছ।

কুিমল্লা সদর দক্িষণ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওিস) েদবাশীষ
েচৗধুরী বেলন, ‘সংঘর্েষর খবর
সমাধােনর েচষ্টা করা হচ্েছ।’

েপেয়

ঘটনাস্থেল

এেসিছ।

কুিমল্লা
িবশ্বিবদ্যালেয়র
প্রক্টর
(ভারপ্রাপ্ত)
িসদ্িদকী বেলন, ‘বর্তমােন পিরস্িথিত শান্ত আেছ।’

ফ্রী

েরালার

স্থায়ী

কাজী

ওমর

স্েকিটং

প্রিশক্ষেণর শুভ উদ্েবাধন
ক্রীড়া প্রিতেবদক।।
বাংলােদশ মিহলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক আেয়ািজত 15 িদনব্যাপী ফ্রী
েরালার স্েকিটং প্রিশক্ষেণর শুভ উদ্েবাধন করা হল।
উদ্েবাধন করেলন সংস্থার সভােনত্রী মাননীয় হুইপ িগিন আপা এমিপ।

