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স�াদকীয়:

তথ্য পািঠেয় সহায়তা কেরেছন: খুলনা অ�েলর আ�িলক সম�য়কারী মাসুদুর রহমান র�ু; িসেলট অ�েলর এ্যাকাউ�স অিফসার এ েক কুদরত পাশা এবং সুজন-ক�বাজার েজলা কিমিটর সাধারণ স�াদক মাহাবুবুর রহমান।  

কেরানাকােলও িবিভ�মুখী সাংগঠিনক কমৰ্কা� পিরচালনা করেছ সারােদেশর সুজন-এর ব�ুরা। এ সকল উেদ্যােগর কথাই থাকেছ 
ধারাবািহকভােব �কািশত এবােরর সুজন ই-িনউজ েলটাের। এবাের �কািশত হে� িবয়াি�শতম সংখ্যা।  

সুজন-সুনামগ� সদর উপেজলা কিমিট পুনগৰ্ঠন

সুজন-সুনামগ� সদর উপেজলা কিমিট পুনগৰ্ঠন করা হেয়েছ। এ লেক্ষ্য গত ১১ েসে��র 
২০২০-এ, সুনামগ� িরেপাটৰ্াসৰ্ ইউিনিট কাযৰ্ালেয় আেয়ািজত এক সাধারণ  সভায় কিমিট 
গঠেনর কাজিট সুস�� হয়। সুজন-সদর উপেজলা কিমিটর সাধারণ স�াদক ফারুক 
রিশেদর সভাপিতে� ও েজলা কিমিটর সাধারণ স�াদক �ভাষক ফজলুল কিরম সাঈেদর 
স�ালনায় অনুি�ত সভািটেত �ধান অিতিথ উপি�ত িছেলন সুজন-সুনামগ� েজলা সভাপিত 
অ্যাডেভােকট েহােসন তওিফক েচৗধুরী। সভায় িবেশষ অিতিথ িহেসেব ব�ব্য রােখন েজলা 
কিমিটর িসিনয়র সহ-সভাপিত আলী হায়দর, সহ-সভাপিত আশরাফ েহােসন িলটন ও শািহনা 
েচৗধুরী রুবী; যু� স�াদক ওবায়দুল হক িমলন এবং সাংগঠিনক স�াদক এনাম আহেমদ। 
এ ছাড়াও আেলাচক িহেসেব ব�ব্য রােখন সুজন সিচবালেয়র �িতিনিধ এ. েক. কুদরত পাশা, 
জিসম আহমদ, আরাফাত আিজজ সিজব, চাঁদনী আ�ার �মূখ।

সভায় সবৰ্স�িত �েম ফারুক রিশদেক সভাপিত ও জিসম আহেমদেক সাধারণ স�াদক 
কের ৩৩ সদস্য িবিশ� সুনামগ� সদর উপেজলা কিমিট গঠন করা। কিমিটর অন্যান্যরা হেলন, 
সহ-সভাপিত জুেনদ আহমদ, শহীদুল ইসলাম, আেনায়ার আলম ও শাহীনুল ইসলাম; 
সহ-সাধারণ স�াদক িদলীপ কুমার দাস, আশরাফ আলী ও আরাফাত আিজজ সিজব; 
সাংগঠিনক স�াদক সাইফুল ইসলাম, সহ-সাংগঠিনক স�াদক নজরুল ইসলাম ও ৈতয়বুর 
রহমান, অথৰ্ স�াদক মিমনুর রহমান সিন, �চার স�াদক জিহরুল ইসলাম, সহ-�চার 
স�াদক ইসমাইল েহােসন, আইন স�াদক এড. আবু ব�র িসি�ক, অনলাইন িবষয়ক 
স�াদক আিবর েহােসন, সািহত্য ও সং�ৃিত স�াদক হুমায়ূন আহেমদ, দ�র স�াদক 
জুেবর আলম রািজব, �ীড়া স�াদক সামছুল ইসলাম; সদস্য তানিজম িময়া, তাহা�ুল আলী, 
জালাল উি�ন, মািনক িময়া, পারেভজ েহােসন, জািকর েহােসন জুেবর, সামছুর রহমান, সািদক 
আহমদ ও শামীম আহমদ; স�ানীত সদস্য শাহজাহান, মিফজ িময়া, েমা�াক আহমদ, সু�ত 
ৈম� �মূখ এই কিমিটর সদস্য। 

�ততম সমেয় েমাংলা েপাটৰ্ েপৗরসভা িনবৰ্াচেনর দািবেত 
মানবব�ন

সুশাসন িনি�তকরণ এবং গণতাি�ক ধারাবািহকতা রক্ষায় ষড়যে�র জাল িছ� কের �ততম 
সমেয় েমাংলা েপাটৰ্ েপৗরসভার িনবৰ্াচেনর দািবেত গত ১৩ই েসে��র রিববার সকােল 
েমাংলার েচৗধুরীর েমােড় সুজন-সুশাসেনর জন্য নাগিরক এবং েমাংলা নাগিরক সমােজর 
আেয়াজেন একিট মানবব�ন অনুি�ত হয়। সুজন-েমাংলা উপেজলার ভার�া� সভাপিত 

অধ্যাপক েশখ নজরুল ইসলােমর সভাপিতে� অনুি�ত মানবব�েন ব�ব্য রােখন সুজন-এর 
সাধারণ স�াদক, সােবক উপেজলা ভাইস েচয়ারম্যান েমাঃ নূর আলম েশখ, বীর মুি�েযা�া 
েমাঃ মহিসন েহােসন, েমাংলা ে�স�ােবর সাধারণ স�াদক েমাঃ হাসান গাজী, নাগিরক 
সমােজর েনতা েমাঃ নাজমুল হক, েমাঃ মিনর েহােসন, কমলা সরকার, �িমক েনতা আ�ুস 
সালাম ব্যাপারী �মূখ। মানবব�েন িবিভ� ে�ণী-েপশার কেয়কশত মানুষ অংশ�হণ কেরন।

ব�ারা বতৰ্মান েপৗর েময়র েমাঃ জুলিফকারেক উে�শ্য কের বেলন েয, েকৗশল কের 
ষড়য�মূলক মামলা িদেয় জনগেণর রায় ছাড়া জগ�ল পাথেরর মেতা ক্ষমতা আকঁেড় থাকা 
গণতাি�ক রীিত-নীিত ও সং�ৃিতর পিরপ�ী। ব�ারা এই মুহুেতৰ্ েপৗর েময়েরর পদত্যাগ দািব 
কের েময়াদ�ীণৰ্ েমাংলা েপাটৰ্ েপৗরসভার িনবৰ্াচন দািব কেরন। উে�খ্য, ২০১১ সােলর ১৩ 
জানুয়াির েমাংলা েপাটৰ্ েপৗরসভার সবৰ্েশষ িনবৰ্াচন অনু�ান হয়। দশ বছর অিত�া� হেলও 
ষড়য�মূলক মামলার কারেণ েপৗর িনবৰ্াচন অনুি�ত হয়িন। বতৰ্মােন হাইেকাটৰ্ সকল মামলা 
খািরজ কের িনবৰ্াচন কিমশনেক েপৗর িনবৰ্াচন অনু�ােনর ব্যাপাের িনেদৰ্শনা �দান করেলও 
পুনরায় ষড়য�মূলক মামলায় আশংকায় নাগিরক সমাজ উি�� বেল ব�ারা মানবব�েন 
অিভমত ব্য� কেরন।

েভাটার তািলকা েথেক েরািহ�ােদর বাদ েদওয়ার দািবেত 
�ারকিলিপ েপশ

েভাটার তািলকা েথেক েরািহ�ােদর বাদ েদওয়ার দািবেত েজলা িনবৰ্াচন অিফসােরর মাধ্যেম 
�ধান িনবৰ্াচন কিমশনােরর কােছ �ারকিলিপ েপশ কেরেছ সুজন-ক�বাজার েজলা কিমিট 
কিমিট। গত ১৬ েসে��র ২০২০, সকােল, ক�বাজার েজলা িনবৰ্াচন অিফসার এস এম 
শাহাদাৎ েহােসেনর কােছ েপশকৃত এই �ারকিলিপেত বলা হয়, ১৯৭৮ সােলর পর েথেক 
২০১৭ সােলর পূবৰ্ পযৰ্� পযৰ্ায়�েম আসা েরািহ�ােদর অেনেকই ক�বাজার েজলা সদর ও 
িবিভ� উপেজলাসহ আেশপােশর িবিভ� েজলায় ছিড়েয় পেড়েছ এবং �ানীয়েদর সােথ িমেশ 
িগেয়েছ। এছাড়াও সরকাির িহসাব অনুযায়ী ২০১৭ সােলর ২৫ আগে�র পের আসা েরািহ�ােদর 
মেধ্য অ�ত ২ লাখ েরািহ�া ক্যাে� নাই। এই েরািহ�ােদর অেনেকই তােদর �কৃত পিরচয় 
েগাপন কের েভাটার হেয়েছ ও জাতীয় পিরচয় প� সং�হ কেরেছ। ফেল তােদর 
েছেলেমেয়রাও এেদেশর নাগিরেকর পিরচয় বহন করেছ। েরািহ�ােদর অেনেকই বতৰ্মােন 
িবিভ� এলাকায় রাজৈনিতক এবং সামািজক ভােব �িতি�ত ও শি�শালী হেয় উঠেছ। তাই 
ক�বাজারসহ আশপােশর েজলা এবং �ত্য� অ�েল ছিড়েয় িছিটেয় থাকা �ানীয়েদর সােথ 
িমেশ যাওয়া েরািহ�ােদর জরুিরিভি�েত তািলকা ৈতির, তািলকা সংরক্ষণ এবং েভাটার 
তািলকায় অ�ভূৰ্�েদর তািলকা েথেক বাদ েদওয়ার েজারােলা দািব জানােনা হয় �ারকিলিপেত; 
যােত তারা বাংলােদেশর নাগিরক িহেসেব েকােনা ধরেনর নাগিরক সুিবধা েভাগ করেত না পাের।  

েজলা িনবৰ্াচন অিফসােরর িনকট �ারকিলিপ �দানকােল আরও উপি�ত িছেলন ক�বাজার 
সদর উপেজলা িনবৰ্াচন অিফসার িশমুল শমৰ্া। সুজন-এর পক্ষ েথেক �ারকিলিপ েপশ কেরন 
ক�বাজার েজলা কিমিটর সহ-সভাপিত ও এিপিপ অ্যাডেভােকট তাপস রিক্ষত, সাধারণ 
স�াদক মাহাবুবুর রহমান, িনবৰ্াহী সদস্য ডাঃ চ�ন কাি� দাশ ও সদস্য জয়নাল আেবদীন।
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