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স�াদকীয়:

তথ্য পািঠেয় সহায়তা কেরেছন: আ�িলক সম�য়কারী মুিশৰ্কুল ইসলাম িশমুল ও িসেলট অ�েলর এ্যাকাউ�স অিফসার এ েক কুদরত পাশা এবং ঈ�রগ� উপেজলা কিমিটর স�াদক নীলক� আইচ মজুমদার। 

আমরা অত্য� উে�েগর সােথ লক্ষ্য করিছ েয, সারােদেশ নারীহত্যাসহ িবিভ� ধরেনর নারীিনযৰ্াতন ভয়াবহভােব ছিড়েয় পেড়েছ। �িতিদনই 
গণমাধ্যেম নারীর �িত সিহংসতা ও িবিভ� ধরেনর িনপীড়েনর েযসকল খবর �চািরত ও �কািশত হে�, তা মধ্যযুগীয় ববৰ্রতােকও হার 
মানায়। ইেতামেধ্যই সংি�� এলাকার সুজন-এর ব�ুরা এসকল ঘটনার �িতবােদ েসা�ার হেয়েছন। েসা�ার হেয়েছন সারােদেশর িবিভ� 
ে�িণ-েপশার নাগিরকরাও। এবােরর ই-িনউজ েলটাের নারীহত্যা ও নারীিনযৰ্াতেনর �িতবােদ অনুি�ত মানবব�েনর িনউজ ছাড়াও থাকেছ 
সাংগঠিনক কমৰ্কাে�র িনউজও। এবাের �কািশত হেলা চুয়াি�শতম সংখ্যা। 

নীলা হত্যাকাে�র িবচার ও শাি�র দািবেত মািনকগে� মানবব�ন

ঢাকার সাভাের িকেশারী নীলা রায় হত্যাকাে�র িবচার ও শাি�র দািবেত মািনকগে� মানবব�ন 
কমৰ্সূিচ পালন কেরেছ িবিভ� সামািজক, সাং�ৃিতক ও �গিতশীল রাজৈনিতক দল। নীলা 
হত্যাকাে�র  িবচার, আসািমেদর ে��ার ও শাি�র দািবেত নাগিরক সংগঠন সুজন-সুশাসেনর 
জন্য নাগিরক, জাতীয় কন্যািশশু অ্যাডেভােকিস েফারাম, িবকিশত নারী েনটওয়াকৰ্, বারিসক, 
পাসা ও ইয়ুথ এি�ং হা�ােরর েযৗথ উেদ্যােগ গত ২৩ েসে��র ২০২০, সকাল সােড় ১০ টায়, 
মািনকগ� শহেরর ভাষা শহীদ রিফক চ�ের অনুি�ত মানবব�েন যু� হন মািনকগে�র িবিভ� 
সামািজক, সাং�ৃিতক ও �গিতশীল রাজৈনিতক দেলর েনতৃবৃ�।

�ায় েদড় ঘ�াব্যািপ অনুি�ত এই কমৰ্সূিচেত জাতীয় কন্যািশশু এ্যাডেভােকিস েফারােমর 
মািনকগ� েজলা শাখার সভাপিত ল�ী চ্যাটাজৰ্ীর সভাপিতে� ব�ব্য রােখন বাংলােদেশর 
কিমউিন� পািটৰ্র েক�ীয় েনতা আজহারুল ইসলাম, অধ্যক্ষ ঊিমৰ্লা রায়, ঘাতক-দালাল িনমূৰ্ল 
কিমিটর েজলা শাখার সভাপিত দীপক কুমার েঘাষ, সুজেনর েজলা শাখার স�াদক ইকবাল 
েহােসন কিচ, িশক্ষক সিমিতর েজলা শাখার সভাপিত মিজবুর রহমান, মািনকগ� েপৗর 
কাউি�লর সািবহা হািবব, িবকিশত নারী েনটওয়ােকৰ্র েজলা শাখার সভাপিত তাজরানা 
ইয়াছিমন �মূখ।

ব�ারা বেলন, দীঘৰ্িদন ধের নীলােক উত্য� করিছেলন সাভােরর দিক্ষণপাড়া এলাকার আবদুর 
রহমােনর েছেল িমজানুর রহমান (২০)। ভেয় পিরবারিট তাঁর িবরুে� েকােনা ব্যব�া িনেত 
পােরিন। গত েরাববার রাত আটটার িদেক ভাইেয়র সােথ িরকশায় কের হাসপাতােল যাওয়ার 
পেথ নীলােক িছিনেয় িনেয় বখােট িমজানুর ছুিরকাঘাত কের হত্যা কেরন। এ ঘটনায় মামলা 
হেয়েছ । অিবলে� আসামীেদর ে��ার কের আইেনর আওতায় িনেয় কেঠার শাি� দািব কেরন 
ব�রা।

নববধূেক ধষৰ্েণর �িতবােদ সুনামগ� ও িদরাইেয় মানবব�ন 

সুজন-সুনামগ� েজলা কিমিটর উেদ্যােগ, গত ২৭ েসে��র ২০২০-এ, িসেলেটর এমিস 
কেলেজ ছা�লীগ নামধারী কেয়কজন দুবৃৰ্� কতৃৰ্ক নববধুেক গণধষৰ্েণর �িতবােদ এবং 
ধষৰ্ণকারীেদর ে�ফতার ও িবচােরর দািবেত সুনামগ� আলফাত উি�ন �য়াের (�ািফক 
পেয়ে�) মানবব�ন অনুি�ত হেয়েছ। সুজন-সুনামগ� েজলা কিমিটর সভাপিত অ্যাডেভােকট 
েহােসন তওিফক েচৗধুরীর সভাপিতে� ও সাধারণ স�াদক �ভাষক ফজলুল কিরম সাঈেদর 

স�ালনায় অনুি�ত সভায় ব�ব্য রােখন, েজলা কিমিটর িসিনয়র সহ-সভাপিত আলী হায়দার, 
সহ-সভাপিত শাহীনা েচৗধুরী রুিব, সাংগঠিনক স�াদক এনামুল হক এনাম, সহ-সাংগঠিনক 
স�াদক নুরুল হাসান আতাহার, আবু সাঈদ, অথৰ্ স�াদক ফারুক িময়া, আইন িবষয়ক 
স�াদক অ্যাডেভােকট েহেলনা আ�ার, সদস্য ওবায়দুল মু�ী, েপৗর কিমিটর সভাপিত 
েমা�াক আহমদ, সদর উপেজলা সহসভাপিত জুেনদ আহমদ, আেনায়ার আলম, শাহীনুল 
ইসলাম, সাধারণ স�াদক জিসম আহমদ, সহসাধারণ স�াদক িদলীপ কুমার দাস, 
সাংগঠিনক স�াদক সাইফুল ইসলাম, সহ সাংগঠিনক স�াদক ৈতয়বুর রহমান �মূখ।

মানববব�েন ব�ারা ধষৰ্কেদর ে�ফতােরর সােথ সােথ কেলজ ব� থাকাকালীন সমেয় এিস 
কেলজ েহাে�েল স�াসী, িছনতাইকারী ও ধষৰ্ণকারীেদর িনরাপেদ থাকার সুেযাগ কের 
েদওয়ার জন্য এমিস কেলেজর অধ্যক্ষ ও েহাে�ল সুপারেক ে�ফতার কের িরমাে� েনওয়ার 
দািব কেরন। তােদর িবচােরর আওতায় এেন দৃ�া�মূলক শাি� দািব কেরন।  

একই ঘটনার �িতবােদ এবং একইিদেন সুনামগ� েজলার িদরাই উপেজলােতও মানব�েনর 
আেয়াজন করা হয়। সুজন-িদরাই উপেজলা কিমিটর িসিনয়র সহ-সভাপিত �ভাষক রিফকুল 
ইসলাম এর সভাপিতে� ও সহ-সভাপিত শামসুল ইসলাম সরদার েখজুেরর স�ালনায় িদরাই 
থানা পেয়ে� অনুি�ত মানবব�েন ব�ব্য রােখন সুনামগ� েজলা সুজেনর সহ-সাংগঠিনক 
স�াদক কাজী নুরুল আিজজ েচৗধুরী, এডেভােকট এমদাদ সরদার, যুবেনতা মিহউি�ন 
িমলাদ, �ভাষক মু�াহার েহােসন মু�াক, মুিজবুর রহমান সুমন িময়া, জীবন সু�ধর �মূখ।

ঈ�রগে� সুজন’এর ি�-বািষৰ্ক সে�লেন কিমিট গঠন

সুজন-ঈ�রগ� উপেজলা কিমিটর ি�-বািষৰ্ক সে�লন অনুি�ত হেয়েছ। গত ২৬েশ েসে��র 
২০২০-এ ঈ�রগ� উপেজলার ৈশলী িক�ার গােটৰ্েন উপেজলা সুজন-এর সভাপিত সাইফুল 
ইসলাম তালুকদােরর সভাপিতে� উ� সে�লন অনুি�ত হয়। সে�লেন সবৰ্স�িত�েম ৩১ 
সদস্য িবিশ� সুজন-ঈ�রগ� উপেজলা কিমিট গঠন করা হয়। অনু�ােন আ�িলক সিচবালেয়র 
�িতিনিধ িহেসেব উপি�ত িছেলন এলাকা সম�য়কারী এ.এন.এম. নাজমুল েহাসাইন।

কিমিটেত নবিনবৰ্ািচতরা হেলন, সভাপিত: সাইফুল ইমলাম তালুকদার; সহ-সভাপিত: রতন 
েভৗিমক, অধ্যাপক মািনক চ� েদবনাথ ও ইছমতারা েবগম; স�াদক: অধ্যাপক নীলক� 
আইচ মজুমদার; যু�-স�াদক: েরজাউল কিরম রাজু, জামাল আহাে�দ ও  স�া ৈকরী; 
েকাষাধ্যক্ষ: হািববুর রহমান এবং সদস্য: মু�া ৈকরী, বায়জীদ আলম, আ�ু�াহ আল মামুন, 
েরাকসানা আ�ার, আ�ুস সামাদ িশমুল, উবায়দু�াহ রুিম, েমা. আেনায়ারুল হক, ডা. রােজশ 
চ�বতৰ্ী (পাথৰ্), সাহীনারা েবগম, েমাশাররফ েহােসন, ফারুক েহােসন, আ�ু�াহ আল েনামান, 
রাজীব েগৗড়, �দীপ িম�, নুশরাত জাহান, েহাসাইন মুহা�দ তােরক, িশ�া কুমৰ্ী, জয় কুমার 
েঘাষ,  অনািমকা সরকার জঁুই, জা�াতুল েফরেদৗস, সুিম রানী েদ, িদলসাদ আ�ার �ণৰ্া। 

নবিনবৰ্ািচত কিমিট ছাড়াও সে�লেন ১৩ সদস্য উপেদ�া কিমিট গঠন করা হেয়েছ।
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