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ার্কুরায-৩/১৭-১৮ 

 

নভবম্বয বফপ্লফ তফাবলুর্ী উদমান  

এয আভে ার্কুরায-৯/২০১৬, ার্কুরায ১/১৭-১৮ এফং ফকভরবিভনয ভাধযভভ জেরা র্বভবিগুবরভর্ অনকভযাধ র্যা 

ভেবির নভবম্বয বফপ্লভফয ততভ ফাবলুর্ী উদমাভনয উভদযাে বনভত। ফরা ভেবির বনভেভদয দযভদয ভভধয আভরাচনা 

র্যা বর্ংফা জেরা জনতৃভেয ভভধয জর্ান এর্েনভর্ ভকর ফক্তা বাভফ বচবিত র্ভয উক্ত বফলভে ফক্তফয যাখা, অঞ্চভরয 

জর্ান বফবষ্ট ফযবক্তভর্ আভরাচর্ বাভফ আভন্ত্রণ র্ভয আভরাচনা বায ফযফস্থা র্যা, প্রাভদবর্ ংেঠভনয জনতৃেভর্ 

আহ্বান র্যা ইতযাবদয ভাধযভভ উক্ত র্ভুূচী ারন র্যভত। ভভন যাখা দযর্ায ১৯১৭ াভরয নভবম্বয বফপ্লফ বফভে প্রথভ 

ভােতাবন্ত্রর্ ভাে ফযফস্থা র্াভেভ র্ভযবির শ্রবভর্ জশ্রণীয জনতৃভে। এিাই ৃবথফীভত প্রথভ বফপ্লফ মা এর্ জশ্রণী র্র্ত্ৃুর্ 

আয এর্ জশ্রণীভর্ জালভণয অফান ঘবিভেবির। জম জদভ এই বফপ্লফ ংেবঠত ভেবির স্বেং যফীন্দ্রনাথ জই জদভয 

ভাবিভত া জযভখ ফভরবিভরন, “অফভভল যাবোে আা জের, না এভর এ েীফভনয তীথুদুন অতযন্ত অভাপ্ত জথভর্ 

জমত।” এই বফপ্লভফয ভধয বদভে জম ভাে েবঠত ভেবির তায র্ণুধায বির শ্রবভর্ভশ্রণীয জনতৃভে জভনবত ভানকল। শ্রবভর্ 

জশ্রণীয অং বাভফ আভযা এই বফলেিাভর্ উভক্ষা র্যভত াবযনা। জালণ, ফঞ্চনা, প্রতাযণা, অনযাে অতযাচায 

েনেীফভনয ভস্ত প্রবতর্করতায বফরুভে রড়াই র্যভত জপ্রযনা বদভেভি নভবম্বয বফপ্লফ। নভবম্বয বফপ্লভফয বক্ষা ও জপ্রযণাই 

বক্ত মকবেভেবির ৃবথফী জথভর্ পযাবফাদভর্ বনভকুর র্যভত, এবো আবির্া, রাবতন আভভবযর্ায তাবধর্ জদভর্ 

উবনভফ ভকক্ত র্ভয স্বাধীনতা রাব র্যভত। এই ংর্িভে ভভে মখন অবত দবক্ষনন্থা বনেন্ত্রভর্য বূবভর্াে অফতীণু 

ভে, উত্থান ভে নো নাৎীফাভদয, বফন্ন েণতন্ত্র, াম্প্রদাবের্তায বফলফাভে ভাে েীফভন জনভভ এভভি বোফ দূলণ, 

এ মাফৎ র্ষ্টাবেুত অবধর্াযগুবর এফং জনন  াভাবের্ কযক্ষা আক্রান্ত জই ভে নভবম্বয বফপ্লফই আভাভদয 

জদখাভত াভয বঠর্ বদা। দুঃভখয ভরও এিা তয জম এর্ভাত্র র্রর্াতা িাড়া আয জর্ান জেরায ক্ষ জথভর্ এই 

উভদযাে গ্রন র্যা ে বন। কনযাে আভযা জেরাগুবরয র্াভি অনকভযাধ োনাবে বফএএনএরইইউ ও বএভইউ এয াভথ 

আভরাচনা ও যাভু র্ভয প্রক্রক্রো গ্রন র্যভর্ত্। স্মযণ যাখভত ভফ ৪ঠা নভবম্বয ২০১৭ এয আভে এই র্ভুকচী ারন 

র্যভত ভফ। র্াযণ র্রর্াতাে এআইবফবিবএ প্রাভদবর্ াখা জর্ন্দ্রীেবাভফ ৪ঠা নভবম্বয ২০১৭ নভবম্বয বফপ্লফ 

তফাবলুর্ী উদমান র্যভফ।  

বফবএভও এয িাভর্ র্ভুূচী 

আোভী ২২জ আেষ্ট জথভর্ ৩যা নভবম্বয মুন্ত যাভেযয বফববন্ন অঞ্চভর দমাত্রা ংেবঠত ভফ। দমাত্রায বনঘুন্ট ও 

দাবফভক ম্পবর্ুত বফলভে অফবত ফায েনয র্ৃলর্ বা, বআইবিইউ এয জনতৃভেয াভথ জমাোভমাে র্রুন। এ িাড়া 

জেরা ম্পাদর্েণ বফএএনএরইইউ, বএভইউ এফং জননাু ংেঠনগুবরয মকক্তভভঞ্চয ভে জমাোভমাে র্ভয আনায 

অঞ্চভরয বনবদুষ্ট র্ভুূচী জেভন বনন এফং জই অনকমােী দযভদয ংেবঠত র্রুন।  

       বপ্তভত দীঘুূবত্রতা এফং ফভর্ো ৭৮.২%              

াভর্ুভরয ক্ষ জথভর্ বদঘুবদন ধভযই ববএ অবপভ ংবিষ্ট অবপাভযয দৃবষ্ট আর্ঘুণ র্যা বের জম জনন জভত 

৪/৫ ভা এভন বর্ ৭/৮ ভা জরভে মাভে। প্তাভ বতনবদন াভর্ুভরয ক্ষ জথভর্ ববএ অবপভ বেভে ফভর্ো জনভনয 

জখাোঁেখফয জনওো ে। জল মুন্ত ভস্ত ঘিনা বফফৃত র্ভয এফং অফযগ্রন র্যায য মাযা জনন ান বন তাভদয 

     খ ও মাভদয ৭৮.২%              ে বন তাভদয নাভভয তাবরর্া বদভে ববএ জর্ াভর্ুভরয ক্ষ জথভর্ বচবঠ 

জদওো ে। উক্ত বচবঠভত এও উভেখ র্যা ে জম মবদ ভেভত জনন না াওো মাে বিওবি-য আো ভেও আইবিএ 

ভােুাভযয র্াে জল না ে তভফ বিওবি-য জক্রক্রিাবযভর্ এফং জভম্বায (বপনযান্স) জর্ বচবঠ বদভে ফ োনান ভফ, 
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তাভতও র্াে না ভর ববএ অবপভ বফভক্ষাব ভাভফভয িার্ জদওো ভফ। ববএ অবপভয ংবিষ্ট অবপায 

োবনভেভিন মত তাড়াতাবড় ম্ভফ এই ভযায ভাধান র্যা ভফ। 

বচবর্ৎা বাতা ও বচবর্ৎা ংক্রান্ত ভযাগুবর এফং অনযানয বফলে 

েত ১১ই এবপ্রর বফএএনএর র্ভুাভযি অবপ জথভর্ জননাুভদয েনয বচবর্ৎা বাতা চারক র্যায আভদ োবয ে। 

বর্ন্তু এখন মুন্ত তা র্ামুর্বয ে বন। এিাড়া বফববন্ন এএএ জত দীঘুবদন ধভয অভনর্ জভবিভর্র বফর ফভর্ো ভড় 

আভি। এখন এর্িা ভযা জদখা বদভেভি মাযা জভবিভর্র বাতায েনয আভফদন র্ভযভিন তাযা জভবিভর্র বফর েভা বদভত 

াযভিন না আফায বাতাও াভেন না। ১৭.৬.১৭      খ  ২নং ার্কুরাভয উভেখ র্যা ভেভি জম াভর্ুভরয ক্ষ জথভর্ 

বেএভ(বপনযান্স) জর্ বচবঠ জদওো ভেবির। অফযর্ারীন বফদাে ংফধুনা,          র্ািু ইতযাবদ বফলভে বেএভ 

(এইচ আয) জর্ বচবঠ জদওো ে। বেএভ (এপ) জর্ান বচবঠয জর্ান উর্ত্য জদন বন, বেএভ (এইচ আয)  বচবঠয উর্ত্য 

বদভরও উবে জক্ষভত্রই র্াভেয জর্ান অগ্রেবত ঘভি বন। জল মুন্ত েত ২৫জ েকরাই ববেএভ এয দৃবষ্ট আর্লুন র্ভয 

বচবঠ জদওো ে এফং ১৬ই আেষ্ট অবনভভল বভত্রভর্ ভে র্ভয ববেএভ এয াভথ াক্ষাৎ র্যা ে। আভরাচনায য 

ববেএভ র্ভের্িা বদন ভে চান এফং ভযাগুবর ভাধাভন বতবন উভদযাে গ্রন র্যভফন ফভর আো জদন। 

র্ভভযি কনীর জদভফয েীফনাফান 

আভাভদয াভর্ুভরয প্রাক্তন  বাবত এফং েরাইগুবড়য জেরা বাবত র্ভভযি কনীর জদভফয েীফনাফান ঘভি 

েত ২৮জ েকরাই। আেীফন ংেঠনেত প্রান র্ভভযি কনীর জদভফয অফদানভর্ স্মযণ র্ভয তাোঁয প্রবত শ্রো জ্ঞান 

র্যভত প্রাভদবর্ াখায ক্ষ জথভর্ এর্ স্মযণ বায আভোেন র্যা ে েত ৯ই আেষ্ট জর্বে জফা স্মৃবত বফভন। 

বাবতে র্ভযন প্রাভদবর্ বাবত কান্ত জঘাল। জার্প্রস্তাফ জ র্ভযন প্রাভদবর্ ম্পাদর্ ীমূল চক্রফতুী। এিাড়া 

ফক্তফয যাভখন বদরী দা এফং অবেত নন্দন। েরাইগুবড়ভতও স্মযণ বা অনকবিত ে। 

বএইচ বর্উ এয িাভর্ জিাভনন 

ভস্ত জেরা ম্পাদর্ভদয অনকভযাধ র্যা ভে বএইচবর্উ আহুত ১০০০ িার্া জিাভনন আদাভেয উভদযাে বনভত। এ 

মুন্ত মা জিাভনন াভর্ুভরয র্াভি েভা ভড়ভি তা আভাভদয দয ংখযায তকরনাে খকফই র্ভ। েযাংির্, বউড়ী, 

র্রর্াতা, দেুাকয, আানভার এফং খড়্গকয িাড়া অনয জেরাগুবর জথভর্ জর্ান াড়া াওো মাে বন। াংেঠবনর্ বদর্ 

জথভর্ এিা চযভ দফুরতায বযচাের্। 

অনযানয খফয 

১) েত ৮ই আেষ্ট ২০১৭ র্রর্াতা ইবিনীোবযং াখা কনেুবঠত ে। বাবত, ম্পাদর্ ও জর্ালাধযক্ষ বনফুাবচত ন 

মথাক্রজভ বদরী দা, ঙ্কে াা ও জোবফন্দ জঘাল। 

২) েত ২৩জ আেষ্ট র্রর্াতা জেরায ভেরন অনকবিত ে। ীযর্ জনগুপ্ত, অবেত নদন ও বদফার্য জদ মথাক্রজভ 

বাবত, ম্পাদর্ ও জর্ালাধযক্ষ বনফুাবচত ন। 

৩) প্রার্ৃবতর্ দভমুাভেয র্াযভণ ২৫জ আেষ্ট অনকবিতফয জর্াচবফায জেরা ভেরন ফাবতর র্যভত ভেভি। 

 

 

 

 

         ীমূল চক্রফতুী 

         াভর্ুর ম্পাদর্ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


