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চাটেমাহর প্রিতিনিধ : জািতর জনক বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমানেক
িনেয় আ’লীেগর সােবক এমিপ পুত্র অস্েটিলয়া প্রবাসী েফসবুেক
কটুক্িত করায় চাটেমাহের উপেজলা যুবলীগ ও ছাত্রলীগ িবক্েষাভ িমিছল
ও প্রশাসেনর মাধ্যেম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকিলিপ
প্রদান কেরেছ।
বৃহস্পিতবার দুপুর ১২টার িদেক উপেজলা যুবলীগ ও ছাত্রলীেগর
িবক্েষাভ িমিছল েশেষ উপেজলা পিরষদ চত্বের প্রিতবাদ সভা অনুষ্িঠত
হয়।
উপেজলা ছাত্রলীেগর সভাপিত আব্দুল আিলেমর সভাপিতত্েব প্রিতবাদ
সভায় বক্তব্য েদন, সােবক ভাইস েচয়ারম্যান েহলাল উদ্িদন, উপেজলা
যুবলীেগর সাধারণ সম্পাদক সাইদুল ইসলাম, উপেজলা ছাত্রলীেগর সাধারণ
সম্পাদক রাজীব কুমার িবশ্বাস রাজু, কেলজ ছাত্রলীেগর সভাপিত
আব্দুল ওয়ািহদ বকুল প্রমুখ।
সভা েশেষ উপেজলা িনর্বাহী কর্মকর্তা েবগম েশেহলী লায়লার মাধ্যেম
প্রধানমন্ত্রীর িনকট স্বারক িলিপ প্রদান কেরন। এ ছাড়া পাবনা-৩
আসেনর এমিপ আলহাজ্ব েমা. মকবুল েহােসেনর িনকট স্বারক িলিপর কিপ
েদন েনতা-কর্মীরা।

েশাভেনর
েদওয়া অেশাভন
স্ট্যাটাস
আওয়ালী লীগ মেনানীত পাবনা-৩ এলাকার সােবক এমিপ মরহুম অধ্যক্ষ
েমাজাম্েমল হক সমাজীর কিনষ্ঠ পুত্র েশাভন সমাজী পাপ্পু জািতর জনক

বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমানেক িনেয় েফসবুেক কটুক্িত করার
প্রিতবােদ শাস্িত দািব কের পাবনা-৩ এলাকার এমিপ ও কৃিষ
মন্ত্রনালয় সম্পর্িকত স্থায়ী কিমিটর সভাপিত আলহাজ্ব েমা. মকবুল
েহােসনর কােছও একিট স্বারক িলিপ প্রদান কেরন যুবলীগ-ছাত্রলীেগর
েনতা-কর্মীরা।
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প্রধানমন্ত্রীর কােছ আগামী ৩০ আগস্েটর মধ্েয স্বারক িলিপ েপৗঁেছ
েদবার আশ্বাস েদন।
এ সময় যুবলীগ ও ছাত্রলীেগর েনর্তৃবৃন্দ েশাভন সমাজী পাপ্পু ও তার
ভাই এলিজইিডর (মুক্িতযুদ্ধ িবষয়ক) প্রকল্প পিরচালক মুিমন মুিজবুল
হক টুটুল সমাজীেক চাটেমাহের অবাঞ্িচত েঘাষণা কেরন। েসই সােথ
বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল িনেয় এর আেগ দুর্নীিত করার প্রিতবাদ জািনেয়
তার িবচার দািব কেরন যুবলীগ ও ছাত্রলীেগর েনতাকর্মীরা।
প্রসঙ্গত : পাবনা-৩ আসেনর সােবক এমিপ প্রয়াত অধ্যক্ষ েমাজাম্েমল
হক সমাজীর কিনষ্ঠ পুত্র অস্ট্র্েরিলয়া প্রবাসী েশাভন সমাজী
পাপ্পু জাতীয় েশাক িদবেসর িদন দুপুের তার েফসবুক েপেজ একিট
স্ট্যাটাস েদন। স্ট্যাটােস িতিন বঙ্গবন্ধু সম্পর্েক িমথ্যা তথ্য
েদন ও তার প্রিত অপমানসূচক েলখা েলেখন। এই স্ট্যাটাস েদওয়ার পর
চাটেমাহের েশাভন সমাজী পাপ্পুর েফসবুক স্ট্যাটাস িনেয় তুমুল
আেলাচনা-সমােলাচনার ঝড় বইেত শুরু কের। ক্েষােভ িবক্ষুব্ধ হেয় ওেঠ
চাটেমাহর যুবলীগ ও ছাত্রলীেগর েনতাকর্মীরা।
অসন্েতাষ লক্ষ্য করা যায় চাটেমাহর জুেড়।
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িবষয়িট েটর েপেয় গত মঙ্গলবার দুপুেরর িদেক স্ট্যাটাস েদওয়ার ২৪
ঘণ্টা পর েশাভন সমাজী পাপ্পু বঙ্গবন্ধুেক িনেয় েলখা স্ট্যাটাসিট
তার েফসবুক ওয়াল েথেক মুেছ েফেলন। পের মঙ্গলবার রাত সােড় ৯টায়
ছাত্রলীগ ও যুবলীেগর েনতাকর্মীরা েপৗর সদের িবক্েষাভ িমিছল কের
সমাজী ও তার পিরবােরর িবরুদ্েধ নানা শ্েলাগান েদন।
একপর্যােয় িবক্েষাভ িমিছলিট শাহী মসিজদ েমােড় েপৗঁছােল িবক্ষুব্ধ
েনতাকর্মীরা
অধ্যক্ষ
সমাজী
পাবিলক
লাইব্েরির
এবং
সমাজী
ফাউন্েডশেনর অিফস ভাঙচুর কের দরজায় তালা ঝুিলেয় েদয়।

