ৈদিনক
িসনসার
বর্ষপূর্িতেত িকছু
িকছু কথা
॥ আবদুল জব্বার ॥

১১
তম
স্মৃিত ॥

আজ েথেক ১২ বছর পূর্েব ২০০৫ সােলর ৬ জুলাই

পাবনা শহর েথেক ৈদিনক িসনসার প্রথম প্রকাশনা শুরু হয়। পত্িরকা
প্রকােশর সময় প্রথম কার্যালয় িছেলা পাবনা শহেরর ব্যস্ততম আবদুল
হািমদ সড়েকর ট্রািফক েমাড় সংলগ্ন তাঁিত সমবায় মার্েকেটর দ্িবতীয়
তলায় ।
িডমাই সাইেজর সাদা কােলা রেঙ েছেপ পত্িরকা েবর করা হয়। পত্িরকার
সম্পাদক ও প্রকাশক এস এম মাহবুব আলম । িতিন পত্িরকা প্রকাশনার
পাশাপািশ পাবনার
িশক্ষকতা কেরন।

সুজানগর

নািজরগঞ্জ

উচ্চ

িবদ্যালয়

প্রকাশনার শুরুেত পত্িরকার উপেদষ্টা িছেলন
ব্যবসায়ী আলহাজ্ব নুর উদ্িদন আহেমদ বাবলু।

,

এন্ড

পাবনার

কেলেজ

িবিশষ্ট

আইন উপেদষ্টা িছেলন , এ্যাড. ইদ্িরস আলী। িসনসা ফার্িস শব্দ, এর
আিবধািনক অর্থ শান্িত । শুরুেত বার্তা সম্পাদক িছেলন
সাইফুল
ইসলাম।
প্রিতষ্টাকািলন সমেয় পত্িরকার সম্পাদক এস এম মাহবুব আলম িনেজই
কম্িপউটাের সংবাদ কম্েপাজ কের পাবনা শহেরর এল এমিব মার্েকেটর
জনতা প্েরস েথেক ছাপােনার পর তাঁিত সমবায় মার্েকেটর কার্যালয়
েথেক প্রকাশ করেতন ।
২০০৭ সােল ৈদিনক িসনসার িনর্বাহী সম্পাদক িহেসেব দািয়ত্ব পালন
কেরন সাংবািদক ডা. আব্দুস সালাম । িতিন বর্তমােন পাবনা েথেক
প্রকািশত ৈদিনক খবর বাংলার সম্পাদক ।
ওই সমেয় পত্িরকািট ডাবল িডমাই সাইেজর ছাপােনার কাজ শুরু করা হয়।
এ সময় আবদুল হািমদ সড়েকর বার্তা প্েরস েথেক পত্িরকা ছাপােনা হয়।
২০০৭ সােল ৈদিনক িসনসার িসিনয়র স্টাফ িরেপাটার িহেসেব আিম িনেয়াগ
পাই। এ সময় পত্িরকািটেত আেরা ১২ জন সাংবািদকেক িনেয়াগ েদওয়া হয় ।

ৈদিনক িসনসা পত্িরকায় আিম িনেয়াগ পাওয়ার পর পত্িরকা সম্পর্েক
িকছু পাঠেকর মতামত এবং ধারনা সম্পর্েক অবিহত হই। িকছু পাঠক আমােক
প্রশ্ন কেরন পত্িরকার নাম িসনসা করা হেলা েকন ?
আিম এ িবষেয় পূর্ব েথেক অবিহত িছলাম বেল পাঠেকর প্রশ্েনর উত্তর
েদওয়া আমার পক্েষ সহজতর হেয়িছল। পাঠকেদর আেরা প্রশ্ন িছেলা,
পত্িরকািট েকােনা রাজৈনিতক দেলর পক্েষ ভূিমকা রাখেছ িক না ? আিম
একজন মুক্িতেযাদ্ধা িহেসেব লক্ষ্য কেরিছ মুক্িতযুদ্ধ সম্পর্েক
আমার অেনক েলখা প্রবন্ধ ৈদিনক িসনসা পত্িরকায় প্রকািশত হেয়েছ।
মহান মুক্িতযুদ্ধ সম্পর্েক িসনসা সম্পাদক এস, এম মাহবুব আলেমর
গভীর শ্রদ্ধা আিম অত্যন্ত আন্তিরকতার সিহত লক্ষ্য কেরিছ ।
এখােন স্বরনীয় েয, ৈদিনক িসনসার সম্পাদক ও প্রকাশক এস, এম মাহবুব
আলম পাবনার সাংবািদক জগেতর িকংবদন্তী ৈদিনক ইছামিত ও পাবনা
বার্তার প্রিতষ্টাতা সম্পাদক মরহুম শিফউর রহমান খােনর ভািগনা ।
ভািগনার সােথ বড় েমেয়র িববাহ েদওয়ার কারেণ মাহবুব আলম সাংবািদক
শিফ ভাইেয়র জামাই হন।
সাংবািদক শিফ ভাইেয়র সােথ আমার িছল অত্যন্ত ঘিনষ্ট সম্পর্ক । এ
কারেণ িসনসার সম্পাদক মাহবুব আলমেক আিম জামাই বেল সম্েবাধন কির ।
সম্পাদক জানান, পত্িরকা প্রকােশর সময় আলহাজ্ব নুর উদ্িদন আহেমদ
বাবলু অেনক বুদ্িধ পরামর্শ িদেয় সহেযািগতা কেরেছন এবং আমােক সাহস
েযািগেয়েছন। এ কারেণ আিম তার কােছ কৃতজ্ঞ ।
পাঠকরা

আমার

পত্িরকার

প্রাণ,

পত্িরকা

পাঠকেদর

মতামেতর

প্রিত

শ্রদ্ধা জািনেয় িনেজই তার িসদ্ধান্ত গ্রহণ কেরেছন বেল িতিন আমােক
জানান। েসিদন সম্পাদক মাহবুব জামাইেক ইচ্ছা কেরই আিম এ িবষেয়
আমার েকােনা মতামত জানাইিন।
েসিদন জামাই মাহবুব আলেমর পত্িরকা পাঠকেদর প্রিত ভােলাবাসা এবং
মহান মুক্িতযুদ্েধর প্রিত গভীর শ্রদ্ধা লক্ষ কের একজন বীর
মুক্িতেযাদ্ধা িহেসেব আমােক অনুপ্রািনত কেরিছল। আিম েসিদন েথেক
মহান মুক্িতযুদ্েধর সমর্থক পত্িরকা িহেসেব ৈদিনক িসনসা পত্িরকােক
নতুন কের জানেত িশখলাম ।
আিম িনেজও মহান স্বাধীনতার পক্েষর স্থানীয় একিট ৈদিনক পত্িরকা
মেন মেন খুঁজেত িছলাম। আিম সাংবািদকতার পাশাপািশ একজন েলখক।

েদেশর রাজনীিত সামািজক অবস্থা এবং চলমান পিরস্িথিত িনেয় েলখােলিখ
কির। মহান মুক্িতযুদ্ধ িনেয় আমার েলখা অেনক প্রবন্ধ ৈদিনক িসনসা
পত্িরকায় প্রকািশত হেয়েছ ।
২০১০ সাল েথেক ৈদিনক িসনসা ৮ পৃষ্ঠায় ডাবল িডমাই আকাের যাত্রা
শুরু কের ।
এ যাত্রা উপলক্েষ পাবনা প্েরসক্লাব িমলনায়েন এক আনন্দঘন
অনুষ্ঠােনর আেয়াজন করা হয়। এ অনুষ্ঠােন প্রধান অিতিথ িহেসেব
উপস্িথত িছেলন , পাবনা – ৫ আসেনর সংসদ সদস্য েগালাম ফারুক
প্িরন্স।
িবগত ২০১৬ সােলর েফব্রুয়াির মােস আমার েলখা “ইিতহােসর পাতা েথেক”
নামক একিট বই ঢাকার বইেমলায় েমাড়ক উন্েমািচত হয়। ওই বইেয়র ৫৭ িট
েলখার মধ্েয অিধকাংশ েলখাই ৈদিনক িসনসা পত্িরকায় প্রকািশত হেয়েছ
।
আিম ৈদিনক িসনসার িসিনয়র স্টাফ িরেপার্টার িহেসেব কর্মরত রেয়িছ।
পত্িরকার পাঠকেদর উদ্েদশ্েয বলিছ আমার অিধকাংশ েলখা মুক্িতযুদ্ধ
সম্পর্িকত।
আমার উল্েলখেযাগ্য েলখাগুেলার মধ্েয রেয়েছ , ইিতহােসর দায়মুক্িতর
পেথ বাংলােদশ ,ইিতহােসর পাতা েথেক বঙ্গবন্ধু এবং বাংলােদশ, েনলসন
ম্যান্েডলার বাংলােদেশ রাষ্টীয় সফর এবং প্রাসঙ্িগক িকছু কথা,
ছাত্রলীেগর অসংলগ্ন কর্মকান্ড সামলােনা যােব না এটা গ্রহণ েযাগ্য
নয়, বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজব েমিডেকল িবশ্বিবদ্যালেয়র ১৭ বছেরর
অগ্রযাত্রা, জামায়াত িবএনিপর েনতা – কর্িমেদর আওয়ামীলীেগ েযাগদান
িকেসর আলামত?
বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজব েমিডেকল িবশ্বিবদ্যালেয়র প্রিতষ্ঠাতা িভিস
প্রেফসর ড. মাজহার আলী কােদরী স্মরেণ, ড. ইউনুেসর পক্েষ সাফাই
েগেয় খােলদা িজয়া কােদর সন্তষ্ঠ করেত চান, আর স্বপ্ন নয়
প্রত্যািশত পদ্মা েসতু, মানব সভ্যতার ইিতহােস িফেদল ক্যাস্ত্েরা
অমর,
সাংবািদক দম্পত্িত সাগর- রুিন হত্যাকান্ড এবং প্রাসঙ্িগক িকছু
কথা, মুক্িতযুদ্েধর েচতনাই আমােদর মুল শক্িত, চলমান সংকট উত্তরেণ
‘সর্ব দলীয় সরকার’ িক ঐিতহািসক দািয়ত্ব পালন করেত পারেবন?

আওয়ামীলীেগর িনর্বাচনী
ড. ইউনুছ মার্িকিনেদর
মািলগাছা মুক্িতযুদ্ধ
তদন্েত িসআইিডর জজিময়া

প্রিতশ্রুিত িক শুধুই িবজয় হওয়ার জন্য?,
প্িরয়ভাজন েকন, ২৯ মার্চ পাবনার ঐিতহািসক
িদবস, একুেশ আগষ্ট নারকীয় গ্েরেনড হামলা
নাটক ও আমােদর প্রত্যাশা,

েয গল্প শুেন বন্যা ঘুিমেয় পড়েলা,সরকােরর দলীয় করণপ্রীিত এবং
প্রাসঙ্িগক িকছু কথা, ঈশ্বরদী ইিপেজেড সমস্যা সম্ভাবনা ও করণীয়,
বােজট প্রনয়ণ করা েহাক মুক্িতযুদ্েধর েচতনার ধারায়, পাবনার বীর
মুক্িতেযাদ্ধা িশিরন বানু িমিতল,চলমান সংকট িনরসেন সরকারেক
সাংিবধািনক দািয়ত্ব পালন করেত হেব,
িশশু রাজন হত্যাকান্ড এবং িকছু কথা,মানিবক সমাজ িনর্মােন রুেখ
দাঁড়ােত হেব, িবশ্বিজত হত্যাকান্েড িরকসা চালক িরপেনর ভূিমকা এবং
আমােদর করণীয়, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্েনর পুিলশ জামায়াত -িশিবেরর
হামলায় প্রাণ িদচ্েছ এ লজ্জা রাখেবা েকাথায় এবং বাংলােদেশর
সমুদ্র জয় এবং প্রাসঙ্িগক িকছু কথা ইত্যািদ।
২০১২ সাল হেত ৈদিনক িসনসার িনজস্ব প্েরস েমর্সাস িসনসা প্েরস
এন্ড প্যােকিজং িনপুন ভবন স্কয়ার সড়ক হেত ছাপা শুরু হয় ।
এ সময় েথেক ৈদিনক িসনসা রিঙন আকাের আট পৃষ্ঠায় প্রকািশত হেত
থােক। এরপর পত্িরকার িনর্বাহী সম্পাদক ডা. আবদুল সালাম ৈদিনক
িসনসা েথেক েথেক েবর হেয় িনেজই একিট ৈদিনক পত্িরকা েবর কেরন।
এ সময় পাবনার ব্যাংকার আওয়ামীলীগ সমর্থক িবিশষ্ট কিব আলহাজ্ব
আিমনুর রহমান খানেক ৈদিনক িসনসার িনর্বাহী সম্পাদক পেদ িনেয়াগ
েদয়া হয়।
২০১৬ সােলর ১৪ এপ্িরল ৈদিনক িসনসা পত্িরকা সরকাির িবজ্ঞাপন
তািলকাভূক্ত হয়। সরকােরর চলিচত্র ও প্রকাশনা অিধদপ্তেরর তািলকায়
পাবনা েজলার ৫িট পত্িরকা সরকাির িবজ্ঞাপন তািলকা ভূক্ত।
এর মধ্েয প্রচার সংখ্যার িদক েথেক ৈদিনক িসনসা প্রথম স্থােন
অবস্থান করেছ। সপ্তােহর প্রিত বুধবার পত্িরকার সািহত্য পাতায়
িবিশষ্ট কিব সািহত্িযকেদর মজার মজার কিবতা ও েলখা প্রকাশ করা হয়।
৮ পৃষ্ঠার পত্িরকার ২য় পাতায় সম্পাদকীয় এবং উপসম্পাদকীয় সহ ৪নং
পাতায় রেয়েছ িশক্ষা সাগর এবং আর্ন্তজািতক সংবাদ । ৫ম পাতায়
ধর্মপাতা, নারী রকমারী , লতাপাতার গুনাগুন,িবজ্ঞান ও গিণত ,

িবজ্ঞান ও প্রযুক্িত, স্বাস্থ্য পাতা, জানা অজানা, লাইফ স্টাইল ,
িবিচত্র সংবাদ , রান্না , পুষ্িটগুন , ইত্যািদ পাঠকেদর মন জয় কের
িনেয়েছ। ৭ম পাতায় েখলাধুলার খবর, এবং িবেনাদন।
২০০৭ সােল পত্িরকার ১ম বর্ষপূর্িতেত পাবনার তৎকালীন েজলা প্রশাসক
েগালাম মাওলা প্রধান অিতিথ িহেসেব উপস্িথত িছেলন ।
পাবনা
শহেরর
রূপকথা
েরাডস্থ-েহােটল
স্বাগতম
এন্ড
চাইিনজ
েরষ্টুেরন্েট বর্ষপূর্িত অনুষ্ঠােনর আেয়াজন করা হয়। ২০১২ সােল
পাবনার সদর উপেজলার গেয়শপুর ইউিনয়েনর জালালপুর প্রশান্িতভুবেন
ৈদিনক িসনসার ৭ম বর্ষপূর্িতেত পাবনার উন্নয়েন অবদান রাখার জন্য
িবিভন্ন ক্যাটাগিরেত ২০ জন গুণীজনেক সম্মাননা ক্েরস্ট প্রদান করা
হয়।
২০১৪ সােল পাবনা শহেরর আবদুল হািমদ সড়েকর ইিভিনংটার্চ েহােটল
এন্ড েরষ্টুেরন্েট পত্িরকার ৯ম বর্ষপূর্িত অনুষ্ঠােন প্রধান
অিতিথ িহেসেব উপস্িথত িছেলন
শামছুর রহমান শিরফ িডলু।

,

ভূিমমন্ত্রী

বীর

মুক্িতেযাদ্ধা

এ অনুষ্ঠােন িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপস্িথত িছেলন, পাবনা -৫ আসেনর
সংসদ সদস্য েগালাম ফারুক প্িরন্স, পাবনা েজলা পিরষেদর প্রশাসক
এম, সাইদুল হক চুন্নু ,তৎকালীন পাবনা েজলা প্রশাসক েমাস্তািফজুর
রহমান , পুিলশ সুপার িমরাজ উদ্িদন আহেমদ , পাবনা প্েরস ক্লােবর
সভাপিত প্রেফসর িশবিজত নাগ , পাবনা েচম্বার অব কমার্স এন্ড
ইন্ডাষ্ট্িরেজর সভাপিত আলহাজ্ব আবদুল লিতফ িবশ্বাস , অধ্যক্ষ
মাহাতাব উদ্িদন িবশ্বাস, রানা গ্রুেপর েচয়ারম্যান রুহুল আিমন
িবশ্বাস রানা, মাসেপা গ্রুেপর ব্যবস্থাপনা পিরচালক আলী মর্তুজা
িবশ্বাস সিন প্রমূখ।
অনুষ্ঠােন ২০ জন কিবেক এবং সমােজর িবিভন্ন স্তের অবদান রাখার
জন্য ১৫ জন গুণীজনেক সম্মাননা ক্েরস্ট প্রদান করা হয়। ৈদিনক
িসনসা পত্িরকার ১২তম বর্েষ পদার্পেণ িসনসা পিরবােরর একজন সদস্য
িহেসেব আিম পত্িরকার সম্মািনত পাঠক , িবজ্ঞাপনদাতা শুভাকাংিখেদর
প্রিত আন্তিরক শুেভচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাচ্িছ ।
েসই সােথ আগামীেত ৈদিনক িসনসা’র চলার পেথ আপনারেদর সকেলর আন্তিরক
সহেযািগতা কামনা করিছ। [ েলখক, বীরমুক্িতেযাদ্ধা ও মানবািধকার
কর্মী]

