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তীব্র প্রিতবাদ, নারীর প্রিত সিহংসতা বন্েধ এবং এ সকল ঘটনার সােথ
জিড়তেদর দ্রুত গ্েরপ্তার ও িবচােরর দািবেত েকন্দ্রীয় ছাত্রলীেগর
িনর্েদশনা অনুযায়ী েমামবািত
পাবনা েজলা ছাত্রলীগ।

জ্বািলেয়

প্রিতবাদ

সমােবশ

বুধবার (০৭ অক্েটাবর) সন্ধ্যায় সরকারী শহীদ বুলবুল
সম্মুেখ আেয়ািজত সমােবেশ েজলা ছাত্রলীেগর েনতৃবৃন্দ
চলমান ধর্ষণ মহামািরেত গভীর উদ্েবগ প্রকাশ কেরন।

কেরেছ

কেলজ এর
েদেশর এ

েজলা ছাত্রলীেগর িসিনয়র সহ-সভাপিত িফেরাজ আলীর সভািতত্েব ও যুগ্ম
সাধারণ সম্পাদক সজল পারেভজ’র পিরচালনায় সমােবেশ বক্তব্য রােখন,
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আফজাল েহােসন অিনক, সাংগঠিনক সম্পাদক রািকব
িবশ্বাস, সানাউল্লাহ সািন, উপ প্রচার সাব্িবর আহেমদ, অর্থ
সম্পাদক িডিজটাল শামীম প্রমূখ।

এসময় ধর্ম িবষয়ক সম্পাদক েমাস্তািফজুর রহমান মুরাদ, উপ-ধর্ম
িবষয়ক সম্পাদক অিনক সাহা, উপ-নাট্য িবষয়ক সম্পাদক সুমন েহােসন,
উপ-মানব সম্পাদক মং মং উ মারমা, সদস্য ইউসুফ আলী রােসল, ইমরান
েহােসন, পাবনা সদর উপেজলা ছাত্রলীেগর সহ-সভাপিত েদেলায়ার েহােসন
রাফা, শাহ আলম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাব্িবর আহেমদ জয়, সরকারী
শহীদ বুলবুল কেলজ শাখা ছাত্রলীেগর সহ-সভাপিত রাজীব েহােসন, দপ্তর
সম্পাদক সুমন েহােসন, স্কুল িবষয়ক সম্পাদক িশহাব েহােসন শুভ,
মুত্তাকী, মুন্না, পাবনা পিলেটকিনক ইনস্িটিটউট শাখা ছাত্রলীেগর
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাইসুল ইসলাম পােভল, পাবনা েপৗর ছাত্রলীেগর

ওিল, মুগ্ধ িবশ্বাস, েহমাতপুর ইউিনয়ন ৩ নং ওয়ার্ড ছাত্রলীেগর
সভাপিত িনরব হাসান শান্তসহ িবিভন্ন ইউিনট ছাত্রলীেগর েনতৃবৃন্দ
উপস্িথত িছেলন।

ধর্ষেণর প্রিতবােদ সুজানগর উপেজলা ছাত্রলীেগর আেলাক প্রজ্জ্বলন

সারােদেশ সংঘিটত ধর্ষণ ও িনর্যাতেনর প্রিতবাদ জািনেয় নারীর প্রিত
সিহংসতা বন্েধ এবং এর সঙ্েগ জিড়তেদর দ্রুত গ্েরফতার ও িবচােরর
দািবেত আেলাক প্রজ্জ্বলন কেরেছ পাবনার সুজানগর উপেজলা ছাত্রলীগ।

বুধবার (৭ অক্েটাবর) সুজানগর উপেজলা আওয়ামী লীগ কার্যালেয় সামেন
সন্ধ্যায় এ কর্মসূিচ পালন করা হয়।

এেত উপস্িথত িছেলন- সুজানগর উপেজলা আওয়ামী লীেগর সাধারণ সম্পাদক
ও উপেজলা েচয়ারম্যান শািহনুজ্জামান শািহন, উপেজলা যুবলীেগর
সভাপিত সরদার রাজু আহেমদ, উপেজলা ছাত্রলীেগর সভাপিত জািহদুল
ইসলাম তমাল, সুজানগর েপৗর ছাত্রলীেগর সভাপিত এসএম েসাহাগসহ
ছাত্রলীেগর িবিভন্ন ইউিনেটর েনতাকর্মীরা।

জািহদুল ইসলাম তমাল বেলন, ধর্ষকরা সমােজর সবেচেয় িনকৃষ্টতম
প্রাণী। তােদর েকােনা দল েনই। ধর্ষক েয েকউই েহাক না েকন তােক
িবচােরর আওতায় আনেত হেব।

িতিন বেলন, আমােদর েকন্দ্র েথেক িনর্েদশ িদেয়েছ েযখােন ধর্ষক,
ইভিটজার েদখা যােব, েসখােন তােদরেক ধের আইন-শৃঙ্খলা বািহনীর হােত
তুেল িদেত।

িতিন আরও বেলন, সুজানগর উপেজলা ছাত্রলীগ সব সময় মা েবানেদর পােশ
থাকেব। উপেজলার েকাথাও েকােনা েহনস্তার িশকার হেল, ধর্ষেণর িশকার
হেল, ছাত্রলীেগর েনতাকর্মীেদর জানােনার অনুেরাধ জানান িতিন।

ধর্ষেণর সর্েবাচ্চ শাস্িত মৃত্যুদন্ড এবং দ্রুত িবচার সম্পূর্ণ
করার দািবও জানান।

