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টঙ্গীক্ে মোদক কোরবোক্র যুব ও ছোত্রলীগ নেেোরোও 

 

গোজীপুর মহোেগর পুললক্ের েীর্ ষ ১০ মোদক কোরবোলর ও গডফোদোক্রর েোললকোয় উক্ে এক্েক্ছ টঙ্গীর অক্েক নেেোকমীর েোম। এই নেেোকমীক্দর 

নবলের ভোগ ক্ষমেোেীে দক্লর। েোললকোয় কৃর্ক লীগ, যুবলীক্গর নেেোকমীক্দর েোক্মর পোেোপোলে রক্য়ক্ছ ছোত্রলীক্গর দুজে গুরুত্বপূর্ ষ নেেোর 

েোমও। রক্য়ক্ছে লবএেলপর অঙ্গেংগেক্ের নেেোকমীরোও। 

েোললকোর েীক্র্ ষ রক্য়ক্ছ টঙ্গীর মরকুে নটকপোড়ো এলোকোর নেোফোজ্জল নহোক্েক্ের নছক্ল েজক্ের (৩৬) েোম। লেলে গোজীপুর মহোেগক্রর ৪৭ েম্বর 

ওয়োড ষ কৃর্ক লীক্গর েদস্য। স্থোেীয় েোক্বক ওয়োড ষ কোউলিলর ও মহোেগর কৃর্ক লীক্গর প্রথম েোলরর এক নেেোর আশ্রয়-প্রশ্রক্য় োঁর উত্থোে। োঁর 

লেয়ন্ত্রক্র্ চলক্ছ টঙ্গীর নকরোলের নটক ও মরকুে এলোকোর মোদক কোরবোর। 

েোললকোর লিেীয় পর্ ষোক্য় রক্য়ক্ছ ৫৫ েম্বর ওয়োড ষ আওয়োমী লীক্গর েদস্য নরোকে লেকদোক্রর (৩৮) েোম। োঁর লেয়ন্ত্রক্র্ বেষমোক্ে টঙ্গীর েবক্চক্য় 

বড় মোদক্কর আখড়ো হোজীর মোজোর বলি। মৃে নেোেো লেকদোক্রর নছক্ল নরোকক্ের েোক্ম মোদক মোমলো রক্য়ক্ছ ১৯টি। একেময় ওই মোদক 

কোরবোর লছল বোচ্চুর লেয়ন্ত্রক্র্। ২০১৮ েোক্লর নম মোক্ে র যোক্বর েক্ঙ্গ কলথে বুকযুকযুক্বা বোচ্চু লেহে হওয়োর পর হোজীর মোজোর বলির লেয়ন্ত্রর্ নেে 

নরোকে। 

নরোকক্ের পরই েোললকোয় রক্য়ক্ছ েোহোবুলিে ওরক্ফ দোবোরুর (৩৬) েোম। হোজীর মোজোর বলির মৃে েবল নেক্খর নছক্ল দোবোরু লছক্লে বোচ্চুর 

েহক্র্োগী। োঁর লেয়ন্ত্রক্র্ রক্য়ক্ছ েেোলিক ইয়োবো কোরবোলর। আক্গ রোজেীলের েক্ঙ্গ যুক্ত েো থোকক্লও বেষমোক্ে োঁর উেোবেো যুবলীগ নেেোক্দর 

েক্ঙ্গ। োঁর অন্যেম েহক্র্োগী পূব ষ আলরচপুক্রর নুরু ভোঙ্গোরীর নছক্ল জুক্য়ল (২৮)। 

েোললকোর ৪ েম্বক্র রক্য়ক্ছ যুবদল নেেো টঙ্গীর এরেোদেগর বলির কোমরুল ইেলোম কোমুর েোম (৪০)। একেময় এই বলির একচ্ছত্র লেয়ন্ত্রর্ লছল 

২২ মোমলোর আেোলম কোমুর হোক্ে। নজোড়ো খুক্ের মোমলোয় লেলে এখে কোরোগোক্র। কোমুর অবেষমোক্ে এরেোদেগর বলির মোদক্কর লেয়ন্ত্রর্ লেক্য়ক্ছে 

৪৯ েম্বর ওয়োড ষ যুবলীক্গর েভোপলে এরেোদেগক্রর বোলেন্দো আবদুল জললল (৫০)। েোললকোর ৮ েম্বক্র রক্য়ক্ছ োঁর েোম। 

েোললকোর ৫ েম্বক্র রক্য়ক্ছ টঙ্গী থোেো ছোত্রলীক্গর েোিোরর্ েম্পোদক েরকোর মলেউর রহমোে বোবু এবং ৭ েম্বক্র রক্য়ক্ছ টঙ্গী েরকোলর কক্লজ 

েোখো ছোত্রলীক্গর েোংগেলেক েম্পোদক হুমোয়ুে কবীর বোপ্পীর েোম। 

মলেউর রহমোে বোবু বেষমোক্ে গোজীপুর মহোেগর ছোত্রলীক্গর েভোপলে প্রোথী। চোউর রক্য়ক্ছ, পদ নপক্ে নকোটি টোকো লেক্য় মোক্ে নেক্মক্ছে লেলে। 

নকন্দ্রীয় ছোত্রলীগ নথক্ক েভোপলে নেোভে ও েোিোরর্ েম্পোদক রোব্বোেী বোদ পড়োয় োঁর েভোপলে হওয়োর লবর্য়টি অক্েকটো ঝুক্ল নগক্ছ। োঁর 

ঘলেষ্ঠরো জোলেক্য়ক্ছে, এর পরও লেলে মলরয়ো হক্য় নচষ্টো চোললক্য় র্োক্চ্ছে। 



টঙ্গীর একোলিক েোক্বক ও বেষমোে ছোত্রলীগ নেেো জোেোে, ২০০৯ েোক্ল েোক্বক টঙ্গী নপৌরেভোর ৩ েম্বর ওয়োড ষ ছোত্রলীক্গর েভোপলে প্রোথী লছক্লে 

আউচপোড়োর েরকোর মলেউর রহমোে বোবু। োঁর বোবো েরকোর নুরুল ইেলোম লবএেলপর নকন্দ্রীয় নেেো টঙ্গীর হোেোেউলিে েরকোক্রর কোক্ছর নলোক 

হওয়োয় নেবোর পদবলিে হে বোবু। লকন্তু ২০১৫ েোক্ল ভোগ্য খুক্ল র্োয় োঁর। নমক্হদী কোেে নমোল্লোক্ক েভোপলে ও েরকোর মলেউর রহমোে বোবুক্ক 

টঙ্গী থোেো ছোত্রলীক্গর েোিোরর্ েম্পোদক করো হয়। পদ 

পোওয়োর পরই নবপক্রোয়ো হক্য় ওক্েে বোবু। 

লেক্জক্ক আড়োক্ল নরক্খ ঘলেষ্ঠক্দর লদক্য় শুরু কক্রে মোদক কোরবোর। েোক্দর মক্ে রক্য়ক্ছে ছোত্রলীগকমী পূব ষ আলরচপুক্রর আল রোলজ (৩২), 

মরকুে গুদোরোঘোক্টর আেোদ, টঙ্গী বোজোক্রর েোগর (২৫), জোমোই বোজোক্রর অস্ত্র ব্যবেোয়ী পোপ্পু (৩০), দত্তপোড়োর নেচ্ছোক্েবক লীগ নেেো কোজী 

চিল (৩৫), আউচপোড়োর রোক্েল ওরক্ফ ডে রোক্েল (৩০) ও এরেোদেগক্রর ওয়োড ষ ছোত্রলীক্গর যুগ্ম েম্পোদক লরয়োদ আল আদেোে অন্তর (২৩)। 

দুই বছর আক্গ পোপ্পু গোলড়েহ ইয়োবো লেক্য় পুললক্ের কোক্ছ িরো পক্ড়ে। মোেখোক্েক আক্গ জোলমক্ে ছোড়ো নপক্য় নফর হোল িক্রক্ছে মোদক 

কোরবোক্রর। নদড় হোজোর ইয়োবোেহ গে বছর পুললক্ের হোক্ে িরো পক্ড়ে ৪৯ েম্বর ওয়োড ষ ছোত্রলীক্গর যুগ্ম েম্পোদক লরয়োদ আল আদেোে অন্তর। 

নময়োদ নের্ হক্য় নগক্লও দীঘ ষলদে টঙ্গী থোেো ছোত্রলীক্গর পূর্ ষোঙ্গ কলমটি করো হক্চ্ছ েো। কক্য়কটি ওয়োক্ড ষ কলমটি করো হক্লও নেগুক্লো েোেো 

লবেক্কষর জন্ম লদক্য়ক্ছ। অলভক্র্োগ রক্য়ক্ছ, টোকোর লবলেমক্য় ছোত্রদলকমী ও মোদকোেক্তক্দর কলমটিক্ে পদ নদওয়ো হক্য়ক্ছ। গে বছর েোক্বক 

ছোত্রদল নেেো নমক্হদী হোেোে পলকক্ক ৫৪ েম্বর ওয়োড ষ ছোত্রলীক্গর েভোপলে কক্রে বোবু। পক্র লবক্ক্ষোভ ও নেোক্পর মুক্খ েো স্থলগে করো হয়। ৪৭ 

েম্বর ওয়োক্ড ষর েোিোরর্ েম্পোদক করো হয় মোদকোেক্ত আল-আলমেক্ক। একইভোক্ব ৪৮ েম্বর ওয়োড ষ ছোত্রলীক্গর েোিোরর্ েম্পোদক লমজোে লকছুলদে 

আক্গও লছক্লে মোদকোেক্ত লেরোময় নকক্ন্দ্র। 

েোললকোর ৭ েম্বক্র থোকো হুমোয়ুে কবীর বোপ্পী (২৭) গোজীপুর মহোেগর ছোত্রলীক্গর েোক্বক েহেভোপলে ও বেষমোে টঙ্গী েরকোলর কক্লজ েোখো 

ছোত্রলীক্গর েোংগেলেক েম্পোদক। োঁর ঘলেষ্ঠ ৪৯ েম্বর ওয়োড ষ ছোত্রলীগ কমী রলবে মৃিো, একই ওয়োক্ড ষর নেচ্ছোক্েবক লীগ কমী আল-আলমে, োঁর 

নছোট ভোই ছোত্রলীগকমী রোলব্ব ইয়োবো কোরবোক্র জলড়ে। ছোত্রলীগকমী লেিোর নগট এলোকোর নমোিোক, মহলেে, আহোদ, আলেক ও এরেোদেগক্রর 

লছেেোইকোরী ছোলোম টঙ্গী এলোকোর ইয়োবো কোরবোক্রর অন্যেম লেয়ন্ত্রক। 

েোললকোর ৬ েম্বক্র রক্য়ক্ছ ৫৩ েম্বর ওয়োক্ড ষর বোলেন্দো ছোত্রদলকমী খাঁপোড়ো েড়ক্কর লপলি েপক্ের (২৭) েোম। ৯ েম্বক্র রক্য়ক্ছ বঙ্গবন্ধু স্মৃলে 

েংেদ, টঙ্গী েোখোর েভোপলে আউচপোড়োর েলফ এবং ১০ েম্বক্র রক্য়ক্ছ ৫৩ েম্বর ওয়োক্ড ষর েোক্বক ছোত্রক্েেো আউচপোড়োর রোলজক্বর েোম।  

এেব প্রেক্ঙ্গ জোেক্ে চোইক্ল গোজীপুর মহোেগর পুললক্ের নকোক্েো কম ষকেষো েরোেলর লকছু বলক্ে রোলজ হেলে। লবক্ের্ েোখোর একজে কম ষকেষো েোম 

প্রকোে েো করোর েক্েষ জোেোে, মোদক কোরবোলর ও পৃষ্ঠক্পোর্কেো দোেকোরীক্দর েতুে েোললকোয় ৬৬৭ জক্ের েোম উক্ে এক্েক্ছ। র্াঁক্দর কথো বলো 

হক্চ্ছ োঁক্দর অক্েক্কর েোম ওই েোললকোয় রক্য়ক্ছ। 

 


