
ভার া  স াদক : সাইফুল আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমুনা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মুি ত।

িপএিবএ  : ৯৮২৪০৫৪-৬১, িরেপািটং : ৯৮২৪০৭৩, িব াপন : ৯৮২৪০৬২, ফ া  : ৯৮২৪০৬৩,
সা েলশন : ৯৮২৪০৭২। ফ া  : ৯৮২৪০৬৬ 

E-mail: jugantor.mail@gmail.com
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এলাকাবাসীেক িনেয় পাউেবার উে দ
ঠকােলন এমিপ
কাশ : ২৩ িডেস র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

রাজশাহী মহানগরীর উপক  পবা নতুনপাড়ার গা পাড়া খােলর ই পােশর বািড়ঘর এবং াপনা উে েদ
পািন  উ য়ন  বােডর (পাউেবা)  অিভযান  িতেরাধ  কেরেছ  এলাকাবাসী।  উে দ  িতেরােধ  রাববার
সকাল ৮টা থেক রাজশাহী সদর আসেনর এমিপ ফজেল হােসন বাদশা ও এলাকাবাসী ওই এলাকায়
অব ান নন। িবকাল ৪টা পয  সখােন অব ান কেরন তারা। এ সময় সখােন উে জনার সৃি  হয়।
পুিলশসহ িবিভ  আইন েয়াগকারী সং ার সদ েদর মাতােয়ন করা হয়। অবেশেষ পাউেবা কমকতারা
ওই এলাকার পাউেবা ও খাসজিম সিঠকভােব পিরমােপর পর উে েদর ব াপাের িস া  নয়া হেব বেল
ঘাষণা িদেল পিরি িত শা  হয়।

এিদেক এমিপ বাদশা ওই এলাকায় অব ানকােল তােক সখান থেক সের যাওয়ার জ  মাবাইল ফােন
মিক দয়া হেয়েছ। এ ঘটনায় ফজেল হােসন বাদশার পে  বায়ািলয়া মেডল থানায় িজিড কেরেছন

ওয়াকাস পািটর রাজশাহী মহানগর শাখার স াদকম লীর সদ  মিনর উি ন পা া। অিভেযােগ বলা হয়,
মা দ রানা নােম এক ব ি  ০১৯৩৯৪৭২৮৫১ ন র থেক ফান কের এলাকা থেক এমিপেক সের যেত
বেলন। না হেল াণ থাকেব না বেল মিক দয়া হয়। এলাকাবাসীর অিভেযাগ, কােনা নািটশ ছাড়াই ওই
এলাকায় উে দ অিভযান চালােনার চ া কের পাউেবা। বৃহ িতবার স ায় মাইিকং কের ঘরবািড় সিরেয়
নয়ার জ  বলা হয়। তেব  সমেয় বািড়ঘর সিরেয় নয়া অস ব।

ানীয় কাউি লর শিহ ল ইসলাম পচা বেলন, াধীনতার আেগ থেক এ এলাকায় ায় ২৫০িট পিরবার
বসবাস করেছ। িতিট বািড়র হাি ং ন র রেয়েছ। িব ৎ, পািন ও গ ােসর সংেযাগও রেয়েছ। এছাড়া
আমরা  িসিট  কেপােরশনেক িনয়িমত রাজ  দই। ায়  িতন  হাজার  মা েষর  মেধ  ৫০ জেনর বিশ
এসএসিস পরী াথীও রেয়েছ। এ অব ায় উে দ অত  অমানিবক। াভ কাশ কের এমিপ ফজেল
হােসন বাদশা বেলন, িনবাহী ম ািজে ট উে েদর নািটশ দখােত পােরনিন। পাউেবা রাজশাহীর িনবাহী
েকৗশলী কািহ র আলম বেলন, গা পাড়া খাল শ করণ ক  বা বায়েনর জ  সখােন পাউেবার

জায়গায় অৈবধ াপনা উে েদর পিরক না করা হেয়েছ। বায়ািলয়া মেডল থানার ওিস িনবারন চ  বমণ
বেলন, এমিপেক মিকর িবষয়িট তদ  কের দখা হেব।

  রাজশাহী বু েরা
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