
 

কািলগ& সংবাদ ॥ ,মৗতলায় যুব ,ফারােমর িতন িদন ব7াপী pিশkন 
 
 

 

 
আগs ৮, ২০১৯ কািলগ& ফেটা গ7ালাির 
 

skমার দাশ বাGু :: 

মাnেষর জn ফাউেMডশেনর সহেযাগীতায় ও ,ব-সরকারী উnয়ন সংsা িলডােসSর আেয়াজেন যবু সংহিত ও 

সামািজক পিরবতSন িবষয়ক িভিtমলু pিশkন pকেlর বাsবায়েন সমাজ পিরবতSেন যবু সংহিত ৩িদন ব7াপী 

pিশkন সমাp হেয়েছ। ৮ আগ\ িবকাল সােড় ৪টায় ,মৗতলা িশম ু,রজা এমিপ কেলেজ ,মৗতলা ইউিনয়ন 

যবু সংহিত ,ফারাম সদস7েদর অংশ gহেন ৩িদন ব7াপী ব7াপী pিশkেনর সমাপনী অncােন pধান অিতিথর 

বkব7 রােখন ,মৗতলা ইউিনয়েনর ভারpাp ,চয়ারম7ান খিললরু রহমান। ,মৗতলা যবু ,ফারােমর সভাপিত 

,মাতাহার ,হােসেনর সভাপিতেt ও িলডাসS এর উপেজলা সমnয়কারী sলতা সাহার সkলনায় অncােন 

িবেশষ অিতিথ িহসােব বkব7 রােখন কািলগ& সাংবািদক সিমিতর সভাপিত ,শখ আেনায়ার ,হােসন, 



কািলগ& ,pস kােবর সাধারণ সmাদক ও িলডােসSর উপেজলা উপেদcা পিরষেদর সmাদক skমার দাশ 

বাGু, pকlপ সমnয়কারী pিশkক িশখন চnd, ,মৗতলা ইউিনয়ন সমnয়কারী শmা িবqাস, pিশkনাথীেদর 

মেধ7 বkব7 রােখন সাহানাজ পারভীন, ,মাঃ সিহয়ান, িবpব pমখূ। pিশkেন নারী kমতায়ন, বাল7 িববাহ ও 

মাদকdব7 pিতেরাধ, দলীয় সাংগঠিনক ,নতtৃ, দািয়t ও কতSব7 অnাn িবষেয় ধারনা ,দওয়া হয়। 

কািলগ& উপেজলায় সকল িশkা pিতcােন িডিজটাল হািজরা ও 
মািxT িমিডয়া kােসর আওতায় আনা হেব : উপেজলা ,চয়ারম7ান 
সাঈদ ,মেহদী। 
skমার দাশ বাGু :: 

জনেনtী pধান মntী ,শখ হািসনার ,নতেৃt বাংলােদশ উnয়েনর ,রাল মেডল িডিজটাল বাংলােদেশর কাযSkম 

এখন পlী gােম তনৃমলু পযSােয় িশkা pিতcােন ব7বহার হে�। বতSমান তথ7 pবােহর যেুগ িবদ7ালেয়র 

িশkাথSীেদর িশkার gনগত মান উnয়েন হােত কলেম িশkার পাশাপািশ মািxT িমিডয়া pেজkেরর মাধ7েম 

িশkাথSীেদর ,লখা পড়ার কাযSkম তুেল ধরা হে�। িশkাতSীরাও মেনােযাগ সহাকাের িশখন পdিত gহন 

করেছ। ,তমনই একিট িডিজটাল মািxT িমিডয়া kাসrেম িশkাথSীরা অংশgহন কেরেছ কািলগ& উপেজলার 

,মৗতলা ইউিনয়েনর পািনয়া সরকারী pাথিমক িবদ7ালয়। সের জিমেন পািনয়া সরকারী pাথিমক িবদ7ালেয় 

িগেয় ,দখা যায়, িবদ7ালেয়র একিট কk িশkাথSীেদর জn মািxT িমিডয়া kাস rম িহসােব ব7বহার হে�। 

পাশাপািশ িবদ7ালেয়র িশkক িশkাথSীেদর িডিজটাল িফŋার িpMট হািজরা ,নওয়া হে�। িবদ7ালেয়র pধান 

িশিkকা পারভীন আkার জানান, কািলগ& উপেজলা পিরষেদর নব িনবSািচত ,চয়ারম7ান সাঈদ ,মেহদীর 

ঐকািnক pেচ\ায় পািনয়া সরকারী pাথিমক িবদ7ালেয় িডিজটাল হািজরা সহ মািxTিমিডয়া kাস rম করেত 

সkম হেয়েছ। বতSমান িশkাথSীেদর আধিুনক িশkার িশিkত করেত মািxTিমিডয়া kাস rম খবুই grtপণূS। 

পাশাপািশ িবদ7ালেয় িশkাথSীেদর িটিফেনর সময় িমড ,ড িমল চালরু কথা ভাবিছ। িবদ7ালেয় মািxT িমিডয়া 

kাস rম ও িডিজটাল িফŋার িpMট হািজরা চাল ুহওয়ায় এলাকার সাধারণ মাnষ অিভভাবক, ও িবদ7ালেয়র 

ম7ােনিজং কিমিটর সদস7রা ভূয়িস pশংসা ও অিভনnন জািনেছ। এিবষেয় উপেজলা পিরষদ ,চয়ারম7ান ও 

বাংলােদশ আওয়ামীলীগ কািলগ& উপেজলা শাখার সাধারণ সmাদক সাঈদ ,মেহদী জানান বতSমান সরকার 

িশkা বাnব সরকার িডিজটাল বাংলােদশ িনমSােন সরকার অেনক অgগিত ও উnয়েন িবেqর কােছ আজ 

মেডল হেয়েছ। কািলগ& উপেজলার সকল িশkা pিতcােন আগামীেত মািxT িমিডয়া kাস rেমর পাশাপািশ 

িডিজটাল িফŋার িpMট হািজরা এবং শত ভাগ িবd7তায়ন করা হেব। িতিন কৃতjতা জািনেয় বেলন বাংলােদশ 

আওয়ামী তথ7 pযিুkলীগ কািলগ& উপ,জলা শাখার সভাপিত মাsদ পারেভজ ক7ােpন ও সাধারণ সmাদক 

hমায়ন কিবর হাMটু সহ তােদর ইউিনয়ন কিমিট gেলা আমােক বতSমান তথ7 pযিুk িবষেয় এবং মািxTিমিডয়া 

kাস rম, িডিজটাল হািজরা, শত ভাগ িবd7তায়ন, sেপয় পািন, ,যাগােযাগ ব7বsার উnয়ন সহ সািবSক িবষেয় 

এলাকার একিট িচt তুেল ধরায় আমার কাজ করেত sিবধা হেব। আিম জনগেনর ,ভােট িনবSািচত হেয়িছ 



মাnেষর আতœসামািজক উnয়ন দািরd িবেমাচন সহ কািলগ& উপেজলােক একিট মেডল উপেজলা িহসােব 

গেড় তুলেত চাই। 

 

কািলগে& পিরবার পিরকlনা িবভােগর মাঠ পযSােয়র কমSীেদর 
মািসক সভা অnিcত 
skমার দাশ বাGু :: 

কািলগ& উপেজলা পিরবার পিরকlনা িবভােগর মাঠ পযSােয়র কমSীেদর মািসক সভা অnিcত হেয়েছ। 

৮আগ\ বহৃsিতবার সকাল ১১টায় উপেজলা sাs7 কমেpেkর কনফােরn rেম মািসক এ সভায় সভাপিতt 

কেরন উপেজলা পিরবার পিরকlনা কমSকতSা আbসু ,সিলম, সভায় বkব7 রােখন এমিস এইচ এফ িপ ডাঃ 

মিফজলু ইসলাম, কািলগ& নবযাtার pিতিনিধ rিবনা আkার, সাংবািদক সিমিতর সভাপিত ,শখ আেনায়ার 

,হােসন, ,pস kােবর সাধারণ সmাদক skমার দাশ বাGু, মাঠ কমSী িমজাnর রহমান pমখূ। সভায় কািলগ& 

উপেজলার ১২িট ইউিনয়েনর মাঠ কমSী ও কমSকতSারা উপিsত িছেলন। এসময় বkারা বেলন বতSমান 

সরকােরর লk7 এস.িড.িজ বাsবায়েন অgনী ভুিমকা রাখা। ,সই লk7 িনেয় সবার জn s sাs7 ও কল7ান 

িনি�ত করা হেব। মাঠ কমSীেদর গভSবতী মােয়েদর s-রkায় িবেশষ কের pসব পরবতSী ৪২িদেনর মেধ7 ৪িট 

ধাপ sাs7 ,সবা িনি�ত করেত হেব। িশ� জেnর পর pথেমই মােয়র শাল dধ পান করােত হেব। এছাড়া 

৬মাস পযSn িশ�র �ধ ুমাt মােয়র dধ খাওয়ােত হেব। সভায় মাঠ কমSীেদর কােজর অgগিত পযSােলাচনা 

করা হয়। 

কািলগে& িবধবা, sামী িনগহৃীতা ও pিতবnীেদর ১ ,কািট ২০ 
লk টাকার ভাতা pদান 
skমার দাশ বাGু :: 

িবধবা ভাতার pচলন ,শখ হািসনার উdাবন এই pিতপাদ7 িবষয়েক সামেন ,রেখ বতSমান সরকার ,দেশ 

িবধবা, sামী িনগহৃীতা মিহলা ও pিতবndীেদর ভাতা িদেয় এক যগুnকারী পদেkপ gহন কেরেছ। তারই 

অংশ িহসােব কািলগ& উপেজলায় ১২িট ইউিনয়েন pায় ২ হাজার ব7িkেক ভাতার আওতায় আনা হেয়েছ। 

বতSমান সরকােরর মহতী এই উেদ7ােগ িবধবা ও বয়s ভাতা এবং pিতবndী ভাতা ঈদ উপলেk7 গত 

৬মােসর ভাতার টাকা পাওয়ায় িবধবা ও বয়s ভাতা এবং pিতবndী ভাতা পাওয়ায় তারা শািnপণূS ভােব ঈদ 

উd◌্যাপন করেত পারেব। ৮আগ\ বহৃsিতবার কািলগ& জনতা ব7াংক শাখা কাযSালেয় িগেয় ,দখা যায়, 

কািলগ& উপেজলার ১২িট ইউিনয়েন ভাতা ,ভাগী পrুষ ও মিহলা বষSায় িভেজ সািরবd ভােব ভাতা ,নওয়ার 

জn দািড়েয় আেছ। ব7াংকিটেত তীল ধরােনার ঠাই ,নই। ব7াংেকর ব7বsাপক মাহববুরু রহমান এpিতিনিধ 

,ক জানান আমরা ব7াংেকর সকল sাফরা সরকােরর এই ভাতা pদােনর িবষেয় আnিরক ভােব কাজ করেছ। 



গত এক সpাহ ধের উপেজলার ১২িট ইউিনয়েনর sামী পিরত7াkা, বয়� ভাতা ও pিতবnী ভাতার টাকা 

,দওয়া হে�। বষSার মেধ7ও আমরা তােদর ,ক drত টাকা ,দওয়ার জn ,চ\া করিছ। জাnয়ারী ২০১৯ ,থেক 

জনু ১৯ পযSn ২ হাজার ব7িkেদর pায় ১ ,কািট ২০ লk ভাতার টাকা ,দওয়া হে�। এর মেধ7 িবধবা ও 

sামী িনগহৃীতা pেত7ক ,ক মােস ৫শ টাকা হাের ৬ মােসর ৩ হাজার টাকা এবং pিতবndীেদর মােস ৭শত 

টাকা হাের ৬মােস ৪২শত টাকা এক সােথ pদান করা হয়। 

 


