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ি য়ায় জামায়াত কম েদর জাসেদ যাগদােনর খবের তালপাড় 
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ি য়ার িমর ের জামায়ােতর অধশত নতাকম  জাসেদ যাগ িদেয়েছন। যাগদােনর খবর ও ছিব কােশর পর তালপাড় চলেছ 

এলাকায়। জামায়াত নতাকম রা জাসেদ যাগদান কের নবািসত হওয়ার চ া চালাে ন- এমনটাই বলেছন ানীয় আওয়ামী 
লীেগর নতারা। তেব এ অিভেযাগ   অ ীকার কের জাসদ নতারা বলেছন, িতপ  তােদর িব ে  অপ চার চালাে । া  
সািলেশর ঘটনার ছিব জামায়াত কম েদর জাসেদ যাগদান ঘটনা বেল চালােনার চ া করেছ তারা।  
যিদও নাম কােশ অিন ক জলা ও উপেজলা জাসেদর একািধক নতা জািনেয়েছন, ানীয় জাসেদর এক নতা উপেজলা 
িনবাচনেক সামেন রেখ জামায়াত নতাকম েদর দেল িভিড়েয় িনেজ লাভবান হেত চাইেছন।  
 
গত শিনবার িবকােল ি য়ার িমর র উপেজলার শা ইউিনয়েনর মািজহাট এলাকার ায় ৫০ জন জামায়াত নতাকম  
আ ািনকভােব জাসেদ যাগ দন। জামায়াত নতা র ইসলােমর ন ে  শর আলী, আ ছ ীন, রজন আলী, রািশ ল ইসলাম, 
মাহর আলী, সাম ল আলম,  সালাইমানসহ ায় ৫০ জন জামায়ােতর কম  শা ইউিনয়ন জাসেদর সভাপিত জািম ল ইসলাম ও 

ওয়াড জাসেদর সভাপিত আরব আলীর হােত হাত রেখ আ ািনকভােব দেল যাগ দন।  
এসময় উপি ত িছেলন জাসদ নতা ইকতার আলী, সােবক ইউিপ সদ  জাহার আলী, সাম ম আলী, তাইজাল আলী শখ, ইদবার 
আলী, ওয়ােরশ মি ক, ব জােটর নতা মা ন কিবর। জামায়াত থেক স   যাগদান তরা জানান, আমরা দীঘিদন ধের 
জামায়ােতর রাজনীিতর সে  জিড়ত িছলাম। এর ি েত আমরা িবিভ  সমেয় ার ও মামলা আতে  েগিছ। আমরা আর 
নাশকতার মামলায় জড়ােত চাই না। আর জাসেদর কমকাে র কারেণ আমরা জাসেদ যাগদান কেরিছ। যােত ভিব েত আর মামলা 
না হয়। ানীয় জাসেদর ওয়াড সভাপিত ও ইউিপ সদ  আরব আলী জানান, তারা আেগ জামায়াত করেতন। এখন তারা জাসেদ 
যাগদান কেরেছন। শা ইউিনয়ন জাসেদর সভাপিত জািম ল ইসলাম জানান, জাসেদর সভাপিত সােবক ত ম ী হাসা ল হক 

ই ’র উ য়ন, স াস দমন, মাদক  সমাজ, ঘের ঘের িব ৎ, কাদা  পাকা রা াসহ িমর র উপেজলা অ ত বক উ য়ন দেখ 
জামায়ােতর ৫০ জন  নতাকম  -উে ােগ জাসেদ যাগদান কেরেছন।  
 

শা ইউিনয়ন আওয়ামী লীেগর সভাপিত আ ল হা ান জানান, ানীয় জাসেদর নতাকম রা তােদর সমথন িদন িদন হািরেয় ফেল 
এখন জামায়ােতর সে   হে । এরই ি েত তারা জামায়ােতর নতাকম েক দেল িনে । আর যােদর িনেয়েছ তারা সকেলই 
একািধক নাশকতার মামলার আসািম। এলাকায় সরকারিবেরাধী কথাবাতা ও কমকা  কের বড়ায়। তারা এখন জাসেদর আ েয় 
মাথা  করেত চাইেছ। আর জাসেদর নতাকম রা তােদর নবাসন করেছ।  



 
এিদেক জামায়াত নতাকম েদর জাসেদ  যাগদােনর ঘটনা ঘেটিন বেল দািব কেরন িমর র উপেজলা জাসেদর সাধারণ স াদক 
আহা দ আলী। িতিন বেলন, িতপ  জাসেদর িব ে  অপ চার চালাে । া  সািলেশর ঘটনার ছিব জামায়াত কম েদর জাসেদ 
যাগদান ঘটনা বেল চালােনার চ া করেছ তারা। জলা জাসেদর সভাপিত আলহাজ গালাম মহসীন জানান, জাসদ াধীনতার 

পে র শি । জামায়াত, াপরাধীেদর দেল নেব না। যিদ আ ীয়তার খািতের জামায়াতেদর দেল িনেয় থােক তাহেল আমরা তার 
অ েমাদন দেবা না। িতিন আেরা বেলন, এ ঘটনা জাসেদর িব ে  চ া কারীেদর অপ চার মা । এ াপাের ি য়া জলা 
জামায়ােতর সে টাির অ াপক আ ল হােসেমর মাবাইেল একািধক বার কল িদেলও িতিন ফান িরিসভ কেরন িন। পের েদ 
বাতা িদেয়ও কােনা উ র পাওয়া যায়িন।  
 
িমর র উপেজলা আওয়ামী লীেগর সভাপিত অ াডেভােকট আ ল হািলম জানান, াধীনতা িবেরাধী, াপরাধী জামায়াত। এরা চায় 
িবিভ  সমেয় তােদর েখাশ পাি েয় জনসাধারেণর িত করেত। এরা এখন জাসেদর সে  যাগ িদেয় মাথা লেত চায়। জাসদ 
কেনা তােদর িনে - সটা তারাই বলেত পাের।  

 


