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ঢাকা utর িসিট কেপর্ােরশেনর (িডeনিসিস) uপ-িনবর্াচেন েময়র পেদ আoয়ামী লীেগর দলীয়
মেনানয়ন  েপেয়েছন  িবিজeমie’র  সােবক  সভাপিত,  বয্বসায়ী  েনতা  আিতkল  iসলাম।
aনয্িদেক িকেশারগ -1 আসেনর পুনিনর্বর্াচেন আoয়ামী লীেগর দলীয় মেনানয়ন েপেয়েছন সদয্
pয়াত আoয়ামী লীেগর সােবক সাধারণ সmাদক ৈসয়দ আশরাফুল iসলােমর েছাট েবান ডা.
ৈসয়দা জািকয়া নরূ িলিপ।

শিনবার সnয্া েপৗেন সাতটার িদেক pধানমntী েশখ হািসনার সভাপিতেt তার সরকাির
বাসভবন গণভবেন আoয়ামী লীেগর সংসদীয় েবাডর্  o sানীয় সরকার মেনানয়ন েবােডর্ র
েযৗথসভায় eসব িসdাn হয়। ৈবঠেক দেলর িসিনয়র েনতা আিমর েহােসন আম,ু েতাফােয়ল
আহেমদ, েশখ ফজললু কিরম েসিলম, কাজী জাফরulাহ, েল. কেনর্ল (aব.) ফা ক খান,
সাধারণ সmাদক oবায়দলু কােদর, যুg-সাধারণ সmাদক মাহববুuল আলম হািনফ, জাহা ীর
কিবর নানকসহ aনয্ েনতারা uপিsত িছেলন। ৈবঠক েশেষ oi দিুট পেদ দেলর চূড়াn
pাথর্ীর নাম সাংবািদকেদর জানান আoয়ামী লীেগর সাধারণ সmাদক oবায়দলু কােদর।

ৈবঠক সূt জানায়, েযৗথসভায় দীঘর্ আেলাচনার পর তােদর দ’ুজেনর মেনানয়ন চূড়াn হয়। e
সময় pধানমntী েশখ হািসনা িডeনিসিসর েময়র পেদ আিতkল iসলাম eবং িকেশারগ -1
আসেন দল মেনানীত eমিপ pাথর্ী ডা. জািকয়া নরূ িলিপেক িনবর্ািচত করার জনয্ দেলর সব
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pকাশক কতৃর্ ক ক-244 pগিত সরিণ, kিড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-1229 েথেক
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© সবর্st stািধকার সংরিkত 2000-2018 | ei oেয়বসাiেটর েকােনা েলখা, ছিব,
aিডo, িভিডo aনুমিত ছাড়া বয্বহার েবআiিন।

sেরর েনতাকমর্ীেদর িনেদর্শ েদন। িতিন বেলন, eকাদশ জাতীয় সংসদ িনবর্াচেন দল ঐকয্বd
থাকার কারেণ আoয়ামী লীেগর িনর ু শ িবজয় হেয়েছ।

e িবজেয়র ধারা আগামীেতo aবয্াহত রাখেত হেব। েযৗথসভায় eকাদশ জাতীয় সংসেদর
সংরিkত আসেন দেলর মেনানয়ন িনেয়o আেলাচনা হয়। eর আেগ 30 িডেসmর aনিু ত
eকাদশ জাতীয় সংসদ িনবর্াচেন আoয়ামী লীেগর pাp আসন aনযুায়ী সংরিkত 50িট
আসেনর মেধয্ আoয়ামী লীগ পােব 43িট আসন। ei 43 আসেন eমিপ হেত আoয়ামী
লীেগর মেনানয়েনর জনয্ 1 হাজার 510 জন ফরম জমা িদেয়েছন।

2017 সােলর 30 নেভmর ঢাকা utর িসিট কেপর্ােরশেনর েময়র আিনসুল হক মারা েগেল oi
পদিট শনূয্ হয়। আoয়ামী লীেগর সােবক সাধারণ সmাদক ৈসয়দ আশরাফুল iসলাম 3
জানুয়াির মারা যাoয়ায় িকেশারগ -1 আসনিট শনূয্ হয়। আিনসুল হক মারা যাoয়ার পর
গত বছেরর 26 েফbয়াির িনবর্াচেনর িদন িনধর্ারণ কের তফিসল েঘাষণা করা হয়। oi
তফিসেলর ৈবধতা চয্ােল  কের eবং কাযর্কািরতার oপর sিগতােদশ েচেয় হাiেকােটর্  িরট
করায় আদালত িনবর্াচন sিগত কেরন। সmpিত হাiেকাটর্  িরট খািরজ কের েদয়ায় িনবর্াচন
িনেয় আiনগত বাধা দরূ হয়।

eরপর iিস নতুন তফিসল েঘাষণা কেরন। েঘািষত তফিসল aনুযায়ী ঢাকা utর িসিটর
েময়র o কাuিnলর eবং দিkণ িসিটর কাuিnলর, সংরিkত নারী আসেন মেনানয়নপt
দািখেলর েশষ তািরখ 30 জানয়ুাির। মেনানয়নপt বাছাi 2 েফbয়াির o pািথর্তা pতয্াহােরর
েশষ িদন 9 েফbয়াির। 28 েফbয়াির হেব িনবর্াচন। িকেশারগ -1 আসেনo eকi িদন
িনবর্াচন aনিু ত হেব।
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