
pধানমntী েশখ হািসনা গতকাল গণভবেন দেলর সংসদীয়
েবাডর্  o  sানীয়  সরকার  মেনানয়ন  েবােডর্ র  সভায়
বkবয্ রােখন —েফাকাস বাংলা

utর িসিটেত আoয়ামী লীেগর েময়ার pাথর্ী আিতক, আশরােফর আসেন মেনানয়ন
েপেলন েবান িলিপ
pকাশ : 27 জানয়ুাির 2019, 00:00 | িpn সংsরণ

ঢাকা utর িসিট করেপােরশেনর
(িডeনিসিস)  েময়র  পেদর
uপিনবর্াচেন  আoয়ামী  লীেগর
মেনানয়ন েপেয়েছন িবিজeমie’র
সােবক সভাপিত, বয্বসায়ী েনতা
আিতkল  iসলাম।  আর
িকেশারগ -1  (সদর-
েহােসনপুর)  সংসদীয়  আসেনর
পুন:িনবর্াচেন  দেলর  মেনানয়ন
েপেয়েছন  আoয়ামী  লীেগর
সােবক  সাধারণ  সmাদক  সদয্
pয়াত  ৈসয়দ  আশরাফুল
iসলােমর  েবান  ডা.  ৈসয়দা
জািকয়া  নরূ  িলিপ।  গতকাল
শিনবার  সnয্ায়  গণভবেন
আoয়ামী  লীেগর  পালর্ােমnাির
েবাডর্  eবং  sানীয়  সরকার
িনবর্াচন  মেনানয়ন  েবােডর্ র
েযৗথসভায় সবর্সmিতkেম তােদর
e মেনানয়ন েদoয়া হয়। ৈবঠেক
সভাপিতt কেরন আoয়ামী লীগ
সভােনtী  o  pধানমntী  েশখ
হািসনা।  pধানমntী  বেলন,
eকাদশ  জাতীয়  িনবর্াচেন  দল
ঐকয্বd থাকার কারেণ আoয়ামী

লীেগর িনর ু শ িবজয় হেয়েছ। e িবজেয়র ধারা আগামীেতo aবয্াহত রাখেত হেব।

ৈবঠেক দেলর িসিনয়র েনতা েনতা আিমর েহােসন আমু, ে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 নানক
pমখু uপিsত িছেলন। ৈবঠক েশেষ oi দিুট পেদ দেলর চূড়াn pাথর্ীর নাম সাংবািদকেদর
জানান আoয়ামী লীেগর সাধারণ সmাদক oবায়দলু কােদর।

  িবেশষ pিতিনিধ
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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 মেনািনত eমিপ pাথর্ী ডা. জািকয়া নরূ িলিপেক িনবর্ািচত করার জনয্ দেলর সকল sেরর
েনতাকমর্ীেদর িনেদর্শ েদন। সূt জানায়,  েযৗথ সভায় eকাদশ জাতীয় সংসেদর সংরিkত
আসেন দেলর মেনানয়ন িনেয়o আেলাচনা হয়। eর আেগ 30 িডেসmর aনিু ত eকাদশ
জাতীয় সংসদ িনবর্াচেন আoয়ামী লীেগর pাp আসন aনুযায়ী সংরিkত 50িট আসেনর মেধয্
আoয়ামী লীগ পােব 43িট আসন। ei 43 আসেন eমিপ হেত আoয়ামী লীেগর মেনানেনর
জনয্ 1 হাজার 510 জন ফরম জমা িদেয়েছন।

িতন েপৗরসভায় মেনানয়ন

েপেলন যারা

বর না আমতলী েপৗরসভায় েময়র পেদ মেনানয়ন েপেয়েছন uপেজলা আoয়ামী লীেগর
সাধারণ  সmাদক  মিতয়ার  রহমান।  পটুয়াখািল  সদর  েপৗরসভায়  েময়র  পেদ  মেনানয়ন
েপেয়েছন েজলা আoয়ামী লীেগর ভারpাp সভাপিত আশরাফুল iসলাম। আর খুলনা কালীগ
েপৗরসভােত েময়র পেদ আশরাফুল আলম েময়র পেদ মেনানয়ন েপেয়েছন।

সূt জানায়, গণভবেন আoয়ামী লীগ সভােনtী দেলর মেনানয়ন pতয্াশীেদর সাkাtকার েনন।
সাkাtকাের মেনানয়নpতয্াশীরা দেলর জনয্ তাঁেদর aবদােনর কথা তুেল ধেরন। ঢাকা utর
িসিট করেপােরশন uপিনবর্াচেন eকজন মেনানয়নpতয্াশী িনেজর েলখা কিবতা pধানমntীেক
আবিৃt কের েশানান। সাkাtকার gহেণর সময় pধানমntী সবার কথা েশােনন eবং সবাiেক
ঐকয্বd হেয় দেলর জনয্ কাজ করার িনেদর্শ েদন।

িতন েপৗরসভায় েময়র পেদ মেনানয়ন েপেলন যারা

আসn িতন েপৗরসভা িনবর্াচেন েময়র পেদ আoয়ামী লীগ মেনািনত pাথর্ীরা হেলন, বর নার
আমতলী  েপৗরসভায়  মিতয়ার  রহমান,  পটুয়াখালী  সদর  েপৗরসভায়  কাজী  আলমগীর  o
িঝনাiদেহর কািলগ  uপেজলায় েমা. আশরাফুল আলম আoয়ামী লীেগর মেনানয়ন েপেয়েছন।

eিদেক আসn 29িট iuিনয়ন পিরষদ িনবর্াচেন েচয়ারময্ান পেদ আoয়ামী লীেগর eকক
pাথর্ীরা হেলন, িদনাজপুর েজলার িবরল uপেজলার আিজমপুর iuিনয়েন েমা. আbুল আuয়াল,
ফরkাবােদ েমা. েসন আলী, িবরেল েমা. মা ফ েহােসন, নীলফামারী uপেজলার েডামার
uপেজলার পা া মটুকপুের েমা. eমদাদলু iসলাম, চাঁপাiনবাবগ  েজলার নােচাল uপেজলার
নােচােল েমা. আbুস ছালাম, খুলনা েজলার পাiকগাছা uপেজলার লতায় েদবী রানী িব াস,
সাতkীরা  েজলার  কািলগ  uপেজলার  কৃ নগের  েমাsফা  কিব jামান,  যেশার  েজলার
মিনরামপুর uপেজলার েখদাপাড়ায় েমা. আbুল আলীম, বিরশাল েজলার uিজরপুর uপেজলার
জlায় েববী রানী দাস, েভালা েজলার েবারহানuিdন uপেজলার হাসান নগের েমা. মািনক
হাoলাদার, িপেরাজপুর েজলার ভাnািরয়া uপেজলার েতিলখালীেত েমা. শামসুdীন, গাজীপুর
েজলার কাপািসয়া uপেজলার রােয়েদ েমা. শিফkল হািকম েমালয্া িহরণ, ফিরদপুুর েজলার
নগরকাnা  uপেজলায়  তালমায়  েদেলায়ারা  েবগম,  ফিরদপুর  সদেরর  চাঁদপুের  েমাসাঃ
শামসুnাহার, মধুখালী uপেজলার নoপাড়ায় েমা. হািববুর রহমান েমাlা, শরীয়তপুর েজলার
েভদরগে র কািচকাটায় আবুল হােশম, মাদারীপুর েজলার িশবচেরর চরজানাজােত জাহা ীর
আলম রায়হান সরকার, েনtেকানা েজলার খািলয়াজরুী uপেজলার কৃ পুের ৈসয়দ মিন ল
iসলাম, ময়মনিসংহ েজলaর নাnাiেলর বীর েবতাৈগের আbুল মিতন, চর েবতাৈগের েমা.
আবলু েহােসন, সুনামগ  েজলার ছাতেকর িসংচাপiেড় েমা. আিশkল iসলাম, bাkণবািড়য়া
েজলার  বা ারামপুেরর  পসদীেত  (পি ম)  মহিসন  িমঞা,  নািরনগেরর  েগাকেণর্  েছায়াব
আহেমদ হূতুল, kিমlা েজলার ব ড়ার গািলমপুের েমা. রিবuল আলম, েনায়াখালী েজলার
সুবণর্চেরর েমাহাmদপুের েমাহাmদ আবলু কালাম, চ gাম েজলার ফিটকছিড়র নানুপুের ৈসয়দ
oসমান গিণ বাব,ু িখরােম মহুাmদ শহীদলু আলম eবং খাগড়াছিড় পাবর্তয্ েজলার মািনকছিড়
uপেজলার িতনটহরীেত েমাহাmদ আবলু কালাম আজাদ।
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার,
ঢাকা-1215 েথেক pকািশত o মুিহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়,
েডমরা েরাড, ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

িডeনিসিস uপ-িনবর্াচেন িবেশষ দািয়t েপেলন আoয়ামী লীেগর 5 েনতা

eিদেক ঢাকা utর িসিট করেপােরশন (িডeনিসিস) uপ-িনবর্াচেন সমnয়েকর িবেশষ দািয়t
েপেলন আoয়ামী লীেগর 5 শীষর্ েনতা। তারা হেলন দেলর েpিসিডয়াম সদসয্ o কৃিষমntী ড.
আbুর রাjাক,  েpিসিডয়াম সদসয্ ফা ক খান,  যুg সাধারণ সmাদক জাহা ীর কিবর
নানক, আbুর রহমান o সাংগঠিনক সmাদক আ ফ ম বাহাuিdন নািছম।  েযৗথ সভায়
িডeনিসিস িনবর্াচেন েময়র পেদ দলীয় pাথর্ী o কাuিnলরেদর িবজয় িনি েত uিlিখত দেলর
5 শীষর্ েনতােক িনবর্াচন সমnয়েকর দািয়t েদন আoয়ামী লীগ সভােনtী েশখ হািসনা।
eছাড়া ঢাকা utর o দিkণ িসিট করেপােরশেন কাuিnলর pাথর্ী িসলকশেনo সমnয়ক িটম
কের েদন দলীয় সভােনtী।  oi েনতারারাi eসব িটেমর দািয়t পালন করেবন। aনয্িদেক
িকেশারগ -1 আসেনর uপিনবর্াচেন আoয়ামী লীগ সভােনtী েশখ হািসনা িনেজi মিনটিরং
করেবন।’

ডাকস ুিনবর্াচেনর সমnয়েকর দািয়t েপেলন েতাফােয়ল আহেমদ

সূt জানায়,  আসn ঢাকা িব িবদয্ালয় েকndীয় ছাt সংসদ (ডাকসু) িনবর্াচেন সমnয়ক
িহেসেব uপেদ া পিরষদ সদসয্ o ডাকসুর সােবক িভিপ েতাফােয়ল আহেমদেক দািয়t েদoয়া
হেয়েছ। আগামী 11 মাচর্  সকাল 8টা েথেক েবলা 2টা পযর্n ডাকসু িনবর্াচেনর েভাট gহণ
হেব। 1990 সােলর পর আর িনবর্াচন হয়িন।
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