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আগামী 28 েফbয়াির aনিু তবয্ ঢাকা utর o দিkণ িসিট করেপােরশেনর নতুন 36
oয়ােডর্  কাuিnলর পেদ িনবর্াচেন আoয়ামী লীেগর সমথর্ন pতয্াশীর সংখয্া 800 জন। গেড়
pিত oয়ােডর্  সমথর্ন pতয্াশী 20 জন। eখন eকক কাuিnলর pাথর্ী চূড়াn করা দেলর জনয্
বড় চােল  হেয় দাঁিড়েয়েছ। 25 জানুয়ািরর মেধয্ তৃণমলূেক pিতিট oয়ােডর্  িতনজেনর নাম
psাব কের েকেnd পাঠােনার কথা বলা হেলo তারা েসটা করেত বয্থর্ হয়। e কারেণ শিনবার
গণভবেন aনিু ত দেলর সংসদীয় o sানীয় সরকার িনবর্াচন মেনানয়ন েবাডর্  দল সমিথর্ত
eকক pাথর্ী চূড়াn করেত পােরিন।

জানা েগেছ, oi ৈবঠেক pধানমntী েশখ হািসনা ঢাকা utর o দিkণ িসিট করেপােরশেন
কাuিnলর pাথর্ী িসেলকশন করেত েকndীয় 8 েনতার সমnেয় িবেশষ িটম গঠন কের েদন।
িবেশষ িটেমর দািয়tpাp েনতারা হেলন দেলর েpিসিডয়াম সদসয্  কৃিষমntী ড. আbুর রাjাক,
েpিসিডয়াম সদসয্ ফা ক খান,  যুg সাধারণ সmাদক জাহা ীর কিবর নানক,  আbুর
রহমান, সাংগঠিনক সmাদক আ ফ ম বাহাuিdন নািছম, িবeম েমাজােmল হক, মিুহবলু
হাসান েচৗধুরী নoেফল o uপ-দpর সmাদক বয্ািরsার িবpব বড়ুয়া।

গতকাল রিববার িবকােল ধানমিns আoয়ামী লীগ সভােনtীর রাজৈনিতক কাযর্ালেয় oi
িবেশষ িটেমর েনতারা ৈবঠক কেরন। আoয়ামী লীেগর সাধারণ সmাদক eবং সড়ক পিরবহন
o েসতুমntী oবায়দলু কােদরo ৈবঠেক uপিsত িছেলন। জাহা ীর কিবর নানেকর সভাপিতেt
aনুি ত e ৈবঠেকর িসdাn aনযুায়ী, আজ েসামবার িবকাল 3টায় ধানমিns আoয়ামী লীগ
সভােনtীর রাজৈনিতক কাযর্ালেয় ঢাকা utর িসিট করেপােরশেনর আoতাধীন নতুন 18িট
oয়ােডর্  কাuিnলর পেদ দেলর সমথর্ন pতয্াশীেদর সাkাtকার gহণ করা হেব। eছাড়া সnয্া
7টায় ঢাকা দিkণ িসিট করেপােরশেনর আoতাধীন নতুন 18িট oয়ােডর্  কাuিnলর পেদ দেলর
সমথর্ন pতয্াশীেদর সাkাtকার েনoয়া হেব। আoয়ামী লীেগর uপ-দpর সmাদক বয্ািরsার
িবpব বড়ুয়া সাkাtকার েনoয়ার িবষয়িট iেtফাকেক িনি ত কেরন।

সমথর্ন  েপেত  েদৗড়ঝাঁপ :iেতামেধয্ কাuিnলর পেদ দেলর সমথর্ন েপেত েদৗড়ঝাঁপ 
হেয়েছ। sানীয় েনতােদর পাশাপািশ aেনেক েকেndo েদৗড়ঝাঁপ  কেরেছন। দল সমথর্ন না
িদেলo aেনেক িনবর্াচন করেত aনড়। pেয়াজেন িবেdাহী pাথর্ী িহেসেব িনবর্াচেন লড়ার psিত
িনেcন। আবার েকu েকu দেলর িসdাn েমেন িনেত psত আেছন। ঢাকা utর িসিট
করেপােরশেনর 48 নmর oয়াডর্  কাuিnলর পেদ দেলর সমথর্ন pতয্াশী eক আoয়ামী লীগ
েনতা বেলন, ‘দেলর সমথর্ন পাoয়ার বয্াপাের আিম আশাবাদী। তেব দল েয িসdাn েনেব তা
েমেন িনেত রািজ আিছ।’ ভাটারায় সমথর্ন pতয্াশী eকজন  বেলন, ‘দেলর সমথর্ন েচেয়িছ।
তেব সমথর্ন না েপেলo আিম িনবর্াচেন pিতdিndতা করব।’

  েমেহদী হাসান
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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।

|

জানা েগেছ, eত িবপুল সংখয্ক েনতাকমর্ী সমথর্ন pতয্াশী হoয়ায় রীিতমেতা pাথর্ী বাছাiেয়
িহমিশম খােc েকndীয় আoয়ামী লীগ। গতকােলর ৈবঠেক িবষয়িট িনেয় িবsািরত আেলাচনা
হয়। pস ত,  নতুন 36িট oয়ােডর্  সাধারণ কাuিnলর পেদর পাশাপািশ সংরিkত নারী
কাuিnলর আসেনo েভাট হেব।
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