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eবং সড়ক পিরবহন o েসতুম ী oবায়দুল কােদর দলীয় শৃ লা ভে র aিভেযাগ eেন সংি েদর কােছ কারণ দশ র্াo েনািটশ 
পাঠােবন। oi েনািটেশর জবােবর oপর িনভ র্র কের সংি েদর িবরুে  চূড়া  িস া  েনoয়া হেব। 

তৃণমূল েনতাকম েদর দৃি েত, েবশ কেয়কিট uপেজলা পিরষদ িনব র্াচেন েনৗকা তীেকর াথ েদর িবরুে  ম ী-eমিপসহ কেয়কজন 
আoয়ামী লীগ েনতার কা  িবেরািধতার কারেণ তয্ািশত ফল পায়িন আoয়ামী লীগ। eসব uপেজলার েবিশর ভােগ আoয়ামী 
লীগ মেনানীত াথ র পরাজয় হেয়েছ। e িনেয় দেলর েভতের েনিতবাচক ভাব পেড়েছ। aেনক uপেজলায় ানীয় েনতাকম রা 
িবভ  হেয় পেড়েছন। দেলর সভাপিত o ধানম ী েশখ হািসনা িনেজo e িনেয় aসে াষ কাশ কেরেছন। 

তৃণমূল পয র্ােয়র েনতাকম রা দেলর নীিতিনধ র্ারক েনতােদর সে  েযাগােযাগ কের কেয়কিট uপেজলার িনব র্াচেন েনৗকা তীেকর 
াথ র িবরুে  aব ান েনoয়া ম ী o eমিপেদর িবরুে  aিভেযাগ কেরেছন। েকu েকu e িবষেয় দািলিলক মাণo uপ াপন 

কেরেছন। aেনেক আনু ািনকভােব ধানম ীর ধানমি র রাজৈনিতক কায র্ালেয় aিভেযাগপ o জমা িদেয়েছন। 

eিদেক, তৃণমূল পয র্ােয় েযাগােযাগ কের aিভযু েদর তািলকা ƣতির কেরেছন দেলর চার যু  সাধারণ স াদক মাহবুবuল আলম 
হািনফ, ডা. দীপু মিন, aয্াডেভােকট জাহা ীর কিবর নানক, আবদুর রহমান; আট সাংগঠিনক স াদক আহমদ েহােসন, িমসবাহ 
uি ন িসরাজ aয্াডেভােকট, িব eম েমাজাে ল হক, আ ফ ম বাহাuি ন নািছম, e েক eম eনামুল হক শামীম, আবু সাঈদ আল 
মাহমুদ সব্পন, খািলদ মাহমুদ েচৗধুরী o াির ার মিহবুল হাসান েচৗধুরী নoেফল। 

oi তািলকায় কেয়কজন ম ীর নাম eেসেছ। কেয়কজন eমিপর িবরুে o দলীয় াথ র িবেরািধতা করার সু  মাণ েপেয়েছন 
যু  সাধারণ স াদক o সাংগঠিনক স াদকরা। তারা aিভযু  েনতােদর তািলকা যাচাi-বাছাi করেছন। aিভযু  েনতােদর মে  
দলীয় াথ র িবেরািধতা কের িবে াহী াথ েক সমথ র্ন করার মাণ রেয়েছ। তােদর মে  eমিপর সংখয্াi েবিশ। েবিশর ভাগ ে ে  
oi eমিপরা তােদর আ ীয়সব্জন িকংবা aনুগত েনতােক িবে াহী াথ  িহেসেব িনব র্াচেন দাঁড় কিরেয়েছন। েকােনা েকােনা eমিপ 
কাে i দলীয় াথ র িবেরািধতা কেরেছন। e জ  তারা িনব র্াচনী আচরণিবিধo ল ন কেরেছন।  
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