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া র কেরনিন মেনানয়নপে
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িবএনিপ চয়ারপাসন বগম খােলদা  িজয়া ’আেপাষহীনতা’  কাশ করেলন গতকাল। আস  ব ড়া-৬
আসেনর উপ-িনবাচেনর জ  িবএনিপর মেনানয়ন ফরম পাঠােনা হেয়িছল তার কােছ। িক  িতিন তােত

া র  কেরনিন।  বরং  রাগ  কের  ফরত  পািঠেয়েছন।  করানীগ  কারাগারসেূ  জানা  যায়,গতকাল
িবএনিপর প  থেক তােদর কােছ মেনানয়ন ফরম পাঠােনা হয় বগম িজয়ার া র নয়ার জ । কারণ
আজ ২৩ ম বহৃ িতবার মেনানয়নপ  জমা দয়ার শষ িদন।

কারাগােরর একজন কমকতা িবএনিপর এই মেনানয়নপ  িনেয় ব ব ু মিডক াল িব িবদ ালেয়র ি জন
সেল বগম খােলদা িজয়ার িনকট যান। তেব মেনানয়ন ফরম দেখ িকছুটা ি  হন িতিন।’ বগম িজয়া

বেলন,’িকেসর িনবাচন ? এই িনবাচন ক করেত বেলেছ ? আিম িনবাচন করেবা না। এই ফরম িনেয়
যান। যারা িনবাচন করেত চায় তােদরেক িগেয় িদেত বেলন।’ পের করানীগ  কারাগােরর ঐ কমকতা

া র ছাড়াই মেনানয়ন ফরম িনেয় িফের আেসন।

খােলদা িজয়াসহ িবএনিপর ৫

নতার নােম মেনানয়ন ফরম য়

ব ড়া-৬  আসেনর উপিনবাচেন  িবএনিপ চয়ারপারসন  বগম  খােলদা  িজয়াসহ পাঁচজন মেনানয়নপ
সং হ কেরেছন। অ রা হেলন— ব ড়া জলা িবএনিপর আ ায়ক িজ এম িসরাজ, পৗরসভার ময়র
মাহববুরু রহমান, জলা িবএনিপর সােবক সভাপিত রজাউল কিরম ও সােবক সাধারণ স াদক জয়নাল
আেবদীন।

গতকাল বধুবার লশান িবএনিপর চয়ারপারসেনর কাযালয় থেক তারা মেনানয়নপ  সং হ কেরন।

ব ড়া জলা িবএনিপর সােবক সাধারণ স াদক জয়নাল আেবদীন চানঁ বেলন, খােলদা িজয়াসহ আমরা
পাচঁজন ৩০ হাজার টাকার িবিনমেয় মেনানয়নপ  সং হ কেরিছ।

এর আেগ ৩০ িডেস র একাদশ সংসদ িনবাচেনও খােলদা িজয়ার জ  ৩িট আসন থেক মেনানয়নপ
সং হ করা হেয়িছল। িক  িনবাচন কিমশন তার মেনানয়নপ  অৈবধ ঘাষণা করেল কােট আেবদন
করেল িবভ  আেদশ আেস।

স ত একাদশ জাতীয় সংসদ িনবাচেন ব ড়া-৬ আসন থেক িমজা ফখ ল ইসলাম আলমগীর িনবািচত
হন। িক  ‘ কৗশলগত’  কারেণ  িতিন শপথ নওয়া থেক িবরত থােকন। ৩০ এি ল তার আসন শূ
ঘাষণা কেরন জাতীয় সংসেদর ি কার। এরই মেধ  এই আসেন উপিনবাচেনর জ  তফিসল ঘাষণা

করা হেয়েছ। তফিসল অ যায়ী ২৩ ম মেনানয়ন জমা দওয়ার শষ তািরখ। মেনানয়ন বাছাই হেব ২৭
ম। মেনানয়ন ত াহােরর শষ তািরখ ৩ জুন। ভাট হণ অ ি ত হেব আগামী ২৪ জুন।
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।
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