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সতক করা হেব ৬২ ম ী-এমিপেক
আজ আওয়ামী লীেগর সংসদীয় দল ও কাল ওয়ািকং কিমিটর বঠক
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সদ  অ ি ত পাচঁ ধােপর উপেজলা পিরষদ িনবাচেন নৗকার িবপে  অব ান নওয়া ৬২ জন ম ী-এমিপর
িব ে  সাংগঠিনক শাি  দােনর িস া  থেক সের এেসেছ আওয়ামী লীগ। তেব তােদর কেঠারভােব
সতক কের দওয়া হেব। 

এসব ম ী-এমিপ উপেজলার নৗকার িবপে  অব ান নওয়ার পর এবার দেলর তৃণমলূ  সে লেনও
িবেরািধতা করেছন। তােদর িব ে  িনজ বলয় ভারী করার জ  পূণ পদ েলােত ত াগী ও পির মী
নতােদর বাদ িদেয় িনজ আ ীয় জন- কি ক কিমিট তির করার অিভেযাগ উেঠেছ। এ কারেণ তােদর

কেঠারভােব সতক কের দওয়াসহ করণীয় িঠক করেত আজ বহৃ িতবার দেলর সংসদীয় দল এবং        
আগামীকাল  বার দেলর ওয়ািকং  কিমিটর বঠক ডাকা  হেয়েছ।  বঠক িটেত সভাপিত  করেবন
বাংলােদশ আওয়ামী লীেগর সভােন ী ও ধানম ী শখ হািসনা।  

জানা গেছ, উপেজলা পিরষদ িনবাচেন নৗকার িবেরািধতাকারী ৬২ জন ম ী-এমিপর িব ে  সাংগঠিনক
শাি মলূক ব ব া হেণর িস া  থেক সের আেস আওয়ামী লীগ। সাংগঠিনক শাি র িবষেয় আওয়ামী
লীেগর এই শিথল  দখােনার েযােগ এবার এমিপরা তৃণমেূলর সে লেনও আওয়ামী লীেগর িবেরািধতা

 কেরেছন। কাউি লরেদর মতামত উেপ া কের দেলর তৃণমেূল চািপেয় দওয়া কিমিট গঠন করেত
চাে ন।  এমন পিরি িতেত আজ বহৃ িতবার রাত ৮টায় জাতীয় সংসদ  ভবেনর নবমতলায় অবি ত
সরকাির  দেলর  সভাকে  আওয়ামী  লীেগর  সংসদীয়  দেলর  বঠক  অ ি ত  হেব।  দেশর  সবেশষ
পিরি িতেত আওয়ামী লীেগর সংসদীয় দেলর এই বঠক অত  পূণ।  উপেজলা িনবাচনসহ সব
ানীয়  সরকার  িনবাচেন  দেলর  িস া  অমা  কের  িবে াহী  াথী  হওয়া  এবং  িবে াহী  াথীেদর

সমথনকারী দেলর ম ী-এমিপরা বঠেক তােপর মেুখ পড়েত পােরন বেলও আভাস পাওয়া গেছ। দেলর
তৃণমলূ শাখা েলার সে লেন এমিপেদর হ ে প না  করারও িনেদশনা আসেত পাের বেল দলীয় সূ
জািনেয়েছ।

এিদেক আগামীকাল বার িবকাল ৪টায় গণভবেন দেলর উপেদ া পিরষেদর ও িবকাল সােড় ৪টায়
ক ীয় কাযিনবাহী সংসেদর বঠক অ ি ত হেব। সভায় সভাপিত  করেবন আওয়ামী লীেগর সভােন ী
শখ হািসনা। দেলর সাধারণ স াদক এবং সড়ক পিরবহন ও সতমু ী ওবায় ল কােদর এমিপ সংি

সবাইেক যথা  সমেয়  উপি ত  থাকেত  অ েরাধ  জািনেয়েছন।  সভায়  সাংগঠিনক স াদেকরা  তােদর
িবভাগীয়  জলা েলােত কারা  নৗকার িবেরািধতা  কেরেছন,  কারা  িবে াহীেদর সহায়তা  কেরেছন  এবং
তৃণমেূলর সে লেন  ভাব  িব ার করেছন  তার  িব ািরত  তথ -উপা  পশ করেবন।  বঠেক তােদর
ব াপাের চড়ূা  িস া  হেব।

পাচঁ ধােপর উপেজলা পিরষদ িনবাচেন মাট ১৪৩ জন দলীয় াথীর পরাজয় হেয়েছ। একাদশ জাতীয়
সংসদ  িনবাচেন  িনর শ িবজয় অজেনর মা  িতন  মােসর ব বধােন  এই  িনবাচেন  িবে াহী  বা  ত

াথীেদর কােছ পরািজত হেয়েছন আওয়ামী লীেগর াথীরা। এর আেগ কান কান এমিপ-ম ী অথবা

  মেহদী হাসান
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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।

|

ক ীয়  বা  জলা  নতা  নৗকার িবপে  কাজ কেরেছন তা  জানেত চেয়  তৃণমেূলর কােছ  িতেবদন
চেয়িছল  ক ।  সই  িরেপােটর  আেলােক  সাংগঠিনক  স াদেকরা  মাণািদসহ  িতেবদন  তির

কেরিছেলন এবং  তা গত ৫ এি ল দেলর কাযিনবাহী  কিমিটেত উপ াপনও করা  হেয়িছল। স  সময়
নৗকািবেরাধী এমিপ-ম ীেদর শাকজ করার িস া ও হয়। িক  পের তা িবিভ  কারেণ হয়িন। এ িনেয়

অব  ক ীয় নতারা বেলিছেলন, আেরা তদ  কের ব ব া নওয়া হেব। টহাট কের শাকজ করা িঠক
হেব  না।  ইিতমেধ  পু া পু  িবে ষণ  কের  িতেবদন  ত  কেরেছন  দেলর  ক ীয়  সাংগঠিনক
স াদেকরা।
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