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জিএম কাদেরদক সংসদে জিদরাধী েলীয় নেতা হওয়ার প্রস্তাি 

 

সংসদে জিদরাধীেলীয় নেতা হওয়ার প্রস্তাি নেদয়দেে িাতীয় োর্ট ির (িাো) নেয়ারম্যাে জিএম কাদের। োর্ট ির একাজধক নপ্রজসজিয়াম সেস্য তাদক 

এ প্রস্তাি নেে। গতকাল রািধােীর িোেীর িাো নেয়ারম্যাদের কার্ িালদয় নপ্রজসজিয়াম ও সংসে সেস্যদের এক নর্ৌথসভায় এ প্রস্তাি নেয়া হয়। 

নিলা ১১টা নথদক শুরু হদয় দুপুর আড়াইটা ের্ িন্ত েলা সভায় নপ্রজসজিয়াম সেস্যরা িাোর গঠেতন্ত্র নমাতাদিক োর্ট ির নেয়ারম্যাে জিএম কাদেরদক 

জিদরাধী েদলর নেতা হওয়ার প্রস্তাি নেে। তদি সভা নেদে সাংিাজেকদের সদে জিজ ংদয় োর্ট ির মহাসজেি মজেউর রহমাে রাো িদলে, 

জিদরাধীেলীয় নেতা এিং রংপুর-৩ এরোদের শূণ্য আসদে প্রাথী জেধ িারণ োর্ট ির গঠেতন্ত্র অনুর্ায়ী হদি। 

 

নপ্রজসজিয়াম ও সংসে সেস্যদের এ বিঠদক এরোদের েজিো োলদের িন্য োর্ট ির নপ্রজসজিয়াম সেস্য ও এমজেদের এক লাখ টাকা কদর েলীয় 

 াদে িমা জেদত িলা হদয়দে। োর্ট ির নেয়ারম্যাে জিএম কাদেদরর সভােজতদে মহাসজেি মজসউর রহমাে রাোসহ ৩৫ িে নপ্রজসজিয়াম সেস্য 

ও সংসে সেস্য উেজিত জেদলে। সভার মূল আদলােো হদয়দে এরোদের েজিো োলে ও জিদরাধী েদলর নেতা জেি িােে প্রসদে। এোড়া 

এরোদের শূন্য আসে রংপুর-৩ এর উে-জেি িােে জেদয়ও আদলােো হয়।  

সভায় প্রায় সিাই তাদের িক্তব্য উোিােে কদরে।  

 

োর্ট ির নপ্রজসজিয়াম সেস্য সাজহদুর রহমাে নটো িদলে, গঠেতন্ত্র নমাতাদিক নেয়ারম্যাে জিএম কাদেরদকই সংসদে জিদরাধী েদলর নেতা িাোদো 

েরকার। জতজে োর্ট ির নেয়ারম্যাে তাই জতজেই এ েদের িন্য োজিোর। নপ্রজসজিয়াম সেস্য হািী সাইফুজিে আহদমে জমলে িদলে, জিএম 

কাদেরদক এ কারদণই জিদরাধী েদলর নেতা িাোদো উজেত নর্ তার সদে োর্ট ির তৃণমূদলর সম্পকি রদয়দে। আর োর্ট ির নেয়ারম্যাে জিদরাধী েদলর 

নেতা হদিে এটা স্বাভাজিক। নপ্রজসজিয়াম সেস্য অযািদভাদকট নেখ মুহাম্মে জসরাজুল ইসলাম িদলে, োর্ট ির সিাইদক ঐকযিদ্ধভাদি কাি করদত 

হদি। োর্ট ির গঠেতন্ত্র নমাতাদিক োর্ট ির নেয়ারম্যাে নর্দকাদো জিেদয় চূড়ান্ত জসদ্ধান্ত জেদত োদরে। তাই নেয়ারম্যাে োইদল জিদরাধী েদলর নেতা 

জতজে হদত োদরে। নপ্রজসজিয়াম সেস্য কািী মামুনুর রজেে িদলে, োর্ট ির গজতধারা অব্যাহত রাখদত জিএম কাদেরদক সংসদের জিদরাধী েদলর 

নেতা িাোদো েরকার। উজে এ োজয়ে গ্রহণ করুক এটা তৃণমূল নেতাকমী ও নেেিাসীর প্রতযাো। উেজিত নেতাদের কথা শুোর েদর িক্তব্য নেে 

োর্ট ির নেয়ারম্যাে জিএম কাদের। জতজে িদলে, িাতীয় োর্ট ি এখে অদেক ঐকযিদ্ধ। 

 

িেগদণর কল্যাদণ নর্ ধরদের কম িসূজে নেয়া েরকার তা নসভাদিই আগাদে। িন্যা নমাকাজিলা, নিঙ্গু প্রজতদরাধ ও োমড়া ইস্যযদত আমরা রািেদথ 

সরি জেলাম। আগামী ২৩নে আগষ্ট এরোদের েজিো হদলও ওইজেে নিৌদ্ধ পূজণ িমা হওয়ায় ৩১নে আগস্ট সারাদেদে একদর্াদগ এরোদের িন্য 

নোয়া ও জমলাে মাহজ ল অনুজিত হদি িদল জতজে িাোে। এোড়া জিদরাধী েদলর নেতা নক হদি নস জিেদয় সিার সদে আলাে-আদলােো কদর 

জসদ্ধান্তু নেয়া হদি। র্াদত োর্ট িদত নকাদো ধরদের জিদভে সৃজষ্ট ো হয়। একইভাদি রংপুর-৩ উে-জেি িােদে রংপুদরর িােীয় নেতাদের কাে নথদক 

প্রাথী জহদসদি োরিদের োম োওয়া হদি। তার উের জভজি কদর জসদ্ধান্ত নেয়া হদি। 

সভা নেদে জিজ ংদয় িাো মহাসজেি মজসউর রহমাে রাো িদলে, গঠেতন্ত্র নমাতাদিক োর্ট ির নেয়ারম্যােদক সি ক্ষমতা নেয়া আদে। িাোর 

মাদে নকাদো জিদরাধ নেই। জতজে িদলে, অসাধু ব্যিসায়ীরা োমড়া জেদয় র্া কদরদে তা দূরজভসজিমূলক। জিদেতাদের কম মূল্য জেদতই এমে 

অিিা সৃজষ্ট কদরদে। োমড়া জেদয় র্ারা কারসাজি কদরদে তাদের জিরুদদ্ধ আইোনুগ ব্যিিা জেদতও সরকাদরর প্রজত আহ্বাে িাোে জতজে। এোড়া 

শুেিার রাদত জমরপুদরর েলজন্তকা িজস্তদত অজিকাদে ক্ষজতগ্রস্তদের পূেি িাসে ও তাদের ক্ষজতপূরণ জেদতও সরকাদরর প্রজত আহ্বাে িাোে িাতীয় 

োর্টর ি মহাসজেি।  



 

নর্ৌথসভায় উেজিত জেদলে নপ্রজসজিয়াম সেস্য এমএ সািার, কািী জ দরাি রেীে, নমা. আবুল কাদেম, হাজ ি উজিে আহদমে, নগালাম 

জকিজরয়া র্টপু, আলহাজ্ব সাজহদুর রহমাে, নেখ মুহাম্মে জসরাজুল ইসলাম, নুর-ই-হাসো জলজল নেৌধুরী, সালমা ইসলাম, বসয়ে নমাহাম্মে আব্দুল 

মান্নাে, হািী সাইফুজিে আহদমে জমলে, এর্টইউ তাি রহমাে, নসালায়মাে আলম নেঠ, আব্দুর রেীে সরকার, নমির (অি.) খাদলে আখতার, 

স্যেীল শুভ রায়, এসএম  য়সল জেেতী, ব্যাজরস্টার োমীম হায়োর োদটায়ারী, েীরিাো েজ উিাহ আল মজের, নল. নিোদরল (অি.) মাস্যে 

উজিে নেৌধুরী, নরিাউল ইসলাম ভ ূঁইয়া,  খরুজ্জামাে িাহােীর, বসয়ে জেোর িখত, কািী মামুনুর রজেে, িা র ইকিাল জসজিকী, আলমগীর 

জসকোর নলাটে, এমরাে নহাদসে জময়া, েজ কুল ইসলাম জিন্নাহ, েজের উজিে আহদমে, আদেলুর রহমাে।  

 


