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সােবক ম ী ও বতমান এমিপরাও রেয়েছন তািলকায়

শংকর মার দ ॥ সােবক ম ী, বতমান এমিপ, আওয়ামী লীগ ও অ  সংগঠন যুবলীগ, ছা লীগ, ােসবক লীগ,
কৃষক লীগ, িমক লীেগর পাঁচ শতািধক নতাকমীর তািলকা তির কেরেছ গােয় া সং া। স াস, চাঁদাবািজ,

নীিত, মাদক, জুয়া, ট ডারবািজসহ িবিভ  ধরেনর অপরাধ-অপকেমর অিভেযাগ রেয়েছ তািলকাভু  নতাকমীর
িব ে । এেদর মেধ  অেনক নতাকমী আেছন যারা মতাসীন দেল অ েবশকারী বেল পিরিচতও। তািলকাভু
অেনক নতাকমী গা ঢাকা িদেয়েছন। অেনেকই পািলেয় িবেদেশ চেল যাওয়ার চ া করেছন। সরকােরর ভাবমূিত
িবন কারী এসব নতাকমীর িব ে  কেঠার এ াকশেন যাওয়ার জ  হাড লাইন বেছ িনেয়েছ সরকার। গােয় া
সং ার সূে  এ খবর জানা গেছ।

সারােদেশ িতন শ  জাতীয় সংসদ িনবাচনী এলাকায় পাঁচ শতািধক নতাকমী িবিভ  অপকেমর মাধ েম আ ুল ফেুল
কলাগাছ হওয়াসহ মতাসীন দেলর ভাবমূিত ন  কেরেছন। সরকােরর উ  পযােয়র িনেদেশ মতাসীন দল এবং
তার  অ  সংগঠন  ও  সহেযাগী  সংগঠেনর তািলকা  তির  কেরেছ  গােয় া  সং া।  গােয় া  সং ার  তািলকার
িভি েতই রাজধানীেত জুয়ার আসর ক ািসেনােত অিভযান, ক ািসেনা পিরচালনাকারী, নীিতবাজ- ট ডারবাজেদর

ফতারসহ অিভযান চালােনা হে ।
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