
   

িkেকটারেদর আচরেণ মমর্াহত pধানমntী

পূবর্ েকােনা েঘাষণা ছাড়াi পাির িমকসহ িkেকটারেদর 11 দফা দািবেত ধমর্ঘট eবং ভারত সফেরর জনয্
কয্াm  বজর্ েন  িবsয়  সৃি  হেয়েছ  িkেকট  a েন।  িবিsত  হেয়েছন  kীড়ােpমী  pধানমntী  েশখ  হািসনা।
‘সnানতুলয্’ িkেকটারেদর eমন আচরেণ  িতিন মমর্াহত, বয্িথত। গতকাল রােত গণভবেন আoয়ামী লীেগর
কেয়কজন েনতার সে  আলাপচািরতায় eমন aনুভূিতর কথা pকাশ কেরেছন। আoয়ামী লীেগর যুg সাধারণ
সmাদক আবদরু রহমান বাংলােদশ pিতিদনেক e তথয্ িনি ত কেরেছন। নড়াiল েজলা আoয়ামী লীেগর
সেmলেনর িদকিনেদর্শনা িনেত িবভাগীয় সাংগঠিনক সmাদক আবু সাঈদ আল মাহমুদ sপনেক িনেয় দলীয়
সভােনtীর  সে  েদখা  করেত  যান  আবদরু  রহমান।  e  সময়  গণভবেন  আরo  কেয়কজন  েনতা  uপিsত
িছেলন।  আবদরু  রহমান  বেলন,  িkেকটারেদর  ধমর্ঘট  o  কয্াm  বজর্ েনর  ঘটনায়  pধানমntী  েশখ  হািসনা
মমর্াহত, বয্িথত। িতিন জানান, pধানমntী েশখ হািসনা বেলেছন, তারা সবাi আমার সnানতুলয্। আিম তােদর
সnােনর মেতাi ¯েnœহ কির। েকােনা দািব আমার কােছ করেত হয় না। আিম েতা সবi কির। েখলাধুলার
জনয্ আমার েচেয় েক েবিশ কেরেছ? তারপরo েকন আেnালন? বলা েনi, পূবর্ েকােনা দািব করা েনi হঠাৎ
েকন  ধমর্ঘট!  তােদর  েকােনা  কথা  থাকেল  আমােক  বলেত  পারত।  e  মহূুেতর্  eমন  ঘটনা  aনাকািkkত।
আবদরু রহমান বেলন, িkেকটেpমী pধানমntীেক িবমষর্ েদখা যািcল। 
uপেজলায়  িবেdাহীেদর  বয্াপাের  নমনীয়  েশখ  হািসনা  :  uপেজলা  পিরষদ  িনবর্াচেনর  িবেdাহীেদর  বয্াপাের
নমনীয় হেয়েছন আoয়ামী লীগ সভােনtী pধানমntী েশখ হািসনা। eবার যারা িনঃশতর্  kমা pাথর্না কেরেছন,
তােদর সাধারণ kমা করার পেk মত িদেয়েছন িতিন।
 তেব পরবতর্ীেত েযন দলীয় িসdােnর বাiের aবsান না েনন, e বয্াপাের তােদর সতকর্  কের িদেত েকndীয়
েনতােদর িনেদর্শ েদন িতিন। গতকাল রােত আoয়ামী লীেগর যুg সাধারণ সmাদক আবদরু রহমান e তথয্
িনি ত কেরন। িতিন বেলন, যারা মাফ েচেয় িচিঠ িদেয়েছন, eবােরর মেতা েনtী (েশখ হািসনা) তােদর সতকর্
কের মাফ কের িদেত বেলেছন।
পাঁচ ধােপ aনিু ত uপেজলা পিরষদ িনবর্াচেন আoয়ামী লীেগরi pায় 200 েনতা েনৗকার িবপেk িনবর্াচন
কেরন। তােদর মদদদাতা িহেসেব pায় aধর্শত সংসদ সদসয্, মntী o েকndীয় েনতার িব েd aিভেযাগ uেঠ
আেস। 12 জলুাi aনিু ত আoয়ামী লীেগর কাযর্িনবর্াহী সংসেদর ৈবঠেক ‘িবেdাহী’ o তােদর মদদদাতােদর
বিহ ােরর িসdাn হয়। তেব বনয্া, েড  ুo েশাকাবহ আগেsর কারেণ e কাযর্kম িপিছেয় যায়।
পরবতর্ীেত aিধকতর যাচাi-বাছাi েশেষ 21 কাযর্িদবেসর মেধয্ জবাব েদoয়ার িনেদর্শ িদেয় দলীয় পদধারী
177 েনতার নােম েশাকজ িচিঠ পাঠায় আoয়ামী লীগ। ডাকেযােগ পাঠােনা িচিঠর জবােব িফরিত িচিঠেত
আtপk সমথর্ন কের kমা pাথর্না কেরন তারা।
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