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oবায়দলু কােদর জানােলন

      

আoয়ামী  লীেগ  aনpুেবশকারীেদর  েয  তািলকা  ৈতির  কেরেছন  দলীয়  সভাপিত  o  pধানমntী  েশখ  হািসনা,
তােত eক হাজার 500 জেনর নাম রেয়েছ বেল জািনেয়েছন দেলর সাধারণ সmাদক eবং সড়ক পিরবহন o
েসতু মntী oবায়দলু কােদর। িতিন বেলন, eরা েযন আoয়ামী লীেগর েকােনা পেদ আসেত না পাের, েসিদেক

নজর রাখেত েনতাকমর্ীেদর িনেদর্শ েদoয়া হেয়েছ।

গতকাল  kবার  দপুুের  ঢাকা-টা াiল  মহাসড়েকর  গাজীপুেরর  কািলয়াৈকেরর  সিফপুের  াioভােরর
িনমর্াণকাজ েদখেত িগেয় সাংবািদকেদর pে র জবােব মntী eসব কথা বেলন।

oবায়দলু কােদর বেলন, pধানমntী েশখ হািসনা দেল aনpুেবশকারীেদর eকিট তািলকা ৈতির কেরেছন। িতিন
িনেজi eর মিনটিরং করেছন। e তািলকায় েদড় হাজােরর মেতা নাম রেয়েছ। আগামী সেmলেনর মধয্ িদেয়
eসব aনpুেবশকারী তথা িবতিকর্ ত o aপকমর্কারী েলাকজন যােত আoয়ামী লীেগর েকােনা পযর্ােয়র েনতৃেt
আসেত না পাের, েস জনয্ তািলকািট িবভােগর
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দািয়tpাpেদর কােছ হsাnর করা হেয়েছ।

aনpুেবশকারীেদর পিরচয় তুেল ধের আoয়ামী লীগ সাধারণ সmাদক বেলন, সাmpদািয়ক শিk েথেক যারা
আেস, িচিhত চাঁদাবাজ, িচিhত মাদক কারবাির, িচিhত ভূিমদসুয্, যােদর iেমজ খারাপ, যােদর রাজনীিত
জনগেণর কােছ খারাপ—eরাi aনpুেবশকারী।

িতিন বেলন, ‘সাmpদািয়ক দল ছাড়া aনয্ানয্ রাজৈনিতক দেলর িkন iেমেজর েলাক েলােক আমরা আoয়ামী
লীেগ  sাগত  জানাi।  যারা  ভd,  িশিkত,  দেল  িবশৃ লা  সৃি  করেব  না,  জনগেণর  কােছ  gহণেযাগয্,  তারা

আoয়ামী লীেগ aনুpেবশকারী নয়, তােদর আমরা sাগত জানাi।’

সড়েকর শৃ লা pসে  oবায়দলু কােদর বেলন, সড়েক শৃ লা িফিরেয় আনাi সরকােরর বড় চয্ােল । e জনয্

সরকার  আটঘাট  েবেঁধi  েনেমেছ।  সড়েক  শৃ লাটাi  বড়  সংকট।  সড়েক  শৃ লা  িফিরেয়  আনেত  সড়ক

িনরাপtা আiন করা হেয়েছ। েদেশ eখন আর aবকাঠােমাগত েকােনা সমসয্া েনi, যেথ  unয়ন হেয়েছ।
শৃ লা না থাকেল unয়েনর েকােনা দাম েনi।

সড়ক পিরবহন o েসতু মntী বেলন, ‘ব  pতীিkত সড়ক পিরবহন আiন আজেক (গতকাল) কাযর্কর হেত
চেলেছ। সকাল েথেক আিম সড়ক পিরবহন আiেনর কাযর্কািরতা মিনটর করিছ। আিম e পেথ eেস েখাঁজখবর

িনেয়িছ eবং িনিc—eর pিতিkয়ায় রাsার aবsাটা কী দাঁড়ায়।’

e সময় মুিkযুd িবষয়ক মntী আ ক ম েমাজােmল হক, সড়ক o জনপেথর ঢাকা িবভাগীয় তttাবধায়ক সবুজ
uিdন  খান,  গাজীপুেরর  িনবর্াহী  pেকৗশলী  েমা.  সাiফুিdন,  েজলা  pশাসক  eস  eম  তিরkল  iসলাম,  েজলা
পুিলশ সুপার শামসুnাহার pমখু uপিsত িছেলন।

সmাদক : iমদাদলু হক িমলন,
ভারpাp সmাদক : েমাsফা কামাল,
is oেয়s িমিডয়া gপ িলিমেটেডর পেk ময়নাল েহােসন েচৗধুরী কতৃর্ ক pট-371/e, bক-িড, বসুnরা, বািরধারা েথেক
pকািশত eবং pট-িস/52, bক-েক, বসুnরা, িখলেkত, বা া, ঢাকা-1229 েথেক মিুdত।
বাতর্ া o সmাদকীয় িবভাগ : বসুnরা আবািসক eলাকা, pট-371/e, bক-িড, বািরধারা, ঢাকা-1229। িপeিবek :

028402372-75, ফয্াk : 8402368-9, িবjাপন েফান : 8158012, 8402048, িবjাপন ফয্াk : 8158862,

8402047। E-mail : info@kalerkantho.com
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