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pধানমntী েশখ হািসনােক িনেয় uপেজলা আoয়ামী লীগ সভাপিতর k িচপূণর্ বkেবয্র aিভেযাগ-পাlা
aিভেযােগ utাল হেয় uেঠেছ নরিসংদীর িশবপুেরর রাজৈনিতক a ন। eমিপ o uপেজলা আoয়ামী লীগ
সভাপিতর  দnd  pকােশয্  প  িনেয়েছ।  ফেল  আoয়ামী  লীেগর  দিুট  পk মুেখামিুখ  aবsান  িনেয়েছ।  eর
বিহঃpকাশ ঘেটেছ sানীয় আoয়ামী লীেগর কাuিnেল। eরi ধারাবািহকতায় দ’ুিদন ধের uপেজলাজেুড়
আেলাচনা-সমােলাচনার  ঝড়  uেঠেছ।  চলেছ  আoয়ামী  লীেগর  িববদমান  দiু  পেkর  পাlাপািl  সভা,
সমােবশ o মানববnন।
ম লবার  দপুুের  বkেবয্র  িবকৃিত  ঘিটেয়  সামািজক  েযাগােযাগমাধয্েম  ছিড়েয়  েদয়ার  aিভেযাগ  eেন
সংবাদ  সেmলন  কেরেছন  uপেজলা  আoয়ামী  লীেগর  সভাপিত  o  uপেজলা  েচয়ারময্ান  হা নরু  রিশদ
খান। uপেজলা আoয়ামী লীগ কাযর্ালেয় আেয়ািজত aনু ােন বkবয্ িবকৃত কের ছিড়েয় েদয়ায় eমিপর
িব েd মামলার েঘাষণা িদেয়েছন িতিন। গত জাতীয় সংসদ িনবর্াচন িঘের িশবপুেরর eমিপ জিহ ল হক
ভঁূiয়া েমাহন o uপেজলা আoয়ামী লীেগর সভাপিত হা নরু রিশদ খােনর সে  dnd সৃি  হয়। eরপর
uপেজলা  পিরষদ  িনবর্াচেন  আoয়ামী  লীগ  pাথর্ীেক  aসহেযািগতা  করা  িনেয়  eমিপর  সে  uপেজলা
আoয়ামী লীেগর সভাপিতর িবেরাধ আরo pকট হয়। eর মেধয্ দiু েনতা দiু েম েত aবsান করিছল।
kবার নরিসংদীর িশবপুের পুিটয়া iuিনয়ন আoয়ামী লীেগর িtবািষর্ক সেmলন aনিু ত হয়। সেmলেন

িবেশষ aিতিথ িছেলন িশবপুর আসেনর সংসদ সদসয্ েজলা আoয়ামী লীেগর সহসভাপিত জিহ ল হক
ভূঞা েমাহন। uেdাধন কেরন uপেজলা আoয়ামী লীেগর সভাপিত o uপেজলা েচয়ারময্ান হা নরু রশীদ
খান। সেmলন চলাকােল হা নুর রিশদ খােনর িব েd নানা aিভেযাগ েতােলন eমিপ েমাহন। িশবপুেরর
সােবক sতnt eমিপ িসরাজলু iসলাম েমাlােক সেmলেন িবেশষ aিতিথ করা িনেয় েkাভ pকাশ কেরন
eমিপ। oi সময় েয েলাক েনৗকার িবেরািধতা কের দ-ুদ’ুবার জাতীয় সংসদ িনবর্াচন কেরন তােক িকভােব
িবেশষ aিতিথ করা হেয়েছ, তা জানেত চান eমিপ। eসেবর জবাব েদন আoয়ামী লীগ সভাপিত। িতিন
বেলন, দলীয় aিনয়ম হেল তার িব েd বয্বsা েনেবন pধানমntী। আপনার (eমিপর) েকােনা aিভেযাগ
থাকেল pধানমntীর কােছ জানান। সেmলেন িবশৃ লা চলেব না। e সময় িতিন pধানমntীেক জিড়েয় eকিট
েবফাঁস কথা  বেল েফেলন। eর  েজের  eমিপ েমাহনপnীরা  েসামবার  সকাল  10টায় িশবপুর  কেলজেগেট
মানববnন  o  িবেkাভ  সমােবশ  কেরেছন  uপেজলা  আoয়ামী  লীগ  o  সহেযাগী  সংগঠেনর  eকাংেশর
েনতাকমর্ীরা।  মানববnন  o  িবেkাভ  সমােবেশ  uপেজলা  আoয়ামী  লীেগর  সভাপিত  o  uপেজলা
েচয়ারময্ােনর বিহ ার দািব কেরন। মানববnন o িবেkাভ সমােবেশর েরশ না কাটেতi eমিপ েমাহেনর
িব েd বkবয্ িবকৃত করার aিভেযাগ eেন সংবাদ সেmলন কেরন uপেজলা আoয়ামী লীেগর সভাপিত।
সংসদ সদসয্ জিহ ল হক ভূঞা েমাহন বেলন, e ধরেনর বkবয্ যার মুখ েথেক আেস তার দলীয় পেদ
থাকার ৈনিতক aিধকার থােক না। েস kমা না েচেয় uেlা আবার িনেজর বkবয্ খ ন করেছ। দলীয়
শৃ লাভে র  কারেণ  সভাপিত  হা নুর  রিশেদর  িব েd  দলীয়  বয্বsা  েনয়ার  জনয্  দলীয়  হাiকমােnর
কােছ  aিভেযাগ  জানােনা  হেয়েছ।  eমন  ৈনিতকতািববিজর্ ত  বয্িkেক  দল  েথেক  বিহ ার  করার  দািব
জানািc। হা নরু রশীদ খান বেলন, আিম কী পাগল। না unাদ। েয pধানমntীেক িনেয় k িচপূণর্ বkবয্
েদব? েশখ হািসনা আমােদর েনতা। দেলর মািলক। সােবক sতnt eমিপ িসরাজ েমাlােক িনেয় যিদ eমিপর

  নরিসংদী pিতিনিধ
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েকােনা aিভেযাগ থােক, েসটা pধানমntীর কােছ জানােত পােরন। দলীয় সেmলেন eেস িবশৃ লা করার
দরকার  িক? eমিপ  সেmলেনর  পিরেবশ  ন  কেরেছ।  আর  eখন  যা  করেছ  তা  সmূণর্  ষড়যnt।  সংবাদ
সেmলেন uপিsত িছেলন শামসুল আলম ভূঞা রািখল, তাপসী রােবয়া, খnকার eিলস, রােসল আহেমদসহ
দলীয় েনতাকমর্ীরা।
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