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জািতর িপতা ব ব ু শখ মিুজবরু রহমান ও শহীদ নরূ হােসনেক িনেয় বফাঁস ম েব র জ  সংসেদ
দািঁড়েয় মা চাইেলন জাতীয় পািটর মহাসিচব ও িবেরাধীদলীয় িচফ ইপ মিশউর রহমান রা া। িতিন
বেলেছন,  ‘আিম  মা  চাি ।  আমার  কিলগরা  আমার  এটা  েন  মা র  দিৃ েত  দখেবন।  আর

ধানম ী আমােক িতম ী বািনেয়েছন, হয়েতা আমার দল মতায় থাকেলও ম ী হেত পারতাম না।’
বধুবার রােত সংসদ অিধেবশেন ি কার ড. িশরীন শারিমন চৗধরুীর দিৃ  আকষণ কের কায ণালী িবিধর
২৭৪ িবিধেত ব ি গত কিফয়ত স িকত ধারায় মিশউর রহমান রা া এ কথা বেলন।

িতিন  বেলন,  ‘২০১৪ সােল  আিম  িতম ীর  দািয়  পালন  কির।  গতকাল  (ম লবার)  অেনক কথা
বেলেছন। আিম মেন কির, তারা আমােক শাসন কেরেছন। আিম একটা ভুল কেরিছ। এজ  আিম নরূ
হােসেনর পিরবােরর কােছ মা চেয়িছ। এিট িনেয় িববিৃতও িদেয়িছ।’

ব ব েুক িনেয় কােনা আপি কর ম ব  কেরনিন দািব কের রা া বেলন, ‘আিম িতম ী থাকেত এই
সংসেদ অেনক কথা বেলিছ। এই সংসেদ দািঁড়েয় অজ বার জয়বাংলা,  জািতর িপতা বেলিছ। জািতর
িপতা িনেয় যিদ আিম কােনারকম ভুল বেল থািক,  তার জ  মা াথী।  িনঃশত  মা চাি ।’  িতিন
বেলন, ‘আমরা ২০১৪ সােল মহােজােটর সে  িনবাচন কেরিছ। শাজাহানসহ আিম সারা দেশ পিরবহন
সচল  রাখার  জ  কাজ  কেরিছ।  ১৮  িদন  আমরা  হিলক ােরর  মেধ  িছলাম।  ধানম ীেক  আিম
স াসবাদ- নীিতবাজ বিলিন। বেলিছ, িব িজৎ হত া, জলহত ার িবচার হেয়েছ। ক ািসেনারও িবচারও
হেয়েছ।  ১৯৯০  সােলর  পের  খােলদা  িজয়ার  সময়  কৃষক  হত ার  কথা,  এ শ  আগ  তৎকালীন
িবেরাধীদলীয় নতােক হত ার জ  েনড হামলার কথা বেলিছ। এর রকডও আেছ। তারপরও ভলু
করেল িনঃশত মা চাি । যারা কিলগ আেছন, মা র দিৃ েত দখেবন।’

অৈবধ এমিপর এমন ব ব  িবিচ  ব াপার নয় -কামাল : এরশােদর রাচারিবেরাধী আে ালেন শহীদ
জাতীয়  বীর নরূ  হােসনেক ‘ নশােখার’  বেল  কটা  করায়  মিসউর রহমান  রা ার  কড়া  সমােলাচনা
কেরেছন গণেফারােমর সভাপিত ও জাতীয় ঐক ে টর আ ায়ক ড.  কামাল হােসন। িতিন বেলেছন,

রাচারী এরশােদর অ সারী ভাটারিবহীন িনবাচেনর সংসদ সদ , বতমান অৈবধ সংসদ সদ  রা ার
কােছ শহীদ নরূ হােসেনর ব াপাের এ ধরেনর ব ব  িবিচ  কােনা ব াপার নয়। জনগণই ঐক ব ভােব
ভিব েত এ ধরেনর রাচারী  আচরণ ও কমকাে র জবাব দেব। বধুবার এক িববিৃতেত ড.  কামাল
হােসন এ কথা বেলন। িতিন বেলন, আিম রা ার এ অেশাভন ব েব র িন া জানাই।

রা ােক আইিন নািটশ : শহীদ নরূ হােসনেক িনেয় আপি কর ব ব  দয়ায় মিসউর রহমান রা ােক
আইিন নািটশ পাঠােনা  হেয়েছ। এেত রা ােক িনঃশত  মা চাওয়ার দািব  জানােনা  হেয়েছ।  না  হেল
আইনগত  ব ব া  নয়া  হেব  বেল  উে খ  করা  হেয়েছ।  ম লবার  রিজি  ডাকেযােগ  ি মেকােটর
আইনজীবী ও মানবািধকার নতা অ াডেভােকট জড আই খান পা া আইিন নািটশিট পািঠেয়েছন।

রংপুের পিরবহন  ধমঘেটর  মিক :  রংপুর বু েরা  জানায়,  মিসউর  রহমান  রা ােক ৭২  ঘ ার মেধ
ফতােরর আলিটেমটাম িদেয়েছ সড়ক পিরবহন িমক ফডােরশন রংপুর িবভাগীয় কিমিট। তা না হেল

রংপুর িবভােগ অিনিদ কােলর পিরবহন ধমঘেটর ডাক দয়া হেব বেল তারা মিক িদেয়েছ। বধুবার রংপুর
স াব  চ ের আেয়ািজত মানবব ন থেক সংগঠেনর রংপুর িবভাগীয় সাধারণ স াদক ও রংপুর

মহানগর জাতীয় িমক লীেগর সাধারণ স াদক আব ল মিজদ এ ঘাষণা দন। মানবব েন িবআরিব

  সংসদ িরেপাটার
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েপর চয়ারম ান িসএম সািদকসহ িবিভ  িমক সংগঠেনর নতারা ব ব  দন। পের একই দািবেত
স াব চ র থেক িবে াভ িমিছল বর করা হয়।

মঠবািড়য়ায় মানবব ন : মঠবািড়য়া (িপেরাজপুর) িতিনিধ জানান, নরূ হােসনেক িনেয় মিশউর রহমান
রা ার  অবমাননাকর  ব েব র  িতবাদ  ও  িবচার  দািবেত  মানবব ন  ও  িতবাদ  সমােবশ  অ ি ত
হেয়েছ। বধুবার শহীদ নরূ হােসন িৃত পিরষদ ও জােগা ল  নরূ হােসন সংগঠেনর উেদ ােগ মঠবািড়য়া
শহীদ িমনার সমেনর সড়েক এ কমসিূচেত নরূ হােসেনর ােমর সংগঠন শহীদ নরূ হােসন িৃত পিরষদ
ও শহীদ নরূ হােসন চ র ও সরকাির কেলজ ছা লীগ সংহিত জানায়। মঠবািড়য়া স াব সভাপিত
মা. জািহদ উি ন পলােশর সভাপিতে  িতবাদ সমােবেশ ব ব  দন- মিু েযা া মা ফা শাহ আলম
লাল, আওয়ামী লীগ নতা এমা ল হক খান, আিরফ উল হক, উপেজলা ভাইস চয়ারম ান আিরফরু

রহমান িসফাত, শহীদ নরূ হােসেনর চাচােতা ভাই নূ ল ইসলাম মখু।
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