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পরী ায় জািলয়ািত

াফ িরেপাটার, নরিসংদী ॥ িবএ পরী ায় জািলয়ািতর আ য় িনেয় দেলর নাম ু  করায় নরিসংদীর সংরি ত
নারী আসেনর সংসদ সদ  (এমিপ) তামা া সরাত বুবলীেক সংগঠন থেক বিহ ার কেরেছ জলা আওয়ামী লীগ।
এছাড়া জলা আওয়ামী লীেগর মিহলািবষয়ক স াদক পদ থেক তােক অপসারণ করা হেয়েছ। বার স ায়
নরিসংদীর মেনাহরদী উপেজলার গাতািশয়ায় িশ ম ী এ াডেভােকট ল মিজদ মাহমদু মায়ূেনর বাগানবািড়েত
অ ি ত দলীয় বিধত সভায় এই িস া  নয়া হয়।

জলা আওয়ামী লীেগর সভাপিত মাহা দ নজ ল ইসলাম হী র সভাপিতে  বিধত সভায় ধান অিতিথ িহেসেব
উপি ত িছেলন, িশ ম ী এ াডেভােকট ল মিজদ মাহমদু মায়ূন। এ সময় অ া েদর মেধ  উপি ত িছেলন,
নরিসংদী-২ আসেনর সাংসদ ডাঃ আেনায়া ল আশরাফ খান দীিলপ, নরিসংদী-৩ আসেনর সাংসদ জিহ ল হক
ভইূয়া মাহন, জলা আওয়ামী লীেগর সাধারণ স াদক জলা পিরষেদর চয়ারম ান আব ল মিতন ভইূয়া, নরিসংদী
পৗরসভার ময়র কাম ামান কাম ল ও মাধবদী পৗরসভার ময়র মাশাররফ হােসন ধান মািনক মখু।

মাহা দ নজ ল ইসলাম হী  (বীর তীক) বেলন, বিহ ােরর িস া  নয়া হেয়েছ। ক েক অবগত করার িস া
নয়া হেয়েছ। পরী ায় জািলয়ািতর আ য় িনেয় দশ ও িবেদেশ সংবােদর িশেরানাম হেয়েছ। এেত বাংলােদেশর ও

আওয়ামী লীেগর নাম চরমভােব ু  হেয়েছ। সজ  তার িবষেয় ব ব া নয়ার জ  ক  থেক আমােদর
জানােনা হেয়েছ।

পরী ায় জািলয়ািতর আ য় িনেয় দেলর নাম ু  করায় জলা আওয়ামী লীেগর মিহলািবষয়ক স াদক পদ থেক
অপসারণ ও দল থেক বিহ ার করা হেয়েছ। আর সংসদ সদে র িবষেয় সটা দলীয় সভােন ী ও ধানম ী শখ
হািসনা িস া  িনেবন।

স ত, এমিপ ববুলী ২০১১ সােল স াসী হামলায় িনহত নরিসংদী পৗরসভার তৎকালীন ময়র ও জলা আওয়ামী
লীেগর সাধারণ স াদক লাকমান হােসেনর ী। একাদশ সংসদ িনবাচেনর আেগ িনবাচন কিমশেন জমা দয়া
হলফনামা অ যায়ী, ববুলী  এইচএসিস পাস। তেব িনেজর িশ াগত যাগ তা বািড়েয় িনেত িতিন বাউিবর িবএ
কােস ভিত হন। ববুলী ঢাকায় থাকেলও তার হেয় নরিসংদীেত অ েদর িবএ পরী া দয়ার িবষয়িট উেঠ আেস

গণমাধ েমর খবের। এই ঘটনায় ববুলীেক সব পরী া  ও রিজে শন বািতল কের ায়ীভােব বিহ ার কেরেছ
বাংলােদশ উ ু  িব িবদ ালয় (বাউিব) কতৃপ ।
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