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কাশ : ০৫ িডেস র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

চ াম-৮ আসেনর উপিনবাচেন ক হে ন আওয়ামী  লীেগর াথী- এ  িনেয় চলেছ নানা  আেলাচনা।
িনবাচন কিমশন ঘািষত তফিসল অ যায়ী আগামী ১৩ জা য়াির এ আসেন িনবাচন অ ি ত হেব। ৭
িডেস েরর মেধ  আওয়ামী লীেগর াথী িনধারণ হওয়ার স াবনা রেয়েছ।

আওয়ামী লীেগর িবিভ  েরর নতাকমীেদর সে  আলাপ কের জানা গেছ, ত াগী কাউেক যিদ মেনানয়ন
দয়া হয় স ে  চ ােম আওয়ামী লীেগর ঃসমেয়র কা াির,  সােবক বাসীকল াণ  ও বেদিশক

কমসং ানম ী ল ইসলাম িবএসিস রেয়েছন আেলাচনার শীেষ।

সংি রা বলেছন,  যিদ জােটর শিরক দল জাসদেক আসনিট ছেড় দয়া হয় স ে  য়াত মঈন
উ ীন খান বাদেলর ী সিলনা বাদেলর দলীয় মেনানয়ন পাওয়ার স াবনা রেয়েছ।

এ ছাড়া চ াম দি ণ জলা আওয়ামী লীেগর সভাপিত মাছেলম উি ন আহেমদ, নগর আওয়ামী লীেগর
সােবক কাষাধ  ও চ াম  উ য়ন  কতৃপে র সােবক চয়ারম ান  আব চ  ছালাম,  নগর আওয়ামী
লীেগর সাংগঠিনক স াদক নামান আল মাহমদু, আওয়ামী লীগ নতা ও ল ইসলাম িবএসিসর বড়
ছেল িবিশ  িশ পিত মিুজবরু রহমান, চ াম দি ণ জলা ছা লীেগর সােবক সভাপিত আব ল কােদর
জনসহ অেনেকই রেয়েছন মেনানয়ন ত াশীর তািলকায়। তারা নানাভােব কে র সে  যাগােযাগ র া
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ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।

কের চেলেছন। মেনানয়ন পেত দৗড়ঝাঁপ করেছন।

২০০৮ সাল থেক পরপর িতনবার এ আসেন ‘ নৗকা’ তীক িনেয় জয়লাভ কেরিছেলন জাসেদর কাযকরী
সভাপিত ও মহােজাট াথী মঈন উ ীন খান বাদল। তেব এবার মহােজাট নয়, িনজ দল থেকই াথী
চায় আওয়ামী লীগ। দলীয় াথী িহেসেব উপিনবাচেন সােবক ম ী ল ইসলাম িবএসিসেকই দখেত
চান এখানকার অিধকাংশ ভাটার। চ াম আওয়ামী লীেগ ত াগী ও পির  নতা িহেসেব ল ইসলাম
িবএসিসর উ ল ভাবমিূত রেয়েছ। এ কারেণ িতিনই এ আসেন দলীয় মেনানয়ন পাওয়ার যাগ  বেল মেন
করেছন সংি রা।

২০০৮ সােল চ াম-৯ ( কােতায়ািল) আসন থেক িনবাচন কের িবপুল ভােট জয়ী হন নগর আওয়ামী
লীেগর সহসভাপিত ল ইসলাম িবএসিস। িবএনিপর াথী  শাম ল আলমেক ৩৫ হাজােররও বিশ
ভােট হািরেয় িতিন জয়লাভ কেরন। বীণ এই আওয়ামী লীগ নতােক মি সভায় রাখা হেব- এমনিট

আেলাচনায় থাকেলও শষ পয  রাখা হয়িন।

২০১৪  সােল  মহােজােটর  ােথ  কে র  অ েরােধ  এ  আসনিট  জাতীয়  পািটর  িসিডয়াম  সদ
িজয়াউ ীন আহেমদ বাবলেুক ছেড় িদেয় ত াগ ীকার কেরন। তেব এ ময়ােদর মাঝামািঝেত এেস ল
ইসলাম িবএসিসেক টকেনাে ট কাটায় বাসীকল াণ ও বেদিশক কমসং ানম ী করা হয়। সূ  জানায়,
িবএসিস ম ী থাকাকালীন সাফল  দখান।

মালেয়িশয়া,  বাই,  সৗিদ আরবসহ িবিভ  দেশর ব  থাকা মবাজার উ ু  করার ব ব া  কেরন।
বাংলােদেশর জ  ীলংকা,  আি কান দশ- িস- শল, মিরশাসসহ কেয়কিট দেশর মবাজার উ ু
করেত চিু  স াদন কেরন। অে িলয়ায় মশি  রফতািনরও ি য়া  কেরন িতিন।

সূ  জানায়, ২০০৮ সােল িবএনিপ থেক নগরীর য পূণ আসনিট উ ার কেরিছেলন ল ইসলাম
িবএসিস, সই আসনিট মহােজােটর ােথ একবার বাবলেুক, দেলর ােথ একবার নওেফলেক ছেড় দন।
এই ত ােগর কারেণ এ আসনিটেত উপিনবাচেন ল ইসলাম িবএসিসেক মেনানয়ন দয়া উিচত বেল
মেন কেরন সংি রা। এ আসেনই ল ইসলাম িবএসিসর বািড়। এখােন িতিন গেড় তুেলেছন অ ত
২০িট িশ া িত ান। তার িবশাল কমী বািহনী রেয়েছ।

২০০৮ সােল িনেজ কােতায়ািল আসেন িনবাচন করেলও একই সমেয় চা গাঁও- বায়ালখালী  আসেন
মহােজােটর বাদেলর জ  কমী বািহনী ও অথিব  িদেয় সবা কভােব কাজ কেরন ল ইসলাম িবএসিস
ও তার পিরবার। যিদও ল ইসলাম িবএসিস মেনানয়ন পেত আ হী িক না, এ িবষেয় জানেত চাইেল
যগুা রেক অিভমােনর ের িতিন বেলন, আিম িকছু বলব না।

এ আসেন দি ণ জলা আওয়ামী লীগ সভাপিত মাছেলম উি ন আহেমদ মেনানয়ন চাইেছন। িতিন এর
আেগ ’দফা পিটয়া আসন থেক িনবাচন কের পরািজত হন। তার িব ে  রেয়েছ মেনানয়ন বািণজ সহ
নানা  অিভেযাগ।  চউক চয়ারম ান  থাকাকােল  াইওভার  িনমাণ,  ঘটনা,  আবাসন  ক  গেড়  না
তালাসহ নানা কারেণ িবতিকত হন। এ আসন থেক আেরক মেনানয়ন ত াশী নগর আওয়ামী লীেগর

সাংগঠিনক স াদক নামান আল মাহমদু। নতুন মখু িহেসেব িতিন মেনানয়ন চাইেছন। নামান আল
মাহমদু বেলন, ছা  অব া থেকই িতিন রাজনীিত করেছন। এখন নবীন ও নতুন মখু অ ািধকার দয়া
হে ।

অ িদেক মঈন উ ীন খান বাদেলর ী য়াত ামীর এ আসনিটেত িনবাচন করেত চান। মহােজােটর
াথী িহেসেব ামীর িৃত ধের রাখেতই িতিন িনবাচেনর জ  ত বেল জানা গেছ। গত ৭ নেভ র

ভারেত িচিকৎসাধীন অব ায় চা গাঁও- বায়ালখালী আসেনর এমিপ জাসেদর কাযকরী সভাপিত মঈন
উ ীন খান বাদল মারা গেল এ আসনিট শূ  হয়।
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