৭০ বছের
লীগ

পদার্পণ

করল

আওয়ামী

েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : ২৩ জুন শিনবার। বাংলােদশ আওয়ামী লীেগর প্রিতষ্ঠাবার্িষকী।
১৯৪৯ সােল পুরেনা ঢাকার ঐিতহ্যবাহী েরাজ গার্েডেন প্রিতষ্িঠত
মুক্িতযুদ্েধর েনতৃত্ব দানকারী দলিট ৭০ বছের পদার্পণ করল ।
১৯৪৯ সােলর এিদেন প্রিতষ্িঠত এ দলিট বাংলােদেশর স্বাধীনতা ও
মুক্িতযুদ্ধসহ
প্রিতিট
গণতান্ত্িরক,
রাজৈনিতক
ও
সামািজক
আন্েদালেন েনতৃত্ব িদেয় এেদেশর গণমানুেষর সংগঠেন পিরণত হয়।
এ িবেশষ িদনিটর সঙ্েগ এবার েযাগ হেত চেলেছ একিট নতুন মাত্রা। আজ
উদ্েবাধন হেব দলিটর ১০তলা সুরম্য িনজস্ব কার্যালেয়র। নবিনর্িমত
এই কার্যালয় ভবন উদ্েবাধন করেবন প্রধানমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগ
সভাপিত েশখ হািসনা।
িদবসিট যথাযথ মর্যাদায় পালন উপলক্েষ আওয়ামী লীগ িবেশষ কর্মসূিচ
গ্রহণ কেরেছ। কর্মসূিচর মধ্েয রেয়েছ সকাল ৯ টায় ধানমন্িডস্থ
বঙ্গবন্ধু ভবন প্রাঙ্গেণ বঙ্গবন্ধুর প্রিতকৃিতেত পুষ্পার্ঘ্য
িনেবদন, সকাল ১০টায় ২৩ বঙ্গবন্ধু এিভিনউস্থ েকন্দ্রীয় কার্যালেয়র
সামেন জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্েতালন এবং সংগঠেনর নবিনর্িমত
কার্যালয় ভবন উদ্েবাধন।
আওয়ামী লীেগর সভাপিতমণ্ডিলর সদস্য েমাহাম্মদ নািসম বেলন, ‘আওয়ামী
লীগ শুধু েদেশর পুরেনা ও সর্ববৃহৎ রাজৈনিতক দলই নয়, এিট হচ্েছ
গণতন্ত্র ও অসাম্প্রদািয়ক ভাবাদর্েশর মূলধারাও। প্রিতষ্ঠা েথেক
শুরু কের এ পর্যন্ত নানা আন্েদালন-সংগ্রােমর মধ্য িদেয় আওয়ামী
লীগ আমােদর সমাজ-রাজনীিতর এ ধারােক িনরবচ্িছন্নভােব এিগেয়
িনচ্েছ।’
স্বাস্থ্যমন্ত্রী বেলন, ‘বাংলােদশ আওয়ামী লীগ েদেশর অন্যতম
পুরেনা, অসাম্প্রদািয়ক, সর্ববৃহৎ ও বাঙািলর জাতীয় মুক্িতর
সংগ্রােম
েনতৃত্বদানকারী
রাজৈনিতক
দল।
আর
অসাম্প্রদািয়ক
বাংলােদেশর গড়ার কাজ প্রথম শুরু কেরন জািতর িপতা বঙ্গবন্ধু েশখ
মুিজবুর রহমান।’

জনপ্রশাসন মন্ত্রী ৈসয়দ আশরাফুল ইসলাম এ দলিটেক েদেশর অন্যতম
প্রাচীন সংগঠন িহেসেব আখ্যািয়ত কের বেলন, ‘ভাষা, স্বাধীকার,
গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা অর্জেন মেহাত্তম েগৗরেব অিভিষক্ত আওয়ামী
লীেগর সাত দশেকর অিভযাত্রায় শান্িত, সমৃদ্িধ ও িদন বদেলর লক্ষ্েয
অিবচল বাঙািল জািতর মুক্িতর িদশাির।’
ইিতহাসিবদ, েলখক ও েলাক সািহত্িযক শামসুজ্জামান খান এই দলেক
মূল্যায়ন কের বেলেছন, ‘আওয়ামী লীগ ‘পািকস্তান’ নােমর অৈবজ্ঞািনক
এবং েভৗেগািলক ও নৃতাত্ত্িবকভােব এক উদ্ভট রাষ্ট্েরর পূর্ব
বাংলার বাঙািল জনেগাষ্ঠী ও অন্যান্য ক্ষুদ্র জািতসত্তােক
অবজ্ঞায়, অবেহলায় ও ঔপিনেবিশক কায়দায় েশাষণ-পীড়ন-দমন ও ‘দািবেয়
রাখা’র িবরুদ্েধ লাগাতার প্রিতবাদ, প্রিতেরাধ এবং গণসংগ্রােমর
মধ্যিদেয় গেড় ওঠা িবপুল জনপ্িরয় একিট রাজৈনিতক দল। এই দেলর েনতাকর্মীেদর
ত্যাগ-িতিতক্ষা
ও
অঙ্গীকারদীপ্ত
সংগ্রামী
ভূিমকা
ইিতহাসিবিদত।’
িবিশষ্ট

অর্থনীিতিবদ

ড.

িবনায়ক

েসন

বেলন,

‘এ

দলিটর

সভাপিত

প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা জািতেক সফলতার নতুন পথ
েদেশর টাকায় পদ্মােসতু িনর্মাণ শুরু করার সুবােদ

েদিখেয়েছন,
বাংলােদেশর

মর্যাদা আন্তর্জািতকভােব সৃষ্িট
জািতেত রূপান্তিরত হেয়িছ।’

মর্যাদাশীল

কেরেছ

এবং

আমরা

পুরেনা ঢাকার ঐিতহ্যবাহী েরাজ গার্েডেন আওয়ামী মুসিলম লীগ নােম
এই দেলর আত্মপ্রকাশ ঘটেলও পের শুধু আওয়ামী লীগ নাম িনেয়
অসাম্প্রদািয়ক সংগঠন িহেসেব িবকাশ লাভ কের।
প্রিতষ্ঠার পর েথেকই এ েদেশ পািকস্তািন সামিরক
অত্যাচার-িনর্যাতন ও েশাষেণর িবরুদ্েধ
অগ্রণী ভূিমকা পালন কেরেছ এ দলিট।

সকল

শাসন,

জুলুম,

আন্েদালন-সংগ্রােম

১৯৫২ সােলর ভাষা আন্েদালন, ১৯৫৪ সােলর যুক্তফ্রন্ট িনর্বাচন,
আইয়ুেবর সামিরক শাসন-িবেরাধী আন্েদালন, ১৯৬৪ সােলর দাঙ্গার পর
সাম্প্রদািয়ক সম্প্রীিত প্রিতষ্ঠা, ১৯৬৬ সােলর ছয় দফা আন্েদালন ও
১৯৬৯ সােলর গণঅভ্যুত্থােনর পথ েবেয় জািতর জনক বঙ্গবন্ধু েশখ
মুিজবুর রহমােনর েনতৃত্েব আওয়ামী লীেগর ২৪ বছেরর আেপাষহীন
সংগ্রাম-লড়াই এবং ১৯৭১ সােলর নয় মােসর মুক্িতযুদ্ধ তথা সশস্ত্র
জনযুদ্েধর মাধ্যেম বাংলােদশ প্রিতষ্ঠা লাভ কের।
ওই বছেরর ১৬ িডেসম্বর চূড়ান্ত িবজয় অর্জেনর মধ্যিদেয় প্রিতষ্িঠত

হয় বাঙািলর হাজার বছেরর লািলত স্বপ্েনর ফসল স্বাধীন-সার্বেভৗম
বাংলােদশ।
পঁচাত্তের বঙ্গবন্ধুেক সপিরবাের হত্যার মধ্য িদেয় আওয়ামী লীগেক
ইিতহাস েথেক মুেছ েফলার ব্যর্থ েচষ্টা হেলও দীর্ঘ একুশ বছর লড়াই
সংগ্রােমর মাধ্যেম ১৯৯৬ সােলর িনর্বাচেন দলিটর প্রধান েশখ
হািসনার েনতৃত্েব জয়ী হেয় ২৩ জুন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় িফের আেস।
২০০১ এবং ২০০৭ সােলর ১১ জানুয়ািরর পর আর এক দফা িবপর্যয় কািটেয়
২০০৮ সােলর ২৯ িডেসম্বর িনর্বাচেন িতন-চতুর্থাংশ আসেন িবজয়ী হেয়
আবােরা রাষ্ট্র পিরচালনার দািয়ত্ব পায় এই দলিট। পরবর্তীেত ২০১৪
সােলর ৫ জানুয়ািরর সাধারন িনর্বাচেন িবজয়ী হেয় বাংলােদেশর
ইিতহােস টানা দুই েময়ােদ সরকার পিরচালনা করেছ।
আওয়ামী লীেগর সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পিরবহন ও েসতুমন্ত্রী গতকাল
শুক্রবার এক িববৃিতেত দেলর েগৗরেবাজ্জ্বল ৬৯ বছর পূর্িতেত গৃিহত
কর্মসূিচ পালেনর জন্য আওয়ামী লীগ, সহেযাগী ও ভ্রাতৃপ্রিতম
সংগঠেনর সব েজলা, উপেজলাসহ সকল স্তেরর েনতা-কর্মী, সমর্থকেদর
প্রিত আহ্বান জািনেয়েছন।
িনউজিবিড৭১/আ/২৩ জুন ,২০১৮

‘দেলর ইেমজ ড্যােমজ করেবন না’
: েসতুমন্ত্রী
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : দলীয় েনতাকর্মীেদর উদ্েদেশ আওয়ামী লীেগর সাধারণ সম্পাদক
ওবায়দুল কােদর বেলেছন, িনেজেদর মধ্েয অসুস্থ প্রিতেযািগতা কের
দেলর ইেমজ ড্যােমজ করেবন না, দেলর ভাবমূর্িত নষ্ট করেবন না।
শিনবার
আওয়ামী
লীেগর
িবেশষ
বর্িধত
সভায়
দেলর
মেনানয়ন
প্রত্যাশীেদর উদ্েদেশ িতিন একথা বেলন।েবলা ১১টায় আওয়ামী লীগ
সভাপিত ও প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনার সরকাির বাসভবন গণভবেন এ সভা
শুরু হয়।

সভায়
সভাপিতত্ব
কেরন
বাংলােদশ
প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা।

আওয়ামী

লীেগর

সভাপিত

ও

এসময় িতিন বেলন, প্রার্থী হওয়ার েযাগ্যতা থাকেল অবশ্যই হেবন।
আপনােদর এিসআর জমা আেছ। দলীয় সভাপিতর হােত ছয় মাস পরপর এিসআর
আসেছ। িশগিগরই আেরকিট জিরপ িরেপার্ট আসেব। দল েহাক বা েজাট েহাক
আমরা জনগেণর কােছ গ্রহণেযাগ্য ও উইেনবল প্রার্থী মেনানয়ন েদেবা।
ওবায়দুল কােদর বেলন, বাংলােদশ, মুক্িতযুদ্ধ এবং স্বাধীনতােক
বাঁচােত হেল আওয়ামী লীগেক বাঁচােত হেব। বাংলােদশ এখন আর িভখািরর
েদশ নয়, মর্যাদার েদশ। িডেসম্বের বাংলােদেশ আওয়ামী লীগ আেরকিট
িবজয় িছিনেয় আনেব। ঐক্যবদ্ধ অওয়ামী লীগেক েকউ েঠকােত পারেব না।
সভায় আওয়ামী লীেগর কার্যিনর্বাহী কিমিট, প্েরিসিডয়াম, উপেদষ্টা
পিরষেদর সদস্য, সংসদ সদস্য, িবিভন্ন অঙ্গ ও সহেযাগী সংগঠেনর
সভাপিত সাধারণ সম্পাদক ছাড়াও িবিভন্ন েজলা, উপেজলা ও ইউিনয়েনর
সভাপিত, সাধারণ সম্পাদক ও দফতর সম্পাদকরা উপস্িথত িছেলন।
িনউজিবিড৭১/আ/২৩ জুন ,২০১৮

িনর্বাচেন আ. লীেগর অবস্থান
ভােলা, আশা কির জয়ী হেব :
এরশাদ
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : আসন্ন িসিট করেপােরশন িনর্বাচন প্রসঙ্েগ জাতীয় পার্িটর
েচয়ারম্যান হুেসইন মুহম্মদ এরশাদ বেলেছন, িনর্বাচেন আওয়ামী লীেগর
অবস্থান ভােলা। আশা কির তারা জয়ী হেব। কিমশন বারবার বলেছ
িনর্বাচন সুষ্ঠু হেব। তেব িনর্বাচন না হওয়া পর্যন্ত িকছু বলা
যােব না। আশা করিছ সুষ্ঠু ও িনরেপক্ষ িনর্বাচন হেব।
শুক্রবার দুপুের রংপুর সার্িকট হাউেজ সাংবািদকেদর সঙ্েগ আলাপকােল
িতিন এসব কথা বেলন।

সারােদেশ চলমান মাদকিবেরাধী অিভযান প্রসঙ্েগ জাপা েচয়ারম্যান
বেলন, রাজপ্রাসাদ সব খািল, রাজারা েনই। কারা মাদক ব্যবসা কের
েসটা সবাই জােন, িকন্তু তারা এখােন েনই। এখন চুেনাপুঁিটেদর মারা
হচ্েছ।
এ সময় সরকােরর সহেযাগী হেয়ও তােদর িবরুদ্েধ েকন কথা বেলন?
সাংবািদকেদর এমন প্রশ্েনর উত্তের এরশাদ বেলন, আমরা েতা িবেরাধী
দেলর। সরকােরর িবরুদ্েধ কথা বলাই েতা আমােদর কাজ। তেব েয অিভযান
শুরু হেয়েছ তা সফল েহাক, আমরা তাই চাই। মাদক দমন করা প্রেয়াজন।
িতিন আরও বেলন, মাদক আমােদর সমাজেক ধ্বংস কের িদেয়েছ। তাই
অিভযােন িকছু েলাক যিদ মারাও যায়, েসটা গ্রহণ করা উিচত সকেলর।
তেব িবনা িবচােরর মৃত্যু আিম সমর্থন কির না।
আলাপকােল সাংবািদকরা িবএনিপ েচয়ারপারসন েবগম খােলদা িজয়ার
িচিকৎসা প্রসঙ্েগ জানেত চাইেল এরশাদ বেলন, হাসপাতাল িনর্ধারণ কের
েদয়া িঠক না। েযেহতু খােলদা িজয়ার স্বামী েসনাবািহনীেত িছেলন।
খােলদা িজয়া েসনা পিরবােরর একজন সদস্য িহেসেব িসএমএইচ-এ বা
িপিজেতও েযেত পােরন। আিমও ৬ বছর েজেল িছলাম। হাসপাতাল েতা দূেরর
কথা, িচিকৎসেকর মুখ পর্যন্ত েদখেত েদয়া হয়িন আমােক। ওরা েচেয়িছল
আিম েযন মের যাই। আল্লাহ আমােক রক্ষা কেরেছন।
এ

সময়

জাতীয়

পার্িটর

মহাসিচব

এিবএম

রুহুল

আিমন

হাওলাদার,

প্েরিসিডয়াম সদস্য িজয়াউদ্িদন আহমদ বাবলু ও েমজর (অব) খােলদ
আখতার, রংপুর মহানগর জাতীয় পার্িটর সাধারণ সম্পাদক এসএম ইয়ািসর,
েজলা জাপার সাধারণ সম্পাদক ফকরুজ্জামান জাহাঙ্গীর, যুগ্ম সম্পাদক
হাজী আব্দুর রাজ্জাক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শািফউল ইসলাম শািফ,
সাংগঠিনক সম্পাদক মুন্িস আব্দদুল বারী, শািমম িসদ্িদকী, প্রচার
সম্পাদক মিমনুল ইসলাম িরপন ও স্থানীয় েনতাকর্মীরা উপস্িথত িছেলন।
এর আেগ ঢাকা েথেক িবমানেযােগ ৈসয়দপুের অবতরণ কেরন এরশাদ। পের সড়ক
পেথ রংপুর সার্িকট হাউেস এেস েপৗঁছােল দলীয় েনতাকর্মীরা তােক ফুল
িদেয় শুেভচ্ছা জানান।
িনউজিবিড৭১/আর/ ২২ জুন , ২০১৮

তােরক রহমােনর আেয়র উৎস জুয়া :
দীপু মিন
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : িবএনিপর ভারপ্রাপ্ত েচয়ারম্যান তােরক রহমােনর আেয়র উৎস
‘জুয়া’ বেল দািব কেরেছন আওয়ামী লীেগর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও
সংসদ সদস্য ডা. দীপু মিন। ট্যাক্স খিতয়ােন েদয়া সম্পেদর িববরেণ
তােরক রহমান এমনিটই উল্েলখ কেরেছন বেল জানান দীপু মিন।
বুধবার জাতীয় সংসেদ প্রস্তািবত ২০১৮-১৯ অর্থবছেরর বােজেটর ওপর
সাধারণ আেলাচনায় অংশ িনেয় দীপু মিন এমন কথা বেলন।
িতিন বেলন, তার স্ত্রী ও কন্যার সম্পেদর েয পাহাড়, এর উৎস িক?
এসব েতা েদেশর সম্পদ লুট ও দুর্নীিত কেরই ৈতির। িবশ্েবর িবিভন্ন
দুর্নীিত িবেরাধী সংস্থা েয িরেপার্ট িদেয়েছ তােত এসব দুর্নীিতর
তথ্য উেঠ এেসেছ। এসব সম্পদ আিম েদেশ েফরৎ আনার জন্য সরকােরর কােছ
অনুেরাধ জানাই।
সােবক এ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বেলন, িবএনিপ এমনই একিট দল যার জন্ম
অৈবধভােব, ক্ষমতায়ও িবএনিপ অৈবধভােব এেসেছ।
আওয়ামী
লীেগর
এ
েনতা
বেলন,
তােরক
রহমােনর
মেতা
একজন
দুর্নীিতবাজেক েদেশ িফিরেয় আনেত চাই। তার পাচার করা সম্পদ েদেশর
জনগেণর, তাই তার সম্পদও েদেশ িফিরেয় আনার উদ্েযাগ িনেত বন্ধু
েদশগুেলার প্রিত আহ্বান জানান িতিন।
খােলদা িজয়া প্রসঙ্েগ দীপু মিন বেলন, তার দুর্নীিত আদালেত
প্রমািণত হওয়ায় িতিন দণ্িডত আসািম। তার মুক্িতর দািবেত িবএনিপ
আন্েদালন করেছ, িনর্বাচেন অংশ গ্রহেণর দািব জানাচ্েছ, যা
হাস্যকর। েকননা, িবএনিপ অৈবধভােব ক্ষমতায় এেস তা ৈবধ কেরেছ। অৈবধ
সম্পদ বািনেয়েছ, তা রক্ষা ও প্রিতষ্িঠত করার জন্য আবারও ক্ষমতা
দখল করেত চাইেছ। দুর্নীিত করা ও তা রক্ষার জন্যই িবএনিপর জন্ম
এবং তােদর আন্েদালন সংগ্রাম।

আন্তর্জািতক িবষেয় ড. দীপু মিন বেলন, সম্প্রিত যুক্তরাষ্ট্র
ৈবশ্িবক জলবায়ু অিভঘােতর ক্ষয়-ক্ষিতিবষয়ক আন্তর্জািতক েফারাম
েথেক িনেজেদর সের দাঁড়ােনার েঘাষণা িদেয়েছ। তারা অর্থ িদেত রািজ
নয় বেল জািনেয়েছ। তারা ইসরাইেলর পক্ষ িনেয়েছ। যুক্তরাষ্ট্েরর এ
েঘাষণা আমােদর হতাশ কেরেছ। কথায় বেল ‘রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়
উলুখাগড়ার প্রাণ যায়।’
মাদেকর ভয়াবহতার িবষেয় িময়ানমােরর সমােলাচনা কের দীপু মিন বেলন,
আমরা বহুবার িময়ানমােরর সঙ্েগ আেলাচনা কেরিছ। িকন্তু তারা তােত
কান িদচ্েছ না, সহেযািগতা করেছ না। যার ফেল েস েদশ েথেক এখেনা
ইয়াবাসহ নানা ধরেনর মাদক আসেছ।
দীপু মিন বেলন, েয েদেশর প্রধানমন্ত্রী (েশখ হািসনা) েদেশর
উন্নয়েন িনেবিদত প্রাণ, েদশ প্েরিমক, েস েদশেক েকউ দাবােয় রাখেত
পারেব না
িনউজিবিড৭১/আ/২১ জুন ,২০১৮

৩ িসিটেত আ’ লীেগর ১০ প্রার্থী
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা
:
েঘািষত
িতন
িসিট
করেপােরশেনরিনর্বাচেন
েময়র
পেদপ্রিতদ্বন্দ্িবতা করেত আওয়ামী লীেগর দলীয় মেনানয়নপত্র িনেয়েছন
১০ জন। বুধবার (২০ জুন) রাত পর্যন্ত বিরশােল পাঁচজন, িসেলেট
চারজন ও রাজশাহীেত একজন মেনানয়ন ফরম তুেলেছন।
রাজশাহী েথেক একমাত্র প্রার্থী িহেসেব মেনানয়ন ফরম জমা েদন
রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীেগর সভাপিত ও সােবক েময়র এইচ এম
খায়রুজ্জামান িলটন। ওই িসিটেত আর েকউ মেনানয়ন ফরম েতােলনিন।
মেনানয়ন ফরম জমা েদওয়ার পর খায়রুজ্জামান গণমাধ্যমেক বেলন,
‘রাজশাহী মহানগর কিমিট ৈবঠেকর মাধ্যেম েরজ্যুেলশন কের আমােক একক
প্রার্থী িহেসেব েকন্দ্রীয় আওয়ামী লীেগর কােছ প্রস্তাব কেরেছ।
দলীয় মেনানয়ন েবার্ডও আমােক প্রার্থী িহেসেব চূড়ান্ত করেব বেল

আশা কির।’
িসেলেট েময়র পদপ্রার্থী িহেসেব মেনানয়নপত্র সংগ্রহ কেরেছন সােবক
েময়র মহানগর আওয়ামী লীেগর সভাপিত বদর উদ্িদন আহমদ কামরান।
িতিন ছাড়াও মেনানয়ন ফরম সংগ্রহ কেরেছন মহানগর আওয়ামী লীেগর
সাধারণ সম্পাদক আসাদ উদ্িদন আহমদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সােবক
কাউন্িসলর ফয়জুল আেনায়ার এবং অধ্যাপক জািকর েহােসন।
এিদেক বিরশাল িসিট করেপােরশন িনর্বাচেন প্রার্থী হেত আওয়ামী
লীেগর মেনানয়ন ফরম তুেলেছন বিরশাল মহানগর আওয়ামী লীেগর যুগ্ম
সাধারণ সম্পাদক সািদক আবদুল্লাহ। তার পক্েষ মেনানয়নপত্র সংগ্রহ
কেরন মহানগর আওয়ামী লীেগর সভাপিত েগালাম আব্বাস েচৗধুরী। তার
সঙ্েগ িছেলন েজলা আওয়ামী লীেগর সাধারণ সম্পাদক তালুকদার েমা.
ইউনুস ও মহানগেরর সাধারণ সম্পাদক এ েক এম জাহাঙ্গীর।
েগালাম

আব্বাস

েচৗধুরী

বেলন,

‘বিরশাল

মহানগর

আওয়ামী

লীগ

সর্বসম্মিতক্রেম সািদক আবদুল্লাহেক মেনানয়েনর জন্য প্রস্তাব
কেরেছ। েজলা আওয়ামী লীগও আমােদর প্রস্তাব সমর্থন কেরেছ।’
এছাড়াও বিরশাল িসিটর েময়র পদপ্রার্থী হেত দলীয় মেনানয়ন ফরম
সংগ্রহ কেরেছন কৃষক লীেগর েকন্দ্রীয় কিমিটর িসিনয়র সহ-সভাপিত খান
আলতাফ েহােসন, েজলা আওয়ামী লীেগর সহ-সভাপিত জািহদ ফারুক, মহানগর
আওয়ামী লীেগর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক েসরিনয়াবাত সািদক আবদুল্লাহ,
সহ-সভাপিত মীর আিমন উদ্িদন ও সদস্য মাহমুদুল হক খান।
িনউজিবিড৭১/আ/২১ জুন ,২০১৮

৩ িসিটেত িবএনিপর প্রার্থী ১২
জন
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : আগামী ৩০ জুলাই অনুষ্িঠতব্য িতন িসিট করেপােরশন িনর্বাচেন

েময়র পেদ িবএনিপর ১২ জন প্রার্থী ও তােদর প্রিতিনিধরা
মেনানয়নপত্র সংগ্রহ কেরেছন। বুধবার িবএনিপর জ্েযষ্ঠ যুগ্ম
মহাসিচব রুহুল কিবর িরজভীর কাছ েথেক এই মেনানয়ন ফরম সংগ্রহ কেরন
তারা। নগদ ১০ হাজার টাকা জমা েদন। বৃহস্পিতবার িবেকল ৪টার মধ্েয
মেনায়নপত্র জমা িদেত হেব এবং রােত গুলশান কার্যালেয় প্রার্থীেদর
সাক্ষাৎকার হেব বেল জানা েগেছ।
িতন িসিটেত েময়র পেদ িবএনিপর মেনানয়নপত্র সংগ্রহ করেলন যাঁরারাজশাহী : রাজশাহী িসিট করেপােরশেনর বর্তমান েময়র েমাসাদ্েদক
েহােসন বুলবুেলর পক্েষ মেনানয়ন েপেয়েছন রুহুল কুদ্দুস তালুকদার
দুলু।
িসেলট : িবএনিপর পক্ষ েথেক িসেলেট মেনানয়নপত্র সংগ্রহ কেরেছন
পাঁচজন। এরা হেলন-মহানগর িবএনিপর সভাপিত নািসম েহােসন, মহানগর
িবএনিপর সহসভাপিত েরজাউল কেয়স হাসান েলাদী, মহানগর িবএনিপর
সাধারণ সম্পাদক বদরুজ্জামান েসিলম, ছাত্রদল েনতা সানাউল্লাহ িরমন
ও িসেলেটর বর্তমান েময়র আিরফুল হক।
বিরশাল : বিরশােল মেনানয়নপত্র সংগ্রহ কেরেছন িবএনিপর ছয়
প্রার্থী। এঁরা হেলন- বিরশাল দক্িষেণর সহসভাপিত এবাদুল হক চান,
ছাত্রদল েকন্দ্রীয় সংসেদর সহ-সাংগঠিনক সম্পাদক আফেরাজা খানম
নাসিরেনর পক্েষ ছাত্রদল েকন্দ্রীয় সংসেদর সদস্য আব্বাস উদ্দীন,
বিরশােলর বর্তমান েময়র
প্রিশক্ষণিবষয়ক সম্পাদক

আহসান হািবব কামােলর পক্েষ িবএনিপর
এ িব এম েমাশাররফ েহােসন, িনর্বাহী

কিমিটর সদস্য আবু নােসর মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহর পক্েষ জিহর উদ্দীন
েমাহাম্মদ বাবুল, বিরশাল িবভাগীয় সাংগঠিনক সম্পাদক িবলিকস জাহান
িশিরন ও সােবক ছাত্রেনতা বিরশাল মহানগর আলী হায়দার বাবু।
িনর্বাচন কিমশেনর েঘািষত তফিসল অনুযায়ী, মেনানয়নপত্র জমা েদওয়ার
েশষ তািরখ আগামী ২৮ জুন। আর িনর্বাচেন প্রার্িথতা প্রত্যাহার করা
যােব ৯ জুলাই পর্যন্ত।
২০১৩ সােল অনুষ্িঠত িনর্বাচেন এই িতন িসিট করেপােরশেন িবএনিপর
প্রার্থীরা আওয়ামী লীেগর প্রার্থীেদর হািরেয় েময়র িনর্বািচত হন।
িনউজিবিড৭১/আ/২১ জুন ,২০১৮

‘
অক্েটাবের
সরকার ’

িনর্বাচনকালীন

িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : ‘অক্েটাবের িনর্বাচনকালীন সরকার গঠেনর সম্ভাবনা রেয়েছ।
তেব
িনর্বাচনকালীন
সরকার
হেব
েছাট।
িবষয়িট
পুেরাপুির
প্রধানমন্ত্রীর
এখিতয়াের।’-এভােবই
একাদশ
জাতীয়
সংসদ
িনর্বাচনকালীন সরকার গঠেনর সম্ভাবনার কথা জািনেয়েছন ক্ষমতাসীন
আওয়ামী লীেগর সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কােদর।
েসই িনর্বাচেন সংসেদর বাইের থাকা অন্যতম রাজৈনিতক দল িবএনিপ না
আসেলও আেরা অেনক দল এেত অংশগ্রহণ করেব বেলও মন্তব্য কেরেছন সড়ক
পিরবহন ও েসতুমন্ত্রী। জাতীয় সংসদ িনর্বাচেন এবার অংশগ্রহণকারী
দেলর সংখ্যা গতবােরর েচেয় েবিশ হেব বেলও ধারণা েদন িতিন।
বুধবার সিচবালেয় সড়ক পিরবহন ও েসতু মন্ত্রণালেয়র
সাংবািদকেদর ব্িরিফংকােল এসব কথা বেলন ওবায়দুল কােদর।

সভাকক্েষ

আগামী জাতীয় সংসদ িনর্বাচন িনেয় আওয়ামী লীেগর সাধারণ সম্পাদক
বেলন, ‘িবএনিপ রাজশাহী, বিরশাল ও িসেলট িসিট করেপােরশেনর জন্য
মেনানয়নপত্র িবক্ির করেছ। তাহেল জাতীয় িনর্বাচেন অংশগ্রহেণ
সমস্যা েকাথায়? সংিবধান অনুযায়ী, িনর্বাচন কিমশেনর আচরণিবিধ
অনুযায়ী িনর্বাচন অনুষ্িঠত হেব। এখােন েকােনা িকছু লঙ্িঘত হচ্েছ
িক না?’
‘এবার িবএনিপর জন্য অন্যরা অেপক্ষা করেব না। বহু দল অংশগ্রহণ
করেব। এবার পার্িটিসেপশন অেনক েবিশ হেব’বেলন ওবায়দুল কােদর।
িনউজিবিড৭১/আ/২১ জুন ,২০১৮

৩ িসিট িনর্বাচেন একক প্রার্থী
েদেব ২০ দল
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : বিরশাল, রাজশাহী এবং িসেলট িসিট কর্েপােরশন িনর্বাচেন
েজােটর পক্ষ েথেক একক প্রার্থী েদয়ার িসদ্ধান্ত িনেয়েছ িবএনিপ
েনতৃত্বাধীন ২০ দলীয় েজাট।
বুধবার রাজধানীর গুলশােন িবএনিপ েচয়ারপারসেনর রাজৈনিতক কার্যালেয়
েজােটর ৈবঠেক এ িসদ্ধান্ত হয়। িসিট িনর্বাচন িনেয় পরবর্তী করণীয়
িঠক করেত ২৭ জুন আবারও সভা ডাকা হেয়েছ। এিদেনর সভায় েজাটেনত্রী ও
িবএনিপ েচয়ারপারসন খােলদা িজয়ার জন্য ইউনাইেটড হাসপাতােল
িচিকৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ ও িনঃশর্ত মুক্িত দািব জানােনা হয়।
এ প্রসঙ্েগ জানেত চাইেল বাংলােদশ ন্যােপর মহাসিচব েগালাম
েমাস্তফা ভূঁইয়া বেলন, গাজীপুরসহ চার িসিট িনর্বাচেন েজাটগতভােব
কাজ করেব ২০ দল। খােলদা িজয়ার মুক্িতর আন্েদালেন িবএনিপর পােশ
থাকারও িসদ্ধান্ত হেয়েছ ২০ দেলর। এই আন্েদালন ধীের ধীের েবগবান
করার িবষেয়ও আেলাচনা হেয়েছ।
জানা েগেছ, গাজীপুর
কর্মপিরকল্পনা িনেয়
েকন্দ্রীয় িনর্বাহী
প্রার্থীর কথা উল্েলখ

িসিটসহ িতন িসিট কর্েপােরশন িনর্বাচেনর
ৈবঠেক আেলাচনা হয়। একপর্যােয় জামায়ােতর
সদস্য আব্দুল হািলম িসেলেট তােদর েময়র
কেরন।

িতিন বেলন, িসেলট মহানগর শাখার আিমর অ্যাডেভােকট এহসানুল মাহবুব
জুবােয়রেক তারা প্রার্থী িহেসেব চাইেছন। তেব িতিন এও বেলন, েময়র
প্রার্থী করার ক্েষত্ের েজােটর স্বার্থেকই তারা অগ্রািধকার
েদেবন। এর ব্যিতক্রম হেব না। তেব ৈবঠেক অন্য শিরক দলগুেলার
েনতারা বেলন, িবএনিপর প্রার্থীরাই িতন িসিটেতই বর্তমােন েময়র পেদ
আেছন। তাই িতন িসিট িনর্বাচেন িবএনিপ েথেকই প্রার্থী করার
ব্যাপাের তারা মত েদন।
সভায় বিরশাল, রাজশাহী, িসেলেট েজােটর পক্ষ েথেক একক প্রার্থী
মেনানয়ন েদয়ার িসদ্ধান্ত হয়।
সকাল ১১টায় শুরু হেয় দুপুর ১২টায় েশষ হয় ৈবঠক। এেত সভাপিতত্ব

কেরন িবএনিপর মহাসিচব িমর্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। উপস্িথত িছেলন
জামায়ােতর েকন্দ্রীয় িনর্বাহী সদস্য আব্দুল হািলম, জাতীয় পার্িটর
(জাফর) মহাসিচব েমাস্েতাফা জামাল হায়দার, িবেজিপ েচয়ারম্যান
আন্দািলব রহমান পার্থ, এনিডিপ েচয়ারম্যান খন্দকার েগালাম
েমার্ত্তজা, এনিপিপ েচয়ারম্যান ড. ফিরদুজ্জামান ফরহাদ, েখলাফত
মজিলেশর মহাসিচব ড. আহেমদ আব্দুল কােদর।
এছাড়া বাংলােদশ ন্যােপর মহাসিচব েগালাম েমাস্েতাফা ভুঁইয়া, জাগপা
সভাপিত েরেহনা প্রধান, কল্যাণ পার্িটর মহাসিচব এম এম আিমনুর
রহমান, িবএমএল সভাপিত এ এইচ এম কামরুজ্জামান খান, েলবার পার্িট
একাংেশর েচয়ারম্যান েমাস্তািফজুর রহমান ইরান, অন্য অংেশর মহাসিচব
হামদুল্লাহ আল েমেহিদ, িডএেলর সাইফুদ্িদন মিন, িপপলস লীেগর ৈসয়দ
মাহবুব েহােসন, জিময়েত উলামােয় ইসলাম িসিনয়র যুগ্ম মহাসিচব মুফিত
মিহউদ্িদন ইকরাম, ইসলািমক পার্িটর েচয়ারম্যান আবু তােহর েচৗধুরী,
ইসলামীক
িছেলন।

ঐক্যেজাট

েচয়ারম্যান

অ্যাডেভােকট

এম

এ

রািকব

উপস্িথত

সভায় জাতীয় পার্িট (জাফর) প্েরিসিডয়াম সদস্য, সােবক েডপুিট েময়র
খােলকুজ্জামান
েচৗধুরীর
ইন্েতকােল
গভীর
েশাক
প্রকাশ
কের
েশাকসন্তপ্ত পিরবােরর প্রিত সমেবদনা জ্ঞাপন করা হয়। এছাড়া ৈবঠেক
মাদক িনর্মূেলর নােম িবচারবিহর্ভূত হত্যার তীব্র িনন্দা ও
প্রিতবাদ জানােনা হয়।
িনউজিবিড৭১/আর/ ২০ জুন , ২০১৮

পর্দার আড়ােল িবএনিপ কী করেছ,
সব খবর জানা আেছ : কােদর
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : পর্দার আড়ােল িবএনিপ কী করেছ, এর সবই সরকােরর জানা আেছ
বেল জািনেয়েছন ওবায়দুল কােদর। এ েদেশ েকােনা ষড়যন্ত্র িটকেব না।
মঙ্গলবার

দুপুের

ধানমন্িডেত

আওয়ামী

লীগ

সভাপিতর

রাজৈনিতক

কার্যালেয়
সম্পাদক।

েযৗথ

সভা

েশেষ

এ

কথা

বেলন

ক্ষমতাসীন

দেলর

সাধারণ

ওবায়দুল কােদর বেলন, ইল্যান্েডর ৈবঠক। আরও অেনক জায়গায় তারা ঘুের
েবড়াচ্েছ। ঢাকােতও এখােন ওখােন গভীর রােত ৈবঠক চলেছ। তারা মেন
করেছ, আমরা জািন না। সব খবরই জানা আেছ। এবার েকােনা ষড়যন্ত্র
িটকেব না। েদেশর জনগণ প্রিতহত করেব।
িতিন বেলন, িবএনিপ িনর্বাচেন অংশ েনেব িক েনেব না- এটা তােদর
িবষয়। তেব িনর্বাচেন অংশ েনয়াটা তােদর গণতান্ত্িরক অিধকার। িতিন
প্রশ্ন কেরন পৃিথবীর েকান েদেশ িবেরাধী দলেক েডেক েডেক িনর্বাচেন
অংশ েনয়ায়?
িতিন আেরাও বেলন, িসএমএইচ হচ্েছ েদেশর সবেচেয় ভাল হাসপাতাল।
িনর্বাচেন
খােলদা
িজয়া
েসনাবািহনী
চান,
িকন্তু
িমিলটাির
হাসপাতােল িচিকৎসা েনেবন না- এটা েকমন কথা?
আওয়ামী লীেগর সাধারণ সম্পাদক বেলন, িবএনিপর েদেশর জনগেণর প্রিত
আস্থা েনই। তাই তারা িবেদিশেদর কােছ বার বার ধরনা িদচ্েছ । তােদর
কােছ অিভেযাগ
েদউিলয়াপনা।

কের

েদশেক

খােটা

করেছ।

এটা

তােদর

রাজৈনিতক

ওবায়দুল কােদর বেলন, আগামী সংসদ িনর্বাচেন না এেল কী হেব, তা
িবএনিপ জােন। তারপরও তারা িনর্বাচন িনেয় নানা ষড়যন্ত্র করেছ।
িবএনিপ আন্েদালনও করেত চায়, আবার িনর্বাচেনও অংশ িনেত চায়। িবগত
িনর্বাচেন অংশ না িনেয় িবএনিপ ভুল কেরেছ। আবার একই ভুল করেল তারা
িনেজরাই সমােলাচনার িশকার হেবন।
েযৗথসভায় আগামী ২৩ জুন বঙ্গবন্ধু এিভিনউেয় আওয়ামী লীেগর নব
িনর্িমত ভবন উদ্েবাধন, ৭জুলাই প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনােক
েসাহরাওয়ার্দী উদ্যােন সংবর্ধনা েদয়ার কর্মসূিচ সফল করার জন্য
েনতাকর্মীেদর আহ্বান জানােনা হয়।
িনউজিবিড৭১/আর/ ১৯ জুন , ২০১৮

খােলদা িজয়া প্যারালাইজড
েযেত পােরন : ফখরুল

হেয়

িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : িবএনিপ েচয়ারপারসন খােলদা িজয়া েযেকানও মুহূর্েত
প্যারালাইজড হেয় েযেত পােরন বেল আশঙ্কা করেছন তার দেলর মহাসিচব
িমর্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
রিববার (১৭ জুন) সকােল ঢাকার নয়াপল্টেন িবএনিপর েকন্দ্রীয়
কার্যালেয় অনুষ্িঠত সংবাদ সম্েমলেন িতিন এমন মন্তব্য কেরন।
িমর্জা ফখরুল বেলন,‘শিনবার (১৬ জুন) কারাগাের খােলদা িজয়ার সঙ্েগ
তার স্বজনরা েদখা কেরেছন। তার শরীেরর অবস্থা আেগর েচেয় অেনক
নাজুক। িতিন একা হাঁটেত পারেছন না। আমরা আজেকর মধ্েয তােক উন্নত
িচিকৎসার জন্য ইউনাইেটড হাসপাতােল েনওয়ার দািব জানাচ্িছ।’
কেয়কিদন
আেগ
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
আসাদুজ্জামান
খাঁন
কামাল
জািনেয়েছন, সম্িমিলত সামিরক হাসপাতােল (িসএমএইচ) খােলদা িজয়ােক
িচিকৎসার জন্য প্রস্তাব েদওয়া হেয়েছ। এ প্রসঙ্েগ সাংবািদকেদর
প্রশ্েনর জবােব িমর্জা ফখরুল বেলন,‘আমরা আেগই বেলিছ, খােলদা িজয়া
িসএমএইেচ যােবন না।’
রিববার সাংবািদকেদর আেরক প্রশ্েনর জবােব িবএনিপ মহাসিচেবর
ভাষ্য,‘খােলদা িজয়া জনগেণর সম্পদ, জনগেণর েনত্রী। তার জীবেনর
মূল্য আমােদর কােছ অেনক েবিশ। আমরা আন্েদালেনর মাধ্যেম তােক
মুক্ত করব। জনগণই খােলদা িজয়ােক মুক্ত করেব। আমরা জনগেণর সরকার
প্রিতষ্ঠা করব, গণতন্ত্রেকও মুক্ত করব।’
িনউজিবিড৭১/আর/ ১৭ জুন , ২০১৮

ঈেদর িদেন খােলদার েদখা েপেলন
না েনতারা
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : ঈেদর িদন িবএনিপর েচয়ারপারসন েবগম খােলদা িজয়ার সঙ্েগ
েদখা করেত পারেলন না িমর্জা ফখরুলসহ েকন্দ্রীয় েনতারা।
শিনবার (১৬ জুন) েচয়ারপারসেনর সঙ্েগ েদখা করেত যান িমর্জা
ফখরুলসহ েকন্দ্রীয় েনতারা। িকন্তু েদখা করার অনুমিত না পাওয়ায়
েজলেগট েথেক িফের আসেত হেয়েছ।
িবএনিপর েচয়ারপার্সেনর সঙ্েগ েদখা করার অনুমিত না েপেয় েজলেগট
েথেক িফের েগেছন িমর্জা ফখরুলসহ েকন্দ্রীয় েনতারা। এ ঘটনায় তীব্র
িনন্দা জািনেয়েছন েনতারা।
িনউজিবিড৭১/আর/ ১৬ জুন , ২০১৮

ঈেদর িদন খােলদা িজয়ার খাবােরর
েমন্যু
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : িবএনিপ েচয়ারপারসন েবগম খােলদা িজয়া পাঁচ বছেরর সাজার
েবাঝা মাথায় িনেয় এখেনা পুরাতন কারাগাের রেয়েছন।
দুই মামলায় জািমন হাইেকার্ট েথেক স্থিগত হওয়ায় ঈেদর আেগ আর েবর
হওয়ার সম্ভাবনা েনই তার। আর তাই এবার কারাগােরই ঈদ করেত হচ্েছ ৪
মাস ধের কারাগাের থাকা খােলদােক। ঈেদর িদন কারাগাের থাকা
অন্যান্য কেয়িদেদর মেতা খােলদার জন্েযও রেয়েছ খাবােরর িবেশষ
আেয়াজন।
ঈেদর িদন ঘুম েথেক উেঠই খােলদা পােবন পােয়স, েসমাই ও মুিড় যার
সবই কারারক্ষীেদর ৈতির। দুপুেরর েমন্যুেত রেয়েছ িনেজর ইচ্ছা

অনুযায়ী ভাত অথবা েপালাও পােবন খােলদা। সঙ্েগ থাকেব িডম, রুই
মাছ, মাংস আর আলুর দম। রােতর আেয়াজেন থাকেছ েপালাও, গরু অথবা
খািসর মাংস, িডম, িমষ্টান্ন, পান-সুপাির এবং েকামল পানীয়।
ঢাকা েকন্দ্রীয় কারাগােরর (েকরানীগঞ্জ) িসিনয়র েজল সুপার েমা.
জাহাঙ্গীর কিবর বেলন, ‘েবগম খােলদা িজয়ার েমন্যুটা সাধারণ
কেয়িদেদর মেতা হেলও তার জন্য রান্না হেব আলাদাভােব।’
খােলদার জন্য িবেশষ খাবােরর রান্নার মসলা ও পিরমাণ উল্েলখ করা
থাকেব কারা িচিকৎসকেদর পরামর্শ অনুযায়ী। এছাড়াও এসব েমন্যুর
বাইের খােলদা িজয়া অন্য েকােনা খাবার েখেত চাইেল কারা
কর্তৃপক্ষেক অবিহত করেত পােরন। তেব েসই আইেটম তােক িদেত বাধ্য নয়
কারা কর্তৃপক্ষ।
কারা সূত্র জািনেয়েছ, শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত িবেশষ েকােনা
আইেটম ৈতিরর িবষেয় কারা কর্তৃপক্ষেক অবিহত কেরনিন খােলদা িজয়া।
এিদেক কারাগােরর খাবার ছাড়াও পিরবােরর সদস্যেদর পাঠােনা খাবার
েখেত পারেবন খােলদা। জাহাঙ্গীর কিবর বেলন, ‘ঈেদর িদন অনুমিত
সােপক্েষ পিরবােরর সদস্যরা তার সঙ্েগ েদখা করেত পারেবন। এছাড়াও
এিদন আমরা পিরবােরর খাবার একেসপ্ট কির।’
তেব পিরবােরর
কর্তৃপক্ষ।

আনা

খাবারগুেলা

পরীক্ষা-িনরীক্ষা

করেব

কারা

এিদেক খােলদার পাশাপািশ একই খাবার পােবন আদালেতর অনুমিত িনেয় তার
সহেযািগতায় কারাগাের গৃহকর্মী ফােতমা েবগম (৩৫)। খােলদার সঙ্েগ
ফােতমার পিরবােরর েলাকজনও তার সঙ্েগ কারাগাের েদখা করেত যােবন
বেল জানা েগেছ।
এর আেগ ৮ েফব্রুয়াির িজয়া অরফােনজ ট্রাস্ট দুর্নীিত মামলায় ৫
বছেরর সাজা েঘাষণার িদন েথেক নািজমুদ্িদন েরােডর পুরাতন কারাগাের
আেছন খােলদা িজয়া। কেয়কবার জািমেন কারাগার েথেক েবর হওয়ার েচষ্টা
করেলও একািধক মামলায় তােক গ্েরফতার েদখােনায় জািমন প্রক্িরয়াটা
জিটল হেয় পেড়। তাই এবার কারাগােরই ঈদ করেত হচ্েছ খােলদােক।
এিদেক আদালেতর অনুমিত িনেয় খােলদার সঙ্েগ থাকেছন ফােতমা েবগম।
ফােতমা দীর্ঘিদন ধের খােলদা িজয়ার গৃহপিরচািরকা িহেসেব কাজ
করেছন। কারাগাের খােলদা িজয়ার সঙ্েগ একই েসেল থাকেছন ফােতমা

েবগম।
দীর্ঘিদন ধের খােলদা জািমন িনেয় আেলাচনা হেলও বর্তমােন তার
িচিকৎসা িনেয় উত্তপ্ত হেয় উেঠেছ রাজনীিতক অঙ্গন। এেত কারা
কর্তৃপক্ষও িকছুটা ‘উদ্িবগ্ন’।
শিনবার খােলদা িজয়ার সঙ্েগ সাক্ষাৎ কের তার ব্যক্িতগত চার
িচিকৎসক সাংবািদকেদর জানান, খােলদা িজয়া ‘মাইল্ড স্ট্েরাক’কেরন।
তােক ইউনাইেটড হাসপাতােল ভর্িত করা েহাক।
পরিদন কারা মহাপিরদর্শক (আইিজ-প্িরজন্স) ৈসয়দ ইফেতখার উদ্দীন
স্ট্েরােকর কথা উিড়েয় িদেয় বেলন, ‘িতিন (খােলদা িজয়া) পুেরা
অজ্ঞান
হনিন।
সামান্য
ভারসাম্য
হািরেয়িছেলন।
িতিন
চাইেল
স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য মঙ্গলবার বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজব েমিডেকল
িবশ্বিবদ্যালেয় (িবএসএমএমইউ) েনয়া হেব।’
তেব মঙ্গলবার কারা কর্তৃপক্েষর সঙ্েগ িবএসএমএমইউ’েত েযেত রািজ
হনিন খােলদা। পিরবােরর পক্ষ েথেক তােক ব্যক্িতগত খরেচ ইউনাইেটড
হাসপাতােল িচিকৎসার আেবদন করা হয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালেয়। েসই
আেবদন অমীমাংিসত েরেখই তােক সম্িমিলত সামিরক হাসপাতােল (িসএমএইচ)
েনয়ার প্রস্তাব েদয় কারা কর্তৃপক্ষ। তেব শুক্রবার পর্যন্ত িতিন
িসএমএইেচ িগেয় পরীক্ষা-িনরীক্ষা করােত রািজ হনিন।
িনউজিবিড৭১/আর/ ১৫ জুন , ২০১৮

