নয়াপল্টেনর আকােশ ড্েরান!
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : রাজধানীর

নয়াপল্টেন

িবএনিপর

কার্যালয়

সংলগ্ন

এলাকায়

রহস্যজনকভােব দুই দফায় একিট ড্েরান উড়েত েদখা েগেছ। প্রায় ১২
িমিনট সময় ধের ড্েরানিট ওড়ােনা হয়। নাইিটংেগল েমােড়র স্কাউট
ভবেনর ছাদ েথেক ড্েরানিট িনয়ন্ত্রণ করা হেয়েছ।
প্রত্যক্ষদর্শীরা
শুরু কের
কার্যালয়

জানান,

বৃহস্পিতবার

িবকাল

৩টা

৮

িমিনট

েথেক

ড্েরানিট ওড়ােনা হয় ৩টা ২০ িমিনট পর্যন্ত। দলীয়
সংলগ্ন
আশপাশ
এলাকায়
ড্েরান
ওড়ােনায়
িবএনিপ

েনতাকর্মীেদর মধ্েয আতঙ্ক েদখা েগেছ। তােদর ধারণা, গতকাল (১৪
নেভম্বর) পুিলশ ও েনতাকর্মীেদর সংঘর্েষর পর েনতাকর্মীেদর আটক
করার আেগ পিরস্িথিত েদখার জন্য পুিলশ বা েগােয়ন্দা সংস্থার পক্ষ
েথেক এ ড্েরানিট ওড়ােনা হেয়েছ।
ঘটনাস্থেল থাকা বাংলা ট্িরিবউেনর ফেটাসাংবািদক সাজ্জাদ েহােসন
জানান, ড্েরানিট ওড়ােনা হয় স্কাউট ভবেনর ছাদ েথেক। দুই দফায়
ওড়ােনা হয়। কারা ড্েরানিট িনয়ন্ত্রণ করেছ তা খািল েচােখ েদখা
যায়িন। পরবর্তীেত ক্যােমরা জুম কের ছােদ িতনজন পুিলশ সদস্যেক
ড্েরানিট িনয়ন্ত্রণ করেত েদখা েগেছ।
ঢাকা েমট্েরাপিলটন পুিলেশর মিতিঝল িবভােগর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তােদর
সঙ্েগ েযাগােযাগ কের এ িবষেয় েকানও মন্তব্য পাওয়া যায়িন। তেব
একজন
দািয়ত্বশীল
কর্মকর্তা
জানান,
দূর
েথেক
পিরস্িথিত
িনয়ন্ত্রেণর জন্য ড্েরান ওড়ােনা হেত পাের। কারণ, গতকাল সংঘর্ষ
হেয়েছ। পুিলেশর দািয়ত্ব জনগেণর িনরাপত্তা েদওয়া। িনরাপত্তার
স্বার্েথ আশপােশর পিরস্িথিত েদখার জন্য ড্েরান ওড়ােনা হেত পাের।
এর আেগ রাস্তা ফাঁকা করােক েকন্দ্র কের বুধবার (১৪ নেভম্বর)
নয়াপল্টেন িবএনিপ কার্যালেয়র সামেন পুিলশ ও েনতাকর্মীেদর মধ্েয
সংঘর্ষ হয়। এেত পুিলেশর ২১ জন, ২ জন আনসার ও িবএনিপর অর্ধশতািধক
েনতাকর্মী আহত হেয়েছ। এছাড়া কার্যালেয়র পােশ থাকা পুিলেশর দুিট
গািড়েত আগুন ধিরেয় েদয় িবক্ষুব্ধরা। এ ঘটনায় পল্টন থানায় িতনিট
মামলা দােয়র কেরেছ পুিলশ। িতন মামলায় আসািম করা হেয়েছ ৪৮৮ জনেক ও
গ্েরফতার করা হেয়েছ ৬৮ জন।
িনউজিবিড৭১/িবিস/নেভম্বর ১৫, ২০১৮

েরািহঙ্গােদর
িনরাপত্তানজরদািরেত এবার আর্মড পুিলেশর
নতুন ব্যাটািলয়ন
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : বাংলােদেশ আশ্রয় েনওয়া েরািহঙ্গােদর িনরাপত্তা ও
নজরদািরেত আর্মড পুিলেশর একিট নতুন ব্যাটািলয়ন স্থাপন করা হচ্েছ
কক্সবাজাের। আর্মড পুিলেশর ১৪তম ব্যাটািলয়নেক অনুেমাদন িদেত
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় েথেক প্রশাসিনক উন্নয়ন সংক্রান্ত সিচব
কিমিটেত পাঠােনা হয়। এরপর, সিচব কিমিট গত ১ নেভম্বেরর সভায়
ব্যাটািলয়নিটর অনুেমাদন েদয়। িশগিগরই পুিলশ সদর দফতেরর সংশ্িলষ্ট
শাখা এই ব্যাটািলয়ন েমাতােয়েনর কাজ শুরু করেব।
পুিলশ সদর দফতর ও সংশ্িলষ্ট মন্ত্রণালয় সংশ্িলষ্টরা জানান, মানব
ও মাদকপাচার, জঙ্িগ-সন্ত্রাসী কার্যক্রম প্রিতেরােধ বাংলােদেশ
অবস্থানরত েরািহঙ্গােদর জন্য নতুন কের ‘ইমারেজন্িস মাল্িট েসক্টর
েরািহঙ্গা ক্রাইিসস েরসপন্স’ নােম একিট প্রকল্প হােত িনেয়েছ
সরকার। যা দুর্েযাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন
করেব।
সর্বেশষ আর্মড পুিলেশর নতুন ব্যাটািলয়েনর অনুেমাদন েদওয়া হেয়েছ
েরািহঙ্গােদর
িনরাপত্তায়।
এছাড়া,
স্বরাষ্ট্র
মন্ত্রণালেয়র
সুরক্ষা িবভাগ কক্সবাজােরর েরািহঙ্গা ক্যাম্প এলাকায় আইিন সহায়তা
ও অপরাধ িনয়ন্ত্রেণ কুইক েরসপন্স িটম, িবেশষ কন্ট্েরাল রুম
স্থাপন কের আইনশৃঙ্খলা িনয়ন্ত্রেণ কাজ করেছ।
কক্সবাজাের নতুন ব্যাটািলয়েনর প্েরক্ষাপট তুেল ধের পুিলশ সদর
দফতর েথেক বলা হয়, সম্প্রিত িময়ানমােরর রাখাইন রাজ্য েথেক
বাস্তচ্যুত
িময়ানমােরর
নাগিরক
েরািহঙ্গারা
পািলেয়
এেস
কক্সবাজােরর িবিভন্নস্থােন আশ্রয় েনয়। এছাড়া আেগ েথেকই বাংলােদেশ
কেয়কলাখ
েরািহঙ্গা
বাংলােদেশ
আশ্রয়
িনেয়িছল।
স্বরাষ্ট্র
মন্ত্রণালেয়র তথ্য অনুযায়ী, বর্তমােন কক্সবাজােরর কুতুপালং,

থাইংখালী, েনায়াপাড়া, বালুখালী ও উনিপপ্রাং-এর সাতিট ক্যাম্েপ ১১
লাখ ৫৮ হাজার ২৫৯ জন েরািহঙ্গ অবস্থান করেছ। এই েরািহঙ্গারা
ক্যাম্প েথেক েবর হেয় স্থানীয় জনসাধারেণর সঙ্েগ িমেশ েযেত পাের।
িবিভন্ন অপরােধ জিড়েয় পড়েত পাের। এমনিক মানব পাচারকারীেদর িশকার
হওয়ারও ঝুঁিক রেয়েছ। েয কারেণ তােদর িনর্িদষ্ট জায়গায় রাখা
প্রেয়াজন। এসব েরািহঙ্গােক িনরাপত্তা েদওয়া ও নজরদাির করা
কক্সবাজার েজলা পুিলেশর পক্েষ কিঠন হেয় পেড়েছ। এ কারেণ কক্সবাজার
েজলার অভ্যন্তরীণ িনরাপত্তা েজারদার করার লক্ষ্েয আর্মড পুিলশ
ব্যাটািলয়ন স্থাপন করা হচ্েছ।
েরািহঙ্গােদর িনরাপত্তা ও নজরদািরেত কক্সবাজাের স্থাপেনর জন্য গত
বছেরর ২১ েসপ্েটম্বর পুিলশ সদর দফতর েথেক আর্মড পুিলেশর ১৪ তম
ব্যাটািলয়ন গঠেনর প্রস্তাব পাঠােনা হয়। ওই সময় তারা ৮৫০িট পদ
সৃষ্িট কের এই ব্যাটািলয়ন গঠেনর প্রস্তাব কের। একইসঙ্েগ
প্রেয়াজনীয় যানবাহন েদওয়ারও প্রস্তাবনা েদওয়া হয়। প্রস্তাবনািট
যাচাই-বাছাই েশেষ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় েথেক ৫৮৮িট পদ সৃষ্িট ও
িবিভন্ন ধরেনর ৪৭িট যানবাহন েদওয়ার প্রস্তাব িদেয়
পাঠােনা হয়
সিচব কিমিটেত। এ ব্যাটািলয়েনর আর্িথক খােতর ব্যয়ভার আপাতত পুিলশ
সদর দফতেরর সংশ্িলষ্ট খােত বরাদ্দকৃত অর্থ েথেক িনর্বাহ করার
কথাও বলা হয়। তেব আগামী অর্থ বছের নতুন কের এ ব্যাটািলয়েনর জন্য
বােজট বরাদ্েদরও প্রস্তাব কের বলা হয়, যখন পুিলেশর ৫০ হাজার পদ
সৃষ্িটর িবভাজন প্রস্তুত এবং অনুেমাদন করা হয়, তখন েদেশর েভতের এ
ধরেনর েরািহঙ্গা অনুপ্রেবেশর িবষয়িট েকােনাভােবই আঁচ করা যায়িন।
েয কারেণ কক্সবাজার েজলায় এ ধরেনর েকানও ব্যাটািলয়ন গঠেনর জন্য
প্রেয়াজনীয় জনবেলর সংস্থান ৫০ হাজার পেদর িবভাজেন অন্তর্ভুক্ত
করা হয়িন। বর্তমােন নতুনভােব েরািহঙ্গারা কক্সবাজার এলাকায়
অবস্থান করায় ওই এলাকার
িভন্নতর মাত্রা েপেয়েছ।

আইনশৃঙ্খলা

পিরস্িথিত

স্বাভািবকভােবই

মন্ত্িরপিরষদ িবভােগর সিচব (সমন্বয় ও সংস্কার) এনএম িজয়াউল আলম
বাংলা ট্িরিবউনেক বেলন, ‘কক্সবাজার এলাকার িনরাপত্তার জন্য একিট
আর্মড পুিলশ ব্যাটািলয়ন (১৪ আর্ড পুিলশ ব্যাটািলয়ন) গঠন ও
কার্যক্রম পিরচালনা সংক্রান্ত প্রস্তাবিট প্রশাসিনক উন্নয়ন
সংক্রান্ত সিচব কিমািটর সভায় অনুেমাদন েদওয়া হেয়েছ।’ িশগিগরই এ
ব্যাটািলয়েনর কাজ সংশ্িলষ্ট মন্ত্রণালয় শুরু করেত পারেব
বেলও
িতিন জানান।
িনউজিবিড৭১/িবিস/নেভম্বর ১৫, ২০১৮

আ.লীগ
েনতৃত্বাধীন
েজােটর
শিরকরা ৭০ আসন েপেত পাের:
ওবায়দুল কােদর
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : আওয়ামী লীগ েনতৃত্বাধীন েজােট যুক্তফ্রন্েটর েযাগ েদওয়ার
িবষয়িট িনশ্িচত বেল জািনেয়েছন আওয়ামী লীেগর সাধারণ সম্পাদক ও
েসতুমন্ত্রী ওবায়দুল কােদর। িতিন বেলন, ‘িশগিগরই এসব িবষয়
চূড়ান্ত করা হেব। েজাটবদ্ধ িনর্বাচন হেল েজােটর শিরক আনুমািনক
৬৫-৭০ আসন েদওয়া হেব।’ বৃহস্পিতবার (১৫ নেভম্বর) িবেকেল আওয়ামী
লীেগর সংসদীয় মেনানয়ন েবার্েডর সভা েশেষ প্েরস ব্িরিফংেয়র সময়
িতিন এসব কথা বেলন।
ওবায়দুল কােদর বেলন, ‘শিরকেদর িসেটর সংখ্যা কমেত পাের, বাড়েতও
পাের। এটা িডেপন্ড করেব উইেনবল ক্যান্িডেডেটর ওপর।’ িতিন বেলন,
‘আমােদর শিরক দলগুেলা কয়জন ‘ইেলকেটবল ক্যান্িডেডট’ িদেত চান।
আওয়ামী লীেগও যারা ‘ইেলকেটবল ক্যান্িডেডট’ তারা মেনানীত হেবন।’
যুক্তফ্রন্ট েকানও প্রার্থী তািলকা পাঠায়িন বেলও জানান ওবায়দুল
কােদর।
আওয়ামী লীেগর সাধারণ সম্পাদক বেলন, ‘িবএনিপ যিদ বড় ধরেনর
অ্যালাইেয়ন্েসর সমীকরেণ যায়, আমরাও করেবা।’
িতিন আরও বেলন,
‘দেলর ইশেতহার প্রায় চূড়ান্ত। িশগিগরই তা প্রকাশ করা হেব।’
সংবাদ সম্েমলেন আরও উপস্িথত িছেলন আওয়ামী লীেগর যুগ্ম সাধারণ
সম্পাদক মাহবুব উল আলম হািনফ, জাহাঙ্গীর কিবর নানক, ডা. দীপু
মিন, সাংগঠিনক সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্িদন নািছম, এ েক এম এনামুল
হক শামীম,
দফতর সম্পাদক ড. আবদুস েসাবহান েগালাম, বন ও পিরেবশ
সম্পাদক েদেলায়ান েহােসন, িবজ্ঞান ও প্রযুক্িত িবষয়ক সম্পাদক
আব্দুস সবুর, উপ-দফতর সম্পাদক ব্যািরস্টার িবপ্লব বড়ুয়া,
কার্যিনর্বাহী সদস্য মারুফা আক্তার পিপ, পারভীন জামান কল্পনা
প্রমুখ।
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েভােট নাও থাকেত পাের িবএনিপ:
এরশাদ
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : িবএনিপ েশষ পর্যন্ত িনর্বাচেন থাকেব িক-না, তা িনেয় সংশয়
প্রকাশ কের জাতীয় পার্িটর (জাপা) েচয়ারম্যান হুেসইন মুহম্মদ
এরশাদ বেলেছন, িবএনিপ অিফেসর সামেন সংঘিটত িবশৃঙ্খলায় ইঙ্িগত
পাওয়া যায়, তারা েভােট নাও আসেত পাের।
বৃহস্পিতবার রাজধানীর বনানীেত জাপা েচয়ারম্যােনর কার্যালেয় দলীয়
মেনানয়ন ফরম িবতরেণর েশষ িদেন িতিন একথা বেলন।
প্রধানমন্ত্রীর িবেশষ দূত এরশাদ বেলন, িবএনিপ েভাট বর্জন করেল
জাতীয় পার্িট ৩০০ আসেনই প্রার্থী েদেব। আওয়ামী লীেগর সঙ্েগ
েজাটবদ্ধ িনর্বাচন করেব না।
িতিন বেলন, আওয়ামী লীেগর সঙ্েগ েজােটর ব্যাপাের এখনও আেলাচনা
শুরু হয়িন। িবএনিপ িনর্বাচেন অংশ িনেল আওয়ামী লীেগর সঙ্েগ
েজাটবদ্ধ হেয় িনর্বাচন করেব জাপা।
এরশাদ আশা করেছন, েজাটবদ্ধ হেলও প্রত্যাশা
সংখ্যক আসেন মহােজােটর মেনানয়ন পােব জাপা।

অনুযায়ী

সম্মানজনক

সােবক এই রাষ্ট্রপিত বেলন, পাঁচ িদেন প্রায় আড়াই হাজার েনতা
জাপার মেনানয়ন ফরম িনেয়েছন; যা খুবই ইিতবাচক। তার দািব, দেলর
সবাই ঐক্যবদ্ধ থাকেল আসন্ন িনর্বাচেন ভােলা ফল করেব জাতীয়
পার্িট।
মেনানয়ন িবতরণ কার্যক্রেম অন্যেদর মধ্েয উপস্িথত িছেলন জাপা
মহাসিচব এিবএম রুহুল আিমন হাওলাদার, প্েরিসিডয়াম সদস্য শ্রম
প্রিতমন্ত্রী মুিজবুল হক চুন্নু, এসএম ফয়সল িচশতী, পল্লী উন্নয়ন
ও সমবায় প্রিতমন্ত্রী মিসউর রহমান রাঙ্গা প্রমুখ।

বৃহস্পিতবার িবেকেল একই স্থােন জাপার েনতৃত্বাধীন সম্িমিলত জাতীয়
েজােটর িলয়ােজাঁ কিমিটর সভা হয়। এেত জাপা মহাসিচব বেলন, িবএনিপ
কার্যালেয়র সামেন যারা িবশৃঙ্খলা কেরেছ, তদন্ত সােপক্েষ তােদর
িবচার করেত হেব। প্রকৃত েদাষীেদর পিরচয় প্রকােশরও দািব জানান
িতিন।
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গেয়শ্বেরর পুত্রবধূ িনপুণ রায়
গ্েরফতার
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : রাজধানীর নয়া পল্টেন িবএনিপ কার্যালেয়র সামেন পুিলেশর ওপর
হামলা ও গািড় েপাড়ােনার অিভেযােগ করা মামলায় দলিটর িনর্বাহী
কিমিটর সদস্য অ্যাডেভােকট িনপুণ রায়েক গ্েরফতার কেরেছ পুিলশ।
বৃহস্পিতবার সন্ধ্যায় রাজধানীর কাকরাইেলর নাইিটঙ্েগল েমাড় েথেক
তােক গ্েরফতার করা হয় বেল জািনেয়েছন িডিব পুিলেশর অিতিরক্ত
কিমশনার আব্দুল বােতন।
িনপুণ রায় িবএনিপর স্থায়ী কিমিটর সদস্য গেয়শ্বর চন্দ্র রােয়র
পুত্রবধূ। িনপুণ রায়েক গ্েরফতােরর সময় জনপ্িরয় সঙ্গীত িশল্পী
েববী নাজনীন তার সঙ্েগ িছেলন। তেব েববী নাজনীনেক গ্েরফতার কেরিন
পুিলশ।
এিদেক বুধবার নয়া পল্টেন িবএনিপর েকন্দ্রীয় কার্যালেয়র সামেন
সিহংসতার
ঘটনায়
দােয়র
করা
িতনিট
মামলা
তদন্েতর
জন্য বৃহস্পিতবার ঢাকা মহানগর েগােয়ন্দা পুিলেশর কােছ ন্যস্ত করা
হেয়েছ।
বুধবােরর সিহংসতার ঘটনায় িবএনিপর েকন্দ্রীয় েনতা িমর্জা আব্বাস,
রুহুল কবীর িরজভীসহ ২০০ জনেক আসািম করা হেয়েছ। তােদর মধ্েয েথেক
অন্তত ৬৬ জনেক গ্েরফতার কেরেছ পুিলশ। বৃহস্পিতবার তােদর আদালেত

হািজর কের িজজ্ঞাসাবােদর জন্য িরমান্ড চাওয়া হেল আদালত ৩৮ জেনর
িরমান্ড মঞ্জুর কেরন।
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পল্টেনর ঘটনায় ৩০ হামলাকারী
শনাক্ত: িডএমিপ কিমশনার
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : রাজধানীর নয়াপল্টেন িবএনিপর েকন্দ্রীয় কার্যালেয়র সামেন
পুিলেশর ওপর অতর্িকত আক্রমণ িছল পূর্ব পিরকল্িপত। হামলায় পুিলেশর
সম্পূর্ণ নতুন দুিট গািড় ভস্মীভূত হেয়েছ ও ৫ জন কর্মকর্তাসহ আহত
হেয়েছন ২৩ জন পুিলশ সদস্য। ওই হামলায় জিড়ত ৩০ জনেক িসিসিটিভ
ফুেটজ েদেখ শনাক্ত করা হেয়েছ।
বৃহস্পিতবার দুপুের িডএমিপ িমিডয়া েসন্টাের অনানুষ্ঠািনক সংবাদ
সম্েমলেন এসব কথা বেলেছন িডএমিপ কিমশনার আছাদুজ্জামান িময়া।
পুিলেশর ওপর হামলার ঘটনােক অনাকাঙ্ক্িষত এবং অপ্রত্যািশত উল্েলখ
কের িডএমিপ কিমশনার বেলন, হামলায় পুিলেশর নতুন দুিট গািড়
ভস্মীভূত হেয়েছ ও ৫ জন কর্মকর্তাসহ ২৩ জন পুিলশ সদস্য আহত
হেয়েছন। তারা সবাই হাসপাতােল িচিকৎসাধীন।
িডএমিপ কিমশনার বেলন, গত ৭ িদন ধের িবএনিপ নিমেনশন েপপার ক্রয়
এবং জমা েদয়ার কাজ সুশৃঙ্খলভােব ও আনন্দমুখর পিরেবেশ হেয়েছ।
ঘটনার িদন িবএনিপর মেনানয়নপ্রত্যাশীরা বড় বড় িমিছল িনেয়,
েশাভাযাত্রা ও বাদ্যযন্ত্র বািজেয় পুেরা রাস্তা দখল কের। এর ফেল
পশ্িচেম কাকরাইল ও পূর্েব ফিকরাপুল পর্যন্ত পুেরা রাস্তা বন্ধ
হেয় যায়।
িতিন বেলন, িনর্বাচনী আচরণ িবিধেত বলা হেয়েছ রাস্তা অবেরাধ করা
যােব না, পদ েশাভাযাত্রা করা যােব না, বাদ্যযন্ত্র বািজেয় জনগেণর
দুর্েভাগ করা ৈতির করা যােব না। কর্তব্যরত পুিলশ সদস্যরা, িবএনিপ
েনতাকর্মীেদর অনুেরাধ কেরিছেলন- পুেরা রাস্তািট েযন বন্ধ না করা

হয়।
আছাদুজ্জামান িময়া বেলন, শহেরর েকন্দ্রস্থল ও পােশই মিতিঝল হওয়ায়
মানুেষর চরম দুর্েভাগ হচ্িছল। এই অনুেরােধর প্েরক্িষেত িবএনিপর
একজন েকন্দ্রীয় েনতা বড় িমিছল িনেয় এেলন, তখন পুিলেশর এই অনুেরাধ
িনেয় বাদানুবাদ শুরু হয়। একপর্যােয় েকােনা িকছু বুেঝ ওঠার আেগই
পুিলেশর ওপর অতর্িকত আক্রমণ করা হয়।
পুিলেশর ওপর আক্রমেণ বড় বড় লািঠ ব্যবহার করা হেয়েছ উল্েলখ কের
িডএমিপ কিমশনার আছাদুজ্জামান িময়া বেলন, আক্রমেণ ৪-৫ হাত লম্বা
লািঠ ব্যবহার করা হেয়েছ। এ লািঠ এখােন িকভােব এেলা? এ ব্যাপাের
আমরা সুিনশ্িচত হেয়িছ পুিলেশর ওপর আক্রমন িছল সম্পূর্ণভােব
পূর্বপিরকল্িপত। পুিলশেক উত্েতিজত কের, একিট দুর্ঘটনা ঘিটেয়
িনর্বাচনী পিরেবশেক ভণ্ডুল করা, অিনশ্িচত পিরেবশ সৃষ্িটর অসৎ
উদ্েদশ্েয পুিলেশর ওপর এ ধরেনর হামলা করা হেয়েছ।
হামলাকারীরা িবএনিপ ও অঙ্গসংগঠেনর েনতাকর্মী উল্েলখ কের িডএমিপ
কিমশনার বেলন, গিড়েত আগুন লািগেয় ও গািড়র ওপর দাঁিড়েয় যারা
তাণ্ডব চািলেয়েছ েসগুেলা িবিভন্ন িমিডয়ার মাধ্যেম েদশবাসী েদখেত
েপেরেছ। ৫ জন কর্মকর্তাসহ ২৩ জন পুিলশ সদস্য আহত হেয়েছন। তারা
সবাই হাসপাতােল িচিকৎসাধীন রেয়েছ। তােদরেক বাঁশ িদেয়, লািঠ িদেয়
েপটােনা হেয়েছ। পুিলশেক লক্ষ্য কের ইট পাটেকল েছাড়া হেয়েছ।
িবিভন্ন েসার্েসর মাধ্যেম তােদর পিরচয় শনাক্ত করাহেয়েছ।
সকেলই িবএনিপ ও দলিটর িবিভন্ন অঙ্গসংগঠেনর েনতাকর্মী।

তারা

এ ঘটনায় িতনিট মামলা করা হেয়েছ জািনেয় আছাদুজ্জামান িময়া বেলন,
ঘটনা পর্যেবক্ষণ কের ৩িট মামলা দােয়র করা হেয়েছ। ঘটনাস্থল েথেক
৬০ জনেক গ্েরফতার করা হেয়েছ। ৩০ জন হামলাকারীেক এরই মধ্েয শনাক্ত
করা হেয়েছ। অন্যেদর শনাক্ত করার কাজ কাজ অব্যাহত রেয়েছ। মামলািট
িনরেপক্ষভােব তদন্ত করার জন্য িডএমিপর েগােয়ন্দা িবভাগ ও মিতিঝল
ক্রাইম িবভােগর েচৗকস কর্মকর্তােদর দািয়ত্ব েদয়া হেয়েছ।
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ফখরুলেক ৪৮
ছাত্রলীেগর

ঘণ্টার

আলিটেমটাম

িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : রাজধানীর নয়াপল্টেন িবএনিপ কার্যালেয়র সামেন িবএনিপ
েনতাকর্মীেদর সঙ্েগ পুিলেশর সংঘর্েষর ঘটনায় িবএনিপর মহাসিচব
িমর্জা ফখরুেলর েদয়া বক্তব্য প্রত্যাহার এবং এ ঘটনায় তােক
িনঃশর্ত ক্ষমা চাইেত ৪৮ ঘণ্টার আল্িটেমটাম িদেয়েছ ছাত্রলীগ।
তা নাহেল িবএনিপর েচয়ারপারসন খােলদা িজয়ার গুলশান কার্যালয়
েঘরাওেয়র হুিশয়াির িদেয়েছ তারা। পাশাপািশ এ ঘটনায় িমর্জা ফখরুলসহ
জিড়তেদর িবরুদ্েধ মামলার করারও েঘাষণা িদেয়েছ ছাত্রলীগ।
বৃহস্পিতবার
দুপুের
ঢাকা
িবশ্বিবদ্যালেয়র
রাজু
ভাস্কর্েযর
পাদেদেশ আেয়ািজত এক সমােবশ েথেক এ েঘাষণা েদয়া হয়।
‘িবএনিপর
অগ্িনসন্ত্রাস
ও
িনর্বাচন
বানচােলর
প্রিতবােদ েকন্দ্রীয় ছাত্রলীগ এ িবক্েষাভ িমিছল
আেয়াজন কের।

ষড়যন্ত্র’র
ও সমােবেশর

বৃহস্পিতবার দুপুের ঢাকা িবশ্বিবদ্যালেয়র মধুর ক্যান্িটেনর সামেন
েথেক িবক্েষাভ িমিছলিট শুরু হেয় িবিভন্ন সড়ক প্রদক্িষণ কের
িটএসিসর রাজু ভাস্কর্েযর সামেন এেস এক সংক্িষপ্ত সমােবেশর
মাধ্যেম েশষ হয়।
সমােবেশ বক্তব্য রােখন েকন্দ্রীয় ছাত্রলীেগর সভাপিত েরজওয়ানুল হক
েচৗধুরী েশাভন ও সাধারণ সম্পাদক েগালাম রাব্বানী।
তেব এই িবক্েষােভ অংশ েনয়িন ঢাকা িবশ্বিবদ্যালয় ছাত্রলীগ।
বক্তব্েয ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক েগালাম রাব্বানী বেলন, যারা
হামলা কেরেছ তারা সবাই ছাত্রদল ও িবএনিপর েপাস্টধারী ক্যাডার।
েগােয়ন্দা পুিলশ, িডিজএফআই ও প্রত্েযকিট আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী
বািহনীর কােছ তােদর তথ্য রেয়েছ। অথচ িমর্জা ফখরুল তােদর
ছাত্রলীেগর বেল িনর্লজ্জ িমথ্যাচার কেরেছন। এ িমথ্যাচােরর কারেণ
ছাত্রলীেগর পক্ষ েথেক আমরা িমর্জা ফখরুল, িমর্জা আব্বাস ও
গেয়শ্বর চন্দ্র রােয়র িবরুদ্েধ মানহািনর মামলা করব।
িতিন বেলন, িমর্জা ফখরুলেক আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্েয তার বক্তব্য

িমথ্যা বেল স্বীকার কের িনঃশর্ত ক্ষমা চাইেত হেব। অন্যথায় আমরা
খােলদা িজয়ার গুলশান কার্যালয় েঘরাও করব।
ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক বেলন, সারা েদেশর মানুষ যখন িনর্বাচেনর
প্রস্তুিত িনচ্েছ তখন িমর্জা আব্বাস, গেয়শ্বর চন্দ্র রােয়র
েনতৃত্েব
িবনা
উসকািনেত
ছাত্রদেলর
ক্যাডাররা
আইনশৃঙ্খলা
রক্ষাকারী বািহনী ও সাধারণ মানুেষর ওপর হামলা কেরেছ। যানবাহন
ভাঙচুর করা হেয়েছ, সরকােরর সম্পত্িত িবনষ্ট করা হেয়েছ। উল্েটা এর
দায় চািপেয় েদয়া হেয়েছ ছাত্রলীেগর েনতাকর্মীেদর ওপর। আমরা িবএনিপ
েনতােদর এ ধরেনর অপসংস্কৃিত ও িমথ্যাচােরর তীব্র িনন্দা জানাই।
ছাত্রলীেগর সভাপিত েরজওয়ানুল হক েচৗধুরী েশাভন বেলন, িবএনিপজামায়াত েদেশর সম্পদ িবনষ্ট কেরেছ। বাংলােদেশর মানুেষর ভােলা
তারা চায় না, তারা চায় ক্ষমতা। অপরিদেক আওয়ামী লীগ িনরলসভােব
এেদেশর মানুেষর জন্য পিরশ্রম কের যাচ্েছ।
িতিন বেলন, িনর্বাচেনর সময় যত ঘিনেয় আসেছ, িবএনিপ-জামায়ােতর
ক্যাডাররা তত উচ্ছৃঙ্খল হচ্েছ। তােদর ব্যাপাের ছাত্রলীেগর
েনতাকর্মীেদর আেরা সজাগ থাকেত হেব। েদেশর উন্নয়েন বাধা সৃষ্িট
করেত চাইেল তার দাঁতভাঙা জবাব িদেত হেব।
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িবএনিপ
আবার
আগুন
সন্ত্রাস
শুরু কেরেছ: প্রধানমন্ত্রী
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : একাদশ জাতীয় সংসদ িনর্বাচন সামেন েরেখ িবএনিপ আবার ‘আগুন
সন্ত্রাস’ শুরু কেরেছ বেল মন্তব্য কেরেছন প্রধানমন্ত্রী েশখ
হািসনা।
এ সময় িতিন হুিশয়ার কের বেলন, আিম তােদরেক বলব, িনর্বাচেন েযেহতু
আসেব িসদ্ধান্ত িনেয়েছ। িনর্বাচনটা েযন সুষ্ঠভােব হয় েসটাই
েচষ্টা করা। অন্তত িনর্বাচন বানচােলর েচষ্টা েযন তারা না কের।

বৃহস্পিতবার ধানমণ্িডেত আওয়ামী লীগ সভাপিতর রাজৈনিতক কাযালেয়
দেলর সংসদীয় মেনানয়ন েবার্েডর সভার সূচনা বক্তব্েয প্রধানমন্ত্রী
েশখ হািসনা এ মন্তব্য কেরন।
িবএনিপর েকন্দ্রীয় কার্যালেয় সংঘর্েষর িবষেয় সমােলাচনা কের িতিন
বেলন, িনর্বাচেন সব দল আসার েঘাষণায় েদেশ যখন একিট উৎসবমুখর
পিরেবশ ৈতির হেয়েছ, তখনই নয়াপল্টেনর ওই ঘটনা ঘটল।
প্রধানমন্ত্রী বেলন, জনগণ যখন উৎসবমুখর হয় তখন েতা িবএনিপর খুব
খারাপ লােগ। তারা েসই উৎসেব পািন ঢােল। েসটাই কালেক আমরা েদখলাম।
েকােনা কথা েনই বার্তা েনই। েসখােন িবএনিপর এক েনতা তার িমিছল
িনেয় এেলা। েযটা িমিছল িনেয় আসার কথা না। তারপরও িনেয় এেস েসখােন
মারিপট। অেনক পুিলশ আহত। িতনটা গািড়ও েপাড়ােলা।
প্রধানমন্ত্রী বেলন, এই েচষ্টা তারা ২০১৪ েত কেরেছ, সফল হেত
পােরিন। আগামীেতও পারেব না। কারণ জনগণ আমােদর সঙ্েগ আেছ। জনগণ
চায়, একটা উৎসবমুখর পিরেবেশ িনর্বাচন েহাক। েয িনর্বাচেন তারা
েভাট িদেয় তােদর মনমেতা সরকার গঠন করেব।
েশখ হািসনা বেলন, ২০১৪ সােল তারা েয অগ্িনসন্ত্রাস কেরিছল, ২০১৫
সােল অগ্িনসন্ত্রাস কেরেছ, আবার িঠক েসই অগ্িনসন্ত্রাস শুরু করল।
মােন অগ্িনসন্ত্রাস ছাড়া, মানুষেক আগুন িদেয়
িবএনিপ েকােনা কাজ করেত পাের না- এটাই প্রমাণ।

েপাড়ােনা

ছাড়া
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সর্েবাচ্চ
িবএনিপ

৬৫

আসেন

ছাড়

েদেব

িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : একাদশ সংসদ িনর্বাচেন েজাট শিরকেদর মধ্েয আসন বণ্টন িনেয়
মহাসংকেট পেড়েছ িবএনিপ। তােদর জন্য সর্েবাচ্চ ৬৫িট আসন ছাড়েত চায়
দলিট। জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ও ২০ দেলর অন্যরা িমেল এতিদন ২০০ চাইেলও

েসখান েথেক সের এখনও তারা ১৫০ আসেনর দািব ধের েরেখেছ। এ অবস্থায়
িকছু গুরুত্বপূর্ণ েনতা ও সােবক সাংসদেদর বাদ িদেয় তােদর জন্য
িকছু আসন ছাড়েত বাধ্য হচ্েছ িবএনিপ। এ পিরস্িথিতেত িনজ দেলর
সম্ভাব্য প্রার্থীেদর মধ্েয ৩০০ আসেন দলীয় মেনানয়ন ফরম িবক্ির
কের এখন মেনানয়নপ্রত্যাশীেদর তদিবর ও লিবং সামলােত িহমিশম খাচ্েছ
দলিটর হাইকমান্ড।
এ িবষেয় জাতীয় ঐক্যফ্রন্েটর মুখপাত্র ও িবএনিপ মহাসিচব িমর্জা
ফখরুল ইসলাম আলমগীর সমকালেক বেলন, েজােটর শিরকেদর মধ্েয আসন
বণ্টন িনেয় এখনও ৈবঠেক বসা হয়িন। িশগিগর িনেজেদর মধ্েয এবং ২০ দল
ও ঐক্যফ্রন্েটর শিরকেদর সঙ্েগ বেস চূড়ান্ত িসদ্ধান্ত েনওয়া হেব।
অেনক েযাগ্য প্রার্থী রেয়েছন। সবার মত িনেয় েযাগ্য ও জনপ্িরয়
প্রার্থীেদর েজাটগত মেনানয়ন েদওয়া হেব।
েঘাষণা অনুযায়ী, আন্েদালেনর অংশ িহেসেব িনর্বাচেন এেসেছ িবএনিপেজাট। সারােদেশ তােদর েনতাকর্মীরা চাঙ্গা হেয় উেঠেছন। মেনানয়ন
ফরম িবক্ির উপলক্েষ ১০ বছর পর িবএনিপর নয়াপল্টন েকন্দ্রীয়
কার্যালয় উৎসবমুখর হেয় উেঠেছ। অন্যিদেক, জাতীয় ঐক্যফ্রন্েটর
শিরকরাও নিমেনশন ফরম িবক্ির করেছ। একই সঙ্েগ িনর্বাচন আরও িতন
সপ্তাহ েপছােনার দািব জািনেয়েছন ঐক্যফ্রন্ট েনতারা।
িবএনিপর িনর্ভরেযাগ্য সূত্র জানায়, সব দল িমেল েযাগ্য ও িবজয়ী
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েচয়ারপারসন খােলদা িজয়া। অন্যেদর
ব্যক্িতগত েভাটব্যাংেকর িহসাব।
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এিদেক, িবএনিপর স্থায়ী কিমিটর সদস্য ড. খন্দকার েমাশাররফ
েহােসনেক িনজ দল ও ঐক্যফ্রন্েটর আসন বণ্টেনর প্রধান সমন্বয়কারীর
দািয়ত্ব েদওয়া হেয়েছ। এ িবষেয় ২০ দলীয় েজােটর সমন্বয়কারী করা
হেয়েছ
িবএনিপর
স্থায়ী
কিমিটর
সদস্য
নজরুল
ইসলাম
খানেক।
আনুষ্ঠািনক ৈবঠক না হেলও এরই মধ্েয তারা েহামওয়ার্ক শুরু কেরেছন।
নাম প্রকাশ না করার শর্েত িবএনিপর একজন িসিনয়র েনতা সমকালেক
বেলন, এখন তােদর প্রধান কাজ হচ্েছ আসন বন্টন। প্রিতকূল পিরেবেশ
িনর্বাচন করেত হচ্েছ। এিট মেন েরেখ আসন বণ্টেনর ব্যাপাের সব
শিরকেক সর্েবাচ্চ উদারতা েদখােত হেব।
সূত্র জানায়, জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট এতিদন ১০০ আসন চাওয়ার কথা ভাবিছল।

তেব িবএনিপর পক্ষ েথেক তােদর কােছ িবজয়ী হওয়ার মেতা সম্ভাব্য
প্রার্থীেদর তািলকা চাওয়া হেয়েছ। এ পিরস্িথিতেত িবএনিপর কােছ
ঐক্যফ্রন্েটর শিরক গণেফারাম ১৫, েজএসিড ১৫, কৃষক শ্রিমক জনতা লীগ
১০ ও নাগিরক ঐক্য ১০িট আসন চাইেব। দািব ৫০ আসন হেলও তােদর
সর্েবাচ্চ ১৫িট আসন িদেত চায় িবএনিপ। অবশ্য সুশীল সমােজর
প্রিতিনিধরা ঐক্যফ্রন্েট েযাগ িদেল আরও কেয়কিট আসন েদওয়া হেব।
জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট :জাতীয় ঐক্যফ্রন্েটর শিরকরা মেনানয়ন ফরম িবক্ির
করেছ। গণেফারাম সভাপিত ও জাতীয় ঐক্য প্রক্িরয়ার আহ্বায়ক ড. কামাল
েহােসন িনর্বাচন করেত রািজ নন। তেব দল ও েজাট শিরকেদর অনুেরােধ
েশষ পর্যন্ত ঢাকা-৮ বা অন্য এক বা একািধক আসেন প্রার্থী হেত
পােরন িতিন। গণেফারােমর সাধারণ সম্পাদক েমাস্তফা মহিসন মন্টু
ঢাকা-২ বা ৩ আসন েথেক িনর্বাচন করেত চান। গণেফারােমর কার্যকরী
সভাপিত অ্যাডেভােকট সুব্রত েচৗধুরী ঢাকা-১৪ আসেন মেনানয়ন েপেত
পােরন। ডাকসুর সােবক িভিপ ও আওয়ামী লীেগর সােবক সাংগঠিনক সম্পাদক
সুলতান েমাহাম্মদ মনসুর আহেমদ েমৗলভীবাজার-২ আসেন মেনানয়ন পােবন।
মিফজুল ইসলাম খান কামােলর জন্য মািনকগঞ্জ-৩ ও জােন আলেমর জন্য
চট্টগ্রাম-১০ আসন েথেক মেনানয়ন চাইেব গণেফারাম।
জাতীয় সমাজতান্ত্িরক দল- েজএসিডও এর আেগ ৩০ আসেনর প্রস্তুিত
িনেলও এখন ১৫িট চাওয়ার িসদ্ধান্ত িনেয়েছ। েজএসিডর সভাপিত আ স ম
আবদুর রব লক্ষ্মীপুর-৪ আসন েথেক অথবা ঢাকা েথেক মেনানয়ন চাইেবন।
দেলর সাধারণ সম্পাদক আবদুল মােলক রতন চান কুিমল্লা-৪ (েদবীদ্বার)
আসন। সহসভাপিত তািনয়া রব ঢাকা-১৮ (উত্তরা), েকন্দ্রীয় যুগ্ম
সাধারণ সম্পাদক শহীদ উদ্িদন মাহমুদ স্বপন েফনী-৩ (দাগনভূঞােসানাগাজী) আসেন েভাট করেত চান।
এ ছাড়া েজএসিডর পক্ষ েথেক েকন্দ্রীয় সাংগঠিনক সম্পাদক কামাল
উদ্িদন পাটওয়ারীেক ঢাকা-১৪ (িমরপুর), সােবক এমিপ ও িসিনয়র
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এমএ
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জামালপুেরর সভাপিত অধ্যাপক েমাহাম্মদ আিমর উদ্িদনেক জামালপুর-৪,
জিবউল
েহােসনেক
চট্টগ্রাম-১০,
িমর্জা
আকবরেক
চট্টগ্রাম-২
(ফিটকছিড়) আসন েদওয়ার ব্যাপাের েজার েদওয়া হেব।
ঐক্যফ্রন্েটর আেরক শিরক নাগিরক ঐক্য এতিদন ৩০ আসন চাইেলও এখন
চূড়ান্ত দরকষাকিষর পর্যােয় ১৫িট চাওয়ার প্রস্তুিত িনচ্েছ।

অিনবন্িধত এ দেলর আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্না বগুড়া-২ বা
ঢাকা-১৭ (গুলশান) আসেন মেনানয়ন চাইেবন। তার দেলর অন্যতম েনতা
এসএম আকরাম েহােসন নারায়ণগঞ্জ-২ আসেন প্রার্থী হেত চান। এ ছাড়া
ঐক্যফ্রন্েটর েকন্দ্রীয় েনতা েমািমনুল ইসলাম িলটন লক্ষ্মীপুর-১,
নইম জাহাঙ্গীর জামালপুর-৩, ফজলুল হক সরকার চাঁদপুর-৩, ডা. নািজম
উদ্িদন গাজীপুর সদর, িছন্নুর আহেমদ েচৗধুরী দীপু িসেলট-১ বা ৬,
রিবউল ইসলাম সাতক্ষীরা-২, িদদারুল আলম বাবুল বােগরহাট-৩,
অ্যাডেভােকট নজরুল ইসলাম ময়মনিসংহ-২, েমাফাখুল ইসলাম নবাব রংপুর৫, েমাবারক েহােসন খান ব্রাহ্মণবািড়য়ার সরাইল আসেন মেনানয়ন
চাইেবন।
কােদর িসদ্িদকীর কৃষক শ্রিমক জনতা লীগেক সর্েবাচ্চ িতনিট আসন
িদেত পাের বেল জািনেয়েছ িবএনিপ সূত্র। তেব িতিন ৫িট আসন দািব
করেছন। টাঙ্গাইল েজলায় কৃষক শ্রিমক জনতা লীেগর েভাট ব্যাংক
রেয়েছ। কােদর িসদ্িদকী, দেলর সাধারণ সম্পাদক হািববুর রহমান,
যুগ্ম সম্পাদক ইকবাল িসদ্িদকী েজােটর মেনানয়ন েপেত পােরন। এর
বাইের কােদর িসদ্িদকী তার ভাই আজাদ িসদ্িদকীর জন্য টাঙ্গাইেলর
একিট আসেন ও দলীয় েনতা শিফউল ইসলােমর জন্য নারায়ণগঞ্েজ একিট আসেন
মেনানয়ন চাইেবন।
ঐক্যফ্রন্েটর

শিরক

িবকল্পধারা

বাংলােদশ

(একাংশ)

ধােনর

শীষ

প্রতীেক িনর্বাচন করার িসদ্ধান্ত িনেয়েছ। তােদর একিট আসেন ছাড়
িদেত পাের িবএনিপ।
২০ দলীয় েজাট :৬১িট আসেন স্বতন্ত্র প্রার্থী হেয়েছন িনবন্ধন
বািতল হওয়া জামায়ােত ইসলামীর েনতারা। এর মধ্েয ঢাকা-১৫ বােদ
৪৫িটেক তােদর সম্ভাবনাময় আসন বলেছ জামায়াত। ৩৫িট আসেন েজােটর
মেনানয়ন চায় দলিট। ঢাকা-১৫ আসনিট তারা দেলর েসক্েরটাির েজনােরেলর
জন্য চাইেছ। েজােটর মেনানয়ন না েপেল কেয়কিট আসেন এককভােব
িনর্বাচন করেত পাের তারা।
২০০১ সােলর িনর্বাচেন দলিটেক ৩০িট আসেন ছাড় েদয় িবএনিপ
েনতৃত্বাধীন চারদলীয় েজাট। েসই সমেয় চট্টগ্রাম-১৪ আসেন িবএনিপ ও
জামায়াত উভয় দেলরই প্রার্থী িছেলন। ২০০৮ সােলর িনর্বাচেন ৩৯ আসেন
লড়াই কের তারা। বরগুনা-২ আসেন েশষ সমেয় িবএনিপেক সমর্থন জানায়।
৩৩িট আসেন জামায়ােতর িবপরীেত িবএনিপর প্রার্থী িছেলন না।
চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩, িসরাজগঞ্জ-৪, চুয়াডাঙ্গা-২, িঝনাইদহ-৩ এবং
েমেহরপুর-১ আসেন িবএনিপ ও জামায়াত উভয় দেলর প্রার্থী িছেলন। এর

মধ্েয পাঁচিটেত জয়ী হয় আওয়ামী লীগ। িসরাজগঞ্জ-৪, চুয়াডাঙ্গা-২,
িঝনাইদহ-৩ আসেন জামায়ােতর অবস্থান িছল দ্িবতীয়। এসব আসেন তৃতীয়
হয় িবএনিপ।
জামায়াত গতবার েয ৩৩ আসেন েজােটর মেনানয়ন েপেয়িছল এর মধ্েয
রংপুর-১, রংপুর-২, েশরপুর-১ এবং ফিরদপুর-৩ আসেন এবার িনর্বাচন
করেত চায় না। ২০০১ ও ২০০৮ সােল েশরপুর-১ আসেন েজােটর প্রার্থী
িছেলন
জামায়ােতর
মুহাম্মদ
কামারুজ্জামান।
ফিরদপুর-৩
আসেন
প্রার্থী িছেলন আলী আহসান েমাহাম্মদ মুজািহদ। মানবতািবেরাধী
অপরােধ তােদর ফাঁিস হেয়েছ।
জামায়ােতর েকন্দ্রীয় কর্মপিরষদ সদস্য এহসানুল মাহবুব েজাবােয়র
সমকালেক বেলন, ২০০৮ সােলর তািলকােক িভত্িত ধের আসন বণ্টেনর
আেলাচনা হেব িবএনিপর সঙ্েগ। েসবার জামায়াত ৩ আসেন িনর্বাচন
কেরিছল। িকন্তু েজােট শিরেকর সংখ্যা বাড়ায় জামায়াত ছাড় িদেত
প্রস্তুত রেয়েছ। ৩৮ েথেক কতিট আসন জামায়াত ছাড়েব তা িতিন বলেত
রািজ হনিন।
জামায়াত সূত্র জািনেয়েছ, েয ৪৫িট আসনেক তারা সম্ভাবনাময় ও জেয়র
উপেযাগী মেন করেছ তার তািলকা েদওয়া হেব িবএনিপেক। েসখান েথেক
৩৫িট চাইেব। িবএনিপেকই িসদ্ধান্ত িনেত েদওয়া হেব েকান ১০িট আসন
তারা জামায়াতেক ছাড়েব না। এর মধ্েয ২০ দলীয় েজােটর শিরক দেলর
শীর্ষ েনতােদর আসনও রেয়েছ।
জামায়ােতর দািব করা আসন ও তােদর প্রার্থীরা হেলন ঠাকুরগাঁও-২
আবদুল হািকম, িদনাজপুর-১ আবু হািনফ, িদনাজপুর-৪ আফতাব উদ্িদন
েমাল্লা, িদনাজপুর-৬ আেনায়ারুল ইসলাম, নীলফামারী-২ মুক্িতেযাদ্ধা
মিনরুজ্জামান
মন্টু,
নীলফামারী-৩
েমাহাম্মদ
আিজজুল
ইসলাম,
লালমিনরহাট-১ আবু েহনা েমা. এরশাদ েহােসন সাজু, রংপুর-৫ অধ্যাপক
েগালাম রব্বানী, গাইবান্ধা-১ অধ্যাপক মােজদুর রহমান, গাইবান্ধা-৩
মাওলানা নজরুল ইসলাম, গাইবান্ধা-৪ ডা. আবদুর রহীম, জয়পুরহাট-১
ডা. ফজলুর রহমান সাঈদ, বগুড়া-২ অধ্যক্ষ শাহাদাতুজ্জামান, বগুড়া-৪
অধ্যক্ষ মাওলানা তােয়ব আলী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১ ড. েকরামত আলী,
চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ নূরুল ইসলাম বুলবুল, রাজশাহী-১ মুিজবুর রহমান,
নওগাঁ-৪ খ ম আবদুর রািকব, িসরাজগঞ্জ-৪ রিফকুল ইসলাম খান,
িসরাজগঞ্জ-৫ অধ্যক্ষ আলী আলম, পাবনা-১ আবদুল বােসত, পাবনা-৫
ইকবাল েহাসাইন, চুয়াডাঙ্গা-২ েমাহাম্মদ রুহুল আিমন, িঝনাইদহ-৩
মিতয়ার রহমান, যেশার-১ মাওলানা আিজজুর রহমান, যেশার-২ আবু সাঈদ

মুহাম্মদ
শাহাদত
েহাসাইন,
যেশার-৬
অধ্যাপক
মুক্তার
আলী,
বােগরহাট-৩ অ্যাডেভােকট আবদুল ওয়াদুদ, বােগরহাট-৪ আবদুল আলীম,
খুলনা-৫ অধ্যাপক িময়া েগালাম পরওয়ার, খুলনা-৬ মাওলানা আবুল কালাম
আযাদ, সাতক্ষীরা-১ অধ্যক্ষ ইজ্জতউল্লাহ, সাতক্ষীরা-২ মুহাদ্িদস
আবদুল খােলক, সাতক্ষীরা-৩ মুফিত রিবউল বাশার, সাতক্ষীরা-৪ গাজী
নজরুল ইসলাম, িপেরাজপুর-১ শামীম সাঈদী, পটুয়াখালী-২ ড. শিফকুল
ইসলাম মাসুদ, ঢাকা-১৫ ডা. শিফকুর রহমান, িসেলট-৫ মাওলানা ফিরদ
উদ্িদন েচৗধুরী, িসেলট-৬ মাওলানা হািববুর রহমান, কুিমল্লা-১১ ডা.
ৈসয়দ আবদুল্লাহ েমা. তােহর, চট্টগ্রাম-১০ শাহজাহান েচৗধুরী,
চট্টগ্রাম-১৫ আ ন ম শামসুল ইসলাম, চট্টগ্রাম-১৬ মাওলানা জিহরুল
ইসলাম, কক্সবাজার-২ হািমদুর রহমান আজাদ।
২০ দেলর বািক ১৮ শিরক অন্তত ৫০ আসন চাইেছ। এ েজােটর অন্যতম শিরক
এলিডিপ এতিদন িবএনিপর কােছ ২০িট দািব কের আসিছল। এখন তারা ১০ আসন
দািব করেব। আসনগুেলা হচ্েছ- এলিডিপর সভাপিত কর্েনল (অব.) অিল
আহেমদ চট্টগ্রাম-১৪, েরেদায়ান আহেমদ কুিমল্লা-৭, আবদুল কিরম
আব্বাসী েনত্রেকানা-১, েমা. আবদুল্লাহ চাঁদপুর-৩, আবদুল গিন
েমেহরপুর-২, নূরুল আলম চট্টগ্রাম-৭, এম এয়াকুব আলী চট্টগ্রাম-১২,
কিফলউদ্িদন েচৗধুরী চট্টগ্রাম-১৬, মাহবুব েমারেশদ ময়মনিসংহ-১০।
তেব িবএনিপ সূত্র জািনেয়েছ, এলিডিপর সােবক ছয় এমিপসহ ছয়-সাতজনেক
েজােটর মেনানয়ন েদওয়া হেব।
অিনবন্িধত জাতীয় পার্িটর (জাফর) দািব অন্তত ১০ আসন। তােদর চারিট
আসন ছাড়েত পাের িবএনিপ। েজােটর অপর শিরক িবেজিপর েচয়ারম্যান
ব্যািরস্টার আন্দািলব রহমান পার্থ েভালা-১ আসন চাইেবন। কল্যাণ
পার্িটর েচয়ারম্যান েমজর েজনােরল (অব.) ৈসয়দ মুহাম্মদ ইবরািহম,
জাগপার সােবক েচয়ারম্যান মরহুম শিফউল আলম প্রধােনর স্ত্রী
ব্যািরস্টার তাসিনয়া প্রধান পঞ্চগড়-২, েখলাফত মজিলেশর মহাসিচব ড.
আবদুল কােদর এবং মুফিত ওয়াক্কাস মেনানয়ন েপেত পােরন। অিনবন্িধত
এনিপিপর ফিরদুজ্জামান ফরহাদেক নড়াইল-২ আসন েদওয়ার ব্যাপাের
িচন্তাভাবনা চলেছ। এর বাইের জিময়েত উলামােয় ইসলাম ৩িট আসন েপেত
পাের। বািক দলগুেলা আসন নাও েপেত পাের।
িনউজিবিড৭১/িবিস/নেভম্বর ১৫, ২০১৮

গণভবেন সাক্ষাৎকার আচরণিবিধর
সুস্পষ্ট লঙ্ঘন: িরজভী
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : িবএনিপর িসিনয়র যুগ্ম মহাসিচব রুহুল কিবর িরজভী বেলেছন,
গণভবেন দলীয় প্রায় সােড় চার হাজার প্রার্থীর সাক্ষাৎকােরর আেয়াজন
কেরেছ ক্ষমতাসীন সরকার প্রধান। অথচ এরকম একিট রাষ্ট্রীয় স্থাপনায়
ও সরকাির অর্থায়েন সম্পূর্ণরূেপ িনয়মবিহর্ভূত দলীয় কার্যক্রেমর
িবষেয় িনশ্চুপ িনর্বাচন কিমশন। এখন প্রধান িনর্বাচন কিমশনার টুশব্দিটও কেরন না। গণভবেন আওয়ামী লীেগর মেনানয়ন প্রত্যাশীেদর
সঙ্েগ প্রধানমন্ত্রীর ৈবঠক িনর্বাচনী আচরণিবিধর ১৪ (২) ধারার
সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।
রাজধানীর নয়াপল্টেনর িবএনিপর েকন্দ্রীয় কার্যালেয়
আেয়ািজত এক সংবাদ সম্েমলেন িতিন এসব কথা বেলন।

বৃহস্পিতবার

িরজভী বেলন, িনর্বাচনী তফিসল েঘাষণার পর অস্ত্র জমা েদওয়ার
ব্যাপাের এখেনা েকােনা িনর্েদশনা েদয়িন িনর্বাচন কিমশন। িবগত দশ
বছের আওয়ামী লীেগর ক্যাডারেদর হােত প্রচুর পিরমাণ ৈবধ-অৈবধ
অস্ত্র েদওয়া হেয়েছ। িনর্বাচনকালীন সমেয় অৈবধ অস্ত্র উদ্ধার ও
ৈবধ অস্ত্র জমাদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জরুির হেলও িনর্বাচন
কিমশন িনর্িবকার ভূিমকা পালন করেছ। এেত প্রমািণত হয় িনর্বাচন
কিমশন িবেশষ দেলর পক্েষই িনর্বাচনী মাঠ সমতল করেছ।
িতিন বেলন, ‘েকন্দ্রীয় কার্যালেয়র সামেন সিহংসতা ও নাশকতা করা
হেয়েছ। প্রথেমই পুিলশ িবএনিপর মেনানয়ন প্রত্যাশীেদর িমিছেল গািড়
উিঠেয় িদেয় ঘটনার সূত্রপাত কের। এই গািড়চাপায় অন্তত ২০ জেনর অিধক
েনতাকর্মী আহত হেয়েছন। পুিলশ কীভােব জনগেণর ওপর গািড় উিঠেয় েদয়
েসিট িনর্বাচন কিমশেনর িনকট জানেত চাই।’
িবএনিপ-ঐক্যফ্রন্ট েজােটর প্রধানমন্ত্রী েক হেবন— আওয়ামী লীেগর
সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কােদেরর এমন িজজ্ঞাসার প্রিত দৃষ্িট
আকর্ষণ করা হেল িরজভী বেলন, ‘জনগণ এই মুহূর্েত প্রধানমন্ত্রীর
পদত্যাগ চায়। তারপর িবএনিপর প্রধানমন্ত্রী েক হেব তা তারাই

িনর্ধারণ করেবন। গণতন্ত্েরর েনত্রী খােলদা িজয়াই এেদেশর জনগেণর
প্রধানমন্ত্রী হেবন।’
সংবাদ সম্েমলেন আরও উপস্িথত িছেলন িবএনিপর েকন্দ্রীয় েনতা আবদুস
সালাম আজাদ, মীর েনওয়াজ আলী েনওয়াজ প্রমুখ।
িনউজিবিড৭১/িবিস/নেভম্বর ১৫, ২০১৮

ধােনর
শীষ
প্রতীক
িনেয়
িনর্বাচন করেব ঐক্যফ্রন্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : িবএনিপর প্রতীক ‘ধােনর শীষ’ িনেয় জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট আসন্ন
জাতীয় সংসদ িনর্বাচেন অংশগ্রহণ করেব বেল জািনেয়েছন ফ্রন্েটর েনতা
ও নাগিরক ঐক্েযর আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্না।
বৃহস্পিতবার দুপুের রাজধানীর মিতিঝেল ড. কামাল েহােসেনর েচম্বাের
ফ্রন্েটর স্িটয়ািরং কিমিটর ৈবঠক েশেষ সাংবািদকেদর এ তথ্য জানান
িতিন।
মান্না বেলন, আমরা যেতাগুেলা দল িমেল জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট গঠন
কেরিছ, তারা সবাই একিট কমন প্রতীক িনেয় এই িনর্বাচেন অংশগ্রহণ
করেবা এবং েসই কমন প্রতীক হেব ধােনর শীষ।
এ সময় আসন বন্টন িনেয় ৈবঠেক েকােনা িসদ্ধান্ত হেয়েছ িকনা এমন
প্রশ্েনর জবােব িতিন বেলন, এ িবষেয় আেলাচনা হয়িন৷ তেব আমরা এ
িবষেয় আেলাচনার যাত্রা শুরু কেরিছ।
িনর্বাচন েপছােনার িবষেয় এক প্রশ্েনর জবােব মান্না বেলন, আমরা
যখন সরকােরর সঙ্েগ েদখা কির প্রধানমন্ত্রীসহ সবাই বেলন, িনর্বাচন
কিমশেনর ব্যাপাের আমােদর িকছু বলার েনই। আমরা িনর্বাচন কিমশনােরর
কােছ িগেয় যা বেলিছ িনর্বাচন েপছােনার জন্য তােত অসংখ্য যুক্িত
আেছ। িবেশষ কের ইংেরিজ নববর্ষ উপলক্েষ সারা ইউেরাপ আেমিরকায় উৎসব
হয়। এখােন আমােদর পর্যেবক্ষকেদর আসার কথা থাকেলও তারা আসেত

পারেবন না। এেত সারািবশ্ব েথেক এক ধরেনর িবচ্িছন্ন কের েভাট করার
এই প্রেচষ্টা িঠক নয়।
িতিন আরও বেলন, বুধবার িবএনিপ েনতাকর্মীেদর ওপর পুিলশ বািহনীর
িনর্মম হামলার িনন্দা জানাচ্িছ। একিদেক সরকার পক্ষ চারিদন ধের
সমস্ত রাস্তাঘাট বন্ধ কের একিট উৎসব করেলা। েসই উৎসেবর ফসেল দুজন
মারা পর্যন্ত েগেলা। তখন পুিলশ েকানও িকছু কেরিন৷ অথচ এিদেক েদখা
েগেলা, িবেরাধীদল িবএনিপর মেনানয়নপত্র িবতরণ উপলক্েষ যখন
েনতাকর্মীরা জমা হেয়েছ তার একিদন আেগ িনর্বাচন কিমশন সড়ক
পিরষ্কার রাখেত িববৃিত িদেলন এবং তার পরিদনই এই হামলা হেলা। আমরা
মেন কির, িনর্বাচন কিমশেনর এ ব্যাপাের সতর্ক থাকা উিচত িছল।
মান্না বেলন, আমােদর কােছ প্রিতয়মান হেয়েছ েয, এই হামলার পর
পুিলেশর দুিট গািড় ভাঙা এবং িবশৃঙ্খলা সৃষ্িটর জন্য সরকাির দেলর
হাত আেছ। অসমর্িথত িকন্তু িবশ্বাসেযাগ্য খবের জানা েগেছ েয,
যুবলগী, ছাত্রলীেগর কর্মীরা েহলেমট পেড় তৎপর িছল। আমরা এই ঘটনায়
উদ্েবগ প্রকাশ করিছ ও িনন্দা জানাই।
িতিন বেলন, আমরা স্পষ্টভােব বুঝেত পারিছ িবেরাধীদল েযন িনর্বাচেন
অংশগ্রহণ করেত না পাের েসই উসকািন িদচ্েছ সরকার। আমরা এর
প্রিতবাদ করেবা। আমােদর িসদ্ধান্ত সব রকেমর বাধা উেপক্ষা কের
িনর্বাচন করেবা। েসই িনর্বাচেন একটা েভাট িবপ্লব হেব এই
স্ৈবরাচারী সরকােরর িবরুদ্েধ।
ড.

কামাল

েহােসেনর

ঐক্যফ্রন্েটর মুখপাত্র
আলমগীর,
গণেফারােমর

সভাপিতত্েব
ও

িবএনিপর
মহাসিচব

ৈবঠেক

আরও

উপস্িথত

িছেলন

মহাসিচব িমর্জা ফখরুল ইসলাম
েমাস্তফা
মহসীন
মন্টু,

ঐক্যপ্রক্িরয়ার সুলতান মুহাম্মদ মনসুর, আব্দুল মােলক রতন, সুব্রত
েচৗধুরী েজএসিডর আ স ম আব্দুর রব প্রমুখ।
িনউজিবিড৭১/িবিস/নেভম্বর ১৫, ২০১৮

যুক্তফ্রন্ট
থাকেব: কােদর

অবশ্যই

েজােট

িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : আসন্ন একাদশ জাতীয় সংসদ িনর্বাচেন িবকল্পধারা বাংলােদেশর
েনতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট আওয়ামী লীেগর সঙ্েগ েজােট থাকেব বেল
জািনেয়েছন দলিটর সাধারণ সম্পাদক সড়ক পিরবহন ও েসতুমন্ত্রী
ওবায়দুল কােদর।
বৃহস্পিতবার রাজধানীর ধানমণ্িডেত আওয়ামী লীেগর সভাপিতর রাজৈনিত
কার্যালেয় দলিটর পার্লােমন্টাির েবার্েডর সভা েশেষ সাংবািদকেদর
িতিন একথা জানান।
ওবায়দুল কােদর বেলন, ‘আজ ৩৯িট দেলর একিট েজাট এেসেছ আওয়ামী লীেগর
সােথ মহােজােট থাকেত, যার মধ্েয দুিট িনবন্িধত দল আেছ। আর
যুক্তফ্রন্ট অবশ্যই েজােট থাকেব।’
পার্লােমন্টাির
েবার্েডর
সভা
প্রসঙ্েগ
িতিন
বেলন,
‘পার্লােমন্টাির েবার্েডর দ্িবতীয় সভা আজ অনুষ্িঠত হেয়েছ। এই
দুিট সভায় িনর্বাচেন মেনানয়ন সংক্রান্ত িবষেয় আেলাচনা হেয়েছ।
আওয়ামী লীেগর কােছ েদিশ-িবেদিশ ৫-৬িট জিরেপর িরেপার্ট আেছ।
এগুেলা স্টািড করা হচ্েছ, মেনানয়েন েযন জনমেতর প্রিতফলন পেড়।
েবার্েডর সকল সদস্য এগুেলা েদখেছন। তেব এখেনা আনুষ্ঠািনক মেনানয়ন
পর্ব শুরু হয়িন।’
৬৫-৭০িট আসন শরীকেদর েদওয়ার লক্ষ্য িনেয় আওয়ামী লীগ এেগাচ্েছ
জািনেয় ওবায়দুল কােদর বেলন, ‘ইেলক্েটবল ক্যান্িডেডটরা মেনানয়ন
পােব। তাই েজােটর আসন কম েবিশ হেত পাের।’
এছাড়া আওয়ামী লীেগর িনর্বাচনী ইশেতহার ৈতিরর কাজ েশষ পর্যােয় আেছ
বেলও এ সময় জানান দলিটর সাধারণ সম্পাদক।
সংবাদ সম্েমলেন অন্যেদর মধ্েয উপস্িথত িছেলন আওয়ামী লীেগর যুগ্ম
সাধারণ সম্পাদক মাহবুব-উল আলম হািনফ, ডা. দীপু মিন, আব্দুর
রহমান, সাংগঠিনক সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্িদন নািছম, এেকএম এনামুল
হক শামীম, খািলদ মাহমুদ েচৗধুরী, দপ্তর সম্পাদক আবদুস েসাবহান
েগালাপ, তথ্য ও গেবষণা সম্পাদক অ্যাডেভােকট আফজাল েহােসন, ত্রাণ

ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক সুিজত রায়
ব্যািরস্টার িবপ্লব বড়ুয়া প্রমুখ।
িনউজিবিড৭১/িবিস/নেভম্বর ১৫, ২০১৮

নন্দী,

উপ-দপ্তর

সম্পাদক

