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প্রার্থীেক
বয়কেটর েঘাষণা িবএনিপর

িনউজ েডক্স : সাতকািনয়া েপৗরসভা িনর্বাচেন িবএনিপর মেনানীত েময়র
প্রার্থী এডেভােকট এ.েজড.এম মঈনুল হক েচৗধুরী েখাকনেক বয়কেটর
েঘাষণা িদেয়েছ দলীয় েনতা-কর্মীরা। দলীয় প্রার্থীর িনর্বাচনী
প্রচারণাসহ সকল ধরেনর কর্মসূিচেত অংশগ্রহণ করেত িনেষধ করা হেয়েছ
েনতা-কর্মীেদর।

আজ রিববার (২৪ জানুয়াির) সকােল সাতকািনয়া উপেজলা পিরষদ েগইেট
েপৗরসভা িবএনিপ, যুবদল ও ছাত্রদেলর উদ্েযােগ আেয়ািজত এক প্রিতবাদ
সভায় এ েঘাষনা েদন।

প্রিতবাদ সভায় চট্টগ্রাম দক্িষন েজলা িবএনিপর আহ্বায়ক কিমিটর
সদস্য ও সাতকািনয়া েপৗরসভার সােবক প্যােনল েময়র নওয়াব িময়া বেলন,
“দেলর স্থানীয় েনতা-কর্মীেদর মতামত না িনেয় তথাকিথত িবএনিপর
নামধারী এলিডিপ েনতা এডেভােকট এ.েজড.এম মঈনুল হক েচৗধুরী েখাকনেক
েপৗরসভা িনর্বাচেন মেনানয়ন িদেয়েছ। েমাটা অংেকর টাকার িবিনমেয়

িবএনিপ েনতােদর বাদ িদেয় এলিডিপ েনতােক মেনানয়ন িদেয়েছ। মঈনুল হক
েচৗধুরী েখাকন ২০১৬ সােল কর্েণল (অবঃ) অিল আহমদ বীর িবক্রেমর
হােত ফুল িদেয় এলিডিপেত েযাগদান কেরন।”

িতিন আেরা বেলন, “সাতকািনয়া েপৗর এলাকা হেলা িবএনিপর শক্ত ঘাঁিট।
েপৗরসভা িনর্বাচেন পরপর দুই বার িবএনিপর প্রার্থী িবপুল েভােটর
ব্যবধােন জয় লাভ কেরেছ। সাতকািনয়া িবএনিপর শত্রুেদর প্রেরাচনায়
দলেক ধ্বংস করার জন্য িবএনিপর েনতােদর বাদ িদেয় এলিডিপেক মেনানয়ন
েদয়া হেয়েছ। সাতকািনয়া িবএনিপ েপৗরসভা িনর্বাচেন এ এলিডিপ েনতার
পক্েষ কাজ করেব না। আমরা তােক বয়কট করলাম। দেলর সকল স্তেরর েনতাকর্মীেদর প্রিতও একই িনর্েদশ থাকেব।”

চট্টগ্রাম দক্িষণ েজলা িবএনিপর আহ্বায়ক কিমিটর সদস্য জসীম উদ্িদন
আবদুল্লাহ
বেলন,
“চট্টগ্রাম
দক্িষন
েজলা
আহবায়ক
কিমিটেত
সাতকািনয়া েপৗরসভার ৫ জন েনতা রেয়েছ। েপৗরসভা িনর্বাচেন েময়র পেদ
প্রার্থী বাছাইেয়র ব্যাপাের কথা বলেত আমরা চট্টগ্রাম দক্িষন েজলা
িবএনিপর আহবায়ক আবু সুিফয়ােনর কােছ িগেয়িছলাম। িকন্তু িতিন
আমােদর কােরা সােথ েকান ধরেনর কথা না বেল আেরা আেগ এলিডিপ েনতা
এডেভােকট মঈনুল হক েচৗধুরী েখাকেনর নাম প্রস্তাব কের েকন্দ্ের
পািঠেয় েদন। এলিডিপ েনতার নাম প্রত্যাহার কের িবএনিপর কাউেক
প্রার্থী করার জন্য অনুেরাধ কেরিছলাম। িকন্তু িতিন আমােদর কথা
শুেননিন। এখন যােক দলীয় প্রার্থী করা হেয়েছ িতিন ১৯৮৮
উপেজলা পিরষদ িনর্বাচন কের জামানাত হািরেয়েছন। ১৯৯১

সােল
সােল

ঘূর্িণঝেড়র সময় অসহায় মানুেষর ত্রাণ আত্মসাৎ কেরেছন। স্থানীয়
রাজনীিতেত তার েকান অবস্থান নাই। এমন একজন এলিডিপ েনতােক দলীয়
প্রার্থী কের সাতকািনয়া িবএনিপর কবর রচনা করার ব্যবস্থা কেরেছ।
এটা িবএনিপর িবরুদ্েধ গভীর ষড়যন্ত্েরর অংশ। এজন্য আমরা
িসদ্ধান্ত িনেয়িছ এলিডিপ মার্কা প্রার্থী এডেভােকট এ.েজড.এম
মঈনুল হক েচৗধুরী েখাকেনর পক্েষ কাজ করব না।”

চট্টগ্রাম দক্িষণ েজলা িবএনিপ েনতা িমজানুর রহমােনর সঞ্চালনায়
অনুষ্িঠত প্রিতবাদ সভায় অন্যান্েযর মধ্েয বক্তব্য রােখন েজলা
িবএনিপ েনতা নািজম উদ্িদন, আবু তােহর িবএসিস, উপেজলা িবএনিপ েনতা
েকএম েফরেদৗস, েসিলম উদ্িদন, সােজদুল আলম িমন্টু, েমাতােহর

মামুন, আবুল েহােসন, আবু তােলব, আবু বক্কর, নুরুল আিমন, েমাঃ
ইদ্িরচ, েনজাম উদ্িদন ও ফিরদুল আলম।

এিদেক, দলীয় প্রার্থীেক বয়কেটর েঘাষনার িবষেয় চট্টগ্রাম দক্িষন
েজলা িবএনিপর আহবায়ক আবু সুিফয়ান জানান, দল েথেক এডেভােকট
এ.েজড.এম মঈনুল হক েচৗধুরী েখাকনেক মেনানয়ন েদয়া হেয়েছ। প্রার্থী
বাছাইেয়র ক্েষত্ের ভুল হেত পাের। িকন্তু দল েযেহতু তােক প্রার্থী
কেরেছ েনতা-কর্মীেদর উিচত হেলা তার পক্েষ কাজ করা। দলীয় েময়র
প্রার্থী এলিডিপর রাজনীিতর সােথ জিড়ত িকনা জানেত চাইেল িতিন
জানান, িতিন দীর্ঘিদন িবএনিপর রাজনীিত কেরেছন। এক সময় সাতকািনয়া
উপেজলা িবএনিপর সভাপিতও িছেলন। তেব মাঝখােন এলিডিপেত েযাগদান
করার িবষয়িটও সত্য। এরপরও দলীয় িসদ্ধান্ত েমাতােবক তার পক্েষ কাজ
করা উিচত। যারা দলীয় প্রর্থীেক বয়কেটর েঘাষনা িদেয়েছ তােদর
িবরুদ্েধ েকান ধরেনর সাংগঠিনক ব্যবস্থা গ্রহন করা হেব িকনা জানেত
িতিন আবু সুিফয়ান বেলন এটা সময় বেল িদেব।

দেলর স্থানীয় েনতা-কর্মীেদর বয়কেটর েঘাষনার িবষেয় কথা বলার জন্য
িবএনিপর মেনানীত েময়র প্রার্থী এডেভােকট এ.েজড.এম মঈনুল হক
েচৗধুরী েখাকেনর ব্যক্িতগত েমাবাইেল একািধকবার বার েচষ্টা কেরও
সাড়া িমেলিন। আজাদী অনলাইন

