েটবুিনয়ােত ডাবলুর পক্েষ িবশাল
িবক্েষাভ িমিছল ও সমােবশ
পাবনা প্রিতিনিধ : আসন্ন
পাবনা
সদর
উপেজলার
মািলগাছা
ইউিনয়ন
পিরষদ
িনর্বাচেন তৃণমুেলর েভােট
নীলনকশার
িবরুদ্েধ
শুক্রবার সন্ধ্যা সাতটায়
েটবুিনয়া
বাজাের
েচয়ারম্যান প্রার্থী খন্দকার আহেমদ শরীফ ডাবলুর পক্েষ এক িবশাল
িবক্েষাভ িমিছল ও সমােবশ অনুষ্িঠত হয়।
িবক্েষাভ িমিছলিট েটবুিনয়া বাজােরর প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্িষণ
েশেষ মািলগাছা ইউিনয়ন আওয়ামীলীগ কার্যালেয়র সামেন এেস এক সমােবেশ
িমিলত হয়।
পাবনা সদর উপেজলা ছাত্রলীেগর সভাপিত েশখ ইমরান েহােসেনর
পিরচালনায় সমােবেশ বক্তব্য েদন েজলা ছাত্রলীেগর সােবক সভাপিত, দল
েথেক মেনানয়ন প্রত্যাশী েচয়ারম্যান প্রার্থী খন্দকার আহেমদ শরীফ
ডাবলু, মািলগাছা ইউিনয়ন আওয়ামী স্েবচ্ছােসবক লীেগর সাধারণ
সম্পাদক ইব্রাহীম েহােসন, আওয়ামীলীগ েনতা বকুল েহােসন, যুবলীগ
েনতা েরাকনুজ্জামান েরাকন, সােবক যুগ্ম সম্পাদক শাহীনুর রহমান
পলাশ, দাপুিনয়া ইউিনয়ন ছাত্রলীেগর সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম
রব্েবল, পাবনা আিলয়া মাদরাসা শাখা ছাত্রলীেগর সভাপিত হােফজ
েমাহাম্মদ হািফজুর রহমান, পাবনা পিলেটকিনক ইন্সিটিটউট সভাপিত
ইঞ্িজিনয়ার জুেয়ল রানা, সরকাির অ্যাডওয়ার্ড কেলজ শাখা ছাত্রলীেগর
েনতা আব্দুল আলীম, বিদউজ্জামান, নািসর উদ্িদন িশবু, মািলগাছা
ইউিনয়ন ছাত্রলীেগর সভাপিত খন্দকার েমাশােরাফ েহােসন রুেবল
প্রমুখ।
িবক্েষাভ িমিছল ও সমােবেশ আওয়ামীলীগ, স্েবচ্ছােসবক লীগ, কৃষকলীগ,
শ্রিমক লীগ, যুব লীগ, ছাত্রলীেগর িবপুল সংখ্যক েনতাকর্িম ও
সমর্থক উপস্িথত িছেলন।
সমােবেশ বক্তারা বেলন, আওয়ামীলীগ এখনও েদউিলয়া হেয় যায়িন েয,

িবএনিপ েথেক হাইব্রীড প্রার্থী এেন েভাট করােত হেব। গত ১৯ তািরেখ
প্রার্থী িনর্ধারেণ তৃণমুল েভাট গ্রহেণর অনুষ্ঠােন েজলা িবএনিপর
সােবক সমাজকল্যাণ সম্পাদক মািলগাছা ইউিনয়ন পিরষদ েচয়ারম্যান
উম্মাত আলীর সশস্ত্র সন্ত্রাসী বািহনী ওই অনুষ্ঠােন হামলা চািলেয়
গুিল েছাঁড়া ও েবামা ফািটেয় ত্রাস সৃষ্িট কের।
বক্তারা আরও বেলন, কেয়কবার এই উম্মাত আলী িবএনিপর প্রার্থী
িহেসেব িনর্বাচন কের েচয়ারম্যান িনর্বািচত হেয়েছন। িতিন আওয়ামী
লীেগর েযাগদান না কেরই সদর উপেজলা আওয়ামীলীেগর কিতপয় েনতােদর
আর্িথক ভােব ম্যােনজ কের নীলনকশার মাধ্যেম তােক দলীয় মেনানয়ন
েদওয়ার ষড়যন্ত্র করা হচ্েছ।
িবএনিপর এই হাইব্রীড প্রার্থীেক বাদ িদেয় দেলর িনেবিদত েয েকান
েনতােক প্রার্থী েদয়ার দাবী জানান বক্তারা । অন্যথায় এই নীলনকশা
প্রিতহত করেত দূর্বার আন্েদালন গেড় েতালা হেব বেল তারা হুিশয়ারী
উচ্চারণ কেরন।
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শান্িতপূর্ণভােব িনরসেন ব্যর্থ হন তাহেল সীড েগাডাউন, েটবুিনয়া,
মািলগাছা, গাছপাড়ােত অবেরাধসহ িবিভন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হেব।
উল্েলখ্য, গত ১৯ এপ্িরল মািলগাছা ইউিনয়েনর তৃণমুল েভাট গ্রহেণর
লক্ষ্েয দলীয় কার্যালেয় এক আেলাচনা সভা অনুষ্িঠত হয়। ওই সভায়
িবএনিপ অনুসারী বর্তমান েচয়ারম্যান উম্মাত আলীেক দলীয় প্রার্থী
মেনানয়েনর প্রস্তুিতকােল ছাত্রলীেগর পক্ষ েথেক প্রিতবাদ জানােনা
হয়। মুর্হুেতর মধ্েয হট্টেগাল েদখা েদয়। গুিল ও েবামা ফািটেয়
ত্রােসর সৃষ্িট হেল তৃণমুেলর েভাট স্থিগত কের েজলা ও উপেজলা
আওয়ামীলীগ েনতৃবৃন্দ চেল যান।

