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শ্রীংকোর অষ্টম ংম্ের েযগম্ের অংলগ্রম্ে আজ শ্রীংকো-বোংোম্েল ংেীয় মমত্রী ংঘ গঠিি য়।
েয-প্রতিতিি মমত্রী ংঘটির জনয একটি ৭-েয তবতলষ্ট বুযম্রো এবং একটি ১৫-েয তবতলষ্ট তনববোী কতমটি
তনববোতিি য়। বুযম্রো েযম্ের মম্যয রম্য়ম্েন ননিৃ স্থোনীয় রোজননতিক বযতিত্ব যথো ভোপতি তরলোে বোতিউদ্দীন; ভোপতি আব্দুল্লো মোরূফ, অরতবন্দ কুমোর ও আোওয়োথুওয়োো; তিব তবম রত্নোয়োম্ক; কোরী তিব নক্টর োপ্পুোতম;
এবং নকোোযযক্ষ ুেতলবনী ফোরনোম্ন্দোপুম্ল্ল। এঁরো ংম্ে প্রতিতনতযত্বকৃ ত্ব তবতভন্ন রোজননতিক েম্র েয।
উম্ল্লখ্য, তরলোে বোতিউদ্দীন শ্রীংকোর বোতেজয ও তলল্প মন্ত্রী। তিতন বোংোম্েল-শ্রীংকো নযৌথ অথবননতিক কতমলম্নর
নকো-নিয়োরমযোন তম্ম্বও েোতয়ত্ব পোন কম্র আম্েন। অনযতেম্ক, ুেতলবনী ফোরনোম্ন্দোপুম্ল্ল নম্েম্লর নগর পতরকল্পনো ও
পোতন রবরো মন্ত্রেোম্য়র প্রতিমন্ত্রী। িোেোড়ো, ংঘটির োযোরে েযম্ের মম্যয বন্দর ও ননৌ পতরবন মন্ত্রী অজুবন
রেিু ঙ্গ, নগর পতরকল্পনো ও পোতন রবরো মন্ত্রী রউফ োতকম এবং জোিীয় ম্পৃতি তবয়ক প্রতিমন্ত্রী এ, এইি, এম,
ফোউতজ-এর নোম উম্ল্লখ্ম্যোগয।
শ্রীংকোর েোপ্ততরক রোজযোনী শ্রী জয়বযবম্নপুম্র নকোম্ে-নি অবতস্থি ংে কমম্েক্স-এর একটি কতমটি কম্ক্ষ
অনুতিি এক ভোর মোযযম্ম এই ংেীয় মমত্রী ংঘটির গঠন ও তনববোিন ম্পন্ন য়। ভোটিম্ি ভোপতিত্ব কম্রন
ংম্ের স্পীকোর কোরু জয়ুতরয়ো। এম্ি বিবয রোম্খ্ন শ্রীংকোয় তনযুি বোংোম্েম্লর োই কতমলনোর িোতরক আোন এবং
মমত্রী ংঘটির েয-তনববোতিি ভোপতি তরলোে বোতিউদ্দীন। এম্ি োই কতমলম্নর উম্েযোম্গ বোংোম্েম্লর ওপর একটি প্রোমোনয
তভতিও তিত্র-ও প্রেলবন করো য়।
স্পীকোর কোরু জয়ুতরয়ো িোঁর স্বোগি বিৃিোয় উম্ল্লখ্ কম্রন নয, শ্রীংকো ও বোংোম্েম্লর মম্যয গভীম্র নপ্রোতথি
বন্ধু ত্বপূেব ম্পকব ই এই মমত্রী ংঘটি গঠম্ন নপ্ররেো যুতগম্য়ম্ে। তিতন তবশ্বো বযি কম্রন নয, েু’নেম্লর মম্যয তবরোজমোন
ম্পকব ম্ক আম্রো উন্নীি করোয় রকোম্রর প্রম্িষ্টোর পতরপূরক তম্ম্ব কোজ করম্ব এই মমত্রী ংঘ। তিতন িোঁর োম্প্রতিক
বোংোম্েল ফম্রর োফম্যর তবম্য় ম্তো প্রকোল কম্রন। তিতন আলো নপোে কম্রন নয, শ্রীংকো ংম্ের এই মমত্রী
ংঘটির একটি প্রতিরূপ অতিম্রই বোংোম্েল ংম্েও গঠিি ম্ব।
োই কতমলনোর িোতরক আোন িোঁর বিম্বয উম্ল্লখ্ কম্রন নয, ংঘটি একটি ুপ্রন্ন মম্য় আত্মপ্রকোল কর,
যখ্ন কম্বোম্ি বোংোম্েল োই কতমলন িোর প্রতিিোর ৪০ বের পূতিব পোন করম্ে। তিতন বোংোম্েল ও শ্রীংকোর মম্যয
তিপোতক্ষক ম্যোতগিোর বিব মোন তিত্র িু ম্ যম্রন। তিতন আলো নপোে কম্রন নয, বন্ধু ত্ব ও শুম্ভচ্ছোর নিিনোয় ংঘটির
েযগে েু’নেম্লর মম্যয তিপোতক্ষক ম্পকব ম্ক আম্রো গতিলী করম্ি োোযয করব। তিতন ংঘটির োফয কোমনো কম্রন
এবং এর কোম্জ োই কতমলম্নর পক্ষ নথম্ক ক প্রকোর ম্যোতগিোর আশ্বো প্রেোন কম্রন।
মন্ত্রী তরলোে বোতিউদ্দীন িোঁম্ক এ ংম্ঘর ভোপতি তম্ম্ব তনববোতিি করোয় উপতস্থি ংে েযগেম্ক যনযবোি
জোনোন। বোংোম্েম্লর োম্থ িোঁর েীঘব বম্ন্ধ ম্তো প্রকোল ক’নর তিতন বম্ন নয, বুযম্রোর অনয েযম্ের োোযয ও
মথবন তনম্য় তিতন বোংোম্েল ও শ্রীংকোর মম্যয তিপোতক্ষক ম্পকব ম্ক আম্রো লতিলোী করম্ি ববোত্মক প্রম্িষ্টো গ্রন
করম্বন।
উম্ল্লখ্য নয, শ্রীংকো-বোংোম্েল ংেীয় মমত্রী ংঘ েীঘব ১২ বের পর পুনজীতবি । এ ংঘটি ববম্ল
২০০১ ম্ন গঠিি ম্য়তে এবং এর স্থোতয়ত্ব তে ২০০৪ ম্নর পরবিী োযোরে তনববোিন পযবত।

