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সদ  সমা  সংসদ িনবাচেন ভরাডিুবর পর উপেজলা পিরষেদর ভােট দলীয় তীেক না যাওয়ার নীিতগত
িস া  িনেয়েছ িবএনিপ। তেব কউ ত  ভাট করেত চাইেল তােত আপি  করেব না দলিট। এ ব াপাের
জাতীয় ঐক ট ও ২০-দলীয় জােটর শীষ নতােদর মতামত িনেয়েছ িবএনিপ। সবেশষ িবএনিপর ায়ী
কিমিটর বঠেকও দেলর অিধকাংশ নতা উপেজলা পিরষদ িনবাচেন না  যাওয়ার পে  মত দন। ল ডন
থেক িবএনিপর ভার া  চয়ারম ান  তােরক রহমােনরও একই মত বেল  জানা  গেছ। তেব উপেজলা

িনবাচেন  তফিসল  ঘাষণার  পর  আ ািনকভােব িতি য়া  দেব িবএনিপসহ  জাতীয়  ঐক ট।  দলীয়
সংি  সূে  এসব তথ  জানা গেছ। উপেজলা ভাট সে  িবএনিপ মহাসিচব িমজা ফখ ল আলমগীর
বেলন,  ‘এই সরকােরর অধীেন আর কােনা িনবাচেন যােব না জাতীয় ঐক ট। এ িনবাচেন জনগেণর

িতিনিধ  হয়িন। জনগেণর ভাটািধকার ডাকািত করা হেয়েছ। এ কারেণ িবএনিপ ও জাতীয় ঐক ট এ
িনবাচন বয়কট কেরেছ।’ সূে  জানা যায়, তণৃমূল িবএনিপর স াব  াথীর বড় অংশই ত ভােব িনবাচেন
লড়েত িত িনেয় রাখেছন। এ ব াপাের ক ীয়ভােবও সবুজ সংেকত দওয়া আেছ। িবএনিপ যিদ তীক
িনেয় ভােট অংশ না নয়, তাহেল ত ভােবই লড়েবন ানীয় স াব  াথীরা। এ ে  িবে াহী া থী
হেলও িবএনিপ আ ািনকভােব িকছু  বলেব না।  এরই মেধ  িবএনিপর অেনক াথী  অনা ািনকভােব
গণসংেযাগও  কেরেছন। িনজ িনজ উপেজলায়  অেনেকই এরই মেধ  েভ া  বাতা  িদেয় পা ারও
সািঁটেয়েছন। সামািজক যাগােযাগমাধ েম ফসবুেকও চলেছ নানা চারণা। ধু িবএনিপই নয়, ২০-দলীয়
জােটর শিরক দল ও জাতীয় ঐক ে টর ানীয় জনি য় নতারাও ত ভােব িনবাচেন লড়ার িত িনেয়

এেগাে ন। িবএনিপ জােটর শিরক দল জামায়ােত ইসলামীর,  গণেফারামসহ জাতীয় ঐক ে টর শিরক
দল েলাও ানীয়ভােব িনবাচেনর িত িনে ন। জানা যায়, িবএনিপর তণৃমূল থেক ক ীয় নতােদর বড়
একিট অংশই আস  উপেজলা পিরষদ িনবাচন বজেনর পে । তােদর যুি , জাতীয় িনবাচেনর িবপযয়কর
পিরি িত সামেল ওঠার আেগই আেরকিট িনবাচেন অংশ িনেল কােনাভােবই কাি ত ফল পাওয়া যােব না।
উে া এ িনবাচনেক ক  কের দলীয় নতা-কমীেদর ওপর আেরক দফা মামলা-হামলা হেব। এ ছাড়া দলীয়
সরকােরর  অধীেন  ু  িনবাচন  স ব  নয়  বেল  দেলর  প  থেক  য  চার  চালােনা  হে ,  সিটও

হণেযাগ তা হারােব। িনবাচেন অংশ িনেয় বতমান সরকারেক ি তীয়বার বধতা দওয়ার পে  নন তারা।
তেব িবএনিপর ু  একিট অংশ মেন কেরন, একিট গণতাি ক দেলর পে  কখেনাই ভাট বজন সমাধান
হেত পাের না। জাতীয় িনবাচেন ফল িবপযেয়র পর তণৃমূল থেক ক  পয  নতা-কমীেদর মােঝ হতাশা
িবরাজ  করেছ।  তৃণমূলেক সাংগঠিনকভােব  চা া  রাখেতই  ভােট  অংশ  নওয়াটা  জ ির।  এর  মাধ েম
নতা-কমীরা সংঘব ভােব আবারও মােঠ থাকেত পারেবন। অ থায় কমীেদর মেনাবল আরও ভেঙ পড়েব।

আর মামলা বা ফতার ঘের বেস থাকেলও হেব। তােদর যুি , বতমান আওয়ামী লীগ সরকােরর অধীেন
কােনা  িনবাচন  ু  হেব না।  উপেজলা  িনবাচেনর  মাধ েম সই িচ  আেরকবার  ফেুট উঠেব।  জাতীয়

িনবাচেন কতটা অিনয়ম হেয়েছ তা মাণ করেত এটা একটা ভােলা েযাগ। িবএনিপর দফতর স াদক
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ল কিবর িরজভী বেলন, ‘এখন আমােদর মূল কাজ হেলা কারাব ী িবএনিপ চয়ারপারসন বগম খােলদা
িজয়ার মুি  এবং জাতীয় িনবাচেন মামলা-হামলায় িনযািতত নতা-কমীেদর পােশ দাড়ঁােনা। সই চ াই
আমরা করিছ। নতা-কমীেদর জািমন  করােত দলীয়  আইনজীবী  নতােদর িদকিনেদশনা  দওয়া  হেয়েছ।
অ  বা মারা যাওয়া নতা-কমীেদর বািড়েত িগেয় সা না দওয়া হে । উপেজলা িনবাচন িনেয় িবএনিপ
এখন ভাবেছ না।’
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