
নীিতিনধারকেদর বঠক

উপেজলা ও িসিটসহ কােনা িনবাচেন যােব না
িবএনিপ

কাশ : ২৫ জা য়াির ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ঢাকা উ র িসিট কেপােরশন (িডএনিসিস) ও উপেজলা পিরষদ িনবাচনসহ আর কােনা িনবাচেনই অংশ
নেব না িবএনিপ। লশােন িবএনিপ চয়ারপারসেনর রাজৈনিতক কাযালেয় বহৃ িতবার রােত অ ি ত

দেলর নীিতিনধারকেদর বঠেক এ িস া   নয়া হয়।

স া পৗেন ৭টা থেক ২ ঘ াব াপী বঠক শেষ িবএনিপ মহাসিচব িমজা ফখ ল ইসলাম আলমগীর
সাংবািদকেদর বেলন, আমােদর িস া  হেয়েছ, িডএনিসিসর ময়র পেদ উপিনবাচন ও উপেজলা িনবাচেন
আমরা অংশ িনি  না।

আমরা মেন কির, এ সরকােরর অধীেন ও বতমান িনবাচন কিমশেনর পিরচালনায় এ ধরেনর িনবাচেন
হসন ছাড়া অ  িকছু হওয়ার স াবনা নই। িতিন বেলন, জাতীয় সংসদ িনবাচেনর মধ  িদেয়ই মািণত

হেয়েছ বতমান িনবাচন কিমশন ব থ।

িনরেপ  সরকার ছাড়া কােনা িনবাচনই অবাধ ও ু  হেব না। স কারেণ আমরা এ িনবাচন েলােত
অংশ িনি  না। এটা আমােদর দেলর িস া ।

িবএনিপর ায়ী  কিমিটর একািধক সদ  জানান,  বঠেক তারা আেলাচনা কের সবস তভােব একমত
হেয়েছন, বতমান সরকােরর অধীেন কােনা িনবাচেন িবএনিপর অংশ নয়া িঠক হেব না।

  যগুা র িরেপাট
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এ ে  িনবাচেনর মধ  িদেয় কারাগাের থাকা দেলর চয়ারপারসন খােলদা িজয়ার মিু র িবষয়িটেক
বারবার পছেন ফলা হে । এ কারেণ দেলর সব মেনােযাগ এখন চয়ারপারসেনর মিু র িদেক।

ায়ী  কিমিটর সদ  ব াির ার জিমরউি ন  সরকার  যগুা রেক বেলন,  এ  সরকােরর অধীেন  কােনা
িনবাচেনই যাব না। এমনিক ত  কউ ািথতা করেত পারেব না। কন যাব তােদর অধীেন িনবাচেন?
তারা তা  ুিনবাচন করেত জােন না।

িবএনিপ মহাসিচব িমজা  ফখ ল ইসলাম  আলমগীর ছাড়া  বঠেক ায়ী  কিমিটর সদ  ড.  খ কার
মাশাররফ হােসন, ব াির ার মও দ আহমদ, ব াির ার জিমরউি ন সরকার, ল. জ. (অব.) মাহববুরু

রহমান, গেয় র চ  রায়, ড. আব ল মঈন খান ও আমীর খস  মাহমদু চৗধরুী উপি ত িছেলন।

আইনজীবীেদর সে  বঠক : নীিতিনধারকেদর বঠেকর আেগ লশান কাযালেয় আইনজীবীেদর সে
বঠক কেরন িবএনিপর িসিনয়র নতারা। এেত জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফারামেক পুনগঠন করা িনেয়

আেলাচনা  হয়।  তেব কােনা  িস া  নয়া  হয়িন।  আগামী  ৩১  জা য়াির  আবারও বঠক আ ান করা
হেয়েছ। সই বঠেক চড়ূা  িস া  নয়া হেব।

বঠক সূ  জানায়, সারা দেশ মামলা-হামলায় িত  নতাকমীেদর আইিন সহায়তার জ  আইনজীবী
ফারামেক সি য় করার উেদ াগ নন দেলর ভার া  চয়ারম ান তােরক রহমান।

এজ  দেলর  ায়ী  কিমিটর  সদ  ব াির ার  জিমরউি ন  সরকারেক িতিন  দািয়  দন।  িতিন  এ
ফারােমর আইনজীবীসহ অ েদর সে  শলা-পরামশ কের করণীয় কৗশল িনধারণ কের হাইকমা ডেক

অবিহত কেরন।

এ িনেয়ও বঠেক িব ািরত আেলাচনা  হয়। এর বাইের বঠেক িবএনিপ চয়ারপারসন খােলদা িজয়ার
মিু র িবষেয়  আইনজীবীেদর সে  নতারা  আেলাচনা  কেরন।  তােক জািমেন মু  করার জ  নতনু
কৗশেল আইিন তৎপরতা  করার জ  নীিতিনধারকরা আইনজীবীেদর পরামশ দন।

বঠেকর িবষেয় ি মেকাট আইনজীবী সিমিতর স াদক ও িবএনিপর যু  মহাসিচব ব াির ার মাহববু
উি ন খাকন যগুা রেক বেলন, আমরা ম াডােমর মামলার িবষয় েলােক জার িদি ।

তার মিু র ব াপারিটেকই াধা  িদি । ত সমেয়র মেধ  আইিন ি য়ায় িকভােব তার জািমন স ব
হেব তা িনেয় আেলাচনা হেয়েছ।

িতিন বেলন, বগম িজয়ার জািমেনর িবষয়িট রাজৈনিতকভােব ভািবত। এ কারেণ তার জািমন হে  না।
আমােদর আেলাচনা হেয়েছ, আরও আেলাচনা হেব।
অ াডেভােকট মা দ আহেমদ তালকুদার বেলন, আগামী ৩১ জা য়াির িসেলি ভ আইনজীবীেদর বিধত
সভা হেব। সখােন আরও িব ািরত আেলাচনা কের িস া  নয়া হেব।

বঠেক িবএনিপ মহাসিচবসহ  ায়ী  কিমিটর  সদ রা  উপি ত  িছেলন।  আইনজীবীেদর  মেধ  িছেলন
আব র র াক খান, ব াির ার শাহজাহান ওমর, জয় ল আেবিদন, আিম ল হক, িনতাই রায় চৗধরুী, এ
জ মাহা দ আলী, ব াির ার মাহববু উি ন খাকন, মা দ আহেমদ তালকুদার, ব াির ার কায়সার

কামাল মখু।
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