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জাপা eমিপ াথ েদর েতােপ কােদর-রা া 
শিফকুল iসলাম েসাহাগ  

eকাদশ জাতীয় সংসদ িনব র্াচেন জাতীয় পািট র্র (জাপা) াথ েদর সে  মতিবিনময় সভায় েতােপর মুেখ পেড়ন 
দেলর েকা-েচয়ার ান িজeম কােদর o মহাসিচব মিসuর রহমান রা া। গতকাল জাপার বনানী কায র্ালেয় e 
মতিবিনময় সভা হয়। সভায় সারা েদশ েথেক আসা eমিপ      াথ রা গত িনব র্াচেন স ানজনক আসন না 
পাoয়া, aেথ র্র িবিনমেয় পদ o মেনানয়ন বািণজয্সহ নানা aিভেযাগ েতােলন। িনব র্াচেনর ায় দুi মাস পর e 
মতিবিনময় সভা aনুি ত হয়। সভায় aংশ হণকারী eকািধক েনতা বাংলােদশ িতিদনেক e ত  েদন। সূ  
জানায়, িনব র্াচেন aংশ হণকারী 283 জনেক আম ণ জানােনা হেলo uপি ত িছেলন মা  69 জন। সভা েথেক 
েবর হেয় uপি ত াথ রাo e সব্ সংখয্ক uপি িতেত িব য় কাশ কেরেছন। সকাল সােড় 21টা েথেক শুরু 
হেয় িবকাল 5টা পয র্  িবরিতহীনভােব সভা চলেলo দুপুেরর খাবােরর ব া না করায় াথ রা ে াভ কাশ 
কেরন। aংশ েনoয়া াথ রা িজ eম কােদর o মিশuর রহমান রা ার ে াভ কাশ বেলন, িবগত িনব র্াচেন েক  
েথেক েকােনা ধরেনর েখাঁজ-খবর েনoয়া হয়িন। eমনিক দলিটর েনতৃেতব্ থাকা েনতারা পািট র্র াথ েদর েফান 
িরিসভ করারo েয়াজন মেন কেরনিন। িকছু িকছু ব া মহােজােট কম আসন পাoয়ার জ  দেলর মহাসিচব 
মিশuর রহমান রা ােক দায়ী কেরন। প গড়-2 আসন েথেক িনব র্াচেন aংশ হণকারী আবু সােলহ বেলন, িবগত 
িনব র্াচেন দেলর শীষ র্েনতারা দািয়তব্হীনতার পিরচয় িদেয়েছন। e aব ায় হয়েতা আিম e পািট র্ আর করব না। 
মািনকগ -3 আসেন িনব র্াচেন aংশ হণকারী জিহরুল আলম রুেবল বেলন, িতিট িনব র্াচেনর সময়i েনতৃতব্ 
িনেয় সংকট সৃি  হয়। সব্াথ র্ােনব্ষী মহল ষড়যে  িল  হয়। eসব ষড়যে র কারেণi তৃণমূল ধব্ংস হে । হিবগ  
েজলা জাপার সাধারণ স াদক শংকর পাল পািট র্র মহাসিচব রা ােক uে শ কের বেলন, মহােজােট আমােদর 
56িট আসন েদoয়ার কথা িছল। িক  আপিন মহাসিচব হoয়ার পর e আসন 31 েথেক 36িটেত েনেম eেসেছ। 
e সময় রা া বেলন, আিম িকছু জািন না। আিম মহাসিচব হoয়ার আেগi তা িঠক করা হয়। টা াiল িমজর্াপুর 
েথেক িনব র্াচেন aংশ হণকারী জিহরুল iসলাম জিহর বেলন, মেনানয়ন o পদবািণেজয্ আমরা আজ িদেশহারা। 
সামািজক ময র্াদা o দেল েকােনা রকেমর aবদান না থাকেলo টাকার িবিনমেয় নিমেনশন o বড় পদ েদoয়া হয়। 
e ধারা েথেক েবর হoয়ার িন য়তা না েপেল আগামীেত রাজনীিত েথেক আমরা সের দাঁড়াব। সাত ীরা েথেক 
আবু মতলুব িলয়ন uপি ত াথ েদর uে েশ বেলন, আপনারা েকামর েসাজা কের দাঁড়ান। ভয় েপেল চলেব না। 
সব aিনয়েমর িবরুে  আমােদর েসা ার হেত হেব। তখন িজeম কােদর তােক বেলন, তুিম েতামার কথা বল। 
জবােব িলয়ন বেলন, আমার কথা যিদ পছ  না হয় তাহেল বেলন পািট র্ েছেড় চেল যাi। 

জাপার যু -মহাসিচব েগালাম েমাহা দ রাজু বেলন, আমােদর িনব র্াচেন দাঁড় কিরেয় আবার তয্াহার করােনা 
হেলা। িনব র্াচেনর পূব র্ মুহূেত র্ ফরম িব য় o পািট র্র চাঁদা বাবদ 8 েথেক 9 েকািট টাকা আয় হেয়েছ। েসখান 
েথেকo আমরা যারা পািট র্র তয্াগী েনতারা িনব র্াচেন aংশ িনেয়িছ তােদর িকছু িকছু কের টাকা িদেত পারত। সভার 
েশষ পয র্ােয় িজeম কােদর বেলন, সবার মােঝi িকছু রাগ-ে াভ থাকেত পাের। আগামীেত সবাiেক িনেয় দল 
গুিছেয় পািট র্েক মতায় িনেত কাঁেধ কাঁধ িমিলেয় কাজ করেত হেব। সভায় পািট র্র মহাসিচব মিশuর রহমান 
রা াসহ ব  রােখন ে িসিডয়াম সদ  eিটiu তাজ রহমান, েমজর (aব.) খােলদ আখতার, শিফকুল iসলাম 
েস , েরজাuল iসলাম ভূiঁয়া মুখ।  


