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িবeনিপo সংসেদ যােব!  
খােলদা িজয়ার মুি র শেত র্ আেলাচনা চলেছ, eি েলi ােরােল ছাড়া েপেত পােরন 
মাহমুদ আজহার  

সুলতান মনসুেরর পথ ধের জাতীয় ঐকয্  েথেক িবজয়ী গণেফারােমর আেরক িনব র্ািচত সদ  েমাকািবব্র খান 
গতকাল সংসেদ শপথ িনেয়েছন। রাজৈনিতক a র মহেল েজার আেলাচনা, িবeনিপর িনব র্ািচত বািক ছয়জন 
সংসদ সদ o শপথ িনেয় সংসেদ যােবন। তেব সরকােরর সে  দর কষাকিষ চলেছ িবeনিপ েচয়ারপারসন েবগম 
খােলদা িজয়ার মুি  িনেয়। ধানম ী েশখ হািসনাo আ হী িবeনিপ সংসেদ আসুক। aেনকবার িতিন আহব্ানo 
জািনেয়েছন। সূে  জানা যায়, েবগম খােলদা িজয়ার মুি র শেত র্ সংসেদ েযেত রাজনীিতেত পদ র্ার আড়ােল দুi 
পে র মে  চলেছ েজার আেলাচনা। িবeনিপর শীষ র্ পয র্ােয়র eকজন েনতা eবং ধানম ীর eকজন uপেদ া 
গত কেয়কিদন ধের িনয়িমতi কথা বলেছন। e াপাের আেলাচনার a গিতর aংশ িহেসেবi েবগম িজয়ােক 
হাসপাতােল ভিত র্ করা হেয়েছ। ধানম ী েশখ হািসনার স িতেতi েবগম িজয়ার ‘ ােরােল মুি ’ িনেয় 
িচ াভাবনা চলেছ। কেয়কজনম ীo e াপাের aবগত। ভাবশালী দুিট েদশo েবগম িজয়ার ােরােল মুি  
ি য়ার সে  যু  বেল জানা েগেছ। 

সূ মেত, শারীিরক সু তার িবেবচনায় েবগম িজয়াo ােরােল মুি েত রািজ হেয়েছন। ল েন থাকা িবeনিপর 
ভার া  েচয়ার ান তােরক রহমানo e িবষেয় iিতবাচক মেনাভাব  কেরেছন। সবিকছু িঠকঠাক থাকেল 
চলিত মােসর েয েকােনা সময় ােরােল মুি  েপেত পােরন সােবক ধানম ী েবগম িজয়া। e িদেক আগামী 41 
eি েলর মে  িবeনিপর িনব র্ািচত সংসদ সদ েদর শপথ েনoয়ার বা বাধকতা রেয়েছ। আেলাচনার a গিত না 
হেল েবগম িজয়ােক ব ব  েশখ মুিজব েমিডেকল িবশব্িব ালয় েথেক সরাসির েকরানীগ  েক ীয় কারাগাের 
পািঠেয় েদoয়া হেত পাের। e সে  সব্রা ম ী আসাদু ামান খান বাংলােদশ িতিদনেক বেলন, ‘েবগম িজয়ার 
ােরােল মুি  িনেয় আিম িকছু বলেত পারব না। তেব তার শারীিরক aব া িবেবচনায় ব ব  েশখ মুিজব 

েমিডেকল িবশব্িব ালেয় িচিকৎসা েদoয়া হে ।’ িবeনিপর ায়ী কিমিটর সদ  নজরুল iসলাম খান বাংলােদশ 
িতিদনেক বেলন, ‘আমরা েবগম িজয়ার জািমেন মুি  চাi। তেব িতিন eখন খুবi aসু । হাসপাতােল 

িচিকৎসাধীন রেয়েছন। eে ে  িচিকৎসকরা যিদ তার িচিকৎসার সব্ােথ র্ িবেদেশ িচিকৎসার জ  সুপািরশ কেরন, 
তখনi ােরােল মুি র  আসেব। eখন পয র্  িচিকৎসকরা e ধরেনর েকােনা কথা বেলনিন।’ খােলদা িজয়ার 
মুি র শেত র্ িবeনিপ সংসেদ যােব িক না জানেত চাiেল িতিন বেলন, e ধরেন েকােনা ত  আমার কােছ েনi। 
তেব গণমা েম নানা কথা িলখেছ। েবগম িজয়ার মুি  িনেয় সরকার বা আoয়ামী লীেগর কারo সে  িবeনিপর 
কথাবাত র্ার ত o আমার কােছ েনi।’ 

জানা যায়, সংসেদ েযাগদােনর িবষেয় যু রা , ভারতসহ ভাবশালী রা  o আ জর্ািতক সং াগুেলা িবeনিপেক 
চাপ িদে । সংি  eলাকার েনতা-কম রাo চাে ন িবeনিপ সংসেদ যাক। তেব সংসেদ যাoয়া িনেয় িবeনিপর 
নীিতিনধ র্ারকরা দুi ভােগ িবভ । থেম কারাব ী িবeনিপ েচয়ারপারসন েবগম খােলদা িজয়া o ভার া  
েচয়ার ান তােরক রহমান eেত রািজ হনিন। তারপর নানামুখী চাপ o েবগম িজয়ার শারীিরক aব া িবেবচনায় 
তারা eখন রািজ বেল জানা েগেছ। 



ঠাকুরগাঁo-4 আসেন িবeনিপ েথেক িনব র্ািচত সংসদ সদ  জািহদুর রহমান জািহদ বাংলােদশ িতিদনেক বেলন, 
‘আিমo চরম িবপেদ রেয়িছ। েনতা-কম েদর ৯6 ভাগi চান, আমরা েযন সংসেদ যাi। e াপাের েক  েথেক 
েকােনা iিতবাচক িদক িনেদ র্শনা েনi। তেব 41 eি ল পয র্  আমােদর শপথ েনoয়ার সময় আেছ। eর মে  
েকােনা iিতবাচক িস া  আসেতo পাের। তেব দল না চাiেল আমরা সংসেদ যাব না।’ সূ  জানায়, িবeনিপর 
সেব র্া  নীিতিনধ র্ারণী েফারাম ায়ী কিমিটর বড় aংশi সংসেদ যাoয়ার েঘার িবেরাধী। তাঁেদর মেত, িনব র্াচন 
বজর্ন o তয্াখয্ােনর পর সংসেদ েযাগ িদেল িবeনিপর ‘রাজনীিত’ বলেত িকছু থােক না। eেত দলীয় সরকােরর 
aধীেন েভাটিবহীন e সরকারেক ƣবধতা েদoয়া হেব। e িনেয় দেলর িভতের o বাiের িবeনিপেক াপক 
সমােলাচনার মুেখ পড়েত হেব। তেব আেরক সংসেদ িগেয় সরকােরর নানা ‘দুঃশাসন’ o ‘a ােয়র’ িবরুে  কথা 
বলার পে । তােদর যুি  হেলা, সংসেদর িভতের ঐকয্ ে র েয কয়জন সংসদ সদ  রেয়েছন তারাo 
সমােলাচনার ঝড় তুলেত পারেবন। সংসেদর পাশাপািশ রাজপেথo সরকােরর সমােলাচনা করা যােব। িবeনিপ 
যখন সংসেদ যােব তখন গণমা মসহ সবার েচাখ থাকেব িবeনিপর িদেক। eেত আগামী িদেন রাজপেথর 
আে ালন সং ােম আরo গিত আনা যােব। 

িবeনিপ সংসেদ যােব িক না জানেত চাiেল িবeনিপর ায়ী কিমিটর সদ  মoদুদ আহমদ বাংলােদশ িতিদনেক 
বেলন, ‘িবeনিপর সংসেদ যাoয়ার i oেঠ না। েযসব আেলাচনা হে , eগুেলা গণমা েমর uেড়া খবর। 
েভাটিবহীন e সংসেদ িবeনিপ যােব না।’ েবগম িজয়ার মুি  সে  িতিন বেলন, ‘িবeনিপ েচয়ারপারসনেক 
ােরােল মুি  েদoয়া হে  e ধরেনর েকােনা ত  আমার কােছ েনi। তেব আমরা তার জািমেনর জ  আiিন 
ি য়ায় সব র্া ক লড়াi চািলেয় যাব। আশা কির, িতিন আiিন ি য়ায় মুি  পােবন।’ জানা যায়, েবগম িজয়ার 

মুি  িনেয় দুi প i শত র্ােরাপ করেছ। সরকােরর প  েথেক বলা হে , ােরােল মুি  িনেয় িবeনিপ 
েচয়ারপারসনেক িবেদশ চেল েযেত হেব। েসখােন িতিন শারীিরক িচিকৎসা করােত পারেবন। িক  রাজৈনিতক 
িবষেয় েকােনা কথাবাত র্া বলেত পারেবন না। িবeনিপর জন িতিনিধেদর সংসেদ েযেত হেব। তেব িবeনিপর 
প  েথেক বলা হে , শারীিরক aসু তা o বাধ র্কয্জিনত কারেণ েবগম িজয়ােক জািমেন মুি  িদেত হেব। মুি  
েপেয় িতিন েযখােন খুিশ েসখােন িচিকৎসা িনেত পােরন। িতিন সু  হেয় রাজৈনিতক কম র্কাে  o যু  হেত 
পােরন। তেব আেলাচনার eক পয র্ােয় িবeনিপ েবগম িজয়ার ােরােল মুি েত রািজ হয়। িবeনিপ সংসেদ 
েযেতo রািজ হয়। eিদেক দলীয় েচয়ারপারসেনর মুি  o িচিকৎসার াপাের তৃণমূল েনতা-কম েদর চাপ রেয়েছ 
িবeনিপর নীিতিনধ র্ারকেদর oপর। েনতা-কম েদর চােপ িসিনয়র েনতারা িবষয়িট িনেয় স িত সব্রা ম ী 
আসাদু ামান খােনর সে  সা াৎ কেরন। তারা েচয়ারপারসেনর u ত িচিকৎসার দািব জানান। খােলদা িজয়ার 
সুিচিকৎসার াপাের িতিন তােদর আশব্  কেরন। eরপর িচিকৎসাসহ সািব র্ক িবষেয় েচয়ারপারসেনর মতামত 
জানেত গত 26 মাচ র্ শু বার জু◌ুমার নামােজর পরপরi কারাগাের েদখা কেরন িবeনিপর মহাসিচব িমজর্া ফখরুল 
iসলাম আলমগীর o ায়ী কিমিটর সদ  নজরুল iসলাম খান। তারা খােলদা িজয়ার শারীিরক aব ার 
েখাঁজখবর েনন eবং রাজনীিতসহ িবিভ  িবষয় িনেয় ায় েদড় ঘ া আেলাচনা কেরন। e আেলাচনার বড় eকটা 
aংশ তার িচিকৎসা o মুি র ি য়া িনেয় িছল বেল সূ  জানায়। e িদেক ধােনর শীষ তীেক িনব র্ািচত সংসদ 
সদ  সুলতান েমাহা দ মনসুর আহমদ o গণেফারাম েথেক িনব র্ািচত জাতীয় ঐকয্ ে র আেরক সংসদ সদ  
েমা. েমাকািবব্র খান শপথ িনেয়েছন। তারা আশা কাশ করেছন, িশগিগরi িবeনিপ েথেক িনব র্ািচত বািক ছয়জন 
জন িতিনধo সংসেদ েযাগদান করেবন। জানা যায়, িবeনিপর িনব র্ািচত ছয় সদ o িভতের িভতের সংসেদ 
যাoয়ার াপাের আ হী। িক  দলীয় েকৗশল o চােপ তারা সংসেদ েযেত পারেছন না। বগুড়া-5 আসন েথেক 
িনব র্ািচত েমাশাররফ েহােসন বাংলােদশ িতিদনেক বেলন, ‘সংসেদ েযাগ েদব িক না e াপাের িবeনিপর 
হাiকমা  িস া  েনেব। eলাকার জনগণ চায়, আমরা েযন সংসেদ িগেয় সরকােরর দুঃশাসেনর িতবাদ কির। 
িক  বা বতাo েদখেত হেব। আিম দল কির-e কারেণi জনগণ আমােক েচেন। আমােদর কারাবি  
েচয়ারপারসন েবগম খােলদা িজয়া o ভার া  েচয়ার ান তােরক রহমান না চাiেল সংসেদ যাব না।’  


