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সংসৈ সৈস্য নিয়সয়ব শপথ নিয়েয়েি গণয় ারায়মর মমাকানির খাি। গতকাল তায়ক শপথ পড়াি নিকার ে. নশরীি 

শারনমি ম ৌধুরী। ৈল এবং মজায়র্র নসদ্ধান্ত অমান্য কয়র এর আয়গ শপথ নিয়েনেয়লি গণয় ারায়মর িয়ে নিব টা ি করা 

সুলতাি মমািাম্মৈ মিসুর আিয়মৈ। নতনি ধায়ির শীষ িতীয়ক নিব টা ি কয়রি। মমাকানির খাি নিব টা ি কয়রি ৈলীে 

িতীক ঊৈীেমাি সূয ট িতীয়ক। শপথ গ্রিণ মশয়ষ সাংবানৈকয়ৈর িয়ের জবায়ব মমাকানির খাি জািাি, ৈলীে নসদ্ধায়ন্তই 

নতনি শপথ নিয়েয়েি। এসমে নতনি ৈয়লর প্যাে চুনরর অনিয়যাগকারীয়ক মািনসকিায়ব নবপয টস্ত বয়লও ৈানব কয়রি।  

জাতীে সংসয়ৈর নসনিের সন ব ে. জা র আিয়মৈ খাি শপথ অনুষ্ঠাি সঞ্চালিা কয়রি।  

 

এ সমে জাতীে সংসয়ৈর ন   হুইপ নূর-ই-আলম ম ৌধুরী নলর্ি, হুইপ ইকবালুর রনিম, মািবুব আরা মবগম নগনি ও হুইপ 

আবু সাঈৈ আল মািমুৈ স্বপি এবং সংসৈ সৈস্য উপাধ্যক্ষ আব্দুস শিীৈ, আবদুল লনত , আবদুস মসাবিাি মগালাপ ও 

আব্দুস সালাম মুয়শ টৈী উপনিত নেয়লি। শপথ গ্রিণ মশয়ষ সংসয়ৈর লনবয়ত সাংবানৈকয়ৈর সয়ে আলাপকায়ল মমাকানির 

খাি শতিাগ নবয়রাধী ৈলীে ভূনমকা পালয়ির িনতশ্রুনত ব্যক্ত কয়রি। বয়লি, আনম ময সংসৈীে এলাকা মথয়ক নিব টান ত 

িয়েনে, মসই এলাকার জিগয়ণর কথা বলয়বা। আনম সারায়ৈয়শর মানুয়ষর কথা মিয়ব, মানুয়ষর ন ন্তািাবিা ও আকাঙ্ক্ষায়ক 

তুয়ল ধরার ম ষ্টা করয়বা। ৈয়লর প্যাে চুনরর অনিয়যাগ িাক  কয়র নতনি বয়লি, নবষেটি নিয়ে মকাি ধরয়ির নবতয়কটর 

সুয়যাগ মিই। আমার ময়ি িে, নবয়শষ কায়রা অযাসাইিয়মন্ট বাস্তবােি করয়ত িা মপয়র মািনসকিায়ব নবপয টস্ত িয়ে এর্া 

বলা িয়ে। নতনি বয়লি, আনম ৈল মথয়ক অনুমনত নিয়েই এখায়ি এয়সনে। আমার ৭ই মা ট শপথ মিোর কথা নেল, নকন্তু 

আমার ৈয়লর মিনসনেোম সিার নসদ্ধান্ত িয়েনেল ৭ই মা ট বায়ৈ অন্য ময মকাি নৈি শপথ গ্রিয়ণর। তখি ময প্যায়ে ময 

িনিোে সংসয়ৈ ন ঠি নৈয়েনেলাম, একই িনিো অনুসরণ কয়র একইিায়ব সংসয়ৈ ন ঠি নৈয়ে শপথ গ্রিণ কয়রনে। এক 

িয়ের জবায়ব মমাকানির খাি বয়লি, মৈয়শ মতা কত ধরয়ির অপরাজিীনত িয়ে। িেয়তা মকউ মািনসকিায়ব নবপয টস্ত, 

িতুবা অপরাজিীনতর মািনসকতা নিয়ে নবনিন্ন মিয়লর  ােৈা িানসয়লর জন্য এসব কয়র যায়েি। তায়ৈর শুি বুনদ্ধর উৈে 

িয়ব বয়ল নতনি আশা িকাশ কয়রি। এসমে তার পায়শ থাকা গণয় ারায়মর মকন্দ্রীে কনমটির নিব টািী সৈস্য মমজর (অব.) 

আনমি আিয়মৈ আ সারী ৈলীে নসদ্ধায়ন্তর কাগজপত্র সাংবানৈকয়ৈর মৈখাি। ঐয়কযর িাথী নিয়সয়ব নিব টান ত িয়ে 

নবএিনপয়ক োড়াই শপথ গ্রিয়ণ ঐকযফ্রয়ন্ট মকাি িিাব পড়য়ব নক িা জািয়ত  াইয়ল বয়লি, আনম নবএিনপ কনর িা। আনম 

গণয় ারাম কনর। আনম ঐয়কযর িাথীও নেলাম িা। আনম গণয় ারায়মর ময়িািেি নিয়ে সূয ট মাকটাে নিব টা ি কয়রনে। 

তািয়ল গণয় ারায়মর ময ঐকয নেল? মমাকানির বয়লি, গণয় ারায়মর সয়ে নবএিনপ’র একর্া নিব টা িী ঐকয নেল, নকন্তু 

আনম ঐকয িনিো মথয়ক নিব টা ি কনরনি। আনম কয়রনে নপওরনল গণয় ারাম মথয়ক, ৈয়লর িতীক নিয়ে। আমার অবিাি 

সম্পূণ টরূয়প নিন্ন। আনম ধায়ির শীষ নিয়ে নিব টা ি কনরনি। সংসয়ৈ গণয় ারাম নক নবয়রাধী ৈয়লর অবিাি নিয়ে এমি িয়ে 

মমাকানির খাি বয়লি, গণয় ারাম শতিাগ নবয়রাধী ৈয়লর অবিায়ি থাকয়ব। আনম জিগয়ণর কথা বলব। জিগয়ণর ময 

বক্তব্য মসগুয়লা তুয়ল ধরব। একাৈশ জাতীে সংসৈ নিব টা য়ি জাতীে ঐকযফ্রয়ন্টর ৮ জি িাথী নবজেী িি। এর ময়ধ্য ৬ জি 

নবএিনপ’র ও দুইজি গণয় ারায়মর। নবএিনপ’র ধায়ির শীষ িতীক নিয়ে সুলতাি মমািাম্মৈ মিসুর মমৌলিীবাজার-২ আসি 

ও মমাকানির খাি নসয়লর্-২ আসি মথয়ক গণয় ারায়মর িতীক ঊৈীেমাি সূয ট নিয়ে িনতদ্বনিতা কয়রি। নকন্তু তায়ৈর 

মজায়র্র িরাডুনব িওোে নিব টা য়ি অনিেম ও কারচুনপর অনিয়যাগ এয়ি তারা শপথ অনুষ্ঠাি বজটি কয়রি। গত ৩রা 

জানুোনর অন্যান্যয়ৈর সয়ে তারা শপথ িা নিয়লও ৭ই মা ট শপথ নিয়ে সংসৈ অনধয়বশয়ি মযাগ মৈি সুলতাি মিসুর। বানক 

৬ জি নিব টান ত সৈস্য শপথ িা নিয়ল আগামী ৩০মশ এনিয়লর পর তায়ৈর আসি শূন্য িয়ব।  

 


