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সমেঝাতা হেল সংসেদ যােব িবeনিপ 
জ না তুে  
শরীফুল iসলাম ॥ সংসেদ েযাগ েদয়ার িবষেয় eখনo িস া  েনয়িন িবeনিপ। জাতীয় ঐকয্  েথেক িনব র্ািচত 
গণেফারােমর দুজন শপথ িনেয় সংসেদ যাoয়ার পর িবeনিপ েথেক িনব র্ািচত ছয় জেনর িবষেয় কী হয় তা িনেয় 
রাজৈনিতক a েন াপক জ না-ক না চলেছ। তেব কারাব ী খােলদা িজয়ােক ােরােল মুি সহ িবিভ  
iসুয্েত সরকােরর সে  সমেঝাতা করার েচ া করেছন দেলর েনতারা। সমেঝাতা হেল িবeনিপo সংসেদ েযাগ 
েদেব।  

সূ  জানায়, eকাদশ জাতীয় সংসদ িনব র্াচেনর পর িবeনিপর দলীয় েফারােম েবশ ক’বার সংসেদ েযাগ েদয়া না 
েদয়ার িবষয়িট আেলাচনায় ান েপেয়েছ। দেলর েবিশরভাগ েনতা সংসেদ েযাগ না েদয়ার পে  aব ান েনন। 
আর দল েথেক িনব র্ািচত ছয় জনসহ িকছু েনতা সংসেদ েযাগ েদয়ার িবষেয় iিতবাচক মেনাভাব েপাষণ কেরন। 
তেব তারা eo বেলেছন দলীয় হাiকমা  চাiেলi েকবল তারা সংসেদ েযাগ েদেবন। eমন পিরি িতেত 
কারাব ী খােলদা িজয়ার সব্াে য্র িদন িদন aবনিত হেত থাকেল তাঁর ােরােল মুি র িবষয়িটo আেলাচনায় 
আেস। 2 eি ল খােলদা িজয়ােক ব ব  েশখ মুিজব িচিকৎসা িবশব্িব ালয় হাসপাতােল ভিত র্র পর তাঁর ােরােল 
মুি র িবষয়িট নতুন গিত পায়। আর তাঁেক ােরােল মু  করেত হেল িবeনিপ েথেক িনব র্ািচত 7 জনেক সংসেদ 
েযাগ েদয়াসহ িবিভ  শত র্ মানার িবষয়িটo আেলাচনায় uেঠ আেস।  

3 eি ল জাতীয় ঐকয্ ে র মেনানয়েন িসেলট-3 আসন েথেক িনব র্ািচত গণেফারাম েনতা েমাকািবব্র খান শপথ 
িনেয় সংসেদ েযাগ েদন। eর আেগ 8 মাচ র্ েমৗলভীবাজার-3 আসন েথেক ধােনর শীষ তীেক িনব র্ািচত 
গণেফারােমর সুলতান েমাহা দ মনসুর সংসেদ েযাগ েদন। জাতীয় ঐকয্  েথেক িনব র্ািচত হেয় e দুi জন 
সংসেদ েযাগদােনর পর িবeনিপর ছয় জেনর েযাগদােনর িবষয়িট িনেয়o দেলর েনতাকম েদর মে  আেলাচনা-
সমােলাচনা চলেত থােক।  

সূ  জানায়, ল ন েথেক ভার া  েচয়ার ান তােরক রহমােনর িনেদ র্শনা েপেয় েদেশ িবeনিপর রাজনীিতর সে  
সংি  তাঁর ক’জন aনুসারী দলীয় মেনানয়েন িনব র্ািচত 7 জনেক সব র্ িণকভােব নজরদািরেত রাখেছন। তারা 
কখন েকাথায় যান, িক কেরন, কার সে  কথা বেলন তার েখাঁজখবরo রােখন। আর e িবষয় চ করেত েপের 
িবeনিপ েথেক িনব র্ািচত ছয় জনo aসব্ি েত রেয়েছন। তেব দলীয় হাiকমা  েশষ পয র্  িক িনেদ র্শনা েদয় তার 
জ  aেপ া করেছন তারা। 

জানা যায়, খােলদা িজয়া কারাব ী থাকায় দেলর ভার া  েচয়ার ােনর দািয়েতব্ থাকা ল ন বাসী তােরক রহমান 
চান না িবeনিপ েথেক িনব র্ািচত ছয় জন সংসেদ েযাগদান করুন। তেব খােলদা িজয়ার ােরােল মুি র িবষয়িট 
সামেন চেল আসায় e iসুয্েত তার aব ানo িকছুটা নমনীয় হেয়েছ বেল দলীয় েনতাকম েদর সে  কথা বেল 
জানা যায়।  



জাতীয় সংসদ িনব র্াচেন িবeনিপ েথেক িনব র্ািচত ছয় জন যােত সংসেদ েযাগ েদয় েস জ  িবেদশীেদরo চাপ 
রেয়েছ। e ছাড়া িবeনিপপ ী বুি জীবীরাo চান তারা সংসেদ িগেয় দেলর পে  কথা বলুন। e পিরি িতেত eখন 
েহাক আর পের েহাক eকাদশ জাতীয় সংসেদর aিধেবশন শুরুর পর েথেক ৯1 কায র্িদবেসর মে  িবeনিপেক 
সংসেদ েযেত হেব। আর e সমেয়র মে  সংসেদ না েগেল তােদর আসনগুেলা শূ  হেব। তাi েশষ পয র্  
িবeনিপo সংসেদ যােব বেল aিভ  মহল মেন করেছ।  

41 িডেসমব্র aনুি ত eকাদশ জাতীয় সংসদ িনব র্াচেনর িদন েথেক শুরু কের পরবত েত জাতীয় ঐকয্ ে র 
আরo ক’িট ƣবঠেক েজাট েথেক িনব র্ািচত েকu সংসেদ যােব না বেল জানােনা হয়। িক  তারপরo গণেফারােমর 
দুi জন সংসেদ েযাগ েদন। তারা দু’জনi জাতীয় ঐকয্ ে র আহব্ায়ক o গণেফারাম সভাপিত ড. কামাল 
েহােসেনর সে  কথা বেলi সংসেদ েযাগ িদেয়েছন বেল জানান। িক  ড. কামাল েহােসন e িবষেয় েজারােলা 
েকান িতবাদ কেরনিন। e কারেণ ড. কামাল েহােসেনর ভূিমকা িনেয় িবeনিপ েনতােদর মে  সে হ সৃি  হয়। 
স িত িবeনিপর eকািধক েনতা জাতীয় ঐকয্  গঠন o ড. কামাল েহােসনসহ e েজােটর েনতােদর কম র্কা- 
িনেয় কাে i সমােলাচনা কেরন।  

41 িডেসমব্র aনুি ত eকাদশ জাতীয় সংসদ িনব র্াচেন ভরাডুিবর পর oi িদন রােতi িবeনিপ o জাতীয় ঐকয্  
িনব র্াচেনর ফলাফল তয্াখয্ান কের পুনিন র্ব র্াচন দািব কের। eরপর পুনিন র্ব র্াচেনর দািবেত দুব র্ার আে ালেনর কথা 
বলেলo eখন পয র্  েতমন েকান আে ালন কম র্সূচী পালন করেত পােরিন। তেব িনব র্াচন বািতেলর দািবেত 
িনব র্াচন কিমশেন েজাটগতভােব আেবদন o গণশুনািনসহ েবশ িকছু কম র্সূচী পালন কেরেছ জাতীয় ঐকয্ । 
স িত e iসুয্েত eকিট মানবব ন কম র্সূচী পালেনর েঘাষণা িদেয়o পের েজােটর প  েথেক তা িগত করা 
হয়। িবeনিপর iে েতi e কম র্সূচী িগেতর কথা জানা যায়। eেত মেন হয় েশষ পয র্  িবeনিপ সংসেদ 
যাoয়ার পেথi হাঁটেছ।  

স ত, 3119 সােলর 3৯ নেবমব্র aনুি ত নবম জাতীয় সংসদ িনব র্াচেন েশাচনীয় পরাজেয়র পরo িবeনিপ 
সংসেদ যােব না বেল েঘাষণা িদেয়িছল। তেব eক পয র্ােয় তারা সংসেদ িগেয় সরকােরর ভুল িটর িতবাদ করার 
পাশাপািশ দেলর পে  কথা বেলেছন। িক  দশম জাতীয় সংসদ িনব র্াচন বজর্ন কের েস সুেযাগ েথেকo তারা 
বি ত হন। তাi eবারo িবeনিপ সংসেদ না েগেল গণতাি ক চচ র্া েথেক দলিট aেনক িপিছেয় পড়েব। যা েদশ-
িবেদেশ িবeনিপেক নতুন কের চরম সমােলাচনার মুেখ পড়েত হেব। e িবষয়িট মাথায় েরেখi িবeনিপ eখন 
সংসেদ যাoয়ার িবষেয় আেগর েচেয় নমনীয় বেল জানা েগেছ।  

aিভ  মহেলর মেত, eকাদশ জাতীয় সংসদ িনব র্াচেন িবeনিপ 411 আসেনর মে  মা  ছয় আসন েপেলo 
সংসেদ িগেয় দেলর পে  ভূিমকা রাখেত েকান সম া হেব না। কারণ, জাতীয় সংসেদ কথা বলার ে ে  সংখয্া 
িদেয় িবেবচনা করা হয়না। িবeনিপ iে  করেল aিধেবশন চলাকােল িতিদনi পেয়  aব aড র্াের ব  
রাখেত পােরন eবং সরকারী দেলর ভুল িট থাকেল eর িতবােদ oয়াক আuট করেত পারেবন। eেত সংসদীয় 
গণত  চচ র্ার পাশাপািশ দলীয় aব ান পির ার করারo সুেযাগ পােব তারা। আর দেলর িতিনিধরা সংসেদ 
থাকেল রাজপেথ কম র্সূচী পালেনর ে ে o সুিবধা পােব িবeনিপ।  

uে খয্, eকাদশ জাতীয় সংসদ িনব র্াচেন িবeনিপ েথেক িনব র্ািচত হেয়েছন ছয় জন। িনব র্ািচতরা হেলন, বগুড়া-7 
আসন েথেক িবeনিপ মহাসিচব িমজর্া ফখরুল iসলাম আলমগীর, বগুড়া-5 আসন েথেক েমাশাররফ েহােসন, 
চাঁপাiনবাবগ -3 আসন েথেক েমাঃ আিমনুল iসলাম, চাঁপাiনবাবগ -4 আসন েথেক েমাঃ হারুন uর রিশদ, 
ঠাকুরগাঁo-4 আসন েথেক জািহদুর রহমান জািহদ eবং  



িব বািড়য়া-3 আসন েথেক আবদুস সা ার ভূiয়া।  

সংসেদ যাoয়া-না যাoয়ার িবষেয় িবeনিপ েনতােদর মে  মতপাথ র্কয্ থাকেলo যাoয়ার পে  থাকা েনতােদর 
যুি  হে - দেলর েচয়ারপাস র্ন খােলদা িজয়া eখন কারাব ী। আiনী ি য়ায় তােক কেব মু  করা যােব তারo 
েকান িন য়তা েনi। আর ভার া  েচয়ার ান তােরক রহমােনর িবরুে  িবিভ  মামলায় সাজা থাকায় ে ফতার 
eড়ােত িতিন েদেশ িফের আসেবন না। e পিরি িতেত সংসেদ িগেয় িতিদন যুি তেক র্র মা েম দলীয় aব ান 
তুেল ধরা যােব। আর সংসেদ না েগেল রাজপেথ েযমন েকান কম র্সূচী করার সুেযাগ পাoয়া যােব না, েতমিন 6 
বছেরর জ  সংসেদ যাoয়ার সুেযাগ েথেকo বি ত হেত হেব। eেত িবeনিপর লােভর েচেয় িতi েবিশ হেব।  

িবeনিপর ায়ী কিমিটর সদ  েল. েজনােরল (aব.) মাহবুবুর রহমান জনক েক বেলন, দল েথেক িনব র্ািচত ছয় 
জেনর সংসেদ যাoয়ার িবষেয় eখনo েকান িস া  হয়িন। তেব িবeনিপ েশষ পয র্  সংসেদ যােব িক না েসটা 
দলীয় হাiকমা  বলেত পারেব। আমরাo জানেত পারব যিদ দলীয় েফারােম আেলাচনা হয়। eর েবিশ আপাতত 
আর িকছু বলেত পারব না। 

 


