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ময়ােদা ীণ কিম েতই চলেছ রাজৈনিতক দল 

*ন ন ন  িবকােশ বাধা ও গণতে র চচা াহত * এক নতার একদল, কাযালয় নই, কিম  
নই, সাংগঠিনক তৎপরতাও নই, বছেরর পর বছর ন  কেড় রাখার বণতাও আেছ 

শখ মা র রশীদ 

দেশর অিধকাংশ রাজৈনিতক দল চলেছ ময়ােদা ীণ কিম  িদেয়। ক ীয় কিম র ময়াদ থাকেলও জলা-উপেজলার সময় পার হেয় গেছ। 
অ  ও সহেযাগী সংগঠন েলার ে ও একই অব া িবরাজ করেছ। বছেরর পর বছর বিশর ভাগ দেলর ানীয় এবং ক ীয় সে লন হয় না। 
অেনক দেলর ক ীয় কাযালয় নই, ণা  কিম ও নই, নই তমন সাংগঠিনক কমকা । এক নতা িবিশ  রাজৈনিতক দলও আেছ। িত ার 
পর থেক একই ি  আেছন দেলর ন ে - এরকম সংগঠেনর সং াও কম নয়। 
রাজৈনিতক িবে ষকেদর মেত, যথাসমেয় সে লন এবং ন ন কিম  গঠন না হওয়ায় দেলর ভতর ন ন ন ে র িবকাশ ঘটেছ না। 

রেনারাই সব িক  দখেল রাখার চ া চালাে ন। গণতে র চচা াহত হে । এর িব প ভাব পড়েছ রাজৈনিতক কমকাে । কে  গিত না 
থাকায় ণ ল পয  দেলর কােজ এক ধরেনর িঢেলঢালা ভাব চেল এেসেছ। রাজৈনিতক কমকাে  গিত আনেত সে লেনর মা েম ন ন কিম  
গঠেনর তািগদ দন তারা। জানা গেছ, শাসক দল আওয়ামী লীেগর ক ীয় কিম র ময়াদ আেছ আর ৬ মাস। সরকাির দেলর বিশর ভাগ 
জলা ও উপেজলার ময়াদ শষ হেয় গেছ। জলা-উপেজলা পযােয় সে লনও হে  না। তেব িক  উপেজলায় ণা  কিম  হেয়েছ। তেব 

অেনক েলার সে লন হেয়েছ ২০১৬ সােলর আেগ। ধান িবেরাধী দল জাতীয় পা র  ক ীয় কিম র ময়াদ শষ হেব ১৩ ম। িবএনিপ চলেছ 
ময়ােদা ীণ কিম  িদেয়। দল র অিধকাংশ উপেজলার ময়াদ নই। বশিক  সাংগঠিনক জলারও ময়াদ পার হেয় গেছ। বড় িতন  দেলর 

বাইের অিধকাংশ সংগঠেনর কিম র সময় শষ। আেগর নতারাই দল চালাে ন। একই অব া জাট  শিরক দল েলারও। ১৪ দল এবং ২০ 
দলীয় জােটর শিরকেদর কারও কিম র ময়াদ নই। জাতীয় ঐক , সহ বাম গণতাি ক জােটর বিশর ভাগ দলই চালাে ন 

রেনারা। এ সে  ানীয় সরকার িবেশষ  ও শাসেনর জ  নাগিরক ( জন) স াদক ড. বিদউল আলম ম মদার রাববার গা রেক 
বেলন, ‘আমােদর দেশর অিধকাংশ রাজৈনিতক দেলর ভতের গণত  চচা নই। গণতাি ক ি য়ায় নতাও িনবাচন হয় না। এর ল কারণ, 
রাজৈনিতক দল েলার ভতর ধীের ধীের ি ত , পিরবারত , গা ীত  েক বেসেছ। লত এ কারেণই দল েলা সময়মেতা সে লন করেত 
চায় না। গণতাি ক ি য়ায় নতা িনবাচন করেত চায় না।’ িতিন আরও বেলন, ‘আমােদর রাজৈনিতক দল েলা িনেজেদর ল চির  হািরেয় 
এক ধরেনর ি েকি ক সংগঠেন পিরণত হেয়েছ। তারা জনগেণর কথা ভাবার পিরবেত িসি েকেটর মেতা আচরণ করেছ। এ িসি েকট 

কেয়ক ি র াথ সংর ণ করেছ।’  জানায়, মতাসীন আওয়ামী লীেগর সবেশষ ক ীয় সে লন অ ি ত হয় ২০১৬ সােলর ২২ ও 
২৩ অে াবর। এ সে লেন শখ হািসনা সভাপিত পেদ নিনবািচত হন। সাধারণ স াদক পেদ আেস পিরবতন। সয়দ আশরা ল ইসলােমর 

লািভিষ  হন ওবায় ল কােদর। আওয়ামী লীেগর গঠনতে  িত ৩ বছর পরপর ক ীয় সে লন আেয়াজেনর িবধান রেয়েছ। এ িবধান মেন 
দল  চলিত বছর অে াবের ক ীয় সে লন আেয়াজেনর যাবতীয় িত  কেরেছ। এ লে  এরই মে  ৮  সাংগঠিনক কিম ও গঠন করা 
হেয়েছ। ল দল আওয়ামী লীগ িনয়ম মেন সে লেনর আেয়াজন করেলও এর অ সংগঠন বলীগ, ােসবক লীগ, িমক লীগ, ষক লীগ 
কিম র ময়াদ নই। মােঠর িবেরাধী দল িবএনিপর সবেশষ কাউি ল (সে লন) অ ি ত হয় ২০১৬ সােলর ১৯ মাচ। রাজধানীর ইি িনয়াস 
ই উশন িমলনায়তেন অ ি ত এ কাউি েল খােলদা িজয়া চয়ারপারসন পেদ নিনবািচত হন। অ িদেক মহাসিচব হন িমজা ফখ ল 
ইসলাম আলমগীর। ইিতমে  এ কিম র ময়াদ শষ হেয় গেছ। অথচ ন ন কাউি ল করা িনেয় দল র ভতের কােনা তাড়েজাড় নই। কেব 
ক ীয় সে লন অ ি ত হেব- তাও অিনি ত। িবএনিপর ১১  অ  ও সহেযাগী সংগঠেনর মে  ৭  চলেছ ময়ােদা ীণেদর িদেয়। 

দেলর গণত  অ যায়ী িত ৩ বছর পরপর ক ীয় কাউি ল করার িবধান রেয়েছ িবএনিপর। িবএনিপ িসিনয়র নতােদর মেত, চয়ারপারস 
খােলদা িজয়া কারাগাের থাকায় ক ীয় কাউি ল আেয়াজেনর িবষয়  েল আেছ। তারা বেলন, চলিত বছেরর শেষর িদেক কাউি ল 
আেয়াজেনর পিরক না রেয়েছ। জানেত চাইেল এ সে  িবএনিপর ায়ী কিম র সদ , ‘ ল. জনােরল (অব.) মাহ র রহমান রাববার 
গা রেক বেলন, ‘দেলর শীষ নতারা বঠেক বেস এ িবষেয় িস া  নেবন।’ 

দশম এবং একাদশ-  জাতীয় সংসেদরই ধান িবেরাধী দল জাতীয় পা ।  আওয়ামী লীগ এবং িবএনিপর বাইের এ দল র সারা দেশ 
সাংগঠিনক িভত আেছ। ২০১৬ সােলর ১৪ ম জাতীয় পা র সবেশষ কাউি ল অ ি ত হয়। জাতীয় পা র গঠনতে ও ৩ বছর পরপর কাউি ল 
করার কথা। স িহসােব চলিত বছর ১৩ ম কাউি ল করার ৩ বছর ণ হেব। জাতীয় পা র িসিনয়র নতােদর মেত , পা  চয়ার ান েসইন 
হ দ এরশােদর শারীিরক অ তার কারেণ ক ীয় কাউি ল আেয়াজেনর িত িনেত দির হে । তেব এ বছরই কাউি ল আেয়াজেনর 

পিরক না রেয়েছ তােদর। 
রাজৈনিতক িবে ষক ও জাহা ীরনগর িব িব ালেয়র আ জািতক স ক িবভােগর িশ ক অ াপক ড. তােরক শাম র রহমান গা রেক 
বেলন, ‘িনয়িমত সে লন না হেল রাজৈনিতক দেলর অভ ের গণত হীনতা দখা দয়। ন ে র িবকাশ বাধা  হয়। নতাকম েদর মে ও 



এক ধরেনর হতাশা তির হয়। সাংগঠিনক কমকা ও ি িমত হেয় পেড়।’ িতিন আরও বেলন, ‘এ কারেণ দল েলার িনয়িমত জলা-উপেজলাসহ 
ক ীয় সে লন জ ির। এেত কের দল গিতশীল হয়। নতাকম রাও চা া থােক, সে লেনর ম  িদেয় দল ায়ন করেব- এ আশায় 
নতাকম রা সি য় এবং গণ খী থােক।’ 

সরকারিবেরাধী রাজৈনিতক জাট জাতীয় ঐক ে র অ তম ধান দল গণেফারাম। িবিশ  আইনজীবী ড. কামাল হােসেনর ন াধীন এ 
দল র সবেশষ সে লন অ ি ত হয় ২০১১ সােলর ১০ িডেস র। ওই সে লেন ড. কামাল হােসনেক সভাপিত পেদ নিনবািচত করা হয়। ৩ 
বছর পরপর সে লন করার িবধান থাকেলও ৮ বছর ধের সে লন না হওয়ায় ময়ােদা ীণ কিম  িদেয়ই চলেছ গণেফারাম। 
জানেত চাইেল এ সে  গণেফারােমর ক ীয় নতা রিফ ল ইসলাম পিথক গা রেক বেলন, ‘আমরা এ বছেরর ২৩ ও ২৪ মাচ ইি িনয়াস 
ই উশন িমলনায়তেন দেলর ক ীয় সে লন করেত চেয়ও পািরিন। কারণ অ মিত পাওয়া যায়িন। এ অব ায় ২৬ এি ল সে লেনর ন ন 
তািরখ িনধারণ করা হেয়েছ। তেব ভ  অ মিত পাওয়ার পর জানােনা হেব।’ 
জাতীয় ঐক ে র শিরক দল েলার মে  জাতীয় সমাজতাি ক দেলর ( জএসিড) সভাপিত আ স ম আব র রব এবং সাধারণ স াদক 
আব ল মােলক রতন। ২০০২ সাল থেক টানা সাধারণ স াদক পেদ আেছন আব ল মােলন রতন। ২০০৯ সাল থেক সভাপিত পেদ আেছন আ 
স ম আব ◌ুর রব। এর আেগ এ দেলর সভাপিত িছেলন ের আলম িজ । জএসিডর সবেশষ সে লন অ ি ত হয় ২০০৬ সােলর ২৫ 
ফ য়াির। ময়ােদা ীণ কিম  িনেয় চলা জএসিডর ক ীয় সে লন এ বছেরর নেভ র অথবা িডেস ের অ ি ত হেব বেল গা রেক 

জািনেয়েছন দল র সাধারণ স াদক আব ল মােলক রতন। 
ব বীর কােদর িসি কীর ন াধীন ষক িমক জনতা লীেগর সবেশষ ক ীয় সে লন হয় ২০১৩ সােলর ৯ ফ য়াির। ৩ বছর পরপর 
সে লেনর কথা থাকেলও তারা এখন পয  কেরনিন। ময়ােদা ীণ কিম  িনেয়ই চলেছ এ দল । জানেত চাইেল এ সে  ষক িমক জনতা 
লীেগর  সাধারণ স াদক অ াপক ইকবাল িসি কী গা রেক বেলন, ‘এ বছর মােচ আমােদর ক ীয় সে লন করার কথা িছল। নানা 
কারেণ করেত পািরিন। আশা করিছ, এ বছেরর মে  সে লন করব।’ 
গঠনত  মেন িত ৪ বছর পরপর ক ীয় কংে স (জাতীয় সে লন) কের আসেছ বাংলােদেশর কিমউিন  পা  (িসিপিব)। সবেশষ তারা 
২০১৬ সােলর ২৮ অে াবর থেক ৩১ অে াবর পয  টানা ৪ িদন কংে স কের। এ িহসােব আগামী বছর অে াবের কংে স করার িত িনেয় 
এেগাে  দল । এ সে  িসিপিব স াদক সরদার িহন হােসন ি  গা রেক বেলন, ‘আমরা জ ির অব ার মে ও কংে স কেরিছ। 
এবারও সময়মেতা করব।’ 
িসিপিব িনয়ম মেন পথ চলেলও বাম গিতশীল ঘরানার দল েলার অব া বহাল। আওয়ামী লীগ ন াধীন ১৪ দলীয় জােটর অ তম শিরক 
দল ওয়াকাস পা র সবেশষ কংে স (েক ীয় সে লন) অ ি ত হয় ২০১৪ সােলর ২৪ এি ল। ৩ বছর পরপর কংে স করার কথা থাকেলও 
ময়ােদা ীণ কিম  িনেয়ই পথ চলেছ এ দল । জানেত চাইেল এ সে  ওয়াকাস পা র পিলট েরার সদ  কাম ল আহসান গা রেক 

বেলন, ‘এ বছর লাইেয়র শষ স ােহ আমরা দেলর কংে স করব।’ 
জােটর শিরক জাতীয় সমাজতাি ক দেলর (জাসদ) সবেশষ সে লন অ ি ত হয় ২০১৬ সােলর ১১ মাচ। এ সে লেন হাসা ল হক ই  

সভাপিত নিনবািচত হন। িশরীন আখতারেক দল র সাধারণ স াদক করা িনেয় িবভ  হয় জাসদ। ইিতমে  এ কিম র ময়াদ পার হেয় 
গেছ। ন ন সে লেনর তািরখ ক করেত পােরনিন তারা। জাসেদর ক ীয় নতা আব ািহল কাই ম গা রেক বেলন, ‘আমরা ৩ মাস সময় 

িনেয়িছ। এর মে  ক ীয় সে লন করব।’ জােটর শিরক াশনাল আওয়ামী পা  ( াপ) (েমাজাফফর) , গণত ী পা , সা বাদী দল, 
গণআজাদী লীগ, গণতাি ক মজ র পা - িত দল েলার তমন সাংগঠিনক তৎপরতা নই। িনয়ম মেন সে লনও কের না। তিরকত 
ফডােরশন বাংলােদশ ন ে র িবেরােধ স িত ই ভাগ হেয় গেছ। 

িসিপিবসহ দেশর আট বাম দল িনেয় স িত গ ত হেয়েছ বাম গণতাি ক জাট। এ জােটর অ তম শিরক দল বাংলােদেশর সমাজতাি ক 
দল (বাসদ)। দল  িতন ভােগ িবভ । এক অংেশর ন  দন খােল ামান ইঁয়া। আেরক অংেশর ন  দন িব ল হায়দার চৗ রী। 
বাসেদর আেরক  অংেশর ন ে  িছেলন য়াত আ ফ ম মাহ ল হক। তার র কারেণ দল র কায ম নই বলেলই চেল। িব ল হায়দার 
চৗ রীও বয়েসর কারেণ তমনটা সি য় নন। বাসেদর িতন প ই ক ীয় সে লন বা কংে স কের না। তারা কেরন কনেভনশন। তাও 

কােলভে , ই ামািফক। বাম গণতাি ক জােটর শিরক দল িব বী ওয়াকাস পা  ২০১৭ সােলর ২৭ মাচ সবেশষ কংে স কের। তেব এ জােটর 
বািক শিরকেদর মে  গণসংহিত আে ালন, গণতাি ক িব বী পা , ইউনাইেটড কিমউিন  লীগ, বাংলােদেশর সমাজতাি ক আে ালন চলেছ 
িঢেমতােল। িনয়ম মেন ক ীয় সে লন করা তা ের থাক, এ দল েলার অেনেকরই কাযালয় নই, কিম  নই, সাংগঠিনক তৎপরতাও নই। 
এসব দেলর শীষ নতােদর বছেরর পর বছর ধের ন  কেড় রাখার বণতাও বল। 
িবএনিপ ন াধীন ২০ দলীয় জােটর শিরক দল েলার মে  মজর জনােরল (অব.) সয়দ হা দ ই ািহম ন াধীন বাংলােদশ ক াণ 
পা  শিনবার  দেলর ক ীয় সে লন স  কেরেছ। তেব অ  শিরকেদর মে  িলবােরল ডেমাে ক পা  (এলিডিপ), বাংলােদশ জাতীয় 
পা  (িবেজিপ) , খলাফত মজিলস, াশনাল িপপলস পা  (এনিপিপ) , জাতীয় গণতাি ক পা  (জাগপা) চলেছ িঁড়েয় িঁড়েয়। ক ীয় সে লন 
করা তা ের থাক, সাংগঠিনক তৎপরতাও তমন নই তােদর। 
সােবক রা পিত অ াপক ডা. এিকউএম বদ ে াজা চৗ রী ন াধীন িবক ধারা বাংলােদেশরও ক ীয় সে লন হয় না অেনকিদন। একাদশ 
জাতীয় সংসদ িনবাচেন িবক ধারা বাংলােদশ, াপ, লবার পা র একাংশ , জনদল িমেল  নােম এক  জাট গঠন কের। এ জােটর 
শিরকরাও চলেছ ময়ােদা ীণ কিম  িদেয়। 


