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িবএনিপর ায়ী কিম র বঠেক িস া  বহাল: খােলদা িজয়ার ােরাল ও 
এমিপরা শপথ নেবন না 

সমকাল িতেবদক 

িবএনিপ চয়ারপারসন খােলদা িজয়ার ােরােল ি  ও দেলর িনবািচত এমিপেদর শপথ না নওয়ার িবষেয় সবস ত িস া  
িনেয়েছন দল র সেবা  নীিতিনধারণী ফারাম ায়ী কিম র নতারা। ণ ই  েত এর আেগ নওয়া দলীয় িস া েক 
মীমাংিসত ই  মেন কের আবারও একমত পাষণ কেরেছন তারা। একইসে  খােলদা িজয়ার ি র জ  ােরােল আেবদন না 
কের আইিন লড়াইেক আরও  দওয়ার িস া  িনেয়েছ ায়ী কিম । 
 
গতকাল সামবার স া সােড় ৭টা থেক দড় ঘ া ধের রাজধানীর লশােন িবএনিপ চয়ারপারসেনর রাজৈনিতক কাযালেয়র এ 
বঠক চেল। বঠেক িবএনিপ মহাসিচব িমজা ফখ ল ইসলাম আলমগীর, ায়ী কিম র সদ  ড. খ কার মাশাররফ হােসন, 
াির ার মও দ আহমদ, াির ার জিমরউি ন সরকার, িমজা আ াস, গেয় র চ  রায়, নজ ল ইসলাম খান খ উপি ত 

িছেলন। 
 
বঠেকর িবষেয় ায়ী কিম র একজন নতা সমকালেক জানান, স িত িবএনিপর িনবািচত এমিপরা শপথ িনে ন এমন সংবােদর 

পিরে ি েত দেলর ভার া  চয়ার ান তােরক রহমান াইিপেত িসিনয়র নতােদর মতামত জানেত চান। এ সময় ায়ী কিম র 
েত ক নতা শপথ না নওয়ার পে  িনেজেদর মতামত েল ধেরন। তােদর সবার অিভ  মতামেতর ওপর িভি  কের এমিপেদর 

শপথ না নওয়ার িবষেয় আেগর িস া  বহাল রাখা হয়। একই সে  কউ দলীয় িস া  অমা  কের শপথ িনেল কেঠার শাি লক 
ব া নওয়ার িবষেয় একমত হন শীষ ানীয় নতারা।  

 
ায়ী কিম র একজন সদ  জানান, একাদশ জাতীয় সংসদ িনবাচেনর ফলাফলেকই তারা ত া ান কেরেছন। নিনবাচেনর দািব 

জািনেয়েছন। সই পিরে ি েত শপথ নওয়ার িস া  অবা র। ৩০ িডেস র িনবাচেনর পর জাট ও দেলর প  থেক সংসেদ না 
যাওয়ার িবষেয় িস া  নওয়া হেয়িছল। বঠেক সই িস া েক আরও জারদার করা হেয়েছ। এখােন কােনা সে হ নই।  
 

 জানায়, বঠেক খােলদা িজয়ার অ তা, িচিকৎসা ও তার মামলা িনেয় আেলাচনা হেয়েছ। িচিকৎসায় কােনা সম া আেছ িক 
না- স িবষেয়  দওয়ার িবষেয় িব ািরত আেলাচনা হয়। এ ছাড়া খােলদা িজয়ার ি র জ  আইিন লড়াইেক আরও জারদার 
ও সমি ত করার িস া  নওয়া হেয়েছ। মামলা পিরচালনার জ  িসিনয়র আইনজীবীেদর িনিদ  দািয়  ব ন কের দওয়া 
হেয়েছ। পাশাপািশ ক ীয়ভােব ায়ী কিম  মামলা ও িচিকৎসার াপার  মিনটর করেব। সািবক পিরি িতেত আেলাচনা কের 
করণীয় িনধারেণ এখন থেক িত শিনবার দেলর জাতীয় ায়ী কিম র বঠক করার িস া  হয়।  
 


