
ব ভবেন রা পিত আব ল হািমেদর ছয় বছর
কািশত: ২৫ - এি ল, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

িবিডিনউজ ॥ ি তীয় ময়ােদ বাংলােদেশর রা ধােনর দািয়ে  এক বছর পার করেলন মাঃ আব ল হািমদ। তণৃমূল
থেক রাজনীিত কের জাতীয় অ েন উেঠ আসা আব ল হািমদ অব  রিসকতা কের বেলন, ব ভবেনর জীবন তার

কােছ কারাগারতুল ।

গত বছেরর ২৪ এি ল ি তীয় ময়ােদ রা পিত িহেসেব শপথ নন আব ল হািমদ। ময়ােদর পেুরাটা সময় দািয়
পালন করেত পারেল আব ল হািমদই হেবন বাংলােদেশর সবেচেয় দীঘ সমেয়র রা পিত।

এর আেগ ২০১৩ সােলর ২৪ এি ল বাংলােদেশর রা পিত িহেসেব থমবার শপথ নন আব ল হািমদ। সংিবধােন
সেবা  ইবার রা পিত পেদ থাকার েযাগ থাকায় এটাই হেব তার শষ ময়াদ।

গত বছেরর ৭  ফ য়াির  বাংলােদেশর একিবংশতম রা পিত  পেদ বতমান  রা ধান  মাঃ  আব ল  হািমদেক
িনবািচত ঘাষণা কের ইিস।

মেনানয়নপ  বাছাইেয়র আ ািনকতা শষ কের আব ল হািমদেক িবনা িত ি তায় িনবািচত ঘাষণা কেরন এ
িনবাচেনর িনবাচনী কতার দািয়ে  থাকা ধান িনবাচন কিমশনার ক এম নূ ল দা।

বাংলােদেশ সংসদীয় গণতে  ফরার পর ধু ১৯৯১ সােলই রা পিত পেদ িনবাচন হেয়িছল। এরপর সবাই িবনা
িত ি তায় িনবািচত হন। আইেনর িড ীধারী আব ল হািমদ িকেশারগ  থেক সংসদ সদ  িনবািচত হেয়েছন

সাতবার, ীকােরর দািয়  পালন কেরেছন ই দফা।

১৯৪৪ সােলর ১ জা য়াির িকেশারগে র িমঠামইন উপেজলার কামালপুর ােম জ হণ কেরন আব ল হািমদ।
তার রাজৈনিতক জীবন  হয় ১৯৫৯ সােল, ছা লীেগ যাগ দয়ার মধ  িদেয়।

১৯৭০ সােলর িনবাচেন ময়মনিসংহ-১৮ আসন থেক পািক ান জাতীয় পিরষেদর সবকিন  সদ  িহসােব িনবািচত
হন আব ল হািমদ। মিু যেু  অবদােনর ীকিৃত িহেসেব ২০১৩ সােল আব ল হািমদেক াধীনতা পদেক ভিূষত
করা হয়।

১৯৭৩ সােলর ৭ মাচ দেশর থম সাধারণ িনবাচেন িকেশারগ -৫ আসন থেক িনবািচত হন আব ল হািমদ।
১৯৮৬ সােলর তৃতীয় সংসদ, ১৯৯১ সােলর প ম সংসদ, ১৯৯৬ সােলর স ম সংসদ, ২০০১ সােলর অ ম সংসদ
এবং সবেশষ ২০০৮ সােলর িনবাচেনও িতিন সংসদ সদ  িনবািচত হন। স ম সংসেদ ১৯৯৬ সােলর ১৩ জলুাই
থেক ২০০১ এর ১০ জুলাই পয  ডপিুট ীকােরর দািয়  পালেনর পর ২০০১ সােলর ২৮ অে াবর পয  ীকার

িহেসেব সংসদ পিরচালনা কেরন আব ল হািমদ। আর নবম সংসেদ িনবািচত  হওয়ার পর ি তীয়বােরর মেতা
ীকার হন।
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২০১৩ সােল রা পিত িজ রু রহমােনর মতুৃ র পর ব ভবেনর বািস া হন আব ল হািমদ। এই দািয়ে  ধরাবাধা
িনয়েমর ছেক থেকও িবিভ  অ ান ভাব লভ হা রেসর মেধ  িদেয় িতিন পৗেঁছ গেছন মা েষর খুব কােছ।
‘িমতব য়ী’ আব ল হািমদ থম ময়ােদ দািয়  নয়ার পর িচিকৎসার জ  বাইের িগেয় িনেজর এবং সফরস ীেদর
খরচ কিমেয় সংবােদর িশেরানােম আেসন।

২০১৪ সােলর ২৬ এি ল এক সা াতকাের িতিন বেলিছেলন, ‘িবেদশ সফের হােটেলর ভাড়া কিমেয়িছ। িস াপুের
আমার হােটেলর ভাড়া িছল ৬ হাজার িস াপুির ডলার। সটা কিমেয় ৬০০ ডলাের এেনিছ। ীকার থাকার সময়
একা  যতাম।  এখনত  আর  স  উপায়  নই।  সফরস ীেদর  হােটল  ভাড়াও  অেধক  কেরিছ।’  রাজনীিতেত
ব বসায়ীেদর অংশ হণ বেড় যাওয়া িনেয়ও কথা বেলেছন আব ল হািমদ। ২০১৫ সােলর অে াবের িকেশারগে র
অ ােম এক অ ােন িতিন বেলন, রাজনীিতর িনয় ণ ব বসায়ীেদর হােত থাকা দেশর জ  ‘কল জনক’।
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