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এরা গণ শমন ॥ গেয় র

াফ িরেপাটার ॥ জাট ও দেলর িস া  অমা  কেরই অবেশেষ শপথ িনেলন িবএনিপ থেক িনবািচত জািহ র
রহমান জািহদ। িতিন একাদশ জাতীয় সংসদ িনবাচেন ঠা রগাঁ-৩ আসন থেক িবএনিপর াথী িহেসেব িনবাচেন
জয়লাভ কেরন। বহৃ িতবার বলা বােরাটায় জাতীয় সংসেদর ীকার িশরীন শারিমন চৗধুরী তার শপথ বাক  পাঠ
করান। িবএনিপর ৬ সদেসর মেধ  এখনও ৫ জেনর শপথ নয়া বািক রেয়েছ। তােদর আগমী ৩০ এি েলর মেধ
শপথ িনেত হেব। শপথ না িনেলও তােদর সদ পদ বািতল হেয় যােব। তেব স িত িবএনিপর ায়ী কিমিটর
বঠেক শপথ না নয়া এবং সংসেদর না যাওয়ার িস া  নয়া হেয়েছ।

দেলর এই িস া  উেপ া কেরই জািহ র রহমান জািহদ বহৃ িতবার শপথ িনেলন। শপথ িনেয় িতিন জানান,
িবএনিপ থেক িনবািচত দেলর মহাসিচব িমজা ফখ ল ইসলাম ছাড়া বািক আরও চার সদ  সদ  শপথ িনেত
পােরন। তেব জানা গেছ এেদর মেধ  িতনজন আগামী রিববােরর মেধ  শপথ িনেত পােরন। শপথ নয়ার জ
দলেক বাঝােনার চ া করেছন। তেব শষ পয  দল িস া  না িদেল দলীয় িস া  অমা  কেরই তারা শপথ িনেত
পােরন।

িবএনিপ  থেক  িনবািচত  এই  এমিপর  শপথ নয়ােক  আওয়ামী  লীগ  াগত  জানােলও  িবএনিপর  প  থেক
আ ািনক কান িতি য়া দয়া হয়িন। তেব দেলর ায়ী কিমিটর সদ  গেয় র চ  রায় বেলেছন, যারা দেলর
িস াে র বাইের িগেয় যারা  শপথ িনেয়েছন বা  নেবন তারা  শমন। কেব শপথ িনেয় িবএনিপর এই এমিপ
সাংবািদকেদর বেলন িতিন সংসেদ িগেয় িবএনিপর চয়ারপাসন বগম খােলদা িজয়ার মিু র দািব জানােবন। িতিন
বেলন শপথ নয়ার কারেণ দল যিদ তােক বিহ ার কের তবওু িতিন িবএনিপেতই থাকেবন।

গত ২০ িডেস র একাদশ জাতীয় সংসদ িনবাচন অ ি ত হয়। এবােরর িনবাচেন িবএনিপর গণেফারাম সভাপিত ড.
কামাল হােসেনর নতেৃ  গিঠত জাট জাতীয় ঐক ট থেক িনবাচেনর অংশ নয়। এই জােটর ায় সব াথী
ধােনর শীষ তীেক িনবাচেন অংশ হণ কেরন। িনবাচেন িবএনিপর ৬ জন এবং গণেফারােমর জন াথী িনবাচেন
জয়লাভ কেরন। তেব িনবাচেন ব াপক কারচিুপর অিভেযাগ িবএনিপ এবং জাতীয় ঐক ট িনবাচন ত াখ ান
কের। একইসে  দেল যারা িনবািচত হেয়েছ তারা শপথ নেবন না বেলও জািনেয় দন। িক  দেলর ও জােটর
িস া  অমা  কেরই এখন িতনজন শপথ িনেয়েছ। এরমেধ  িবএনিপর একজন ছাড়াও গণেফারাম থেক জন
রেয়েছন। গণেফারাম থেক িনবািচত লতান মন র এবং মাকাি র খান জােটর িস া  অমা  কেরই শপথ
নন।

তেব িবএনিপ জািহ র রহমান জািহদ দেলল িস া  অমা  কের শপথ িনেলও িবএনিপ থেক িনবািচত আর
পাঁচজন সদ  এখনও শপথ ননিন। আগামী ৩০ এি ল পয  সংসদ সদ  িহেসেব শপথ নয়ার েযাগ রেয়েছ।
আইন অ যায়ী িনবািচত হওয়ার পর কান সদ  অিধেবশন র ৯০ িদেনর মেধ  শপথ িনেত হেব। শপথ না
িনেল ওই আসন শূ  হেয়েছ বেল ধের নয়া হেব। শূ  ঘাষণার পরই িনবাচন কিমশেনর প  থেক িনবাচেনর
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জ  তফিসর ঘাষণা করা হেব। তেব আইেন কান সদ  শপথ নয়ার আ হ কাশ কের ীকােরর কােছ িচিঠ
িদেয় সময়বিধত করেত পারেবন। তেব সমেয় আেবদন না জানােল ৩০ এিপেল পর িবএনিপর য কয়জন িনবািচত
হেয়েছ তােদর সদ পদ শূ  ঘাষণা কের নতুন িনবাচেনর আেয়াজন করেব ইিস।

বহৃ িতবার বলা ১২টার িদেক িবএনিপ থেক িনবািচত জািহ র রহমান জািহদেক জাতীয় সংসদ ভবেন ীকার
ড. িশরীন শারিমন চৗধুরী তােক শপথ বাক  পাঠ করান। শপথ হণ শেষ সাংবািদকেদর কােছ দয়া িতি য়ায়
সংসদ সদ  জািহ র রহমান জািহদ বেলন, এলাকার মা েষর চ- চােপই শপথ িনেয়িছ। ঢাকায় পেনেরা িদন ধের
আিছ, এলাকার মা েষর একটাই ব ব  শপথ িনেয় িফের আেসন। এ কারেণই শপথ িনেয়িছ। সংসেদ িগেয় খােলদা
িজয়ার মিু র দািব জানাব।

এিদেক িবএনিপর নবিনবািচত সংসদ সদ  জািহ র রহমােনর শপথ হণেক াগত জািনেয়েছ মতাসীন দল
আওয়ামী  লীগ। দলিটর  ভার া  সাধারণ  স াদক  মাহববু-উল-আলম হািনফ তার িতি য়ায়  সাংবািদকেদর
জানান, আমরা বারবার বেল আসিছ ভাটারেদর দায়ব তার িত স ান দিখেয় িবএনিপর িনবািচত সংসদ সদ রা
শপথ হণ ক ক। জনগণ ভাট িদেয় িনবািচত কেরেছ সংসেদ আসার জ , সই দায়ব তা থেক তােদর শপথ
নয়া উিচত। িবএনিপর এমিপ জািহ র রহমান জািহদ শপথ িনেয়েছন, তােক আমরা অিভন ন জানাই।

গত ২৯ িডেস র একাদশ সংসদ িনবাচেন িবএনিপর ভরাডিুবর মেধ ও ঠা রগাঁও-৩ আসন থেক িনবািচত হন
জািহ র রহমান জািহদ। িবএনিপ ও জাতীয় ঐক ট ভােটর ওই ফল ত াখ ান কের সংসেদ না যাওয়ার িস া
জানােলও তা উেপ া কের গণেফারােমর লতান মাহা দ মন র আহমদ ও মাকাি র খােনর আেগ শপথ নন।
িবএনিপর জািহ র রহমানও এবার একই পেথ হাঁটেলন। শপথ হণ অ ােন চীফ ইপ নূর-ই-আলম চৗধুরী, ইপ
ইকবালরু রিহম ও ইপ আবু সাঈদ আল মাহমদু পন উপি ত িছেলন। সংসদ সিচবালেয়র িসিনয়র সিচব ড.
জাফর আহেমদ খান শপথ হণ অ ানিট স ালনা কেরন।

শপেথর পর দল তা আপনােক বিহ ার করেত পাের, সে ে  আপনার অব ান কী হেব? এ ে র জবােব এমিপ
জািহ র রহমান বেলন, আমার িবষেয় দল (িবএনিপ) য কান িস া  িনেতই পাের। সটা তা জেন েনই শপথ

হণ কেরিছ। দল যিদ মেন কের বিহ ার করেব- করেতই পাের। বিহ ার করেলও িক  আিম দেল আিছ। আিম
এই দেলর একজন িনেবিদত াণ। সই ছা জীবন থেক দীঘ ৩৮ বছর এই দেলর সে  স ৃ । কােজই িবএনিপ
আমােক বিহ ার করেলও আিম তা িবএনিপ থেক বিহ ার হব না। আিম আিছ, থাকব।

িতিন আরও বেলন, জনগণ আমােক িনবািচত কেরেছন। তােদর ত াশা আিম যন শপথ হণ কের এলাকা ও
দেশর উ ায়েন কাজ করেত পাির। অপর এক ে র জবােব িতিন বেলন, দীঘ ৩০ বছর ধের মােঠ লড়াই কেরিছ।

আিম এবার িদেয় চতুথবার িনবাচন করলাম। এই আসনিট িবএনিপর িছল না। াধীনতার পর থেক এ আসনিট
আওয়ামী লীেগর। এই থম বাংলােদশ জাতীয়তাবাদী দল-িবএনিপ িবজয়ী হেত স ম হেয়েছ।
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