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দেলর ভার া  চয়ারম ান তােরক রহমােনর িনেদেশ িবএনিপর চার সংসদ সদ  শপথ িনেয়েছন বেল
জানান দেলর মহাসিচব িমজা ফখ ল ইসলাম আলমগীর। সামবার িবকােল জাতীয় সংসেদর ি কার ড.
িশরীন শারিমন চৗধরুীর কােছ তারা শপথ নন।

িবএনিপর মহাসিচব িমজা ফখ ল ইসলাম আলমগীর এখনও শপথ ননিন। িতিন খুব িশগিগরই শপথ
নেবন।  এজ  ি কােরর কােছ  সময় চেয়েছন  িতিন।  এিদেক শষ মহূুেত  নাটকীয়  িস াে র  পর

সংসেদর চলিত অিধেবশেন যাগ িদেয়েছন িবএনিপর পাঁচ সংসদ সদ ।

সামবার িবকাল ৫টা ৪০ িমিনেট শপেথর আ ািনকতা শেষ দেলর িত াতা িজয়াউর রহমােনর কবর
িজয়ারত কের রাত পৗেন ৮টায় তারা  অিধেবশন কে  েবশ কেরন। এরপর সংসেদ ব ব  রােখন
চাপঁাইনবাবগ -৩ আসেনর সংসদ সদ  হা র রশীদ। শাসক দল আওয়ামী লীগসহ িবিভ  রাজৈনিতক
দেলর শীষ নতা, সংিবধান িবেশষ , শীল সমােজর িতিনিধরা িবএনিপ ও গণেফারােমর মাট সাত
এমিপর শপথ হণেক ইিতবাচক বেল মেন করেছন। 

  শখ মামনুরূ রশীদ ও হািববরু
রহমান খান
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একাদশ সংসেদর থম িদন থেক শপথ না নয়ার িবষেয় অনড় িছল িবএনিপ। দেলর এমিপেদর শপথ
ঠকােনার িবষেয় মিরয়া িছেলন শীষ নতারা। থেম এক এমিপ শপথ নয়ায় তােক দল থেক বিহ ারও

করা হয়। ায়ী কিমিটর সদ সহ িবিভ  পযােয়র নতারা এ ই েত দফায় দফায় বঠক কেরন।

চার এমিপেক িনেয় আবার তােদর ছাড়াও বঠক হয়। শপথ িনেল পিরণিত কী হেত পাের স ইি তও
দয়া হয় তােদর। সব িমেল শপথ ই েত িবএনিপর মেধ  নানা ধরেনর নাটক হয়। শষ িদন এেস তারা

হঠাৎ কেরই শপেথর িবষেয় নাটকীয় িস া  নন। চলিত সংসেদর ময়ােদর ৯০তম িদেন সামবার হঠাৎ
চার এমিপেক শপথ হেণর িনেদশ দন দেলর হাইকমা ড। এভােব হঠাৎ িনেদশ দয়ােক ক  কের
স া পয  নানা ধরেনর আেলাচনা হয়।

রােত দেলর মহাসিচব সংবাদ সে লন কের বেলন,  িবএনিপর ভার া  চয়ারম ান তােরক রহমােনর
িনেদেশই চার এমিপ শপথ িনেয়েছন। এর পরই অবসান ঘেট এ সং া  সব জ না-ক নার।

গত ৩০ িডেস র অ ি ত একাদশ জাতীয় সংসদ িনবাচেন তারা িবএনিপর াথী িহেসেব ধােনর শীষ
তীক িনেয় িবজয়ী হন। শপথ নয়া এই চারজন হেলন- া ণবািড়য়া-২ আসেনর উিকল আব স সা ার,

চাপঁাইনবাবগ -৩ আসেনর হা র রশীদ, চাঁপাইনবাবগ -২ আসেনর আিম ল ইসলাম এবং ব ড়া-৪
আসেনর মাশাররফ হােসন।

এর আেগ ২৫ এি ল ঠা রগাঁও-৩ আসেনর সংসদ সদ  জািহ র রহমান শপথ হণ কেরন। িবএনিপর
ছয় িনবািচত এমিপর মেধ  িমজা  ফখ ল ইসলাম আলমগীর ছাড়া সবাই  শপথ িনেয়েছন। সামবার
িবকােল শপথ হণ অ ােন জাতীয় সংসেদর িচফ ইপ নরূ-ই-আলম চৗধরুী,  ইপ ইকবালরু রিহম
এমিপ, িবএনিপর সংসদ সদ  মা. জািহ র রহমান, দেলর আেরক সংসদ সদ  হা র রশীেদর ী
সােবক সংসদ সদ  সয়দা আিসফা আশরাফী পািপয়া উপি ত িছেলন। 

য কারেণ  িস া  পিরবতন :  সংসেদ শপথ না নয়ার িবষেয় অনড় িস া  থেক হঠাৎ সের আসায়
দলিটর ভতের এবং বাইের চলেছ নানা  আেলাচনা। পূণ  এ িস া  বদেলর পছেন নানা  কারণ
খাঁজার চ া করেছন তারা। এিদেক বহৃ িতবার জািহেদর শপেথর পর বািকেদর এ পথ থেক ফরােত

নানাভােব চ া চালান দেলর নীিতিনধারকরা।

িনবািচতেদর  সে  দেলর  ভার া  চয়ারম ান  তােরক  রহমান  ও  মহাসিচব  িমজা  ফখ ল  ইসলাম
আলমগীর কথা বেলন। তােদর বাঝােনার চ া  কেরন।  রাববার স ায় িনবািচতেদর িনেয় ার
বঠক কেরন দলিটর নীিতিনধারকরা।  সখােন াইেপ িনবািচতেদর সে  ওয়ান টু  ওয়ান কথা বেলন

দেলর ভার া  চয়ারম ান তােরক রহমান।

সংসেদ না যাওয়ার ব াপাের তােদর অ েরাধ কেরন। িক  িনবািচতরা তােদর অব ােন অনড় িছেলন।
উে া তারা সংসেদ যাওয়ার যৗি কতা তুেল ধেরন। এরপর ায়ী কিমিটর সদ রা িনবািচতেদর িনেয়
পৃথক বঠক কেরন। সখােনও তােদর শপথ না নয়ার আ ান জানােনা হয়।

িক  বঠেক পা া যিু  উপ াপন করা হয়। বঠেক তােদর অব ান দেখ ায়ী কিমিটর অেনেকই সে হ
কেরন তােদর শপথ থেক িবরত রাখা যােব না। এরপর ায়ী কিমিটর সদ েদর সে  কথা বেলন তােরক
রহমান। িনবািচতেদর মেনাভাব তােক অবিহত কেরন। বঠেক বতমান রাজৈনিতক পিরি িত এবং দেলর
সাংগঠিনক িবষেয় য কােনা  িস া  নয়ার ে  িবএনিপর   ভার া  চয়ারম ান তােরক রহমানেক
দািয়  দয়া হয়।  

নাম কােশ অিন কু নীিতিনধারণী  পযােয়র এক নতা বেলন, রাববার রােত ায়ী  কিমিটর বঠেকই
তােরক রহমান শপেথর পে  কথা বেলন। আেলাচনায় ায়ী কিমিটর সব নতাই শপেথর িবপে  মতামত
দন। তেব তারা এ-ও বেলন, এই শপেথর সে  যিদ খােলদা িজয়ার মিু র িবষয়িট থােক, তাহেল তােদর

আপি  নই। আর যিদ তা-ই হয়, তাহেল আরও আেগ এ িনেয় আেলাচনা হল না কন?

আেগ খােলদা িজয়ার মিু র শত িদেয় এমিপরা শপথ িনেত পারত? জািহ র রহমানেক কন বিহ ার করা
হল? এসব ে র কােনা  উ র না  িদেয়  তােরক রহমান তােদর জানান,  এ  ব াপাের িস া  িতিনই
নেবন।
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সূ  জানায়,  দেলর শৃ লা  ধের রাখেত এবং গণতাি ক কমকাে  স ৃ  থাকার ােথই শষ মহূুেত
সংসেদ যাওয়ার িস া  নন ভার া  চয়ারম ান। এ ব াপাের দেলর িসিনয়র নতা ছাড়াও কেয়কজন
বিু জীবীর পরামশ নন িতিন। সবাই সংসেদ যাওয়ার পে  মত দন।

সংসেদ  যাগ  দয়ার জ  চয়ারপারসেনর স িত আদােয়র ব াপাের তােরক রহমান  িনেজই  দািয়
িনেয়েছন বেল িসিনয়র নতােদর আ  কেরন। ায়ী কিমিটর সদ  গেয় র চ  রায় বেলন, ভার া
চয়ারম ান য িস া  িনেয়েছন সটাই দেলর িস া । আমরা এটা মানেত বাধ , এর বাইের যাওয়ার
েযাগ নই।   

সূ  জানায়, িনবািচত চারজন শপথ িনেত যাে ন সামবার সকাল থেকই এমন ন ছিড়েয় পেড়।
সংসদ ভবেন গণমাধ ম কমীরাও িভড় জমান। িক  পুর গিড়েয় গেলও তারা সংসদ ভবেন উপি ত
হনিন। এরপর তারা শপথ িনে ন না এমন ন ছিড়েয় পেড়। 

সূ  জানায়,  শপথ িনেত যেত িবল  হওয়ার কারণ িছল দলীয় িস াে র অেপ া। িনবািচত চারজন
লশােনর একিট বাসায় একসে  অব ান কেরন। পুেরর পর দেলর হাইকমা ড থেক সবজু সংেকত

পাওয়ার পরই তারা সংসদ অিভমেুখ রওয়ানা হন। িবকােল তারা শপথ নন। 

একাদশ জাতীয় সংসদ িনবাচেন িবএনিপ মহাসিচব িমজা ফখ ল ইসলাম আলমগীরসহ দলিটর মাট
ছয়জন জয়ী হন। িবএনিপ নতৃ াধীন জাট জাতীয় ঐক ে টর াথী িহেসেব জয়ী হন আরও ’জন।
িনবাচেনর পরপরই ভােট ব াপক অিনয়ম এবং কারচিুপর অিভেযাগ তুেল তা ত াখ ান কের জাতীয়
ঐক ট।

পুনিনবাচেনর দািব জানােনার পাশাপািশ তারা শপথ না নয়ার িস া  নন। যিদও এ িস া  উেপ া কের
গণেফারােমর ই সংসদ সদে র মেধ  মৗলভীবাজার-২ আসন থেক িবএনিপর তীক ধােনর শীষ িনেয়
িনবািচত লতান মাহা দ মন র আহে দ গত ৭ মাচ শপথ িনেয় সংসেদ যাগ দন।

তােক অ সরণ কের গণেফারােমর তীক উদীয়মান সযূ িনেয় িসেলট-২ আসন থেক িনবািচত দলিটর
আেরক নতা  মাকাি র  খান  গত  ২  এি ল  শপথ  নন।  গত  ২৫ এি ল  বহৃ িতবার  শপথ  নন
ঠা রগাওঁ-৩ আসন থেক িনবািচত িবএনিপর মা. জািহ র রহমান। শপথ হেণর সময়সীমার শষ িদেন
এেস িমজা ফখ ল ইসলাম আলমগীর ছাড়া িবএনিপর বািক চারজনও সংসদ সদ  িহেসেব শপথ হণ
কেরন। 

শপেথর  পর  এমিপেদর  িতি য়া  :  দেলর  হাইকমাে ডর  িনেদেশ  শপথ  িনেয়েছন  বেল
গণমাধ মকমীেদর জািনেয়েছন চাঁপাইনবাবগ -৩ আসন থেক িনবািচত হা র রশীদ। সংসদ ভবেনর
সামেন অেপ মাণ সাংবািদকেদর িতিন বেলন, আজেকর এই িদনিটর জ  গাটা জািত অধীর আ েহ
অেপ া করিছল। ৩০ িডেস েরর ভাট ডাকািতর িনবাচেনর মাধ েম সরকার গিঠত হেয়েছ।

কৃত জন িতিনিধেদর িনেয়  এই  সংসদ  গিঠত  হয়িন।  তাই  আমােদর দল  ভাট  ডাকািতর  িনবাচন
ত াখ ান কের সংসেদ না আসার িস া  িনেয়িছল। আমরাও দলীয় িস াে র বাইের িগেয় এতিদন শপথ
হণ কিরিন। এখন দেলর ভার া  চয়ারম ান তােরক রহমােনর অ মিত ও িনেদশ েমই সংসদ সদ

িহেসেব শপথ হণ কেরিছ।

১৭ কািট মা ষ আমােদর িদেক তািকেয় আেছ। আমরা সংসেদ িগেয় জনগেণর পে  কথা বলেত চাই।
দশেন ী খােলদা িজয়ার মিু র দািব জানােত চাই। এক ে র জবােব িতিন বেলন, আমােদর কারও

কারও ওপর শপথ নয়ার জ  চাপ িছল। সাদা পাশাকধারী ও অ া  এেজি র লােকরা আমােদর
কােনা কােনা সংসদ সদ েক শপথ হেণর জ  চাপ িদেয়িছল।

িতিন বেলন দেশ গণত  নই। কথা বলার েযাগ নই। তাই কথা বলেত সংসেদ এেসিছ। সংসেদ যাগ
িদেয় আমরা আমােদর ন ীর (খােলদা িজয়া) মিু র দািব জানাব। একই দািব কেরন উিকল আব স
সা ার। সাংবািদকেদর িতিন বেলন, ‘উপেরর িনেদেশই সংসেদ যাগ িদেয়িছ।’ 

িবিভ  দেলর নতা, সংিবধান িবেশষ সহ শীল সমােজর িতিনিধেদর িতি য়া : শাসক দল আওয়ামী
লীগসহ িবিভ  রাজৈনিতক দেলর শীষ নতা, সংিবধান িবেশষ  ও শীল সমােজর িতিনিধরা িবএনিপর
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ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।

িপএিবএ  : ৯৮২৪০৫৪-৬১, িরেপািটং : ৯৮২৪০৭৩, িব াপন : ৯৮২৪০৬২, ফ া  : ৯৮২৪০৬৩,
সা েলশন : ৯৮২৪০৭২। ফ া  : ৯৮২৪০৬৬ 

পাচঁজন  এবং  গণেফারােমর  আরও  ইজন  মাট  সাত  এমিপর শপথ  হণেক ইিতবাচক বেল  মেন
করেছন। তারা মেন কেরন, সংখ ায় কম হেলও িবএনিপ এবং গণেফারােমর সদ রা ই া করেল সংসেদ

পূণ  ভূিমকা পালন করেত পারেবন। তারা  জনগেণর কথা বলেত পারেবন।  মা েষর খ ঃেখর
কথাও সংসেদ বলেত পারেবন। 

আওয়ামী লীেগর ভার া  সাধারণ স াদক মাহববুউল আলম হািনফ িবএনিপর সংসদ সদ েদর াগত
জািনেয় যগুা রেক বেলন, ‘আমরা আেগই বেলিছ িবএনিপর িনবািচত নতারা শপথ নেবন। শপথ নয়া
ছাড়া িবক  তােদর হােত িকছু িছল না। যারা শপথ িনেয়েছন তােদর আমরা অিভন ন জানাই, সাধবুাদ
জানাই। আশা কির তারা সংসেদ পূণ ভিূমকা পালন করেবন।’ 

আওয়ামী লীগ নতৃ াধীন ১৪ দলীয় জােটর অ তম শিরক ওয়াকাস পািটর সভাপিত রােশদ খান মনন
যগুা রেক বেলন, শষ মহূুেত হেলও িবএনিপর সদ রা শপথ িনেয় সিঠক িস া  িনেয়েছন। তেব আিম
মেন কির তােদর আরও আেগই সংসেদ যাগ দয়া উিচত িছল।’  

জাতীয় পািটর িসিডয়াম সদ  অ াডেভােকট কাজী িফেরাজ রশীদ যগুা রেক বেলন,  ‘ দির হেলও
িবএনিপ সদ েদর ভবিু র উদয় হেয়েছ। এটা ভােলা িদক।’

িবিশ  আইনজীবী  ও  সংিবধান  িবেশষ  ড.  শাহদীন  মািলক বেলন,  একজন িনবািচত সদ  শপথ
নেবন, সংসেদ যােবন, জনগেণর পে  কথা বলেবন- মা ষ এমনটাই ত াশা কের। িবএনিপর সদ রা

শপথ িনেয় সিঠক কাজই কেরেছন। 

িনবাচনী এলাকার জনগেণর িতি য়া : চাঁপাইনবাবগ  জলা িবএনিপর িবিভ  পযােয়র নতাকমীরা
দেলর িনবািচতেদর শপথেক াগত জািনেয়েছন। সামবার গণমাধ েম দয়া  িতি য়ায় তারা  বেলন,
দেলর ভার া  চয়ারম ান এমিপেদর শপথ নয়ার িস া  িদেয়েছন।

এটা দেলর ও জনগেণর জ  ভােলা।  আমরা  আমােদর এমিপেদর মাধ েম সংসেদ দশেন ী  বগম
খােলদা িজয়ার মিু , নতাকমীেদর জল-জুলমু িনেয় কথা বলেত পারব। একই িতি য়া জািনেয় কথা
বেলেছন ব ড়া জলা িবএনিপর নতাকমীরা। তারা দেলর িস া েক াগত জািনেয়েছন।

তেব এই িস া  িনেয় থম িদেক িবএনিপর নতাকমীেদর মেধ  সে হ থাকেলও পের সংবাদ মাধ েম
দেলর মহাসিচব িমজা ফখ ল ইসলাম আলমগীেরর দয়া ব েব  িনি ত হন এবং  িস া েক াগত
জানান।

সংসদ অিধেবশেন যাগ িদেলন িবএনিপর পাচঁ এমিপ : শপথ িনেয় একাদশ জাতীয় সংসেদর চলিত
ি তীয় অিধেবশেনর চতথু কাযিদবেস যাগ িদেয়েছন িবএনিপর পাঁচ সংসদ সদ । সামবার িবকাল ৫টা
৪০ িমিনেট শপথ হেণর আ ািনকতা শেষ দেলর িত াতা িজয়াউর রহমােনর কবর িজয়ারত কের
স া ৭টা ৪৫ িমিনেট তারা অিধেবশন কে  েবশ কেরন।

িবএনিপর পাচঁজেনর মেধ  িবেরাধী দেলর সািরেত অথাৎ চার ন র সািরেত জাসেদর একাংেশর সাধারণ
স াদক িশিরন আখতােরর ডান পােশ বেসন চাপঁাইনবাবগ -৩ আসেনর সংসদ সদ  হা র রিশদ।
তার পােশ বেসন া ণবািড়য়া-২ আসেনর উিকল আব স সা ার। আর বািক িতনজন বেসন এেকবাের
পছেনর সািরেত। অিধেবশন কে  েবশ করার পর সরকাির দেলর সংসদ সদ েদর সে  তারা করমদন

কেরন। এ সময় তােদর িসট দিখেয় দন সংসেদর আদািলরা।
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