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িবeনিপ। মা  ছয়িট আসেন িবজয়ী হন দলিটর াথ রা। aিনয়েমর aিভেযাগ তুেল িনব র্াচেনর ফল তয্াখয্ােনর 
েঘাষণা েদয় িবeনিপ। িবeনিপ েনতৃতব্াধীন দুi েজাট ঐকয্  o 31 দলo e িস াে র সে  eকা তা জানায়। 
ফল তয্াখয্ােনর পর িবeনিপর িনব র্ািচত eমিপরা সংসেদ েযাগ েদেবন না বেলo েঘাষণা েদoয়া হয়। যিদo শুরু 
েথেকi িমজর্া ফখরুল বােদ িবeনিপর বািক eমিপরা শপথ িনেয় সংসেদ েযেত uদ ীব িছেলন বেল েশানা েগেছ।  
eমন ে াপেট গত 36 eি ল দলীয় িস া  aমা  কের শপথ িনেয় সংসেদ েযাগ েদন ঠাকুরগাঁo-4 আসন 
েথেক িনব র্ািচত িবeনিপর জািহদুর রহমান। eর পরিদন তােক দল েথেক বিহ ার করা হয়। a  েকu শপথ 
িনেল জািহেদর পিরণিত হেব বেলo হুিঁশয়ার করা হয়। e সময় জািহদুরেক গণদুশমন বেলo aিভিহত কেরন 
িবeনিপ েনতারা।  িক  েসামবার শপথ হেণর েশষ িদেন হঠাৎ কের নাটকীয়ভােব পাে  যায় পিরি িত। শপথ 
িনেত সংসেদ হািজর হন িবeনিপর আরo চার eমিপ। তারা শপথ েনoয়ার পর দািব কেরন, দেলর ভার া  
েচয়ার ান তােরক রহমােনর িনেদ র্েশ সংসেদ েযাগ িদেয়েছন। যিদo শপেথর িতি য়ায় িবeনিপর িসিনয়র যু  
মহাসিচব রুহুল কিবর িরজভী দািব কেরন, সরকােরর চােপ শপথ িনেত বা  হেয়েছন দেলর eমিপরা। eর 
ঘ াখােনক পর সবাiেক িবি ত কের গুলশােন েচয়ারপারসেনর কায র্ালেয় সংবাদ সে লন কেরন িমজর্া ফখরুল। 
দলীয় িস াে i িবeনিপর eমিপরা শপথ িনেয়েছন বেল িনি ত কেরন িতিন। eকi সে  ফখরুল জানান, a রা 
শপথ িনেলo দলীয় িস াে  িতিন সংসেদ যাে ন না। oi সংবাদ সে লেন িমজর্া ফখরুেলর পােশ িছেলন না 
দেলর আর েকােনা েনতা। e িনেয়o সৃি  হেয়েছ নানা জ না-ক না।  
 
িবeনিপ সূ  জানায়, দেলর েকােনা পয র্ােয়র েনতাকম  o েজােটর শিরকরা সংসেদ যাoয়ার পে  িছেলন না। 
খােলদা িজয়ারo কেঠার িনেদ র্শ িছল, সংসেদ যাoয়া যােব না। eমিপেদর সংসেদ যাoয়ার পথ বে র uপায় 
খুজঁেত গত শিনবারo দেলর আiনজীবীেদর ƣবঠক হেয়িছল। েকu দেলর িস া  aমা  কের সংসেদ েগেল তার 
eমিপ পদ বািতেলর পথ েখাঁজা হি ল। দলীয় eমিপরা শপথ িনেত uদ্ ীব িছেলন। তােরক রহমান aনুমিত না 
িদেলo তারা শপথ িনেতন। eেত দেল প -িবপ  সৃি  হেতা। দেল 'েচiন aব কমা ' েনi, মািণত হেতা। 
তাi দেলর ভাঙন েঠকােত o মুখর ায় তােরক রহমান বা  হেয় শপেথর aনুমিত েদন তিড়ঘিড়, দেলর েনতােদর 
না জািনেয়। িক  িমজর্া ফখরুল শপথ না েনoয়ার িস াে i aনড় থােকন। 'দলীয় িস াে ' চার eমিপর শপথ o 
িমজর্া ফখরুেলর িবরত থাকার িবষেয় িবeনিপর েজয্  েনতােদর েকu েখালােমলা ম  করেত রািজ হনিন। ায়ী 
কিমিটর েজয্  সদ  ড. খ কার েমাশাররফ েহােসন গতকাল সমকালেক বেলন, িতিন e াপাের কথা বলেত 
চান না। ায়ী কিমিটর a  েজয্  সদ  াির ার মoদুদ আহমদ বলেলন, যা বলার দেলর মহাসিচব িমজর্া 
ফখরুল iসলাম আলমগীর বেলেছন। e িনেয় িতিন েকােনা ম  করেত চান না। ায়ী কিমিটর আেরক সদ  
গেয়শব্র চ  রায় বেলেছন, দেলর িস াে  চারজন শপথ িনেয়েছন eবং মহাসিচব িবরত রেয়েছন। eর বাiের 
িতিন িকছু বলেত রািজ নন।  
 
তেব ায়ী কিমিটর আেরকজন সদ  সমকালেক বেলন, চার eমিপ যিদ দলীয় িস াে  শপথ িনেয় থােকন, 
তাহেল মহাসিচব েকন সংসেদ যানিন। e িহেসেব েতা মহাসিচব শপথ না িনেয় দলীয় িস া  aমা  কেরেছন। 
িজয়া aরফােনজ া  মামলায় সাজা হoয়ায় িনব র্াচেন aংশ িনেত পােরনিন িবeনিপর কারাবি  েচয়ারপারসন 
খােলদা িজয়া। েফনী-2, বগুড়া-7 o বগুড়া-8 আসেন তার মেনানয়ন বািতল হয়। খােলদা িজয়া aেযাগয্ হoয়ায় 
বগুড়া-7 আসেন াথ  হেয়িছেলন িমজর্া ফখরুল iসলাম। িতিন দুi লাখ ছয় হাজার ৯14 েভাট েপেয় জয়ী হন। 
তার িনকটতম িতদব্ ী জাতীয় পািট র্র নুরুল iসলাম oমর পান 51 হাজার 373 েভাট। বগুড়া-7 আসেন 2৯৯7, 
3112 o 3119 সােলর িনব র্াচেন িবপুল েভােট জয়ী হেয়িছেলন খােলদা িজয়া। বগুড়া-7 আসেনর পাশাপািশ িমজর্া 
ফখরুল িনেজর eলাকা ঠাকুরগাঁo-2 আসেনo াথ  হেয়িছেলন। oi আসেন িতিন আoয়ামী লীেগর 
সভাপিতম লীর সদ  রেমশ চ  েসেনর কােছ ায় eক লাখ েভােটর বধােন পরািজত হন।   


