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uপিনব র্াচেন aংশ েনoয়ার িবষেয় িবeনিপ iিতবাচক 
শিফক সািফ    

সংসদ সদ  িহেসেব িবeনিপ মহাসিচব িমজর্া ফখরুল iসলাম আলমগীর শপথ না েনoয়ায় শূ  হoয়া বগুড়া-7 
আসেন uপিনব র্াচেনর তফিসল েঘাষণা কেরেছ িনব র্াচন কিমশন। e uপিনব র্াচেন িবeনিপ aংশ েনেব িক না েসটা 
eখন গুরুতব্পূণ র্ হেয় uেঠেছ। দলিটর eকািধক সূে  জানা েগেছ, িবeনিপ েচয়ারপারসন খােলদা িজয়ার আসন 
িহেসেব পিরিচত বগুড়ার e আসেন uপিনব র্াচেন aংশ েনoয়ার াপাের দলিটর েক ীয় েনতারা iিতবাচক। 

তেব িবeনিপর সূ গুেলা বলেছ, uপিনব র্াচেন aংশ েনoয়ার িবষেয় চূড়া  িস া  েনেবন দেলর ভার া  
েচয়ার ান তােরক রহমানi। eমনo হেত পাের, িনব র্াচেনর আেগ খােলদা িজয়া মুি  েপেল িতিনi িস া  
েনেবন। 

গত 41 িডেসমব্র aনুি ত eকাদশ সংসদ িনব র্াচেন বগুড়া-7 আসন েথেক িনব র্ািচত হন িবeনিপ মহাসিচব িমজর্া 
ফখরুল। 3৯ eি েলর মে  সংসদ সদ  িহেসেব তাঁর শপথ েনoয়ার বা বাধকতা িছল। িক  শপথ না েনoয়ায় 
আসনিট গত 41 eি ল শূ  েঘাষণা করা হয়। নানা নাটকীয়তার পর দেলর a  পাঁচ সংসদ সদ  শপথ েনন। 

সংসদ িনব র্াচেন িবeনিপ aংশ েনoয়ার পর ফখরুল দুিট আসেন াথ  হেয়িছেলন। িনেজর েজলা ঠাকুরগাঁo-2 
আসেন িতিন হারেলo িবজয়ী হন দেলর ধান খােলদা িজয়ার আসন বগুড়া-7-e। e আসেন আoয়ামী লীেগর 
েনতৃতব্াধীন মহােজােটর াথ  িছেলন জাতীয় পািট র্র নুরুল iসলাম oমর। িনব র্াচেন েভাট ডাকািতর aিভেযাগ তুেল 
িবeনিপ o জাতীয় ঐকয্  পুনিন র্ব র্াচেনর দািব েতােল। েসi সে  েঘাষণা েদয়, তােদর েজাট েথেক িবজয়ীরা 
শপথ েনেবন না। িক  িকছুিদন পর ঐকয্  েথেক িবজয়ী গণেফারােমর দুজন শপথ েনন। গত 36 eি ল 
িবeনিপর eকজন শপথ িনেলo আেগর িস াে i থাকার কথা জািনেয়িছল দলিট। িক  3৯ eি ল আেরা চারজন 
শপথ েনoয়ার পর ফখরুল বেলিছেলন, দেলর ভার া  েচয়ার ান তােরক রহমােনর িনেদ র্েশ তাঁরা শপথ 
িনেয়েছন। িক  িতিন শপথ না েনoয়ার িস াে  aটল থােকন। পরিদন ফখরুেলর আসনিট শূ  েঘাষণা করা 
হয়। 

গত 6 েম জাতীয় ে স ােবর eক aনু ােন ফখরুল বেলেছন, সংসেদর েভতের o বাiের েথেক লড়াi করেত 
হেব। িতিন আেরা বেলিছেলন, ‘eটা (সংসেদ চার সদ  শপথ েনoয়া) সিঠক িস া  িনেয়েছন। আমরা aতীেত 
েয বেলিছলাম আমরা যাব না, েসi সমেয় তাত্ িণকভােব েসi িস া টা সিঠক িছল বেল মেন হয় না। eটা 
বলেত আমার েকােনা িদব্ধা েনi।’ 

িবeনিপর eকািধক সূ  বলেছ, শপথ িনেয় সংসেদ েযাগ েদoয়ার পর eকিট আসেনর uপিনব র্াচেন aংশ না 
েনoয়ার িবষেয় রাজৈনিতকভােব আর যুি  থােক না। েসিদক েথেক িবেবচনা করেল িবeনিপ িনব র্াচেন aংশ িনে  



বেল দেলর aিধকাংশ েজয্  েনতাi মেন করেছন। তেব eমন পিরি িতেতo দেলর ভার া  েচয়ার ান তােরক 
রহমান কী িস া  েনেবন—েসটা eকা i তাঁর i ার oপর িনভ র্র করেছ বেল িবeনিপর oi সূ গুেলা বলেছ। 

নাম কাশ না কের িবeনিপ ায়ী কিমিটর eক েনতা কােলর ক েক বেলন, ‘েযেহতু eিট জাতীয় িনব র্াচন eবং 
িবeনিপ সংসেদ রেয়েছ, তাi e uপিনব র্াচেন িবeনিপ aংশ িনে  eিট ধের েনoয়া যায়। তেব াথ  ফখরুলi 
হেবন নািক a  েকu েসিট আেলাচনার িবষয়।’ oi েনতা আেরা বেলন, ‘যিদ ফখরুল িনেজ রািজ থােকন 
তাহেল তাঁেক মেনানয়ন েদoয়া হেব। আর যিদ িতিন রািজ না হন, েস ে ে  েযাগয্ াথ  স ান করা হেব।’ 

িবeনিপর আেরকিট সূ  বলেছ, রাজনীিতর গিতিবিধর oপর িনভ র্র করেছ সব িকছু। েযমন—ei সমেয়র মে  
দেলর েচয়ারপারসন খােলদা িজয়া মু  হেল িস া  আসেব তাঁর কােছ েথেক। 

uপিনব র্াচেনর তফিসল aনুষায়ী, 34 েম মেনানয়নপ  দািখেলর েশষ সময়। েভাট 35 জুন। 

জানেত চাiেল িমজর্া ফখরুল iসলাম আলমগীর কােলর ক েক বেলন, ‘e িবষেয় আিম eখেনা েকােনা িস া  
িনiিন।’ eক ে র জবােব িতিন বেলন, ‘eখেনা আনু ািনক েকােনা আেলাচনা হয়িন। সময় েতা আেছ। দেলর 
ায়ী কিমিটর ƣবঠেক eেজ া আসেল েনতারা আেলাচনা কের িস া  েনেবন।’ 

 


