
 

িবeনিপর 6

তারা e
কামরুল হাস

েক  েথেক 
শপথ িনেয় ে
eমনিক সব র্ে
মৃতুয্বািষ র্কী u
eমিপরা জাত
eমিপরা e শ
তারা। েক ী
aব ায় 6 e
যাoয়ার aব
আেগ জাতীয়
েদন। িনব র্াচ
eমিপর মে
তােক বিহ
uিকল আ স
েমাশারফ েহ
ভার া  েচয়
িস াে ' িমজ
জানান, পিরব
আর ƣতির হ
দেলর িস া
সময় দলীয় ক
পারেলo তৃণ
শপথ েনoয়া
আিশফা আশ
িত আ াশী

জ  িনব র্ািচত

6 eমিপ 

eখন 'eক
সান 

তৃণমূল পয র্  সব
েযাগ িদেয়েছন জ
র্েশষ oলামা-মাশ
uপলে  আেয়ািজ
তীয় সংসেদ েযাগ
শপথ িনেয়েছন। 
ীয় েনতারাo দেল

eমিপ eখন aেন
ব ান েনoয়া হেয়
য় সংসদ িনব র্াচেন
চেন ঐকয্  েথে

 ঠাকুরগাঁo-4 আ
ারo করা হয়। স
স সা ার, চাঁপাiন
হােসন। পের দল
য়ার ান তােরক র
জর্া ফখরুল শপথ
রবােরর েকােনা স
হয় না। িবeনিপর
েক পাশ কািটেয়
কম র্সূিচ েথেকo 
ণমূল পয র্ােয়র েনত
ার পে  aব ান
শরাফী পািপয়ার ভূ
শীল থাকেল a  
ত eমিপরা eকেজ

কঘের' 

ব েনতাকম  েথেক
জাতীয় সংসদ aি
শােয়খ o eিতমেদ
িজত েযৗথ সভােত
গ িদেলo তৃণমূল
দেলর েচয়ারপার
লর শপথ েনoয়া
নকটাi 'eকঘের' 
য়িছল। eখন দেল
নর ফলাফলেক 
েক আটজন eমি
আসেন িনব র্ািচত e
সাংিবধািনকভােব

iনবাবগ -4 আস
লিটর প  েথেক ি
রহমােনর িনেদ র্েশ
থ েনoয়া েথেক িব
স ান aমেত েকাে
র িনব র্ািচত eমিপ
য় তারা িবিভ  ব
দূের থােকন তার

নতাকম েদর আ া
ন েনoয়ায় শীষ র্ েন
ভূিমকা িনেয়o a
eমিপরাo aেনক
জাট হেয় িবeনি

ক িবি  হেয় পে
িধেবশেন। তেব 
দর সে  িবeনিপ
তo aনুপি ত িছ
ল েনতাকম রা তা 
রসন খােলদা িজয়
া eমিপেদর েমেন
হেয় পেড়েছন।
লর িস াে  শপথ
তয্াখয্ান কের জ

িপ িনব র্ািচত হন
eমিপ জািহদুর র
ব শপথ েনoয়ার ে
সেনর হারুনুর রশী
িবeনিপ মহাসিচব
শi িবeনিপ সংস
িবরত থােকন। স
ােনা কাজ করেল 
পেদর ে ে o তা
ব o িদেত থাে
রা। eভােব িবeন
া aজর্ন করেত প
নতারাo হতাশ e

aস  তারা। েনত
কটা িনরুৎসািহত
িপর হাiকমাে র

পেড়েছন িবeনিপর
eসব eমিপেক দ

িপর iফতার মাহিফ
িছেলন তারা। িবe
মানেত নারাজ।

জয়ােক কারাগাের 
ন িনেত পারেছন 

ায়ী কিমিটর সদ
থ েনoয়া হেয়েছ
জাতীয় ঐকয্ ে র
। তার মে  দু'জন
রহমান 37 eি ল
েশষ িদন 3৯ eি
শীদ, চাঁপাiনবাব
ব িমজর্া ফখরুল 
সেদ যাoয়ার িস
ংসেদ যাoয়ার িস
মান-i ত র া
াi হেয়েছ। িনব র্া
েকন। দলেক বা
নিপর িনব র্ািচত e
পােরনিন। িবেশষ
eবং িব ত হন। 
নতারা মেন করেছ
ত হেতন। ei েন
র oপর মন াি ক

1

র িনব র্ািচত eমিপ
দেলর েকােনা কম
িফেল eবং দেলর
eনিপর িবিভ  েন
 তারা মেন করেছ
েরেখ তােদর শপ
না। তােদর সে

সদ  গেয়শব্র চ
। eর বাiের e 
র িনব র্ািচত eমিপ

জন গণেফারােমর 
ল সংসদ সদ  িহ
ি ল শপথ েনন চ
বগ -3 আসেনর 

iসলাম আলমগী
া  িনেয়েছ। ত

িস াে র িবষেয় ি
ায় aিভভাবকরা ত
র্াচেনর পর তারা 
 করার জ eক

eমিপরা পিরকি ত
ষত িবeনিপর েক
তার ী, সােবক

ছন, শপথ েনoয়ার
নতােদর মেত, েয
ক চাপ সৃি  কেরে
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িপরা। স িত তা
কম র্সূিচেত aংশ িন
র িত াতা িজয়া
নতা জানান, দলীয়
ছন, দেলর শীষ র্ 
পথ েনoয়ােক ভা
 েকােনা েযাগােয
 রায় বেলন, দেল
াপাের আর েক

িপরা সংসেদ যােব
eবং িবeনিপর ছ
িহেসেব শপথ েন
চার eমিপ া ণ
আিমনুল iসলাম

গীর সংবাদ সে ল
তেব eমিপ িনব র্ািচ
িবeনিপর ায়ী ক
তা েমেন েনন। ত
সংসেদ যাoয়ার 
কিট দূরতব্o ƣতির
তভােব শপথ েন

ক ীয় যু  মহাসি
ক eমিপ o েক ী
ার ে ে  ei পির
য েকােনা পিরি ি
েছন eবং eেত ত

ারা দলীয় িস াে
িনেত েদখা যাে  
াuর রহমােনর 4
ীয় িস াে  িনব র্ািচ
র্েনতৃতব্েক বা  ক
ােলাভােব িনে ন
েযাগo রাখেছন ন
েলর িস াে  সংস
কােনা ব  েনi
ব না বেল েঘাষণ
ছয়জন। িবeনিপ
নন। e কারেণ ত
ণবািড়য়া-3 আসেন
ম o বগুড়া-5 আস
লেন জানান, দেল
িচত হoয়া সে o
কিমিটর eকজন স
তেব সব্াভািবক স
পে  aব ান েন

ির কেরন তারা। e
নoয়ার পথ ƣতির 
িচব হারুনুর রশীদ
ীয় েনতা ƣসয়দা 
িরবার দেলর িস
িতেত শপথ েনo
তারা সফলo হেয়

 
না। 

49তম 
িচত 
কের 
ন না 
না। e 
সেদ না 
i। eর 
ণা 
িপর ছয় 
তখন 
েনর 
সেনর 
লর 
o 'দলীয় 
সদ  
স ক র্ 
নন। 
e 
করেত 
ীদ 

াে র 
oয়ার 
য়েছন। 



eমন ে াপেট দেলর েনতৃেতব্র েচiন aব কমা  িঠক রাখেত eবং দলেক িবভাজেনর হাত েথেক র া করেত েশষ মুহূেত র্ শপথ 
েনoয়ার িস া  েদন িবeনিপর ভার া  েচয়ার ান তােরক রহমান। তেব শীষ র্ েনতােদর সে  েকােনা আেলাচনা ছাড়াi e িস া  
েদoয়ায় দেলর মে  নানা িব াি  েদখা েদয়। দেলর মহাসিচবেকo েকu েকu েদাষােরাপ কেরন। যিদo েকu েকu বলেছন, খুব 
a  সমেয়র মে  e িস া  িনেত হেয়েছ বেল ভার া  েচয়ার ান সবার সে  আেলাচনা করেত পােরনিন। eিদেক শপথ iসুয্েত 
iিতমে  31 দলীয় েজােটর মে o ভাঙন েদখা িদেয়েছ। 'eকতরফা শপথ' েনoয়ার িস া েক েক  কের িবeনিপর দীঘ র্ 2৯ 
বছেরর িম  রাজৈনিতক দল াির ার আ ািলভ রহমান পােথ র্র বাংলােদশ জাতীয় পািট র্ (িবেজিপ) েজাট তয্াগ কের। eককভােব 
শপেথর িস া  েনoয়ায় জাতীয় ঐকয্ ে o a  শিরকেদর সে  শীতল স ক র্ েদখা েদয় িবeনিপর। e াপাের কৃষক িমক 
জনতা লীেগর সভাপিত ব বীর কােদর িসি কী সমকালেক বেলন, িনব র্াচন তয্াখয্ান করার পর কারo সে  আেলাচনা না কেরi 
ে র সাত সদ  শপথ িনেয়েছন। যারা শপথ িনেয়েছন, তারা ভিব েত মীরজাফেরর েচেয়o েবিশ িনি ত হেবন। িবeনিপ 

েনতারা জানান, e পিরি িতেত িনব র্ািচত eমিপেদর িনেয় েয ধরেনর u াস সৃি  হয়, তার িবপরীত aব া েদখা িদেয়েছ দেল। 
a িদেক, eমিপরাo eকলা চেলা নীিতেত পথ হাঁটেছন। চাঁপাiনবাবগ -4 আসেনর হারুনুর রশীদ শপথ েনoয়ার পর eলাকায় 
িগেয় েপৗর পােক র্ িনেজর aনুসারীেদর িনেয় সভা কেরন। e সভায় সদর থানা িবeনিপর সভাপিত o সাধারণ স াদক ছাড়া a  
েকােনা েনতাকম র uপি িত িছল না। েজলা িবeনিপর েনতারাo তােক eিড়েয় চলেছন। চাঁপাiনবাবগ -3 আসেনর আিমনুল 
iসলাম েজলা িবeনিপর সাধারণ স াদক। িতিনo eকi িদন শপথ েনন। শপথ েনoয়ার পর তার িনব র্াচনী eলাকায় নােচাল o 
েগাম াপুের মতিবিনময় সভা কেরন িতিন। তেব eসব সভায় িনেজর aনুসারী বােদ a  েকােনা েনতাকম  িছেলন না। তেব িতিন 
সমকালেক জানান, িনব র্াচনী eলাকার সাধারণ মানুষ তােদর সে  রেয়েছন। েজলা িবeনিপর সভাপিত aয্াডেভােকট রিফকুল iসলাম 
িটপু বেলন, শপথ েনoয়া eমিপেদর িনেয় u াস কাশ না করেলo েনতাকম রা তােদর কােছ যাে ন। তেব েজলার েনতাকম রা 
তুলনামূলকভােব কম যাে ন। বগুড়া েজলা িবeনিপর েনতাকম রা জানান, িনব র্ািচত eমিপ েমাশারফ েহােসন দলীয় িস াে  শপথ 
েনoয়ার কথা বলেছন। তেব েকান পিরি িতেত দল eমন িস া  িনেয়েছ, তা িবেবচনা করেছন না। েজলা িবeনিপর eকজন েনতা 
জানান, িনব র্াচনী eলাকার েনতাকম রাo েমাশারেফর শপথ েমেন িনেত পােরনিন। তােদর সে  eমিপর েকােনা েযাগােযাগ েনi বেল 
িতিন জানান। তেব েমাশারফ েহােসেনর দািব, িতিন শপথ িনেয় eলাকায় আসার পেথ শত শত েনতাকম  তােক শুেভ া 
জািনেয়েছন। গত শু বারo িতিন কাহালু eলাকায় েনতাকম েদর সে  সভা কেরেছন। সব েনতাকম  তার সে i রেয়েছন। 
ঠাকুরগাঁo-4 আসেন িবeনিপর eমিপ জািহদুর রহমান দলীয় িস া  aমা  কের শপথ েনoয়ায় তােক দল েথেক বিহ ার করা হয়। 
িনব র্াচনী eলাকায় েজলা o uপেজলা সমনব্য় কিমিটর সভায় িতিন িনয়িমত aংশ িনে ন। জািহদুর রহমান সমকালেক জানান, িতিন 
িতন িদন ধের eলাকায় কাজ করেছন। তেব েজলা িবeনিপর সভাপিত েমা. ƣতমুর রহমান জানান, জািহদুর রহমােনর বিহ ারােদশ 
eখনo তয্াহার করা হয়িন। েজলার েনতাকম েদর সে  তার েকােনা েযাগােযাগ েনi। া ণবািড়য়া-3 আসেনর uিকল আ স 
সা ার শপথ না েনoয়ার পে  aব ান িনেলo েশষ পয র্  দেলর িস াে  জাতীয় সংসেদ যান। তেব িতিন eখনo eলাকায় যানিন। 
দু-eকিদেনর মে i eলাকায় যােবন বেল সমকালেক জানান িতিন। েজলা িবeনিপর সভাপিত হািফজুর রহমান েমা া জানান, েক  
েথেক েকান aব ায় শপথ েনoয়ার িস া  েনoয়া হেয়েছ েস িবষেয় eখনo তারা পিরপূণ র্ িকছু জােনন না। িবিভ  চােপর মুেখ 
হয়েতা তারা e শপথ িনেয়েছন। সাংগঠিনক স াদক িসরাজুল iসলাম জানান, েতয্ক েনতাকম র সে  eকািধক মামলা, হামলা 
আর কারা িনয র্াতন জিড়েয় আেছ। e aব ায় u াস আেস না। শপথ েনoয়ার পর eমিপর িনেজর eলাকােতo েকােনা u াস েনi। 

 


