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ভূিমকা েরেখেছন। তেব রাজৈনিতক পিরে ি ত িবেবচনায় িনেয় পািপয়ার স াবনা শীষ র্ েনতারা সরাসির নাকচ 
কের িদেয়েছন। আবার িজয়াuর রহমােনর কিন  পু  য়াত আরাফাত রহমান েকােকার ী শিম র্লা রহমান ি িথর 
aনুসারীরা চাiেছন e আসেন তার মেনানয়ন িনি ত করেত। ি িথেক সরাসির রাজনীিতেত আনার লে য্ তারা 
পিরকি তভােব েবশ কেয়ক দফা ƣবঠকo কেরেছন। তােদর e পিরক নার কথা eরi মে  দেলর মহাসিচব িমজর্া 
ফখরুল iসলাম আলমগীরেকo জানােনা হেয়েছ। তেব দেলর হাiকমা   জািনেয়েছ, সংরি ত আসেন িজয়া 
পিরবােরর কাuেক েনoয়া হেব না। তেব ি িথর aনুসারীেদর মে  জাতীয় সংসেদ শপথ েনoয়া eকজন 
ভাবশালী িবeনিপ eমিপo রেয়েছন। তাi দেলর হাiকমাে র পে  তার aনুসারীেদর মতামতেক uেপ াo 

করাo স ব হেব না। েসে ে  ি িথর বদেল তােদর পছে রi a  কাuেক মেনানয়ন েদoয়ার েচ া করা হেত 
পাের। eরকম বা বতায় িবeনিপর েভতর চলেছ নানা সমীকরণ। পয র্েব করা বলেছন, েকােনা কারেণ 
িবeনিপেত দলীয় িস াে র সে  পাঁচ eমিপর মতিবেরাধ হেল সংরি ত eকিট নারী আসেনর িবপরীেত 
িবeনিপেত eকািধক াথ  হেত পাের। aথ র্াৎ েভােটর েয়াজন হেব। েস ে ে  িবeনিপর eমিপরা যােক 
চাiেবন িতিনi দলীয় সংরি ত আসেনর eমিপ হেবন। a িদেক দল িস া  িনেয় eকক াথ  িদেত পারেল 
েভাটাভুিটর েয়াজন হেব না। তেব িসিনয়র েনতারা e-o মেন করেছন, eে ে  তােরক রহমান যােক মেনানয়ন 
েদেবন িতিনi সংরি ত আসেনর eমিপ হেবন। 
 
দেলর কেয়কজন শীষ র্ েনতা জানান, িবeনিপ aেনকটা বা  হেয় সংসেদ শপথ িনেয়েছ। নারী আসন িনেয়o 
তােদর মে  েতমন আ হ েনi। তেব দলীয় িস াে র ে ে  তােদর পছে র তািলকায় রেয়েছন াির ার 
রুিমন ফারহানা o িনপুণ রায় েচৗধুরী। কারণ আiন  রুিমেনর রেয়েছ েযমন বাকপটুতা, েতমিন িনপুেণর রেয়েছ 
রাজপেথর আে ালেনর স মতা। েদেশর গুরুতব্পূণ র্ eকিট রাজৈনিতক পিরবাের েবেড় oঠা রুিমন ফারহানা 
িবeনিপর কূটৈনিতক uiং শাখায় গুরুতব্পূণ র্ দািয়তব্ পালন করেছন। িটিভ টক েশাসহ দেলর িবিভ  েসেলo কাজ 
করেছন।  a িদেক িনপুণ রায় েচৗধুরীo eেসেছন রাজৈনিতক ঐিত স  পিরবার েথেক। িবeনিপর ায়ী 
কিমিটর ভাবশালী সদ  গেয়শব্র চ  রােয়র পু বধূ িনপুণ রায় েচৗধুরীর বাবা eকi দেলর ভাiস েচয়ার ান 
aয্াডেভােকট িনতাi রায় েচৗধুরী। পািরবািরক ঐিত  o রাজৈনিতক ভূিমকার কারেণ মিহলা দেলর সভােন ী 
আফেরাজা আবব্াসo সংরি ত আসেনর জ  আেলািচত হে ন। িবeনিপর ায়ী কিমিটর সদ  িমজর্া আবব্ােসর 
ী আফেরাজা আবব্াস তৃণমূল েনতাকম েদর কােছ গুরুতব্পূণ র্ রাজনীিতক িহেসেব িনেজেক িতি ত করেত স ম 

হেয়েছন। গত ঢাকা মহানগর দি ণ িসিট করেপােরশন িনব র্াচেন িমজর্া আবব্ােসর চারািভযােন ভূিমকা েরেখ 
িবeনিপ েচয়ারপারসন খােলদা িজয়ার আ াভাজনo হেয়েছন িতিন। সংরি ত eমিপ িহেসেব আরo আেলাচনায় 
রেয়েছন িবeনিপর ভাiস েচয়ার ান েসিলমা রহমান, সাংগঠিনক স াদক শামা oবােয়দ o িনব র্াহী কিমিটর 
সদ  েজবা খান। াির ার রুিমন ফারহানা জানান, সংরি ত নারী আসেনর িবষেয় দেলর েকােনা িস া  জানা 
েনi তার। aয্াডেভােকট িনপুণ রায় েচৗধুরী বেলন, দেলর সব্ােথ র্ eবং িস াে  েয েকােনা জায়গায় িতিন কাজ 
করেত ত রেয়েছন। 
 
সংিবধান aনুসাের, 411 আসেনর িবপরীেত 61িট সংরি ত আসন ব ন করা হয়। e ে ে  eকিট রাজৈনিতক 
দেলর ছয়জন সংসদ সদে র িবপরীেত eকজন নারী সদ  িনব র্ািচত করা হন। সব্ত  সদ েদর ে ে o eকi 
aনুপাত aনুসরণ করা হয়। eকিট দল যতিট নারী আসন পােব, িনব র্াচেন ততজনi াথ  িদেল সবাi িবনা 
িতদব্ি তায় িনব র্ািচত হন। eকািধক াথ  থাকেল তফিসল aনুসাের েভােটর মা েম eমিপ িনব র্াচন করা হয়। 

িনয়মানুসাের িবeনিপর পাঁচজন িনব র্ািচত eমিপর িবপরীেত eকিট আসন খািল রেয়েছ। e ছাড়া সংরি ত নারী 
আসেনর 61 জন eমিপর মে  5৯ জন িবনা িতদব্ি তায় eরi মে  িনব র্ািচত হেয়েছন।  


