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প ম ধােপর উপেজলা িনবাচন: ানীয় এমিপর সে  ে  অেধক ােন নৗকার হার 

ত র ফা ক ষার    

আওয়ামী লীেগর অভ রীণ কা েল স িত উপেজলা পিরষদ িনবাচেন ব  উপেজলায় নৗকার ভরা িব হেয়েছ। সবেশষ প ম 
ধােপর িনবাচেন ায় অেধক উপেজলায় নৗকা তীেকর াথ রা পরািজত হেয়েছন। ত েদর ায় সবাই ণ ল আওয়ামী লীেগর 
ভােট াথ  িহেসেব মেনানয়ন পেয়িছেলন। খ জ িনেয় জানা যায়, ানীয় সংসদ সদ েদর সে  মতার ে  দলীয় িস াে র 

বাইের িগেয় অেনক নতাই ত  াথ  হন। ত রা িবে াহী াথ  িহেসেব পিরিচিত পান। বিশর ভাগ ে ই এমিপর িবেরাধী াথ রা 
জয় পেয়েছন। 
গত ১৮ ন অ ি ত প ম ধােপর উপেজলা িনবাচেন ১৯ উপেজলার মে  ৯ েত নৗকার াথ রা পরািজত হন। ৯ উপেজলার মে  
আট েতই আওয়ামী লীেগর নতারা ত  াথ  িহেসেব িত ি তা কের জয় পান। কবল িসরাজগে র কামারখে  িসিপিবর এক 
নতা ত  াথ  হেয় জয় পেয়েছন। তেব সখােনও ানীয় সংসদ সদে র সে  ভাবশালী আওয়ামী লীেগর নতােদর ে  

আওয়ামী লীেগর অেনক নতাকম ই িসিপিবর াথ েক ভাট িদেয়েছন। 
নৗকার াথ েদর পরাজয় সে  জানেত চাইেল আওয়ামী লীেগর সভাপিতম লী ও ানীয় সরকার মেনানয়ন বােডর সদ  
হ দ ফা ক খান কােলর ক েক বেলন, ‘এমিপ, ম ী, নতা—য রাই নৗকার াথ র িব ে  কাজ কেরেছন, ত েদর িব ে  আমরা 
ব া নব। আওয়ামী লীেগর আট িবভােগর দািয় া  সাংগঠিনক স াদকেদর দািয়  দওয়া হেয়েছ কারা নৗকার িব ে  কাজ 

কেরেছ তােদর তািলকা করেত। তািলকা তির হেল সবাইেক কারণ দশােনার না শ দওয়া হেব। না েশর উ র এেল ব া 
নওয়া হেব।’ 

প ম ধােপর িনবাচেন শর েরর নকলা উপেজলায় ত  াথ  হেয় জয় পেয়েছন উপেজলা আওয়ামী লীেগর  সাধারণ 
স াদক শাহ মাহা দ বারহান উি ন। পরািজত হেয়েছন নৗকা তীেকর াথ  নকলা উপেজলা আওয়ামী লীেগর সাধারণ 
স াদক শিফ ল ইসলাম িজ াহ। িজ াহ ণ ল আওয়ামী লীেগর ভােট াথ  মেনানীত হেয়িছেলন। িজ াহ ানীয় সংসদ সদ  
ও আওয়ামী লীেগর সভাপিতম লীর সদ  মিতয়া চৗ রীর অ সারী িহেসেব এলাকায় পিরিচত। িবজয়ী াথ  বারহান উি ন 
জাতীয় সংসেদর ইপ আিতউর রহমান আিতেকর অ সারী। আিতক ানীয় রাজনীিতেত মিতয়ািবেরাধী িহেসেব পিরিচত। ানীয় 
রাজনীিতেত আওয়ামী লীেগর নতােদর ে র ফল পেড়েছ িনবাচেন। ফেল নৗকার ঘ  িহেসেব পিরিচত নকলায় নৗকার াথ  
পরািজত হেয়েছন। 
জানা যায়, ইপ আিতউর রহমান আিতেকর সে  ে  তীয় ধােপর উপেজলা িনবাচেনও শর েরর নািলতাবাড়ী ও বরদী 
উপেজলায় নৗকার াথ রা পরািজত হন। 

ানীয় ে  জানা যায়, লনার িরয়া উপেজলায় নৗকার াথ  মা ফা সেরায়ার পরািজত হেয়েছন ানীয় সংসদ সদ  নারায়ণ 
চ  চে র িবেরািধতার কারেণ। আওয়ামী লীেগর িবে াহী াথ  এজাজ আহেমেদর জেয়র পছেন চ  িমকা রেখেছন বেল 
অিভেযাগ পরািজত াথ  মা ফা সেরায়ােরর।  
মাদারী র সদর উপেজলায় নৗকা তীেকর াথ  কাজল  দ পরািজত হেয়েছন। সখােন জয় পেয়েছন ানীয় সংসদ সদ  ও 
সােবক ম ী শাজাহান খােনর ছাট ভাই ওবাই র রহমান খান। কাজল  দ সােবক সংসদ সদ  ও আওয়ামী লীেগর সাংগঠিনক 
স াদক আ ফ ম বাহাউি ন নািছেমর অ সারী িহেসেব এলাকায় পিরিচত। 
িপেরাজ েরর মঠবািড়য়ায় নৗকার াথ  হাসাইন মাসােরফ সা  উপেজলা আওয়ামী লীেগর কাযিনবাহী সদ  িরয়াজউি ন 
আহেমেদর কােছ পরািজত হন। ানীয় নতাকম রা জানায়, মঠবািড়য়া আওয়ামী লীগ ই ধারায় িবভ । উপেজলা আওয়ামী লীেগর 
সভাপিত ও পৗর ময়র রিফউি ন আহেমদ ফরেদৗস এক পে  এবং সােবক উপেজলা চয়ার ান আশরা র রহমান ও উপেজলা 
আওয়ামী লীেগর সহসভাপিত আির ল হক আেরক প েক ন  দন। িবে াহী াথ  িহেসেব জয় পাওয়া িরয়াজউি েনর বড় ভাই 
হেলন আশরা র রহমান। উপেজলা িনবাচেন নৗকার াথ েক সমথন িদেয়িছেলন রিফউি ন আহেমদ। তেব আওয়ামী লীেগর এক  
বড় অংেশর িবেরািধতায় শষ পয  নৗকার পরাজয় ঘেট। 
এ ছাড়া প য়াখালীর রা াবালী, রাজবাড়ীর কা খালী, া ণবািড়য়ার িবজয়নগর ও িকেশারগে র ক য়াদী উপেজলায় আওয়ামী 
লীেগর অভ রীণ কা েলর কারেণ নৗকার াথ রা পরািজত হন। 
 


