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এখন থেকে সব ননব বাচকন অংশ থনকব নবএননি 

শরীফুল ইসলাম ॥ ননব বাচকনর নবষকে থেৌশল িনরবর্ বন েকরকে নবএননি। বর্ বমান সরোকরর আমকল আর থোন ননব বাচকন অংশ থনকব না 

বকল এোদশ জার্ীে সংসদ ননব বাচকনর ির থে নসদ্ধান্ত ননকেনেল থস নবষকে ইউটান ব ননকেকে। এখন থেকে েখন থে ননব বাচকনর র্ফনসল 

থ াষণা হকব র্খনই দলীে প্রােী নদকে নবজকের জন্য ননব বাচনী মাকে সনিে োেকব নবএননি। দকলর হাইেমাকের িক্ষ থেকে ইকর্ামকেই 

সব বস্তকরর থনর্ােমীকদর োকে এ বার্ বা থিৌৌঁোকনা হকেকে।  

সূত্রমকর্, এোদশ জার্ীে সংসদ ননব বাচকন ফল নবিে বকের ির নবএননি আর থোন ননব বাচকন অংশ না থনোর নবষকে নসদ্ধান্ত থনোে 

ইকর্ামকেই রাজনননর্েভাকব অকনে ক্ষনর্র সম্মুখীন হকেকে। নবকশষ েকর উিকজলা ননব বাচকন অংশ না থনোে দকলর শর্ানিে থনর্া 

উিকজলা থচোরম্যান হওোর নননির্ সুকোগ হানরকেকে। শুধু র্াই নে, সারাকদকশর প্রনর্টি উিকজলাে এ ননব বাচকনর সমে দকলর 

থনর্ােমীকদর নননিে অবস্থাে  কর বকস োেকর্ হকেকে। এর ফকল সরোরী দকলর থলাকেরা উিকজলা িে বাকের রাজনীনর্কর্ এেচ্ছত্র 

আনিির্য নবস্তার েকরকে। এর ফকল অকনে থনর্ােমী হর্াশ হকে রাজনীনর্ নবমুখ হকে িকেকেন। থেউ থেউ নবএননি থেকে অন্য দকল 

চকল থগকেন।  

জানা োে, সম্প্রনর্ নবএননির ভারপ্রাপ্ত থচোরম্যান র্াকরে রহমাকনর সকে নবষেটি ননকে েো হে দকলর নসননের থনর্াকদর। র্খন থেকেই 

অনানুষ্ঠাননে নসদ্ধান্ত হে এখন থেকে থেখাকন থে ননব বাচন হকব র্াকর্ নবএননি অংশ থনকব। র্কব শীঘ্রই দলটি আনুষ্ঠাননেভাকব নসদ্ধান্ত 

ননকে র্া সবাইকে জাননকে থদো হকব। র্াকরে রহমাকনর সকে আলািোকল বগুো-৬ আসকনর উিননব বাচকন নবজকের নবষেটিও উকে 

একসকে বকল জানা থগকে। এ োো নবএননির ে’জন নসননের থনর্া র্াকরে রহমানকে ননব বাচকন অংশ থনোর িকক্ষ যুনি নদকে বকলন, থেই 

জার্ীে সংসদ ননব বাচকনর ফল বজবকনর ির আর থোন ননব বাচকন অংশ না থনোর নসদ্ধান্ত থনো হকেনেল, দলীে ৬ এমনির সংসকদ 

থোগদাকনর ির এমননকর্ই আকগর নসদ্ধান্ত থে ভুল নেল র্া প্রমানণর্ হকে থগকে। র্াই এখনও আর থোন ননব বাচকন অংশ থনব না বকল থগা 

িকর বকস োেকল দল অকনে ক্ষনর্গ্রস্ত হকব। বরং এখন থেকে সেল ননব বাচকন অংশ ননকল থে ে’টিকর্ িাস েরা োে র্াই লাভ। এ োো 

দকলর তৃণমূল িে বাকের থনর্ােমীকদরও সনিে েরা োকব।  

এনদকে িরবর্ী সেল ননব বাচকন অংশ থনোর নসদ্ধান্ত থনোর িাশািানশ নেভাকব ননব বাচকন দকলর জন্য সুফল বকে আনা োে থস থেৌশলও 

ননি বারণ েরকে নবএননি। এরই অংশ নহকসকব ননব বাচন েনমশনকে চাকি রাখকর্ নানামুখী থেৌশল থনো হকচ্ছ বকল জানা থগকে। দলীেভাকব 

ননব বাচন েনমশকন সুষ্ঠু ননব বাচকনর দানব রাখার িাশািানশ নবকদশী কূটনীনর্ে ও নবনভন্ন সংস্থার মােকম ননব বাচন েনমশনকে চাকি রাখার থচষ্টা 

েরা হকব। থমাটামুটি সুষ্ঠু ননব বাচন হকল থে নবজেী হওো োে সম্প্রনর্ বগুো-৬ আসকনর উিননব বাচন থেকে থস অনভজ্ঞর্া অজবন েকরকে 

নবএননি।  

২০১৪ সাকল অনুনষ্ঠর্ দশম জার্ীে সংসদ ননব বাচন বজবন েরকলও থস ননব বাচকনর ির সেল স্থানীে সরোর ননব বাচকন অংশ ননকেনেল 

নবএননি। এর ফকল থদে শর্ানিে উিকজলা থচোরম্যানসহ স্থানীে সরোকরর নবনভন্ন স্তকর নবএননির অকনে তৃণমূল থনর্া ননব বানচর্ 

হকেনেকলন। আর র্াকদর থেন্দ্র েকর তৃণমূল িে বাকের থনর্ােমীরা ননজ ননজ এলাোে সনিে নেল। নেন্তু এবার থস িনরনস্থনর্ িাকে থগকে। 

দলীে থোন েম বো- না োোর িাশািানশ ননজ ননজ এলাোে স্থানীে সরোকরও ননকজকদর থলাে না োোে তৃণমূল িে বাকের থনর্ােমীরা 

চরম হর্াশ হে।  

এনদকে দলীে নসদ্ধান্ত উকিক্ষা েকর উিকজলা থচোরম্যান ও ভাইস থচোরম্যান িকদ ননব বাচকন অংশ থনোে তৃণমূল িেবাকের থে ২ শর্ানিে 

থনর্াকে নবএননি থেকে বনহষ্কার েরা হকেনেল সম্প্রনর্ র্াকদর বনহষ্কারাকদশ প্রর্যাহার েরা হকেকে। র্কব বনহষ্কাকরর থবাঝা োৌঁকি ননকেও 

েকেেজন নবএননি থনর্া উিকজলা থচোরম্যান ননব বানচর্ হকেকেন। ননব বাচকনর আকগ বনহষ্কার না েরকল আরও ে’জন ননব বানচর্ হকর্ 

িারকর্ন বকল অনভজ্ঞ মহল মকন েরকেন।  

নবএননির এেজন তৃণমূল িে বাকের থনর্া ও সাকবে উিকজলা থচোরম্যান নাম প্রোশ না েরার শকর্ ব জনেণ্ঠকে জানান, র্ার উিকজলাে 

নবএননি ের্বার ননব বাচন েকরকে র্র্বারই িাস েকরকে। এবার ননব বাচন না েরার নবষকে নবএননি নসদ্ধান্ত থনোে ওই উিকজলাে দলীে 

থোন প্রােী থদো হেনন। এর ফকল এলাোর রাজনীনর্কর্ নবএননি অকনে নিনেকে িকেকে।  



নবএননি দলীে আকরে সাকবে উিকজলা থচোরম্যান নাম প্রোশ না েরার স্বাকে ব বকলন, দলীে নসদ্ধান্ত উকিক্ষা েকর এবাকরর ননব বাচকন 

অংশ থনোে থনর্ােমীরা মাকে নাকমনন। এর ফকল ননব বাচনী প্রচার চালাকর্ নগকে থবোেদাে িেকর্ হকেকে। ননব বাচকনর নদন প্রনর্টি থেকন্দ্র 

থিানলং একজন্ট থদোরও থলাে খ ৌঁকজ িাওো োেনন। এর ফকল ননব বাচকনর নদন সোল থেকেই এের্রফা ননব বাচন হকেকে। নবএননির 

থলােজন থভাট নদকর্ও োেনন। র্াই ননব বাচকন নবজে লাভ েরা সম্ভব হেনন। অেচ নবএননি েনদ ননব বাচকনর িকক্ষ োের্ র্াহকল নবপুল 

থভাকট নবজকের সম্ভাবনা নেল।  

জানা োে, আগামী এে বেকরর মকে ঢাো উত্তর ও দনক্ষণ এবং চট্টগ্রাম নসটি েকি বাকরশকনর ননব বাচন হওোর সম্ভাবনা রকেকে। আর এ ৩ 

নসটি েকি বাকরশকনই নবএননি সাংগেননেভাকব শনিশালী। র্কব দলীে থর্মন থোন েম বো- না োোে এ নর্ন নসটি েকি বাকরশন এলাোে 

নবএননি নঝনমকে িকেকে। র্কব এ ৩ নসটি েকি বাকরশন ননব বাচকন অংশ ননকে নবজেী হওোর থচষ্টার িাশািানশ দকলর সব বস্তকরর 

থনর্ােমীকদর চাো েরকর্ চাে নবএননি। ইকর্ামকেই এ ননব বাচকন অংশ থনোর নবষকে সংনিষ্ট এলাোর থনর্ােমীকদর জাননকে থদো 

হকেকে বকল জানা থগকে। এ োো থিৌরসভা ও ইউননেন িনরষদসহ অন্য স্থানীে সরোর ননব বাচকনও নবএননি অংশ থনকব।  

এ নবষকে জানকর্ চাইকল নবএননি মহাসনচব নমজবা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জনেণ্ঠকে বকলন, নবএননি ননব বাচনমুখী দল। র্কব আমরা 

এখনও সব ননব বাচকন অংশ থনোর নবষকে আনুষ্ঠাননেভাকব নসদ্ধান্ত থনইনন। র্কব েখনই নসদ্ধান্ত হকব সবাইকে জাননকে থদো হকব।  

নবএননির স্থােী েনমটির সদস্য থল. থজনাকরল (অব) মাহবুবুর রহমান বকলন, নবএননিকর্া সেল ননব বাচকন অংশ ননকর্ই চাে। নেন্তু 

ননব বাচকনর িনরকবশ ঠিে না োেকল নে েকর ননব বাচকন অংশ থনকব? এোদশ জার্ীে সংসদ ননব বাচন থেভাকব েরা হকেকে এটাকে নে 

ননব বাচন বকল? আর এ োরকণই জার্ীে সংসদ ননব বাচকনর ির আর থোন ননব বাচকন অংশ না থনোর েো বলা হকেনেল। এখন থেকে েনদ 

সেল ননব বাচন সুষ্ঠু হে র্াহকল নবএননির অংশ ননকর্ থোন অসুনবিা থনই। আমরা সবসমেই ননব বাচনমুখী দল। ননব বাচনকে আমরা ভে িাই 

না। র্াই ননব বাচকনর জন্য সবসমেই নবএননির প্রস্তুনর্ োকে। 

 


