
খুিন ফা ক-রশীেদর িশ রা এখন

খুিন  ফা ক-রশীেদর  সই  িশ রা  এখেনা  বহাল।  কাথাও  কাথাও  বশ দাপেটর  সে  তােদর  জীবন
কাটেছ। কউ হেয়েছন শাসক দল আওয়ামী লীেগর এমিপ বা নতা। কউ ব বসা িনেয় আেছন ভােলাই।
মানবািধকারকমী হেয় সভা- সিমনাের আেলাচক হেয় বশ পিরিচত মুেখর অিধকারী হেয়েছন। আবার কউ
কউ িবএনিপ-জামায়াত ও জাসেদর নতা হেয় রাজনীিতেত বশ সি য়। িবেদেশ পািড় িদেয় সখােনও

তারা  ীডম পািটর  হেয়  কাজ করেছন। পািটর  অ ধারীরাও  এখন  ভাল  পাে  ফেলেছন  ভাবশালী
নতােদর ছ ায়ায়। তারা িবিভ  এলাকায় িডশ, জটু ব বসাসহ িবিভ  ব বসায় যু  হেয়েছন। বাংলােদশ
িতিদেনর প  থেক ীডম পািটর সামেনর সািরর নতা-কমীেদর িবষেয় ব াপক অ স ানকােল িমেলেছ

তােদর জীবনযাপেনর নানা  তথ । ীডম পািটর নতা  িছেলন,  স কথা  তােদর অেনেকই ীকার করেত
চানিন। অ স ােন জানা যায়, এেদর অিধকাংশ এখেনা বহাল।

একসময় রাজশাহীজুেড় দাপট িছল ীডম পািটর। রাজশাহী জলা আওয়ামী লীেগর সভাপিত ও রাজশাহী-১
আসেন আওয়ামী লীেগর এমিপ ওমর ফা ক চৗধরুী একসময় ীডম পািটর রাজনীিতর সে  যু  িছেলন।
রাজশাহী িবশ^িবদ ালেয়র ছা  থাকাকােল িতিন ীডম পািটর রাজনীিতর সে  যু  হন। রাজশাহী সদর
আসেনর  এমিপ  ও  ওয়াকাস পািটর  ক ীয়  সাধারণ  স াদক ফজেল  হােসন  বাদশা  জানান,  িতিনও
রাজশাহী িব িবদ ালেয়র ছা  িছেলন। স সময় ীডম পািটর য িমিছলিট বর হেয়িছল, তােত সামেনর
সািরেত িছেলন এমিপ ওমর ফা ক চৗধরুী। তারা  স সময় লািঠ িনেয় ীডম পািটর িমিছলেক ধাওয়া
কেরিছেলন। কেয়কবার ফা ক চৗধরুীেক তারা ধাওয়া কেরেছন বেলও জানান। িতিন আরও বেলন, থেম

ীডম পািট, এরপর ছা দেলর হেয় িবশ^িবদ ালয় ক ীয় ছা  সংসেদ (রাক ) ীড়া স াদক িহেসেব
িনবাচন  কেরিছেলন  ফা ক চৗধরুী।  এরপর  িবএনিপ  হেয়  ১৯৯৬  সােল  আওয়ামী  লীেগ  যাগ  দন।

আপেডট : ১৮ আগ , ২০১৯ ০০:০০

িবেশষ িতেবদন
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আওয়ামী লীেগর এমিপ ওমর ফা ক চৗধরুীর সে  গতকাল িবকাল ৫টা ৫৭ িমিনট থেক রাত ৮টা ২৯
িমিনট পয  পাচঁবার ফােন যাগােযােগর চ া করা হয়। এসএমএস দওয়া হয়। িক  িতিন সাড়া দনিন।

রাজশাহীর  বীণ রাজনীিতিবদেদর  সে  কথা  বেল  জানা  যায়,  রাজশাহী  জলা  ীডম পািটর  সভাপিত
িছেলন  অ াডেভােকট  হািববুর  রহমান।  ১৯৯১  সােল  ড়াল  তীক  িনেয়  িনবাচন  কেরন  রাজশাহী-১
( গাদাগাড়ী-তােনার)  আসেন।  িতিন  মারা  যাওয়ার  পর  পিরবােরর  অেনেকই  জিড়েয়েছন  আওয়ামী
রাজনীিতর  সে ।  ছেল  ইয়ািসন  আরাফাত  সকত  জলা  যুবলীেগর  বতমান  যু সাধারণ  স াদক।
রাজশাহীর পবা উপেজলার আলীগে  বাস কেরন আহসান। একসময় িলিবয়া িছেলন। সখান থেক িফের

ীডম পািটর রাজনীিতেত সি য় হন। ১৯৯৬ পয  রাজনীিতর মােঠ সি য় িছেলন। এরপর আহসানেক
কমই দখা  যায়। পিরবার-পিরজন  িনেয়  এখন বসবাস কেরন  আলীগে । জলা  ীডম পািটর সাধারণ
স াদক িছেলন আবুল হাসনাত শাম ল হক। রাজশাহী শহের িতিন স াট িহেসেবই পিরিচত। ১৯৯১ সােল

ড়াল তীক িনেয় িনবাচন কেরিছেলন রাজশাহী-২ (তৎকালীন পবা- বায়ািলয়া) আসেন। ২০০৬ সােলর
১২ জনু িতিন মারা যান। এরপর পিরবােরর সদ রা িবএনিপর রাজনীিতেত সি য় হন। নগরীর হড় ােমর
বাদল, দরগাপাড়ার আলাল িছেলন ীডম পািটর দাপুেট নতা। এর মেধ  আলাল পের ীডম পািট ছেড়

িমক লীেগর রাজনীিতেত সি য় হন। িনবািচত হেয়িছেলন াক িমক ইউিনয়েনর সাধারণ স াদক। তারা
জনই মারা গেছন। তেব এখেনা আেছন হড় াম এলাকার আেরক নতা অ াডেভােকট আব ল হািমদ।

আইন পশায় জিড়ত আব ল হািমদ বেসন ২ ন র বার ভবেনর িনচতলায়।

রাজধানী ঢাকায় কলাবাগান থানা আওয়ামী লীেগর কিমিটেতও রেয়েছন ীডম পািটর একজন নতা। তার
নােমর আেগর ীডম নামিটও টাইেটল িহেসেব যু  রেয়েছ। পূণ একিট পেদ তােক রাখা হেয়েছ।
নারায়ণগ -৪-এর কামাল আহেমদ এখন কানাডায় অব ান করেছন। িতিন সখােন ীডম পািটর হেয় কাজ
করেছন।  ফিরদপুর-৩-এর  মা.  এ  িব  ক  হািমদ  পািক ান  িকংবা  িফিলি েন  অব ান  করেছন,
মাদারীপুর-৩-এর মিহউি ন হাওলাদার ঢাকায় ব বসা কেরন।

িদনাজপুর-৬ আসেন ীডম পািটর াথী মা. কাম ামান এখন জাসদ-ই র নবাবগ  উপেজলা সভাপিত।
বােগরহাট ীডম পািটর  নতা  অিছফরু রহমান  জাতীয়  পািটেত যাগদান  কেরন।  এখন  িতিন  িনি য়।
সাত ীরা-৩ আসেন ীডম পািটর াথী এস এম হায়দার জলা আওয়ামী লীেগর সহসভাপিত।

জামালপুর-৫ আসেন ীডম পািটর াথী নজ ল ইসলাম এখন জাতীয় পািটেত। িম া-৬-এর খ কার
আব ল মা ান এলাকায় আওয়ামী লীেগর রাজনীিতর সে  জিড়ত। ি য়া-১-এর জািহ ল ইসলাম যুবলীেগ
যাগদান কেরন, এখন িনি য়।

১৯৯১ সােল প ম জাতীয় সংসদ িনবাচেন পািটর ডপুিট জানাল াফ কা-অিডেনটর প গেড়র বাদা
উপেজলার নািজরপাড়া  ােমর আবদাল  আদীল  আলভী  প গড়-২ আসেন ীডম পািটর াথী  িছেলন।
বতমােন িতিন িসগমা দার বাংলােদশ মানবািধকার বা বায়ন সং া-মানবািধকার সংগঠেনর মূল কিমিটর
একজন ম ার। বাংলােদশ মানবািধকার বা বায়ন সং া-মানবািধকােরর জাতীয় কিমিটর সদ । যাগােযাগ
করা হেল গতকাল িতিন বাংলােদশ িতিদনেক বেলন, ‘ওই সময় একিট গােয় া সং ার িনেদশনায় আিম

ীডম পািটর িনবাচেন  অংশ িনেয়িছলাম। এরপর আর কােনা  িনবাচন  কিরিন। আিম আেগও রাজনীিত
করতাম না। এখেনা কােনা রাজনীিত কির না। বতমােন মানবািধকােরর জাতীয় কিমিটর সদ ।’

১৯৯৬ সােলর ১২ জুন অ ি ত স ম জাতীয় সংসদ িনবাচেন ভালা-২ আসন থেক ীডম পািটর াথী
িহেসেব অংশ িনেয়িছেলন মাহা দ ছালাউি ন তালকুদার। বতমােন িতিন আইন পশা িনেয় ব । ঢাকায়
থােকন। িতিন আওয়ামী লীেগর একজন নতার ঘিন জন বেল এলাকায় চাউর রেয়েছ। িতিন বাংলােদশ

িতিদনেক গতকাল বেলন, ‘আিম িনবাচেন অংশ হণ কেরিছলাম। এরপর আ ািনকভােব ীডম পািট
ছেড় িদেয়িছ। এরপর আর রাজনীিত কিরিন। বতমােন পশা িনেয় আিছ।’
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প গেড়  িবিভ  দেল  যাগ  িদেয়েছন  ীডম  পািটর  সােবক  নতা-কমীরা।  ১৯৮৪  সােল  তৎকালীন
আধাসরকাির মিহলা কেলেজর িশ ক েফসর গাজীম উি েনর নতেৃ  ীডম পািট কাজ  কের। ১৯৮৭
থেক ’৮৮ সােলর িদেক আব স সা ার,  ব ড়া  শহেরর রহমাননগেরর জওহর মি ক,  আলম,  সূ াপুর

এলাকার মিতন সওদাগর, উ র চেলাপাড়ার জগললু, িশববািটর বাবলু ীডম পািটর সে  জিড়ত িছেলন।
ব ড়া শহেরর রহমাননগেরর জওহর মি ক ১৯৮৯ সােলর িদেক সাংবািদকতা পশায় আেসন। ব ড়া-২
(িশবগ ) আসেন ১৯৯১ সােলর িনবাচেন ড়াল মাকা  িনেয় িত ি তা কেরন সয়দ মা ল আলম
চৗধরুী। িতিন এলাকায় আলে ড চৗধরুী নােম পিরিচত। দীঘিদন যাবৎ দেশর বাইের অব ান করেছন।

পািটর মুখপ  িহেসেব পিরিচত দিনক িম ােত যেশার িতিনিধ িছেলন আকতা ামান মা । িতিন এ
জলায় দলিটর সংগঠক িহেসেব কাজ করেতন। আট-নয় বছর আেগ দেরােগ আ া  হেয় মারা  যান।

তৎকালীন ীডম পািটেত িদনাজপুর জলা সভাপিত িছেলন ফা ক হােসন। িতিন মারা গেছন। জলার
সম য়কারী িছেলন জািকর হােসন বাবু। ীডম পািটর পর িতিন িবএনিপেত যাগ দন। এরপর িদনাজপুর
পৗর  িবএনিপর  আ ায়ক হন।  িকছিুদন  আেগ  পদত াগ  কের  বতমােন  রাজনীিত  থেক দূের  রেয়েছন।

িপেরাজপুেরর আেরক নতা অধ ািপকা আজরা আলী িছেলন পকািঠ-বানারীপাড়া এলাকার এমিপ াথী।
িবিশ  লখক অধ াপক ক. আলীর ী আজরা আলী। িহ ধমাবল ী আজরা আলী মুসলামান হেয়িছেলন।
বতমােন িতিন অবসর জীবন যাপন করেছন। পটুয়াখালীেত ু র রহমান ীডম পািট থেক পদত াগ কের
জনতা পািটেত যাগ িদেয় এমিপ িনবাচনও কেরিছেলন জাহাজ মাকায়। বতমােন ব বসা-বািণজ  িনেয় ব
রেয়েছন।

ীডম পািটর নতা িছেলন িসেলেটর মাওলানা আবদাল চৗধরুী। বতমােন যু রােজ  ায়ীভােব বসবাস কের
নানা  িবতিকত  কমকাে-র  সে  জিড়ত  বেল  জানা  গেছ।  মাওলানা  আবদাল  চৗধরুীর  বািড়  িসেলেটর
ওসমানীনগর উপেজলার বু ায়। িতিন যু রাজ  আওয়ামী লীেগর যু সাধারণ স াদক আেনায়া ামান
চৗধরুীর আপন বড় ভাই। গত জাতীয় িনবাচেন আেনায়া ামান িসেলট-২ আসেন আওয়ামী লীগ থেক

মেনানয়ন চেয়িছেলন। বাংলােদেশ যু াপরাধীেদর িবচার  হওয়ার পর যু রােজ  অব ানরত জামায়াত
ঘরানার নতারা ‘ সভ বাংলােদশ’ নােমর একিট সংগঠেনর জ  দন। এ সংগঠন যু াপরাধীেদর িবচােরর
িবপে  নানা তৎপরতা চালায়। আবদাল চৗধরুী এ সংগঠেনর অ তম কণধার বেল একািধক সূ  িনি ত
কেরেছ। ১৯৮৬, ’৮৭ ও ’৮৮ সােল িকেশারগে র খড়মপি  এলাকার ল হাসাইন, শালািকয়ার আব ল
গিন, িসে রী বািড় এলাকার অ াডেভােকট আব ল মােলকসহ আরও অেনেকই ীডম পািটর নােম যা খুিশ
তাই  করেতন।  ল  হাসাইন  বতমােন  িকেশারগ  জলা  িবএনিপর  সহসভাপিত।  আর  আব ল  গিন
িকেশারগ  পৗরসভার  ৪  ন র  ওয়ােডর  িনবািচত  কাউি লর  এবং  জলা  জাতীয়  পািটর  যু সাধারণ
স াদেকর দািয়  পালন করেছন। িনউটাউন এলাকার অ াডেভােকট শাহ শাম ল দা বতমােন কােনা
রাজৈনিতক দেলর সে  জিড়ত নন। িতিন ঢাকায় অব ান করেছন। িসে রী বািড় এলাকার অ াডেভােকট
আব ল মােলক বতমােন িবএনিপেত। ঝালকািঠেত ীডম পািটর সােবক জলা সভাপিত মা.  সাহরাফ
হােসন বতমােন জাতীয় সমাজতাি ক দল- জএসিডর ক ীয় সহসভাপিত ও জলা সভাপিত পেদ দীঘিদন

দািয়ে  রেয়েছন। সই সমেয়র সাধারণ স াদক মা. হািনফ বতমােন আওয়ামী লীেগর কমী।

( িতেবদনিট তিরেত সহায়তা কেরেছন যারা : িমজা মেহদী তমাল, সাখাওয়াত কাওসার, গালাম রা ানী
ও মাহবুব মমতাজী।)
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