
     
sানীয় সরকারসহ সব িনবর্াচেনi aংশ েনoয়ার িসdাn

eকেযােগ িনবর্াচন হেব ঢাকা utর o দিkণ িসিট eবং চ gাম িসিট করেপােরশেনর। আগামী িডেসmর বা
নতুন বছেরর েতi e েভাট হেত পাের। eরi মেধয্ িবeনিপ নীিতগত িসdাn িনেয়েছ, িতন িসিট eবং
সামেনর সব sানীয় সরকার িনবর্াচেন aংশ েনেব। ঢাকার দiু িসিটর জনয্ দলীয় pাথর্ী চূড়াn পযর্ােয়। utর
িসিটেত িবeনিপর আেগর pাথর্ী তািবথ আuয়ালেক সংেকত েদoয়া হেয়েছ। দিkেণ ‘সবুজ সংেকত’ েদoয়া
হেয়েছ িবeনিপর ভাiস েচয়ারময্ান সােদক েহােসন েখাকার েছেল pেকৗশলী iশরাক েহােসন েখাকােক। জানা
যায়, িবeনিপর ভারpাp েচয়ারময্ান তােরক রহমান লnন েথেক েটিলেফােন দiু িসিটেত তােদর pাথর্ী করার
iি ত িদেয়েছন। eখন েথেকi দiু িসিটর সমসয্া েলা িনেয় িনেজেদর সাধয্মেতা কাজ করার িদকিনেদর্শনা
েদoয়া হেয়েছ। ত ণ দiু েনতা িনেদর্ িশত হেয় েড সুহ রাজধানীর চলমান সমসয্া িনেয় কাজ  কেরেছন।
তারা েনতা-কমর্ীেদর িনেয় জনগেণর পােশ থাকার েচ া করেছন। দেলর িভতেরo তারা কাজ কের যােcন।
তেব চ gােম িবeনিপর pাথর্ী েক হেবন তা eখেনা রেয়েছ জlনার পযর্ােয়। েসখােন তািলকায় aবশয্ eিগেয়
রেয়েছন  চ gাম  মহানগর  িবeনিপর সভাপিত  ডা.  শাহাদাত েহােসন।  e ছাড়াo  মহানগেরর  িসিনয়র  সহ-
সভাপিত  আবু  সুিফয়ান  o  সাধারণ  সmাদক  আবলু  হােসম  বkরo  pাথর্ী  তািলকায়  রেয়েছন।  sানীয়
িবeনিপর eকিট aংশ সুিফয়ান বা বkেরর মধয্ েথেক eকজনেক pাথর্ী িহেসেব েদখেত চান বেল জানা েগেছ।
2015 সােলর 28 eিpল pথমবােরর মেতা ঢাকা utর o দিkণ িসিটেত িনবর্াচন হয়। eকi িদেন িনবর্াচন হয়
চ gাম িসিট করেপােরশেনo। sানীয় সরকার  (িসিট করেপােরশন) আiন  aনযুায়ী,  পাঁচ বছর  েময়াদ  পূণর্
হoয়ার 180 িদেনর মেধয্ িনবর্াচন করেত হেব। তাi আগামী নেভmর েথেক eিpেলর মেধয্i িনবর্াচন হেত
হেব।  e pসে  িবeনিপ sায়ী কিমিটর সদসয্ ড. খnকার েমাশাররফ েহােসন বাংলােদশ pিতিদনেক বেলন,
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‘িতন  িসিট  েভােটর  eখেনা  aেনক  েদির।  আমরা  eখন  দল  েগাছােনার  কাজ  করিছ।  e  ছাড়া  আমােদর
েচয়ারপারসন েবগম খােলদা িজয়ার মিুk দািবেত িবভাগীয় পযর্ােয় সভা-সমােবশ করিছ। ঢাকাসহ িতন িসিট
েভাট িনেয় দেলর আনু ািনক েকােনা িসdাn eখেনা হয়িন। তেব িবeনিপ eকিট uদারপিn গণতািntক দল।
আমরা  নানা  pিতkল  পিরেবেশo  িনবর্াচন  o  গণতেntর  পেk।  িকn  সরকার  েযভােব  েভাট  ডাকািত  কের
জনমত িছিনেয় িনেc তােত েভােটর pিত মানষু আgহ হািরেয় েফলেছ।’
িবeনিপ সূt জানায়, sানীয় সরকারসহ আসn সব িনবর্াচেনi aংশ েনেব িবeনিপ। জাতীয় সংসদ িনবর্াচেন
পরাজেয়র পরo দেলর হাiকমাn e বয্াপাের নীিতগত িসdাn িনেয়েছন। আnজর্ ািতক পযর্ােয় ‘সntাসী’ দেলর
তকমা মছুেত eবং গণতেntর দায়বdতা েথেকi e িসdাn হয়। েসi দায়বdতা েথেকi িবeনিপর পাঁচ eমিপ
সংসেদo েযাগ েদন। পরবতর্ীেত ব ড়া-6 আসেন uপিনবর্াচেন aংশ েনয় দলিট। েসখােনo দলীয় pাথর্ী িজ
eম  িসরাজ  িবপুল  েভােট  িবজয়ী  হন।  িতিনo  শপথ  িনেয়  সংসেদ  যান।  e  ছাড়া  সংরিkত  নারী  আসেনo
িবeনিপ বয্ািরsার িমন ফারহানােক মেনানয়ন িদেয় সংসেদ পাঠােনা হয়। eর আেগ aিবভk ঢাকা িসিট
করেপােরশেন pায়  eক যুগ েময়র িছেলন িবeনিপর  ভাiস েচয়ারময্ান সােদক েহােসন েখাকা। aসুs হেয়
দীঘর্িদন ধেরi িতিন যুkরাে । eরi মেধয্ ঢাকা িসিট করেপােরশনেক দiু ভােগ ভাগ করা হয়। দiু ভােগ pথম
e িসিট িনবর্াচেন aংশ েনন িবeনিপর sায়ী কিমিটর সদসয্ িমজর্ া আbাস। eবার আbাস পিরবােরর েকu
িনবর্াচন করেবন না বেল জানা েগেছ। েসেkেt ঢাকা িসিট দিkেণ েখাকার েছেল pেকৗশলী iশরাক  েহােসন
েখাকা  িবeনিপর  সmাবয্  pাথর্ী।  eর  আেগ  িতিন  সবর্েশষ  eকাদশ  জাতীয়  সংসদ  িনবর্াচেন  দেলর  pাথর্ী
হেয়িছেলন। িকn জাতীয় ঐকয্ েnর  sােথর্ িনবর্াচেন aংশ েননিন। e pসে  pেকৗশলী iশরাক েহােসন েখাকা
বাংলােদশ pিতিদনেক বেলন, ‘দল যিদ মেনানয়ন েদয়, তাহেল আিম িনবর্াচেন লড়ব। আমার বাবা aিবভk
িসিট করেপােরশেনর েময়র িছেলন। আিম pেকৗশলী। ঢাকােক aেনক কাছ েথেক েদেখিছ। যানজট িনেয়o
পড়ােশানা কেরিছ। তাi বাবার পাশাপািশ আমার aিভjতােকo আিম কােজ লাগােত পারব।’ 2015 সােলর
28 eিpল ঢাকা িসিট utেরর েভােট aংশ িনেয়িছেলন িবeনিপর ভাiস েচয়ারময্ান আবদলু আuয়াল িমnুর
েছেল  দেলর  িনবর্াহী  কিমিটর  সদসয্  তািবথ  আuয়াল।  oi  িনবর্াচেন  আoয়ামী  লীেগর  pাথর্ী  আিনসুল  হক
িবজয়ী হন। িনবর্ািচত হoয়ার আড়াi বছর পর মারা যান আিনসুল হক। eরপর oi আসেন uপিনবর্াচেন
িবeনিপর  pাথর্ী  িহেসেব  তািবথ  আuয়াল  aংশ  িনেয়o  পের  বজর্ ন  কেরন।  তািবথ  আuয়াল  বাংলােদশ
pিতিদনেক বেলন, ‘দল চাiেল pাথর্ী হব। eর আেগo আিম aংশ িনেয়িছ। জনগণo পােশ িছল। িকn েভাট
ডাকািতর  কারেণ  েহের  িগেয়িছলাম।’  চ gাম  িসিট  করেপােরশন  িনবর্াচেন  িবeনিপর  pাথর্ী  িছেলন  সােবক
েময়র  eম  মনজরু  আলম।  িতিন  আoয়ামী  লীগ  েথেক  িবeনিপেত  েযাগ  িদেয়  দেলর  েচয়ারপারসেনর
uপেদ াo হন। িতিন eকবার িবeনিপর সমথর্ন িনেয় েময়রo িনবর্ািচত হন। িdতীয় েময়ােদ িনবর্াচেনর িদন
সকাল 10টায় দেলর িনেদর্ েশ েভাট বজর্ ন িনেয় তােক সংবাদ সেmলন করেত হয়। e িনেয় kুb িছেলন। িকn
িবeনিপর হাiকমােnর  িসdাn  মানেত  িতিন  বাধয্ িছেলন। e  কারেণ  পের  িতিন  িবeনিপর  সব  পদ  েথেক
পদতয্াগ কেরন। আগামীেত ei িসিটেত িবeনিপ নতুন pাথর্ীর িচnাভাবনা করেছ।
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