
সই ২৩৪ এমিপ াথী এখন কাথায়
ীডম পািটর স াসী রাজনীিত

সই ২৩৪ এমিপ াথী এখন কাথায়

১৯৮৮ থেক ২০০৮ সাল পয  বাংলােদেশর পাঁচিট সংসদ িনবাচেন স াসীেদর রাজৈনিতক দল ীডম পািট
অংশ নয়। ড়াল মাকা িনেয় ব ব ুর খুিনেদর দল ীডম পািটর মাট ২৩৪ জন াথী এই িনবাচন েলায়
অংশ িনেয়িছল। ীডম পািটর এই এমিপ াথীেদর েত েকই সই সমেয় পিরিচিত পেয়িছল স ােসর
গডফাদার িহেসেব। াে ন াইেনর সই দানেবর মেতাই এরা সারা দশ দািঁপেয় বিড়েয়েছ সশ  অব ায়।
অৈবধ অ বাজেদর ভেয় দেশর মা ষ তখন িছল ভীতস । ১৯৯৬ সােল আওয়ামী লীগ মতায় আসার পর
থেকই ীডম পািটর এই গডফাদাররা গা ঢাকা িদেত  কের। সংি রা বলেছন, ীডম পািট দেশর

অভ ের কাে  না থাকেলও গাপেন ঘাপিট মের রেয়েছ। িবেদেশ রেয়েছ তারা কাে ই। তারা এখেনা
নানা  কমসূিচ  পালন  করেছ  িবিভ  দেশ।  সসব  খবর  আবার  ছিড়েয়  িদে  সামািজক
যাগােযাগমাধ ম েলায়। য কারেণ দেশর িনরাপ া ে  সই ২৩৪ াথী নােমর দানবেদর অব ান এখন
কাথায় তা জানাটা জ ির হেয় পেড়েছ। বাংলােদশ িতিদেনর প  থেক ীডম পািটর সামেনর সািরর নতা

এই ২৩৪ এমিপ াথীর িবষেয় অ স ান করা হয়। ব াপক অ স ােন জানা যায়, এেদর অিধকাংশ এখেনা
বহাল।  কউ রেয়েছ ব বসা  িনেয়,  কউ রাজনীিতর বাইের। আবার  কউ কউ িনজ এলাকা  ছেড় অ
এলাকায় আ েগাপেন রেয়েছ। কউ িবেদেশ, আবার কউ মারা গেছ। আবার কউ রাজৈনিতক ভাল পাে
অ  দেল িভেড়েছ। িবএনিপর রাজনীিতর সে  জিড়েয় পেড়েছ ি ডম পািটর সবেচেয় বিশসংখ ক নতা ও
এমিপ াথী। তেব সবেচেয় আশ াজনক খবর হেলা, ীডম পািটর এক সমেয়র সামেনর সািরর নতাও এখন
শাসকদল আওয়ামী লীেগর এমিপ হেয়েছ। অেনেকই আওয়ামী লীগ নতােদর ছ ায়ায় থেক ব বসাপািত
কের পেকট ফিুলেয়েছ। ীডম পািটর ২৩৪ জেনর অেনকেকই এখন দখা যায় িবিভ  সভা, সিমনাের ব ব
িদেত। সসব সিমনাের সরকারদলীয় নতােদরও ব ব  িদেত দখা যায়।

অ স ােন জানা যায়, ীডম পািটর হেয় সবেশষ ২০০৮ সােলর ২৯ িডেস র অ ি ত নবম জাতীয় সংসদ
িনবাচেন অংশ নয় িতনজন। এর মেধ  ব ব রু  খুিন পলাতক মতুৃ দ  া  আসািম ীডম পািটর কা-
চয়ারম ান কেনল (বরখা ) রশীেদর মেয় মহনাজ রশীদ খ কার াথী হেয়িছেলন িম া-৭ আসেন। িতিন
ত  াথী হন। মহনাজ রশীদ ীডম পািটেক আবারও সি য় করেত িবিভ ভােব চ া কেরন। শখ ফজেল

নূর  তাপেসর  ওপর বামা  হামলার  ঘটনায়  ফতারও হেয়িছেলন িতিন।  পের  িতিন  জািমন  পান।  িতিন
বতমােন পািক ােন রেয়েছন বেল িবিভ  সূে  জানা গেছ। সখােন বেসই ীডম পািট সি য় রাখার চ া
করেছন। একই িনবাচেন ি য়া-৩ আসন থেক াথী হেয়িছেলন শখ মিতয়ার রহমান, ক বাজার-৩ আসেন

াথী িছেলন ছয়দ উ াহ আজাদ।

১৯৮৮ সােলর ৩ মাচ অ ি ত চতুথ সংসদ িনবাচেন ীডম পািটর াথীর সংখ া িছল ১১২। এর মেধ  জন

আপেডট : ১৭ আগ , ২০১৯ ০০:০০

িবেশষ িতেবদন

সই ২৩৪ এমিপ াথ  এখন কাথায়|448724|Bangladesh Pratidin https://www.bd-pratidin.com/home/printnews/448724/2019-08-17

1 of 3 8/22/2019, 3:26 PM

https://www.bd-pratidin.com/home/printnews/448724/2019-08-17


িনবািচত হন। মেহরপুর-২ থেক িনবািচত হেয়িছেলন মজর (অব.) বজললু দা। আর িম া-৬ থেক
িনবািচত হেয়িছেলন ক এম মা ান। এ িনবাচেন ীডম পািটর অ  াথী হেলন প গড়-১ আসেন গাজী
সরকার, ঠা রগাওঁ-২ বদ ল আলম চৗধরুী,  ঠা রগাওঁ-৩ মা. এনামুল হক, িদনাজপুর-৩ মা. রজাউল
ইসলাম খান, িদনাজপুর-৬ মা. কাম ামান, নীলফামারী-১ মা. রনবী লাল সরকার, নীলফামারী-৪ মা.
শািকল, লালমিনরহাট-৩ মা. শাম ল দা, রংপুর-৩ মা ফা জ ার হায়দার, রংপরু-৫ মা. সেক ার আলী,

িড় াম-২  মা.  ইউ স আলী,  িড় াম-৪ আ. আউয়াল,  গাইবা া-২  মা.  সাই র রহমান,  গাইবা া-৩
আব ল হাই, গাইবা া-৫ কামাল পাশা ম ল, জয়পুরহাট-১ মা. জিললরু রহমান িমল,ু জয়পুরহাট-২ মা.
জিললুর রহমান িজ ,ু ব ড়া-১ মা. আব স সা ার, ব ড়া-৩ সাম ীন ামািণক, চাপঁাইনবাবগ -৩ হােসন
আলী,  নওগাঁ-২ মা. মিজবর রহমান, নওগা-ঁ৩ মা.  আবু  মা দ চৗধরুী,  নওগাঁ-৫ দ.  আিত র রহমান,
রাজশাহী-১ মা. হািববরু রহমান অ াডেভােকট, রাজশাহী-৩ মা. ওমর আলী সরকার, নােটার-৪ মা. মেহর
িব াস,  িসরাজগ -৫ আব স সা ার,  িসরাজগ -৬ আব ল জিলল সরকার,  যেশার-৪ জাহা ীর খােলদ,
নড়াইল-১ আব া হল কাফী, নড়াইল-২ মা. আছা ামান, বােগরহাট-১ অিছফরু রহমান, বােগরহাট-২
মা. মা ান শখ, বােগরহাট-৩ মুিজবুর রহমান, বােগরহাট-৪ মাহা দ আলী মৃধা, খুলনা-২ িমঞা আব র

রিশদ,  খুলনা-৩  এস  এম  এ  লিতফ,  খুলনা-৪  হমােয়ত  শখ,  সাত ীরা-২  এ  িব  এম  সদ ল  উলা,
সাত ীরা-৩ এস এম হায়দার, সাত ীরা-৪ এস এম এ জ ার, সাত ীরা-৫ আবুল বাশার, বর না-১ নাজমুল
আহসান লাল মাত র, বর না-২ মা. মাহববুুর রহমান, বর না-৩ আ. লিতফ খান, পটুয়াখালী-২ ু র
রহমান, পটুয়াখালী-৩ আফজাল হােসন, ভালা-১ িজয়াউি ন আহমদ, ভালা-২ মা. ছালাহ উি ন, ভালা-৩
নািজমু ীন চৗধুরী, বােকরগ -২ (বতমােন বিরশাল) হায়দার আলী জমা ার, বােকরগ -৩ আলী হােসন,
বােকরগ -৫  ামান,  বােকরগ -৬  দেলায়ার  হােসন,  টা াইল-৪  সয়দ  মাহা দ  হােসন,
জামালপুর-৩  আিজজলু হক সরকার,  জামালপুর-৫ নজ ল ইসলাম,  শরপুর-১  মা.  জুবােয় ল ইসলাম,
শরপরু-২ আকবর হােসন, শরপুর-৩ আনছার আলী, ময়মনিসংহ-২ মা. আশরাফুল আলম, মািনকগ -২

কামাল হােসন, মু ীগ -২ আলম, ঢাকা-৪ হাবীবুর রহমান, ঢাকা-৫ বজললু দা, ঢাকা-৬ সয়দ নছার
নামানী,  ঢাকা-১০  বাবলু  িরেবেরা,  গাজীপরু-৪  মা.  আব ল  হাই  কাজমী,  নরিসংদী-১  ছাই র  রহমান,
িম া-৩ আহেমদ মীজা খবীর, িম া-৬ খ কার আব ল মা ান, চ াম-৮ িনজামুল আিমন, চ াম-১০

িগয়াসউি ন, পাবনা-৩ মই ল আলম, পাবনা-৫ সাইদ হাসান দারা, মেহরপরু-১ নরূনবী, মেহরপুর-২ মজর
(অব.) বজললু দা, ি য়া-১ জািহ ল ইসলাম, ি য়া-২ মিত ল হক খান চৗধুরী, ি য়া-৪ সামছু ামান,
িঝনাইদহ-১ িময়া আব ল রিশদ, িঝনাইদহ-২ আনা ল কিরম, িঝনাইদহ-৩ আিন র রহমান, িঝনাইদহ-৪
মা. রজা কােশম, যেশার-২ ছেরায়ার হােসন, ঝালকািঠ-২ আব ল কিরম খান, িপেরাজপুর-১ ল আিমন,

িপেরাজপুর-২ মিজবর রহমান, বােকরগ -িপেরাজপুর-১ অধ ািপকা আজরা আলী, ময়মনিসংহ-১০ আ. রিশদ,
ময়মনিসংহ-১১ মা. আ. মা ান খান, নরিসংদী-৫ এ ক এম রজাউল কিরম, নারায়ণগ -২ মা. জলুকার
নাইন (ইি িনয়ার), নারায়ণগ -৪ কামাল আহেমদ, নারায়ণগ -৫ মাহা দ হােসন, রাজবাড়ী-১ আ. হািলম
মা া (বাবল)ু, ফিরদপরু-৩ মা. এ িব ক হািমদ, মাদারীপুর-৩ মিহউি ন হাওলাদার, শরীয়তপুর-১ আ.

রিহম,  নামগ -৫  আ.  ছালাম  শখ,  িসেলট-৩  ফেয়জলু  আলম,  া ণবািড়য়া-১  গা.  িকবিরয়া  রাজা,
া ণবািড়য়া-২ জবুােয় ল ইসলাম, া ণবািড়য়া-৩ আবলু ফাতাহ মা. জবুােয়র, া ণবািড়য়া-৪ হা র

রিশদ,  ফনী-২  িছি াহ  চৗধরুী,  ফনী-৩  শখ  ওয়ািহ াহ,  নায়াখালী-২  চৗধুরী  মা.  ফা ক,
নায়াখালী-৩ এ িব এম আেনায়ার হােসন অ াডেভােকট, ল ীপুর-১ সয়দ খােলদ চৗধুরী ও ল ীপুর-৪

নূ ল হক।

প ম সংসদ িনবাচেন াথী িছেলন ৬৫ জন

১৯৯১ সােলর ২৭ ফ য়াির অ ি ত প ম জাতীয় সংসদ িনবাচেন ীডম পািট াথী িহেসেব ৬৫ জন অংশ
িনেয়িছেলন। এর মেধ  প গড়-২ আসেন াথী িছেলন মা. আবদাল আিদল আলভী, ঠা রগাঁও-২ বদ ল
আলম চৗধুরী,  িদনাজপুর-৩ সয়দ জািকর হােসন,  নীলফামারী-১  মা.  নূ বী  লাল,  রংপুর-৪ মা ান
সরদার, রংপুর-৫ মা. মিজবর রহমান, িড় াম-৪ এ িব এম মঈ ল ইসলাম, গাইবা া-৩ সকত আজগর,
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গাইবা া-৪  মাখেলছরু  রহমান,  ব ড়া-২  মাস ল  আলম  চৗধরুী,  নবাবগ -১  খােদমলু  ইসলাম,
নবাবগ -২ আেয়স উ ীন, নওগা-ঁ২ মা. মিজবর রহমান, নওগা-ঁ৫ মা. আিত র রহমান, নােটার-৪ মেহর
আলী িব াস, িসরাজগ -৭ ল ইসলাম, পাবনা-৫ হাসান আলী, ি য়া-১ আবু বকর, ি য়া-২ সাখাওয়াত
ইবেন মঈন চৗধরুী, ি য়া-৪ মা াফা সাম ামান, চয়ুাডা া-১ মজর (অব.) বজললু দা, িঝনাইদহ-১
িময়া আব র রিশদ, মা রা-২ কােশম মধৃা, নড়াইল-২ মা. আছা ামান, সাত ীরা-১ মা. মিফল ইসলাম,
বর না-১  নাজমুল  আহসান,  বর না-২  সাবহান  খাঁ,  পটুয়াখালী-২  নরূ  ইসলাম  িময়া,  ভালা-২  ইউ ফ
ম ােনজার, বােকরগ -৫ কাজী আব ল নঈম (কমল), ঝালকািঠ-১ সাহরাব হােসন, িপেরাজপুর-২ এস এম
মিজবরু রহমান, টা াইল-৪ জায়ােহর আলী, টা াইল-৫ নজ ল ইসলাম খান, জামালপুর-নূ ল হক জংগী,
শরপরু-২  আকমল  হােসন,  ময়মনিসংহ-৭  শওকত  আলী  অ াডেভােকট,  ময়মনিসংহ-৮  আব ল  গফরু

অ াডেভােকট, মু ীগ -২ িড এস এম ইসলাম, মু ীগ -৪ সরদার শাহাবু ীন আহেমদ, ঢাকা-৬ মা. ফা ক,
ঢাকা-৭ িলয়াকত হােসন, নরিসংদী-ছরওয়ার হােসন খান, নারায়ণগ -৪ কামাল আহেমদ, নামগ -৪ এ
বাবলু িরেবেরা, হিবগ -৩ সয়দ এবা ল হাসান, িম া-২ আ. লিতফ িসকদার, িম া-৪ খা কার আব ল
মা ান, িম া-৫ আ. ছা ার ভূয়া, িম া-৬ খা কার আব ল মা ান, চাঁদপুর-২ হােসম কাজী, চাদঁপরু-৫
কেনল  শাহজাহান,  নায়াখালী-১  মাহা দ  আব জ  জােহর  চৗধরুী,  নায়াখালী-২  মাহা দ  ফা ক,
নায়াখালী-৩  এ  িব  এম  আেনায়ার  হােসন  অ াডেভােকট,  ল ীপরু-৩  আব স  ছা ার  অ াডেভােকট,

চ াম-৮ িনজামলু আিমন, চ াম-৯ এস ক খাদা, চ াম-১০ িনজামলু আিমন, চ াম-১৩ আবু সয়দ।

স ম সংসদ িনবাচেন ৫৪ াথী : ১৯৯৬ সােলর ১২ জনু অ ি ত স ম জাতীয় সংসদ িনবাচেন ীডম পািটর
াথী িহেসেব অংশ িনেয়িছেলন ৫৪ জন। এর মেধ  িঝনাইদহ-২ আসেনর াথী িছেলন অ াডেভােকট মা.

আেনায়া ল  কিরম  (র টু),  চয়ুাডা া-১  বজললু  দা,  ি য়া-৩  অ াডেভােকট  িলয়াকত  আলী,  ি য়া-২
খ কার িসরাজুল ইসলাম, পাবনা-৫ মা. আিম ল ইসলাম তালকুদার, মেহরপুর-২ বজলরু দা, পাবনা-১
শখ মা.  আব ল আিজজ অ াডেভােকট,  িসরাজগ -২ মা.  আিজজরু  রহমান  সওদাগর,  নােটার-২  মা.

আিম ল ইসলাম সরকার,  রাজশাহী-৪ সয়দ আলী হাসান,  রাজশাহী-২ মা. আবু মা দ,  নওগাঁ-৩ মা.
হা র রিশদ, চাঁপাইনবাবগ -১ মা. খােদমুল ইসলাম, ব ড়া-৬ এম এল আলম, ব ড়া-৪ অ াডেভােকট
মা. সাই ল ইসলাম তালকুদার, গাইবা া-৫ মা. কামাল পাশা বাদশা, িড় াম-৪ মাওলা এ িব এম মই ল

ইসলাম, রংপুর-৫ মা. মুিজবুর রহমান সরকার, রংপরু-৩ মা. ফয়জরু রহমান িমঠ,ু প গড়-১ মা. খাজা
নািজমুি ন জায়াদার, চ াম-১৩ আলী জাবােয়র, নায়াখালী-৬ জামাল উি ন, িম া-৬ আব র রশীদ
খ কার,  া ণবািড়য়া-৫  নূ ল  আিমন,  িসেলট-৩  ফয়জলু  আলম  বাবুল,  রাজবাড়ী-১  ওিলউর  রহমান,
নরিসংদী-৫ ই াহীম মৃধা, নরিসংদী-২ হািববরু রহমান খান, নরিসংদী-১ মা ফা কামাল আহেমদ, গাজীপুর-৩
মিতউর রহমান, ঢাকা-৯ এ এস এম জামাল উি ন, ঢাকা-৭ আনছার িশকদার, ঢাকা-৬ িসরাজলু হক গারা,
ঢাকা-৫ ফখ ল আহসান  রানা,  ময়মনিসংহ-৯ আিমন উি ন,  ময়মনিসংহ-৮ আবলু গফরু  অ াডেভােকট,
শরপরু-১ জবুাই ল ইসলাম,  টা াইল-৮ এ বােছদ (বা )ু,  বিরশাল-িপেরাজপুর (১৩২) এম এ রা াক,

িপেরাজপুর-১ ইমদা ল কিবর (িমলু), িপেরাজপুর-২ এস এম মিজবুর রহমান, ঝালকািঠ-১ সাহরাব হােসন,
বিরশাল-৫  এ  হা ান  চৗধরুী,  ভালা-২  মাহা দ  সালা  উি ন  তালকুদার,  পটয়ুাখালী-৩  অ াডেভােকট
আফজাল  হােসন,  সাত ীরা-২  এ  িব  এম  সদ ল  উ া  অ াডেভােকট,  সাত ীরা-৩  মিতয়ার  রহমান,
সাত ীরা-১ এস এম জালাল উ ীন, বােগরহাট-৪ মিন ামান খান, বােগরহাট-২ এস এম আব ল মা ান।

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