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িনজ eলাকােতi িতেরােধর মুেখ খুিন রশীদ  
ীডম পািট র্র েসi েনতােদর েকu আoয়ামী লীগ েকu a  দেল 

িবেশষ িতেবদন  

ব ব র খুিন রশীেদর বািড় কুিম ার চাি নায়। পািট র্র a তম িত াতা হoয়ায় রশীেদর eলাকা চাি নায় ীডম পািট র্র eকিট 
াটফম র্ গেড় েতালার েচ া কের। 2৯99 সােলর জাতীয় িনব র্াচেন রশীেদর ভাi খ কার আবদুল মা ান কুিম া-7 (চাি না) আসেন 

eমিপ িনব র্ািচত হেয়িছেলন। eরপরo কুিম ায় ীডম পািট র্ দাঁড়ােত পােরিন। ীডম পািট র্র সশ  কম রা কুিম াবাসীর 
িতেরােধর  মুেখ পেড়েছ বার বার। আর কুিম ার েয ি েদর িনেয় ীডম পািট র্ গেড় েতালা হেয়িছল তােদর aেনেকi রাজৈনিতক 

েভাল পাে  েফেলেছন। eেদর েকu শাসক দল আoয়ামী লীেগ, আবার েকu িবeনিপ িকংবা eলিডিপেত।  েজলা ীডম পািট র্র 
সােবক েকাষা  eবং চাি না েপৗরসভার সােবক েপৗর েময়র আবদুল মা ান সরকার বত র্মােন eলিডিপ েনতা। েজলা ীড়া 
পিরষেদরo aেনক গুরুতব্পূণ র্ পদ বািগেয় িনেয়েছন তােদর েকu েকu। 

aনুস ােন জানা যায়, কুিম ায় আoয়ামী লীগ েনতারা বার বার িতেরাধ গেড় তুেলিছেলন ব ব র খুিন ফারুক-রশীেদর ীডম 
পািট র্র িবরুে । eরপরo তারা ঘুেরিফের ঘাঁিট করার েচ া চািলেয়েছ। সব র্েশষ 2৯৯7 সােলর িনব র্াচেন আoয়ামী লীগ েনতা আ ক ম 
বাহাuি ন বাহােরর (বত র্মােন eমিপ) েনতৃেতব্ েয িতেরাধ গেড় েতালা হেয়িছল, eরপর কুিম ায় আর ীডম পািট র্র েকােনা aি তব্ 
খুেঁজ পাoয়া যায়িন।  েযাগােযাগ করা হেল কুিম ার সদেরর eমিপ আ ক ম বাহাuি ন বাহার জানান, ’৯7 সােলর িনব র্াচেন 
ব ব ক া চাি না আসেনর িনব র্াচেনর দািয়তব্ েদন। েসিদন েন ী আমােক বেলিছেলন, েতামােক eবার মেনানয়ন েদoয়া হেলা না। 
তুিম চাি নােত আoয়ামী লীগ াথ র জ  কাজ করেব। কারণ েসখােন খুিন রশীদ েভাট করেছ। আমরা খুিন রশীদেক িচরতের 
uে দ কেরিছলাম। eরপর েথেক ীডম পািট র্ আর মাথা তুেল দাঁড়ােত পােরিন। িতিন বেলন, eর আেগ সামিরক সরকার আমেল 
কুিম া শহের তােক িতহত কেরিছলাম। তৎকালীন ছা লীগ েনতা আরফানুল হক িরফাত েসi মামলায় আসািম হেয়িছেলন। 

েখাঁজ িনেয় জানা েগেছ, 2৯9৯ সােল কুিম া নগরীেত বত র্মান সংসদ সদ  আ ক ম বাহাuি ন বাহার o বীণ আoয়ামী লীগ েনতা 
a  আফজল খান ীডম পািট র্র েনতােদর িতহত কেরিছেলন। নগরীর ীডম পািট র্র aিফস েভেঙ িদেয়িছেলন। সূ  জানায়, 
’99, ’৯2, ’৯7 o 3119 সােলর িনব র্াচেন েজলার িবিভ  আসেন ীডম পািট র্ সংসদ িনব র্াচন কের। তেব তারা েকu মারা েগেছ, 
েকu গা-ঢাকা িদেয়েছ। কুিম া-4 আসন মুরাদনগর েথেক ীডম পািট র্র িনব র্াচন কের িদব্তীয় হেয়িছেলন আহেমদ িমজর্া খিবর। eখন 
িতিন ঢাকায় aসু  aব ায় িদন কাটাে ন। খ কার আবদুল মা ান eখন ঢাকায় আেছন বেল জানা েগেছ। 

চাি নার বািস া কুিম া u র েজলা আoয়ামী লীেগর সাংগঠিনক স াদক aয্াডেভােকট মিহuি ন আহেমদ আলম জানান, ীডম 
পািট র্র চাি না uপেজলা েকা-aিড র্েনটর িছেলন সােবক েপৗর েময়র আবদুল মা ান সরকার। e ছাড়া uপেজলার সােবক ভাiস 
েচয়ার ান েমাসেলহuি ন, সােবক কাuি লর আবদুল জিলল o রিমজ uি ন েচয়ার ানসহ আরo aেনেক ীডম পািট র্র সে  
জিড়ত িছেলন। তােদর মে  রিমজ uি ন িবeনিপেত eবং a রা আoয়ামী লীেগর রাজনীিতর সে  জিড়ত। িবগত সংসদ িনব র্াচেন 
েনৗকা তীক েঠকােত ীডম পািট র্ েথেক পুনব র্ািসত eসব েনতােক বহার করা হেয়েছ। ভাঙচুর করা হেয়েছ চাি না uপেজলার 
মিহচাiল বাজাের েনৗকা তীেকর কায র্ালয়। 

aয্াডেভােকট মিহuি ন আহেমদ আলম আরo জানান, ব ব র খুিন কেন র্ল রশীদেক ধের eেন তার সাজা কায র্কর করা েহাক। তেব 
চাি নার কল  কেন র্ল রশীদেক চাি নার মািটেত দাফন করেত েদoয়া হেব না। 

কুিম া দি ণ েজলা আoয়ামী লীেগর সাংগঠিনক স াদক জাহা ীর আলম রতন বেলন, জিসম uি ন oরেফ কা  জিসম নােম 
eকজনেক ীডম পািট র্ করেত েদেখিছ। েস বত র্মােন িবeনিপর রাজনীিত করেছ। কুিম া েমাগলটুলী eলাকায় হাi েলর িবপরীেত 
েদাতলায় ীডম পািট র্র aিফস িছল। ৯1 দশেক দি ণ েজলা আoয়ামী লীেগর সােবক যু  আহব্ায়ক a  আফজল খােনর েনতৃেতব্ 
aিফসিট ভাঙা হয়। a  আফজল খান বেলন, 2৯9৯ সাল হেব। েসিদন িছল 26 আগ  ব ব র শাহাদাতবািষ র্কী। েজলা 
aিফেস রা ার আেয়াজন হয়। শুেনিছ কুিম া চকবাজাের আমােদর aিফস ভাঙচুর করা হেয়েছ। আিম েগেট eেল কেয়কজন পুিলশ 
সদ  বাধা েদন। েযন বাiের িগেয় গ-েগাল না কির। তােদর সিরেয় িদেয় আরo কেয়কজন েনতা-কম  িনেয় হাঁটা শুরু কির। 



কাি রপাড় মসিজেদর কােছ eেল আমােদর সামেন কেয়কিট ককেটল িবে ারণ করা হয়। আমরা থািমিন। েমাগলটুলী িগেয় ীডম 
পািট র্র aিফস ভাঙচুর কের তােদর েলাকজনেদর তািড়েয় িদi। কুিম া েজলা ীডম পািট র্র সােবক েকা-aিড র্েনটর aয্াডেভােকট 
নিজর আহেমদ মনু বেলন, ’98 সােল কুিম া েজলা ীডম পািট র্র কিমিট গিঠত হয়। থম েকা-aিড র্েনটর িছেলন সুয়াগাজী eলাকার 
শমেসর হায়দার জাহা ীর। পরবত েত িতিন দািয়তব্ েনন। েজলায় যারা ei দল কেরেছ তারা পের িনি য় হেয় েগেছ। ’৯2 সােলর 
পর কুিম ায় েকােনা ীডম পািট র্ িছল না। কাuি ল কের দল েছেড় িদেয় চেল eেসিছ। তেব চাি নার ীডম পািট র্র েনতারা eখন 
আoয়ামী লীগ o িবeনিপেত আ য় িনেয়েছ। 

( িতেবদনিট ƣতিরেত সহায়তা কেরেছন : িমজর্া েমেহদী তমাল, সাখাoয়াত কাoসার, েগালাম রাবব্ানী, মাহবুব মমতাজী o 
মিহuি ন েমা া) 

 


