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রংপুর-3 আসেন দলীয় pাথর্ী েঘাষণা কেরেছ বড় িতন রাজৈনিতক দল আoয়ামী লীগ, িবeনিপ o জাতীয়
পািটর্ ।  েনৗকা  িনেয়  লড়েবন  েমা.  েরজাuল  কিরম  রাজ।ু  িতিন  রংপুর  েজলা  আoয়ামী  লীগ  সাধারণ
সmাদক। ধােনর শীেষ লড়েবন িরটা রহমান। মেনানয়ন পাoয়ার পর িতিন তার দল িপপলস পািটর্  aব
বাংলােদশ িবলুp কের িবeনিপেত eকীভূত হেয়েছন। জাতীয় পািটর্ র e ঘাঁিটেত লা ল িনেয় লড়েবন দেলর
pয়াত েচয়ারময্ান েসiন মুহmদ eরশােদর েছেল রাহগীর আল মািহ সাদ eরশাদ। মেনানয়ন েপেয় দলীয়
েনতাকমর্ীেদর সে  দফায় দফায় ৈবঠক করেছন pাথর্ীরা।
জাতীয় পািটর্ র েচয়ারময্ান eরশােদর মতুৃয্েত আসনিট শনূয্ হয়। 5 aেkাবর েভাটgহণ হেব। মেনানয়নপt
জমা 9 েসেpmর, বাছাi 11 েসেpmর, মেনানয়নপt pতয্াহােরর েশষ িদন 16 েসেpmর। শিনবার রােত
গণভবেন  আoয়ামী  লীেগর  সংসদীয়  o  sানীয়  সরকার  মেনানয়ন  েবােডর্ র  েযৗথসভায়  েমা.  েরজাuল
কিরম রাজেুক pাথর্ী েঘাষণা করা হয়। তেব মেনানয়নpতয্াশী িছেলন 16 জন। রাজেুক মেনানয়ন িদেলo
েশষ  পযর্n  রাজৈনিতক  সমেঝাতায়  িতিন  েনৗকার  pাথর্ী  িহেসেব  মােঠ  থাকেবন  না  বেল  ন  রেয়েছ।
pািথর্তা  pতয্াহার  কের  িতিন  জাতীয়  পািটর্ েক  সমথর্ন  িদেত  পােরন  eরকম  আভাস  িদেয়েছন  আoয়ামী

  যুগাnর িরেপাটর্
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লীেগর রংপুর মহানগর কিমিটর eক  শীষর্ েনতা। রংপুর মহানগর কিমিটর সভাপিত সািফuর রহমান
সিফ e ধরেনর বkবয্েক জব বেল aখয্ািয়ত কের বেলেছন, eখন পযর্n দেলর pাথর্ী রাজ।ু আমরা eখন
েভােটর psিত িনিc। সব িকছুi িনভর্ র করেছ েকndীয় িনেদর্শনার oপর। আেগ বলা মশুিকল। রাজৈনিতক
সমেঝাতা হেত পাের। েসটা রাজৈনিতকভােব িসdাn হেব।
eিদেক  নানা  আেলাচনার  পর  জাতীয়  পািটর্ র  মহাসিচব  মিশuর  রহমান  রা া  েরাববার  pাথর্ী  িহেসেব
সােবক রা পিত eরশােদর েছেল রাহগীর আল মািহ সাদ eরশােদর নাম েঘাষণা কেরন। জাতীয় পািটর্ র
দগুর্ িহেসেব পিরিচিত রংপুর-3 আসেন জাতীয় পািটর্ র pাথর্ী েক হেবন, তা িনেয় দলিটর মেধয্ আেলাচনা
চলিছল। eরশাদপুt রাহগীর আল মািহ সাদ eরশাদসহ 5 জন দলীয় মেনানয়ন েচেয়েছন। বািক মেনানয়ন
pতয্াশীরা  হেcন-  eরশােদর  ভাগিন  (েমিরনা  রহমােনর  েমেয়)  েমেহেজবনু  েনছা  টুmা,  রংপুর  েজলা
জাতীয় পািটর্ র সাধারণ সmাদক eসeম ফখর-uজ-জামান o রংপুর মহানগর জাতীয় পািটর্ র সাধারণ
সmাদক eসeম iয়ািসর, েজলা জাতীয় পািটর্ র যুg সmাদক আবদরু রাjাক। তেব শিনবার রােত রoশন
o কােদরপnীরা eকিtত হেয় সুরাহা কেরন। সমাধান সূt হল- িজeম কােদর দেলর েচয়ারময্ান থাকেবন
আর রoশন eরশাদ হেবন িবেরাধীদলীয় েনতা। জাতীয় পািটর্ র মহাসিচব মিশuর রহমান রা া e েঘাষণা
েদন। eরপরi িতিন রংপুর-3 আসেন pাথর্ীর নাম েঘাষণা কেরন। e আসেন িরটা রহমানেক মেনানয়ন
িদেয়েছ িবeনিপ।
েরাববার নয়াপlেন দেলর েকndীয় কাযর্ালেয় সাংবািদকেদর কােছ দলিটর িসিনয়র যুg মহাসিচব ল
কিবর িরজভী eকথা জানান। িরটা রহমান িপপলস পািটর্  aব বাংলােদেশর (িপিপিব) pধান িছেলন। e
দলিট 20 দলীয় েজােটর শিরকo িছল। েজাট েথেক মেনানয়ন পাoয়ার পর েরাববারi িনজ দল িবলpু কের
িবeনিপেত eকীভূত হেয়েছ িরটার িপিপিব। িবeনিপর pাথর্ী িহেসেবi রংপুর-3 আসেন uপিনবর্াচেন aংশ
েনেবন  িতিন।  eকাদশ  জাতীয়  সংসদ  িনবর্াচেন  েজােটর  পk  েথেক  e  আসেন  িরটােক  মেনানয়ন  েদয়া
হেয়িছল। িরটা িবeনিপর pিত াকালীন সদসয্ o সােবক মntী মিশuর রহমান যাদ ুিময়ার েমেয়।
েরাববার িবeনিপর িসিনয়র যুg-মহাসিচব ল কিবর িরজভী eক িববৃিতেত বেলেছন, িরটা রহমােনর
েনতৃেt  িপিপিব  িবলpু  কের  িবeনিপর  সে  eকীভূত  হoয়ার  িসdাn  িনেয়েছ।  তােদর  e  িসdাnেক
aিভনnন জািনেয়েছ িবeনিপ। িরটা রহমােনর েনতৃেt িপপলস পািটর্ র েনতাকমর্ীরা িবeনিপেত েযাগ িদেয়
দলেক আরo সুসংগিঠত o শিkশালী করেব বেল িবeনিপর pতয্াশা।
e pসে  জানেত চাiেল িরটা রহমান যুগাnরেক বেলন, েরাববার সকােল আমরা দলীয় েনতারা ৈবঠক
কেরিছ।  েসখােন  সবাi  িবeনিপেত  eকীভূত  হoয়ার  পেk  ঐকমেতয্  েপৗঁেছন।  দলীয়  িসdােni  আমরা
িবeনিপেত eকীভূত হেয়িছ। eখন িবeনিপর pাথর্ী িহেসেবi আিম রংপুের ধােনর শীষ িনেয় লড়াi করব।
eিদেক লশান কাযর্ালেয় শিনবার রােত দেলর মেনানয়ন েবাডর্  সmাবয্ pাথর্ীেদর সাkাৎকার েনয়। pাথর্ী
িহেসেব  সদয্ pয়াত  মহানগর সভাপিত  েমাজাফফর  েহােসেনর stী  সুিফয়া  েহােসন, রংপুর  মহানগর  সহ-
সভাপিত  কাoসার  জামান  বাবলা,  মহানগর  সাধারণ  সmাদক  শিহদলু  iসলাম  িমজ,ু  েজলা  সাধারণ
সmাদক রiসuিdন o িপিপিব েচয়ারময্ান িরটা রহমান সাkাৎকার েদন। ৈবঠেক pাথর্ী চূড়াn করা িনেয়
েনতােদর মেধয্ মতপাথর্কয্ েদখা যায়। কেয়ক েনতা িরটা রহমানেক pাথর্ী না েদয়ার পেk aবsান েনন।
তেব েকu েকu তার পk িনেয় কথা বেলন, িরটা রহমান sানীয়ভােব ততটা সিkয় না হেলo জাতীয়ভােব
তার  পিরবােরর  পিরিচিত  আেছ।  তাছাড়া  গত  িনবর্াচেন  নানা  aিনয়েমর  পরo  িতিন  ভােলা  েভাট
েপেয়েছন। িবeনিপপnী কেয়কজন বুিdজীবীo িরটা রহমােনর পেk aবsান েনন বেল জানা েগেছ।
িরটােক pাথর্ী করা pসে  জানেত চাiেল রংপুর মহানগর কিমিটর সাধারণ সmাদক শিহদলু iসলাম িমজু
বেলন,  আমরা  যারা  তৃণমূেল  রাজনীিত  কির  তারা  বতর্ মান  সরকােরর  আমেল  েজল-জলুুম  েভাগ  কের
দলিটর aিst িটিকেয় রাখিছ। তােদর মেধয্ আিমসহ anত 5 জন িছলাম মেনানয়ন pতয্াশী। তা uেপkা
কের  িরটা  রহমানেক  মেনানয়ন  েদয়ায়  আমরা  হতাশ-kুb।  েভােটর  বােk  eর  pভাব  পড়েব।  িরটা
রহমােনর  পািরবািরক aতীত িনেয় নানা সমােলাচনা  রেয়েছ বেল  aিভেযাগ কেরন  েনতাকমর্ীরা। তার
sামী  পলাতক  েমজর  (aব.)  খায় jামান  15  আগs  সপিরবাের  ব বnু  eবং  3  নেভmর  কারাগাের
জাতীয় চার েনতা হতয্া মামলার আসািম। যা িনবর্াচেন pভাব পড়েত পাের।
12  জেনর  মেনানয়নপt সংgহ  :  রংপুর  বুয্েরা  জানায়,  রংপুর  আ িলক  িনবর্াচন  কমর্কতর্ া  o  রংপুর-3
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আসেনর  uপিনবর্াচেনর  িরটািনর্ং  কমর্কতর্ া  িজeম  সাহাতাব  uিdন  জানান,  েরাববার  পযর্n  12  জন
মেনানয়ন ফরম সংgহ কেরেছন। eরা হেলন- জাতীয় পািটর্ র eসeম ফখর-uজ-জামান জাহা ীর, রাহগীর
আল  মাহী  সাদ  eরশাদ,  eসeম  iয়ািসর,  sতnt  আিসফ  শাহিরয়ার,  আoয়ামী  লীেগর  aয্াডেভােকট
েরজাuল কিরম রাজ,ু আবদলু মিজদ, িবeনিপর কাoছার জামান বাবলা, িবশ দলীয় েজাট pাথর্ী িপপলস
পািটর্ র  িরটা  রহমান,  eনিপিপর  শিফuল  আলম,  েখলাফত  মজিলেশর  েতৗিহদরু  রহমান  ম ল  রাজ,ু
গণ েnর েমাহাmদ শহীদlুাহ।
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