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(েশরপুর-ধুনট) আসেন বত র্মান সংসদ সদে র িত িত িছল aেনক। eর মে  uে খেযাগয্ হেলা ধুনট-
েশরপুেরর মাঝ িদেয় বহমান বা ালী নদীর ঝাঝর ঘােট েসতু িনম র্াণ, যমুনা নদীর ভাঙন েরােধ ায়ী ব া, 
ভাঙেন বা হারা পিরবােরর পুনব র্াসন, েশরপুর-ধুনট uপেজলায় ে িডয়াম িনম র্াণ, ধুনট uপেজলার মথুরাপুর 
iuিনয়েনর ামগািত-িহজুলী রা া পাকাকরণ, বাঁশ o টুিপ িশ েক সমৃ  করার জ  য় েক  করা, েবকারেদর 
কম র্সং ান সৃি । e ছাড়া eলাকােক স াস o মাদকমু  করা িছল a তম িত িত। আiন-শৃ লা িকছুটা 
িনয় েণ থাকেলo eলাকািট মাদকমু  করা যায়িন। e ছাড়া a  েকােনা িত িত আজ পয র্  পূরণ হয়িন। 
বগুড়া-7 (সদর) সংসদীয় eলাকার বগুড়া েপৗরসভােক িসিট করেপােরশন েঘাষণা, সরকাির আিজজুল হক 
কেলজেক িবশব্িব ালেয় রূপা র, িসরাজগ -বগুড়া েরলপথ িনম র্াণ, িব ান o যুি  িবশব্িব ালয় াপন, 
িবমানব র িনম র্াণ o িদব্তীয় িবিসক িশ নগরী াপেনর uে াগ 21 বছেরo বা বায়ন হয়িন। বগুড়া-8 (গাবতলী-
শাহজাহানপুর) eলাকায় িনব র্াচনী িত িতর মে  িছল গাবতলী o দুগ র্াহাটা সড়কিট চলাচেলর uপেযাগী কের 
েতালা, গাবতলীেত গয্াস সংেযাগ িনেয় যাoয়া, গাবতলী পাiলট u  িব ালয় সরকাির করা, নতুন uপেজলা 
িহেসেব শাহজাহানপুের সরকাির সব কায র্ালয় াপন। eসব িত িতর েকােনাটাi পূরণ হয়িন। বগুড়া নাগিরক 
কিমিটর সদ সিচব o বগুড়া িথেয়টােরর সাধারণ স াদক েতৗিফক হাসান ময়না কােলর ক েক বেলন, ‘আিম 
িনেজ মুি যুে র আদেশ র্ িবশব্াসী। তেব তার মােন ei নয় েয েযটা হয়িন েসটােক হেয়েছ বলব। আসেল বগুড়ার 
u য়ন িনেয় আমরা হতাশ। বগুড়া িবeনিপর ঘাঁিট হoয়ার কারেণ eখােন মানুষেক েবাঝােত হেব েয আoয়ামী 
লীগo কাজ কের। u য়েন তারাo সমব েন িবশব্াসী। িক  কৃতপে  তা হয়িন।’ িতিন মেন কেরন, বগুড়ায় 
েযাগয্ েনতৃেতব্র aভাব রেয়েছ। িনজ েজলার জ  কাজ আদায় করেত থ র্ হে ন তাঁরা। 

ei নাগিরক েনতা বেলন, ‘বগুড়ায় সাং িতক a ন u ীিবত হয়িন, eমনিক মুি যে র ভা য র্গুেলারo েবহাল 
aব া। বগুড়াবাসীর eকিট দািব িছল িবজয়  করার। e ছাড়া ফুটবল েখলার মাঠ o eকিট সরকাির লo িছল 
জরুির।’ বগুড়া-2 আসেন আেগরবারo সংসদ সদ  িছেলন সরকারদলীয় আ ল মা ান। eবারo িতিন সংসদ 
সদ । িত িত পূরণ সে  আ ল মা ান কােলর ক েক বেলন, ei আসেন িত িতর েবিশ u য়ন 
হেয়েছ। ধানম ী েশখ হািসনার u য়ন ধের রাখেত সা মত েচ া চািলেয় িনব র্াচনী িত িতর ায় েবিশর 
ভাগi পূরণ করেত েপেরিছ। eখন আেরা িকছু েমগা ক  হােত েনoয়া হেয়েছ। eগুেলার কেয়কিট দরপ  
ি য়া চূড়া  পয র্ােয় রেয়েছ। a  িত িতগুেলাo পয র্ায় েম বা বায়ন করা হেব। েজলা জাতীয় পািট র্র 

সভাপিত শিরফুল iসলাম িজ াহ দশম সংসেদ বগুড়া-3 আসেনর সদ  িছেলন। eবারo িতিন oi আসেনর 
সংসদ সদ । িজ াহ কােলর ক েক বেলন, ‘আমরা সা মেতা েচ া করিছ। িক  aেনক সময় পিরক না মেতা 
সব হয় না।’ বগুড়া-7 (সদর) আসেন আেগরবার সংসদ সদ  িছেলন জাতীয় পািট র্র েমা. নুরুল iসলাম oমর। 
বত র্মান সংসেদ আসনিট িবeনিপর দখেল। জানেত চাiেল নুরুল iসলাম oমর কােলর ক েক বেলন, 
গতানুগিতক u য়েনর বাiের সরকােরর আ হ েদখা যায়িন। েস কারেণ বগুড়ার মূল u য়ন পিরক নাগুেলা 
বা বায়ন স ব হয়িন। a িদেক e আসেনর বত র্মান সংসদ সদ  িজ eম িসরাজ বেলন, ‘আিম নতুন সংসদ 
সদ । পয র্ায় েম আিম সব u য়ন পিরক না বা বায়ন করেত চাi। িক  e ে ে  সরকােরর সাহা  দরকার।’ 

 


