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ক্ষমা পেলেন পনৌকাবিল াধী ১৯২ পনতা 

 

প্রধানমন্ত্রী পেখ হাবিনা পনৌকাবিল াধী ১৯২ পনতালক ক্ষমা কল লেন। আওয়ামী েীলে  পনতা হওয়া  ে ও এই পনতা া িাম্প্রবতক 

িমলয় অনুবিত উেলেো বনি বাচলন পনৌকা প্রতীলক  প্রার্থী  বিরুলে বিলরাহ কল বেলেন। অিশ্য েতব িালেলক্ষ তালে  পেষিাল   মলতা 

ক্ষমা ক া হলয়লে। একই িলে ভবিষ্যলত িংেঠনবিল াধী পকালনা কম বকালে েবিত হলে তা ক্ষমা  অল াগ্য িলে েণ্য ক া  কর্থাও 

তালে  োবনলয় পেওয়া হলয়লে। এ  ফলে ক্ষমাপ্রাপ্ত পনতা া আওয়ামী েীলে  তৃণমূে ে বালয়  িলেেন কা বক্রলম অংে বনলত 

ো লিন। এমনবক পনতা বনি বাচলন ও সুল াে োলিন। 

আোমী ২০-২১ বিলিম্ব  ঐবতহাবিক পিাহ াওয়ােী উদ্যালন অনুলিয় েলে  ২১তম োতীয় কাউবিেলক পকন্দ্র কল  িতবমালন 

িাংেঠবনক পেো ও উেলেো ে বালয় িলেেন চেলে। তলি উেলেো বনি বাচলন েলে  বিলরাহী প্রার্থীলে  ওই িলেেন কা বক্রলম 

 াখা  হয়বন িলে কলয়কেন নীবতবনধ বা ক পনতা িমকােলক োবনলয়লেন। এমনবক বিলরাহী পনতা া িংেঠলন  পকালনা ে বালয়  পনতা 

বনি বাচলন  সুল ােও োল ন না। এ ই মলে কলয়কটি উেলেো োখা  িলেেলন তা া িভােবত ও িাধা ণ িম্পােক েলে প্রার্থী হলত 

োল নবন। 

তলি প্রধানমন্ত্রী  ক্ষমা োওয়া  ে  পর্থলক ওই পনতা া পেো-উেলেোিহ তৃণমূে ে বালয়  িলেেন কা বক্রলম অংে বনলত ো লেন। 

প্রধান দুই িাংেঠবনক েে িভােবত ও িাধা ণ িম্পােকিহ বিবভন্ন েে-েেবিলত র্থাকা  সুল াে োল ন। েলে  িাধা ণ িম্পােক ও 

পিতুমন্ত্রী ওিায়দুে কালে  েত ২১ অলটাি  বিলরাহী পনতালে  কালে োঠালনা বচঠিলত িলেলেন, ভবিষ্যলত িংেঠলন  স্বার্থ ব েব েবি 

কা বক্রম ও িাংেঠবনক শৃঙ্খো ভে না ক া  েলতব তালে  ক্ষমা ক া হলয়লে। এ  ে  পর্থলকই তা া িাংেঠবনক সুল াে-সুবিধা 

োল ন। 

উেলেো বনি বাচলন বিলরাহীলে  মলে ১২৬ েন পচয়া ম্যান েলে বনি বাবচত হলয়লেন। এই পচয়া ম্যান ািহ ওই বনি বাচলন আওয়ামী 

েীে মলনানীত প্রার্থী  বিরুলে প্রবতদ্ববিতা  অবভল ালে েেীয় েঠনতলন্ত্র  ৪৭(ক) ধা া অনু ায়ী বিলরাহী প্রার্থীলে  কা ণ েে বালনা  

বচঠি পেওয়া হয়। তালে  মলে ১৯২ েন িংেঠনবিল াধী কম বকালে  কর্থা স্বীকা  কল  আওয়ামী েীে িভােবত পেখ হাবিনা  কালে 

ক্ষমা পচলয় বচঠি বেলয়লেন। একই িলে তা া ভবিষ্যলত িংেঠলন  েঠনতন্ত্র, নীবত ও আেে ব েব েবি পকালনা কা বক্রলম িম্পৃক্ত না 

হওয়া  অেীকা  কল লেন। 

প্রধানমন্ত্রী  ক্ষমাপ্রাপ্ত আওয়ামী েীে পনতালে  মলে  লয়লেন- েয়পু হালে  আলেেপু  উেলেো  িহিভােবত আিদুি িাোম 

আকন্দ, নওোঁ  িাোহা  উেলেো  িাধা ণ িম্পােক োহোহান পহালিন মেে, নালোল   বিংিা উেলেো  িেস্য আলেে আেী 

ি ো , িিাইগ্রাম উেলেো  যুগ্ম িাধা ণ িম্পােক পমায়ালেম পহালিন িািলু,  ােোহী পেো  িহিভােবত আিদুে মবেে 

ি ো , চাঁোইনিািেলে  নালচাে উেলেো  িহিভােবত িামশুে আেম, িেস্য আবু প ো পমাস্তফা কামাে োমীম, োিনা পেো  

িহিভােবত আিদুে হাবমে, িেস্য তানভী  ইিোম, ইে াত আেী, চােলমাহ  পেৌ িভা  িাধা ণ িম্পােক বমেবা আবু হায়াত 

পমাহােে কামাে জুলয়ে, চােলমাহ  উেলেো  িভােবত আিদুে আেীম, আেঘব য়া উেলেো  প্রার্থবমক িেস্য তানভী  ইিোম, 

ঈশ্ব েী উেলেো  িাধা ণ িম্পােক পমাকলেছু   হমান বমন্টু, ফব েপু  উেলেো  িেস্য পোোম পহালিন পোোে, েঞ্চেলি  

পেিীেে উেলেো  িাংেঠবনক িম্পােক হারুন-অ - েীে হারুন, িেস্য আিদুে মালেক বচেবত, েব মে পে ি কা , মকলেছু  

 হমান পহোে, ঠাকু োঁওলয়  হব পু  উেলেো  িেস্য এ পক এম োমীম পফ লেৌি েে , িাবেয়ািােী উেলেো  িহিভােবত 

েবফকুে ইিোম, িাবেয়ািােী উেলেো যুিেীলে  িাধা ণ িম্পােক আেী আিোম জুলয়ে, নীেফামা ী  বকলো েে উেলেো 

যুিেীলে  আহ্বায়ক আবুে কাোম োইেে, েেঢাকা উেলেো যুিেীলে  িালিক িভােবত আিদুে ওয়ালহে িাহাদু , পিামা  

উেলেো  িেস্য আিদু   াোক িসুবনয়া,  ংপু  মহানেল   িহিভােবত িা. পেলোয়া  পহালিন, োইিান্ধা পেো  ত্রাণ ও 

িমােকল্যাণ বিষয়ক িম্পােক মবতয়া   হমান, িাদুল্যাপু  উেলেো  িভােবত োহ্  ফেলুে হক  ানা, িেস্য আবেো   হমান 

বিএিবে, ফুেেবি উেলেো যুিেীলে  িভােবত হাবিবু   হমান, পেো যুিেীলে  িহিভােবত োহােী  কবি , পোবিন্দেে 

উেলেো  িহিভােবত মুবকতু   হমান  াবফ, পফ লেৌি আেম  াজু, বেনােপু  পেো  িেস্য আবু হালতম, খানিামা উেলেো  

প্রার্থবমক িেস্য িবহদুোমান োহ্ , বি ামপু  উেলেো  িাধা ণ িম্পােক খাইরুে আেম  াজু, কুবিগ্রালম  প ৌমা ী উেলেো  

িেিন্ধু েব ষলে  িভােবত পেখ আিদুল্লাহ,  াবেিপু  উেলেো  িেস্য আকি  পহালিন বহল া, পেো   াবেিপু  উেলেো 

োত্রেীলে  িাধা ণ িম্পােক পমলহেী হািান তাল ক, োেমবন হাে িেল   িালিক োত্রেীে পনতা কামরুোমান সুেন, োেগ্রাম 

উেলেো যুিেীলে  িালিক পকাষােক্ষ ওয়ালেদুে ইিোম োহীন, আবেতমা ী উেলেো  িেস্য ইমরুে কালয়ি ফারুক, 



ঠাকু োঁওলয়  েী েে উেলেো  িেস্য  ালেন্দ্র নার্থ  ায়, পেো কৃষক েীলে  িাংেঠবনক িম্পােক োহব য়া  আেম মুন্না, 

 লোল   বিক োো উেলেো  যুগ্ম িাধা ণ িম্পােক মবনরুে ইিোম, পেো  িেস্য নােমুে ইিোম কােে, পেো  

মুবক্তযুেবিষয়ক িম্পােক কােী  বফকুে ইিোম, পচৌোো উেলেো  িভােবত এি এম হাবিবু   হমান, নওয়াোিা বেল্পাঞ্চে 

শ্রবমক েীলে  িাধা ণ িম্পােক  বিন অবধকা ী, বিনাইেলহ  শেেকূো উেলেো  িভােবত পমাো  ফ পহালিন বেকো , পেো  

উেেপ্ত  িম্পােক োহােী  হুিাইন, চুয়ািাো পেো  যুগ্ম িাধা ণ িম্পােক ব য়াজুে ইিোম পোয়ার্দ্বা , মাগু া পেো  

িাংেঠবনক িম্পােক ও শ্রীপু  উেলেো  িাধা ণ িম্পােক হুমায়ন  বেে মুবহে, মাগু া  শ্রীপু  উেলেো  প্রার্থবমক িেস্য বময়া 

মাহমুদুে েবণ োহীন, পমলহ পুল   োংনী উেলেো যুিেীলে  যুগ্ম িাধা ণ িম্পােক মবেরুে ইিোম, পমলহ পু  পেো কৃষক 

েীলে  িালিক িাধা ণ িম্পােক ওয়াবিম িাোে বেখন, কুবিয়া  পখাকিা পেৌ িভা  িেস্য ও পেৌ  যুিেীলে  আহ্বায়ক আে 

মাসুম পমালে বে োন্ত, কুবিয়া  পেৌেতপু  উেলেো যুিেীলে  িভােবত বুেবুে আহলমে পোলকন পচৌধু ী, নিাইলে  পোহােিা 

উেলেো  িভােবত বেকো  আিদুে হান্নান রুনু, উেলেো  িাধা ণ িম্পােক শিয়ে ফায়জু  আমী  বেটু, পেৌ  যুিেীলে  

িভােবত বিপ্লি পহালিন বিলো, কাবেয়া উেলেো  িভােবত এি এম হারুনা   েীে, খুেনা  ডুমুব য়া উেলেো  িহিভােবত োহ 

পনওয়াে পহালিন পোয়ার্দ্বা , িেস্য োেী এোে আহলমে, পেো উেপ্রচা  িম্পােক েবহদুে ইিোম, কয় া উেলেো  িভােবত 

এি এম েবফকুে ইিোম, িাতক্ষী া  শ্যামনেল   প্রার্থবমক িেস্য বে এম ওিমান েবণ, কোল ায়া উেলেো  িাধা ণ িম্পােক 

আবমনুে ইিোম োল্টু, িে  উেলেো  িভােবত এি এম েওকত পহালিন, আোশুবন উেলেো  িাধা ণ িম্পােক অযািলভালকে 

েহীদুে ইিোম বেন্টু,  লোল   মবন ামপু  উেলেো  িহিভােবত আমোে পহালিন োভলু, চুয়ািাো  েে বনা  পেৌ  েপ্ত  

িম্পােক আে মুনসু  িাবু, আেমিাো উেলেো  িালিক িভােবত আইয়ুি বময়া, েীিননে  উেলেো  িভােবত পোোম মর্ত্তবো, 

েটুয়াখােী িে  উেলেো  িভােবত আবুে কাোম আোে কাোম মৃধা, পেো  িেস্য আবু িক  বিবর্দ্ক, ইবেবনয়া  মবেবু  

 হমান, অযািলভালকে েওকত পহালিন, দুমকী উেলেো  িভােবত োহ্ োহান বিকো , পেৌ  িেস্য মবহউবর্দ্ন আহলেে, েেবমনা 

উেলেো  িহিভােবত আবুে িো  িািলু, ত্রাণ ও িমােকল্যাণ বিষয়ক িম্পােক হাবে আবু িক , বেল ােপু  িে  উেলেো  

িভােবত মবতউ   হমান, পেো োত্রেীলে  িালিক িভােবত মাকসুদুে ইিোম, নাবে পু  উেলেো  োত্রেীলে  িালিক িাধা ণ 

িম্পােক বেপ্তীে হাওোো , পনিা ািাে উেলেো  িেস্য আিদুে হক, মঠিাবিয়া উেলেো  িেস্য ব য়াে আহলমে, িব োলে  

উবে পু  উেলেো  িহিভােবত হাবফজু   হমান ইকিাে, পভাো পেো  িেস্য পমাো ফ পহালিন দুোে, পভাো  োেলমাহন 

উেলেো  িালিক িভােবত নেরুে ইিোম, ি গুনা  োর্থ ঘাো উেলেো  যুগ্ম িাধা ণ িম্পােক পমাস্তফা কিী , ি গুনা  

তােতেী উেলেো  িহিভােবত মবনরুোমান বমন্টু, িে  উেলেো োত্রেীলে  িালিক িেস্য মবনরুে ইিোম, আমতেী 

উেলেো  িেস্য পোোম িল ায়া  পফা কান, পেো  িেস্য িামসুবর্দ্ন আহলমে িজু, িােকাঠি পেো  িহিভােবত শিয়ে  াোক 

আেী, িে  উেলেো  িাধা ণ িম্পােক ইবেবনয়া  পমাস্তাবফজু   হমান,  াোপু  উেলেো  িহিভােবত বমেন মাহামুে িাচ্চু, 

কাঁঠাবেয়া উেলেো  িাধা ণ িম্পােক তরুণ বিকো , প্রার্থবমক িেস্য পোোম বকিব য়া বিকো , োোইলে  িািাইে উেলেো  

িভােবত কােী অবেে ইিোম, কাবেহাতী উেলেো  িাধা ণ িম্পােক আনিা  আেী, িখীপু  উেলেো  িেস্য অেক্ষ িাঈে 

আোে, ফব েপু  পেো  বেক্ষাবিষয়ক িম্পােক এম এম োোে উবর্দ্ন আহলেে, নে কান্দা উেলেো  প্রার্থবমক িেস্য কােী 

োহ্  োমান িাবুে, আেফািাো উেলেো  যুগ্ম িাধা ণ িম্পােক এ পক এম োবহদুে হািান োবহে, িে পু  উেলেো  িাধা ণ 

িম্পােক কােী েবফকু   হমান,  ােিািী  িাবেয়াকাবন্দ উেলেো  যুগ্ম িাধা ণ িম্পােক এহিানুে হাবকম িাধন,  ােিািী 

পেো  িন ও েব লিেবিষয়ক িম্পােক এি এম নওয়াি আেী, পেো  প্রার্থবমক িেস্য ইমোদুে হক বিশ্বাি, কালুখােী উেলেো  

প্রার্থবমক িেস্য আেীউোমান টিলো, উেলেো কৃষক েীলে  িাংেঠবনক িম্পােক নূল  আেম বিবর্দ্কী, মাো ীপু  িে  উেলেো 

িেস্য (প্রস্তাবিত) ওিাইদু   হমান খান, মাো ীপুল    াজে  উেলেো  োইকোিা ইউবনয়লন  িেস্য হাবে মহিীন বময়া,  াজে  

উেলেো  প্রার্থবমক িেস্য িেে কীতবনীয়া, ে ীয়তপুল   পোিাই হাে উেলেো  প্রার্থবমক িেস্য ফেলু   হমান ঢােী, মুিীেলে  

শ্রীনে  উেলেো  িেস্য োবক  পহালিন, মুিীেে পেো যুিেীলে  অর্থ ববিষয়ক িম্পােক মবেউ   হমান মামুন, েেীিািী 

উেলেো  িভােবত েেলুে হায়ো  ভুতু, পেৌহেং উেলেো  িাংেঠবনক িম্পােক ফবক  পমাহােে আবু ফয়িাে, পেৌহেং 

উেলেো  িাধা ণ িম্পােক আিদু   বেে বেকো , বিংোই  উেলেো  িেস্য মুেবফকু   হমান হান্নান, োেীপুল   কাবেয়াজক  

উেলেো  িভােবত কামাে উবর্দ্ন বিকো , শ্রীপু  উেলেো  িভােবত োমসুে আেম প্রধান, পেো যুিেীে িেস্য কামরুে হািান 

মেে, বকলো েে িে  উেলেো  প্রার্থবমক িেস্য মাসুে আে-মামুন, বকলো েলে  কটিয়ােী উেলেো  িেিন্ধু েব ষে িভােবত 

োয়ন আেী আকি , উেলেো  িেস্য িা. পমাস্তাকু   হমান, ধূেবেয়া ইউবনয়লন  িাধা ণ িম্পােক আেতাফ পহালিন োহীন, 

বনকেী উেলেো  প্রার্থবমক িেস্য আহিান পমাহােে রুহুে কুদ্দুি ভূঞা, ন বিংেী   ায়পু া উেলেো  িাধা ণ িম্পােক আিদুি 

োলেক, মলনাহ েী উেলেো  িহিভােবত হাবিবু   হমান  ঙ্গু, কৃষ্ণপু  ইউবনয়লন  িেস্য নােমুে হক, বকলো েলে  পহালিনপু  

উেলেো  প্রার্থবমক িেস্য পিালহে বময়া, না ায়ণেলে  পিানা োঁ উেলেো  ভা প্রাপ্ত িাধা ণ িম্পােক মাহফুজু   হমান কাোম, 

ঢাকা  নিািেে উেলেো  িভােবত নাবি  আহলেে বিলু, ধাম াই উেলেো  িভােবত পমাহালর্দ্ি পহালিন, ময়মনবিংলহ  

নান্দাইে উেলেো  িালিক প্রচা  িম্পােক হািান মাহমুে জুলয়ে, পধািাউিা উেলেো যুিেীলে  যুগ্ম আহ্বায়ক পিবভি  ানা 

বচবিম, ভালুকা উেলেো কৃষক েীলে  িহিভােবত আবুে কাোম, উেলেো  প্রার্থবমক িেস্য পমাহােে মবহউবর্দ্ন, বত্রোে 

উেলেো  িেস্য আিদুে মবতন ি কা , ঈশ্ব েে উেলেো  িেস্য িেরুে আেম প্রেীে, পনত্রলকানা পেো  িেস্য মাইনুে হক, 

পূি বধো উেলেো যুিেীলে  িালিক আহ্বায়ক মাসুে আেম তালুকো , োমােপু  পেো  িহিভােবত বেয়াউে হক বেয়া, 

পেওয়ানেে উেলেো  কৃবষবিষয়ক িম্পােক পিাোয়মান পহালিন, সুনামেলে  ধম বোো উেলেো  িভােবত পমাোলেে পহালিন 

প াকন, োমােেে উেলেো  িহিভােবত প োউে কব ম োমীম, পমৌেভীিাোল   কমেেে উেলেো   বহমপু  ইউবনয়লন  



িেস্য ইমবতয়াে আহলমে বুেবুে, িিলেখা উেলেো  িাংেঠবনক িম্পােক পিালয়ি আহেে, পেো  বিজ্ঞান ও প্রযুবক্তবিষয়ক 

িম্পােক বি াে উবর্দ্ন, জুিী উেলেো  প্রার্থবমক িেস্য এম এ পমাবহত ফারুক, উেলেো পস্ব ালিিক েীে আহ্বায়ক বকলো   ায় 

পচৌধু ী মবন, শ্রীমেে উেলেো কৃষক েীলে  িভােবত আফোে হক, কুোউিা উেলেো  যুগ্ম িাধা ণ িম্পােক েবফ আহমে 

িেমান,  ােনে  উেলেো োত্রেীলে  িালিক িভােবত োহোহান খান,  ােনে  উেলেো  িভােবত পমাহােে বমেিালর্দ্াো, 

মুিীিাো  ইউবনয়লন  ভা প্রাপ্ত িভােবত িাবত  বময়া, বিলেলে  পকাম্পানীেে উেলেো  িাধা ণ িম্পােক আপ্তাি আেী কাো 

বময়া, পকাম্পানীেে উেলেো  িাংেঠবনক িম্পােক ইয়াকুি আেী, উেলেো উেলেিা েব ষে িেস্য আিদুে িাবে , েবিম 

ইিোমপু  ইউবনয়লন  িেস্য োমীম আহমে োমীম, হবিেে পেৌ িভা  িাধা ণ িম্পােক পমাতাব রুে ইিোম, হবিেলে  োখাই 

উেলেো  িভােবত মাহফুজুে আেম মাহফুে, পেো  িেস্য  বফক আহলমে, পেো  উেলেিা েব ষে িেস্য আেী আহলমে খান, 

িাবনয়াচং উেলেো  িাধা ণ িম্পােক ইকিাে হুলিন খান, আেবম ীেে উেলেো  প্রার্থবমক িেস্য আোউবর্দ্ন বময়া, নিীেে 

উেলেো যুিেীলে  আহ্বায়ক ফেলুে হক পচৌধু ী পিবেম, পেো  িহিভােবত আিদুে কাবে  পচৌধু ী, চুনারুঘাে উেলেো  িাধা ণ 

িম্পােক আবু তালহ , মাধিপু  উেলেো  প্রার্থবমক িেস্য এহলতোম উে িা  পচৌধু ী, ব্রাহ্মণিাবিয়া  আশুেে উেলেো  িেস্য 

আবনছু   হমান, নিীনে  উেলেো  যুি ও ক্রীিাবিষয়ক িম্পােক নাবে  উবর্দ্ন, িেস্য পমাহােে মবনরুোমান, কুবমল্লা উত্ত  

পেো  িেস্য মবেবু   হমান, কুবমল্লা উত্ত  পেো  িন ও েব লিেবিষয়ক িম্পােক আিদুি িাোম, কুবমল্লা  পমঘনা উেলেো  

িাংেঠবনক িম্পােক তাজুে ইিোম তাে, বুবিচং উেলেো  যুগ্ম আহ্বায়ক আখোক হায়ো , বুরুিা উেলেো যুিেীলে  িভােবত 

পিালহে িামাে, কুবমল্লা উত্ত  পেো  িেস্য ো লভে পহালিন ি কা , কক্সিাোল   পেকনাফ উেলেো  িহিভােবত োফ  

আহমে, উেলেো যুিেীলে  িভােবত নূরুে আেম,  ামু উেলেো  িভােবত পিালহে ি ওয়া  কােে, েক্ষ্মীপু  পেো যুিেীলে  

িভােবত এ পক এম িাোহ উবর্দ্ন টিপু, কমেনে  উেলেো যুিেীলে  আহ্বায়ক পমেিাহ্  উবর্দ্ন আহেে িাপ্পী, উেলেো 

পস্ব ালিিক েীলে  বেক্ষা ও িংস্কৃবতবিষয়ক িম্পােক আিদু   হমান বেো , পফনী পেো  িেস্য এম আেহারুে হক আ জু, 

চট্টগ্রালম  চন্দনাইে উেলেো  প্রার্থবমক িেস্য আিদুে েব্বা  পচৌধু ী, পোহাোিা উেলেো  িেস্য বেয়াউে হক পচৌধু ী িাবুে 

এিং ফটিকেবি উেলেো  প্রার্থবমক িেস্য পহািাইন আবু শতয়ি। 

 


