
    
েনামান হািফজ আলতাফসহ aেনক িসিনয়র েনতার দল ছাড়ার ন
pকাশ : 07 নেভmর 2019, 00:00 | িpn সংsরণ

রাজনীিত েথেক aবসর িনেয়েছন িবeনিপর sায়ী কিমিটর সদসয্ েল. েজ. (aব.) মাহববুুর রহমান। িতিন
দেলর সব  ধরেনর পদ েথেক  aবয্াহিত েচেয়  মহাসিচব  িমজর্ া  ফখ ল  iসলাম আলমগীেরর  কােছ িচিঠ
িদেয়েছন।  সােবক  ei  েসনাpধান  বধুবার রােত  যুগাnরেক  পদতয্াগপt জমা  েদয়ার কথা  জািনেয়েছন।
তেব eর িকছুkণ পরi তার stী যুগাnরেক বেলন, দল েথেক পদতয্ােগর িবষয়িট ন। eিদেক িবeনিপর
িসিনয়র আরo কেয়কজন েনতার পদতয্ােগর ন রেয়েছ। eর মেধয্ আেছন ভাiস েচয়ারময্ান েমজর
(aব.) হািফজ uিdন আহেমদ, বয্ািরsার শাহজাহান oমর, eয়ার ভাiস মাশর্াল (aব.) আলতাফ েহােসন
েচৗধুরী,  শাহ  েমায়ােjম  েহােসন।  e  ছাড়া  আেরক  ভাiস  েচয়ারময্ান  আবদlুাহ  আল  েনামান  sানীয়
কিমিটর  পদ  না  েপেয়  হাiকমােnর  oপর  kুb  আেছন।  দেলর  নীিতিনধর্ারণী  েফারােম  জায়গা  না  হেল
িতিনo  পদতয্াগ  করেত  পােরন  বেল  ন  েশানা  যােc।  দলীয় সূেt  আরo  জানা  যায়,  aবমূলয্ায়েনর
কারেণ চ gােমর আরo eকজন েনতা o বিরশােলর eক েনতাo পদতয্াগ করেত পােরন। তারা দ’ুজনi
িবeনিপর েকndীয় িসিনয়র েনতা। তেব পদতয্ােগর িবষয়িট uিড়েয় িদেয় eসব েনতা বেলন, eটা নi।
eর েকােনা বাsব িভিt েনi।
মাহববুরু রহমান যুগাnরেক বেলন, আিম রাজনীিত েথেক সের eেসিছ। আিম িরজাiন কেরিছ দল েথেক।
দেলর sায়ী কিমিটর সদসয্ o pাথিমক সদসয্পদ pতয্াহার কের িনেয়িছ েদড়-দ’ুমাস আেগ।
কী  কারেণ  পদতয্াগ  কেরেছন  eমন  pে র  জবােব  িতিন  বেলন,  কারণ  আিম  বয়s  মানষু।  সামেনর
িডেসmের 80 বছর পূণর্ হেব। রাজনীিতেত কনি িবuট করার মেতা আমার িকছু েনi।
িবগত  কেয়ক  বছের  িবeনিপর  িসিনয়র  েনতােদর  মেধয্  ভাiস  েচয়ারময্ান  শমেসর  মিবন  েচৗধুরী,
েমাসােdক আলী ফাল,ু iনাম আহেমদ েচৗধুরীর পর ম লবার িবeনিপ ছােড়ন আেরক ভাiস েচয়ারময্ান
eম েমারেশদ খান। মাহববুুর রহমােনর পদতয্ােগর মধয্ িদেয় িবeনিপর সেবর্াc নীিতিনধর্ারণী েফারােমর
েকu pথমবােরর মেতা দল ছাড়েলন। িবeনিপর নীিতিনধর্ারণী পযর্ােয়র eকািধক েনতা জানান, লnেন
eক সভায় ভারpাp েচয়ারময্ান (তােরক রহমান) িজয়াuর রহমানেক বাংলােদেশর জাতীয়তাবাদী জািতর
িপতা আখয্া িদেয় eর সমথর্েন েনতাকমর্ীেদর কােছ psাব রােখন। e সময় সভায় uপিsত েনতাকমর্ীরা
তােরক রহমােনর psাব ক েভােট সমথর্ন কেরন। পের িবষয়িট সামািজক েযাগােযাগ মাধয্েম uেঠ eেল e
িবষেয় িdমত pকাশ কের গণমাধয্েম বkবয্ েদন মাহববুরু রহমান। েসেpmেরর মাঝামািঝ দেলর sায়ী
কিমিটর eক ৈবঠেক চারজন েনতা মাহববুুর রহমােনর িdমত করার িবষয়িট utাপন কেরন। e িনেয় oi
ৈবঠেক দীঘর্kণ আেলাচনা হoয়ার পর িসdাn হয়, মাহবুবরু রহমান েযন তার িdমেতর বkেবয্র িবষেয়
িলিখতভােব দঃুখ pকাশ কেরন। দ’ুিদন পর e িবষেয় জানেত sায়ী কিমিটর eক সদসয্ মাহববুরু রহমােনর
বাসায়  েগেল  িতিন  তার  িdমত  েপাষেণর  বkেবয্  aনড়  থাকার  কথা  জািনেয়  েদন।  eরপরi  িতিন
পদতয্ােগর িসdাn েনন।
aবশয্ বুধবার রােত মাহববুুর রহমান যুগাnরেক পদতয্ােগর িবষয়িট sীকার করার eক ঘ া পর আবার
েফান িদেল েফান িরিসভ কেরন তার stী। িতিন তখন বেলন, মাহববুুর রহমান aসুs। e জনয্ দীঘর্িদন
েথেক িতিন সিkয় রাজনীিতেত েনi। দলীয় েকােনা কমর্সূিচেত aংশgহণ করেত পােরন না। তেব তার
পদতয্ােগর িবষয়িট সিঠক নয়।

  যুগাnর িরেপাটর্
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িবeনিপর  sায়ী  কিমিটর  eকািধক  সূt  আরo জানায়, মাহবুবরু  রহমােনর  পদতয্ােগর  েপছেন  aনয্তম
কারণ দেলর ভারpাp েচয়ারময্ান তােরক রহমােনর সরাসির িবেরািধতা করা। গত eকাদশ জাতীয় সংসদ
িনবর্াচেনর পর িতিন eকািধক aনু ােন দেলর ভারpাp েচয়ারময্ান িনেয় মnবয্ কেরন। যিদo eরপর
সােবক  ei  েসনাকমর্কতর্ া  sায়ী  কিমিটর  ৈবঠেক  aংশ  িনেতন।  গত  জানয়ুািরেত  িবিভn  গণমাধয্েম
মাহববুরু রহমান aিভেযাগ কেরন, eকাদশ িনবর্াচেন িগেয় িবeনিপ ভুল কেরেছ। যিদ দেলর েনতৃt িদেত
হয়, তােরক রহমানেক েদেশ আসেত হেব। েদেশ eেসi তােক েনতৃt িদেত হেব। িবেদশ েথেক দেলর েনতৃt
েদয়া সmব নয়।
েসনাবািহনী েথেক aবসর gহেণর পর িবeনিপর রাজনীিতেত সmৃk হন মাহবুবরু রহমান। 2001 সােল
a ম জাতীয় সংসদ িনবর্াচেন িবeনিপর মেনানয়েন িদনাজপুর-2 আসন েথেক সংসদ সদসয্ িনবর্ািচত হন।
2001  েথেক  2006  সাল  পযর্n  িতিন  বাংলােদেশর  pিতরkা  মntণালয়-সংkাn  সংসদীয়  sায়ী  কিমিটর
সভাপিত  িহেসেব  দািয়t  পালন  কেরন।  2008  সােল  নবম  জাতীয়  সংসদ  িনবর্াচেন  eকi  আসন  েথেক
িনবর্াচন কের আoয়ামী লীেগর pাথর্ী খািলদ মাহমদু েচৗধুরীর কােছ পরািজত হন।
রাজনীিত  েথেক  পদতয্ােগর  আরo  িকছু  কারণ  uেlখ  কেরন  মাহবুবরু  রহমান।  িতিন  বেলন,  আিম
রাজনীিত িনেয় বীত d হেয়  পেড়িছ।  বাংলােদেশ রাজনীিত েনi। eখােন েকােনা  আদশর্o েনi। eখােন
রাজনীিতর নােম eকটা ekpয়েটশন চলেছ। eকটা েতাষােমাদ, ধাpাবািজ o িমথয্াচািরতা চলেছ।
aবসেরর িচিঠ েকাথায়, কার কােছ িদেয়েছন eমন pে র জবােব মাহবুবরু রহমান বেলন, খােলদা িজয়ার
কােছ েতা েপৗঁছােনা সmব হয়িন। আিম িচিঠ িদেয়িছ মহাসিচব বরাবর।
িচিঠ েদয়ার পর দেলর pিতিkয়া pসে  িতিন বেলন, মহাসিচব িকছু বেলনিন। তার সে  িবsািরত কথাo
বিলিন।  জাs  িচিঠ  িদেয়িছ।  িচিঠ  েপেয়েছন  িক  না,  তাo  জািন  না।  আিম  লশােন  েচয়ারপারসেনর
কাযর্ালেয়  িচিঠ  িদেয়িছ।  আিম  িনেজi  িদেয়িছ।  কথাo  বেলিছ।  হােত  েলখা  িচিঠ  িদেয়িছ।  েকােনা  কিপ
রািখিন।
e  িবষেয়  জানেত  েফােন  eকািধকবার  েযাগােযাগ  করা  হেলo  িবeনিপর  মহাসিচবেক  পাoয়া  যায়িন।
জানেত  চাiেল  িবeনিপর  sায়ী  কিমিটর  সদসয্  আিমর  খস  মাহমুদ  েচৗধুরী  বেলন,  আিম  পদতয্ােগর
িবষয়িট জািন না।
ম লবার েkাভ o aিভমােন ভাiস েচয়ারময্ান eম েমােশর্দ খান িবeনিপ েথেক পদতয্াগ কেরন।

িবeনিপ েথেক মাহবুবুর রহমােনর পদতয্াগ https://www.jugantor.com/todays-paper/second-edition/241328/ব...

2 of 2 11/7/2019, 10:30 AM


