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(মুকসুদপুর ও কািশয়ানী) আসন আওয়ামী লীেগর দুর্েভদ্য ঘাঁিট িহেসেব
পিরিচত। জািতর িপতা বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান ও প্রধানমন্ত্রী
েশখ হািসনার জন্মভূিম েগাপালগঞ্েজর িনর্বাচনী আসেনর সবকিটর ন্যায়
এ আসেনও সংসদ িনর্বাচেন আওয়ামী লীেগর প্রার্থীরাই িবপুল েভােট
বার বার িবজয়ী হেয় আসেছন।
আওয়ামীলীেগর এ ঘাঁিটেত অন্যান্য দেলর অস্িতত্ব িটিকেয় রাখার
েচষ্টা মাত্র। আগামী একাদশ সংসদ িনর্বাচনেক সামেন েরেখ িবএনিপ ও
জাতীয় পার্িটর কমেবশী তৎপরতা থাকেলও অন্যান্য েছাট েছাট দলগুেলার
তৎপরতা েতমন েচােখ পড়ার মেতা নয়। এছাড়া জামায়ােত ইসলামী
বাংলােদেশর তৎপরতা এেকবােরই েনই।
১৯৯৬ সােলর জুন েথেক প্রিতিট িনর্বাচেনই এ আসেন এমিপ িনর্বািচত
হেয় আসেছন আওয়ামী লীেগর প্েরিসিডয়াম সদস্য েল. কর্েণল (অব.)
মুহাম্মদ ফারুক খান। আওয়ামী লীগ সরকােরর আমেল িতিন বািনজ্য এবং
েবসামিরক িবমান ও পর্যটন মন্ত্রনালেয়র মন্ত্রী িছেলন। িতিন তার
িনর্বাচনী এলাকায় েবশ উন্নয়ন মূলক কাজ কেরেছন।
দেলর েনতা-কর্মী ও এলাকার েভাটারেদর সােথ তার রেয়েছ িনিবড়
েযাগােযাগ। প্রায়ই এলাকায় আেসন িতিন এবং িবিভন্ন জনিহতকর
কর্মকান্েডর সােথ সম্পৃক্ত থােকন। সাধারন মানুষ তােক ক্িলন
ইেমেজর েনতা িহেসেবই জােনন বেল েনতা-কর্মীেদর সােথ আলাপকােল জানা
যায়,আগামী িনর্বাচেনর প্রার্থী মেনানয়েন আওয়ামীলীেগ চমক আসেত
পাের বেল েলাকমুেখ গুঞ্জন রেয়েছ।
েনতাকর্মীরা বলেছন, বঙ্গবন্ধুর েছাট কণ্যা েশখ েরহানা এ আসন েথেক
িনর্বাচন করেত পােরন। েস ক্েষত্ের বর্তমান এমিপ েল. কর্েণল (অব.)
মুহাম্মদ ফারুক খান ঢাকার একিট আসেনর প্রার্থী হেত পােরন। তেব
সুিনর্িদষ্ট কের েকউ িকছু বলেত পারেছন না। প্রধানমন্ত্রী েশখ
হািসনার েছাট েবান েশখ েরহানা এ আসেন িনর্বাচন করেল তৃণমূল
পর্যােয়র েনতাকর্মীেদর মধ্েয নতুন কের প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্িট হেব।
এছাড়া আওয়ামীলীেগর সম্ভাব্য প্রার্থী তািলকায় রেয়েছন আওয়ামীলীেগর

উপেদষ্টা মন্ডলীর সদস্য মুকুল েবাস। সংস্কারবাদী েনতা েনতা হওয়ার
কারেন দীর্ঘ সময় রাজনীিতর বাইের িছেলন িতিন। সম্প্রিত িতিন আবারও
রাজনীিতেত সরব হেয়েছন। দলীয় পদ বঞ্িচত, ইউিপ িনর্বাচেন মেনানয়ন
বঞ্িচত ও পরািজত প্রার্থীরাসহ দেলর একিট অংশ তার সঙ্েগ রেয়েছ বেল
জানা েগেছ।
সংরক্িষত নারী আসেনর এমিপ এ্যাডেভােকট উম্েম রািজয়া কাজল,
বঙ্গবন্ধু
েশখ
মুিজব
েমিডেকল
িবশ্বিবদ্যালেয়র
প্েরা-ভাইস
চ্যান্েসলর অধ্যাপক ডাঃ েমাঃ শারফুদ্িদন আহেমদ, েজলা আওয়ামীলীেগর
তথ্য ও গেবষণা িবষয়ক সম্পাদক ও এ আসেনর সােবক সাংসদ মরহুম কাজী
আব্দুর রশীেদর বড় েছেল কাজী হারুন অর রশীদ িমরন, আবদুর রব
েসরিনয়াবােতর
েদৗিহত্র
ব্যািরস্টার
আলী
আিসফ
খান,
েজলা
ছাত্রলীেগর আিশর দশেকর মাঠ দাপােনা েনতা বর্তমােন আওয়ামীলীগ
যুক্তরাষ্ট্র শাখার সদস্য িহন্েদাল কািদর বাপ্পা, উন্মুক্ত
িবশ্বিবদ্যালয় িশক্ষক সিমিতর সাধারণ সম্পাদক প্রভাষক আিরফা রহমান
রুমা, যুবলীেগর েকন্দ্রীয় প্েরিসিডয়াম সদস্য েশখ আিতয়ার রহমান
িদপু ও স্েবচ্ছােসবক লীেগর েকন্দ্রীয় অর্থ িবষয়ক সম্পাদক েক এম
মাসুদুর রহমান মাসুদ দেলর কােছ মেনানয়ন চাইেবন বেল জানা েগেছ।
তেব েক এম মাসুদুর রহমান প্রিত সপ্তােহ এলাকায় িগেয় জনগেনর সােথ
মতিবিনময় করেছন বেলও জানা েগেছ।
সােবক মন্ত্রী েল. কর্েণল (অব.) মুহাম্মদ ফারুক খান জানান, এ
আসেন চারবােরর এমিপ িতিন। সব সময়ই িতিন িনর্বাচনী এলাকার জনগেণর
সঙ্েগ সম্পৃক্ত রেয়েছন। িতিন এলাকায় ব্যাপক উন্নয়েন জন্য কাজ
কেরেছন। আগামী িনর্বাচেনও িতিন এ আসেন দেলর মেনানয়ন চাইেবন এবং
জনেনত্রী েশখ হািসনা তােকই মেনানয়ন েদেবন বেল িতিন আশাবাদী।
মুকুল েবাস দেলর কােছ মেনানয়ন প্রত্যাশা কের বেলন, প্রধানমন্ত্রী
েশখ হািসনা িনশ্চয়ই আগামী িনর্বাচেন ত্যাগী ও পরীক্িষত কর্মীেদর
মূল্যায়ন করেবন।
এ্যাডেভােকট উম্েম রািজয়া কাজল জানান, েভাটারেদর সঙ্েগ তার িনিবড়
েযাগােযাগ রেয়েছ। দেলর জন্যও তার অেনক ত্যাগ রেয়েছ। তাই িতিন
আগামী
িনর্বাচেন
দেলর
মেনানয়ন
চাইেবন।অধ্যাপক
ডাঃ
েমাঃ
শারফুদ্িদন আহেমদ মেনানয়ন চাইেবন বেল প্রত্যাশার কথা জানান।
কাজী হারুন অর রশীদ িমরন জানান, এ আসেন েকােনা উন্নয়ন হয়িন। দেলর
ত্যাগী ও পরীক্িষত েনতারা বঞ্িচত হেয়েছন। এ অবস্থায় িতনবােরর

এমিপ কাজী আবদুর রশীেদর েছেল িহেসেব মেনানয়ন িদেল িতিন জনগেণর
প্রত্যাশা পূরণ করেত পারেবন।
িহন্েদাল কািদর বাপ্পা বেলন, রাজনীিত করেত িগেয় েজল জুলুমসহ
নানান অত্যাচার িনর্যাতেনর িশকার হেয়েছন িতিন।
দেলর দুঃসমেয় েনতা-কর্মীেদর সােথ িনেয় িজয়া ও এরশােদর িবরুদ্েধ
রাজপেথ আন্েদালন সংগ্রাম কেরেছন। বর্তমােন আেমিরকায় আওয়ামীলীেগর
রাজনীিতেত সক্িরয় ভুিমকা পালন করেছন। এসব িবেবচনা কের এ আসেন
িতিন দলীয় মেনানয়রন পােবন বেল িতিন আশাবাদী।
আিরফা রহমান রুমা জানান, সংসেদ আইন প্রণয়ন ও নীিতিনর্ধারেণর জন্য
িশক্িষত ব্যক্িতেদর মেনানয়ন েদয়া উিচত। িতিন দেলর মেনানয়ন
চাইেবন।
েশখ আিতয়ার রহমান িদপু জানান, গত ২০ বছর যাবত িতিন এ আসেনর
মানুেষর সঙ্েগ রেয়েছন। েভাটারেদর সঙ্েগও তার েযাগােযাগ রেয়েছ।
মেনানয়ন পাওয়ার ব্যাপাের শতভাগ আশাবাদী এই েনতা।
েক এম মাসুদুর রহমান মাসুদ বেলন, দেলর প্রার্িথতার জন্য িতিন গত
১০ বছর রাস্তা-ঘাটসহ িবিভন্ন প্রিতষ্ঠােনর উন্নয়ন করেছন।
এলাকাবাসীর কাছ েথেকও ব্যাপক সাড়া পাচ্েছন। আগামী িনর্বাচেন দেলর
মেনানয়ন প্রত্যাশা করেছন িতিন।
আওয়ামীলীেগর

মেনানীত
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িনর্বািচত

হেলও

বাংলােদশ জাতীয়তাবাদী দল িবএনিপর প্রার্থী প্রিতদ্বন্দ্িবতা কের
আসেছন প্রিতিট িনর্বাচেন। এ আসেন িবএনিপর সাংগঠিনক অবস্থা অেনক
দুর্বল। দেলর েনতাকর্মীরা প্রায় সময়ই িনষ্ক্িরয় থােকন। তা ছাড়া
অতীেত
েকােনা
িনর্বাচেন
আওয়ামীলীেগর
সঙ্েগ
সামান্যতম
প্রিতদ্বন্দ্িবতাও গেড় তুলেত পােরিন িবএনিপ। তবুও আগামী িনর্বাচন
িনেয় চলেছ তােদর নানা পিরকল্পনা ও প্রস্তুিত। গণসংেযাগ, সদস্য
সংগ্রহসহ নানা কার্যক্রম।
িবএনিপ েথেক প্রিতদ্বন্দ্িবতা করার জন্য অেনেকই আগ্রহী। আগামী
িনর্বাচেন তাই শক্ত প্রিতদ্বন্দ্িবতার জন্য দলীয় মেনানয়েনর
প্রস্তুিত িনচ্েছন ১৯৯৬ সােলর ১৫ েফব্রুয়ারী িনর্বাচেন জয়ীও
েগাপালগঞ্জ েজলা িব এন িপর সােবক সভাপিত এফ ই শরফুজ্জামান
জাহাঙ্গীর, দেলর েকন্দ্রীয় সহ-সাংগঠিনক সম্পাদক েসিলমুজ্জামান
েসিলম ও েকন্দ্রীয় সহ-আইনিবষয়ক সম্পাদক ৈসয়দ জায়নুল আেবদীন
েমজবাহ।

েজলা িবএনিপর সােবক সভাপিত ও সােবক সংসদ এফ ই শরফুজ্জামান
জাহাঙ্গীর জানান, ১৯৯৬ সাল েথেক িতিন এ আসেন দলীয় কার্যক্রম
েদখােশানা করেছন। িতিন ১৯৭৯ ও ১৯৯১ সােলর সংসদ িনর্বাচেন িতিন
েগাপালগঞ্জ-২ আসন েথেক প্রার্থী িহেসেব প্রিতদ্বন্িদতা কেরন।
১৯৯৬ সােলর ১৫ েফব্রুয়ারীর সংসদ িনর্বাচেন িবএনিপ প্রার্থী
িহেসেব েগাপালগঞ্জ-১ আসন েথেক সংসদ সদস্য িনর্বািচত হেয়েছন।
এখানকার মানুেষর সঙ্েগ তার েযাগােযাগ রেয়েছ। িতিন িনর্বাচেনর
প্রস্তুিত িনচ্েছন।
েসিলমুজ্জামান েসিলম জানান, িতিন ছাড়া দেলর েকােনা েনতা সাংগঠিনক
কার্যক্রেম সক্িরয় ভূিমকা রাখেছন না। িতিন সব সময়ই েনতা-কর্মীেদর
পােশ রেয়েছন। নবম সংসদ িনর্বাচেন দেলর মেনানয়ন েপেয়েছন। আগামী
িনর্বাচেনও দেলর েচয়ারপারসন েবগম খােলদা িজয়া, িসিনয়র ভাইস
েচয়ারম্যান তােরক রহমানসহ দলীয় েনতারা তােক এ আসেন মেনানয়ন িদেল
িতিন িনর্বাচন করেবন।
ৈসয়দ জায়নুল আেবদীন েমজবাহ জানান, তৃণমূল েনতাকর্মীেদর সঙ্েগ তার
িনিবড় সম্পর্ক রেয়েছ। িতিন সব সময়ই েনতাকর্মীেদর পােশ েথেকেছন।
তােক দলীয় মেনানয়ন েদওয়া হেল এ আসেন িবএনিপ সম্মানজনক েভাট পােব
বেল তার িবশ্বাস।জাতীয় পার্িটর সম্ভাব্য প্রার্থী দীপা মজুমদার
জানান, িতিন এ আসেন জাতীয় পার্িটর মেনানয়ন েপেয় দশম সংসেদ
প্রিতদ্বন্িদতা কেরেছন। আগামী িনর্বাচেনও িতিন জাতীয় পার্িটর
মেনানয়ন প্রত্যাশা করেছন। িতিন েভাটারেদর সঙ্েগ েযাগােযাগ
রাখেছন।
এছাড়া

কািশয়ানী

উপেজলা

জাতীয়

পার্িটর

সাধারণ

সম্পাদক

আবদুল

মান্নান েশখ মুন্নু, জাতীয় কৃষক পার্িটর সহ-সভাপিত রীতা মজুমদার,
মুকসুদপুর উপেজলা জাসেদর (ইনু) সভাপিত আজম শরীফ ও ইসলামী
আন্েদালেনর েকন্দ্রীয় েনতা অ্যাডেভােকট িমজানুর রহমান িনর্বাচেনর
প্রস্তুিত িনচ্েছন বেল জানা েগেছ।
মুকসুদপুর উপেজলার ১িট েপৗরসভা, ১৬িট ইউিনয়ন ও কািশয়ানী উপেজলার
৭িট ইউিনয়ন িনেয় গিঠত েগাপালগঞ্জ-১ আসন। এই আসেন েমাট েভাটার ৩
লাখ ১০ হাজার ৩৩৫। এর মধ্েয নারী েভাটার ১ লাখ ৫৫ হাজার ২৮২ ও
পুরুষ েভাটার ১ লাখ ৫৫ হাজার ৫৩ জন।
েগাপালগঞ্জ েজলা আওয়ামী লীেগর সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব আলী খান
বেলন, েগাপালগঞ্েজর মানুষ জািতর িপতা বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবর

রহমােনর আদর্েশ িবশ্বাসী ও
িনর্বাচেনও দেলর প্রার্থীরা
হািসনার েনত্রীত্েব পুনরায়
সােথ উন্নয়েনর ধারা অব্যহত
িনউজিবিড৭১/আ/১৬ েম,২০১৮

একক ভােব েনৗকার সমর্থক। আগামী সংসদ
িবপুল েভােট িনর্বািচত হেবন এবং েশখ
সরকার গঠন কের হ্যাট্িরক করেব। েসই
রাখেবন।

