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ব্যর্থ, িবতর্িকত, জনিবচ্িছন্ন এমিপেদর এবার মেনানয়ন েদেব না
ক্ষমতাসীন দল বাংলােদশ আওয়ামীলীগ। ওই আসনসমূেহ যারা জনপ্িরয় এবং
সাধারণ
মানুেষর
মধ্েয
যাঁেদর
গ্রহণেযাগ্যতা
ও
পিরচ্ছন্ন
ভাবমূর্িত রেয়েছ এমন প্রার্থীরা মেনানয়ন পােব।দেলর িবজয় িনশ্িচত
করেত প্রার্থী পিরবর্তন করেব আওয়ামী লীগ। িবএনিপ িনর্বাচেন আসেব
এটা ধের িনেয়ই প্রার্থী বাছাই করেব। প্রিতদ্বন্দ্িবতাপূর্ণ
িনর্বাচেন জয় িনশ্িচত করেতই এ িসদ্ধান্ত িনেয়েছ বাংলােদশ
আওয়ামীলীগ।
আওয়ামীলীেগর একািধক সূত্র এবং িবিভন্ন সংস্থার প্রিতিনিধর সঙ্েগ
কথা বেল জানা েগেছ, দশম সংসেদর অর্ধশতািধক সংসদ সদস্য মেনানয়ন
ঝুঁিকেত রেয়েছ।
প্রার্থী বাছাইেয় আওয়ামীলীগ সভাপিত ও প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা
িনজস্ব জিরপ এবং সরকাির িবিভন্ন সংস্থার মাধ্যেম ৩০০ আসেনর
প্রার্থীেদর তথ্য সংগ্রহ করেছন। এসব সংস্থার পক্ষ েথেক প্রিতিট
আসেনই িতন েথেক আটজন প্রার্থীর তািলকা পাঠােনা হচ্েছ। প্রিত িতন
মাস পর পর এ তািলকা হালনাগাদ করা হয়। সংস্থাসমূেহর প্রিতেবদেন
অেনক এমিপর িবরুদ্েধ অপকর্ম, জন-অসন্েতাষ, দলীয় েনতাকর্মীেদর
ক্েষাভ, জনিবচ্িছন্নতাসহ নানা ধরেণর েনিতবাচক তথ্য উেঠ আসেছ।
প্রায় অর্ধশতািধক আসেনর সংসদ সদস্য জনপ্িরয়তা হািরেয়েছন বেল জানা
েগেছ।
জানেত চাইেল আওয়ামী লীেগর সংসদীয় মেনানয়ন েবার্ড এর একািধক সদস্য
জানান, েযখােন ভােলা প্রার্থী পাওয়া যােব এবং িযিন িনশ্িচত িবজয়ী
হেয় আসেবন তাঁেকই মেনানয়ন েদওয়া হেব। জনিবচ্িছন্ন এমিপেদর
পিরবর্তন
না
করেল
ওই
আসনগুেলাই
হারােত
হেব।
প্রিতদ্বন্দ্িবতাপূর্ণ িনর্বাচেন যাঁরা জয়লাভ করেত পারেবন,
তাঁেদরই মেনানয়ন েদওয়া হেব। যােদর জেয়র সম্ভাবনা রেয়েছ এবং
সাধারন মানুেষর কােছ গ্রহণেযাগ্যতা রেয়েছ তােদরই মেনানয়ন েদওয়া

হেব।’
আগামী িনর্বাচেন আওয়ামী লীেগর মেনানয়নবঞ্িচত হেত পােরন এমন
েনতােদর মধ্েয রেয়েছ আওয়ামী লীেগর েনতা ফারুক আহেমদ খুেন
অিভযুক্ত টাঙ্গাইল-৩ আসেনর সংসদ সদস্য আমানুর রহমান খান রানা এবং
ইয়াবা েচারাচালােন যুক্ত থাকার অিভেযােগ েদশব্যাপী সমােলািচত
কক্সবাজার-৪ আসেনর আবদুর রহমান বিদ। ব্রাহ্মণবািড়য়া-৫ আসেন তীব্র
দলীয় েকান্দেলর কারেণ মেনানয়ন নাও হেত পােরন বর্তমান সংসদ সদস্য
ফায়জুর রহমান।
চট্টগ্রােমর কেয়কিট আসেন প্রার্থী পিরবর্তন হেত পাের। এর মধ্েয
দশম জাতীয় সংসদ িনর্বাচেন প্রথমবােরর মেতা সংসদ সদস্য হওয়া িতন
সংসদ সদস্য চট্টগ্রাম-১৪ আসেন নজরুল ইসলাম েচৗধুরী, চট্টগ্রাম-১৫
আসেন আবু েরজা মুহাম্মদ েনজামউদ্িদন নদভী, চট্টগ্রাম-১৬ আসেন
েমাস্তািফজুর রহমান েচৗধুরী। দলীয় েনতাকর্মীেদর সঙ্েগ দূরত্েবর
কারেণ বাদ পড়েত পােরন চট্টগ্রাম-৪ আসেন িদদারুল আলম, চট্টগ্রাম১১ আসেন এম আব্দুল লিতফ।
জয় িনশ্িচত করেত এবং সাধারণ েভাটারেদর পক্েষ টানেত পিরচ্ছন্ন
ভাবমূর্িতর প্রার্থীেদর মেনানয়ন িদেত মেনানয়ন বঞ্িচত হেত পােরন
টাঙ্গাইল-৬ আসেনর সংসদ সদস্য খন্দকার আবদুল বােতন। তার আসেন ডাক
ও েটিলেযাগােযাগ প্রিতমন্ত্রী তারানা হািলেমর মেনানয়ন পাওয়ার
সম্ভাবনা রেয়েছ।
িকেশারগঞ্জ-২ আসেনসংসদ সদস্য েসাহরাব উদ্িদন মেনানয়ন নাও েপেত
পােরন।তার বদেল সােবক আইিজিপ নূর েমাহাম্মদ মেনানয়ন েপেত পােরন।
বয়েসর কারেণ বাদ পড়েত পােরন বােগরহাট-৪ আসেন ড. েমাজাম্েমল
েহােসন, নােটার-৪ আসেন আবদুল কুদ্দুস, শরীয়তপুর-২ আসেন কর্েনল
(অব.) শওকত আলী, নরিসংদী-৫ আসেন রািজউদ্িদন আহেমদ রাজু।
মেনানয়ন ঝুঁিকর তািলকায় আেরা যােদর নাম আেছ বেল জানা েগেছ তারা
হেলন- মাগুরা-১ আসেন এ িট এম আবদুল ওহাব, িদনাজপুর-১ আসেন
মেনারঞ্জন শীল েগাপাল, িসরাজগঞ্জ-৩ আসেন গাজী ম ম আমজাদ েহােসন
িমলন, যেশার-২ আসেন মিনরুল ইসলাম, খুলনা-৬ আসেন েশখ েমা. নুরুল
হক,
বিরশাল-২ আসেন তালুকদার েমা. ইউনুস, মুন্সীগঞ্জ-১ আসেন
সুকুমার রঞ্জন েঘাষ, জামালপুর-২ আসেন ফিরদুল হক খান দুলাল,
েনত্রেকানা-৩ আসেন ইফিতকার উদ্িদন তালুকদার িপন্টু, েনত্রেকানা-৪
আসেন েরেবকা েমািমন, ঠাকুরগাঁও-২ আসেন দিবরুল ইসলাম, নড়াইল-১

কিবরুল হক মুক্িত, ঢাকা-৫ আসেন হািববুর রহমান েমাল্লা, নওগাঁ-৫
আসেন আবদুল মােলক, িপেরাজপুর-১ আসেন এ েক এম এ আউয়াল, েমেহরপুর-১
ফরহাদ েহােসন, নীলফামারী-৩ আসেন েগালাম েমাস্তফা।
জানা েগেছ, িবতর্িকত কেয়কজন মন্ত্রীও
লীেগর মেনানয়নবঞ্িচত হেত পােরন।

আগামী

িনর্বাচেন

আওয়ামী

সূত্রগুেলা জানায়, রাজশাহী, িসরাজগঞ্জ, ময়মনিসংহ, গাইবান্ধা,
লালমিনরহাট, নীলফামারী, রংপুর, খুলনা,যেশার, চাঁদপুর এবং ঢাকার
একািধক আসেনও প্রার্থী পিরবর্তন করেত পাের আওয়ামী লীগ।
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