৯০
দশেকর
তুেখাড়
ছাত্রেনতা
জহুরুল েযাগ িদচ্েছন িবএনিপেত
নব্বই দশেকর তুেখাড় ছাত্রেনতা জহুরুল ইসলাম বাবু শিনবার রােত
িবএনিপ েযাগ িদচ্েছন। ওই িদন রাত ৯টায় িতিন তাঁর সঙ্গীেদর িনেয়
িবএনিপ েচয়ারপারসন খােলদা িজয়ার গুলশান কার্যালেয় িগেয় দলিটেত
েযাগ েদেবন বেল জানা েগেছ।
এিদেক জহুরুল ইসলাম বাবুেক িবএনিপর েকন্দ্রীয় কিমিটেত দািয়ত্বশীল
পদ েদওয়া হেত পাের বেল দলীয় সূত্র জািনেয়েছ। এিদেক বাবুর
িবএনিপেত েযাগ েদওয়া িনেয় দেলর মধ্েয রেয়েছ িমশ্র প্রিতক্িরয়া ও
নানা গুঞ্জন।
িবএনিপ সূত্র জানায়, জহুরুল ইসলাম বাবু ১৯৬০ সােলর ১০ িডেসম্বর
পাবনা শহেরর কালাচাঁদপাড়ায় সম্ভ্রান্ত এক মুসিলম পিরবাের
জন্মগ্রহণ কেরন। তাঁর বাবা আলহাজ আবদুল মান্নান দীর্ঘিদন পুিলেশ
চাকির কেরন। ১৯৭৫ সােল পাবনার আরএম একােডিম েথেক এসএসিস, ১৯৭৭
সােল এডওয়ার্ড কেলজ েথেক এইচএসিস এবং ১৯৮১ সােল রাজশাহী
িবশ্বিবদ্যালয় েথেক রসায়ন িবভােগ অনার্সসহ কৃিতত্েবর সঙ্েগ
মাস্টার্স পাস কেরন। রাজৈনিতক কারেণ ছাত্রত্ব বজায় রাখেত আবার
সমাজকর্ম িবভােগ ১৯৮২ সােল মাস্টার্েস ভর্িত হন ও পের পাস কেরন।
সূত্র জানায়, রাজশাহী িবশ্বিবদ্যালেয় পড়া অবস্থায় ইউনাইেটড
কিমউিনস্ট লীেগর রাজনীিতর মধ্য িদেয় তাঁর রাজৈনিতক পথচলা। ১৯৭৯
সােল সালাউদ্িদন ঢালীর েনতৃত্েব জাতীয় ছাত্রদেল েযাগ েদন। ১৯৮০
সােলর ৬ িডেসম্বর রাজশাহী িবশ্বিবদ্যালেয় আতাউর রহমান ঢালীর
েনতৃত্েব িবপ্লবী ছাত্রৈমত্রীেত েযাগ েদন। পের ছাত্রৈমত্রীর
রাজশাহী িবশ্বিবদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক িনর্বািচত হন এবং
রাজশাহী িবশ্বিবদ্যালেয়র একােডিমক কাউন্িসেলর সর্েবাচ্চ েভােট
িসেনট সদস্য িনর্বািচত হন। নব্বই দশেক এরশাদিবেরাধী আন্েদালেন
গুরুত্বপূর্ণ ভূিমকা পালন কেরন বাবু। এ ছাড়া জামায়াত-িশিবর হটাও
আন্েদালেন েনতৃত্ব েদন। এ জন্য তাঁর নােম েবশ কেয়কিট মামলাও হয়।
গত ২০ বছর িতিন রাজনীিতেত িনষ্ক্িরয় িছেলন। তেব সামািজক
কর্মকাণ্েড তাঁর অংশগ্রহণ িছল নীরেব-িনভৃেত। তেব েশষিদন পর্যন্ত
জাতীয় কৃষক সিমিতর সাধারণ সম্পাদক িছেলন।

এ ছাড়া জহুরুল ইসলাম বাবু পাবনায় দীর্ঘিদন ফার্িনচার ব্যবসাসহ
িবিভন্ন ধরেনর ব্যবসার সঙ্েগ যুক্ত িছেলন। ব্যক্িতগত জীবেন
জহুরুল ইসলাম বাবু এক েছেল ও এক েমেয়র বাবা।
পাবনা েজলা িবএনিপর সাধারণ সম্পাদক খন্দকার হািববুর রহমান েতাতা
বেলন, ‘জহুরুল ইসলাম বাবুেক িবএনিপেত স্বাগত জানাই। তাঁেক বরণ
করেত আমরা সবাই প্রস্তুত।’
নাম প্রকােশ অিনচ্ছুক একািধক িবএনিপ েনতা বেলন, জহুরুল ইসলাম
বাবু শুধু এক েনতা। িতিন িবএনিপেত েযাগ িদেল িবএনিপর েকােনা
উপকার হেব না।
জহুরুল ইসলাম বাবু আজ শুক্রবার রােত তাঁর িবএনিপেত েযাগদােনর
সত্যতা িনশ্িচত কের বেলন, ‘িবএনিপেত ঢুেক সৃষ্িটশীল রাজনীিত করেত
চাই।’

