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eমিপ েহাে ল ছােড়নিন দশম সংসেদর eমিপরা: নতুন 23 ম ীর 
বাসা েনi, আেগর 9 ম ী বাসা ছােড়নিন 
আহমদ েসিলম েরজা  

eকাদশ জাতীয় সংসদ িনব র্াচেনর পর নতুন সরকােরর ম ীরা শপথ েনন গত 8 জানুয়াির। িক  নতুন মি সভায় 
জায়গা পাoয়া 23 জন ম ী িনেজেদর নােম বরা  পাoয়া বাসায় eখেনা uঠেত পােরনিন। আবার িবগত 
সরকােরর আটজন ম ী নতুন মি সভায় জায়গা না েপেলo আেগরবার ম ী িহেসেব বরা  পাoয়া িনজ বাসা 
ছােড়নিন গত িতন মােস। eকiভােব দশম সংসেদর aেনক eমিপ নানা aজুহােত eখেনা ছােড়নিন eমিপ 
েহাে ল। eর মে  eকাদশ সংসদ িনব র্াচেন মেনানয়ন না পাoয়া eমিপসহ সংরি ত আসেনর মিহলা eমিপরাo 
রেয়েছন। মেনানয়ন না েপেল আেগভােগi বাসা েছেড় েদoয়াi েরoয়াজ। e ছাড়া যারা িনব র্ািচত হেত পােরনিন, 
সরকাির বাসায় থাকার ƣবধতাo তােদর েনi। িক  তারা বাসা ছােড়নিন। আবার াম য্ােট বরা কৃত বাসা 
ছােড়নিন eমন তািলকায় সােবক ম ীরাo রেয়েছন। নতুন মি সভায় জায়গা  েপেয়o ম ীেদর জ  িনধ র্ািরত বাসা 
না েপেয়o aেনেক আেছন eমিপ েহাে েল। e ছাড়া ম ী িহেসেব বাসা েপেয়o কেয়কজন িনেজেদর নােম 
eমিপ েহাে েলর য্াটo িনজ দখেল েরেখেছন। সংসদ কিমিট eর মে  িমিটং কের সবাiেক ত য্াট খািল 
কের েদoয়ার জ  পৃথকভােব িচিঠ iসুয্ কেরেছ। িঠকমেতা বাসা পাে ন না বেলi বাসা ছাড়েত েদির হে  বেল 
তারা জািনেয়েছন সংসদ কিমিটেক। eিদেক মি সভায় জায়গা েপেয়o বরা া  বাসায় uঠেত পােরনিন 
বািণজয্ম ী িটপু মুি , বাসীক াণ o ƣবেদিশক কম র্সং ান িতম ী iমরান আহমদ, দুেয র্াগ ব াপনা o াণ 
িতম ী ডা. েমা. eনামুর রহমান, পািনস দ িতম ী জািহদ ফারুক, সং িতিবষয়ক িতম ী েক eম খািলদ 

eবং যুব o ীড়া িতম ী েমা. জািহদ আহসান রােসল। আবার মি সভায় জায়গা না েপেলo eখেনা ম ী 
িহেসেব বরা  পাoয়া বাসভবেন বসবাস করেছন সােবক aথ র্ম ী আবুল মাল আবদুল মুিহত, সােবক ত ম ী 
হাসানুল হক iনু, সােবক েনৗপিরবহনম ী শাজাহান খান, সােবক েরলপথম ী েমা. মিজবুল হক, সােবক ভূিমম ী 
শামসুর রহমান শরীফ, সােবক েবসামিরক িবমান পিরবহন o পয র্টনম ী e েক eম শাহজাহান কামাল, সােবক 
মৎ  o ািণস দ ম ী নারায়ণ চ  চ  eবং সােবক যুব o ীড়া িতম ী বীেরন িসকদার। e ছাড়া সােবক 
জন শাসন ম ী ƣসয়দ আশরাফুল iসলাম গত 4 জানুয়াির মারা েগেলo তার পিরবােরর সদ রা বাসািট খািল 
কের েদনিন। e ছাড়া বরা  েদoয়ার মেতা বাসা না থাকায় 28 জন ম ী- িতম ীেক বাসা বরা  িদেত পােরিন 
সরকােরর আবাসন পিরদফতর। ফেল eমিপ েহাে ল বা িনজ িনজ বাসা েথেক যাতায়াত কের ম ণালয় চালাে ন 
eরা। আবাসন পিরদফতর সূে  জানা যায়, ম ী- িতম ী o uপম ীেদর জ  িমে া েরাড o েবiিল েরােড 27িট 
সরকাির বাংেলা o 28িট aয্াপাট র্েম  আেছ। নতুন আরo 21িট aয্াপাট র্েম  িনম র্াণাধীন আেছ। তেব eসব 
aয্াপাট র্েমে র কাজ েশষ হেত আরo কেয়ক মাস লাগেব। 

সংসদ সিচবালেয়র আবাসন িবভােগর ত ানুযায়ী, ম ী িহেসেব নতুন বাসা না পাoয়ায় eখেনা eমিপ িহেসেব 
নাখালপাড়া eমিপ েহাে েল বরা কৃত বাসায় রেয়েছন ত ম ী ড. হাছান মাহমুদ। 3 নমব্র ভবেনর eকিট য্ােট 
আেছন িতিন। নাখালপাড়ার 3 নমব্র ভবেন থােকন সব্া য্ o পিরবারক াণ ম ী জািহদ মােলক সব্পন। িশ ম ী 
নুরুল মিজদ মাহমুদ হুমা নo eমিপ িহেসেব বরা  পাoয়া আেগর বাসায়i থােকন। নাখালপাড়ার eমিপ 



েহাে েলর 7 নমব্র য্ােট রেয়েছন েরলপথম ী নুরুল iসলাম সুজন। eমন আরo কেয়কজন ম ী, িতম ী, 
uপম ী আেগর বাসায়i আেছন। e িবষেয় সংসদ কিমিট o আবাসন uপকিমিটর সদ  হুiপ iকবালুর রিহম 
গতকাল বাংলােদেশ িতিদনেক বেলেছন, দশম সংসেদর aেনক eমিপ eবারo eমিপ হেয়েছন, aেনেক 
মি সভায়o জায়গা েপেয়েছন। িক  ম ী িহেসেব বরা  পাoয়া েসসব বাসা খািল না হoয়ায় বা সং ার iতয্ািদ 
কারেণ েসসব বাসায় uঠেত েদির হে । বাসা বুেঝ না পাoয়া পয র্  সময় েচেয়েছন তারা। নতুন বাসা েপেলi 
তারা eমিপ েহাে ল খািল কের েদেবন বেল জািনেয়েছন তারা। আবার নতুন বাসা েপেতo aেনেকর সম া 
হে - eজ  যারা মেনানয়ন পানিন তারা eকটু সময় েচেয়েছন। eটােক বড় কের েদখার িকছু েনi। 

সংসদ সিচবালেয়র eমিপেদর আবাসন শাখা সূে  জানা যায়, দশম সংসেদ মািনক িময়া eিভিনuেত াম য্ােটর 
ছয়িট ভবন eবং নাখালপাড়ায় পুরেনা eমিপ েহাে েলর চারিট ভবেন 461 জন eমিপর মে  3৯3 জনেক য্াট 
বরা  েদoয়া হেয়িছল। মি সভার বাiের থাকা eমিপরা eসব বাসা বরা  পান। তেব aেনেক ম ী হoয়ার পরo 
eমিপ িহেসেব বরা  য্াট ছােড়নিন। eমিপেদর aিধকার o সুেযাগ-সুিবধাসং া  সংসদিবষয়ক সংসদীয় 
কিমিটর থম ƣবঠক গত 8 েফ য়াির কিমিটর সভাপিত o জাতীয় সংসেদর িচফ হুiপ নূর i আলম েচৗধুরীর 
সভাপিতেতব্ aনুি ত হয়। oi ƣবঠেকর িস া  aনুযায়ী দশম সংসেদর eমিপ, ম ী, িতম ী, uপম ীসহ ম ী 
িহেসেব নতুন দািয়তব্ পাoয়া eমিপেদরo বাসা খািল কের িদেত 36 েফ য়াির িচিঠ েদন িচফ হুiপ নূর i আলম 
েচৗধুরী। e ছাড়া পুরেনা eমিপেদর মে  যারা eবার মেনানয়ন পানিন বা eমিপ হেত পােরনিন, তােদর 39 
েফ য়ািরর মে  বাসা খািল কের েদoয়ার জ  িচিঠ েদoয়া হয়। িক  aেনেকi eখেনা তা খািল কের েদনিন। 
তেব িচিঠ পাoয়ার পর aেনেকi েটিলেফােন আরo কেয়ক িদন সময় েচেয়েছন। তেব িলিখতভােব েকu িকছু 
বেলনিন। e িবষেয় িচফ হুiপ নূর i আলম েচৗধুরী বাংলােদশ িতিদনেক বেলন, ‘বাসা খািল কের িদেত আমরা 
িচিঠ িদেয়িছ। eর মে  aেনেকi েছেড় িদেয়েছন। ধারাবািহকভােব ছাড়েছন। নতুন বাসা েপেত aেনেকর সময় 
লাগেছ। আশা কির aিত ত বািক বাসাগুেলা আমরা বুেঝ পাব।’ সংসদ সিচবালয় সূ  জানায়, eকাদশ সংসদ 
িনব র্াচেন 82িট সংসদীয় আসেন নতুন মুখ eেসেছ। e ছাড়া সংরি ত মিহলা আসেন eখন পয র্  িনব র্ািচত 5৯ 
জন মিহলা eমিপর মে  58 জনi নতুন মুখ। িক  পুরেনােদর মে  যারা নতুনভােব িনব র্ািচত হেয় eেসেছন, 
তােদর বাসা না ছাড়েলo চলেব। শুধু নতুনভােব েসিট বরা  কিরেয় িনেত হেব। মািনক িময়া eিভিনuর 4 নমব্র 
ভবেন সেরজিমন েখাঁজ িনেয় েদখা যায়, দশম সংসেদ আoয়ামী লীেগর সংরি ত আসেনর মিহলা eমিপ আমাতুল 
িকবিরয়া েকয়া েচৗধুরী, রিহমা আ ার, ফােতমা েজাহরা রানী eবং জাতীয় পািট র্র মেনানয়ন না পাoয়া কুিড় াম-2 
আসেনর e েক eম েমা ািফজুর রহমান eখেনা েসখােন বসবাস করেছন। e ছাড়া যারা াম য্ােটর eমিপ 
েহাে ল ছাড়েত সময় েচেয়েছন, তােদর মে  রেয়েছন আoয়ামী লীেগর সােবক eমিপ গাজীপুর-4 আসেনর 
aয্াডেভােকট রহমত আলী, জাতীয় পািট র্র কুিম া-9 আসেনর নুরুল iসলাম িমলন, কুিড় াম-5 আসেনর রুহুল 
আিমন, নড়াiল-3 আসেনর েশখ হািফজুর রহমান, নােটার-3 আসেনর আবুল কালাম আজাদ, জাপার সংরি ত 
আসেনর নূর i হাসনা িলিল েচৗধুরী, e েক eম েমা ািফজুর রহমান, সুকুমার র ন েঘাষ, eস eম আবুল কালাম 
আজাদ, আলহাজ aয্াডেভােকট েমা. রহমত আলী, েমা. আবদুর রহমান, েবগম াপী বড়াল, েবগম িরফাত 
আিমন, শাহানারা েবগম, সফুরা েবগম মুখ। eকাদশ সংসেদ দলীয় মেনানয়ন পানিন িপেরাজপুর-2 আসেনর 
সােবক eমিপ e েক eম e আuয়াল। ক বাজার-2 আসেনর েমা. iিলয়াস, হিবগ -2 আসেনর জাতীয় পািট র্র 
আবদুল মুিনম েচৗধুরী, জাতীয় পািট র্র সংরি ত আসেনর eমিপ েমিরনা রহমান, আoয়ামী লীেগর সংরি ত 
আসেনর eমিপ uে  রািজয়া কাজল মুখ। সংসদ কিমিট সূে  জানা যায়, কিমিট যােদর ঢাকায় িনেজেদর বািড় 
আেছ, তােদর নতুনভােব য্াট বরা  না েদoয়ার িস া  িনেয়েছ। eকi সে  আেগ যিদ কারo নােম বরা  থােক 
তেব তা বািতল করা হেব। 

 


