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চুক্তি করে নােী এমক্তিরেে মরনানয়ন 

জািায় ত ালিাড় অরনরকই ক্তিব্র  

আমাে তমরয়রক মরনানয়রনে জন্য ৫ তকাটি টাকা ক্তের  তেরয়ক্তিলাম : ক্তিরোজ েশীে ক্তজ এম কারেরেে তনতৃরে কক্তমটি সিক্তকছু 

ক্তনর্ ধােণ করেরি :োঙ্গা আরেক নােী এমক্তি েওশন আো মান্নান িলরলন :‘আক্তম আমাে অঙ্গীকাে পূেণ করে ক্তেরয়ক্তি’ 

 

ি ধমান একােশ জা ীয় সংসরে সংেক্তি  মক্তিলা আসরন ক্তলক্তি  চুক্তি করে জা ীয় িাটি ধে (জািা) মরনানয়ন তেওয়াে ঘটনা ক্তনরয় 

গ কাল েক্তিিাে দেক্তনক ইরেিাক- এ প্রকাক্তশ  িিরে তিাে েলটিেই অরনক তন া ক্তিব্র , ক্ষুব্ধ। েলটিে োেজন তপ্রক্তসক্তিয়াম সেস্য 

ইরেিারকে সরঙ্গ পৃথক আলািকারল িরলরিন, ‘এই র্েরনে ঘটনা নক্তজেক্তিিীন। মরনানয়ন িাক্তণজয কম-তিক্তশ অরনক োজননক্ত ক 

েরলই িরয় থারক, ক্তকন্তু এভারি ক্তলক্তি  েক্তলল করে শ ধ সারিরি মরনানয়ন তেওয়াে ঘটনা োজননক্ত ক েল ও োজনীক্ত ক্তিেরেে জন্য 

লজ্জাে। ক্তলক্তি  অঙ্গীকাে পূেণ না কোয় সংেক্তি  মক্তিলা আসরনে সেস্য প্ররিসে মাসুো এম েশীে তেৌধুেীরক তশাকজ কো এিং 

অঙ্গীকাে পূেণ না কেরল  ারক েল তথরক িক্তিস্কারেে হুমক্তকে ঘটনা োজনীক্ত ে জন্য কলরেে।’ 

গ কাল প্রক্ত রিেনটি প্রকারশে িে জািাে তপ্রক্তসক্তিয়াম সেস্য ও ঢাকা-৬ আসরনে জািা েলীয় সংসে সেস্য কাজী ক্তিরোজ েশীে 

ইরেিাকরক িরলন, “যিন সংেক্তি  মক্তিলা আসরন মরনানয়ন তেওয়াে প্রক্তিয়া েলক্তিল,  িন আক্তম ক্তিলাম তসৌক্তেআেরি। তসিান 

তথরক েরলে তকা-তেয়ােম্যান ক্তজএম কারেে ও মিাসক্তেি মক্তসউে েিমান োঙ্গারক তিান করে িরলক্তিলাম- আক্তম িাঁে তকাটি টাকা 

তেি, আমাে তমরয়রক মরনানয়ন ক্তেন। িরলক্তিলাম- স্যাে (এইেএম এেশাে) অসুস্থ, েরলে তকন্দ্রীয় কায ধালয়টি েরলে নারম তনই। তয 

োেজনরক মরনানয়ন তেওয়া িরি প্রর যরকে কাি তথরক িাঁে তকাটি করে ২০ তকাটি টাকা ক্তেরয় তসটি িাটি ধে নারম েক্তলল করে তসিারন 

‘এেশাে ভিন’ ক্তনম ধাণ কোে উরযাগ ক্তনন।  াো দুজন আমারক িরলক্তিরলন-ঠিক আরি। আক্তম এটাও িরলক্তিলাম, টাকাটা েরলে 

ব্াংক  িক্তিরল আমো জমা তেি। তেরশ ক্তিরেও  ারেে দু’জনরক আক্তম একই কথা িক্তল। িরলক্তিলাম, িাঁে তকাটি টাকাে করম ক্তকন্তু 

কাউরক মরনানয়ন তেওয়া যারি না। আমাে তমরয় মরনানয়ন তির  সািা কােও ক্তেরয়ক্তিল। ক্তকন্তু  ারক তশষ িয ধন্ত মরনানয়ন তেওয়া 

িয়ক্তন। তসই কােরণ আক্তম র্রে ক্তনরয়ক্তি, িয়র া আেও তিক্তশ টাকাে প্রাথী িাওয়া তগরি ক্তির্ায় আমাে তমরয় মরনানয়ন িায়ক্তন।” 

ি ধমান সংসরে সংেক্তি  মক্তিলা আসরন জািাে আরেক এমক্তি অধ্যাক্তিকা েওশন আো মান্নান গ কাল ইরেিাকরক িরলন, 

‘ক্তলক্তি  অঙ্গীকারে কী আরি কী তনই, তসটা ক্তিষয় নয়। আমাে সরঙ্গ েরলে তযই অঙ্গীকাে ক্তিল আক্তম তসটা পূেণ করে ক্তেরয়ক্তি।’ 

এক্তেরক, প্রকাক্তশ  প্রক্ত রিেন সম্পরকধ গ কাল ইরেিারক িাঠারনা একটি ক্তলক্তি  িিরব্ জািা মিাসক্তেি ও সংসরেে ক্তিরোর্ী েলীয় 

ক্তেি হুইি মক্তসউে েিমান োঙ্গা িরলরিন, ‘জািাে ভািমূক্ত ধ ক্ষুন্ন কের ই প্রক্ত রিেরকে সামরন েলীয় ক্তেঠিটি তনক্ত িােকভারি 
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উিস্থািন কো িরয়রি। একটি গভীে ষড়যরেে অংশ ক্তিরসরিই প্রক্ত রিেকরক ভুল তিাঝারনা িরয়রি।  ািাড়া ভােপ্রাপ্ত তেয়ােম্যান 

তগালাম তমািাম্মে কারেে এমক্তিে তনতৃরে আট সেস্য ক্তিক্তশষ্ট কক্তমটি সিক্তকছু ক্তনর্ ধােণ করেরি, তযিারন তগািন চুক্তিে তকারনা অিকাশ 

তনই।’ 

োঙ্গা আেও িরলন, ‘মাসুো এম েশীে তেৌধুেী প্রায় দুই িিে র্রে জািাে তপ্রক্তসক্তিয়াম সেস্য ক্তিরসরি ক্তনর্ ধাক্তে  েলীয় োঁো িক্তেরশার্ 

কেরিন না। িাটি ধরক শক্তিশালী কের   াে ক্তনি ধােনী এলাকাে অক্তিস ভাড়া িক্তেরশার্ কোে কথা েরয়রি, যা ক্ত ক্তন এিরনা িক্তেরশার্ 

করেনক্তন। এসি কােরণই িাটি ধ তেয়ােম্যারনে ক্তনরে ধরশ  ারক গঠন ে তমা ারিক তনাটিশ তেওয়া িরয়রি।’ 

সংেক্তি  মক্তিলা আসরন মরনানয়ন প্রক্তিয়া সম্পন্ন কোে জন্য জািাে তয আটজরনে সমন্বরয় কক্তমটি করে ক্তেরয়ক্তিরলন েরলে 

তেয়ােম্যান এইে এেশাে, তসটিে প্রর্ান ক্তিরলন েরলে ি ধমান ভােপ্রাপ্ত তেয়ােম্যান ক্তজএম কারেে। অন্য সা জন সেস্য ক্তিরলন- 

েরলে মিাসক্তেি মক্তসউে েিমান োঙ্গা, তপ্রক্তসক্তিয়াম সেস্য তল. তজ. (অি.) মাসুে উক্তিন তেৌধুেী, দসয়ে আবু তিারসন িািলা, 

মািমুদুল ইসলাম তেৌধুেী, তগালাম ক্তকিক্তেয়া টিপু, ব্াক্তেস্টাে শামীম িায়োে িারটায়াক্তে ও অযািরভারকট তশি ক্তসোজুল ইসলাম। 

এক্তেরক, ইরেিারক প্রক্ত রিেন প্রকারশে িে এক্তনরয় গ কাল প্রক্ত রিেন করেরি ক্তিক্তিক্তস। ক্তিক্তিক্তস’তক ক্তজএম কারেে িরলরিন, ‘এমক্তি 

িওয়াে জন্য তকারনা শ ধ তেওয়া িা এ র্েরনে ক্তিষয় উরেি করে ক্তেঠি তেওয়াে ক্তিষরয় আমাে ক্তকছু জানা তনই। তকউ যক্তে এ র্েরনে 

শ ধযুি ক্তেঠি ক্তেরয় থারক আে তকউ যক্তে তসটি গ্রিণ করে তসটি  ারেে ক্তিষয়। এিারন জািাে তকারনা োয় তনই। কােণ আইন িক্তির্ভ ধ  

তকারনা প্রক্তিয়া আমারেে েল অনুসেণ করে না।’ ক্তজএম কারেে এটাও িরলরিন, ‘তন াকমীরেে মাক্তসক ক্তি প্রোরনে ক্তিষরয় একটি 

ক্তেঠিে কথা আক্তম শুরনক্তি।  রি এর  অন্য তকারনা ক্তিষয় ক্তিল ক্তক-না তসটি আক্তম জাক্তন না।’ 

এব্ািারে মক্তসউে েিমান োঙ্গা গ কাল েংপুে তথরক তটক্তলরিারন ইরেিাকরক িরলন, ‘তনাটিরশে তকাথাও আক্তম িক্তলক্তন তয, আমাে 

সরঙ্গ ব্ক্তিগ  তকারনা তেনািাওনা আরি। এিারন আমাে ব্ক্তিগ  ক্তকছু তনই। আটজরনে কক্তমটিই সিক্তকছু করেরি। েরলে 

তেয়ােম্যারনে ক্তনরে ধরশই আক্তম মাসুো এম েশীে তেৌধুেীরক তনাটিশ ক্তেরয়ক্তি। কারজই এিারন এিন একা আমাে ঘারড় োয় োিারনাে 

তকারনা সুরযাগ তনই।’ 

 


