
ওয়ান ইেলেভেনর াইেল ‘অ ীকারনামা’ নয়
জাপা
শত র া না করায় দল বিহ ার করেলও এমিপ পদ যােব না কােরা

কাশ : ০৪ জনু ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

চলিত একাদশ সংসেদ সংরি ত  মিহলা  আসেন িলিখত চিু  কের জাতীয়  পািটর (জাপা)  মেনানয়ন
দওয়ার  ঘটনােক  অেনেক  তুলনা  করেছন  ওয়ান  ইেলেভেনর  াইেলর  সে ।  দেলর  সে  িলিখত

‘অ ীকার’ কের মেনানয়ন িনেয় এমিপ হওয়ার পর সই অ ীকার পূরণ না করায় সংরি ত আসেন দেলর
নারী সংসদ সদ  েফসর মা দা এম রশীদ চৗধরুীেক শাকজ নািটশ দান এবং তােক দল থেক
বিহ ােরর মিক দওয়ার ঘটনায় খাদ দলিটর দািয় শীল অেনক নতা িবি ত। গত ই িদেন জাপার

িসিডয়ােমর বশ কজন সদ সহ দলিটর ক ীয় অেনক নতা ইে ফােকর সে  পৃথক আলাপকােল
ম ব  কেরন,  ‘কিথত ওয়ান-ইেলেভেনর সময় যভােব ব বসায়ী  ও রাজৈনিতক নতােদর কাছ  থেক

াংক চেক া র  এবং  িলিখত  অ ীকারনামা  নওয়ার  অিভেযাগ  উেঠিছল—  িঠক একই  কায়দায়
জাপােতও অ ীকারনামা িনেয় নারী এমিপ পেদ মেনানয়ন দওয়া হেয়েছ।’

জাপার এই নতােদর মেত,  সংরি ত মিহলা আসেন আ পািতক হাের পাওয়া  চারিট আসেন জাপার
মেনানয়ন ি য়া স  করেত য আট নতা দািয় া  িছেলন তারঁা ওয়ান-ইেলেভেনর সই কৗশল
অ সরণ কের িলিখত অ ীকারনামা  আদায় কের নন।  মা দা  এম  রশীদ চৗধরুীেক জাপা  মহাসিচব
মিসউর রহমান রা া  য নািটশ িদেয়েছন সিটেতই িতিন উে খ কেরেছন,  ‘একাদশ জাতীয় সংসেদ
সংরি ত মিহলা আসন িনবাচেন— জাতীয় পািটর শীষ ানীয় নতবৃেৃ র ফারােম  িকছু শত সােপে
আপনােক মেনানয়ন দান করা হয়। যার কিপ জাতীয় পািটর চয়ারম ােনর কাযালেয় সংরি ত আেছ।
আপনার  া িরত  পািটসং া  অ ীকারপ ও  আেছ।  িক  অতীব  ঃেখর  িবষয়—  আপনার  দওয়া
অ ীকার েলা আপিন যথাযথভােব পালন কেরনিন।’ ইে ফােকর সে  কেয়ক দফায় আলাপকােলও রা া
বেলেছন, ‘মেনানয়ন দােনর জ  গিঠত ওই আটজেনর কিমিটর নতৃে  িছেলন পািটর বতমান ভার া
চয়ারম ান িজ এম  কােদর।

িজ এম কােদেরর নতৃে  ওই আটজেনর কিমিটেত অ েদর মেধ  িছেলন :  দেলর মহাসিচব মিসউর
রহমান রা া,  িসিডয়াম সদ  ল. জ. (অব) মা দ উি ন চৗধরুী,   সয়দ  আবু  হােসন বাবলা,
মাহমু ল ইসলাম চৗধরুী, গালাম িকবিরয়া িটপু, ব াির ার শামীম হায়দার পােটায়াির ও অ াডেভােকট
শখ িসরাজুল ইসলাম।

এিদেক অ ীকার ভ  করায় এমিপ মা দা এম রশীদ চৗধরুীেক কন দেলর িসিডয়াম সদ সহ সকল
পদ-পদিব থেক বিহ ার করা হেব না, ১০ িদেনর মেধ  তা িলিখতভােব জানােত বলা হেয়েছ নািটেশ।
জাপা মহাসিচব ও সংসেদর িবেরাধীদলীয় িচফ ইপ মিসউর রহমান রা া ইে ফাকেক বেলেছন, ‘পািট
চয়ারম ান আমােক বেলেছন—  ১০ িদেনর মেধ  ওনােক (মা দা  এম রশীদ  চৗধরুীেক)  দল থেক

বিহ ার কের িদেত। বিহ ার করেল আমরা িনবাচন কিমশেন (ইিসেত) িচিঠ িদেয় দব, যন ওনার সংসদ
সদ  পদ খািরজ করা হয়।’ তেব আইন ও সংিবধান িবেশষ েদর মেত, দল বিহ ার করেলও কােরা
সংসদ সদ  পদ যােব না।

  ইে ফাক িরেপাট
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

সংসদ  সদ  পদ  বািতেলর  িবষেয়  সংিবধােনর  ৭০  অ ে েদ  বলা  আেছ,  ‘ কান  িনবাচেন  কান
রাজৈনিতক দেলর াথী েপ মেনানীত হইয়া কান ব ি  সংসদ সদ  িনবািচত হইেল িতিন যিদ (ক)
উ  দল হইেত পদত াগ কেরন, অথবা (খ) সংসেদ উ  দেলর িবপে  ভাটদান কেরন, তাহা হইেল
সংসেদ তাহঁার আসন শূ  হইেব।’

 ‘অ ীকার’-এর য ব াখ া িদেলন রওশন আরা মা ান

গতকাল ইে ফােক কািশত িতেবদেন ছাপা হেয়েছ, “বতমান সংসেদ সংরি ত মিহলা আসেন জাপার
আেরক এমিপ অধ ািপকা রওশন আরা মা ান ইে ফাকেক বেলন, ‘িলিখত অ ীকার কী আেছ কী নই,
সটা িবষয় নয়। আমার সে  দেলর য অ ীকার িছল আিম সটা পূরণ কের িদেয়িছ।” এ ব াপাের রওশন

আরা  মা ান গতকাল  ইে ফাকেক বেলন,  ‘অ ীকার বলেত আিম  কােনা  টাকা-পয়সার িবষয় ইি ত
কিরিন।’
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