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নারী এমিপেদর সে  গাপন ি  কেরিছল জাপা 

*অ ীকার র া না করায় এমিপ মা দা রশীদ চৗ রীেক না শ, দল থেক বিহ ােরর মিক *িলিখত 
অ ীকােরর িবষয়  ার ও কােদর মামাসহ সংি  সবাই জােনন: রা া  
*এতিদন এই দলটা কির, কােনািদন এমিপ হেত পািরিন, এবার এমিপ হেয় এসব কী দখিছ, িবষয়টা আমার 

াির ার ছেলেক দখেত বেলিছ: মা দা রশীদ চৗ রী 

শাম ীন আহেমদশাম ীন আহেমদ 

বতমান একাদশ জাতীয় সংসেদ সংরি ত মিহলা আসেন জাতীয় পা  (জাপা) থেক িনবািচতেদর কােরা কােরা সে  গাপন  ি  
রেয়েছ দল র। শতসােপে  দল তােদর মেনানয়ন িদেয়িছল। এ াপাের দেলর সে  তােদর িলিখত অ ীকারনামা রেয়েছ। িক  
সংসদ সদ  হেয় যাওয়ার পর কউ কউ সই ‘অ ীকার’ বা বায়ন কেরনিন। ‘অ ীকার’ বা বায়ন না করায় সংরি ত আসেন 
দেলর মিহলা এমিপ অ ািপকা মা দা এম রশীদ চৗ রীেক না শ পা েয়েছন জাপা মহাসিচব মিসউর রহমান রা া। অ ীকার 
ভ  করায় কন তােক দেলর িসিডয়াম সদ সহ সকল পদ-পদিব থেক বিহ ার করা হেব না, ১০ িদেনর মে  তা িলিখতভােব 
জানােত বলা হেয়েছ মা দা রশীদ চৗ রীেক। 

মা দা রশীদ চৗ রীেক গত ২০ ম ‘সংসদ সদ  (সংরি ত) হওয়ার পর অ ীকার ভে র না শ সে ’ িবষয় সংবিলত 
পাঠােনা িচ েত া র কেরেছন রা া। ইে ফােকর কােছ থাকা িচ র কিপেত দখা যায, এই িচ  লখার িবষেয় জাপা মহাসিচব 
িলেখেছন, ‘পা র চয়ার ান েসইন হ দ এরশাদ  ক ক িনেদিশত হেয় আপনােক জানাি ’। িচ েত বলা হেয়েছ, ‘একাদশ 
জাতীয় সংসেদ সংরি ত মিহলা আসন িনবাচেন জাতীয় পা র শীষ ানীয় ন ে র ফারােম িক  শত সােপে  আপনােক 
মেনানয়ন দান করা হয়। যার কিপ জাতীয় পা র চয়ার ােনর কাযালেয় সংরি ত আেছ। আপনার া িরত  পা  সং া  
অ ীকারপ ও আেছ। িক  অতীব ঃেখর িবষয়— আপনার দয়া অ ীকার েলা আপিন যথাযথভােব পালন কেরনিন।’ 

এইন না েশর িবষেয় হ িতবার স ায় জানেত চাইেল মা দা এম রশীদ চৗ রী এই িতেবদকেক থেম বেলন, ‘ না শ 
িদেয়েছ আমােক, সটা আপনার কােছ গল কীভােব! আপনার কােছ িক না েশর কিপ আেছ?’ কিপ রেয়েছ বলা হেল তখন িতিন 
বেলন, ‘আিম আজ এতিদন ধের দলটা কির, আিম ঢাকা িব িব ালেয়র িশ ক িছলাম, এফিবিসিসআইেয়র পিরচালক িছলাম, 
দীঘিদন মিহলা পা র সভােন ী িছলাম— কােনা িদন আমােক মেনানয়ন দওয়া হয়িন। এবার আমােক মেনানয়ন দওয়া হেলা। 
এখন এসব কী দখিছ! আমার ছেল াির ার, আিম না শটা তােক িদেয়িছ দখেত, স িবষয়টা দখেছ।’ 

না শদাতা মিসউর রহমান রা ার স  েল জাপার এই মিহলা এমিপ বেলন, ‘আমােক না শ দওয়ার উিন ক! আর ার 
(দেলর চয়ার ান এইচ এম এরশাদ) তা এখন অ , ওনার তা এখন ওইভােব আর মাথায় কাজ কের না, আমরা তার জ  দায়া 
করিছ।’ কেথাপকথেনর শষিদেক মা দা রশীদ চৗ রী এই িতেবদকেক বেলন, ‘তার পরও আপিন আমার ছেলর সােথ কথা 
বেলন, এটা...তার মাবাইল ন র, স আপনােক েরা ঘটনা িব ািরত বলেব।’ তেব তার ছেলেক গত ই িদেন একািধকবার ফান 
করেলও িতিন িরিসভ কেরনিন। ফােন পিরচয় িদেয় বাতা পাঠােনা হেলও িতিন সাড়া দনিন। 

পরিদন বার িবষয়  স েক এই িতেবদকেক িব ািরত বেলন না শদাতা মিসউর রহমান রা া। িতিন বেলন, ‘সংরি ত 
আসেন মিহলা এমিপ িহেসেব যারা মেনানয়ন পেয়েছন, তােদর কােরা কােরা সে  িনবাচেনর আেগ দেলর িক  ছাটখােটা 
কিমটেম  িছল। এই ধেরন— কউ হয়েতা অিফসেক এটা দেব, কউ ওইটা দেব...এই আর িক। িবষয়  ার (এরশাদ), কােদর 
মামা (জাপার ভার া  চয়ার ান িজ এম কােদর) এবং ওই মেনানয়েনর সে  আমরা যই আটজন দািয় া  িছলাম— সবাই 
জােনন।’ 



রা া আেরা বেলন, ‘মা দা এম রশীদ চৗ রী এমিপ হওয়ার পর অ ীকার রােখনিন। আিম অেনকবার তােক ফান কেরিছ, িতিন 
ফান ধেরন না। অেনকবার মাবাইেল মেসজ পা েয়িছ, তাও িতিন রসপ  কেরনিন। পের একিদন আিম ওনার বাসায় যাই। 

তখেনা ওনােক অ ীকােরর কথা রণ কিরেয় িদেয়িছলাম। তখন উিন বলেলন য, িতিন গল াডােরর সম ায় গেছন,  হেল 
যা বেকয়া সটা িদেয় দেবন।’ জাপার মহাসিচব বেলন, ‘এখন ঈেদর সময়। দেলর অেনক খরচ। দেলর  কাযালেয় াফ আেছন 
৫২ জেনর মেতা, তােদর বতন- বানাস িমিলেয় ায় ১৬ লাখ টাকা লােগ। এরকম নানা খরচ রেয়েছ।’ 

মা দা রশীদ চৗ রীর ব ে র িবষেয় জানেত চাইেল রা া বেলন, ‘ ােরর িনেদেশই আিম ওনােক না শ িদেয়িছ। হ িতবার 
ওেয়ি ন হােটেল আমােদর ইফতার িছল। সখােন ার িছেলন, মা দা রশীদ চৗ রীও িছেলন। সই ইফতার অ ােনই মা দােক 
এরশাদ সােহব বেলেছন— ি য়ার ইউর অল িডউজ। এমনিক িসিডয়াম সদ  িহেসেব মােস ৫ হাজার টাকা কের য পা র চ দা 
স ও িতিন িদে ন না। কােজই আিম না শ িদেয় অ ায় িক  কিরিন। পা  চয়ার ান আমােক বেলেছন ১০ িদেনর মে  

ওনােক দল থেক বিহ ার কের িদেত। বিহ ার করেল আমরা িনবাচন কিমশেন (ইিসেত) িচ  িদেয় দব, যন ওনার সংসদ সদ  
পদ খািরজ করা হয়।’ 

উে , চলিত একাদশ সংসেদ সংরি ত মিহলা আসেন ধান িবেরাধী দল জাপার মাট চারজন সদ  রেয়েছন। মা দা এম রশীদ 
চৗ রী ছাড়াও অবিশ  িতনজন এমিপ হেলন— সালমা ইসলাম, অ ািপকা রওশন আরা মা ান ও নাজমা আ ার। িনবািচত 

হওয়ার আেগ দেলর সে  অ ীকারনামার িবষেয় জানার জ  এই িতনজেনর সে ও যাগােযােগর চ া করা হেলও তােদরেক 
পাওয়া স ব হয়িন। 


