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কািশত: ২০ - জুন, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

রাজন ভ াচায ॥ সংরি ত নারী আসেন এমিপ করার জ  ‘পাঁচ কািট টাকা দয়ার অ ীকার’ বা বায়ন না করায়
জাতীয় পািটর িসিডয়াম সদ  ও সংরি ত আসেন এমিপ অধ ািপকা মা দা এম রশীদ চৗধুরীেক শাকজ করার
একমাস না প েতই িসিডয়ামসহ সব পদ িগত কেরেছন দেলর চয়ারম ান েসইন মহু দ এরশাদ।

জাপা সূ  থেক জানা গেছ, সংরি ত আসেনর এমিপেদর েত কেকর কাছ থেক পািটর ফাে ডর জ  পাঁচ কািট
টাকা দয়ার জ  একিট িলিখত চিু  হয়। এ চিু েত পািটর সংরি ত চারজনই এ া র কেরন। পরবতীেত এ
টাকা িদেত অপারগতা কাশ কেরন পািটর মিহলা এমিপ মা দা এম রিশদ চৗধুরী। যার পিরে ি েত গত ২০ ম
পািটর মহাসিচব মিশউর রহমান রাঙা  শাকজ কেরন মা দােক। শাকেজর পর মা দা  এ িবষেয় দলীয়ভােব
পদে প নয়ার কথা বেলন। এক পযােয় মা দা তার ছেল ব াির ার সানিজদেক িবষয়িট িনেয় আইনী ি য়ায়
যাওয়ার কথা জানান।

িবষয়িট  জানাজািনর পর পািটর মহাসিচবসহ িসিনয়র নতারা  ু  িতি য়া  ব  কেরন। এরমেধ  অেনেকই
মা দার পে  অব ান নন। আবার ক ীয় নতােদর অপর একিট অংশ রাঙার পে  অব ান নন। তেব রাঙা
মহাসিচব থাকায় এখন পািটেত  িতিন অেনক  ভাবশালী।  এরশাদ  িনেজও রাঙােক  সবািধক  িদেয়  দল
পিরচালনা করাে ন।

২০ ম জাপা মহাসিচব া িরত মা দা বরাবর িচিঠেত বলা হয়, ‘পািট চয়ারম ান েসইন মহু দ এরশাদ কতৃক
িনেদিশত হেয় এই মেম আপনােক জানাি  য, ২০১৯ সােলর জাতীয় সংসদ িনবাচেন জাতীয় পািটর সংরি ত
মিহলা আসেন আপনােক সংসদ সদ  িনবািচত করা হয়। একাদশ জাতীয় সংসেদ সংরি ত মিহলা আসন িনবাচেন
জাতীয়  পািটর শীষ ানীয় নতৃবেৃ র  ফারােম  িকছু  শত সােপে  আপনােক  মেনানয়ন  দয়া  হয়। ...আপনার

া িরত পািট সং া  অ ীকারপ ও আেছ। িক  অতীব ঃেখর িবষয়-আপনার দয়া অ ীকার েলা যথাযথভােব
পালন কেরনিন। অ িদেক িসিডয়াম সদ  িহেসেব আপনার মািসক চাঁদা ই বছর ধের বেকয়া। এমতাব ায়
পািটর গঠনতে র ২০/১/ক ধারায় জাতীয় পািটর চয়ারম ান...আপনােক পািটর াথিমক সদ পদসহ সব পদ
পদিব থেক কন অব াহিত দেবন না তা আগামী ১০ িদেনর মেধ  িলিখতভােব জানােত অ েরাধ করা হেলা।

িচিঠর আ ািনক কান জবাব না পেয় ১৫ জুন এরশাদ া িরত মা দা বরাবর দয়া অপর িচিঠেত বলা হয়, ‘২৬
ম মহাসিচব কতৃক একিট কারণ দশােনার নািটস আপনােক পাঠােনা  হেয়িছল। অদ াবিধ আপিন এর জবাব
দনিন।  যা  জাপার  সাংিবধািনক  অব ার  শািমল  ও  সংগঠনিবেরাধী  কাযকলাপ  িহেসেব  পিরগিণত  হয়।

সংগঠনিবেরাধী  কাযকলােপর  অিভেযােগ  পািটর  গঠনতে র  ২০/১/ক  ধারার  মতাবেল  িসিডয়াম  সদ সহ
াথিমক পদ ও পদিব থেক অ ায়ী িভি েত আপনার সব পদ িগত করা হেলা...।’

এিদেক পািটর িসিনয়র নতৃবৃ  বলেছন, এই ধরেনর ঘটনা নিজরিবহীন। মেনানয়ন বািণজ  কম- বিশ অেনক
রাজৈনিতক দেলই হেয় থােক, িক  এভােব িলিখত দিলল কের শত সােপে  মেনানয়ন দয়ার ঘটনা রাজৈনিতক
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দল ও রাজনীিতিবদেদর জ  ল ার। এর ি েত অথ আদােয় কাে  যা হে  তা একিট রাজৈনিতক দেলর
অব ানেক আরও িনেচ নািমেয় দয়ার শািমল।

এ িবষেয় জাপার ভার া  চয়ারম ান িজএম কােদেরর কােছ জানেত চাইেল এ িবষেয় িতিন িকছু জােনন না বেল
জানান। িতিন বেলন, এ িনেয় নানা আেলাচনা নিছ। িক  আ ািনকভােব আিম িকছু জািন না। যিদও িতিন দেলর
ভার া  চয়ারম ান।

এিদেক জাপা চয়ারম ান বাধক জিনত কারেণ িকছুিদন ধেরই খুব অ । তার পে  দল পিরচালনা কেরন ভার া
চয়ারম ান িজ এম কােদর। িক  অ ায়ীভােব মা দার দলীয় পদ পদিব িগত হওয়া িচিঠেত এরশােদর া র

রেয়েছ। গত ১৫ জুন এই িচিঠ দয়া হয়। িচিঠেত এরশােদর া র িনেয় িব য় কাশ কেরেছন পািটর অেনেকই।

জাপার িসিডয়াম সদ  সয়দ আবু হােসন বাবলা বেলন, ফাে ড অথ না দয়ার অিভেযােগ এমিপর দলীয় পদ
িগত হওয়া ঃখজনক। আর িবষয়িট গণমাধ েম কাশ হওয়া আরও বিশ ঃখজনক। আমরা মেন কির দেলর

সেবা  পযােয়র নতােদর ত হ ে েপ িবষয়িটর শাি পণূ রাহা হেব।

আেরক িসিডয়াম সদ  মজর (অব) খােলদ আখতার বেলন, পািটর মািসক চাঁদা পিরেশাধ না করায় তােক
থেম শাকজ, পরবতীেত উ র না দয়ায় তার সব পদ িগত করা হেয়েছ। দেলর ফাে ড পাঁচ কািট টাকা দয়ার

কথা িছল িকনা জানেত চাইেল িতিন এ িবষেয় কান ম ব  করেত রািজ হনিন। দেলর মহাসিচব এমন িচিঠ িদেয়
থাকেল এিট তার ব ি গত িবষয়।

এ সে  দেলর মহাসিচব মিসউর রহমান রাঙা বেলন, দেল চালােত অেনক খরচ। দেলর িট কাযালেয় াফ
আেছন ৫২ জেনর মেতা, তােদর বতন- বানাস িমিলেয় ায় ১৬ লাখ টাকা লােগ। এ রকম নানা খরচ রেয়েছ।
মেনানয়ন দয়ার সময় মা দা এম রশীদ চৗধুরী অ ীকার কেরিছেলন য িতিন চ ােম দলেক সংগিঠত করেত
ভিূমকা রাখেবন, সখােন অিফস নেবন, দল চালােবন। িক  িতিন তা কেরনিন। এ ছাড়া ই বছর ধের মািসক চাঁদা
পিরেশাধ  কেরনিন।  এখােন  আর  গাপন  কান  অ ীকার  িছল  না।  উিন  (মা দা  এম  রশীদ  চৗধুরী)  িলিখত
সে াষজনক কান জবাব দনিন।

এিদেক মা দা এম রশীদ চৗধুরীর পে  তার ছেল সানিজদ রশীদ চৗধুরী বেলন, মার দলীয় পদ িগেতর িবষেয়
েসইন মহু দ এরশাদ, রওশন এরশাদ ও িজএম কােদর িকছুই জােনন না। আমার মা িনয়িমত পািটর চাঁদা

পিরেশাধ কেরন না বেল রাঙা সােহব িমথ াচার করেছন। রাঙােক ইেতামেধ  ৩ কািট দশ লাখ টাকা দয়া হেয়েছ।
িতিন স টাকা পািটর ফাে ড না রেখ িনেজর কােছ রেখেছন। িতিন যা িকছু করেছন তার ব ি  ােথ করেছন
বেলও অিভেযাগ কেরন মা দা রশীেদর ছেল ব াির ার সানিজদ। এিদেক জাপার একিট অসমিথত সূে  জানা
গেছ, দেলর মহাসিচবসহ শীষ ানীয় কেয়কজন নতা মা দা এম রশীদ চৗধুরীেক নানা অিভেযাগ িদেয় পািট
থেক বিহ ােরর িচ া করেছন। চলিত মােসর মেধ  এ িবষেয় আ ািনক িস া  আসেত পাের। এে ে  সংরি ত

নারী আসন হারােবন মা দা রশীদ। আেলাচনা আেছ জাপার সােবক এক ম ী ও বতমান সাংসেদর মেয়েক এই
পেদ মেনানয়ন িদেতই এত িকছু।
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