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কেরন। মেনানয়েনর আেগ িতন েকািট টাকা েদoয়ার কথা হয়। বািকটার জ  ছয় মাস সময় চাi। তেব 
িনব র্াচেনর আেগ আিম মিসuর রহমান রা ােক পাঁচিট েচক িদi। পের শপথ েনoয়ার আেগ িতন েকািট টাকা কয্াশ 
িদেয় েচকগুেলা েফরত িনেয় আিস।’ িতিন দািব কেরন, eরপর 31 েফ য়াির তাঁর মা শপথ েনoয়ার িদন রা া 
তাঁর কােছ জরুির িভি েত আেরা িকছু টাকা চান। িতিন তাঁর eক িনকটা ীেয়র কাছ েথেক 21 লাখ টাকার েচক 
eেন তাঁেক েদন। সািজদ আেরা বেলন, ‘আিম পাঁচ েকািট টাকা েদoয়ার জ  ছয় মাস সময় েচেয়িছলাম। েস 
িহসােব আগ  মােস সময় েশেষ হেব। তেব তার আেগ িতিন (রা া) ায় িতিদন টাকার জ  আমােক েফােন 
েমেসজ পাঠান। জব্ালাতন শুরু কেরন। সব র্েশষ আমার মােয়র সুনাম  করেত তাঁেক দল েথেক বিহ ােরর 
েনািটশ েদন।’ িতিন বেলন, ‘মিসuর রহমান রা ােক েয টাকা িদেয়িছ তার সব ত - মাণ আমার কােছ আেছ। 
তi আিম সংবাদ সে লেন সব জানাব।’ 

জানেত চাiেল মিসuর রহমান রা া কােলর ক েক বেলন, ‘েগাপন েকােনা a ীকারনামা বেল িকছু েনi। পািট র্েত 
িবধান আেছ সংসদ সদ  হেত হেল পািট র্র চাঁদা পিরেশাধ করেত হয়। আমরা আেগ েখয়াল কিরিন, পের েদিখ 
oনার েদড় বছেরর চাঁদা বািক। েসi কারেণ পািট র্র েচয়ার ান িচিঠ িদেয়েছন। e ছাড়া কথা িছল eমিপ হেল uিন 
চ ােম পািট র্র aিফস খুলেবন। uিন তাo কেরনিন।’ মাসুদা েচৗধুরীর েছেলর কাছ েথেক টাকা েনoয়ার aিভেযাগ 
িবষেয় িতিন বেলন, ‘আিম e রকম েকােনা টাকা িনiিন।’ eিদেক aথ র্ েলনেদেনর িবষয়িট যােত আর না eেগায় 
েস জ  গতকাল স য্ায় জাতীয় পািট র্র েচয়ার ান o ভার া  েচয়ার ান eকিট েগাপন ƣবঠক কেরেছন। মাসুদা 
েচৗধুরীেক a াহিতর িবষেয় জানেত চাiেল জাতীয় পািট র্র ভার া  েচয়ার ান েগালাম মুহ দ (িজ eম) কােদর 
েকােনা ম  করেত aসব্ীকার কেরন। মাসুদা েচৗধুরীর কাছ েথেক টাকা েনoয়ার aিভেযাগেক েক  কের রা ার 
িবরুে  aব ান িনেয়েছন দেলর যু  মহাসিচব হািসবুল iসলাম জয়। গতকাল দুপুের দুজেনর সমথ র্করা দেলর 
বনানীর কায র্ালেয় পা াপাি  শি র মহড়া েদয়। জয় aিভেযাগ কের কােলর ক েক বেলন, গত 2৯ জুন রা া 
তাঁেক েফােন হুমিক িদেয়েছন। িতিন আেরা বেলন, ‘মাসুদা েচৗধুরী ি শ বছর ধের জাতীয় পািট র্র সে  আেছন, 
আমরা চাi না তাঁেক িনেয় eভােব টানাে চড়া েহাক। eিট পািট র্রo i েতর িবষয়।’ হুমিক েদoয়ার aিভেযােগর 
িবষেয় রা া বেলন, ‘জয় আমার আ ীয়। তাঁেক হুমিক েদoয়ার i আেস না। e ছাড়া বনানী কায র্ালেয় শি  
দশ র্েনর িবষেয় আিম eখেনা িকছু জািন না।’ 

 


