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আজ ১০ জুলাই। ি কার মায়নু রশীদ চৗধরুীেক হারােনার িদন। ১৮ বছর আেগ ২০০১ সােল হূদেরােগ
আ া  হেয় িতিন এই ন র পৃিথবী থেক িবদায় িনেয়িছেলন। জন- হূদ— সবার কােছ মায়নু রশীদ
চৗধরুীর য়াণ িদবসিট খুবই শােকর আর বদনার।

মায়নু  রশীদ  চৗধরুী  িছেলন  একজন দশে িমক,  স ন  ব ি ।  দািয় েবােধর  কােছ  িতিন  িছেলন
অ েতাভয়। একাধাের িছেলন বাংলােদশ জাতীয় সংসেদর একজন সফল ি কার, এক জন সফল পররা
ম ী, িছেলন ঝা  একজন টনীিতক। িবিভ  দেশ বাংলােদেশর রা দতূ-এর দািয়  পালন কেরিছেলন।

থম বাংলােদিশ িহেসেব ১৯৮৬ সােল জািতসংেঘর সাধারণ পিরষেদর ৪১তম অিধেবশেন সভাপিতর
দািয়  পালন কেরন। আমােদর মহান মিু যেু  অসামা  অবদােনর জ  বাংলােদশ সরকার ি কার
মায়নু রশীদ চৗধরুীেক মরেণা র াধীনতা পুর াের ভূিষত কের।

মর ম ি কার মায়নু রশীদ চৗধরুী িছেলন মলূত এক জন পশাদার টনীিতিবদ। িতিন ১৯২৮ সােলর
১১ নেভ র িসেলেট জ হণ কেরন। তাঁর িপতা আ রু রশীদ চৗধরুী এবং মাতা িসরাজেু সা চৗধরুী।
তারা  ই  জেনই  িছেলন  খ াত  রাজনীিতিবদ।  জনকল াণমখুী  রাজনীিত  িছল  তােদর  মমমেূল।
অসা দািয়ক চতনা লালনকারী এই দ িতর মেতা মায়নু রশীদ চৗধরুীর জীবেনর পুেরাটাই সাফেল
ভরপুর।

তুেখাড় মধাবী মায়নু রশীদ চৗধরুী ১৯৫৩ সােল পািক ান ফেরন সািভেস যাগদান কেরন। মিু যু
 হেল িতিন পািক ােনর প  ত াগ কেরন।  অসীম সাহিসকতার পিরচয় িদেয় পািক ািন দতূাবােস

কমরত বাঙািল কমকতা-কমচারীেদর জীবন র া কেরন। একইসে  বিহিবে  বাংলােদেশর পে  জনমত
গঠেন পূণ  ভূিমকা পালন কেরন। াধীনতার পর ভারতীয় লাকসভায় থম বাংলােদিশ িহেসেব
মায়নু রশীদ চৗধরুী ব তৃা করার সৗভাগ  অজন কেরন।

াধীনতার পের জািতর িপতা ব ব ু শখ মিুজবরু রহমান মিু যেু  অংশ হণকারী সরকাির কমচারীেদর
ই  বছেরর জ তা  দান  কেরন।  স িহেসেব মর ম  মায়নু  রশীদ  চৗধরুী  ১৯৫১  ব ােচর ফেরন

সািভেসর কমকতা িহেসেব জ তা পান। পরবতীসমেয় িবিভ  দেশ িতিন রা দতূ িহেসেব দািয়  পালন
কেরন। জািতর িপতা ব ব ু  শখ মিুজবরু রহমােনর সে  মায়নু রশীদ চৗধরুীর খুবই ঘিন  স ক
িছল। ১৯৭৫ সােলর ১৫ আগ  ব ব ু শখ মিুজবরু রহমান সপিরবাের িনহত হেল তাঁর ই ক ােক
আ য় দওয়ার িবষয়িট দািয়  িহেসেব দেখেছন। এ সে  মায়নু রশীদ চৗধরুীর ব ব  িছল—‘আিম
ব ব ু শখ মিুজবরু রহমােনর মেয়েদর আ য় িদেয়িছ। এটা আমার কতব । এর জ  আিম ভীত নই।
িবপেদই তা মা ষ মা ষেক সাহায  কের। এটাই তা মানিবকতা।’

ব ব ু শখ মিুজবরু রহমানেক যখন সপিরবাের হত া করা হয়, তখন শখ হািসনা ও শখ রহানা িছেলন
বলিজয়ােম। দেশ না থাকায় বেঁচ যান তারা। তেব দেশর বাইেরও জীবন সংশয় িছল। বলিজয়ােম

বাংলােদেশর রা দতূ সানাউল হক শখ হািসনা ও শখ রহানােক আ য় িদেত অ ীকৃিত জানান। সসময়
মায়নু রশীদ চৗধরুী জীবেনর ঝঁঁুিক িনেয় ব ব রু ই মেয়েক জামািনেত (তখনকার পি ম জামািন)

  মা. নিজবরু রহমান
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আ য় দন।  মায়নু  রশীদ  চৗধরুী  ১৯৭৫ সােল  জামািনর  রা দতূ  িছেলন।  ধু  তাই  নয়,  তােদর
িনরাপ ার কথা িচ া কের ভারেত পাঠােনার ব ব াও কেরন িতিন।

শখ হািসনা ও রহানােক আ য় দওয়ার জ  রা দতূ মায়নু রশীদ চৗধরুীর ওপর ি  হয় ব ব রু
খুিনরা।  ঘাতেকরা  মায়নু  রশীদ  চৗধরুীেক রা দতূ  থেক ত াহার কের দেশ  এেন  হত ার ষড়য
কেরিছল; িক  ১৯৭৫ সােলর ৭ নেভ র দেশর পিরি িত জিটল হওয়ায় ােণ র া পান মায়নু রশীদ
চৗধরুী। পের তােঁক ওএসিড কের দেশ িনেয় আসা হয়। ১১ মাস ওএসিড িছেলন।

অেনকটা িব প পিরি িতেত ােসলস থেক ধানম ী শখ হািসনা ও শখ রহানােক ত কালীন পি ম
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জামািনেত চেল  যেত হয়।  তেব  সখােন  মর ম  মায়নু  রশীদ  চৗধরুী  এবং  তার সহধিমণী  বগম
মাহজাবীন  চৗধরুী  তাঁেদরেক অত  সহূদেয় আিতেথয়তা  দশন কেরন।  এবং  মলূত সই  ঃসমেয়
তােঁদরেক আ য় দান কেরন। সই চরম ঃসমেয় মর ম মায়নু  রশীদ চৗধরুী  এবং তার ী  বগম
মাহজাবীন চৗধরুী অপত ে েহ ই বানেক আ য় িদেয়িছেলন যটা সারাজীবন ধানম ী ও আমােদর
ছাট আপা শখ রহানা তা রণ রেখেছন। স িত ধানম ী শখ হািসনােক িনেয় মিু া  ‘হািসনা: এ

ডটাস টইল’ চলি ে  সই ঘটনার িব ািরত বণনা রেয়েছ। 

মর ম মায়নু রশীদ চৗধরুী ১৯৯৬ সােল জাতীয় সংসদ িনবাচেনর পূেব ব ব রু ই ক া শখ হািসনা
ও শখ রহানার অ েরােধ সরাসির আওয়ামী  লীেগ যাগদান কেরন। স ম জাতীয় সংসদ িনবাচেন
মায়নু রশীদ চৗধরুী িসেলট-১ আসন থেক িবপুল ভােট িনবািচত হন।

িবএনিপর সােবক অথম ী মর ম সাইফুর রহমানেক িতিন পরািজত কেরন। মায়নু রশীদ চৗধরুী পররা
ম ী হেত পােরন—এমন ন িছল; িক  িসেলেটর আেরক বেরণ  নতা মর ম আ সু সামাদ আজাদ
পররা  ম ী হওয়ার আ হ কাশ করায় ধানম ী শখ হািসনা জাতীয় সংসেদর ি কােরর দািয়  দান
কেরন। মায়নু রশীদ চৗধরুীর িত ধানম ী শখ হািসনার ােবােধর বিহঃ কাশ ঘেট।

মর ম মায়নু রশীদ চৗধরুী ১৯৯৬ সােল যখন মহান জাতীয় সংসেদর ি কার হেলন, তখন আিম তারঁ
একা  সিচব বা াইেভট সে টািরর দািয়  পালেনর েযাগ লাভ কির। মহান জাতীয় সংসেদর সং ার
এবং  বাংলােদেশ  সংসদীয়  গণত  িতি ত  করার  য়াস  খুব  কাছ  থেক আমার  দখার সৗভাগ
হেয়িছল। জাতীয় সংসদেক আধিুনকায়ন করা এবং বাংলােদেশর জাতীয় সংসদেক ি েটেনর পালােমে টর
আদেলই সি ত করা হয়। সংসদ নতা শখ হািসনার িচ াধারা,  িদকদশন ও িবেশষ উেদ াগ িছল

ািণধানেযাগ । এ জ  সংসদীয় কিমিটেত সং ার আনা হয়। আেগ সংসদীয় কিমিটেত ম ীরা সভাপিত
থাকায় জবাবিদিহতা সীমাব  িছল। সংসদ নতা ও ধানম ী  শখ হািসনার িবেশষ আ েহ জাতীয়
সংসেদর জবাবিদিহতা আরও বেড়েছ। সংসদীয় কিমিটেত ম ীেদর পিরবেত অিভ  সংসদ সদ েদর
কিমিটর সভাপিত িহেসেব মেনানীত করা হয়। মর ম মায়নু রশীদ চৗধরুী  জাতীয় সংসদ সিচবালেয়
পশাদাির  বাড়ােনার জ  িবিভ  পদে প নন। নতুন নতনু কমকতােদর পাবিলক সািভস কিমশেনর

মেধ  িনেয়াগ কেরন এবং তারাই পের িশি ত হেয় িবিভ  উইংেয় দািয়  পালন করেছন।

মর ম  মায়নু  রশীদ  চৗধরুী  ডপুিট  ি কােরর  পদেক  খুবই  স ািনত  কেরন।  কারণ  পালােমে টর
ইিতহােস  ি কারই  হে ন সবিকছু,  ডপুিট  ি কার অেনক সময় আড়ােল  থাকেতন।  মায়নু  রশীদ
চৗধরুী তাঁর সহকমী ডপুিট ি কার অ াডেভােকট আব ল হািমদেক ায়শই সংসদ পিরচালনার দািয়

িদেতন এবং তােঁক পূণ ভিূমকা পালেনর েযাগ িদেতন। ত কালীন ডপুিট ি কার এবং বতমােন
রা পিত অ াডেভােকট মা. আব ল হািমদ সবদা াভের রণ কেরন সহকমী ি কার মায়নু রশীদ
চৗধরুীেক।  সংসদ  পিরচালনার  েত  মায়নু  রশীদ  চৗধরুী  ি কােরর  দািয়  পালনকােল  জাতীয়

সংসেদর একিট উ ল ভাবমিূত তির হয়। িতিন সংসদ নতা এবং ধানম ী শখ হািসনার সহায়তায়
িডিজটাল সংসদ িত া কেরন। সংসদ লাইে িরর উ য়েন সখােন ই টারেনট চালু ও ওেয়বসাইট িত া
কেরন। বাংলােদশ সংসেদর লাইে িরেক যু রাে র লাইে ির অব কংে েসর সে  সংযু  কেরন। ১৯৯৬
সােল যারা থম সংসদ সদ  িহেসেব িনবািচত হেয়িছেলন, তােদর জ  ওিরেয়ে টশন কােসর ব ব া
কেরন। এই কােসর কল ােণ বাংলােদেশর পালােমে ট বশ িকছু অত   িত িতশীল সংসদ সদ
বিরেয় আেসন।

বতমান আমেল পালােম টাির িডে ােমিস বেল একটা ধারণা আেছ, যার আওতায় ই টার পালােম টাির 
ইউিনয়ন (আইিপইউ) সারা পৃিথবীর সব পালােম টেক িনেয়। কমনওেয়লথ দশ েলার পালােম টেক িনেয়
কমনওেয়লথ পালােম টাির অ ােসািসেয়শন (িসিপইউ)। মর ম ি কার মায়নু রশীদ চৗধরুী িসিপএ ও
আইিপইউেত ঘিন ভােব অংশ হণ করেতন। িবেদশ সফের মর ম মায়নু রশীদ চৗধরুী পালােমে ট যারা
নবাগত, তােদর অ ািধকার িদেতন। মর ম মায়নু রশীদ চৗধরুী বলেতন, ‘ েযাগ পেলই তােদরেক
িবমােন চড়াও। িবেদেশ িনেয় যাও। িফের এেল দখবা য তারা পিরবিতত মা ষ, আধিুনক মন  মা ষ।’

আিম যখন িপএেসর দািয়  িনলাম, তখন মর ম মায়নু রশীদ চৗধরুী বেলিছেলন, দখেব কােযাপেদ ার
কিমিটেত  পালােম টির  িবষেয়  যত  কিঠন   উ ািপত  হেব,  স েলা  িনেয়  সবাই  ি া  হেয়
পড়েবন— স েলার িক  সহজ সমাধান আসেব সংসদ নতা শখ হািসনার কাছ থেক। আিম আজ পয
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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।

|

সটা দখিছ এবং এবার দখলাম য বােজট অিধেবশেন মাননীয় অথম ী অ  হেয় পড়েল আমােদর
সংসদ নতা ধানম ী  অথম ীর পে  বােজট উপ াপন করেলন।

মর ম মায়নু রশীদ চৗধরুী ২০০১ সােলর ১০ জুলাই ি কােরর দািয়  পালনকােল ইে কাল কেরন
এবং মা েষর া-ভােলাবাসায় িস  হেয় িতিন ইহজীবন ত াগ কেরন। তারঁ মতৃু সংবাদ পৗঁেছ যায়
দেশ-িবেদেশ, সবাই ব িথত হন। ধানম ী শখ হািসনা অিভভাবকতুল  ি কারেক হািরেয় ব িথত হন।
শােকর এই িদেন আমরা মর ম মায়নু রশীদ চৗধরুীর মেতা অ েতাভয় ব ি  িহেসেব িনেজেক গেড়
তালার িশ া িনেত পাির। একই সে  তাঁর আদেশ ত ণ জ েক উ ু  করেত পাির।

২০১৮ সােল ধানম ী শখ হািসনা মর ম ি কার মায়নু রশীদ চৗধরুীেক মরেণা র াধীনতা পদেকর
জ  মেনানীত কেরন। মর েমর পে  সহধিমণী বগম মাহজািবন চৗধরুী পদক হণ কেরন। ব ব রু
কিন  ক া শখ রহানা িবেশষভােব িগেয়িছেলন সখােন এই পুর ােরর মহূুতিট হূদয় িদেয় অ ভব করার
জ । বাংলােদেশর জাতীয় সংসেদ সবদা উ ল অমর হেয় থাকেবন ি কার মায়নু রশীদ চৗধরুী।

n লখক:  ি কার  মায়নু  রশীদ  চৗধরুীর  একা  সিচব  ও  সভাপিত,  ি কার  মায়নু  রশীদ
চৗধরুী িৃত পিরষদ এবং ধানম ীর মখু  সিচব, ধানম ীর কাযালয়
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