
 / ০৬ অে াবর ২০১৯ 

‘আিম মা েষর আ ার মযাদা রাখেত চাই’: ি কার 

০৬ অে াবর ২০১৯, ১২:৫৮  
আপেডট: ০৬ অে াবর ২০১৯, ১৩:০৫ 

 

িশরীন শারিমন চৗ রী। ছিব: সং হীত 

জাতীয় সংসেদর থম নারী ি কার িশরীন শারিমন চৗ রী। এবার িতিন তীয় ময়ােদ ি কােরর দািয়  পালন করেছন। 
কমনওেয়লথ পালােম াির অ ােসািসেয়শেনর (িসিপএ) চয়ার িহেসেবও দািয়  পালন কেরেছন। থম আেলার সে  কথা বেলেছন 
িশরীন শারিমন চৗ রী। সা াৎকার িনেয়েছন থম আেলার জ  িতেবদক িরয়া ল কিরম। 

থম আেলা: তীয় ময়ােদ ি কার িহেসেব দািয়  পালেনর অিভ তা জানেত চাই 
িশরীন শারিমন চৗ রী: ি কার পদটা ণ সাংিবধািনক পদ। সংিবধান এবং কায ণািল িবিধর আেলােকই এই দািয়  পালন 
করেত হয়। থমবােরর মেতা যখন ি কােরর দািয়  িনই, তখন একজন নারী িহেসেবও যােত দািয় টা ুভােব পালন করেত 
পাির, স িবষয়টার িত অেনক বিশ সেচতন থেকিছ। যােত অ  কােনা নারী ি কার পেদ আসার াপাের কােনা ধরেনর  
উ ািপত না হয়। আর যখনই ি কােরর আসেন বিস, তখন মেন কির দেশর নারীেদর জ  আমার একটা িবেশষ দািয়  আেছ। 
আমােক সামেনর িদেক এিগেয় যেত সহায়তা কেরেছন মাননীয় ধানম ী শখ হািসনা। েযাগ না পেল িনেজেক মাণ করার 
উপায় নই। 

থম আেলা: সংসেদর বঠক পিরচালনায় চ ােল  তা আেছ। 
িশরীন শারিমন চৗ রী: সংসেদর বঠক পিরচালনায় অেনক ধরেনর চ ােল  থােক। সদ েদর কত ণ সময় িদেত হেব, সবার িত 

া তা বজায় রাখা, আইেনরও যােত কােনা ত য় না ঘেট, সব িবষয় মাথায় রেখই বঠক পিরচালনা করেত হয়। সংসেদর 
বঠেক িদেনর একটা কায িচ থােক, তা অ সরণ করেত হয়। অেনক িবষয় তাৎ িণকভােব উ ূত হয়, যার জ  ব িতর কােনা 
েযাগ থােক না। তাৎ িণকভােবই তা িন ি  করেত হয়। মতা ও কায ণািল িবিধ মেনই তা িন ি  করেলও মা েষর 

‘পারেসপশন’ বেল এক  কথা আেছ। এ িবষয়  কত  উ ীণ হেত পারলাম, তা  িদই। আিম চাই, িবেরাধী দেলর 
সাংসেদরাও যােত যেথ  কথা বলার েযাগ পান। 

থম আেলা: রাজনীিতেত স ৃ  হেলন কীভােব? 
িশরীন শারিমন চৗ রী: ছাটেবলা থেকই িব াস করতাম, ভিব েত রাজনীিতেত স ৃ  হেত চাইেল আইেন অ য়ন করা একটা 
‘ িপং ান’ িহেসেব কাজ করেব। আমার বাবা ১৯৫৮ সােল ছা লীেগর থম িনবািচত সভাপিত িছেলন এবং তারও অেনক আেগ 
থেক ছা লীেগর রাজনীিতেত  িছেলন এবং ব ব  শখ িজেবর রাজনীিত ধারণ করেতন। আমােদর বাসায় সব সময় 

রাজৈনিতক আবহ িছল। সই ধারাবািহকতায় যখন আইনজীবী িহেসেব ি ম কােট িছলাম, তখন আওয়ামী লীেগর আইনিবষয়ক 
সল এবং িনবাচনিবষয়ক সেল কাজ কেরিছ। পের মাননীয় ধানম ী যখন ওয়ান–ইেলেভেনর সময় ার হন, ত র আইনজীবী 



ােনেল আইনজীবী িহেসেব  হই। ২০০৯ সােল জাতীয় সংসেদ সংরি ত মিহলা আসেন সদ  িনবািচত হই। তার আেগ 
বাংলােদশ আওয়ামী লীেগর কাযিনবাহী কিম র থেম সদ  পের আ জািতক স াদেকর দািয়  পালন কেরিছ। 

থম আেলা: সংরি ত নারী আসেন সরাসির িনবাচেনর দািব দীঘিদেনর... 
িশরীন শারিমন চৗ রী: ১৯৭২ সােলর সংিবধােন নারী আসন সংরি ত থাকেব বেল অ  িছল বেলই আমার মেতা িশরীন 
শারিমন স আসেন এেস পের ি কার হেয়িছ। নারীেদর এিগেয় আসা এবং রাজৈনিতক মতায়েনর জায়গায় অেনক বড় 
মাইলফলক এই নারী আসন। এ ছাড়া যেকােনা নারী সরাসির িনবাচেন আসেত পারেব স িবধান ও সংিবধােন রেয়েছ। বতমােন 
৫০ জন সংরি ত আসেনর সদে র পাশাপািশ সরাসির িনবাচন কের এেসেছন ২৩ জন নারী। এ সং া েম বাড়েছ। সংরি ত 
আসেনর ি য়া িচরকাল থাকেব, তা বলিছ না। আমরা বলিছ, যত িদন ৫০ বা ৩৩ শতাংশ সরাসির ভােটর মা েম আনেত না 
পারিছ, তত িদন পয  সংরি ত নারী আসেনর দরকার আেছ। 

থম আেলা: গণ িতিনিধ  আেদেশ ২০২০ সােলর মে  ৩৩ শতাংশ নারীেক িবিভ  রাজৈনিতক দেলর কিম েত রাখার িবষেয় 
দল েলার সিদ া কত  আেছ বেল মেন কেরন। 
িশরীন শারিমন চৗ রী: ণ লসহ রাজনীিতেত নারী ন ে র অভাব নই। িক  টা ত না।  ত করার জ  আইনগত 
একটা িবধান আনা হেয়েছ। আিম আশাবাদী, িন য় ভিব েত রাজনীিতেত আরও নারীেক আমরা পাব। আওয়ামী লীেগর 
কাযিনবাহী কিম েত অেনক নারী সদ  অ  করা হে । যেকােনা গণতাি ক দল আসনটা জয় করেত চায়। নারীরা কােনা 
আসেন মেনানয়ন পেল িতিনও জয়ী হেয় আসেত পারেবন, এই িব াসটা নারীরা যিদ দেলর মে  িতি ত করােত পােরন, তাহেল 
ওই আসন থেক ত েক সিরেয় আেরকজনেক মেনানয়ন দওয়া বা কােনা াপাের শ া হয়েতা কাজ করেব না। তখন অেনক নারী 
মেনানয়ন পােবন বেল আিম মেন কির। 

থম আেলা: সংসেদর ণ দািয়  পালেনর পাশাপািশ সংসার— র সম য় কেরন কীভােব? 
িশরীন শারিমন চৗ রী: বাংলােদেশ জ হণ কেরও উ িশ া নওয়ার ে  আমার কােনা িতব কতা িছল না। আমার 

রবািড় থেকও আিম কােনা বাধার স ুখীন হইিন। আিম িবেয়র পর এলএলএম কেরিছ। আিম দেশর বাইের িতন বছর থেক 
িপএইচিড কের এেসিছ। আমার ামী...পিরবােরর সবাই সহেযািগতা কেরেছন। এিগেয় যাওয়ার ে  আমার মা অেনক 
সহেযািগতা কেরেছন। অ িদেক মােয়র য সহজাত দািয় , তা আমােকও পালন করেত হে । আমার ছেল এবং মেয় জনই 
আমােক ঝেত পাের। মা একটা পশায় আেছন, সই ছাটেবলা থেকই ছেলেমেয়রা তা ঝেতও অভ । ল থেক িফের যখন 
খেত বসেব, তখন মা থাকেব, এটা তারা ত াশাও কেরিন। তেব অ  সময় আিম সটা িষেয় দওয়ার চ া কেরিছ। ‘লাইফ ইজ 

অলওেয়জ অ াবাউট আ ালা ।’ 
থম আেলা: আপনার  বা ভিব ৎ পিরক না... 

িশরীন শারিমন চৗ রী: মহান আ াহ রা লু আলািমেনর কােছ াথনা কির, িতিন আমােক ি কােরর পেদ বেস সাধারণ মা েষর 
জ  কাজ করার য েযাগ িদেয়েছন, স েযাগটােক যােত কােজ লাগােত পাির। নারীেদর এিগেয় আনার ে  সহেযািগতার 
হাতটা স সািরত করেত চাই। আমার িনবাচনী আসেনর মা ষ আমােক অেনক ত াশা িনেয় ভাট িদেয়েছন। মা ষ আমার িত 
আ া রেখেছন, আিম মা েষর আ ার মযাদা রাখেত চাই। এেককটা ইউিনয়েন আিম যখন িনবাচনী চাের কতাম, ২৫-৩০টা 
জায়গায় মােয়েদর সমােবশ হেতা, িডেস েরর কনকেন শীেত গভীর রাত পয  সভা েল মােয়রা িশ েদর িনেয় বেস থাকেতন 
আমার তী ায়। আমার মাথায় হাত িদেয় বলেতন, ‘মা িম ও  াছ’ ‘ নৗকা ও  ােছ’। এই য ভােলাবাসা, আ া এটার  
অপিরসীম। ‘অেনক তামার খেয়িছ গা, অেনক িনেয়িছ মা... ত  জািন ন- য কী বা তামায় িদেয়িছ মা!’ এই সময়টা এেসেছ। 
এখন দশ ও দেশর মা ষেক দওয়ার সময় এেসেছ। 


