
দশম o eকাদশ দiু সংসেদর eমিপরাi কী চলিত জানুয়াির মােসর েবতন পােcন? ei p
িবিভn মহলসহ সাধারণ মানেুষরo। সংিবধােন বলা আেছ, সংসেদর pথম ৈবঠক েথেক পাঁচ বছর
পযর্n সংসদ চলেব। েস িহেসেব দশম সংসেদর েময়াদ েশষ হেব 29 জানয়ুাির। ফেল তারা
জানয়ুাির মােসর েবতন-ভাতা পাoয়ার েযাগয্। আবার eকাদশ জাতীয় সংসেদর pথম aিধেবশন
বসেব 30 জানয়ুাির। িকn চলিত জানুয়াির মােসর 3 তািরেখi শপথ gহণ কেরেছন eকাদশ
সংসেদর aিধকাংশ eমিপ। ফেল সংিবধান aনযুায়ী তারা কাযর্ভার gহণ কেরেছন eবং তারাo
েবতন পাoয়ার েযাগয্। 2014 সােলর 5 জানুয়াির aনিু ত িনবর্াচেনর পরo eকi p  uেঠিছল।
জানয়ুাির মােস eমিপ িহেসেব েবতন-ভাতা পােবন কত জন? েশষ পযর্n নবম o দশম uভয়
সংসেদর সংসদ সদসয্রাi েবতন-ভাতা েপেয়িছেলন। তেব aথর্ মntণালেয়র আপিtর কারেণ তখন
জানয়ুাির মােসর েবতন-ভাতা ছাড় করেত িতন মাস িবলm হেয়িছল। সংসদ সিচবালেয়র আiন
শাখার মেত, সুেযাগ-সুিবধা পাoয়ার েkেt দশম o eকাদশ সংসদ িমিলেয় বাংলােদশ জাতীয়
সংসেদর ৈবধ eমিপ eখন 638 জন। কারণ সংিবধােন বলা আেছ, সংসেদর pথম  ৈবঠক েথেক
পাঁচ বছর পযর্n সংসদ চলেব। েসেkেt সংরিkত আসেনর 50 জন মিহলা eমিপসহ দশম
সংসেদর eমিপ রেয়েছন 348 জন। মৃতুয্জিনত কারেণ দিুট আসন শনূয্ রেয়েছ। e ছাড়া
eকাদশ সংসদ িনবর্াচেন eখন পযর্n শপথ িনেয়েছন 290 জন eমিপ। eর মেধয্ আoয়ামী লীগ-
িবeনিপ, জাতীয় পািটর্  o sতnt িমিলেয় 71 জন eকাদশ সংসেদর নতুন eমিপ। শপথ েননিন
িবeনিপ-জাতীয় ঐকয্ েnর আটজন eমিপ। সংিবধােনর 148 aনেুcদ aনুযায়ী শপথ েনoয়া
মােনi কাযর্ভার gহণ করা। েস িহেসেব িবিধ েমাতােবক শপথ েনoয়ার পর েথেকi eমিপরা
সংসেদর সুেযাগ-সুিবধা বা েবতন-ভাতা পাoয়ার েযাগয্। eকজন eমিপ pিত মােস eক লাখ 73
হাজার 500 টাকা েবতন ভাতা েপেয় থােকন। সংসদ সিচবালেয়র িহসাব শাখার eক কমর্কতর্ া
নাম pকাশ না করার শেতর্  বাংলােদশ pিতিদনেক জানান, িবিধ েমাতােবক eক সংসদীয় আসন
েথেক eকজন সংসদ সদসয্i েবতন-ভাতা পাoয়ার েযাগয্। তেব েবতন-ভাতা েদoয়ার েkেt
িsকােরর িসdাni চূড়াn।
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