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জাতীয় সংসদ ভবেনর নবম তলায় aবিsত সরকাির দেলর সভাকেk 215িটর েবিশ েচয়ার
বসােনার জায়গা না থাকায় e সমসয্ েমটােত েচয়ার সিরেয় েবে র বয্বsা হেc। তােত বেসi
eকাদশ সংসেদর িবিভn িবষেয় দেলর িসdাn িঠক করেবন আoয়ামী লীগ সংসদ সদসয্রা।

জানেত চাiেল িsকার িশরীন শারিমন েচৗধুরী বেলন, সরকাির দেলর সভাকেk যােত সবাi
বসেত পােরন েসজনয্i েব  েদয়া হেব।

সংসদ ভবেনর নবম তলায় িবেরাধী দেলর সভাকেk আসন আেছ 88িট। নবম জাতীয়
সংসেদ িবeনিপ eকবার মাt oi কেk সভা কেরিছল। আর দশম সংসেদর িবেরাধী দল
জাতীয় পািটর্  কখনo oi কk বয্বহার কেরিন। eকাদশ সংসেদ 22িট আসন িনেয় িবেরাধী
দেলর আসেন আবার বসেত যােc জাতীয় পািটর্ । 30 জানুয়াির eকাদশ সংসেদর pথম
aিধেবশন  হেc।

30  িডেসmর  eকাদশ  সংসদ  িনবর্াচেন  257িট  আসেন  জয়  েপেয়িছল  আoয়ামী  লীগ।
িকেশারগ -1 আসেন িবজয়ী ৈসয়দ আশরাফুল iসলাম মারা যাoয়ায় e মহূুেতর্  আoয়ামী
লীেগর আসন 256িট। গাiবাnা-3 eবং িকেশারগ -1 আসেন আoয়ামী লীগ জয়ী হেল
তােদর আসন আরo দিুট বাড়েব। সংরিkত নারী আসেন িনবর্াচেনর আনু ািনকতা েশষ হেল
আনপুািতক pিতিনিধt পdিতেত যুk হেব আরo 43িট আসন। েসেkেt kমতাসীন দেলর
আসন সংখয্া 300 ছািড়েয় যােব। তখন সংসদ ভবেন সরকাির দেলর সভাকেk আড়াiশ’
eমিপর বসার বয্বsা করেলo চলেব না। e িবষয়িট িনেয়o সংসদ সিচবালেয়র কমর্কতর্ ােদর
মাথা ঘামােত হেc।

তােদর সে  কথা বেল জানা েগেছ, সরকাির দেলর সভাকেk েচয়ার আেছ 183িট। eর
বাiের asায়ীভােব েদয়া হয় 32িট েচয়ার। 215 জন সংসদ সদসয্ েসখােন বসেত পােরন।
eতিদন oi সভাকেk হাতলoয়ালা েচয়ােরর বয্বsা িছল। eবার বসার বয্বsা পাlােনার
pেয়াজন েদখা েদয়ায় pথেম হাতল ছাড়া েচয়ার েদয়ার কথা ভাবা হেয়িছল। িকn তােতo
খুব েবিশ সুিবধা না হoয়ায় েশষ পযর্n েব  বসােনার িনেদর্শনা েদয়া হয় কমর্কতর্ ােদর। oi
সভাকেkর  আি ক  পাlােনা  যায়  িকনা  েস  বয্াপােরo  িচnা-ভাবনা  চলেছ  বেল  সংসদ
সিচবালেয়র eক কমর্কতর্ া জানান।
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