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eকাদশ জাতীয় সংসেদর pথম aিধেবশন  হেc আগামীকাল বুধবার। eিদন িবকাল 3টায়
িsকার ড. িশরীন শারিমন েচৗধুরীর সভাপিতেt aিধেবশন বসেব। বছেরর pথম aিধেবশন
হoয়ায় রীিত aনযুায়ী eিদন সংসেদ রা পিত েমা. আবদলু হািমদ ভাষণ েদেবন।

তার ভাষেণ সরকােরর িবিভn unয়নমলূক কমর্কা  তুেল ধরার পাশাপািশ নানা িদকিনেদর্শনা
থাকেব। eর আেগ 9 জানুয়াির রা পিত েমা. আবদলু হািমদ সংিবধােনর 72 aনুেcেদর
(1) দফায় pদt kমতাবেল সংসেদর e aিধেবশন আহবান কেরন।

aিধেবশেনর pথম িদনi িsকার o েডপুিট িsকার িনবর্াচন করা হেব। সংিবধােনর 74
aনুেcদ aনুযায়ী নতুন সংসেদর pথম ৈবঠেক িsকার o েডপুিট িsকার িনবর্াচন করেত
হয়। eজনয্ কমপেk eক ঘ া আেগ েনািটশ িদেত হয়। eজনয্ eকজন psাবক, eকজন
সমথর্ক o pাথর্ীর সmিত লােগ।

3 জানয়ুাির বহৃsিতবার সংসদ ভবেনর শপথ কেk চার ধােপ eকাদশ সংসদ িনবর্াচেন

  সংসদ িরেপাটর্ ার
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িনবর্ািচত 298 জন সদেসয্র মেধয্ 289 জন শপথ েনন। িsকার ড. িশরীন শারিমন
েচৗধুরী সংিবধান o কাযর্pণািল িবিধ aনুযায়ী pথেম িনেজ শপথ gহণ কেরন eবং শপথ
বiেয় sাkর কেরন।

পের িতিন আoয়ামী লীগ সভাপিত েশখ হািসনাসহ aনয্েদর শপথ বাকয্ পাঠান করান। েসিদন
aসুsতার কারেণ বয্াংকেক িচিকৎসাধীন থাকায় আoয়ামী লীেগর সােবক সাধারণ সmাদক
ৈসয়দ আশরাফুল iসলাম শপথ িনেত পােরনিন। 3 জানয়ুাির বয্াংকেক তার মতুৃয্ হয়।

eকাদশ সংসদ িনবর্াচেন আoয়ামী লীগ েপেয়েছ 258িট আসন। জাতীয় পািটর্  েপেয়েছ 22িট
আসন। িবeনিপর েনতৃtাধীন জাতীয় ঐকয্ n েপেয়েছ 8িট আসন। eর মেধয্ িবeনিপর 6িট
eবং গণেফারাম 2িট আসেন (eর মেধয্ ধােনর শীষ pতীক িনেয় সুলতান েমা. মনসুর
আহেমদ eবং দেলর িনজs pতীক uদীয়মান সূযর্ িনেয় েমাকািbর খান িনবর্ািচত হেয়েছন)
িনবর্ািচত  হেয়েছ।  eছাড়া  oয়াকর্ াসর্  পািট  েপেয়েছ  3িট  আসন,  িবকlধারা  2িট,  জাতীয়
সমাজতািntক দল (জাসদ) 2িট, বাংলােদশ জাসদ 1িট, তিরকত েফডােরশন 1িট, জাতীয়
পািটর্  (েজিপ) 1িট আসেন জয়ী হন।

ei িনেয় টানা িতনবার েদেশর pধানমntী o সংসদ েনতা হন আoয়ামী লীগ সভাপিত েশখ
হািসনা। জাতীয় পািটর্ র েচয়ারময্ান েসiন মুহmদ eরশাদ িবেরাধীদলীয় েনতা িনবর্ািচত হন।
uপেনতা  হন  দলিটর  েকা-েচয়ারময্ান  িজeম  কােদর।  েসiন  মহুmদ  eরশাদ  িস াপুের
িচিকৎসাধীন। দশম সংসেদo জাতীয় পািটর্  িবেরাধী দেল িছল। aনয্িদেক িবeনিপ eবং
গণেফারােমর 8 জন সদসয্ eখনo শপথ না েনয়ায় তােদর েদখা যােব না আপাতত সংসেদ।

aিধেবশনেক সামেন েরেখ pেয়াজনীয় সব ধরেনর psিত সmn কেরেছ জাতীয় সংসদ
সিচবালয়। aনাকািkkত ঘটনা eড়ােত সংসদ ভবন eলাকায় িনরাপtা েজারদার করা হেয়েছ।

িsকার ড. িশরীন শারিমন েচৗধুরী জানান, আoয়ামী লীেগর সােবক সাধারণ সmাদক ৈসয়দ
আশরাফ eকাদশ জাতীয় সংসেদ িনবর্ািচত হেলo শপথ িনেত পােরনিন। তাi তােক ei
সংসেদর সদসয্ িহেসেব ধরা হেব না। তেব তার বণর্াঢয্ o সংgামী রাজৈনিতক জীবন িনেয়
সংসেদ আেলাচনার দািব রােখ। aিধেবশন  িদেনi েশাক psাব utাপন করা হেব। oi
েশাক psােবর oপর তােক িনেয় আেলাচনাo হেব। eরপর রা পিতর ভাষণ েশেষ oiিদেনর
ৈবঠক করা হেব।

িতিন আরo জানান, pথম িদেন েডপুিট িsকােরর সভাপিতেt aিধেবশন  হেব। িsকার
o েডপুিট িsকার িনবর্াচেনর পর aিধেবশন মুলতিব করা হেব। eরপর নতুন িsকার শপথ
িনেয় মলুতিব aিধেবশন  করেবন।

েpিসেডn pাজা psত : দশম সংসেদর মেতা eকাদশ সংসেদর pথম aিধেবশেনর িদেন ভাষণ
েদেবন রা পিত েমা. আবদলু হািমদ। eবারo িতিন রা পিতর জনয্ িনধর্ািরত েpিসেডn pাজা
িদেয় সংসদ ভবেন pেবশ করেবন। e কারেণ েpিসেডn pাজা psত রাখা হেয়েছ। oi pাজা
ধুেয়মেুছ পিরcn করা হেয়েছ। েসখােন বসােনা হেয়েছ িবেশষ িসিস কয্ােমরা। eকi সে
েসখােন aিতিরk িনরাপtাকমর্ী িনেয়াগ করা হেয়েছ। েসখােন রা পিতেক aভয্থর্না জানােনার
পিরকlনাo চূড়াn করা হেয়েছ।

সংি  সূt মেত, রা পিতর সংসদ কেk pেবেশর জনয্ সংসদ ভবেনর utর িদেক aবিsত
ei pাজা িনমর্ােণর জনয্ নকশায় uেlখ কেরন িব খয্াত sপিত লiু আi কান। pায় 65
হাজার বগর্ফুেটর ে তপাথের িনিমর্ত ei pাজা িদেয় pেবশ কের িতনতলায় সংসেদর aিধেবশন
কk পযর্n েহঁেটi েযেত হয়। িকn দীঘর্িদন ei pাজা বয্বহার করেতন না রা পিতরা। eর
পিরবেতর্  সংসেদর াiভoেয় িদেয় pেবশ কের িবেশষ িলফেট সংসদ কেk েযেতন তারা। ফেল
oi pাজা সারা বছরi aবয্ব তi থাকত। িবeনিপ সরকােরর আমেল 2002 সােলর জানয়ুাির
মােস বছেরর pথম aিধেবশন র িদন তৎকালীন রা পিত aধয্াপক eিকueম বদ েdাজা
েচৗধুরী ei েpিসেডn pাজা বয্বহার কেরন। লiু কােনর নকশার pিত dা জািনেয় রা পিত
েমা. আবদলু হািমদ দশম সংসদ িনবর্াচেনর পর oi pাজা বয্বহােরর িসdাn েনন।
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aধয্ােদশ utাপন : নতুন সংসেদর pথম িদেন েশাক psাব িনেয় আেলাচনা ছাড়াo িsকার
o েডপুিট িsকােরর aনপুিsিতেত aিধেবশন পিরচালনার জনয্ সভাপিতম লীর সদসয্ িনবর্াচন
করা হেব। eরপর সংসেদর সবর্েশষ aিধেবশেনর পর রা পিতর জাির করা aধয্ােদশ েলা
সংসেদ utাপন করা হেব। সংসদ সিচবালেয়র আiন শাখার েদয়া তথয্ানুযায়ী, e পযর্n 5িট
aধয্ােদশ  সংসেদ  utাপেনর  জনয্  oi  দফতের  জমা  পেড়েছ।  aধয্ােদশ েলা  হল-
‘িরেpেজনেটশন aব িদ িপপল (aয্ােমnেমn) aিডনয্াn-2018’, ‘iট psত o ভাটা sাপন
(িনয়ntণ)  (সংেশাধন)  aধয্ােদশ-2018’,  ‘িচটাগাং  িহল  াkস  (লয্াn  ikiেজশন)
(সংেশাধন) aধয্ােদশ-2018’, ‘ব বnু েশখ মিুজবরু রহমান aয্ািভেয়শন aয্াn aয্ােরােsস
িব িবদয্ালয় aধয্ােদশ-2018’ eবং iিপেজড ম aধয্ােদশ-2019।

pথম িদেন থাকেবন পাঁচ শতািধক aিতিথ : নতুন সংসেদর pথম িদেনর aিধেবশেন pধান
িবচারপিত,  pধানমntীর  uপেদ ারা,  েদশ-িবেদিশ  kটনীিত,  রাজৈনিতক  েনতা,  সরকাির
কমর্কতর্ া eবং িভআiিপেদর আtীয়sজনসহ 5 শতািধক aিতিথ uপিsত থাকেবন। iিতমেধয্
রা পিত o pধানমnt্রীর কাযর্ালয় eবং পররা  মntণালয়সহ সংি  দফতর েথেক সংগৃহীত
তািলকা চূড়াn কের আমntণপt িবতরেণর কাজ  হেয়েছ। আমntণপt ছাড়া েকােনা aিতিথ
oiিদন সংসেদ pেবশ করেত পারেবন না। oiিদন সাধারণ পাস iসুয্ বn রাখার িসdাn েনয়া
হেয়েছ সংসেদর িনরাপtা িবভাগ েথেক জানােনা হেয়েছ।

eমিপেদর জনয্ চালু হেc eসeমeস সািভর্ স : eকাদশ জাতীয় সংসেদর pথম েথেকi সংসদ
সদসয্েদর জনয্ ‘শটর্  ময্ােসজ সািভর্ স’ চালু হেc। সংসদ aিধেবশন o সংসদীয় sায়ী কিমিটর
ৈবঠক সmেকর্  aবিহত করেত ei সািভর্ স চালুর িসdাn েনয়া হেয়েছ। আর মntী-eমিপেদর
কােছ dত o সহেজ eসeমeস পাঠােত বা ‘শটর্  ময্ােসজ সািভর্ স’ চালু করেত নতুন eকিট
সফটoয়য্ার েকনার uেদয্াগ েনয়া হেয়েছ। e সংkাn eকিট িচিঠ iিতমেধয্ সংসেদর pশাসন
শাখায় পাঠােনা হেয়েছ।

সংি রা জানান, সািভর্ সিট চালু হেল সংসদ সংkাn তথয্ািদর পাশাপািশ িনজs িবিভn সভা,
েসিমনার o ৈবঠেকর িবjিpo জানেত পারেবন eমিপরা। বতর্ মােন eকিট েডsটপ েবiজ
সফটoয়য্ার েথেক েটিলটেকর eকিট িসেমর মাধয্েম eমিপেদর দলীয় সভা, কিমিটর ৈবঠক,
aনয্ানয্ সভা eবং েসিমনােরর তািরখ, সময় o sান eসeমeেসর মাধয্েম জানােনা হয়। িকn
সফটoয়য্ারিট aেনক পুরেনা। eিট eখন হালনাগাদo করা যােc না। যা িনেয় eকিট সংকট
চলিছল। e িনেয় aেনক eমিপর aিভেযাগ রেয়েছ। eজনয্ নতুন সফটoয়য্ার েকনার uেদয্াগ
েনয়া হেয়েছ।

সংসদ ভবন eলাকায় িমিছল-সমােবশ িনিষd : aিধেবশন uপলেk সংসদ ভবন eলাকায় সব
ধরেনর  িবেkাভ,  সমােবশ  িমিছেল  িনেষধাjা  জাির  কেরেছ  ঢাকা  েমে াপিলটন  পুিলশ
(িডeমিপ)। েসামবার িডeমিপ কিমশনার েমা. আছাদjুামান িময়া sাkিরত eক বাতর্ ায় ei
িনেষধাjা জাির করা হয়। িনেষধাjায় বলা হয়, ‘29 জানয়ুাির রাত 12টা েথেক সব
ধরেনর astশst, িবেsারকdবয্, aনয্ানয্ kিতকারক, দষূণীয় dবয্ বহন eবং েয েকােনা pকার
সমােবশ, িমিছল, েশাভাযাtা, িবেkাভ pদশর্ন iতয্ািদ িনিষd েঘাষণা করা হেয়েছ। জাতীয়
সংসেদর pথম aিধেবশন েশষ না হoয়া পযর্n ei আেদশ বলবৎ থাকেব।’

েযসব eলাকায় িনেষধাjা বহাল থাকার কথা বলা হেয়েছ, েস েলা হেc- ময়মনিসংহ েরােডর
মহাখালী kিসং  েথেক  পুরাতন  িবমানবnর  হেয়  বাংলােমাটর kিসং।  বাংলােমাটর িলংক
েরােডর পি ম pাn েথেক েহােটল েসানারগাঁo েরােডর সাকর্  েফায়ারা। পাnপেথর পূবর্ pাn
েথেক িgন েরােডর সংেযাগsল হেয় ফামর্েগট। িমরপুর েরােডর শয্ামলী েমাড় েথেক ধানমি
16 (পুরাতন-27) নং সড়েকর সংেযাগsল। েরােকয়া সরিণর সংেযাগsল েথেক পুরাতন 9ম
িডিভশন (uেড়াজাহাজ) kিসং হেয় িবজয় সরিণর পযর্টন। iিnরা েরােডর পূবর্ pাn েথেক
মািনক িময়া eিভিনuেয়র পি ম pাn। জাতীয় সংসদ ভবেনর সংরিkত eলাকা eবং ei
সীমানার মেধয্ aবিsত রাsা o গিলপথ।
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