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 করার নােম ব ৃতা েকন? সংসেদ েশখ েসিলম 
সংসদ িরেপাট র্ার ॥ জাতীয় সংসেদ ধানম ী o ম ীেদর স রক  করেত িগেয় লমব্া ব ৃতা o ভূিমকা রাখায় 
ে াভ কাশ কেরেছন আoয়ামী লীেগর সভাপিতম-লীর সদ  েশখ ফজলুল কিরম েসিলম। সংসদ সদ রা েযন 
েবিশ ব ৃতা িকংবা ভূিমকা না েরেখ সংে েপ িট কেরন েস িবষেয় ীকােরর দৃি  আকষ র্ণ কের িতিন বেলন, 
ায়i েদখা যায়, েকান েকান সংসদ সদ  সংসদ কায র্ ণালী িবিধ uেপ া কের  করার নােম িবরাট eকটা 

ভূিমকা রােখন িকংবা ব ৃতা েদন। eটা কখনo িঠক নয়। কতর্া েকবল সংে েপ তার িট করেবন- eমন 
িবিধিবধান কায র্ ণালী িবিধেতi রেয়েছ। বুধবার সংসদ aিধেবশেন ধানম ীর জ  িনধ র্ািরত 41 িমিনেটর 
ে া র পব র্ েশেষ ে ার িনেয় েজয্  সংসদ সদ  েশখ ফজলুল কিরম েসিলম eসব কথা বেলন। e সময় িতিন 
ীকার ড. িশরীন শারিমন েচৗধুরীেক e িবষেয় িনেদ র্শনা েদয়া o েয়াজনীয় ব া েনয়ার আহব্ান জানােল 
ীকার e সময় েশখ ফজলুল হক েসিলেমর ব েক সমথ র্ন জানান।  

ধানম ীর ে া র পব র্ েশষ হoয়া মা i ে ার িনেয় েশখ েসিলম বেলন, eকিট তারকািচি ত ে র পর 
মােঝমে i 3-4 বা তারo েবিশ সদ েক  করার সুেযাগ েদয়া হয়। eেত সম ার সৃি  হে । আবার 
aেনেকi eকi ধরেনর  করায় a রা গুরুতব্পূণ র্  করা েথেক বি ত হে ন। আজo েদখলাম aেনক 

কতর্া  করার নােম নািতদীঘ র্ ব ৃতা িদেয় যাে ন। eসব কারেণ বুধবার মা  5িট স রক  করার 
সুেযাগ পান 5 জন সংসদ সদ । ফেল ধানম ী মা  3 জন eমিপর তারকা িচি ত 3িট ে র জবাব িদেত 
েপেরেছন। ে াভ কাশ কের িতিন বেলন, সকল eমিপেকi কায র্ ণালী িবিধ রেণ েরেখ শুধুমা  কী জানেত 
চান- েস িট সংে েপ করেত হেব। ীকারo েযন eকিট িলিখত ে র পর সেব র্া  2 জনেক স রক  
করার aনুমিত েদন।  

eর জবােব ীকার ড. িশরীন শারিমন েচৗধুরী বেলন, আপিন েয আহব্ান জািনেয়েছন তা িন য়i সব সংসদ 
সদ  শুেনেছন। আিম িতিট কতর্ার ে র মাঝখােন হ ে প করিছলাম। বারংবার বলিছলাম েকবল  
করুন, ভূিমকা রাখারo েয়াজন েনi। আমােদর সমেয়র িদেক ল য্ েরেখ  সাজােত হয়। কতর্ার সংখয্াo 
িনধ র্ারণ করেত হয়। েস কারেণ সংসেদ কতর্ারা যােত শুধু তােদর িজ াসা সরাসির কেরন তা হেল আমােদর 
সংসদ পিরচালনায় সুিবধা হেব। eর আেগ বুধবার জাতীয় সংসেদর শুরুেত ধানম ীর জ  িনিদ র্  কাল 41 
িমিনেট কেয়কজন সংসদ সদ  স রক  কেরন। aেনেক 41 েসেকে র eকিট  করেত 4 িমিনেটরo 
েবিশo সময় েনন। e সময় ীকার কেয়কবার তােদর সরাসির  করার আহব্ান জািনেয়o থ র্ হন। eেত 
ধানম ীর জ  িনধ র্ািরত সমেয় 24িট তারকািচি ত  থাকেলo িতিন মা  3িট ে র জবাব িদেত সমথ র্ হন। 

 


