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সংসদ সদ  হেল aেনক সুেযাগ-সুিবধা 
কাল শপথ েনেবন েমাকািবব্র খান 

  আেনায়ার আলদীন 

eকাদশ জাতীয় সংসদ িনব র্াচেন িতনশ’ আসেনর জ  ধান রাজৈনিতক দলগুেলা েথেক ায় 21 হাজার মেনানয়নপ  িবি  
হেয়িছল। িনব র্াচন কিমশেন জমা েদoয়া হলফনামা aনুযায়ী eমিপ হoয়ার জ  eেতা িবপুল সংখয্ক বসায়ী, কৃিষজীবী, 
আiনজীবী, রাজনীিতিবদসহ িবিভ  ে িণ-েপশার মানুেষর eমন aিতuত্সাহ eবং আ হ রীিতমত নিজরিবহীন। সংসদ সদ  হেত 
পারেল েকবল মতা, নাম-যশ-খয্ািতi নয় aথ র্-িব  াচুেয র্রo েযাগ বােড়। তাiেতা দেলর িনেষধা া aমা  কের iেতামে  শপথ 
হণ কেরেছন ধােনর শীষ েথেক িনব র্ািচত ঐকয্ ে র সুলতান েমাহা দ মনসুর। আগামীকাল ম লবার শপথ িনেবন িসেলট-3 

আসেন িবeনিপর সমথ র্েন গণেফারাম েথেক িনব র্ািচত েমাকািবব্র খান। িবeনিপর aপর 7 জন সংসদ সদে র েকu েকu শপথ 
হেণর পে  তদিবর করেছন। তারা িনব র্ািচত eমিপ িহসােব সুেযাগ- সুিবধা লাভ েথেক বি ত থাকেত চান না। 

জানা েগেছ, eকজন eমিপ নানািবধ আকষ র্ণীয় সুেযাগ-সুিবধা েপেয় থােকন। সব র্েশষ 3127 সােলর 6 েম জাতীয় সংসেদর ি কার 
o েডপুিট ি কার; ম ী, িতম ী o uপম ী eবং সংসদ-সদ েদর স ািন (েবতন-ভাতা) িদব্গুণ বৃি র িতনিট পৃথক িবল সংসেদ 
পাস হয়। সংসদ সদ েদর েবতন-ভাতা িদব্গুণ করেত আiনম ী আিনসুল হক u ািপত ‘েমমব্ারস aব পাল র্ােম  (েরমুয্নােরশন 
aয্া  eলাuে স) (সংেশাধনী) িবল, 3127’ ক েভােট পাস হয়। 

eেত েদখা যায়, বত র্মােন eকজন সংসদ সদ েদর মািসক েবতন 66 হাজার টাকা। িনব র্াচনী eলাকার ভাতা িতমােস 23,611 
টাকা। স ািন ভাতা িতমােস 6 হাজার টাকা, শু মু ভােব গািড় আমদািনর সুিবধা, মািসক পিরবহন ভাতা 81 হাজার টাকা, 
িনব র্াচনী eলাকায় aিফস খরেচর জ  িতমােস 26 হাজার টাকা, িতমােস লি  ভাতা 2,611 টাকা, মািসক ে াকািরজ, টয়েলি জ 
েকনার জ  ভাতা 7 হাজার টাকা, েদেশর aভয্ ের বািষ র্ক মণ খরচ 2 লাখ 31 হাজার টাকা, েসব্ াধীন তহিবল বািষ র্ক পাঁচ লাখ 
টাকা, বাসায় েটিলেফান ভাতা বাবদ িতমােস 8,911 টাকা, সংসদ সদ েদর জ  সংসদ ভবন eলাকায় eমিপ েহাে ল সুিবধা, 
য় িনয়ামক ভাতা 6 হাজার টাকা o  ƣদিনক ভাতা 861 টাকা। শু মু  গািড়র সুিবধাটা aেনেকর কােছ েবিশ েলাভনীয়। 

eছাড়া eকজন সংসদ সদ  িতবছর চার েকািট টাকা কের েথাক বরা  পােবন। ei েথাক বরাে র পিরমাণ আেগ িছল দুi েকািট 
টাকা। 

া পােরি  i ার াশনাল বাংলােদশ িটআiিবর িনব র্াহী পিরচালক ড. iফেতখারু ামান বেলন, eকজন সংসদ সদ  েথাক 
বরাে র টাকা তাঁর িনেজর পছ  মেতা u য়ন কে  খরচ করেত পােরন। িতিন েকান কে  e টাকা খরচ করেবন েসিট স ণ র্ 
তাঁর eখিতয়ার। নানা কে  ট- য্াট বরাে র ে ে  সংসদ সদ রা a ািধকার পান। আiন aনুযায়ী িনধ র্ািরত েবতন-ভাতা 
পাoয়ার পাশাপািশ eকজন সংসদ সদ  তাঁর িনব র্াচনী eলাকায় সবেচেয় মতাশালী িহেসেব পিরিচত হেয় oেঠন। ানীয় পয র্ােয় 
কােজর িবিনমেয় খা , বয়  ভাতা, িবিভ  ধরেনর সামািজক িনরাপ া-েব নীসহ ায় 51 ধরেনর ক  আেছ। 

eসব ক  েথেক কারা সুিবধা পােবন েসিটo ানীয় সংসদ সদে র স িতর িভি েত হেয় থােক। eছাড়া eলাকার িশ া eবং 
সব্া য্সহ নানা ধরেনর িত ােন সংসদ সদ েদর স ৃ তা থােক। 

eিদেক জানা েগেছ, 3126 সােলর 4 আগ  সংসদ সদ েদর aবসর ভাতার াব েতালা হয় মি সভার ƣবঠেক। তেব ধানম ী 
েশখ হািসনা েসi াব নাকচ কের েদন। িতিন বেলন, আমােদর েদেশর সংসদ সদ রােতা aবসের যান না। aবসের েগেল 
aবসরভাতা o a া  সুিবধার িবষয়িট েভেব েদখা েযেতা। তেব স িত আবােরা ei ােবর পে  মতামত েজারােলা হে । তারা 
বলেছন, ভারতসহ িবেশব্র aেনক েদেশ সংসদ সদ েদর aবসরভাতা সুিবধা রেয়েছ। ei াব কায র্কর হেল eমিপ হoয়ার 
িতেযািগতা আেরা বাড়েব। 



কাল শপথ িনে ন েমাকািবব্র খান 

eকাদশ জাতীয় সংসেদর সদ  িহেসেব কাল ম লবার েবলা 23 টায় শপথ িনে ন েমাকািবব্র খান। ি কার ড. িশরীন শারিমন 
েচৗধুরী সংসেদ তার কায র্ালেয় েমাকািবব্র খানেক শপথ বাকয্ পাঠ করােবন। গতকাল েসামবার জাতীয় সংসেদর জনসংেযাগ 
aিধশাখা েথেক পাঠােনা সংবাদ িব ি েত e ত  জানােনা হয়। িসেলট-3 আসন েথেক গণেফারােমর দলীয় তীক uদীয়মান সূয র্ 
িনেয় িনব র্ািচত েমাকািবব্র খান দািব কেরেছন, দলীয় িস াে i িতিন সংসেদ যাে ন। গণেফারােমর ােড পাঠােনা িচিঠেত িতিন 
িলেখেছন, ‘আিম o আমার দল গণেফারাম আগামী 3 বা 4 eি ল শপথ হেণর িস া  িনেয়িছ। তেব গণেফারােমর সাধারণ 
স াদক েমা ফা মহসীন ম  বেলেছন, দলীয় েফারােম e ধরেনর েকােনা িস া  হয়িন। eর আেগ ঐকয্ ে র আেরক সদ  
সুলতান মনসুর শপথ িনেল তােক গণেফারাম েথেক বিহ ার করা হয়। েমাকািবব্র খানেকo বিহ ার করা হেব বেল গণেফারাম 
েনতারা জানান। েমাকািবব্র বেলেছন, তার িনব র্াচনী eলাকার জনগেণর মতামেতর িভি েত িতিন শপথ িনে ন। 

  

প aব পাবিলেকশ  িলঃ-eর পে  তািরন েহােসন কতৃর্ক 51, কাoরান বাজার, ঢাকা-2326 েথেক কািশত o মুিহবুল আহসান 
কতৃর্ক িনu েনশন ি ি ং ে স, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড, ঢাকা-2343 েথেক মুি ত। 
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