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একাদশ জাতীয় সংসেদর ি তীয় অিধেবশন আজ বধুবার বসেছ। ি কার ড. িশরীন শারিমন চৗধরুীর
সভাপিতে  িবকাল ৫টায় অিধেবশন  হেব। ৩ এি ল রা পিত মা.  আব ল হািমদ এ অিধেবশন
আ ান কেরন।

সংিবধােনর ৭২ অ ে েদর (১) দফায় দ  মতাবেল এ অিধেবশন আ ান কেরন রা পিত। তেব এই
অিধেবশন কতিদন চলেব তা জানা  যায়িন। অিধেবশন র এক ঘ া আেগ সংসেদর কায উপেদ া
কিমিটর বঠেক এ ব াপাের িস া  নয়া হেব। কিমিটর ধান িহেসেব ি কার এই বঠেক সভাপিত
করেবন।

একাদশ জাতীয় সংসেদর থম অিধেবশন ৩০ জা য়াির  হয়। ২৬ কাযিদবস চলা স অিধেবশন শষ
হয় ১১ মাচ। সংিবধান অ যায়ী একিট অিধেবশন শষ হওয়ার পর ৬০ িদেনর মেধ  আেরকিট অিধেবশন
আ ােনর বাধ বাধকতা রেয়েছ।

এজ ই জুেন বােজট অিধেবশন র আেগ মলূত িনয়ম র ােথ এই অিধেবশন আ ান করা হেয়েছ।
সংসদ  সিচবালয়  জািনেয়েছ,  এ  অিধেবশন  পাচঁ  কাযিদবস  চলেত  পাের।  দেশর  ত ণ  সমােজর
দীঘিদেনর দািব পূরেণর লে  সরকাির চাকিরেত ঢাকার বয়সসীমা বাড়ােত সংসদ অিধেবশন িস া

াব আনা হেত পাের এ অিধেবশেন।

অিধেবশেন এ াবিট আনেবন ওয়াকাস পািটর সভাপিত ও ঢাকা-৮ আসেনর সংসদ সদ  রােশদ খান

  সংসদ িরেপাটার
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মনন।

এ ােব িতিন সরকাির চাকিরেত ঢাকার বয়সসীমা ৩৫ বছর ও অবসর হেণর বয়সসীমা ৬২ বছেরর
াব করেবন। ইিতমেধ  সংসেদর আইন শাখা-২ এ িস া  াবিট জমা িদেয়েছন িতিন। সংসেদ িস া
াবিট গৃহীত হেল এ িনেয় সরকােরর কাজ করার বাধ বাধকতা রেয়েছ। বতমােন চাকিরেত েবেশর

বয়স সেবা  ৩০ বছর এবং মিু েযা া কাটায় তা ৩২ বছর। আর অবসের যাওয়ার বয়সসীমা ৬০ বছর
এবং মিু েযা া কাটায় ৬১ বছর।

অিধেবশন চলাকালীন বহৃ িতবার বসরকাির িদবস িহেসেব রাখা হয়।

এিদন ম ী নন, ধু সংসদ সদ েদর িবল ও িস া  াব আনা হয়। তেব ি কার ই া করেল এসব
কাজ িগত রাখেত পােরন। অিধেবশন সংি  হওয়ায় এ াব নাও উঠেত পাের। এমনিট হেল বােজট
অিধেবশেন এিট উ াপন হেব।

সংসেদর আইন শাখা-২ এর সূ  জানায়,  এমিপেদর আনা িস া  ােব ম ী একমত না হেল িতিন
ব াখ া  কের সই িস া  াবিট ত াহােরর অ েরাধ কেরন। আর হেণর হেল হণ কেরন। তেব
িস া  াব হণ বা ত াখ ান- েটাই ‘ া’ঁ বা ‘না’ ভােট িদেয় পাস কের িনেত হয়। ফেল এিট এক
ধরেনর আইনও বলা যায়।
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