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সংসেদ গুরুতব্পূণ র্ ভূিমকা পালন করেত থ র্ হেল েনতাকম েদর কােছ তােদর জবাবিদিহ করেত হেত পাের। 
সংসেদ দলীয় eমিপরা কতটা ভূিমকা রাখেত পারল তা িনেয় িচি ত নয় নীিতিনধ র্ারকরা। খােলদা িজয়ার মুি  o 
েদেশ গণত  পুনরু াের সংসেদর বাiেরi কায র্কর ভূিমকা রাখেত হেব। সংসেদ যিদ তারা িকছু করেত পাের 
েসটা হেব বাড়িত পাoয়া। িবeনিপর নীিতিনধ র্ারকেদর eমন ধারণােক ভুল মািণত করেত চান দলিটর িনব র্ািচত 
সংসদ সদ রা। সংসেদ তারা কায র্কর ভূিমকা রাখেত চান। িবেশষ কের খােলদা িজয়ার মুি  আে ালন o 
সরকােরর নানা aিনয়ম o দুন িতর িবরুে  শ  aব ান তুেল ধরেত চান তারা। জানেত চাiেল চাঁপাiনবাবগ  
েথেক িনব র্ািচত হারুনুর রশীদ যুগা রেক বেলন, 41 িডেসমব্র জনগেণর েভােট e সংসদ গিঠত হয়িন তা েদেশ-
িবেদেশ সবাi জােন। তারপরo আমরা সংসেদ িগেয়িছ। ত সংসদ েভেঙ িদেয় জনগেণর সংসদ eবং গণত  
পুনঃ িত ার দািবেতi আমরা শপথ িনেয়িছ। গণত  িফিরেয় আনার পূব র্শত র্ হে  েচয়ারপারসন খােলদা িজয়ার 
মুি । 

eসব দািবেত আমরা সংসেদ েসা ার থাকব। িতিন বেলন, েদেশ দুন িতর মহাতা ব চলেছ। বািলশ িনেয় মানুষ 
আে ালন করেছ। িবিভ  eলাকায় সরকাির বরাে র টাকা লুটপাট হে । eসব িবষেয় সংসেদ তুল ধরব। েচ া 
করব, তেব কতটা পারব জািন না। eে ে  ি কার আমােদর কতটা সহেযািগতা কের েসটা েদখেত হেব। হারুন 
বেলন, আসেছ aিধেবশন খুব গুরুতব্পূণ র্। e aিধেবশেন বােজট েপশ করা হেব। বােজেট জনসব্াথ র্িবেরাধী িকছু 
থাকেল তা েজারােলাভােব িতবাদ জানােনা হেব। বােজট যােত জনসব্ােথ র্ হয় েসিদেক গুরুতব্ েদয়া হেব। িতিন 
বেলন, সরকােরর খারাপ কােজর সমােলাচনার পাশাপািশ ভােলা েকােনা কাজ হেল তা aব i সমথ র্ন জানােনা 
হেব। eক ে র জবােব হারুন বেলন, সংখয্ায় কম হেলo সবাiেক িনেয় ঐকয্ব ভােব কাজ করেত দল েথেক 
তােক দািয়তব্ েদয়া হেয়েছ। তাছাড়া আিম চারবােরর িনব র্ািচত eমিপ। সংসেদ যারা আেছন তােদর ায় সবাi 
নতুন। সংসেদর aেনক িকছু বুঝেত তােদর সময় লাগেব। দলীয় o সামি ক িবষয়গুেলা আমরা eকে  বেসi 
করব। পিলিস সং া  বা গুরুতব্পূণ র্ িবষেয় েয়াজন মেন হেল দেলর হাiকমাে রo পরামশ র্ েনয়া হেব। সব 
িমেল আমরা সংখয্ায় কম হেলo সংসেদ eকটা ঝড় তুলেত চাi। 

ঠাকুরগাঁo েথেক িনব র্ািচত সংসদ সদ  জািহদুর রহমান বেলন, েচয়ারপারসেনর মুি  o গণত  পুনরু াের 
আমােদর কম র্সূিচগুেলা চলেছ। েসগুেলা িনিদ র্  eলাকায় আমােদর নীিতিনধ র্ারকরা ব ৃতা-িববৃিতর মা েম জািতেক 
জানাে ন। eর বাiের বত র্মােন আমােদর েকােনা কম র্সূিচ েনi। ei দািবগুেলাi আমরা সংসেদ িগেয় তুেল ধরেত 
চাi। সংখয্ায় কম হেলo eসব দািবেত আমরা েসা ার থাকব। তােত িক হেব বা িক পিরি িত দাঁড়ােব তা 
eখনi বলা যাে  না। িতিন বেলন, আস  বােজট aিধেবশেনo আমরা কায র্কর ভূিমকা রাখেত চাi। বােজেট 
জনসব্াথ র্িবেরাধী িকছু থাকেল আমরা eর েজারােলা িতবাদ জানাব। সেব র্াপির সংখয্ায় কম হেলo আমােদর 
ভেয়সটা েজারােলাভােব জািতেক জানােত চাi। জানেত চাiেল সংরি ত মিহলা সংসদ সদ  হেত যাoয়া 
াির ার রুিমন ফারহানা যুগা রেক বেলন, বত র্মােন েদেশ গণত  েনi বলেলi চেল। েদেশর সবেচেয় জনি য় 

েন ী খােলদা িজয়া আজ কারাগাের। সংসেদ িগেয় খােলদা িজয়ার মুি  o েদেশ গণত  পুনরু ােরর আে ালেন 
েজারােলা ভূিমকা রাখার েচ া করব। েদেশ ভয়াবহ দুন িত o aিনয়ম চলেছ। eগুেলার িবরুে  কথা বলব। 

িতিন বেলন, সবিকছু িবেবচনা কের দল আমার oপর েয দািয়তব্ aপ র্ণ কেরেছ তা িন া, সততার সে  পালন 
করেত সেচ  থাকব। eকi কথা বেলন চাঁপাiনবাবগ  েথেক িনব র্ািচত সংসদ সদ  েমা. আিমনুল iসলামo। 
িতিন বেলন, খােলদা িজয়ার মুি  o গণত  পুনরু ােরর দািবেত সারা জািত ঐকয্ব । আমরা সংসেদo e 
িবষয়িট তুেল ধরেত চাi। 

 


