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ইেডেন রাজনীিতেক অত  ে র সে  দখা হয়, যা তােদর কােছ জনগেণর িতিনিধ িহেসেব একিট
চাকিরর  মেতা।  জনগেণর  কেরর  অথ  ব েয়র  ব াপাের  ইেডেন  অত  কড়াকিড়  রেয়েছ  পালােম ট
সদ েদর ওপর। িবিবিস বাংলা।

এ িবষেয় সা াল ডেমা ািটক পািটর একজন পালােম ট সদ  ি -অেন হাকানসন বেলন, আমরা হি
দেশর সাধারণ নাগিরক। এমিপর জ  অিতির  িবধা পাওয়ার িবষয়িট কােনাভােবই যিু স ত নয়।

কারণ আমােদর কাজ হে  জনগেণর িতিনিধ  করা,  তারা  য অব ায় বা  যভােব বসবাস করেছন
সটােকই  তেুল  ধরা।  রাজনীিতিবদ  িহেসেব  ধু  দশিটর  ধানম ী  সরকাির  গািড়  পান।  পালােম ট

সদ রা পাবিলক পিরবহেন িবনামেূল  যাতায়াত করেত পােরন। অ  অেনক দেশর মেতা তারা িনেজর
জ  কােনা  গািড় বা  চালক পান না। ইেডেনর এমিপরা মােস আয় কেরন গেড় ৬৯০০ ডলার,  যা
যু রাে র একজন কংে সম ােনর মািসক বতেনর অেধক। িনবাচনী এলাকার কােজ রাজধানীেত এেল
একিট দিনক ভাতা পান। িতিদনকার জ  ায় ১২ ডলার, যা িদেয় কেহােম একেবলার জ ও খুব
িবলাসী কােনা খাবার কনা যােব না। কিফ কনার জ ও তােদর িনেজেদর অথ ব য় করেত হয়। ১৯৫৭
সাল পয  কােনা  ভাতাও পেতন না  তারা।  িবে র অেনক দেশর মেতা ইেডেনর এমিপরা ভতুিক
মেূল র আবাসন পেত পােরন। তেব ধু তারাই পােবন, যারা কেহােম থােকন না। সিট িক  মােটও
িবলাসব ল নয়। আসবাব বলেত সখােন ধু একজেনর থাকার মেতা একিট িসে ল বড রেয়েছ। যিদ
কােনা  সংসদ সদ  তার স ীর সে  থাকেত চান,  তাহেল ভাড়ার অেধক তােক সরকাির কাষাগাের
ফরত িদেত হেব।
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