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রিশদ ঈেদর চাঁদ েদখা িনেয় িব ােটর সমােলাচনা কের বেলন, ‘বাংলােদেশর রা ধম র্ হে  iসলাম। ঈেদর চাঁদ 
েদখা কিমিট রেয়েছ। চাঁদ েদখা যায় স য্ার সময়। ধম র্ িতম ী থেম েঘাষণা িদেলন, েকাথাo চাঁদ েদখা যায়িন, 
ঈদ হেব না। আবার রাত সােড় 22টার িদেক হঠাৎ কেরi বলা হেলা, চাঁদ েদখা েগেছ, কাল ঈদ। e িনেয় 
জনমেন মারা ক িব াি র সৃি  কেরেছ। আর ধম র্ যার যার, uৎসব সবার—e কথা যাঁরা বেলন তাঁেদর ােনর 
aভাব রেয়েছ।’ িতিন চাঁদ েদখা িনেয় িব ােটর জ  ধম র্ িতম ীর পদতয্াগ দািব কেরন। 

সব র্েশষ ে ার িনেয় সংরি ত নারী আসেন িবeনিপর eকমা  সদ  াির ার রুিমন ফারহানা বেলন, ‘বত র্মান 
সংসদ জনগেণর েভােট িনব র্ািচত নয়। িটআiিবসহ সবাi বেলেছ e সংসদ জনগেণর েভােট হয়িন। তাi খুিশ হব 
ei সংসেদর েময়াদ েযন eক িদনo না বােড়।’ িতিন বেলন, স ণ র্ িম া মামলায় িবeনিপ েচয়ারপারসন 
খােলদা িজয়ােক কারাগাের বি  রাখা হেয়েছ। তাঁেক রাজৈনিতক কারেণ জািমন েদoয়া হে  না।’ বত র্মান 
সংসদেক aৈবধ বলায় িতিন সরকাির দেলর সংসদ সদ েদর তী  ে ােভর মুেখ পেড়ন। eর আেগ জাতীয় 
পািট র্র ডা. রু ম আলী ফরাজী বেলন, ৯1 শতাংেশরo েবিশ oষুধ েময়ােদা ীণ র্, তবুo িবি  হে । আর চাঁদ 
েদখা িনেয় দািয়তব্ া েদর তিড়ঘিড় করা uিচত হয়িন।  

জাতীয় পািট র্র পীর ফজলুর রহমান বেলন, চা ের ব ব  হতয্ার পর িজয়াuর রহমান মতায় eেল েদেশ মদ-
জুয়ার লাiেস  েদoয়া হেয়িছল। জি বাদ, বাংলা ভাi-শায়খ আবদুর রহমানেদর তৎপরতা িবeনিপ আমেল 
েদশবাসী েদেখেছ। িক  ঈেদ চাঁদ েদখােনা িনেয় জনগণেক েভাগাি  েদoয়া হেয়েছ। আর রূপপুর পারমাণিবক 
িবদুয্ৎেকে  বািলেশর দাম িনেয় সারা েদেশ েতালপাড় চলেছ। সরকাির দেলর পংকজ েদবনাথ বেলন, জনমেতর 
চােপ েসনাসমিথ র্ত ত াবধায়ক সরকার e িদন বত র্মান ধানম ী েশখ হািসনােক মুি  িদেত বা  হেয়িছল। 
স ণ র্ িবনা aপরােধ তাঁেক ে ার করা হেয়িছল। িবeনিপ-জামায়াত েজােটর দুঃশাসন-লুটপােটর কারেণi ei 
oয়ান iেলেভেনর সৃি  হেয়িছল। জাতীয় পািট র্র ফখরুল iমাম বেলন, ‘িনব র্াচেনর আেগ e সরকােরর eকিট 
িত িত িছল দুন িতমু  রা । eখন েদখেত পাি  িকছুi হে  না। াংক েথেক aেনক টাকা গােয়ব হেয় 

েগেছ। eত টাকা েগল েকাথায়?’ 

 


