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পাচঁ বছর পর জাতীয় সংসেদর বােজট অিধেবশেন যাগ িদল িবএনিপ। বহৃ িতবার ২০১৯-২০ সােলর
ািবত বােজট ঘাষণার িদন সংসেদ িছেলন দলিটর িনবািচত সংসদ সদ রা।

সংখ ার িদক থেক কম হেলও গঠনমলূক আেলাচনায় অংশ হণ করেত পুেরা বােজট অিধেবশেন থাকার
ই া রেয়েছ তােদর।  বােজেট জন াথিবেরাধী  িকছু থাকেল তা বাদ দয়ার জারােলা দািব  জানােবন
তারা।

আজ  ( বার)  আ ািনকভােব  বােজট  িতি য়া  জানােব  িবএনিপ।  দলিটর  চয়ারপারসেনর  স
উইংেয়র সদ  শায় ল কিবর খান জািনেয়েছন লশান কাযালেয় িবকাল ৪টায় সংবাদ সে লেন এ
িবষেয় িতি য়া জানােনা হেব।

২০১৩ সােলর ৭ জুন বােজট ঘাষণার িদন সংসেদ িছেলন িবএনিপর সংসদ সদ রা। ২০১৪ সােলর ৫
জা য়াির দশম জাতীয় সংসদ িনবাচন বয়কট কের িবএনিপ। য কারেণ ওই সংসেদ দলিটর কােনা

িতিনিধ িছল না। এবার মা  ৬ জন সংসদ সদ  থাকেলও এ সংসেদই কাযকর ভিূমকা রাখেত চান
তারা।

জাতীয় সংসেদর চলিত বােজট অিধেবশেনর থম িদন ম লবারই সংসেদ যাগ দয় িবএনিপ। এিদন
সংরি ত নারী আসেনর সংসদ সদ  ব াির ার িমন ফারহানার ব েব  অেনকিদন পর সংসেদ িকছুটা
উ াপ ছিড়েয়িছল।

  যগুা র িরেপাট
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

জানেত  চাইেল  িবএনিপর  িসিনয়র  সংসদ  সদ  হা র  রশীদ  যগুা রেক বেলন,  একাদশ  জাতীয়
সংসেদর তৃতীয় (বােজট) অিধেবশেন আমােদর করণীয় স েক িসিনয়র নতােদর সে  পরামশ বঠক
হেয়েছ।  দেলর  ভার া  চয়ারম ান  তােরক  রহমানও  আমােদর  িনেদশনা  িদেয়েছন।  আমােদর
চয়ারপারসন খােলদা িজয়ার মিু  এবং নতুন জাতীয় সংসদ িনবাচেনর দািবেত আমরা সরব থাকব।

িতিন বেলন, দেশ নীিতর মহা তা ব চলেছ। বািলশ িনেয় মা ষ আে ালন করেছ। িবিভ  এলাকায়
সরকাির বরাে র টাকা লটুপাট হে । গ ােসর মলূ বিৃ র পায়ঁতারা চলেছ। জনগেণর পে  এসব িবষয়
সংসেদ তুেল ধরব। তেব কতটা পারব জািন না। এে ে  ি কার আমােদর কতটা সহেযািগতা কের সটা
দখেত হেব।

হা ন বেলন, ‘চলিত অিধেবশন খুব পূণ। এটা বােজট অিধেবশন। বােজেট জন াথিবেরাধী িকছু
থাকেল তা জারােলাভােব িতবাদ জানােনা হেব। বােজট যােত জন ােথ হয় সিদেক  দয়া হেব।’

জাতীয়  সংসেদর বােজট  অিধেবশেন  িবএনিপর সংসদ  সদ েদর জারােলা  ভূিমকা  রাখার িনেদশনা
িদেয়েছন দলিটর ভার া  চয়ারম ান ও ায়ী  কিমিটর সদ রা। সামবার স া ৭টার পর লশােন
িবএনিপ চয়ারপারসেনর  রাজৈনিতক কাযালেয়  আেয়ািজত  এক জ ির  বঠেক াইেপর মাধ েম  এ
িনেদশনা দন তােরক রহমান।

এ সময় িবএনিপ মহাসিচব িমজা ফখ ল ইসলাম আলমগীরসহ কেয়কজন িসিনয়র নতার সে  বঠেক
বেসন সংসদ সদ রা। বঠেক সংসদ সদ েদর পরামশ িদেত দেলর মহাসিচব িমজা ফখ ল ইসলাম
আলমগীরেক ধান কের একিট ‘ছায়া সংসদীয় কিমিট’ গঠন কেরেছ িবএনিপ।

িমজা ফখ ল ছাড়াও কিমিটেত আেছন ায়ী কিমিটর সদ  ড. খ কার মাশাররফ হােসন, ব াির ার
জিমর উি ন সরকার,  ড.  আব ল মঈন খান,  আমীর খস  মাহমদু  চৗধরুী  ও  যু -মহাসিচব সয়দ
মায়াে ম হােসন আলাল।

জানেত চাইেল  আলাল বেলন,  িবএনিপ সংসেদ  থাকেব।  সংসদীয়  রীিত-নীিত  মেন  ব ব  রাখেব।
জাতীয় পূণ ই েত িতবাদও জানােব। িক  এমন িকছু করেব না যােত সংসেদর পিরেবশ ন  হয়।
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