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দেশর সংসদীয় ইিতহােস একিট অন  দৃ া  ািপত হল বহৃ িতবার। অথম ী আ হ ম মু ফা কামােলর
অ তার কারেণ জাতীয় সংসেদ তার পে  বােজেটর বড় অংশই পড়েলন য়ং ধানম ী ও সংসদ নতা
শখ হািসনা।

এ সময় অিধেবশেনর িচ ই পাে  যায়।  সরকার ও িবেরাধী  দেলর সংসদ সদ রা টিবল চাপিড়েয়
ধানম ী শখ হািসনােক সমথন জানান। িতিন িবকাল ৪ টা  ১০ িমিনট থেক ৪টা ৪০ িমিনট পয

অবিশ  বােজট ব ব  শষ কেরন।

এর আেগ ধানম ী দাঁিড়েয় বােজেটর বািক অংশ উপ াপেনর জ  ি কােরর অ মিত াথনা কেরন।
জবােব ি কার অ মিত িদেয় বেলন, ‘আপিন দাঁিড়েয় বা বেস বােজট উপ াপন করেত পােরন।’ 

বােজট ব তৃা উপ াপেনর জ  ার িনেয় ধানম ী বেলন, ‘আমােদর অথম ী খুবই অ । তার চােখ
অপােরশন হেয়েছ,  ১৫ িমিনট পরপর চােখ প িদেত হয়।  আমারও চােখ অপােরশন হেয়েছ,  ঠা া
লেগেছ, কথা বলেত গেল কািশ আেস।

এটাই  হে  আমােদর  ভাগ ।  তারপরও  আপিন  (ি কার)  অ মিত  িদেল  বােজেটর  বািকটা  আিম
উপ াপন করব।’ এ সময় ধানম ী বােজট উপ াপন  করেল সংসদ সদ রা টিবল চাপিড়েয় তােক
অিভন ন জানান। 

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

বােজট ব তৃার বইেয় অেনক ােন ধানম ী শখ হািসনােক অিভন ন জািনেয় িকছু ব ব  িছল। সিট
পাঠ করার সময় ধানম ী হেস ি কারেক উে শ কের বেলন, ‘মাননীয় ি কার, এিট আমার ব ব
নয়, এিট হে  অথম ীর।

বােজট ব তৃায় যখােন ধানম ীেক ধ বাদ জানােনা হেয়েছ, সিট আিম পড়ব িক না? জবােব ি কার
বােজট ব তৃায় যভােব রেয়েছ, সভােবই উপ াপেনর জ  ধানম ীেক অ েরাধ জানান।

বহৃ িতবার ি কার ড. িশরীন শারিমন চৗধরুীর সভাপিতে  সংসদ অিধেবশন  হয়। বােজট পশ
উপলে  অিধেবশন ক  িছল কানায় কানায় পূণ। সংসদ গ ালাির থেক িভআইিপ লাউ  সব ই িছল
উপেচ পড়া িভড়। িবকাল ৩টা ২৫ িমিনেট স ণূ িডিজটাল প িতেত জীবেনর থম বােজট াব পড়েত

 কেরন অথম ী মু ফা কামাল।

‘সমিৃ র সাপােন বাংলােদশ, সময় এখন আমােদর’  এই িশেরানােম  ৫ লাখ ২৩ হাজার ১৯০ কািট
টাকার বােজট াব উ াপন  কেরন িতিন। ২০১৯-২০ অথবছেরর বােজট পশ উপলে  জাতীয়
সংসেদ উৎসবমখুর পিরেবেশর সিৃ  হয়।

অথম ী আ হ ম মু ফা  কামাল অ াব ায় হাসপাতাল থেক সরাসির সংসেদ এেস থম এক ঘ া
িনেজই বােজট উপ াপন কেরন। বােজট পেশর আেগ অথম ী তার হঠাৎ শারীিরক অ তার কথা উে খ
কের কখনও িনজ আসেন বেস এবং দাঁিড়েয় বােজট উপ াপেনর জ  ি কােরর অ মিত চান।

ি কার  তােক অ মিত  দন।  তেব  ব ব  উপ াপন  করেত  অথম ীর  সম া  হি ল।  পাশ  থেক
ধানম ী, সংসদ উপেনতা, সােবক কৃিষম ী তােক বারবার সহেযািগতা কেরন। িক  িবকাল ৪টার িদেক

একটু বিশই অ তােবাধ কেরন আ হ ম মু ফা কামাল। িতিন ওষধু হেণর জ  ি কােরর কােছ ৫-৭
িমিনেটর সময় াথনা কেরন।

ওই সময় উপি ত কেয়কজন িচিকৎসক সংসদ সদ  এেস তার শারীিরক অব া পরী া কেরন। পের
চােখ ওষধু দয়ার পরও শারীিরক অব ার উ িত না হওয়ায় ৫-৭ িমিনট পর অথম ী িনেজই বািক বােজট

ব ব  উপ াপেনর জ  শখ হািসনােক অ েরাধ জানান। 

ধানম ী বােজট উপ াপন শষ করেল ি কার বেলন, বােজেটর অপিঠত অংশ েলা পিঠত বেল গণ
করা হল। বােজট ব তৃা শেষ ধানম ী ব াগ থেক ওষধু বর কের িনেজর চােখ িনেজই প দন।
সরকােরর মি সভার সদ , িসিনয়র নতা থেক  কের িবেরাধী দেলর নতারাও ধানম ীর আসেনর
সামেন এেস তার এই দঢ়ৃতার ভয়ূসী শংসা কেরন।
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