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ধানম ীর েকৗশলী o uদারনীিতর কারেণ সব ষড়য  থ র্ 
 সংসেদ িবeনিপর সাংসদেদর সে  সরকারী দেলর সদ েদর u  িবতক র্ 

সংসদ িরেপাট র্ার ॥ 3129-2৯ aথ র্বছেরর স রক বােজেটর oপর আেলাচনাকােল 41 িডেসমব্েরর জাতীয় িনব র্াচন িনেয় সরকার o 
িবeনিপর সংসদ সদ েদর মে  u  িবতক র্ হেয়েছ। িবeনিপর কেঠার সমােলাচনা কের সরকারী দেলর িসিনয়র সংসদ সদ রা 
বেলন, িনব র্াচনেক িবতিক র্ত করার aেনক ষড়য  হেয়েছ। িক  ধানম ী েশখ হািসনার েকৗশলী o uদারনীিতর কারেণ তােদর েসi 
ষড়য  থ র্ হেয় েগেছ। সংসেদ শপথ িনেয়, সকল সুেযাগ-সুিবধা হণ কের আবার সংসদেক aৈবধ বলা িবeনিপর িনল র্ তা-
িদব্চািরতা ছাড়া আর িকছুi নয়। িবeনিপর সংসদ সদ রা aিভেযাগ কেরন, বত র্মােনর সংসেদর েকu জনগেণর তয্  েভােট 
িনব র্ািচত নন। িনব র্াচেন িতন শ’ আসন লুট করা হেয়েছ।  

থেম ীকার ড. িশরীন শারিমন েচৗধুরী eবং পের েডপুিট ীকার eয্াডেভােকট ফজেল রািবব্ িময়ার সভাপিতেতব্ রিববার িবেকেল 
aনুি ত জাতীয় সংসদ aিধেবশেন 3129-2৯ aথ র্বছেরর স রক বােজেটর oপর সাধারণ আেলাচনার সময় eমন u  আেলাচনা 
হয়। পের েডপুিট ীকার িবeনিপর রুিমন ফারহানার সকল aসংসদীয় ব  e পা  কের েদন।  

স রক বােজেটর oপর আেলাচনায় aংশ েনন সােবক কৃিষম ী েবগম মিতয়া েচৗধুরী, কৃিষম ী ড. আবদুর রা াক, সােবক 
বািণজয্ম ী েল. কেন র্ল (aব.) মুহা দ ফারুক খান, িতম ী জুনাiদ আহেমদ পলক, সােবক চীফ হুiপ uপা  আবদুস শহীদ, 
িবেরাধী দল জাতীয় পািট র্র কাজী িফেরাজ রিশদ, ফখরুল iমাম, পীর ফজলুর রহমান, ডাঃ রু ম আলী ফরাজী, গণেফারােমর 
েমাকািবব্র খান eবং িবeনিপর হারুনুর রশীদ, াির ার রুিমন ফারহানা o েমাশারফ েহােসন ভুiঁয়া।  

আেলাচনায় aংশ িনেয় সােবক কৃিষম ী েবগম মিতয়া েচৗধুরী বেলন, ধানম ী েশখ হািসনার a া  পির ম o িবশব্ েনতৃেতব্র 
গুেণi বাংলােদশ আজ সবিদক েথেক eিগেয়। 3129-2৯ aথ র্বছের েমাট 48 ম ণালেয়র বােজট বৃি , 36িটর াস। আজ েকu 
েকu u য়ন েদেখ না। oনারা েচাখ থাকেতo a । তারা প া েসতু েদখেত পােরন না, িশ ার হার, গড় আ , মাথািপছু আয় বৃি  
েপেয়েছ, েদশ খাে  সব্য়ংস ণ র্ হেয়েছ, কম র্সং ান বৃি  েপেয়েছ- eসব তারা েদখেত পােরন না। তাi eসব ানপাপী কী বলল 
তােত জনগেণর েকান িকছু আেস-যায় না; েদশ eিগেয় যাে , eিগেয় যােবi eিটi বা বতা।  

িনব র্াচন কিমশেনর য় বৃি  সে  িতিন বেলন, গত িনব র্াচনেক িবতিক র্ত করার aেনক ষড়য  হেয়েছ। িক  ধানম ী েশখ 
হািসনার েকৗশলী o uদারনীিতর কারেণ তারা েসটা পােরিন। িবeনিপর েনতােদর uে শ কের িতিন  েরেখ বেলন, সংসদ aৈবধ 
হেল সংসেদ আসেলন েকন? মুেখ aৈবধ বলেবন, শপথ েনেবন, সংসেদর সকল সুেযাগ-সুিবধা েনেবন- eটা েকমন কথা? সংসেদ 
গণতে র চচ র্াi ভাল। িনব র্াচন aবাধ o সু ু হেয়েছ বেলi সংসেদ সকল িবেরাধী দলo aংশ িনেয়েছ।  

কৃিষম ী ড. আবদুর রা াক িবeনিপ েনতােদর ব ে র সমােলাচনা কের বেলন, আে ালেনর নােম aি স ােসর মা েম িবeনিপ 
শত শত মানুষেক পুিড়েয় হতয্া কেরেছ। সারােদেশ ভয়াল নাশকতা চািলেয়েছ। যু াপরাধীেদর র ায় িবeনিপ েনতারা নানা হুমিক 
িদেয়েছ। িবeনিপ েন ী দুন িত কেরেছন, আদালেতর রােয় দ-ি◌ত হেয়েছন। েসখােন সরকােরর কী aপরাধ? বত র্মান সরকার 
জনগেণর েভােট o সমথ র্ন িনেয় মতায় রেয়েছ। জনগণ েথেক আপনারা (িবeনিপ) তয্াখয্াত হেয়েছন। িতিন বেলন, িবeনিপর 
aেনেক eখনo িজয়ােক সব্াধীনতার েঘাষক বলেত চান। িক  ক র িবeনিপ-জামায়াত, যােদর ঘােড় eখনo পািক ােনর ভূত েচেপ 
বেস আেছ, তারাo যিদ ব ব র aসমা  আ জীবনী পেড়ন, তারাo সব্ীকার করেত বা  হেবন সব্াধীনতার েঘাষণাসহ িতিট 
কম র্কাে  রেয়েছ eকিটমা  নাম- ব ব  েশখ মুিজবুর রহমান। সব্াধীনতার দীঘ র্ আে ালন o 37 মাচ র্ ব ব র সব্াধীনতার েঘাষণার 
আেগ েকui িজয়াuর রহমানিট পয র্  জানত না।  

আoয়ামী লীেগর সভাপিতম লীর সদ  েল. কেন র্ল (aব.) মুহা দ ফারুক খান, বাংলােদেশর েযিদেকi তাকাi চারিদেক শুধু u য়ন 
o a গিত। সারািবশব্ িতিট েস ের ei u য়েনর কথা সব্ীকার কেরেছ। পৃিথবীর মে  সবেচেয় সৎ, কম র্ঠ o পির মী 6 



ধানম ীর মে  েশখ হািসনা a তম। সরকােরর পিরক না তৃণমূেল শতভাগ বা বায়ন হেয়েছ। গত 21 বছের ধানম ী েশখ 
হািসনার েনতৃতব্াধীন সরকােরর েদয়া বােজট েগাটা েদেশর িচ েকi পাে  িদেয়েছ। িতিট মানুেষর ঘের ঘের eখন িবদুয্েতর 
আেলা। ানিভি ক o যুি িভি ক সমাজ িবeনিপ িবশব্াস কের না বেলi তারা সাবেমিরন েকবেলর সে  যু  হনিন। িবeনিপর 
মুেখ সমােলাচনা মানায় না। কারণ তােদর সময় েদেশ েকানi u য়ন হয়িন।  

জাতীয় পািট র্র সভাপিতম লীর সদ  ফখরুল iমাম বেলন, 89 ভাগ বােজট গত বছর বা বায়ন করেত পােরিন সরকার। িত 
বছরi বােজট বা বায়েনর হার কমেছ। আমােদর eিগেয় েযেত হেব। াংেক টাকা েনi, সব টাকা ঋণেখলাপীেদর কােছ। 33 
হাজার েকািট টাকা মূলধন ঘাটিত। েদড়লাখ েকািট টাকা ঋণেখলাপী হেল আিথ র্ক িত ানগুেলা িটকেব কীভােব? িনেদ র্েশর পরo 
াংেকর সুেদর হার কেম না, eত ধ র্া পায় েকাথায়? িবদুয্ত uৎপাদন বৃি  েপেলo ei খােত 21 হাজার েকািট টাকা িত হে । 

েদেশর aথ র্নীিত চা া হেল ঋণেখলাপীরা টাকা েফরত িদে ন না েকন? 

িবeনিপর যু  মহাসিচব হারুনুর রশীদ বেলন, িবeনিপ েচয়ারপাস র্ন খােলদা িজয়া আজ সরকােরর রাজৈনিতক হয়রািনর িশকার। 
তােক জািমন েদয়া হে  না। u  o িন  আদালত েকানটাi সব্াধীন নয়। ব ব  হতয্াকাে র িবচার ব  িজয়াuর রহমান নয়, 
খ কার েমাশতােকর েনতৃেতব্ আoয়ামী লীেগর eকিট aংশi iনেডমিনিট জাির কেরিছেলন। িতিন বেলন, গত িনব র্াচন েকানভােবi 
জাতীয় o আ জর্ািতকভােব হণেযাগয্ হয়িন। aপদাথ র্ িনব র্াচন কিমশন িনব র্াচেনর নােম িবপুল aথ র্ aপচয় কেরেছ। তােদর ত 
পদতয্াগ করা uিচত। আর বত র্মান সংসেদ আমরা 7 জন (িবeনিপ) েবশ করেলo ei সংসদ ƣবধতা পােব না। তাi জাতীয় 
আেলাচনার মা েম েদেশ eকিট সু ু গণতাি ক সুবাতাস আসেব eমন আশা কির। িতিন বেলন, গত 21 বছের কত লাখ েমি ক টন 
চাল, গম o ডাল আমদািন করা হে  আমরা তার িহসাব চাi। তাi েদশ খাে  সব্য়ংস ণ র্ eিট িঠক নয়।  

িতম ী জুনাiদ আহেমদ পলক বেলন, সংসেদ িবeনিপর চরম িম াচার o aসংসদীয় u ািনমূলক ব i মাণ কের বােজট 
িনেয় তােদর a  েকান কথা েনi। তােদর খুন, দুন িত, aি স াস o দুঃশাসেনর কারেণi গত িনব র্াচেন েদেশর জনগণ িবeনিপেক 
তয্াখয্ান কেরেছ। তারা িবেরাধী দেলর আসেনo বসার সুেযাগ পায়িন। বাংলােদেশর মানুষ a , েচারাকারবাির, 32 আগ  ে েনড 

হামলাকারী স াসী তােরক রহমানেকo তয্াখয্ান কেরেছ।  

িবeনিপ েনতার ব ে র জবােব পীর ফজলুর রহমান বেলন, ei সংসদ aৈবধ হেল তারা (িবeনিপ) আেসন কীভােব? সংসেদ থাকা 
আপনারা সবাi েতা aৈবধ। সংসদ কখনo aৈবধ হেত পাের না, থ র্তা থাকেল েসটা িবeনিপর। সংসদ ƣবধ বেলi তারা শপথ 
িনেয়েছন, কথা বলেছন। িবeনিপর িত াতা িজয়াuর রহমানi ব ব  হতয্ার িবচার বে  iনেডমিনিট িদেয়িছেলন। েকননা ব ব  
হতয্ার েবিনিফিশয়াির eকমা  িবeনিপ। 32 আগ  ে েনড হামলা, ি িটশ রা দূেতর oপর ে েনড হামলা, সােবক aথ র্ম ী 
িকবিরয়ােক ে েনড হামলা কের হতয্া, aি স াস, পুিড়েয় পুিড়েয় মানুষ হতয্ার কথা িক িবeনিপ েনতারা ভুেল েগেছন? আেগ 
আয়নায় িনেজর েচহারা েদেখ পের কথা বলুন। 

জাপার কাজী িফেরাজ রশীদ বেলন, িবeনিপর eক েনতা িনেজেক iমানদার দািব কেরেছন। যিদ তাi হয় তেব েশখ হািসনা প া 
েসতু করেছন, েমে ােরল করেছন, বড় মহাসড়কগুেলা 5 েলেন u ীত হে  eসব কথা সংসেদ বলুন, সতয্েক সতয্ বলুন। িবনা 
েভােট সংসেদ eেস সংসদেক aৈবধ বলা িঠক হয়িন। আমরা সবাi িনব র্াচন কের জনগেণর েভাট িনেয় eেসিছ।  

গণেফারােমর েমাকািবব্র খান বেলন, সাধারণ মানুষ নয়, কেয়কিট সব্াথ র্ােনব্ষী o বসায়ী মহেলর িদেক তািকেয় বােজট বরা  করা 
হেয়েছ। সরকােরর নানা পয র্ােয় দুন িত হে । তাi সরকােরর য় সিঠক o িনি ত করেত হেব। রাজৈনিতক মহেলর সে  u  
মূে  চুি র কারেণ িবদুয্ত খােত 21 হাজার েকািট টাকার oপর িত হে । াট র্ বােজেটর নােম গিরবেক আরo গিরব, ধিনেক 
আরo ধিন করার সুেযাগ েদয়া হেয়েছ।  

িবeনিপর াির ার রুিমন ফারহানা িজয়াuর রহমানেক সব্াধীনতার েঘাষক বলা হেল সরকারদলীয় সংসদ সদ রা ে ােভ েফেট 
পেড়ন। িতিন বেলন, সরকােরর স মতা ধীের ধীের কেম যাে । বােজট বা বায়েনর ে ে  ঘাটিত রেয়েছ। কীভােব িনব র্াচন হেয়েছ 
তা েদেশর জনগণ জােনন। বত র্মান সংসেদর ক’জন জনগেণর তয্  েভােট িনব র্ািচত হেয় eেসেছন? িতন শ’ আসন লুট কের েনয়া 
হেয়েছ। আiন, শাসন থাকেলo আiেনর শাসন েদেশ েনi। 

 


