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সংসদকে অবৈধ ৈলায় ক্ষিপ্ত মক্ষিয়া চ ৌধুরী 

যাযাক্ষদ ক্ষরক ার্ ট 

ক্ষৈএনক্ষ র সংরক্ষিি নারী আসকনর এমক্ষ  রুক্ষমন ফারহানা সংসকদ চযাগ ক্ষদকয়ই সংসদকে অবৈধ ৈলায় 

ক্ষিপ্ত প্রক্ষিক্ষিয়া ব্যক্ত েকরকেন আওয়ামী লীকগর সভা ক্ষিমন্ডলীর সদস্য ও সাকৈে কৃক্ষিমন্ত্রী মক্ষিয়া 

চ ৌধুরী। এ সময় ক্ষৈএনক্ষ র এমক্ষ কদর সংসকদর োয টপ্রণালী ক্ষৈক্ষধ অনুযায়ী েথা ৈলকি ৈকলন ক্ষিক্ষন। 

চরাৈৈার জািীয় সংসকদর ২০১৮-১৯ অথ টৈেকরর সম্পূরে ৈাকজকর্র ও র আকলা নায় অংশ ক্ষনকয় এসৈ 

েথা ৈকলন ক্ষিক্ষন। এর আকগ ক্ষৈোল ৩র্ায় ক্ষিোর ড. ক্ষশরীন শারক্ষমন চ ৌধুরীর সভা ক্ষিকে সংসকদর 

বৈঠে শুরু হয়। মক্ষিয়া চ ৌধুরী ৈকলন, ক্ষৈকরাধীদলও সংসকদ একসকে। যক্ষদও চেউ চেউ ৈলকেন সংসদ 

অবৈধ। অবৈধই যক্ষদ হয়, িাহকল একসকেন চেন? চেউ চিা  রণ ধকর সংসকদ আকনক্ষন। সংসদকে অবৈধ 

ৈলকৈন, আৈার সুকযাগ-সুক্ষৈধা চনকৈন। জকল নামকৈা, জল ক্ষের্াকৈা, গা চভজাকৈা না, এর্া হয় না। সংসকদ 

গণিকন্ত্রর   টাই ভাকলা। ক্ষিক্ষন ৈকলন, চেউ চেউ উন্নয়ন চদকে না। ওনারা চ াে থােকি অন্ধ। ওনারা  দ্মা 

চসতু চদকেন না, জীৈনযাত্রার মান উন্নয়ন, গড় আয়ু বৃক্ষি, মাথাক্ষ ছু আয়, োকে স্বয়ং সম্পূণ টিা অজটন, 

েম টসংস্থান বৃক্ষি -িারা এসৈ ক্ষেছুই চদকেন না। িারা এসৈ ক্ষেছু না চদেকলও চদকশর জনগকণর ক্ষেছু আকস 

যায় না। চদশ এক্ষগকয় যাকে চশে হাক্ষসনার চনতৃকে। সম্পূরে ৈাকজর্ সম্পকেট ক্ষিক্ষন ৈকলন, 'আক্ষম যেন 

কৃক্ষিমন্ত্রী ক্ষেলাম, ক্ষেছুর্া ক্ষে র্া -িাই ের  েক্ষমকয় েকরক্ষে। ক্ষেন্তু ক্ষৈজ্ঞান   টায় েরক র চোকনা েমক্ষি 

ক্ষেল না।' ক্ষনৈ টা ন েক্ষমশকনর ব্যয় প্রসঙ্গ তুকল ধকর মক্ষিয়া চ ৌধরী ৈকলন, ক্ষৈগি সংসদ ক্ষনৈ টা ন ক্ষৈিক্ষেটি 

েরার অকনে চ ষ্টা েরা হকয়ক্ষেল। ক্ষেন্তু প্রধানমন্ত্রী চশে হাক্ষসনার চেৌশলী ও উদার চনতৃকের োরকণ চসর্া 

িারা  াকরক্ষন। ক্ষিক্ষন আরও ৈকলন, ক্ষৈএনক্ষ  আদমজী জুর্ ক্ষমলটি ৈন্ধ েকর ক্ষদকয়ক্ষেল। এেনও জুর্ 

ক্ষমলগুকলার অৈস্থা ভাকলা না। জুর্ ক্ষমলগুকলাকে এক্ষগকয় ক্ষনকয় চযকি প্রধানমন্ত্রী োজ েরকেন। উন্নয়ন োকজ 

র্াো যক্ষদ চৈক্ষশ ের  হকয় যায় ক্ষিক্ষন চসর্া অন্যায় মকন েকরন না। সংসদ ক্ষনশ্চয়ই চসর্া অনুকমাদন চদকৈ। 

মক্ষিয়া চ ৌধুরী ৈকলন, চশে হাক্ষসনার সরোর চৈক্ষশ ের  েকরকে ঠিে। ক্ষেন্তু চসর্া হাওয়া ভৈন চোলার 

জন্য ব্যয় েকরক্ষন। সমস্ত স্বেিা ও জৈাৈক্ষদক্ষহিার মুকোমুক্ষে হকয়ই ক্ষিক্ষন ব্যয় েকরকেন। 

 


