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গত ১৩ জুন  সংসেদ উ ািপত ২০১৯-২০ অথবছেরর বােজেটর  ওপর সাধারণ আেলাচনা   হেয়েছ।
আেলাচনায়  অংশ িনেয় িবেদেশ অথ পাচােরর িবষেয় ব াংক কমকতােদর ব থতা িনেয় কড়া সমােলাচনা
কেরন সংসদ সদ রা। বাংলােদশ ব াংেকর িরজাভ থেক টাকা চুিরর ঘটনায় াভ কাশ কের সরকার
দেলর বীণ সদ  অধ াপক আলী আশরাফ বেলন, ব াংেকর িরজাভ থেক টাকা চিুর হেয় গল। আজ পয
বাংলােদশ ব াংেকর একজন কমকতা-কমচারীেকও জবাবিদিহতার আওতায় আনা হেলা  না। এটা  ঃেখর
িবষয়। িতিন ব াংেকর খলািপ ঋেণর টাকা আদােয় শাসন ও ব াংক কমকতােদর সব ি য়া েয়াগ করার
তািগদ দন। একই সে  খলািপ ঋেণর টাকা পাচার ঠকােনার তািগদ দন। ি কার ড. িশরীন শারিমন
চৗধরুীর সভাপিতে  গতকােলর বঠেক ািবত বােজেটর ওপর সাধারণ আেলাচনায় আরও অংশ নন

সরকাির দেলর আব ল মা ান, সাইফু ামান শখর, প জনাথ, হািবেব িম াত, খােলদা খানম, আরমা দ ,
িবনা আকতার িমরা, শখ এ ািন রহমান মুখ।

অথম ীর দৃি  আকষণ কের অধ াপক আলী আশরাফ বেলন, ঋণ আদােয়র যত ি য়া আেছ সব েয়াগ
ক ন। ঘটনা েম কউ ঋণেখলািপ হেল একটা কথা থােক। িক  ই াকৃতভােব ঋণ খলািপ করেল তােদর
ধরেত হেব। কউ খলািপ ঋেণর টাকা দশ থেক পাচার করেল তা যিদ ধরা পেড়, তাহেল তারও রহাই
নই। এজ  ব াংক কতৃপ  ও শাসেনর প  থেক বাংলােদশ ব াংেকর ব ব াপনায় জারােলা তদারিক

দরকার। িতিন বেলন, অথম ী বেলেছন, উপেজলা পযােয় কর আদােয়র জ  কর কমকতা িনেয়াগ দেবন।
এখন পয  দফতরও নই, কমকতাও নই। কেব আদায় করেবন ট া ?

িজয়া াধীনতার ঘাষক মাণ িদেত পারেল পদত াগ করব : সরকাির দেলর সদ  আব ল মা ান বেলন,
এবােরর সংসেদ আর একিট িবেরাধী দল যু  হেয়েছ। িবএনিপর ছয়জন সংসদ সদ  আেছন। উনারা সবাই
ব তৃা টাই কেরেছন াধীনতার ঘাষক একজন ব ি র নাম িনেয়। স হে  িজয়াউর রহমান। িক
িজয়াউর রহমান জীব শায় কােনা িদন এই বাংলােদেশ িতিন াধীনতা ঘাষণা কেরেছন, এ কথা বেলনিন,
এ দািব করা হয়িন। এ রকম কােনা মাণ যিদ ওই সদ রা এই সংসেদ হািজর করেত পােরন তাহেল আিম
এই সংসদ থেক পদত াগ করব। িতিন বেলন, ব ব রু নতেৃ  এবং ঘাষণায় দশ াধীন হেয়েছ।
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