
সংসেদ আমরা মা  ৫-৬ জন, তারপরও
আপনারা এত হাউকাউ কেরন: সংসেদ
িবএনিপর এমিপ
িজয়ােক ঘাষক মাণ করেত পারেল সংসদ থেক পদত াগ করব, তােরক ১০ কািট টাকা
িনেয় ব ড়া উপিনবাচেন িসরাজেক মেনানয়ন িদেয়েছন: আ লু মা ান

কাশ : ১৯ জুন ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

২০১৯-২০  অথবছেরর  ািবত  বােজেটর  ওপর  সংসেদ  সাধারণ  আেলাচনা   হেয়েছ।  গতকাল
ম লবার আেলাচনার থমিদেন িবএনিপ ও আওয়ামী লীেগর ই সংসদ সদ  বাহােস জড়ান িজয়াউর
রহমান াধীনতার ঘাষক িক না সই ে । ব ড়া-৪ আসেনর িবএনিপ দলীয় এমিপ মাশাররফ হােসন
বেলেছন, িজয়াউর রহমান কালরুঘাট বতারেক  থেক য ঘাষণা িদেয়িছেলন, সই কিবতা বাংলােদেশ
এখনও বােজ। তাহেল এটা নেত কন অ িবধা? এর আেগ বােজট আেলাচনায় আওয়ামী লীগ দলীয়
এমিপ আ লু মা ান বেলন, িজয়াউর রহমান জীব শায়  কােনািদন এই বাংলােদেশ াধীনতার ঘাষণা
িদেয়েছন— এরকম কােনা মাণ যিদ িবএনিপর সদ রা এই সংসেদ হািজর করেত পােরন,  তাহেল
আিম এই সংসদ থেক পদত াগ করব। 

সরকাির দেলর সদ েদর উে শ কের িবএনিপর মাশাররফ বেলন, আমরা সংসেদ কােনা কথা বলেত
গেলই উনারা িবেরািধতা করার চ া কেরন। কােনা কথা বলেত গেলই হাউকাউ করা হয়। আপনারা ধু

বেলই যােবন, বলেত দেবন না, এটা হেত পাের না। আপনারা গলাবািজ করেবন, আর আমরা িকছু বলেত
পারেবা  না,  এটা হয় না।  আমােদর বলার েযাগ  িদেত হেব।  িতিন বেলন,  যখােন িবেরািধতা  নই
সখােন াচািরতা ও একনায়কতে র জ  হয়। এই সংসেদ আমরা কথা বলার জ  এেসিছ। আমরা

সংসেদ আসার আেগ ধানম ী বেলিছেলন— আপনারা সংসেদ আেসন, মেনর অিভব ি  কাশ কেরন।
িক  সংসেদ এেস দখিছ, আমরা কােনা কথা বলেত গেলই হাউকাউ করা হয়। এটা কন? আমরা তা
৫-৬ জন। পুেরা সংসেদ তা আপনারাই। ৫ জেনর কথা নেত এত অ িবধা কী? আপনারা শতভাগ
আেছন, আমরা না হয় ৫ শতাংশ আিছ। আমােদর কথা বলার সমান েযাগ িদেত হেব। কথা বলেত িদেত
হেব।

মাশাররফ  আেরা  বেলন,  িজয়াউর রহমান  ও  তােরক রহমান  এেদেশর জ  অেনক িকছু  কেরেছন।
িজয়াউর রহমানেক খিুন ও তােরক রহমানেক লেুটরা বলা হয়। উনােদর িব ে  কথা বলা হেল আমরা
অব ই তার জবাব িদেত পাির। এর আেগ ইিদন সংসেদ িবএনিপ দলীয় সংসদ সদ  হা র রশীদ ও
ব াির ার িমন ফারহানা িজয়াউর রহমানেক াধীনতার ঘাষক দািব কের ব ব   কেরন।

তােদর সই ব েব র জবােব সরকার দলীয় সদ  আ লু মা ান বেলেছন, এবােরর সংসেদ আেরা একিট
িবেরাধী দল যু  হেয়েছ। িবএনিপর ছয়জন সংসদ সদ  আেছন। উনারা সবাই ব তৃার েত িজয়াউর
রহমানেক াধীনতার ঘাষক বেলেছন। িক  কৃত সত  হেলা- ব ব রু নতেৃ  এবং ঘাষণায়ই দশ

াধীন হেয়েছ।

িবএনিপ নতােদর উে েশ মা ান বেলন,  উনারা  খােলদা িজয়ার মিু  চান। খােলদা িজয়া কী কারেণ

  ইে ফাক িরেপাট
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

জেল গেছন তা  দেশর সবাই জােনন। এই নতৃ  িদেয় িবএনিপ িটেক থাকেব না। এ েলা বদলান।
সংসেদর বধতা িনেয় িবএনিপ দলীয় সংসদ সদ েদর ে র জবােব মা ান বেলন, সংসদ অৈবধ হেল
সংসেদ এেলন কন? আপিন বধ হেলন, আর ফখ ল ইসলাম আলমগীর অৈবধ হেলন কীভােব? আসল
িবষয়  সটা  না,  তােরক  রহমান  ব বসাটা  িঠকমেতা  করেত  পােরনিন  বেল  এই  ভরাডুিব।  ব ড়ার
উপিনবাচেন তােরক রহমান ১০ কািট টাকা িনেয় িসরাজেক মেনানয়ন িদেয়েছন।

িরজাভ চিুর িনেয় মা ষ আমােদর

 কের: আলী আশরাফ

বােজেটর ওপর আেলাচনায় অংশ িনেয় বাংলােদশ ব াংেকর িরজাভ থেক টাকা চিুরর ঘটনায় াভ কাশ
কেরেছন সরকাির দেলর এমিপ অধ াপক আলী আশরাফ। িতিন 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। মা ষ আমােদর  কের।’

অথম ীর দিৃ  আকষণ কের আলী আশরাফ বেলন, ঋণ আদােয়র যত ি য়া আেছ সব েয়াগ ক ন।
ঘটনা েম কউ ঋণ খলািপ হেল একটা কথা থােক। িক  ই াকৃতভােব ঋণ খলািপ করেল তােদর

ধরেত হেব। কউ খলািপ ঋেণর টাকা দশ থেক পাচার করেল সটা যিদ ধরা পেড়,  তাহেল তারও
রহাই নই। এজ  ব াংক কতপৃ  ও শাসেনর প   থেক বাংলােদশ ব াংেকর ব ব াপনায় জারােলা

তদারিক দরকার। আশা কির, অথ পাচার রােধ ই াত কিঠন সংক  িনেয় এেগােবন।
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