
জল ঘালা কের হেলও িবএনিপ সংসেদ এেসেছ ॥ মনন
কািশত: ২০ - জুন, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

বােজট আেলাচনা

সংসদ িরেপাটার ॥ ািবত ২০১৯-২০ অথবছেরর বােজেটর ওপর সাধারণ আেলাচনায় অংশ িনেয় মহােজােটর
সংসদ সদ রা বেলেছন, িবএনিপ-জামায়াত িনবাচেন এেলও িনবাচন ভ-লু করেত সব কৗশলই েয়াগ কেরিছল।
তােত  ব থ হেয় িনবাচন ও সংসেদর অৈবধতার কথা বলেছ। িনবাচেন অিত  উৎসাহী  শাসিনক কমকতােদর
বাড়াবািড় িনবাচনেক অ  ও অৈবধ কের না। আর কের না বেলই িবএনিপ-গণেফারােমর ব রুা আজ জল ঘালা
কের হেলও সংসেদ এেসেছ। িক  তােত আ তৃি র অবকাশ নাই। বরং িনবাচনেক যথাযথ মযাদায় িফিরেয় আনার
কাজিট আমােদর করেত হেব।

থেম ীকার ড. িশরীন শারিমন চৗধুরী এবং পের ডপুিট ীকার এ াডেভােকট ফজেল রাি  িময়ার সভাপিতে
বধুবার জাতীয় সংসদ অিধেবশেন ািবত ২০১৯-২০ অথবছেরর বােজেটর ওপর সাধারণ আেলাচনায় অংশ নন
পিরক নাম ী এম এ মা ান, রলম ী ল ইসলাম জন, সরকারী দেলর স র কমা ডার মজর (অব.) রিফ ল
ইসলাম বীর উ ম, মজর জনােরল (অব.) িবদ আলী ভূঁইয়া, সােবক ম ী নারায়ণ চ  চ , কাজী করামত আলী,

েশমা বগম, বগম শাম ন নাহার, এ ক এম ফজললু হক, সয়দা জাহরা আলাউি ন, আবু  রজা মহুা দ
নজামিু ন, বগম সিলমা আহমাদ, গাজী মাহা দ শাহনওয়াজ, সাম ল হক , ওয়াকাস পািটর সভাপিত ও

সােবক ম ী রােশদ খান মনন, মা ফা লৎুফু াহ, ডাঃ সািমল উি ন আহেমদ িশমলু, জাসেদর িশরীন আখতার,
িবএনিপর ব াির ার িমন ফারহানা, জািহ র রহমান ও ত  সংসদ সদ  রজাউল কিরম বাবল।ু

ওয়াকাস পািটর সভাপিত ও সােবক ম ী রােশদ খান মনন িশ ানীিত ২০১০ বা বায়ন করেত পারেল িশ া খাত
অেনকদূর এিগেয় যত উে খ কের বেলন, হফাজেত ইসলামসহ িকছু ধমবাদী দল িশ ানীিতর িবেরািধতা কেরেছ
মা । জািন না এখােনও আেপাস হেয়েছ িকনা। এে ে  সাধারণ িশ ায় যমন পিরবতন আনেত হেব, মা াসার
িশ ার ে ও তাই। িক  কওিম মা াসার দাওরােয় হািদসেক ীকিৃত িদেলও তারা িনেচর িদেক কান পিরবতন
আনেত রািজ নয়। তারা জুেরর কথা ছাড়া সরকােরর কান িনেদশ মানেব না। িতিন বেলন, সরাত হত া, ওই
সকল িশ া িত ােন যৗন িনপীড়ন, বালকেদর ওপর বলাৎকােরর যসব খবর কাশ হয় িতিদন, স কথা বলব
না। কারণ এটা কান িনিদ  গা ী নয় এখন এক চরম সামািজক ব ািধেত প িনেয়েছ। িক  এই সব ব ি রা যারা
আমার কথার জ  ফাঁিস চেয় িবে াভ কেরেছ, আমােক মরুতাদ ঘাষণা কেরেছ- তারা ধানম ী স েক িক
ধরেনর উি  কেরন ইউিটউব খুেল তা শানার জ  অ েরাধ জানাি ।

িনবাচন ব ব া স েক রােশদ খান মনন বেলন, িবএনিপ-জামায়াত িনবাচেন এেলও িনবাচন ভ-লু করেত সব
কৗশলই েয়াগ কেরিছল। তােত ব থ হেয় িনবাচন ও সংসেদর অৈবধতার কথা বলেছ। িনবাচেন অিত উৎসাহী
শাসিনক কমকতােদর বাড়াবািড় িনবাচনেক অ  ও অৈবধ কের না। আর কের না বেলই িবএনিপ-গণেফারােমর

ব রুা আজ জল ঘালা কের হেলও সংসেদ এেসেছ। িক  তােত আ তিৃ র অবকাশ নাই। বরং িনবাচনেক যথাযথ
মযাদায় িফিরেয় আনার কাজিট আমােদর করেত হেব। কারণ রাগ এখন উপেজলা িনবাচন পয  িব তৃ হেয়েছ।
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িনবাচেন ভাট দয়ার ব াপাের জনগণ আ হ হািরেয় ফেলেছ। এটা িনবাচেনর জ  কবল নয়, গণতে র জ
িবপ নক। রা যে র িবিভ  অংশ যিদ দেশর ওপর িনবাচেনর িনয় ণ আেরাপ কের, তাহেল রাজৈনিতক দল ও
িনবাচন কবল নয়, রা  পিরচালনায়ও াসি কতা হািরেয় ফলেব। এটা সবার জ  যমন, আওয়ামী লীেগর জ ও

েযাজ ।

১৪  দল  সে  িতিন  বেলন,  ২০০৪  সােল  িবএনিপ-জামায়াত  ঃশাসন,  নীিত- বৃ ায়ন,  সা দািয়কতা,
জ ীবাদসহ ২৩ দফা দািব িদেয় ১৪ দেল ঐক ব  হেয়িছলাম। ১৪ দেলর রাজৈনিতক াসি কতার কারেণ আজও
আমরা চৗ  দেল ঐক ব  আিছ। জােট িনবাচন করেলও আওয়ামী লীগ এই সরকারেক আওয়ামী লীগ সরকার
বলেছ। এর জ  ঃখেবাধ নাই। কান ত াশাও নাই, য ইি ত মােঝ মােঝই করা হয়। একিটই ত াশা, যােত

াধীনতা ঘাষণার সাম , মানিবক মযাদােবাধ ও সামািজক ায়িবচার িতি ত দখেত পাই। দখেত পাই একিট
সিত কার অেথই ধমিনরেপ  গণতাি ক দশ। পিরক নাম ী এম এ মা ান বেলন, বাংলােদশ আওয়ামী লীগ গত
এক দশেক মাণ কেরেছ, তারা বড় বােজট িদেত পাের এবং তা বা বায়নও করেত পাের। আেগ দেশ দািরে র
সংখ া িছল ৪৮ ভাগ, বতমান সরকার তা ২১ ভােগ নািমেয় আনেত স ম হেয়েছ। অিতদিরে র হারও ৩৩ ভাগ
থেক  ১১  ভােগ  নািমেয়  আনেত  স ম  হেয়েছ।  এটা  একটা  িবশাল  অজন।  প া  সতু,  মে ােরল,  পপরু

পারমাণিবক িব তেক , কণফুলী ট ােনেলর মেতা বড় বড় মগা ক  বা বায়ন করেছ। বাংলােদশেক আধুিনক
ও উ ত রাে  পিরণত করেত ২০২১ সাল পয  মহাপিরক না হণ কেরেছ।

রলম ী ল ইসলাম জন বেলন, দশেক ংস করেত যা যা করার তার সবই কের গেছ িবএনিপ-জামায়াত
জাট। সবেচেয় িত কেরেছ রলিবভাগেক। সই ংস া  রল যাগােযাগ ব ব ােক ধানম ী শখ হািসনা

পনু ীিবত  কেরেছন।  সারােদশেক  রলওেয়র নটওয়ােকর  আওতায়  আনার পিরক না  সরকােরর রেয়েছ।
রলওেয়র অনলাইেন িটেকট য়, রেলর বিগেত কেমাড াপনসহ আধুিনক করা হেয়েছ। পযায় েম সকল িসে ল
গেজর লাইন েলােক ডবল গেজ উ ীত করার পিরক নাও সরকােরর রেয়েছ। ভারসাম মলূক রলেযাগােযাগ যত
ত াপন  হেব,  সড়ক  পেথ চাপ তত কেম যােব। িবএনিপর ব াির ার িমন ফারহানা  ািবত  বােজটেক

গতা গিতক উে খ কের বেলন, এিট ঘাটিত বােজট। বেদিশক ঋেণর চাপ বাড়েব। ব াংক থেক ৪৭ হাজার কািট
টাকা ঋণ িনেল আিথক িত ান েলা মখু থবুেড় পড়েব। বােজট বা বায়ন মাগত কমেছ। ঋণেখলাপীর ে
সারািবে  বাংলােদশ এখন থম। অেনেকই বলেছ এটা ঋণেখলাপী ও লেুটরােদর সরকার। আওয়ামী লীগ মতা
আসা মােনই শয়ার বাজার ংস হেয় যাওয়া। জাসেদর িশরীন আখতার অথৈনিতক বৃ ায়ন কেঠারহে  দমন
করেত হেব  দািব  কের বেলন,  িবএনিপর  সংসদ সদ রা  িনেজরা  সংসেদ যাগ  িদেয়  সংসদেক  অৈবধ  বেল
িনেজেদরই অৈবধ বলেছ। িজয়াউর রহমান বেঁচ থাকেত কখনও িনেজেক াধীনতার ঘাষক বেলনিন। ২১ আগ

েনড হামলা, অি স াস, ভয়াল নৃশংসতার কারেণ দেশর জনগণ িবএনিপেক ঘৃণাভের ত াখ ান কেরেছ। মজর
(অব.) রিফ ল ইসলাম সকল িশ া  িত ানেক এমিপওভু করেণর দািব জািনেয় বেলন, য  ি য়ায় িশ া

িত ােনর এমিপওভুি  করা  হে ,  সটা  িঠক  করেত রাজৈনিতক  নতােদর অ ভু  করা  হয়িন।  এর জ
রাজৈনিতক নতােদরই জনগেণর কােছ জবাবিদিহ করেত হয়। সব েলা িশ া িত ানেক এমিপওভু  করেত
হেব। এমিপওভুি র ি য়ার সে  রাজৈনিতক নতােদর অ ভু  করেত হেব। কারণ  এ  িবষেয় রাজৈনিতক
িস াে র ব াপার আেছ। ওয়াকাস পািটর মা ফা লৎুফু াহ বােজেট কােলা টাকা সাদা করার েযাগ রাখার কেঠার
সমােলাচনা কের বেলন, এই িস া  ধানম ী ঘািষত নীিতর িব ে  িজেরা টলােরে র পিরপ ী। কােলা টাকার
কােছ রাে র এই আ সমপণ কানভােবই কাম  নয়। এেত কের সৎভােব উপাজনকারীেদর িন ৎসািহত করেব।
িবএনিপর জািহ র রহমান ািবত বােজটেক ধনীেদর বােজট উে খ কের বেলন, বােজেট নীিতবাজ ও অৈবধ
টাকার মািলকেদর রভােব বধতা  দয়া হেয়েছ। জাতীয় িনবাচন কমন হেয়েছ তা দশবাসী জােন। িতিন
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অিবলে  বতমান সংসদেক ভে  িদেয় নতনু িনবাচেনর দািব জানান।

স াদক, মু াকর ও কাশক: মাহা দ আিতকউ াহ খান মা দ (এম এ খান মা দ), উপেদ া স াদক: তায়াব খান, িনবাহী স াদক:
েদশ রায়। স াদক কতকৃ াব জনক ঠ িশ  পিরবার-এর সদ  িত ান যথা েম াব ি টাস িল: ও জনক ঠ িল: থেক মিু ত ও
কািশত। রিজ: নং িডএ ৭৯৬। কাযালয়: জনক ঠ ভবন, ২৪/এ রােশদ খান মনন সড়ক, িনউ ই াটন, িজিপও বা : ৩৩৮০, ঢাকা, ফান:
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