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সংসেদ অথম ীেক মিতয়া চৗধুরী

স য়পে  হাত দয়া সমথন করেত পারিছ না
কাশ : ২১ জুন ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

পািরবািরক স য়পে  উৎেস কর বাড়ােনায় অথম ী আ হ ম মু ফা কামােলর কড়া সমােলাচনা কেরেছন
আওয়ামী  লীগ  সভাপিতম লীর সদ  ও সােবক কৃিষম ী  মিতয়া চৗধরুী।  িতিন বেলন,  ‘পািরবািরক
স য়প  তা ধানম ীর ি ম, ওখােন আপিন হাত িদেলন কন? এটা আিম সমথন করেত পারিছ না’।
বহৃ িতবার জাতীয় সংসেদ ািবত ২০১৯-২০ অথবছেরর বােজেটর ওপর সাধারণ আেলাচনায় অংশ
িনেয় মিতয়া চৗধরুী এসব কথা বেলন। এসময় অথম ীর সমােলাচনা কের িতিন বেলন, শকাতর কথা
বলব। এত েলা ভােলা কাজ করার পর আপিন (অথম ী) এমন একিট ব ব া িনেলন, যটা আিম অ ত
সমথন করেত পারিছ না। ম হ মম দীনতা। গত ৫-৬ বছর বেল বেল পািরবািরক স ায়প  ৯ শতাংশ
হেয়েছ।  ৯ শতাংশ রাখেলন  িঠক,  িক  উৎেস কর ৫ শতাংেশর জায়গায় ১০ শতাংশ করেলন। এই
িজিনসটা সমথন করেত পাির না। এই পািরবািরক স য়প  তা ধানম ীর ি ম। এর ওপর িনভর কের

ােমর িবধবা থেক  কের অসহায়, অস ল নারীরা। িতিন বেলন, অথম ী ওইখােন হাত িদেলন।
ব বসায়ীেদর িবধা  িদে ন,  িশ কেদর বতন িদে ন,  সরকাির-কমচারীেদর বতন বািড়েয় িদে ন,
সরকাির কমকতােদর গািড় কনার েযাগ িদে ন, অেনক স ের িবধা বাড়ােলন। পািরবািরক স পে র
মািলকরাও তা বাজােরর কা মার, কন সখােন হাত িদেত গেলন? এটা আিম বঝুেত অ ম। িতিন
বেলন,  ২১  বছর ধের তথাকিথত  সামিরক-আধাসামিরক সরকার দশেক উে াপেথ  ধািবত কেরেছ।

নীিতেত ছেয় িগেয়িছল বাংলােদশ। অতীেতর কািলমামু  বাংলােদশেক সমিৃ র পেথ িনেয় আসার জ
দঢ়ৃ মেনাবল িনেয় যা া  কেরন ধানম ী শখ হািসনা। ায়িবচার িত ার কাজ িতিনই কেরেছন।
িবএনিপর সমােলাচনার জবােব সােবক কৃিষম ী বেলন, ‘িব েতর খা া, হা া বাছুেরর খা া বাংলােদেশর
মা ষ ভুেল যায় নাই। খা াই দখেছ, িব ৎ দেখ নাই। এই িছল দেশর অব া।’

সংসদেক অৈবধ বেল আবার াট- ট চায় িবএনিপ : সংসদেক অৈবধ বেল আবার িনেজেদর জ  ট
চাওয়ায় িবএনিপর সদ েদর তী  সমােলাচনা কেরেছন খাদ ম ী সাধন চ  মজমুদার। বােজেটর ওপর
সাধারণ আেলাচনায় অংশ িনেয় খাদ ম ী আরও বেলন, আজ ঃখ হয় যারা কৃষকেদর সার, বীজ, তল
িদেত পােরিন,  কৃষক হত া  কেরেছ  তারা  বেল  এই  সরকার অৈবধ।  িবএনিপর সদ রা  এই  সংসেদ
এেসেছন, শপথ িনেয়েছন, ব ব  িদে ন, ট- াট চাে ন, িনেজর এলাকার উ য়ন চান, আবার এই
সংসদেক অৈবধ বেলন, সরকার অৈবধ বেলন, বােজ কথা বেলন।

  সংসদ িরেপাটার
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