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কৃতকেম র্র জ i জনগণ িবeনিপেক িবেরাধী দেলর আসনo 
েদয়িন 

 সংসেদ বােজট আেলাচনা 

সংসদ িরেপাট র্ার ॥ ািবত 312৯-31 aথ র্বছেরর বােজেটর oপর সাধারণ আেলাচনায় aংশ িনেয় সংসদ সদ রা বেলেছন, aতীত 
কৃতকেম র্র কারেণi েদেশর জনগণ িবeনিপেক িবেরাধী দেলর আসনটুকুo েদয়িন। যারা কািফ র্u িদেয় েদশ চািলেয়েছ, 32 আগ  
ে েনড হামলা চািলেয়েছ, aি স াস কেরেছ, েদশেক দুন িতর সব্গ র্রােজয্ পিরণত কেরিছল- েসi িবeনিপ-জামায়ােতর মুেখ 
গণতে র কথা মানায় না। eেদর e েদেশ রাজনীিত করার েকান aিধকার েনi। স িত সংসেদ ভাiয়া েপর (িবeনিপ) আগমন 
ঘেটেছ। তারা িম াচার o aসংসদীয় ব ে র মা েম সংসদেক aি িতশীল করার ষড়য  করেছ।  

থেম ীকার ড. িশরীন শারিমন েচৗধুরী eবং পের েডপুিট ীকার eয্াডেভােকট ফজেল রািবব্ িময়ার সভাপিতেতব্ শিনবার জাতীয় 
সংসদ aিধেবশেন ািবত 312৯-31 aথ র্বছেরর বােজেটর oপর সাধারণ আেলাচনায় aংশ েনন সব্রা ম ী আসাদু ামান খান 
কামাল, ত ম ী ড. হাছান মাহমুদ, সােবক চীফ হুiপ আবুল হাসনাত আবদু াহ, িতম ী খািলদ মাহমুদ েচৗধুরী, িতম ী iমরান 
আহেমদ, িতম ী ফরহাদ েহােসন, সরকারী দেলর eয্াডেভােকট মৃণাল কাি  দাস, শামসুল হক টুকু, ফিরদুল হক খান, আবুল 
কালাম েমাঃ আহসানুল হক েচৗধুরী, eম e মিতন, আহসানুল iসলাম িটটু, সুবণ র্া েমা ফা, েবগম নািগ র্স রহমান, েমাহা দ হাছান 
iমাম খান, েবগম তামা া নুসরাত বুবলী, হােফজ রুহুল আিমন মাদািন, েবগম রুমানা আলী, মজাহারুল হক ধান, বজলুল হক 
হারুন, মনজুর েহােসন, আ কা ম সরoয়ার জাহান eবং িবেরাধী দল জাতীয় পািট র্র ডাঃ রু ম আলী ফরাজী। 

আেলাচনায় aংশ িনেয় সব্রা ম ী আসাদু ামান খান কামাল বেলন, ধানম ী েশখ হািসনার সৎ, েদশে ম, দ তা o দূরদশ  
েনতৃেতব্র কারেণi বাংলােদশ আজ সব িদক েথেক সমৃি র পেথ eিগেয় যাে । সিতয্i িতিন বদেল িদেয়েছন বাংলােদশেক। 
িবeনিপ-জামায়ােতর আে ালন o িনব র্াচন েঠকােনার নােম জব্ালাo-েপাড়াo, aি স াস o নাশকতার মেহাৎসব েদশবাসী েদেখেছ। 
েদশেক aকায র্কর করেত তারা নানা ষড়যে  িল  হেয়েছ। জ ীবাদসহ সকল ষড়য  েমাকােবলা কের বাংলােদশেক সমৃি  o 
a গিতর পেথ eিগেয় িনেয় যাে ন ধানম ী েশখ হািসনা। েয েকান চয্ােল  েমাকােবলায় আমােদর জনিনরাপ া িবভাগেক েঢেল 
সািজেয়িছ। জ ীর u ান দমন করেত েপেরিছ। েদেশর জনগণ eসব কারেণi িনব র্াচেন ভূিমধস িবজয়ী কেরেছ আoয়ামী লীগেক।  

ত ম ী ড. হাছান মাহমুদ বেলন, বাংলােদশ আজ বদেল েগেছ। েমাবাiল াংিকংেয়র মা েম ামীণ aথ র্নীিতেক চা া করা 
হেয়েছ। সম  সূচেক পািক ানেক েপছেন েফেলেছ বাংলােদশ। eিট ব ব র ক া েশখ হািসনার জাদুকরী েনতৃেতব্র কারেণi স ব 
হেয়েছ। িসিপিড বষ র্াকােলর িবেশষ জািতর ােঙর মেতা, বােজট eেলi eকটা ভুল ধের, পা-ি◌তয্ েদখােত িগেয় িনেজেদর 
a সারশূ  aব ান জানান েদয়। স াসী দল িবeনিপ িদেন িতনবার সংবাদ সে লন কের আবার বেল কথা বলার aিধকার েনi। 
সংসেদ শপথ েনয়া িনেয় িবeনিপ যা কেরেছ তা গাধার জল েঘালা কের খাoয়ার মেতা।  

সােবক চীফ হুiপ আবুল হাসনাত আ াহ িবeনিপ-জামায়ােতর রাজনীিতর কেঠার সমােলাচনা কের বেলন, িবeনিপ মতায় 
থাকাকােল জ ীবাদ সৃি  কের েদশেক িপিছেয় িদেয়েছ। আর িবeনিপর ভার া  েচয়ার ান তােরক রহমান হুিলয়া মাথায় িনেয় 
ল েন বেস েদশ o সরকােরর িবরুে  ষড়য  করেছ। িক  েদেশর জনগণ মানবতার মা ধানম ী েশখ হািসনার সে  আেছন। 
েকান ষড়য  সফল হেব না।  

জাতীয় পািট র্র ডাঃ রু ম আলী ফরাজী বেলন, েদেশ েবসরকারী o ি  িবিনেয়াগ aেনক কম। কারণ িবিনেয়াগকারীরা সুশাসন 
িনি ত চায়। াংক o পুিঁজবাজােরর aব া খুবi খারাপ। e দুিট আিথ র্ক িত ােনর তi সং ার করা েয়াজন। েদেশর িশ া 
ব ােক বা বিভি ক, ানিভি ক o যুি  িনভ র্র করেত হেব। সব্া য্খােত য়o a তুল। সব্া য্বীমা চালু করা uিচত।  



েনৗ-পিরবহন িতম ী খািলদ মাহমুদ েচৗধুরী বেলন, েদেশ িকছু aিতিথ পািখ আেছ, তারা বেস থােক কখন বােজট েদেব, আর 
সমােলাচনা করেব। িক  oয়ান iেলেভেনর সময় যখন ঘেরর মে  বােজট েদয়া হেয়িছল েসi বােজেটর তারা শংসা কেরেছ। 
সুশীল নামক eসব ি  জনগেণর কােছ েকানিদনi হণেযাগয্তা পানিন, আগামীেতo পােব না। আর aতীত কৃতকেম র্র কারেণi 
েদেশর জনগণ িবeনিপেক িবেরাধী দেলর আসনটুকুo েদয়িন। যারা কািফ র্u িদেয় েদশ চািলেয়েছ, 32 আগ  ে েনড হামলা 
চািলেয়েছ, aি স াস কেরেছ, েদশেক দুন িতর সব্গ র্রােজয্ পিরণত কেরিছল- েসi িবeনিপ-জামায়ােতর মুেখ গণতে র কথা মানায় 
না। eেদর রাজনীিত করার েকান aিধকার েনi। খােলদা িজয়ার মুি  েচেয় েদেশর রাজনীিতেকi তারা কলুিষত করেছ।  

বাসী ক াণ িতম ী iমরান আহেমদ বেলন, েদশ আজ সব িদক েথেক eিগেয় যাে । e কারেণ েদেশর জনগণ বত র্মান 
ধানম ীেক আবারo িবপুল েভােট িবজয়ী করেব। কারণ ধানম ী েযভােব েদশেক u য়েনর পেথ িনেয় যাে ন তা সিতয্i 

aতুলনীয়। েদেশর িবিভ  েস ের আজ u য়েনর দারুণ েছাঁয়া েলেগেছ। জনগণ eর সুফল eরiমে  েপেত শুরু কেরেছন।  

জন শাসন িতম ী ফরহাদ েহােসন বেলন, েদেশ আজ িতিট মানুষ ভাল আেছন। েদশ eিগেয় যাে । u য়ন েদেখ মানুষ আজ 
সব্ি েত আেছন। মানুষ যা uপলি  করেত পাের তা িবশব্াস কের। ei সরকার আজ মানুষেক িকছু িদেত েপেরেছ eটা সবাi সব্ীকার 
করেছন। আজ আiনশৃ লা পিরি িত সবেচেয় ভাল। ঘেরর দরজা না লািগেয় ঘুমােনা যায়।  

আoয়ামী লীেগর েক ীয় েনতা eয্াডেভােকট মৃণাল কাি  দাস বেলন, স িত সংসেদ ভাiয়া েপর (িবeনিপ) আগমন ঘেটেছ। 
তারা িম াচার o aসংসদীয় ব ে র মা মেক সংসদেক aি িতশীল করার ষড়য  করেছ। বাংলােদশ আoয়ামী লীগ সব্াধীনতা 
েথেক সকল মহাঘ র্য্ aজর্েনর eকমা  রাজৈনিতক দল। িপতার পদা  aনুসরণ কের ধানম ী েশখ হািসনা বাংলােদশেক u য়ন o 
a গিতর মা েম aভী  লে য্ িনেয় যাে ন। 

েদেশর জনি য় aিভেন ী সুবণ র্া েমা ফা বেলন, েদেশর িশ ীরা েদেশর aথ র্নীিতেত বড় ভূিমকা রাখেছ, েদেশ-িবেদেশ েদেশর 
ভাবমূিত র্ u ল করেছন। তবুo িশ ী েকান সব্ীকৃত েপশা নয়। আমরা সরকােরর কােছ e েপশার সব্ীকৃিত চাi। বাংলােদেশর 
সাং িতক ঐিত  হাজার বছেরর। aথচ সং িত িবষেয় বােজেট বরা  aতয্  a তুল। eক সমেয়র ঐিত বাহী চলি  eখন 
খুিঁড়েয় খুিঁড়েয় হাঁটেছ। eসব িদেক aব i সবাiেক নজর িদেত হেব। 
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