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সব্াধীনতাসহ সব aজর্ন o সাফ i eেসেছ আoয়ামী লীেগর হাত 
ধের 

 সংসেদ বােজট আেলাচনা 

সংসদ িরেপাট র্ার ॥ ািবত 312৯-31 aথ র্বছেরর বােজেটর oপর সাধারণ আেলাচনায় aংশ িনেয় সরকারী দেলর েজয্  েনতা-
ম ীরা বেলেছন, সব্াধীনতাসহ বাংলােদেশর যত িকছু aজর্ন o সাফ  সবi eেসেছ জািতর িপতার হােত গড়া রাজৈনিতক দল 
বাংলােদশ আoয়ামী লীেগর হাত ধের। a  যারা মতায় িছল তারা েদশেক িকছুi িদেত পােরিন। কারণ তারা eেদেশর সব্াধীনতায় 
িবশব্াসী িছল না, িছল পািক ােনর দালাল o তি বাহক। ব ব  েয সব্  িনেয় eেদশেক সব্াধীন কেরিছেলন, গত 21 বছর ধের তাঁরi 
ক া ধানম ী েশখ হািসনা েসi সব্  ধা-দাির য্মু  u ত েদশ গঠেন কাজ কের যাে ন। মা  21 বছের েশখ হািসনার াপক 
u য়ন সারািবশব্েকi আেলািড়ত কেরেছ। থেম ীকার ড. িশরীন শারিমন েচৗধুরী eবং পের েডপুিট ীকার eয্াডেভােকট ফজেল 
রািবব্ িময়ার সভাপিতেতব্ রিববার জাতীয় সংসদ aিধেবশেন ািবত 312৯-31 aথ র্বছেরর বােজেটর oপর সাধারণ আেলাচনায় 
aংশ েনন আoয়ামী লীেগর uপেদ া পিরষেদর সদ  আিমর েহােসন আমু, সােবক বািণজয্ম ী েতাফােয়ল আহেমদ, 
সভাপিতম লীর সদ  েশখ ফজলুল কিরম েসিলম, সােবক পররা ম ী আবুল হাসান মাহমুদ আলী, সােবক াথিমক o গণিশ া 
ম ী ডাঃ আফছারুল আমীন, সােবক ব  o পাটম ী মুহা দ iমাম uি ন মািণক, পররা  িতম ী শাহিরয়ার আলম, িবদুয্ত 
িতম ী নসরুল হািমদ, সরকারী দেলর আবদু াহ আল iসলাম জয্াকব, সালাম েমােশ র্দী, eেকeম রহমতু াহ, আিবদা আনজুম 

িমতা, নজরুল iসলাম বাবু, নুরু বী েচৗধুরী শাoন, েমারেশদ আলম, জাতীয় পািট র্র রoশন আরা মা ান, গণেফারােমর সুলতান 
েমাহা দ মনসুর আহমদ মুখ। আেলাচনায় বােজেটর পিরবেত র্ আoয়ামী লীেগর 81তম িত াবািষ র্কীর িবষয়i াধা  পায়।  

আেলাচনায় aংশ িনেয় আoয়ামী লীেগর েজয্  েনতা o সােবক িশ ম ী আিমর েহােসন আমু বেলন, ব ব  েদশেক সব্াধীন 
কেরিছেলন বেলi আজ আমরা সংসেদ বােজট িনেয় আেলাচনার সুেযাগ পাি । আoয়ামী লীেগর জে র মে  িদেয়i েদেশর 
সব্াধীনতার বীজ েরািপত হেয়িছল। জ ল  েথেকi আoয়ামী লীগ eেদেশর আে ালন-সং ােমর েনতৃতব্ িদেয়েছ। e েদেশর যত 
িকছু aজর্ন o সাফ  সবi eেসেছ আoয়ামী লীেগর হাত ধের, a  েকu িকছু িদেত পােরিন। কারণ তারা িছল পািক ােনর দালাল 
o তি বাহক সরকার। ব ব  েয সব্  িনেয় eেদশেক সব্াধীন কেরিছেলন, গত 21 বছর ধের তাঁরi ক া েশখ হািসনা েসi সব্  
পূরেণ কাজ কের যাে ন। সারািবেশব্র মানুষ আজ জানেত চায়, েশখ হািসনার হােত কী জাদুর কািঠ রেয়েছ েয eত a  সমেয় 
েদেশর eত u য়ন-a গিত স ব হেয়েছ। শুধু েদেশরi নয়, সারািবেশব্র েন ী িহেসেব িনেজেক িতি ত করেত স ম হেয়েছন। 
েশখ হািসনার u য়ন সারািবশব্েক আেলািড়ত কেরেছ।  

আেরক েজয্  েনতা o সােবক বািণজয্ম ী েতাফােয়ল আহেমদ দেলর জ িদেনর িতচারণ কের বেলন, পৃিথবীেত aেনক বড় বড় 
েনতা আসেবন, যােবন, িক  জািতর িপতা ব ব র মেতা েনতা েকানিদন আসেব না। তাঁর হৃদেয় বাংলােদেশর সব্াধীনতা ছাড়া আর 
a  িকছু িছল না। িতিন শুধু eিশয়া নয়, সারািবেশব্র িনয র্ািতত-িনপীিড়ত মানুেষর েনতা িছেলন ব ব । দুিট সব্  িনেয় ব ব  
েদশেক সব্াধীন কেরিছেলন। eক হে  েদেশর সব্াধীনতা, a িট ধা-দাির য্মু  বাঙালী জািতর aথ র্ৈনিতক মুি । ব ব  সব্াধীনতা 
িদেয় েগেছন। ব ব র সব্ে র বািক কাজ বা বায়ন করেছন তাঁরi সুেযাগয্ ক া েশখ হািসনা। 2৯92 সােলর 28 েম েশখ হািসনা 
যখন েদেশ িফের আেসন, তখন আমরা েদেখিছলাম ব ব i েযন েশখ হািসনার েবেশ আমােদর মােঝ িফের eেসেছন। িতিন বেলন, 
বাংলােদশ আজ সারািবেশব্ u য়েনর েরাল মেডল। চমৎকার বােজট হেল িকছু িকছু aসামা  রেয়েছ, তা িঠক করেত হেব।  

েশখ ফজলুল কিরম েসিলম আoয়ামী লীেগর জ িদেন েদশবাসীেক শুেভ া জািনেয় বেলন, জািতর িপতা ব ব , আoয়ামী লীগ o 
বাংলােদেশর সব্াধীনতা- eক o aিভ । পািক ানীরা ব ব েক হতয্া করেল আমােদর দুঃখ থাকত না, তাঁেক হতয্া করল ei 
েদেশরi িকছু কুলা ার েবঈমান েমাশতাক- েজনােরল িজয়া গংরা। মাণ আেছ, িজয়াuর রহমান মুি যুে র সময় পািক ােনর 
eেজ  িছল। িজয়ার বাবা-মা েকানিদন বাংলােদেশ আেসনিন, তােদর কবরo পািক ােন। বগুড়ায় তাঁর পূব র্পুরুষরা কেব eেসিছল 
েকu বলেত পাের না। আর খােলদা িজয়া মুি যুে র সময় পািক েজনােরল জানজুয়ার আিত  িনেয় পািক ােনর কয্া নেমে  
আরাম-আেয়েশ িছেলন। েস কারেণ জানজুয়া মৃতুয্র পর ধানম ী থাকা aব ায় খােলদা িজয়া েশাক িদেয়েছন o পািক ােন িগেয় 



তার মাজার পয র্  িজয়ারত কেরেছ। ব ব  তাঁর জীবন িদেয় আoয়ামী লীগেক গেড় তুেলেছন। তাঁর আদশ র্ েমেন তাঁর সব্  আমােদর 
পূরণ করেতi হেব। সব্াধীনতা িবেরাধীরা িবেশব্র েকাথাo রাজনীিত করেত পাের না, পািলেয় েবড়ায়। িক  দুভ র্াগয্ আমােদর েদেশ 
তারা রাজনীিত কের।  

সােবক পররা ম ী আবুল হাসান মাহমুদ আলী বেলন, িবeনিপ eখনo সব্াধীন বাংলােদেশ িবশব্াস কের না। eরা মতায় থাকেত 
েদেশর u য়েন িকছুi কেরিন। eকা েরর পরািজত শ রা eখনo েদেশর িবরুে  ষড়য  করেছ। যারা বােজট িনেয় িন া কেরন, 
তারা eকটু ােম িগেয় েদখুন িতিট ঘের কীভােব িবদুয্েতর আেলা জব্লেছ, রা া-ঘাট পাকা হেয় েগেছ।  

গণেফারােমর সুলতান েমাহা দ মনসুর আহমদ বেলন, সংসেদ oiিদন আিম যিদ শপথ না িনতাম তাহেল আজ িবeনিপর েয 
কয়জনi েহাক না েকন তারা শপথ িনত বেল আমার মেন হয় না। ব ব র aনুসাির িহেসেব আিম oi িস া  িনেয়িছলাম। আমার 
oিদেকi (সরকাির দল) থাকার কথা িছল, িক  ভােগয্র িনম র্ম পিরহাস আমরা eখন eিদেক (িবেরাধী দল)। 3119 সােলর পর 
ষড়যে র িশকার হেয়িছলাম। আিম কখনo আoয়ামী লীগ ছািড়িন, আoয়ামী লীগ আমােক কখনo বিহ ার কেরিন। তেব রাজনীিতর 
কারাগাের িছলাম। মুি যুে র প  শি েক ঐকয্ব  করেতi ব ব র ঘিন  সহচর ড. কামাল েহােসেনর রাজনীিতর সে  স ৃ  
হেয়িছ।  

পররা  িতম ী শাহিরয়ার আলম বেলন, জািত িহেসেব আমরা u ািভলাষী না হতাম তেব সব্াধীন eকিট রা  আমরা েপতাম না। 
তাi u ািভলাষী হেতi হেব। েশখ হািসনার েনতৃেতব্ গত িতন দশেক সারািবেশব্ u য়ন-a গিতর ে ে  েরালমেডল িহেসেব 
সব্ীকৃিত েপেয়েছ। মািক র্ন যু রাে র রা দূত তার িরেপােট র্ তােরক রহমানেক দুধ র্ষ র্ eকজন েলাক ছাড়াo বড় দুন িতবাজ িহেসেব 
uে খ কের েগেছন। 

িবদুয্ত িতম ী নসরুল হািমদ, 6 বছর মতায় েথেক িবeনিপ-জামায়াত েজাট eক েমগাoয়াট িবদুয্ত uৎপাদন করেত পােরিন। 
27/28 ঘ া জািতেক a কাের েরেখেছ। ছায়া সরকার হাoয়া ভবন eবং খােলদা িজয়া-তােরক-মামুনরা ব াহীনভােব দুন িত 
কেরেছ। 3112 সােল মতায় eেস 71 মি সভার eক তৃতীয়াংশ িবপুল aেথ র্র মা েম িবি  কেরেছন তােরক রহমান। আ জর্ািতক 
তদে  eসব েবিরেয় eেসেছ। e বছেরর মে  েদেশর শতভাগ ােম িবদুয্ত সুিবধা যােব, িতিট ঘের আেলা জব্লেব।  

িবিজeমie’র সােবক সভাপিত সালাম েমােশ র্দী বেলন, ািবত বােজটিট শুধু বসাবা ব নয়, জনক াণমূলক, ƣবষ মূলক 
u য়নমূলক বােজট। িবeনিপর কেয়কজন সংসদ সদ  েশষ পয র্  সংসেদ েযাগ িদেয় িম াচােরর মা েম জনগণেক িব া  করার 
েচ া করেছ।  

জাতীয় পািট র্র রoশন আরা মা ান বেলন, ঋণ েখলাপীরা ঋণ িনেয় আিথ র্ক িত ানগুেলােক ধব্ংস কের িদেয়েছ। eেদর িবরুে  
কেঠার ব া সরকারেকi িনেত হেব। চীেনর মেতা ঋণ েখলাপীেদর িবরুে  দৃ া মূলক শাি র ব া করেত হেব। আর বা বায়ন 
করা না েগেল বড় বােজট িদেয় েকান লাভ হয় না।  

আoয়ামী লীেগর েক ীয় েনতা eেকeম রহমতু াহ বেলন, িবeনিপ-জামায়াত েজাট 2৯৯2 সােল eবং 3112 সােল মতায় eেস 
রাজধানীর েলক o খালগুেলা গণহাের ভরাট কের গণহাের িবeনিপর েলাকেদর ট িদেয়েছ। িবeনিপ প ী বািনেয়েছ। aথচ সংসেদ 
eেস তারা িম াচার কের। আoয়ামী লীগ রাজuেকর মা েম ট িবি র ে ে  নূয্নতম রাজনীিতকরণ কেরিন। 

 


