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ািবত ২০১৯-২০ অথবছেরর বােজেটর ওপর সাধারণ আেলাচনায় অংশ িনেয় সরকাির দেলর জ
নতা-ম ীরা বেলেছন, াধীনতাসহ বাংলােদেশর যত িকছু অজন ও সাফল  সবই এেসেছ জািতর িপতার

হােত গড়া রাজৈনিতক দল বাংলােদশ আওয়ামী লীেগর হাত ধের। অ  যারা মতায় িছল তারা দশেক
িকছুই  িদেত পােরিন।  কারণ তারা  এ দেশর াধীনতায় িব াসী  িছল না,  িছল  পািক েনর দালাল ও
তি বাহক। ব ব  ু য  িনেয় এ দশেক াধীন কেরিছেলন, গত ১০ বছর ধের তারই ক া ধানম ী
শখ হািসনা  সই   ধুা-দাির মু  উ ত দশ গঠেন কাজ কের যাে ন।  মা  ১০ বছের শখ

হািসনার ব াপক উ য়ন সারা িব েকই আেলািড়ত কেরেছ।

রাববার থেম  ি কার ড.  িশরীন  শারিমন  চৗধরুী  এবং  পের ডপুিট  ি কার ফজেল রাি  িময়ার
সভাপিতে  জাতীয় সংসেদ ািবত ২০১৯-২০ অথবছেরর বােজেটর ওপর সাধারণ আেলাচনায় অংশ
িনেয় তারা এসব কথা বেলন। আেলাচনায় অংশ নন আওয়ামী লীেগর উপেদ া পিরষেদর সদ  আিমর
হােসন  আম,ু  সােবক বািণজ ম ী  তাফােয়ল  আহেমদ,  সভাপিতম লীর সদ  শখ ফজললু  কিরম
সিলম, সােবক পররা ম ী আবলু হাসান মাহমদু আলী, সােবক াথিমক ও গণিশ াম ী ডা. আফছা ল

আমীন, সােবক ব  ও পাটম ী মহুা দ ইমাম উি ন ামািণক, পররা  িতম ী শাহিরয়ার আলম, িব ৎ
িতম ী  নস ল হািমদ,  সরকাির দেলর আব াহ আল ইসলাম জ াকব,  সালাম  মােশদী,  এেকএম

রহমতু াহ,  আিবদা  আনজমু  িমতা,  নজ ল ইসলাম  বাব,ু  বী  চৗধরুী  শাওন,  মারেশদ  আলম,
জাতীয় পািটর রওশন আরা মা ান, গণেফারােমর লতান মাহা দ মন র আহমদ মখু। আেলাচনায়
বােজেটর পিরবেত আওয়ামী লীেগর ৭০তম িত াবািষকীর িবষয়ই াধা  পায়।

আেলাচনায় অংশ িনেয় আিমর হােসন আম ুবেলন, ব ব  ু দশেক াধীন কেরিছেলন বেলই আজ আমরা
সংসেদ বােজট িনেয় আেলাচনার েযাগ পাি । আওয়ামী লীেগর জে র মধ  িদেয়ই দেশর াধীনতার
বীজ রািপত হেয়িছল। জ ল  থেকই আওয়ামী লীগ এ দেশর আে ালন-সং ােমর নতৃ  িদেয়েছ। এ
দেশর যত িকছু অজন ও সাফল  সবই এেসেছ আওয়ামী  লীেগর হাত  ধের,  অ  কউ িকছু িদেত

পােরিন।  কারণ তারা  িছল  পািক ােনর দালাল  ও তি বাহক। ব ব ু  য   িনেয় এ  দশ াধীন
কেরিছেলন, ১০ বছর ধের তারই ক া শখ হািসনা সই পূরেণ কাজ কের যাে ন।

তাফােয়ল আহেমদ দেলর জ িদেনর িৃতচারণ কের বেলন, জািতর িপতা ব ব রু দেয় বাংলােদেশর
াধীনতা ছাড়া  আর অ  িকছু িছল না।  ব ব ু  াধীনতা িদেয় গেছন। ব ব রু ে র বািক কাজ

বা বায়ন করেছন তারই েযাগ  ক া শখ হািসনা। ১৯৮১ সােলর ১৭ ম শখ হািসনা যখন দেশ িফের
আেসন, তখন আমরা দেখিছলাম ব ব ইু যন শখ হািসনার বেশ আমােদর মােঝ িফের এেসেছন।
িতিন  বেলন,  বাংলােদশ আজ সারা  িবে  উ য়েনর রাল  মেডল। চমৎকার বােজট  হেলও িকছু  িকছু
অসাম  রেয়েছ,  তা  িঠক  করেত  হেব।  শখ  ফজললু  কিরম  সিলম  আওয়ামী  লীেগর  জ িদেন
দশবাসীেক েভ া জািনেয় বেলন, জািতর িপতা ব ব ,ু আওয়ামী লীগ ও বাংলােদেশর াধীনতা- এক

ও অিভ । পািক ািনরা ব ব েুক হত া করেল আমােদর ঃখ থাকত না, তােক হত া করল এ দেশরই
িকছু লা ার বইমান মাশতাক- জনােরল িজয়া গং। ব ব ু তার জীবন িদেয় আওয়ামী লীগেক গেড়
তুেলেছন।

গণেফারাম সংসদ সদ  লতান মাহা দ মন র আহমদ বেলন, ৭ মাচ সংসদ সদ  িহেসেব শপথ

  সংসদ িরেপাটার
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

িনেয়িছলাম। দেশ এবং িবেদেশ এ সংসদ িনেয় সে হ আর উে গ কাশ করা হেয়িছল, িনবাচন িনেয়
িবতক সিৃ  হেয়িছল। ওইিদন আিম যিদ শপথ না িনতাম তাহেল আজ িবএনিপর য ক’জনই হাক না
কন তারা শপথ িনত বেল আমার মেন হয় না। ব ব রু অ সারী িহেসেব আিম ওই িস া  িনেয়িছলাম।

৫২  বছেরর  রাজনীিতেত  যােক  দেখ  রাজনীিত  িশেখিছলাম  তার  আদেশ  অ ািণত  হেয়  জনগেণর
আশা-আকা া বা বায়েন আিম এ সংসেদ এমিপ িহেসেব শপথ িনেয়িছলাম।

সােবক পররা ম ী আবলু হাসান মাহমদু আলী বেলন, িবএনিপ এখনও াধীন বাংলােদেশ িব াস কের
না। এরা মতায় থাকেত দেশর উ য়েন িকছুই  কেরিন। একা েরর পরািজত শ রা এখনও দেশর
িব ে  ষড়য  করেছ।

পররা  িতম ী শাহিরয়ার আলম বেলন, জািত িহেসেব আমরা উ ািভলাষী না হতাম তেব াধীন একিট
রা  আমরা পতাম না। তাই উ ািভলাষী হেতই হেব। শখ হািসনার নতৃে  গত িতন দশেক সারা িবে
উ য়ন-অ গিতর ে  রাল মেডল িহেসেব ীকৃিত পেয়েছ।

িব ৎ িতম ী নস ল হািমদ, ৫ বছর মতায় থেক িবএনিপ-জামায়াত জাট এক মগাওয়াট িব ৎ
উৎপাদন করেত পােরিন।  ১৬-১৭ ঘ া  জািতেক অ কাের রেখেছ। ছায়া  সরকার হাওয়া ভবন এবং
খােলদা িজয়া-তােরক-মামনুরা ব াহীনভােব নীিত কেরেছ। ২০০১ সােল মতায় এেস ৬০ মি সভার
এক-তৃতীয়াংশ িবপুল অেথর মাধ েম িবি  কেরেছন তােরক রহমান। আ জািতক তদে  এসব বিরেয়
এেসেছ। এ বছেরর মেধ  দেশর শতভাগ ােম িব ৎ িবধা যােব, িতিট ঘের আেলা লেব।

িবিজএমইএর  সােবক  সভাপিত  সালাম  মােশদী  বেলন,  ািবত  বােজটিট  ধু  ব বসাবা ব  নয়,
জনকল াণমলূক, উ য়নমলূক বােজট। িবএনিপর কেয়কজন সংসদ সদ  শষ পয  সংসেদ যাগ িদেয়
িমথ াচােরর মাধ েম জনগণেক িব া  করার চ া করেছন।

জাতীয় পািটর রওশন আরা মা ান বেলন, ঋণেখলািপরা ঋণ িনেয় আিথক িত ান েলােক ংস কের
িদেয়েছ। এেদর িব ে  কেঠার ব ব া সরকারেকই িনেত হেব। আর বা বায়ন করা না গেল বড় বােজট
িদেয় কােনা লাভ হয় না। আওয়ামী লীেগর এেকএম রহমতু াহ বেলন, িবএনিপ-জামায়াত জাট ১৯৯১
সােল  এবং  ২০০১  সােল  মতায়  এেস  রাজধানীর লক ও  খাল েলা  গণহাের ভরাট  কের গণহাের
িবএনিপর  লাকেদর  ট  িদেয়েছ।  আওয়ামী  লীগ  রাজউেকর  মাধ েম  ট  িবি র  ে  নূ নতম
রাজনীিতকীকরণ কেরিন।
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