
সংসদ িবতেকর জায়গা গােনর ম  নয়
পীর হািববুর রহমান

জাতীয় সংসদ জাতীয় পূণ ই েত আলাপ-আেলাচনা, িবতেকর মধ  িদেয় রাে র আইন ণয়ন ও নীিত
িনধারেণর তীথ ান। সাবেভৗম সংসেদ জনগেণর িনবািচত িতিনিধরা জাতীয় ই েত তুমুল িবতেকর মধ
িদেয়  সমাধান  িদেয়  থােকন।  সরকার যমন তার রা  পিরচালনার নীিত ও কমসূিচ  তুেল ধের,  তমিন
িবেরাধী দল া নীিতর িব ে  যুি িনভর সমােলাচনার তীর ছেুড় জবাবিদিহ আদায় কের। বােজট ণয়ন
থেক রা ীয় সব িস া  হেণর জায়গা হেলা সংসদ। অথাৎ জািতর ভাগ  িনধারেণর সেবা ম জায়গা হে

জাতীয় সংসদ। সংসদীয় শাসনব ব ায় সংসদই হেলা সই তীথ ান যার িদেক জনগণ আ হ িনেয় তািকেয়
থাকেব। সংসদীয় গণতে র শাসনব ব া বাইসাইেকেলর মেতা ই চাকা-িনভর। একিট হেলা সরকাির দল,
আেরকিট  িবেরাধী  দল।  ন ই-উ র  গণতে র  নবযা ায়  হণেযাগ  িনবাচেনর  মাধ েম  জাতীয়  সংসদ

িতি ত হেল সখােন শি শালী সরকােরর পাশাপািশ শি শালী িবেরাধী দেলর অি ই ধু দৃ মান িছল
না; তমুুল িবতক, আেলাচনা, ওয়াকআউেট াণব  কের, জনগেণর আ েহর ক িব েত পিরণত কের।

২০০৮  সােলর  িনবাচেন  শখ  হািসনার  নতৃে  মহােজাট  িবশাল  িবজয়  অজন  কের  মতায়  আেস।
চয়ারপারসন খােলদা িজয়ার নতেৃ  িবএনিপ ২৯িট আসন িনেয় িবেরাধী দেলর আসেন বেস। স সংসদও

িছল শি শালী ও াণব  এবং িবতেকর ঝড় িছল িনয়িমত। ২০১৪ সােলর ৫ জা য়ািরর িনবাচেন িবএনিপ
জাট অংশ হণ না করায় সাংিবধািনকভােব ওয়াকওভার িনেয় সংসেদ িনর শ কতৃ  িত া কের আওয়ামী

লীগ। শখ হািসনার নতৃ াধীন মহােজােটর ধান শিরক জাতীয় পািট সরকাির ও িবেরাধী দেল অব ান
নওয়ায় সংসদ আর াণব  হয়িন। শি শালী সরকাির দেলর পাশাপািশ সরকােরর অ গত বল িবেরাধী

দেলর  কারেণ সংসদ াণহীন  হেয়  পেড়। িনবাচেন  িব া  নীিত  অ সরণ কের  সংসেদ এেলও সােবক

আপেডট : ২৬ জনু, ২০১৯ ০০:০০
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িসেড ট এইচ এম এরশাদ িবেরাধী দেলর নতা হেত পােরনিন।

২০১৮ সােলর ৩০ িডেস র অ ি ত িনবাচেন শখ হািসনার নতৃ াধীন মহােজাট ঐিতহািসক িবজয় িনেয়
মতায় আেস ও সংসেদ এক  কতৃ  িত া কের। মহােজােটর শিরক জাতীয় পািটেক িবেরাধী দেলর

আসেন বিসেয় দওয়া হয়। িনবাচেন মামলায় দি ডত কারাব ী িবএনিপ চয়ারপারসন বগম খােলদা িজয়া
অংশ হণ করেত পােরনিন। িবএনিপর শি িনভর জাতীয় ঐক ট হােত গানা কেয়কিট আসেন জয়লাভ
কের। তারা এ িনবাচেনর আেগর রােত ভাট কারচিুপর অিভেযাগ এেন িনবাচন ত াখ ান কের ও নতনু
িনবাচেনর দািব তােল। নানা নাটকীয়তার পর এেক এেক থেম গণেফারােমর কাটায় িনবািচত লতান
মাহা দ মন র আহমদ শপথ হণ কেরন এবং শষ পয  িবএনিপর িনবািচতরাও সংসেদ শপথ িনেয়

আেসন।  িবএনিপ  ও  ঐক ে টর  িতিনিধেদর  সংসেদ  যাগদান  শখ  হািসনার  সরকােরর  িত  এবং
িনবাচেনর িত তােদর বধতাদােনর ীকৃিত মুিজবক ার জ  একিট বড় অজন। ২০১৪ সাল থেক ভুেলর
রাজনীিতেত পথহাটঁা িবএনিপ এখােন বড় ভুলিট কেরেছ। পযেব কেদর মেত সংসেদই যখন িবএনিপ গল,
তাহেল িবএনিপ মহাসিচব িমজা  ফখ ল ইসলাম আলমগীরেক সংসেদ না  পািঠেয়  কনই বা  তার শূ
আসেন উপিনবাচেন িজ এম িসরাজেক িবজয়ী কের এেনেছ? সংরি ত (মিহলা) আসেন ব াির ার িমন
ফারহানােক সংসেদ এেন য সিঠক িস াে র পিরচয় িদেয়েছ, তমিন িমজা ফখ লেক সংসেদ না পািঠেয়
তােদর দউিলয়াে র বিহঃ কাশ ঘিটেয়েছ।

সংসেদ  িবেরাধী  দেলর
নতা  এইচ  এম এরশাদ

অ  অব ায় শয াশায়ী।
িবেরাধী  দেলর  উপেনতা
রওশন এরশাদ ও জাতীয়
পািট  শখ  হািসনার
রাজৈনিতক  শি  ও
ইেমেজর ওপর ভর কের
সংসেদ  এেস  িবেরাধী
দেলর আসন হণ করায়,
জনগেণর  আকষণ  ও
আ েহর  জায়গায়  নই।
সখােন ঐক ে টর হােত
গানা  সাতজন  সদ

কথা বলেল সংসদ াণব
হেয় ওেঠ। িবতেকর ঢউ
খেল  যায়।  ব াির ার

িমন  ফারহানার ব ব  সরকাির দেলর এমিপেদর িতবােদর মুেখ যখােন  ঝড় তুলেছ,  সখােন িমজা
ফখ ল ইসলাম আলমগীর যখন দািঁড়েয় কথা বলেতন, তখন সরকাির দল যমন তার ব ব  সহকাের
মেনােযাগ িদেয়  নত,  তমিন  গণমাধ মও লেুফ িনত, জনগেণর মেধ ও তার ভাব পড়ত। আর িমজা
ফখ ল ইসলাম আলমগীর সংসেদ আেলাচনা ও িবতেকর মধ  িদেয় কাযত অেঘািষত িবেরাধী দেলর নতায়
পিরণত হেতন।

ন ই-উ র গণতে র যা াপেথ সংসদীয় শাসনব ব ায় দশেক উ রেণ প ম সংসেদ আওয়ামী  লীগ ও
িবএনিপ ঐকমেত র িভি েত যা া কেরিছল। আর রাজনীিতেত শখ হািসনার িবক  যমন খােলদা িজয়া,
তমিন  খােলদা  িজয়ার িবক  শখ হািসনাই মা েষর সামেন  নতৃে র জায়গায়  আিবভূত হেয়িছেলন।

িবগত িট িনবাচেনর পর শখ হািসনার িবক  আর খােলদা িজয়া নই। রাজনীিতর ময়দান থেক অ
কউ উেঠ আসেবন সই স াবনা  ব  আেগই শষ হেয় গেছ। তাই এখন পযেব কেদর ভাষায়,  শখ
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হািসনাই শখ হািসনার িবক  হেয় আেছন। ন ই-উ র গণতে র   জমানায় সংসদীয় রাজনীিতেত পাচঁ
বছর পরপর ব ালেটর রােয় মতার পিরবতেনর য পালাবদল চলিছল, রাজনীিতেত য আ া-িব াস ও
সমেঝাতার সং িৃত বহমান িছল, িবএনিপ-জামায়াত শাসনামেলর অপশাসন, এেকর পর এক রাজৈনিতক
হত াকা ড, এরশােদর পর আওয়ামী লীগ নতা-কমীেদর ওপর দমন-িনযাতন, জি বাদ-স াসবােদর উ ান,
িবি তাবাদীেদর রা ীয় পৃ েপাষকতাদান,  এ েশ আগে র েনড হামলায় শখ হািসনাসহ আওয়ামী
লীগ নতােদর উিড়েয় দওয়ার ববেরািচত েচ া এবং সবেশষ ত াবধায়ক সরকারেক িবতিকত কের দলীয়
রা পিতর অধীেন সরকার িত া কের একতরফা িনবাচেন মতায় িটেক থাকার া নীিত সই আ া-িব াস
ও সমেঝাতার সং িৃতর কবর িদেয় দয়।

২০০৮ সােলর িনবাচেন মতায় এেস মহােজাট সরকার সংখ াগির তার জাের উ  আদালেতর রােয়র
আেলােক সংিবধান  থেক ত াবধায়ক সরকােরর  অধীেন  িনবাচেনর  ব ব া  িচরতের  মুেছ  দয়।  দলীয়
সরকােরর অধীেন  িনবাচনী  ব ব ায়  ত াবতন কের বাংলােদশ। অ িদেক িনবাচন  বজন,  িতেরাধ  ও
সরকারেক  মতাচু ত  করা,  সিহংস  হরতাল,  অবেরােধর  রাজনীিত,  মামলার  জােল  আটেক শি শালী
রাজৈনিতক দল িবএনিপেক যমন প ু  কের দয় তমিন গণরায়  িনেয়  মতায়  এেস জামায়ােতর শীষ
পযােয়র  নতােদর  যু াপরােধর  মামলায়  ফািঁসেতই ঝিুলেয়  দয়িন,  তােদর  সিহংস আে ালেনর  বােদ
কেঠার দমননীিতেত দিমেয়ই দয়িন, িনবাচন কিমশন কতৃক িনব ন বািতল হেয় যায়। গণতে র নবযা ায়
১৯৯১ থেক ২০০৮ সাল পয  জনগেণর ভােট িনবািচত সরকার ও িবেরাধী দল সংসেদ শি শালী অব ান
িনেলও একিদেক সংসদ বজন, অ িদেক রাজপেথর হরতাল, অবেরাধ কমসূিচ দেশর ব বসায়ী সমাজেক

ু ই কেরিন, অথনীিতর জ  মিক হেয় দািঁড়েয়িছল। গত পাচঁ বছেরর বিশ সময় ধের দেশর রাজনীিত
কাযত হরতাল-অবেরাধসহ সংঘােতর রাজনীিত থেক মু  হেলও রাতারািত সব িণ- পশার মা ষ শাসক
দেলর হেয় যাওয়ায় দশজেুড় এখন িবধাবাদীেদর অভয়ারেণ  পিরণত হেয়েছ আওয়ামী লীগ। আওয়ামী
লীগ ছাড়া কােনা রাজৈনিতক শি  এখন দৃ মান নয়।

শখ হািসনার নতেৃ  দশ উ য়েনর মহাসড়েকই ওেঠিন,  প া  সতসুহ  এেকর পর এক মগা  ক
বা বায়নই  হে  না;  দশ  অথৈনিতকভােব  উ য়নশীল  দেশর  তািলকাভু  হেয়েছ।  অথৈনিতক বৃি
িনয়ার সামেন  িব য়কর জায়গায় চেল গেছ। িক  দেশর সামািজক সংকট,  অি রতা,  অপরাধ  যমন

এেকর পর এক দখা যাে , তমিন শাসেনর ঘাটিত ভয়াবহ প িনেয়েছ। ১ লাখ ১০ হাজার কািট টাকা
ঋণ খলািপ হেয়েছ। ব াংিকং খাত আশ ামু  এখেনা হয়িন, িফের আেসিন শৃ লা। শয়ারবাজার লােখা
লােখা মা ষেক ির -িনঃ  কের মুনাফােলাভী িসি ডেকটেক লাভবান কের সই য কবের শািয়ত হেয়িছল,
সখান থেক এখেনা উেঠ ঘুের দাড়ঁােত পােরিন। ঘুের দাড়ঁােত পারেব এমন স াবনাও দখা যাে  না।

স াস, জি বাদ ও মাদেকর পর নীিতর িব ে  িজেরা টলাের  নীিত হণ করায় শখ হািসনার সরকােরর
নীিত  দমন  সং া  দৗড়ঝাপঁ  করেলও  এখন  পয  বড়  বড়  নীিতবাজেদর,  ব াংক  লেুটরােদর,  অথ

পাচারকারীেদর,  শয়ার বািজকরেদর আইেনর আওতায় আনেত পােরিন। দেশ অবকাঠােমাগত উ য়েন
ব াপক কময  চলেলও কােজর মান িনেয়  হােমশাই উঠেছ। অেনক উ য়নকােজ একিদেক গিত নই,
আেরকিদেক কােজর মান িন , েকৗশলী িঠকাদাররা রাজৈনিতক পৃ েপাষকতায় জনগেণর স দ লটু কের
িনে ন। ২০০৬ থেক ২০১৫ সাল পয  ১০ বছের ৫ লাখ ৩০ হাজার কািট টাকা পাচার হেয়েছ িবেদেশ।
দেশর অথনীিতেত তারল  সংকট দখা িদেয়েছ। অথ পাচারকারীেদর আইেনর আওতায় আনা দূের থাক,

পাচার করা  অথ িফিরেয় আনা দূের থাক, দেশর অথ পাচােরর পথ এখেনা  ব  করা  যাে  না। ওয়ান
ইেলেভেন  জার  কের  নওয়া  ব বসায়ীেদর  টাকা  িফিরেয়  দওয়াও  হয়  না।  ইয়াবা,  মাদেকর  িব ে
আইনশৃ লা র াকারী বািহনীর যুে  জনগণ সমথন িদেলও দশেক ইয়াবার আ াসন থেক মু  করা যাে
না। দেশর পাবিলক িব িবদ ালয় েলা িশ ক রাজনীিত ও দলীয়করেণর আ াসেনর িশকারই নয়, নানা
অিনয়ম ও নীিতেত আজ অিভযু । গেবষণাসহ িশ ার মান এমনিক িশ কেদর মান িনেয়ও  উেঠেছ।
অপিরকি তভােব  য ত  বসরকাির  িশ া িত ান,  িব িবদ ালয়,  মিডেকল  কেলজ  ািপত  হে ।

াডাকশন মান  মধার িদক থেক,  দ তার িদক থেক উ ত হে  না। শাসেনর রে  রে  নীিত
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এতটাই ভয়াবহ প িনেয়েছ য, া সহ সব খাতই সে েহর ঊে  নয়। আবজাল নােমর কমচারী ধরা
খায় এত স দ িনেয়। তাহেল রাঘবরা কাথায়? পুিলেশর কনে বল িনেয়ােগ দেশর িবিভ  জায়গায় ঘুষ
না িদেত মাইিকং করা হে ।

সংসদীয় রাজনীিতর িত শখ হািসনার আ িরকতা সব ে র ঊে । রা  পিরচালনায় ১৮ ঘ া কাজ করা
শখ হািসনা সব  সময় সংসেদ সময় দন। িতিন ধানম ী থাকাকােল ধানম ীর ে া র পব,  ম ীর

বদেল সংসদ সদ েদর মধ  থেক এমনিক িবেরাধী দল থেকও সংসদীয় ায়ী কিমিটর চয়ারম ান িনযু
করার িবধান চালু কেরিছেলন। আমােদর সংসেদর অতীত বণাঢ । এ দেশর অেনক বেরণ  পালােম টািরয়ান
নানা  দল  থেক নানা  সমেয়  িনবািচত  হেয়  সংসদ অল তৃ  কেরেছন।  অেনক জনি য়  ি কার  সংসদ
পিরচালনা  কেরেছন। আমােদর পশাগত িরেপািটং জীবেন স  অব িহউমার িনেয় দ তার সে  সংসদ
পিরচালনায়  ি কার  শাম ল  দা  চৗধরুীেক  দেখিছ।  প ম  সংসেদ  ি কার  আব র  রহমান  িব াস
তৎকালীন গণত ী পািট ও পরবতীেত আওয়ামী লীেগর তুেখাড় পালােম টািরয়ান রি ত সন েক সংসদ
অিধেবশন ক  থেক বর কের িদেত সােজ ট অ াট আমস তলব করেল তৎ ণাৎ সংসেদ েবশ কের
িবেরাধীদলীয় নতা ও আজেকর ধানম ী শখ হািসনা কীভােব সামাল িদেয়েছন, সই সংসদীয় রাজনীিতর
দৃ পট  অবেলাকন  কেরিছ।  একজন  সংসদ সদ  কথা  বলার  জ  টিবেলর  ওপর  দািঁড়েয়  যাওয়ার
রওয়াজও পৃিথবীর িবিভ  দেশ রেয়েছ। প ম সংসেদ ি কার শখ রা াক আলী দ তা ও িনরেপ তার

সে  সংসদ পিরচালনা কেরিছেলন বেলই সিদন তাফােয়ল আহেমেদর মেতা পালােম টািরয়ান িবএনিপর
ম ী জনােরল মােজ েল হেকর িব ে  নীিতর অিভেযাগ এেন সংসেদ তলুকালাম বািধেয়িছেলন। এমনিক
ত াবধায়ক সরকােরর দািবেত শখ হািসনার নতেৃ  িবেরাধী দল পদত াগ করেত গেল সমেঝাতার শষ
চ াই কেরনিন, পদত াগপ  ঝিুলেয়ও রেখেছন অেনকিদন। ি কার মায়নূ রশীদ চৗধরুীেক িবএনিপর

অেনক উ  সংসদ সদ  বাপ তেুল গািলও িদেয়িছেলন। িতিন ভ তা, উদারতা ও নমনীয়তার উদাহরণ
রেখ  তােদর  কথা  বলেত  যমন  িদেয়েছন,  িবেদশ  সফেরও  তািলকাভু  কেরেছন।  আড়ােল  তােদর

অেনকেক মায়নূ রশীদ চৗধরুীর পােয় ধের সালাম করেতও দেখিছ। িবেরাধী দেলর নতা শখ হািসনা
তথ -উপা সহ িবএনিপ সরকারেক িতযক বাক বােণ ধেুয়মুেছ িদেতন।

যু াপরােধর  মামলায়  ফািঁসেত  দি ডত  সালাউি ন  কােদর  চৗধরুী    ি কার  শখ  রা াক  আলীেক
পাইকগাছার উিকলও বেলিছেলন। মহামা  রা পিত আব ল হািমদ স  অব িহউমাের সংসদ মািতেয়ই
রাখেতন না, সবাইেক আেলাচনার েযাগ িদেয় সংসদ াণব  কের রাখেতন। উ িশি ত িব ষী নারী ড.
িশরীন শারিমন চৗধরুীেক ি কার িনবািচত কের সংসদ নতা শখ হািসনা য দূরদিশতার পিরচয় িদেয়েছন,
সংসদ পিরচালনা  করেত িগেয়  িতিন  তার  মাণ  রেখেছন। সংসেদ সবাইেক কথা  বলার  েযাগ িদেত
একজন দয়বান উদার ি কার িহেসেব ইিতহােস তার নাম িলিখেয়েছন। ডপুিট ি কার অ াডেভােকট
ফজেল রাি  িময়া এরশােদর জাতীয় পািটর ম ী থেক এমিপ হেয় সংসেদ এেসিছেলন। এরশােদর জাতীয়
পািটর ভাঙেন আেনায়ার হােসন ম রু পা ায় উেঠিছেলন। শষ পয  নৗকায় চেড় এ সংসেদ এেল শখ
হািসনা তােক ডপুিট ি কার কেরেছন। প ম সংসেদ িবএনিপর তথ ম ী নাজমুল দােক িবেরাধীদলীয়
উপেনতা আব স সামাদ আজাদ ‘ ব দা’ বেলিছেলন। িতিন বঁেচ থাকেল হয়েতা ডপুিট ি কার ফজেল
রাি  িময়ােক ‘ ব-মজা’ বলেত কাপণ  করেতন না। এমিনেতই সংসেদ িবেরাধী দল নই বলেল চেল। শখ
হািসনা যখােন চান িবেরাধী দেল য কয়জনই থাক তারা কথা বলকু, সরকােরর সমােলাচনা ক ক। িক
সংসদ সদ েদর  কথা  বলেত  িদেত ড.  িশরীন  শারিমন  চৗধরুী  যতটা  উদার  ডপুিট  ি কার  ততটাই
র ণশীল। খুব ত মাইক ব  করার মেধ  িতিন আন  পান। সংসদ িটিভর বােদ তমনিট দখেত পাই।
সব ি কারই সংসেদ কউ অসংসদীয় ভাষা  ব বহার করেল তা  এ পা  কেরন। ডপুিট ি কারও সই
এখিতয়ার রােখন। িক  ব াির ার িমন ফারহানা সংসেদ দািঁড়েয় কথা বলেত  করেলই িতিন যভােব
বাধা  কেরেছন,  সিট দৃি কটুই নয়,  তক জেুড়  িদেয়  প পাত তার  চহারাই উে ািচত  কেরেছন।
সংসেদ যখন অেনেক রা পিতর ভাষেণর ওপর বা বােজট ব তৃার রওয়াজ ল ন কের চাখ ব  কের
িলিখত ভাষণ পাঠ কেরন ি কােরর িদেক তাকানও না, সিট িতিন ‘আনে  কবুল কেরন’। নাট রেখ কথা
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বলা যায়। ভাষণ পাঠ সংসেদ অশালীন। অেনক সংসদ সদ  কায ণািল িবিধ অ সরণ কের ার নন না,
অেনক সংসদ সদ  জােনন না, সংসদ হে  জািতর ভাগ  িনধারেণর সই পিব  ান, যখােন জাতীয় নীিত
িনধারণী িবষয় িনেয় আেলাচনা, িবতেকর তুফান তালা যায়। মা েষর সম া িনেয় কথা বলা যায়। সংঘিটত
য কােনা অ ায়, অপরাধ িনেয় কথা বলা যায়। ৩০০ িবিধেত ম ীেদর কিফয়ত তলব করা যায়। িক

বাউলগান গাওয়া যায় না। সংসদ সদ  মমতাজ যখন থম  সংসেদ গান গাইেলন তখন, ‘মাননীয় ি কার
পেয় ট অব অডার’ িশেরানােম অ েরাধ কেরিছলাম, সংসদ সদ েদর কমশালার ব ব া করেত। ি কার
িশরীন শারিমন চৗধরুীর সে  এসব িবষেয় আমার আেলাচনাও হেয়েছ। তার মধা, যাগ তা ও ব ি
আমার া িড়েয়েছ। িক  সামবার বােজট আেলাচনায় সরকাির দেলর সংরি ত (মিহলা) আসেনর সদ
জািকয়া  তাবাস ম আবার িনেজর লখা  গান গাইেলন- এটা সংসদীয় রাজনীিতর সে  অসংগিতপূণ। এ 
িনেয় ি কার কথা বেলন না। বীণ সংসদ সদ রা দািঁড়েয় বেলন না, এখােন গান গাওয়া যায় না। িতিন
যখন গান গাইিছেলন, তখন িসেলেটর মা ষ যাগােযাগ েভােগ পিতত। ন ঘটনায় িনহতেদর বািড়েত
মাতম। হাসপাতােল আহতেদর আতনাদ। আমরা িরেপাটার িহেসেব সংসদ কাভার কেরিছ, তখন সংসেদর
কায ণািল িবিধ ায় মুখ  কের ফেলিছলাম। সংিবধান থাকত হােতর নাগােল। অেনক অ ে দ িছল মুখ ।
পালােম টািরয়ানেদর এবং সংিবধান িবেশষ েদর য়াের য়াের ঘুেরিছ অেনক িবতক ও ই  িনেয় িরেপাট
করেত িগেয়। আর দয়া কের সংসদ নতা যখােন চান, িবেরাধী দেলর সদ রা হােত গানা কম হেলও যিদ
তারা ায  কথাও বেল িতিন তা হণ করেবন। সখােন তােদর কথা বলেত িদন। ডপুিট ি কার ফজেল
রাি  িময়ার কাছ থেক আমরা স  অব িহউমার আশা করিছ না; সংসেদ িতিন তার পূবসূির অ াডেভােকট
আব ল হািমেদর মেতা া ল পিরেবশ িদন সিটও চাইিছ না; তেব চাইিছ, মাইক ব  করেবন না। সংসদ
সদ েদর কথা বলেত িদন। মা ষ অ ত দখকু এই সংসেদ িবেরাধী দলেক কথা বলেত দওয়া হয়। জবাব
দওয়ার জ  সরকাির দেলর নতােক কথা বলেত িদন অ িবধা নই। িক  কারও মাইক ব  করেবন না।

এক িমিনট ই িমিনট বিশ বলেল িত হেব না। মাইক ব  করার মতা থাকেলই ব  করেত হয় না।
বলেত না িদেল ক  রােধর অিভেযােগ অিভযু  হেবন। আর সংসদ আেলাচনা-িবতেকর তীথভূিম, গােনর
ম  বা জলসাঘর নয়।

লখক: িনবাহী স াদক, বাংলােদশ িতিদন।
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