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সংসেদ নািসম

সংসদ িরেপাটার ॥ ৩০ িডেস েরর একাদশ জাতীয় সংসদ িনবাচন, িনবাচনী কৗশলসহ িনবাচনী রাজনীিত িনেয়
সরকারী  দল  ও  িবএনিপর মেধ  জাতীয়  সংসেদ  ম লবার াণব  িবতক  হেয়েছ। িবএনিপেক  ‘খুনীেদর দল’
অ াখািয়ত কের আওয়ামী লীেগর সভাপিতম-লীর সদ  ও সােবক ম ী মাহা দ নািসম বেলন, িবএনিপ এখন
তােদর অতীত পােপর ফল ভাগ করেছ। িবএনিপর িত পাতায় পাতায় ধু ভুেলর রাজনীিত। ধানম ী শখ
হািসনার কৗশলী রাজনীিতর কােছ তারা বারবার পরািজত হেয়েছ। পিরত  একজন নতােক (ড. কামাল হােসন)
ভাড়া কের িনবাচেনর মাঝ পথ থেক িবএনিপর পািলেয় যাওয়ার কারেণই আমােদর ফাঁকা মােঠ গাল িদেত হেয়েছ।
িতিন আমলাত  ও িবধাবাদী ব বসায়ীেদর রাজনীিতেত েবেশর কেঠার সমােলাচনা কেরন।

অ িদেক িবএনিপ সংসদ সদ  হা র রশীদ দািব কেরেছন, িনবাচেন তারা কৗশেলর রাজনীিতর কােছ পরািজত
হনিন। িনবাচেন তােদর মােঠ কাজ করেত দয়া হয়িন। িনবাচেনর সময় িবএনিপর ২২ াথীেক ফতার করা
হেয়িছল, কান াথীেক িনবাচেনর মােঠ নামেত দয়া হয়িন। তেব সংসেদর িচফ ইপ নূর-ই-আলম চৗধুরী িলটন
িবএনিপ নতার এমন ব েব েক িমথ া উে খ কের তা একপাে র দািব জানােল ীকার ড. িশরীন শারিমন
চৗধুরী সকল অসংসদীয় ব েব  এ পা  করা হেব বেল জানান।

থেম ীকার ড. িশরীন শারিমন চৗধুরী এবং পের ডপুিট ীকার এ াডেভােকট ফজেল রাি  িময়ার সভাপিতে
ম লবার জাতীয় সংসদ অিধেবশেন ািবত ২০১৯-২০ অথবছেরর বােজেটর ওপর সাধারণ আেলাচনায় অংশ নন
সােবক া ম ী  মাহা দ নািসম, সােবক গণপূতম ী ইি িনয়ার মাশাররফ হােসন, বািণজ ম ী িটপু মনুশী,
সমাজকল াণ ম ী ামান আহেমদ, িশ  িতম ী কামাল আহেমদ মজমুদার, পিরেবশ ও জলবায়ু পিরবতন
িবষয়ক িতম ী মাঃ শাহাব উি ন, াথিমক ও গণিশ া িতম ী জািকর হােসন, সােবক ম ী মা ািফজরু রহমান
িফজার, সােবক িচফ ইপ আ স ম িফেরাজ, সােবক ীড়া িতম ী ড. বীেরন িশকদার, সরকারী দেলর এইচ এন
আিশ র রহমান, শখ ফজেল নূর তাপস, বগম ফিজলাতুন নসা ইি রা, সা ফতা ইয়াসমীন এিমিল, ইসরািফল
আলম, আবু জািহর, তানভীর ইমাম, মাহা দ শাজাহান িময়া, ছাট মিনর, বগম খািদজাতুল আেনায়ার, আব ল
মিজদ খান, মিনরা লতানা, তাহজীব আলম িসি কী, মুহা দ শিফ র রহমান, বাংলােদশ জাসেদর মইন উ ীন
খান বাদল, তিরকত ফডােরশেনর নিজবলু  বশর মাইজভা ডারী, জাতীয় পািটর নাসিরন জাহান রতœ◌া, পীর
হািববরু রহমান ও িবএনিপর হা র রশীদ।

আেলাচনায়  অংশ  িনেয়  আওয়ামী  লীেগর সভাপিতম-লীর সদ  ও  সােবক  া ম ী  মাহা দ নািসম  বেলন,
ধানম ী শখ হািসনা মৃতু য়ী নতা। য কান পিরি িত মাকােবলা কের দূরদশী নতৃ  িদেয় ধানম ী শখ

হািসনােক দশেক এিগেয় িনেয় যাে ন। রাজৈনিতক, িনবাচনসহ সব িকছুেতই কৗশেল িবেরাধী দলেক মাকােবলা
কের িবজয়ী  হেয়েছন।  িতিন  বেলন,  দীঘিদন  এমিপওভুে র  িবষয়িট  পেড়  আেছ।  জন িতিনিধেদর  এলাকায়
জবাবিদিহ করেত হয়, স কারেণ এ ব াপাের এমিপেদর অ ভু  করেত হেব। মাবাইল ফােন কন কর ধায
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করিছ? স য়প  ু  ও গিরব পিরবােরর কােছ একিট সানার বািট। তাই স য়পে র ওপর থেক অিতির  কর
ত াহার করেত হেব।

আমলাতে র সমােলাচনা  কের িতিন বেলন, য  যত বিশ  ফাইল  আটেক রাখেত  হেব,  স তত বড় আমলা।
সরকারেক ব থ করেত অেনেকই চ া  কের যাে । সব  জামায়াত-িশিবর-িবএনিপর চ া কারীরা বেস আেছ।
তাই আমলাতে র জিটলতা থেক বর হেত হেব। িতিন বেলন, সরকােরর এত বড় সফলতার পরও ঃখ লােগ
ব াংিকং খােত ঋণেখলাপীরা হাজার হাজার কািট টাকা লেুট িনেয় গেছ। এেদর িব ে  কেঠার ব ব া িনেত হেব,
ঋণেখলাপীেদর সকল স দ িবি  কের উ ারকতৃ টাকা গিরব- মহনিত মা েষর মেধ  েয়াজেন ভতুিক িদন।
এেদর কান ছাড় নই, িজেরা টলাের  দখােত হেব।

িকছু িবদাবাদী ব বসায়ী নতােদর রাজনীিতেত েবেশর সমােলাচনা কের মাহা দ নািসম বেলন, িকছু ব বসায়ী
আেছন তারা ব াংক, গােম টস, ওষুধ কা ািন ও গণমাধ েমর মািলক। তারা সব ব াপাের অিভ । তারা আজেক
সরকারী দেল এমনিক সংসেদ পয  ঢেুক গেছ। এ সম  িবধাবাদী ব বসায়ীরা আমােদর ব ু হেত পাের না। এই
সংসদ হেব রাজৈনিতক নতােদর সংসদ। যারা র  িদেয় ঘাম িদেয় বাংলােদশেক িত া কেরেছন। ওই সকল
ব বসায়ী যারা কানিদন আওয়ামী লীেগর রাজনীিত িকংবা রাজপেথ লড়াই কেরিন। এরা কারা, এেদর সবাইেক
িচিন। এরা হে  েখর পায়রা। িবপেদর সময় এেদর খঁুেজ পাওয়া যােব না। এক এগােরার সময়ও এরা ভাল
পাি েয়িছল। এরা ই িদেকই িবধা নয়।

িবএনিপর উে েশ কের মাহা দ নািসম বেলন, ব ড়ায় ইিভএেমর মাধ েম িনবাচেন িবএনিপ ৬০ হাজার ভােটর
ব বধােন িজেতেছন। এখন কী বলেবন?  িবএনিপর িত  পাতায় পাতায় ভুল। গত িনবাচেন আওয়ামী  লীেগর
পিরত  (ড. কামাল হােসন) নতােক ভাড়া কের িবএনিপ সামেন দাঁড় করােলা। সই ড. কামাল হােসন কী
করেলন, িবএনিপেক িদেয় িনবাচেনর মাঝ পেথ মাঠ ফাঁকা কের িদেলন। আমরা ফাঁকা মােঠ গাল িদেয় িদলাম।
িবএনিপর ভাড়া করা লাক কাজ করল আমােদর পে ! এই ভেুলর রাজনীিত থেক িবএনিপেক কেব বর হেব?
আসেল িবএনিপ হে  খুনীর দল, খুনীেদর লালন-পালনকারীেদর দল। িবএনিপ এখন পােপর ফল ভাগ করেছ।
িবএনিপ আমােদর কােছ বারবার হের গেছন, িনবাচেন মাঠ ছেড় পািলেয় গেছন। আে ালন করারও মতা
আপনােদর নই। একমা  আওয়ামী লীগই জােন কীভােব আে ালন করেত হয়।

আেরক  আওয়ামী  লীেগর  সভাপিতম-লীর  সদ  ইি িনয়ার  মাশাররফ  হােসন  বেলন,  খী-সমৃ  ও  উ ত
বাংলােদশ গড়ার এই বােজট দশেক আরও এিগেয় িনেয় যােব। গত ১০ বছের সরকােরর অভাবনীয় উ য়েনর
কারেণই গত িনবাচেন দেশর জনগণ ’হাত ভের আবারও ভাট িদেয় আওয়ামী লীগেক দশ সবার েযাগ
িদেয়েছন। ১৯৮১ সােল ব ব রু ক া শখ হািসনা দেশ িফের না আসেল দেশর এই অ গিত কানিদনই স ব
হেতা না।

িবএনিপর হা র রশীদ বেলন, কথায় আেছ চােরর মােয়র বড় গলা। বলা হে  িনবাচেন কৗশেল িবএনিপ হের
গেছ। একাদশ িনবাচেনর হণেযাগ তা িনেয় দেশ-িবেদেশ সব  সমােলাচনা হেয়েছ। িনবাচেনর আেগর রােত

বাে  ব ালট ভের রাখায় এ সংসদেক মধ রােতর পালােম ট বেলন অেনেকই। িনবাচন কিমশন ব থ ও অেযাগ তার
পিরচয়  িদেয়েছ।  আজ িনিবচাের  ম  ও  িবনা  িবচাের  সফায়ােরর  িশকার  হে ।  িবএনিপর  হাজার  হাজার
নতাকমীেদর নােম গােয়িব মামলা িদেয় হয়রািন করা হে । গত ১০ বছের িবএনিপ নতাকমীেদর নােম ৯০ হাজার

মামলা হেয়েছ, যার ৯০ ভাগই ভয়ুা। বােজেট ঋণেখলাপী, ব াংক থেক লু নকারী, পুঁিজবাজার লটুপাটকারীেদর
স েক  কান কথা নই। এিট একিট অ তু সরকার। একসে  িনবাচন কের জােটর শিরকেদর িবেরাধী দেলর
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আসেন বসােলন।

বািণজ ম ী িটপু মনুশী ািবত বােজটেক সাহসী বােজট িহেসেব উে খ কের বেলন, আমরা এই সাহসী বােজট
িনেয়ই এিগেয় যেত চাই। সবে ে  বাংলােদেশর অ গিত মাণ কের গত ১০ বছের বতমান সরকার কান ভুল
নয়, সিঠক পেথই এ ে । অথৈনিতক উ য়েন সারািবে  বাংলােদশ এখন িব য়। িজিনসপে র দাম  সাধারণ
মা েষর য় মতার মেধ  রাখেত স ম হেয়িছ। দেশর এই অ যা া অব াহত রাখেত িতিন কমসং ােনর ওপর
জার দন।

বাংলােদশ জাসেদর মইন উ ীন খান বাদল চ াম কালরুঘাট ি জ িনমাণ না হওয়ায় াভ কাশ কের বেলন,
আগামী িডেস েরর মেধ  এ িবষেয় চড়ূা  িস া  না হেল আিম সংসদ থেক পদত াগ কের চেল যাব। গত ১০ বছর
ধের এ দািব জািনেয়ই যাি । িকছু বড় বড় কে র নােম তামাশা চলেছ। আর আমরা পিব  সংিবধানেক অ া
করিছ িক না, ভিব েত এ ব াপাের আমােদর সবাইেক সতক থাকেত হেব।

সমাজকল াণম ী ামান আহেমদ বেলন, ািবত বােজট বা বায়ন হেল দশ আরও সমৃ  হেব, জনগেণর
ত াশা পূরণ হেব। ধানম ী এেকর পর এক অস বেক স ব কের বাংলােদেশর মাথায় পিড়েয়েছন সাফেল র

মু ট। তাঁর জনি য়তা এখন আকাশচু ী। শখ হািসনার বাংলােদেশ এখন আর স াসী-জ ী-মাদক ব বসায়ীেদর
কান ান নই। তাই গত িনবাচেন ব ব রু ক ােক জনগণ মহািবজয়ী কেরেছন।

িশ ম ী িতম ী কামাল আহেমদ মজুমদার বেলন, বাংলােদশ উ য়েনর মহাসড়ক িদেয় ত গিতেত এিগেয়
যাে । ািবত বােজট জনগেণর ওপর কান বাড়িত কর বা ভ াট আেরাপ করা হয়িন। িশ  ম ণালেয়র অধীেন
থাকা িশ  কলকারখানার উৎপািদত পেণ র ওপর ভ াট না বাড়ােনার আ ান জানান িতিন।

সােবক ম ী মা ািফজুর রহমান িফজার বেলন, িত ার ৭০ বছর ধেরই আওয়ামী লীগেক শত ষড়য  মাকােবলা
কের উজােন নৗকা বেয়ই এ পযােয় আসেত হেয়েছ। িবএনিপ সংসদেক অৈবধ বেল, আবার শপথ িনেয় সংসেদ
এেস সব েযাগ- িবধা িনে ন। তােদর এই তনীিত ও িমথ াচােরর রাজনীিত দশবাসী ভাল কেরই অবিহত।

জাতীয় পািটর নাসিরন জাহান রতœ◌া স য়পে র ওপর করােরােপর সমােলাচনা কের বেলন, এই স য়পে র
সে  দেশর সাধারণ মা েষর লি  রেয়েছ। এর ওপর কর বৃি  কখনও হণেযাগ  হেত পাের না।

তিরকত ফডােরশেনর নিজবলু  বশর মাইজভা ডারী  ঋণেখলাপীেদর িব ে  ত কেঠার ব ব া হেণর দািব
জািনেয় িতিন বেলন, চারিদেক শা  পিরেবশ দেখ নীরব থাকেল চলেব না। িবএনিপ-জামায়াত-িশিবর গাপেন নানা
ষড়য -চ া  চািলেয় যাে । ওয়াজ মাহিফল এবং ইউিটউেবর মাধ েম সরকােরর িব ে  নানা িমথ াচার চালাে ।
রািহ ােদর ত ফরত পাঠােত হেব। অেনক মা াসায় জাতীয় স ীত গাওয়া হয় না, ব ব রু ছিব টানােনা হয় না।

খঁুেজ ব ব া িনেত হেব।

জাতীয় স ােবর সােবক সভাপিত মহুা দ শিফ র রহমান বেলন, সম  পৃিথবী আজ ধানম ী শখ হািসনার
িদেক তািকেয় রেয়েছন। তাঁর মেতা এমন মানিবক মলূ েবাধ স  রা নায়ক আর একজনও নই। িতিন ডাকািতয়া
নদী িজং কের াণ ফরােনার জ  দািব জানান।

সা ফতা  ইয়াসমীন  এিমিল  বেলন,  এক  সময় বাংলােদশেক  তলািবহীন  ঝুিড়  বেল  অপমান  করা  হেতা।  সই
বাংলােদশেক মা  ১০ বছেরই ধানম ী শখ হািসনা উ য়েনর চরম িশকেড় পৗেঁছ িদেয়েছন। প া সত ু ধানম ী
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সততা, দ তা ও সাহিসকতার বা ব িতফলন।
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