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সংসদে বিদরোধী েদের ভূবিকো বিদে ফের বিতকক 

সংসদের বিঠদক বিদরোধীেেীে সেস্যদের পবরচে ও ভূবিকো বিদে আিোরও বিতদকক বেপ্ত হদেদেি জোতীে পোর্ট ক ও বিএিবপর 

সেস্যরো। বিএিবপেেীে সংসে সেস্যদের িক্তদের জিোি সংবিষ্ট িন্ত্রী ফেওেোর আদেই জোতীে পোর্ট কর সেস্যরো বেদে বেদেি। আর 

এ বিদে বিরূপ িন্তে কদরদেি বিএিবপর সংরবিত আসদির সোংসে রুবিি েোরহোিো। বতবি িদেদেি, 'এিি এক সংসদে রদেবে- ফক 

সরকোবর েদের, ফক বিদরোধী েদের ফিোঝোর উপোে ফিই।' 

 

েতকোে ফরোিিোর সংসদের বিঠদক প্রস্তোবিত ২০১৯-২০২০ অর্ কিেদরর িোদজদে িঞ্জুবর েোবির ওপর আদেোচিোে এিি পবরবিবতর 

সৃবষ্ট হে। এর আদে সকোে ১০েোে বিকোর ড. বিরীি িোরবিি ফচৌধুরীর সভোপবতদে বিঠক শুরু হে।  

 

িোদজদের িঞ্জুবর েোবিদত বিিো, স্বোিয, কৃবি ও ত্রোণ এই চোর িন্ত্রণোেে বিদে আদেোচিো হে। স্বোিয িন্ত্রণোেদের ওপর আদেোচিোে 

অংি বিদে বিএিবপেেীে সেস্য হোরুনুর রিীে অবভদ োে কদরি, ফজেো হোসপোতোদে ডোক্তোর ফিই। ফজেো ও উপদজেোে স্বোিযদসিো 

িেদত বকছুই ফিই, বচবকৎসো খোত এখি ভোরতীে িোজোদর পবরণত হদেদে। 

 

বতবি িদেি, এখোদি উপবিত এিবপরো ফকউ িোংেোদেদি বচবকৎসো ফিি িো। সিোই ভোরত অর্িো বসঙ্গোপুর বেদে বচবকৎসো ফিি। 

ডোক্তোররো বিদজর ফপিোর তুেিোে রোজিীবতর সদঙ্গ ফিবি জবিদে ফেদেি। 

 

তোর এ িক্তদের পরপরই জোপোর সেস্য রুস্তি আেী েরোজী বিদজর প্রস্তোদির বিিদে বকছু িো িদে বতবি হোরুনুর রিীদের িক্তদের 

জিোি বেদত শুরু কদরি। বতবি িদেি, সি ফেোি ডোক্তোরদের বেদে চেদি িো। দু-একেো ঘেিোদক ফকন্দ্র কদর সিোইদক ফেোি ফেওেো 

ঠিক িো। েোকো র্োকদে িোনুি বিদেদি  োে। অদিদক ইেো কদর  োে; ফেিদক অপিোি করোর জন্য।  

 

একইভোদি জোপোর আদরক সেস্য কোজী বেদরোজ রিীেও বিদজর প্রস্তোদির ওপর িক্তে িো ফরদখ বতবি ফিোিোইে ফেোদির ব্রিদি 

একর্ট েবি ফেবখদে িদেি, ফচোখ েোেোদেি আজ আিোদের ডোক্তোররো। বচবকৎসো হে িো- এেো ঠিক িে। বচবকৎসকদের েেীে 

রোজিীবতর সদঙ্গ জবিত হওেোর বিিদে বতবি িদেি, এই সংস্কৃবত ফেদি চোলু কদরদে বিএিবপ। সোদিক রোষ্ট্রপবত ডো. এ বকউ এি 

িেরুদদোজো ফচৌধুরী ডযোি েঠি কদর ডোক্তোরদের িদে েেীে রোজিীবত েবিদে বেদেবেদেি।  

 

এ প কোদে বিএিবপর রুবিি েোরহোিো তোর প্রস্তোদির বিিদে িক্তে ফেওেোর শুরুদতই জোপোর দুই সেদস্যর বেদক ইবঙ্গত কদর বিরূপ 

িন্তে কদরি। বতবি িদেি, 'এিি পোে কোদিদে আবে, ফকোিেো সরকোবর েে ফকোিেো বিদরোধী েে, বকছুই বুবঝ িো।' 

 

এরপর জোপোর আদরক সেস্য মুবজবুে হক চুন্নু িদেি, সরকোর ভুে-ত্রুর্ট করদে বিদরোধী েে ধবরদে ফেদি। ভোদেো কোজ করদে প্রিংসো 

করদি। িিি সংসদে বিদরোধী েদে র্োকো বিএিবপর ধোরোিোবহক সংসে িজকদির প্রসঙ্গ তুদে বতবি িদেি, ৪০০ বেদি িোত্র ১০ বেি 

উপবিত হওেো বিদরোধী েদের কোে ফর্দক জোপোদক বিদরোধী েদের আচরণ বিখদত হদি িো। জোপো ওই ধরদির বিদরোধী েে হদতও 

চোে িো। 

 

 

 


